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صدر 
ُ
معهد السياسات العامة، جمعية أهلية تأسست عام 2006 في رام الله، ت

إلى جانب »سياسات« أوراق تقييم أداء، وأوراقًا سياساتية إلى جانب تنظيم برامج 

تدريبية تندرج ضمن محاولة موسعة للمشاركة في تصويب األداء المؤسساتي 

ورفد النقاش السياسي بالمعلومات الدقيقة والتحليالت المعمقة واألرقام.

والعرب  الفلسطينيين  والباحثين  الكتاب  بمساهمات  »سياسات«  ترحب 

في  البحث  وفي  والدولية،  اإلقليمية  وتشابكاتها  الفلسطينية  السياسة  في 

المواد إلى دراسات )6000-5000  العامة وتطبيقاتها. يتم تصنيف  السياسة 

كلمة( ومقاالت )3000-4500 كلمة( وعروض كتب )2500-1000(. 

بذلك ترحب »سياسات« بأي اقتراحات لعرض كتب سواء صدرت بالعربية أو 

بلغة أجنبية. مع مراعاة أن تلتزم المساهمات المقدمة القواعد المتعارف عليها 

وأال تكون  العلمية،  والصنعة  والرصانة  األصالة  والكتابة من حيث  البحث  في 

مقدمة ألي مكان آخر للنشر أو سبق نشرها مستقلة أو  نشر جزء منها.

تسلمها  من  شهر  غضون  في  للنشر  مادته  بقبول  الكاتب  »سياسات«  تبلغ 

للمادة. وتقدم »سياسات« مكافأة مالية على المواد التي يتم نشرها.  

السياسات  معهد  عنوان  على  أو  اإللكتروني  المجلة  بريد  على  المواد  ترسل 

العامة البريدي. 
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في البداية

الفلسطيني  الشعب  خرج  سنة  ثالثني  قبل 

غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  أبيه  بكرة  عن 

التي  االحتواء  سياسة  فشل  معلنًا  منتفضًا 

على  للقضاء  بالقمع  تطبيقها  إسرائيل  حاولت 

احلركة الوطنية. 

استكمال  على  عامًا  عشرون  مير  يكد  لم 

إسرائيل مشروعها الكولنيالي االستعماري حتى 

فبات  املدوية،  الفلسطيني صرخته  الشعب  أطلق 

احلجر الفلسطيني يساوي قنطارًا كما درج املثل. 

ملناقشة  احلالي  عددها  تخصص  

االنتفاضة في ذكراها الثالثني، محاولًة تسليط 

الضوء على اجلوانب املختلفة املتعلقة بها.  

استعراضية  مبقالة  عددها  تفتتح  

سيف  أبو  عاطف  الدكتور  التحرير  لرئيس 

فيها  يسرد  االنتفاضة«  تذكر  »في  بعنوان 

أحداث اليوم األول لالنتفاضة كما عاشه، قبل 

أن ينتقل ملناقشة عامة لظاهرة االنتفاضة، وهو 

النقاش الذي يستكمله الباحث عبد الغني سالمة 

في مقالته »قراءة بأثر رجعي لالنتفاضة األولى: 

تواصل  ثم  أخطاؤها«،  نتائجها،  سماتها، 

جانب  دراسة  بشير  عبير  والصحافية  الكاتبة 

مختلف من االنتفاضة، حني تبحث »ملاذا تنجح 

احلجارة  انتفاضة   !! الشعبية  املدنية  املقاومة 

الفلسطينية منوذجًا«، أما الباحث وأحد نشطاء 

االنتفاضة كمال أبو شاويش فيذهب إلى معاجلة 

قضية العمل املسلح في االنتفاضة في دراسته 

انتفاضة  خالل  املُسلحة  »املقاومة  املوسومة 

احلجارة )1987-1994( : مقاربة مفاهيمية. 

»تشكل  الكتري  نبيل  الدكتور  الناشط  يحلل 

األطر القيادية في االنتفاضة«، فيما يقدم القيادي 

االنتفاضة  خالل  بيرزيت  جامعة  في  الطالبي 

والباحث في القضايا االستراتيجية أحمد عيسى 

رؤيًة لـ»دور احلركة الطالبية في انتفاضة احلجارة 

)1987(«، بدورها تقرأ الدكتور نادية الدلو »واقع 

الدور االجتماعي والسياسي للمرأة الفلسطينية«. 

ال تغفل  استعادة الواقع االقتصادي 

االنتفاضة،  الندالع  املشجعة  التربة  شّكل  الذي 

بعنوان  أبو شنب دراسًة  الباحث محمود  فيقدم 

»السياق االقتصادي الشتعال انتفاضة احلجارة«، 

إلى جانب ذلك كله، يقرأ الكاتب أنطوان شلحت 

في  االنتفاضة  من   1948 فلسطينيي  موقف 

فلسطينيو   :1987 بـ»انتفاضة  املعنونة  دراسته 

1948 في لّب القضية الفلسطينية«، وهو نقاش 

يستكمله الباحث من الداخل مهند مصطفى في 

 :1987 الفلسطينية  »االنتفاضة  بعنوان  مقالته 

»التلقي اإلسرائيلي النتفاضة 1987« ولكن من 

زاوية مختلفة.

للسؤال  هواش  محمد  الصحافي  يعود 

فيما  تتكرر؟«،  هل  األولى...  »االنتفاضة 

يستحضر الصحافي والكاتب مهند عبد احلميد 

األسئلة السابقة كلها على طاولة   في 

ندوتها املخصصة لهذا العدد حول »ثالثون عامًا 

من االنتفاضة« أمام مجموعة من أبرز نشطاء 

االنتفاضة في الضفة الغربية، حيث يجيب عن 

أسئلة  كل من: عبد املجيد حمدان أبو 

وديدة، ود. سمير شحادة، وأ. وسام رفيدي. 



8 العدد )42(  2018

قلب  من  بشهادتني  عددها  تختتم  

االنتفاضة كتبهما األسير احملرر الصحافي حسام 

عز الدين بعنوان »السجني رقم 10037!« يستذكر 

األسر  ظاهرة  النقب،  سجن  في  جتربته  فيها 

اإلعالمي  يستعيد  فيما  االنتفاضة،  خالل  األبرز 

والروائي وليد الشرفا مخاض الوعي األولى في 

تقبل االنتفاضة، في شهادته املعنونة بـ»االنتفاضة 

األولى: براءة العقل.. مكر األيديولوجيا«.

كتاب  باستعراض  تقوم   وكالعادة 

الكتاب،  زاوية  إذ تخصص  مؤخرًا،  مهم صدر، 

للكتاب الذي حرره الدكتور محمد اشتية بعنوان 

اإلنتاج«  عوامل  حصار  الفلسطيني:  »االقتصاد 

الفلسطيني  االقتصادي  املجلس  عن  الصادر 

للتنمية واإلعمار  »بكدار«. وكالعادة هناك مجموعة 

من آخر اإلصدارات الفلسطينية والعربية. 

االنتفاضة  اندالع  على  مرت  عامًا  ثالثون 

حتت  كثيرة  مياه  بعدها  جرت  الفلسطينية، 

اجلسر، لكن املؤكد أن تلك اللحظة املنتفضة ظلت 

عالمة فارقة في التاريخ الفلسطيني املعاصر. 

تطمح  في هذا العدد إلى أن تكون 

قد قدمت إضاءًة مختلفة عن تلك األيام وكشفت 

عن بعض جوانبها املضيئة.
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في تذكر االنتفاضة

رئيس حترير مجلة "سياسات" .
  *

د. عاطف أبو سيف *

مازلت أنظر بحنني إلى تلك اللحظة التي كنت 

أحمل فيها حقيبتي املدرسية املسطحة، بعد ليلة 

ساخنة خرج فيها املخيم عن بكرة أبيه بعد دفن 

املجدل.  قرب  مستوطن  دهسهم  الذين  العمال 

كنته  الذي  الفتى  يفهمه  لم  غضب  بقايا  ثمة 

وقتها. لم يستمر الصمت كثيرًا، إذ بعد أقل من 

نصف ساعة على دخولنا الفصل حتى خرجنا 

مندفعني غاضبني صوب مركز اجليش. 

حيث  بامتياز،  عاديًا  صباحًا  ذلك  كان  نعم، 

توجهنا إلى مدارسنا كما كنا نفعل كل يوم. في 

الليلة الفائتة نام املخيم على وقع الرصاص وحّمى 

دهس  عقب  واجليش  الناس  بني  االشتباكات 

مستوطن مجموعة من العمال من البلدة املجاورة. 

وفشل  الدنيا،  انقلبت  الشهداء  دفن  خالل 

اجليش في كبت غضب اجلموع املشيعة. صحونا 

كأن ثمة شيئًا ظل عالقًا من الليلة الفائتة.

خرج املخيم )جباليا( عن بكرة أبيه، كأنه يكمل 

ما مت الليلة الفائتة. مدرس التاريخ في املدرسة 

اإلعدادية يحرضنا على اخلروج، والهتافات متأل 

شارع املدارس الطويل، حيث تصطف مدارس 

وكالة الغوث للذكور، والغضب يهز املكان. 

يومها استشهد حامت السيسي، جارنا ورفيق 

في  اجليش.  على  احلجارة  يلقي  وهو  الطفولة، 

أماسي املخيم كنا نلعب الكرة ونلهو بني األزقة 

بحثًا عن سعادة مفقودة في جحيم احلياة.

السعادة املمكنة في تلك احلياة املعلقة. سقط 

كنا  التي  األساسية  املخيم  ساحة  في  حامت 

مقال  افتتاحي
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كثبان  عن  عبارة  وكانت  »السوافي«،  نسميها 

وماتور  راشد  أبو  بركة  بجوار  صغيرة  رملية 

املاء. لألسف هذه الساحة حتولت إلى مستشفى 

بناؤه  يكتمل  لم  السعيد«  »اليمن  اسمه  يقولون 

إلى اليوم، وكان يجب أن تترك حديقة أو ساحة 

للناس. االنقسام مرة أخرى يا سادة!! 

املخيم.  على  التجول  منع  اجليش  سيفرض 

املنع الذي لن يوقف لهيب النار التي اندلعت في 

مساء اليوم نفسه في كل املخيمات واملدن والقرى 

والنواحي، ثم اكتشفنا أن ما نقوم به بات اسمه 

في  يوميًا  فعاًل  بات  الشيء  هذا  وأن  انتفاضة، 

النضال الشعبي، وسيأخذ أشكااًل متعددة. 

أواًل  حجره  يصل  من  سنتبارى  الوقت  ومع 

للجيش، وسيصاب منا من يصاب، ويسجن من 

الصحراوي  النقب  ندخل سجن  وحني  يسجن، 

بشغف  املاضية  واللحظات  الذكريات  نتشاطر 

العشاق الذين يستعيدون ماضيهم. 

حامت  حارتنا  وابن  صديقنا  اسم  وسيظل 

السيسي أول شهيد في االنتفاضة، وسنظل كل 

عام نتذكره بقلق األطفال والفتيان وهم يبحثون 

عن حاجاتهم الضائعة، وستظل صورته ذاتها- 

الصورة اليتيمة - بشاربه الذي بالكاد بدأ ينمو، 

تذكرنا مبا  الوادعتني، ونظراته احلاملة،  وعينيه 

كنا عليه قبل ثالثني عامًا. 

كان هذا صباح التاسع من كانون األول من 

العام 1987. أي قبل ثالثني سنة من اآلن. 

فيها  تدهورت  ذلك،  قبل  وقعت  كثيرة  هبات 

اجلرحى  ووقع  الشهداء  فيها  وصعد  األمور 

العام  حدث  ما  مثاًل  منها  البطش؛  ضحايا 

الوطيس  حامية  املواجهات  ذلك  وقبل   ،1986

التي أعقبت استشهاد شرف الطيبي في جامعة 

بيرزيت، يومها خرج املخيم غاضبًا ساخطًا مثل 

بقية مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. 

أذكر يومها استشهد الطفل سهيل غنب من 

غنب  فتحي  الكبير  الفنان  عمه  وقام  مدرستنا، 

برسم جنازته احلاشدة في أزقة املخيم. 

بركانًا  والضفة  غزة  كانت  وقبله  ذلك  وخالل 

يفور بني فترة وأخرى، لعل أشدها قبل ذلك في 

غزة  يحكمون  الفدائيون  كان  حني  السبعينيات 

عالم  في  كبيرة  أساطير  ثمة  وكانت  الليل،  في 

الفعل املقاوم من جيفارا غزة وباجس أبو عطوان 

وجملة الشهداء واألسرى الذين حملوا لواء الذود 

عن كرامة الناس وحلمهم بالعودة واالستقالل. 

لكنها لم تكن رمبا إال بروفات للهبة الكبرى 

التي ستصبح واحدة من أكثر حلظات التاريخ 

الوطني املعاصر أهمية. 

ووصف  والقاسم  وقباني  درويش  فيها  قال 

الكاميرا  واستعادتها  والروائيون  الكتاب  فيها 

واألفالم وريشة الفنانني، لكنها ظلت خالدة أكثر 

في ثقافة الناس وممارستهم الكفاحية. 

ثمة سر عجيب في االنتفاضة البد من فهمه، 

تكن  ولم  اللحظة  تلك  خلدت  كيف  نفهم  حتى 

عابرة في الوعي واملمارسة. 

حتى حني اندلعت انتفاضة األقصى لم تشبه 

انتفاضة  نقول  األولى، وحني  االنتفاضة  بشيء 

االنتفاضة  إلى  نشير  فنحن  صفة،  أي  دون 

األولى، أما الصفات فتأتي للتمييز. 
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عمومًا، ونحن نتذكر تلك األيام، رمبا وبشكل 

شخصي، حيث إن االنتفاضة متت في مخيمنا 

وشارعنا ومدارسنا، وكان لها منا ومن أحبتنا 

نصيب، البد من الوقوف بتأمل أمام روح اللحظة 

التي شكلتها االنتفاضة. 

عن  احلديث  الساسة  يحاول  حني  ورمبا 

العرب  به لسان  االنتفاضة ووصفها مبا يجود 

استعادة  على  يعملوا  أال  عليهم  أوصاف،  من 

الفعل ذاته فقط، ألن تكرار األشياء ال يقود إلى 

النتائج نفسها في السياسة )في الكيمياء رمبا( 

وإمنا عليهم التركيز على استعادة روح اللحظة. 

تكن  ولم  احلجارة،  رمي  تكن  لم  فاالنتفاضة 

وبطاقات  الهويات  مقاطعة  وال  البضاعة،  مقاطعة 

املمغنط، وال اإلضراب، بل كانت تلك الروح العظيمة 

الشفافة التي حتيك اللحمة الوطنية وتصوغ فعل 

كله  الشعب  جعلت  االنتفاضة  اليومي.  االشتباك 

مقاومة، ولم تترك ألحد أن يزعم أو يحاول احتكار 

املقاومة كما يطيب للبعض أن يفعل اآلن. 

القيادة وأمناط متظهرها،  حتى على صعيد 

فإن االنتفاضة تقدم درسًا ثمينًا، فقد ارتكزت 

االنتفاضة على القيادة امليدانية اليومية واحمللية، 

االنتفاضة  لقيادة  االحتالل ضربة  توجيه  ففور 

الشبان بتشكيل  تقوم مجموعة من  املنطقة  في 

ذاتي(  وارجتال  )مبادرة  جديدة  قيادة  نفسها 

وتباشر قيادة العمل الكفاحي اليومي. 

وفي مرات يأتي التكليف الحقًا من القيادة ألن 

بقدر ما  فاالنتفاضة  االنتفاضة يجب أن تستمر، 

محلية  رسخت  الكفاحي؛  الفعل  شمولية  صاغت 

صياغة األهداف واملطالب النضالية.

فثمة إضراب شامل في كل فلسطني وهناك 

رمبا إضراب خاص في مخيم ما ومدينة وقرية 

ما بسبب ما يجري فيها. 

قيادة االنتفاضة كانت قيادة الفعل ال قيادة 

وعشاق  الناطقون  يقودنا  اآلن  التوجيهات. 

الكاميرات واملؤمترات الصحافية. 

في تذكر االنتفاضة، هناك الكثير الذي يجب 

تعلمه، بعيدًا عن حماسة األكادمييني واملؤمترات 

البحثية التي ال تنتج إال أفكارًا لو عرضت على 

لتبرؤوا  وشهدائها  وجرحاها  احلجارة  أطفال 

عن  وبعيدًا  زائدة،  بفلسفة  فيها  وشعروا  منها 

الرواية  واحتكار  واملبادأة  التملك  أدعياء  وهج 

االنتفاضة  فتذكر  منها،  جزءًا  يكونوا  لم  التي 

يتطلب استعادة تلك الروح التي جعلت من كل 

الشعب جسمًا واحدًا وطفاًل واحدًا يرمي حجرًا 

على احملتل ويصيح بصوت واحد طلبًا للحرية. 

أولئك  كل  تذكر  علينا  كله،  ذلك  جانب  وإلى 

حكاية  ينسجون  وهم  ارتقوا  الذين  العظماء 

االنتفاضة، أو أولئك الذين ذوت شمعات عمرهم 

خلف القضبان وهم يحمون لهبًا من االنطفاء. 

لهم التحية احلقيقية.

من املؤكد أن إحدى سمات االنتفاضة البارزة 

أنها ال تتم بقرار، وأن أحدًا ال يقول للناس انتفضوا 

فينتفضوا. الفعل االنتفاضي هو فعل تلقائي غير 

الفعل  ضمن  إدراكه  إلى  ذلك  بعد  يصار  منظم، 

السياسة  خطوط  عن  بعيدًا  العادي،  السياسي 

الرسمية واحلزبية. 

جهد  حتمل  من  هي  التنظيمات  أن  صحيح 

صياغة  في  تدخل  دون  ولكن  وقيادته،  تنظيمه 
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تفاصيله اليومية. فكل مواطن ينتفض بطريقته 

اجلغرافيا  متطلبات  وفق  مواجهته  ويصوغ 

أهم  من  بواحدة  مهم  تذكير  وهذا  والسياق. 

مزايا االنتفاضة ونحن نستعيد ذكراها الثالثني. 

تطوير  إمكانية  ينفي  ال  احلديث  هذا  بالطبع 

أدوات مواجهة تقترب من حالة االنتفاض، ألن 

ما  ولكن  املعجزات،  اجتراح  على  قادر  شعبنا 

أرمي إليه هو ضرورة االنتباه جيدًا إلى اجلينات 

املكونة للفعل امليداني ومتطلبات التدخل من فوق. 

فاالنتفاضة ال حتتاج إلى تدخل مباشر وال إلى 

دعوات منبرية. حتى االنتفاضة الثانية التي جاءت 

في جزء كبير منها ردة فعل ميدانية على االحتقان 

شارون  بتدنيس  تتويجه  مت  الذي  السياسي 

املسجد األقصى، وكانت يد عرفات واضحة في 

توجيه انفجارها، فإنها اتسمت في بدايتها بهذه 

مفترق  على  االشتباك  حالة  جعلت  التي  العفوية 

فعاًل  سابقًا(  نتسارمي  مستعمرة  )قرب  الشهداء 

يوميًا. ورمبا تكون فقدت وهجها حني بدأت فعاًل 

سياسيًا صرفًا متروكًا للمزاد احلزبي العلني.

وبالعودة للحديث السابق عن االنتفاضة في 

ثالث  إلى  اإلشارة  من  البد  الثالثني،  ذكراها 

مالحظات أساسية حول االنتفاضة. تتعلق األولى 

ويتطرق  فيها،  األبرز  ورمبا  املهم  املرأة  بدور 

فيما  الداخلي،  الشعبي  التضامن  إلى  الثاني 

يتحدث الثالث عن ظهور اإلسالم السياسي. أما 

املرأة، فرمبا يصعب احلديث  بدور  يتعلق  فيما 

عن االنتفاضة األولى دون استذكار ذلك الدور 

فهي  الفلسطينية،  املرأة  به  قامت  الذي  الكبير 

لم تكن فقط أم الشهيد وال أخته وال زوجته وال 

طفلته وال هي أخت اجلريح واألسير، بل كانت 

هي في قلب الفعل االنتفاضي. 

نسوة  صورة  بحنني  يستعيد  كلنا  أن  البد 

احلارة البطالت احلقيقيات وهن يرجمن اجلنود 

باحلجارة أو وهن يجمعن احلجارة على أطراف 

مواجهة  في  الشبان  مهمة  يسهلن  حتى  األزقة 

اجلنود، أو صورتهن وهن يوزعن حبات البصل 

مفعول  فيضيع  يشموها  حتى  عليهم  املهروس 

الغاز املسيل للدموع. 

تلكم  التي  الفلسطينية  املرأة  صورة  أما 

اجلندي في وجهه وهي تنتزع من بني يديه طفاًل 

أو شابًا يحاول اعتقاله، فهي صورة ال تعكس 

فقط هذه الصالبة والقوة وتلك اإلرادة احلديدية، 

لكنها تعكس هذا احلضور على صعيد صياغة 

وينتهي  باملواجهة  يبدأ  الذي  االشتباك  مفهوم 

بإزالة آثار اخلسائر. 

املرأة الفلسطينية التي حملت عبء الكثير من 

الكفاح الوطني ولم تتوان يومًا عن املشاركة في 

صناعة الثورة وخلقها االشتباك، هي املرأة نفسها 

التي حملت أيضًا جروح االنقسام الدامية. 

لسنا في وارد مناقشة حقوق املرأة ومكانتها 

الوطني، وال في طور  العمل  قيادة  املنقوصة في 

التذكير بهذا الدور التاريخي املستمر للمرأة والذي 

لم يتوقف في النضال التحرري منذ مسيرات يافا 

في العشرينيات ضد حكومة االنتداب وسياساتها، 

بقدر حاجتنا إلى اإلشارة إلى سمات االنتفاضة 

التي نتذكرها بعد ثالثني سنة. 
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الفلسطينية  املرأة  كانت  التي  االنتفاضة 

أحد أهم أركانها. السؤال األساس: هل مازال 

لدى احلركة الوطنية املقدرة ذاتها على حتريك 

الشارع ودمج املرأة في فعل االشتباك اليومي! 

التضامن  هي  لالنتفاضة  األخرى  السمة 

املجتمع  ميز  الذي  املجتمعي  والتكافل  الشعبي 

املنتفض قبل ثالثني سنة. 

هل تذكرون احملبة واأللفة والتالحم والتعاضد 

االنتفاضة!  واملدن خالل  والقرى  املخيمات  في 

إن من عاش زمن االنتفاضة البد له أن يتذكر 

التفكك  هذا  يندب  ورمبا  كله،  ذلك  بحسرة 

االجتماعي الذي حدث بعد تلك السنوات. 

املجتمع  جعلت  بأنها  االنتفاضة  متيزت 

أن  كثيرة  أشياء  ضمن  عنى  وهذا  منتفضًا، 

املجتمع كان على قلب رجل واحد يحمل هموم 

بعضه البعض ويناضل كجسد واحد. 

كان هذا التضامن والتكافل واقعيًا ال لفظيًا 

الناس  يتفقد  التجول  حظر  فخالل  وخطابيًا، 

بعضهم بعضًا، يتبادلون الطعام، وفي الساعات 

التي يتم فيها رفع احلظر بعد طول فرضه، يفد 

باخلضار  املجاورة محملني  املناطق  الناس من 

واألطعمة للمناطق التي عانت من حظر التجول. 

كان املجتمع يتحرك بقلب رجل واحد بعيدًا 

في مرات كثيرة عن جتاذبات التنظيمات ورمبا 

اختالفها الذي لم يكن حتى يصل حد االحتراب. 

هذه األلفة االجتماعية باتت غائبة هذه األيام 

وبات كل فرد يبحث عن ذاته، ولم يعد ثمة الكثير 

والتهتك  الفرقة  إن  بل  والتواصل،  الترابط  من 

يسودان بشكل بغيض صورة املجتمع عن ذاته، 

وغياب ذلك شرط للمجتمع املنتفض.

ظهور  فكان  االنتفاضة  إفرازات  أهم  أما 

انخراط  للدقة  ورمبا  السياسي،  اإلسالم 

في  كبير  بشكل  السياسي  اإلسالمي  تنظيمات 

الكفاح الوطني. وهنا حتديدًا البد من اإلشارة 

لم  التي  حماس  وحركة  املسلمني  اإلخوان  إلى 

تكن موجودة قبل االنتفاضة. 

املسلمني كأفراد ورمبا  أن اإلخوان  صحيح 

من  مختلفة  مراحل  في  شاركوا  كمجموعات 

القتال خاصة خالل حرب 1948، لكنهم آثروا 

والنضال  املسلح  الكفاح  في  االنخراط  عدم 

التحرري بعد النكبة. 

لكن بعد اندالع االنتفاضة وانتشارها وتصلب 

عودها مت تشكل حماس. قد يطيب حلماس أن 

السرد  ورمبا  االنتفاضة  مع  وجدت  إنها  تقول 

احلركي يقوم بلي عنق الواقع، لكن احلقيقة هي 

ما يعرفه الناس وعاشوه، فحماس بدأت تظهر 

كتنظيم ليس قبل أشهر من اندالع االنتفاضة. 

على  حماس  اسم  ظهر  مرة  أول  أن  أذكر 

جدران املخيم كانت في شباط من العام 1988 

بـ»ح.م.س«،  موقعة  لإلضراب  دعوة  وكانت 

ووقفنا نحاول حل لغز االختصار. 

عمومًا، فبعد االنتفاضة ظهرت حماس وكان 

لكنه  بعام،  قبلها  متظهر  قد  اإلسالمي  اجلهاد 

بات أشد صالبة خالل االنتفاضة. 

بأن  التذكير  من  البد  احلديث  هذا  ألنهي 

واجلهاد  حماس  بشقيه  السياسي  اإلسالم 
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عن  شيء  كل  في  املختلفة  رواياته  ومعه  ظهر 

كان  الذي  التحرري  النضال  وعن  االنتفاضة 

كان  اإلسالمي  اجلهاد  مثاًل  به.  العهد  حديث 

موعدًا  شهر  كل  من  السادس  على  يصر 

على  تصر  حماس  فيما  الشهري،  لإلضراب 

الثامن )يوم دهس العمال( فيما احلركة الوطنية 

كانت تتمسك برواية اجلماهير وحدث االنتفاضة 

احلقيقي في التاسع من كل شهر. بالطبع هذا 

على  صراع  بل  لألحداث  تفسير  سوء  ليس 

التمثيل وشرعية الرواية.

عن  النقاش  الستعادة  يصلح  االنتفاضة  تذكر 

واقع احلركة الوطنية ومستقبل املشروع الوطني 

احلركة  منها  تعاني  التي  التفكك  حالة  في ظل 

ليس  أنه  أثبت  االنقسام  أن  ظل  وفي  الوطنية 

يدخل  هو  فها  الفلسطينية،  احلياة  في  عابرًا 

عقده الثاني ويبدو أكثر فتوة وقوة، إذ تعجز كل 

االتفاقيات والتفاهمات والواسطات عن القضاء 

تلك  نتذكر  ونحن  احلنني  يغمرنا  لذلك  عليه. 

اللحظات الطازجة العفيفة التي كنا ننطلق فيها 

في األزقة خلف اجلنود ال يهمنا الرصاص وال 

التعذيب، كما كانت خلفيتنا  السجن وال  يهمنا 

احلزبية في الظالل، موجودة لكنها ليست املسيرة 

والناظمة ملا نقوم به، بل كانت إضافة وحافزًا 

مهمًا في هذا الشعور التضامني املنتفض. وكما 

تقول جداتنا "سقا الله تلك األيام". 
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قراءة بأثر رجعي لالنتفاضة األولى
سماتها، نتائجها، أخطاؤها

كاتب وباحث.
  *

عبد الغني سالمة *

مقدمة 
بعد خروج قوات الثورة الفلسطينية من بيروت 

صيف العام 1982، نتيجة االجتياح اإلسرائيلي 

أمام  نفسها  الفلسطينية  القيادة  وجدت  للبنان، 

وضع سياسي بالغ الصعوبة، فمن ناحية فقدت 

قواعدها  عليها  تقيم  كانت  التي  االرتكاز  نقطة 

الفدائية،  عملياتها  منها في  وتنطلق  العسكرية، 

السياسية،  مواقفها  تقوية  في  إليها  وتستند 

الساحتني  في  حضورها  خاللها  من  وتعزز 

اإلقليمية والدولية، ومن ناحية ثانية تشتت قواتها 

إلى سبع دول، األمر الذي دفعها إلى تبني خيار 

إستراتيجي جديد، هو تركيز الفعل في األرض 

احملتلة، ونقل املعركة هناك، وتعزيز العالقة مع 

اجلماهير الفلسطينية في الداخل.

في واقع األمر، كان هذا التوجه قد بدأ قبل 

ومتدرجًا،  بطيئًا  كان  لكنه  قليلة،  بسنوات  ذلك 

األرض  ساحة  أهمية  إلى  القيادة  تنبهت  حيث 

احملتلة، وأهمية بناء قاعدة شعبية هناك، بعد أن 

ظلت سنوات طويلة تركز على العمليات الفدائية 

فقط، دون االهتمام ببناء مؤسسات ذات طابع 

السابق  خطأها  تداركت  أنها  أي  جماهيري، 

املتمثل بإهمال العمل الشعبي.

وبدءًا من أوائل الثمانينيات أخذت حركة فتح، 

من خالل اجلهاز الغربي، الذي يترأسه »خليل 

الوزير«، تولي العمل الشعبي أهمية أكبر، وتوثق 

عالقاتها بالشخصيات القيادية واالعتبارية في 

األرض احملتلة، ومع قيادات السجون، وأنشأت 

والطالبية  اجلماهيرية  )الذراع  الشبيبة  منظمة 

دراسات
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مع  اتصال  خطوط  وفتحت  فتح(،  حلركة 

النقابات واالحتادات واألطر النسوية والعمالية 

واجلمعيات،  واملراكز  اجلامعات  ومع  واملهنية، 

تصعد  املختلفة  النضالية  األطر  هذه  وأخذت 

من أعمال املقاومة الشعبية، مثل االعتصامات 

واإلضرابات والتظاهرات االحتجاجية.

حصلت في هذه األثناء عدة أحداث ووقائع، 

شأنها  من  كان  وخارجها،  فلسطني  داخل 

وصواًل  اجلماهيري،  الفعل  بإنضاج  التسريع 

إلى تتويجه مبا سيسمى االنتفاضة الشعبية. 

من  التاسع  في  االنتفاضة  اندلعت  أن  وما 

موجة  بالفعل  بدت  حتى   ،1987 الثاني  كانون 

على  بقوة  نفسها  ستطرح  عارمة،  شعبية 

الساحتني احمللية والدولية، وستغير من املعادالت 

وستصبح  آنذاك،  قائمة  كانت  التي  السياسية 

الظواهر واألفعال  وبجدارة واحدة من بني أهم 

النضالية في تاريخ الكفاح الفلسطيني وأنبلها. 

النطالقتها،  الثالثني  الذكرى  وفي  اليوم، 

ثانية،  مرة  االنتفاضة  قراءة  إعادة  بوسعنا 

واستخالص  العبر  وألخذ  أوالً،  ألهميتها 

الدروس ثانيًا، من خالل فهم أبرز اإليجابيات 

االنتفاضة  لتلك  العامة  والسمات  والسلبيات 

األخطاء  هذه  بعض  أن  السيما  وحتليلها. 

األقصى  انتفاضة  في  ثانية  مرة  مورست 

)2000-2005(، ما يدل على أن الفلسطينيني 

على  أو  األمثل،  بالشكل  التجربة  يدرسوا  لم 

األقل، لم يقوموا بنقدها، واالستفادة منها، ألن 

ظل  ذلك،  من  بداًل  عمومًا،  اإلعالمي  اخلطاب 

مقتصرًا على الثناء والتغني ببطوالت االنتفاضة 

دون التطرق جلوانبها األخرى.

دالالت االنتفاضة ونتائجها
من أهم دالالت االنتفاضة األولى أنها أعادت 

بصورة  العالم  أمام  الفلسطيني  صورة  تقدمي 

الظلم  لدفع  تناضل  التي  الضحية  الضحية؛ 

للقضية  الدولية  األولوية  أعادت  وبالتالي  عنها، 

لها،  حل  إيجاد  ضرورة  وأكدت  الفلسطينية، 

وجعلتها على رأس النزاعات اإلقليمية في العالم، 

وكذلك أضافت عناوين جديدة إلى امللفات الدولية 

تشمل  اإلنسان  حقوق  أن  على  التأكيد  أهمها 

بالضرورة حقوقه الوطنية، وحقه بكيان مستقل 

ووطن خاٍل من االحتالل، وحقه باألمن في حياته 

وجتاه أطفاله. كما أن االنتفاضة أعادت ملنظمة 

التحرير قوتها السياسية، وأنقذتها من محاوالت 

تهميشها، وأكدت أنها املمثل الشرعي والوحيد 

للشعب الفلسطيني، وأن أي حل يجب أن مير 

عبر بوابة الشرعية الفلسطينية، إضافة إلى أنها 

مهدت لطرح موضوع الدولة الفلسطينية. 

القضية  وهج  أعادت  العربي،  الصعيد  على 

الفلسطينية إلى عقل اجلماهير العربية ووجدانها، 

وذكرتها، بوجود االحتالل، ومعاناة الفلسطينيني 

العربية  األنظمة  على  وفرضت  حتته،  القابعني 

وعلى  التحرير.  منظمة  عبر  القضية  مع  التعامل 

الصعيد الفلسطيني برهنت االنتفاضة على فشل 

املساعي اإلسرائيلية الهادفة لكّي الوعي الوطني 

وتطويع العقل الفلسطيني، وأثبتت فشل محاوالت 
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»الضم واالحتواء البطيء للسكان«، وبينت مدى 

لوجود  والواضح  الصريح  الشعبي  الرفض 

االحتالل، وعّبرت عن فهم عميق ملتطلبات املرحلة 

فقد  وأساليبها؛  وأدواتها  اجلديدة  النضالية 

في  الفلسطيني  الشعب  جماهير  وحدة  رسخت 

الداخل واخلارج، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة 

واجلليل واملثلث والنقب، حتى بدت أكثر من أي 

وقت مضى موحدة في مواجهة االحتالل ورفضه، 

وحدة  قاعدته  موحد  سياسي  مبوقف  وملتزمة 

املصير، وأهدافه حتقيق االستقالل الوطني. 

سمات االنتفاضة وخصائصها
اتسمت االنتفاضة األولى منذ اندالعها بطابع 

املقاومة  أشكال  من  كشكل  الشعبي،  العمل 

الشعبي  الفعل  وهذا  السلمية،  املدنية  الشعبية 

الفعاليات  اتسم بالشمولية، حيث انخرطت في 

والقوى  االجتماعية  الشرائح  مختلف  النضالية 

حتى  باالستمرارية،  اتسم  كما  السياسية، 

أصبح مبثابة نظام حياة جديد.

أهم ما ميز الفعل اجلماهيري طبيعته السلمية 

واملدنية، بأدواته وبرامجه وأساليبه، مبا في ذلك 

األفعال التي قد تبدو فيها درجة من العنف، مثل 

إلقاء احلجارة وعبوات املولوتوف، فهي ال تعد فعاًل 

عنيفًا باملعنى احلقيقي والقانوني، بل إن القانون 

الدولي يجيز مثل هذه األفعال طاملا أنها موجهة 

العنيفة  باألفعال  تقارن  ال  وهي  االحتالل..  ضد 

االحتالل  قوات  متارسها  كانت  التي  والتعسفية 

األطراف،  وتكسير  والتنكيل،  والقتل،  )القمع، 

واالعتقال، وهدم البيوت، والعقوبات اجلماعية(.

امتلكت  أنها  االنتفاضة  سمات  أهم  ومن 

مقومات جتديد نفسها، سواء على مستوى القرار 

فاملعاناة  الشعبية،  املشاركة  مستوى  على  أو 

الواحد،  الهدف  الواحد عززا  واملصير  اجلماعية 

شرطًا  كان  التوحد،  من  نوعًا  خلق  الذي  األمر 

أساسيًا لدميومة االنتفاضة واستمراريتها، وهذا 

بدوره ساهم في تثوير املواقع وتسخينها، فسقوط 

شهيد في منطقة ما، كان يؤدي النخراط املزيد 

من الشعب في املعركة، وبالتالي حتريك مزيد من 

املناطق، وجتديد تسخني تلك املواقع التي شهدت 

زاد من مأزق االحتالل،  استراحة نسبية، وهذا 

االنتفاضة  تعززت  احلديدية؛  القبضة  شدد  فإذا 

بطشه؛  خف  وإذا  حدتها،  وتصاعدت  شعبيًا 

الثورة،  تعززت السلطة الشعبية )كتاب فلسطني 

أحداث 13 شهادة سوسيولوجية في االنتفاضة(.  

ومن سمات االنتفاضة أيضًا، أنها كانت قادرًة 

دومًا على اجتراح احللول البديلة للمعضالت التي 

مقاومة  في  فمثاًل،  يتعمد خلقها،  االحتالل  كان 

واملدن،  القرى  وإغالق  التجول  وحظر  احلصار 

كان األهالي قد بدؤوا )وبتوجيهات من القيادة 

املنزلي..  االقتصاد  تعميم جتارب  في  املوحدة( 

تشكل  واجلامعات  املدارس  إغالق  وملواجهة 

ومببادرات  البديل،  الشعبي  بالتعليم  ُعرف  ما 

ذاتية، وأمام اعتقال القيادات امليدانية كان يتم 

املؤسسات  غياب  ثغرة  ولسد  قادة جدد،  تعيني 

القضائية، وملنع اللجوء للشرطة اإلسرائيلية حلل 

اخلالفات، مت تشكيل اللجان الشعبية، التي كانت 
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من بني مهامها القضاء وتسوية النزاعات... 

جديدة  وسائل  الفلسطينيون  اجترح  كما 

ومتعددة في املقاومة الشعبية، مثل التظاهرات 

دوريات  على  احلجارة  إلقاء  االحتجاجية، 

اجليش، رفع العلم الفلسطيني، إحياء املناسبات 

املصانع  في  العمال  آالف  امتناع  الوطنية، 

واملزارع اإلسرائيلية من الذهاب إلى أعمالهم، 

الدعوة إلى العصيان املدني، االمتناع عن دفع 

االعتصامات،  الشامل،  اإلضراب  الضريبة، 

مقاطعة البضائع واملنتجات اإلسرائيلية، إقامة 

املتاريس، قطع الطرق، تشكيل اللجان الشعبية 

البديل،  الشعبي  التعليم  الضاربة،  والقوات 

التدريجي  املنزلي لالستغناء  االقتصاد  تشجيع 

عن املنتجات اإلسرائيلية، حتّمل فترات اإلغالق.

بقدرته  أيضًا،  االنتفاضي،  الفعل  اتسم 

الفعل  وعالنية  التنظيم  سرية  بني  اجلمع  على 

املوحدة  الوطنية  القيادة  فكانت  اجلماهيري، 

وتطبع  النضالي،  البرنامج  وتقرر  جتتمع، 

بياناتها، وتوزعها. وكل ذلك بالسر. كذلك األمر 

باللجان الشعبية والقوات الضاربة  يتعلق  فيما 

والهياكل واألطر التنظيمية املختلفة.. بينما كانت 

الفعاليات الشعبية بالعلن، بل إنها اعتمدت على 

وسائل اإلعالم كأداة نضالية مكّملة.

على صعيد العالقات االجتماعية؛ وعلى الرغم 

تغييرات جوهرية على  أحدثه االحتالل من  مما 

لنسق  وتكسيره  الفلسطينية  االجتماعية  البنية 

متيز  الذي  الفلسطيني،  املجتمع  فإن  تطورها 

شكاًل  أفرز  التكيف،  على  والقدرة  باحليوية 

متمايزًا  االجتماعية:  العالقات  في  جديدًا 

فأعطت  "العدو"..  اآلخر  ومتالحمًا ضد  داخليًا 

لشكل  وفعااًل  جديدًا  مضمونًا  االنتفاضة 

العالقات األسرية والعائلية الضيقة باجتاه أكثر 

األسرة  انفتحت  فقد  وطنية؛  وشمولية  عمومية 

اجلماعي  الشعور  أن  كما  أكثر.  محيطها  على 

واللحمة  العضوي  الترابط  عزز  باالستهداف 

بني وحدات البنية االجتماعية الفلسطينية. وفي 

دور  أكثر  يبرز  كان  الطويل  احلصار  فترات 

التعويض  في  واالقتصادي  االجتماعي  التكافل 

 13 أحداث  الثورة،  فلسطني  )كتاب  ذلك  عن 

شهادة سوسيولوجية في االنتفاضة(.

 كان للحراك النضالي املتصاعد الذي أحدثته 

االنتفاضة مبشاركة شاملة من مختلف الشرائح 

اجتماعيًا  الشكلية  الفوارق  جتاوز  في  أثر 

وسياسيًا، وأيضًا على صعيد الفصائل والقوى، 

وتقاربًا  وائتالفًا  حلمة  أكثر  صيغة  لصالح 

الكل  يتضامن  شهيد  يسقط  فعندما  وعضوية، 

القرى  تهب  قرية  محاصرة  وعند  أهله،  مع 

املجاورة لدعمها، وهكذا...

للروابط  اإلطار،  هذا  في  االنتفاضة،  أعطت 

وداعمًا  فاعاًل  وطنيًا  بعدًا  الدينية  واملشاريع 

تكرست  الشعب  مستوى  فعلى  لالنتفاضة، 

املقدسات اإلسالمية واملسيحية كرموز وطنية، كما 

لعبت املساجد والكنائس دورًا بارزًا في البرامج 

النضالية، وشكلت منابر تعبوية للجماهير، وكانت 

لتحويل  اجلماهير  املوحدة حتث  الوطنية  القيادة 

تظاهرات  إلى  والكنائس  املساجد  في  الصلوات 
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الوحدوي  الدور  وهذا  االحتالل،  ضد  حاشدة 

الذي أعطته االنتفاضة ساهم في تذويب الفوارق 

األيديولوجية  االنتماءات  مختلف  بني  الشكلية 

الثورة،  فلسطني  )كتاب  واملذهبية  والسياسية 

أحداث 13 شهادة سوسيولوجية في االنتفاضة(.

كان الهدف من كل هذه الوسائل واألساليب 

جميع  من  مكلفًا  االحتالل  جعل  املقاومة  في 

واالجتماعية  واالقتصادية  األمنية  النواحي 

العاملي.  العام  الرأي  صعيد  وعلى  والسياسية، 

الفلسطيني في مختلف  الشعب  ولترسيخ وحدة 

أماكن وجوده، وللتعبير عن األهداف السياسية 

واإلستراتيجية التي أرادتها االنتفاضة.

القوى المحركة لالنتفاضة
ال شك في أن االنتفاضة بدأت عفوية وجماهيرية، 

بيد أنها جاءت تتويجًا لعمل تراكمي ممنهج كانت 

نار  على  تنضجه  الفلسطينية  الوطنية  الفصائل 

هادئة، وبعد أن امتدت أفقيًا، حتى شملت القرى 

والبلدات واملخيمات كلها، تولت الفصائل والقوى 

الفلسطينية املنظمة، وبدعم وتوجيهات من منظمة 

تنسيق  مهمة  اخلارج  في  الفلسطينية  التحرير 

برامجها  وصياغة  ميدانيًا،  وقيادتها  فعالياتها، 

النضالية، وحتديد أهدافها الوطنية.

في  الريادي  الدور  الطالبية  احلركة  لعبت 

إلى  الشبيبة  قطاع  نزل  حيث  االنتفاضة؛ 

الفاعلة  القوة امليدانية  الشارع مباشرة، وشكل 

دورًا  األسيرة  احلركة  لعبت  كذلك  لالنتفاضة، 

)الذين  احملررون  األسرى  سواء  األهمية،  بالغ 

ُأفرج عنهم في صفقات التبادل 1979، 1983، 

1985(، أو الكوادر والقيادات التي كانت ال تزال 

في األسر، وهؤالء كانوا مبثابة عقل االنتفاضة، 

طويلة  سنوات  مدى  فعلى  اخلفية،  وقيادتها 

جسيمة،  بتضحيات  تعمدت  االنتفاضة،  سبقت 

ثورية  ملدارس  والسجون  املعتقالت  حتولت 

لالعتقال  تعرضوا  ممن  اآلالف  فمئات  حقيقية، 

تدريبات  تلقوا  أو قصيرة،  لفترات طويلة  سواء 

وأنضجوا جتربة  النضالي،  العمل  في  ودروسًا 

واعية وثرية خرجت آالف الكوادر، وهؤالء شكلوا 

رساًل لهذا املنهج الثوري، في القرى واملخيمات 

واملدن، حيث تفاعلت هذه التجربة الغنية مع كل 

املجتمع؛ مما شكل القاعدة األساس خللق الوعي 

كان  الذي  والسياسي،  الوطني  اجلماهيري 

دورًا  لعب  والذي  االنتفاضة،  إلطالق  ضروريًا 

بارزًا في إنضاج الطابع العمومي لفعالياتها. 

أدوارًا  لعبت  الشعب  قطاعات  بقية  أن  إال 

اللوجستية  القاعدة  ال تقل أهمية، حيث شكلت 

وتقدمي  النتائج،  بتحّمل  تكفلت  التي  املساندة 

الدافئة،  الشعبية  احلاضنة  ومّثلت  التضحيات، 

التي لم يكن لالنتفاضة من دونها أن تستمر.

بارزًا  دورًا  أيضًا،  الفلسطينية،  املرأة  لعبت 

في  ضحاياها،  ثلث  ومثلت  االنتفاضة،  خالل 

البدايات كان دورها في املدن أكبر من دورها 

في القرى؛ يعود هذا إلى التأثير الكبير للسلطة 

األبوية في القرى، والذي يقتضي إبقاء النساء 

الوضع،  تغير  ما  سرعان  ولكن  البيوت،  في 

وبدأت االنتفاضة تسمح للنساء بتأكيد وجودهن 
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على الصعيد االجتماعي والسياسي، مما شكل 

قطيعة مع املاضي بعد أن كان دور املرأة مقتصرًا 

على النخبة.. وزادت مشاركة املرأة في فعاليات 

االنتفاضة؛ بإلقاء احلجارة، وتنظيم التظاهرات، 

ومساعدة الشبان على التخفي، أو حمايتهم من 

االعتقال، وفي االقتصاد املنزلي لتحقيق قدر من 

االكتفاء الذاتي وتوفير املواد التي يشح وجودها 

بسبب العقوبات، طبعًا إضافًة لدورها في العمل 

السياسي واحلزبي والنقابي واالجتماعي.

إيجابية  نوعية  نقلة  أيضًا،  االنتفاضة،  أحدثت 

وتقبله  إليها،  املجتمع  ونظرة  املرأة،  جتاه 

مشابهة  نقلة  وأحدثت  النضال،  في  النخراطها 

حواجز  كسروا  الذين  والشبان،  األطفال  جتاه 

روح  أطلق  اإلسرائيلي، مما  اجلندي  من  اخلوف 

الثورة والتمرد في نفوسهم، األمر الذي أدى إلى 

البطريركي،  األبوي  املجتمع  لبنية  تدريجي  كسر 

وعلى  أهاليهم،  على  يتمردون  الشبان  أخذ  حيث 

معلميهم في املدارس، وعلى كل من هو أكبر منهم. 

املخيمات الفلسطينية في الضفة والقطاع كانت 

القالع واحملطات األوسع التي جاء تفاعلها مع 

هذه املضامني أسرع من بقية املواقع السكانية 

األخرى، مما أهلها حلمل سمات االنتفاضة حتى 

واحليز  السكاني  واالكتظاظ  فالفقر  بدئها،  قبل 

الضيق الذي يحوى عشرات اآلالف من السكان 

في ظروف معيشية صعبة للغاية على األصعدة 

كافة، أهلها لتوفير مقومات الثورة املنظمة للتمرد 

الثورة،  فلسطني  )كتاب  االحتالل  على  دومًا 

أحداث 13 شهادة سوسيولوجية في االنتفاضة(.

أخطاء وسلبيات شابت االنتفاضة
وبجدارة،  األولى،  الشعبية  االنتفاضة  مّثلت 

واحلركات  الظواهر  وأنبل  أهم  بني  من  واحدة 

النضالية في تاريخ الكفاح الفلسطيني، لكن ذلك 

ال مينع من االعتراف بوجود بعض األخطاء التي 

ظهرت فيها، ورمبا كانت السبب في توقفها، أو 

في إخفاقها بتحقيق األهداف الوطنية بالصورة 

والطريقة التي كانت تسعى إليها.. 

األولى  في سنتيها  االنتفاضة  إن  القول  ميكن 

الثانية كانت تقريبًا بال أخطاء، أو كانت أخطاؤها 

نسق  وفق  كانت جتري  إنها  بل  ومبررة،  بسيطة 

تنظيمي جيد، وأداء شعبي فاق التوقعات، وضمن 

إيقاع وطني متصاعد ومتراكم، كان من املفترض 

الوقت  مع  بدأت  أنه  إال  أفضل،  نتائج  تعطي  أن 

تظهر بعض السلبيات واألخطاء الفردية واجلماعية. 

بعض املمارسات في بدايات االنتفاضة كانت 

أنها  إال  مطلوبة،  وأحيانًا  بل  ومفهومة،  مقبولة 

خاصة  مبررة،  غير  أخطاء  ذلك  بعد  ستصبح 

كانت بسبب  األخطاء  أكثر هذه  تكرارها..  مع 

اعتقال القيادات األولى لالنتفاضة، التي كانت 

تتمتع باخلبرة واحلكمة، وبروز قيادات ميدانية 

وخبرة،  حكمة،  وأقل  سنًا،  أصغر  جديدة 

حماستها واندفاعاتها غير منضبطة.

وعلى الرغم من وضوح بعض األخطاء فإن 

ألسباب  يتجاهلها،  كان  اإلعالمي  اخلطاب 

أيديولوجية وسياسية وتعبوية، وخشية  التعرض 

عنها  حتدث  من  أوائل  من  وكان  لالنتقاد، 

فيصل  املرحوم  ومسوؤلية  وصراحة  بشجاعة 
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احلسيني، الذي دعا إلعادة النظر في الكثير من 

سنسلط  املقالة،  هذه  في  االنتفاضة..  أساليب 

الضوء باختصار شديد على أبرز تلك األخطاء:

تعدد القيادات والبرامج: تشكلت القيادة الوطنية 

أشهر  بعد  أنه  إال  االنتفاضة،  بداية  منذ  املوحدة 

حماس،  حركة  وهي  لها،  ثانية  قيادة  برزت  قليلة 

والتي أخذت تنافس القيادة املوحدة، وتطرح برامج 

األمر  يقتصر  ولم  ومتعارضة،  مختلفة،  نضالية 

هذه  إن خطورة  بل  الفعاليات،  على  اخلالف  على 

االزدواجية كانت في املجال السياسي، ومحاوالتها 

إضعاف متثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني، 

وأثر ذلك السلبي على الوحدة الوطنية، وعلى وحدة 

وصالبة موقف االنتفاضة.

في  معهود  شكل  اإلضرابات  اإلضرابات: 

موقف  عن  تعبير  وهو  اجلماهيري،  النضال 

االنتفاضة  بدايات  في  وكانت  رافض،  شعبي 

وتناغمه  الشعبي  املوقف  مطلوبة إلظهار وحدة 

مع موقف القيادة، باإلضافة لتأثيراتها السلبية 

)رغم محدوديتها( على االقتصاد اإلسرائيلي.. 

الظهر،  )بعد  يومية  االنتفاضة  كانت إضرابات 

احملال  جميع  فتغلق  التجاري  اإلضراب  يبدأ 

شهر  كل  من  أيام  ثالثة  جانب  إلى  أبوابها، 

األيام  )وهذه  شامل  إضراب  شكل  على  تكون 

على توقيت القيادة املوحدة، وحماس، واجلهاد 

منطقة  كل  إضراب  إلى  إضافة  اإلسالمي(، 

كانت  التي  واإلضرابات  شهيد،  فيها  يسقط 

مبناسبات وطنية عامة، مع الوقت صارت هذه 

اإلضرابات عبئًا على االنتفاضة، وإرهاقًا لها، 

وصارت تستنزف االقتصاد الفلسطيني، وتلحق 

مصالح  وتعطل  التجارية،  باحلركة  الضرر 

من  بد  ال  وكان  اإلنتاجية..  وتقلل  الناس، 

تقنينها، وترشيدها، ومراجعتها، إال أن هذا لم 

يحدث، ذلك ألن التنافس التنظيمي احلزبي كان 

هو الطاغي، حيث صار الهدف منها محاولة كل 

تنظيم إظهار مدى تأثيره على الشارع.

الثالثة  السنة  من  بدءًا  األمنية:  الفوضى 

األمنية  الفوضى  من  نوع  سيبدأ  لالنتفاضة، 

أخذ  ظاهرة  وستبدأ  بالظهور،  واالجتماعية 

العشائرية  النزعات  وستطغى  باليد،  القانون 

اجلامعة،  الوطنية  الروح  على  واملناطقية 

االنتفاضة،  فعاليات  على  سلبًا  وستنعكس 

القدمية  الثارات  ستتجدد  املناطق  بعض  وفي 

بني العائالت، ليتخذ البعض "االنتفاضة" غطاء 

لنزعاته االنتقامية، ومع انتشار ظاهرة امللثمني 

واملطاردين، وغياب أي سلطة قضائية رسمية، 

العنف،  ظواهر  املناطق  بعض  في  تكررت 

وأحيانًا اجلرائم ذات الصبغة السياسية، والتي 

تناقضات اجتماعية/قبلية/ كانت في جوهرها 

حزبية متاَرس من خلفها أفظع أنواع التعذيب 

من  هائاًل  كمًا  ورائها  من  تخفي  والتي  والقتل 

االحتقان واحلقد، واجلهل أيضًا.

في  أيضًا  اجلواسيس:  مكافحة  على  التركيز 

تلك املرحلة أخذت توجهات بعض القوى الضاربة 

فقط  مركزة  كانت  أن  بعد  الداخل،  إلى  بالتحول 

ونتيجة  االحتالل،  مواجهة  على  أي  اخلارج؛  على 

أنه  البعض  توهم  الدعائي،  اإلعالمي  للخطاب 
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تاريخيًا  نصرًا  تنتزع  أن  االنتفاضة  على  يجب 

واضحًا، هذا اخلطاب التحريضي كان يؤثر سلبًا 

على الشباب الذين يريدون حتقيق مكاسب وطنية 

حني  وهؤالء  الثمار،  قطف  ويستعجلون  سريعة، 

عجزوا عن ذلك، وأدركوا أنهم أمام عدو أقوى، عدو 

ال يرحم، وال يتوانى عن استخدام أقصى درجات 

حاول  بينما  لدواخلهم،  البعض  انكفأ  البطش؛ 

التوجه إلى  آخرون تعويض هذا اخللل من خالل 

عدو أسهل وأضعف، عدو ميكن هزميته بضربة، 

أهم  االحتالل  عمالء  تصفية  أن  أنفسهم  فأقنعوا 

الرغم  وعلى  نفسه..  االحتالل  ضرب  من  وأولى 

ومعاقبتهم،  اجلواسيس  عن  الكشف  أهمية  من 

شكلها  من  أكثر  أبعادًا  أخذت  املسألة  هذه  فإن 

الظاهر.. حيث حتولت إلى وسيلة إلظهار بطوالت 

فردية، وفرض نفوذ على مناطق معينة، أو لتصفية 

أن  كله  ذلك  من  واألخطر  شخصية،  حسابات 

ممارستها صارت تعسفية، وبال ضوابط، وقد ُقتل 

العشرات من األبرياء، وهذه الظاهرة كانت من بني 

أسباب انتهاء االنتفاضة، أو اإلساءة إليها.. 

السلبية  املمارسات  من  التعليم:  إهمال 

املدارس  إضراب  االنتفاضة:  في  ظهرت  التي 

واجلامعات، حيث كان بوسع أي ملثم أن يغلق أي 

وإذا  للشارع،  النزول  طلبتها  من  ويطلب  مدرسة 

أضفنا أيام اإلضرابات أليام اإلغالق املتعمد من 

االحتالل، فسنكون أمام أيام قليلة جدًا من السنة 

الدراسية، ال تكفي إلمتام املنهج، وال تؤسس جليل 

تتم  كانت  التي  الغش  ظاهرة  عن  فضاًل  متعلم، 

بدعم من امللثمني، كما أن روح التمرد لدى الشباب 

فصار  باملعلمني،  عالقتهم  على  سلبًا  انعكست 

إلى  أدى  هذا  كل  احترامهم،  من  يقلل  البعض 

ضعف التعليم وتراجعه، خاصة جليل االنتفاضة.

عاطفية،  ألسباب  الطبيعية:  احلياة  توقف 

املقاومة  تصعيد  يعني  ذلك  أن  والعتقادها 

النضال  بني  املزاوجة  عن  ولعجزها  الشعبية، 

واحلياة املدنية العادية؛ منعت القيادات امليدانية 

والفرح  لالحتفال  مظهر  أي  إقامة  من  الناس 

اإلنسانية(:  احلاجات  أهم  بني  من  )وهي 

امليالد  أعياد  التخرج،  منعت األعراس، حفالت 

أدى  وهذا  الدينية.  األعياد  حتى  الشخصية، 

االجتماعي  والضغط  الكبت  استشراء  إلى 

الطبيعية  احلياة  دبيب  وتوقف  واالحتقان، 

منعزاًل  النضال  جعل  الذي  األمر  اإلنسانية.. 

ومنفصاًل عن احلياة، وأمرًا مرهقًا... وهذا كان 

من بني أسباب استشراء التطرف فيما بعد.  

أدت االنتفاضة، أيضًا، لتراجع بعض مظاهر 

يتعلق  فيما  خاصة  )العصرية(،  املدنية  احلياة 

في  أكثر  يتشدد  املجتمع  أخذ  حيث  بالنساء، 

روح  عن  يتخلى  وأخذ  االجتماعية،  مفاهيمه 

االنفتاح التي كانت سائدة، ليبدو أكثر حتفظًا 

التقليدية  القيادات  استغلته  ما  وهذا  وتزمتًا، 

)خاصة الدينية( في فرض األمناط االجتماعية 

املتسقة مع أيديولوجيتها املغلقة.

أخطاء تكتيكية ميدانية: ظهرت خالل االنتفاضة 

سوء  على  املبنية  التكتيكية  األخطاء  من  العديد 

تقدير للموقف، أو الفتقار بعض القيادات اخلبرة 

الالزمة، أو أن البعض كان ميارس أمناطًا معروفة 
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في املقاومة الشعبية، ولكن في غير أوانها، أو في 

املكان غير املناسب، مثل إغالق الطرق الرئيسة 

وذلك  السكانية،  والتجمعات  القرى  إلى  املؤدية 

بهدف  واملتاريس...  والصخور  احلجارة  بوضع 

إعاقة آليات اجليش من الوصول لتلك التجمعات.. 

األحيان،  بعض  في  ومطلوب  جيد  األمر  وهذا 

ولفترات معينة.. بيد أنها حتولت إلى ممارسة غير 

مدروسة، فكانت هذه املتاريس تتحول أحيانًا إلى 

أنفسهم،  الفلسطينيني  حتركات  أمام  عائق  سد 

خاصة في حاالت الطوارئ )لنقل اجلرحى مثاًل(، 

املدنية  إيقاع احلياة  لدميومة  إعاقتها  فضاًل عن 

وحتركات الناس العادية. ومن األخطاء األخرى 

تصعيد  األخضر،  اخلط  داخل  الغابات  إحراق 

على  اجلماهير  قدرة  يفوق  مبا  الفعاليات  بعض 

دفع أثمانها، إقحام األطفال في أماكن خطرة.

من  املالي  الدعم  موضوع  املالي:  الفساد 

فالدعم  جداًل،  أثارت  التي  اإلشكالية  املواضيع 

لدميومة  ضروريًا  وشرطًا  مهمًا،  كان  املالي 

االنتفاضة، ولكنه سالح ذو حدين، فلو أن منظمة 

التحرير وفصائلها لم تقدم الدعم املالي، أو حتى 

االستنكار  من  بعاصفة  جلوبهت  فيه  قصرت 

ستساهم  فإنها  املال  قدمت  وإذا  واالستهجان، 

من حيث ال تقصد بتخريب االنتفاضة، ألن املال 

ُيفِسد، خاصة في ظل غياب جهات رقابية تتولى 

املساءلة واحملاسبة، وما حدث مع األسف أن املال 

لعب دورًا سلبيًا في بعض األحيان، حيث خرج 

عن دوره اإليجابي، ليتحول ألداة فساد، ووسيلة 

متابعة  إمكانية  عدم  مع  خاصة  للبعض،  إثراء 

الرتباطه  وأيضًا  ودقيق..  مهني  بشكل  األمر 

بفساد وأخطاء مارستها قيادات في اخلارج.

خالصة
احملطات  أهم  من  واحدة  االنتفاضة  شكلت 

الكفاحية في تاريخ النضال الفلسطيني، ومثلت 

حلظة تاريخية فارقة في التاريخ السياسي للقضية 

الفلسطينية  الشعبي  األداء  وكان  الفلسطينية، 

وتضحياته،  النضالية،  بروحه  مذهاًل،  خاللها 

وعبقريته، وقد تناغم مع برنامج سياسي طموح 

الوطني  املجلس  عنه  عّبر  الفلسطينية،  للقيادة 

عبر   ،1988 عام  الـ18  دورته  في  الفلسطيني 

أبرزها  والتي كان  السياسية احلاسمة،  قرارته 

إصدار وثيقة االستقالل )1988/11/15(.

لم يكن لهذا اإلعالن أن يصدر لوال تضافر 

مجموعة من الظروف واألحداث، إقليميًا ودوليًا، 

نحو  تنصب  كلها  الفلسطينية  اخليارات  جعلت 

اجتاه واحد: تسليح االنتفاضة الشعبية بالقوة 

اجلماهيرية والسياسية التي تتوج هذا النضال 

فك  إعالن  بعد  به.. خاصة  يليق  وطني  بإجناز 

وظهور  الغربية،  بالضفة  األردني  االرتباط 

أن  املفترض  من  كان  شعبي،  انتصار  بوادر 

أكبر،  مستوى  على  سياسي  بانتصار  يكلل 

أتاحتها  التي  التاريخية  اللحظة  واقتناص 

فلسطني  استقالل  بفرض  آنذاك..  االنتفاضة 

أولى  خطوة  حتقيق  أي  الدولي،  املجتمع  على 

على طريق انتزاع اعتراف عاملي بوجود الشعب 

بالضغط  االعتراف  هذا  وترجمة  الفلسطيني، 
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على إسرائيل وإجبارها على االنصياع للشرعية 

احملتلة،  األراضي  من  واالنسحاب  الدولية، 

متهيداً لقيام دولة فلسطني.

كان هذا ممكنًا، وقريبًا.. وحتى يحدث فعليًا، 

كان ال بد من تلك اخلطوة، والتي ستحتاج للدعم 

العربي والدولي، والذي كان ممكنًا أيضًا حتقيقه، 

الذي حدث مباشرة  الدراماتيكي  االنقالب  لوال 

والدولية؛  اإلقليمية  الساحتني  على  ذلك  بعد 

إلى  بالتفكك،  االشتراكي  املعسكر  بدأ  دوليًا: 

أن انهار االحتاد السوفييتي نفسه في غضون 

سنتني. عربيًا: اجتاح العراق الكويت، ومت تدمير 

االنقسام  مسلسل  وبدأ  العراقي،  اجليش  قوة 

اآلن.  حتى  يتوقف  لم  الذي  العربي،  واالنهيار 

على  حلفائهم  أهم  الفلسطينيون  خسر  وبذلك 

العربية والدولية، وبذلك أيضًا تكون  الساحتني 

املعادالت السياسية قد تغيرت كليًا.

بخصوصيتها  الفلسطينية  الثورة  تختلف 

وطبيعتها عن كل الثورات التي عرفها التاريخ، 

ومتشابك.  ومعقد،  الصراع مختلف،  واقع  ألن 

تتخذها  إستراتيجية  أو  سياسي  قرار  وأي 

انعكاسات  لها  سيكون  الفلسطينية  القيادة 

أكبر على الساحة الدولية، وهنا، تكمن املشكلة: 

مفاتيح القوة وأدوات التغيير احلقيقية والفعالة 

الدول  بأيدي  إنها  الفلسطينيني،  بأيدي  ليست 

والشعوب العربية، وكل ما كان وما زال يفعله 

الفلسطينيون هو مواصلة النضال على أمل أن 

يتحرك من بيدهم فعليًا أدوات التغيير الفعالة، 

أي مواصلة الكفاح مبا هو متوافر من إمكانيات، 

وضمن ما تتيحه الظروف، أو ما ميكن تغييره 

الفلسطيني  الكفاح  أزمة  تكن  لم  لذلك،  منها، 

واإلسناد  الدعم  مستوى  في  وال  القيادة،  في 

في  بل  العاملني(؛  هذين  أهمية  )رغم  الشعبي 

في  تغير  التي  احلقيقية  املفاتيح  امتالك  عدم 

ثمة  أيضًا،  لذلك  الكونية..  السياسية  املعادالت 

رأي مفاده أنه لو أن الفلسطينيني حظوا بأفضل 

قيادة على مر التاريخ، ولو أنهم عن بكرة أبيهم 

شاركوا بكل قوتهم في النضال، ملا أمكن لهم 

حسم الصراع كليًا، وكل ما كان لهم حتقيقه هو 

تقليل بعض اخلسائر، وحتسني بعض الظروف، 

العدو  ، وإجبار  القاتلة  وتفادي بعض األخطاء 

على تقدمي تنازالت أكثر.  

تغيرت الظروف التي كانت قائمة إبان إعالن 

والدولي،  العربي  الوضع  وتراجع  االستقالل، 

دولة  إقامة  أن  مع  أبعد...  االستقالل  وصار 

باملفهوم  الوطني  االستقالل  وحتقيق  فلسطينية 

السياسي املطروح حاليًا ليس أمرا مستحياًل، بل 

هو من املمكنات السياسية، التي ستحدث حتمًا 

ولو بعد حني.. أما حترير كل فلسطني، باملفهوم 

والفلسطيني  العربي  الوجدان  في  املستقر 

فيحتاج معركة كبيرة، ال تتوافر أشراطها اآلن، 

وال يبدو في األفق ما يشير إلى توافرها.   

االستقالل  أن حتقيق  الفلسطينيني  يعيب  ال 

احلقيقي لم ُينجز على الرغم من مرور 29 عامًا 

عن  يومًا  يتوقف  لم  الشعب  فهذا  إعالنه،  على 

مصرًا  زال  وما  التضحيات،  وتقدمي  النضال 

على إجناز استقالله احلقيقي، ونيله احلرية التي 

ناضل من أجلها. 
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هذا على الصعيد السياسي، أما على الصعيد 

الداخلي الفلسطيني، فإنه من املستغرب أنه بعد 

باملجتمع  املفترض  من  كان  االنتفاضة  انتهاء 

نوعية  نقلة  حقق  قد  يكون  أن  الفلسطيني 

بيد  التقدمي،  االجتماعي  الوعي  صعيد  على 

حيث  املأمول،  باملستوى  يحصل  لم  هذا  أن 

أظهرت االنتخابات الفلسطينية األولى )1996( 

واملناطقية،  العشائرية  للقيم  املجتمع  ارتكاس 

تصرف   ،)2006( الثانية  االنتخابات  وفي 

فتح،  "فساد"  من  انتقامية  بعقلية  املجتمع 

أوصلنا  الذي  األمر  حلماس،  أصواته  وأعطى 

لواقع االنقسام، وجعل القضية الفلسطينية في 

تشوه  عن  فضاًل  العاملية،  االهتمامات  مؤخرة 

صورة الفلسطيني في املخيال العاملي. 

عن  تدريجيًا  يتخلى  أيضًا،  املجتمع،  أخذ   

صعيد  على  االجتماعية  املنجزات  من  الكثير 

واالنفتاح،  االجتماعية،  والعالقات  املرأة، 

قد  كان  التي  والثقافية،  السياسية  والتعددية 

رجعية.  ومفاهيم  قيم  لصالح  سابقًا،  أحرزها 

وحني اندلعت االنتفاضة الثانية في أيلول 2000، 

لم تصمد سوى شهور قليلة، حتى حتولت إلى 

من  الشعبية  اجلماهير  أخرجت  مسلحة،  ثورة 

املجموعات  بها  لتنفرد  املواجهات،  ساحات 

االنتفاضة األولى  التي كررت أخطاء  املسلحة، 

نفسها.
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لماذا تنجح المقاومة المدنية الشعبية ؟
انتفاضة الحجارة الفلسطينية نموذجًا

كاتبة رأي.
 *

عبير بشير*

االنتفاضة أو الثورة، هي تلك اللحظة التاريخية 

نظام  احلرة  الشعب  إرادة  فيها  تتحدى  التي 

والتسلط.  السيطرة  وأدوات  والسلطة  الهيمنة 

وهي اللحظة التاريخية والفعل اجلماعي احمليران 

يحملون  يجعلهم  ما  واحملللني،  املثقفني  لبعض  

االنتفاضة ذنب عدم توقعهم لها.1

على  االنتفاضة عصية  تبدو  قد  احلياة،  ومثل 

الفهم ألول وهلة، وسواء كانت عفوية أو منظمة، 

فهي سياسية بامتياز، وهي تكثيف لكل ما سبقها 

أن  إلى  وانفعاالت،  واحتجاجات  سياسات  من 

وصلت ذروتها من خالل تراكم كمي طويل األمد، 

وعندها يحدث االنفجار ويتصاعد بالفعل الثوري.2

تقدم  أن  إلى  املوجزة  الدراسة  هذه  تسعى 

قراءة لواقع االنتفاضة الفلسطينية األولى التي 

في  العام 1987،  من  األول  كانون  في  اندلعت 

ضوء الفهم العام للمقاومة املدنية والشعبية؛ بغية 

موضعتها في السياق األشمل للنقاش املهم الذي 

يجري في الفكر والكتابة السياسيني حول ذلك. 

االنتفاضة األولى والفكرة
ينفي الدكتور عبد احلسني شعبان في حواره 

العنف  يكون  أن  للتسامح،  العربية  الشبكة  مع 

مالزمًا للثورات، ويضرب مثااًل على ذلك بانتفاضة 

احلجارة التي اندلعت واستمرت سنوات دون أن 

تتمكن "إسرائيل" من القضاء عليها.

محاوالت  من  الرغم  "على  شعبان:  ويقول 

الفعل  رّد  في  لالنخراط  االنتفاضة  استدراج 

دراسات
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في ظرف مختل مييل  بالعنف،  العنف  ملواجهة 

ذلك  فإن  إسرائيل،  ملصلحة  القوى  ميزان  فيه 

لم يحدث، ولم تنجر إليه االنتفاضة الفلسطينية 

آنذاك- في عاميها األولني النقيني- حيث فّوتت 

الفرصة على إسرائيل لدمغ كل أعمال املقاومة 

واحلق املشروع بالدفاع عن النفس باإلرهاب". 

ألقاها  التي  محاضرته  إلى  شعبان  ويشير 

بني  الفلسطينية"  "االنتفاضة  عن  "براغ"  في 

السياسي واأليديولوجي عام 1988.

عن  احلديث  إلى  عندما وصل  أنه  ويستذكر 

وخصائصها  الفلسطينية  االنتفاضة  سمات 

"نّدت همهمات"  )الالعنفية والشعبية(:  اجلديدة 

من داخل القاعة، أقرب إلى االعتراض، تتساءل 

تعاليم  انطباق أطروحات شعبان مع  عن مدى 

ماركس ولينني حول شروط االنتفاضة وقيادتها. 

عامة  من  واسع  قطاع  يعتبر  األسباب  ولهذه 

الناس ونخبها، أن أي حديث عن الالعنف إمنا 

هو نوع من )الترف الفكري( أو محاولة لغرس 

املبادئ العليا في بيئة ال تصلح لها، وهو ما ميكن 

وصفه بأنه فصل في كتاب "الهذيان الفلسفي"، 

بالعنف،  تاريخيًا  ارتبطت  الثورات  ألن  وذلك 

باعتباره قاطرة التاريخ وإكسير الصراعات.

أو  عاديًا  حدثًا  احلجارة  انتفاضة  تكن  لم 

ووجدانه.  الفلسطيني  الشعب  فكر  في  عابرًا 

وأبطالها،  اخلاصة  قصتها  لالنتفاضة  كان  بل 

قبل أن جتري عليها احلسابات السياسية. هي 

قصة غزلها األطفال والشباب الفلسطينيون على 

وإميانهم  وعنادهم  بأرواحهم  الوطن  مساحات 

بعدالة قضيتهم، وكان أهم عناصر تلك القصة 

احلجارة واملقالع، وحتولت االنتفاضة إلى جزء 

من الذاكرة التاريخية اجلمعية الفلسطينية. 

واحدة  وبجدارة،  احلجارة،  انتفاضة  شكلت 

وأنبلها.  النضالية  الظواهر واحلركات  أهم  من 

كلمة  أصبحت  أن  ذلك،  إرهاصات  من  وكان 

الكفاح  إلى  يرمز  عامليًا،  مصطلحًا  "انتفاضة" 

املدني للشعوب املقموعة وليس فقط كفاح الشعب 

إلى  الشعبية  االنتفاضة  وأضافت  الفلسطيني. 

العظيمة وتاريخه  الفلسطيني  إجنازات الشعب 

في النضال والصمود رصيدًا ثمينًا يعتد به.

أداء  وفق  جتري  احلجارة،  انتفاضة  كانت 

تنظيمي الفت، وتفاعل جماهيري فاق التوقعات، 

وضمن إيقاع وطني متصاعد ومتراكم. وكانت 

احلجر  مثل  شعبية،  أدوات  الستعمال  الكلمة 

واالنخراط  اجلدران.  على  والكتابة  واملقالع 

رسخ  وقد  التظاهرات،  في  للجماهير  األفقي 

ذلك الروح اإليجابية للشارع الفلسطيني وصقل 

ثقافة االنتماء الوطني في كل حارة ومخيم وبيت 

ومدرسة، وبذلك وجد االحتالل نفسه في ورطة 

أخذت مضامني متنوعة، فهو يواجه ثورًة شعبيًة 

وليست  قطعه،  ميكن  رأس  لها  ليس  عارمًة 

عسكرية لكي تساعد االحتالل على ترويج روايته 

للعالم بأنه يواجه قوى إرهابيًة خطرة. 

احلجارة  انتفاضة  في  الفلسطينيون  تفوق 

النظير،  منقطع  تفوقًا  األخالقية  املعركة  في 

فقد شكل التناقض الصارخ بني مشهد اجلنود 

أكبر  احلجارة  أطفال  ومشهد  اإلسرائيليني 
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صورة دعائية؛ حشدت التأييد العاملي والغربي 

مع القضية الفلسطينية في إطار إبراز الفروق 

لوسائل  مغرية  ومادة  واجلالد،  الضحية  بني 

األسلحة  بأحدث  مجهز  جليش  الدولية  اإلعالم 

التواضع،  الدرجة من  على هذه  يواجه سالحًا 

القدس  إلى  الوسائل  تلك  أثرها  على  تدفقت 

وتل أبيب وحصدت التغطية اإلعالمية بعد ثالثة 

أكثر مما حصده  االنتفاضة  اندالع  أشهر من 

اللقاء بني الرئيسني األميركي والسوفياتي ريغان 

قواميس  االنتفاضة"  ودخلت  وغورباتشوف، 

الفلسطينية  الكوفية  وانتشرت  كله،  العالم 

وأصبحت رمزًا للنضال العادل. 

انتفاضة الحجارة: نموذج للمقاومة 

الشعبية المدنية
اشتملت انتفاضة احلجارة على أوسع مشاركة 

العمال،  انتفاضة:  كانت  فهي  فلسطينية،  شعبية 

واألطباء،  واملدرسني،  والطالب،  واملزارعني، 

وأصحاب احملال التجارية، واملثقفني واألكادمييني، 

والشبيبة  البيوت،  وربات  والشابات،  والشباب 

واألطفال وأنتجت من أحشائها قيادة محلية ذات 

طابع شعبي.

الدميقراطية  بسماتها  االنتفاضة  ومتيزت 

الفلسطينية دورًا  والالعنفية، فقد لعبت اجلماهير 

وفي  لالنتفاضة،  العليا  األهداف  في وضع  بارزًا 

التكتيكات وبرامج العمل، في أجواء من التناسق 

والتناغم بينها وبني قيادتها، وكان ميكن رؤية ذلك 

والتي  وتعليماتها  االنتفاضة  ببيانات  االلتزام  في 

كانت عبارة عن ملخصات قاعدية. 

مثل:  الشامل  املدني  العصيان  أوجه  شكلت 

واملدارس،  التجارية  احملال  إقفال  اإلضرابات، 

املسيرات...  املقاطعة،  االحتجاجات،  التظاهرات، 

العمود الفقري لالنتفاضة.

الشعب  احلجارة  انتفاضة  تستنزف  لم 

الفلسطيني، ولم تقده إلى طريق ملغوم؛ بفضل 

عدم انتهاجها العنف املفتوح، ولم ميض شهر 

فقدت  حتى  االنتفاضة  اندالع  على  واحد 

املجتمع  على  السيطرة  على  قدرتها  إسرائيل 

االحتالل  أدوات  أهم  فانكسرت  الفلسطيني، 

وأخطرها، والتي لم يعد باإلمكان إعادة تكوينها 

بالقوة، فقد انكسر حاجز اخلوف عند اجلماهير 

الفلسطينية من منظر اجلندي اإلسرائيلي بالزي 

االستسالم  وتبخر شعور  والبندقية،  العسكري 

التمرد  أجواء  في  لالحتالل  واخلنوع  والطاعة 

والنشوة الوطنية، كان هذا انقالبًا سيكولوجيًا 

عميقًا لدى شعب أدرك نقاط قوته ونقاط ضعف 

العدو، وهذا هو سحر االنتفاضة.

مفاجأة  احلجارة  انتفاضة  اندالع  شكل 

التي  االحتالل  دولة  قبل  أنفسهم  للفلسطينيني 

اعتقدت أن روح التمرد انتهت عند الفلسطينيني، 

الفلسطيني  يواجهوا  أن  اإلسرائيليون  تعود  إذ 

يكن  لم  العسكرية.  لألوامر  واملطيع  الضعيف 

الفلسطينيون أفرادًا هذه املرة، بل كانوا جماعات 

جتعل  التي  تلك  الطاعة،  أس  تهاجم  أن  قررت 

"الطاعة"  فدون  حتكم،  والقمع  االحتالل  أجهزة 
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وهناك  القرارات.  تنفيذ  من احملكومني ال ميكن 

شارب  جني  يروي  إذ  القرود«،  »سيد  أسطورة 

في كتابه »املقاومة الالعنفية«،3 أن هذه احلكاية 

تختصر مفهوم سلطة االحتالل، أو سلطة احلاكم 

ومصدرها ومكمن قوتها، فجوهر قوة السلطة هو 

اللحظة  وفي  لها.  وطاعتهم  منها  الناس  خوف 

تابو  وينكسر  اخلوف  جدار  بها  ينهار  التي 

اخلنوع ويقرر الشعب عدم طاعة السلطة، فإنهم 

يجردونها من سالح القوة التي تتمتع بها ومن 

إكسير احلياة. وفي هذا اإلطار يقول سري نسيبة 

إن االحتالل اإلسرائيلي حقق خمسة باملائة فقط 

على  بينما حصل  القوة،  باستخدام  أهدافه  من 

الـ خمسة وتسعني باملائة املتبقية نتيجة خلضوع 

الفلسطينيني ألوامر احلكومة اإلسرائيلية. 4

الشعبية  المقاومة  نجحت  لماذا 

المدنية في انتفاضة الحجارة؟
استطاعت املقاومة الشعبية )غير املسلحة( في 

جميع  على  النضال  ممارسة  األولى  االنتفاضة 

اجلبهات املفتوحة والضرورية وبأقل اخلسائر، بدءًا 

بالعمل السياسي مرورًا باجلبهة الثقافية والفكرية 

واالقتصادية، وانتهاء باالجتماعية والتنموية.

أسلوب  من  الفلسطيني  الشعب  واستفاد 

خالل  من  املسلحة  غير  الشعبية  املقاومة 

االستفادة من جميع املوارد والطاقات البشرية 

على  غزة،5والقدرة  وقطاع  الغربية  الضفة  في 

االلتحام املباشر بني الشعب الفلسطيني وجيش 

االحتالل، وهو ما وسع دائرة املواجهة، وأضاف 

أثقااًل اقتصاديًة على االحتالل. فقد شارك في 

واألطفال،  والنساء  الرجال  احلجارة  انتفاضة 

العامل واملزارع .... في الضفة الغربية وقطاع 

غزة كونها غير مسلحة، وهنا بالضبط يكمن السر 

في قوة املقاومة املدنية؛ ألنها تقوم على اإلرادة 

الطوعية للفرد وإميانه العميق بفكرته، كما تعتمد 

وانخراط  الواسع،  اجلماهيري  الطيف  على 

املقاومة،  في  واملهن  واألعمار  األلوان  مختلف 

على  اجلماهير  تعود  االنتفاضات  عسكرة  فيما 

السلبية واالتكالية، ألن العمل العسكري بطبيعته 

يقوم على السرية والنخبوية، وليس على املشاركة 

اجلماهيرية الواسعة واملمتدة مكانيًا.6

جدير بالذكر أن التركيز على املقاومة املدنية 

أبدًا  الشعبية واعتبارها منهجًا جذابًا ال يعني 

التخلي عن خيارات وبدائل أخرى ومن ضمنها 

املقاومة املسلحة.

وأثرها  المدنية-   – الحجارة  انتفاضة 

على المجتمع اإلسرائيلي
االحتالل  شعبية ضد  انتفاضة  تلتزم  عندما 

من  يعزز  فذلك  الالعنفية،  األساليب  بانتهاج 

شرعيتها الدولية وحتى داخل مجتمع االحتالل، 

وميكن أن يقود ذلك إلى االعتراف باملظالم التي 

تتعرض لها مجموعات املقاومة السلمية من آلة 

بطش االحتالل، وإلى دعم أكبر لتلك املجموعات 

داخليًا وخارجيًا، في الوقت الذي يتم فيه وضع 

يقوض  مما  العزلة،  يشبه  فيما  االحتالل  دولة 
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املصادر الرئيسة لقوتها سياسيًا واقتصاديًا. 

في  املشاركة  اجلماهير  أعداد  ارتفعت  وكلما 

أطيافها؛  وتعددت  املدنية  الشعبية  التظاهرات 

الوضع  على  االحتالل  دولة  إبقاء  تكلفة  ارتفعت 

أعمدة  تأييد  احتماالت  وارتفعت  الراهن، 

واالجتماعية  الثقافية  االحتالل  دولة  ومؤسسات 

والسياسية واحلزبية واالقتصادية من جهة أخرى. 

السلمية  التغيير  حركات  قادة  في  هؤالء  ويجد 

مفاوضني محتملني مقارنة بقادة حركات العنف.

كبيرة  هزة  الفلسطينية  االنتفاضة  أحدثت 

اإلسرائيليون  فوجئ  فقد  إسرائيل،  داخل 

باالنتفاضة، ووصف أحد املعلقني اإلسرائيليني 

االنتفاضة بالقول إن الصدمة التي ُصدمت بها 

إسرائيل من االنتفاضة كانت أعنف من املفاجأة 

في حرب يوم الغفران. 

احلجارة  انتفاضة  تسليح  عدم  ساهم 

وشعبيتها في إحداث استقطاب داخل املجتمع 

العام  الرأي  مواقف  تغيير  وفي  اإلسرائيلي، 

اإلسرائيلي من الفلسطينيني، فتشكلت عشرات 

حتقيق  إلى  تدعو  التي  إالسرائيلية  احلركات 

السالم مع الفلسطينيني واالنسحاب من أراضي 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

النتفاضة  املباشرة  السياسية  النتائج  من 

احلجارة حسمها هوية الصراع بني اإلسرائيليني 

مجتمعني  "بني  صراع  أنه  على  والفلسطينيني 

على قطعة األرض ذاتها وعلى الشرعية نفسها" 

كما كتب البروفسور أفيشاي مرغليت بعد أقل 

من عام على اندالع االنتفاضة.

يعتقد مرغليت أن طبيعة هذا الصراع مغايرة 

األخير  فهذا  العربية،  الدول  مع  الصراع  عن 

يدور محوره حول صراع مصالح متامًا مثل أي 

صراع بني دولتني ال بني مجتمعات. 

أظهرت  األولى  االنتفاضة  أن  مرغليت  وأقر 

للرأي  كما  اإلسرائيلي  للمجتمع  بقوة  هويتها 

العاملي بأنها ثورة شعب على أرضه، ثورة شعب 

مت سلب حقوقه السياسية واملدنية وسرقة أرضه.

االنتفاضة  أن  شلحت  أنطوان  الباحث  يرى 

في  تشكل  إسرائيلية  كتابات  من  سياًل  أطلقت 

التحصيل النهائي ممارسة ثقافية خارج الرواية 

الرسمية لالحتالل اإلسرائيلي. ومن أبرز النماذج 

الدالة على ذلك ما كتبه الشاعر حاييم غوري، وهو 

املعروف بأنه من دعاة وأنصار )أرض إسرائيل 

الراهنة  السياسية  املشكلة  أن  من  الكبرى(، 

حضيض  إلى  اإلسرائيلي  املجتمع  وانزالق 

للسيطرة  النتيجة احلتمّيـة  فقدان املشاعر هما 

أن  إسرائيل  على  وأنه"يتعنّي  آخر،  شعب  على 

مع  مباشرة  مبفاوضات  للبدء  جاهزيتها  ُتعلن 

حّد  وضع  بهدف  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 

لسفك الدماء وإحراز السالم. كذلك كتب األديب 

يزهار سميالنسكي: إن ما يحدث في أراضي 

1967 ليس "أعمال شغب" إمنا "ثورة شعب"، 

وإن من احلجارة ومن أنهار الفتيان يتكون شيء 

ما عظيم وبسيط وإنساني. 7

أجبر تصاعد االنتفاضة الفلسطينية الشعبية 

العبرية  الدولة  نخبة  واستمراريتها  العارمة 

األولى  االنتفاضة  بأّن  اإلقرار  على  وأعمدتها، 

رأت  ألنها  بقوة،  وزلزلتها  إسرائيل  أذهلت 

رتوش،  دون  الفلسطيني  الواقع  أمام  نفسها 
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وهو ما كان املسؤولون اإلسرائيليون يتهّربون 

ووصل  طمسه.  على  ويعملون  مواجهته،  من 

األمر مبجموعة من املثقفني إلى حد اخلروج من 

النص اإلسرائيلي الرسمي واملناداة بإقامة دولة 

إسرائيل.  دولة  جانب  إلى  مستقلة  فلسطينية 

اللبنة األولى ملبدأ حل  وقد وضع ذلك مداميك 

الدولتني اللتني تعيشان بجانب بعضهما البعض 

في  اإلسرائيليني،  من  فكر شريحة  في  بسالم 

انتظار تظهير الفكرة على أرض الواقع.

أعلن األديب اإلسرائيلي عاموس عوز، بعد أقل 

يؤيد  أنه  االنتفاضة،  اندالع  من ثالثة أشهر على 

وليس  غدًا  إسرائيل  بجوار  فلسطينية  دولة  قيام 

بعد غد، وذلك ليس فقط بسبب معاناة الفلسطينيني 

ووصف  احلياة،  سّنة  هي  هذه  ألن  أيضًا  وإمنا 

حزب العمل بأنه "هراوة" في يدي الليكود. وجاءت 

سبعة  أصدرها  التي  اإلسرائيليني  األدباء  وثيقة 

عشر أديبًا ومفكرًا بعد أن قاموا بجولة في قطاع 

غزة ومخيماته بعد مرور أول شهر على االنتفاضة، 

حكومة  إلى  جانبهم  من  املوجهة  والعريضة 

إسرائيل، لتؤكد االختالف احلاد في مواقف تيار 

حلكومتهم  الرسمي  املوقف  عن  اإلسرائيليني  من 

إزاء ما يجري في األراضي احملتلة. ومما جاء في 

الوثيقة: "جتري في قطاع غزة ثورة شعبيةيقودها 

"إننا  أجمعني.  السكان  بتأييد  وحتظى  شبان، 

من  احلديدية  القبضة  سياسة  أن  من  متأكدون 

شأنها تخفيف الثورة لكنها لن تستأصلها، وإذا لم 

ُيوجد حل سياسي ستتفجر الثورة من جديد بقوة 

هائلة. »ال نستطيع إلى ما ال نهاية اضطهاد شعب 

يكافح من أجل حريته«...

األصوات  بعض  خروج  االنتباه  ولفت 

اإلسرائيلية املؤكدة أن احلجر ليس املظهر الوحيد 

عقل  تقذفه  التي  واليد  احلجر  فوراء  لالنتفاضة، 

حاّد الذكاء وتنظيم مدهش أساسه سلطة شعبية 

في مواجهة االحتالل. 

مفهوم المقاومة المدنية
من الطبيعي أن يبدو هذا التصنيف نظريًا، 

فقد تتداخل أساليب التغيير ووسائله في نضال 

أحد الشعوب، وفكرة النضال الالعنفي ال تعني 

الروحي  األب  غاندي،  فحتى  املطلق،  الالعنف 

لهذا التعبير، يقول: "الالعنف الكامل نظري متامًا 

مؤسس  بأنه  غاندي  املستقيم.8ويعرف  كخط 

املقاومة السلمية "الساتياغراها" التي تقوم على 

ثالثية الشجاعة واحلقيقة والالعنف، وقد انتصر 

بالالعنف على "بريطانيا العظمى" اإلمبراطورية 

التي ال تغرب عنها الشمس عبر اإلضراب عن 

للعصيان  وصواًل  واالعتصام  واملقاطعة  الطعام 

املدني حتى متكن من اقتالع االحتالل البريطاني 

ونيل استقالل الهند. وحسب غاندي فإن املقاومة 

السلمية أعظم قّوة متوافرة للبشرية. إنها أقوى 

سالح صنعته براعة اإلنسان.

ووفقًا ألدبيات املقاومة املدنية، فإن أي مقاومة 

ناجحة تعتمد على تنظيم صفوفها وقواها الذاتية؛ 

ألن القوة اجلماعية هي أساس أي مقاومة مدنية، 

لها،  منظم  حركي  إطار  إيجاد  يجب  فإنه  لذلك 

وبناء رؤية إستراتيجية واعية للحراك ال تقوم على 
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أو  االحتالل  بها سلطة  تقوم  التي  األفعال  ردود 

األنظمة، بل تعتمد على االستمرارية بذات الزخم 

وحماية األنشطة ومراكمة اخلبرات التي اكتسبها 

النشطاء خالل حراكهم..

الالعنف  بوسائل  والنضال  الثورات 

من وجهة نظر جين شارب!
مؤسسة  في  الباحث  شارب،  الدكتور  يدعو 

ألبرت أينشتاين في بوسطن، في كتابه"املقاومة 

العنيف،  للنضال  أخرى  وسائل  إلى  الالعنفية" 

الالعنفية  واالحتجاجات  االنتفاضة  كفاح  مثل 

في مواجهة احملتل واألنظمة الديكتاتورية. 

النضال  هو  للعنف  البديل  أن  شارب  ويرى 

الالعنفي بأنواعه السلمية النفسية واالجتماعية 

شارب  ويعتقد  كافة.  والسياسية  واالقتصادية 

اخليار  هي  املسلحة  والصراعات  العنف  أن 

الصراع  أطراف  يعتقده  عما  للدفاع  األخير 

اخلير واجليد... أو بعبارة أخرى مبررات العنف 

والعدالة  احلرية  وطلب  احملتل،  مقاومة  وهي 

والدفاع عن املعتقد

النضال  الستخدام  عديدة  أمثلة  هناك   

األنظمة  إسقاط  إلى  أدى  والذي  الالعنفي، 

الدكتاتورية في أكثر من مكان وزمان، وذلك في 

ونيبال   ،2005 وأوكرانيا  م،   2002 مدغشقر 

ميلوسوفتش  ونظام   ،2005 وجورجيا   ،2006

اختالف  باالعتبار  ويأخذ شارب  2000م.  عام 

من  واجلغرافية  والثقافية  السياسية  الظروف 

دولة إلى أخرى.

متطلبات النجاح في النضال الالعنفي
أجل  من  تتوافر  أن  البد  كثيرة  متطلبات  ثمة 

جناح املقاومة الشعبية، منها القدرة على املواجهة 

طريق  عن  وذلك  والقمع،  الهيمنة  تأثيرات  وقلب 

سياسة "املصارعة اليابانية" التي تؤدي إلى إيجاد 

األنظمة  أو  االحتالل  قوى  تعامل  في  صعوبات 

وهذا  الالعنفي،  للنضال  املختلفة  األشكال  مع 

يفتقر  إلى وضع من الصراع  يقود  من شأنه أن 

يجعل  التناقض  وهذا  والتناغم،  االنسجام  إلى 

موقف تلك القوى هشًا، ويزيد في املقابل من قوة 

املناضلني ضدهم... كما يؤدي ذلك إلى زيادة عزلة 

االحتالل أو األنظمة عن أعضاء جماعتهم أنفسهم.

يعتقد الناس أن العنف هو الطريق األقصر 

مدة  إلى  يحتاج  الالعنفي  النضال  وأن  للتغيير 

هو  العنف  خيار  وأن  أهدافه،  لتحقيق  طويلة 

النضال  خيار  وأن  والشجعان،  األقوياء  خيار 

ميلكون  ال  ومن  الضعفاء  خيار  هو  الالعنفي 

حواًل وقوة.. وأن النضال الالعنفي ال ينفع مع 

ال  التي  الدكتاتورية  األنظمة  أو  االحتالل  دول 

تؤمن بحقوق اإلنسان والقيم العليا، وقد تنجح 

بحقوق  تؤمن  التي  الدميقراطية  األنظمة  في 

اإلنسان، وأن أشكال الالعنف حتتاج إلى قائد 

يسحر اجلماهير... وكل ذلك ليس دقيقًا.

الالعنفية"على  "املقاومة  شارب  كتاب  يحتوي 

فصل عن انتفاضة احلجارة والنضال الفلسطيني، 

باعتباره كفاحًا ال عنفيًا، والذي جاء نتيجة عدة 

زيارات قام بها إلى فلسطني خالل االنتفاضة.

الفلسطينية  االنتفاضة  إن  شارب:  يقول 
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النضال  على  الالعنف  طابع  بسيطرة  متيزت 

الذي ميارسه الشعب الفلسطيني - رمبا بنسبة 

85% من املقاومة الكلية - مع بعض من العنف 

املولوتوف،  وقنابل  احلجارة  رمي  مثل  احملدود 

في  الفلسطينية  الالعنف  أساليب  واتخذت 

أشكال  عدة  اإلسرائيلي  االحتالل  مواجهة 

الغاضبة،  املسيرات  التجاري،  منها: اإلضراب 

املقاطعة االقتصادية، رفع األعالم الفلسطينية، 

استقالة جابي الضرائب...

وعلى الرغم من أن قسوة القمع اإلسرائيلي 

ضد الفلسطينيني في انتفاضة احلجارة أخذت 

املتظاهرين،  على  النار  إطالق   - أشكال  عدة 

القتل، التنكيل، تكسير العظام، اقتالع األشجار، 

فإن   - محاكمة  دون  االعتقال  اإلبعاد،  القتل، 

وذلك  مدهشًا،  انضباطًا  أظهروا  الفلسطينيني 

القيادة  من  محددة  تعليمات  إلى  باالنصياع 

املوحدة لالنتفاضة بعدم استخدام أسلحة نارية.9 

من  الالعنف  نسبة  أن  احلديث  هذا  يعني 

الفلسطينيني في االنتفاضة هي األكثر حضورًا 

وفاعليًة في حتصيل اإلجنازات، وأن كثيرًا من 

التباين  من  استمد  لالنتفاضة  العاملي  الدعم 

للفلسطينيني  احملدود  العنف  بني  الواضح 

النار  إطالق  مقابل  في  احلجارة-  -استخدام 

والضرب املبرح من اجلنود اإلسرائيليني، وهذا 

املشهد ساهم بشكل حقيقي في إبراز التناقضات 

في الرأي العام اإلسرائيلي حول قضية استمرار 

االحتالل لألراضي الفلسطينية والقمع.

يرى شارب، في املقابل، أن بعض الفلسطينيني 

عنف  بال  النضال  مصداقية  في  جدًا  متشككون 

وجدواه مع عدو غاشم، وهناك آخرون يعتقدون، 

أن هذا النهج له ميزات عالية. فعلى سبيل املثال قال 

املناضل فيصل احلسيني: "إنه بانتهاجنا أسلوب 

للعنف  وضعناها  التي  واحلدود  الالعنف،  نضال 

الذرية  القنبلة  فقد حيدنا  انتفاضة احلجارة،  في 

وسالح اجلو والدبابات وحتى املدافع اإلسرائيلية، 

ويؤكد  البندقية".  حتييد  على  العمل  علينا  واآلن 

اإلسرائيليني  املسؤوليني  أن  شارب  البروفسور 

على  الفلسطيني  العنف  مع  التعامل  يفضلون 

هناك  وتوجد  الالعنيف،  النضال  مع  التعامل 

إجراءات  يتخذون  اإلسرائيليني  أن  تؤكد  تقارير 

استفزازية حلث الفلسطينيني على العنف املتزايد، 

ومن املمكن أن يكون هذا سببًا كافيًا لكي يبذل 

الفلسطينيون جهدًا أكبر من أجل أال ميكنوهم من 

استفزازهم، عماًل مببدأ نابليون الشهير: "ال تقم 

أبدًا مبا يريده عدوك أن تعمله فقط ألنه يريد ذلك". 

نضال الالعنف كإستراتيجية
كامنة  طاقة  ذو  أسلوب  هو  الالعنف  نضال   

كبيرة، لذلك فإن شارب يعتقد أن فهم الفلسطينيني 

األساسية  واحتياجاته  الالعنف  نضال  لطبيعة 

أردوا االستمرار في  إذا  للفلسطينيني،  مهم جدًا 

انتفاضة احلجارة بحكمة.

ومن املهم التأكيد على النضال بشكل عام - 

مهما تعددت أهدافه أو أشكاله "عنفي أو العنفي"- 

يتطلب وجود إستراتيجية واضحة وتخطيط منظم، 

واألهم حتديد األهداف من هذا النضال. 
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الالعنفي  النضال  في  اخلطط  أهمية  تقل  ال 

العسكرية  اإلستراتيجية  اخلطط  أهمية  عن 

تتطلب  املقابل  في  لكنها  العنفي،  العمل  في 

إستراتيجية إعالمية قادرة على حشد اجلماهير 

وزيادة أعدادها بشكل مستمر.

إستراتيجية  صياغة  تتطلب  لشارب،  ووفقًا 

ملقاومة  حقيقية  جناح  بفرص  حتظى  العنفية 

االحتالل فهمًا دقيقًا وكاماًل حملتوى النضال، وتقييم 

األهداف،  إلى  الوصول  دون  تقف  التي  العوائق 

وضعفه  االحتالل  قوة  لنقاط  املوضوعي  والتقييم 

للعمل  مجرى  واختيار  ومجموعاته،  النظام  أو 

موجودة  خيارات  من  الرئيسة  لألهداف  للوصول 

تتضمن  للعمل  شاملة  خطة  ووضع  ممكنة،  أو 

واملؤسسات  املنظمات  وتعزيز  التكتيكية،  اخلطط 

إلى  تدعو  التي  اإلستراتيجية  ظل  في  املستقلة 

اللجان  على  أن  كما  االحتالل.  مع  التعاون  عدم 

على  للحصول  تسعى  التي  الفلسطينية  الشعبية 

االحتالل،  عن  بعيدًا  الفلسطيني  املجتمع  حاجات 

معتمد  فلسطيني  مجتمع  تطوير  في  االستمرار 

ثقافية،  موازية-  مؤسسات  وتطوير  ذاته،  على 

تؤدي  وصحية  واقتصادية،  وسياسية،  وتعليمية، 

إلى استقالل فعلي عن االحتالل اإلسرائيلي.

املجتمعية؟  املقاومة  تنجح  "ملاذا  كتاب  وفي 

املنطق اإلستراتيجي حلرب الالعنف

" why civil resistance works" للكاتبني
الصادر   Erica Chenoweth&Maria J. Stephan

من قسم دراسات اإلرهاب في جامعه كولومبيا 

حركات  فإن  عام  وبشكل  إنه  الكاتبان:  يقول 

احلصول  على  قدرة  أكثر  الالعنيفة  املقاومة 

التغيير  يتميز منهج  على مكاسب ونتائج، كما 

زيادة  في  األكبر  الفرصة  لديه  بأنه  الالعنيف 

عدد املشتركني عموديًا وأفقيًا بشكل أكثر من 

إلى  احملصلة  في  يؤدي  مما  العنيف؛  املنهج 

تغيير نتيجة املعركة في النهاية. 10

يرتكز الكاتبان في استنتاجهما إلى إحصائية 

متت من خاللها دراسة احلركات التغييرية منذ 

العام 1900 حتى العام 2006 سواء كان منهجها 

التغيير العنيف أو الالعنيف بإجمالي 323 حركة 

مقاومة، صادرة من معهد NAVCO املتخصص 

نتائج  إلى  ليصال  التغيير،  حركات  دراسة  في 

مفادها أن حمالت التغيير الالعنيف جنحت في 

حتقيق أهدافها الكلية أو اجلزئية مرتني ضعف 

احلمالت العنيفة، فقد قامت شعوب في إفريقيا 

الالعنف،  مبدأ  بانتهاج  أوروبا  وشرق  وآسيا 

ضمن بيئات جغرافية وثقافية وتاريخية متعددة، 

وحققت في كثير من األحيان نتائج جيدة. 

مثل:  الالعنيف،  املنهج  في  املشاركة  ال حتتاج 

االقتصادية  واملقاطعات  والتظاهرات  اإلضرابات 

واالعتصامات إلى تدريب معني أو عمر معني، ولكن 

وميكن  وطني،  وحس  وتصميم  إرادة  إلى  يحتاج 

حد  على  والرجال  والنساء  لألطفال  فيه  املشاركة 

سواء، مما يزيد من عدد املشاركني فيه وتنوعهم.

اإلستراتيجية اإلعالمية للمقاومة المدنية
دورًا  والتواصل  اإلعالم  استراتيجيات  تلعب 

التعبئة  تكون  وقد  التعبئة،  حشد  في  محوريًا 

جناح  حتديد  في  حاسمًا  عاماًل  اجلماهيرية 
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تكون  قد  احلملة  أن  باعتبار  املدنية،  املقاومة 

لقمع  السياسية  الُكلفة  رفع  في  فاعلية  أكثر 

وكانت  واسع  نطاق  على  متت  إذا  االحتالل، 

شاملة والمركزية. ويرجع ذلك إلى قدرتها على 

الصمود، وعدم الكشف عن هوية املشاركني. 

"املناشير"  توزيع  عملية  االنتفاضة  شهدت 

املناشير عبارة عن  التواصل وكانت  كأداة في 

بيانات تصدر بشكل أساسي عّما عرف باسم 

"القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة"التي تشّكلت 

من فصائل"املنظمة"، وكانت حتّدد بعض مظاهر 

التحّرك واالحتجاج الشعبي في الضّفة والقطاع 

أسبوعيًا. كما جلأ الفلسطينيون إلى الكتابة على 

اجلدران، ما شمل صياغة شعارات وطنية مثل 

و"فتح  االنتفاضة"  صوت  فوق  يعلو  صوت  "ال 

مّرت من هنا"، أو اإلعالن عن الفعاليات النضالية 

مثل موعد أيام اإلضراب. وقد  شكلت جدران 

املكان  واملدن  والقرى  املخيمات  في  الشوارع 

اجلدار  وأصبح  الواقع،  مجريات  لنقل  املثالي 

فلسطني  جدران  ما جعل  إعالمية"،  وظيفة  "ذا 

توصف بأنها جريدة الشارع الفلسطيني. 

بلغت االنتفاضة أعلى مستوياتها عندما نشرت 

من  شباط  في  األميركية  "سي.بي.أس"  محطة 

العام 1988 مشاهد لتكسير اجلنود اإلسرائيليني 

عظام أربعة شباب فلسطينيني عزل، وهو ما أحدث 

موجة غضب عارمة في الرأي العام العاملي. 

المنطق اإلستراتيجي للمقاومة الالعنفية
 املقاومة الالعنفية هي طريقة مدنية تستخدم 

خالل  من  األنظمة  مع  الصراع  إدارة  في 

وسائل اجتماعية ونفسية واقتصادية وسياسية 

استخدامه.  أو  العنف  باستخدام  التهديد  دون 

االحتالل  دولة  فيه  تستطيع  الذي  الوقت  في 

الهجمات  بالغة  بسهولة  تبرر  أن  األنظمة  أو 

املقاومة  ضد  بها  تقوم  التي  العنيفة  املضادة 

القوى  تلك  الذي متارسه  العنف  فإن  املسلحة، 

ضد حركات املقاومة السلمية غالبًا ما يؤدي إلى 

نتائج عكسية ضد هذه الكيانات. 

املقاومة  لقمع  واخلارجية  الداخلية  فالُكلفة 

العنيفة.  املقاومة  قمع  ُكلفة  بكثير  تفوق  السلمية 

وتؤدي النتائج العكسية لعنف السلطة إلى حتول 

في ميزان القوة يتمثل في زيادة التضامن الداخلي 

املقاومة  حركات  مع  االحتالل  مجتمع  داخل 

الالعنفية، وخلق املعارضة واالنقسامات بني أعمدة 

دولة االحتالل أو األنظمة وهياكلهما، وكذلك زيادة 

للمقاومة، ويرجح أن حتدث هذه  الدعم اخلارجي 

الديناميكيات عندما ال يقابل العنف الذي يقوم به 

االحتالل بأعمال عنف من املقاومة املدنية. 

املرجح  من  فإنه  اخلارجي،  الصعيد  وعلى 

املقاومة  بقمع  بالتنديد  الدولي  املجتمع  يقوم  أن 

الالعنفية، وليس املقاومة املسلحة، وتکون التکاليف 

اخلارجية لقمع التحركات الالعنفية مرتفعة جدًا، 

خاصة عندما يتم توثيق ذلك من وسائل اإلعالم 

النظام  أو  االحتالل  دولة  عزل  إلى  يؤدي  ورمبا 

دوليًا وسياسيًا وتطبيق عقوبات اقتصادية عليه. 

أكثر  الالعنفية  املقاومة  أن حمالت  يبدو  كما 

قدرًة على التفاوض واملساومة مع األنظمة؛ ألنها 

ال تشكل تهديدًا مباشرًا على حياة أفراد مجتمع 

االحتالل وممتلكاتهم. حيث تبدو املقاومة الالعنفية 
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أكثر جاذبية، وفرص استيعابها أكبر من شرائح 

واملؤسسات  االحتالل  دولة  مجتمع  من  واسعة 

املدنية، مقارنة مبفاعيل املقاومة املسلحة. كما أن 

على حتويل  قدرة  أكثر  تكون  الالعنفية  املقاومة 

الوالءات بني قوات أمن االحتالل، في حني يرجح 

أن تتسبب املقاومة املسلحة في حتفيز هذه القوات 

على التئام صفوفها والوقوف صفًا واحدًا ضد 

جماعات العنف، وستلتصق أكثر بدولة االحتالل 

عند اندالع العنف املسلح.

املجتمعية"  املقاومة  تنجح  "ملاذا  كتاب  وضع 

الثورات  فئة  في  األولى  الفلسطينية  االنتفاضة 

عشرات  بني  من  جزئيًا  جناحًا  حققت  التي 

الثورات التي شملتها الدراسة. وأثنت الدراسة 

وازنة،  نتائج  حققت  باعتبارها  االنتفاضة  على 

حيث جنحت املقاومة املدنية في حتقيق عدد من 

القضية  طرح  أبرزها  من  السياسية  املكاسب 

العام  الرأي  أمام  مؤثر  بشكل  الفلسطينية 

العاملي واالعتراف بحق الفلسطينيني ألول مرة 

في التفاوض من أجل حقوقهم من عدد كبير من 

دول العالم وحتى من خصومهم، ومهدت الطريق 

في  للدخول  الفلسطينية  التحرير  منظمة  أمام 

مفاوضات مع إسرائيل.

خلفية تاريخية عن المقاومة 

السلمية في فلسطين 
ظهرت قبل االنتفاضة بسنوات أصوات عديدة 

تنادي بطرح حل سلمي بديل عن املقاومة املسلحة 

التي وصفها البعض بأنها لم تسهم إال في تعزيز 

سطوة اإلسرائيليني. كانت بعض تلك األصوات 

في خارج فلسطني، ولكنها تركزت في الداخل، 

للوصول  الالعنفية  األساليب  انتهاج  إلى  ودعت 

التحرر  الفلسطينية املشروعة في  إلى األهداف 

والتخلص من االحتالل، وكان أجرأ من نادى بها 

في  الثمانينيات سري نسيبة، واملناضل فيصل 

احلسيني، والذي اعتبر االحتالل مهينًا للشعبني 

اإلسرائيلي والفلسطيني على حد سواء. 

 أسس فيصل احلسيني والناشط اإلسرائيلي 

منظمة  أول   1985 العام  في  سبيرو،  جيديون 

ممارسات  ضد  مشتركة  فلسطينية-إسرائيلية 

االحتالل العسكري باسم "جلنة مواجهة القبضة 

دولة  حلل  نسيبة  سري  سوق  فيما  احلديدية"، 

واحدة يتمتع جميع مواطنيها بحقوق متساوية. 

النفسي  األخصائي  أسس   1983 عام  وفي 

الفلسطيني  املركز  عوض  مبارك  الفلسطيني 

توزيع  على  لسنوات  وعمل  الالعنف،  لدراسات 

آالف املنشورات والدراسات حول املقاومة املدنية 

على الناشطني الفلسطينيني. ونظم مركز دارسات 

الالعنف حمالت مشتركة مع اإلسرائيليني وقام 

قرابة  في  سلمية  مقاومة  نشاطات  عدة  بتنظيم 

خمسني قرية ومخيمًا في الضفة الغربية. وشكلت 

هذه األفكار واملفاهيم واملجهودات التربة اخلصبة 

الندالع املقاومة الشعبية السلمية.

أهداف المقاومة المدنية 

الفلسطينية في انتفاضة الحجارة
انتفاضة  اندالع  عند  الناشطون  شرع 

كانت  النداءات  من  سلسلة  بتوزيع  احلجارة 

التي  لالنتفاضة  املوحدة  القيادة  باسم  موقعة 
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تتكون من قيادات ملنظمة التحرير، ومتيزت هذه 

الدعوات بخلوها هذه املرة من أي دعوات لتدمير 

إسرائيل أو قتل اليهود، بل على العكس طرحت 

إستراتيجية قائمة على حتقيق السالم من خالل 

التفاوض، وتأسست على مبادئ أساسية ثالثة: 

قبل  ما  حدود  في  إسرائيل  دولة  قبول  وهي 

1967، وخروج احملتل من املناطق الفلسطينية، 

وإنشاء الدولة الفلسطينية. 

أوضحت االنتفاضة مطالبها في البيانات: مثل 

إطالق سراح املعتقلني، ورفض االستيطان وسياسة 

املمارسات  ووقف  اإلداري،  واالعتقال  اإلبعاد 

املعتقلني،  وضد  املدنيني  السكان  ضد  القمعية 

وإلغاء سياسة املنع من السفر واملضايقات.

إستراتيجيتهم  املوحدة  القيادة  أعضاء  بنى 

املسلح، وإطالق حركة  العنف  االبتعاد عن  على 

كافة،  احملتلة  املناطق  تشمل  ومقاطعة  إضراب 

اهتمام  وتزايد  االستمرار.  على  القدرة  ومتلك 

املقاومة  بأفكار  املوحدة  القيادة  منشورات 

السلمية، وكانت النداءات تدعو لـ "ثورة بيضاء"، 

للمقاومة،  واقترحت نصوصها قرابة 27 وسيلة 

رفع  إلى  دعت  حيث  والعنفية،  سلمية  منها   26

وحمالت  واإلضرابات  الفلسطينية،  األعالم 

املقاطعة، ودق أجراس الكنائس وتنظيم اجلنازات 

الفلسطينيني:  أحد  وحسب  والصلوات،  الرمزية 

غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  الناس  كان 

يتبعون تعليمات هذه النداءات كلمة بكلمة وكانت 

بالنسبة لهم مبثابة نصوص مقدسة.

نداءات تاريخية :  بداية

العصيان المدني
 بلغت أعداد املنضمني إلى القيادة الوطنية، 

من  اآلالف  عشرات  قياسية،  فترة  خالل 

الشباب والنساء وطالب اجلامعات من مختلف 

املعتقلني  آالف  إلى  باإلضافة  االنتماءات، 

السابقني. وأصدرت القيادة نداءها العاشر الذي 

دعت فيه الستقاالت جماعية من العمل في دوائر 

اإلدارة املدنية، وكانت االستجابة الشعبية قوية 

للغاية ومتثلت في استقاالت متزامنة، مبا فيها 

استقالة جميع ضباط الشرطة الفلسطينيني من 

جهاز الشرطة اإلسرائيلي في يوم واحد.و خالل 

أسابيع قليلة كانت حملة عصيان مدني شامل 

قد بدأت تنظم في املخيمات والقرى الفلسطينية 

واستمرت ملدة عام ونصف، وشارك فيها معظم 

الفلسطينيني من مختلف الفئات واألعمار. 

اللجان الشعبية والتحرر الذاتي 

وهدم التبعية لالحتالل تدريجيًا
 تطورت جتربة اللجان الشعبية بحلول انتفاضة 

الشعبية  اللجان  من  فتأسست سلسلة  احلجارة، 

والزراعية  الطالبية  منها  مختلفة  مجاالت  في 

إلى  باإلضافة  والرياضية  والتجارية  والنقابية 

طبية  وجلان  نسائية  وجلان  محلية  إدارة  جلان 

انطالق  ومبجرد  النزاعات.  حلل  وأخرى  إغاثية 

في  متزايدًا  دورًا  تتخذ  اللجان  بدأت  االنتفاضة 

إدارة احلياة اليومية للناس، وكانت جلان جديدة 

تتوالد بالعشرات في كل املناطق احملتلة ردًا على 
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القرى  من  كبيرًا  عددًا  اإلسرائيلي  اجليش  عزل 

واملخيمات الفلسطينية.

بيان  في  رسميًا،  املوحدة  القيادة  أعلنت 

إدارة  في  اللجان  دور  عن  املدني"،  "العصيان 

احلياة الفلسطينية اليومية، وتضمن البيان توفير 

خدمات الصحة والطعام والتعليم. وبلغ هذا الدور 

عن  ُأعِلن  حيث  عشر،  التاسع  البيان  في  ذروته 

بديلة،  فلسطينية  الشعبية" حكومة  اللجان  اعتبار 

عن اإلدارة املدنية اإلسرائيلية.

خالصات
ميكن من كل ما سبق االستدالل على بعض 

عن  الكشف  من  فهمها  التي ميّكن  اخلالصات 

السلمية  املقاومة  تنجح  ملاذا  السؤال:  إجابة 

هذه  بني  ومن  منوذجا"؟ـ  احلجرة  "انتفاضة 

اخلالصات:

ميكن أن يشكل منهج الالعنف إستراتيجية . 1

كبرى سياسية أو فلسفية أو شعبية، وذلك في 

تواكب  أهداف سوسيولوجية  سبيل حتقيق 

مقاومة أشكال القهر والعنف واالحتالل.

مدهشًا . 2 اختراعًا  احلجارة  انتفاضة  كانت 

يفاجئ  طاملا  الذي  الفلسطيني،  للشعب 

نفسه ويفاجئ اآلخرين، بأنه شعب ال يعرف 

ولكن سر  نوعي،  بذكاء  ويتمتع  املستحيل، 

في  يكمن  كان  االنتفاضة،  جناح  أسرار 

الوحدة الوطنية، والوحدة النفسية، والوحدة 

اجلغرافية بني أطياف الشعب الفلسطيني، 

بني  الواضحة  التباينات  من  الرغم  وعلى 

بقيت  فإنها  آنذاك،  الفلسطينية  الفصائل 

حتت سقف املعقول، وحتت سقف الوحدة 

الوطنية، ولم تتحول إلى حالة من التناحر، 

يؤدي  أن  ميكن  والذي  املدمر،  والتناقض 

إلى خطر وجودي على القضية الفلسطينية.

الوحدة الوطنية كمفهوم ومعنى وجتسيد على . 3

أرض الواقع، هي إحدى أهم أدوات االنتصار 

االحتالل  مع  والقاسية  املفتوحة  املعركة  في 

واملقدسات  القدس  معركة  وفي  املتغطرس، 

لن  دونها  من  والتي  واملسيحية،  اإلسالمية 

في  العسكرية  وال  السلمية،  املقاومة  تنجح 

حتقيق أهدافها السياسية الوطنية.

جنحت انتفاضة احلجارة لعدة أسباب ومن . 4

أهمها أنها كسرت حاجز اخلوف لدى عموم 

نتيجة  أتاحت  وأنها  الفلسطيني،  الشعب 

اجلماهير  ملشاركة  أكبر  مساحة  سلميتها 

الفلسطينية وللتأثير على الصعد كافة.

عزز التزام الفلسطينيني في انتفاضة احلجارة . 5

باملقاومة السلمية من شرعية املقاومة دوليًا 

من  حالة  وأوجد  االحتالل،  مجتمع  وداخل 

التأييد الدولي للمطالب الفلسطينية احملقة. 

غير أنه في حالتنا الفلسطينية، نحتاج إلى . 6

عدم حصر إستراتيجيتنا في سلة واحدة، 

دراسة  بعد  خياراتنا  تنويع  ينبغي  ولكن 

والبعد  والعربي  لواقعنا احمللي  مستفيضة 

الفلسطينية  القضية  ألن  وذلك  الدولي، 

عاملية،  ارتباطات  وذات  التعقيد،  بالغة 

القائمة  نفسها  الصهيونية  للطبيعة  نظرًا 

على االستيطان والتوسع. وما يحصل هو 

أن دور القوة  والكفاح عناصر تتكثف في 
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النضال، والتي ال ميكن فصلها عن الطرق 

الشعبية والسلمية والدبلوماسية.

في اخلتام، جتدر اإلشارة إلى بعض ما كتب 

توماس شيلينج حول ديناميكيات الصراع بني 

يكون  "يكاد  يقول:  حيث  والالعنيف،  العنيف 

فهم  متناظرة،  مواقف  في  ورعاياه  الطاغية 

يستطيعون أن مينعوه من فرض معظم ما يريده 

واالنضباط  اإلرادة  لديهم  توافرت  إذا  منهم 

التنظيمي الذي يضمن مقاطعته وعدم التعاون 

أن  الديكتاتور  يستطيع  املقابل،  وفي  معه. 

باستخدام  وذلك  مطالبهم  حتقيق  من  يحرمهم 

يستطيع  كذلك  يده،  التي حتت  والقوة  السلطة 

ويحرمه  الدكتاتور  مضجع  يقض  أن  الشعب 

له، وهو  البالد  إلى فكرة خضوع  من االرتكاز 

ويضيق  يؤذيهم  أن  يستطيع  نفسه  الوقت  في 

عليهم ويحرمهم من حكم أنفسهم ... إنها حالة 

إذا  اجلانبني،  من  أي  فيها  يستطيع  مساومة 

كان مرتبًا ومنظمًا على نحو كاف، أن يرفض 

حتى  ننتظر  أن  ويبقى  اآلخر،  يطلبه  ما  معظم 

نرى من هو صاحب النفس األطول ومن يكسب 

في النهاية.
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المقاومة الُمسلحة خالل انتفاضة الحجارة )1994-1987(
مقاربة مفاهيمية

باحث دكتوراه في العلوم السياسية، ومتخصص في القضية الفلسطينية.
 *

كمال علي أبو شاويش*

السلمّية،  الشعبّية  املقاومة  فكرة  حتظى 

األوساط  من  واسع  باهتماٍم  سنوات،  منذ 

الفلسطينية، على املستويني: الرسمي والشعبي، 

بظاهرة  األكادميي  االهتمام  زيادة  عن  فضاًل 

املقاومة الشعبّية، بعد أن َغدت خيارًا فلسطينيًا 

ألسباب  األخيرة  السنوات  في  استراتيجيًا 

ُمتعددة، ال يتسع املجال هنا لتفنيدها. 

يرى البعض أن جتارب املواجهة مع االحتالل 

اإلسرائيلي قد خُلصت إلى نتيجة ُمهمة على هذا 

العنيفة  املواجهة  استخدام  أن  وهي  الصعيد، 

خيارًا  ليس  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  مع 

وأنفع.  أجدى  السلمّية«  »املقاومة  وأن  مناسبًا، 

ولهذا السبب - رمبا- يزداد احلنني واإلعجاب 

يكتسب  حيث   ،)1987( احلجارة  بانتفاضة 

احلديث عن املقاومة الشعبّية السلمّية أهميته.

عندما َشرعت بالكتابة عن انتفاضة احلجارة 

عن  بعد  ُيكتب  لم  شيء  من  هل  تساءلت: 

الكتب،  مئات  عبر  بحثًا  ُقتلت  فقد  االنتفاضة؟ 

اإللكترونية.  واملواقع  والصحف،  واملجالت، 

السابقة،  األدبيات  من  الكثير  مراجعة  وبعد 

أصبحُت أكثر حماسًة للكتابة حول االنتفاضة؛ 

فاالنتفاضة ليست حدثًا عاديًا في تاريخ النضال 

الكم  من  الرغم  وعلى  احلديث،  الفلسطيني 

االنتفاضة،  تناولت  التي  الدراسات  من  املَهول 

فاالنتفاضة  اجلوانب؛  بعض  في  قصور  فثّمة 

تاريخية  ُمدتها- حقبة  الرغم من قصر  - على 

واملاُلبسات  والتفاصيل  باألحداث  تُعج  كاملة، 

والتطورات، ولها منطها ومنهجها وأسلوب عملها 

اخلاص، ومصطلحاتها اخلاصة، وهناك أخالق 

دراسات
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وفنونها،  االنتفاضة  وثقافة  وقيمها،  االنتفاضة 

وأغاني االنتفاضة وأناشيدها وأشعارها، وروح 

االنتفاضة، وجيل االنتفاضة... 

هذه الدراسة هي قراءة استرجاعية ألحداث 

وحتديدًا   ،)1994-1987( احلجارة  انتفاضة 

حتاول  تخللتها.  التي  املُسلح  العمل  لظاهرة 

انزلقت  كيف  اآلتية:  التساؤالت  عن  اإلجابة 

وملاذا  التسليح؟  مربع  إلى  السلمّية  االنتفاضة 

اجتهت نحو املقاومة املُسلحة، عوضًا عن املقاومة 

الشعبّية السلمّية؟ وهل جاء هذا التحّول نتيجة 

لعوامل ذاتية أم نتيجة للعنف اإلسرائيلي؟ وإلى 

أو  إيجابًا  املُسلحة  املقاومة  ساهمت  مدى  أي 

سلبًا في خدمة أهداف االنتفاضة؟ 

تسعى هذه الدراسة لسبر أغوار تلك املرحلة 

من ُعْمر االنتفاضة، للوقوف على جوانب اخللل 

إصدار  عن  بعيدًا  اعترتها  التي  والنكوص 

األحكام االنطباعّية املُتسرعة، التي اعتادت عليها 

من  اجلانب  هذا  تناولت  التي  الدراسات  بعض 

واملُبالغات،  بالتعميم  اتسمت  والتي  االنتفاضة، 

وعدم حتري الدقة واملوضوعّية، و»شيطنة« العمل 

املُسلح كأحد أساليب املقاومة خالل االنتفاضة. 

واحدة  كونها  من  الدراسة  هذه  أهمّية  تأتي 

من الدراسات القليلة التي تبحث، بشكل مهني 

املُسلحة خالل  املقاومة  في جتربة  وموضوعي، 

انتفاضة احلجارة، والتي رمبا لم حَتَظ باهتماٍم 

كاٍف من الدراسات التي تناولت االنتفاضة، كما 

التحليل  من  بشيء  الظاهرة  هذه  تتناول  أنها 

ق، وتفنِّد بعض االفتراءات التي  املفاهيمي املُعمَّ

ُألصقت بهذه الظاهرة. 

مفادها:  رئيسة  فرضية  الدراسة من  تنطلق 

سابقًا  كان  املُسلح  الفلسطيني  العمل  أن 

للشباب  ِإلهامًا  شّكل  وقد  الشعبّية،  لالنتفاضة 

وجُتادل  االنتفاضة.  خالل  الثائر  الفلسطيني 

الدراسة بأن استخدام االحتالل للقوة الغاشمة 

في مواجهة املقاومة الشعبّية السلمّية )احلجر(، 

قد دفع االنتفاضة نحو خيار املقاومة املُسلحة. 

تعتمد الدراسة في مقاربتها لهذه الظاهرة على 

بعض  في  وتستند-  التحليلي،  الوصفي  املنهج 

جوانبها- إلى حتليل مضمون البيانات والنداءات 

الصادرة عن القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة 

التي تناولت هذه الظاهرة، عالوة على التجربة 

واملعايشة الشخصية ألحداث االنتفاضة.

رئيسة:  محاور  ثالثة  إلى  الدراسة  انقسمت 

شعبي  احتجاج  كحالة  االنتفاضة  األول  تناول 

بها؛  ت  مرَّ التي  واملراحل  وإجنازاتها،  سلمي 

كمدخل  وديناميكياته،  التحّول  إرهاصات  لفهم 

ل  يؤصِّ الذي  الثاني،  للمحور  وتوطئة  أساسي 

ظاهرة املقاومة الفلسطينية املُسلحة وإجنازاتها، 

وُيفند العوامل التي أدت إلى تسليح االنتفاضة 

الثالث  احملور  ُخصص  فيما  للعنف.  وجنوحها 

واكبت  التي  السلبية  الظواهر  بعض  لتناول 

العمل املُسلح خالل االنتفاضة.

تدقيق المصطلحات وضبطها 
من  العديد  مراجعة  من خالل  الباحث  الحظ 

األدبيات التي تناولت انتفاضة احلجارة التباسًا 

في بعض املفاهيم واملصطلحات الشائعة، التي 

ُتستخدم أحيانًا بطريقة غير علمّية، أهمها:
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األوساط  ¶ في  درج  األولى:  االنتفاضة 

مصطلح  استخدام  واألكادميية  اإلعالمية 

انتفاضة  على  للداللة  األولى«،  »االنتفاضة 

احلجارة التي اندلعت في كانون أول 1987. 

وفي رأيي أن هذه التسمية يجانبها الصواب، 

ذلك أن انتفاضة احلجارة لم تكن االنتفاضة 

»األولى«، التي يخوضها الشعب الفلسطيني 

دفاعًا عن أرضه وحقوقه املسلوبة، فقد سبقتها 

عدة انتفاضات وهبات شعبّية ال يتسع املجال 

لذكرها في هذه الدراسة )أبرزها انتفاضة/ 

ثورة 1936(. ولذا، فإن هذه الدراسة ُتفضل 

احلجارة  »انتفاضة  مصطلح  استخدام 

1987«، باعتباره املصطلح األكثر دقة للتعبير 

عن تلك الظاهرة. 

بعض  ¶ ُمطالعة  عند  الالعنفية:  املقاومة 

احلجارة،  انتفاضة  تناولت  التي  األدبيات 

مفاهيم:  عدة  بني  اخللط  مالحظة  مُيكن 

السلمّية،  املقاومة  الشعبّية،  املقاومة 

يبدو  قد  األولى  فللوهلة  الالعنفية.  املقاومة 

املقاومة  هو:  واحد  ملعنى  مترادفات  أنها 

السلمّية. لكن بالتدقيق والتمحيص ميكن أن 

ة فوارق بني املصطلحات. ففي  نالحظ أن ثمَّ

الالعنف  تناولت  التي  األدبيات  ُتركز  حني 

أساليب  تكون  أن  على   ،)Nonviolence(

االحتجاجات فيها سلمّية متامًا، وتخلو من 

أي شكل من أشكال العنف، فإن أساليب 

انتهاجها خالل  )التي مت  الشعبّية  املقاومة 

سنوات انتفاضة احلجارة( لم تكن تخلو من 

العنف في كثير من أساليبها، وكانت مزيجًا 

وبالتالي  والعنيفة؛  السلمّية  الوسائل  من 

املصطلحات.  بني  التفريق  هنا  ينبغي 

مصطلح  استخدام  هنا  الدراسة  وتفضل 

»املقاومة الشعبّية«، للداللة على استراتيجية 

التي   ،)1987( احلجارة  انتفاضة  عمل 

قطاعات  لتشمل  املشاركة  دائرة  وسعت 

صفة  فاكتسبت  كافة،  الفلسطيني  الشعب 

»الشعبّية«، وهذا ما ينحو إليه أيضًا مازن 

قمصية، في كتابه حول املقاومة الشعبّية 1

التي  ¶ املصطلحات  من  االنتفاضة:  عسكرة 

هذه  ومُتّيز  األخيرة.  السنوات  في  راجت 

الدراسة بني مصطلحي: »املقاومة املُسلحة«، 

مصطلح  وتستخدم  االنتفاضة«،  و»عسكرة 

النشاطات  على  للداللة  املُسلحة«  »املقاومة 

التي متت ممارستها خالل انتفاضة احلجارة 

واسُتخدم فيها السالح، سواء أكان سالحًا 

ُيشير  حني  ففي  ناريًا.  سالحًا  أم  أبيض 

أسلوب  إلى  املُسلحة«  »املقاومة  مصطلح 

ُنشطاء  من  نسبيًا-  قليل-  عدد  استعمله 

نسبيًا-  قصيرة-  مرحلة  خالل  االنتفاضة، 

فإن مصطلح »عسكرة  تطورها،  مراحل  من 

من  واسعة  حالة  إلى  ُيشير  االنتفاضة« 

االنتفاضة  وكأن  السالح،  استخدام  انتشار 

حتّولت بشكل كامل للعمل العسكري مبعناه 

كان  الذي  للواقع  ُمجاف  وهذا  الكالسيكي، 

موجودًا خالل انتفاضة احلجارة. بل وميكن 

الزعم أن مصطلح »العسكرة« قد جاء ُمتأخرًا، 
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وبرز بعد سنوات من اندالع انتفاضة األقصى 

)2000(؛ للداللة على حالة املُبالغة في ظاهرة 

املجموعات  بعض  مارستها  التي  التجييش 

العسكرية املُسلحة، وبخاصة بعد طرح خطة 

الظاهرة  قت  وتعمَّ  .)2003( الطريق  خارطة 

أحادي  االنسحاب  خطة  تطبيق  بعد  أكثر 

اجلانب )خطة شارون لالنسحاب من قطاع 

بعض  اهتمام  فتحّول   ،)2005 صيف  غزة، 

االجتماعي   - السياسي  للعمل  املجموعات 

عوضًا عن العمل العسكري، وأصبحت ورقة 

والصراعات  املُناكفات  سياق  في  ُتستخدم 

احلزبية الداخلية، وفرض النفوذ السياسي.

المحور األول: االنتفاضة كحالة 
احتجاج شعبي سلمي

كانت إسرائيل حُتكم قبضتها متامًا على نحو 

في  الفلسطينيني  عدد  هم  نسمة،  مليون   1.6

األراضي الفلسطينية احملتلة عام 1967، عندما 

اندلعت االنتفاضة. كانت حلظة فريدة من نوعها، 

السلمي،  النضال  كان  منهجها  ألن  فقط  ليس 

السلمي  النضال  الفلسطينيون  استخدم  فقد 

كأسلوب رئيس خالل فترة االنتداب البريطاني؛ 

أمام  ومطالبهم  قضيتهم  يرفعون  كانوا  عندما 

البريطانيني. ولكن اجلديد الذي حملته انتفاضة 

احلجارة )1987(: أن َفَعالياتها لم تكن ُمقتصرة 

على بؤرة نخبوية من املجتمع الفلسطيني.

في  احلجارة  انتفاضة  سحر  يكمن  وهنا 

وفي  تنظيمها،  مستوى  شموليتها،  اتساعها، 

كونها حركة مقاومة شعبّية غير ُمسلحة )عنف 

واألهم  عاٍل،  انضباط  ومستوى  محدود(، 

دميومتها؛ أي قدرتها على االستمرار والصعود، 

من  ُمشكلة  موحدة  وطنية  بقيادة  وحمايتها 

تستند  كافة،  الفلسطينية  واحلركات  الفصائل 

إلى شبكة واسعة من اللجان الشعبّية امليدانية، 

ورؤية سياسية موحدة متمثلة في: دحر االحتالل 

واالستيطان، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.2

لم تكن فكرة اندالع انتفاضة شعبّية عارمة 

في  االستمرار  على  قادرة  االنتشار  واسعة 

ُمتخياًل. بل  الفلسطينية احملتلة عماًل  األراضي 

ميكن القول: إنه كان من الالمفكر فيه. وعندما 

املتفائلني  أكثر  يتوقع  لم  االنتفاضة  اندلعت 

الشباب  لكن  أسبوع.  من  أكثر  تستمر  أن 

الفلسطيني الثائر قد فعلها!

أول  كانون   8 في  الشاحنة  حادثة  تكن  لم   

1987 في شمال قطاع غزة، واملصادمات مع 

في  التالي  اليوم  في  اإلسرائيلي  اجليش  قوات 

مخيم جباليا، إاّل مجرد اجلزء الظاهر من رأس 

جبل اجلليد العائم فوق بركاٍن هادر، كان ينتظر 

حلظة االنبالج. فكانت مبثابة نقطة حتول ُكبرى 

في تاريخ احلركة الوطنية الفلسطينية، السيما 

أّن تأثيرها امتدَّ في زمن قياسي، ليشمل ُمختلف 

 Spill اجلغرافية  واملناطق  املجتمع  قطاعات 

over effec   ولعلَّ أهم ما ميَّز تلك املظاهرات 

االحتجاجية الشعبّية هو سلميتها. 

االنتفاضة  الندالع  األولى  األيام  منذ  لت  تشكَّ

وآلياتها؛  عملها  وُتنظم  ُتخطط  ميدانية  قيادة 

متثَّل املستوى األول: في القيادة الوطنية املوحدة 
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)ق.و.م(، التي ضّمت أعضاء محليني بارزين من 

فتح،  حركة  هي:  رئيسة  فلسطينية  فصائل  ثالثة 

وانضم  الدميقراطية،  واجلبهة  الشعبّية،  واجلبهة 

)حزب  الفلسطيني  الشيوعي  احلزب  الحقًا  إليها 

الشعب الفلسطيني(. ومتّثل املستوى الثاني: في 

ت  َضمَّ التي  الضاربة  والقوات  الشعبّية،  اللجان 

القادة احملليني )قادة املناطق(. 

التنظيم  بفضل  االنتفاضة  قيادة  متكنت 

واملؤسسات  الُبنى  استغالل  من  واالنضباط 

الفلسطينية القائمة، ومن ذلك، أن حركة الشبيبة 

املُنظمة،  الشبيبة  من  االنتفاضة مبوجات  مّدت 

فيما لعبت املنظمات والهيئات، والنقابات األهلية 

املجال.3  هذا  في  عنها  يقل  ال  دورًا  األخرى 

الغربية  الضفة  في  الفلسطينيني  قدرة  وكانت 

وقطاع غزة على االستمرار في االنتفاضة، بعد 

الواسعة  اخلبرة  إلى  تعود  العفويَّة،  انطالقتها 

وإلى  األعوام،  عبر  السري  النشاط  مجال  في 

حركة  أنشأتها  التي  اجلماهيرية  املنظمات 

الدميقراطية  واجلبهة  الشعبّية  واجلبهة  فتح 

والشيوعيون ثم اإلسالميون أخيرًا. 

كان خليل الوزير هو الشخص األكثر مسؤولية 

"م.ت.ف"  وفي  "فتح"،  في  العملية  هذه  عن 

ككل.4وما من شك في أن املنظمات اجلماهيرية، 

واللجان الشبابية )حركة الشبيبة، وجبهة العمل، 

قبل  لت  التي تشكَّ والكتلة اإلسالمية، وغيرها(، 

سنوات من اندالع االنتفاضة، كانت قد اكتسبت 

والتطوعي،  الشعبي  العمل  في  طويلة  خبرة 

واملواجهة مع قوات االحتالل،  وحالة االشتباك 

فأصبحت- حينذاك- جاهزة لتولي قيادة العمل 

بعد  بخاصة  الوطن،  ربوع  شتى  في  امليداني 

إغالق سلطات االحتالل اجلامعات الفلسطينية، 

وغدت العمود الفقري للجان الشعبّية.  

فكان  ُمتخصصة،  الشعبّية  اللجان  كانت 

هناك جلان جتارية، وجلان تعليم، وجلان املرأة، 

وهناك جلان تغذية تولّت رعاية ضمان اإلمدادات 

التي  احمُلاصرة  املناطق  في  وبخاصة  الغذائية، 

يتم جتويعها. وكانت هناك جلان الرعاية الصحية، 

واللجان  التبرعات،  جمع  وجلان  النقل،  وجلان 

الفكرية، واللجان الزراعية، وغيرها الكثير.5

الثاني  كانون  في  االنتفاضة  قيادة  تبنت 

مراحل،  أربع  من  مدنّية  مقاومة  خطة   1988

السجائر  ملقاطعة  رمزية  بدعوة  اخلطة  تبدأ 

دعوة  أسبوعني  بعد  تليها  اإلسرائيلية، 

يتوقف  ذلك  بعد  اخلفيفة،  املشروبات  ملقاطعة 

لإلسرائيليني،  الضرائب  دفع  الفلسطينيون عن 

ثم في املرحلة األخيرة يتوقفون عن الذهاب إلى 

ق لـ»ثورة  أعمالهم. وكانت بيانات )ق.و.م( ُتسوِّ

بيضاء«، واقترحت نصوصها قرابة 27 وسيلة 

إلى  دعت  حيث  العنفية.  منها   26 للمقاومة، 

وتنظيم  الكنائس،  أجراس  ودق  األعالم،  رفع 

باإلضافة  احملال،  وإغالق  الرمزية،  اجلنازات 

إلى املسيرات الصامتة، واإلضرابات، وحمالت 

املقاطعة، والصلوات، وغيرها.6

بعد أسابيع قليلة من اندالع االنتفاضة كانت 

أرجاء  وعّمت  ذروتها،  وصلت  قد  املواجهات 

فيها  وشارك  احمُلتلة،  الفلسطينية  األراضي 

مئات اآلالف من الفلسطينيني من مختلف الفئات 

)ق.و.م(  دعت   )10( رقم  بيانها  وفي  واألعمار. 



45

»كافة العاملني في دوائر اإلدارة املدنّية لالستقالة 

من العمل، في قطاع الشرطة وكذلك العاملني في 

جهاز الضرائب«، وأّكدت أنها لن تتخلى عن أبناء 

الشعب الفلسطيني »الذين يلبون النداء والواجب، 

وعدم التقصير في إيفائهم حقًا ميكنهم من العيش 

الكرمي«.7وكانت االستجابة الشعبّية قوية للغاية، 

ومتثلت في استقاالت متزامنة من دوائر اإلدارة 

املدنّية، مبا فيها استقالة جميع ضباط الشرطة 

الفلسطينيني من جهاز الشرطة اإلسرائيلي في 

يوم واحد )قرابة 600 ضابط(، باإلضافة للتوقف 

سيطرة  نزع  بهدف  وذلك  الضرائب؛8  دفع  عن 

االحتالل عن احلياة الفلسطينية.

يرى جني شارب )Gene Sharp(، الذي ُيعد 

األكثر تخصصًا في تتبع حركة الالعنف في 

فلسطني، ستة أهداف النتفاضة عام 1987 

متثلت في:9

بالفلسطينيني  خاصة  مؤسسات  تطوير   .1

بديلة عن مؤسسات االحتالل.

كل  استخدام  في  والتصميم  االستدامة   .2

تصبح  حتى  السلمّية،  املقاومة  أشكال 

األراضي الفلسطينية ُمحررة وغير ُمرتبطة 

بسلطات االحتالل.

اإلسرائيلي  العام  الرأي  انقسام  على  العمل   .3

وبناء جبهة مؤيدة للفلسطينيني داخل إسرائيل.

اإلسرائيلي  اجليش  معنويات  إضعاف   .4

لتقليص حجم عملياته القمعية.

العمل على إضعاف الدعم األميركي إلسرائيل.  .5

إلنصاف  الدولي  العام  الرأي  تشجيع   .6

الفلسطينيني.

أشكال املقاومة السلمّية ومراحلها ¶

أساليبها  في  واضحة  االنتفاضة  كانت 

النضالية، التي استلهمتها من واقع شعبها وفقًا 

ثورات  محاكاة  أو  تقليد  عن  بعيدًا  إلمكانياته، 

غيرها من الشعوب. 10 فكان اخلروج باملظاهرات 

واملسيرات، ورفع األعالم الفلسطينية على أسطح 

املنازل وأعمدة النور والكهرباء. واعتمدت اللجان 

لتعميم  كوسيلة  اجلدران  على  الكتابة  الشعبّية 

القرارات والتواصل مع اجلماهير، ووزعت البيانات 

الصادرة عن القيادة، وحّولت تشييع الشهداء إلى 

مسيرات حاشدة، وأعراس وطنية. كما حّثت على 

التجول،  حظر  كسر  من خالل:  املدني  العصيان 

إضراب  التجارية،  احملال  اإلضرابات:  وإعالن 

وسائل النقل واملواصالت، إضراب التعليم، وحرق 

املُمغنطة  البطاقات  وسحب  اإلسرائيلية،  الهوية 

التي فرضتها إسرائيل على العمال الفلسطينيني 

عن  واالمتناع  األخضر،  اخلط  داخل  العاملني 

ساحور(،  بيت  مدينة  في  )بدأت  الضرائب  دفع 

واستقالة موظفي اإلدارة املدنّية.

املواد  عت  وزَّ االجتماعي،  الصعيد  وعلى 

الغذائية على األسر املعوزة، وعززت قيم التكافل 

االجتماعي. 

وعلى الصعيد االقتصادي جرت مقاطعة شبه 

تامة للبضائع اإلسرائيلية، التي لها بديل وطني. 

التراث  لتعزيز  الثقافي سعت  وعلى الصعيد 

والتطريز،  اللبس،  من  الفلسطيني،  والفلكلور 

والكوفية، والرموز والشعارات الوطنية املختلفة، 

على  ودأبت  والدبكة،  الوطني،  والغناء  والشعر 

ذكرى  األرض،  )يوم  الوطنية  املناسبات  إحياء 



46العدد )42(  2018

وعد بلفور، قرار التقسيم، النكبة، انطالقة حركة 

فتح، وغيرها من املناسبات الوطنية(. 

تصّدرت مقاومة جيش االحتالل املشهد، من 

إلقاء احلجارة على قوات اجليش واملستوطنني، 

وإشعال  باملتاريس،  قواته  أمام  الطرق  وإغالق 

ضد  املسامير  واستخدام  السيارات،  إطارات 

حركة السيارات اإلسرائيلية. 

استخدمت القوات الضاربة العصي والبلطات 

والفؤوس، وألقت زجاجات املولوتوف، والقنابل 

اليدوية بدائية الصنع. وُقمع الُعمالء واملتعاونون 

تلك األساليب قد تطورت  مع االحتالل. وكانت 

عبر مراحل ُمتعددة مّرت بها االنتفاضة. 

إجنازات االنتفاضة الشعبّية السلمّية ¶

الدوائر  الفلسطينية  االنتفاضة  فاجأت 

ليس  والدولية،  واإلقليمية  واإلسرائيلية  احمللية 

فقط بزخمها واستمراريتها، وإمنا بانضباطها 

حافظت  الذي  السلمّية،  املقاومة  في  وأسلوبها 

عليه من خالل حاالت اإلبداع في ابتكار أدوات 

أدركت  املقاومة،  من  سنتني  وبعد  املقاومة. 

القيادة اإلسرائيلية أمرين مهمني، وهما:

في  للحياة  أسلوبًا  أصبحت  االنتفاضة  أن   -1

األراضي احملتلة. 

2- أن منظمة التحرير الفلسطينية هي السلطة 

والوحيدة،  الُكبرى  الفلسطينية  السياسية 

التي لديها القدرة املباشرة على وضع حد 

لالنتفاضة. 11

التي حققتها  النجاحات  الرغم من هذه  وعلى 

العصيان  مرحلة  َتلج  لم  فإنها  االنتفاضة، 

تياران  تباينت اآلراء، وبرز  املدني الشامل. وقد 

متناقضان حول هذا املوضوع، التيار األول: طالب 

بالعصيان العاجل، ليبدأ مبقاطعة عمال األرض 

عامل(  ألف   130 نحو  عددهم  )البالغ  احملتلة 

دولة  داخل  االقتصادية  املؤسسات  في  العمل 

اعتمادًا  املستوطنات،  وخاصة  عامة،  االحتالل 

على احلس املقاوم العالي جلماهير املقاومة. أما 

التيار الثاني: فقد رأى أن هناك محاذير واضحة 

وجه  في  الشامل  املدني  العصيان  إعالن  من 

االحتالل، لعدد من األسباب املوضوعية والذاتية 

صمود  متطلبات  بتوفير  تتعلق  سواء،  حد  على 

الناس على األرض.12

تكن  لم  العوامل-  لذلك-ولغيرها من  ونتيجة 

االنتفاضة تقوى مبعطيات زمانها، على الدخول 

في مرحلة من العصيان املدني الشامل، األمر 

من  جديدة  مرحلة  لولوجها  الباب  فتح  الذي 

بالعنف  اتسمت  االنتفاضي،  العمل  مراحل 

كان  أخرى،  أحيانًا  الشديد  وبالعنف  أحيانًا، 

عنوانها تسليح االنتفاضة.

المحور الثاني: المقاومة الُمسلحة 
خالل انتفاضة الحجارة

الثقافة  في  اجلذور  عميقة  املُسلحة  املقاومة 

الثورة  النطالقة  وُيؤرخ  املقاومة،  الفلسطينية 

»عيلبون«  بعملية  املعاصرة  الفلسطينية 

كبيرة:  بثقة  القول  وميكن   .)1965( العسكرية 

سمات  أهم  من  واحدة  املُسلحة  املقاومة  إن 

املقاومة  إن  بل  املعاصر،  الفلسطينية  الثورة 
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املُسلحة كانت مبررًا لوجود الفصائل الفلسطينية 

الفلسطينية  القيادة  لرتابة  ونقدها  »الثورية«، 

بقيادة  متثلت  التي  وبيروقراطيتها،  التقليدية 

منظمة التحرير وقتها. وغني عن القول إن تبني 

املُسلح- حينذاك-  للكفاح  الفلسطينية  الفصائل 

كان السبب املباشر في صعودها إلى رأس النظام 

السياسي الفلسطيني )مؤسسات م.ت.ف(. 

املقاومة املُسلحة ليست وليدة االنتفاضة ¶

)الفدائي(  املُسلح  العسكري  العمل  أن  الثابت 

كان قد سبق االنتفاضة، فقد انطلق في األراضي 

 1967 حزيران  هزمية  بعد  احملتلة  الفلسطينية 

كانت  تلت،  التي  عامًا  العشرين  مباشرة. وخالل 

التي  تلك  سواء  دائمة،  حالة  املُسلحة  املقاومة 

التي  أو  )الدوريات(،  فلسطني  خارج  من  جاءت 

انطلقت من داخل األراضي الفلسطينية احملتلة. 

لبنان  من  الفلسطينية  الثورة  قوات  خروج  وبعد 

املُتاخمة  معاقلها  آخر  وخسارتها   ،)1982(

للحدود الفلسطينية، حظيت املقاومة املُسلحة داخل 

األرض الفلسطينية احملتلة بأهمّية استثنائية من 

قيادة الثورة الفلسطينية في اخلارج. 

كانت العمليات العسكرية النوعية في األراضي 

ترشيحا  عملية  مثل:  احملتلة،  الفلسطينية 

)1974(، وعملية فندق سوفوي )1975(، وعملية 

الثالجة )1975(، وعملية اإلنزال التي قامت بها 

دالل املغربي )1978(، وعملية الدبويا )1980(، 

الطائرة  وعملية   ،)1986( املغاربة  باب  وعملية 

 ،)1988( دميونا  وعملية   ،)1987( الشراعية 

التي  اخلاصة  العمليات  لعشرات  باإلضافة 

نفذتها منظمة أيلول األسود، واختطاف اجلبهة 

إلهام  مصدر   ...)1972( الطائرات  الشعبّية 

انتفاضة  وُنشطاء  الفلسطينية  الوطنية  للحركة 

احلجارة على وجه اخلصوص. وبعبارة أخرى، 

خارج  -عندئذ-  تكن  لم  املُسلحة  املقاومة  فإن 

سياق العمل الفلسطيني، وإمنا كانت في القلب 

منه، وأحد مكوناته الرئيسة.

وهذا ما تشير إليه اإلحصائيات التي رصدت 

العسكرية  العمليات  معدل  في  ُمتزايدًا  ارتفاعًا 

املُسلحة، في األراضي الفلسطينية احملتلة، خالل 

بيروت )1982( وسبقت  تلت معركة  التي  الفترة 

االنتفاضة. ففي حني ُنفذت 180 عملية عسكرية 

 351 إلى  العدد  ارتفع  فقد   ،1982 العام  خالل 

عملية في العام 1983، ثم ارتفع العدد إلى 466 

إلى  العدد  ووصل   ،1984 عام  عسكرية  عملية 

ليصل  وتزايد   ،1985 عام  عسكرية  عملية   780

إلى 890 عملية عسكرية عام 1986، وإلى 834 

كشفت  بينما   )  (  .1987 عام  عسكرية  عملية 

-1985( لعامي  االحتالل  جيش  إحصائيات 

1986( عن ارتفاع ملحوظ في العمليات الفدائية 

وبزيادة  يوميًا،  عملية  من  أكثر  مبعدل  املُسلحة، 

إلى ظاهرة جديدة نسبيًا  قدرها 52%. وأشارت 

متثلت بقتل اجلنود املتجولني مبفردهم، وارتفعت 

محاوالت قتلهم من عملية واحدة فقط بني عامي 

 -1985 عامي  عملية   23 إلى   1985-1984

1986. 14 وفي بحث إلدارة احُلكم العسكري، تبني 

أنه خالل سنة 1987 طرأت زيادة بنسبة %100 

في عمليات املقاومة مقارنة بسنة 1986. 15
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لعل الهدف من هذا االستطراد حول العمل 

ليدعم  جاء  قد  االنتفاضة،  ُقبيل  العسكري 

الفرضية الرئيسة للدراسة. حيث إنه من اخلطأ 

مبعزل  االنتفاضة  خالل  املُسلح  للعمل  النظر 

يكن  لم  املُسلح  فالعمل  األخرى،  الوسائل  عن 

نبتة شيطانية، أو ظاهرة طارئة اقتحمت مسار 

االنتفاضة بشكل اعتباطي. بل ينبغي النظر إليه 

باعتباره مرحلة تطور طبيعي للعمل االنتفاضي، 

فرضت  التي  املوضوعية  الظروف  أنضجتها 

واستمرت  الفلسطيني،  املجتمع  على  نفسها 

التقليدية  السلمّية  األشكال  مع  إلى جنب  جنبًا 

التي اعتمدتها االنتفاضة.

ثالثة  حّدد  قد  جهاد(  )أبو  الوزير  خليل  كان 

هي:  االنتفاضة،  خالل  املواجهة  من  أشكال 

استعمال »الوسائل الشعبّية« من اجلمهور العام، 

مثل قنابل »املولوتوف«، واملقالع، والقذائف املعدنية 

يتألف  ُمتخصص  عسكري  جهاز  بناء  املدببة؛ 

املُلتزمني  والُنشطاء  الضاربة«  »املجموعات  من 

عبر  هجمات  املُرتقب؛  العام  للعصيان  استعدادًا 

العربية.  املالذات  في  الفدائيون  بها  يقوم  احلدود 

وفي الوقت نفسه، كان الوزير ُمدركًا للتأثير الهائل 

ل  الُعزَّ الفلسطينيني  بني  املواجهات  تركته  الذي 

العاملي،  العام  الرأي  في  اإلسرائيليني  واجلنود 

وشّدد مرارًا على عدم جُلوء ُنشطاء االنتفاضة إلى 

العمليات  وقف   1988 شباط  في  وقّرر  السالح. 

الفدائية، فسمح بآخر محاولة هجوم على دميونة. 

في  الفلسطينية  املقاتلة  للوحدات  دورًا  توقع  لكنه 

»املرحلة الثانية من االنتفاضة« التي لم يحددها. 

يكون  أن  من  بد  ال  كان  األحوال،  جميع  وفي 

طبيعيًا  البندقية حتواًل  إلى  احلجارة  من  االرتقاء 

في  يرغب  الوزير  وكان  االنتفاضة.  داخل  من 

فلسطينيي  إلى  نقلها  في  بل  االنتفاضة،  تصعيد 

ُمسلح  عصيان  حدوث  وتوقع  األخضر؛  اخلط 

عام، وكان طموحه الشخصي أن يدخل األراضي 

احملتلة لقيادة العصيان.16

العنف اإلسرائيلي في مواجهة احلجارة ¶

الذين  القالئل  املفكرين  من  »فانون«  ُيعتبر 

الكولونيالي  املجتمع  حول  وكتبوا  درسوا 

النفسي  للوضع  حتليله  خالل  ومن  والعنف، 

أن:  واستنتج  االستعمار،  ظل  في  لألفراد 

اإلنسان  إنسانية  ُتخفي  الكولونيالية  »الدولة 

الوسائل  شتى  إلى  وتلجأ  واملُستعَمر،  املقهور 

إلهانته واستعباده، وبالتالي فال ميكن القضاء 

على هذه الدولة إاّل عن طريق العنف«.17

إلقاء  يكن  لم  االنتفاضة،  مدى سنوات  على 

العصيان  بقدر  إلسرائيل  قلقًا  ُيشكل  احلجارة 

األراضي  في  متفشيًا  أصبح  الذي  املدني، 

الفلسطينية. وللقضاء عليه، جلأت إسرائيل إلى 

جماعي.  بشكل  الفلسطينيني  السكان  ُمعاقبة 

وقد وجد املدنيون العاديون أنفسهم دون حرية 

في متابعة أنشطتهم اليومية الروتينية، وفرضت 

أسابيع،  ملدة  التجول  حظر  أوامر  إسرائيل 

ومع  الفلسطينيني.  آالف  على  القبض  وألقت 

إغالق املدارس واجلامعات، كان على املُدرسني 

والطالب مواصلة الدروس »حتت األرض«. 

هدم االحتالل املنازل دون سابق إنذار، ودمر 

أشجار الزيتون واحملاصيل الزراعية، وأعاد توجيه 
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إمدادات املياه احليوية إلى إسرائيل. 18 وبحسب 

األميركية،  اخلارجية  لوزارة  تقرير  في  جاء  ما 

كان هنالك 2.600 فلسطيني معتقلني إداريًا مع 

ما مجموعه 40  ُاعتقل  فيما  أيلول 1989،  حلول 

ألف فلسطيني في الـ 18 شهرًا األولى من عمر 

االنتفاضة.19 

ارتكبتها  التي  املجازر  أن  ذلك  إلى  أضف 

وحشيتها  على  دلياًل  كانت  االحتالل  قوات 

االنتفاضة  تطور  في  آخر  وسببًا  وإجرامها، 

قارة  عيون  مجزرة  فكانت  املُسلح.  العمل  نحو 

»ريشون ليتسيون« أو ما عرف باألحد األسود، 

في 20 أيار 1990، حني فتح جندي إسرائيلي 

الفلسطينيني،  العمال  من  مجموعة  على  النار 

وعشرات  شهداء  سبعة  املجزرة  ضحية  وراح 

وقعت   ،1990 أول  تشرين   8 وفي  اجلرحى. 

مجزرة بشعة في القدس، حني دخلت مجموعة 

بـ»املخلصني  )ُيعرفون  اليهود  املُتطرفني  من 

جلبل الهيكل«( باحات املسجد األقصى، فحدثت 

اشتباكات راح ضحيتها 20 شهيدًا وأكثر من 

أي  يصدر  لم  احلال  وبطبيعة  جريحًا،   150

حكم بالسجن على اجلنود اإلسرائيليني. وكذلك 

مجزرة احلرم اإلبراهيمي في اخلليل، التي راح 

ضحيتها نحو 34 شهيدًا قضوا على يد املتطرف 

أدائهم  أثناء  جولدشتاين(،  )باروخ  الصهيوني 

صالة الفجر، في 20 شباط 1994، كما نفذت 

عدة مجازر في نحالني، وحي الشيخ رضوان، 

والصبرة، والدرج، وخان يونس، وغيرها.20

تشير إحصائية أعدها مركز »بتسيلم « حول 

قوات  يد  على  ُقتلوا  الذين  الفلسطينيني  عدد 

االحتالل واملستوطنني، إلى ارتفاع متزايد خالل 

الفترات التي شهدت حراكًا سلميًا. ففي العام 

وارتفع  شهيدًا،   22 الشهداء  عدد  بلغ   1987

العام  وفي   ،310 إلى  ليصل   1988 العام  في 

 1990 العام  في  أما   ،305 إلى  وصل   1989

العام  في  وكذلك   ،145 إلى  العدد  تراجع  فقد 

 1992 العام  وفي   ،104 سجل  الذي   1991

وصل العدد إلى 138، وفي العام 1993 وصل 

 1994 العام  في  أما  180 شهيدًا،  إلى  العدد 

لقطاع غزة  الوطنية  السلطة  الذي شهد دخول 

قواته  نشر  االسرائيلي  اجليش  وأعاد  وأريحا، 

في بعض املناطق، فقد سجل 152 شهيدًا. أي 

ما مجموعه 1.356 شهيدًا، منهم 278 قاصرًا 

 260 مقتل  مقابل  في  عامًا(،   17 يبلغوا  )لم 

إسرائيليًا )81 جنديًا، و179 مستوطنًا(.21 

بلغ عدد األسرى في االنتفاضة )كانون أول 

1987 - منتصف 1994( ما يقارب 120 ألف 

السجون  داخل  منهم 40 شهيدًا  أسير، سقط 

ومراكز االعتقال اإلسرائيلية، بعد أن استخدم 

والتعذيب  التنكيل  أساليب  معهم  احملققون 

النتزاع االعترافات. وأصدر االحتالل 18.000 

فلسطينيني.  مواطنني  ضد  إداري  اعتقال  أمر 

فيما أبعدت إسرائيل 489 فلسطينيًا من قيادات 

مرج  إلى  إبعادهم  مت   415 منهم  االنتفاضة، 

الزهور عام 1992 من قيادات حماس واجلهاد 

فقد  املنازل،  هدم  سياسة  عن  أما  اإلسالمي. 

هدمت إسرائيل 447 منزاًل )على األقل( هدمًا 

كاماًل كعقوبة، وأغلقت 294 منزاًل )على األقل( 
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إغالقًا تامًا، وهدمت 81 منزاًل )على األقل( هدمًا 

اإلسرائيلي  االحتالل  جنود  قيام  خالل  كاماًل 

عن  مطلوبني.23ناهيك  عن  البحث  بعمليات 

عشرات اآلالف من اجلرحى واملصابني.

البيانات:  هذه  من حتليل  نستنتج  أن  ميكن 

أن أعلى معدل للشهداء كان في عامي )1988 

و1989(، وهما العامان اللذان شهدت االنتفاضة 

فيهما مقاومة سلمّية! وهنا يثور التساؤل: هل 

املفرط  العنف  هذا  خالل  من  إسرائيل  أرادت 

والتسليح؟  العنف  نحو  االنتفاضة  استدراج 

لذلك، أخذ شعور الفلسطينيني بجدوى املقاومة 

السلمّية َيفُتر، واستنتجوا أن االحتالل لن ُيهزم 

باحلجر وحده. 

العنف ُيولد العنف: ردة الفعل الفلسطينية  ¶

على العنف اإلسرائيلي

الهرمي  التسلسل  طومسون«  »وليام  اقترح 

ممّثاًل  الدولة،  عنف  إلى  البسيط  من  للعنف 

بديهية  تعتبر  نقطة  وأكد  اجليوش،  باستعمال 

ولكن جوهرية: »العنف يولد العنف«. 24

األولى  شهورها  في  االنتفاضة  ظلّت 

واألشكال  احلجارة،  استخدام  في  »منضبطة« 

جماح  املنتفضون  وَكَبح  املقاومة،  من  املدنّية 

أنفسهم إلى حد مثير لإلعجاب، بحيث لم يلجؤوا 

العام  الرأي  بذلك  جاذبني  الناري،  للسالح 

الرغم من أن االنتفاضة جتنبت  العاملي. وعلى 

على  احملتل  إلرغام  املُسلحة،  املقاومة  إغراءات 

احلجارة  استخدام  في  التنوع  فإن  التراجع، 

جعل  احلارقة،  املولوتوف  وزجاجات  واملقاليع 

االنتفاضة تبدو في أسلوبها ذات طبيعة دافئة 

بني احلرارة والبرودة.25 

أعلنت  االنتفاضة  قيادات  أن  من  الرغم  وعلى 

بوضوح، في البداية، عن حظر استخدام األسلحة، 

فإن الفصائل لم تكن تقبل الالعنف كبديل مبدئي، 

استخدام  إلى  الوقت  مع  اإلستراتيجية  وحتّولت 

العنف املُقنن ثم املفتوح. عزز ذلك اعتقال إسرائيل 

استحالة  إلى  أدى  والذي  الشعبّية،  القيادات 

بعض  وحتّولت  الغاضب،  الشباب  على  السيطرة 

صناعة  على  الشباب  لتدريب  مراكز  إلى  القرى 

امليليشيات  بعض  بدأت  فيما  والقتال،  املولوتوف 

القرى.  هذه  في  الزعامة  تدريجيًا  تتسلم  املُسلحة 

ويرى البعض، أنه على الرغم من أن عنف االنتفاضة 

فإنه  اإلسرائيليني،  بعنف  إطالقًا  ُيقارن  يكن  لم 

وتراجع  الشعبّية،  املشاركة  النحسار  كافيًا  كان 

التعاطف اإلسرائيلي والدولي معها.26

الطابع  إضفاء  في  عديدة  عوامل  تسببت 

املُسلح على االنتفاضة خالل سنواتها األخيرة، 

بحيث أصبح سمًة بارزًة لها، أهمها:

السلمي  النهج  أن  الفلسطينيني  شعور   .1

)الالعنفي( لم ُيحقق اإلجنازات املطلوبة.

ملنع  ردع  أداة  املُسلحة  املقاومة  اعُتبرت   .2

باستهداف  االستمرار  من  اإلسرائيليني 

أمن الشعب الفلسطيني.

انتشار السالح بني قوى املقاومة، والوضع   .3

االحتكاك  نقاط  زيادة  الناجم عن  امليداني 

مع قوات االحتالل.27

وعلى الرغم من احلصار اخلانق على األراضي 
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األجنحة  استطاعت  فقد  احملتلة،  الفلسطينية 

العسكرية توفير السالح عبر عدة طرق، أهمها:

السالح القدمي الذي كان بني أيدي رجال   .1

املقاومة وكان ُمخبأ نتيجة ظروف االحتالل.  

جنود  من  السالح  بعض  على  االستيالء   .2

االحتالل خالل مطاردتهم في أزقة الضفة 

صحيفة  نقلت  فقد  وشوارعهما.  والقطاع 

داخلي  عسكري  تقرير  عن  »حداشوت« 

أعدته قيادة اجليش، أن أكثر من 37 بندقية 

و»غاليلي«،   »16 »أم  طراز  من  رشاشة 

أيدي  على  وجنود  ضباط  من  ُاختطفت 

شبان ملثمني في أنحاء األراضي احملتلة، 

في األشهر الثالثة األولى لالنتفاضة فقط، 

عشر  اثني  من  أكثر  اختطاف  جرى  كما 

خالل  إسرائيليني  ضباط  من  مسدسًا 

الفترة نفسها.28

مهاجمة القواعد العسكرية بهدف االستيالء   .3

على ما تصل إليه أيديهم من سالح وذخيرة، 

كما وصلت بعض هذه األسلحة عن طريق 

التسلل للمركبات العسكرية.

السالح، وبعض  شراء األسلحة من جتار   .4

عصابات اجلرمية في دولة االحتالل.

مخازن  من  املسروقة  األسلحة  شراء   .5

اجليش، حيث إن جزءًا كبيرًا من األسلحة 

من  هي  املقاومة،  رجال  بأيدي  املوجودة 

من  عليها  االستيالء  مت  التي  األسلحة 

اجليش وبيعها لرجال املقاومة.

تهريب األسلحة عبر احلدود املصرية الفلسطينية.  .6

رتابة  ¶ أزمة/  عن  كتعبير  املُسلح  العمل 

االنتفاضة الشعبّية 

األولني  العامني  في  االنتفاضة  حققت 

على  الثابت  العزم  عظيمة:  تنظيمية  إجنازات 

والتكتيكات  اإلسرائيلي،  النير  من  االنعتاق 

وإبداع  اجلماهيري،  املدني  للعصيان  املُبتكرة 

أن  اجلماعية.29غير  السلطة  من  جديدة  صور 

الثالث من االنتفاضة انطوى أيضًا على  العام 

مأزق واجه القوى السياسية التي تقودها. وقد 

وصف متاري هذا املأزق بأنه: أزمة يكمن لبُّها 

الرتابة  إلى  اليومية  التمّرد  مظاهر  ل  حتوُّ في 

التجاري،  اإلضراب  حول  متركزها  حيث  )من 

واملواجهات مع اجليش في الشوارع(، بحيث ال 

ميكن تصعيدها إلى حملة عصيان مدني شاملة، 

وبالتالي إلى انفكاك تام عن احلكم اإلسرائيلي، 

حل  على  العدو  جُتبر  سياسية  مبادرة  إلى  أو 

ل -  وَتَشكَّ الفلسطينيني.30  تفاوضي مقبول من 

حينها- رأي عام بأن االنتفاضة أصبحت عبئًا 

على الفلسطينيني، وُمكلفة بشكل كبير، مع تولد 

تفكير بضرورة االنتقال إلى مرحلة جديدة: من 

املقاومة السلمّية للمقاومة املُسلحة.

من جهة أخرى، حرصت )ق.و.م( على تصعيد 

وقطعان  االحتالل  قوات  ضد  املُسلح  العمل 

فمثاًل  املختلفة.  بياناتها  عبر  املستوطنني، 

االحتالل  مواصلة  استعرض   ،)80( رقم  البيان 

ممارساته من »أعمال القمع واإلرهاب والتنكيل 

اجلماعية،  واالعتقاالت  اإلبعاد،  وسياسة   ..
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االحتالل  سجون  في  األسرى  تعذيب  وسياسة 

وتكثيف  األراضي،  مصادرة  استمرار  كذلك   ..

أكد  كما  الفلسطينية«،  األرض  في  االستيطان 

مقاومة  في  الفلسطيني  الشعب  حق  البيان 

املتاحة  الوسائل  باستخدام  الغاشم  االحتالل 

كافة. وتعبيرًا عن حرصها على تصعيد املقاومة 

الضاربة  »القوات  )ق.و.م(  دعت  فقد  املُسلحة، 

وقطعان  العسكرية  العدو  قوات  لضرب   .. كافة 

مستوطنيه اإلرهابيني«. ومبناسبة ذكرى معركة 

الكرامة )21 آذار( دعت أيضًا »إلى اعتبار هذا 

اليوم يومًا لتكثيف العمليات ضد جنود االحتالل 

الوطن«،  أراضي  وقطعان مستوطنيه في جميع 

األرض  يوم  العتبار  نفسه  البيان  في  ودعت 

)30 آذار( »يوم تصعيد نضالي مميز، تقوم فيه 

قواتنا الضاربة في كل املناطق مبهاجمة دوريات 

العدو، وسيارات املستوطنني«. 31 ويبدو أن هذا 

)ق.و.م(  خطاب  في  التحّول  بداية  كان  البيان 

نحو تبني املقاومة املُسلحة وتشجيعها، ومنذ ذلك 

بياناتها  معظم  ستشهد   ،1992 آذار  التاريخ، 

لهجًة تصعيديًة ملحوظًة، في نبرة حتريض على 

العمل املُسلح. وعلى األرجح، أن قيادة )م.ت.ف( 

في  االنخراط  بعد  املُسلح،  العمل  شجعت  قد 

في  تفاوضية  كورقة  للسالم،  مدريد  مفاوضات 

وجه إسرائيلي.

االنتفاضة  ُنشطاء  اندفع  فقد  هذه،  واحلالة 

اإلسرائيلي  للعنف  كنتيجة  املُسلح  العمل  نحو 

العصيان  عن  وكبديل  األفق،  وانسداد  املُْفِرط، 

املدني الشامل.

انتفاضة  ¶ خالل  املُسلحة  املقاومة  إجنازات 

احلجارة

ما أن َدلََفت االنتفاضة نحو النضال املُسلح 

احلارقة،  قنابلهم  ُيطورون  املقاومون  بدأ  حتى 

األجنحة  أن  والواقع،  الناسفة.  وعبواتهم 

العسكرية املُسلحة قد حققت إجنازات عسكرية 

ضخمة كمًا ونوعًا: فعلى املستوى الكمي: ارتفع 

متزايدة،  بصورة  النارية  األسلحة  استخدام 

وفقًا إلحصائيات الناطق العسكري اإلسرائيلي، 

 85 عملية،   80 عملية،   12 التالي:  النحو  على 

عملية، 131 عملية، 221 عملية، خالل األعوام 

اخلمسة األولى لالنتفاضة على الترتيب.32 وعلى 

املستوى النوعي، حققت املقاومة املُسلحة تطورًا 

كبيرًا وملحوظًا في مستوى التخطيط للعمليات 

اجليش  بقيادة  دفع  ما  وتنفيذها،  العسكرية 

التعزيزات، واستبدال قوات  إلرسال املزيد من 

تنوعت  كما  عاملة.33  مقاتلة  بوحدات  االحتياط 

على  النار  إطالق  شكل  لتأخذ  العمليات،  هذه 

عسكري  برج  أو  موقع  وعلى  حينًا،  مستوطنة 

قافلة  أو  عسكرية  سيارة  وعلى  آخر،  حينًا 

إسرائيلي  أي هدف  أو  ثالثًا،  حينًا  استيطانية 

ُيتاح لفصائل املقاومة.34

العمليات  من  النوع  هذا  أن  في  شك  ال 

شّكل استنزافًا آللة احلرب اإلسرائيلية، وكسر 

»هيبة« اجليش اإلسرائيلي. وكان رئيس شعبة 

»شلومو  األسبق  العسكرية  االستخبارات 

املُسلح  العمل  ظاهرة  عن  عّبر  قد  غازيت« 

حينها بالقول: نواجه في اآلونة األخيرة عمليات 
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تتلخص أهدافها في إطالق النار، والتركيز أكثر 

فأكثر على اجلنود ورجال األمن، وهذه تغيرات 

في التوجهات تترتب عليها عدة نتائج: 

املبررات  منا  تسلب  أنها  األولى:  النتيجة 

اإلنساني  غير  الطابع  بخصوص  األخالقية 

»للعنف« الفلسطيني الذي ُيوجه للمدنيني األبرياء 

واألطفال والنساء والشيوخ، عندما يخوض هذا 

الشعب صراعًا ضد جنود االحتالل.

تقوم  التي  العمليات  الثانية: جناح  والنتيجة 

لكبرياء  قاسية  توجيه ضربة  في  املنظمات  بها 

اجليش اإلسرائيلي وصورته التي ال ُتهزم وقوة 

ريب  فال  التوجهات  هذه  استمرت  وإذا  ردعه، 

ومتاديها،  اخلاليا  ُجرأة  لزيادة  ستؤدي  أنها 

على  آخرين  فلسطينيني  ُشبانًا  وستشجع 

االنضمام لصفوفها. 

اجليش  قوات  تترك  أنها  الثالثة:  والنتيجة 

وطوارئ  استنفار  حالة  في  العسكرية  واآللة 

مضاعفة  وتكاليف  جهدًا  وتصرف  مستمرة، 

جانب  إلى  واملستوطنات،  الطرقات  ملراقبة 

التأهيل  ودورات  العسكرية  البرامج  تعطيل 

والتدريب املخطط لها.35

خالل  املُسلحة  املقاومة  إن  القول،  وخالصة 

في  كبير  بشكل  أسهمت  احلجارة  انتفاضة 

رفع سقف التحدي في وجه االحتالل، وتسعير 

جذوة االنتفاضة، وبث روح احلماسة في نفوس 

االنتفاضة  حلماية  درعًا  لت  وشكَّ املنتفضني، 

السلمّية واملجتمع الفلسطيني من عبث املارقني 

واملتعاونني، وكانت عامل ردع لقوات االحتالل. 

العمل  الرغم من ولوج االنتفاضة مرحلة  وعلى 

تهجر  لم  الفلسطينية  اجلماهير  فإن  املُسلح، 

امليدان، ولم تتخل املقاومة الشعبّية السلمّية عن 

دينامياتها، فاستمرت املقاومة السلمّية والعمل 

كلٌّ  يحمي  جنب؛  إلى  جنبًا  العمل  في  املُسلح 

املُسلحة  املقاومة  تصاعد  ومع  اآلخر.  منها 

الفلسطينية،  األراضي  معظم  في  وانتشارها 

على  سيطرته  فرض  عن  االحتالل  عجز  ظهر 

األرض، وارتفعت كلفة استمراره كقوة احتالل، 

ليس على صعيد صورته األخالقية أمام العالم 

املادي  الصعيد  على  أيضًا  وإمنا  فحسب، 

 - وغيرها   - األسباب  لهذه  جلنوده.  واملعنوي 

فرصة  أي  اللتقاط  أبيب  تل  حكومة  سارعت 

للسالم، تستطيع من خاللها التخلص من هذا 

العبء الذي خلفته االنتفاضة.  

 

المحور الثالث: المقاومة الُمسلحة 
وتداعياتها على االنتفاضة

إن الثورة التي  ال ُتخطئ، هي ثورة لم حتدث 

من  َمعصومة،  بل  أفعاالً   ليست  بعد؛  فالثورات 

أخطاء.  والثورة  ثورة  كل  ترتكب  أن  الطبيعي  

التي  مَتضي  بال تعُثر، وفقًا  خلطة عمل واضحة 

اخليال  إلى  أقرب  هي  البداية،  من  ومرسومة 

ُتعدل  ثورة  إلى احلقيقة،  فكل  السياسي  وليس 

سلوكها وُتغيره كلما تخبَّطت.36 وهذا يعني، أن 

الثورات ليست فوق النقد، بل إن النقد بالذات 

مسار  لتصحيح  وحيوية  ضرورية  عملية  هو 

ممارساتها؛  وتقومي  وسائلها،  وترشيد  الثورة، 
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ُتنتج  القائم  الواقع  لنقد  تنطلق  التي  فالثورة 

الدراسة  من  اجلزء  هذا  وفي  أيضًا.37  نقدها 

واكبت  التي  السلبية،  الظواهر  بعض  سنتناول 

العمل املُسلح خالل االنتفاضة.                                                                                                                                                             

االنتفاضة .. واالنتفاضة املُضادة ¶

استمرت  احلقيقية  االنتفاضة  أن  البعض  يرى 

عشرين شهرًا، متماسكة، قوية، وصلبة، مع وجود 

قدر كبير من السيطرة عليها من )ق.و.م( تنظيمًا 

وتوجيهًا وتركيمًا لألهداف واملُنجزات السياسية.38 

أدركت  متقدمة،  مراحل  االنتفاضة  دخول  ومع 

جراء  تكبَّدتها  التي  العالية  الُكلفة  إسرائيل حجم 

فاستخدمت  أعزل.  شعٍب  مع  املباشرة  املواجهة 

ُعمالءها ملتابعة املُطاردين وجمع املعلومات عنهم، 

ولم يقتصر دور الُعمالء عند هذا احلد، وإمنا جتاوز 

ذلك في الكثير من احلاالت؛ فقد شارك هؤالء مع 

املظاهرات،  قمع  في  اإلسرائيلي  اجليش  قوات 

واإلرشاد عن أماكن اختباء املُطاردين، وممارسة 

املناضلني  وتصفية  احلاالت  بعض  في  القتل 

الفلسطينيني نيابًة عن االحتالل.

املخابرات  أجهزة  سعت  ذلك،  على  عالوة 

اإلسرائيلية إلحداث اختراقات أمنية واسعة في 

صفوف املجتمع الفلسطيني، وأخذت في تشكيل 

مجموعات من اللجان الشعبّية من بعض شباب 

واملُغرر  الوطني  للعمل  املُتحمسني  االنتفاضة 

بهم، يقف على رأسها عميل قد ال يكون معروفًا 

اللجان »مجموعة  لهم )كان ُيطلق على مثل هذه 

َمضروبة«(. وقد جنحت )ق.و.م( في حاالت كثيرة 

وتتبعها  املجموعات  تلك  بعض  عن  الكشف  في 

الوطني.  الشباب  بعض  واستقطاب  وتفكيكها، 

لكن، بال شك، كان حجم االختراق األمني كبيرًا 

جدًا، وعلى أغلب الظن أن بعض تلك احملاوالت 

هذه  وبعض  املناطق.  بعض  في  جنحت  قد 

املجموعات املُزيفة مت اعتقالها، ودخلت السجون 

لُتكمل مهمتها التخريّبية داخل احلركة األسيرة.   

والالفت أن حكومة إسرائيل شّنت حربًا نفسية 

شاملة ضد الشعب الفلسطيني، في محاولة لضرب 

االنتفاضة بسالح االنتفاضة نفسه! واستخدمت 

واملتعاونني،  الُعمالء  من  جيشًا  احلرب  هذه  في 

منها:  والتكتيكات،  األساليب  من  عددًا  وطّبـقت 

الفلسطينية،  االنتفاضة  عن  ُمزورة  بيانات  َدس 

بني  الفنت  الفتعال  سياسية  بيانات  وإصدار 

ُنشطاء  والحقت  واإلسالمية،  الوطنية  املنظمات 

الكاذبة  اإلشاعات  إطالق  عبر  االنتفاضة، 

والكتابة  الوطني،  العمل  قيادات  ضد  وترويجها 

على اجلدران ضد املناضلني الفلسطينيني لتشويه 

سمعتهم وسمعة عائالتهم، ووصل األمر إلى حد 

إحراق منازل بعض القادة امليدانيني وسياراتهم، 

أولئك  كان  بينما  لياًل،  األساليب  نفَّذت هذه  وقد 

الُنشطاء إما ُمطاردين أو ُمعتقلني.39 

املجموعات  اإلسرائيلية  املخابرات  كلفت 

املُندسة افتعاَل الفنت الداخلية في صفوف أبناء 

الشعب الفلسطيني، فبرزت الطائفية التنظيمية 

فيما  القوى  هذه  وتصادمت  الضيقة،  واحلزبية 

بني أعضائها وقيادييها، ودست بيانات ُمزورة، 

السياسية  القوى  بهذه  الثقة  الناس  أفقد  مما 

العشائري  املد  تزايد  على  عالوة  املُتصارعة. 
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حيال قتل الُعمالء؛ فلم يتم التعامل مع قضايا 

قتل الُعمالء بشكل مناسب على الصعيد العائلي 

بني  واملُشاحنات  الَفْزعات  فظهرت  االجتماعي؛ 

العائالت واحلمائل على خلفية جتاوزات بعض 

القيادات امليدانية لالنتفاضة. وفي السياق نفسه، 

لعب اإلعالم اإلسرائيلي أيضًا دورًا خطيرًا في 

احلرب النفسية، حيث استند إلى حرب دعائية 

والفوضى  البلبلة  أثارت  اقتصادية  سياسية 

االنتفاضة،  بترويج سلبيات  الناس،  نفوس  في 

وتدهور الوضع االقتصادي للجمهور.40

واالجتماعية  األمنية  الفوضى  من  نوع  بدأ 

تنامي  مع  الفلسطينية،  األراضي  في  بالظهور 

باليد  القانون  أخذ  ظاهرة  فبدأت  االختراقات،  

العشائرية  النزعات  وطغت  األحيان،  بعض  في 

واملناطقية على الروح الوطنية اجلامعة، وانعكست 

سلبًا على فعاليات االنتفاضة. ومع انتشار ظاهرة 

قضائية  سلطة  أي  وغياب  واملُطاردين،  املُلثمني 

رسمّية، تكّررت في بعض املناطق ظواهر العنف، 

وأحيانًا اجلرائم ذات الصبغة السياسية، والتي 

اجتماعية/ تناقضات  احلاالت  بعض  في  كانت 

أنواع  أفظع  خلفها  من  متاَرس  قبلية/حزبية، 

التعذيب والقتل، التي تخفي من ورائها كّمًا هائاًل 

من االحتقان واحلقد، واجلهل أيضًا.41

ولإلنصاف ال بد من القول: إن القيادة الوطنية 

املوحدة انتبهت مبكرًا لتلك السلبيات التي َطفت 

واستنكرت،  الفلسطيني،  املجتمع  سطح  على 

السلبية،  املمارسات  كل  مناسبة،  من  أكثر  في 

األصيلة،  الفلسطينية  األعراف  عن  اخلارجة 

وحّذرت في بياناتها بضرب كل املتجاوزين، وفقًا 

والذي   ،)66( رقم  البيان  في   - مثاًل   - ملا جاء 

حذرت فيه من أنها »سوف تتعامل بكل صرامة 

وحزم مع كل دخيل وعميل يحاول تشويه صورة 

وفي   42 العادلة«.  وقضيته  الفلسطيني  الشعب 

رت »العابثني الذين يحاولون  بيانها رقم )70( حذَّ

تسخير العمل السياسي من أجل خدمة مصالح 

عائلية أو عشائرية«، ودعت إلى »تغليب املصلحة 

الوطنية العليا فوق كل االعتبارات اخلاصة«. وفي 

يحاولون  الذين  »كل  أيضًا:  نفسه حذرت  البيان 

بدعوى  التبرعات،  جمع  عبر  املواطنني  إرهاب 

متويل فعاليات االنتفاضة، ملا يلحقه ذلك من ضرر 

بسمعة االنتفاضة ومكانتها بني اجلماهير«.43

بشدة   ،)75( رقم  بيانها  في  )ق.و.م(،  أدانت 

لشخصيات  تعرضت  التي  املدسوسة  »البيانات 

وأكدت  ومؤسسات وطنية حتت أسماء مختلفة«، 

أنها »ستضرب بيد من حديد كل من تثبت له عالقة 

»محاوالت  أدانت  كما  املشبوهة«.  البيانات  بهذه 

بعض زعران االحتالل واملستعربني بغطاء وطني 

بث الرعب وعدم األمان بني املواطنني، عن طريق 

القيام بأعمال السطو وفرض اخلوات«. وفي هذا 

السياق أكدت )ق.و.م( في البيان نفسه »ضرورة 

اجلماهير،  مع  التعامل  في  اللثام  استخدام  عدم 

وكذلك عدم االعتداء على املواطنني وانتهاك حرمات 

البيوت حتت أي سبب كان«. كما ناشدت جماهير 

»إزاء  واحلذر  اليقظة  إبداء  الفلسطيني  الشعب 

احملاوالت التي يقوم بها االحتالل عبر عمالئه، لبث 

الفرقة واخلوف بني أبناء الشعب الواحد، والتعرض 
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ألرواح اجلماهير وممتلكاتها، ومحاولة جر شعبنا 

اقتتال داخلي، ُمستغاًل االختالف في اآلراء  إلى 

ووجهات النظر السياسية لتنفيذ املخطط«. 44وفي 

الوطنية  القوى  البيان رقم )81( طالبت )ق.و.م( 

كافة بـ »رص الصفوف ومتتني وحدتها امليدانية 

كافة  إزاء  واحلذر  اليقظة  والتزام   .. والكفاحية 

احملاوالت املشبوهة التي يقوم بها بعض اخلارجني 

بني  والنزعات  الفنت  إلثارة  الوطني،  الصف  عن 

أطراف احلركة الوطنية«. وأكد البيان أن )ق.و.م( 

له نفسه  ل  »ستضرب بيد من حديد كل من تسوِّ

على  واالعتداء  الفلسطيني،  املجتمع  بأمن  العبث 

بكل  )ق.و.م(  وستعمل  وممتلكاتهم..  املواطنني 

من  اخلبيثة«  الظاهرة  هذه  الجتثاث  طاقتها 

لتوضيح  عينة  مجرد  هذه  االنتفاضة.45  جسم 

واجهتها  التي  التشويه  ومحاوالت  اخلطر  حجم 

االنتفاضة، فلكل ثورة ثورة مضادة، واالنتفاضة 

الفلسطينية لم تكن استثناًء لهذه القاعدة.

تنامي ظاهرة املُطاردين ¶

سجنت إسرائيل عشرات اآلالف في األعوام 

بالتالي خبرة احلركة األسيرة  وانتقلت  األولى، 

هناك  فأصبح  االنتفاضة،  عمل  ميدان  إلى 

انتقال من العمل اجلماهيري العفوي إلى العمل 

 .)1991-1990( الفترة  في  وبخاصة  املُنظم، 

فقد  للمقاومني،  اآلمن  املالذ  توفر  لعدم  ونظرًا 

دفعهم ذلك للجوء إلى املطاردة الدائمة؛ خشية 

االعتقال والسجن املؤبد )مدى احلياة(. وأصبح 

لقوات  )املطلوبون  املُطاردين  من  عدد  هناك 

االحتالل الذين يرفضون تسليم أنفسهم(، وهم 

في الغالب قاوموا االحتالل بالزجاجات احلارقة 

)املولوتوف(، قبل أن تتطور الحقًا للقنابل اليدوية 

بسيطة الصنع، واألسلحة النارية، أو قتلوا ُعمالء 

متعاونني مع االحتالل. وهذه الظاهرة )التمرد 

ورفض تسليم أنفسهم لالعتقال( شّكلت ظاهرة 

جديدة في االنتفاضة وهي: »ظاهرة املُطاردين«. 

كانت القوات اإلسرائيلية تدهم ليس فقط بيوت 

احمُلتمل  األماكن  كل  أيضًا  وإمنا  املُطاردين، 

وجودهم فيها، وكانت تتعامل معهم بشكل عنيف 

جدًا؛ كأهداف عسكرية، عالوة على هدم بيوتهم 

دائرة  اتساع  ومع  وهكذا،  ذويهم.  واعتقال 

الفلسطينيني  الناشطني  مئات  عاش  املطلوبني، 

ُمطاردين من االحتالل، ومارسوا نضالهم بعيدًا 

نظرًا  والتعذيب،  للسجن  جتنبًا  منازلهم،  عن 

املناضلون  له  الذي كان يتعرض  التعذيب  لهول 

من املخابرات اإلسرائيلية لدى اعتقالهم. 

من  مجموعات  تتشّكل  بدأت  رويدًا  ورويدًا 

للتنظيمات الفلسطينية املختلفة،  املُطاردين، تابعة 

في معظم املناطق احملتلة. فكانت »الفهد األسود«، 

مبحافظة  قباطية  بلدة  األولى  نواتها  كانت  التي 

تصفية  األسود  للفهد  األول  الهدف  كان  جنني. 

املتعاملني مع االحتالل اإلسرائيلي، كونهم ُيشكلون 

اخلطر األساسي على االنتفاضة. وفي قطاع غزة 

مدينة  من  بدايًة  فتح«  تشّكلت مجموعات »صقور 

رفح، لتمتد بعدها لباقي مناطق القطاع. وتشكلت 

»النسور احلمر«، اجلناح العسكري للجبهة الشعبّية 

الدين  عز  كتائب  انطلقت  فيما  فلسطني.  لتحرير 

الثاني عام  التابعة حلماس خالل تشرين  القسام 
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فإن اإلعالن  رواية أحد مؤسسيها  1991، ووفق 

الفعلي عنها مت في مخيم النصيرات.46

بدور  بيانها رقم )93(  أشادت )ق.و.م( في 

املُطاردين األبطال »الذين لعبوا دورًا رياديًا في 

فعاليات االنتفاضة«، وأكدت في البيان »ضرورة 

االجنرار ألفخاخ  وعدم  املظاهر  هذه  استمرار 

وحيل العدو والتسليم لقواته«. 47 وأتاح الطابع 

الشعبّية  القواعد  على  القائم  واملُعمم  الضخم 

جنحوا  الذين  املُطاردين،  احتضان  لالنتفاضة 

في مراحل كثير - إلى جانب العمل العسكري 

ضد قوات االحتالل- في فرض سلطة القيادة 

الوطنية املوحدة، وهيبة القانون املُستمد من قيم 

املجتمع الفلسطيني وأعرافه، وكان املُطاردون هم 

األداة لتنفيذه، في ظل غياب سلطة القانون. لكن 

ر طوياًل! والواقع،  ُتعمِّ هذه العقيدة السليمة لم 

أن االنتفاضة لم تكن - في كل مراحلها- تتمتع 

ُمختلفة  وألسباب  الرومانسية.  أو  املثالية  بهذه 

أصبحت ظاهرة املُطاردين واحدة من السلبيات 

املراحل  املجتمع، خالل  على سطح  َطَفت  التي 

املُتأخرة من ُعمر االنتفاضة. 

وثمة عوامل أخرى - ذاتية - ساعدت أيضًا في 

تنامي ظاهرة املُطاردين وتكاثرها. فنتيجة جلوالت 

الصدام بني حركتي فتح وحماس )كانت أعنفها 

استعراض  من  واكبها  وما   ،)1992 صيف  في 

السالح  حلمل  الُنشطاء  بعض  اضطر  وجتييش، 

لـ»حرق«  أدى  الذي  األمر  أنفسهم،  عن  للدفاع 

مطلوبني  أصبحوا  وبالتالي  املناضلني،  بعض 

في  األجواء  تلك  وساعدت  لالحتالل،  وُمطاردين 

عن  النظر  بصرف  السالح  حاملي  عدد  زيادة 

أن  يبدو  ُأخرى،  جهٍة  ومن  استخدامه.  مهارة 

بعض الشباب )بالذات من حركة فتح( استهوتهم 

فكرة »املُطاردة«، فانضموا لصفوف املُطاردين في 

مرحلة ُمتقدمة من ُعمر االنتفاضة )ُقبيل التوقيع 

وبعده(،   1993 أيلول  في  أوسلو  اتفاقية  على 

أن  واضحًا  وبدا  املرحلة  معالم  اتضحت  عندما 

فسارع  األفق،  في  قريبة  سياسية  حلواًل  هناك 

والواقع،  االنتفاضة.  ثمار  قطف  البعض حملاولة 

والسلطة/السطوة  واملادي،  املعنوي  النفوذ  أن 

بها املطاردون كانت - ضمن  التي متّتع  األدبية 

أشياء أخرى- عاماًل ُمحفزًا وُمشجعًا الستقطاب 

شريحة  فنشأت  املُتحمسني،  االنتفاضة  شباب 

املُطاردين«،  و»ُمساعدي  املُطاردين  من  واسعة 

وكانت هذه واحدة من املثالب التي واكبت ظاهرة 

املقاومة املُسلحة، وكان على االنتفاضة وقيادتها 

أن تتحمل وزر أفعالهم بسلبياتها وإيجابياتها.    

الشطط في التعامل مع ظاهرة   ¶

الُعمالء واملشتبه فيهم

كان للُعمالء واملتعاونني أثر كبير على االنتفاضة 

واملقاومة بشقيها: املدني واملُسلح، وأدت إلى إحباط 

عدد كبير من العمليات الفدائية، واستشهاد عدد 

كبير من املقاومني، وفي بعض األحيان كان اجليش 

اإلسرائيلي ينادي على املقاومني بعد محاصرتهم 

أفعال  كانت  لقد  أنفسهم!48  يسلموا  لكي  باالسم 

الُعمالء إجرامية، ولم يكن باإلمكان السكوت عنها، 

من  وتصفيتهم  الُعمالء  قمع  وتيرة  زادت  لذلك 

القوات الضاربة واملُطاردين.
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اجلواسيس  كشف  أهمّية  من  الرغم  وعلى 

أبعادًا  أخذت  املسألة  هذه  فإن  ومعاقبتهم، 

حيث حتّولت  وانزلقت  الظاهر،  من شكلها  أكثر 

بعض  في  فردية  بطوالت  إلظهار  وسيلة  إلى 

أو  معينة،  مناطق  على  نفوذ  وفرض  األحيان، 

لتصفية حسابات شخصية. واألخطر من ذلك أن 

ممارستها صارت تعسفّية بال ضوابط في بعض 

األبرياء.49  من  عدد  قتل  إلى  أدى  ما  األحيان، 

وُيذكر أن بعض الُعمالء ماتوا أثناء التحقيق معهم 

بسبب اخلطأ وقلة اخلبرة األمنية في التعامل مع 

التنظيمات  بعض  تكتِف  ولم  احلاالت،  هذه  مثل 

نشر  على  عملت  وإمنا  القتل،  أو  القمع  بعملية 

اعترافات بعض الُعمالء، وتعّمدت فضحهم؛ األمر 

يطارد  لعائالتهم، وعارًا  بارزة  ترك إساءة  الذي 

أبناءهم. والواقع، أن هذه الظاهرة كانت واحدة 

من أكثر الظواهر سلبيًة خالل االنتفاضة.

معظم  في  السياق،  هذا  في  )ق.و.م(،  دعت 

بياناتها إلى التعامل بحذر مع قضية املتعاونني، 

أي  اتخاذ  من  مناسبة  من  أكثر  في  رت  وحذَّ

اجراءات بحقهم دون الرجوع للقيادات التنظيمية، 

بهم.  املشتبه  بيانات  في  الكافي  التحقق  وبعد 

وحينما أخذت ظاهرة تصفية الُعمالء بالتصاعد 

بشكل الفت، دعت )ق.و.م( في بيانها رقم )83( 

إلى  واإلسالمية  الوطنية  والقوى  الفعاليات 

املجتمع  أمن  يحفظ  وطني،  ميثاق شرف  وضع 

األسس  من  مجموعة  إلى  ويستند  الفلسطيني، 

الداخلي  االقتتال  مظاهر  »حترمي  أهمها:  من 

 .. الداخلية  واملشاكل  الفنت  مثيري  ومعاقبة 

ووضع ضوابط وطنية للتعامل مع قضايا املشتبه 

بتعاونهم مع االحتالل، وفق معايير وطنية ثابتة 

ُتقرها الهيئات التنظيمية الفلسطينية الُعليا«. 50

ومع تنامي الظواهر السلبية للعمل االنتفاضي، 

نوقشت تلك السلبيات في اجتماع املجلس املركزي 

بحضور   ،1992 أيار  في  املُنعقد  الفلسطيني، 

فصائل )م.ت.ف(، التي أجمعت على أن الظواهر 

السلبية التي كانت تعانيها االنتفاضة لم تتوقف 

ُمعيقًا  عاماًل  باتت  وأنها  نطاقها،  اتسع  وإمنا 

لتطور االنتفاضة، وخطرًا جديًا ُيهدد قدرتها على 

عند  لذاتها  حددته  الذي  املسار  في  االستمرار 

الشعبّية  املشاركة  نسبة  تراجع  وكان  انطالقها. 

واحدة من السلبيات الرئيسة في هذا الصدد.

أحد  )وكان  نوفل  ممدوح  حينها  وتساءل 

هي  هذه  كانت  إذا  اجللسات(:  في  املشاركني 

هذه  وجود  عن  املسؤول  فمن  الفصائل،  مواقف 

األمراض وعن تواصلها؟ ومن املسؤول عن تراجع 

الكفاحية  فعاليتها  وتراجع  االنتفاضة،  جماهيرية 

في مواجهة االحتالل؟ وفي سياق حتليله لألسباب 

التي أدت لهذه الظاهرة، ال يقلل نوفل من األسباب 

التي  الوحشية  بالطريقة  املتعلقة  املوضوعية: 

 - لكنه  املنتفضني،  مع  االحتالل  قوة  بها  تتعامل 

للعوامل  ُمعتبرًا  وزنًا  ُيعطي   - نفسه  الوقت  في 

الذاتية )الداخلية( التي ساهمت في انحسار نسبة 

املشاركة الشعبّية في االنتفاضة وتراجعها. ومن 

خالل تفنيده لبعض السلوكيات التي تسّبب نشوء 

الفصائل  ِنتاج هيمنة  أنها  الظاهرة، استنتج  تلك 

على أطر االنتفاضة ومؤسساتها، وترافقت الهيمنة 



59

مع تنافس التنظيمات وتسابقها على إبراز الذات 

دعائية  لوحات  إلى  اجلدران  فتحولت  احلزبية؛ 

لآلخرين.  مضادة  وأحيانًا  ذاك،  أو  التنظيم  لهذا 

التلثيم في وجه اجلماهير،  ازدهار  إلى  أدى  مما 

للمشبوهني  الكيفية  واإلعدامات  والتحقيقات 

»والُعمالء«، ومنت ظاهرة االستعراضات املُسلحة 

وغير املُسلحة، مبناسبة ودون مناسبة. وبذلك مت 

ومعها  االنتفاضة،  نشاطات  »عسكرة«  تدريجيًا 

بدأت اجلماهير بالتراجع، وراحت ُتخلي تدريجيًا 

)الشارع(،  االحتالل  مع  األول  الصدام  ميدان 

والِفَرق  واملُطاردين  واملُلثمني  املُسلحني  لصالح 

من  املُتفرج  بدور  لنفسها  واحتفظت  الضاربة، 

أبنائها،  بطوالت  على  وأسطحها  املنازل  ُشرفات 

وُتتابع عن كثب نتائج كل صدام. 51

وعلى أي حال، استخدمت إسرائيل الوحدات 

السرية في مجال القبض على ُنشطاء االنتفاضة 

أو قتلهم في أغلب األحيان، والذي اقترن بقرارات 

متتابعة بشأن حظر حركة الشبيبة التابعة لفتح، 

قوات  بإطالق  اخلاصة  الضوابط  وبتخفيف 

اجليش النار، وغيرها من اإلجراءات. ومع تراجع 

الطابع اجلماهيري لالنتفاضة، بدأ بعض الشبان 

على  ابتزازية  »ضرائب«  يفرضون  »املتطرفني« 

الدكاكني واملصالح التجارية، ويبيحون ألنفسهم 

التحكم في القانون مبعدالت متزايدة. 52

الوطن  إلى أرض  )م.ت.ف(  قيادة  ومع عودة 

اختفت  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  وتشكيل 

ظاهرة اللجان الشعبّية والقوات الضاربة، وتفككت 

)م.ت.ف(،  لفصائل  التابعة  املُسلحة  األجنحة 

السلطة  أجهزة  في  العمل  في  معظمها  وانخرط 

املُسلحة  فيما ظلّت األجنحة  العسكرية واألمنية، 

اإلسالمي  واجلهاد  حماس  حلركتي  التابعة 

من  املُسلحة(؛  )املقاومة  نفسه  بالنهج  متمسكًة 

لكن  السالم.  لعملية  املبدئية  معارضتها  باب 

القصة لم تنته، فبعد سنوات قليلة سُيفتح الباب 

من جديد على انتفاضة ُأخرى أكثر عنفًا ودمويًة 

األقصى(،  )انتفاضة  احلجارة  انتفاضة  من 

فيها،  الرئيس  الدور  املُسلحة  األجنحة  وستلعب 

ُمستفيدًة من جتاربها السابقة، مع تطور ملحوظ 

في تكتيكاتها وقدراتها التسليحية. 

خاتمة الدراسة
البعض أن تسليح االنتفاضة قد أضّر  يرى 

املشاركة  ُمعدل  تراجع  في  وتسبب  بسلميتها، 

الشعبّية فيها. وتساءل البعض اآلخر عن جدوى 

املقاومة املُسلحة، طاملا أن خسائرها أكثر من 

الرغم من  القول - على  مكاسبها! إال أن هذا 

الظاهرة  تلك  فهم  عن  قاصرًا  يظل   - وجاهته 

بشكل ُمعمق، ويتجاهل كثيرًا من العوامل التي 

فإن احلديث عن  الواقع،  وعلى أرض  واكبتها. 

»العنف« ُمطلق هو ضرب من ضروب اخليال. 

يؤكده  ما  وهذا  مستحيل.  املطلق  فالالعنف 

»غاندي«  تعبير  فجاء  الالعنفي؛  النضال  رموز 

أكثر دّقة فيما يتعلق بهذه النقطة، إذ قال: »مبا 

أننا لسنا أرواحًا طاهرة، فإن الالعنف الكامل 

إخوة(  البشر  )كل  كتابه  وفي  متامًا«،  نظرّي 

يقول: »عندما يكون علينا أن نختار بني اجلنب 
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أما  الُعنفي«.53  احلل  نختار  أن  يجب  والعنف، 

»جني شارب« فيقول: »ال تأتي احلرية مجانًا«، 

الشعوب  خارجية متنح  قوة  توجد  ال  إنه  حيث 

وعلى  إليها،  تطمح  التي  احلرية  املُضطهدة 

تلك  على  يحصلون  كيف  يتعلموا  أن  الناس 

احلرية بأنفسهم، وهذا لن يكون سهاًل. 54

ويبقى السؤال: هل ميكن َدحر االحتالل دون 

انتفاضة  خالل  اإلجابة  كانت  للعنف؟  اللجوء 

احلجارة مزيجًا من العنف والالعنف. وعلى أي 

حال، فاملرحلة التي اسُتخدم فيها السالح كانت 

ومع  املناضلني،  من  محدود  عدٍد  على  مقصورة 

التقليدية  السلمّية  االنتفاضة  أساليب  فإن  ذلك 

أقل-  بدرجة  كانت  وإن   - هي  كما  استمرت 

النظر  وميكن  املُسلحة.  املقاومة  مع  بالتوازي 

للمقاومة املُسلحة كقيمة ُمضافة لالنتفاضة؛ حيث 

الداخليني  أعدائها  من  لها  حماية  شّكلت  إنها 

واخلارجيني على السواء. وكانت رسالة االنتفاضة 

ال  الفلسطيني  الشعب  إن  وواضحة:  بسيطة 

املعيشية حتت االحتالل،  لتحسني ظروفه  يسعى 

بل يتطلع للحرية واالنعتاق من هذا االحتالل.

حول  املُبالغات  من  الكثير  هناك  أن  وأعتقد 

ت ظاهرة  مساوئ االنتفاضة، وبالذات عندما تفشَّ

املُطاردين، وما رافقها من سلبيات. والواقع، أن 

االنتفاضة لم تكن ُمنزهًة أو معصومًة من األخطاء 

بطبيعة احلال، كما أنها لم تكن بهذه الدرجة من 

السوء كما يصفها البعض، لكن ثّمة أسبابًا أخرى.

فاالنتفاضة بحكم حالة الهيجان التي واكبتها، 

املَُكِونة  والعناصر  الفئات  بعض  تفكيك  أعادت 

دون  وتركيبها  الفلسطيني  املجتمع  ملصفوفة 

َتعُمد- شأنها في ذلك شأن كل الثورات الشعبّية؛ 

حيث شّكلت املخيمات والقرى واألحياء الشعبّية- 

لالنتفاضة،  بؤرًا  سابقًا-  ُمهَمشًة  كانت  التي 

وتولى أبناؤها خاصة املتعلمني منهم قيادة العمل 

تراجع  بينما  الفلسطينية،  األراضي  في  العام 

»البرجوازية«  النخبوّية  للقيادات  التقليدي  الدور 

والعائلية، التي ظلّت تقليديًا تتصدر املشهد على 

مدى سنواٍت َخلت، فبدأت تفقد تدريجيًا مكانتها 

االجتماعية والسياسية. وبعبارة ُأخرى، لقد قلبت 

األراضي  في  االجتماعي  الهرم  سلم  االنتفاضة 

وأعضاء  امللثمون  فأصبح  احملتلة؛  الفلسطينية 

اللجان الشعبّية والقوات الضاربة واملطاردون أهم 

م  من رئيس البلدية، أو املختار. وهذا بدوره حطَّ

بعض »التابوهات« التقليدية في املجتمع.

أضف إلى ذلك، أن بعض الفئات االجتماعية، 

التي  والتجار،  واحلرفيني  امِلهن  أصحاب  من 

لتوالي  نتيجة  االقتصادية؛  تضّررت مصاحلها 

املنتجات  ومقاطعة  التجارية،  اإلضرابات 

)خاصة  العمل  أيام  عدد  وقلة  اإلسرائيلية، 

عوامل  كلها  األخضر(،  اخلط  داخل  للعاملني 

كانت  وإن  لالنتفاضة  ُمناهضة  آراًء  خلقت 

السلبية  املمارسات  وجاءت  خجول.  بشكل 

لبعض مظاهر التسليح والزعرنة، لتوفر الذريعة 

املوجه  النقد  خلفها  يختبئ  التي  و»الشماعة« 

لالنتفاضة نفسها. 

من جهة أخرى، مُيكن االستدالل/االستنتاج 

خالل  املُسلحني  لظاهرة  املُتنامي  النفوذ  أن 

قلق  ُعنصر  لالنتفاضة، شّكلت  األخيرة  املراحل 

لدى قيادة املنظمة في تونس، التي كانت تتأهب 
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لم  الوطن مبشروع سياسي،  أرض  إلى  للعودة 

يكن يحظى بإجماع وطني شامل.

األصوات  بعض  ظهرت  فقد  هذه،  واحلالة 

ولألسف  االنتفاضة،  جوانب  لبعض  املُناهضة 

تساوق معها بعض املثقفني والُنخب؛ فلم تر إال 

االنتفاضة  لت  وحمَّ الكأس،  من  الفارغ  اجلزء 

الفلسطينية  الوطنية  احلركة  ومآالت  أوزار  كل 

برمتها، وجرى تشويهها ألغراض ُأخرى، ليس 

من بينها احلرص والتباكي على األيام اخلوالي 

لالنتفاضة. وهذا جزٌء من الوجه اآلخر للصورة، 

وبعض املسكوت عنه فيما يخص االنتفاضة.

النتائج
حاولت هذه الدراسة تأصيل ظاهرة العمل املُسلح 

خالل انتفاضة احلجارة )1987-1994(، ورسمت 

الظروف  ُمستعرضًة  تطورها،  ملنحنى  بيانيًا  خطًا 

الذاتية واملوضوعية التي واكبتها. وناقشت بشيء 

من التفصيل تداعيات تلك الظاهرة على ُمجريات 

االنتفاضة. وخُلصت ملجموعة من النتائج، أهمها:

أعادت انتفاضة احلجارة بلورة الوعي الوطني   .1

وتشكيله لدى جيل كامل من الشباب والصبية 

»املقاومة  وشّكلت  الفلسطينيني.  واألطفال 

ُملهمًا  منوذجًا  االنتفاضة  خالل  السلمّية« 

من  واالنعتاق  باحلرية  احلاملة  العالم  لشعوب 

الظلم واالستبداد.

ومع ذلك لم تستمر االنتفاضة على هدوئها،   .2

ولم تكن ُمبرأًة من العنف، حتى أثناء مراحلها 

السلمّية. ومع تطور مراحل االنتفاضة تخلّت 

تدريجيًا عن »فضيلة« السلمّية لصالح وسائل 

ُأخرى؛ حيث كان الالعنف املطلق مستحياًل 

مع االحتالل اإلسرائيلي.

أكدت الدراسة أن املقاومة املُسلحة لم تكن   .3

الصلة  ُمنبتة  تكن  ولم  االنتفاضة،  وليدة 

بالعمل الشعبي السلمي، وإمنا عمل كالهما 

املقاومة  تكن  ولم  ومتكامل.  متواز  بشكل 

املُسلحة عماًل ارجتاليًا فرضته مجموعة من 

»املُغامرين« على مسرح االنتفاضة، بل هي 

مرحلة نضوج طبيعية مرت بها االنتفاضة، 

نتيجة لعوامل متعددة.

بينت الدراسة أن العنف اإلسرائيلي املُفرط   .4

ردة  ولّد  قد  السلمّية  املقاومة  مواجهة  في 

دفعهم  مما  االنتفاضة،  ُنشطاء  لدى  فعل 

دفعًا النتهاج أساليب أكثر ُعنفًا؛ فتدحرجت 

وسائل االنتفاضة من احلجر، إلى الزجاجات 

احلارقة، والقنابل اليدوية والبنادق اآللية.

املُسلحة،  املقاومة  خيار  أن  الدراسة  أظهرت   .5

انتفاضة احلجارة، كان تكتيكًا دفاعيًا  خالل 

فالهدف كان ردع االحتالل،  وليس هجوميًا؛ 

في  وأوغل  الفلسطيني،  بالدم  استهان  الذي 

البطش والتنكيل. وعلى أي حال، لم يكن هدف 

املقاومة املُسلحة خالل انتفاضة احلجارة دحر 

الفرق  واضحًا  كان  فقد  بالبندقية،  االحتالل 

الهائل بني القوتني، بل كان الهدف زيادة ُكلفة 

استمراره كقوة احتالل. 

عمر  من  املتأخرة  املراحل  خالل  برزت   .6

االنتفاضة بعض الظواهر السلبية، متثلت 

في مظاهر التسليح واملطاردة، واملبالغة في 

مالحقة املشتبه بهم، والسباق على احتالل 
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الفصائل  بني  العام  احليز  وإشغال  النفوذ 

الفلسطينية. إال أنها- في املجمل- لم تؤثر 

على السياق العام لالنتفاضة، التي واصلت 

طريقها نحو أهدافها حتى اللحظة األخيرة، 

وإن كانت كفاءتها أقل.

أنها  احلجارة  انتفاضة  دروس  أهم  ختامًا، 

وَحَقَنت  األبد،  وإلى  مرة  اخلوف  كسرت حاجز 

بـ»جينات االنتفاض«. وستظل  األجيال الالحقة 

انتفاضة احلجارة واحدة من السرديات الُكبرى، 

ها،  ومتدَّ القادمة،  األجيال  كل  سُتلهم  التي 

الكافية  بالذخيرة  اخلطوب،  بها  أملت  كلما 

قهر  إلى  الرامية  السياسية  املعادالت  لقلب 

الفلسطينيني، وتصفية قضيتهم.

الهوامش
حافل  تاريخ  فلسطني  في  الشعبّية  املقاومة  قمصية،  مازن   1

لدراسة  الفلسطينية  )املؤسسة  مواطن  واإِلجناز.  باألمل 

الدميقراطية(، رام الله، 2011، ص 14-13.

األولى  االنتفاضة  في  »رحلة شخصية  الفتاح،  عبد  عوض   2

لألنباء،  وطن  وكالة  إفريقيا«.  جنوب  جتربة  على  وتعريج 

2017/12/7، على الرابط:

 http://www.wattan.tv/news/228106.html
الضفة  في  الفلسطيني  الشعب  »واقع  هدبة،  أبو  أحمد   3

الغربية وقطاع غزة منذ االحتالل وحتى االنتفاضة«. مجلة 

الدفاع الوطني اللبناني، العدد 48، نيسان 2004، ص 64. 

يزيد صايغ،»الكفاح املُسلح وتكوين الدولة الفلسطينية«. الدراسات   4

الفلسطينية، املجلد 8، العدد 32، خريف 1997، ص 16.

تاريخ حافل  فلسطني  في  الشعبّية  املقاومة  قمصية،  مازن   5

باألمل واإِلجناز. مرجع سابق، ص 203-202.

6 Mary Elizabeth King, «Palestinian Civil Resistance 
against Israeli Military Occupation», (In) Maria J. 
Stephan (ed.), Civilian Jihad: Nonviolent Struggle, 
Democratization, and Governance in the Middle 
East. PALGRAVE MACMILLAN, New York, 2009, 
pp. 138-139. 

 .)10( رقم  نداء  لالنتفاضة،  املوحد  الوطنية  القيادة   7

.1988/3/10

8 Mary Elizabeth King, Op. Cit,  p 142.
أمين طالل يوسف، »املقاومة الشعبّية الفلسطينية: منذجة   9

املواقع وإشكاليات الرؤية«. شؤون فلسطينية، العدد 268.

الفلسطينية  واملعلومات  األنباء  وكالة   .»1987 »انتفاضة   10

)وفا(، على الرابط:

 http://info.wafa.ps/atemplat.aspx?id=3467
ربعي املدهون،االنتفاضة الفلسطينية:الهيكل التنظيمي وأساليب   11

العمل. مؤسسة الثقافة الفلسطينية، عكا،1989،ص 51.

مركز الدراسات الفلسطينية، االنتفاضة الشعبّية مقدماتها،   12

إجنازاتها. ندوة دمشق، ط1، 1988.

اإلعالم  االنتفاضة.  عن  أحاديث  جهاد(،  )أبو  الوزير  خليل   13

املوحد- منظمة التحرير الفلسطينية، تونس، ص 24، 25، 67. 

الكيان  الكبرى وأثرها على  النشاش، االنتفاضة  الهادي  عبد   14

الصهيوني. دار الينابيع للنشر، ط1، دمشق، 1994، ص 90.

اجلليل  دار  ترجمة  انتفاضة.  يعاري،  وإيهود  زئيف شيف   15

للنشر واألبحاث، ط1، عمان، 1991، ص 22.

احلركة  الدولة:  عن  والبحث  املُسلح  الكفاح  صايغ،  يزيد   16

الدراسات  مؤسسة   .1993-1949 الفلسطينية،  الوطنية 

الفلسطينية، ط1، بيروت، 2002، ص 864.

ومسألة  السياسية  »الفلسفة  اإلدريسي،  العلمي  رشيد   17

العنف«. فكر ونقد، العدد 26، شباط 2000، ص 60.



63

18 Sonja Karkar, «The first intifada 20 years later». The 
Electronic Intifada, 10 December 2007. Available at: 
https://electronicintifada.net/content/first-intifada-
20-years-later/7251

مرجع  الدولة.  عن  والبحث  املُسلح  الكفاح  صايغ،  يزيد   19

سابق، ص 866.

»االنتفاضة األولى.. احلجارة وّحدت الفلسطينيني وأوسلو   20

األول  كانون   8 إنترناشيونال،  برس  قدس  وكالة  فّرقهم«. 

2016. على الرابط:

 h t t p : / / w w w . q u d s p r e s s . c o m / i n d e x .
php?page=show&id=26117

املعلومات  مركز  األولى«،  االنتفاضة  في  القتلى  »عدد   21

اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان في األراضي احملتلة )بتسيلم(، 

على الرابط:

 https://www.btselem.org/arabic/statistics/first_inti-
fada_tables

»األسرى الفلسطينيون ... حقائق وأرقام«. مركز املعلومات   22

الوطني الفلسطيني - وفا، على الرابط: 

 http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3927
بتسيلم، مصدر سابق.  23

24 William J. Thomson. «The Case of the Palestinian 
Nonviolent Direct Action». July 

 26, 2002. Available At: https://qumsiyeh.org/thom-
sononnonviolence

ربعي املدهون، »ستة شهور في االجتاه الصحيح«. شؤون   25

فلسطينية، العدد 184، متوز، 1988، ص18-4.

االنتفاضة  قصة   - احلجارة  وراء  »ما  مجيد،  نورس   26

الفلسطينية األولى 1987-1992«. على الرابط:

 http://www.maaber.org/issue_december13/non_vio-
lence1.htm

انتفاضة  فلسطني خالل  في  املقاومة  تطور  عامر،  أبو  عدنان   27

احلجارة وما قبلها دراسة مقارنة: بنيويًا - سياسيًا - ميدانيًا. 

رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة دمشق، 2007، ص 393.

فلسطني  منشورات  السبعة.  األيام  حرب  دوعر،  غسان   28

املسلمة، ط1، لندن، 1993، ص14.

سليم متاري، مرجع سابق، ص 25.  29

املرجع السابق، ص 12.  30

القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة، نداء رقم80- 3/1/ 1992.  31

دافار، 1992/12/6.  32

عدنان أبو عامر، تطور املقاومة الفلسطينية خالل انتفاضة   33

احلجارة وما قبلها. مرجع سابق، ص 402.

فلسطينية،  شؤون  جريئة«.  فردية  »هجمات  صايغ،  يزيد   34

العدد 193، نيسان 1989، ص145-134.

هآرتس، 2003/8/12  35

36   إبراهيم عرفات، »ثورات.. لكن  في  يد قوى  سكوني«. مجلة 

الدميقراطية، العدد 46، نيسان 2012، ص 41.                                                                        

ماجد كيالي، »إذا لم تكن هذه ثورات فما هي الثورة إذًا؟«.   37

اجلزيرة نت- املعرفة، 2012/3/13. على الرابط

 http://www.aljazeera.net/opinions/pages/eb0c0f1d-
9d5f-4a64-91ea-6037e008092f

احلجارة«.  انتفاضة  من  »حكايات  الصوراني،  راجي   38

اجلزيرة نت - رميكس فلسطيني، على الرابط:

 https://interactive.aljazeera.com/aja/palestineremix/
stories-from-the-intifada.html#story

الكبرى  فلسطني  »انتفاضة  عالونة،  إبراهيم  كمال   39

األولى1987-1994«.2013/3/13.على الرابط:

 https://kamalalawneh8.wordpress.com
جواد احلمد، املدخل إلى القضية الفلسطينية. مركز دراسات   40

الشرق األوسط ، ط 4، عمان، 1998، ص 415 -417.

جريدة  األولى«.  االنتفاضة  أخطاء  »عن  سالمة،  الغني  عبد   41

األيام، 2017/12/6.

 .)66( رقم  نداء  لالنتفاضة،  املوحدة  الوطنية  القيادة   42

.1990/12/21

 .)70( رقم  نداء  لالنتفاضة،  املوحدة  الوطنية  القيادة   43

.1991/5/1

 .)75( رقم  نداء  لالنتفاضة،  املوحدة  الوطنية  القيادة   44

.1991/10/3

 .)81( رقم  نداء  لالنتفاضة،  املوحدة  الوطنية  القيادة   45

.1992/4/2

القسام««.  كتائب  لـ»تأسيس  شيقة  تفاصيل  يروي  »ُمحرر   46

شبكة فلسطني للحوار، 2012/4/30. على الرابط:

 h t tps: / /www.paldf .net / forum/showthread.
php?t=984854

 .)93( رقم  نداء  لالنتفاضة،  املوحدة  الوطنية  القيادة   47

.1993/3/1

الشعبّية  الفلسطينية:  املقاومة  »تطور  عامر،  أبو  عدنان   48

اجلامعة  مجلة   .»1987-1967 عامي  بني  واملُسلحة 

التاسع  املجلد  اإلنسانية(،  الدراسات  )سلسلة  اإلسالمية 

عشر، العدد األول، ص 1238.

عبد الغني سالمة، مرجع سابق.  49

القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة، نداء رقم83- 1992/6/1.  50

الظواهر  فلسطيني حول تشخيص  »إجماع  نوفل،  ممدوح   51

السلبية«. 1992/5/23. على الرابط:

 http://www.mnofal.ps/ar/
مرجع  الدولة.  عن  والبحث  املُسلح  الكفاح  صايغ،  يزيد   52

سابق، ص 889.

سلسلة  هنيبعل،  موقع:  مستحيل؟«.  املطلق،  »الالعنف   53

النضال السلمي: الطريق إلى احلرّية، 2011/6/16. على 

https://hanibaael.wordpress.com:الرابط

إلى  الدكتاتورية  من  )مترجم(،  عمر  دار  خالد  شارب،  جني   54

الدميقراطية: إطار تصوري للتحرر. مؤسسة ألبرت أينشتاين، 

ط3، بوسنت- الواليات املتحدة األميركية، 2003، ص 60.



64العدد )٤٢(  ٢٠١٨

تشكل األطر القيادية في االنتفاضة

باحث يف الحركة الوطنية الفلسطينية.
 *

د. نبيل الكتري*

غزة  لقطاع  اإلسرائيلي  االحتالل  بعد  وقعت 

والضفة الغربية في اخلامس من حزيران من العام 

1967 تطورات دولية وإقليمية ومحلية، برزت فيها 

الفلسطينية بأشكال متعددة، من ثورات  املقاومة 

شعبية ومقاومة مسلحة ، ما فرض على االحتالل 

إعادة حساباته في آليات مواجهتها.

االنتفاضة  واندالع   1987 العام  نهاية  ومع 

الدولية  املعايير  إهمال  وإزاء  الفلسطينية، 

من  واكبه  وما  الفلسطينية  للحالة  واإلنسانية 

مواجهات حقيقية، استهدفت سلطات االحتالل 

قادة  وراهن  إخمادها،  أجل  من  االنتفاضة 

االحتالل على عدم قدرة الشعب الفلسطيني على 

االنتهاكات  أقصى  ضدها  فمارسوا  الصمود، 

وتعذيب  قتل  من  الفلسطينيني  بحق  اإلنسانية 

وإبعاد واعتقال وغيرها من املمارسات اخلارجة 

عن القانون الدولي.

أثبتت االنتفاضة قوتها وفاعليتها وأعادت إلى 

األذهان الهجمة الشرسة املعادية لإلنسانية ممثلًة 

العربي  الدور  غياب  وفي  الفلسطيني،  بالنضال 

االنتفاضة  شكلت  درجاته،  أدنى  إلى  املساند 

أساسات عدة:

األساس األول: االرتباط التاريخي لالنتفاضة 

بدء  منذ  االحتالل  لدولة  الفلسطينية  باملقاومة 

فقد  اليهود،  واملستعمرين  العرب  بني  الصراع 

الفلسطينية  املقاومة  حركات  االنتفاضة  ورثت 

التاريخية منذ بدايات املشروع الصهيوني.

دراسات
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الشرعي  الفلسطيني  حق  الثاني:  األساس 

ال  ثابت  حق  مصيره  وتقرير  دولته  إقامة  في 

ميكن جتاوزه، وقد جتاهل املجتمع الدولي هذه 

احلق املشروع.

لقد تعددت أسباب االنتفاضة الفلسطينية، 
وسط متغيرات دولية أهمها:

ازدياد النفوذ األميركي مع انهيار االحتاد   - 

السوفيتي، والذهاب باجتاه إنهاء الصراع 

الرؤية األميركية،  العربي اإلسرائيلي وفق 

الفلسطينية  املقاومة  خروج  ظل  في 

متعددة،  دول  إلى  لبنان  من  و)م.ت.ف( 

وبروز محاوالت إليجاد قيادات بديلة للممثل 

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

إليجاد  واإلقليمي  الدولي  املجتمع  جتاهل   -

التي  واإلخفاقات  الفلسطينية،  للقضية  حل 

عن  واحلديث  ديفيد"،  "كامب  بعد  تشكلت 

محدودًا  ذاتيًا  حكمًا  الفلسطينيني  إعطاء 

الفلسطينيني  والقطاع، وحرمان  الضفة  في 

الوقت  في  املصير،  وتقرير  العودة  حق  من 

الفلسطينيةبعد  الثورة  فيه  واجهت  الذي 

العام1982حملًة من التهجير والتشتيت في 

األقطار العربية، مما زاد األمر تعقيدًا، وفاقم 

آالم الفلسطينيني في الداخل واخلارج.

لالنتفاضة،  مقدمًة  ُذكرت  التي  األسباب  كانت 

في  األمل  فقدان  هو  احلقيقي  السبب  يظل  ولكن 

تقرير  الفلسطينية وحق  للقضية  إيجاد حل عادل 

املصير.

دور المنظمة في دعم االنتفاضة
في  والقطاع  الضفة  في  االنتفاضة  بدأت   

التاسع من كانون الثاني 1987 بزخم هائل. وفي 

احلقيقة فقد حتدث ياسر عرفات أمام املراقبني 

واإلسرائيليني  التحرر  حركات  من  واملهتمني 

الشعبية  الهبة  عن  اإلقليمية،  والقوى  والعرب 

أن  وأكد  االنتفاضة،  اندالع  من  شهرين  قبل 

البطوالت  شعب  أنه  أثبت  الفلسطيني  الشعب 

والتضحيات وشعب اإلرادة. 

عرفات  أكد  االنتفاضة،  لهب  انتشار  ومع 

ومدينة  قرية  كل  في  ستتواصل  االنتفاضة  أن 

وحتى في السجون اإلسرائيلية، من أجل إحباط 

للممثل  البديل  إيجاد  تستهدف  التي  املؤامرات 

سياسة  وإلدانة  الفلسطيني،  للشعب  الشرعي 

البطش والعدوان التي ميارسها املستوطنون.

أذاعت منظمة التحرير هذه الرسالة املوجهة، 

وأكدت عليها بصورة واضحة لكل وسائل اإلعالم.

فيما متثل التعليق اإلسرائيلي عليها بأن القيادة 

الفلسطينية حاملة بعدما أبعدت عن خط املواجهة، 

واعتبرت إسرائيل أن وجودها في تونس منفى، 

وأن دورها انتهى، وأن القيادة الفلسطينية غير 

احملتلة،  لألراضي  تعليمات  إصدار  على  قادرة 

بينما اعتبرت بعض الدول العربية رسالة ياسر 

على  قدرته  إلظهار  منه  يائسًة  محاولة  عرفات 

متثيل الفلسطينيني في الداخل احملتل، واعتبار 

أن ما جرى من مظاهرات رفض وإدانة لزيارة 

وزير اخلارجية األميركي جورج شولتز، ال يعبر 

عن رغبة في قيادة املنظمة، بلهو حتد لها.
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لقد اعتبرت القيادة التعليقات السابقة متويهًا 

لقدرة املنظمة على إدارة قيادة االنتفاضة، والتي 

ستتجلى معاملها الحقًا.

لقد كانت تلك الرسالة إيذانًا للجماهير الفلسطينية 

في الضفة والقطاع وفلسطني الداخل بالبدء، فتم 

القوى  ملمثلي  مركزية  قيادة  تشكيل  على  االتفاق 

إطالق  أجل  من  املوحدة؛  بالقيادة  ممثلة  الوطنية 

انتفاضة شعبية عارمة تقود إلى عصيان مدني ضد 

ُتعيد  االحتالل اإلسرائيلي، وفرض معادلة جديدة 

وتوجيه  الفلسطينية،  التحرير  إلى منظمة  االعتبار 

رسالة إلى بعض األطراف التي تريد إيجاد بديل 

املوحدة  القيادة  ُتعطى  أن  على  الشرعية،  للقيادة 

الشعبية  واملواجهة  االنتفاضة  اختيار شكل  حرية 

وتفعيل  الصهيونية،  القمع  آلة  ضد  املسلحة  غير 

املؤمترات الشعبية الهادفة.

القيادات  بعض  إدخال  إسرائيل  حاولت 

ذلك  أن  إال  االنتفاضة،  لهيب  إلخماد  املعتدلة 

جوبه من هؤالء القادة بالرفض املطلق معتبرين 

أن االنتفاضة متثل وحدة الشعب الفلسطيني.

القيادة الموحدة
شكلت القيادة املوحدة أوسع قاعدة جماهرية 

تتكون من نخبة سياسية فصائلية، وتشكلت تلك 

القيادة من القيادات التنظيمية، وشخصيات عامة، 

ومستقلني، وأخرى نقابية ومهنية وطالبية، إضافة 

لدور الفصائل داخل السجون؛ األمر الذي أعطى 

خروج  على  عالوة  كبيرًا،  زخمًا  املوحدة  القيادة 

املئات من املناضلني الفلسطينيني في عملية تبادل 

منهم  مهمٌّ  جزٌء  شكل  والذين   ،1985 األسرى 

قيادة العمل الوطني في االنتفاضة.

القيادة  تأسس مصدر وقوة وشرعية 

الموحدة على عدة أشكال:
لقيادة  واالنضباطي  التنظيمي  الشكل   -1

واخلارج،   الداخل  في  االنتفاضة وفصائلها 

بارتباطها  قوتها  االنتفاضة  استمدت  فقد 

أيضًا،  قوتها  واستمدت  التنظيمية،  باألطر 

من قوى تنفيذية كبيرة خاصة من الكوادر، 

فهم حلقة الوصل بني الفصائل والكوادر في 

الداخل واخلارج.

خروج القيادة امليدانية من قلب القاعدة اليومية   -2

الفصائل  في  التنظيمي  الهرم  وانضمام 

اليومية  الفعاليات  إلى  املتعددة  والتنظيمات 

وقرى  ومدن  مناطق  مختلف  شملت  التي 

ومجتمعات الضفة والقطاع. وهذا بدوره عزز 

تبعية الكادر التنظيمي ومؤيديه للقيادة العليا 

ومنحها قوة في مختلف القطاعات السكانية.

القيادات  االستمرارية،  على  القدرة   -3

التنظيمية قادرة على تشكيل اآللية املناسبة 

الهرمية في  إن وجود  انقطاع. حيث  دون 

التنظيمي للفصائل كفل استمرارية  العمل 

قيادية  عناصر  تعرضت  لو  وحتى  العمل، 

وإعادة  الفراغ  ملء  يجري  فإنه  لالعتقال، 

هيكلة القيادة من أجل استمرارية العمل.

التجربة  أصحاب  التنظيميني  القادة  وجود   -4

خبرة  بسبب  وتنوعًا  ثراًء  التجربة  أكسب 
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مواجهة  في  النضالية  وجتربتهم  هؤالء 

قادرين  متماسكني  ظلوا  حيث  االحتالل، 

الرغم  على  االنتفاضة  دفة  إدارة  على 

قمعية  سياسات  من  له  تعرضوا  مما 

كاإلقامة اجلبرية واإلبعاد واالعتقال، التي 

من  واحلد  االنتفاضة  استهدفت إضعاف 

القيادة  الصفات  هذه  أعطت  امتدادها. 

نفوذها،  وقّوت  التمثيل  شرعية  املوحدة 

الداخل  القيادات في  تلك  ارتباط  كما أن 

فرض  وفصائلها  بتنظيماتها  واخلارج 

وارتباطها  السياسي،  االلتزام  من  نوعًا 

من  انتقاصًا  ليس  الوطن  خارج  بقواها 

دور الداخل وإمنا تكامل لألدوار.

ارتباط القيادات العاملة في القيادة املوحدة   -5

التنسيق  آلية  عليهم  فرض  بفصيله،  كلٌّ 

الدائم وعدم اخلروج عن املواقف املشتركة، 

كل فصيل من تلك الفصائل يحمل أفكارًا 

وأيديولوجية خاصة به، ويدافع عن موقفه 

ازدادت  فكلما  القيادة،  تلك  في  التمثيلي 

قوة  زادت  الفلسطينية  القيادة  بني  الُلحمة 

وشدة فاعلية االنتفاضة.

تلك  ارتباط  االحتالل  سلطات  اعتبرت   -6

معاديًا  عماًل  التنظيمية  بأطرها  القيادات 

واإلبعاد،  واالعتقال  للمالحقة  يعّرضهم 

ويستتبع مزيدًا من القمع.

لقد شكل احلضور السياسي املؤيد ملنظمة 

التحرير منعطفًا جديدًا، حيث انتهج "الليكود" 

للقضاء  احلديدية  القبضة  سياسة  آنذاك 

وذلك  التحرير،  ملنظمة  التحتية  البنية  على 

البلديات  رؤساء  إقالة  إجراءات، شملت  بعدة 

املنتخبني، ومحاربة أي جسم يؤيد املنظمة. 

بيروت  من  الفلسطينية  الثورة  خروج  بعد 

وازدياد وتيرة االنتفاضة، كان البد من انتهاج نهج 

عملية  لدفع  املنظمة  داخل  برغماتي  متقدم  جديد 

إبراز شخصيات  التسوية، يتضمن في جزء منه 

تتسم بالبرغماتية، وعليه برز خليط من الزعامات 

وجاءت  للمنظمة،  املؤيدة  والشخصيات  التقليدية 

القيادة  تطلعات  مع  لتتناسب  الشخصيات  تلك 

حيث  السياسية،  الظروف  مبراعاة  السياسية 

إثر اخلروج من  للداخل  النظر  القيادة  تلك  بدأت 

الفلسطيني  للتوجه  تتزايد  الرؤية  وبدأت  بيروت، 

إليجاد حل سياسي، بانتقال الثقل الفلسطيني إلى 

بني  ُمبطنة  منافسة  لوجود  وذلك  احملتل،  الداخل 

املنظمة واألردن حول أحقية متثيل الفلسطينيني، 

لذلك حاولت القيادة إبراز قيادات تقليدية لتأكيد 

نفوذ املنظمة داخل األرض احملتلة، مع تركيزها 

التنظيمية  على شمولية السيطرة على قوة األطر 

واحملافظة عليها.

اعتمدت القيادة على شخصيات عامة، والتي 

وهي  بــ)م.ت.ف(،  العظمى  غالبيتها  ارتبطت 

شخصيات معتدلة من وجهة النظر الفلسطينية، 

الغرب  ومخاطبة  باملناورة  لها  ُسمح  وبرغماتية 

عبر وسائل اإلعالم. وجود تلك الشخصيات في 

األرض احملتلة أعطاها بحكم األمر الواقع دورًا 

مهمًا في العملية السياسية القائمة.

كل ذلك جعل املنظمة قادرة على السيطرة على 

تلك الشخصيات، والتي تشكلت من النخبة الوطنية 

غير املتجانسة ذات املنزلة املرموقة في املجتمع من 
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األطباء واملهندسني واحملامني وأساتذة اجلامعات 

وكبار التجار، وما يجمع تلك الشخصيات  تأييدها 

ينطبق  كذلك  واحلال  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة 

على الشخصيات الوطنية املستقلة.

احملتلة  األرض  داخل  القيادية  النخبة  تشكلت 

والقوى الوطنية في فترة االنتفاضة وقبلها، حيث 

التوترات والتصارعات  الكثير من  العالقة  شهدت 

اندالع  وحتى  بيروت،  من  اخلروج  بعد  وخاصة 

من  الرغم  على   ،)1987_1982( االنتفاضة 

العقائدية  العالقة  ميز  الذي  الواقعي  االختالف 

السياسية بني الفصائل العاملة في األرض احملتلة. 

املستقلة  والشخصيات  القيادات  استطاعت 

العمل  الثبات على صعيد  احلفاظ على درجة من 

وإجراءاته  االحتالل  ملواجهة  وذلك  امليداني، 

القمعية من االعتقاالت واإلبعاد والقتل، كما على 

صعيد اجلبهة الداخلية، فقد عملت على احملافظة 

على متاسك )م.ت.ف( في ظل منافسة احلركات 

اإلسالمية في الداخل. دفعت تلك االعتبارات فصائل 

العمل الوطني والقيادة املوحدة إلى احملافظة على 

درجة عالية من التنسيق بني فصائل املنظمة حتى 

في أحلك الظروف ورغم وجود اخلالفات.

القيادة الوطنية الموحدة وآلية تشكيلها 
العمل  فصائل  بني  حوارات  أجريت  بعدما 

الوطني التابعة لـ )م.ت.ف( إليجاد إطار وطني، 

الشعبية  واجلبهة  فتح  حركة  بني  االتفاق  مت 

تكوين  على  احملتل  الوطن  داخل  والدميقراطية 

مثل هذا اإلطار، ولم يتم شمل احلزب الشيوعي 

في هذا اإلطار ألسباب داخلية خاصة باحلزب 

حتى شهر آذار.

األول  البيان  على  الفصائل  بني  االتفاق  مت 

الصادر في 1988/1/18، ثم صدر البيان ألول 

مرٍة باسم القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة.

لم تكن فصائل العمل الوطني حسمت أمرها 

بادئ األمر، إال أن االنتفاضة ثّبتت اسم القيادة 

املوحدة لالنتفاضة كقوة سياسية وذراع نضالية 

صيغة  املوحدة  القيادة  واعتمدت  )م.ت.ف(،  لـ 

لعملها ورفعت شعار )ال صوت  والئحة منظمة 

يعلو فوق صوت االنتفاضة(.

تشكلت )"ق.و.م" "قاوم"( كإطار ضم ممثلي 

فصائل املنظمة، ويقوم أعضاء القيادة )ق.و.م(

ووضع  بياناتهم  لصياغة  اجتماعات  بعقد 

أفكارهم كخطة عمل كل أسبوعني لتعرض على 

الفصائل العتمادها كخطة عمل يتم التنسيق بني 

الداخل واخلارج حولها.

أغلبية أعضاء القيادة املوحدة من اجليل الذي 

نشأ وترعرع في ظل االحتالل، يحملون صفات 

قيادية فكرية ووعيًا وإدراكًا سياسيًا، ويتمتعون 

هياكلهم  عبر  وجاؤوا  العدو،  بطبيعة  مبعرفة 

من  للعمل  يأتوا  ولم  املعاناة،  وعبر  التنظيمية، 

خالل أصولهم العائلية والقبلية، واستطاعوا أن 

يالمسوا جتربة من سبقهم في العمل النضالي 

وأن يبدعوا.

صفة  خالل  من  أهميتها  )قاوم(  اكتسبت 

متثيلها وليس من خالل شخوصها، حيث تعتبر 

جتربة ناجحة عكست منوذجًا في القيادة، مضى 
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عليها سنوات، مما زاد من استقرارها ونضوج 

رؤيتها وعكس تطورها ما يلي:

والتخطيط  القرار  اتخاذ  في  جماعية  قيادة   -1

خلق  القيادات  تلك  حتاول  فلم  والتنفيذ، 

االنتفاضة  إجناح  على  عملت  بل  والءات، 

وااللتزام بهياكلها وأطرها التنظيمية، لذلك لم 

يوجد بها محور هدم كما في مناذج سابقة.

رفدت القيادة اجلماعية في إطار )ق.و.م(  

فيه  تتميز  جديد  بنموذج  العربي  الفكر 

القيادة.. انعدام التفرد بالقرار، واملشاركة 

اجلماعية فيه.

2- السرية: كانت اجلماهير تتعاطى مع قرارات 

أو  أشخاص  مع  وليس  ومواقف  وأفكار 

أسماء، تلك احلالة وقفت حاجزًا دون تسلل 

واخلالفات  الفنت  إلثارة  االنتفاضة  أعداء 

الطائفية والعائلية.

من  زادا  وقيادتها  االنتفاضة  أن سرية  كما   

تأثير  أي  دون  وحاال  اجلماهير،  معنويات 

عليها جراء أي اعتقال أو استشهاد أو إبعاد.

وفكر،  التنظيمية: أسلوب وممارسة  املنهجية   -3

وطالئعه  اجلماهير  وعي  في  تعمق  ذلك  كل 

من  متاسكًا  زادها  مما  وتفاعلها،  الشابة 

خالل أطرها وعالقتها باجلماهير.

لم يقتصر ترابط األطر والقواعد على قيادة 

)ق.و.م(، وإمنا شمل أطر االنتفاضة وهياكلها 

كافة،  الوطني  العمل  لفصائل  التحتية  والبنى 

ما أدى إلى تواصل اجلسم التنظيمي بالقيادة 

وحافظ على التزامها بأطر )م.ت.ف( وقراراتها.

تواصل  عمق  تؤكد  التي  الشواهد  ومن 

هياكل  ضرب  في  االحتالل  فشل  اجلماهير، 

العمل التنظيمي على الرغم من عمليات االعتقال 

واملالحقة والقتل واإلبعاد.

هياكل االنتفاضة
تشكلت هياكل االنتفاضة من أطر املنظمات 

كافة،  وفروعها  بهياكلها  )م.ت.ف(  لــ  التابعة 

صيرورة  فيها  تفاعلت  التي  احلاضنة  فكانت 

األطر  تلك  استطاعت  كما  والفعل،  العمل 

أكثر  أطرًا  وأفرزت  باجلماهير  االلتصاق 

شعبيًة وشمواًل في الفعل النضالي، وما القيادة 

الهياكل  تشكلت  كما  ذلك،  نتاج  إال  املوحدة 

الضاربة،  والقوة  )ق.و.م(  لالنتفاضة  املختلفة 

االحتالل  واجهها  والتي  الشعبية،  واللجان 

باعتبارها قوى خارجة على القانون، إلى جانب 

اللجان االجتماعية التي ُتعنى بشؤون املواطنني 

واملناضلني الذين يتعرضون لالعتقال.

االنتفاضة  أطر  في  البناء  عملية  استمرت 

من  كان  والتي  الكادر  مبادرات  على  اعتمادًا 

أهمها:

1- اللجان الشعبية: وهي مبثابة القوة املنظمة أو 

مبثابة السلطة العليا في مواقعها سواء القرى، 

من  تكونت  حيث  األحياء،  املدن،  املخيمات، 

الوطني بشكل متثيلي ميكنها  العمل  فصائل 

من أخذ دورها في الشارع الفلسطيني.

وتطور  املوحدة  القيادة  قرارات  تنفذ  وهي   

وخاصة  طرف،  كل  خصوصية  وفق  أداءها 

أو  األمني  الطوق  أو  احلصار  اشتداد  عند 
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حل  أو  محررة  منطقة  اعتماد  يتم  عندما 

أجهزة اإلدارة املدنية، بحيث يتم تشكيل جلان 

بديلة تهتم بشؤون املواطنني احلياتية وتشرف 

على جلان احلراسة والتمويل، وجلان صحية، 

وغذائية، وجلان إعالم، وجلان للمعتقلني.

اختبار  في  إبداعات  الشعبية  اللجان  بلورت   

حركة املواقع وتنقل اللجان، سواء من خالل 

جلان العمل التنظيمية، أو كل فرد عبر تنظيمه، 

أو الهيكل التنظيمي أو في احلالتني من خالل 

الوحدة التنسيقية للفصائل )ق. و. م(.

سري  جهاز  من  تتكون  الضاربة:  الفرق   -2

يتكون من خاليا صغيرة العدد، وعملها يتم 

تنظيم  فلكل  التنظيمية،  القنوات  من خالل 

من  لعملها  التنسيق  ويتم  الضاربة،  فرقه 

اللجان الشعبية التي تضم قوى االنتفاضة، 

حيث يعتبر عملها سريًا من أعقد األمور، 

وخاصة أن عملها يتوافق مع العمل العلني 

وغير العلني، أعضاؤها من الشباب األكثر 

قدرة على التضحية والوعي واملعرفة األمنية 

بتفاصيل املواقع ملواجهة االحتالل ومالحقة 

العمالء، حيث تقوم بفرض العقوبات التي 

تتناسب وحجم اجلرمية، كما أن أعضاءها 

مقدمة  في  يكونون  األحيان  أغلب  في 

باإلضافة  اجلماهيري،  والفعل  املظاهرات 

البيانات،  عبر  اجلماهيري  الوعي  لنشر 

آلية  حول  سرية  بطرق  القوى  وتدريب 

احلارقة،  والزجاجات  املولوتوف  صناعة 

كما يلقى على عاتقها كتابة بيانات القيادة

املوحدة والشعارات على اجلدران.

التي  اخلاصة  الفرق  مبثابة  الضاربة  الفرق 

تشكل الذراع القوية لـ )ق.و.م( وتنفذ سياستها، 

سلطة  تقوية  أو  االحتالل  مواجهة  في  سواء 

أبدعت  لقد  إجنازاته،  على  واحملافظة  الشعب 

الفرق الضاربة من خالل ابتكار أساليب جديدة 

ونصب  أدائها  وتطوير  االحتالل،  مواجهة  في 

الكمائن وتطوير احلواجز وأشكال الفعل الثوري. 

الفهم  في  جتسدت  التي  الهيكلية  بلورت  لقد 

الفرد  مستوى  على  واعية  مظاهر  التنظيمي 

جديدة  ومفاهيم  تقاليد  وخلقت  واجلماعة 

في  جماهيرية  إبداعات  وراء  كانت  لالنتفاضة، 

املواجهة. وكان التزام اجلماهير بالبرنامج اليومي 

لالنتفاضة عبر ما يصدر عن )ق.و.م( مؤشرًا على 

اعتمدت  والتي  ودميومتها  االنتفاضة  استمرارية 

على بنى راسخة.

وعليه ميكن االستدالل على بعض اخلصائص 

البارزة للعالقات بني قوى االنتفاضة وقيادتها، 

منها:

1. الالمركزية:

التي اعتمدت على العالقة بني الداخل واخلارج، 

حيث تتلقى) قاوم ( التعليمات من القيادة وتطورها 

بإبداع من خالل املعرفة بالواقع، وليس بالتطبيق 

احلرفي، وقد اختلفت العالقة بني الفصيل واآلخر 

القيادي  اجلسم  في  الداخلية  العالقة  في  أو 

لالنتفاضة، وامتازت باملرونة بني اخلاليا واألطر، 

وخاصة عند انقطاع اتصال األطر بالقيادة، حيث 

امليدان  للقيادة في  القرار  اتخاذ  تعطى صالحية 
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ضمن اإلمكانيات. 

لقدرة  تعود  التي  اإلبداع،  بفكرة  ذلك  جتلى 

إطار  أو  موقع  كل  داخل  التطوير  على  القيادة 

أو خلية أو إطار نقابي، وحول الشعور الداخلي 

وااللتصاق بـ )م.ت.ف( الشعب إلى حملة هوية 

وانتماء للوطن من أجل التحرر من االحتالل. 

2. االنتشار:

تكونت قيادة االنتفاضة من اآلالف، حيث إدارة 

اخليرية  واجلمعيات  األندية  االجتماعية،  املراكز 

أن  لهؤالء  سمح  املهنية،  واالحتادات  والثقافية 

تعد  لم  حيث  لالنتفاضة،  الفقري  العمود  يكونوا 

أو  املسيطرة،  العائالت  أبناء  من  املناطق  نخب 

قبلية  أو  وراثية  املسؤولية  أن  أو  األعمال  رجال 

التي  وامتدادها  التنظيمية  املؤسسة  نتاج  بل هي 

اعتمدت النضال واملعاناة مقياسًا للفعل.

مكنت تلك السمات القيادة -بالذات بعد ضرب 

احللقات  في  الفدائي  العمل  مجموعات  واعتقال 

مبا  األفقية  الطرق  وتتبع  إعادة  من  التنظيمية- 

القادر  املجرب  للكادر  الواسع  االنتشار  يتفق مع 

على حتمل املسؤولية. 

احمليط  أيضًا،  املضبوطة،  املرونة  أعطت 

اجلماهيري القدرة على إبداع املزيد من ظواهر 

االنتفاضة كما احلال في آلية فرض العقاب على 

العمالء والتوبة.

من  )التعلم  احلالة  لهذه  القيادة  التقاط  جعل 

بواحة  أشبه  االنتفاضة  وتعليمها(  اجلماهير 

دميقراطية للفكر واملمارسة، ما أدى الى تصاعدها 

على  الواعي  املنظم  العمل  وغلبة  واستمراريتها 

العفوي والعشوائي، ولقد كانت داللة ذلك ساطعة 

على أثر اغتيال الشهيد أبو جهاد وخروج اجلماهير 

ونكس  السوداء  األعالم  رفعت  حيث  قرار،  دون 

العلم الفلسطيني، وقدمت االنتفاضة وفاًء له أكثر 

من 25 شهيدًا وخمسمائة جريح خالل 48 ساعة.

من  الهيكلية  في  النمطي  النسق  غياب  مّكن 

فهي  مفتوحة،  أبوابها  وإبقاء  الشعبي  التواصل 

االجتماعية  األدوار  كافة  استيعاب  على  قادرة 

والنضالية. 

النموذج  عكسها  التي  املالحظات  أهم  ومن 

والنفسية  واالقتصادية  االجتماعية  التحوالت  أن 

على  قادرة  كانت  االنتفاضة  أحدثتها  والتي 

التكيف وبأشكال عدة أهمها التضامن والتعاطف 

والتكافل االجتماعي واالقتصادي. 

االنتفاضة والقيادة السياسية

في الضفة والقطاع
السياسية قد تشكلت مساء  القيادة  لم تكن 

التاسع من كانون األول من عام 1987، حيث 

الشرارة التي انطلقت في قطاع غزة في بداية 

نوعية  انطالقة  والتيشكلت  الشعبية،  االنتفاضة 

في مقاومة االحتالل، لها دالالتها التي أحدثت 

الفلسطينية  القضية  مسار  في  جذرية  حتوالت 

الصعيد  على  اإلسرائيلي،  العربي  والصراع 

العربي والدولي.

باختالف جوهري  توحي  االنتفاضة  تكن  فلم 

بيانات من  الثورات السابقة ولم تصدر أي  عن 

أحد تبرز أي عمل من قبل، سواء أكان ذلك في 
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الداخل أم في اخلارج، وهي مظهر من مظاهر 

الثورات السابقة. 

إال أن االنتفاضة اندلعت وعبرت عن انعطاف 

لقد  املتسارعة،  األحداث  لهيب  وسط  جديد 

القيادية  التشكيالت  أواسط  في  تدخل  بدأت 

جديدة  قناعة  أدخلت  حيث  السياسية،  للقوى 

بإمكانيات هائلة جتعلها مختلفة عن سابقاتها، 

وتتفاوت الرؤى للقوى السياسية من منطلقاتها 

األيديولوجية، في الصراع العربي اإلسرائيلي.

مدى  في  الرؤى  القيادات  تلك  أصابت 

أحدثت  لقد  مسارها،  في  التحكم  على  القدرة 

تلك االنتفاضة انقالبًا في موازين القوى ومدى 

نفوذها في الداخل واخلارج، حيث لوحظ أنها 

لم تغير في التكتالت السياسية ولم جتد أطرًا 

سياسية جديدة على الساحة الفلسطينية.

القوى  موازين  في  تؤثر  لم  احلالة  أن  كما 

على  إطار  شعبية  ازدياد  جهة  في  الشعبية 

إطار، فلقد كانت القوى الوطنية القوى الرئيسة 

العربي  التيار  مقابل  الفلسطينية،  الساحة  في 

اإلسالمي، وظلت الشعبية لصالح القوى املؤيدة 

لـ)م.ت.ف(. أما فيما يتعلق بالشخصيات املوالية 

لألردن فقد أضعفت االنتفاضة تلك الشخصيات 

تلغ  لم  لكنها  األحداث  مجرى  على  وتأثيرها 

أهمية دورها في مراحل قادمة.

لقد لعبت القوى الوطنية وكادرها التنظيمي، 

غزة  بقطاع  اإلسالمي  اجلهاد  ملؤيدي  إضافة 

تلك  وبادرت  املقاومة،  موجات  كل  في  دورًا 

القيادات في املناطق واملدن والقرى إلى تنظيم 

والعمل  وكوادرها  عناصرها  حترك  وتوجيه 

امليداني.  للعمل  اليومي  التنسيق  عبر  املشترك 

وازدادت وتيرة االلتصاق والتحسن في العالقة 

على أثر انعقاد املجلس الوطني في اجلزائر في 

نيسان عام 1988.  

تشكلت قيادة االنتفاضة من فصائل )م.ت.ف( 

الرئيسة داخل األرض احملتلة، من خالل تشكيل 

تنفيذية عليا لالنتفاضة سواء من خالل من  هيئة 

لعملها،  جديدة  استراتيجية  رسم  أو  الشعارات 

كما اعتبرت تلك القيادة نفسها امتدادًا طبيعيًا في 

الداخل ملنظمة التحرير الفلسطينية فيما اعتمدت 

لقد  االنتفاضة،  صوت  إلسماع  كوسيلة  البيانات 

في  القوي  األثر  املوحدة  القيادة  لتشكيل  كان 

استمرارية االنتفاضة وإحداث نتائج إيجابية على 

التحرير،  الداخلية مبنظمة  مكانتها  تعزيز  صعيد 

وعمدت االنتفاضة على زيادة قوة وتأثير فصائل 

املنظمة وعززت احلالة النفسية للشارع الفلسطيني 

من خالل عدم إحداث حالة من االرتخاء أوالتعايش 

مع الواقع، وجعلت االنتفاضة تتجذر داخل األرض 

احملتلة، ونتج عن ذلك زيادة الراغبني في االنتماء 

بعالقة  يتعلق  فيما  أما  الوطني،  العمل  لفصائل 

الفصائل فلقد ازدادت العالقة على صعيد العمل 

املوحدة، ما  الوطنية  القيادة  بعد تشكيل  امليداني 

وتخفيف  الوطنية  الوحدة  مفهوم  دعم  إلى  أدى 

حدة الصراع، ونشر التسامح بني الفصائل. ولقد 

متحورت العالقة في آلية تطوير مواجهة االحتالل، 

ما أتاح التنافس في آلية اللجان الشعبية وهيئات 

العمل الوطني، وأدى إلى احترام اجلماهير وبروز 

دور فاعل لقيادات العمل الوطني، ما عزز اتصالها 

املرن مع القيادة في اخلارج والداخل.
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آليات  خالل  من  باجلماهير،  الثقة  وازدادت 

االتصال التي أحدثتها القيادة الوطنية بقدرتها 

الشعب  فيه  يتواجد  مكان  كل  اختراق  على 

أحدثتها  التي  املزايا  أهم  ومن  الفلسطيني، 

اجلماهير  بني  حالتها  استحسان  القيادة،  تلك 

والقرارات  الوطنية  الوحدة  جاءت ضمن  والتي 

خالفًا  املوحدة  القيادة  سرية  وكذلك  املشتركة، 

لسابقاتها، ما أعطاها اجلدية وااللتزام والتركيز 

احلقوق  نيل  في  الفلسطيني  النضال  باجتاه 

املوحدة  القيادة  أوجدت  كذلك  االحتالل،  وزوال 

عامل الثقة عبر جتسيد منوذج القيادة التي تعمل 

القيادة  الفوقية،  القيادة  وليست  اجلماهير  بني 

التي خرجت من رحم اجلماهير ما أعطاها زخمًا 

ثوريًا عاليًا في الشارع الفلسطيني، أما بالنسبة 

ارتباط  االنتفاضة  فشكلت  واخلارج  للداخل 

وخروج  بيروت  أحداث  بعد  باخلارج  الداخل 

املقاومة عام 1982 وانتقال الثقل للمقاومة داخل 

منظمة  قيادة  دور  ذلك  ليعزز  احملتلة  األرض 

ما  ووحيد،  كممثل شرعي  الفلسطينية  التحرير 

وقيادات  إسناد  عناصر  الداخل  قيادات  جعل 

مؤثرة في السياسة الفلسطينية.

جتربة  الداخل  قيادات  االنتفاضة  أكسبت 

واتخاذ  االستمرار  على  وقوية مبقدرتها  عميقة 

تلك  قوى  تنامي  أن  من  الرغم  على  القرار، 

الفصائل لم يؤثر على مدى ارتباط تلك القيادات 

بقادتها في اخلارج، فكل فصائل العمل الوطني 

كانت ُجل قيادتها املركزية في اخلارج، لم تشكل 

تلك القيادة الوطنية أي نوع من االنفصالية على 

الرغم من تعاظم قوتها بل استمرت في متابعتها 

القيادة في اخلارج من خالل م.ت.ف. كل تلك 

اإلسرائيلية  اإلجراءات  رغم  جاءت  األحداث 

خارجًا  فيها  والعمل  املوحدة  القيادة  واعتبار 

للمالحقة  أعضاؤها  تعرض  كما  القانون،  عن 

السلوك  هذا  وأدى  واإلبعاد،  والقتل  واالعتقال 

متعددة،  لنتائج  الوطنية  القوى  ضد  االحتاللي 

متتلك  قيادية  لعناصر  خسارة  شكل  فقد 

إبعاد  عمليات  من  مورس  ما  وكذلك  التجربة، 

لقيادة االنتفاضة واالعتقاالت اإلدارية، ما أحدث 

ازدياد  ولكن  القيادية.  الهياكل  في  إرباكات 

التجربة عمق قدرة االستمرارية.  األمر اآلخر، 

للتصدي  ملحة  ضرورة  احلمالت  تلك  شكلت 

في  ساهمت  تنظيمية  تشكيالت  على  اعتمادا 

من  وكان  ممكنة  سرعة  بأقصى  الفراغ  ملء 

أهمها ظهور قيادات جديدة امتلكت جتربة من 

سابقاتها، أما الصعيد اآلخر فقد شكل العقاب 

اجلماعي داخل األرض احملتلة والطوق األمني 

بني  التنسيق  على  والقدرة  االتصال  في  عبئًا 

الفراغ،  القدرة على ملء  املناطق وأضعف من 

إال أن ذلك زاد من نفوذ قيادة العمل الوطني.

حدثًا  لالنتفاضة  األول  البيان  بروز  كان 

املوحدة  القيادة  تشكيل  إلعالن  إضافة  مفصليًا 

السرية، حيث أعلن البيان بشكل واضح وصريح 

لذلك  االنتفاضة،  صوت  فوق  يعلو  صوت  أال 

تبني  التقليدية  الشخصيات  مبقدور  يكن  لم 

ذلك  تبعات  لعدم مقدرتها على حتمل  االنتفاضة 

أما  الوطنية،  للقيادات  بالنسبة  احلال  هو  كما 

على الصعيد السياسي فاالنتفاضة قلبت املوازين 
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وفرضت واقعًا جديدًا، لذلك أصاب الشخصيات 

أحجمت  ذلك   إزاء  السياسي،  الركود  العامة 

مقابل  لقائهم،  عن  اإلعالم  ووسائل  القنصليات 

حضور قيادة العمل الوطني في م. ت. ف، رغم 

ذلك لم تبتعد تلك الشخصيات العامة عن املسرح 

السياسي، حيث لم يكن هدف االنتفاضة املساس 

بها بقدر ما كان مواجهة االحتالل، لذا تعايشت 

تفجير  مرحلة  مع   القيادات  تلك  من  العديد 

االنتفاضة، حيث أبدت تلك الشخصيات التزامها 

بالقرارات الصادرة، واقتصار دورها على تقدمي 

القيادات  تلك  دور  برز  ولقد  واملشورة،  النصح 

اخلارجية  وزير  استقبال  قبولها  بعدم  بالتزامها 

القيادات  تلك  وبدأت  شولتز.  جورج  األميركي 

على  اإلبقاء  أجل  من  باملنظمة  اتصالها  بإعادة 

دور تلعبه في املرحلة القادمة، ومن ثم برز دور 

تلك القيادات بعد فك االرتباط مع األردن وبروز 

دور املنظمة في إعالن االستقالل وجاءت مسودة 

االحتالل  سلطات  أعلنت  التي  االستقالل  وثيقة 

بالقدس،  الدراسات  جمعية  في  مصادرتها  عن 

كما لعبت دورًا في الدعوة لعقد املجلس الوطني 

الفلسطيني الثامن عشر ودعمها الرسمي لقيادة 

مكانتهم  تشهد  فلم  املستقلون  أما  املنظمة، 

ومركزهم  مستواهم  على  حافظوا  حيث  تقلبات، 

االجتماعي، لذا لم تكن االنتفاضة ثورة اجتماعية 

بل ثورة ضد االحتالل

إجناز  باجتاه  يتمحور  االنتفاضة  دور  وبدأ 

سياسي.

دور القوى اإلسالمية
قوى  ثالث  في  اإلسالمية  القوى  متثلت  لقد 

رئيسة: األولى حركة اإلخوان املسلمني، والثانية 

التحرير  حزب  والثالثة  اإلسالمي،  اجلهاد 

الركيزة  املسلمني"  "اإلخوان  مثل  اإلسالمي. 

انتشارًا  األكثر  اإلسالمية  للحركات  األولى 

عن  اختلفوا  لكنهم  اإلسالمية،  احلركات  بني 

املسلح  العمل  تبنى  الذي  اإلسالمي  اجلهاد 

اإلخوان  مع  تساوق  أنه  رغم  الثورية  والنظرية 

ظهر  ولقد  للحركة،  األساسية  املرتكزات  في 

عملية  بعد  ملحوظ  بشكل  الكفاحي  دورهم 

أما حزب  عام 1987،  غزة  الهروب من سجن 

التحرير االسالمي فليس له امتداد كبير خاصة 

لهم  األكبر  الهدف  يتحدد  في قطاع غزة حيث 

وانتظمت  الكبرى.  اإلسالمية  الدولة  إقامة  في 

حماس واجلهاد في أطر قيادية خاصة بهما، لم 

تكن بحجم وزخم األطر التابعة لفصائل منظمة 

التحرير التي متيزت باخلبرة والصالبة والفعالية 

بني اجلماهير. 
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دور الحركة الطالبية في انتفاضة الحجارة )1987(

كاتب ومحلل استراتيجي.
 *

أحمد عيسى *

ملخص
سعت هذه الدراسة إلى تعقب مراحل تطور 

احلركة الطالبية الفلسطينية ودراسة دورها في 

االنتفاضة األولى التي اندلعت في العام 1987 

اجليش  احتلها   التي  الفلسطينية  املناطق  في 

اإلسرائيلي في العام 1967.

خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها، أن 

االنتفاضة كفعل تاريخي متراكم لم تنته بتوقيع 

الفلسطينية  التحرير  منظمة  بني  أوسلو  اتفاق 

وذلك   ،1993 العام  في  إسرائيل  دولة  وحكومة 

االتفاقية  هذه  أن  مفادها  حقيقة  على  تأسيسًا 

مع  العالقة  في  الالعودة  نقطة  إلى  وصلت 

تقرير املصير وإقامة  إسرائيل دون حتقيق حلم 

الدولة الفلسطينية املستقلة.

أن  مفادها،  حقيقة  إلى  أيضًا،  وخلصت، 

على  التحوالت  من  جملة  أدخلت  االنتفاضة 

هذه  مآالت  على  وتأسيسًا  الفلسطيني.  املشهد 

التحوالت تؤكد الدراسة أن الفلسطينيني لم يولوا 

من  تستحقه  مما  الكافي  القدر  التحوالت  هذه 

التفكير االستراتيجي، األمر الذي جعل من هذه 

احلرية  في  الفلسطيني  للحلم  تهديدًا  التحوالت 

واالستقالل أكثر مما انطوت عليه من فرص.

الدراسة  إليه  توصلت  ما  على  وتأسيسًا 

احلركة  يخص  فيما  سيما  ال  استنتاجات،  من 

الدراسة  توصي  الفلسطينية،  الطالبية 

القدر  أعمالهم  إيالء  على  بالعمل  الفلسطينيني 

الكافي من التخطيط االستراتيجي، خاصة إذا 

االنتفاضة  النهائي أن منوذج  كان استنتاجهم 

دراسات
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األولى هو النموذج املنقذ لهم في هذه اللحظة 

من الزمن، وكان استخالصهم كذلك أن احلركة 

الفلسطيني  الوجود  أماكن  كل  في  الطالبية 

العام  في  الفلسطينية  املناطق  داخل  سيما  ال 

1948، قد تكون القوة املؤهلة إلحداث التغيير 

في املشهد الفلسطيني.

مقدمة
االنتفاضة  اندالع  على  عامًا  ثالثون  مضت 

األولى، أو ما يحرص البعض على تقدميه بانتفاضة 

احلجارة، وعلى الرغم من ذلك ال تزال تداعيات ما 

املشهد  على  حتوالت  من  االنتفاضة  هذه  أنتجته 

الفلسطيني قائمة وفاعلة حتى يومنا هذا. 

املعطيات  قراءة  به  تشي  ما  على  تأسيسًا 

والنفسية  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية 

لواقع الفلسطينيني اليوم بعد انقضاء ثالثة عقود 

الفلسطينيني  أن  يبدو  االنتفاضة،  اندالع  على 

مما  الكافي  القدر  التحوالت  هذه  يولوا  لم 

لتحديد  االستراتيجي،  التخطيط  من  تستحقه 

حتقيق  من  تقربهم  فرص  من  عليه  انطوت  ما 

أخفته  ما  و/أو  الوطنية،  ومقاصدهم  غاياتهم 

من تهديدات كانت بال شك من العوامل املنشئة 

مرعبة  معطيات  من  يتضمنه  وما  اليوم  لواقع 

تكفي جلعل مستقبل األجيال القادمة أكثر قتامة 

من ماضي آبائهم وأجدادهم.1 

وفي هذا الشأن، كان نقل ثقل الفعل الفلسطيني 

من خارج فلسطني إلى داخلها، في القلب من هذه 

التحوالت، األمر الذي بدوره أسس لزيادة مساحة 

الضفة  في  واإلسالمية  الوطنية  احلركة  مشاركة 

الغربية وقطاع غزة في القرار الفلسطيني، فيما 

كانت هذه احلركة قد بنيت لغير ذلك.2 

في السياق نفسه، أعلن اجلناح الفلسطيني 

)حركة  فلسطني  داخل  من  املسلمني  لإلخوان 

حركة  والحقًا  حماس،  اإلسالمية  املقاومة 

إسالمية(،  فلسطينية  وطنية  ومقاومة  حترر 

خارج  من  االحتالل  مواجهة  في  انخراطه  عن 

ثالثني  بعد  الفلسطينية  التحرير  منظمة  جسم 

عامًا على دعوتهم من مؤسسي حركة فتح في 

كان  الذي  ملشاركتهم مشروعهم  العام 1957، 

املشروع  ملواجهة  واإلعداد  التجهيز  مرحلة  في 

الصهيوني في فلسطني، إال أنهم رفضوا تلبية 

تلك الدعوة في حينه لدواعي انشغالهم في تربية 

والذي  إسالمية،  تربية  املواجهة  جيل  وإعداد 

كانت الهزمية العربية في العام 1948 وضياع 

فلسطني ناجتة عن غياب مثل هذا اجليل.

وضع هذا اإلعالن الفلسطينيني برمتهم أمام 

نظام  بناء  على  قدرتهم  قبل  أهليتهم  اختبار 

خلدمة  واملنافسة  التعدد  على  يقوم  سياسي 

الشعب وقضيته، واالستجابة الحتياجات الشعب 

األساسية، عالوة على مساهمة هذا اإلعالن في 

احملافظة  على  الفلسطينيني  قدرة  مدى  فحص 

على وحدتهم الوطنية، ورمبا مدى قدرتهم على 

فحص مناعتهم الوطنية قبل وحدتهم. 3

من  سبق  عما  أهمية  يقل  ال  الذي  التحول 

تثبيت  واالنتقال من مرحلة  التحول  ذلك  حتوالت، 

الهوية الوطنية، وما رافقها من أدوات فعل، كانت 
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على  وُحملت  حصنت  قد  عمليًا  ممارستها  عند 

خطاب من املبادئ والقيم وما حولهما من ثقافة، 

إلى مرحلة بناء الدولة ومؤسساتها وما رافقها من 

خطاب وقيم، بدت عند ترجمتها إلى سلوك وكأنها، 

تتعدى على ما تراكم من موروث قيمي وثقافي.

أمام هذه التحوالت، كان من الطبيعي أن يحدث 

 - الفلسطيني  االشتباك  باألحرى  أو  االنقسام، 

الفلسطيني متعدد اجلبهات، إذ ترى هذه الدراسة 

أن اجلبهة املفاهيمية القيمية كانت اجلبهة األخطر 

من بني هذه اجلبهات على اإلطالق، وذلك استنادًا 

النموذج  إسقاط  عن  املباشرة  مسؤوليتها  إلى 

له  تفسير  أبلغ  يجد  الذي  األمر  القدوة،  وتدمير 

في طغيان النموذج الفردي على حساب النموذج 

كانت  ورمبا  الفلسطيني،  السلوك  في  اجلماعي 

وأشرقت  عليان،  وبهاء  احللبي،  مهند  مناذج 

أمثلة  التميمي...  القطناني، وباسل األعرج وعهد 

حلظة  في  الفلسطينيني  واقع  اليه  آل  عما  ناطقة 

سقوط النموذج.

ما ُيعظم من التهديدات الكامنة في حالة سقوط 

النموذج، ويزيد من مخاطر تداعياتها املستقبلية، 

 - الفلسطيني  االشتباك  بني  التزامن  ذلك  هو 

العالقة  ووصول  اجلبهات،  متعدد  الفلسطيني 

الفلسطينية مع إسرائيل في سياق ما هو معروف 

مبسيرة أوسلو إلى نقطة الالعودة. 4

وتزامنها كذلك مع حالة االنهيار اجلارية منذ 

فيما  إذ  والدولي،  اإلقليمي  النظامني  في  عقد 

القضية  نشأت  التي  القدمية  األنظمة  تنهار 

أعقاب  في  نشأتها  مع  بالتزامن  الفلسطينية 

احلربني العامليتني األولى والثانية، يبدو واضحًا 

ألصغر الفلسطينيني سنًا أن النظامني اجلديدين 

املرحلة  في  مالمحهما  ترسيخ  يجري  اللذين 

للفلسطينيني  التهديدات  من  يحمالن  احلالية 

واقع  ما ظل  إذا  يحمالنه من فرص  أكثر مما 

أن  يعني  الذي  األمر  حاله،  على  الفلسطينيني 

حظ إسرائيل من الفرص لتثبيت الوجود، ورمبا 

تواجهها  التي  التهديدات  أكبر من حظ  حسمه 

الدراسة  هذه  وترى  كثرتها،  من  الرغم  على 

بالقدس  االعتراف  بشأن  األميركي  القرار  في 

كعاصمة لدولة إسرائيل أحد الشواهد الصارخة 

على صحة ما ذهبت إليه الدراسة.5 

وفي ذروة االشتباك هذه، وفي محاولة منهم 

للبحث عن سبل متكنهم من مواجهة التهديدات 

التي باتت حتاصرهم من كل اجتاه، يستحضر 

وجتاربه  املاضي  حصيلة  من  الفلسطينيون 

الغنية واملتعددة، انتفاضة احلجارة، األمر الذي 

يستدعي التعمق في قراءة تلك االنتفاضة قراءة 

لغايات  نقدية، فضاًل عن استخالص دروسها، 

حقًا  االنتفاضة  هل  اجلدي،  للسؤال  التصدي 

هي األداة القادرة على تأمني عبور الفلسطينيني 

أي  اآلن،  عليه  هم  مما  أفضل  مستقبل  إلى 

فيها  يسعى  التي  الزمن  من  اللحظة  هذه  في 

مجتمعهم،  شتات  مللمة  إلى  الفلسطينيون 

أو  الوطن فيهم، وإحياء كيان  واستعادة معنى 

منوذج جامع يفتخر الفلسطينيون باالنتماء إليه؟ 

وتأسيسًا على ذلك تسعى هذه الدراسة إلى 

األولى  االنتفاضة  جتربة  دراسة  في  املساهمة 
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دراسة  زاوية  من  وذلك  دروسها،  واستخالص 

دور احلركة الطالبية في الضفة الغربية وقطاع 

احلركة  أن  سيما  ال  االنتفاضة،  هذه  في  غزة 

حجمًا،  األكبر  املكون  تزال  وال  كانت  الطالبية 

واألكثر اتساعًا، واألمنت بناًء وتنظيمًا، واألقوى 

تأثيرًا على الرأي العام الفلسطيني، فضاًل عن 

أنها كانت األكثر اشتباكًا ومواجهًة مع االحتالل 

مكونات  بباقي  مقارنة  اإلسرائيلي،  العسكري 

احلركة الوطنية الفلسطينية، العمالية والنسوية 

واملهنية والنقابية، وغيرها من املكونات األخرى.

الذي  الوعاء  كانت  الطالبية  احلركة  أن  كما 

التحرير  منظمة  فصائل  معظم  فيه  تشكلت 

الوطني  التحرير  حركة  سيما  ال  الفلسطينية، 

القرن  خمسينيات  نهاية  في  "فتح"  الفلسطيني 

احلركة  تقود  تزال  ال  بدورها  والتي  املاضي، 

القرن  بداية ستينيات  منذ  الفلسطينية  الوطنية 

املاضي حتى تاريخه.6  

ستحاول هذه الدراسة، لتحقيق هذه الغاية، 

االكتفاء مبجرد  يتجنب  تطوير منوذج حتليلي، 

السرد التاريخي ملا جرى من أحداث، ويسعى 

ملا  احملركة  احلكمة  اكتشاف  إلى  املقابل  في 

صعيد  على  سواء  أحداث،  من  ويجري  جرى 

تطور احلركة الطالبية أو على صعيد اندماجها 

وانخراطها في أحداث االنتفاضة، كما ستوظف 

في  للتحليل  املقترح  النموذج  الدراسة  هذه 

املعاش  الفلسطيني  الواقع  كان  إذا  ما  فحص 

سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا وثقافيًا، 

ثالثة؟ وإذا ما كانت  انتفاضة  إلى  يحتاج حقًا 

اإلجابة نعم، فما هو نوع هذه االنتفاضة التي 

يجري احلديث عنها؟ وذلك من خالل اإلجابة عن 

أسئلة أربعة، يرى البعض أنها تتضمن مالمح 

كل صراع إنساني يبتغي الترقي. 7

وأول هذه األسئلة يدور حول، من هم فاعلو 

الفلسطينيون  هم  أي من  املجتمع؟  في  التغيير 

التغيير  مسؤولية  يحملوا  أن  عليهم  قدر  الذين 

في هذه اللحظة من الزمن؟

وثاني تلك األسئلة، ما هي البيئة االستراتيجية 

)احمللية واإلقليمية والدولية( التي يخوض فيها 

أجل  من  عدوهم  مع  صراعهم  الفلسطينيون 

ما  فهو  األسئلة  هذه  ثالث  أما  مستقبلهم؟ 

أجل  من  الصراع  هذا  في  النصر  تعريف  هو 

أدوات  هي  ما  األسئلة،  هذه  وآخر  املستقبل؟ 

الفعل احملرزة للنصر؟

ولغايات اإلجابة عن هذه األسئلة، ستوظف 

هذه الدراسة املنهج التاريخي، واملنهج التحليلي، 

ونقدها  التجربة  مراجعة  في  املقارن،  واملنهج 

واستخالص دروسها، كما سيجري تقسيم هذه 

الدراسة إلى مقدمة وخامتة، ومبحثني، وتقسيم 

كل مبحث إلى مطلبني.

لتعقب تطور احلركة  سيخصص املبحث األول 

الطالبية في الفترة ما قبل االنتفاضة األولى وفترة 

ما بعد تأسيس السلطة الفلسطينية، حيث سيتناول 

املطلب األول دراسة احلركة الطالبية الفلسطينية 

قبل اندالع االنتفاضة األولى، فيما سيركز املطلب 

تأسيس  بعد  الطالبية  الثاني على دراسة احلركة 

السلطة الوطنية الفلسطينية. وهو ما سيتم في هذا 

اجلزء من الدراسة.
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أما املبحث الثاني فستخصصه هذه الدراسة 

الراهنة  اللحظة  في  الفلسطيني  الواقع  لتقييم 

وضرورة التغيير من حيث قوى وآليات التغيير، 

إذ سيتناول املطلب األول القوى املؤهلة إلحداث 

آليات  فسيتناول  الثاني  املطلب  أما  التغيير، 

التغيير. وهو ما سيتم نشره في دراسة الحقة. 

العدد  هذا  في  النشر  لغايات  مالحظة: 

هذه  من  األول  باملبحث  االكتفاء  مت  املجلة  من 

الدراسة، األمر الذي استوجب تعديله وتقسيمه 

إلى مطلبني، وتقسيم كل مطلب إلى ثالثة فروع، 

الطالبية  احلركة  نشأة  األول  املطلب  تناول  إذ 

الثاني  املطلب  وناقش  وتطورها،  الفلسطينية 

وذلك من  االنتفاضة،  الطالبية في  دور احلركة 

خالل تقسيم كل مطلب إلى ثالثة فروع كما هو 

موضح أدناه. أما املبحث الثاني املتعلق بالواقع 

الفلسطيني في اللحظة الراهنة، فقد يصار إلى 

نشره في عدد الحق.

الطالبية  الحركة  األول:  المبحث 
الفلسطينية ما قبل اندالع االنتفاضة 

األولى ودورها في االنتفاضة
احلركة  نشأة  تعقب  إلى  املبحث  هذا  يسعى 

الطالبية في فلسطني وتطورها في املرحلة التي 

األولى،  الفلسطينية  االنتفاضة  اندالع  سبقت 

عالوة على سعيه للتعرف إلى دور احلركة الطالبية 

في تطوير احلركة الوطنية الفلسطينية في داخل 

في  تناوله  سيجري  الذي  األمر  عامة،  فلسطني 

املطلب األول، وسيخصص املطلب الثاني ملناقشة 

هذه  وفي  االنتفاضة.  في  الطالبية  احلركة  دور 

اللحظة قد يبدو من املناسب املرور السريع دون 

اإلخالل باملعنى على ما قدمه البعض من شروح 

على  عالوة  عام،  بشكل  الطالبية  احلركة  ملدلول 

حجم  تظهر  التي  واإلحصاءات  األرقام  تقدمي 

احلركة الطالبية الفلسطينية في الوطن احملتل.

وفي هذا الشأن يشار عادة للحركة الطالبية 

بالشريحة  أي  اجلامعية،  الطالبية  بالشريحة 

الفئة  من  تتشكل  التي  املجتمع  في  الشابة 

من  الرغم  وعلى  سنة،   )24-18( العمرية 

معايير  إلى  املستند  التصنيف  هذا  وجاهة 

قانونية وسوسيولوجية، عالوة على استناده إلى 

معايير أخرى مثل القدرة على التنظيم الداخلي، 

وكذلك القدرة على التعبئة واحلشد اجلماهيري، 

والعمل اجلماعي، إضافة للمقدرة على التماسك 

بني  فيما  مشتركة  أهداف  وحتديد  الداخلي 

أعضاء اجلماعة أو الكتلة الواحدة.8

هذا  قد جتاوز  فلسطني  في  الواقع  أن  إال   

في  جتلياته  أهم  وجد  الذي  األمر  التصنيف، 

االنتفاضة األولى موضوع هذه الدراسة، إذ كان 

الفلسطيني  املجتمع  فئات  مشاركة  الالفت  من 

وأن  األطفال،  ذلك  في  مبا  أحداثها  في  كلها 

سالحها األساسي كان احلجر.

سبق  ما  على  تأسيسًا  الدراسة  هذه  ترى 

حيث  ومن  الفلسطينية  الطالبية  احلركة  أن 

العمرية  الفئة  حدود  تتعدى  العمري  التصنيف 

املشار إليها أعاله، إذ تتسع لتشمل فئات عمرية 

أصغر سنًا، ترى هذه الدراسة أنها تتكون من 

الفئة العمرية )15-24( سنة.

وفي هذا الشأن تظهر أرقام اجلهاز املركزي 
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لإلحصاء الفلسطيني أن الشريحة العمرية التي 

تتكون من )15-24( سنة، تشكل ما نسبته %21 

من مجموع السكان في فلسطني حتى منتصف 

 1.050.000 يوازي  ما  أي   9،  2017 العام 

شخص من املجموع الكلي للسكان في املناطق 

الفلسطينية )الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس( 

حتى نهاية العام املاضي 2017. 10

والتعليم  التربية  وزارة  إحصاءات  تشير 

العالي الفلسطينية إلى أن عدد الطلبة املسجلني 

مؤسسات  في  الدراسة  مقاعد  على  واملنتظمني 

التعليم العالي للعام الدراسي )2016-2017( قد 

بلغ ما مجموعه 218،415 طالبًا وطالبًة موزعني 

على 133،032 طالبة و85،383 11 طالبًا. 

ذهبت  ما  اعتماد  أن  أعاله  األرقام  وتظهر 

العمري  التصنيف  الدراسة من حيث  إليه هذه 

احلركة  من  جزءًا  الثانويني  الطلبة  يجعل  الذي 

األكبر  القوة  الطالبية  احلركة  يجعل  الطالبية، 

في املجتمع الفلسطيني، األمر الذي يجعل منها 

القوة القادرة على إحداث التغيير في املجتمع، 

إذا ما جرى إعدادها وتعبئتها لهذا الدور.

المطلب األول: الحركة الطالبية 

الفلسطينية قبل اندالع االنتفاضة األولى

الطالبية  احلركة  نشأة  تعقب  لغايات 

التي  الزمنية  الفترة  في  وتطورها  الفلسطينية 

سبقت اندالع االنتفاضة، سيجري تقسيم هذا 

األول  الفرع  فروع. سيتناول  ثالثة  إلى  املطلب 

نشأة احلركة الطالبية في فلسطني االنتدابية ما 

قبل العام 1948، وكذلك نشأتها خارج فلسطني 

ما قبل العام 1967. فيما سيتناول الفرع الثاني 

الداخل  في  الفلسطينية  الطالبية  احلركة  نشأة 

الثالث  الفرع  أما   ،1948 العام  الفلسطيني 

في  وتطورها  الطالبية  احلركة  نشأة  فسيتناول 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

الفرع األول: نشأة الحركة الطالبية 

الفلسطينية وتطورها داخل فلسطين 

االنتدابية وخارجها

الطالبية  احلركة  نشأة  البعض  يعيد 

الفلسطينية إلى فترة االنتداب البريطاني،12  في 

املؤسسات التعليمية قليلة العدد في ذلك الوقت، 

جتهيل  على  االنتداب  سلطات  حلرص  نتيجة 

الشعب الفلسطيني من خالل رفع كلفة التعليم 

في  املتمثلة  االنتداب  أهداف  حتقيق  لغايات 

تنفيذ مقاصد وعد بلفور الصادر عن احلكومة 

وطن  إقامة  في   ،1917 العام  في  البريطانية 

فيما  حتول  والذي  فلسطني،  في  لليهود  قومي 

بعد إلى قرار دولي صادر عن هيئة دولية، األمر 

الذي متثل في صك االنتداب الصادر عن عصبة 

األمم في العام 1922. 13

الشعب  جتهيل  سياسة  من  الرغم  على 

سلطات  حرصت  التي  املنظمة  الفلسطيني 

الطلبة  فإن  بعناية،  تنفيذها  على  االنتداب 

الفلسطينيني الذين أتيحت لهم فرصة االلتحاق 

باملؤسسات التعليمية القليلة القائمة جنحوا في  

اخلطابة"،  "جمعيات  أسموها  جمعيات  تشكيل 

التي بدورها لقيت الرعاية والعناية من املعلمني 
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بارز في دفع  لهم دور  الذي كان  الفلسطينيني 

تعبئة  في  اجلمعيات  هذه  استثمار  إلى  الطلبة 

سلطات  ضد  وحتريضه  الفلسطيني  املجتمع 

والطلبة  للمعلمني  واضحًا  كان  إذ  االنتداب، 

معًا، مدى تعاون سلطات االنتداب مع احلركة 

الصهيونية وأطماعها في فلسطني. 14

سرعان ما تطور خطاب الطلبة املؤطرين ضمن 

فبدؤوا  أعاله،  إليها  املشار  اخلطابة  جمعيات 

يطالبون بتشكيل احتاد طالبي يوحد كل الطاقات 

االستعماري،  ومشروعه  االنتداب  ضد  الطالبية 

األمر الذي أسفر عن عقد املؤمتر الطالبي األول 

في مدرسة املنشية مبدينة يافا في العام 1936، 

لغايات تأسيس احتاد طالب فلسطيني، وفعاًل خرج 

للنور في العام 1936 االحتاد األول لطلبة فلسطني 

في فلسطني االنتدابية، وكان من بني أعضاء قيادته 

خالد اإلفرجني من مدينة يافا، ورستم املاضي من 

يافا،  مدينة  من  احلسيني  وخميس  حيفا،  مدينة 

ورفعت النمر من مدينة نابلس، وآخرين....، وكانت 

اإلضراب  نفسه  العام  في  شهدت  قد  فلسطني 

الشهير املعروف في التاريخ الفلسطيني بإضراب 

العام 1936، حيث كان لالحتاد دوره البارز في 

فعاليات هذه اإلضراب. 15 

وفيما يتعلق بالطلبة الفلسطينيني الذين كانوا 

ال  فلسطني  خارج  العربية  باجلامعات  ملتحقني 

سيما في كل من مصر وسورية ولبنان، فقد نظموا 

أنفسهم في تشكيالت طالبية سميت "رابطة الطلبة 

جامعة  في  الطلبة  رابطة  وكانت  الفلسطينيني"، 

امللك فؤاد في القاهرة من أبرز الروابط الطالبية، 

الشعب  بظروف  بالتعريف  دورها  لها  كان  إذ 

الفلسطيني حتت االنتداب في ذلك الوقت.16 

َتأثر  إلى  السياق  هذا  في  اإلشارة  جتدر 

قطاع الطلبة في فلسطني بالواقع اجلديد الناجم 

مكونات  بباقي  أسوة   1948 العام  نكبة  عن 

الطالبي  القطاع  أن  إال  الفلسطيني،  الشعب 

ونتيجة لسماته اخلاصة التي يتميز بها عن غيره 

من باقي قطاعات الشعب الفلسطيني أدرك أن 

يكمن  الفلسطيني  الشعب  مأساة  أسباب  أحد 

بالشعب  أحاطت  التي  املوضوعية  الظروف  في 

الفلسطيني في ذلك الوقت، إلى جانب الظروف 

والتنظيم  القيادة  غياب  في  املتمثلة  الذاتية 

والوعي، األمر الذي غاب إلى حد كبير عن نضال 

الشعب الفلسطيني في تلك الفترة من الزمن. 17

ونتيجة لقيام دولة إسرائيل في العام 1948 

االنتدابية،  فلسطني  مساحة  من   %78 على 

الفلسطيني  الشعب  من  األكبر  اجلزء  وحتول 

في  أو  فلسطني،  من  تبقى  ما  في  الجئني  إلى 

الطلبة  احتاد  تالشى  املجاورة،  العربية  الدول 

وظلت   ،1936 العام  في  تشكل  قد  كان  الذي 

رابطة الطلبة أو روابط الطلبة الفلسطينيني التي 

العام  ثم جاء االحتاد  تشكلت خارج فلسطني، 

روابط  أحشاء  من  خرج  الذي  فلسطني  لطلبة 

الطالب  ليوحد نشاط  العام 1959،  الطلبة في 

واحلركة  الطالبية  احلركة  وينقل  الفلسطينيني 

الوطنية الفلسطينية برمتها إلى مرحلة جديدة، 

ال سيما أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

"فتح"، قد تأسست في كنف هذا االحتاد لتصبح 

الفضل  له  كان  الذي  التنظيم  قصير  وقت  في 
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في إبراز الوطنية الفلسطينية، واحلركة القائدة 

الشرعي  املمثل  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة 

والوحيد للشعب الفلسطيني حتى يومنا هذا. 18

الفرع الثاني: نشأة الحركة الطالبية 

الفلسطينية وتطورها في المناطق 

الفلسطينية التي احتلت العام 1948 

الوطنية  للحركة  الدارسني  بعض  يقدم 

الفلسطينية في الداخل الفلسطيني العام 1948، 

اجلامعات  في  الفلسطينية  الطالبية  احلركة 

اإلسرائيلية، كحاضنة فكرية ألكثر من جيل من 

الفلسطينيني في الداخل الفلسطيني، كما أنها 

مكونات  باقي  من  تأثيرًا  األكثر  املكون  كانت 

احلركة الوطنية الفلسطينية في الداخل. 19

دراسة  أن  الشأن  هذا  في  البعض  يضيف 

الداخل  في  الطالبية  احلركة  تبلور  تاريخ 

الفلسطيني وتطورها مُتكن الدارس من الوقوف 

على مراحل التطور السياسي والفكري للحركة 

الوطنية الفلسطينية في الداخل الفلسطيني منذ 

نكبة العام 1948 حتى يومنا هذا. 20

الطالبية  احلركة  تطور  مراحل  شأن  وفي 

فقد   ،1948 العام  مناطق  في  الفلسطينية 

تبدأ املرحلة  أربع مراحل،  إلى  البعض  قسمها 

األولى من نهاية خمسينيات القرن املاضي حتى 

نهاية ستينيات القرن نفسه، وتعتبر هذه املرحلة 

مرحلة بدايات البناء والتشكل. 21

شهدت هذه املرحلة أولى محاوالت الطلبة العرب 

في اجلامعات اإلسرائيلية- ال سيما في اجلامعة 

العبرية في مدينة القدس الشرقية- لبلورة تنظيم 

طالبي فلسطيني، وكان ذلك في العام 1959. 22

جتدر اإلشارة في هذا الشأن الى أن جدول 

أعمال جلنة الطالب العرب األولى التي تشكلت 

في اجلامعة العبرية قد تركز على حتسني ظروف 

الطلبة العرب داحل اجلامعة وكذلك ظروف بقية 

األخرى،  اجلامعات  في  الفلسطينيني  الطلبة 

الثانوية  عالوة على ظروف الطلبة في املدارس 

واملثلث  اجلليل  في  العربية  والبلدات  املدن  في 

والتي  العرب  بالسكان  املأهولة  املناطق  وبقية 

كانت خاضعة للحكم العسكري اإلسرائيلي.

الطلبة  ممثلي  من  عدد  بروز  إلى  ذلك  أدى 

العرب على صعيد الشأن العام عبر مشاركتهم 

في املؤمترات الشعبية االحتجاجية ضد مصادرة 

األراضي وإجراءات احلكم العسكري اإلسرائيلي 

الفتات  رفع  على  عالوة  العرب،  املواطنني  ضد 

القومي  التمييز  املؤمترات ضد  نلك  في  نضالية 

بحق املواطنني العرب، وقد برز من هذه القيادات 

ميعاري،  ومحمد  توما،  وإميل  زياد،  توفيق 

وآخرين ممن أصبحوا الحقًا قيادات فلسطينية 

بارزة في الداخل الفلسطيني. 23

احلركة  مَتيز  هو  الشأن  هذا  في  الالفت  ومن 

الطالبية منذ بداية تبلورها بالطبيعة الدميقراطية 

العرب،  للطالب  السياسي  التنوع  نتيجة  وذلك 

وكان العام الدراسي 1962/1961، قد شهد أول 

انتخابات للجنة الطالب العرب في اجلامعة العبرية، 

وقد شارك في هذه االنتخابات 92 طالبًا من أصل 

100 طالب فلسطيني كانوا مسجلني في سجالت 

اجلامعة في ذلك العام، وتعتبر هذه االنتخابات أول 

انتخابات لتنظيم عربي في إسرائيل. 24
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وكان قد اشترك بعض الطالب العرب الناشطني 

على صعيد اللجنة الطالبية املشار إليها في األطر 

تلك  في  العربية  الساحة  على  الفاعلة  السياسية 

الفترة كاحلزب الشيوعي وحركة األرض. 25

املأسسة  مرحلة  فهي  الثانية  املرحلة  أما 

أواسط  من  امتدت  والتي  الطالبي  والتنظيم 

القرن  ثمانينيات  منتصف  وحتى  سبعينيات 

املرحلة  مبثابة  املرحلة  هذه  وتعتبر  املاضي، 

الطالبية  احلركة  تطور  مراحل  في  الذهبية 

الفلسطينية في الداخل الفلسطيني، إذ شهدت 

هذه املرحلة بروز حركة طالبية منظمة ذات أجندة 

سياسية وطنية ونقابية وأخرى اجتماعية.26  

ثمانينيات  أواسط  من  الثالثة  املرحلة  متتد 

القرن املاضي حتى أواخر التسعينيات، ويطلق 

الطالبية  احلركة  تراجع  مرحلة  البعض  عليها 

في الداخل الفلسطيني، إذ شهدت هذه املرحلة 

تراجع احلركة الطالبية وخمولها ألسباب داخلية 

وأخرى سياسية خارجية. 27

أما املرحلة الرابعة فقد بدأت في بداية القرن 

اجلاري، ولم تكتمل بعد وفقا لرأي أنطوان شلحت، 

الذي يضيف إن هذه املرحلة تتسم بإعادة صياغة 

احلركة الطالبية من حيث بنيتها التنظيمية وبرامج 

التيار  صعود  هو  مييزها  ما  أبرز  وأن  عملها، 

األمر  الطالبية،  اقرأ  كتلة  في  املتمثل  اإلسالمي 

الذي ساهم في صحوة احلركة الطالبية العربية 

في فلسطني العام 1948، ولكنه لم يعدها بعد إلى 

مرحلتها الذهبية املشار اليها أعاله.  28

الفرع الثالث: نشأة الحركة الطالبية             

في الضفة الغربية وقطاع غزة

يرى البعض أن احلركة الطالبية في الضفة 

مع  بالتزامن  تبلورت  قد  غزة  وقطاع  الغربية 

تأسيس الكليات واملعاهد واجلامعات الفلسطينية 

في  احتاللها  جرى  التي  احملتلة  األراضي  في 

حرب العام 1967. 29

هي  بيرزيت  جامعة  تعتبر  الشأن  هذا  وفي 

في  تأسست  التي  األولى  التعليمية  املؤسسة 

متوسطة  ككلية  تأسست  إذ  احملتلة،  األراضي 

في العام 1972، ثم حتولت بعد ذلك إلى جامعة، 

تالها بعد ذلك جامعة بيت حلم التي تأسست في 

التي  الوطنية  النجاح  جامعة  ثم   ،1973 العام 

تأسست في العام 1977، ثم اجلامعة اإلسالمية 

في غزة التي تأسست في العام 1979.

في السياق نفسه، كانت جامعة بيرزيت هي 

اجلامعة الفلسطينية األولى التي تنظم انتخابات 

طالبية عامة لغايات تشكيل مجلس للطلبة يشرف 

الطلبة وإدارة اجلامعة،  العالقة بني  على تنظيم 

اجلديد  الطلبة  مجلس  من  جعل  الذي  األمر 

األساسي  املنظم  بيرزيت  جامعة  في  الناشئ 

للحركة الطالبية على صعيد الضفة الغربية. 30

من  الفترة  لتلك  التاريخية  املراجعة  وتفيد 

ال  بيرزيت  جامعة  في  الطالبية  احلركة  تاريخ 

حتى   1976 العام  من  املمتدة  الفترة  سيما 

العام 1980، أنه قد طغي على احلركة الطالبية 

وشعاراته  الفلسطيني  اليسار  لون  ونشاطاتها 

ممثاًل باجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني، إذ 
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كانت اجلبهة الدميقراطية قد شكلت كتلة الوحدة 

الطالبية في جامعة بيت حلم في شهر متوز من 

النقابي  اإلطار  بذلك  لتصبح   ،1979 العام 

وقد  احملتلة،  األراضي  في  األول  الطالبي 

لتحرير  الشعبية  اجلبهة  الشأن  هذا  في  تالها 

فلسطني، وأعلنت عن ميالد جبهة العمل الطالبي 

في جامعة بيت حلم في العام نفسه. 31

كما تظهر املراجعة التاريخية لتلك الفترة أن 

العام 1981 قد شهد تطورًا نوعيًا على صعيد 

التنظيمية  بنيتها  حيث  من  الطالبية  احلركة 

والهيكلية، ولونها وخطابها السياسي، وفوق ذلك 

كله من حيث مكانتها ودورها في احلركة الوطنية 

الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أصبحت احلركة الطالبية في هذه الفترة أكثر 

اجلامعات  مختلف  في  انتشارًا  وأوسع  تنظيمًا 

حيث  الغربية،  الضفة  في  املتوسطة  واملعاهد 

أصبحت تتكون من كتل طالبية وليس من كتلتني 

اخلاصة  هياكلها  منها  لكل  أصبح  كما  فقط، 

ومرجعياتها الواضحة وبرامجها احملددة، سواء 

أو  طالبية  كتلة  بكل  اخلاصة  الداخلية  البرامج 

الطلبة، كما  التي تخص جموع  العامة  البرامج 

طغى على احلركة الطالبية لون منظمة التحرير 

الفلسطينية ال سيما لون حركة فتح، ليحل مكان 

اللون اليساري.

في  الطالبية  احلركة  مكانة  صعيد  على  أما 

املراجعات  فتفيد  الفلسطينية،  الوطنية  احلركة 

كانت  الطالبية  احلركة  أن  الفترة  لتلك  التاريخية 

القوة احملركة للحركة الوطنية، وترى هذه الدراسة 

القائد  املكون  أصبحت  قد  الطالبية  احلركة  أن 

الغربية  الضفة  في  الفلسطينية  الوطنية  للحركة 

وقطاع غزة.

مكانة  في  التطور  هذا  الدراسة  هذه  تعيد 

الوطنية  احلركة  في  ودورها  الطالبية  احلركة 

أنتجته  موضوعيا  كان  األول  العامل  لعاملني، 

باملوضوع  أحاطت  التي  املوضوعية  الظروف 

الفلسطيني برمته، أما العامل الثاني فكان ذاتيًا 

كان  الذي  واجلماعي  الفردي  بالنضج  يتعلق 

من أبرز مالمح احلركة الطالبية في تلك الفترة 

خاصة بعد التحاق عدد من األسرى احملررين من 

السجون اإلسرائيلية مبقاعد الدراسة اجلامعية.

الوقائع  جملة  حول  املوضوعي  العامل  يدور 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية واالستيطانية 

التي أنتجتها السياسات اإلسرائيلية في املناطق 

نفذتها  التي  اإلجراءات  على  عالوة  الفلسطينية 

هذه  ترى  والتي  املنطقة،  في  تباعًا  إسرائيل 

املستقبل  حتديد  لغايات  كانت  أنها  الدراسة 

السياسي للضفة الغربية وقطاع غزة.

يرى البعض في هذا الشأن أن هذه الغايات 

السكان  على  الذاتي  احلكم  لفرض  سعت  قد 

األرض  على  بالسيطرة  إسرائيل  بينما حتتفظ 

املوحدة  العاصمة  القدس  وإبقاء  ومواردها، 

أحد  يشاركها  أن  دون  من  إلسرائيل  واألبدية 

في السيادة على أي من أجزائها. 32

التي  للسالم  ديفيد  كامب  اتفاقات  كانت   

جرى التوقيع عليها بني جمهورية مصر العربية 

العاصمة األميركية  وحكومة دولة إسرائيل في 
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واشنطن في العام 1978، عالمة واضحة على 

نهاية مرحلة التخطيط لالستراتيجية اإلسرائيلية، 

وميكن  الفعلي،  التنفيذ  مرحلة  ببدء  وإيذانًا 

 ،)A. 1. a( املادة  االستدالل على ذلك من نص 

من اتفاقية كامب ديفيد في العام 1978، والتي 

كان نصها "من أجل ضمان نقل سلمي ومنظم 

للسلطة .... توافق كل من مصر وإسرائيل على 

ضرورة االتفاق على ترتيبات انتقالية في الضفة 

هذه  مدة  تتجاوز  أال  على  غزة  وقطاع  الغربية 

الترتيبات خمس سنوات".33 

وكذلك من خالل نص املادة )A. 1.c(، التي كان 

نصها "خالل فترة زمنية ال تتجاوز السنة الثالثة 

املفاوضات  ستبدأ  االنتقالية،  املرحلة  بدء  من 

وقطاع  الغربية  للضفة  النهائي  الوضع  لتحديد 

الذي  األمر  بجيرانهم،  عالقاتهم  ولتحديد  غزة 

سيقود إلى اتفاقية سالم مع األردن في نهاية 

املرحلة االنتقالية". 34

وفي هذا الشأن ترى هذه الدراسة أنه ولكي 

تضمن إسرائيل النجاح في حتقيق هذه الغاية 

كان لزامًا عليها إحداث فراغ قيادي في الضفة 

الغربية وقطاع غزة لتمرير املشروع السياسي 

إقدام  يفسر  الذي  األمر  ودون ضجيج.  بهدوء 

تلك  في  يعتبر  كان  ما  إزاحة  على  إسرائيل 

اللحظة قيادة احلركة الوطنية الفلسطينية املتمثلة 

بلجنة التوجيه الوطني، إذ أقدمت إسرائيل على 

محاولة اغتيال رؤساء البلديات وإبعاد اآلخرين 

إلى خارج فلسطني في العام 1980. 35

اإلدارة  إسرائيل  أنشأت  متصل،  في سياق 

املدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفق نص 

تنازل  36 الذي   ،)947( رقم  العسكري  األمر 

من صالحياته  جزء  عن  العسكري  احلاكم  فيه 

فيه  رأي  الذي  األمر  املدنية،  اإلدارة  لصالح 

البعض القرينة األوضح على بدء التنفيذ الفعلي 

اإلسرائيلية  الغاية  يحقق  سياسي  ملشروع 

املشار إليها أعاله، وكانت إسرائيل قد أنشأت 

العمالء(  من  مسلحة  )مجموعات  القرى  روابط 

املجتمع  مشاكل  معاجلة  صالحيات  ومنحتها 

الفلسطيني خاصة في القطاع الريفي. 37

احتل االستيطان في الضفة الغربية وقطاع 

إذ  االستراتيجية،  هذه  من  بارزة  مكانة  غزة 

تنفيذ  بدأت  إسرائيل  أن  إلى  البعض  يشير 

االستيطان  استراتيجية  من  الثانية  املرحلة 

التي يقسمها البعض إلى ثالث مراحل. وكانت 

املرحلة الثانية قد ارتبطت بحركة غوش إميونيم 

في  تأسست  قد  كانت  والتي  املتطرفة،  الدينية 

كل شبر  في  االستيطان  لغايات  العام 1974، 

من أرض إسرائيل على حد وصفهم.

للمرة  للسلطة  صعد  قد  الليكود  حزب  كان 

األولى في العام 1979، وتبنى استراتيجية هذه 

احلركة كاملة.

يدور العامل الذاتي حول احلراك الذي أخذ 

الطابع السري في أوساط نخبة من الطلبة في 

الوطنية  والنجاح  الله(،  )رام  بيرزيت  جامعات 

سيما  ال  حلم(،  )بيت  حلم  وبيت  )نابلس(، 

مجموعات الطلبة التي تنتمي لفكر حركة التحرير 

حيث  وسياستها،  "فتح"  الفلسطيني  الوطني 
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على  املهمة  وتداعياته  نتائجه  احلراك  لهذا  كان 

ومن  الفلسطينية  الطالبية  احلركة  تطور  صعيد 

األراضي  في  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  ثم 

احملتلة، األمر الذي بدوره كان له بالغ األثر في 

أحداث االنتفاضة عند اندالعها في العام 1987.

إذ بادرت نخبة الطلبة في اجلامعات املشار 

)كتلة  طالبي  جسم  إنشاء  إلى  أعاله  إليها 

أو  فتح،  حلركة  نقابيًا  امتدادًا  يشكل  طالبية( 

اسم  حينه  في  عليها  أطلق  راية  حتث  يعمل 

اجلسم  هذا  يكون  بحيث  الفتحاوي(،  )االجتاه 

مكونًا من مكونات احلركة الطالبية وليس بدياًل 

عنها، وبالفعل أسفر حراك هذه النخبة الطالبية 

في  الفتحاوية  الطالبية  للكتلة  نواة  تشكيل  عن 

اجلامعات الثالث املذكورة ضمت في عضويتها 

كاًل من حسن عبد الله شتيوي )أبو العز( ممثاًل 

ذياب  ربيحة  واملرحومة  بيرزيت،  جامعة  عن 

ممثلة عن جامعة بيت حلم، وسامي الصعيدي 

ممثاًل عن جامعة النجاح الوطنية، وترأس قيادة 

عمران  علي  حسن  عدنان  األخ  املجموعة  هذه 

)أبو علي البوريني( الذي كان في الوقت نفسه 

أحد طالب جامعة بيرزيت. 38

كان من الالفت في هذا الشأن سرعة صعود 

في  والتكوين  النشأة  حديث  اجلديد  اجلسم 

االنتخابات الطالبية التي جرت في جامعة بيرزيت 

في العام 1981 النتخاب مجلس للطالب إذ كان 

األخ مفيد عبد ربه هو الرئيس األول ملجلس طالب 

جامعة بيرزيت كمرشح للجسم اجلديد الفتحاوي 

الذي سبقت اإلشارة اليه.

يبدو أن نتائج هذه االنتخابات التي عكست في 

مضمونها مدى تأييد الطلبة في جامعة بيرزيت 

للجسم الطالبي اجلديد )االجتاه الفتحاوي( قد 

جامعة  في  اجلسم  لهذا  القيادية  الهيئة  دفعت 

عبد  )املرحوم:  من  تتكون  كانت  والتي  بيرزيت 

نايف سويطات، سمير صبيحات،  الله عالونة، 

عدنان أبو حبسة، مفيد عبدربه، يحيى السلقان، 

الطالبي  اجلسم  تسمية  إلى  عويضة(  رياض 

املشار  توافق  إذ  له،  شعار  وتصميم  اجلديد 

إلى أسمائهم أعاله على اعتماد تسمية "حركة 

الشبيبة الطالبية" كمسمى نقابي للكتلة الفتحاوية 

اجلديدة، وقد كان هذا االسم قد طرح من األخ 

نايف سويطات ابتداء، األمر الذي رفضه بعض 

من احلاضرين بسبب ارتباطه باملوروث الثقافي 

االشتراكي أو الشيوعي، ولكن بعد نقاش معمق 

املسمى  اعتماد  مت  اخلصوص  هذا  في  جرى 

من املجتمعني، ليصبح بداية ملرحلة جديدة في 

املناطق  الفلسطينية في  الطالبية  تطور احلركة 

وفيما  هذا،  يومنا  حتى  احملتلة  الفلسطينية 

يخص الشعار فقد كلف تصميمه األخوان يحيى 

السلقان واملرحوم عبد الله عالونة. 39

شهدت انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت 

اإلعالن   ،1983  -  1982 الدراسي  للعام 

الرسمي عن ميالد حركة الشبيبة الطالبية كذراع 

نقابية حلركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" 

في الضفة الغربية، وفازت في هذه االنتخابات 

الكتلة املشكلة من حركة الشبيبة الطالبية، وكتلة 

جبهة العمل الطالبي، وترأس هذه الكتلة نايف 
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سويطات من حركة الشبيبة الطالبية.

جتدر اإلشارة في هذا الشأن إلى أن سنوات 

1982-1983، شهدت الذروة في سرعة انتقال 

الكتل  وباقي  الطالبية،  الشبيبة  حركة  جتربة 

الوحدة،  وكتلة  العمل  جبهة  سيما  ال  الطالبية 

من داخل أسوار اجلامعة، إلى كل مخيم ومدينة 

من  وعرضها  الغربية  الضفة  طول  على  وقرية 

للعمل االجتماعي،  الشبيبة  خالل تشكيل جلان 

كما اتسعت هذه التجربة لتشمل قطاعات أخرى 

والفالحني  والعمال  املرأة  كقطاع  املجتمع  من 

قطاعات  من  وغيرها  واملهندسني  واألطباء 

املجتمع الفلسطيني التي تشكل مكونات احلركة 

الوطنية الفلسطينية.

الذي شهدته  التطور  أن  الدراسة  هذه  ترى 

مكونات احلركة الطالبية ممثلة بالكتل الطالبية 

وامتدادها داخل املجتمع الفلسطيني عبر جلان 

الشبيبة للعمل االجتماعي وجلان العمل التطوعي 

مكونات  تنظيم  في  مساهمة  أميا  ساهم  قد 

إذ  الهيكلي،  بنائها  حيث  من  الوطنية  احلركة 

ملكونات  منظم  جماهيري  امتداد  هناك  أصبح 

احلركة الوطنية على خالف املرحلة ما قبل العام 

1980، إذ كانت احلركة الوطنية لها رأس )جلنة 

التوجيه الوطني( دون جسم شعبي متجذر في 

املجتمع الفلسطيني.

أنه من  الدراسة  الشأن ترى هذه  وفي هذا 

املفيد اإلشارة إلى أن احلركة الطالبية لم تتمكن 

من تطوير جسم قيادي مركزي للحركة الطالبية 

يتحمل مسؤولية قيادة احلركة الطالبية مجتمعة، 

وعلى الرغم من هذا الغياب كان هناك تنسيق 

على درجة عالية بني الكتل الطالبية املختلفة.

املراجعة  فتفيد  غزة  قطاع  صعيد  على  أما 

القطاع  في  الطالبية  احلركة  لنشأة  التاريخية 

حماس  أي  اإلسالمية  الكتلة  أن  وتطورها، 

مكونات  باقي  من  األسبق  اجلهة  كانت  الحقًا، 

احلركة الطالبية في التشكل وذلك نتيجة سيطرة 

االجتاه اإلسالمي على اجلامعة اإلسالمية منذ 

نشأتها في العام 1979.

كما تفيد املراجعة التاريخية بأن حراكًا سريًا 

املؤيدين  الطلبة  بعض  أوساط  في  بدأ  قد  كان 

بداية  في  اإلسالمية  اجلامعة  في  فتح  حلركة 

العام 1980، للعمل على تأسيس جسم طالبي 

مؤيد حلركة فتح، ويذكر البعض في هذا الشأن 

أن لقاء سريًا عقد في تشرين األول من العام 

1980 في بيت املرحوم عبد الكرمي القططي في 

جانب  إلى  ضم  غزة  قطاع  جنوب  رفح  مدينة 

مثل:  اإلسالمية  اجلامعة  طلبة  بعض  املرحوم 

حسن  ومحمد  قنن،  وسعيد  التلمس،  زكريا 

قنن، ومصطفى املغير، إذ جرى في هذا اللقاء 

االتفاق على بدء البحث عن مؤيدين حلركة فتح 

من بني طلبة اجلامعة كبداية للعمل على تشكيل 

كتلة طالبية مؤيدة حلركة فتح، وكان اإلعالن عن 

تشكيل كتلة الشبيبة الطالبية في جامعة بيرزيت 

في العام 1982، قد أعطى دفعة معنوية كبيرة 

لهذه املجموعة، األمر الذي أدى إلى اإلعالن عن 

تشكيل كتلة حركة الشبيبة الطالبية في اجلامعة 

فصائل  إعالن  مع  ذلك  وترافق  اإلسالمية، 
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منظمة التحرير الفلسطينية األخرى عن تشكيل 

امتداد لها في الوسط الطالبي، وأسفر ذلك عن 

وجبهة  الشبيبة  حركة  من  موحدة  كتلة  تشكيل 

العمل الطالبي واحلزب الشيوعي وكتلة الوحدة 

كتلة  عليها  أطلق  واحدة  كتلة  ضمن  الطالبية 

االنتخابات  خلوض  الطالبية  الوطنية  الوحدة 

العامة لتشكيل مجلس الطلبة في العام 1983، 

خالد  برئاسة  اإلسالمية  الكتلة  مقابل  وذلك 

االنتخابات  في  حينها  فازت  التي  الهندي، 

وشكلت مجلس الطلبة.40

بالتزامن مع هذا احلراك الطالبي كان هناك 

حراك مواز على صعيد جلان العمل االجتماعي، 

العدد من الشبان  إذ متكنت مجموعة محدودة 

من تشكيل اللجنة األولى للجان الشبيبة للعمل 

قطاع  وسط  النصيرات  مخيم  في  االجتماعي 

 ،1983/1/1 بتاريخ  عنها  واإلعالن  غزة، 

االتصال  جرى  قد  بأنه  التنويه  هنا  ويقتضى 

مع األخ املرحوم أبو علي شاهني بعد تأسيس 

تأسيس  عن  اإلعالن  اقترح  الذي  اللجنة  هذه 

هذه اللجنة في ذكرى انطالقة حركة فتح، وقد 

ضمت هذه املجموعة كاًل من )أحمد عيسى، لؤي 

عرندس، جالل صقر، عصام أبو جمعة، أسامة 

أبو جمعة، إبراهيم أبو اشكيان، وآخرين. 14

جتدر اإلشارة هنا إلى أن نهاية العام 1983 

الشبيبة  للجان  مركزية  قيادة  تأسيس  شهدت 

الغربية  الضفة  من  كل  في  االجتماعي  للعمل 

اللوائية،  اللجنة  اسم  عليها  أطلق  غزة  وقطاع 

من  الطالبية  الشبيبة  حركة  تتمكن  لم  فيما 

إنشاء قيادة مماثلة، إذ كان مجلس طلبة جامعة 

بيرزيت يعتبر ضمنًا قائمًا بهذا الدور القيادي.

الطالبية  احلركة  بناء  مراحل  حيث  من  هذا 

الفلسطينية، أما من حيث دورها في االنتفاضة 

األولى فسيجري تناوله في املطلب اآلتي.

المطلب الثاني: دور الحركة              

الطالبية في االنتفاضة األولى
احلركة  دور  دراسة  إلى  املطلب  هذا  يسعى 

الطالبية في االنتفاضة األولى، إذ سيجري تقسيمه 

إلى ثالثة فروع، يتناول الفرع األول دور احلركة 

الطالبية في الداخل الفلسطيني العام 1948، فيما 

سيتناول الفرع الثاني دور احلركة الطالبية خارج 

دور  على  فسيركز  الثالث  الفرع  أما  فلسطني، 

احلركة الطالبية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

في  الحركة الطالبية  دور  األول:  الفرع 

العام 1948

مع  االنتفاضة  اندالع  تزامن  من  الرغم  على 

املرحلة الثالثة من مراحل تطور احلركة الطالبية 

الفلسطينية في الداخل الفلسطيني التي يعرفها 

البعض مبرحلة تراجع دور احلركة الطالبية في 

الفلسطينيني  مشاركة  فإن  الفلسطيني،  الداخل 

الوطنية  مكوناتهم  بكل  الفلسطيني  الداخل  في 

وفق  بارزة  عالمة  وشكلت  والفتة،  مميزة  كانت 

وصف البعض، جلهة تطور مسار اندماج احلركة 

في  الفلسطيني  الداخل  في  الفلسطينية  الوطنية 

قاعدة  على  اإلسرائيلي،  الفلسطيني  الصراع 
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تعريف الصراع  بأنه صراع الشعب الفلسطيني 

دولة  باعتبارها  إسرائيل  ضد  مكوناته  بكل 

االستعمار  لقوى  امتدادًا  تشكل  استعمارية 

الكولونيالي العنصري في منطقة الشرق األوسط.

اندالع  أعلنوا مع  قد  الفلسطينيون  كان  حيث 

االنتفاضة أنهم جزء ال يتجزأ منها، وقد عبروا عن 

ذلك من خالل اعتماد استراتيجيات وآليات عمل، 

وأدوات نضال تقوم على أساس املطالبة بحقوقهم 

حقوق  من  دولة حترمهم  في  يعيشون  كمواطنني 

املواطنة، فيما تدعي أنها دولة دميقراطية.42

وعلى هذا األساس نظموا تظاهرات احتجاجية 

ضد  املفرط  العنف  إسرائيل  استخدام  على 

في  السالح  من  العزل  الفلسطينيني  املتظاهرين 

األطفال  سيما  ال  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة 

والنساء، كما نظموا مسيرات تضامنية مع الشعب 

االحتالل  باخلالص من  الفلسطيني في مطالبتهم 

اإلسرائيلي العسكري لهم.

كما نظموا حمالت جلمع املساعدات الغذائية 

في  الفلسطيني  للشعب  األدوية  وكذلك  واملالية 

الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان من الالفت في 

الكنيست  في  العرب  النواب  تدخل  الشأن  هذا 

اإلسرائيلي لصالح األسرى الفلسطينيني.

ووفقًا لبعض املصادر قدم بعض الفلسطينيني 

لوجستية،  مساعدات  الفلسطيني  الداخل  من 

لالنتفاضة  املوحدة  القيادة  لسيطرة  يكن  لم 

دونها،  من  تكون  أن  االنتفاضة  أحداث  على 

حرصت  التي  والنداءات  البيانات  طباعة  مثل 

القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة على توزيعها 

ال  االحتجاجية  اخلطوات  لتنظيم  دوري  بشكل 

اجليش  أن  خاصة  العامة،  اإلضرابات  سيما 

اإلسرائيلي أغلق وصادر تقريبًا معظم املطابع 

اخلاصة بالفلسطينيني في الضفة الغربية وقطاع 

غزة ال سيما في مدينة القدس الشرقية. 43

ويقول البعض كذلك: إن االنتفاضة ساهمت في 

تسريع عملية »فلسطنة« نضال األقلية الفلسطينية 

تغيير  في  ساهمت  كما  إسرائيل.  دولة  داخل 

على  تعمل  كانت  التي  السياسية  استراتيجيتهم 

التأثير على سياسة الداخل اإلسرائيلي بالتغلغل 

في اإلدارات، إذ استقال اثنان من النواب العرب 

ميثالنها  كانا  التي  الصهيونية  األحزاب  من 

الدميقراطي،  العربي  احلزب  إنشاء  أجل  من 

أصواتهم  منح  عن  العرب  الناخبون  توقف  كما 

في  ومنحها  الصهيونية،  لألحزاب  االنتخابية 

املقابل لألحزاب غير الصهيونية خاصة األحزاب 

املتعاطفة مع الفلسطينيني مثل احلزب الشيوعي 

اإلسرائيلي، والقائمة التقدمية من أجل السالم.44 

في  ملحوظًا  ارتفاعًا   ،1988 سنة  شهدت 

نسبة مشاركتهم في االنتخابات، إذ وصلت إلى 

73%، صوت الثلثان منهم ألحزاب غير صهيونية، 

وكان من أهم نتائج عملية الفلسطنة املشار إليها 

سابقًا حتريك الفلسطينيني ودفعهم نحو التعليم، 

من  جديد  جيل  صناعة  في  ساهم  الذي  األمر 

مستوى  على  الشهادات  أصحاب  من  الشباب 

عال من الوعي السياسي والنضوج القومي الذي 

يحصنه من اخلداع واالبتزاز اإلسرائيلي. 

اندالع  أن  سيما  ال  تقدم  ما  على  تأسيسًا 

من  الثالثة  املرحلة  مع  تزامن  قد  االنتفاضة 

الداخل  في  الطالبية  احلركة  تطور  مراحل 
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التراجع  مبرحلة  عرفت  والتي  الفلسطيني، 

واخلمول رأى البعض من الدارسني أن احلركة 

الطالبية قد غاب دورها في االنتفاضة األولى، 

فيما برز دور اجلماهير الفلسطينية.

من جهتها، ترى هذه الدراسة أن االستنتاج 

أعاله وعلى الرغم من وجاهته، فإنه يبقى رأيًا 

قراء  في  العميق  وغير  باملتسرع  وصفه  ميكن 

االنتفاضة ودور احلركة الطالبية في فعالياتها 

قاعدة  على  الرأي  هذا  تأسس  حيث  املختلفة، 

أن االنتفاضة كانت حدثًا مجردًا، ولم ينب على 

قاعدة أن االنتفاضة ومشاركة اجلماهير العربية 

في الداخل فيها عملية تاريخية متراكمة.

الداخل  في  الفلسطينيني  مشاركة  أن  أي 

املستوى  بهذا  تكون  أن  لها  كان  ما  الفلسطيني 

من الوعي السياسي والنضج الوطني واالستعداد 

للتضحية والقدرة على اإلسناد كما جرى توضيحه 

أعاله، دون أن تكون جماهير الشعب الفلسطيني 

قد تهيأت وُأعدت لذلك خالل الفترة الطويلة التي 

استمرت حتى وقت قصير قبل اندالع االنتفاضة. 

التي  الفترة  هذه  في  الطالبية  احلركة  كانت 

الثانية  املرحلة  قد شهدت  عنها  احلديث  يجري 

بالعصر  وصفت  التي  تطورها  مراحل  من 

الذهبي، ومن الالفت هنا اإلشارة إلى أن الشعب 

الفلسطيني في الداخل قد شهد في بداية الفترة 

الذهبية للحركة الطالبية الفلسطينية أحداث يوم 

عمومًا  الفلسطينية  الذاكرة  في  اخلالد  األرض 

هذه  وتعتبر   ،1976 العام  من  آذار  نهاية  في 

للشعب  األولى  الهبة  هي  الفلسطينية  الهبة 

الفلسطيني في الداخل بعد قيام دولة إسرائيل 

في العام 1948، أي أن اجلماهير الفلسطينية 

قد احتاجت ثالثة عقود تقريبًا لالنفجار الشعبي 

ضد االحتالل من إسرائيل.

 1980 العام  أن  إلى  هنا  اإلشارة  جتدر 

الطالبية  احلركة  صعود  في  الذروة  شهد  قد 

حيث  الفلسطيني،  الداخل  في  الفلسطينية 

اعتبر املرحوم توفيق زياد رئيس بلدية الناصرة 

الطالبية  احلركة  عام  هو  املذكور  العام  أن 

الفلسطينية في الداخل الفلسطيني. 45

تأسيسًا على ما تقدم، ترى هذه الدراسة أن 

احلركة الطالبية كانت لها البصمة األوسع في 

إعداد اجلماهير العربية في الداخل الفلسطيني 

الشكل  على  االنتفاضة  في  مشاركتها  لتكون 

الذي جرى شرحه أعاله.

في  العرب  الطالب  بنسبة  يتعلق  فيما  أما 

دراسة  أظهرت  فقد  اإلسرائيلية،  اجلامعات 

أن  العالي في إسرائيل،  التعليم  حديثة ملجلس 

عدد الطالب املسجلني في اجلامعات اإلسرائيلية 

ما  بلغت  قد   ،2018 اجلاري  العام  بداية  في 

وقد  وطالبة،  طالب  ألف   350000 مجموعه 

بلغت نسبة الطالب العرب من العدد اإلجمالي 

نسبته  ما  بلغت  حني  في   ،%16.1 نسبته  ما 

10.2% في العام 2010. 46

اجلامعات  في  العرب  الطالب  نسبة  كانت 

البناء  مرحلة  أي  األولى،  املرحلة  في  اإلسرائيلية 

مجموع  من   %2 نسبته  ما  بلغت  قد  والتكوين، 

الطالب، في حني كانت نسبة املواطنني الفلسطينيني 

من مجموع السكان ما نسبته %19-20.47
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الفرع الثاني: دور الحركة الطالبية 

الفلسطينية خارج فلسطين

من  فلسطني  خارج  الطالبية  احلركة  تتكون 

اجلامعات  في  الدارسني  الفلسطينيني  الطلبة 

العربية وغير العربية، وكانت احلركة الطالبية قد 

مرت مبراحل مختلفة من البناء والتكوين كما جرت 

اإلشارة إليه في املطلب األول، وكان العام 1959، 

فلسطني،  لطلبة  العام  االحتاد  ميالد  شهد  قد 

ليصبح بعد ذلك اجلسم التنظيمي الرسمي للحركة 

الطالبية الفلسطينية ال سيما خارج فلسطني.

جتدر اإلشارة في هذا الشأن إلى أن الطلبة 

الفلسطينيني الدراسني خارج فلسطني هم طلبة 

داخل  ومن  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  من 

فلسطني العام 1948 وكذلك من مناطق الشتات 

لبنان  العربية مثل  الدول  الفلسطيني سواء في 

وسورية واألردن ودول اخلليج والعراق ومصر، 

وكذلك من خارج الدول العربية، مثل معظم دول 

أوروبا الغربية والشرقية وكذلك الواليات املتحدة 

األميركية ومعظم دول أميركا اجلنوبية، إذ بلغ 

عدد فروع االحتاد العام لطلبة فلسطني 46 فرعًا 

موزعة على أكثر من 40 دولة حول العالم. 48

ساهم هذا االتساع واالنتشار الواسع في تعدد 

التجارب واختالف الثقافات داخل االحتاد، األمر 

الذي رسخ ثقافة الدميقراطية في طبيعة االحتاد 

العام  االحتاد  من  جعل  أنه  على  عالوة  وتكوينه، 

على  وأهمها  التجارب  أكبر  من  فلسطني  لطلبة 

الصعيد الفلسطيني ورمبا على الصعيد العاملي.

أهم  لطلبة فلسطني من  العام  إذ كان االحتاد 

األدوات اإلعالمية والثقافية على صعيد اجلامعات 

املنتشرة حول العالم، األمر الذي كان له بالغ األثر 

وتعميمها،  عامليًا  الفلسطينية  الرواية  نشر  في 

يخلو  ال  الذي  األمر  اإلسرائيلية،  الرواية  وفضح 

من داللة.

لطلبة  العام  االحتاد  كان  ذلك،  على  تأسيسًا 

فلسطني من أهم األدوات اإلعالمية على الصعيد 

اليومية ال  االنتفاضة  أن مشاهد  العاملي، خاصة 

واملتمثلة  األحداث  تصدرت  التي  املشاهد  سيما 

للجماهير  املسبوقة  وغير  الضخمة  باملشاركة 

األطفال  سيما  ال  األعمار  كل  من  الفلسطينية 

سالح  كان  إذ  السالح،  من  العزل  والنساء 

أجبرت  قد  احلجر،  هو  األساسي  االنتفاضة 

الناطقة  الوسائل  خاصة  العاملية  اإلعالم  وسائل 

ومعداتها  طواقمها  إرسال  على  اإلجنليزية  باللغة 

مدن  من شوارع  كل شارع  في  يدور  ما  لتغطية 

وقرى ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة. األمر 

الذي أدخل القضية الفلسطينية إلى كل بيت حول 

تعزز من  العام مادة موثقة  العالم، ووفر لالحتاد 

قوة خطابه سواء داخل اجلامعة أو خارجها، كما 

وفر محركًا إضافيًا لتنظيم املظاهرات في كبرى 

العواصم األوروبية واألميركية التي كانت محظورة 

عليهم، ويبدو أن حتريكها كان أمرًا مستحياًل.

أن  إلى  الشأن  هذا  في  اإلشارة  جتدر 

سنوات االنتفاضة ومشاهدها املوثقة من كبرى 

نقطة  شكلت  قد  العاملية  التلفزيونية  القنوات 

حتول في فضح االحتالل اإلسرائيلي وجرائمه 

ضد الشعب الفلسطيني ال سيما ضد األطفال 



93

والنساء، األمر الذي أجبر إسرائيل على محاولة 

احتواء االنتفاضة سياسيًا من خالل انخراطها 

أوسلو  مسيرة  في  متثلت  سياسية  تسوية  في 

يحقق  أن  دون  مآالتها  آخر  إلى  تصل  التي 

الشعب الفلسطيني غاياته وأهدافه.

الفرع الثالث: دور الحركة الطالبية  

في الضفة الغربية وقطاع غزة

 تقسم هذه الدراسة هذا الدور إلى مستويني، 

املستوى األول ويتعلق باجلانب القيادي امليداني 

اجلانب  حول  يدور  الثاني  واملستوى  املركزي، 

قيادة  كانت  إذ  امليداني،  اإلقليمي  القيادي 

مقرها  كان  التي  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

السياسي  الدور  بلعب  اختصت  قد  تونس 

وتوظيف االنتفاضة سياسيًا. 

كانت االنتفاضة قد اندلعت في العام 1987، 

فيما كانت احلركة الطالبية قد قطعت شوطًا ال 

بأس به في مسيرة البناء والتنظيم الداخلي، أي 

أنها كانت في ذروة مرحلتها الذهبية، إذ أصبحت 

الوطنية  للحركة  الصلبة  النواة  تشكل  بحق 

احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  في  الفلسطينية 

املختلفة  الطالبية  احلركة  مكونات  أن  سيما  ال 

أصبحت لها امتداداتها املنظمة واملهيكلة جيدًا 

أطر وهياكل قطاعية تشمل  املجتمع ضمن  في 

الثانويني،  والطلبة  واملرأة،  والفالحني،  العمال، 

القلب  في  وكان  املختلفة،  املهنية  والنقابات 

االجتماعي  العمل  جلان  االمتدادات  هذه  من 

االجتماعي  للعمل  الشبيبة  جلان  مثل  املختلفة 

وجلان العمل التطوعي التابعة للجبهتني الشعبية 

والدميقراطية واحلزب الشيوعي، لتشمل القرى 

واملدن واملخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

أن  إلى  اإلشارة  جتدر  أخرى،  جهة  من 

استهداف  على  حرص  اإلسرائيلي  االحتالل 

احلركة الطالبية بشكل ممنهج لغايات تطويعها 

الصعيد  على  نشاطها  قصر  على  وإجبارها 

الطالبي النقابي، ولتحقيق هذه الغاية حرصت 

على  تشكيلها  فور  اإلسرائيلية  املدنية  اإلدارة 

تطبيع عالقاتها مع املؤسسات التعليمية اجلامعية 

لغايات النفاذ للحركة الطالبية والسيطرة عليها، 

إذ زار لهذه الغاية رئيس اإلدارة املدنية األول 

بشكل  بيرزيت  جامعة  الغربية  الضفة  في 

منع  أنه  إال  اجلامعة،  إدارة  علم  ودون  مفاجئ 

من دخول احلرم اجلامعي القدمي من الطلبة، ثم 

من  مجموعة  من  بالضرب  عليه  االعتداء  جرى 

الطالبات، األمر الذي أدى إلى إغالق اجلامعة 

بأمر من احلاكم العسكري ملدة ثالثة أشهر.

تفيد املراجعة التاريخية للفترة الزمنية املمتدة 

منذ بداية ثمانينيات القرن املاضي حتى العام 

1987 الذي اندلعت فيه االنتفاضة بأن االحتالل 

اإلسرائيلي مارس سياسة قمعية ممنهجة ضد 

احلركة الطالبية شملت اإلغالق املمنهج واملتكرر 

جامعة  سيما  ال  الغربية  الضفة  في  للجامعات 

ملصادرة  اجلامعي  احلرم  دهم  وكذلك  بيرزيت، 

من  الطلبة  ملنع  الدعاية،  وأغراض  املنشورات 

اعتقال  عن  فضاًل  الوطنية،  املناسبات  إحياء 

الكوادر والنشطاء في احلركة الطالبية وفرض 
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وكذلك  منهم  كبير  عدد  على  اجلبرية  اإلقامة 

إصدار أوامر إبعاد بحق بعضهم.

كما قدمت احلركة الطالبية العديد من الشهداء 

مناسبات  في  اندلعت  التي  املواجهات  خالل 

على  بيرزيت  جامعة  كانت  إذ  متعددة،  وطنية 

سبيل املثال ال احلصر قد قدمت أربعة شهداء 

خالل الفترة الزمنية قيد الدراسة، كان آخرهم 

خالل  استشهد  الذي  حنفي  موسى  الشهيد 

تظاهرة نظمها الطالب في بلدة بيرزيت انطالقًا 

من اجلامعة تضامنًا مع إضراب األسرى داخل 

 ،1987/4/13 بتاريخ  اإلسرائيلية  السجون 

عالوة على إصابة العشرات من الطلبة.

اندلعت االنتفاضة بعد فترة وجيزة من عودة 

الدراسة  مقاعد  إلى  بيرزيت  في جامعة  الطلبة 

احلاكم  عن  بأمر صادر  أغلقت  قد  كانت  التي 

 /4/13 تظاهرة  بعد  اإلسرائيلي  العسكري 

موسى  الطالب  فيها  استشهد  التي   ،1987

حنفي، األمر الذي دفع الهيئات القيادية للكتل 

حركة  قيادة  سيما  ال  بيرزيت،  في  الطالبية 

تنسيقي  اجتماع  ومن خالل  الطالبية،  الشبيبة 

إلى  الطالبية  احلركة  مكونات  عن  ممثلني  ضم 

مباشرة  واالنخراط  التسرع  بعدم  قرار  اتخاذ 

في املواجهات مع جيش االحتالل، وذلك تأسيسًا 

على تقدير لدى القيادة الطالبية في تلك الفترة 

بأن هناك حاجة لبقاء اجلامعة مفتوحة في ظل 

تطورات املواجهات التي شملت في وقت قصير 

جدًا معظم مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية 

وقطاع غزة، خاصة أن القيادة الوطنية املوحدة 

ذلك  وكان  بعد،  تشكلت  قد  تكن  لم  لالنتفاضة 

املشار  الطالبية  القيادة  تقدير  أهم أسباب  من 

إليه أعاله. 49

أعاله،  إليه  املشار  القرار  يظهر  وفيما 

الهيئات  لدى  املسؤولية  من  العالي  املستوى 

قراءة  بيرزيت في  الطالبية في جامعة  القيادية 

األحداث واجتاهات تطورها وكذلك في حتديد 

طبيعة دورهم فيها، فإنه من جهة أخرى يكشف 

عن عيب بيروقراطي أدى إلى عدم اكتمال تطور 

إلى  الفلسطينية  الطالبية في األراضي  احلركة 

احلد الذي أعاق عدم ائتالفها في جسم طالبي 

موحد بقيادة مركزية واحدة.

واحدة  مركزية  قيادة  غياب  أمر  يقتصر  لم 

على احلركة الطالبية فقط، إذ يقول البعض في 

االنتفاضة  قبل  ما  مرحلة  "في  إنه  الشأن  هذا 

الفصائل  بني  موحد  تنسيقي  إطار  يتوفر  لم 

الفلسطينية داخل الوطن". 50

غياب  أن  الدراسة  هذه  ترى  جهتها،  من 

الفلسطينية  الفصائل  بني  تنسيقي موحد  إطار 

أسباب  بني  من  سببًا  كان  احملتل  الوطن  في 

الوطنية  القيادة  ميالد  تأخر  إلى  أدت  أخرى 

حمل  الذي  البيان  كان  إذ  لالنتفاضة،  املوحدة 

... ال صوت  املوحدة  الوطنية  للقيادة  رقم )2( 

بتاريخ  صدر  قد  االنتفاضة،  صوت  فوق  يعلو 

1988/1/8، أي بعد اندالع االنتفاضة بشهر 

في  اللبدي  محمد  لشهادة  وفقا  وذلك  تقريبًا، 

شهادته املشار إليها أعاله.

 )2( الرقم  وضع  اللبدي  السيد  برر  وقد 
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على البيان الذي وفق روايته يعتبر البيان رقم 

املوحدة  الوطنية  القيادة  باسم  الصادر   )1(

لالنتفاضة، بقوله إن الدافع إلصدار هذا البيان 

كان لغة البيان غير املناسبة للمزاج الثوري العام 

باسم  موقعًا   ،1988/1/7 بتاريخ  وزع  الذي 

اللبدي  اعتبر  إذ  الفلسطينية،  الوطنية  احلركة 

ومن معه أن ذلك البيان هو البيان رقم )1(، كما 

من  مقربني  أن  إلى  شهادته  في  اللبدي  أشار 

حركة فتح كانوا خلف هذا البيان.

وفيما يتعلق بتشكيل القيادة الوطنية املوحدة 

في شهادته  اللبدي  ذكر محمد  فقد  لالنتفاضة 

البيان رقم )2(  إليها، أن جناح جتربة  املشار 

بالفعاليات  واسع  جماهيري  التزام  في حتقيق 

للجبهة  املركزية  القيادة  دفعت  إليها،  دعا  التي 

فتح  حركة  من  بقيادات  لالتصال  الدميقراطية 

واحلزب  فلسطني  لتحرير  الشعبية  واجلبهة 

قيادة  تشكيل  لبحث  الفلسطيني،  الشيوعي 

في  اللبدي  أكد  وقد  لالنتفاضة،  موحدة  وطنية 

شهادته أنه قد جرى االتصال بالدكتور سمير 

في  العربية  اللغة  مدرس  نزار(،  )أبو  شحادة 

في  فتح  حركة  قيادات  وأحد  بيرزيت،  جامعة 

الدميقراطية،  اجلبهة  ممثل  من  الغربية  الضفة 

ووافق شحادة مباشرة على تشكيل هذا اإلطار 

بعد عرض األمر على خليل الوزير "أبو جهاد" 

واعتبره  املقترح  على  فورًا  وافق  بدوره  الذي 

الشعبية  اجلبهة  رد  كان  وهكذا  قرارًا صائبًا، 

أما احلزب  اللبدي،  يقول  فلسطني كما  لتحرير 

في  املشاركة  رفض  فقد  الفلسطيني  الشيوعي 

اإلطار اجلديد باعتباره تشكياًل فوقيًا. 51

املتوافق  التنسيق  سرعة  تقدم  ما  ويظهر   

مع سرعة أحداث االنتفاضة وفعالياتها، األمر 

املوحدة  الوطنية  القيادة  ميالد  إلى  قاد  الذي 

والتي بدورها حتملت باقتدار مسؤولية القيادة 

امليدانية لالنتفاضة األولى.

من جهته، لم يشكك الدكتور سمير شحادة 

في شهادة اللبدي إال أنه قال: "رمبا كان هناك 

فتح في عملها  بالتوازي مع حركة  يعمل  فريق 

على إيجاد قيادة وطنية موحدة لالنتفاضة". 52

أشار أبو نزار في هذا الشأن إلى أن تشكيل 

قائاًل:  عابرًا،  يكن  لم  املوحدة  الوطنية  القيادة 

النصف  في  عمان  األردنية  العاصمة  زار  إنه 

أي   ،1987 العام  من  األول  كانون  من  الثاني 

االنتفاضة  اندالع  أيام معدودة على  بعد مرور 

للتشاور بشأن البحث في تشكيل قيادة وطنية 

البالد،  خارج  فتح  حركة  قيادة  مع  لالنتفاضة 

مروان  األخ  مع  الشأن  هذا  في  التقى  وكان 

الطالبية  الشبيبة  حركة  قيادات  أحد  البرغوثي 

قد  كان  والذي  بيرزيت  جامعة  في  البارزة 

العسكرية  السلطة  من  بأمر  الوطن  عن  أبعد 

اإلسرائيلية في العام 1986، وقد اتفق األخوان 

وقطاع  الغربية  الضفة  في  يحدث  ما  أن  على 

غزة هو انتفاضة شعبية عفوية بامتياز، وهناك 

موحدة  وطنية  قيادة  لتشكيل  وضرورة  حاجة 

تتولى قيادة أحداثها وتضعها في االجتاه الذي 

يخدم املصالح الوطنية الفلسطينية. 53

اتصاال  أجرى  أنه  إلى  شحادة  الدكتور  ولفت 

خارج  زيارة  في  كان  الذي  الوزير  بخليل  هاتفيًا 

األردن في ذلك الوقت واضعًا إياه في صورة ما 
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على  وافق  بدوره  الذي  البرغوثي،  األخ  مع  جرى 

الفور على مقترح تشكيل القيادة الوطنية املوحدة.

من جهته، عاد الدكتور سمير مباشرة للضفة 

الغربية وباشر العمل على تشكيل القيادة الوطنية 

املوحدة، وكان قد أشرك معه الدكتور املرحوم عزت 

اإلجنليزية  للغة  مدرسًا  يعمل  كان  الذي  غزاوي 

في جامعة بيرزيت، كما اتصل لهذه الغاية بعمر 

وأحد  بيرزيت  جامعة  في  العاملني  أحد  عساف 

قيادات اجلبهة الدميقراطية، على أن يقوم األخير 

الشيوعي  واحلزب  الشعبية  باجلبهة  باالتصال 

لغاية تشكيل القيادة الوطنية املوحدة.

لم  الشيوعي  احلزب  إن  نزار:  أبو  وأضاف 

مقترحًا  املوحدة،  الوطنية  القيادة  في  يشارك 

كانت  التي  الفلسطينية  الوطنية  اجلبهة  تسمية 

منتصف  في  الفلسطينية  الوطنية  للحركة  عنوانًا 

السبعينيات من القرن املاضي، ثم عاد وغير موقفه 

مقررًا املشاركة في القيادة الوطنية املوحدة، األمر 

الذي مت بالتزامن مع إصدار النداء رقم )7(. 54

الوطنية  القيادة  به  قامت  ما  أول  وكان 

الدكتور سمير شحادة،  لشهادة  طبقًا  املوحدة 

في  واستمرت   ،)3( رقم  النداء  إصدار  هو 

املوافق   ،)6( رقم  البيان  إصدار  حتى  عملها 

سمير  الدكتور  اعتقال  جرى  إذ   ،1988/2/8

شحادة من قوات االحتالل اإلسرائيلية. 55

وجتدر اإلشارة هنا إلى أن اعتقال أبو نزار 

لم مينع صدور البيان رقم )7(، حيث استعدت 

لهذا االحتمال  الوطنية مسبقًا  مكونات احلركة 

بني  من  بديلة  قيادات  اختيار  على  وحرصت 

القيادة  في  متثيلها  مسؤولية  تتولى  أعضائها 

الوطنية املوحدة لالنتفاضة، األمر الذي يظهر أن 

األولوية األولى للحركة الوطنية الفلسطينية بكل 

وتطورها  االنتفاضة  استمرار  كانت  مكوناتها 

إلى أن حتقق أهدافها.

وفيما يتعلق بتجربة القيادة الوطنية املوحدة 

لهذه  التاريخية  املراجعة  في قطاع غزة، تظهر 

في  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  أن  التجربة، 

قد  مكوناتها  أن  من  الرغم  وعلى  غزة  قطاع 

واالجتماعي  الطالبي  العمل  جتربة  استلهمت 

تطورًا  أكثر  كانت  فإنها  الغربية،  الضفة  من 

الغربية خاصة  الضفة  الوطنية في  من احلركة 

فيما يتعلق باإلطار القيادي اجلامع لكل مكونات 

قائمًا في  يكن  لم  الذي  األمر  الوطنية،  احلركة 

الضفة الغربية وفقًا لشهادة محمد اللبدي. 56 

القوى  أن  الشأن  هذا  في  البعض  يذكر  إذ 

الوطنية في قطاع غزة، واملتمثلة في حركة فتح، 

واجلبهة الدميقراطية واجلبهة الشعبية واحلزب 

الشيوعي الفلسطيني، قد أنشأت إطارًا قياديًا 

تنسيقيًا دائمًا يضم ممثلني عن كل فصيل في 

العام 1985، لغايات التشاور وتنسيق املواقف 

التي  العامة  بالقضايا  يتعلق  فيما  والسياسات 

قطاع  في  الفلسطينية  الوطنية  احلركة  تخص 

غزة، وقد تكون هذا اإلطار من كل من توفيق 

أبو خوصة ممثاًل عن حركة فتح، وجمال زقوت 

ممثاًل عن اجلبهة الدميقراطية، وتوفيق املبحوح 

ممثاًل عن احلزب الشيوعي الفلسطيني، ومروان 

الكفارنة ممثاًل عن اجلبهة الشعبية. 57
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فإن  شهادته،  في  األشقر  ذكره  ما  ووفق 

الغاية األساسية لتشكيل هذا اإلطار التنسيقي 

عالي املستوى، إلى جانب قضايا العمل الوطني 

الوطنية  احلركة  لضمان سيطرة  كانت  العامة، 

الفلسطينية على االحتاد العام لنقابات العمال، 

الذي كان في حينه خارج سيطرة منظمة التحرير 

قيادته  رأس  على  تقف  كان  إذ  الفلسطينية، 

املتمثل  اجلسم  خارج  من  تقليدية  شخصيات 

بالقوى الوطنية املختلفة، األمر الذي جنحت فيه 

العام 1985، حيث  الوطنية في أواخر  احلركة 

على شخص  غزة  في  الوطنية  احلركة  توافقت 

راسم البياري كرئيس حلركة الشبيبة العمالية، 

فيما توافقت احلركة الوطنية في الضفة الغربية 

في  العمالية  الشبيبة  لكتلة  رئيس  اختيار  على 

الضفة الغربية، ومن املفيد هنا اإلشارة إلى أن 

اإلعالن عن هذا القرار في حرم جامعة بيرزيت 

على  الطالبية  احلركة  تأثير  قوة  يعكس  القدمي 

باقي مكونات احلركة الوطنية الفلسطينية.

وبعد اندالع االنتفاضة قررت احلركة الوطنية 

في قطاع غزة اعتبار اإلطار التنسيقي املشار إليه 

أعاله، مبثابة إطار قيادي لالنتفاضة، دون إطالق 

مسمى القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة عليه، 

إذ فضل أعضاء هذا اإلطار القيادي التنسيق مع 

نظرائهم في الضفة الغربية لالتفاق على تسمية 

واحدة تبقي االنتفاضة واحدة موحدة.

النداء رقم  ويضيف األشقر في شهادته إن 

املوحدة  الوطنية  القيادة  باسم  الصادر   )3(

والذي جرت صياغته في الضفة الغربية قد نشر 

في قطاع غزة، األمر الذي يتطابق مع رواية كل 

من اللبدي وشحادة في شهادتيهما املشار إليها 

أبو خوصة  أعاله، وكان األشقر قد حل مكان 

في القيادة الوطنية املوحدة في قطاع غزة إلى 

أن جرى اعتقاله وبقية أعضاء القيادة املوحدة 

النداء رقم )6( في  في قطاع غزة بعد صدور 

مطلع شهر شباط العام 1988.  58

الطالبية  احلركة  أن  أعاله  الشهادات  تظهر 

دور  لها  كان  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في 

منذ  بدقة  األحداث  قراءة  في  ومحوري  بارز 

ما  أن  التقدير  من  مكنها  الذي  األمر  بدايتها، 

يحدث ليس هبة عابرة، وإمنا يحمل في طياته 

الفلسطينية  املواجهة  أمد  من  شحنات ستطيل 

اإلسرائيلية، ولذلك تأسس تقديرهم على أن ما 

يحدث أكبر من قدرتهم على قيادته والسيطرة 

الرغم  على  وذلك  سياسيًا  وتوجيهه  عليه 

الوطنية  احلركة  قيادة  مسؤولية  حتملهم  من 

الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتأسيسًا على ذلك حرصت احلركة الوطنية 

على  أعاله  الشهادات  أظهرت  كما  البداية  منذ 

العمل بسرعة على تشكيل إطار قيادي مركزي 

وأحداثها  االنتفاضة  تنظيم  على  قادر  وموحد 

وإطالة أمدها إلى أن حتقق أهدافها وغاياتها.

امليدانية،  القطاعية  القيادة  صعيد  على  أما 

إقدام احلكم العسكري اإلسرائيلي  فقد ساهم 

الغربية  الضفة  في  اجلامعات  إغالق  على 

وقطاع غزة في عودة الطلبة إلى مدنهم وقراهم 

امتدادات  في  انخراطهم  وسرعة  ومخيماتهم 
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شعبية  جلان  من  وتشكيالتها  الطالبية  أطرهم 

وقوى ضاربة وغيرها من تشكيالت االنتفاضة 

عمر  إطالة  في  ساهم  الذي  األمر  املختلفة، 

الرغم  االنتفاضة بشكل منتظم ومتواصل على 

حرص  التي  الواسعة  االعتقاالت  موجة  من 

لغايات  تنفيذها  على  اإلسرائيلي  اجليش 

إجهاض االنتفاضة وإنهائها.

خاتمة
نهاية  عام  اعتبر   1993 العام  أن  صحيح 

اتفاقية  على  التوقيع  جرى  حني  االنتفاضة، 

أوسلو بني منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة 

أن  ترى  الدراسة  هذه  فإن  إسرائيل،  دولة 

االنتفاضة كعملية تاريخية متراكمة لم تنته في 

على  تأسيسًا  وذلك  أعاله،  إليه  املشار  التاريخ 

حقيقة مفادها، أن ما أنتجته هذه االنتفاضة من 

اتفاقيات وما أسست له هذه االتفاقيات بدورها 

املشهد  في  وفاعلة  قائمة  تزال  ال  حتوالت  من 

السياسي الفلسطيني حتى يومنا هذا.

بعد انقضاء ثالثة عقود على اندالع االنتفاضة، 

التحوالت  هذه  بأن  الفلسطينيني  واعتراف 

تضمنت في طياتها ما يكفي من القرائن الدالة 

في  اإلسرائيلي  االستراتيجي  العقل  على جناح 

خداعهم وتوظيف هذه التحوالت لصناعة وإنتاج 

والتهديدات  التحديات  من  يكفي  ما  وتفعيل 

وتقرير  التحرر  في  الفلسطيني  احللم  لتدمير 

الفلسطينيني  على  يفرض  الذي  األمر  املصير. 

ليس مجرد االكتفاء باستدعاء االنتفاضة كوسيلة 

في  عليهم  يفرض  وإمنا  للفلسطينيني،  منقذة 

للوقوف  االنتفاضة  هذه  أحداث  دراسة  املقابل 

عليهم  تفرض  كما  حكم،  من  تضمنته  ما  على 

تقييم تداعيات أحداثها لغايات اإلجابة عن أسئلة 

مثل: ملاذا جرى ما جرى على النحو الذي جرى 

فيه، وليس سؤال ماذا جرى؟ وماذا كان دورنا 

نحن الفلسطينيني فيما جرى؟ أي ملاذا غبنا أو 

في  الفلسطيني  النجاح  لضمان  وذلك  غيبنا؟ 

توظيف االنتفاضة إذا ما كانت هي احلل خلدمة 

احلرية  في حتقيق  الوطنية  وغاياتهم  مصاحلهم 

واالستقالل، ولكي يضمنوا أن حلمهم لن يسرق 

من جديد ويصبحوا في وطنهم أمواتًا.

ال سيما أن ثقل القرار الفلسطيني قد انتقل 

للداخل الفلسطيني حيث مكانه الطبيعي، وأصبح 

الكل الفلسطيني منخرطًا في االشتباك املباشر 

مع االحتالل ومشروعه، واألهم من ذلك كله، هو 

استراتيجية  اعتماد  على  الفلسطينيني  إجماع 

انتفاضة  تعتبر  التي  السلمية  الشعبية  املقاومة 

احلجارة العام 1987، أحد أهم مناذجها.

تأسيسًا على ذلك تنصح هذه الدراسة بإثارة 

نقاش مجتمعي علني حول ما ورد فيها لتطوير 

قراءات أخرى تصلح للبناء عليها، ثم العمل على 

على  خاصة  األولى  االنتفاضة  افتقدته  ما  بناء 

صعيد املستوى االستراتيجي من حيث تخطيط 

صعيد  وعلى  استراتيجيًا،  الفلسطيني  الفعل 

صعيد  على  ثم  السياسية،  املركزية  القيادة 

صعيد  على  وأخيرًا  املركزية،  امليدانية  القيادة 

القيادة امليدانية القطاعية. 
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حقيقة  جتاهل  عدم  نفسه،  السياق  وفي 

احلركة  تعني  الفلسطينية  الطالبية  احلركة  أن 

الطالبية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 

املناطق  في  وكذلك  الشرقية،  القدس  فيها  مبا 

ثم   ،1948 العام  مناطق  داخل  الفلسطينية 

احلركة الطالبية الفلسطينية بفروعها التي تفوق 

46 فرعًا موزعة حول العالم، كما من الضروري 

عدم إهمال أن الطلبة الثانويني جزء ال يتجزأ من 

احلركة الطالبية الفلسطينية بشكل عام.

يشار عادة للحركة الطالبية بالشريحة الطالبية 

املجتمع  في  الشابة  بالشريحة  أي  اجلامعية، 

التي تتشكل من الفئة العمرية )18-24( سنة، 

وعلى الرغم من وجاهة هذا التصنيف املستند 

إلى معايير قانونية وسوسيولوجية، عالوة على 

على  القدرة  مثل  أخرى  معايير  إلى  استناده 

التعبئة  على  القدرة  وكذلك  الداخلي،  التنظيم 

واحلشد اجلماهيري، والعمل اجلماعي، إضافة 

للتماسك الداخلي وحتديد أهداف مشتركة بني 

أعضاء اجلماعة أو الكتلة الواحدة،  فإن الواقع 

األمر  التصنيف،  هذا  جتاوز  قد  فلسطني  في 

األولى  االنتفاضة  في  جتلياته  أهم  وجد  الذي 

الالفت  من  كان  إذ  الدراسة،  هذه  موضوع 

في  كلها  الفلسطيني  املجتمع  فئات  مشاركة 

سالحها  وأن  األطفال،  ذلك  في  مبا  أحداثها 

األساسي كان احلجر.

الدراسة  هذه  ترى  ذلك،  على  وتأسيسًا 

حيث  ومن  الفلسطينية  الطالبية  احلركة  أن 

العمرية  الفئة  تتعدى حدود  العمري  التصنيف 

املشار إليها أعاله، إذ تتسع لتشمل فئات عمرية 

أصغر سنًا، ترى هذه الدراسة أنها تتكون من 

الفئة العمرية )15-24( سنة.

وفي هذا الشأن، تظهر أرقام اجلهاز املركزي 

لإلحصاء الفلسطيني أن الشريحة العمرية التي 

تتكون من )15-24( سنة، تشكل ما نسبته %21 

من مجموع السكان في فلسطني حتى منتصف 

 1.050.000 يوازي  ما  أي   ،2017 العام 

شخص من املجموع الكلي للسكان في املناطق 

الفلسطينية )الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس( 

حتى نهاية العام املاضي 2017. 61

والتعليم  التربية  وزارة  إحصاءات  تشير 

العالي الفلسطينية إلى أن عدد الطلبة املسجلني 

مؤسسات  في  الدراسة  مقاعد  في  واملنتظمني 

التعليم العالي للعام الدراسي )2017-2016( 

وطالبة،  طالبًا   218.415 مجموعه  ما  بلغ  قد 

موزعني إلى 133.032 طالبة و85.383 طالبًا. 

ذهبت  ما  اعتماد  أن  أعاله  األرقام  وتظهر 

العمري  التصنيف  الدراسة من حيث  إليه هذه 

القوة  الطالبية  احلركة  يجعل  الطالبية،  للحركة 

األكبر في املجتمع القادرة على إحداث التغيير، 

إذا ما جرى إعدادها وتعبئتها لهذا الدور.
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واقع الدور االجتماعي والسياسي للمرأة 

 في االنتفاضة األولى ) انتفاضة الحجارة ( 1987

دكتوراه في فلسفة العالقات الدولية.
 *

د. نادية الدلو*

مع  األيام  هذه  في  كثيرًا  الصورة  تتغير  لم 

حلول الذكرى الثالثني لالنتفاضة األولى 1987، 

فمازال الشعب الفلسطيني يناضل ويقاوم، ولم 

حريته  على  احلصول  سبيل  في  جهدًا  يّدخر 

والتخلص من االحتالل الصهيوني املدعوم من 

اجلانب األميركي مبختلف أنواع الدعم. 

واسعة  قطاعات  االنتفاضة  هذه  في  شاركت 

من الشعب الفلسطيني دعمت فعاليات االنتفاضة 

ماديًا ومعنويًا، فكان شعب فلسطني عبارة عن روح 

وكان  طاقته.  كل حسب  لالحتالل  مقاومة  واحدة 

للمرأة نصيب وافر، فقد شاركت في جل فعاليات 

االنتفاضة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، فاملرأة 

هي األم وهي املاضي واحلاضر واملستقبل.

املرأة  واقع  على  الضوء  الدراسة  هذه  تلقي 

الفلسطينية في االنتفاضة األولى-1987 )انتفاضة 

املرأة  دور  على  هنا  التركيز  وسيتم  احلجارة( 

االجتماعي والسياسي في االنتفاضة األولى 1987.

مشكلة الدراسة
فلسطينية  انتفاضة  هي  احلجارة  انتفاضة 

استنكارًا   1987 العام  في  اندلعت  كبرى 

للسياسة الصهيونية الظاملة القائمة على الظلم 

األرزاق  وقطع  احلقوق  وحرمان  والتنكيل 

ومطالبًة  الولد...  وقتل  األرض  ومصادرة 

تاريخيًا  وشرعًا  ُعرفًا  املشروعة  باحلقوق 

الشعب  فئات  فيها  شاركت  ودوليًا،  وقانونيًا 

والرجال،  والنساء  والكبار  الصغار  كلها 

دراسات
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استمرت سنوات وأجبرت االحتالل الصهيوني 

القمعية  العسكرية  السياسة  عن  التراجع  على 

واللجوء إلى املفاوضات السلمية التي أدت إلى 

الوطنية  السلطة  وإقامة  أوسلو،  اتفاقية  عقد 

الفلسطيني  الشعب  خاللها  سطر  الفلسطينية. 

أروع صور الصمود والتحدي واملقاومة واللحمة 

واملرأة  الصغير  يساند  الكبير  كان  والوحدة، 

الصهيوني  االحتالل  أن  إال  الرجل،  تشارك 

الصورة  هذه  تشويه  حاول  الغربي  واإلعالم 

املشاركة  بتحجيم  الشعبية  وامللحمة  الوحدوية 

الشعبية عامة ومشاركة املرأة خاصة، بقصرها 

على الدور اإلجنابي للمرأة باعتبارها أم الشهيد 

أو زوجة األسير أو أخت اجلريح فقط، فجاءت 

هذه الدراسة لنقل جانب من الصورة احلقيقية 

ملشاركة املرأة الفاعلة في االنتفاضة.

السؤال  في  الدراسة  مشكلة  تتحدد 

املرأة  لعبته  الذي  الدور  ما  اآلتي:  الرئيس 

االنتفاضة  احلجارة(  )انتفاضة  في  الفلسطينية 

األولى )1987 - 1993(؟

لإلجابة عن هذا السؤال البد من اإلجابة عن 

األسئلة الفرعية اآلتية:

املرأة  لعبته  الذي  االجتماعي  الدور  ما   -

احلجارة  انتفاضة  خالل  الفلسطينية 

-االنتفاضة األولى - )1987 -1993(؟

املرأة  لعبته  الذي  السياسي  الدور  ما   -

 - احلجارة  انتفاضة  خالل  الفلسطينية 

االنتفاضة األولى - )1987 - 1993(؟

ما أهمية مشاركة املرأة في انتفاضة احلجارة   -

من خالل دوريها االجتماعي والسياسي؟

ما التحديات التي واجهت املرأة الفلسطينية   -

أثناء قيامها بأدوارها خالل االنتفاضة؟

النضال  في  الفلسطينية  المرأة  دور 
)الجانب االجتماعي(

كانت املرأة الفلسطينية ومازالت عماد املجتمع 

املربية،  واملعلمة  احلاضنة،  األم  فهي  وبانيته، 

واحملامية  البانية،  واملهندسة  املعاجلة،  والطبيبة 

لألرض،  احلامية  واملزارعة  حقوقه،  عن  املدافعة 

وتقوم  جانبه  إلى  تقف  وتسنده،  الرجل  تشارك 

بدورها االجتماعي راعية لألسرة وبانية لالقتصاد.

السابقة  العهود  في  احلال  هو  ومثلما 

االجتماعي  دورها  الفلسطينية  املرأة  مارست 

األسرة  ورعاية  البقاء  أجل  من  )اإلجنابي(، 

الدور نشاطًا إجنابيًا من  واملجتمع، ويعد هذا 

ناحية، ومحافظًا على النسل والبقاء للفلسطيني 

مهمة  الدور  هذا  ويستدعي  أخرى،  ناحية  من 

تربية األطفال، وإعداد الطعام، وصيانة املنزل، 

والتعليم، والرعاية الصحية.

عالوة على ما سبق، تعمل املرأة على مساندة 

الرجل والوقوف إلى جانبه يدًا بيد من أجل مواجهة 

الشدائد وحتديات احلياة، وحتمل الصعوبات، وأهم 

الفلسطيني،  الشعب  واجهت  التي  التحديات  تلك 

وقتل  األرض  سلب  الذي  الصهيوني  االحتالل 

مقاومًا،  الرجل  فهب  والشجر،  واحلجر  اإلنسان 

وهبت املرأة مساندة داعمة ومقاومة.
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االنتفاضة  احلجارة  انتفاضة  اشتعال  مع 

الفلسطينية األولى عام 1987م، اتسع دور املرأة 

فتنوعت  املعتادة،  دائرته  من  ليخرج  االجتماعي 

من  ساهمت  والتي  االجتماعية  املرأة  مشاركة 

املستوى  على  احلجارة  انتفاضة  في  خاللها 

الفردي واجلماعي، العفوي واملنظم، ما أسهم في 

تغيير النظرة االجتماعية النمطية للمرأة، فبعد أن 

ُأمًا  ُأما ترعى األطفال وتربيهم، أصبحت  كانت 

للشهيد واألسير واجلريح، ترضع صغارها حب 

الوطن، وتزرع في نفوس شبابها االنتماء للوطن، 

وجتهزهم لفداء الوطن واالستشهاد في سبيله.

جتلى ذلك واضحًا بقيامها بالزيارات التضامنية 

ألسر اجلرحى واألسرى والشهداء، بهدف التأطير 

وتقدمي  واملعنوية،  االجتماعية  واملساندة  والتوعية 

األولي،  اإلسعاف  كخدمات  اإلغاثية،  اخلدمات 

الشهداء  وأسر  للجرحى  الالزمة  األدوية  وتوفير 

في  ملشاركتها  باإلضافة  املرضى،  من  واألسرى 

للمنـاطق  الطعام  بتوفير  واإلغاثة  التموين  جلان 

جلمع  تطوعية  بحمالت  قامت  كما  احملاصرة، 

احملتاجني  إلى  وإيصالها  واملساعدات  التبرعات 

واألسر املنكوبة واملقاومني لتعزيز صمودهم.

لم يقتصر دور املرأة االجتماعي على اجلانب 

اإلجنابي واإلغاثي فحسب، وإمنا شمل، أيضًا، 

املرأة  فقد ساهمت  والتثقيفي،  التعليمي  اجلانب 

التثقيفية  واحملاضرات  الندوات  تنظيم  في 

والتوعوية، واملشاركة بحضورها، وزيارة رياض 

وتقدمي  مناهجها،  ومتابعة  واملدارس  األطفال 

التعليمية  للمؤسسات  واملعنوي  املادي  الدعم 

الوطني  االنتماء  لتعزيز  واملنتفعني من خدماتها؛ 

في نفوس الطلبة وبث روح املقاومة والثبات فيهم.

إنشاء  في  أيضًا،  النسائية،  األطر  نشطت 

الكثير من املشاريع التعاونية في املناطق املختلفة 

نشر  على  وعملت  الغربية،  الضفة  في  خاصة 

أفكارها االجتماعية بهدف حترير املرأة واملساعدة 

على إخراجها من خضم األعمال املنزلية املتعددة 

في  االشتراك  أو  والوطني،  اخلارجي  للعمل 

املعارض والبازارات لعرض تلك املنتجات، وكثيرًا 

ما كانت األطر احلزبية تقيم مثل هذه املعارض، 

فقامت املرأة من خالل هذه املشاريع بإنتاج الكثير 

ومن  الغذائية  كاملواد  اإلنتاجية  األصناف  من 

بينها املعجنات، واملربيات، وغذاء الطفل وجتفيف 

اخلضروات، عالوة على  املشغوالت النسيجية مثل 

ساهم  ما  املالبس...  وصناعة  واحلياكة  التطريز 

في حتسني الوضع االقتصادي لألسر من خالل 

حتول املرأة من فرد مستهلك إلى ُمنتج معيل.

بذاته،  قائم  مستقل  فرد  الفلسطينية  املرأة 

من خالل  فيه  وتؤثر  املجتمع  تتأثر مبا يصيب 

ومجتمعها  أسرتها  جتاه  مبسؤولياتها  قيامها 

ووطنها ومشاركتها الفاعلة اإليجابية في كل ما 

سبق، فلم تعد كائنًا سلبيًا متلقيًا تابعًا لآلخر.

النضال  الفلسطينية في  المرأة  دور 

)الجانب السياسي(
لم يكن دور املرأة الفلسطينية في املجتمع وليد 

انتفاضة احلجارة فحسب، فهو متجذر في تاريخ 

بدءًا  األولى،  عهوده  منذ  الفلسطيني  النضال 



105

البريطاني مرورًا مبواجهة  مبواجهة االستعمار 

التهويدي،  الصهيوني  البريطاني  املشروع 

ووصواًل إلى مقاومة االحتالل الصهيوني، وكانت 

ذروته في انتفاضة احلجارة عـام 1987 والتي 

كانت نشاطًا شعبيًا شاركت فيه فئات الشـعب 

الفلسـطيني املختلفة رجـااًل ونسـاء بفاعلية على 

والكفاحية  واالقتصادية  السياسية  األصعدة 

واالجتماعية والثقافية كافة.

تطور أداء املرأة الفلسطينية الوطني النضالي 

في  بفعالية  فشاركت  االنتفاضة،  سنوات  خالل 

مظاهرها  في  كافة  األصعدة  على  االنتفاضة 

وأشكالها ووسائلها ومجاالتها من خالل مشاركتها 

واحتادات  اجلامعية  الطلبة  مجالس  احتادات  في 

الفعلية  امليدانية  للمشاركة  باإلضافة  املرأة، 

والصدامات  املظاهرات  في  الرجل  جانب  إلى 

االحتالل  قوات  مع  الفعلية  واالشتباكات 

على  فعليـة  تغييـرات  إلى  أدى  مما  الصهيوني، 

صعيد وعي املرأة ودورها السياسي واالجتماعي 

مجمل  السياسي  باجلانب  ونعني  واالقتصادي. 

املرأة  بها  ساهمت  التي  النسائية  األنشطة 

واجلماهيري،  السياسي  الطابع  ذات  الفلسطينية 

مظاهرات  من  اليومية  االنتفاضية  كالفعاليات 

واعتصامات وتشكيل اللجان الشعبية واملسيرات 

وتشييع الشهداء وقيادة االنتفاضة ككل.

ظهر الدور السياسي للمرأة  

الفلسطينية في انتفاضة احلجارة كما يلي:

لم يقتصر دور املرأة على الدور االجتماعي 

فحسب، وإمنا امتد دورها إلى األصعدة كافة، 

فكما برز دورها االجتماعي، فقد كان لها دور 

سياسي بارز، أيضًا في انتفاضة احلجارة دقت 

فانخرطت  واالستقالل،  احلرية  أبواب  خالله 

ثائرة  فكانت  واملقاومة،  النضال  ساحة  في 

املقاومة  مجاالت  مختلف  في  للثوار  ومساندة 

الثقافية والسياسية والعسكرية، فكانت املناضلة 

الصنديدة، والقائدة احملنكة واجلريحة الصابرة، 

واألسيرة الصامدة، والشهيدة اخلالدة الطاهرة، 

والالجئة احلاملة بالعودة.

املسلح  العمل  في  الفتيات  بعض  شاركت 

لالنتفاضة،  األخيرة  األشهر  في  ظهر  الذي 

أمام  صامتة  الفلسطينية  املرأة  تقف  لم  حيث 

في  بفعالية  شاركت  فقد  االحتالل،  جرائم 

وإلى جانب ذلك شهدت  النضال كافة.  أشكال 

احلركة الطالبية في اجلامعات الفلسطينية خالل 

االنتفاضة دورًا مهمًا  سواء في األطر الطالبية 

أو من خالل التمثيل في مجالس الطلبة. 

دورها  خالل  الفلسطينية  املرأة  أسهمت 

الصهيوني  املخطط  إفشال  في  السياسي 

الهادف للقضاء على االنتفاضة الباسلة باتباع 

املخيمات  بإمداد  فقامت  التجويع،  سياسة 

الذي ساهم  األمر  واحلليب،  باخلبز  احملاصرة 

الفلسطيني،  الشعب  في صمود  مباشر  بشكل 

الكهرباء  لقطع  الصهيوني  االحتالل  دفع  مما 

املرأة  فشيدت  واملخيمات،  القرى  عن  والغاز 

اخلبز  لتجهيز  الطني(  )فرن  الطبيعية  األفران 

وإعداد الطعام لألسر والثوار املقاومني.

كانت املرأة، أيضًا، حامية للمشروع النضالي 

واملقاومني  للثوار  تخليصها  خالل  له،  وحاضنة 
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الفلسطينيني من أيدي جنود االحتالل، كما أن 

املعتقلني  من  العديد  بتهريب  قمن  منهن  العديد 

لهن.  أشقاء  أو  كأبناٍء  منازلهن  في  وإيوائهم 

في  بارز  حقيقي  ثوري  دور  للمرأة  كان  كذلك 

االنتفاضة، متثل في قذف احلجارة واالشتباك 

الزجاجات  وإلقاء  االحتالل،  جنود  مع  باأليدي 

احلارقة، واالنخراط بقوة كبيرة في التظاهرات 

االحتجاجية  واالعتصامات  واإلضرابات 

والدبابات  السامة  الغازات  متحدية  الصامتة، 

والرصاص، وقّدمت فلذات أكبادها واألجنة في 

والنصر  االستقالل  درب  على  شهداء  بطونها 

جراء استنشاق الغازات السامة أو االستشهاد 

أو الضرب على أيدي جنود االحتالل.

انتماء املرأة الفلسطينية لألحزاب واحلركات 

السياسية مكنها من القيام بدور بارز في دعم 

القضية ونقلها من الساحة احمللية إلى الساحة 

األطر  معظم  في  املرأة  شاركت  فقد  العاملية، 

الطالبية والنسائية ومتّثل ذلك في احتاد املرأة 

الداخل واخلارج، فقد شاركت  الفلسطينية في 

احمللية  املؤمترات  حضور  في  النسائية  األطر 

وجهة  عرض  جرى  خاللها  من  والتي  والعاملية 

نظر املرأة الفلسطينية من القضايا السياسية، 

القمعية  وسياساته  االحتالل  وفضح ممارسات 

جتاه املرأة الفلسطينية وأبناء شعبها. 

خالل  الوطني  الفلسطينية  املرأة  نشاط  ازداد 

االنتفاضة سواء على املستوى الفردي أو اجلماعي 

في  املرأة  ملشاركة  وكان  املؤسسات،  عبر  أو 

وعربيًا  محليًا  االنتشار  واسع  صدى  االنتفاضة 

وعامليًا. ولم يقتصر دور املرأة على ذلك فحسب، 

فقد كان لها دور مهم في املقاومة الثقافية من خالل 

توعية املرأة الفلسطينية بحقوقها السياسية ودورها 

واملنشورات.  الندوات  تنظيم  عبر  االنتفاضة  في 

التي  اإلسرائيلية  القمعية  لإلجراءات  كان  كما 

اتبعت ضد النساء الفلسطينيات ومؤسساتهن أثر 

كبير على ازدياد إصرارهن على مقاومة االحتالل 

الصهيوني، وفي الوقت نفسه اإلعالء من صورتهن 

كنساء مناضالت صابرات، فهذه جريحة أو أسيرة 

أو ُمجهَضة أو شهيدة، وهناك من هي أم شهيد أو 

زوجة أسير أو أخت مطارد، وعالوة على ذلك كله 

فهي فلسطينية.

برامج  إجناح  في  أيضًا،  املرأة،  ساهمت 

فعندما  لالنتفاضة  املوحدة  القيادة  نداءات 

معظم  في  الفلسطينية  األعالم  رفع  مثاًل  طلبت 

أيام االنتفاضة، جلأت املرأة إلى توفير القماش 

وهي  طويلة  ساعات  ووقفت  األربعة،  بألوانه 

تخيط راية العزة والنصر، علم فلسطني، وزودت 

من  مختلفة  وأحجام  كبيرة  بكميات  املناضلني 

األعالم الفلسطينية لترفرف في كل موقع، معلنة 

أن فلسطني حرة عربية.

حركة  قيام  في  النضالي  املرأة  دور  أسهم 

من  مهمًا  جزءًا  شكلت  وقوية  نشطة  نسائية 

النضال الوطني.

أهمية دور المرأة الفلسطينية
في انتفاضة الحجارة وتجلياته

املرأة  لعبته  الذي  الفاعل  للدور  كان  لقد 

في  كبير  أثر  احلجارة  انتفاضة  في  الفلسطينية 

والتي  املرأة  السلبية جتاه  النمطية  النظرة  تغيير 
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حتصرها في اإلجناب ورعاية األبناء، األمر الذي 

أزال الفوارق الشكلية بني املرأة والرجل في العمل 

ومتقدمًا  بارزًا  دورًا  للمرأة  وأعطى  اجلماهيري 

فيه، مما ساهم في بلورة وعي جديد لدى املرأة 

يتعلق  فيما  عام،  بشكل  واملجتمع  خاص  بشكل 

دورها  تفعيل  إلى  الهادف  املجتمعي  املرأة  بدور 

مببدأ  يفي  دميوقراطي  مدني  مجتمع  بناء  في 

املساواة وتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء.

احلجارة  انتفاضة  في  املرأة  ملشاركة  كان   

االجتماعية  وخاصة  األصعدة  مختلف  على 

والسياسية دور مهم في إفشال سياسة التجهيل 

التي اعتمدها االحتالل الصهيوني لزعزعة البنية 

التحتية لالنتفاضة، وذلك بنشر التعليم الشعبي 

بني أبناء الشعب الفلسطيني.

من  االنتفاضة  في  املرأة  ملشاركة  كان  كما 

فاعل  أثر  والسياسي  االجتماعي  دوريها  خالل 

في استمرار االنتفاضة، فقد عملت على إفشال 

سياسات االحتالل القمعية. فبعد محاولة فرض 

دورها  وحصر  الفلسطينية  املرأة  على  قيود 

فلسطني  فتيات  خرجت  االجتماعية،  باألعمال 

القيود،  هذه  من  أنفسهن  لتحرير  الشارع  إلى 

فتحرير فلسطني عملية تشمل التحرر من الظلم 

بينها  ومن  الشعب  فئات  جميع  على  الواقع 

الظهور  إلى  املرأة  فعودة  وبالتالي  النساء، 

ملن  أثبتت  املواجهات  في  األولى  الصفوف  في 

للمشاركة  غير مؤهلة  املرأة  أن  لفكرة  يروجون 

في محاربة العدو أنهم على خطأ.

قبل  النسائية  التنظيمية  لألطر  وكان 

مميزة  حالة  إعطاء  في  رئيس  دور  االنتفاضة 

شهورها  في  وخاصة  االنتفاضة  في  للمرأة 

األولى، ومما زاد من تطوير هذه احلالة مرونة 

تنظيماتها  وانتشار  النسائية،  احلركة  برامج 

دور  تلعب  أن  تقبل  فلم  املناطق،  مختلف  في 

الظهير املساند كما جرت العادة في احلركات 

مختلف  في  أيضًا،  ساهمت،  وإمنا  النضالية، 

فعاليات  في  رائدة  وكانت  االنتفاضة،  فعاليات 

من  العديد  في  انفردت  إنها  قيل  فقد  كثيرة، 

واعُتقلت.  وُجرحت  باحلجارة  قاتلت  الفعاليات، 

وظهر حضور املرأة الفلسطينية في االنتفاضة 

في  عاماًل  تنظيماتها  وكانت  واضحًا  األولى 

الضغط على االحتالل الصهيوني.

في  للمرأة  الفاعلة  املشاركة  أثر  على 

عن  الكف  من  البد  كان  األولى،  االنتفاضة 

التعامل مع مشاركة املرأة السياسية على أنها 

مجرد صورة شكلية تزين املؤمترات والفعاليات 

الوصول  من  املرأة  وبالتالي متكني  السياسية، 

للمواقع القيادية واملشاركة احلقيقية في احلياة 

وتعزيز  القرار،  صنع  وعمليات  السياسية 

مكانتها في املجتمع

الفلسطينية  المرأة  واجهت  التي  التحديات 

خالل مشاركتها في انتفاضة الحجارة 1987
تعّرضت املرأة الفلسطينية خالل االنتفاضة   -

واجلرح  والتعذيب  االعتقال  إلى  األولى 

واإلبعاد مثلها مثل الرجل متامًا.

اإلعالمي  التعتيم  خالل  من  النفسية  احلرب   -

تظهر  فلم  املرأة،  أدوار  شأن  من  والتقليل 

ألن  كاملة  الفاعلة  املرأة  مشاركة  حقيقة 
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على  اإلعالمي  حصاره  فرض  االحتالل 

الدور  أن  إال  احلقائق،  دفن  محاواًل  دورها 

العظيم للمرأة الفلسطينية كان أحد العوامل 

الفاعلة واألساسية في استمرار االنتفاضة.

االستهانة مبشاعر املرأة والتشكيك بدورها   -

بأنها  الغربي  اإلعالم  اتهمها  حيث  كأم، 

تدفع أوالدها إلى املوت وذلك من خالل عدم 

منعها إياهم من التظاهر ورشق احلجارة.

-  حصر دور املرأة الفلسطينية بأم شهيد في 

اإلعالم الغربي وعدم إظهارها في الصف 

األول كمناضلة ومقاِومة.

سنوات  خالل  الفلسطينية  املرأة  تعّرضت   -

انتفاضة احلجارة 1987-1993 إلى شتى 

القمع، ومتثل ذلك في ازدياد حجم  أشكال 

االعتقاالت في صفوف النساء الفلسطينيات.

ضعف دور اإلعالم العربي جتاه املرأة العربية،   -

واالجتاهات  األفكار  تغيير  ميكن  خالله  فمن 

الفعالة  األدوار  وإبراز  املرأة،  نحو  التقليدية 

للنساء الرياديات واملبدعات في املجتمع.

سوء فهم مكانة املرأة ودورها الذي كفلته   -

الشرائع السماوية والقوانني في الكثير من 

املجتمعات العربية.

واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  تدهور   -

ظلم  من  تعانيه  مما  يزيد  مما  والسياسية 

تدني  إلى  الدراسات  تشير  حيث  وتهميش، 

الفلسطيني  املجتمع  في  العاملة  املرأة  نسبة 

عن  الناجمة  السياسية  الظروف  بسبب 

املتمثلة  الصهيوني  االحتالل  إجراءات 

باحلواجز العسكرية، وعزل املدن الفلسطينية، 

وتضييق اخلناق على االقتصاد الفلسطيني، 

في  العمل  من  الفلسطينيني  العمال  ومنع 

الداخل، مما أدى النتشار البطالة بني الرجال 

والنساء وندرة فرص العمل املتاحة للمرأة.

لم يكن االعتقال أو الضرب أو اجلرح أو   -

الشهادة فقط ما تواجهه املرأة الفلسطينية 

االنتفاضة،  فعاليات  في  مشاركتها  خالل 

فقد واجهت حربًا دميغرافية مبرمجة هدفها 

احلد من التكاثر والوجود الفلسطيني.

الفلسطينية  املرأة  له  الرغم مما تعرضت  على 

من حتديات جسام فإنها واجهت الضغوط بصالبة 

نفسية عالية متسلحة باإلميان والصبر والوطنية، 

كعضو  بفاعلية  بدورها  القيام  على  أعانها  ما 

مشارك فاعل في املجتمع يؤثر ويتأثر مبا فيه.

الخالصة 
مستمرة  الفلسطيني  النضال  مسيرة  مازالت 

الساعي  يومنا هذا ضد االحتالل الصهيوني  إلى 

اإلنسان،  وقتل  األرض  وتهويد  القضية  محو  إلى 

ومازال الشعب الفلسطيني صامدًا متمسكًا بثوابته 

الوطنية بجناحيه الرجل واملرأة على حد سواء.

ما بني االنتفاضة األولى - انتفاضة احلجارة- 

واالنتفاضة الثالثة انتفاضة القدس كان ومازال 

للمرأة دور فاعل في املسيرة النضالية مبشاركتها 

في االنتفاضات املتتالية والهبات الشعبية، وظهر 

قرار  بعد  ما  األخيرة  األحداث  في  جليًا  ذلك 

الرئيس األميركي ترامب اعتبار القدس عاصمة 

الفلسطينية  املرأة  به  لدولة إسرائيل، وما قامت 

من فعاليات ضد هذا القرار الظالم.
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لهذا  املرأة  املرأة جليًا خالل رفض  دور  ظهر 

في  مبشاركتها  وتاريخيًا  قانونيًا  الباطل  القرار 

املسجد  حول  والرباط  االحتجاجية،  املسيرات 

الفلسطيني  النضال  الذي يعتبر بوصلة  األقصى 

جنبًا إلى جنب مع الرجل، األمر الذي كان له أثر 

في تعزيز قيم الوحدة الوطنية وحتول الكثير من 

القيم االجتماعية إلى قيم وطنية، وهذا رّسخ وجود 

املرأة في املجتمع كجزء أصيل ال ميكن االستغناء 

هذه  كل  والظروف،  األحوال  مختلف  في  عنه 

اإلجنازات والتحوالت االجتماعية والوطنية، والتي 

باالنتفاضة  مرورًا  األولى  االنتفاضة  خالل  متت 

انتفاضة  الثالثة  االنتفاضة  إلى  وصواًل  الثانية 

لوال  بالفعل  وتتعزز  لتنجح  تكن  لم  والتي  القدس 

الدور الفّعال الذي لعبته املرأة الفلسطينية خاللها. 

فجميع أطياف املجتمع وفئاته يقعون حتت براثن 

االحتالل وحصاره وهمجيته.

ومن هنا لم يعد التعامل مع املرأة على أنها 

مجرد صورة شكلية تزين املؤمترات والفعاليات 

السياسية أمرًا مقبواًل.

في  وفعااًل  حيويًا  دورًا  ومازالت  املرأة  لعبت 

املجتمع باعتبارها اللبنة األساسية فيه، فهي من 

عن  ليدافعوا  األجيال  وحتمي  وتعلم  وتربي  تلد 

قضيتهم ويصنعوا مستقباًل واعدًا لشعب حر على 

أرض مستقلة ذات سيادة، مبشاركتها ومساندتها 

لن  الدور  هذا  املرأة  تؤدي  أن  دون  ومن  إياهم، 

تسير عجلة احلياة بصورتها الصحيحة واملتوازنة.

واإليجابية  املهمة  األدوار  حصر  ميكن  ال 

انتفاضة احلجارة من خالل  في  للمرأة  والفعالة 

وتعلم  وتربي  تنجب  فاملرأة  قصيرة،  دراسة 

خارج  وتعمل  وبيتها،  وزوجها  أطفالها  وترعى 

ومحامية  طبيبة  فنراها  الزوج،  ملساعدة  املنزل 

وهناك  وممرضة،  ومزارعة  ومهندسة  ومعلمة 

املقاومة، فهناك أسيرة وجريحة وشهيدة، وغيرها 

خاللها  من  تسعى  التي  السامية  األدوار  من 

ما  االحتالل،  براثن  من  وحتريره  وطنها  خلدمة 

املرأة ومنحها حقوقها  إلى ضرورة متكني  يدعو 

في  للمشاركة  أمامها  الفرصة  وإتاحة  كافة، 

مهمًا  عنصرًا  باعتباره  السياسي  القرار  اتخاذ 

من عناصر التنمية الشاملة في املجتمع.
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السياق االقتصادي الشتعال انتفاضة الحجارة 

كاتب وباحث.
 *

محمود أبو شنب *

المقدمة
يستذكر الفلسطينيون، في التاسع من كانون 

االنتفاضة  انطالق  ذكرى  عام،  كل  من  األول 

ذاكرتهم  وتأخذهم   ،1987 العام  في  األولى 

عايشوها  التي  األحداث  سجالت  إلى  الوطنية 

آنذاك، والشرارة التي أشعلت االنتفاضة فتيلها 

والتحوالت التي طرأت على املشهد الفلسطيني 

بعد أن خمدت نيرانها. فاالنتفاضة في بداياتها 

ُولد بعد مخاض  كانت تعبيرًا جماهيريًا عفويًا 

االنطالقة  قبيل  الفلسطينيون  عايشه  عسير 

بفعل سياسات االحتالل اإلسرائيلي وإجراءاته 

القائمة على ممارسة أبشع صور القمع والقهر 

الوطنية  الهوية  معالم  طمس  بغية  والتعذيب؛ 

باإلضافة  أرضه،  عن  الفلسطيني  وسلخ 

اجلانبني  في  تتمثل  جديدة  حقائق  خلق  إلى 

االقتصادي واالستيطاني، من شأنها التأسيس 

"لتبعية كولونيالية" 1 تقّوض طموح الفلسطيني 

في إقامة دولته أو املطالبة بحقوقه.

صدم  بعد  االنتفاضة  فتيل  اشتعال  جاء 

فلسطينيتني  سيارتني  عمدًا  إسرائيلية  شاحنة 

قطاع  في  جباليا  مخيم  من  عمااًل  تقاّلن  كانتا 

غزة، ما أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيني وجرح 

تسعة آخرين  سبقت هذا احلادث أسباب عميقة 

دفعت املواطنني إلى االنتفاض في وجه احملتل 

ووضع حد حلالة املرارة واملعاناة التي يكابدونها 

جراء سياسات االحتالل اإلسرائيلي، مع األخذ 

على  للحفاظ  الصراع  عامل  أن  االعتبار  بعني 

دراسات
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مع  الصراع  دميومة  في  ثابت  الوطنية  الهوية 

موضوعية  أسباب  توافر  على  عالوًة  احملتل، 

خاصة  واإلحباط،  اليأس  من  حلالة  أسست 

يستدعي  الذي  األمر  االقتصادي؛  اجلانب  في 

الوقوف على الظروف االقتصادية وأثرها على 

املواطنني قبل اندالع االنتفاضة الشعبية.2      

فكفكة البناء االقتصادي
أدوات  أهم  من  االقتصادي  العامل  يعتبر 

التحكم التي متارسها الدول بغية حتقيق أهدافها 

عوضًا عن التدخل العسكري، وهي من الوسائل 

بالواقع  للقبول  الشعوب  ترويض  في  تتبع  التي 

"احلركات  فإن  لذلك  به،  التي حتيط  واملتغيرات 

بعد  قامت  التي  العميقة  االجتماعية  والثورات 

مفاجئة، متت- وهبوط  وتراجع  انتكاس  حاالت 

إلى ذلك جيمس ديفس- بعد مراحل  كما ذهب 

البنى  وتطور  اآلمال  وارتفاع  االنتعاش  من 

االجتماعية والسياسية واالقتصادية، وأدى فيها 

االنتكاس املفاجئ في وضع القضية الفلسطينية 

بعد تكرار حاالت ارتفاع اآلمال )1982-1968( 

إلى احتقان الوضع ونشوء االنتفاضة الكبرى". 3

يقول الكاتب عمر الغول في حديثه عن حالة 

األحداث،  رحم  من  تنبثق  الثورة  "إن  الثورة 

وبشاعة  مرارة  من  األلم،  قساوة  شظف  من 

أو  للطبقة احلاكمة  الدونية  املمارسات  وهمجية 

عن  البحث  من  واجلشع،  املستبد  لالستعمار 

الذات الطبقية أو القومية املنتهكة واملستلبة من 

اآلخرين، من السعي للخروج من دائرة التابعية 

مع  والتجاوب  التوافق  من  االستقالل،  نحو 

متطلبات وقوانني املادية التاريخية ضمن شروط 

والقوى  القائم  الصراع  وطبيعة  املعطى  الواقع 

االجتماعية املنخرطة فيه". 4

سعت دولة االحتالل إلى إجراء عمليات تطبيع 

املشروع  في  ودمجه  الفلسطيني  املواطن  مع 

احلياة  في  االنغماس  نحو  ودفعه  الصهيوني 

املصطنعة آنذاك وخاصة في السبعينيات، بحيث 

االهتمام  بأهمية  القناعة  املواطن  لدى  تتولد 

دون  واالجتماعية  االقتصادية  حياته  بتحسني 

االكتراث مبسعى احملتل األساسي نحو ابتالع 

مزيد من األراضي وتكريس التبعية من أجل تنفيذ 

املسعى  هذا  أن  إال  الكبرى،  إسرائيل  مشروع 

الذي ارتكز إلى العامل االقتصادي فشل في كبح 

جماح التفكير الفلسطيني في النضال والتطلع 

نحو احلرية، إذا أخذنا بعني االعتبار "أن نسبة 

في  غزة  قطاع  عرفها  التي  االقتصادي  النمو 

السبعينيات بلغت 8.4% من الزيادة في الناجت 

احمللي اخلام، والتي استمدت بصورة أساسية 

من األجور التي تقاضاها 30.000 عامل مياوم 

كانوا يشتغلون في إسرائيل ومن احلواالت التي 

كان يرسلها الفلسطينيون العاملون في اخلليج 

)نحو ثلث الناجت احمللي اخلام( ال من أي زيادة 

ناجمة عن النمو االقتصادي احمللي". 5

على  املادية  الوقائع  خلق  سياسة  شكلت 

األرض من استيطان، ودمج اقتصادي وتفتيت 

اجتماعي ونفي سياسي - والتي اعتمدها حزب 

الدفاع  وزير  دايان"  "موشيه  وبالتحديد  العمل 
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اإلسرائيلي إلى جانب "سياسة اجلسور املفتوحة" 

اإلسرائيلية  احلكومات  سياسات  مبجملها   -

أوسلو،  اتفاق  وحتى  احلني  ذلك  منذ  املتعاقبة 

السياسي  القاموس  عليه في  حيال ما اصطلح 

اإلسرائيلي بـ"املناطق" أي الضفة والقطاع." 6

أنشئت بإشراف ديان "البنى التحتية لالستيطان 

ومرتفعات  الغربية  الضفة  في  الواسع  اليهودي 

إلحلاق  االقتصادية  األسس  وأرسيت  اجلوالن، 

االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي. تلك 

هي الوقائع التي "استجرأت" إسرائيل على إقامتها 

والتي مكنت دايان من أن يتحول إلى واقع".7 

اإلسرائيلي  االحتالل  استراتيجية  ارتكزت 

في  االقتصادية  الدورة  "تعطيل  على  وإجراءاته 

الضفة والقطاع، وإحداث خلل هيكلي وقطاعي 

في بناها االقتصادية، جلعل انسالخ االقتصاد 

غير  اإلسرائيلي  االقتصاد  عن  الفلسطيني 

هو  السياسات  تلك  أحدثته  ما  وأول  ممكن".8 

اخللل الدائم بني الدخل واإلنتاج، وكذلك اخللل في 

سوق العمل، من خالل إضعاف قدرة االقتصاد 

الفلسطيني على التوظيف احمللي، واحلرص على 

للهّزات  وعرضة  مكشوفًا  االقتصاد  هذا  جعل 

فرضها  التي  االقتصادية  "فالتبعية  اخلارجية. 

االحتالل اإلسرائيلي على االقتصاد الفلسطيني، 

تختلف عن التبعية النمطية التي تبلور مفهومها 

على  نسبيًا  وانسحبت  التقليدي،  باالستعمار 

االحتالل  استخدم  فقد  النامية.  الدول  غالبية 

مصادرة  أولها  أساليب،  عدة  اإلسرائيلي، 

األراضي التي متثل محور التفكير الصهيوني، 

ليس كعامل إنتاج فحسب، وإمنا لتنفيذ االحتالل 

املبرمج للوجود الفلسطيني املنتج.

تدهور القطاعات اإلنتاجية 
االستيالء  نتيجة  الزراعي  القطاع  تدهور 

مساحة  "بلغت  فقد  األراضي،  على  املستمر 

األراضي الفلسطينية، التي صادرتها السلطات 

اإلسرائيلية، في الضفة الغربية، خالل الربعني 

الثاني والثالث من العام 1982 نحو 56.500 

مصادرته  متت  ما  مجموع  ليصبح  دومن، 

وحتى   1967 العام  في  االحتالل  بداية  منذ 

دومنًا،   2.017.178 نحو   1982/9/30

الضفة  مساحة  من   %36.7 نسبته  ما  أي 

الغربية"، 9  "فمن حصة بلغت 36% من اإلنتاج 

احمللي اإلجمالي سنة 1968، هبطت إلى نحو 

الناجم  التأثير  جانب  وإلى   .1983 سنة   %27

القطاع  في  والهجرة  األرض  مصادرة  عن 

بنيوية  تغيرات  شّكل  أثرًا  هناك  فإن  الزراعي، 

في هذا القطاع. تعكس هذه التغيرات، الصورة 

املستقبلية القتصاد املناطق احملتلة عامة، وهي 

ينتج كفايته  بلد زراعي في األساس ال  صورة 

من احلاجات األساسية". 10

على  اإلسرائيلية  اجلمركية  الرسوم  فرضت 

مركز  وأقيم  الضفة  إلى  الداخلة  البضائع 

وخضعت  السفر  جوازات  في  للتدقيق  إسرائيلي 

تدابير  أو  باهظة  جمركية  لرسوم  البضائع  بعض 

إدارية وأمنية مشددة، فوجد التجار الفلسطينيون 

الذين يتاجرون بالسيارات والثالجات واأللبسة أو 

البراغي والعزق )الصواميل( أن املنتجات املصنعة 



114العدد )42(  2018

عبر وكالء إسرائيليني  املستوردة  أو  في إسرائيل 

التي  تلك  من  أقل  بصعوبة  عليها  احلصول  ميكن 

تعترض احلصول عليها عن طريق وكالئها القدامى 

في الضفة الشرقية األردنية. 11

املنشآت  على  جديدة  ضرائب  فرض  أدى 

على  والتكاليف  األعبـاء  زيادة  إلى  االقتـصادية 

االقتصادية  باملنشآت  وإحلاق خسائر  املواطن، 

إنتاج  قيمة  من   %12-%8 "نحـو  بلغت  التي 

أكثر  الزراعي  القطاع  وكان  املنشأة"،12  هذه 

وذلك  تضررًا،  والقطاع  الضفة  اقتصاد  فروع 

األراضي  مصادرة  في  االحتالل  توسع  بسبب 

احملاصيل  ومنافسة  وتعطيشها،  الفلسطينية، 

الفلسطينية،  لنظيرتها  املدعومة  اإلسرائيلية 

من  ذلك  وغير  الزراعية،  اخلدمات  وتردي 

املعوقات. 

املتواصلة،  االستيطان  عمليات  انخفض جراء 

عدد الفالحني، الذين سلبت أراضيهم، ويكفي أن 

القطاع  مساهمة  أن  إلى  ذلك  على  للداللة  نشير 

للمناطق  اإلجمالي  القومي  الدخل  في  الزراعي 

احملتلة، قد انخفضت من 36.4% عام 1969 إلى 

ما نسبته 29% عام 1983، وقد دفع هذا الواقع 

جزءًا كبيرًا من الفالحني الفلسطينيني للتحول إلى 

أعمال مختلفة )بائعني جوالني، حذائني، حمالني، 

سائقني...( في ظروف بالغة الصعوبة والقسوة.

احمللي  اإلنتاج  في  الصناعة  مساهمة  كانت 

إلى  لكنها هبطت  قبل سنة 1967،  اإلجمالي %9 

8% سنة 1986، هذا من دون احملاجر ومعاصر 

الزيتون. بينما تساهم الصناعة بـ42% في الدول 

مثل  النامية،  الدول  في  و%25-%27  املتقدمة، 

في  و%17  العربية،  الدول  في  و%16  أستراليا، 

األردن. 15

يشير تقرير "اليونيدو" إلى أن عدد املؤسسات 

يفوق  )أفلست(  السوق  غادرت  التي  الصناعية 

عدد تلك التي ظهرت أو أقيمت، إذ توقفت عن 

العمل 293 مؤسسة صناعية في الفترة الواقعة 

بني 1979 و1987 وحدها. وإن كان هذا الرقم 

غادرت  التي  املؤسسات  عدد  عن  كشف  قد 

السوق، فإنه لم يكشف طبيعة رأس املال الذي 

كانت توظفه، أو عدد الذين كانت تستخدمهم. 14

االقتصاد  شهدها  التي  التطورات  كانت 

شلت  إذ  كارثية،  االحتالل  ظل  في  الفلسطيني 

الفنادق في مختلف مدن الضفة الغربية، باستثناء 

من  حادة  ملنافسة  فنادقها  تخضع  التي  القدس 

الفنادق اإلسرائيلية، ناهيك عن الدعم الذي تقدمه 

والسياحي  الفندقي  للقطاع  اإلسرائيلية  السلطة 

القطاع  محاصرة  على  يترتب  ولم  هناك.  عامة 

السياحي الفلسطيني شل الفنادق فحسب، وإمنا، 

أيضًا، شل العديد من اخلدمات التي تستفيد منها 

احلركة السياحية في املناطق احملتلة.15

يرى الكاتب عبد القادر ياسني أن عجز اقتصاد 

الضفة والقطاع عن تأمني فرص عمل لكل األيدي 

العاملة أحدث حتوالت اجتماعية تركت بصماتها 

على احلركة السياسية الفلسطينية في محتواها، 

وبرنامجها، وبنيتها. 16

اإلسرائيلي  العسكري  احلكم  سلطات  أغلقت 

الضفة  أرجاء  مختلف  في  العربية  البنوك  جميع 

والقطاع، واستبدلتها بفروع للبنوك اإلسرائيلية، 

التعامل  الفلسطينيني  املواطنني  على  وفرضت 
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بالليرة اإلسرائيلية والشيكل بعد ذلك إلى جانب 

التعامل بالدينار األردني. وعطلت أيضًا عمل غرف 

الريفية  الزراعية  واجلمعيات  والصناعة  التجارة 

الفلسطينية  األسواق  أغرقت  حني  في  بالضفة، 

بالبضائع اإلسرائيلية وفرضت النظام اجلمركي 

جانب  إلى  إسرائيل،  في  به  املعمول  والضريبي 

التجاريني  "الوكالء  من  منط  خلق  على  العمل 

إنتاجية  أمناط  خلق  على  والتركيز  احملليني"، 

استهالكية، واالبتعاد قدر اإلمكان عن أي منشآت 

إنتاجية ذات طابع وطني. وأتبعت سلطات احلكم 

مدن  في  عمل  مكاتب  بافتتاح  ذلك  العسكري 

على  ارتباط  ضباط  يترأسها  والقطاع  الضفة 

عالقة مباشرة بـ"الشاباك" ولهم مطلق الصالحية 

في استصدار تصاريح عمل ودخول إلى مناطق 

"اخلط األخضر" ضمن مقاييس أمنية محددة.17

حققت إستراتيجية الدمج اإلسرائيلية جناحًا 

منقطع النظير لدعاة االحتالل الدائم، حتى أن 

القدس،  في  الصادرة  العربية  الفجر  صحيفة 

االقتصاد  بأن   ،1974 شباط  في  اعترفت 

العربي قد فقد مميزاته وخصائصه، وأحلق بذيل 

االقتصاد اإلسرائيلي وبات محكومًا على تطوره 

بالعجز والشلل. 18

ل وبلورة لحالة السخط 
ّ

تشك
الفلسطيني  االقتصاد  ابتالع  سياسة  أدت 

التمدد  من  الناس  وحرمان  املختلفة  بفروعه 

السكاني، إضافة إلى نشوء جيل جديد عانى من 

يعاني  أزمة  تشكيل  إلى  وعايشها  السلبيات  هذه 

منها الشعب الفلسطيني في ظل االحتالل، فهو في 

وضع معيشي صعب يتعرض حلصار جتاري ومالي 

وتسويقي وضرائبي ذي نتائج وخيمة على حياته، 

أنه  كما  والصحة،  والسكن  التغذية  متس جوانب 

في وضع مادي قمعي يخيم عليه جو من التعذيب 

واالعتقاالت،  واإلبعاد  املنازل  ونسف  اجلسدي 

ووضع معنوي نفسي يتمثل في االحتقار واإلذالل 

في متييز عرقي وديني واقتصادي وثقافي وأمني، 

عالوة على استفزاز املشاعر االجتماعية والدينية 

حالة  املعطيات شكلت  من  وغيرها  األسباب  هذه 

من الغليان واالحتقان الذي انتظر الشرارة ليأخذ 

مسار انفجاره. 19

للغاية،  سيئة  املعيشية  الظروف  كانت 

وتصاعد  اخلدمات،  وتدنت  البطالة،  وانتشرت 

اضطروا  أن  بعد  باإلذالل  الفلسطينيني  شعور 

إسرائيلي  مقاول  بانتظار  يوميًا  لالصطفاف 

يختار القوي منهم للعمل في البناء، فيما سماه 

اللحم".  "سوق  اإلسرائيليني  الصحافيني  أحد 

حصل العمال على أجور أدنى لقاء العمل ذاته 

يدفعون  بينما  إسرائيلي،  عامل  به  قام  لو  فيما 

النتظار  يوميًا  ويضطرون  أكثر،  ضرائب 

التفتيش  نقاط  على  اإلسرائيلي  اجلندي  رحمة 

القرى  أطراف  على  مكان  كل  في  تناثرت  التي 

على  قائمة  برمتها  السياسة  كانت  واملخيمات. 

على  كامل  بشكل  معتمدًا  الفلسطيني  إبقاء 

من  الفلسطينية  البضائع  منعت  فقد  إسرائيل، 

 90 كانت  بينما  اإلسرائيلية  األراضي  دخول 

باملئة من البضائع التي تدخل الضفة والقطاع 

صناعة إسرائيلية.20

فرضت إسرائيل إجراءات على من كان حتت 
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الفلسطينيني،  من  والعشرين  السادسة  سن 

ومنها "أن يبقى في اخلارج مدة ال تقل عن ستة 

األردن  فيما  الغربية،  الضفة  غادر  كلما  أشهر 

تفرض عليهم العودة في مهلة شهر، وجراء ذلك 

نفسه  الفلسطيني  الشباب  من  كامل  جيل  َوجَد 

معتصرًا بصورة متزايدة في إطار قيد اقتصادي 

يثور  قفص،  في  قطًا  حتبس  عندما  يطاق".  ال 

قال  ما  حد  على   - متامًا"  األسد  مثل  ويهتاج 

صاحب معمل صغير في مدينة بيت حلم. 21

 االنفجار قادم والعمال في الطليعة
كتب وزير خارجية إسرائيل األسبق أبا إيبان 

»إّن  االنتفاضة  من  سنة  قبل  أّي   ،1986 عام 

الفلسطينيني يعيشون محرومني من حق التصويت 

أو من حق اختيار من ميثلهم. ليس لديهم أّي سلطة 

على احلكومة التي تتحكم في أوضاعهم املعيشية. 

إنهم يتعّرضون لضغوط وعقوبات ما كان لهم أن 

لن  إّن هذه احلالة  يهودًا،  لو كانوا  لها  يتعّرضوا 

تستمّر دون أن يؤّدي ذلك إلى انفجار«. 22

وقبل ستة أشهر من اندالع االنتفاضة األولى، 

إلى  الكاتب اإلسرائيلي، دافيد غروسمان  سافر 

املناطق احملتلة، وقضى سبعة أسابيع هناك. وكتب 

غروسمان سلسلة حتقيقات ميدانية عن أوضاع 

الفلسطينيني، صدرت في ما بعد في كتاب اسمه 

»الزمن األصفر«، قال فيها »كان واضحًا بالنسبة 

لي أنَّ إناء الضغط سينفجر قريبًا«. 23

التي  الفترة  في  الفلسطيني،  الشارع  شهد 

وروحًا  صامتًا«  »غليانًا  االنتفاضة،  سبقت 

اندفاعية، فقرر الصحافي اإلسرائيلي، يورام بينور 

من )القناة الثانية اليوم(، التخفي بصفة فلسطيني 

والعيش في املناطق احملتلة. قضى بينور فترة ال 

يستهان بها متنقاًل بني إسرائيل واملناطق احملتلة. 

الثانية، كشف عن  للقناة اإلسرائيلية  تقرير  وفي 

في  )اإلسرائيليون(  »قصتنا  بالقول:  الفترة  تلك 

املناطق احملتلة لن تستمر طوياًل«، وتابع: »عالقتنا 

في  غزاوي  بعامل  عالقة  تظل  لن  بالفلسطينيني 

التي  االنتفاضة،  اندلعت  شهور،  بعد  أبيب«.  تل 

تضامنيًا  استقطابًا  وخلقت  اإلسرائيليني  فاجأت 

منقطع النظير. صار رمزها احلجر. 24

كان من بني األهداف التي سعت االنتفاضة 

إلى حتقيقها، تقوية االقتصاد الفلسطيني متهيدًا 

لالنسالخ عن االقتصاد اإلسرائيلي القوي الذي 

الزراعية  بأجنحته  الفلسطيني  االقتصاد  يبتلع 

واخلدمية،  والسياحية  والتجارية  والصناعية 

ووقف فرض الضرائب الباهظة على املواطنني 

إعادة  إلى  باإلضافة  الفلسطينيني،  والتجار 

من  االحتالل  سلطات  تقتطعها  التي  األموال 

أجور العمال الفلسطينيني في فلسطني احملتلة، 

على  املفروضة  التضييقية  اإلجراءات  وإلغاء 

قطاع البناء وتلك التي ترمي إلى احليلولة دون 

عن  التنقيب  أمام  عائقًا  وتقف  الصناعة  تطور 

املياه، وغيرها من املطالب التي تضمنتها وثيقة 

الفلسطينية  والشخصيات  الهيئات  عن  صادرة 

والتي مت  غزة  وقطاع  الغربية  بالضفة  الوطنية 

مبدينة  عقد  صحافي  مؤمتر  في  عنها  اإلعالن 

القدس في 14 كانون الثاني.25

لم تتحدد شمولية االنتفاضة في عنصر املكان 

فحسب، وإمنا أيضًا في مستوى املشاركة الشعبية، 
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االنتفاضة،  متيزت  فقد  وعنفها،  اتساعها  جلهة 

ومنذ أيامها األولى، مبشاركة واسعة النطاق من 

مختلف الفئات الشعبية )العمال، الفالحني، الطلبة، 

الكسبة(، وليس صدفة أن ميتنع عشرات  صغار 

في  العمل  عن  الفلسطينيني  العمال  من  األلوف 

مصانع االحتالل ومرافقه في املناطق احملتلة، عام 

1948، منذ األسبوع األول الندالع االنتفاضة. 26

العمالية  القاعدة  فإن  معروف،  هو  وكما 

بسبب  ملحوظًا،  توسعًا  شهدت  الفلسطينية، 

واالستيطان،  األراضي  مصادرة  سياسة 

وتضييق اخلناق على الفالحني، واحتكار تصريف 

املنتجات الزراعية، التي اتبعتها سلطات االحتالل 

من  كبير  عدد  نتيجتها  حتول  حيث  اإلسرائيلي، 

صغار الفالحني إلى عمال بعد مصادرة أراضيهم، 

الفلسطينية،  العمل  لقوة  العدد اإلجمالي  بلغ  وقد 

عامل،  ألف   284 احملتلني،  والقطاع  الضفة  في 

منهم 182 ألفًا في الضفة، و102 ألف في القطاع، 

وحسب معطيات 1985، كان عدد العاملني 244 

ألف في الضفة، ونسبة البطالة %14. 27

التي  املوحدة  البيانات  مراجعة  لدى  يالحظ 

صدرت عن القيادة املوحدة لالنتفاضة أن الطبقة 

في  املستهدفة  الفئات  طليعة  في  كانت  العاملة 

البيانات، لدورها الكبير في إجناح اإلضرابات 

ويعود  املوحدة  القيادة  إليها  تدعو  كانت  التي 

يعمل  الفئة  هذه  األكبر من  اجلزء  أن  إلى  ذلك 

وبالتالي  اإلسرائيلية،  والشركات  املصانع  في 

كبيرًا  العمل سيلحق ضررًا  عن  امتناعها  فإن 

أن هذه  إلى  باإلضافة  باالقتصاد اإلسرائيلي، 

الطبقة كانت من أكثر فئات املجتمع تضررًا من 

سياسات االحتالل اإلسرائيلي، وفي هذا اإلطار 

نقتبس فقرات من البيانات التي كانت تصدر عن 

القيادة املوحدة خالل االنتفاضة.  

الفلسطينية  العاملة  الطبقة  جماهير  "يا 

إلجناح  السمراء  السواعد  لنشمر  البواسل.. 

أيام  العمل  مبقاطعة  والشامل  العام  اإلضراب 

في  والطليعي  العمالي  فدوركم  اإلضراب، 

االنتفاضة الشاملة يشكل خير رد على تهديدات 

التمييز  سياسة  لهزمية  العدو  سلطة  ومهاترات 

العنصري والتعسف املتواصل، ويؤكد الوفاء لدماء 

شهداء الشعب وإجبار االحتالل على إلغاء قرارات 

اإلبعاد كافة وانتزاع حرية األسرى األبطال. 28

احملالت  أصحاب  البواسل  "املناضلون 

تعزيز  االنتفاضة  شعارات  أهم  من  التجارية.. 

واإلجراءات  القوانني  إلغاء  أجل  من  النضال 

مواصلة  عليكم  يحتم  وهذا  كافة،  الضريبية 

االنخراط في االنتفاضة إلى جانب قطاعات شعبنا 

كافة من عمال وفالحني وطلبة ونساء واالستمرار 

حتى  خضتموه  الذي  الوطني  الدور  إبراز  في 

يحمي  كيف  االنتفاضة  شعب  وسيعرف  اآلن، 

التجار الشرفاء، ومتى يعاقب بشدة كل من يحاول 

االجنرار وراء عمالء السلطة االحتاللية". 29

اإلسرائيلية،  بوست"  "جروزاليم  يومية  أوردت 

الفلسطينيني،  العرب  العمال  إضراب  فترة  "أن 

وأربك  أسبوعني،  زهاء  استمرت  غزة،  قطاع  في 

اإلضراب، عددًا غير قليل، من املصانع اإلسرائيلية، 

وعرض التلفزيون اإلسرائيلي، تقريرًا مصورًا عن 

ألف  فيه  يعمل  حيفا،  منطقة  في  املصانع،  أحد 

والقطاع  الضفة  من  عاماًل،   150 بينهم  عامل، 
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)اإلثنني 1987/12/21(، واعترف مدير املصنع 

على  الطلبات  توزيع  على  شوش  اإلضراب  بأن 

تشغيل  إلى  املصنع  إدارة  اضطر  مما  الزبائن، 

عدد بديل عن العمال املضربني لوقت إضافي.30
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انتفاضة 1987: فلسطينيو 1948 
في لّب القضية الفلسطينية

 أنطـوان شلحـت*

توطئة تاريخية
بالقضية   1948 فلسطينيي  عالقة  تأثرت 

الفلسطينية،  الوطنية  واحلركة  الفلسطينية 

وبعد  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تأسيس  قبل 

من  عليهم  مّر  مبا  بعيد،  حّد  وإلى  تأسيسها، 

نكبة  منذ  اجتماعية  فكرية وسياسية-  تطّورات 

1948 التي توازت مع إقامة إسرائيل.

شهدت هذه التطّورات مراحل عدة، استمرت 

وهي   .1967 العام  حتى  منها  مرحلة  أول 

مرحلة الفترة التي كانوا خاللها خاضعني حلكم 

عسكري إسرائيلي صارم )ظّل مفروضًا حتى 

متعددة  محاوالت  ببذل  واتسم   ،)1966 العام 

صهيونيًا  التحّكم  إلى  ما-  بكيفية  تهدف- 

بهذه التطورات. وفي تلك الفترة عانى التنظيم 

ضعفًا   1948 لفلسطينيي  الذاتي  السياسي 

وذاتية  موضوعية  عوامل  وطأة  حتت  كبيرًا 

يفتقر  لم  آنذاك  الواقع  أن  مالحظة  مع  كثيرة، 

أن  بيد  الصدد،  هذا  في  مثيرة  سجاالت  إلى 

حصيلتها العامة أسفرت عن رجحان كفة القوى 

املساواة  لواء  رفع  على  دأبت  التي  السياسية 

القومية واملدنية مع ما ينطوي عليه ذلك- رمبا 

في العمق- من تطلع إلى االندماج في املجتمع 

اإلسرائيلي. ووقف في طليعة هذه القوى احلزب 

تبنى،  الذي  )راكاح(  اإلسرائيلي  الشيوعي 

مع  "التأقلم  إلى  يدعو  برنامجًا  النكبة،  إثر  في 

األوضاع اجلديدة الناشئة". 

مقاالت

ناقد أدبي، ومحلل في الشأن اإلسرائيلي.
 *
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مهما تكن هذه األوضاع اجلديدة التي كان 

يقصدها احلزب الشيوعي، فما يهمنا منها هو:

الفلسطيني،  العربي  الشعب  تشريد  أواًل،   -

أقلية ضئيلة منه في إطار إسرائيل  وبقاء 

التي أنشئت على أنقاض وطنه املسلوب. 

-  ثانيًا، إقامة إسرائيل التي خدعت العالم في 

"وثيقة االستقالل" اخلاصة بها بأنها سوف 

البالد ملصلحة سكانها  تطوير  على  "تدأب 

إلى دعائم احلرية  جميعًا، وتكون مستندة 

املساواة  على  وحتافظ  والسالم...  والعدل 

التامة في احلقوق اجتماعيًا وسياسيًا بني 

جميع رعاياها من دون التمييز من ناحية 

مخلصة  وتكون  واجلنس...  والعرق  الدين 

ملبادئ ميثاق األمم املتحدة".

تطّور  في  مفصلية  نقلة   1967 العام  يعتبر 

املذكورة  العالقة  صعيد  على   48 فلسطينيي 

أعاله، إذ إن حرب حزيران التي اندلعت في ذلك 

العام حملت بشأنها مدلوالت جدلية متناقضة. 

اإلسرائيلي  لالحتالل  متّدد  هناك  جهة  فمن 

أخضع قطاعات كبيرة من الشعب الفلسطيني 

)في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة( إلى 

ومناقضة،  موازية  أخرى،  ومن جهة  سيطرته، 

الفلسطينيني  مع  القطاعات  هذه  التحام  أعيد 

النتيجة  هذه  وأثرت  اليهودية".  "الدولة  داخل 

في ترسيخ الهوية العامة لفلسطينيي 48 الذين 

عرب  بأنهم  أنفسهم  فون  يعرِّ تدريجيًا  بدأوا 

فلسطينيون  وبأنهم  والثقافي،  القومي  باملعنى 

باملعنى الوطني.

أوائل  منذ  حيدر،  عزيز  الباحث  وبرأي 

نشهد  بتنا  الفائت،  العشرين  القرن  سبعينيات 

تعزيزًا لدور احلركة الذاتية في العمليات املؤثرة 

تبلور  وفي   ،48 فلسطينيي  أوضاع  تطور  في 

والسياسي  واالقتصادي  االجتماعي  البناء 

عن  رأيه  في  أسفر  الذي  األمر  املخصوص، 

في  متثلت  السياسي  العمل  من  جديدة  مرحلة 

تنظيم هؤالء الفلسطينيني قطريًا )داخل أراضي 

48( ومحليًا، كما انعكس ذلك في تأسيس عدد 

من األطر القطرية اجلديدة، وفي إنشاء تنظيمات 

سياسية جديدة مثل اجلبهة الدميقراطية )قطريًا 

القاسم  أن  ومع  البلد.  أبناء  وحركة  ومحليًا(، 

جتسد  التنظيمات  هذه  جميع  بني  املشترك 

انتماء  عن  املختلف  االنتماء  عن  التعبير  في 

الوقت  في  شّددت  فإنها  اليهودية،  األكثرية 

يعنيه  قد  ما  مع  باملساواة،  املطالبة  على  عينه 

في  االندماج  عملية  نحو  قدمًا  الدفع  من  ذلك 

املجتمع اإلسرائيلي. وفي واقع األمر كان التيار 

الطرف  البلد،  أبناء  حركة  مثلته  الذي  القومي 

الوحيد الذي لم يطالب باملساواة، وكانت الفكرة 

السياسي  العمل  التي شكلت محور  األساسية 

لهذه احلركة هي رفض اندماج فلسطينيي 48 

القومية  الهوية  على  واحملافظة  إسرائيل،  في 

والوطنية، ورؤية مصير هؤالء الفلسطينيني في 

إطار احلل القومي العام للقضية الفلسطينية.

شّكل يوم األرض في 30 آذار 1976 انعطافًا 

السياسي،  والعمل  التنظيم  مستوى  على  حادًا 

وعلى مستوى التعبير عن الهوية الوطنية، وبداية 
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باالعتراف   48 فلسطينيي  جانب  من  املطالبة 

"احلركة  ظهور  وكان  أصالنّية.  قومية  أقلية  بهم 

التقدمية للسالم" أحد العوامل األساسية في هذا 

نفسها بصفتها حركة  قدمت  إنها  التحّول، حيث 

روافد  من  مهمًا  رافدًا  تشكل  فلسطينية،  وطنية 

 .48 أراضي  خارج  الفلسطينية  الوطنية  احلركة 

وقد كان الفصيل األهم من هذه احلركة )بقيادة 

محمد ميعاري( أحد املبادرين إلى تأسيس حزب 

التجمع الوطني الدميقراطي )قومي( مع كل من 

"ميثاق  وحركة  البلد،  أبناء  حركة  فصائل  أحد 

تسعينيات  في  بشارة(  عزمي  )بقيادة  املساواة" 

نفسها،  املقاربة  يتبنى  والذي  الفائت،  القرن 

على   48 فلسطينيي  حقوق  إحقاق  إلى  ويتطلع 

أساس جمعي ال فردي.

التحول مع تأسيس احلركة  كما ترافق هذا 

اإلسالمية في الداخل التي تتبنى فكر اإلسالم 

)اجلناح  براغماتيًا  تيارًا  وتشمل  السياسي، 

االنتخابات  في  االشتراك  إلى  يدفع  اجلنوبّي( 

غاية  من  ذلك  يعنيه  مبا  العامة،  اإلسرائيلية 

أساس  على  اإلسرائيلي  املجتمع  في  االندماج 

املساواة، لكنها كلها حترص على االشتراك في 

انتخابات السلطات احمللية نظرًا إلى ما تعنيه 

هذه السلطات من قوة ونفوذ في مجال تعزيز 

قدرة املجتمع الفلسطيني في أراضي 48. 

شؤون  في  الباحثني  من  كبير  عدد  يتفق 

السياسية  التيارات  أن  على   48 فلسطينيي 

الرئيسة الثالثة الناشطة في صفوف الفلسطينيني 

واإلسالمي(  والقومي  )الشيوعي  الداخل  في 

يسودها إجماع على ثالثة أمور أساسّية هي: 

املساواة  عاداًل،  حاًل  الفلسطينية  القضية  حّل 

التامة، أساليب العمل السياسي اجلمعي.

انتفاضة 1987
هي  ما  السؤال:  نطرح  تقّدم  ما  ضوء  في 

ما  في  الفلسطينية   1987 انتفاضة  مدلوالت 

القضية  مع   1948 فلسطينيي  بعالقة  يتعلّق 

الفلسطينية واحلركة الوطنية الفلسطينية عامة؟ 

وسنحاول اإلجابة عنه في ذكرى مرور ثالثة عقود 

على تلك االنتفاضة، من خالل وقفة تأمل تستعيد 

بعض الوقائع، وتبني عليها بعض االستنتاجات. 

اندلعت هذه االنتفاضة بعد أكثر من خمسة 

أعوام على انتهاء احلرب اإلسرائيلية العدوانية 

دراسات  لعدة  ووفقًا   ،)1982( لبنان  على 

إذا  مثاًل(  تلحمي  داود  )دراسات  فلسطينية 

كانت تلك احلرب أظهرت لإلسرائيليني شجاعة 

الفلسطينيني في لبنان مثلما أظهرت صمودهم 

الكبير في مواجهة جيش يفوق قدراتهم الذاتية 

عددًا وعّدة وخبرًة، فهي لم تطرح عليهم مشكلة 

الفلسطينيني في اخلارج، بصورة حاّدة وقاطعة. 

أنها  النهاية،  في  إسرائيل،  رأت  مشكلة  وهي 

هؤالء  يقوم  ما  مبقدار  إال  بها"  معنية  "غير 

الرأي  وأمام  مباشرة.  بإزعاجها  الفلسطينيون 

العاملي كان بإمكانها أن تقول إن الفلسطينيني 

تضيف  وأن  لهم  ليس  بلد  في  هم  لبنان  في 

أحد  أنهم  النار،  على  الزيت  بغية صّب  أيضًا، 

هم  بل  األهلية  وحربها  لبنان  مشكلة  أسباب 
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تلك  وانتهت  الوحيد.  حتى  أو  الرئيس  سببها 

بإظهار  اإلسرائيلية،  النظر  وجهة  من  احلرب، 

وثانيًا  أواًل،  لبنانية  البلد  كون املشكلة في هذا 

والتأثيرات  التدخالت  مشكلة شبكة واسعة من 

والصراعات اإلقليمية والدولية التي تستند إلى 

املشكلة الداخلية وتستغلها أو تستفيد منها.

في املقابل وبعد النهاية القامتة حلرب 1982، 

حسمت انتفاضة 1987 مسألة صراع الفلسطينيني 

على  مجتمعني  "بني  صراعًا  بكونها  إسرائيل  مع 

قطعة األرض ذاتها وعلى الشرعية"، كما كتب أحد 

تشرين  في  اإلسرائيليني  األكادمييني  األساتذة 

األول 1988، أي بعد أقل من عام على اندالعها، 

ليكون  الصراع  عاد   1967 عام  منذ  إنه  مضيفًا 

بصورة مباشرة بني إسرائيل والفلسطينيني، لكن 

إسرائيل حاولت أن تتجاهله. وهو صراع مختلف 

متامًا عن الصراع مع الدول العربية، فهذا األخير 

كان في صلبه صراع مصالح مثله مثل أي صراع 

بني دولتني ال بني مجتمعات.

ولدى العودة إلى ما كتب من مقاربات عديدة 

على هذا الغرار أثناء فترة االنتفاضة، نتوصل 

أن  وفحواه  الشأن،  بهذا  استنتاج  أول  إلى 

االنتفاضة األولى أظهرت كونها ثورة شعب على 

السياسية  ُحرم من حقوقه  ثورة شعب  أرضه، 

محاوالت  عليها  وجرت  أرضه  واحتلت  واملدنية 

به  املُعترف  احلق  عنه  وُمنع  كرامته  لدوس 

لشعوب العالم- حق تقرير املصير.

ثاني استنتاج يرتبط بإطالق االنتفاضة سياًل 

التحصيل  في  تشكل  إسرائيلية  كتابات  من 

النهائي ممارسة ثقافية خارج مجال اخلضوع 

واإلذعان لرواية دولة االحتالل.

منحيني  االنتفاضة  رسم  اتخذ  السيل  وهذا 

متصلني: 

األول، منحى قراءة الواقع الفلسطيني عبر   -

رؤية ُمستبصرة ووعي بإزاء بعض احلقائق 

كونها  إلى  األساس  ترجع صدقيتها  التي 

قائمة فعاًل.

الثاني، منحى إعادة استقراء تاريخ احلركة   -

الصهيونية منذ نشوئها وما زرعته من بذور 

التاريخ  لفهم  ومتكأ  مرجعًا  ُتعتبر  سوء 

املعاصر ولإلطاللة على املستقبل، انطالقًا 

إلى  قوة  بكل  مشدود  يحدث  ما  أن  من 

األحوال،  من  بحال  ُيعّد،  ال  الذي  املاضي 

مجّرد ذكرى أو عبرة من تاريخ بعيد إمنا 

وأي  احلاضر.  في  يتظاهر  استمرار  هو 

تراخ في هذا الشّد إلى ذلك املاضي يجعل 

التاريخ يستنقع في حركّية راكدة.

وكان من أبرز النماذج الدالة على ذلك ما كتبه 

الشاعر اإلسرائيلي حاييم غوري، وهو من أشد 

دعاة وأنصار "أرض إسرائيل الكبرى": "املشكلة 

اإلسرائيلي  املجتمع  وانزالق  الراهنة  السياسية 

النتيجة  هما  املشاعر  فقدان  حضيض  إلى 

)احلتمّيـة( للسيطرة على شعب آخر". كذلك كتب 

األديب املعروف يزهار سميالنسكي )س. يزهار(: 

ما يحدث في أراضي 1967 ليس "أعمال شغب" 

أنهار  ومن  احلجارة  ومن  شعب"،  "ثورة  إمنا 

الفتيان يتكون شيء ما عظيم وبسيط وإنساني.
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بيد أن أهم ما ترّتب على هذا املنحى الثاني هو 

إعادة التفكير بـ"فكرة إسرائيل" من طريق دحض 

رأي شائع يقول إّن "مشكالت احلركة الصهيونية 

بدأت مع االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية 

في عام 1967"، مبوازاة توكيد الطابع الكولونيالي 

لهذه احلركة وأنها ُولدت من رحمه وبقي مالزمًا 

لها مثل ظلّها الذي يستحيل االفتراق عنه... وهذا 

هو ما تعيد إثباته يومًا يومًا.

إجمااًل ليس مبالغة القول إنه كان ثمة اندفاع 

من طرف جمهور املثقفني واملبدعني اإلسرائيليني 

نحو فهم رسالة االنتفاضة، إلى ناحية التيقن من 

الفلسطينية  عقم سياسة جتاهل احلقوق الوطنية 

ولم  الوحداني.  التمثيلي  )م.ت.ف(  دور  وإقصاء 

يأت هذا االندفاع من فراغ، بل إن عملية حتّول 

كانت جتري في وسط املثقفني اإلسرائيليني بتأثير 

من  أعوام  خمسة  قبل  لبنان  على  احلرب  نتائج 

اندالع االنتفاضة. 

وعملية التحّول هذه كانت عائدة، بشكل أساس، 

إلى عاملني مؤثرين:

والقومي  الوطني  الوجود  حقيقة  أن  األول،   -

تفرض  كانت  الفلسطيني  العربي  للشعب 

نفسها شيئًا فشيئًا على الساحة اإلسرائيلية.

الثاني- إقامة صالت بني مثقفني إسرائيليني   -

مثقفني  وبني   1967 الحتالل  مناهضني 

فلسطينيني سواء من أراضي 1967 أو من 

الداخل الفلسطيني.

إقامة  عن  مرة،  ألول  الصالت،  هذه  أسفرت 

واألكادمييني  والفنانني  الكّتاب  "جلنة  سمي  ما 

ومن  االحتالل  ضد  والفلسطينيني  اإلسرائيليني 

اللجنة  هذه  وكانت  التعبير".  وحرّية  السالم  أجل 

أنشئت في ذكرى مرور عشرين عامًا على حرب 

نشاطها  أن  غير   .1987 حزيران  في   ،1967

تكّرس وتأصل نتيجة االنتفاضة.

دلّت وقائع كثيرة في ذلك الوقت على أن وجود 

عدد كبير من املبدعني اليهود في هذه اللجنة إمنا 

مظلة  من  اخلروج  إلى  الشديد  تطلعهم  يعكس 

هذه  جمع  وما  الرسمية.  املؤسسات  بطريركية 

اللجنة هو سعي املبدعني األعضاء فيها لتحديد 

اخلطأ من الصواب وحماية اإلبداع من االنزالق 

وخلق عالقات إنسانية بني أدباء الطرفني وتنظيم 

احلساسية  وترهف  واخليال  الفكر  تثير  برامج 

احلوار  صعيدي  على  اجلديد  وتطرح  واإلبداع 

والنقاش. واألهم من هذا وذاك أنها جلنة تعيد 

الواقع  بشرايني  واملبدعني  املثقفني  وشائج  ربط 

ومجرى تطوره، تصون وتدافع عن السالم وعن 

حريات الرأي والعقيدة والنشر والبحث العلمي 

واإلبداع الفني في وجه فلتان رقابة القمع التي 

انتشرت الدعوة إليها في كل منبر.

متثلت ذروة نشاط هذه اللجنة في التوقيع، يوم 

13 حزيران 1988، على "اتفاق سالم إسرائيل- 

اجتماعات  بعد  صياغته  مّتت  والذي  فلسطني" 

عقدتها اللجنة في تل أبيب ورام الله وأقرت فيها 

مائة  من  أكثر  بتأييد  حظي  الذي  االتفاق،  بنود 

وفلسطينيًا.  إسرائيليًا  وفنانًا  كاتبًا  وخمسني 

وكان هذا االتفاق مبثابة موديل إلمكانات تسوية 

الصراع اإلسرائيلي- الفلسطيني رأى املراقبون 
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فيه خطوة سّباقة على درجة من اجلرأة واالقتحام 

أن  والعرب،  اإلسرائيليون  الساسة،  يستطع  لم 

ُنشرت  مقاالت  أيضًا،  أكدته،  ما  وهذا  يبلغوها. 

في "فلسطني الثورة".

أهمية،  يقل  ال  اللجنة  لهذه  آخر  تداع  ثمة 

برأيي، عما سبقه من تداعيات ويكمن في تطوير 

مواقف األدباء اليهود املنضوين حتت لوائها إلى 

في  والنجاح  والتماسك  النضوج  من  أكبر  درجة 

في  السياسية  الواقعية  عناصر  من  كثير  حتقيق 

وميثل  باالنتفاضة.  ارتباطًا  املبدعني  أولئك  رؤى 

على هذا التقدم، أكثر ما ميثل، انسحاب عضوي 

اللجنة، الشاعر نتان زاخ والناقد نسيم كلدورن، 

من عضوية جلنة تنظيم مهرجان عاملي للشعر كانت 

احتفاالت  في  عقده  تزمع  اإلسرائيلية  السلطات 

الذكرى األربعني لـ"يوم االستقالل" )1988( مما 

أّدى بالتالي إلى إلغاء املهرجان.

التي وجهها هذان  جاء في رسالة االستقالة 

ليس  "الوقت  املعنّية:  اجلهات  إلى  العضوان 

 - حكومة  إن  إسرائيل.  في  املهرجانات  وقت 

)الليكود  فيها  العضوين  الكبيرين  احلزبني  على 

والعمل(- تفّجر منازل املدنيني وتشرد مواطنني 

من دون محاكمة وتطلق سالح الغاز ضد النساء 

وتقتل فتيانًا وفتيات فيما ال ميكن وصفه إال بأنه 

إرهاب رسمي، حكومة تتيح لكتائب املستوطنني 

صفوف  بني  الرعب  تنشر  أن  إمكان  املسلحني 

شعب مقيم في وطنه وأرضه وأن تستبيح حرماته، 

ليست أهاًل ألن يأتي شعراء إلى احتفال منظم 

من جانبها كي يقرأوا فيه قصائدهم. لقد توصلنا 

إلى االستنتاج أن مهرجان الشعر من شأنه أن 

تأييد ومتاثل  لكل غاياته، كنشاط  يفسر، خالفًا 

مع سلطة جتاوزت منذ مّدة اخلطوط احُلمر التي 

إلى  وتوصلنا  إيقاعه.  الشعر  يفقد  دونها  من 

االستنتاج أن مجّرد رغبة الفرد الطبيعية في أن 

يحتفل بعيد دولته الوطني، الذي هو عيده أيضًا، 

هذه  في  حاصل  هو  مبا  تسليم  بأنها  ستفّسر 

الشعراء  كل  ندعو  إننا  اليهود.  دولة  في  األيام 

الذين جرت دعوتهم إلى املهرجان من جانبنا، في 

البلد وخارجها، إلى االنضمام إلينا في مقاطعة 

مهرجان الشعر العاملي في إسرائيل".

الشاعر  كتب  اخلطوة  هذه  على  وتعقيبًا 

يعقوب بيسر، رئيس حترير مجلة "عيتون 77" 

األدبية، يقول: "رمّبا هذه هي أول مرة في تاريخ 

في  احلاكمة  املؤسسة  فيها  تنجح  لم  إسرائيل 

التعمية  سبيل  في  تني  كورقة  بالشعر  التستر 

على اإلثم الواقع في أيام االنتفاضة. وإذا كانت 

ليست  و"حتذير"  و"إنذار"  "احتجاج"  كلمات 

فارغة املضمون أصاًل، فإنها أسمعت هذه املرة 

جانب  من  التقدير  تستحق  مواطنية  بشجاعة 

زاخ وكلدرون والذين استجابوا لدعوتهما".

الشعراء  أعلن  االستقالة  رسالة  إذاعة  وفور 

عرايدي  ونعيم  رايخ  وآشير  رابيكوفيتش  داليا 

قّدم  بينما  دعوتها.  إلى  انضمامهم  عن  )عربي( 

الشعراء ش. شيفرا وأبرهام سوتسكيفر وحاييم 

غوري استقالتهم من اللجنة املنظمة. وأعلن األخير 

أنه من دون مشاركة نصف الشعراء اإلسرائيليني 

"سيكون املهرجان كاريكاتوريًا".

أملتها  التي  وكلدرون،  زاخ  رسالة  عبرت 

االنتفاضة أساسًا، عن شك ديكارتي واضح في 
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مختلف أنساق القيم الرسمية املطروحة في الواقع 

هجوم  حملة  إلى  تعّرضا  وبسببها  اإلسرائيلي. 

وجتريحها.  عنفها  في  مفرطة  وتهديد  وتشكيك 

الثمن  تزال  وال  كانت  هذه احلمالت  مثل  أّن  غير 

بتأثير  املستبصر  اإلسرائيلي  املبدع  يدفعه  الذي 

البصيرة  نور  إليه  يدخل  أن  يحاول  محيط  عمى 

واملعرفة والتفكير املغاير اجلديد. وحتى وإن كان 

هذا التفكير املغاير اجلديد مفتقدًا إلى أرومة في 

املمارسة األدبية اإلسرائيلية السلفية، إال أنه اتسم 

بكونه ذا ملمس واضح وحاد في املمارسة األدبية 

احملايثة لالنتفاضة في سنواتها األولى.

بهذا ميكن القول إنه فيما يختص بفلسطينيي 

االنتفاضة  من  املُستخلص  الدرس  كان   48

األولى يحيل إلى تعّزز دورهم املزدوج، كجزء من 

جهة،  من  الوطنية  وقضيته  الفلسطيني  الشعب 

وكمواطنني في إسرائيل، دولة االحتالل، من جهة 

أخرى. وهو الدور الذي سرعان ما انقلب في إثر 

مرحلة أوسلو التي آلت إلى صيرورة "تهميشهم 

املجتمع  مستوى  على  تهميشهم  أي  املزدوج"، 

مستوى  على  التهميش  غرار  على  الفلسطيني، 

املوضوع  هذا  أن  غير  اإلسرائيلي.  املجتمع 

يحتاج معاجلة أخرى.
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التلقي اإلسرائيلي النتفاضة 1987

شكلت االنتفاضة األولى، التي انطلقت في العام 

1987، نقطة حتول تاريخية في احلركة الوطنية 

الفلسطينية واملشروع الوطني الفلسطيني، فقد 

من  عامًا  عشرين  نتاج  االنتفاضة  هذه  كانت 

املناطق  في  للفلسطينيني  اإلسرائيلي  االحتالل 

الفلسطينية احملتلة عام 1967، وعلى الرغم من 

التاريخية اإلسرائيلية حتاول  الذاكرة  ذلك فإن 

من  التاريخية  االنتفاضة  هذه  أهمية  تقزمي 

خالل ربطها بحادث طرق في مخيم جباليا في 

قطاع غزة كان فيها السائق إسرائيليًا والقتلى 

فلسطينيني. وهكذا فإن الفلسطيني، من وجهة 

النظر اإلسرائيلية، انتفض انتقامًا وليس حتررًا 

من االحتالل، نتيجة حلظة غضب وليس نتيجة 

تراكم الظلم واالستيطان، أي نتيجة عمل فردي 

قام به إسرائيلي وليس نتيجة عملية كولونيالية 

ُمحكم،  استيطاني  مشروع  قادها  استيطانية 

من  وداعموه  مسيانيون،  مستوطنون  وكالؤه 

يتسحاق  كان  لذلك  العقالنيني.  السياسيني 

شامير رئيس احلكومة آنذاك يعارض استعمال 

ثوريًا  معنى  حتمل  ألنها  "انتفاضة"  مصطلح 

نحو  ودفع  شعب،  إرادة  عن  يعبر  وأخالقيًا 

استعمال كلمة "مترد"، مترد رعايا ضد سيدهم، 

ظّن  ما  عكس  على  التمرد  أن  من  الرغم  على 

من  يخلوا  وال  ثوريًا  ُبعدًا  أيضًا  يحمل  شامير 

بعد أخالقي، لكن شامير أراد القول إن الذين 

وليسوا  رعايا ضد حكم شرعي،  هم  يتمردون 

شعبًا واقعًا حتت االحتالل. 

مقاالت

االجتماعية  للدراسات  العربي  املركز  الكرمل:  مدى  عام  مدير 
 *

التطبيقية

مهند مصطفى *
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األولى  االنتفاضة  الفلسطينيون  يتذكر  لم 

فحسب، فقد تذكرها احملتل أيضًا، وإذا كانت 

االنتفاضة  الندالع  الثالثني  الذكرى  مناسبة 

تاريخي  حلدث  للحنني  للفلسطينيني  فرصة 

غير تاريخهم، فإن العودة إليه فلسطينيًا كانت 

يستطيعون  ال  رمبا،  تاريخية،  إلى حلظة  عودة 

في  إنتاجها  يعاد  حلظة  جديد،  من  إنتاجها 

النضال  كذروة  الفلسطينية  التاريخية  الذاكرة 

الفلسطيني من حيث تأثيره، وحضوره الدولي، 

الفلسطيني.  الوطني  اجلمعي  الوعي  وذروة 

ورمبا نوع من احلنني لهذه اللحظة، ال سّيما بعد 

االنتفاضة الثانية التي حققت عكس ما أجنزته 

املستعمر  يعود  املقابل  وفي  األولى.  االنتفاضة 

أخطاءه  ليتذكر  األولى  االنتفاضة  هذه  إلى 

ويتعلم منها. ويتذكرها اليمني ليثبت نهجه حول 

كنقطة  يتذكرها  له  املعارض  واملعسكر  الضم، 

لم  التي  اجلديدة  االستعمار  أدوات  شكلت 

هدم  الفلسطيني:  الشعب  إرادة  قمع  في  تنفع 

وحدات  مثل  اخلاصة  الوحدات  إقامة  البيوت، 

املستعربني، الطرد، االعتقاالت )فواحد من كل 

االنتفاضة(،  خالل  اعتقل  فلسطينيني  خمسة 

تكسير العظام، كل ذلك لم يكسر إرادة الشعب 

الفلسطيني رغم تكسر عظامه. 

أربعني   1987 العام  حتى  إسرائيل  صادرت 

غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  مساحة  من  باملائة 

ألف   60 فيها  عاش  مستوطنة،   125 وأقامت 

مستوطن. 

كان الفلسطينيون واعني بأن االحتالل يقوم 

باستعماره إلنتاج واقع احتاللي دائم، وأن وجهة 

بقاء احتاللها حتى الضم، وهذه  إسرائيل هي 

السيطرة  صيرورة  عن  معاكسة  بصورة  املرة 

فقد  األخضر،  اخلط  داخل  الفلسطينيني  على 

مت الضم وإعطاء املواطنة هناك ثم بدأت عملية 

استعمارية حثيثة في اجلليل والنقب.

كان الهدف في حالة الضفة الغربية وقطاع 

غزة تنفيذ مشروع كولونيالي استيطاني يسبق 

األقل  على  والسياسية،  املدنية  واحلقوق  الضم 

كما كان يفكر اليمني الذي كان في احلكم عشر 

سنوات )منذ العام 1977( إلى ما قبل اندالع 

االنتفاضة األولى.

 ،1987 عام  الفلسطينية  االنتفاضة  كانت 

ثورة  كانت  فقد  األولى،  العربي  الربيع  ثورة 

احلجارة  عدا  ما  مسلحة،  غير  شعبية، 

اآلالف  عشرات  البدائية،  احلارقة  والزجاجات 

خرجوا للشوارع يوميًا لسنوات ضد حكم ظالم 

استبدادي في ثوب حكم كولونيالي استيطاني. 

حكم كولونيالي مينع الشعب من حتقيق إرادته 

السياسية، مثل كل ثورة دميقراطية ضد حكم 

استبدادي يصادر إرادة الناس السياسية.

االنتفاضة،  اندالع  من  إسرائيل  تفاجأت   

ولكنها  عقالنية  مبررات  املفاجأة  هذه  وحتملت 

في الوقت نفسه مبررات استعالئية. فاملبررات 

العقالنية تنطلق من أن عشرين عامًا من االحتالل 

الوطني  الثقل  مركز  كان  نسبيًا،  بهدوء  مرت 

خارج الوطن خاصة في مخيمات اللجوء، وبقي 

الوطن هادئًا. كانت لدى إسرائيل جتربة سابقة 

وهم  سيطرتها،  حتت  فلسطينيني  هدوء  على 
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صحيح  األخضر،  اخلط  داخل  الفلسطينيون 

عاشوا  ولكنهم  املواطنة،  على  حصلوا  أنهم 

عامًا حتت حكم عسكري،  عشرين  نحو  أيضًا 

ولم تكن تعني لهم املواطنة شيئًا سوى البقاء. 

اعتقدت إسرائيل أن الهدوء النسبي )مقارنة مع 

الفعل الوطني في اخلارج( كان هدوء اخلانعني، 

حيث ميكن إعادة جتربة فلسطينيي الداخل في 

العقدين األولني، في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

أوحى  التاريخي  العقالني  تصورها  فإن  لذلك 

لها أن احتاللها الضفة الغربية سيكون هادئًا، 

كما أوحى لها تصورها أن الضربات املتالحقة 

في  الفلسطينية  الوطنية  باحلركة  أحلقتها  التي 

اخلارج، والتي أدت في النهاية إلى "نفيها" إلى 

تونس، أعلنت انتهاء عهد الكفاح املسلح املنظم 

لم  فإذا  الداخل،  ردع  يعني  ما  اخلارج،  من 

ينجح اخلارج بتنظيمه وكتائبه وسالحه وظهره 

العربي الداعم، فهل سينجح الداخل الواقع حتت 

يزداد  بات  والذي  املخابرات،  وقبضة  االحتالل 

اقتصاديًا في حتقيق  بدولة االستعمار  ارتباطًا 

التحرر الوطني واالستقالل. 

االستعالئية  املبررات  بني  من  أن  يالحظ 

إسرائيل  في  املفاجأة  إحداث  في  ساهمت  التي 

الشعب  وجود  نكرانها  االنتفاضة،  اندالع  بعد 

الفلسطيني، وقناعتها أن الفلسطينيني سيفضلون 

االحتالل على استقاللهم من أجل فتات من اخلبز 

املشروع  وأن  احملدودة،  االقتصادية  واملزايا 

في  جديدًا  وعيًا  سيخلق  التحديثي  الصهيوني 

صفوف الشباب الفلسطيني الذي ترعرع في ظل 

على  السيطرة  جتربة  وأن  اإلسرائيلي،  االحتالل 

دون  حتى  ذاتها  على  ستعود  الـ48  فلسطينيي 

مكانة مواطنة، والتي كان يطالب اليمني اإلسرائيلي 

بإعطائها للفلسطينيني في الضفة الغربية وقطاع 

"أرض  مشروع  من  كجزء  الفترة  تلك  في  غزة 

إسرائيل" حتت السيادة اليهودية. 

في مقال كتبه آفي بنياهو، الذي شغل منصب 

ملناسبة  اإلسرائيلي،  اجليش  بلسان  الناطق 

مرور 30 عامًا على االنتفاضة، ورد ما يلي:

"عندما اندلعت االنتفاضة األولى قبل نحو 30 

تفاجؤوا  أشخاص  ثالثة  اجلهاز  في  كان  عامًا، 

ولكنهم فهموا ما يحدث هنا. هؤالء كانوا: إفرامي 

سنيه، والضابطني: شالوم هراري ودافيد حخام. 

أصحاب  املدنية،  اإلدارة  من  مستعربون  كلهم 

والذي  االحتالل،  حقل  داخل  وحضور  جتربة 

كان قد مر عليه 20 عامًا. اندلعت االنتفاضة في 

أعقاب حادثة الشاحنة في مخيم جباليا لالجئني. 

هاجم اجلمهور الشاحنة، اجليش اإلسرائيلي رد 

بقوة، فاندلعت املواجهات كالنار في كومة قش من 

مخيم الجئني إلى آخر، من قرية لقرية، من نابلس 

وجنني واخلليل إلى خان يونس ورفح. أمام اجلنود 

املذهولني-الذين لم يكونوا جاهزين ومسلحني ملثل 

هذه األحداث-وقف مئات آالف املتظاهرين دون 

سالح ناري، ولكن مع زجاجات حارقة وحجارة".١ 

من جهته، اعتبر رئيس شعبة االستخبارات 

اندالع  أن  غازيت،  شلومو  السابق  العسكرية 

ساد خالل  الذي  للوهم  حدًا  وضع  االنتفاضة 

الفلسطيني  املجتمع  هدوء  حول  عامًا  عشرين 

وإمكانيات السيطرة عليه.٢
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في خضم االنتفاضة، قام رئيس هيئة األركان 

"حرب  كتاب  بتوزيع  شومرون،  دان  حينه،  في 

الضباط،  على  هورن3  اللستر  للسالم"  وحشية 

االحتالل  اجلزائريني ضد  نضال  يتناول  والذي 

حل  ال  أنه  ريب  دون  يؤكد  والذي  الفرنسي، 

لثورة  إيجاده  للفرنسيني  ميكن  كان  عسكريًا 

للمسألة  عسكريًا  حل  فال  عليه  وبناء  اجلزائر، 

الفلسطينية. ُوجه نقد شديد لشومرون ألنه وزع 

للتمرد  شرعية  يعطي  أنه  بادعاء  الكتاب،  هذا 

الفلسطيني، وأنه يوحي بعدم أخالقية اجليش في 

التعامل مع مترد شعبي، ولكن ميكن القول إن 

التعلم من جتارب اآلخرين في مواجهة انتفاضات 

لهذه  إسرائيل  إدارة  على  تأثير  له  كان  شعبية 

هذه  ملثل  اجليش  من خالل حتضير  االنتفاضة 

املناطق  في  حتدث  التي  الشعبية  االنتفاضات 

الواقعة حتت االحتالل، وليس صدفة أن ما نراه 

اليوم من أدوات القمع اجلسدية التي ميارسها 

لم  ولكن  األولى.  االنتفاضة  مع  بدأت  االحتالل 

حتى  االنتفاضة،  كسر  في  القمع  أدوات  تنفع 

جاء اتفاق أوسلو بعملية سياسية دشنت رسميًا 

انتهاء االنتفاضة األولى. 

املعروف  اإلسرائيلي  املستشرق  أصدر 

بعنوان:   1985 العام  في  كتابًا  معوز  موشيه 

كان  الغربية"،  الضفة  في  الفلسطينية  "القيادة 

ومحاضرًا  أكادمييًا  كونه  إلى  إضافة  معوز 

الدفاع  لوزير  مستشارًا  العبرية  اجلامعة  في 

في  أشار  وقد  الوقت،  ذلك  في  رابني  يتسحاق 

الضفة  في  جديدًا  جياًل  هناك  أن  إلى  كتابه 

الغربية، من الطالب اجلامعيني والشباب وأبناء 

الطبقات الوسطى الذين سوف يعيدون النضال 

الفلسطيني إلى الضفة الغربية من أجل التحرر 

اللقاءات  أحد  في  معوز  ويشير  واالستقالل، 

إلى أنه أرسل الكتاب إلى رابني فور صدوره، 

ولكن لم تكن القيادة األمنية والسياسية واعية 

بالتحوالت التي حتدث في املناطق الفلسطينية 

احملتلة عام 1967، وذلك بسبب سيطرة منظومة 

تقليدية مفادها أن االحتالل اإلسرائيلي قد مت 

تذويته وتطبيعه في صفوف الفلسطينيني. 4

تعيد االنتفاضة األولى إلى املخيال اإلسرائيلي 

اجلندي الذي يالحق أطفااًل، يتجول في شوارع 

ال  صورة  زقاقها.  وفي  الغربية،  الضفة  مدن 

إدارة  وإمنا  إليها،  العودة  اإلسرائيليون  يريد 

فقد  االحتالل.  الواقع حتت  رؤية  دون  احتاللهم 

بني  مباشرًا  صدامًا  األولى  االنتفاضة  كانت 

واقعني: بني منهم حتت االحتالل وبني احملتلني. 

وعي  في  صدمة  أحدث  املباشر  الصدام  هذا 

اإلسرائيليني، صدمة تصميم شعب على احلرية، 

وقطاع  الضفة  بني  ارتبط  الذي  اجلمعي  الوعي 

إرادة  قمع  على  العسكرية  املاكنة  عجز  غزة، 

الشعب الفلسطيني. كان لالحتكاك املباشر دور 

في هذه الصدمة في املجتمع اإلسرائيلي؛ لذلك 

فإن املستعمر اإلسرائيلي استعاض عن احتالله 

مباشر،  غير  استعمار  إنتاج  بإعادة  املباشر 

يقمع فيه اإلسرائيلي الفلسطيني دون أن يراه، 

يسجنه  األوراق،  خالل  من  حياته  على  يسيطر 

دون أن يضعه وراء قضبان حديدية، مينع حريته 
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في  جنوده  وجود  دون  املصير  تقرير  في  وحقه 

املباشر  العسكري  االحتالل  استبدل  فقد  مدنه، 

استعمارية،  بيروقراطية  منظومة  بغطاء  املدعوم 

البيروقراطي  االستعمار  على  يعتمد  باحتالل 

ونقصد  لألطراف،5  عسكري  باحتالل  املدعوم 

باملنظومة البيروقراطية مبعناها املجرد، اإلدارة 

من  السلسلة  تلك  املجازي،  ومبعناها  املدنية. 

االتفاقيات السياسية التي حتولت إلى عبء على 

يعتقد  لذلك   6 باريس.  اتفاق  مثل  الفلسطينيني، 

عالم السياسة اإلسرائيلي نيف غوردون، أن بنية 

التي  هي  احلكومة  سياسات  وليست  االحتالل 

غّيرت أدوات القمع والسيطرة على الفلسطينيني.7

خمس  إلى  االحتالل  سنوات  غوردون  يقسم 

مراحل:مرحلة احلكم العسكري )1980-1967(، 

مرحلة   ،)1987-1981( املدنية  اإلدارة  مرحلة 

االنتفاضة األولى )1988-1993(، مرحلة أوسلو 

الثانية  االنتفاضة  مرحلة   ،)2000-1994(

أنه  وأعتقد   .)2008 املقال  كتابة  حتى   2001(

ميكن إضافة مرحلة سادسة وهي مرحلة الضم 

الزاحف العملي )2009-حتى اآلن(.8 ما يفيدنا 

من هذا التقسيم الذي قام به غوردون، هو فهم 

وهي  األولى،  االنتفاضة  سبقت  التي  املرحلة 

تطبيع  إلى  هدفت  والتي  املدنية  اإلدارة  مرحلة 

واقع االحتالل في وعي الفلسطينيني في الضفة 

عشية  املثال:  سبيل  فعلى  غزة،  وقطاع  الغربية 

الفلسطينية  العمل  قوة  كانت  األولى  االنتفاضة 

نحو  إلى  وصلت  قد  إسرائيل  في  تشتغل  التي 

40% من قوة العمل الفلسطينية )نحو 190 ألف 

وكما  إسرائيل(،  في  يعملون  فلسطيني  عامل 

يشير غوردون فلم يكن لهذه الظاهرة مثيل في 

وبني  االحتالل  الواقع حتت  الشعب  بني  العالم، 

دولة االحتالل.9  وهذا يفسر أكثر حجم الصدمة 

اإلسرائيلية من االنتفاضة األولى. 

بعد  الكنيست  في  عقدت  جلسة  ناقشت 

أسبوعني على اندالع االنتفاضة موضوع "تغيب 

املناطق واستيراد عمال من خارج  العمال من 

البالد"، كان املوضوع املركزي هو تغيب العمال 

الفلسطينيني وقرارهم عدم العمل في إسرائيل، 

حركة  من  تسوكر  ديدي  الكنيست  عضو  قال 

العمل  عن  اإلرادي  "الغياب  اليسارية،  "راتس" 

املدني، جزء من عدم طاعة  العصيان  جزء من 

السكان في املناطق، ويكشف عن أن هناك قوى 

بنينا  لقد  االقتصادية،  السوق  قوى  من  أقوى 

ستؤدي  العاملة  القوى  أن  أساس  على  العمل 

التبعية،  النسبي... هذا  إلى استقرار، والهدوء 

كما يتضح، لم تضمن الهدوء". 10

وهكذا فإذا كانت االنتفاضة األولى انتفاضة 

حتت  الواقع  الشعب  بني  املباشر  الصدام 

بجيش  احملتل  وبني  مقاومته،  بشعبّية  االحتالل 

الشعب، فإن االنتفاضة الثانية كانت مواجهة غير 

مباشرة، دون جنود في الشوارع واألزقة، األمر 

االنتفاضة  روح  الثانية  االنتفاضة  أفقد  الذي 

إلى  غضبه  الفلسطيني  فنقل  وجسدها،  األولى 

جتمعه،  وأماكن  اإلسرائيلي،  املجتمع  شوارع 

املناطق  شوارع  في  حدثت  األولى  فاالنتفاضة 

احملتلة، أما االنتفاضة الثانية فحدثت في شوارع 
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دولة االحتالل. لذلك كانت نتائج الصدام املباشر 

مقاومة  الثانية.  في  ومدمرة  األولى،  في  فاعلة 

في األولى في نظر املجتمع الدولي، وإرهابًا في 

بعد  سّيما  ال  نفسها،  النظر  وجهة  من  الثانية 

احلادي عشر من سبتمبر 2001. 

أطلقت  األولى  االنتفاضة  إن  القول  ميكن 

السياسي  اخلطاب  في  الفصل  فكرة  شرارة 

قام  التي  الوصل  عمليات  فبعد  اإلسرائيلي، 

بها االحتالل خالل العشرين عامًا التي سبقت 

اإلسرائيليني  مخيلة  ضربت  والتي  االنتفاضة، 

نحو  على  واملشاريع،  املفاهيم  من  بالكثير 

سيكون  واقعًا  سينتج  الذي  املتنور"  "االحتالل 

تقرير  وحق  الوطني  التحرر  لفكرة  نقيضًا 

مساحة  تأخذ  الفصل  فكرة  بدأت  املصير، 

هو  هذا  ورمبا  اإلسرائيلي،  اخلطاب  في  أكبر 

اإلجناز األكبر لالنتفاضة الذي أحدثته في وعي 

دولة االحتالل وسكانها. فعلى مستوى عالقات 

القوة االقتصادية، أقرت الكنيست للمرة األولى 

العمل  قوة  كبديل عن  أجانب  فكرة جلب عمال 

االندماج  فكرة  انتهت  وهكذا  الفلسطينية، 

الزاحف لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى 

إسرائيل  بدأت  وهكذا  عنهم.  االنفصال  فكرة 

عبر ذراع السيطرة األساسية وهي املخابرات 

للعمل،  إلى إسرائيل  الفلسطينيني  تقييد دخول 

له  سمح  ومن  خضراء،  هويات  إصدار  وبدأت 

ممغنطة  بطاقة  أعطي  إسرائيل  إلى  بالدخول 

العمل  تصاريح  وبدأت  األمني،  تاريخه  توضح 

تأخذ طابعًا أمنيًا شديدًا أكثر من املاضي. وفي 

العام 1988 سهلت إجراءات إسرائيلية االعتقال 

اإلداري، بحيث يكفي قرار من القائد العسكري 

يشكل  كونه  إداريًا  الفلسطيني  يعتقل  حتى 

تهديدًا ألمن املنطقة دون أي إشارة عينية لهذا 

اإلدارية  االعتقاالت  تكثيف  مت  وهكذا  التهديد. 

اجليش  معطيات  فحسب  الفلسطينيني،  بحق 

اإلسرائيلي اعُتقل 14 ألف فلسطيني إداريًا بني 

من  األول  العام  وفي  و1992.   1987 األعوام 

االنتفاضة مت تقدمي نحو 13 ألف فلسطيني إلى 

العام  بالنظام  بتهم اإلخالل  العسكرية  احملاكم 

سنوات  في  كان  الذي  العدد  أضعاف  عشرة 

من  سلسلة  إلى  إضافة  االنتفاضة.  قبل  ما 

حركة  قّيدت  التي  العسكرية  واألوامر  القوانني 

الفلسطينيني ودفعتهم ثمن االحتالل ماليًا، على 

وضرائب  السيارات  على  ضرائب  فرض  نحو 

أخرى كرد فعل على العصيان الفلسطيني الذي 

التجول  شمل عدم دفع ضرائب. وفرض حظر 

واإلغالق على مناطق في الضفة الغربية وغزة ال 

سيما مخيمات الالجئني. 

التاريخ  في  فارقة  نقطة  االنتفاضة  شكلت 

الفلسطيني ولكن أيضًا نقطة فارقة في اخلطاب 

السياسي اإلسرائيلي، وال شك في أن االنتفاضة 

نظامها  بنية  تغيير  إلى  إسرائيل  دفعت  األولى 

الزاحف  االندماج  من  االستعماري،  الكولونيالي 

للسكان واألرض مع دولة االحتالل، إلى االنفصال 

هذا  شكل  عن  النظر  بصرف  الفلسطينيني،  عن 

املختلفة،  السياسية  املنظومات  في  االنفصال 

الثانية،  االنتفاضة  إن  أيضًا  القول  ميكن  ورمبا 
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ضم  مع  السكان  عن  االنفصال  فكرة  إلى  أدت 

زاحف لألرض. وهو برنامج اليمني اجلديد احلاكم 

اليوم في إسرائيل.
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االنتفاضة األولى... هل تتكرر؟

في  األولى  الفلسطينية  االنتفاضة  أحدثت 

الفلسطيني،  الوعي  في  انقالبًا   1987 العام 

تبعته انقالبات سياسية عميقة األثر على مجمل 

االحتالل  إلنهاء  الفلسطيني  الوطني  العمل 

اليومية  الفلسطينيني  حياة  وعلى  اإلسرائيلي، 

حتت االحتالل، وذلك انطالقًا من سيطرة أعمال 

االحتالل  على  الواسعة  الشعبية  االحتجاج 

وإدارته  وشرطته  وجيشه  وأدواته  اإلسرائيلي 

املدنية )العسكرية( مبختلف الوسائل الشعبية، 

مبا فيها استخدام الشبان الفلسطينيني "سالح" 

اجليش  جنود  مواجهة  في  مرة  ألول  احلجارة 

املدن  أزقة  في  املدرعة  وعرباته  اإلسرائيلي 

والقرى واملخيمات الفلسطينية وشوارعها. 

أعطت السلسلة املتنوعة من اإلبداعات الشعبية 

للمواجهات،  املدني  )الطابع  املقاومة  وسائل  في 

االقتصاد املنزلي، التعليم الشعبي، االمتناع عن 

دفع الضرائب، أشكال العصيان املدني احملدودة( 

لالستمرار  والدفع  الزخم  قوة  األولى  االنتفاضة 

في تغيير منط العالقة السلبية في مقاومة االحتالل 

اإليجابي  املقاومة  منط  إلى  ورفضه  اإلسرائيلي 

االحتجاجية  التوافقات  من  سلسلة  وفرته  الذي 

التي  السياسية  القرارات  سلسلة  مع  السلمية 

لالنتفاضة  املوحدة  الوطنية  القيادة  اتخذتها 

وقيادتها  الفلسطينية  التحرير  بتوجيه من منظمة 

بزعامة الرئيس الراحل ياسر عرفات. 

ولكيال تختزل األمور إلى سلسلة أعمال بطولية 

من  ذاك  أو  الفصيل  هذا  من  هناك  أو  هنا  من 

مقاالت

إعالمي، ومحلل سياسي 
 *

محمد هواش *
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الفلسطيني  الشعب  فإن  اخلارج،  من  أو  الداخل 

برتابة  التسليم  من  االنتفاضة  هذه  في  انتقل 

العالقات مع االحتالل إلى رفضها والثورة عليها 

وتغييرها، وكشف القناع عن االحتالل اإلسرائيلي 

وشعبها  فلسطني  ألرض  احتالاًل  باعتباره 

حقهم  من  الفلسطينيني  منع  ومحاولته  ومقدراته، 

مستقلة  فلسطينية  دولة  في  مصيرهم  تقرير  في 

وضمان حق عودة الالجئني وتأسيس مركز جديد 

لتطور الشعب الفلسطيني على األرض الفلسطينية 

عوض العواصم العربية. 

الوالية القانونية
إذا كانت االنتفاضة في جوهرها ثورة سياسية 

تأثيراتها  فإن  سلمي،  مدني  طابع  ذات  إيجابية 

سلطات  مع  العالقة  منط  تغيير  عند  تتوقف  لم 

إلى  أيضًا،  تعدتها،  وإمنا  اإلسرائيلي  االحتالل 

تغيير ارتباط الوالية القانونية للضفة الغربية مبا 

عندما  الشقيقة،  األردنية  باململكة  القدس  فيها 

أعلن امللك الراحل احلسني بن طالل فك الروابط 

القانونية مع الضفة الغربية. 

بروافع  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  أعلنت 

الوطني  املجلس  اجتماع  في  آنذاك،  االنتفاضة 

الفلسطيني باجلزائر في العام 1988 "إقامة دولة 

فلسطني"، وحاز اإلعالن اعتراف 100 دولة، وبذلك 

سد الفلسطينيون الفراغ القانوني، وحتملوا للمرة 

على  القانونية  الوالية   1948 العام  بعد  األولى 

األراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.

أسس هذا اإلعالن إلى تصدر منظمة التحرير 

رسميًا وقانونيًا الوالية على األراضي الفلسطينية 

احملتلة بعد اعتراف الدول العربية بها سنة 1974 

ورمبا  الفلسطيني.  للشعب  ووحيدًا  ممثاًل شرعيًا 

األسباب  بني  من  األهم  هو  التطور  هذا  يكون 

فتح  إلى  األميركية  املتحدة  بالواليات  أدت  التي 

والحقًا   ،1988 سنة  )م.ت.ف(  مع  رسمي  حوار 

عقد مؤمتر مدريد بعد حرب اخلليج األولى، على 

مع  الفلسطيني  التمثيل  على  الصراع  من  الرغم 

احلكومة اإلسرائيلية آنذاك برئاسة إسحق شامير 

التي رفضت أن يكون التمثيل الفلسطيني متثياًل 

في  إسرائيل  اعترفت  أن  إلى  وظاهرًا،  مستقاًل 

باملنظمة ممثاًل للشعب  عهد حكومة إسحق رابني 

الفلسطيني، وفتحت حوارًا سريًا معها في أوسلو 

عاصمة النرويج، األمر لذي أدى إلى اتفاق أوسلو 

)واشنطن،  األمنية  واالتفاقات   1993 الشهير 

والقاهرة( واالقتصادية )باريس( التي تدار احلياة 

اليومية للفلسطينيني حتت االحتالل على أساسها، 

احلياة  مجمل  على  والسلبية  اإليجابية  وتبعاتها 

من  املتواصل  وكفاحه  الفلسطيني  للشعب  العامة 

الدولة  وإقامة  اإلسرائيلي  االحتالل  إنهاء  أجل 

الفلسطينية بعاصمتها القدس.

الذي يتجاهله منتقدو االتفاق الشهير  السؤال 

في  االحتالل  دحر  ممكنًا  كان  هل  هو:  ومؤيدوه 

انتفاضة  سميت  التي  األولى  االنتفاضة  معركة 

أطفال احلجارة؟ أم أن نتائج االنتفاضة أدت إلى 

اجلديدة  الظروف  تسمح  ال  جديدة  عمل  منظومة 

بتكرارها؟
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 كان جذر املواجهات الالحقة بني الفلسطينيني 

واإلسرائيليني على تفسير االتفاق املرحلي إلى 

اتفاق دائم متهيدًا لتطبيقه )بداية من هبة النفق 

عام 1996، إلى االنتفاضة الثانية التي أعقبت 

فشل مؤمتر "كامب ديفيد الثانية" سنة 2000، 

مرورًا بهبات موسمية ومواجهات تتسع وتضيق 

اإلسرائيلي  اجليش  مع  االحتكاك  مواقع  في 

قطاع  على  الثالث  واحلروب  املدن.  تخوم  على 

غزة...( تراجع إسرائيل عن مبدأ التوصل إلى 

على  فلسطينية  دولة  عنه  تنبثق  نهائي  اتفاق 

حدود 1967، وسعيها املستمر إلى إلغاء اتفاق 

األول  املربع  إلى  الفلسطينيني  وإعادة  أوسلو 

للصراع، أي نزع حق الفلسطينيني في مقاومة 

"محاربة اإلرهاب"، وفرض حل  بزعم  االحتالل 

تتخلى إسرائيل  الفلسطينية  للقضية  إسرائيلي 

مبوجبه عن املسؤولية عن أكبر عدد من السكان 

الفلسطينيني لتقضم أوسع مساحة من أراضي 

يقلعون  الفلسطينيني  وترك  الغربية،  الضفة 

عن  باملسؤولية  واتهامهم  بأيديهم،  شوكهم 

املسؤولية  من  إسرائيل  وانسحاب  أوضاعهم، 

نكبتها،  واستمرار  فلسطني  احتالل  عن 

باستمرار تشريد الفلسطينيني وتدمير هياكلهم 

الفلسطينيني  وإبقاء  واالجتماعية  االقتصادية 

في الضفة والقدس مجرد ساكنني ميكن إيجاد 

حلول ملشكالتهم االقتصادية.

ال ميكن في عجالة أو مقالة شرح أسباب جناح 

االنتفاضة األولى في إحداث التغيير اجلذري في 

وحتويل  االحتالل  مع  الفلسطيني  الشعب  عالقة 

عمل  إلى  لالحتالل  استكانة  من  العالقة  هذه 

األميركي  التوجه  اقتصر  إذ  إلنهائه.  إيجابي 

اإلسرائيلي حيال الفلسطينيني "على مبدأ حتسني 

مستوى احلياة" بحسب مشاريع سياسية أميركية 

وإسرائيلية عرضت عليهم قبل االنتفاضة وخاللها، 

آنذاك  األميركي  اخلارجية  وزير  توجت مبشروع 

جورج شولتز الذي مت رفضه. واضطرت الواليات 

املتحدة إلى تغيير توجهها إلى الفلسطينيني )من 

دون االعتراف بحقهم في تقرير املصير إلى اآلن( 

حتت ظروف دولية مختلفة ووضع عربي مختلف 

الفلسطينيني  مع  التضامن  مستوى  حيث  من 

شعبيًا ورسميًا بصورة أو بأخرى مع هذه الدولة 

الشعبية  االنتفاضة  أذهلته  دولي  تلك، ووضع  أو 

التي كشفت عن زيف الدعاية اإلسرائيلية بوصف 

حقهم  فكرة  بقوة  وطرحت  بـ"اإلرهاب"،  نضالهم 

في تقرير املصير للتداول. 

عبر الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا ميتران 

عقب إعالن "قيام دولة فلسطينية" عام 88 بقوله عن 

الفلسطينيني: "أرى أمة تنهض لتأخذ مكانها بني 

األمم".  وبدأت أوروبا باالقتراب من الفلسطينيني 

ورئيس  كرايسكي  برونو  النمسا  مستشار  عبر 

وزراء السويد أولف بامله قبل اغتياله وغيرهما من 

املسؤولني األوروبيني الذين لعبوا أدوارًا مهمة في 

بدء اختبار إمكان التوصل إلى تسوية تفاوضية 

بني الفلسطينيني واإلسرائيليني. 

أدت عودة احلياة القصيرة إلى معسكر يسار 

إقامة  الوسط في إسرائيل من خالل جناحه في 

حكومة شراكة بني شمعون بيريس وإسحق شامير 
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رابني  إسحق  برئاسة  الوسط  يسار  حكومة  ثم 

إلى حتول  اليساري  "ميرتس"  وائتالفه مع حزب 

أوروبية  شخصيات  رعتها  التي  االتصاالت  في 

التي  للتغيرات  حلول  إيجاد  محاوالت  مجرد  من 

الفلسطينيني  بني  العالقة  في  االنتفاضة  أحدثتها 

القضية  حل  محاوالت  إلى  واإلسرائيليني 

الفلسطينية بالتراضي والتفاوض بينهما.

السوفييتي  االحتاد  تفكك  بعد  مت  ذلك  وكل 

السابق الذي كان يقود جتمعًا دوليًا واسعًا يؤيد 

حق الفلسطينيني في تقرير مصيرهم وحقهم في 

ذي  الدولي  النظام  وانحالل  مستقلة،  دولة  إقامة 

والرأسمالي(، وحلول نظام  القطبني )االشتراكي 

مازالت  الذي  الواحد  القطب  بنظام  جديد  دولي 

في  خصوصًا  اليوم  إلى  ماثلة  السلبية  آثاره 

احتكار أميركا املنحازة إلى إسرائيل- مبعانيها 

االستراتيجية والسياسية واالقتصادية والعسكرية 

منذ  افتقرت  سالم"  "عملية  رعاية  والوجودية- 

اللحظة األولى لقيامها بأسس النجاح وإمكانياته. 

واضح  وإسرائيلي  أميركي  اعتراف  بغياب  أي 

باحلقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني. 

لقيام  احلقيقي  اجلذر  االنحياز  هذا  كان 

األحادية  االعتراف  بخطوة  ترامب  الرئيس  إدارة 

السفارة  نقل  بالقدس عاصمة إلسرائيل وقرارها 

خطوة  وهي  القدس،  إلى  أبيب  تل  من  األميركية 

في  املوقعة  االتفاقات  مع  تتعارض  سياسية 

واشنطن والقانون الدولي وقرارات األمم املتحدة 

ذات الصلة. وتتعارض أيضًا مع إمكان استمرار 

إنهاء  إلى  تؤدي  سياسية  عملية  برعاية  أميركا 

االحتالل وإقامة دولة فلسطينية على األقل تطبيقا 

لشعار "حل الدولتني" الذي نادت به أميركا ووافقت 

من  منعت  العملية  خطواتهما  لكن  إسرائيل  عليه 

الوصول إلى حل الدولتني على الرغم من أنه موقف 

ينطوي على تقدير ملصلحة إسرائيل واخلوف من 

من  ال  القومية،  ثنائية  دولة  إلى  إسرائيل  حتول 

رأي  يهم  ال  إذ  الفلسطينيني،  حقوق  على  خشية 

اإلدارة األميركية احلالية إال مصالح إسرائيل التي 

هي جزء من املصالح األميركية في املنطقة.

 مفترق طرق
االنسداد اجلديد فيما عرف بالعملية السياسية 

السافرة  واإلسرائيلية  األميركية  املواقف  بعد 

حيال حقوق الشعب الفلسطيني خصوصًا التنكر 

للحق في إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 

وعاصمتها القدس وحل متفق عليه لالجئني على 

باالنتفاضة  يذكر   ،194 األممي  القرار  أساس 

األولى التي فتحت طريقًا جديدًا إلنهاء االحتالل.

ميكنهم  ال  جديدة  بانتفاضة  املطالبني  لكن 

بشعبيتها  األولى  االنتفاضة  تكرار  ضمان 

والفصائل  الفئات  معظم  وانضمام  الواسعة 

في  للعمل  املختلفة  االجتماعية  والشرائح 

فعالياتها، وال تفادي سلبياتها في سنتها الثانية 

والثالثة عندما أهملت التعليم )استجابة حلصار 

الفلسطينية  التعليمية  للمؤسسات  إسرائيل 

داخليًا  تناقضًا  وفتحت  املتكررة(  وإغالقاتها 

االحتالل،  مؤسسات  مع  سابقًا  املتعاونني  مع 

واألهم عدم وجود ذراع وحدوية لالنتفاضة تقود 
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فعالياتها التي تضر باالحتالل وحتددها مبا ال 

يضر باملجتمع الفلسطيني واحتياجاته اليومية. 

سياسيني  مشروعني  أن  اليوم  اجلديد 

متعارضني يتنافسان على السلطة، هما: مشروع 

املنظمة الذي يطالب بإقامة دولة على حدود عام 

عليه  متفق  حل  مع  القدس  وعاصمتها   1967

األممي  القرار  أساس  على  الالجئني  لقضية 

نفسه  املشروع  هذا  هو  آخر  ومشروع   .194

"مقاومة".  إسالمية  الفتة  مع  قلياًل  منه  أقل  أو 

وادعاءات ال أساس لها في الواقع. مثل موافقة 

حركة "حماس" في وثيقتها اجلديدة التي صدرت 

الدولتني  حل  مبدأ  على   2017 سنة  أيار  في 

بإسرائيل.  اعتراف  دون  من  على حدود 1967 

وادعاءات أخرى مشابهة.

 ضعفت األدوات التنفيذية للمشروع األول من 

خالل تراجع مكانة الفصائل الفلسطينية املنضوية 

"فتح"  باستثناء  الفلسطينية  التحرير  منظمة  في 

على املستوى الشعبي، وصعود فصائل )"حماس" 

اجلماهيري  الوزن  ذات  اإلسالمي"(  و"اجلهاد 

الوازن واملؤثر في الرأي العام وفي أي انتخابات 

على مستوى اجلامعات والنقابات والبلديات. 

عامة  انتخابات  إجراء  في  تردد  هناك  لهذا 

لكيال تتغير الشرعية بتغير نخب حتمل مشروعًا 

الشعب  فيقع  له،  ودولية  عربية  شرعية  ال 

الفلسطيني في ضياع سياسي وقانوني، أو على 

األقل حصار سياسي ال طاقة له على احتماله. 

لهم  الداعمني  وكل  املشروع  هذا  وأصحاب 

محليًا وعربيًا ودوليًا ال يستطيعون حتمل تبعات 

هذا احلصار.

ولهذا تقع الدعوة إلى تكرار جتربة االنتفاضة 

األولى في "متالزمة جتاهل" )إن جاز التعبير( 

مع ما أحدثته تلك االنتفاضة بشروطها وظروفها 

ومركباتها  عملها  وأدوات  واألممية  احمللية 

على  عميقة  سياسية  تغييرات  من  الفصائلية 

إدارة  أدوات  وتغيير  الفلسطيني،  املجتمع 

حياته اليومية، وتغيير شرعيات محفوفة بخطر 

إعادتها إلى النقطة األولى بعد النكبة أي فقدان 

الشعب الفلسطيني قيادة شرعية واحدة معترفًا 

األهم  السالح  وهي  ودوليًا.  وعربيًا  محليًا  بها 

)اليوم( في يد الشعب الفلسطيني منذ انطالق 

قيادة  وجود  بني  فرق  وهناك  املعاصرة.  ثورته 

إغراء  حتت  عليها  ال  معها  واالختالف  شرعية 

اجلمل الثورية الرنانة أو إغراء إجراء انتخابات 

للقيادة ال حماية املشروع والشرعية. متامًا مثل 

الثورة" وقت حصارها بهدف  الدعوة "إلصالح 

ذبحها، بدل الدعوة إلنقاذها ومن ثم إصالحها. 

كل  في  للمواطن  استحقاق  هي  االنتخابات 

وقت، لكن عندما تكون الشرعية مهددة بالزوال، 

تكون  وعندما  الشرعية.  عن  الدفاع  هو  فاألولى 

أهمية  واألكثر  فاألولى  شيء،  كل  على  املعركة 

الشرعية  على  خالف  كل  وترك  أواًل  الوحدة  هو 

مشروع  لهزمية  كفاحي  برنامج  ووضع  جانبًا، 

كل  على  واحلفاظ  الفلسطينية،  القضية  تصفية 

سلطة متكن الفلسطينيني معًا من هزمية مشاريع 

من  واحلدود  واألرض  والالجئني  القدس  انتزاع 

مشروع  في  واالستمرار  مستقبلية،  تسوية  أي 

واقعية  كفاح  برامج  ووضع  االحتالل.  إنهاء 
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تستند إلى معطيات الواقع احلالي ال إلى معطيات 

أنواعها  فاملقاومة مبختلف  املاضي،  من  صارت 

في  للنقاش  عرضها  يجوز  ال  للفلسطينيني  حق 

أي محفل محلي أو عربي أو دولي والتركيز في 

العمل واخلطاب اإلعالمي على البرنامج الواقعي 

العملي املمكن اآلن الذي يؤدي حتقيقه إلى تعديل 

بل  املجرد  العسكري  مبعناه  ال  القوى  ميزان 

مبعناه األوسع الذي يتداخل فيه الكفاح الفعلي 

في  احلق  مع  واجلماهيري  والقانوني  السياسي 

احلرية، مع التضامن األممي. 

شيء  األولى  االنتفاضة  جتربة  تكرار  إن 

وتكرار طاقتها اإليجابية شيء آخر: أي انخراط 

كل أنصار الفصائل في برامج عمل االنتفاضة 

الشعبية السلمية، أي التظاهرات السلمية التي 

تستطيع وحدها حشد فئات الشعب الفلسطيني 

أن  ذلك يستطيع  إن  إذ  االحتالل،  مواجهة  في 

اإلسرائيلي  العدو  إلى  القوية  الرسائل  يوجه 

استمرار  يقبلوا  لن  جميعًا  الفلسطينيني  بأن 

االحتالل، ويريدون تقصير عمر االحتالل وتوفير 

واالنفصال  اجلميع،  على  واخلسائر  الضحايا 

فلسطينية  دولة  وإقامة  إسرائيل  عن  اإليجابي 

على أنقاض االحتالل ال بالتكيف معه. 

أيدت  دولة   129 إلى  رسائل  توجيه  ثانيًا   

الرئيس  لقرار  الرافض  الفلسطيني  املوقف 

األميركي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة 

إلسرائيل قبل عرض مشروع للتسوية السياسية 

قضية  الفلسطيني صاحب  الشعب  أن  مفادها 

وطنية وله احلق في تقرير املصير وإقامة دولته 

أسوة ببقية شعوب األرض ودوله التي تعرضت 

لالحتالل األجنبي وتخلصت منه.

من  والتفكير  للعمل  العامة  القواعد  تعفي  ال 

أدوات  تغيير  في  األولى  االنتفاضة  خبرة  بلورة 

جملة  ذلك  ففي حتقيق  أخطائها،  وتفادي  العمل 

كبيرة من املكاسب السياسية والوطنية العامة. وال 

يجوز حتت أي ظرف التراجع عن هذه املكتسبات 

االنتفاضة  وكأن  عليها  االنتفاض  إلى  بالدعوة 

تصلح في كل زمان ومكان وضد كل ما هو سلبي 

لم يصل  الفلسطيني  الشعب  وإيجابي ملجرد أن 

إلى األهداف التامة في التحرر واالستقالل.                                                                                                       

من  منه  االستفادة  الفلسطينيني  ميكن  فما 

خبرات االنتفاضة األولى هو تكرار روحها الشعبية 

وتنوعها وروح الوحدة التي أجبرت جميع الفصائل 

املتباينة في الفكر والبرنامج واألدوات على االمتثال 

األثر  والبعيدة  املباشرة  السياسية  ولألهداف  لها 

بينما  تخومها.  على  الفلسطينيني  وضعت  التي 

وأهدافها  شعاراتها  تكرار  مبكان  السذاجة  من 

السياسية التي جتاوزها الواقع كاالعتراف العربي 

والدولي بحق الفلسطينيني في أن يكون لهم كيان 

االحتالل  دولة  إسرائيل  إن  إذ  مستقل.  وطني 

إلدارة  جديدة  طريقة  عن  تبحث  أيضًا  كانت 

من  االحتالل  حتت  الواقعني  الفلسطينيني  حياة 

خارج  الفلسطيني  الشعب  بوحدة  االعتراف  دون 

فلسطني التاريخية وداخلها.

من  الرئيسة  فاخلبرة  ذلك،  على  وبناء 

االنتفاضة األولى تعني وحدة الشعب وفصائله 

اخلالفات  كل  ووضع  االحتالل،  مواجهة  في 
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جانبًا  والبرامج  السياسات  في  والتباينات 

والتفرغ اآلن إلفشال كل مشروع سياسي أقل 

 1967 حدود  على  فلسطينية  دولة  إقامة  من 

عاصمتها القدس وحل قضية الالجئني. 

القدس  انتزاع  على  اليوم  الصراع  إن 

تسوية  أي  من  واحلدود  واألرض  والالجئني 

على  الصراع  من  جزءًا  إال  ليس  مستقبلية 

ومصير  برمته  الفلسطيني  الشعب  مستقبل 

مشروع بناء دولة فلسطينية.

إن اهم عنصر في اخلطاب السياسي والكفاحي 

الصراع  تعريف  إعادة  هو  اليوم  الفلسطيني 

اإلسرائيلي،  االحتالل  سلطات  مع  والعالقة 

فموضوع "حل الدولة الواحدة" أو "حل الدولتني" 

للحقوق  التدريجي  اإلسرائيلي  بالقضم  سقط 

الوطنية الفلسطينية، وحتديدًا في األرض وانتزاع 

مدينة محتلة )القدس( بأكملها ورموزها ومكانتها 

ومركزيتها وقانونيتها من أي حل مستقبلي.

أحد  ينقذه  ولم  الدولتني"  "حل  سقط  إذا 

)أوروبا أو روسيا مثاًل(، وذهبت إسرائيل إلى 

حل الدولة الواحدة من دون مسؤولية عن حياة 

أي  من  وحرمتهم  الدولة  هذه  في  الفلسطينيني 

حقوق أو مساواة في إطار هذه الدولة الواحدة، 

بهذا  يتمسكون  الفلسطينيني  يجعل  الذي  فما 

احلل حتى وان تطابق مع مفهوم وشعار إنهاء 

االحتالل وإقامة دولة فلسطينية. 

بل أكثر من ذلك، ما الذي يجعلهم يستمرون 

أفادت  التي  األمني  العمل  منظومة  في 

لكنها  اليومية،  حياتهم  إدارة  في  الفلسطينيني 

أمن  استباحة  من  وجيشها  إسرائيل  متنع  لم 

على  وقراهم  مدنهم  في  وحياتهم  الفلسطينيني 

الرغم من مواصلة السلطة الفلسطينية التنسيق 

األمني مع أجهزة األمن اإلسرائيلية.

باريس  اتفاق  أن  سبق  ما  إلى  يضاف 

الفلسطيني  االقتصاد  تبعية  عّمق  االقتصادي 

من  وذلك  التبعية  هذه  يقلص  أن  بدل  إلسرائيل 

عوض  مستقبلية  لتبعية  أساسًا  حتويله  خالل 

التي  االنتقالية  املرحلة  يخص  اتفاقًا  يكون  أن 

حتاول إسرائيل جعلها مرحلة نهائية في عالقتها 

بالفلسطينيني وإغراء الفلسطيني بالعمل الفردي 

في فروع االقتصاد اإلسرائيلي، إذ وصلت أعداد 

الفلسطينيني العاملني اليوم في فروع االقتصاد 

اإلسرائيلي إلى أكثر من 160 ألف عامل مبن فيهم 

عمال زراعيون أو عمال بناء في املستوطنات. إذ 

جمركيًا  غالفًا  الفلسطينيني  على  االتفاق  فرض 

موحدة  وجمارك  ضرائب  سلسلة  أي  واحدًا، 

التعرفة من دون أن يكون االقتصاد الفلسطيني 

قادرًا على حتمل تبعات ذلك اجتماعيًا وبنيويًا، إذ 

الفلسطيني  االقتصاد  توجه  في  تشوهات  صنع 

نسب  زيادة  من  الفلسطيني  املواطن  وحرم 

تطور  فيما  والصناعة،  الزراعة  في  اإلنتاج 

نظام اخلدمات املصرفية واملالية من دون تطور 

وحتى  والزراعي  الصناعي  اإلنتاج  مستوى  في 

االقتصاد  باريس  اتفاق  حول  إذ  التجاري. 

الفلسطيني إلى اقتصاد تابع في أسسه وهيكله 

كان محكومًا  ألنه  تنمية حقيقية،  أي  من  ومنعه 

واملقدرات.  احلدود  على  املفقودة  بالسيطرة 

أوسع  من صورة  جزء  هي  اليوم  التبعية  وهذه 
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للفلسطينيني  االقتصادي  الوضع  يخص  فيما 

)ملكافحة  دولية  قوانني  إذ سنت  حتت االحتالل. 

اإلرهاب( خالل االنتفاضة الثانية متنع املواطن 

من تلقي أموال من عدد من الدول العربية. وبذلك 

يصله  كان  أسري  دعم  أي  الفلسطيني  أفقدت 

النقد  سلطة  فقوانني  مواجهة،  أو  أزمة  كل  في 

بنك  منظومة  لتصبح  تتطور  التي  الفلسطينية 

مركزي فلسطيني تتكيف أكثر فأكثر مع القانون 

أن  تستطيع  ال  أو  للبنوك  تسمح  وهي  الدولي 

متنعها من مراكمة الفوائد واألرباح من املواطن 

إسرائيل  حتويل  توقف  حال  في  الفلسطيني 

إذا  الفلسطينية،  السلطة  إلى  الضرائب  أموال 

غرامات  فرض  على  التجارية  البنوك  هذه  تصر 

هو  السبب  أن  مع  القروض  تسديد  تأخر  على 

هذه  إن  باريس.  اتفاقية  فرضتها  التي  النظم 

اإلشارات واألمثلة ليست هي كل شيء بل هي 

منوذج للذين يطالبون املواطن الفلسطيني بالقفز 

واسعة مع  مواجهة شعبية  أي  في  ذلك  كل  عن 

منظومة االحتالل اإلسرائيلي العسكرية واألمنية. 

هو  العوامل  هذه  كل  من  أهمية  األكثر  لكن 

التسرع في إطالق  وجود واقع جديد ال يجوز 

عليه  فصائلية  أو  جاهزة  أو  مسبقة  أحكام 

خصوصًا على قضايا وطنية ومصيرية مثل:

في  تأسست  فقد  السياسي،  البعد  في  أواًل:   

الواقع مرجعية سياسية تدير احلياة اليومية إلى 

جانب متثيلها للشعب الفلسطيني باعتبارها ذراعًا 

ملنظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي الوحيد 

للشعب الفلسطيني، على الرغم أن طواقم التفاوض 

الرسمي صاحبة القرار في املوافقة أو الرفض ألي 

الفلسطيني ال  باملستقبل  يتعلق  مشروع سياسي 

تزال في يد املنظمة، ال في امتداداتها احلكومية. 

وهذه املرجعية ال تتفكك قبل تأسيس مرجعية 

جديدة في جناعتها أو أفضل منها.  

مرجعيات  تأسيس  أن  بامللموس  ثبت  وقد 

جديدة إلدارة حياة املواطن )مثال غزة( لم يكتب 

وبصرف  ذلك.  من  أكثر  نقل  لم  إن  النجاح  له 

النظر عن األسباب العميقة محليًا ودوليًا. 

للفلسطينيني،  العربي  الدعم  منظومة  تآكلت 

الظروف  بسب  احلالي  العقد  خالل  أيضًا، 

أو  تفككت  عربية  دول  تواجهها  التي  االستثنائية 

ال  واقتصادية  سياسية  حتديات  تواجه  أخرى 

متكنها من تغيير سلم أولوياتها وال جتد مكانًا فيه 

لدعم الفلسطينيني ماليًا قبل اخلروج من الوضع 

أنها تشهد حروبًا على  إما  الدول  احلالي، وهذه 

السيطرة والنفوذ أو تخصص موارد ضخمة لذلك. 

موارد  تخصيص  احتمال  ضعف  جانب  وإلى 

مواجهة  أي  في  للفلسطينيني  إضافية  عربية 

مع  املقارنة  فإن  االحتالل،  مع  مستقباًل  واسعة 

إلى جانب دعمها مليزانية السلطة  دول خصصت 

الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية دعمًا ماليًا 

والثانية  األولى  االنتفاضة  شهداء  ألسر  مباشرًا 

العمل  عن  تعطلوا  والذين  وأسرهم  وللجرحى 

تصور  ميكن  ماال  وهو  املواجهة  بسبب  وأسرهم 

تخصيصه اليوم. هذا إذا متكن الفلسطينيون من 

أوقفت  حال  في  عربية  مالية  دعم  شبكة  تأسيس 

إسرائيل حتويل أموالهم من الضرائب.  

التكيف اجلديد والعمل على متكني املواطن من 
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الصمود ورفض أي حلول ال تلبي احلقوق الوطنية 

هو التفكير األكثر أهمية اآلن من أي تفكير آخر.

في  الفلسطيني  املركزي  املجلس  قرارات 

يخص  فيما   2018 الثاني  كانون   16-  15

يجب  إسرائيل  مع  العالقات  في  النظر  إعادة 

ويجب  االعتبار،  بعني  سبق  ما  كل  يأخذ  أن 

السياسية  واملواقف  السياسية  األهداف  فصل 

دولية  أو  إسرائيلية  إجراءات  أي  ترفض  التي 

على حساب الفلسطينيني عن آلية إدارة احلياة 

اليومية للفلسطينيني في الضفة الغربية احملتلة 

مبا فيها القدس وقطاع غزة. 

إجراءات  بل  انقالبًا  ليس  املطلوب  أن  كما 

عملية سياسية واقتصادية وأمنية تؤسس لتحرير 

الفلسطينيني من أي قيود في أي مواجهة يستثنى 

الوطنية  املصلحة  وهو  وحيد  واحد  قيد  ذلك  من 

إمالء  أي  ورفض  الفلسطيني  الشعب  لعموم 

إسرائيلي أو أميركي فيما يتعلق باحلقوق الوطنية. 

اإلرادة؛  توفرت  إذا  نعم.  نستطيع؟  هل 

فاملعركة هي معركة إرادات.
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انتفاضة 1987:"حكاية" فعل جماعي ُملِهم

  : كانت االنتفاضة الوطنية الكبرى 

مدار بحث واستعادة لتجربة لدى أوساط فلسطينية 

وانسدادات  أزمة  وجود  مع  ترافقت  عديدة، 

ومقاالت  ومحاور  وندوات  مؤمترات  سياسية: 

عديدة... أعادت تسليط األضواء على تلك التجربة 

امللهمة. الالفت، أيضًا، أن مواطنني عاديني أخذوا 

يستعيدون االنتفاضة، في إشارة إلى حاجتهم إلى 

فتلك االنتفاضة  النموذج، وهم محّقون،  مثل هذا 

أبهرت العالم وألهمت حركات شبابية وانتفاضات 

شعبية في أكثر من بلد، مبا في ذلك االنتفاضات 

البحث  الندوة،  في هذه  يهم  ما  السلمية.  العربية 

عن إضافات في الرؤية والتحليل والنقد، وتسليط 

التجربة  لهذه  العميق  املغزى  على  األضواء 

والتحوالت التي شهدتها، وعدم تكرار ما قيل. 

هل  سؤال:  عن  اإلجابة  هو  أيضًا،  يهم،  ما 

االنتفاضة  باستلهام  النضال  بناء  إعادة  ميكن 

الشكل  استعادة  ذلك  يعني  أن  دون  الوطنية؟ 

القدمي في ظل املتغيرات الكبيرة، أو مبعنى آخر، 

الندوة

أدار الندوة: مهند عبد الحميد

المشاركون:

أ. عبد المجيد حمدان أبو وديدة

د. سمير شحادة

أ. وسام رفيدي
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استنادًا  الوطني  النضال  بناء  إعادة  ميكن  هل 

جتربة  خاص  وبشكل  السابقة،  التجارب  إلى 

االنتفاضة األولى؟ ما يهم هو فتح احلوار وتقدمي 

إضاءات ضمن احملاور التي اختارتها سياسات. 

نرحب باإلخوة والرفاق املشاركني في الندوة: 

سمير  د.  وديدة،  أبو  حمدان  املجيد  عبد  أ. 

شحادة، أ. وسام رفيدي. 

االعتقاد   87 العام  انتفاضة  قلبت  أواًل: 

تأقلم  الفلسطيني  الشعب  إن  القائل  اإلسرائيلي 

وتعايش مع احتالل مستنير رأسًا على عقب. ما 

الشعبي  االنفجار  إلى  قادت  التي  العوامل  هي 

انتفاضة  إلى  حتول  ما  سرعان  الذي  العفوي 

منظمة لها هدف مركزي وأشكال نضال وتكتيكات 

األربعة  السياسية  للتنظيمات  موحدة  وقيادة 

شعب"(،  "حزب  "دميقراطية"،  "شعبية"،  )"فتح"، 

نسوية  ومنظمات  شعبية  )جلان  تنظيمي  وجهاز 

وصحة  تعليمي  وجهاز  وشبيبة  عمالية  ونقابات 

وجلان حراسة(؟  

االنتفاضة ذروة لنضال تراكمي منظم

وديدة":االنتفاضة  "أبو  حمدان  املجيد  عبد 

أي  هناك  يكن  لم  منظم  تراكمي  لنضال  ذروة 

تأقلم مع االحتالل، فلم يحدث هذا ال مع بداية 

له،  الالحقة  الفترات  خالل  حتى  وال  االحتالل 

هذا مجرد ادعاء إسرائيلي ال نعترف به، إذ منذ 

العام 1987، مرت بالدنا  العام 1967 وحتى 

بسلسلة من التجارب وأشكال الرفض لالحتالل 

واملقاومة بشقيها الشعبي واملسلح.

إلى  قادت  التي  العوامل  في  اخلوض  قبل 

االنفجار الشعبي، ال بد من إبراز حقيقة أن ما 

حصل لم يكن عفويًا، فخالل الفترة الواقعة بني 

متنوعة  بسلسلة  البلد  مرت   ،)1987-1967(

واملسلحة  املدنية  املواجهات  من  ومتصاعدة 

هذه  بعض  عند  هنا  وسأقف  االحتالل.  مع 

جتربة  شهدنا   ،1976 العام  ففي  التجارب، 

االنتخابات البلدية التي جنم عنها انتخاب قوى 

وطنية معادية لالحتالل بشكل واضح، تشّكلت 

التي مثلت  الوطني"،  التوجيه  أثرها "جلنة  على 

مختلف قطاعات الشعب وفئاته.

عمد االحتالل إلى التخلص من هذه القيادة 

بتدبير محاوالت اغتيال لرؤساء البلديات حينها، 

وجنح في إصابة بسام الشكعة )نابلس(، وكرمي 

البلديات  رؤساء  وأقصى  الله(،  )رام  خلف 

املنتخبني، ونظم موجة إبعاد لرموز وطنية أخرى 

إلى خارج الوطن.

وعلى األثر اندلعت سلسلة من املواجهات مع 

االحتالل، كان أول حديث عن "انتفاضة احلجارة" 

سيارات  ُرشقت  حني   ،1981 العام  إلى  يعود 

جماهيرية،  مواجهات  ضمن  باحلجارة  االحتالل 

عن  الشرقية  برلني  مؤمتر  في  حتدثت  وقد 

وكانت  الوقت،  ذلك  في  بدأت  "انتفاضة حجارة" 

على  اعتمدت  التي  لالحتالل  التصدي  موجات 

 1973-1972 بني  منظمة  جماهيرية  مجموعات 

مبثابة إرهاصات لالنتفاضة األولى، بدءًا بالعمل 

القيادات  من  اختراعًا  يكن  لم  الذي  التطوعي 

بيرزيت،  جامعة  من  انطلق  فقد  السياسية، 
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الذين كانوا يحضرون إلى رام  مببادرة الشبان 

يرددون  وهم  الشوارع  بكنس  ويقومون  الله، 

أغنية: "هاي هاي مكانس مش مدافع ليش خايف 

االحتالل". العمل التطوعي الذي ضم فئات الشبان 

َز على مواجهة مصادرة سلطات  من اجلنسني ركَّ

يتجهون  الشبان  كان  إذ  لألراضي،  االحتالل 

باملصادرة  املهددة  األراضي  إلى  عدتهم  ومعهم 

ويعمرونها ويزرعونها باألشجار، وغالبًا ما يتخلل 

تلك  ووصلت  االحتالل،  قوات  مع  مواجهات  ذلك 

العام 1987،  العمليات املتكررة إلى ذروتها في 

فيه  شاركت  منظم  سياسي  جهد  وراءها  وكان 

التنظيمات السياسية وقوى غير منظمة.

وإذا عدنا للجنة التوجيه الوطني، وما واجهته 

من إبعاد، فإن أبرز األسماء فيها لم تكن منظمة 

في أحزاب، وإمنا نظمت فيما بعد، بالتالي فإن 

احلدث الذي أوصل الناس إلى مرحلة االنفجار 

يترقبون  كانوا  الناس  لكن  عفويًا،  كان  الكبير 

هذا احلدث، فما أن دهست شاحنة إسرائيلية 

وقع  حتى  جباليا  مخيم  في  العمال  من  عددًا 

ولو  الوطنية،  احلركة  اغتنمته  الذي  االنفجار 

كانت املسألة عفوية ولم يكن هناك تفكير مسبق 

فيه  شاركت  وعمل  واسعة  جماهيرية  وتعبئة 

مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني ملا امتدت 

االنتفاضة لتشمل الضفة والقطاع.

إلى  قادت  التي  :ما هي األسباب    

الذروة؟

طوال  للناس  اإلسرائيلية  املعاملة  حمدان: 

العام 1967 وحتى 1987، معاملة  الوقت منذ 

اإلذالل بأشكاله كافة من اإلدارة املدنية وقوات 

االحتالل، إذالل على احلواجز وأثناء االعتقال، 

قمع احلريات. الوضع االقتصادي كان أفضل 

من  يغير  لم  لكنه  اآلن  عليه  هو  مما  بكثير 

املعاناة التي ولدت السخط. في ذلك الوقت عمل 

150 ألف عامل داخل إسرائيل، وعملت مئات 

نظيراتها  والقطاع لصالح  الضفة  املشاغل في 

الذين  الفلسطينيني  عدد  وقدر  اإلسرائيلية، 

 300 بنحو  اإلسرائيلية  السوق  ضمن  يعملون 

اإلسرائيلي  السلوك  مجمل  لكن  شخص،  ألف 

مع الناس أحلق األذى بهم، وال أدل على ذلك من 

مصادرة األراضي، وبناء املستوطنات، واإلذالل 

في املعاملة، وغيرها. 

الفجر،  وفي  الظالم  جنح  حتت  االعتقاالت 

محتوياتها  وقلب  للمنازل  اجلنود  استباحة 

رأسًا على عقب، بالترافق مع الشتم والسباب، 

الشعب  قطاعات  أوصلت  كافة  العناصر  هذه 

الفلسطيني مبا في ذلك املستفيدة من االحتالل 

ماليًا، إلى قناعة مفادها أن الكرامة أسمى من 

االحتالل  داس  الذين  فالناس  املالية،  الفائدة 

االنتفاضة دفاعًا عن كرامتهم  كرامتهم فجروا 

اخلارج  في  وبخاصة  كثيرة  كتابات  وحريتهم. 

بالنسبة  وهذا  عفويًا،  حدثًا  االنتفاضة  اعتبرت 

لم يعملوا في هذا املجال  لهؤالء صحيح ألنهم 

أو لم يعايشوا األحداث عن كثب، أختم بالقول 

املنظمة  غير  الوطنية  القوى  أن  بتجرد  أعتقد 

عملت أكثر بكثير من نظيرتها املنظمة.

تراكم  عن  وديدة  أبو  :حتدث    
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جهة،  من  االنفجار  إلى  أدى  الذي  السخط 

نظم  الذي  املنظم  النضالي  الفعل  وتراكم 

املؤسسة  ولكن  أخرى،  جهة  من  االنتفاضة 

تتوقع  ولم  باالنتفاضة  فوجئت  اإلسرائيلية 

شمولها معظم الشعب الفلسطيني، قالئل كانوا 

"ديفيد  بينهم  من  ضخم  بانفجار  يستشعرون 

استقصائه  في  اإلسرائيلي  الكاتب  غروسمان" 

مجلة  في  نشر  الذي  األصفر"  "الزمن  املسمى 

وال  االحتالل  قيادة  فال   ،1986 عام  "الكرمل" 

هذا  مثل  تتوقعان  كانتا  الفلسطينية  القيادة 

احلجم من االنفجار، واآلن لنَر ما الذي لدى د. 

سمير ليقوله في هذا املجال.

المقاومة الشعبية المنظمة

املنظمة  الشعبية  املقاومة  د. سمير شحادة:   

بنا  يجدر  االنتفاضة،  اندالع  على  بعد 30 سنة 

كمتحدثني عايشنا هذه التجربة أن نحرر خطابنا 

فصائلي  أو  فردي  مستوى  أي  عن  حديثنا  أو 

من  بشيء  ننظر  أن  إلى  األوان  آن  إليه،  ننحاز 

إلى  بحاجة  أننا  حاليًا  أرى  ألنني  املوضوعية 

االستفادة من املاضي ال إلى اجتراره.

لألسف، حضرت أكثر من جلسة كان يسودها 

ومن  َفعل،  ومن  بدأ،  من  السباق حول  من  شيء 

نزال  ال  بأننا  تنبئ  مشكلة  وهذه  وكذا،  كذا  قال 

نراوح في املكان نفسه، لذا يجب أن نكون بعد 30 

احتالل  على  وبعد 50 سنة  االنتفاضة  على  عامًا 

أهمية  استيعاب  على  قدرة  أكثر  والقطاع  الضفة 

وجود قيادة واحدة، وشعب واحد، وأرض واحدة، 

وأهداف واحدة، صحيح أننا نختلف في وجهات 

النظر، لكن في نهاية األمر يجب أن يوحدنا الهدف.

أساس  على  نشأت  الفلسطينية  الفصائل 

أن  صحيح  فلسطني،  حترير  هو  واحد  هدف 

أن  بيد  النظر،  وجهات  في  اختالفات  هناك 

اخلالفات كانت تذوب مع الوقت وحدها، أود أن 

أبدأ بسؤال هل ميكن بناء نضال معني استنادًا 

خالل  من  األولى؟  االنتفاضة  في  جتربتنا  إلى 

اإلجابة ميكن أن نتفق حول إجراءات أو أمور 

معينة أو نختلف، لكن السؤال يظل قائمًا. 

الظروف احلالية صعبة جدًا وهي أكبر بكثير 

رمبا  اآلن   ،1987 العام  في  عليه  كانت  مما 

نساق إلى كارثة حقيقية، وعلى الرغم من ذلك 

ال نزال غارقني في أحالم ونحلل، ولم نتفق حول 

إن كانت جتربتنا السابقة ستخدمنا أم ال، أتفق 

مع التقدمة التي سردها أبو وديدة وهي مهمة، 

وأعتقد أنه منذ 1967 بدأ الفلسطيني معركته 

مع االحتالل بشكل أو آخر، وبدأ يراكم اجلمر 

ظهرت  عندما  لكن  جمرة،  جمرة  الرماد،  حتت 

وقدمت منوذجها  بدايات 1967،  مع  الفصائل 

العسكري بدأ اجلمر يزداد حتت الرماد.

أشار )أبو وديدة( إلى وقائع في السبعينيات 

)االنتخابات البلدية وجلنة التوجيه الوطني( والتي 

الوطني  احلراك  على  إيجابي  مردود  لها  كان 

لدى  ما  وعيًا  أحدثت  فقد  كافة،  مبستوياته 

على  وكينونته  وجوده  حول  الفلسطيني  الشعب 

هذه األرض كحركة حترر طرحت هدف التحرير، 

وحول عالقته مع احملتل وإجراءاته االستعمارية.

هناك إرهاصات بدأت تظهر منذ العام 1982 
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الذي شهد االجتياح اإلسرائيلي للبنان، وخسارة 

املنظمة مركزها ووجودها، واالنقسام الذي حصل 

الفترة، وتأثيره ليس فقط على  في "فتح" في تلك 

"فتح" بل على الكل الوطني، ومسألة القرار الوطني 

املستقل وما تاله في العام 1984 من دورة املجلس 

إلى  املمتدة  الفترة  هذه  في  عمان.  في  الوطني 

العام 1987، قرأت شخصيًا نعيًا حقيقيًا ملنظمة 

التحرير في كثير من املستويات واملنتديات، التي 

روجت النتهاء القضية واملنظمة، استمر هذا احلال 

لم  االنتفاضة  عفوية  االنتفاضة.  اندلعت  أن  إلى 

اندالعها،  بعد  تتعد حدود وقت زمني ضيق جدًا 

بتنظيم  وشرعت  احلدث  التنظيمات  التقطت  فقد 

تشكيل  وجرى  الواسعة،  الشعبية  املشاركة 

القيادة الوطنية املوحدة التي حافظت على دورها 

الوقت  طوال  متسلسلة  قيادات  فرز  عبر  القيادي 

لكن  استهدفتها.  التي  االعتقال  متجاوزة سياسة 

هذا  الستعادة  إمكانية  هناك  هل  السؤال،  يظل 

النموذج الذي فرض نفسه على االنتفاضة األولى، 

أي املشاركة الشعبية املنظمة وقيادة وطنية واحدة 

في ظل السلطة؟ ال ميكن اإلجابة عن هذا السؤال 

بعجالة، ما أود قوله هو إن اللحظة التي نعيشها 

كارثية، وإن املقاومة الشعبية هي األساس، رمبا 

مستوى  على  ما  فصيل  من  ما  عمل  هناك  يكون 

األساس،  هو  الشعبي  العمل  لكن  أهميته،  له  ما 

املقاومة  ليس  ونقطة،  املنظمة  الشعبية  املقاومة 

املقاومة  واستثناء أشكال  فقط،  السلمية  الشعبية 

أي  وال  الذكية،  الشعبية  املقاومة  وليس  األخرى، 

تسمية من هذه التسميات، فما دمنا شعبًا حتت 

االحتالل فإن كل القوانني تسمح لنا باملقاومة. 

تفجرت عفويًا والتقطتها التنظيمات سريعًا  

والتقطتها  عفويًا  تفجرت  رفيدي:  وسام   

التنظيمات سريعًا في البداية أتفق مع ما قاله 

أستاذي د. سمير، الذي درسني ثالثة أشهر في 

اجلامعة قبل اعتقالي، أتفق مع تشخيصه للحظة 

العفوية، ثم االلتقاط، وأعتقد أنه ال يوجد تنظيم 

مخططًا  وضعت  قيادته  أن  االدعاء  مبقدوره 

لتفجير االنتفاضة، فقد تفجرت عفويًا، والتقطتها 

تنظيمي  لقاء  أول  وحدث  سريعًا،  التنظيمات 

بتاريخ 1988/1/15. وهنا أنا أروي تفاصيل 

كنت في صورتها املباشرة، ففي السابع عشر 

للقيادة  بيان  من الشهر ذاته متت صياغة أول 

حينها  الرئيس  مطلبه  وكان  املوحدة،  الوطنية 

"يا أهلنا في األرياف ادعموا املدينة"، ألنه كان 

في حينها حتى 1/17، االنتفاضة متركزة في 

املخيمات، ورام الله وبيت حلم ونابلس، دون أن 

يدخل نطاقها العمال في األرياف.

من وجهة نظري هناك خمسة عوامل أساسية 

مرتبطة بالوضع السياسي احمللي والعاملي دفعت 

باجتاه هذا االنفجار الشعبي الواسع الذي مت 

تنظيمه وتأطيره. أحتفظ على تسمية االنتفاضة 

األولى وأحب تسمية االنتفاضة الشعبية 1987، 

ذلك  قبيل  ألنه  الكبرى،  الوطنية  االنتفاضة  أو 

كانت هناك انتفاضات، ففي العام 1976، كانت 

هناك انتفاضة ضد اإلدارة املدنية.

قبيل  جرى  الذي  اللقاء  هو  األول:  العامل   -

ريغان  األميركي  الرئيس  بني  االنتفاضة 

ونظيره السوفياتي غورباتشوف، ولم يتمخض 
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عنه أي شيء حول القضية الفلسطينية، فشعر 

اجلميع بأنه ال يوجد أفق حلل سياسي. 

االنتفاضة جاءت إلنقاذ  الثاني: كأن  العامل   -

تعرضت  التي  اخلارج  في  املقاومة  وضع 

ألحداث كثيرة، كخسارة لبنان، واالنقسامات 

داخل حركة فتح، واحلرب التي شنتها حركة 

أمل ضد مخيمات بيروت، كأن األرض احملتلة 

اخلارج  في  جرى  ما  خطورة  استشعرت 

وكان ال بد من إنقاذ مجمل الوضع الوطني 

الفلسطيني عبر االنتفاضة. 

في  املنظمة  وحدة  استعادة  الثالث:  العامل   -

وحدة  اجلزائر،  في  الوطني  املجلس  مؤمتر 

االنقسام  بعيد  الفلسطيني  الوضع  أنعشت 

اجلميع  تأثر  وقد  قائمًا،  كان  الذي  احلاد 

عرفات،  ياسر  فيها  أمسك  التي  باللحظة 

وجورج حبش، ونايف حوامتة بأيدي بعضهم، 

ما لعب دورًا معنويًا جديًا.

التحركات  انبثقت من داخل  الرابع:  العامل   -

السبعينيات  في  االحتالل  ضد  الشعبية 

كان  ميدانية،  وكوادر  قيادات  والثمانينيات 

الشعبية،  االنتفاضة  في  أساسي  دور  لها 

فأنا مثاًل من أبناء اجليل الثالث في املقاومة 

السبعينيات  تفاصيل  عايشت  وقد  الشعبية، 

واإلدارة  تربينا ضد االحتالل  والثمانينيات، 

جامعة  من  وانطلقنا  القرى،  وروابط  املدنية 

بيرزيت في احتجاجات وأعمال تطوعية. ما 

أود قوله هو أن جيل السبعينيات والثمانينيات 

اكتسب جتربة نضالية جيدة جدًا في العمل 

االحتالل  ومقاومة  امليداني  اجلماهيري 

وراكمها، هذا اجليل لعب دورًا أساسيًا في 

تأطير احلدث العفوي الذي حصل.

شعبية  منظمات  بناء  اخلامس:  العامل   - 

جماهيرية، فظهرت منظمات الطالب، والعمال، 

لتوفر  والصحافيني...  واملهنيني،  والنساء، 

امتدادًا جماهيريًا منظمًا للفصائل. إن وجود 

امليدان  في  ومدربة  جاهزة  شعبية  منظمات 

كان أهم العوامل التي لعبت دورًا أساسيًا في 

تأطير احلدث العفوي. كانت لدينا أداة جاهزة، 

فعندما تشكلت القيادة املوحدة، كانت تتشكل 

قيادات في املناطق خالل خمس دقائق، وكذلك 

دقائق،  خالل  املخيمات  في  الشعبية  اللجان 

والسبب يعود لتوفر بنية جاهزة، هذه العوامل 

هي األساس في تفجير االنتفاضة.

تفجير  يصعب  أنه  إلى  اإلشارة  هنا  أود 

انتفاضة على غرار انتفاضة 1987، ففي الواقع 

األطر  تتوفر  لم  إذا  ولكن  انفجار،  يحدث  قد 

تكون  أن  املفترض  ومن  تبني  التي  واملنظمات 

يصعب  فإنه  حدث.  كل  مع  للتعاطي  مستعدة 

الكبرى.  باالنتفاضة  شبيه  عمل  عن  احلديث 

اجلوانب  تتناول  بنظرة موضوعية  التمتع  علينا 

السلبية أيضًا، وليست الرومانسية. أخلص إلى 

فيها  انتفاضة وطنية كبرى شارك  إنها  القول: 

الكل بجدية عالية، وأتفق مع التحليل الذي يرى 

أنها انفجار شعبي وطني رائع وعظيم، وواحدة 

الفلسطيني، فكل هذا  الشعب  من أهم جتارب 

يحسب لها، لكن أيضًا شابتها أخطاء.
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املواطنني  قدرة  نفسر  مباذا   :

وتطبيق  االنتفاضة  أهداف  مع  التكّيف  على 

التي  املوحدة  الوطنية  القيادة  استراتيجية 

املعتمدة  املسلح  الكفاح  استراتيجية  جتاوزت 

من )م.ت.ف(، هل يعود النجاح في االنتقال من 

بصوابية  االقتناع  إلى  أخرى  إلى  استراتيجية 

واستثمار  عليها،  القائمني  ومصداقية  األهداف 

جدًا  واسعة  قطاعات  وإشراك  املجتمع  كفاءات 

في النضال، وحيوية التعبئة التي متنح املواطنني 

األمل بالتغيير وهل البرنامج والهدف أقنع الناس 

وأعطى أماًل باخلالص من االحتالل؟

تحييد القوة الغاشمة اإلسرائيلية وكسب 

الرأي العام العالمي

أبو وديدة: حتييد القوة الغاشمة اإلسرائيلية 

وكسب الرأي العام العاملي سأركز على أمرين 

يتعلقان بتجربة العمل الوطني خالل السبعينيات، 

إذ كانت هناك جتربة مقاومة وطنية رائعة في 

غزة، وجتربة عمل وطني مدني في الضفة، وقد 

االحتالل،  من  فعل  لردة  التجربتان  تعرضت 

مسبقة  قراءة  على  مبنية  االحتالل  كانت خطط 

للرد الفلسطيني احملتمل في مواجهة سياساته 

 1929 منذ  الفلسطينيون  وكان  االستعمارية. 

وعولت  فعل،  بردة  يتصرفون   ،1970 حتى 

عسكرية  قوة  استخدام  على  االحتالل  سلطات 

الفلسطينية في أي  الفعل  ساحقة إلفشال ردة 

حلظة، كما أن االحتالل كان يستخدم التغطية 

اإلعالمية الواسعة في العالم لتبرير ما يقوم به.  

في التجربة املدنية ما بعد انتخابات البلديات، 

الناس  اكتشف  أعوام 1977، 1978، 1979، 

والقوى أن حتييد القوة اجلهنمية النارية جليش 

ممكن،  أمر  استخدامها  من  ومنعه  االحتالل 

واقتنعوا أيضًا بقدرتهم على كسب الرأي العام 

سنوات  خالل  جليًا  األمر  هذا  وبدا  العاملي، 

القوى  بني  اجلدل  احتدم  وقد  االنتفاضة. 

ننادي  كنا  نحن  األمثل،  اخليار  حول  الوطنية 

نظرًا  لكن  معًا،  واملدني  العسكري  بالنضالني 

أن  نعتقد  كنا  واجلغرافية  السياسية  للظروف 

النضال املدني أجدى، وفي تلك الفترة لم يطالب 

أحد بوقف العمل العسكري الذي توقف نتيجة 

ظروف مختلفة. ما حصل أنه في ذلك الوقت كان 

والفلسطينيني،  اإلسرائيليني  بني  اختالط  هناك 

في  فكنت جتد  واالحتالل،  البالد  أهل  بني  أي 

أسواق رام الله أو بيت حلم أو غيرها من املدن، 

عددًا من اإلسرائيليني يوازي عدد نظرائهم من 

واسعًا  كان  االختالط  أنه  مبعنى  البلد،  أهل 

للتسوق  يأتون  اإلسرائيليون   .87 العام  حتى 

من أسواق الضفة، إضافة للمشاغل التي تعمل 

لصالح مصانع إسرائيلية كبرى ومشاغل أخرى 

باملئات يعمل فيها اآلالف. 

جتربة العمل املدني من 1977-1979، بينت 

أن مبقدورنا فعل أمرين، األول: كسب أوساط 

عام  رأي  وكسب  أنفسهم،  اإلسرائيليني  من 

الغاشمة  القوة  حتييد  والثاني:  واسع.  عاملي 

استخدام  باإلمكان  يكن  لم  حيث  اإلسرائيلية، 

بينما ميكن  "الفانتوم" ضد اجلماهير،  طائرات 

عندما  لذا  املقاتلني.  ضد  بسهولة  استخدامها 
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االحتالل  يكن  لم  الكبرى  االنتفاضة  اندلعت 

وفي  شأنها.  من  وقلل  بها،  وتفاجأ  يتوقعها، 

اجلهة األخرى فإن املنظمة لم تغير استراتيجيتها 

العسكرية، إذ أجبرت على الذهاب إلى املنفى، 

وبقيت استراتيجية الكفاح املسلح قائمة.

برزت في األراضي احملتلة حقيقة مفادها أنه 

نتائج  يعطي  آخر  نضالي  شكل  ابتداع  ميكن 

أسرع وأفضل من اخليار العسكري. في شروط 

إلى  ووصولها  الفلسطينية  القضية  تراجع 

القاع، كانت املنظمة تعاني من عزلة وحصار، 

وإسرائيل ماضية في التوسع االستيطاني. لكن 

هذه الشروط لم تربك الناس ألن التجارب التي 

بنوها، والقيادات احمللية التي برزت كانت لديها 

أخرى  طريقًا  هناك  بأن  وتؤمن  أخرى،  جتربة 

رأينا  وقد  النتائج.  إليها وحتقيق  اللجوء  ميكن 

إلى  الدولي  اإلعالم  انتقال  االنتفاضة  خالل 

وضعت  التي  الدعاية  مفعول  وانقالب  جانبنا 

عقب،  على  رأسًا  الضحية  موقع  في  إسرائيل 

وهي  اإلعالم  وسائل  في  إسرائيل  ظهرت  فقد 

ترتكب اجلرائم الوحشية بحق املدنيني العزل.  

على  االحتالل  جيش  االنتفاضة،  أجبرت   

اجلنود  وكان  مرات،  عدة  االحتياط  استدعاء 

يستمرون في اخلدمة عامًا عوضًا عن 3 أشهر؛ 

ما شكل إرهاقًا لالقتصاد وجنود االحتياط، وكذا 

ارتباكًا،  اإلسرائيلية  السياسة  شهدت  احلال 

وألول مرة لم يكن التخطيط اإلسرائيلي فاعاًل.

كان برنامج االنتفاضة بسيطًا جدًا، فالناس 

واستقاللهم واخلالص  بحريتهم  يطالبون  كانوا 

االنتفاضة  وبينت  واالستيطان.  االحتالل  من 

العالم،  رآها  التي  الفلسطينية  الدولة  حدود 

الدولة  حدود  هذه  أن  أحد  يطرح  لم  فحينها 

شعارات  رفع  البعض  نريد،  التي  املستقلة 

بالعودة إلى حدود التقسيم، بينما آخرون كانوا 

أسمع  ولم  التاريخية،  فلسطني  بكامل  يطالبون 

عن تنظيم تنازل عن برنامجه لكن الواقع الذي 

أن  أبرز  والقطاع  والقدس  الضفة  في  حصل 

هذه املنطقة ميكن أن تقوم فيها الدولة.

الوطنية  األهداف  بأن  المنتفضين  قناعة 

قابلة للتحقيق 

األهداف  بأن  املنتفضني  قناعة  سمير:  د. 

سابقًا،  ذكرت  كما  للتحقيق  قابلة  الوطنية 

بشكل  اللحظة  التقطت  والتنظيمات  املنظمات 

املستوى  على  وتدخلها  ومباشر،  وفاعل  واضح 

الشعبي كانت له نتائج مهمة. أما مسألة التكيف 

فبتقديري  االنتفاضة،  مع  الشعبي  اجلماهيري 

التكيف،  مثل هذا  أوجدت  هناك عوامل أساسية 

كان العامل األساسي هو أن الناس استشعروا 

وهبوا  االحتالل  في  املتجسد  والتهديد  باألخطار 

ملواجهته، وبهذا املعنى جاءت االنتفاضة ثورة على 

االحتالل، اشتبكت اجلماهير مع قوات االحتالل، 

ووقع  الشهداء،  وسقط  املولوتوف،  واستخدمت 

الشعب  خاضها  معركة  فهذه  وجرحى،  أسرى 

ثمة  ملموسة.  أهداف  حتقيق  لضرورة  مستجيبًا 

التي جعلت  الفلسطينية  للتنظيمات  أساسي  دور 

استراتيجية  للتحرر،  طريقًا  املسلح  الكفاح  من 
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الشعب  لتحرر  األساس  وضعت  املسلح  الكفاح 

الفلسطيني سواء كان الهدف حترير كل فلسطني، 

أو نصفها أو ربعها ال أرى أن االنتفاضة جتاوزت 

استراتيجية الكفاح املسلح، ألن الداخل واخلارج 

كانا متكاملني في النضال قبل االنتفاضة، وحققًا 

ثغرات  وجود  مع  اإلجنازات  من  الكثير  معًا 

لها  التي   ،87-  67 بني  النضالية  التجربة  في 

كان  إنه  قوله  أود  ما  عليها.  ما  وعليها  لها  ما 

على  واخلارج  الداخل  بني  مباشر  اتصال  هناك 

املستوى االستراتيجي والبرنامج، واخلطط، وعلى 

امليدان. ولكن رمبا متيزت  العملي وفي  املستوى 

قيادات الداخل أثناء االنتفاضة، وقوبلت بنوع من 

الرومانسية كما أشار وسام.  

: كان هناك كثيرون يؤيدون الكفاح 

املسلح دون املشاركة فيه، بينما طرحت االنتفاضة 

شكاًل نضاليًا شارك فيه اجلميع.

البنى  عبر  جاء  للتكيف  بالنسبة  سمير:  د. 

والتنظيمات  اجلماهيرية  واملنظمات  النقابية 

استيعاب  في  دورها  لها  كان  الوطن،  داخل 

التحرر  وهو  العام  الهدف  واستيعاب  االنتفاضة 

واخلالص من االحتالل. وبتقديري فإن املواطنني 

الفلسطينيني في الداخل كانوا ينظرون لالنتفاضة 

على أنها معادل حقيقي للكفاح املسلح من أجل 

الوصول إلى الهدف.

سياسية  ركائز  إلى  استندت  االنتفاضة 

التشكيالت  يفسر  وهذا  واجتماعية  واقتصادية 

وأوائل  السبعينيات  أواخر  تؤسس  بدأت  التي 

والشبيبة،  االجتماعي،  العمل  كلجان  الثمانينيات 

أدوات  شكلت  وكلها  والنقابي،  الطالبي  والعمل 

تبنتها املنظمة. بفعل  التي  الوطنية  لالستراتيجية 

ذلك بدأت تتشكل حالة وعي كبير لدى املواطنني 

حول ضرورة االنخراط املنظم في االنتفاضة وسط 

قناعة بأن األهداف الوطنية في طريقها للتحقق.

ومن خالل ذلك بدأ اخلارج والداخل في صنع 

شراكة حقيقية عبر االستجابة ملتطلبات االنتفاضة 

باعتبارها معركة الداخل واخلارج على حد سواء.

اخلارج  عبر  املسلح  :الكفاح    

أغلق كليًا بعد العام 1982، ما أدخل فصائل 

التناقض  كشف  حقيقي  مأزق  في  املنظمة 

الكفاح  مع  تتعامل  التي  استراتيجيتها  في 

ممارسته.  تستطيع  وال  رئيس  كشكل  املسلح 

االنتفاضة أوجدت حاًل للتناقض، هل هناك سر 

وراء التحاق غالبية ساحقة من املواطنني داخل 

البالد بهذه االنتفاضة؟

إلى  االحتالل  تحول  دون  نتحرر  لن 

قضية خاسرة 

إلى  االحتالل  حتول  دون  نتحرر  لن  وسام: 

قضية خاسرة لنحاول بداية تركيب املعادلة بني 

العمل اجلماهيري والعمل املسلح بشكل صحيح، 

إذ من الطبيعي أن العمل اجلماهيري يستقطب 

فئات أوسع للمشاركة فيه، بينما العمل املسلح 

يقوم على مجموعات مقاتلة مدربة عسكريًا لها 

مهام محددة، لكن هذا ال يلغي أن حركة املقاومة 

للكلمة  ما  بكل  لبنان كانت شعبية  املسلحة في 

ولم تكن  فيها  الكل يشارك  إذ كان  من معنى، 
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احملتلة  األرض  في  املسلح  العمل  أما  نخبوية، 

من  مجموعات  به  تقوم  وكانت  نخبويًا،  فكان 

اخلارج، وهكذا ميكن للعمل املسلح أن يكون في 

حلظة حركة شعبية واسعة، أو أن يكون أحيانًا 

أخرى عماًل نخبويًا. 

في األرض احملتلة الشكل الرئيس للنضال بني 

1967 -1987، باستثناء جتربة غزة، كان نضااًل 

جماهيريًا مع مشاركة مجموعات عسكرية مسلحة 

منفصلة عن النضال اجلماهيري. ومن الطبيعي 

أن انتفاضة تستند إلى احلجر واملولوتوف، الذي 

تلقى منه املئات يوميًا ورمبا اآلالف جتاه  كانت 

املولوتوف  يصنف  كان  إن  أدري  وال  اجلنود، 

ضمن املقاومة السلمية.

القانون  في  يصنف  :املولوتوف    

الدولي مقاومة سلمية.

شعبية  االنتفاضة  إن  قوله  أود  وسام:ما 

الرغم  فعلى  ما،  حد  إلى  عنيفًا  طابعًا  اكتسبت 

من صحة أن احلجر واملولوتوف ليسا سالحني، 

لكن طابع االنتفاضة ليس سلميًا باملطلق، فهنا ال 

بل  اعتصام،  أو  أو تظاهرة  نتحدث عن عريضة 

عن عنف لكن غير مسلح.

كان  الشهير،  الفيتنامي  املفكر  ذوان(  )لي   

يقول إن أي عمل خارج القانون هو عمل عنيف، 

عمومًا فإن ما حصل في االنتفاضة عبارة عن 

لكن مت  واسع  ونضال جماهيري  حركة شعبية 

اجلنود  استهداف  بعمل مسلح، وجرى  إسناده 

واملستوطنني.

من  ننتقل  لم  بأننا  سمير،  د.  مع  أتفق  وأنا 

استراتيجية إلى أخرى، بل إن شكل النضال في 

األرض احملتلة تناسب في تلك اللحظة مع أن يكون 

جماهير  وال  عسكرية  قواعد  توجد  ال  إذ  سلميًا، 

لدى  خيار  يتوفر  ولم  حينها،  أسلحة  وال  مسلحة، 

اجلماهير بالتوجه للكفاح املسلح، من هنا فقد نزلت 

اجلماهير إلى الشارع بشكل نضالي يتناسب مع 

تلك املرحلة، والتنظيمات في حلظة معينة دعمت هذا 

النضال بإسناد مالي إلى حد ما، ألنه لم يكن هناك 

توجه على اإلطالق بتحويل االنتفاضة إلى انتفاضة 

مسلحة، فلم يكن هذا التوجه موجودًا نهائيًا ال لدى 

"فتح"، وال "الشعبية" وال "الدميقراطية"، مع إسناد 

االنتفاضة بعمل مسلح ضد املستوطنني أو اجلنود 

وإيقاع  اجلماهير  معنويات  رفع  باب  من  أحيانًا، 

خسائر في االحتالل في حلظة تكتيكية معينة دون 

حتويلها إلى انتفاضة مسلحة. 

الكفاح  يعتبرون  التحرير  منظمة  في  كانوا 

الشكل  أصبح  ثم  الوحيد،  الشكل  املسلح 

الرئيس، ثم حتول األمر ليصبح أشكال املقاومة 

النظر  أعادت  املقاومة  حركة  أن  مبعنى  كافة، 

أشكال  ملوضوع  األدق  بالصياغة  جتربتها  في 

املقاومة  أشكال  اآلن  يقال  هنا  من  النضال، 

حتقيق  ميكن  ال  بأنه  قناعة  لدي  وأنا  كافة، 

االنتصار دون إحلاق األذى العسكري والبشري 

باالحتالل، دون أن يتحول االحتالل إلى قضية 

خاسرة، وأنا أؤيد أبو وديدة فيما قاله من أن 

االنتفاضة حازت تأييدًا عامليًا، لكن لنتذكر أنه 

املتحدة، كان  إلى األمم  أبو عمار  توجه  عندما 

"جئتكم  قال:  وحينها  املسلح،  العمل  نتاج  ذلك 

بالبندقية بيد وغصن الزيتون بيد"، مبعنى أنه لم 
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يستند إلى نضال مدني.

وحتى الرأي العام العاملي الذي يبدو أنه مييل 

قد تفرض عليه  لكن  املدني،  النضال  إلى  أكثر 

عدالة قضيته عماًل غير مدني، من هنا ال ينبغي 

وضع املسألتني في مواجهة بعضهما، بل ضمن 

مرحلة،  كل  في  النضال  ظروف  تراعي  معادلة 

اجلماهير،  وقدرات  الثوري،  العمل  وممكنات 

بحيث نكون مستعدين للمتغيرات، فإذا استدعى 

أخذ  ينبغي  فال  السالح  السياسي حمل  العمل 

له، وإذا تطلب األمر وضع العمل  موقف معاد 

املسلح جانبًا والنزول إلى الشارع فال بأس.

غطاًء  التحرير  منظمة  :وفرت    

سياسيًا لالنتفاضة عندما اعتمد املجلس الوطني 

االنتفاضة  أهداف  مع  متناغمًا  برنامجًا سياسيًا 

وعربية  فلسطينية  شرعية  أضفى  ما  ومطالبها، 

ودولية. ترافقت مع هذا اإلجناز املهم تدخالت من 

طبيعة بيروقراطية، لم تساعد على األقل في انتقال 

طبيعة  هي  ما  تقدمًا،  أكثر  طور  إلى  االنتفاضة 

وكيف  واخلارج  الداخل  بني  النزاع  أو  التباين 

انعكس ذلك على االنتفاضة؟ هل يوجد تناقض بني 

برنامج االنتفاضة والبرنامج الذي طرحه املجلس 

الوطني 88 ووثيقة إعالن االستقالل؟

الذي  المدني  الجهاز  انهيار  األكبر:  اإلنجاز 

بناه االحتالل

أبو وديدة: اإلجناز األكبر: انهيار اجلهاز املدني 

صياغة  على  أتفق  ال  بداية،  االحتالل  بناه  الذي 

هذا السؤال، فلم تكن األمور كما تطرح، من هنا 

االنتفاضة  تفجرت  عندما  أمرًا،  أوضح  دعوني 

لدى  تقدير  هناك  يكن  لم  بتاريخ 1987/12/9، 

االستمرار  على  الناس  قدرة  حول  التنظيمات 

اإلسرائيليني  أن  خاصة  الزخم،  ومستوى 

خارجًة  أعمااًل  باعتبارها  هائل،  بعنف  واجهوها 

عن القانون. وخالل الـ 36 يومًا، أي الفترة ما بني 

تفجر االنتفاضة وصدور أول بيان للقيادة الوطنية 

بني  منفرد  بشكل  يعمل  تنظيم  كل  كان  املوحدة 

الناس، وكانت اجلهود تلتقي ألن الكل كان يعمل 

باجتاه واحد، وقد برزت احلاجة لتنظيم اجلهود.

أعطت  األولى  الستة  الشهور  وخالل 

السلبيات  باختفاء  مشرقة  صورة  االنتفاضة 

من  الرغم  على  اإليجابيات.  وظهور  املوجودة 

توقف  إذ  االقتصادي،  الصعيد  على  املعاناة 

العمل في إسرائيل، وبعد األشهر الستة األولى، 

ظهرت أخطاء، ولألسف لم تعالج.

وعلى الرغم من ذلك حدث أمر مهم خالل األشهر 

الستة األولى أال وهو انهيار اجلهاز املدني الذي 

بنته إسرائيل، وبخاصة انهيار جهاز العمالء، فقد 

سرت شائعات حول عدد العمالء الضخم، وتبني 

الشديد  لألسف  ضخمًا.  يكن  لم  أنه  بعد  فيما 

فإن قيادة االنتفاضة لم تتعاط مع العمالء بشكل 

)حزب  الوحيد  احلزب  نحن  نكون  قد  صحيح، 

قيادته في  كانت  الذي  االنتفاضة  الشعب( خالل 

الداخل، ال أعتقد أن مكان وجود القيادة مشكلة 

كبيرة، فاالنتفاضة منذ يومها األول رفعت شعار 

للشعب  الوحيد  املمثل  هي  التحرير  منظمة  أن 

التي  واألدبيات  البيانات  كل  وكانت  الفلسطيني، 
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صدرت عن التنظيمات تركز على هذه املسألة.

على  اللعب  حاولت  إسرائيل  أن  صحيح 

مع  حوار  فتح  محاولتها  خالل  من  الوتر  هذا 

دومًا  قاطعًا  كان  الرد  لكن  الداخل،  قيادات 

بالقول: خاطبوا قيادة املنظمة؛ فال توجد للشعب 

الفلسطيني إال قيادة واحدة وهي قيادة املنظمة.

املجلس  ينعقد  أن  قبل  شهرًا   11 انقضى   

الوطني، ونحن نتذكر كيف أن املنظمة كانت في 

ومن  هائلة،  عربية  عزلة  من  تعاني  الوقت  ذلك 

ال  في وضع  وكانت  عنها،  املال  "حنفية"  إغالق 

بالشكل  االنتفاضة  فإن  هنا  من  عليه،  حتسد 

أعطى  والعالم،  البالد  في  الذي حصل  والزخم 

املنظمة زخمًا كبيرًا.

  :هل كان هناك تناقض بني برنامج 

االنتفاضة والبرنامج الذي اعتمده املجلس الوطني؟

القيادة  شكلت  التي  التنظيمات  وديدة:  أبو 

الوطنية املوحدة ال أحد منها تنازل عن برنامجه، 

أنه بني  برامجها كما هي، ما حصل  بقيت  بل 

1974 -1987، كانت هناك خطوات من املنظمة 

االنتفاضة  وساعدت  برنامجها،  تعديل  باجتاه 

على احلسم لكنها لم تعمل تغييرًا في البرنامج.

من  بدءًا  حصلت  التي  التغيير  خطوات 

دولة  نريد  أننا  عن  اإلعالن  إلى  قادت   ،1974

مستقلة على حدود الضفة والقطاع، والعالم أيد 

هذا التوجه، هل كان العالم ضدنا في السابق، 

باعتقادي أنه لم يكن كذلك، وإنني أؤيد ما قاله 

وسام من أنه كي يلقي عرفات خطابه في األمم 

املتحدة مت نقل اجلمعية العامة إلى جنيف، لكن 

ذلك بناء على اجلهد الدولي املساند للمنظمة.

 ولكن بعد خروج املنظمة من لبنان، واحلصار 

العربي الذي تعرضت له، والتزمت اإلسرائيلي 

في املسألة الفلسطينية، أعلن حينها عن برنامج 

قبواًل  القى  أنه  صحيح  اجلزائر،  في  املنظمة 

لم  باملنظمة، لكن ذلك  كبيرًا، وازداد االعتراف 

يكن بالشكل املطروح هنا.

التقسيم  قرار  فمثاًل  الفرق،  :ما    

اعتمد في ذلك االجتماع؟ 

أي  في  يعتمد  لم  التقسيم  قرار  وديدة:  أبو 

يوم من األيام.

  :ألم يتطرق املجلس املركزي إلى 

القرار 181 كأساس قانوني للدولة الفلسطينية.

أبو وديدة: هناك فرق بني اإلشارة إلى مسألة 

بقرار  واالعتراف   ،181 قرار  إلى  استنادًا 

التقسيم، وال أعتقد أنه في أي وقت من األوقات 

طالب فيه الناس بهذا القرار.

ألنه   ،"181 إلى  "استنادًا  إلى  واإلشارة 

أي  املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية  عن  صادر 

ميثل الشرعية الدولية، فقد كانت هناك اجتاهات 

الدولية،  الشرعية  تريد  ال  الفلسطيني  العمل  في 

نطالب  لم   ،181 القرار  إلى  استندنا  عندما  لكن 

بتطبيقه، بل إن أحد مآسينا كما رأيتها أننا رجعنا 

من 181، لنتحدث عن الضفة والقطاع.

  :هل هناك تناقض بني طرح وثيقة 

االستقالل، وبني برنامج االنتفاضة؟

أبو وديدة: كانت هناك حفاوة بالغة في الضفة 

مبا طرح، وجتاوب معه الناس هنا.
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في  التناقض  عن  تتحدث  :لم    

العالقة بني الداخل واخلارج.

نشأ  هذا  تناقض،  هناك  يكن  لم  وديدة:  أبو 

فيما بعد.

المنظمة واالنتفاضة حماية متبادلة

د. سمير: املنظمة واالنتفاضة حماية متبادلة 

إسنادًا  شكلت  الكبرى،  االنتفاضة  أن  أعتقد 

التي  احليوية  عليها  وأضفت  للمنظمة،  حقيقيًا 

ظهرت فيما بعد. املنظمة شكلت غطاء سياسيًا 

لالنتفاضة هذا أمر طبيعي، واستجاب الداخل 

املطروح  املعلن  والبرنامج  الوطنية  الوحدة  عبر 

العام  في  االستقالل  إعالن  البدايات حتى  منذ 

الصف  داخل  مشتركة  قواسم  هناك   .1988

الوطني متفق عليها، لكن هذا ال يعني بالضرورة 

أن كل ما كان يخرج عن قيادة املنظمة ال خالف 

خالف  يحدث  كان  كما  خالف،  هناك  عليه، 

في  ونلتقي  ونتناقش  جنلس  كنا  الداخل،  في 

في  البحث  ونؤجل  أخرى،  في  ونختلف  نقاط، 

نقاط أخرى، وكان يحدث مثل هذا في اخلارج 

كانت  فإذا  نفسها؛  الطبيعة  من  ألننا  أيضًا، 

التي  احلاضنة  هي  فصائلها  مبختلف  املنظمة 

العام  الغطاء  وشكلت  الشعبي  اإلجماع  حازت 

لت  َشكَّ املقابل  في  االنتفاضة  فإن  لالنتفاضة، 

أحد أشكال احلماية واإلسناد للمنظمة وأبقتها 

حية وفاعلة في اخلارج.

القيادة  اضطرت  االنتفاضة  بداية  في 

اإلسرائيلية في عهد إسحق رابني صاحب نظرية 

في  بقيادات  اللقاء  طلب  إلى  العظام  "تكسير 

السجون اإلسرائيلية مثل "كتسعيوت"، وطرحت 

بعيدًا  الداخل  في  االنتفاضة  قيادة  مع  احلوار 

عن قيادة املنظمة في اخلارج وبحث العديد من 

امللفات، فجاءه اجلواب بالرفض القاطع لتجاوز 

إلى  بالتوجه  مطالبتهم  وجرت  املنظمة،  دور 

قيادة املنظمة كعنوان وحيد للشعب الفلسطيني. 

حقيقيًة  وحمايًة  كبيرًا  دعمًا  املوقف شكل  هذا 

للمنظمة ودورها.

وتكامل  تبادلية  هناك  كان  إنه  قوله  أود  ما 

كذلك  االنتفاضة.  وبرنامج  املنظمة  برنامج  بني 

شيء  لها  حدث  للفصائل  املختلفة  البرامج  فإن 

من التهذيب والتشذيب حتى اقتربت من بعضها، 

االحتالل  ضد  انتفاضة  كوننا  من  انطالقًا 

بني  تباين  يوجد  ال  حترري.  مشروع  ولدينا 

مشروع املنظمة كمشروع سياسي وبني برنامج 

االنتفاضة وقيادتها، على األقل ما أعرفه هو أننا 

ال نريد أن نطرح برنامجًا سياسيًا من ألفه إلى 

يائه واستباق األحداث، بل إن األحداث تنبئ عن 

ذاتها وكذا احلال بالنسبة لالحتياجات الوطنية، 

بالتالي برنامجنا مرتبط بتوقيت معني وزمن معني.

كان  لذا  اإلسرائيلي،  اخلطر  نستشعر  كنا 

وكان  األرض،  على  بالواقع  عالقة  له  البرنامج 

التي  لالنتفاضة  وداعمًا  إسناديًا  املنظمة  دور 

وجود  من  الرغم  على  املنظمة  بدورها  أسندت 

شعب  انتفاضة  كانت  التفاصيل.  في  خالف 

ما  أعظم  وهذا  وحده،  تنظيم  انتفاضة  وليس 

قدمته القيادة الوطنية املوحدة التي كانت تلتقي 

وتبحث، تختلف، وفي نهاية األمر تقدم برنامجًا 
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وطنيًا التزم به الناس.

في  حرصنا  فقد  مهمة،  مسألة  توضيح  أود 

القيادة الوطنية املوحدة، على أن يكون تسلسل 

 ،3 رقم  نداء  من  فانطلقنا   ،1،2،3 النداءات 

املمثلة  والفصائل  القوى  اجتماع  عن  الصادر 

قد أصدرت  "فتح"  وكانت  املوحدة،  القيادة  في 

النداء  أصدرت  و"الدميقراطية"   ،1 رقم  النداء 

رقم "2"، فارتأينا أن نصدر النداء الثالث، وهو 

النداء األول الفعلي الصادر عن القيادة الوطنية 

هنا   ،88 الثاني  كانون  شهر  أوائل  املوحدة 

البداية الفعلية للعمل املشترك واملنظم. 

 أما مسألة البيروقراطية والعالقة بني الداخل 

في   70 رقم  النداء  كالقول  ومساوئها  واخلارج 

يوجد  ال  أنه  الصدد،  بهذا  قوله  أود  ما  جيبي، 

تناقض، املشكلة كانت في العودة إلى الفصائلية 

والتسابق بني الفصائل في إجناز العمل، التنافس 

بهذا املعنى كان مهمًا، ولكن ما كان ينبغي جتاوز 

باإلعالن  اقترنت  الفصائلية  املوحد.  العمل  نطاق 

أبو  "كتائب  مثل  بفصائل  املرتبطة  الكتائب  عن 

األسود"،  و"الفهد  األحمر"،  و"النسر  جهاد"، 

تقسيم  مع  ذلك  ترافق  تسميات،  من  وغيرها 

الشهداء فصائليًا، وبدا وكأنه تراجع عن السياق 

الوطني املشترك والعام إلى الفئويات التنظيمية.

انتقال  وال أدري ما هو املقصود من عبارة 

بداية  في  تقدمًا"،  أكثر  طور  "إلى  االنتفاضة 

املوحدة  الوطنية  القيادة  طرحت  االنتفاضة 

كقيادة  أمل  لدينا  كان  االحتالل،  دولة  مقاطعة 

األرض  يوم  إلى  االنتفاضة  تستمر  أن  موحدة 

ستشكل  املناسبة  تلك  أن  واعتقدنا   ،88 عام 

وتصعيدها،  االنتفاضة  لتأجيج  قويًا  دافعًا 

وفي تلك األثناء طرحت قضية املقاطعة كشكل 

للتصعيد وتطوير االنتفاضة.

استشاروا  الذين  األشخاص  من  كنت 

اجلامعات  أساتذة  من  وحتديدًا  متخصصني 

حول إمكانيات املقاطعة للمواد اآلتية: األغذية، 

ومنتجات  والدخان،  والبسكويت،  والشوكوالتة، 

فكان  األحذية،  صناعة  أي  واجللود  األلبان، 

اجلواب أن إمكانية ذلك صعبة، لعدم توفر املواد 

وبدأنا  باالعتبار،  ذلك  أخذنا  وقد  لدينا،  اخلام 

نبحث عن أمور ميكن مقاطعتها ولها جدوى. 

أكثر مما  نحمله  أال  يجب  دور  للخارج  كان 

يجب، بعض تدخالت اخلارج املادية ساهمت في 

إضعاف االنتفاضة وإرباكها، وهذا غير محدد 

بتنظيم، وجاء في إطار التزاحم والتنافس بني 

التنظيمات حول من له حضور أكبر في امليدان، 

ومن له جماهير أكثر، ومن له شهداء أكثر..الخ.

عند  يتوقف  لم  األمر  أن  أعتقد  وديدة:  أبو 

املنظمة، فهناك أطراف دولية عديدة لها أثر في 

نشأة  ينفصل عن  ال  ذلك  أن  كما  املجال،  هذا 

املنظمات األهلية.

يطول  األهلية  املنظمات  موضوع  سمير:  د. 

احلديث فيه، ويحتاج إلى 20 ندوة.

صغيرة،  إضافة  أقدم  أن  أود  وديدة:  أبو 

فمنذ العام 1970 وحتى العام 1987، عرضت 

مشروع  من  أكثر  الضفة  أهل  على  إسرائيل 

للحكم الذاتي حتت مسميات عديدة، وقد رفضت 



157

املشاريع اإلسرائيلية املطروحة كافة، ولم يطرح 

تشكيل قيادة في الضفة تنافس قيادة املنظمة، 

لكن ملاذا حصلت بعض الهواجس في اخلارج 

بهذا الشأن، ال أدري.

لديها  كان  جميعها،  تنظيماتنا  سمير:  د. 

تخوف من قيادات الداخل.

وهو  احلسن،  خالد  تقرأ  عندما   :   

عضو جلنة مركزية في حركة فتح وعندما تقرأ يزيد 

صايغ في كتابه )الكفاح املسلح والبحث عن دولة( 

ستجد إشارات واضحة إلى هذه التناقضات في 

أعلى مستوى.

أهمها  والخارج  الداخل  بين  تناقضات 

الذهاب إلى مدريد

وسام: تناقضات بني الداخل واخلارج أهمها 

الذهاب إلى مدريد ملاذا هناك خشية من احلديث 

توجد  ال  أنه  باعتقادي  بداية  تناقضات،  عن 

ظاهرة غير متناقضة من حيث اجلوهر، بالتأكيد 

احملتلة،  األرض  في  النضال  نشأة  ظروف  أن 

عن  تختلف  الداخل  في  القيادات  نشأة  وكذلك 

من  بالتالي  املواجهة،  ظروف  وكذا  اخلارج، 

كيف  السؤال  لكن  تناقض،  ينشأ  أن  الطبيعي 

ويدمر  مستحكمًا  يظل  فهل  التناقض،  يحل 

العمل الوطني ككل، أم يحل على قاعدة العالقات 

التنظيمية الصحيحة بني الداخل واخلارج.

في  إشكالية  هناك  تكن  لم  االنتفاضة  قبل 

احملتلة  لألرض  ثقل  هناك  يكن  لم  إذ  العالقة، 

أمام املنظمة كساحة للنضال، وكان يتم التعامل 

الرئيسة،  النضال  ساحة  أنه  على  اخلارج  مع 

لكن األرض احملتلة من خالل االنتفاضة فرضت 

على  مثاًل  النضال.  في  رئيسة  كساحة  نفسها 

صعيد اجلبهة الشعبية أقرت أن األرض احملتلة 

فرضت نفسها كساحة رئيسة للنضال واستتبع 

ذلك عدة قرارات على املستوى التنظيمي تتعلق 

بتركيبة اللجنة املركزية واملكتب السياسي، ودور 

هناك  القرار، مبعنى صار  في  احملتلة  األرض 

إقرار بواقع جديد أصبحت فيه األرض احملتلة 

ساحة رئيسة للنضال، بالتالي يجب إعادة بناء 

العالقة معها على أسس جديدة.

من ناحية برامجية لم يكن هناك أي تناقض 

واملنظمة،  االنتفاضة  برنامج  بني  اإلطالق  على 

على  االتفاق  مت  لالنتفاضة  األول  اليوم  فمنذ 

شعار احلرية واالستقالل، وفي أكثر من بيان مت 

التعبير عن ذلك بديباجة برنامج املنظمة، أي حق 

املستقلة  الدولة  وإقامة  املصير،  وتقرير  العودة 

وعاصمتها القدس.

أذكر حادثة، إذ كان البيت السري اخلاص بي 

الله، وكان الطقس  في حي "عني منجد" في رام 

وعلى  جدًا  وباردًا  ماطرًا  االستقالل  إعالن  يوم 

الرغم من ذلك نزل الناس إلى الشوارع مبتهجني 

علي  محظورًا  كان  أنه  ومع  يرقصون،  وأخذوا 

لم  أنني  إال  أمنية،  ألسباب  البيت  من  اخلروج 

فرحتهم  معهم  وشاركت  بذلك،  االلتزام  أستطع 

ورقصهم وأنا ملثم، مبعنى أن حالة الفرح الهائلة 

بني الناس في استقبال يوم إعالن االستقالل كانت 

كبيرة، ومرد ذلك شعور الناس بأن الدولة اقتربت، 
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لكن هذا الشعور كان خاطئًا من زاوية مستوى 

مسنتني،  سيدتني  سمعت  أنني  لدرجة  التفاؤل، 

تسأل إحداهما األخرى، أال تريدين تزويج ابنك، 

فردت عليها: ننتظر الدولة، مبعنى أنه كان هناك 

اعتقاد أن االستقالل قريب. لم يكن هناك تناقض 

االنتفاضة  برنامج  بني  البرنامجي  الصعيد  على 

للمنظمة،  حماية  شكلت  فاالنتفاضة  واملنظمة، 

سياسية  حماية  شكلت  ببرنامجها  واملنظمة 

لالنتفاضة حتى ال يتم حرفها عن البرنامج الوطني 

مع  االحتالل  سلطات  تواصلت  وعندما  للمنظمة، 

يريدون  كانوا  إذا  وسألتهم  األشخاص،  بعض 

حكمًا ذاتيًا موسعًا؟ وفي معرض تفسير أحدهم 

من  أقل  قال:  حالي-  وزير  -وهو  الذاتي  للحكم 

احملتلون شق  ذاتي. حاول  من حكم  وأكثر  دولة 

لكن  هنا،  عبر كسب شخصيات  الوطني  الصف 

هذا لم ينجح. التناقض برز، وهنا أتفق مع ما قاله 

يزيد الصايغ في كتابه، إذ كنا في بعض األحيان 

نشعر كما لو كان مزاج األرض احملتلة على يسار 

مزاج قيادة املنظمة، وكان يجب ضبط هذا املزاج. 

حاول اخلارج التدخل في صياغة بيانات القيادة 

الوطنية املوحدة، وأذكر أنه في إحدى املراحل كان 

هناك مطلب واضح بأن يتم بعث البيان بالفاكس 

إلى تونس قبل توزيعه وإقراره، لكن هذا املطلب 

إذ  "فتح"،  من  بداية  الفصائل  من  باملطلق  رفض 

كان هناك موقف منسجم يقوم على التمسك بترك 

الداخل يعمل بحرية في ظل اإلجماع على االلتزام 

القيادة  عمل  في  التدخل  وعدم  املنظمة،  ببرنامج 

امليدانية، وهو ما مت في نهاية املطاف.

 وحدث أيضًا خالف مع اخلارج حول مسألة 

ملا  مماثل  حزبي  موقف  لدينا  املدني،  العصيان 

الناس  لدى  إمكانية  توجد  ال  إذ  سمير،  د.  قاله 

ألن تعيش حالة عصيان مدني شامل، فقد اقترح 

لكن  الهند،  في  غاندي  منوذج  تطبيق  البعض 

عن  كليًا  يختلف  كان  احلاصل  والتطور  الظروف 

على  طرح  األمر  هذا  وظروفها.  غاندي  مرحلة 

لها  تركت  التي  التنظيمات،  بني  مستوى حوارات 

باب  من  يطرح  لم  لكنه  املوضوع،  حسم  مسألة 

كان  فقد  هنا  من  به،  االلتزام  وضرورة  فرضه 

القرار واضحًا وهو أن األرض احملتلة ال تستطيع 

وديدة  أبو  قاله  وما  مدني.  تبعات عصيان  حتمل 

صحيح، إذ مت تفكيك جهاز اإلدارة املدنية كمكاتب 

والعمل والشرطة، وهذا في واقع األمر  الضريبة 

عصيان. ومت تفكيك أهم جهاز تابع لالحتالل هو 

جهاز العمالء، والذي قال رابني إنه يضم 4500 

في  فلتان  حصل  ولكن  تفكيكه  مت  هذا  عميل، 

التعاطي مع هذا امللف. هناك تناقض بني أهمية 

لم  بيد أن األخطاء  الفلتان،  حل اجلهاز وأسلوب 

تؤثر على الفعل االنتفاضي. وبرز تناقض من نوع 

العام  في  مدريد  إلى  التوجه  مت  عندما  سياسي 

1991،" شعرنا" بأن هذه طعنة لالنتفاضة، من هنا 

أنا أختلف مع أبو وديدة، الذي يرى أن االنتفاضة 

دامت خمسة أعوام، مع أنها استمرت ثالثة أعوام 

أذكر مثاًل هنا عندما خرجت مسيرة في رام 

الله في شباط 1989، وانطلقت من أمام "قصر 

احلمرا" باجتاه املنارة، وكانت صبية حتمل العلم 

الفلسطيني، وشارك حينها في املسيرة ما يزيد 
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الدوريات  وجود  ظل  في  شخص   1000 على 

كبيرًا  رقمًا  هذًا  كان  اإلسرائيلية،  العسكرية 

السياسي  التوجه  التناقض بني  وحدثًا عظيمًا. 

لقيادة املنظمة نحو مؤمتر مدريد، والشعار الذي 

رفعته االنتفاضة احلرية واالستقالل، شكل مقتاًل 

لالنتفاضة من وجهة نظري.

أما بخصوص مسألة الدعم املالي، فلم يكن 

اخلارج،  من  الدعم  هذا  دون  العيش  باإلمكان 

في  وفساد  فوضى  هناك  حدث  أنه  وصحيح 

هذا الشأن لكنه كان ضروريًا، إذ كانت هناك 

احتياجات جدية.

املنهجي  القمع  استفحال  مع   :   

اإلسرائيلي جلهاز االنتفاضة السياسي والتنظيمي 

على  االنتفاضة  تبق  لم  والثاني(،  األول  )الصف 

سياسية  واجتاهات  قوى  ارتأت  فقد  حالها، 

وقيم  ملفاهيم  استنادًا  املجتمع،  صياغة  إعادة 

األساس،  في  تعصبية  ودينية  محافظة  تقليدية 

الثقل  مركز  انتقال  من  نوعًا  التطبيق  في  محدثة 

إلى  االحتالل،  نحو  األولى  وجهته  من  العمل  في 

مجتمع  تكوين  بدافع  املجتمع  نحو  الثانية  وجهته 

املسلمني-،  اإلخوان  فكر  إلى  هذا  -ينتمي  سليم 

فرض  مثل  متزمتة  أخالقية  قواعد  إلى  ويستند 

وتصفية  اجلنسني،  بني  االختالط  ومنع  احلجاب، 

عشوائي،  بشكل  بهم  املشتبه  وتعذيب  العمالء، 

بحر  في  واالستجمام  والسباحة  األفراح  ومنع 

مع  ذلك  وترافق  الغرامية،  العالقات  وحظر  غزة، 

)كالفرق  مسلحة،  تنظيمات  وانبثاق  العسكرة، 

والنسر  األسود،  والفهد  والنينجا،  الضاربة، 

سلطاتها  فرضت  القوى  هذه  وغيرها(،  األحمر 

إن  القول  ميكن  مدى  أي  إلى  اعتباطي،  بشكل 

الطابع الشعبي لالنتفاضة تراجع لصالح العسكرة 

كبديل ملشاركة الناس، وإلى أي مدى حدث حتول 

اجتماعي ثقافي رجعي؟ وما هي القوى االجتماعية 

املستفيدة من التحول الذي حدث في االنتفاضة؟

االعتقاد بأن الريف تحرر ولد صراعًا بين القوى 

أبو وديدة: االعتقاد بأن الريف حترر ولد صراعًا 

طريقة  على  مجددًا  حتفظي  أسجل  القوى  بني 

صياغة السؤال، ألننا حتدثنا عن القيادة الوطنية 

املوحدة، ولم نتحدث مطلقًا عن قيادة "حماس".

يشمل  السؤال  هذا   : توضيح  

"حماس" 

أبو وديدة: اآلن بالفعل مت ذلك، هناك أمران 

حتدثنا  أحدهما   ،1988 العام  في  حصال 

أما  املدنية،  اإلدارة  جهاز  تفكيك  وهو  أال  عنه 

اآلخر فيتمثل في تصور لدى الناس أن الريف 

االحتالل  جيش  يكن  فلم  حترر،  الفلسطيني 

يدخلها  كان  وعندما  القرى،  دخول  على  قادرًا 

كان يتم ذلك لفترة محدودة جدًا، من هنا ظهر 

تصور أن الريف حترر، وطاملا حتررنا، فقد آن 

األوان لقطف الثمار، من هنا بدأت الصراعات 

في  كان  اإلسرائيلي  القمع  أن  مع  القوى،  بني 

العظام  تكسير  سياسة  في  وجتسد  عنفوانه 

الستة  األشهر  خالل  رابني  استخدمها  التي 

األولى، وموجات االعتقال الواسعة، ففي سجن 

-25000 بني  هناك  كان  مثاًل  "كتسعيوت" 

35000 معتقل في، وبلغ عدد من اعتقلوا خالل 
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االنتفاضة ما يزيد على 400 ألف شخص.

وأذكر  تدهور،  االقتصادي  الوضع  أن  كما 

التي  الكبيرة  العائالت  بالعمال، أن  فيما يتعلق 

كانت تعتمد على العمل في إسرائيل، لم تتوقف 

عن العمل مع وجود اختالف، فمن بني خمسة أو 

ستة عمال من عائلة واحدة يذهب أحدهم ويعمل 

ألسبوع أو أسبوعني ليعيل كل األسرة، قبل أن 

يذهب عامل آخر، وهكذا دواليك.

كذلك فإن املشاغل املوجودة في الضفة توقف 

نشاطها، فمثاًل جزء كبير من مشاغل اخلياطة، 

ولباس  الفلسطينية،  األعالم  صنع  إلى  حتولت 

التخفي للشبان.

ضد  شيئًا  يفعلوا  لم  المسلمون  اإلخوان 

االحتالل ما بين 87-67

املسألة التي لم نتطرق إليها، هي "حماس"، 

لم   ،1987-1967 بني  ما  املسلمون  اإلخوان 

تفاهم  حدث  بل  االحتالل،  ضد  شيئًا  يعملوا 

ونوع من التنسيق في مواجهة املنظمة بني رابني 

وشايكي إيرز وبني قيادة "اإلخوان".   

وكانوا  االجتماعي،  برنامجهم  لإلخوان  كان 

يحاولون تطبيقه منذ منتصف السبعينيات، وبدا 

هذا ظاهرًا للعيان في اخلليل وكامل قطاع غزة. 

كانوا يريدون فصل الرجال عن النساء وحتجيب 

بني  غزة  في  اشتباكات  عدة  حدثت  األخيرات. 

القوى املدنية والعلمانية وتيار اإلخوان املسلمني، 

ووصل األمر حد ضرب بعضهم البعض وتصاعد 

)السالسل  اجلنازير  استخدام  مستوى  إلى 

لم  املسلمون  اإلخوان  اجلامعات.  في  احلديدية( 

املعروف  ومن  البداية،  منذ  باالنتفاضة  يلتحقوا 

أنهم حولوا اسمهم إلى حركة حماس، من أجل 

التعاون مع االحتالل،  جتاوز ماضيهم ال سيما 

عرضه  الذي  التسليح  أذكر  الصدد  هذا  وفي 

وافق  فقد  الزهار،  محمود  القيادي  على  رابني 

أن  بشرط  اإلسرائيلي  التسليح  على  الزهار 

رابني طلب  لكن  املنظمة،  يستخدم ضد فصائل 

دفع  ما  االحتالل،  رقابة  العملية حتت  تكون  أن 

الزهار لرفض الرقابة، وهذا يحسب له.

في كل مسار العمل الوطني الفلسطيني منذ 

1967-1987، كان الشاب والفتاة يعمالن جنبًا 

ابنتي عملت في منظمة حزبية  إلى جنب، مثاًل 

تتكون منها إضافة إلى ثالثة رفاق، مبعنى أن 

التنظيمات كانت مختلطة، واملواجهات مختلطة، 

وكذلك التنظيمات الشعبية.

كان أهل الضفة ال يعرفون الكثير عن أهالي 

لديهم شكل  يكن  لم  وأيضًا  وبالعكس،  القطاع 

فكان  التنظيمات،  خارج  التنظيم  أشكال  من 

في  األقوى  التنظيم  وأداة  مبعثرين،  الناس 

القرية كانت "احلامولة -العائلة"، بالتالي شكلنا 

منظمات جماهيرية نحن في احلزب وتلتنا قوى 

أخرى في هذا األمر.

عندما اندلعت االنتفاضة كانت هذه التنظيمات 

أعباء  حمل  عاتقها  على  أخذت  وقد  موجودة 

"حماس" مبسماها  مشروع  واستمر  االنتفاضة. 

اجلديد في معارضة قوى املنظمة، وركزت "حماس" 

على املرأة، وكان من الواضح أنه بقدر ما يريدون 

حتجيم املرأة سيكون لهم نفوذ وحضور سياسي.
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مقابل ذلك كان الشبان والشابات يشتبكون 

مع االحتالل جنبًا إلى جنب طوال سنوات 88، 

89، 90، على سبيل املثال شهد شارع "ركب" 

في رام الله مواجهات عديدة بني النساء وجنود 

ولكن  له،  مشهودًا  املرأة  دور  كان  االحتالل. 

التوقف عندها كجزء من  يتم  لم  حدثت أخطاء 

تراث فلسطيني في عدم املراجعة ولم يتم أخذ 

إجراءات حاسمة لتصويب األخطاء، ما أحدث 

خلاًل في االنتفاضة. وأذكر أنه برز تصور خاطىء 

لدى بعض التنظيمات بخصوص اإلسقاط الذي 

في  اإلسرائيلي  املخابرات  جهاز  استخدمه 

جتنيد العمالء، حني اعتبرت أن أي اختالط بني 

اجلنسني يؤدي إلى إسقاط، بدأت هذه املشكلة 

مختلف  في  تغلغلت  حتى  كبرت  لكنها  صغيرة 

السجون  إلى  املشكلة  وامتدت  التنظيمات، 

الثورة من  يريد حماية  فيها جهاز  التي تشكل 

العمالء، وتشكلت تنظيمات للرصد، تنصتت على 

اآلخرين، وأخضعت البعض للتحقيق، علمًا أن 

للتحقيق  السجن  في  استخدمت  التي  الوسائل 

أسوأ بكثير من اإلسقاط.

العفو العام عن العمالء كان خطأ كبيرًا 

التحقيق كان يتم خارج السجن وداخله، وكما 

قلنا عندما سقط جهاز العمالء فإن اجلزء الذي لم 

يهرب وبقي هنا سلم نفسه لالنتفاضة، وبداًل من 

التحقيق معه لقلع هذا اجلهاز من جذوره، صدر 

عنه عفو عام من "فتح"، والتنظيمات وافقت. هذا 

إلى  أدخل  عنه  العفو  عندما سقط وجرى  اجلهاز 

من  بناءه  إسرائيل  فأعادت  االنتفاضة،  جمهور 

جديد، وأحلق األذى باحلركة الوطنية إلى حد كبير 

التنظيمات إلى تشكيل تنظيمات  جدًا، واضطرت 

وغيرها  األسود"  و"الفهد  األحمر"،  "النسر  مثل 

األمر  هذا  الشديد  ولألسف  اخلطر،  هذا  ملقاومة 

لم تكن عليه رقابة جيدة من التنظيمات السياسية، 

تسليمه  يتم  جهاز  أي  كبيرة،  جرائم  فارتكب 

ال  وضبطه  جيدًا  مراقبته  تتم  وال  القوة  عناصر 

بد أن يخطئ ويخرج عن اخلط وهذا ما حصل؛ 

ما ساهم في انفضاض اجلمهور عن االنتفاضة. 

وقلت  املشكلة،  هذه  عن  الوقت  ذلك  خالل  كتبت 

وكأننا   ،)1939-1936( ثورة  جتربة  أعدنا  إننا 

لم نتعلم شيئًا. 

في  صبت  األخطاء  هذه  مثل  الشديد  لألسف 

الفصل  ذلك  في  مبا  "حماس"،  برنامج  صالح 

الناس  اجلنسني، حتى وصل األمر مرحلة خشي 

دار حول  الذي  اللغط  كثرة  من  بناتهم  على  فيها 

اإلسقاط، وبلغ األمر حد االعتقاد بأن كل نوفوتيه 

ومحل تصوير وحتى صيدلية هي أماكن مفترضة 

أننا  املسألة  هذه  تكريس  في  وساهم  لإلسقاط، 

شعب نتقبل في ثقافتنا الشائعات.

  : في املشهد السياسي واإلعالمي 

وبرنامجها  الوطنية  للقوى  الطاغي  احلضور  كان 

انحيازًا  سجل  التحول  لكن  وأفكارها،  ومواقفها 

لفكر "حماس" وبخاصة فيما يتعلق بقضية املرأة، 

الطابع  تراجع  أيضًا  التحول  مظاهر  من  وكان 

الشعبي لالنتفاضة لصالح العسكرة، ملاذا خسرت 

املنظمة حلقتني مهمتني.

 1988 فترة  عن  نتحدث  عندما  وديدة:  أبو 
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واسعة  وعربية  دولية  تغيرات  سنجد   ،1989-

العربية  اململكة  العرب  قيادة  استلمت  جدًا، 

أميركا، كل  العاملية  القيادة  السعودية، واستلمت 

الوطنية  احلركة  حول  من  تغير  العالم  في  شيء 

وحول إلى ضدها.

الذي  الطرف  الفلسطيني  التاريخ  مدار  على 

كنا  كبيرة  وطنية  بشعارات  ويزايد  يخرج  كان 

"اإلخوان"  تنظيم  اسم  تغيير  أخطاءه،  له  نغفر 

إلى "حماس" بدا وكأنها غيرت املنهج السياسي 

كلها  السابقة  سياساتها  على  وغطت  القدمي، 

وبخاصة التعاون مع االحتالل. 

  : لكن الفكر بقي على حاله. 

وطنيًا،  مرفوضني  سابقًا  كانوا  وديدة:  أبو 

نقاوم، صار  أن  نريد  إننا  قالوا  عندما  أنهم  بيد 

هناك عفو عن املاضي وبقي برنامجهم االجتماعي 

وتنقيبها  وحتجيمها  املرأة  صعيد  على  وحتديدًا 

على حاله.

  : ملاذا تساوقت القوى مع "حماس" 

عنه؟  النظر  غضت  أو  االجتماعي  برنامجها  في 

على  )نساء  كتابها  في  جاد  إصالح  د.  حتدثت 

للدكتوراه من جامعة  مفترق طرق( وهو رسالتها 

الفلسطيني،  املجتمع  داخل  التحول  عن  بريطانية 

الوطني،  اإلسالمي  إلى  العلماني  الوطني  من 

احملور  من  انتقلت  النضال  راية  أن  واعتبرت 

الوطني العلماني إلى محور اإلسالم السياسي. 

أبو وديدة: كان هناك تساوق، فنحن ال نستطيع 

مواجهة التيارات الواسعة، ففي 1990 جرى غزو 

املنظمة  وعزلت  العراق،  على  واحلرب  الكويت، 

املد  كما حدث  العراق،  مع  تساوقها  ذريعة  حتت 

وليس  كافة  العربية  الدول  في  الهائل  اإلسالمي 

عندنا فقط، وفي هذا الوضع فإن القيادات الوطنية 

رأت أنه من غير املناسب التنازع مع "حماس" في 

تلك اللحظة حول القضايا االجتماعية، كان هناك 

تصور بأننا بإمكاننا جتاوز هذا األمر.

لسياسات  السابقة  الندوة  في   :   

مع كادر نسوي، ذكرت الزميلة ساما عويضة أن 

املنظمات النسوية طالبت القيادة الوطنية املوحدة 

برفض سياسة فرض احلجاب املتبعة من "حماس"، 

وكان ردها أن هذا األمر ليس وقته؟

لم نتفق مع "حماس" في المنطلقات 

واألهداف والبرنامج

د. سمير:لم نتفق مع "حماس" في املنطلقات 

واألهداف والبرنامج، أنا من األشخاص الذين 

لسبب بسيط  "حماس" أي شيء،  يتوقعون من 

ولست  مسلم،  والنهاية  البداية  في  ألنني  جدًا، 

يساريًا مثلكم باملفهوم اليساري، ال أنطلق من 

منطلق ديني ألنني أميل إلى التدين الواعي ليس 

على طريقة "حماس" وال اإلخوان املسلمني، وال 

على  بل  الوهاب،  عبد  بن  محمد  أو  تيمية  ابن 

طريقة اخلليفة عمر بن اخلطاب.

لالنتفاضة  الشعبي  القوى  ميزان  اختل  هل 

جاءت  "حماس"  أن  أعتقد  "حماس"؟  ظهور  بعد 

لإلخوان  العاملي  التنظيم  من  حقيقية  بتوجيهات 

املسلمني، املشكوك في نواياه، حالة الصعود التي 

كان ميكن أن تنشأ من خالل االنتفاضة الكبرى 
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املساند  الشعبي  والزخم  بداياتها،  في  حتى 

حلصرها.  إمكانية  هناك  تكن  لم  والفعاليات 

كانت  االنتفاضة  بدايات  في  الواحدة  فاألسرة 

تخرج كاملة، مثاًل كنت أصطحب زوجتي وأبنائي 

جليراننا  بالنسبة  احلال  وكذا  الفعاليات،  في 

النبي  أو  الله  رام  أو  البيرة  في  سواء  وغيرهم 

صالح، وأينما كان، هذا أشعر اإلخوان املسلمني 

بد  ال  لذا  أيديهم،  من  ستفلت  رمبا  األمور  بأن 

الكبير،  الشعبي  الفعل  لهذا  حقيقية  مواكبة  من 

يكون  وقد  القرار،  وهذا  الشكل،  بهذا  فبدأت 

السبب احلقيقي وراءه ظاهريًا هو قطع الطريق 

بهذا  االستئثار  بعدم  الوطنية  الفصائل  على 

املخزون الشعبي ومشاركة االجتاه الوطني فيه، 

قد يكون هذا السبب األساسي وهو سبب منطقي 

وتنظيمي، أو قد يكون هناك سبب آخر، من هنا 

بالتأكيد حدث بعض االختالل في هذا امليزان.

وما نبيحه ألنفسنا كفصائل في نهاية األمر، 

من  حالة  نعيش  كنا  وقد  لـ"حماس"،  يباح  قد 

التنافس، لكنه كان إيجابيًا، وله طريق واحد هو 

مقاومة  هو  واحد  هدف  وله  االنتفاضة،  جناح 

االحتالل واخلالص منه، أي هناك جامع وطني 

وقواسم مشتركة حقيقية بني "فتح"، و"الشعبية"، 

و"الدميقراطية"، وحزب الشعب، مبعنى أن رأس 

النبع موجود وظاهر، وكذلك احلال مصب النبع 

موجود ومعروف، لكن هذا لم يكن موجودًا بيننا 

كفصائل وطنية وبني "حماس"، ال في املنطلقات 

وال الشعارات، وال البرنامج وال األهداف. ألن 

"حماس"  أساسها  على  شكلت  التي  األهداف 

في  نختلف  فنحن  أهدافنا،  عن  تختلف 

جامع  هناك  األمر  نهاية  في  لكن  السياسات، 

وطني فيما بيننا وهو األساس الذي يوحدنا. 

اتباع  إلى  دفعها  معنا  "حماس"  تناقض 

احلشود  إلى  الوصول  بغية  وطرق  أساليب 

يكن  لم  الدين  استخدامها  لكن  اجلماهيرية، 

مصاحبًا لالنتفاضة الكبرى فقط، بل سبق ذلك 

بها  اخلاصني  الدعوة  رجال  قدم  فقد  بكثير، 

واألئمة والدعاة والداعيات خطابًا دينيًا صارمًا.

القمع  "حماس"  استثمرت  هل   :  

اإلسرائيلي الشامل للحركة الوطنية لتعزيز نفوذها 

اجلماهيري وفرض برنامجها االجتماعي؟

د. سمير: كنا في السجن، فإذا حتدثنا عن 

400 ألف معتقل، في ثقافتهم وتوجهاتهم العامة 

جند الكثيرين منهم محافظني، بحكم طبيعة هذا 

املجتمع، اآلن كيف استطاعت "حماس" أن تدخل 

هؤالء احملافظني،  من  الكثير  وقلوب  عقول  إلى 

املقاومة،  وشعار  واضح،  برنامج  لديها  بداية 

وهذا األمر سواء تقبلناه أم ال، دمر غزة أم ال، 

فرض نفسه، واعتبرت أن على الكل أن يتقبله 

فقد  هنا  من  وكذا،  كذا  ونقول  مسلمون  ألننا 

وفق  وفصلوه  السياسي  اإلسالم  رداء  ارتدوا 

مقاسهم وجنحوا، فهل بإمكاننا حاليًا أن نقول: 

ال للمقاومة. أنا من الذين آمنوا في االنتفاضة 

املستوى  على  عليه  سارت  الذي  باخلط  األولى 

الشعبي، ألنني عشت مع أناس في السجن قتلوا 

عمالء، خاصة مجموعات من "الفهد األسود" في 

نابلس القدمية، كانوا يتحدثون بشيء أكبر من 

الفخر عن كيفية إعدامهم عمالء.
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أشار  وقد  أبرياء،  كان هناك  أنه  املؤكد  من 

أبو وديدة إلى الشائعات، فحرب الشائعة التي 

مورس في االتهام بالعمالة والتصفية، واالتهام 

اإلسقاط  مراكز  ومسألة  شائعًا،  كان  املضاد 

كانت مبثابة حكاية كبيرة وحدها.

 وخالل فترة معينة استخدمت تلك السياسات 

من  واحلد  الفلسطينية،  الفتاة  وضع  لتحجيم 

تنقلها وحريتها، ما أدى إلى إضعاف مشاركة 

نصف املجتمع في االنتفاضة.   

اجتماعية محافظة ومقاومة  بنية  وسام: وجود 

االحتالل سر قوة "حماس"، بداية لي حتفظ، على 

صيغة السؤال فكأن نشوء ظاهرة "حماس" أحدث 

والثاني  املجتمع،  على  الهيمنة  أولهما  حتولني، 

نشوء ظاهرة العسكرة، وهذا ليس صحيحًا.

تطور  مبثابة  كانت  العسكرة   :   

مختلف، لكن تراجع الطابع الشعبي لالنتفاضة 

أدى إلى العسكرة، واالنشغال بقضايا املجتمع، 

معينة  مسلكيات  لفرض  محاوالت  جتر  ألم 

فرض  عليه؟  السيطرة  في سياق  املجتمع  على 

املسلكيات هو برنامج اإلسالم السياسي.

ينص  امليثاق،  في  "حماس"  برنامج  وسام: 

باحلرف الواحد على أن املرأة مصنع الرجال، 

املنزل،  داخل  مكانها  أن  أي  األجيال،  ومربية 

النساء  وأدخلوا  وزيرة،  عينوا  بعد  فيما  لكن 

قوله  أود  ما  بالتالي  التشريعي،  املجلس  إلى 

من  أقوى  السياسية  احلياة  متغيرات  أن  هو 

أي نص برامجي، مبعنى أن "حماس" مثل أي 

املنطلقات  في  النظر  إعادة  إلى  اضطر  تنظيم 

البرنامجية لصالح براغماتية العمل السياسي.

وعندما نتحدث عن إخوان السبعينيات الذين 

عشنا معهم في اجلامعات، هؤالء وزعوا كراسًا 

صغيرًا -لشخص من جامعة النجاح-في جامعة 

حيث  اليوم،  حتى  به  أحتفظ  زلت  ما  بيرزيت، 

الوطنية مفهوم حيواني  أن  إلى  الكراس  يشير 

قطعة  على  يتقاتلون  بالهم  ما  ويقول:  بهيمي، 

أرض تكاد ال ترى على اخلارطة.

لكن إذا لم نر التطورات على موقف "حماس" 

بعد تشكلها من برنامج "اإلخوان"، نكون مخطئني، 

ألن علينا أن نرى الوقائع، وهي كالتالي فما أعطى 

"حماس" قوة دفع بتقديري أمران أساسيان، هما: 

وجود بنية اجتماعية محافظة تتقبل املوقف الديني 

وهذا يعني توفر بنية جاهزة الحتضان موقف ديني، 

أما العامل األهم فهو حملهم السالح، وهذه مسألة 

وما  التحرر  حلركات  فهمي  فضمن  جدًا،  مهمة 

حصل في بالدنا، فإن من يحمل السالح بصرف 

الشعبية.  القاعدة  يكسب  أيديولوجيته،  النظر عن 

الشهيد  مثل  مسلحة،  عمليات  نفذ  من  ومنهم 

وقد  لديهم سالح،  كان  البدايات  منذ  عقل،  عماد 

كانت غزة مليئة به، باعتراف رئيس هيئة األركان 

اإلسرائيلي في العام 1988، حني قال: يوجد في 

غزة 100 ألف قطعة سالح.  "فتح" في الـ 1965 

و"الشعبية"  قاعدة شعبية،  حملت سالح، فكسبت 

شعبية،  قاعدة  فكسبت  السالح  حملت  غزة  في 

الفيتناميون  الشيوعيون  حمل  عندما  احلال  وكذا 

يحمل  من  بالتالي  شعبية،  قاعدة  كسبوا  السالح 

لها  عالقة  ال  فالناس  اجلماهير،  يكسب  السالح 
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باأليديولوجيا، مبعنى أن هذين السببني أي البنية 

السالح  وحمل  للدين،  املتقبلة  احملافظة  الشعبية 

أعطاهم قوة أساسية في االنتفاضة، وزخمًا خارج 

نطاق القيادة الوطنية املوحدة، وبالتالي كان هناك 

بيانان أحدهما صدر عن القيادة املوحدة واآلخر 

عن "حماس"، ولم يحدث تنسيق بينهما نهائيًا.

في  "حماس"  مع  معركة  فتح  بعدم  قرار 

القضايا االجتماعية

داخلي  نقاش  املسلمني  اإلخوان  داخل  يوجد 

الـ  من  يقول:  حالهم  ولسان  بعد؟  ماذا  مفاده 

وبنائه،  املجتمع  متكني  على  نعمل  ونحن   ،1967

شبابية  أصوات  كانت  االحتالل؟  عن  ماذا  لكن 

معقول.  غير  القائم  الوضع  تعتبر  التنظيم  داخل 

كنا نقول عنهم عمالء، وهم كانوا بالفعل كذلك، إذ 

كنا نحن نقاتل وهم يخربون أنشطتنا، ما عكس 

أفرز  ما  الداخلي عندهم، وهو  النقاش  نفسه في 

حركة حماس، أنا أميل إلى هذا التفسير.

كما تأثروا بالعوامل اخلارجية، بعض القياديني 

وهؤالء  حماس،  حركة  تشكيل  يرفضون  كانوا 

واملجمع  األردنية،  باحلكومة  مرتبطني  كانوا 

اإلسالمي، ووزير األوقاف األردني األسبق أحمد 

هليل. املجموعات التي شكلت "حماس" كان على 

اندلعت  عندما  الرنتيسي.   العزيز  عبد  رأسها 

عقلية  في  التحول  مستوى  يكن  لم  االنتفاضة 

الشبان قطعيًا، بقي الفكر الرجعي على حاله، وقد 

قذفوا  فقد  االنتفاضة،  بداية  في  تطبيقه  حاولوا 

وفي  الفرندز،  مدرسة  على  مولوتوف  زجاجات 

اخلليل تعرضوا لبعض فتياتنا، وحاولوا رشق ماء 

تنازعوا مع عائلة  النار على إحداهن، وفي غزة 

الكفارنة التي كانت محسوبة على اجلبهة الشعبية 

واليسار، واشتبكنا معهم واعتذروا.

أما في غزة فقد سالت الدماء، صحيح ما قاله أبو 

وديدة من أن هناك محاوالت من "حماس" للضغط 

على الناس من أجل تنفيذ برنامج اجتماعي، هل 

نفتح املعركة مع هؤالء أثناء االنتفاضة أم ال، فكان 

ممارساتهم  أن  علمًا  املعركة،  فتح  عدم  التقدير 

من  كان  غزة  ففي  أخرى،  إلى  بيئة  من  تختلف 

السهل عليهم طرح موضوع احلجاب، ألن نصف 

النساء هناك كن محجبات، ولكن في القدس ورام 

الله وبيت حلم كان الوضع مختلفًا.

برنامج  بفرض  ملرة  ولو  "حماس"  تنجح  لم   

األعوام  خالل  األقل  على  مهيمن،  اجتماعي 

1988، 1989، 1990، بل على العكس في مواقع 

يتمتعن بحرية.  الشوارع  النساء في  كثيرة كانت 

بفرض  ينجحوا  لم  أنهم  األساسية  مالحظتي 

حدث  التحول  االنتفاضة،  على  اجتماعي  برنامج 

عندما أصبح لهم ثقل.

يكن  لم   ،1989  ،1988 الـ  في  وديدة:  أبو 

هناك حجاب أصاًل.

د. سمير: ملاذا يجب االفتراض أن هذا التحول 

من  أكبر  كان  حصل  فما  "حماس"،  بفعل  حصل 

"حماس". 

ينطلق  و"حماس"  "اإلخوان"  فكر   :   

والسيطرة  املجتمع،  على  السيطرة  فلسفة  من 

ترتبط بتغيير السلوك والثقافة، وهذا سابق لقضية 

االحتالل املؤجلة. كان مسار االنتفاضة الكلي ضد 

االحتالل. ولكن القمع املنهجي اإلسرائيلي، وإبعاد 
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املستقلة،  والشخصيات  املنظمة  كوادر  واعتقال 

نحو  التحول  عن  البعض  يتحدث  بالتوازن،  أخل 

السيطرة على املجتمع بقيادة "حماس" ومبشاركة 

أو صمت اآلخرين، ماذا تقول؟ 

وسام: هذه نقطة اخلالف، في بداية التحول من 

"اإلخوان" إلى "حماس" في غزة، وهذه قالها أحمد 

مبعنى  أخالقية  ألسباب  نساء  إعدام  مت  ياسني، 

ارتدائهن بنطلون "جينز"، عندما دخلت االنتفاضة 

فرض  وحاولوا  الشارع،  في  قوتهم  استشعروا 

أمور، لكن كم استمر هذا، أنا ال أذكر تفاصيل 

عن دميومة ذلك أكثر من بضعة أشهر في بداية 

العام 1988. وبدأت "حماس" تنظم عماًل عسكريًا 

حاضرة  املوحدة  القيادة  وكانت  االحتالل  ضد 

برنامجهم  فرض  محاوالت  فإن  بالتالي  بقوة، 

سرعان ما توقفت.

أبو وديدة: ما تتحدث عنه مبثابة عزل األرض 

فيه،  يدور  وما  العربي،  محيطها  عن  احملتلة 

الفصل اجلنسني، وهو  برنامجهم هو  فقد كان 

بعض  ساعدهم  ما  اآلن.  حتى  قائمًا  يزال  ال 

األخطاء التي وقعت لدينا، وال أدري كم ساعدهم 

االحتالل في هذا األمر، لكن ما ساعدهم أكثر 

هو الوضع اإلقليمي والدولي، كما أنهم جزء من 

حركة عاملية واسعة جدًا، لكنهم قبل االنتفاضة 

وحتديدًا بني 1967-1987، استطاعوا إجناز 

أمر، أال وهو أن أئمة املساجد كافة كانوا منهم. 

الكثير  هناك  الله،  رام  في  التجار  كبار  وحتى 

منهم من اإلخوان املسلمني.

املنطقة  قائد  قال   ،1988 العام  وسام: 

بتقوية  سمحنا  نحن  إسرائيل:  في  اجلنوبية 

التيار اإلسالمي عبر تسهيل إدخال األموال من 

املنظمة،  نفوذ  ملقاومة  لغزة،  األردن والسعودية 

إذ كانوا يدخلون األموال عبر هليل في األردن، 

واملجمع اإلسالمي التابع للقرضاوي.

بتصفية  املتعلقة  األخيرة  للقضية  بالنسبة 

العمالء،  تفكيك جهاز  أنه مت  اتفقنا على  العمالء، 

هذه  شابت  لكن  جدًا،  إيجابية  خطوة  ذلك  وكان 

كوارث  وإمنا  فحسب،  أخطاء  ليس  العملية 

أحكام  إصدار  في  والتسرع  التعذيب  كممارسة 

القتل، واملرجح أن هناك أناسًا متت تصفيتهم وهم 

قتلهم  مت  عمالء  هناك  كان  وأيضًا  عمالء،  ليسوا 

أو  تنظيم  أنه أي  أتفهم  القتل،  وهم ال يستحقون 

حركة مقاومة ال بد أن يكون لديها جهاز أمن يتابع 

على  يكون  أن  يجب  لكن  العمالء،  ويرصد  أمنها 

والرقابة.  والقانون  للنظام  أساس مهني ويخضع 

ما حدث أنواع من االرجتال والعبث أدت إلى ردة 

اإلسرائيلية  واملخابرات  الناس،  لدى  سلبية  فعل 

كان لها ضلع في هذا الشأن.

 :في كل جتارب االستعمار، انبثقت 

قوى مناهضة تدعم عملية حترر الشعب املستعَمر، 

تلك  أين  وقانونية،  وسياسية  ثقافية  نخب  عبر 

النخب اإلسرائيلية في جتربة االنتفاضة، وما هو 

مآلها؟ كيف تنظرون إلى التجربة الفلسطينية مع 

مجتمع استيطاني ودولة محتلة؟ 

التطبيع لم يغير شيئًا في طبيعة 

المجتمع اإلسرائيلي

وسام:التطبيع لم يغير شيئًا في طبيعة املجتمع 

اإلسرائيلي، إذا ما قارنا بني موقف الفرنسيني 

وبني  اجلزائر،  في  الفرنسي  االستيطان  من 
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املجتمع  فإن  اإلسرائيليني،  املستوطنني  موقف 

للنضال  حقيقي  أي شيء  يقدم  لم  اإلسرائيلي 

الوطني الفلسطيني على عكس الفرنسيني.

السالح  وهربوا  تبرعات  جمعوا  الفرنسيون 

جتربة  إلى  أشير  أن  أود  وهنا  للجزائريني، 

الذي  البرتغالي،  الشيوعي  للحزب  تعود  مميزة 

كانوا  ممن  احلزب  ألعضاء  سريًا  تعميمًا  وجه 

وأجنوال،  موزمبيق  في  البرتغالي  اجليش  في 

ما  سالحًا  واسرقوا  أمكن،  ما  "خربوا  يقول: 

ثوري  موقف  هذا  الثوار"،  ملواقع  وانتقلوا  أمكن 

الثورة  تاريخ  في  لكن  املستوطنني،  مجتمع  في 

الفلسطينية كم عدد اإلسرائيليني الذين عملوا إلى 

العشرة،  إلى  أن عددهم ال يصل  أعتقد  جانبها، 

للمشروع  اإلسرائيلي  املجتمع  انحياز  حجم  إن 

جدًا،  عال  عنه  والدفاع  االستيطاني  الصهيوني 

لدرجة جتعل إمكانات املراهنة على هذا االختراق 

ضئيلة جدًا.

مع  التطبيع  عالقات  حلجم  البياني  الرسم 

تصاعد  مع حجم  مقارنة  اإلسرائيلي،  املجتمع 

اليمني فيه، يشير إلى تصاعد حجم اليمني منذ 

اليوم الذي متت فيه إزاحة رابني من الصورة، 

وتسلم حزب الليكود مقاليد احلكم، وكذلك فإن 

التطبيع في تصاعد، مبعنى أن التطبيع لم يغير 

عزز  بل  اإلسرائيلي،  املجتمع  طبيعة  في  شيئًا 

ففي  والتطرف،  الفاشي  واملوقف  العنصرية 

توجهات  "مدار" حول  عن  دراسة صادرة  آخر 

الشباب اإلسرائيلي، يبرز انحياز عال للموقف 

العنصري واليمني.

من  شكل  أي  هناك  يكن  :ألم    

التضامن؟

جماهير  من  كان  معنا  التضامن  وسام: 

كانت  بينما  الداخل،  في  الفلسطيني  الشعب 

حتدث لدى اإلسرائيليني حاالت احتجاج أحيانًا 

ضد عمليات القمع، أو إغالق قرية وعدم إدخال 

جدًا،  محدودًا  كان  ذلك  لكن  متوينية،  مواد 

وينسحب هذا املوقف على حركة "السالم اآلن"، 

وبعض الشيوعيني اإلسرائيليني وهم قالئل جدًا، 

اإلجراءات  بعض  على  يحتجون  كانوا  فهؤالء 

االستفزازية كقطع املياه عن قرية بيتا.

في  العملية  أن  فأعتقد  املجتمع  اختراق  أما 

من  الرغم  على  ومستحيلة  فاشلة  االجتاه  هذا 

احملاوالت التي حدثت مع املجتمع اإلسرائيلي. 

فهذا املجتمع يتجه أكثر نحو اليمني، والشبيبة 

التي تتم املراهنة عليها تتجه نحو اليمني أكثر، 

وفي واقع احلال فإننا ال نحصد تضامنًا حقيقيًا.

وأعتقد أن اإلسرائيليني اكتشفوا نهاية مقولة 

إذ سمعت  أرض"  بال  لشعب  بال شعب،  "أرض 

من جنود إسرائيليني داخل السجن، وحتديدًا في 

النقب، أنهم عندما خدموا في الضفة، اكتشفنا 

ومركبات  منازل  لديهم  مثلنا  الفلسطينيني  أن 

وجامعات ومحامون. أتصور أن االنتفاضة غيرت 

التغيير  لكن  العام اإلسرائيلي،  الرأي  شيئًا في 

استيطاني  املجتمع  فهذا  تراجع،  ما  سرعان 

يدافع عن وجوده، وهذه مسألة جوهرية.

حركة  بل  استعمارية  حركة  ليست  إسرائيل 
القتالعنا

أبو وديدة: إسرائيل ليست حركة استعمارية بل 
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حركة القتالعنا ، املقارنة بني أي دولة استعمارية 

وغير  وعرجاء  األساس،  من  خاطئة  وإسرائيل 

صحيحة، فإسرائيل ليست حركة استعمارية بل 

هم هنا لقلعنا من أرضنا واحللول مكاننا، بالتالي 

فهي ال تتحلى بأخالق، وتعتبرنا مبثابة شوكة في 

نبات  أننا  لو  إلينا كما  تنظر  إنها  بل  خاصرتها 

ضار موجود في هذه املنطقة وتريد اقتالعه.

إسرائيليون  هناك  كان  إن  يتساءل  البعض 

مضللون، هناك من هم كذلك، وخالل االنتفاضة 

ظهرت حركات أبرزت أنهم مضللون، وأن هناك 

منهم من يتعاطف مع الشعب الفلسطيني، هذا 

حصل لكنهم غير منظمني.

في  حصلت  التي  الكبيرة  األمور  من  إن 

االنتفاضة أنه عندما مت استدعاء االحتياط للضفة 

والقطاع، وهذا االحتياط عوضًا عن أن يخدم من 

يتمكن من استخدام  ولم  لعام  3-6 أشهر خدم 

ثارت  أوالد،  مطاردة  في  وقته  وقضى  سالحه 

جراء ذلك حركة امتعاض في صفوف االحتياط، 

عريضة  قدموا  الضباط  بني  من  حركة  وظهرت 

طالبوا  وعقيدًا  عميدًا   880 عليها  وقع  للدولة 

برفض العمل في األرض احملتلة.

وكتابًا  اجلامعات  أساتذة  من  مثقفني  أن  كما 

أصدروا بيانات تضامن مع الشعب الفلسطيني، 

وقد رأيت أناسًا يساريني منهم، وهؤالء قالوا إنه 

ال مانع من تطبيق قانون العودة، لكن إلى أي مدى 

هؤالء األشخاص مؤثرون ومنظمون.

في  حصل  ما  بني  أساسية  فروق  هناك 

مثاًل  هناك  هنا،  وما حصل  االستعمار،  دوائر 

حركة  من  مببادرة  خرجت  تضامن  تظاهرات 

"السالم اآلن"، وغيرها، لكن عندما تواجه هذا 

تتم  االستيطان،  اقتالع  مثل  مبسائل  األمر 

ألنهم  بالنكران،  الفلسطينية  املطالب  مواجهة 

يريدون احلفاظ على االستيطان.

الالجئني،  يؤيدون عودة  قد جتد إسرائيليني 

لكن ليس إلى األراضي التي هجروا منها، إذ لو 

استرجع الالجئ أرضه فأين ستذهب إسرائيل، 

وعندما خرج الالجئون كانت أكثر من 80% من 

سندات  ولديهم  لهم  تابعة  الفلسطينية  األرض 

معهم،  النقاش  سيصل  أين  فإلى  فيها،  ملكية 

ما هو مصير إسرائيل في حال عودة الالجئني 

إلى القرى والبلدات التي هجروا منها، لذا فإن 

لم  االنتفاضة  مع  اإلسرائيلية  التضامن  حركة 

تطل، ومتكن اليمني من حرفها.
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السجين رقم 10037!

رأيت قوات االحتالل وهي تقتحم القرية في 

تلك الليلة، لكنني استبعدت أن يصل "اجليش" 

حارتنا، وحتديدًا   أن يأتي سائاًل عني، حيث 

سوى  سراحي  إطالق  على  مضى  يكن  لم  إنه 

االعتقال  في  عامًا  أمضيت  أن  بعد  يومًا،   18

اإلداري، وأمضيت أيام اإلفراج الـ 18، أراجع 

كل يوم ما يسمى "اإلدارة املدنية اإلسرائيلية"، 

لتمديد الورقة اخلضراء.

سلطات  كانت  هذه،  اخلضراء  والورقة 

االحتالل تعطيها لكل أسير بعد انتهاء اعتقاله، 

إلى  التوجه  على  حاملها  ويجبر  الهوية،  بدل 

اإلدارة املدنية لتجديدها، إلى حني منحه هوية 

خضراء جديدة مكتوب عليها )مينع حامل هذه 

البطاقة من الدخول إلى إسرائيل(.

من  شباط  أواخر  الليلة،  تلك  في  الحظت 

العام 1989، أن قوات االحتالل اقتحمت القرية 

بناقلة جند، إضافة إلى نحو خمس دوريات ذات 

عليها  يطلق  كان  كبيرة  وشاحنة  صغير،  حجم 

)مان(، حينها عرفت أن القصة تعني اعتقاالت 

فيصل  األكبر  شقيقي  إلى  توجهت  القرية،  في 

أفاقا من  أن  بعد  لهما  وقلت  منتصر  واألصغر 

النوم، إن هناك حملة اعتقاالت، مقترحًا عليهما 

)اجليش(  أنهم  أعتقد  ال  ألنني  املنزل،  مغادرة 

يريدوني أنا ونضال )أخي األصغر، وكان معتقاًل 

معي في االعتقال األخير، وأطلق سراحه معي(.

املنزل،  من  ومنتصر  فيصل  شقيقي  خرج 

تلك  وكانت  املنزل،  باب  طرق  بدأ  دقائق  وبعد 

املرة الـ 112 التي يطرق فيها جيش االحتالل 

باب منزلنا خالل االنتفاضة!

شهادات

*صحافي . 

حسام عز الدين*
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من  املشهد  هذا  اعتاد  والدي-الذي  فتح 

كثرته-الباب، وبدأ جنود االحتالل الدخول وهم 

بزي  ضابط  يقودهم  وكان  سالحهم،  يشهرون 

عسكري، مبعنى أنه ليس رجل مخابرات، وإمنا 

فيصل  عن شقيقي  يسأل  ولم  وقف،  عسكري. 

نضال،  شقيقي  وعن  عني  سأل  بل  ومنتصر، 

املُطلق سراحنا قبل 18 يومًا فقط.

اإلدارة  اليوم عندكم في  كنا  "لكننا  له:  قلت 

املدنية؟".

قال الضابط: "مش شغلي، املهم أفرغ جيوبك، 

وأبق معك أجرة العودة".

تكون  ما  "بس  له:  وقلت  يكذب،  أنه  عرفت 

السفرة إلى النقب".

كانت عملية االعتقال هذه هي الرابعة، لذلك 

تبدأ  والتي  النقب،  كنت أعرف خط سير رحلة 

مقر  في  منصوبة  كانت  التي  املعبر  خيام  من 

)املقاطعة  الله  رام  مدينة  في  االحتالل  قوات 

ثم  ومن  ثالثة،  إلى  يومني  هناك  تبقى  اليوم(، 

البوسطة على  الظاهرية، حيث تعرج  إلى  تنقل 

سجن اخلليل، وتتم إضافة ركاب جدد موقوفني 

في سجن اخلليل لنقلهم معنا إلى الظاهرية.

لم أتعرض للضرب هذه املرة، فقط ربط اليدين 

للخلف، ووضع عصبة على العينني، وبقيت على 

هذه احلال حتى وصلت إلى الظاهرية.

اختلف تعامل جنود االحتالل هذه املرة عن 

االعتقال األول في 1988، حيث كان وقتها وزير 

األمن اإلسرائيلي الداخلي إسحق رابني والذي 

أصدر قرارًا بتكسير العظام.

في ذلك االعتقال، كنت توجهت للنوم كعادتي 

والدي،  منزل  أسفل  غرفة صغيرة  في  متأخرًا 

وبعد وقت قصير سمعت أصواتًا غير طبيعية، 

يحيطون  االحتالل  بجنود  فإذا  النافذة  فتحت 

 ،)16 )أم  نوع  من  أسلحتهم  شاهدت  باملنزل، 

الباب  أفتح  بأال  قرارًا  واتخذت  النافذة  أغلقت 

مهما كانت النتائج.

القوية  الضربات  من  ساعة  نصف  نحو  بعد 

على باب الغرفة، وبالعربية الركيكة )افتخ الباب(، 

مع  الباب(  )افتخ  مجددًا  الصوت  عاد  سكتت، 

إحدى  في  متسمرًا  بقيت  لكنني  قوية،  طرقات 

زوايا الغرفة.

والدي،  صوت  سمعت  دقائق،  عشر  بعد 

وبشيء من الضعف "افتح يابا ما تخاف".

لذلك  لوالدي،  يتعرضوا  أن  وقتها  تخوفت 

تشجعت وفتحت لهم باب الغرفة، ودخل ضابط 

شبان  لدى  باسمه  معروفًا  وكان  املخابرات، 

القرية )ماهر( ودخل معه ثالثة جنود كون الغرفة 

من  الضابط  وطلب  كبير،  لعدد  تتسع  تكن  لم 

والدي أن يجلب هويته، صعد والدي إلى املنزل 

كي يجلب هويته، وبقيت أنا وضابط املخابرات 

واجلنود الثالثة.

في  واحد  أكبر  أنت  "هل  الضابط:  لي  قال 

قال  أبي كان  أن  قلياًل وخفت  إخوانك؟" فكرت 

لهم شيئًا آخر، فقصدت أن أتأخر في اإلجابة 

حتى يعود أبي بهويته، فقلت: "مش فاهم عليك". 

إخوانك".  في  واحد  أكبر  "أنت  الضابط  ردد 

أجبته مرة أخرى "ال أفهم عليك".
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بقينا كذلك، حتى عاد والدي، وأعطاه الهوية، 

في  واحد  أكبر  هو  حسام  "هل  والدي  وسأل 

إخوانه، فرد أبي عليهم حينها بـ ال".

طلب مني الضابط أن أرتدي مالبسي، ألنهم 

سيعتقلونني ويأخذوني معهم، وعرفت وقتها أن 

املوضوع اعتقال وليس تفتيشًا.

البلدة  وسط  بني  الواصلة  الطريق  تكن  لم 

علي  كان  لذلك  معبدة،  الوقت  ذلك  في  ومنزلنا 

أن أمشي مع أكثر من 15 جنديًا، مقيد اليدين 

إلى اخللف ومعصوب العينني، واثنان من جنود 

االحتالل ميسكان بي من يدي.

تعرف وجودهم من رائحتهم !

لم تتوفر في هذه الظروف غير حاسة الشم، 

وفي كل مرة تعرضت فيها لالعتقال )6 مرات( 

كانت رائحة مالبس جنود االحتالل هي األبرز.

تقدير، ولم  مشينا نحو 500 متر، على أقل 

أكن أرى شيئًا، حتى سمعت أصوات مركبات 

واحد  جنديان،  حملني  عندها  القرية،  وسط 

بقصد  املربوطتني،  يَدي  من  والثاني  قدَمي  من 

وضعي في السيارة العسكرية، غير أنهما تعمدا 

إسقاطي أرضًا إلى جانب املركبة العسكرية.

سمعت أحد اجلنود )درزي( وهو يقول لي بعد 

إسقاطي عمدًا: "مش مهم، أنت حارس مرمى".

وقصة حارس املرمى هذه، أن هذا اجلندي 

الدرزي، كان أحد الذين دخلوا غرفتي، وشاهد 

احلائط،  على  أعلقها  كنت  التي  الصور  بعض 

حيث كنت بالفعل حارس مرمى في نادي القرية 

وفي مؤسسة البيرة.

داخل  ورماني  فقط،  هو  حملني  ذلك،  بعد 

املركبة، ليصعد إليها نحو 10 جنود، أصبحت 

بالركل  علي  انهالوا  حيث  أقدامهم،  حتت 

والضرب والشتائم.

الذي  الوحيد  والشيء  ألم،  بأي  أشعر  لم 

و"احملاشم"،  وجهي  إخفاء  هو  عليه،  حرصت 

بأن أبقيت على نفسي نائمًا على بطني، ويداي 

مقيدتان إلى اخللف.

بدأت املركبة بالتحرك، وبدأت القصة التي لم 

أكن أعرف إلى أين ستنتهي.

يرددها  كان  جملة  أفانيم"  زروكت  "يدامي 

وبعدها  ظهري،  على  قدميه  يضع  وهو  جندي 

ضربة قوية على يدي املقيدتني.

لم أكن أعرف شيئًا عن العبرية وقتها، وعرفت 

الحقًا ترجمة هذه اجلملة التي كانت تعني "هذه 

األيدي ترمي احلجارة".

دقائق،  عشر  نحو  احلالة  هذه  على  بقيت 

ضرب بالعصي، ورفس باألقدام، لكني لم أكن 

أصدر أي صوت، وهو ما دفع اجلندي لالعتقاد 

بأني غبت عن الوعي.

شعرت بشد شعري ومن ثم سؤال بالعربي 

يضربني  كان  الذي  اجلندي  وجه  "سامعني"، 

باستمرار هذا السؤال.

فأجبته: "نعم".

سألني: "شو بتشتغل؟".

قلت له: "ال أشتغل".

سألني: "طيب شوب بتسوي؟.

قلت له: "طالب".



172العدد )42(  2018

قلي: "وين"؟

قلت له: "جامعة بيرزيت".

وما إن قلت جامعة بيرزيت، حتى ارتفع احلراك 

داخل املركبة، ولم يعد جندي واحد يضرب، بل 

بدأت أشعر بأكثر من ضربة في آن واحد، كانت 

وعرفت  العسكرية،  خوذهم  من  تأتي  الضربات 

الحقًا أن ما أثار غضبهم هو اسم جامعة بيرزيت.

ساعات،  رأيتها  والتي  دقيقة،   15 نحو  بعد 

توقفت املركبة العسكرية، وتوقف الضرب، لكني 

سمعت شابًا يصرخ "ُطخونا.. ليش حاشرينا"، 

ألن  أياٍد  تكسير  املوضوع  أن  أدركت  عندها 

منتشرة  كانت  واألطراف  األيدي  تكسير  قصة 

في تلك األيام.

القادم، غير  الصراخ  أعرف مصدر  أكن  لم 

أن ما كنت متأكدًا منه أنه قادم من شاب معتقل.

واحد  وكل  املركبة،  من  بالنزول  اجلنود  بدأ 

كان ينزل كان يختم نزوله برفسة في ظهري أو 

خاصرتي.

معصوب  وأنا  النزول،  مني  طلب  ثم  ومن 

العينني ويداي مقيدتان إلى اخللف.

طلب  ثم  ومن  اجلنود،  أحد  مبساعدة  نزلت 

مني اجللوس على ركبتي.

كهربائيًا  متاسًا  كأن  شعرت  حتى  حلظات 

سبب  أن  بعدها  وعرفت  رأسي،  في  أصابني 

قوية )رفسة( من أحد  التماس هو ضربة  هذه 

اجلنود على وجهي، ارمتيت بعدها على األرض، 

وبعد وقت قصير رفعوا العصبة عن عيني وتبني 

لي أنني أقف أمام خيمة معتقلني فيها نحو 25 

مصدر  أن  عرفت  أنني  ذلك  من  واألهم  شابًا، 

الصراخ كان شابًا مقيدًا منع من قضاء حاجته.

نزعوا من حذائي الرباط، وطلبوا مني الدخول 

إلى اخليمة، وطلبت منهم فك قيدي لكنهم رفضوا، 

جانب  إلى  األرض  على  اجللوس  مني  وطلبوا 

فقط  وإياه  أنا  وكنت  يصرخ،  كان  الذي  الشاب 

مطلوبًا منا اجللوس في الساحة األمامية للخيمة، 

وممنوع علينا األكل أو الشرب أو التدخني، كان 

الشاب أيضًا مقيد اليدين لكن يديه مقيدتان إلى 

األمام وليس إلى اخللف.

بقيت أنا والشاب مع شاب آخر جلبوه بعدي، 

مقيدين على هذه احلال من الساعة الثالثة والنصف 

فجرًا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، ومن ثم مت 

نقلنا إلى الظاهرية، وحينها لم أشعر بالطريق ألني 

أمضيت غالبيتها نائمًا من شدة التعب واإلرهاق.

وصلنا إلى سجن الظاهرية، فّكوا القيد عن 

يدي، وكان ضابط ينادي األسماء حسب القائمة 

له  قلت  اسمي،  على  نادى  وحينما  بيده،  التي 

"أيوه"، انهال علي آخرون بالعصي، ألني لم أقل 

به في  التعامل  ما درج على  "كني كابنت"، وهو 

كان يستخدم أصاًل إسطباًل  الذي  املعتقل  ذلك 

للخيول من العهد البريطاني.

محاولة هروب 

من ضمن االعتقاالت الستة التي تعرضت لها 

في االنتفاضة األولى، أذكر أن خيمة التوقيف في 

رام الله كانت ممتلئة، في شباط من العام 1989، 

وعند الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل 

حدث استنفار وسط قوات االحتالل، وطلبوا منا 
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وإذا  العد،  عملية  وبدأت  وقفنا،  للعدد،  الوقوف 

بالضابط يشير إلى أن هناك معتقال مفقودًا.

نظرت في وجوه الشبان الواقفني في اخليمة، 

والذي كنت تعرفت إلى مالمحهم بعد 18 ساعة 

اخليمة  في  مسجونني  كونهم  االعتقال،  من 

نفسها، وعرفت أن املفقود هو فتى في السادسة 

عشرة من عمره، من مخيم قلنديا، وكان حكم 

عليه في ذلك اليوم بالسجن 16 شهرًا.

أخرى  مرة  العد  عملية  الضابط  أعاد  طبعا 

باألسماء بدل األرقام، ومت التعرف بعدها على 

هوية الفتى، أمجد أبو لطيفة )16 عامًا(.

حتت  واقفني،  علينا  اخليمة  حراس  أبقى 

املعسكر،  ضابط  وصل  دقائق  وبعد  األمطار، 

شاب  هو  والشاويش  الشاويش،  على  ونادى 

معتقل يجيد العبرية، يختاره الشبان ليكون خط 

التواصل مع أوامر االحتالل.

"هرب الزملة تاعكم". قال الضابط للشاويش 

بالعربية

اآلخرين  املعتقلني  مسامع  على  قال  ثم 

الواقفني حتت األمطار: "وحياتك إال ينام معكم 

الليلة".

كبيرة  بأعداد  اجلنود  عاد  الساعة  نحو  بعد 

بعد أن ألقوا القبض على أمجد الذي لم ينجح 

في اجتياز األسالك الشائكة، رغم أن األمطار 

والضباب كانت تلعب في صاحله.

قال  اعتقلناه"  حينما  حذاء،  يرتدي  يكن  "لم 

في  املوجود،  الضابط  أمام  للشاويش  جندي 

إشارة إلى أمجد.

نظر الضابط إلينا ونحن نقطر ماء من شدة 

يرتديه  الذي  احلذاء  هذا  "ملن  وسأل  األمطار، 

أمجد؟".

"أنا حذائي مفقود"، ومن ثم طلب  رد شاب 

أمجد  جانب  إلى  ووضعه  اخلروج،  الشاب  من 

حتت الشبح أمام اخليمة كنوع من العقاب.

وبعد ذلك، صرخ الضابط "الكل يرمي أحذيته 

خارج اخليمة".

وبقينا  اخليمة،  خارج  إلى  أحذيتنا  رمينا 

باحلجارة،  مليئة  أرضية  على  حفاة  واقفني 

في  وبتنا  رؤوسنا،  فوق  تنهمر  واألمطار 

سيمفونية الشبح داخل اخليمة وأمجد والشاب 

اآلخر صاحب احلذاء أمامنا.

اقتراب  والثانية، ومع  الساعة األولى  مضت 

فجر اليوم الثاني، أعادونا إلى داخل اخليمة.

وفي اليوم الثاني، نقلنا أنا وصديقي الشهيد 

والشاب  سوية،  اعتقلنا  وكنا  قاسم،  إبراهيم 

فقط  الثالثة  نقلنا  الهروب،  حاول  الذي  أمجد 

مقيدي األيدي واألرجل، في حافلة من رام الله 

إلى الظاهرية مباشرة، ولم تعرج احلافلة وقتها 

على اخلليل كاملعتاد.

داخل  احلراسة  جندي  سأل  الطريق،  وفي 

احلافلة أمجد عن سبب هروبه، فرد أمين: "أنا 

عمري 16 سنة، وكثير من املرات ألقيت حجارة 

التي  املرة  هذه  لكن  االحتالل،  دوريات  باجتاه 

من  اعتقالي  ومت  حجارة،  أرم  لم  فيها  حكمت 

الطريق وحكمت ظلمًا، وبكل بساطة إذا أنا بدي 

أضرب حجار ال أضرب وأنا ألبس بابوج".
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خيمة الفرز 

األولى  االنتفاضة  أيام  التوقيف،  في معتقالت 

بإمكان  يكن  لم  "الفارعة"،  "الظاهرية"،  مثل 

اعتبار  على  احلزبية،  انتماءاتهم  املعتقلني حتديد 

أنهم في هذه املعتقالت يكونون رهن التحقيق، غير 

أن العملية في سجن النقب تكون مغايرة متامًا.

ما أن تصل البوسطة "حافلة نقل املعتقلني" 

منها،  املعتقلون اجلدد  ينزل  املعتقل، حتى  إلى 

ليتوجهوا إلى املخزن الستالم حاجياتهم، ومن 

توجيههم  يتم  حيث  االعتقال،  أقسام  إلى  ثم 

مباشرة إلى خيمة الفرز.

املعتقلون  فيها  يستقبل  هذه،  الفرز  وخيمة 

من  يطلب  ثم  النضالية،  اللجنة  من  بالترحيب 

ينتمون  الذي  التنظيم  حتديد  اجلدد  املعتقلني 

إليه، أو يفضلون أن يكونوا حتت إطاره.

مباشرة،  التنظيم  يحدد  من  املعتقلني  ومن 

إطار  حتت  ولكن  مستقل  إنه  يقول  من  ومنهم 

الفصيل الفالني، ومنهم من يكتفي باإلشارة إلى 

اسم التنظيم املوجه إليه في الئحة االتهام.

شمامة وسبع حبات تقلق راحة

حراس سجن النقب!

وصديقي  مباشرة  نقلت  االعتقال،  ذلك  في 

إبراهيم إلى سجن النقب، وحولت إلى االعتقال 

اإلداري ملدة ستة شهور، ولم أعلم بعدها شيئًا 

عن الفتى أمجد.

وسجن النقب في ذلك الوقت، كان يضم عدة 

كان  هذا  )ب(  وقسم  )ب(.  منها قسم  أقسام، 

مخصصًا للمعتقلني اإلداريني، وكان هذا القسم 

يضم أيضًا أربعة أقسام، وضعنا في قسم 3، 

وهو قسم كان يطلق عليه قسم "املؤبدات" على 

اعتبار أن غالبية من فيه هم ممن صدرت بحقهم 

قرارات متديد.

القسم،  ذلك  إلى  وصولنا  على  يومني  بعد 

مهمته  أن  يبدو  مخابرات،  ضابط  استدعانا 

إمكانية  عن  والبحث  املعتقلني  نفسيات  قياس 

جتنيد أصحاب النفسيات الضعيفة.

دخلت أنا أواًل، وإذا به يرتدي مالبس مدنية، 

وعلى الفور سألني "هل اعتقلت سابقًا"؟ 

أجبت: "مرتني".

قال: "ملاذا؟"

قلت: "ال أعرف".

قال: "كيف ال تعرف؟".

قلت:" لم يقل لي أحد ملاذا اعتقلني".

قال: "لكن لم تسأل؟".

قلت: "لم أسأل، وغير معني أن أسأل".

قال: "لكن هذه املرة ستة أشهر".

قلت: "فلتكن ست سنوات، شيء فرض علي 

يجب أن أحتمله".

قال: "طيب روح انصرف احتمله على البرش، 

ونادي اللي بعدك".

يغلق  ولم  إبراهيم،  الشهيد  صديقي  دخل 

خلفه الباب، مبعنى أنني استمعت للحديث.

قال الضابط إلبراهيم، أغلق الباب خلفك.

عشان  عندك  بشتغل  ما  "أنا  إبراهيم:  رد 

أغلق الباب".

ثار الضابط، وصرخ في إبراهيم، طيب روح 
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انصرف ارجع عالقسم، ولم يسأله أي سؤال.

في قسم )1( من قسم )ب( كان رجل من مدينة 

األسالك  جانب  إلى  شمام  بذرة  زرع  طولكرم، 

الشائكة، وبعد فترة منت البذرة وتسلقت األوراق 

على األسالك، وأنبتت سبع حبات شمام، وكان 

جميع الشبان يعتنون بتلك النبتة.

وفي يوم من األيام، وصل مدير سجن النقب، 

يحرسه  "آلبرت"،  باسمه  معروفًا  وقتها  وكان 

عدد كبير من اجلنود، وطلب من املعتقلني إزالة 

النبتة، ألسباب أمنية.

وبالفعل متت إزالة النبتة، بعد أن أجريت لها 

نبتة  كونها  الشبان،  بني  فكاهية  وداع  مراسم 

خضراء أقلقت بال اإلدارة العسكرية األمنية.

الوقت املناسب لتمديد االعتقال اإلداري

األفضل من حياة  اليوم  اإلفراج مبثابة  يوم 

أي معتقل، خاصة في تلك األيام من االنتفاضة 

لألهل،  زيارات  هناك  تكن  لم  حينما  األولى، 

كوننا  إبراهيم  الشهيد  والصديق  أنا  فرحنا 

إلى  العودة  موعد  وجاء  الستة  الشهور  أنهينا 

القرية، كان ذلك اليوم )اخلميس( حينما وزعنا 

مالبسنا على أصدقاء لنا، ألننا لم نعد بحاجة 

إليها، وأبقينا على مالبس رياضية كنا نرتديها.

ضابط  ننتظر  ونحن  ساعات  مضت 

"الشحرور" الذي يتولى عمليات جتميع املعتقلني 

قلقنا  نخفي  بدأنا  سراحهم،  إلطالق  متهيدًا 

باملشي داخل القسم )الفورة(، خاصة أن هذا 

الضابط تأخر علينا، علمًا أن اإلفراجات تتم في 

ساعات باكرة يوم اخلميس.

عند ساعات ما بعد الظهيرة، وصل الضابط 

غير  األرقام،  على  ونادى  األوراق،  يديه  وفي 

أنني لم أسمع رقمي.

ناديت عليه، وقلت: "هناك رقم آخر 10037".

رد علي: "آني إفدوك" )سأفحص ذلك(.

القسم،  إلى  وعاد  ساعة،  نصف  نحو  غاب 

وقال: "شيش حدوشيم"، "ستة شهور جديدة".

دموع  أن  غير  أقول،  أو  أفعل  ما  أعرف  لم 

مع  أتعامل  أن  ألهمتني  إبراهيم  الصديق 

إبراهيم  دموع  كانت  صبر،  بقوة  املوضوع 

أمضينا  كوننا  بتوديعي،  هم  حينما  واضحة 

سوية،  واعتقلنا  سوية  املطاردة  من  شهورًا 

وحده،  القرية  إلى  العودة  من  إبراهيم  انزعج 

نفسي  على  الضغط  أمامي سوى  يكن  لم  وأنا 

وأن أحتمل.

غير أن الشهيد إبراهيم، اختار طريقة أعظم 

مرة  لالعتقال  يعود  أال  قرر  حينما  للتحمل، 

االستشهاد  يفضل  إنه  مرة  لي  وقالها  أخرى، 

على أن يعود لتلك السجون مرة أخرى، ارتقى 

إبراهيم برصاص قوات االحتالل وهو مطارد، 

العام  من  أيار  من  والعشرين  اخلامس  مساء 

وأنا أمضي  1991، ووصلني خبر استشهاده 

شهور االعتقال األخيرة في سجن النقب.
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االنتفاضة األولى: براءة العقل.. مكر األيديولوجيا

د. وليد الشرفا*

تاريخهم  يصنعون  الذين  هم  الناس  إن 

يفعلون ذلك بشكل مصطنع  لكنهم ال  اخلاص، 

في ظروف يختارونها بأنفسهم، بل يفعلون ذلك 

إن  وموروثة،  معطاة  سلفًا،  معدة  ظروف  في 

تقليد كل األجيال السابقة ينزل بثقله على دماغ 

األحياء مثل كابوس". )استعارة من ماركس(

تاريخ  باعتباره  الطبيعي،  التاريخ  "إن 

ضد  والقمعية  األخالقية  للقوة  املفحم  الصراع 

اخلوف واخليال والكسل واخلرافة واجلنون يجب 

أن ُيحكى بطريقة معينة. )استعارة من نيتشه(

"تؤسس األسطورة مفهومًا معينًا للتاريخ، ال 

يكون النصرام الزمان وانسيابه فيه خصائص 

واستعدادات  بدايات  إلى  يرتكز  بل  نوعية، 

ليست  التاريخ  معرفة  تصبح  البدايات.  لهذه 

من  أساس  على  لألسطورة  تأسيس  إعادة  إال 

إلى  اإلذعان  إلى  واستنادًا  التاريخي،  العلم 

السلطة التي تؤسس التاريخ على هذا األساس. 

)استعارة من عزيز العظمة( 

مشهد لن يغادر 
يغشى  الهدوء  نسبيًا،  وحاٌر  نديٌّ  الصباح، 

القرية مع بداية أيلول عام 1990، بعض الدخان 

جانب  إلى  أجلس  األفق،  مييز  ما  والهواجس 

مدرسة  في  الرئيس  الشارع  على  املطل  الشباك 

على  يجلس  عمي  ابن  مراد  للبنني،  الثانوية  بيتا 

اجلهة املقابلة، فجأة يخترق الهدوء "جيبان" للجيش 

وتخترق  كالدخان  تتسلل  املفاجأة  اإلسرائيلي، 

شهادات

روائي، أستاذ اإلعالم بجامعة بيرزيت .
 *
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الهدوء كأفعى، ننظر سوية إلى الشباك، ميد رأسه 

إلى األمام، أهز رأسي، يهز رأسه، يدفع املقعد، 

يصرخ عليهم. دقائق معدودة تفور املدرسة بالطلبة 

ويعلو الضجيج، تنهمر احلجارة من داخل أسوار 

داخل  بني  املعركة  اجلند،  ناقلتي  على  املدرسة 

اإلطارات  دخان  يعاند  السور  وخارجه،  السور 

ويرفع الشعارات التي كتبت حديثًا وقدميًا، "األحد 

إضراب"، "منظمة التحرير املمثل الشرعي والوحيد 

لشعبنا"، صور ألبي جهاد: "أول الرصاص وأول 

احلجارة"، "فتح مرت من هنا". 

املدرسة،  الغاز  يغمر  بصخب،  النهار  ينتهي 

نخترق اجلبل صعودًا إلى منازلنا، اجلنود يطاردون 

اجلميع، وصوت الرصاص شهادة البداية والنهاية، 

بعد أسبوع يستشهد مراد برصاصة في الصدر، 

ال براءة وال مدارس وال طفولة، احلديد أكل قلب 

الصغير، واملقالع ابتلعته فوهة الدبابة، والصباح 

قبر ال مقعد دراسة، قبر أكثر من مرة، وموت أكثر 

من مرة، أتى اجلنود لياًل وسرقوا اجلثمان، وأعيد 

ممزقًا بعد حني... 

ظل مراد الوادع البريء يحلم أن يكون جنديًا 

فلسطينيًا كجنود "أبو جهاد" و"أبو إياد" بعد أن 

تتحرر فلسطني.

أن  يتخيل  مثلي  كان  حلمه.  يتحقق  ولم  رحل 

خارقة  الثورة  وأن  ملساعدتنا،  ستأتي  املالئكة 

معجزة، وقادرة على ذلك، وأن ياسر عرفات مثل 

كان  ذلك  قبل  فاحتًا،  سيأتي  اخلطاب،  ابن  عمر 

"محكمة  روايتي  مثله، سأهديه  وأنا  حلمه وخياله 

الشعب" التي كتبت من وحي املرحلة. 

مشهد أكثر تعقيدًا..
)العام1991-  النجاح  جامعة  إلى  أذهب 

1992( أحمل كآبة مترنحة نحو املاضي وقبر 

كانت  املعجزة،  حتقق  بقرب  وتفاؤل  الشهيد 

ساحة اجلامعة قد عبرتني قبل أن أعبرها، من 

أبنائها،  من  واملعتقلني  املطلوبني  أخبار  خالل 

أبناء بلدتي. أدخلها أخيرًا، رهبة كبيرة، أعداد 

كبيرة من الطلبة، جلبة وضجة، صور الشهداء 

والقادة تغزو األزقة واجلدران. كوفيات بيضاء 

وحمراء وحلى وشارات نصر في التحية وشارات 

الشاهد كذلك.

لدراستي،  األول  الشهر  في  البراءة  سقطت 

تتحقق، وأن  لن  املعجزة  أن  األولى  للمرة  سمعت 

الشهداء حتى يدخلوا اجلنة يجب أن يدافعوا عن 

احلق وكلمة الله، وأن ياسر عرفات ليس عمر؛ ألنه 

ال يريد تطبيق الشرع وفرض احلجاب على بنات 

املسلمني، وأنه يتحالف من الكفرة وامللحدين، وأن 

الله ال يستعني بكافر على كافر، لذلك فإن النصر لن 

يتم ولن تتحقق املعجزة حتى نطبق قوانني املعجزة 

وهي العودة إلى الله واالمتناع عن احلرام. خفت 

على مراد أال يذهب إلى اجلنة ألنه لم يكن يفهم 

هذه التعقيدات، وكان يحب "أبو عمار" مثل معظم 

الشهداء الذين سقطوا وقتها.

ال يبكون على الشهداء هناك مثل أبناء القرية، 

اجلماعات  أبناء  يشارك  ما  وقلياًل  عابسة،  وجوه 

األخرى،  اجلماعة  شهداء  تشييع  في  الفلسطينية 

بل  واحملتلون،  الشهداء  فقط  ليس  اجلامعة  في 

وماركسيون  موحدون،  ومؤمنون  كفرة  علمانيون 
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ثوريون، واحلق والباطل ليس بني الشهداء واجلنود 

اجلماعات،  من  وغيرهم  امللتحني  بني  وإمنا  فقط، 

وبني غير امللتحني كذلك. 

بذخ األيديولوجيا.. نهم اللغة
حتى العام 1994 لم يكن هناك أي حديث عن 

كانت  اخليانة،  عن  وال  السالم،  عن  وال  أوسلو، 

التي  الكبرى  املشاريع  من  مجموعة  اجلامعة 

ساحتها،  هي  فلسطني  وكانت  بالعالم،  تتربص 

أو هكذا كنا نتوهم، مشاريع احلق والباطل، كان 

لم يكن  احلق هو اإلسالميون واملاركسيون مثاًل، 

العالم  كان  أرضي،  أي حديث  وقتها  لإلسالميني 

وحدًة زمانيًة؛ يحقق األبناء وصفة الرب للمعجزة 

فتتحرر البالد، هكذا وعد الله، وهكذا سيتم، إما 

مع الله وإما ضده، كان خصومهم من العلمانيني 

واملاركسيني، إما فاسق يستتاب وإما مرتد يطبق 

عليه احلد، ولن يتم النصر طاملا نحارب - كانوا 

وقتها في بداية حربهم -حتت أي راية غير راية ال 

إله إال الله، لذلك علينا أن نعد فيصدق الله وعده، 

سمعت في أحد احلوارات أن املسلمني هزموا ألنه 

بهذا  ننتصر  فكيف  "يتسوك"،  لم  من  بينهم  كان 

التبرج والفسق والتشبه بالكفار، من واالهم فهو 

مثلهم، 

كان اليساريون الشق اآلخر من الثنائية، إما 

البرجوازية  املعركة ضد  رأسمالي،  وإما  ثوري 

رأس  وفلسطني  الرأسمالية،  توحش  وضد 

الطليعة الثورية إلسقاط اإلمبريالية، وأي تناقض 

خيانة  هو  االحتالل  مع  املادي  التناقض  غير 

مؤقتة يلزمها تفجير الوعي الثوري، بهمة الرفاق. 

كانتا  الصغيرة،  والبرجوازية  العلمانية 

الزمتني أيديولوجيتني رفعهما جمهور الطلبة ضد 

بعضه بعضًا، وكانت ساحة جامعة النجاح تبدو 

جديدة  حمراء  ساحة  أو  الوحي  مهبط  وكأنها 

-ليس املقصود الساحة احلمراء في اجلامعة. 

قبل اتفاق أوسلو رافقت الطلبة في زيارة إلى 

وتألقًا،  ألقًا  أكثر  وقتها  كانت  بيرزيت،  جامعة 

كان هناك اجتماع تعارفي، دخلت اجلامعة من 

اجلدران  على  ملصقات  ورأيت  الهندسة،  كلية 

انتخابات  في  اإلسالمية  الكتلة  بتقدم  حتتفي 

على  باحلق  نقذف  "بل  منها:  أذكر  النوادي، 

الباطل فيدمغه"، الكتلة اإلسالمية حتقق نصرًا 

مؤزرًا في معقل العلمانية واليسار... 

وأكره  اللغة  ببذخ  مولعًا  أكن  لم  بدايتي  منذ 

قد  قبلها  وكنت  واليقينية،  الطبقية  القطعيات، 

بعنوان  الثانية   - التجاوز  -مع  روايتي  أصدرت 

مع  التحالف  النص  يرفض  غائب"،  "اعترافات 

التاريخ أو الله، ويفند ببراءة املطلقات مهما كان 

لونها، كان مراد الشهيد قدوتي الصامتة، لذلك لم 

اليساريني، أحببت  أو  الربانيني  إلى حوزة  أحتيز 

وجهي  فوليت  البسيط،  والكالم  دومًا  الشهداء 

وال  الشهداء  تشّيع  التي  اجلماعة  نحو  بهدوء 

تتحدث مبصطلحات كبيرة.

إما  ومبادئ،  مصطلحات  كلها  األرض  كانت 

وعلى  والرجعية،  التقدمية  وإما  واحلرام،  احلالل 

بهدوء  ليناموا  الكراريس  يدرسوا  أن  الشهداء 

وسكينة، كان الورق أغلى من الدم واجلدل أقوى 

من املجالدة. 
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أوسلو: لعنة الرب ولعنة التاريخ!
مع أوسلو انفجرت األيديولوجيا الفلسطينية 

في  ونهمًا  بذخًا  وأنتج  املبادئ  حطم  انفجارًا 

هزة  وأحدث  األرض  من  السماء  قّرب  اللغة 

وأن  ذروتها  في  الكونية  املعركة  أن  أوحت 

تلفظ  جميعها  والتخاذل  والعلمانية  الرجعية 

عمت  واألخطاء  فاخلطايا  األخيرة،  أنفاسها 

وطغت، واخلالص البد قادم. 

ما  والتأويلية  التبريرية  من  أبلغ  لم  طبعًا، 

يسمح لي بالدفاع عن االتفاقية، بل على العكس 

رفضتها قطعًا، وكنت أتخيل أن رفضي سيزلزل 

أنضم  لم  لكني  رفضتها  حولها،  وما  األرض 

واملاركسيني،  اإلسالميني  من  املتحالفني  جلوقة 

وبقيت مشدوهًا أمام بالغة الرفض وبذخ اللغة، 

هذه املرة تسقط املبادئ واحلالل واحلرام أمام 

حدث أكثر جالاًل، لم أشارك في النقاش الدائر 

من  محبطًا  صمت  واملعارضني،  املؤيدين  بني 

حول  اخلطير  الكالم  أسمع  وبدأت  املصير، 

توحش الرأسمالية والكفر والعمالة، كانت هناك 

حالة من الرفض ألي تبرير من مؤيدي االتفاق، 

وتنتج حتالفات  التحرير  منظمة  فصائل  تتفكك 

والثوريون  وحدهم،  االتفاق  مؤيدو  جديدة، 

أحدهم في سورية، حتت حتالف القوى العشر.

تغيير  بني  الفرق  ما  وقتها  يثيرني  كان  ما 

الكبرى؟!  األيديولوجيات  عند  واملواقف  املبادئ 

اللحظة  في  املبدأ  لصالح  التاريخ  ُعّطل  وكيف 

نفسها، كان اإلسالميون يرددون: هل يحق ملن 

ال ميلك املهر أن يزني، وكان الثوريون يرددون: 

أما  الطريق!  لنا  فليخلي  املسيرة  من  تعب  من 

املؤيدون الثكالى فظلوا يرددون: فن املمكن!!!

والتقدمي  واحلرام  احلالل  بذخ  انتقل  كيف 

والرجعي إلى بذخ اخلياني والثوري، في اللحظة 

نفسها ظل الشهداء حالة مشبوهة؛ إما أن متوت 

أنا  بها  أعيش  التي  اللحظة  في  طريقتي  على 

على طريقتك، لقد أسقطت البالغة األيديولوجية 

الواقعية االنتخابية، فما نتج عن الباطل باطل، 

االنتخابات - األولى في أوسلو - باطلة ألنها 

باطلة شرعًا ووالدة تقاسم وظيفي مع االحتالل 

جدليًا وماركسيًا. 

وسماويها،  أرضيها  جميعا؛  الثنائيات  بعد 

بقيت ثنائيتان ضديتان: املقاومة واخليانة! 

بعد فشل التفاوض ُيحاصر ياسر عرفات، وتبدأ 

مواجهة مسلحة هي األعنف في الوطن احملتل، قال 

االحتالل إن ياسر عرفات هو من مّولها وحّولها. 

يحاصر الرجل بعد أن رفض تأجيل قضايا احلل 

املستوطنني  مع  ليشتبكوا  رجاله  وبعث  النهائي، 

باملفاوض،  ينعت  ويظل  واجلنود، يحاصر عرفات 

قد  كان  قبلها  أوجها،  في  العمليات  وقتها  كانت 

عودته  بعد   - األولى  للمرة  االحتالل  مع  اشتبك 

إنها  قال:  التي  القدس  أجل  من  النفق  هبة  -في 

ليست أرضًا سائبة. 

التي  األرض  مودعًا  روحه  قبل  حلّق  عندما 

قوطع فيها - املقاطعة - أوصى من حوله بقوت 

الناس واألسرى والشهداء. 

يجتمع اآلن قادتنا وهم على أبواب الشيخوخة، 

ويستمر البذخ البالغي حتت قبة برملان أوسلو، 
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وال  رباني،  باقتراح  السياسية  الواقعية  وتعود 

وال  صواريخ  ال  والرجعية،  الكفر  عن  حديث 

رصاص، جوع كبير. وحده عرفات "امللعون عند 

باغضيه" يلعن وتردد كلماته: ع القدس رايحني 

شهداء باملاليني، يرحل وحيدًا بعد أن أقنع دمه 

باملقاومة في حني أقنع العنوه الناس بالتفاوض 

املقدس، ال نفير عن القدس وال عليها. 

بالتناقض،  والواقعيون  الثوريون  يستمر 

وينتجون أوطانهم البالغية، لكنهم يجتمعون آخر 

الشهر أمام باب بنك واحد ورب عمل واحد. 

الشعب  حقق  لقد  السماء:  أيتها  انتفضي 

الفلسطيني أحالم أحزابه، فلهم دولتان وراتبان 

وتاريخان وشهيدان، ومع ذلك لم يحققوا له ال 

أليست  احلرية،  حتى  وال  واالشتراكية  اخلالفة 

أرض البركات !!

يستمر  ونهمها  األيديولوجيا  العقل  مكر  إنه 

إلى حني. 
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مع  أي  املشكلة،  جذر  مع  تبدأ  الفلسطينية 

اإلحاللي  واملشروع  عام  مائة  قبل  بلفور  وعد 

الكولونيالي الصهيوني في فلسطني، وما قاد إليه 

من فقدان ألرض اآلباء واألجداد، وما تال ذلك 

بقية  ابتالع  املشروع االستعماري  من مواصلة 

فلسطني. ثم تتعرض املقدمة إلى حالة األراضي 

احملتلة عام 1967، وبعد ذلك وضعها بعد قيام 

السلطة الوطنية الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو. 

الواقع االقتصادي خالل سنوات أوسلو  يشكل 

االقتصادي  الواقع  مآالت  عن  مصغرة  صورة 

احلالي، وعليه فإن املقدمة تضع املادة األساسية 

التي سيتم عرض بيانات االقتصاد الفلسطيني 

في السنوات األخيرة على خلفيتها. 

أداء  "مؤشرات  ذلك،  بعد  الكتاب،  يقدم 

األوضاع  تأرجح  ظل  في  الكلي"  االقتصاد 

واألمني  السياسي  اليقني  وانعدام  وصعوبتها 

النمو.  آفاق  كله على  يلقيها ذلك  التي  والظالل 

املؤشرات االقتصادية  الكتاب، فإن  يقول  وكما 

في  االقتصادي  النمو  مسار  أن  إلى  تشير 

األراضي الفلسطينية يظهر مسارين مختلفني، 

قطاع  في  واآلخر  الغربية  الضفة  في  أحدهما 

بسبب  بالتذبذب  األخير  يتسم  حيث  غزة، 

التحديات السياسية واجلمود وعدم االستقرار. 

مع مالحظة أن الكثير من السمات االقتصادية 

االقتصادية  السمات  مع  تتشابه  فلسطني  في 

العامة في املنطقة والدول النامية. 

يقترح الكتاب مجموعة من السياسات الواجب 

اتباعها على املستوى االقتصادي الكلي ومنها 

الفلسطيني  االقتصادي  املجلس  عن  صدر 

من  جديد  كتاب  )بكدار(  واإلعمار  للتنمية 

حترير الدكتور محمد اشتية بعنوان "االقتصاد 

ويفيد  اإلنتاج"،  عوامل  حصار  الفلسطيني: 

احملرر بأن الدراسات كانت قد أجنزت لصالح 

"بكدار" ونشرت سويًا بعد حتريرها؛ حتى تقدم 

صورة بانورامية لواقع االقتصاد الفلسطيني. 

حلالة  معمقة  قراءة  تقدمي  إلى  الكتاب  يسعى 

الفلسطينية  األراضي  في  الفلسطيني  االقتصاد 

خالل األعوام املاضية، مسلطًا الضوء على املعيقات 

وتطوره  منوه  طريق  في  االحتالل  يضعها  التي 

وازدهاره. ومن جملة أشياء كثيرة، فإن سياسات 

الدخل  مستويات  تراجع  إلى  قادت  االحتالل 

وتراجع  والفقر  البطالة  معدالت  وارتفاع  واملعيشة 

التمويل اخلارجي بسبب ركود احلالة السياسية. 

تدني  على  السياسي  الركود  تأثير  فهم  ميكن 

استحضار  خالل  من  اخلارجية  األموال  كمية 

عملية إعادة إعمار غزة التي حولت قبضة االحتالل 

احلديدية عليها أي جهود مالية خارجية إلى عبث. 

احلالة  استقرار  عدم  فإن  بحثيًا،  حتى  ولكن 

والتنبؤ  البيانات  استقراء  يجعل  الفلسطينية 

مبخرجاتها أمرًا عسيرًا بسبب عدم الثبات. وهو 

وطريقة  البيانات  بعض  دقة  على  ينعكس  قد  ما 

يالحظ  وكما  ذلك،  من  الرغم  وعلى  معاجلتها. 

محرر الكتاب، فإنه مع أخذ ذلك كله بعني االعتبار 

عميقة  صورة  تقدم  الكتاب  في  الدراسات  فإن 

لواقع االقتصاد الفلسطيني في املرحلة احلالية. 

احلالة  عن  عامة  صورة  املقدمة  تقدم 
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العمل على مكافحة البطالة وخلق فرص عمل من 

الفلسطينية  التشغيل  استراتيجية  تفعيل  خالل 

التي مت االنتهاء من صياغتها في العام 2015، 

على أن تراعي استهداف الفئات الفقيرة. كما 

األدنى  احلد  قانون  تطبيق  على  العمل  يجب 

لألجور، حيث هناك ارتفاع في نسبة املستخدمني 

في القطاع اخلاص الذين يتلقون دخاًل أدنى من 

احلد األدنى إلى ما نسبته 38.1% ويشمل هذا 

مع  يتناسب  بشكل  األجور  رفع معدالت  أيضًا 

معدالت اإلنتاجية وربطها مبؤشر غالء املعيشة 

رأس  وتنمية  العادل  االقتصادي  النمو  وحتفيز 

املال البشري ومحاولة الفكاك من التبعية للدول 

مناخ  وحتسني  اخلارجي  والتمويل  املانحة 

األعمال وحتفيز االستثمار. 

املتعلق  الفصل  ختام  في  الكتاب،  يقترح 

احلكومة  تركز  أن  إسرائيل،  في  العمل  بسوق 

من  احمللية  السوق  في  عمل  فرص  توفير  على 

قطاعي  في  خاصة  االستثمار  تشجيع  خالل 

الصناعة والزراعة، وتقليص االعتماد على سوق 

العمل اإلسرائيلية، وتبني سياسات هادفة إلى 

احمللي.  لالقتصاد  االستيعابية  القدرة  تعزيز 

عمل  آليات  إيجاد  التوصيات  هذه  وتشمل 

جديدة للقطاع املصرفي الفلسطيني وذلك ملنح 

للمنشآت  ميسرة  وقروض  ائتمانية  تسهيالت 

املساندة  املؤسسات  دور  وتعزيز  االقتصادية، 

واملهنية،  العمالية  النقابات  خاصة  والتمثيلية 

البنية  وخدمات  الصناعية  املناطق  وتطوير 

التحتية، وإعادة النظر في البرامج التعليمية في 

وبني  بينها  واملواءمة  العالي  التعليم  مؤسسات 

السوق  فتح  ومحاولة  العمل،  سوق  احتياجات 

العربية للعمالة الفلسطينية. 

يقترح  الطاقة،  قطاع  املعنون  الفصل  وفي 

الكتاب بعد استعراض مصادر الطاقة املتوافرة 

الستيراد  جديدة  مصادر  إيجاد  فلسطني  في 

الطاقة الكهربائية من أجل تقليل االعتماد على 

أساسي  كمصدر  القطرية  اإلسرائيلية  الشركة 

للطاقة الكهربائية وعمل إجراءات فعلية من أجل 

جدولة الديون املتراكمة لصالح شركة الكهرباء 

القطرية اإلسرائيلية التي جتاوزت املليار و800 

مليون شيقل. إلى جانب ذلك كله، ومع ارتفاع 

أسعار الكهرباء في املناطق الفلسطينية مقارنة 

مع دول اجلوار، فإن الكتاب يقترح إعادة النظر 

الناس  أوضاع  ملراعاة  الكهرباء  تسعيرة  في 

نسبة  تقليل  ضرورة  جانب  إلى  االقتصادية. 

الفاقد الفني، مما يتطلب إجراء عمليات صيانة 

والقوانني  التشريعات  وسن  للشبكات  مستمرة 

التي تشجع على تطوير حصة استهالك الطاقة 

املتجددة وزيادتها من مجمل الطاقة املستهلكة، 

واالهتمام مبوضوع النفايات الصلبة وحتويلها 

من مصدر تلويث للبيئة وانتشار األمراض إلى 

مصدر ثروة وحفاظ على البيئة. 

املصرفي  النظام  ملناقشة  الكتاب  ينتقل 

والقروض في فلسطني، ويقترح بعد استعراض 

مجموعًة  والقروض  املصرفي  القطاع  حالة 

البنوك على  التي تشمل حتفيز  السياسات  من 

القطاعات  نحو  االئتمانية  التسهيالت  توجيه 
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األكثر  واإلنتاجية  االقتصادية  والنشاطات 

مقدرة على االستدامة، والتي من شأنها تعزيز 

والتصدير  التشغيل  وزيادة  اإلنتاجية  القاعدة 

للبضائع املستوردة من إسرائيل،  بدائل  وخلق 

وتشجيع الطلب على السلع املصنعة محليًا عن 

بنسب  خاصة  ائتمانية  تسهيالت  توفير  طريق 

محاكم  إنشاء  على  والعمل  متدنية،  فائدة 

إلى  واملالي.  املصرفي  املجال  في  متخصصة 

جانب ذلك من املفيد توزيع التسهيالت االئتمانية 

بصورة متوازنة بني املناطق واملدن الفلسطينية 

املناطق،  الفروق في معدل األسعار بني  لتقليل 

التسهيالت  من  الزراعة  قطاع  حصة  وزيادة 

األراضي  على  للحفاظ  اخلاصة  االئتمانية 

جانب  إلى  املصادرة،  من  وحمايتها  الزراعية 

االستثمارية  القروض  على  الفائدة  نسبة  تقليل 

بهدف  والدوالر  الشيقل  عملتي  في  وخاصة 

تشجيع االستثمار ودعم التنمية االقتصادية. 

بعد ذلك ينتقل الكتاب ملناقشة قطاع الزراعة 

وحصار األرض واملياه، مستعرضًا السياسات 

الزراعة  قطاع  تدمير  إلى  الهادفة  اإلسرائيلية 

الفلسطينية من خالل جملة كبيرة من السياسات 

مصادرة  كثيرة  أشياء  ضمن  تشمل  التي 

الوصول  من  الفلسطينيني  وحرمان  األرض 

على  قيود  ذلك وضع  وبعد  اجلوفية،  املياه  إلى 

حركة تصدير املنتجات. وعليه يدعو إلى تشجيع 

وااللتفاف  "ج"  املصنفة  املناطق  في  الزراعة 

املياه،  بخصوص  اإلسرائيلية  املضايقات  على 

املائية  للموارد  األمثل  االستخدام  خالل  من 

التباين  املناطق حسب  هذه  وتقسيم  املتوافرة، 

ساحلية  شبه  مناطق:  أربع  إلى  املناخي 

الشرقية  واملنحدرات  الغربية  اجلبال  وسلسلة 

الفلسطينية  األغوار  ومناطق  الشفاغورية 

وزراعة كل منطقة فيها باحملاصيل املالئمة مبا 

املزارعني  وتعزيز صمود  والثراء،  التنوع  يكفل 

من  املتضررين  وتعويض  لهم  احلوافز  وتوفير 

االعتداءات اإلسرائيلية.

يناقش الكتاب في الفصل املعنون "الصناعة 

في  الصناعة  حالة  التنافسية"  القدرة  وضعف 

االحتالل  يفرضها  التي  واملعيقات  فلسطني 

اإلسرائيلي على تطورها وعجزها التنافسي في 

ظل توافر البضاعة اإلسرائيلية واملستوردة ذات 

القدرة التنافسية العالية. 

التنافسية  القدرة  مؤشرات  أن  املؤكد  ومن 

للصناعة الفلسطينية منخفضة. ويقترح الكتاب 

مجموعة من التوصيات لتحسني أداء الصناعة 

الفلسطينية ومن بينها، تفعيل جهود ضبط عملية 

املستوردة،  السلع  خاصة  وتقنينها  االستيراد 

وحتديد مواصفات فنية جلودة السلع املستوردة 

العمل  إلى جانب  خاصة من دول شرق آسيا، 

احلديثة  التكنولوجية  الوسائل  استخدام  على 

وإدخال  والتجديد  االبتكار  على  والتركيز 

السلع  إنتاج  إلى  باإلضافة  جديدة  منتجات 

وتطوير  عالية،  قيمة مضافة  خلق  على  القادرة 

القدرات الداخلية للمنشآت الصناعية من خالل 

واإلنتاج  العمل  أنظمة  في  البّناء  االستثمار 

الداخلية  الصناعية  املناطق  وإنشاء  داخلها. 
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واملجمعات الصناعية ملا لها من أهمية كبيرة في 

دعم عملية التنمية. واألهم ذلك كله، كما يختم 

الكتاب، حتسني اإلنتاجية حتى يتم رفع مستوى 

التنافسية الضعيفة أصاًل. 

يحمل عنوان الفصل اآلتي فكرته األساسية: 

األمر  واحد،  باجتاه  طريق  اخلارجية  التجارة 

الذي يكشف عن العطب األساسي الذي يصيب 

والتي  والعالم  فلسطني  بني  اخلارجية  التجارة 

مرة أخرى تواجه معضلة كبرى تتمثل في القيود 

التي يفرضها االحتالل على احلركة وحرية نقل 

البضائع وحرية تنّقل األفراد إلى جانب االتكالية 

تضر  اتكالية  وهي  اإلسرائيلي،  االقتصاد  على 

وهذا  النمو،  على  الفلسطيني  االقتصاد  بقدرة 

الفلسطيني  االقتصاد  هيكلة  إعادة  يتطلب 

احلوار  وتركيز  تصيبه،  التي  التشوهات  وإزالة 

التي  الصادرات  تعزيز  على  املانحة  الدول  مع 

يقتضي  وهذا  الدول،  تلك  واردات  مع  تتماثل 

دراسة االتفاقيات التجارية بشكل دقيق لتحقيق 

االستفادة منها بأكبر قدر ممكن وضبط سياسة 

إغراق السوق احمللية مبنتجات ذات جودة رديئة 

التجارة  وتنويع  الفلسطينية،  للمنتجات  منافسة 

مع الشركاء خصوصًا العرب، وعدم االتكاء على 

إسرائيل، ومراجعة اتفاقيات توريد الوقود املبرمة 

بني السلطة وشركات التوريد اإلسرائيلية متهيدًا 

للتوريد،  أخرى  مصادر  عن  والبحث  إللغائها، 

اخلدمية  االقتصادية  القطاعات  دعم  املهم  ومن 

والتركيز على امليزة النسبية للتجارة الرقمية. 

بـ"التطور  يعنونه  ما  ملناقشة  الكتاب  ينتقل 

االقتصادي في ظروف محبطة" من جهة التحديات 

االقتصاد  منو  تعيق  التي  الداخلية  السياسية 

من  تأتي  التي  األهم  والتحديات  الفلسطيني، 

االحتالل واملعيقات التي يفرضها، وفي قلب ذلك 

االقتصادية  املوارد  على  إسرائيل  سيطرة  كله 

املثال  سبيل  على  سيطرتها  ومنها  الفلسطينية، 

واالستغالل  املياه،  مصادر  من  باملائة   85 على 

املناطق  في  الفلسطيني  للحجر  املشروع  غير 

الدومنات  آالف  مئات  ومصادرة  "ج"،  املصنفة 

الفلسطيني،  الفوسفات  واستغالل  الزراعية، 

عملية  وتعطيل  امليت،  البحر  ثروات  واستنزاف 

الكشف عن النفط والغاز. وأيضًا هناك محدودية 

وآثار  الفلسطينيني  بحق  وإجحافها  االتفاقيات 

الفلسطيني  االقتصاد  إنتاجية  تعطيل  على  ذلك 

وتقييد السياسات املالية والنقدية الفلسطينية. 

يالمس الكتاب الهم الفلسطيني األكثر قسوة 

واملتمثل باالنقسام وتداعياته على منو االقتصاد 

الفلسطيني. هناك العديد من اآلثار االقتصادية 

التشريعات  تعدد  ومنها  االنقسام،  على  ترتبت 

واملالي،  االقتصادي  الطابع  ذات  والقوانني 

املؤشرات  وتضاد  التنموي  التخطيط  ازدواجية 

االقتصادية الرئيسة بني غزة والضفة، إشكالية 

النشاط  تراجع  وازدواجيتها،  الضرائب  جباية 

سلطة  مظلة  خارج  بنوك  وترخيص  املصرفي 

متارس  إسرائيل  فإن  كله،  ذلك  وأمام  النقد. 

ضغوطًا مختلفة للتأثير على االقتصاد في غزة 

والتحكم  غزة  من  الفلسطينية  العمالة  كمنع 

ومنع  واملنافذ  املعابر  عبر  القطاع  جتارة  في 
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وأزمة  البحرية  احلقول  من  الغاز  استخراج 

الكهرباء واحلصار املالي وأزمة السيولة. 

ينتقل الفصل بعد ذلك، إلى احلديث عن متطلبات 

الكتاب  يعرفه  ما  أو  املصاحلة  بعد  ما  مرحلة 

من  مهمة  مجموعة  ويقدم  املصاحلة"،  بـ"اقتصاد 

التوصيات التي تصلح للخروج من النفق.

يناقش الكتاب بعد ذلك اتفاق باريس والضرر 

الفلسطيني ويبحث عن  باالقتصاد  الذي أحلقه 

باريس  بروتوكول  من  االنفكاك  وممكنات  آفاق 

بشكل جزئي وكلي. ويقدم حتلياًل مفصاًل لواقع 

باريس  اتفاق  ظل  في  الفلسطيني  االقتصاد 

ظل  في  منه  االنفكاك  لفرص  محكمة  وقراءة 

املساحات والنوافذ املتاحة، وهي خيارات ليست 

العميق  التحليل  من  الفهم  ميكن  كما  سهلة 

املقدم، لكنها بحاجة إلرادة قبل كل شيء. وكما 

يخلص، فإن التوجه نحو إلغاء بروتوكول باريس 

لتحقيق  عليه  تعديالت  إجراء  في  التفكير  أو 

تبدو  لتحقيقها  الفلسطينيون  يسعى  أهداف 

محدودة للغاية، وال يتيح الوضع القائم واألداء 

أي  ملمارسة  كاف  هامش  أي  للسلطة  احلالي 

سياسات جتارية ومالية مستقلة. 

بعد ذلك، ينتقل الكتاب ملناقشة طريق فلسطني 

عرض  تقدمي  وبعد  العاملية،  التجارة  منظمة  إلى 

من  فلسطني  وجهود  الدولية  املنظمة  عن  تفصيلي 

دولة  معنى  الكتاب  يفسر  إليها،  االنضمام  أجل 

مراقب )صفة فلسطني( في منظمة التجارة العاملية. 

وإيجابيات وسلبيات انضمام فلسطني إليها. ومرة 

أخرى، يعتمد كل شيء على األداء الفلسطيني. 

لتنمية  الدولية  األفكار  الكتاب  يناقش  ثم 

التي  اخلطة  من  متخذًا  الفلسطيني  االقتصاد 

جون  السابق  األميركي  اخلارجية  وزير  قدمها 

التقارير  ملناقشة  بعدها  وينتقل  كيري منوذجًا. 

الدولية عن أداء االقتصاد الفلسطيني وبعد ذلك 

قراءة لسيناريوهات املستقبل. 

املهمة  القضايا  بعض  الكتاب  آخر  يالمس   

التي تؤثر على االقتصاد الفلسطيني مثل مقاطعة 

البضائع اإلسرائيلية وتذبذب املساعدات الدولية.

لقضايا  مقدمة شاملة  الكتاب  ختامًا، يشكل 

االقتصاد الفلسطيني احلالي، وهو بالقدر الذي 

من  يحتويه  ما  بسبب  املتخصص  الباحث  يفيد 

يشكل  فإنه  دقيقة،  وقراءات  وبيانات  معلومات 

فرصة للقارئ العادي ألن يطل عبر نافذة واسعة 

على حال االقتصاد الفلسطيني وسياقات منوه 

واملعضالت التي يواجهها واملقترحات التي ميكن 

له عبرها أن يخرج منها.
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المكتبة

الكتاب: اإلنسانية في مواجهة النيوليبرالية

الكاتب: باسل البستاني

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت

تاريخ النشر: تشرين الثاني 2017

عدد الصفحات: 240

صــدر عن مركز دراســات الوحدة العربية 

كتــاب »اإلنســانية في مواجهــة النيوليبرالية« 

للدكتور باســل البســتاني. يّوثــق هذا الكتاب 

ويحاور بالتفصيل انطالقة التيارين اإلنساني 

والنيوليبرالي ومسار زخمهما بكل مكوناتهما، 

لينتهــي برصــد تعاظــم القناعــة بــأن نظــام 

الرأسمالية النيوليبرالية قد بلغ مداه وأنه يسير 

نحو نهايته. في مقابل وجود عالئم على ارتقاء 

البديل املتمّثل بكينونة ثالثية مدمجة اقتصادية 

واجتماعية وبيئية تلتئم في حاضنة االستدامة. 

إنهــا بشــائر والدة نهــج »التنمية اإلنســانية 

الشاملة«. وتلكم هي بداية حصاد املواجهة. 

يتضمــن الكتاب تســعة فصــول إلى جانب 

اخلالصة التنفيذية واملقدمة واخلامتة. الفصل 

األول بعنوان: »أتون النيوليبرالية: زخم التيار 

)الكيان الفلسفي والفكري(«، والفصل الثاني: 

»أتــون النيوليبرالية: احتــكار القرار )القواعد 

الســلوكية(«، والفصــل الثالث: »نهــج التنمية 

البشــرية: مواجهة املســار«، والفصل الرابع: 

»منوذج الثروة الشــاملة: تعزيز االســتمرار«، 

والفصل اخلامس: »أجندة األهداف اإلمنائية 

لأللفيــة: احتواء اآلثار«، والفصل الســادس: 

»أجنــدة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة: تعميق 

احلــوار«، والفصــل الســابع: »أجندة أهداف 

التنمية املســتدامة: تأكيد اإلصرار«، والفصل 

الثامن: »صناديق الثروة الســيادية: ممارسة 

»«املواجهــة  التاســع:  والفصــل  االختيــار«، 

احملتملة: إزاحة آثار الدمار«. يقع الكتاب في 

240 صفحة. وثمنه 12 دوالرًا أو ما يعادلها.
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الكتاب: 11 حكايات من اللجوء الفلسطيني

الكاتب: مجموعة من المؤلفين

الناشر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية

تاريخ النشر: 2017

عدد الصفحات: 302

يروي هذا العمل اجلماعي الذي شارك في 

كتابته 11 فلســطينيًا وفلسطينية قصصًا عن 

حياة الالجئني الفلســطينيني في لبنان، كتبها 

أبطال هذه القصص أنفسهم. وهو ثمرة ورشة 

تدريبيــة على الكتابــة اإلبداعية بعنوان »كتابة 

اللجــوء الفلســطيني عبــر الســيرة الذاتية«، 

بإشــراف الروائــي حســن داوود، نظمتهــا 

املؤسســة في شتاء 2016 -2017، بدعم من 

مؤسسة عبد احملسن القطان وصندوق األمير 

كالوس ضمــن برنامــج: »ِصــالت: روابط من 

خالل الفنون«. 

كتب حســن داوود على غالف الكتاب: »هم 

األحد عشر الذين كانوا يجيئون من املخيمات 

املتفرقة، أو من سكن مجاور لها، بدوا وكأنهم 

فــي تلــك اللقاءات، بــل منذ بدايتهــا، وكأنهم 

يكملــون صداقــة جمعــت بينهــم مــن قبل. ال 

شيء كان يعكر ذلك اإلجماع العاطفي... هذه 

املودة اجلامعة قائمة، ال بد، على ما تتيحه تلك 

»األخــوة«. وهذه باتت نادرة في زمن احتراب 

أخوة آخرين واكتشافهم أن من هم معهم، أو 

من كانوا معهم، ليسوا أخوة لهم. وهذا انتقل 

إلى النصوص التي تدعو قارئها، فيما أحسب، 

إلــى أن يقرأهــا بلطف وحــب، على الرغم من 

االختالف بينها، تناواًل ولغة وجتربة ورؤيا...

هنا ســنقرأ عن ماضــي املخيم، وكذلك عن 

تشعب خطوطه حتى بلدان هي من الكثرة، بني 

أفراد العائلة الواحدة، بحيث تبدو فكرة إعادة 

»جمع الشمل« ضربًا من اإلعجاز. كما نقرأ عن 

اللهو في املخيم، وعن الغزل فيه، وعن اجلدران 

املنقوشة عليها كتابات األحالم، وكذلك كتابات 

الســخط، وقد نقرأ نصوصًا في مديح املخيم، 

ونصوصًا أخرى في هجائه، كما ســنقرأ عن 

مشاعر أخرى، هي أكثر تعقيدًا إزاءه«.
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الحضــور  صــراع  والدولــة:  الفكــرة...  الكتــاب: 
الفلسطيني في زمن االنتكاسات )جزءان(

الكاتب: داود تلحمي

الناشر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية - بيروت.

تاريخ النشر: 2017

عدد الصفحات: 1088

يتناول الكتاب صعود حركة املقاومة الفلسطينية 

منذ حرب ســنة 1967 التي أطلق عليها تســمية 

»النكســة«، ومــا حتقــق نتيجة هــذا الصعود من 

حضــور للشــعب الفلســطيني وقضيتــه الوطنية 

خالل الســنوات التالية، علــى الرغم من العثرات 

و«االنتكاسات« الكبيرة التي واجهتها، في األردن 

)1970-1971(، ثــم مــن خــالل خــروج النظام 

املصــري مــن املواجهة أواخر ســبعينيات القرن 

املاضــي، وبالتالــي انشــغال األطــراف العربية 

الشــرقية بحروب داخليــة وإقليمية، منها: احلرب 

»األهليــة« في لبنان؛ احلرب العراقية - اإليرانية؛ 

التناقضات الداخليــة بني أطراف جبهة الصمود 

والتصدي. وبعد االعتراف العاملي الكاسح بحركة 

التحرر الفلســطينية وحقوق شــعبها منذ أواسط 

ســبعينيات القــرن املاضي، تعاظمــت الهجمات 

عليها، وال ســيما في ســاحتي األراضي احملتلة 

ولبنان، وازدادت محاوالت اإلجهاض السياســية 

إلجنازاتهــا هذه. وهي محاوالت اســتمرت، حتى 

بعد اندالع االنتفاضة الكبرى األولى في األراضي 

احملتلة في أواخر الثمانينيات، إلى أن قادت، مع 

جملة من التطورات اخلارجية والداخلية، إلى اتفاق 

أوســلو واالتفاقات الالحقة، ومساعي احلكومات 

اإلســرائيلية املتالحقة بعدهــا لتحجيم التطلعات 

الفلسطينية وحصرها في إطار احلل اإلسرائيلي 

القائــم على إدامة »احلكم الذاتــي« كحل نهائي، 

ومنع قيام حتى هذه »الدولة« الصغيرة التي طالب 

بها الشعب الفلسطيني.

وعلى الرغم من ذلك، فإن »الفكرة« تبقى راسخة 

لدى األجيال املتعاقبة من الشعب الفلسطيني، أن 

ال رضوخ وال تسليم بدوام الظلم الرهيب الذي حلق 

بالشــعب الفلسطيني منذ نكبته األولى، وال فكاك 

من مواصلة النضال حتى إنهاء هذا الظلم وفرض 

احترام حقوق الشــعب الفلسطيني وكرامته على 

أرض وطنــه. وداود تلحمي، من مواليد الناصرة 

ســنة 1943، لعائلــة مــن شــفاعمرو. عــاش في 

الضفة الغربية، وحصل على ماجســتير هندســة 

وعلوم من جامعة باريس. عمل في مركز األبحاث 

الفلســطيني، وفي مجلة »احلرية«، ومنابر أخرى، 

وهو مساهم دائم في مجلة سياسات. 
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رأسه الواليات املتحدة، فإن صراع الهويات وقتال 

العدو القريب املتمثل بالشيعة واحلكومات العلمانية 

في املنطقة، مّثل عامل االســتقطاب األساسي لدى 

داعش.

يــؤرخ هــذا الكتــاب لتجربــة داعــش، ويحلــل 

ظروف نشــأة هذا التنظيــم واخللفيات االجتماعية 

والعقيديــة لقادته وعناصره، والعوامل االقتصادية 

والسياســية واالجتماعيــة التي دفعــت الناس نحو 

خياراتــه، وبخاصــة تصاعــد املوجــة الطائفية في 

املنطقــة وتعّمق مظاهر الفقــر والبطالة والتهميش 

مقابل حتّطم مؤسســات الدولة الوطنية في العراق 

وســورية حتديــدًا. كما يتناول الكتــاب جتربة هذا 

التنظيــم في إدارة دولته واختالفــه مع التنظيمات 

السلفية اجلهادية األخرى والتباين بينه وبني تنظيم 

»القاعدة«، وينتهي الكتاب إلى قراءة حتليلية ملستقبل 

داعش.

يتضمــن الكتــاب ثمانيــة فصــول إلــى جانــب 

اخلالصــة التنفيذيــة واملقدمــة واخلامتــة. الفصل 

األول بعنوان: »العالم من منظار داعش«، والفصل 

الثانــي: »مــن أين أتى داعش: مــن الزرقاوي إلى 

البغــدادي«، والفصــل الثالــث: »كيــف أوصلــت 

سياســات العــراق املتعثــرة إلى إحيــاء داعش«، 

والفصــل الرابــع: »تطور البغــدادي: من اجلندي 

املغمور إلــى اخلليفة الدموي«، والفصل اخلامس: 

َل َمــْن؟«،  »البعثيــون وجهاديــو داعــش: مــن َحــوَّ

والفصل الســادس: »كيف عّززت احلرب السورية 

قــوة داعش«، والفصل الســابع: »إخفاقات الربيع 

العربي واإلحباط الالحق«، والفصل الثامن: »إعادة 

تعريف اجلهاد والتحّول من العاملي إلى احمللّي«.

الكتاب: داعش إلى أين؟

الكاتب: فواز جرجس

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية- بيروت

تاريخ النشر: 2017

عدد الصفحات: 302

صدر عن مركز دراســات الوحدة العربية كتاب 

»داعش إلى أين؟: جهاديو ما بعد القاعدة« للدكتور 

فواز جرجس.

مــن رحم تنظيم القاعدة في العراق ُولد داعش، 

وفي غضون ســنوات قليلة بات لهذا التنظيم دولته 

املمتدة على مساحات واسعة من األراضي العراقية 

والســورية، وبات ميتلك من القوة البشرية والعتاد 

العســكري واالقتصاد ما يهدد بإسقاط الدولة في 

هذيــن البلديــن وبالتمدد نحو بلــدان أخرى. وعلى 

الرغم من صورته الدموية والوحشية، التي لم يتردد 

هــو بالترويج لها عبر شــبكات التواصــل العاملية، 

اســتطاع داعش أن ميتلك قوة جذب واســتقطاب. 

وإذا كانــت القاعدة األم قد بنت شــعبيتها انطالقًا 

مــن مقارعتهــا العدو البعيد املتمثــل بالغرب وعلى 
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الكتاب: الجيوش العربية والدولة الوطنية

الكاتب: خالد عمر بن قفة

والبحــوث  للدراســات  اإلمــارات  مركــز  الناشــر: 
االستراتيجية- دبي

تاريخ النشر: 2018

عدد الصفحات: 57

الكتــاب عبــارة عن محاضــرة ألقاها الكاتب 

والبحــوث  للدراســات  اإلمــارات  مركــز  فــي 

اإلســتراتيجية. يقول ملخص احملاضرة: شــغل 

احلديــث عن اجليــوش العربية علــى الصعيدين 

احمللــي والدولــي احليــز األكبر مــن اهتمامات 

املراقبــني منــذ نهايــة العــام 2010، وحتول مع 

الوقــت إلى موقف سياســي مــن بعض أطراف 

املعارضة الســلمية، وكثير من القوى التي تتخذ 

من العنف أســلوبًا ومنهجًا، وبخاصة اجلماعات 

اإلرهابية، وقد ساعدت وسائل اإلعالم على توفير 

مناخ عام لشــن حــروب متواصلة ضمن خطاب 

ك في  إعالمي يهدد أركان الدولة الوطنية، ويشكِّ

وطنية اجليوش وقادتها؛ األمر الذي َيِشي بتحول 

منتَظر فــي منظومة القوانني والقيم، التي حتدد 

دور اجليوش في دولنا العربية.

ومــن هنــا أصبح مــن الضــروري تنــاول دور 

اجليــوش العربيــة فــي املرحلة الراهنــة؛ من خالل 

تفكيك العالقة بني العسكري واملدني أواًل، والبحث 

في األهداف الظاهرة واخلفية للدعوات املتكررة إلى 

إبعاد اجليوش عن دورها الوطني من أطراف محلية 

ودولية ثانيًا، وحتديد الدور املستقبلي لتلك اجليوش 

في ظل عسكرة العالم والدعوة إلى استعمال القوة 

علــى نطــاق واســع، كما هــو األمر فــي خطابات 

األحزاب املتطرفة ثالثًا.

تسعى هذه احملاضرة إلى استشراف املستقبل 

بنــاًء علــى معطيات راهنة؛ لتبيان ما ســيترتب من 

مخاطــر على اجليــوش جراء اضطالعهــا بحماية 

اجلبهــة الداخليــة، مع مواصلتهــا دورها التقليدي 

فــي احلفاظ علــى الدولة وســيادتها، وهي مخاطر 

ر على اجليوش أمر القيام مبهامها؛ في ظل  ستعسِّ

تكالب أممي لقوى إقليمية ودولية على الدول العربية.

تسعى احملاضرة، أيضًا، إلى تقدمي إجابات عن 

أسئلة مطروحة -متثل إشكاليات-منها على سبيل 

املثــال: هل اجليــوش العربية معاديــة للدميقراطية 

وُملغية لها، أم أنها حامية ومحققة لها؟ وهل األولوية 

فــي حياتنــا العربية للعمــل العســكري، أم للعمل 

املدنــي؟ وهل اجليــوش العربية واحدة في مواقفها 

من أنظمة احلكم؟ وهل هي أقرب إلى الشــعوب أم 

إلى احلكومات؟ وما شــرعية وجودها؟ وما احلدود 

الفاصلة بني دور اجليوش ودور املؤسســات؟ ومن 

خــالل اإلجابــة عن هــذه التســاؤالت، ضمن رؤية 

شــمولية، ميكــن بلورة موقف ُيحــدد دور اجليوش 

العربية وأهميتها للدولة الوطنية، في زمن تبدو فيه 

ة، منهجًا  احلرب ضد تلك اجليوش، على جبهات عدَّ

وهدفًا وأماًل مستقبليًا لقوى معادية بعضها ظاهر، 

وبعضها اآلخر مستتر. 
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الكتــاب: اإلخوان المســلمون واإلرهــاب: الحقائق 
واألدلة

الكاتب والناشر: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 
االستراتيجية 

تاريخ النشر: 2017

عدد الصفحات: 88

منــذ  املســلمني  دأبــت جماعــة اإلخــوان 

تأســـيسها علــى يــد حســن البنا فــي العام 

1928 علــى تقــدمي صورة لنفســها بوصفها 

الوجه املعتدل لتيار اإلسالم السـياسـي، وأنها 

تنبذ كل صور العنف والتطرف واإلرهاب، في 

حــني أن املراقب الدقيــق لتاريخ هذه اجلماعة 

منــذ نشــأتها، واملطلع على أدبياتهــا الفكرية 

وأيديولوجيتها السـياســـية والدينية، يستطيع 

أن يكتشف بسهولة زيف هذه األكاذيب وعدم 

واقعيتها، وأن هذه اجلماعة هي منبع اإلرهاب 

والتطرف في املنطقة والعالم.

فقــد شــكل النتــاج الفكــري لهــذه اجلماعة، 

األســاس الفكري الذي انطلقت منه كل جماعات 

التطرف واإلرهاب املتستر بالدين التي ظهرت فيما 

بعد، بل إن هذه اجلماعات نفسها، وعلى رأسها 

تنظيــم »القاعــدة« وجماعة »اجلهاد اإلســالمي« 

وجماعــات التكفيــر والهجرة وأخيــرًا »داعش«، 

كلها خرجت من حتت عباءة اإلخوان املســلمني، 

وتشبعت بالفكر نفسه الذي يتبناه اإلخوان، وليس 

أدل على ذلك من أن قادة هذه التنظيمات املتطرفة 

الذين أسسوها أو تولوا قيادتها كانوا أعضاًء في 

تنظيم اإلخوان املسلمني.

يستعرض هذا الكتيب بعض احلقائق واألدلة 

من واقع أدبيات اإلخوان املســلمني أنفسهم، 

وأفــكار قادتهم ورموزهــم التي تؤكد عالقتهم 

بالفكــر املتطــرف وأعمــال العنــف واإلرهاب 

التي امتدت تأثيراتها إلى خارج حدود املنطقة 

العربية لتشــمل العالــم أجمع، وتوضح حقيقة 

مــا يحــاول اإلخوان املســلمون إخفــاءه حول 

مســؤوليتهم عن انتشــار التطــرف واإلرهاب 

حتت شعارات االعتدال واملظلومية.


