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املقدمة
ظلّت املقاومة الفل�سطينية امل�سلحة ،طريقا ً وحيدا ً ال�سرتداد الأر�ض
واحلقوق ،كما يف مواد امليثاق الوطني الفل�سطيني ،ويف �شعارات و�أدبيات
ف�صائل املقاومة قبل �أن تنتقل منظمة التحرير �إىل تبني م�رشوع “احلل املرحلي”
يف برنامج النقاط الع�رش �سنة  ،1974واملزاوجة بني الكفاح امل�سلح والعمل
ال�سيا�سي “املفاو�ضات” ،لت�صل الأمور الحقا ً مع توقيع اتفاق �أو�سلو
� ،Oslo 1993إىل �أن اخليار ال�سلمي ملنظمة التحرير الفل�سطينية طريق وحيد
للو�صول للحقوق وا�ستعادة الأر�ض.
وحتت قيادة ال�سلطة الفل�سطينية التي �أدارت حكما ً ذاتيا ً يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ّ
متت مالحقة املقاومة امل�سلحة باعتبارها تخ ّل باتفاق �أو�سلو
والتزامات منظمة التحرير وال�سلطة الفل�سطينية ،وتع ّطل الطريق على
الو�صول �إىل الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة .وقد مثّلت االنتفا�ضة املباركة
 1993–1987وانتفا�ضة الأق�صى  2005–2000يف مراحلهما الأوىل مناذج
مميزة يف املقاومة ال�شعبية .غري �أنه جرى ع�سكرتهما يف املراحل التالية.
ومع عودة التن�سيق الأمني بني ال�سلطة و“�إ�رسائيل” بعد وفاة يا�رس
عرفات و�إعادة �إطالق امل�سار التفاو�ضي ،عاد احلديث جمددا ً عن �أهمية
املقاومة ال�شعبية ودورها يف الن�ضال الفل�سطيني بدالً من املقاومة امل�سلحة،
التي ع ّدها البع�ض طريق الهالك والدمار.
وانطالقا ً من �أهمية املو�ضوع اختارت هيئة التحرير يف مركز الزيتونة
�أن تخ�ص�ص الإ�صدار الـ  26من �سل�سلة تقارير املعلومات لتناول املقاومة
ال�شعبية يف فل�سطني.
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ويتحدث الق�سم الأول من التقرير عن املقاومة ال�شعبية يف فل�سطني من
نهاية القرن الـ  19حتى  ،2005وي�سلّط الق�سم الثاين ال�ضوء على �أداء املقاومة
ال�شعبية بعد انتفا�ضة الأق�صى من خالل اخللفيات والأ�شكال واملظاهر،
ويعر�ض لأثر املقاومة ال�شعبية على الق�ضية الفل�سطينية .ويف الق�سم الثالث
يتناول موقف ال�سلطة الفل�سطينية والف�صائل الفل�سطينية من املقاومة
ال�شعبية� ,أما الق�سم الرابع فيعر�ض للموقف العربي والإ�سالمي والدويل
جتاهها.
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التمهيد :املقاومة ال�شعبية يف فل�سطني من
نهاية القرن الـ  19حتى �سنة 2005
ترجع �أوىل عالمات املقاومة ال�شعبية الفل�سطينية �ض ّد امل�رشوع ال�صهيوين
والكيان الإ�رسائيلي �إىل �سنة 1886؛ �أي قبل االحتالل الربيطاين ،عندما هاجم
الفالحون املطرودون من اخل�ضرية وملب�س (بتاح تكفا  )Petah Tikfaاليهود
يف قراهم املغت�صبة التي �أُ ْجلُوا عنها رغما ً عنهم ،بعد �أن ا�شرتاها امل�ستوطنون
اليهود من مالك كبار .وعندما احتلت بريطانيا فل�سطني �سنة  ،1917تبنت
احلركة الوطنية الفل�سطينية للمقاومة ال�سيا�سية ال�سلمية خالل الفرتة
 .1929–1917وتع ّد انتفا�ضة مو�سم النبي مو�سى �أوىل االنتفا�ضات
ال�شعبية يف فل�سطني ،وقد حدثت ال�رشارة الأوىل لهذه االنتفا�ضة يف القد�س يف
 ،1920/4/4وتوالت االنتفا�ضات بعد ذلك.1
ولكن من اخلط�أ ح�رص ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني يف هذا اخليار ما دام
ميلك خيارات �أخرى ،فعلى الرغم من �أن هذه االنتفا�ضة بدت انفعاالً عفوياً،
�إال �أنه من الوا�ضح �أن عددا ً من القيادات الوطنية ،واجلمعيات ،واملنظمات
ون�سقت ب�شكل منظم الهجمات �ضد
التي تقودها قد قامت بدور حتري�ضيّ ،
اليهود .وكان للحاج �أمني احل�سيني دور بارز يف ذلك .ثم توالت االنتفا�ضات
بعد ذلك ،ومنها:2
•
•
•
•

انتفا�ضة يافا� :أيار /مايو .1921
ثورة الرباق� :آب� /أغ�سط�س  ،1929وكانت هذه الثورة �أوىل الثورات التي
ت�شمل ك ّل فل�سطني.
ثورة ّ
الكف الأخ�رض.1930–1929 :
انتفا�ضة ت�رشين الأول� /أكتوبر .1933
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•	�إعالن الثورة وا�ست�شهاد ال�شيخ ع ّز الدين الق�سام :ت�رشين الثاين/

نوفمرب .1935
• الثورة الفل�سطينية الكربى  :1939–1936وح�سب الإح�صائيات
الربيطانية ف�إن جمموع العمليات التي قام بها الثوار خالل فرتة الثورة
الفل�سطينية الكربى بلغ  10,595عملية.
• كما �شارك الفل�سطينيون يف الدفاع عن �أرا�ضيهم �ض ّد قرار التق�سيم يف
حرب .1948
ظلّت املقاومة ال�شعبية �شكالً بارزا ً من �أ�شكال املقاومة يف التاريخ
الفل�سطيني؛ حيث عقدت امل�ؤمترات الوطنية وال�شعبية ،وقدمت العرائ�ض ،و ّ
مت
تنظيم الإ�رضابات ،وامل�سريات ،وامل�ؤمترات ،والتوجه للأمم املتحدة واملطالبة
بتطبيق قراراتها .غري �أن املقاومة ال�شعبية ال�سلمية كانت تنزوي �أو تت�ضاءل
ل�صالح املقاومة امل�سلحة ح�سب �صعود املوجات الثورية واالنتفا�ضات .وقد
تبنى امليثاق الوطني الفل�سطيني ملنظمة التحرير الفل�سطينية �سنة  1968الكفاح
امل�سلح طريقا ً وحيدا ً لتحرير فل�سطني .غري �أن الدورة الـ  21للمجل�س الوطني
الفل�سطيني التي عقدت يف غزة يف �سنة � 1996شهدت تعديل امليثاق ،حيث تبنى
املجل�س “مبد�أ ح ّل النزاعات بالطرق ال�سلمية واعتماد مبد�أ الدولتني” ،مبا
ينطلق من وثيقة �إعالن اال�ستقالل والبيان ال�سيا�سي املعتمد يف الدورة الـ 19
املنعقدة يف اجلزائر يف .31988/11/15
و�أ�صبح يوم � 30آذار /مار�س من ك ّل عام يوما ً فل�سطينيا ً وطنيا ً تاريخياً،
يتم �إحيا�ؤه كرمز لتم�سك الفل�سطينيني ب�أر�ضهم ،وا�ستعدادهم للدفاع عنها.
هب ال�شعب الفل�سطيني يف جميع املدن ،والقرى ،والتجمعات
ففي ّ 1976/3/30
العربية يف الأرا�ضي املحتلة �سنة � 1948ض ّد االحتالل ال�صهيوين .واتخذت
هذه الهبّة �شكل �إ�رضاب �شامل ،ومظاهرات �شعبية عارمة ،مار�ست خاللها
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قوات االحتالل عمليات القتل والإرهاب ،حيث فتحت النار على املتظاهرين،
مما �أدى �إىل ا�ست�شهاد �ستة فل�سطينيني ،وجرح الع�رشات ،وبلغ عدد الذين
اعتقلتهم قوات االحتالل �أكرث من  300فل�سطيني.4
وكان ال�سبب املبا�رش لهبّة يوم الأر�ض هو قيام ال�سلطات الإ�رسائيلية
مب�صادرة نحو � 21ألف دومن من �أرا�ضي ع ّرابة ،و�سخنني ،ودير حنّا ،وعرب
ال�سواعد وغريها ،لتخ�صي�صها للم�ستعمرات الإ�رسائيلية يف �سياق خم ّطط
تهويد اجلليل  .2020ومل تكن هبّة يوم الأر�ض وليدة �صدفة ،بل كانت وليدة
جممل الو�ضع الذي يعانيه ال�شعب الفل�سطيني يف الأرا�ضي املحتلة منذ
�سنة  ،1948من �أحكام حظر التجول والتنقل ،و�إجراءات القمع والإرهاب
والتمييز العن�رصي ،والإفقار وعمليات اغت�صاب الأرا�ضي وهدم القرى.
فمنذ �سنة � ،1948أ�صدرت ال�سلطات الإ�رسائيلية قوانني متعددة من �أجل
�رشعنة ال�سيطرة على الأر�ض الفل�سطينية ،ومنها :قانون الغائب ،وقانون
الأرا�ضي البور ،واملناطق املغلقة .5و�أ ّدت هذه الهبّة �إىل ك�رس حاجز اخلوف عند
فل�سطينيي  ،1948فقد كان قرار الإ�رضاب نقلة كبرية يف �أ�سلوب مقاومتهم.6
ومن النماذج امله ّمة التي �سطرها الفل�سطينيون يف مقاومتهم :االنتفا�ضة
الفل�سطينية املباركة التي �أطلقوها يف كانون الأول /دي�سمرب  ،1987والتي
�شملت كافة قطاعات ال�شعب الفل�سطيني ،واجتاهاته ،وفئاته العمرية،
وا�ستمرت هذه االنتفا�ضة تقريبا ً حتى ت�شكيل ال�سلطة الفل�سطينية يف �أيار/
مايو  ،1994حيث فقدت الكثري من وهجها ،وفقدت امل�شاركة ال�شعبية
اجلماهريية اليومية .ومتيزت املرحلة الأوىل منها باملواجهات ال�شعبية
الوا�سعة والإ�رضابات ،واملظاهرات ،ومقاطعة الإدارة املدنية الإ�رسائيلية،
وتنظيف املجتمع من العمالء ومروجي الف�ساد واملخدرات .وبعد نحو �أربعة
�أعوام �أخذت تربز املرحلة الثانية التي �شهدت تنامي العمليات امل�سلحة �ض ّد
االحتالل الإ�رسائيلي مع تراجع الأن�شطة اجلماهريية الوا�سعة.7
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وا�ستمرت االنتفا�ضة ،وخيبت ظ ّن ك ّل من توقع توقفها خالل ثالثة
�أ�شهر ،وك�شفت خط�أ حتليالتهم وتوقعاتهم ،فا�ستمرت �شهورا ً و�سنوات؛
حتى بلغت نحو �ستة �أعوام ،تهد�أ هنا لت�شتد هناك ،وتهد�أ يف مدينة لتلتهب
يف �أخرى؛ حتى ج ّن جنون قيادة االحتالل الإ�رسائيلي ،ومتنى �إ�سحق رابني
 Yitzhak Rabinلو �أن البحر يبتلع غزة مبن فيها لي�سرتيح منها .وا�ستطاعت
االنتفا�ضة املباركة �أن تدح�ض املزاعم الإ�رسائيلية التي تدعي �أن ال�شعب
الفل�سطيني �شعب �صامت ،وال يحق له التعبري عن ذاته ،حيث �إن النتائج
التي حققتها االنتفا�ضة ت�ؤكد مدى فعاليتها ،وقد ا�ستخدمت “�إ�رسائيل” كافة
الو�سائل املتاحة �أمامها لإيقافها لكنها مل تتمكن من ذلك.8
متيزت االنتفا�ضة بحركة ع�صيان ومبظاهرات �ض ّد االحتالل ،واالت�ساع
املكاين ،واالمتداد الزماين ،وال�شمول ،والتنوع يف الأ�ساليب من ر�شق احلجارة
وكتابة ال�شعارات على اجلدران �إىل التظاهر ال�صاخب ،والقنابل احلارقة،
والكمائن ،والر�صا�ص ،والعمليات اال�ست�شهادية ...ك ّل ذلك �شكل مفاج�أة
لـ“�إ�رسائيل” وقادتها ،وقال زئيف �شيف  Ze’ev Schiffيف كتابه “انتفا�ضة”
�أن الفل�سطينيني فاج�أوا “�إ�رسائيل” بفتحهم جبهة جديدة �ض ّدها ،و�أن “�إ�رسائيل”
مل تكن لديها التجهيزات املنا�سبة ملواجهة هذه اجلبهة .9
وهدفت االنتفا�ضة �إىل تطوير بدائل م�ستقلة للأ�سواق وامل�ؤ�س�سات التي
ت�سيطر عليها “�إ�رسائيل” ،ورف�ض �أجهزة االحتالل مبختلف �أ�شكالها ...وكان
ر ّد الفعل الإ�رسائيلي بالغ الق�سوة؛ من �إطالق النار ع�شوائيا ً على امل�شاركني،
وخ�صو�صا ً على �أولئك الذين كانوا يلقون احلجارة على املركبات الإ�رسائيلية
املدرعة وعلى اجلنود وامل�ستوطنني الإ�رسائيليني� ،إىل ح ٍّد دفع �إ�سحق رابني
�إىل �إ�صدار �أوامره اىل جنوده بـ“تك�سري عظام” املتظاهرين .ومن ردود الفعل
اال�رسائيلية �أي�ضا ً االعتقاالت اجلماعية ،وهدم املنازل ،وحظر التجول،
و�إغالق امل�ؤ�س�سات والأ�سواق وال�شوارع.
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وارتكزت االنتفا�ضة على عدة ركائز �سيا�سية ،واقت�صادية ،واجتماعية،
وثقافية ت�ستند �إىل جتاوب وفعالية ومبادرة اجلماهري الفل�سطينية ،ك�أ�سا�س
لكل �إجنازاتها .وقامت على قاعدة التنظيم االجتماعي الفل�سطيني امل�ستقل؛
تفتح الأ�سواق متى يقرر الفل�سطينيون ،ولي�س متى يقرر جي�ش االحتالل،
تغلق الطرق متى �أرادت قيادة االنتفا�ضة وجماهريها ،يذهب العمال للعمل
وفقا ً لقرار االنتفا�ضة ،و�صوالً �إىل االمتناع عن دفع ال�رضائب و�أ�شكال من
الع�صيان املدين ال�شامل.10
�أ�سهمت هذه االنتفا�ضة يف �إعادة الق�ضية الفل�سطينية �إىل الأجندة العاملية،
و�أعادت خيار املقاومة امل�سلحة �إىل �صدارة احللول املطروحة حلل الق�ضية
الفل�سطينية .وا�ستمرت االنتفا�ضة حتى توقيع اتفاقيات �أو�سلو �سنة .1993
ومتيزت هذه االنتفا�ضة ب�أنها �أعادت زمام مبادرة العمل املقاوم للداخل
الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،و�أنها �شملت كافة قطاعات ال�شعب
الفل�سطيني ،ومب�شاركة التيار الإ�سالمي بقوة وفاعلية.11
�أدى قيام �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي يف  1996/9/24بافتتاح نفق
�أ�سفل امل�سجد الأق�صى املبارك� ،إىل اندالع مواجهات بني الفل�سطينيني ،الذين
هبوا للدفاع عن امل�سجد الأق�صى ،مما �أ�سفر عن ا�ست�شهاد  62فل�سطينيا ً.12
وا�ستمرت الأحداث ثالثة �أيام (� ،)1996/9/27–25شهدت خاللها انتفا�ضة
�شملت معظم املدن والقرى الفل�سطينية .و�شهدت هبة نفق الأق�صى تدخل
ال�رشطة الفل�سطينية للدفاع عن املتظاهرين الفل�سطينيني ،حيث قامت ب�إطالق
النار على اجلي�ش الإ�رسائيلي ،وذلك للمرة الأوىل منذ تنفيذ اتفاق �أو�سلو.13
وقال قائد ا لأركان يف اجلي�ش ا لإ�رسائيلي �أمنون �شاحاك
 Amnon Lipkin–Shahakيف مقابلة مع �صحيفة معاريف ،Maariv
تعقيبا ً على ردة فعل الفل�سطينيني على افتتاح النفق �أ�سفل امل�سجد الأق�صى:
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“�إن املظاهرات كانت منظمة ومربجمة وقد �أدت �إىل حالة التدهور ،الأمر
الذي ي�ضع عالقتنا مع الفل�سطينيني يف و�ضع جديد ،ويحتم علينا �أن نتوقف
ونفكر كيف �سنوا�صل الطريق ،واملطلوب الآن حماولة التوا�صل مع القيادة
الفل�سطينية من �أجل التو�صل �إىل الهدوء” .و�أ�ضاف �شاحاك“ :من الوا�ضح
�أن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية يا�رس عرفات وقادة ال�سلطة فقدوا ال�سيطرة
على الأمور وال نت�صور �أنهم �أرادوا �أن تتطور الأمور �إىل حد �إطالق النار”،
وهدد �شاحاك ب�أن اجلي�ش الإ�رسائيلي �سيدخل �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية
امل�صنفة �أ �إذا اقت�ضى ذلك لوقف امل�شكلة.14
وكردة فعل على هبة نفق الأق�صى ،تعالت الأ�صوات لدى حركات املقاومة
الفل�سطينية مطالبة ال�سلطة الفل�سطينية والرئي�س عرفات ب�إنهاء م�سار
املفاو�ضات ،والعودة �إىل �سبيل املقاومة امل�سلحة ،و�إ�شعال انتفا�ضة جديدة.15
وكان الندالع انتفا�ضة الأق�صى ،يف �أيلول� /سبتمرب  ،2000الأثر البارز يف
امل�سار الفل�سطيني ،حيث وجهت �رضبة قا�سية مل�رشوع الت�سوية ال�سلمية،
ومتيزت بامل�شاركة ال�شعبية الوا�سعة يف كل �أرجاء فل�سطني املحتلة ،ومب�شاركة
كافة التيارات الفل�سطينية .وقد ثبت ال�شعب الفل�سطيني ثباتا ً بطوليا ً طوال
االنتفا�ضة.16
جاءت انتفا�ضة الأق�صى بعد حالة الي�أ�س والإحباط التي عمت ال�شارع
الفل�سطيني من املفاو�ضات ،التي مل حتقق له حلم الدولة ،وا�ستعادة الأرا�ضي
املحتلة ،وعودة الالجئني .وكانت زيارة �أرئيل �شارون ،Ariel Sharon
رئي�س حزب الليكود  ،Likudاال�ستفزازية �إىل امل�سجد الأق�صى يف 2000/9/28
هي ال�رشارة التي فجرت االنتفا�ضة ،والتي جاءت بدعم وا�ضح من رئي�س
احلكومة الإ�رسائيلية �إيهود باراك  Ehud Barakللزيارة ,حيث زوده بـ 600
جندي ملرافقته ،وا�ستنفر � 3آالف جندي و�رشطي يف القد�س و�أحيائها.17
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ومل ت�ستطع ال�سلطة مقاومة �أو تعطيل تيار االنتفا�ضة اجلارف ،فحاولت
التعامل معه واال�ستفادة منه �سيا�سيا ً لتحقيق مكا�سب تفاو�ضية .غري �أن
يا�رس عرفات ،رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،انحاز �إىل االنتفا�ضة ،وبدا م�ساندا ً
لها ،بالرغم من ت�رصيحاته املتكررة ب�إدانة عمليات املقاومة التي ت�ستهدف
املدنيني من كال اجلانبني الفل�سطيني والإ�رسائيلي.18
لقد �أحدثت هذه االنتفا�ضة هزة عميقة يف الكيان الإ�رسائيلي ،و�أ�صابته يف
�صميم القاعدتني اللتني بنى عليهما احتالله لفل�سطني ،وهما الأمن واالزدهار
االقت�صادي ،حيث عانى االحتالل الإ�رسائيلي من تدهور و�ضعه االقت�صادي،
و�أخذ ع�رشات الآالف من اليهود يغادرون الأرا�ضي املحتلة.19
كما �أف�ضت انتفا�ضة الأق�صى �إىل و�ضع جديد فيما يتعلق بالتزامات
ال�سلطة الفل�سطينية جتاه االحتالل الإ�رسائيلي ،والقا�ضية مبنع عمليات
املقاومة ،وجمع �أ�سلحتها ،واعتقال �أع�ضاء الف�صائل املقاومة� .إذ �أوقفت
ال�سلطة معظم عمليات االعتقال على خلفية �سيا�سية ،و ّ
مت الإفراج عن معظم
املعتقلني ال�سيا�سيني.20
وقد بد�أ خيار املقاومة ال�شعبية ي�ستعيد �شيئا ً من زخمه النظري ،يف
ال�سنوات الأخرية (  ،)2014–2005يف ظ ّل تعطل املقاومة امل�سلحة يف
ال�ضفة الغربية ،وحالة التهدئة ال�سائدة ن�سبيا ً يف قطاع غزة ،مما جعل املقاومة
ال�شعبية القا�سم امل�شرتك واحلل التوافقي املتاح ،يف هذه املرحلة احل�سا�سة من
عمر الفل�سطينيني.21
دعمت احلكومة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية املقاومة ال�شعبية
ال�سلمية ،ودعت �إىل تفعيلها� ،إثر ان�سداد الأفق التفاو�ضي ،وانعدام
فر�ص الت�سوية ال�سلمية للق�ضية الفل�سطينية جراء ال�سيا�سات الإ�رسائيلية
املت�شددة التي تبنتها احلكومة الإ�رسائيلية برئا�سة بنيامني نتنياهو
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 .Benjamin Netanyahuوكان الرئي�س حممود عبا�س الأكرث تبنيا ً وتنظريا ً
للفكرة انطالقا ً من االعتبارات التالية:22
• ممار�سة ال�ضغط على االحتالل ،عرب �إعادة تفعيل العن�رص ال�شعبي الذي
ي�شكل عامل �إزعاج كبري ل�سيا�سة وخمططات االحتالل.
• التغطية على ف�شل امل�رشوع التفاو�ضي ،عرب الإيحاء بفتح اخليارات
الوطنية الكفاحية ،التي يتم اختزالها يف املقاومة ال�شعبية ال�سلمية املجردة.
• حماولة حتريك املياه الدولية الراكدة ،بهدف �إعادة العمل على امل�سار
الفل�سطيني  -الإ�رسائيلي والتدخل لتليني املواقف الإ�رسائيلية املت�شددة.
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�أو ًال :خلفيات و�أ�شكال املقاومة ال�شعبية
 .1خلفيات املقاومة ال�شعبية:
خا�ض ال�شعب الفل�سطيني منذ بداية م�رشوع اال�ستيطان اليهودي املنظم
يف فل�سطني يف �أواخر القرن الـ  19كافة �أ�شكال الن�ضال ،من احلرب على
الأر�ض� ،إىل املقاومة املدنية والع�صيان� ،إىل الكفاح امل�سلح� ،إىل انتفا�ضة �أوىل
وثانية .و ُولد كل �شكل من هذه الأ�شكال يف �سياق تاريخي وجغرايف و�سيا�سي
معني ،واالنتقال من �شكل �إىل �شكل ،كان نتيجة عوامل داخلية ذاتية ،و�أي�ضا ً
خارجية �إقليمية.23
وعلى الرغم من الف�شل الذي �شهده امل�سار التفاو�ضي ،وتبدد الأمل نحو
قيام دولة فل�سطينية بعد �سنوات قليلة من توقيع اتفاق �أو�سلو  ،1993وجتلّى
تغي جوهري
ذلك من خالل انتفا�ضة الأق�صى �سنة  ،2000مل يطر�أ �أي ّ
على موقف قيادة ال�سلطة الفل�سطينية الذي ي�ؤكد على �أن طريق املفاو�ضات
هو اخليار الأوحد حلل الق�ضية الفل�سطينية .بنا ًء على ذلك مل تت�أثر عمليات
التن�سيق الأمني يف ال�ضفة الغربية بني الأجهزة الأمنية التابعة لل�سلطة
والأجهزة الأمنية التابعة لالحتالل الإ�رسائيلي؛ مما انعك�س �سلبا ً على �أداء
املقاومة امل�سلحة يف ال�ضفة الغربية ،خ�صو�صا ً بعد توايل احلمالت الأمنية
واالعتقاالت التي مار�ستها �أجهزة ال�سلطة جتاه الف�صائل الفل�سطينية امل�سلحة
هناك.
نتيجة لذلك تراجع �أداء املقاومة امل�سلحة يف ال�ضفة الغربية ب�شكل كبري؛
وبرزت من جديد الأن�شطة ال�شعبية ال�سلمية املقاومة والتي حاولت قيادة
ال�سلطة توجيهها ،دون دعمها ب�شكل حقيقي ،من �أجل اال�ستفادة منها يف
امل�سار التفاو�ضي� .أما يف قطاع غزة فا�ستمرت الف�صائل الفل�سطينية يف
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ممار�سة املقاومة امل�سلحة ،خ�صو�صا ً بعد فوز حركة حما�س باالنتخابات
الت�رشيعية يف  ،2006/1/25و�سيطرة احلركة على القطاع يف منت�صف حزيران/
يونيو .2007
ومع ت�صاعد �إجراءات االحتالل يف ال�ضفة الغربية من خالل م�صادرة
الأرا�ضي وبناء اجلدار العازل ،واحلواجز الع�سكرية ،وعمليات التهويد
املربجمة ،والتهجري ،وتدمري املنازل ,و�إتالف املزروعات وقطع الأ�شجار،
ظهرت و�سائل و�أ�شكال عدة غري م�سلحة ملواجهة هذه الإجراءات؛ وهو
ما ُيطلق عليه “املقاومة ال�سلمية” �أو “املقاومة ال�شعبية” ،كاالعت�صامات
وامل�سريات �ض ّد اجلدار واال�ستيطان ،وبناء القرى النموذجية ومقاطعة
الب�ضائع الإ�رسائيلية.24
على الرغم من اتخاذ انتفا�ضة الأق�صى طابعا ً ع�سكريا ً بعد �أ�شهر من
انطالقها ،نتيجة للقوة الع�سكرية املفرطة التي ا�ستخدمها اجلي�ش الإ�رسائيلي
يف مواجهتها ،عادت املقاومة ال�شعبية ال�سلمية لتربز من جديد ،خ�صو�صا ً بعد
توقف �أعمال املقاومة امل�سلحة ب�شكل كبري ،نتيجة حلملة “ال�سور الواقي”
التي بد�أتها حكومة �أرئيل �شارون يف  2002/3/29و�أنهتها يف  2002/4/21بعد
احتالل معظم �أرا�ضي ال�ضفة الغربية .وقد انطلقت املقاومة ال�شعبية على
�شكل م�سريات �شعبية بداي ًة من قرية ُبد ُر�س غربي رام اهلل يف �سنة  ،2003من
َث ّم انتقلت �إىل قرى �أُخرى.25
وخالل  11عاما ً �أبدع الفل�سطينيون �أ�ساليب جديد ًة من املقاومة ،فقد بد�أت
القرى تخرج يف م�سريات �أ�سبوعية كل يوم جمعة ملقاومة اجلدار واال�ستيطان،
كما حدث يف بلعني ،و�أحيانا ً يومية كما حدث يف ُبد ُر�س .وحتققت من خالل هذا
احلراك اجنازات حمدودة مل ُتن ِه االحتالل� ،إال �أنها رمبا منعت م�صادرة بع�ض
الأرا�ضي ،وقد توقفت بع�ض تلك التحركات ،بينما ا�ستمر البع�ض الآخر .ويف
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الوقت نف�سه ،مل تنح�رص املقاومة ال�شعبية يف قرى ال�ضفة الغربية ،26ففي
غزة قام نا�شطون بتنظيم تظاهرات �شعبية يف حماولة للو�صول �إىل حاجز
معرب بيت حانون (�إيريز  ،)Erezوكذلك يف مناطق �أُخرى على طول ما ت�سميه
“�إ�رسائيل” “املنطقة العازلة” والتي ُينع الفل�سطينيون من االقرتاب منها.27
و�سوف نتطرق فيما يلي لأ�شكال املقاومة ال�شعبية يف ال�ضفة الغربية مبا فيها
القد�س وقطاع غزة.

� .2أ�شكال املقاومة ال�شعبية:
�أ .ال�ضفة الغربية:
قرية ُبد ُر�س :بد�أت املقاومة ال�شعبية يف قرية ُبد ُر�س يف  ،2003/11/9حيث
ّ
مت ت�شكيل �أول جلنة �شعبية ت�ضم كافة الأطياف �سوا ًء كانت �أحزابا ً �سيا�سية،
�أم اجتماعية� ،أم عائلية .وخرجت �أول مظاهرة �ض ّد بناء اجلدار ،وكان عدد
امل�شاركني فيها .28110
قرية بلعني :بد�أت املقاومة ال�شعبية �ض ّد اجلدار واال�ستيطان يف قرية
بلعني يف �شباط /فرباير  ،2005وقد اقت�رصت امل�سرية على العن�رص الن�سائي
لتو�صل ر�سالة للجنود الإ�رسائيليني مفادها �أن عملية االحتجاج �سلمية وال
تهدف للعنف.29
ويف  ،2005/5/4ابتكرت املقاومة ال�شعبية �شكالً جديدا ً حيث ربط �أهايل
القرية �أنف�سهم بالأ�شجار املعر�ضة لالقتالع ،ردا ً على توزيع اجلي�ش
الإ�رسائيلي �إخطارات بالتجريف ،واقتالع �أ�شجار الزيتون ،ال�ستكمال �أعمال
�إقامة اجلدار العن�رصي التو�سعي .30كما ا�ستخدم الفل�سطينيون و�سائل
�أخرى مثل رفع �أعالم دول فاعلة يف احللبة الدولية من قبل متظاهرين �أغلقوا
�أفواههم ب�أ�رشطة ال�صقة تعبريا ً عن ال�صمت الدويل .كما ابتكر املتظاهرون
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�أ�سلوب اجلدار احلديدي الذي مير فوق جثث الفل�سطينيني ،وذلك بو�ضع
جم�سم اجلدار فوق �أعناق امل�شاركني.31
واعرتا�ضا ً على امل�ستعمرات ،حمل الأهايل يف �إحدى امل�سريات خم�سة
جم�سمات مل�ستعمرات �إ�رسائيلية مقامة على �أرا�ضي القرية والقرى املجاورة،
وهي م�ستعمرات :لبيد  ،Lapidوكريات �سيفر  ،Kiryat Seferوح�شمونئيم
 ،Hhmonimو�شيالت  ،Shilatوميتاتياهو  ،Mitataahoوجم�سم �ضخم
ملدينة مودعني عيليت  Modi‘in Illitاال�ستيطانية.32
قرية نعلني� :أما يف قرية نعلني فقد انطلقت املظاهرات ال�سلمية ملقاومة
اجلدار واال�ستيطان يف  ،2008/5/24حيث تظاهر �أكرث من  500فل�سطيني
و�أجنبي ون�شطاء “�سالم” �إ�رسائيليني ،احتجاجا ً على بدء اجلرافات
الإ�رسائيلية العمل لإقامة اجلدار على �أرا�ضي القرية ،وم�صادرة نحو
 2,600دومن جديد من �أرا�ضيها.33
و ُعرفت حركة املظاهرات يف القرية بحيويتها ،و ا�ستطاع �أهايل نعلني ومن
خالل احتجاجاتهم ت�أخري بناء اجلدار ،ومنع حترك الآليات الثقيلة العاملة يف
بناء اجلدار .وقد �أعادوا قذف قنابل الغاز على الرافعات واجلرافات ،وعندما
كان اجلدار يف القرية يف البداية ،عبارة عن �سياج و�أ�سالك �شائكة وجم�سات
�إلكرتونية عالية الدقة ،قام املتظاهرون بقطعه با�ستمرار وتدمري املج�سات
الإلكرتونية ،مما جعل جنود االحتالل يبنون جدارا ً �إ�سمنتيا ً بطول ثالثة
�أمتار لتفادي ما يفعله املتظاهرون ،ولكن جدار الإ�سمنت مل مينعهم من هدم
مقاطع منه لعدة مرات.34
قرية املع�رصة :جتري يف قرية املع�رصة منذ ت�رشين الثاين /نوفمرب
 2006وحتى كتابة التقرير مظاهرات �أ�سبوعية احتجاجا ً على م�صادرة �آالف
الدومنات من الأرا�ضي الزراعية التابعة ل�سكان القرية والقرى املجاورة؛
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�أم �سلمونة ،ووادي الني�ص ،وجورة ال�شمعة ،لغر�ض بناء اجلدار الفا�صل
بالقرب من م�ستعمرة �إفراتا .35Ephrata
وتتّ�سم املظاهرات يف املع�رصة بالهدوء .وتعمد قوات الأمن الإ�رسائيلية �إىل
�س ّد طريق التظاهرات يف داخل القرية ،فتتفرق بعد وقت ق�صري.
قرية بيت �أ ّمر :ويف قرية بيت �أُ ّمر جتري مظاهرات ثابتة منذ �آذار/

مار�س  ،2009حيث يكاد عدد قوات الأمن الإ�رسائيلية يف هذه املظاهرات �أن
يت�ساوى مع عدد املتظاهرين ،و ُتف ّرق من خالل اللجوء �إىل القوة املفرطة .36

قرية النبي �صالح :بد �أت املظاهرات يف قرية النبي �صالح يف
كانون ا لأول  /دي�سمرب  ،2009احتجاجا ً على �سيطرة م�ستوطنني من
م�ستعمرة حلَمي�ش  ،Hallamishعلى “عني القو�س” وعلى �أرا�ض ٍ �إ�ضافية
تابعة ل�سكان القرية .وم�سريات هذه القرية ت�صنف يف �إطار الالعنف ،وذلك
لالحتجاج على �سلب الأرا�ضي.37
قرية كفر قدوم :يف �سنة  2003جرى تو�سيع م�ستعمرة كدوميم
 Kedumimالتي �أقيمت �إىل جوار قرية كفر قدوم ،و�أ�ضيف �إليها حي �شمايل.
ويف �أعقاب تو�سيع امل�ستعمرة ،منع اجلي�ش و�صول ال�سكان �إىل ال�شارع
الرئي�سي الذي يربط بني القرية ومدينة نابل�س ،والذي مير بني امل�ستعمرة
وبني احلي اجلديد .وي�ضطر ال�سكان لل�سفر جراء ذلك عرب �شارع التفايف مما
يطيل مدة ال�سفر �إىل نابل�س .38
ونتيجة لهذه املعاناة بد�أ �سكان القرية منذ متوز /يوليو  2011بالتظاهر
�أ�سبوعيا ً منطلقني من �أحد م�ساجد القرية ،مطالبني بفتح ال�شارع ،وتتجه
هذه امل�سريات يف الغالب جتاه منطقة الإغالق التي ُ
�ضبت على ال�شارع
و ُتلقى اخلطابات عندها ،وتنتهي امل�سريات �أحيانا ً مبواجهات مع اجلي�ش
الإ�رسائيلي.39
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ب .القد�س:
ُيع ّد اال�ستيطان الإ�رسائيلي ،والتهويد امل�ستمر ،واجلدار العازل الذي
يخنق الأهايل يف مدينة القد�س املحتلة ،امل�سبب الرئي�سي النطالق العديد من
الفعاليات ال�شعبية ملقاومة االحتالل .40وتتخذ املقاومة ال�شعبية لال�ستيطان
واجلدار يف القد�س �أ�شكاالً متعددة نذكر منها:
االحتجاجات وامل�سريات :يحتل اال�ستيطان واجلدار املو�ضوع الأهم
لالحتجاجات وامل�سريات التي يقوم بها الأهايل يف مدينة القد�س .وتنطلق
التظاهرات وامل�سريات يف بلدة �سلوان يف القد�س ب�شكل م�ستمر ،وذلك على
خلفية ممار�سات امل�ستوطنني اليهود العدوانية ،وا�ستمرار التهديد بهدم
منازل الفل�سطينيني بعد اقتحامات متكررة له�ؤالء امل�ستوطنني .وتع ّد املظاهرة
حي ال�شيخ جراح يف �رشقي القد�س ،من �أكرث
الأ�سبوعية التي يقوم بها �أهايل ّ
الأدلة على جتلي املقاومة ال�شعبية يف املدينة� ،ض ّد اال�ستيطان واال�ستيالء على
منازل الفل�سطينيني.41
االعت�صامات :تع ّد االعت�صامات �أحد �أ�شكال املقاومة ال�شعبية التي
مار�سها ،وما يزال ميار�سها �أهايل مدينة القد�س ،ليجربوا االحتالل على وقف
ممار�ساته العن�رصية ،كموا�صلة اال�ستيطان التو�سعي ،وبناء جدار الف�صل
العن�رصي ،وقد جنحت هذه االعت�صامات �إىل ح ّد ما يف زيادة حجم ال�صمود
لدى الأهايل.
يف � 2008/8/1أ ّمت وفود متثل الفعاليات الوطنية ،خيمة االعت�صام التي
�أقيمت على �أر�ض بيت حنينا القدمية �شمال مدينة القد�س ،للت�ضامن مع
�أ�صحاب الأرا�ضي امله ّددة بالتجريف واقتالع الأ�شجار .ويف 2009/2/25
حيي الب�ستان ووادي حلوة ببلدة �سلوان،
ق�صد خيمتي االعت�صام يف
ْ
�إىل اجلنوب من امل�سجد الأق�صى ،العديد من الوفود الر�سمية وال�شعبية
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وال�شخ�صيات االعتبارية ،ووفود �أوروبية ،للت�ضامن مع ال�سكان �ض ّد هدم
منازلهم ،ل�صالح خمططات تهويدية خطرية يف املنطقة.42
و�شملت حمالت الت�ضامن زيارة خيمة “�أم كامل” يف حي ال�شيخ جراح،
والتي ّ
مت طردها من بيتها يف احلي بالقوة ل�صالح جماعات يهودية متطرفة،
ف�ضالً عن هدم خيمتها التي ُتقيم فيها� ،سبع مرات ،لِ َا باتت متثله اخليمة من
حالة رمزية ل�صمود املواطنني املقد�سيني يف مدينتهم .ويف � 2010/7/26شهدت
اخليمة التي �أقامتها اللجنة الوطنية ملقاومة الإبعاد يف القد�س مبقر اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر يف القد�س املحتلة ،والتي يعت�صم فيها نواب القد�س
ووزيرها الأ�سبق خالد �أبو عرفة م�شاركة املزيد من الوفود الت�ضامنية املحلية
والأجنبية احتجاجا ً على قرارات االحتالل ب�إبعادهم عن مدينتهم القد�س.43
هدم اجلدار :متكن عدد من ن�شطاء املقاومة ال�شعبية من تدمري �أو ثقب
�أجزاء من اجلدار العازل يف منطقة القد�س املحتلة .ففي  ،2013/7/8ا�ستطاع
الفل�سطينيون �إحداث ثغرتني يف مقطع من اجلدار العازل يف بلدة العيزرية
�رشق القد�س ،وذلك تزامنا مع الذكرى التا�سعة لقرار حمكمة الهاي الدولية،
الذي �أو�صى بعدم �رشعية بناء اجلدار ،44كما قام �شبان فل�سطينيون يف
 ،2013/10/21بهدم مقطع من جدار ال�ضم والتو�سع العن�رصي يف منطقة
ت�سمى مفرتق ر�أ�س قب�سة تابعة للعيزرية.45
وق�ص �أ�سيجة
ويف  ،2013/11/14متكن �شبان فل�سطينيون من هدم مقاطع
ّ
من اجلدار العن�رصي بالقرب من بلدة بري نباال �شمال غرب القد�س املحتلة.46
�أما يف بلدة �أبو دي�س �رشق القد�س ،فد متكن عدد من ال�شبان يف ،2013/12/19
من �إحداث فتحة يف جدار الف�صل العن�رصي املقام قبالة احلرم الرئي�سي
جلامعة القد�س.47
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ج .قطاع غزة:
من املمكن القول �إن مفهوم “املقاومة ال�شعبية” يتمثل ب�صورة �أ�شمل
و�أو�ضح يف ال�ضفة الغربية �أكرث منه يف قطاع غزة؛ وذلك يرجع �إىل وجود
احتكاك مبا�رش مع االحتالل الإ�رسائيلي ،و�إىل منع الأجهزة الأمنية الفل�سطينية
من العمل املقاوم امل�سلح ومطاردتها له.
ومتا�شيا ً مع مفهوم “املقاومة ال�شاملة” ،برزت بع�ض �أ�شكال املقاومة
ال�شعبية يف قطاع غزة ،تنا�سبت مع طبيعة املوقع اجلغرايف واجليو�-سيا�سي
للقطاع بالن�سبة للكيان الإ�رسائيلي ،خ�صو�صا ً بعد �إخالء االحتالل الإ�رسائيلي
م�ستوطنات قطاع غزة يف �سنة 2005؛ مما �أدى �إىل ح�رص االحتكاك املبا�رش
ل�سكان القطاع مع الكيان الإ�رسائيلي يف منطقة ال�رشيط احلدودي ويف املنطقة
البحرية قبالة القطاع.
ففي �رشق بلدة جباليا �شمال قطاع غزة ،حيث ما ي�سمى “املنطقة العازلة”

التي يفر�ضها اجلي�ش الإ�رسائيلي على طول احلدود ال�رشقية وال�شمالية
للقطاع ،والتي تقتطع من امل�ساحة اجلغرافية للقطاع ،يتوجه املئات من
الن�شطاء الفل�سطينيني م�ساء كل يوم جمعة �إىل هناك الخرتاق هذه املنطقة.
فيحمل النا�شطون العلم الفل�سطيني ،و�أ�شتال الزيتون ،وع�رشات الالفتات
الراف�ضة لإقامة املنطقة الأمنية العازلة واحل�صار ،يف م�شه ٍد يحاكي املقاومة
ال�شعبية يف قرية بلعني بال�ضفة الغربية ،املناوئة لال�ستيطان الإ�رسائيلي .غري
�أن اكتمال ال�صورة ،وجناح �أهدافها يحتاج �إىل مزيد من التنظيم.48
وعلى احلدود اجلنوبية الغربية لقطاع غزة مع الأرا�ضي امل�رصية،
وبعد �سيطرة حركة حما�س على القطاع يف حزيران /يونيو  ،2007رف�ضت
ال�سلطات امل�رصية العمل باتفاق املعابر و�أغلقت ر�سميا ً معرب رفح الربي؛ مما
�أدى �إىل زيادة معاناة القطاع جراء احل�صار الإ�رسائيلي .وقد قام م�سلحون
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فل�سطينيون يف حماولة لتخفيف احل�صار ،بتدمري �أجزاء من ال�سياج واجلدار
الإ�سمنتي احلدوديني مع م�رص يف 2008/1/23؛ فتدفق الآالف من �أهايل
القطاع على الأرا�ضي امل�رصية ،وا�ستطاعوا من خالل ذلك ك�رس احل�صار ملدة
حمدودة ،قبل �أن ُيعاد بناء املقاطع التي ُه ّدمت من اجلدار .وت�ضاربت الأرقام
حول عدد الذين عربوا ،ففي حني قالت الأمم املتحدة �أن � 350ألف فل�سطيني
على الأقل عربوا من القطاع �إىل م�رص ،قدر الفل�سطينيون العدد برقم بلغ نحو
ن�صف مليون �شخ�ص ،فيما �أ�شارت تقديرات م�س�ؤولني حمليني م�رصيني
�إىل �أن العدد بلغ � 100ألف فل�سطيني .وتوجه ه�ؤالء اىل مدن رفح والعري�ش
وال�شيخ زويد يف �شمال �سيناء ،ل�رشاء مواد غذائية ومتوينية كادت �أن تنفذ
ب�سبب احل�صار الذي يفر�ضه االحتالل على قطاع غزة.49
ويف حتد ٍلك�رس احل�صار البحري الإ�رسائيلي امل�رضوب على قطاع غزة،
جنح نا�شطون فل�سطينيون ومت�ضامنون �أجانب يف ك�رسه لفرتة ق�صرية،
باجتيازهم حدود ال�ستة �أميال البحرية التي تفر�ضها �سلطات االحتالل،
ومتنع �صيادي ا لأ�سماك من جتاوزها .وقد �أعلن ائتالف �شباب
االنتفا�ضة  -فل�سطني �أن قافلة ال�صمود والعدالة التي �أطلقها يف 2013/12/2
متكنت بالفعل من ك�رس احل�صار البحري املفرو�ض على قطاع غزة عرب
الو�صول مل�سافة �ستة �أميال داخل عر�ض بحر غزة ،بالرغم من التهديدات
الإ�رسائيلية مبواجهتها ومنعها حال جتاوزها حاجز ال�ستة �أميال بحري.50
و�أعلن االئتالف يف بيان له ب�أن مت�ضامنني و�صحفيني �أجانب من ال�سويد
والواليات املتحدة واليابان �شاركوا يف القافلة .وذكر �أن  20قاربا ً يحمل قرابة
� 200صحفي ومت�ضامن ونا�شط جابوا عر�ض بحر غزة ،و�ألقى امل�شاركون يف
الفعالية زجاجات حتمل ر�سائل للمجتمع الدويل باللغتني العربية والإجنليزية
كر�سالة رمزية للمجتمع الدويل.51
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 .3تطور املقاومة ال�شعبية من حيث الأ�سلوب والأداء:
مع ا�ستمرار امل�سريات الأ�سبوعية �ض ّد اجلدار واال�ستيطان يف ال�ضفة
وقطاع غزة ،تطور �أداء املقاومة ال�شعبية من حيث ال�شكل والأ�سلوب والأداء،
و�أ�صبحت هذه املقاومة �أكرث ت�أثريا ً وفعالية وح�ضوراً ،ومن �أهم �أ�شكال هذا
التطور:
�أ.م�ؤمتر بلعني الدويل للمقاومة ال�شعبية:
ي ُعقد هذا امل�ؤمتر �سنويا ً يف قرية بلعني ،وقد انطلقت فعاليات امل�ؤمتر الأول
حتت م�س ّمى امل�ؤمتر العاملي للن�ضال ال�شعبي �ض ّد اجلدار واالحتالل يف بلعني،
يف  ،2006/2/20الذي ّ
نظمته اللجنة ال�شعبية ملقاومة اجلدار يف قرية بلعني،
بالتعاون مع جمل�س قرية بلعني وحركات ت�ضامن دولية و�إ�رسائيلية ،ملنا�سبة
الذكرى ال�سنوية الأوىل لبدء معركة قرية بلعني �ض ّد اجلدار العن�رصي،
مب�شاركة قرابة �ألف فل�سطيني ومت�ضامن دويل و�إ�رسائيلي ،و�شخ�صيات
ر�سيمة فل�سطينية.52
و�أو�صى امل�شاركون يف فعاليات امل�ؤمتر الأول ،ببناء حركة كفاحية �إن�سانية
تنا�ضل من �أجل احلرية وال�سالم لل�شعب الفل�سطيني وال�شعوب الأخرى
الواقعة حتت وط�أة االحتالل .ودعوا �إىل حترك دبلوما�سي عربي و�أوروبي
�رسيع من �أجل جعل مقاومة اجلدار واالحتالل عرفا ً �إن�سانيا ً وا�ضحاً ،وذلك
من خالل ال�ضغط على “�إ�رسائيل” لتنفيذ قرارات حمكمة العدل الدولية ،والتي
�أكدت رف�ضها بناء جدار الف�صل العن�رصي وعدم �رشعيته.53
ومنذ  2006/2/20وحتى ّ 2013/10/2
مت �إقامة هذا امل�ؤمتر ثمانية مرات،
وقد �أكدت جميع هذه امل�ؤمترات على دعم ال�شعب الفل�سطيني يف مقاومة
االحتالل الإ�رسائيلي واجلدار العازل .وقد �أو�صى امل�ؤمتر الثامن ()2013
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على ا�ستعمال ا�سم “م�ؤمتر فل�سطني الدويل التا�سع للمقاومة ال�شعبية” ابتدا ًء
من امل�ؤمتر التا�سع بدالً من “م�ؤمتر بلعني الدويل للمقاومة ال�شعبية”.54
كما �أو�صى امل�ؤمتر الثامن بزيادة وتو�سيع وتطوير �أ�شكال املقاومة
ال�شعبية ذات الت�أثري واملغزى ال�سيا�سي ،واالنتقال من مرحلة االحتجاج
ملرحلة املواجهة كما جرى يف باب ال�شم�س والفعاليات الأخرى �سنة ،2012
وتوحيد اخلطاب واملفاهيم وامل�صطلحات على امل�ستوى الوطني فيما يخ�ص
�أ�شكال املقاومة ال�شعبية و�آلياتها و�أدواتها ،وبناء وتفعيل ج�سم قانوين
حلماية ن�شطاء املقاومة ال�شعبية على امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية،
ومطالبة القيادة ال�سيا�سية بوقف املفاو�ضات يف ظ ّل اال�ستيطان والتهويد
للقد�س ،واملطالبة بالإفراج عن كافة �أ�رسى احلرية والعدالة والإن�سانية،
وطالب با�ستكمال اخلطوات لالن�ضمام لباقي املنظمات الدولية وخ�صو�صا ً
حمكمة اجلنايات الدولية ،وتطوير فعل وم�شاركة الأ�صدقاء الدوليني
وانخراطهم بحملة املقاطعة ،و�سحب اال�ستثمارات للحكومة الإ�رسائيلية
والف�صل العن�رصي ،وتكري�س العالقة مع املت�ضامنني الدوليني وا�ستقطاب
املزيد من ن�شطاء احلرية.55
ب .بناء القرى يف القد�س وال�ضفة:
قرية باب ال�شم�س� :ص ّعد الفل�سطينيون من مقاومتهم ال�شعبية لال�ستيطان
الإ�رسائيلي ،من خالل �إقدامهم على �إقامة قرية فل�سطينية من اخليام على
الأرا�ضي التي �صادرتها “�إ�رسائيل” من الفل�سطينيني �رشق القد�س ،لإقامة
م�ستعمرة عليها لف�صل جنوب ال�ضفة الغربية عن �شمالها .حيث �أقام �أكرث من
مئتي فل�سطيني من كافة املناطق ،قرية فل�سطينية جديدة �أطلقوا عليها ا�سم
“باب ال�شم�س” يف  ،2013/1/11على �أرا�ضي املنطقة التي ت�سميها “�إ�رسائيل”
�إي واحد �أو � E1رشقي القد�س ،حيث ن�صبوا اخليام يف املنطقة وو�ضعوا جميع
املعدات لكي يتمكنوا من البقاء حتى تثبيت القرية .وجاء يف بيان �صدر عنهم:
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“نعلن نحن� ،أبناء فل�سطني ،من كافة �أرجائها ،عن �إقامة قرية “باب ال�شم�س”

بقرار من ال�شعب الفل�سطيني ،بال ت�صاريح االحتالل ،وبال �إذن من �أحد ،لأنها
�أر�ضنا ومن حقنا �إعمارها” .56وقد متت �إزالة القرية بناء على قرار من رئي�س
احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو يف .572013/1/14
وقال نتنياهو يف م�ستهل االجتماع الأ�سبوعي حلكومته �إن “�إ�رسائيل”

لن ت�سمح لأحد بقطع التوا�صل اجلغرايف بني القد�س وم�ستعمرة معاليه
�أدوميم  Ma‘ale Adumimمن خالل البناء يف منطقة �إي واحد .و�أ�شاد بقوات
ال�رشطة واجلي�ش الإ�رسائيليني على “العمل ال�رسيع واحلازم لإخالء التجمع
الفل�سطيني يف هذه املنطقة” .58وقد منحت املحكمة العليا الإ�رسائيلية احلكومة
الإ�رسائيلية غطاء ق�ضائيا ً لتزيل قرية باب ال�شم�س االحتجاجية ،ووافقت
املحكمة يف  ،2013/1/16على قرار الإزالة.59
قرية باب الكرامة :يف  ،2013/1/18ا�ستلهم �أهايل قرية بيت �إك�سا التي تقع
يف �شمال غرب القد�س ،جتربة قرية باب ال�شم�س ،فبنوا قرية باب الكرامة
على �أرا�ضي خربة العالونة التي كانت حمظورة عليهم منذ �سنة  .1967وبنى
�أهايل بيت �إك�سا خم�س خيام وم�سجدا ً من الطوب ،ورفعوا علما ً فل�سطينيا ً
كبرياً ،وو�ضعوا الفتة ترحيبية بزوار باب الكرامة .وقال الناطق الإعالمي
با�سم املعت�صمني يف باب الكرامة بالل غيث“ :بنينا باب الكرامة ردا ً على
م�صادرة ما تبقى من �أرا�ضي القرية وردا ً على هدم قرية باب ال�شم�س”.60
و ّ
مت �إزالة القرية يف .612013/1/21
حي املناطري :امتدادا ً لباب ال�شم�س والكرامة� ،رشع �أكرث من 200
قرية ّ

نا�شط وع�رشات املزارعني ببناء قرية جديدة حتت ا�سم “حي املناطري” على
�أرا�ضي قرية بورين جنوب نابل�س يف  .2013/2/2وقامت قوات االحتالل
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ب�إغالق املنطقة على الفور ،و�إطالق ع�رشات قنابل الغاز وال�صوت على
النا�شطني واملواطنني يف �أثناء قيامهم بن�صب اخليام ،مما �أدى �إىل �إ�صابة العديد
منهم باالختناق .وكان م�صري القرية الإزالة والتدمري.62
قرية كنعان :يف � ،2013/2/9رشع نا�شطون فل�سطينيون مب�شاركة
مت�ضامنني �أجانب يف بناء قرية كنعان على الأرا�ضي التي �صادرها االحتالل
الإ�رسائيلي يف املنطقة التي تقع بني قرية الربكة وخربة التوانة �رشقي مدينة
يطا ،وقد قامت قوات االحتالل يف اليوم نف�سه بهدم القرية وم�صادرة اخليام.63
ومنذ ذلك اليوم ا�ستطاع الفل�سطينيون �إقامة عدة قرى يف �أكرث من منطقة �ضمن
م�سمى قرية كنعان و�أعطوها رقما ت�سل�سلياً ،وذلك من �أجل مواجهة م�صادرة
الأرا�ضي واال�ستيطان الإ�رسائيلي .وحتى كتابة هذه ال�سطور ،و�صل عدد
هذه القرى التي �رشع الفل�سطينيون يف �إقامتها �إىل ع�رشة ،كان �آخرها قرية
كنعان  10التي �شيّدها ن�شطاء املقاومة ال�شعبية يف منطقة الأغوار �رشق ال�ضفة
الغربية ،وقد قام االحتالل بهدمها يف .642014/1/1
قرية �أحفاد يون�س :ويف  ،2013/3/21جنح ن�شطاء املقاومة ال�شعبية يف
حي �أحفاد يون�س فوق �أرا�ضيهم قرب بلدة العيزرية �رشق القد�س
ت�شييد ّ
املحتلة .و�أقام نحو  300نا�شط فل�سطيني و�أجنبي يتقدمهم قادة القوى
الوطنية ببناء اخليام .65ويف � 2013/3/25أزالت قوات االحتالل احلي ونقلت
جميع الن�شطاء الذين حاولوا مقاومته بالهتاف والغناء الوطني �إىل رام اهلل فيما
اعتقلت �أربعة منهم.66
قريتي عني حجلة والعودة  :1جنح ن�شطاء فل�سطينيون ومت�ضامنون
�أجانب يف �إحياء �أ�سماء قريتني فل�سطينيتني مبنطقة الأغوار من خالل �إقامتهما
من جديد ،وهما قرية العودة رمزا ً حلقّ الفل�سطينيني بالعودة لأرا�ضيهم،
وعني حجلة تلك القرية املدمرة يف الأغوار ،وذلك رف�ضا ً لال�ستيطان الإ�رسائيلي
وحفاظا ً على الأر�ض الفل�سطينية من امل�صادر والتهويد.
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وجاءت �إقامة قرية العودة قرب حاجز بي�سان بالأغوار ال�شمالية يف
 2014/2/2بعد جناح الن�شطاء الفل�سطينيني واملت�ضامنني الأجانب من �إقامة
قرية عني حجلة يف  2014/1/28يف الأغوار �ضمن حملة “ملح الأر�ض”،
ملواجهة املخططات الإ�رسائيلية لتهجري الفل�سطينيني من الأغوار ،ومت �إزالة
القريتني يف .672014/2/3
قرية العودة  :2مل يكد اجلي�ش الإ�رسائيلي ينتهي من �إخالء قرية
عني حجلة حتى قام نا�شطون ببناء قرية العودة  2يف  ،2014/2/7مكان قرية
اجلودلة يف منطقة اجلفتلك يف الأغوار .قرب ما ي�س ّمى “مقربة الأرقام” التي
تقوم “�إ�رسائيل” بدفن ال�شهداء الفل�سطينيني فيها .68ويف اليوم ذاته داهمت
قوة ع�سكرية تابعة للجي�ش الإ�رسائيلي القرية وقامت بهدمها وم�صادرة
كل ما فيها .69وكان هناك حماوالت لبناء بع�ض القرى مثل باب القمر وقرية
الأ�رسى.

ج�.إقامة الأعرا�س الرمزية:
عر�س قرية باب ال�شم�س :بعد �إزالة قرية باب ال�شم�س من قبل قوات
االحتالل كان هناك العديد من املحاوالت للعودة اىل القرية التي تكلل بع�ضها
بنجاح ومن �أبرزها العر�س الوهمي الذي نفذه عبد اهلل �أبو رحمة ،النا�شط �ض ّد
اال�ستيطان ،ومت�ضامنة �أجنبية ،وحول فكرة العر�س الوهمي ،قالت النا�شطة
ملى نزيه“ :كانت طقو�س العر�س فل�سطينية بامتياز ،وجهزنا �سيارة مميزة،
وعرو�سني وهميني ،و�سيارات تبدو وك�أنها “الفاردة” (موكب العرو�سني)،
وذلك لدخول قرية الزعيّم ومنها �إىل حيث باب ال�شم�س ،وجنحنا يف ذلك”.70
عر�س قرية حزما :يف  2011/3/9منع اجلي�ش الإ�رسائيلي زواجا ً رمزيا ً
بني عري�س فل�سطيني من ال�ضفة الغربية وعرو�س من مدينة النا�رصة داخل
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الأرا�ضي املحتلة �سنة  ،1948كان يفرت�ض �أن تقام مرا�سمه عند حاجز
�إ�رسائيلي بالقرب من قرية حزما يف ال�ضفة .و�أوقف اجلي�ش الإ�رسائيلي
بالقرب من منطقة احلاجز ع�رشات ال�شبان الذين و�صلوا وهم يحملون
العري�س على الأكتاف ،وين�شدون الأغاين الفل�سطينية التقليدية ،ومنعهم من
التقدم .وت�شكل فكرة العر�س الرمزي ،بح�سب ما قال القائمون عليها� ،إيذانا ً
ب�إطالق حملة مناه�ضة ل�سيا�سة ّ
مل ال�شمل الإ�رسائيلي التي متنع فل�سطينيي
ال�ضفة الغربية من الزواج من فل�سطينية من داخل “�إ�رسائيل” �أو العك�س.71
عر�س قرية �أحفاد يون�س :عقد �شاب وفتاه يف  ،2013/3/23قرانهما يف
�أول مرا�سم زفاف ،تتم يف حي �أحفاد يون�س التي ّ
مت ت�شييدها قبل �أربعة �أيام
فوق الأرا�ضي املهددة بامل�صادرة واال�ستيطان قرب القد�س املحتلة.72
م�سريات العودة يف الداخل وال�شتات :يف تطور ا�ستثنائي وغري م�سبوق
يف الذكرى الثالثة وال�ستني للنكبة ،فوجئت “�إ�رسائيل” ،يف ،2011/5/15
مب�سريات “يوم الزحف” التي حا�رصتها على ثالث جبهات حدودية هي
الأرا�ضي الفل�سطينية واجلوالن املحتل وجنوب لبنان ،فردت بجرائم
جماعية.73
وتركزت امل�سريات يف املدن الرئي�سة يف ال�ضفة ،و�شارك فيها مئات �آالف
املواطنني� .أما يف املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة قوات االحتالل الإ�رسائيلي،
فتحولت املواقع الع�سكرية �إىل نقاط احتكاك مع اجلي�ش �سقط فيها مئات
اجلرحى ،وكان �أعنفها على معرب قلنديا الع�سكري الفا�صل بني القد�س
و�شمال ال�ضفة .كما جرت تظاهرات مماثلة يف خميم العروب ومدينة اخلليل
ومناطق �أخرى .و�أقامت م�ؤ�س�سات طبية فل�سطينية م�ست�شفى ميدانيا ً يف
خميم قلدنيا ق ّدمت فيه العالج لأكرث من  200م�صاب ،جروح بع�ضهم �صعبة.
وقام جنود االحتالل ومعهم ع�رشات “امل�ستعربني” املتنكرين بزي مدين
باعتقال الع�رشات من املتظاهرين.74
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ويف غزة ،ا�ست�شهد �شاب فل�سطيني ،و�أ�صيب �أكرث من ت�سعني �آخرين ،من
بينهم ع�رشون طفالً ،نتيجة �إطالق قوات االحتالل املتمركزة حول احلدود
ال�شمالية وال�رشقية لقطاع غزة النار وقذائف الدبابات على م�سريات �سلمية
�إحيا ًء للذكرى الـ  63للنكبة.75
ويف داخل اخلط الأخ�رض تقام بذكرى النكبة يف كل �سنة م�سريات باجتاه
�إحدى القرى املهجرة .ويف � 2011/5/11شارك �آالف الفل�سطينيني يف م�سرية
العودة بذكرى النكبة وانطلقت امل�سرية من �أنقا�ض قرية الدامون املدمرة �إىل
قرية الروي�س يف اجلليل قرب بلدة طمرة وقرية كابول و�رشق مدينة عكا.76
يف موازاة ذلك� ،شهد يوم النكبة فتح جبهتي اجلوالن وجنوب لبنان
عندما حاول الع�رشات عبور “احلدود” .ففي مارون الرا�س يف جنوب لبنان،
قتل ع�رشة �أ�شخا�ص بر�صا�ص جنود �إ�رسائيليني عندما اقرتب ع�رشات
املتظاهرين من ال�رشيط ال�شائك و�أ�صيب � 112آخرين بجروح .ويف اجلوالن،
�أطلقت القوات الإ�رسائيلية النار على ع�رشات املتظاهرين الذين اخرتقوا
ال�سياج احلدودي ودخلوا منطقة جمدل �شم�س يف ال�شطر املحتل من اجلوالن،
ما �أدى �إىل مقتل �شخ�صني وجرح .77170
وق ّدر منظمو م�سرية العودة يف لبنان �أعداد امل�شاركني يف امل�سرية مبا يزيد
على � 45ألف م�شارك ا�ستقلّوا نحو  1,700حافلة.78
ويف  ،2011/6/6الذي وافق ذكرى النك�سة ا�ست�شهد  23الجئا ً فل�سطينيا ً يف
�سورية ،يف مدينة القنيطرة ال�سورية وموقع عني التينة بالقرب من مرتفعات
اجلوالن املحتلة ،عندما �أطلقت قوات االحتالل الإ�رسائيلي النار على الجئني
فل�سطينيني و�سوريني �أحيوا الذكرى الـ  44حلرب  ،1967وجرح 447
منهم؛  362بطلق ناري ،و 77حالة اختناق ،وت�سع �إ�صابات خمتلفة ،ومعظم
الإ�صابات جاءت من الناحية الأمامية وكانت مبا�رشة يف ال�صدر والبطن
وبع�ضها يف الأطراف ال�سفلية وجروحهم بني ال�شديدة واملتو�سطة.79
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ويف داخل �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية� ،سيطرت قوات ال�رشطة التابعة
لل�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية واحلكومة الفل�سطينية يف قطاع غزة على
نقاط التما�س مع اجلي�ش الإ�رسائيلي ،ومنعت االحتكاك بني متظاهرين
فل�سطينيني واجلي�ش على نطاق وا�سع لدى �إحياء الفل�سطينيني ذكرى
حرب  ،1967وبالرغم من ذلك تفجرت مواجهات يف ال�ضفة الغربية يف مناطق
ال ت�سيطر عليها ال�سلطة ،كان �أعنفها ما وقع عند حاجز قلنديا �شمال القد�س.
ور�شق فل�سطينيون اجلي�ش الإ�رسائيلي باحلجارة ،ور ّد اجلي�ش ب�إطالق
العيارات النارية وقنابل الغاز ،ما �أدى �إىل �إ�صابة الع�رشات بالر�صا�ص املطاطي
واالختناق .و�سمحت احلكومتان يف ال�ضفة والقطاع للف�صائل الفل�سطينية
ومتظاهرين بتنظيم م�سريات مركزية يف رام اهلل ويف غزة.80
د.حمالت مقاطعة الب�ضائع الإ�رسائيلية:
انطلقت حملة املقاطعة و�سحب اال�ستثمار والعقوبات �ض ّد “�إ�رسائيل”

)،Campaign of Boycotts, Divestment and Sanctions Against Israel (BDS
من قبل املجتمع املدين الفل�سطيني يف متوز /يوليو  ،2005بعد موافقة �أولية
لأكرث من  170منظمة فل�سطينية على هذه احلملة .وبد�أت جهود احلملة تنمو
ب�رسعة منذ  2005حتى بلغت ذروتها يف �أول م�ؤمتر لها ،عقد يف رام اهلل يف
نوفمرب /ت�رشين الثاين  .2007وكان �أبرز قطاف هذا امل�ؤمتر ،ظهور اللجنة
الوطنية الفل�سطينية ،هيئة التن�سيق الفل�سطينية حلملة املقاطعة ،يف جميع
�أنحاء العامل.81
ويف �شهر كانون الثاين /يناير  2009انطلقت احلملة ال�شعبية ملقاطعة
الب�ضائع الإ�رسائيلية ،وذلك �إبان احلرب امل�سعورة التي �شنتها دولة االحتالل
على قطاع غزة ،وقد �أراد القائمون على احلملة ،ويف مقدمتهم الإغاثة الزراعية
الفل�سطينية� ،أن يفتحوا بوابة �أخرى للن�ضال ميكن لكل فل�سطيني العبور
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منها ،لي�سهم فعليا ً يف �إحلاق ال�رضر واخل�سارة بدولة االحتالل بحرمانها من
جزء من الأموال التي ت�ستخدمها يف متويل �آلة حربها �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني.
نخ�س االحتالل”.82
ومن هنا كان �أبرز �شعار من �شعارات احلملة “بدنا
ّ
ومنذ البداية حددت احلملة ال�شعبية هدفها يف جعل املقاطعة جزءا ًمن الثقافة
الوطنية املقاومة للتعاي�ش والتطبيع مع املحتلني ،مبا ي�ؤدي �إىل تغيري �سلوك
املواطن الفل�سطيني جتاه رف�ض التعاطي مع منتجات االحتالل بيعا ً و�رشاء.
كما هدفت �إىل تعزيز االقت�صاد الفل�سطيني وت�رسيع حتريره من التبعية
القت�صاد املحتلني ،من خالل ت�أمني احلماية للمنتج الوطني ،وم�ساعدته للفوز
يف املناف�سة مع االقت�صاد الإ�رسائيلي ،وهو الأمر الذي �سي�سمح با�ستيعاب
مزيد من العمال العاطلني من العمل� ،أو العاملني يف امل�ستعمرات الإ�رسائيلية.
هـ .قرى النقب منوذجا ً لل�صمود والت�صدي ملخططات الرتحيل
والتهجري “خمطط برافر”:
قرية العراقيبُ :تع ّد قرية العراقيب الفل�سطينية التي تقع يف �شمال مدينة
بئر ال�سبع يف �صحراء النقب جنوب فل�سطني ،واحدة من  45قرية عربية يف
النقب ال تعرتف “�إ�رسائيل” بها .83ومنذ �سنة  2010بد�أت قوات االحتالل
الإ�رسائيلي بهدم هذه القرية ،مع الإبقاء على �أ�صحاب الأرا�ضي يف العراء.84
وبعد كل مرة يقوم االحتالل بهدم القرية ،يعود �أهايل القرية ليبنوها من
جديدة ،وقد و�صل عدد املرات التي هدم فيها االحتالل القرية �إىل  68مرة ،كان
�آخرها يف  ،2014/4/9وحتت �شعار “يهدمون ونبني ..هنا باقون” �أعاد �سكان
القرية بناءها من جديد.85
خمطط برافر“ :خمطط برافر  -بيجن”  Prawer–Begin Planهو
“م�رشوع قانون لتنظيم الإ�سكان البدوي يف النقب” اقرتحه الوزير ال�سابق
بيني بيجن  Benny Beginيف �أيلول� /سبتمرب  ،2011و�أقرته اللجنة الوزارية
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ل�ش�ؤون الت�رشيع يف  ،2013/5/6ويق�ضي برتحيل نحو � 70ألف عربي من
بيوتهم وقراهم يف النقب.86
ويف � ،2013/6/24صادق الكني�ست  Knessetالإ�رسائيلي بالقراءة الأوىل
على القانون بناء على تو�صية من وزير التخطيط الإ�رسائيلي �إيهود برافر
� Ehud Prafrسنة  2011لتهجري �سكان ع�رشات قرى البدو يف النقب جنوب
الأرا�ضي املحتلة ،وجتميعهم فيما ُي�س ّمى “بلديات الرتكيز” ،و ّ
مت ت�شكيل
جلنة برافر لهذا الغر�ض.87
ورف�ضا ً للمخطط قام فل�سطينيو  48بعدة �أن�شطة وفعاليات مناه�ضة
للمخطط كان �أبرزها �إطالق احلراك ال�شبابي يف داخل الأرا�ضي املحتلة �سنة
 ،1948حملة “�أيام الغ�ضب برافر لن مير .”..و�أطلق احلراك ال�شبابي م�سرية
ن�ضال جماهريي وتعبوي يف منت�صف يوليو /متوز  ،2013ع ّمت معظم املناطق
العربية يف الأرا�ضي املحتلة �سنة  .1948كما ع ّمت امل�سريات واملظاهرات
الت�ضامنية  35دولة عربية و�أجنبية طالبت ب�إ�سقاط خمطط برافر.88
ويف  2013/11/30انطلقت مظاهرات مركزية يف كل فل�سطني مناه�ضة
ملخطط برافر حتت �شعار “ 11/30يوم الغ�ضب” ،وخرج الآالف من
الفل�سطينيني يف كل من النقب “قرب املفرتق امل�ؤدي لقرية حورة” ،و�ساحة
اجلندي املجهول يف غزة ،ويف نابل�س ،واخلليل ،واجلليل ،ورام اهلل ،والقد�س
وحيفا ومعظم �أرا�ضي الـ  .48ورفع املتظاهرون ال�شعارات املناوئة للمخطط
وطالبوا ب�إ�سقاط املخطط .89ويف � ،2013/12/12أو�صى بيجن ،وهو مكلف
بتطبيق ما عرف مبخطط برافر ،رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو
ب�إنهاء النقا�ش على القانون يف الكني�ست ،وذلك بعد �أيام من تقارير حول
انق�سام االئتالف احلكومي يف “�إ�رسائيل” ب�ش�أن املخطط .وقد وافق نتنياهو
على هذا االقرتاح.90
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� .4أثر املقاومة ال�شعبية على الق�ضية الفل�سطينية:
على الرغم من الإمكانيات املحدودة التي توفرت لدى نا�شطي املقاومة
ال�شعبية� ،إال �أن هذه املقاومة حققت العديد من الإجنازات واملكا�سب يف جماالت
معينة ،وقد جتلت هذه الإجنازات فيما يلي:
�أ .اجلدار العازل وم�صادرة الأرا�ضي يف ال�ضفة:
على الرغم من موقف املحكمة العليا الإ�رسائيلية املتحيز لبناء اجلدار الأمني
يف ال�ضفة الغربية� ،إال �أن الفل�سطينيني وامل�ؤ�س�سات احلقوقية املناه�ضة للجدار
جل�أوا ال�ستخدام الأوراق القانونية ،لال�ستفادة من الهام�ش ال�ضئيل الذي
تتيحه �سلطات االحتالل ملحاولة تقدمي نف�سها للعامل ب�صورة دميوقراطية؛
ف�أقاموا التظاهرات ال�شعبية �أمام تلك املحكمة ملواجهته ،ومتكنوا نتيجة لذلك
من �إ�صدار قرارات من املحكمة العليا الإ�رسائيلية تق�ضي بتعديل م�سار اجلدار
يف موا�ضع عدة ،و�أبرز هذه التعديالت هي:
قلقيلية� :أمرت املحكمة العليا يف “�إ�رسائيل” يف  ،2005/9/15بتعديل م�سار
اجلدار العازل يف منطقة قلقيلية �شمال ال�ضفة الغربية .وجاء قرار املحكمة
بناء على طلب من قرويني فل�سطينيني يف منطقة قلقيلية؛ حيث �أمرت بهدم
ق�سم من اجلدار كان م�ساره �أدى �إىل حما�رصة فل�سطينيني يف جيب معزول،
ور�أى ق�ضاة املحكمة الت�سعة بالإجماع �أن م�سار اجلدار غري �رشعي وطلبوا
من اجلي�ش الإ�رسائيلي و�ضع تر�سيم �آخر له .وتقدمت بال�شكوى جمعية
احلقوق املدنية يف “�إ�رسائيل” ،التي ر�أت �أن تر�سيم اجلدار يف هذه املنطقة يلحق
�أ�رضارا ً يف خم�س قرى (قرية ال�ضبعة ،ووادي الر�شا ،ورا�س الطرية ،ورمادي
اجلنوبي ،وعرب �أبو فردة)وهو ي�سعى �إىل �ض ّم م�ستعمرة �ألفاي منيا�شي
� Alvai Mnyashiإىل اجلهة الإ�رسائيلية من اجلدار.91
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مقطع جيو�س  -فالمية :بعد معركة ق�ضائية خا�ضها املواطنون
الفل�سطينيون مع ال�سلطات الإ�رسائيلية املعنية ،ا�ستمرت خم�س �سنوات،
�أ�صدرت املحكمة العليا الإ�رسائيلية يف متوز /يوليو  ،2007حكما ً بتفكيك
امل�سار الأ�صلي للجدار ،والذي ميتد م�سافة  4.2كم يف عمق �أرا�ضي جيو�س -
فالمية وي�صادر  20,028دومنا ً منها؛ لي�ستوعب عملية تو�سيع م�ستعمرة
ت�سوفيم  Tzufimالتي �أقامتها “�إ�رسائيل” �أ�صالً على �أرا�ضي مواطني
القريتني .و�أمرت ببناء م�سار جديدا ً يقرتب �أكرث من اخلط الأخ�رض ،ي�صل
طوله �إىل  4.9كم ويعيد للقريتني  11,628دومنا ً من �أرا�ضيهما� ،إال �أن القرار
�أبقى مع ذلك على  16,400دومنا ً معزولة .وت�ضم الأرا�ضي املعزولة �أكرث
امل�ساحات �إنتاجا ً للفواكه واخل�رضاوات ،و�أربعة �آبار ارتوازية ،و�أغلب البيوت
البال�ستيكية الزراعية ،بالإ�ضافة �إىل جتمع بدوي.92
بلعني :يف � ،2007/9/4أ�صدرت املحكمة العليا الإ�رسائيلية قرارا ً يق�ضي
ب�إعادة ر�سم م�سار اجلدار يف قرية بلعني الواقعة �شمال غرب رام اهلل ،وذلك
ب�إزاحة م�سار اجلدار  500مرتا ً خارج املنطقة العمرانية للقرية ليقرتب من
اخلط الأخ�رض .وقد جاء هذا القرار ثمرة ل�سل�سلة االلتما�سات والدعاوى
املرفوعة من �أهايل بلعني �إىل املحاكم الإ�رسائيلية ،لتعديل م�سار اجلدار الذي
ن�ص القرار
�أحلق �أ�رضارا ً بالغة بحياة ووجود املواطنني يف هذه القرية .كما ّ
على �إزالة اجلدار املقام بطول  1.7كم على �أرا�ضي القرية ،والتي �صودر
منها �أكرث من  2,300دومن ،وعلى �إعادة  1,100دومن من تلك الأرا�ضي �إىل
�أ�صحابها .93ويف  ،2010/2/26قرر اجلي�ش الإ�رسائيلي حرف م�سار اجلدار
عن �أرا�ضي القرية ،على �أمل انتهاء التظاهرات املتوا�صلة �أُ�سبوعيا ً كل يوم
جمعة.94
ويف حزيران /يونيو  ،2011وبعد �أربعة �أعوام من قرار املحكمة ،بد�أت
“�إ�رسائيل” تعديل م�سار جزء من اجلدار و�إعادة تر�سيم امل�سار ليعطي
35

تقرير معلومات

الفل�سطينيني منفذا ً �أكرب �إىل الأرا�ضي الزراعية .وقال الكولونيل �سار ت�سور
 Saar Tzurقائد لواء ع�سكري يف املنطقة� ،إن التكلفة الإجمالية لإعادة م�سار
اجلدار ت�صل �إىل  31مليون �شيكل �إ�رسائيلي (نحو ت�سعة ماليني دوالر.(95
معاليه �أدوميم :يف �شهر �آب� /أغ�سط�س � 2008أعلن مكتب االدعاء
الإ�رسائيلي عن تعديل م�سار اجلدار يف �رشقي م�ستعمرة معاليه �أدوميم
الواقعة �إىل ال�رشق من مدينة القد�س املحتلة؛ الأمر الذي يرتتب عليه �إعادة
�أربعة �آالف دومن من �أرا�ضي الفل�سطينيني التي ابتلعها امل�سار الأ�صلي
حي ا�ستيطاين جديد ي�ستوعب  84عائلة يهودية جديدة
للجدار ،بغر�ض �إقامة ّ
يف م�ستعمرة كيدار  Kedarاملحاذية مل�ستعمرة معاليه �أدوميم .وقد جاء قرار
تعديل م�سار اجلدار نتيجة لقرار من املحكمة العليا الإ�رسائيلية ،ف�صلت فيه يف
دعوى ق�ضائية رفعها مواطنون فل�سطينيون يف قرية ال�سواحرة ال�رشقية ،بعد
ثالث �سنوات من تقدمي ال�شكوى.96
قرية بتري :يف � ،2012/1/12أمرت املحكمة العليا يف “�إ�رسائيل” اجلي�ش
الإ�رسائيلي ب�إعادة النظر يف م�سار جزء من اجلدار الفا�صل الذي كان من
املفرت�ض �أن مير عرب قرية بتري غرب بيت حلم ،جنوب ال�ضفة الغربية.
و�أمرت املحكمة العليا اجلي�ش بتقدمي خطة بديلة يف غ�ضون ت�سعني يوماً .وقد
جاء هذا القرار نتيجة الحتجاجات �سكان القرية و�سلطة الطبيعة واحلدائق
الإ�رسائيلية ب�أن م�سار اجلدار �سيخرب املدرجات الزراعية يف املنطقة ،ح�سب
ما �أعلنت منظمة �أ�صدقاء الأر�ض يف ال�رشق الأو�سط يف “�إ�رسائيل”.97
م�ستعمرتا �آدم وعوفرا � :Adam and Ofraأ�صدر قائد اجلي�ش
الإ�رسائيلي مبنطقة املركز يف  ،2013/3/10تعليماته لإزالة اجلدار املقام
بالقرب من م�ستعمرتي �آدم وعوفرا يف ال�شمال ال�رشقي من القد�س ،بعد ت�أخري
ومماطلة لثالثة �أ�شهر منذ ا�ستعداد اجلي�ش �أمام املحكمة العليا لإزالة اجلدار
حتى نهاية  ،2012كون اجلدار يحرم املواطنني الفل�سطينيني من الو�صول
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�إىل �أرا�ضيهم .وكان �أهايل قرية جبع �شمال مدينة القد�س توجهوا للمحكمة
العليا الإ�رسائيلية يف �سنة  ،2009مطالبني ب�إزالة اجلدار الذي ّ
مت بنا�ؤه حول
م�ستعمرة �آدم القريبة من القرية ،لأنه يت�سبب بحرمانهم من الو�صول �إىل
�أرا�ضيهم ،وهو ذات الأمر الذي قام به مواطنو بلدة �سلواد �رشقي مدينة
رام اهلل مطالبني املحكمة ب�إزالة اجلدار حول م�ستعمرة عوفرا ،وقدم مواطنو
القريتني هذه الدعاوى من خالل منظمة “يوجد عدالة” الإ�رسائيلية .و�أقرت
املحكمة �أن البناء غري قانوين وي�رض املواطنني ،و�أعطت اجلي�ش الإ�رسائيلي
مهلة ،بنا ًء على طلبه ،حتى نهاية �سنة  2012لإزالة اجلدارين ،وبعد ك�شف
من قبل املحكمة العليا تبني �أن اجلي�ش مل ينفذ ما تعهد به لإزالة كال اجلدارين،
وهذا ما دفع املحكمة للطلب من اجلي�ش تنفيذ تعهده ،وبعد مماطلة وت�أخري
�أ�صدر قائد اجلي�ش يف “منطقة املركز” قرارا ً ب�إزالة اجلدارين.98
بيت جاال� :أ�صدرت املحكمة الإ�رسائيلية العليا يف � ،2014/2/3أمرا ً
احرتازيا ً مينع اجلي�ش الإ�رسائيلي من موا�صلة بناء جدار الف�صل العن�رصي،
على �أرا�ضي بيت جاال يف ال�شمال الغربي من مدينة بيت حلم .وجاء القرار يف
�أثناء بحثها التما�سا ً تقدم به الفل�سطينيون ،ويحتجون فيه على خمطط اجلي�ش
لبناء اجلدار الفا�صل على �أرا�ضيهم.99
فبح�سب اخلرائط التي �أعدها اجلي�ش ،ف�إن م�سار اجلدار يف املنطقة جرى
تخطيطه يف �شكل ملتو كي ي�ضم م�ستعمرة هار جيلو  ،Har Giloويف�صل بني
ديرين تابعني للكني�سة الكاثوليكية ،بحيث ي�صبح دير الرجال غربي ال�ضفة
ّ
اخلط الأخ�رض ودير الن�ساء يف اجلانب الآخر .ويف التما�س الفل�سطينيني،
باجتاه
�أكدوا �أن م�سار اجلدار �سيم�س باخلدمات التعليمية التي متنحها الأديرة لأهايل
بيت جاال ،كما �أنه يبقي خلف اجلدار �آالف الدومنات من الأرا�ضي الزراعية
التابعة للبلدة ،وهي� ،أي�ضاً ،املنطقة الوحيدة التي ميكن للبلدة التطور من
خاللها.100
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ب .مقاومة �أهل النقب توقف خمطط برافر:
�أدى ت�صاعد وترية احلراك ال�شعبي يف الداخل الفل�سطيني وات�ساع دائرة
املقاومة املناه�ضة للتهجري والت�رشيد �إىل تراجع احلكومة الإ�رسائيلية بقيادة
نتنياهو ،عن طرح قانون برافر  -بيجن ،حيث قامت احلكومة يف ،2013/12/12
ب�إلغاء خمطط برافر قبيل الت�صويت عليه يف القراءتني الثانية والثالثة .101
واعرتف الوزير ال�سابق بيني بيجن الذي كلفته احلكومة الإ�رسائيلية
مبتابعة تطبيق قانون برافر بعدم �إمكانية تطبيق القانون ب�سبب املعار�ضة
ال�شديدة التي يبديها ال�سكان البدو جتاه القانون .وي�ؤكد من�سق احلراك
ال�شبابي يف الداخل الفل�سطيني جمد حمدان ب�أن املقاومة ال�شعبية� ،إىل
جانب احلراك ال�شبابي الذي جتند يف معركة الت�صدي ملخطط الربافر� ،أدى
�إىل االنت�صار يف املعركة �ض ّد احلكومة الإ�رسائيلية يف منعها من �إقرار هذا
القانون.102
ج .خ�سائر االحتالل الإ�رسائيلي من امل�سريات وحملة املقاطعة:
اعرتف اجلي�ش الإ�رسائيلي يف  ،2008/7/25ب�أن االحتجاجات التي نظمها
�أهايل قرية نعلني ،والتي ت�ضمنت  72م�سرية وفعالية �شعبية� ،أدت �إىل خ�سارة
�سلطات االحتالل �أكرث من مليون �شيكل (نحو � 287ألف دوالر �أمريكي)103؛
ب�سبب تخريب معدات بناء اجلدار.104
ومن جهة �أخرى ،خالفا ً للم�سريات والتظاهرات وااللتما�سات ،اعتمد
الفل�سطينيون ا�سرتاتيجية املقاطعة االقت�صادية ملنتجات امل�ستعمرات
الإ�رسائيلية .105وقالت اللجنة الوطنية ملقاطعة “�إ�رسائيل” يف رام اهلل� ،إن
احلكومة الإ�رسائيلية ا�ضطرت لالجتماع واتخاذ قرارات منها تخ�صي�ص
 100مليون �شيكل (نحو  29مليون دوالر �أمريكي )106ملقاومة حركة
وبي م�صطفى الربغوثي ،الأمني العام حلركة املبادرة الوطنية
املقاطعةّ .
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الفل�سطينية� ،أن امل�ستعمرات يف الأغوار خ�رست  %20من دخلها خالل
�شهري كانون الثاين /يناير و�شباط /فرباير �سنة  ،2014و�أن ردود الفعل
الإ�رسائيلية ت�شري �إىل �أن “�إ�رسائيل” ت�شعر بقوة حركة املقاطعة.107
وق ّدر خرباء وباحثون يف ال�ش�أن الإ�رسائيلي ،يف �شباط /فرباير ،2014
�أن تتجاوز اخل�سائر ال�سنوية لـ“�إ�رسائيل” ب�سبب املقاطعة الدولية لها
ومل�ستعمراتها� ،أكرث من ثمانية مليارات دوالر �سنوياً ،يرافقها ف�صل قرابة
ع�رشة �آالف عامل من داخل “�إ�رسائيل” وامل�ستعمرات معا ً.108
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ثاني ًا :املوقف الفل�سطيني
 .1املوقف الفل�سطيني الر�سمي:
�أ .منظمة التحرير الفل�سطينية:
ن�ص امليثاق الوطني الفل�سطيني على �أن الكفاح امل�سلح هو الطريق الوحيد
ّ
لتحرير فل�سطني ،وقد جاء يف املادة  9من امليثاق:
الكفاح امل�سلح هو الطريق الوحيد لتحرير فل�سطني ،وهو بذلك
ا�سرتاتيجية ولي�س تكتيكاً ،وي�ؤكد ال�شعب العربي الفل�سطيني
ت�صميمه املطلق وعزمه الثابت على متابعة الكفاح امل�سلح ،وال�سري
قدما ً نحو الثورة ال�شعبية امل�سلحة لتحرير وطنه والعودة �إليه وعن
حقه يف احلياة الطبيعية فيه ،وممار�سة حقّ تقرير م�صريه فيه
وال�سيادة عليه.109

غري �أن هذه املادة مل تبقَ كما هي ،فقد ّ
مت �شطب  12بندا ً من �أ�صل ،30
وتغيري جزئي يف  16بنداً؛ ففي � 1998/2/14صادق املجل�س الوطني الفل�سطيني
يف اجتماعه الذي ُعقد يف قطاع غزة ،بح�ضور الرئي�س الأمريكي بيل كلينتون
 Bill Clintonعلى �إلغاء مواد امليثاق الوطني الفل�سطيني التي ن�صت
على الق�ضاء على “دولة �إ�رسائيل” ،وتعديل بع�ضها الآخر .وكانت املادة 9
املذكورة �ضمن املواد املُلغاة من امليثاق .110وبالتايل حتولت لغة اخلطاب �إىل
املقاومة ال�شعبية ،ف�أعلن املجل�س الوطني مت�سكه بها ،داعيا ً �إىل ت�صعيدها يف
ال�ضفة الغربية �ض ّد “�إ�رسائيل” وممار�ساتها اال�ستيطانية بحقّ الأرا�ضي
الفل�سطينية .ويف � 2014/2/2أ�شاد ب�إقامة ن�شطاء يف جلان �شعبية فل�سطينية
قريتني يف منطقة الأغوار امل�ستهدفة �إ�رسائيليا ً يف �شمال ال�ضفة الغربية ،وع ّد �أن
�إن�شاء مثل هذه القرى “ي�أتي ت�أكيدا ً على احلقّ الفل�سطيني يف مقاومة االحتالل
الإ�رسائيلي” ،ودعا �إىل امل�شاركة الوا�سعة يف املقاومة ال�شعبية وتعزيزها.111
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كذلك �أعلن املجل�س املركزي الفل�سطيني مت�سكه باملقاومة ال�شعبية ،وجاء
يف اجتماع له يف رام اهلل يف “ :2011/3/18املقاومة ال�شعبية يف ك ّل املدن والقرى
واملخيمات هي طريق اخلال�ص من االحتالل واال�ستيطان ،هذه املقاومة التي
حتظى اليوم بالت�أييد الوا�سع من الر�أي العام العاملي ومن الأ�رسة الدولية”.
وحيا “اجلهود التي يبذلها املت�ضامنون الدوليون للوقوف �إىل جانب �شعبنا
من �أجل نيل حقوقه الإن�سانية والوطنية”.112
وت�ؤكد اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية على “�رضورة
موا�صلة املقاومة ال�شعبية ال�سلمية ،وتو�سيع نطاقها �ضد جرائم االحتالل
ومتاديه يف انتهاك جميع حقوق �شعبنا ،و�سعيه لإغالق الطريق �أمام ح ّل
الدولتني املتفق عليه على �أو�سع نطاق دويل”.113
�إذا ً فاملقاومة ال�شعبية تلقى رواجا ً يف م�ؤ�س�سات منظمة التحرير املختلفة،
فهي ا�سرتاتيجية تتبعها وتدعو �إليها ،وت�شدد عليها ،كخيار بعد تخليها عن
الكفاح امل�سلح.
ب .ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية:
بعد �إن�شاء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �إثر اتفاق �أو�سلو �سنة  1993تبنت
ال�سلطة النهج ال�سلمي للمقاومة من �أجل حترير فل�سطني ،ونبذت ك ّل �أنواع
العنف و“الإرهاب” ،بناء على تعهد رئي�س منظمة التحرير يا�رس عرفات
بوقف “الإرهاب” ،يعني الكفاح امل�سلح واالنتفا�ضة ا�ستطراداً ،من دون �أن
يح�صل على التزام من �إ�سحق رابني ب�إنهاء االحتالل.114
وبعد وفاة عرفات �أعلن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س موقفه
اال�سرتاتيجي الذي يرف�ض فيه املقاومة امل�سلحة ،ويرى �أن االنتفا�ضة �أ ّدت
�إىل �رضر بالغ بال�شعب الفل�سطيني وق�ضيته ،وهو �شديد الت�صميم على خيار
املفاو�ضات واملفاو�ضات فقط .115باملقابل �أعلن مت�سكه باملقاومة ال�شعبية،
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قائالً“ :نحن م�ؤمنون بها وبحقنا ب�أن منار�سها” .116ويربط عبا�س بني “م�سار
املقاومة ال�شعبية ال�سلمية مع م�سار البناء واجلاهزية وتوفري مقومات البقاء
وال�صمود على الأر�ض ،والن�ضال ال�سيا�سي الذي تقوده منظمة التحرير
لإنهاء االحتالل”.117
و�أكد عبا�س خالل ا�ستقباله وفدا ً من �أبناء قريتي بلعني ونعلني يف
� 2010/10/9أن “املقاومة ال�شعبية يف بلعني ونعلني �شكلت منوذجا ً للبطولة
والفداء يف جميع �أنحاء العامل ،و�أن هذا النوع من الن�ضال �سجل يف التاريخ،
وهو الن�ضال امل�رشوع واحلقيقي” .كما و�أبدى �إعجابه مب�شاركة املتطوعني
الأجانب وخ�صو�صا ً الإ�رسائيليني يف املقاومة ال�شعبية .118وطالب عبا�س بعدم
جعل املقاومة ال�شعبية جمرد �شعار ،قائالً “نحن مع املقاومة ال�شعبية لكن ال
جتعلوها �شعارا ً فقط لأن ما يجري يف القرى القريبة من اجلدار هي مظاهرات
مو�سمية قليلة العدد حمزنة عندما نراها وامل�شاركون فيها من الأوروبيني
والأمريكان والإ�رسائيليني والفل�سطينيني”.119
وو�صف منر حماد ،امل�ست�شار ال�سيا�سي للرئي�س عبا�س ،املقاومة امل�سلحة
ب�أنها “�أخطاء يجب عدم تكرارها” ،مو�ضحا ً “�إننا �سنلج�أ �إىل �أ�ساليب من
املقاومة ال تعطي ذريعة لإ�رسائيل ،وهي املقاومة ال�شعبية ،ومقاطعة �إنتاج
امل�ستعمرات ،والأهم من ذلك كيف نحافظ على بقاء ال�شعب الفل�سطيني على
الأر�ض”.120
حتتمل ت�رصيحات قيادة ال�سلطة الفل�سطينية حول املقاومة ال�شعبية �أحد
تف�سريين:121
�	.1إذا كان املطروح من قبل ال�سلطة الفل�سطينية هو اعتماد املقاومة
ال�شعبية كا�سرتاتيجية ،فال ب ّد لدعاة هذا الطرح من تقدمي تف�سري ل�سياق
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الت�رصيحات واملمار�سات على �أر�ض الواقع .كذلك �إن هذا التوجه يحتاج
�إىل موقف �سيا�سي فل�سطيني وا�ضح ،ولي�س فقط التعبري عنه مب�شاركة
بع�ض الأ�سماء يف م�سريات ولقاءات متناثرة!122
 .2و�أما �إذا كان املطروح هو التكتيك ،فتجب الإ�شارة �إىل �أنه على الرغم من �أن
املقاومة ال�شعبية �أ�سلوب مه ّم يف اال�ستنها�ض واملواجهة ،لك ّن االقت�صار
عليه يعك�س خلالً مو�ضوعيا ً يف فهم معادلة ال�رصاع املفرو�ضة على �شعب
فل�سطني ،حيث �إن الأرا�ضي الفل�سطينية تتعر�ض الحتالل ع�سكري ال
يفهم �سوى لغة القوة .وذلك ما �أثبتته ال�سنون.
وميكن القول �إن مت�سك ال�سلطة الفل�سطينية باملقاومة ال�شعبية ي�أتي �ضمن
االعتبارات التالية:123
 .1ممار�سة ال�ضغط على االحتالل ،عرب �إعادة تفعيل العن�رص ال�شعبي ،والذي
ي�شكل عامل �إزعاج كبري ل�سيا�سة وخمططات االحتالل.
 .2التغطية على ف�شل امل�رشوع التفاو�ضي ،عرب الإيحاء بفتح اخليارات
الوطنية الكفاحية ،التي يتم تقزميها واختزالها يف املقاومة ال�شعبية ال�سلمية
املجردة.
 .3حماولة حتريك املياه الدولية الراكدة ،بهدف �إعادة العمل على امل�سار
الفل�سطيني  -الإ�رسائيلي والتدخل لتليني املواقف الإ�رسائيلية املت�شددة.
�أما موقف احلكومة التي ر�أ�سها �سالم فيا�ض فلم يختلف عن موقف رئي�س
ال�سلطة الفل�سطينية ،فقد �أعلنت موقفها بقمع املقاومة امل�سلحة والتعاون
الأمني مع الإ�رسائيليني ،124و�أو�ضح فيا�ض �أن “معامل خطة التحرك التي
تنتهجها ال�سلطة الفل�سطينية واحلكومة تتلخ�ص بثالثة حماور وم�سارات
�أ�سا�سية متداخلة ومرتابطة:125
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 .1املقاومة ال�شعبية وفق ر�ؤيتنا.
 .2م�رشوع بناء الدولة.
 .3الن�ضال ال�سيا�سي الذي تقوده منظمة التحرير الفل�سطينية لإنهاء االحتالل
الإ�رسائيلي وبناء الدولة الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س.
و�أ�شار �إىل تعاظم االلتفاف ال�شعبي حول ا�سرتاتيجية الكفاح الفل�سطيني
بحلقاتها الثالث املرتابطة .126وقد �شارك فيا�ض عمليا ً يف مظاهر املقاومة
ال�شعبية كم�شاركته يف تد�شني �أكرب ثوب فل�سطيني يف اخلليل ،ويف �أكرب طبق
من الكنافة يف نابل�س ،ويف  2010/4/22كان �أول من �أكل من �أكرب رغيف
م�سخن يف العامل يف �إحدى قرى رام اهلل ،وقال �إن “مهرجان الفرح ..امل�سخن
الفل�سطيني” يج�سد حقيقة ت�شبث ال�شعب الفل�سطيني ب�أر�ضه ،وقدرته على
جتاوز ال�صعاب كافة.127
ويف  2010/8/30ن�رشت احلكومة يف ال�ضفة الغربية ،تقريرا ً عن خطتها
لبناء الدولة و�إنهاء االحتالل يف عامها الثاين � ،2011أكد على تعزيز املقاومة
ال�شعبية ال�سلمية لالحتالل حتقيقا ً لهدف �إنهائه و�إقامة دولة فل�سطينية
عا�صمتها “القد�س ال�رشقية” على حدود العام  .1281967وع ّد الناطق الر�سمي
با�سم امل�ؤ�س�سة الأمنية يف ال�ضفة عدنان ال�ضمريي �أن �أولويات ال�شعب
الفل�سطيني هي تعزيز املقاومة ال�شعبية �ض ّد االحتالل واجلدار واال�ستيطان
لنيل اال�ستقالل ،و�أن امل�ؤ�س�سة الأمنية الفل�سطينية ت�ؤكد �أن حق التعبري
مكفول يف �إطار القانون.129
و�إثر توليه رئا�سة الوزراء يف ال�ضفة خلفا ً لفيا�ض التزم رئي�س الوزراء
رامي احلمد اهلل ا�سرتاتيجية املقاومة ال�شعبية ،ففي  2013/11/11قال
“�إن م�ؤ�س�سات دولة فل�سطني �ستعمل على توفري مقومات ثبات �شعبنا،
ودعم املقاومة ال�شعبية ال�سلمية يف مواجهة اال�ستيطان ،واجلدار والتعنت
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الإ�رسائيلي ،حتى تتحقق �أهداف �شعبنا امل�رشوعة يف العي�ش بحرية وكرامة
كباقي �شعوب الأر�ض” .130ويف عهد هذه احلكومة و�صف ال�ضمريي املقاومة
امل�سلحة بـ“البلطجة والزعرنة” ،وقال يف “ :2014/1/15ملعب العنف والبلطجة
والزعرنة ملعب �إ�رسائيلي ،يريدون �سحب ال�شعب الفل�سطيني �إليه لأنهم
يتقنون اللعب فيه” .ودعا يف املقابل �إىل ممار�سة املقاومة ال�شعبية ال�سلمية،
التي قال �إنها جتلب تعاطف العامل �إىل جانب ال�شعب الفل�سطيني.131
�أما موقف احلكومة يف غزة ،التي ير�أ�سها �إ�سماعيل هنية ،فكان مع خيار
املقاومة بكل �أ�شكالها ال�شعبية ال�سلمية وامل�سلحة ،فعلى �إثر لقاءات امل�صاحلة
بني حركتي فتح وحما�س يف القاهرة ،قال هنية يف  ،2011/12/14خالل
مهرجان ذكرى انطالقة حما�س الـ “ :24نقولها بال ت�أويل �إن املقاومة امل�سلحة
هي خيارنا لتحرير الأر�ض” و�أ�ضاف قائالً� :إن “حتقيق امل�صاحلة ال ب ّد له
من مناخ يتمثل برف�ض ال�ضغوط اخلارجية والتطبيق الأمني و�إطالق �رساح
املعتقلني ،بال�رشاكة يف منظمة التحرير الفل�سطينية واملرجعيات والتوافق
[على] برنامج وطني يحمي املقاومة بكل �أ�شكالها ال�شعبية وغري ال�شعبية،
امل�سلحة والع�سكرية ،واملقاومة جمهود �شامل ،يف � ّأي زمان و� ّأي مكان”.132

 .2موقف الف�صائل الفل�سطينية من املقاومة ال�شعبية:
تنق�سم ف�صائل املقاومة بني ت�أييد م�سار الت�سوية ال�سلمية واملقاومة
ال�شعبية الذي تقوده حركة فتح؛ وبني ت�أييد م�سار املقاومة امل�سلحة الذي
تقوده حركة حما�س ،والذي يرى يف املقاومة ال�شعبية �أحد �أدواته.
�أ .حركة التحرير الوطني الفل�سطيني (فتح):
تع ّد حركة فتح �أكرب ف�صائل منظمة التحرير الفل�سطينية �شعبية وانت�شاراً،
وقد �أعلنت ر�ؤيتها يف نظامها الأ�سا�سي يف املادتني  17و 19من �أن الو�سيلة
الرئي�سية لتحقيق �أهدافها تكمن يف الثورة ال�شعبية امل�سلحة كطريق حتمي
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وحيد لتحرير فل�سطني� ،إال �أن تاريخ املقاومة حلركة فتح ال يخلو من الو�سائل
ال�سلمية الالعنفية التي لطاملا دعت �إليها اجلمهور الفل�سطيني كالإ�رضابات،
وامل�سريات ،واملظاهرات ،واالعت�صامات ،واملقاطعة منذ �سنة  1969مرورا ً
بانتفا�ضة  ،1987وانتفا�ضة الأق�صى  .2000والرئي�س حممود عبا�س رئي�س
يعب
ال�سلطة الفل�سطينية ورئي�س حركة فتح الذي تبنى خيار املقاومة ال�شعبية ّ
عن خيار حركة فتح .133فقد عقدت اللجنة املركزية حلركة فتح يف 2010/12/12
اجتماعا ً برئا�سة عبا�س يف رام اهلل لبحث �آلية التحرك الفل�سطيني يف ظ ّل ف�شل
املفاو�ضات مع “�إ�رسائيل” ،قررت فيه تفعيل املقاومة ال�شعبية ال�سلمية
لالحتالل الإ�رسائيلي يف كافة الأرا�ضي الفل�سطينية .134وقال جمال حمي�سن،
ع�ضو اللجنة املركزية لفتح ،عقب االجتماع“ :نطالب النا�س بت�صعيد املقاومة
ال�شعبية وتو�سيعها ،وعدم بقائها حم�صورة يف بع�ض القرى واملناطق ،بل
تو�سيعها لت�شمل كل �أماكن االحتكاك مع االحتالل وم�ستوطناته” .مو�ضحا ً
�أن “هناك قرارا ً يف داخل فتح بت�صعيد املقاومة ال�شعبية”.135
ويو�ضح ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح نبيل �شعث �أن “ا�سرتاتيجية
احلكومة [الفل�سطينية يف ال�ضفة] جزء من ا�سرتاتيجية حركة فتح،
وا�سرتاتيجية منظمة التحرير الفل�سطينية يف عنا�رصها املختلفة ،و�أهم عن�رص
فيها يقوم على تثبيت املواطن على �أر�ضه ،وت�صعيد الن�ضال ال�شعبي واملقاومة
ال�شعبية” .136وقال �إن املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�رسائيلي حتولت يف
هذه املرحلة �إىل كفاح �شعبي غري م�سلح .و�أ�ضاف “ ُعدنا يف هذه املرحلة �إىل
الن�ضال ال�شعبي غري امل�سلح املرتبط باحلراك الدويل”.137
غري �أن ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح عبا�س زكي رف�ض اتهام حركته
بالتخلي عن الن�ضال امل�سلح ،قائالً “�إنها مل ت�سقطه يوما ً وما زالت حتتفظ به
كخيار ُمنح دوليا ً لل�شعب الفل�سطيني” .وقال �إن “حركة فتح تدرك ماذا تفعل،
غري �أنه ال الظروف العربية �أو الدولية �أو التطرف الذي متار�سه احلكومة
46

املقاومة ال�شعبية يف فل�سطني

الإ�رسائيلية برئا�سة بنيامني نتنياهو ت�سمح باالرجتال يف هذا املو�ضوع”.
و�شدد على �أن “الكفاح امل�سلح بحاجة لأن يكون ذا كلفة عالية يف مع�سكر
العدو ،وذا جدوى عالية للفل�سطيني ،الذي ال ميتلك واحدا ً باملليار من �إمكانات
�إ�رسائيل الع�سكرية”.138
�إن ما يظهر من خالل ت�رصيحات قادة حركة فتح ،ي�ؤكد على عدم تخليها
ب�شكل كامل عن اخليار امل�سلح ،غري �أنها تعطل ا�ستخدامه وفقا ً للظروف التي
يعي�شها ال�شعب الفل�سطيني ،وبالتايل ف�إن �أجدى و�سائل املقاومة يف حالة
ال�ضعف بالن�سبة لفتح هي املقاومة ال�شعبية.
ب .حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س):
لقد اعتمدت حركة حما�س يف د�ستورها على اجلهاد كخيار وحيد لتحرير
فل�سطني ،و َت ُع ّد املبادرات واحللول ال�سلمية وامل�ؤمترات الدولية حلل الق�ضية
الفل�سطينية تتعار�ض مع عقيدة احلركة ،139ومل يلقَ خيار املقاومة ال�شعبية
قبوالً يف �أجندة التفكري ال�سيا�سي حلركة حما�س �إال يف الآونة الأخرية ،وعلى
الأخ�ص �إبان اتفاق امل�صاحلة الفل�سطينية الذي ّ
مت توقيعه يف القاهرة �أيار/
مايو  ،2011وجوالت احلوار التي �أعقبته بني حركتي فتح وحما�س.
فقد اتفقت حركتا حما�س وفتح يف  ،2011/11/24خالل اجتماع م�شرتك
يف القاهرة ،على “تفعيل كل جهود ال�شعب الفل�سطيني للت�صدي لالحتالل
ومظاهره من خالل ح�شد طاقات �شعبنا يف مقاومة �شعبية ووطنية ملواجهة
اال�ستيطان وتهويد الأر�ض واملقد�سات ،واالحتالل نف�سه”.140
وقال رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل“ :نحن يف هذه
املرحلة نريد �أن نتعاون يف هذه الق�ضايا امل�شرتكة املتفق عليها؛ �أي املقاومة
ال�شعبية ،وهي من العناوين امل�شرتكة رغم �أننا ن�ؤمن باملقاومة امل�سلحة”،
مذكرا ً بـ“�أننا و�صلنا �إىل االنتفا�ضة الأوىل بفعل املقاومة ال�شعبية”.141
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وهذا ما �أكده نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق
من �أن التوافق مع فتح على املقاومة ال�شعبية امل�شرتكة ال يعني �إطالقا ً ا�ستبعاد
الكفاح امل�سلح ،وقال“ :املقاومة ب�أ�شكالها حقّ م�رشوع لل�شعب الفل�سطيني
طاملا وطنه حمتل” .142وي�ؤكد ممثل حركة حما�س يف لبنان علي بركة “مت�سك
حما�س باملقاومة ،بينما تعلن فتح ت�أييدها للمقاومة ال�شعبية” ،وهذا الأمر،
بح�سبه“ ،ال �ضري منه� ،إذ يتم دمج املقاومتني امل�سلحة وال�شعبية معا ً”.143
وك�شف القيادي يف حما�س �صالح الربدويل يف � 2011/11/28أن الرتكيز يف
الإعالن على املقاومة ال�شعبية جاء بناء على طلب من عبا�س ،وذلك للتخفيف
من ال�ضغط املتوقع نتيجة البدء يف الإجراءات العملية للم�صاحلة الوطنية.
وذكر �أن الف�صائل والقوى الفل�سطينية �أقرت بوثيقة الوفاق الوطني يف
 2006/5/14االهتمام بتو�سيع م�شاركة خمتلف الفئات واجلهات والقطاعات
وجماهري ال�شعب الفل�سطيني يف املقاومة ال�شعبية.144
�إن موقف حما�س ي�أتي انطالقا ً من االعتبارات التالية:145
 .1تخفيف ال�ضغط عن �أبناء وكوادر احلركة يف ال�ضفة الغربية ،ومنحهم
فر�صة التقاط الأنفا�س و�إعادة البناء والتكوين وامل�شاركة يف الفعاليات
اجلماهريية �ض ّد االحتالل.
 .2بناء حالة توافقية مع حركة فتح ت�سمح ب�إدارة ال�رصاع مع االحتالل باحلد
الأدنى ،بهدف حتريك ال�ساحة الكفاحية الراكدة بفعل االنق�سام ،وال�سعي
لتد�شني عالقة جديدة بني احلركتني تقوم على �أ�س�س ال�رشاكة خالل
املرحلة املقبلة.
 .3تغيري ال�صورة النمطية يف الذهنية الدولية عن حما�س التي ارتبطت بالعمل
امل�سلح وتهم الإرهاب ،ما ي�سمح للحركة مبزيد من التوا�صل وب�سط
اجل�سور مع الدوائر ال�سيا�سية والربملانية يف الغرب.
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ج .حركة اجلهاد الإ�سالمي:
تتبنى حركة اجلهاد الإ�سالمي يف ميثاقها اجلهاد امل�سلح �ضد �أهداف
وم�صالح االحتالل الإ�رسائيلي كخيار وحيد لتحرير فل�سطني ،عرب �إعداد
وتنظيم اجلماهري وا�ستقطابها �إىل �صفوف احلركة� ،إال �أنها اعتمدت على
الكثري من الأ�سلحة الالعنفية عرب مراحل ن�ضالها من مظاهرات ،وبيانات،
ومن�شورات ،واعت�صامات ،و�إ�رضابات.146
ويف  2011/10/27قالت حركة اجلهاد �إنها ترف�ض تبني خيار املقاومة
ال�شعبية يف املرحلة املقبلة ،لكنها ال متانع بانتهاجها ،ب�رشط �أالّ تكون بديالً عن
املقاومة امل�سلحة �ضد االحتالل الإ�رسائيلي .وقال القيادي يف حركة اجلهاد
خالد البط�ش �إن حركة “اجلهاد ،ورغم �أنها غري مقتنعة مبواجهة االحتالل
مب�سريات �سلمية� ،إال �أنها لن تغرد خارج ال�رسب ب�رشط �أن ال تلغي حقنا يف
املقاومة امل�سلحة و�أن ال تكون بديلة عنه” .و�أ�ضاف“ :املقاومة ال�شعبية مقبولة
رغم �أن العدو الإ�رسائيلي يجب �أن يواجه ب�أدوات م�ؤملة ...امل�سريات ال�سلمية
ال تكبده خ�سائر ،وال ت�ؤمله لأنه يقتل الأطفال بال رحمة ،امل�شكلة �أننا جربنا
و�سائل املقاومة غري العنفية ...جربناها يف انتفا�ضة الأق�صى ،ور�أينا كيف قتل
العدو الإ�رسائيلي الأطفال يف رفح” .ويتابع“ :رغم اقتناعنا يف اجلهاد �أن العدو
الإ�رسائيلي ال ينفع معه �سوى املواجهة التي ت�ؤمله �إال �أن موافقتنا على املقاومة
ال�سلمية بعد �أن نت�شاور مع حركتي فتح وحما�س يف هذا التوجه اجلديد”.147
وقال ع�ضو القيادة ال�سيا�سية للجهاد نافذ عزام“ :نحن ل�سنا �ض ّد املقاومة
ال�شعبية� ،إنه ميكن �أن يكون لها ت�أثري من خالل االنتفا�ضات ال�شعبية ال�سلمية
التي خا�ضها �شعبنا مرارا ً منذ بداية م�أ�ساته” ،لكنه ي�شري �إىل �أن حركة اجلهاد
�ض ّد ق�رص املقاومة على �شكل واحد من �أ�شكال املقاومة يف مرحلة معينة.
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و�أ�شار �إىل �أن � ّأي م�رشوع �سيا�سي يعر�ض على حركة اجلهاد حول تبني
“املقاومة ال�شعبية” كخيار للعمل ،فـ“�إننا �سن�ؤكد حقّ ال�شعب الفل�سطيني
بالدفاع عن نف�سه بك ّل الو�سائل والأ�ساليب املنا�سبة”.148
�إذا ً فحركة اجلهاد ال ترف�ض املقاومة ال�شعبية من حيث املبد�أ ،غري �أنها
ترف�ض �أن ت�سلك م�سلك حركة فتح يف تبنيها ،وبالتايل ميكن القول �إن موقف
حركة اجلهاد من املقاومة ال�شعبية �أقرب �إىل حما�س منه �إىل فتح.
د .اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني:
تبنت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني يف ميثاقها الكفاح امل�سلح كخيار
ن�ص على �أن الو�سيلة الرئي�سية للتحرير تتمثل
وحيد لتحرير فل�سطني ،فقد ّ
يف حرب التحرير ال�شعبية التي متر ب�أربع مراحل :مرحلة التح�ضري ،مرحلة
التثبيت ،مرحلة بناء اجلي�ش الثوري ،مرحلة حرب التحرير ال�شعبية التي
ت�سهم فيها اجلماهري العربية كون الأر�ض الفل�سطينية غري منا�سبة حلرب
الع�صابات� ،إال �أن تاريخها كحركة فتح ال يخلو من و�سائل املقاومة ال�شعبية
ال �سيّما يف ظ ّل القيادة الوطنية املوحدة لالنتفا�ضة  ،1987وانتفا�ضة الأق�صى
املباركة  2000كاملظاهرات ،وامل�سريات ،واالعت�صامات.149
و�أكدت ع�ضو املجل�س الت�رشيعي عن اجلبهة خالدة جرار ،يف ،2010/12/18
�أن هناك �إجماعا ً من خمتلف الأحزاب والف�صائل ال�سيا�سية على املقاومة
ال�شعبية� ،أو التوجه �إىل انتفا�ضة �شعبية ،لكن ثمة �صعوبات يف تطبيق هذا
القرار على الأر�ض ،تتعلق بت�شكيل قيادة موحدة تدير هذه االنتفا�ضة
ال�شعبية .مو�ضحة �أن قرار العودة لالنتفا�ضة ال�شعبية اتخذ بالفعل ،لكن
الإ�شكالية بقيت يف التنفيذ .املطلوب الآن هو توفري مقومات ال�صمود لأبناء
ال�شعب الفل�سطيني وتعزيز املقاومة ال�شعبية لالحتالل.150
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هـ .اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني:
تبنّت اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني الكفاح امل�سلح خيار حرب
التحرير عرب التعبئة اجلماهريية ال�شعبية والتنظيم ،وتبنت ا�سرتاتيجية
احلرب ال�شعبية الطويلة الأمد امل�ستندة �إىل ثالثة �أعمدة :الكفاح امل�سلح،
والن�ضال ال�سيا�سي ،والن�ضال اجلماهريي.
�إن اعتماد اجلبهة الدميوقراطية للن�ضال ال�سيا�سي ،والن�ضال اجلماهريي
هو ت�أكيد على املقاومة ال�شعبية ،وبذلك فهي قد جمعت يف ميثاقها ما بني
الن�ضال امل�سلح والن�ضال ال�سلمي .كما �أنها اعتمدت على الكثري من �أ�سلحة
املقاومة ال�شعبية مثلها مثل باقي الف�صائل� ،إبان القيادة املوحدة يف انتفا�ضة
�سنة � ،1987أو انتفا�ضة الأق�صى.151
و�أكدت اجلبهة الدميوقراطية يف  2010/11/23على �أهمية ا�ستنها�ض
املقاومة ال�شعبية كجزء من احلل لإنهاء االنق�سام .152ودعت �إىل ا�سرتاتيجية
بديلة لـ”معادلة املفاو�ضات العرجاء تقوم على املقاومة ال�شعبية وتو�سيع
نطاق االعرتاف الدويل باحلقوق الفل�سطينية”.153
و .حزب ال�شعب:
ُيع ّد حزب ال�شعب ،الذي هو انبثاق عن احلزب ال�شيوعي الفل�سطيني
�سابقاً ،من الأحزاب الفل�سطينية التي مار�ست املقاومة ال�شعبية ،فقد اعتمد
احلزب على الو�سائل ال�سلمية لتحقيق �أهدافه ،وتبنى العمل اجلماهريي
والنقابي ،و�شارك يف الإ�رضابات وحركات الع�صيان والالتعاون يف كافة
مراحل املقاومة الوطنية الفل�سطينية ،وعمل خالل انتفا�ضة  1987يف �إطار
القيادة الوطنية املوحدة لالنتفا�ضة.154
ويرى �أمني عام حزب ال�شعب ب�سام ال�صاحلي �أن املقاومة ال�شعبية
ا�ستنه�ضت ك ّل الطاقات واجلهود الفل�سطينية يف انتفا�ضة  ،1987وطالب
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بت�رصيح له يف  2010/11/7بتفعيل املقاومة ال�شعبية بكافة تعبرياتها� ،ض ّد
االحتالل وتهويد القد�س وبناء اجلدار واال�ستيطان.155
بالإ�ضافة �إىل هذه الف�صائل ،تتم�سك بع�ض الف�صائل الأخرى باملقاومة
ال�شعبية ،ومنها جبهة التحرير الفل�سطينية حيث يقول �أمينها العام وا�صل
�أبو يو�سف“ :يجب التم�سك باملقاومة ال�شعبية وتفعيلها وتطويرها”.156
واملوقف نف�سه جنده يف ت�رصيحات املبادرة الوطنية الفل�سطينية ،وقد قال
�أمينها العام النائب م�صطفى الربغوثي يف �“ 2013/1/11إن ت�صعيد وتنويع
املقاومة ال�شعبية هو ال�سبيل الوحيد لردع الهجمة اال�ستيطانية الإ�رسائيلية،
خ�صو�صا ً يف القد�س املحتلة وحميطها” .م�ؤكدا ً �أن فل�سطني ت�شهد �صعودا ً
وتو�سعا ً وتنوعا ً يف �أ�شكال املقاومة ال�شعبية ب�شكل غري م�سبوق ،فيما ميكن
�أن يتطور لي�صبح انتفا�ضة �شعبية ثالثة �ض ّد اال�ستيطان.157
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ثالث ًا :الأداء الإ�سرائيلي
�ش ّكل وعد بلفور ،الذي �أ�شارت فيه احلكومة الربيطانية �إىل ت�أييدها لإقامة
وطن قومي لليهود يف فل�سطني يف  ،1917/11/2مرحلة مهمة يف تاريخ الهجمة
اال�ستعمارية اليهودية يف فل�سطني؛ حيث قامت بريطانيا ،الدولة التي �أق ّرت
ع�صبة الأمم ر�سميا ً انتدابها على فل�سطني �سنة  ،1922بالت�صدي للمقاومة
الفل�سطينية �سواء كانت �سلمية �أم م�سلحة يف الوقت الذي مل تكن الع�صابات
اليهودية متلك فيه القوة الع�سكرية والعددية ملواجهة الثورات الفل�سطينية
�سواء ال�سلمية �أم الع�سكرية.
بعد ان�سحاب اجلي�ش الربيطاين من فل�سطني ،وقيام الع�صابات
ال�صهيونية باحتالل الأرا�ضي الفل�سطينية �إثر حرب  ،1948و�إعالن قيام
الكيان الإ�رسائيلي يف � ،1948/5/14أ�صبح لهذا الكيان جي�ش ،و�أجهزة �أمنية،
وم�ؤ�س�سات ع�سكرية ،ي�ستطيع من خاللها ممار�سة القمع والعدوان جتاه
الفل�سطينيني الذين ا�ستطاعوا البقاء يف الأرا�ضي التي احتلت �سنة .1948
وعلى الرغم من ادعاء “�إ�رسائيل” ب�أنها دولة دميوقراطية� ،إال �أنها مل ترتدد
يف ا�ستخدام القوة الع�سكرية يف قمع انتفا�ضة فل�سطينيي  1948التي انطلقت يف
 1976/3/30احتجاجا ً على م�صادرة �أرا�ضيهم ،حيث قتلت �ستة فل�سطينيني
وجرحت �آخرين ُعرفت �أحداثها بيوم الأر�ض.
مل ت�ستطع “�إ�رسائيل” حت ّمل تبعات وتداعيات اندالع االنتفا�ضة
الفل�سطينية الأوىل يف  1987/12/9والتي عرفت بانتفا�ضة احلجارة ،والتي
عربت عن البعد ال�شعبي بعد �سنوات من انح�سار املقاومة امل�سلحة التي
مار�سها الفل�سطينيون من اخلارج� ،إثر قيام اجلي�ش الإ�رسائيلي باجتياح
لبنان �سنة  1982وخروج منظمة التحرير الفل�سطينية من لبنان.
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فهذه االنتفا�ضة ال�شعبية ع ّرت “�إ�رسائيل” �أمام الر�أي العام العاملي،
و�أعادت الق�ضية الفل�سطينية �إىل مكانها الطبيعي يف مقدمة االهتمام العربي،
والإ�سالمي ،والعاملي؛ فقد قامت “�إ�رسائيل” با�ستخدام كافة و�سائل
القمع والإجراءات للق�ضاء على االنتفا�ضة ،وا�ستخدمت الر�صا�ص احلي،
ور�صا�ص الدمدم املح ّرم دولياً ،و�أ�ساليب ك�رس عظام املتظاهرين ،وخمتلف
�أنواع التعذيب بحق الأ�رسى ،ومنع ال�سفر ،وقطع املوا�صالت واالت�صاالت
الهاتفية ،وم�صادرة الهويات ،وهدم املنازل ،وقامت مب�صادرة الأرا�ضي يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بوترية عالية ،حيث بلغت امل�صادرة خالل �سنوات
االنتفا�ضة  457,834دومنا ً (وهي م�ساحة تزيد عن م�ساحة كل قطاع
غزة بنحو  94كم ،)2و�شملت الإجراءات احل�صار التمويني و�إغالق املعابر،
واملداهمة ،ف�ضالً عن انتهاك حرمة امل�ساجد.158
مل تفلح كافة الأ�ساليب القمعية والإجرامية التي اتبعتها دولة االحتالل من
�أجل �إنهاء انتفا�ضة احلجارة؛ بل كان �أن ازداد التعاطف والت�ضامن العربي،
والإ�سالمي ،والدويل مع االنتفا�ضة ،وبات املجتمع الدويل �أكرث تفهما ً ووعيا ً
للق�ضية الفل�سطينية .ومما �أقلق �صانع القرار الإ�رسائيلي �أن من ت�ص ّدر
انتفا�ضة احلجارة هو التيار الإ�سالمي ،الذي كان ُمغيّبا ً يف ال�سنوات ال�سابقة،
ممثالً بحركة حما�س ،وحركة اجلهاد الإ�سالمي ،و�أ�صبح م�ؤ�س�سة حركة حما�س
ال�شيخ �أحمد يا�سني ،الرجل املقعد �صاحب الكر�سي املتحرك ،رمزا ً لعموم
ال�شعب الفل�سطيني وللأمة العربية والإ�سالمية .ومنذ ذلك التاريخ �أ�صبحت
الر�ؤية الإ�سالمية يف مقاومة االحتالل الإ�رسائيلي هي ر�ؤية وا�سعة االنت�شار
لدى ال�شعب الفل�سطيني ،والأمة العربية والإ�سالمية.
�أحدث هذا التحول يف م�سار ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي زلزاالً لدى القيادة
خمرج من هذا امل�أزق� ،أوالً ،ينهي االنتفا�ضة
الإ�رسائيلية ،فبد�أت تبحث عن
ٍ
ويعفيها من تبعات املواجهة املبا�رشة مع ال�شعب الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية
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وقطاع غزة .وثانياً ،يعيد ر�سم �صورة الكيان كدولة حمبة لل�سالم �أمام الر�أي
العام العاملي ،واملجتمع الدويل .فكان �أن وافقت “�إ�رسائيل” ومنظمة التحرير
على توقيع اتفاق �أو�سلو يف 1993/9/13؛ مع ان�سحاب القوات الإ�رسائيلية
من �أجزاء من قطاع غزة يف �أيار /مايو  ،1994ومنطقة �أريحا ،ودخول قوات
فل�سطينية يف � 1994/5/18إىل تلك املناطق ،التي �أ�صبحت حتت �سلطة احلكم
الذاتي الفل�سطيني.
انتهت االنتفا�ضة ال�شعبية ،غري �أن حركتي حما�س واجلهاد الإ�سالمي،
اللتني عار�ضتا �أو�سلو ،ا�ستم ّرتا يف فعاليتهما اجلهادية وعملياتهما الع�سكرية
النوعية ،وخ�صو�صا ً اال�ست�شهادية.
تغي “�إ�رسائيل” من �سيا�ستها
على الرغم من توقيع اتفاق �أو�سلو ،مل ّ
القمعية العنيفة جتاه املقاومة ال�شعبية الفل�سطينية؛ وقد بدا ذلك وا�ضحا ً
من خالل قمعها النتفا�ضة الغ�ضب التي جاءت ج ّراء افتتاح ال�سلطات
الإ�رسائيلية نفقا ً �أ�سفل امل�سجد ا لأق�صى يف 1591996/9/24؛ وا�ستمرت
ثالثة �أيام .1996/9/27–25
ومع اندالع انتفا�ضة الأق�صى يف  2000/9/28تع ّمد اجلي�ش الإ�رسائيلي
�إطالق النار على املدنيني الفل�سطينيني بق�صد القتل ولي�س لتفريق املتظاهرين
�أو جمرد مواجهة حجارة املنتف�ضني ،فذكرت التقارير �أن  %65من الإ�صابات
كانت يف اجلزء العلوي من اجل�سد؛ �أي يف الر�أ�س والرقبة وال�صدر والبطن،
و�أن  %40من الإ�صابات كانت با�ستخدام �أ�سلحة حمرمة دوليا ً مثل ر�صا�ص
الدمدم الذي ينفجر يف اجل�سد ،ور�صا�ص  ،500و 800الذي ي�ستخدم عادة
�ض ّد الدبابات ،وكانت ن�سبة  %40من الإ�صابات ليافعني و�أطفال حتت �سن
 18عاما ً (ح�سب تقرير ن�رش يف �صحيفة اخلليج يف  .160)2000/12/11غري �أن
هذه الأ�ساليب مل تفلح يف قمع االنتفا�ضة التي �أخذت طابعا ً ع�سكريا ً زاد قوة
مع تطور الأحداث.
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ا�ستخدمت ال�سلطات الإ�رسائيلية عدة و�سائل من �أجل قمع املقاومة ال�شعبية،
فقد ذكرت �صحيفة ه�آرت�س  Haaretzيف � ،2010/9/19إن اجلي�ش الإ�رسائيلي
ي�ستخدم يف تفريق املتظاهرين الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية ر�صا�صات
قن�ص “ممنوعة” من نوع “التوتو”  Totoمن عيار  0.22بو�صة (�إن�ش) تطلق
عرب بنادق “الروجر”  Rugerوذلك خالفا ً لتوجيهات النائب الع�سكري العام
امليجور جرنال �أفيخاي مندلبليت  Avichai Mandelblitو�سلفه امليجور
جرنال احتياط مناحيم فينكل�شتاين  Menachem Finkelsteinاللذين قررا
على ح ّد �سواء منع ا�ستخدام هذه الطلقات النارية با�ستثناء احلاالت التي
ي�سمح فيها با�ستخدام الذخرية احلية فقط .و ّ
مت اكت�شاف ا�ستخدام اجلي�ش
الوا�سع لهذا النوع من الر�صا�ص خالل جل�سة عقدتها املحكمة الع�سكرية
الإ�رسائيلية يف  ،2010/9/19ملحاكمة النا�شط عبد اهلل �أبو رحمة الذي تدينه
“�إ�رسائيل” بالتحري�ض وتنظيم مظاهرات.161
وقد �أكد جي�ش االحتالل يف  2013/5/19ر�سميا ً ا�ستخدام قواته �سالح
“التوتو” ،وقالت �صحيفة معاريف  Maarivالإ�رسائيلية على موقعها
الإلكرتوين �إن ال�سالح اجلديد بات يف يد جنود مدربني جيدا ً وم�سلحني
بـ“قنا�صة من نوع توتو” لقمع الفل�سطينيني .و�أ�شارت ال�صحيفة ،ح�سب
م�صادر ع�سكرية �إ�رسائيلية� ،إىل �أن ا�ستخدام هذا ال�سالح �أقل خطورة من
الر�صا�ص احلي ،وال ي�ؤدي �إىل القتل ،م�شرية �إىل �أن جي�ش االحتالل ا�ستخدم
هذا ال�سالح بالفعل يف �أيار /مايو  2013و�أ�صاب خم�سة فل�سطينيني قرب
م�ستعمرة بيت �إيل  Beit Elاملقامة على �أرا�ضي مدينة رام اهلل .ونوهت
ال�صحيفة �إىل �أن اللجوء ل�سيا�سة القن�ص من قبل اجلي�ش الإ�رسائيلي لقمع
املتظاهرين الفل�سطينيني قرب م�ستعمرة بيت �إيل يع ّد عودة ل�سيا�سة قدمية
كان اجلي�ش ي�ستخدمها يف تفريق التظاهرات يف ال�ضفة الغربية ،وهذا ما يع ّد
انتقاالً ملرحلة �أعلى يف تفريق التظاهرات الفل�سطينية.162
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وبعد قيام املقاومة ال�شعبية الفل�سطينية با�ستعمال الألعاب النارية �ضد
�أفراد جي�ش االحتالل يف ال�ضفة الغربية يف مطلع �سنة � ،2013أ�صدر جي�ش
االحتالل تعليمات جديدة لقواته تن�ص على اعتبار الألعاب النارية مثل
الزجاجات احلارقة مولوتوف  ، Molotovوالتعامل معها ب�إطالق النار على
الق�سم ال�سفلي من اجل�سم بح�سب ما ذكرت �صحيفة معاريف.163
كما قام االحتالل الإ�رسائيلي بتوظيف الو�سائل القانونية يف مواجهة
املقاومة ال�شعبية؛ ففي  ،2010/8/24دانت املحكمة الع�سكرية الإ�رسائيلية
من�سق اللجنة ال�شعبية ملقاومة اجلدار يف بلعني عبد اهلل �أبو رحمة ،بامل�شاركة
يف مظاهرات و�صفتها بـ“غري القانونية وغري املرخ�صة”� ،إىل جانب تهمتي
التحري�ض وتنظيم املظاهرات “غري ال�رشعية” على ح ّد نطق قا�ضي
املحكمة ،164كما حكمت حمكمة عوفر  Oferالع�سكرية يف  2010/10/11على
�أبو رحمة ،بال�سجن ملدة � 16شهرا ً فعلياً� ،إ�ضافة ل�ستة �شهور مع وقف التنفيذ
ملدة ثالثة �أعوام ،واتهمته بتنظيم وقيادة املظاهرات ال�شعبية ،والتحري�ض
على �رضب احلجارة ,وامل�شاركة ب�رضب احلجارة على جنود االحتالل،
وامل�شاركة يف مظاهرات و�صفت بغري القانونية وغري املرخ�صة ،على ح ّد نطق
قا�ضي املحكمة.165
ومل ت�ستثن ِ“�إ�رسائيل” وفود النا�شطني الأجانب الذين قدموا �إىل ال�ضفة
الغربية من �أجل الت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني يف وجه ممار�سات االحتالل
الإ�رسائيلي ،فعلى الرغم من جناح نحو مئة مت�ضامن �أوروبي من دخول
مطار بن جوريون  Ben Gurionيف تل �أبيب� ،إال �أن �سلطات االحتالل قامت
مبنع ه�ؤالء من دخول �أرا�ضي الكيان .كما قامت يف  2011/7/8مبنع نحو
 200مت�ضامن �أجنبي من الو�صول �إىل مطار اللد �رشق تل �أبيب ،كانوا يريدون
امل�شاركة يف الظاهرات ال�شعبية �ض ّد االحتالل يف ال�ضفة الغربية.166
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مل تتح ّمل �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي ظاهرة �إقامة الفل�سطينيني قرى
�شعبية من �أجل مقاومة م�صادرة الأرا�ضي؛ فتعاملت احلكومة الإ�رسائيلية
بحزم جتاه هذه الظاهرة ،وقامت ب�إزالتها جميعاً.
وعلى الرغم من ادعاء “�إ�رسائيل” �أنها دولة دميوقراطية لكل “مواطنيها”،
�إال �أنها مل تقبل االعرتا�ضات ال�سلمية لفل�سطينيي  1948على خمطط برافر؛ فقد
ع ّد وزير اخلارجية الإ�رسائيلي� ،أفيجدور ليربمان Avigdor Lieberman
هذه االعرتا�ضات �أنها “حرب على �أرا�ضي ال�شعب اليهودي” .وكتب
ليربمان يف �صفحته على موقع في�س بوك �“ ،Facebookإننا نحارب على
الأرا�ضي القومية لل�شعب اليهودي ،وهناك من يحاول ب�شكل مق�صود �سلبها
غ�ض الطرف والتهرب من هذا الواقع”.167
واال�ستيالء عليها بالقوة ،وال ميكن ّ
ومع تنامي املقاومة ال�شعبية ،ح ّذر ال�صحايف الإ�رسائيلي عامو�س هارئيل
 Amos Harelيف �صحيفة ه�آرت�س ،من ظاهرتني تهددان “�إ�رسائيل”؛ الظاهرة
الأوىل هي ما يدور من تظاهرات �شعبية يف املناطق املحاذية للجدار بال�ضفة
الغربية وغزة� ،أما الظاهرة الثانية فتتعلق بظاهرة قرية باب ال�شم�س .ر�أى
هارئيل �أنه “بالن�سبة للفل�سطينيني ف�إن ذلك هو تطبيق لل�شعار الذي رفعوه
حول املقاومة ال�شعبية ،ف�أعمالهم هذه غري عنيفة ،ولن جتلب �أي حتفظ دويل
عليها ،عدا عن �أن �إعالن “�إ�رسائيل” البناء يف املكان ،جلب نقدا ً عامليا ً كبريا ً
عليها”.168
وقد �أثري جدال يف “�إ�رسائيل” حول “احلق الطبيعي” للفل�سطينيني مبقاومة
االحتالل عرب و�سيلة “رمي احلجارة” ،وذلك بعد �أن ن�رشت �صحيفة ه�آرت�س
يف  ،2013/4/3مقاالً كتبته ال�صحافية الإ�رسائيلية �أمرية ها�س Amira Hass
قالت فيه�“ :إن �إ�رسائيل �شاركت يف عنف منظم �ض ّد الفل�سطينيني يف �إطار
�آلة احتاللها” .وتابعت ها�س التي تغطي الأخبار الفل�سطينية وتعي�ش يف
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ال�ضفة الغربية“ :رمي احلجارة حقّ طبيعي وواجب على �أي �شخ�ص يخ�ضع
الحتالل �أجنبي” ،وزادت ب�أن تقلي�ص حدود هذا احلق ميكن �أن يت�ضمن
“التمييز بني املدنيني وبني الذين يحملون ال�سالح” .لكن كلماتها ج ّرت �سيالً
من ردود الأفعال الغا�ضبة ،وكان الفتا ً �أن يو�سي بيلني � ،Yossi Beilinأحد
مفاو�ضي ال�سالم ال�سابقني يف “�إ�رسائيل” ،والذي ي ّدعي �أنه من م�ؤيدي قيام
الدولة الفل�سطينية ،قد �شارك يف حملة االنتقادات ملوقف ها�س ،وكتب بيلني
يف يومية “�إ�رسائيل هايوم” � Israel Hayomإن “رمي احلجارة لي�س “حقا ً
بالوالدة وال واجبا ً” على �أولئك الذين ُيحكمون (من قبل الآخرين) ،ولكنه
عمل عنف ميكن �أن ي�ؤدي �إىل املوت ،الإعاقة� ،أو الإ�صابة بجروح”.169
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رابع ًا :املوقف العربي والإ�سالمي والدويل جتاه
املقاومة ال�شعبية يف فل�سطني
 .1املوقف العربي والإ�سالمي:
ُتمع الدول العربية منذ احتالل فل�سطني �سنة  1948على دعم
الفل�سطينيني ودعم الق�ضية الفل�سطينية� ،إال �أن املواقف الر�سمية العربية تتّ�سم
ب�شكل عام بالتباين واالختالف جتاه ال�شكل والآلية التي يجب �أن تكون عليها
مقاومة الفل�سطينيني لهذا االحتالل؛ فالبع�ض يجد �أن طريق املقاومة �أو الكفاح
امل�سلح هو الطريق الأكرث جناعة وفاعلية ،فيما يرى البع�ض الآخر �أن املقاومة
ال�سلمية هي �أقرب للواقع ،يف ظ ّل الفوارق الهائلة يف ميزان القوى الع�سكرية
ل�صالح االحتالل ،وجاء اتفاق �أو�سلو يف  1993/9/13ليزيد من ح ّدة هذه
التباينات واالختالفات ،وذلك بعد �أن تبنت منظمة التحرير طريق املفاو�ضات
من �أجل ا�سرتجاع احلقوق الفل�سطينية.
ّ
وتبخر الوعود ب�إقامة دولة فل�سطينية يف �أرا�ضي
بعد ف�شل رهانات �أو�سلو
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة؛ ب�سبب املمار�سات والعقبات الإ�رسائيلية ،انفجرت
انتفا�ضة الأق�صى  2000لتخلط الأوراق ،وتعيد توجيه وت�صحيح م�سار
الق�ضية الفل�سطينية نحو املقاومة ال�شاملة مبفهومها ال�سلمي وامل�سلح .على
الرغم من ذلك مل تكن هناك م�ساندة عربية بال�شكل املطلوب لهذه االنتفا�ضة؛
وقد جاء تبني جامعة الدول العربية بالإجماع ،يف قمة بريوت  ،2002مبادرة
ال�سالم التي طرحها ويل العهد ال�سعودي الأمري عبد اهلل بن عبد العزيز ،ليعيد
الت�أكيد على خيار املفاو�ضات ك�سبيل حلل الق�ضية الفل�سطينية.
وبرزت دعوة الأمني العام جلامعة الدول العربية نبيل العربي يف �آذار/

مار�س  2014ب�شكل وا�ضح ومبا�رش �إىل املقاومة ال�سلمية ،وحتدث عن املقاومة
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ال�سلمية على طريقة املهامتا غاندى  Mahatma Gandhiالذي ا�ستخدمها يف
الهند حتى تخل�صت من االحتالل الربيطاين ،وحتدث عن مدى ت�أثري حملة
“املقاطعة و�سحب اال�ستثمار وفر�ض العقوبات” التي بد�أت بالفعل يف عدة
دول �أوروبية ويف الواليات املتحدة ،على االقت�صاد الإ�رسائيلي.170
�أما على امل�ستوى ال�شعبي العربي ،ميكننا القول �إن هناك ت�أييدا ً كبريا ً خليار
املقاومة ال�شاملة ويف مقدمتها املقاومة امل�سلحة� ،إال �أن هذا الت�أييد ال�شعبي ال
ميكن �أن يرتجم �إىل �أفعال و�إجراءات عادة �إال يف حال وجود �أنظمة و�آليات
دميوقراطية .وقد �شهدت ال�سنوات الأخرية انخراط م�ستويات �شعبية من
عدة بلدان عربية يف �أن�شطة داعمة للق�ضية الفل�سطينية ،كامل�شاركة يف قوافل
ك�رس احل�صار البحري والربي عن قطاع غزة� ،إال �أن الإجراءات املتبعة من
بع�ض الدول العربية ،خ�صو�صا ً يف البلدان التي لها حدود برية مع فل�سطني
املحتلة ،والتي جعلت الو�صول �إىل الأرا�ضي الفل�سطينية يف ال�ضفة وغزة �أمرا ً
بالغ ال�صعوبة ،حالت دون امل�شاركة الفعلية لهذه الفعاليات ال�شعبية يف �أن�شطة
املقاومة ال�شعبية يف ال�ضفة وغزة.
ومع تقدم تكنولوجيا االت�صاالت انفتحت جماالت جديدة ،متكن من
خاللها ال�شباب العربي من التخل�ص ب�شكل جزئي من قيود احلدود القطرية
التي �أنتجتها اتفاقية �سايك�س بيكو � Sykes–Picot Agreementسنة 1916
على الوطن العربي ،فقد ا�ستطاع مربجمو حوا�سب من جن�سيات عربية من
الـ“هاكرز” (القرا�صنة الإلكرتونيني) اخرتاق الكثري من املواقع الإ�رسائيلية
الإلكرتونية؛ ففي  ،2013/4/7ا�ستطاعت جمموعة من الـهاكرز �أطلقت على
نف�سها ا�سم “�أنونيمو�س” anonymous؛ وهي ت�ضم مربجمني من فل�سطني،
ولبنان ،و�سورية ،وتون�س ،واجلزائر ،والأردن ،وم�رص ،وموريتانيا،
و�رصبيا ،و�ألبانيا و�إيران ،ف�ضالً عن كتيبة “الق�سام” الإلكرتونية،
وجمموعات �أخرى مل حتدد جن�سياتها ،من اخرتاق �آالف املواقع الإ�رسائيلية،
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وقد �أطلقوا على العملية “ال�سيبريية” ا�سم  ،#OpIsraelومن املواقع التي
ا�ستطاعوا اخرتاقها؛ موقع وزارة الدفاع �أو جهاز املو�ساد ،وموقع �رشكة
كوكا كوال – “�إ�رسائيل”  ،Coca Cola–Israelوموقع �صحيفة غلوب�س
 Globes Magazineاالقت�صادية ،و�صوالً �إىل الآالف من احل�سابات يف
موقعي التوا�صل االجتماعي في�س بوك وتويرت  ،Twitterف�ضالً عن �آالف
احل�سابات امل�رصفية.171
وذكرت “�أنونيمو�س” يف ح�سابها على موقع التوا�صل االجتماعي تويرت
�أن احلملة طالت � 100ألف موقع �إلكرتوين ،و � 40ألف ح�ساب في�سبوك،
و � 5آالف ح�ساب تويرت ،و� 30ألف ح�ساب م�رصيف تتبع لـ“�إ�رسائيل” .وق ّدرت
املجموعة اخل�سائر التي �سببها الهجوم الإلكرتوين على م�ؤ�س�سات ومواقع
�إ�رسائيلية بنحو ثالثة مليارات دوالر �أمريكي ،يف حني قالت “�إ�رسائيل” �إن
�آثار الهجوم كانت حمدودة.172
ويف  ،2013/11/11ن�رشت القناة العا�رشة الإ�رسائيلية على موقعها
الإلكرتوين “�إن هاكرز من غزة ،وتون�س متكنوا من اخرتاق ح�سابات في�س بوك
لـ � 13ألف �إ�رسائيلي ون�رشوا املعلومات ال�شخ�صية التي ح�صلوا عليها” ،مبا
فيها �أ�سماء امل�ستخدمني ،وكلمات ال�رس .ووفق �أحد �أع�ضاء جمموعة الهاكرز
ف�إن اخلطوة جاءت احتجاجا ً على االحتالل الإ�رسائيلي للأرا�ضي الفل�سطينية،
بينما قال هاكرز �آخرون يف ت�سجيل فيديو ن�رشوه على الإنرتنت�“ :إن اليهود
ت�سببوا باخلراب فوق هذه الأر�ض و�سفكوا الكثري من الدماء”.173

 .2املوقف الدويل:
ر ّكز املجتمع الدويل منذ توقيع اتفاق �أو�سلو  1993على دعم املفاو�ضات
املبا�رشة بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني ،من �أجل التو�صل �إىل اتفاق نهائي
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ي�ضع حدا ً للق�ضية الفل�سطينية ،وقد جاءت جميع املبادرات وامل�ساعدات املالية
من قبل الدول الغربية لل�سلطة الفل�سطينية لت�صب يف هذا االجتاه .وحتى يف
ظل تعرث املفاو�ضات وا�ستمرار املمار�سات واالنتهاكات الإ�رسائيلية بحق
الفل�سطينيني يف �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية� ،صبت الدول الغربية واللجنة
الرباعية الدولية التي ت�ضم الواليات املتحدة ،ورو�سيا ،واالحتاد الأوروبي
والأمم املتحدة ،جهودها يف �إطار دعوة الفل�سطينيني والإ�رسائيليني �إىل
ا�ستئناف املفاو�ضات ونبذ العنف و�ضبط النف�س.
وبعد قيام املحكمة الع�سكرية الإ�رسائيلية يف  ،2010/8/24ب�إدانة من�سق
اللجنة ال�شعبية ملقاومة اجلدار يف بلعني عبد اهلل �أبو رحمة ،بتهمة امل�شاركة
يف مظاهرات و�صفتها بـ“غري القانونية وغري املرخ�صة” �إىل جانب تهمتي
التحري�ض وتنظيم املظاهرات “غري ال�رشعية” على حد نطق قا�ضي
املحكمة� ،174أ�صدرت املمثل ال�سامي لالحتاد الأوروبي ،ونائب رئي�س جلنة
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية واخلارجية باالحتاد كاثرين �أ�شتون Catherine Ashton
بيانا ً �صحفيا ً �أعربت فيه عن قلقها وا�ستغرابها من قيام املحكمة الع�سكرية
الإ�رسائيلية يف عوفر ب�إدانة عبد اهلل �أبو رحمة .وجاء يف البيان�“ :إنه �أمر مثري
للقلق �أن يتم �إدانة عبد اهلل �أبو رحمة يف املحكمة الع�سكرية الإ�رسائيلية بتهمه
التحري�ض وامل�شاركة وتنظيم املظاهرات” .وجاء يف البيان �أي�ضا ً “�إن االحتاد
الأوروبي يرى �أن عبد اهلل �أبو رحمة مدافع عن حقوق الإن�سان بطريقة غري
عنيفة من �أجل تغيري م�سار جدار الف�صل الإ�رسائيلي يف قريته بلعني
بال�ضفة الغربية ،كما يرى �أن بناء اجلدار على الأرا�ضي الفل�سطينية �أينما
كانت هو عمل غري قانوين”.175
وبعد �صدور قرار ثانٍ ملحكمة عوفر الع�سكرية الإ�رسائيلية يف
� ،2010/10/11ض ّد �أبو رحمة ،بال�سجن ملدة � 16شهر ا ً فعليا ً� ،إ�ضافة
ل�ستة �أ�شهر مع وقف التنفيذ ملدة ثالثة �أعوام� ،أعربت �أ�شتون عن “قلقها
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العميق لأن يكون هدف �سجن �أبو رحمة هو منعه وفل�سطينيني �آخرين من
ممار�سة حقهم امل�رشوع يف االحتجاج �سلميا ً على �إقامة اجلدار”.176
و�شجبت منظمة العفو الدولية  ،Amnesty Internationalيف ،2010/8/27
�إدانة املحكمة الإ�رسائيلية �أبو رحمة ،وقالت �إن املحكمة دانت �أبو رحمة بتهم
التحري�ض وتنظيم تظاهرة غري قانونية �ض ّد اجلدار وامل�شاركة فيها .و�أ�شارت
�إىل �أن حمكمة العدل الدولية �أ�صدرت �سنة  2004ر�أيا ً ا�ست�شاريا ً بالإجماع ر�أى
�أن بناء اجلدار يتعار�ض مع القانون الدويل.177
كما رف�ضت منظمة هيومن رايت�س ووت�ش Human Rights Watch

حلقوق ا لإن�سان يف  2010/9/9ما تقوم به “�إ�رسائيل” من حماكمة نا�شطي
املقاومة ال�شعبية �ض ّد اجلدار الفا�صل واال�ستيطان يف قرية بلعني يف
ال�ضفة الغربية ،وع ّدتها “انتهاكا ً حلقوق الإن�سان” .وقالت املنظمة يف بيان
�أ�صدرته عقب قرار �إدانة عبد اهلل �أبو رحمة “�إن املحاكمات التي جتريها
�إ�رسائيل للمواطنني الفل�سطينيني الذين يتظاهرون يف �شكل �سلمي �ض ّد جدار
الف�صل العن�رصي غري قانونية وغري �رشعية”.178
وت�ضامنا ً مع قرية عني حجلة التي �أقامها ن�شطاء فل�سطينيون ومت�ضامنون
�أجانب يف  ،2014/1/28زار وفد دبلوما�سي غربي �ض ّم ممثلني عن االحتاد
الأوروبي ،وعدة �سفارات بينها �إ�سبانيا ،وفرن�سا ،وال�سويد ،والدامنارك
القرية يف  ،2014/2/5بعد �أن احتجزهم جنود االحتالل لأكرث من �ساعة.179
على امل�ستوى ال�شعبي الدويل �ساندت جمموعة من الن�شطاء الأجانب
الق�ضية الفل�سطينية ،من خالل امل�شاركة بوفود ب�أن�شطة للمقاومة ال�شعبية
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،كامل�سريات الأ�سبوعية �ض ّد اجلدار العازل يف
ال�ضفة الغربية� ،أو مقاومة م�صادرة الأرا�ضي ،وكذلك بامل�شاركة يف عمليات
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ك�رس احل�صار البحري عن قطاع غزة .ففي ُ 2003/3/16قتلت النا�شطة
الأمريكية را�شيل كوري  Rachel Corrieبعدما ده�ستها جرافة ع�سكرية
تابعة للجي�ش الإ�رسائيلي ،بينما كانت مع �سبعة زمالء من حركة الت�ضامن
الدويل حتاول منع اجلرافة من هدم منزل يعود لعائلة فل�سطينية يف قطاع
غزة.180
كما �شارك مت�ضامنون �أجانب يف املحاوالت ال�سلمية التي يقوم بها
ال�صيادون لك�رس احل�صار البحري الإ�رسائيلي على قطاع غزة؛ ففي
 2011/4/20رافق قارب �أطلق عليه ا�سم “�أوليفا”  Olivaيقل مت�ضامنني
�أجانب ،قوارب �صيادين فل�سطينيني انطلق يف بحر غزة ،من �أجل منع
اعتداءات البحرية الإ�رسائيلية �ض ّد ال�صيادين ومنعهم من ال�صيد يف املجال
البحري امل�سموح به .181كما �شارك مئات الن�شطاء وال�صحافيني واملت�ضامنني
الأجانب من ال�سويد والواليات املتحدة واليابان يف  2013/12/2بوا�سطة
القوارب ،باجتياز حدود ال�ستة �أميال بحرية التي تفر�ضها �سلطات االحتالل
قبالة قطاع غزة ومتنع ال�صيادين من جتاوزها.182
ويف  2011/5/29زارت جمموعة من املت�ضامنني الأمريكيني قرية النبي
�صالح �شمال غرب رام اهلل لالطالع على معاناة �أهايل القرية جراء ا�ستمرار
الت�صعيد الإ�رسائيلي ،واالعتداء املمنهج على القرية ،وعرب �أع�ضاء املجموعة
عن ت�ضامنهم الكامل مع �أهايل قرية النبي �صالح ،واطلع �أع�ضاء املجموعة التي
اجتمعت مع حركة املقاومة ال�شعبية يف القرية على معاناة الأهايل هناك.183
ويف متوز /يوليو  2011ا�ستطاع نحو مئة مت�ضامن �أوروبي مع الق�ضية
الفل�سطينية من دخول مطار بن جوريون  Ben Gurionيف تل �أبيب على
الرغم من الإجراءات التي اتخذتها ال�سلطات الإ�رسائيلية ملنع ه�ؤالء من دخول
البالد ،كما جنح الع�رشات من ه�ؤالء يف الو�صول �إىل مدينة بيت حلم للم�شاركة
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يف حملة “�أهالً يف فل�سطني” التي �شاركت يف تنظيمها �أربعون م�ؤ�س�سة �أهلية
فل�سطينية بالتعاون مع م�ؤ�س�سات وحمالت ت�ضامن دولية .وقد ا�ستطاعت
ال�رشطة الإ�رسائيلية منع و�صول نحو  200من النا�شطني الأجانب ،الذين كان
من املفرت�ض �أن ي�صلوا �إىل مطار اللد �رشق تل �أبيب يف  ،2011/7/8من التوجه
�إىل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة و�إعالن ت�ضامنهم مع الفل�سطينيني.184
يخ�ص مو�ضوع قوافل ك�رس احل�صار الربية والبحرية عن قطاع
وفيما
ّ
غزة ،والتي �شاركت فيها وفود �شعبية عربية و�إ�سالمية و�أجنبية ،فقد تناولناه
مف�صل يف تقرير “قوافل ك�رس احل�صار عن قطاع غزة” ،ومن املفيد
ب�شكل
ّ
الإ�شارة هنا �إىل �أنه منذ بدء احل�صار على قطاع غزة بعد فوز حركة حما�س
باالنتخابات الت�رشيعية التي جرت يف  ،2014/1/25قامت العديد من املنظمات
والهيئات الأوروبية والعربية والإ�سالمية بت�سيري قوافل بحرية وبرية لإغاثة
ال�شعب الفل�سطيني املحا�رص ،خ�صو�صا ً بعد ت�شديد �إجراءات احل�صار يف
من�صف �سنة  ،2007عقب �سيطرة حما�س على القطاع.
ومن اجلدير بالذكر �أن هذه املنظمات والهيئات انتقلت من حالة الإدانة
وال�شجب واال�ستنكار للح�صار �إىل التحرك الفعلي ،وحماولة الو�صول �إىل
غزة ،وتف ّقد �أحوالها والت�ضامن مع �أهلها ،ونقل �صورة احل�صار باختالف
�ألوانها �إىل املجتمع الدويل امل�شارك يف ح�صارها ب�شك ٍل �أو ب�آخر.
ومن تلك القوافل الربية�“ :رشيان احلياة” ،و“حتيا فل�سطني” ،و“�أن�صار”،
و“القد�س” ،و“طريق الأمل” ،و“�آ�سيا” ،و“�أميال من االبت�سامات” .وما زال
العديد من هذه القوافل ينطلق �إىل غزة؛ فمنها ما ي�صل ومنها ما يتم منعه.
�أما ما ُعرف بـ“�سفن ك�رس احل�صار عن غزة” ،فقد ا�ستطاعت عدة
�سفن من الدخول �إىل غزة بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ك�سفن “احلرية”،
و“غزة احلرية” ،و“جلنة الإغاثة الإن�سانية يف م�رص” ،و“الأمل” ،و“الكرامة”،
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و“ديجنيتي” � .Dignityأما ال�سفن التي مل ت�ستطع الدخول �إىل غزة فهي:
“املروة” ،و“العيد” ،و“الأخوة” ،و“روح الإن�سانية” ،بالإ�ضافة �إىل “�أ�سطول
احلرية  ،”1الذي كان عبارة عن جتمع من ثماين �سفن يقوده ائتالف مك ّون
من احلملة الأوروبية ،وحركة غزة احلرة ،والإغاثة الإن�سانية يف تركيا� ،إ�ضافة
�إىل حملتني يونانية و�سويدية.
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اخلامتة
احتلت املقاومة ال�شعبية حيزا ً كبريا ً يف م�سار الق�ضية الفل�سطينية منذ
بداية حمالت اال�ستيطان اليهودي يف فل�سطني �أواخر القرن الـ  .19ومنذ ذلك
احلني �إىل يومنا هذا مار�س ال�شعب الفل�سطيني �أ�شكاالً متعددة من املقاومة
�ض ّد اال�ستعمار الربيطاين واحلركة ال�صهيونية ،ومن ثم �ض ّد االحتالل
الإ�رسائيلي .وقد ات�سمت كل مرحلة من تاريخ ال�شعب الفل�سطيني بتقدم �أحد
الأ�شكال على الأخرى ،وذلك ح�سب الظروف ال�سيا�سية والع�سكرية املحيطة
بالق�ضية الفل�سطينية.
و ُتع ّد االنتفا�ضة الفل�سطينية التي انطلقت �سنة � 1987أحد �أبرز املحطات
جت�سدت فيها املقاومة ال�شعبية؛ حيث �أعادت االهتمام العربي والعاملي �إىل
التي ّ
الق�ضية الفل�سطينية� .إال �أن توقيع منظمة التحرير التفاق �أو�سلو �سنة 1993
و�ضع حدا ً لهذه املقاومة ال�شعبية؛ حيث التزمت قيادة ال�سلطة الفل�سطينية التي
ت�أ�س�ست يف �أرا�ضي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بامل�سار ال�سلمي التفاو�ضي.
بعد �سنوات من ال�سالم واملفاو�ضات التي �أعقبت اتفاق �أو�سلو ،مل ت�أتِ
النتائج كما كان يطمح �إليه �أو ينتظره املفاو�ض الفل�سطيني� ،أو على غرار ما
وعد به اجلانب الإ�رسائيلي؛ فاندلعت املقاومة ال�شعبية من جديد من خالل
انتفا�ضة الأق�صى �سنة  2000لتعيد خلط الأوراق لدى اجلانب الفل�سطيني
املفاو�ض والعدو الإ�رسائيلي� .إال �أن ردة الفعل الإ�رسائيلية العنيفة �ضد هذه
االنتفا�ضة ،وا�ستعمال القوة الع�سكرية املفرطة من قبل اجلي�ش الإ�رسائيلي
�ضد املدنيني ،دفع ال�شعب الفل�سطيني نحو ا�ستعمال الو�سائل الع�سكرية لدفع
هذه االعتداءات.
ولكن �إعادة احتالل اجلي�ش الإ�رسائيلي لأغلب �أرا�ضي ال�ضفة الغربية
خالل عملية ال�سور الواقي �سنة  ،2002وعمليات التن�سيق الأمني بني �أجهزة
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رصت
ال�سلطة الفل�سطينية و“�إ�رسائيل” ،و�سيا�سة ال�سلطة الفل�سطينية التي �أ� ّ
على اعتماد امل�سار التفاو�ضي كخيار ا�سرتاتيجي دائم بالرغم من ف�شله،
خ�صو�صا ً بعد تويل حممود عبا�س رئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية� ،أدت �إىل تراجع
كبري يف العمل الع�سكري املقاوم يف ال�ضفة الغربية.
ونتيجة للو�ضع اجلديد الذي �أ�صبح قائما ً يف ال�ضفة الغربية ،جل�أ
الفل�سطينيون �إىل �أ�ساليب املقاومة ال�شعبية للت�صدي لبناء اجلدار العازل،
وعمليات م�صادرة الأرا�ضي واال�ستيطان واملمار�سات القمعية اليومية ،وقد
ابتكر الفل�سطينيون يف مقاومتهم ال�شعبية عدة �أ�ساليب و�أ�شكال تتنا�سب مع
طبيعة هذه املمار�سات.
يف موازاة ذلك ا�ستفادت املقاومة امل�سلحة يف قطاع غزة من فوز حركة
حما�س باالنتخابات الت�رشيعية �سنة  2005و�سيطرة حما�س على القطاع
يف حزيران /يونيو 2007؛ الذي �أدى �إىل �إنهاء التن�سيق الأمني بني االحتالل
وال�سلطة يف القطاع ،حيث قامت الف�صائل امل�سلحة بتطوير �أدائها وزيادة
تر�سانتها الع�سكرية ك ّما َ ونوعاً ،نتيجة ذلك بقيت املقاومة امل�سلحة ال�سمة
الغالبة يف القطاع.
حاولت ال�سلطة الفل�سطينية ا�ستخدام املقاومة ال�شعبية كورقة �ضغط
على اجلانب الإ�رسائيلي لإجباره على تقدمي تنازالت يف امل�سار التفاو�ضي،
يف ظل احلديث عن احتمال اندالع انتفا�ضة فل�سطينية ثالثة� .إال �أن ال�سلطة
الفل�سطينية التي كان بع�ض قادتها ير ّوج ل�سلوك طريق املقاومة ال�شعبية بدالً
من املقاومة امل�سلحة ،مل تقم بو�ضع ا�سرتاتيجية وا�ضحة حتدد م�سار هذه
املقاومة ال�شعبية �أو تقوم بدعمها وتطويرها.
يف املقابل ر�أت الف�صائل الفل�سطينية املعار�ضة التفاق �أو�سلو يف املقاومة
ال�شعبية �أحد مكونات و�أ�شكال املقاومة ال�شاملة ،ونبّهت �أنه ال يجب التخلي
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عن خيار املقاومة امل�سلحة حتت �أي ظرف من الظروف .و�إذا كانت امل�صلحة
الوطنية تقت�ضي بتقريب وجهات النظر بني مكونات ال�شعب الفل�سطيني،
فيجب �أن يكون ذلك من خالل و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة حت ّدد
ّ
وتوظف يف �سبيل حتقيقها كافة الو�سائل دون تغليب
الأهداف الوطنية العليا،
� ّأي منها على الآخر؛ بحيث ال ت�صبح املقاومة ال�شعبية اخليار الوحيد ،بعد كل
مرة تف�شل فيها املفاو�ضات.
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