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ولإثبات محاججته الرئي�سية، 

ع الباحث تاريخ ومواقف 
ّ
يتتب

الجبهة ال�سعبية، متنقاًل بين 

اأر�سيفات ومجالت الجبهة، 

ومقابالت مع نا�سطين 

وقيادات في كل من الأردن 

وال�سفة الغربية المحتلة 

ولبنان.

يتحدث الكاتب في الف�سل 

الأول، عن اأزمة الي�سار 

الفل�سطيني، فيحاول اأن يفّند 

ب�سورة عامة الو�سع الحالي 

لهذا الي�سار وا�سمحالله، 

وي�ستنتج اأن الأمر لي�س نتاج 

عامل واحد فقط، بل عدة 

عوامل اأي�سًا. وبخالف 

الأ�سوات التي اأرجعت 

ا�سمحالل الي�سار اإلى تفكك 

التحاد ال�سوفياتي، فاإن 

الكاتب يرى اأن هذا ا�ستنتاج 

غير �سحيح، واأنه نتيجة 

البنى الذاتية كذلك، والتي 

زادت من تاأثير هذا التفكك 

في هذا الي�سار.

يعطي الكاتب، في هذا 

الف�سل، لمحة عن الجبهة 

ال�سعبية، وانق�ساماتها، 

ومواقفها من عرفات و''فتح''، 

والتجاذبات بينها وبين 

هي الكتابات نادرة 

والأبحاث التي 

تحاول فهم الي�سار 

الفل�سطيني منذ بدايته حتى 

الآن، والأكثر ندرة هو 

الأبحاث التي تحاول فهم 

ا�سمحالل الي�سار الفل�سطيني، 

وخ�سو�سًا في الأرا�سي 

الفل�سطينية، وعدم قدرته على 

التاأثير في ال�سيا�سة 

الفل�سطينية.

ن 
ّ
في هذا الكتاب المكو

من 8 ف�سول، يحاول الباحث 

الإيطالي فران�سي�سكو 

ليوباردي فهم �سبب ترّهل 

الي�سار الفل�سطيني، من خالل 

درا�سة حالة الجبهة ال�سعبية 

لتحرير فل�سطين، عبر 

تاريخها، ووجودها في 

لبنان، و�سورية، والداخل 

الفل�سطيني. ومحاججة 

الكتاب الرئي�سية هي اأن 

الجبهة ال�سعبية )الف�سيل 

الي�ساري الأكبر التي اأ�سبحت 

مجرد ف�سيل تتحكم في راأيه 

التجاذبات ال�سيا�سية بين 

حركَتي ''حما�س'' و''فتح''، 

بحيث اأ�سبح للرئي�س 

الفل�سطيني اأداة لمعاقبة 

الف�سائل الي�سارية، وذلك عبر 

وقف مخ�س�ساتهم من 

منظمة التحرير(، اعتمدت منذ 

بدايات تاأ�سي�سها منهج 

المعار�سة الموالية، اأو 

الندماج - المعار�سة في 

منظمة التحرير وبرامجها 

واآلياتها، الأمر الذي اأدى اإلى 

التقلبات ال�سيا�سية في 

مواقف الجبهة ال�سعبية، واإلى 

توترات وتجاذبات في 

داخلها، وخ�سو�سًا بين 

قيادات الداخل والخارج. 
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النتفا�سة الأولى، وتعاظم 

دور التحادات، ووجود 

القيادة الموحدة في الأرا�سي 

الفل�سطينية المحتلة. ويتحدث 

عن انق�سام بين قيادات 

الداخل في الجبهة ال�سعبية، 

وقيادات الخارج، وخ�سو�سًا 

فيما يتعلق بغمو�س موقف 

الجبهة ال�سعبية من 

الإ�سالميين، وتحديداً 

التحالف مع حركَتي 

''حما�س'' والجهاد الإ�سالمي 

في ال�سفة الغربية وقطاع 

غزة، وتوتر عالقاتها مع 

''فتح''، وبالتالي تهمي�س 

الجبهة داخل منظمة التحرير 

الفل�سطينية.

ويتناول الف�سل الخام�س 

موقف الجبهة ال�سعبية من 

عملية ال�سالم بين منظمة 

التحرير الفل�سطينية 

واإ�سرائيل، والذي تغير من 

المعار�سة ال�سديدة، اإلى 

المعار�سة الم�سروطة، ثم اإلى 

الموافقة الخجولة.

ففي ت�سعينيات القرن 

الما�سي، ا�ستمرت �سيا�سة 

التقلبات ال�سيا�سية، ونهج 

الجبهة ال�سعبية في 

المعار�سة الموالية، واأ�سبحت 

عملية ال�سالم جزءاً من 

ال�سعبية �سيا�سة المعار�سة 

الموالية، اأ�سعف من قدرتها 

على التاأثير في قيادة منظمة 

التحرير، وفي ال�سركاء 

الآخرين، كالجبهة 

الديمقراطية لتحرير فل�سطين، 

ق من التقلبات ال�سيا�سية 
ّ
وعم

للجبهة ال�سعبية.

ويناق�س الكاتب في هذا 

الف�سل اأي�سًا، اتفاق عدن - 

الجزائر، واتفاق الح�سين - 

عرفات، وغيرهما، في 

محاولة لفهم مواقف الجبهة 

ال�سعبية المتقلبة من تلك 

المفا�سل ال�سيا�سية.

يتناول الف�سل الثالث 

موقع الجبهة ال�سعبية في 

المحور ال�سوري في منت�سف 

الثمانينيات، وموقفها من 

ا�ستمرار نهج عرفات في 

هه 
ّ

تبّني الخيار ال�سلمي وتوج

اإلى م�سر، كما يناق�س تاأثير 

التحاد ال�سوفياتي في 

توجهات الجبهة ال�سعبية. 

ويرى اأنه في هذه المرحلة، 

تعزز نهج الجبهة ال�سعبية في 

اّتباع المعار�سة الموالية، 

وازدادت تقلباتها ال�سيا�سية.

الف�سل الرابع من الكتاب 

يركز على العالقات الوطنية 

للجبهة ال�سعبية في ظل 

الجبهتين الديمقراطية 

برز دور 
ُ
والقيادة العامة، وي

''فتح'' وعرفات في تروي�س 

�سيا�سات الجبهة ال�سعبية، 

ها اإلى مربع المعار�سة 
ّ
وجر

الموالية، وقدرة عرفات على 

تعزيز التقلبات في المواقف 

ال�سيا�سية للجبهة ال�سعبية.

ويمكن اعتبار هذا الف�سل 

ظهر 
ُ
اأحد اأهم الف�سول، كونه ي

عالقات الجبهة ال�سعبية 

بالآخرين، ومواقفها، 

والأ�سباب التي اأدت اإلى 

تبّنيها �سيا�سة المعار�سة 

الموالية.

وفي الف�سل الثاني، 

يناق�س الكاتب مرحلة 

الخروج من بيروت، 

والنق�سام الفل�سطيني 

الداخلي، بين حركة ''فتح'' 

والموالين لها، وبين التيارات 

التي اختارت الذهاب اإلى 

دم�سق، بدًل من تون�س، 

وبينها الجبهة ال�سعبية التي 

عار�ست خيار عرفات 

ال�سلمي. كما يتناول حرب 

المخيمات التي حو�سرت 

بدعم من النظام ال�سوري، في 

ظل وجود الجبهة ال�سعبية 

في دم�سق.

ويرى اأن اّتباع الجبهة 
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تجديد نف�سه، وبالي�سار 

الم�سري الذي انخرط وذاب 

في النهج النا�سري، نتيجة 

و�سعه الق�سية الوطنية 

والقومية كاأولوية.

اأخيراً، في الف�سل الثامن، 

ح 
ّ
�سر

ُ
يزودنا الكاتب بخاتمة ي

فيها منهج المعار�سة 

الموالية الذي اّتبعته الجبهة 

ال�سعبية.

ختامًا، يوفر هذا الكتاب 

بداية موفقة لدرا�سة الي�سار 

الفل�سطيني، بمحتوى يدل 

على جهد بحثي عميق 

وكثيف، على مدار عدة اأعوام، 

الأمر الذي يفتح الباب اأمام 

العديد من الأ�سئلة التي ربما 

تجعل الباحثين الفل�سطينيين 

ياأخذون على عاتقهم البحث 

فيها.

عبد الهادي العجلة

باحث ما بعد الدكتوراه 

في المعهد الألماني للدرا�سات 

ال�سرقية

�سنة 2006 وفوزها بثالثة 

مقاعد، بعد ف�سل محاولت 

ت�سكيل جبهة ي�سارية موحدة 

مع ف�سائل الي�سار الأُخرى.

ويتناول الكاتب اأي�سًا، 

وبتركيز، الدور الذي اأدته 

الجبهة ال�سعبية كو�سيط بين 

طرَفي النق�سام الكبير 

برز 
ُ
)''حما�س'' و''فتح''(، في

�سعف قدرتها على التاأثير، 

نتيجة عدم وجود موقف 

ثابت، اإذ كانت اآراء الجبهة 

ال�سعبية ومواقفها تتقلب بين 

الفيـنـة والأُخرى.

في الف�سل ال�سابع، 

يتحدث الكاتب عن غياب 

م�سروع مارك�سي داخل 

منظمة التحرير الفل�سطينية، 

ويرى اأن ذلك ناجم عن قلة 

الجهود التي بذلتها الجبهتان 

ال�سعبية والديمقراطية في هذا 

ال�ساأن. وي�سكك في اأن تكون 

الجبهة ال�سعبية قد تبّنت فعاًل 

المنهج المارك�سي اللينيني، 

بدليل اأنها لم تتمكن من 

تجديد المنهج الثوري، ول 

من التعبئة ال�سعبية الثورية، 

ويقارن هنا الجبهة بكل من 

حزب العمال الكرد�ستاني 

)PKK( بقيادة عبد اللـه 

اأوجالن، والذي تمّكن من 

معادلة التجاذبات ال�سيا�سية 

على ال�ساحة الفل�سطينية. 

وفي هذه الفترة، لحق 

ال�سعف ال�سديد بالجبهة 

ال�سعبية في الأرا�سي 

المحتلة، ول �سيما بعد 

انخراط جزء كبير من 

نا�سطيها في منظمات 

المجتمع المدني، في محاولة 

لدمقرطة الموؤ�س�سات 

الفل�سطينية، بدعم وتمويل 

خارجي، الأمر الذي �سكل 

اإ�سافة جديدة اإلى معادلة 

التقلبات ال�سيا�سية، وتحديداً 

ارتباط تلك الموؤ�س�سات 

بتمويل غربي.

كما يمر الكاتب على 

المفاهيم الأيديولوجية 

للجبهة ال�سعبية التي تنتهج 

المارك�سية اللينينية، واأثرها 

في المواقف ال�سيا�سية 

للجبهة.

ويناق�س الكاتب في 

الف�سل ال�ساد�س، دور الجبهة 

ال�سعبية في النتفا�سة 

الثانية، بعد اأن اندمجت 

جزئيًا في العملية ال�سيا�سية 

ما بعد ت�سكيل ال�سلطة 

الفل�سطينية، وخ�سو�سًا 

م�ساركتها في النتخابات 

الت�سريعية الفل�سطينية في 


