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روؤية اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني 

لأزمة امل�صروع الوطني الفل�صطيني

*
د. ماهر الطاهر

�أتوجه بال�صكر ملركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت على مبادرته �لكرية بعقد 

هذه �لندوة و�أتوجه بالتحية لالأخ �لعزيز د. حم�صن �صالح مدير �ملركز.

�أن  �أ�صتطيع  وال  وروؤيتي،  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  روؤية  حول  �صاأحتدث 

�أحتدث با�صم كّل �لي�صار �لفل�صطيني؛ الأنني ال �أ�صمن باأن ما �صاأقوله يعّب عن وجهة نظر 

�أطياف �لي�صار �ملختلفة. �صاأحتدث باإيجاز وتكثيف متناوالً بع�ص �لنقاط �الأ�صا�صية حول 

�أزمة �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني و�الآفاق �ملحتملة.

تعي�ص �ل�صاحة �لفل�صطينية �أزمة عميقة و�صاملة مت�ص خمتلف جو�نب �لعمل �لوطني؛ 

�صيا�صية،  �أزمة  خمتلفة:  �أبعاد  لها  �الأزمة  �أن  �أي  وكفاحياً،  تنظيمياً  و�صيا�صياً،  فكرياً 

عمل  ال�صرت�تيجية  وفقد�ن  روؤية  و�أزمة  و�ملقاومة،  �لع�صكري  �ل�صعيد  على  و�أزمة 

و��صحة على جميع �الأ�صعدة.

حتت  من  نه�ص  ولكنه  �صياع،  حالة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  عا�ص   1948 نكبة  بعد 

�لركام وفجر ثورته �مل�صلحة �صنة 1965. وكان قبل ذلك قد مّت تاأ�صي�ص منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية بقر�ر عربي �صنة 1964، ومّتت �صياغة �مليثاق �لقومي للمنظمة، �لتي عبت 

عن �ل�صخ�صية �لوطنية لل�صعب �لفل�صطيني.

و�لـفل�صـطينـي،  �لـعربـي  �لــو�قـع  يف  حتـول  نــقـطـة   1967 حـزيــر�ن  هـزيـة  �صــكلت 

�لثورة  �لهزية. وكانت  �لرّد على  �أ�صكال  �مل�صلحة كاأحد  �لفل�صطينية  �لثورة  ونه�صت 

�لكثري من  �لهزية، ولكن مل يدرك  نف�صياً هائالً بعد  يف نقطة متقدمة وّفرت تعوي�صاً 

ق�صية  الأن  جديدة،  ومرحلة  خطري  منزلق  يف  دخلت  �لفل�صطينية  �لق�صية  �أن  �لنا�ص 

وترت�جع  بتقدمه  تتقدم  �لعربي،  �لو�صع  مع  وثيق  جديل  ب�صكل  مرتبطة  فل�صطني 

برت�جعه.

 ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، وم�صوؤول قيادتها يف �خلارج.
*
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بعد �صنة 1967 مّت تغيري �صعار حترير فل�صطني، ب�صعار �إز�لة �آثار �لعدو�ن و�ملو�فقة 

وهذ�   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  من  �الن�صحاب  عن  و�حلديث   ،242 �لقر�ر  على 

�نعطاف كبري و��صرت�تيجي، ترتب عليه �لكثري من �لنتائج و�خليار�ت.

بعد حرب ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1973 ح�صل �نعطاف �آخر يف �لو�صع �لعربي ترك 

تاأثريه �لكبري على �لو�صع �لفل�صطيني؛ ومّت �النتقال �لعملي لفكر �لت�صوية و�ملفاو�صات 

و�حلل �ل�صيا�صي، وتوقيع �تفاقيات كامب ديفيد Camp David Accords �لتي �أخرجت 

للق�صية  هائل  تدمري  �إىل  هذ�  و�أّدى  �ل�رش�ع،  د�ئرة  من  عربية،  دولة  �أكب  م�رش، 

�لو�صع  بتاأثري  ذ�تها  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  و�نتقلت  �ل�ُصعد.  خمتلف  على  �لفل�صطينية 

ظّل  يف  �لت�صوية،  ونهج  فكرة  �إىل  �ل�صامل  و�لتحرير  �ملقاومة  فكر  من  و�لدويل،  �لعربي 

�ختالل عميق يف مو�زين �لقوى. ومّت طرح فكرة �حلل �ملرحلي و�لدولة �لفل�صطينية على 

�أر��صي �صنة 1967، وهنا بد�أت، باعتقادي، �الأزمة �لعميقة يف �ل�صاحة �لفل�صطينية.

�لت�صوية،  ورف�ص  �لت�صوية  نهج  بني  عميقاً  �نق�صاماً  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  و�نق�صمت 

وتاأ�ص�صت جبهة �لرف�ص �لفل�صطينية �إىل �أن مّت �التفاق على �لهدف �ملرحلي بعد خما�ص 

ربط  �أ�صا�ص  على  �لهدف  هذ�  على  �التفاق  مّت  ولكن  طويل.  فكري   - �صيا�صي  و�رش�ع 

على  خطوة   1967 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  على  �لدولة  و�عتبار  باال�صرت�تيجي،  �ملرحلي 

طريق حتقيق �لهدف �ال�صرت�تيجي بتحرير فل�صطني. ومّت رفع �صعار حّق �لعودة وتقرير 

�لقد�ص، ك�صعار وهدف مرت�بط ومتكامل، و�صكل  �مل�صتقلة وعا�صمتها  �مل�صري و�لدولة 

ذلك برناجماً لـ م.ت.ف.

وهنا ينبغي طرح �صوؤ�ل �أ�صا�صي؟ هل وقعت �لقيادة �لر�صمية و�ل�صاحة �لفل�صطينية 

�لفكر  �أن هذ� �صّكل تطور�ً يف  �أم  �لهدف �ملرحلي،  يف خطاأ ��صرت�تيجي عندما تبنت فكرة 

و�لعقل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني؟ هذ� �ل�صوؤ�ل يحتاج �إىل نقا�ص جاّد ومو�صوعي و�صادق 

��صتحالة  هناك  �أّن  �أم  �صاحلاً،  ز�ل  ما  �ملرحلي  �لهدف  هذ�  هل  �لفل�صطينية.  �ل�صاحة  يف 

للو�صول �إىل حّل �صيا�صي مع �لكيان �ل�صهيوين؟ 

�لقرن  �صبعينيات  �أو��صط  يف  مقاالً  كتب  �صايغ  يو�صف  �لدكتور  خمطئاً  �أكن  مل  �إن 

�لع�رشين قال فيه: “ملاذ� هذ� �خلالف و�النق�صام حول �لهدف �ملرحلي؟ توحدو� حول 

بذلك،  تقبل  لن  “�إ�رش�ئيل”  �أن  عاماً   25 �أو   20 بعد  �صتكت�صفون  ولكنكم  �لهدف  هذ� 

وبالتايل �صتعودون وتتوحدون حول برنامج حترير فل�صطني”.
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�إىل  لقد مّت �التكاء على فكرة �حلّل �ملرحلي وثقافة �حلّل �ل�صيا�صي للق�صية لالنتقال 

�ملحطة �الأخطر، �لتي عمقت ماأزق �حلركة �لوطنية �لفل�صطينية، و�أدخلتها يف نفق مظلم 

�لفل�صطينية،  للق�صية  كارثة  باعتقادي  �صكل  �لذي  �أو�صلو؛  �تفاق  نحو  �لقفز  مّت  عندما 

�لر�أ�ص  قمة  من  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ق�صمت  �لكلمة،  معنى  بكّل  جديدة  مرحلة  و�أدخلنا 

حتى �أخم�ص �لقدمني، وما ز�لت �الأزمة تتعمق وتتخذ �أبعاد�ً �صاملة �رتباطاً بهذ� �لتحول 

�خلطري.

م.ت.ف  �أي  �لفل�صطيني؛  لل�صعب  �جلامعة  �لتوحيدية  �لفكرة  ومتزيق  �رشب  ومّت 

�لعودة  حّق  ذلك  يف  مبا  �ملنظمة،  وثائق  �أقرته  كما  �ملرحلي  برناجمها  وحتى  وميثاقها 

�ال�صرت�تيجي.  �لهدف  حتقيق  طريق  على  كخطوة  �مل�صتقلة،  و�لدولة  �مل�صري  وتقرير 

48 من �ملعادلة، ومّت طرح عالمة �صوؤ�ل كبى بعد  �لـ  �أر��صي  �أهلنا يف  �إخر�ج  وكذلك مّت 

�أو�صلو حول م�صري �لالجئني �لفل�صطينيني يف �ل�صتات؟ 

مت �لتنازل �لفل�صطيني �لر�صمي عربياً ودولياً و�أوجدت  خت �تفاقية �أو�صلو ور�صَّ ر�صَّ

و�قعاً جديد�ً، حيث مّت �العرت�ف بحق “�إ�رش�ئيل” يف �لوجود، ومّت �رَشْب ميثاق م.ت.ف 

�إطار  �إىل  �لفل�صطيني، فلم تعد كما كانت وحتولت  وهي �الإطار �جلامع و�ملوحد لل�صعب 

�صكلي.

ويف هذ� �الإطار، ال بّد من ت�صجيل �ملالحظات �لتالية: 

ودولية  خارجية  عو�مل  على  �لفل�صطينية  �لر�صمية  �لقيادة  عند  �لرهان  �أ�صبح   .1

و�إقليمية، ولي�ص على �لعامل �لذ�تي �لفل�صطيني.

مّت �نتز�ع �لق�صية �لفل�صطينية و�ملقاومة وعزلها عن عمقها �لعربي، و�أ�صبحت ق�صية   .2

ُقطرية وم�صوؤولية فل�صطينية، ولي�صت �لق�صية �ملركزية لالأّمة. فموؤمتر �لرباط �صنة 

1974 جعل م.ت.ف ممثالً �رشعياً ووحيد�ً لل�صعب �لفل�صطيني، وهو �صعار حّق ير�د 

به باطل، وخدعة مدرو�صة للتخلي عن �مل�صوؤولية �لعربية �لر�صمية، لت�صبح ق�صية 

مبا  نقبل  مقولة  وت�صويق  طرح  وليتم  وحده،  �لفل�صطيني  �ل�صعب  تخ�ّص  فل�صطني 

تقبل به قيادة م.ت.ف.

ومما عّمق �ملاأزق �أي�صاً �لعالقة مع �الأنظمة على ح�صاب �ل�صعوب.  .3
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�إن “�أو�صلو” هو نهج �صيا�صي وفكري و�قت�صادي وثقايف، ترتبت عليه نتائج يف غاية   .4

�خلطورة دفع ثمنها �ل�صعب �لفل�صطيني غالياً. ويف مو�جهة �أو�صلو وتد�عياته تعمق 

ماأزق �ل�صاحة �لفل�صطينية.

�أن ي�صع  كان يكن لبنامج مقاوم ومناه�ص ب�صكل جذري لهذ� �خلّط وهذ� �لنهج   .5

�لو�صع على �ل�صكة �ل�صحيحة؛ ولكن �نخر�ط حما�ص يف �ل�صلطة وف�صل قوى �لي�صار 

�إىل ركود يف  و�أدى  �ملاأزق،  تعميق  �أ�صهم يف  فاعل وقوي  �إطار  ت�صكيل  �لفل�صطيني يف 

�حلالة �ل�صعبية ونوع من �ل�صياع يف �لظروف �لر�هنة. 

�صمي  ما  ت�صكيل  بعد  �ل�صفة،  من  �جلانب  �أحادي  الن�صحاب  تخطط  “�إ�رش�ئيل”  �إن   .6

.)Mofaz بحكومة �لوفاق �لوطني )نتنياهو - موفاز 

بني  �لعالقة  ح�صاب  على  ��صرت�تيجية،  طبيعة  ذ�ت  �أخطاء  يف  �لوقوع  مّت   .7

مرتبك،  تكتيك  ل�صالح  �ال�صرت�تيجية  �نهارت  حيث  و�لتكتيك،  �ال�صرت�تيجية 

�نتهاك �ال�صرت�تيجية ب�صورة عميقة. ومّت 

�لقيادة  �أمام  مفتوحة  �خليار�ت  كّل  �أن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تقول  �ملاأزق،  هذ�  �أمام   .8

و�إنهاء  �مل�صلحة،  �ملقاومة  و��صتئناف  �ل�صلطة،  حّل  عد�:  ما  �لفل�صطينية  �لر�صمية 

�التفاق  “�إ�رش�ئيل” مل تطبق هذ�  �أن  �لرغم من  �أو�صلو؛ على  �لناجمة عن  �اللتز�مات 

بالرغم من كّل م�صاوئه، ونظرت �إليه على �أ�صا�ص �أنه ي�صكل مدخالً لتقوي�ص و�رشب 

�حلقوق �لوطنية �لثابتة لل�صعب �لفل�صطيني و�مل�رشوع �لوطني.

كان مركز �لثقل للثورة لفرتة طويلة يف �خلارج مع �إهمال �لد�خل، وجاءت �نتفا�صة   .9

�صنة 1987 فغريت �ملعادلة، ولكن بعد �أو�صلو مّت �لوقوع بخطاأ معاك�ص، حيث �نتقل 

�لثقل �إىل �لد�خل، ومّت �إهمال �خلارج و�أهل �لـ 48.

هناك عو�مل �أخرى �أ�صهمت يف تعميق �الأزمة يف �ل�صاحة �لفل�صطينية تتمثل يف: �لبعد   .10

وفقد�ن  جماعية،  قيادة  وجود  وعدم  �لقر�ر،  يف  �ال�صتفر�د  م�صاألة  �أي  �لتنظيمي: 

�لديوقر�طية.

�إىل �ملاأزق ب�صبب �لعو�مل �ل�صيا�صية، كما �أن جميع  �إن �ملقاومة �مل�صلحة قد و�صلت   .11

�لقوى لديها ماأزق �أي�صاً.
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املعاجلة:

�إن �ملعاجلة تكون باالأمور �لتالية: 

�القتناع باأنه �آن �الأو�ن لوقفة ذ�ت طبيعة ��صرت�تيجية، و�إنهاء منهج �لعمل يوماً بيوم،   .1

ونرى �رشورة ملحة وعاجلة لر�صم روؤية و��صرت�تيجية جديدة.

ومثقفني  �أكاديية  و�صخ�صيات  و�لقوى  �لف�صائل  من  �صامل  وطني  ملوؤمتر  �أدعو   .2

 Herzliya Conference هرت�صليا  موؤمتر  �لعدو  يقيم  كيف  و�نظرو�  وفاعليات، 

كّل عام. 

�إنهاء �النق�صام وفق روؤية �صيا�صية وتنظيمية و��صحة.   .3

�إعادة �العتبار ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية وبرناجمها وميثاقها.   .4

�إعادة �لبعد �لعربي و�الإ�صالمي و�لدويل �لعاملي للق�صية �لفل�صطينية.  .5

�إىل حّل �صيا�صي مع �لكيان  �عتماد �ملقاومة كخيار ��صرت�تيجي، ال�صتحالة �لو�صول   .6

�ل�صهيوين ب�صبب طبيعته وتركيبته، و�لتاأكيد على �أهمية كافة �أ�صكال �لن�صال.

�إعادة �العتبار ل�صعار حترير فل�صطني.   .7

يف لقاء لنا مع �لرئي�ص �لتون�صي �ملن�صف �ملرزوقي، قلنا له: يف ثورتكم رفع �ل�صعب 

�ل�صعار.  لهذ�  تعملو�  �أن  نريد  ونحن  فل�صطني”،  حترير  يريد  “�ل�صعب  �صعار  �لتون�صي 

باالتفاقيات  �اللتز�م  عن  �حلديث  مِلَ  �أفهم  ال  �أنا  مر�صي،  حممد  د.  فوز  بعد  م�رش  ويف 

و�ملعاهد�ت؟

نريد نهجاً جديد�ً و�إعادة �العتبار ل�صعار حترير فل�صطني، و�أن �لق�صية �لفل�صطينية 

�ل�صعب  على  لي�ص  خطر�ً،  ي�صكل  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  الأن  لالأّمة؛  �ملركزية  �لق�صية  هي 

�لفل�صطيني فح�صب، بل على �الأّمة باأ�رشها. 




