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حسام مطر *
تـشـهــد ب ـي ــروت م ـنــذ ح ــوال ــى أك ـث ــر م ــن شهر
ح ــرك ــة اح ـت ـج ــاج شـعـبـيــة ُع ــرف ــت بمصطلح
«الـ ـح ــراك امل ــدن ــي» وت ــرفــع مـطــالــب خــدمــاتـيــة
وأخرى مرتبطة باإلصالح السياسي للنظام
اللبناني .أع ــاد هــذا ال ـحــراك طــرح جملة من
األس ـئ ـل ــة ب ـخ ـصــوص ال ــواق ــع ال ـل ـب ـنــانــي الــى
َّ
الواجهة وبث نوعًا من الحيوية املحلية غير
التقليدية ،أي من خــارج االنقسام التقليدي
بني قوى  8و 14آذار .في هذا الصدد ،جملة من
األسئلة التي يدور حولها السجال في بيروت
هذه األيــام ،ما هي طبيعة الحراك القائم في
ال ـش ــارع؟ مــن هــي مـكــونــاتــه وأج ـنــدات ـهــم؟ ما
سر التوقيت؟ ما هي الظروف التي سمحت
ب ـخــروجــه ل ـل ـضــوء؟ م ــا ه ــي ال ـت ـحــوالت الـتــي
ّ
عبر عنها؟ من هم املتضررون؟ ما هي حدود
النتائج املتوقعة؟
تـتــألــف نـ ــواة ال ـح ــراك م ــن جـمـلــة مـجـمــوعــات
لـيـبـيــرالـيــة وي ـســاريــة شــابــة مـعــاديــة للنظام
اللبناني بــدوافــع متفاوتة .هــذه املجموعات
باملجمل لديها تجربة وخبرة االحتجاج في
الـشــارع وإن بشكل مـحــدود .يبرع هــؤالء في
استخدام األدوات املعاصرة مثل الغرافيكس،
واملوسيقى ،ووسائط التواصل االجتماعي،
وآل ـيــات االحـتـجــاج السلمي وشـبــه السلمي
للحشد والتعبئة .هذه البراعة تعود للخبرات
ال ـش ـخ ـص ـيــة ل ـل ـم ـن ـظ ـمــن (ب ـس ـب ــب ال ـت ـجــربــة
املتراكمة والــدراســة) ،والحاجة إلــى اإلب ــداع،
وعملهم في منظمات املجتمع املدني املحلي
وتطبيق بــرامــج تنموية أو حــول «املدافعة»
والحقوق .يضاف إلى ذلك أن بعض املنظمني
– ال سـيـمــا مــن الـلـيـبــرالـيــن – عـلــى احـتـكــاك
بأجهزة أميركية (حكومية وغير حكومية)
لـلـعـمــل ب ـق ـضــايــا حـ ــول امل ــداف ـع ــة واملـ ـه ــارات
الـ ـقـ ـي ــادي ــة والـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر الـ ـسـ ـي ــاس ــي و«نـ ـش ــر
الديموقراطية» ،ولدى هؤالء معرفة بتقنيات
«الثورة امللونة» واالحتجاج السلمي.
الـ ـح ــراك ال ـ ــذي تـ ـص ــدره «ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــون» في
ال ـب ــداي ــة س ــرع ــان م ــا ش ـهــد حـ ـض ــورًا نــوعـيــا
لجماعات يسارية موازية .الفارق الجوهري
بني الجهتني ،أن األولى تصر على الضبابية
السياسية في مقابل تقديم الخطاب املطلبي،
وهي في مجملها معادية للمقاومة بدوافع
ثقافية وسياسية .فيما الثانية ،تقدم خطابًا
سياسيًا عميقًا حول إعادة تشكيل السلطة،
وآليات النهب املنظم ،والنيوليبرالية وعالقة
الـنـخـبــة املـحـلـيــة بــاملــركــز الــرأس ـمــالــي ،وهــي
ً
م ــؤي ــدة إجـ ـم ــاال ل ـف ـكــرة امل ـق ــاوم ــة وال ـن ـضــال
املسلح وإن كانت على خــاف مــع حــزب الله
سياسيًا بشكل أســاســي .ظـهــور اليساريني
(حزب شيوعي حالي وسابق – حركة الشعب
– ع ـل ـمــان ـيــون وط ـن ـي ــون مـ ـع ــادون بــوضــوح
ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة) خـلــق نــوعــا مــن ال ـتــوازن
داخــل الـحــراك وطــرح تحدي الشراكة وإدارة
هذا التنوع والتوفيق بني التناقضات ،إال أنه
تجاه املجموعة
خفف من هواجس الكثيريني ً
األولى التي تسيدت الحراك بداية.

ترنح النظام واتساع الفجوة
ما الـظــروف التي أتاحت خــروج هــذا الحراك

الشعبي (ظــاهــرة سـيــاسـيــة) بـهــذه الفاعلية
الــى الـشــارع؟ كلما يتقلص نفوذ النظام في
الـحـيــز االج ـت ـمــاعــي يـتــوســع ح ـضــور الـقــوى
املـعــارضــة لــه والـتــي تنتهز ظـهــور أي فجوة
للخروج نحو «الضوء» والفعالية السياسية.
كيف ظهرت إذًا هذه الفجوة؟ أي ماذا ُيضمر
النظام اللبناني ومــا طبيعة الضغوط التي
يتعرض لها من داخله ومن خارجه؟ لإلجابة
يمكن الحديث عن تحوالت جوهرية وأسباب
مساعدة وثم املحفز .على صعيد التحوالت
الجوهرية ،تعرضت عمادتا «نظام الطائف»
ال ـ ــى ان ـت ـك ــاس ــات ج ــوه ــري ــة ،وهـ ـم ــا دعــام ـتــا
الــرعــايــة ال ـخــارج ـيــة والــزبــائ ـن ـيــة عـبــر ري ــوع
الفساد (الــدولــة الغنائمية) .دعــامــة الرعاية
الخارجية إلدارة امللف اللبناني اهتزت عام
 2005وتترنح منذ عام  .2011نظام الطائف
قــائــم على تــوافــق سـعــودي – س ــوري بمظلة
أم ـي ــرك ـي ــة – ف ــرن ـس ـي ــة ،س ــاه ــم ف ــي اس ـت ـق ــرار
النظام حتى عــام  .2005مــا جــرى عــام 2005
ك ــان ب ـم ـثــابــة س ـحــب ل ـلــوكــالــة ال ـت ــي أعـطـيــت
للسوريني إلدارة امللف اللبناني .ومنذ 2011
بدأ صمام األمــان هذا ينغلق ،بفعل الصراع
الـ ـس ــوري ـ ال ـس ـع ــودي ،ول ــم ي ـعــد ق ـ ــادرًا على
تأمني فعالية النظام اللبناني أو استقراره.
أدت أح ـ ــداث م ــا بـعــد اغ ـت ـيــال ال ـحــريــري الــى
اختالل قوى ظاهر بني من هم داخــل النظام
وخــارجــه ،إذ انـخــرط حــزب الـلــه فــي السلطة
والمــس حــدود النظام وعــاد املسيحيون الى
املجال السياسي طامحني بــدور في السلطة
(قـ ــوات – كـتــائــب) أو فــي الـنـظــام (عـ ــون) .أي
أن نـظــام الـطــائــف ،كممارسة بالحد األدن ــى،
لــم يـعــد عــاكـســا ل ـتــوازنــات ال ـقــوى فــي الحيز
الـسـيــاســي – االج ـت ـمــاعــي .الــدعــامــة الـثــانـيــة
التي اهتزت هي في «عدم كفاية الريوع» لدى
نخبة النظام كي تحافظ على استدامة آليات
الزبائنية وبالتالي الوالء والطاعة .عدم كفاية
الريوع يعود لتقلص إمكانات التوظيف في
أج ـه ــزة ومــؤس ـســات ال ــدول ــة (بـعـكــس الـحــال
في التسعينيات حيث كان يعاد بناء الدولة
بـعــد ال ـحــرب األه ـل ـيــة) ،وأزم ــة املــالـيــة العامة
للدولة اللبنانية وانخفاض ريوع الصناديق
والصفقات ،بالتوازي مع نمو نسبة الشباب
ب ــن ال ـس ـكــان (أو ق ــوة الـعـمــل  15س ـنــة – 65
س ـن ــة) م ــع م ـح ــدودي ــة الـ ـع ــرض االق ـت ـص ــادي
(مـفـهــوم الـنــافــذة الــديـمــوغــرافـيــة يـشــرح هــذه
الدنيامية بالتفصيل) مــا يــؤدي لــزيــادة في
التهميش االقتصادي  -االجتماعي .لم يعد
لدى نخبة النظام الريوع الكافية الستيعاب
شرائح شبابية جديدة طامحة لدخول سوق
العمل ،وال حتى لتسكني الحاجات األساسية
لـلـسـكــان بسبب الـفـشــل الــذريــع لـلــدولــة على
صعيد الخدمات األساسية.
هــذه التحوالت الجوهرية التي تــأزمــت منذ
عـ ــام  2005ت ـقــاط ـعــت م ــع أسـ ـب ــاب م ـســاعــدة
ساهمت في تحضير املسرح لظهور الحراك
بـهــذه الـفـعــالـيــة .الـسـبــب األول يـعــود لرفض
نـخـبــة ال ـن ـظــام (ال ـح ــري ــري ــة بـشـكــل أس ــاس ــي)
اإلقرار بدور وازن للعماد عون داخل تركيبة
الـنـظــام ،وهــو مــا لــم يـتــرك لـعــون إال ممارسة
لدور «تعطيلي» بشكل متصاعد منذ سنتني.
ه ــذا الـ ــدور أو «ال ـف ـي ـتــو» ،املـسـتـنــد إل ــى دعــم

مــن ح ــزب ال ـلــه ،أدى ال ــى تعطيل انـتـخــابــات
رئــاســة الـجـمـهــوريــة وتـقـيـيــد عـمــل مجلسي
النواب والوزراء على حد السواء ،ما فاقم من
إربــاك النظام وضموره واهتزاز مشروعيته
الشعبية .نجحت نخبة النظام حتى اللحظة
فــي اسـتـنــزاف عــون ،إال أنــه تمكن فــي املقابل
من إبطاء حركة النظام الى حدودها الدنيا،
واض ـ ـعـ ــا ايـ ـ ـ ــاه تـ ـح ــت وطـ ـ ـ ــأة الـ ـش ــك وال ـق ـل ــق
واالس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ،وهـ ــي وط ـ ــأة ســاه ـمــت فـيـهــا
ق ــوى سـيــاسـيــة ه ــزت هـيـبــة ال ـن ـظــام األمـنـيــة
بإتاحة مجاالت فوضى بهدف دعم املعارضة
الـســوريــة منذ ( 2011حــالــة األسـيــر وأح ــداث
عرسال وقادة املحاور في طرابلس).
ال ـس ـبــب امل ـســاعــد ال ـثــانــي ي ـعــود ال ــى هــامــش
ال ـت ـع ـب ـيــر ال ـح ــر ال ـ ــذي أت ــاح ــه رواج وســائــل
التواصل االجتماعي خالل السنوات األخيرة.
يـمـتــاز ه ــذا امل ـج ــال ال ـجــديــد بـضـمــور سلطة
ال ــدول ــة والـجـمــاعــة ويـتـيــح بــالـتــالــي لــأفــراد
الـقــدرة على انتقاد وكـســر قــداســة الزعامات
التقليدية بعواقب م ـحــدودة .هــذه املمارسة
بما فيها من إغراء للشباب الناقمني ،تنتشر
كـمــوجــات على مــواقــع الـتــواصــل بما يسمح
بإمكانية تسييلها في الواقع وإن بدرجة أقل.
يـ ـض ــاف ل ــذل ــك مـ ــا ي ـت ـي ـحــه ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال مــن
إمـكــانـيــات واس ـعــة لـحـشــد وتـعـبـئــة وتنظيم
واس ـت ـق ـطــاب ل ـشــرائــح ال ـش ـبــاب ال سـيـمــا من
م ـج ـم ــوع ــات مـنـغـمـســة ف ـي ــه وت ـ ـ ــدرك م ــزاي ــاه
ّ
وتجيرها ألهــدافـهــا السياسية .فــي املقابل،
ي ـب ــدو ح ـض ــور األحـ ـ ـ ــزاب ال ـت ـق ـل ـيــديــة خــافـتــا
ف ـ ــي ه ـ ــذا املـ ـ ـج ـ ــال وت ـق ـل ـي ــدي ــا ت ـط ـغ ــى عـلـيــه
البروباغاندا املنخفضة التأثير لنقص في
األفكار واملهارات وضمور مشروعية القضية.
لكن ما تقدم ال يفسر التوقيت ،ملاذا لم ينفجر
ال ـشــارع بـهــذا الـشـكــل مـنــذ  6أشـهــر أو سنة؟
بالطبع كانت هناك تحركات اعتراضية أقل
تأثيرًا لهيئة التنسيق النقابية بخصوص
سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ــروات ــب وف ـعــال ـيــات تحت
عنوان «إسقاط النظام الطائفي» منذ ،2011
إال أن الحراك هذه املرة يبدو مقلقًا ومحرجًا
للنظام أكـثــر مــن قـبــل ،وذل ــك ألس ـبــاب ذكــرت
آنفًا وأيـضــا لتسرب االحتجاج الــى البيئات
التقليدية لنخبة النظام .صحيح أن التحرك
يقوده قوى معادية للنظام ولكن املشاركني
ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوزون ذلـ ـ ــك م ـم ــن هـ ــم «رعـ ـ ــايـ ـ ــا» ل ــدى
نخبة النظام وهــوامـشــه .هــل التوقيت مدبر
أم لــه ظ ــرف مــوضــوعــي أم إاس ـت ـغــال لظرف
م ــوض ــوع ــي؟ ك ــل أزمـ ـ ــة ب ـح ــاج ــة ل ـع ــام ــل مــا
يلعب دور «املحفز» الذي يضغط على الزناد
 triggerل ـت ـبــدأ ك ــل ال ـع ــوامــل ال ـج ــاه ــزة سلفًا
بــالـتـفــاعــل .أزم ــة الـنـفــايــات الـتــي انــدلـعــت في
العاصمة وجبل لبنان خالل آب املنصرم هي
املحفز ،بالتزامن مع موجة حر غير مسبوقة
ومــزيــد مــن الـتـقـنــن الـكـهــربــائــي .هـنــا ُيـطــرح
سـ ــؤال م ـهــم ح ــول حـ ــدود ال ـ ــدور واملـصـلـحــة
األميركية في ما قامت به مجموعة «طلعت
ريحتكم» الستثمار الغضب الشعبي في ظل
أزمة النفايات.

سؤال الثورة الملونة والفوضى
المنظمة
ذهب أغلب أقطاب النظام والسلطة الى اتهام

الــواليــات املـتـحــدة بالتحريض على الـحــراك
من خالل عالقة بعض أفراد مجموعة «طلعت
ري ـح ـت ـكــم» م ــع ال ـس ـف ــارة األم ـيــرك ـيــة وج ـهــات
أميركية غير حكومية .وقــد وصــل األمــر الى
أن بعض أبرز املقربني من واشنطن في لبنان
(امل ـس ـت ـق ـبــل ،ج ـن ـبــاط ،ب ـعــض مـسـيـحـيــي 14
آذار) شاركوا في توجيه التهمة لألميركيني
وحذروا أن الهدف تكرار ما جرى في تونس
ومـصــر ،وقــد وصــل األمــر بأحد نــواب «ثــورة
األرز» بالدعوة ملراقبة كيفية حضور ملسات
«جني شارب» في الحراك.
ال ـفــرض ـيــة األولـ ـ ــى قــائ ـمــة ع ـلــى أن م ــا جــرى
ك ــان ب ــإي ـع ــاز م ــن األم ـي ــرك ـي ــن ،ب ـه ــدف إث ــارة
«الفوضى الـخــاقــة» وي ــروج لها أقـطــاب من
الـنـظــام .يحاجج ه ــؤالء أن الـهــدف األميركي
هــو إدخـ ــال لـبـنــان فــي ال ـفــوضــى كـمــا يجري
في دول املنطقة ،وهي فرضية تبتغي واقعًا
التالعب بهواجس الخوف من آثــار «الربيع
الـعــربــي» ال ــذي يسحق دول املنطقة .الثغرة
األبرز في هذه «الدعاية» أن النظام في لبنان
ليس معاديًا لألميركيني بل لديهم مصالح
واسـعــة فـيــه ،يـضــاف لــذلــك أن أوبــامــا يسعى
ل ـت ـبــريــد ال ـس ــاح ــات ق ـبــل ن ـهــايــة والي ـت ــه كما
يبدو من االتفاق النووي اإليراني .إن كان من
خالصة للحرب السورية فهي أن االستقرار
في لبنان خط أحمر إقليمي – دولي وإال لكان
ه ــذا الـبـلــد اح ـتــرق خ ــال الـسـنــوات املــاضـيــة.
يـ ــدرك األم ـي ــرك ـي ــون أن ح ــزب ال ـل ــه ل ـيــس هو
األكثر تضررًا من أي فوضى ،فالنار ستلتهم
ً
بداية حليفهم تيار املستقبل الهش والسابح
في بيئة شديدة التوتر.
الفرضية الثانية أن األميركي أراد من الحراك
إثــارة نــوع من الفوضى املنخفصة املستوى
واملـضـبــوطــة ول ـكــن بــزخــم إعــامــي للتهويل
على حزب الله التيار الوطني الحر لدفعهم
نحو التنازل في موضوع انتخابات رئاسة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة .ه ـ ــذا األس ـ ـلـ ــوب ل ـي ــس غــري ـبــا
عـلــى األمـيــركـيــن بــل لـطــاملــا أتـقـنــوا التالعب
ب ـه ــواج ــس خ ـصــوم ـهــم ك ـم ــا ك ـش ـفــت وث ـي ـقــة
لويكيليكس التي ظهرت مؤخرًا بخصوص
املوقف األميركي من الرئيس األسد في العام
 .2006ل ـكــن الـ ـس ــؤال ،ه ــل خ ـلــق األم ـيــرك ـيــون
الحراك لهذه الغاية منذ بداية أم أنهم تدخلوا
الحـقــا عـنــد تـطــور ال ـحــراك وظ ـهــوره كفرصة
للضغط على حزب الله؟
بـظــل غـيــاب مـعـلــومــات مــؤكــدة ،يمكن البناء
بــالـحــد األدن ــى عـلــى االحـتـمــال الـثــانــي لحني
ثـ ـب ــوت ال ـع ـك ــس .إن ال ـب ـع ــض م ــن مـجـمــوعــة
«ط ـل ـعــت ري ـح ـت ـكــم» م ـمــن يـمـتـهـنــون قـضــايــا
«املــدافـعــة» وج ــدوا فــي أزمــة النفايات فرصة
ل ـل ـم ـمــارســة «ال ــوظ ـي ـف ــة» ال ـت ــي ي ـت ـق ـنــون ،أي
إدارة حــراك شعبي والحشد والضغط على
الـسـلـطــة وج ــذب األن ـظ ــار وم ـحــاولــة الـتــأثـيــر
وتحسني سمعتهم فــي مـجــال اختصاصهم
وفرصة للتعبير عن الذات تجاه السلطة .هذا
التحليل يعود ملفهوم «الدور» الذي يستخدم
في تفسير عمليات إتخاذ القرار ،فالعسكري
يميل الستخدام الـقــوة فــي معالجة األزمــات
ُ
ً
ك ــون ــه امل ـ ـجـ ــال ال ـ ــذي ي ـت ـق ـن ــه ،مـ ـث ــا لـ ــو تـ ــرك
ال ـقــرار فــي أزم ــة ال ـصــواريــخ الـكــوبـيــة للقادة
الـعـسـكــريــن األمـيــركـيــن لـكـنــا شـهــدنــا حربًا

تأجيل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني ...أسئلة تنتـ
محمد العبد الله *
جـ ــاء امل ــؤت ـم ــر ال ـص ـحــافــي لــرئ ـيــس املـجـلــس
ال ــوطـ ـن ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،س ـل ـي ــم ال ــزعـ ـن ــون،
ً
حامال للشعب الفلسطيني القرار اإليجابي
بتأجيل انـعـقــاد الـ ــدورة االستثنائية التي
كــانــت وراء طرحها مؤسسة رئــاســة سلطة
الحكم اإلداري الــذاتــي املـحــدود ،وجوقة من
«ال ـكــوم ـبــارس» الــذيــن تــوزعــت مــواقـعـهــم ما
بني فصائل «توابع الرئاسة» وكتاب أعمدة
صحافية ومحللني وباحثني يــوجــدون في
مدارات «الرئاسة» .وإذا كان إعالن التأجيل،
متوقعًا ،فإن املستهجن كان ما يردده ويصر
عليه ،ملا قبل التأجيل بيوم واحد ،أحد أبرز
قـ ـي ــادات ف ـتــح وامل ـن ـظ ـمــة _امل ـك ـل ــف بـتــوجـيــه
االسـ ـت ــدع ــاءات ل ـح ـضــور جـلـســة امل ـج ـلــس _
بــأن التحضيرات جــاريــة وسيعقد املجلس
دورتـ ـ ــه «ب ـم ــن ح ـض ــر» بـلـهـجــة م ــن الـتـهـكــم
واالس ـت ـخ ـفــاف ب ـقــوى سـيــاسـيــة ،تــاريـخـيــة،

مناضلة.

بها من دعوة لعقد جلسة للمجلس الوطني.

استدعاء بواسطة االبتزاز

عوامل دفعت للتأجيل

ً
لم تستمر طويال زوبعة الغبار التي أثارتها
ح ـم ـلــة االسـ ـتـ ـق ــاالت املـلـتـبـســة م ــن عـضــويــة
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،كأعضاء
«ال ـن ـص ــف  +ال ــرئـ ـي ــس» ،م ــن خ ـ ــال ت ـمــريــر
الــدعــوة عبر التفسير املجتزأ للمادة /14ج
م ــن ال ـن ـظــام األس ــاس ــي للمنظمة الـتـحــريــر،
الستخدامه بشكل تضليلي لخدمة دوافــع
الدعوة ،والتي تتطلب لتصبح نافذة ،انعقاد
دورة للمجلس ،أرادهــا البعض استثنائية
واآلخـ ــر ع ــادي ــة ،رغ ــم م ــا ي ـشــوب األولـ ــى من
محاذير وخروج عن النظام األساسي.
ل ـ ـهـ ــذا كـ ـ ــان الـ ــافـ ــت ل ـ ـقـ ــوى س ـي ــاس ـي ــة ع ــدة
وتيارات جماهيرية واسعة ،ولنظر العديد
من املراقبني توقيت تلك «الحركة الرئاسية
وامتداداتها الفصائلية» في تحريك اللجنة
التنفيذية من خالل االستقاالت وما يرتبط

بقرار التأجيل ،يكون نهج الفهلوة والرعونة
وال ـت ـف ــرد ق ــد س ـقــط ف ــي ه ــذه امل ــرح ـل ــة .ومــن
أجــل عــدم عــودتــه للحياة مــرة أخــرى (وهــذا
مـشـكــوك ب ــه) ف ــإن مــواقــف مـتـجــذرة وصلبة
ي ـجــب أن ت ـب ــادر ل ـهــا وتـتـمـســك ب ـهــا ال ـقــوى
السياسية املناضلة ،املتناغمة واملؤتلفة مع
تيار واسع داخل الشعب الفلسطيني  -عابر
للفصائل أيضًا.
وب ــدأ يـسـجــل ح ـضــور ه ــذه ال ـقــوى فــي أكثر
من مناسبة سياسية وميدانية ،منها رفض
ره ــان ــات ال ـق ــوى ال ـن ــاف ــذة ع ـلــى امل ـفــاوضــات
و«الـ ـس ــام االقـ ـتـ ـص ــادي» ،وال ـت ـنــديــد بـشــدة
بكل أشـكــال التنسيق مــع الـعــدو ،خصوصًا
ـذه الكتلة الشعبية
األمـنــي واملعلوماتي .هـ ُ ْ
والسياسية الــواضـحــة تــقــدم على طرحها،
ش ـع ـب ـي ــا ،ق ـ ــوى أس ــاسـ ـي ــة ،ف ــاع ـل ــة وم ــؤث ــرة

(ك ــال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة) م ــدع ــوم ــة ب ـت ـحــرك
جماهيري واسع ّ
عبر عنه بيان األلف توقيع،
ال ــداع ــي الن ـع ـق ــاد م ـج ـلــس وط ـن ــي وحـ ــدوي
بمواصفات توافقية وبمشتركات جماعية
ال تستثني أحـدًا ،خــارج القطبية والثنائية
والـتـفــرد ،وح ــول بــرنــامــج م ـقــاوم ،ومستندًا
إلــى ح ــراك واس ــع داخ ــل تنظيم فـتــح ،قادته
شخصيات ذات ثقل داخلي وبدعم من قوى
شبابية داخــل التنظيم في الجامعات وفي
الكتائب املسلحة .كل ذلك أدى على الصعيد
الــوط ـنــي /املـحـلــي ل ـلــذهــاب نـحــو الـتــأجـيــل،
خــاصــة ،أن ــه قــد تــرافــق مــع أج ــواء ووجـهــات
نظر (ضغوطات مارستها عواصم إقليمية
ذات وزن وت ــأث ـي ــر م ـت ـف ــاوت ع ـلــى أك ـث ــر من
صعيد :مالي ،سياسي ،جيواستراتيجي).

عن الممثل الشرعي
يبرز في خضم تلك االهتزازات التي شهدتها
الساحة السياسية الفلسطينية على مدى

