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 .  إلى الَعَرائِن  من الحركات فلسطينمدخل نظري: أوًلا

لعديد من التحوالت على بنياتها  برزت الحركات االجتماعية في أوروبا في المجتمع الصناعي، وجرى ا

أ من  وربما  ونظرياتها،  االجتموأفكارها  الحركات  بردايم  في  التحوالت  بردايم هم  من  تحولها    اعية 

إلى إ  الطبقية  وخصوص  البنيوية  الفعل،  األبرز  لى  التحول  اآلا  تورين  الذي سكه  "الذات  ن  بمفهوم 

و  الهيمنة  ترفض  التي  القيود. تالفاعلة"  من  يكون    1تحرر  الحركات  التع  باإلمكانوحتى  على  رف 

موعة من نها جهد جماعي منظم بفعل مجليز تيلي بأرد وصفها تشااالجتماعية بشكل إجرائي فق

لى  وتسعى إ  ووسائل تعبئة،  ،رية ومكونات فك  ،عناصر ،  اتسياس،  هدافذين لديهم أالمشاركين، ال

يرى جاسبر أن    2ولها قوام يتمثل في )الحملة، ذخيرة الحركات االجتماعية، مظاهر الوقفة(.  التغيير،

األنواع الثالثة لتعامالت الناس تتمثل في: اإلرغام )أسلوب الجيوش والعصابات(؛ المال )أسلوب  

 3جماعات المصالح البيروقراطية(، الكلمات واالقناع )أسلوب الحركات االجتماعية(.

ت أ  فسيرعند  يتبين  االجتماعية  الحركات  يملي  قوام  ومنظم  عام مستدام  الحملة: هي مجهود  ن 

ذخيرة الحركات االجتماعية في نماذج العمل    وتتمثلمطالب جماعية على السلطات المستهدفة.  

وكراسات    ،وبيانات  ، راتيومس  ، واعتصامات  ، ولقاءات عامة  ، الساسي من خلق جمعيات وتحالفات
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  ا وخصوص  وض الوقفة فهي تمثيل المشاركين جملة من الصفات العامة الموحدة  وغيرها، أما عر 

شارات مماثلة زي موحد..  (، الوحدة )، وحضور شخصيات مؤثرة ورجال دين.. الخالجدارة )الوقار

  ، التضحية   السيئة،(، االلتزام )مشاركة رغم الظروف  ، عدد التواقيع.. الخالشوارع(، العدد )ملء  الخ

ال تعمل الحركات االجتماعية كتحركات فردية بل كمحالت تفاعلية؛ تجمع    4ومقاومة القمع... الخ(. 

الحركات ثالث أنواع من المطالب برنامج وهوية ومكانة؛ تؤكد الحركات السيادة الشعبية؛ تعتمد 

تعم مدبرين سياسيين؛  على  والتشبيكالحركات  النمذجة  على  الحركات  والتعاون؛  وا  ل  التصال 

االجتماعية كمؤسس إالحركات  تتحول  أو  تخبو  أو  تختفي  أن  يمكن  لى شكل سياسي  ة مخترعة 

لى  النقابات، االتحادات( تسعى إمثل  لحركات االجتماعية القديمة ) وحسب جيمس جاسبر ا  5جديد. 

 6. واالصالح التغييرإلى اعية الجديدة تسعى االستحواذ على الدولة، بينما الحركات االجتم

بيات أن المزاوجة بين النشاط السياسي وممارسة الحياة اليومية يسمى "الالحركات    آصف  بين

الجمعية لفاعلين غير جمعيين، فهم يجسدون   الالحركاتو،  7اجتماعية" اجتماعية هي "األفعال 

ممارسات مشتركة ألعداد كبيرة من الناس العاديين الذين تؤدي أنشطتهم المتشابهة والمتفرقة 

إلى   نفسه  الوقت  وأفي  حتى  كبير،  اجتماعي  تغيير  موجهة  إحداث  الممارسات  هذه  تكن  لم  ن 

ا أو بتنظيمات. إن مفهوم الحركة يتضمن أن يتوفر في الالحركات  بأيديولوجية أو بقيادات معترف به

عناصر مالئمة ومرتبة على الطريقة التي توجد بها في الحركات االجتماعية، ومن ثم فإن   8اجتماعية

  9الالحركات اجتماعية تشكل كيانات متميزة عن الحركات االجتماعية." 
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روق بينهما فقد بينها بيات: "الالحركات اجتماعية أو أما سمات الحركات والالحركات اجتماعية والف

األفعال الجمعية للفاعلين الذين ال تربط بينهم رابطة جمعية، تميل إلى أن تتوجه بالفعل وليس  

كبير"  تكون هادئة بشكل  القادة هم من    . باأليديولوجية، وهي  فعادة  االجتماعية  الحركات  أما في 

طات لتحقيق مطالبهم، أما الفاعلون في الالحركات فهم ال  يحتكرون التجمعات للضغط على السل

وإنما يمارسون سياسة التغيير عبر أفعال مباشرة ومتنوعة. يمارس    ،يمارسون سياسة االعتراف

الفاعلون في الحركات االجتماعية أفعاال  خاصة للحراك واالعتراض يتجاوز روتين الحياة اليومية، أما 

يج من ممارسات تختلط بالممارسات العادية للحياة اليومية. وهذه  الالحركات اجتماعية فهي مز 

الممارسات ال تنجز من خالل جماعات صغيرة من الناس يعملون على الهامش وإنما ممارسات  

قوة الالحركات اجتماعية  ، إن  للحياة اليومية ينجزها ماليين من البشر وإن كانوا متفرقين هنا وهناك

  10لكبيرة.تعتمد على قوة األعداد ا

يختلف   الفكرية  كثير    11الحراك ال  الناحية  من  الالحركات  على  لتلك ا  واضحة  هوية  توجد  ال  كونه 

لحراك كون  كثر من ات تكون أقوى وقادرة على التغيير أ شكال االحتجاجية، لكن ممارسة الالحركااأل

العالقات السلبية وشبكة العالقات اإليجابية   شبكةوتفعيل    ،عداد الكبيرةالالحركات تركز على األ

كات وحركات اجتماعية   ،وتعمل بمنطق الشبكات    الفعل   قط؛ لكنها تعمل بمنوتنخرط داخلها حرا

تعلي من صوت   أي  وبال أيديولوجيا محددة،  ،الفعل وليس البنية  ق، وبمنطلاعوليس الف  الجماعي

الفردين الفاعلين  صوت  من  كثر  أ الجماعية  الجماعيينأ  الممارسة  والهوية  و  للثقافة  ويكون   ،

المجتمعية بالبنيات  مناط  دور  هو  مما  كثر  أ التحريك  في  دور  بمنطق    الجمعية  تعمل  التي 

 .  االيدولوجيا

االجتماعي الحركات  ظاهرة  تصاعد  من  الرغم  والالحركات  ةعلى  كات  أن   والحرا إال  فلسطين؛   في 

  بالفعل السياسي الحزبي، أي أن الحزبية كمبنى وممارسة ا مرتبطة بشكل مباشر أو غير  هجميع

أشكال    ومخيلة سوسيولوجية وسياسية وأخواتها من  االجتماعية  الحركات  جوهر  في  تكمن  هي 

ن تنافر بي  األفعال االحتجاجية. وعند التحديق في فلسطين يمكن القول إن هناك تالصق وأحيان ا
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السياسية،   والحزبية  االجتماعية  كية  أحدالحرا يكمن في    لكن  االجتماعية  كية  الحرا شروط نهوض 

؛ من أحزاب ومؤسسات حزبية وفاعلين حزبيين  استنادها على الظهير الحزبي وفواعله المتعددة

ا ا وثقافي  ا وسياسي  ا وتنظيمي  . حتى أن  ومدبرين حزبيين، أي االعتماد على الماكينة الحزبية إعالمي 

ف  العرائنية مثل عرين األسود  الحزبيةظاهرة  أو ما فوق  الحزبية  نابلس هي امتداد للظاهرة  أو    ي 

، حتى لو  دواتهاوانشطتها وخطاباتها وألكن عمادها التأثر بالفصائل واألحزاب    12، الفصائلية الجديدة

 .اختلفت عن الحزبية في المبنى إال أنها تتشابه معها في الهوية والفعل والمعنى

 

ا.   وتأثيرها في الحقل السياسي الفلسطيني في الحالة الحزبية ثانيا

هيمنة  ،2006وحتى عام    1968ي منذ عام  هيمنت حركة فتح على الحقل السياسي الفلسطين

بشرعيات    وأدارت الحقل السياسي  منفردة أو ضمن توازنات بالغلبة وتحالفات معقدة ومتعددة،

الثورية الشرعية  منها  ومبدأمختلفة  البنادق  ،  غابة  الديمقراطية  والحق    ،ديمقراطية  بالشرعية  ا 

  ميكانيزمات   ضمن  13ي، المستحدثة وفق وصف هشام شراب بوية  واأل  بوية، والزبائنية واألاالنتخابية

التسلطية   لدولةاواقترضت أدوات    ،تثبيت الشرعيات والحكم وإدارة المعارضة واحتوائها  وأليات

بعد توقيع  14التي تتمفصل وفق خلدون النقيب في الهيمنة على االقتصاد وقوى المجتمع المدني.

المنافسة بين تيارات    كانت  ، أجهزة دوالنيةلو ونشوء نظام سياسي فلسطيني، وتشكل  اتفاقية أوس

وأ فتح  لكن  المعارضة  أطياف  نصارها وبعضحركة  المجلس   الضعيفة؛  انتخابات  لحظة  شكلت 

الفلسطيني  2006التشريعي سنة   الحقل السياسي  المنافسة ما بين أومس  ، نقطة تحول في  لة 

الفلسطينية،األحزاب   ولحقها    والتنظيمات  التشريعية،  االنتخابات  في  حماس  حركة  بفوز  توجت 

ومنافسة واقصاء لم يشهد  استقطاب  سس لحالة  ا وأما زال مستمر    2007انقسام سياسي سنة  
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قبل   حدتها من  الفلسطيني  السياسي  السياسي  الحقل  االنقسام  تصاعد  ديناميات  حيث  من   ،

 15.والجغرافي ما بين فتح وحماس وسلطتي الضفة وغزة

أ األخيرة  يرى جميل هالل  الثالثة  العقود  إ ن  الفلسطيني، وذلك  أدت  السياسي  الحقل  تفكك  لى 

الداخلية بعد اتفاقية أوسلو، وحالة    والتناقضات،  "إسرائيل"  االستيطانيبفعل تغول دولة االستعمار  

وبين هالل أن حالة االستقطاب في    16وعامة الناس، واالنقسام السياسي.  االغتراب ما بين النخبة

، وقد  2007الحقل السياسي الفلسطيني هي سابقة لالنقسام السياسي ما بين فتح وحماس عام  

في حالة الفوضى في الحقل السياسي، ويعزو هالل حالة    ل  ج  ستقطاب وع  عجل االنقسام حالة اال

إ وهشاشته  الحقل  المؤ تأكل  شلل  المناطقسلى  التفتت  الفلسطينية،  السياسية   ي سات 

وبفعل هذا التفكك واالنحدار السياسي وظفت    17واالجتماعي، التدخل الخارجي اإلقليمي والدولي. 

أ  والجهوية  القبيلة والعشيرة   ،و فاعل اجتماعي وسيط ما بين سلطة "السلطة" والمجتمع كأداة 

وبسبب    18في حالة االستقطاب واالصطفاف االجتماعي السياسي في المجتمع الفلسطيني.تفعلت  و 

ُهمشت القوى    ،في المبنى السياسي واالجتماعي واالقتصادي للحقل السياسي الفلسطيني  لالخل

الموازية    ، النقابات واالتحادات ؛ مثل  وُهيمن  عليها  التضامنية وأضعفت  بالقوى  واستعيض عنها 

  19النقيب.  حسن  كالعائلة والقبيلة والجهوية وفق توصيفات خلدون

الح  اضمحالل  حالة  شاهين  خليل  السياسية  يوصف  الحياة  "إن  بقوله  التقليدي  السياسي  قل 

كثر من عقدين عملية معقدة الفلسطينية شهدت  أشبه بمحاولة )حشو( الحقل السياسي  طوال أ

بتشكالته السياسية القديمة والجديدة ضمن النظام السياسي المفصل على مقاس اتفاق أوسلو  
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صالحيات والوظائف وخطاب الدولة الزائف،  والسلطة التي أنتجها، من حيث البنية والمؤسسات وال

من دون أن تنعكس التغيرات في مكونات الحقل السياسي على موازين القوى وأحجام التشكيالت  

السياسية ضمن النظام السياسي، ومن دون أن يفرز الواقع الجديد لهذا النظام، في المقابل، بنى 

قل السياسي للمنظمة، إذ تحولت حركة فتح  حزبية، أو قوى سياسية جديدة، خارج إطار نموذج الح

كتنف االرتباك وااللتباس موقع الفصائل اليسارية ودورها، والتي أصبح   إلى حزب السلطة، بينما ا

 20ا معارضة في سلطتين تسعى كل منهما لفرض شروط لعبتها أو هيمنتها السياسية".بعضها الحق  

بمقو  يفسر  واأل  الت سوسيولوجيةوهذا  األبوي  النظام  بطبيعة  المستحدثةمرتبطة  )هيمنة    بوية 

إ، وفكرة الدولة التسلطية التي تتمالقائد/ الذكر(   -األب لى  فصل في المبنى االقتصادي وتتسرب 

المجتمع المدني ومؤسساته، وانعكاس لهشاشة الدولة )السلطة( المرتبطة بطريقة جدلية بهشاشة  

 .التمثيلية لقواها وقواعدها الشعبية وضعف قدراتها القوى االجتماعية

اليسارية   األخرى  القوى  وفشلت  وحماس،  فتح  حركتي  بين  استقطاب  حالة  االنقسام  شكل 

لتيار   نموذج  بناء  في  المبادرات  من  وعدد  كات  والحرا المدني  المجتمع  ومنظمات  والديمقراطية 

ر على تجاوز االنقسام، وكسر  عام قاد  رإطاأو التوحد في بوتقة حزبية أو جبهوية أو االنتظام في    21ثالث، 

ع  هيمنة كذلك حركتي فتح وحماس  الفلسطيني،  السياسي  المشهد  القوى  فشلت  لى  في    تلك 

كهم في الهي  بمبدأ تين  كرإقناع الح ن الحركتين تعمالن بمنطق منة السياسية واتخاذ القرار، مع أاشرا

،  ، في توظيف "أحزاب الكنبة" والزبائنية السياسية واالقتصادية  بوية المستحدثةواأل  التوازن بالغلبة

والفحيجة"، و"السحيجة  السياسية    والمستوزرين  بإشغال  التقليديةوالقوى  إال  الفاعلة  حيز    غير 

االفراغ السمها وتاريخها، وهي   ا واجتماعي  ا، وال تحمل من الفاعلية    قوى قليلة المروة سياسي  وشعبي 

معنوي ا    ، محصلة قوتها السياسية والفيزيائية صفرعدد وإحصائها كرقم و  السياسية سوى اسمها

ا  . وميداني 

المعارضة   التغيير على مستوى  الحزبية والمؤسساتية، أو هشاشة  ما يؤكد هشاشة  أطر فواعل 

السياسي  الحقل  في  الفاعلة  األحزاب  من  العديد  تمكن  عدم  الفلسطيني،  السياسي  الحقل 
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نتخابات المجلس التشريعي التي  ها العام، على تشكيل قائمة انتخابية الالفلسطيني بشخصية أمين

ا لخاطب وممارسة القرون  ؛ كونه يمثل مقولة "أنا الحزب" استبطان  2021في عام  أو ألغيت  جلت تأ

التوحد في قائمة ائتالفية تكون   والمؤسساتية. وفشل عدد من األطر الحزبية  "أنا الدولة"   الوسطى

)في حال جرت    مقنعة للناخبين في انتخابها، حتى تتجاوز نسبة الحسم وتنافس التيارات الكبرى

القوائم  االنتخابات( تعدد  يعكس  وربما  حالتين  36.  إيجابية  :قائمة  باب  ،األولى  في   من  الرغبة 

تعكس حالة   ، سلبية ي؛ والحالة الثانيةد دماء النظام السياسي الفلسطينالمنافسة والتغيير وتجدي 

والوهن المنافسة  والتذرر   التشظي  القوى  ميدان    لدى  السياسي  النظام  في  ترى  للتنافس التي  ا 

النتائج بعد  التحالفات  في  والزبائنية  االستزالم  حالة  أحيان  في  وتعكس  دور    واالكتساب،  للعب 

ون "بيضة القبان"؛ سواء في الممارسة  "بيضات القبان"، ألن وال قوى أخرى امتلكت قدرة أن تك

 .السياسية أو االجتماعية أو االنتخابية

مركزيين ن المنافسة الحقيقية هي بين تياري  أ  2006انتخابات المجلس التشريعي    ت نتائج س كع

خذ  لبة في جامعات الضفة الغربية، ونألس الطامج  بعض  فتح وحماس، وهذا ما تؤكده انتخاباتهما  

نموذج   اعتمادا على ذلك؛ وسبب  انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت مؤشر  نموذج  

الطلبة  مجلس  العملية    انتخابات  فيها  تمر  التي  الديمقراطية  األجواء  لطبيعة  بيرزيت  جامعة  في 

)إسالمية    الكتلة الطالبية  غالبيةاالنتخابية مع هامش تدخالت أقل من الجامعات األخرى، وانخراط  

  واالقتصادية ومشاركتها في االنتخابات، تنوع الطلبة من الناحية االجتماعية والسياسية    ارية(ويس

أن   2022والثقافية والجغرافية. تعكس نتائج انتخابات مجالس الطلبة منذ االنقسام وحتى عام  

وبين   فتح(  )شبيبة  عرفات  ياسر  كتلة  بين  هي  الحقيقية  )شبيبة  إلا  الكتلةالمنافسة  سالمية 

، وبعضها حافظ على عدد ية الفصائل دون القدرة على الفوز، وبقيت الكتل الطالبية لغالباس(حم

لم تستطع تشكيل كتلة طالبية لخوض انتخابات    وأطر طالبية أخرى مقاعده من سنوات ولم يتقدم،  

 .-في حين أن لها تمثيال  في قمة الهرم السياسي– مجلس طلبة



  2020تبين بعض المؤشرات األولية التي نشرها مركز البحوث السياسية والمسحية خالل عام  

عام   األ  2022وحتى  في  وحماس  فتح  بين  الفوارق  انتخابات أن  حصلت  حال  في  متقاربة  وزان 

 22تشريعية: 

نسبة  نسبة فتح  تاريخ اًلستطالع  رقم اًلستطالع 

 حماس

  الفرق في النسبة 

استطالع رقم 

85 

 % 2 % 32 % 34 2022أيلول  20

استطالع رقم 

84 

 %1- % 36 % 35 2022حزيران  28

استطالع رقم 
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 % 6 % 36 % 42 2022آذار  22

استطالع رقم 
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 %3- % 38 % 35 2021كانون األول  14

استطالع رقم 
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 %5- % 37 % 32 2021أيلول  21

استطالع رقم 

80 

 %11- % 41 % 30 2021حزيران  15

استطالع رقم 
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 % 13 % 30 % 43 2021آذار  23

استطالع رقم 

78 

 % 4 % 34 % 38 2020كانون األول  15

استطالع رقم 

77 

 % 4 % 34 % 38 2020أيلول  15

 
الرابط:   22 على  والمسحية،  السياسية  البحوث  الفلسطيني  المركز  صفحة  زيارة  يمكن  االستطالعات،  على  لالطالع 
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استطالع رقم 

76 

 % 2 % 34 % 36 2020حزيران  23

 % 1 % 35 % 36 استطالعات   10خر معدل  أ

 

ن هناك تقارب كبير في أوزان حركتي فتح  أ 2022-2020تبين نتائج االستطالعات خالل السنوات 

حاالت تقدمت   6استطالعات هناك    10وحماس، وأن القاعد الشعبية شبه ثابتة لكل حزب، وخالل  

مرات تقدمت حماس على فتح، لكن المعدل العام لوزن التيارين خالل   4فيها فتح على حماس، و 

% في حال وقوع انتخابات  36حصلت فتح على نسبة  ا حيث  السنوات الثالثة األخيرة متقارب جد  

%. وهذا يؤكد أن  35استطالعات، وحصلت حماس على معدل عام    10تشريعية كمعدل عام ألخر  

الس التحالفات  طبيعة  فيها  يؤثر  وما  متقاربة  واالقتصادية؛  األوزان  واالجتماعية  جانب  إياسية  لى 

  مل الشعبي والمقاوم يؤثر على شعبيته ومكانته الظروف السياسية العامة وانخراط كل تيار في الع 

 . وحضوره السياسي واالجتماعي

ت وحماس  فتح  حركتي  زالت  انتخابات  ما  وعلى  الفلسطيني،  السياسي  الحقل  على  هيمنان 

اليسارية دور   المعارضة  المهنية، وتلعب أحزاب  المدني والنقابات  المجتمع  ا في تعزيز  مؤسسات 

تغيير جوهري على أوزان حركتي   في الحقل السياسي الفلسطيني. لم يجر  هيمنة التيارين الكبيرين  

)الكتلة   ن هناك قاعدة انتخابية وجماهيريةي المجتمع الفلسطيني، ومؤشر ذلك أفتح وحماس ف 

لكل حركة شبه ثابته، يتم استثمارها في المعارك السياسية واالجتماعية واإلعالمية، لكن    الصلبة(

في  أوزان كل حركة على حداوالملفات السياسية تخصب وتزيد    المقاومة  هناك عوامل أخرى مثل

ا؛ ظروف معين ؛ لكن هذه العوامل تؤثر في جمهور المناصرين والكتلة الصامتة والمعوميين سياسي 

 . وال تأكل من الكتلة الصلبة لتك األحزاب

ا.   والديمومة كات: سؤال الفشل ا كات، الالحركات، والحر الحرثالثا

يرى جاسبر أن غالبية االحتجاجات تفشل ولكن غالبية دراسي الحركات االجتماعية يدرسون النجاح  

نما فشل عن تحقيق كل  ؛ وإا مدوي  ربما أن االحتجاجات تفشل ليس فشال    23وال يركزوا على الفشل. 
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و التغيير الجزئي وليس التغيير أ  األهداف، كون طبيعة الحركات االجتماعية الجديدة تنشد اإلصالح

الكلي، في حين أن الالحركات اجتماعية هي تعمل عندما تستشعر الخطر، وبسبب تركيبتها بدون  

راس وقيادة مركزية فصعب احتوائها أو تحييد قياداتها، لذلك تبقى تعمل من اجل التغيير وتحقيق 

ا تفشل بسبب هشاشتها كات أيض  البنيوية على مستوى المطالب    المطالب كاملة. في حين الحرا

  24والخطاب والممارسة. 

واالقتصادية  االستعمارية  والهيمنة  الرأسمالية  الطبقة  تجذر  من  الرغم  على  الخالدي  رجا  يقول 

وتبرز أولوية    25الوطنية إال أن النضال الوطني يبقى هو الطاغي على النضال االقتصادي واالجتماعي. 

وهذا يجعل أي حراك مرتبط    في السنوات األخيرة بشكل ملفت.الوطني على المطلبي والمعيشي  

بقضايا مطلبية معيشية ينتهي بالفشل سواء بتلبية مطالبه أو بااللتفاف عليه واجهاضه أو وأده في  

كية الوطنية سواء على شكل حركة أو حراك أو الالحركة أو   المهد قبل الخروج إلى الميدان. فالحرا

كية العرين في الغالب يشكل ظ كية سياسية داخلية، والحرا كبر من أي حرا اهرة مؤثرة، وتأخذ صدى أ

الذخيرة   ناحية  من  اجتماعية  كحركة  بقوامها  مرتبطة  كثيرة  ألسباب  تتعثر  الداخلية  السياسية 

الحركات   سوسيولوجيا  أفكار  من  وغيرها  االقناع  أساليب  واستعمال  والحملة،  الوقفة  وعروض 

كية ا لمرتبطة بالحركات االجتماعية مثل النقابات واالتحادات فإنها تنجح أحيان ا االجتماعية. أما الحرا

الضمان   وقانون  المعملين،  وحراك  لألطباء،  الطبي  العصيان  أمثلتها  ومن  أخرى  في  وتفشل 

تلك  وذخيرة  والتنظيم  باالقناع  مرتبطية  بمسال  مرهون  والفشل  النجاح  إن  وغيرها؛  االجتماعي 

كات وحمالتها وعرو   ض الوقفة.  الحرا

 26تربك العالقة الجدلية ما بين هشاشة الدولة وهشاشة المجتمع وفق ما أطرها عبد االله بلقزيز، 

الفلسطيني المجتمع  التحرك والتغيير السياسي واالجتماعي في  ؛ وذلك بسبب هشاشات  أفاق 

والس والمعارضة.طلالمجتمع  لقد    ة  هالل  الناس  يقول  ثقة  عدم  على  السياسية  "ترتب  بالنخبة 
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واالتحادات   األحزاب  خالل  من  الجماعي  التحرك  سبل  فقدان  من  شيء  الرأسمالية  والطبقة 

األ  الشعبية والمنظمات  المهنية  إعالمية والنقابات  مكاتب  إلى  دورها  هذه  اختزلت  أن  بعد  هلية، 

المنظمة. لذا لجأ  وخدماتية وزبائنية متغافلة عن تاريخها النضالي، ومرتدة عن قاعدتها الجماهيرية

كات الموقعية والمطلبية والفردية المباشرة..."  كات    27الناس إلى أشكال من الحرا أي أن بعض الحرا

ومتذررة مشوهة  ولدت  واالجتماعي  السياسي  النهوض  وربما  ومحاوالت   ، " انعكاس    لألرق هي 

ن جزء  واالقتصادية. أي أظية االجتماعية  وحالة التيه السياسي والتش  ،28بلغة أباهر السقا  الهوياتي" 

واالجتماعية   السياسية  المنظومة  عباءة  من  تخرج  لم  والتغيير  والحراك  النهوض  محاوالت  من 

؛ وربما هذه من شرور  ولم تحدث قطيعة معها، وإنما عملت في مجالها وفلكها   ، واالقتصادية القائمة

،  التي تنشط فيها قوى السلطة والنخب الحاكمة ؛ التي تعمل في ذات المهاداتومثالبها المعارضة 

تنشد   التي  اإلصالحية  االحتجاجية  والمحاوالت  والحركات  كات  الحرا الغالب  في  يفشل  ما  وهذا 

 التغيير على ذات المسافة مما هو قائم. 

بدنا نعمر"؛ أي أعطى الملتقى  -بدنا نحرر  -نغيرالديمقراطي شعار "بدنا   الوطني  ىالملتق  رفعلقد  

، وهذا يلمح إلى )وفق ما ورد في الشعار أعاله( أولوية على التحرير و المجتمعيغيير السياسي أالت

المركزيأ الهدف  معها  ن  والتكيف  السياسية  العملية  دخول  من    للملتقى هو  التغيير  ومحاولة 

التغييرداخلها ورد  فقد  والتعمير  ،  التحرير  شعارات  اعالن  قبل  من  ونيف  عام  من  كثر  أ وبعد   .

متابع، وهذا مؤشر على    ألف  9.5ملتقى لم يتجاوز عدد متابعي صفحة الملتقى على الفيسبوك ال

انتشار   تلق   لم  الملتقى  تجربة  واسع  أن  الفلسطيني ا  المجتمع  فئات  في  وخصوص    ا  ا  وأوساطه 

االلكترونية االجتماعية  الوسائط  في  وتتفاعل  تتمركز  التي  في  الشبابية  الحال  وكذلك  منشورات  ، 

ات أخرى عند مقارنة عدد المتابعين في منص  ، بالعشرات فقطفحة تلقى تفاعال  صالملتقى على ال

يتبين أن الملتقى لم ينجح في ترويج   ؛سواء لمؤثرين أو صفحات إعالمية أو غيرها  على الفيسبوك

األ  أفكاره اختراق  يستطع  لم  كذلك  اإلوبثها،  ومنوساط  الشبابية،  التفاعلية  أن   عالمية  المعلوم 

هشاشة تجربة الملتقى   الشباب هم نصرة أي قوى اجتماعية تسعى للتغيير، وتلك مؤشر تعكس
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، وعلى مستوى التغيير ولفت االنتباه في البداية على المستوى اإلعالمي والسياسي والجماهيري

ت االجتماعية هم مرتكزات عمل الحركاويعتبر الكالم أو الخطابة أو االقناع أحد أ  . قبل أي عمل أخر

وفق جيمس جاسبر، فهو يشدد على الخطابة في االقناع، ويقول "تسعى الحركات االجتماعية، شانها 

شأن الخطيب الذي يخطب في ميدان عام، للوصول إلى جماهير المستمعين والمشاهدين وتحاول  

 29" ...إقناعهم بأن يشعروا، أو يؤمنوا، أو يتصرفوا بطريقة معينة

الملتقى برنامج إعادة بناء النظام السياسي ومحاربة الفساد وتعزيز الصمود والتصدي  يطرح  كما  

الوطني  االستقالل  وإنجاز  البرنامج 30الستعمار  أن  يبين  والبرنامج  الخطاب  هذا  في  التدقيق  إن  ؛ 

ء من مؤسسات النظام السياسي أو المطروح ال يختلف عن الخطابات الرسمية الفلسطينية سوا

وهذا ما يشير اليه جاسبر "أن معظم    قياداته وحتى ال يختلف عن خطاب حركة فتح ذاتها.و  رموزه أ

ثير القوي على الدولة، وليس في االستحواذ سعى إلى التأاضر تلوقت الحالحركات االجتماعية في ا

لفعل  وهذه األفكار اإلصالحية أحيانا ال تلقى اهتمام القواعد الشعبية للتحرك، وال تحدث ا  31، عليها"

  كون الجماهير تستشعر الخطر وفق نموذج الالحركات اجتماعية.  ياالحتجاج

ك  والحرا االنتخابية  القوائم  تجربة  بخصوص  تأجيل    اتأما  بعد  عنها  والمنبثقة  لها  المشكلة 

كات رؤية نضالية سوا و على  ء على المستوى المطلبي والسياسي أاالنتخابات، لم تطور تلك الحرا

الشعاراتيةالمستوى   الخطابية  الصوتية  الظاهرة  وبقيت حبيسة  النضالي،  الخطابة  الوطني  ، دون 

واالقناع المستند على أسس الحركات االجتماعية وقوامها من )الحملة، ذخيرة الحركات االجتماعية،  

كبر مؤشر على وهن تلك الحركاتمظاهر الوقفة( ا، فشل تلك  ا وجماهير  وعدم تجذرها مجتمعي    ، وأ

االنتخابات، وعندما تمت الدعوة  ركات والقوائم في تجييش الشارع الفلسطيني ضد قرار تأجيل الح

ي العام  والتأثير على الرألم تنجح تلك التظاهرة في الحشد  ،ضد القرار على دوار المنارة لى التظاهرإ

با ذلك؛  ربما  ويفسر  والشعبي،  فاعلين  رتالرسمي  أو  بفاعل  والقوائم  الحركات  تلك  داخل  باط 

وبناه وقواه االجتماعية   ا لشرائح المجتمع الفلسطيني، وال يجسد الحراك انعكاس  و الحراكأ  ةالقائم

والشعبية إتحوال،  واالقتصادية  جماعي  فعل  من  االحتجاج  شكل  في  فعل  ل  أو  فردي  فعل  لى 
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اجتماعية المصالح وليس عالقات  تربطها  بنيوية  جماعتي )جماعة صغيرة  تلك  شبكية  (، فشل 

والعشيرة كقوى عاملة    كات والقوائم في  التحالف مع القوى الموازية مثل العائلة والطائفةا حر ال

المدني وأطره وشبكاته  المجتمع  بين  في ظل هشاشة  ما  والترابط والتشبيك  التنسيق  ، هشاشة 

والتفاعل الحشد  القادرة على  المدني  المجتمع  كات  .الحركات ومنظمات  الحرا ال    طبيعة  ومبناها 

تجعلها قوة فاعلة وإنما قوة معارضة، وهذا ما بينه عزم من سمات للحراك بالمعارضة والرفض  

  32والبراءة من الحزبية وضعف التمويل وغياب القيادات.

في ظل هذا الوضع  "  نفسها بما يلي:  بناء منظمة التحرير الفلسطينية  إلعادةالحملة الوطنية  تعرف  

فلسطينية جامعة تدفع باتجاه إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية من  نعلن عن إطالق حملة  

خالل إجراء انتخابات مجلس وطني جديد لكل الشعب الفلسطيني وإطالق زخم وطني بحيث يتم 

انتخاب قيادة جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية منبثقة من القاعدة الجماهيرية العريضة للشعب  

أماكن   الكارثية،   شاملة تواجده إلجراء عملية إصالحالفلسطيني في كل  أوسلو  لما خربته مسيرة 

متمسكين باللحمة الوطنية للشعب الفلسطيني ووحدة أرضه وبالثوابت الوطنية في التحرير وحق  

(، وهو أن 1968نحن مجموعة فلسطينية تؤمن بما انطلق منه ميثاقنا الوطني )  .تقرير المصير

رر وطني يناضل فيها الشعب الفلسطيني ضد االستعمار واالحتالل  القضية الفلسطينية قضية تح

الصهيوني، وقد تعزز نضاله بعد إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب  

الثابتة  والحقوق  الوطنية  القضية  تصفية  دون  حال  وفاعلة  قوية  منظمة  فوجود  الفلسطيني. 

ن اتفاقيات أوسلو، حيث تم تجزئة الشعب الفلسطيني للشعب الفلسطيني إلى أن وقعت في براث

إلى فلسطينيي الداخل والخارج، وتم تجزئة الوطن الفلسطيني، وأنشأت السلطة الفلسطينية كإدارة 

كات قائمة وسابقة ويعتمد على نبض    .مدنية تحت االحتالل يتقاطع مجهود هذه الحملة مع حرا

موا  ويعتزم  الحي  وضميره  الفلسطيني  ذات  الشارع  في  الجهد  أطياف   االتجاهصلة  كافة  وندعو 

وتبقى    .الشعب الفلسطيني إلى االنضمام إلى الحملة الوطنية إلعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية

ا أي تيار عليه  يختلفتعبر خطابية الحملة عن هم كل فلسطيني وال    33. " فلسطين هي البوصلة
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كأسلوب للتغير، كون الحمالت هي  شكال المركزي في جوهر الحمالت سياسي فلسطيني، لكن اإل

ا   ملهمة للتغير وليست أداة التغيير، كونها تعمل على اطالق الفاعلية التوعوية، وتأخذ الحمالت وقت 

تحتاج   تنجح  وحتى  وتنجح،  تبنى  القيادةإكي  أي    والمدبرين  لى  الشعبية،  والقواعد  ن  أ والخبرة 

الناحية   االجتماعي الحمالت من  التغيير  االجتماعية قاطرة  الحركات  السوسيولوجية تختلف عن 

ومطالب وأهداف  هوية  لها  التي  الحركات    والسياسي  ذخيرة  ا  وخصوص  للفعل  أداوت  ولها 

 . االجتماعية وعروض الوقفة بما تحويه من )الجدارة، الوحدة، العدد، االلتزام( 

  1300ي حين أن عدد متابعي الصفحة حوالي  مليون فلسطيني، ف   14تتحدث الحملة عن تمثيل  

ضد    جماهيري  كذلك فشلت الحملة والتحالف الشعبي للتغير، في تنظيم احتجاج مركزي  عضو.

وعند اجراء فحص أولي سريع لدى    اغالق السلطة الفلسطينية لمؤتمر الحملة والتحالف في رام هللا.

طلبة   من  مختلفة  وتخصص  جامعيينمجموعات  مختلفة  العلوم  لسنوات  تشمل  مختلفة  ات 

تبين   االجتماعية  والعلوم  تقريب    كنتيجةالطبيعية  من    أحدال  ة،  طالب وطالب   80ا من حوالي  أولية 

بناء منظمة    إلعادةالحملة الوطنية   بماهية أو اسم التحالف الشعبي للتغير وم  ل  ع  الطلبة قد سمع أو  

أالتحرير الحركة  ، مع  في  الطلبة نشطاء  أن غان بعض  الحركات  الطالبية، وهذا مؤشر خطير  لبية 

كات فشلت في أ  قناع. ركات االجتماعية وهو الخطابة واإلهم عمليات التأثير التي تقوم بها الحوالحرا

متابع،    300ال يزيد عدد المتابعين لصفحة الفيسبوك ف 34التحالف الشعبي للتغير هو حال  ؛كذلك

. ويعرف التحالف والمعلقينعشرات المعجبين    عجابت الصفحة ال تتجاوز مؤشرات اإلومنشورا

كات شعبية وطنية؛ مجموعات شبابية نسوية؛ شخصيات وطنية   الشعبي للتغير انه مكون من: حرا

في حين أن عروض الوقفة وذخيرة التحالف   .وكتل انتخابية؛ مجموعات سياسية مستقلة ونقابية

 نفسه. الشعبي للتغير ال تعكس هذا الزخم في تعريفه عن 

كثر من عقدين من الزمن، في عبد االله بلقزيز أزمة المعارضة  لخص   الذاتية في الوطن العربي قبل أ

عدد من السمات وهي: سياسة بال مشروع سياسي؛ قدرات تمثيلة متهالكة؛ االستتباع السياسي؛  
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األجنبي.  مع  المعارضة   35التعاون  أطياف  على  جميعها  أو  السمات  هذه  بعض  تنطبق  وربما 

وبناها   ومكوناتها  ذاتها  السلطة  على  بعضها  تنطبق  كما  الفلسطينية،  واالجتماعية  السياسية 

السياسية، وهذا ما يؤكد مقولة الورقة الرئيسية أن الواقع الفلسطيني يتمثل في هشاشة السلطة  

ا  .العالقة تبادلية بينهما ، وإنوفي هشاشة المعارضة أيض 

ا.   متطلبات التغيير: اإلصالح البنيوي  رابعا

الجذري من خارجها، ما  ما هي   التغيير  أو  المؤسسات  التغيير بين اإلصالح من داخل  متطلبات 

المقاربة األكثر جدوى إلحداث التغيير في ضوء المتداول حول عقد مؤتمر أو مؤتمرات شعبية، أو 

 حدة، أو جبهة إنقاذ/خالص وطني؟تشكيل جبهة وطنية مو

ن التجربة  أهمها: أعدد من األمور    علىالورقة فكرة اإلصالح من الداخل وتستند تلك الرؤية  تتبنى  

رير الفلسطينية وتثويرها كانت من الداخل، فبعد التح  التاريخية الفلسطينية في اإلصالح لمنظمة

لم تهدم المنظمات الفلسطينية المقاتلة منظمة التحرير الفلسطينية    1968سنة    ة الكرامة رك مع

إصالحها    جرىنما  ، وإوالشخصيات التقليدية األبوية الفلسطينية  لتي كانت تحت الهيمنة العربيةا

المحا جرى  حيث  الداخل؛  في    ةفظمن  المتمثلة  الفلسطينية  والمعنوية  السياسية  الكيانية  على 

، واستطاعت األحزاب والفصائل وفواعل  اعدة للوحدة الوطنية الفلسطينيةكق  منظمة التحرير آنذاك

في مساحة للوحدة الوطنية   االلتقاءالحقل السياسي والعسكري واإلعالمي والثقافي الفلسطيني  

 والعملية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية. 

الثانيأ النقطة  الداخل،  ما  من  اإلصالح  تدعم  التي  السياسي  إة  والحقل  الفلسطيني  المجتمع  ن 

هلية من عائالت  نى المدنية والحداثية )البنية األفي الب  من هشاشات بنيوية  يعانيان  الفلسطيني

و استبدال البنى القائم ببنى جديدة، قد  ، وأن أي محاولة للهدم أوعشائر وجهوية ما زالت صلبة(

كتسبت  و  ةا من المكاسب السياسي كثير    الفلسطينيينيفقد   التمثيلة والهوياتية والشرعية التي ا

  ممارسة والعرف والتقادم التاريخي.بال
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، إن أي اصالح من الخارج قد يؤدي إلى  اإلصالح من الداخل  بضرورةما النقطة الثالثة التي ترتبط  أ

 للفلسطينيينو مؤسسة تمتلك شرعية التمثيل حتى لو التمثيل اللفظي  عدم نهوض أي كيانية أ

في دائرة مفرغة في    الفلسطينيينا، وهذا يترك  ا وال حتى محلي  و دولي  ا ألعدم االعتراف بها عربي  ا  نظر  

إال انه تمثيل يمكن تعزيزه    ؛ ن صح تسميته تمثيل مبتورتمثيل، على عالت التمثيل الحالي أو أال

كمة في عمليات اإلصالح   من خالل اإلصالح الداخلي  .من أسفل إلى أعلىوالمرا

كذلك، هناك نقطة رابعة ترفض اإلصالح من الخارج أو اإلصالح من الداخل بالعنف، كون ذلك يزيد  

من تفسخ النسيج االجتماعي والسياسي الفلسطيني، وخير مثال ذلك االنقسام الذي ما زال يمثل  

إلى  تحتاج  ال  الفلسطينية  الحالة  أن  الفلسطينية، واعتقد  السياسية  الحالة  كبير ا في  شروخ    شرخ ا 

 . ، أو التأسيس لشروخ قادمة في المستقبلجديدة أو تفعيل شروخ سابقة

أ سنوات  مرحلةمنذ  بعد  ما  األقل،  على  الفلسطينيا  و  الساسة  وهن  ،النقسام  شاغل  اك سؤال 

ية حل السلطة أو إصالحها  ئتدور األمور في ثناحول مستقبل السلطة، وكانت  لمتابعين  والمحللين وا

ن ت ما تقدم به عزمي بشارة بالقول إالتحليالو  التشخيصات  دقوربما كانت أأو تغيير وظائفها،  

غير   فكرة  السلطة  أك،  واقعيةحل  شركة  ليست  السلطة  كشافةون  فريق  إو  شبكة  ؛  هي  نما 

ذا فإ  36وحل السلطة فكرة غير واقعية،   من،ورجال األمؤسسات ومصالح ومئات االف الموظفين  

  ،بموجب اتفاقيات سياسية   حديثة العهد وأسست  والسلطة  ،كان حل السلطة فكرة غير واقعية

من   قيصرية  والدة  األولى، ا  خاصرةوولدت  للكل    النتفاضة  تمثيلية  ليست  مؤسسة  والسلطة 

اطار   بناء  أو  هدمها  أو  المنظمة  حل  فكرة  فهل  الشتات،  وفي  ر  المستعم  الداخل  في  الفلسطيني 

آ أتمثيلي  أ خر هي  بالتأكيد اإلجابة  الرغم من منطقية  فكار منطقية؟!  نها أفكار غير منطقية، على 

دة انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني،  وتطوير مؤسساتها، وإعا اصالح منظمة التحرير وتفعيلها

ا عمليات التمثيل أو على األقل تمثيل الكل الفلسطيني بالمجلس الوطني  .كما كانت تجري سابق 

للكل   تمثيلي  فلسطيني  وطني  مجلس  وبناء  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  تفعيل  يتم  حتى 

مة وتفعيلها وعدم الهيمنة عليها ظالمن  إلصالح الفلسطيني، الجدير في البداية توافر إرادة سياسية  
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لى جانب توافر عقد اجتماعي وطني فلسطيني  من قبل أي فريق سياسي فلسطيني، إ  و اختطافهاأ

القاسم   الفلسطيني لعام    المشتركيكون  الوطني  الميثاق  الفلسطيني، واعتقد أن   1968للكل 

وقد اعادت ألساسية.  يصلح ليكون عقد وطني فلسطيني كونه عالج قضية فلسطين بسردياتها ا

من هبة الشهيد محمد أبو خضير وحتى   2014هبات اونتفاضات الشعب الفلسطيني خالل األعوام  

االعتبار للكل الفلسطيني في كل امكان تواجه، وعاد وهج الهوية الجماعية الفلسطينية   2022هبة 

كدت انها عصية على كل محاوالت التفتيت والتجزئة والتكسير.   التي ا

أ على    اإلصالحن  كما  مثال  وخير  أعلى،  إلى  أسفل  ومن  الشعبية،  والقواعد  الميدان  من  يكون 

الفلسطينية   واالجتماعية  السياسية  للظاهرة  والميداني  السياسي  واإلصالح  النهوض  محاوالت 

الوطني،   والبعد  اليومي  الحياتي  جنينببعدها  وكتيبة  األسود  عرين  على  ظاهرة  تتفوق  كظواهر  ؛ 

وتنشد خطاب   تلك  بعيد    اجمعي    اوطني    االحزبية،  وتتبنى  الضيقة،  والفئوية  والتكفير  التخوين  ا عن 

الممارسة والفع للتغيير واإلصالح. وهناك مثال  الظواهر مدخل  الظواهر  آل  خر سابق لمثل هذه 

المستوى   على  جماعي  وطني  بناء خطاب  في  بيرزيت  جامعة  في  الطالبية  الحركة  محاوالت  وهو 

والتفتت والهشاشات األخرى، ونبتت حول تلك    االنقساملطالبي داخل الجامعة لمحاربة ظواهر  ا

في    الظاهرة الفلسطينية  العامة  الفضاءات  في  تنشط  وشبابية  طالبية  كات  حرا من  أخرى  ظواهر 

،  مساندة قضايا االسرى وعائالت الشهداء واالحتجاجات واالعتصامات في محافظة رام هللا والبيرة

افظات أخرى، تمثل هذه المحاوالت نواة حقيقة لعملية االصالح من أسفل والبدء في عمليات  ومح

كمة والتغيير في  المرا تبدا من األطراف ومن اسفل لتستطيع  كمة، وهي  التنظيم واالقناع والمرا

 المركز. 

والتجديد   النهوض  من  المعارضة  وغير  المعارضة  والسياسية  االجتماعية  القوى  تتمكن  حتى 

كتساب القواعد الشعبية والشرعيو لى عمل دؤوب وفعل ميداني جبار، يرادف ذلك  ة فإنها بحاجة إا

المستوى   على  الفلسطيني  السياسي  الخطاب  في  التجديد  وعلى    االجتماعيالفعل  اليومي 

بوية المستحدثة والتسلطية  البيروقراطية واألا عن المستوى الوطني؛ تجديد البنى التنظيمية بعيد  

الوطنية  واللؤ للفكرة  االعتبار  إعادة  المنغلقة على ذاتها؛  الحزبية  والغرائز  والتنظيمي  السياسي  م 

، وذلك من  ثلة في منظمة التحرير الفلسطينيةالفلسطينية والكيانية الفلسطينية الجماعية المتم



خالل إعادة انتخاب/ تعيين مجلس وطني فلسطيني يمثل الكل الفلسطيني، وفق عقد وطني  

 . 1968عي جمعي عبر إعادة تفعيل الميثاق الوطني الفلسطيني لعام اجتما

 

 في سبيل الختام

كات كات وحدها بناء التيار الوطني، لكن يمكن للحرا شق الطريق للتغير أو على األقل   ال يمكن للحرا

بدء العمل والتحضير لعمليات التغيير، كون التغيير على المستوى المطلبي والسياسي والوطني  

ليست مهمات فردية أو جماعات وفرق صغيرة؛ وإنما هي مسالة كبرى تحتاج إلى تفاعالت جماعية،  

كما   جمعية،  وأفعال  جمعيين  فاعلين  من  وممارسات  أفعال  تنسيق وإلى  عمليات  إلى  تحتاج 

 وتشبيك عبر عقد اجتماعي وطني يعبر عن هوية ومطالب ومكانة كل فلسطيني.

كات والحركات   ذاتية وأخرى بنيوية، وهي في الجوهر   ألسبابفي فلسطين    االجتماعيةتفشل الحرا

كاوالثق  واالقتصاديةتعكس هشاشة البنى االجتماعية والسياسية   ت دون  افية التي تنتج تلك الحرا

إ الكافي.  بالشكل  ال إنضاجها  عن  كات  الحرا تلك  بعض  اغتراب  جانب  بمنطق ى  عملها  أو  لحزبية 

كات والحركات االجتماعية واالحتجاجية وقوف  يعاكس توجهات األحزاب، وفي العادة ما يُ  نجح الحرا

وأاألحزاب   ومعهاخلفها  إو  ،مامها  البشرية  عبر  الحزبية  بماكينة  خبرات  وال  واإلعالميةمدادها 

 والمدبرين والمنظمين... الخ. 

الرب يشبه  بشكل  ومدبريها  وماكينتها  الحزبية  خبرات  من  استفادت  ظواهر  مخيلة  زت 

لهما ظاهرة العصيانية والعرينية، فالعرينية    ةاإلشار مثلة يمكن  السوسيولوجية والسياسية، وآخر أ

على تحريك الشارع والهابه هي ظاهرة مرتبطة بعرين األسود في نابلس فقد شكلت ظاهرة قادرة  

االجتماعية والحركات  الحزبية  الماكينة  في  متوفرة  استثمرت عناصر مهمة  حالة كونها  في  وأهما  ؛ 

ية  والفعل الشعبي والممارسة الكفاح  الخطابية واالقناع بأهمية الوحدة والتغييرالعرين، أساليب  

األخرى فهي    الظهارةقوامها الفصائل. أما    "غير فصائلية"ة في بنية  يفوق الفصائلية باندماج الفصائل

تنفيذ الشهيد عدي التميمي شعفاط بعد    مالتي برزت بشكل مؤقت وسريع في مخي  العصيانية

التجربةاحعملية   العصيانية ا  جز شعفاط، فالعصيانية هناك كانت في المخيلة وريثة  لفلسطينية 
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وعلنية جماعية  مخيم شعفاط  يمكن    في  والعصيانية  العرينية  بين  ما  والتفاعل  وبقرار مشترك 

كية وبناء التيار الوطني؟     سؤال الحرا
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