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نــوويــة .واألرجـ ــح أن منظمي ال ـحــراك – كما
الجميع  -تفاجأوا بحجم التفاعل الشعبي
ال ــذي حـفــزه عـنــف ال ـقــوى األمـنـيــة فــي  22آب
فــي ســاحــة ري ــاض ال ـص ـلــح .تـفــاعـلــت عــوامــل
اإلحـبــاط العام والغضب الشعبي مع نشوة
ال ـح ـض ــور وال ـت ـع ــاط ــف ال ـش ـع ـبــي وم ـس ـتــوى
الـتـغـطـيــة اإلعــام ـيــة ،لتعطي ال ـح ــراك زخمًا
ك ـب ـي ـرًا غ ــذت ــه ال ـس ـل ـطــة ب ــإرب ــاك ـه ــا .ب ـعــد هــذه
املرحلة ،حاولت الكثير من األطراف التأثير في
الحراك وجذبه نحو مصالحها ،وذلك يشمل
الـسـفــارة األمـيــركـيــة الـتــي حــاولــت اسـتـخــدام
ال ـح ــراك للتهويل عـلــى الـعـمــاد ع ــون وحــزب
الله للقبول بتسوية وإع ــادة الــروح للنظام،
الـنـظــام ال ــذي لـلــواليــات املـتـحــدة ّفيه «حصة
األس ــد» .إذًا ،على األغـلــب إن تــدخــل السفارة
كــان فــي مرحلة متقدمة لضبط الـحــراك عبر
قناة لها دا ّخــل مجموعة «طلعت ريحتكم».
السفارة تدخلت لضمان بقاء الحراك مطلبيًا
بعيدًا مــن أي شـعــار سياسي يصيب صلب
ً
الـنـظــام كــالـحــديــث مـثــا فــي الــدعــوة لقانون
نسبي لالنتخابات النيابية .أغلب الشعارات
السياسية انطلقت من مجموعات من خارج
«طلعت ريحتكم» وهي كانت األكثر إحراجًا
لـنــواة النظام السياسية واالقتصادية التي
خرجت عن طورها في الهجوم على «بقايا
الشيوعيني» الذين يــريــدون تفجير الصراع
الطبقي في البلد.
دخــول بعض وسائل اإلعــام املحلية املقربة
لألميركيني بشكل متأخر لتغطية وتزخيم
ال ـ ـحـ ــراك ي ـم ـكــن ت ـف ـس ـي ــره م ــن زاويـ ـ ـ ــة زي ـ ــادة
«الـ ـتـ ـه ــوي ــل» ع ـل ــى ح ـ ــزب الـ ـل ــه ب ـع ــدم ــا تـبــن
مستوى تأثير ال ـحــراك .هــذه الـقـنــوات ذاتها
ب ـ ــدأت تـغـطـيـتـهــا ت ـخ ـفــت ب ــل وت ـت ـمــاهــى مــع
معادي الحراك (الهيئات االقتصادية) عندما
تـبـ ّـن أن حـلـفــاء ال ــوالي ــات املـتـحــدة أصبحوا
األك ـ ـثـ ــر ت ـ ـضـ ــررًا ب ـع ــض دخ ـ ـ ــول م ـج ـمــوعــات
ي ـســاريــة وازن ـ ــة ل ـل ـح ــراك ،وأن ح ــزب ال ـل ــه لم
يلتقط «الطعم».

التوازنات الداخلية للحراك
لكن ما سر محاولة التصويب على سماحة
ال ـس ـي ــد ن ـص ــر الـ ـل ــه م ــن إحـ ـ ــدى امل ـج ـمــوعــات
ً
داخ ــل ال ـحــراك قـبــل  29آب؟ ألـيــس ه ــذا دلـيــا
على أن األميركيني يهدفون من الـحــراك إلى
اسـتـهــداف ح ــزب ال ـلــه؟ ال يعمل األمـيــركـيــون
بـهــذه الـطــريـقــة ،أي دعــم ح ــراك شعبي يهدد
حـلـفــاء هــم بــالــدرجــة األولـ ــى ب ـهــدف اإلس ــاءة
لـشـخــص أو رم ــز الـسـيــد نـصــرالـلــه .بــاألصــل
نجح األميركيون وحلفاؤهم منذ العام 2007
بإدخال شخصية سماحة السيد ضمن دائرة
االستهداف وهو أمر نراه يوميًا في الصحف
والتواصل االجتماعي والفضائيات العربية.
إال أن رفــع صــورة السيد بطريقة مهينة من
م ـج ـمــوعــة مـ ـح ــددة هــام ـش ـيــة داخ ـ ــل ال ـح ــراك
(مجموعة «عــال ـشــارع») مــن املحتمل بشدة،
ن ـظ ـرًا لـلـتــوقـيــت وه ــوي ــة بـعــض أف ــراده ــا ،أن
يكون مبرمجًا إلبعاد املتعاطفني مع املقاومة
عــن املـشــاركــة فــي تجمع  29آب فــي محاولة
لجذبه أكـثــر نحو خـطــاب  14آذار ،وثــم دفع
ال ـحــزب لـلـتـعــامــل بسلبية مــع ال ـح ــراك فيقع
الحزب في فخ االصطفاف الى جانب النظام،

لتتحقق نبوءة «كلن يعني كلن» .شعار «كلن
يعني كلن» كان في األساس يستهدف حزب
الـلــه ،ربـمــا مــن بــاب الـكــراهـيــة الـعـمـيــاء ،وإمــا
من باب ادعــاء الحيادية تجاه الجميع ،وإما
إلخافة الحزب من الحراك كما ذكرنا.
مـنــذ تـجـمــع  29آب ب ــدأ ح ـضــور املـجـمــوعــات
«الوطنية» (التي ال تعادي املقاومة) يصبح
وازنــا وحقق نوعًا من الضمانة والحصانة
ل ـل ـح ــراك .ح ـض ــور هـ ــذه امل ـج ـم ــوع ــات ســاهــم
ف ــي دف ــع مـجـمــوعــة «طـلـعــت ريـحـتـكــم» نحو
ت ـ ـحـ ــركـ ــات م ــوضـ ـعـ ـي ــة ش ـ ــدي ـ ــدة االس ـ ـت ـ ـفـ ــزاز
ً
(إح ـتــال وزارة البيئة م ـثــاال) للحفاظ على
حضورها الــريــادي ومشروعيتها في قيادة
الحراك .اإلستفزاز يبدو تكتيكًا واضحًا عند
مجموعة «طلعت ريحتكم» خالل التظاهرات
وذلــك السـتــدراج رد فعل عنيف من السلطة،
بما يحفز عملية التعبئة والحشد .في املقابل
اتـجـهــت املـجـمــوعــات الـيـســاريــة نـحــو أه ــداف
مـثــل «ال ــدال ـي ــة» ،و«الــزي ـتــونــة بـ ــاي» ،ووزارة
املالية ،وكلها «ضحايا» للتجربة الحريرية
(الـجـنـبــة االقـتـصــاديــة لـلـطــائــف) الـتــي تحكم
وتخصخص البلد منذ نهاية الحرب األهلية.
ب ــامل ـق ــارن ــة مـ ــع مـ ــوجـ ــات ال ـ ـحـ ــراك ال ـس ــاب ـق ـ ًـة،
ي ـبــدو ال ـح ــراك ال ـحــالــي م ــن أك ـثــرهــا واق ـع ـيــة،
إذ يـنــدر أن تسمع مـفــردة مــن مـثــال «إسـقــاط
النظام» وتستبدل بتعابير «إصالح النظام»
واملطالب الخدماتية .النظام اللبناني مركب
بشكل شــديــد التعقيد وال ـتــداخــل ،وهــو رغم
م ــا يـعــانـيــه م ــن إرب ـ ــاك ،م ــا زال يـحــافــظ على
مستوى متقدم مــن التجذر الشعبي بسبب
ش ـب ـك ــة املـ ـص ــال ــح الـ ــواس ـ ـعـ ــة الـ ـت ــي ي ــرع ــاه ــا
ومـسـتــوى حـضــور التعبئة املذهبية (ثقافة
ال ـن ـظ ــام) ف ــي وجـ ـ ــدان ال ـج ـم ــاع ــات ،وي ـضــاف
لذلك الرعاية الدولية – اإلقليمية لهذا النظام
بدوافع مختلفة.

أفق التحدي وحدود النتائج
إذًا ل ـس ـن ــا أم ـ ـ ــام سـ ـيـ ـن ــاري ــو ال ـ ـفـ ــوضـ ــى ،وال
الحرب األهلية وال إسقاط النظام ،وال حتى
ب ــداي ــة اخـ ـت ــال تـ ـ ــوازن الـ ـق ــوى (بـ ــن ال ـن ـظــام
وم ـعــارض ـيــه) كـمــا يـحــاجــج ال ــوزي ــر الـســابــق
شربل نحاس .تحوالت ميزان القوى تحصل
بني نواة النظام (بري – الحريري – جنبالط)
وغــافــه الـخــارجــي (ع ــون) والــداخ ـلــي (حــزب
الله – الـقــوات  -الكتائب) وليس بني النظام
ومـعــارضـيــه ،بــل داخ ــل الـنـظــام ذات ــه .النظام
أمــام معضلتي دخــول املسيحيني للمعادلة
السياسية وصعود الشيعة أكثر بكثير مما
يقر الطائف لهم.
ال يمكن النظر الــى كــل مــن فــي السلطة على
أنه جزء من نظام الطائف القائم على املغانم.
قــوى هــامــش الـنـظــام دخـلــت بحالة مساكنة
وتـحــالــف مــع أط ــراف فــي «ن ــواة الـنـظــام» إما
ألس ـبــاب تـتـجــاوز الـسـيــاســة املـحـلـيــة (حــزب
ال ـل ــه ال ـ ــذي ام ـت ـلــك ح ــق ف ـي ـتــو ف ــي الـقـضــايــا
امل ــرت ـب ـط ــة مـ ـب ــاش ــرة ب ــاملـ ـق ــاوم ــة س ـ ـ ــواء فــي
تموضع لبنان خارجيًا أو سياسات السلطة
داخليًا) وإما للعودة الى السلطة بعد طول
التيار
إقصاء (القوات – الكتائب) .فيما كان ً
الوطني الحر األكثر اعتراضًا ومشاغبة مع
«نواة النظام» ،ألن غايته الدخول في شراكة

بالقرار والدور مع هذه النواة وليس االكتفاء
بمكسب سلطوي هامشي ،كما حال القوات
والكتائب.
بضع اآلف من أنصار الحراك ،وإن افترضنا
أن جـمـيـعـهــم مـ ـع ــادون ل ـل ـن ـظــام ،ال يمكنهم
ٌ
كثير من
بأي حال التأثير في ميزان القوى.
الـجـمـهــور امل ـشــارك فــي ال ـحــراك إنـمــا دوافـعــه
مطلبية تحت وط ــأة األزم ــات الحالية ولكن
من دون مغادرة والئه لقوى النظام .الحراك
بــذاتــه ليس أزمــة الـنـظــام ،الـحــراك تعبير عن
األزمة ويستثمر فيها ،األزمة أكبر بكثير من
الحراك .الحراك الذي يفتقد للعصب املذهبي
والـقــوة العسكرية والكتلة الشعبية الــوازنــة
قــادر فقط على توتير وإربــاك وإزعــاج أركان
ال ـن ـظــام مـمــن ل ــم ي ـع ـتــادوا ه ــذا امل ـس ـتــوى من
التجرؤ عليهم ،فالسلطة تقدس الهيبة.
غ ـيــر ذل ـ ــك ،م ـ ــاذا ي ـم ـكــن ل ـل ـح ــراك أن يـحـقــق؟
يمكن الحديث عن  3احتماالت ،تقع في إطار
اإلصالح السياسي للنظام بصيغته الحالية،
وق ـ ــوة هـ ــذه االحـ ـتـ ـم ــاالت س ـت ـتــأثــر بــالـعــامــل
اإلقليمي بطبيعة الحال:
االحتمال األول ،وهــو الخيار األكثر واقعية
وي ـت ـم ـث ــل ف ــي إجـ ـب ــار «نـ ـ ـ ــواة الـ ـنـ ـظ ــام» عـلــى
الـ ــرضـ ــوخ ل ـ ـضـ ــرورة ال ـت ـس ــوي ــة مـ ــع ال ـع ـمــاد

النسبية هي الثغرة التي يمكن
أن تفتح مسارًا لعملية اصالحية
تدريجية تمتد على سنوات
ع ــون فــي مــا يـخــص مطالبه بــالـشــراكــة ،وإن
لـيــس لـلــدرجــة الـتــي يـطـمــح إلـيـهــا ع ــون ،بما
يـتـيــح إع ـ ــادة ال ـت ـمــاســك وال ـف ـعــال ـيــة لـلـنـظــام.
أي أن الـضـغــط عـلــى الـنـظــام مــن خــارجــه في
الـ ـظ ــروف ال ـحــال ـيــة ،س ـيــدفــع «ن ـ ــواة ال ـن ـظــام»
ال ــى الـقـبــول بــانـتـقــال ع ــون ال ــى داخـلـهــا بما
يمنح النظام جرعة حياة .إال ان دخول عون
لـلـنــواة سيضعف تماسكها ويجعلها أكثر
ً
حساسية للضغوط الشعبية مستقبال.
االحـ ـتـ ـم ــال ال ـث ــان ــي أن ي ـس ـهــم هـ ــذا الـضـغــط
ال ـش ـع ـبــي ،ب ـجــانــب ع ــوام ــل أخ ـ ــرى ،ف ــي إق ــرار
إصالحات في قانون االنتخاب نحو صيغة
ن ـس ـب ـيــة بـ ــدوائـ ــر ك ـب ــرى ب ـم ــا ي ـض ـمــن صـحــة
ال ـت ـم ـث ـيــل وعـ ــدالـ ــة الـ ـت ــوزي ــع .هـ ــذه ال ـخ ـطــوة
ستتيح املـجــال لظهور صــوت جديد (غالبه
من الحراك) عبر تمثيل كتلة جرى تهميشها
م ـنــذ ال ـط ــائ ــف .نـسـبـيــة ال ـق ــان ــون االنـتـخــابــي
ستجعل النظام أقل تماسكًا وأكثر حساسية
تجاه أص ــوات املواطنني بما يفرض تغييرًا
تـ ــدري ـ ـج ـ ـيـ ــا فـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــاب وس ـ ـ ـلـ ـ ــوك ال ـط ـب ـق ــة
السياسية .النسبية هــي الثغرة التي يمكن
أن تفتح مسارًا لعملية اصالحية تدريجية
تمتد على سنوات.
االحـتـمــال الثالث وهــو أن يسهم الـحــراك في
دف ــع ال ـن ـظــام الـسـيــاســي نـحــو ال ـب ــدء بــإجــراء
إصــاحــات قطاعية (الـكـهــربــاء ،النقل الـعــام،
املياه على سبيل املثال) كصمام أمان للنقمة
ً
االجتماعية مستقبال .هــذه اإلصــاحــات لن
تمس جوهر النظام السياسي وبنيته ومن

رأي

املـمـكــن تـســويـقـهــا ل ــدى ك ــل جـمـهــور الطبقة
السياسية ،أي إنجاز لكل الطبقة السياسية
لـتـبـيـعــه ل ـج ـم ـهــورهــا .ه ــذه اإلص ــاح ــات لن
تكون تامة ،بل أقلها ستؤمن مستوى مستقر
من الخدمات وإن بقيت كلفتها مرتفعة.

خالصة
كلما اق ـتــرب ال ـحــراك مــن مــامـســة الـعـنــاويــن
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة سـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرز خ ـ ـ ـطـ ـ ــوط الـ ـتـ ـفـ ـس ــخ
فـ ـي ــه بـ ـ ـص ـ ــورة أوضـ ـ ـ ـ ــح ،ن ـ ـظ ـ ـرًا ل ـل ـت ـب ــاي ـن ــات
اإلي ــدي ــول ــوج ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ب ــن أط ــراف ــه.
امل ـع ـض ـلــة الـ ـت ــي ي ــواج ـه ـه ــا أط ـ ـ ــراف الـ ـح ــراك
ب ـخ ـصــوص ال ـع ـن ــاوي ــن ال ـس ـيــاس ـيــة ت ـقــع في
ال ـخ ــوف م ــن تـبـنـيـهــا ألي ط ــرح س ـيــاســي قد
يجعلها تبدو في موقع أقرب ألي من طرفي
االنقسام اللبناني .وحدة الحراك اآلن كلفتها
مرتفعة على صعيد الفعالية واملرونة ،بسبب
الـحــاجــة لـلــوقــت وامل ـ ــوارد إلدارة الـتـبــايـنــات،
وكـ ــذلـ ــك ت ـم ـن ــع الـ ـ ـح ـ ــراك مـ ــن ط ـ ــرح ع ـن ــاوي ــن
س ـيــاس ـيــة ك ـب ـيــرة ك ـمــا ف ــي م ــوض ــوع قــانــون
االنتخابات النيابية .السؤال هنا حول مدى
ق ـ ــدرة ب ـن ـيــة الـ ـح ــراك ع ـلــى ت ـقــديــم ط ــروح ــات
سياسية وازنة من دون التعرض للتفسخ؟
الـنـظــام مـقـبــل عـلــى تـســويــة جــزئـيــة تـعـيــد له
بعض الحيوية ،وتبدو أزمة النفايات ستجد
مسارها للحل ،ما يعني أن النظام ُ
سيضعف
زخم الحراك الذي سيجد نفسه أمام الحاجة
امل ـل ـحــة ل ـع ـنــاويــن ج ــدي ــدة ت ــام ــس املـطـلـبــي
ول ـ ـكـ ــن األهـ ـ ـ ــم تـ ـق ــدي ــم ط ـ ــروح ـ ــات س ـيــاس ـيــة
عميقة .التحدي األساسي في املرحلة املقبلة
سيرتبط بقانون جديد لالنتخابات النيابية
ي ـت ـيــح لـ ـق ــوى خ ـ ــارج الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـتـ ـس ــرب ال ــى
داخــل العملية السياسية .فــي ظــل االنقسام
ال ـس ـيــاســي الـ ـح ــاد ،يـمـكــن لـكـتـلــة ضـئـيـلــة أن
تشكل فرقًا داخل البرملان وتكسب دورًا يفوق
بكثير حجمها.
مــوقــف حــزب الـلــه تـجــاه ال ـحــراك كــان رصينًا
ً
وم ـع ـت ــدال رغ ــم ال ـق ـلــق الـ ــذي رافـ ــق الـلـحـظــات
األولـ ــى .لــم يتعامل ال ـحــزب مــع ال ـحــراك ككل
متسق وموحد ،ولم ُيستدرج للصدام املجاني
مع مطالب محقة أو أن يتبنى خطاب النظام
بل حافظ على خطابه الخاص .تدخل حيث
الـضــرورة ،صــوب على مكامن الشبهة ،أدرك
ضـعــف الـتـهــويــل األم ـيــركــي وح ـ ــدوده ،وتــرك
النظام تحت وطأة الضغط.
يـســاهــم ال ـح ــراك فــي تـســريــع وتـحـفـيــز حركة
ال ـت ـحــوالت داخ ــل ال ـن ـظــام ،ويــدف ـعــه ليصبح
أقل استقرارًا وأكثر تأثرًا بالرأي العام وأقل
قابلية للمقاومة .الضغط املـحــدود للحراك
على بنية النظام من الخارج لم يكن ليظهر
بهذه الفعالية لو أن النظام مستقر من الداخل.
ضغوط العماد عون بدعم من حزب الله على
بنية النظام من الــداخــل منح الـحــراك فرصة
ملـضــاعـفــة تــأث ـيــره بــأض ـعــاف قــوتــه الـفـعـلـيــة.
بتقدم التسوية الداخلية بني مختلف طبقات
النظام ،سيتراجع تأثير الحراك الذي ال بد له
من الحوار مع من يجدهم األقرب لطروحاته
داخ ــل الـنـظــام السـتـكـمــال مـعــركــة خـلــق ثغرة
تتيح لـقــواه الــولــوج الــى العملية السياسية
وفتح مسار إصالحي طويل األمد.
* باحث سياسي

ــظر اإلجابة
األســاب ـيــع األخـ ـي ــرة ،خـصــوصــا م ــع اعـتـمــاد
ق ــرار ال ـتــأج ـيــل ،دور مــؤسـســة الــرئــاســة في
تمرير القرار واعتماده .فمن املؤكد أن رئيس
السلطة قــرأ تــداعـيــات الــدعــوة ومالبساتها
وردود الفعل عليها ،بدءًا من الدائرة الدولية
ً
إلى اإلقليمية ،وصوال إلى املحلية .بخاصة
أن صعوده ملنبر هيئة األمم املتحدة بعد أيام
قليلة ،كممثل للشعب الفلسطيني «منظمة
وسلطة» وهو يعاني -في حال التأم املجلس
بصفته التمثيلية الناقصة -من تشققات في
الجسد السياسي ناهيك عن التمزقات في
الجغرافيا الفلسطينية ،سيضعف من وزنه
السياسي.
إن مـ ــن ي ــري ــد أن يـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـش ـعــب
والقضية مــن على أهــم منصة دولـيــة يجب
أن يكون الشعب بغالبية قواه ،متحد خلفه.
إن وص ــول مــؤسـســة إل ــى الـقـنــاعــة بـصــواب
ت ــأجـ ـي ــل االن ـ ـع ـ ـقـ ــاد مل ــوع ــد ي ـ ـحـ ـ ّـدد ب ـمــوعــد
أق ـصــاه ثــاثــة أش ـهــر ،قــد اسـتـجــاب للحالة

الــداخ ـل ـيــة ف ــي تـنـظـيــم ف ـتــح ،ول ــرف ــض قــوى
م ــؤسـ ـس ــة ل ـل ـم ـن ـظ ـمــة (الـ ـجـ ـبـ ـه ــة ال ـش ـع ـب ـيــة
والجبهة الشعبية –القيادة العامة ومنظمة
طالئع حــرب التحرير الشعبية -الصاعقة)
وحركتني أساسيتني في الواقع السياسي
والـ ـقـ ـت ــال ــي املـ ـي ــدان ــي (الـ ـجـ ـه ــاد اإلس ــام ــي
وحـ ـم ــاس) ومل ـئ ــات األعـ ـض ــاء ف ــي املـجـلــس،
وآلالف عـ ــدة م ــن ال ـن ـش ـطــاء واألك ــادي ـم ـي ــن
ّ
وص ــن ــاع الـ ــرأي ال ـع ــام ،املـطــالـبــن ب ـضــرورة
العمل على صياغة رؤي ــة وطنية مشتركة
مل ـ ـجـ ــاالت الـ ـنـ ـض ــال ال ــوطـ ـن ــي وم ــؤس ـس ــات ــه
ك ــاف ــة ،ب ـعــد ع ـق ــود م ــن ال ـش ـلــل والـتـهـمـيــش
_س ـي ــاس ــة رس ـم ـيــة إلع ـ ــاة ص ـيــاغــة ال ـ ــوالء_
لهيئات ونقابات (االت ـحــادات واملؤسسات
الـشـعـبـيــة) ،نــاهـيــك عــن ال ـخ ــروج ،مــن اللغو
املوسمي والثرثرة املتكررة التي نجدها في
الخطاب والبيان ،عن إعــادة تفعيل منظمة
التحرير وإحياء دورها!

مبادرة للفعل المباشر
إن املواقف االنتظارية التي يسعى البعض
إلب ـقــاء الـسـيــاســة الفلسطينية أس ـيــرة لها،
انـسـجــامــا وتـمــاهـيــا م ــع نـهــج «امل ـفــاوضــات
ح ـ ـ ـيـ ـ ــاة» و«ال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق األم ـ ـ ـنـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــدس»

إصرار البعض على دعوة
اإلطار القيادي الموقت لالجتماع
هو نوع من التمنيات
و«السالم االقتصادي ...املزيف» بما أشاعه
مــن أوه ــام كــاذبــة عــن «الــرفــاهـيــة والتنمية»
من خالل قــروض بنكية ،جعلت ،ليس دخل
مئات اآلالف من املواطنني ،رهنًا للبنوك ،بل
حياتهم بكاملها ،مــا وفــر بيئة استهالكية

شكلت عوامل إضعاف للتحركات النضالية
الوطني أو املطلبية.
إن إص ـ ـ ـ ــرار الـ ـبـ ـع ــض عـ ـل ــى دعـ ـ ـ ــوة اإلطـ ـ ــار
ال ـق ـيــادي املــوقــت لــاجـتـمــاع ،عـلــى افـتــراض
قدرته على انتشال الحالة املحزنة للمنظمة
ومــؤسـســاتـهــا ،هــو نــوع مــن التمنيات ،ألن
إحياء وتفعيل ذلك اإلطار ،يتطلب توسعته،
ب ـ ــإش ـ ــراك قـ ـ ـي ـ ــادات مـ ــن الـ ـتـ ـح ــرك ال ـش ـبــابــي
امليداني املستقل ،في القدس والضفة وغزة،
ومن نشطاء التجمعات في مناطق اللجوء
واالغتراب ،وفتح امللفات األساسية الراهنة
بـعــد مـمــارســة الـنـقــد للمرحلة الـســابـقــة من
أجـ ــل رسـ ــم خ ـط ــة ط ــري ــق ،ت ـش ــارك ـي ــة ،ت ـلــزم
ك ــل األط ـ ـ ــراف ال ـت ــي ت ـش ــارك ف ــي صـيــاغـتـهــا
ورسمها ،من خالل االتفاق على عدد أعضاء
املجلس الحالي ودعوتهم لعقد آخــر دورة
لـ ــه ،ت ـم ـه ـي ـدًا إلقـ ـ ــرار آل ـي ــة ج ــدي ــدة لتشكيل
املجلس الجديد.
* كاتب فلسطيني
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