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ألزمة المشروع الوطني الفلسطيني

د .ماهر الطاهر

*

أتوجههب لشكرههمخ ك خمههد نكدلتورهها كوج نختههشا ونلتترههشخنا اوههي لشجختههب نكمخل هها ل ههج ههح نكرههجو
وأتوجب لشكتحلا كألث نك دلد ج .حتن صشكح جلخ نك خمد.
تههحتحجب لخةلهها نكجللهها نكر ه للا كتحخل هخ فوتههشلن وخةلت ه

ول أتههتشلأ أن أتحههجب لشتههم مههل

نكلتشخ نكفوتشلر ألرر ل أض ن لحن ش تحقوكب ل لخ ان وجلا رصخ أشلشف نكلتشخ نك ختوفا.
ته ههحتحجب ل لجه ههشد وتمًله ههف تره ههشول ل ه ههس نكر ه هشش نألتشته ههلا حه ههول أد ه هها نك ره ههخوض نكه ههوشر

نكفوتشلر ونآلفشق نك حت وا.
ت ههلر نكتههشحا نكفوتههشلرلا أد هها ا ل هها ورههش وا تشههشل ختوههف جونرههل نك ههل نكههوشر

فمخلههش

وتلشتههلش ترصل لههش ومفشحلههش أي أن نألد هها كلههش أل ههشج ختوفهها .أد هها تلشتههلا أد هها اوههي نكص ه لج

نك تمخي ونك شو ا أد ا خةلا وف جنن لتتخنتلجلا ا ل ونضحا اوي ج لأ نألص ج .

ل ج رملا  48اشر نكر ل نكفوتشلر حشكا ضلشض وكمرب رلس هن تحها نكخمهشم وفجهخ ًوختهب

نك تهوحا اههشم  1965ومهشن قلههل حكهك قههج ته مهم تحتهلذ رص هها نكتحخلهخ نكفوتههشلرلا ل هخنخ اخله تههرا
 1964وته ههم صه ههلشاا نك لًه ههشق نك ه ههو كو رص ه هها نكت ه ه اله ههخا اه ههن نكرخصه ههلا نكوشرله هها كور ه ه ل
نكفوتشلر .

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

نكفوت ههشلرلا نك ت ههوحا محح ههج أر ههمشل نك ههخج او ههي نكلدل هها ومشر هها نكً ههوخ فه ه ر ش هها ت ج هها وف ههخا
ت ولضش رفتلش شئال ل ج نكلدل ا وكمن كهم لهجخك نكمًلهخ هن نكرهشذ أن نك ضهلا نكفوتهشلرلا جخوها
فه

ردكههق خشلههخ و خحوهها ججلههج  .ألن قضههلا فوتههشلن ختلشهها لرههمل جههجك وًلههق ههأ نكوضههأ

نك خل تت جم لت ج ب وتتخنجأ لتخنج ب.

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

تم نتتلجنل ر شخ تحخلخ فوتشلن لره شخ ز ندكها اًهشخ نك هجونن ونك ونف ها اوهي نك هخنخ
ل ج  1967م
 242ونكحجلب ان نلرتحشل ن نألخنض نك حتوا ترا  .1967و حن نر ششف مللخ ونتتخنتلج
تختل اولب نكمًلخ ن نكرتشئج ونكخلشخنا.
ل ههج حههخل أمتههولخ  1973حصههل نر شههشف اخههخ ف ه نكوضههأ نك خل ه تههخك تههحًلخ نكمللههخ اوههي
وتوقل ههأ

نكوض ههأ نكفوت ههشلر وت ه مهم نلرت ههشل نك وه ه كفم ههخ نكتت ههولا ونك فشوض ههشا ونكح ههل نكتلشته ه
نتفشقلشا مش ل جلفلج نكحي أخخة صخ أملخ جوكا اخللا ن جنئخ نكصهخنض وأج هحن زكهي تهج لخ
شئل كو ضلا نكفوتشلرلا اوي نكص لج نكتلشت ونلقتصشجي ونكً شف .
ونرت وهها نكتههشحا نكفوتههشلرلا حنتلههش لتههحًلخ نكوضههأ نك خل ه ونكههجوك

نكرش ل زكي فمخ ورلج نكتتولا ف صل نختالل ا لق ف

ههن فمههخ نك شو هها ونكتحخلههخ

وندلن نك و .

وتههم شههخت فمههخ نكحههل نك خحو ه ونكجوكهها نكفوتههشلرلا اوههي أ نخض ه  1967و رههش لههجأا لشات ههشجي

نألد ا ف نكتشحا نكفوتشلرلا.

ونر ت ا نكتشحا نكفوتشلرلا نر تش ش ا ل ش للن رلهج نكتتهولا وخفهس نكتتهولا .وتحتتها جللها

نكخفس زكي أن تم نلتفشق اوي نكلجف نك خحو ل ج خشس وصخنض شولل وكمن تم نلتفشق اوي
حن نكلجف اوي أتشذ خلهش نك خحوه لشلتهتخنتلج وناتلهشخ نكجوكها اوهي أ نخضه  67خشهو اوهي

شخلههق تح لههق نكلههجف نلتههتخنتلج لتحخلههخ فوتههشلن وتههم خفههأ ره شخ حههق نك ههوج وت خلههخ نك صههلخ
ونكجوكا نك تت وا واشص تلش نك جذ .مر شخ و جف تخنلش ورمل حكك لخرش جش كه م.ا.ف.
و ر ههش لل ههي ش ههخت ته هةنل أتشته ه  .ههل وق هها نك ل ههشج نكخته ه لا ونكت ههشحا نكفوت ههشلرلا فه ه خش ههح
نتتخنتلج ارج ش تلرا فمخ نكلجف نك خحو أم أن حن رمل تشو نخ ف ا ل نكتلشت نكفوتشلر ؟
حن نكتةنل لحتشة زكي ر شر جشج و وضوا وصشجق ف نكتشحا نكفوتشلرلا.
ههل ههحن نكلههجف نك خحو ه

نكملشن نكصللور ؟

ههش دنل صههشكحش أم رههشك نتههتحشكا كووصههول زكههي حههل تلشت ه

ههأ

زن كم أمن خشئش لوتف صهشل متهل هشل قهشل فلهب ك هشحن هحن نكخهالف توحهجون حهول نكلهجف

وكمرمم تتمترفون ل ج  20أو  25اش ش أن "زتخنئلل" كن ت لل لحكك.

وقهج ت مهم نلتمهشع اوهي فمههخ نكحهل نك خحوه وً شفها نكحهل نكتلشته كو ضهلا زكهي نك حشها نألخشههخ
نكت ا ا حدق نكحخما نكوشرلا نكفوتهشلرلا وأجخوتلهش فه رفهق صوهم ارهج ش تهم نك فهد رحهو نتفهشق
أوتههوو نكههحي رههمل لشات ههشجي مشخًهها كو ضههلا نكفوتههشلرلا وأجخورههش خحوهها ججلههج لمههل
قته ا نكره ل نكفوتهشلر

رههي نكمو هها

هن ق ها نكهخأذ حتهي أخ هز نك هج لن .و هش ندكها نألد ها تت هق وتتخهح

أل شجن رش وا نختلششش للحن نكتحول نكخشلخ.
وتم ضهخل وت دلهق نكفمهخ نكتوحلجلها نكجش ها كوره ل نكفوتهشلر أي م.ا.ف و لًشقلهش وحتهي
لخرش جلش نك خحو م ش أقختب وًشئق نك رص ا حق نك وج وت خلخ نك صلخ ونكجوكا نك تت وا مخشو
اوي شخلق تح لق نكلجف نلتتخنتلج .

ومحكك تم زخخنة أ ورش ف أخنض نكه  48ن نك شجكا وشخت اال ا تةنل ملخ حهول صهلخ

نكالجئلن ف نكرتشا؟

أوتوو ختخا وخت ا نكترشدل نكفوتشلر اخللش وجوكلش وأوججا ونق ش ججلجن حلب تم نلاتخنف

لحههق "زت هخنئلل" ف ه نكوجههوج وتههم ض هخل لًههشق م.ا.ف و ه نرشههشخ نكجههش أ ونك وحههج كوره ه ل
نكفوتشلر فوم ت ج م ش مشرا وتحوكا زكي زششخ رمو .

أصههلح نكخ ههشن ارههج نك لههشج نكخت ه لا اوههي اون ههل خشخجلهها وجوكلهها لونقول لهها وكههلذ اوههي نك ش ههل

نكحنت نكفوتشلر .

 نك ض ههلا نكفوت ههشلرلا ونك شو هها ت ههم نلت ههجنالش ههن ا ل ههش نك خله ه وأص ههلحا قض ههلا قشخل ههاو تةوكلا فوتشلرلا وكلتا نك ضلا نك خمدلا كأل ا.

ف ههةت خ نكخلههشش تههرا  1974ج ههل م.ا.ف

ههًال رههخالش ووحلههجن كور ه ل نكفوتههشلر

و ههو ر ه شخ

حق لخنج لب لششل وخجاا جخوتها كوتخوه اهن نك تهةوكلا نك خللها كتصهلح قصها تخهز نكره ل

نكفوتشلر وحج كلصلح نك شل ر لل ل ش ت لل لب قلشج م.ا.ف.

 و ش ا ق نك حدق ألضش و نك القا أ نألرص ا اوي حتشل نكر ول." -أوتههوو" ههو رلههج تلشته وفمههخي ونقتصههشجي تختلهها اولههب رتههشئج فه اشلهها نكخشههوخ جفههأ ً رلههش

نكر ل نكفوتشلر اشكلش وف

ونجلا أوتوو ت ق حدق نكتشحا نكفوتشلرلا.

 -مههشن ل مههن كلخرههش ج ههشوم و رههش س لرههمل جههحخي كلههحن نكخههش أن لضههأ نكوضههأ اوههي نكتههما

نكصههحلحا .وكمههن نرخهخنش ح ههشذ فه نكتههوشا وفرههل قوناههج نكلتههشخ فه ترههملل زشههشخ فشاههل وقههوي

تههش م ف ه ت لههق نك ههحدق وأج زكههي خمههوج ف ه نكحشكهها نكر ه للا ورههوض ههن نكضههلشض ف ه نكصههخوف

نك نخ را.

" -زت هخنئلل" تخشههش لرتههحشل أحههشجي نكجشرههل ههن نكضههفا ل ههج ترههملل ههش ت ه

لحمو ها نكوفههشق

نكوشر (رترلش و  -وفشد).
 تم نكوقوض ف أخششع حنا شلل ا نتهتخنتلجلا اوهي حتهشل نك القها لهلن نلتهتخنتلجلا ونكتمتلهكحلب نرلشخا نلتتخنتلجلا كصشكح تمتلك ختلك.
 -ل شل أ شم حن نك حدق أن مل نكخلشخنا فتوحا هش اهجن حهل نكتهوشا نك شو ها نك تهوحا زرلهشع

نلكت ند شا نكرشج ا ان أوتهوو اوهي نكهخام هن أن "زتهخنئلل" كهم تشلهق هحن نلتفهشق لهشكخام هن مهل
تشوئب.

 خمههد نكً ههل كوًههوخ مههشن كفتههخ شولوهها ف ه نكخههشخة ههأ ز ههشل نكههجنخل وجههشعا نرتفشضهها 1987فغلههخا نك شجكهها وكمههن ل ههج أوتههوو ت هم نكوقههوض لخشههح
ز شل نكخشخة وأ ل نكه .48

ههشمذ حلههب نرت ههل نكً ههل زكههي نكههجنخل وتههم

زضشفا زكي اون ل أخخ أتل ا ف ت لق نألد ها تت ًهل فه

نكل هج نكترصل ه

تهحكا نلتهت خنخ

فه ه نك ه هخنخ ا ههجم وج ههوج قل ههشج ج شال هها وف ههجنن نكجل وقخنشل هها زرل ههشع نلر ت ههشم و خنج هها نرش ههشخ
نك لشجي كو رص ا نكت وق ا نتفشقشا ل لتم ترفلح ش.

 ونك شو هها نك تههوحا وصههوا زكههي نك ههحدق لتههلل نك ون ههل نكتلشتههلا م ههش أن ج لههأ نك ههو كههجللشحدقش ألضش.

المعالجة:
زن نك شكجا تمون لشأل وخ نكتشكلا
 نلقترهشض لحرههب ان نألونن كوقفهها حنا شلل ها نتههتخنتلجلا لونرلههشع ههرلج نك هل لههوم للههوم ورههخ
ضخوخ كختم خةلا ونتتخنتلجلا ججلج .

 أجاههو ك ههةت خ وشره رههش ل ههن نكفصههشئل ونك ههو ورخصههلشا أمشجل لهها و ً فههلن وفشاولههشا
ونرصخون ملف ل لم نك جو ختتلولش مل اشم.

 زرلشع نلر تشم وفق خةلا تلشتلا وترصل لا ونضحا.

 زاشج نلاتلشخ ك رص ا نكتحخلخ.
 زاشج نكل ج نك خل ونرتال

ونكجوك نك شك

كو ضلا.

 نات ه ههشج نك شو ه هها مخل ه هشخ نته ههتخنتلج لته ههلل نته ههتحشكا نكوصه ههول كحه ههل تلشت ه ه
نكصللور لتلل شلل تب وتخمللتب.

ه ههأ نكمله ههشن

 زاههشج نلاتلههشخ كره شخ تحخلههخ فوتههشلن .فه ك ههشع ههأ نكهخئلذ نكتورته نك رصههف نك خدوقه

قورش كب ف ًوختمم خفهأ نكره ل ره شخ "نكره ل لخلهج تحخلهخ فوتهشلن" رخلهج أن ُل هل كهب وفه
صخ ل ج فود ج .خت ل أفلم كم نكحجلب اهن نلكتهدنم لشلتفشقلهشا ونك ش هجنا رخلهج رلجهش
ججلجن لوناشج نلاتلشخ كلحن نكر شخ.

