


 رؤية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
 ألزمة المشروع الوطني الفلسطيني

 *ماهر الطاهر .د
 

أتوجههب لشكرههمخ ك خمههد نكدلتورهها كوجخنتههشا ونلتترههشخنا اوههي  لشجختههب نكمخل هها ل  ههج  ههح  نكرههجو  
 وأتوجب لشكتحلا كألث نك دلد ج.  حتن صشكح  جلخ نك خمد.

 
ول أتههتشلأ أن أتحههجب لشتههم مههل  وخةلتهه   خ فوتههشلنتههحتحجب لخةلهها نكجللهها نكرهه للا كتحخلهه

 ن وجلا رصخ أشلشف نكلتشخ نك ختوفا.ان  ش تحقوكب ل لخ لحض ن أنكلتشخ نكفوتشلر  ألرر  ل 
ش نألتشتهههههلا حهههههول أد ههههها نك رهههههخوض نكهههههوشر  شتهههههحتحجب ل لجهههههشد وتمًلهههههف  ترهههههشول  ل هههههس نكر ههههه

 نكفوتشلر  ونآلفشق نك حت وا.
 

تشههشل  ختوههف جونرههل نك  ههل نكههوشر   فمخلههش  ا ل هها ورههش وا أد هها ت ههلر نكتههشحا نكفوتههشلرلا 
نكصهه لج أي أن نألد هها كلههش أل ههشج  ختوفهها. أد هها تلشتههلا  أد هها اوههي   ترصل لههش  ومفشحلههش    وتلشتههلش  

 تتخنتلجلا ا ل ونضحا اوي ج لأ نألص ج .لأد ا خةلا وف جنن   نك تمخي ونك  شو ا
رلس  هن تحها نكخمهشم وفجهخ ًوختهب  با ضلشض وكمراشر نكر ل نكفوتشلر  حشك 48ل ج رملا 
ومهشن قلههل حكهك قههج تههمم تحتهلذ  رص هها نكتحخلهخ نكفوتههشلرلا ل هخنخ اخلهه  تههرا  1965نك تهوحا اههشم 

وتههههم صههههلشاا نك لًههههشق نك هههههو   كو رص هههها نكتهههه  الههههخا اهههههن نكرخصههههلا نكوشرلهههها كورههههه ل  1964
 نكفوتشلر .

 
نقأ نك خل  ونكفوتشلر  ورلضها نكًهوخ  ر شا تحول ف  نكو  1967رموا  دل ا حدلخنن/ لورلو 

نكفوتهههشلرلا نك تهههوحا مححهههج أرهههمشل نكهههخج اوهههي نكلدل ههها  ومشرههها نكًهههوخ  فههه  ر شههها  ت ج ههها وفهههخا 
نكلدل ا  وكمن كهم لهجخك نكمًلهخ  هن نكرهشذ أن نك ضهلا نكفوتهشلرلا جخوها  ل جت ولضش  رفتلش   شئال  

لرههمل جههجك  وًلههق  ههأ نكوضهههأ  فهه   ردكههق خشلههخ و خحوهها ججلههج . ألن قضههلا فوتههشلن  ختلشهها
 نك خل  تت جم لت ج ب وتتخنجأ لتخنج ب.

 

                                                 
*

 عضى المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤول قيادتها في الخارج. 



لره شخ زدنكها اًهشخ نك هجونن ونك ونف ها اوهي نك هخنخ   تمم نتتلجنل ر شخ تحخلخ فوتشلن 1967ل ج 
و حن نر ششف مللخ ونتتخنتلج   .1967ونكحجلب ان نلرتحشل  ن نألخنض  نك حتوا ترا  242

 ونكخلشخنا. جرتشئتختل اولب نكمًلخ  ن نك
 

حصههل نر شههشف اخههخ فهه  نكوضههأ نك خلهه  تههخك تههحًلخ  نكمللههخ اوههي  1973ل ههج حههخل أمتههولخ 
توقلهههأ و نكوضهههأ نكفوتهههشلر  وتهههمم نلرت هههشل نك  وههه  كفمهههخ نكتتهههولا ونك فشوضهههشا ونكحهههل نكتلشتههه   

مش ل جلفلج نكحي أخخة  صخ أملخ جوكا اخللا  ن جنئخ  نكصهخنض  وأج   هحن زكهي تهج لخ  لشانتفشق
  شئل كو ضلا نكفوتشلرلا  اوي نكص لج نكتلشت  ونلقتصشجي ونكً شف .

 
نك  شو هها ونكتحخلههخ  خ نكوضههأ نك خلهه  ونكههجوك   ههن فمههخلونرت وهها نكتههشحا نكفوتههشلرلا حنتلههش لتههحً

 ق ف   وندلن نك و .لنكرش ل زكي فمخ  ورلج نكتتولا ف  صل نختالل ا 
 
و رههش لههجأا لشات ههشجي  1967رلا اوههي أخنضهه  تههم شههخت فمههخ  نكحههل نك خحوهه  ونكجوكهها نكفوتههشلو 

 نألد ا ف  نكتشحا نكفوتشلرلا.
 

ونر ت ا نكتشحا نكفوتشلرلا نر تش ش  ا ل ش  للن رلهج نكتتهولا وخفهس نكتتهولا. وتحتتها جللها 
اوي تم نلتفشق اوي نكلجف نك خحو  ل ج  خشس وصخنض شولل وكمن تم نلتفشق  أننكخفس زكي 

خشهو  اوهي  67نك خحوه  لشلتهتخنتلج  وناتلهشخ نكجوكها اوهي أخنضه    حن نكلجف اوي أتشذ خلهش
شخلههق تح لههق نكلههجف نلتههتخنتلج  لتحخلههخ فوتههشلن  وتههم خفههأ رهه شخ حههق نك ههوج  وت خلههخ نك صههلخ 

 ورمل حكك لخرش جش  كه م.ا.ف.  ونكجوكا نك تت وا واشص تلش نك جذ. مر شخ و جف  تخنلش
 

ك لهههشج  نكختههه لا ونكتهههشحا نكفوتهههشلرلا فههه  خشهههح و رهههش لل هههي شهههخت تهههةنل أتشتههه .  هههل وق ههها ن
 حن رمل تشوخن  ف  ا ل نكتلشت  نكفوتشلر ؟  أننتتخنتلج  ارج ش تلرا فمخ  نكلجف نك خحو  أم 

  حن نكتةنل لحتشة زكي ر شر جشج و وضوا  وصشجق ف  نكتشحا نكفوتشلرلا.
حهههل تلشتههه   هههأ  كهههيز هههل  هههحن نكلهههجف نك خحوههه   هههش دنل صهههشكحش   أم  رهههشك نتهههتحشكا كووصهههول 

 ؟ نكملشن نكصللور 
 

زن كم أمن  خشئش  لوتف صهشل  متهل   هشل  قهشل فلهب ك هشحن  هحن نكخهالف  توحهجون حهول نكلهجف 
 حكك.لن "زتخنئلل" كن ت لل أاش ش   25أو  20وكمرمم تتمترفون ل ج 

 



 شههخنألخنك حشها  زكهيكو ضهلا  تهمم نلتمهشع اوهي فمههخ  نكحهل نك خحوه  وً شفها نكحهل نكتلشتهه وقهج 
فه  رفهق  صوهم ارهج ش تهم نك فهد رحهو نتفهشق  وأجخوتلهشنكت  ا  ا  حدق نكحخما نكوشرلا نكفوتهشلرلا 

هها كو ضههلا نكفوتههشلرلا أ  خحوهها ججلههج  لمههل   رههي نكمو هها  وأجخورههشوتههوو نكههحي رههمل لشات ههشجي مشًخ
خهح و هش دنكها نألد ها تت  هق وتت .نك هج لن أخ هزقته ا نكره ل نكفوتهشلر   هن ق ها نكهخأذ حتهي 

 نكتحول نكخشلخ. للحن رش وا نختلششش   أل شجن  
 
ف  و لًشقلهش وحتهي .ا.تم ضهخل وت دلهق نكفمهخ  نكتوحلجلها نكجش  ها كوره ل نكفوتهشلر  أي مو 

مخشو     تت وانكجوكا نكو ت خلخ نك صلخ و حق نك وج    وًشئق نك رص ا بلخرش جلش نك خحو  م ش أقخت
 اوي شخلق تح لق نكلجف نلتتخنتلج .

حهول  صهلخ  لخ تةنل مشخت اال ا  شجكا  و  ن نك  48زخخنة أ ورش ف  أخنض  نكه  تمومحكك 
 نكالجئلن ف  نكرتشا؟ 

 
نلاتخنف حلب تم  ن  ججلج ش  ونق أوججا و أوتوو ختخا وخت ا نكترشدل نكفوتشلر  اخللش  وجوكلش  

هههتهههم و فههه  نكوجهههوج   "زتهههخنئلل"لحهههق  رههه ل نكجهههش أ ونك وحهههج كو و ههه  نرشهههشخف .ا.ل  لًهههشق مخ  ض 
 .رمو  زششخكي زوم ت ج م ش مشرا وتحوكا فنكفوتشلر  

قول لهها وكههلذ اوههي نك ش ههل  أصههلح نكخ ههشن ارههج نك لههشج  نكختهه لا اوههي اون ههل خشخجلهها وجوكلهها ونل
 نكحنت  نكفوتشلر .

 
نك ضهههلا  نكفوتهههشلرلا ونك  شو ههها تهههم نلتهههجنالش  هههن ا  لهههش نك خلههه  وأصهههلحا قضهههلا قشخلههها  -

  خمدلا كأل ا.نك ضلا وكلتا نك او تةوكلا فوتشلرل
 ههو رهه شخ و ج ههل م.ا.ف   ههًال  رههخالش  ووحلههجن  كورهه ل نكفوتههشلر    1974 تههرا ههةت خ نكخلههشش ف

قصها تخهز نكره ل   كتصهلح خجاا  جخوتها كوتخوه  اهن نك تهةوكلا نك خللهاو   حق لخنج لب لششل
  لل ل ش ت لل لب قلشج  م.ا.ف.ر كلصلح نك  شل  وحج  نكفوتشلر 

 نك القا  أ نألرص ا اوي حتشل نكر ول.ألضش   و ق نك حد و  ش ا ق  -
تختلهها اولههب رتههشئج فهه  اشلهها نكخشههوخ  جفههأ ً رلههش ونقتصههشجي   فمههخيو  رلههج تلشتهه  ههو  "أوتههوو" -

   ق  حدق نكتشحا نكفوتشلرلا.تف   ونجلا أوتوو ش   و لنكر ل نكفوتشلر  اشك
 
ضههأ نكوضهههأ اوهههي نكتهههما مههشن ل مهههن كلخرهههش ج   ههشوم و رهههش س لرهههمل جههحخي كلهههحن نكخهههش أن ل -

 وقههوينكصههحلحا. وكمههن نرخههخنش ح ههشذ فهه  نكتههوشا وفرههل قوناههج نكلتههشخ فهه  ترههملل زشههشخ فشاههل 



ا ورهههوض  ههن نكضهههلشض فهه  نكصهههخوف   وأج  زكههي خمهههوج فهه  نكحشكههها نكرهه للتههش م فههه  ت  لههق نك هههحدق
 نكخن را. 

 
ا نكوفههشق تخشههش لرتههحشل أحههشجي نكجشرههل  ههن نكضههفا ل ههج ترههملل  ههش تهه   لحمو هه "زتههخنئلل" -

  وفشد(. - نكوشر  )رترلش و
 
ا ونكتمتلهك  لنك القها لهلن نلتهتخنتلج  اوهي حتهشل تم نكوقوض ف  أخششع حنا شلل ا نتهتخنتلجلا -

 نرلشخا نلتتخنتلجلا كصشكح تمتلك  ختلك.حلب 
 
زرلهشع   نك  شو ها نك تهوحا  حهل نكتهوشا  ل شل أ شم  حن نك حدق أن مل نكخلشخنا  فتوحا  هش اهجن -
 هن مهل خام لهشككهم تشلهق  هحن نلتفهشق  "زتهخنئلل"أن  هن خام اوهي نكهلكتدن شا نكرشج ا ان أوتهوو ن

  تشوئب.
 
 1987نرتفشضهها شولوهها فهه  نكخههشخة  ههأ ز  ههشل نكههجنخل  وجههشعا  خمههد نكً ههل كوًههوخ  مههشن كفتههخ   -
وتههم  نكههجنخل زكههينكً ههل    حلههب نرت ههلم نكوقههوض لخشههح   ههشمذتهه وكمههن ل ههج أوتههوو  غلههخا نك  شجكههاف

 .48 ز  شل نكخشخة وأ ل نكه
   تهحكا نلتهت خنخ نكل هج نكترصل ه تت ًهل فه    نألد هات  لق ف  زضشفا زكي اون ل أخخ  أتل ا 

شهههشخ و خنج ههها نرزرلهههشع نلر تهههشم ج شالههها  وف هههجنن نكجل وقخنشلههها  اهههجم وجهههوج قلهههشج  فههه  نك هههخنخ  
 .ترفلح شنتفشقشا ل لتم نك لشجي كو رص ا  نكت  وق ا 

 
كههجللش   ج لههأ نك ههو أن  م ههشنك ههحدق لتههلل نك ون ههل نكتلشتههلا  زكههي نك تههوحا وصههوا نك  شو هها و  -

 ألضش . ش   حدق
 

 المعالجة:
 نك  شكجا تمون لشأل وخ نكتشكلا  زن 
  رلههشع  نلقترهشض لحرههب ان ورههخ  نك  هل لههوم للههوم   ههرلج نألونن كوقفهها حنا شلل ها نتههتخنتلجلا  ونل

 .لج ختم خةلا ونتتخنتلجلا ججكضخوخ  
   وفشاولههشا  ً فههلن و رخصههلشا أمشجل لهها و نكفصههشئل ونك ههو  أجاههو ك ههةت خ وشرهه  رههش ل  ههن 

  . ختتلولش مل اشم ونرصخون ملف ل لم نك جو

  نلر تشم وفق خةلا تلشتلا وترصل لا ونضحا زرلشع.  



   ك رص ا نكتحخلخ.نلاتلشخ  زاشج  

  زاشج  نكل ج نك خل  ونرتال   ونكجوك  نك شك   كو ضلا. 

   ههههأ نكملههههشننتههههتخنتلج  لتههههلل نتههههتحشكا نكوصههههول كحههههل تلشتهههه   شخنك  شو هههها مخلههههنات ههههشج  
 لتلل شلل تب وتخمللتب. نكصللور 

  نك رصههف نك خدوقهه   فهه  ك ههشع  ههأ نكههخئلذ نكتورتهه   .زاههشج  نلاتلههشخ كرهه شخ تحخلههخ فوتههشلن
فه  و  هل كهب  ن ُل "  رخلهج ألخلهج تحخلهخ فوتهشلن نكره ل"ف  ًوختمم خفهأ نكره ل ره شخ كب قورش 

ل أفلم كم نكحجلب اهن نلكتهدنم لشلتفشقلهشا ونك  ش هجنا  رخلهج رلجهش     صخ ل ج فود ج.  خت
اشج ججلجن     نلاتلشخ كلحن نكر شخ.   ونل

 
 
 


