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 املقاومة الشعبية 

 قرية بيتا منوذجاً 

 التجربة وُسبل االستفادة منها وتعميمها

 2وعبد السالم عواد 1سباعنهاثمر عبد الغين 

 

  :املقدمة
 

أبرز  عدُّ تُ  من  الشعبية  احملتلـة  املقاومة  واألمم  الشعوب  مارستها  اليت  النضالية   األساليب 

القِ  االحتالل،  م،دَ منذ  من  والتخلص  الوطين  واستقالهلا  حريتها  على  احلصول    التجربة   عدُّ وتُ  بغية 
  النوع   هذا  ويركز،  األمثلة العاملية على هذه املقاومة  اإلسرائيلي، من أبرز  االحتالل  يف مواجهة  الفلسطينية

  مشاركة   إطار  يف  سارَ متُ   اليت  والسياسية ،  واالقتصادية،  واالجتماعية ،  النفسية  األساليب  على  املقاومةن  م
 املقاومة.  من جهذا النموذ  وفعالية لنجاحي الرئيس  املصدر؛ مبجموعها لشـكّ تُ  واسعة شعبية

حيث ال خيفى على   لفلسطني،  اإلسرائيلياالحتالل    املقاومة الفلسطينية ضدّ   أشكالدت  وقد تعدّ 
، وقد  االحتاليلاهلزمية ابملشروع    وإحلاق ي ملشروع املقاومة يف فلسطني هو التحرير  لِّ اهلدف الكُ   أنحد  أ

  " مالئماً اً ي، وميكن اعتبارها "تكتيكلّ حمطات ومهمات مرحلية يفرضها اهلدف الكُ   كان هناك دائماً 
كتلة وجسم وطين فلسطيين قادر   وإنشاءحسب املكان والزمان، وذلك هبدف الصمود جلسم املقاومة، 

االحتالل يف    أمامته ووزنه املقاوم  الشعب الفلسطيين، وز�دة قوّ   وإمكا�ت على جتميع طاقات وقدرات  
 معادلة املواجهة. 

 
مثاين سنوات يف سجون اثمر عبد الغين فايق سباعنه من بلدة قباطية قضاء جنني. معلِّم، أسري حمرر، أمضى أكثر من    1

ماجستري ختطيط وتنمية سياسية من جامعة النجاح الوطنية، صدر له العديد من الدراسات واألحباث والكتب،    .االحتالل
 .شارك ابلعديد من املؤمترات العلمية

مرات.   7ر من  أسري حمرر ألكث  ،صحفي  ،م مدرسة وأمني مكتبةمعلِّ   .عبد السالم حممد عواد من قرية عورات جنوب �بلس  2
فنان فلسطيين شارك يف أكثر من عمل  .  وابحث مهتم يف الرتاث الفلسطيين  ،ابحث خمتص يف شؤون القدس واالستيطان

م عدد من املشاركات يف  قدّ   ، وعدد من األفالم العربية والفلسطينية  ، وعدد من املسلسالت واملسرحيات  ،درامي تلفزيوين
 . والعلمية واخلاصة بتاريخ القدسعدد من املؤمترات األدبية 
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  ، وسياسي   ، بلوماسي ي هو د   منها ما األشكال،  من فهم الفعل املقاوم كفعل مشويل ومتعدد    بدّ   وال 
احملتل    عنيفة ضدّ   أشكاالً ويتخذ عند الضرورة    ، وممانع   ، وتعبوي   ، وتنظيمي   ، وفين   ، وثقايف   ، وفكري 
اليت تستقبل    ، ن من مكو�ت الشعب الفلسطيين وهو فعل مطواع للشرط احملدد لكل مكوِّ   ، واملستبد 

   3متعددة التكوين والتأثري.   ة دوالني أتثريات حقول  
ن  و االستبداد، وقد جلأ الفلسطيني   أو االحتالل    املقاومة ضدّ   أشكال حد  أ املقاومة الشعبية    وُتعدّ 

  إضافة أحد أشكال تلك املقاومة،  ،  1987  سنة   األوىل االنتفاضة الفلسطينية    ولعلّ   ؛ ة مرات عدّ إليها  
املبارك يف معركة    األقصى وانتصار املرابطني يف املسجد    اإلسرائيلية، محالت املقاطعة للبضائع    إىل 

وليس    ، ، وجتربة نعلني وبلعني وكفر قدوم واملعصرة 2017  سنة ة  ي لكرتونية واملمرات احلديد إل البواابت ا 
 بتجربة املقاومة الشعبية يف بلدة بيتا قرب �بلس.   ءً نتها ا 

دراسة حالة    ويف هذه املقالة البحثية سيتمّ 
يف بلدة    املقاومة الشعبية يف فلسطني وحتديداً 

عن   واحلديث  املقاومة  تفجُّ   أسباب بيتا،  ر 
جنازات اليت حققتها  إل واملواجهات هناك، وا 

بيتا،   يف  الشعبية  دور    إىل   إضافة املقاومة 
يف  إل وا   اإلعالم  فكرة    إجناح نرتنت  ونشر 
هذه املادة    أن مالحظة    ع م   . الشعبية املقاومة  

متّ  الصحراوي   إعدادها   قد  النقب  سجن  فلسطني ،  يف  ُندرة  2021  سنة ،  جنوب  مع    األحباث، 
السجن املراجع والكتب املطلوبة    إدارة   إدخال وعدم    ، والكتب اليت تتناول املوضوع داخل السجن 

  إىل   إضافة   ، هو متوفر   االعتماد على ما   هلذا فقد متّ   ، على اجلانب الثقايف داخل السجن   وتضييقها 
   . ها قد شاركوا يف فعاليات املقاومة الشعبية في   ، من بلدة بيتا   أسرى املقابالت مع    إجراء 
 

 
 . 112، ص  ) 2013(بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،    إضاءة على مأزق النخبة السياسية الفلسطينية هالل،    ل مجي  3
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 : الدراسة مشكلة
 

  أشكاهلادت  االحتالل، وتعدّ   يف مسرية النضال يف فلسطني ضدّ   كبرياً   الشعبية دوراً   لعبت املقاومة
 حسب املكان والزمان. وأنواعها

أحد األمثلة الواضحة للمقاومة    بلدة بيتا مؤخراً   دُّ عهذه املقاومة، املقاومة الشعبية، وتُ   أشكالومن بني  
ُمتّ  واضحة  خطة  وجود  عدم  من  الرغم  على  فلسطينياً الشعبية،  عليها  ا  فق  الفلسطيين حول  لنضال 

 واملقاومة.

 

  :الدراسة أسئلة
 

 االحتالل.  ما هي أشكال املقاومة ضدّ  •
 ما أثر املقاومة الشعبية يف بيتا على مسرية النضال يف البلدة. •
 هي نتائج املقاومة الشعبية يف فلسطني.  ما •
 نقاط املواجهة واالحتكاك مع احملتل يف فلسطني.   إىل  ،كيف ميكن نقل جتربة املقاومة الشعبية يف بيتا •
 املقاومة الشعبية يف بيتا.  إبرازيف  اً نرتنت دور إلوا اإلعالمكيف لعب  •

 
 : الدراسة فرضية

 

جنازات والنجاحات يف مسرية النضال إلق جمموعة من اقِّ أن حتاستطاعت املقاومة الشعبية يف بلدة بيتا  
 تعميم ونشر التجربة يف ابقي أماكن املواجهة مع االحتالل. الفلسطيين، وميكن 
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 : أهداف الدراسة
 

 يف بيتا.  وحتديداً  ،لألسئلة اليت تدور حول املقاومة الشعبية يف فلسطني إجاابت م الدراسة تقدّ  •
بيتا  كشف مدى أثر املقاومة الشعبية على القضية الفلسطينية بشكل عام، واملقاومة الشعبية يف   •

 بشكل خاص، وبيان دور هذه املقاومة يف مسرية النضال الفلسطيين. 

 

 : حدود الدراسة
 

بيتا    ختتصّ  بلدة  يف  الشعبية  املقاومة  حالة  دراسة  الدراسة يف  الفرتة    – هذه  يف  �بلس  قضاء 
2018 –2022 . 

 

 :منهج الدراسة
 

بوصف الظاهرة، وحتليل    االوصفي، حيث قاماعتمد الباحثان يف هذه الدراسة على املنهج التحليلي  
 على منهج دراسة احلالة.  اومجع البيا�ت عن طريق املقابالت، كما اعتمد ،مضامينها

 

 : املقاومة الشعبية أوًال:
 

لنشأة حاالت مسلحة من أشكال املواجهة مع    ؛ شّكلت املقاومة الشعبية اترخيياً مقدمة موضوعية
االحتالل، وكانت األداة األكثر تكراراً على أرض فلسطني يف وجه االحتالل املباشر. فمنذ مئة عام  
تقريباً مارس الشعب الفلسطيين، ويف اجتاهات خمتلفة ومسارات متعددة، أشكاالً متنوعة من النضال،  

االحتالل الصهيوين اترة أخرى، وما يزال يضرب على هذا املنوال   ضّد االستعمار الربيطاين اترة، وضدّ 
،  1936وحىت إضراب سنة    1917ومنذ سنة  ،  منذ أكثر من سبعني عاماً، عقب احتالل الصهاينة فلسطني 

 كانت املقاومة الشعبية هي السالح األبرز يف مواجهة االستعمار الربيطاين وممارساته جتاه الفلسطينيني. 
هلا فلسفتها    أن   كمـا  ،وسيلة من وسائل مقاومة وحتدي الظلم والقهر واالستبداد  ،الشعبية  ةقاومامل عدُّ تُ 

هبا للناس، ،  اخلاصة  اإلنسانية  الروح  من  تنبع  املختلفـة  واليت  وأسـاليبها  وسـائلها   وهلا 
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مارسها   واملتجددة، العصور  فقد  مبختلف  الفرص   اضطرار�ً   ؛ اإلنسان  النعدام  األحيان  بعض   يف 

عنفياً  اخلصم  مواجهة  يف  واختيار�ً واإلمكانيات  بناءً   أحيا�ً   ،  وفلسـفات   أخرى  قناعـات   على 

البشر،  ،خاصة  بني  تكون  أن  جيب  اليت  الصراع  ووسائل  شكل  بناءً   بكيفية   سـرتاتيجية اعلى    أو 

 حمسوبة لتحقيق األهداف أبقل اخلسائر.
 

 :وأشكاهلا . مفهوم املقاومة1
 

حماولة  أ�ا  على  ؛  وميكن تبيان هذه األوضـاع  نتيجة أوضاع راهنة،  أهي عبارة عن أفعال تنش   املقاومة
لطرفٍ   طرفٍ  االختيار  القـدرة  ، آخر  ما سلب حرية  األفعال هبدف  استعادة هذه   فتكون هذه  على 
أو  احلرية. عسكرية  أفعال  هي  أو  فاملقاومة  أو  سياسية   أ تنش   ،اقتصادية   ثقافية 

 4كرامة إنسانية.   حرية أو  أو كوسيلة الستعادة حقّ 
 

 :. تعريف املقاومة الشعبية2
 

يتّ تعدّ  الشعبية  املقاومة  فمفهوم  الشعبية،  املقاومة  مفهوم  تناولت  اليت  التعريفات  ليشمل  دت  سع 
املستعمرات واجلدار وممارسات االحتالل، وتشمل املقاطعة    متداخلة، ضدّ و   كثرية   ،جوانب نضال سلمية 

  5من املتضامنني.   وواسعةتشمل التعاون مع شبكات عاملية    أ�ا ، كما  وخارجياً   " داخلياً إسرائيل"لـالشاملة  
للسلطات   خاضعة ليست    ، عناصر وطنية وشعبية  إليه بادر  العمل الذي تُ   أيضاً واملقاومة الشعبية هي  

ضت املقاومة الشعبية، حني تعرّ   ولغاية وحيدة هي احلرية، وقد مارست مجيع الشعوب تقريباً   ،النظامية
، واندلعت ثورة  Napoleon Bonaparteت  احتالل �بليون بو�بر   سبانيا ضدّ إلالحتالل وعلى غرار  

 
 . 64ص   )،2007،  دار ر�ض الـريس للكتـب والنشـر:  بريوت(  اً احلفاة والعقارب دفاع  راملقاومة حواعن  الصايغ،    نصري   4
 .91ص )، 2012(بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،   فلسطني والفلسطينيونمجيل هالل،  5
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الفرنسي بني    فيتنام ضدّ  ، والثورة  1965  سنة  نياألمريكي  دّ ، مث ض1954  إىل  1945  سنةاالستعمار 
  6. 1954 سنة فرنسا  ، والثورة اجلزائرية ضدّ 1954  سنةاالستعمار اهلولندي  ندونيسية ضدّ إلا

غري حمدد املعىن، وخيضع للعديد من التفسريات، وهو قد يشمل    ن تعبري املقاومة الشعبية تعبريٌ إ 
لكن    ، ن املقاومة املسلحة عبارة عن مقاومة شعبية أيضاً إ حيث    ، املقاومة املسلحة وغري املسلحة 

إذا أرد� استثناء استعمال السالح من فكرة املقاومة الشعبية، وحصر�ها فقط ابملواجهات السلمية،  
أن   املتوقع  من  وغزة فإنه  الغربية  الضفة  يف  الفلسطيين  الشعب  ليست حتت    علماً ،  يقوم  غزة  أن 

  ؛ مبا يلي من اإلجراءات واخلطوات ،  االحتالل 
من   تعريفها  أتخذ  الشعبية  املقاومة  أن  أي 
الشعب   يتخذها  أن  ميكن  اليت  اإلجراءات 

أن    ، الفلسطيين  ميكن  اليت  والنشاطات 
االحتالل  مواجهة  يف  لتفريغ    ، ميارسها 

االحتالل من مضمونه وطرده يف النهاية من  
تة للشعب الفلسطيين  ما دام اهلدف هو دحر االحتالل واستعادة احلقوق الوطنية الثاب  ، أرضه احملتلة 

القيام بكل جهد يسهم يف قهر االحتالل   ، العودة   وعلى رأسها حقّ  الشعبية تعين  املقاومة    ، فإن 
 7دون االنتقاص من احلقوق الوطنية الثابتة.   وإجباره على اخلروج من األرض احملتلة مهزوماً 

و"امل  املدنية"،  و"املقاومة  الشعبية"،  "املقاومة  مفاهيم  تتداخل  و"املقاومة  وقد  السلمية"،  قاومة 
املقاومة، ابلرغم من بعض    ، البعض   ببعضها عنفية"    الال  يف احملتوى واملضمون، وحىت يف أساليب 

االختالفات يف طرق تطبيقها، بناء على السياقات الثقافية واالجتماعية والوطنية من بلد إىل آخر.  
اخلصم أو العدو الذي تواجهه يف ثورة  طبيعة    ؛ ، أوهلا مهمة والتداخل هنا حيدث بسبب عدة عوامل  

 
العريب    أم املقاومة الشعبية؟ هل طور الفلسطينيون خططاً ملفاوضات مقبلة؟، موقع صحيفة   "صقر أبو فخر، "ساتياغراها  6

 . 15/3/2021، لندن، اجلديد
 ، انظر:20/3/2012قاسم، معىن املقاومة الشعبية السلمية، موقع دنيا الوطن،  ر عبد الستا 7
 https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/527245.html  

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/527245.html
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كأن يكون العدو أو اخلصم نظاماً دكتاتور�ً وطنياً، أم عدواً خارجياً أو حمتًال استيطانياً،    ؛ شعبية 
الثاين  العامل  ظلّ   ؛ أما  يف  للمقاومة  العام  التعريف  على  ثقافية   فيتوقف    ،دينية   ، اجتماعية   ، بيئة 

نظرهتا وتصوراهتا ومفاهيم  هلا  والال فلسفية  العنف  العامة جتاه  العوامل   ها  أما اثلث هذه    ؛ عنف. 
حول التجارب العاملية املتعددة يف التحرر واالستقالل الوطين وآفاق التغيري االجتماعي/    فينصبّ 

العامل  من  خمتلفة  مناطق  يف  والوسائل    صوصاً خ   ، السياسي  أورواب،  وشرق  الثالث  العامل  دول  يف 
 8واألدوات اليت استخدمت إلحداث هذا التغيري البنيوي. 

  مواجهة   الضعيف فـي   ة أ�ا حاج   سوى   حمدد للمقاومة   نه ال يوجد تعريف إ ف   ، على ما سبق   بناء 
ال جيوش    الضعفاء الذين هي حاجـة    ذ ، إ مسالة خاضعة ملوازين القوى غري املتوازنة   ي ، وه األقوى 

    9وأعراضهم. ،  وكرامتهم   ، وحر�هتم   ، وحقوقهم ،  أرضهم   لديهم للدفاع عن 
سبيل التخلص من االستعمار ونيل االستقالل وقد كانت للمقاومات الشعبية اليت �ضلت طويالً يف  

 General Assembly of Unitedقوة سياسية وأخالقية وحقوقية، دفعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة

Nations  يف إعال�ا التارخيي    إىل االعرتاف هبا
. ويف هذا احلقل من التأريخ،  1960/ 13/ 14يف  

ة يف ال ميكن إنكار دور املقاومة الشعبية املسلح
تقويض النظام االستعماري القدمي، وهو ما كان  

املتحدة   األمم  أتسيس  صلب   Unitedيف 

Nations (UN)  م  وارثة عصبة األمLeague 

of Nations .10 

 
، اجلامعة العربية  شؤون الفلسطينيةاملقاومة الشعبية الفلسطينية: منذجة املواقع وإشكاليات الرؤية،" جملة  يوسف، "  أمين  8

   .66ص ،  29/6/2017، 1، اجمللد 268العدد األمريكية، فلسطني، 
   .نفسهاملرجع  9

 أم املقاومة الشعبية؟ هل طور الفلسطينيون خططاً ملفاوضات مقبلة؟. "صقر أبو فخر، "ساتياغراها 10
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عنفية احملتوى واملضمون،   كانت سلمية الطابع ال  1936  سنةمن املعروف أن املرحلة األوىل من ثورة  
زها  يّ املقاومات الرمزية واالنفعالية واإلعالمية والدفاعية واهلجومية، وأهم ما محيث برزت كل أشكال  

ت حركة  شعبنا الفلسطيين يف مظاهرات واحتجاجات ومسريات، كما عمّ   أبناء خروج أعداد كبرية من  
املدن   املدين سائر  والعصيان  التعاون  وعدم  واملقاطعات  وماإلضراابت  اللجنة    عالفلسطينية،  انطالقة 

، وقيام اللجنة العربية العليا بقيادة احلاج أمني 1936  أبريل  /لعربية الوطنية يف مدينة �بلس يف نيسانا
احلسيين تقريباً يف الفرتة نفسها، دخلت أغلب املدن الفلسطينية والقرى واألر�ف يف أطول إضراب تقوم  

الفلسطينية   ، اإلضراب شامالً   نوكا   ،تتاليةمإذ دام ألكثر من ستة شهور    ؛به وتنظمه احلركة الوطنية 
ووصل إىل أغلب املدن والتجمعات الفلسطينية، وإىل خمتلف القطاعات االقتصادية ومناحي احلياة،  

  11وتوسع ليشمل احملالت التجارية واملواصالت واملصانع واملزارع. 
 

  :. مناذج من املقاومة الشعبية3
 

 

   :أبرز جتارب املقاومة الشعبية الفلسطينية .أ
 

أن متّ  االنتداوضع فلسطني    بعد  الربيطاين مبمارسات عنصرية    ،الربيطاين  ب حتت  االنتداب  وقيام 
بسط حقوقه يف  أالشعب الفلسطيين وحرمانه من    أبناء جانب اليهود وتعذيب    إىل ز  قائمة على التحيّ 

بتقدمي  زت  ومتيّ   يف مقاومة االنتداب الربيطاين،  ملحوظاً   لذلك شهدت املقاومة الشعبية نشاطاً   ؛احلرية
حقّ   الرباهني تدعم  فلسطني،  اليت  يف  الصهيونية،  العرب  االدعاءات  نفّ   وتفنيد  من كما  العديد    ذت 

 Balfourكان موعد تنفيذ وعد بلفور    1920سنة  من    فرباير  / ويف شباط  12ت،اإلضراابت واملظاهرا

Declaration  املسريات   توعد أطلقالعلى تنفيذ هذا    اً ورد  ،نهبذا الزمابريطانيا وحددته    هالذي أطلقت

 
11: From Riots to Rebellion 1929-1918the Palestinian Arab National Movement, Yehoshua Porath, 

(London: Frank Cass and Company, 1974), vol. 2.                                                                                  
 .261ص  ،) 2001مكتبة الثقافة الدينية، : القاهرة( اتريخ فلسطني خليل،طوطح و  الربغوثي،عمر  12
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الربيطانية    ةمقر اإلدار وزادت حدة االحتجاجات على    احملال التجارية، وأغلقـت    ،واملظاهرات الشـعبية
   13. يالوطن القومي اليهود يف القدس مطالبة إبلغاء مشروع

الشعبية    أنتجت متعدداملقاومة  الفلسطينيبقيت    ، ومبتكرة  ةأشكاالً  اقها  ش مل  متحملة  ةاجلماهري 
اليومية الشـهداء وامل  ، وصعوبتها وآالمها  العديد من  نتج عنها  وعلى   ،واألسرى واجلرحىـدين  بعواليت 

الشعبية   املقاومة  معادلة  صعوبة  من  أ�الرغم  ابحتفاظها  متيّ   ا إال  وحتقيزت  دون    قبوحدهتا  خطواهتا 
مسارها عن  النكبة   ؛االحنراف  بعد  ما  فرتة  إذ كانت 

النضال   ةاترخييفرتة   1987 سنة  وحىت يف  حامسة 
االحتالل، ومقاومة  املقاومـة    اً خصوص الفلسطيين 

تنوعت أبشكال متعددة وأساليب مبتكرة   الشـعبية التـي
 كما بقيت املقاومة الشعبية يف اجتـاهني  وغري تقليدية،

مقاوم االحتالل  ةاألول  واعتداءات   سياسات 
إحياء    احملافظة علـىالثاين    واألمر  لتهويدية، ا  وإجراءاهتا

 14كيوم األرض  ؛الوطنية للشعب الفلسطيين  ت املناسبا
 وغريها.

 

  :يف فلسطني وأساليبهامناذج من املقاومة الشعبية  .ب
 

الكبري يف   األثرالشعب الفلسطيين  أبناء العنصرية والعنيفة جتاه  اإلسرائيليكان لسياسات االحتالل 
امللتهبة األخرى  أشكالتعدد   القرى واملواقع  اليت هي مع متاس مباشر مع   ،املقاومة الشعبية يف كافة 

واليت كانت األبرز    ؛وقد برز عدد من القرى الفلسطينية  ، عرب فعاليات املقاومة الشعبية  ،قوات االحتالل

 
 . 228– 224ص   ، )2004 مركز دراسات الوحدة العربية،(بريوت:  التاريخ املصور :فلسطني طارق سويدان، 13
قبطي،  14 وإخفاقاالشعبية    ة"املقاوم  عبري  منوذجاً   باب  :تجناحات  الفلسـطينية"  ،الشمس  الدراسـات  مؤسسة    ،جملـة 

   .45، ص 2013 ،95د العد بريوت، الفلسطينية، الدراسات
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  دانية املدعومة شعبياً يف حتقيق إجنازات على مستوى املقاومة الشعبية املي األخرىمن بني القرى واملواقع 
 اً:  ودولي

تشكيل أول جلنة    ومتّ ،  2003/ 9/11يف  : حيث بدأت املقاومة الشعبية يف هذه القرية  قرية بدرس  •
مظاهرة    لوخرجت أو عائلية،  م  اجتماعية أ  مسياسية أ  سواء كانت أحزاابً ،  كافة األطياف  شعبية تضمّ 

  15. 110  حنووكان عدد املشاركني فيها  بناء اجلدار، ضدّ 

الشعبية ضدّ :  قرية بلعني • املقاومة  اجلدار    بدأت 
من    فرباير   / واالستيطان يف قرية بلعني يف شباط 

العنصر    ، 2005سنة   على  املسرية  واقتصرت 
إل  للجنود   يصال النسائي  اإلسرائيليني    رسالة 
أن  االحتجاج سلمية وال هتدف    مفادها  عملية 

   16. ف للعن 

سنة  يف قرية نعلني فقد انطلقت املظاهرات السلمية ملقاومة اجلدار واالستيطان فـي    أما :  قرية نعلني  •
افات ر على بدء اجل  اً احتجاج سالم، فلسطيين وأجنيب ونشـطاء 500 من رتظاهر أكثحيث  ،2008

 .دومن جديد من أراضيها 2,600و ومصادرة حن ببناء اجلدار على أراضي القرية، العمالقةاإلسرائيلية 

 أسبوعية مظاهرات   2012وحىت    2006  نوفمرب  / جتري يف قرية املعصرة منذ تشرين الثاين:  قرية املعصرة •
  ، اجملاورةالف الدومنات من األراضي الزراعية التابعة لسكان القرية والقرى  آعلى مصادرة    احتجاجاً 

 Ephrata  .17فرااتإابلقرب من مستعمرة   اجلدار الفاصللغـرض بنـاء 

 
، عمادة  ةاإلسالمياجلامعة  جملة    ،1987–1967تطور املقاومة الفلسطينية الشعبية واملسلحة بني عامي  ،رأبو عام  عد�ن  15

العليا ابجلامعة اإلسالمية العلمي والدراسات  التاسع عشر،،  فلسطني  ، غزة،  البحث  الثاين/    ،لالعدد األو   اجمللد  كانون 
 . 124ص   ، 2011ر يناي

 .نفسهاملرجع  16
 ." الشمس منوذجاً  باب  :تجناحات وإخفاقاالشعبية  ة"املقاوم  عبري قبطي، 17
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مارس    / يف آذار  ت الشعبية واملظاهراويف قرية بيت أمر انطلقت فعاليات املقاومة  :  قرية بيت أمر •
املظاهرات   دكان عدواليت    ،حيث قامت قوات االحتالل اإلسرائيلية  ،2009  سنة قواهتا يف هذه 

 .القوة املفرطة  إىل خالل اللجوء بتفريق املسريات واملظاهرات مـن ،يتساوى مع عدد املتظاهرين

  احتجاجاً   ،2009ل/ ديسمرب  بدأت املظاهرات يف قرية النيب صاحل يف كـانون األو :  قرية النيب صاحل •
  إضافية   وعلى أراضٍ   "عني القوس"ى  عل   ،Hlamishش  ميعلى سيطرة مستوطنني من مستعمرة حال

  وذلك لالحتجاج على سلب   عنف،   الال   ومسريات هذه القرية تصنف يف إطار،  اتبعة لسكان القرية
 .األراضي

جرى توسيع مستعمرة   أنوذلك بعد  ،  2003ة  : انطلقت فعاليات املقاومة فيها سنقرية كفر قدوم •
يف أعقاب توسيع   وأضيف إليها حي مشايل.  اليت أقيمت إىل جوار قرية كفرقدوم،   Adumimدوميم  أ

الشارع الرئيسي الذي يربط بني القرية ومدينة    املستعمرة منع جيش االحتالل وصول سكان القرية إىل
كان للسفر جراء ذلك عرب شارع  ويضطر الس ،  اجلديد  بني املستعمرة وبـني احلـي والذي ميرّ   �بلس،
  2011ز/ يوليو  ونتيجة هلذه املعا�ة بدأ سكان القرية منذ متو ،  إىل �بلس   مما يطيل مدة السفر   ، التفايف 

وتتجه هذه املسريات يف   مطالبني بفتح الشارع، حد مساجد القرية،أمن  منطلقني اً ابلتظاهر أسبوعي 
 وتنتهي املسريات  اليت ضربت على الشارع وتلقي اخلطاابت عندها،  منطقة اإلغالقالغالـب جتـاه  

 18.يمع قوات جيش االحتالل اإلسرائيل  مبواجهات  أحيا�ً 
هلذه    أشكالنرصد فيها عدة    أن واليت ميكننا    ،هلذه املقاومة يف هذه القرى  أشكالوقد برزت عدة  

 واليت متثلت على النحو التايل:  ،املقاومة الشعبية الفلسطينية على أرض الواقع
 واهلتافات والشعارات.  واألعالماملسريات واملظاهرات والفعاليات ورفع الرا�ت  •

ا  ،لاالحتالاملواجهات املستمرة مع جنود   • العراك واملواجهات    إىل  نحياألواليت وصلت يف غالب 
يرافقها من    دي،ابألي الغاز والرصاص احلي  إطالقوما  الصوتية وقنابل  للقنابل    ؛ جنود االحتالل 

 لتفريق املظاهرات السلمية واالعتداء اجلسدي عليهم ابلضرب والسحل واالعتقال.  
 

  رسـالة   " ،)9319–6719(   وأثرهـا  وأدواهتـا   ملقاومة الالعنفية يف فلسطني فلسـفتها"ا  التميمي،ن، وربعي  ابسم خضر حس  18
 . 87ص  ،2007، فلسطني جامعة بريزيت، ماجستري،
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مث    ،ربط املتظاهرين الفلسطينيني واملتضامنني الدوليني أنفسهم عرب احلبال يف سلسلة بشرية طويلة •
 ابلتماس مع قوات االحتالل.  يبدؤون

مقاطعة وحرق املنتجات اإلسرائيلية علناً وضمن   •
سلفاً ا معدة  بدائل   ، سرتاتيجية  عن  واحلديث 

 وطنية.  

 ة.تكرمي أهايل الشهداء واألسرى واجلرحى يف مسابقات وحفالت عامّ  •

ويرفعون قفصاً كبرياً بداخله فلسطيين يلبس  قيام متضامنني دوليني حيملون ملصقات لقادة بلدا�م   •
  كبري.  سجنٍ  إىلاالحتالل األرض الفلسطينية  وهذا كناية عن حتويل ؛العلم الفلسطيين

  ؛ وإلباس املتضامنني األجانب هذه املالبس  ،اجلدار  مالبس برتقالية اللون يف املظاهرات ضدّ   استخدام •
 كتعبري عن مالبس األسرى والسجناء الفلسطينيني يف سجون االحتالل.  

العامّ  • الشوارع  املركّ اجللوس يف  أمام  املرورة  ملنعها من  العسكرية  والضرب   ،بات  اهلراوات  واستقبال 
 املربح.
املقاوم   برز ما مييز أ ولعل   ترتكز   هي ،  وأنشطتها   الشعبية   ة أسلحة  اليت على فكرة    أ�ا    املقاومة 

  ة فنتائجها مرتبط   مة وكسر اخلطوط احلمراء، وهي تعين خرق املساحات احملرّ ؛  تقوم على العصيان 
عواقبها،  استثمار  على  القدرة  ال   مبدى  جزء  هي  العواقب  بدّ   يتجزأ   وهذه  وال  النشاط  من    من 

اخلصم   األحداث   إدارة   استثمارها يف  الشعبية    19مع  املقاومة  أن  الوسائ كما  أو ترفض  املرتاخية    ل 
سواء كانت مواجهة    خلوض الصراع عرب مواجهة مدروسة،   إذ تسعى املقاومـة الشـعبية   االستسالم، 

تقويض قوة اخلصم والضغط عليه وإجباره على تغيري مواقفه أو    من خالل   غري مباشرة، م  مباشرة أ 
 20تنفيذ مطالب املقاوم. 

 

 
 . 60)، ص  1999،  دراسات الوحدة العربيـة   ز (بريوت: مرك   ظاهرة العنف السياسي يف النظم العربية ،  إبراهيم ق  توفي   حسنني  19
املؤسسة الفلسطينية لدراسة  (رام هللا، فلسطني:    املقاومة الشعبية يف فلسطني اتريخ حافل ابألمل واإلجناز،  قمصية ن  ماز   20

 . 33)، ص 2011، الدميقراطيـة
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 21:أشكال النضال السلمي.  4
 

عرب احملافظة على قنوات االتصال الفعال بني أعضاء املقاومة نفسها،  ؛  Symbolicاملقاومة الرمزية   •
والعمل على استخدام اإلشارات والرموز واألمساء احلركية وحىت اللباس يف سبيل تدعيم الشعور الوطين  

 بني الناس، وحضور املناسبات الوطنية وإحياء الرتاث الشعيب. 

ال • ونقل ؛  Accumulativeرتاكمية  املقاومة  امليدان،  يف  احلركة  أداء  على  احملافظة  خالل  من 
االحتجاجات إىل أوساط احلركة الشعبية، والعمل اجلاد لتشجيع اآلخرين للمحافظة على الكفاح 

 اخلصم أو العدو. أو النضال ضدّ 

اهلجومية • إل؛   Offensiveاملقاومة  األرض  على  فعاليات  سلسلة  تنظيم  ودفعه  عرب  اخلصم  حباط 
للشعور ابليأس، وتكثيف املظاهرات واإلضراابت وكل النشاطات األخرى املباشرة اليت أتخذ من  

 مؤيدة هلا.  الشعب واجلماهري صفوفاً 

الدفاعية   • على  ؛  Defensiveاملقاومة  تعمل  اليت 
احملافظة على اإلنسان والبشر وعدم االنسياق وراء 

رة، واحملافظة على أخالقيات املقاومة قوة اخلصم املدمّ 
فيما يتعلق ابلعنف    خصوصاً والقيم اإلنسانية العاملية  

قوة   النهائية إىل حتييد  يهدف يف احملصلة  النشاط  واملمتلكات. مثل هذا  األمالك  والقتل وختريب 
 رة، ومينعه من االستخدام املكثف للقتل والتدمري.اخلصم املدمّ 

ا • أو    ؛البناءة   Positive  جيابيةإلاملقاومة  العام  القانون  مستوى  على  بدائل  إجياد  على  تعمل  اليت 
النظام   ،املؤسسات  أو  املستعمر  مؤسسات  إىل  اللجوء  لعدم  وتدفعهم  الناس  بدورها  ختدم  واليت 

الدكتاتوري، وتفصلهم مع مرور الوقت عن بنية املستعمر وتركيبته االقتصادية والتنموية والبريوقراطية  
   .نية أيضاً واألم

 
 

 
 " .الرؤيةاملقاومة الشعبية الفلسطنينة: منذجة املواقع وإشكاليات يوسف، " أمين 21
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 : التحد�ت واملعيقات  .5
 

التحد�ت    هنالك مجلة مـن  أن  إال وعلى الرغم من كل هذه النجاحات اليت حققتها املقاومة الشعبية  
تعميم    أمام  ت من فاعلية املقاومة الشعبية على الساحة الفلسطينية ووقفت حائالً واملعيقات اليت حدّ 

 : أمههاواليت من   خيارات املواجهة،  من يكخيار أساساملقاومة الشعبية  
حيث    ؛ املراهنة على املفاوضات كوسـيلة للتحرر من االحتالل  •

  الصراع العريب   إل�اء   راهنت عليه قيادة السلطة الفلسطينية كثرياً 
هذه    مل أتتِ   من عشرين عاماً   أكثر   لكن وبعد مرور   اإلسرائيلي، 
تذكر على    املفاوضـات  نتيجة  السلطة    مل و   األرض، أبي  متكن 

الفلسطينية من بسط سيطرهتا على كافة املناطق اليت ميكن من  
و   خالهلـا  الشعبية  املقاومة  فعالية  امل   خصوصاً ز�دة    ناطق يف 
 ج.   املصنفة 

فلسطني • يف  املرتدية  االقتصادية  للشباب    ؛الظروف  واالجتماعيـة  املعيشـية  الظروف  جعلت  واليت 
الشعب    م أولو�ت لّ ما جعل املقاومة الشعبية ترتاجع من سُ   ،النتشار البطالة  وأّدت الفلسطيين صعبة  

 الفلسطيين. 

القرى ونقاط االحتكاك • الشعبية يف أماكن حمددة يف بعض  املقاومة  فاألصل أن    ،حصر أشكال 
 األراضي الفلسطينية.  الشعبية لتشمل كافةتتسع رقعة املقاومة 

جليل    املقاومة الشعبيةوحداثة التجربة يف    غياب ثقافة وطنية جامعة وواضحة يف مقاومة االحتالل، •
تالها من ممارسات    وما  على وقع انتفاضة األقصى،  بَّ الشباب الذي عاصر فرتة املقاومة املسلحة وشَ 

  اإلسرائيلي االحتالل د مقاومةجِّ د ثقافة متُ مما ولَّ  ،اه الفلسطينينيعدوانية إسرائيلية شديدة العنف جت
 ابلوسائل املسلحة.

املقاومة الشعبية    وذلك من خالل تعيني نشـطاء  ل املقاومة الشعبية يف فلسطني للنمط البريوقراطي،حتوّ  •
 يف األجهزة احلكومية. 
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اعتمد  ،  ونتيجة التدخل غري الشرعي من قبـل بعض املنظمـات الغربيـة املاحنـة  ،األحيان  يف غالب •
التمويل اخلارجي  �شطيبعض   من    املقاومة الشعبيةى إلفراغ فكـرة  أدّ مما    ،املقاومة الشعبية على 

التحرري الوطين  الدوالرات   ،مضمو�ا  فيه  تتحكم  رحبي جتاري  ملشروع  املبادئ    وحتويلها  وليست 
 .التطوعيةالوطنية 

التغطية اإلعالمية للمقاومة الشعبية • على   وأتثريه  أمهية اإلعالم  ظلِّ   ، يفضعف يف بعض جوانب 
عليه  ة، وضرور الشعوب  مما هو  وأفضل  مؤثر  بشكل  اإلعالم  الصورة   فـي  ،توظيف  إيصال  سبيل 

 عليه اآلن. هي كرب مما أالفلسطينية للرأي العام العاملي بصورة 

الوطين، • العمل  وفصائل  الوطنية  والسلطة  الرمسية  املؤسسات  بني  التنسيق  غياب   غياب    نتيجة 
 الرمسية لتفعيل املقاومة الشعبية. سرتاتيجيةالا

مع • التنسيق  واملؤسسا  األنظمة  انعدام  املسـتوىالعربية  علـى  الفاعلة  العربية  والدويل    ت  اإلقليمي 
 اإلنسان.  كجامعة الدول العربية ومنظمات حقوق

وتراجع ثقة الناس    منتيجة االنقسامباالة اليت تسيطر على فكر وسلوك املواطن الفلسطيين،    حاله الال •
 يف أساليب عملها وقيادهتا. و واجلماهري يف أداء املؤسسة الرمسية واحلزبية 

ميُ  • الشعبية  املقاومة  ملمارسة  حمددة  آليات  وجود  مجيـع  عدم  إشراك  خالهلا  من  الشعبكن   أبناء 
الشعبية    قاومةملفهوم املوطنية شاملة وتتبنـى    اسرتاتيجية لعدم توفر خطة    الفلسطيين فيها بفعالية، 

  22.ةاألدىن كخيار شعيب يف املقاوم ابحلدِّ 
اليت   ،شعبنا الفلسطيين  أبناءوإجراءاته القمعية جتاه    اإلسرائيليممارسات وبطش سلطات االحتالل   •

 السلمية.  الشـعب الفلسطيين جبدوى املواجهه جماالً إلقناعال تدع 

ميُ  • اليت  املواجهة  نقاط  احملتلكن  حمدودية  مع  خالهلا  من  على    وما  ، االحتكاك  من يرتتب   ذلك 
  .ول دون املشاركةصعوابت وعوائق جغرافية حتَُ 

 
واالستشارات،    مركز الزيتونة للدراساتموقع    املقاومة الشعبية الفلسطينية االحتماالت والتحد�ت،):  43تقدير اسرتاتيجي (  22

 https://www.alzaytouna.net، انظر: 26/3/2012 ،بريوت
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و  • واحلقوقية  الدولية  املؤسسات  وتردد  وإجراءاتـه  عدم  ضعف  االحـتالل    أثنـاء يف  قدرهتا على جترمي 
 .مواجهته للمشاركني يف املقاومة الشعبية

 

 ويف اخلتام:  .6
 

إمنا يعكس    ، استعراض اتريخ املقاومة الشعبية يف فلسطني يف هذه العجالة البحثية واملفاهيمية إن  
ة مفادها أن هذا النمط من املقاومة السلمية له اتريخ طويل يف فلسطني، رمبا يعود إىل  مهم حقيقة  

طينياً، وضعف  تب حول هذا املوضوع فلس ة ما كُ ن يف قلِّ عقود اترخيية إىل الوراء، لكن املشكلة تكمُ 
سيّ  الفلسطينيني ال  جانب  من  واألرشفة  النضالية  التوثيق  جتربتهم  تدوين مالحظاهتم حول  ما يف 

الفلسطيين مبوضوع املقاومة املسلحة   ، السلمية  كو�ا ارتبطت    ؛ هذا ابإلضافة إىل طغيان االهتمام 
وا  الربيطاين  االنتداب  أ�م  منذ  الفلسطينية  الوطنية  مع  أعمق  وبشكل  ابالحتالل    نتهاءً أكثر 

 اإلسرائيلي لكل فلسطني. 
مث حتولت مع مرور    ، ات والثورات الفلسطينية بدأت سلمية الطابع أغلب االنتفاضات واهلبَّ   إن 

السياسية   القيادة  غياب  وبسبب  احملتل،  وقمعية  دكتاتورية  بسبب  وعسكرية  مسلحة  إىل  الوقت 
 .وضعف العالقة بني األهداف السياسية من جهة واالعتبارات امليدانية من جهة أخرى   ، الواعية 
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 : املقاومة الفلسطينية اثنياً:
 

حلقة مركزية متثل الوجه الطاغي لتلك املرحلة،    أو ة شكل رئيسي  يف كل مرحلة من مراحل النضال مثّ 
يف خدمة تلك احللقة املركزية،    لكنها تكون  ،األخرىالنضال    أشكالوال يعين ذلك ابلضرورة غياب  

االنتفاضات الشعبية    إىل   ،الكفاح املسلح  ، إىل1936سنة    اإلضراب وقد تعددت حلقات النضال من  
 املسلحة. أو

املقاومة الفلسطينية غين وحافل، فقد جّرب إن اتريخ  
احلرب  من  النضال،  أشكال  الفلسطيين كافة  الشعب 
على األرض، إىل املقاومة املدنية والعصيان، إىل الكفاح 
يف  اختلفتا  واثنية  أوىل  انتفاضة  إىل  الفدائي،  املسلح 

املقاومة املدنية كما حدث  الرتكيبة والتوجهات. كما أنه يف فرتات معينة طغت املقاومة املسلحة على  
 .1993و  1987بينما طغت املقاومة الشعبية على املسلحة بني سنَيت    ،1987–1965خالل الفرتة  

واالنتقال من شكل إىل   وُولد كل شكل من هذه األشكال يف سياق اترخيي وجغرايف وسياسي معني،
حيث شّكلت   ؛األوىل  االنتفاضة   23. إقليمية  – شكل، كان نتيجة عوامل داخلية ذاتية، وأيضاً خارجية

وقطع  تراشق ابحلجار، وعصيان،  أشكاهلا من  الواسعة يف كل  اجلماهري  ومشاركة  الشعبية  االنتفاضة 
للطرقات، والتصدي العتداءات املستوطنني، ومقاطعة البضائع الصهيونية، واالمتناع عن دفع الضرائب  

عمليات املسلحة لتكون بعيدة عن مثل هذه الفعاليات الشعبية.  ة الرئيسية هلا، يف حني تراجعت المَ السِ 
ولنا أن نتخيل لو تقدم املسلحون التظاهرات أو أطلقوا الرصاص على وحدات اجليش الصهيوين اليت  
تقدمت لقمع التظاهرات الشعبية، ماذا ستكون النتيجة، غري ذهاب اجلماهري الغفرية إىل منازهلا وإحالل  

بد املسلحة  االنتفاضة  النخب  أما  معها،  واالشتباك  العدو مطاردهتا  يسهل على  عنهاـ وهي خنب  الً 
الشعبية ذات املشاركة اجلماهريية الواسعة فتكون قد تراجعت خطوات إىل اخللف وحّل مكا�ا تلك  

هنا هو يف معاقبة االحتالل عن جرائمه، بعيداً عن أماكن الفعاليات    النخب. إن دور العمل املسلح

 
 ." الشمس منوذجاً  باب  :تجناحات وإخفاقاالشعبية  ة"املقاوم  عبري قبطي، 23
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ة. لذا فمن األمهية مبكان مالحظة الشكل الرئيسي للمقاومة يف كل مرحلة نضالية، بل ويف كل الشعبي
 24منطقة أيضاً.

سنة ثالث اسرتاتيجيات:   56خاض الفلسطينيون خالل  
املسلح الفلسطينيني من مجوع متناثرة    ،الكفاح  الذي حّول 

مصريه  وتقرير  وعودته  حبريته  يطالب  شعٍب  إىل  والجئة 
بعد مؤمتر مدريد   ،واستقالله؛ مث املفاوضات الثنائية املباشرة

Madrid Conference    قيام ،  1991يف إىل  أفضت  اليت 
حمدودة السيادة حتت االحتالل اإلسرائيلي؛ مث التدويل   سلطة

مع عودة بنيامني    اً ال على املستوى الدويل بعد انتهاء عصر التفاوض الثنائي الفاشل، خصوصأو النض
. وهبذا الوصف، مل يتمّكن الكفاح 2009يف    "إسرائيل"إىل احلكم يف    Benjamin Netanyahuنتنياهو  

،  1965املسلح من حترير فلسطني حبسب وعود "العاصفة" يف سنة  
الر  مع  املفاوضات  تتمّكن  األمر ومل  دولة    كيةيعاية  أتسيس  من 

قاطع، أن يؤدي التدويل    فلسطينية مستقلة. ومن املستبعد، إىل حدٍّ 
وحده، من دون القوة، إىل بناء دولة مستقلة، متثل احلل السياسي 

العاد التارخيي  احلل  ال  الفلسطيين    25.لاملمكن،   أشكاالً ميارس 
ابلزمان    مرتبطةمن املقاومة، بل ابتت املقاومة الفلسطينية    متنوعة

ففي الضفة الغربية يصبح   :أيضاً واملكان، ومكان وجود الفلسطيين 
وحماربة سياسات    النضال ضّد االستيطان، والعمل على إطالق انتفاضات شعبية يف وجه االحتالل،

 رئيسياً من أشكال املقاومة. ويف غزة يغدو  التنسيق األمين معه، وعزل املتعاونني مع االحتالل، شكالً 
احلفاظ على بنية املقاومة وسالحها، والتصدي لالعتداءات الصهيونية، والوقوف يف وجه احلصار الشكل  

 
الطاهر  24 التطورات واملسارات احملتملة،" يف    ،معني  الفلسطينية  "املقاومة  تقييم ورقة عمل  النقاش: قضية فلسطني:  حلقة 

 .  2/2/2021مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بريوت، ، الذي أقامه 2021تقدير اسرتاتيجي  –  2020اسرتاتيجي 
 أم املقاومة الشعبية؟ هل طور الفلسطينيون خططاً ملفاوضات مقبلة؟ "صقر أبو فخر، "ساتياغراها 25

 1991مؤمتر مدريد يف 

  بنيامني نتنياهو
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سنة   احملتلة  األراضي  ويف  للمقاومة.  الفلسطينية،  1948الرئيسي  العربية  اهلوية  على  احلفاظ  يصبح   ،
ضّد كافة أشكال التمييز العنصري، واعتبار القضية الفلسطينية   ومواجهة سياسات األسرلة، والنضال

العودة،   كلٌّ ال يتجزأ، يقع يف مقدمة أشكال املقاومة. أما فلسطينيو اخلارج، فإن نضاهلم من أجل 
وتنظيم صفوفهم، ودعمهم للمقاومة يف فلسطني، واخنراطهم يف النضال ضّد نظام األابرهتايد الصهيوين،  

ها أشكال لّ املقاطعة، واحلراكات الشعبية يف اخلارج، ك  دة عزلته ابلتعاون مع حركات والعمل على ز�
مقاومة الشعب الفلسطيين يف وطنه، فاملقاومة فعٌل مجاعٌي يعّرب    مقاومة مطلوبة وضرورية، وتتكامل مع

 26.اعن إرادة الشعب أبسره يف أماكن وجوده كله
مها: اإلمكان   أساسينيركنني    إىل  ؛ومة الشعبية يف فلسطنياملقا  اسرتاتيجياً   تبين  إىلتستند الدعوة  

هذه  والفاعلية تبين  ويقع  وهي   ت االسرتاتيجيا،  الفلسطيين.  واإلمكان  القدرة  نطاق  وتطبيقها ضمن 
، وعلى الرغم من اختالف  األرضكبرية على    أهدافاسرتاتيجيات ذات فاعلية كبرية، وميكنها حتقيق  

فاعلية الثورات العربية السلمية، وجناحها يف جذب تعاطف عاملي    نتأمل  أنن لنا  إوالبيئات ف  األوضاع
ويف   هنا   أبنظمة  إطاحتهاواسع،  اجملادلة  وميكن  قبوالً   أن   ،استبدادية شرسة،    متزايداً   فلسطينياً   هناك 

 27ن مثة أوضاع حميطة مشجعة.إو  ،املقاومة الشعبية ت  السرتاتيجياومتسارعاً 
الشعبية املقاومة  شعار  يكفي  اتفاق    ،ال  يف  ورد  الذي 

مايو املصاحلة   عن   كاسرتاتيجية  ، 2011  أ�ر/  بديلة 
 إجراءات   إىلمل يرتجم هذا    إناملفاوضات واملقاومة املسلحة  

قابلة للممارسة، ومبا يتالءم مع تضاريس األحياز الفلسطينية  
و  الشعبية طرح  إاملتعددة،  املقاومة  تنظيم   أكثرن شعار  من 

  اثبتة   ت كاسرتاتيجياس  فلسطيين يف فرتات سابقة، لكنه مل ميارَ 
وعودة معظم    Oslo Accordsوسلو  أتنخرط فيها القيادات والكوادر وقواعد التنظيم بعد اتفاق    ،ويومية

كما كان يف    ،املعىن لشعار املقاومة الشعبية  إعادةن  إالضفة وغزة، لذا ف  إىلقادة التنظيمات السياسية  
 

 ورقة عمل "املقاومة الفلسطينية التطورات واملسارات احملتملة." ،معني الطاهر 26
 . 92ص   فلسطني والفلسطينيون، مجيل هالل،  27

  فاق أوسلوات
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مل تتغري وظائف السلطة "الدوالنية" الرتابية املدنية وبنيتها    ما  لن يتمّ   األوىل،  االنتفاضةمن    األوىلاملرحلة  
إزالة الُغربة    مل يتمّ   ) ومااألوىل، واالمتيازات (الفئات  واألمنية..)  (وزير، وكيل، �ئب وكيل، مدير عام...
 28اجلارية بني النخب السياسية واملواطنني. 

 

 :العوامل املساعدة واملشجعة على استخدام وتبين املقاومة الشعبية يف الضفة الغربية اثلثاً:
 

 التضامن الدويل مع املقاومة الشعبية.. 1

 العاملي.  اإلعالم أمامقوة منطقها األخالقي وقدرهتا على إحراج االحتالل وكشفه . 2

 ز�دة القناعة الفلسطينية بقدرة وفعالية املقاومة الشعبية. . 3

االحتالل.  4 سطوة  من  الغربية  الضفة  تعيشها  اليت  املستوطنني  ،احلالة  السلطة   ،وتغّول  وضعف 
 الفلسطينية.

 ساحات املقاومة والنضال. إىلالشارع الفلسطيين  إعادةاومة الشعبية على قدرة املق. 5

 احلديث. واإلعالمانتشار وسائل التواصل االجتماعي . 6
 

   :شروط جناح املقاومة الشعبية رابعاً:
 

االنعتاق ومن أجل أن تنجح هذه املقاومة الشعبية يف حتقيق أهدافها السياسية العليا يف التحرير أو  
من توافر شروط ومستلزمات أخرى   أيضاً   من احلكومات القمعية السلطوية ومن بطش االحتالل، فال بدّ 

 يقف على رأسها: 
الحتضان كل اجلماهري من خمتلف الشرائح االجتماعية والطبقات   ؛ تكون واسعة الصدر ورحبة  أن.  1

 اجلغرافية.ومن خمتلف األلوان السياسية واملناطقية و  ،االقتصادية

عرب تشجيع األشخاص والقيادات امليدانية   ؛ متتني الرتكيبة التنظيمية العامة حلركة االحتجاج وتقويتها. 2
 وقيادة حركة االحتجاج السلمي يف الشارع. ،اليت متتلك اخلربات التنظيمية لقيادة العمل امليداين

 
   . 30- 29، ص الفلسطينيةإضاءة على مأزق النخبة السياسية هالل،  لمجي 28
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حبيث يقوم على   ،مدعومة مبجموعة من التكتيكات احملورية  ،سرتاتيجية واضحة للمواجهةاوضع  .  3
روح العمل    من خالل تدريب النشطاء على األرض، وبثّ   ؛تنفيذها ووضعها موضع التجربة العملية

جل حتييد  أاجلماعي املنضبط بينهم، وإقناعهم بعدم االجنرار وراء استفزازات العدو أو املستعمر من  
 رة.  قدراته املدمّ 

الدعم .  4 مصادر  يشمل  وهذا  السلمية،  الشعبية  للثورة  واخلارجي  الداخلي  الدعم  مصادر  حتشيد 
دوائر من املناصرين احملليني والقوى   إجيادسيت، و ياالقتصادي واملايل واملادي والدعم الطيب واللوج

   29جناز والتحرير.إلجسور األمان وا ، جل عبور حركة الشارعأمن  ؛والالعبني اخلارجيني
 حتقيق التوافق الوطين الشامل واملصاحلة الفلسطينية.. 5

اعتبار املقاومة الشعبية كأحد أشكال املقاومة، وليست .  6
 الطريقة الوحيدة للمقاومة والتحرير. أوالشكل 

الشكل من    تبين.  7  أشكالالوعي احلزيب والتنظيمي هلذا 
 املقاومة.

 فيها. عالقةليس لفلسطني  ،التورط يف معارك خاسرةاالبتعاد وعدم . 8

 . والصورة املنقولة فلسطينياً  اإلعالميجتديد اخلطاب . 9
 

 : : بلدة بيتاخامساً 
 

بعد   على  بيتا  بلدة  مدينة    13تقع  شرق  جنوب  كم 
ها من اجلنوب حيدّ   ،رام هللا – �بلسوشرقي طريق   �بلس
الشرق  ،  يتماو   قبالن الغرب  ،  وعقراب أوصرينومن  ومن 

وقد . عوراتومن الشمال قرية  ،  وحوارة  ""شارع �بلس رام هللا 
لت أراضي بيتا من مرتفعات جبلية يتخللها عدد من تشكّ 

 
29  d edition 2, 1970-1930Political Process and the Development of Black Insurgency, Doug McAdam, 

(Chicago: Chicago University Press, 1999).                                                                                                        

 
 

 
 

 
 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7_(%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7


 23      الز�تونة للدراسات واالستشارات مر�ز         

من أهم األماكن العالية يف فلسطني احملتلة ومدينة   عدّ األودية، تتجه يف جمراها من الشرق إىل الغرب، وتُ 
  زرع بصورة أساسية أبشجار الزيتون والتني واللوز. ألف دومن، تُ   22�بلس، وتبلغ مساحة أراضيها كاملة  

بيتا جبل الُعرمة،سمّ يُ  عالٍ  يف  ويرتفع حنو ى جبل  للبلدة  الشرقية  الشمالية  اجلهة  عن  م  890 يقع يف 
اجلبال اليت يسقط عليه الثلج يف فلسطني شتاًء، كما يوجد يف البلدة    أوائلني سطح البحر، وهو من ب

وعني    ،وعني املغارة  ،وعني سارة   ،وبريقوزا  ،وعني روجان  ،أمهها عني عوليم العديد من العيون والينابيع
مت يف  سِّ ، وقُ 1517  سنة عورات وقد جرى دجمها بفلسطني يف العهد العثماين    أراضيالواقعة يف    ؛الغوطة

بيتا يف مجيع الثورات    أهايل وقد شارك   ،ذلك العهد إىل بيتا الفوقا وبيتا التحتا اليت بقيت حىت اللحظة
كما أن    ،مون حىت اللحظةالفلسطينية ما قبل االحتالل اإلسرائيلي وما بعده، وما زالوا ُيشاركون ويُقدِّ 

اهبا، مث كان هلم احلضور يف معركة َجَرْت واستشهد أربعة من شب  1937  سنةأبناءها شاركوا يف وقعة دوما  
  30. 1938  سنةالقوات الربيطانية على أراضي قرية بيت فوريك  دّ ض

التسمية   معناه    أصل   إىلتعود  وتُ   أو  األهلسر�ين  مشاريق    دّ عالبيت،  قرى  جملموعة  عاصمة  بيتا 
للزيتون، وقد ازدهرت   إنتاجاً بيتا اثلث قرى �بلس    عدّ وثالثني قرية، وتُ   إحدى  البيتاوي، واليت كانت تضمّ 

الفخار   صناعة  العاملية    أبشكالهفيها  احلرب  بعد  وتُ األوىلاملختلفة  البلدة    دّ ع،  التاريخ   األمبيتا  يف 
بلدة بيتا، حيث كانت بيتا    إىلشكلت من عائالت تعود جذورها  الفلسطيين، كون عشرات القرى ت
 31جنليزي. إلاالستعمار ا أ�محيث بلغت ذروهتا  ،تقوم ابلقيادة والدفاع عن مصاحلها

مة، إضافة إىل قلعة مرتفعة يتصل ابلقرية من الناحية الشرقية خربتان أثريتان، فيهما بيوت رومانية مهدّ 
من احلفر الصندوقية، يرتاوح   جمموعةوتسمى العرمة، حيث يتوزع على أطرافها    الربونزيتعود للعصر  

، وهي حمفورة داخل الصخر، وبعض السجون أمهها حبس  2م500- 400مساحة كل واحد منها ما بني  
ى البالعة، وهي  سمّ تُ منطقة أثرية    البلدة  خربة روجان وحبس الشايب يف خربة عوليم، كما يوجد جنوب 

 
بوست،    30 نون  موقع  واالستيطان،  لالحتالل  مقاومة  بلدة  سرية  بيتا..  قرية  اهلمص،  انظر:  30/6/2021مليس   ،  

https://www.noonpost.com/content/41093 
(رام هللا، فلسطني: اجلهاز املركزي لإلحصاء    2000الفلسطينية   احملليةدليل السلطات  ،  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين 31

 .  342ص )، 2000الفلسطيين، 
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للعهد الروماين، وكذلك مقام أبو زكري الذي   اترخيهاعبارة عن مغارة على جدرا�ا بعض التماثيل، يعود  
 32. ةللحروب الصليبي اترخيهيعود 
 

  : . بيتا والّسجل النضايل1
 

ومعركة   1948  سنة السجل النضايل للبلدة امتد إىل ما بعد النكبة، وشارك أبناؤها مبعركة املزار قضاء جنني  
استشهد ثالثة آخرين    1967  سنة  ويف  ، واسُتشهد اثنان من أبطاهلا،السنة ذاهتاالدفاع عن حيفا يف  

استشهد مواطن   ا ذاهت   سنة القدس، ويف ال   عن مدينة  اً خالل املعارك اليت خاضها اجليش األردين دفاع
واستشهد آخر يف معركة جبل    ،يف معركة خاضها رجال املقاومة الفلسطينية على أراضي قرية بيت فّجار

مع اجليش اإلسرائيلي  استشهد أحد شباهبا يف عمليٍة فدائيٍة مبواجهة 1968القرنطل يف أرحيا. ويف سنة 
الزعرت    لِّ استشهد اثنان يف ت   1976يف معركة اجلحفية، ويف سنة    1970يف وادي القلط، واستشهد آخر سنة  

كانت بيتا عصيًة على االحتالل، فمنذ حاول عدد من املستوطنني    اً اترخيي   . وآخر يف العراق   ، يف بريوت 
منهم    ثالثة األهايل وقاوموهم واستشهد    بّ ه   1988  سنة وعيون املاء يف البلدة    األثرية   األماكن حام بعض  اقت 

على جبل العرمة تصدوا    ة املستوطنون السيطر عندما حاول    ، 1990  سنة   يف وقتلوا مستوطنني، وأعيدت الكرة  
   33واستشهد شاابن.   اً له أيض 

من   أوائل  من  بيتا  أهايل  لقد كان 
يف ففاالنتفاضة   شاركوا   ياألوىل، 

من    واجهوا ابحلجارة جمموعة 6/1988/ 6
املستوطنات  القريبة   قاطين  "اإلسرائيلية" 

يومها   أستشهد  وقد  بيتا.  من   ثالثة من 
سكان   أحد  ابلرصاص  قتلهم  سكا�ا، 

 
 .8/8/2021، 27، سجن النقب، قسم معلم من بلدة بيتا مقابلة أجراها الباحث مع عودة محايل، 32
 . 6/2021/ 30مليس اهلمص، قرية بيتا.. سرية بلدة مقاومة لالحتالل واالستيطان، نون بوست،  33
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داود وهم موسى صاحل  فايز،  املستوطنني،  داوود  ، وحامت  أن    ،وعصام  يومها  اإلسرائيليون  ادعى  وقد 
ام  وقد جاء االهتّ   ،م بذلك أهايل بيتا. الفتاة امسها تريزا بورات واهتّ   ،تلتإحدى سكان املستوطنات قد قُ 
ل من زّ اعتبار إىل أن أهايل بيتا كانوا عُ   تلت من طلقة �رية، ودون أيّ مبصرعها دون اإلشارة إىل أ�ا قُ 

 ابحلجارة فقط، وأن مطلقي النار واملسلحني الوحيدين كانوا إسرائيليني.  لإلسرائيلني  السالح وقد تصدوا
  أهايل مناضل من    ةثالمثئما يزيد عن    لبيتا، واعتقايف    ثالث عشرة منزالً   االحتالل أبن هدم  فكان ردّ 

 34ستة من الشباب املناضلني إىل خارج الوطن. وإبعاد ، بيتا
 
 : . جبل الُعرمة2

 

بيتا جنوب    العرمة  يقع جبل بلدة  الشرق من  إىل 
عن سطح البحر، وتظهر   م 850�بلس، على ارتفاع  

عليه بقا� قلعة قدمية، وخزا�ت وصهاريج مياه ضخمة 
حضارات سالفة    حماطة بقاعدة دائرية، كشاهد على

عاشت يف املكان منذ قرون، ويطل املوقع األثري على  
األردنية شرقاً، وشاطئ البحر األبيض املتوسط غرابً، وعلى قرى   مدينة السلط  خصوصاً و   األردنيةاحلدود  

ل شاهداً على فرتة احلكم العثماين لفلسطني اليت اتصفت ابلقالع شكّ جنوب وشرق حمافظة �بلس، ويُ 
سرتاتيجية للمناطق  ادومناً، ويكتسب أمهية    250كما أن اجلبل ميتد على مسافة قرابة    دة،واحلصون املشيّ 

ا يف حقب اترخيية خمتلفة، حيث يرجح أنه يعود لفرتة احلكم العثماين ورمبا ما سبقها من املطل عليه
 زمن االنتداب الربيطاين كذلك. يف  حضارات حكمت فلسطني، واستخدم كسجون للمعتقلني، والحقاً  

كوب من   1,500ويضم املوقع سبعة خزا�ت للمياه "صهاريج" ضخمة يصل سعة الواحد منها قرابة  
  ، املياه، وتصل بينها قنوات مائية تعتمد على مياه األمطار، وذُكر جبل الُعرمة يف كتب اترخيية عديدة

القدمي، أبرزها كتاب مصطفى الدابغ "بالد� فلسطني" الذي حتدث عن مكان   عن اتريخ فلسطني 

 
 مقابلة أجراها الباحث مع عودة محايل. 34
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م  843ى جبل الُعْرَمة، وترتفع  وسبب التسمية، "خربة الُعْرَمة يف الشمال الشرقي من عقرابء، تقع عل اجلبل  
العرمة    ن إ   . " عن سطح البحر، والعرمة، هي الكومة من القمح املدروس الذي مل يُذَر، مجعها ُعَرم  جبل 

ل جبالً أثر�ً مهماً، وهو مسكون  شكّ يُ   ،حسب التنقيب األثري الذي جرى يف املوقع بداية الستينيات 
  35. عاماً  0032من العصر الربونزي املتقدم، أي قبل قرابة  

لعامل إرهاب دائم يف   Itamarيتمار  إلت البؤر االستيطانية التابعة ملستوطنة  وّ حت،  1999  سنةبعد  
أدى لرتحيل  من خالل االعتداء على الرعاة واملزارعني واهلجوم شبه اليومي على قرية �نون، مما    ؛املنطقة

عاماً، ابلقرب من جبل    60، مث أقدموا على إعدام املواطن حممد محدان بين جابر  2001  سنة أهلها ابلقوة  
وصار التواجد الصهيوين حاضراً يف    أثناء رعيه لألغنام يف سفح اجلبل الشرقي. يف  ،  2005  سنة العرمة يف  

رمة ق أغنامه إىل جبل العُ سو حميط اجلبل مدعوماً بقوة السالح، وصار إبمكان املستوطن (جدعون)  
حامالً سالحه وبرفقته جمموعة من القتلة، يف وقت ُمينع العرب من االقرتاب من املنطقة، وصار التواجد  

مع   تنسيق  إىل  حباجة  بيتا  الصهي  االرتباطالعريب  بلديت  بني  املنطقة  وصارت  ُمهددة    –وين.  عقراب 
  36. نابالستيطا

الـ   الصهيوين خالل  القرى    عاماً   30استطاع املشروع  الرابطة بني  التالل  السيطرة على  املاضية 
الفلسطينية يف جنوب شرق �بلس، وصارت الطرق بني هذه القرى مقطوعة وجيب أن متر من حتت  

يتمار التحرك من  إ عيون املستوطنني، الذين سيطروا على التالل العالية. وابت إبمكان مستوطين  
جنح    لك ٍي من الطرق أو التجمعات العربية، وبذ شرق �بلس حىت األغوار دون احلاجة للمرور أب 

  جياد مث بدأت احلركة الصهيونية تنشط إل   .املستوطنون بقطع التواصل اجلغرايف بني القرى الفلسطينية 
الواقعة شرق بلدة عقراب عرب    Getetوحتديداً جيتيت    ، هبا   احمليطة يتمار ابملستوطنات  إ طرق تربط  

هددة ابملصادرة حبجة أ�ا منطقة عسكرية، واثنياً 
ُ
راج احلديث    ، طريق مير من سهول خربة الطويل امل

أو ابلشارع االلتفايف الواصل    Magdalemيتمار مبستوطنة جمدليم  إ عن ُحماوالت لشق طريق يربط  

 
القدم ابت حمط أطماع املستوطنني، صحيفة األ  35 أثري موغل يف  العرمة موقع  انظر:29/2/2020، رام هللا،  �مجبل   ،  

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13ae8fc3y330207171Y13ae8fc3 
عريب    36 موقع  العرمة؟،  جبل  على  للسيطرة  اإلسرائيلي  االحتالل  يسعى  ملاذا  عقرابوي،  انظر: 3/2020/ 24،  21محزة   ، 

.com21https://arabi 

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13ae8fc3y330207171Y13ae8fc3
https://arabi21.com/story/1255329/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%85%D8%A9
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ن يكون للمستوطنني إشراف على هذه  ه دون أ بني زعرتة واألغوار. األمر الذي من الصعب شقّ 
، وهنا مربط الفرس يف الصراع على  ة عليها وأعالها جبل الُعرم   من خالل اجلبال اليت تطلّ   ؛ الطريق 
  – وصرين  أ  –(بيتا    رمة تعين قطع الطريق بني  عي األهايل أبن السيطرة الصهيونية على جبل العُ و . اجلبل

  ابجتاهه؛ عقراب)، وهي ثالثة بلدات متتد حالياً حنو التالل الواقعة بينهما، ألنه مل يبَق هلا مكان تتوسع  
 37. رلألغوا ومصادرة األراضي الشرقية اليت متتد شرقاً   االستيطانية، بسبب الطرق 

  أن ، بعد  2020  سنة فرباير من  شباط/  رمة يف شهر  بدأت حكاية املقاومة الشعبية على جبل العُ 
يتمار،  إ رمة، يقابل مستوطنة  عُ بلدة بيتا سارية كبرية رفعوا عليها علم فلسطني فوق جبل ال   أهايل   أقام 

للجبل،   بتنظيم رحالت وز�رات مجاعية  املستوطنني  بدء  بعد  املستوطنون عرب    وأعلن وجاء ذلك 
نيّ  عن  االجتماعي  التواصل  ومواقع  العُ صفحات  جبل  اقتحام  فسارع  تهم    والقرى بيتا    أهايل رمة، 

الرابط على    وإعالن   ، واملتضامنني لنصب خيام اعتصام على اجلبل   ، ودال أ وصرين  أ عورات    ، اجملاورة 
حالة اجلو الباردة  من  رغم  على ال من فعاليات املقاومة الشعبية اليومية   ة سلسل   وإطالق   ، رمة جبل العُ 
البلدة    ألهايل   دائماً   خيمة الرابط مزاراً   وأصبحت بل،  الغزيرة ملنع املستوطنني من اقتحام اجل   واألمطار 

من كافة   الغناء   أحناء واملتضامنني  وابت    ، والندوات   اإلعالمية، واللقاءات    ، والنشيد   ، فلسطني، 
 38مستمرة ومتواصلة على اجلبل.   أنشطة   واالعتصام   ، واملؤمترات 

املستوطنني يف شهر   ال   2020مارس  آذار/  قام جيش االحتالل ومبشاركة    ، رمة عُ ابقتحام جبل 
جنود االحتالل    وأطلق هلدم خيمة االعتصام، وحصلت مواجهات عنيفة،    والتوجه بقوات كبرية جداً 

لشاب  ا   وإصابة   ، محايل   عبد الكرمي الستشهاد الشاب حممد    أدى مما    ، الرصاص احلي وقنابل الغاز 
   39أب�م.   ، والذي استشهد بعدها اً خطرية جد   إصابة   دويكات   عبد الغين   إسالم 
 
 

 
 املرجع نفسه.  37
 مقابلة أجراها الباحث مع عودة محايل. 38
 . 12/2021/ 5، 27سجن النقب، قسم  �شط من بلدة بيتا، مقابله أجراها الباحث مع معتصم دويكات، 39
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 : . جبل صبيح 3
 

بني   يقع  فلسطينية  ثالث جبل    ،قرى 
�بلس ،وبيتا ويتما قبالن هي وتعود    .جنوب 

الثالث،   القرى  من  لفلسطينيني  اجلبل  ملكية 
اجلبال ّد  عويُ  لسلسلة  طبيعياً  امتداداً  اجلبل 

يف �بلس الساحلية  اجلبل    ،مدينة   أيضاً ويتبع 
�بلس لسلسلة �بل  ضمن ،جبال   .سجغرافيا 
 40.سمدينة �بل  وهو �يت ضمن أعلى القمم يف م570صبيح     قمة جبل ارتفاعويبلغ 

بوضع نقطة عسكرية للجيش على جبل صبيح، وكان اجليش يرتك النقطة أل�م،    قام االحتالل قدمياً 
وزراعتها وقطف    أراضيهماثة  ر القريبة من ح  األراضي  وأصحاب بيتا    ايلألهها، مما كان يسمح  يلإمث يعود  

وغدت هذه   ،أعاد االحتالل النقطة العسكرية ،األقصىانتفاضة ، 2000 سنةالزيتون واحملاصيل، وبعد 
يف صفوف    اإلصاابت ت لوقوع عدد من  للمواجهات املستمرة واملتواصلة مع االحتالل، وأدّ   موقعاً   النقطه

 41. 2020  إىل  2000  سنةاعتقال العشرات من الشباب طيلة السنوات من    إىل   إضافةشباب بلدة بيتا،  

اجلبل    إخالءبعد    خصوصاً ،  ة نواة ملستوطن  وإنشاءحاول بعض املستوطنني بناء خيم    ،2018  سنةيف  
بلدة بيتا بسلسلة خطوات وفعاليات  وأهايلمن النقطة العسكرية اليت كانت مقامة عليها، وقام شباب 

 األرضاملنطقة من املستوطنني وعودة  إخالء إىل  أدت مما   ،املستوطنني عومواجهات مباشرة ومستمرة م
 . األصليني ألصحاهبا

  وإحضار خيم،    وإنشاءناء وحدات استيطانية  قام جمموعة من املستوطنني بب   ، 2021  سنةمع بدا�ت  
يف بلدة بيتا والقرى اجملاورة،    اإلسرائيلي كرفا�ت جلبل صبيح، واستغل هؤالء املستوطنني وجود اجليش

"  Eviatarر  تايفأبؤرة ملستوطنة ُتدعى "  إنشاءعن    لإلعالن ن  و ومنعه للحركة بني القرى، لُيسارع املستوطن
 

 جبل صبيح، موقع معرفة، انظر:  40
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%AD/si
mplified                                                                                                                                                                
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7_%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%AD/simplified
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%AD/simplified
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ل  رئيأ"  ةمع مستوطن  املستوطنةلربط هذه    اإلسرائيليةعلى جبل صبيح، وبدعم غري مباشر من احلكومة  
Ariel ًاألغوار، وبذلك يتمكن االحتالل   إىل " القريبة من قرية قصرة، ووصوالً ممبستوطنة "جمدلي " مرورا

 42من فصل مشال الضفة الغربية عن جنوهبا. 

بتنظيم سلسلة من اخلطوات والفعاليات   األهايلة بيتا، وبدأ  بلد  أهايلك  وحرّ   أشعل  ،هذا احلدث 
 األهايلأصبحت املواجهات اليومية بني  ،  2021  سنة، ومع بدء شهر رمضان من  املستوطنة  إنشاءلوقف  

بيتا من جهة بلدة  املستوطنني من جهة    ، يف  املواجهات  أخرىوجيش االحتالل مبشاركة  ، واشتدت 
 .الشعبيةواملقاومة 

 نّ مجيع الفئات من أطفال وكبار يف السِ  يف طريقة املقاومة السلمية، كما أن اً مت بلدة بيتا منوذج قدَّ 
 أهايل نتيجة الستمرار املقاومة الشعبية، وصمود  ؛  املخططات االستيطانية ونساء، شاركوا يف النضال ضدّ 

البؤرة االستيطانية على جبل صبيح،    إنشاءقام االحتالل بوقف مشروع    بلدة بيتا واملتضامنني معها،
 ملوقع عسكري احتاليل. وأعادها
التوصل إىل اتفاق   ، وعرب مفاوضات سرية، متّ 2021/ 6/ 28يف  

  Benny Gantz س  انتجتسوية بني وزير اجليش اإلسرائيلي بين  
بؤرة   بشأن  املستوطنني  حسبما كشف وقادة  أفيتار"،  "جفعات 

ووفق االتفاق، جيب على املستوطنني  "،  Maariv  موقع "معاريف
الذين  الطالب  لتعليم  توراتية  دينية  مدرسة  وإقامة  املكان  ترك 

كما يتعني وفق اتفاق اإلخالء    يستعدون لدخول اخلدمة العسكرية.
أشهر عن "حقوق امللكية    6أن يتحرى اجليش اإلسرائيلي خالل  

خاصة وموثقة    دين أن اجلبل أراضٍ مؤكِّ   ؛لتثبيت املستوطنني، وهو ما يرفضه أهايل بيتا  رض" متهيداً لأل
 43. أبمساء أصحاهبا، وتؤكد ذلك سجالت حمكمة �بلس يف العهد العثماين

 
 املرجع نفسه.  42
 ، انظر:9/7/2021"صبيح" وبناته الثالثة قصة صمود جبل يف وجه املستوطنني، موقع اجلزيرة.نت،  43

     https://www.aljazeera.net 

 بين جانتس  

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2021/7/9/%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%AD-%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87
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 :يف املقاومة الشعبية يف بيتا اإلعالمدور  سادساً:
 

فهو على    ، كبري على الناس ويف كافة املستو�ت   أتثري   ملا له من   رابعة   بقوته سلطة   اإلعالم ّد  ع يُ 
عاليه  الطاقات    واخلطورة   األمهية   من   درجة  حشد  حيث  الصعد    واإلمكا�ت من  وعلى كافة 
وله    الفلسطيين مؤثراً   اإلعالم   نسهم يف جعل   أن   جيب   ك والدولية، لذل   ة الوطنية والقومي   واملستو�ت 
فـي  �قالً   دور  وليس  احلدث    لألحداث   صناعة 
يكون   44فحسب،  بع   ذلك   وال    اإلعالم   إصالح   د إال 

من   الفلسـطيين  يصبح    التبعية   وحتريره  حىت  واألهواء، 
  اإلعالم   كان   ، فعلى سبيل املثال قاً.  وصاد   خالصاً   وطنياً 

انتفاضة  يف  ال فاقداً   األقصى   الفلسطيين    سرتاتيجية  
التقارير   ، واضحة ة  توجيهي  على  دوره  اقتصر    حيث 

دور   متجنباً   ، اإلخبارية  يف    اإلعالم   ممارسة  الفاعل  مل األحداث املقاوم    لإلذاعات   يسمح   ، كما 
تتصرف    ، للموقف الرمسي   أسـرية   ـت ، وظلّ تعبويـاً   ومجاهري�ً   نضالياً   تلعب دوراً   ن احمللية أ والصحف  

 .الفلسطيين الرمسي   للخطاب السياسي   وفقاً 
ا   اإلعالمية الثورة    يف ظلِّ  التواصل االجتماعي بشكل  إل والرقمية وعصر  نرتنت، وانتشار مواقع 

، كل  اجملتمع تقريباً   أفراد توفر أجهزة االتصال والتواصل مع كل فرد من    إىل   ابإلضافة واسع وكبري،  
وخالل فرتة زمنية   ، العامل  أجزاء مجيع  إىل  " كبسة زر ـ" تصل ب  أن قضية يف العامل ممكن  أي ذلك جيعل 

 . جداً   قصرية 
يف تفعيل املقاومة الشعبية يف بلدة بيتا بشكل خاص، وفيما    وفّعاالً   مهماً   دوراً   اإلعالم وقد لعب  

 القضية الفلسطينية بشكل عام، وقد متثل دوره يف النقاط التالية:   خيصّ 
 

 

 
  ، 80د  العد، عّمان،  دار الكرمل للنشر والتوزيع،  صامد االقتصاديجملة    " الصحافة الفلسطينية واالنتفاضة، "  علي اخلليلي،  44

 . 54، و53ص 
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 . التوعية أبمهية القضية (جبل الُعرمة وجبل صبيح): 1
 

والتواصل االجتماعي، استطاع نشطاء املقاومة الشعبية يف بيتا والقرى    اإلعالمفمن خالل وسائل  
وصور    أخبار وأحداث صحفيني ميدانيني و�قلي    إىل  ،يتحولوا من متلقني ومتابعني للخرب  أن احمليطة  

العاملية لنقل هذه    ماإلعالوفيديوهات للمقاومة واملواجهات يف بلدة بيتا، ونقلها للعامل، لتسارع وسائل  
 . واألخبارالصور 

 

 : . االتصال والتواصل بني النشطاء2
 

  ، ووسائل للتواصل بني النشطاء  أدوات   إىلاستطاع النشطاء حتويل دور وسائل التواصل االجتماعي  
صورة   الشعبية    األحداث ونقل  املقاومة  فعاليات  وللمتضامنني  وإعال�ا وتنسيق    أ�ا كما    ،للجمهور 

 يفتشجيع الشباب والنشطاء على املشاركة والرابط  و   ،روح النضال واملقاومة  يف بثِّ   االً فعّ   لعبت دوراً 
 اجلبال ومواقع االحتكاك.

 

   : . إجياد رأي عام3
 

  يْ جبلَ   ألحداث املستمرة    واملتابعة   ، ومن خالل النشر   ؛ استطاع نشطاء املقاومة الشعبية يف بيتا 
حالة    إجياد   ، رمة وصبيح واملقاومة الشعبية فيهما، والرتكيز على احلق الفلسطيين الواضح فيهما العُ 

وظهرت حالة الرأي العام    ، ْني الفلسطيين يف اجلبلَ   أحقية عاملية، حول  ال حىت    أو   ة لي احمل من الرأي العام  
بيتا    ابلرئيس الفلسطيين حممود عباس حول   ةً ممثل   ، من خالل تصرحيات القيادة الفلسطينية   احمللية؛ 

ودعمت املقاومة الشعبية    أشادت اليت    املختلفةمواقف الفصائل الفلسطينية  إىل    إضافةواملواجهات فيها،  
 يف بيتا. 

 
 

 :. توثيق احلدث4
 

بشكل يومي، واالحتفاظ   األحداث نشر  ب  ،حيث قام النشطاء ومن خالل العديد من الوسائل احلديثة
ذلك يف حفظ وصنع مادة    أفادهمحيث    اليومية ومواكبتها،   األحداث بصور وفيديوهات وتسجيالت  

لدراستها وكتابة    إليهامعلومات وتقارير وصور توثق احلدث، حيث ميكن اللجوء  إىل    إضافة   أرشيفية،
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على االحتالل   ىد عليها لرفع شكاو االستنا  إىل إمكانية  إضافة،  والتقارير والدراسات الحقاً   األحباث 
 لدى احملاكم واملنظمات الدولية. 

 
 

 : . نشر وتعميم التجربة5
 

بيتا،    أهايلن ما يتم نشره من صور وحكا�ت وفيديوهات لصمود ومقاومة  أل  جداً   هذا مهماً   دّ عويُ 
  إىل  ابإلضافة  األخرى،يف مناطق املواجهة    يف نشر التجربة وتعميم الفكرة واالقتداء هبا   يسهم مستقبالً 

 والتجارب لقرى جديدة.  األفكارنقل هذه 
 

 :جنازات حققتها املقاومة الشعبية يف بلدة بيتا إ: سابعاً 
 

 جنازات التالية:  إل قد حققت ا   أ�ا جيد    ، الدارس واملتابع لتجربة املقاومة الشعبية يف بلدة بيتا إن  
بيتا وعلى    أهايل الظلم الواقع على    إىل استطاعت املقاومة الشعبية لفت انتباه الرأي العام العاملي    . 1

اغتصاب   جراء  من  الفلسطيين،  املستمرة    ، الفلسطينية   األرض الشعب  االحتالل  وحماوالت 
للسيطرة على   املستوطنني  املستوطنني    اعتداءات كشف    إىل   إضافة   ، والتهامها   األرض وقطعان 

 شعبنا الفلسطيين.   أبناء على    اإلسرائيلي وجيش االحتالل  

،  هو رفع ُكلفة االحتالل، وجعلها ابهظة جداً — ومن بينها املقاومة الشعبية — غاية أي مقاومة   . 2
يف تقويض النظام االستعماري فيها،    مهم وقد كان للمقاومة الشعبية يف العديد من الدول دور  

جراء استمرار املقاومة    ظاً ابه   جتعل االحتالل يدفع مثناً   أن وقد استطاعت املقاومة الشعبية يف بيتا  
واجلنود    اآلليات الدوالرات والنفقات على    آالف عشرات    اً ما يكلف االحتالل يومي   ، الشعبية 

 والسالح وغريه. 

  إىل االحتالل ومستوطنيه  إجبار  إىل بيتا  وأهايل هذه املقاومة وهذا الصمود لشباب ورجال  أّدت  . 3
االنتصار    إىل رمة  هذا الصمود والوحدة والرابط املستمر يف جبل العُ   وأدى الرتاجع عن خمططاهتم.  

ووقف حتويل    ، فيتار على جبل صبيح أ مستوطنة    وإخالء ،  ألصحابه رمة  يف املعركة وعودة جبل العُ 
 هذا اجلبل ملستوطنة صهيونية. 
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رمزاً   . 4 بيتا  بلدة  الشعبية يف  املقاومة  ومنوذج   غدت  فلسطني،  رموز    اً للمقاومة يف  عنه  يتحدث 
حيث  وعربية،  فلسطينية  سياسية  الرئيس  حتدّ   وقيادات  ث 

الفلسطيين حممود عباس عن املقاومة الشعبية يف بيتا عدة مرات  
بيتا،    إىل   إضافة يف خطاابته وكلماته،   استقباله لعائالت شهداء 

كما دعت حركة فتح لعقد لقاءات تنظيمية واجتماعات للحركة  
ويف كل  بيتا،  بلدة  محاس يف  حلركة  السياسي  املكتب  لعضو    مة 

دويكات   عماد  الشهيد  أبهل  اتصاله  خالل  بدران    يف حسام 
"إن قال ؛  2021/ 8/ 7 بيتا    :  وابتت  بكم،  تفتخر  فلسطني  كل 

صورة مصغرة عن غزة    وأصبحت ذى به يف املقاومة،  ت حيُ   اً منوذج 
 . " العزة 

اهلوية    . 5 بيتا  بلدة  الشعبية يف  املقاومة  اهلو�ت  عززت  مقابل  رئيسية  الفلسطينية، كهوية  الوطنية 
 الفرعية. 

وعززت    ، بيتا   أهايل بني    االجتماعية سهمت املقاومة الشعبية يف بيتا بتعزيز الروابط والعالقات  أ   . 6
 بلدة. ال يف    واإلسالمي العمل الوطين    فصائل بني    الوطنية الوحدة  

بيتا وبني عدد من القرى والبلدات    أهايل سهمت هذه املقاومة وهذا الرابط بتعزيز العالقات بني  أ   . 7
و   ، وغريها)   وصرين... أ   ، ودال أ   ، (عورات   اجملاورة  شاركت  املقاومة أ اليت  هذه  يف  وهذا    ، سهمت 

عن هذين    دفاعاً   أبنائها عدد من    ُأصيب واليت    ، رمة وصبيح العُ   يْ والرابط على جبلَ   ، الصمود 
 والرتابط فيما بينها.   ، والتعاون   ، التكافل   وأشكال   ، صور ال اجلبلني، وتنوعت  

  اإلعالمي من خالل عملهم  ،  وإ�اثً   ذكوراً ،  عدد من الشباب الفلسطيين   وإبراز   إجياد سهمت يف  أ   . 8
 وامليداين، ومشاركتهم يف فعاليات املقاومة الشعبية. 

 
 
 

 
 

 
 

 

   حممود عباس
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 :النتائج والتوصيات اثمناً:
 

 : النتائج 
 

واليت ميكن استخدامها حسب الزمان واملكان    دولياً،  املشروعةاملقاومة    أشكالحد  أاملقاومة الشعبية    .1
 املناسب هلا. 

االستعمار الربيطاين    ضدّ   ؛استخدم الشعب الفلسطيين املقاومة الشعبية يف عدد من مراحل النضال  . 2
 .اإلسرائيليواالحتالل 

حققت املقاومة الشعبية يف فلسطني عدة   .3
، معركة البواابت  األوىلجنازات: االنتفاضة إ

 .  بلدة بيتا... ،األقصىيف  اإللكرتونية
د الشارع توحِّ   أنميكن للمقاومة الشعبية    .4

 .الفلسطيين املنقسم فصائلياً 
دوراً   واإلعالم  اإلعالميلعب    .5 االجتماعي  التواصل  ووسائل  ونشر    إجناحيف    ومؤثراً   مهماً   الرقمي 

 املقاومة الشعبية.

غياب الرؤية السياسية العليا املنظمة لعمل فعاليات املقاومة الشعبية، وعدم القدرة على وضعها يف    . 6
 سرتاتيجية وطنية حتررية انعتاقية. ا

ومثاالً   . 7 بيتا صورة  بلدة  الشعبية يف  املقاومة  وتعميمه يف عدة مواقع من مواقع   متثل  ُميكن دراسته 
 املواجهات يف فلسطني. 

   املقاومة الشعبية ترفع من ُكلفة االحتالل. .8
 

 :التوصيات 
 

 مناطق االحتكاك يف فلسطني.  إىلدراسة التجربة وتبنيها ونقلها  .1

 العاملي.  اإلعالموتعميم ونشر التجربة الفلسطينية يف  إيصالالعمل على  .2
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 .واإلمكا�ت تشتيت الطاقات    وضع اخلطط املدروسة واالبتعاد عن العفوية والعشوائية، حبيث ال يتمّ   .3
 بيتا والبلدات اجملاورة واملتضامنني. أهايلمات صمود وثبات توفري كل مقوِّ   .4

زالوا يتعرضون هلا، هي عناوين لقضا� ُميكن  ما  و   األهايلض هلا  االنتهاكات واالعتداءات اليت تعرَّ   . 5
وحتديد    ،جلنة قانونية حملية ودولية لدراسة امللفات   إىلاالحتالل، وحيتاج الُبعد القانوين    تُرفع ضدّ   أن

 جيب التعامل معها.  اجلهات القضائية اليت

الشعبية مدعومة    ةللمقاومسرتاتيجية واضحة  ا  إجياد  .6
حبيث يقوم على تنفيذها   مبجموعة من التكتيكات،

العملية من خالل تدريب   التجربة  ووضعها موضع 
وبثِّ  األرض،  على  اجلماعي   النشطاء  العمل  روح 

وراء   االجنرار  بعدم  وإقناعهم  بينهم،  املنضبط 
 جل حتييد قدراته. أاستفزازات العدو أو املستعمر من  

يف فعاليات املقاومة   للمشاركةاستقبال الوفود الغربية واملؤثرين يف اجملتمع الدويل، وتوجيه الدعوات هلم    .7
 الشعبية.

  أخبارها صفحات بكل اللغات على مواقع التواصل االجتماعي تتناول جتربة بيتا، وتتابع    إطالق   . 8
   .أحداثها وتوثيق 

الغريب للحديث    لإلعالمجنليزية، وتقدميهم  إلا  ابللغة  إعالمينييكونوا �طقني    أن تدريب الشباب على    . 9
 عن املقاومة الشعبية يف بيتا وفلسطني.

الشعبية  .10 املقاومة  أفكار ووسائل  الليزر    املشتعلة،  اإلطارات و   ،الليلي  كاإلرابك   ؛تطوير  واستخدام 
   والوسائل. األفكاروغريه من 

واثئقية،   إعالمية؛مواد    إنتاج  .11 بوسرتات، رسوم، تصاميم...أ�شيد،  أفالم  برامج  ونشرها يف    ،، 
 املختلفة. اإلعالموسائل 

 .الفصائليتعزيز التنسيق  .12
 يف بلدة بيتا.  واألنديةالتشبيك مع املؤسسات واجلمعيات  .13
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