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التيظيهات السياسية في فلسطيو
1
 

شهدت فلسطٌن منذ بداٌة المرن الماضً العدٌد من التنظٌمات السٌاسٌة والفكرٌةة ومةن ضةمنها اابةوال والبركةات وال بهةات 

د متعالبة ومنها ما كان ذات الرإى المتنوعة وااهداف المتباٌنة والمبادئ المختلفة، ومنها ما استمر لفترة و ٌوة من الومن أو استمر لعمو

 2فلسطٌنً االنتماء والمنشؤ وأخرى ذات تو هات إللٌمٌة أو أممٌة.

ولةةد سةةاعد فةةً انتشةةار العمةة  التنظٌمةةً فةةً السةةابة الفلسةةطٌنٌة طبٌعةةة الظةةروف السٌاسةةٌة التةةً مةةرت بهةةا وتعرضةةها ل بةةت          

ار مةن عةرل أو رٌةرهم ومةا لفلسةطٌن مةن مكانةة دٌنٌةة هامةة لكة  واالستٌطان ومولعهةا ال ررافةً الممٌةو وع لتهةا بشةعول ودو  ال ةو

كما أن الع لات التارٌخٌةة والمومٌةة مةع شةعول المنطمةة  علةت مةن فلسةطٌن أداة  ةذل سٌاسةً  المإمنٌن والموبدٌن على و ه اارض.

 ع  سابة العم  السٌاسً والفكةري وتضامن دولً وكسل التصادي للعدٌد من البكومات والتٌارات وااب ف فً المنطمة، اامر الذي 

 فً فلسطٌن أكثر اودباما من الدو  العربٌة فً المنطمة.

 تصنيف التنظيمات في الساحة الفلسطينية:

 من الصعل وضع كافة التنظٌمات فً السابة الفلسطٌنٌة فً بوتمة وابد اسبال متعددة أهمها:       

لفلسطٌنٌة ذات أهةداف سٌاسةٌة أو عمايدٌةة عامةة وهةً التنظٌمةات ذات الصةبرة هنان تنظٌمات أ نبٌة النشؤة عاملة فً السابة ا -
 ااممٌة أو العالمٌة.

 هنان تنظٌمات فلسطٌنٌة النشؤة وعالمٌة ااهداف. -
 تنظٌمات عربٌة النشؤة وفلسطٌنٌة ااهداف. -
 تنظٌمات فلسطٌنٌة النشؤة وفلسطٌنٌة ااهداف. -
اوالنكسةة عةام  1948ة فً السةابة الفلسةطٌنٌة وفمةا لتةارٌن النشةؤة سةواء كانةت لبة  النكبةة عةام كما ٌمكن تصنٌف التنظٌمات العامل       

 أو بعدهما أو بعد أبداث ومفاص  هامة من تارٌن الشعل الفلسطٌنً. 1967

ار االن لٌةوي مرفلةٌن اابةوال التةً كانةت لايمةة فةً فلسةطٌن إبةان االسةتعم-وعلٌه فاننةا نسةلط بعةض الضةوء علةى أهةم التنظٌمةات       

 وما تطربه وتتبناه وتإمن به . -3وت شت فً ااربعٌنات

 إال أننا سنمسم هذه التنظٌمات إلى فيتٌن ااولى وتضم التنظٌمات الممثلة لل ذور أو ااصو  ، والفية الثانٌة الممثلةة المتةداد أو ت ة          

 ) ال ذر االشتراكً ، ال ذر ااصولً، ال ذر المومً، ال ذر الوطنً(. من ت لٌات ال ذور تلن التً ٌمكن تمسٌمها إلى أربعة ريٌسة هً

 

                                                           
ر بالمرا عة والتنمٌح، ولام لام ااخ عبد الكرٌم أبوعرلول بإعداد المادة فً كتال المفوض السٌاسً، ولام ااخ بكر أبوبك  1

عام من لب  ل نة التعبية الفكرٌة فً بركة فتح  . واعادة طباعة مع التنمٌح 27/1/2007ااخ علً أبوربدة بالتدلٌك فً 

2020 

اننا نعتبرها البٌت الفلسطٌنً أو الكٌان ال امع لكافة  1964التً نشؤت عام  ٌتم التعرض لمنظمة التبرٌر الفلسطٌنٌةلم  2

 ٌاسً مبدود او بول.فهً اكبر من تنظٌم س ، ورٌر السٌاسٌة،التنظٌمات السٌاسٌة

كان أبروها: بول االستم  ، وبول اإلص ح، وبول الدفاع الوطنً بوعامة رارل النشاشٌبً، والبول العربً بوعامة  3
ا ما  البسٌنً، وبول الكتلة الوطنٌة ، وكانت مبادئ اا  بوال السٌاسٌة الفلسطٌنٌة هذه متماربة إذ إنها كانت تدعو عموما

-إضافة لعدٌد التنظٌمات النمابٌة والكشفٌة ، وعصبة المسام  .للوبدة واالستم   ومماومة الصهٌونٌة واالنتدال البرٌطانً
 .1935 التً نشؤت من رفاق عو الدٌن المسام وإثر استشهاده عام -التنظٌم الثوري الهام
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 ( بأهم التنظيمات في الساحة الفلسطينية حاليا1جدول )

تارٌن تؤسٌس الفرع فً  مكان النشؤة اسم التنظٌم الرلم

 فلسطٌن

 الخط السٌاسً

 -التبرٌر الوطنً الفلسطٌنً بركة 1

 فتح 

واالنط لة فً  1957   فلسطٌن

1965 

 وطنً ثوري

 أصولً    1953 فلسطٌن ر  بول التبرٌ 2

 وطنً اشتراكً 1967 فلسطٌن ال بهة الشعبٌة لتبرٌر فلسطٌن 3

 دٌممراطً ثوري 1969 فلسطٌن ال بهة الدٌممراطٌة لتبرٌر فلسطٌن 4

 ثوري اشتراكً 1968 فلسطٌن المٌادة العامة -ال بهة الشعبٌة 5

 لومً  1996 فلسطٌن ال بهة العربٌة الفلسطٌنٌة 6

 وطنً علمانً 1977 فلسطٌن ة التبرٌر الفلسطٌنٌة به 7

 وطنً 1976 فلسطٌن  بهة النضا  الشعبً  8

 اشتراكً 1982 فلسطٌن بول الشعل الفلسطٌنً 9

 لومً اشتراكً   1967 فلسطٌن الصاعمة-ط يع برل التبرٌر 10

 دٌممراطً علمانً 1990 فلسطٌن فدا -االتباد الدٌممراطً الفلسطٌنً 11

 أصولً ثوري 1987أواخر فلسطٌن ركة المماومة اإلس مٌة بماسب 12

 أصولً ثوري نهاٌة السبعٌنٌات فلسطٌن بركة ال هاد اإلس مً 13

 وطنً علمانً 2005 فلسطٌن الطرٌك الثالث 14

 أصولً دٌممراطً 1996  بول الخ ص الوطنً اإلس مً 15

 نً علمانًوط 2002 فلسطٌن المبادرة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 16

 لومً/العراق 1969 فلسطٌن  بهة التبرٌر العربٌة 17

 أصولً سلفً - السعودٌة التٌار السلفً** 18

 صوفٌة - - الطرق الصوفٌة** 19

 .* * ال تشكل تنظيما سياسيا وال تتعاطى بأمور السلطة والحكم
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 القسم األول: التيظيهات الجذور

 أوال: الجذر االشتراكي

المستمدة من البول الشٌوعً السوفٌٌتً والبول الشٌوعً  "النظرٌة االشتراكٌة العلمٌةما سمٌت "صو  وٌضم أ       

الصٌنً واللذٌن استمت منهما اابوال االشتراكٌة فً العالم ومنها البول الشٌوعً الفلسطٌنً أفكارها، ومع انتهاء البمبة 

شٌوعٌة ماوالت بالٌة فً الصٌن وعدد للٌ  من الدو ، الشٌوعٌة فً االتباد السوفٌٌتً بعد االنهٌار، إال أن الت ربة ال

 وتتواص  الت ربة االشتراكٌة الدٌممراطٌة فً كافة دو  أوربا.

 الشيوعي الفلسطيني: 4الحزب

ا، تؤسس البول الشٌوعً الفلسطٌنً،على أٌدي م موعة من الثورٌٌن الٌهود والعرل عام ]           [، تبت 1919تارٌخٌا
فلسطٌن( وعم  عبر عدة سنوات على تعرٌل رالبٌة أعضايه، وررم ذلن ظلت لٌادته  االشتراكً فًاسم )بول العما  

كما تمو  الموسوعة  ااعضاء الٌهود،ونشاطه فً الرالل مو ه إلى ت معات العما  الٌهود فً فلسطٌن، ولهذا بؤٌدي
 بٌة فً فلسطٌن(. الوطنٌة العر الفلسطٌنٌة )لم ٌتمكن البول من اتخاذ مولف سلٌم من المضٌة

روة، لت دٌد بنٌة البول، واللى هذا البول عنتا من  [  ّمع الشٌوعٌون صفوفهم فً لطاع1948وبعد نكبة عام ]      
 المطاع تبت مسمى )إدارة البكم العسكري لمطاع روة.( ولد كتل عن ت ربة هذا البول السلطات المصرٌة التً كانت تبكم
كتابه المعروف )بول.. ظهره الى البايط( وعمل انط لة المماومة الفلسطٌنٌة عام  عبدالمادر ٌاسٌن فً الستٌنات

إلى بول آخر  48[.وفً الضفة الفلسطٌنٌة ارتبط البول بالبول الشٌوعً ااردنً، وتبو  البول فً أراضً ا 1965]
 .5ضمن سٌاق العملٌة االنتخابٌة اإلسرايٌلٌة

ا، ف  هو         وال هو ضدها، وكانت كوادره المعروفة مث  الشاعر الراب   مع المماومة المسلبة، ظ  دور البول هامشٌا
إلى  -فتح التً رعت مختلف اابوال والتنظٌمات الثورٌة فً العالم -إطار ودواير بركة )فتح( معٌن بسٌسو، تدور رالبا فً

 ثم تبو  إلى بول الشعل. عبر الم لس الوطنً الفلسطٌنً 1988أن انضم لمنظمة التبرٌر الفلسطٌنٌة عام 

م، 1927م.  . ومنذ عام 1924م، واعترف الكومنتٌرن رسمٌاا به فً عام 1922 و ظهر بوباا سٌاسٌاا فً خرٌف عام       
 .كادبً الشرق اللٌنٌنٌة فً  امعة -لتلمً الثمافة الماركسٌة بدأت بعض الشخصٌات العربٌة فً السفر إلى موسكو

ُمْلن للعرل. بٌنما كان ات اه  وأن فلسطٌن 6اعان أبدهما ٌعتمد أن وطن الٌهودي هو بٌث ٌولد،نشؤ داخ  البول صر      
ال ٌنطلك من رإٌة عربٌة للصراع وال ٌمانع فً و ود ٌهودي  ال انل اآلخر ضد الصهٌونٌة بوصفها بركة عنصرٌة ولكنه

 .بًم، تولى منصل اامٌن العام شٌوعً عر1932 سٌاسً فً فلسطٌن. ومنذ سنة

                                                           
سٌاسٌة معٌنة، ونظرٌة سٌاسٌة مشتركة،  تضم  ماعات من المواطنٌن الذٌن ٌإمنون بؤهداف اابوال السٌاسٌة العربٌة 4

مون أنفسهم بررض إٌ اد ظروف أكثر م ءمة لتبمٌك برنام هم السٌاسً الذي وضعوه، ومباديهم السٌاسٌة التً  وٌنّظِ

 .التطبٌك ذه اابوال الوصو  إلى السلطة كوسٌلة لوضع أهدافها موضعٌكون من بٌن أهداف ه اعتنموها. وٌمكن أن

 هو بول راكاح .  5

وبالتالً لهم بك فً فلسطٌن ما ٌفسر الدعوة لألخوة الفلسطٌنٌة الٌهودٌة عدا عن أن البول كان بؤبرو مإسسٌه من الٌهود  6

 أص .
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فً ك  مكان. وضعف  تبعاا لتشرد الفلسطٌنٌٌن -كما سبك-بعد نكبة فلسطٌن، تفرق أعضاء البول الشٌوعً الفلسطٌنً       
ال مهورٌة العربٌة المتبدة )سورٌا ومصر( وتعمبت  مولف البول فً الب د خاصة بعد أن البمته أ هوة اامن فً

 .م1959عدداا منهم فً عام  واعتملت الشٌوعٌٌن الفلسطٌنٌٌن فً لطاع روة،

والضفة الرربٌة، نشط البول  م، وابت   روة وسٌناء1967على اامة العربٌة فً ٌونٌو  "إسرايٌ "وبعد عدوان        
م أشرف لادة البول وبخاصة بشٌر البرروثً 1973وفً عام  .الشٌوعً وبخاصة فً الضفة الرربٌة منذ أواي  السبعٌنٌات

الفلسطٌنً  تشكٌ  ال بهة العربٌة الفلسطٌنٌة التً أكدت أنها  وء ال ٌت وأ من مركو النضا  ة علىوٌعمول وٌدون فً الضف
 بمٌادة منظمة التبرٌر الفلسطٌنٌة.

 

 ثاىيا: الجذر القوني

عكست ظهرت المومٌة العربٌة فً نهاٌة البكم التركً )السلطنة العثمانٌة( للوطن العربً ، إال أن أبرو التنظٌمات التً       
نفسها البما كانت بول البعث بوعامة مٌشٌ  عفلك )أبودمحم( وص ح الدٌن البٌطار،والبول المومً السوري اال تماعً 
بوعامة أنطوان سعادة، وبركة المومٌٌن العرل  بوعامة  ورج ببش،والبركة الناصرٌة التً ارتبطت بثورة  ما  عبد 

 .1952الناصر فً مصر عام 

 .االشتراكي حزب البعث العربي-1

ص ح الدٌن البٌطار و    السٌد ووكً اارسووي منذ الث ثٌنات، وأخذ شك   أسسه مٌشٌ  عفلك )أبو دمحم( وانضم إلٌه   
   .م1947البول تؤسس بشك  رسمً وانطلك بشك  عملً نضالً وتنظٌم بوبً كام  فً أبرٌ   م. ولكن1942تنظٌم سنة 

برياسة أكرم البورانً  االشتراكً العربً البول بادئ اامر، وبعد أن انضم إلٌه لعربًالبعث ا ولد بم  البول اسم       
 وكان البول ٌطرح شعار الوبدة العربٌة والبرٌة واالشتراكٌة، وٌنادي .االشتراكً بول البعث العربً أصبح اسمه

تؤسست له فروع فً الوطن  مًبالنضا  ضد االستعمار بشتى صوره وأشكاله. وبول البعث كما تمو  أدبٌاته بول لو
 .العربً وفً المه ر وبٌثما و د العرل

ا من عبدهللا الرٌماوي فً ااردن ودمحم  بول البعث تارٌن بصلت انشمالات كثٌرة خ           العربً االشتراكً بدءا
لسمٌن  مسم البول إلىم بٌث ان1963فْص  أكرم البورانً. على أن أعظم انشماق بدث للبول عام  الشمٌطلً فً لبنان ثم

وضم  بالٌساري ومركوه العراق ونصف ُسمً ٌضم المإسسٌن ااواي  للبول بالٌمٌنً متساوٌٌن تمرٌباا، نصف ُسمً
 .المٌادة المطرٌة فً العراق م موعة لادها علً صالح السعدي أمٌن سر

م موعة من العسكرٌٌن بمٌادة  ا لامتم عندم1966فبراٌر  23أما االنشماق ااخٌر وااكثر خطورة فمد بدث فً        
دمشك واعتملوا أعضاءها. ولم تإٌد لٌادة لطر العراق ذلن  اللواء ص ح  دٌد بانم ل عسكري ضد المٌادة المومٌة فً

ر و ود  نظامٌن سٌاسٌٌن ٌبكمان باسم بول البعث فً الوطن العربً أبدهما فً دمشك واآلخر فً االنم ل، مما ٌفّسِ
 7.برداد

م. ومنذ مارس 1946 وكان لبول البعث دور فاع  فً البكومات التً طرأت على سورٌا بعد االستم   عام        
لبول البعث وخاصة بكومة ص ح الدٌن البٌطار  م إلى الٌوم، كان الدور ااكبر فً البكومات السورٌة المتعالبة1963

م( بٌث برو فً هذه الفترة ك  من ص ح 1970 - 1966نورالدٌن ااتاسً ) م 1966 -1963م(، أمٌن البافظ )1963)

                                                           
، ووا  رموه الريٌس صدام بسٌن  2003دي اامرٌكان عام انتهى بكم بول البعث فً العراق فعلٌا بسموط برداد فً أٌ  7

 . 2006بعد إعدامه فً عٌد ااضبى دٌسمبر 
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ا للدفاع، ثم أصبح ريٌسا  دٌد الذي عم  ا للمٌادة المطرٌة وبافظ ااسد الذي عم  ووٌرا لل مهورٌة العربٌة السورٌة  أمٌناا عاما
 وس نهم.  م(.  بعد انم ل بافظ ااسد  على  الريٌس ااتاسً، و على ص ح  دٌد  ووم يه اآلخرٌن1970-2000)

البعثٌون وتمكنوا من  أما فً العراق فبعد أن استؤثر الشٌوعٌون ونظام عبدالكرٌم لاسم بالسلطة فً العراق، لاومهم       
نوفمبر من  18لتسعة أشهر، بٌث أُطٌح به بعدها فً  م، وبمً بول البعث فً البكم1963فبراٌر  8إسماطهم من البكم فً 

م تمكن البول بمٌادة 1968تموو )ٌولٌو(  17الريٌس العرالً عبدالس م عارف. وفً  لادهنفس العام فً انم ل عسكري 
 سره آنذان أبمد بسن البكر من السٌطرة على السلطة فً العراق من  دٌد وخلفه صدام بسٌن . أمٌن

 حركة القوميين العرب-2

( وكان الدكتور  ةورج بةبش مةن 1952ً )عام تؤسست بركة المومٌٌن العرل فً مطلع الخمسٌنٌات من المرن الماض       

برو مإسسٌها ومن رفاله ودٌع بداد ومصطفى الوبةري )ابةو علةً مصةطفى( وبمةدي مطةر وهةانً الهنةدي وأبمةد الخطٌةل أ

 )كوٌت( وباس  الكبٌسً )العراق( واخرٌن.

ا، لمولةةف ٌةةدٌن الت ربةةة         البوبٌةةة فةةً المشةةرق العربةةً ت نةةل مإسسةةو "البركةةة" فةةً الخمسةةٌنٌات تسةةمٌة منظمةةتهم بوبةةا

وٌبكم بفش  اابوال العربٌة، بعةد تمسةٌمها إلةى أبةوال مبلٌةة رٌةر ثورٌةة مثة  بةول الوفةد فةً مصةر والكتلةة الوطنٌةة فةً 

سورٌا انها تبترف السٌاسة البرلمانٌة وهمها ااو  الوصو  إلى السلطة، وأبوال إللٌمٌةة معادٌةة للمومٌةة العربٌةة كةالمومٌٌن 

والكتايل اللبنانٌة، وأبوال دٌنٌة متعصبة مث  اإلخوان المسلمٌن وبةول التبرٌةر ، وأبةوال ررةم أهةدافها المومٌةة السورٌٌن 

 مث  "البعث" تببث عن مكاسل للبول ولٌس للمضٌة، إال أنها اابوال الوبٌدة التً دعت "البركة" للتعاون معها.

 .1967البركة الناصرٌة بتى هوٌمة عام آمنت البركة بؤن الوبدة طرٌك فلسطٌن وارتبطت ب       

وضةمت رالبٌةة كةادر بركةة المةومٌٌن العةرل وتبنةت  1967تبولت البركة إلى ال بهة الشعبٌة لتبرٌةر فلسةطٌن عةام         

 اللٌنٌنٌة بعد عدة انشمالات. -المومٌة ثم الماركسٌة

ثالثا: الجذر الدييي األصولي
8 

اص  الن دي أساسا، والطرق الصوفٌة، ثم  ماعة االخوان المسلمٌن التً نشؤت فً وتعد ك  من البركة السلفٌة با       
 مصر وبول التبرٌر من أبرو ما ٌمكن إدرا ه ضمن هذه الفية.

 الحركة السلفية-1

ت . ولهذه البركا-كما ٌمو  منظروها-تعتبر البركات السلفٌة من أهم البركات اإلس مٌة اإلص بٌة فً عالم الٌوم        

 صوتها ال هوري الداعً إلى تبرٌر الدٌن من شوايل العرف وبدع الخلَف.

ولد تمظهرت البركة السلفٌة المعاصرة بمظاهر شتى خ   المرن العشرٌن، من لٌبرالٌة ع   الفاسً، إلى عم نٌة دمحم        

ا تبلور فً النهاٌة تبت مسمى السلفٌة هو عبده، إلى  هادٌة عبد البمٌد بن بادٌس، إلى "آثارٌة" مبل الدٌن الخطٌل. لكن م

 م( 1787. -1704المدرسة الن دٌة ذات ال ذور البنبلٌة. بوعامة اإلمام دمحم بن عبد الوهال )

                                                           
أصبح ٌطلك على التنظٌمات التً تربط االس م بالبول وااشخاص أو بؤهداف مبددة تنظٌمات اس موٌة تمٌٌوا عن  8

 االس مٌة التً تعنً ك  المسلمٌن .
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ومما ت در اإلشارة إلٌه أن أنصار الشٌن دمحم بن عبدالوهال أطلموا على أنفسهم اسم "السلفٌون" أو الدمحمٌون نسبة إلى        

. أما اسم "الوهابٌون" فمد أطلمه علٌهم أعداإهم لتنفٌر الناس منهم واإلٌهام بؤنهم ٌسعون إلٌ اد مذهل خامس ٌخالف دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 المذاهل اإلس مٌة ااربعة.  

ات ومنعت البركة السلفٌة تعتمد فً تعالٌمها على اايمة: أبمد بن بنب  وابن تٌمٌة وابن المٌم ال ووٌة . فنبذت الخراف       

 وبرمت االستعانة برٌر هللا فً اامور العمايدٌة .   -كما تفع  الشٌعة-التبرن بمبور ااولٌاء

 ومن االنتمادات على السلفٌة  )بسل الكاتل دمحم بن مختار الشنمٌطً(

التً تطنل فً البدٌث عن  تبو  بعض ال ماعات السلفٌة المعاصرة إلى ما ٌشبه المدرسة الك مٌة-1 

 ك العمايد دون داع شرعً دلاي

  السلفٌٌن فً إنكارهم على إخوانهم المسلمٌن المتلبسٌن ببعض البدع   فاء بعض-2

 بٌن الوبً والتارٌن فً المر عٌة   –ضمنا  –بعض السلفٌٌن  خلط-3 

 السلف بشك  ٌهدر لدسٌة المبادئ، برصا على مكانة ااشخاص  االنفعا  فً الدفاع عن-4

    البٌاة العامة لشرعً عن الوالع المعاش، مما ٌعمك تهمٌش الدٌن فًانفصا  العلم ا-5

المتو س من "الروو الفكري  وهد بعض السلفٌٌن فً الثمافة المعاصرة، وتشبثهم بالمولف التملٌدي-6

 الباضر   والثمافً"  علهم بعٌدٌن عن ممتضٌات الدٌن فً العصر

  ولها دور فاع  فً البٌاة الٌومٌة الفلسطٌنٌة، وإن كانت ال تشك  تو د فً فلسطٌن مإسسات تابعة للبركة السلفٌة

تنظٌما سٌاسٌا مث  الم لس العلمً للدعوة السلفٌة ودار الكتال والسنة، وٌعتبر الشٌن سلٌم شرال ومٌ  الريٌس 

فٌة فً صابل الفض  فً ت دٌد التٌار السلفً فً فلسطٌن، وٌعتبر من أع م السل 9المكافح الم اهد ٌاسر عرفات

الوطن : ك  من بسن ومصطفى العماد والشٌن كام  البلتا ً والشٌن سلٌمان ااسط ، وااخ هشام العارف فً 

 المدس.

   والسلفٌة هذه تختلف كلٌا عما أصبح ٌطلك علٌه السلفٌة ال هادٌة أي تلن ااصولٌة السلفٌة المتطرفة ممثلة بتنظٌم

 والمتطرفٌن فً ال واير . ، وداعش،الماعدة

 الصوفية الطرق-2

تإلف الصوفٌة م موعة من الطرق و ااذكار التً ٌتلوها المرٌد فً أولات مختلفة بسل توصٌات مشاٌن الطرٌمة برٌة        
. الصوفٌة أو التصوف لٌست دٌنا الوالٌةتنمٌة النفس و تطهٌرها لٌرتمً فً المراتل الروبٌة التً ٌمكن أن توصله الى در ة 

عو و  ، كما ٌعرفها أصبابها. أما معارضوها فٌعتبرونها  هللاأو مذهبا إنما هً منهج أو طرٌك ٌسلكه العبد للوصو  إلى 
ممارسة تعبدٌة لم تذكر ال فً المرآن وال فً السنة و ال ٌصح أي سند إلثباتها و علٌه فهً تدخ  فً نطاق البدعة المبرمة 

 التً نهى عنها رسو  هللا. 

                                                           
 12/5/2007ط  عضو م لس إدارة  معٌة دار الكتال والسنة، فً  رٌدة ااٌام كما ٌمو  الشٌن ابراهٌم ااس 9

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%28%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9%29&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87


8 

 

مث  شفاء  اانبٌاءولً عارفا باهلل الذي ٌمنبه كرامات تماث  مع وات تموم الصوفٌة على فكرة الوالٌة، بٌث ٌعتبر ال       
، و هذا ما عرضها فً بداٌة المرن الماضً له وم المتعلمٌن فً الررل باعتبارها ممثلة للثمافة الدٌنٌة الرٌلالمرضى و كشف 

 دخٌلة على اإلس م .  بدعةباعتبارها  المدرسة السلفٌة، ثم بدأ مع منتصف المرن الماضً اله وم من لب  اتالخرافالتً تنشر 

بركة التصوف انتشرت فً العالم اإلس مً فً المرن الثالث اله ري كنـوعات فردٌة تدعو إلى الوهد وشدة العبادة ، ثم       
 تطورت تلن النوعات بعد ذلن بتى صارت طرلا ممٌوة معروفة باسم الصوفٌة ، وٌتوخى المتصوفة تربٌة النفس والسمو بها

 برٌة الوصو  إلى معرفة هللا تعالى بالكشف والمشاهدة.

ومن أع م الصوفٌة: البسن البصري وأبوالماسم ال نٌد ومبً الدٌن بن عربً وأبو ٌوٌد البسطامً، و    الدٌن        
 الرومً، وعبد المادر ال ٌ نً وأبو البسن الشاذلً والشٌن أبمد الرفاعً والشٌن أبمد البدوي.

عتبر الطرٌمة الخلوتٌة التً ٌرأسها الشٌن عبد الرإوف الماسمً من أبرو الطرق الصوفٌة فً فلسطٌن، وإن كان لها ت       
 تؤثٌر فً الم تمع فهً ال تتعاطى السٌاسة أو البكم كما ٌو د طرق أخرى منها الرفاعٌة.

 جماعة اإلخوان المسلمين -3

الذي انتم  من الطرٌمة الصوفٌة  1928البنا الساعاتً فً مصر عام  ماعة أصولٌة إس موٌة سنٌة أسسها بسن         

البصافٌة لٌشك  تنظٌما خاصا، و تمث   ماعة االخوان المسلمٌن  كبرى البركات اإلس موٌة المعاصرة وتنتشر فً كثٌر من 

 .دو  العالم

ادعت  إس موي طايفة أو فرلة او تنظٌم 800اكثر من  وانهومت ثم بادت التالرٌن االس مً الطوٌ  ظهرتوعبر 

   بمً االس م وبمٌت أمة المسلمٌن.لكن و بادتهً  ،الصوال او البك مرتبطا بها فمطالمداسة أو

توبٌد  هود المسلمٌن وتو ٌههم  بٌات ال ماعة،م وكان هدفه، كما تمو  أد1929بدأ البنا دعوته فً اإلسماعٌلٌة عام        

ثم انتم  إلى الماهرة وأنشؤ فٌها دار اإلخوان وبدأ ٌ ول المرى  .التو ٌه الصبٌح لٌتمكنوا من درء الشر الذي ٌبٌك بهم

 به إلىم، دفع البنا بعض كتاي1947اإلخوان وبدأ ٌتص  بال ٌش وتنظٌم الضباط اابرار. وفً عام  والمدن للدعوة ل ماعة

فلسطٌن بٌث شاركت فً البرل العربٌة اإلسرايٌلٌة. وخ   تلن البمبة لامت البركة باستهداف البكم عبر االرتٌاالت ، فمام 

 النظام الملكً بمت  البنا.

بوعامة الريٌس  ما  عبد الناصر، ولف اإلخوان المسلمون إلى  انل الثورة  1952ٌولٌو  23وعندما لامت ثورة        
، لكنهم رفضوا المشاركة فً البكم وفصلوا العضو 1954اعتبار أنها لهم، وأٌدوا الدٌكتاتورٌة بب  اابوال  عام على 

االخوانً الذي عٌنه عبد الناصر فً البكومة ، ودخلوا فً سلسلة من ال د  والخصومة مع الثورة. وعلى إثر مباولة ارتٌا  
لامت البكومة باعتما  العدٌد من لٌادات  فٌر الدٌممراطٌة والم تمع المدنً ، ما  عبد الناصر والدعوة لت هٌ  الم تمع وتك

 ال ماعة ومباكمتهم. 

بثمانٌة مماعد فً انتخابات  بعد أن فاووا 10ثمانٌنٌات المرن العشرٌن مشاركةا فعالة لهم فً المماعد البرلمانٌة وشهدت         
م، ولم ٌبصلوا على أي 1990اإلخوان المسلمون انتخابات عام  لاطعم. و1987م، وبسبعة وث ثٌن ممعداا عام 1984عام 

 311ممعدا مماب   88ل2005وبمموا نصرا مشهودا فً انتخابات عام    .م2000و  1995 ممعد فً انتخابات عامً
 للبول الوطنً الباكم.

                                                           
، مثلما لا  أبد «لبمال مإلت ٌدخلون به البمام»أدبٌات اإلخوان تعتبر الدٌمولراطٌة كفرا وبدعة مستوردة، لكنها   10

 17/12/2005مما  عاد  دروٌش فً   رٌدة الشرق ااوسط -دعاتهم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%8A%D8%A8&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%A9&action=edit
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بسن البنا فلسطٌن  عندما وار عبدالربمن البنا شمٌك11 1935بفلسطٌن منذ عام البدايٌة بدأت ع لة ال ماعة        

التبرعات فً مصر للفلسطٌنٌٌن ونشر الوعً بو  ما بعض والتمى الباج أمٌن البسٌنً. لام بعدها أفراد ال ماعة ب مع 

 12ٌتهدد الشعل الفلسطٌنً وما ٌعانٌه من االبت   البرٌطانً واله رة الٌهودٌة.

وأنشؤت فروع فً بٌفا وٌافا ونابلس  1946افتتح ممر ل خوان المسلمٌن فً الشٌن  راح فً المدس عام        

كما أنشؤت لها فرع فً  17/4/1947وطولكرم والخلٌ  وبٌت لبم وعمدت ال ماعة فً فلسطٌن مإتمرا لها فً بٌفا فً 

 وتم إر له بعد عام عندما ضربت ال ماعة فً مصر. 1948روة عام عام 

 سلمٌن فً روة.وفً اواي  الخمسٌنٌات افتتح ثمانً شعل ل خوان الم       

 مرشدو الجماعة )قادتها( حسب الترتيب ) وكلهم مصريون فقط(:

مؤمون -6مصطفى مشهور   -5دمحم بامد ابو نصر   -4عمر التلمسانً    -3بسن الهضٌبً    -2بسن البنا    -1
 (2010دمحم بدٌع )منذ -8دمحم مهدي عاكف -7الهضٌمً    

 
 من أهم شخصيات الجماعة: 

 ابمد ٌاسٌن.-6عبدهللا عوام  -5سٌد سابك  -4دمحم الروالً  -3وسف المرضاوي   د. ٌ-2سٌد لطل    -1
 اشهر ما ٌمٌو ال ماعة: 

 الطاعة العمٌاء اوامر المسإولٌن، وابتكار الصوال. -1
 ك  من ٌخالفهم معنوٌا وفكرٌا. -وفً كثٌر من اابٌان لت -مباربة  -2
 لب  تٌارها المتشدد. الل وء للتخوٌن أو التكفٌر للمخالفٌن، على اال  من -3
 الدعوة إللامة الدولة اإلس مٌة فً الشرق والررل -4
 لٌست فلسطٌن أولوٌة فً برام هم، إال اسما وشعارا. -5
 معظم التٌارات اإلس موٌة المتطرفة خر ت من عباءة االخوان المسلمٌن. -6
 انكار الدٌممراطٌة والم تمع المدنً أبرو مرتكوات أدبٌاتهم. -7
دعم االخوان المسلمون  1950م  البنا على تؤسٌس فروع لل ماعة فً شرق االردن وفلسطٌن. وعام ع 1942عام        

الملن بسٌن ضد خصومه السٌاسٌٌن وضد مباولة الريٌس  ما  عبدالناصر االطابة به بعد تتوٌ ه ملكا على االردن، ولد 

 .1957ه عام استثنى الملن بسٌن االخوان المسلمٌن من لرار بظر اابوال الذي اصدر

 رت مباولة  1980بص  االنم ل البعثً فً سورٌا وا بر االخوان على العم  السري وفً العام  1963عام         

 ارتٌا  للريٌس السوري بافظ االسد بظر بعدها بول االخوان وتمت مها متهم فً بماة وبظر البول فً سورٌا.

 اإلس مً فً لطاع روة والكت  اإلس مٌة فً مبافظات الضفة. عرف فً فلسطٌن بؤسماء مختلفة مث  الم مع       

 

 
                                                           

مترافما مع الرووة الصهٌونٌة، ومع االبت   االن لٌوي، وخاض الفلسطٌنٌون الهبات والثورات  بدأ النضا  فً فلسطٌن 11

التً كان منها ثورة عوالدٌن المسام الم اهد والمناض  السوري والذي كان أو  من كرس مفهوم العم  المنظم فً أطر 

  ماعات التً  اءت بعده.م مخلفا إرثا نضالٌا لكافة اابوال وال 1935المماومة، واستشهد عام 

 فً هذه اافعا  التوعوٌة ك  من المومٌٌن والشٌوعٌٌن العرل.سبمهم  12
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 حزب التحرير  -4

بول سٌاسً أصولً مركوي تتمٌو نظرٌته بالترٌٌر ال ذري والشمولً واالنم بً فً العالم االس مً هدفه استيناف        

 دٌكتاتوري.البٌاة االس مٌة عن طرٌك الامة الخ فة االس مٌة على النمط التملٌدي ال

بٌن توفً النبهانً، لاد البول بعده عبدالمدٌم ولوم  1977بتى عام  1953أسسه تمً الدٌن النبهانً فً المدس عام        

 13ومن ثم تولى لٌادته عطا ابو الرشته الململ بؤمٌر بول التبرٌر. 2003بتى سنة 

 رإٌته:

 بإلامة دولة الخ فة وإسماط اانظمة التً تعتبر امتدادا للسٌطرة ال ٌمكن اي كٌان سٌاسً موبد للمسلمٌن ان ٌتم إال       

 االستعمارٌة الرربٌة على ب د المسلمٌن وخاصة فً نطاق الصراع االن لٌوي اامرٌكً مع الموى ااخرى كما تمو  أدبٌاتهم.

ولكن ٌ وو ان تو د أبوال تموم وٌرى البول أن الدولة ملن لألمة وال ٌصح أن ٌو د بول باكم ٌستؤثر بالسلطة،        

 بؤعما  سٌاسٌة ومرالبة أداء الباكم.

 لهم مساهمات فكرٌة والتصادٌة هامة.       

 رابعا: الجذر الوطيي

عاشت السابة العربٌة منمسمة بٌن ال ذور الفكرٌة السٌاسٌة الث ثة أي المومٌة وااصولٌة )لم تدخ  السلفٌة أو الصوفٌة        

السٌاسٌة( واالشتراكٌة. وتباربت اافكار والشعارات والشخوص وااطر دون تركٌو أو التفات بمٌمً للفع   فً التنظٌمات

المرتبط بالوطن، أي فلسطٌن، ان صوت الشعارات والتنظٌرات البوبٌة كان أعلى والمكاسل البوبٌة كانت لها ااولوٌة 

كما ٌمو  -النضاالت وٌدم ها معا بات اه بوصلة فلسطٌنلتصنع فكرا  دٌدا ٌبوص   1957ف اءت بركة فتح فً العام 

وبالتالً كان لفتح السبك باعتناق المفهوم الوطنً فً سٌاق االمتداد العربً واالس مً والعالمً لذا كان من أو   -مفكرو فتح

 شروط االنتماء للبركة نوع رداء البوبٌة واالت اه نبو فلسطٌن.

الوطنٌة التً ارتكوت على الفكرة والكفاح المسلح الى ت ربة الثورة ال وايرٌة والثورة واستفادت فتح فً ت ربتها        

 المصرٌة وثورات العالم فً فٌتنام وروسٌا وكوبا وكورٌا.

 

 

 

 

 

                                                           
كان الشهٌد المفكر العروبً الكبٌر خالد البسن )أبو السعٌد( من لٌادات بول التبرٌر، وتركهم لٌنضم مإسسا لبركة   13

فتح، كما ترن  ماعة االخوان المسلمٌن خلٌ  الووٌر إلسماطهم الكفاح المسلح لٌإسس مع رفاله فتح، وكذلن اامر مع المايد 

 وٌوسف الن ار كمثا .ص ح خلف وأب
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 14فتح -حركة التحرير الوطني الفلسطيني

 نبذة عن حركتنا

 فتـــــح -حركة التحرير الوطني الفلسطيني

 ثورة حتى النصر

 

 ة حركة فتح أوال: مسير

إلى  1948بعد اعدادات استررلت الفترة بعد النكبة  1/1/1965فتح فً  –انطلمت بركة التبرٌر الوطنً الفلسطٌنً  .1

 .1959وإصدار او  م لة تبت اسم فلسطٌننا عام  م،1957النشؤة عام 

بٌة ل نخراط فً صفوف الفدايٌٌن شكلت معركة الكرامة االنط لة الثانٌة فتوافد المناضلون من اامة العر 1968فً العام  .2

 التً خاضت بهم فتح آالف العملٌات.

 1974رسمت بركتنا مسار النضا  العسكري، ثم السٌاسً، مترافما مع االع مً واال تماعً وااللتصادي منذ العام  .3

 وصعود الخالد ٌاسر عرفات منصة اامم المتبدة او  مرة فً تارٌن الثورات.

( مربلة نضا  ثوري ارتبط بالعدٌد من العملٌات التً من أبروها عملٌات: 1987-1965مٌن )كانت الفترة بٌن العا .4

 سافوي ، مطار اللد ، دال  المرربً ، دٌمونا، كرٌات شمونة....

وانتصارا لخط البركة النضالً المت دد، وبإشراف أو  الرصاص أو  الب ارة خلٌ  الووٌر )أبو  هاد(  1987فً العام  .5

 ، لٌعترف بنا العالم.  1988( التً اعلن فً خضمها لٌام دولة فلسطٌن عام 2003-1987اضة الب ارة )انطلمت انتف

ا فً ظ  الخنك االللٌمً والعالمً لمسار الثورة ، وفً ظ  انهٌار النظام العربً إثر  .6 كانت مبطة التسوٌة ممراا ا بارٌا

لموى العربٌة الفاعلة، ونضول الدعم المالً والسٌاسً، برل الخلٌج وانهٌار المعسكر االشتراكً، وبعد المضاء على ا

 . 1995،  1993فولعت )م.ت.ف( اتفالٌات أوسلو فً االعوام 

دخلت ط يع لوات منظمة التبرٌر الفلسطٌنٌة )م.ت.ف( وبركة فتح فلسطٌن مبممة ان او العودة لعشرات اآلالف من  .7

 الفلسطٌنٌٌن من خارج الوطن.

المنظمة وعبر السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة تبمٌك ان اوات ذات طابع هٌكلً مث  توسٌع سلطة استطاعت لٌادة البركة و .8

 التشرٌعً والريٌس، وبناء المإسسات والووارات كممدمة هامة إللامة الدولة الفلسطٌنٌة المستملة.

بالب  النهايً،  1999ام رفضت بركة فتح تنص  االسرايٌلٌٌن من "اتفالٌات أوسلو" التً كانت من المتو ل أن تنتهً ع .9

فخاضت صراع المستبٌ  فً مبطة )كامل دٌفٌد( التً رفضت فٌها المٌادة التناو  عن المدس مطلما، وانطلمت انتفاضة 

 .2004 – 2000االلصى ما بٌن العامٌن 

وتوسٌع مع استشهاد الريٌس أبو عمار، واست م الريٌس أبو ماون أكملت البركة مهمة بناء الووارات والمإسسات  .10

االعتراف العالمً بدولة فلسطٌن، إلى أن بممت لب دنا فلسطٌن صفة دولة رٌر عضو فً االمم المتبدة ، وما وا  

 النضا  والمماومة مستمرة.

 ثانيا : القادة الشهداء

هداء الل نة كوكبة الشهداء طوٌلة سواء من المٌادة فً الصفوف ااولى، أو الكوادر، أو فً شعبنا الفلسطٌنً عامة، ومن ش

 المركوٌة لبركتنا العم لة :

                                                           
 فتح.-عن مولع مفوضٌة االع م والثمافة والتعبية الفكرٌة، فً بركة التبرٌر الوطنً الفلسطٌنً 14
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 (2004-1929ٌاسر عرفات )المايد المإسس(* ) .1

 (1968-1933عبد الفتاح بمود. ) .2

 (1970-1940ممدوح صٌدم )أبوصبري(.) .3

 (1971-1935أبو على إٌاد. ) .4

 (1973-1935كما  عدوان. ) .5

 (1973-1930أبو ٌوسف الن ار.) .6

 (1981-1936ما د أبو شرار.) .7

 (1982-1932أبوالولٌد( )سعد صاٌ  ) .8

 (1988-1935خلٌ  الووٌر . ) .9

 (1991-1933ص ح خلف. ) .10

 (1991-1935هاٌ  عبد البمٌد.) .11

 (1994-1928خالد البسن. ) .12

 (1994-1936صببً أبو كرش )ابو المنذر(.) .13

 (2001-1940فٌص  البسٌنً . ) .14

 (2010-1939صخر)ٌبٌى ببش(.) .15

 (2012-1938هانً البسن.) .16

 (2016-1946عثمان أبورربٌة ) .17

 (2017-1933عاد  عبدالكرٌم ) .18

 

 ثالثا : مبادئ وفكر وثقافة الحركة

 انطلمت البركة فً ومن الركود والهوٌمة والل وء لتكون مفتابا للفع  والبركة والنشاط والتمدم فكانت )بركة(. .1

افما مع تبرٌر اارض وان تبرٌر اإلنسان من عوام  االبباط والتبعٌة والخضوع ل بت   واالستبداد كان هدفا متر .2

 السلٌبة ارتبط مفهوم )التبرٌر( باسم البركة.

عانت البركة من تناوع اابوال وال ماعات التٌارات شرلا ورربا، التً أشبعت ال ماهٌر بالشعارات خالٌة المضمون ،  .3

التكرٌس للمضٌة، واستعراضات ب  فع ، فكان منهج )الوطنٌة( فً البركة تعبٌرا عن االنتماء البمٌمً لفلسطٌن: ب

 والتركٌو علٌها، وإعطايها ااولوٌة على ما سواها من لضاٌا اامة أوالعالم.

فلسطٌن هً الهدف ، وفلسطٌن هً الموطن منذ آالف السنٌن لك  العرل الفلسطٌنٌٌن لم تدخلها لدم ررٌبة إال والت لذلن  .4

 كانت )فلسطٌن( هً البوصلة النضالٌة.

فتح  وء من نضاالت اامة العربٌة، وامتداد لنضاالت أبطا  فلسطٌن  –لوطنً الفلسطٌنً نضا  أبناء بركة التبرٌر ا .5

أمثا : الشٌن عو الدٌن المسام وعبد المادر البسٌنً وعبد الربٌم مبمود وٌوسف ابو درة والشٌن فربان السعدي وبسن 

 س مة .... تنه  من نبع بضارتنا.

انظمة العربٌة التآمرٌة فرسمت بركتنا فً شخصٌتها معنى )االستم لٌة( فً عانت المضٌة الفلسطٌنٌة من تدخ ت بعض ا .6

 اإلرادة، والمرار الوطنً، بالتنسٌك مع اامة العربٌة من منطلك أنداد ال أتباع.

ان بركة فتح بوتمة تنصهر فٌها ك  التٌارات الفكرانٌة )ااٌدٌولو ٌة( بم  فكرها صفة االعتدا  والوسطٌة والمرونة،  .7

 شك  الفتباوٌون تٌار العم نٌٌن فً إطار بضارة أمتنا العربٌة االس مٌة.ف

بركة فتح أسهمت فً بناء الشخصٌة الوطنٌة فً االت اهات الث ثة : الشخصٌة المتعلمة المثمفة، والشخصٌة العاملة  .8

 رٌة المماِومة فً كافة الم االت.المعتمدة على نفسها ولدراتها، بتعاون االشماء وأبرار العالم، والشخصٌة النضالٌة الثو
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إن البعد االنسانً فً بركة فتح  علها تإمن بالبرٌة والتعددٌة والدٌممراطٌة والمشاركة ، كما تإمن ببموق االنسان  .9

 والم تمع المدنً الذي ٌتعاٌش فٌه ال مٌع بكرامة وعدالة ساعٌن للتمدم والنهوض.

الوالعً ، بٌن  -هٌري ، بٌن منهج التفكٌر التعبوي والتفكٌر السٌاسًمو ت البركة بٌن الفكر الطلٌعً والفكر ال ما .10

فكرها المستم  واالنفتاح على المبٌط، و علت من بوصلتها فلسطٌن، وكانت طموبات ال ماهٌر فً التبرر، وفً 

 الوبدة الوطنٌة وفً وبدة اامة العربٌة واودهارها رسالة لها.

 

 رابعا : آفاق الثورة والنضال

ركة فتح فً نضالها أسالٌل بث الوعً السٌاسً فً ببر ال ماهٌر ، وإٌماظ اامة عبر اإلع م والتعبية والتثمٌف ، تتبع ب .1

وتمارس كافة أشكا  الكفاح الوطنً بالمماومة العسكرٌة، واالنتفاضات، والمماومة الشعبٌة والوبف الشعبً، وت ع  من 

 ا للمرار.التولٌت واختٌار الوسٌلة وطبٌعة المربلة مبّدد

استطاعت بركة فتح بمرونة فكرها الثوري أن تنتم  بٌن الوساي ، وعٌنها على الهدف فخاضت الت ارل وبممت  .2

 الن ابات واالنتصارات.

أصٌبت بركتنا ك سم بً باإلخفالات وااومات فً مراب  مبددة، وتمكنت من ت اووها بعملٌة المرا عة الذاتٌة الدايمة  .3

 تنمٌة الثول دوما والتمدم لألمام .واالعتراف بااخطاء، و

 فً مربلة العم  العسكري المباشر أخر ت بركتنا المضٌة من دايرة النسٌان وأصببت لضٌة عربٌة وعالمٌة . .4

فً مربلة العم  السٌاسً الممرون بالعم  العسكري بممت طايفة من الع لات التً أسهمت بتمتٌن الثورة ، وفً إطار  .5

 النفك ، االلصى( فؤسهمت فً بناء مدامٌن الدولة الفلسطٌنٌة الواعدة . االنتفاضات )الب ارة ،

وفً إطار نضالنا السٌاسً واإلع مً والدبلوماسً وال ماهٌري استطعنا عو  الكٌان الصهٌونً عن دايرة التؤثٌر العالمً  .6

 ك هة متفردة.

ل الشمس( و)عٌن الب لة( وأخواتها، أن هّوت كان لنضا  بركتنا فً المماومة الشعبٌة المدنٌة المتواصلة، ونماذج )با .7

أركان فكرة التوسع الصهٌونً، كما فعلت تضبٌات شعبنا فً رد االعتداءات المتواصلة على روة والمدس والضفة، 

 . 2017وصوال لرضبات وهبات المدس وك  فلسطٌن، وانتصار االصى عام 

التً نعٌشها الٌوم أصبح الفلسطٌنٌون شوكة  48اطك الـ وفً مربلة الثبات على اارض والصمود فً الضفة وروة ومن .8

 فً بلك الخرافات الصهٌونٌة البايدة، ومخططاتهم اللت ع شعبنا من أرضه.

لن ٌتبمك النصر النهايً بإذن هللا تعالى، إال وعلم فلسطٌن ٌرفرف على مآذن وكنايس وأسوار المدس عاصمة دولة  .9

 فلسطٌن ، وعودة ال  يٌن.

 بٌة والنصر مسٌرة طوٌلة فلنت هو، فالطرٌك شاق وطوٌ  ونبن لها، وهللا معنا.مسٌرة التض .10

 

 

 خامسا : معالم فلسطينية صناعة فتحوية

تستطٌع بركة فتح أن تفخر أنها تركت )أٌمونات( وع مات باروة وبصمات ال تنسى فً تارٌن فلسطٌن واامة العربٌة، اذ أن 

 بركتنا :

ااولى فً الثورة المعاصرة، والب ر ااو  فً االنتفاضات، فً ظ   و الهوٌمة كان لها شرف إط ق الرصاصة  .1

العربً، والصمت المطبك والتآمر واالنفضاض العالمً عنا ، الذي سعى ان ٌكون النسٌان  مصٌر لضٌتنا، فؤٌمظنا 

 العالم.

النضا  التً لم تذب  فً ك   لدمت البركة عشرات اآلالف من الشهداء وااسرى وال ربى والمناضلٌن، وورعت بذرة .2

 بٌت فلسطٌنً.
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أعادت "فتح" االعتبار للبطة الفلسطٌنٌة والثول الفلسطٌنً المطرو ولألم الفلسطٌنٌة وللمنتج الفلسطٌنً ولمفهوم الشهادة،  .3

 ولمعنى النضا ، عندما كان اآلخرٌن ٌرطون فً نوم عمٌك.

دارس فً التعددٌة الفكرٌة، وربطت ربطا مبكما بٌن الداخ  صنعت البركة مدارس فً االلتصاد لب  بناء السلطة ، وم .4

 والخارج فشعل وابد نبن أٌنما ُكنا. 

رسخت بركة فتح أخ ق ولٌَِم الصدق والمببة والتعلم من ال ماهٌر، وابترام عادات وتمالٌد الشعل واالستماع للناس عبر  .5

 النمابات والمإسسات وال معٌات، وتلبٌة طموباتها.

م ر االامناضلٌن ٌُصٌبون وٌخطيون دون علٌايٌة، أو افتراض الصوال المطلك، أوإدعاء المداسة فً صنعت بركتك .6

ا، ٌتمبلون النمد، فً إطاره، وٌمارسون النمد الذاتً.  شخوصها ولراراتها مطلما

لسلطة الوطنٌة بنت بركة فتح الثورة الفلسطٌنٌة كما بنت منظمة التبرٌر الفلسطٌنٌة بٌتا وكٌانٌه معبرة، ثم ألامت ا .7

 الفلسطٌنٌة مربلة نبو الدولة.  

اهتمت البركة وما والت بالط ل والشبال وااشبا  والوهرات فً كافة المراب ، وما والت تراهم ذخٌرة الثورة وبلمها  .8

 النابض بالبٌاة وأملها المادم بالنصر النهايً.

من لبموا بنا فكانت أو  من بم  المن   مع  بركة فتح انطلمت تورع، وتورع فبصدنا الٌوم الكثٌر، وبصد معنا .9

 البندلٌة.    

 فتح هً: ثورة طاير الفٌنٌك، وِمداد الملم الذي ال ٌنضل انها )ثورة بتى النصر(. –بركة التبرٌر الوطنً الفلسطٌنً  .10

 

 حركة فتح : فجر كل يوم جديد

و ماهٌري ٌهدف سٌاسٌا لتبرٌر  بركة التبرٌر الوطنً الفلسطٌنً فتح تنظٌم فلسطٌنً عربً نضالً طلٌعً .1

 فلسطٌن من االبت   الصهٌونً و لتبمٌك االستم   الوطنً لدولة فلسطٌن.

بركة التبرٌر الوطنً الفلسطٌنً )فتح( االختصار السمها  اء بؤخذ او  برف من ك  كلمة شكلت اختصار االسم  .2

نبن اال ثورة للبٌاة، فملبت الى فتح لما للكلمة لتصبح )بتوف( ومفردها )بتف( ما ٌعنً الموت باللرة العربٌة، وما 

 من دالالت عظٌمة تنبع من عمك بضارتنا العربٌة االس مٌة.

وابت   فلسطٌن، وتشك  امتدادا طبٌعٌا لمسٌرة  1948تؤسست البركة بنَفَس الطلٌعة الثورٌة المإمنة اثر نكبة العام  .3

و بداٌات المرن العشرٌن ضد ااطماع االستعمارٌة  19ر المرن الثورات و الهبات االنتفاضات الفلسطٌنٌة منذ اواخ

 ثم الترلر  الصهٌونً.

سة التً كانت منتشرة بو  العالم ،وخاصة فً ك  من فلسطٌن  .4 ٌإرخ لنشؤه البركة من خ   ت مع النوٌّات المإّسِ

تبم  نفس االفكار و ومصر واالردن والخلٌج العربً ،البما فً أوروبا ،وهً البإر أو النوٌات التً كانت 

 التو هات الوطنٌة واالستم لٌة والعلمٌة.

مر عا او  ا تماع تؤسٌسً هام ضم المإسسٌن االواي  وكان من بٌنهم ٌاسر عرفات و خلٌ   1957ٌعتبر العام  .5

 الووٌر وعاد  عبد الكرٌم واخرٌن اثنٌن لم ٌكم  المسٌرة.

عداد و الت هٌو سواء عبر توسٌع االستمطال و ت لً اانوٌة اتسمت باال 1965-1957الفترة الممتدة من العام  .6

 المنشرة عبر العالم ،أو من خ   كتابة االدبٌات االولى للبركة خاصة )هٌك  البناء الثوري( و)بٌان بركتنا(.

نداء البٌاة( و كتل فٌها المإسسون  -أصدرت بركة فتح صبٌفتها االولى تبت اسم )فلسطٌننا 1959فً العام  .7

 ث ثة، واخوة اخرٌن، وصدرت فً لبنان برياسة توفٌك بوري.ال

انضم لبركة فتح ك  اصبال الفكر الوطنً و الثوري، و الخار ٌن من عباءة أبوابهم التً رفعت شعارات ثمٌلة لم  .8

موا تبم  منها اال الكلمات فطلمت الفع  واعطت أولوٌة لما هو رٌر فلسطٌن، فطلموها هم وخلعوا رواء البوبٌة وانت

 لبركة فتح.
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التنظٌمات ااٌدٌولو ٌة التً فشلت فً البداٌات وتفش  الٌوم هً التً بملت الفكر الشٌوعً أو الفكر المومً أوالفكر  .9

 االس موي النها وضعت أولوٌات أخرى تعدت فلسطٌن باالهداف العالمٌة ال الوطنٌة.

ٌنً الثاير من المممم لفاو تٌار العم  أو تٌار كان اال تماع الفاص  الذي أطلك المارد الفلسط 1965فً العام  .10

عبر عملٌة عٌلبون لتكون  1/1/1965)الم انٌن( برياسة ٌاسر عرفات  على تٌار )العم ء( فانطلمت الثورة فً 

طلمة فً سماء االمة ال هٌة فتصبو، ولتشك  بركتنا بركة فتح رأس الرمح والطلٌعه المتمدمة ل مة العربٌة نبو 

 التبرٌر.

توسعت الع لات البركٌة مع الدو  العربٌة وخاصة مع ال واير التً تبررت بدٌثا،  1967-1964فً الفترة من  .11

بٌث افتتح فٌها أو  مكتل للبركة بإدارة خلٌ  الووٌر)أبو هاد(، وتبلور بٌنها شعار )فلسطٌن طرٌك الوبدة( 

 وشعارنا الخالد )ثورة بتى النصر(.

كسة( بدث اللماء التارٌخً الشهٌر بٌن لٌادة بركة فتح والريٌس  ما  عبد الناصر وإثر )الن 1967أواخر العام  .12

الذي طلل إشعا  برايك فً المنطمة فما كان من ٌاسر عرفات اال أن لا  )سنشع  ثورة(، وهذا ما بص  من 

 دخوله لفلسطٌن وتنظٌم الخ ٌا الفدايٌة فٌها من الشما  الى ال نول.

مفص  هاما  ع  من الملّة المإمنة لادرة على الرد على الكثرة الصهٌونٌة  1968عام تعتبر معركة الكرامة لل .13

المعتدٌة المد  ة بالس ح، فبممت انتصارا باهرا وذلن فً  و هوٌمة عارم عصف باامة بعد النكسة ،فؤدت معركة 

وسع كبٌر فً العضوٌة الكرامة النبعاث اام  من  دٌد، وفً ظلها بوغ ن م بركة فتح بشك  ساطع ما أدى لت

 واالنتماء للبركة فوادت ااعباء التثمٌفٌة والتنظٌمٌة والسٌاسٌة.

( ما ٌس   بفخر لبركة فتح 1971-1968تواصلت الثورة مشتعلة بآالف العملٌات البطولٌة فً الفترة من ) .14

برل الشعبٌة طوٌلة والفصاي  الفلسطٌنٌة التً اعتمدت فً نظرٌتها الثورٌة على تكتٌكات برل العصابات و"ال

االمد"، السٌما بعد انضواء لٌادة البركة فً إطار )منظمة التبرٌر الفلسطٌنٌة "م.ت.ف"( كإطار فلسطٌنً وبدوي 

  امع، عضو أساس فً  امعة الدو  العربٌة.

الطوٌلة  إثر اابداث الدامٌة فً ااردن الشمٌك خر ت الثورة الفلسطٌنٌة وبركة فتح الى لبنان، ولتستمر فً بربها .15

( مستخدمة تكتٌكات  دٌدة من العملٌات االستشهادٌة ،وعملٌات الببر ، 1982-1971االمد ضد الصهاٌنة )

والعملٌات ضد المستعمرات ، واختراق البدود، والمصف المدفعً، فً ذات الولت الذي ٌبدأ فٌه بناء وتطوٌر 

  نبا الى  نل مع الفر  العسكري المٌدانً.المإسسات االع مٌة وااللتصادٌه والنمابٌة والثمافٌة لتعم  

رمضان الم ٌدة، ففتبت  بهة فً الداخ ، واثبتت أنها )الرلم  10برل  1973شاركت بركة فتح فً برل  .16

الصعل فً معادلة الشرق االوسط( اال ان ترٌر المسٌرة العربٌة من االعداد للبرل نبو التسوٌة دعى البركة 

ً وادارن المترٌرات العمٌمة،  وبالتالً تبنى ما أسمٌناه )الوالعٌة السٌاسٌة( ضمن والم لس الوطنً الفلسطٌنً لوع

التً تمرر الامة )سلطة فلسطٌنٌة على أي شبر ٌتم تبرٌره أو استرداده(  1974تبنً برنامج النماط العشر عام 

 فظهرت تنظٌمات الرفض و المبو .

ا فً العالم، لم تمر"اتفالٌات كامل دٌفد" ال بمة بٌن مصر بعد وٌارة الريٌس المصري للمدس والض ة التً أبدثته .17

(  بسهولة على العالم العربً، فرفضتها الثورة الفلسطٌنٌة وبركة فتح فظهر تٌار 1979-1978و"اسرايٌ " )

 )الصمود والتصدي( من الدو  الرافضة ل تفالٌات والمنظمات.

ة م رم البرل "شارون"  علت من الفدايً الفلسطٌنً صمود بٌروت االسطوري ضد آلة البرل الصهٌونٌة بمٌاد .18

أسطورة فً الصمود والبصار، فً البطولة والكارثة، وهو الصمود العنٌد بموا هة لصف طٌران اسرايٌلً لم 

ٌنمطع، كاد ٌناظر ب م وكثافة المصف فً البرل العالمٌة الثانٌة، وس   بفخر لدرة العربً والفلسطٌنً على صنع 

 ومن المستبٌ ت.المع وات فً 

ما بٌن الخروج من بٌروت الى المنافى وبرل طرابلس ضد المنشمٌن على بركة فتح المدعومٌن من نظام عربً  .19

عانت الثورة ألم التشرد ال دٌد والمتا  فآثرت االنسبال من معركة الدم، وبعد تدخ ت دولٌة  1983بعٌنة فً العام 

 للخروج من طرابلس وكما بص  فً بٌروت.
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الصعٌد الثمافً أصدرت بركة فتح نشرة )فتح( الٌومٌة والتً تبولت البما الى دورٌة، كما اصدرت عدٌد  على .20

المطبوعات مث  )صوت المعركة( و)العاصفة( و)االشبا ( و)الصخرة( و)الولايع( و)المدس( و)االرض المبتلة( 

كٌة المعروفة باالدبٌات ،هذا الى  انل كتابات و)الب د( فشكلت ذخٌرة فكرٌة تارٌخٌة ثمافٌة الى  انل الكتٌبات البر

 مفكري البركة ولٌاداتها المتنوعة.

 معت لٌادة بركة فتح بٌن عملٌة العم  واالن او والعملٌة االبداعٌة،ومع تلن العملٌة التنظٌمٌة، كما  معت أٌضا بٌن  .21

 لمٌادي االو  وكافة ااطر.العملٌة االدارٌة/المٌادٌة وتلن التنفٌذٌة والنمدٌة ومارستها فً االطار ا

لٌادة البركة على تنوع خلفٌاتها وأسالٌل تفكٌرها ولكن مع وبدة الهدف واالرادة تمٌوت بعملٌة االستٌعال   .22

واالبتضان وبالتالً تفهم تعدد اادوار أو تووٌع اادوار بطرٌمة )عم  الفرٌك( وضمن المظلة المٌادٌة )للماٌسترو( 

 ع الف وهرة تنفتح فً بستان الثورة وبركة فتح(ٌاسر عرفات، وتبت شعار )د

لم تشك  الخلفٌات االٌدٌولو ٌة المتنوعة لمادة البركة أو كوادرها أومة مستعصٌة أبدا، على تعدد المباور فً  .23

التً تداخ  فٌها  1983مربلة التنظٌر الفكري فً السبعٌنات والثمانٌنات، باستثناء مربلة االنشماق الكبٌر عام 

 السلبً مع التدافع المٌادي والدعم الخار ً فبص  االنشماق الذي ماوالت آثاره ماثلة بتى الٌوم. التنظٌر

تمٌو فكر بركة فتح بالربابة والشمولٌة لمختلف التو هات، وبإدران المترٌرات والمدرة على صنع البدث والتفهم  .24

االت اهات كلها معا، وان فً إطار صراعً وتبدٌد ااولوٌات بدلة، وتوبٌد ات اه البوصلة صول فلسطٌن فتعاونت 

أبٌانا، وانت ت تراثا ثرٌا من النماشات والبوارات واالفكار ،فكانت )فلسطٌن المضٌة المركوٌة ل مة العربٌة( 

 وكانت نموذج الدٌممراطٌة الفرٌد.

الموى  صمدت الثورة الفلسطٌنٌة فً طرابلس وبمٌادة ٌاسر عرفات صمودا لبك ما بص  فً بٌروت ضد ك  .25

المعادٌة للثورة الفلسطٌنٌة التً أسهمت باالنشماق، وبعد الخروج من طرابلس فً برول ااشماء ضدنا دخلت فً 

مربلة صراع ارتبطت بوٌارة أبوعمار للماهرة، فتشك   تٌار الرفض م ددا الذي استمر بالمناوأة بتى تبممت 

ناوإن ضدنا برل المخٌمات فً لبنان التً شارن . وخاض الم1984ال واير( عام -المصالبة إثر بوارات )عدن

 (.1988-1985فٌها المنشمون وتنظٌم "المٌادة العامة" والصاعمة ضد الموالٌن لعرفات كما كانوا ٌطلمون علٌهم )

اشتهرت بركة فتح برفعها لشعار تبرٌر فلسطٌن أوال، فكانت "الوطنٌة" كفكرة ممٌوة للبركة ال تعنً بل الوطن  .26

مع ال مٌع وانما بمعنى )التركٌو والتكرس والتخصص واالولوٌة( التكرٌس لل هد من ا   فلسطٌن ما نتماسمه 

وتبٌٌد المضاٌا االخرى امام لضٌة فلسطٌن وتخصٌص العم  فٌها فً اإلطار العربً العام فهً االولوٌة المومٌة لنا 

 وما هذه باالللٌمٌة البرٌضة ، ب  هً المعنى البرفً لمفهوم الوطنٌة.

تربط بركة فتح دوما بٌن مفهومها ااو  بالتبرٌر والوطنٌة والكٌانٌة السٌاسٌة ال امعة التً تمثلت بمنظمة    .27

التبرٌر الفلسطٌنٌة مع مفهوم االستم لٌة والوبدة الوطنٌة، ف  تكاد تعرف فكر بركة فتح اال بااضلع الخمسة هذه، 

وترٌر و ه البركة، وشكلت االستم لٌة للبركة ها سا بتى  إذ انكسر منها ضلع من هذه االضلع اختلت المعادلة

الٌوم السٌما واإلرث المببط من تعام ت االنظمة العربٌة من المضٌة الفلسطٌنٌة ومع الثورة الفلسطٌنٌة فً عدٌد 

عاون والعم  المراب  ولم تكن االستم لٌة لتعنً انفصاال عن اامة مطلما بمدر ما عنت استم لٌة المرار فً إطار الت

 العربً المشترن.

ٌشك  العمود العروبً فً بركة فتح أص  ولٌس فرعا، بتى ان االنتماء للبركة ما وا  فً نظامها مستمرا اي  .28

عربً، ولٌس الي فلسطٌنً، عدا أن بركة فتح هً صانعه الشعار العمٌك أن )لاطرة بركة فتح والثورة ال تسٌر 

 فتح )عربٌة العمك عالمٌة االمتداد انسانٌة المٌم(.-ة التبرٌر الوطنً الفلسطٌنًاالبالمطار العربً( لذا كانت برك

ف ر الشعل الفلسطٌنً البط  االنتفاضة االولى فصنع شك  نضالٌا  دٌدا تآور مع ااشكا   1987فً العام  .29

 هات المبدودة والتور ت النضالٌة المتعددة للبركة والثورة من االلتبام المباشر الى العملٌات االستشهادٌة فالموا

فالعملٌات فً داخ  فلسطٌن الى العملٌات االستخبارٌة واالرتٌاالت فً العالم وصوال للمرار بالتران العم  العسكري 

 بالسٌاسً ضمن اشعار )العم  العسكري ٌورع والعم  السٌاسً ٌبصد ، وم نون من ٌورع وال ٌبصد(.
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االنتفاضة الكبرى االولى أن أعلنت منظمة التبرٌر الفلسطٌنٌة بمٌادة  : كان من نتايج1988اع ن االستم   عام  .30

ٌاسر عرفات استم   دولة فلسطٌن لتعترف بها فورا عدٌد الدو  ولٌنفتح بال العملٌة السٌاسٌة روٌدا روٌدا وصوال 

 (.1995-1993التفالٌات اوسلو فً عام )

ت عودة اآلالف للوطن، وبداٌة مشروع البناء للدولة المادمة العملٌة السٌاسٌة النا مة عن )اتفالٌات اوسلو( أن و .31

فتح فً ال ماهٌر  -مادٌا و مإسسٌا وثمافٌا، وفً ذات الولت والسٌاق كرست بركة التبرٌر الوطنً الفلسطٌنً

 صمودا وثباتا وتمسكا باالرض ررم مسابة التعدٌات واالعتداءات الصهٌونٌة التً لم تتولف على أرضنا وشعبنا.

ال ٌنكر أبد أن من من وات بركة فتح العدٌدة، وهً التً تمث  االنتصارات الصرٌرة المتراكمة لتبمٌك االنتصار  .32

الكبٌر، تمثلت ببعث الوعً وترسٌن الهوٌة الوطنٌة الفلسطٌنٌة، وبدعم نهوض الكٌانٌة السٌاسٌة الوطنٌة ال امعة 

فكر االبتضان والدٌممراطٌة و التعددٌة، وفً المدرة على  عبر منظمة التبرٌر الفلسطٌنٌة، و بالبفاظ اامٌن على

  ع  فلسطٌن الرابط ضمن شعارنا الخالد )لتُشرع ك  أدوات المماومة ت اه العدو(.

فً إطار فكر االبداع والتطور بالبركة مع البفاظ على االصالة عملت البركة على بناء الكوادر وبناء مإسسات  .33

ورفدها بالكوادر المإهلة المدربة كممدمة ضرورٌة الستم   دولة فلسطٌن تبت السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة، 

 االبت   ،فتعانك المن   مع معو  البناء والملم والب ر لٌرسم انشودة الفرح والعطاء.

لم تخُ  مراب  النضا  الوطنً داخ  فلسطٌن من عثرات ررم تس ٌلها لعدٌد ان اوات ت لت بالمدرة الفذة على  .34

 1996والرسوخ الوطنً عبر ا تراح أسالٌل مماومة متعددة فكانت االنتفاضة ااولى، ثم هبة النفك عام  الصمود

( ثم كانت هبة االصى للعام 2016-2014( وكانت هبة أو رضبة المدس )2004-200واالنتفاضة الثانٌة )

وآالت التصوٌر، وما بٌنهما  رفضا ال راءات تمٌٌد الدخو  للمس د المبارن عبر البوابات االلكترونٌة 2017

بتى الٌوم متخذة أشكاال فً مماومة المستعمرات  2005تصاعدت المماومة ال ماهٌرٌة فً مختلف المرى منذ العام 

والمستعمرٌن والمماطعة االلتصادٌة والموا هات السلمٌة بالداخ  والخارج من فلسطٌن، وفً ك  ذلن كانت بركة 

 لثورات والهبات واالنتفاضات والمماومة الشعبٌة.فتح بكوادرها وأنصارها ولود ا

واستطاعت  2016مإتمرات بركٌة كان آخرها المإتمر السابع فً العام  7عمدت بركة فتح عبر مسٌرتها الطوٌلة  .35

أن تمدم نموذ ا دٌممراطٌا ممٌوا، وخر ت بوثايك ث ثٌة هامة هً البرنامج السٌاسً والنظام الداخلً والبرنامج 

 الوطنً.

عّد بركة فتح البركة الوبٌدة التً شارن معظم لادتها وكوادرها بالموا هات السٌاسٌة والمٌدانٌة بؤشكالها المتعددة، تُ  .36

فمنهم من ن ا ومنهم من استشهد ارتٌاال أو لت  أو موتا بتى أن المٌادة فً الخلٌة ااولى اي الل نة المركوٌة استشهد 

ا مع ك  شهداء فلسطٌن ومع  ربانا ومع كتٌبة ااسرى اابطا  فً لايدا مثلو 16من ر االتها بتى الٌوم 

المعتم ت رمووا ونماذج ولدوة فً النضالٌة والتفانً والتضبٌة التً كانت أي )التضبٌة مع االٌمان بالنصر( من 

 أهم لٌم البركة.

 دولة فلسطين

 مفوضية االعالم والثقافة والتعبئة الفكرية

 فتح-لفلسطينيفي حركة التحرير الوطني ا
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 القسم الثاىي: التيظيهات و االنتداد للجذور

 أوال: االنتداد للجذر االشتراكي

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-1

كامتةداد للفةرع  1967. تؤسسةت ال بهةة عةام منظمةة التبرٌةر الفلسةطٌنٌةفلسطٌن ، ثانً أكبةر فصةاي  الجبهة الشعبية لتحرير 

م موعة من لٌادًٌ المةومٌٌن العةرل وبعةض المنظمةات الفلسةطٌنٌة التةً كانةت  الفلسطٌنً من بركة المومٌٌن العرل، أسستها

 .وودٌع بداد  ورج ببشمنتشرة فً بٌنه وعلى رأسهم مإسسها وأمٌنها العام السابك د. 

بعد شد و ذل واتهامات، وكان امٌنها العام منذ التؤسٌس وبتى عام  1968انضمت الى منظمة التبرٌر الفلسطٌنٌة عام        

 27ً مصةطفى منصةل االمةٌن العةام مةن بعةده بتةى تةارٌن ارتٌالةه فةً هو  ورج ببش ، بٌث تنبى واستلم ابةو علة 2000

التبةام سة ن ارٌبةا بٌةث كةان المعتم  فً الس ون االسةرايٌلٌة بعةد  ابمد سعداتلٌستلم منصل االمٌن العام  2001ارسطس 

 . وأمرٌكان برٌطانٌٌنٌمٌم تبت براسة ر ا  أمن 

اشتهرت ال بهة فً بمبة السبعٌنات بعملٌات خطف الطايرات ، والتشةدد بةالمولف الةذي أضةر بالمضةٌة لسةنوات طةوا .        

بادثة ارتٌا  أمٌنها العام أبةو علةى مصةطفى  2000ومن أهم المبطات التً مرت بها ال بهة الشعبٌة خ   انتفاضة االلصى 

، ولةد اتخةذت البكومةة اإلسةرايٌلٌة هةذه العملٌةة ذرٌعةةة  رببعةام ويٌفةًووٌةر السةٌابة االسةرايٌلً  ، الةذي ردت علٌةه بإرتٌةا 

سلطة الوطنٌة، وتو تها ببصار الوعٌم الفلسطٌنً ٌاسر عرفات فً ممةره بالمماطعةة ومبررا ال تٌاح عدٌد المدن فً مناطك ال

 فً رام هللا.

تعتبر ال بهة الشعبٌة من أبرو التنظٌمات الٌسةارٌة المتشةددة والرادٌكالٌةة والتةً تتبنةى الكفةاح المسةلح لتبرٌةر فلسةطٌن،        

وق الشةعل الفلسةطٌنً منةذ نشةؤتها ولةد عارضةت بشةدة فةً فتةرة ولد اشتهرت برفضةها ل تفالٌةات التةً تراهةا تنةتمص مةن بمة

مةع إسةرايٌ  كمةا عارضةتها كافةة فصةاي   أنةور السةادات راهةا الةريٌس المصةري الرابة  التً ا إتفالٌة كامل دٌفٌدالسبعٌنات 

ة التبرٌر الفلسطٌنٌة واسرايٌ  المتمثلة باتفالٌة اوسلو وما تمخةض )م.ت.ف( ، وعارضت ال بهة االتفالٌات المولعة بٌن منظم

 عنها، كما هو شؤن معظم التنظٌمات وتٌار فً بركة فتح. 

لمد بدث انشماق فً ال بهة الشعبٌة فخرج أبمد  برٌ ، ثةم خةرج نةاٌف بواتمةة بال بهةة الدٌممراطٌةة   وتؤسسةت               

بٌة الثورٌة لتبرٌر فلسطٌن" لم تدم طوٌ  . وكان لتٌار ودٌع بداد فً ال بهة  استم لٌة كبٌرة  بهة، أطلك علٌها "ال بهة الشع

 استمرت بتى وفاته.

دخلت ال بهة الشعبٌة رمو الرفض والمعارضةة الفلسةطٌنٌة والٌسةار فةً تبالفةات ضةد مةا أسةمته )التٌةار المتنفةذ( فةً           

، وبعد فترة من التصالح عادت لمسٌرتها الرفضوٌة 1973 بهة الرفض عام  )م.ت.ف( بوعامة ٌاسر عرفات ضمن ما سمً

ضمن ما سمً ) بهة االنماذ الوطنً( ، ثم فً تركٌبة المعارضة الفلسطٌنٌة وفك ما أصبح ٌعرف بالٌا باسةم  1983بعد العام 

 الفصاي  العشرة فً دمشك.

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1967
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AD%D8%A8%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B9_%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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 القيادة العامة -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-2

ا تبت اسم  بهة التبرٌر الفلسطٌنٌة ومارس نوعاا من االعداد  1959فً العام         أسس أبمد  برٌ  مع علً بشناق تنظٌما

ا فً ال ٌش السوري.  العسكري ببكم تكوٌن  برٌ  العسكري كونه كان ضابطا

ة بركةة فةتح. ولةد بةاو  أي بعد بوالً أربع أشهر ونصف من بداٌ 1965. 04. 11أعلنت هذه ال بهة عن نفسها فً        

 برٌ  دمج تنظٌمه بتنظٌم فتح رٌر أن هذا االندماج لم ٌصمد سةوى بضةعة أشةهر لمباولةة السةورٌٌن ابتةواء بركةة فةتح عةن 

 طرٌك أبمد  برٌ  وم موعة من ضباط المخابرات السورٌة. 

ت بمثابةة التنظةٌم العسةكري الفلسةطٌنً وبتؤثٌر هوٌمة بوٌران تداعت ث ثة فصاي  فلسةطٌنٌة هةً شةبال الثةؤر التةً كانة       

ا ايةت ف  لبركة المومٌٌن العرل بمٌةادة د. ةورج بةبش، وتنظةٌم أبطةا  العةودة، وتنظةٌم  بهةة التبرٌةر الفلسةطٌنٌة لٌشةكلوا معةا

 لةد تعثةرت نتٌ ةة 15ال بهة الشعبٌة لتبرٌر فلسطٌن وتسلم  برٌ  مسإولٌة العم  العسكري فٌه. رٌر أن مسةٌرة هةذا االيةت ف

ا إلٌةه المٌةادة  1968. 10.10خ فات تنظٌمٌة وسٌاسٌة فانشك أبمد  برٌة  مةع م موعتةه فةً  رٌةر أنةه تمسةن باالسةم مضةٌفا

المٌةادة العامةة ، ثةم بصة  االنشةماق اآلخةر عةن ال بهةة الشةعبٌة و الةذي أنةتج  -العامة لٌصبح ال بهة الشعبٌة لتبرٌةر فلسةطٌن 

 ة. ال بهة الدٌممراطٌة بوعامة ناٌف بواتم

 لام هذا التنظٌم بتنفٌذ عدد من العملٌات الفدايٌة ضد المستوطنات  .       

ب انل المنشمٌن عن فتح والسورٌٌن، وهةً أبةد بةرول اسةتم لٌة المةرار  1983شاركت ال بهة فً برل طرابلس           

الببةر بةالبوارج الفرنسةٌة مةن مدٌنةة  الفلسطٌنً التةً نةتج عنهةا خةروج الةوعٌم ٌاسةر عرفةات و لةوات الثةورة الفلسةطٌنٌة عبةر

وفةً كة  موالفهةا ، طرابلس شما  لبنان ، كما شاركت المٌادة العامة فةً بصةار المخٌمةات الفلسةطٌنٌة لصةالح النظةام السةوري

 .ال بمة

 الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين-3

ً لٌنٌنةً نةتج عةن )أو اختصةارا ال بهةة الدٌممراطٌةة أو الدٌممراطٌةة( هةو فصةٌ  ماركسةالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسططين 
بواتمةةة باالنفصةةا  عةةن ال بهةةة . لةةام نةةاٌف بواتمةةةم و ٌتوعمهةةا  1969سةةنة  ال بهةةة الشةةعبٌة لتبرٌةةر فلسةةطٌناالنشةةماق عةةن 

تركو كثٌرا على لضاٌا الكفاح المسلح وهو ٌرٌد تو هةا ٌركةو   ورج ببشالشعبٌة انه فً نظره أصببت الشعبٌة تبت لٌادة 
 اللٌنٌنٌة( أكثر من االهتمام بمضاٌا الكفاح المسلح.-ٌة البركة )الماركسٌةعلى تموٌة أٌدولو 

من أهداف ال بهة الدٌممراطٌة التً تعلنها هً لٌام دولة فلسطٌنٌة دٌممراطٌة شعبٌة ت مع العرل والٌهود دون أي فصة         
 عنصري.

. 338و 242ة، ولةةراَري م لةةس اامةةن الةةرلَمٌن البلةةو  السةةلمٌ -1973بتةةى العةةام -وعارضةةت ال بهةةة الدٌممراطٌةةة        
واتهمت ك َّ الدو  العربٌةة، التةً تسةٌر فةً ركةل البلةو  السةلمٌة، بةالتواطإ والعمالةة. وكةان رأي نةاٌف بواتمةة، فةً أبةداث 

فةاح الشةعبً ااردن، فً السبعٌنٌات "أن ب  المشكلة فً ااردن، ٌتمثّ  فً إلامة  بهة وطنٌة فلسةطٌنٌة ـ أردنٌةة، تسةترد، بالك
 المسلح، بموق شعل فلسطٌن، وبموق سكان الضفة الرربٌة لألردن. ونمٌم بكومة وطنٌة دٌمولراطٌة، فً عّمان".

                                                           
 الممصود بااليت ف هنا ال بهة الشعبٌة لتبرٌر فلسطٌن.  15

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1969
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AD%D8%A8%D8%B4
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تبنت ال بهة إستراتٌ ٌة البرل الشعبٌة الطوٌلة اامد كما هو شةؤن التنظٌمةات الفلسةطٌنٌة االخةرى، ثةم البة  المربلةً         
ضةمن  338و 242سطٌنٌة على أي شبر ٌتم استرداده أو تبرٌره، ثةم االعتةراف بةالمرارٌن المتمث  بإلامة دولة فل 1973منذ 

 . 1988إع ن االستم   فً ال واير عام 

لمد شنت ال بهة العدٌد من العملٌات العسكرٌة النا بة، على العدّو، فً اارض المبتلةة. ولةم تإٌةد العملٌةات الخار ٌةة         
 مث  اختطاف الطايرات.  

عانت ال بهةة مةن انخفةاض فةً شةعبٌتها بعةد سةموط االتبةاد السةوفٌٌتً والصةعود المتةوالً للبركةات ااصةولٌة، وانتمةا        
ب ماعةة مةن ال بهةة  ٌاسر عبةد ربةهالصراع إلى داخ  ااراضً الفلسطٌنٌة كما عانت من االنفصاالت الداخلٌة ومنها انفصا  

 . ٌاسر عرفاتالشهٌد الذي كان ممربا من الريٌس الراب   بول فداوتؤسٌس 

% مةةن ااصةوات. كمةةا 3.35علةى  تٌسةةٌر خالةدا، و تبصة  مرشةبه 2005شةاركت ال بهةة فةةً االنتخابةات الرياسةٌة سةةنة   
 وبصلت على ممعد وابد. 2006شاركت فً االنتخابات التشرٌعٌة عام 

 فلسطينيحزب الشعب ال-4

هةةو بةةول اشةةتراكً ٌضةةم فةةً صةةفوفه الفلسةةطٌنٌٌن، ر ةةاال ونسةةاءا ، الطةةامبٌن للتبةةرر  حططزب الشططعب الفلسطططيني       
والمناضةةلٌن مةةن ا ةة  إن ةةاو هةةذه   -كمةةا ٌةةورد-واالسةةتم   الةةوطنً والدٌممراطٌةةة والتمةةدم والعدالةةة اال تماعٌةةة واالشةةتراكٌة

لف بون والمثمفون فً فلسطٌن وموالع الشتات الفلسطٌنً، دون تمٌٌو فً العرق او ااهداف، وفً ممدمتهم العما  والشرٌلة وا
. ومةةن ال ةةدٌر بالةةذكر أن 1982عةام  فبراٌةةر 10ال ةنس او االنتمةةاء اال تمةةاعً او المعتمةد الةةدٌنً. أعٌةةد تؤسةةٌس البةول فةةً 

 البول الشٌوعً الفلسطٌنً.بٌث كان اسمه  فلسطٌنًالبول تعود  ذوره إلى العشرٌنات وبالتالً هو أعرق "بول" 

وٌستند بول الشعل الفلسطٌنً ، الذي ٌشك  امتدادا لتارٌن البركة الشٌوعٌة فً فلسطٌن ، الى المةنهج المةادي ال ةدلً،       
وٌسترشد بالفكر االشتراكً ، وبإن اوات العلةم والتةراث العربةً واإلنسةانً التمةدمً، ولةٌم البرٌةة والمسةاواة والتمةدم والعدالةة 

ال تماعٌة، مستلهما فً ممارسته النظرٌة والعملٌة التمالٌد الوطنٌة للشعل الفلسطٌنً، وخبرته الكفابٌة والنضالٌة التً راكمها ا
 منذ عشرٌنٌات المرن العشرٌن، ومعطٌات الت ارل الكفابٌة للشعول العربٌة، وك  ما هو تمدمً فً التراث العربً والعالمً.

 طروحاته

من ا   تبالف وطنً دٌممراطً عرٌض، على السابة الفلسطٌنٌة، من  -بسل أدبٌاته-الشعل الفلسطٌنً ٌناض  بول        
المةوى وااوسةةاط الدٌممراطٌةةة وممثلةةً الفيةةات اال تماعٌةة، التةةً ٌبمةة  هوٌتهةةا وٌتو ةةه إلٌهةا، وٌمثةة  مصةةالبها وٌةةدافع عنهةةا، 

مع الفلسطٌنً الدٌممراطً، الذي تترسن فٌةه لةٌم البرٌةة والعدالةة. لتبمٌك الخ ص نهايٌا من االبت   اإلسرايٌلً، وبناء الم ت
وٌرى بؤن ب  هذه المهمة، اآلن، بات ٌتداخ  بصورة أعمك مع مهمات النضا  فً المٌدان اال تماعً، وبترسٌن الدٌممراطٌةة 

 فً الم تمع الفلسطٌنً وهٌياته الرسمٌة والشعبٌة.

  تطةةوٌر ع لاتةه الكفابٌةةة، مةةع مختلةةف المةوى واابةةوال الوطنٌةةة والتمدمٌةةة وٌسةعى بةةول الشةةعل الفلسةطٌنً مةةن ا ةة       
 العربٌة. 

وٌناض  بول الشعل الفلسطٌنً مع  مٌع المةوى المببةة للتبةرر والسة م والدٌممراطٌةة واالشةتراكٌة مةن ا ة  البفةاظ        
لتبعٌة، ومن ا   ابترام بك ك  شعل من شعول على السلم العالمً، وبماٌة بموق اإلنسان والبٌية، والمضاء على التخلف وا

 العالم فً اختٌار طرٌك تطوره البر والمستم . وسٌسعى بوبنا الى تطوٌر ع لات التضامن والتعاون، مع  مٌع هذه الموى.

مةن أ ة  البفةاظ علةى  واالشةتراكٌة والدٌممراطٌةةٌطرح البول أنه ٌعم  هو و مٌع المةوى المببةة للتبةّرر والسة م           
اإلنسان والبٌية، والمضةاء علةى التخلةف والتبعٌةة، وٌناضة  مةن أ ة  ابتةرام بةك كة  شةعل مةن  السلم العالمً، وبماٌة بموق

 شعول العالم فً اختٌار طرٌك تطوره البر والمستم .

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%B1%D8%A8%D9%87&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%81%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1982
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 ولد عانى بول الشعل الفلسطٌنً من عّدة أومات داخلٌة تركوت فً فترة تبوله من البول الشٌوعً الفلسطٌنً.       

 نيةجبهة التحرير الفلسطي-5

و  أبةو العبةاساثر انشةماق  1977، اسس سنة منظمة التبرٌر الفلسطٌنٌة، تنظٌم فلسطٌنً عضو فً جبهة التحرير الفلسطينية
 الموالً للنظام السوري .  برٌ  أبمدالتً ٌمودها  المٌادة العامة -ال بهة الشعبٌة لتبرٌر فلسطٌن ن طلعت ٌعمول ع

و هوٌمة  برل الخلٌج. ترا ع دوره بعد 1985ذاع صٌت التنظٌم بعد عملٌة خطف سفٌنة )أكٌلو لورو( االٌطالٌة سنة         
 . العراقمموله الريٌسً 

. خاضةت ال بهةة االنتخابةات التشةرٌعٌة 2003سةنة  روو العةراقتلمت ال بهة ضربة مو عة باعتما  و وفاة لايدها بعد        
 عباس" دون البصو  على ممعد وابد. ٌتوعمها اآلن أبوأبمد بلل. تبت اسم "لايمة الشهٌد المايد أبو ال 2006سنة 

 جبهة النضال الشعبي الفلسطيني-6

. انضةم 1967، تؤسةس سةنة منظمةة التبرٌةر الفلسةطٌنٌةتنظٌم فلسطٌنً ٌساري ٌنتمةً إلةى جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، 
لكنهةا سةرعان مةا اسةتعادت اسةتم لٌتها. لامةت بعةدد مةن العملٌةات العسةكرٌة، وأبةرو لادتهةا  1971سةنة  لبركة فةتحكوادرها 

 .خالد عبد الم ٌد.سمٌر روشة و المناض  العرٌك به ت أبورربٌة ود

 حزب فدا-7
ا من ال بهة، عام توعم ٌاسر عبدربه، أمٌن عام مساعد "ال         . واتهم 1989بهة الدٌممراطٌة لتبرٌر فلسطٌن"، انشمالا

أنصار ناٌف بواتمة المنشمٌن، بالعم  على استر   مولف ال بهة فً مصلبة استثمار االنتفاضة فً مشروعات التسوٌة 
ربه، هو ممثِّ  ال بهة الدٌممراطٌة فً الل نة التنفٌذٌة، وتولى رياسة وفد المنظمة، فً البوار اامرٌكٌة، وخاصة أن عبد

اامرٌكً ـ الفلسطٌنً، ودافع عن االت اهات السلمٌة لدى عرفات. بٌنما ٌرى أنصار عبدربه، أن الخ فات بٌنهما تنظٌمٌة 
ة له، وكّ  الهٌيات، إلشرا  ال بهة عن مهماتها، الوطنٌة ومالٌة؛ متهمٌن بواتمة، بالعم  على توظٌف السلطات الممنوب

ٌاسر وال ماهٌرٌة، فً تطوٌر االنتفاضة. وأصبح ٌمث  ال بهة الدٌممراطٌة تٌسٌر خالد، فً الل نة التنفٌذٌة، التً أصبح 
 ٌمث  فٌها "فدا" الذي خلفه صالح رأفت. عبدربه

 المبادرة الفلسطينية-8

أعلن ك  من الدكتور بٌدر عبد الشافً فً لطاع روة والدكتور مصطفى البرروثً فً مدٌنة رام هللا بالضفة الرربٌة،        
، عن انط ق المبادرة الوطنٌة 2002لاق فً مدٌنة المدس، فً ولت وابد فً السابع عشر من بوٌران وااستاذ إبراهٌم الد

الفلسطٌنٌة للنهوض بالشعل الفلسطٌنً نبو البرٌة واالستم  ، ومن أ   العدالة والنواهة والعٌش الكرٌم وبماٌة المرار 
 بسل بٌانها.-الفلسطٌنً المستم  وتبمٌك الس م العاد 

وتدعو المبادرة إلى التصدي للضروط اإلسرايٌلٌة والخار ٌة والعم  على استمرار الكفاح الوطنً من ا   إنهاء        
وبماٌة بموق  1967االبت   واالستٌطان وإلامة دولة فلسطٌن الدٌممراطٌة المستملة على كام  ااراضً المبتلة عام 

البصار االبت لً وإفشاله. كما تطالل بإص ح  ذري بمٌمً وشام  ال  يٌن الفلسطٌنٌٌن فً العودة، والعم  على كسر 
ٌت نل إنصاف بلو ، وٌتم برإٌة فلسطٌنٌة كفابٌة متفايلة بهدف تعوٌو الصمود الوطنً والوبدة وإعادة الثمة للمواطنٌن 

 والمناضلٌن الفلسطٌنٌٌن وأبناء الشعل الفلسطٌنً فً الوطن والشتات.

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1977
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_-_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1985
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/2006
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1967
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/1971
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/1989
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87&action=edit
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 ذر القونيثاىيا: االنتداد للج

 جبهة التحرير العربية-1

( أسةس للبعث السوريالتابعة  منظمة الصاعمةلى عكس )ع للبعث العرالًتنظٌم فلسطٌنً لومً موالً  جبهة التحرير العربية
منظمةةة التبرٌةةر وٌعةةد المةةإرخ المعةةروف عبةةد الوهةةال الكٌةةالً مةةن أبةةرو لادتهةةا. كمةةا تعةةد ال بهةةة مةةن فصةةاي   1969سةةنة 

بٌةث كةان ثملهةا البمٌمةً فةً أوسةاط ال الٌةة  العراقفً ااراضً الفلسطٌنٌة على عكس  لكن لٌس لها و ود مكثف الفلسطٌنٌة
 الفلسطٌنٌة. 

. نةانلبأدت إلةى تب ةٌم دورهةا فةً  ،البةرل ااهلٌةة اللبنانٌةةإبان ،سةورٌابلٌفةة  ،بركةة أمة خاضت معارن طابنة مع        
عن تشكٌ   هاو عسكري  صدام بسٌن. أعلنت بعد إعدام 2002منذ  إسرايٌ المس ون فً  ركاد سالمأمٌنها العام البالً هو 

كتايةل التبرٌةر  نابهةا العسةكري. لةم تشةارن فةً االنتخابةات  -الشهٌد صدام بسٌن فً صلل لوات المدس ممات  باسم كتايل 
 النٌابٌة فً فلسطٌن .

 منظمة الصاعقة-2
منظمة الصاعمة و اسمها الرسمً ط يع برل التبرٌر الشعبٌة, هً منظمة فلسطٌنٌة لومٌة تابعة للبعث السوري )على        
البرل ااهلٌة . لعبت دورا سلبٌا تخرٌبٌا فً بداٌات 1967( أسست عام للبعث العرالًالتابعة   بهة التبرٌر العربٌةعكس 
 ر  ( .  7000ر  ( بعد لوات فتح ) 4500عبر لواتها العسكرٌة االكثر عددا ) اللبنانٌة
، بعد مساندتها التدخ  السوري ضد الثورة بركة فتحتلمت المنظمة ضربتٌن مو عتٌن أوال بخسارتها عسكرٌا أمام        

 . الموسادعلى أٌدي  1979سنة  وهٌر مبسن, ثم بارتٌا  لايدها 1976سنة  لبنانً الفلسطٌنٌة والمماومة اللبنانٌة ف
 .منظمة التبرٌر الفلسطٌنٌةلها اآلن بضور متواضع فً االراضً الفلسطٌنٌة لكنها ماوالت عضوا فً     
 

 الجبهة العربية الفلسطينية-3

كان بؤعضايه ضةمن  1969. منذ العام منظمة التبرٌر الفلسطٌنٌةتنظٌم فلسطٌنً لومً ٌنتمً إلى  بهة العربية الفلسطينيةالج
فةً االنتخابةات الرياسةٌة سةنة  بةاسمبمةود ع. سةاندت ال بهةة ااخ الةريٌس 1996ال بهة العربٌة التً خرج عنهةا البمةا عةام 

هةا تبت لايمة "البرٌة و االستم  " دون البصو  على اي ممعةد. امٌن 2006. شاركت فً االنتخابات التشرٌعٌة سنة 2005
 . مٌ  شبادةالعام 

 ثالثا: االنتداد للجذر األصولي

 حركة الجهاد اإلسالمي-1

ر السبعٌنٌات على ٌد مإسسها وأمٌنها العام الةدكتور فتبةً الشةمالً مةع م موعةة نشؤت بركة ال هاد اإلس مً فً أواخ       
 من الشبال الفلسطٌنً أثناء دراستهم ال امعٌة فً مصر، وهم ممن لبعضهم ارتباط ببركة فتح سابما.

فً روة الذٌن نظةروا  إثر الصراع الدموي الذي لاده ضدها االخوان المسلمٌن -بعد انط لتها-دافعت البركة عن نفسها        
 لها كمنافس ضد و ودهم.

، وخلفةه فةً لٌةادة 26/10/1995ارتٌ  فتبةً الشةمالً علةى ٌةد الموسةاد اإلسةرايٌلً فةً مدٌنةة "سةلٌما" بمالطةا فةً           
 البركة عبد هللا شلّح الممٌم فً دمشك.

ٌمٌة وأسلول عملها السٌاسً والعسكري منها ببسةل ولبركة ال هاد اإلس مً عدة مبادئ تبتكم إلٌها فً لواعدها التنظ       
 أدبٌات البركة:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/1969
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/2002
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1967
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1976
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
http://ar.wikipedia.org/wiki/2006
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9&action=edit
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   ٌااللتوام باإلس م عمٌدة وشرٌعة ونظام بٌاة وأداة لفهم طبٌعة الصةراع الةذي تخوضةه اامةة اإلسة مٌة ضةد إسةراي
 وكمر ع أساسً فً صٌارة برنامج عم  إس مً للتعبية والموا هة. 

  أرض إس مٌة عربٌةة ٌبةرم شةرعا التفةرٌط فةً أي شةبر منهةا، والو ةود  -ى الببرمن النهر إل-االلتوام بؤن فلسطٌن
 اإلسرايٌلً فً فلسطٌن و ود باط ، ٌبرم شرعا االعتراف به. 

 " ٌرأس بربةةة لمشةةروع اسةةتعماري رربةةً معاصةةر فةةً معركتةةه البضةةارٌة الشةةاملة ضةةد اامةةة اإلسةة مٌة  "إسةةراي
لهٌمنة ووالع الت وية والتبعٌةة والتخلةف الةذي فرضةته المةوى الرربٌةة واستمرار و ود هذا الكٌان ٌستهدف استمرار ا

 على اامة اإلس مٌة. 
  بكة  الوسةاي  التربوٌةة والتثمٌفٌةة  -عسةكرٌا وسٌاسةٌا-العم  على تعبية ال ماهٌر الفلسطٌنٌة وإعةدادها إعةدادا  هادٌةا

 والتنظٌمٌة الممكنة لتؤهٌلها للمٌام بوا بها. 

 ألقصىالجهاد وانتفاضة ا

تعتمةةد البركةةة الوسةةاي  العسةةكرٌة سةةبٌ  وبٌةةدا للتبرٌةةر، ونفةةذت أثنةةاء االنتفاضةةة بواسةةطة ذراعهةةا العسةةكري "سةةراٌا         

المدس" العدٌد من العملٌات العسكرٌة والفدايٌة على أهداف إسرايٌلٌة عسكرٌة ورٌر عسكرٌة سواء فً ااراضً المبتلة عةام 

 أو داخ  الخط ااخضر. 1967

ترفض البركة المشاركة فً االنتخابات الفلسطٌنٌة وترفض المشاركة فً البكومة ررةم مشةاركتها بفعالٌةة ضةمن ل نةة        

 المتابعة للموى الوطنٌة واالس مٌة.

 حماس -حركة المقاومة اإلسالمية-2

فً روة ثم  1987ولى عام اإلخوان المسلمٌن، ونشؤت على إثر االنتفاضة اا بول ) ماعة(وتمث  التنظٌم الفلسطٌنً ل       

 فً الضفة الفلسطٌنٌة على ٌد الشٌن أبمد ٌاسٌن وم موعة معه فً روة والضفة والخارج.

 عوامل النشأة:

 واهم مباورها)ببسل بماس(: 1987وبتى عام  1948اوال: التطورات السٌاسٌة للمضٌة الفلسطٌنٌة من عام        

 ت فً الثمانٌنٌات.تعرض برنامج منظمة التبرٌر الى انتكاسا -1

 لبو  بلو  وسط على بسال البموق الثابتة. -2

 16التناو  عن ال وء ااكبر من فلسطٌن.  -3

 ثانٌا: تطور الصبوة اإلس مٌة فً فلسطٌن فً منتصف الثمانٌنٌات السبال عدة منها )بسل بماس(:       

 ترا ع المضٌة الفلسطٌنٌة الى أدنى سلم االولوٌات العربٌة -1
 مشروع الثورة الفلسطٌنٌة.ترا ع  -2

بات بب ةج الممةع الةذي تعرضةت لةه ( مةن المةوات أو الُسة1987-1948عامةا ) 39لمد بةروت بركةة بمةاس بعةد        

 ماعة اإلخوان المسلمٌن فً مصر وفً نطاق رفةض مطلةك للدٌممراطٌةة والمومٌةة والوطنٌةة، ممةا أدى لتخلةف ال ماعةة 

وانتفاء الدور فً صنع أي مبطة من مبطات النضا  الطوٌلة للمضةٌة الفلسةطٌنٌة. عن المشاركة فً ال هاد أو النضا  ، 

                                                           
كما  لسطٌنٌة.فدولة أي بؤل  من ثلث فلسطٌن التارٌخٌة ك 1967أصببت بماس تعترف بالدولة الفلسطٌنٌة فً بدود العام   16

 .2017بددت وثٌمتها فً الدوبة عام 
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وشك  انط ق بركةة ال هةاد اإلسة مً ثةم االنتفاضةة ااولةى والرربةة بخ فةة منظمةة التبرٌةر الفلسةطٌنٌة بةافوا إلنشةاء 

م تشةكٌ  ال نةاح العسةكري تة 1992، و فً العام 1987بركة االخوان المسلمٌن فً فلسطٌن لبركة بماس أواخر العام 

 لبركة بماس.

وفً نفس العام أبعدت سلطات االبت   عددا من أبناء بركتى بماس وال هاد الى مرج الوهور وتةم اعةادتهم الةى         

 الوطن بعد عام، كما أبعدت العشرات من أبناء بركة فتح ومن ال بهة الشعبٌة.

المسةةلمٌن ، إضةةافة الةى أن بركةةة "بمةاس تعتمةةد " أن الصةةراع مةع الصةةهاٌنة فةةً هةً نفةةس مبةةاديء االخةوان    مطن مبادئهططا:

فلسطٌن صراع و ود فهو صراع بضاري مصٌري ال ٌمكن انهاإه إال بووا  سببه، وهو االسةتٌطان الصةهٌونً فةً فلسةطٌن 

 .وارتصال أرضها وطرد وته ٌر سكانها ما ال ٌختلف مع أدبٌات فتح أو منظمة التبرٌر الفلسطٌنٌة

وتعتمةةد بمةةاس سٌاسةةٌا بالثوابةةت الفلسةةطٌنٌة التةةً كرسةةتها فةةتح ومنظمةةة التبرٌةةر الفلسةةطٌنٌة والمتمثلةةة بإلامةةة الدولةةة         

بةدال مةن االعتةراف بهةا، وإثةر وصةولها  "إسةرايٌ "عاصةمتها المةدس، إال أنهةا تطالةل بهدنةة مةع  1967الفلسطٌنٌة فً بةدود 

  ببكم الشعل انها بكومة إس مٌة ربانٌة. السلطة اعتبرت بماس نفسها مفوضة من هللا

وسةلمت  2006لامت بركة بماس باالنم ل العسكري على روة، بعد أن فاوت باالنتخابات عةام  2007فً العام  

مفاتٌح السلطة،  فمتلت وس نت وشردت الميات من أبناء شعبنا وابكمت سٌطرتها على المطاع ومع الكثٌر من االتفالٌات التةً 

إال أن التٌةةار المتشةةدد فةةً الفصةةٌ  مةةاوا  ٌعةةانً عمةةدة التشةةبث  2017مةةن مكةةة وصةةوال الةةى المةةاهرة والشةةاطًء عةةام عمةةدت 

التً أعلنتها بالدوبة بٌةث المبةو  بكافةة  2017در ة من خ   وثٌمة بماس عام  180بالسلطة ررم ترٌٌر بماس لبوصلتها 

العتراف ل)اسرايٌ ( الذي تركته لولتةه بمعنةى موافمتهةا علةى بة  الدولةة أفكار منظمة التبرٌر الفلسطٌنٌة السٌاسٌة باستثناء ا

 .1967الفلسطٌنٌة ببدود العام 

 فلسطين -حزب الخالص الوطني اإلسالمي -3

كمةةا ٌعةةرف نفسةةه: بةةول سٌاسةةً فلسةةطٌنً ٌةةإمن باإلسةة م عمٌةةدة ومةةنهج بٌةةاة وبةة ا لكةة  حططزب الخططالص الططوطني اإلسططالمي 

 ٌة المايمة . ااومات العالمٌة والمبل

انبثك من ربم بركة ااخوان المسلمٌن فً فلسطٌن ، ررم أن " بماس" تعتبر نفسةها الممثة  الشةرعً والوبٌةد لبركةة        

اإلخةوان المسةةلمٌن فةةً فلسةةطٌن. وهةو بةةول ٌتعةةاطى مةةع كافةةة المضةاٌا بمةةا ٌملٌةةه علٌةةه الةنهج الوسةةطً فةةً الفمةةه اإلسةة مً ، 

ا وٌإمن بالترٌٌر السلمً وٌعم  فً إطار من العلنٌةة البعٌةدة عةن التنظٌمةات وٌتعام  مع الموى الفلسطٌنٌ ة المختلفة تعام ا سلمٌا

السرٌة تؤسس بول الخ ص الوطنً اإلس مً فً ظ  السلطة الفلسطٌنٌة بعد اتفالٌة أوسلو ، وبالتبدٌد فً شةهر نةوفمبر مةن 

ا ٌوم 1995العام   دٌنة روة . م وذلن فً م21/3/1996م ولد أعلن رسمٌا

ا            دشن ممره الريٌس المإلت فً روة على أن ٌكون الممر الةدايم فةً مدٌنةة المةدس الشةرٌف وتةولى لٌةادة البةول مإلتةا

م بٌةث تةم انتخةال كافةة لٌةادة 21/11/1996آنذان مكتل سٌاسً أفروته الهٌية التؤسٌسٌة للبول . ثم أ رٌت االنتخابات فً 

 هٌيات ومإسسات البول .
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 عض الجهاعات األخرىب

 جماعة التكفير والهجرة-1

، إنبثمةت عةن االخةوان المسةلمٌن فةً أواخةر السةتٌنٌات  اإلس م السٌاسةًالمنشؤ تتبنى  مصرٌة ماعة  جماعة التكفير والهجرة

بٌةةث أصةةبح المهنةةدس الوراعةةً  1977وإنتشةةرت فةةً العدٌةةد مةةن الةةدو  وبةةرو إسةةم ال ماعةةة بصةةورة ملفتةةة للنظةةر فةةً عةةام 

الةذي لةام بإرتٌةا  المخةرج  دمحم بةوٌريوعٌمةا لل ماعةة، و إنةتهج إسةلوبا متشةددا فةً العمة , وكةان  شكري مصةطفًالمصري 

. ولةد أطلمةت ال ماعةة علةى نفسةها اسةم  عضةوا فةً  ماعةة التكفٌةر و اله ةرة  2004 نةوفمبر 2فةً  ثٌو فةان كةوخالهولندي 

 كله وعولوا أنفسهم عن الم تمع. العالمماعة المسلمٌن(، باعتبارهم المسلمٌن الوبٌدٌن فً ) 

ووٌةر  دمحم بسةٌن الةذهبً, وكانةت هةذه ال ماعةة لةد اختطفةت الشةٌن البةرل ااهلٌةة ال وايرٌةةوكانت لل ماعة دور فً        

، وساومت السلطات على مطالل عدة، ثم لتلوه بٌنما رفضت مطةالبهم. ثةم 1977ااولاف المصري ااسبك، فً صٌف العام 

 تّم إعدام المإسس وعدد آخر على إثر ذلن.

تؤثٌرات فً الفكر السٌاسً ااصولً الفلسطٌنً نابع من فكر التكفٌر، وإن لم ٌظهر لهذا التنظٌم فً فلسةطٌن ممثة  هنان        

 ٌعبر باسم هذه ال ماعة.

 تنظيم القاعدة، و"الدولة االسالمية"-2

والهةةدف مةن ورايهةةا آنةةذان هةةو مماومةةة الرةةوو  أسةةامة بةةن الدنمةن لِبةة  مإسسةةها  1988تؤسةس تنظةةٌم الماعةةدة فةةً عةةام        

ا  افرانستانالسوفٌٌتً  ا وتنهج الماعدة نه ةا دمات" والتةً متطرفةا )إسة موٌا(. تطةّورت الماعةدة مةن منّظمةة "مكتةل الخة إسة مٌا

 كانت تُعنى بت نٌد وتدرٌل المماتلٌن لمماومة الروو السوفٌٌتً افرانستان بوعامة د.عبد هللا عوام.  

ا و سةاهمت دو  إسة مٌة فةً دعةم الماعةدة باإلضةافة الةى دعةم         الوالٌةات لام أسامة بن الدن بتموٌ  الماعدة تمةوٌ ا  ويٌةا

منظمةة ال هةاد اإلسة مً  اٌمةن الظةواهري، دمةج 1998. ٌُعتمد ان انصار الماعدة ٌعدون باآلالف فً العالم. وفً عةام المتبدة

 مع منظمة الماعدة لٌصبح الر   الثانً فً تنظٌم الماعدة. المصرٌة

أتت تسمٌة الماعدة من أبد نصوص المنظمةة والتةً ٌصةف عمة  المنّظمةة بؤّنهةا "لاعةدة ال هةاد" فسةّمٌت بالماعةدة إال أن        

ٌم العسةكري للماعةدة "خالةد شةٌن دمحم" والةذي لبضةت علٌةه أعضاء منظمة الماعدة ال ٌصفون أنفسهم بهذة التسمٌة. ٌرأس التنظة

ا لـ "دمحم عاطف" بعد أن مات بالمصةف اامرٌكةً افرانسةتان فةً  2003السلطات الباكستانٌة فً عام  و اء خالد شٌن دمحم خلفا

 .2001عام 

نظراا اٌدٌولو ٌة مإسس الماعدة أسامة بن الدن السلفٌة ال هادٌة المتطرفة، إمتدت هذه ااٌدٌولو ٌة الى منظمة الماعدة        

 واصطبرت فٌها. وبعد ممت  بن الدن استلم الماعدة أسامة الظواهري.

ا  كثر ال د  بو  الماعدة بتى بٌن        أع م المسلمٌن أنفسهم فهنان من كفّةر عمة  الماعةدة ومةنهم مةن رفةع صةوته متضةامنا

معها . ت در اإلشارة ان الماعدة تإمن إٌماناا شدٌداا بإخراج كة  مةن هةو رٌةر مسةلم و مخةالفٌهم مةن المةذاهل اإلسة مٌة خةارج 

تبدة لتوا دها فً  وٌرة العرل خاّصة بعد لدوم المّوات  وٌرة العرل أو لتلهم ولذا ن د أن ألّد أعداء الماعدة هً الوالٌات الم

 .للكوٌت العراقبعد روو  1990بشك  ال لبس فٌه فً العام  العربٌة السعودٌةاامرٌكٌة الى 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88_%D9%81%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%88%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/1988
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1998
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1990
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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تنظٌم الدولة االس مٌة "داعش" بتى بعةد انهٌةار سةلطتها فةً فً روة بالٌا تنتشر كثٌر من اافكار المرتبطة بالماعدة، و       

 .2019العراق والشام ، ثم لت  وعٌمها ابراهٌم بن عواد السامرايً البوبدري الشهٌر بؤبً بكر البردادي عام 
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