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تك�شف 
المقاربة ما بين الموروث 

ال�شعبي الفل�شطيني والحالة 

ال�شيا�شية الراهنة، العديد من الديناميات 

والأبعاد التي تف�شر انتقال الفل�شطينيين من 

اأزمة اإلى اأُخرى، ومن مواجهة اإلى مواجهة

جديدة اأكثر �شعوبة. وكما يوؤ�شر هذا الموروث 

ال�شعبي، فاإن هذه التحديات والمواجهات 

ر 
ّ
والأزمات قلما تتحول اإلى فر�ص �شيا�شية تغي

الواقع ال�شعب المعا�ص، وتفكك بنى الحتالل 

الع�شكري الإ�شرائيلي، وهياكل نظامه العن�شري 

 واإّل لماذا ل يزال هذا الحتالل 
1

ال�شتعماري،

جاثمًا على الأر�ص الفل�شطينية ومتجذراً فيها؟

اأ�شباب الف�شل متعددة، لكن حالة الت�شرذم 

 والت�شرذم هنا ل يوؤ�شر 
2

لبها.
ُ

والتفتت تقع في �ش

فقط اإلى النق�شام بين حركَتي ''فتح'' و''حما�ص'' 

على مدى الأعوام الع�شرة الما�شية، وبين ال�شفة 

الغربية وقطاع غزة، اأو اإلى النق�شامات 

والتجاذبات على مدار تاريخ الحركة الوطنية 

الفل�شطينية، واإنما يعني اأي�شًا وفي الأ�شا�ص 

الفجوة والهوة ال�شحيقة بين القيادات ال�شيا�شية 

التقليدية لل�شعب الفل�شطيني وال�شعب الفل�شطيني 

نف�شه، وخ�شو�شًا في ظل الظروف الراهنة وما 

تحمله من تحديات وتهديدات للن�شال الفل�شطيني 

 فالت�شرذم اأفقي 
3

من اأجل التحرر والنعتاق.

وعمودي واآخذ في التو�شع والتعمق والتجذر يومًا 

بعد يوم، الأمر الذي يزيد حالة الوهن وال�شعف.

ونحاجج هنا باأن معالجة جذور هذا الت�شرذم 

عالء الرتتري*

اال�ستباك ال�سعبي اأفق الن�سال الفل�سطيني

تتطلب المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية الراهنة، وما تحمله من تحديات وتهديدات 

باأن  هنا  نحاجج  والمجابهة.  ال�شمود  اأجل  من  فل�شطينية  وحدة  الفل�شطيني،  للن�شال 

الو�شول اإلى جذور الت�شرذم الفل�شطيني عن طريق ج�شر الفجوات ما بين ال�شعب والقيادات، 

يتطلب عقداً اجتماعيًا ــ �شيا�شيًا جديداً يكون فيه ال�شعب نقطة البدء والمحور الأ�شا�شي، 

وتكون المحا�شبة والم�شاءلة نقطة الرتكاز لنظام �شيا�شي ي�شتجيب لتطلعات الجماهير 

وي�شتمد �شرعيته منها.

* مدير البرامج في "الشبكة: شبكة السياسات 
الفلسطينية"، وباحث مشارك في مركز دراسات الصراع 

والتنمية وبناء السالم )CCDP( في المعهد العالي 

للدراسات الدولية والتنمية )IHEID( في جنيف، سويسرا.



025 مداخل

عن ''اجلراد يف املدينة'' و''ن�ص 

ان�سي�ص''

في ق�شة ''الجراد في المدينة''، يهجم الجراد 

على المدينة، وبدًل من مجابهته ب�شكل فعلي، 

تبداأ قيادات تلك المدينة/البلد بالكالم عن 

�شرورة مجابهته، وعن الواجب الملقى على 

عاتقها تجاه حماية ال�شعب، ويبداأ نظم الأ�شعار 

وح�شد النا�ص لرفع اليافطات، وال�شتماع اإلى 

خطابات طنانة مالأى بالجمل الفارغة العديمة 

الفحوى والجدوى، ثم ُتمالأ الجدران ب�شعارات 

تدعو اإلى اإ�شقاط الجراد و�شحقه، اإلى اأن ينه�ص 

الأخ�شر والياب�ص. وما اإن ينجح الجراد في ق�شم 

المزيد، حتى تبداأ القيادات بالتخا�شم والتقاتل 

فيما بينها ب�شاأن البرامج والتكتيكات 

وال�شتراتيجيات والروؤى والأ�شاليب والح�شابات 

الإقليمية للتخل�ص منه، و�شرعان ما يتحول هذا 

الخ�شام اإلى مال�شنة فاحتقان فاقتتال 

فانق�شام.

وبينما ي�شتمر الجراد في الق�شم، ت�شتمر 

القيادات في النه�ص اللعين، والأهم في نه�ص 

ج�شدها الواحد في اأحد اأب�شع �شور الإفقار 

الوطني الجمعي. وي�شعف هذا الج�شد كل يوم، 

ويزداد تهمي�ص النا�ص في�شعرون بمرارة التوهان 

والغتراب في الوطن، وي�شبح الجلو�ص على 

الكر�شي العالي اأ�شمى اأهداف القيادات، وت�شتمر 

الثرثرة والوعود الكاذبة كاأن الجراد واحتالله 

ين. النهاية وا�شحة: �شيطرة مطلقة 
َ
غير موجود

للجراد، واقتتال داخلي بين قيادات المدينة/البلد 

بعدهم كل البعد عن طرح اإجابات ل�شوؤال: ''من 
ُ
ي

اأين وكيف اأتى الجراد؟''، الأمر الذي يمنعهم اأي�شًا 

من مواجهة الجراد. هل تالم�ص هذه الق�شة من 

موروثنا ال�شعبي حقيقة ما نعي�شه اليوم؟ هذه 

لي�شت ق�شة من الخيال و�شخو�شها لي�شت 

افترا�شية متخيلة، بل هي ق�شة حقيقية تقوم 

بتاأديتها القيادات ال�شيا�شية الفل�شطينية الحالية 

كل يوم، ومع كل يوم تزداد درجة الأذى التي 

ت�شببها هذه القيادات ال�شيا�شية ل�شعبها.

والتفتت عن طريق ج�شر الفجوات بين ال�شعب 

والقيادات، تتطلب عقداً اجتماعيًا ــ �شيا�شيًا 

جديداً، فالنظام ال�شيا�شي هو نتاج حراك 

اجتماعي م�شتمر وجدل وتفكير في الخيارات 

المتاحة لل�شعوب، وانعكا�ص للمجتمع باأزماته 

 فنجاح اأو ف�شل 
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وانك�شاره اأو بتقدمه وازدهاره.

الأنظمة ال�شيا�شية وفكرها ــ ول �شيما في مراحل 

التحرر الوطني وم�شاريع تفكيك ال�شتعمار ــ 

يترافق مع نجاح اأو ف�شل المنظومة المجتمعية 

وقيمها ومفاهيمها )ممار�شة وفكراً( وروؤيتها 

النه�شوية.

في الموروث ال�شعبي الفل�شطيني هناك 

ق�شتان مليئتان بالعبر والحكم داأب والدي على 

، تج�شدان حالة ال�شرذمة والوهن 
ّ
هما علي

ّ
ق�ش

هذه: ق�شة عن الوهن، وق�شة عن النبعاث؛ ق�شة 

عن الخذلن وامتهان الكرامة، وق�شة عن 

الإ�شرار وا�شتعادة الكرامة؛ ق�شة عن قيادة 

ثرثارة حديثها كثير وفعلها الإيجابي قليل، 

وق�شة عن مجتمع فل�شطيني يمثل ''مجتمع حراك 

اجتماعي'' منتف�ص كل يوم على الرغم من 

ال�شعوبات، واإن تغيرت وتبدلت الأ�شكال؛ ق�شة 

للقيادات وعنها، هي ''الجراد في المدينة''؛ وق�شة 

5
اأُخرى لل�شعب وعنه، هي ''ن�ص ان�شي�ص''.

اأ�شتح�شر الق�شتين هنا باقت�شاب �شديد 

لتبيان المقاربة ال�شيا�شية ــ التراثية ال�شعبية، 

من اأجل اإدراك اأين نقف اليوم نحن الفل�شطينيين 

كقيادات �شيا�شية تقليدية في كفة، وك�شعب في 

كفة اأُخرى، م�شتخدمًا الحالة ال�شتباكية التي 

يقودها المقد�شيون في اأثناء كتابة هذا الن�ص 

في تموز/يوليو 2017، كمثال حي يوؤ�شر اإلى 

عمق الأزمة الفل�شطينية؛ هذه الأزمة التي تحبط 

�شعود هيئات تمثيلية �شرعية فاعلة اإلى دفة 

 وخطورة هذه الحالة تكمن في 
6

القيادة.

تبعاتها، لأنها تعني ا�شتمرار الو�شع الراهن 

المدمر للفل�شطينيين، وا�شتمرار الدوران في 

حلقات الظلم وال�شطهاد والقمع الناتجة من 

ا�شتمرار الحتالل ال�شتعماري الكولونيالي 

الإ�شرائيلي.
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اإلى بيت الغولة من جديد لالإتيان بها اإلى مدينته 

ليتم التخل�ص من �شرورها واإنهاء الق�شية من 

جذورها، لأن ن�ص ان�شي�ص ل يعترف باأن�شاف 

الحلول، ول بالم�شاومة على الحقوق. وفعاًل، 

نجح في ذلك، واأر�شى درو�شًا وعبراً لمجتمعه 

دهم في نهاية المطاف من 
ّ

واأبناء عمومته، ووح

اأجل الق�شاء على الغولة.

القد�ص: ال�سيا�سة امل�ستِبكة يف اأبهى 

�سورها

على الرغم من رمزية هذه الق�شة وتطويعها 

وتوظيفها للتدليل ال�شيا�شي، فاإنها مالأى بالعبر. 

وعلى الرغم من اأننا لم ن�شل بعد اإلى نقطة 

النهاية تلك )الق�شاء على الغولة( وما زلنا 

بعيدين عنها، فاإن هذا الحكاية من موروثنا 

ال�شعبي ربما ت�شير اإلى جملة من الدرو�ص يجب 

اأن نتعلمها، واأهمها اأن ال�شعب هو م�شدر 

ال�شرعية و�شانع الت�شحيات و�شاحب القول 

الف�شل في نهاية المطاف. ما يحدث الآن في 

القد�ص المحتلة يمثل �شكاًل من اأ�شكال فعل ن�ص 

ان�شي�ص، واإن ما زالت الطريق طويلة لنهاية 

 اإّل اإن 
7

�شعيدة كما في الق�شة التراثية ال�شعبية،

حلقات ال�شتباك التي ن�شهدها الآن توؤ�شر اإلى اأن 

ال�شعب مّل ال�شعارات الفارغة والقيادات المهترئة 

والبرامج الهزيلة، وقرر اأن يت�شدى لالأمر بنف�شه 

في ظل عجز المنظومة الر�شمية والقيادة 

التقليدية على فعل ذلك. وطبعًا حلقات ال�شتباك 

هذه ل يمكنها ال�شتمرار وال�شتدامة من دون 

مات موؤ�ش�شاتية و�شعبية، ومن دون حا�شنة 
ّ
مدع

مجتمعية تتعدى الجغرافيا ومحدداتها. اإن 

اأهميتها الق�شوى تكمن في فعل الرف�ص 

والإ�شرار والت�شحية والمقاومة.

ما ن�شهده اليوم في القد�ص هو فعل ا�شتباكي 

�شعبي، وردة فعل طبيعية على الظلم 

وال�شطهاد، واللذان يمكن تاأطيرهما في 

نظريات ال�شيا�شة الم�شتِبكة والحراك 

 فالقد�ص اليوم وحراكها ال�شعبي ــ 
8

الجتماعي.

وفي الحديث عن ال�شعب، تخبرنا ق�شة 

''ن�ص ان�شي�ص'' اأن ولداً �شغيراً �شرعان ما كبر 

ب�شرعة بحكم الظروف، لكنه بقي ولداً �شغير 

الحجم ''مزغمط''، وكل �شيء فيه ل يتعدى 

ن�شف حجم اأقرانه واأبناء عمومته. هزاأ منه 

اأقرانه عندما اأعلمهم برغبته في الذهاب معهم 

�شوه لفقره و�شغر حجمه، 
ّ
في رحلة ال�شيد، وهم

فامتطى عنزته ال�شمراء بدًل من الح�شان، 

وت�شلح بالمقالع بدًل من الخرطو�ص وبواريد 

ال�شيد. وعلى الرغم من جهوزيتهم، لم ي�شتطع 

اأبناء عمومته ا�شطياد اأي �شيء، لكنه باإ�شراره 

نجح في ا�شطياد الكثير. �شعر اأبناء عمومته 

بالخزي والعار، وقرروا م�شادرة نجاحاته 

وغدروا به ون�شبوا نجاحات ال�شيد اإلى اأنف�شهم 

)هنا يمكن تخيل المرات الكثيرة التي �شعر فيها 

ال�شعب الفل�شطيني بالغدر والخداع من طرف 

قياداته، وخ�شو�شًا بعد اإنهاء كل انتفا�شة اأو 

حالة ا�شتباكية كالتي نعي�شها اليوم مثاًل في 

القد�ص(.

في اليوم الثاني قرر والد ن�ص ان�شي�ص 

مراقبة عملية ال�شيد من دون علم اأحد، ولحظ اأن 

ن ي�شطاد فعاًل وك�شف الخديعة )كما 
َ
ابنه هو م

تمت تعرية القيادات الفل�شطينية والعربية في 

العديد من المرات(. في اليوم الثالث وبدًل من 

تعلم الدرو�ص واأخذ العبر، قرر اأبناء عمومة ن�ص 

ان�شي�ص القيام بمغامرة جديدة بعيدة وغير 

مدرو�شة كي ل يراقبهم اأو يك�شفهم اأحد. فما كان 

منهم اإّل اأن وقعوا في فخ الغولة )يمكن اأن تترجم 

اإلى اتفاق اأو�شلو، اأو ح�شن اأميركا، اأو التعاون 

مع اإ�شرائيل، اأو العتماد على مجتمع الممولين، 

والأمثلة كثيرة( على الرغم من الإح�شا�ص 

والإدراك الم�شبق لن�ص ان�شي�ص وتحذيره لهم. 

�شحوة ن�ص ان�شي�ص وت�شحيته )ك�شحوة القد�ص 

والمقد�شيين اليوم( حمت اأبناء عمومته من 

افترا�ص الغولة لهم بالكامل، فقد اأنقذهم 

واأرجعهم �شالمين اإلى مدينتهم، على الرغم من 

ا�شتهزائهم به وخداعهم له. اإ�شرار ن�ص ان�شي�ص 

)كاإ�شرار الفل�شطينيين �شعبًا( دفعه اإلى العودة 



027 مداخل االشتباك الشعبي أفق النضال الفلسطيني

فبموجب تعريف ال�شيا�شة الم�شتبكة فاإن الفعل 

الجماعي يمكن اأن يكون موجزاً اأو م�شتدامًا، 

مماأ�ش�شًا اأو جامحًا، روتينيًا اأو دراماتكيًا. لكن 

هذا الفعل الجماعي يتطور لي�شبح فعاًل م�شتبكًا 

عندما يوظفه النا�ص غير القادرين على الو�شول 

اإلى الموؤ�ش�شات التمثيلية اأو غير الممثلين بها من 

اأجل نزع الوكالة ال�شيا�شية باأيديهم وحناجرهم 

وفعلهم، وعندما يقومون اأي�شًا بتحدي ال�شلطات 

القمعية والنخب ال�شيا�شية والقت�شادية والدينية 

والمجتمعية والقيادات ال�شيا�شية التقليدية، 

وتحدي روؤياهم وم�شالحهم ال�شيقة. هنا يكمن 

بيت الق�شيد، ومن هنا ت�شتمر حلقات ال�شتباك 

وتتحول فعاًل م�شتديمًا لإحراز الحقوق وتلبية 

التطلعات. ول يجب باأي حال من الأحوال 

ا�شتعجال الحتفاء بالنت�شار، فالمعركة طويلة 

جداً، والحتفاء الحقيقي يتطلب حماية 

الإنجازات من المت�شيدين المنهزمين، 

وال�شتمرار في حلقات ال�شتباك ال�شعبي. 

فالمبالغة في ال�شتباك ــ ل الحتفال ــ هي 

مفتاح النت�شار.

�سحوة القد�ص والور�سة االإ�سالحية

�شحوة القد�ص ت�شكل مدخاًل جديداً اآخر، 

وفر�شة مواتية لوقف الدوران في حلقات 

ال�شطهاد، والم�شي قدمًا في حالة ا�شتباكية 

تنتقل من ال�شارع واأزقة الحارات اإلى اأروقة 

العمل ال�شيا�شي الر�شمية والحزبية والتمثيلية 

ومنها اإلى جميع مناحي الحياة الفل�شطينية 

لي�شكل ال�شتباك ال�شعبي نهجًا للحياة في ظل 

ال�شطهاد. ال�شمود كا�شتراتيجيا دفاعية هو 

فعل غاية في الأهمية، اإّل اإن المقاومة 

وال�شتباك ــ بالمعنى ال�شامل والوا�شع ــ مع 

الم�شتعِمر واأ�شاليب واأدوات ا�شتعماره، ي�شكالن 

ل من اأجل النعتاق. وهذا 
ّ
الفعل الواجب المكم

الفعل الواجب هو المحرك الحقيقي لميزان القوى، 

�شطران الجميع ــ 
ُ
والمعيار وال�شابط اللذان ي

برغبتهم اأو عدمها ــ اإلى اأخذه في الح�شبان. فاإن 

ة ت�شرين الأول/
ّ
كما كانت عليه الحال في هب

اأكتوبر 2015 ــ تمثل ال�شيا�شة الم�شتبكة في 

 
ُ
 فهذه الحراكات، كما حاججت

9
اأبهى �شورها،

�شابقًا، تقوم على توحيد جهود الفاعلين 

الم�شتبكين الذين يتحدون ويجادلون ال�شلطات 

والنخب وادعاءاتهم التمثيلية. غير اأنه من اأجل 

التحول من حالة الغ�شب الم�شتبكة اإلى حالة 

حراك اجتماعي ممثل للمجتمع الفل�شطيني ككل، 

فاإن المطلوب هو البناء على ال�شبكات 

الجتماعية الموجودة وغيرها لتوحيد الأهداف 

الجمعية بجهد ا�شتباكي يبني على ثقافة التحرر 

من ال�شتعمار، ويوؤ�ش�ص على �شرورة تحدي 

ال�شلطات القمعية والنخب الم�شتبدة. وعليه، فاإن 

المقد�شيين يدركون ذلك جيداً، ويدركون اأي�شًا اأن 

ل موجة الغ�شب الحالية اإلى حالة ا�شتباك 
ّ
تحو

ر اأقرب اإلى 
َ
دائمة مع الم�شتعِمر تجعل الم�شتعم

10
الحرية والنعتاق وتقرير الم�شير.

ومن اأجل الم�شاهمة في تحقيق هذه الغاية، 

وكما ي�شير المحلل ال�شيا�شي هاني الم�شري، 

 العمق 
11

هناك �شرورة لتوفير اأربعة اأركان:

ال�شعبي، وال�شتمرارية، والهدف والبرنامج، 

 اأركان النتفا�ص هذه تتوفر ب�شورة 
12

والقيادة.

جزئية فقط في الموجة النتفا�شة المقد�شية 

اليوم، لأن التفتت الجغرافي يح�شر اأثر العمق 

ال�شعبي، وخّزان الإ�شرار والإرادة �شين�شب من 

دون تجديد متعدد الأوجه، كما اأن مرحلة تطوير 

الهدف والبرنامج ل تزال في مرحلة البلورة 

والطريق لي�شت �شهلة ــ واإن كانت طبعًا ممكنة 

ومطلوبة ــ من اأجل النتقال من الحلول 

والمطالب الآنية اإلى المطالب البعيدة المدى، 

ومن مرحلة المطالب المفرو�شة اإلى المطالب 

ا ''فراغ'' القيادة، في�شكل 
ّ
المرغوب فيها. اأم

التحدي الأكبر في ظل ديناميات القوة وال�شيادة 

م هذه  وال�شيطرة ال�شائدة، لكن المهم في خ�شّ

المعركة هو ملء دفة القيادة بقيادة �شرعية 

وممثلة وفاعلة تحدد توجهات واتجاهات النظام 

13
ال�شيا�شي لما بعد القد�ص.

هذه الحال ل ت�شكل مدعاة لالإحباط؛ 
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تغيير قواعد اللعبة تتمثل في التبّني ال�شيا�شي 

للمقاومة اليومية للفل�شطينيين. عندها فقط 

�شتبداأ الفجوة ما بين ال�شعب وقياداته 

بال�شمحالل، ويبداأ الفل�شطينيون ببناء قاعدة 

القوة الخا�شة بهم ــ بعد عقود من النهزام ــ 

ليواجهوا بها، وبوحدتها و�شالبتها، الم�شروع 

ال�شتعماري ال�شهيوني والم�شاريع الإقليمية 

للت�شوية غير العادلة والتي تلوح في الأفق. ل 

�شك في اأن المعادلة لي�شت خطية، واللعبة 

ال�شيا�شية لي�شت بب�شاطة النظرية، ول�شنا قريبين 

من بناء تلك القاعدة الوحدوية، اإّل اإن مراحل 

واأوجه النتقال من مرحلة اإلى اأُخرى تقت�شي 

و�شع الروؤى والت�شورات وال�شعي لبلورة 

�شيا�شات وخطوات عملية وعينية وفكرية. وهذا 

ما يحدث ــ فعاًل وفكراً ــ واإن كان في مراحله 

الجنينية. لكن كما نعلم من ق�شة ''ن�ص 

ان�شي�ص''، فاإن الجنين والبراعم يكبران 

ويتفتحان ب�شرعة عندما ترغمهما الظروف على 

ذلك، واإن كان هذا ل ير�شي ''جراد المدينة''. هذه 

قراءة لمداخل يمكن اأن توفر بع�ص الأمل في 

غمرة الألم الذي يحا�شرنا.

في نهاية المطاف، وفي ظل المتغيرات التي 

 تمثل 
14

تع�شف بالمنطقة والتغيرات العالمية،

الوحدة الفل�شطينية المف�شل والفي�شل. الوحدة 

هنا ت�شير اإلى وحدة الفل�شطينيين مع نظامهم 

ال�شيا�شي بالدرجة الأولى، والتحامهم مع 

قياداتهم التمثيلية التي ي�شنعونها 

ويختارونها للم�شي في م�شيرة الحرية وتقرير 

ا في الواقع ال�شيا�شي الراهن فال 
ّ
الم�شير. اأم

النظام ال�شيا�شي قادر على القيام بهذه المهمة، 

ول القيادات الفل�شطينية الحالية موؤهلة اأو 

 وب�شورة اأكثر 
15

قادرة على حمل هذا العبء.

دقة، فاإن الوحدة الحقيقة تمر عبر طريق يعمل 

على اإعادة خلق النظام والفكر ال�شيا�شي 

الفل�شطيني، وفرز قيادة �شيا�شية وفكرية جديدة 

بنهج يعّلي م�شلحة الن�شال و�شوت ال�شعب 

على الم�شالح الفئوية والحزبية والأيديولوجية 

وال�شخ�شية والقت�شادية ال�شيقة. فقد �شئم 

اأَهمل النا�ص على الدوام في فترات الدوران في 

حلقات ال�شطهاد، فال يمكن اأن يهملوا في 

فترات الدوران في حلقات ال�شتباك بعمقها 

ال�شعبي الوحدوي. وهذه المالحظة اأثبتتها 

القرائن والدلئل من الحالة الفل�شطينية نف�شها 

وما �شابهها من م�شاريع تحررية انعتاقية.

اإّل اإن هذا كله يتطلب حا�شنة وبوتقة توحد 

الجهود وتبني ا�شتراتيجيتها الوحدوية كي ت�شنع 

التغيير لجميع الفل�شطينيين اأينما يكونوا، وهذا 

غير ممكن في ظل الأطر ال�شيا�شية واأ�شكال 

الحوكمة واأ�شاليب القيادة ال�شائدة. لكن هذه 

المعطيات ل تجعل المهمة م�شتحيلة، بل تجعلها 

اأكثر اإلحاحًا. فالتاريخ والنظرية يوؤ�شران اإلى اأن 

ا�شتمرارية حلقات ال�شتباك وديمومتها والتبّني 

المجتمعي لها والنخراط في جهد جمعي من اأجل 

اإعادة تعريف الم�شروع الوطني وخطابه واأهدافه 

واإعادة خلق النظام ال�شيا�شي واأدواته وموؤ�ش�شاته 

التمثيلية، ما هي اإّل خطوات ت�شويبية 

وت�شحيحية طال انتظارها. وقد اأعلن الجيل 

الجديد من الفل�شطينيين جهوزيته لالنخراط في 

هذه الور�شة الإ�شالحية في اأكثر من منا�شبة 

ة �شاخبة. ولأ�شباب ذاتية ومو�شوعية 
ّ
هادئة وهب

تذبذبت حدة الإعالن بدرجة تذبذب الفعل وفترة 

ا�شتمراره، الأمر الذي ل يقلل من �شاأن الفعل اأبداً، 

وخ�شو�شًا في ظل حالة القمع المتعددة الطبقات 

�ص على الفل�شطينيين.
َ
والتي تمار

طبعًا اإن هذا الإعالن والت�شريح باأن الكيل 

طفح ل يكفي لالنخراط في العملية التغييرية، اإذ 

ثمة متطلبات ا�شتباقية بحاجة اإلى تاأطير 

وانتباه اأهمها الحا�شنة الموؤ�ش�شاتية، فالعملية 

التراكمية الآخذة في التبلور توؤ�ش�ص لوعي جديد 

وفكر �شيا�شي مختلف يهدفان اإلى معالجة 

تبعات تراكم الف�شل والإحباط على مر العقدين 

الما�شيين على وجه التحديد. كذلك فاإن هذه 

العملية التراكمية تفرز قيادتها الميدانية 

خ المبادئ لفعل ال�شمود 
ّ
والفكرية، وتر�ش

والمقاومة.

لكن النقطة المف�شلية والحرجة التي يمكنها 
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والتوهان والإحباط، والم�شي في درب ا�شترداد 

الحقوق الم�شلوبة و�شون الكرامة الإن�شانية 

المفقودة. 

ال�شعب الفل�شطيني جراد المدينة والغولة، وحان 

موعد اكتمال ن�ص ان�شي�ص ــ بالمعنى 

ال�شيا�شي ــ ليقود الن�شال من اأجل �شنع التغيير 

واإعالء �شوته والخروج من حالة ال�شياع 
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