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املقدمة

االأر�ص  ال�شرتداد  وحيداً  طريقاً  امل�شلحة،  الفل�شطينية  املقاومة  ظلّت 

واأدبيات  �شعارات  ويف  الفل�شطيني،  الوطني  امليثاق  مواد  يف  كما  واحلقوق، 

ف�شائل املقاومة قبل اأن تنتقل منظمة التحرير اإىل تبني م�رشوع “احلل املرحلي” 

والعمل  امل�شلح  الكفاح  بني  واملزاوجة   ،1974 �شنة  الع�رش  النقاط  برنامج  يف 

اأو�شلو  اتفاق  توقيع  مع  الحقاً  االأمور  لت�شل  “املفاو�شات”،  ال�شيا�شي 

Oslo 1993، اإىل اأن اخليار ال�شلمي ملنظمة التحرير الفل�شطينية طريق وحيد 

للو�شول للحقوق وا�شتعادة االأر�ص. 

وحتت قيادة ال�شلطة الفل�شطينية التي اأدارت حكماً ذاتياً يف ال�شفة الغربية 

اأو�شلو  باتفاق  تخّل  باعتبارها  امل�شلحة  املقاومة  مالحقة  مّتت  غزة  وقطاع 

على  الطريق  وتعّطل  الفل�شطينية،  وال�شلطة  التحرير  منظمة  والتزامات 

املباركة  االنتفا�شة  مثّلت  وقد  امل�شتقلة.  الفل�شطينية  الدولة  اإىل  الو�شول 

مناذج  االأوىل  مراحلهما  يف   2005–2000 االأق�شى  وانتفا�شة   1993–1987

مميزة يف املقاومة ال�شعبية. غري اأنه جرى ع�شكرتهما يف املراحل التالية.

يا�رش  وفاة  بعد  و“اإ�رشائيل”  ال�شلطة  بني  االأمني  التن�شيق  عودة  ومع 

اأهمية  عن  جمدداً  احلديث  عاد  التفاو�شي،  امل�شار  اإطالق  واإعادة  عرفات 

امل�شلحة،  املقاومة  من  بدالً  الفل�شطيني  الن�شال  يف  ودورها  ال�شعبية  املقاومة 

التي عّدها البع�ص طريق الهالك والدمار.

الزيتونة  مركز  يف  التحرير  هيئة  اختارت  املو�شوع  اأهمية  من  وانطالقاً 

املقاومة  لتناول  املعلومات  تقارير  �شل�شلة  من   26 الـ  االإ�شدار  تخ�ش�ص  اأن 

ال�شعبية يف فل�شطني.
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من  فل�شطني  يف  ال�شعبية  املقاومة  عن  التقرير  من  االأول  الق�شم  ويتحدث 

نهاية القرن الـ 19 حتى 2005، وي�شلّط الق�شم الثاين ال�شوء على اأداء املقاومة 

واملظاهر،  واالأ�شكال  اخللفيات  خالل  من  االأق�شى  انتفا�شة  بعد  ال�شعبية 

الثالث  الق�شم  الفل�شطينية. ويف  الق�شية  ال�شعبية على  املقاومة  الأثر  ويعر�ص 

املقاومة  من  الفل�شطينية  والف�شائل  الفل�شطينية  ال�شلطة  موقف  يتناول 

والدويل  واالإ�شالمي  العربي  للموقف  فيعر�ص  الرابع  الق�شم  اأما  ال�شعبية، 

جتاهها.
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التمهيد: املقاومة ال�شعبية يف فل�شطني من 

نهاية القرن الـ 19 حتى �شنة 2005

ترجع اأوىل عالمات املقاومة ال�شعبية الفل�شطينية �شّد امل�رشوع ال�شهيوين 

والكيان االإ�رشائيلي اإىل �شنة 1886؛ اأي قبل االحتالل الربيطاين، عندما هاجم 

الفالحون املطرودون من اخل�شرية وملب�ص )بتاح تكفا Petah Tikfa( اليهود 

ْجلُوا عنها رغماً عنهم، بعد اأن ا�شرتاها امل�شتوطنون 
ُ
يف قراهم املغت�شبة التي اأ

تبنت   ،1917 �شنة  فل�شطني  بريطانيا  احتلت  وعندما  كبار.  مالك  من  اليهود 

الفرتة  خالل  ال�شلمية  ال�شيا�شية  للمقاومة  الفل�شطينية  الوطنية  احلركة 

االنتفا�شات  اأوىل  مو�شى  النبي  مو�شم  انتفا�شة  وتعّد   .1929–1917

ال�شعبية يف فل�شطني، وقد حدثت ال�رشارة االأوىل لهذه االنتفا�شة يف القد�ص يف 

.
1
1920/4/4، وتوالت االنتفا�شات بعد ذلك

دام  ما  اخليار  هذا  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  ن�شال  ح�رش  اخلطاأ  من  ولكن 

يلك خيارات اأخرى، فعلى الرغم من اأن هذه االنتفا�شة بدت انفعاالً عفوياً، 

واملنظمات  واجلمعيات،  الوطنية،  القيادات  من  عدداً  اأن  الوا�شح  من  اأنه  اإال 

التي تقودها قد قامت بدور حتري�شي، ون�ّشقت ب�شكل منظم الهجمات �شد 

اليهود. وكان للحاج اأمني احل�شيني دور بارز يف ذلك. ثم توالت االنتفا�شات 

:
2
بعد ذلك، ومنها

انتفا�شة يافا: اأيار/ مايو 1921.  •

اأوىل الثورات التي  1929، وكانت هذه الثورة  اأغ�شط�ص  ثورة الرباق: اآب/   •

ت�شمل كّل فل�شطني.

ثورة الكّف االأخ�رش: 1929–1930.  •

انتفا�شة ت�رشين االأول/ اأكتوبر 1933.  •
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الثاين/  ت�رشين  الق�شام:  الدين  عّز  ال�شيخ  وا�شت�شهاد  الثورة  اإعالن   •

.1935 نوفمرب 

االإح�شائيات  وح�شب   :1939–1936 الكربى  الفل�شطينية  الثورة   •

الثورة  فرتة  خالل  الثوار  بها  قام  التي  العمليات  جمموع  فاإن  الربيطانية 

الفل�شطينية الكربى بلغ 10,595 عملية.

يف  التق�شيم  قرار  �شّد  اأرا�شيهم  عن  الدفاع  يف  الفل�شطينيون  �شارك  كما   •

حرب 1948.

التاريخ  يف  املقاومة  اأ�شكال  من  بارزاً  �شكالً  ال�شعبية  املقاومة  ظلّت 

الفل�شطيني؛ حيث عقدت املوؤمترات الوطنية وال�شعبية، وقدمت العرائ�ص، ومّت 

تنظيم االإ�رشابات، وامل�شريات، واملوؤمترات، والتوجه لالأمم املتحدة واملطالبة 

بتطبيق قراراتها. غري اأن املقاومة ال�شعبية ال�شلمية كانت تنزوي اأو تت�شاءل 

ل�شالح املقاومة امل�شلحة ح�شب �شعود املوجات الثورية واالنتفا�شات. وقد 

تبنى امليثاق الوطني الفل�شطيني ملنظمة التحرير الفل�شطينية �شنة 1968 الكفاح 

امل�شلح طريقاً وحيداً لتحرير فل�شطني. غري اأن الدورة الـ 21 للمجل�ص الوطني 

الفل�شطيني التي عقدت يف غزة يف �شنة 1996 �شهدت تعديل امليثاق، حيث تبنى 

مبا  الدولتني”،  مبداأ  واعتماد  ال�شلمية  بالطرق  النزاعات  حّل  “مبداأ  املجل�ص 

ينطلق من وثيقة اإعالن اال�شتقالل والبيان ال�شيا�شي املعتمد يف الدورة الـ 19 

.
3

املنعقدة يف اجلزائر يف 1988/11/15 

30 اآذار/ مار�ص من كّل عام يوماً فل�شطينياً وطنياً تاريخياً،  واأ�شبح يوم 

يتم اإحياوؤه كرمز لتم�شك الفل�شطينيني باأر�شهم، وا�شتعدادهم للدفاع عنها. 

ففي 1976/3/30 هّب ال�شعب الفل�شطيني يف جميع املدن، والقرى، والتجمعات 

ال�شهيوين. واتخذت  1948 �شّد االحتالل  املحتلة �شنة  االأرا�شي  العربية يف 

اإ�رشاب �شامل، ومظاهرات �شعبية عارمة، مار�شت خاللها  الهبّة �شكل  هذه 
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قوات االحتالل عمليات القتل واالإرهاب، حيث فتحت النار على املتظاهرين، 

الذين  عدد  وبلغ  الع�رشات،  وجرح  فل�شطينيني،  �شتة  ا�شت�شهاد  اإىل  اأدى  مما 

.
4
اعتقلتهم قوات االحتالل اأكرث من 300 فل�شطيني

االإ�رشائيلية  ال�شلطات  قيام  هو  االأر�ص  يوم  لهبّة  املبا�رش  ال�شبب  وكان 

مب�شادرة نحو 21 األف دومن من اأرا�شي عّرابة، و�شخنني، ودير حنّا، وعرب 

خمّطط  �شياق  يف  االإ�رشائيلية  للم�شتعمرات  لتخ�شي�شها  وغريها،  ال�شواعد 

تهويد اجلليل 2020. ومل تكن هبّة يوم االأر�ص وليدة �شدفة، بل كانت وليدة 

منذ  املحتلة  االأرا�شي  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  يعانيه  الذي  الو�شع  جممل 

واالإرهاب  القمع  واإجراءات  والتنقل،  التجول  حظر  اأحكام  من   ،1948 �شنة 

القرى.  وهدم  االأرا�شي  اغت�شاب  وعمليات  واالإفقار  العن�رشي،  والتمييز 

اأجل  من  متعددة  قوانني  االإ�رشائيلية  ال�شلطات  اأ�شدرت   ،1948 �شنة  فمنذ 

وقانون  الغائب،  قانون  ومنها:  الفل�شطينية،  االأر�ص  على  ال�شيطرة  �رشعنة 

. واأّدت هذه الهبّة اإىل ك�رش حاجز اخلوف عند 
5
االأرا�شي البور، واملناطق املغلقة

.
6
فل�شطينيي 1948، فقد كان قرار االإ�رشاب نقلة كبرية يف اأ�شلوب مقاومتهم

الفل�شطينيون يف مقاومتهم: االنتفا�شة  النماذج املهّمة التي �شطرها  ومن 

والتي   ،1987 دي�شمرب  االأول/  كانون  يف  اأطلقوها  التي  املباركة  الفل�شطينية 

العمرية،  وفئاته  واجتاهاته،  الفل�شطيني،  ال�شعب  قطاعات  كافة  �شملت 

اأيار/  يف  الفل�شطينية  ال�شلطة  ت�شكيل  حتى  تقريباً  االنتفا�شة  هذه  وا�شتمرت 

ال�شعبية  امل�شاركة  وفقدت  وهجها،  من  الكثري  فقدت  حيث   ،1994 مايو 

ال�شعبية  باملواجهات  منها  االأوىل  املرحلة  ومتيزت  اليومية.  اجلماهريية 

االإ�رشائيلية،  املدنية  االإدارة  ومقاطعة  واملظاهرات،  واالإ�رشابات،  الوا�شعة 

وتنظيف املجتمع من العمالء ومروجي الف�شاد واملخدرات. وبعد نحو اأربعة 

امل�شلحة �شّد  العمليات  تنامي  التي �شهدت  الثانية  املرحلة  اأخذت تربز  اأعوام 

.
7
االحتالل االإ�رشائيلي مع تراجع االأن�شطة اجلماهريية الوا�شعة
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ثالثة  خالل  توقفها  توقع  من  كّل  ظّن  وخيبت  االنتفا�شة،  وا�شتمرت 

و�شنوات؛  �شهوراً  فا�شتمرت  وتوقعاتهم،  حتليالتهم  خطاأ  وك�شفت  اأ�شهر، 

لتلتهب  مدينة  يف  وتهداأ  هناك،  لت�شتد  هنا  تهداأ  اأعوام،  �شتة  نحو  بلغت  حتى 

يف اأخرى؛ حتى جّن جنون قيادة االحتالل االإ�رشائيلي، ومتنى اإ�شحق رابني 

Yitzhak Rabin لو اأن البحر يبتلع غزة مبن فيها لي�شرتيح منها. وا�شتطاعت 

ال�شعب  اأن  تدعي  التي  االإ�رشائيلية  املزاعم  تدح�ص  اأن  املباركة  االنتفا�شة 

النتائج  اإن  حيث  ذاته،  عن  التعبري  له  يحق  وال  �شامت،  �شعب  الفل�شطيني 

التي حققتها االنتفا�شة توؤكد مدى فعاليتها، وقد ا�شتخدمت “اإ�رشائيل” كافة 

.
8
الو�شائل املتاحة اأمامها الإيقافها لكنها مل تتمكن من ذلك

متيزت االنتفا�شة بحركة ع�شيان ومبظاهرات �شّد االحتالل، واالت�شاع 

املكاين، واالمتداد الزماين، وال�شمول، والتنوع يف االأ�شاليب من ر�شق احلجارة 

احلارقة،  والقنابل  ال�شاخب،  التظاهر  اإىل  اجلدران  على  ال�شعارات  وكتابة 

مفاجاأة  �شكل  ذلك  كّل  اال�شت�شهادية...  والعمليات  والر�شا�ص،  والكمائن، 

لـ“اإ�رشائيل” وقادتها، وقال زئيف �شيف Ze’ev Schiff يف كتابه “انتفا�شة” 

اأن الفل�شطينيني فاجاأوا “اإ�رشائيل” بفتحهم جبهة جديدة �شّدها، واأن “اإ�رشائيل” 

.
9 

مل تكن لديها التجهيزات املنا�شبة ملواجهة هذه اجلبهة

التي  واملوؤ�ش�شات  لالأ�شواق  م�شتقلة  بدائل  تطوير  اإىل  االنتفا�شة  وهدفت 

ت�شيطر عليها “اإ�رشائيل”، ورف�ص اأجهزة االحتالل مبختلف اأ�شكالها... وكان 

رّد الفعل االإ�رشائيلي بالغ الق�شوة؛ من اإطالق النار ع�شوائياً على امل�شاركني، 

وخ�شو�شاً على اأولئك الذين كانوا يلقون احلجارة على املركبات االإ�رشائيلية 

رابني  اإ�شحق  دفع  حدٍّ  اإىل  االإ�رشائيليني،  وامل�شتوطنني  اجلنود  وعلى  املدرعة 

اإىل اإ�شدار اأوامره اىل جنوده بـ“تك�شري عظام” املتظاهرين. ومن ردود الفعل 

التجول،  وحظر  املنازل،  وهدم  اجلماعية،  االعتقاالت  اأي�شاً  اال�رشائيلية 

واإغالق املوؤ�ش�شات واالأ�شواق وال�شوارع.



املقاومة ال�سعبية يف فل�سطني

11

وارتكزت االنتفا�شة على عدة ركائز �شيا�شية، واقت�شادية، واجتماعية، 

الفل�شطينية، كاأ�شا�ص  اإىل جتاوب وفعالية ومبادرة اجلماهري  وثقافية ت�شتند 

امل�شتقل؛  الفل�شطيني  االجتماعي  التنظيم  قاعدة  على  وقامت  اإجنازاتها.  لكل 

االحتالل،  جي�ص  يقرر  متى  ولي�ص  الفل�شطينيون،  يقرر  متى  االأ�شواق  تفتح 

للعمل  العمال  يذهب  وجماهريها،  االنتفا�شة  قيادة  اأرادت  متى  الطرق  تغلق 

من  واأ�شكال  ال�رشائب  دفع  عن  االمتناع  اإىل  و�شوالً  االنتفا�شة،  لقرار  وفقاً 

.
10

الع�شيان املدين ال�شامل

اأ�شهمت هذه االنتفا�شة يف اإعادة الق�شية الفل�شطينية اإىل االأجندة العاملية، 

الق�شية  حلل  املطروحة  احللول  �شدارة  اإىل  امل�شلحة  املقاومة  خيار  واأعادت 

الفل�شطينية. وا�شتمرت االنتفا�شة حتى توقيع اتفاقيات اأو�شلو �شنة 1993. 

للداخل  املقاوم  العمل  مبادرة  زمام  اأعادت  باأنها  االنتفا�شة  هذه  ومتيزت 

الفل�شطيني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، واأنها �شملت كافة قطاعات ال�شعب 

.
11

الفل�شطيني، ومب�شاركة التيار االإ�شالمي بقوة وفاعلية

نفق  بافتتاح   1996/9/24 يف  االإ�رشائيلي  االحتالل  �شلطات  قيام  اأدى 

اأ�شفل امل�شجد االأق�شى املبارك، اإىل اندالع مواجهات بني الفل�شطينيني، الذين 

 .
12ً

فل�شطينيا  62 ا�شت�شهاد  اأ�شفر عن  االأق�شى، مما  امل�شجد  للدفاع عن  هبوا 

انتفا�شة  خاللها  �شهدت   ،)1996/9/27–25( اأيام  ثالثة  االأحداث  وا�شتمرت 

تدخل  االأق�شى  نفق  هبة  و�شهدت  الفل�شطينية.  والقرى  املدن  معظم  �شملت 

ال�رشطة الفل�شطينية للدفاع عن املتظاهرين الفل�شطينيني، حيث قامت باإطالق 

.
13

النار على اجلي�ص االإ�رشائيلي، وذلك للمرة االأوىل منذ تنفيذ اتفاق اأو�شلو

�شاحاك  منون  اأ االإ�رشائيلي  اجلي�ص  يف  ركان  االأ قائد  وقال 

 ،Maariv معاريف  �شحيفة  مع  مقابلة  يف   Amnon Lipkin–Shahak

تعقيباً على ردة فعل الفل�شطينيني على افتتاح النفق اأ�شفل امل�شجد االأق�شى: 
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االأمر  التدهور،  حالة  اإىل  اأدت  وقد  ومربجمة  منظمة  كانت  املظاهرات  “اإن 

الذي ي�شع عالقتنا مع الفل�شطينيني يف و�شع جديد، ويحتم علينا اأن نتوقف 

القيادة  التوا�شل مع  االآن حماولة  الطريق، واملطلوب  ونفكر كيف �شنوا�شل 

الوا�شح  “من  �شاحاك:  واأ�شاف  الهدوء”.  اإىل  التو�شل  اأجل  من  الفل�شطينية 

ال�شيطرة  فقدوا  ال�شلطة  وقادة  عرفات  يا�رش  الفل�شطينية  ال�شلطة  رئي�ص  اأن 

النار”،  اإطالق  اإىل حد  االأمور  اأن تتطور  اأرادوا  اأنهم  االأمور وال نت�شور  على 

وهدد �شاحاك باأن اجلي�ص االإ�رشائيلي �شيدخل اأرا�شي ال�شلطة الفل�شطينية 

.
14

امل�شنفة اأ اإذا اقت�شى ذلك لوقف امل�شكلة

وكردة فعل على هبة نفق االأق�شى، تعالت االأ�شوات لدى حركات املقاومة 

م�شار  باإنهاء  عرفات  والرئي�ص  الفل�شطينية  ال�شلطة  مطالبة  الفل�شطينية 

.
15

املفاو�شات، والعودة اإىل �شبيل املقاومة امل�شلحة، واإ�شعال انتفا�شة جديدة

وكان الندالع انتفا�شة االأق�شى، يف اأيلول/ �شبتمرب 2000، االأثر البارز يف 

ال�شلمية،  الت�شوية  مل�رشوع  قا�شية  �رشبة  وجهت  حيث  الفل�شطيني،  امل�شار 

ومتيزت بامل�شاركة ال�شعبية الوا�شعة يف كل اأرجاء فل�شطني املحتلة، ومب�شاركة 

طوال  بطولياً  ثباتاً  الفل�شطيني  ال�شعب  ثبت  وقد  الفل�شطينية.  التيارات  كافة 

.
16

االنتفا�شة

ال�شارع  عمت  التي  واالإحباط  الياأ�ص  حالة  بعد  االأق�شى  انتفا�شة  جاءت 

الفل�شطيني من املفاو�شات، التي مل حتقق له حلم الدولة، وا�شتعادة االأرا�شي 

 ،Ariel Sharon �شارون  اأرئيل  زيارة  وكانت  الالجئني.  وعودة  املحتلة، 

رئي�ص حزب الليكود Likud، اال�شتفزازية اإىل امل�شجد االأق�شى يف 2000/9/28 

رئي�ص  من  وا�شح  بدعم  جاءت  والتي  االنتفا�شة،  فجرت  التي  ال�رشارة  هي 

احلكومة االإ�رشائيلية اإيهود باراك Ehud Barak للزيارة، حيث زوده بـ 600 

.
17

جندي ملرافقته، وا�شتنفر 3 اآالف جندي و�رشطي يف القد�ص واأحيائها
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ومل ت�شتطع ال�شلطة مقاومة اأو تعطيل تيار االنتفا�شة اجلارف، فحاولت 

اأن  غري  تفاو�شية.  مكا�شب  لتحقيق  �شيا�شياً  منه  واال�شتفادة  معه  التعامل 

يا�رش عرفات، رئي�ص ال�شلطة الفل�شطينية، انحاز اإىل االنتفا�شة، وبدا م�شانداً 

ت�شتهدف  التي  املقاومة  عمليات  باإدانة  املتكررة  ت�رشيحاته  من  بالرغم  لها، 

.
18

املدنيني من كال اجلانبني الفل�شطيني واالإ�رشائيلي

لقد اأحدثت هذه االنتفا�شة هزة عميقة يف الكيان االإ�رشائيلي، واأ�شابته يف 

�شميم القاعدتني اللتني بنى عليهما احتالله لفل�شطني، وهما االأمن واالزدهار 

االقت�شادي، حيث عانى االحتالل االإ�رشائيلي من تدهور و�شعه االقت�شادي، 

.
19

واأخذ ع�رشات االآالف من اليهود يغادرون االأرا�شي املحتلة

بالتزامات  يتعلق  فيما  جديد  و�شع  اإىل  االأق�شى  انتفا�شة  اأف�شت  كما 

عمليات  مبنع  والقا�شية  االإ�رشائيلي،  االحتالل  جتاه  الفل�شطينية  ال�شلطة 

اأوقفت  اإذ  املقاومة.  الف�شائل  اأع�شاء  واعتقال  اأ�شلحتها،  وجمع  املقاومة، 

ال�شلطة معظم عمليات االعتقال على خلفية �شيا�شية، ومّت االإفراج عن معظم 

.
20

املعتقلني ال�شيا�شيني

يف  النظري،  زخمه  من  �شيئاً  ي�شتعيد  ال�شعبية  املقاومة  خيار  بداأ  وقد 

يف  امل�شلحة  املقاومة  تعطل  ظّل  يف   ،)2014–2005( االأخرية  ال�شنوات 

ال�شفة الغربية، وحالة التهدئة ال�شائدة ن�شبياً يف قطاع غزة، مما جعل املقاومة 

ال�شعبية القا�شم امل�شرتك واحلل التوافقي املتاح، يف هذه املرحلة احل�شا�شة من 

.
21

عمر الفل�شطينيني

ال�شعبية  املقاومة  الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينية  احلكومة  دعمت 

وانعدام  التفاو�شي،  االأفق  ان�شداد  اإثر  تفعيلها،  اإىل  ودعت  ال�شلمية، 

االإ�رشائيلية  ال�شيا�شات  جراء  الفل�شطينية  للق�شية  ال�شلمية  الت�شوية  فر�ص 

نتنياهو  بنيامني  برئا�شة  االإ�رشائيلية  احلكومة  تبنتها  التي  املت�شددة 
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Benjamin Netanyahu. وكان الرئي�ص حممود عبا�ص االأكرث تبنياً وتنظرياً 

:
22

للفكرة انطالقاً من االعتبارات التالية

ممار�شة ال�شغط على االحتالل، عرب اإعادة تفعيل العن�رش ال�شعبي الذي   •

ي�شكل عامل اإزعاج كبري ل�شيا�شة وخمططات االحتالل.

اخليارات  بفتح  االإيحاء  عرب  التفاو�شي،  امل�رشوع  ف�شل  على  التغطية   •

الوطنية الكفاحية، التي يتم اختزالها يف املقاومة ال�شعبية ال�شلمية املجردة.

امل�شار  على  العمل  اإعادة  بهدف  الراكدة،  الدولية  املياه  حتريك  حماولة   •

الفل�شطيني - االإ�رشائيلي والتدخل لتليني املواقف االإ�رشائيلية املت�شددة.
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اأواًل: خلفيات واأ�شكال املقاومة ال�شعبية

1. خلفيات املقاومة ال�شعبية: 

خا�ص ال�شعب الفل�شطيني منذ بداية م�رشوع اال�شتيطان اليهودي املنظم 

على  احلرب  من  الن�شال،  اأ�شكال  كافة   19 الـ  القرن  اأواخر  يف  فل�شطني  يف 

اأوىل  انتفا�شة  اإىل  امل�شلح،  الكفاح  اإىل  والع�شيان،  املدنية  املقاومة  اإىل  االأر�ص، 

وثانية. وُولد كل �شكل من هذه االأ�شكال يف �شياق تاريخي وجغرايف و�شيا�شي 

معني، واالنتقال من �شكل اإىل �شكل، كان نتيجة عوامل داخلية ذاتية، واأي�شاً 

 .
23

خارجية اإقليمية

وعلى الرغم من الف�شل الذي �شهده امل�شار التفاو�شي، وتبدد االأمل نحو 

قيام دولة فل�شطينية بعد �شنوات قليلة من توقيع اتفاق اأو�شلو 1993، وجتلّى 

جوهري  تغرّي  اأي  يطراأ  مل   ،2000 �شنة  االأق�شى  انتفا�شة  خالل  من  ذلك 

اأن طريق املفاو�شات  الفل�شطينية الذي يوؤكد على  ال�شلطة  على موقف قيادة 

الفل�شطينية. بناًء على ذلك مل تتاأثر عمليات  الق�شية  هو اخليار االأوحد حلل 

لل�شلطة  التابعة  االأمنية  االأجهزة  بني  الغربية  ال�شفة  يف  االأمني  التن�شيق 

اأداء  على  �شلباً  انعك�ص  مما  االإ�رشائيلي؛  لالحتالل  التابعة  االأمنية  واالأجهزة 

االأمنية  احلمالت  توايل  بعد  خ�شو�شاً  الغربية،  ال�شفة  يف  امل�شلحة  املقاومة 

واالعتقاالت التي مار�شتها اأجهزة ال�شلطة جتاه الف�شائل الفل�شطينية امل�شلحة 

هناك.

كبري؛  ب�شكل  الغربية  ال�شفة  يف  امل�شلحة  املقاومة  اأداء  تراجع  لذلك  نتيجة 

قيادة  حاولت  والتي  املقاومة  ال�شلمية  ال�شعبية  االأن�شطة  جديد  من  وبرزت 

يف  منها  اال�شتفادة  اأجل  من  حقيقي،  ب�شكل  دعمها  دون  توجيهها،  ال�شلطة 

يف  الفل�شطينية  الف�شائل  فا�شتمرت  غزة  قطاع  يف  اأما  التفاو�شي.  امل�شار 
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باالنتخابات  حما�ص  حركة  فوز  بعد  خ�شو�شاً  امل�شلحة،  املقاومة  ممار�شة 

الت�رشيعية يف 2006/1/25، و�شيطرة احلركة على القطاع يف منت�شف حزيران/ 

يونيو 2007.

م�شادرة  خالل  من  الغربية  ال�شفة  يف  االحتالل  اإجراءات  ت�شاعد  ومع 

التهويد  وعمليات  الع�شكرية،  واحلواجز  العازل،  اجلدار  وبناء  االأرا�شي 

االأ�شجار،  وقطع  املزروعات  واإتالف  املنازل،  وتدمري  والتهجري،  املربجمة، 

وهو  االإجراءات؛  هذه  ملواجهة  م�شلحة  غري  عدة  واأ�شكال  و�شائل  ظهرت 

كاالعت�شامات  ال�شعبية”،  “املقاومة  اأو  ال�شلمية”  “املقاومة  عليه  ُيطلق  ما 

ومقاطعة  النموذجية  القرى  وبناء  واال�شتيطان،  اجلدار  �شّد  وامل�شريات 

.
24

الب�شائع االإ�رشائيلية

من  اأ�شهر  بعد  ع�شكرياً  طابعاً  االأق�شى  انتفا�شة  اتخاذ  من  الرغم  على 

انطالقها، نتيجة للقوة الع�شكرية املفرطة التي ا�شتخدمها اجلي�ص االإ�رشائيلي 

يف مواجهتها، عادت املقاومة ال�شعبية ال�شلمية لتربز من جديد، خ�شو�شاً بعد 

الواقي”  “ال�شور  حلملة  نتيجة  كبري،  ب�شكل  امل�شلحة  املقاومة  اأعمال  توقف 

التي بداأتها حكومة اأرئيل �شارون يف 2002/3/29 واأنهتها يف 2002/4/21 بعد 

على  ال�شعبية  املقاومة  انطلقت  وقد  الغربية.  ال�شفة  اأرا�شي  معظم  احتالل 

�شكل م�شريات �شعبية بدايًة من قرية ُبدُر�ص غربي رام اهلل يف �شنة 2003، من 

.
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خرى
ُ
َثّم انتقلت اإىل قرى اأ

وخالل 11 عاماً اأبدع الفل�شطينيون اأ�شاليب جديدًة من املقاومة، فقد بداأت 

القرى تخرج يف م�شريات اأ�شبوعية كل يوم جمعة ملقاومة اجلدار واال�شتيطان، 

كما حدث يف بلعني، واأحياناً يومية كما حدث يف ُبدُر�ص. وحتققت من خالل هذا 

احلراك اجنازات حمدودة مل ُتنِه االحتالل، اإال اأنها رمبا منعت م�شادرة بع�ص 

االأرا�شي، وقد توقفت بع�ص تلك التحركات، بينما ا�شتمر البع�ص االآخر. ويف 
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ففي   ،
26

الغربية ال�شفة  قرى  يف  ال�شعبية  املقاومة  تنح�رش  مل  نف�شه،  الوقت 

حاجز  اإىل  للو�شول  حماولة  يف  �شعبية  تظاهرات  بتنظيم  نا�شطون  قام  غزة 

خرى على طول ما ت�شميه 
ُ
معرب بيت حانون )اإيريز Erez(، وكذلك يف مناطق اأ

 .
27

“اإ�رشائيل” “املنطقة العازلة” والتي ُينع الفل�شطينيون من االقرتاب منها

و�شوف نتطرق فيما يلي الأ�شكال املقاومة ال�شعبية يف ال�شفة الغربية مبا فيها 

القد�ص وقطاع غزة.

2. اأ�شكال املقاومة ال�شعبية:

اأ. ال�شفة الغربية:

قرية ُبدُر�س: بداأت املقاومة ال�شعبية يف قرية ُبدُر�ص يف 2003/11/9، حيث 

مّت ت�شكيل اأول جلنة �شعبية ت�شم كافة االأطياف �شواًء كانت اأحزاباً �شيا�شية، 

عدد  وكان  اجلدار،  بناء  �شّد  مظاهرة  اأول  وخرجت  عائلية.  اأم  اجتماعية،  اأم 

.
28

امل�شاركني فيها 110 

قرية  يف  واال�شتيطان  اجلدار  �شّد  ال�شعبية  املقاومة  بداأت  بلعني:  قرية 

بلعني يف �شباط/ فرباير 2005، وقد اقت�رشت امل�شرية على العن�رش الن�شائي 

اأن عملية االحتجاج �شلمية وال  االإ�رشائيليني مفادها  للجنود  لتو�شل ر�شالة 

 .
29

تهدف للعنف

اأهايل  ربط  حيث  جديداً  �شكالً  ال�شعبية  املقاومة  ابتكرت   ،2005/5/4 ويف 

اجلي�ص  توزيع  على  رداً  لالقتالع،  املعر�شة  باالأ�شجار  اأنف�شهم  القرية 

االإ�رشائيلي اإخطارات بالتجريف، واقتالع اأ�شجار الزيتون، ال�شتكمال اأعمال 

و�شائل  الفل�شطينيون  ا�شتخدم  كما   .
30

التو�شعي العن�رشي  اجلدار  اإقامة 

اأخرى مثل رفع اأعالم دول فاعلة يف احللبة الدولية من قبل متظاهرين اأغلقوا 

املتظاهرون  ابتكر  كما  الدويل.  ال�شمت  عن  تعبرياً  ال�شقة  باأ�رشطة  اأفواههم 
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بو�شع  وذلك  الفل�شطينيني،  جثث  فوق  ير  الذي  احلديدي  اجلدار  اأ�شلوب 

 .
31

جم�شم اجلدار فوق اأعناق امل�شاركني

خم�شة  امل�شريات  اإحدى  يف  االأهايل  حمل  امل�شتعمرات،  على  واعرتا�شاً 

جم�شمات مل�شتعمرات اإ�رشائيلية مقامة على اأرا�شي القرية والقرى املجاورة، 

وهي م�شتعمرات: لبيد Lapid، وكريات �شيفر Kiryat Sefer، وح�شمونئيم 

�شخم  وجم�شم   ،Mitataaho وميتاتياهو   ،Shilat و�شيالت   ،Hhmonim

.
32

ملدينة مودعني عيليت Modi‘in Illit اال�شتيطانية

ملقاومة  ال�شلمية  املظاهرات  انطلقت  فقد  نعلني  قرية  يف  اأما  نعلني:  قرية 

فل�شطيني   500 من  اأكرث  تظاهر  حيث   ،2008/5/24 يف  واال�شتيطان  اجلدار 

اجلرافات  بدء  على  احتجاجاً  اإ�رشائيليني،  “�شالم”  ون�شطاء  واأجنبي 

نحو  وم�شادرة  القرية،  اأرا�شي  على  اجلدار  الإقامة  العمل  االإ�رشائيلية 

.
33

2,600 دومن جديد من اأرا�شيها

وُعرفت حركة املظاهرات يف القرية بحيويتها، و ا�شتطاع اأهايل نعلني ومن 

خالل احتجاجاتهم تاأخري بناء اجلدار، ومنع حترك االآليات الثقيلة العاملة يف 

بناء اجلدار. وقد اأعادوا قذف قنابل الغاز على الرافعات واجلرافات، وعندما 

واأ�شالك �شائكة وجم�شات  البداية، عبارة عن �شياج  القرية يف  كان اجلدار يف 

املج�شات  وتدمري  با�شتمرار  بقطعه  املتظاهرون  قام  الدقة،  عالية  اإلكرتونية 

ثالثة  بطول  اإ�شمنتياً  جداراً  يبنون  االحتالل  جنود  جعل  مما  االإلكرتونية، 

اأمتار لتفادي ما يفعله املتظاهرون، ولكن جدار االإ�شمنت مل ينعهم من هدم 

 .
34

مقاطع منه لعدة مرات

نوفمرب  الثاين/  ت�رشين  منذ  املع�رشة  قرية  يف  جتري  املع�رسة:  قرية 

2006 وحتى كتابة التقرير مظاهرات اأ�شبوعية احتجاجاً على م�شادرة اآالف 

املجاورة؛  والقرى  القرية  ل�شكان  التابعة  الزراعية  االأرا�شي  من  الدومنات 
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الفا�شل  اجلدار  بناء  لغر�ص  ال�شمعة،  وجورة  الني�ص،  ووادي  �شلمونة،  اأم 

.
35

 Ephrata بالقرب من م�شتعمرة اإفراتا

وتتّ�شم املظاهرات يف املع�رشة بالهدوء. وتعمد قوات االأمن االإ�رشائيلية اإىل 

�شّد طريق التظاهرات يف داخل القرية، فتتفرق بعد وقت ق�شري.

اآذار/  منذ  ثابتة  مظاهرات  جتري  ّمر 
ُ
اأ بيت  قرية  ويف  اأّمر:  بيت  قرية 

اأن  2009، حيث يكاد عدد قوات االأمن االإ�رشائيلية يف هذه املظاهرات  مار�ص 

.
36

يت�شاوى مع عدد املتظاهرين، وُتفّرق من خالل اللجوء اإىل القوة املفرطة 

يف  �شالح  النبي  قرية  يف  املظاهرات  بداأت  �شالح:  النبي  قرية 

من  م�شتوطنني  �شيطرة  على  احتجاجاً   ،2009 دي�شمرب  االأول/  كانون 

اإ�شافية  ٍ اأرا�ص  وعلى  القو�ص”  “عني  على   ،Hallamish حلَمي�ص  م�شتعمرة 

اإطار الالعنف، وذلك  القرية ت�شنف يف  القرية. وم�شريات هذه  تابعة ل�شكان 

.
37

لالحتجاج على �شلب االأرا�شي

كدوميم  م�شتعمرة  تو�شيع  جرى   2003 �شنة  يف  قدوم:  كفر  قرية 

Kedumim التي اأقيمت اإىل جوار قرية كفر قدوم، واأ�شيف اإليها حي �شمايل. 

ال�شارع  اإىل  ال�شكان  و�شول  اجلي�ص  منع  امل�شتعمرة،  تو�شيع  اأعقاب  ويف 

امل�شتعمرة  بني  ير  والذي  نابل�ص،  ومدينة  القرية  بني  يربط  الذي  الرئي�شي 

وبني احلي اجلديد. وي�شطر ال�شكان لل�شفر جراء ذلك عرب �شارع التفايف مما 

.
38

يطيل مدة ال�شفر اإىل نابل�ص 

بالتظاهر   2011 يوليو  متوز/  منذ  القرية  �شكان  بداأ  املعاناة  لهذه  ونتيجة 

وتتجه  ال�شارع،  بفتح  مطالبني  القرية،  م�شاجد  اأحد  من  منطلقني  اأ�شبوعياً 

ال�شارع  على  �رُشبت  التي  االإغالق  منطقة  جتاه  الغالب  يف  امل�شريات  هذه 

اجلي�ص  مع  مبواجهات  اأحياناً  امل�شريات  وتنتهي  عندها،  اخلطابات  وُتلقى 

.
39

االإ�رشائيلي
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ب. القد�س:

الذي  العازل  واجلدار  امل�شتمر،  والتهويد  االإ�رشائيلي،  اال�شتيطان  ُيعّد 

العديد من  الرئي�شي النطالق  امل�شبب  املحتلة،  القد�ص  االأهايل يف مدينة  يخنق 

ال�شعبية لال�شتيطان  املقاومة  . وتتخذ 
40

ال�شعبية ملقاومة االحتالل الفعاليات 

واجلدار يف القد�ص اأ�شكاالً متعددة نذكر منها:

االأهم  املو�شوع  واجلدار  اال�شتيطان  يحتل  وامل�شريات:  االحتجاجات 

وتنطلق  القد�ص.  مدينة  يف  االأهايل  بها  يقوم  التي  وامل�شريات  لالحتجاجات 

على  وذلك  م�شتمر،  ب�شكل  القد�ص  يف  �شلوان  بلدة  يف  وامل�شريات  التظاهرات 

بهدم  التهديد  وا�شتمرار  العدوانية،  اليهود  امل�شتوطنني  ممار�شات  خلفية 

منازل الفل�شطينيني بعد اقتحامات متكررة لهوؤالء امل�شتوطنني. وتعّد املظاهرة 

االأ�شبوعية التي يقوم بها اأهايل حّي ال�شيخ جراح يف �رشقي القد�ص، من اأكرث 

االأدلة على جتلي املقاومة ال�شعبية يف املدينة، �شّد اال�شتيطان واال�شتيالء على 

.
41

منازل الفل�شطينيني

التي  ال�شعبية  املقاومة  اأ�شكال  اأحد  االعت�شامات  تعّد  االعت�شامات: 

مار�شها، وما يزال يار�شها اأهايل مدينة القد�ص، ليجربوا االحتالل على وقف 

الف�شل  جدار  وبناء  التو�شعي،  اال�شتيطان  كموا�شلة  العن�رشية،  ممار�شاته 

العن�رشي، وقد جنحت هذه االعت�شامات اإىل حّد ما يف زيادة حجم ال�شمود 

لدى االأهايل. 

التي  االعت�شام  خيمة  الوطنية،  الفعاليات  متثل  وفود  اأّمت   2008/8/1 يف 

مع  للت�شامن  القد�ص،  مدينة  �شمال  القدية  حنينا  بيت  اأر�ص  على  اأقيمت 

 2009/2/25 ويف  االأ�شجار.  واقتالع  بالتجريف  املهّددة  االأرا�شي  اأ�شحاب 

�شلوان،  ببلدة  حلوة  ووادي  الب�شتان  حيْي  يف  االعت�شام  خيمتي  ق�شد 

وال�شعبية  الر�شمية  الوفود  من  العديد  االأق�شى،  امل�شجد  من  اجلنوب  اإىل 
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ال�شكان �شّد هدم  للت�شامن مع  اأوروبية،  االعتبارية، ووفود  وال�شخ�شيات 

 .
42

منازلهم، ل�شالح خمططات تهويدية خطرية يف املنطقة

ال�شيخ جراح،  “اأم كامل” يف حي  الت�شامن زيارة خيمة  و�شملت حمالت 

والتي مّت طردها من بيتها يف احلي بالقوة ل�شالح جماعات يهودية متطرفة، 

ف�شالً عن هدم خيمتها التي ُتقيم فيها، �شبع مرات، مِلَا باتت متثله اخليمة من 

حالة رمزية ل�شمود املواطنني املقد�شيني يف مدينتهم. ويف 2010/7/26 �شهدت 

اللجنة  مبقر  القد�ص  يف  االإبعاد  ملقاومة  الوطنية  اللجنة  اأقامتها  التي  اخليمة 

القد�ص  املحتلة، والتي يعت�شم فيها نواب  القد�ص  االأحمر يف  لل�شليب  الدولية 

ووزيرها االأ�شبق خالد اأبو عرفة م�شاركة املزيد من الوفود الت�شامنية املحلية 

.
43

واالأجنبية احتجاجاً على قرارات االحتالل باإبعادهم عن مدينتهم القد�ص

ثقب  اأو  تدمري  من  ال�شعبية  املقاومة  ن�شطاء  من  عدد  متكن  اجلدار:  هدم 

ا�شتطاع   ،2013/7/8 القد�ص املحتلة. ففي  العازل يف منطقة  اأجزاء من اجلدار 

العيزرية  بلدة  يف  العازل  اجلدار  من  مقطع  يف  ثغرتني  اإحداث  الفل�شطينيون 

�رشق القد�ص، وذلك تزامنا مع الذكرى التا�شعة لقرار حمكمة الهاي الدولية، 

يف  فل�شطينيون  �شبان  قام  كما   ،
44

اجلدار بناء  �رشعية  بعدم  اأو�شى  الذي 

منطقة  يف  العن�رشي  والتو�شع  ال�شم  جدار  من  مقطع  بهدم   ،2013/10/21

.
45

ت�شمى مفرتق راأ�ص قب�شة تابعة للعيزرية

ويف 2013/11/14، متكن �شبان فل�شطينيون من هدم مقاطع وق�ّص اأ�شيجة 

 .
46

من اجلدار العن�رشي بالقرب من بلدة بري نباال �شمال غرب القد�ص املحتلة

اأما يف بلدة اأبو دي�ص �رشق القد�ص، فد متكن عدد من ال�شبان يف 2013/12/19، 

الرئي�شي  احلرم  قبالة  املقام  العن�رشي  الف�شل  جدار  يف  فتحة  اإحداث  من 

.
47

جلامعة القد�ص
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ج. قطاع غزة: 

اأ�شمل  ب�شورة  يتمثل  ال�شعبية”  “املقاومة  مفهوم  اإن  القول  املمكن  من 

وجود  اإىل  يرجع  وذلك  غزة؛  قطاع  يف  منه  اأكرث  الغربية  ال�شفة  يف  واأو�شح 

احتكاك مبا�رش مع االحتالل االإ�رشائيلي، واإىل منع االأجهزة االأمنية الفل�شطينية 

من العمل املقاوم امل�شلح ومطاردتها له.

املقاومة  اأ�شكال  بع�ص  برزت  ال�شاملة”،  “املقاومة  مفهوم  مع  ومتا�شياً 

ال�شعبية يف قطاع غزة، تنا�شبت مع طبيعة املوقع اجلغرايف واجليو-�شيا�شي 

للقطاع بالن�شبة للكيان االإ�رشائيلي، خ�شو�شاً بعد اإخالء االحتالل االإ�رشائيلي 

املبا�رش  االحتكاك  اإىل ح�رش  اأدى  2005؛ مما  �شنة  م�شتوطنات قطاع غزة يف 

ل�شكان القطاع مع الكيان االإ�رشائيلي يف منطقة ال�رشيط احلدودي ويف املنطقة 

البحرية قبالة القطاع.

ففي �رشق بلدة جباليا �شمال قطاع غزة، حيث ما ي�شمى “املنطقة العازلة” 

وال�شمالية  ال�رشقية  احلدود  طول  على  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  يفر�شها  التي 

من  املئات  يتوجه  للقطاع،  اجلغرافية  امل�شاحة  من  تقتطع  والتي  للقطاع، 

املنطقة.  هذه  الخرتاق  هناك  اإىل  جمعة  يوم  كل  م�شاء  الفل�شطينيني  الن�شطاء 

الالفتات  وع�رشات  الزيتون،  واأ�شتال  الفل�شطيني،  العلم  النا�شطون  فيحمل 

الراف�شة الإقامة املنطقة االأمنية العازلة واحل�شار، يف م�شهٍد يحاكي املقاومة 

ال�شعبية يف قرية بلعني بال�شفة الغربية، املناوئة لال�شتيطان االإ�رشائيلي. غري 

.
48

اأن اكتمال ال�شورة، وجناح اأهدافها يحتاج اإىل مزيد من التنظيم

امل�رشية،  االأرا�شي  مع  غزة  لقطاع  الغربية  اجلنوبية  احلدود  وعلى 

رف�شت   ،2007 يونيو  حزيران/  يف  القطاع  على  حما�ص  حركة  �شيطرة  وبعد 

ال�شلطات امل�رشية العمل باتفاق املعابر واأغلقت ر�شمياً معرب رفح الربي؛ مما 

االإ�رشائيلي. وقد قام م�شلحون  القطاع جراء احل�شار  اإىل زيادة معاناة  اأدى 
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فل�شطينيون يف حماولة لتخفيف احل�شار، بتدمري اأجزاء من ال�شياج واجلدار 

اأهايل  من  االآالف  فتدفق  2008/1/23؛  يف  م�رش  مع  احلدوديني  االإ�شمنتي 

القطاع على االأرا�شي امل�رشية، وا�شتطاعوا من خالل ذلك ك�رش احل�شار ملدة 

حمدودة، قبل اأن ُيعاد بناء املقاطع التي ُهّدمت من اجلدار. وت�شاربت االأرقام 

350 األف فل�شطيني  حول عدد الذين عربوا، ففي حني قالت االأمم املتحدة اأن 

على االأقل عربوا من القطاع اإىل م�رش، قدر الفل�شطينيون العدد برقم بلغ نحو 

م�رشيني  حمليني  م�شوؤولني  تقديرات  اأ�شارت  فيما  �شخ�ص،  مليون  ن�شف 

األف فل�شطيني. وتوجه هوؤالء اىل مدن رفح والعري�ص   100 بلغ  العدد  اأن  اإىل 

تنفذ  اأن  �شيناء، ل�رشاء مواد غذائية ومتوينية كادت  وال�شيخ زويد يف �شمال 

.
49

ب�شبب احل�شار الذي يفر�شه االحتالل على قطاع غزة

االإ�رشائيلي امل�رشوب على قطاع غزة،  البحري  لك�رش احل�شار 
ٍ
ويف حتد 

ق�شرية،  لفرتة  ك�رشه  يف  اأجانب  ومت�شامنون  فل�شطينيون  نا�شطون  جنح 

االحتالل،  �شلطات  تفر�شها  التي  البحرية  اأميال  ال�شتة  حدود  باجتيازهم 

�شباب  ائتالف  اأعلن  وقد  جتاوزها.  من  االأ�شماك  �شيادي  ومتنع 

االنتفا�شة - فل�شطني اأن قافلة ال�شمود والعدالة التي اأطلقها يف 2013/12/2 

عرب  غزة  قطاع  على  املفرو�ص  البحري  احل�شار  ك�رش  من  بالفعل  متكنت 

التهديدات  من  بالرغم  غزة،  بحر  عر�ص  داخل  اأميال  �شتة  مل�شافة  الو�شول 

.
50

االإ�رشائيلية مبواجهتها ومنعها حال جتاوزها حاجز ال�شتة اأميال بحري

واأعلن االئتالف يف بيان له باأن مت�شامنني و�شحفيني اأجانب من ال�شويد 

والواليات املتحدة واليابان �شاركوا يف القافلة. وذكر اأن 20 قارباً يحمل قرابة 

200 �شحفي ومت�شامن ونا�شط جابوا عر�ص بحر غزة، واألقى امل�شاركون يف 

الفعالية زجاجات حتمل ر�شائل للمجتمع الدويل باللغتني العربية واالإجنليزية 

.
51

كر�شالة رمزية للمجتمع الدويل
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3. تطور املقاومة ال�شعبية من حيث االأ�شلوب واالأداء:

ال�شفة  يف  واال�شتيطان  اجلدار  �شّد  االأ�شبوعية  امل�شريات  ا�شتمرار  مع   

وقطاع غزة، تطور اأداء املقاومة ال�شعبية من حيث ال�شكل واالأ�شلوب واالأداء، 

اأ�شكال هذا  اأهم  اأكرث تاأثرياً وفعالية وح�شوراً، ومن  واأ�شبحت هذه املقاومة 

التطور:

اأ.  موؤمتر بلعني الدويل للمقاومة ال�شعبية:

يُعقد هذا املوؤمتر �شنوياً يف قرية بلعني، وقد انطلقت فعاليات املوؤمتر االأول 

حتت م�شّمى املوؤمتر العاملي للن�شال ال�شعبي �شّد اجلدار واالحتالل يف بلعني، 

بلعني،  قرية  يف  اجلدار  ملقاومة  ال�شعبية  اللجنة  نّظمته  الذي   ،2006/2/20 يف 

بالتعاون مع جمل�ص قرية بلعني وحركات ت�شامن دولية واإ�رشائيلية، ملنا�شبة 

العن�رشي،  اجلدار  �شّد  بلعني  قرية  معركة  لبدء  االأوىل  ال�شنوية  الذكرى 

و�شخ�شيات  واإ�رشائيلي،  دويل  ومت�شامن  فل�شطيني  األف  قرابة  مب�شاركة 

.
52

ر�شيمة فل�شطينية

واأو�شى امل�شاركون يف فعاليات املوؤمتر االأول، ببناء حركة كفاحية اإن�شانية 

االأخرى  وال�شعوب  الفل�شطيني  لل�شعب  وال�شالم  احلرية  اأجل  من  تنا�شل 

اإىل حترك دبلوما�شي عربي واأوروبي  الواقعة حتت وطاأة االحتالل. ودعوا 

�رشيع من اأجل جعل مقاومة اجلدار واالحتالل عرفاً اإن�شانياً وا�شحاً، وذلك 

من خالل ال�شغط على “اإ�رشائيل” لتنفيذ قرارات حمكمة العدل الدولية، والتي 

.
53

اأكدت رف�شها بناء جدار الف�شل العن�رشي وعدم �رشعيته

اإقامة هذا املوؤمتر ثمانية مرات،  2013/10/2 مّت  2006/2/20 وحتى  ومنذ 

مقاومة  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  دعم  على  املوؤمترات  هذه  جميع  اأكدت  وقد 

 )2013( الثامن  املوؤمتر  اأو�شى  وقد  العازل.  واجلدار  االإ�رشائيلي  االحتالل 
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على ا�شتعمال ا�شم “موؤمتر فل�شطني الدويل التا�شع للمقاومة ال�شعبية” ابتداًء 

.
من املوؤمتر التا�شع بدالً من “موؤمتر بلعني الدويل للمقاومة ال�شعبية”54

املقاومة  اأ�شكال  وتطوير  وتو�شيع  بزيادة  الثامن  املوؤمتر  اأو�شى  كما 

االحتجاج  مرحلة  من  واالنتقال  ال�شيا�شي،  واملغزى  التاأثري  ذات  ال�شعبية 

 ،2012 �شنة  االأخرى  والفعاليات  ال�شم�ص  باب  يف  جرى  كما  املواجهة  ملرحلة 

وتوحيد اخلطاب واملفاهيم وامل�شطلحات على امل�شتوى الوطني فيما يخ�ص 

قانوين  ج�شم  وتفعيل  وبناء  واأدواتها،  واآلياتها  ال�شعبية  املقاومة  اأ�شكال 

حلماية ن�شطاء املقاومة ال�شعبية على امل�شتويات املحلية واالإقليمية والدولية، 

والتهويد  اال�شتيطان  ظّل  يف  املفاو�شات  بوقف  ال�شيا�شية  القيادة  ومطالبة 

واالإن�شانية،  والعدالة  احلرية  اأ�رشى  كافة  عن  باالإفراج  واملطالبة  للقد�ص، 

وخ�شو�شاً  الدولية  املنظمات  لباقي  لالن�شمام  اخلطوات  با�شتكمال  وطالب 

الدوليني  االأ�شدقاء  وم�شاركة  فعل  وتطوير  الدولية،  اجلنايات  حمكمة 

االإ�رشائيلية  للحكومة  اال�شتثمارات  و�شحب  املقاطعة،  بحملة  وانخراطهم 

وا�شتقطاب  الدوليني  املت�شامنني  مع  العالقة  وتكري�ص  العن�رشي،  والف�شل 

.
55

املزيد من ن�شطاء احلرية

ب. بناء القرى يف القد�س وال�شفة:

قرية باب ال�شم�س: �شّعد الفل�شطينيون من مقاومتهم ال�شعبية لال�شتيطان 

على  اخليام  من  فل�شطينية  قرية  اإقامة  على  اإقدامهم  خالل  من  االإ�رشائيلي، 

الإقامة  القد�ص،  �رشق  الفل�شطينيني  من  “اإ�رشائيل”  �شادرتها  التي  االأرا�شي 

م�شتعمرة عليها لف�شل جنوب ال�شفة الغربية عن �شمالها. حيث اأقام اأكرث من 

ا�شم  اأطلقوا عليها  فل�شطينية جديدة  املناطق، قرية  كافة  فل�شطيني من  مئتي 

“باب ال�شم�ص” يف 2013/1/11، على اأرا�شي املنطقة التي ت�شميها “اإ�رشائيل” 

اإي واحد اأو E1 �رشقي القد�ص، حيث ن�شبوا اخليام يف املنطقة وو�شعوا جميع 

املعدات لكي يتمكنوا من البقاء حتى تثبيت القرية. وجاء يف بيان �شدر عنهم: 
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“نعلن نحن، اأبناء فل�شطني، من كافة اأرجائها، عن اإقامة قرية “باب ال�شم�ص” 

بقرار من ال�شعب الفل�شطيني، بال ت�شاريح االحتالل، وبال اإذن من اأحد، الأنها 

. وقد متت اإزالة القرية بناء على قرار من رئي�ص 
اأر�شنا ومن حقنا اإعمارها”56

 .
57

احلكومة االإ�رشائيلية بنيامني نتنياهو يف 2013/1/14 

“اإ�رشائيل”  اإن  حلكومته  االأ�شبوعي  االجتماع  م�شتهل  يف  نتنياهو  وقال 

معاليه  وم�شتعمرة  القد�ص  بني  اجلغرايف  التوا�شل  بقطع  الأحد  ت�شمح  لن 

اأدوميم Ma‘ale Adumim من خالل البناء يف منطقة اإي واحد. واأ�شاد بقوات 

ال�رشطة واجلي�ص االإ�رشائيليني على “العمل ال�رشيع واحلازم الإخالء التجمع 

. وقد منحت املحكمة العليا االإ�رشائيلية احلكومة 
الفل�شطيني يف هذه املنطقة”58

ووافقت  االحتجاجية،  ال�شم�ص  باب  قرية  لتزيل  ق�شائياً  غطاء  االإ�رشائيلية 

.
59

املحكمة يف 2013/1/16، على قرار االإزالة

قرية باب الكرامة: يف 2013/1/18، ا�شتلهم اأهايل قرية بيت اإك�شا التي تقع 

الكرامة  باب  قرية  فبنوا  ال�شم�ص،  باب  قرية  جتربة  القد�ص،  غرب  �شمال  يف 

على اأرا�شي خربة العالونة التي كانت حمظورة عليهم منذ �شنة 1967. وبنى 

فل�شطينياً  علماً  ورفعوا  الطوب،  من  وم�شجداً  خيام  خم�ص  اإك�شا  بيت  اأهايل 

االإعالمي  الناطق  الكرامة. وقال  كبرياً، وو�شعوا الفتة ترحيبية بزوار باب 

على  رداً  الكرامة  باب  “بنينا  غيث:  بالل  الكرامة  باب  يف  املعت�شمني  با�شم 

 .
ال�شم�ص”60 باب  على هدم قرية  القرية ورداً  اأرا�شي  تبقى من  م�شادرة ما 

 .
61

ومّت اإزالة القرية يف 2013/1/21 

 200 اأكرث من  ال�شم�ص والكرامة، �رشع  لباب  امتداداً  قرية حّي املناطري: 

“حي املناطري” على  نا�شط وع�رشات املزارعني ببناء قرية جديدة حتت ا�شم 

االحتالل  قوات  وقامت   .2013/2/2 يف  نابل�ص  جنوب  بورين  قرية  اأرا�شي 
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على  وال�شوت  الغاز  قنابل  ع�رشات  واإطالق  الفور،  على  املنطقة  باإغالق 

النا�شطني واملواطنني يف اأثناء قيامهم بن�شب اخليام، مما اأدى اإىل اإ�شابة العديد 

.
62

منهم باالختناق. وكان م�شري القرية االإزالة والتدمري

مب�شاركة  فل�شطينيون  نا�شطون  �رشع   ،2013/2/9 يف  كنعان:  قرية 

مت�شامنني اأجانب يف بناء قرية كنعان على االأرا�شي التي �شادرها االحتالل 

االإ�رشائيلي يف املنطقة التي تقع بني قرية الربكة وخربة التوانة �رشقي مدينة 

 .
63

يطا، وقد قامت قوات االحتالل يف اليوم نف�شه بهدم القرية وم�شادرة اخليام

ومنذ ذلك اليوم ا�شتطاع الفل�شطينيون اإقامة عدة قرى يف اأكرث من منطقة �شمن 

م�شمى قرية كنعان واأعطوها رقما ت�شل�شلياً، وذلك من اأجل مواجهة م�شادرة 

عدد  و�شل  ال�شطور،  هذه  كتابة  وحتى  االإ�رشائيلي.  واال�شتيطان  االأرا�شي 

قرية  اآخرها  كان  ع�رشة،  اإىل  اإقامتها  يف  الفل�شطينيون  �رشع  التي  القرى  هذه 

كنعان 10 التي �شيّدها ن�شطاء املقاومة ال�شعبية يف منطقة االأغوار �رشق ال�شفة 

 .
الغربية، وقد قام االحتالل بهدمها يف 642014/1/1

يف  ال�شعبية  املقاومة  ن�شطاء  جنح   ،2013/3/21 ويف  يون�س:  اأحفاد  قرية 

القد�ص  �رشق  العيزرية  بلدة  قرب  اأرا�شيهم  فوق  يون�ص  اأحفاد  حّي  ت�شييد 

القوى  قادة  يتقدمهم  واأجنبي  فل�شطيني  نا�شط   300 نحو  واأقام  املحتلة. 

اأزالت قوات االحتالل احلي ونقلت   2013/3/25 . ويف 
65

الوطنية ببناء اخليام

جميع الن�شطاء الذين حاولوا مقاومته بالهتاف والغناء الوطني اإىل رام اهلل فيما 

.
66

اعتقلت اأربعة منهم

فل�شطينيون ومت�شامنون  ن�شطاء  1: جنح  قريتي عني حجلة والعودة 

اأجانب يف اإحياء اأ�شماء قريتني فل�شطينيتني مبنطقة االأغوار من خالل اإقامتهما 

الأرا�شيهم،  بالعودة  الفل�شطينيني  حلّق  رمزاً  العودة  قرية  وهما  جديد،  من 

وعني حجلة تلك القرية املدمرة يف االأغوار، وذلك رف�شاً لال�شتيطان االإ�رشائيلي 

وحفاظاً على االأر�ص الفل�شطينية من امل�شادر والتهويد.
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يف  ال�شمالية  باالأغوار  بي�شان  حاجز  قرب  العودة  قرية  اإقامة  وجاءت 

اإقامة  االأجانب من  الفل�شطينيني واملت�شامنني  الن�شطاء  2014/2/2 بعد جناح 

االأر�ص”،  “ملح  حملة  �شمن  االأغوار  يف   2014/1/28 يف  حجلة  عني  قرية 

اإزالة  ومت  االأغوار،  من  الفل�شطينيني  لتهجري  االإ�رشائيلية  املخططات  ملواجهة 

.
67

القريتني يف 2014/2/3 

قرية  اإخالء  من  ينتهي  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  يكد  مل   :2 العودة  قرية 

عني حجلة حتى قام نا�شطون ببناء قرية العودة 2 يف 2014/2/7، مكان قرية 

اجلودلة يف منطقة اجلفتلك يف االأغوار. قرب ما ي�شّمى “مقربة االأرقام” التي 

داهمت  ذاته  اليوم  . ويف 
68

فيها الفل�شطينيني  ال�شهداء  بدفن  “اإ�رشائيل”  تقوم 

وم�شادرة  بهدمها  وقامت  القرية  االإ�رشائيلي  للجي�ص  تابعة  ع�شكرية  قوة 

. وكان هناك حماوالت لبناء بع�ص القرى مثل باب القمر وقرية 
69

كل ما فيها

االأ�رشى.

ج.  اإقامة االأعرا�س الرمزية:

قوات  قبل  من  ال�شم�ص  باب  قرية  اإزالة  بعد  ال�شم�س:  باب  قرية  عر�س 

االحتالل كان هناك العديد من املحاوالت للعودة اىل القرية التي تكلل بع�شها 

بنجاح ومن اأبرزها العر�ص الوهمي الذي نفذه عبد اهلل اأبو رحمة، النا�شط �شّد 

اال�شتيطان، ومت�شامنة اأجنبية، وحول فكرة العر�ص الوهمي، قالت النا�شطة 

“كانت طقو�ص العر�ص فل�شطينية بامتياز، وجهزنا �شيارة مميزة،  ملى نزيه: 

العرو�شني(،  )موكب  “الفاردة”  وكاأنها  تبدو  و�شيارات  وهميني،  وعرو�شني 

.
وذلك لدخول قرية الزعيّم ومنها اإىل حيث باب ال�شم�ص، وجنحنا يف ذلك”70

رمزياً  زواجاً  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  منع   2011/3/9 يف  حزما:  قرية  عر�س 

بني عري�ص فل�شطيني من ال�شفة الغربية وعرو�ص من مدينة النا�رشة داخل 
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حاجز  عند  مرا�شمه  تقام  اأن  يفرت�ص  كان   ،1948 �شنة  املحتلة  االأرا�شي 

االإ�رشائيلي  اجلي�ص  واأوقف  ال�شفة.  يف  حزما  قرية  من  بالقرب  اإ�رشائيلي 

يحملون  وهم  و�شلوا  الذين  ال�شبان  ع�رشات  احلاجز  منطقة  من  بالقرب 

العري�ص على االأكتاف، وين�شدون االأغاين الفل�شطينية التقليدية، ومنعهم من 

التقدم. وت�شكل فكرة العر�ص الرمزي، بح�شب ما قال القائمون عليها، اإيذاناً 

باإطالق حملة مناه�شة ل�شيا�شة مّل ال�شمل االإ�رشائيلي التي متنع فل�شطينيي 

 .
71

ال�شفة الغربية من الزواج من فل�شطينية من داخل “اإ�رشائيل” اأو العك�ص

يف  قرانهما   ،2013/3/23 يف  وفتاه  �شاب  عقد  يون�س:  اأحفاد  قرية  عر�س 

اأول مرا�شم زفاف، تتم يف حي اأحفاد يون�ص التي مّت ت�شييدها قبل اأربعة اأيام 

.
72

فوق االأرا�شي املهددة بامل�شادرة واال�شتيطان قرب القد�ص املحتلة

م�شريات العودة يف الداخل وال�شتات: يف تطور ا�شتثنائي وغري م�شبوق 

 ،2011/5/15 يف  “اإ�رشائيل”،  فوجئت  للنكبة،  وال�شتني  الثالثة  الذكرى  يف 

هي  حدودية  جبهات  ثالث  على  حا�رشتها  التي  الزحف”  “يوم  مب�شريات 

بجرائم  فردت  لبنان،  وجنوب  املحتل  واجلوالن  الفل�شطينية  االأرا�شي 

.
73

جماعية

اآالف  ال�شفة، و�شارك فيها مئات  الرئي�شة يف  املدن  امل�شريات يف  وتركزت 

االإ�رشائيلي،  االحتالل  قوات  ل�شيطرة  اخلا�شعة  املناطق  يف  اأما  املواطنني. 

مئات  فيها  �شقط  اجلي�ص  مع  احتكاك  نقاط  اإىل  الع�شكرية  املواقع  فتحولت 

القد�ص  بني  الفا�شل  الع�شكري  قلنديا  معرب  على  اأعنفها  وكان  اجلرحى، 

و�شمال ال�شفة. كما جرت تظاهرات مماثلة يف خميم العروب ومدينة اخلليل 

يف  ميدانياً  م�شت�شفى  فل�شطينية  طبية  موؤ�ش�شات  واأقامت  اأخرى.  ومناطق 

خميم قلدنيا قّدمت فيه العالج الأكرث من 200 م�شاب، جروح بع�شهم �شعبة. 

مدين  بزي  املتنكرين  “امل�شتعربني”  ع�رشات  ومعهم  االحتالل  جنود  وقام 

.
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باعتقال الع�رشات من املتظاهرين
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ويف غزة، ا�شت�شهد �شاب فل�شطيني، واأ�شيب اأكرث من ت�شعني اآخرين، من 

احلدود  حول  املتمركزة  االحتالل  قوات  اإطالق  نتيجة  طفالً،  ع�رشون  بينهم 

ال�شمالية وال�رشقية لقطاع غزة النار وقذائف الدبابات على م�شريات �شلمية 

 .
75

اإحياًء للذكرى الـ 63 للنكبة

ويف داخل اخلط االأخ�رش تقام بذكرى النكبة يف كل �شنة م�شريات باجتاه 

الفل�شطينيني يف م�شرية  اآالف  2011/5/11 �شارك  املهجرة. ويف  القرى  اإحدى 

اإىل  الدامون املدمرة  اأنقا�ص قرية  النكبة وانطلقت امل�شرية من  العودة بذكرى 

.
76

قرية الروي�ص يف اجلليل قرب بلدة طمرة وقرية كابول و�رشق مدينة عكا

لبنان  وجنوب  اجلوالن  جبهتي  فتح  النكبة  يوم  �شهد  ذلك،  موازاة  يف 

عندما حاول الع�رشات عبور “احلدود”. ففي مارون الرا�ص يف جنوب لبنان، 

ع�رشات  اقرتب  عندما  اإ�رشائيليني  جنود  بر�شا�ص  اأ�شخا�ص  ع�رشة  قتل 

املتظاهرين من ال�رشيط ال�شائك واأ�شيب 112 اآخرين بجروح. ويف اجلوالن، 

اخرتقوا  الذين  املتظاهرين  ع�رشات  على  النار  االإ�رشائيلية  القوات  اأطلقت 

ال�شياج احلدودي ودخلوا منطقة جمدل �شم�ص يف ال�شطر املحتل من اجلوالن، 

.
77

ما اأدى اإىل مقتل �شخ�شني وجرح 170 

وقّدر منظمو م�شرية العودة يف لبنان اأعداد امل�شاركني يف امل�شرية مبا يزيد 

.
78

على 45 األف م�شارك ا�شتقلّوا نحو 1,700 حافلة

 ويف 2011/6/6، الذي وافق ذكرى النك�شة ا�شت�شهد 23 الجئاً فل�شطينياً يف 

�شورية، يف مدينة القنيطرة ال�شورية وموقع عني التينة بالقرب من مرتفعات 

اجلوالن املحتلة، عندما اأطلقت قوات االحتالل االإ�رشائيلي النار على الجئني 

 447 وجرح   ،1967 حلرب   44 الـ  الذكرى  اأحيوا  و�شوريني  فل�شطينيني 

منهم؛ 362 بطلق ناري، و77 حالة اختناق، وت�شع اإ�شابات خمتلفة، ومعظم 

والبطن  ال�شدر  يف  مبا�رشة  وكانت  االأمامية  الناحية  من  جاءت  االإ�شابات 

.
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وبع�شها يف االأطراف ال�شفلية وجروحهم بني ال�شديدة واملتو�شطة
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التابعة  الفل�شطينية، �شيطرت قوات ال�رشطة  اأرا�شي ال�شلطة  ويف داخل 

لل�شلطة الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية واحلكومة الفل�شطينية يف قطاع غزة على 

متظاهرين  بني  االحتكاك  ومنعت  االإ�رشائيلي،  اجلي�ص  مع  التما�ص  نقاط 

ذكرى  الفل�شطينيني  اإحياء  لدى  وا�شع  نطاق  على  واجلي�ص  فل�شطينيني 

حرب 1967، وبالرغم من ذلك تفجرت مواجهات يف ال�شفة الغربية يف مناطق 

ال ت�شيطر عليها ال�شلطة، كان اأعنفها ما وقع عند حاجز قلنديا �شمال القد�ص. 

باإطالق  اجلي�ص  ورّد  باحلجارة،  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  فل�شطينيون  ور�شق 

العيارات النارية وقنابل الغاز، ما اأدى اإىل اإ�شابة الع�رشات بالر�شا�ص املطاطي 

الفل�شطينية  للف�شائل  والقطاع  ال�شفة  يف  احلكومتان  و�شمحت  واالختناق. 

.
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ومتظاهرين بتنظيم م�شريات مركزية يف رام اهلل ويف غزة

د.  حمالت مقاطعة الب�شائع االإ�رسائيلية:

“اإ�رشائيل”  �شّد  والعقوبات  اال�شتثمار  و�شحب  املقاطعة  حملة  انطلقت 

 ،Campaign of Boycotts, Divestment and Sanctions Against Israel (BDS)

اأولية  2005، بعد موافقة  الفل�شطيني يف متوز/ يوليو  املدين  املجتمع  من قبل 

الأكرث من 170 منظمة فل�شطينية على هذه احلملة. وبداأت جهود احلملة تنمو 

يف  اهلل  رام  يف  عقد  لها،  موؤمتر  اأول  يف  ذروتها  بلغت  حتى   2005 منذ  ب�رشعة 

اللجنة  ظهور  املوؤمتر،  هذا  قطاف  اأبرز  وكان   .2007 الثاين  ت�رشين  نوفمرب/ 

جميع  يف  املقاطعة،  حلملة  الفل�شطينية  التن�شيق  هيئة  الفل�شطينية،  الوطنية 

.
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اأنحاء العامل

ملقاطعة  ال�شعبية  احلملة  انطلقت   2009 يناير  الثاين/  كانون  �شهر  ويف 

الب�شائع االإ�رشائيلية، وذلك اإبان احلرب امل�شعورة التي �شنتها دولة االحتالل 

على قطاع غزة، وقد اأراد القائمون على احلملة، ويف مقدمتهم االإغاثة الزراعية 

العبور  فل�شطيني  لكل  يكن  للن�شال  اأخرى  بوابة  يفتحوا  اأن  الفل�شطينية، 
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منها، لي�شهم فعلياً يف اإحلاق ال�رشر واخل�شارة بدولة االحتالل بحرمانها من 

جزء من االأموال التي ت�شتخدمها يف متويل اآلة حربها �شّد ال�شعب الفل�شطيني. 

.
ومن هنا كان اأبرز �شعار من �شعارات احلملة “بدنا نخ�رّش االحتالل”82

ومنذ البداية حددت احلملة ال�شعبية هدفها يف جعل املقاطعة جزءاً من الثقافة 

اإىل تغيري �شلوك  للتعاي�ص والتطبيع مع املحتلني، مبا يوؤدي  املقاومة  الوطنية 

املواطن الفل�شطيني جتاه رف�ص التعاطي مع منتجات االحتالل بيعاً و�رشاء. 

التبعية  من  حتريره  وت�رشيع  الفل�شطيني  االقت�شاد  تعزيز  اإىل  هدفت  كما 

القت�شاد املحتلني، من خالل تاأمني احلماية للمنتج الوطني، وم�شاعدته للفوز 

با�شتيعاب  �شي�شمح  الذي  االأمر  وهو  االإ�رشائيلي،  االقت�شاد  مع  املناف�شة  يف 

مزيد من العمال العاطلني من العمل، اأو العاملني يف امل�شتعمرات االإ�رشائيلية.

الرتحيل  ملخططات  والت�شدي  لل�شمود  منوذجاً  النقب  قرى  هـ. 

والتهجري “خمطط برافر”:

قرية العراقيب: ُتعّد قرية العراقيب الفل�شطينية التي تقع يف �شمال مدينة 

45 قرية عربية يف  فل�شطني، واحدة من  النقب جنوب  ال�شبع يف �شحراء  بئر 

االحتالل  قوات  بداأت   2010 �شنة  ومنذ   .
83

بها “اإ�رشائيل”  تعرتف  ال  النقب 

 .
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االإ�رشائيلي بهدم هذه القرية، مع االإبقاء على اأ�شحاب االأرا�شي يف العراء

من  ليبنوها  القرية  اأهايل  يعود  القرية،  بهدم  االحتالل  يقوم  مرة  كل  وبعد 

جديدة، وقد و�شل عدد املرات التي هدم فيها االحتالل القرية اإىل 68 مرة، كان 

اآخرها يف 2014/4/9، وحتت �شعار “يهدمون ونبني.. هنا باقون” اأعاد �شكان 

.
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القرية بناءها من جديد

هو   Prawer–Begin Plan بيجن”    - برافر  “خمطط  برافر:  خمطط 

ال�شابق  الوزير  اقرتحه  النقب”  البدوي يف  االإ�شكان  لتنظيم  قانون  “م�رشوع 

بيني بيجن Benny Begin يف اأيلول/ �شبتمرب 2011، واأقرته اللجنة الوزارية 
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من  عربي  األف   70 نحو  برتحيل  ويق�شي   ،2013/5/6 يف  الت�رشيع  ل�شوؤون 

.
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بيوتهم وقراهم يف النقب

االإ�رشائيلي بالقراءة االأوىل   Knesset الكني�شت  2013/6/24، �شادق  ويف 

برافر  اإيهود  االإ�رشائيلي  التخطيط  وزير  من  تو�شية  على  بناء  القانون  على 

Ehud Prafr �شنة 2011 لتهجري �شكان ع�رشات قرى البدو يف النقب جنوب 

ت�شكيل  ومّت  الرتكيز”،  “بلديات  ُي�شّمى  فيما  وجتميعهم  املحتلة،  االأرا�شي 

.
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جلنة برافر لهذا الغر�ص

مناه�شة  وفعاليات  اأن�شطة  بعدة   48 فل�شطينيو  قام  للمخطط  ورف�شاً 

للمخطط كان اأبرزها اإطالق احلراك ال�شبابي يف داخل االأرا�شي املحتلة �شنة 

1948، حملة “اأيام الغ�شب برافر لن ير..”. واأطلق احلراك ال�شبابي م�شرية 

ن�شال جماهريي وتعبوي يف منت�شف يوليو/ متوز 2013، عّمت معظم املناطق 

واملظاهرات  امل�شريات  عّمت  كما   .1948 �شنة  املحتلة  االأرا�شي  يف  العربية 

.
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الت�شامنية 35 دولة عربية واأجنبية طالبت باإ�شقاط خمطط برافر

مناه�شة  فل�شطني  كل  يف  مركزية  مظاهرات  انطلقت   2013/11/30 ويف 

من  االآالف  وخرج  الغ�شب”،  يوم   11/30“ �شعار  حتت  برافر  ملخطط 

و�شاحة  حورة”،  لقرية  املوؤدي  املفرتق  “قرب  النقب  من  كل  يف  الفل�شطينيني 

نابل�ص، واخلليل، واجلليل، ورام اهلل، والقد�ص  اجلندي املجهول يف غزة، ويف 

وحيفا ومعظم اأرا�شي الـ 48. ورفع املتظاهرون ال�شعارات املناوئة للمخطط 

مكلف  وهو  بيجن،  اأو�شى   ،2013/12/12 ويف   .
89

املخطط باإ�شقاط  وطالبوا 

بتطبيق ما عرف مبخطط برافر، رئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو 

حول  تقارير  من  اأيام  بعد  وذلك  الكني�شت،  يف  القانون  على  النقا�ص  باإنهاء 

“اإ�رشائيل” ب�شاأن املخطط. وقد وافق نتنياهو  انق�شام االئتالف احلكومي يف 

.
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على هذا االقرتاح
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4. اأثر املقاومة ال�شعبية على الق�شية الفل�شطينية:

املقاومة  نا�شطي  لدى  توفرت  التي  املحدودة  االإمكانيات  من  الرغم  على 

ال�شعبية، اإال اأن هذه املقاومة حققت العديد من االإجنازات واملكا�شب يف جماالت 

معينة، وقد جتلت هذه االإجنازات فيما يلي:

اأ. اجلدار العازل وم�شادرة االأرا�شي يف ال�شفة:

على الرغم من موقف املحكمة العليا االإ�رشائيلية املتحيز لبناء اجلدار االأمني 

يف ال�شفة الغربية، اإال اأن الفل�شطينيني واملوؤ�ش�شات احلقوقية املناه�شة للجدار 

الذي  ال�شئيل  الهام�ص  من  لال�شتفادة  القانونية،  االأوراق  ال�شتخدام  جلاأوا 

ديوقراطية؛  ب�شورة  للعامل  نف�شها  تقدمي  ملحاولة  االحتالل  �شلطات  تتيحه 

فاأقاموا التظاهرات ال�شعبية اأمام تلك املحكمة ملواجهته، ومتكنوا نتيجة لذلك 

من اإ�شدار قرارات من املحكمة العليا االإ�رشائيلية تق�شي بتعديل م�شار اجلدار 

يف موا�شع عدة، واأبرز هذه التعديالت هي:

قلقيلية: اأمرت املحكمة العليا يف “اإ�رشائيل” يف 2005/9/15، بتعديل م�شار 

املحكمة  قرار  وجاء  الغربية.  ال�شفة  �شمال  قلقيلية  منطقة  يف  العازل  اجلدار 

بهدم  اأمرت  حيث  قلقيلية؛  منطقة  يف  فل�شطينيني  قرويني  من  طلب  على  بناء 

اأدى اإىل حما�رشة فل�شطينيني يف جيب معزول،  ق�شم من اجلدار كان م�شاره 

اأن م�شار اجلدار غري �رشعي وطلبوا  الت�شعة باالإجماع  وراأى ق�شاة املحكمة 

جمعية  بال�شكوى  وتقدمت  له.  اآخر  تر�شيم  و�شع  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  من 

احلقوق املدنية يف “اإ�رشائيل”، التي راأت اأن تر�شيم اجلدار يف هذه املنطقة يلحق 

اأ�رشاراً يف خم�ص قرى )قرية ال�شبعة، ووادي الر�شا، ورا�ص الطرية، ورمادي 

منيا�شي  األفاي  م�شتعمرة  �شّم  اإىل  ي�شعى  فردة(وهو  اأبو  وعرب  اجلنوبي، 

.
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Alvai Mnyashi اإىل اجلهة االإ�رشائيلية من اجلدار
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املواطنون  خا�شها  ق�شائية  معركة  بعد  فالمية:   - جيو�س  مقطع 

�شنوات،  خم�ص  ا�شتمرت  املعنية،  االإ�رشائيلية  ال�شلطات  مع  الفل�شطينيون 

بتفكيك  حكماً   ،2007 يوليو  متوز/  يف  االإ�رشائيلية  العليا  املحكمة  اأ�شدرت 

امل�شار االأ�شلي للجدار، والذي يتد م�شافة 4.2 كم يف عمق اأرا�شي جيو�ص - 

م�شتعمرة  تو�شيع  عملية  لي�شتوعب  منها؛  دومناً   20,028 وي�شادر  فالمية 

مواطني  اأرا�شي  على  اأ�شالً  “اإ�رشائيل”  اأقامتها  التي   Tzufim ت�شوفيم 

اأكرث من اخلط االأخ�رش، ي�شل  القريتني. واأمرت ببناء م�شار جديداً يقرتب 

4.9 كم ويعيد للقريتني 11,628 دومناً من اأرا�شيهما، اإال اأن القرار  طوله اإىل 

اأكرث  املعزولة  االأرا�شي  وت�شم  معزولة.  دومناً   16,400 على  ذلك  مع  اأبقى 

امل�شاحات اإنتاجاً للفواكه واخل�رشاوات، واأربعة اآبار ارتوازية، واأغلب البيوت 

.
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البال�شتيكية الزراعية، باالإ�شافة اإىل جتمع بدوي

يق�شي  قراراً  االإ�رشائيلية  العليا  املحكمة  اأ�شدرت   ،2007/9/4 يف  بلعني: 

باإعادة ر�شم م�شار اجلدار يف قرية بلعني الواقعة �شمال غرب رام اهلل، وذلك 

من  ليقرتب  للقرية  العمرانية  املنطقة  خارج  مرتاً   500 اجلدار  م�شار  باإزاحة 

والدعاوى  االلتما�شات  ل�شل�شلة  ثمرة  القرار  هذا  جاء  وقد  االأخ�رش.  اخلط 

الذي  االإ�رشائيلية، لتعديل م�شار اجلدار  اإىل املحاكم  اأهايل بلعني  املرفوعة من 

القرار  القرية. كما ن�ّص  املواطنني يف هذه  بالغة بحياة ووجود  اأ�رشاراً  اأحلق 

�شودر  والتي  القرية،  اأرا�شي  على  كم   1.7 بطول  املقام  اجلدار  اإزالة  على 

اإىل  االأرا�شي  تلك  من  دومن   1,100 اإعادة  وعلى  دومن،   2,300 من  اأكرث  منها 

االإ�رشائيلي حرف م�شار اجلدار  2010/2/26، قرر اجلي�ص  . ويف 
93

اأ�شحابها

يوم  كل  �شبوعياً 
ُ
اأ املتوا�شلة  التظاهرات  انتهاء  اأمل  على  القرية،  اأرا�شي  عن 

.
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جمعة

بداأت  املحكمة،  قرار  من  اأعوام  اأربعة  وبعد   ،2011 يونيو  حزيران/  ويف 

ليعطي  امل�شار  تر�شيم  واإعادة  اجلدار  من  جزء  م�شار  تعديل  “اإ�رشائيل” 
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اإىل االأرا�شي الزراعية. وقال الكولونيل �شار ت�شور  اأكرب  الفل�شطينيني منفذاً 

Saar Tzur قائد لواء ع�شكري يف املنطقة، اإن التكلفة االإجمالية الإعادة م�شار 

.)
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اجلدار ت�شل اإىل 31 مليون �شيكل اإ�رشائيلي )نحو ت�شعة ماليني دوالر

االدعاء  مكتب  اأعلن   2008 اأغ�شط�ص  اآب/  �شهر  يف  اأدوميم:  معاليه 

اأدوميم  معاليه  م�شتعمرة  �رشقي  يف  اجلدار  م�شار  تعديل  عن  االإ�رشائيلي 

اإعادة  عليه  يرتتب  الذي  االأمر  املحتلة؛  القد�ص  مدينة  من  ال�رشق  اإىل  الواقعة 

االأ�شلي  امل�شار  ابتلعها  التي  الفل�شطينيني  اأرا�شي  من  دومن  اآالف  اأربعة 

للجدار، بغر�ص اإقامة حّي ا�شتيطاين جديد ي�شتوعب 84 عائلة يهودية جديدة 

يف م�شتعمرة كيدار Kedar املحاذية مل�شتعمرة معاليه اأدوميم. وقد جاء قرار 

تعديل م�شار اجلدار نتيجة لقرار من املحكمة العليا االإ�رشائيلية، ف�شلت فيه يف 

دعوى ق�شائية رفعها مواطنون فل�شطينيون يف قرية ال�شواحرة ال�رشقية، بعد 

.
96

ثالث �شنوات من تقدمي ال�شكوى

اجلي�ص  “اإ�رشائيل”  يف  العليا  املحكمة  اأمرت   ،2012/1/12 يف  بتري:  قرية 

من  كان  الذي  الفا�شل  اجلدار  من  جزء  م�شار  يف  النظر  باإعادة  االإ�رشائيلي 

الغربية.  ال�شفة  جنوب  حلم،  بيت  غرب  بتري  قرية  عرب  ير  اأن  املفرت�ص 

واأمرت املحكمة العليا اجلي�ص بتقدمي خطة بديلة يف غ�شون ت�شعني يوماً. وقد 

واحلدائق  الطبيعة  و�شلطة  القرية  �شكان  الحتجاجات  نتيجة  القرار  هذا  جاء 

االإ�رشائيلية باأن م�شار اجلدار �شيخرب املدرجات الزراعية يف املنطقة، ح�شب 

.
ما اأعلنت منظمة اأ�شدقاء االأر�ص يف ال�رشق االأو�شط يف “اإ�رشائيل”97

اجلي�ص  قائد  اأ�شدر   :Adam and Ofra وعوفرا  اآدم  م�شتعمرتا 

املقام  اجلدار  الإزالة  تعليماته   ،2013/3/10 يف  املركز  مبنطقة  االإ�رشائيلي 

بالقرب من م�شتعمرتي اآدم وعوفرا يف ال�شمال ال�رشقي من القد�ص، بعد تاأخري 

ومماطلة لثالثة اأ�شهر منذ ا�شتعداد اجلي�ص اأمام املحكمة العليا الإزالة اجلدار 

الو�شول  من  الفل�شطينيني  املواطنني  يحرم  اجلدار  كون   ،2012 نهاية  حتى 
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للمحكمة  توجهوا  القد�ص  مدينة  �شمال  جبع  قرية  اأهايل  وكان  اأرا�شيهم.  اإىل 

2009، مطالبني باإزالة اجلدار الذي مّت بناوؤه حول  العليا االإ�رشائيلية يف �شنة 

اإىل  الو�شول  من  بحرمانهم  يت�شبب  الأنه  القرية،  من  القريبة  اآدم  م�شتعمرة 

مدينة  �رشقي  �شلواد  بلدة  مواطنو  به  قام  الذي  االأمر  ذات  وهو  اأرا�شيهم، 

رام اهلل مطالبني املحكمة باإزالة اجلدار حول م�شتعمرة عوفرا، وقدم مواطنو 

االإ�رشائيلية. واأقرت  “يوجد عدالة”  الدعاوى من خالل منظمة  القريتني هذه 

االإ�رشائيلي  اجلي�ص  واأعطت  املواطنني،  وي�رش  قانوين  غري  البناء  اأن  املحكمة 

ك�شف  وبعد  اجلدارين،  الإزالة   2012 �شنة  نهاية  حتى  طلبه،  على  بناًء  مهلة، 

من قبل املحكمة العليا تبني اأن اجلي�ص مل ينفذ ما تعهد به الإزالة كال اجلدارين، 

تنفيذ تعهده، وبعد مماطلة وتاأخري  للطلب من اجلي�ص  املحكمة  وهذا ما دفع 

.
98

اأ�شدر قائد اجلي�ص يف “منطقة املركز” قراراً باإزالة اجلدارين

اأمراً   ،2014/2/3 يف  العليا  االإ�رشائيلية  املحكمة  اأ�شدرت  جاال:  بيت 

احرتازياً ينع اجلي�ص االإ�رشائيلي من موا�شلة بناء جدار الف�شل العن�رشي، 

على اأرا�شي بيت جاال يف ال�شمال الغربي من مدينة بيت حلم. وجاء القرار يف 

اأثناء بحثها التما�شاً تقدم به الفل�شطينيون، ويحتجون فيه على خمطط اجلي�ص 

.
99

لبناء اجلدار الفا�شل على اأرا�شيهم

فبح�شب اخلرائط التي اأعدها اجلي�ص، فاإن م�شار اجلدار يف املنطقة جرى 

تخطيطه يف �شكل ملتو كي ي�شم م�شتعمرة هار جيلو Har Gilo، ويف�شل بني 

ديرين تابعني للكني�شة الكاثوليكية، بحيث ي�شبح دير الرجال غربي ال�شفة 

باجتاه اخلّط االأخ�رش ودير الن�شاء يف اجلانب االآخر. ويف التما�ص الفل�شطينيني، 

اأكدوا اأن م�شار اجلدار �شيم�ص باخلدمات التعليمية التي متنحها االأديرة الأهايل 

اأنه يبقي خلف اجلدار اآالف الدومنات من االأرا�شي الزراعية  بيت جاال، كما 

من  التطور  للبلدة  يكن  التي  الوحيدة  املنطقة  اأي�شاً،  وهي،  للبلدة،  التابعة 

.
100

خاللها
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ب. مقاومة اأهل النقب توقف خمطط برافر:

اأدى ت�شاعد وترية احلراك ال�شعبي يف الداخل الفل�شطيني وات�شاع دائرة 

املقاومة املناه�شة للتهجري والت�رشيد اإىل تراجع احلكومة االإ�رشائيلية بقيادة 

نتنياهو، عن طرح قانون برافر - بيجن، حيث قامت احلكومة يف 2013/12/12، 

.
101 

باإلغاء خمطط برافر قبيل الت�شويت عليه يف القراءتني الثانية والثالثة

االإ�رشائيلية  احلكومة  كلفته  الذي  بيجن  بيني  ال�شابق  الوزير  واعرتف   

املعار�شة  ب�شبب  القانون  تطبيق  اإمكانية  بعدم  برافر  قانون  تطبيق  مبتابعة 

احلراك  من�شق  ويوؤكد  القانون.  جتاه  البدو  ال�شكان  يبديها  التي  ال�شديدة 

اإىل  ال�شعبية،  املقاومة  باأن  حمدان  جمد  الفل�شطيني  الداخل  يف  ال�شبابي 

اأدى  الربافر،  ملخطط  الت�شدي  معركة  يف  جتند  الذي  ال�شبابي  احلراك  جانب 

هذا  اإقرار  من  منعها  يف  االإ�رشائيلية  احلكومة  �شّد  املعركة  يف  االنت�شار  اإىل 

.
102

القانون

ج. خ�شائر االحتالل االإ�رسائيلي من امل�شريات وحملة املقاطعة:

اعرتف اجلي�ص االإ�رشائيلي يف 2008/7/25، باأن االحتجاجات التي نظمها 

اأهايل قرية نعلني، والتي ت�شمنت 72 م�شرية وفعالية �شعبية، اأدت اإىل خ�شارة 

(؛ 
103

�شلطات االحتالل اأكرث من مليون �شيكل )نحو 287 األف دوالر اأمريكي

.
104

ب�شبب تخريب معدات بناء اجلدار

اعتمد  وااللتما�شات،  والتظاهرات  للم�شريات  خالفاً  اأخرى،  جهة  ومن 

امل�شتعمرات  ملنتجات  االقت�شادية  املقاطعة  ا�شرتاتيجية  الفل�شطينيون 

اإن  اهلل،  رام  يف  “اإ�رشائيل”  ملقاطعة  الوطنية  اللجنة  وقالت   .
105

االإ�رشائيلية

تخ�شي�ص  منها  قرارات  واتخاذ  لالجتماع  ا�شطرت  االإ�رشائيلية  احلكومة 

حركة  ملقاومة   )
106

اأمريكي دوالر  مليون   29 )نحو  �شيكل  مليون   100

الوطنية  املبادرة  حلركة  العام  االأمني  الربغوثي،  م�شطفى  وبنّي  املقاطعة. 
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خالل  دخلها  من   %20 خ�رشت  االأغوار  يف  امل�شتعمرات  اأن  الفل�شطينية، 

الفعل  ردود  واأن   ،2014 �شنة  فرباير  و�شباط/  يناير  الثاين/  كانون  �شهري 

.
107

االإ�رشائيلية ت�شري اإىل اأن “اإ�رشائيل” ت�شعر بقوة حركة املقاطعة

 ،2014 فرباير  �شباط/  يف  االإ�رشائيلي،  ال�شاأن  يف  وباحثون  خرباء  وقّدر 

لها  الدولية  املقاطعة  ب�شبب  لـ“اإ�رشائيل”  ال�شنوية  اخل�شائر  تتجاوز  اأن 

قرابة  ف�شل  يرافقها  �شنوياً،  دوالر  مليارات  ثمانية  من  اأكرث  ومل�شتعمراتها، 

.
108 ً ع�رشة اآالف عامل من داخل “اإ�رشائيل” وامل�شتعمرات معا
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ثانيًا: املوقف الفل�شطيني

1. املوقف الفل�شطيني الر�شمي:

اأ. منظمة التحرير الفل�شطينية:

 ن�ّص امليثاق الوطني الفل�شطيني على اأن الكفاح امل�شلح هو الطريق الوحيد 

لتحرير فل�شطني، وقد جاء يف املادة 9 من امليثاق: 

الوحيد لتحرير فل�شطني، وهو بذلك  الطريق  امل�شلح هو  الكفاح 

الفل�شطيني  العربي  ال�شعب  ويوؤكد  تكتيكاً،  ولي�ص  ا�شرتاتيجية 

امل�شلح، وال�شري  الكفاح  الثابت على متابعة  ت�شميمه املطلق وعزمه 

قدماً نحو الثورة ال�شعبية امل�شلحة لتحرير وطنه والعودة اإليه وعن 

فيه  م�شريه  تقرير  حّق  وممار�شة  فيه،  الطبيعية  احلياة  يف  حقه 

.
109

وال�شيادة عليه

 ،30 اأ�شل  من  بنداً   12 �شطب  مّت  فقد  هي،  كما  تبَق  مل  املادة  هذه  اأن  غري 

وتغيري جزئي يف 16 بنداً؛ ففي 1998/2/14 �شادق املجل�ص الوطني الفل�شطيني 

يف اجتماعه الذي ُعقد يف قطاع غزة، بح�شور الرئي�ص االأمريكي بيل كلينتون 

ن�شت  التي  الفل�شطيني  الوطني  امليثاق  مواد  اإلغاء  على   Bill Clinton

 9 املادة  وكانت  االآخر.  بع�شها  وتعديل  اإ�رشائيل”،  “دولة  على  الق�شاء  على 

اإىل  اخلطاب  لغة  حتولت  وبالتايل   .
110

امليثاق من  املُلغاة  املواد  �شمن  املذكورة 

اإىل ت�شعيدها يف  داعياً  بها،  الوطني مت�شكه  املجل�ص  فاأعلن  ال�شعبية،  املقاومة 

االأرا�شي  بحّق  اال�شتيطانية  وممار�شاتها  “اإ�رشائيل”  �شّد  الغربية  ال�شفة 

فل�شطينية  �شعبية  جلان  يف  ن�شطاء  باإقامة  اأ�شاد   2014/2/2 ويف  الفل�شطينية. 

قريتني يف منطقة االأغوار امل�شتهدفة اإ�رشائيلياً يف �شمال ال�شفة الغربية، وعّد اأن 

اإن�شاء مثل هذه القرى “ياأتي تاأكيداً على احلّق الفل�شطيني يف مقاومة االحتالل 

.
111

االإ�رشائيلي”، ودعا اإىل امل�شاركة الوا�شعة يف املقاومة ال�شعبية وتعزيزها
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كذلك اأعلن املجل�ص املركزي الفل�شطيني مت�شكه باملقاومة ال�شعبية، وجاء 

يف اجتماع له يف رام اهلل يف 2011/3/18: “املقاومة ال�شعبية يف كّل املدن والقرى 

واملخيمات هي طريق اخلال�ص من االحتالل واال�شتيطان، هذه املقاومة التي 

الدولية”.  االأ�رشة  العاملي ومن  العام  الراأي  الوا�شع من  بالتاأييد  اليوم  حتظى 

�شعبنا  جانب  اإىل  للوقوف  الدوليون  املت�شامنون  يبذلها  التي  “اجلهود  وحيا 

.
من اأجل نيل حقوقه االإن�شانية والوطنية”112

“�رشورة  على  الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  وتوؤكد 

االحتالل  جرائم  �شد  نطاقها  وتو�شيع  ال�شلمية،  ال�شعبية  املقاومة  موا�شلة 

حّل  اأمام  الطريق  الإغالق  و�شعيه  �شعبنا،  حقوق  جميع  انتهاك  يف  ومتاديه 

.
الدولتني املتفق عليه على اأو�شع نطاق دويل”113

اإذاً فاملقاومة ال�شعبية تلقى رواجاً يف موؤ�ش�شات منظمة التحرير املختلفة، 

اإليها، وت�شدد عليها، كخيار بعد تخليها عن  ا�شرتاتيجية تتبعها وتدعو  فهي 

الكفاح امل�شلح.

ب. ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية:

بعد اإن�شاء ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية اإثر اتفاق اأو�شلو �شنة 1993 تبنت 

اأنواع  كّل  اأجل حترير فل�شطني، ونبذت  للمقاومة من  ال�شلمي  النهج  ال�شلطة 

عرفات  يا�رش  التحرير  منظمة  رئي�ص  تعهد  على  بناء  و“االإرهاب”،  العنف 

اأن  ا�شتطراداً، من دون  امل�شلح واالنتفا�شة  الكفاح  “االإرهاب”، يعني  بوقف 

.
114

يح�شل على التزام من اإ�شحق رابني باإنهاء االحتالل

اأعلن رئي�ص ال�شلطة الفل�شطينية حممود عبا�ص موقفه  وبعد وفاة عرفات 

اأّدت  االنتفا�شة  اأن  ويرى  امل�شلحة،  املقاومة  فيه  يرف�ص  الذي  اال�شرتاتيجي 

اإىل �رشر بالغ بال�شعب الفل�شطيني وق�شيته، وهو �شديد الت�شميم على خيار 

ال�شعبية،  باملقاومة  مت�شكه  اأعلن  باملقابل   .
115

فقط واملفاو�شات  املفاو�شات 
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. ويربط عبا�ص بني “م�شار 
قائالً: “نحن موؤمنون بها وبحقنا باأن منار�شها”116

املقاومة ال�شعبية ال�شلمية مع م�شار البناء واجلاهزية وتوفري مقومات البقاء 

التحرير  منظمة  تقوده  الذي  ال�شيا�شي  والن�شال  االأر�ص،  على  وال�شمود 

 .
الإنهاء االحتالل”117

يف  ونعلني  بلعني  قريتي  اأبناء  من  وفداً  ا�شتقباله  خالل  عبا�ص  واأكد 

للبطولة  منوذجاً  �شكلت  ونعلني  بلعني  يف  ال�شعبية  “املقاومة  اأن   2010/10/9

التاريخ،  الن�شال �شجل يف  النوع من  العامل، واأن هذا  اأنحاء  والفداء يف جميع 

املتطوعني  مب�شاركة  اإعجابه  واأبدى  كما  واحلقيقي”.  امل�رشوع  الن�شال  وهو 

. وطالب عبا�ص بعدم 
118

االأجانب وخ�شو�شاً االإ�رشائيليني يف املقاومة ال�شعبية

“نحن مع املقاومة ال�شعبية لكن ال  جعل املقاومة ال�شعبية جمرد �شعار، قائالً 

جتعلوها �شعاراً فقط الأن ما يجري يف القرى القريبة من اجلدار هي مظاهرات 

االأوروبيني  من  فيها  وامل�شاركون  نراها  عندما  حمزنة  العدد  قليلة  مو�شمية 

.
واالأمريكان واالإ�رشائيليني والفل�شطينيني”119

وو�شف منر حماد، امل�شت�شار ال�شيا�شي للرئي�ص عبا�ص، املقاومة امل�شلحة 

من  اأ�شاليب  اإىل  �شنلجاأ  “اإننا  مو�شحاً  تكرارها”،  عدم  يجب  “اأخطاء  باأنها 

اإنتاج  ومقاطعة  ال�شعبية،  املقاومة  وهي  الإ�رشائيل،  ذريعة  تعطي  ال  املقاومة 

امل�شتعمرات، واالأهم من ذلك كيف نحافظ على بقاء ال�شعب الفل�شطيني على 

.
االأر�ص”120

حتتمل ت�رشيحات قيادة ال�شلطة الفل�شطينية حول املقاومة ال�شعبية اأحد 

:
121

تف�شريين

املقاومة  اعتماد  هو  الفل�شطينية  ال�شلطة  قبل  من  املطروح  كان  اإذا   .1

ال�شعبية كا�شرتاتيجية، فال بّد لدعاة هذا الطرح من تقدمي تف�شري ل�شياق 
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اإن هذا التوجه يحتاج  الت�رشيحات واملمار�شات على اأر�ص الواقع. كذلك 

التعبري عنه مب�شاركة  اإىل موقف �شيا�شي فل�شطيني وا�شح، ولي�ص فقط 

!
122

بع�ص االأ�شماء يف م�شريات ولقاءات متناثرة

واأما اإذا كان املطروح هو التكتيك، فتجب االإ�شارة اإىل اأنه على الرغم من اأن   .2

االقت�شار  لكّن  واملواجهة،  اال�شتنها�ص  يف  مهّم  اأ�شلوب  ال�شعبية  املقاومة 

عليه يعك�ص خلالً مو�شوعياً يف فهم معادلة ال�رشاع املفرو�شة على �شعب 

ال  ع�شكري  الحتالل  تتعر�ص  الفل�شطينية  االأرا�شي  اإن  حيث  فل�شطني، 

يفهم �شوى لغة القوة. وذلك ما اأثبتته ال�شنون.

ويكن القول اإن مت�شك ال�شلطة الفل�شطينية باملقاومة ال�شعبية ياأتي �شمن 

:
123

االعتبارات التالية

ممار�شة ال�شغط على االحتالل، عرب اإعادة تفعيل العن�رش ال�شعبي، والذي   .1

ي�شكل عامل اإزعاج كبري ل�شيا�شة وخمططات االحتالل.

اخليارات  بفتح  االإيحاء  عرب  التفاو�شي،  امل�رشوع  ف�شل  على  التغطية   .2

الوطنية الكفاحية، التي يتم تقزيها واختزالها يف املقاومة ال�شعبية ال�شلمية 

املجردة.

امل�شار  على  العمل  اإعادة  بهدف  الراكدة،  الدولية  املياه  حتريك  حماولة   .3

الفل�شطيني - االإ�رشائيلي والتدخل لتليني املواقف االإ�رشائيلية املت�شددة.

اأما موقف احلكومة التي راأ�شها �شالم فيا�ص فلم يختلف عن موقف رئي�ص 

والتعاون  امل�شلحة  املقاومة  بقمع  موقفها  اأعلنت  فقد  الفل�شطينية،  ال�شلطة 

التي  التحرك  خطة  “معامل  اأن  فيا�ص  واأو�شح   ،
124

االإ�رشائيليني مع  االأمني 

وم�شارات  حماور  بثالثة  تتلخ�ص  واحلكومة  الفل�شطينية  ال�شلطة  تنتهجها 

:
125

اأ�شا�شية متداخلة ومرتابطة
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املقاومة ال�شعبية وفق روؤيتنا.  .1

م�رشوع بناء الدولة.  .2

الن�شال ال�شيا�شي الذي تقوده منظمة التحرير الفل�شطينية الإنهاء االحتالل   .3

االإ�رشائيلي وبناء الدولة الفل�شطينية وعا�شمتها القد�ص.

واأ�شار اإىل تعاظم االلتفاف ال�شعبي حول ا�شرتاتيجية الكفاح الفل�شطيني 

املقاومة  مظاهر  يف  عملياً  فيا�ص  �شارك  وقد   .
126

املرتابطة الثالث  بحلقاتها 

اأكرب طبق  اأكرب ثوب فل�شطيني يف اخلليل، ويف  ال�شعبية كم�شاركته يف تد�شني 

رغيف  اأكرب  من  اأكل  من  اأول  كان   2010/4/22 ويف  نابل�ص،  يف  الكنافة  من 

“مهرجان الفرح.. امل�شخن  اإن  م�شخن يف العامل يف اإحدى قرى رام اهلل، وقال 

الفل�شطيني” يج�شد حقيقة ت�شبث ال�شعب الفل�شطيني باأر�شه، وقدرته على 

.
127

جتاوز ال�شعاب كافة

خطتها  عن  تقريراً  الغربية،  ال�شفة  يف  احلكومة  ن�رشت   2010/8/30 ويف 

املقاومة  اأكد على تعزيز   ،2011 الثاين  الدولة واإنهاء االحتالل يف عامها  لبناء 

فل�شطينية  دولة  واإقامة  اإنهائه  لهدف  حتقيقاً  لالحتالل  ال�شلمية  ال�شعبية 

. وعّد الناطق الر�شمي 
128

عا�شمتها “القد�ص ال�رشقية” على حدود العام 1967 

ال�شعب  اأولويات  اأن  ال�شمريي  عدنان  ال�شفة  يف  االأمنية  املوؤ�ش�شة  با�شم 

الفل�شطيني هي تعزيز املقاومة ال�شعبية �شّد االحتالل واجلدار واال�شتيطان 

التعبري  حق  اأن  توؤكد  الفل�شطينية  االأمنية  املوؤ�ش�شة  واأن  اال�شتقالل،  لنيل 

.
129

مكفول يف اإطار القانون

الوزراء  رئي�ص  التزم  لفيا�ص  خلفاً  ال�شفة  يف  الوزراء  رئا�شة  توليه  واإثر 

قال   2013/11/11 ففي  ال�شعبية،  املقاومة  ا�شرتاتيجية  اهلل  احلمد  رامي 

�شعبنا،  ثبات  مقومات  توفري  على  �شتعمل  فل�شطني  دولة  موؤ�ش�شات  “اإن 

والتعنت  واجلدار  اال�شتيطان،  مواجهة  يف  ال�شلمية  ال�شعبية  املقاومة  ودعم 
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العي�ص بحرية وكرامة  امل�رشوعة يف  اأهداف �شعبنا  االإ�رشائيلي، حتى تتحقق 

. ويف عهد هذه احلكومة و�شف ال�شمريي املقاومة 
كباقي �شعوب االأر�ص”130

امل�شلحة بـ“البلطجة والزعرنة”، وقال يف 2014/1/15: “ملعب العنف والبلطجة 

الأنهم  اإليه  الفل�شطيني  ال�شعب  �شحب  يريدون  اإ�رشائيلي،  ملعب  والزعرنة 

ال�شلمية،  ال�شعبية  املقاومة  ممار�شة  اإىل  املقابل  يف  ودعا  فيه”.  اللعب  يتقنون 

.
131

التي قال اإنها جتلب تعاطف العامل اإىل جانب ال�شعب الفل�شطيني

اإ�شماعيل هنية، فكان مع خيار  اأما موقف احلكومة يف غزة، التي يراأ�شها 

املقاومة بكل اأ�شكالها ال�شعبية ال�شلمية وامل�شلحة، فعلى اإثر لقاءات امل�شاحلة 

خالل   ،2011/12/14 يف  هنية  قال  القاهرة،  يف  وحما�ص  فتح  حركتي  بني 

مهرجان ذكرى انطالقة حما�ص الـ 24: “نقولها بال تاأويل اإن املقاومة امل�شلحة 

له  بّد  ال  امل�شاحلة  “حتقيق  اإن  قائالً:  واأ�شاف  االأر�ص”  لتحرير  خيارنا  هي 

من مناخ يتمثل برف�ص ال�شغوط اخلارجية والتطبيق االأمني واإطالق �رشاح 

والتوافق  واملرجعيات  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  يف  بال�رشاكة  املعتقلني، 

ال�شعبية،  وغري  ال�شعبية  اأ�شكالها  بكل  املقاومة  يحمي  وطني  برنامج  ]على[ 

.
امل�شلحة والع�شكرية، واملقاومة جمهود �شامل، يف اأّي زمان واأّي مكان”132

2. موقف الف�شائل الفل�شطينية من املقاومة ال�شعبية:

واملقاومة  ال�شلمية  الت�شوية  م�شار  تاأييد  بني  املقاومة  ف�شائل  تنق�شم 

الذي  امل�شلحة  املقاومة  م�شار  تاأييد  وبني  فتح؛  حركة  تقوده  الذي  ال�شعبية 

تقوده حركة حما�ص، والذي يرى يف املقاومة ال�شعبية اأحد اأدواته.

اأ. حركة التحرير الوطني الفل�شطيني )فتح(:

تعّد حركة فتح اأكرب ف�شائل منظمة التحرير الفل�شطينية �شعبية وانت�شاراً، 

الو�شيلة  اأن  من  و19   17 املادتني  يف  االأ�شا�شي  نظامها  يف  روؤيتها  اأعلنت  وقد 

حتمي  كطريق  امل�شلحة  ال�شعبية  الثورة  يف  تكمن  اأهدافها  لتحقيق  الرئي�شية 
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وحيد لتحرير فل�شطني، اإال اأن تاريخ املقاومة حلركة فتح ال يخلو من الو�شائل 

الفل�شطيني كاالإ�رشابات،  اإليها اجلمهور  التي لطاملا دعت  ال�شلمية الالعنفية 

مروراً   1969 �شنة  منذ  واملقاطعة  واالعت�شامات،  واملظاهرات،  وامل�شريات، 

بانتفا�شة 1987، وانتفا�شة االأق�شى 2000. والرئي�ص حممود عبا�ص رئي�ص 

ال�شلطة الفل�شطينية ورئي�ص حركة فتح الذي تبنى خيار املقاومة ال�شعبية يعرّب 

. فقد عقدت اللجنة املركزية حلركة فتح يف 2010/12/12 
133

عن خيار حركة فتح

اجتماعاً برئا�شة عبا�ص يف رام اهلل لبحث اآلية التحرك الفل�شطيني يف ظّل ف�شل 

ال�شلمية  ال�شعبية  املقاومة  تفعيل  فيه  قررت  “اإ�رشائيل”،  مع  املفاو�شات 

. وقال جمال حمي�شن، 
134

لالحتالل االإ�رشائيلي يف كافة االأرا�شي الفل�شطينية

ع�شو اللجنة املركزية لفتح، عقب االجتماع: “نطالب النا�ص بت�شعيد املقاومة 

بل  واملناطق،  القرى  بع�ص  يف  حم�شورة  بقائها  وعدم  وتو�شيعها،  ال�شعبية 

اأماكن االحتكاك مع االحتالل وم�شتوطناته”. مو�شحاً  تو�شيعها لت�شمل كل 

.
اأن “هناك قراراً يف داخل فتح بت�شعيد املقاومة ال�شعبية”135

“ا�شرتاتيجية  اأن  املركزية حلركة فتح نبيل �شعث  اللجنة  ويو�شح ع�شو 

فتح،  حركة  ا�شرتاتيجية  من  جزء  ال�شفة[  يف  ]الفل�شطينية  احلكومة 

وا�شرتاتيجية منظمة التحرير الفل�شطينية يف عنا�رشها املختلفة، واأهم عن�رش 

فيها يقوم على تثبيت املواطن على اأر�شه، وت�شعيد الن�شال ال�شعبي واملقاومة 

اإن املقاومة الفل�شطينية لالحتالل االإ�رشائيلي حتولت يف  . وقال 
ال�شعبية”136

اإىل  املرحلة  هذه  يف  “ُعدنا  واأ�شاف  م�شلح.  غري  �شعبي  كفاح  اإىل  املرحلة  هذه 

.
الن�شال ال�شعبي غري امل�شلح املرتبط باحلراك الدويل”137

غري اأن ع�شو اللجنة املركزية حلركة فتح عبا�ص زكي رف�ص اتهام حركته 

بالتخلي عن الن�شال امل�شلح، قائالً “اإنها مل ت�شقطه يوماً وما زالت حتتفظ به 

كخيار ُمنح دولياً لل�شعب الفل�شطيني”. وقال اإن “حركة فتح تدرك ماذا تفعل، 

احلكومة  متار�شه  الذي  التطرف  اأو  الدولية  اأو  العربية  الظروف  ال  اأنه  غري 
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املو�شوع”.  هذا  يف  باالرجتال  ت�شمح  نتنياهو  بنيامني  برئا�شة  االإ�رشائيلية 

مع�شكر  يف  عالية  كلفة  ذا  يكون  الأن  بحاجة  امل�شلح  “الكفاح  اأن  على  و�شدد 

العدو، وذا جدوى عالية للفل�شطيني، الذي ال يتلك واحداً باملليار من اإمكانات 

.
اإ�رشائيل الع�شكرية”138

اإن ما يظهر من خالل ت�رشيحات قادة حركة فتح، يوؤكد على عدم تخليها 

ب�شكل كامل عن اخليار امل�شلح، غري اأنها تعطل ا�شتخدامه وفقاً للظروف التي 

حالة  يف  املقاومة  و�شائل  اأجدى  فاإن  وبالتايل  الفل�شطيني،  ال�شعب  يعي�شها 

ال�شعف بالن�شبة لفتح هي املقاومة ال�شعبية.

ب. حركة املقاومة االإ�شالمية )حما�س(:

لقد اعتمدت حركة حما�ص يف د�شتورها على اجلهاد كخيار وحيد لتحرير 

فل�شطني، وَتُعّد املبادرات واحللول ال�شلمية واملوؤمترات الدولية حلل الق�شية 

ال�شعبية  املقاومة  يلَق خيار  ، ومل 
139

تتعار�ص مع عقيدة احلركة الفل�شطينية 

قبوالً يف اأجندة التفكري ال�شيا�شي حلركة حما�ص اإال يف االآونة االأخرية، وعلى 

اأيار/  القاهرة  يف  توقيعه  مّت  الذي  الفل�شطينية  امل�شاحلة  اتفاق  اإبان  االأخ�ص 

مايو 2011، وجوالت احلوار التي اأعقبته بني حركتي فتح وحما�ص. 

2011/11/24، خالل اجتماع م�شرتك  اتفقت حركتا حما�ص وفتح يف  فقد 

لالحتالل  للت�شدي  الفل�شطيني  ال�شعب  جهود  كل  “تفعيل  على  القاهرة،  يف 

ومظاهره من خالل ح�شد طاقات �شعبنا يف مقاومة �شعبية ووطنية ملواجهة 

.
اال�شتيطان وتهويد االأر�ص واملقد�شات، واالحتالل نف�شه”140

“نحن يف هذه  ال�شيا�شي حلركة حما�ص خالد م�شعل:  وقال رئي�ص املكتب 

املقاومة  اأي  عليها؛  املتفق  امل�شرتكة  الق�شايا  هذه  يف  نتعاون  اأن  نريد  املرحلة 

امل�شلحة”،  باملقاومة  نوؤمن  اأننا  رغم  امل�شرتكة  العناوين  من  وهي  ال�شعبية، 

.
مذكراً بـ“اأننا و�شلنا اإىل االنتفا�شة االأوىل بفعل املقاومة ال�شعبية”141
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وهذا ما اأكده نائب رئي�ص املكتب ال�شيا�شي حلركة حما�ص مو�شى اأبو مرزوق 

من اأن التوافق مع فتح على املقاومة ال�شعبية امل�شرتكة ال يعني اإطالقاً ا�شتبعاد 

الفل�شطيني  لل�شعب  م�رشوع  حّق  باأ�شكالها  “املقاومة  وقال:  امل�شلح،  الكفاح 

. ويوؤكد ممثل حركة حما�ص يف لبنان علي بركة “مت�شك 
طاملا وطنه حمتل”142

االأمر،  وهذا  ال�شعبية”،  للمقاومة  تاأييدها  فتح  تعلن  بينما  باملقاومة،  حما�ص 

.
بح�شبه، “ال �شري منه، اإذ يتم دمج املقاومتني امل�شلحة وال�شعبية معاً”143

وك�شف القيادي يف حما�ص �شالح الربدويل يف 2011/11/28 اأن الرتكيز يف 

االإعالن على املقاومة ال�شعبية جاء بناء على طلب من عبا�ص، وذلك للتخفيف 

الوطنية.  للم�شاحلة  العملية  االإجراءات  يف  البدء  نتيجة  املتوقع  ال�شغط  من 

يف  الوطني  الوفاق  بوثيقة  اأقرت  الفل�شطينية  والقوى  الف�شائل  اأن  وذكر 

2006/5/14 االهتمام بتو�شيع م�شاركة خمتلف الفئات واجلهات والقطاعات 

.
144

وجماهري ال�شعب الفل�شطيني يف املقاومة ال�شعبية

:
145

اإن موقف حما�ص ياأتي انطالقاً من االعتبارات التالية

ومنحهم  الغربية،  ال�شفة  يف  احلركة  وكوادر  اأبناء  عن  ال�شغط  تخفيف   .1

الفعاليات  يف  وامل�شاركة  والتكوين  البناء  واإعادة  االأنفا�ص  التقاط  فر�شة 

اجلماهريية �شّد االحتالل.

بناء حالة توافقية مع حركة فتح ت�شمح باإدارة ال�رشاع مع االحتالل باحلد   .2

االأدنى، بهدف حتريك ال�شاحة الكفاحية الراكدة بفعل االنق�شام، وال�شعي 

خالل  ال�رشاكة  اأ�ش�ص  على  تقوم  احلركتني  بني  جديدة  عالقة  لتد�شني 

املرحلة املقبلة.

تغيري ال�شورة النمطية يف الذهنية الدولية عن حما�ص التي ارتبطت بالعمل   .3

وب�شط  التوا�شل  من  مبزيد  للحركة  ي�شمح  ما  االإرهاب،  وتهم  امل�شلح 

اجل�شور مع الدوائر ال�شيا�شية والربملانية يف الغرب.
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ج. حركة اجلهاد االإ�شالمي:

اأهداف  �شد  امل�شلح  اجلهاد  ميثاقها  يف  االإ�شالمي  اجلهاد  حركة  تتبنى 

اإعداد  عرب  فل�شطني،  لتحرير  وحيد  كخيار  االإ�رشائيلي  االحتالل  وم�شالح 

على  اعتمدت  اأنها  اإال  احلركة،  �شفوف  اإىل  وا�شتقطابها  اجلماهري  وتنظيم 

وبيانات،  مظاهرات،  من  ن�شالها  مراحل  عرب  الالعنفية  االأ�شلحة  من  الكثري 

.
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ومن�شورات، واعت�شامات، واإ�رشابات

املقاومة  خيار  تبني  ترف�ص  اإنها  اجلهاد  حركة  قالت   2011/10/27 ويف 

ال�شعبية يف املرحلة املقبلة، لكنها ال متانع بانتهاجها، ب�رشط اأالّ تكون بديالً عن 

اجلهاد  حركة  يف  القيادي  وقال  االإ�رشائيلي.  االحتالل  �شد  امل�شلحة  املقاومة 

االحتالل  مبواجهة  مقتنعة  غري  اأنها  ورغم  “اجلهاد،  حركة  اإن  البط�ص  خالد 

مب�شريات �شلمية، اإال اأنها لن تغرد خارج ال�رشب ب�رشط اأن ال تلغي حقنا يف 

املقاومة امل�شلحة واأن ال تكون بديلة عنه”. واأ�شاف: “املقاومة ال�شعبية مقبولة 

رغم اأن العدو االإ�رشائيلي يجب اأن يواجه باأدوات موؤملة... امل�شريات ال�شلمية 

اأننا جربنا  امل�شكلة  االأطفال بال رحمة،  ال تكبده خ�شائر، وال توؤمله الأنه يقتل 

و�شائل املقاومة غري العنفية... جربناها يف انتفا�شة االأق�شى، وراأينا كيف قتل 

العدو االإ�رشائيلي االأطفال يف رفح”. ويتابع: “رغم اقتناعنا يف اجلهاد اأن العدو 

االإ�رشائيلي ال ينفع معه �شوى املواجهة التي توؤمله اإال اأن موافقتنا على املقاومة 

.
ال�شلمية بعد اأن نت�شاور مع حركتي فتح وحما�ص يف هذا التوجه اجلديد”147

وقال ع�شو القيادة ال�شيا�شية للجهاد نافذ عزام: “نحن ل�شنا �شّد املقاومة 

ال�شعبية، اإنه يكن اأن يكون لها تاأثري من خالل االنتفا�شات ال�شعبية ال�شلمية 

التي خا�شها �شعبنا مراراً منذ بداية ماأ�شاته”، لكنه ي�شري اإىل اأن حركة اجلهاد 

معينة.  مرحلة  يف  املقاومة  اأ�شكال  من  واحد  �شكل  على  املقاومة  ق�رش  �شّد 
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تبني  حول  اجلهاد  حركة  على  يعر�ص  �شيا�شي  م�رشوع  اأّي  اأن  اإىل  واأ�شار 

الفل�شطيني  ال�شعب  حّق  �شنوؤكد  فـ“اإننا  للعمل،  كخيار  ال�شعبية”  “املقاومة 

.
بالدفاع عن نف�شه بكّل الو�شائل واالأ�شاليب املنا�شبة”148

اأنها  غري  املبداأ،  حيث  من  ال�شعبية  املقاومة  ترف�ص  ال  اجلهاد  فحركة  اإذاً 

ترف�ص اأن ت�شلك م�شلك حركة فتح يف تبنيها، وبالتايل يكن القول اإن موقف 

حركة اجلهاد من املقاومة ال�شعبية اأقرب اإىل حما�ص منه اإىل فتح.

د. اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني:

كخيار  امل�شلح  الكفاح  ميثاقها  يف  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  تبنت 

الرئي�شية للتحرير تتمثل  الو�شيلة  اأن  وحيد لتحرير فل�شطني، فقد ن�ّص على 

يف حرب التحرير ال�شعبية التي متر باأربع مراحل: مرحلة التح�شري، مرحلة 

التي  ال�شعبية  التحرير  حرب  مرحلة  الثوري،  اجلي�ص  بناء  مرحلة  التثبيت، 

حلرب  منا�شبة  غري  الفل�شطينية  االأر�ص  كون  العربية  اجلماهري  فيها  ت�شهم 

الع�شابات، اإال اأن تاريخها كحركة فتح ال يخلو من و�شائل املقاومة ال�شعبية 

ال �شيّما يف ظّل القيادة الوطنية املوحدة لالنتفا�شة 1987، وانتفا�شة االأق�شى 

.
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املباركة 2000 كاملظاهرات، وامل�شريات، واالعت�شامات

واأكدت ع�شو املجل�ص الت�رشيعي عن اجلبهة خالدة جرار، يف 2010/12/18، 

املقاومة  على  ال�شيا�شية  والف�شائل  االأحزاب  خمتلف  من  اإجماعاً  هناك  اأن 

هذا  تطبيق  يف  �شعوبات  ثمة  لكن  �شعبية،  انتفا�شة  اإىل  التوجه  اأو  ال�شعبية، 

االنتفا�شة  هذه  تدير  موحدة  قيادة  بت�شكيل  تتعلق  االأر�ص،  على  القرار 

لكن  بالفعل،  اتخذ  ال�شعبية  لالنتفا�شة  العودة  قرار  اأن  مو�شحة  ال�شعبية. 

الأبناء  ال�شمود  مقومات  توفري  هو  االآن  املطلوب  التنفيذ.  يف  بقيت  االإ�شكالية 

.
150

ال�شعب الفل�شطيني وتعزيز املقاومة ال�شعبية لالحتالل
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هـ. اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�شطني:

حرب  خيار  امل�شلح  الكفاح  فل�شطني  لتحرير  الديوقراطية  اجلبهة  تبنّت 

ا�شرتاتيجية  وتبنت  والتنظيم،  ال�شعبية  اجلماهريية  التعبئة  عرب  التحرير 

امل�شلح،  الكفاح  اأعمدة:  ثالثة  اإىل  امل�شتندة  االأمد  الطويلة  ال�شعبية  احلرب 

والن�شال ال�شيا�شي، والن�شال اجلماهريي.

اإن اعتماد اجلبهة الديوقراطية للن�شال ال�شيا�شي، والن�شال اجلماهريي 

بني  ما  ميثاقها  يف  جمعت  قد  فهي  وبذلك  ال�شعبية،  املقاومة  على  تاأكيد  هو 

اأ�شلحة  من  الكثري  على  اعتمدت  اأنها  كما  ال�شلمي.  والن�شال  امل�شلح  الن�شال 

اإبان القيادة املوحدة يف انتفا�شة  املقاومة ال�شعبية مثلها مثل باقي الف�شائل، 

.
151

�شنة 1987، اأو انتفا�شة االأق�شى

ا�شتنها�ص  اأهمية  على   2010/11/23 يف  الديوقراطية  اجلبهة  واأكدت 

. ودعت اإىل ا�شرتاتيجية 
152

املقاومة ال�شعبية كجزء من احلل الإنهاء االنق�شام

وتو�شيع  ال�شعبية  املقاومة  على  تقوم  العرجاء  املفاو�شات  لـ“معادلة  بديلة 

.
نطاق االعرتاف الدويل باحلقوق الفل�شطينية”153

و. حزب ال�شعب:

الفل�شطيني  ال�شيوعي  احلزب  عن  انبثاق  هو  الذي  ال�شعب،  حزب  ُيعّد 

اعتمد  فقد  ال�شعبية،  املقاومة  مار�شت  التي  الفل�شطينية  االأحزاب  من  �شابقاً، 

اجلماهريي  العمل  وتبنى  اأهدافه،  لتحقيق  ال�شلمية  الو�شائل  على  احلزب 

كافة  يف  والالتعاون  الع�شيان  وحركات  االإ�رشابات  يف  و�شارك  والنقابي، 

اإطار  يف   1987 انتفا�شة  خالل  وعمل  الفل�شطينية،  الوطنية  املقاومة  مراحل 

.
154

القيادة الوطنية املوحدة لالنتفا�شة

ال�شعبية  املقاومة  اأن  ال�شاحلي  ب�شام  ال�شعب  حزب  عام  اأمني  ويرى 

وطالب   ،1987 انتفا�شة  يف  الفل�شطينية  واجلهود  الطاقات  كّل  ا�شتنه�شت 
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�شّد  تعبرياتها،  بكافة  ال�شعبية  املقاومة  بتفعيل   2010/11/7 يف  له  بت�رشيح 

.
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االحتالل وتهويد القد�ص وبناء اجلدار واال�شتيطان

باملقاومة  االأخرى  الف�شائل  بع�ص  تتم�شك  الف�شائل،  هذه  اإىل  باالإ�شافة 

وا�شل  العام  اأمينها  يقول  حيث  الفل�شطينية  التحرير  جبهة  ومنها  ال�شعبية، 

 .
وتطويرها”156 وتفعيلها  ال�شعبية  باملقاومة  التم�شك  “يجب  يو�شف:  اأبو 

قال  وقد  الفل�شطينية،  الوطنية  املبادرة  ت�رشيحات  يف  جنده  نف�شه  واملوقف 

وتنويع  ت�شعيد  “اإن   2013/1/11 يف  الربغوثي  م�شطفى  النائب  العام  اأمينها 

املقاومة ال�شعبية هو ال�شبيل الوحيد لردع الهجمة اال�شتيطانية االإ�رشائيلية، 

�شعوداً  ت�شهد  فل�شطني  اأن  موؤكداً  وحميطها”.  املحتلة  القد�ص  يف  خ�شو�شاً 

اأ�شكال املقاومة ال�شعبية ب�شكل غري م�شبوق، فيما يكن  وتو�شعاً وتنوعاً يف 

.
157

اأن يتطور لي�شبح انتفا�شة �شعبية ثالثة �شّد اال�شتيطان
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ثالثًا: االأداء االإ�شرائيلي

�شّكل وعد بلفور، الذي اأ�شارت فيه احلكومة الربيطانية اإىل تاأييدها الإقامة 

وطن قومي لليهود يف فل�شطني يف 1917/11/2، مرحلة مهمة يف تاريخ الهجمة 

اأقّرت  التي  الدولة  بريطانيا،  قامت  حيث  فل�شطني؛  يف  اليهودية  اال�شتعمارية 

للمقاومة  بالت�شدي   ،1922 �شنة  فل�شطني  على  انتدابها  ر�شمياً  االأمم  ع�شبة 

اأم م�شلحة يف الوقت الذي مل تكن الع�شابات  الفل�شطينية �شواء كانت �شلمية 

الفل�شطينية  الثورات  ملواجهة  والعددية  الع�شكرية  القوة  فيه  متلك  اليهودية 

�شواء ال�شلمية اأم الع�شكرية.

الع�شابات  وقيام  فل�شطني،  من  الربيطاين  اجلي�ص  ان�شحاب  بعد 

قيام  واإعالن   ،1948 حرب  اإثر  الفل�شطينية  االأرا�شي  باحتالل  ال�شهيونية 

1948/5/14، اأ�شبح لهذا الكيان جي�ص، واأجهزة اأمنية،  الكيان االإ�رشائيلي يف 

جتاه  والعدوان  القمع  ممار�شة  خاللها  من  ي�شتطيع  ع�شكرية،  وموؤ�ش�شات 

الفل�شطينيني الذين ا�شتطاعوا البقاء يف االأرا�شي التي احتلت �شنة 1948.

وعلى الرغم من ادعاء “اإ�رشائيل” باأنها دولة ديوقراطية، اإال اأنها مل ترتدد 

يف ا�شتخدام القوة الع�شكرية يف قمع انتفا�شة فل�شطينيي 1948 التي انطلقت يف 

1976/3/30 احتجاجاً على م�شادرة اأرا�شيهم، حيث قتلت �شتة فل�شطينيني 

وجرحت اآخرين ُعرفت اأحداثها بيوم االأر�ص.

االنتفا�شة  اندالع  وتداعيات  تبعات  حتّمل  “اإ�رشائيل”  ت�شتطع  مل 

والتي  احلجارة،  بانتفا�شة  عرفت  والتي   1987/12/9 يف  االأوىل  الفل�شطينية 

التي  امل�شلحة  املقاومة  انح�شار  من  �شنوات  بعد  ال�شعبي  البعد  عن  عربت 

باجتياح  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  قيام  اإثر  اخلارج،  من  الفل�شطينيون  مار�شها 

لبنان �شنة 1982 وخروج منظمة التحرير الفل�شطينية من لبنان.
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العاملي،  العام  الراأي  اأمام  “اإ�رشائيل”  عّرت  ال�شعبية  االنتفا�شة  فهذه 

العربي،  الطبيعي يف مقدمة االهتمام  اإىل مكانها  الفل�شطينية  الق�شية  واأعادت 

و�شائل  كافة  با�شتخدام  “اإ�رشائيل”  قامت  فقد  والعاملي؛  واالإ�شالمي، 

احلي،  الر�شا�ص  وا�شتخدمت  االنتفا�شة،  على  للق�شاء  واالإجراءات  القمع 

ور�شا�ص الدمدم املحّرم دولياً، واأ�شاليب ك�رش عظام املتظاهرين، وخمتلف 

املوا�شالت واالت�شاالت  ال�شفر، وقطع  االأ�رشى، ومنع  التعذيب بحق  اأنواع 

االأرا�شي يف  املنازل، وقامت مب�شادرة  الهويات، وهدم  الهاتفية، وم�شادرة 

ال�شفة الغربية وقطاع غزة بوترية عالية، حيث بلغت امل�شادرة خالل �شنوات 

قطاع  كل  م�شاحة  عن  تزيد  م�شاحة  )وهي  دومناً   457,834 االنتفا�شة 

املعابر،  التمويني واإغالق  االإجراءات احل�شار  (، و�شملت 
2
كم  94 بنحو  غزة 

.
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واملداهمة، ف�شالً عن انتهاك حرمة امل�شاجد

مل تفلح كافة االأ�شاليب القمعية واالإجرامية التي اتبعتها دولة االحتالل من 

اإنهاء انتفا�شة احلجارة؛ بل كان اأن ازداد التعاطف والت�شامن العربي،  اأجل 

واالإ�شالمي، والدويل مع االنتفا�شة، وبات املجتمع الدويل اأكرث تفهماً ووعياً 

ت�شّدر  من  اأن  االإ�رشائيلي  القرار  �شانع  اأقلق  ومما  الفل�شطينية.  للق�شية 

انتفا�شة احلجارة هو التيار االإ�شالمي، الذي كان ُمغيّباً يف ال�شنوات ال�شابقة، 

ممثالً بحركة حما�ص، وحركة اجلهاد االإ�شالمي، واأ�شبح موؤ�ش�شة حركة حما�ص 

لعموم  رمزاً  املتحرك،  الكر�شي  �شاحب  املقعد  الرجل  يا�شني،  اأحمد  ال�شيخ 

ال�شعب الفل�شطيني ولالأمة العربية واالإ�شالمية. ومنذ ذلك التاريخ اأ�شبحت 

الروؤية االإ�شالمية يف مقاومة االحتالل االإ�رشائيلي هي روؤية وا�شعة االنت�شار 

لدى ال�شعب الفل�شطيني، واالأمة العربية واالإ�شالمية.

اأحدث هذا التحول يف م�شار ال�رشاع العربي االإ�رشائيلي زلزاالً لدى القيادة 

االنتفا�شة  ينهي  اأوالً،  املاأزق،  هذا  من  خمرٍج  عن  تبحث  فبداأت  االإ�رشائيلية، 

ويعفيها من تبعات املواجهة املبا�رشة مع ال�شعب الفل�شطيني يف ال�شفة الغربية 
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وقطاع غزة. وثانياً، يعيد ر�شم �شورة الكيان كدولة حمبة لل�شالم اأمام الراأي 

العام العاملي، واملجتمع الدويل. فكان اأن وافقت “اإ�رشائيل” ومنظمة التحرير 

االإ�رشائيلية  القوات  ان�شحاب  مع  1993/9/13؛  يف  اأو�شلو  اتفاق  توقيع  على 

1994، ومنطقة اأريحا، ودخول قوات  اأيار/ مايو  من اأجزاء من قطاع غزة يف 

اأ�شبحت حتت �شلطة احلكم  التي  املناطق،  تلك  اإىل   1994/5/18 فل�شطينية يف 

الذاتي الفل�شطيني.

االإ�شالمي،  واجلهاد  حما�ص  حركتي  اأن  غري  ال�شعبية،  االنتفا�شة  انتهت 

اللتني عار�شتا اأو�شلو، ا�شتمّرتا يف فعاليتهما اجلهادية وعملياتهما الع�شكرية 

النوعية، وخ�شو�شاً اال�شت�شهادية.

�شيا�شتها  من  “اإ�رشائيل”  تغرّي  مل  اأو�شلو،  اتفاق  توقيع  من  الرغم  على 

وا�شحاً  ذلك  بدا  وقد  الفل�شطينية؛  ال�شعبية  املقاومة  جتاه  العنيفة  القمعية 

ال�شلطات  افتتاح  جّراء  جاءت  التي  الغ�شب  النتفا�شة  قمعها  خالل  من 

وا�شتمرت  ؛ 
1591996/9/24 يف  االأق�شى  امل�شجد  اأ�شفل  نفقاً  االإ�رشائيلية 

.1996/9/27–25 اأيام  ثالثة 

االإ�رشائيلي  اجلي�ص  تعّمد   2000/9/28 يف  االأق�شى  انتفا�شة  اندالع  ومع 

اإطالق النار على املدنيني الفل�شطينيني بق�شد القتل ولي�ص لتفريق املتظاهرين 

اأو جمرد مواجهة حجارة املنتف�شني، فذكرت التقارير اأن 65% من االإ�شابات 

والبطن،  وال�شدر  والرقبة  الراأ�ص  يف  اأي  اجل�شد؛  من  العلوي  اجلزء  يف  كانت 

واأن 40% من االإ�شابات كانت با�شتخدام اأ�شلحة حمرمة دولياً مثل ر�شا�ص 

عادة  ي�شتخدم  الذي  و800   ،500 ور�شا�ص  اجل�شد،  يف  ينفجر  الذي  الدمدم 

ليافعني واأطفال حتت �شن  االإ�شابات  40% من  الدبابات، وكانت ن�شبة  �شّد 

. غري اأن 
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18 عاماً )ح�شب تقرير ن�رش يف �شحيفة اخلليج يف 2000/12/11(

هذه االأ�شاليب مل تفلح يف قمع االنتفا�شة التي اأخذت طابعاً ع�شكرياً زاد قوة 

مع تطور االأحداث.
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ا�شتخدمت ال�شلطات االإ�رشائيلية عدة و�شائل من اأجل قمع املقاومة ال�شعبية، 

فقد ذكرت �شحيفة هاآرت�ص Haaretz يف 2010/9/19، اإن اجلي�ص االإ�رشائيلي 

ر�شا�شات  الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينيني  املتظاهرين  تفريق  يف  ي�شتخدم 

قن�ص “ممنوعة” من نوع “التوتو” Toto من عيار 0.22 بو�شة )اإن�ص( تطلق 

عرب بنادق “الروجر” Ruger وذلك خالفاً لتوجيهات النائب الع�شكري العام 

امليجور  و�شلفه   Avichai Mandelblit مندلبليت  اأفيخاي  جرنال  امليجور 

Menachem Finkelstein اللذين قررا  جرنال احتياط مناحيم فينكل�شتاين 

التي  احلاالت  با�شتثناء  النارية  الطلقات  هذه  ا�شتخدام  منع  �شواء  حّد  على 

اجلي�ص  ا�شتخدام  اكت�شاف  ومّت  فقط.  احلية  الذخرية  با�شتخدام  فيها  ي�شمح 

الع�شكرية  املحكمة  عقدتها  جل�شة  خالل  الر�شا�ص  من  النوع  لهذا  الوا�شع 

تدينه  الذي  رحمة  اأبو  اهلل  عبد  النا�شط  ملحاكمة   ،2010/9/19 يف  االإ�رشائيلية 

.
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“اإ�رشائيل” بالتحري�ص وتنظيم مظاهرات

�شالح  قواته  ا�شتخدام  ر�شمياً   2013/5/19 يف  االحتالل  جي�ص  اأكد  وقد 

موقعها  على  االإ�رشائيلية   Maariv معاريف  �شحيفة  وقالت  “التوتو”، 

وم�شلحني  جيداً  مدربني  جنود  يد  يف  بات  اجلديد  ال�شالح  اإن  االإلكرتوين 

ح�شب  ال�شحيفة،  واأ�شارت  الفل�شطينيني.  لقمع  توتو”  نوع  من  بـ“قنا�شة 

من  خطورة  اأقل  ال�شالح  هذا  ا�شتخدام  اأن  اإىل  اإ�رشائيلية،  ع�شكرية  م�شادر 

الر�شا�ص احلي، وال يوؤدي اإىل القتل، م�شرية اإىل اأن جي�ص االحتالل ا�شتخدم 

قرب  فل�شطينيني  خم�شة  واأ�شاب   2013 مايو  اأيار/  يف  بالفعل  ال�شالح  هذا 

ونوهت  اهلل.  رام  مدينة  اأرا�شي  على  املقامة   Beit El اإيل  بيت  م�شتعمرة 

لقمع  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  قبل  من  القن�ص  ل�شيا�شة  اللجوء  اأن  اإىل  ال�شحيفة 

ل�شيا�شة قدية  يعّد عودة  اإيل  بيت  الفل�شطينيني قرب م�شتعمرة  املتظاهرين 

كان اجلي�ص ي�شتخدمها يف تفريق التظاهرات يف ال�شفة الغربية، وهذا ما يعّد 

.
162

انتقاالً ملرحلة اأعلى يف تفريق التظاهرات الفل�شطينية
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�شد  النارية  االألعاب  با�شتعمال  الفل�شطينية  ال�شعبية  املقاومة  قيام  وبعد 

جي�ص  اأ�شدر   ،2013 �شنة  مطلع  يف  الغربية  ال�شفة  يف  االحتالل  جي�ص  اأفراد 

مثل  النارية  االألعاب  اعتبار  على  تن�ص  لقواته  جديدة  تعليمات  االحتالل 

الزجاجات احلارقة مولوتوف Molotov ، والتعامل معها باإطالق النار على 

.
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الق�شم ال�شفلي من اجل�شم بح�شب ما ذكرت �شحيفة معاريف

مواجهة  يف  القانونية  الو�شائل  بتوظيف  االإ�رشائيلي  االحتالل  قام  كما 

االإ�رشائيلية  الع�شكرية  املحكمة  دانت   ،2010/8/24 ففي  ال�شعبية؛  املقاومة 

من�شق اللجنة ال�شعبية ملقاومة اجلدار يف بلعني عبد اهلل اأبو رحمة، بامل�شاركة 

تهمتي  جانب  اإىل  املرخ�شة”،  وغري  القانونية  بـ“غري  و�شفتها  مظاهرات  يف 

قا�شي  نطق  حّد  على  ال�رشعية”  “غري  املظاهرات  وتنظيم  التحري�ص 

2010/10/11 على  الع�شكرية يف   Ofer ، كما حكمت حمكمة عوفر 
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املحكمة

اأبو رحمة، بال�شجن ملدة 16 �شهراً فعلياً، اإ�شافة ل�شتة �شهور مع وقف التنفيذ 

والتحري�ص  ال�شعبية،  املظاهرات  وقيادة  بتنظيم  واتهمته  اأعوام،  ثالثة  ملدة 

االحتالل،  جنود  على  احلجارة  ب�رشب  وامل�شاركة  احلجارة،  �رشب  على 

وامل�شاركة يف مظاهرات و�شفت بغري القانونية وغري املرخ�شة، على حّد نطق 

.
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قا�شي املحكمة

ال�شفة  اإىل  الذين قدموا  االأجانب  النا�شطني  ِ“اإ�رشائيل” وفود  ت�شتثن  ومل 

الغربية من اأجل الت�شامن مع ال�شعب الفل�شطيني يف وجه ممار�شات االحتالل 

دخول  من  اأوروبي  مت�شامن  مئة  نحو  جناح  من  الرغم  فعلى  االإ�رشائيلي، 

مطار بن جوريون Ben Gurion يف تل اأبيب، اإال اأن �شلطات االحتالل قامت 

نحو  مبنع   2011/7/8 يف  قامت  كما  الكيان.  اأرا�شي  دخول  من  هوؤالء  مبنع 

200 مت�شامن اأجنبي من الو�شول اإىل مطار اللد �رشق تل اأبيب، كانوا يريدون 

 .
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امل�شاركة يف الظاهرات ال�شعبية �شّد االحتالل يف ال�شفة الغربية
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الفل�شطينيني قرى  اإقامة  االإ�رشائيلي ظاهرة  مل تتحّمل �شلطات االحتالل 

االإ�رشائيلية  احلكومة  فتعاملت  االأرا�شي؛  م�شادرة  مقاومة  اأجل  من  �شعبية 

بحزم جتاه هذه الظاهرة، وقامت باإزالتها جميعاً. 

وعلى الرغم من ادعاء “اإ�رشائيل” اأنها دولة ديوقراطية لكل “مواطنيها”، 

اإال اأنها مل تقبل االعرتا�شات ال�شلمية لفل�شطينيي 1948 على خمطط برافر؛ فقد 

 Avigdor Lieberman ليربمان  اأفيجدور  االإ�رشائيلي،  اخلارجية  وزير  عّد 

وكتب  اليهودي”.  ال�شعب  اأرا�شي  على  “حرب  اأنها  االعرتا�شات  هذه 

على  نحارب  “اإننا   ،Facebook بوك  في�ص  موقع  على  �شفحته  يف  ليربمان 

االأرا�شي القومية لل�شعب اليهودي، وهناك من يحاول ب�شكل مق�شود �شلبها 

.
واال�شتيالء عليها بالقوة، وال يكن غ�ّص الطرف والتهرب من هذا الواقع”167

ومع تنامي املقاومة ال�شعبية، حّذر ال�شحايف االإ�رشائيلي عامو�ص هارئيل 

Amos Harel يف �شحيفة هاآرت�ص، من ظاهرتني تهددان “اإ�رشائيل”؛ الظاهرة 

بال�شفة  للجدار  املحاذية  املناطق  االأوىل هي ما يدور من تظاهرات �شعبية يف 

راأى  ال�شم�ص.  باب  قرية  بظاهرة  فتتعلق  الثانية  الظاهرة  اأما  وغزة،  الغربية 

الذي رفعوه  لل�شعار  فاإن ذلك هو تطبيق  للفل�شطينيني  “بالن�شبة  اأنه  هارئيل 

حول املقاومة ال�شعبية، فاأعمالهم هذه غري عنيفة، ولن جتلب اأي حتفظ دويل 

كبرياً  عاملياً  نقداً  جلب  املكان،  يف  البناء  “اإ�رشائيل”  اإعالن  اأن  عن  عدا  عليها، 

.
عليها”168

وقد اأثري جدال يف “اإ�رشائيل” حول “احلق الطبيعي” للفل�شطينيني مبقاومة 

االحتالل عرب و�شيلة “رمي احلجارة”، وذلك بعد اأن ن�رشت �شحيفة هاآرت�ص 

 Amira Hass يف 2013/4/3، مقاالً كتبته ال�شحافية االإ�رشائيلية اأمرية ها�ص

اإطار  يف  الفل�شطينيني  �شّد  منظم  عنف  يف  �شاركت  اإ�رشائيل  “اإن  فيه:  قالت 

يف  وتعي�ص  الفل�شطينية  االأخبار  تغطي  التي  ها�ص  وتابعت  احتاللها”.  اآلة 
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ال�شفة الغربية: “رمي احلجارة حّق طبيعي وواجب على اأي �شخ�ص يخ�شع 

يت�شمن  اأن  يكن  احلق  هذا  حدود  تقلي�ص  باأن  وزادت  اأجنبي”،  الحتالل 

“التمييز بني املدنيني وبني الذين يحملون ال�شالح”. لكن كلماتها جّرت �شيالً 

من ردود االأفعال الغا�شبة، وكان الفتاً اأن يو�شي بيلني Yossi Beilin، اأحد 

مفاو�شي ال�شالم ال�شابقني يف “اإ�رشائيل”، والذي يّدعي اأنه من موؤيدي قيام 

بيلني  االنتقادات ملوقف ها�ص، وكتب  الفل�شطينية، قد �شارك يف حملة  الدولة 

“حقاً  لي�ص  احلجارة  “رمي  اإن   Israel Hayom هايوم”  “اإ�رشائيل  يومية  يف 

ولكنه  االآخرين(،  قبل  )من  ُيحكمون  الذين  اأولئك  على  واجباً”  وال  بالوالدة 

.
عمل عنف يكن اأن يوؤدي اإىل املوت، االإعاقة، اأو االإ�شابة بجروح”169
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رابعًا: املوقف العربي واالإ�شالمي والدويل جتاه 

املقاومة ال�شعبية يف فل�شطني

1. املوقف العربي واالإ�شالمي:

دعم  على   1948 �شنة  فل�شطني  احتالل  منذ  العربية  الدول  جُتمع 

الفل�شطينيني ودعم الق�شية الفل�شطينية، اإال اأن املواقف الر�شمية العربية تتّ�شم 

ب�شكل عام بالتباين واالختالف جتاه ال�شكل واالآلية التي يجب اأن تكون عليها 

مقاومة الفل�شطينيني لهذا االحتالل؛ فالبع�ص يجد اأن طريق املقاومة اأو الكفاح 

امل�شلح هو الطريق االأكرث جناعة وفاعلية، فيما يرى البع�ص االآخر اأن املقاومة 

اأقرب للواقع، يف ظّل الفوارق الهائلة يف ميزان القوى الع�شكرية  ال�شلمية هي 

هذه  حّدة  من  ليزيد   1993/9/13 يف  اأو�شلو  اتفاق  وجاء  االحتالل،  ل�شالح 

التباينات واالختالفات، وذلك بعد اأن تبنت منظمة التحرير طريق املفاو�شات 

من اأجل ا�شرتجاع احلقوق الفل�شطينية.

 بعد ف�شل رهانات اأو�شلو وتبّخر الوعود باإقامة دولة فل�شطينية يف اأرا�شي 

ال�شفة الغربية وقطاع غزة؛ ب�شبب املمار�شات والعقبات االإ�رشائيلية، انفجرت 

م�شار  وت�شحيح  توجيه  وتعيد  االأوراق،  لتخلط   2000 االأق�شى  انتفا�شة 

ال�شلمي وامل�شلح. على  ال�شاملة مبفهومها  املقاومة  الفل�شطينية نحو  الق�شية 

الرغم من ذلك مل تكن هناك م�شاندة عربية بال�شكل املطلوب لهذه االنتفا�شة؛ 

وقد جاء تبني جامعة الدول العربية باالإجماع، يف قمة بريوت 2002، مبادرة 

ال�شالم التي طرحها ويل العهد ال�شعودي االأمري عبد اهلل بن عبد العزيز، ليعيد 

التاأكيد على خيار املفاو�شات ك�شبيل حلل الق�شية الفل�شطينية.

اآذار/  يف  العربي  نبيل  العربية  الدول  جلامعة  العام  االأمني  دعوة  وبرزت 

مار�ص 2014 ب�شكل وا�شح ومبا�رش اإىل املقاومة ال�شلمية، وحتدث عن املقاومة 
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ال�شلمية على طريقة املهامتا غاندى Mahatma Gandhi الذي ا�شتخدمها يف 

حملة  تاأثري  مدى  عن  وحتدث  الربيطاين،  االحتالل  من  تخل�شت  حتى  الهند 

عدة  يف  بالفعل  بداأت  التي  العقوبات”  وفر�ص  اال�شتثمار  و�شحب  “املقاطعة 

.
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دول اأوروبية ويف الواليات املتحدة، على االقت�شاد االإ�رشائيلي

 اأما على امل�شتوى ال�شعبي العربي، يكننا القول اإن هناك تاأييداً كبرياً خليار 

اأن هذا التاأييد ال�شعبي ال  اإال  املقاومة ال�شاملة ويف مقدمتها املقاومة امل�شلحة، 

واآليات  اأنظمة  وجود  حال  يف  اإال  عادة  واإجراءات  اأفعال  اإىل  يرتجم  اأن  يكن 

من  �شعبية  م�شتويات  انخراط  االأخرية  ال�شنوات  �شهدت  وقد  ديوقراطية. 

الفل�شطينية، كامل�شاركة يف قوافل  للق�شية  اأن�شطة داعمة  بلدان عربية يف  عدة 

من  املتبعة  االإجراءات  اأن  اإال  غزة،  قطاع  عن  والربي  البحري  احل�شار  ك�رش 

البلدان التي لها حدود برية مع فل�شطني  بع�ص الدول العربية، خ�شو�شاً يف 

املحتلة، والتي جعلت الو�شول اإىل االأرا�شي الفل�شطينية يف ال�شفة وغزة اأمراً 

بالغ ال�شعوبة، حالت دون امل�شاركة الفعلية لهذه الفعاليات ال�شعبية يف اأن�شطة 

املقاومة ال�شعبية يف ال�شفة وغزة.

من  متكن  جديدة،  جماالت  انفتحت  االت�شاالت  تكنولوجيا  تقدم  ومع   

خاللها ال�شباب العربي من التخل�ص ب�شكل جزئي من قيود احلدود القطرية 

 1916 Sykes–Picot Agreement �شنة  اأنتجتها اتفاقية �شايك�ص بيكو  التي 

على الوطن العربي، فقد ا�شتطاع مربجمو حوا�شب من جن�شيات عربية من 

االإ�رشائيلية  املواقع  من  الكثري  اخرتاق  االإلكرتونيني(  )القرا�شنة  الـ“هاكرز” 

على  اأطلقت  الـهاكرز  من  جمموعة  ا�شتطاعت   ،2013/4/7 ففي  االإلكرتونية؛ 

نف�شها ا�شم “اأنونيمو�ص” anonymous؛ وهي ت�شم مربجمني من فل�شطني، 

وموريتانيا،  وم�رش،  واالأردن،  واجلزائر،  وتون�ص،  و�شورية،  ولبنان، 

االإلكرتونية،  “الق�شام”  كتيبة  عن  ف�شالً  واإيران،  واألبانيا  و�رشبيا، 

وجمموعات اأخرى مل حتدد جن�شياتها، من اخرتاق اآالف املواقع االإ�رشائيلية، 
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التي  املواقع  ومن   ،#OpIsrael ا�شم  “ال�شيبريية”  العملية  على  اأطلقوا  وقد 

�رشكة  وموقع  املو�شاد،  جهاز  اأو  الدفاع  وزارة  موقع  اخرتاقها؛  ا�شتطاعوا 

غلوب�ص  �شحيفة  وموقع   ،Coca Cola–Israel “اإ�رشائيل”   – كوال  كوكا 

يف  احل�شابات  من  االآالف  اإىل  و�شوالً  االقت�شادية،   Globes Magazine

اآالف  عن  ف�شالً   ،Twitter وتويرت  بوك  في�ص  االجتماعي  التوا�شل  موقعي 

.
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احل�شابات امل�رشفية

“اأنونيمو�ص” يف ح�شابها على موقع التوا�شل االجتماعي تويرت  وذكرت 

في�شبوك،  ح�شاب  األف  و40  اإلكرتوين،  موقع  األف   100 طالت  احلملة  اأن 

و5 اآالف ح�شاب تويرت، و30 األف ح�شاب م�رشيف تتبع لـ“اإ�رشائيل”. وقّدرت 

االإلكرتوين على موؤ�ش�شات ومواقع  الهجوم  التي �شببها  املجموعة اخل�شائر 

اإن  “اإ�رشائيل”  قالت  حني  يف  اأمريكي،  دوالر  مليارات  ثالثة  بنحو  اإ�رشائيلية 

 .
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اآثار الهجوم كانت حمدودة

موقعها  على  االإ�رشائيلية  العا�رشة  القناة  ن�رشت   ،2013/11/11 ويف 

االإلكرتوين “اإن هاكرز من غزة، وتون�ص متكنوا من اخرتاق ح�شابات في�ص بوك 

لـ 13 األف اإ�رشائيلي ون�رشوا املعلومات ال�شخ�شية التي ح�شلوا عليها”، مبا 

فيها اأ�شماء امل�شتخدمني، وكلمات ال�رش. ووفق اأحد اأع�شاء جمموعة الهاكرز 

فاإن اخلطوة جاءت احتجاجاً على االحتالل االإ�رشائيلي لالأرا�شي الفل�شطينية، 

بينما قال هاكرز اآخرون يف ت�شجيل فيديو ن�رشوه على االإنرتنت: “اإن اليهود 

.
ت�شببوا باخلراب فوق هذه االأر�ص و�شفكوا الكثري من الدماء”173

2. املوقف الدويل:

1993 على دعم املفاو�شات  اأو�شلو  رّكز املجتمع الدويل منذ توقيع اتفاق 

اتفاق نهائي  اإىل  التو�شل  اأجل  الفل�شطينيني واالإ�رشائيليني، من  املبا�رشة بني 
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ي�شع حداً للق�شية الفل�شطينية، وقد جاءت جميع املبادرات وامل�شاعدات املالية 

الفل�شطينية لت�شب يف هذا االجتاه. وحتى يف  لل�شلطة  الغربية  الدول  من قبل 

بحق  االإ�رشائيلية  واالنتهاكات  املمار�شات  وا�شتمرار  املفاو�شات  تعرث  ظل 

واللجنة  الغربية  الدول  �شبت  الفل�شطينية،  ال�شلطة  اأرا�شي  يف  الفل�شطينيني 

االأوروبي  املتحدة، ورو�شيا، واالحتاد  الواليات  التي ت�شم  الدولية  الرباعية 

اإىل  واالإ�رشائيليني  الفل�شطينيني  دعوة  اإطار  يف  جهودها  املتحدة،  واالأمم 

ا�شتئناف املفاو�شات ونبذ العنف و�شبط النف�ص. 

من�شق  باإدانة   ،2010/8/24 يف  االإ�رشائيلية  الع�شكرية  املحكمة  قيام  وبعد 

امل�شاركة  بتهمة  رحمة،  اأبو  اهلل  عبد  بلعني  يف  اجلدار  ملقاومة  ال�شعبية  اللجنة 

تهمتي  جانب  اإىل  املرخ�شة”  وغري  القانونية  بـ“غري  و�شفتها  مظاهرات  يف 

قا�شي  نطق  حد  على  ال�رشعية”  “غري  املظاهرات  وتنظيم  التحري�ص 

جلنة  رئي�ص  ونائب  االأوروبي،  لالحتاد  ال�شامي  املمثل  اأ�شدرت   ،
174

املحكمة

 Catherine Ashton ال�شوؤون ال�شيا�شية واخلارجية باالحتاد كاثرين اأ�شتون

الع�شكرية  املحكمة  قيام  من  وا�شتغرابها  قلقها  عن  فيه  اأعربت  �شحفياً  بياناً 

االإ�رشائيلية يف عوفر باإدانة عبد اهلل اأبو رحمة. وجاء يف البيان: “اإنه اأمر مثري 

للقلق اأن يتم اإدانة عبد اهلل اأبو رحمة يف املحكمة الع�شكرية االإ�رشائيلية بتهمه 

“اإن االحتاد  التحري�ص وامل�شاركة وتنظيم املظاهرات”. وجاء يف البيان اأي�شاً 

اأبو رحمة مدافع عن حقوق االإن�شان بطريقة غري  االأوروبي يرى اأن عبد اهلل 

بلعني  قريته  يف  االإ�رشائيلي  الف�شل  جدار  م�شار  تغيري  اأجل  من  عنيفة 

اأينما  الفل�شطينية  االأرا�شي  على  اجلدار  بناء  اأن  يرى  كما  الغربية،  بال�شفة 

.
كانت هو عمل غري قانوين”175

يف  االإ�رشائيلية  الع�شكرية  عوفر  ملحكمة  ثاٍن  قرار  �شدور  وبعد 

اإ�شافة  فعلياً،  �شهراً   16 ملدة  بال�شجن  رحمة،  اأبو  �شّد   ،2010/10/11

“قلقها  عن  اأ�شتون  اأعربت  اأعوام،  ثالثة  ملدة  التنفيذ  وقف  مع  اأ�شهر  ل�شتة 
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من  اآخرين  وفل�شطينيني  منعه  هو  رحمة  اأبو  �شجن  هدف  يكون  الأن  العميق 

.
ممار�شة حقهم امل�رشوع يف االحتجاج �شلمياً على اإقامة اجلدار”176

و�شجبت منظمة العفو الدولية Amnesty International، يف 2010/8/27، 

اإدانة املحكمة االإ�رشائيلية اأبو رحمة، وقالت اإن املحكمة دانت اأبو رحمة بتهم 

التحري�ص وتنظيم تظاهرة غري قانونية �شّد اجلدار وامل�شاركة فيها. واأ�شارت 

اإىل اأن حمكمة العدل الدولية اأ�شدرت �شنة 2004 راأياً ا�شت�شارياً باالإجماع راأى 

 .
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اأن بناء اجلدار يتعار�ص مع القانون الدويل

 Human Rights Watch ووت�ص  رايت�ص  هيومن  منظمة  رف�شت  كما 

“اإ�رشائيل” من حماكمة نا�شطي  به  2010/9/9 ما تقوم  يف  ن�شان  االإ حلقوق 

يف  بلعني  قرية  يف  واال�شتيطان  الفا�شل  اجلدار  �شّد  ال�شعبية  املقاومة 

بيان  يف  املنظمة  وقالت  االإن�شان”.  حلقوق  “انتهاكاً  وعّدتها  الغربية،  ال�شفة 

جتريها  التي  املحاكمات  “اإن  رحمة  اأبو  اهلل  عبد  اإدانة  قرار  عقب  اأ�شدرته 

اإ�رشائيل للمواطنني الفل�شطينيني الذين يتظاهرون يف �شكل �شلمي �شّد جدار 

.
الف�شل العن�رشي غري قانونية وغري �رشعية”178

وت�شامناً مع قرية عني حجلة التي اأقامها ن�شطاء فل�شطينيون ومت�شامنون 

االحتاد  عن  ممثلني  �شّم  غربي  دبلوما�شي  وفد  زار   ،2014/1/28 يف  اأجانب 

والدامنارك  وال�شويد،  وفرن�شا،  اإ�شبانيا،  بينها  �شفارات  وعدة  االأوروبي، 

.
179

القرية يف 2014/2/5، بعد اأن احتجزهم جنود االحتالل الأكرث من �شاعة

االأجانب  الن�شطاء  من  جمموعة  �شاندت  الدويل  ال�شعبي  امل�شتوى  على 

ال�شعبية  للمقاومة  باأن�شطة  بوفود  امل�شاركة  خالل  من  الفل�شطينية،  الق�شية 

يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، كامل�شريات االأ�شبوعية �شّد اجلدار العازل يف 

ال�شفة الغربية، اأو مقاومة م�شادرة االأرا�شي، وكذلك بامل�شاركة يف عمليات 
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النا�شطة  ُقتلت   2003/3/16 ففي  غزة.  قطاع  عن  البحري  احل�شار  ك�رش 

ع�شكرية  جرافة  ده�شتها  بعدما   Rachel Corrie كوري  را�شيل  االأمريكية 

الت�شامن  �شبعة زمالء من حركة  بينما كانت مع  االإ�رشائيلي،  للجي�ص  تابعة 

قطاع  يف  فل�شطينية  لعائلة  يعود  منزل  هدم  من  اجلرافة  منع  حتاول  الدويل 

.
180

غزة

بها  يقوم  التي  ال�شلمية  املحاوالت  يف  اأجانب  مت�شامنون  �شارك  كما 

ففي  غزة؛  قطاع  على  االإ�رشائيلي  البحري  احل�شار  لك�رش  ال�شيادون 

مت�شامنني  يقل   Oliva “اأوليفا”  ا�شم  عليه  اأطلق  قارب  رافق   2011/4/20

منع  اأجل  من  غزة،  بحر  يف  انطلق  فل�شطينيني  �شيادين  قوارب  اأجانب، 

املجال  يف  ال�شيد  من  ومنعهم  ال�شيادين  �شّد  االإ�رشائيلية  البحرية  اعتداءات 

. كما �شارك مئات الن�شطاء وال�شحافيني واملت�شامنني 
181

البحري امل�شموح به

بوا�شطة   2013/12/2 يف  واليابان  املتحدة  والواليات  ال�شويد  من  االأجانب 

القوارب، باجتياز حدود ال�شتة اأميال بحرية التي تفر�شها �شلطات االحتالل 

.
182

قبالة قطاع غزة ومتنع ال�شيادين من جتاوزها

النبي  قرية  االأمريكيني  املت�شامنني  من  جمموعة  زارت   2011/5/29 ويف 

ا�شتمرار  القرية جراء  اأهايل  �شالح �شمال غرب رام اهلل لالطالع على معاناة 

الت�شعيد االإ�رشائيلي، واالعتداء املمنهج على القرية، وعرب اأع�شاء املجموعة 

عن ت�شامنهم الكامل مع اأهايل قرية النبي �شالح، واطلع اأع�شاء املجموعة التي 

.
183

اجتمعت مع حركة املقاومة ال�شعبية يف القرية على معاناة االأهايل هناك

الق�شية  اأوروبي مع  2011 ا�شتطاع نحو مئة مت�شامن  ويف متوز/ يوليو 

على  اأبيب  تل  يف   Ben Gurion جوريون  بن  مطار  دخول  من  الفل�شطينية 

الرغم من االإجراءات التي اتخذتها ال�شلطات االإ�رشائيلية ملنع هوؤالء من دخول 

البالد، كما جنح الع�رشات من هوؤالء يف الو�شول اإىل مدينة بيت حلم للم�شاركة 
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اأهلية  اأربعون موؤ�ش�شة  “اأهالً يف فل�شطني” التي �شاركت يف تنظيمها  يف حملة 

ا�شتطاعت  فل�شطينية بالتعاون مع موؤ�ش�شات وحمالت ت�شامن دولية. وقد 

ال�رشطة االإ�رشائيلية منع و�شول نحو 200 من النا�شطني االأجانب، الذين كان 

من املفرت�ص اأن ي�شلوا اإىل مطار اللد �رشق تل اأبيب يف 2011/7/8، من التوجه 

 .
184

اإىل االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة واإعالن ت�شامنهم مع الفل�شطينيني

قطاع  عن  والبحرية  الربية  احل�شار  ك�رش  قوافل  مو�شوع  يخ�ّص  وفيما 

غزة، والتي �شاركت فيها وفود �شعبية عربية واإ�شالمية واأجنبية، فقد تناولناه 

املفيد  ومن  غزة”،  قطاع  عن  احل�شار  ك�رش  “قوافل  تقرير  يف  مف�ّشل  ب�شكل 

اأنه منذ بدء احل�شار على قطاع غزة بعد فوز حركة حما�ص  اإىل  االإ�شارة هنا 

باالنتخابات الت�رشيعية التي جرت يف 2014/1/25، قامت العديد من املنظمات 

والهيئات االأوروبية والعربية واالإ�شالمية بت�شيري قوافل بحرية وبرية الإغاثة 

يف  احل�شار  اإجراءات  ت�شديد  بعد  خ�شو�شاً  املحا�رش،  الفل�شطيني  ال�شعب 

من�شف �شنة 2007، عقب �شيطرة حما�ص على القطاع.

االإدانة  حالة  من  انتقلت  والهيئات  املنظمات  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

اإىل  الو�شول  وحماولة  الفعلي،  التحرك  اإىل  للح�شار  واال�شتنكار  وال�شجب 

باختالف  احل�شار  �شورة  ونقل  اأهلها،  مع  والت�شامن  اأحوالها  وتفّقد  غزة، 

األوانها اإىل املجتمع الدويل امل�شارك يف ح�شارها ب�شكٍل اأو باآخر.

ومن تلك القوافل الربية: “�رشيان احلياة”، و“حتيا فل�شطني”، و“اأن�شار”، 

و“القد�ص”، و“طريق االأمل”، و“اآ�شيا”، و“اأميال من االبت�شامات”. وما زال 

العديد من هذه القوافل ينطلق اإىل غزة؛ فمنها ما ي�شل ومنها ما يتم منعه.

عدة  ا�شتطاعت  فقد  غزة”،  عن  احل�شار  ك�رش  بـ“�شفن  ُعرف  ما  اأما   

�شفن من الدخول اإىل غزة بطريقة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة ك�شفن “احلرية”، 

و“غزة احلرية”، و“جلنة االإغاثة االإن�شانية يف م�رش”، و“االأمل”، و“الكرامة”، 
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فهي:  غزة  اإىل  الدخول  ت�شتطع  مل  التي  ال�شفن  اأما   .Dignity و“ديجنيتي” 

“املروة”، و“العيد”، و“االأخوة”، و“روح االإن�شانية”، باالإ�شافة اإىل “اأ�شطول 

1”، الذي كان عبارة عن جتمع من ثماين �شفن يقوده ائتالف مكّون  احلرية 

من احلملة االأوروبية، وحركة غزة احلرة، واالإغاثة االإن�شانية يف تركيا، اإ�شافة 

اإىل حملتني يونانية و�شويدية.
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اخلامتة

منذ  الفل�شطينية  الق�شية  م�شار  يف  كبرياً  حيزاً  ال�شعبية  املقاومة  احتلت 

بداية حمالت اال�شتيطان اليهودي يف فل�شطني اأواخر القرن الـ 19. ومنذ ذلك 

املقاومة  من  متعددة  اأ�شكاالً  الفل�شطيني  ال�شعب  مار�ص  هذا  يومنا  اإىل  احلني 

االحتالل  �شّد  ثم  ومن  ال�شهيونية،  واحلركة  الربيطاين  اال�شتعمار  �شّد 

االإ�رشائيلي. وقد ات�شمت كل مرحلة من تاريخ ال�شعب الفل�شطيني بتقدم اأحد 

االأ�شكال على االأخرى، وذلك ح�شب الظروف ال�شيا�شية والع�شكرية املحيطة 

بالق�شية الفل�شطينية.

 وُتعّد االنتفا�شة الفل�شطينية التي انطلقت �شنة 1987 اأحد اأبرز املحطات 

التي جت�ّشدت فيها املقاومة ال�شعبية؛ حيث اأعادت االهتمام العربي والعاملي اإىل 

الق�شية الفل�شطينية. اإال اأن توقيع منظمة التحرير التفاق اأو�شلو �شنة 1993 

و�شع حداً لهذه املقاومة ال�شعبية؛ حيث التزمت قيادة ال�شلطة الفل�شطينية التي 

تاأ�ش�شت يف اأرا�شي ال�شفة الغربية وقطاع غزة بامل�شار ال�شلمي التفاو�شي.

تاأِت  اأو�شلو، مل  اتفاق  اأعقبت  التي  ال�شالم واملفاو�شات  �شنوات من  بعد   

اأو على غرار ما  اأو ينتظره املفاو�ص الفل�شطيني،  اإليه  النتائج كما كان يطمح 

خالل  من  جديد  من  ال�شعبية  املقاومة  فاندلعت  االإ�رشائيلي؛  اجلانب  به  وعد 

الفل�شطيني  اجلانب  لدى  االأوراق  خلط  لتعيد   2000 �شنة  االأق�شى  انتفا�شة 

اأن ردة الفعل االإ�رشائيلية العنيفة �شد هذه  اإال  املفاو�ص والعدو االإ�رشائيلي. 

االإ�رشائيلي  اجلي�ص  قبل  من  املفرطة  الع�شكرية  القوة  وا�شتعمال  االنتفا�شة، 

�شد املدنيني، دفع ال�شعب الفل�شطيني نحو ا�شتعمال الو�شائل الع�شكرية لدفع 

هذه االعتداءات. 

الغربية  ال�شفة  اأرا�شي  الأغلب  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  احتالل  اإعادة  ولكن 

خالل عملية ال�شور الواقي �شنة 2002، وعمليات التن�شيق االأمني بني اأجهزة 
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ال�شلطة الفل�شطينية و“اإ�رشائيل”، و�شيا�شة ال�شلطة الفل�شطينية التي اأ�رّشت 

ف�شله،  من  بالرغم  دائم  ا�شرتاتيجي  كخيار  التفاو�شي  امل�شار  اعتماد  على 

خ�شو�شاً بعد تويل حممود عبا�ص رئا�شة ال�شلطة الفل�شطينية، اأدت اإىل تراجع 

كبري يف العمل الع�شكري املقاوم يف ال�شفة الغربية.

جلاأ  الغربية،  ال�شفة  يف  قائماً  اأ�شبح  الذي  اجلديد  للو�شع  ونتيجة 

العازل،  اجلدار  لبناء  للت�شدي  ال�شعبية  املقاومة  اأ�شاليب  اإىل  الفل�شطينيون 

وعمليات م�شادرة االأرا�شي واال�شتيطان واملمار�شات القمعية اليومية، وقد 

اأ�شاليب واأ�شكال تتنا�شب مع  ابتكر الفل�شطينيون يف مقاومتهم ال�شعبية عدة 

طبيعة هذه املمار�شات.

حركة  فوز  من  غزة  قطاع  يف  امل�شلحة  املقاومة  ا�شتفادت  ذلك  موازاة  يف 

القطاع  على  حما�ص  و�شيطرة   2005 �شنة  الت�رشيعية  باالنتخابات  حما�ص 

االأمني بني االحتالل  التن�شيق  اإنهاء  اإىل  اأدى  الذي  2007؛  يف حزيران/ يونيو 

وزيادة  اأدائها  بتطوير  امل�شلحة  الف�شائل  قامت  حيث  القطاع،  يف  وال�شلطة 

ال�شمة  امل�شلحة  املقاومة  بقيت  ذلك  نتيجة  ونوعاً،  كّماَ  الع�شكرية  تر�شانتها 

الغالبة يف القطاع.

�شغط  كورقة  ال�شعبية  املقاومة  ا�شتخدام  الفل�شطينية  ال�شلطة  حاولت 

التفاو�شي،  امل�شار  يف  تنازالت  تقدمي  على  الإجباره  االإ�رشائيلي  اجلانب  على 

ال�شلطة  اأن  اإال  ثالثة.  فل�شطينية  انتفا�شة  اندالع  احتمال  عن  احلديث  ظل  يف 

الفل�شطينية التي كان بع�ص قادتها يرّوج ل�شلوك طريق املقاومة ال�شعبية بدالً 

هذه  م�شار  حتدد  وا�شحة  ا�شرتاتيجية  بو�شع  تقم  مل  امل�شلحة،  املقاومة  من 

املقاومة ال�شعبية اأو تقوم بدعمها وتطويرها.

اأو�شلو يف املقاومة  الفل�شطينية املعار�شة التفاق  الف�شائل   يف املقابل راأت 

التخلي  اأنه ال يجب  ال�شاملة، ونبّهت  املقاومة  اأحد مكونات واأ�شكال  ال�شعبية 
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عن خيار املقاومة امل�شلحة حتت اأي ظرف من الظروف. واإذا كانت امل�شلحة 

الفل�شطيني،  ال�شعب  مكونات  بني  النظر  وجهات  بتقريب  تقت�شي  الوطنية 

حتّدد  �شاملة  وطنية  ا�شرتاتيجية  و�شع  خالل  من  ذلك  يكون  اأن  فيجب 

االأهداف الوطنية العليا، وتوّظف يف �شبيل حتقيقها كافة الو�شائل دون تغليب 

اأّي منها على االآخر؛ بحيث ال ت�شبح املقاومة ال�شعبية اخليار الوحيد، بعد كل 

مرة تف�شل فيها املفاو�شات.
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