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تسقط األجساد وتنتصر األفكار

من دورة انتخابية
إلى أخرى يزداد نزيف
اإلسالميين (أرشيف)

تنتسب اليه ـ كقوة بديلة رئيسية في عدة دول
خاصة تونس واملغرب ومصر.
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى س ـ ــؤال الـ ـب ــداي ــة ،ف ـق ــد أث ـب ـتــت
االن ـت ـخ ــاب ــات أن خ ـس ــارة اإلس ــام ـي ــن تصب
فــي طــاحــونــة الـنـظــام .طــاحــونــة مــن يحكمون
وي ـت ـح ـك ـمــون ف ــي امل ـن ــاف ــع املـ ــاديـ ــة .م ـ ـ ّ
ـرد ف ــوز
ح ــزب ــي الـسـلـطــة ـ جـبـهــة ال ـت ـحــريــر والـتـجـمــع
الديمقراطي ـ الساحق على اإلسالميني وبقية
القوى التي غــدت مشاركتها في االنتخابات
صـ ــوريـ ــة ف ـح ـس ــب ،عـ ــامـ ــان أولـ ـهـ ـم ــا ت ــراج ــع
خـ ـط ــاب كـ ــل املـ ـع ــارض ــة ب ـم ـخ ـت ـلــف أط ـيــاف ـهــا
وتيهانها وغرقها في أمور صغيرة شغلتها
عــن صـيــاغــة بــرامــج تـقـنــع ال ـن ــاس .وثانيهما
تراجع الفعل السياسي برمته خاصة اإلقبال
على االنـتـخــاب .فقد تقلصت نسب املشاركة
ّ
تتعد فــي كل
املعلنة رسميًا بــاسـتـمــرار ،ولــم
االنـتـخــابــات مــن عــام  1977حتى اآلن ـ حسب

األرق ــام الرسمية املعلنة مــن وزارة الداخلية
واملجلس الــدسـتــوري ـ سقف  46فــي املئة في
أحـســن ال ــدورات وح ــدث أن نــزل الــرقــم الــى 35
فــي املـئــة .وص ــارت بفعل ال ـعــزوف الـعــام على
امل ـش ــارك ــة ك ــل األحـ ـ ــزاب ب ـمــا فـيـهــا ال ـتــي تـنــال
معظم املقاعد في البرملان واملجالس املحلية
أق ـل ـيــات أم ــام «ح ــزب األغ ـل ـب ـيــة» .ول ـقــد دفـعــت
الـخـيـبــات االنـتـخــابـيــة ب ــاألح ــزاب اإلســامـيــة
الــى تشكيل أح ــاف قــدمــت قــوائــم مــوحــدة في
الــدورتــن االنتخابيتني األخـيــرتــن فــي 2012
و .2017لـكــن األح ــزاب املـحـســوبــة عـلــى التيار
الــدي ـم ـقــراطــي ظ ـلــت مـتـفــرقــة ول ــم تـتـمـكــن من
الـتـقــارب بــل وبعضها تـشــرذم إلــى تنظيمات
مثلما هــو الـشــأن بالنسبة للتجمع مــن أجل
الثقافة والديمقراطية الذي انشق عنه تنظيم
جــديــد بــاســم «ال ـحــركــة الشعبية الـجــزائــريــة»
وص ــار يـســاويــه فــي عــدد ال ـنــواب فــي البرملان
واملـ ـج ــال ــس ،وك ـ ــان ال ـت ـج ـمــع حـلـيـفــا للسلطة
أيضًاّ ،
وأيد ترشيح عبد العزيز بوتفليقة في
العهدة األولى عام  1999وشارك في الحكومة
بــوزيــريــن أحــده ـمــا ع ـم ــارة ب ــن ي ــون ــس ،ال ــذي
صــار قــائـدًا للمجموعة املنشقة وتــم تعيينه
م ـجــددًا وزيـ ـرًا لـكــن بــاســم حــزبــه الـجــديــد .ولــم
تسلم جبهة القوى االشتراكية ،التي كانت في
وقت ما أكبر أحزاب املعارضة غير اإلسالمية،
إذ ان ـشــق مـنـهــا ح ــزب جــديــد ب ـق ـيــادة أمينها
العام السابق كريم تابو وكـ ّـون حزبًا مخالفًا
ً
فــي االســم مماثال فــي السياسة .فلماذا عجز
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــون ع ــن ت ـح ـســن م ـكــان ـت ـهــم فــي
ً
املجتمع إلى مستوى يرشحهم بديال للنظام
القائم في زمن أفــول نجم اإلسالميني؟ هو ذا
ال ـســؤال الكبير ال ــذي ربـمــا احـتــاجــت اإلجــابــة
ع ـنــه ال ــى ع ـقــد «م ــؤت ـم ــر دي ـم ـق ــراط ــي» ي ــدرس
ظ ــاه ــرة االن ـت ـق ــال م ــن ن ـظ ــام الـ ـح ــزب ال ــواح ــد
إلــى نظام طاحونة واحــدة تستوعب إفــرازات
الخالف.
* كاتب جزائري

والروحي الذي يبلغه أي مجتمع؛ هو املرتكز
االعتماد عليه للقول بأن
واألساس الذي يمكن
ّ
هذا املجتمع يمكنه أن يحقق هذا املستوى أو
ذاك من العدالة وقيمها ،أو هــذا املــدى أو ذاك
مــن القسط وأهــدافــه .فبمقدار مــا يرتقي هذا
املجتمع أو ذاك في مسيره املعنوي واألخالقي
والـ ـ ــروحـ ـ ــي ،بـ ـمـ ـق ــدار مـ ــا ي ـس ـت ـط ـيــع أن يـقـيــم
باملستوى نفسه من معاني العدالة وقيمها.
وبـمـقــدار مــا يتخلف عــن االرت ـقــاء فــي مسيره
ذاك ،ب ـم ـقــدار م ــا يـتـخـلــف ع ــن إق ــام ــة ال ـعــدالــة
وكلمتها .بــل يمكن الـقــول مــن جهة أخــرى إن
تخلف أي مجتمع عن إقامة العدالة في مختلف
االجتماعية أو ضعفه في ذلك؛ إنما
املجاالت
ّ
هو مؤشر على تدني املستوى األخالقي لدى
ّ
ذلــك املـجـتـمــع ،أو ضعفه املـعـنــوي ،أو تخلفه
الروحية لديه.
على مستوى القيم ّ
ويـسـتـفــاد مـ ّـمــا ت ـقـ ّـدم أن ــه إذا أردن ــا أن نعرف
املـسـتــوى األخ ــاق ــي ألي مـجـتـمــع ،فـمــا علينا
ّ
إل أن نلتفت بشكل أس ــاس إل ــى قــدرتــه على
إقامة العدالة .وإذا أردنا أن نعرف املدى الذي
بلغه هذا املجتمع أو ذاك في تكامله الروحي
ّ
وم ـس ـيــره امل ـع ـنــوي ،فـمــا علينا إل أن نلتفت
بالدرجة األولى إلى مقدار ما يقيمه من عدالة
في جنباته ،ومختلف ميادينه ومجاالته.
ّ
إن امل ــدى ال ــذي يـبـلـغــه أي مـجـتـمــع فــي إقــامــة
الـعــدالــة فــي االقـتـصــاد ،واالجـتـمــاع ،واإلدارة،
والـ ـسـ ـي ــاس ــة ،وفـ ـ ــي تـ ــوزيـ ــع الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــروات ،وف ــي
س ـيــاســات ال ــدخ ــل ،وال ـس ـيــاســات الـضــريـبـيــة،
وغيرها؛ هو املؤشر الحقيقي على املدى الذي
قــد بلغه هــذا املجتمع فــي مستواه األخــاقــي،
ومساره الديني ،ومسيره الحضاري ...وليس
امل ــؤش ــر ف ــي ذلـ ــك ه ــو م ـس ـتــوى الـ ـ ّـرفـ ــاه ال ـعــام
الـ ــذي وص ــل إل ـي ــه ،أو نـسـبــة ال ــدخ ــل الـقــومــي،
أو بعض مظاهر الـعـمــران الـعــام ،أو الحداثة
والظاهرية ،أو بعض ّ
ّ
ّ
التقدم العلمي
العمرانية
والصناعي ،أو مدى استجابته لالحتفاليات
الدينية واهتمامه بها وإقامته لها.
إن م ــدى ال ــرق ــي الــدي ـنــي ألي مـجـتـمــع يـقــاس
بمدى إقامة العدالة وقدرته على تسييلها في
ّ
االجتماعية ،وال تقاس بمدى
جميع الحقول
ّ
حــداثـتــه الـعـمــرانـ ّـيــة أو الـصـنــاعــيــة ،أو بمدى
إقامته لالحتفاالت الدينية.
ّ
وإن ال ــدرج ــة ال ـت ــي يـبـلـغـهــا أي مـجـتـمــع في

استجابته لـلــرســاالت اإللـهـيــة والـتــزامــه بها،
تعرف من خالل ما يقيمه من قسط ،ويحققه
من عــدل بني الناس وفيهم ،وليس من خالل
الظاهراتية الدينية ومجمل مــا يرتبط بها.
ّ
التدين الحقيقي والفعلي ألي مجتمع
ّأي أن
إن ـمــا يـعــرف مــن خ ــال مــا أقــامــه مــن ع ــدل في
االق ـت ـص ــاد وامل ـج ـ ّت ـمــع وامل ـ ــال وفـ ــي مـخـتـلــف
امل ـج ــاالت ،وم ــا حــقـقــه مــن إص ــاح فــي مجمل
املـ ـي ــادي ــن ،ولـ ـي ــس م ــن خ ـ ــال م ــا ي ـق ـي ـمــه مــن
احتفاالت ،أو يرفعه من شعارات .العدالة هي
املــؤشــر الحقيقي لـتـ ّ
ـديــن أي مجتمع ،ومــدى
عصمته من الظلم هو امليزان األساس لورعه
ّ
الديني.
ّ
إن مــن أهــم التوصيات التي يمكن أن يخرج
بها هــذا امل ـقــال ،هــو أن على تلك املجتمعات
وال ـج ـه ــات ال ــدي ـن ـي ــة ،وخ ـص ــوص ــا ت ـلــك الـتــي
تـلـتــزم بـمــدرســة أه ــل الـبـيــت (ع) ومـخــزونـهــا
املعرفي واملعنوي واألخــاقــي ،أن تعمل على
االس ـت ـف ــادة بـشـكــل أف ـض ــل م ــن ذل ــك امل ـخ ــزون
الـقـ ّـيــم ،والـغـنــي ،والعميق ،ال ــذي تمتلكه تلك
املدرسة ،وذلك بهدف بيان جميع ما في ذلك
املـخــزون من معارف أخالقية ،وقيم تربوية،
ـان روح ـيــة ...والـعـمــل على تسييلها في
وم ـعـ ٍ
الـخـطــاب ،واإلع ـ ــام ،والـتــربـيــة ،والـعـمــل على
رفع املنسوب األخالقي والتربوي في جميع
مـنــاحــي ال ـح ـيــاة االجـتـمــاعـ ّـيــة واالق ـت ـصـ ّ
ـاديــة
والسياسية وغيرها.
يـبـقــى أن نـشـيــر أخ ـي ـرًا إل ــى أن تـلــك املــدرســة
ـ ـ بـمــا تـعـبــر عـنــه مــن مـنـظــومــة ديـنـيــة ـ ـ تملك
فلسفة للوجود والخلق والحياة واإلنـســان،
ورؤي ـ ــة كــون ـيــة ،وم ـن ـظــومــة أخ ــاق ـي ــة ،وب ـع ـدًا
مـعـنــويــا ،وم ـخــزونــا روح ـي ــاّ ،وت ــراث ــا معرفيًا
وفـكــريــا ،بما يتيح لها أن تحقق مــدى أبعد
من العدالة ،ومستوى أرقى من القسط .طبعًا
ف ـي ـمــا ل ــو اس ـت ـط ـع ـنــا أن ن ـف ـقــه ج ــوه ــر الــديــن
ورســاالتــه الـقــائــم على إقــامــة الـقـســط ،وفيما
ل ــو أدرك ـ ـنـ ــا ب ــوع ــي وعـ ـم ــق ال ـق ـي ـمــة الــدي ـن ـيــة
واألخالقية واملعنوية التي تتصف بها تلك
امل ـ ــدرس ـ ــة ،وع ـم ـل ـنــا بـ ـص ــدق وإخ ـ ـ ــاص عـلــى
االس ـت ـفــادة منها واسـتـثـمــار معانيها وكــان
الــوالء واالنتماء حصرًا وقصرًا للعدل وأهله
وللقسط وقومه.
* أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية
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محمد العبد الله *
ُ
«ال تحمل ال ـثــورة على الـشـفــاه ليثرثر عنها بــل في
القلوب من أجل الشهادة من أجلها»
تشي غيفارا
مدخل
ثــاثــة أســاب ـيــع ون ـيــف م ــن ال ــرص ــد والـتـعـقــب وامل ـط ــاردة
واالقـ ـتـ ـح ــام ــات ن ـفــذت ـهــا ق ـ ــوات الـ ـع ــدو امل ـح ـتــل وأج ـه ــزة
استخباراته وعمالؤها داخل الضفة الفلسطينية املحتلة
بحثًا عن الفدائي املقاتل أحمد نصر جــرار املتهم بأنه
مـســؤول الخلية الفدائية التي قتلت الحاخام املستعمر
رزائيل شفاح في ريف مدينة نابلس يوم  .2018/1/9جاء
انسحاب املجموعة من مكان تنفيذ العملية الفدائية التي
تبعد أكثر من  50كلم إلى منطقة التخفي واالستشهاد
رغم كاميرات املراقبة وعيون املخبرين الخونة وأجهزة
التنصت على كل الهواتف ليؤكد هذا إنجازًا كبيرًا حققه
املنفذون في استطالع األماكن التي تحركوا ضمنها ،مع
معرفة دقيقة بطبوغرافيا املنطقة.
رغ ــم ك ــل املـ ـح ــاوالت الـعـسـكــريــة واالس ـت ـخ ـبــارات ـيــة الـتــي
ش ـم ـلــت مــدي ـنــة ج ـنــن وري ـف ـه ــا ف ــي مـنـطـقــة واد بــرقــن
للقبض على قائد املجموعة ،فــإن قــوات العدو وأجهزته
األمنية املدعومة بمعلومات وفرتها لهم أجهزة السلطة
عبر «التنسيق األمني» ـ باعتراف العدو وقادة التنسيق
املــدنــس فــي السلطة ـ ـ كانت تحصد الـهــواء ،بــل إن عــددًا
من جنود القوات املهاجمة سقط جريحًا برصاص أحد
أبطال املجموعة ،أحمد إسماعيل جــرار ،الــذي استشهد
وهو يغطي انسحاب ابن عمه أحمد نصر.

«أحمد النصر» امتداد لنهج متجذر
ف ــي تـجــربــة امل ـقــاومــة الفلسطينية املـسـلـحــة عـلــى مــدى
سنوات الصراع املستمرة مع الغزاة املستعمرين برزت
أسـمــاء كثيرة فــي مسار العمليات الفردية واملواجهات
الواسعة .وفي العقود األخيرة ،يسطع اسم محمد األسود
«جـيـفــارا غــزة» قــائــد «الجبهة الشعبية» فــي قـطــاع غــزة،
الــذي استشهد يــوم  9آذار /مــارس  1973بعد أن عجز
جيش الغزاة املحتلني ما يقارب ثالث سنوات من البحث
واملطاردة عن اغتياله أو اعتقاله .وفي مخيم جنني والضفة
الفلسطينية املـحـتـلــة ،ب ــرز اس ــم مـحـمــود طــوال ـبــة ،قائد
«ســرايــا الـقــدس» (حــركــة الجهاد اإلســامــي) فــي املخيم
الباسل ،الذي استشهد يوم  7نيسان /أبريل  2002بعد
أن قاد ورفاقه مواجهات أسطورية مع قوات العدو املحتل
داخل املخيم .سنوات طويلة أمضاها «الطوالبة» مالحقًا
ومطلوبًا لسلطة الحكم اإلداري الذاتي والعدو الصهيوني،
لكنه استطاع اإلفالت من املطاردة الصهيونية والهرب من
سجون السلطة ،إلى أن قاد مع مناضلني آخرين معركة
املخيم في وجه قوات الغزاة الصهاينة التي سقط لها فيها
العشرات بني قتيل وجريح .وفــي العقد األخير ،تعرفنا
إلى أسماء الشهداء محمد ربــاح عاصي ومعتز وشحة
ومحمد الفقيه ونشأت ملحم وباسل األعرج ،في سردية
املالحقة واملطاردة والتخفي واالشتباك مع قوات املحتلني
حتى الطلقة األخيرة ثم االستشهاد.

محاوالت كي الوعي الوطني
جــاء استشهاد أحـمــد بعد شهرين على إعــان دونــالــد
تــرامــب فــي  2017/12/6أن مــديـنــة ال ـقــدس املـحـتـلــة هي
العاصمة األبــديــة لكيان الـعــدو االسـتـعـمــاري ،وذل ــك في
خضم ح ــراك شعبي يـعـ ّـم األراض ــي املحتلة فــي الضفة
والـ ـق ــدس ،وف ــي ق ـطــاع غ ــزة امل ـحــاصــر ،رف ـضــا لــإعــان
املشؤوم وللوجود االحتاللي الفاشي .لكن الالفت فيما
ترتب على نجاح العملية الفدائية كــان سرعة الوصول
ملـعــرفــة اس ــم قــائــد الـخـلـيــة الـفــدائـيــة كـمــا ظـهــر مــن حجم
املعلومات التي توفرت ألجهزة العدو األمنية عبر كاميرات
املراقبة املثبتة فــي أكثر مــن شــارع وعلى مدخل معظم
األبنية ،وما قدمته سلطة التنسيق األمني من تقارير عن
متابعتها للفدائي أحمد ،عبر رصد كل من يعرفه :األهل
واألصدقاء.
وإذا كـ ــان ألي م ـح ـلــل وب ــاح ــث ف ــي ت ـت ـبــع س ـي ــرة أب ــرز
املناضلني الــذي شكلوا للمحتلني صــداعــا دائـمــا ورعبًا
مقيمًا ،على مر سنوات البحث واملالحقة واملطاردة التي
ام ـتــدت لـسـنــوات أو أش ـهــر ،ف ــإن مــا يـجــب الـتــوقــف عنده
فــي تـجــربــة «أح ـمــد الـنـصــر» هــو قـصــر امل ــدة الــزمـنـيــة ما
ّ
بــن تنفيذ العملية ويــوم االستشهاد ،خاصة إذا قارنا
بهذه العجالة تجربة مالحقة واختفاء «املثقف املشتبك»
الشهيد باسل األع ــرج الــذي استشهد قبل أحمد بأحد
عشر شهرًا ( ،)2017/3/6التي امتدت لستة أشهر بعد
خروجه وخمسة من رفاقه من معتقل السلطة .اختفى
بــاســل تـلــك األش ـه ــر مـحـمـيــا ب ـح ــذره ال ـشــديــد وحــركـتــه
امل ـح ــدودة وشـبـكــة األم ــان الضيقة الـتــي أحــاطــت ب ــه .أمــا
أحمد ،فلم يتمكن من عبور الشهر األول للمالحقة .إن
محاوالت «كي الوعي الوطني» ،والتخريب النفسي الذي

مارسته السلطة على الصعد كافة :السياسية والثقافية
والتعليمية واالقتصادية واالجتماعية ،مدعومًا بالدور
التخريبي «الناعم» للمنظمات غير الحكومية ،املعروفة
بمنظمات «إن جــي أوز» ،واملـتــرافــق مــع انحسار واضــح
لــدور الـقــوى السياسية واملجتمعية فــي نشر وتأصيل
ثقافة املقاومة التي ّ
تحصن الفرد واملجتمع في مواجهة
«الردة» ،قد ظهرت بعض نتائجه عبر الحفاظ على «أمن
األنا /الذات».

الفرد والمجتمع في مواجهة الغزاة
المحتلين
أعاد إعالن الرئيس األميركي املشؤوم إلى الهبة الشعبية/
انتفاضة شـبــاب ال ـقــدس ،فــي انطالقتها املستمرة منذ
تشرين األول /أكتوبر  2015تحريك موجة جديدة من
املواجهات مع قوات العدو وحواجزه في العديد من نقاط
االش ـت ـب ــاك .ف ــي تـقــريــر ن ـشــره مــوقــع «االن ـت ـفــاضــة» عن
حصيلة شهر كانون الثاني /يناير  ،2018تم رصد 30
عملية فدائية توزعت ما بني عملية طعن واحدة ،وعملية
دهس ،و 5عمليات إطالق نار ،إضافة إلى 16عملية رشق
ح ـجــارة ،وتفجير  7ع ـبــوات نــاسـفــة ،و 46حــادثــة إلـقــاء
زجــاجــات حــارقــة وأك ــواع متفجرة ،فــي أكثر  426نقطة
مواجهة مع االحتالل الصهيوني ،أسفرت عن ارتقاء 9
شهداء ،وإصابة  203فلسطينيني.
وفــي إحصائية جديدة صــادرة عن املوقع عن حصيلة
ُ
األسبوع األول من شباط /فبراير  ،2018نفذت  7عمليات
فــدائـيــة أدت إل ــى مـقـتــل صـهـيــونــي وإص ــاب ــة  4صهاينة
بـجــراح مختلفة ،فــي أنـحــاء متفرقة مــن الضفة الغربية
وال ـقــدس املحتلتني ،وارت ـقــاء  4شـهــداء مــن الـضـفــة كما
أصيب  197مواطنًا بالرصاص الحي واملطاطي ،إضافة
إلى العشرات باالختناق بالغاز واالعتداء بالضرب ،خالل
املواجهات التي اندلعت في  155نقطة.
كان ضروريًا استعراض تلك اإلحصاءات من أجل الرد
على كل دعاة االستسالم وتقديم التنازالت ،ولتأكيد أن
إرادة املقاومة ومواجهة املستعمرين املحتلني متأصلة
ومـ ـتـ ـج ــذرة داخـ ـ ــل امل ـج ـت ـم ــع .وقـ ــد جـ ــاء إعـ ـ ــان ت ــرام ــب
ليصب الزيت على الجمر املوجود تحت الرماد ،وليعيد
الــدفــع بموجة جــديــدة مــن النضال الفلسطيني مــن أجل
دح ــر االح ـت ــال وكـنــس وجـ ــوده :عـسـكـرًا ومستعمرات
ومؤسسات ذيلية تابعة ،عبر مشاركة أكبر كتلة شعبية
في الشوارع وامليادين ،وفي مواجهة الحواجز للوصول
إلى انتفاضة جماهيرية شاملة تنتقل عبر برنامج وطني
وكفاحي من مرحلة إلى مرحلة للوصول لعصيان مدني
شامل يضغط على االحـتــال ويجبره على االنسحاب
دون قيد أو شرط.
شكلت انتفاضة القدس (تحديدًا معركة البوابات على
مــداخــل املسجد األقـصــى) فــي تـمــوز /يوليو  2017التي
خاضها الشعب الفلسطيني بقيادة شعبية ميدانية نقطة
مضيئة في املسيرة الكفاحية الوطنية ،إذ قدمت دروسًا
ملن يريد االستفادة منها في معارك التحرر من االحتالل،
ألن ما شهدته شــوارع القدس وساحاتها في تلك األيام
املـجـيــدة يصلح ألن يـكــون «ب ــروف ــه» للمشهد الكفاحي
املقبل في األراضي الفلسطينية املحتلة.

خاتمة
عـنــد إع ــان نـبــأ اسـتـشـهــاد أح ـمــد نـصــر جـ ــرار ،رقــص
ٌ
املستعمرون فرحًا على إنجاز املهمة :جيش وأجهزة أمن
الكيان مستنفرة منذ شهر تقريبًا ملالحقة فــدائــي! يا
ً
ُلعارهم! لكن الوزير املجرم أفيغدور ليبرمان انبرى قائال:
«أغـلــق الحساب مــع مــن كــان يلعب فــي الــوقــت الضائع».
دائمًا ما داموا
لكنه وحكومته يعلمان أن الحساب مفتوح ُ
يدنسون أرض فلسطني ،كما أكد لهم الفدائي املطارد عبد
الكريم عــاصــي بقتله حــاخــام مستعمرة «أرئ ـيــل» بعدة
طعنات قــرب سلفيت ،قبل أن يستشهد أحمد النصر،
بساعات.
منذ مئة عام ونيف والحساب مفتوح .فالشعب العربي
الفلسطيني يــواجــه مــوجــات ال ـغــزاة ال ـجــدد مــن «الـيـهــود
ال ـص ـهــاي ـنــة» بـبـســالــة وب ـطــولــة ن ــادرت ــن ،رغ ــم اخ ـتــاف
أساليب املواجهة وطبيعتها وساحاتها .لكن الالفت أن
ومخزونه ال ينضبان ،خاصة أن
قدرة الشعب الكفاحية
ّ
الـصــراع واضــح وغير ملتبس ،إل لــدى بعض املتوهمني
ب ــ«ال ـس ــام» مــع ال ـغ ــزاة املـحـتـلــن الــذيــن يـشـكـلــون داخــل
الشعب الفلسطيني «حصان طروادة».
إن أي ت ـكــرار للحديث عــن الـبــرنــامــج الـكـفــاحــي للحركة
الــوطـنـيــة الفلسطينية ال ي ـعــدو فــي ه ــذه املــرحـلــة ســوى
إعــادة إنتاج لكالم ّ متكرر ـ حتى ال نقول ثرثرة ـ لواقع
ال تصلح قــراءتــه إل بوحدة الشعب حــول برنامج واحد
حد عنوانه :املقاومة وإدامة االشتباك مع العدو .وهذا
ُوم َو ٍ
ما ترجمه على أرض الوطن املحتل آالف الشهداء األحياء
في ضمير الشعب الذين سقطوا أخيرًا في ساحات املجد
باالشتباك املباشر من أمثال أحمد نصر جرار وباسل
األعرج ومعتز وشحة ونشأت ملحم ،وآخرين.

* كاتب فلسطيني

