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  حممد احلوراين:
  ال بد عبر احلوار من إيجاد
  سياسة فلسطينية واحدة،

  بعيدة عن السياسات الفصائلية

  "كيف يمكن رســـــم صـــــورة الوضـــــع الراهن وما يمليه من مهمات على الســـــلطة و"فتح
  الفلسطينية عامة؟واحلركة الوطنية 

يمثـــل الواقع الراهن منـــذ عـــامين، وعلى الرغم من تســـــــــــميـــة االنتفـــاضـــــــــــــة، حربـــاً غير  
متكافئة جملتمع مدين فلســــــطيني يف مواجهة قوات احتالل لديها جيش قوي واقتصــــــاد 
قوي. وأعتقد أن تعبيرات األزمة ســـــــــتنعكس على الكثير من الصـــــــــعد، وذلك يعود لســـــــــبب 

ل، وألسباب ذاتية تتعلق بمجموعة من املظاهر السلبية التي موضوعي يتعلق باالحتال
رافقت العمل الوطني. منها، مثالً، غياب ســـياســـة فلســـطينية واحدة وشـــاملة يتم التوافق 
عليها، حتدد اســــتراتيجيات وتكتيكات املنافســــة للوصــــول إىل األهداف البعيدة. بدالً من 

. ولو افترضــنا أن كل ســياســة على ذلك، كان هنالك جمموعة من الســياســات الفلســطينية
حدة كانت صــــــــائبة، فإننا إذا ما جمعناها يف ســــــــلة واحدة ســــــــتكون شــــــــيئاً غير مفهوم، 
وبالتأكيد ســتنتج منها ســياســة ســيئة ال تســير يف اجتاه حمدد. لذا أعتقد أن أهم مفصــل 
من املفاصــــــل التي يجب أن يتناولها الفلســــــطينيون اآلن هو إيجاد ســــــياســــــة فلســــــطينية 

دة، بعيدة عن الســـــــــياســـــــــات الفصـــــــــائلية، ويتم التوافق عليها قدر اإلمكان عبر حوار واح
داخلي يحدد الواجبات واملســـؤوليات. وإضـــافة إىل مشـــكلة وجود ســـياســـات متعددة، مل 
يكن هناك جهد عقالين يعتمد مبدأ احلســـــابات بالنســـــبة إىل اســـــتخدام وســـــائل النضـــــال. 

الســــــــــــاحة الفلســـــــــــطينية قام على مبدأ "األســـــــــــود  ويبدو أن جزءاً من احلوار الذي دار يف
  واألبيض"، ومل ينجح يف التوصل إىل منطقة وسطى فيها توازنات.

كان هنالك عقلية تعاملت مع االنتفاضــــة بعاطفية شــــديدة، وعلى أرضــــية الغضــــب 
واملغامرة، وكان هنالك عقلية غير مقتنعة باالنتفاضـــــة من حيث املبدأ، وال ترى فائدة 

كان هنالك عقلية ثالثة خمتلفة، لكنها مل تستطع أن تؤكد أفكارها، ويتضح  فيها، بينما
اآلن أنها كانت صــــــحيحة وصــــــائبة. وكانت هذه العقلية تشــــــدد على حقنا يف النضــــــال، 

                                           

)(  .أجرى املقابلة مسيح شبيب 



ة التمقا   58)، ص 2002(خرف  52، العدد 13المجلد   مجلة الدراسات الفلسطین

 

2 

 

ويف اســـتعمال كل أداة نضـــالية ممكنة، لكن وفقاً للوضـــع والوقت املالئمين ويف املكان 
لثالث لالنتفاضـــة، علينا أن نســـأل أنفســـنا: هل املناســـب. اآلن، ونحن على أعتاب العام ا

نريد الســــــــــير يف طريق يجعل من هذه االنتفاضــــــــــة انتفاضــــــــــة دائمة، أم نريد اســــــــــتعمال 
االنتفاضـــــة أداة نضـــــالية للوصـــــول إىل هدف ســـــياســـــي حمدد وقابل للتحقيق؟ مع العلم 

لى ع بأن الهدف اجليد هو الهدف القابل للتحقيق. وهذا ســؤال مفصــلي يضــع االنتفاضــة
  مفترق طرق.

  يف ضـــــــــــوء ما هو قائم، كيف ترون احتماالت املســـــــــــتقبل؟ وهل يمكن أن يتحول هذا
الوضــــع إىل دولة؟ ويف ظل إمكان انهيار الســــلطة، هل يف قدرة منظمة التحرير أن تعود 

  ألخذ دورها كقائد شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني؟
 الدولية الراهنة، وال يمكن القفز باتت الدولة الفلســــطينية حقيقة من حقائق الســــياســــة 

عنها مطلقاً، وهي أيضــاً حقيقة من حقائق الوعي اإلســرائيلي، وطبعاً هي مطلب شــرعي 
طبيعي للفلســـــــــــطينيين املتطلعين إىل احلرية واالســـــــــــتقالل. وحتى وجود هذه الدولة يف 

طرف  هالوعي اإلســــــــــرائيلي مل يكن منّة وال تعطفاً، ذلك بأن الطرف الفلســــــــــطيني أثبت أن
عصـــيّ على التغييب، وكل املؤشـــرات تدل على أنه ســـيحصـــل على دولة. لكن الســـؤال هو: 
كيف ســــــيعمل الفلســــــطينيون كي يحصــــــلوا على دولة يرضــــــى بها عدد كاف من الشــــــعب 
الفلســـــــــــطيني؟ لذلك أعتقد أن علينا إعادة تنظيم صـــــــــــفوفنا وحتديد أهدافنا. وأعتقد أننا 

ين جرّاء مســـــألة حتديد األهداف. خلطنا بين ما هو عانينا يف عامي االنتفاضـــــة الســـــابق
  سياسي قابل للتحقيق، وبين ما هو ثقايف غير ممكن التحقيق.

يف الواقع الفلســـــــــــطيني هنالك فلســـــــــــطين التاريخية، وهنالك بعض الســـــــــــياســــــــــــات 
الفلســـــــــــطينيــــة التي ترتكز على مفــــاهيم تقول بــــأن خيــــارنــــا هو املقــــاومــــة حتى حترير 

ير هــذه املفــاهيم. علينــا أن نكون واضـــــــــــحين أكثر ونفرّق بين األرض، وتعمــل على جتــذ
الثقافة واملعتقد واإليمان وبين الســـــــــــياســــــــــــة واملمكن، وأن نأخذ يف االعتبار قدراتنا 
وقدرات خصـــــــــــمنا. لذا يجب أن يقوم البرنامج الفلســـــــــــطيني على أســـــــــــاس احلقائق على 

ر داخلي للتفريق بين األرض، ال على أســــــــــــاس التمنيــات. وأعتقــد أنــه يجــب أن يقوم حوا
املفاهيم الثقافية واملفاهيم الســـــياســـــية. لكن املشـــــكلة تكمن يف غياب مؤســـــســـــة احلوار 

  ذاتها.
  عن هذه النقطة حتديداً يبرز ســـــــــؤال كبير هو: ما دور "فتح" كمؤســـــــــســـــــــة ســـــــــياســـــــــية

وتنظيمية يف برجمة ومنهجة الكفاح الوطني الفلســـــــــــطيني اآلن، وهل حتكمها عالقات 
  تمكنها من أن تؤدي دورها التاريخي والواقعي؟ديمقراطية 

"فتح" هي كيــان فلســـــــــــطيني، ولهــذا الكيــان عالقــات واســـــــــــعــة يف العــامل، وال تقتصـــــــــــر  
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عالقاته على لون ســــــياســــــي معين. له عالقات منفتحة ومتعددة. وعلى صــــــعيد اجملتمع 
كن ما ل الفلســطيني، تشــكل "فتح" نقطة توازن ما بين األصــالة واحلداثة على كل صــعيد.

ينقص "فتح" يف الواقع هو وجود فاعلية داخل أطرها، لتنتج ســـــــــــياســـــــــــات. بصـــــــــــراحة، 
الغائب": احلاضــــــــر عندما تدعوها،  -		املؤســــــــســــــــة يف احلياة الفلســــــــطينية هي "احلاضــــــــر

والغائب عند اتخاذ أي قرار. وربما كان ذلك من أهم أســـــــــباب نشـــــــــوء أزمات متتالية يف 
طيع القول إننا يف "فتح" جنري حوارات داخلية الســـــــــــاحة الفلســـــــــــطينية. ومع ذلك أســـــــــــت

صـــريحة وواضـــحة، وخصـــوصـــاً أن الشـــعب والقضـــية يعيشـــان حالة صـــعبة، ويواجهان 
. وطبعاً من شــــــــأن االختبارات االســــــــتثنائية أن تنتج أســــــــئلة وأجوبة  اختباراً اســــــــتثنائياً

ل من أجاســـــتثنائية. من الواضـــــح أن غياب املؤســـــســـــة يدفع جيالً يف "فتح" إىل النضـــــال 
اســـــــــــتعــادة االحترام والفعــاليــة لهــذه املؤســـــــــــســــــــــــة، ذلــك بــأن غيــاب الروح اجلمــاعيــة يف 
التخطيط والقيادة، غياب النظام، يعني بالضــــرورة حضــــور االرجتال، وهذا أخطر شــــيء 

  على الشعب وقضيته.
  من الواضــــــــــح أن ثمة داخل "فتح" تباينات يف الرؤى، هل يف إمكاننا تلخيص أبرز

  ت؟تلك التباينا
ليس هنالك خالفات جوهرية فيما يتعلق باملوقف الســياســي. لدى "فتح" هدف حمدد  

هو إقامة دولة فلســـــطينية مســـــتقلة على األراضـــــي الفلســـــطينية التي احتلت يف اخلامس 
، وإيجاد حل مقبول ملوضــــــوع الالجئين. ال خالف ســــــياســــــياً 1967من حزيران/يونيو 

سبب حالة اخلالف هو كيف ننفذ هذه السياسة؟ داخل "فتح" يف هذا املوضوع، لكن ما ي
احلوار داخل "فتح" حوار جدي وحقيقي، حوار أملته احلالة الصــــــعبة التي نعيشــــــها. لكن 
األســئلة املطروحة يجري تداولها داخل األطر الشــرعية، ونعمل على إبقاء احلوار شــرعياً 

ومؤثراً، ويف أن يشكل  كي يؤتي أكله. وهنالك رغبة جدية يف أن يكون هذا احلوار فاعالً
أرضــية حلوار وطني أوســع وأشــمل مع جميع القوى الســياســية الفلســطينية للوصــول إىل 
برنـامج التوافق الوطني العـام. وجزء من هـذا احلوار ال يتعلق بـالبرنـامج الســـــــــــيـاســـــــــــي، 
وإنما بآليات اتخاذ القرار، حيث يجب أيضـــــــــاً أن نصـــــــــل عبر احلوار الداخلي إىل وضـــــــــع 

  ه املؤسسات احلركية هيبتها واحترامها، وتكرس مبدأ مشاركتها.تستعيد في
  كيف تنظر "فتح" إىل نفســـــــــــهــا؟ هــل هي التنظيم القــائــد، أم احلزب احلــاكم؟ ومــا هي

  حقيقة عالقتها بالقوى األُخرى يف الساحة الفلسطينية، بما فيها القوى اإلسالمية؟
عادلة حســـــــــــاســـــــــــة، وأحياناً تســـــــــــبب "فتح" هي التنظيم القائد واحلزب احلاكم. وهذه م 

حاالت التباس يف الوضع الفلسطيني، وخصوصاً أن لدينا سلطة، وما زلنا نعيش حالة 
حركة التحرر الوطني؛ لدينا مواجهة مع االحتالل، ولدينا سلطة لديها اتفاقات سياسية 
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ة مع اإلســـــــرائيليين. هذا الوضـــــــع من شـــــــأنه أن يولّد حالة من االلتباس، لكن يمكن إعاد
تنظيمه بدقة ووضــــوح، بمعنى أن يحافظ تنظيم "فتح" على مســــافة معقولة من الســــلطة 
كي يتميز منهـا، ألن التنظيم يف هـذه احلـالـة ال يكبـل نفســــــــــــه بـاالتفـاقـات. لكن عليـه أالّ 
يســــــــــتخدم هذه احلرية ســــــــــوى لتقوية موقف الســــــــــلطة التفاوضــــــــــي واحلفاظ على القدرة 

ياســــــي الذي ولدت الســــــلطة على بســــــاطه، كممثل النضــــــالية، من أجل حتقيق الهدف الســــــ
  قانوين إىل جانب منظمة التحرير املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

أّما فيما عنى عالقة "فتح" بالقوى األُخرى، فهنالك طرح تاريخي يتعلق بمســـــــــــألة 
 يتغنىالوحدة الوطنية. وهذا الطرح كان لدى اجلميع أقرب إىل ما يشـــــــــــبه األغنية التي 

بها اجلميع من دون العمل بما فيه الكفاية لتحويل هذه احلالة من حالة شـــــــعاراتية إىل 
حالة عملية، حتدد واجبات اجلميع وحقوقهم ومســـــــــــؤولياتهم، وحتقق التوافق الوطني. 
أنا أؤمن بوجوب انتقال احلوار الوطني من احلالة الفولكلورية الســـــابقة، التي تبيح قول 

الوحــدة الوطنيــة، ويف املقــابــل االحتفــاظ بــالبرنــامج اخلــاص، إىل  كــل مــا هو جميــل عن
مرحلة أُخرى يقول فيها اجلميع ما يريد يف حوار جدي، للوصـــــــول إىل برنامج حد أدنى 
توافقي، يشــــــــارك فيه اجلميع، ويلتزمه اجلميع. واحلوار الوطني، يف ظل الوضــــــــع القائم، 

ياســــية. وهناك مســــألة مهمة يف هذا يجب أن يكون قراراً لدى كل تنظيم وحزب وقوة ســــ
الســــــــياق، هي أن الفلســــــــطينيين هم األقدر على حتديد املهمات. ويحضــــــــرين هنا ما قاله 
النـــائـــب األردين ليـــث شـــــــــــبيالت عنـــدمـــا ســـــــــــئـــل: مـــاذا تقول للفلســـــــــــطينيين؟ فـــأجـــاب: إن 
الفلســـــــطينيين يناضـــــــلون ويعملون، وأنا ال أســـــــتطيع أن أســـــــدي إليهم النصـــــــح، وهم من 

ن يطلبوا منا إبداء الرأي إن أرادوا. وخالل العامين الســـــــــابقين من االنتفاضـــــــــة يمكنهم أ
الحظنــا بوضـــــــــــوح أن اإلعالم العربي يتعــامــل مع احلــالــة الفلســـــــــــطينيــة كحــالــة عــاطفيــة 
نضــالية مطلوب ديمومتها الســتنهاض الروح العربية. لكن إىل جانب هذا االســتنهاض، 

. االشـــــــتياق العربي إىل حالة ال بد من ســـــــياســـــــة عربية داعمة لالنتفاضـــــــة د عماً حقيقياً
نضــالية أوجد بدوره حالة تدعو الفلســطيني إىل االســتمرار يف النضــال. كما بدا أن جزءاً 
من اخلطاب العربي فيه نوع من أنواع اإلرشــــــــــــاد والنصـــــــــــيحة ملن هم يف خندق املوت 

 النار ال يمكن أن واملواجهة. وعلينا مراجعة هذا األمر، ســياســياً وخلقياً، ألن من يده يف
يظل يســــــــــمع من شــــــــــقيقه جمموعة من النصــــــــــائح فقط، بأن عليه أن يســــــــــتمر يف احلرب 
وكيف. نحن نريد من العامل العربي وقفة ســـــــياســـــــية وفقاً حلدود إمكاناته، وال نطلب ما 
هو أكثر من ذلك. يف العامين املاضـــيين توهم بعض الفلســـطينيين أن االنتفاضـــة يمكن 

.أن تغير وجه العا  مل العربي، وكان ذلك وهماً كبيراً
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  كيف ترون موقع احلركة اإلسالمية يف الساحة الفلسطينية، وخصوصاً أنها تمارس
أنماطاً من املقاومة املســلحة تُدخل اجملتمع الفلســطيني برمته يف معركة غير متكافئة 

ع الوضــــــــمع اإلســــــــرائيليين؟ وخالل العامين الفائتين تمكنت القوى اإلســــــــالمية من جر 
. ما هو موقعها احلقيقي  الفلســــــطيني برمته إىل موقع ترغب هي فيه وتخطط له مســــــبقاً
  يف الساحة الفلسطينية، وال سيما أنها غير مشاركة يف السلطة، وال يف منظمة التحرير؟

. كانت الشـــراكة مطروحة دوماً، ســـواء يف إطار الســـلطة أو يف إطار   هذا حمور مهم جداً
الك تمنّع ورفض متواصـــل من قبل القوى اإلســـالمية من حيث املبدأ. املنظمة. وكان هن

ومهما تكن األســـــــباب التي قام عليها هذا التمنّع فهي غير مقبولة، ذلك بأن األصـــــــل هو 
املشـــــــــــاركة، وحتمل كل طرف أصـــــــــــيل مســـــــــــؤوليته يف الوضـــــــــــع العام. لكن يبدو أن عدم 

اولة إيجاد اســــتقاللية وتميّز. املشــــاركة هو ســــياســــة اعتُمدت يف احلركة اإلســــالمية حمل
وهذا مقبول فيما إذا توافق اجلميع على ســــــــياســــــــة واحدة، وخصــــــــوصــــــــاً أننا على أرض 
واحدة، ونعمل ضـــــــــمن ظروف واحدة. يف االنتفاضـــــــــة األوىل، كانت القوى الوطنية كلها 
تصــــــــــــدر بيانات بتوقيع القيادة الوطنية املوحدة، بينما آثرت حماس إصــــــــــــدار بيانات 

. هذه العقلية ال تفيد مســـــــتقلة وف قاً لروزنامة الشـــــــهر القمري، وهنا يبدو التمايز شـــــــكلياً
اســـــــــــتراتيجيا الشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني. حماس واجلهاد قوتان أصـــــــــــيلتان، لهما عمقهما 
االســـــتراتيجي، وســـــتكونان يف موقع الفعالية أكثر فيما لو انضـــــوتا حتت مظلة الشـــــراكة 

حرير، والتفـــاهم مع الســـــــــــلطـــة. حـــالـــة مع بقيـــة فصــــــــــــــائـــل العمـــل الوطني يف منظمـــة الت
االســــــتقاللية دفعت اإلخوة يف القوى اإلســــــالمية إىل أن يعتمدوا ســــــياســــــة خاصــــــة بهم، 
األمر الذي أنتج سياسات متعددة على األرض، وحشر املوضوع الفلسطيني يف الزاوية. 
ال يجوز أن نتعــاطى بعــاطفيــة وبعيــداً عن حســــــــــــابــات املصـــــــــــلحــة العــامــة عنــد اعتمــادنــا 

وبــاً نضــــــــــــاليــاً معينــاً، كــالعمليــات داخــل إســـــــــــرائيــل. وأريــد أن أقول هنــا إن من حق أســـــــــــل
املقهورين أن يفعلوا أي شـــــــــــيء ملواجهـــة القهر الواقع عليهم، لكن احلق وحـــده ال يكفي 
لتقرير الســياســة. وعليه، فإذا تبدّى أن مضــار أســلوب نضــايل ما أكثر من منافعه، يجب 

ل أم حرام، حق أم باطل، وإنما يجب مناقشــــــــته عدم مناقشــــــــته على أســــــــاس هل هو حال
ســـياســـياً، من حيث املضـــار واملنافع. وقد برزت دعوات واســـعة يف الســـاحة الفلســـطينية 
تم التعامل معها بشـــكل عاطفي ال يخلو من املزايدات. جوهر املوضـــوع، عند اعتماد أي 

حققها تي يأســــلوب كفاحي، يكمن يف كيفية جتنيب شــــعبنا خســــائر أكبر من املكاســــب ال
يف نضـــــــــــاله. وهنا أود أن أقول متســـــــــــائالً: أمل تتســـــــــــبب العمليات التي جرت يف الداخل 
بخســـائر فادحة للفلســـطينيين، ســـواء على صـــعيد التضـــامن الدويل مع قضـــيتنا، أو على 
صـــــــــــعيد التغطية على االنحياز األميركي إىل إســـــــــــرائيل، وبالتايل الصـــــــــــمت عن جمازر 
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علينا إعادة النظر يف وســــائلنا النضــــالية بما يضــــمن  ترتكب بحق الشــــعب الفلســــطيني؟
. وفيما يتعلق بتوقيت العمليات  بقاء صــــــورة الكفاح الفلســــــطيني مقنعة ومفهومة دولياً
التفجيرية داخل إســـــرائيل، أريد أن أتســـــاءل: ملاذا عندما كان اجلنرال أنتوين زيني يأتي 

جمتمعاً مع بوش نودعه  إىل املنطقة كنا نســـــــــــتقبله بعمليات، وعندما يكون شــــــــــــارون
بعمليات، ما الذي يعنيه ذلك؟ كان شــــارون يجد األرضــــية املالئمة جلمع كل التجمعات 
اليهودية يف أميركا من أجل إيجاد أفضل جو لتبني رواية إسرائيل كاملة، وتوليد حالة 

ل احتالفية تأخذ أحياناً بعداً ســــياســــياً وأيديولوجياً لتغطية املوقف اإلســــرائيلي. والســــؤ
  هنا: متى سيخضع عملنا النضايل مليزان الربح واخلسارة، ومليزان املصلحة الوطنية؟

  تمكن اجمللس التشــريعي من دفع احلكومة إىل االســتقالة خوفاً من نتيجة التصــويت
على الثقة بها. ما هي الرســــالة الســــياســــية والتنظيمية التي حملتها قضــــية احلجب: هل 

فتح"؟ هل هي وجه من أوجه الصــــــراع ما بين الســــــلطتين هي تعبير عن خالفات داخل "
  التشريعية والتنفيذية؟ هل هي جزء من خطة إصالح مقبلة؟

باختصـــــــــار، هي اســـــــــتعادة اجمللس التشـــــــــريعي لدوره كبرملان، وهي اســـــــــتعمال ألداة  
برملانية. هل هي شكل من أشكال الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ اجلواب 

تقد أن ما قام به اجمللس التشـــريعي، ولكثير من األســـباب، هو تعبير عن رغبته نعم، وأع
يف إثبات حضـــوره الســـياســـي كمؤســـســـة، وهذا فيه مصـــلحة وطنية للشـــعب الفلســـطيني. 
قلنا للسيد الرئيس: نحن نحبك، لكننا ال نحب حكومتك. نحن نريد استعادة دور اجمللس 

ا دام يف نيتنا اإلعالن أننا شريك. وقلنا له: التشريعي كشريك ولن نطلب إذناً يف ذلك م
إن لـديـك اليوم جملســــــــــــاً تشـــــــــــريعيـاً أقوى، وإن "فتح" ال تزال قـادرة على إيجـاد نوع من 
االنعطافة تفتح نافذة أمل، ولو كانت صغيرة، بأن الفلسطينيين يمكنهم أن يفعلوا شيئاً 

ما ســــــــيتم تأليف حكومة يف اجتاه تطوير حياتهم الداخلية؛ وهذا مكســــــــب للجميع. وعند
جديدة، وتتقدم لنيل الثقة من اجمللس التشــــــــــريعي، ســــــــــتكون لديك حكومة أقوى. هنالك 
من حتدث يف هذا املوضـــــــــــوع كأن العمل البرملاين أمر غريب. لكن علينا أن نتطلع إىل 
قيمة العمل الذي يمكنه القيام به يف إحداث التغييرات املطلوبة داخل األطر الشـــــــــــرعية، 

  القدرة على التجدد والتحرك بعيداً عن التكلس واجلمود. وإعطاء
  برزت يف األسبوع الفائت أشكال من الكفاح الوطني السلمي: منها خروج الناس إىل

الشــوارع لكســر حالة منع التجول املفروضــة من قبل قوات االحتالل اإلســرائيلي؛ ومنها 
ومنها مســـــــــــيرة الشـــــــــــموع. يف اخلروج ليالً وقرع "الطناجر" وغيرها كمظهر احتجاجي؛ 

رأيك، إىل أي مدى ســـــتكون هذه األســـــاليب جمدية، وهل يف إمكانها االســـــتمرار بشـــــكلها 
  العفوي الراهن؟
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االنتفاضــــــــــــة هي فعل طويل األمد، وهو صـــــــــــعب ومنهك. لكن وجود االحتالل، وحالة  
ن م القهر التي يفرضــــــــــها على اجملتمع املدين، وتطلع الشــــــــــعب إىل احلرية واالســــــــــتقالل،

شأنها جعل االنتفاضة شيئاً قائماً بصورة مستمرة. وأعتقد أن الهبّة الشعبية، باحلجم 
الذي شــاهدناه، جاءت لكســر عدة أمور: كســر الصــمت والطوق ومنع التجول، وكســر القهر 
والشـــــــعور بالوحدة، وإيضـــــــاح أن الفلســـــــطينيين ال يقبلون االعتداء على قيادتهم، ســـــــواء 

متفقين معها. ليلة الهبّة كان هناك مشــــهد اغتيال منصــــوب يف  كانوا خمتلفين معها أو
ة  املقــاطعــة، ومهلــة بــالــدقــائق لتــدمير آخر مبنى يف املقــاطعــة على رؤوس من فيــه. الهبــّ
هي تعبير أصـــيل، وقد بلّغت كل من يهمه األمر رســـالة واضـــحة بأن الشـــعب الفلســـطيني 

لهبّة أن تســــــتمر؟ بالضــــــرورة يرفض االحتالل وهو مســــــتعد للمواجهة. كيف يمكن لهذه ا
عبر األســــــاليب ذاتها. قد يســــــتمر ذلك فترة من الزمن، وبعدها ســــــيكون مطلوباً أســــــاليب 

وعلينا اســتخدام وســائلنا النضــالية كافة، وبقدر اإلمكان، بما يضــمن دفعنا  أكثر عنفاً،
  خطوة إىل األمام يف اجتاه حتقيق أهدافنا.



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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