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شكر وتقدير

لم ُيَعد هذا الكتاب لكي يكون كتالوجاً شامالً للمقاومة في فلسطني، فهذا 
مشروع مستحيل، ويحتاج إلى مجلدات كثيرة.  ولكن قمت بذكر أمثلة 
بارزة ترّكز على الدروس املستفادة من املقاومة وربطها بعضها البعض 
الذين لهم  أّما بالنسبة للمئات أو اآلالف من األسماء  بنظرة مستقبلية.  
فإنني  الكتاب،  هذا  أسماؤهم في  ترد  لم  والذين  ما،  أدوار  أو  إسهامات 
آمل أن يقوم  هؤالء األشخاص بالكتابة لنا لبناء موقع اإلنترنت، واختيار 

بعضها لطبعة منّقحة في املستقبل.

الفصل األول مقدمة في  أربعة عشر فصالً.  يعرض  الكتاب  يضم هذا 
قضايا هيكلية والتعريف باملقاومة الشعبية.  ويوّضح الفصل الثاني أن 
والعودة  احلرية  حول  كانت  نشأتها  منذ  الشعبية  الفلسطينية  املقاومة 
السكان  جلميع  واملساواة  االحترام  مع  دميقراطي  مجتمع  وإنشاء 
الثالث  الفصل  في  وأتعّمق  الخ(.    ... واملسلمني،  واملسيحيني،  )اليهود، 
عن  أحتدث  الرابع،  الفصل  وفي  الشعبية.   املقاومة  وملاذا  ماذا  في: 
املقاومة الشعبية باملفهوم احمللّي، وكيف اعتمدت على ثروة من التقاليد 
الدينية واحلياتية الفلسطينية، تشمل التسامح واالحترام ووضع حدود 
ملا هو مقبول وما هو غير مسموح في أي صراع.  ويلي هذه الفصول 
لنراجع  عشر  الثاني  الفصل  إلى  اخلامس  الفصل   )4-1( التحضيرية 
السياسية  الفكرة  نشأة  منذ  الفلسطينية  الشعبية  املقاومة  بالتفصيل 

الصهيونية في منتصف القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا.

حكم  خالل  الشعبية  املقاومة  طبيعة  اخلامس  الفصل  في  نستطلع 
السياسية  للصهيونية  األولى  اإلشارات  منذ  العثمانية  اإلمبراطورية 



في أربعينيات القرن التاسع عشر وحتى العام 1917.  يروي الفصل 
السادس تنامي املقاومة التي تلت وعد وكامبون واالحتالل البريطاني 
الذي أّدى إلى حدوث هبّة 1920، وثم هبة البراق العام 1929 وما تبعها 
فصالً  فتحتاج   1939-1936 العام  انتفاضة  أّما    .1935 العام  لغاية 
منفصالً وهو الفصل السابع، حيث أدخلت بريطانيا العنف املنهجي في 
املعادلة، وأصبح املزيج من العنف والالعنف عنصراً أساسياً في اخلطاب 
الفلسطيني.  بعد الدمار الذي حصل نهاية العام 1939، تواصلت أعمال 
الثالث  والسنوات  الثانية  العاملية  املدنية خالل سنوات احلرب  املقاومة 

التي تلت تلك احلرب )الفصل الثامن من هذا الكتاب(.

يذكر الفصل التاسع أمثلة عن املقاومة الشعبية في الفترة من نكبة العام 
1948 إلى نكسة العام 1967.  ثم قامت إسرائيل باحتالل ما تبقى من 
كان  الذي  أخرى،  مرة  العنصرية  الواحدة  الدولة  عصر  وبدأ  فلسطني، 
)الفصل  البريطاني  العهد  أنحاء فلسطني في  املقاومة في جميع  يشابه 
العاشر(.  وُنخّصص الفصل احلادي عشر للحديث عن انتفاضة احلجارة 
)العام 1987-1991(.  ينتهي التحليل التاريخي بفترة سنوات مدريد 
وإستراتيجيات  عشر(،  الثاني  )الفصل  األقصى  وانتفاضة  وأوسلو 
)الفصل  إسرائيل  على  العقوبات  وفرض  االستثمار  وسحب  املقاطعة 
من  املستفادة  الدروس  يلّخص  بفصل  الكتاب  وُيختتم  عشر(.   الثالث 

أكثر من 130 عاماً من النضال ويتطلع إلى املستقبل.

لقد مت تزويدنا بالصور والكتب واملوارد وغيرها من املواد من قبل اجلمعية 
ومؤسسة  )باسيا(،  الدولية  الشؤون  لدراسة  الفلسطينية  األكادميية 
ومعهد  الشعوب،  بني  للتقارب  الفلسطيني  واملركز  ترست،  الند  هولي 
األبحاث التطبيقية في القدس، ومركز وئام، ومركز تراثنا في جامعة بيت 
حلم، وآخرين.  أشكر: منال صافي، رمي هالل، سحر قمصية، جورج منر 
رشماوي، غسان أنضوني، جاد اسحق، مبارك عوض، جيسي تشانغ، 
رشماوي  ميخائيل  الفاضل  األستاذ  بالشكر  أخصُّ  مصاروة.   لبنى 
وإلى  الذين مت ذكرهم  أنا مدين جلميع هؤالء  العربية.   النسخة  لتنقيح 
مئات األشخاص اآلخرين الذين قدموا املعلومات واملساعدة التقنية.  ال 
ميكن لهذا الكتاب أن يكتمل دون هذه املساعدة.  ولكن إذا وردت بعض 

األخطاء أو أغفلت بعض األمور فمسؤوليتها على املؤلف.



الفصل األول
املقدمة

كثيراً ما ُيناقش موضوع املقاومة الشعبية، ويسأل الكثيرون عن سبب 
عنف  ويتناسون  املسلحة  املقاومة  عنف  عن  اإلعالم  وسائل  انحياز 
وجود  إلى  الغرب  في  والصحافيني  احلضور  أسئلة  تشير  االحتالل.  
أيضاً  النقص  ولكن  الشعبية.   املقاومة  مجال  في  املعرفة  في  نقص 
موجود فينا وبيننا، فقد ال يعرف حتى النشطاء أّن أعمالهم تشكل شكالً 
من أشكال املقاومة املدنية.  فعلى سبيل املثال، التقيت بشاٍب كان يقوم 
بإنتاج أفالم وثائقية عن فلسطني من أجل مساعدة شباب آخرين.  أثار 
دهشتي عندما قال إنه يحب “أن يشارك مبقاومة شعبية”، فأخبرته بأنه 
الشاب تشير  مثل قصص هذا  إن قصصاً  اإلنتاجي هذا.   بعمله  يقاوم 
من  وأشكالها  املقاومة  تاريخ  نفهم  أن  لنا  بالنسبة  الضروري  من  ملاذا 

أجل السالم واحلرية في فلسطني.

إلى ياسر عرفات يحث  جيسي جاكسون األب كتب مرة رسالة مفتوحة 
“الدولة”.1  وفي خطاب  أجل حتقيق  الالعنف من  إستراتيجية  فيها على 
من  أوباما  باراك  الرئيس  طلب  القاهرة،  من  اإلسالمي  العالم  إلى  وّجهه 
بغض  السلمية”.2   “بالطرق  الدولة  إقامة  أجل  من  النضال  الفلسطينيني 
النظر عن حسن النية أو سوئها، فإّن كليهما فشل في تفهم طبيعة الكفاح 
جتاهل  كالهما  الفلسطيني.   العنف  هي  القضية  وكأّن  االستعمار،  ضد 
كفلسطينيني.   نريد  وماذا  الشعبي،  بالنضال  الغني  الفلسطيني  التاريخ 
من  صغير  جزء  على  دولة  علم  مجرد  وليس  والعودة  احلرّية  نريد  نحن 
بالدنا.  جاكسون وأوباما كانا أكثر تفهماً نسبياً من اآلخرين في الغرب.  
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هناك ُخطب وحتاليل أكثر تعصبية وحتى عنصرية من القوى اليمينية من 
أمثال ريتشارد )ديك( تشيني، أو توني بلير، وبني الليبراليني اجلدد ذوي 
امليول الصهيونية.  نحن أيضاً نرى جهالً تاّماً عند أولئك الذين في الغرب 
والذين يؤيدون دولة يهودية نشأت بالعنف في أرض كان فيها أقل من ٪7 
يهود قبل العام 1917.  فهل من املنطقي من قبل األجانب الذين ال خبرة 
لهم في ما شاهدناه، أن يطلبوا منا االنسياق إلى الالعنف في كفاحنا ضد 
االستعمار ونظام الفصل العنصري.  ملاذا جتاهلوا املقاومة الشعبية التي 

أجنزها املواطنون والدوليون إلحداث تغيير حقيقي على مدى عقود؟

احلركة الصهيونية َوضعْت لنفسها هدفاً ومهّمًة صعبًة جداً: حتويل جزء 
مركزي ِمن العالِم العربِي ِمْن مجتمع متعّدد العرقية والديانات إلى دولة 
يهودية.  لتحقيق هذا، فإنهم احتاجوا إلى: 1( احلصول على الدعِم ِمن 
بهذا االجتاه.   للعمل  اليهود وتنظيمهم وتهيئتهم  إقناع  قوى عامليِة.  2( 
3( سحق أّية مقاومة ِمن ِقبل الناِس احملليني.  وجود عدد من الصهاينة 
لعمالئهم  الصهاينة  وجتنيد  الغربية،  البلدان  في  رئيسية  مناصب  في 
لتغيير آراء اليهود والعالم، كانا أسهل من سحق املقاومة الوطنية، حيث 
الفلسطينيني نهضوا من حتت رماد كل هجمة لالنخراط في أشكال  أّن 

جديدة من املقاومة الشعبية.

من  السياسية،  الصهيونية  قيام  على  عاماً   130 من  يقرب  ما  بعد 
الصعب اآلن أن نفّكر في وضع الفلسطينيني دون أن نبحث في املقاومة 
الفلسطينيّة.  العديد من الكتب ُكتبت بلغات غربية دعماً لرؤية الصهيونية 
للتاريخ.3  أقل من الكتب واإلصدارات ُكتبت في األحداث نفسها من وجهة 
األساطير  بعض  فنّدوا  األحيان  بعض  في  املؤّرخون  فلسطينية.4   نظر 
عن األحداث التاريخية، ولكن بعد سنوات عديدة، وأحياناً بعد عقود من 
هذه األحداث.  وبعض هذا مثالً مع املؤّرخني اإلسرائيليني اجلدد )آفي 
شالمي، وايالن بابيه، وتوم سيغيف، وسيمحا فالبان، وهليل كوهني( 
وأثناءها  إسرائيل  تأسيس  قبل  للفلسطينيني  اجلماعي  النزوح  حول 

وبعدها، والذي توّضح لهم اآلن أّنه تهجير قسري عنصري.

هنالك طبعاً آالف الكتب تبحث في التاريخ.  معظمها يوّضح اإلجراءات 
التي تتخذها احلكومات والزعامات في حاالت النزاع.  وقليل من الكتب 
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الدولي.  وهناك قلّة في  العدالة وحقوق اإلنسان والقانون  تتحدث عن 
املذهلة  واإلجنازات  الغني  التاريخ  عن  تتحّدث  التي  املنشورة  املواد 
للمقاومة الفلسطينية وهي املقاومة الشعبية، وفيها قصص ذات عبرة عن 
الناس العاديني الذين يعيشون ويتكيفون ويكافحون.  بعض الكتب التي 
املقاومة،  الّضوء على أشكال  أن تسلّط  الغربيني حاولت  كتبت من قبل 
ولكنها كانت غير كافية، لعدم معرفة الكاتب اللغة احمللية، واالعتماد على 

مصادر منشورة أو مقابالت مع نخبة من الفلسطينيني.

في  غالتونغ  يوهان  األمثلة.   بعض  أورد  أقول،  ما  على  تأكيداً  ألعطي 
جوانب  بعض  بنّي  عادالً  عمالً  قّدم  وإسرائيل/فلسطني،5  الالعنف  كتاب 
السياسية  القوى  فهم  في  نقص  من  عانى  لكنّه   ،1989-1987 فترة 
وحتليل األسباب التي أّدت إلى األحداث التي وصفها في كتابه.  انتفاضة 
املقاومة  األقوى: قرن من  القوة  ُدرست في كتب مثل  أيضاً  العام 1987 
تلفزيوني  ببرنامج  واملصاحبة  دوفال،  وجاك  أكرمان  لبيتر  الالعنفية 
ولكن مرة أخرى فإنها حتدثت بطرق وصفية غير عميقة.6  مثال آخر هو 
الفلسطينية  االنتفاضة  هادئة:  ثورة  بعنوان  كينج  إليزابيث  ماري  عمل 
أفراد  مع  مقابالت  إلى  يستند  كان  الذي  الالعنفية،7  واملقاومة  األولى 
عّرفوا أنفسهم بأنهم من قادة النضال املدني الفلسطيني، ووضعت إطاراً 
للمناقشة حول فترة املقاومة الفلسطينية لالستعمار الصهيوني بعد العام 
1987.  كان هناك تقومي سلبي نشر في مجلة الدراسات الفلسطينية عن 
لوصف  مبنهجيتها  السماح  خالل  من  قضيتها،  في  تبالغ  “إنها  كتابها: 
العصيان  قوة  من  مبزيج  تتميّز  شعبية  انتفاضة  لوضع   ... معقد  واقع 
يزال  ال  هادئة  ثورة  كتاب  إّن  برأيي،  ولكن  احلجارة”.8   ورمي  املدني 
أفضل كتاب باإلجنليزية عن املقاومة الشعبية الفلسطينية حتى هذا اليوم.  
كتب املستشرقون مثل هربرت آدم وكوجليا مودلي وغيرهما من الغربيني 
الذين يزورون املنطقة لفترات صغيرة، كتابات تذهب في االجتاه اآلخر،9 
وأخرى نعتبرها سلبية.10  بعض الكتّاب مع عطفهم معنا تصبح كتاباتهم 
رومانسية وتبسيطاً للوضع الفلسطيني وبعيدة عن الواقع.11 جميع هذه 

الكتب تعاني من أّن أصحابها ال يستطيعون قراءة العربية.

جند اليوم الكثير من السلبية واألحاديث عن القتل واحلرمان االقتصادي 
والفساد  األراضي  ومصادرة  البيوت  وهدم  والسجن  والتعذيب 
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حرية  في  احلق  مثل  األساسية،  احلقوق  من  واحلرمان  واالنقسامات 
حديث  ومعظم  الكتب  آالف  هنالك  الخ.    ... العودة  في  واحلق  التنقل، 
الناس هو عن هذه املواضيع.  ولكن أنا أعتقد أننا بحاجة لذكر قصص 
من النجاحات واإلجنازات اإليجابية في املقاومة التي توّفر حوافز ملزيد 
الفلسطينيني  الكتاب توثيق وحتليل نضال  النشاط.  هدفنا في هذا  من 
العاديني، الذين أجبروا على العيش في أوقات غير عادية.  منذ تأسيس 
فكر سياسي يسمى الصهيونية قبل أكثر من 130 سنة، والفلسطينيون 

يقاومون بشرف وبتضحيات بطولية وملهمة لشعوب أخرى.

قادة  تتطلب  الالعنفية  “املقاومة  تاريخنا:  في  واحدة  فترة  عن  ُكتب 
أقوياء.  في األيام األولى لالحتالل العام 1967 وجدنا فائضاً منها في 
حركة الالعنف الفلسطينية.  نشأت ديناميكية العمل التطوعي دميقراطياً 
فرصاً  احلركة  هذه  وخلقت  املنتخبة.   البلدية  املجالس  من  بتوجيه 
املكتبات  وإنشاء  الشباب  نوادي  وإنشاء  املدارس  كبناء  الشعبي  للعمل 
العامة..”.12  وجند في كتاب محمد عمر حمادة )1985( بعنوان أعالم 
القرن العشرين، أمثلة ملئات  القرن السابع امليالدي إلى  فلسطينية: منذ 
القادة الفلسطينيني البارزين واملثقفني الذين قادوا وضحوا.  ولكن من 
قمت  لذلك،  الكتاب.13   هذا  في  الذاتية  السير  تتبع  الناس  على  الصعب 
املقاومة  تاريخ  من  عاماً   130 مدى  على  أمثلة  بعرض  الكتاب  هذا  في 
في  األمثلة  وأستعرض  الصهيونية.   ضد  فلسطني  في  الغنية  الشعبية 

فترات تاريخية مختلفة تليها مناقشة العبر واالجتاهات والتوجهات.

العنف والالعنف
كان القرن العشرون القرن األكثر دموية في تاريخ البشرية.  وكان أيضاً 
التاريخ  ُكتب  الشعبية.14   املقاومة  أشكال  من  مشّرفة  بأمثلة  حافالً  قرناً 
في املدارس الثانوية في معظم بلدان العالم تكّرس اهتمامها على احلروب 
العنف،  على  ترّكز  البلدان  واملؤسسات في معظم  والقوانني  واملعارك.15  
فهناك وزارات حرب )بعضها يسمى وزارات “دفاع”( وليس وزارات سالم 
أو مقاومة شعبية.  حتى لغتنا العامية تطّورت من احلروب والصراعات.  
لفهم املقاومة الشعبية ومفاهيم الالعنف، يجب علينا كأفراد أْن ندرسها.  

طبعاً يجب أن نعرف بعض الشيء عن العنف كي نفهم الالعنف.
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يساعد  هذا  أّن  افتراض  على  اآلخرين  إيذاء  إلى  يهدف  ببساطة  العنف 
يواجهون  عندما  الناس  من  العديد  لكن  هدف.   أو  نتيجة  حتقيق  على 
بقائمة من األمثلة لسلوك يؤذي اآلخرين قد ال يصنفونها ِبالعنف.  حتى 
اإلعدام من قبل الدولة يعتبره الكثير عقوبة وليس عنفاً.  ال جند في كتب 
بأنه  القانون  راية  حتت  العنف  يستعمل  الذي  للمجتمع  وصفاً  التاريخ 

مجتمع عنيف.16

جيناتنا  في  مبرمج  أنه  تقترح  واحدة  العنف،  بشأن  مدرستان  هناك 
الوراثية، وأخرى تفترض أننا نتعلمه.17  إني كعالم أحياء درست التطور 
وعلم الوراثة وبعد أن نظرت في التفاصيل، وجدت أّن اجلواب يكمن في 
إّن تاريخ تطور اإلنسان قّدم لنا غرائز ألعمال العنف وغرائز  الوسط: 
التعاون واحملبة.  إّن الطبيعة أعطتنا )أو اخلالق أعطانا( القدرة الفكرية 
لالختيار واألدوات الالزمة للتأقلم واملعيشة في ظل التحديات املتغيّرة.

على  املسلحة.   املقاومة  من  متاسكاً  أكثر  الشعبية  املقاومة  مبادئ  إّن 
الدولة  من  العنف  تشّرع  التي  األفكار  بني  تناقضاً  جند  املثال،  سبيل 
احتكار  احلكومية.   غير  اجلهات  جانب  من  نفسه  الوقت  في  وحتّرمه 
الواليات  مثل  القوية  الدول  أّن  مثالً  واضح  العنف  الستخدام  الدولة 
املتحدة وإسرائيل تشنُّ أعمال احلرب )دون وصفها بأنها حرب( باسم 
أساسه  العنف  أعمال  على  الشرعية  إضفاء  “األمن”.18   أو  “القانون” 
الغاية  أّن  أشخاص  يعتبر  عندما  املستخدمة.   الوسيلة  تبّرر  الغاية  أّن 
جيدة، فمن الصعب إقناعهم بخطأ الوسيلة.  ومبا أّن أي صراع يشمل 
شرعي.   غير  بأنه  اآلخر  عنف  سيصف  طرف  فكل  متضاربة،  أهدافاً 
املعيار الرئيسي هو أنه وسيلة مفيدة ألنها تعمل للمساعدة على حتقيق 
األهداف املنشودة.  وهنا يترّكز معظم النقاش: قضية ذات فائدة أم ال.  
في  وهو  خاسر-رابح،  ومنطق  املتناقضات  منطق  على  يحافظ  العنف 

معظم األحيان يصل إلى خاسر-خاسر.

املقاومة ترّكز على تغيير ميزان القوى والتحرر.  هذا التحّرر ميكن أن 
يحصل مبزيج من األعمال العنيفة وغير العنيفة.  قد يجادل البعض مثالً 
مبقاومة  الهندية  والثورة  عنيفة،  مبقاومة  جنحت  اجلزائرية  الثورة  أّن 
العنفيّة.  ولكن ال ميكن احلكم على جناح أّية طريقة كفاحية في أّية ثورة.  
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وهم  ُقتلوا  الذين  األشخاص  عدد  تقدير  رمبا  هو  فعله  ميكننا  ما  أقرب 
يقاومون بعنف، مقابل أولئك الذين لقوا مصرعهم وهم يقاومون دون 
النار على  املستعمرون بإطالق  يبادر  ما  املثال، غالباً  عنف. على سبيل 
املدنيني، ويزعمون أنهم تعرّضوا إلطالق نيران من هذا االجتاه.  ونحن 
نعرف أّن اإلسرائيليني لهم عمالء في مظاهرات سلمية، وقد قاموا برمي 
احلجارة أو حتّى إطالق الرصاص خللق حجة لدى الطرف اإلسرائيلي 

للرّد على املتظاهرين السلميني بقسوة.19

للعمل باستخدام أساليب أخالقية  أّن لدينا اخليار  هنالك فكرة خاطئة، 
غير فعالة )مثالً املقاومة السلمية الشعبية(، أو أساليب غير أخالقية لكن 
فّعالة )مثالً التمرد املسلح(.  ولكن هذا في جوهره موقٌف متناقض مع 
في  الناس  أن  ننسى  ما  غالباً  املتطورة.20   اإلنسانية  واألفكار  التاريخ 
جنوب إفريقيا خاضوا صراعاً عنيفاً وحركة قتال فدائية بقسوة من أجل 
التحرير من نظام الفصل العنصري، باإلضافة إلى حركة مقاومة سلمية 
شعبية واسعة وفعالة.  بعض األفراد الذين يؤمنون إمياناً قوياً بأعمال 
توتو،  ديزموند  مثل  ألشخاص  أدوار  من  التقليل  إلى  مييلون  العنف، 
واملهامتا غاندي، ومارتن لوثر كينغ.  يجادل البعض بأّن التحّرر ال ميكن 
أن ينجح دون مقاومة عنيفة، في حني يرى آخرون أنها لن تنجح دون 
مقاومة غير عنيفة.  وهنا ُيطرح السؤال موضع النقاش: ما هو األسلوب 
اآلن عبارة  النضال حتى  أّية ثورة؟ كل أشكال  لنجاح  للمقاومة  األمثل 
أْن  عن خليط متنوع من املقاومة العنيفة وغير العنيفة.  هل ميكننا حّقاًّ 
نعرف بالضبط ما هي نقطة التحول التي كانت في كل حالة؟ هل ميكننا 
حّقاً أن نقول إننا نعرف ما الذي كان سيحدث حلركة احلقوق املدنية في 
أمريكا دون “الشرطي الطيب” مارتن لوثر كينغ، أو “الشرطي السيّئ” 
مالكوم إكس؟ عندما َيتغيُّر املجتمع، فإّن مؤرخيه يكتبون ما يحلو لهم 
عن مالكوم إكس، أو كريزي هورس، أو جيرونيمو، أو مارتن لوثر كينغ.  
ماذا كان ميكن أن َيْحدث في جنوب إفريقيا دون مقاومِة ديزموند توتو 
أن نتخيّل ما  الَعنيف؟ هل باإلمكان  أَو كفاح نيلسون مانديال  الشعبية، 
ميكن أن يحدث دون أن يكون التنّوع داخل الشعب الظالم أو املظلوم؟ 
هل كان الرئيس جونسون في أمريكا -التي يحكمها البيض- هو األهم 
روزا  أمثال  شملت  التي  الشعبية  احلركة  أو  املدنية  احلقوق  الكتساب 
-مثل  لالحتالل  املناهضة  اإلسرائيلية  اجلماعات  تفعل  هل  باركس؟ 
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أن  أعتقد  تغييراً؟  و“بتسيلم”-  املنازل  هدم  ضد  اإلسرائيلية  اللجنة 
اإلجابة واضحة.  وأعتقد أّن جتربة سجن ستانفورد توضح أّن البشر 
جامعة  طالب  الباحث  قّسم  التجربة،  هذه  في  بالظروف.   يتأّثرون 
كان  التجربة  هذه  السجن.   حراس  أو  السجناء  دور  للعب  ستانفورد 
“حراس  أيام قليلة، ألن ما يقرب من ثلث  إلغائها في غضون  ال بد من 
“السجناء”  من  وكثير  املسيئة،  باالستبداد/التصرفات  السجن” بدأوا 

بدأت تظهر عليهم بوادر اضطرابات نفسية.21

وليام ج. طومسون اقترح التسلسل الهرمي للعنف من البسيط إلى عنف 
الدولة، ممثاّل باستعمال اجليوش، وأكد على نقطة تعتبر بديهية ولكن 

جوهرية: العنف يولد العنف.22

طرف  أو  القوي  طرف  من  سواء  األحيان؛  بعض  في  العنف  ُيستخدم 
فمن  الوسيلة.   تبّرر  الغاية  إّن  فيقال  نتيجة،  إلى  للوصول  الضعيف، 
من  للعنف  تبرير  فال  سيئاً،  الهدف  كان  إذا  أنه  يتفق  الكل  أّن  الواضح 
جانب مشروعية الوسائل.  ولكن هنالك خيار نبذ العنف نهائياً، والنظر 
الضعف  نقاط  عنيفة.   غير  فّعالة  شعبية  استجابة  وجود  إمكانية  في 
والقوة موجودة في كل من هذه املواقف.  إننا يجب أن نذكر احلقائق، 
حصلت  احلرّية  على  احلصول  في  التقدم  حتقيق  إمكانات  أّن  وهي 
تاريخيّاً بأمثلة قوية استعملت فيها املقاومة الشعبية )مثالً الهند ودول 
أوروبا الشرقية(.  إّن املستعمرين دائماً يستخدمون العنف ألنه السبيل 
الوحيد إلجبار الناس على ترك أراضيهم، بينما الشعب املستعَمر ميكن 
أْن يختار وسائل مختلفة للمقاومة.  فالدول املعتدية تتعّزز فقط بحروب 
ُتشن وعنف ممنهج لقمع مقاومة ضحاياها.23  في وضعنا احمللي، الكل 
اآلن يعرف أّن احلركة الصهيونية ُبنيت على العنف ضد الفلسطينيني.  
الدولة  وقوة  سلطة  استخدام  حتتكر  إسرائيل  فإّن  تأسيسها،  ومنذ 
الفلسطينيني  جانب  من  السالح  واستخدام  الفلسطيني.   الشعب  ضد 
لنمو  وفرصة  ومنازلهم  وأراضيهم  الفلسطينيني  لتدمير  مبرراً  كان 
العنف  استخدام  طريق  عن  أراضيهم  على  االستعمارية  املستوطنات 
إّن إخالء  الفلسطينيني يقولون  نادرة.  بعض  األمن باستثناءات  بحجة 
إسرائيل لقطاع غزة حصل حتت نيران املقاومة، لكن إسرائيل، شأنها 

شأن أّية سلطة، حتسب املخاطر واملكاسب في أي عمل.
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ملقاومِة  املختلفِة  الطرِق  إلى  بالنسبة  األفكار  لُكلِّ  قوية  حجج  هناك 
محتلني ُمْستَْعِمرين.  وحتى في حالة خسارة املعركة، فإن التساؤالت 
موجودة.  َهْل كانت مقاومة األمريكيني األصليني للغزو األوروبي عذراً 
للمحتل أن يرّوج فكرة همجية الهنود احلمر وثم يبيدهم؟ هل أّدت إلى 
تسارع االستعماِر واخلسارات الالحقة؟ إحدى نتائج الدراسات العلمية 
تشير إلى أّنه من املستحيل تكوين سياسة للعنف أو سواها، وإمنا يسير 
الدراساُت  مثالً  وخلفيّاتهم.   ضمائرهم  من  تنبع  بأساليب  األشخاص 
لعقائَد  لَيَست  أّنها  تبنّي  االنتحاريِة  التفجير  عمليات  ملنفذي  النفسيُة 
أذى  هدم،  )بيت  الشخصِي  لالنتقاِم  كبير  بشكل  بل  دينية،  أو  قومية 
ألقارب أو سلب أرض أَو شغل(.24  صحيح أّن عقائد مثل اإلمبرياليِة، 
أو الصهيونية، أو النازية َحملْت نحو العنِف، ولكن يبقى قراراً شخصيّاً.  
يقّررون  قد  العنف  في  يشتركون  الذين  الناس  بعض  أّن  أرى  وإّنني 
صحيح  وهذا  تبعوها،  أيديولوجية  عن  التخلّي  دون  العنف  عن  التخلّي 
القانون  مبوجب  مشروعة  ُتعتبر  التي  العنف  ألعمال  بالنسبة  سواء 
الدولي )الدفاع عن النفس، مقاومة االستعمار واالحتالل(، وكذلك التي 

تعتبر غير شرعية )إرهاب الدولة، احتالل، تطهير عرقي، ... الخ(.

املقاومة العنيفة أيضاً عادة تنشد قيادات سيئة بعد جناحها.  إّن املقاومة 
العنيفة من طرف اخلاضعني الحتالل تقوم في سرّية حتت تهديد مستمر 
من عمليات التصفية من قبل احملتلني/املستعمِرين.  بالتالي، فمن الطبيعي 
احلاالت  هذه  في  والقيادة  قوية.   قيادات  تتطلب  املقاومة  هذه  مثل  أّن 
الدميقراطية  والهياكل  الشعبي  التصويت  طريق  عن  حتدث  أْن  ُيعقل  ال 
العمليات  إدارة هذه  العصابات.  ومهارات  املؤسسات بسبب حرب  في 
من  احلكومية  املؤسسات  إلدارة  الالزمة  املهارات  تلك  عن  جّداً  مختلفة 
خالل الوسائل الدميقراطية.  وبالعكس، فإّن املقاومة الشعبية من املمكن 
أن تنتخب القيادة بتصويت دميقراطي، وهؤالء القادة عادة ال ميكن أن 
نطاق  على  بالتشاور  املقاومة  تكون  ولهذا  مقتنع،  شعب  دون  يسيروا 
محدودة،  القيادة  مدة  وتكون  القيادة،  غرور  يحبط  أيضاً  هذا  أوسع.  

ويعتبر القائد هامشياً باملقارنة مع حياة الشعب ونضاله.25

فيها  الفشل  واحتماالت  تقيّداً  أكثر  تكون  عنيفة  بوسائل  املقاومة  إّن 
اللوجستي  الدعم  من  املزيد  تتطلّب  ألنها  الشعبية،  املقاومة  من  أكبر 
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بكثير.   الخ(، والسرّية، ودعم خارجي، وأكثر من ذلك   ... )األسلحة، 
فشل  من  أكثر  دماراً  وراءها  تترك  العنيفة،  املقاومة  تفشل  وعندما 
األشكال غير العنيفة من النواحي االجتماعية واالقتصادية واألرواح 
أّن املقاومة الشعبية أكثر أماناً.  على  املفقودة ... الخ.26  هذا ال يعني 
العكس من ذلك ميكن أن تكون املقاومة الشعبية في كثير من احلاالت 
أجسادنا  سوى  لدينا  فليس  املسلحة،  املقاومة  من  خطورة  أكثر 
املطران منيب يونان يفّسر مفهوم االستعداد  للمعاناة.   واستعدادها 

للمعاناة من أجل قضية املقاومة:

ُيساء فهُمه، وُيساء  إنه مفهوم  الشهادة.   “الكنيسة بحاجة لالهوت 
... ماذا يعني أن يكون اإلنساُن شهيداً، مبعنى بسيط ما  استخدامه 
يعني ال يزيد على أن يكون شاهداً وهذا معنى martyr في اليونانية 
كما بالعربية.  وهذا يعني حياة للشهادة في الكالم، وأيضاً من خالل 
عنه  يعبّر  ما  الشهادة  املعاناة.   فهو  الثالث  العنصر  أما  األفعال.  
العالم، وهذا  للمعاناة في هذا  املرء عرضة  اإلنسان، واإلميان يجعل 

يعني تعريض نفسك واملخاطرة حتى باحلياة لهدف ساٍم ...”.27

االصطالحات
متنّوعون:  دائماً  الظلم  ضد  الثورات  في  يشاركون  الذين  األشخاص 
الشعبية،  املقاومة  يدعم  والبعض  املسلحة،  املقاومة  يدعم  البعض 
والبعض يدعم اخليارين.  ليس هناك تقسيم واضح بني تلك املجموعات 
نقاش  دائماً  هناك  الفرعية.   والتقسيمات  الكبير  للتداخل  نظراً  الثالث 
له  العنف  نوع من  أي  املسلحة حول  املقاومة  يؤّيدون  الذين  أولئك  بني 
ما يبّرره في الدفاع عن قضية عادلة، وبني أولئك الذين يؤيدون املقاومة 
الالعنفية، وهناك جدل حول ماهيّة الالعنف.  هناك السلبي واإليجابي 
هناك  لالعنف  الضرر  إحلاق  أشكال  في  الشعبية.   املقاومة  أشكال  من 
أيضاً تساؤالت حول ما هي الوسائل التي ال تنحدر إلى مقاومة عنيفة.  

مثالً هل أّن إحلاق الضرر باملمتلكات يعتبر عنفاً أم ال؟

في اللغة االجنليزية، فاّن التفريق أكثر دّقة بني مصطلح مقاومة العنفية 
هو  بالعربية    .)violence( عنفيّة  مقاومة  ومصطلح   ،)nonviolence(
وصف ضعيف وحتى )سلبي( لألفعال القوية واملعقّدة للمقاومة الشعبية 
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الكثير  ملاذا  يفّسر  القشطيني  املسلحة.  خالد  املقاومة  تقع ضمن  التي ال 
يرفض مصطلح “املقاومة الالعنفية”، وهو يفّضل مفهوم اجلهاد املدني:

“الالعنف ليس الترجمة الدقيقة ملصطلح غاندي )احمسا( باللغة األردية.  
“النضال  أو  الشعبية”  “املقاومة  على  اتفقنا  االختالف،  هذا  لتّجنب 
املدني”، وأنا أحبّذ “اجلهاد املدني”، ألعطيه لوناً إسالميّاً.  كتاب آخرون 
الوزراء  ورئيس  السوداني  والزعيم  املصطلح،  هذا  يستخدمون  اآلن 
السابق الصادق املهدي، اعتمد هذا املصطلح ملفهوم الالعنف.  املصطلح 
مستوّحى من احلديث الشريف، حيث أّن النبي محّمد )ص( وّضح كلما 
عاد من معركة: “نعود من اجلهاد األصغر إلى اجلهاد األكبر”، مبعنى من 
العمل العسكري إلى العمل املدني.  هنالك سوء فهم ملصطلح “اجلهاد”، 

فهو ال يعني “احلرب املقدسة”، ولكن ممارسة جهد”.28

املصطلح الذي يستخدم عادة في فلسطني وفي هذا الكتاب هو املقاومة 
كلمة  الالعنف.   مفهوم  من  ودّقة  إيجابية  أكثر  مصطلح  وهو  الشعبية، 
مقاومة  نوع  إلى  تشير  حيث  الفلسطينيني،  ِقبل  من  مفهومة  )شعبية( 
املشاركة فيها مفتوحة ألعداد كبيرة من الشعب.  من ناحية أخرى، لدينا 
املصطلح “ثورة شعبية”، ولكنه أكثر غموضاً.  عندما سألت 20 فلسطينياً 
في شوارع بيت حلم ما الفرق بني ثورة شعبية ومقاومة شعبية اقترح 

14 منهم العنف كسمة أكثر للمصطلح السابق من هذا األخير.

هنالك أيضاً مفهوم الصمود الذي يصعب ترجمته للغات غربية.  الكلمة 
في  والنجاح  واملثابرة  األرض  في  البقاء  تعكس  صوراً  كعرب  تعطينا 
مجرد  ليست  إنها  إيجابية.   أخرى  وأفكاراً  الصعبة  العقبات  مواجهة 
الشعبية.   للمقاومة  وأشكال  نشاطات  بل  الشدائد،  مواجهة  في  الصبر 
يهود  أغلبيتها  دولة  تشكيل  من  تتألّف  السياسية  الصهيونية  الفكرة 
العادية  األعمال  من  مئات  اليهود.   غير  من  الكبيرة  أغلبيتها  أراٍض  في 
والدنيوية التي نقوم بها كل يوم في فلسطني هي من أعمال “الصمود”، 
لوجود 5 ماليني فلسطيني في فلسطني حالياً.   الرئيسي  السبب  وهي 
إّن املقاومة الشعبية مبا فيها الصمود، كانت الشوكة املؤثرة في تعطيل 
القادمة.   الفصول  في  سنرى  كما  التاريخ،  عبر  الصهيوني  البرنامج 

وستكون جوهر بناء مجتمع فلسطيني حرٍّ وتعدديٍّ ومشرِّف.



الفصل الثاني
ما نريد: التعّددية، العدالة، حقوق اإلنسان

ماهّية الصراع
على  معّقدة،  ليست  فلسطني  في  الصراع  وراء  الكامنة  املسبّبات  إّن 
الرغم من أّن العديد من وسائل اإلعالم وأعيان السياسة يريدون منا أن 
نعتقد أّنها كذلك.  فلسطني كانت مأهولة من قبل مجموعة متنّوعة من 
)اليهودية، واملسيحية،  التوحيدية  الديانات  اعتمدوا  الذين  الكنعانيني، 
واإلسالم( في أوقات مختلفة، ونشروا هذه األديان في أنحاء العالم.  
األوروبية،  املجتمعات  في  يندمجوا  لم  حياتهم  طبيعة  بحكم  واليهود 
قرن  كان  ألّنه  عشر،  التاسع  القرن  في  السيّما  للتمييز  وتعّرضوا 
 )Ethnocentric العرقية  القومية  الدول  وبناء  اإلمبراطوريات  حتلّل 
)Nation States.  ويهود كثيرون رّدوا على التمييز عن طريق تعزيز 
الغربيني  اليهود  من  أقليّة  والتعايش.   واالستيعاب  اإلنسانية  الروح 
األوروبيني )معظمهم من اخلازار الذين اعتنقوا اليهودية في أوروبا( 
ُحرِّضوا وُدعموا من قبل القوى االستعمارية في ذلك الوقت، وبالدرجة 
خلقت  الصهيونية،  ُيدعى  برنامجاً  وطرحوا  وإجنلترا،  فرنسا  األولى 
ردٌّ  أنها  زاعمة  بتعزيزها  وقامت  متعّصبة  قوميّة  لنفسها  األقليّة  هذه 
البريطانية  للحكومة  املبدئي  الدعم  مع  لليهودية،  العداء  على  طبيعيٌّ 
إلقامة  إستراتيجية  وتنفيذ  بتخطيط  الصهاينة  وقام  احللفاء،  والحقاً 
دولة يهودية في فلسطني على حساب املواطنني املسيحيني واملسلمني.  
على مدى عقود كثيرة، حتّولت املنطقة من غالبية مسلمني ومسيحيني 
فلسطينيني إلى غالبيّة من اليهود من كل أنحاء العالم حتت مظلّة دولة 
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ُتدعى “دولة يهودية” )هي في الواقع صهيونية(.  ومع أّنها مزدهرة 
وكانت  للبقاء.   احلروب  إلى  وحتتاج  مستقرة  غير  لكنها  اقتصادياً، 
بالتطهير  تقوم  دولة  نشأت  حيث  جيداً،  ومنّظمة  مخّططة  العملية 
في  الالجئني  من  متَبَقٍّ  جتّمع  أكبر  نشأ  أن  النتيجة  وكانت  العرقي، 
العالم إلى اآلن، حيث أّن ثلثي األحد عشر مليون فلسطيني اليوم، هم 
بالطبع  هذا  حدث  كيف  وتفاصيل  ديارهم.   عن  نازحون  أو  الجئون 

متنازع عليها، ولكن النتيجة أو جوهر ما حدث واضح للجميع.

هنالك يهود أصليون استمّروا في العيش في فلسطني عبر القرون.  عددهم 
قليل، ألّن األغلبية اعتنقوا ديانات أخرى.  وهناك بعض اليهود األوروبيني 
وغيرهم من اليهود غير األصليني جاؤوا للعيش في فلسطني، وبخاصة 
البعض كانوا هاربني من االضطهاد، والبعض  التاسع عشر.   القرن  في 
الفارسيون  والبهائيون  األثيوبيون  املسيحيّون  دينية.   ألسباب  جاؤوا 
كبيرة  موجة  جاءت  كما  القريبة.   املناطق  من  انتقلوا  وغيرهم  والدروز 
من املهاجرين األرمن إلى فلسطني خالل املجازر والفظائع التي ارتكبت 
في أوائل القرن العشرين.  كل هذه اجلماعات كانت موضع ترحيب في 
البرنامج  القدمية، ولكن  القدس  األرمني في  هناك احلي  فلسطني.  مثالً 
فلسطني،  في  يهودية  قومية  دولة  إلقامة  خّطط  الصهيوني  السياسي 

وبالتالي كان هذا هدفاً مختلفاً عن كل من املهاجرين من مختلف األديان.

عشر  التاسع  القرن  منتصف  في  الصهيونية  السياسية  األفكار  نشأت 
مع   1878 العام  في  وحتّققت  إجنلترا،  في  خصبة  أرضاً  لها  ووجدت 
تأسيس االحتاد األوروبي اإلشكنازي ألّول مستعمرة في فلسطني ُسميت 
بتاح تيكفا )احلق من البداية(.  وكما هو متوّقع مبا في ذلك من قبل القادة 
الصهاينة، كان الفلسطينيون غير راضني عن اجتاه هذه احلركة السياسية، 
وبدأوا مبقاومتها.  ومنذ أن أُنشئت، فإّن املقاومة الفلسطينية للصهيونية 
لم تكن أبداً مقاومة لليهودية أو للمهاجرين غير الصهاينة، ففلسطني لديها 
الكثير من أتباع الديانات املختلفة ومن املهاجرين.  واليهود كانوا دائماً جزءاً 
من نسيج املجتمع الفلسطيني متاماً مثل املسيحيني والدروز واملسلمني، بل 
كانت املقاومة ضد األفكار الصهيونية والنزعة االستيطانية التي كانت قد 
برزت للوجود بإنشاء أّول مستعمرة.  ومطالب الذين شاركوا في املقاومة 

الشعبية في فلسطني كانت وال تزال مطالب العدالة وحق تقرير املصير.
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العام 1917 عشية  ألفاً  اليهود في فلسطني نحو 60  كان عدد السكان 
وعد بلفور، وأصبح اليوم خمسة ماليني.  كنسبة مئوية انتقل من ٪8 
الـ 62 املاضية مت تغييرها من  إلى 50٪، ملكية األراضي في السنوات 
93٪ للمسلمني واملسيحيني إلى أغلبية مسيطر عليها من قبل “الصندوق 
القومي اليهودي” وأراضي السلطة اإلسرائيلية.  وبالتالي ُهجر سكان 
530 قرية وبلدة بني العامني 1947 و1950.  ومت االستيالء على معظم 
األراضي الفلسطينية املتبقية في العقود الستة التي تلت تلك النكبة، أو 

باألحرى حقبة التطهير العرقي.1

لم يختلف تطّور أساليب وإستراتيجيات املقاومة في فلسطني كثيراً عن 
للمستوطنات  األصليون  السكان  يواجهها  التي  الصراعات  من  غيرها 
االستعمارية في مناطق أخرى من العالم.  وهناك العديد من الدراسات 
األصليني  واألمريكيني  الفلسطينيني  نضاالت  عن  نشرت  التي  املقاَرنة 
واإلفريقيني في ظل نظام الفصل العنصري، واجلزائريني حتت احلكم 
تاريخية  حالة  كّل  أّن  حني  وفي  وغيرهم.2   والفيتناميني  الفرنسي، 
وعندما  شيء،  كل  وقبل  أوالً،  التشابه.   بعض  هناك  نوعها  من  فريدة 
ُيكتب التاريخ بصورة موضوعية في كل هذه الصراعات، ال يوجد أبداً 
أي سؤال عن احلق الطبيعي لشعب ُمحتل/ُمستعمر للدفاع عن نفسه، 

والقيام بأعمال املقاومة القوية ضد الذين يضطهدونهم.

إّن قادة مشهورين في املقاومة الشعبية دولياً أبدوا آراءهم في إسرائيل.  
مارتن لوثر كينغ االبن أورد في رسالة حول الهجوم الثالثي )فرنسا 
في  السائد  الوضع  أواكب  “إنني  مصر:  على  وإسرائيل(  وبريطانيا 
مصر، وكما تعلمون هذه هي واحدة من أهم القضايا في العالم اليوم.  
إذا كنا سوف منوت في  أو ما  إذا كنا سنعيش في سالم،  وستحّدد ما 
اإلمبريالية  القوى  تعاطفي مع مصر، وليس مع  بطبيعة احلال  حرب.  

االستعمارية الغربية”.3

موهانداس )املهامتا(   كانت له آراء أقوى كونه أقرب إلى الصراع:
جنوب  في  وثيقة  معرفة  عرفتهم  لقد  اليهود.   مع  كله  “تعاطفي 
إفريقيا.  البعض منهم أصبح رفقاء لي مدى احلياة.  من خالل هؤالء 
كانوا  االضطهاد.   من  الطويل  تاريخهم  عن  الكثير  تعلّمت  األصدقاء 
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يلقونها من جانب  التي  املعاملة  التشابه بني  املسيحية.   املنبوذين في 
مت  قد  جّداً.   قريب  الهندوس  قبل  من  املنبوذين  ومعاملة  املسيحيني 
التذّرع بالتعليمات الدينية في كلتا احلالتني لتبرير املعاملة الالإنسانية 
عاملي  سبب  فهنالك  الصداقات،  عن  وعدا  ولذا،  بها.   عوملوا  التي 
يعميني عن مقتضيات  لم  تعاطفي  لكن  اليهود.   مع  لتعاطفي  وعادي 
إلى  ُنظر  لقد  كثيراً.   يجذبني  ال  لليهود  قومي  لوطن  التوق  العدالة.  
الكتاب املقدس وشدة شوق اليهود للعودة إلى فلسطني كأسباب لهذا 
البرنامج.  ملاذا ال يجعلون هذا البلد منزلهم حيث يعيشون ويكسبون 
رزقهم مثل غيرهم من شعوب األرض؟ لكن فلسطني ملك للعرب كما 
خطأ  إنه  الفرنسيني.   إلى  فرنسا  أو  اإلجنليز،  إلى  تنتمي  إجنلترا  أّن 
والإنساني فرض اليهود على العرب.  ما يجري في فلسطني اليوم ال 
ميكن تبريره بأي نوع من السلوك األخالقي.  االنتداب ليس له عذر 
ضد  جرمية  ستكون  أّنها  املؤّكد  ومن  األخيرة.   احلرب  )نتيجة(  غير 
اإلنسانية أن ٌيقمع العرب الفخورون ليتم إعادة فلسطني لليهود جزئياً 
أو كلياً كوطنهم القومي.  الطريقة األنبل هي اإلصرار على معاملة عادلة 
لليهود في مكان والدتهم وحياتهم.  اليهود املولودون في فرنسا هم 
فرنسيون، حتديداً في املنطق نفسه كاملسيحيني املولودين في فرنسا 
هم فرنسيون.  إذا اعتبر أنه ليس لليهود وطن غير فلسطني فهل سوف 
التي  العالم  من  األخرى  األجزاء  ترك  على  إجبارهم  فكرة  تستهويهم 
يستقرون بها؟ أم أنهم يريدون موطناً مزدوجاً حيث ميكنهم البقاء كما 
يشاؤون؟ هذه الصرخة من أجل وطن قومي تقدم مبرِّراً لطرد األملان 
أنهم  شك  يساورني  ال  فلسطني.   في  لليهود  كلمة  واآلن   ... لليهود 
قطعة  ليست  التوراتي  املفهوم  في  فلسطني  خاطئة.   بطريقة  ذاهبون 
جغرافية.  ولكن في قلوبهم.  إذا كانوا يريدون أن ينظروا إلى فلسطني 
بفّوهات  يدخلوها  أْن  اخلطأ  من  فإّن  القومي،  كوطنهم  اجلغرافية 
البنادق البريطانية.  األفعال الدينية ال ميكن القيام بها مبساعدة احلربة 
القنبلة.  يستطيعون االستقرار في فلسطني فقط من خالل حسن  أو 

النية من العرب . ينبغي أن يسعوا إلى حتويل القلب العربي ...”.4

هذه الصيغة قد تكون موقفاً صحيحاً في العام 1938.  لكن نحن اآلن 
بعد سبعني سنة من تاريخ مؤلم جداً وحقائق جديدة.  علينا أْن نخّطط 
اليهود  من  املاليني  حالياً  يسكنها  فلسطني  أن  باالعتبار  يأخذ  ملستقبل 
عليه  يترّتب  لن  للجميع  لدولة  الوضع  تغيير  واملسلمني.   واملسيحيني 
بالضرورة إرجاع كل احلقوق، ولكن يجب أن تتضّمن على األقل عدالة 
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تصاحلية جزئية.  كما ذكرت من بني األحد عشر مليون فلسطيني في 
العالم سبعة ماليني منا الجئون أو نازحون.  ما تبقى منا يعيش حالياً 
إما مواطناً من الدرجة العاشرة وإما حتت االحتالل دون مواطنة على ما 
تبقى لنا، والذي يتقلص )حالياً 8.3٪ من أرض فلسطني التاريخية(.  لذا 

يجب اإلقرار بحقوقنا املشروعة واستعادة أغلبيتها.

اجلنرال اإلسرائيلي ورئيس هيئة األركان رفائيل ايتان قال ذات مرة: 
الركض في  العرب سوى  لدى  يتبّقى  لن  نحصل على األرض،  “عندما 
“الصراصير” أثبتت  دوائر كصراصير دائخة داخل زجاجة”.5  ولكن 
أّنها قادرة على أن تفعل الكثير، فها نحن هنا بعد 130 سنة، و50٪ من 
الفلسطينيني ما زالوا يعيشون بني نهر األردن والبحر األبيض املتوسط 
أغلبية كبيرة  مع  التاريخي(.  نحن هنا بعد 130 عاماً  )أي في وطنهم 
املنطقة اجلغرافية نفسها(  الناس في ما ُسمِّي أرض إسرائيل )في  من 
يرفضون الصهيونية.  إّن معاداة  الصهيونية هي النزعة السائدة اآلن، 
داخل  يعيشون  الّذين  الفلسطينيني  من  مليون   1.5 بني  فقط  وليس 
إسرائيل، بل بني ماليني املتضامنني، وأيضاً على نطاق واسع في قطاعات 
من املجتمع اليهودي اإلسرائيلي.  نصف مليون إسرائيلي اختاروا ترك 
الغربية )أوروبا وأمريكا الشمالية(.  بالتالي  الدول  البالد والعيش في 
تظل املشكلة: الصهيونية تتطلّب أكبر منطقة جغرافيّة )للدولة اليهودية( 
مع احلد األدنى من الدميوغرافيا )من الفلسطينيني املسيحيني واملسلمني 
الذين يعيشون في األراضي املطموع بها(.  واحلل املقّدم لدويلة فلسطينية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة هو ضرب من الوهم؛ سراب ُيروج لتأجيل 
يوم احلساب الذي ال مفّر منه.  استمرار إسرائيل في خلق وقائع على 
األرض في أشكال االستيطان االستعماري في األراضي الفلسطينية ما 
هو إال تأكيد للواقع، وإّن احلل الوحيد املمكن هو تغيير الدولة العنصرية 
في  إيجابي  بشكل  منخرطون  إسرائيل  في  البعض  دميقراطية.   لدولة 
هذه املناقشة على سبيل املثال عن طريق التشكيك في النشيد الوطني، 
الذي يعبّر عن تشّوق اليهود إلى أرض اليهود.  فكيف ميكن أن يقبل 1.5 
مليون فلسطيني بهذا النشيد أو هذا العلم أو الرموز الوطنية اليهودية 
لدولة إسرائيل.  االنشقاق اليوم ال يزال كما كان منذ عقود: ليس شقاقاً 
بني الدول أو بني الناس، بل بني األيديولوجيات )االنفصالية في مقابل 

االندماج، الفصل العنصري الصهيوني مقابل دميقراطية تعددية(.
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مستقبل الصراع
يحشد  “اآلخرين” قد  كره  باملستقبل.   للتفاؤل  يدعو  مما  الكثير  هناك 
والنازية  الفاشية  فاأليديولوجية  دائمة  سلطة  يبني  ال  ولكنه  مؤّيدين، 
ولكن  قوية،  َبَدت  دولة  لقوة  مؤقت  هيكل  لبناء  الكراهية  استخدمتا 
صناعة  كتابه  في  وّثق  فنكلستني  نورمان  محسوماً.   كان  املستقبل 
الثانية  العاملية  الصهاينة محرقة احلرب  استخدام  يؤّدي  احملرقة كيف 
املالي  الدعم  وجللب  والعرب(،  )املسلمني  لآلخرين  الكراهية  لبناء 
والسياسي ملفاهيم عنصرية ضد الفلسطينيني األصليني.  وإّن الكلمات 
وتشارلز  بايبس،  ودانيال  ويزل،  إيلي  من  الصادرة  الضارة  واألفعال 
حني  وفي  اآلخرين،  على  وسيّئ  ضار  تأثير  لها  وآخرين،  كراوثامر، 
أّنها قد جتلب بعض الدعم املالي والسياسي لعدد قليل، ولكّن املكاسب 
التي جتلبها على ُدعاتها وقتيّة، وال بد أن يؤّدي ذلك إلى رد فعل وعنف 

ومستقبل تنهار فيه هذه األفكار الهّدامة.

أشّده  على  الصراع  سيشهد  والعشرين  احلادي  القرن  أّن  املرّجح  من 
بني النزعة الدميقراطية احملليّة مع العوملة اإلنسانية وبني النزعة للعوملة 
العسكرية/الهيمنة الصناعية التي حتتاج إلى النزعات القومية املتعصبة.  
وأعتقد أن األول سوف يفوز في نهاية املطاف، ألّن الناس يدركون أنه إذا 
فاز األخير لن يكون هناك بشر لالحتفال بهذا الفوز.  هنا في فلسطني، 
ميكن أن يتحّقق السالم على أساس القانون الدولي واملبادئ األساسية 
حلقوق اإلنسان.  البعض يعتقد أّن “خارطة الطريق للسالم” 2002، قد 
توصل إلى دولتني.  إّن خارطة الطريق لها بعض العناصر اجليدة )على 
سبيل املثال تطلب من إسرائيل جتميد كافة النشاطات االستيطانية مبا فيها 
النمو الطبيعي في جميع األراضي احملتلة(.  ولكن من اجلدير باملالحظة 
القانون  إلى  تشر  لم  كلمة(،   2218( اخلارطة  طول  من  الرغم  على  أنه 
الدولي وحقوق اإلنسان.  عالوة على ذلك، فإّن إسرائيل لديها رابع أو 
خامس أقوى جيش في العالم مع مئات من األسلحة النووية والكيميائية 
والبيولوجية وغيرها، في حني أن الفلسطينيني شعب مضطهد مع القليل 
من املوارد حتت تصرفهم.  “املفاوضات” في مثل هذه احلالة من املتوّقع 
أن ال تسفر عن أي حل عادل.  خارطة الطريق احلقيقية للسالم ميكن أن 

تقوم ببساطة على أساس اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
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لقد قامت منظمة العفو الدولية بوضع عشرة مبادئ إلحالل سالم دائم 
على أساس حقوق اإلنسان:6

1. لكل فرد احلق في احلياة واحلرية واألمان على شخصه ... .
2. ال ينبغي ألحد أن يتعّرض للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية 

أو الالإنسانية أو املهينة... .
3. ال ينبغي ألحد أن يتّعرض لالعتقال واالحتجاز التعسفيني ... .

4. لكل فرد احلق في محاكمة عادلة... .
5. جميع األشخاص أحرار ومتساوون في الكرامة واحلقوق ... .

6. لكل فرد احلق في حرية التنقل ... .
7. لكل فرد احلق في العودة إلى بلده ... .

8. لكل فرد احلق في حرية الفكر والرأي والتعبير ... .
9. للمرأة احلق في املساواة الكاملة ... .

حقوق  انتهاكات  على  العقاب  من  إفالت  هناك  يكون  أال  ينبغي   .10
اإلنسان ... .

الذي  العاملي  للنداء  جيّداً  منوذجاً  اإلفريقي  الوطني  املؤمتر  ميثاق  ويقّدم 
حقوق  بني  اجلمع  فلسطني.7   قضية  مع  التعامل  في  به  ُيحتذى  أن  ميكن 
طريق  خارطة  أفضل  يوّفر  العنصري  الفصل  ضد  الكفاح  مع  اإلنسان 
للسالم، بل من املستحيل أن نتصّور سالماً من شأنه أن يبقى دون حقوق.8  
والهيكل املشّوه عن طريق االتفاقات املوقعة بني إسرائيل ومنظمة التحرير 
اإلنسان  حقوق  يتجاهل  وراءها،  وما  وجنيف  أوسلو  في  الفلسطينية 
)حقوق  الرابعة  جنيف  اتفاقيات  في  الواردة  تلك  ذلك  في  مبا  األساسية، 
الالجئني، واألنشطة االستيطانية غير القانونية، والعقاب اجلماعي(.  ومن 
حقوق  احترام  ضمان  املستقبل  في  السالم  اتفاقيات  لنجاح  الضروري 
اإلنسان والقانون الدولي.  وجهود املقاومة الشعبية في فلسطني في 130 
سنة املاضية، كما سنرى الحقاً، كانت لها أهداف لتحقيق العدالة والسالم 

والدميقراطية الكاملة للشعب بغض النظر عن ديانته.





الفصل الثالث
منطق املقاومة الشعبّية

“من الضروري، حتى ال يكون اإلنسان مّضطّراً ألن يجد له كمالذ أخير التمرد على االستبداد 
والقهروالعنف، أّن حقوق اإلنسان يجب أن تكون محمية بالقانون”.

من املقدمة لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

إستراتيجيات املقاومة
لنضال العنفي بحت  أمثلة  أنه ال توجد  تبنّي  أّية دراسة موضوعيّة 
املهامتا  عهد  في  الهند  ال  استعماري.   احتالل  من  التحّرر  أجل  من 
كنغ  لوثر  مارتن  عهد  في  األمريكية  املتحدة  الواليات  وال  غاندي، 
العنيفة  وغير  العنيفة  املقاومة  من  كل  العنيفة.   املقاومة  من  خلت 
ظل  في  أفريقيا  وجنوب  الفرنسي  احلكم  حتت  اجلزائر  في  ُوِجَدتا 
نظام الفصل العنصري.  حق املقاومة معترف به دولياً ومدعوم من 
تنّص   1949 للعام  جنيف  اتفاقيات  من   3 املادة  الدولي.1   القانون 
على أّن جيش االحتالل يجب أن ُيعامل على قدم املساواة أولئك الذين 
“إن  يشاركون في التمّرد وأولئك الذين ال يشاركون.  وفقاً لفودة: 
دولة االحتالل ال ميكنها اتخاذ إجراءات ضد شخص محمي ملجرد 
الدولي  القانون  أّن  حقيقة  من  ينبع  وهذا  املقاومة،  في  االنخراط 
ُيعّرف سلطات االحتالل كسلطات األمر الواقع ال كسلطات قانونية، 
وعلى هذا النحو الشعب احملتل يجب أال ميتثل للقواعد والقوانني التي 

وضعها االحتالل”.2
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قال الكاتب اإلسرائيلي هانز ليبيرتك في كتابه الفلسطينيون بني املاضي 
واحلاضر باللغة العبرية:

أجنبية،  قوة  قبل  من  ُمحتلٍّ  بلٍد  في  الشعب  إّن  الدولي،  للقانون  “وفقا 
له احلق الكامل في الكفاح من أجل التحّرر ... ويقوم هذا احلق من بني 
أسباب أخرى أيضاً على مجموعة خطوط توجيهية للمحكمة الدولية في 
نورمبرغ، التي أُنشئت بعد احلرب العاملية الثانية حملاكمة مجرمي النازية 
بشأن  االتهام،  لوائح  من   2 املادة  في  القانونية  واحلجة   ... الرئيسية 
التجاوزات املخالفة للقوانني على احلرب اجلارية، في محكمة نورمبرغ 
كانت تستند إلى اتفاقية دن-هوغ الدولية للعام 1907.  واملادة 6 )ب( 
من  املرفقة  الرسائل  من  و2   1 املادتني  على  تعتمد  احملكمة  قواعد  من 
اتفاقية دن -هوغ التي تشّرع احلق في املقاومة الشعبية اجلماهيرية ضد 

االحتالل العسكري، داخل األراضي احملتلة نفسها، وكذلك خارجها”.3

وقال املهامتا غاندي: “حني ال يوجد سوى االختيار بني اجلنب والعنف، 
أنصح بالعنف ... لكنني أعتقد أّن الالعنف متفّوق على العنف”.4  بطبيعة 
احلال، يجب أن ُيدرك املرء أّنه في حني أّن القانون الدولي يدين املقاومة 
العنيفة، ميكن أن مُتارس املقاومة الالعنفية في كل أشكال النضال.  وفي 
الواقع، ال أستطيع التفكير في سابقة تاريخية واحدة، حيث أّن النضال 
من أجل حقوق شعب حدث فقط بالوسائل العنيفة وحدها، أو عن طريق 
الوسائل غير العنيفة وحدها.  ويبدو أن التاريخ الطويل من الصراعات 
البشرية هو تاريخ مزيج من كل ذلك بدرجات متفاوتة.  واملجتمعات التي 
تتغيّر بطبيعة احلال سوف تختار التأكيد على عناصر إيجابية.  وبالتالي 
في الواليات املتحدة كان مارتن لوثر كنغ االبن وغيره من الذين ناضلوا 
السود.   والفهود  أكس  مالكوم  من  أكثر  إيجابيا  بهم  معترفاً  بالالعنف، 
وإّن الشعب احملتل أفراداً وجماعات يختار الطريقة والتوقيت للمقاومة.  

فيصل احلسيني شرح ملاري إليزابيث كينج في العام 1989:

بأّية  محاربته  في  احلق  لهم  الناس  فإّن  احتالل،  هناك  يكون  “عندما 
وسيلة، مبا في ذلك الكفاح املسلح.  ولكّن العنف ليس واجباً، وإذا كان 
ضرورّياً ميكن استخدامه في فترة معينة، ولكنه ليس هدفاً في حد ذاته.  
نحو  على  تعمل  سوف  أخرى  وسائل  فإّن  املرحلة،  هذه  في  أنه  وأعتقد 
أفضل.  أنا ال أقول يجب علينا التخلّي عن الكفاح املسلح، لكننا ال نقوم 

باستخدامه اآلن.  الكفاح املسلح هو فقط جزء من النضال السياسي”.5
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ورغباتنا  أمانينا  من  تعقيداً  أكثر  العالم  أّن  ندرك  أْن  أيضاً  علينا  يجب 
اخلاصة، وأّنه في نهاية املطاف ما نختار هو الذي يحّدد أعمالنا وعدمها.  
بكل تواضع، نقول أّنه ليس هناك طريقة واحدة لعالج مرض االستعمار.  
وبيانات مطلقة مثل “العنف هو السبيل الوحيد”، أو “الالعنف هو الطريق 

الوحيد”، غير منطقية.

عموماً، هناك مزيد من التسامح والتفاهم ألفكار أخرى بني أولئك الذين 
يرّوجون للمقاومة الشعبية.  وذلك ألّن هؤالء الذين ينخرطون في النضال 
)العنفي(  للسلوك  السلمي  للتغير  إمكانية  هناك  أّنه  يعتقدون  الالعنفي 
ملعارضيهم.  ودعاة الالعنف هم بالتالي ميكنهم فهم أولئك الذين يتوّرطون 
في أعمال العنف أكثر من أولئك الذين يؤمنون بالعنف ويتّفهمون النضال 
الالعنفي.  وعند أولئك الذين يدعمون العنف هناك دائماً احلجج حول أي 
نوع من العنف له ما يبّرره، وعند أولئك الذين يؤيدون فكرة الالعنف هناك 
جدال حول ما يؤّهل الالعنف )مثالً هل ُيعّد إحلاق األضرار باملمتلكات من 
أعمال العنف أم ال؟(.  كذلك، فإنه من الواضح أّن الناس ميكن أن يؤّيدوا 
الالعنفية  املقاومة  ومبدأ  القضايا.   هذه  بشأن  املواقف  وتغيّر  املواقف 
واملشاركة  اإلحساس  لديهم  يولّد  قد  بل  للقمع،  الفرصة  للظاملني  يدع  ال 
بإنسانيتنا.  بالنسبة لنا، إّنه دائماً من املشّجع أن نرى املقاتلني السابقني 
يلقون أسلحتهم ويبدأون العمل من أجل السالم، أو قد نرى جنود جيش 

االحتالل يرفضون اخلدمة العسكرية.6

وكتابات  جتارب  من  املعرفة  من  خّزان  على  مبنية  اإلنسان  أفعال  إّن 
أولئك الذين سبقونا.  موهانداس غاندي ولد في 2 تشرين األول 1869، 
واستخدام  تطوير  في  وجنح  العظيمة،  الروح  مبعنى  باملهامتا  وعرف 
إستراتيجيات عديدة من املقاومة الالعنفية التي اعتمدت في فلسطني عبر 
فلسفاته  فيها  كتاب يشرح  تأليف  على  يوافق  لم  أّنه  التاريخ.  في حني 
وجتاربه، ولكّن البعض كتب أفكاره التي من اجلدير أّن تقرأ ملن يريد أن 
غاندي  قام  لقد  الشعبية.   املقاومة  مبادئ  في  جيدة  أسس  على  يحصل 
ساتيا  السنسكريتية  اللغة  من  واملشتقة  ساتياغراها،  مفهوم  بتطوير 
“أحمسا”  املفهوم  هذا  “الصمود”.   مبعنى  وجراها  “احلقيقة”،  مبعنى 
نشاطاً  وُيعتبر  الظلم،  ومناهضة  احلقيقة  قول  في  املثابرة  على  ينطوي 
إيجابيّاً في الرغبة في التضحية بالنفس من أجل حتقيق العدالة.  في اللغة 
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السنسكريتية )أحمسا( مفهوم يتضّمن مزيجاً من احلب والصدق وعدم 
االعتداء والسالم.  غاندي آمن بأنه ليس هناك أعداء، ولكن أولئك الذين 
يخطئون في معتقداتهم، والذين حتتاج أفعالهم إلى التحدي والتصحيح.

وزعماء  االستعمارية  القوى  لتحّدي  ُتطبّق  أْن  ميكن  الشعبية  املقاومة 
سياساتهم  يبدلون  الديكتاتورية  قادة  من  كثيرة  أمثلة  هناك  الظلم.  
حتت الضغط الشعبي.  غاندي استوحى نضالَه من املظاهرات احلاشدة 
 ،1999 العام  وفي    .1905 العام  الروسية  اإلمبراطورية  قيصر  ضد 
انخرطت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات في مفاوضات 
على  للضغط  جماهيرية  حركة  ُحشدت  اإلسرائيليني،  القادة  مع 
املفاوضني الفلسطينيني بعدم التخلّي عن حق الالجئني في العودة.  ولقد 
التي جمعت على مدى 10 أشهر أكثر  اشتركت مع آخرين في احلركة 
من 800.000 توقيع )أغلبية فلسطينية( للتأكيد على حقوق الالجئني.  
العام 2000 في كامب ديفيد.   عرفات لم يوافق على تصفية هذا احلق 
املسألة  أهمية هذه  أدركوا مدى  بأّنهم  له صّرحوا  املقّربني  والعديد من 

للفلسطينيني نتيجة هذا التحرك الشعبي.

االفتراض األساسي لهذا النوع من النشاط على مستوى القاعدة أنه من 
املمكن لألفراد أن يؤّثروا في التغيير في الشؤون االجتماعية.  في مقال 
ثورو،  ديفيد  األمريكي هنري  املدني” للكاتب  “العصيان  بعنوان  مؤّثر 
الدخول في عصيان مدني نِشط لوقف  ينبغي ألحد  ملاذا  بإقناع  جادل 
احلروب والعبودية ولتفّهم واجب اإلنسان جتاه إنسان آخر في أّية حالة 
من حاالت الظلم.7  وأحد القادة الرئيسيني حلركة احلقوق الشعبية في 
أهمية  على  الضوء  سلّط  كينغ  لوثر  مارتن  الدكتور  املتحدة،  الواليات 

مقال ثورو في سيرته الذاتية:

إلى مورهاوس كطالب العام 1944، فإن قلقي من أجل  “عندما ذهبت 
العدالة العرقية واالقتصادية كان كبيراً بالفعل.  وخالل أيام الدراسة 
قرأت مقالة هنري ديفيد ثورو عن العصيان املدني ألّول مرة.  شجاعة 
دعم  من  بدالً  السجن  واختياره  الضرائب  دفع  لرفض  الشخص  هذا 
أّول  كان  املكسيك،  أراضي  في  الرق  انتشار  شأنها  من  التي  احلرب 
اتصال لي مع نظرية املقاومة الالعنفية، مقترناً بفكرة رفض التعاون 
مع نظام الشر.  لقد كنت بالغ التأّثر، حيث أعدت قراءة العمل مرات عدة.  
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وأصبحت مقتنعاً بأّن عدم التعاون مع الشر هو واجب أخالقي بقدر ما 
هو التعاون مع اخلير.  لم يكن أي شخص آخر أكثر بالغًة وحماسًة في 
لكتاباته ومشاهداته  الفكرة من هنري ديفيد ثورو.  نتيجة  نشر هذه 
ثورو  تعاليم  إنساني معارٍض خالق.   ُتراث  فنحن ورثة  الشخصية، 

في احلقوق املدنية اليوم حية أكثر من أي وقت مضى ...”.8

في الفنون القتالية الشرقية، فإّن الدرس األول في الدفاع عن النفس ليس 
مواجهة قّوة خصمك بقّوة، ولكن حتويل قوته لتصبح بال فائدة.  الالعنف 
يقبل  عندما  إال  تعمل  ال  السلطة  نفسها.   بالطريقة  ذلك  يفعل  أْن  يحاول 
السكان هذه السيطرة.  وعدم التعاون والعصيان املدني يؤديان إلى فقدان 
توازن اخلصم.  ومجرد االنخراط في املقاومة الشعبية يكشف على الفور 

أّن هيكل السلطة قد فشل.  وميكن للمقاومة إجناز الكثير بعد ذلك:9

 ميكن أن تقلّل من املوارد البشرية التي يعتمد عليها احلكام.
 تستطيع أن حترم السلطة من املعرفة واخلبرة.

 تستطيع أن حترم السلطة من املوارد املادية )الضرائب، ... الخ.(
 ميكن أن تزيد من التكاليف املادية للحفاظ على نظام القمع.

احمللي  املجتمع  من  واسعة  قطاعات  جتنيد  ميكنها  الشعبية  املقاومة 
والدولي )كما سنرى الحقاً مع حركة التضامن الدولية(.  كتب جوناثان 
وجرائمه  االحتالل  يؤّيدون  الذين  أولئك  “إن  عوض:  ومبارك  ُكتّاب 
يخلق ساحًة في جميع  هذا  مكان.   يجب فضحهم ومحاربتهم في كل 
أنحاء العالم من أجل النضال غير العنيف على أساس األخالق والقانون 
هذه  مثل  واجه  أفريقيا  جنوب  في  العنصري  الفصل  ونظام  الدولي.  
املعركة في نهاية املطاف وانهار.  إسرائيل هي أكثر ضعفاً بكثير ألنها 
تعتمد اعتماداً كبيراً على بقية العالم السيما أوروبا والواليات املتحدة، 

وإنها ال تستطيع أن تتجاهل هذه األصوات”.10

قوة املقاومة الشعبّية
يبدأ  الشعبية  املقاومة  في  نشط  بدور  القيام  في  املواطنني  انخراط  إّن 
مليء  هنا  والتاريخ  الواقع.   في  تغيير  إحداث  ميكن  بأّنه  بإقناعهم 
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في  جداً  ناجحة  طريقة  مّيثل  اإلضرابات  استخدام  مثالً  باألمثلة.  
في  أوروبا  في  الصناعية  الثورة  مع  انتشرت  التي  الالعنفية  املقاومة 
القرن 19 وما زالت ُتستخدم حتى اليوم.  عندما انتقل الناس من العمالة 
في املزارع واحلرف الفردية أو العائلية إلى العمل في املصانع، أصبح 
تنظيم القوى العاملة طبيعيّاً.  وبات من املمكن للعمال اإلضراب وإغالق 
املصانع حتى يوافق أصحابها أو احلكومات على حتسني ظروف عملهم 

أو منحهم تعويضات أكبر.

لألفراد  الكبرى  املهيمنة  القّوة  تاريخيّاً  الشعبية  املقاومة  وأصبحت 
هذا  حول  ُكتبت  الكتب  من  والعديد  سواء.   حد  على  واملجتمعات 
املوضوع، وهذا الكتاب يلقي املزيد من الضوء عن جناحها في جتربة 
فلسطني، لكن معظم الناس ال يعرفون حّقاً مدى قابليتها لالستعمال أو 
النجاح وحتى بداهيتها.  من الوالدة حتى املوت على املستوى الفردي، 
على  للحصول  طفل  بكاء  مثل  العنيفة  غير  الوسائل  استخدام  نرى 
أو  عليها،  أشياء ال يحصلون  الكبار من  إلى شكوى  والطعام  االهتمام 
احلق  ببعض  املطالبة  أو  الظلم  من  بعٍض  تصحيح  من  أو  مرافعة،  من 
روما  مواطني  مثل  أمثلة  نرى  االجتماعي،  الصعيد  على  االمتياز.   أو 
حتى  اجلبال  في  ومكثوا  امليالد،  قبل   494 في  املدينة  غادروا  عندما 
وافق النبالء وأعضاء مجلس الشيوخ التفاوض على مطالبهم العادلة.11  
القوات األملانية بعد احلرب العاملية الثانية، اعترفت بأّن املقاومة الشعبية 
الالعنفية في املناطق احملتلة كان لها تأثير أكبر بكثير على عملياتها من 

املقاومة العنيفة.12

هنا ستة أمثلة أخرى )من بني مئات( على أّن العمل على مستوى الشعب 
أحدث فرقاً دون قوة عسكرية:

في  وغيرهم  غاندي  )املهامتا  الهند  في  البريطاني  االحتالل  ضد   
الثالثينيات واالربعينيات(.

احلقوق  )حركة  املتحدة  الواليات  في  العنصري  التمييز  مكافحة   
الشعبية(.

في  املاضي  القرن  من  الستينيات  في  فيتنام  في  احلرب  ضد   
الواليات املتحدة.
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 مناهضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا؛ سواء داخل جنوب 
أفريقيا أو خارجها، على سبيل املثال الواليات املتحدة، وبخاصة 

في  الثمانينيات مع حمالت املقاطعة.
 ضد االستعدادات حلرب نووية في أوروبا والواليات املتحدة في 

السبعينيات والثمانينيات.
أملانيا  على  السوفييتية  والسيطرة  أملانيا  تقسيم  استمرار  ضد   
الشرقية، ما أّدى إلى انهيار جدار برلني، وثم حترير دول شرق 

أوروبا من الهيمنة السوفييتية.

ما الذي يدفع املقاومة الشعبية؟
انتقد أحد الزمالء البروفيسور املشهور إدوارد سعيد ووصفه باألنانية 
على الّرغم من أّن األستاذ إدوارد كان من أهم العاملني -تطوعياً- للدفاع 
قد  ألّنها  التعليقات  مثل هذه  البعض  يتجاهل  الفلسطينية.   القضية  عن 
تكون ناجتة عن دوافع أخرى كالغيرة وغيرها.  ولكن جعلني أفكر في 
دوافع للعمل التطوعي: هل هي تضحية بحته أو أنانية أو مختلطة؟ وهنا 
أقول بناء على خلفيتي في علوم األحياء التطورية والوراثية والسلوكية 
أّنه مختلط.  ليس ضرورياً من أجل هذه املناقشة، مراجعة األدب الشامل 
لتطور السلوكيات االجتماعية.  نحن نعرف أّن لكل فرد من أفراد البشر 
بعض االحتياجات األساسية التي ميكن متييزها بسهولة: املاء، الغذاء، 
املأوى، السالمة، التفاعالت االجتماعية، اإلجناب.  في أجزاء كثيرة من 
العالم ال يزال الناس بحاجة إلى التركيز على البقاء على قيد احلياة يوماً 
فيوماً: يبحثون عن الطعام وإيجاد املأوى ... الخ.  في املجتمعات املتقّدمة 
تكنولوجيّاً، ال نزال جند مثل هؤالء الناس كالذين ال مأوى لهم في املدن 
احلياة  ألكثر  هذه  مثل  الشمالية.  وقد جند  وأمريكا  أوروبا  أنحاء  في 
من 3 مليارات من البشر في أنحاء كثيرة من العالم.  ولكن حتى عندما 
العيش  جّداً  الصعب  من  فإّنه  للبقاء،  األساسيّة  االحتياجات  ُتستوفى 
دون التفاعالت االجتماعية، فاحلبس االنفرادي هو العقوبة األشد رهبة 
للسجناء.  ومن املعروف أّن انعدام التفاعالت االجتماعية يضعف جهاز 
املبكرة.   الوفاة  إلى  املناعة، ويسبّب تغيراٍت سلبيًّة للسلوك، وقد تؤّدي 

ومن هنا جاءت أفكار ومفاهيم التضحية بالنفس والعمل اجلماعي.
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وتشمل  اإلنساني،  املجتمع  من  مباشرة  تنبثق  املشتركة  املصلحة  إّن 
االجتماعية  احليوانية  املجتمعات  وفي  والتضحية.   اجلماعي  العمل 
كالنمل، والنحل، والفيلة، تظهر مثل هذه الصفات، ولكن البشر لديهم 
نظم اتصاالت معّقدة، وحسب ما هو معروف نحن الكائن الوحيد على 
املوت،  بعد  يفّكر في وجوده، ويفّكر في احلياة  الذي  األرضية  الكرة 
ويفّكر باألخالق ومفاهيم أخرى ال نالحظها في أشكال احلياة األخرى.  
وقد جند العديد من احليوانات التي تظهر سلوكيات التضحية بالنفس 
قد  األليفة  احليوانات  بعض  حتّى  وحمايتهم،  أطفالها  تغذية  أجل  من 
البشرية  املجتمعات  ولكّن  اإلنسان،  رفيقها  إلنقاذ  بحياتها  تخاطر 
استحدثت أشكاالً مذهلة للغاية في املقاومة؛ مثل الوقوف أمام جرافة 
التي  إلى هدم منزل شخص ليس يقربنا )مثالً راشيل كوري  تهدف 
السلوكيات  هذه  تستدعي  فلسطيني(.   منزل  أمام  حياتها  فقدت 
تفسيرات أكثر عمقاً من سطحيات ناجمة عن اعتقاد ديني أو عقائدي 
األم  بأّن  يجادل  أن  للمرء  ميكن  هل  يكفي(.   ال  ولكن  صحيح  )وهذا 
تيريزا أو املهامتا غاندي كانا مدفوعني بشكل نقي للتضحية بالنفس 
من أجل اآلخرين؟ هنالك ما يسّمى بالذاتية املستنيرة، التي تقول إّن 
دوافع هؤالء كغيرهم ليست تضحية بحتة.  يوميات األم تريزا التي 
قالت إّنها ال تريد أْن ُتنشر أزعجت العديد من مؤّيديها الذين أصيبوا 
اخلير  بفعل  حافلة  حياة  فترة  طوال  أّن  علموا  عندما  كبيرة  بصدمة 
الله(.   كثيرة )حتى وجود  أشياء  لديها شكوك حول  كانت  لآلخرين، 
نتصّور.   مما  أكثر  الفقراء  حب  جُتّسد  البسيطة  املرأة  هذه  ذلك،  ومع 
هذا احلب هو القضية التي ينبغي لنا أن نبدأ بها عند مناقشة التضحية 

بالنفس واملصلحة الذاتية املستنيرة.

احلب بني الطفل واألم ينطوي على تضحية كبيرة، ورمبا تكون أسهل 
الربط بني علم األحياء )العالقة اجلينية( وعلم السلوك.  في  للفهم في 
القدمية، كان األوالد في بعض األحيان يقطعون قطعاً من حلم  الصني 
األسرة  أفراد  رعاية  جوعاً.   يتضّور  أو  مريض  والد  لتغذية  أجسادهم 
نفسها.   بيولوجيا لسبب واضح هو تشاطر اجلينات  متأّصل  املباشرة 
ولكّن التطّور االجتماعي والفكري لإلنسان ُينتج صفاٍت أخرى تتفّوق 
على الرابط البيولوجي.  جند أمثلة احلب والتضحية في تبني األطفال 
أو إعطاء ما منلك آلخرين، وليس من السهل تفسير ذلك بيولوجياً، أو 
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بالقول إنه ناجت عن إميان ديني معنّي.  وجنده في كل الديانات وحتى 
بني امللحدين.  حب األزواج لبعضهم البعض أيضاً، ال ميكن أن يختزل 

إلى االحتياجات البيولوجية أو حتى االجتماعية.

من وجهة نظر نفسيّة، ميكن القول إّن األفراد بحكم طبيعتهم ال يحبّون 
تعطيهم  الشعبية  املقاومة  اجلماعة.   ويحبون  مكروهني  يكونوا  أْن 
الفرصة لالنخراط في سلوكيات حتصل على دعم شعبي، وَمْن يعارض 
تقومي  يعيدون  قد  أيضاً  واحملتلّون  احلكام  بالوحدة.   يشعر  الشعب 
موقفهم هذا ألّن احلاجة البيولوجية الطبيعية تتطلّب أْن نكسب إعجاب 
مطلقاً  التأّثر  عدم  حد  إلى  قاٍس  إنسان  يوجد  ال  واحترامهم.   الناس 
في  النازّية،  جنود  أشّد  حتّى  أّنه  نعرف  نحن  حوله.   اآلخرين  بسلوك 
بعض األحيان، تغيّرت تصرفاتهم.  ونعرف أّن اجلنود الذين يشهدون 
عن  دراسات  هناك  نفسيّاً.   مشوهني  وحشيّة  أعمال  في  يشاركون  أو 
القدامى في احلرب  اآلالف من احملاربني  النفسي على عشرات  التأثير 
األميركية على فيتنام كما على اجلنود اإلسرائيليني الذين شاركوا في 

الفظائع املرتكبة العام 1948، أو في لبنان العام 1982 .13 

إّن التفكير في األجيال املقبلة شيٌء ال يقتصر على املؤمنني الذين يبحثون 
وغيرهم.   والشيوعيني  واملاديني  امللحدين  بني  أيضاً  بل  خالدة،  حياة  عن 
إّنه ضمن خصائص اإلنسان الطبيعية.  َمن ِمن بني البشر يشهد سقوط 
“زرعوا وأكلنا،  الذي يقول:  العربي  املثل  إّن  طفل وال يتقّدم للمساعدة؟  
كالرنس  املقبلة.   األجيال  جتاه  مسؤوليتنا  يشرح  فيأكلون”  ونزرع 
جوردان رجل أبيض في اجلنوب املفصول في 1940 و1950، ودراسته 
للغات القدمية وتعاليم يسوع غيَّرت أفكاره.  فقد حتّدى رجال الدين في 
اجلنوب، وانتقل ليؤّسس مزارع كوينونيا في جورجيا باختالط السود 
للتفجير  تعّرضوا  وقد  معاً،  ويعملون  يعيشون  كانوا  الّذين  والبيض 
إلى  أبداً، وعندما تستمع  لم يستسلموا  بالقنابل، وُهوجموا كثيراً، ولكن 
أشرطة ُخطب كالرنس ُتعجب بالتفاؤل واإلميان في اخلير الّذي كان ميأل 
يا إلى نتائج جيدة خالل حياته )جناح  حياته.  صحة رؤيته وبعد نظره أدَّ
املزرعة التعاونية والعيش بصدق وسالم مع اجلميع( وحتى بعد وفاته 
)مثالً تأسست )Habitat for Humanity( في املزرعة(.  وهنالك دوروثي 
داي التي قالت إّن مهمتها في احلياة هي “مواساة املصاب وجعل املرتاح 
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أقل راحة”، وهنالك مارتن لوثر كينغ، وديزموند توتو، واملهامتا غاندي، 
والشيخ محمد حسني، والكهنة نعيم عتيق، وحنا عطا الله، والياس شاكور، 
وعدد آخر ال يحصى لهم النظرة اإلنسانية نفسها.  منذ وقت مضى، بدأت 
وعملهم  لنظرتهم  اإلنترنت  في  موقعي  على  ألشخاص  أسماء  بتجميع 
الفلسطيني.14  ولكن هذه املهمة ستكون بال نهاية، ألّن  حلقوق اإلنسان 
هناك املاليني من الناس.  ولكن حتّى هذه املهمة ستكون بسيطة مقارنة 
ملهمة فهم ما ألهم هؤالء النشطاء ليفعلوا ما فعلوا.  رفضت امرأة سوداء 
املتحدة،  الواليات  في  أبيض  لرجل  مقعدها  عن  التخلّي  باركس(  )روزا 
حدثت  التحّدي  وبهذا  عنصري،  مرسوم  النتهاك  عليها  القبض  وألقي 
مونتغمري  في  للحافالت  عامة  مقاطعة  إلى  أّدت  األحداث،  من  سلسلة 
بوالية أالباما.  وحركة احلقوق الشعبية تصاعدت في 1950 و1960، 

وأّدت إلى تغيير جذري في بنية املجتمع األمريكي.

يكشف هاوارد زين في كتابه التاريخ الشعبي للواليات املتحدة عن أمثلة 
أّن  يبنّي  التاريخ ومثله  الشعبية.15  هذا  أهميّة احلركة  لها في  ال حصر 
املصلحة الذاتية املستنيرة كانت حاسمة في التطّورات الرئيسية.  مثالً 
األهليّة،  احلرب  بعد  املصاحلة  األهلية،  احلرب  قبل  العبيد  آالف  حترير 
العام 1920،  التصويت في االنتخابات األميركية  املرأة في  كسب حق 
حقوق  من  وغيرها  ساعة،   40 إلى  العمل  أسبوع  ساعات  تخفيض 
العمال.  وهي التي وضعت حّداً للحرب في فيتنام، وأنهت 30 عاماً من 

دعم الواليات املتحدة جلنوب أفريقيا العنصرية.

أّن  إلظهار  والسلوك  الوراثة  علوم  من  دراسات  ُنورد  أْن  وبوسعنا 
التضحيّة بالنفس من أجل اجلماعة هي ِسمة موجودة وتتطّور.  ولكن 
إجابات  على  للعثور  اخلاصة  الشخصية  جتاربنا  إلى  ننظر  أْن  ميكن 
الصفات  لنجد  نحترمهم   الذين  باألفراد  نفّكر  أن  وميكن  واضحة.  
احملبّذة.  بالنسبة لي، كان أحد أعمامي عالم احليوان األّول في فلسطني 
قّدم  قد  وكان  مباشرة.   الدكتوراه  أنهى  أن  بعد   1970 العام  وقتل 
مساهمات ٍعلميّة وأخرى كبيرة للبشرية.  ورسائله وحافزه للمساعدة، 
أّثر في حياتي اخلاصة.   ذلك  وليس فقط ألقاربه ولكن لإلنسانية، كلُّ 

وأنا واثق من أّن كل واحد منا يعرف أفراداً من هذا القبيل.
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خطر الصراع
إّن االنخراط في املقاومة الالعنفية خطر مثل االنخراط في املقاومة العنيفة 
)وأحياناً أكثر خطورة(.  وعدد ال يحصى من الفلسطينيني لقوا مصرعهم 
في املقاومة الشعبية.  حتى الطالبة األمريكية راشيل كوري ُقتلت عندما 
بيوٍت  هدم  من  االحتالل  منع  غّزة  في  حتاول  وهي  جّرافة  أمام  وقفت 
للمواطنني الفلسطينيني، ولكّن سائق اجلّرافة لم يأبه بوجود هذه الفتاة 
أمامه فقام بسحقها باجلرافة حيث فارقت احلياة.  ويتعّرض املقاومون 
للقتل واألذى والسجن في ظل االحتالل االستعماري، بغض النظر عن 
مصرعهم،  الفلسطينيني  املدنيني  من  اآلالف  ولقي  مقاومتهم.   طبيعة 
وأصيب عشرات اآلالف على مدى العقود القليلة املاضية ملجرد كونهم 
فلسطينيني في فلسطني.  وأكثر من 650 ألفاً من الذكور الفلسطينيني 
ما  وهذا  حياتهم.   من  ما  مرحلة  في  اإلسرائيلي  االعتقال  مرارة  ذاقوا 
يزيد على 40٪ من الذكور في األراضي احملتلة.  لكل مواطن فلسطيني 
قصص من الظلم من القتل واجلرح والسجن وهدم البيوت واحلرمان 
من اخلدمات الطبية والتعليم.  ما يثير الدهشة هو ليس املقاومة العنيفة، 

ولكن قوة الصمود واملقاومة غير العنيفة بني الفلسطينيني.

هنا يستوجب التذكير بأّن أّول هجوم انتحاري حدث في نيسان العام 
1994 بعد أكثر من 100 سنة من بدء البرنامج االستعمار الصهيوني.  
)من  إسرائيلي  مستوطن  دخول  من  يوماً   40 بعد  التفجير  هذا  وقع 
الواليات املتحدة( إلى احلرم اإلبراهيمي في اخلليل وقتل 29 فلسطينياً 
)بينهم أطفال(، وأصاب آخرين كثيرين.  احلكومة اإلسرائيلية املنتخبة 
ولكن  املستوطنني،  مبعاقبة  ليس  اجلرمية  هذه  على  رّدت  دميقراطياً 
التطهير  من  مزيد  إلى  أّدت  بطريقة  اخلليل  في  الفلسطينيني  مبعاقبة 
القنابل في  عيَّاش صانع  ُنقل عن يحيى  االقتصادي.   والدمار  العرقي 
إّن  العام 1996 قوله  القوات اإلسرائيلية  قتلته  الذي  “حماس”،  حركة 
من  ولتجعل  لالنتقام،  اُعتمدت  الفلسطينيّة  االستشهادية  التفجيرات 
ثمناً  دفعوا  الفلسطينيني  ولكن  تكلفة.16   أكثر  اإلسرائيلي  االحتالل 
باهظاً لهذه التفجيرات التي اتخذتها إسرائيل كذريعة إلكمال املشروع 
الصهيوني للتشريد والتفرقة العنصرية.  كما رأينا أّن “حماس” تخلّت 
عن هذه اإلستراتيجية، وحتى بدأت بدعم املقاومة الشعبية.  هذا منطقي، 
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أو سلمية،  ليست استسالمية  املقاومة  أّن مثل هذه  التذكير هنا  ويجب 
شهداء،  من  النضال  في  نتوّقعها  أن  لنا  ينبغي  كبيرة  تضحيات  فهناك 

وجرحى، وخسائَر شخصية.



الفصل الّرابع
السياق احمللي للمقاومة الشعبية

“إننا معتادون على االعتقاد خارج إسرائيل أّن العرب كلَّهم همج الصحراء، أناس مثل احلمير، 
وأنهم ال يَرْون وال يفهمون ما يجري حولهم، ولكن هذا خطأ كبير”.

اليهودي آشر جينسبيرج املعروف بآحاد هعام يكتب لليهود سنة 1893. 1

املقاومة الشعبية لها جذور دينّية وحضارّية عربّية وإسالمّية
املقاومة الشعبية في فلسطني حركة تهدف إلى حرمان نظام االحتالل 
من ممارسة سيطرة سياسية أو اجتماعية، وينقسم إلى ثالثة مجاالت، 
املقاومة  الخ(،   ... واملظاهرات،  )اإلضرابات،  املدنية  املقاومة  هي: 
السياسية من أجل تقرير املصير(،  اللجان واحلركات  املنظمة )تشكيل 
املقاومة من أجل التنمية )بناء الذات االقتصادية واالجتماعية، االكتفاء، 
الشعبية في  املقاومة  واالستقالل في جميع مجاالت احلياة(.2  أهداف 

فلسطني أو في أماكن أخرى، تشمل ما يلي:

1. الضغط على اخلصم لتفّهم الظلم الذي يقوم به جتاه الشعب احملتَل.
2. إضعاف قبضة اخلصم على السلطة.

التمكني  أشكال  ذلك  في  مبا  الظلم،  يعارض  الذي  املجتمع  تعزيز   .3
واملقاومة )الصمود(.

4. تعزيز القدرة على حتمل الظلم، وفعل شيء حيال ذلك.
5. بناء االكتفاء الذاتي، وحتسني مستويات املعيشة.
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في فلسطني، جميع هذه الصفات ميكن دعُمها بهيكل محلي من التقاليد 
األكثر  إّن  القول  وميكن  السنني.   ملئات  تعود  التي  والفلسفية  الدينية 
يسوع/ هو  فلسطني  في  الشعبية  للمقاومة  تاريخي  قائد  وأهم  شهرة 
لغة  وهي  اآلرامية،  وتكلّم  فلسطني  في  ولد  الذي  السالم  عليه  عيسى 
العربية احلديثة.  لقد خرج  العربية ومعظم  إلى األبجدية  سامية قادت 
وُحكم  بالعني”.   “العني  وفكرة  القدمي  العهد  عن  مختلفة  برؤية  يسوع 
املسيسني  اليهود  هدف  كان  الالعنفية.   املقاومة  بسبب  بالصلب  عليه 
التي  الفكرة  قتل  هو  الرومانية  اإلمبراطورية  من  القوة  استمّدوا  الذين 

بّشر بها.  لقد تكلّم بشكل واضح جّداً يقول ألتباعه:

فإِنَّهم  لِلَْمحُزونني،  طوبى  األَرض.   يِرثوَن  فإِنَّهم  لِلُوَدعاء  “طوبى 
طوبى  ُيشبَعون.   فإِنَّهم  البِّر  إِلى  والِعطاِش  لِلْجياِع  طوبى  ُيَعزَّون.  
َحماء، فإِنَّهم ُيْرَحمون.  طوبى ألَطهار الُقلوب فإِنَّهم ُيشاِهدوَن الله.   لِلرُّ
الم فإِنَّهم أَبناَء اللِه ُيدَعون.  طوبى لِلُمضَطَهديَن  اعنَي إِلى السَّ طوبى لِلسَّ

َموات” )متى 5: 5 – 10(. على البِّر فإِنَّ لَهم َملكوَت السَّ

ا أَنا فأَقوُل لكم: ال  أَمَّ ّن.   نُّ ِبالسِّ أَنَّه قيل: الَعنُي ِبالَعني والسِّ “َسِمعتُم 
اآلَخر”  لُه  فاعِرْض  األمَْيَن  َخدَِّك  لََطَمَك على  َمن  َبل  رِّير،  الشِّ ُتقاِوموا 

)متى 5: 38 – 39(.

ُمضَطِهديُكم،  أَجِل  ِمن  وَصلُّوا  أَعداَءكم  أَِحبُّوا  لكم:  فأَقوُل  أَنا  ا  “أَمَّ
َموات، ألَنَّه ُيطلُِع َشْمَسه على األَشرار  لِتَصيروا بني أَبيُكُم الَّذي في السَّ

ار” )متى 5: 44 – 45(. واألَخيار، وُينِزُل املََطَر على األَبرار والُفجَّ

يسوع لم يكن مساملاً أو سلبيّاً أو قابالً للظلم، لكنّه كان يشّجع مقاومة 
الظلم والتواصل واإلقناع.  مقاومته الالعنفية كانت أكثر جناحاً مما حلم 
به أحد في عصره.  اآلن ما يقرب من ملياري شخص يعتبرون املسيحية 
دينهم، و1.5 مليار مسلم يكّرمون املسيح )بل يعتبرونه األكثر تكرمياً من 
األنبياء(.  إّن رسالة املسيح يتبعها أكثر من نصف سكان األرض، وكلها 
بدأت بتعاليم واضحة عن احلب واملقاومة للظلم ومساعدة املستضعفني.

املطران منيب يونان الفلسطيني، قال:

“إّن الكنيسة تنظر إلى االحتالل بحّد ذاته على أّنه عنف ضد الشعب 
اجلسدي  العنف  هناك  عدة.   أشكاالً  يتخذ  الذي  العنف  الفلسطيني، 
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النظام”  على  “للحفاظ  اإلسرائيليون  اجلنود  يرتكبه  الذي  اليومي 
كما يقولون.  القصف وإطالق النار والضرب.  هناك العنف العاطفي 
الرجال والنساء عند نقاط التفتيش  عندما يذلُّ جنود االحتالل يوميّاً 
وإجبارهم على الركوع على ركبهم وشتمهم بكلمات ُكره، وجتريدهم 

من كرامتهم اإلنسانية.

وهناك العنف في إنكار حقوق اإلنسان األساسية؛ مثل املياه، واملنازل، 
والرعاية الصحية.

هناك أعمال عنف إرهابيّة من إسرائيل؛ مثال: عندما قصفت طائرات 
من  يعانون  األطفال  وتركت  جاال.   بيت  بلدة  إسرائيلية  هليكوبتر 
إذا  الليلة؟  هذه  أخرى  مرة  سيقصفوننا  هل  “أمي،  نفسية.   مشاكل 
ذهبت إلى النوم، هل سأستيقظ مرة أخرى؟”.  هؤالء األطفال في كل 
أّن  احتمال  يرتعشون بسبب  مرة يسمعون صوت طائرة هليكوبتر، 

القصف قد استؤنف.

الذهاب  من  الناس  مينع  الذي  كاإلغالق  االقتصادي؛  العنف  هناك 
إلعمالهم، وإجبارهم على العيش مبتوسط دوالرين في اليوم في حالة 
من الفقر.  وتقدر األونروا أّن 60 في املائة نسبة البطالة احلالية، وأن 
ثلثي السكان يعيشون على أقل من دوالرين في اليوم، وليس لديهم 
املمتلكات  في  واستثماراتهم  محاصيلهم،  جني  من  وممنوعون  دخل 

على مدى احلياة قد ُدمرت.

وهناك عنف الكلمة؛ فكل يوم تصّور وسائل اإلعالم الشعب الفلسطيني 
شعباً عنيفاً يريد فقط إثارة املشاكل.  وأنه الشعب الّذي يرسل أبناءه 
إلى املوت، ويصّور إلى العالم أّنه شعٌب إرهابيٌّ وال ُيَصّور أّنه شعٌب 
يناضل من أجل حرّيته.  إّن أولئك الذين ُيسيئون استخدام الكلمات، 

يجب أيضاً أن يكونوا مسؤولني عن هذا العنف”.3

سيدنا  كديانة  بل  جديدة،  كديانة  ليس  السابع  القرن  في  اإلسالم  جاء 
إلى  األنبياء محّمد مراٍت عّدة  العدالة.  سافر خامت  إلى  الّداعية  إبراهيم 
بالد الشام )سوريا الكبرى التي تضم فلسطني(.  وهذا الدين يكّمل وال 
ينافس األديان التوحيدية األخرى.  طالب أتباع هذا الدين العمل إلصالح 
األوضاع في العالم.  نظر املسلمون للقدس بأنها الِقبلة األولى للصالة 
أقدس  ثالث  باعتباره  القدس  في  األقصى(  )املسجد  الشريف  واحلرم 
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موقع في اإلسالم )بعد تلك التي في مكة املكرمة واملدينة املنورة(.  وقد 
انتشر اإلسالم في بدايته ليس عن طريق الغزو املسلح، ولكن من خالل 
اإلقناع واملناقشة.  ميكن اعتبار سنوات الهجرة إلى املدينة سنواٍت من 
املقاومة الشعبية أو انتفاضة وصمود.  لم يكن هناك إكراه على املواطنني 
في اعتناق اإلسالم، فال إكراه في الدين.  ولكن الكثير رأْوا في اإلسالم 
حقيقة، ووجدوا أنه ينسجم مع نظرتهم إلى العالم.  وما يقرب من نصف 
سكان فلسطني الكنعانية اعتمدوا اإلسالم ديناً ليس جديداً، بل امتداداً 
على  بقي  كبيراً  عدداً  لكن  واملسيحية(،  )اليهودية  القائمة  لدياناتهم 
دينه، وكان هنالك تعايش وازدهار.  ومفهوم النضال املدني تعّزز في 
منطقتنا من هذه الديانات والفلسفات واملمارسات.  وعاش املسيحيون 

واملسلمون واليهود في انسجام نسبي لقرون حتى جاء الصليبيون.

ومع  العاملية  والعدالة  اإلنسان  حقوق  مبادئ  مع  يتوافق  اإلسالم  إّن 
السالم مع  إلى  الشعبية لالستبداد.4  واملسلم احلقيقي يسعى  املقاومة 
التام إلرادته، ألّنه هو  الله عن طريق اخلضوع  الله وأخيه اإلنسان، مع 
مصدر كل اخلير والنقاء، ومع أخيه اإلنسان عن طريق فعل اخلير ونشر 
النوايا اخليّرة.  حتية املسلمني، مثل الديانات السماوية األخرى “السالم 
 )10:10 )القران  الكرمي  القرآن  من  مأخوذة  عليكم”  “السالم  عليكم”، 
“ال يسمعون  سالم”.  اجلنة ُوِصفت بأنها املكان الذي  فيها  “وحتيتهم 
دار  هو  الله  أسماء  من  واحد    .)62  :19 سالماً” )القرآن  إال  لغواً  فيها 
السالم وفي القرآن الكرمي “يدعو إلى دار السالم” )القران 10: 25 (.  
وإذا خاطبهم  الذين ميشون على األرض هوناً  الرحيم  الرحمن  “وعباد 
يبدأون  الذين  يكره  والله    .)63  :25 )القران  سالما”  قالوا  اجلاهلون 
احلروب والصراعات “كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في 
األرض فساداً والله ال يحب املفسدين” )القران 5: 64(.  لكن اإلسالم 
لله ولو  بالقسط شهداء  آمنوا كونوا قوامني  الذين  أيها  “يا  ليس سلبيّاً: 
وغيرها  هذه    .)135  :4 )القران  واألقربني”  الوالدين  أو  أنفسكم  على 
من اآليات في القرآن الكرمي تؤّكد على ضرورة اتخاذ إجراءات لتحقيق 
العدالة، وبأّن العنف يجب أن يكون محفوظاً فقط للدفاع عن النفس.5  وفي 
احلديث نرى مثل هذه التصريحات: “من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده، 

فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان”.6
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املسيحية مثل اإلسالم ال ُيشجع املؤمنون على كره أولئك الذين يفعلون 
أشياء سيئة/أفعاالً شريرة، بل كره األعمال الشريرة نفِسها.  أْن حتبَّ 
يكرهون  الذين  املؤمنون هم  الظاملة.   أفعالهم  أْن حتبَّ  يعني  أعداءك ال 
الخ( جند   ... )البوذية واليهودية  الّسيّئات.  في جميع األديان األخرى 
أقواالً مشابهة.  “املسلم احلقيقي هو من سلم لسانه ويده من أي عنف، 
واملجاهد املثالي هو الذي تخلّى عن تلك التي يحظرها الله.  اجلهاد هو 

جهد؛ السعي من أجل العدالة واحلقيقة التي ال حتتاج إلى عنف”.7

العبارة القرآنية الستخدام القوة واضحة: “وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم وال تعتدوا إّن الله ال يحب املعتدين” )2: 190(.  القتال مسموٌح 
به لتحقيق العدالة دون أن يؤذي غير املقاتلني، والسيما النساء واألطفال 
وكبار السن من الرجال، وأيضاً دون أْن يضر النباتات أو األشجار في 
أرض العدو.  وأمر الله أيضاً السعي إلى السالم إن كان اخلصم يوافق 
هو  إنه  الله  على  وتوّكل  لها  فاجنح  للسلم  جنحوا  “وإن  السالم:  على 
كليّاً  ويتوافق  العنف،  لنبذ  يدعو  اإلسالم    8 العليم” )8: 61(.  السميع 
غيره.9   أو  لغاندي  اختراعات  كأّنها  اليوم  الغرب  يراها  التي  الطرق  مع 
الالعنفية  األساليب  هذه  بني  تام  توافق  “هناك  يفّسر:  منر  أبو  محمد 
والقيم واملعتقدات اإلسالمية التي توعز للمؤمنني مقاومة الظلم والقهر 
اإلنسان  وكرامة  قدسية  وحماية  والصبر  العدالة  حتقيق  إلى  والسعي 
... هناك العديد من األمثلة التي ميكننا توضيحها الستخدام األساليب 
ذلك هو  مثال على  أفضل  كان  التاريخ اإلسالمي، ورمبا  الالعنفية في 
13 عاماً من الكفاح واملقاومة الالعنفية للنبي محمد )ص( في مكة.  لم 
ُيستخدم أي فعل أو مصطلح عنيف ولم يجيز الرسول أو أي من أتباعه 
ذلك.  املسلمون ليسوا سلبيني، ولم يستسلموا ملصيرهم، على العكس 

من ذلك نشروا رسالتَهم وإمياَنهم وواجهوا غير املؤمنني يومياً”.10

راسخًة.   واإلسالمي  العربي  العالم  في  الشعبيّة  املقاومة  وأصبحت 
الهند  في  غاندي  مهامتا  زمالء  أحد  األمثلة:  بعض  أورد  ذلك،  لتوضيح 
كان رجالً مسلماً واسمه عبد الغفار خان.  في األعوام بني العشرينيات 
والثالثينيات ، أنشأ جيشاً من عشرات اآلالف من املقاومني املسلمني في 
بيشاور.  كانوا يرتدون زّياً فريداً ومنضبطني ووسائلهم غير عنيفة مطلقاً.  
في واحدة من املظاهرات الّسلميّة التي نّظمها خان ملقاومة اإلجنليز، فتحت 

القوات البريطانية النّار عليهم، ما أسفر عن مقتل املئات منهم.11
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الشعبية  القيادة  وقادة  زغلول  سعد  طلب   ،1918 الثاني  تشرين  في 
قيادة  بإنشاء  لهم  السماح  البريطاني  االحتالل  قوات  من  املصرية 
مصرية للشعب املصري والتمهيد لالستقالل.  عندما ُرفض طلبهم قام 
جديدة  قيادة  أُِقّرت  حيث  توقيع،  مليوني  من  أكثر  بجمع  القادة  هؤالء 
هؤالء  على  بالقبض  بريطانيا  رّدت  االحتالل.   رفض  من  الرغم  على 
القادة، ما أّدى إلى إضرابات عامة ومظاهرات.  قد وقعت االضطرابات 
سمح  عندما   1922 العام  حتّى  واستمّرت  وتصاعدت   ،1919 العام 
خاضٌع  ملٌك  يحكمها  كان  وإْن  مصرّية،  حكومة  بتشكيل  البريطانيون 

للمصالح البريطانية.12

احلكومة  مع  سرّيًة  صفقاٍت   1948 العام  عراقيون  متعاملون  وّقع 
العراق،  أرض  على  مستدمية  عسكرّيٍة  قواعَد  إلقامة  البريطانية 
حاشدة.   مظاهرات  إلى  أّدى  ما  اجلماهير،  إلى  املعلومات  وتسّربت 
عراقي   100 من  أكثر  قتل   )1948 الثاني  كانون   26( واحد  يوم  في 
بالرصاص في مظاهرات سلميّة في بغداد.  ولكن املظاهرات جنحت في 
املزيد من  إقامة  االتفاقيات، وعّوضت احلكومة ذلك عن طريق  تخريب 

الصالحيات الديكتاتورية ملنع عودة هذه االضطرابات الشعبية.13

تعطينا  للمقاومة  املشّرف  والتاريخ  واإلسالمية  املسيحية  التقاليد  هذه 
كفلسطينيني حافزاً قوّياً.  على سبيل املثال في انتفاضة 1991-1987، 
كانت املساجد والكنائس مراكز لتنظيم النشاط وتعبئة الناس من أجل 
النضال املدني.14  خير مثال على هذا هو بعد املذبحة التي راح ضحيتها 
17 من العمال الفلسطينيني في ريشون لتسيون على يد جندي إسرائيلي 
ساحور(  )بيت  واحدة  بلدة  في  صيام.   بيوم  املوحدة  القيادة  طلبت 
جلس إمام املسجد احمللي على يسار محراب املسجد، بينما جلس كاهن 
الكنيسة احمللية إلى اليمني.  جلس جميع الناس من حولهم في صمت أو 
بأحاديث متكتمة محترمني يوم الصيام واالعتصام.  عندما انتهى اليوم 

نهض اجلميع وساروا إلى الكنيسة األرثوذكسية املجاورة.15
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املقاومة الشعبية خالل فترة احلكم العثماني

“لقد عاش اليهود هنا في فلسطني حتت احلكم العثماني وكأّنهم عثمانيّون، وكانوا محبوبني 
من جميع شرائح املجتمع العثماني ... كانوا يعيشون في األحياء نفسها، حيث يذهب جميع 
أطفال املجتمع إلى املدارس نفسها، ولكن الصهاينة وضعوا نهاية لكل هذا، وحرموا االختالط 
على  عزمهم  وأعلنوا  العرب  والتجار  العربية  اللغة  وقاطعوا  احملليني.   والسكان  اليهود  بني 

االستيالء على البالد من أيدي سكانها” )جريدة فلسطني، 1914(.1

باستثناء فترات قصيرة جّداً، حكمت اإلمبراطورية العثمانية فلسطني من 
العام 1517 حتى نهاية احلرب العاملية األولى.  وفي العام 1831 قامت 
اجليوش املصرية بقيادة محمد علي باحتالل فلسطني، وقام بتعيني جنله 
احلكم  هذا  ضد  الفلسطينيني  الفالحني  انتفاضة  قامت  حاكماً.   إبراهيم 
والعام   ،1808 العام  العثمانيني  ضد  سبقت  ثورات  منط  على  املصري 
والقرويون  املدن  وجهاء  قال   ،1834 العام  من  أيار   19 وفي    .1826
والبدو للمسؤولني املصريني في نابلس والقدس واخلليل، إّنهم لن يوّفروا 
احلصص املطلوبة من املجندين.  أعقب هذا العمل من املقاومة الشعبية ضد 
التجنيد اإلجباري أعمال شغب في منطقة اخلليل، حيث قام سكان قرية 
انتشرت  احلاكم.   واعتقال  مصرّياً  جندّياً   25 بقتل  اخلليل  وأهل  سعير 
نار الثورة في جميع أنحاء الريف الفلسطيني.  كان الثمن باهظاً، حيث مت 
نقل اآلالف من الفلسطينيني عن طريق البحر إلى مصر من أجل التجنيد 
القسري، وُقتل املئات، ومّت زج البعض اآلخر بالسجن، ومّت تدمير اجلزء 
املصري،  احلكم  أضعف  االنتفاضة  جناح  حلم.2   بيت  مدينة  من  املسلم 
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وعادت احملافظات حتت احلكم العثماني العام 1840.  رمبا كان األهم من 
ذلك للمستقبل هو أّن االنتفاضة أشعلت احلس القومي، وقّدمت منوذجاً 

للنشاط السياسي الذاتي واملقاومة التي ترّدد صداها لعقود مقبلة.

تولّى  عندما  فقط  عاماً   16 العمر  من  يبلغ  املجيد  عبد  السلطان  كان 
زمام السلطة العام 1839، ومتيّزت فترة حكمه مبزيد من الضعف في 
والقوى  الصليبيني  حكم  منذ  األوروبية.   القوى  لصالح  اإلمبراطورية 
القرن  إلى فلسطني، وزاد هذا في  بالعودة  دائماً  األوروبية كانت حتلم 
العالم  تاريخ  من  فترة  جاءت  فقد  معروف  هو  وكما  عشر.   التاسع 
قارات  من  شاسعًة  مساحاٍت  األوروبية  االستعمارية  القوى  التهمت 
أفريقيا وآسيا وأمريكا.  وبدأت بريطانيا وفرنسا على وجه اخلصوص 
فلسطني  في  لليهود  قومي  وطن  إنشاء  فكرة  من  االستفادة  إلى  تتطلع 
في هذا املوقع اإلستراتيجي الذي يربط ثالث قارات.  وقد بدأت فكرة 
إقامة “وطن قومي يهودي” )أي فكرة الصهيونية( كأداة ملصالح القوى 
االستعمارية بعهد نابليون، حيث اجتمع مع اليهود القياديني في أوروبا 

القتراح هذا االحتمال.  ولكن كانت لدى بريطانيا خطط أكثر عمليّة.

عشر  التاسع  القرن  في  البريطانيني  األثرياء  األرستقراطيني  بعض  قام 
بوصفها  يهودية  مستعمرة  إنشاء  احلكمة  من  يكون  قد  أنه  فكرة  بتقدمي 
“منطقة عازلة” في هذه النقطة احلساسة التي تربط بني آسيا وأفريقيا.3  
الذي  التمييز  إلى  نظرت  صغيرة  يهودية  حركة  هناك  كانت  مصادفًة، 
تعّرض له اليهود في أوروبا باعتباره ليس مشكلة حُتل بالدمج في املجتمع 
األوروبي، ولكن بسيادة اليهودية على دولة يهودية.  مت توضيح األفكار 
املؤيدة للصهيونية في كتابات موسى هيس )1812-1875(، ويهودا ليب 
)ليون( بينسكر )1821-1891(، وموسى ليالينبلوم، وناثان بيرنبوم 
)االسم املستعار “ماتياس آشر” وهو الذي صاغ مصطلح “الصهيونية” 
على أساس أفكار هيس وبينسكر(.  وقد كتب موسى هيس كتابه املؤثر 
لهذه  احلل  إّن  فيه  قال  حيث   ،1862 العام  نشُره  مّت  الذي  والقدس  روما 
“املشكلة اليهودية” يكمن في إيجاد وطن لهم.  ولم تؤّيد الغالبية العظمى 
من اليهود في القرن التاسع عشر األفكار الصهيونية السياسية.  ولكن بدأ 
التطبيق العملي للصهيونية بعد تلقي الدعم املادي من قبل األثرياء اليهود 

الرأسماليني، والدعم العملي من جانب احلكومات األوروبية.
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كان هناك أكثر من 672 قرية وبلدة في فلسطني في ظل احلكم العثماني 
في القرن التاسع عشر.  وكان يبلغ عدد سكانها أكثر من 460 ألف نسمة 
 ٪3 من  وأقل   ٪15 املسيحيني  السكان  نسبة  وكانت  البدو.   باستثناء 
يهود.4  وكان معظم الفلسطينيني من الفالحني مع بعض البدو وسكان 
بيئته ومع  مع  باحلياة ومتحّضراً ومتأقلماً  نابضاً  املدن.  كان مجتمعاً 
كان رئيساً  اخلالدي  باشا  الفلسطيني يوسف ضياء  العثماني.   احلكم 
العام  العثمانية بعد إصالحات  اإلمبراطورية  األول في  البرملان  ملجلس 
1876.  البرملان لم ميلك صالحيات كثيرة، فضباط اجليش التركي كانوا 
أقوى.  شجع النظام العثماني اإلقطاعية والتبعية والبيروقراطية.  ومع 

ذلك فقد حاول اخلالدي وفلسطينيون آخرون حماية حقوق شعبنا.

بني األعوام 1850-1874 كانت هناك صراعات داخلية بني حتالفات 
أنحاء فلسطني.   عشائر قيس ومين في مدن وبلدات مختلفة في جميع 
شجع العثمانيون مثل هذه االنقسامات بناء على “فّرق تسد”، وتدّخلوا 
السلطة  يهّدد  أو  السيطرة  عن  يخرج  الصراع  بدأ  عندما  فقط  عسكرياً 
البرنامج  بداية  تواجه  فلسطني  كانت  أخرى  لبلدان  خالفاً  العثمانية.  
البداية مع بناء أولى  الصهيوني.  وقد ثار املجتمع اإلقطاعي ببطء في 
املستوطنات في فلسطني من قبل احلركة الصهيونية.  وفي نهاية القرن 
العداء  في  تشتركان  الفلسطينيني  من  فئتان  هناك  كانت  عشر،  التاسع 
للصهيونية، وحاولتا توحيد صفوفهما حملاربتها: املثقفون )مبا في ذلك 

ممثلو الشعب املنتخبون في البرملان العثماني( والفالحون.

 1868 العام  منذ  الصهيونية  ومقاومة  العربية  القومية  نشاطات  بدأت 
ومقّرها  السورية”  بـ“اجلمعية  سميت  سرية  جمعية  تأسيس  مع 
الكبرى  )سورية  الشام  بالد  أنحاء  جميع  من  أعضاء  ضّمت  دمشق، 
منت  عرب”.5   يا  واستيقظوا  “تنبهوا  شعار  مع  فلسطني(  وتشمل 
التوتر بني املواطنني  مثل هذه املنظمات مع بدء تدّفق الصهاينة وازداد 
 ،1849 العام  من  وابتداء  العثمانيني.   واحلكام  والصهاينة  األصليني 
بذلك  سامحني  األرض،  ملكيّة  قوانني  بتغيير  العثمانيون  احلكام  قام 
زار  نفسه،  العام  وفي  لألراضي.   الغربيني  اليهود  شراء  لصفقات 
مبرافقة  فلسطني  مونتيفيوري  موسى  البريطاني  اليهودي  املليونير 
قّدم  الذي  أستراليا،  جنوب  حاكم  غاولر  جورج  كولونيل  اللفتنانت 
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إقامة  جدوى  بشأن   1845 العام  نشرت  البريطانية  للحكومة  دراسة 
في  مكانته  مونتيفيوري  استغّل  فلسطني.6   في  اليهودية  املستعمرات 
املجتمع البريطاني وضعف اإلمبراطورية العثمانية خالل حروب القرم.  
وقام بزيارة السلطان في طريقه إلى فلسطني، وحصل على ورقة تسمح 
له بشراء األراضي، واستعمل ثروته لبناء مستوطنات يهودية جتريبية 
في القدس، ويافا، من خمسينيات وحتى بداية سبعينيات القرن التاسع 
موشيه،  وميني  مونتيفيوري،  غان  املستوطنات:  هذه  على  )أمثلة  عشر 
اجلهود  أّن  بالذكر  اجلدير  من  شعارمي(.   وميا  يسرائيل،  ومحانيه 
أّول  األوليّة هذه حدثت قبل فترة طويلة ملا تعتبره الصهيونية احلديثة 
موجة للهجرة اليهودّية من روسيا في بداية العام 1882.  وسبق هذا 
بعقود كتاب ثيودور هرتزل، وقبل إضفاء الطابع الرسمي على احلركة 

الصهيونية العاملية.

)قرن  عشر  التاسع  القرن  منتصف  في  الصهيوني  املشروع  إنشاء  منذ 
االستعمار(، كان هذا مشروعاً تعاونيّاً بني الصهاينة السياسيني اليهود 
والنخبة البريطانية التي اهتمت بدفع مصالح اإلمبريالية.  في العام 1864، 
قامت السلطات البريطانية بإنشاء “صندوق استكشاف فلسطني” الذي 
كان يدعو إلى إجراء دراسات حول فلسطني إلنشاء اتصال التاريخ القدمي 
لـ“إعادة تشكيل” فلسطني كدولة يهودية.7   مع املواقع احلديثة والتمهيد 
 ،1870 العام  فلسطني  الستكشاف  األمريكية  اجلمعية  تأسيس  ومّت 
تتصّرف  دائماً  كانت  التي  األخرى  الغربية  “االستكشاف”  وجمعيات 

مبثابة أداة لدراسة املنطقة املستهدفة لالستعمار واالستغالل.

البريطانية في احلركة الصهيونية بعد  تضاءلت مصالح اإلمبراطورية 
من  جزء  على  السيطرة  حلم  وحتقيق   ،1882 العام  مصر  احتلّت  أْن 
الشرق األوسط.  لكن التغيرات في معاملة اليهود في أجزاء أخرى من 
أوروبا، وبخاصة روسيا، أّدت إلى موجة من الهجرة إلى فلسطني، التي 

ُتعرف باملوجة األولى من الهجرة الصهيونية.

العام  ففي  االستعمارية.   املصالح  مع  الصهيونية  احلركة  منو  تواكب 
للنظر في  1907، قامت احلكومات األوروبية االستعمارية بعقد جلنة 
حماية مصاحلها وضمان استمرار قّوتها االستعمارية لسنوات أكثر من 
اإلمبراطوريات السابقة.  وقد ضّمت اللجنة خبراء من إجنلترا وفرنسا 
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وبلجيكا وهولندا وأسبانيا والبرتغال وإيطاليا.  وكانت النتيجة أن أصبح 
األمر حاسماً إلنشاء كيان أجنبي يفصل اجلناح اإلفريقي للعالم العربي 

عن اجلناح اآلسيوي.8  وكان هذا قراراً يكرس ما بدأ قبله بنصف قرن.

قوانني األراضي
غربية  ضغوط  وطأة  حتت  تتغيّر  العثمانية  األراضي  قوانني  بدأت 
وداخلية، وبخاصة احلاجة إلى مزيد من الدخل.  وفي العام 1858، كان 
للتغييرات تأثيٌر كبيٌر في عملية نقل امللكية من األراضي املشاع اململوكة 
التهّرب من  الناس  للبيع.  وحاول  إلى أراضي خاصة خاضعة  للشعب 
دفع الضرائب، وأّدى هذا إلى تسجيل مزارع خصبة بأسماء أفراد أثرياء 
أو شيوخ أو مسؤولني حكوميني )وحتى للوقف اإلسالمي(.  وهذا يعني 
أراضي  في  أساسي  بشكل  كمستأجرين  بَدْوا  املزارعني  من  العديد  أّن 
هي واقعياً ملك لهم عبر األجيال.  والذين ُوضعت أسماؤهم على ملكية 
العملية بيعها للحركة الصهيونية.  وبهذه  الناحية  األرض، ميكنهم من 
الطريقة تشّكلت العائالت الثرية مثل النشاشيبي واحلسيني في القدس، 

والتميمي في اخلليل.9

تال قانون األراضي العام 1858، قانون تسجيل األراضي العام 1861 
)الطابو(.  وفي العام 1867، سمح القانون لألجانب بامتالك األراضي 
إلى  الضرائب  قوانني  تطبيق  وزيادة  التغييرات  هذه  وأّدت  بسهولة.  
إفالس العديد من القرويني وسمحت للدولة مبصادرة أراضيهم وبيعها 
في مزاد علني بحلول نهاية القرن التاسع عشر، ووصلت ملكية 250 
مالكاً إقّطاعيّاً )محليني وغائبني( إلى 4.14 مليون دومن، أو ما يقرب من 
45٪ من األراضي املزروعة في فلسطني!10 وكانت احلركة الصهيونية 
في وضع جيّد لالستفادة من القوانني ولكن ببطء في ظل اإلمبراطورية 
الحقاً  سنرى  كما  البريطاني،  احلكم  ظل  في  بكثير  وأسرع  العثمانية، 
فرنسا  في  العاملي  اإلسرائيلي  التحالف  تأّسس  السادس.   الفصل  في 
موريس  البارون  من  مالي  بدعم  صهيونية  غير  كمنظمة   1860 العام 
اجلاليات  مساعدة  بهدف  روتشيلد  دي  إدموند  والبارون  هيرش،  دي 
اليهودية.  وفشل أحد مؤسسيها ويدعى شارل نيتر )1882-1826( 
وغيره من اليهود الصهاينة على مدى سنوات عديدة في إقناع مجلس 
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اإلدارة، تشجيع االستيطان في فلسطني.  وأخيراً جنح نيتر العام 1869 
على  العمل  مباشرة  ومّتت  يافا،  من  بالقرب  زراعية  مدرسة  بتأسيس 

تأسيسها العام 1870 بإذن من احلكام العثمانيني.11

لقد لعبت عائالت هيرش، ومنتيفيوري، وروتشيلد دوراً مهّماً في التوّسع 
بتأسيس   1891 العام  هيرش  عائلة  وقامت  االستعماري.   االستيطاني 
التي   )Jewish Colonizing Association( اليهودية  االستعمار  جمعية 
قامت في البداية بتوطني اليهود في أجزاء كثيرة من العالم، مثل نقل اآلالف 
سياسية  مستعمرة  أول  إنشاء  ومت  األرجنتني.   إلى  الروس  اليهود  من 
 ،1878 العام  يافا  مدينة  من  بالقرب  فلسطني  في  رسميّة  صهيونية 
وُسمِّيت هذه املستعمرة “بتاح تكفا” )وتعني “فتح األمل” أخذ هذا االسم 
أموال  والتطوير عن طريق  الشراء  القدمي(.  ومّت دعم عمليات  العهد  من 
سخية من البارون إدموند دي روتشيلد، الذي ساهم أيضاً في تأسيس 
)األولى في صهيون(، وأيضاً  القريبة منها ريشون لتسيون  املستعمرة 
زخرون يعقوب بالقرب من مدينة حيفا )1880-1882(.  وكانت هذه 

املستعمرات بداية ملا يعرف باملوجة األولى من املهاجرين الصهاينة.

يبنّي  كما  البداية.   منذ  واضحاً  “الرواد”  لهؤالء  الطموح  الهدف  كان 
يؤول  كان  ما  حول  كانت  األصلينّي  الفلسطينيني  مخاوف  أّن  التاريخ 
إليه األمر لها ما يبررها، وهذا ليس له عالقة باخلوف من األجانب، فقد 
رّحبت فلسطني بهجرة الشركس والدروز واألرمن وغيرهم.  ورّحبت 
الصهيوني،  االستعمار  راية  حتت  يأتوا  لم  الذين  باليهود  فلسطني 
القيصرية  املثال خالل اضطهاد  من االضطهاد على سبيل  ولكن فراراً 
في  بنجاح  املهاجرين  جميع  اندمج  عشر.   التاسع  القرن  في  الروسية 
املجتمع الفلسطيني، مبا في ذلك اليهود غير الصهيونيني الذين أصبحوا 
نشأته  منذ  الصهيوني  للبرنامج  كان  ولكن  األصليني.   كالفلسطينيني 
اليهود”،  “أرض  “استعادة” األرض، وأّنها  خطٌط مختلفة، وشّدد على 

وأراد “عمالة اليهودية”، و”قوات الدفاع اليهودية”.

طبّقت قوانني ملكية األرض وجمع الضرائب سلبيّاً، ولكن وجود الفساد 
الدولة  مع  والتعامل  باالستمرار  املزارعني  ملعظم  سمح  اإلدارة  وسوء 
بعد  احمللينّي  الفالحني  على  بشراسة  القوانني  هذه  ُطبقت  العثمانية.  
البريطاني.12  إذ مت احلصول على 418.100 دومن )دومن=  االحتالل 
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حوالي 0.24 فدان( من األراضي من قبل اليهود األوروبيني في فلسطني 
مت  األراضي  هذه  من   ٪58   .1914 العام  وحتى   1850 العام  منذ 
شراؤها من قبل الصهاينة من لوردات أراضي الغائبني الذين لم يكونوا 
والباقي  الفلسطينيني،  الغائبني  األراضي  فلسطينيني، و36٪ من مالك 
6٪ من املالك احملليني والفالحني.13  إذ انتقل فقط حوالي 10 آالف من 
اليهود إلى املستوطنات الصهيونية “األولى” في فلسطني بحلول العام 
اليهودية في  العام نفسه، مت تأسيس جمعية االستعمار  1891.  وفي 
البارون األملاني موريس دي هيرش، حيث بدأت أعمالها  لندن من قبل 

الفعلية على أرض الواقع العام 1896.

كان  ولكنّه  مسموحاً،  فلسطني  في  الزراعية  املناطق  أغنى  بيع  وأصبح 
طلقة حتذيرية على ما هو آت.  اعتبرت أراضي قرى مرج ابن عامر )مبا 
أّن  الرغم من  العفولة، وملول، وبيت حلم( أراضي دولة، على  في ذلك 
القرويني قاموا بزارعة تلك األراضي ملئات السنني.  ومّتت خصخصة 
 ،1867 والعام   1858 العام  األراضي  قوانني  إصدار  بعد  األراضي 
ومن ثم بيعها العام 1869 إلى املقرضني والصّرافني اللبنانيني األثرياء 
قامت  فرح.   وماتا  والتوينه،  سرسق  ونقوال  بستراس،  حبيبي  أمثال: 
عائلة سرسق بشراء أمالك اآلخرين، بحيث أصبحت متلك اجلزء األكبر 
أخرى  قرى  أراضي  ببيع  احلكومة  قامت   1872 العام  في  املرج.   من 
امتلكت  أّن عائلة سرسق  األمر  انتهى  املجدل.   الوادي مبا في ذلك  في 
ُسمح  فلسطني.14   في  الزراعية  األراضي  أفضل  من  مربعاً  ميالً   70
للقرويني مبواصلة زراعة أراضيهم طاملا هم يدفعون جزءاً من دخلهم 
لعائلة سرسق وغيرهم من املاُلّك “األثرياء”.  وقامت العائلة ببيع منطقة 
العفولة للصهاينة العام 1910، ومت طرد القرويني قسراً من أراضيهم 
مبوجب القانون العثماني عندما باعت عائلة سرسق املزيد من األراضي 

للصهاينة في ظل احلكم البريطاني )انظر ص 72 و76(.

تتفاقم األزمة وتتصاعد املقاومة
إذ أصبح  إلى غضب وإحباط.   الفالحني )املزارعني(  لقد حتّول استياء 
هؤالء الفلسطينيون هم النازحون األوائل وتبعهم املاليني من الالجئني 
كان  الحقاً،  حصل  وكما  الالحق.   القرن  في  الفلسطينيني  والنازحني 
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املسلحة.   املقاومة  ذلك  وبعد  الشعبية،  املقاومة  نواة  املشردون  هؤالء 
املشردين  الفالحني  أولئك  بني  ام  القسَّ الدين  عز  الشيخ  الشهيد  عاش 
أّنه شعر  لسنوات في املناطق الفقيرة العشوائية في مدينة حيفا، حيث 
قوانني  ظل  في  لقضيتهم  املساعدة  تقدمي  البداية  في  وحاول  بآالمهم 
املسلحة،  املقاومة  بدء  آنذاك.15  وقبل عقود من  القائم  العثماني  النظام 
حاول الفلسطينيون التأثير على مجرى التاريخ من خالل وسائل أخرى.  
احتّج سكان قرى اخلضيرة وملبس على منو مستعمرة بتاح تكفا العام 
1886، ما جعل احلكومة تقيّد استيطان أولئك الذي دخلوا البالد كسياح 
احتجاجات  وتلتها  أشهر.16   ثالثة  البالغ  دخولهم  تصريح  وجتاوزوا 
في  واملسيحيني  املسلمني  وجهاء  من  عريضة  وتقدمي   ،1890 العام 
األراضي  شراء  من  األجانب  اليهود  ملنع   1891/1/24 يوم  القدس 
الهجرة  نادى مبنع  الردُّ صدور مرسوم عثماني  الفلسطينية.17  وكان 
العدول عن هذا  اليهودية األوروبية، ولكن هذا لم يدم طويالً، حيث مّت 

القرار حتت ضغوط من احلكومة البريطانية على السلطان عبد احلميد.

وحتى  بدايتها  في  الصهيونية  للحركة  جّداً  قليلٌة  جناحاٌت  هناك  كانت 
العام  بازل  في  األول  الصهيوني  املؤمتر  هرتزل  فيها  عقد  التي  السنة 
 19 هناك  كان  االستعمار  من  عقود  ثالثة  من  يقرب  ما  بعد    .1897
مستعمرة صغيرة مع بضعة آالف من اليهود في فلسطني، الغالبية منهم 
من املواطنني اليهود غير الصهاينة الذين عاشوا وعملوا مع الفلسطينيني 
في مدن مثل صفد والقدس.  كان في القدس 28 ألفاً من اليهود العام 
املستعمرات  لكن  الصهيونية.   يهود عرب وضد  أغلبيتهم  لكن   ،1897
الصغيرة املنضبطة عسكرياً والكتابات الصهيونية أعطت إشارة واضحة 
الواضحة  اخلطط  على  كتأكيد  الصهيوني  املؤمتر  جاء  للفلسطينيني.  
والطموحة.  لذلك دّق الفلسطينيون ناقوس اخلطر، وبخاصة املتعلمني، 
الذين يتنقلون مبا يكفي لرؤية ما كان يحدث.  ناقش اخلالدي في كتابه 
العثمانية  والقوانني  احلكم  لتعديل  الفلسطينيني  جانب  من  احملاوالت 
املتأّصل في األفكار الصهيونية، مثل نقل  حلماية أراضيهم من اخلطر 
مناقشات البرملان العثماني العام 1897. 18  وكان يوسف ضياء الدين 
اخلالدي واحداً من هؤالء املمثلني من مدينة القدس، الذين عملوا ملواجهة 
الصهيونية، حيث شغل منصب رئيس البرملان العثماني ابتداًء من العام 
1876، كما شغل عدداً من املناصب املهمة في احلكومة العثمانية )مبا 
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في ذلك حاكم مقاطعة كردية(.  وقام بتأليف أول قاموس عربي- كردي.  
وشغل أيضاً منصب رئيس بلدية القدس العام 1899، وكتب رسالة إلى 

احلاخام الفرنسي مبدياً اعتراضه على احلركة الصهيونية.

-1842( احلسيني  ظاهر  محمد  القدس  مفتي  قام   ،1897 العام  في 
احمللية  العثمانية  للسلطة  اجتماع  بعقد  احلسيني(  أمني  والد   ،1908
لدراسة الهجرة اليهودية الصهيونية وشراء األراضي.  وهذا أّدى فعليّاً 
اخلمس  السنوات  مدى  على  األراضي  شراء  عمليات  جميع  وقف  إلى 
محمد  الشيخ  كتب   ،1898 العام  في  االجتماع.19   انعقاد  تلت  التي 
رشيد رضا في جريدة املنار عن مخاطر الصهيونية وتأثيرها احملتمل 
على السكان الفلسطينيني األصليني.  وناقش األهداف الصهيونية التي 
تذهب أبعد من توفير السالمة لليهود القادمني من أوروبا للسيطرة على 
فلسطني، وبناء كيان يهودي سياسي.20  وكتب القس هنري المانسي 
مقاالً مفصالً في مجلة املشرق البيروتية العام 1899 عن املستوطنات 
الصهيونية وجماعاتهم النشطة وخططهم املستقبلية، وحّذر من كارثة 

وشيكة للفلسطينيني.21

جماعية  باحتجاجات  وامللحمية  ومسحة  الشرع  من  القرويون  قام 
حملاربة محاولة إخراجهم من 70 ألف دومن من أراضيهم التي مت بيُعها 
أمني  األمير  ودَعَمهم   ،1902 العام  اليهودي  القومي  الصندوق  إلى 

أرسالن بدوافع قومية.22

في  فلسطني  في  الصهيوني  املشروع  خطورة  من  عازوري  جنيب  وحذر 
كتابه استيقاظ األمة العربية الذي ُنشر العام 1905، قائالً: “هناك ظاهرتان 
مهمتان من النوع نفسه، ولكنهما متناقضتان وآخذتان في الظهور في هذه 
األخير  واجلهد  العربية  األمة  صحوة  وهي  اآلسيوية.   تركيا  في  اللحظة 
لليهود إلعادة تشكيل مملكة إسرائيل القدمية على نطاق واسع جداً.  هاتان 
احلركتان هما في مواجهة باستمرار حتى تفوز واحدة منهما.  نتائج هذا 
العالم”.23   يغيّر مستقبل  قد  لهما مبدآن مختلفان  الصراع بني مجموعتني 
بشجاعة  حتدثوا  الفترة  تلك  في  آخرون  ومفكرون  كتاب  هنالك  وكان 
وبصراحة.  نذكر املقدسي بندلي اجلوزي خاصة، الذي مت إبعاُده بعد ذلك 
الصهيونية  لقوله احلقيقة حول مخاطر  البريطانيني  قبل  من فلسطني من 

ومخاطر االنقسامات الصغيرة في املجتمع الفلسطيني.24
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وفرنسا  بريطانيا  وبخاصة  االستعمارية،  األوروبية  القوى  شهدت 
وروسيا وأملانيا، توّسعاً سريعاً خالل هذه الفترة.  وكانت حريصًة على 
تقسيم أمالك اإلمبراطورية العثمانية امللقبة بـ“رجل أوروبا املريض”.25  
وسيطرت  واملغرب،  تونس  على  فرنسا  سيطرت   ،1881 العام  وفي 
بريطانيا على مصر العام 1882، وعلى السودان العام 1883.  وعندما 
قامت ايطاليا بالسيطرة على ليبيا العام 1911، أصبحت جميع دول شمال 
أفريقيا وللمرة األولى منذ 1400 سنة غير خاضعة للحكم اإلسالمي.  
وكانت فلسطني مجرد هامش في هذا التاريخ املعّقد، وأصبحت مركزاً 
“للمبشرين” والقنصليات القوية “كحماة األقليات”، في مقابل تخفيف 
الضغوط على السلطان عبد احلميد في أماكن أخرى.  ولكن -كما رأينا 
أعاله- كانت هذه الفترة األولى من املقاومة الشعبية الفلسطينية الناجحة 
حّقاً في وضع احلكام العثمانيني حّداً للمزيد من التنازالت في فلسطني 
لصالح التطلعات الصهيونية.  وبعد أن رفضت اإلمبراطورية العثمانية 
هرتزل  اجّته  الصهيونية،  والتهديدات  اإلغراءات  كامل   1902 العام 
للحصول  البريطانية  اإلمبراطورية  نحو  العاملي  الصهيوني  واملؤمتر 
العثمانيون بتقليص جذري لعمليات شراء  الدعم.26  وقام احلكام  على 
األراضي في سنجق )مقاطعة( القدس، وعندما دعا املؤمتر الصهيوني 
بتعليق  العثمانية  احلكومة  قامت   ،1905 العام  االستعمار  زيادة  إلى 
القدس  سنجق  من  كل  في  لليهود  األراضي  ملكية  نقل  عمليات  جميع 

ووالية )محافظة( بيروت 

حتوالت 1908
احلميد  عبد  السلطان   1908 العام  التركي  العسكري  االنقالب  أجبر 
الثاني على إحياء دستور العام 1876.  بعد تنّحيه أصبح إبراهيم باشا 
سلطاناً.  وضمنت إعادة تشكيل الدستور حرية الصحافة والتجمع.  فرح 
احلريات  من  املزيد  في  أملوا  ألنهم  السكان  من  وغيرهم  الفلسطينيون 
واملساواة واالزدهار في إدارة عثمانية المركزية ومتفتحة.  ولكن بينما 
ازدهرت الصحف عادت عمليات القمع.  باملقابل، فقدت املجموعات التي 
دعت إلى األخّوة العربية-التركية قوتها.  واضطّر السكان احملليون إلى 
أو  سّراً  تطويراً،  هذا  وتضّمن  العثماني.   احلكم  ضد  الشعبية  املقاومة 
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علناً، للمؤسسات غير احلكومية التي كانت قوميّة عربيّة.  أّسس خليل 
السكاكيني )عمالق األدب والتعليم الفلسطيني( مدرسة تستخدم اللغة 
العربية، وأطلق عليها اسم املدرسة الدستورية.  وتوّسع الوعي الوطني 
التي تأّسست  القحطانية  العربي وتبلّور في شكل منظمات سرّية مثل 
العام 1909 على يد مجموعة من الضباط العسكريني واملدنيني العرب 
اإلمبراطورية  بازدواجية  “نادت  التي  املصري،  علي  عزيز  برئاسة 
جماعات  ]وكذلك  الهنغاري؛  النمساوي  كالنظام  تركية،  عربية  لتصبح 
في   1911 العام  تأّسست  التي  الفتاة،  العربية  اجلمعية  مثل[  أخرى 
باريس من قبل الطالب العرب، والتي ُنقلت نشاطاُتها إلى بيروت العام 
االستقالل  إلى  دعت  والتي   ،1914 في  دمشق  إلى  ثم  ومن   ،1913
الفتاة  العربية  اجلمعية  تأسيس  مت  أجنبية.27   سيطرة  أّية  من  العربي 
وغيرهم.   التميمي،  ورفيق  مردم،  وجميل  الهادي،  عبد  عوني  يد  على 
بعد بعض عمليات التسلّل وتعذيب أحد أعضائها، مت تأسيس منظمة أو 
جمعية سرية مشتقة تدعى بجمعية العهد.28  ومت تأسيس جمعية اإلخاء 
العربي األولى في اسطنبول في العام 1908، حيث ضّمت فلسطينيني 
املنتدى  تأسيس  مت  ذلك،  تال  الذي  العام  وفي  احلسيني.   شكري  مثل 

العربي، الذي ضم فلسطينيني، والذي دعا إلى تطبيق الالمركزية.29

كان هناك خمسة فلسطينيني ممثلني في البرملان العثماني العام 1908 
وحتّدوا اخلطط الصهيونية.  حتّدث على وجه اخلصوص كل من روحي 
ضد  العبرية(  اللغة  يتكلمون  كانوا  )الذين  احلسيني  وسعيد  اخلالدي 
املشروع الصهيوني.  وحذا حذوهم ثالثة آخرون، وهم: حافظ سعيد 
الذي كان ممثالً عن مدينة يافا، والشيخ أحمد آل خماش ممثالً عن مدينة 
استمّر  كما  عكا.30   مدينة  عن  ممثالً  الشقيري  أسعد  والشيخ  نابلس، 
النضال على املستوى الشعبي.  فعلى سبيل املثال، في كانون األول من 
العام 1908، حاول سكان قرية كفر قاما )بالقرب من طبرية( استصالح 

األراضي التي استولت عليها جمعية االستعمار اليهودية.31

كانت  والسياسية  الشعبية  “املعارضة  بقوله:  الفترة  هذه  شافير  خّلص 
ولكن  للصهيونية،  املعادية  الفلسطينية  القومية  والدة  إلى  وأّدت  متحدة 
عدم قدرة الفلسطينيني العرب على توحيد صفوفهم على املدى الطويل في 

معارضتهم للصهيونية، أّدى إلى تقويض اجلهود الفلسطينية الفعالة”.32
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كما قلنا، سمحت القوانني بنشر املطبوعات، وأّدى هذا إلى نشر العديد 
من الصحف احمللية في فلسطني )أكثر من 19 صحيفة في يافا وحيفا 
والقدس بني األعوام 1908 و1914(.  وكانت أبرز أربع صحف حتّدت 

اخلطط الصهيونية في فلسطني، ودعت إلى الصحوة العربية، هي:33

1. األصمعي: أسسها حنا عبد الله العيسى في القدس العام 1908.
2. الكرمل: أسسها جنيب اخلوري نصار في حيفا العام 1909.

وحررها   1911 العام  يافا  في  العيسى  عيسى  أسسها  فلسطني:   .3
يوسف العيسى.

4. املنادي: أسسها سعيد جاد الله العام 1912.

مت إغالق صحيفة فلسطني مرات عدة بسبب دورها الرائد في معارضة 
الصهيونية، مبا في ذلك في كانون الثاني 1914 بعد شكاوى الصهاينة.  
البرملانيني  على  مجاناً  ووّزع  اإلجنليزية  باللغة  عدد  أصدر  ولكن 
البريطانيني إلحداث تأثير كبير محليّاً ودوليّاً.34  خالفاً حملرري صحيفة 
فلسطني، أّيد جنيب نصار في جريدة الكرمل التحالف مع بريطانيا، الذي 
اعتقد -على األقل حتى العام 1920- أنها ستكون قادرة على احترام 
وعودها من أجل نيل العرب استقاللهم.35  تعامله مع جمعية االستعمار 
احلركة  فضح  على  ويعمل  الصهيونية،  أهداف  يدرك  جعلته  اليهودية 
النشاط  أّدى  الصهيونية”.36   “مجنون  لقب  أكسبه  ما  الصهيونية، 
الصحيفة  لتوزيع  التام  القيود واحلظر  العديد من  إلى فرض  اإلعالمي 
في العديد من املناسبات.37  بشكل عام، أظهرت املقاالت التي ُنشرت في 
فعلى  للواقع.   وفهمها  السياسية  احلنكة  من  كبيراً  قدراً  الصحف  هذه 
للتطلعات  واالزدراء  اليهودية  الديانة  احترام  بني  التمييز  املثال،  سبيل 

الصهيونية السياسية.38

بيع  على  سرسق  إلياس  اللبناني  الرأسمالي  وافق   ،1910 العام  في 
هذا  على  التصديق  ومّت  اليهودي،  القومي  للصندوق  العفولة  أراضي 
االتفاق من قبل الوالي في بيروت.  لكنها القت معارضة من قبل القائم 
مقام احمللي شكري العسلي، الذي قام بنشر مقاالت في الصحف األكثر 
بالغة  قضية  القرويني  أولئك  حالة  وأصبحت  الوقت.39   ذلك  في  قراءة 
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بيع  أن  إلى  اخلالدي  رشيد  أشار  العربية.   بالقومية  ترتبط  األهمية 
عدد  ظهور  إلى  أّدى  الصهيونية،  للتجمعات  ملكيتها  ونقل  األراضي 
من الثورات بقيادة الفالحني، مبا في ذلك تلك الثورات في العفولة في 

1910-1911، وفي منطقة طبرية في 1902-1901. 40

وشهد العام 1911 ازدياداً نوعيّاً وكميّاً النتفاضة مصّغرة ضد احلكم 
العثماني والهجرة الصهيونية.  مت تأسيس جماعات سرّية مثل العربية 
الفتاة، التي دعت إلى استقالل العرب عن تركيا العثمانية.41  ومت تشكيل 
  42 فلسطني  في  حديث  سياسي  حزب  كأول  يافا  في  الوطني  احلزب 
بقيادة ممثلني عرب في البرملان العثماني، ومارس الضغط على احلكومة 
لوقف تدّفق املهاجرين الصهاينة.  كان من بني هؤالء املمثلني البارزين، 
فلسطني،  من  احلسيني  وسعيد  النشاشيبي،  وراغب  اخلالدي،  روحي 

وشكري العسلي ممثالً عن دمشق.43

ولد روحي اخلالدي العام 1864 في القدس، ودرس العلوم اإلسالمية 
اللغات  ومعهد  السوربون  جامعة  في  حاضر  باريس.   في  والفلسفة 
األجنبية في باريس.  ومت تعيينه مستشاراً عاماً لإلمبراطورية العثمانية 
في بوردو )فرنسا( من العام 1898، وحتى 1908.  ثم انتخب بعد ذلك 
شغل  حيث  و1912،   1908 األعوام  في  العثماني  للبرملان  القدس  في 
منصب نائب رئيس البرملان في العام 1911.  كان اخلالدي أّول عربي 
يقوم ببحث وكتابة دراسة حول الصهيونية.  توفي اخلالدي في 6 آب 
من العام 1913 في اسطنبول.  كان صديقه راغب النشاشيبي واملولود 
في العام نفسه الذي ولد فيه اخلالدي ممثالً في البرملان العثماني خالل 
العربي  القومي  احلزب  تأسيس  في  وساعد  األولى،  العاملية  احلرب 
والشيخ  القدس،  من  الدجاني  عارف  )مع   1923 العام  الفلسطيني 
سليمان التاجي الفاروقي من يافا(، والحقاً قام بتأسيس حزب الدفاع 
العام  العليا  العربية  اللجنة  لدى  ممثالً  وأصبح   ،1934 العام  الوطني 
1936.  دعا احلزب القومي العربي إلى إقامة عالقات جيدة بني جميع 
شرائح املجتمع في فلسطني )يهود ومسيحيني ومسلمني( والعمل مع 

السلطات البريطانية لتحقيق أهداف احلرية واملساواة.

بدأت حركة عثمانية، بقيادة جمال باشا وتاليا باشا في العام 1912، تؤّكد 
على الوحدة العثمانية وتعزيز استخدام اللغة التركية وقمع احلكم الذاتي 
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ناَدْوا  للذين  العزلة  إلى زيادة  أّدى هذا  للعرب.   للمقاطعات مبا في ذلك 
العثمانية.   اإلمبراطورية  داخل  واملساواة  التركية-العربية  الوحدة  إلى 
من  كثير  بني  جّداً  واضحاً  للتغيير  واحلاجة  بالغربة  الشعور  وأصبح 
وفي  األولى.   العاملية  احلرب  عشية  الفلسطينيون  ذلك  في  مبا  العرب، 
الوقت نفسه، تفّهم هؤالء الناشطون القوميون العرب مخاطر الصهيونية 
في فلسطني.  وأصدرت الصحف الفلسطينية الكرمل وفلسطني، بياناٍت 
املشكلة  منح  لعدم  باريس  في  قمتهم  في  العرب  املجتمعني  فيها  تنتقد 

الصهيونية في فلسطني األهمية الالزمة.

العام  “االستدعاء  بعنوان  منشور  صدر   ،1914 نفسها  السنة  في 
قبل  من  واملوّقع  الصهيوني!”  اخلطر  من  حذراً  كن  للفلسطينيني: 
بالدنا  في  االستيطان  في  الصهيونية  “رغبة  من  وحّذر  “فلسطيني”، 
وطردنا منها”.44  وفي افتتاحية في صحيفة فلسطني في أيار من العام 
ومهاجمة  مواقفهم  عن  بالدفاع  الصحيفة  هذه  محررو  قام   ،1914
بسبب  الصحيفة  إغالق  محاوالتها  في  املركزية  العثمانية  احلكومة 
التنويه للخطر الصهيوني على األمة الفلسطينية.45  وقام الفلسطينيون 
مبقاومة احلكم العثماني من خالل تطوير نظمهم التعليمية: “االعتراف 
الفلسطيني بقيمة التعليم وأهمية أْن تكون قادراً على تطبيق ما مت تعلّمه 
يعود إلى االنتداب البريطاني وما قبله ... فقد مّت تدريس الطالب العرب 
في املساجد في ظل اإلمبراطورية العثمانية )1517-1917( كرد فعل 

طبيعي للسيطرة التركية”.46

حاولت احلكومة العثمانية قمع أّية معارضة محتملة في البالد العربية 
عندما دخلت تركيا في احلرب العظمى في 29 تشرين الثاني من العام 
1914.  وأّدى فشل الهجوم العثماني على القوات البريطانية في منطقة 
السويس وجناح القوات البريطانية في العراق العام 1915 إلى تكثيف 
الشنق  عمليات  تنفيذ  مت  العرب.   ضد  التعسفية  العثمانية  احلمالت 
بعد  العرب  النشطاء  عشرات  بحق  ودمشق  القدس  شوارع  في  علناً 
باالستيالء  أيضاً  العثمانيون  قام  بالتعذيب.   “اعترافات” منهم  سحب 
أجل  من  الفاكهة  أشجار  وتدمير  العمل  في  املستخدمة  احليوانات  على 
احلصول على الوقود، وبناء السكك احلديدية، وقامت بنقل السكان في 
الذي نشأ واستقّر عليه منذ مئات  إلى تدمير نسيج املجتمع  أّدت  طرق 
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السنني، وقاموا بتجنيد الرجال املعيلني، ما أّدى إلى مجاعة.  )أّدى جتنيد 
والد جّدي إلى جعل جّدي يتيماً، حيث فقد والدته أيضاً وبعد ذلك فقد 
بني  فلسطني  في  بكثرة  حدثت  القصص  هذه  مثل  وشقيقتيه(.   شقيقه 
تراجعاً  وبعدها  احلرب  قبل  السكان  إحصاء  وأظهر  و1918.    1914
في عدد السكان الفلسطينيني مبا يقرب من 30٪.  وكان هذا هو التغيير 
الدميوغرافي األكثر تدميراً في فلسطني حتى تلك اللحظة.  وباإلضافة 
االستعماري  البرنامج  هناك  كان  االستقرار،  التدمير وزعزعة  هذا  إلى 

الصهيوني املنهجي!

قبل  من  آخر  مكان  في  ُقّرر  قد  فلسطني  مصير  كان  األثناء،  هذه  في 
السكان احملليني  االعتبار مصالح  املتآمرين دون األخذ في  السياسيني 
ورغباتهم.  خّططت اإلمبراطورية البريطانية إلى تقسيم العالم العربي مع 
فرنسا في معاهدة سايكس بيكو العام 1916.  وقام احلكام البريطانيون 
بإنشاء ممالك صغيرة خاضعة ملصاحلها االمبريالية، ولتأمني مستقبل 
الصهيونية مثالً، مت تعيني عائلة آل سعود لتكون املسؤولة عن منطقة 
حساب  على  السعودية  العربية  اململكة  ستصبح  كانت  التي  احلجاز، 
الهاشميني الذين مّتت مراضاتهم من خالل إعطائهم احلكم في مناطق 
كان  الكبرى(.   سورية  أو  الشام  بالد  )وهي  العربية  اجلزيرة  شمال 
رّد  مثالً،  العظمى.   بريطانيا  تطلبه  ما  لفعل  مستعدين  احلكام  هؤالء 
“أنا  عبد العزيز آل سعود على طلب بريطاني وبخط يده العام 1915: 
وأعترف  أقرُّ  سعود،  آل  الفيصل  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  السلطان 
ألف مرة للسير بيرسي كوكس ممثل بريطانيا العظمى، بأّنه ليس لدي 
أي اعتراض بإعطاء فلسطني لليهود الفقراء أو لغيرهم كما رأته بريطانيا 

العظمى، ولن أخرج عن طاعة بريطانيا حتى قيام الساعة”.47

لم تكن التحركات الصغيرة للفلسطينيني في مستوى التعامل مع أالعيب 
ومخططات القوة العظمى واحلركة الصهيونية واملتعاملني العرب.  ولكن 
االستعمار  تأخير  في  الشعبية  املقاومة  أهمية  بيّنت  املذكورة  األمثلة 
االحتالل  ملواجهة  املقاومة  فيها  تشتد  حلقبة  املناخ  وتهيئة  الصهيوني، 
البريطاني البغيض.  والكثير من الفلسطينيني يترّحمون على أيام العهد 

العثماني بعد خبرة ما تال ذلك العهد وقراءته ومعرفته.





الفصل السادس
وعد بلفور، البراق، وحشد الصهاينة )1935-1917(

صّرح اللورد بلفور في مذّكرة خاّصة كتبها إلى الّلورد كيرزون -الذي 
“بالنسبة  عارض الّصهيونيّة في البداية- في 11 آب من العام 1919 
لفلسطني، ال ننوي اللجوء حتى إلى شكلية التشاور ملعرفة رغبات السكان 
والصهيونية  بالصهيونية،  ملتزمة  الكبرى  األربع  القوى   ... احلاليني 
سواء أكانت صحيحة أم خاطئة، جيدة أم سيئة، فهي راسخة في تقليد 
أهميّة  ذات  مستقبليّة  وآمال  حاضرية  احتياجات  وفي  بعيد،  زمن  منذ 
في  حاليَّاً  يسكنون  الذين  عربي  ألف   700 الـ  وأهواء  رغبات  من  أعمق 

هذه األرض القدمية”.1

لم تأِت هذه النظرة فجأة.  انتقل الزعيم الصهيوني الناشط واملؤّثر حاييم 
وايزمان إلى لندن العام 1904 بعد فشله في احلصول على الدعم العثماني.  
أْن  إلى  البداية،  الصهيوني في  البريطانيني باملشروع  إقناع  ولم يستطع 
بريطانيا  كانت  حيث  األولى،  العاملية  احلرب  منتصف  في  االنفراج  جاء 
وفرنسا في وضع حرج، وعرضت أملانيا شروطاً سخيّة للسالم.  قامت 
الواليات  لبريطانيا وفرنسا: جر  بتقدمي عرٍض مغٍر  الصهيونية  احلركة 
وطن  إلقامة  الدعم  تقدمي  مقابل  احللفاء  جانب  إلى  لالنضمام  املتحدة 
قومي لليهود في فلسطني.2  جاء وعد فرنسا من خالل رسالة بعث بها 
جول كامبون أمني عام وزارة اخلارجية الفرنسية إلى ناحوم سوكولوف 

املسؤول الرسمي للمنظمة الصهيونية العاملية جاء فيها:

“لقد قمت بإبالغي حول مشروعك بشأن توسيع االستيطان اليهودي 
في فلسطني.  كما قلت أيضاً إذا كانت الظروف تسمح بذلك، ومن جهة 
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من  عمالً  سيكون  املقدسة،  األماكن  استقاللية  ضمان  مت  إذا  أخرى 
العدالة أّن قوى التحالف تقوم مبساعدة نهضة القومية اليهودية على 
األرض التي مت إقصاء الشعب اليهودي منها منذ قرون.  إّن احلكومة 
بظلم،  مهاجمته  متت  عمَّن  للدفاع  احلرب  هذه  دخلت  التي  الفرنسية 
والتي ال تزال تكافح من أجل ضمان انتصار احلق على القوة، ال ميكن 
إال أن تشعر بالتعاطف مع قضيتكم، التي انتصارها مرتبط بانتصار 

دول احللفاء.  ويسعدني أن أقدم لكم هنا تأكيدات من هذا القبيل”.3

وبعد حوالي خمسة أشهر، وفي 2 تشرين الثاني من العام 1917، قام 
وزير اخلارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور، بإعطاء القائد الصهيوني 
تنظر  اجلاللة  صاحب  حكومة  “إن  فيه:  جاء  مماثالً  إعالناً  روثشيلد 
وسوف  فلسطني،  في  اليهودي  للشعب  قومي  وطن  إنشاء  لصالح 
تستخدم أفضل مساعيها لتسهيل حتقيق هذه الغاية، على أن ُيفهم جليّاً 
أّنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من احلقوق املدنية والدينية التي 
والوضع  احلقوق  أو  فلسطني،  في  اليهودية  غير  اجلاليات  بها  تتمتع 

السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر”.

“غير  شعب  مجرد  أنهم  على  األصليني  للفلسطينيني  اإلشارة  متت  لقد 
يهودي”، وأّن لهم حقوقاً مدنية ودينية، ولكن ليس لهم حقوق وطنية أو 
سياسية )كما لو كانوا أجانب(.  إّن وعود احللفاء ليهود أوروبا إلقامة 
تتناقض مع رغبات سكانها  أوروبا في فلسطني،  “وطن قومي” ليهود 
أّن  الرغم من  الوعود على  أعطيت  الدولية.  وأيضاً  واملعارف والقوانني 
احللفاء تلَقْوا دعماً كبيراً من العرب الذين ثاروا ضد األتراك العثمانيني.

قبل ثالث سنوات من هذه الوعود للصهيونية، وعدت بريطانيا العرب 
تعقيد  عامل  وهناك  واحلسني.   مكماهون  مراسالت  في  باالستقالل 
آخر، وهو أّن األمير فيصل، الذي أصبح فيما بعد ملك احلجاز، قد اّتفق 
الصهيونية  احلركة  مساعدة  مقابل  بلفور  وعد  دعم  على  وايزمان  مع 
لتحقيق االستقالل للمناطق العربية خارج فلسطني.  ولكن هذا االتفاق 
أنحاء  جميع  في  موّحد  عربي  بلد  تأسيس  يشترط  حيث  الغياً،  يعتبر 
السعودية  العربية  واململكة  والعراق  سوريا  حالياً  تضم  )التي  املنطقة 
ودوالً أخرى(.4  هذا لم يحصل، ومع ذلك فإن اتفاق فيصل-وايزمان 
كان سابقة خطيرة لعقد صفقات سرّية بني قائد عربي والصهاينة دون 
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فيصل- اّتفاق  بني  تشابه  هناك  األصليني.   الفلسطينيني  مع  التشاور 
وايزمان واّتفاق السادات-بيغن على أمور تنتهك القانون الدولي دون 

التشاور مع السكان األصليني.

ملك  أّن  املعروف  ومن  احللفاء.   دول  مبساندة  العرب  قام  هذا،  مع 
جنله  بقيادة  جيشاً  كّون  الهاشمي  علي  بن  حسني  الشريف  احلجاز 
دول  مع  بالتضامن  العثماني  احلكم  ضد  بثورة  القيام  أجل  من  فيصل 
كان  العربي(.   الشعب  باستقالل  وتكراراً  مراراً  وعدت  )التي  احللفاء 
والّذين  األوروبي،  االستعماري  التاريخ  يعرفون  الذين  القالئل  هناك 
شّككوا بهذه اإلستراتيجية، وكان لشكوكهم ما يبّررها.  إّن املستعمرين 
األوروبيني قّسموا البالد إلى أشالء صغيرة بعكس العثمانيني املسلمني 
الذين حِرصوا على إبقاء املناطق موّحدة.  كما اتضح فيما بعد أّن اتفاقية 
بريطانيا  بني  فقط  ليس  املنطقة  لتقسيم  جاءت  السرّية  بيكو  سايكس 
وفرنسا، بل أيضاً خللق خالفات كثيرة بني الناس.  أوضح ت. لورنس 
الحقاً كيف أّن احلكومة البريطانية خانت األمير فيصل على الرغم من 
التأكيدات املسبقة من قبل لورنس وأناس مثل اللورد مكماهون.  وُيعتقد 
من  ملزيد  رفضه  بسبب  بعد  فيما  عرَشه  خسر  فيصل  امللك  أّن  اآلن 
التنازالت، وبخاصة عن فلسطني.  هكذا ُقسمت البالد العربيّة، وال تزال 

األّمة العربية مشرذمة.5

قفز الصهاينة قفزة هائلة بفتح أبواب الهجرة إلى فلسطني عندما دخلت 
القوات البريطانية القدس في يوم شتاء غائم وبارد في 9 كانون األول 
القصف  املدينة  جتنيب  قّرر  قد  العثماني  احلاكم  كان    .1917 العام 
البريطاني واالستسالم دون قتال.  دخل اجلنرال البريطاني اللنبي بعد 
فترة قصيرة في احلادي عشر من كانون األول، واستقبل بحفاوة من 
قبل النخب الفلسطينية والزعماء الدينيني مبن فيهم محافظ القدس حسني 
صقيم احلسيني.  تعّهد اجلنرال باحلفاظ على األماكن املقدسة، وحقوق 
اجلاليات الدينية في املدينة، وعدم إحداث أي تغيير في احلياة.  وهنا أقول 
أّن اجلنرال كذب وإما لم يعرف سياسة حكومته.  حصلت احلركة  إّما 
فلسطني  في  اليهود  كان  تصّورها.   ميكن  ال  تنازالت  على  الصهيونية 
العام 1917 يشكلون 7٪ من السكان، وكان معظم اليهود الفلسطينيني 
مع  اخلاصة.   األراضي  من   ٪2 من  أقل  وميلكون  الصهاينة،  غير  من 
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نهاية احلكم البريطاني أصبح اليهود ميثّلون ما يقرب ثلث عدد السكان، 
كانوا  البريطانيون  الضباط  األراضي.   من  من ٪7  يقرب  ما  وميلكون 
يشعرون براحة أكبر في التعامل مع اليهود األوروبيني “البيض” بدالً 
من محاولة فهم السكان األصليني والتعامل معهم.  في غضون سنة أو 
سنتني، أصبح الفلسطينيون الذين ساعدوا بريطانيا في البداية ينظرون 
إليها نظرة عداء.  لسخرية القدر عندما ألقى اجلنرال اللنبي أول خطاب 

له في القدس، أشار إلى االنتهاء من احلروب الصليبية!

في غضون شهر بعد بدء االحتالل البريطاني، وحتى مع وجود اجليش 
العثماني في شمال فلسطني، جاء أول وفد يهودي صهيوني من أوروبا 
  .1918 العام  نيسان   27 يوم  القدس  ومحافظ  ستورز  مع  لالجتماع 
الفلسطينيني،  قبل  من  ُتسمع  االحتجاج  أصوات  بدأت  الفور،  على 
كبيراً، وكان  تأييداً شعبيّاً  وتبلورت جمعيات إسالمية-مسيحية القت 
الرمز لكل من هذه املجتمعات صليباً داخل هالل.  عملت هذه اجلمعيات 
بكفاءة وبشكل منهجي ملواجهة احملاوالت البريطانية-الصهيونية خلق 
انقسامات طائفية أو دينية.  ليس من املستغرب أّن هذه اجلمعيات كانت 
اليهود  العرب األصليني واملستعمرين  اليهود  التمييز بني  حترص على 
والنشيد  العربي  العلم  اعتماد  مت  أّنه  ذكره  يجدر  ومما  الصهاينة.6  
الوطني للثورة العربية من قبل احلركة الوطنية الفلسطينية في النصف 
قبل  من  االعتراضات  من  الرغم  على   ،1918 العام  أيار  من  الثاني 
البريطانيني.7  وأعقب هذا إنشاء عدد من املنظمات القومية في األسبوع 

األول من حزيران، وبخاصة في يافا والقدس.

متثاّلن  القدس  في  شبابيتني  منظمتني  تأسيس  مت   ،1918 العام  وفي 
املنتدى  العربي،  النادي  وهما:  الفترة،  لتلك  عائلية/عشائرية  حتالفات 
العربي )امللتقى الثقافي(. كان من بني املؤسسني للنادي العربي محمد 
النشاشيبي  فخري  العربي  املنتدى  مؤسسي  ومن  احلسيني،  أمني 

وحسن صدقي الدجاني.8

الصهيونية  احلركة  قامت  عندما  وبخاصة  الفلسطينيني،  غضب  وازداد 
باحتفاالت صاخبة مبناسبة الذكرى السنوية األولى لوعد بلفور في 2 
تشرين الثاني العام 1918.  وفي اليوم نفسه، قامت اجلمعية اإلسالمية 
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املسيحية في يافا، بإرسال رسالة احتجاج إلى اجلنرال كاليتون.  وأثارت 
األنشطة املتزايدة الفلسطينية انزعاج كل من احلكام البريطانيني وقادة 
احلركة الصهيونية، فكتب وايزمان تقارير ورسائل مفّصلة، ومبالغ فيها 
أحياناً، عن التجّمع احمللي للمقاومة الوطنية الذي يصر ّعلى أن “فلسطني 
للفلسطينيني”.9  ولكن العمل استمّر.  حدثت قفزة تنظيمية عندما أّسست 
ولوائح  مركزية  بطريقة  الفلسطينية”  املسيحية  اإلسالمية  “اجلمعية 
داخلية معتمدة في القدس في كانون الثاني العام 1919، ودعت إلى تعليم 
الشباب وتشجيع التنمية الوطنية في مختلف املجاالت، وحماية احلقوق 
الفردية والوطنية.  هذا مّهد الطريق أمام املؤمتر العربي الفلسطيني األول 
الذي ُعقد في القدس بني 27 كانون الثاني - 4 شباط من العام 1919، 

وحضره 27 مندوباً من جميع أنحاء فلسطني.10

مثّل بعض املندوبني النخب العائلية، وكان بعضهم حريصاً على منصبه 
أكثر من خدمة فلسطني.  سمحت السلطات البريطانية للمؤمتر باملضي 
لبريطانيا  املؤيدين  عشر  األحد  املندوبني  أّّن  يأملون  كانوا  ألّنهم  ُقُدماً 
سيكونون قادرين على التأثير في املؤمتر.  وبدالً من ذلك، وفي اليوم 
األّول، قّرر املؤمتر إرسال رسالة إلى “مؤمتر السالم” في باريس جاء 
في  اجتماعاً  وعقد  مفّوضيه،  واختار  اجتمع  فلسطني  شعب  “إن  فيها: 
كأولوية  قّرروا  وقد  لبلدهم.   املناسبة  احلكومة  شكل  ملناقشة  القدس 
أولى إرسال شكوى إلى مؤمتركم املوّقر حول ما سمعوه بأّن الصهاينة 
لهم، ويهدفون إلى الهجرة إلى هذا  تلَقْوا وعداً بجعل بلدنا وطناً قوميّاً 
أّية  اّتخاذ  املوّقر عدم  إّننا نطلب من مؤمتركم   ... البلد واالستيطان فيه 

قرارات بشأن هذا البلد إال بعد معرفة ما هي رغباتنا وأمنياتنا...”.11

باملثل أرسل يهود أمريكيون بارزون )باإلضافة إلى عضو في الكونغرس( 
“إّننا نرفع أصواتنا من أجل التحذير واالحتجاج  رسالة شبيهة تقول: 
على طلب الصهاينة إلعادة تنظيم اليهود باعتبارهم وحدة وطنيّة ولهم 
قد ُتعطى السيادة اإلقليمية في فلسطني اآلن أو في املستقبل.  هذا الطلب 
ليس فقط يحرف مجرى تاريخ اليهود الذين توّقفوا من أن يصبحوا أمة 
منذ 2000 سنة، ولكنه ينطوي على القيود واإللغاء احملتمل للمطالبات 
في  اإلنسان  وحقوق  الكاملة  املواطنة  على  احلصول  أجل  من  لليهود 
جميع البالد، حيث تبقى تلك احلقوق غير مضمونة ... ونحن نطلب أْن 
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تكون فلسطني دولة حرة ومستقلة تخضع حلكم دميقراطي ال يعرف 
التمييز على أساس العقيدة أو العرق أو األصل، ومع وجود سلطة ذات 
كفاءة حلماية البالد ضد أي نوع من أنواع القمع.  ونحن ال نوّد أْن نرى 

فلسطني، سواء اآلن أو في أي وقت من املستقبل، كدولة يهودية”.12

السوري” في دمشق  “املؤمتر  ُعِقد  العام 1919،  مّتوز  الثالث من  في 
الفلسطيني  العربي  للمؤمتر  مفّوضاً   27 الـ  من  عشر  خمسة  حضره 
األول.  وأدى وجود هؤالء إلى أّن املؤمتر شّدد على الوحدة العربية مع 
للضغط  يخّططون  الصهاينة  كان  عندما  اجلنوبية(.   )سوريا  فلسطني 
على مؤمتر باريس لتنفيذ وعد بلفور، منعت القوات البريطانية مغادرة 
إال  الشعب  مصالح  لتمثيل  يبق  لم  باريس.   إلى  الفلسطينيني  القادة 
الذي رّوجت  امللك فيصل  ذلك  الفلسطينيني )مبا في  غير  العرب  بعض 
له بريطانيا(.  من اجلدير ذكره أّن اإلدارة األميركية كانت مترّددة في 
دعم السياسة البريطانية في فلسطني في هذا املؤمتر، حيث أّن الرئيس 

ويلسون كّون سياسة خّلصها في وقٍت مبّكر من العام 1918:
أم  السيادة،  أم  األرض،  حول  أكانت  سواء  مسألة،  كل  تسوية  “إن 
القبول  السياسية، تقوم على أساس  العالقة  أم  الترتيبات االقتصادية، 
احلر لتلك التسوية من قبل الشعب املعني مباشرة، وليس على أساس 
املصلحة املادّية أو ميزة أية أمة أو شعب آخر ... وإذا كان هذا املبدأ هو 
في  حاسمة  فلسطني  سكان  رغبات  لتكون  فلذلك  احلكم،  مقاليد  معيار 
سكان  أّن  نتذّكر  أن  يجب  لذلك،  فلسطني.   في  عمله  ينبغي  ما  تقرير 
مجموع  من  عشرة  من  تسعة  من  يقرب  -ما  اليهود  غير  فلسطني 
تبنّي اجلداول  البرنامج الصهيوني برّمته.   بالتأكيد ضد  السكان- هم 
هذا  أكثر من  فلسطني  عليه سكان  يتّفق  واحد  يوجد هناك شيء  أّنه ال 
احملدودة،  غير  اليهودية  الهجرة  يعارض  شعب  إخضاع  )الرفض(.  
واللجوء إلى الضغوط املالية واالجتماعية لتسليم األراضي، من شأنه أن 
يشّكل انتهاكاً صارخاً للمبدأ الذي مت ذكره آنفاً، ويشكل انتهاكاً حلقوق 

الناس أيضاً، على الرغم من أّنه موجود ضمن أشكال من القانون”.13

مؤمتر  إلى  املبعوثني  ويلسون  مفاوضي  تعليمات  صدرت  لذلك،  تبعاً 
العام 1919 القتراح حق تقرير املصير لسكان البالد األصليني.  لكنهم 
كانوا على استعداد لتقدمي تنازالت مقابل الضغط من احلكومات األخرى 
)التي بدورها حتت الضغط الصهيوني(.  مّت اقتراح إنشاء جلنة حتقيق 



67وعد بلفور، البراق، وحشد الصهاينة )1935-1917(

مؤلّفة من مندوبني اثنني من كل بلد من البلدان املعنية “لدراسة الوضع”، 
كينغ،  هنري  الدكتور  وهما  اثنني،  مندوبني  املتحدة  الواليات  وأرسلت 
وتشارلز كرين، في جولة لتقصى احلقائق إلى فلسطني )لم تشارك أّية 
دولة أخرى(.  قبل شهرين من زيارة فلسطني للجنة كينغ كرين، عقدت 
لإلدارة  لتقدمي مطالب  للتخطيط  اجتماعاً  املسيحية  اإلسالمية  اجلمعية 
أجل  من  ويلسون  الرئيس  قبل  من  املعلنة  األهداف  ملتابعة  األميركية 
حق تقرير املصير.  وأعلنوا معارضتهم للصهيونية، ولكنهم أّكدوا على 
عالقتهم مع اليهود بالقول: “إن اليهود احملليني هم مواطنون ولهم ما هو 

لدينا ويتحملون ما نتحمله”.14

هذا وقد مت تعميم اإلعالن على املأل، وحتّدث الفلسطينيون الذين التقوا 
بلجنة كينغ وكرين باألسلوب نفسه.  استنتجت اللجنة أّن الفلسطينيني 
احملليني الذين ميثلون تسعة أعشار ما مجموعه من عدد السكان متفقون 
باإلجماع على رغباتهم وتطلعاتهم.  ومع أّن جلنة كينغ وكرين تعاطفت 
تفسير  في  نظر  وُبعد  موضوعية  أظهرت  فقد  الصهيونية،  احلركة  مع 
املصير.   تقرير  حق  مفاهيم  مع  ويتناقض  خاطئاً،  بلفور  وعد  كان  ملاذا 
منه  مقتطفات  وُنشرت  قمعه،  مت  ولكن  مطّوالً  تقريراً  اللجنة  أصدرت 
فقط في العام 1922، ولم يتم نشر التقرير بالكامل إال في العام 1947.  
استمرت القوات البريطانية في مخططاتها حلكم املناطق وفقاً ملا جاء في 
الثورة  أظهرت  فقد  أّما في مصر،  بلفور.   بيكو ووعد  اتفاقية سايكس 
بني العام 1919 و1922 أّن العرب يريدون االستقالل.  وفي فلسطني 
سوريا  ومنها  االستقالل،  أفكار  تتبنّى  جديدة  مجالت  عدة  ظهرت 
الشرق  ومرآة  احلسيني(،  وأمني  العارف  عارف  )حررها  اجلنوبية 

)حّررها بولس شحادة(؛ وبيت املقدس )حّررها بندلي مشحور(.15

العام 1919، كان  إلى دمشق في  باريس  امللك فيصل من  وعندما عاد 
العربي  االستقالل  اقترح مندوبون عن حزب  بالثورة.   اجلو مشحوناً 
املتحدة  العربية  سوريا  في  االستقالل  وإعالن  وطنيّة  جمعيّة  انتخاب 
ذاتياً  املستقلة  ولبنان  والعراق  األردن  وشرق  فلسطني  تضم  )والتي 
آنذاك(.  ووقعت اشتباكات مع القوات الفرنسية وتصاعدت االشتباكات 
بعد إعالن املؤمتر السوري العام تعيني فيصل ملكاً على سوريا في 8 
آذار العام 1920.  وأقلقت دوَل احللفاء انتشاُر مظاهرات مؤيدة عاصفة 
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في القدس.  وتبع ذلك تتويج الشعب العراقي عبد الله شقيق فيصل ملكاً 
على العراق.  دفعت األنباء عن هذه األحداث دول احللفاء إلى عقد مؤمتر 
في سان رميو في 25 نيسان العام 1920 ملناقشة وضع خطة لتدمير 
هذه اإلشارات املبّكرة لالستقالل بني العرب، وإعادة تأكيد التزام فرنسا 

وبريطانيا باتفاقيات سايكس بيكو ووعد بلفور.16

في 20 شباط العام 1920، قام مسؤولون بريطانيون بجمع الوجهاء 
في القدس إلعالمهم أّن بريطانيا تسعى إلى فرض انتدابها على فلسطني 
الفلسطينيني  على  ينبغي  أخرى  وبعبارة  بلفور،  وعد  يتضّمن  الذي 
التكيف مع الواقع.  بعد سبعة أيام صدر إعالن رسمي للغرض نفسه.  
عقد   )1( الفلسطيني:  الرد  جاء   1920 العام  من  شباط   27 يوم  وفي 
املؤمتر العربي الفلسطيني الثاني في دمشق الذي أّكد مرة أخرى على 
ضرورة الوحدة العربية ملقاومة االحتالل البريطاني ووعد بلفور وحق 
مظاهرة  خرجت   )2( األصليني.   الفلسطينيني  للسكان  املصير  تقرير 
حاشدة في القدس للتأكيد على تلك املطالب نفسها.  وامتدت املظاهرات 
في جميع املدن الفلسطينية الرئيسية يوم 11 آذار من العام 1920. 17  
أّما في حيفا، فقد قام اآلالف من املتظاهرين بالتوقيع على عريضة ضد 
جعل فلسطني وطناً قوميّاً لليهود، ومّت إرسال تلك العريضة إلى احلاكم 
العسكري هناك الكولونيل ستانتون.18  واندلعت انتفاضة القدس العام 
واحتجاجات وإضرابات  استقاالت جماعية  1920 بسرعة مع حدوث 

وغيرها من أشكال املقاومة الشعبية.

من  موسى  النبي  موسم  حتّول   ،1920 العام  من  نيسان   4 في 
احتفال ديني يقام سنوّياً إلى تظاهرة وطنيّة كبيرة.  سمعت احلشود 
احلسيني،  كاظم  وموسى  القدس،  بلدية  رئيس  العارف  عارف  من 
القوات  خدم  الذي  احلسيني  أمني  اسم  سطع  هنا  احلسيني.   وأمني 
من  املقدسة  الديار  مفتي  تعيينه  ومت  فيصل،  والشريف  البريطانية 
البريطانيني، ولكنّه في وقت الحق أصبح غير محبوب من قبل  قبل 
البريطانيني.19 )انظر أيضاً ص 130( عندما دخلت احلشود بوابة يافا 
في القدس تعّرضوا ملضايقات من قبل الصهاينة بقيادة جابوتنسكي، 
وحصل  الفاشية.   قواته  صفوف  زيادة  أجل  من  الفتنة  زرع  الذي 
الصهاينة على ما خّططوا، له، حيث اندلع العنف الطائفي، وقتل خمسة 
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من اليهود، وأربعة من العرب.  حكمت اإلدارة البريطانية على كل من 
وُحكم  سنوات.   عشر  ملدة  غيابياً  احلسيني  وأمني  العارف  عارف 
أفرج عنه في غضون  السجن، ولكن  في  جابوتنسكي ملدة 15 عاماً 
ثالثة أشهر.  هنا جتدر اإلشارة إلى أن عارف العارف ولد في القدس 
العام 1891، وكان قد تلّقى تعليمه في تركيا.  ودعا إلى املقاومة غير 
العنيفة.  أمضى العارف ثالث سنوات في املنفى في سيبيريا، والذ 
محرراً  وعمل  هذا  فلسطني.   إلى  عائداً  الروسية  الثورة  بعد  بالفرار 
بدأ  والتي  فلسطني،  عن  تتحدث  التي  اجلنوبية”  “سوريا  لصحيفة 
نشرها في القدس العام 1919.  عاد العارف العام 1929 بعد قضاء 
فترة في منفاه االختياري هرباً من االضطهاد البريطاني.  كان مثاالً 
للمثّقف الذي ال يعيش في أبراج عاجية بل بني شعبه.  وكان يجلس 
ويحتسي الشاي مع العائالت الفلسطينية الغنية في القدس كما مع 
البدو الفقراء في خيام بسيطة في النقب أو القرى النائية في اجلليل.  
قام بتأليف العديد من الكتب في التاريخ والدراسات االجتماعية.  بعد 
العام 1950، وتوفي  القدس  لبلدية  انتُخب رئيساً  البريطاني،  العهد 

في 30 متوز عام 1973 في رام الله.

أّما موسى كاظم احلسيني، فقد قّدم استقالته من منصب رئيس بلدية 
راغب  تعيني  أّدى  البريطاني.   االحتالل  إمالءات  يقبل  ال  لكي  القدس 
النشاشيبي مكانه العام 1920 إلى تعميق الصدع القائم بني الفصيلني 
يؤمن  النشاشيبي  كان فيصل  النشاشيبي واحلسيني.   عائلتي  بقيادة 
مجموعة  أما  االنتداب.   مع  والعطاء  األخذ   - وطالب  خذ  بسياسة 
احلسيني فكانت تؤمن باملقاومة والرفض.  ولد موسى احلسيني العام 
العثمانية  الدولة  في  كمسؤول  وخدم  بطالقة  التركية  حتّدث    .1853
للجنة  ممثالً  انتخب    .1918 العام  القدس  بلدية  رئيس  يصبح  أن  قبل 
التنفيذية للمؤمتر العربي املعقود في القدس سنة 1920، واخلامس في 
حيفا 1922، والسادس في نابلس العام 1923، والسابع في يافا العام 
1928.  وتولّى رئاسة اللجنة العربية سنة 1920.  عندما كان عمره 80 
سنة، قاد مظاهرة سلمية احتجاجاً على الهجرة اجلماعية الصهيونية في 
يافا يوم 27 تشرين األول العام 1933، حيث أصيب، ما سّرع في وفاته 

في 27 آذار العام 1934.
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عهد هربرت صموئيل
منعت السلطات البريطانية مؤمتراً فلسطينيّاً آخر من االنعقاد شهر أيار 
1920 الذي كان يهدف إلى مناقشة مؤمتر سان رميو.  وقامت السلطات 
بتعيني جلنة حتقيق سرّية أبرمت تقريراً لم يتم رفع السرّية عنه حتى 
العام 1946 )وذلك بفضل الضغوط من قبل الصهاينة(.  يقول التقرير 
الصهيونية  القيادة  برنامج  هو   1920 العام  االضطرابات  سبب  إّن 
لتحويل فلسطني إلى دولة يهودية.  قّدم التقرير عرضاً مفّصالً إلمكانيات 
احلركة الصهيونية التي ُبنيت معظمها سرّياً للسيطرة على فلسطني، مبا 
في ذلك جهاز املخابرات الذي كان يعرف عن الوثائق البريطانية السرّية 
أكثر مما كان البريطانيون يعرفون عن احلركة الصهيونية.20  جتاهالً 
العسكري بإدارة  البريطانية باستبدال حكمها  للتقرير، قامت احلكومة 
مدنية في 30 حزيران العام 1920.  ومّت اختيار هربرت صموئيل الذي 
لالحتالل.   وجه  وأشرس  أقبح  ليمثل  بيضاء  سترات  ارتداء  يحّب  كان 
إسكات  في  جنح  عندما  صهيوني  كيهودي  تعيينه  قبل  برز  قد  كان 
منتقدي وعد بلفور، وعندما انضم إلى الوفد الرسمي الصهيوني ملؤمتر 
“السالم” في فرساي في باريس العام 1919، وجعل نفسه مدافعاً قوّياً 
املثالي حلكم فلسطني  اليهود في بريطانيا.  كان املرشح  عن الصهاينة 
إلى وطن قومي صهيوني.  أشار صمويل في  واملساعدة في حتويلها 
مذكراته املنشورة إلى أنه مت تعيينه إلى حد كبير بسبب انتمائه ووالئه 
للصهيونية.21  قوبل تعيينه باالعتراض من ِقبَل ضباط بريطانيني مثل 
مسؤول  أول  اختيار  يكون  أْن  تداعيات  من  حّذر  الّذي  كيرزون  اللورد 
مدني في فلسطني يهودياً صهيونيّاً.  عند تعيينه قام صمويل بجولة في 
فلسطني، وزار عشراً من املستوطنات االستعمارية اليهودية.  زعم بعد 
ذلك في تقريره أّن اجليش البريطاني قد بالغ في تقدير الرفض العربي، 

وأّن حتقيق ما جاء في وعد بلفور أسهل مما قيل.22

مقاطعة.   وعمليات  ومباشرًة  فورّيًة  احتجاجاٍت  أثار  صموئيل  تعيني 
جماعيّة  استقالة  تقدمي  خالل  من  الفلسطينيني  من  الكثير  استجاب 
خليل  ذلك  على  البارزة  األمثلة  من  )وكان  احلكومية  الوظائف  من 
السكاكيني(.  وعّمت اإلضرابات واالحتجاجات والعرائض واملناشدات 
رسائل  للحكومة  وصلت  املثال،  سبيل  فعلى  كافة.   الشعب  قطاعات 
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شمال  في  النساء  قبل  ومن  يافا  في  املسيحية  اإلسالمية  اجلمعية  من 
فلسطني في 23 حزيران من العام 1920. 23  وعلى الرغم من الدعوة 
االجتماع مع صموئيل في  الزعماء حضروا  العديد من  فإّن  للمقاطعة، 
القدس في 7 متوز العام 1920، وفي حيفا في اليوم التالي، ما أّدى إلى 
أّن صمويل واحلكومة البريطانية اعتقدا أّنه باإلمكان عزل الشارع عن 

النخبة القيادية واحتواء املقاومة الشعبية.24

دمشق  في  فيصل  امللك  فرنسا  منحت  صموئيل،  مكائد  مع  متزامنة 
في  الفرنسية  للقوات  احلاميات  وتسليم  التجنيد  إلنهاء  نهائيّاً  إنذاراً 
الفرنسيني  14 متوز 1920، واضطّر للقبول ضد رغبات شعبه.  لكن 
خانوه وطردوه من دمشق على أية حال.  كانت لهذه الضربة لالستقالل 
الفلسطينيني.  بعد ذلك فرضت دول احللفاء  آثاٌر سلبية على  السوري 
اّتفاقاً مع تركيا املهزومة في 10 آب العام 1920 ينّص على أّنه ال يحق 
لتركيا املطالبة باملقاطعات العثمانية التي مت “حتريرها”.  رفض أتاتورك 
في البداية هذا االتفاق، ولكن مت إجباره على قبول اتفاق بصيغة أقوى في 
لوزان في 28 أيلول العام 1923.  وتقّدم املشروع الصهيوني بسرعة مع 
إزالة هذه العقبة التقنية.  كان لدى الوالي الصهيوني صموئيل سلطات 
لم يسبق لها مثيل لتنفيذ وعد بلفور، حيث كانت لديه السلطة التنفيذية 
والتشريعية والعسكرية )ُشبّه بامللك اليهودي اجلديد لفلسطني(.  ولم 
اليهودية  للوكالة  السماح  وفي  الفلسطيني،  املجتمع  تقسيم  في  يترّدد 
بإنشاء مدارس يهودية مستقلة ومستعمرات يهودية، وبإعطاء تنازالت 
لقد كانت  ... وهلم جرا.   اقتصادية للصهاينة، وبناء صناعات يهودية 
 ،1880 العام  منذ  العنصري.   الفصل  نظام  لترسيخ  بوادر  أول  هنا 
اخلفاء  في  العنصري  الفصل  بتطبيق  اليهودية/يشوف  الوكالة  قامت 
وبعيداً عن األضواء ودون اعتراف رسمي وبشكل صغير.  أصبح هذا 
الفصل العنصري سياسة حكومية في عهد صموئيل.  كما قام صموئيل 
بتعيني عدٍد من كبار الصهاينة اليهود في مناصَب حكوميٍّة حساسة مثل 
املسؤولية عن الهجرة، واملاليّة، والتجارة، والصناعة.  بينما كان اليهود 
يشّكلون 10٪ من عدد السكان في ذلك الوقت، إال أنهم احتلّوا 60٪ من 
املناصب احلكومية.  وكان العرب القالئل في احلكومة يتم اختيارهم من 
صهيونيتهم.   بشرط  اليهود  اختيار  يتم  بينما  واالستكانة،  الوالء  أجل 
العام 1920، قام صموئيل بإصدار سلسلة  أيلول وتشرين األول  في 
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األسهل  من  جعلت  التي  األرض  مبلكيّة  املتعلقة  األنظمة  من  كبيرة 
وصّعبت  األراضي،  من  شاسعة  مساحات  انتزاع  الصهيونية  للحركة 
يدعى  صهيونيّاً  وعنّي  أراضيهم.   على  احلفاظ  احملليني  الّسكان  على 
التي تتعامل مع تسجيل  الدائرة  نورمان بينويتش ليكون مسؤوالً عن 
الهاغاناة )االسم األسبق للجيش  األراضي وامللكية،25 وسمح بتشكيل 
“قوة دفاع” عن املستعمرات الصهيونية.  هذه  اإلسرائيلي( باعتبارها 
ومن  الصهيونية  احلركة  قادة  من  مباشرة  وبيانات  الظاملة  اإلجراءات 
املفّوض السامي الصهيوني نفسه، أقنعت كل الفلسطينيني بأّن اليهود 
الصهاينة يهدفون إلى االستيالء على فلسطني.26  وَقبِل صموئيل متثيل 
الوكالة اليهودية وقيادة اليشوف لليهود، ولكنه رفض أن ميثّل املؤمتر 

العربي الفلسطيني عرب فلسطني.27

وضعها  التي  الظاملة  األراضي  وقوانني  اليهودية  الهجرة   زيادة  أّدت 
معظم  كانت  حيث  الفلسطينيني،  الفالحني  عدد  تقلّص  إلى  صمويل 
الفالحون  كان  حيث  أميرية،  أراضي  فلسطني  في  املزروعة  األراضي 
يدفعون إلى احلكومة ضريبة ُتسّمى “ضريبة العشور” )ما بني الضريبة 
واالستئجار(.  كانت هذه األراضي مملوكة تقليدّياً من أهالي القرية وبشكل 
األراضي  هذه  لتخصيص  الواسعة  سلطته  صموئيل  استخدم  جماعي.  
كبيرة  آخرين.  وكانت صدمة  ثراء  أو أصحاب  للصهاينة  ملكيتها  ونقل 
عندما يتم إعالم القرويني أّنهم لم يعودوا يستطيعون استخدام األراضي 
التي قام بزراعتها أسالفهم ملئات من السنني.  ووضع صموئيل قوانني 
تسمح بنقل مساحاٍت كبيرٍة من األراضي العامة للحركة الصهيونيّة من 
أجل “الصالح العام” كما زعم صمويل والصهاينة اآلخرون.  أيضاً وضع 
ميكنهم  ال  الغائبني  األراضي  أصحاب  أّن  على  تنّص  قوانني  صموئيل 
االستفادة من استخدام األراضي، ولكن ميكنهم بيُعها.  هذا دفع العائالت 
الغنية مثل سرسك لبيع مساحات واسعة في مرج ابن عامر وأماكن أخرى 
إلى القيادة الصهيونية.  وطرد الكثير قسراً من أراضيهم.  وبالتالي فقد 

كان من املتوّقع بأّن املقاومة سوف تنمو.

املنعقد في حيفا في 14 كانون  الثالث  الفلسطيني  العربي  املؤمتر  كّرر 
وعد  رفض  إلى  والدعوة  املصير  تقرير  حق  طلب   1920 العام  األول 
بلفور.28  لكّن املؤمتر كان يواجه حتدياٍت جديدًة منها النجاح البريطاني 
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والفرنسي في تصفية إمكانية قيام دولة عربية قوميّة متّحدة مستقلّة أو 
حتى توحيد بالد الشام.  مت إبعاد امللك فيصل من سوريا وقمع املقاومة 
في العراق.  أّدت هذه التطورات اإلقليمية إلى مرحلة إعادة تقييم، وثم 
التركيز على القومية الفلسطينية.29  انتخب املؤمتر جلنة تنفيذية برئاسة 
موسى كاظم احلسيني لتقود العمل الوطني في احلقبة اجلديدة.  وعندما 
لم يبِد هربرت صموئيل أي استجابة ملطالبها سافرت اللجنة التنفيذية 
إلى القاهرة لالجتماع مع ونستون تشرشل الذي وافق على االستماع 
القدس  اللجنة في  القدس.  والتقى تشرشل مع  اللجنة بعد زيارته  إلى 
في 8 آذار العام 1921، وكانت مطالب املندوبني: ال لوطن قومي لليهود 
في فلسطني، وضع حد للهجرة ولنقل ملكية األراضي، السماح حلكومة 
وطنيّة متثّل الشعب الفلسطيني، عدم فصل فلسطني عن املناطق املجاورة 
لها.  رفض تشرشل هذه املطالب، وأبلغ املجتمعني أّن حق تقرير املصير 

لن يأتي إال بعد موت “أبناء أبنائنا”!30

مُيّجد  العام 1921  آذار  يوم 18  مهيناً  يلقي خطاباً  بينما كان تشرشل 
الصليبيني واملكابيني، كان هناك يوم إضراب عام واحتجاجات في  فيه 
جميع أنحاء فلسطني.  متت مواجهة هذه املظاهرات بوابل من الرصاص، 
حيث لقي أشخاص عدة مصرعهم، وقتل الكثير حتى في جنازات إدوارد 
مدينة  في  مظاهرة  في  اآلالف  جتّمع  العجوز.31   ومصطفى  منصور، 
انطلقت  بها.   احمليطة  والقرى  املدينة  أهالي  من  العديد  ضّمت  طولكرم 
وكان  احلكومي،  املبنى  باجتاه  البلدة  من  اجلنوبية  احلافة  من  املسيرة 
يقودها طالب املدارس، وتبعتها القيادات الدينية )املسيحية واإلسالمية( 
وزعماء العشائر والقادة السياسيون والتجار والناس العاديون حاملني 
في  حتفهما  مسلم  ورجل  مسيحي  آخر  طفل  ولقي  سوداء.32   رايات 
السفير  كان  عندما  التظاهرات(.33   حلظر  حتدٍّ  )في  حيفا  في  مظاهرة 
العام 1921، وقف شاب فلسطيني  يلقي خطابه في 14 نيسان  امللكي 
يدعى جبران كنزا مطالباً احلكومة البريطانية بوقف حتويل فلسطني إلى 
وطن قومي لليهود، ومطالباً أيضاً بتنفيذ املادة 22 من ميثاق عصبة األمم 
 ،1921 العام  من  نيسان   29 وفي  املصير.34   تقرير  حق  حول  املتحدة 
وصل ضابط بريطاني جديد اسمه الكولونيل كوكس إلى منطقة اجلليل 
لتهدئة االضطرابات، حيث قام باستجواب أحد املتهمني “مثيري الشغب” 
التمّرد، واالعتراض على احلركة  إّياه بخلق  ويدعى حبيب وهبة، متّهماً 
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الصهيونية، واالنضمام للمؤمتر العربي، واالنخراط في جمعيّة قوميّة.  
رّد وهبة قائالً إّن كل هذا صحيح ما عدا اجلزء املتعلّق بخلق التمرد، “أما 
أّن  أعتقد  ألنني  أنكره،  ال  شيء  فهذا  الصهيونية،  احلكومة  ضد  كوني 

ر آمال جميع الفلسطينيني وتطلعاتهم”.35 الصهيونية من شأنها أن تدمِّ

مبا أّن املظاهرات السلميّة كانت قد ُووجهت بالعنف، فقد تدهّور الوضع 
إلى مزيد من العنف.  وتشير تقديرات متحفظة إلى أّن 48 من العرب و47 
من اليهود لََقْوا مصرعهم في نيسان العام 1921.  أّما التقديرات األكثر 
وبخاصة  مصرعهم،  لَقْوا  100 عربي  من  أكثر  أّن  إلى  فتشير  واقعية، 
يافا  ومدينة  احلني  ذلك  ومنذ  يافا.   مدينة  في  نيسان  من  اخلامس  في 
للمقاومة.   البريطانية باعتبارها مركزاً  ظلّت في مرمى بنادق السلطات 
بعد أحداث العنف في نيسان، قامت احلكومة البريطانية كعادتها بتعيني 

جلنة حتقيق أخرى.36

في أوائل أيار من العام 1921، خرج الكثير في مظاهرات مبناسبة زيارة 
ونستون تشرشل إلى فلسطني.  وكان تشرشل قد عقد للتو صفقًة مع 
للخطط  اإلذعان  مقابل  األردن  شرق  بحكم  له  للسماح  الله  عبد  األمير 
البريطانية في فرض انتدابها على فلسطني )مبا في ذلك الوطن القومي 
القطار  ملواجهة  غزة  مدينة  في  شخص  ألف   20 تدّفق  الصهيوني(.  
الذي كان يستقله تشرشل، وخرجت مظاهرات غاضبة في مدينة حيفا 
وبيسان )حيث مت اإلبالغ عن سقوط 20 قتيالً من الفلسطينيني عندما 
فتحت القوات البريطانية النار عليهم(.  وقامت السلطات بإقصاء احملافظ 
الفلسطيني في بيسان من منصبه بعد املظاهرة هناك.37  وُنشرت صورة  
لبرقية في صحيفة الكرمل بعثت بها اجلمعيّة اإلسالميّة في مدينة حيفا 
البريطانية  احلكومة  إلى  مراد  محمد  حيفا  مفتي  رئيسها  من  موّقعة 
الصن  صحيفتي  وإلى  الخ(   ... اللوردات،  ومجلس  الوزراء،  )رئيس 

ومورنينج بوست في لندن، حُتّذر من أّن األمور تخرج عن السيطرة.

تكثيف نشاطات القيادة الفلسطينية
في أيار العام 1921، ُعقد املؤمتر العربي الفلسطيني الرابع في مدينة 
القدس، حيث انتخبت مجموعة يقودها موسى كاظم احلسيني.  سافر 
وفد بقيادته في متوز العام 1921 إلى لندن في محاولة إلقناع احلكومة 
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البريطانية بالعدول عن سياساتها. وأمَضْوا تسعة شهور في مفاوضات 
طويلة ومضنية ومحاوالت للضغط على احلكومة البريطانية.38  ونشرت 
صحيفة الكرمل صورة عن القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للمؤمتر 
اللجنة اعتراضها الشديد حول  الرابع، حيث قّدمت  الفلسطيني  العربي 
منع وحظر املظاهرات السلميّة وقمع املظاهرات بالسالح، ما أّدى “إلى 
األبرياء”.39  وفي  املؤسف في مدينة حيفا، حيث مت سفك دم  احلادث 
نابلس  مدينة  في  املسيحية  اإلسالمية  اجلمعية  قامت  نفسه،  الوقت 

بتوجيه بيان تذّمر حول قرار عسكرة املستعمرات اليهودية.40

إلى  مجموعتني   1921 العام  أيلول  في  الفلسطينية  القيادة  أرسلت 
أوروبا؛ املجموعة األولى ذهبت لإلدالء بشهاداتها للحكومة البريطانية 
في مدينة لندن من أجل التحقيق في “االضطرابات”، واملجموعة الثّانية 
الفلسطيني  السوري  املؤمتر  حلضور  بسويسرا  جنيف  إلى  سافرت 
هناك.  وعقب ذلك خالٌف مسجلٌّ عندما عبّر أولئك الذين حضروا مؤمتر 
جنيف عن تأييدهم للنداء ضد االنتداب البريطاني، في حني أراد أولئك 
الذين كانوا في لندن من االنتداب البريطاني التخلّي فقط عن دعمه لوعد 

بلفور والسماح بتطبيق احلكم الذاتي.41

األول  تشرين  في  األبيض”  “الكتاب  بنشر  البريطانية  احلكومة  قامت 
العام 1921، الذي كّرر بعض االستنتاجات العسكرية املغايرة لسياسة 
صموئيل واحلركة الصهيونية.  ويقول الكتاب إّن السبب الرئيسي وراء 
“االضطرابات” كان اخلوف من حتويل فلسطني إلى وطن قومي لليهود.  
وأّكد التقرير أنه لم توجد مشكلة في العالقات بني اليهود وغير اليهود 
في فلسطني في ظل احلكم العثماني.  وأضاف التقرير أّن أساس املشكلة 
هو إصرار احلركة الصهيونية على السيطرة في فلسطني.  رّد هربرت 
صمويل على الكتاب بزيادة سرعة التحّول في فلسطني من أجل تقويض 
ملكية  قانون  بتغيير  قام   ،1921 العام  األول  كانون  ففي  فيه،  ورد  ما 
القيود املفروضة على كميّة عمليات بيع  األراضي للعام 1920، إلزالة 
األراضي وقيمتها، وشّجع عمليات البيع من قبل الناس الذين يعيشون 
خارج البالد.  وأضاف أيضاً ضرائب على األراضي غير املستغلّة التي 
ال  الفلسطينيني  من  الكثير  أن  )حيث  بيعها  على  تشّجع  أْن  شأنها  من 
يقدرون على دفع الضرائب(.  ونتيجة لتلك القوانني اجلائرة، فقد قامت 
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عائلة سرسق اللبنانية الغنية ببيع األراضي اخلصبة في سبع قرى في 
أّن  من  الرغم  وعلى    .1921 العام  في  للصهاينة  عامر  ابن  مرج  سهل 
القانون كان قد وعد بأْن يحصل القرويون على أراٍض ومنازل مساوية 
في أماكن أخرى في مثل هذه احلاالت، ولكنهم لم يحصلوا على شيء، 
من  دومن  ألف   400 على  االستيالء  ومّت  قراهم.   من  بالقّوة  وُطردوا 
أراضي 22 قرية من هذا الوادي اخلصب بني األعوام 1925-1921، 
ومّت طرد الناس منها )1764 أسرة، 8730 من األفراد(.42  هذا ومّتت 
عمليّة طرد مُماثلة لـ 1500 من أهالي وادي احلوارث بالقّوة، حيث لقي 
البعض من السكان األصليني مصرعهم في تلك العملية.  هذا وأظهرت 
إطار  الضرائب في  الكثير من  الوادي دفعوا  السكان في ذلك  أّن  األدلّة 
نظام إنتاج القرويني )تقرير سمبسون(.  وقد أّدى غضب هؤالء القرويني 
إلى اللجوء إلى أعمال مقاومة من أجل تأمني احلراسة في املنطقة.  وكان 
قرية  من  جلدة”(  “أبو  بـ  )وامللّقب  احملمود  أحمد  شهرة  هؤالء  أكثر 
بيتا،  قرية  من  طمون، وصالح أحمد املصطفى )وامللقب بـ “العرميط”( 
في  فلسطني  أنحاء  جميع  في  مشهورة  البطولية  أعمالهم  وأصبحت 
املشهور  القول  صدى  وترّدد  العشرين،  القرن  من  الثالثينيات  أوائل 
ياما  والعرميط  “أبو جلدة  أنحاء قرى شمال فلسطني، وهو:  في شتى 

كسروا برانيط”، ويعني تكسير اخلوذات البريطانية.43

اجلديدة،  األراضي  لقوانني  صموئيل  صياغة  تلت  التي  السنوات  وفي 
قبل  من  األراضي  من  الدومنات  من  اآلالف  مئات  على  االستيالء  مّت 
وفي  للدومن،  جنيه   3.6 )متوسط  جّداً  رخيصة  وبأسعار  الصهاينة 
بعض احلاالت مّجاناً عن طريق عملية النقل من احلكومة/التخصيص(، 
حيث طرد الناس الذين عاشوا وزرعوا هذه األراضي ملئات السنني )أكثر 
وفي  شرسة(.   مقاومة  قاومت  التي  العفولة،  قرية  منها  قرية   35 من 
خالل فترة حكم صمويل التي امتّدت إلى خمس سنوات، ازدادت حيازة 
 1،095،740 إلى  ألفاً   650 من   ٪64 بنسبة  األراضي  على  الصهاينة 
الصهاينة  بتقوية  الفترة  تلك  طوال  صموئيل  هربرت  قام  حيث  دومناً، 
اليهود وإضعاف الفلسطينيني األصليني، وسمح لليهود بحمل السالح 
وتشكيل “قوات الدفاع”، ومنع ذلك على غير اليهود.  وفي مرحلة من 
فيه  جتاوز  لندن  مدينة  إلى  وفداً  احلسيني  كاظم  موسى  قاد  اليأس، 
إلى  مباشرة  القضية  لتقدمي  صموئيل،  الصهيوني  السامي  املفوض 
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ُيكلّل اجتماع الوفد مع تشرشل في 15 آب  مجلس اللوردات، حيث لم 
العام 1921 بالنجاح؛ وُطلب منه ببساطة أْن يجتمع مع وايزمان وفعل 
حركته  أّن  توضيح  خالل  من  مخاوفهم  من  زاد  وايزمان  ولكن  ذلك، 
الوفد  وعقد  يهودية.   دولة  إلى  فلسطني  حتويل  إلى  الواقع  في  تهدف 
وفي    .1922 العام  آب   22 في  تشرشل  ونستون  مع  ثانياً  اجتماعاً 
من  صامويل  عيّنهم  الذين  اللجنة  أعضاء  بعض  أرسل  ذلك،  غضون 
العرب املتعاونني برقية يّدعون فيها أّن اللجنة التنفيذية املنتخبة للمؤمتر 
العربي الفلسطيني ال متثّل مصالح الشعب الفلسطيني.44  وقد تكّرر مثل 
هذا التقسيم بني املتعاونني املهتمني باحلفاظ على مناصبهم والقوميني 

احلقيقينّي في السياسة الفلسطينية منذ ذلك احلني.

هذا وقد أّثرت إدارة صموئيل املنحازة لليهود على صدور “كتاب أبيض” 
العام 1922، والذي  يوم 3 حزيران  البريطانية  قبل احلكومة  آخر من 
من  جزءاً  تكن  لم  فلسطني  أّن  مّدعياً  واملدّمرة  الفاشلة  السياسات  أّكد 
احملافظات العربية املدرجة في الوعود للملك فيصل.  في هذا الكتاب فقد 
ذهب ونستون تشرشل أبعد من وعد بلفور في التأكيد على أّن اليهود 
املهاجرين من شأنهم أْن يصبحوا من الفلسطينيني كحق وليس كامتياز 
اليهودية  فلسطني  دولة  قيام  يعني  ال  هذا  أّن  أّكد  أنه  من  الرغم  )على 
متثيلية  إدارة  فكرة  الكتاب  رفض  كما  فلسطني(.   في  يهودية  دولة  أو 
دميقراطية في فلسطني.  ومّت توضيح دور احلركة الصهيونية من خالل 
صامويل في احلصول على هذا الدعم غير املشروط في السيرة الذاتية 

حلاييم وايزمان.45

األمريكية  املتحدة  الواليات  دعم  الصهيونية  احلركة  ضمنت  أن  وبعد 
 ،1922 العام  حزيران   30 في  الكونغرس  في  تصويت  شكل  على 
على  باملوافقة   1922 العام  متوز   24 في  األمم  عصبة  مجلس  قام 
بلفور  لغة  على  مجّدداً  القرار  وأّكد  فلسطني.   على  البريطاني  االنتداب 
)ولم  اليهود”  املواطنني  لغير  والدينية  املدنية  “احلقوق  تضّمنت  التي 
مع  املطّول  القرار  يتعامل  ولم  هذا  السياسية(.   احلقوق  يضمن  يكن 
شعب فلسطني كسكان أصليني لديهم حقوق في بلدهم، ولم يأخذ في 
االعتبار بأّنهم األغلبيّة.  فلقد كانوا -حسب اعتقاد مجلس عصبة األمم-  
ببساطة مواطنني في بلد يتم حتويله بواسطة تدابير مبرمجة إلى وطن 
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القوى  أضافت  القرار  هذا  ومع  العالم.   أنحاء  جميع  من  لليهود  قومي 
األصلي.46   شعبها  عن  فلسطني  فصل  مشروع  على  الشرعية  الكبرى 
الكثير في األربع سنوات وسبعة أشهر في ظل االنتداب  لقد مت إجناز 
النقطة  هذه  عند  ولكن    .1922 العام  من  حزيران   24 قبل  البريطاني 
أدرك معظم الفلسطينيني أّن املشروع الصهيوني واالنتداب البريطاني 
جزء ال يتجّزأ، وأّن الكفاح ضد واحد يعني محاربة اآلخر.  وهكذا، وفي 
اجتماع اللجنة التنفيذية العربية من 23-27 حزيران، قّررت أّنه عندما 
مباشرة  الناس  إشراك  ينبغي  لالنتداب،  األخيرة  اللمسات  وضع  يتم 
املقاومة الشعبية  في مظاهرات حاشدة وإضرابات وغيرها من أشكال 
برنامج  ضد  للكفاح  باالنضمام  الدينيون  الزعماء  قام  االحتالل.   ضد 
اإلضراب  وأّدى  اليهودية.   للوكالة  لعمالء  أو  للصهاينة  األراضي  نقل 
العام الذي استمر من13-14 متوز العام 1922 إلى شل حركة التجارة 
في جميع أنحاء البالد.  وسافر القادة الفلسطينيون الوطنيون إلى مّكة 
العام 1922.  واعترف  املكرمة للحصول على دعم املسلمني في متوز 
تشّجع  العربية  القيادة  بأّن  خاصة  رسائل  في  البريطاني  االنتداب 
متّرد  إلى  تدعو  كانت  التي  النداءات  وتقاوم  الفّعالة،  الشعبية  املقاومة 

مسلح، كان ينادي إليه عدد قليل من األفراد.47

صدر مرسوٌم دستوري من ِقبَل املفّوض السامي في 14 آب العام 1922 
يدعو إلى إنشاء هيئة تشريعية ال متلك السلطة لتشريع أي شيء.  هذا وقد 
آب   25-22 نابلس  مدينة  في  املنعقد  اخلامس  الفلسطيني  املؤمتر  رفض 
العام 1922 هذا املرسوم، وبدالً من ذلك، قام بوضع ميثاق وطني يقوم 
الفلسطينيون املشاركة في املهزلة  على مبادئ حق تقرير املصير.  رفض 
التي أعلن عنها، وهي “االنتخابات” ملجلس شكلي، وفشلت االنتخابات في 
1923. 48  لذا، قّررت املفوضيّة السامية إنشاء “جلنة استشارّية” في أيار 
العام 1923، ولكن بعد أقل من شهر قام سبعة أعضاء عرب من تلك اللجنة 
بتقدمي استقالتهم حتت ضغوط من اجلمهور حتّى قبل عقد اللجنة جلستها 
االفتتاحية.49  واألعضاء السبعة الذين استقالوا كانوا من املؤّيدين للحكومة 
النشاشيبي،  الدجاني، راغب  البريطانية وهم: اسماعيل احلسيني، عارف 
محمود أبو خضرة، سليمان طوقان، عبد الفتاح السعدي، سليمان ناصيف، 
الدكتور حبيب سالم، فريح أبو مدين.  لذا كان من الواضح أّنهم وجدوا أن 

موقفهم ال يحسد عليه بالنظر إلى غضب الرأي العام.50
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لقد دفع فشل السلطات البريطانية بني شباط العام 1922 وأيار من العام 
1923 إلى العودة إلى الطريقة االستعمارية املجّربة لـ”فرق تسد”.  بني 
العامني 1921 و1935، أصبح أعضاء اللجنة التنفيذية ملنظمة املؤمتر 
العربي الفلسطيني أهدافاً رئيسية.  ولسوء احلظ، لم يقم أمني احلسيني 
بإنشاء مؤسسات حكم أو هيكل دميقراطي، وفّضل إبقاء جميع اخلطوط 
آثاٌر سلبيةٌّ كبيرة، ليس فقط  القضية  حتت سيطرته.  وكان لشخصنة 
خالل هذه الفترة، ولكن ألّنها أعطت منوذجاً للمستقبل مت تقليده بقيادة 
احلسيني  أمني  احلاج  إّن  القول  من  بّد  ال  ذلك،  ومع  عرفات.51   ياسر 
املتعاونني من املجتمع  التنفيذية جنحت في عزل األفراد  اللجنة  وقيادة 
الفلسطينية  القضية  أّن  وضمان  حيّة،  القضية  إبقاء  وفي  الفلسطيني، 
احلكومة  أّن  والدليل  واإلسالمي.   العربي  البعد  عن  معزولة  ليست 
البريطانية ساعدت في خلق املعارضة لقيادة احلسيني والقوى الوطنيّة 
الدجاني، وراغب  الشقيري، وعارف  يقودها أسعد  من خالل مجموعة 
السلطات  من  ومبساعدة  الفاروقي.   تاجي  وسليمان  النشاشيبي، 
البريطانية، قاموا بإنشاء “احلزب القومي العربي” في 8 تشرين الثاني 
والتّجار،  األثرياء،  األراضي  العام 1923.  وضم احلزب أصحاب  من 
القضايا  بشأن  قوّية  مواقفهم  تكن  لم  الغربيني.   املثقفني  واملفّكرين 
وعد  قضية  حول  واضحني  يكونوا  لم  املثال،  سبيل  فعلى  املصيرية، 
بلفور أو االنتداب.  ومت أيضاً تشكيل “احلزب الزراعي” العام 1923 مع 
جدول أعمال مماثل لالنقسام والدعم للسياسات البريطانية، وفي هذه 
الفلسطينية.   املدنية  املناطق  الريفية عن  املناطق  احلالة كان األمل فصل 
السلطات  على  يراهنون  الذين  أولئك  بعض  استمّر  املطاف،  نهاية  في 
البريطانية في العمل وتخلّى البعض اآلخر عن جهودهم التعاونية، في 
حني قام آخرون بتعزيز التزامهم بجدول األعمال البريطاني، وبالتبعية 

للبرنامج الصهيوني، وبالتالي أساؤوا إلى القضية الفلسطينية.52

في 5 حزيران العام 1923، تضّمن االتفاق املُبرم بني احلكومة البريطانية 
واعترافاً  الهاشميّة  للعائلة  احلكم  مقاليد  تسليم  الهاشمية  والعائلة 
الفلسطيني  العربي  املؤمتر  وقام  فلسطني.   على  البريطاني  باالنتداب 
املنعقد في مدينة يافا في 16 حزيران العام 1923 باالعتراض على أّية 
اتفاقيات من هذا القبيل، وأرسل رئيس اللجنة التنفيذية العربية موسى 
كاظم احلسيني رسالة استفسار إلى امللك عبد الله حول هذا املوضوع، 
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وكان ردُّ الهاشميني بأّن هذا االتفاق لم ُيبرم بعد.  في الواقع، وعندما 
رفض امللك حسني ملك احلجاز االتفاق املقترح حتت ضغط شعبي، تلّقى 
رسالة شكر من اللجنة التنفيذية الفلسطينية.  وُيقال إّن العائلة الهاشمية 
خسرت بعض التأييد البريطاني الذي حتّول بعد ذلك إلى أسرة آل سعود 
التي ال تزال حتّى اآلن حتكم اململكة، والتي مّتت إعادة تسميتها باململكة 
العربية السعودية.  وأعتقد أّن هذا كان درساً للملك عبد الله ساعده في 

صياغة سياسات أكثر تفّهماً مع البريطانيني الحقاً كما سنرى.

ازدهرت حركات جديدة في فلسطني على الرغم من العقبات في عشرينيات 
القرن املاضي.  وحني كان التعاون بني املسيحيني واملسلمني هو القاعدة، 
شّددت  فقد  اليهودية.   اجلالية  على  العزل  الصهيونية  احلركة  فرضت 
على “اليد العاملة اليهودية”، و“استرجاع األرض اليهودية” .. وغيرها.  
في  الصغير  اليهودي  املجتمع  في  سائدة  املواقف  هذه  مثل  وأصبحت 
التاسع عشر، وتسارعت هذه  القرن  الثمانينيات من  بداية  فلسطني في 
املواقف بعد إنشاء برامج الصهيونية العاملية في بداية القرن العشرين.  
جنح دافيد بن غوريون في إقناع االشتراكيني الليبراليني املفكرين، مبا في 
ذلك نقابات العمال العرب، في عشرينيات القرن املاضي، بأّنه من األفضل 
إنشاء نقابات عمال مستقلّة، ألّن “هذا من شأنه أْن ُيسمح للعمال اليهود 
في أماكن العمل املختلطة حتسني وضعهم من خالل التعاون مع إخوانهم 
من العمال العرب، مع احلفاظ على الطابع اليهودي للهستدروت ونقاباته 
العمالية، التي من شأنها أْن تظلَّ حّرًة في القيام بعملها الصهيوني مبا في 
ذلك الكفاح من أجل إبدال العمالة العربية بالعمالة العبرية”.53  واستجابة 
لذلك، فقد مت تأسيس احلزب الشيوعي الفلسطيني في العام 1923، الذي 
تولى مهمة تنظيم العمال العرب واليهود معاً في فلسطني.54  لقد كان أول 
التحالف  حزب سياسي يضمُّ صهاينة وفلسطينيني محليني.  كان ذلك 
هّشاً، حيث انقسم احلزب العام 1943 إلى عصبة التحرير الوطني التي 
تدعو إلى استقالل فلسطني، وإلى االحتاد الشيوعي التربوي الذي يؤّيد 

احلركة الصهيونية.

من  البريطانية  السلطات  طلبت   ،1923 العام  األول  تشرين   11 وفي 
“وكالة عربية” مشابهة  إذا كانت تودُّ تشكيل  العربيّة  التنفيذّية  اللجنة 
العام  الثاني من  اليهودية.  أشار خطاب الرفض في 9 تشرين  للوكالة 
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أّن مثل  إلى  ِقبَل موسى كاظم احلسيني بوضوح،  1923، واملوّقع من 
هذا األسلوب يؤّدي إلى تقليل املواطنني العرب ومساواتهم مع الغرباء 
األكثر  احللَّ  وأّن  احلكومة،  على  التأثير  يحاول  جسٍم  بخلق  الصهاينة 
تقرير  حق  وإعطاء  للسكان،  البريطانية  بااللتزامات  الوفاء  هو  عقالنية 
املصير مع حق التصويت جلميع املقيمني في فلسطني )من مسيحيني، 
ومسلمني، ويهود(.  كانت القيادة العربية تعتبر االحتالل البريطاني غير 
شرعي، ويقوم على أساس الدعم لوعد بلفور.55  في اعتقادي ومبنظور 
بعيد األمد، كان من املمكن مع رفض احملاوالت البريطانية خلق قيادات 
متعاونة مع العدو أْن ُتتخذ خطواٍت إيجابيّة استباقيّة من أجل احلصول 
الفلسطيني، وحتضيره  املجتمع  على متثيل دميقراطي جلميع قطاعات 

لصراع طويل األمد.

-1920 انتفاضة  لقمع  بوحشيّة  البريطانية  احلكومة  تصّرفت  لقد 
ُشكلت   ،1936 والعام   1929 العام  أخريني  انتفاضتني  وبعد   ،1922
أسباب  في  للنظر  بييل،  ويليسلي  روبرت  وليام  اللورد  برئاسة  جلنة 
في  بييل  جلنة  واستنتجت  قمعها.   وكيفية  الفلسطينية  االضطرابات 
وقعت   ،1936 وأحداث  العشرينيات  أحداث  أّن   ،1937 العام  متوز 
لتنفيذ  البريطاني  الرفض  من  أمل  بخيبة  أصيبوا  احمللينّي  الّسّكان  ألّن 
من  واملخاوف  بلفور،  وعد  على  احلكومة  وإصرار  االستقالل،  وعود 
حتويل بلدهم إلى دولة يهودية.56  وهذا أقرب إلى احلقيقة من األقاويل 
احلسيني  أمني  احلاج  مثل  أشخاصاً  بأن  مثالً  املعتادة  الصهيونية 

حّرضوا على الغضب الفلسطيني.57

عندما قام بلفور برحلته األولى واألخيرة لفلسطني في آذار العام 1925 
)من أجل املساعدة في افتتاح اجلامعة العبرية(، قوبل بأعالٍم سوداء على 
نوافَذ مغلقة وإضراب وفترة حداد ومظاهراٍت صاخبة، وقام باستقباله 
فقط من فقدوا مصداقيتهم وهم رئيس البلدية راغب النشاشيبي وثالثة 
احملتّجون  أجبر  ولقد  العرب.   شيوخ  من  وحفنة  البلدية  موظفي  من 
االنتداب  التي كانت حتت  إلى دمشق  بلفور سريعاً  نقل  السلطات على 
إلغاء  إلى  اضطره  ما  هناك،  مماثلة  مبظاهراٍت  ُووجه  ولكنّه  الفرنسي، 
العودة  ثم  ومن  بيروت،  مدينة  إلى  والتوّجه  بسرعة  القصيرة  زيارته 
سورية  في  ثورة  أيضا  هناك  كان   ،1925 العام  وفي  باريس.58   إلى 
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احلاج  قيادة  حتت  الفلسطينيون  العرب  وقام  الفرنسي.   احلكم  ضد 
“اللجنة املركزية ملساعدة املنكوبني  أمني احلسيني بإنشاء جلنة محلية 
في سوريا”، وقاموا بجمع األموال لدعم املقاومة السورية.  قوبل هذا 
االنتفاضة  خالل  عاماً   11 بعد  اجلميل  ورد  بالتقدير  التضامني  العمل 

الفلسطينية العام 1936. 59

هدأت االنتفاضة الشعبية التي وقعت العام 1920 تدريجيّاً.  وشهدت 
للحركة  وإضعافاً  كبيراً  تقّشفاً   1928-1923 األعوام  بني  ما  الفترة 
الوطنية الفلسطينية.  وقللت اللجنة التنفيذية للمؤمتر العربي الفلسطيني 
من مطالبها من البريطانيني وخّفضت توقعاتها.  وبدالً من التركيز على 
االستقالل، فقد أصبح التركيز على التمثيل.  وبدالً من رفض املهاجرين 
من  كالً  يضمُّ  الذي  النسبي  التمثيل  نظام  إلى  دعت  فقد  اجلدد،  اليهود 
الّسيّئ  الفلسطيني  الوضع  وكان  األصليني.   وغير  األصلينّي  األفراد 
جّداً واضحاً في املؤمتر العربي الفلسطيني السابع الذي ُعقد في مدينة 
القدس بني 20-27 حزيران العام 1928.  حضره 250 مندوباً من كل 
ومنهم  الوطنيون  منهم  متنافسة،  وأسر  عشائرّية  مصالح  االجّتاهات: 
وقد  يبيعونها.   كانوا  ومن  األراضي  استعمار  قاوموا  َمن  املتعاونون، 
املسلمني و12  )36 من  لتشمل 48 عضواً  التنفيذية  اللجنة  مّت توسيع 
من املسيحيني( من أجل إرضاء مختلف املناطق والطوائف واالجتاهات 
لتكوين قيادة مجّزأة وضعيفة.60  ولم تعد املطالب تشمل إنهاء االحتالل 
البريطاني، أو إلغاء وعد بلفور، ولكنها رّكزت بشكل كبير على املطالب 
منح  على  واالعتراض  الفلسطينيني،  توظيف  ذلك  في  مبا  “املعتدلة”، 
الصهيونية.61  وطالب مؤمتر  للشركات  امتيازات  البريطانية  احلكومة 
الضرائب  بتخفيض  القدس  مدينة  في   1923 العام  ُعقد  اقتصادي 
ذلك.62   شابه  وما  األشجار  بغرس  وطالب  للمزارعني،  الدعم  وتقدمي 
األسر  واصلت  حيث  ذاتيّاً،  مُيارس  أصبح  أّنه  حتّى  الضعف  واستمّر 
وأحياناً  املنافسة  بتكثيف  والنشاشيبي  احلسيني  مثل  الفلسطينية 
البريطانية من أجل إحباط محاوالت اآلخرين  السياسات  االقتراب من 
ضرب  فقد  الطبيعة،  من  وحتى  الكوارث  تراكمت  بالقيادة.   للمطالبة 
وجرح  مواطناً،   272 ضحيته  راح   1927 العام  قوي  زلزال  فلسطني 

833 شخصاً آخر.
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وبدا أّن عصر العرائض والشكاوى واملظاهرات واملقاطعة املقيّدة وصل 
التكتيكات  العام 1929 من  قبل  ُسّجلت  نهايته.  جناحات صغيرة  إلى 
املدنية في وجه تنفيذ املشروع الصهيوني.  ولكن كانت مكائد احلكومة 
البريطانية قادرة على إحباط جهود املقاومة، وتكثيف االنقسامات بني 
السكان احمللينّي.  أقنع اللوبي الصهيوني القوي حزب اليمينني احملافظني 
في لندن بأنه ال يوجد أي حلول ممكنة.63  تصاعدت مشاعر اإلحباط في 
في  احلال  هو  وكما  أخرى.   النتفاضة  مهيّأة  األرض  وكانت  فلسطني، 
انتفاضات أخرى قبل وبعد، فقد أشعل الفتيل من قبل الصهاينة أنفسهم 
التقومي  ألّن  التاريخ  هذا  الصهاينة  اختار  العام 1928.   أيلول  في 24 

اليهودي يعتبره تاريخ تدمير الهيكل الثاني املزعوم.

هبة البراق
اختارت احلركة الصهيونية إثارة اخلالف في جزء من احلرم الشريف 
الّذي يسّميه اليهود حائط املبكى، ويسّميه املسلمون حائط البراق )اعتقد 
بعض اليهود أنه جزء من املعبد القدمي، ويعتقد بعض املسلمني أّنه املكان 
القدس، ويبنّي  إلى مدينة  الليلية  النبي محمد من رحلته  فيه  الذي هبط 
املؤرخون أنه ليس له صلة باملعبد(.  يعتبر اجلدار واملساحة الصغيرة 
املتاخمة له جزءاً من الوقف اإلسالمي، ولكّن املسلمني سمحوا تقليدّياً 
التقليد.  وبتحريض من قبل  أو  بالعرف  الصلوات هناك  بتأدية  لليهود 
بإقامة  البريطانية  والسياسة  التقاليد  اليهود  انتهك  اليهودية،  الوكالة 
ومّرت  كنيس.   إنشاء  بداية  إلى  يشير  ما  املوقع،  في  وطاولة  حاجز 
اإلسالمي  الغضب  وتصاعد  احلاجز،  ذلك  إزالة  اليهود  ورفض  األيام 
العام  آب   15 البريطانيون في  وقّرر    .1928 العام  الثاني  في تشرين 
1929، أنه يجب على اليهود أْن يزيلوا أية هياكل دائمة عند حائط البراق 
)حائط املبكى(، وأضافوا أّن اجلدار يعود إلى دائرة األوقاف اإلسالمية، 
القيادة  ولكّن  التقاليد.   حسب  هناك  بالصالة  لليهود  ُيسمح  بينما 
صاخبة  مبظاهرة  خرجوا  ذلك  من  وبدالً  القرار،  هذا  رفضت  اليهودية 
)وبشكل مفاجئ( متوجهني إلى احلائط عبر األحياء اإلسالمية رافعني 
الصهيوني  الوطني  النشيد  وينشدون  اجلدار،  على  الصهيوني  العلم 
أبيب  تل  في  خرجت  أخرى  صهيونية  مظاهرة  هناك  وكان  )هاتكفا(.  
املبكى.   بامللكيّة والسيطرة على حائط  العام 1929، تطالب  آب  في 14 
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أداء  بعد  مظاهرة  في  املسلمني  بخروج  االستفزاز  ذلك  على  الرد  وجاء 
صالة اجلمعة 16 آب العام 1929، الذي صادف أيضاً بأْن يكون عيد 
مولد النبي محمد.  طالب املتظاهرون بتنفيذ القرار البريطاني واحترام 
الترتيبات التاريخية وشجبوا االستفزازات الصهيونية.  وكما يبدو أّنه 
البريطانيون تنفيذ قراراتهم.  خرجت مظاهرات بعد صالة  لم يستطع 
القدس،  مدينة  في   1929 العام  من  آب   23 في  ذلك  تلت  التي  اجلمعة 
حيث فتحت الشرطة النار على املتظاهرين الذين كان بعضهم يحملون 
املدن  الفلسطينيني من  البنادق.  وقام بعض  والسيوف وحتّى  العصي 
الصهيونية(  لصالح  الوضع  بلبلة  بهدف  عمالء  أيضاً  )ويقال  األخرى 
هناك  وأّن  املقدسة،  األماكن  على  اليهود  سيطرة  حول  شائعات  بنشر 

مجازر لناس عّزل.

أفكار  إّن  قال  والبعض  دينيّاً،  طابعاً  السياسي  الصراع  هذا  اّتخذ  هنا 
بدأت   1928 العام  مصر  في  تأّسست  التي  املسلمني  اإلخوان  جماعة 
بدأوا  الصهاينة  أّن  هي  واحلقيقة    .1929 العام  فلسطني  إلى  تتسّرب 
الدعم  من  املزيد  حشد  أجل  من  وسيلة  بأّنها  العتقادهم  الدينية  الفتنة 
الصهيوني  املؤمتر  على  هيمنت  احلائط  وقضية  لقضيتهم.   اليهودي 
النفس  أّن أب علم  العام.  واعتقد  ُعقد في زيورخ في ذلك  الذي  العاملي 
)سيغموند فرويد( وصل إلى لب املوضوع عندما شرح رفضه التوقيع 
على عريضة إلدانة أعمال الشغب التي قام بها العرب في فلسطني ولدعم 

املشروع الصهيوني، قائالً:

تريد.  فأنا غير قادر على التغلّب على نفوري  ما  أفعل  أن  أستطيع  “ال 
تبدو  ال  احلرجة،  اللحظة  هذه  وحتى  باسمي.   اجلمهور  كاهل  وإثقال 
لي تبرير ذلك.  َمن ُيريد التأثير على اجلماهير يجب أن يعطيهم شيئاً 
الصهيونية ال تسمح  أّن احلركة  الرصني  تقديري  مثيراً وحتريضيّاً.  
بذلك.  من املؤّكد أنني أتعاطف مع أهدافها وأشعر بالفخر بجامعتنا في 
القدس، وأنا مسرور حول ازدهار مستعمراتنا، ولكن من ناحية أخرى ال 
أعتقد أبداً أن تصبح فلسطني دولة يهودية، ولن يكون العاملان املسيحي 
واإلسالمي مستعّدين لوضع أماكنهما املقّدسة حتت الرعاية اليهودية.  
لليهود  أكثر عقالنية بالنسبة لي إنشاء وطن  أْن يكون  املمكن  كان من 
النظر  وجهة  مثل  أّن  أعلم  ولكنّي  أقل.   تاريخية  أعباء  ذات  أرض  على 
األثرياء.   املالي من  والدعم  لن تكسب حماس اجلماهير  العقالنية هذه 
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وأنا أعترف -مع األسف- بأّن التعّصب الذي ال مبرر له من قبل أبناء 
ميكنني  ال  لي،  وبالنسبة  العربية.   الثقة  عدم  صحوة  إلى  أّدى  شعبنا 
أن أبدَي أي تعاطف نهائياً مع نزعة خطأ تريد حتويل قطعة من جدار 
هيرودي إلى أثر وطني، وبالتالي اإلساءة ملشاعر املواطنني األصليني.  
هذه،  الناقدة  النظر  وجهة  مثل  مع  أنا  كنت  إذا  ما  بنفسك  أحكم  واآلن 

الشخص املناسب للتقدم كعزاء لشعب مخدوع من أمل غير مبّرر”.64

باسم  تعرف  العنيفة(  غير  أو  العنيفة  )سواء  االنتفاضة  هذه  أصبحت 
من  قتيالً   116 وراءها  خلّفت  االنتفاضة،  انتهت  وعندما  البراق.   هبّة 
للمحاكمة.65   شخص   1000 من  أكثر  وقّدم  اليهود،  من  و133  العرب 
الدعم  جذب  أجل  من  والتحريض  بالتشجيع  اليهود  الصهاينة  قام  لقد 
واملساعدة في تسليح املستعمرات وعسكرتها.66  وكذلك بعض الضباط 
يتصرفون  العرب  رؤية  أرادوا  الصهيونيّة  امليول  ذوي  البريطانيني 
بإذكاء  بريطانيّان  قام ضابطان  املثال،  بعنف.  ففي اخلليل على سبيل 
نيران الكراهية عن طريق نشر الشائعات التي أّدت إلى قيام عرب بشن 
آخرون بحماية جيرانهم  قام عرب  بينما  اليهود احملليني،  هجمات ضد 
من اليهود.67  أوضحت هبة البراق للفلسطينيني مدى التحيّز البريطاني 
لصالح املشروع الصهيوني، فمثالً مّت تخفيف حكم اإلعدام بحق شرطي 
يهودي قام بإعدام أسرة عربية ليصل إلى سبع سنوات فقط.  من ناحية 
أخرى، ُنّفذ حكم اإلعدام شنقاً في 27 حزيران العام 1930 بحق ثالثة 
صفد،  من  حجازي  فؤاد  وهم:  يهود  بقتل  اتهموا  قياديني  فلسطينيني 
وعطا الزير ومحمد جمجوم من اخلليل.  ومن املشاهد املؤّثرة التي بقيت 
وستبقى في ذاكرة كّل األجيال الاّلحقة أّن هؤالء الثالثة، وحني بدأ تنفيذ 
حكم اإلعدام تنافسوا على من سيتم إعدامه أوالً، وبعد اإلعدام استقبلت 
أمهاتهم أجسادهم بالزغاريد شهداء من أجل الوطن.68  بعد ذلك عقدت 
على  لالعتراض   1930 العام  آب   8 في  اجتماعاً  العليا  العربية  اللجنة 
قام  الذي  مزراحي  جوزيف  اليهودي  اإلرهابي  بحق  العقوبة  تخفيف 

بقتل ثالثة من الفلسطينيني، ودعت اللجنة فيما بعد إلى إضراب عام.69

بشكل  الفلسطيني  االقتصاد  وتأّثر  القمع،  رغم  املظاهرات  استمرت 
طولكرم  مدينة  في  املزدحم  السوق  ضّحى  املثال  سبيل  فعلى  كبير؛ 
)حتى  بعيدة  مناطق  من  زبائن  عليها  يترّدد  كان  التي  املربحة  بتجارته 
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جند واحلجاز( من أجل االنضمام إلى اإلضراب في 1930/8/26. 70  
هبّة البراق كانت حركة املقاومة الشعبية وتعبئة الشارع العربي تضم 
جميع شرائح املجتمع في النضال.  حتّى املرأة، على الّرغم أّن املجتمع 
املرأة فقط على  مقاومة  تقتصر  ولم  أبوي،  تقليدي  الفلسطيني مجتمع 
القضايا التي تهّم النساء )احلقوق، والتمييز، والزواج القسري، وتنظيم 
فقد  واالحتالل.   االستعمار  قضايا  على  أيضاً  ولكن  الخ(   ... األسرة، 
حاولت جماعات مثل رابطة السيدات العربية الضغط من أجل االستقالل 
وحق تقرير املصير.  وتأّسس االحتاد النسائي العربي الفلسطيني في 
مدينة القدس العام 1921.  وكان هناك العديد من اجلمعيات النسائية 
األخرى، مبا في ذلك جمعية زهر األقحوان التي تأّسست في مدينة يافا 

العام 1936، وجمعية تضامن املرأة التي تأّسست العام 1942.

ُعقد أّول مؤمتر للمرأة العربية الفلسطينية في 26 تشرين األول العام 
1929 في مدينة القدس، وضّم نحو 300 من النساء.  وكانت املطالب 
وقف  بلفور،  وعد  إلغاء  عاّمًة:  الفلسطيني  الشعب  مطالب  نفس  هي 
للجنة  عضواً   14 وانتخب  املصير.   تقرير  حق  الصهيوني،  االستعمار 
التنفيذية برئاسة ماتيل مغنم.71  قامت مغنم بعد ذلك بتأليف كتاٍب حول 
املرأة العربية واملشكلة الفلسطينية.72  وكانت النساء اللواتي شاركن في 
االجتماع من مختلف األطياف.  وخالل اجتماعهّن مع املفوض السامي 
البريطاني، قامت النساء احملّجبات “بخلع أحجبتهّن عن وجوههّن وقّدمَن 
طلباتهن بلغة قوية”.73  حيث كان املفوض السير تشانسلر منبهراً مبا 
أن  يجب  األشياء  بعض  وهناك  محدودة،  “سلطته  أن  ذكر  ولكنّه  رآه، 
حترزه  الذي  التقدم  عن  راض  أنا  ]ولكن[  االستعمار..  وزارة  تقّررها 
احلركة النسائية في فلسطني ... وسأبذل قصارى جهدي للمساعدة في 
املجاالت التعليمية للمرأة الفلسطينية حتى ميكنها الوصول إلى مكانها 
املناسب في املجتمع”.74  اُختِتم املؤمتر باخلروج في موكب يتكّون من 
120 سيارة جاب شوارع املدينة القدمية في القدس، وأرسل برقية إلى 

امللكة ماري، جاء فيها:

العربيات  واملسيحيات  املسلمات  النساء  من  مائتان  “التقت 
وقّررن  القدس،  مؤمتر  في  والعشرين  السادس  في  الفلسطينيات 
باإلجماع الطلب وبذل كل جهد ممكن لتحقيق إلغاء وعد بلفور وإقامة 
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حكومة وطنيّة دميقراطيّة ذات سلطة منبثقة عن البرملان متثّل جميع 
الطوائف الفلسطينية، مبا يتناسب مع أعدادهم.  ونحن نرجو املساعدة 

في مطالبنا العادلة”.75

لقد كانت اللجنة التنفيذية للمرأة العربية نشيطة لسنوات عديدة، وكانت 
تقوم بتطوير أشكال جديدة من املقاومة الفلسطينية مثل االحتجاجات 
الصامتة، ونشر الرسائل في الصحف األجنبية، وتقدمي الدعم املباشر 
لدعم  جماعات  أيضاً  هناك  وكان  االحتالل.   من  يعانون  الذين  ألولئك 
البريطانية،  احلكومة  إلى  الرسائل  مئات  بإرسال  قامت  األسرى 
النسائية  واملنظمات  العرب،  والزعماء  اإلعالم،  ووسائل  والصحف، 
األخرى.76  ولم تكن هذه الرسائل دون أي تأثير، فقد أسفرت رسائلهم 
حول السجناء السياسيني في السجون البريطانية إلى إصدار العفو عن 

ثالثة من السجناء.77

خريف  خالل  مسلحة  مقاومة  حركة  تشكيل  مّت  فقد  آخر،  جانب  ومن 
العام 1929 في منطقة اجلليل، كانت تدعى الكف األخضر بقيادة أحمد 
البريطاني  االحتالل  قوات  ضد  العسكرية  عملياتها  تدم  ولم  طافش.  
سوى فترة قصيرة قبل أن تتعّرض احلركة للسحق وقتل أعضائها أو 
أسرهم.  وظل النموذج الرئيسي للمقاومة هو املظاهرات واالحتجاجات 
والعصيان املدني وغيرها من أشكال املقاومة الشعبية.  وبالطبع، كانت 
أن  يعتقدون  كانوا  الذين  النخب  من  نفسها  املجموعة  تزال  ال  هناك 
أفضل طريقة هي أن تعمل داخل النظام، من أجل حمل كلٍّ من احلكومة 
يدعى  هذا  )وكان  شيئاً  إعطائهم  على  الصهيونية  واحلركة  البريطانية 
املقاومة  أشكال  من  املتزايد  الضغط  ولكن  البراغماتي”(.   “النهج  بـ 
الشعبية أجبر احلكومة البريطانية واحلركة الصهيونية على البحث عن 
حلول بديلة لتهدئة الغضب العربي اآلخذ بالصعود.  فعلى سبيل املثال، 
اجلامعة  )رئيس  ماغنوس  ليهودا  األخضر  الضوء  غوريون  بن  أعطى 
ماغنوس  قام  حل.   نحو  للسعي  القومية(  ثنائية  لدولة  ومؤيد  العبرية 
باستشارة العديد من القادة الفلسطينيني العرب، وخرج بفكرة تقاسم 
غوريون  بن  ولكن  لألقليّات.   احلماية  توفير  مع  احلكومة  في  التمثيل 
رفض تلك الفكرة، وأصّر على أّن الهدف هو أن ُتؤّسس دولة ذات أغلبية 
يكون  أن  وهو  عرض  بتقدمي  قام  املنتقدين،  تهدئة  أجل  ومن  يهودية.  
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هناك مجلس وزاري يتكّون من 9 أعضاء يحكمون فلسطني، وهم ثالثة 
يهود  وثالثة  والنقل/االتصاالت(  واملالية  العدل  )لوزارة  بريطانيني 
والصحة  )للتعليم  العرب  من  وثالثة  والهجرة(،  والعمالة  )التوطني 
قبل  للصهيونية- ُرفض من  أّن هذا احلل -رغم حتيّزه  إال  والتجارة(، 

قيادة  ماباي الصهيونية.78

وبشكل منفصل سافر بعض الفلسطينينّي إلى بريطانيا قبل شهرين من 
إصدار جلنة التحقيق حتت قيادة السير والتر شو تقريرها.  وضغطوا 
حد  إلى  يصلوا  لم  ولكنهم  العربية،  باحلقوق  لالعتراف  السلطات  على 
الدعوة بإنهاء االنتداب أو إلغاء وعد بلفور.  وكان الرد على ذلك سلبيّاً، 
حيث أصّرت احلكومة على “التزامات” للوكالة اليهودّية دون النظر إلى 
حقوق السكان األصليني.  وتوّصلت جلنة شو إلى قرار حول األحداث 
التغييرات  رفض  في  احلق  له  كان  املفتي  بأّن   1929 العام  وقعت  التي 
العناصر  وأّن  العنف.   على  يحّرض  لم  وأّنه  البراق/املبكى،  حائط  في 
والظروف  البراق  حائط  أمام  اليهودية  التظاهرة  والسيّما  األخرى 
قد  العربية،  للحقوق  الظاهر  التهديد  ذلك  في  مبا  السائدة،  السياسية 
شّجعت أعمال املقاومة مبا في ذلك األعمال العنيفة.  وأشار التقرير أيضاً 
وادي  من  القرويني  من  طرد 15،500  مثل  نشأت  “املشاكل” التي  إلى 
احلوارث بعد نقل ملكية 30 ألف دومن.79  بعد ذلك تنفيذ إحدى توصيات 
جلنة شو عندما قامت احلكومة البريطانية بإجراء دراسة واسعة حول 
السير  العاملي  اخلبير  وقام  فلسطني.   األراضي واستخدامها في  ملكية 
جون هوب سمبسون بجولة في فلسطني في متوز وآب من العام 1930، 
وقّدم تقريراً أظهر فيه أّن الصهاينة ميلكون بالفعل 6،544،000 دومن 
األراضي،  هذه  من   ٪14 نسبته  ما  أو  للزراعة،  الصاحلة  األراضي  من 
وال يكاد اجلزء املتبقي من األرض يكفي لسد حاجات السكان احملليني.  

وبالتالي، استنتج أّن الزيادة في الهجرة اليهودية غير محبّذة عمليّاً.80

قام رئيس الوزراء البريطاني رامزي ماكدونالد بالتّخفيف من مخاوف 
شو،  جلنة  تقرير  صدور  من  فقط  أيام  بعد  وذلك  الصهيونية،  احلركة 
وذلك في رسالة إلى وايزمان أشار فيها إلى أّنه لن يكون هناك أي تغيير 
البريطاني،  االنتداب  ظل  في  لليهود  عليها  املنصوص  االلتزامات  في 
بالرسالة  للعرب  معروفة  رسالته  وأصبحت  بلفور.   وعد  ذلك  في  مبا 
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تقرير  وهو  األبيض”  “الكتاب  إللغاء  ومحاولة  رداً  )كانت  السوداء 
اإلدارية  السلطات  بتوجيه جميع  االنتداب  جلنة شو(.  وقامت حكومة 
للمساعدة في “إعادة بناء” سلطة ومصالح اليهود، وسمحت السلطات 
املستوطنات  عن  علناً  “والدفاع”  السالح  بحمل  اليهودية  للميليشيات 
من  املزيد  انضمام  ومّت  بالهاغاناة،  االعتراف  مّت  حيث  االستعمارية، 
األمل  ما تالشى  البريطانية.  وبهذا سرعان  الشرطة  قوات  اليهود في 

الضئيل للفلسطينيني بإمكانية العدالة.81

الثاني  تشرين   6-5 بني  يافا  مدينة  في  العربي  القروي  املؤمتر  عقد 
القادر  عبد  رئيسه  من  موّقعة  رسالة  املؤمتر  وأرسل   ،1929 العام 
“العشر” و“ويركو”، واالستعاضة عنها  شبل تطالب بإلغاء الضرائب 
االئتمان  احتاد  بتأسيس  وتطالب  بسيطة،  جمركيّة  ضرائب  بفرض 
الزراعي، وغيرها من التدابير التي ميكن أن تخّفف من اإلفالس املتزايد 
وطني  صندوق  إنشاء  مت   ،1931 العام  بداية  وفي  للمزارعني.82  
)صندوق األمة( يعتمد في معظمه على مساعدات الفلسطينيني والعرب 
املزارعني  مساعدة  بهدف  وذلك  وخارجها،  فلسطني  داخل  اآلخرين 
املهّددين بفقدان أراضيهم.  وكانت السلطات البريطانية قد أغلقت البنك 
الذي يقدم قروضاً للمزارعني في بداية شهر آذار 1920 بعد سيطرتها 
على فلسطني، ورفضت أّية طلبات تدعو لفتح البنك مرة أخرى.  وعقد 
اجتماع وطني في مدينة نابلس في 18 أيلول العام 1931 أعلن تأييده 
ملشروع الصندوق رسميّاً، واعتبر يوم 16 حزيران العام 1932 يوماً 
وطنيّاً جلمع التبرعات إلنقاذ األراضي املهددة.  ومع ذلك، فقد كان هذا 
 8 مدة  عمل  حيث  جّداً،  قليالً  تأثيره  وكان  للغاية،  محدوداً  الصندوق 
يكن  لم  بيت حنون، ولكن  األراضي في منطقتي  وأنقذ بعض  سنوات، 
البريطانية  الصهيونية  املؤامرة  حلجم  مطابقاً  الصغير  اجلهد  هذا  مثل 

الهادفة لتجريد املزارعني من أراضيهم.83

انحسار الهّبة واالنهيار االقتصادي
مبستوى  ليست  واملظاهرات  واالحتجاجات  الصغيرة  املشاريع  كانت 
والتي  الصهيوني،  البريطاني  التحالف  ُيحيكها  التي  الكارثة  مواجهة 
العاملي.   االقتصادي  الركود  من  فترة  في  بقوة  فلسطني  تضرب  كانت 
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فقد منت احلركة الصهيونية كسلطة قوية وعدوانية، وبدأت تطلب املزيد 
املفوض  تبديل  مت   ،1931 العام  الثّاني  تشرين  في  البريطانيني.   من 
السامي بضغط من وايزمان، وفي ظل املشاكل االقتصادية التي عّمت 
بريطانيا والعالم.  أصيبت القيادة الفلسطينية احملليّة بخيبة أمل كبيرة 
إزاء نتائج استخدام املقاومة الشعبية فقط.  وتنامى الغضب والنداءات 
العام  متوز  في  عقد  اجتماع  في  مندوبون  ودعا  مسلّحة،  بثورة  للقيام 
1931 في نابلس إلى بدء املقاومة املسلحة ضد البريطانيني والصهاينة 
على حد سواء.  وقاموا بتشكيل جلنة لشراء األسلحة، ولكن هذه اللجنة 
تظهر  أكثر  بوادر  بدأت  الاّلحقة  القليلة  السنوات  وفي  شيئاً.   تفعل  لم 
بدأ  البحتة  الشعبية  املقاومة  من  أنه بعد 50 عاماً  االجّتاه، ذلك  في هذا 
التفكير في منوذج مختلط للمقاومة، لكن احلاج أمني احلسيني وأنصاره 
دَعْوا إلى استعمال الدبلوماسية ودَعْوا لعقد املؤمتر اإلسالمي العام بني 
7-17 كانون األول العام 1931، حيث حضره 145 من علماء املسلمني 
وزعماء من 22 بلداً.  وكان من األفكار التي تبلورت في املؤمتر تشكيل 
العبرية(  اجلامعة  تأسيس  مّت  )كما  القدس  مدينة  في  إسالمية  جامعة 
وتأسيس شركة زراعية ملساعدة الفلسطينيني الذين يعانون من الركود 
ألّية  جتسيد  هناك  يكن  لم  أراضيهم.   في  إبقائهم  أجل  من  االقتصاد 
للوضع  كبير، وتعزيزاً  إلى حدٍّ  املؤمتر رمزّياً  فقد كان  خطوات عملية، 
هامش  على  ولكن  األخرى.84   والقيادات  احلسيني  ألمني  الشخصي 
املثقفني من  الهادي، مت حشد خمسني من  املؤمتر في منزل عوني عبد 
االستقالل.  ومتّخض عن  السابقة وأنصار  العربية  الفتاة  قادة منظمة 
هذا االجتماع الذي عقد في 13 كانون األول العام 1931، تشكيل امليثاق 
القومي العربي.  وقد أّكدت وثيقة امليثاق الوضع اإلقليمي العربي للنضال 
من أجل فلسطني كنضاٍل مشترٍك ضد االمبريالية، وتطّور التجّمع الحقاً 
القوميني  انقسام  أصبح  وقد  هذا    .1933 العام  االستقالل  حزب  إلى 
حتى  الفلسطيني  النضال  في  واضحة  ِسَمة  اإلسالميني  عن  العرب 
التدّخل  العرب كما هو احلال اآلن هو  القوميني  اليوم.  وكانت مشاكل 
من اخلارج والتنافس بني القادة العرب )فعلى سبيل املثال، التنافس بني 
عائلة آل سعود واألسرة الهاشمية(.  ولكن كانت القوة تكمن في املطالب 
املبدئية التي لم يكن يرغب في اعتمادها احلاج أمني احلسيني وغيره من 

الذين ارتبطوا مع السلطات البريطانية في ذلك الوقت.85
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ولد قائد القوميني العرب عوني عبد الهادي العام 1889 في نابلس، وتلّقى 
تعليمه في بيروت واسطنبول وجامعة السوربون في باريس.  وساعد في 
العام 1913، وكان  العربي األول في باريس في  القومي  املؤمتر  تنظيم 
في  للسالم  فرساي  مؤمتر  في  األول  فيصل  للملك  اخلاص  السكرتير 
العام 1919.  كما كان عبد الهادي عضواً وأمني عام اللجنة العربية العليا 
التي تشّكلت في نيسان العام 1936، واملسؤولة بشكل جزئي عن ثورة 
الهادي بتأسيس حزب االستقالل كحزب  العام 1936-39.  وقام عبد 
النتخاب  العربية  التنفيذية  اللجنة  في  تغييرات  بإجراء  وطالب  سياسي، 
واالستقالل.86   العربية  الوحدة  يؤّيدون  وجدد  شباب  وزعماء  أعضاء 
العام  آذار  العام 1933 و26  اجتماعات احلزب في 24  شباط  وحضر 
1933 أكثر من 500 ناشط، وقد مّت وضع خطط وأفكار من أجل إنهاء أي 

تعاون واستخدام الالعنف من أجل حتقيق أهداف االستقالل.

وبعد وصول النازيني إلى السلطة في أملانيا في آذار العام 1933، بدأت 
نداءات من النظام النازي اجلديد ومن احلركة الصهيونية لترحيل يهود 
املهاجرين  بلغ عدد  العام 1929،  في  أوروبا وتوطينهم في فلسطني.  
بلغ   1933 العام  وبحلول  مهاجر،   5000 حوالي  فلسطني  إلى  اليهود 
حاشدة  مظاهرات  في  الفلسطينيون  عبّر  مهاجر.87   ألف   30 من  أكثر 
عن مشاعرهم ضد إقحامهم مبشاكل أوروبا.  وخرجت مظاهرة نسائية 
 ،1933 العام  نيسان   15 يوم  الصهيوني  للبرنامج  حدٍّ  بوضع  تطالب 
وألقيت خطابات حماسيّة من قبل نساء عربيات أمثال طرب عبد الهادي 
)التي كانت أيضاً ناشطة في حركة ضد احلجاب(.  وخرجت مظاهرة 
حاشدة في 13 أيلول العام 1933 في مدينة القدس، كان يقودها قادة 
االحتالل  قوات  من  اإلذن  طلب  دون  فلسطينيّون  ومدنيّون  دينيّون 

البريطاني، وامتّدت املظاهرات إلى مدٍن أخرى.88

وكان موسى كاظم احلسيني البالغ من العمر 80 عاماً على رأس مسيرة 
تشرين   13 في  القدس  مدينة  احتجاج حاشدة “غير مرّخص لها” في 
األول العام 1933. 89  وقامت القوات البريطانية بفتح النار على سبعة 
آالف من املتظاهرين، ما أسفر عن مقتل 12، وإصابة 78 فلسطينياً )كما 
قتل شرطي واحد(.  بعد ذلك بأسبوعني، وفي 27 تشرين األول العام 
املتظاهرين مصرعهم، وأصيب 204 بجروح في  لقي 24 من   ،1933
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املتظاهرين موسى كاظم  يافا، وكان من بني  تظاهرة سلمية في مدينة 
احلسيني )80 عاماً( الذي عومل بخشونة وبقسوة، ما زاد من غضب 
الّسكان، وفي وقت الحق، التقى هو واللجنة العربية العليا مع املفّوض 
السامي البريطاني السير آرثر ووتشوب، وقام العجوز بشرح كيف أّنه 

يجب على القوات املتحضرة أال تطلق النار على املدنيني العزل.90

ونتيجة إلشاعات أو أقوال حول تأجير أراٍض عربيّة في وادي األردن 
ملدة 99 سنة، وبيع أراضي قرب بحيرة اجلولة العام 1933، فقد قّدمت 
اعتراضات واحتجاجات من ِقبَل أعضاء حزب االستقالل إلى امللك عبد 
ضد  واالحتجاجات  املظاهرات  واستمّرت  أيضاً،  الّسورّيني  وإلى  الله، 

البريطانينّي أيضاً.91

العام  بلدية  انتخابات  بإجراء  السامي  املفّوض  من  مفاجئ  قرار  جاء 
1934، ويرجع السبب في ذلك على األرجح إلى أمله في أّن االنقسامات 
املجالس  شكل  تغيّر  قد  اليهود  أعداد  في  والزيادة  العربية،  القيادة  في 
البلدية في السبل التي تخدم مصاحله، وعلى الرغم من ذلك فازت القوى 
الوطنية في االنتخابات )التاريخ أعاد نفسه العام 1976(، وفي بعض 
املعارضة  من  البلديات  رؤساء  بتعيني  السامي  املفّوض  قام  البلدات، 
على الرغم من أن غالبيّة املنتخبني من الوطنيني.92  وفي 12 أيار العام 
محاولة  في  فلسطني  في  الضريبي  الوضع  حول  مؤمتر  عقد   ،1934
حلمل احلكومة على خفض الضرائب، وشملت ضرائب العشور )العشر 
10٪ من الدخل الصافي للمزارعني(، وضريبة الويركو )وهي ضريبة 
وحاالت  االستثنائية  احلاالت  في  احلكومة  تستخدمها  خاصة  إضافية 
الطوارئ(، وباإلضافة إلى احلالة االقتصادية الصعبة الناجمة عن زيادة 
الهجرة اليهودية تدهور االقتصاد العاملي، ما أّدى إلى إفالس العديد من 
أراضيهم  لبيع مساحات من  املزارعني  الفلسطينيني، واضطّر كثير من 

للحركة الصهيونية.93

القائمة  جتاهلت احلكومة الوضع املضطرب، واستمّرت في سياساتها 
الوكالة  ودعم  األراضي  ملكية  ونقل  اليهودية  الهجرة  تشجيع  على 
آٍن  في  البساط  وسحب  إسرائيليّة،  دولة  إلنشاء  الصهيونية/يشوف 
واحٍد من حتت املزارع الفلسطيني.  هذا، وفي صحيفة الدفاع يوم 15 
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كانون الثاني العام 1935، كتب سامي السراج: “دعونا يا عرب نعصي 
القوانني  ملخالفة  ودعونا  الكتاب  أيها  تعالَْوا  واحدة.   ملرة  ولو  القوانني 
العربي  أّيها  يا   ... بنا.   سيفعله  وما  القانوني  النظام  بشأن  القلق  دون 
ليس هناك ما يجبرك على شراء املنتجات من األجانب، وبالتأكيد ليست 
من منتجات أعدائكم”.94  وفي 25 كانون الثاني من العام 1935، عقد 
وأصدر  احلسيني،  أمني  قيادة  حتت  املسلمني  والعلماء  القضاة  مؤمتر 
قراراً يحظر بيع األرض، والذين يخالفون ذلك يعتبرون منبوذين وحتى 

ال يسمح دفنهم في مقابر املسلمني.95

اقترح املفوض السامي مفهوم تشكيل املجلس التشريعي العام 1935، 
بحيث يتكّون من 25 عضواً: خمسة من املسؤولني احلكوميني، ثمانية 
من املسلمني، سبعة من اليهود، ثالثة من املسيحيني، واثنني من أصحاب 
املصالح التّجارية.  قبلت اللجنة العربية العليا هذا املقترح بعد املداوالت، 
ولكن احلركة الصهيونية رفضت ذلك.  وتراجعت احلكومة البريطانية 
عن هذا املخّطط بعد مداوالت في مجلس العموم )حيث كان للصهاينة 
/قوة ضاغطة(.96  مّهد هذا الفشل ملزيد من التوتر.  وبحلول  صوٌت قويٌّ
العام 1936، كان املشهد السياسي في فلسطني جاهزاً لثورة.  وكان في 

الّساحة الفلسطينيّة بعض األحزاب السياسية، وهي:97

 ،1931 العام  اإلسالمي  املؤمتر  هامش  على  ظهر  االستقالل:  حزب 
وهو احلزب القومي العربي الرافض لالستعمار واحلركة الصهيونية.  
ازعيتر  وأكرم  اخلضراء  وصبحي  الهادي  عبد  عوني  قادته  أبرز  كان 

والدكتور سليم سالمة وفهمي العبوشي.

العام، ولكنّه جتنّب  القومي  التوّجه  إلى  الدفاع: دعا هذا احلزب  حزب 
الدعوة إلى الوحدة العربية، حيث كان زعماؤه يؤمنون أكثر باملفاوضات 
كان  كما  والصهاينة.   البريطانيني  القادة  مع  تسوية  حل  إلى  للتوّصل 
احلزب  هذا  ضّم  الله.   عبد  امللك  األردني  العاهل  مع  وثيقة  عالقات  له 
بعض الشخصيات املهّمة مثل: راغب النشاشيبي، وفخري النشاشيبي، 

والشيخ أسعد الشقيري، وسليمان طوقان، وعادل الشوا، .. وغيرهم.

احلزب العربي: تأّسس هذا احلزب العام 1935 على يد جمال احلسيني 
من أجل الدعوة إلى استقالل فلسطني والوحدة العربية.  وكان باألساس 
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خليفة حلزب االستقالل، وأصبح هذا احلزب أكثر شعبية، وحظي بدعٍم 
كبير لوجود قادة يحظون باحترام كبير مثل الشيخ حسن أبو السعود، 
وفريد العنبتاوي، والشيخ محمد اخلطيب، ويوسف صهيون، وضاهر 

فرحان، وعبد الله سمارة، وكامل الدجاني، ويوسف العلمي، وآخرين.

مؤمتر الشباب: أنشئ هذا احلزب أصالً كحركة شبابية في مدينة يافا 
العام 1932، ولكنّه حتّول في وقت الحق إلى حزب سياسي ميثّل جميع 
األعمار.  وضع وسيلة مقاومة مدنيّة عمليّة مبا في ذلك إنشاء صندوق 
للمساعدة في التنميّة وتوظيف مجموعة من احلراس على طول السواحل 
ملنع تسلل املهاجرين الصهاينة داخل فلسطني، وتطوير حركة الكشافة 
في فلسطني.  )حضر مؤمتره العام الثاني في أيار العام 1935، 1000 

مندوب(.  وكان أبرز قادته يعقوب الغصني.

مبادئ  وتبنّى   ،1935 العام  حزيران   18 في  تأّسس  اإلصالح:  حزب 
هذا  إدارة  تولّى  العربي.   للحزب  خليفة  كان  كثيرة  نواح  وفي  مماثلة 
اخلالدي  فخري  حسني  الدكتور  وهم:  متساوين  أمناء  ثالثة  احلزب 
)الذي انتخب رئيساً لبلدية القدس في انتخابات العام 1934(، ومحمود 

أبو خضرة، وشبلي اجلمال.

األول  تشرين   4 في  نابلس  مدينة  في  تأّسس  الوطنية:  الكتل  حزب 
العام 1935، وكان موقفه بني حزب الدفاع واحلزب العربي، ودعا إلى 

الوحدة بني مختلف األحزاب.

الشيوعي  احلزب  جذور  تعود  الفلسطيني:  الشيوعي  احلزب 
الفلسطيني إلى العام 1919 في شراكة مع الشيوعيني اليهود )والذين 
احلركة  عن  ابتعد   ،1923 العام  في  بالصهيونية(.   يؤمنون  كانوا 

الصهيونية واجّته أكثر نحو جدول الشيوعية احلقيقية )املاركسية(.

ينّظمون  العرب  العمال  بدأ   ،1923 العام  منذ  العرب:  العمال  جمعية 
أنفسهم كنقابات في إطار نادي عمال سكة احلديد العرب، ولكن جوبهت 
محاوالتهم بشراسة من قبل الهستدروت والسلطات البريطانية، حيث 
سمحت احلكومة للعمال اليهود بالتنظيم، ولم تسمح بذلك للعمال العرب، 
بعد ذلك قّدموا طلباً من أجل إنشاء جمعية العمال العرب، وبعد املراوغة 
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مت قبول طلبهم في 21 آذار العام 1925، وهو اليوم الذي أصبح يعرف 
فيما بعد باليوم الوطني للعمال العرب.  من اجلدير بالذكر أّن من أبرز 
بخطوات  قام  الذي  متري،  ميشال  كان  الفترة  تلك  في  العماليني  القادة 
عّدة متحّدياً هيمنة الهستدروت، ولكن مت اغتياله في كانون األول العام 

1936 ملشاركته في أعمال املقاومة الشعبية ضد الهيمنة الصهيونية.

أرسلت  حيث  العليا،  العربية  اللجنة  في  مُمثّلة  األحزاب  هذه  كانت  لقد 
حكومة  في  مُتثّل  بأن  فيها  تطالب  البريطانية  السلطات  إلى  رسالة 
املادة 2 من إعالن االنتداب.   مليثاق عصبة األمم، وإلى  دميقراطية وفقاً 
احلكومة  رفض  مكّرراً   1936 العام  الثاني  كانون   12 في  الرد  وجاء 
القضية  تاريخ  من  احلقبة  هذه  كانت  لقد  املطالب.98   لهذه  البريطانية 
الذاتي  االكتفاء  لتطوير  الرامية  احملاوالت  بفشل  مقترنة  الفلسطينيّة 
عدم  إلى  الفشل  هذا  ويرجع   ،34-31 من  األعوام  بني  االقتصادي 
وجود رأس املال )مقارنة مع رأس املال الضخم املتاح للصهاينة(، وميل 
للصهاينة  االقتصادية  واملصالح  االمتيازات  ملنح  البريطانية  احلكومة 
املعرفة  وعدم  األصليني،  املواطنني  حساب  على  األجانب  من  وغيرهم 
املشترك.   العمل  ثقافة  وجود  وعدم  احلديثة،  االقتصادية  باملشاريع 
وأّدى اإلحباط الذي أصاب الفلسطينينّي من جهة، والضغط الصهيوني 
 15 من  أكثر  وبعد  أخرى،  جهة  من  األصليني  السكان  على  البريطاني 
عاماً من االحتالل البريطاني، إلى قيام أول ثورة تشمل املقاومة املسلحة 

واملقاومة الشعبية.





حافظ عبد الهادي )1872 - 1916( ، باسيا
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عيسى داوود العيسى ،مؤسس مع ابن عمه جريدة فلسطني األسبوعية  في 
مدينة يافا 1911 . باسيا
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روحي اخلالدي  الباحث في وقت مبكر عن الصهيونية واملسؤول الفلسطيني 
في احلكومة العثمانية .باسيا
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موسى كاظم احلسيني. باسيا .
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عبد القادر احلسيني )1907 -1948( باسيا
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مظاهرة 1920/3/8. مجموعة ماتسون
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بيوت حداد  مبناسبة زيارة اللورد بيلفور الى فلسطني. مجموعة ماتسون
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فلسطني 1925/3/25
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عارف  العارف بني بدو النقب .مجموعة ماتيسون
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إجتماع في روضة املعارف لوجهاء فلسطني  وقيادات املقاومة الشعبية في 
عهد  اإلنتداب البريطاني 1929)ماتسون(
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أول وفد ميثل  املرأة الفلسطيني أثناء اجتماعه مع املندوب السامي البريطاني
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أبو غوش 1936
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احلاج أمني احلسيني ومساعديه بعد إجتماع مع جلنة 1937
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فيصل احلسيني
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متظاهرون فلسطينيون يحملون صور أألسرى )2005(.أنا بالتيزر
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عودة العائالت الفلسطينية الى قراهم 2007 التي دمرها االحتالل االسرائيلي خالل النكبة 
وزرعت الكثير من األشجار ، زيخروت )املجموعة االسرائيلية ،تتذكر النكبة(
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اقتالع أشجار مزارع في صفا )2005(
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في  قريته  الى  االسرائيلية  اجليبات  دخول  ملنع  بنفسه  حاجز  يبني  فلسطيني  فتى 
تلك الليلة. 2004
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القرويون بالقرب من بلعني مبساعدة املتضامنني الدوليني يحاولون كسر جزء من 
اجلدار املقام على أراضيهم .2005
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وفيه   1987 إلنتفاضة  املوحدة  الوطنية  القيادة  من  الصادر  الثاني  البيان 
اقتراحات محددة ألنواع من املقاومة الشعبية.





الفصل السابع
الثورة الفلسطينية الكبرى 1939-1936

“أولئك الذين يجعلون الثورة السلمية مستحيلة، يجعلون الثورة العنيفة ال مفر منها”.

 )الرئيس األمريكي جون فيتزجيرالد كينيدي قبل اغتياله(

مسببات الثورة
رأينا في الفصل السابق كيف أّن السلطات البريطانية ساهمت في تقوية 
األصلي  الشعب  حساب  على  و1936   1919 العامني  بني  الصهيونية 
الذي قاوم محّققاً جناحاٍت محدودة ولكنها ملحوظة.  مع ذلك، تسارع 
العشرين.   القرن  من  الثالثينيات  منتصف  في  فلسطني  في  التحّول 
وسيطرت احلركة الصهيونية على ما يقرب من مليون دومن من أفضل 
األراضي الفلسطينيّة ومّتت هذه السيطرة -في الغالب- من خالل نقل 
أصحابها  من  شرائها  طريق  عن  أو  البريطانية،  السلطات  من  مباشر 
غير  بريطانية  لقوانني  وفقاً  كبيرٍة  مبالَغ  على  حصلوا  الذين  الغائبني 
عادلة كما ُذكر في الفصل السابق.  وهذه السياسة البريطانية أّدت إلى 
تشجيع الهجرة االستعمارية وزيادة النسبة املئوية لليهود في فلسطني 
الطبقات  ألقت  االقتصادية،  حالتهم  تدهور  بعد  أضعاف.   ثالثة  إلى 
اليهود  واملستوطنني  الفلسطينية  النخبة  على  اللوم  والفقيرة  املتوسطة 

واللوردات البريطانيني.

أصبح  إذ  أوضحت،  كما  للثورة،  مجتمعة  الظروف  جاءت  وهكذا 
بسبب  وُمعدمني  مأوى  بال  الفلسطينيني  الفالحني  من  اآلالف  عشرات 
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من  للنازحني  العمل  متنع  الصهاينة  سياسة  وكانت  السياسات.   هذه 
الفالحني، وهكذا اندمجت سياسة “العمالة اليهودية فقط” في املؤّسسات 
البريطانية  السياسة  مع  الصهيونية  عليها  استولت  التي  والشركات 
الرأسماليني  إلى  أساسي  بشكل  الصناعية  االمتيازات  جميع  بإعطاء 
الصهاينة اليهود، ونقل أكثر من 90٪ من القاعدة الصناعية في فلسطني 
)رأس املال والعمالة( إلى أيدي اليهود والصهيونية بحلول العام 1937.  
وهذا أّدى إلى تباين أو فارق كبير في توافر فرص العمل، وأصبح واضحاً 
في هيكل األجور.1  وزاد الوضع اّضطراباً تدهور الوضع االقتصادي 
في جميع أنحاء العالم في أوائل الثالثينيات من القرن العشرين، وظهور 

عالمات واضحة على النوايا الصهيونية للسيطرة على البالد بالقوة.

ملطالبهم  البريطانيني  استجابة  لعدم  باإلحباط  الفلسطينيون  أصيب 
العادلة.  وكان املجتمع الفلسطيني قليل اخلبرة في الطرق الغربية، وغير 
االستيطان  حركة  تشنّها  كانت  التي  احلمالت  مع  التعامل  على  قادر 
تنظيمات  شملت  احمللية  السياسية  الساحة  ولكن  املنظمة.   اليهودية 
فلسطينية مهّمة كما ذكرنا وإعالماً نابضاً باحلياة، وتصعيد املواجهات 
بالقّوة،  احتواؤه  العامني 1934 و1935 مت  البريطانية في  القوات  مع 
ولكن كان الغضب يغلي ويتفاقم.  وبذلك كانت الظروف مهيّأة لنشوب 
انتفاضة على الرغم من عدم وضوح كيف ميكن أن تبدأ ومن يقودها.  
في 16 تشرين األول 1935 سقط برميل مكتوب عليه “اسمنت” عندما 
كان العمال العرب يقومون بتفريغ حمولة سفينة في ميناء يافا، األمر 
زاد  وذخيرة.   يدوية  وقنابل  أسلحة  وجود  عن  الكشف  إلى  أّدى  الذي 
الكشف عن الشحنات السرّية للميليشيات اإلرهابية الصهيونية السرية 
من الغضب الفلسطيني، وأوضح ذلك للجميع حجم املؤامرة الصهيونية.  
هذا ولم تعر السلطة البريطانية أي اهتمام جّديٍّ جتاه تهريب األسلحة 

غير القانونية، وبدالً من ذلك استمّرت بريطانيا بسياساتها املدمرة.2

بني  كاملة  انتفاضة  إلى  أّدت  التي  األحداث  من  سلسلة  في  تسبّب  ما 
العامني 1936-1939 هو موضع جدل.  إذ أّن البعض يرجع ذلك إلى 
هذا احلدث الَعَرضي في ميناء يافا، في حني أّن آخرين يرجعون ذلك إلى 
قمع مظاهرة حدثت في 2 تشرين الثاني سنة 1935 في الذكرى السنوية 
لوعد بلفور.3  ونّوه آخرون إلى أّن االستيالء على األرض التابعة ملدرسة 
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طولكرم الزراعية الستخدام اليهود كان حدثاً محورياً.  ينّوه أكرم زعيتر 
)رئيس التحرير السابق لـ جريدة مرآة الشرق في القدس، وفيما بعد كان 
أحد مؤسسي حزب االستقالل( أّن 17 من تشرين الثاني العام 1935 
املفوض  عودة  تلت  التي  املظاهرات  قمع  مّت  ألنه  الرئيسي،  السبب  كان 
امللكي من زيارة إلى انكلترا حامالً معه املزيد من الدعم للصهاينة.4  ومما 
يجدر ذكره أّن زعيتر ترك مهنة التدريس في مدينة عكا وعمره عشرون 
القبض عليه وحبسه  إلقاء  عاماً، ليصبح محّرراً وناشطاً سياسيّاً، ومت 
نابلس، حيث  إلى مدينة  ترحيله في وقت الحق  ثم  مّدة  ثالثة شهور، 

كثّف عمله ضد االحتالل البريطاني.5

مدنيّاً  موّظفاً  يعمل  كان  الذي  أنطونيوس  جورج  املؤرخ  ووصف  هذا 
بريطانيّاً واستقال العام 1930 احتجاجاً على السياسات البريطانية في 

فلسطني،6 وصف الثورة في كتابه املبدع الصحوة العربية:

حدٍّ أكبر من أي وقت مضى، ثورة القرويني،  إلى  هي،  اليوم  “الثورة 
للتقسيم، وبوجه أخص  املقترح  املخّطط  املباشر وراءها هو  والسبب 
من  كبيٍر  عدٍد  نزوح  إلى  املطاف  نهاية  في  يرمي  الذي  اجلانب  ذلك 
الفالحني العرب من أجل إفساح املجال للمهاجرين اليهود للقدوم إلى 
الدولة اليهودية املقترحة.  إّن األرواح احملّركة للثورة ليست من القادة 
العاملة  الطبقات  املنفى، ولكنها من  اآلن في  الوطنينّي، فمعظم هؤالء 
السبيل  أّنه  يعتقدون  ما  في  بحياتهم  يخاطرون  الذين  والزراعية 
الوحيد الذي تبّقى لهم حلماية منازلهم وقراهم.  من الوهم أْن نعتبرها 
السياسي  التحريض  أّن  إذ  أجانب.   أو  عرب  سواء  محرضني  عمل 
ميكن أن يفعل الكثير من أجل تأجيج نيران السخط، ولكنه ال يستطيع 
أن يبقى ثورة نشطة شهراً بعد شهر في ظروف عنف ومعاناة.  بعيداً 
عن كونها ُمدّبرة من قبل قادة، فإنه من الواضح أن الثورة هي حتدٍّ 

لسلطتهم والئحة اتهام ألساليبهم”.7

دعت القيادة احمللية في مدينة نابلس في الثالث عشر من تشرين الثاني 
1935 إلى اإلضراب في جميع أنحاء البالد، حتّى عندما صّوت معظم 
قيادات الفصائل السياسية ضد اإلضراب.  وفي 9 كانون األول 1935 
عقدت اجتماعات للتخطيط والتجّمعات الشعبيّة إلحياء الذكرى السنوية 
لالحتالل البريطاني ملدينة القدس.  هكذا منت الثورة.  واندلعت مظاهرة 
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حاشدة في حيفا في 5 كانون الثاني من العام 1936 في اليوم األربعني 
ام ورفاقه، وقتل اثنان من  لوفاة الزعيم الفلسطيني الشيخ عز الدين القسَّ
املزارعني الفلسطينيني )حسن أبو راس وسالم املصري( في 17 نيسان 
نهر  من  بالقرب  برتقال  بيارة  في  الصهاينة  يد  على   1936 العام  من 
العوجا.  وتدهورت األوضاع مع احلديث عن حوادث أخرى في الـ 48 
ساعة الالحقة.  بعد ذلك بيومني، واجهت السلطات مظاهرة غاضبة في 
شوارع مدينة يافا، حتّولت إلى أعمال شغب، حيث لقي بعض الصهاينة 

مصرعهم فيها.

إلى  نيسان 1936  اجتماع في 20  في  الفلسطينيون  القادة  هذا ودعا 
إضراب عام ومفتوح، مستوحى من جناح 45 يوماً من اإلضراب في 
سوريا، الذي جنح في إجبار الفرنسيني على املوافقة على مطالبهم.  بعد 
الضغط الشعبي، وفي 21 من نيسان 1936، أعلنت الفصائل السياسية 
ذلك  ويشمل  التعاون،  عدم  سياسة  على  ووافقت  لإلضراب،  دعمها 
بعقد  السياسيون  القادة  هؤالء  قام  عندها،  الشعبية.   املقاومة  أشكال 
أمني  احلاج  برئاسة   1936 العام  نيسان   25 في  القدس  في  مؤمتر 
احلسيني، وقام الناشطون الشبان مبحاصرة املبنى، وطالبوا محافظ 
القدس )حسني فخري اخلالدي( باخلروج والرد بشكل عملي وعلني 
يريدون  اليهود  أّن  أعلن  )الذي  أبيب دوزينغوف  تل  بلدية  على رئيس 
يخرج   ولم  والقسوة”(.   اإلجرام  “من  أّمة  يواجهون  ولكنهم  سالماً 
البداية، وخرج النشاشيبي، ورّد على أقوال دوزينغوف.   اخلالدي في 
أمني  احلاج  خرج  عندما  حتّى  راضني  الشباب  يكن  لم  ذلك،  ومع 
احلسيني وحتّدث.  وبعد ذلك خرج اخلالدي واستنكر تعليقات رئيس 
أّدى الضغط اجلماهيري  اليوم نفسه،  أبيب العنصرية.8  في  بلدية تل 
على هذه األحزاب إلى تشكيل اللجنة العربية العليا.  هذا التشكيل شمل 
أشخاصاً وأحزاباً متنافسة حتت مظلّة واحدة )مماثلة ملنظمة التحرير 
الفلسطينية في السبعينيات(: جمال احلسيني، وألفرد روك من احلزب 
العربي، راغب النشاشيبي ويعقوب فراج من حزب الدفاع، عوني عبد 
فخري  حسني  الدكتور  االستقالل،  حزب  من  حلمي  وأحمد  الهادي 
حزب  من  صالح  اللطيف  عبد  )الكتلة(،  القومي  التحالف  من  اخلالدي 

اإلصالح، ويعقوب الغصني من مؤمتر الشباب.9
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السائقني  “جلنة  دعت  الشعبية،  للمقاومة  املتزايد  للنداء  استجابة  وفي 
أواخر  في  نداء  في  املئات،  متثّل  التي  العرب”  السيارات  وأصحاب 
نيسان العام 1936، إلى تشجيع املواطنني على عدم دفع الضرائب.10  
وانتشرت ثورة الضرائب، وقامت اللجنة العربية العليا بتبني هذا النداء.  
وفي 5 أيار العام 1936، التقى املندوب السامي البريطاني مع اللجنة، 
إذا استمروا في اإلضراب وعدم  وحّذرهم من عواقب قانونية وغيرها 
دفع الضرائب، وغيرها من أعمال املقاومة الشعبية.  وفي 7 أيار العام 
1936، عقد اجتماع في كلية روضة املعارف في القدس حضره 150 
الغالبية الساحقة في  مندوباً ميثّلون جميع قطاعات السكان، وصّوتت 
هذا االجتماع على مواصلة اإلضرابات واملظاهرات حتى تتم االستجابة 
ملطالبهم.  وطالب املجتمعون أيضاً بوقف الهجرة الصهيونية واالستعمار، 
وإقامة  األوروبيني،  للصهاينة  الفلسطينية  األراضي  ملكية  نقل  وحْظر 
املجتمعون شعار )ال ضرائب دون متثيل(  حكومة دميقراطية.  ورفع 

وحدث هذا للمرة األولى في فلسطني.11

التالي، وأعلن أنه  وقد عقد مؤمتر اللجان القوميّة في القدس في اليوم 
اعتباراً من اخلامس عشر من أيار، ينبغي على الناس التوّقف عن دفع 
الضرائب حتى يتّم تنفيذ مطالب الشعب الفلسطيني.  وتشّكلت اللجان 
القومية في العديد من املدن لتعزيز اإلضراب وتطوير أشكال أخرى من 
املقاومة الالعنفية، وجلان اإلسعاف خلدمة احملتاجني.12    وقامت جلان 
الدعم احمللية بعالج املرضى ورعاية احملتاجني وتقدمي الدعم للعائالت 
البعض  بعضهم  الناس  ساعد  وقد  قتلوا.   أو  جرحوا  أو  اعتقلوا  الذين 
جلعل انتفاضة 1936 عمالً حقيقيّاً على املستوى اجلماهيري.  وفعالً، 
كان اإلضراب ناجحاً، ما جعل البريطانيني يعترفون في تقاريرهم بأّنه 
كان مذهالً وفّعاالً وناجحاً.13  ولقد أعاد التاريخ نفسه في انتفاضة العام 

1987 كما سنرى في الفصل احلادي عشر.

وُنظمت مظاهرات في جميع أنحاء فلسطني بعد صالة اجلمعة في املوعد 
املعلن لها في 15 أيار العام 1936، حيث فتحت القوات البريطانية النار 
على املتظاهرين في واحدة من املظاهرات الكبيرة في يافا، فقتلت وجرحت 
القوات  رد  وحشية  حول  السكان  شكاوى  ذهبت  وعندما  منهم.   العديد 
البريطانية أدراج الرياح، قّرر الشباب تشكيل حماية خاصة، حيث انتخب 
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“احلرس  اسم  عليهم  أطلق  الغرض،  لهذا  شاّباً  عشر  خمسة  يافا  سكان 
الوطني”، واعتبر هذا احلدث بداية حركة شبابيّة فّعالة في فلسطني.

احلاج أمني احلسيني
الديني  القانون  ودرس   ،1895 العام  القدس  في  احلسيني  أمني  ولد 
لم  ولكن  لإلدارة،  اسطنبول  كلية  وفي  القاهرة،  في  األزهر  جامعة  في 
اجليش  في  جتنيده  ومّت  الفلسطينيني،  من  الكثير  مثل  مثله  دراسته  ينِه 
باملشاركة  البريطانيون  اّتهمه  األولى.   العاملية  احلرب  في  العثماني 
وقيادة املظاهرات التي اندلعت العام 1920 وحكم عليه غيابيّاً.  بعد ذلك 
صدر عفو عنه من قبل املفّوض السامي، وعاد في آب العام 1920 إلى 
“املفتي  وهو  حديثاً  أنشئ  منصب  في  السامي  املفوض  وعيّنه  القدس.  
العام للقدس” في 8 أيار من العام 1921.  ترأّس الوفد الفلسطيني األول 
إلى لندن العام 1921، وُعني رئيساً ألول مجلس إسالمي أعلى في شهر 
الفلسطينيني في ذلك  املمثلني  إلى هيئة من  آذار 1922 )أقرب ما يكون 
الوقت(.  ترأّس أيضاً الوفد الفلسطيني إلى لندن العام 1930، وانتخب 
رئيساً للجنة العربية العليا التي ُشكلت في 25 نيسان العام 1936.  كان 
على  مسيطراً  ليبقى  مختلفة  مصالح  إدارة  في  وجنح  َحِذرا  دبلوماسيّاً 
أّنه أدلى ببيانات متباينة  أْن جتد  زمام األمور.  ولكن ليس من الصعب 
ضد  عنف  أي  وضد  “التحريض”  ضد  جنده  فتارًة  الظروف،  حسب 
البريطانيني، وتارة جنده شديد اللهجة مع البريطانينّي استجابًة للضغط 
يفعل  ولم  عدة.   لسنوات  لها  مهّماً  حليفاً  بريطانيا  اعتبرته  الشعبي.  

احلسيني الكثير من أجل االنتفاضة التي كانت ثورة شعبية عفوية.14

هرب احلسيني إلى لبنان بعد أْن لُوِحق من قبل السلطات، ثم انتقل إلى 
العراق وإيطاليا وأملانيا.  ومتّشياً مع براغماتيته العادية، بحث عن حلفاء 
أينما كانوا طاملا بقي هو في مركز قوة.  لذلك سعى إلى حشد التأييد من 
عدو بريطانيا وهي أملانيا.  أراد هتلر من احلسيني مساعدته في جهود 
من  احلسيني  وأراد  بوسنيا.   في  املسلمني  بني  احملور  لقوى  الدعاية 
إذا  السياسية واستقالل فلسطني  هتلر مساعدته على استعادة سلطته 
فازت أملانيا في احلرب.  وال يزال الصهاينة حتّى اآلن يحاولون تشويه 
القضية الفلسطينية بربطها بلقاء احلسيني مع هتلر، فعلى سبيل املثال 
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استخدام  على  ليبرمان(  )أفيغدور  اإلسرائيلي  اخلارجية  وزير  يصّر 
صورة لهذا االجتماع الذي عقد في ثالثينيات القرن املاضي في جميع 
لتوقعات  خالفاً  اخلارج.   في  اإلسرائيلية  والقنصليات  السفارات 
احلسيني، لم تقم أملانيا النازية بتقدمي الدعم لفلسطني.  في واقع األمر 
من  الرغم  وعلى  الصهيونية.15   القيادة  مع  تتعاون  آنذاك  أملانيا  كانت 
تدني سمعة أمني احلسيني، كان ال يزال الرئيس املنتخب للهيئة العربية 
العربية(،  الدول  جلامعة  التابعة  الرابعة  العليا  )اللجنة  التنفيذية  العليا 
مدينة  في  املتواجدة  املسلمني  اإلخوان  جلماعة  محليّاً  قائداً  تعيينه  ومت 
القدس في منتصف األربعينيات من القرن العشرين.  في وقت الحق، مت 
تعيينه رئيساً للجمعية الوطنية )املعروفة باسم حكومة عموم فلسطني( 
التي شّكلها مؤمتر اللجنة العربية العليا بتاريخ 1 تشرين األول 1948 
في قطاع غزة.  كانت التجربة قصيرة في القيادة الفلسطينية املستقلة 
النكبة،  بعد  ومصر(.   األردن  حكومتي  من  بقرار  )أنهيت   1948 سنة 
بقي احلسيني مهّمشاً على الرغم من أّن العديد من الفلسطينيني أّيدوه، 

وتوفي في 5 متوز 1974 في بيروت.16

نتيجًة للمقاومة املتنامية، قامت سلطات االحتالل بإعالن حالة الطوارئ، 
وفرضت  اضطرابات.   أّية  ضد  صارمة  وتدابير  للتجول،  عام  وحظر 
الضرائب،  دفع  سكانها  رفض  التي  والبلدات  القرى  على  غراماٍت 
وصودرت ممتلكاتهم الشخصية، ودّمرت منازلهم.  وُزّج في السجون 
األسرى في  أعلن  أيار 1936،  املئات من منظمي اإلضراب.  وفي 17 
إلى  )الواقعة على بعد 3 كم شرق طولكرم، والتي حتّولت  نور شمس 
حراس  مبواجهة  وقاموا  إضراباً،   )1948 العام  بعد  لالجئني  مخيم 
السجن.  ونتيجة لذلك، أمر مأمور السجن السيد غراند جنوده بإطالق 
النار، واستشهد سجني وجرح عدد آخر.  كان األسرى يرّددون عبارة 
“الشهادة أفضل من السجن”.17  ومت إلقاء القبض على عوني عبد الهادي 

األمني العام للجنة العربية العليا بتاريخ 23 أيار 1936.

املتنامية، ال  البريطانيّة في جتاهل مطالب احلركة  السلطات  واستمّرت 
بل وافقت على جلب اآلالف من املهاجرين اجلدد.  وافتتح ميناء جديد 
ونتيجة  يافا.   ميناء  محل  ليحل  الصهاينة  العمال  يديره  أبيب  تل  في 
لذلك، زاد السكان احملليون من مقاومتهم.  ففي 18 أيار، حضر اآلالف 
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من الفلسطينيني من عشرات القرى والبلدات الفلسطينية إلى قرية أبو 
غوش غرب القدس، وساروا في مظاهرة سلمية.  ويوم اجلمعة 23 أيار 
1936، استخدمت السلطات البريطانية الذخيرة احلية ضد املتظاهرين 
في نابلس، ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيني، وهم: حسني حماد، 

وبكر عيسى، وفوزي الطاهر، وشخص آخر مجهول الهوية.18

لرؤساء  اجتماع  عقد  إلى  السعيد  بيك  عاصم  يافا  بلدية  رئيس  دعا 
البلديات.  وعقد االجتماع في مدينة رام الله يوم 30 أيار العام 1936 
وتوّصل املجتمعون إلى تأييد اإلضرابات ودعمها.  وكانت املرة األولى 
جماعيّة.   أعمال  في  البلديات  فيها  تشارك  التي  فلسطني  تاريخ  في 
و1500  الدينية  والقيادات  الطالب  لتشمل  اإلضرابات  رقعة  واّتسعت 
بحار وعمال ميناء في مرفأ يافا.  وأّدت اإلضرابات إلى شلل شبه كامل 

في األعمال والتجارة وغيرها من جوانب احلياة العادية.19

املقاومة املسلحة في ثالثينيات القرن العشرين
من  اخلامس  في  حيفا  إلى  القّسام  الدين  عز  الشيخ  القائد  وصول  منذ 
شباط العام 1922، عمل مع شرائح املجتمع الفقيرة واملهّمشة، وبخاصة 
احلركة  لصالح  األراضي  قوانني  تغيير  بسبب  نزحوا  الذين  املزارعني 
ينوون فرض  كانوا  الصهاينة فعالً  بأّن  إميانه  الصهونية، وزاد هذا من 
مقترنة  اخلطط  لهذه  املسلحة  املقاومة  تكون  أن  ينبغي  وأنه  سيطرتهم، 
الدعوات  هذه  احلسيني  أمني  ورفض  واإلعالمي.   السياسي  العمل  مع 
واملظاهرات.   السياسية  األعمال  إلى  اللجوء  وفّضل  املسلحة،  للمقاومة 
القسام وعدد قليل من أصدقائه تشكيل مجموعة  الدين  الشيخ عز  أعلن 
سميت بـ “الكف األسود” ملقاومة االحتالل في ذكرى وعد بلفور بتاريخ 
القوات  من   400 من  يقرب  ما  وقام    .1935 العام  الثاني  تشرين   2
أحراج  في  احلركة  مقاتلي  من  صغيرة  مجموعة  مبحاصرة  البريطانية 
 ،1935 الثاني  تشرين   20 االثنني  يوم  جنني  مدينة  من  بالقرب  يعبد 
وطلبت منهم االستسالم.  ولكن الشيخ عز الدين ورفاقه قّرروا مواصلة 
القتال واالستشهاد.  استشهد الشيخ عز الدين القّسام وأربعة آخرون هم 
الشيخ يوسف عبد الله، ومصطفى الزيباوي، وحنفي عطية أحمد، وحمد 
أبو قاسم خلف، وأصيب آخرون بجروح، وألقي القبض على البعض اآلخر 
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)مبا في ذلك الشيخ منر السعدي، وجنت مجموعة أخرى بأعجوبة حتت 
قيادة الشيخ فرحان السعدي(.20  حضر أكثر من 5000 شخص جنازة 
وأحرجت  هذا  احلشد.   على  النار  البريطانيون  اجلنود  وفتح  الشهداء، 
موجة احلزن الشعبي الزعماء التقليديني، مبن فيهم أمني احلسيني الذي 
لم تكن عالقته جيدة مع القّسام.21  عبّر املؤرخ إميل توما عن اعتقاده بأن 
الفلسطيني من حقبة من املظاهرات  النضال  الكف األسود حّولت  حركة 

وأعمال العصيان واالحتجاجات إلى عصر املقاومة املسلحة.22

االنتداب  مقاومة  في  حياته  نصف  احلسيني  كاظم  موسى  أمضى 
العمر  من  البالغ  القادر  عبد  جنله  وأّسس  السلميّة،  بالطرق  البريطاني 
البريطاني،  االنتداب  حملاربة   1931 سنة  املقّدس”  “اجلهاد  عاماً   24
وذلك من خالل مزيج من األعمال السلميّة واملقاومة املسلحة، حيث قام 
ومن  والعدالة،  باملساواة  للمطالبة  املسلمني  املثقفني  من  مؤمتر  بتنظيم 
ناحية أخرى كانت هناك مجموعة صغيرة من مقاتلي حرب العصابات 
قد بدأت العمل على إيجاد ممر من يافا إلى نابلس.  فعلى سبيل املثال، 
النار  جبل  في  البريطانية  والسلطات  الثوار  هؤالء  بني  معارك  نشبت 
)منطقة نابلس( وفي أماكن أخرى بتاريخ 25 نيسان من العام 1936.  
وأصبح عبد القادر قائداً ملنطقة القدس ومت نفيه العام 1938، ولكنه عاد 
سّراً ومن ثم استشهد في هجوم صهيوني على قرية القسطل )قضاء 

القدس( في 8 نيسان 1948.

بحلول أيلول من العام 1936، قامت مجموعات بحشد تأييد للمقاومة 
املقاومة  هذه  ذروة  في  القاوقجي.   الدين  فوزي  قيادة  حتت  املسلحة 
تقريباً.23   فلسطيني   8000-5000 بني  املسلحة   املقاومة  ضّمت 
أُنهيت املقاومة املسلحة وأنهي اإلضراب على حد سواء تلبية لنداء من 
كان    .1936 العام  من  الثاني  تشرين   12 بتاريخ  العربية  الدول  قادة 
املقاومة  تقود  كانت  )التي  العليا  العربية  اللجنة  من  مدعوماً  النداء  هذا 
ليست  االنتفاضة  أّن  الواضح  من  كان  ولكن  والقاوقجي.24   الشعبية( 
استمّرت  لذلك  اإلعالنات.   طريق  عن  إيقافه  أو  تشغيله  ميكن  صنبوراً 
احلكومة  فشل  نتيجة  املشاعر  وفاضت  متقطع.   بشكل  ولكن  املقاومة 
البريطانية في عمل أي شيء ذي معنى حلماية حقوق السكان األصليني، 

وبخاصة بعد خطط التقسيم العام 1937.
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العام 1937 وأوائل  الفترة من تشرين األول  املقاومة خالل  تصاعدت 
العام 1939.  ففي 9 أيلول العام 1939، استولى املقاتلون على املرافق 
السجن  من  سياسيني  سجناء  سبيل  وأخلوا  السبع،  بئر  في  احلكومية 
 4 بتاريخ  طبريا  على  املقاتلون  سيطر  مماثٍل،  حدٍث  وفي  املركزي.  
تشرين الثاني من العام 1938. وبعد بضعة أيام سيطر الثوار سيطرة 
احلكومية  لإلحصاءات  ووفقاً  القدمية.25   القدس  مدينة  على  تامة 
الرسمية قام الثوار بـ 4969 عملية العام 1938.  هذا وقد استخدمت 
القوات البريطانية تكتيكات عديدة في محاولة إلخماد الثورة، وترّكزت 
اجلماعي  العقاب  ألشكال  النطاق  واسع  استخدام  على  التكتيكات  تلك 
احملظورة مبوجب القانون الدولي.  فعلى سبيل املثال، مت في 28 متوز 
العام 1937 هدم جميع املنازل في قرية باقة الغربية، والبالغ عددها 93 

بيتاً، ومت تدمير أراضي القرية ومحاصيلها.26

كان في فلسطني حوالي 2000 جندي بريطاني قبل شهر نيسان 1936، 
وبحلول العام 1938 ازداد العدد ليصل إلى 25،000 جندي.  وأصبح 
أيضاً  عادّياً.  وفرضت  أمراً  التجول ولفترات طويلة  نظام فرض حظر 
غرامات على املدن والبلدات الفلسطينية من أجل دفع التعويضات عن أي 
ضرر ينتج عن عمل الثوار في املنطقة.  واستخدمت القوات البريطانية 
الفلسطينيني دروعاً بشرية، وأرسلت مخربني للقيام بعمليات مزّيفة من 
أجل إلقاء اللوم على الثوار.  وجتدر اإلشارة إلى أّن جميع هذه التكتيكات 

استخدمت من قبل القوات اإلسرائيلية بعد خمسني عاماً.

.. واستمرت املقاومة الشعبية
لقد شملت أشكال املقاومة املظاهرات واملقاطعة والتمّرد على الضرائب 
مئات  أيضاً  هناك  وكانت  املدني.   العصيان  أشكال  من  وغيرها 
املستوطنني  مباني  وتدمير  احلديدية،  السكك  خطوط  على  الهجمات 
كل  وصفت  وقد  هذا  التحتية.   البنية  من  وغيرها  احلكومية  واملباني 
باستخدام  األفعال  هذه  مثل  البريطانية  والقيادة  الصهيونية  من 
و“بلطجية”  القانون”،  عن  و“خارجة  “إجرامية”،  مثل  مصطلحات 
القوات  بحمل  ذلك  من  الصهيونية  احلركة  واستفادت  و“تخريبية”.  
أجل  من  وتسليحها  الصهيونية  امليليشيات  تدريب  على  البريطانية 
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البريطانية  السلطات  واتخذت  اليهودية.   املستعمرات  عن  “الدفاع” 
السلميّة  وغير  السلميّة  الفلسطينية  الثورة  إلخماد  جذرّية  خطواٍت 
على حد سواء.  وكان أسوأ ما في هذه التدابير لكثير من الفلسطينيني 
هو العقاب اجلماعي، وذلك من خالل هدم مئات املنازل في مدن مثل 
نابلس، وبيت حلم، واخلليل، واللد، وصفد، واملجدل، وقلقيلية.  وفي 
السلطات  قامت   ،1936 العام  حزيران  من  عشر  الثامن  يوم  صباح 
بهدم جزء كبير من البلدة القدمية في يافا، مسبّبة تشريد 6000 من 
سكانها وتركهم بال مأوى.27  وقام أحد الفلسطينيني املتضّررين برفع 
دعوى قضائية، وحكم قاضي العدل البريطاني السير مايكل ماكدونيل 
وقام  قانونية.   بالفعل بصورة مفرطة وغير  مّتت  الهدم  بأّن عمليات 
الناشطون الفلسطينيون بطباعة احلكم وتوزيع آالف النسخ منه على 

اجلنود البريطانيني.28

جمال  ضم  فلسطينيٌّ  وفٌد  غادر   ،1936 العام  من  حزيران   10 وفي 
إلى  طنوس  عزت  والدكتور  الغوري،  وإميل  شبلي،  وجمال  احلسيني، 
لندن، ملناقشة االضطرابات التي جرت مع املسؤولني البريطانيني.  وفي 
مجموعة  تأسيس  في  جنح  فقد  احلكومة،  إقناع  في  الوفد  فشل  حني 
املركز  وافتتح  العادلة،  الفلسطينية  القضية  تدعم  بريطانية  برملانية 
العربي في لندن، حيث كان أّول مركز اّتصال وإعالم يوازي آلة الدعاية 
خة.29  ولكن على أرض الواقع، استمّرت عمليات القمع  الصهيونية املترسِّ
الفلسطينيني  املوظفني  بطرد  البريطانية  السلطات  في فلسطني، وقامت 
الّذين أبدوا مشاعر وطنية.  فمثالً، مت إقصاء إبراهيم طوقان من منصبه 
كرئيس للقسم العربي في إذاعة صوت فلسطني، وذلك بسبب بث برامج 

تدعم حق تقرير املصير.

طرحت حكومة االحتالل فكرة تقسيم فلسطني “كحل” معقول للمشكلة 
على  تنّص   1937 العام  متوز  في  بيل  جلنة  توصيات  خلقتها.   التي 
إعطاء أفضل األراضي اخلصبة فضالً عن حيفا وعكا للدولة اليهودية.30  
هذه  الفلسطينية  السياسية  والشخصيات  األحزاب  معظم  وعارض 
الدفاع  حزب  قبل  من  امللحوظ  االعتراض  ذلك  في  مبا  بشدة،  الفكرة 
الوطني الذي يرأسه “املعتدل” راغب النشاشيبي.  توّضح هذه وغيرها 

من األمثلة إمكانية تغيير سياسات املسؤولني بانتفاضة شعبية.
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الثورة الكبرى بدأت تتالشى بحلول 27 أيلول من العام 1937.  وأعلنت 
هي  العربية  الوطنية  اللجان  وجميع  العليا  العربية  اللجنة  أن  السلطات 
“جمعيات غير مشروعة”.  وقامت سلطات االنتداب باعتقال العديد من 
بحلول  سيشل.31   جزر  إلى  آخرين  إبعاد  ومت  بعضهم،  وأُعدم  الثوار، 
وهو  الطبيعي”  بـ“الوضع  وصف  ما  إلى  احلياة  عادت   ،1938 العام 
الصهيوني.   واالستيطان  البريطاني  لالحتالل  الطبيعي  غير  الوضع 
سبيل  فعلى  ممنهجة.   غير  ولكن  للمقاومة  متفّرقة  أنشطة  واستمّرت 
املثال، ُعقد مؤمتر املرأة العربية لدعم كفاح الشعب الفلسطيني في مصر 
في 28 تشرين األول العام 1938، وكان هناك وجود فلسطيني بارز 

بقيادة طرب عبد الهادي.32

خسائر  من   1936 العام  النتفاضة  باهظاً  ثمناً  الفلسطينيون  دفع 
مادية وبشرية.  وفي السنة األولى من االنتفاضة، قتل حوالي 1000 
السالح.   يحملوا  لم  الذين  العّزل  من  نصفهم  من  أكثر  فلسطيني، 
وبنهاية االنتفاضة لقي أكثر من 5000 فلسطيني مصرعهم وأصيب 
 1987 العام  انتفاضتي  في  عليه  كان  مما  أعلى  )وهذا  آخرون  آالف 
والعام 2000 بالنسبة لتعداد السكان(.  كان العقاب اجلماعي شرساً، 
وُدّمر  كثيرة.   أخرى  وقرى  ومدن  يافا  من  كاملة  أجزاء  ُهدمت  حيث 
وأُعدم  البالغني،  الذكور  من   ٪10 حوالي  وُسجن  احمللي،  االقتصاد 
السياسي  الصعيدين  على  مدّمراً  األثر  وكان  املئات.   وُنُفَي  املئات 
أي  من  انقساماً  أكثر  العليا  العربية  اللجنة  وأصبحت  واالجتماعي.  
وقت مضى.  ومتّكن البريطانيون من تقسيم الفلسطينيني إلى فصائل 
تتنازع على كل شيء، ابتداًء من املوارد املتبقية والضئيلة إلى التكتيكات 
والفلسفة.33  اكتسب احلسيني مزيداً من القوة على حساب املنظمات 
الشعبية.  وتفاقم الوضع بالتدّخل السلبي من احلكومات العربية التي 
هذه  نتيجة  كانت  وبامللخص،  خارجية.   مصالح  تخدم  كانت  بدورها 
قّوة  وإعطاء  الفلسطينيّة،  للقضيّة  سلبيّة  بريطانيّة  حتّركات  الثورة 
وقيادة  اليهودية  الهاغاناة  قوات  وعّززت  فلسطني،  في  للصهيونية 

اليشوف بطرق مباشرة وغير مباشرة.

إلى  البيرة(  مدينة  من  الفلسطيني  )الزعيم  صالح  اجلواد  عبد  أشار 
اإلضراب الذي استمّر مدة ستة أشهر من العام 1936 بقوله:
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الهوية  تعزيز  أدوات  إحدى  كان   1936 العام  إضراب  أن  “صحيح 
الفلسطينية الناشئة، وأنه كان إشارة واضحة على الرفض، ولكنّه كان 
أّن  أيضاً  األّمة، وصحيح  أعداء  الستار عن  أنه كشف  أيضاً  صحيحاً 
هذا اإلضراب الطويل أّدى إلى إضعاف االقتصاد الفلسطيني، وأيضاً 
إلى زيادة حّدة موقف اليهود ضد الفلسطينيني وتعزيز اعتمادهم على 
في  العرب  والعمال  البحارة  إضراب  قاد  املثال،  سبيل  فعلى  ذاتهم.  
ميناء يافا إلى تأسيس ميناء تل أبيب ... ويجب األخذ باحلسبان بأّن 
الفلسطيني،  املجتمع  إضعاف  في  تلّخصت  لإلضراب  السلبية  اآلثار 
وعدم قدرته على التعامل مع املواجهات التي اندلعت في 10 سنوات 

تلت، ما أّدى إلى نكبة العام 1948”.34

كانت هناك جناحات لهذه الثورة العفوية، ما اضطّر طلب تعزيزات عسكرية 
السلمية،  وغير  السلمية  املقاومة  لقمع  وقبرص  ومصر  بريطانيا  من 
وجعلت البالد تقريباً غير قابلة للحكم.  وكان على السلطات أن تتعامل مع 
االضطرابات يوميّاً.  في دولة عدد سكانها ما يقارب 1.5 مليون نسمة، 
كان هناك أكثر من 25 ألف جندي بريطاني مدّججني بالسالح يحاولون 
إخماد متّرد شامل.  أّثرت االنتفاضة على الناس من الناحية النفسيّة في 
جميع أنحاء الشرق األوسط الذين بدأوا يتساءلون كيف أن جيش أقوى 

الدول يترّنح مقابل مقاومة أناس بسطاء ال ميلكون سوى اإلرادة.

بإصدار  االستياء  مستوى  من  التخفيف  البريطانية  القوات  حاولت 
تصريحات ال تتفق مع األفعال على أرض الواقع.  من جهة، زادت القمع 
ضد السكان وزادت الدعم للبرنامج الصهيوني بني العام 1922 وأواخر 
الثالثينيات.  واقترحت بريطانيا تقسيم البالد إلى دولة يهودية صغيرة، 
وإخضاع اجلزء األكبر من فلسطني حتت سيطرة احلكومة األردنية التي 
كانت دمية في يد البريطانيني.  من جهة أخرى، قام البريطانيون بتعيني 
نوري السعيد وزير اخلارجية العراقية “كوسيط” خللق بلبلة في قادة 
لالنتفاضة  حد  لوضع  صيغ  على  املتعاونة  النخب  وافقت  االنتفاضة.  
مقابل وعود غامضة متثّلت في “النظر في” مطالبهم، ولكن معظم الناس 

لم يصدقوا مثل هذه الوعود.35

البريطانية، دعا امللك عبد العزيز آل سعود  بناًء على طلب من احلكومة 
العام  ثورة  بإنهاء  الفلسطينيني  يطالب  بيان  إصدار  إلى  العرب  احلكام 
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ليقول:   1936 العام  الثاني  تشرين   11 بتاريخ  البيان  وجاء    .1936
ملوك  مع  وباالتفاق  فلسطني،  في  الراهن  الوضع  من  متأملون  “نحن 
العرب واألمير عبد الله ]الهاشمي القادم من احلجاز الذي ولّته بريطانيا 
والياً على األردن[ نطالبكم بالتهدئة ووقف اإلضراب ملنع سفك الدماء، 
معتمدين على الله وعلى حسن النية من صديقتنا احلكومة البريطانية، 
أننا سوف نواصل  ثقتنا من  العدالة، وعلى  املعلنة في حتقيق  ورغبتها 
السعي ملساعدتكم”.36  وجدت اللجنة العربية العليا في هذا النداء مخرجاً 

لنفسها، ألنها لم تكن مقتنعًة من قوة الشعب الفلسطيني.

األبيض،  الكتاب  بإصدار  ذلك  بعد  البريطانية  االنتداب  حكومة  قامت 
نفسه  الوقت  في  ولكن  للسكان،  اجلزرة  من  قطعة  تقدمي  محاولة 
استخدمت العصي الثقيلة )حرفيّاً ومجازّياً(.  املَُسّودة األولى نشرت 
العام  أيار  من   17 في  واألخرى   ،1938 العام  الثاني  تشرين   9 في 
1939.  وكان الهدف تهدئة األوضاع حتى يتسنّى لبريطانيا التركيز 
على احلرب العاملية الثانية.  جاء في هذا الكتاب اعتراٌف بأّن االنتداب 
رغبات  ضد  يهودية  دولة  إنشاء  إلى  تهدف  لم  بلفور  وتصريحات 
هذا  رفضت  حينها  في  الصهيونية  والقيادة  العرب.   الفلسطينيني 
أّن  إلى  الفلسطيني منقسماً.37  وأشار دميبلبي  املوقف  الكتاب، وكان 
يكن  لم  ]و[  سليم،  تفكير  نحو  األخيرة  الدفعة  “كان  األبيض  الكتاب 
قد جمع الغبار قبل أن يداس باألقدام من جانب القوة الصهيونية”.38  
من  كثفت  التي  الصهيونية  امليليشيات  تغّذي  االنتداب  حكومة  كانت 
تكتيكات إلرهاب كل من  استخدام  ذلك  العسكرية، مبا في  نشاطاتها 

الفلسطينيني والبريطانيني.

خمود الثورة
استقطبوا  أشخاصاً  فإّن   ،1987 العام  انتفاضة  في  الحقاً  سنرى  كما 
احلركة الشعبية ملصالح ذاتيّة.  في النصف الثاني من احلكم البريطاني 
احلسيني،  مثل  التقليدية  السياسية  العائالت  من  ُجُدد  قادٌة  تنافس 
أسالفهم  مثل  مثلهم  السلطة  على  ونسيبة،  والنشاشيبي،  والدجاني، 
الذين سبقوهم، ولم يولوا إال قليالً من االهتمام  للحركات الشعبية.  كتب 

الدبلوماسي العراقي محمد جمالي، قائالً:
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مشكلة  هي  فلسطني  مأساة  إلى  أّدت  التي  األساسية  العوامل  “أحد 
مّت  الفلسطينيني.  لقد  التنظيم الدميقراطي لدى  القيادة، وعدم وجود 
خالل  ومن  الشعبية.   املشاعر  إثارة  خالل  من  الشعب  بقيادة  الفوز 
وعندما  لكن،  الوطني.   واحلس  العائلية  واخللفيّة  الشخصيّة  سحر 
يصل أيُّ زعيم إلى السلطة بالعادة يكون غير قابل للتبديل أو التغيير 
عن طريق الدميقراطية.  التسلّط من جانب الزعيم يؤّدي إلى خالفات 
وصراعات بني الشخصيات، ما يضعف األمة بأكملها، وهذا صحيٌح 
وواقٌع في معظم العالم العربي وفلسطني ليست استثناًء ... ولم تترك 
آخر.   لشخص  مجاالً  الشعبية  ذات  أمني  للحاج  القوّية  الشخصية 
وعندما عاد احلاج أمني بعد احلرب لم يكن يحظى بشعبيّة كبيرة، سواء 

في العراق، أو مع دول احللفاء املنتصرة، ما زاد من أزمة القيادة”.39

يقبل  لم  ألنه  جمالي  مع  القاهرة  في  اجتماع  عقد  احلسيني  أمني  طلب 
العلمي  موسى  بقيادة  النشأة  حديث  الفلسطيني  اإلعالم  مكتب  فكرة 
)بتمويل من العراق، وبدعم من جامعة الدول العربية، وبدون سيطرة 
في  القانون  ودرس   ،1897 العام  القدس  في  العلمي  ولد  للحسيني(.  
جامعة كامبريدج، ومثّل األحزاب السياسية الفلسطينية في االجتماعات 
التحضيرية إلنشاء جامعة الدول العربية.  أّسس العلمي مكاتب اتصاالت 
الفلسطينية.   القضية  خلدمة  وواشنطن  ولندن،  وبيروت،  القدس،  في 
بعض  تهميش  دائماً  حتاول  الفلسطينية  النخب  بعض  أّن  نرى  وهكذا 

القيادات السياسية الفاعلة ودائماً يعيد التاريخ نفسه.

الغالب  في  استخدموا  “الفلسطينيني  إّن  الفترة  هذه  عن  كينغ  قالت 
إستراتيجيات سلميّة للحفاظ على طريقتهم في احلياة، نتج عنها القليل 
أّما   ... الصهيونية  األهداف  أو  البريطانية  السياسات  على  التأثير  من 
السياسة  على  فيها  فعليّاً  الفلسطينيون  أّثر  حيث  الواضحة  احلاالت 
شبه  وعمليات  وشرسة  دامية  شغب  أعمال  شملت  فقد  البريطانية، 
عسكرية”.40  ولكن أنا أعتقد أّن النتائج كانت خليطاً للمقاومة السلمية 

وغير السلمية.

لقد سيطرت احلركة الصهيونية، بشكل كبير، على جميع جوانب احلياة 
الصهاينة  غير  باليهود  األمر  وانتهى  الثالثينيات،  في  فلسطني  في 
تديرها  التي  املدارس  إلى  أوالدهم  بإرسال  للصهيونية  واملُعادين 
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البريطاني  االنتداب  حلكم  خاضعني  الفلسطينيون  وبقي  الصهيونية.  
لبناء  الضيقة  املصالح  تتخّطى  الفلسطينية  القيادة  تكن  ولم  وأهوائه، 
مؤسسات حكم ذاتي يناسب التحدي.41  بنّي التاريخ املذكور هنا فشل 
احلركة الوطنية الفلسطينية بتحقيق أهدافها املعلنة في هذه الفترة نتيجة 
لعدد من العوامل منها: الضعف االجتماعي الفلسطيني، التعاون الدولي 
من  الكثير  دّمرت  التي  البريطانية  الوحشية  الصهيونية،  احلركة  مع 
املجتمع الفلسطيني، قلة اخلبرة في القيادة، االفتقار إلى الدعم والتخطيط 
والتنفيذ، ضعف الدول العربية وتواطئها، االنقسامات بني الفلسطينيني.  
وتكّررت هذه العوامل في العقود املقبلة.  ولكن -كما ذكرت آنفا- هذا 
ال ينتقص من اجلهود البطولية في املقاومة الشعبيّة التي أعطت املعنى 
والتوجيه والدروس في الصمود والتحّدي، وشّكلت منوذجا يحتذى به 

في مواجهة حتديات املستقبل.



الفصل الثامن
1939 – 1948: فترة الدمار حتى النكبة

شباط   23 بتاريخ  العموم  مجلس  في  له  بياٍن  في  بيفن  الّلورد  صّرح 
شمل  قد  بلفور(  وعد  جّسد  )الذي  االنتداب  بأّن  إنكار  من  “ما   1947
مع  األول  املقام  في  قومي  بوطن  اليهود  ُوعد  فقد  متناقضة.   وعوداً 
حماية حقوق ومواقف العرب في املقام الثّاني.  وبناًء على ذلك فقد نّص 
الوقت  املهاجرين، وفي  البالد من قبل اآلالف من  الواقع على غزو  في 

نفسه اّدعى أّن هذا لم يكن ليزعج السكان األصليني”.1

الكتاب األبيض واحلرب العاملية الثانية
مع   1939 العام  في  وأثره  األبيض  الكتاب  حول  االلتباس  تزامن  لقد 
احلرب  لبداية  احملتمل  التأثير  حول  الفلسطينيني  صفوف  في  احليرة 
الفلسطينيني  ألفاً من  أكثر من 19  الثانية على فلسطني.  انضّم  العاملية 
استمّرت  فقد  عام،  بشكل  احللفاء.   مع  للقتال  البريطانية  القوات  إلى 
الدول العربية كمجموعة في دعم احللفاء آملني أنه وبعد انتهاء احلرب 
أن يكون احللفاء أكثر عدالً لتطلعاتهم من دول احملور.  ولكن الكثيرين 
كانوا خائفني من دعم اإلمبريالية التي احتلّت فلسطني ورعت البرنامج 
على  واليهود  الفلسطينيني  القادة  من  قليل  عدد  وكان  الصهيوني.  
استعداد إلنهاء التعاون مع البريطانيني، وكان عدد أقل من الفلسطينيني 
على  احملور.   بدول  ممثالً  اآلخر  اجلانب  مع  للتعاون  استعداد  على 
ولكن    .1939 العام  انتهت  قد  الفلسطينية  املقاومة  كانت  األرض، 
رمادها بقي حاّراً في السنوات العصيبة من احلرب العاملية الثانية.  هذا 
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الهدوء كان هدية كبيرة لقوات احللفاء.  على النقيض من ذلك، استمّرت 
الفلسطينيني  املواطنني  ِقبَل عصابات شتيرن وليهي ضد  الهجمات من 

وحتى البريطانيني.

عندما شعرت احلكومة البريطانية براحة أكبر في العامني 1943-1942 
السياسيني  السجناء  بعض  سراح  أطلقت  احلرب،  في  االنتصار  بشأن 
محاوالت  وكانت  املنفى.   من  بالعودة  آلخرين  وسمحت  الفلسطينيني، 
عبد  عوني  عاد  ضئيلة.   الفترة  هذه  خالل  السياسية  النشاطات  إحياء 
جديد  من  االستقالل  حزب  وأحيا   ،1943 العام  منفاه  من  الهادي 
مبساعدة كل من رشيد احلاج إبراهيم، وأحمد حلمي عبد الباقي، وعمل 
على إنشاء صندوق وطني.2  هذا ومت إحياء احلزب العربي العام 1944، 
وعقد رؤساء البلديات الفلسطينيون العرب مؤمتراً أصدروا فيه تقريراً 
الصمت في دعم جهود  التزموا  السكان  أّن  البريطانية  لتذكير احلكومة 

احلرب، وطالبوا من احلكومة القيام بتنفيذ ما جاء في الكتاب األبيض.3

استمّرت احلركة الصهيونية في توطيد وتوسيع مكاسبها، في حني 
اإلقطاعيني  العرب  قادة  من  ضعيفة  تصريحاٍت  الفلسطينيون  سمع 
جامعة  افتتاح  حفل  خالل  ألقيت  التي  التصريحات  مثل  الفاسدين 
الدول العربية العام 1946.  كان جميع امللوك واحلكام غير منتخبني 
ويعتمدون على بريطانيا وفرنسا.  واستمّرت املناورات الدولية.  في 
العرب  املندوبون  قّدم   ،1946 العام  أيار  في  لندن  في  عقد  اجتماع 
خطة للحكومة البريطانية واملجتمع الدولي دعت إلى إجراء انتخابات 
النقض/ حق  البريطانية  للحكومة  يبقى  بحيث  جزئياً،  حاكمة  لهيئة 

الفيتو على القرارات.  وطالبوا بتنفيذ التوصيات التي جاء بها الكتاب 
األبيض لسنة 1939، من أجل وضع قيود على الهجرة اليهودية، مبا 
يتفق مع قدرات البلد، وجتنّب التأثير سلباً على الظروف احملليّة، ولكن 
اقترحت  من ذلك  املقترحات، وبدالً  البريطانية هذه  رفضت احلكومة 
على كل من العرب واحلركة الصهيونية متديد فترة احلكم البريطاني 
اجلانبان  يتمّكن  لم  وعندما  أخرى.   سنوات  خمس  ملدة  فلسطني  في 
لألمم  والسماح  باالنسحاب  بريطانيا  هّددت  اتفاق،  إلى  التوصل  من 
املتحدة بتقرير مستقبل فلسطني، ولم ميض وقت طويل على ذلك حتى 

انتهى بها األمر بفعل ذلك.4
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كان احلاج أمني احلسيني في طريقه إلى القاهرة بعد انتهاء احلرب، ولكن 
السلطات البريطانية منعته من دخول فلسطني، ولذلك فقد أعاد تشكيل 
اللجنة العربية العليا العام 1946، على أال تكون شاملة ملختلف األحزاب 
السبعة من  الرئيسية  املناصب  السياسية ولكن عشائرية.  كانت جميع 
عائلة احلسيني، وكان اآلخرون متعاطفني، وهم: حسني اخلالدي، معني 
املعادى، رفيق التميمي، ِعزت دروزة، اسحق درويش، الشيخ حسن أبو 
السعود.5  من الواضح أّن هذه املجموعة لم تؤثر على الوضع املتدهور 
على أرض الواقع في فلسطني، ألنهم كانوا خارج فلسطني، ولم يكونوا 
على اتصال بالوضع احمللي.6  لذلك، نشأت قيادة بديلة داخل فلسطني.  
في 22 تشرين الثاني 1945، مت تشكيل اللجنة الوطنية العربية، واملكّونة 
هذه  وشملت  مختلفة.   وانتماءات  أحزاباً  ميثّلون  عضواً  عشر  اثني  من 
سرحان،  وفارس  هيكل،  ويوسف  شومان،  احلميد  عبد  من  كالً  اللجنة 
قطان،  وهنري  الرحمن،  عبد  وكامل  الغوري،  وإميل  الشقيري،  وأحمد 
الّدجاني، وعزت طنّوس، ومحمد عبد  وسامي طه، وفؤاد سابا، وكامل 
الباقي.  ومن اجلدير بالذكر أنه مت اختيارهم على أسس وخلفيات انتقائية 
ومتنوعة للغاية )مت احلديث عن بعضهم في وقت سابق(.  ألعطي نبذة 
عكا،  في  ولد  الذي  سابا  فؤاد  الّشخصية:  وهذه  أخرى  شخصيّة  عن 
وتخرج في اجلامعة األميركية في بيروت، حيث عمل في مجال احملاسبة 
العام 1920 في حيفا، وكان أّول مدّقق حسابات قانوني في ظل االنتداب 
البريطاني.  كما ساعد في إنشاء الصندوق الوطني الفلسطيني في العام 
1930.  وعنّي أمني سر اللجنة العربية العليا في حزيران من العام 1936 
البريطانيني  قبل  العام 1937 من  إلى جزر سيشل  ترحيله  يتم  أْن  قبل 
كان  املاضي،  القرن  من  األربعينيات  في  السياسية.   أنشطته  بسبب 
املالية احملدودة ومقرها  العام لشركة املشرق لالستثمارات  املدير  سابا 

فلسطني، ومستشاراً للبنك العربي.7

فعالة.   سياسية  قيادة  دون  محليّاً  الشعبية  املدنية  املقاومة  استمّرت 
القرن  أربعينيات  في  السياسي  النضال  طليعة  في  الطالب  وأصبح 
العشرين بعد أْن انتشر التعليم في الدول العربية املستقلة حديثاً.  التّف 
بصورة   1944 العام  املصرية  اجلامعات  في  الفلسطينيون  الطالب 
الطالب  رابطة  بتشكيل  وقاموا  السياسية،  القضايا  حول  رئيسية 
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الفلسطينيني.  ومنت احلركة الطالبية بعد ثورة العام 1952 في مصر، 
تشكيل  في  الحق  وقت  في  تستخدم  قد  مهارات  بتطوير  قادتها  وقام 
لعب  كما  املختلفة.8   الفلسطينية  التحرير  منظمة  مؤسسات  وقيادة 
أعضاء 17  قام  العام 1945،  العمال دوراً مماثالً.  ففي  نقابات  احتاد 
الرسوم  بدفع  ألفاً  والبالغ عددها 15  العرب  العمال  من احتادات  فرعاً 
املستحقة عليهم كأعضاء.9  وحتالف االحتاد مبيوله اليسارية مع حزب 
التابع جلماعة  العربي  العلمي ضد احلزب  الذي ترأسه موسى  الشعب 
أمني احلسيني، الذي كان يقوده آنذاك على أرض الواقع جمال احلسيني 
)الذي كان يصدر صحيفة الوحدة(.  وكان من بني املؤّيدين الرئيسيني 
لفصائل اليسار سامي طه الذي اغتيل في 1947/9/11، والذي ُيعتقد 
أّنه مّت على أيدي مؤيدي أمني احلسيني.10  وبعد يوم على مرور عملية 
كان  كما  يافا،  في  العرب  العمال  الحتاد  الثالث  املؤمتر  عقد  االغتيال، 

مقّرراً، ولكن احلركة واجهت التفكك القادم لفلسطني.11

بعد احلرب العاملية الثانية
شهدت فترة ما بعد احلرب بلورة االجتاهات السياسية داخل فلسطني 
كمحاور ال تزال سائدة حتى اليوم.  عقد القوميون العرب )منهم بعض 
في 25 حزيران  اجتماعاً  القدامى من ثورة 1939-1936(  احملاربني 
من  التي  اجلديدة  الشعب  صحيفة  ذلك  بعد  وأصدروا   ،1946 العام 
جماعة  وقامت  العربية.   والوحدة  التحرر  رسالة  حتمل  أن  شأنها 
بني  لها  تابعة  صغيرة  شعبة  بتأسيس  مصر  في  املسلمني  اإلخوان 
الفلسطينيني.  وعندما انضم االحتاد السوفييتي إلى احللفاء في احلرب، 
أكبر  أعطت احلكومة البريطانية األحزاب الشيوعية في فلسطني مجاالً 
الفلسطيني  الشيوعي  احلزب  انقسم  بها.   يستهان  ال  قوة  وأصبحوا 
العام 1943 إلى مجموعة يهودية )التي أصبحت أكثر صهيونية وتؤيد 
رضوان  بقيادة  الوطني(  التحرر  )عصبة  عربية  ومجموعة  التقسيم(، 
احلل.  كان مقر احلزب الشيوعي العربي في مدينة حيفا، حيث أصدر 
صحفاً ومجالت ومنشورات مثل االحتاد والغد، التي كان لها دوٌر كبيٌر 
في الوعي القومي.12  بعد تأسيس دولة إسرائيل، احّتد احلزب الشيوعي 
اليهودي والعربي مشكالً احلزب الشيوعي اإلسرائيلي.  في أواخر العام 
1945، قام أحد احملامني ويدعى محمد منر احلواري بتأسيس “منظمة 
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تأييده ألمني احلسيني املنفي.  خالفاً لثالثينيات القرن  النجدة”، معلناً 
العشرين، كان هناك القليل من الترابط بني هذه الفصائل بسبب اختالف 

برامجهم وتوقعاتهم.13

ليس من املدهش بعد ذلك، نظراً لعدم وجود سياسات أو قيادة موّحدة، 
الفترة.  عّم  الشعبية في هذه  املقاومة  القليل من أحداث  أنه مت تسجيل 
اللجان  مقاطعة  وأعلن  العام 1946،  أيار من   3 بتاريخ  إضراب شامل 
الدولية كاللجنة األجنلو-أمريكية التي أصدرت توصيتها )املتوقعة( في 

20 نيسان العام 1946 بإدخال 100 ألف مهاجر يهودي.14

مت تكليف الدكتور عزت طنوس من قبل اللجنة العربية العليا بتاريخ آب 
العربي( من  املال  الوطني )بيت  الصندوق  العام 1946 إلنشاء وإدارة 
أجل فلسطني، وجاءت هذه املبادرة متأّخرة جداً كما أشار في كتابه.15  
ساهم عبد احلميد شومان )مؤسس البنك العربي( مببلغ 4000 جنيه 
فلسطيني.  ووصل مجموع املبالغ التي مت حتصيلها بني 1 نيسان 1947 
و31 آذار 1948 إلى 220 ألف جنيه فلسطيني )أي ما يعادل في ذلك 
احلني نحو 400 ألف دوالر أمريكي مقارنة باملاليني التي أنفقتها الوكالة 
اليهودية سنوياً(.  مت إنفاق املال للتخفيف من معاناة القرويني ومساعدة 
السجناء وكبار املعتقلني، وكذلك مت تخصيص مبلغ للعمل اإلعالمي.  لكن 
األنشطة كانت صغيرة، وكان قرار التقسيم، وبدء البرنامج الصهيوني 

للتطهير العرقي، السببني الرئيسيني لنهاية الصندوق.

أصبحت السلطات البريطانية -التي خلقت الوجود الصهيوني العسكري 
الصهاينة  يشنها  كان  التي  الهجمات  من  تعاني  فلسطني-  في  الضخم 
كبيراً  دعماً  البريطانيني  الضباط  بعض  أظهر  ذلك،  ومع  أنفسهم.  
اجلنرال  ساعد  عندما  مثالً،  الواقع.   أرض  على  الصهيوني  للمشروع 
-21 بني  ما  حيفا  من  فلسطيني  ألف   50 طرد  عملية  في  ستوكويل 

تفّهماً  أكثر  كانوا  البريطانيني  املسؤولني  16  بعض  نيسان 1948.   22
للموقف الفلسطيني، والبعض اآلخر قّدم مجرد تصريحاٍت اعتذارية.

العاملية  احلرب  بعد  العظمى  القّوة  األمريكية  املتحدة  الواليات  أصبحت 
الثانية.  كانت احلركة الصهيونية حتشد دعمها هناك لعقود.  عندما توفي 
الرئيس األمريكي العادل والواقعي روزفلت في مكتبه بشكل غير متوّقع 
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أصبحت الفرصة ُمتاحة أمام نائب الرئيس ترومان الطموح الذي أصبح 
املقبلة.  كان ترومان مستعداً  االنتخابات  يبحث عن كسب  مؤقتاً  رئيساً 
أن يضّحي مبستقبل املاليني، حيث قام بإعطاء األوامر باستعمال القنابل 
بتقدمي  األمريكية  اإلدارة  وقامت  وجنازاكي.   هيروشيما  على  النووية 
 )UNSCOP( موعد تشكيل اللجنة اخلاصة لألمم املتحدة حول فلسطني 
لـ“دراسة املشكلة”، من أجل تقدمي برنامج حلل محتمل يفيد الصهيونية.  
وقامت اللجنة العربية العليا مبقاطعة )UNSCOP( بسبب بنيتها املنحازة 
بشكل واضح )التي تتألف من البلدان التي تعرضت لضغوط من جانب 
فقد  الفلسطينيون،  توّقع  وكما  التقسيم(.   قرار  لدعم  املتحدة  الواليات 
قامت اللجنة بتقدمي تقريٍر لصالح التقسيم في 3 أيلول 1947.  وعقدت 
جامعة الدول العربية احلديثة النشأة اجتماعاً ضم رؤساء الوزراء بتاريخ 
ألن  العليا  العربية  اللجنة  دعوة  يتم  ولم  العام 1947.   األول  تشرين   7
حكام األردن والعراق ال يتفقون مع أمني احلسيني، إال أّن األخير حضر 
إلخراجه.   الشجاعة  احلضور  من  أحد  ميتلك  ولم  دعوة،  دون  االجتماع 
واقترح احلسيني تشكيل حكومة فلسطينية في املنفى لتحل محل اللجنة 
العربية العليا، ولكن اقتراحه قوبل بالرفض )مرة أخرى من قبل مندوبني 
بشأن  التعامل  كان  احلني،  ذلك  ومنذ  واألردن(.   العراق  ملوك  ميثلون 
الوكالة  مع  املتحدة  واألمم  العربية  الدول  قبل  من  يتم  فلسطني  قضية 
اليهودية القوية واملسيطرة مع اللوبي الصهيوني في جميع أنحاء العالم.

 1947 الثاني  تشرين   27 في  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  صّوتت 
لتؤّيد التوصية بتقسيم فلسطني، وإلعطاء احلركة الصهيونية السيطرة 
من  أكثر  كانوا  )الذين  للفلسطينيني  وتركت  فلسطني،  من   ٪55 على 
هناك  وسيكون  فلسطني.   أراضي  من   ٪45 نسبته  ما  السكان(  ثلثي 
اليهود  املسلمني واملسحيني مقابل  الفلسطينيني  من  عدٌد متساٍو تقريباً 
في الدولة اليهودية املزمعة.  جنح التصويت بسبب ضغوط كبيرة من 
في  اليهود  دعم  على  للحصول  حاجته  )بسبب  ترومان  الرئيس  إدارة 
في  األمريكي  الدفاع  وزير  فورستتوول  جيمس  وصف  االنتخابات(.  
على  واإلكراه  اإلجبار  لتحقيق  استخدمت  التي  “الطريقة  أّن  مذكراته 
فضيحة”.17   تصبح  بأن  اقتربت  العامة  اجلمعية  في  األخرى  الدول 
مكائد السياسة التي أّدت إلى هذا القرار املشني )الذي انتهك ميثاق األمم 

املتحدة( أظهرها أحد الدبلوماسيني، حيث قال:
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للتصويت  األخرى  الوفود  إقناع  بشّدة  العربية  الوفود  “حاولت 
ضد قرار التقسيم من خالل االحتكام إلى املنطق والعدالة والقانون.  
وجنحت جهودهم التي بذلوها مع الوفود ذات الضمائر احلية للتوّصل 
موقفها  تغيير  إلى  اّضطرت  الوفود  بعض  ولكن  مستقل.   قرار  إلى 
اجلانب  على  لبلدانهم  املادية  املصالح  تنهي  القّوة  شاهدوا  عندما 
عندما  الدموع  ذرف  هايتي  مندوب  أّن  كيف  نتذّكر  أن  علينا  اآلخر.  
ونتذّكر  التقسيم.   لصالح  والتصويت  بالده  تصويت  لتغيير  اضطّر 
كيف أّن اجلنرال رومولو مندوب الفلبني غادر الواليات املتحدة بسبب 
التهديدات الصهيونية.  ولقد التقيت بالدكتور آرسي مندوب األرجنتني 
إلى  اضطّر  ألّنه  باألسف  يشعر  إنه  وقال  التقسيم،  ضد  وقف  الذي 
كان  وهذا  التقسيم،  ضد  التصويت  من  بدالً  التصويت  عن  االمتناع 
أجبروا  الذين  الوفود  بعض  هي  هذه  حكومته.   على  للضغط  نتيجة 
على التصويت ضد قناعاتهم.  وقبيل صدور القرار، كنت أحتدث مع 
ليستر بيرسون وزير خارجية كندا والحقاً رئيس الوزراء.  فقلت له: 
تعتقد أن هذا قانون تقسيم فلسطني ضد إرادة  هل  بيرسون،  “سيد 
سكانها هو قانون مَيْلِيه الضمير والقانون؟”.  أجابني وبكل صراحة 
قائالً: “دكتور اجلمالي، السياسة ال تعرف الضمير أو القانون ما لم 

تكن مدعومة بالقوة”.18

بالدعوة  التقسيم  لصالح  التصويت  على  العليا  العربية  الهيئة  رّدت 
العام  األول  كانون   4-2 من  الفترة  في  أّيام  ثالثة  ة  ملد  عام  إلضراب 
1947، وكان هذا اإلضراب شبه شامل.19  ولكن حتى قبل حدوث هذا 
العام  األول  كانون   1 في  مسلحة  اشتباكات  اندلعت  السلمي،  احلدث 
1947 بني العرب واليهود على الطريق بني يافا وتل أبيب )لم ترد أنباء 
عن مقتل أحد(.  بينما لقي 6 عرب و8 من اليهود مصرعهم يوم 2 كانون 
األول.  وأحرق بعض اليهود دار السينما العربية “ريكس” في القدس، 
وانتقم بعض العرب عن طريق حرق متاجر بالقرب من بوابة يافا، ولكن 
املسلحني  من اجلنود  ألفاً  يقرب من 50  ما  كانوا قد حشدوا  الصهاينة 
العام 1947.  وجتاوزوا بأضعاف عدة من  جيداً بحلول كانون األول 
االضطرابات  استُخدمت  محتمل.   خصٍم  أّي  والنوعية  الكمية  حيث 
واالشتباكات ذريعًة للبدء في عملية التطهير العرقي في فلسطني.  من 
الهاغاناة وغيرها من  العام 1947، قامت منظمة  األول من  21 كانون 
القوات الصهيونية السرية مبهاجمة القرى في السهل الساحلي شمال 
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القوات مذبحة بحق  تل أبيب.  وبتاريخ 31 كانون األول، ارتكبت هذه 
60 مدنياً من قرية بلد الشيخ )قضاء حيفا(، وقامت بارتكاب عشرات 
من  ألف   200 من  يقرب  ما  تفريغ  إلى  أّدت  التي  األخرى  املجازر  من 
 1948 العام  أيار   15 قبل  الفلسطينيني  سكانها  من  والبلدات  القرى 

والضعف بعدها.20

ولكن  وجمعها،  احلشود  تعبئة  وخارجها  فلسطني  داخل  العرب  حاول 
الفترة مجموعتان متنافستان من  كان قد فات األوان.  أنشئت في هذه 
من  املقدس  واجلهاد  العربية  الدول  قبل  من  اإلنقاذ  جيش  املتطوعني: 
قبل الهيئة العربية العليا.  كانت كلتا املجموعتني تفتقر للسالح، وبالكاد 
مدربني، ولم تكن هنالك إمكانية ملواجهة امليليشيات الصهيونية ذات اخلبرة 
البريطاني(.   اجليش  مع  وعملوا  تدّربوا  منهم  ألفاً   15( والقوة  واملهنية 
الهجوم على  العليا حاولت أيضاً بطرق أخرى وقف  العربية  الهيئة  لكن 
فلسطني.  على سبيل املثال، قامت بإرسال وفد للقاء البابا الذي اجتمع 
التقسيم.21  وقد  التحدث علناً ضد  بهم ملدة 25 دقيقة، ولكنه قّرر عدم 
بدأت القوات الصهيونية باستخدام العنف يوم 21 كانون األول 1947، 
الذي أصبح لغة التخاطب.  تصاعدت الهجمات والهجمات املضادة، ولكن 
دائماً بسقوط املزيد من العرب أكثر من الصهاينة اليهود.  وكانت هناك 
محاوالت متفرقة تطالب باالحتكام للمنطق، ولكنها لم تلَق آذاناً صاغية.  
“االحتاد  العام 1948 من قبل  على سبيل املثال، صدر بيان في 3 آذار 
هاً إلى جميع الزعماء الدينيني والسياسيني في  املسيحي لفلسطني”، موجَّ
العالم، ومت التوقيع عليه من قبل جميع الطوائف املسيحية في فلسطني.  
استنكر البيان بشدة خطط التقسيم، وجاء أيضاً “كتضامن مع إخوانهم 
املسلمني” في املقاومة لهذه املخططات، ودعا حلق تقرير املصير كما ُنّص 

عليه في امليثاق التأسيسي لألمم املتحدة.22

لقد كان من بني املجازر )وعددها 33( التي ارتكبتها القوات الصهيونية 
مجزرة ساعدت بشكل محوري في إقامة الدولة اليهودية، وهي مجزرة 
دير ياسني بتاريخ 9 نيسان 1947.  حتّى في هذه املأساة مت تسجيل 
إحدى  هرعت  املثال،  سبيل  فعلى  الشعبية.   املقاومة  في  بطولية  أعمال 
الفتيات وتدعى حياة البلبيسي )19 عاماً( إلى القرية من القدس ملساعدة 

القرويني، واستشهدت بينما كانت تقوم مبعاجلة ساق أحد القروّيني.23
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العربي  واالقتتال  لالنشقاق  احلقبة  هذه  في  الصهيونية  انتصار  يعود 
والتفّوق العسكري الصهيوني في كل مرحلة من مراحل احلرب والدعم 
الغربي.24  كان عدد اجلنود الصهاينة ضعفي عدد املقاتلني العرب، وكانوا 
العزمية  مثبطي  الفلسطينيون  كان  أفضل.   بشكل  ومجّهزين  مدّربني 
كانت    .1939-1936 ثورة  خالل  وقيادتهم  مجتمعهم  تدمير  بسبب 
النتيجة كارثية، ولذلك سميت بنكبة فلسطني: بني كانون األول 1947 
الفلسطيني  املجتمع  معظم  دّمر  النار،  إطالق  لوقف  اتفاق  آخر  ونهاية 
وحتّول 800 ألف إلى الجئني ونازحني.  أصبح تاريخ فلسطني ُيقسم 

إلى ما قبل النكبة وإلى ما بعدها.

تغيّرت  واملنطقة  البالد  اليومية ومستقبل  احلياة  كل جانب من جوانب 
البلدات والقرى  لقد مّت محو خمسمائة وثالثني من  في فترة قصيرة.  
االستعمارية  الدولة  وظهرت  اخلريطة.   وجه  على  من  الفلسطينية 
قرانا ومدننا.   تبقى من  ما  أنقاض  “إسرائيل” على  العسكرية اجلديدة 
وقد لعب غدر اجليش العربي وخيانته بقيادة اجلنرال البريطاني غلوب 
فلسطني،  لتقسيم  الصهيونية  احلركة  مع  الله  عبد  امللك  وتعاون  باشا، 

دوراً مهماً في هذه الكارثة.25

ملجلس  قرار  خالل  من  لفلسطني  “وسيٍط”  بتعيني  املتحدة  األمم  قامت 
الذي كان  برنادوت  الكونت فولك  أنقذ  أيار 1948.   بتاريخ 29  األمن 
العاملية  اليهود في احلرب  العديد من  السويدي  الصليب األحمر  رئيس 
إلى  تقريره  كبير  باحترام  يحظى  كان  الذي  الرجل  هذا  وقّدم  الثانية.  
األمم املتحدة يوم 16 أيلول العام 1948، الذي يدعو إلى عودة الالجئني.  
في  الصهاينة  يد  على  ُقتل  توصياته،  وتنفيذ  تكرميه  من  وبدالً  ولهذا، 
اليوم التالي مع أحد مساعديه ويدعى الكولونيل اندريه سيرو.  وسمحت 
األمم املتحدة إلسرائيل تعزيز مكاسبها، وبالتالي توسيع نطاق الهيمنة 
على 78٪ من أرض فلسطني، وذلك بزيادة نسبة 50٪ أكثر مما نادى 

به قرار التقسيم.

موقع  أيضاً  النكبة، وهناك  تتحّدث عن قصص  الكتب  العديد من  هناك 
الفترة.26   هذه  عن  ومكتوباً  شفوّياً  تاريخاً  يحوي  اإلنترنت  شبكة  على 
وهي  القصص،  ماليني  من  واحدة  مجرد  هنا  أقتبس  أن  لي  اسمحوا 
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قصة الجئة فلسطينية من سكان بلدة بيت جبرين، وتدعى أم إبراهيم 
الشوابكة، حيث تعّرضت قريتها للهجوم من قبل القوات اإلسرائيلية في 
تشرين األول العام 1948: “لقد كان عمري 12 عاماً عندما طردنا اليهود 
وهربنا من القرية وعندما أتى اجلنود وبدأوا يطلقون النار على الناس، 
ولم يرغب جّدي وجدتي في مغادرة منزلهما، لذلك اختبأوا في مغارة 

بالقرب من القرية، حيث عثر عليهما اجلنود وأطلقوا النار عليهما”.27

املقاومة  من  نوع  واإلبادة،  القتل  خطر  من  الرغم  على  العودة،  كانت 
الشعبية التي راح ضحيتها الكثير.

عقدت اللجنة العربية العليا مؤمتر فلسطني في قطاع غزة، ومت انتخاب 
حكومة فلسطني في 1 تشرين األول من العام 1948.  وبعد ذلك مّتت 
صياغة الدستور، وقام املندوبون بانتخاب مجلس للوزراء برئاسة أحمد 
لفلسطني.   رئيس  كأول  احلسيني  أمني  انتخب  كما  الباقي،  عبد  حلمي 
واعترف باحلكومة الوليدة من قبل الكثير من البلدان، مبا في ذلك جميع 
الدول العربية باستثناء األردن.  ولم يدم هذا طويالً، إذ مت القضاء عليه 
املناطق  على  سيطرتها  فرض  أجل  من  األردنية  احلكومة  قبل  من  أوالً 
الفلسطينية املتبقية.  وفي وقت الحق، قامت احلكومة املصرية بسحب 
ولم  الغموض  عليها  خيّم  حيث  القاهرة،  إلى  غزة  من  املؤقتة  احلكومة 
تظهر.  قام ملك األردن بعقد مؤمتر أريحا في 1 كانون األول 1948، 
أصبح  ما  ضم  ومت  ومنتفعة،  منتخبة  غير  فلسطينية  نخباً  شمل  حيث 
األردني  العاهل  قام  الحق،  وقت  في  لألردن.   الغربية  بالضفة  يعرف 
وقائده من اجليش البريطاني غلوب بإعطاء النقب واملثلث إلى إسرائيل 
للسماح للدولة الوليدة باملزيد من التوسع.28  هكذا مت محو االسم القدمي 
الذي ُعرف  الهدنة  اخلريطة على كال اجلانبني من خط  من  “فلسطني” 
العقود  شأن  من  جديدة.   سياسية  جغرافيا  وأنشئت  األخضر،  باخلط 
املقبلة أن تثبت أّن النكبة كانت أكبر نكبة أو كارثة على املنطقة برمتها، 

وليس فقط على الضحايا الفلسطينيني.



الفصل التاسع
من النكبة وحتى النكسة 1967-1948

اجلغرافيا السياسية اجلديدة املدّونة في اتفاقية الهدنة املوقعة في مدينة 
ووحدة  متماسك  كمجتمع  فلسطني  أن  تعني   ،1949 العام  في  رودس 
من   ٪78 على  إسرائيل  دولة  إنشاء  مت  وأنه  أُزيلت،  متحدة  جغرافية 
نفسها  بتخليص  بدأت ونشأت  الوليدة  إسرائيل  دولة  أرض فلسطني.  
العرقي.1   التطهير  اليهود عن طريق  غير  األصليني  املواطنني  من معظم 
وقوانني  األصليني،  السكان  عودة  منع  أجل  من  قوانني  ووضعت 
املصرفية  وحساباتهم  التجارية  وأعمالهم  أراضيهم  على  لالستيالء 
وغيرها من املمتلكات.  حاول العديد من هؤالء الفلسطينيني، على الرغم 
من هذه القوانني اجلائرة، البقاء أو العودة إلى بالدهم، وهذه أنواع من 
املقاومة الشعبية.  جنح قليل منهم بالعودة وكثير منهم لَقْوا حتفهم فيما 
“اإلحلاح  إّن:  قال  غلوب  اجلنرال  بالدهم.   إلى  العودة  يحاولون  كانوا 
النفسي موجود داخل الفالحني الذي أجبرهم على التشبث واملوت على 
مصرعهم  البؤساء  الناس  هؤالء  من  جّداً  كبير  عدد  لقي  فقد  أرضهم.  
الهدنة،  الزيتون والبرتقال اخلاص بهم وراء خط  وهم يقومون بقطف 
على  النار  إلطالق  سيتعرض  الفالح  ذلك  اليهودية  الدوريات  رأت  إذا 
الفور ومن دون أية أسئلة.  ولكن مع ذلك كانوا يصّرون على العودة إلى 
مزارعهم وحدائقهم”.2  الفلسطينيون الذين حاولوا العودة إلى ديارهم 
األوامر  حسب  عليهم  النار  إطالق  مت  القتال،  انتهاء  بعد  وأراضيهم 
العسكرية.3  بالتالي، “فقد لقي ما بني 3000 و5000 متسلٍل مصرعهم 
بني العامني 1949 و1956، وغالبيتهم العظمى من الناس العزل.  فقد 
الذين  الفالحني  من  هم  تسللوا  الذين  أولئك  من  العظمى  الغالبية  كانت 
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كانوا يحاولون التسلّل للوصول إلى منازلهم، إما من أجل العودة وإما 
وإما  الشديد  اجلوع  بسبب  إما  محاصيلهم  جلني  وإما  األقارب  لرؤية 
الرتباط عميق”.4  وهذا في حد ذاته كان عمالً رئيسيّاً للمقاومة الشعبية 

أثناء النكبة وبعدها.

األحداث  من  سلسلة  إلى  أضيفت  قاصمة  ضربة  النكبة  هذه  كانت 
الكارثية من العام 1936 وحتى العام 1948. 5  مت تقسيم الفلسطينيني 

إلى مجموعات منفصلة، وهي كاآلتي:

الذين كانوا  الفلسطينيني  الذين أصبحوا الجئني )وهذا يشمل  أولئك   -
خارج البالد قبل احلرب أو خاللها(.

- أولئك الذين جنحوا، وعلى الرغم من كل الصعاب، في البقاء في الدولة 
اجلديدة.

- سكان الضفة الغربية )الذين أصبحوا حتت احلكم األردني(.
- سكان قطاع غزة )الذين أصبحوا حتت احلكم املصري(.

مشاكل  بسبب  الالجئني  مخيمات  في  الفلسطينيني  من  العديد  توفي 
صحيّة لها صلة بالوضع املأساوي.  استغرق األمر ما يقرب من جيل 
)سواء  قوية  مقاومة  تأسيس  وإعادة  األزمة،  هذه  جتاوز  أجل  من 
الشعبية أو املسلحة(.  تنامت أعمال الصمود واملقاومة وأتت ثمارها في 
تشكيل املنظمات الفلسطينية مع هياكَل تنظيمية سياسية متطورة بدأت 

في خمسينيات القرن العشرين، ونضجت في ستينيات القرن نفسه.

“عرب الداخل”
إسرائيل  بدولة  يعرف  أصبح  ما  داخل  بَقوا  الذين  الفلسطينيون  واجه 
وضعاً فريداً.  فها هم املواطنون األصليون يجدون أنفسهم يعاملون على 
أنهم غرباء في أرضهم.  جنح حوالي 160 ألف فلسطيني من أصل 1.4 
مليون فلسطيني في العام 1947، وعلى الرغم من كل الصعاب، في البقاء 
في أراضي فلسطني التي مت حتويلها إلى دولة يهودية إثنوغرافية بحلول 
قياداتهم  فيها  مبا  لهم،  الدعم  هياكل  غالبية  تدمير  ومت    .1949 العام 
تسمية  إسرائيل  تفضل  الثروة.   ومصادر  أراضيهم  وأغلب  السياسية 
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وقد  إسرائيل”.   في  “العرب  مجرد  اإلسرائيليني” أو  “العرب  بـ  هؤالء 
أصبح البرنامج الصهيوني الذي استحوذ على األراضي بتيسير أو إذن 
من احلكام العثمانيني والبريطانيني، أصبح اآلن احلاكم املسيطر وليس 

لديه أية قيود.  وأطلق عنان السرقة والنهب لألراضي دون حدود.

ببرنامج  اجلدد  املهاجرون/السادة  قام  ترحم،  ال  وكفاءة  بسرعة 
الطبيعية،  حقوقهم  من  املتبقني  القليلني  الفلسطينيني  حلرمان  ممنهج 
ُشرِّعت  لقد  أبداً.   يعودوا  لن  أراضيهم  من  روا  ُهجِّ الذين  أّن  ولضمان 
البرملان  القوانني مرت بسرعة من قبل  السرقة من خالل مجموعة من 
أجبروا  أو  فروا  الذين  أولئك  حرم  الكنيست.   يدعى  الذي  الصهيوني 
-1947 األعوام  بني  العرقي  التطهير  عملية  خالل  ديارهم  ترك  على 
على  االستيالء  مت  واضحة.   قوانني  خالل  من  العودة  حق  من   1949
“أمالك غائبني”(.  مت  ممتلكاتهم مبوجب قوانني عنصرية أخرى )مثل 
طرد الكثير من املواطنني الذين بَقْوا على الرغم من التحديات، واستولت 
الدولة على أراضيهم وبيوتهم وأعمالهم التجارية، وُسلِّمت للمهاجرين 
الفلسطينية  التجمعات  بتدمير  الدولة  قامت  بالتالي،  اجلدد.6   اليهود 
ويافا،  واللد،  والرملة،  وطبريا،  حيفا،  مثل  الرئيسية  املدن  في  املتبقية 
وقامت أيضاً بتدمير عشرات القرى بني تل أبيب والقدس، وفي األجزاء 
الغربية والشرقية من منطقة اجلليل، وبالقرب من حدود وقف إطالق 
العرقي  التطهير  بعد احلرب عملية  ما  لفترة  القاسية  األمثلة  النار.  من 
القرى مثل قرية كفر برعم في 1949/2/4.  مت  التي متت في بعض 
إعالن اثنتي عشرة قرية في اجلليل مناطق عسكرية مغلقة.  مت نقل 700 
قريتهم في  تدمير  بعد  ياسف  قرية كفر  إلى  الذين جلأوا  الالجئني  من 
رت قرية  شاحنات إلى احلدود األردنية في 1949/2/28.  كذلك ُهجِّ
الغابسية في 1950/1/24، ومت طرد سكان املجدل إلى مدينة غزة في 
شباط 1951، وطرد سكان 13 قرية أخرى خارج احلدود عبر منطقة 

وادي عارة العام 1951. 7

تشرين   31 في  مقاومة  أّية  دون  الفلسطينية  إقرت  قرية  احتالل  مت 
إخالؤها  السكان  من  ُطلب  أيام  خمسة  وبعد    .1948 العام  من  األول 
“مؤقتاً ملدة أسبوعني فقط”.  وعندما حتّول األسبوعان إلى أشهر قّدم 
القرويون التماساً إلى محكمة العدل العليا اإلسرائيلية، وما يثير الدهشة 
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)ورمبا   1951 العام  متوز   31 في  بالعودة  لهم  حكمت  احملكمة  أّن 
القانوني  النظام  باستخدام  للمقاومة  األولى  األشكال  أحد  هذا  يكون 
باإلخالء  أمرت  العسكرية  السلطات  فإّن  ذلك،  ومع  اإلسرائيلي(.  
عيد  يوم  كامل  بشكل  القرية  تدمير  ومت   ،1951/9/10 في  الكامل 
امليالد 25 كانون األول العام 1951 )والذي كان أكثر إيالماً بالنسبة 
للقرويني املسيحيني(.8  وهذا ما حدث أيضاً بالنسبة لسكان كفر برعم 
العليا  العدل  محكمة  إلى  الذهاب  وقّرروا  قريتهم  بإجالء  أُمروا  الذين 
بالعودة  لهم  بالسماح   1953 أيلول  مطلع  في  أمرت  التي  اإلسرائيلية 
إلى ديارهم.  وبدالً من ذلك، قام اجليش اإلسرائيلي بقصف القرية من 

اجلو واألرض، األمر الذي أّدى إلى تدميرها.9

كانت النتيجة أن مّت وضع الفلسطينيني املتبقني في ثالث مناطق معزولة 
تسهل السيطرة عليها، وهي: اجلليل، واملثلث، والنقب.  في وقت الحق، متت 
زيادة الضغط على تلك املناطق حتى أصبحت أصغر.  أصبح الفلسطينيون 
الذين كانوا ميلكون 93٪ من األراضي قبل العام 1948 يعيشون على أقل 
بذلك، حيث  لم تكن راضية  اإلسرائيلية  من 3.5٪ منها.  ولكن احلكومة 
عسكرية  ألحكام  وأخضعتهم  بقوا  الذين  أولئك  طرد  مبحاولة  استمّرت 
بتعديل  إسرائيل  وقامت    .1966-1948 بني  ما  الفترة  في  جداً  قاسية 
وتوسيع وتكثيف القوانني املأخوذة من قوانني الطوارئ التي استخدمها 
البريطانيون في ثالثينيات القرن العشرين.  مت تطبيق هذه القوانني على 
على  لإلشراف  العسكريني  القادة  من  ثالثة  تعيني  ومت  فقط،  اليهود  غير 
املناطق الثالث، حيث يتجمع الفلسطينيون املتبقون.  مت منع الفلسطينيني 
من التنمية االقتصادية والعمل واحلق في التنّقل حتى إلى القرى املجاورة 
احلريات  وُمنعت  خاصة(،  تصاريح  على  احلصول  عليهم  ينبغي  )كان 
االجتماعية أو الثقافية.  كانت أهداف احلكم العسكري تتمثّل في ما يلي: 
1( تسهيل عملية نقل األراضي ومصادرتها.  2( التحكم والتالعب في أي 
تصويت فلسطيني محتمل في الكنيست.  3( منع تشكيل حركات سياسية 

مستقلة التي من املمكن أن حتمي حقوق الشعب الفلسطيني.10

في البداية، صّب الفلسطينيون ُجلَّ تركيزهم وجهودهم على الصمود 
ربع  خسر  الصعاب.  كل  من  الرغم  على  أراضيهم  في  وتشبثوا 
القوانني  مبوجب  وأصبحوا  أراضيهم  في  بقوا  الذين  الفلسطينيني 
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ضمن  موجودون  ألنهم  حاضرون  حاضرين”:  “غائبني  اإلسرائيلية 
حيث  الغائبني،  قوانني  إطار  حتت  يندرجون  ولكنهم  الدولة،  حدود 
مّتت مصادرة أراضيهم وسلمت إلى الوكالة اليهودية لتوطني اليهود.  
حق  ولهم  “املشردين”  الدولي  القانون  حسب  الناس  هؤالء  ويدعى 
ومع  وأراضيهم.   ديارهم  إلى  للعودة  الالجئني-  حق  مثل  -متاماً 
آلياٍت  الدولة  وأنشأت  احلق.   بهذا  االعتراف  إسرائيل  رفضت  ذلك، 
مع  يتماشون  جلعلهم  التأهيل  وإعادة  واالنقسام  التفرقة  لتشجيع 
رغبات “الدولة اليهودية”.11  درست السلطات الصهيونية االنقسامات 
التي كانت ستفيد احلكومة البريطانية من قبل )مثل االنقسامات التي 
القرن  وثالثينيات  عشرينيات  والنشاشيبي  احلسيني  بني  حدثت 
خالل  من  االنقسامات  ويؤّكدون  يشّجعون  وشرعوا  املاضي(.  
مصاحلهم  بأّن  وإقناعهم  عدة”،  “قوميات  إلى  الفلسطينيني  تصنيف 
املسيحيني  والعرب  والشركس  والدروز  البدو  البعض:  بعضهم  ضد 
والعرب السنة والبهائيني.  وُعرفت املقاومة ضد هذا التقسيم فيما بعد 
من قبل السلطات اإلسرائيلية باسم “فلسطنة الشعب” كما لو كان هذا 
العثور على  السلطات اإلسرائيلية قادرة على  قذراً.12  لقد كانت  اسماً 
بعض املتعاونني بني جميع الطوائف، ولكن الغالبية اختارت “الرفض” 

الذي كان سيصبح أكثر تنظيماً في السنوات القليلة املقبلة.13 

الصدمة  للنهوض من  الفلسطينيون بضع سنوات  استغرق  النكبة  بعد 
تشكيل  خالل  من  املثال،  سبيل  فعلى  بالتعبئة؛  والبدء  بها  مّروا  التي 
الشعبية  املقاومة  من  النوع  هذا   14  .1952 العام  في  للشعراء  رابطة 
أصبح مشهوراً بعد كتاب غسان كنفاني حول أدب املقاومة في فلسطني 

في العام 1968.

لقد كان احلزب الشيوعي أول حزب يقوم الفلسطينيون الداخل بالتصويت 
واالنضمام إليه، ألنه طالب إسرائيل بتحقيق املساواة، وأْن تصبح دولة 
جلميع مواطنيها.  لم يكن حزباً ثورّياً باملعنى الكالسيكي، ألّنه أّيد العديد 
من جوانب دولة إسرائيل عند تأسيسه، وحتى قام بطرد األعضاء الذين 
اعتنقوا مبادئ ثورية كتحرير فلسطني.15  كما ذكرنا في فصل سابق، فقد 
اختلف احلزبان الشيوعيان العربي واليهودي في بداية أربعينيات القرن 
الوطني(  التحرر  )عصبة  العربي  الشيوعي  احلزب  وأصبح  العشرين، 
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الذي استمر حتى 1948.  بعد النكبة، قّرر الكثير من العرب االنضمام 
إلى احلزب الشيوعي العربي اليهودي املولود حديثاً “راكاح” بسبب عدم 
مراكز  إلى  احلزب  في  العرب  األعضاء  ووصل  أخرى.   خيارات  وجود 
جيدة.  من املؤسسني املهمني إميل توما، وتوفيق طوبي، وإميل حبيبي.  
كان إميل توما أيضاً مفكراً ومؤرخاً، وأصدر معهد إميل توما لألبحاث 
السياسية واالجتماعية في حيفا األعمال الكاملة إلميل توما وعددها 14 
مؤلّفاً، ومنها: جذور القضية الفلسطينية، 60 عاماً على احلركة القومية 
القومية  احلركة  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  الفلسطينية،  العربية 
الصادرة  االحتاد  صحيفة  وكانت  الفلسطينية.   والقضية  العربية 
للحزب  واليهود  العرب  أصوات  أعطت  جداً.   مشهورة  العربية  باللغة 
أربعة مقاعد في الكنيست في االنتخابات اإلسرائيلية األولى للكنيست.  
وساعدت برامج احلزب الثقافية واالجتماعية في دعم النمو في املشاعر 
درويش،  محمود  أمثال  والكتاب  للشعراء  مهمة  مكاًنة  وأعطت  القومية، 
أبو حنا وغيرهم،  القاسم، وتوفيق زياد، وسالم جبران، وحنا  وسميح 
تنظيم جلان  وملعت أصواتهم داخل فلسطني وخارجها.16  بعد محاولة 
للدفاع عن األراضي املهّددة باملصادرة، قامت السلطات بإقصاء 13 من 

الشيوعيني العرب عن مجتمعاتهم العام 1959.

الراحل  املصري  الرئيس  يقودها  كان  التي  العرب  القوميني  حركة  كانت 
اخلط  داخل  ظهرت  التي  الثانية  املنّظمة  احلركة  هي  الناصر  عبد  جمال 
العام  شباط   11 في  اجتماع  وعقد  فلسطني.   اغتصاب  بعد  األخضر 
1956، ودفعت من أجل الوحدة والكفاح من أجل احلصول على حق تقرير 
املصير.17  خلق غزو إسرائيل ملصر مبساعدة من بريطانيا وفرنسا العام 
1956 فرصة للضغط على من تبقى من الفلسطينيني.  أصدرت السلطات 
اخلط  من  القريبة  القرى  على  التجول  حظر  لفرض  أوامر  اإلسرائيلية 
األخضر، وقامت بإطالق النار فوراً على أي شخص يخالف هذا القانون.  
في  مصرعهم  قاسم  كفر  قرية  في  مدنياً   49 لقي  فقط  واحد  حادث  في 
فترة ساعتني في 1956/10/29.  وقد حاول سكان القرية إجراء تأبني 

للشهداء الذين سقطوا في كفر قاسم كل عام، ومت منعهم مرات عديدة.18

أعطت هذه املجزرة دافعاً للناشطني لترتيب أمورهم، ُعقد مؤمتران في 
آن واحد في 6 متوز العام 1958 في الناصرة وعكا حضرهما حوالي 
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اإلقامة اجلبرية ملنعهم من  120 فلسطينياً، ومت وضع 40 آخرين قيد 
جلنة  وانتخاب  العربية(  )اجلبهة  تأسيس  املؤمترون  وقّرر  املشاركة، 
تنفيذية، وأصدروا قائمة من املطالب شملت عودة الالجئني والنازحني، 
وإنهاء مصادرة األراضي، وإنهاء احلكم العسكري، ووضع حد للتمييز 
واستخدام اللغة العربية.19  وعندما حاولوا تسجيل هذه احلركة من أجل 
البدء بأنشطتها مت رفض االسم حيث ُزعم بأّن استخدام كلمة عرب في 
االسم هو عمل عنصري )مع أنه مت السماح ملئات من املنظمات باستخدام 
“اليهودية” في أسمائها(.  لذلك اضطرت إلى إعادة تسمية نفسها باسم 
“اجلبهة الشعبية” )كان يشار إليها عادة باسم اجلبهة الشعبية العربية(، 
وأصبحت فيما بعد تعرف باسم اجلبهة الشعبية الدميقراطية.  انقسمت 
اجلبهة بعد خالفات بني الشيوعيني والقوميني العرب في إطار انقسام 

الدولة العربية املتحدة املتمثلة في مصر وسوريا.20

كان اإلرهاب جزءاً من البرنامج الصهيوني إلنهاء عملية التطهير العرقي، 
هذا  على  األخيرة  اللمسات  وضع  منع  الشعب  مقاومة  استمرار  ولكن 
إستراتيجيات  بوضع  اإلسرائيلية  السلطات  بدأت  حينها،  البرنامج.  
التعامل مع من تبقى من الفلسطينيني بدون تهجيرهم  جديدة من أجل 
حتّول  باملقاومة.   ُووجه  أيضا  اجلديد  البرنامج  هذا  ولكن  بالكامل.21  
ُدشنت  التي  األرض  حركة   إلى  الشعبية  اجلبهة  عن  منشق  فصيل 
باجتماع في نيسان العام 1959 من خالل دعوة من منصور كردوش 
)من الناصرة(، وحبيب قهوجي )من حيفا(.  مت التوّصل خالل االجتماع 
إلى قرار بنشر مجلة أسبوعية بعنوان األرض.  مت إغالق املجلة من قبل 
بطرق  النشطاء  حاول  ولكن   ،1960 العام  الثاني  كانون  في  السلطات 
مختلفة احلفاظ على احلركة على الرغم من احلظر والتعّدي على حرية 
التعبير والتجمع في ظل “نظام طوارئ عسكري” وحشي.22  كان الفارق 
الرئيسي مع احلزب الشيوعي، هو أّن حركة األرض ال تؤمن بالتطبيع 
الدولة اإلسرائيلية، وال بتحديد األهداف كمجرد مطالبة للمساواة،  مع 
وكان لدى احلركة ميٌل قوميٌّ عربيٌّ ونهٌج قائٌم على حقوق قومية وليس 
فقط مدنية.23  قامت حركة األرض في 23 حزيران العام 1964 بإرسال 
مذكرة تتألف من 13 صفحة إلى األمم املتحدة حول وضع الفلسطينيني 
في  األرض  حركة  بتفكيك  السلطات  رد  وجاء  إسرائيل.   دولة  داخل 
تشرين الثاني العام 1964، وطرد اثنني من أعضاء احلركة الرئيسيني 
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إلى لبنان وهما: صبري جريس، وحبيب قهوجي، وحكمت على صالح 
برانسة بالسجن ملدة عشر سنوات.  رفضت السلطات السماح للحركة 
املركز  بتأسيس  برانسة  قام  سراحه،  إطالق  بعد  االنتخابات.   بدخول 
التعاونية،  الصحافة  بتأسيس  كردوش  وقام  الناصرة،  في  الثقافي 

وأشرف على جمعية تعنى بتقدمي الدعم لألسرى.24

اإلسرائيلية  التكتيكات  من  الرغم  على  الشعبية  املقاومة  حركة  وتنامت 
الوحشية.  في العام 1961، قّرر ثالثة من املسيحيني الفلسطينيني أن 
يتحّدوا احلكم العسكري بالسفر إلى مصر من أجل العمل والدراسة، إال 
أنهم ُقتلوا بالقرب من قطاع غزة.  وعلى الرغم من إصرار إسرائيل على 
أن تكون اجلنازات منفصلة وصغيرة، فقد احتشد اآلالف إلحياء ذكراهم 
وإظهار التضامن مع أسرهم.25  ولكن محاوالت التنظيم استمرت، فُعقد 
اجتماع حضره عناصر تقدمية، مبن في ذلك الطالب العرب في اجلامعة 
“اللجنة  إنشاء  مت  حيث   ،1961 العام  األول  كانون   2 يوم  العبرية 
اليهودية العربية إلنهاء احلكم العسكري”.26  وفي نيسان العام 1962، 
البعنة في منطقة  إلى  املؤدية  الطرق  العسكرية بإغالق  السلطات  قامت 
اجلليل، ملنع عقد اجتماع حول مصادرة األراضي، وفى آب العام 1963 
عقد اجتماع مماثل، ولكنه قوبل بأمر إغالق على الطيبة في املثلث، ومت 
اجلامعة  في  املسجلون  العرب  الطالب  حاول  فلسطينيا.27    18 اعتقال 
العبرية تنظيم اجتماع العام 1964 للتخطيط إلنشاء ناٍد عربي في قرية 
كفر قرع في املثلث، ولكن مت اعتقال خمسة منهم في الليلة التي سبقت 
أعلنت  االجتماع،  عقد  مواصلة  البقية  حاول  وعندما  االجتماع،  موعد 
باعتقال  وقامت  مغلقة،  عسكرية  منطقة  املنطقة  اإلسرائيلية  السلطات 
40 شخصاً حاولوا دخول القرية.28 ولكن النشاطات الطالبية استمّرت 

ومنت عبر السنوات.29

انتهى احلكم العسكري العام 1966 لضرورات اقتصادية للدولة التي 
أرادت استخدام العمالة العربية بعد منّوها االقتصادي من التعويضات 
األملانية وغيرها من املشروعات التي نقلت اليهود الشرقيني ذوي العمالة 
االقتصادية  احلاجة  كانت  بهذا،  املاهرة.   العمالة  إلى  اخلبرة  القليلة 
بسرقة  العنصرية  الدولة  قوانني  سمحت  الوضيعة.30  الوظائف  مللء 
األراضي من السكان األصليني )سواء أولئك الذين فّروا خالل احلرب 
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للدولة  األراضي  نقل  إّن  القانون  يقول  أراضيهم(.   في  بَقْوا  الذين  أو 
يسمح من أجل “الدفاع عن الدولة واألمن العام واحلفاظ على اإلمدادات 
الضرورية واخلدمات األساسية العامة واستيعاب املهاجرين ]اليهود[ 
أو إعادة تأهيل اجلنود السابقني...”، وبالتالي فقدت بقية القرى العربية 
العشرين.   القرن  سبعينيات  بحلول  املتبقية  أراضيها  نصف  يقارب  ما 
)الزراعة،  األغذية  إنتاج  في  يعملون  الذين  العرب  نسبة  وانخفضت 
العام 1963  العام 1931 إلى 38٪ في  ... الخ( من 57٪ في  والصيد 

وصوالً إلى 19.9٪ في العام 1972. 31

خارج اخلط األخضر
الشعب  مجموع  من   ٪12 “إسرائيل”  داخل  الفلسطينيون  ميثّل 
جميع  واستخدموا  واملقاومة،  البقاء  أجل  من  ناضلوا  وقد  الفلسطيني، 
األخضر.   اخلط  خارج  إخوانهم  فعل  وهكذا  الشعبية،  املقاومة  أساليب 
الغربية  الضفة  بني  وتوّزعوا  فلسطيني  الجئ  مليون  يقارب  ما  تشتّت 
حتت احلكم األردني وقطاع غزة حتت احلكم املصري والبلدان العربية 
كان  ومصر(.   واألردن،  وسوريا،  لبنان،  رئيسي  )بشكل  األخرى 
العاجلة.   اإلنسانية  املساعدات  هو  إحلاحاً  واألكثر  املطلوب  النشاط 
استضافت محافظة بيت حلم وحدها ما يقرب من 50 ألف الجئ )العديد 
إلى مناطق أخرى(.  جاءت املساعدات لهم أوالً من  انتقلوا الحقاً  منهم 
مواطنني آخرين )وطبعاً كانت عائلتي كغيرها من العائالت من بينهم(، 
الكويكرز( حتى مت  العالم )مثل  أنحاء  وثم جاءت مساعدات من جميع 

إنشاء وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني )األونروا(.

عندما مت استيعاب صدمة الكارثة، وتكيّف الفلسطينيون على هذا الواقع 
اجلديد، شرع الشعب بإعادة تنظيم وبناء مؤسساته.  في البداية، كانت 
هذه املؤسسات مبنيّة على األسرة والعشيرة.  فقد مت تقسيم مخيمات 
الالجئني على أساس العشيرة واملكانة وحدود القرية، وحاول الزعماء 
الطرق  وألّن  املنفى.   في  يعمل  لكي  منّظم  مجتمع  استعادة  التقليديون 
التعليم  على  الفلسطينيون  شّدد  فقد  اختفت  العيش  لكسب  التقليدية 
إلعادة بناء حياتهم ومجتمعهم.  ولقد كان الشباب في اجلامعات العربية 
مسيّسني وجاهزين للعمل، بينما ال يزال اجليل السابق يخرج من صدمة 
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النكبة.  وفي أوائل اخلمسينيات من القرن العشرين، بدأت مجموعة من 
الطالب الفلسطينيني في مصر وفي قطاع غزة حتت السيطرة املصرية 
بالتنظيم والتدريب في سياق قومي/وطني.  هؤالء سيصبحون القيادة 
القرن  وأربعينيات  قادونا في ثالثينيات  الذين  القيادة من  التي سترث 
فؤاد  امللك  الهندسة في جامعة  قد درس  ياسر عرفات  كان  العشرين.  
األول )التي أصبحت في وقت الحق جامعة القاهرة( حيث التقى العام 
بقالة من  )أوالد ألصحاب محالت  الوزير  1951 صالح خلف وخليل 
يافا والرملة(.  كان خليل الوزير يقوم بعمليات فدائية من سيناء.  وقام 
هؤالء بترشيح أنفسهم النتخاب مجلس الطلبة، وفازوا ألنهم اختاروا 
سياسية  أيديولوجيات  تتضّمن  موّحدة  قائمة  وبنوا  عاماً،  برنامجاً 
متنافسة، والحقاً قاموا بتأسيس حركة التحرير الفلسطينية )املعروفة 
باسم حركة “فتح”( مع خالد احلسن )من مدينة حيفا( وفاروق القدومي.  

كان هدفهم األول والرئيسي هو تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية.

األحزاب  إلى  مييلون  األخضر  اخلط  داخل  الفلسطينيون  كان  كما 
كانت  لذا،  خارجه.   الفلسطينيون  الناشطون  كان  هكذا  اليسارّية، 
معظم احلركات حتت ضغط كبير من احلكومات العربية الرجعية التي 
اتخذت إجراءات صارمة ضد اليساريني في منتصف خمسينيات القرن 
العشرين.  مثالً حصلت حملة اعتقاالت كبيرة في األردن.  وحاول حكام 
عرب آخرون احتواء احلركة الفلسطينية.  خرجت مظاهرات كبيرة في 
الطلبة  )وبخاصة  الفلسطينيني  قبل  من  مصر  وفي  غزة  قطاع  من  كل 
شباط   28 في  غزة  قطاع  على  اإلسرائيلي  العدوان  على  رّداً  منهم( 
املصري  الزعيم  مع  اجتماع  عقد  إلى  املظاهرات  هذه  وأّدت   ،1955
وعزت  )بعثي(  التصيي  احلميد  عبد  ضّم  الناصر  عبد  جمال  الراحل 
العرب( وصالح خلف  القوميني  عوده )شيوعي( وفؤاد أحمد )حركة 

)وطني فلسطيني، وأصبح في وقت الحق زعيماً في حركة “فتح”(.32

خالل فترة العدوان الثالثي على قطاع غزة وسيناء العام 1956، طّور 
القرار  صنع  في  كقادة  مخّولني  وأصبحوا  للمقاومة،  مهارات  الطالب 
بعد انسحاب القوات اإلسرائيلية والبريطانية والفرنسية )بضغط من 
من  العديد  انتقل  آيزنهاور(.   آنذاك  األمريكية  املتحدة  الواليات  رئيس 
الوفيرة، وكان فيها  العمل  إلى دول اخلليج، حيث فرص  القادة  هؤالء 
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الذين كانوا بارعني في بناء االقتصاد  الفلسطينيني  املثقفني  الكثير من 
واململكة  والكويت،  واإلمارات،  قطر،  مثل  اخلليج  دول  في  الناشئ 
عرفات،  ياسر  من  كالً  الكويت  مجموعة  ضّمت  السعودية.   العربية 
وخليل الوزير، وفاروق القدومي، الذين كانوا بارعني في تشكيل حركة 
وليدة أطلقوا عليها اسم حركة التحرير الفلسطيني )فتح(.  أُعلنت هذه 
احلركة بشكل رسمي العام 1957.  أراد أحد مؤسسيها ياسر عرفات 
أْن يبدأ الكفاح املسلح في وقت مبّكٍر، ومّت التوصل إلى تسوية إلطالق 
مثل هذا النضال حتت اسم العاصفة )في 1 كانون الثاني العام 1965( 
حتى إذا جنح فسيتم اعتماده من قبل حركة “فتح”، وإذا فشل ذلك فلن 

يكون معترفاً به كجزء من احلركة.

في أجزاء أخرى من العالم العربي، واجهت احلركات الطالبية في مهدها 
حتدياٍت مماثلة، وجنحت في تنظيم مجموعات محلية صغيرة من أجل 
 11 يوم   )GUPS( فلسطني  لطلبة  العام  االحتاد  انعقد  فقد  فلسطني.  
لقرار  عشرة  الثانية  السنوية  الذكرى  في   1959 العام  الثاني  تشرين 
السماح الحتاد  يتم  لم  املتحدة.33  ولسوء احلظ،  التابع لألمم  التقسيم 
الغربية،  الضفة  في  أو  األردن  في  عالنية  بالعمل  فلسطني  لطلبة  العام 
واضطّر إلى استخدام كيانات بديلة، ولكن أّدت االختالفات بني البعثيني 
مت  فلسطني.   لطلبة  العام  االحتاد  أنشطة  عرقلة  إلى  العرب  والقوميني 
الذي  االنشقاق  غرار  على   1963 العام  االنقسام  عن  رسميّاً  اإلعالن 
بني  السياسة  أثر  أخرى  مرة  يظهر  والذي  وسوريا،  مصر  بني  حدث 
الدول العربية على احلركات الفلسطينية.34  اجلماعة املنشقة في دمشق 
ومقرها  الرئيسية  املجموعة  وحافظت  بسرعة،  وتالشت  أصغر  كانت 
ضّمت  التي  العربية  اجلامعة  بدعم  العربي  القومي  اخلط  على  مصر 
هزمية  أّدت  ولكن    .1965 العام  كعضو  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
إلى  الفلسطينيني  من  الكثير  انتقال  إلى   1967 العام  العربية  اجليوش 
مزيد من النزعة القومية الفلسطينية الضيقة بقيادة حركة “فتح” التي 
العام 1969 )حصلت على  العام لطلبة فلسطني  سيطرت على االحتاد 
ستة مقاعد من أصل 11(.  لسوء احلظ، فقد قادت االنقسامات الداخلية 
مدينة  في  لالحتاد  اجتماع  آخر  عقد  إلى  اخلارجية  والعوامل  العربية 

بغداد بالعراق العام 1990.
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بني  األردن  في  الفلسطينيني  حول  املعلومات  من  القليل  هنالك  لألسف! 
العائلة  بريطانيا  وضعت  معروف،  هو  كما  و1967.    1949 العامني 
الهاشمية في السلطة في أعقاب احلرب العاملية األولى.  وقام امللك عبد الله 
بإبرام اتفاٍق مع قيادة احلركة الصهيونية خالل مناقشة قرار التقسيم 
من أجل إفشال القومية الفلسطينية وتقسيم فلسطني بني مملكته والدولة 
اليهودية.35  وعقد االثنان، وبحذر، مؤمترات في تشرين األول وكانون 
األول من العام 1948، وكانت عملية معّقدة بلغت ذروتها في ضم الضفة 
بإحباط اجلهود  أيضاً  الله  امللك عبد  قام  العام 1950.   الغربية لألردن 
عموم  حلكومة  والدعم  باالعتراف  العربية  الدول  جامعة  تبذلها  التي 
امللك عبد  اغتيال  اإلجراءات، فقد مت  العام 1948.  بسبب هذه  فلسطني 
الله من قبل شاب فلسطيني العام 1950.  سيطرت العائلة الهاشمية على 
الضفة الغربية، وحاولت احلد من مركزية القدس في احلياة الفلسطينية، 
قاوم  بالطبع،  إلى مدينة عمان.   االقتصادية والسياسية  املركزية  ونقل 

الفلسطينيون هذه التحركات.  يشرح بالسكوف، قائالً:

عملية  في  بوضوح  رؤيته  ميكن  النظام  لسياسة  العام  التوّجه  “إّن 
مّت  إلى عمان.   القدس  الرئيسية من  اإلدارية  للمكاتب  التدريجي  النقل 
تسليط الضوء على مغزى هذه التحركات من قبل رئيس بلدية القدس 
أّن القدس هي أول  الداخلية الذي ذّكر الوزير  في مراسالته مع وزير 
وثانية  الدينية،  الطوائف  جلميع  ومركز  الغربية،  الضفة  في  مدينة 
األهمية بعد عمان.  تصاعدت نداءات الفلسطينيني لتحويل القدس إلى 
اخلمسينيات  منتصف  حتى  الهاشمية  األردنية  للمملكة  ثانية  عاصمة 
من القرن العشرين، لكن مثل هذه الدعوات لم جتذب اهتمام الكثير من 
الفلسطينيني، ورفض النظام منح مدينة القدس مثل هذا الوضع.  وكان 
بارزاً في جميع هذه املطالب إنعاش البلدة مبا يعني في جوهره إحياء 
واستعادة مدينة القدس.  أراد املقدسيون من احلكومة أن تعتبر املدينة 
رأس احلربة، وبذل قصارى جهدها من أجل تعزيزها، ولكن بدالً من 
ذلك فقد واجهوا سياسة ثابتة تهدف إلى عكس ذلك متاماً.  قام سكان 
باحتجاجات  خاص،  بشكل  واملقدسيون  عام،  بشكل  الغربية  الضفة 
مكانة  األردنية إلضعاف  اتخذتها احلكومة  التي  اإلجراءات  قوية ضد 
املدينة اإلدارية واالقتصادية.  وكان نقل جميع املكاتب املهمة إلى عمان 
على  دوماً  احتّجوا  الذين  الغربية،  الضفة  سكان  من  للشكوى  مصدراً 
رفض احلكومة السماح حتى ملقر األونروا بأن يكون موجوداً في مدينة 
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القدس وسط الضفة الغربية، حيث يعيش 75٪ من الالجئني ... . وكان 
احلكومة  أرادت  األول،  شقني:  إلى  ينقسم  هذا  كل  من  احلكومة  هدف 
فرض قيود مشّددة على جميع شؤون األونروا، والثاني، أنها تسعى 
قيادة  وجود  وعدم  السياسة  لهذه  نتيجة   ... اململكة  مركز  تطوير  إلى 
موّحدة وبارزة محلية، فقدت مدينة القدس أقدميتها.  ومن أجل إضعاف 
مكانة املدينة، قامت السلطات األردنية بنقل جزء من احملاكم الشرعية 
االحتجاجات  من  الرغم  على  أخرى  مرة  عمان  مدينة  إلى  اإلسالمية 
للفلسطينيني،  كبيرة  إهانة  املعاملة  هذه  كانت  القدس.   مدينة  ملجلس 

وكانت مبثابة دليل آخر على وضعهم املترّدي”.36

متيّزت هذه الفترة بعدم التعاون واملقاومة املباشرة التي اشتّدت وبلغت 
ذروتها في حملة فلسطينية العام 1956، وبخاصة من قبل اليساريني.  
التحرر الوطني املنشقة عن احلزب الشيوعي  قبل 1948 كانت عصبة 
التحرر  في  أهدافها  في  معتدلة  العشرين  القرن  ثالثينيات  أوائل  في 
انبثق  الغربية،  الضفة  حكم  على  األردن  حصلت  أن  وبعد  والسالم.  
أكبر  كان  رمبا  الوطني.   التحرر  عصبة  من  األردني  الشيوعي  احلزب 
مت  ولقد  األردن.   في  العشرين  القرن  خمسينيات  في  سياسي  فصيل 
قمع مظاهراته ضد احلكم األردني بني األعوام 1955-1956 )وكان 
للملك حسني في منصبه بحسب مذكراته(.  مع  هذا أول اختبار جِدّي 
احلث والدعم من بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية، قام امللك حسني 
باستهداف االشتراكيني والشيوعيني.  كان عّمي واحداً من بني أكثر من 
الكثير  اعتقلوا وعذبوا.   الذين  تلك احلقبة  املشتبه فيهم في  1000 من 
منهم ال يزال يذكر األشهر والسنوات في سجن اجلفر الصحراوي في 
شرق األردن.  معظمهم كان من الناس العاديني الذين حتدثوا علناً عن 

حقوق العمال، أو عن عودة الالجئني الفلسطينيني لديارهم وأراضيهم.

خالل هذه الفترة من النضال من أجل فلسطني، كان املمثلون “الرسميون” 
في احملافل الدولية الديكتاتوريني العرب، الذين عقدوا اجتماعاً في جامعة 
الدول العربية لوضع إستراتيجيات فاشلة، أو إلطالق شعارات فارغة.  
كافية  واألعمال  رعاياهم  دعم  على  للحفاظ  كافية  التصريحات  كانت 
للحفاظ على دعم القوى الغربية )التي تخضع للنفوذ الصهيوني(.  وفي 
هذا اإلطار، عقدت جامعة الدول العربية مؤمتراً في مدينة القدس من 28 
أيار إلى 2 حزيران من العام 1964، ضم 396 مندوباً من الفلسطينيني 
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من أجل تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية.  وضّمت هذه املنظمة كالً 
الفلسطيني”.   التحرير  و“جيش  الفلسطيني”  الوطني  “الصندوق  من 
الفلسطينية  االرتفاع في شعبية احلركات  الرد على  من  كان هذا جزءاً 
الناشئة مثل حركة “فتح” واحلركات اليسارية.  ُعنيِّ أحمد الشقيري ذو 
للمنظمة منذ تأسيسها إلى أن قّدم استقالته في  النوايا احلسنة رئيساً 
أعقاب هزمية 1967 )النكسة(.  بدأ أحمد الشقيري اهتمامه بالسياسية 
حزب  في  كعضو  العمر  من  العشرينيات  في  وهو  مبكر،  وقت  في 
وكان  العشرين،  القرن  ثالثينيات  في  فلسطني  شمال  في  االستقالل 
رئيساً ملكتب العالقات العامة الفلسطينية في الواليات املتحدة األمريكية 
العام جلامعة الدول العربية )فيما  العام 1945، وعمل مساعداً لألمني 

يخص قضية فلسطني( بني األعوام 1957-1951. 37

لم تستطع منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة أحمد الشقيري أْن حتّقق 
تقدماً ملموساً ألسباب عدة: 1( السيطرة العلنية والّسرّية من قبل الدول 
مع  مباشرة  مواجهات  أّية  تشهد  أن  تريد  ال  كانت  التي  القوية  العربية 
استبعاد   )3 شعبية.   جماهيرية  قاعدة  وجود  عدم   )2 اإلسرائيليني.  
مت  وبالتالي،  املادي.   الدعم  قلة   )4 املؤثرة.   الفلسطينية  العائالت 
جتاهل منظمة التحرير الفلسطينية ونقدها من قبل اللجنة العربية العليا 
قبل  ومن  احلسيني،  أمني  قيادة  حتت  تزال  ال  كانت  التي  فلسطني  في 
الفصائل  قبل  ومن  عرفات،  وياسر  الوزير  خليل  حركة “فتح” بقيادة 
الفلسطينية األخرى.  هزمية القوات العربية في العام 1967، ومعركة 
من  وغيرها  “فتح”  حركة  قررت  املشهد.   غيّرتا   1968 العام  الكرامة 
 ،1969 العام  الفلسطينية  التحرير  منظمة  دخول  األخرى  الفصائل 
ثم  التنظيمية.   القدرة  بفضل  املهيمنة  القوة  “فتح”  حركة  وأصبحت 
احلياة  قطاعات  جميع  في  بالتوّسع  الفلسطينية  التحرير  منظمة  قامت 

الفلسطينية في الشتات.



الفصل العاشر
مقاومة لالضطهاد حتت دولة واحدة 1986-1967

العنيفة.   األساليب  عموماً  تعكس  ال  اليوم  احملتلة  األراضي  في  االحتالل  ضد  املقاومة  “إّن 
واالستنكار،  االحتجاج  وبرقيات  وااللتماسات،  التجارية،  واإلضرابات  املدارس،  إضرابات 
هي  الواقع  في  اإلسرائيلية،  البضائع  مقاطعة  ومحاوالت  اليومية،  الصحف  في  واإلعالنات 

مظاهر من النضال غير العنيف”.
مبارك عوض 1984. 1

النكسة
كان عمري 10 أعوام عندما دخلت الدبابات اإلسرائيلية الضفة الغربية 
في احلرب اخلاطفة التي أصبحت تعرف باسم النكسة، أو “حرب األيام 
الستة” العام 1967.  استولت إسرائيل عندها على ما تبقى من فلسطني 
التاريخية(،  التي متثّل 22٪ من فلسطني  الغربية وقطاع غزة  )الضفة 
املدنية  املالبس  تعطي  والدتي  أتذكر  وسيناء.   اجلوالن  إلى  باإلضافة 
أسفر  الذي  القصف  وأتذّكر  الفارين.   األردني  اجليش  رجال  لبعض 
عن مقتل إلياس سالم رشماوي، وهو مدّرس من بلدتي بيت ساحور.  
املنازل.   على  املعلقة  لالستسالم  البيضاء  والرايات  اجلنازة  وأذكر 
التحقت مبدرسة خاصة ملدة شهرين حتى أعيد فتح املدارس احلكومية 
لم  املناهج.   تغيير  حول  اإلسرائيلية  السلطات  مع  املعلمني  صراع  بعد 
أعرف حينها أّن جغرافيا سياسية جديدة ُخلقت ولم يعرف أحٌد أّن هذا 
قادتها  العسكرية  إسرائيل  سيطرة  أعطت  لعقود.   سيبقى  االحتالل 
الغطرسة أن ميلوا الواقع على سكان ُعّزل.  نتج عن هذا احلدث التحولي 
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طرد 300 ألف فلسطيني، البعض منهم أصبحوا الجئني للمرة الثانية.  
املغاربة  ذلك حي  القرى واألحياء، مبا في  إسرائيل مبحو بعض  قامت 
البراق/املبكى.   حائط  أمام  ضخمة  ساحة  إنشاء  أجل  من  القدس  في 
ومت تدمير ثالث قرى فلسطينية في شمال غرب القدس، وطرد حوالي 
9000 فلسطيني من منازلهم أُجبروا على السير ملدة أيام على سفوح 
التالل الصخرية للوصول إلى بر األمان.  مت حتويل هذا املوقع في وقت 
الحق إلى “حديقة كندا” بتمويل من اليهود الكنديني، ولكن القرويني ال 

يزالون يتوقون ويناضلون من أجل العودة إلى ديارهم.2

قامت إسرائيل بإخضاع أراٍض شاسعٍة جديدة حتت احلكم املباشر.  لم 
القدس الشرقية(  الفور )باستثناء  املناطق على  تكن تريد ضم كل هذه 
 22 من  أكثر  بينهم  ومن  الكبير  الفلسطينيني  السكان  عدد  بسبب 
غادرت  إذا  أّنه  هو  النكبة،  من  املستفادة  الدروس  لالجئني.  من  مخيماً 
األرض وعدم  البقاء في  كان  لذا  بالعودة،  لك  فلن يسمح  أثناء احلرب، 
مغادرتها مقاومة شعبية )صمود(.  بعد االحتالل بدأت إسرائيل ببناء 
املستوطنات االستعمارية في املناطق احملتلة، وخّططت حلصر السكان 
املتبقني في مناطق صغيرة جداً حسب مخططات ألون 1968.  لقد كانت 
تكتيكات إسرائيل بعد العام 1967 في خدمة أهدافها السياسية للحفاظ 
احملتلة  املناطق  في  املستوطنات  منو  كان  االحتالل.3   من  واالستفادة 
يوّضح  العدوانية.   االستيطانية  السياسة  لهذه  وضوحاً  األكثر  الوجه 

ناشط السالم اإلسرائيلي ديفيد شوملان:

“ال تخطئ في ذلك: إسرائيل مثلها مثل مجتمعات أخرى لديها عناصر 
العقود  في  عادي  غير  هو  ما  اجتماعياً.   ومريضة  العنف  إلى  ميّالة 
األربعة األخيرة في إسرائيل هو أّن الكثير من األفراد املولعني بالتدمير 
وجدوا مالذاً آمناً هنا مع إعطائهم شرعية أيديولوجية في إطار املشروع 
وتبوح،  وإيتمار،  معون،  شافات  مثل  أماكن  في  هنا  االستيطاني.  
واخلليل لديهم في الواقع احلرية املطلقة إلرهاب السكان الفلسطينيني 
ذلك  -كل  والقتل  واجلرح،  النار،  وإطالق  الهجوم،  خالل  من  احملليني 

باسم القدسية املزعومة لألرض وحق اليهود احلصري في ذلك”.4

في  اآلخرون  والعرب  الفلسطينيون  انخرط  أدناه،  سنرى  كما  ولكن 
الهدنة  )خط  األخضر  اخلط  جانبي  على  واجلماهيري  الالعنفي  العمل 
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العام 1949(، الذي تالشى اآلن ليخلق دولة إرهابيّة موّحدة.

الفلسطينيون داخل اخلط األخضر
النظام  ظل  في  عاماً   19 ملدة  وشجاعة  بحكمة  الفلسطينيون  ناضل 
أصبح   ،1967 العام  وبعد  األخضر.   اخلط  داخل  الغاشم  الصهيوني 
“عرب الداخل” متواصلني مع فلسطيني الضفة وغزة وتبادلوا اخلبرات 
كانت  حقوقهم،  على  عدة  هجمات  بعد  االحتالل.   ملقاومة  وتعاونوا 
صغيرة  متقلّصة  مناطق  على  تقتصر  الفلسطينية  السكانية  التجّمعات 
في اجلليل واملثلث والنقب، وأصبح العشرات من التجمعات الفلسطينية 
بها  املعترف  غير  والبلدات  القرى  بها”.  وكانت  “غير معترف  األخرى 
املناطق  هذه  في  متكّرراً  املنازل  هدم  وكان  قانونية،  غير  أساساً  تعتبر 
القرى  تتلقَّ  ولم  بها”.   “املعترف  الصغيرة  املجتمعات  أطراف  وعلى 
أو  الطرق،  أو  املدارس،  )مثل  العامة  اخلدمات  من  أّياً  بها  املعترف  غير 
العيادات، أو الكهرباء، أو املياه، أو الصرف الصحي، أو غيرها من البنى 
التحتية(.  وال يزال نضال فلسطينيي 1948 بعيداً عن أنظار اجلمهور 

في الغرب وحتى في العالم العربي.

أظهرت نكسة العام 1967 عمق االنقسامات والغدر واخليانة وعجز األنظمة 
العربية.  وهذا جعل املزيد من الفلسطينيني، مبن فيهم داخل اخلط األخضر، 
ليصبحوا أكثر اتصاالً مع هويتهم الفلسطينية وتعزيز قوميتهم.5  رفض 
معظمهم التعريف بكونهم مجرد “عرب يعيشون في دولة إسرائيل”.  لكن 
احلزب  بني   1967 العام  قبل  قائماً  كان  الذي  الرئيسي  االنقسام  استمّر 
القوميني  وحركة  إسرائيل،  دولة  داخل  املساواة  يدعم  الذي  الشيوعي 
الشيوعي  احلزب  أّيد  بالدولة.   واالعتراف  التطبيع  رفضت  التي  العرب 
قرار األمم املتحدة رقم 242، ودعا إسرائيل إلى االنسحاب من األراضي 
التي مّت احتاللها حديثاً، وتبنّى أيضاً البيانات والسياسات عن حق تقرير 
املصير، وأّيد أيضاً “حق” إنشاء وصيانة الدولة الصهيونية في فلسطني.  
كما وقف حزب ركاح أيضاً ضد الكفاح الفلسطيني املسلح الذي منا بعد 

العام 1967 في شكل حركات حرب عصابات.

االجتاه اآلخر في أوساط الفلسطينيني في الداخل رفض قبول شرعية 
الدولة اإلسرائيلية، أو املشاركة في انتخابات الكنيست.  مت إنشاء إطار 
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تنظيمي لهذه احلركة في العام 1969 في بلدة أم الفحم مببادرة من حسن 
جبارين وغسان فوزي ومحمد سالمة، وأصبحت رسمية العام 1972، 
البلد.  كان لهذه احلركة  التقدمية/أبناء  الوطنية  وعرفت باسم احلركة 
أثٌر كبيٌر على املقاومة الشعبية التي تلت في أوائل السبعينيات من القرن 
العشرين وحتى يومنا هذا.6  في اآلونة األخيرة، شّكل الفلسطينيون في 
ثالثاً يدعى الرابطة اإلسالمية، ويوازي منو احلركات  إسرائيل فصيالً 

اإلسالمية في أنحاء الشرق األوسط في السنوات العشرين املاضية.

في  بارليف  خط  واختراق  مصر  وانتصار   1973 أكتوبر  حرب  بعد 
سيناء، ارتفعت معنويات الفلسطينيني والعرب اآلخرين، ما أعطى طاقة 
جديدة وتعبئة حلركات التحرر، وأجبرت اجلماهير إحداث تغيرات في 
التحرير  مبنظمة  الدولي  باالعتراف  هذا  وتوِّج  القائمة.   القوى  هياكل 
الفلسطينية العام 1974.  عندها دعم احلزب الشيوعي اإلسرائيلي الفكرة 
القائمة بأن منظمة التحرير الفلسطينية بالفعل متثل الشعب الفلسطيني، 
من  وبدالً    .242 رقم  األمن  مجلس  قرار  على  التأكيد  عن  توّقف  كما 
ذلك، شّدد على احلقوق األساسية للفلسطينيني في األرض.  وسمحت 
اجلبهة  تشكيل  بعد  وبخاصة  التأييد،  بكسب  للحزب  التغييرات  هذه 
االنتخابات  في  جناحات  إلى  أّدى  ما  واملساواة،  للسالم  الدميقراطية 
  7  .1977 العام  الكنيست  انتخابات  وفي  الناصرة،  مدينة  في  البلدية 
بعد ذلك، فقدت اجلبهة زخمها وبدأت بالتراجع.8  في العام 1981، مت 
تشكيل حركة أخرى تدعى احلركة التقدمية للسالم، التي كسبت تأييداً 
ولكنها   ،1983 العام  الناصرة  مدينة  في  البلدية  االنتخابات  في  كبيراً 
حصلت على مقعد واحد فقط في الكنيست، وخسرت في االنتخابات في 
وقت الحق.9  مقارنة بذلك، قامت حركة أبناء البلد بوضع إستراتيجيات 
للوصول إلى الطالب في اجلامعات، وتشكيل احلركة الوطنية التقدمية 
دون االنخراط في النظام السياسي اإلسرائيلي.  وحصلت احلركة على 

دعم ملوقفها من انتفاضة 1987.

أّما بالنسبة للحركة اإلسالمية، فقد كان لها وجوٌد صغيٌر في فلسطني 
1936، وشملت تشكيل  العام  ثورة  بدأت مع  كحركة سياسية منظمة 
كان    .1946 العام  القدس  مدينة  في  املسلمني  اإلخوان  جلماعة  فرع 
العام  حرب  في  املصري  اجليش  إلى  انضموا  متطوعون  احلركة  لدى 
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نقاط  للحركة  كان  فقد  األخرى  احلركات  مع  احلال  هو  كما    .1948
ضعف حتى بعد العام 1967، عندما بدأت الكثير من احلركات املنظمة 
في الظهور.  فقد حاولت مجموعة صغيرة تنظيم مقاومة مسلحة العام 
العام 1981  القبض على أعضائها وانتهت بحلول  ألقي  1979، ولكن 
العام  بعد  املسلم  الشباب  حركة  تشكيل  ومت  األخضر.   اخلط  داخل 
الدخول في  1983، وبدأ بإنشاء مؤسسات تخدم املجتمع، والحقاً مت 
انتخابات املجالس البلدية العام 1989.  وبعد العام 1996، ظهر انقسام 
في احلركة اإلسالمية بني أولئك الذين يؤيدون املشاركة في انتخابات 

للكنيست، وأولئك الذين ال يؤيدون ذلك.10

املبذولة  اجلماهيرية  اجلهود  كانت  الفصائليّة،  السياسات  عن  بعيداً 
اخلط  داخل  الفلسطينيني  أوساط  في  التعبئة  زيادة  اتخذت  تتنامى.  
أجل  من  كبير  اجتماع  في  األمام  إلى  وجريئة  مثيرة  خطوة  األخضر 
الدفاع عن األرض في آب العام 1975 في مدينة الناصرة حضره 110 
كردوش  أنيس  برئاسة  جلنة  اختيار  مت  االجتماع،  هذا  في  أشخاص.  
تشرين  في  املنعقد  األكبر  االجتماع  تضّمن  أكبر.   الجتماع  للتحضير 
األول العام 1975 حوالي 5000 من الناشطني من العديد من الفصائل.  
مت إنشاء جلنة الدفاع عن األرض، واملكّونة من 100 عضو، وجلنة أمانة 
السر املكونة من 11 عضواً.  وبدأت النشاطات باالحتجاج على مصادرة 
تابعة  كبيرة  مساحات  إعالن  وعلى  اجلليل،  منطقة  في  دومن  ألف   22
لثالث قرى في منطقة امليل، منطقة عسكرية مغلقة في الوقت نفسه الذي 
أعلنت احلكومة اإلسرائيليّة عن عزمها بناء 9 مستوطنات يهودية في هذه 
املنطقة املغلقة.  عندها ُعقد اجتماع في مدينة الناصرة في 6 آذار العام 
القروية احمللية، ودعا  البلديات واملجالس  1976، ضم 48 من رؤساء 
إلى يوم من االحتجاجات واإلضرابات في 30 آذار العام 1976.  عندما 
بدأ اإلضراب، قررت الكثير من املناطق خارج منطقة اجلليل االنضمام 
لالحتجاج )مبا في ذلك مناطق في الضفة الغربية(.11  وأصبح يعرف 
يومنا  حتى  فلسطني  أنحاء  جميع  في  األرض”  “يوم  باسم  اليوم  هذا 
هذا.  بدأت األحداث بالفعل يوم 29 آذار مبظاهرة احتجاج ضد التعبئة 
الحق  وقت  وفي  حنا.   دير  قرية  في  اإلسرائيلي  للجيش  االستفزازية 
من ذلك املساء، تظاهرت قرية عّرابة البطوف تضامناً، واستشهد شاب 
الشهيد  كان  إسرائيليني.   جنود  برصاص  ياسني(  محمد  )خير  يدعى 
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األول في يوم األرض العام 1976.  سقط املزيد من الشهداء خالل الـ 
الشعبية.   املقاومة  حدة  زادت  السلطات  ظلم  ومع  تلت،  التي  ساعة   24
ملزيد  خططاً  وضعت  التي  السرية  كونينغ  مذكرة  مع  األحداث  تزامنت 
من التمييز والتطهير العرقي من أجل جعل منطقة اجلليل أكثر يهودية.  
أدانت احلكومة اإلسرائيلية تسريب املذكرة، ولكن لم يستنكر أحد من 
املسؤولني في احلكومة محتواها العنصري.12  بعد هذا احلراك الشعبي 
تزال احلركة  املنظمة، ولكن ال  اللجنة  الناجح، نشأت خالفات أضعفت 

قوية حتى يومنا هذا.13

اللجنة القطرية لرؤساء السلطات احملليّة العربيّة  بدأ التخطيط لتشكيل 
في  صحافي  مؤمتر  في  الرسمي  االفتتاح  موعد  وكان   ،1973 العام 
شباط العام 1975.  وبسبب وجود بعض األعضاء الذين ينتمون إلى 
األحزاب الصهيونية، لم تؤيد اللجنة الدعوة ليوم األرض العام 1976، 
ومتت مواجهتها من قبل نشطاء القاعدة الشعبية.  ومع ذلك، فقد أجنزت 
اإلنفاق  نسبة  فارق  في  الطفيف  التقليص  مثل  األمور  بعض  اللجنة 
أكثر من  العربية، من  البلديات  اليهودية مقابل  البلديات  احلكومي على 

20 إلى 4-5 أضعاف.14

احلركة  مع  الدروز  التقليديني  والزعماء  املتدينني  من  الكثير  تعاون 
الصهيونية قبل قيام دولة إسرائيل، إذ انضّم بعض الدروز إلى القوات 
التي قاتلت ضد امليليشيات الفلسطينية والعربية األخرى.  ولكن الكثير 
املقاومة  إلى  وانضموا  التقليديني،  الزعماء  أولئك  ضد  متّردوا  منهم 
الفلسطينية، بعضهم فقدوا حياتهم دفاعاً عن قرية البروة العام 1948.  
بدأ رسمياً جتنيد الدروز نتيجة الّتفاق بني احلكومة وشخصيات درزية 
الدروز  السكان  العام 1956، قام 1100 من  دينية متعاونة.  لكن في 

بتوقيع عريضة ترفض هذه الدعوة.15

الصهيوني  النظام  املتكّرر من جانب  الشفهي  اإلعالن  الرغم من  وعلى 
“للمساواة بني الدروز واليهود”، لكن التعاون لم ُينقذ القرى الدرزية من 
والتمييز،  األراضي،  مصادرة  مثل  األخرى؛  الفلسطينية  القرى  مصير 
واحلرمان االقتصادي.  قام اجليش اإلسرائيلي مبعاملة اجلنود الدروز 
معاملة سيئة، وطالبوهم بالقيام بالكثير من األعمال البغيضة أخالقياً، 
النار.   خط  وفي  اآلخرين  الفلسطينيني  مع  لوجه  وجهاً  ووضعوهم 
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الدرزية.   الطائفة  املقاومة داخل  تيار  العوامل، تنامت قّوة  وبسبب هذه 
فرهود  الشيخ  بزعامة  الدرزية  املبادرة  جلنة   1972 العام  شّكلت 
فرهود من قرية الرامة، وُسجن اآلالف من الدروز لرفضهم اخلدمة في 
اجلنود  قبل  من  للهجوم  السالم  نشطاء  وتعّرض  اإلسرائيلي،  اجليش 
في  جرت  مظاهرة  خالل  حدث  كما  عديدة،  مناسبات  في  اإلسرائيليني 

بيت جن في 13 نيسان 1987. 16

جلنة  هو  إسرائيل  داخل  الفلسطينيني  للطلبة  تنظيمي  هيكل  أول  كان 
جلان  وشّكلت    .1958 العام  في  العبرية  اجلامعة  في  العرب  الطالب 
طالبية في اجلامعات األخرى، ثم اندمجت العام 1974-75 في االحتاد 
الطالبية  احلركة  عكست  الهياكل،  هذه  داخل  العرب.   للطالب  القطري 
االنقسامات داخل املجتمع ككل؛ فعلى سبيل املثال، بني أولئك الداعمني 

لراكاح والداعمني للحركة الوطنية التقدمية-أبناء البلد.17

وفي انتخابات العام 1984، قام محمد ميعاري وعرب آخرون وأوري 
التقدمية  القائمة  بإنشاء  آخرون  ويهود  بيليد  ماتي  واجلنرال  أفنيري 
للسالم، وتدعو إلى املساواة بني املواطنني في إسرائيل، بغض النظر عن 
خلفيتهم، والعمل للمساعدة في إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة.  لم يلَق إصرار احلزب الذي يشمل قادة عرباً ترحيباً في 
الناخبني  أصوات  من   ٪20 على  وحصل  اإلسرائيليني  اليهود  أوساط 
العرب في االنتخابات.18  حصلت راكاح والقائمة التقدمية للسالم على 
دولة  واقع  تأقلموا/استوعبوا  أنهم  ُيعتقد  الذين  الفلسطينيني  أصوات 
إسرائيلية.  اختار الفلسطينيون اآلخرون عدم املشاركة وقاموا بتركيز 
ورفضت  التقسيم،  رفضت  التي  واجلماعات  احلركات  على  طاقاتهم 
حتى فكرة وجود دولة إسرائيل في فلسطني التاريخية.  وقام آخرون 
بالتصويت لصالح األحزاب العربية الوليدة.  كان وجود العرب واليهود 
السياسية  لألحزاب  األحيان  بعض  في  مفيداً  الكنيست  في  التقدميني 
وفي  إسرائيل،  دميقراطية  على  دليالً  وليكون  إسرائيل،  في  الكبيرة 
أخرى  أصوات  على  واحلصول  املساومة  أجل  من  املناسبات  بعض 
إضافية.  مثالً انتخب شلومو هيلل متحدثاً عن الكنيست بفضل أصوات 

محمد ميعاري وماتي بيليد مقابل االعتراف بأم الفحم كبلدية.19

األساسي  القانون  بتعديل   1985 العام  متوز   31 في  الكنيست  قامت 
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أن تشترك  ينبغي  املرشحني ال  قائمة من  “هناك  لالنتخابات، بإضافة: 
أفعالها  أو  أهدافها  التالي ضمن  إذا كان أي من  الكنيست  انتخابات  في 
للشعب  كدولة  اإلسرائيلية  الدولة  وجود  إنكار   )1 ضمناً:  أو  صراحة 
على  التحريض   )3 للدولة.   الدميقراطي  الطابع  إنكار   )2 اليهودي.  
تلك  تطّور  إلى  يدعو  مرشح  أي  أّن  هو  ذلك  يعني  ما  العنصرية”.  
الدولة لتصبح دولة دميقراطية جلميع مواطنيها بدالً من دولة الفصل 

العنصري، سيتم منعه من الترشح لالنتخابات.

عدداً  للسالم  التقدمية  القائمة  تقّدم  لم   ،1992 العام  انتخابات  في 
األولى دعم  للكنيست، وقّررت احلركة اإلسالميّة وللمرة  لتصل  كافياً 
إلى  دعا  الذي  الدميقراطي،  العربي  احلزب  دعم  خالل  من  االنتخابات 
الغربية  الضفة  في  فلسطينية  دولة  إنشاء  وإلى  الدولة،  داخل  املساواة 
األطراف  هذه  من  الدعم  طريق  عن  العمل  حزب  إنقاذ  مت  غزة.   وقطاع 
العربية في الكنيست.  في املقابل، حصل العرب على جزء من حقوقهم، 
مبا فيها مساواة أكثر في الضمانات االجتماعية، وتنمية مدينة الناصرة، 
هدم  ووقف  العربية،  البلدات  في  اليهودي  البناء  عملية  في  والتخفيف 

املنازل الفلسطينية في هذه املدن.20

الدميقراطي  العربي  احلزب  مع  الدميقراطي  الوطني  التجمع  يتّفق  لم 
كان  ولكن  دولتني،  وجود  فكرة  أو  أوسلو  اتفاقية  يؤّيد  ولم  سياسياً.  
يؤمن في حتويل إسرائيل إلى دولة ملواطنيها.  وأحرز التجمع الوطني 
الدميقراطي بقيادة عزمي بشارة تقّدماً مهّماً في تثقيف اجلمهور حول 
حتقيق  وصعوبة  اإلسرائيلي،  السياسي  للنظام  العنصرية  الطبيعة 
التجمع  ودخل  هذا  عنصرية.   صهيونية  حكومة  نظام  داخل  احلقوق 
العربي الدميقراطي في شراكة مع حزب “حداش” في انتخابات العام 
1996، وحصلت قائمته على 5 مقاعد بينها مقعد لبشارة.21  بدأ عزمي 
بشارة مسيرته السياسية العام 1974 من خالل تنظيم اللجنة القطرية 
في  املدارس  في  موجودة  كانت  طالبية  حركة  )وهي  العرب  للثانويني 
جميع أنحاء فلسطني العام 1948(.  ومثّل عزمي بشارة احتاد الطالب 
اجلامعيني العرب، الذي شارك في تأسيس اللجنة املركزية التي نظمت 

أحداث يوم األرض في 30 آذار العام 1976. 22
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)حيث  األخضر  اخلط  داخل  الالعنفي  اإلنساني  النضال  فهم  أجل  من 
الداخل  العنصري قويا أيضاً(، فإنني أوصي بقراءة كتب عرب  الفصل 
شجعان  إسرائيليون  هنالك  أيضاً  كناعنة،23  وحامت  بشارة  عزمي  مثل 
عاشوا في املجتمعات الفلسطينية املهّمشة وكتبوا وصفاً مؤّثراً وعادالً عن 

الواقع الصعب لفلسطينيي الداخل.  من أمثال هؤالء سوزان ناثان.24

الفلسطينيون خارج اخلط األخضر
في السنوات السبعة األولى في مدينة القدس وغيرها من املناطق احملتلة، 
األردنية  السلطات  الناجم عن مغادرة  الفراغ  الفلسطينيون ملء  حاول 
من خالل تقوية املؤسسات العربية، والصمود في وجه االحتالل، بينما 
بأنشطة  اإلسرائيلية  السلطات  شرعت  اخلارج.   من  التحرير  ننتظر 
وتوسيع  ضمها  بعد  الشرقية  القدس  في  النطاق  واسعة  استيطانية 
حدودها.  في غضون بضع سنوات، كانت قد صادرت ما يقرب من ثلث 
املقاومة  متّكنت  ذلك  مع  لكن  الشرقية.   القدس  من  اخلاصة  األراضي 
هذه  ضد  الكبير  الفلسطيني  الوجود  على  احلفاظ  من  املصّممة  احمللية 

الهجمة.  مثالً جند كتاباً إسرائيليني يقولون:

معظم  لغادر  خططهم  تطبيق  اإلسرائيليون  القادة  استطاع  “لو 
قاٍس،  تصريح  هذا  بعيد.   زمن  منذ  الشرقية  القدس  العرب  السكان 
أّن  الشرقية  القدس  بشأن  سياسي  قرار  أظهر  فقد  احلقيقة.   ولكنه 
إسرائيل كانت تفعل كل ما هو ممكن لتشجيع وأحياناً إلجبار العرب 
في القدس الشرقية على مغادرة املدينة.  وكان هذا حقيقياً، وبخاصة 

فيما يتعلّق بسياسات اإلسكان واألرض”.25

لقد كانت األولوية األولى لالحتالل اإلسرائيلي هي االستيالء على مدينة 
الفلسطينية  املقاومة  كانت  اليهودية”.   “الدولة  ضمن  ودمجها  القدس 
كبير.   بشكل  احملتلني  جناح  تأخير  األقل  على  أو  إحباط  في  حاسمة 
فور احتالل القدس حاولت وزارة الشؤون الدينية اإلسرائيلية التحكم 
بشؤون املسلمني.  ولكن في اجتماع في 24 متوز العام 1967 برئاسة 
لتضع  إسالمية  دينية  جلنة  تشكيل  مّت  السايح،  احلميد  عبد  الشيخ 
إسرائيل حتت األمر الواقع، وهو استقاللية للقيادة الدينية للمسلمني.26  
الغرفة  مع  اندماجها  العربية  التجارية  الغرفة  رفضت  مماثل،  بشكل 
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عدم  على  التجار  بتشجيع  قامت  ذلك  من  وبدالً  اإلسرائيلية،  التجارية 
دفع الضرائب في العام 1967. 27

الشعبية  للمقاومة  ملهما  منوذجاً  القدس  كهرباء  شركة  قضية  ومتثّل 
الضفة  في  بلديات  ست  تسيطر   1957 العام  منذ  احملتلة.   املناطق  في 
للقطاع  اململوكة  الشركة  على  املساهمني  من   2000 وحوالي  الغربية 
العام.  كانت هناك جهود إسرائيلية متواصلة للسيطرة على الشركة، أو 
لعرقلة جهودها الرامية إلى مواصلة توفير اخلدمة لعمالئها بعد العام 
اخلطيب  روحي  العربية  القدس  بلدية  رئيس  قام  جهة،  من   28  .1967
اخلطة  مبواجهة  القدس(  كهرباء  لشركة  رئيساً  أيضاً  أصبح  )الذي 
ترحيله.   مت  القضية  في  فاز  وحني  إسرائيلية،  محاكم  في  اإلسرائيلية 
جديدة،  مولدات  شراء  في  القدس  كهرباء  شركة  حق  إسرائيل  أنكرت 
وأجبرت الشركة على شراء الكهرباء من الشركة اإلسرائيلية.  وحاولت 
السلطات اإلسرائيلية أيضاً االستيالء على مستشفى املقاصد في القدس، 
تلك  إحباط  مّت  لكن  اإلسرائيلية،  الصحة  وزارة  إشراف  حتت  ووضعه 
اخلطط بفضل املقاومة الشعبية للجنة اإلدارة )بقيادة إبراهيم الدّقاق( 

ومبساعدة من املجتمع الدولي.29

النساء يتولني زمام املبادرة
أخذت املرأة زمام املبادرة في عشرينيات وثالثينيات القرن العشرين وفي 
أشد األوقات احلرجة في تاريخنا.30  كانت أول تظاهرة في مدينة القدس 
احملتلة في ربيع العام 1968 بقيادة النساء، ومت تفريقها بالقوة.31  في 
شباط العام 1968، تظاهرت أكثر من 300 امرأة في قطاع غزة للتنديد 
بسياسات االحتالل، مبا في ذلك عمليات الطرد ومصادرة األراضي.32  
كانت  السياسية  النسائية  “اجلمعيات  أن  وعوض  ُكتاب  الكاتبان  وقال 
تعتبر  كانت  التي  الفلسطينية  السياسية  األطراف  مختلف  مع  مرتبطة 
جوهر احلركة النسائية الفلسطينية.  وتشمل هذه املنظمات احتاد جلان 
الفلسطينية  للمرأة  العام  االحتاد  وأنشئ  الفلسطينية.   للمرأة  العمل 
وكانت   ،1965 العام  الفلسطينية  التحرير  منظمة  إطار  في   )GUPW(

مؤسسة وطنية تضم مختلف اللجان النسائية واجلمعيات اخليرية”.33
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في العام 1965، قامت سميحة خليل بتأسيس جمعية إنعاش األسرة.  
ولدت سميحة خليل في قرية عنبتا في محافظة طولكرم العام 1923، 
وعاشت في أربعينيات القرن العشرين في عسقالن.  أصبحت سميحة 
العام  بيروت  طريق  عن  وسافرت   ،1948 العام  غزة  قطاع  في  الجئة 
الوطني  املجلس  في  عضواً  وأصبحت  الغربية،  الضفة  إلى   1952
الفلسطيني العام 1965.  شغلت منصب رئيسة جمعية االحتاد النسائي 
في مدينة البيرة، ومن ثم ساعدت في تأسيس جمعيات نسائية تطوعية، 
واالحتاد العام للمرأة الفلسطينية في مدينة القدس في 15 متوز العام 
سياسة  ضد  امرأة   300 تظاهرت   ،1968 شباط  وفي    34  .1965
الطرد وسرقة األراضي.35  وانتشرت مثل هذه اجلماعات النسائية في 
سبعينيات القرن املاضي، ولعبت دوراً مهّماً في انتفاضة العام 1987، 
وقد مت تأسيس جلنة العمل النسائية في 8 آذار العام 1978، وبحلول 
تاريخ  هنالك  طبعاً،  عضو.36    5000 من  أكثر  لديها  كان   1989 العام 
وهذا  منفصلة،  دراسة  يتطلب  فلسطني  في  النسائية  للمقاومة  حافل 

ضروري ألخذ العبر من هذا التاريخ.37

القمع  على  رّداً  بطيء  نحو  على  االحتالل  ضد  املقاومة  توّسعت 
اإلسرائيلي ولعوامل أخرى.  بعد حرب 67 كان من املقرر أن يبدأ العام 
املناهج  تغيير  أرادت  اإلسرائيلية  السلطات  ولكن  آب،  في  الدراسي 
الدراسية.  ومت تأخير التعليم حتى تشرين الثاني، عندما مّت التوصل إلى 
حلٍّ وسٍط بفضل مقاومة املعلمني ومديري املدارس.38  وفي 4 تشرين 
األول العام 1967، قام 129 من الوجهاء البارزين من الضفة الغربية 
بإصدار بيان استنكروا فيه االجتياح اإلسرائيلي، والتأكيد على وحدة 
الصف العربي.39  عندما بدأت السنة الدراسية الثانية في ظل االحتالل 
في آب العام 1968، قام الفلسطينيون بإعالن إضرابات وشاركوا في 
احتجاجات في شتى املناطق احملتلة.  ومت تفريق املظاهرات التي جرت 
بني العامني 1968 و1969 بالقوة.  وفي العام 1970، اندلعت مظاهرات 
أرئيل  إرسال  ومت  اإلسرائيلي.   اجليش  أخافت  غزة  قطاع  في  واسعة 
العنيفة على حد سواء(.   العنيفة وغير  )املقاومة  املقاومة  لقمع  شارون 
التي  والعدوانية  القوية  الطريقة  بسبب  البلدوزر  باسم  يعرف  وأصبح 
استخدمها لقمع املقاومة من هدم املنازل والقصف العنيف وقتل املدنيني 
مختلفة،  بطرق  الفظائع  هذه  على  بالرد  الفلسطينيون  وقام  األبرياء.  
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حيث قام البعض منهم بالتظاهر مناشداً املجتمع الدولي التدّخل إلنهاء 
االحتالل.  في الذكرى السادسة الحتالل العام 1967، ناشد 107 من 
املتحدة  األمم  السياسية  االنتماءات  مختلف  من  البارزين  الفلسطينيني 
الفلسطينيني  بعض  املصير.40  تقرير  حق  وتطبيق  االحتالل  بإنهاء 
والصمت  الالمباالة  من  عقود  بسبب  باإلحباط  يشعرون  كانوا  الذين 
أنواع  وشابهت  املسلحة.   املقاومة  في  انخرطوا  الدولي،  املجتمع  في 
القرن املاضي الوضع في  املقاومة هنا في ستينيات وبداية سبعينيات 
العنفية  التكتيكات  بعض  جنحت  نفسه.   القرن  وثالثينيات  عشرينيات 
في جذب انتباه العالم للمشاكل في هذا اجلزء من العالم، ولكن في بعض 

األحيان ولّدت دعاية سلبية )مثل اختطاف الطائرات(.

مركزاً  األردن  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  الرئيسية  الفصائل  اتخذت 
لنشاطاتها في ستينيات القرن العشرين.  كان أحد جناحاتهم العسكرية 
األردن  غزت  التي  اإلسرائيلية  القوات  مع  وقعت  التي  الكرامة  معركة 
العام 1968.  أعطى هذا النصر حافزاً للعمليات ضد القوات اإلسرائيلية 
العام  غزة  قطاع  في  مسلّحاً  متّرداً  وأيضاً  اجلبهات  من  العديد  في 
1968-1969 )وكانت هناك جماعة فعالة بقيادة محمد األسود الذي 
األردن  في  جتاوزات  حدثت  ولكن  غزة(.   جيفارا  باسم  يعرف  أصبح 
بدت كتحدٍّ مباشر للعائلة امللكية األردنية احلاكمة، ونتيجًة لذلك قام امللك 
حسني بطرد الفصائل خارج األردن، وأريقت دماء كثيرة سنة 1970.  
استلزمت خسارة األردن كواجهة محتملة ضد االحتالل اإلسرائيلي إلى 
إعادة التفكير في جدوى الكفاح املسلح عندما ال تسمح الدول املجاورة 
في  املسلحة  املقاومة  سحق  مّت  كما  أراضيها.   على  األنشطة  هذه  مثل 
قطاع غزة بال رحمة من قبل الوحدة 101 السيئة السمعة بقيادة أرئيل 
في  املسلّح.   الفلسطيني  للوجود  الوحيد  املالذ  لبنان  وكان  شارون.  
جاءت  املقاومة.   مطالب  في  التغيير  على  إشارات  بدأت  املرحلة،  هذه 
نايف  الشيوعي واالشتراكي، وأصبح  اليسار  قبل  األول من  املقام  في 
قيام  يقترح  الدميقراطية(  )اجلبهة  كبير  فلسطيني  زعيم  أول  حوامتة 
دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل العام 1970.  وسعى إلى إّتباع 
“فتح” )بقيادة  حركة  مثل  األخرى  األحزاب  من  دبلوماسية  أكثر  نهج 
جورج  )بقيادة  فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة  أو  عرفات(،  ياسر 
حبش(.  بدأ الكثير من الفلسطينيني في إعادة تقييم األمور بني األعوام 
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1970-1974، وكانت هذه السنوات من إعادة تقييم النضال العسكري 
والسياسي، بالغة األهمية في تشكيل جداول أعمال العديد من الفصائل 
السياسية، وكذلك أفكار الناس في الشارع.  هذا غيّر بشكل دراماتيكي 
الساحة السياسية التي كانت موجودة بني األحداث املأساوية للصراع 

في األردن في أيلول العام 1970 وحرب أكتوبر 1973.

مبقابل هذا االعتدال، قامت السلطات اإلسرائيلية بتصنيف كل من منظمة 
التحرير الفلسطينية وجميع الفصائل واملنظمات املرتبطة بها كجماعات 
بداية  في  “املوساد”  املوت  فرق  بإرسال  وقامت  مستهدفة.   إرهابية 
محتمل.   زعيم  أي  أو  الفلسطينيني،  الزعماء  قتل  أجل  من  السبعينيات 
شأن  شأنهم  الشعبية،  املقاومة  في  شاركوا  الذين  أولئك  استهدف 
وخارجها.   فلسطني  داخل  املسلحة  املقاومة  في  انخرطوا  الذين  أولئك 
في  مفّخخة  سيارة  انفجار  في  كنفاني  غسان  الروائي  اغتيال  مت  مثالً 
املولود  الكاتب والصحافي  بيروت، وكان هذا  1972/7/8 في مدينة 
السياسي  املكتب  في  وعضواً  الهدف،  صحيفة  لتحرير  رئيساً  عّكا  في 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، ومؤلّفاً للعديد من الكتب.41  لقي املئات 

من الناشطني مصرعهم أو سجنوا أو مت نفيهم خارج فلسطني.

التغيير في أعقاب حرب العام 1973
اندلعت احلرب في تشرين األول من العام 1973، وقام ما يقدر بـ 70 
اإلسرائيلية  الشركات  في  يعملون  الذين  الفلسطينيني  العمال  من  ألفاً 
باإلضراب.  احلرب الوحيدة التي بدأتها الدول العربية أثبتت أّن اجليش 
بالتنسيق  العربية  اجلماهير  تعمل  عندما  يخسر  أن  ميكن  اإلسرائيلي 
مع قادتها.  كانت املرة الوحيدة التي استخدمت البلدان العربية “سالح 
األمريكية  املتحدة  الواليات  عن  اإلمدادات  بقطع  قامت  حيث  النفط”، 
وغيرها من الدول التي دعمت إسرائيل، وهو شكل من أشكال املقاومة 
الالعنفية/السلمية.  مت إنقاذ إسرائيل من الهزمية في سيناء واجلوالن 
عن طريق املساعدات العسكرية من الواليات املتحدة األمريكية، التي مّتت 
برعاية وزير اخلارجية األمريكية الصهيوني هنري كيسنجر، وتراجع 
تأييد االحتاد السوفيتي للدول العربية حتت تهديد مباشر من الواليات 
املتحدة األمريكية.  أدرك الكثير عندها أن الواليات املتحدة األمريكية قوة 
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عظمى يصعب العمل دون إذنها.

القدس  األعلى في مدينة  املجلس اإلسالمي  بعد مرور شهرين، حتّدى 
وبدأت  الفلسطينية.   التحرير  ملنظمة  دعمه  إعالن  طريق  عن  إسرائيل 
الله  رام  منطقة  في  طالبية  بحركة  بالوثبة(  )ُسمِّيت  مصّغرة  انتفاضة 
املظاهرات  تلك  انتشرت    .1974/11/11 في  مظاهرات  في  والبيرة 
وفي  الغربية،  الضفة  من  أخرى  أجزاء  إلى  أيام  بضعة  غضون  في 
وقت الحق إلى قطاع غزة )من 21-26 تشرين الثاني العام 1974(.  
العام  بعد  الفلسطيني  املجتمع  في  للنشاط  الرئيسية  املراكز  كانت  لقد 
التي مت تأسيسها  1973 هي حلركات طالبية في اجلامعات والكليات 
في الضفة بني 1973-1975.  جامعة بيت حلم وبيرزيت والحقاً مت 
واجلامعة  األزهر،  وجامعة  النجاح،  وجامعة  اخلليل،  جامعة  تأسيس 
الهياكل  وازت  لقد  الفلسطيني.   للنشاط  بؤراً  وأصبحت  اإلسالمية، 
وبالتالي  املجتمع خارجها،  في  موجود  هو  ما  اجلامعات  في  التنظيمية 
فقد شملت الهيئات الطالبية مجموعات مرتبطة بحركة “فتح”، واجلبهة 
الشعبية لتحرير فلسطني، واجلبهة الدميقراطية، والشيوعيني، والقوى 
أجل  من  اإلجراءات  من  بالعديد  اإلسرائيلية  القوات  قامت  اإلسالمية.  
قمع جميع األنشطة الطالبية السياسية بغض النظر عن طبيعة النشاط 
واجتاهه.42  وّضح ميرون بنفنستي ملاذا كان الضغط ميارس على هذه 
اجلامعات الوليدة، قائالً: “تنظر احلكومة العسكرية إلى اجلامعات كبؤر 
تخريبية في طابع أكادميي.  ومن وجهة النظر اإلسرائيلية، فإن التعبير 
السياسي يعتبر نشاطاً تخريبيّاً يهدف إلى تدمير إسرائيل، ولكن بنظر 
الفلسطينيني تعتبر إسرائيل قّوة احتالل وحاكماً غير شرعي، كل ذلك 

أّدى إلى الصدام الذي ال مفر منه”.43

امتّدت االنتفاضة املصّغرة )الوثبة( العام 1974 بسبب سياسات إسرائيل 
التعّسفيّة، التي جعلت احلياة أكثر صعوبة في املناطق احملتلة.  وشملت 
االستيطان، واحلرب االقتصادية عن طريق منع الصادرات، واحلد من 
السفر، وجتميد حتويل األموال التي جمعت من ضرائب البلديات.44  كان 
نفس  ترّسخا في  الّلذين  بالنفس  والثقة  املقاومة  مارد  الصعب كبح  من 
إثر نصر حرب أكتوبر 1973.  استفادت منظمة  الفلسطيني والعربي، 
مواقفها.   بتعديل  وقامت  العاملية،  التغييرات  من  الفلسطينية  التحرير 
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واستجاب املجتمع الدولي عن طريق اعتراف دبلوماسي واسع النطاق.  
التي ضمت 38 دولة إسالمية في باكستان في  القمة اإلسالمية  أعلنت 
شباط العام 1974 دعمها حلقوق الشعب الفلسطيني.  واعترفت القمة 
ممثالً  الفلسطينية  التحرير  مبنظمة   1974 العام  املغرب  في  العربية 
شرعيّاً وحيداً للشعب الفلسطيني.  أعقب ذلك في 14 تشرين األول العام 
مبنظمة  معترفًة  املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية  في  بالتصويت   1974
التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني.  صوتت 105 دول بنعم، 
مقابل 4 دول صوتت بال، وهي الواليات املتحدة األمريكية، وإسرائيل، 
التحرير  منظمة  أّن  املعروف  ومن  الدومينيكان.   وجمهورية  وبوليفيا، 
مجلس  وقراري   ،181 رقم  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  بقرار  قبلت 
األمن رقم 242 و338، ما سمح لها بالدخول إلى األمم املتحدة.  وفي 
تشرين الثاني، أعطيت م. ت. ف. مركز مراقب في األمم املتحدة، وألقى 
الثاني  تشرين  في  جنيف  في  خطاباً  عرفات  ياسر  الفلسطيني  الرئيس 
الزيتون في يد والبندقية  إليكم أحمل غصن  “جئت  العام 1974 معلنا: 
الّزيتون من يدي”.  وقد رّدد هذه  اليد األخرى، فال تسقطوا غصن  في 
مدعوماً،  يكون  أن  يجب  السالم  أّن  ذلك  ويعني  مرات،  ثالث  العبارة 
وإال سيكون هناك خيار املقاومة املسلحة.  لكن عملياً لم يدخل أبو عّمار 
سالحاً معه، ومنذ ذلك التاريخ بدأت تغييرات جوهرية في السياسة نحو 

املزيد من املرونة السياسية أّدت في نهاية املطاف إلى اتفاقات أوسلو.

النخب احلاكمة  ُقوبل باالستهزاء من قبل  السبعينيات  التحّول في  هذا 
إسرائيل  قامت  الواقع  في  األمريكية.   املتحدة  والواليات  إسرائيل  في 
االحتالل  سلطات  وتابعت  احملتلة.   األراضي  على  قبضتها  بتشديد 
محلياً  املقاومة  سحق  هي:  مجاالت،  ثالثة  على  ترّكزت  التي  خططها 
على  الضغط  استمرار  لضمان  الصهيوني  اللوبي  استخدام  وخارجياً، 
الدول األخرى، تطبيق مفهوم فّرق تسد.  وألّن العرب كانوا منقسمني، 
بدأت إسرائيل بالتدخل في الشؤون العربية لتقسيم الدول العربية، فعلى 
سبيل املثال ما حدث في لبنان، وما حدث في مصر، من خالل التوصل 
إلى اتفاق مع الدكتاتور املصري أنور السادات.  وقامت إسرائيل بتجربة 
شمل  هذا  احمللي.   املستوى  على  مقاومة  أّية  لسحق  الوسائل  مختلف 
توسيع نطاق ما يسمى “باالعتقال اإلداري” )االحتجاز دون محاكمة( 
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ملدة تصل إلى 6 أشهر، ما أّدى إلى إعالن إضراب السجناء الفلسطينيني 
السياسيني الذي استمر من 11 متوز إلى 6 آب العام 1975. 45

أجل  من  حسني  امللك  مع  تعاونها  تعميق  اإلسرائيلية  السلطات  حاولت 
“اإلدارة املدنية  “احلكم الذاتي” )في شكل  حتريك اجلمهور نحو قبول 
إسرائيل  وسارعت  املصير/االستقالل.   تقرير  حق  من  بدالً  احمللية”(، 
اّضطهادها  بتكثيف  وقامت  االستعماري،  االستيطاني  بالتوّسع 
املقاومة  منت  باملقابل،  غزة.   وقطاع  الغربية  الضفة  في  للفلسطينيني 
وتوّسعت لتواجه التهميش السياسي، واحلرمان االقتصادي، وإجراءات 
االحتالل القاسية، ومحاوالت فرض قيادات متعاونة مع االحتالل.  قامت 
وكانت  غزة،  لبلدية  رئيساً  الشّوا  رشاد  بتعيني  اإلسرائيلية  السلطات 
تربطه عالقة ودية مع إسرائيل وامللك حسني، ولكنه سرعان ما أضطر 
إلى االستقالة بسبب ضغوط شعبية.  لسنوات عدة، كان على سكان غزة 

أن يحصلوا على “تصريح الشوا” حتى يتمّكنوا من السفر إلى األردن.

املناطق احملتلة  كيان محلي في  إنشاء  الفلسطيني  الوطني  املجلس  قّرر 
يدعى اجلبهة الوطنية الفلسطينية في كانون الثاني العام 1973.  نّسبت 
اجلبهة الوطنية مرشحني وطنيني في انتخابات البلديات العام 1976، 
إسرائيل  ولكن  مقعداً،   24 أصل  من  مقعداً  عشر  بثمانية  فازوا  حيث 
أعلنت أّن اجلبهة الوطنية الفلسطينية غير شرعية في تشرين األول العام 
1978.  وعلى الفور تقريباً تشّكلت شبكة خلفية ُسمِّيت جلنة التوجيه 
ولم  خلف،  وكرمي  الشكعة،  بسام  اللجنة  هذه  قادة  من  كان  الوطني.46 
تكن عالقاتهما وطيدة مع منظمة التحرير الفلسطينية.  قامت إسرائيل 
الزعماء  نفى  أو  بسجن  أيضاً  وقامت  اللجنة،  بحل  الحق  وقت  في 
القرن العشرين.  بعد ذلك، تنامت  الثمانينيات من  الرئيسيني في بداية 
املظاهرات واالعتصامات ورسائل االحتجاج، ومت تكثيفها خصوصاً في 
االعتداءات اإلسرائيلية  الوقت نفسه، زادت  العام 1975.  وفي  أواخر 
نابلس في  القصبة في  املتظاهرين، ومثال على ذلك في  الوحشية على 

أوائل كانون األول العام 1975.

عندما أصدرت محكمة إسرائيلية حكماً من شأنه أن ُيسمح لليهود بأداء 
في  التالي  اليوم  في  مظاهرات  خرجت  األقصى،  املسجد  في  طقوس 
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القدس )1 شباط العام 1976(، تلتها تظاهرات في مدن أخرى.  وصلت 
األحداث ذروتها بإضراب موسع في أوائل آذار العام 1976 على الرغم 
الرأي  ضغط  وأّدى  السابقة.   األسابيع  في  الوحشية  القمع  حملة  من 
العام  آذار   24 في  حكماً  اإلسرائيلية  العليا  احملكمة  إصدار  إلى  العام 
1976، أشار إلى أنه مع احملافظة على حقوق اليهود في دخول منطقة 
احلرم الشريف/األقصى، فإّن هذا ال ميكن أن يتم بطريقة تخل بالنظام 

العام أو تضر مبشاعر املسلمني.47

جنحت املقاومة الشعبية العام 1974-1976 في التأكيد على أّن الشعب 
التراجع  على  اإلسرائيلية  السلطات  وأجبرت  يخضع،  لن  الفلسطيني 
خطوات عّدة على سبيل املثال بشأن مسألة دخول اليهود إلى األقصى 
نابلس.   من  القريبة  املستوطنات  بناء  على  مؤّقت  وبشكل  الشريف، 
األردني قوتهم  النظام  الذين تعاونوا مع إسرائيل ومع  باملقابل، خسر 
وقوي دور منظمة التحرير الفلسطينية.  باملقابل، خسرت القضية الكثير 
بإزالة مصر كمركز للدعم بعد إبرام اتفاقية منفصلة بني أنور السادات 
للفلسطينيني،  املصير  تقرير  حق  جتاهلت  االتفاقية  تلك  وإسرائيل.  
وجتاوزت منظمة التحرير الفلسطينية للدعوة إلى شكل محّدد من احلكم 
األردن  من  كل  في  احلكومات  جانب  من  التفاوض  طريق  عن  الذاتي 
اجلنوبية  حدودها  على  احملافظة  من  التأّكد  بعد  ومصر.   وإسرائيل 
“املشكلة  تصفية  إسرائيل  حاولت  مصر،  مع  السالم  معاهدة  قبل  من 
الفلسطينية” إلى األبد من خالل التركيز على مجالني هما: القضاء على 
احملتلة.   املناطق  في  احمللية  املقاومة  وسحق  لبنان،  في  التحرير  منظمة 
وأّدت املغامرة اإلسرائيلية في لبنان والفظائع املصاحبة التي ارتكبتها 
قواتها وعمالئها ضد املدنيني اللبنانيني والفلسطينيني إلى خلق مقاومة 

محليّة ممثلة بحزب الله.48

غير  الفلسطينية  التحرير  منظمة  قيادة  أّن  الكثير  شعر  لبنان،  غزو  بعد 
قادرة على حماية حتى قواعدها خارج فلسطني، ناهيك عن حماية الناس 
في الداخل ومساعدتهم في التحّرر.  واجّته عرفات نحو عقد معاهدة مع 
امللك حسني في األردن رفضها العديد من الكوادر والقيادات املتبقية للجنة 
التوجيه الوطني في الداخل.  شعروا باالرتياح عندما انسحب عرفات من 
هذه االتفاقية.  أّدى هذا إلى تقارب أكثر بني امللك حسني وإسرائيل وبرز 
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التعاون في تعيني رؤساء ُجدد للبلديات، وفتح فروع للبنوك األردنية في 
املناطق احملتلة، ومحاوالت لكسب التأييد محلياًّ من خالل حتسني بعض 
الوطنية  الوحدة  حكومة  مع  ذلك  تزامن  الفلسطيني.   االقتصاد  جوانب 
في  العصا/اجلزرة  سياسة  يتبع  كان  الذي  بيريس  شيمعون  ظل  في 
مع   1986 العام  واضحاً  العصا  جانب  بدا  ولقد  الفلسطينية،  األراضي 

هدم املنازل والطرد والتعذيب والسجن دون محاكمة.49

إنقاذ  على  العشرين  القرن  وثمانينيات  سبعينيات  في  املقاومة  رّكزت 
العام 1978،  األرض، وذلك لتسارع حركة االستيطان، وبخاصة بعد 
اّتفاق  أعقاب  الدولي في  القبول  وعندما مت تشجيع إسرائيل من خالل 
بعد  مساعدة.   دون  يقاومون  الفلسطينيون  وكان  مصر.   مع  السالم 
اللجنة  خالل  من  أموال  حتويل  جرى   1979 العام  في  العربية  القمة 
التحتية.   البنى  وبعض  دينية  وقضايا  السكن  إلى  الفلسطينية  األردنية 
كما حاولت بعض املنظمات املسيحية مساعدة صمود املجتمع املسيحي، 
املشاريع  كانت  لكن  اإلسالمي.   للمجتمع  اإلسالمية  املنظمات  ومثلها 
تصاريح  إصدار  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  رفض  بسبب  تتعرقل 
للبناء.  في العام 1976، وبعد سنوات من االضطرابات، حاولت إسرائيل 
انتخابات بلدية، وتشجيع املتعاونني لألخذ  وضع إستراتيجية جديدة: 
بزمام األمور.  لقد كانت لإلستراتيجية نتائج عكسية، ألّن الفلسطينيني 
الّذين يتمتعون باحترام كبير، والذين  اختاروا وبأغلبية ساحقة الناس 
حتدثوا بقوة ضد االحتالل.  أنتخب بسام الشكعة رئيساً لبلدية نابلس 
العام 1976، وأقيل من منصبه من قبل السلطات اإلسرائيلية بعد فترة 
من  منعه  ومت   ،1980 العام  اغتيال  محاولة  في  ساقيه  وفقد  قصيرة، 
مؤلفة  مسيرة  قاد   ،1979 العام  حزيران  وفي    .1981 العام  السفر 
من 1500 شخص إلى مكاتب احلكومة العسكرية لالعتراض على بناء 
اإلسرائيلي  اجليش  قام  الحق،  وقت  وفي  موريه.50  إيلون  مستعمرة 
إحدى  رؤساء  وقّدم  آخرين،  وناشطني  الشكعة  لترحيل  مبحاولة 
املظاهرات  بهذه احملاولة.51 وبسبب  تنديداً  بلدية استقاالتهم  وعشرين 
عن  التراجع  إلى  اإلسرائيلي  اجليش  اضطر  تلت،  التي  واالضطرابات 

القرار واإلفراج عنه يوم 1979/12/5. 52

بعد وقٍت قصيٍر من بدء االحتالل، أُنشئت جلان العمل التطوعي، ولعبت 
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دوراً مهّماً في املقاومة الشعبية في سبعينيات القرن العشرين.  قال لي 
عبد اجلواد صالح )وهو أكادميي في جامعة بيرزيت، ورئيس بلدية البيرة 
الطبيعي أن نرى هذه األنشطة مرتبطة مع الشباب  أنه كان من  سابقاً( 
وبرامج الطالب األكادميية.  شمل هذا التطوع مخيمات الالجئني والقرى 
ذلك.   إلى  وما  األمية  محو  وبرامج  واحلراثة  التنظيف  أعمال  في  النائية 
أذكر أنا كيف أن أكثر من 40 طالباً في صفي كانوا جميعاً “مجنّدين” من 
قبل جلان من هذا القبيل لتنظيف الشوارع في بيت حلم في السبعينات.  
زرعت  التي  والوطنية  الشعبية  املقاومة  أشكال  من  أشكاالً  هذه  كانت 
مستهدفني،  األنشطة  هذه  منظمو  وكان  للمجتمع.   باالنتماء  اإلحساس 
ومّتت معاقبتهم بشدة من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، وذلك عن 
طريق زّجهم في السجون وحتى ترحيلهم.  مت نفي الدكتور صالح نفسه 

ملدة 10 سنوات ملا بذله من جهود في تنظيم املجتمع احمللي.

ذكر مدير مدرسة متقاعد يدعى يعقوب األطرش )رحمه الله( قصة وقعت 
في منتصف السبعينيات من القرن العشرين في بيت ساحور عن قائد 
عسكري إسرائيلي.  الحق هذا القائد أطفاالً بحّجة أّنهم يلقون احلجارة 
على اجلنود اإلسرائيليني، واّدعى أّن أحد الصغار ويلبس قميصاً أخضر 
التجأ إلى املدرسة.  وقف الضابط عند البوابة وطلب من مدير املدرسة 
أن يسلّمه الطفل الذي كان يلبس القميص األخضر.  فقال مدير املدرسة 
، وليس من واجباته القيام مبثل هذه املهام ألي أحد، فرّد  أن وظيفته مربٍّ
إن لديك نصف ساعة إلحضار الطفل.  ومبرور  القائد العسكري قائالً 
الوقت، غضب القائد واتصل برئيس البلدية، ومن ثم باملفتش/املراقب 
على املدارس.  ومع ذلك متّسك مدير املدرسة مبوقفه.  ومت استدعاء كل 
قائد اجليش في مكتبه في  مقابلة  أجل  واملراقب من  املدرسة  من مدير 
املدرسة متمّسكا مبوقفه.  هّدد  الليلة.  وظّل مدير  تلك  وقت الحق من 
القائد العسكري بأنه ستكون هناك عواقب في وقت قريب.  ومّرت األيام 
ولم ُيتخذ أي إجراء.  قال جندي إسرائيلي متعاطف الحقاً ملدير املدرسة 
أّنه عقدت اجتماعات التخاذ قرار على ما حدث، ولكن القائد العسكري 

للتعليم قّرر عدم متابعة املوضوع.53

في حادث آخر، أمر قائد عسكري جميع الطالب بعدم مغادرة املدرسة 
حتى الساعة 7 مساء )أي بعد 5 ساعات من الوقت األصلي للخروج من 
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املدرسة(، وذلك بذريعة أّن بعض الشباب قاموا في وقت سابق بإلقاء 
احلجارة على سيارة جيب عسكرية.  متت محاصرة املدرسة حتى يتم 
ينّظموا  أن  قّرروا  والطالب  األساتذة  ولكن  مغادرتها،  من  الطالب  منع 
رقصاٍت شعبية سياسية ومسابقات شعرّية ومسرحاً سياسيّاً وغيرها 
وبصوت عال على مرأى ومسمع من اجليش.  فيما بعد مت تشتيت انتباه 
األهالي.   مع  وللتواصل  أطعمة  إلحضار  طالب  تسلّل  حني  في  اجلنود 
عند حلول الساعة 7 مساء طالب مدير املدرسة جميع القوات العسكرية 
بأّن هذا  الطالب سعداء  الطالب.  وكان  انصراف  قبل  املنطقة  مبغادرة 

العمل من املقاومة الالعنفية كان ناجحاً.54

إن حتييد أكبر دولة عربية )مصر(، والتغيّر في اإلدارة األميركية )من 
من  عدد  إطالق  على  اإلسرائيلية  احلكومة  شّجع  ريغان(،  إلى  كارتر 
“املبادرات”، منها ضم اجلوالن، وتكثيف األنشطة االستيطانية، وزيادة 
القمع في املناطق احملتلة، والعدوان على لبنان.  باملقابل، واصل الناس 
القيام باملقاومة الشعبية.  قام الفلسطينيون بتأسيس مؤسسات خلدمات 
الشعب في شتى املجاالت.  عملت هذه املؤسسات حتت مظالت سياسية.  
فعلى سبيل املثال، قامت القوى اليسارية بتأسيس احّتاد جلان اإلغاثة 
الطبية الفلسطينية، التي بدأت بـ 10 مهنيني متطوعني، وتوّظف اللجان 
اآلن املئات من األشخاص الذين يعملون في أكثر من 400 منطقة تخدم 
الفلسطينيني.55 وقام احملاميان جوناثان كتاب ورجا  اآلالف من  مئات 

شحادة بتأسيس مؤّسسة احلق.

أصدرت إسرائيل أمراً عسكرّياً رقم 854 العام 1980 إلجبار أساتذة 
التحرير  منظمة  مع  اّتصاالت  لديهم  ليس  بأن  التوقيع  على  اجلامعات 
التعليم واحلريات  التي تنتهك حرية  الشروط  الفلسطينية، وغيرها من 
ملقاومة  العالي.   التعليم  مجلس  قبل  من  املعلمني  متثيل  مت  العامة.  
الضغوط من األردن وحتّى من قادة منظمة التحرير الفلسطينية، جنح 
يرفع  أن  الحق  وقت  في  متّكن  الذي  جهاد”،  “أبو  إقناع  في  األساتذة 
حملة  إلى  وثم  داخلياً،  للمقاومة  املجال  أفسح  ما  اخلارجي،  الضغط 
دولية أجبرت سلطات االحتالل على جتميد القرار العام 1982. 56 كان 
عقبات  حول  لاللتفاف  طرق  إيجاد  في  بارعني  الفلسطينيون  املرّبون 
ومنها  االحتالل،  سلطات  قبل  من  طريقهم  في  وضعت  كثيرة  أخرى 
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حملة إسرائيل ضد الصحافيني األجانب.57  قام الفلسطينيون بتأسيس 
خالل  من  األجانب  الصحافيني  إلى  ووصلوا  بديلة،  إعالمية  وسائط 

طريقة اتصاالت جديدة وهي الفاكس.

بالشروع   1980 العام  آذار   23 في  اإلسرائيلية  احلكومة  قّررت 
القواسمي  فهد  البلدية  رئيس  أصدر  اخلليل.   قلب  في  مستعمرة  ببناء 
ووعدوا  القرار،  في  للطعن  بياناٍت  املدينة  في  البارزة  والّشخصيات 
حاول  لالحتالل.58  كاملة  مقاطعة  ذلك  في  مبا  الشعبية،  باملقاومة 
حزيران  في  الفلسطينيني  البلديات  رؤساء  اغتيال  املتطرفون  الصهاينة 
العام 1980، ما أسفر عن إصابة ثالثة منهم وهم بسام الشكعة الذي فقد 
ساقيه، وإبراهيم الطويل، وكرمي خلف.  اندلعت موجة من االحتجاجات 
وفي  محلياً  كبير  تأثير  في  تسبّبت  صغيرة  انتفاضة  بأنها  وصفت 
الوطني  التوجيه  جلنة  بتشكيل  البلديات  رؤساء  وقام  هذا  اخلارج.59 
والتأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية متثل كل الشعب الفلسطيني، 
ولكن كانت هناك اختالفات بني جلنة التوجيه الوطني ومنظمة التحرير 
الفلسطينية في التكتيكات، ومثال على ذلك عندما طردت إسرائيل بعض 
رؤساء البلديات العام 1979، قّرر آخرون تقدمي استقاالتهم حتى عندما 
كانت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية )بقيادة ياسر عرفات( تعارض 
الفكرة.  لقد كانت حركة فتح مترّددة حول جلنة التوجيه الوطني، وكانت 
األردن معادية لها بشكل صريح.  هناك أدلّة على أّن جلنة منظمة التحرير 
الفلسطينية األردنية املشتركة التي تشّكلت بعد العام 1978 حاولت منع 

وصول األموال إلى جلنة التوجيه الوطني.60

العسكري  األمر  بإصدار  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  قامت  ذلك  بعد 
املتعاونني  من  شبكة  وهي  القرى”،  “روابط  إنشاء  أجل  من   752 رقم 
يضطّر  القانون،  هذا  حسب  عنها.61  نيابة  االحتالل  وترسيخ  إلدارة 
البالد،  ملغادرة  تصاريح  مثل  شيئاً  يحتاجون  عندما  للتعاون  السكان 
مسلّحني  القرى  روابط  أعضاء  كان  الخ.    ... والكهرباء  املياه،  وقضايا 
الذين يقفون  ومدّربني من قبل إسرائيل، وال يترّددون في قتل وجرح 
في طريقهم.  هذا ما حدث مثالً في بلدتي بيت ساحور حني ُقتل الشاب 
لهذه  الفلسطينيون مقاومة  أظهر  الّروابط.   أيدي  باسم رشماوي على 
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والتصريحات  املقاطعة  بني  تراوحت  إجراءات  خالل  من  املخططات 
العلنية ونبذ الكنيسة وأئمة املساجد لهؤالء الناس )في بعض احلاالت، 
قام الكهنة بطرد أعضاء الكنيسة الذين تعاونوا أو ارتكبوا جرائم أخرى(.  

ومّت فصل الكثير من أعضاء الروابط علناً من قبل عائالتهم.

هناك قصة رواها سعيد أبو الريش خالل هذه احلقبة.  ميلك صبري غريب 
وعائلته من قرية صغيرة تدعى بيت إجزا بالقرب من رام الله 30 دومناً 
األرض  بزراعة  وقاموا  جميل  منزل  لديهم  كان  املمتازة.   األراضي  من 
مستعمرة  ببناء  إسرائيل  قامت   ،1978 العام  في  أجيال.    5 من  ألكثر 
و1981   1978 األعوام  وبني  أرضه.   من  بالقرب  حداشا”  “جبعات 
حاولت إسرائيل شراء أرضه، وعندما كان واضحاً أنه لن يقبل أي عرض، 
أوامر مبصادرة تلك األرض وحجزها.  حيث بدأ غريب رحلة  أصدرت 
طويلة في احملاكم اإلسرائيلية )املتحيزة( التي استمرت من العام 1982 
العام 1990.  رافق ذلك هجمات منتظمة من جانب املستوطنني  وحتى 
واجلنود وُسجن نتيجة ملقاومته.  وتخلّت محاميته اإلسرائيلية عنه بعد 
أن مت تهديدها.  استلم قضيته بعد ذلك جوناثان كتاب، وجنح في تأخير 
الفوز بتلك  النهاية كان من الصعب  العائلة من منزلهم.  ولكن في  طرد 

القضية مع ذلك النظام العنصري االستعماري.62

والكليات  املدارس  وطالب  املثقفني  من  تتغّذى  املستمرة  املقاومة  كانت 
املاضي.  أصّر  القرن  ثمانينيات  أوائل  الغربية في  الضفة  واجلامعات في 
أكثر على  أّنه يجب على اجليش شن حمالت  إسرائيل على  اليمينيون في 
املثقفني.  في العام 1982، مت فصل 140 مدرساً من قبل السلطات العسكرية 

بسبب املشاركة في إضراب للمساعدة في تنظيم نقابة للمعلمني.63

في العام 1982، وفي ظل عدم وجود أي انتقاد دولي لسياسات حزب 
الليكود، واستمرار االنقسام العربي، أقدمت احلكومة اإلسرائيلية على 
هؤالء  أّن  بحجة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  على  للقضاء  لبنان  غزو 
الواقع،  في  الغربية.   الضفة  شؤون  في  يتدخلون  “اإلرهابيني” كانوا 
كانت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من اخلارج بعيدة عن املقاومة 
الفعلية على أرض الواقع في املناطق احملتلة، مع أّن أعضاءهم في الداخل 
كانوا نشيطني.  كان خليل الوزير “أبو جهاد” الزعيم البارز في منظمة 
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التحرير الفلسطينية على اتصال مع األحداث احمللية.  كان أبو جهاد أكثر 
كثيرة.   نواح  في  عرفات  ياسر  من  الشابة  األجيال  أوساط  في  شعبية 
كان  العشرين  القرن  وثمانينيات  سبعينيات  في  به  قام  الذي  العمل  إّن 
حاسماً في منوِّ قاعدِة فتح، وهو األمر الذي أّدى في النهاية إلى اغتياله 

في تونس على يد فرق املوت اإلسرائيلية )املوساد(.64

واحتّلت إسرائيل ما يقرب من نصف لبنان، وقامت مبحاصرة بيروت 
أْن يقوم  إلى  أّدت حالة عدم االستقرار في لبنان  وقصفها وجتويعها.  
من   1982 العام  أيلول   1 في  اقتراح  بتقدمي  ريغان  األمريكي  الرئيس 
اتفاقية  في  مدرج  هو  ما  إطار  في  ذاتياً  حكماً  الفلسطينيني  إعطاء  أجل 
األردن،  مع  كونفدرالي  احتاد  وفي   ،1979 العام  املوقعة  ديفيد  كامب 
وإلغاء حق العودة وحق تقرير املصير.  وبعد مرور أسبوع، قّدمت القمة 
العربية خطة السالم اخلاصة بها )خطة فاس للسالم(، التي قبلت بشكل 
أساسي حالً يقوم على أساس دولتني على حدود العام 1967.  رفض 
القادة اإلسرائيليون اخلطتني، ورّدت إسرائيل على الدبلوماسية بإعطاء 
ضغط  وحتت  أخيراً،  وشاتيال.65  صبرا  في  للمجزرة  األخضر  الضوء 
اّتفاق  إلى  التوصل  مت  ريغان،  رونالد  إدارة  في  املسؤولني  بعض  من 
تونس.   إلى  وقواته  عرفات  مغادرة  مقابل  اإلسرائيلية  القوات  لسحب 
سمعة  ولكن  إلسرائيل،  بالنسبة  به  بأس  ال  سياسيّاً  فوزاً  كان  لقد 
إسرائيل تشّوهت بعد املجازر اإلسرائيلية، وهذا أدى حلشد املقاومة من 
أجل مواجهة إسرائيل في لبنان وفي املناطق احملتلة.  خسرت إسرائيل 
العالم.   اليهود في جميع أنحاء  الدولي حتى بني كثير من  على الصعيد 
وتشير هذه األحداث مرة أخرى إلى أّن الصراعات واالنتفاضات العنفية 

والالعنفية تؤّدي إلى بعض التغيرات في الساحة السياسية.

في حني كانت إسرائيل تقوم بغزو لبنان، خرج عدٌد كبيٌر من النّاس في 
مظاهرات وغيرها من أعمال املقاومة الشعبية في الضفة الغربية وقطاع 
الطالب واملعلمني  أنشطة  االعتداءات اإلسرائيلية.  دفعت  على  رّداً  غزة 
سلطات االحتالل باإلقدام على إغالق جامعة بيرزيت في 1982/7/8 
البلديات  بقيادة  الصاخبة  االحتجاجات  ازدادت  أشهر.66  ثالثة  ملدة 
بوضع  مطالبة  األخضر  اخلط  وداخل  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في 
خالل  احملتلة.   واملناطق  لبنان  في  اإلسرائيلية  الوحشية  لألعمال  حد 
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كوسيلة  التعذيب  باستخدام  اإلسرائيلية  السلطات  قامت  الفترة،  هذه 
روتينية النتزاع املعلومات من املعتقلني.  في 2 أيار العام 1984، قامت 
الطبية  اجلمعية  رئيس  مبخاطبة  شحادة(  رجا  )بقيادة  احلق  مؤسسة 
“عدة تقارير مقلقة حول مشاركة مزعومة من قبل  اإلسرائيلية بشأن 
األطباء اإلسرائيليني وغيرهم من العاملني في املجال الطبي في عمليات 
استجواب املعتقلني في سجون الضفة الغربية”.  وبدالً من حل املشكلة، 
أصدرت اجلمعية الطبية اإلسرائيلية بياناً صحافياً يوم 7 حزيران العام 
1984 متهمة فيه مؤسسة احلق بتوجيه اّتهامات تشهيرية ضد أعضاء 

املهن الطبية في إسرائيل.67

أّدت هذه االضطرابات إلى خلق موجات سياسية جديدة.  وفي كانون 
اجتماعات  بعقد  اإلسرائيلي  مبام  حزب  قام   ،1984 العام  من  الثاني 
هذه  ضّمت  حيث  احملتلة،  األراضي  من  الفلسطينيني  القادة  بعض  مع 
احلسيني،  وفيصل  سنيورة،  وحنا  نسيبة،  سري  من  كالً  االجتماعات 
البتعادهم  قوية  إشارات  الفلسطينيون  هؤالء  أعطى  كنعان.68  وسعيد 
عن سياسات منظمة التحرير الفلسطينية.  كانت حركة فتح مهيمنة على 
حركة  على  مسيطراً  عرفات  ياسر  وكان  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
فتح نفسها.  على ما يبدو كان عرفات يحاول إرضاء اجلميع، ويستغّل 
الرئيس  توّخى  مثال  السيطرة.   على  للحفاظ  املوجودة  االنقسامات 
برنامج تأييد لكل من تيار احلركة العسكرية )أبو جهاد وأبو إياد( وتيار 
رضخ  عرفات  ولكن  مازن(.   )أبو  عباس  مبحمود  ممثال  املفاوضات 
للضغوط الشعبية مثالً عندما توّصل إلى اّتفاق مع العاهل األردني العام 
1986، وتخلّى عنه بعد عام واحد.  احتفظت منظمة التحرير الفلسطينية 
بصفتها ممثاّلً للفلسطينيني داخل فلسطني وخارجها.  وملدة 14 شهراً 
حافلة  الفلسطينية  األكادميية  الساحة  كانت  و1985،   1984 العامني 
باملظاهرات واألنشطة لالحتجاج على الطلب اإلسرائيلي من األكادمييني 
األجانب الذين يعملون في املؤسسات الفلسطينية بالتوقيع على “قسم” 
لعدم التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية.  وأّدت هذه االحتجاجات 

باجليش إلى الرجوع عن القرار.69

تنافست الفصائل الرئيسية األربعة ملنظمة التحرير الفلسطينية من أجل 
احلصول على الدعم الشعبي، وانتشرت املنظمات غير احلكومية لتمثل 
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بنية حتتية  بناء  اإليجابي، مت  اجلانب  الشعب.  ومن  ولتخدم  الفصائل 
أساسية من االكتفاء الذاتي.  كانت بعض اجلماعات النشطة حاسمة في 
الوحشية  الهجمات  من  والنجاة  أرضهم،  في  الفلسطينيني  بقاء  ضمان 
اإلسرائيلية، واحملاوالت حلملهم على مغادرة األرض من خالل الضغوط 
االقتصادية األخرى.  مثالً عملت جلان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية مع 
املزارعني لتبنّي لهم أكثر التقنيات احلديثة في الزراعة ومكافحة اآلفات.  
وحتى يومنا هذا، فإّن اخلدمات التي تقدمها اإلغاثة ال تقدمها أّية وكالة 
حكومية أو مجموعة لدعم الزراعة في أي مكان في العالم.  أما بالنسبة 
بني  املنافسة  فإّن  احلكومية،  غير  املنظمات  النتشار  السلبي  للجانب 
املجموعات أسفرت عن خدمات متقطعة وغير منظمة أو منسقة.  كذلك، 
فإّن معظم هذه املؤسسات كان يديرها كبار السن من الفلسطينيني الذين 
للقيام مبقاومة شعبية )في وقت الحق، قاموا  لم يَرْوا حتى اآلن سبباً 

بالطبع باالنضمام إلى االنتفاضة التي حدثت بني 1991-1987(.

حاولت إسرائيل السيطرة على 500 دومن من أراضي صور باهر العام 
1985 من أجل توسيع مستعمرة تلبيوت.  ُووجهت هذه العملية مبقاومة 
كبيرة جداً أعقب ذلك التوصل إلى حلٍّ وسٍط كان الفلسطينيون مبوجبه 
وآخرون  عوض  مبارك  حاول  األرض.70  زراعة  مواصلة  على  قادرين 
وفي  الشعبية.71  املقاومة  هذه  مثل  قوة  عن  وإعالمه  اجلمهور  تثقيف 
16 و17 آذار 1983، عقد اجتماع في العاصمة األمريكية واشنطن في 
مكاتب صندوق القدس للتنمية، حضره مبارك عوض، وهشام شرابي، 
وجني  فاين،  وجيم  أحمد،  وإقبال  ُبالطة،  وكمال  كتاب،  وجوناثان 
شارب، وبيث هايسي كتاب، وسكوت كينيدي.  وعلى الرغم من إثارة 
بعض اخلالف حول أفضل السبل الستخدام الالعنف في هذه املرحلة 
للصراع، فإّن االجتماع توّصل إلى خطوات محددة جلمع األموال للسيد 
عوض من أجل إنشاء املركز الفلسطيني لدراسات الالعنف في القدس، 
الذي فتح أبوابه مع نهاية ذلك الشهر.72 عمل املركز في عامه األول في 
التعليم والتوعية، مبا في ذلك ترجمة أعمال غاندي وكنغ وجني  مجال 
“كيف  مثل  بعناوين  عمل  ورش  عقد  ومت  خان.   الغفار  وعبد  شارب 
باللغة  كتيبات  ووّزعت  واحدة؟”،  رصاصة  دون  حقوقك  على  حتصل 
كان   73  .1983 احملتلة” العام  األراضي  في  “الالعنف  بعنوان  العربية 
املهجرة،  وأجدادهم  آبائهم  ملنازل  الفلسطينيني  زيارة  ينظم  مركز  أول 
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اآلن.   الذي يحتلونه  املنزل  تاريخ  وإعطاء شرح للسكان احلاليني حول 
آخر  جاء  واحلب.74  احلزن  من  حالة  في  املصاحلة  زيارات  حصلت 
من  بالقرب  قرية  في   1986 العام  من  الثاني  كانون  في  مباشر  عمل 
بيت حلم في منطقة بيت ساحور، كرد على وضع املستوطنني سياجاً 
جتمع  املساعدة.   طلبوا  الذين  للقرويني  تابعة  زراعية  منطقة  وتدمير 
بإطالق  املستوطنون  قام  السياج.   بتفكيك  سلمي  بشكل  وبدأوا  املئات 
ما  بالقيام  استمروا  ولكنهم  منهم،   7 إصابة  عن  أسفر  ما  عليهم،  النار 
أيام  غضون  في  العسكرية.   السلطات  وصلت  حتى  به  يقومون  كانوا 
قليلة، مت استصالح األرض من قبل أصحابها، في حني تراجعت القوات 
املزروعة  األشجار  اقتالع  مت  ولكن  مؤقتاً.75  واملستوطنون  العسكرية 

على الرغم من الوعود بعدم اقتالعها.76

تقدمي  ومركزه  عوض  مبارك  حاول  نفسها،  الزمنية  الفترة  خالل 
املساعدة ألصحاب احملالت التجارية في اخلليل.  هذه املنطقة التي طمع 
األسالك  بنصب  قاموا  حني  اإلسرائيليون  واجلنود  املستوطنون  بها 
حاولوا  الذين  ومضايقة  بتفتيش  وقاموا  الشارع،  طول  على  الشائكة 
اإلجراءات  بعض  تصوير  مت  املتأثرة.   التجارية  احملالت  إلى  الوصول 
اإلعالم،  وسائل  من  وغيرها  اإلخبارية  سي  بي  بي  محطة  قبل  من 
الفلسطينيني  ملساعدة  اإلسرائيليون  املتطوعون  انضّم  عندما  وبخاصة 
احملاصرين.77  كما نّظم املركز احتجاجاً في 1987/6/14، واجتمعوا 

مع مسؤولني محليني ودوليني للمطالبة بحقوق جمع شمل األسرة.78

تلّقى عوض انتقادات من جهات مختلفة: من اإلسرائيليني، ومن املقاومني 
الذين اعتقدوا أنه ال يحّث على نبذ العنف  الفلسطينيني، ومن املشّككني 
على أسس أخالقية، ومن أولئك الذين قالوا إنه غير واقعي.  لكنّه أيضاً 
احلسيني.79   فيصل  مثل  بارزة  شخصيات  من  واحلماية  الدعم  تلقى 
قّررت إسرائيل طرد عوض على أساس أّن لديه اجلنسية األميركية )مع 
السياحية وقبض عليه  أنه أصالً مقدسي(.  مت رفض جتديد تأشيرته 
في 1988/5/5، وأمرت السلطات بترحيله في 1988/5/6.  رفض 
اإلرهابي إسحق شامير مناشدات لإلفراج عن عوض من عضو أمريكي 
في مجلس الشيوخ، ومن كوريتا سكوت كينغ.  مكث عوض في احلبس 
االنفرادي ملدة 40 يوماً، في حني مت استئناف قضيته إلى احملكمة العليا.  
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ودخل في إضراب عن الطعام وانضم إليه آخرون الذين قاموا باعتصام 
أصبح  )يهودي  كوفمان  إدوارد  بينهم  من  وكان  السجن،  جدار  خارج 
به  تقوم  ما  احملكمة  قرار  أّيد  العبرية(.   اجلامعة  في  أستاذاً  ذلك  بعد 
في  اخليار  لديهم  “كان  ألن  القدس،  سكان  على  إجراءات  من  إسرائيل 
حتّدث  عادية،  غير  خطوة  وفي  إسرائيليني”.80   مواطنني  يصبحوا  أن 
وزير اخلارجية جورج شولتز والسفير األمريكي لدى إسرائيل توماس 
اسحق  وقعه  )الذي   1988/5/6 في  الترحيل  أمر  ضد  علناً  بيكرينغ 
شامير(.  ورأى سفير إسرائيل لدى الواليات املتحدة أّنه من املهم شرح 
قضية إبعاد عوض في صحيفة نيويورك تاميز في 1988/6/17. 81  
الترحيل الفعلي يوم 1988/6/13، رفع من مكانة عوض في الوسط 

الفلسطيني، وانتشرت أفكاره بشكل كبير.82

في آذار العام 1986، حضر عشرات اآلالف جنازة رئيس بلدية نابلس 
ظافر املصري، رافعني شعارات وطنية، مبا في ذلك الدعم ملنظمة التحرير 
أخرى  مرة   1986 العام  واألنشطة  التظاهرات  وكانت  الفلسطينية.83  
األكثر وضوحاً في اجلامعات الفلسطينية.  قامت السلطات بوضع نقاط 
إلى  أّدى  الذي  األمر  بيرزيت،  جامعة  إلى  املؤّدي  الطريق  على  تفتيش 
في  مماثلة  مظاهرة  وفي  بقّوة.   الطالب  تظاهر  ولذلك  التعليم،  تعليق 
بداية شهر كانون األول العام 1986، طارد اجلنود الطلبة داخل حرم 
اجلامعة، واستخدمت الذخيرة احلية، ما أسفر عن مقتل اثنني من الطلبة 
اإلسرائيلية  اليمينية  احلكومة  بّرأت  أن  وبعد  آخرين.84    12 وإصابة 
أنحاء فلسطني.  واحتج  املظاهرات في جميع  املزيد من  جنودها، خرج 
الطالب العرب واليهود في اجلامعة العبرية في مدينة القدس ضد القرار 
الذي اتخذته اإلدارة جللب 6 طالب أمام محكمة تأديبية، بعد أن شاركوا 

في مظاهرة 1986/12/7 تضامناً مع جامعة بيرزيت.85

فلسطني  من  أخرى  أجزاء  في  املقاومة  أعمال  من  املزيد  هناك  كان 
واجلوالن السوري احملتل.  على سبيل املثال، قام بدو النقب من اخلوالد 
الذين ُشّردوا من ديارهم مبظاهرة بدعم من األعضاء العرب في الكنيست 
اإلسرائيلي في 1987/1/6. 86  وتظاهر الفلسطينيون الذين ُرفض لم 
خطابه.   يلقي  شارانسكي  أناتولي  كان  عندما  القدس  في  أُسرهم  شمل 
في  يستقّروا  أن  العالم  أنحاء  جميع  من  لليهود  ميكن  ملاذا  وتساءلوا 
أّن أصحاب األرض  فلسطني، ويحصلوا على اجلنسية تلقائياً، في حني 
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السكان األصليني محرومون من حق العيش في فلسطني.87  على الرغم 
في  عرقياً  تطهيرهم  مت  اجلوالن  في  األصليني  السكان  معظم  أن  من 
العام 1967، ومنعوا من العودة، فقد قام من تبقي بتكثيف مقاومتهم، 
العام  السورية  األراضي  إسرائيل رسمياً ضم  قّررت  أن  بعد  وبخاصة 
1981.  رّدت إسرائيل على املقاومة الشعبية بشن حمالت اعتقال ومتديد 

حظر التجول.  ولكن قام القرويون بتطوير أساليب للبقاء واالستمرار:

بشكل  القرويون  سار  قرية،  أية  من  الغذائية  املواد  نفدت  “عندما 
جماعي إلى قرية مجاورة، حيث مت الهجوم عليهم بأعداد كبيرة من 
اخترق   ... ذلك  ملنع  هناك  املتمركزة  اإلسرائيلي  الدفاع  جيش  جنود 
املسنون والشبان حظر التجول من أجل جني احملاصيل.  وخلق اعتقال 
... وقامت مجموعات  القرويني  العزم بني  املزيد من  السن  الكبار في 
عن  يقل  ال  ما  وانتزعن  اإلسرائيليني  اجلنود  مبحاصرة  النساء  من 
اجليش،  لضباط  البنادق  وسلّمت  أيديهم،  من  بندقية  عشرة  ست 
اإلفراج  مقابل  أحياناً  يتّم  البنادق  تبادل  القوات.  كان  بإزالة  وطالنب 
املواطنني  بعض  استطاع  أن  مّرة  وحدث   ... السجن  في  الدروز  عن 
حبس عدد من اجلنود داخل إسطبل وأخذ القرويون املفاتيح للضابط 
وأخبروه مبكان اجلنود احملبوسني، واقترحوا عليه الذهاب إلخراجهم 
وإرسالهم إلى بالدهم.  استفادت قرية هناك من اإلضراب الستكمال 
مشروع الصرف الصحي الرئيسي، وكانوا قد ُحرموا من احلصول 

على األموال والتصاريح لسنوات من قبل السلطات اإلسرائيلية”.88

في ذكرى يوم األرض االثنني 1987/3/30، خرجت مظاهرات وبدأت 
إضرابات في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق فلسطني 
1948.  قامت السلطات اإلسرائيلية بكسر أقفال احملال التجارية وأبقتها 
املتظاهرين واملقاومني بقسوة،  املدن، وهاجمت  العديد من  مفتوحة في 
لكنها فشلت في قمع املظاهرات الكبيرة التي خرجت في أماكن مثل بيت 
حانون، وبيت الهيا، ودير البلح، وخان يونس، والطيرة، ورحيت )في 

النقب( ومخيم بالطة لالجئني في نابلس.89

انتهت هذه الفترة في التاريخ الفلسطيني بفقدان رمز املقاومة الشعبية 
الكاريكاتير  رسام  استشهد   1987/8/29 يوم  ففي  فلسطني.   في 
الفلسطيني الشهير ناجي العلي متأّثراً بجروح أصيب بها قبل شهر في 
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محاولة الغتياله في لندن.  ولد ناجي العلي في قرية الشجرة في شمال 
فلسطني العام 1938، وأصبح الجئاً في سن 10، وأمضى سنواته األولى 
في مخيم عني احللوة لالجئني في لبنان.  قام بنشر رسوماته األولى في 
أوائل سبعينيات القرن العشرين في لبنان، ثم انتقل إلى الكويت وأخيراً 
إلى لندن.  كانت رسوماته الشهيرة دائماً تصّور طفالً فلسطينيّاً الجئاً 
فقيراً )حافي القدمني ويلبس مالبس مرّقعة( ويدعى حنضلة، وال يظهر 
وجهه.  يبحث حنضلة عن طريق العودة إلى فلسطني.  السيناريوهات 
الكرامة.   واسترداد  املقاومة  أشكال  من  شكل  هي  ناجي  رسمها  التي 
تنّوعت املوضوعات التي مت تناولها، وفي بعض األحيان لم ينُج الزعماء 
ناجي  كان  عمله  معظم  في  ولكن  االنتقاد.   من  والفلسطينيون  العرب 
العلي يتعامل مع املنفى بطريقة رمزية عكست ما كان في قلوبنا.  يقوم 
التي  األساور  أو  القالئد  أو  القمصان  بارتداء  الشعبية  املقاومة  نشطاء 

حتمل شعار حنضلة كرمز لناجي العلي وللعودة.

التاريخ  هذا  على  الفلسطينية  الشعبية  املقاومة  من  املقبلة  الفترة  ُبنيت 
احلافل.





الفصل احلادي عشر
إنتفاضة احلجارة 1993-1987

العالم كاجليش اإلسرائيلي،  أقوى جيش في  املستمر ضد  للكفاح  الشجاعة  الناس  يجد  “ال 
دون وجود ذخيرة عميقة من الشجاعة والتضحية الذاتية الثورية”.

إدوارد سعيد1

إشعال الفتيل في خريف 1987
تلت  التي  اخلمس  السنوات  لعبت  فقد  العاشر،  الفصل  في  الحظنا  كما 
الغزو اإلسرائيلي للبنان دوراً مهّماً في إرساء األرضيّة املناسبة النتفاضة 
اإلسرائيلي  االجتياح  ساعد  احلجارة.   انتفاضة  باسم  عرفت  واسعة، 
للبنان وما حلق من انتقال منظمة التحرير الفلسطينية إلى تونس العام 
1982، على إنهاء مفهوم أّن التحرر سيأتي من خارج فلسطني.  هذا أّدى 
احملتلة.2   املناطق  في  الفلسطينيني  صفوف  في  الذات  على  االعتماد  إلى 
انعقاد  وحتى   1982 العام  بني  متخاذالً  كان  العربي  السياسي  املشهد 
القمة العربية في مدينة عمان في 8-11 تشرين الثاني من العام 1987، 
حيث كانت فلسطني تكاد ال تذكر.  لذا، كثّفت إسرائيل املتغطرسة عمليات 
الكثير،  ورّحلت  املنازل،  وهدمت  املذابح،  فارتكبت  االستعماري،  القمع 
وشرعت في عمليات عقاب جماعي.  وأنشأت احلكومة الصهيونية هياكل 
شبه قانونية إلخفاء االنتهاكات الواضحة للقانون الدولي، التي في كثير 
من احلاالت كانت تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، مثل ما 
القاضي موشي  العام 1987، حني وافقت جلنة برئاسة  أيار  حدث في 
وسائل  على  “ينبغي  مشّفرة:  عبارات  باستخدام  التعذيب  على  النداو 
خالل  من  النفسي  للضغط  عنيف  غير  شكالً  تتخذ  أن  أساساً  الضغط 
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عمليات االستجواب القاسية والطويلة مع استخدام احِليَل، مبا في ذلك 
أعمال اخلداع.  ولكن عندما ال تبلغ هذه األعمال أهدافها ال ميكن جتنّب 

ممارسة أي إجراء من الضغط البدني املعتدل”.3

لن أحاول هنا أْن أدّون دراسة أخرى عن هذه الفترة، فقد تكون انتفاضة 
املدروسة.4   الفلسطينية  االنتفاضات  أكثر  من   1991-1987 العام 
واملبتكرة  امللهمة  األعمال  آالف  من  األمثلة  بعض  بذكر  سأقوم  ولكن 
الشعبية  املقاومة  أشكال  نضجت  احلقبة.   هذه  في  الشعبية  للمقاومة 
  .1987 العام  قبل  بدأت  التي  املكثفة  للضغوط  استجابة  كبير  حد  إلى 
 18-15 بني  الالعنف  استخدام  جدوى  حول  األردن  في  قمة  ُعقدت 
تشرين الثاني العام 1986، وكان معظم املشاركني من الفلسطينيني.5  
أظهر حتليل إحصائي لألحداث الشهرية التي ميكن أن تصنّف باملقاومة 
الشعبية مثل املظاهرات، واإلضرابات، وكتابة العرائض، ورفع األعالم، 
بأنها قفزت من 933 حدثاً في 1985 إلى 1358 في العام 1986، وإلى 

2882 حدثاً في العام 1987، ومّت خلق أشكال جديدة من املقاومة.6

إنها  ُيقال  أن  وميكن   ،1987 العام  خريف  في  األحداث  بعض  حصلت 
بداية االنتفاضة.  في 1987/10/3 تظاهر الفلسطينيون وشاركوا في 
إضراب شمل املدارس والكليات في قطاع غزة لالحتجاج على عمليات 
القتل التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق ثالثة مواطنني في 
وحشي  بشكل  املظاهرات  هذه  مواجهة  متت  غزة.7   في  البريج  مخيم 
على أيدي اجلنود اإلسرائيليني، ما أّدى إلى مزيد من الغضب وانتشار 
املظاهرات  من  عدد  في  الشعب  خرج   1987/10/8 في  املظاهرات.  
أربعة  مقتل  بعد  غزة  قطاع  في  الالجئني  ومخيمات  والقرى  املدن  في 
أخرى  ومرة  اإلسرائيلي.8   االحتالل  قوات  يد  على  آخرين  فلسطينيني 
نتيجة  لهذه احلادثة، خرجت مظاهرات أخرى أكثر كثافة، انتشرت في 
جميع أنحاء املناطق احملتلة العام 1967، وأيضا في املناطق احملتلة العام 
1948.  أصبح منط هذه املظاهرات واضحاً: يرد الشباب )8-20 عاماً( 
إلى هجمات  الوحشية اإلسرائيلية مبظاهرات، وهذا بدوره يؤّدي  على 
منع  أو  البيوت  كهدم  اجلماعي  والعقاب  الشباب  قتل  فيها  مبا  فظيعة، 
التجول.  لست متأكداً ملاذا حاول بعض الكتاب حتديد بداية االنتفاضة  
دهسهم  خالل  من  فلسطينيني  عمال  استشهاد  بعد  مثالً  الحق  بتاريخ 
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بشاحنة كان يقودها إسرائيلي )انظر أدناه(.  رمبا ألن األخير قد يكون 
إن  القول  اإلسرائيلية من  اإلعالم  عن حادث، وهذا مكَّن وسائل  ناجماً 
الفلسطينيني يرّدون بشكل مبالغ فيه على “حادث مروري” )هنالك أمثلة 
كثيرة على استعمال املخابرات اإلسرائيلية ملا يسّمى احلروب النفسية 
بإدخال قصص معينة في وسائل اإلعالم العربية(.  على أية حال، من 
الواضح ملن يدرس التاريخ أّن أحداث تشرين األول العام 1987 كانت 

محورية لبداية االنتفاضة قبل هذه األحداث األخرى.

في العاشر من تشرين األول العام 1987، خرجت مظاهرات في العديد 
من املواقع، رافقتها إضرابات، ما أّدى إلى إصابة 25 فلسطينياً بالذخيرة 
الغربية عندما  الضفة  إلى  املظاهرات واإلضرابات  امتّدت هذه  احلية.9  
استشهدت امرأة وأصيب أربعة آخرون بجروح خالل مظاهرة سلمية 
دفعت   10  .1987/10/12 يوم  الله  رام  في  املنارة  دّوار  على  نّظمت 
عملية القتل هذه إلى خروج املزيد من املظاهرات في األيام التالية.  كان 
ونابلس،  حلم،  وبيت  غزة،  قطاع  مثل  مناطق  في  الالجئني  ملخيمات 
والقدس الشرقية )مخيم شعفاط(، دوٌر رائٌد في هذه املظاهرات.11  أثناء 
إعالن  مت  القدس،  إلى  شولتز  جورج  األمريكي  اخلارجية  وزير  زيارة 
اإلضراب العام، وعّمت املظاهرات أماكن مثل القدس ونابلس، حيث مت 
قتل شاب على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي.12  وفي حادث دموي هاجم 
اجليش اإلسرائيلي املتظاهرين في جامعة بيت حلم صباح يوم األربعاء 
1987/10/28، ما أسفر عن إصابة 3 طالب بالذخيرة احلية.  توفي 
أحدهم بعد يومني متأثراً بجراحه، ويدعى إسحق أبو سرور من مخيم 
عايدة.13  بعد ذلك أمر جيش االحتالل بإغالق اجلامعة ملدة ثالثة أشهر.14  
حلم،  بيت  منطقة  في  املظاهرات  من  املزيد  إسحق  الشاب  وفاة  أشعلت 
الفلسطينيني.   اإلسرائيلية بحق  القتل  املظاهرات وعمليات  دائرة  ومنت 
باالحتالل،  اجلدران  على  كتبت  التي  بالشعارات  املتظاهرون  نّدد 
وحتّدثوا عن احلقوق الفلسطينية، ودعمهم ملنظمة التحرير الفلسطينية، 
وتكرميهم الشهداء.  وكثّفت إسرائيل من استخدامها نظام حظر التجول 
وعمليات الترحيل، وقامت بإغالق املؤسسات التعليمية بالقوة، في حني 
أجبرت التجار على فتح املتاجر خالل اإلضرابات.  وما كان يثير الدهشة 
هو درجة ضبط النفس التي كان يتحلّى بها الفلسطينيون، فمع أنه وقعت 
منذ  ولكن   ،1987 العام  وحتى   1982 العام  بني  عدة  مسلحة  هجمات 
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بداية االنتفاضة، فإّن قلّة من الفلسطينيني اجّتهوا نحو املقاومة املسلحة 
في هذه الفترة.  هذا على الرغم من جلوء القوات اإلسرائيلية إلى عمليات 

التعذيب واالغتيال وهدم املنازل وغيرها من األساليب الوحشية.

خرجت مظاهرات في جميع أنحاء املناطق احملتلة في 1987/11/29 
للتضامن  الدولي  واليوم  التقسيم  لقرار  األربعني  السنوية  الذكرى  في 
في  احلي  بالرصاص  شبان  خمسة  استشهد  الفلسطيني.   الشعب  مع 
متفرقة  تظاهرات  وخرجت  نابلس.15   مدينة  في  بالطة  ومخيم  رفح 
من  العديد  أصيب  حيث   1987/12/1 في  فلسطني  أنحاء  جميع  في 
قتل   1987/12/8 في  يونس.16   خان  في  احلية  بالذخيرة  الشباب 
أربعة عمال فلسطينيني، وأصيب خمسة آخرون بجروح )البعض يقول 
تسعة( عندما صدمت شاحنة إسرائيلية يقودها مستوطن سيارة مليئة 
بالعمال الفلسطينيني في قطاع غزة.  انتشرت الشائعات بأّن املستوطن 
اإلسرائيلي كان من أقرباء اإلسرائيلي الذي طعن فلسطينيّاً سابقاً.  في 
1987/12/9، انتشرت الدعوة للتجمع في مظاهرة في الصباح وسط 
فيه  تتجمع  مكان  وهو  راشد،  أبو  ببركة  املوقع  وُيعرف  جباليا،  مخيم 
األمطار.   بعد  وبخاصة  والوحل،  الصحي  الصرف  ومياه  امللّوثة  املياه 
عاماً   17 العمر  من  يبلغ  شاب  واستشهد  بالرصاص  املظاهرة  قوبلت 

ويدعى حامت السيسي.17

عشوائياً  تقّرر  االحتالل  قوات  وكانت  عدة،  بأشكال  املظاهرات  كانت 
استعمال أنواع القمع.  باتريك وايت ذكر، على سبيل املثال، ما حدث في 

مواجهات “خفيفة” بني طالب جامعة بيت حلم واجليش اإلسرائيلي:
متوقع،  غير  هو  مما  باخلوف  تتسم  دائماً  املظاهرة  بداية  “كانت 
األولى اجلدد  السنة  بالهستيريا.  كان طالب  وحتى نوع من شعور 
خائفني ويتساءلون ما الذي سيحدث بعد ذلك.  وكانت مجموعات من 
الكوفية من  أحياناً  من داخل احلرم اجلامعي ويرتدين  الفتيات غالباً 
أجل إخفاء أنفسهّن يركضن حول احلرم اجلامعي ويضعن دالء من 
املسيِّل  الغاز  قنابل  انفجارات  وتبدأ   ... إستراتيجية  أماكن  في  املياه 
وتتصاعد  اجلامعي،  احلرم  داخل  القنابل  من  قوٌس  ُيطلق  للدموع.  
الغازات  عن  بعيداً  آمن  مكان  إليجاد  والركض  والنداءات  الصرخات 
داخل  الغازات  وتنتشر  املداخل  من  تقع  الغاز  قنابل  كانت  املرّوعة.  
الطالب  هؤالء  املباني.   داخل  تقع  وأحياناً  اجلامعة،  كليات  ممرات 
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إخماد  يحاولون  كانوا  املواجهة  هذه  في  بفعاليّة  انخرطوا  الذين 
البعض  أن تنفجر.  وكان  املاء قبل  امللقاة عليهم في دالء  الغار  قنابل 
القوات  على  القنابل  بإعادة  يقومون  القفازات  يرتدون  الذين  اآلخر 
اإلسرائيلية.  لقد رأيت أحد الشباب الذي كان بإمكانه الفوز في مباراة 
كرة الكريكيت اإلجنليزية يلتقط القنبلة الغازية ويطلقها نحو السماء 
الشارع.   أسفل  املتمركزين  اجلنود  مجموعة  من  مقربة  على  وتقع 
وفي نهاية اليوم أراني يده وبكل فخر مع أّن حرارة القنبلة الغازية قد 

حرقت يده بشكل كبير”.18

والعنف  القمع  وتصاعد  املناطق.   كل  وفي  يومية  املظاهرات  أصبحت 
بإعطاء  رابني  إسحق  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  قام  حني  اإلسرائيلي 
الضوء األخضر جلنوده بقوله أن “األولوية هي منع املظاهرات العنيفة 
استخدم  الوقت،  ومع  والضربات”.19   والسلطة  القوة  باستخدام 
األولى  السنة  كانت  ذلك  مع  فتكاً.   أكثر  أسلحة  اإلسرائيليون  اجلنود 
من االنتفاضة الفلسطينية ترّكز على املقاومة غير العنفية، ولم يلَق أي 
من اجلنود اإلسرائيليني مصرعه، في حني قتل 204 فلسطينيني خالل 

الفترة نفسها نصفهم من األطفال.20

قام اإلسرائيليون بصب الزيت على النار حني انتقل أرئيل شارون إلى 
الواد(.   حي  في  القدمية  املدينة  )في  العربية  الشرقية  القدس  في  منزل 
تنظيم  مت  بوحشية.21   قمعها  مت   1987/12/15 في  مظاهرة  خرجت 
السنة وبشكل يومي في  األخيرين من  مظاهرات على مدار األسبوعني 
أنحاء مختلفة من فلسطني، ومت مواجهة تلك املظاهرات برصاص اجليش 
اإلسرائيلي الذي كان يقتل عادة من 2-5 من الشباب الفلسطيني يومياً.  
وبلغت االعتقاالت اإلسرائيلية ذروتها إلى ما يقرب من 200 فلسطيني 
يوم  فلسطينياً   177 اعتقال  مت  املثال،  سبيل  على  الواحد.   اليوم  في 
اإلسرائيلية  معاريف  صحيفة  ناقشت   22  .1987/12/31 اخلميس 
موضوع استعمال أساليب جديدة منها خراطيم املياه، وتوسيع استخدام 

احلجز اإلداري، والطرد، في محاوالت يائسة للسيطرة على الوضع.23

لبّى الفلسطينيون داخل اخلط األخضر نداء أخوتهم، وشرعوا في إضراب 
عام يوم االثنني 1987/12/21، ما أّدى إلى إثارة الكثير من املخاوف 
داخل أوساط الدوائر الصهيونية.24  بدأت املظاهرات بالظهور في أماكن 
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مثل النقب واجلليل، ومّت تشكيل جلان في كل جتمع رئيسي للسكان من 
أجل دعم نضال وصمود إخوانهم الفلسطينيني خارج اخلط األخضر.25  
في 1988/1/24، تظاهر أكثر من 60 ألف مواطن في الناصرة حتت 
الفلسطيني حقوقه املشروعة.26   الشعب  إنهاء االحتالل، وإعطاء  شعار 
خرجت مظاهرات عدة أخرى وإضرابات وغيرها من األنشطة، مبا في 
ذلك مظاهرة ضخمة في حيفا بعد ذلك بأسبوعني، وُغّطيت اجلدران في 
بلدات مثل أم الفحم، وكفر كنا، وشفا عمر، بالشعارات دعماً لالنتفاضة.  
فصائل  قبل  من  موّقعة  األحيان  بعض  في  الشعارات  هذه  وكانت 

فلسطينية معينة أو أسماء مثل “أبناء االنتفاضة”.

من دراسة مئات من التقارير والوثائق خالل الفترة من تشرين األول 
- كانون األول من العام 1987، يبدو من الواضح أّن االنتفاضة منت 
املنّظمة  النداءات  إلى  العفوية  االحتجاجات  من  مراحل  في  طبيعيّاً  منّواً 
واملظاهرات التي اندلعت بأشكال مختلفة وحمالت املقاطعة، وإلى متكني 
وإنشاء قيادة من الشعب لتحل محل سلطة االحتالل التي تضاعفت.27  
تكّونت مجموعة من املثقفني حول مدينة القدس من بينهم سري نسيبة، 
وفيصل احلسيني، ملساعدة وتنظيم االنتفاضة العفوية عن طريق عقد 
اجتماعات سرّية وإصدار بيانات توجيهية.28  جاء أول بيان بعد شهرين 
تقريباً من التصعيد األولي في املظاهرات.  كان نداء 1988/1/4 موقعاً 
من “قيادة املقاومة املوحدة” من أجل “تعزيز االنتفاضة”.  لكن لم يتم 
اإلضراب  إلى  ودعا  إليه.   م.ت.ف.  أو  الفصائل  أسماء  من  أيٍّ  إضافة 
والعصيان املدني من 11-1988/1/13.  أما البيان الثاني، فقد حمل 
الثالث كالً  النداء  الوطنية املوحدة” دون حتديد.  تضّمن  “القيادة  اسم 

من القيادة الوطنية املوحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية.29

بارزين من ثالثة  املوحدة تشمل أعضاء محليني  الوطنية  القيادة  كانت 
فصائل علمانية فلسطينية رئيسية وهي حركة “فتح”، واجلبهة الشعبية 
ومعهم  فلسطني،  لتحرير  الدميقراطية  واجلبهة  فلسطني،  لتحرير 
اخلارج.   في  الفصائل  قيادات  من  تعليمات  يتلقوا  لم  لكنهم  آخرون.  
ساعد وقدم الدعم أيضاً أعضاء من احلزب الشيوعي الفلسطيني )الذي 
أنهم  من  الرغم  على  الفلسطيني(  الشعب  حزب  ليصبح  الحقاً  تطور 
أحجموا عن توقيع البيانات األولية ألنهم كانوا يعتقدون أن هذه كانت 
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ُموّجهة.  حوت البيانات على لغة تبنّي محاولة التوفيق بني أعضاء اللجنة 
نسيبة  سري  الدكتور  صرح  اجلميع.   من  دعم  على  احلصول  حملاولة 
أّن الكتابة األولى للبيانات األولية كانت من قبل عزت غّزاوي، وسمير 
شحادة، وسمير صبيحات، وثم كانت ُترسل بالفاكس إلى محمد ربايعة 
)أبو طارق( في باريس لالنتقال إلى تونس، حيث قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية، وبصورة رئيسية خليل الوزير “أبو جهاد” )حتى اغتياله 
من قبل إسرائيل في 16 نيسان العام 1988(.  كان التدّخل اخلارجي 
ظهرت  وعندما  شكلية،  كانت  االستشارات  البداية.   في  موجود  غير 

اختالفات، فإّن القيادة احمللية لم تقم بتغيير النص.

الناشطني  من  رئيسية  مجموعة  اجتمعت  الله،  جاد  محمد  قاله  ملا  وفقاً 
مركز  لتوفير  بانتظام  املستقلني(  وكذلك  الفصائل  متثّل  كانت  )التي 
جاد  محمد  إلى  باإلضافة  املجموعة،  هذه  ضّمت  االنتفاضة.   ألبحاث 
وخليل  اخلطيب،  وغسان  كمال،  وزهيرة  العكر،  ممدوح  من  كالً  الله، 
محشي، ورياض املالكي، وسري نسيبة، وحنان عشراوي، وآخرين.30  
األمامية  الواجهة  “فيصل )احلسيني( ميثل  أن  الهادي  عبد  قال مهدي 
قراءة  أّية  ُتظهر  ولكن  لها”.31   املدبر  العقل  لالنتفاضة، وسري نسيبة 
معّمقة لألحداث أّن العالقات كانت أكثر تعقيداً بكثير، وكان هناك نهج 
كامل أكثر دميقراطية.  االنتفاضة كانت )على األقل في السنة األولى( 
شعبية بكل معنى الكلمة، وكان هذا في الواقع مفتاح النجاح.  بناء على 
مقابلة مع القيادي في حركة “فتح” حامت عبد القادر، فقد وّفر الناشطون 
على أرض الواقع دفعة رئيسية وراء جتنّب الكفاح املسلح، وشّددوا على 
النضال اجلماهيري الالعنفي.  لقد كانت قّوة اإلدارة الّذاتية لالنتفاضة 
واستقاللها النسبي عن “القادة” التقليديني األسباب الرئيسية لنجاحها.  
بتوضيح  فلسطني  داخل  املقاومة  قيادة  قامت  املناسبات  بعض  في 
التي  االجتاهات  في  التحرك  من  اخلارج  في  القيادة  وحّذرت  مواقفها، 
التحرير  منظمة  جاهزية  )مثل  الفلسطيني  الشعب  إرادة  مع  تتعارض 
العربية الرجعية، ومحاوالتها إرضاء  الفلسطينية للمقاربة مع األنظمة 

الواليات املتحدة األمريكية وغيرها من البلدان الغربية(.32

كانت تلك التوجيهات للقادة احملليني مجرد نقل للقرارات واالحتياجات 
التي اتخذتها “اللجان الشعبية”.  شملت اللجان الشعبية بعض األعضاء 
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في منظمة التحرير الفلسطينية، وأعضاء من الفصائل األخرى التي ليست 
جزءاً من املنظمة )مثل الشيوعيني والقوى اإلسالمية( وأيضا املستقلني.  
كانت اللجان الشعبية متخّصصة.  فعلى سبيل املثال، كانت هناك جلان 
جتارية تضم رجال أعمال يقّررون اإلضرابات وأفضل السبل ملقاطعة 
املنتجات اإلسرائيلية.  بدأ الفلسطينيون مبقاطعة املنتجات اإلسرائيلية 
الثاني، والتي  الوطنية في 18 كانون  القيادة  التي وجهتها  الدعوة  منذ 
نبعت من هذه اللجان.  انتشرت حملة املقاطعة لتشمل مقاطعة احملاكم 
الضرائب،  دفع  عدم  على  املواطنني  تشجيع  أيضاً  ومت  اإلسرائيلية، 
حيث  إسرائيل،  في  للعمل  التوجه  عن  الفلسطينيون  العمال  وامتنع 
صدرت تعليمات باستقالة الكثير من العاملني الذين عيّنتهم إسرائيل في 

املجالس البلدية وغيرها من اجلهات من القطاعات األخرى.33

أداء  من  األدنى  باحلد  تكّفلت  محليّة  تطّوعية  تعليم  جلان  هناك  وكانت 
النظم التعليمية التي أغلقتها سلطات االحتالل.  وتطور النظام التعليمي 
حتّدث  عليه.   للقضاء  املبذولة  اإلسرائيلية  اجلهود  كل  من  الرغم  على 

باتريك وايت عن الرغبة البسيطة للتعليم بالقول:

الساعة  محاضراتهم  إعطاء  من  اجلامعة  موظفي  بعض  يشتكي  “قد 
الثامنة صباحاً، في حني أّنهم يجدون طالبهم  جاهزين ألخذ احملاضرة 
حيث غادروا أماكن سكناهم منذ الساعة الّرابعة صباحاً والعودة بعد 
آخر على  أخرى.  وهناك مثال  ذلك في رحلة تستغرق ثالث ساعات 
عزم أحد الطالب الذي كان يسافر خالل اإلضرابات من أجل حضور 
محاضراته، حيث لم تكن هناك أّية وسيلة من وسائل النقل املتاحة.  لقد 
مشى أحد الطالب عبر التالل من قريته بيت أمر إلى بيت حلم حلضور 
محاضرة ومن ثم عاد سيراً على األقدام إلى قريته مرة أخرى، فتصّور 

أخي القارئ مدى الشجاعة والتضحية من أجل العلم”.34

ملحم  عدنان  بدأه  ناجح  مبشروع  محّفزة  الشبيبة  جلان  انتشرت 
قّدمت  التي  املرأة  جلان  أيضاً  هناك  كانت  لالجئني.35   عنبتا  مخيم  في 
ولم  باالحتالل  مربوط  هو  ما  كل  مبقاطعة  وقامت  للسجناء،  الرعاية 
تنَس احتياجات جيرانهن وعائالتهن، وبخاصة في أوقات منع التجول 
اإلمدادات  ضمان  رعاية  تولّت  تغذية  جلان  هناك  كان  واحلصار.  
الغذائية، وبخاصة في املناطق احملاصرة التي يتم جتويعها، أو املناطق 
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الرعاية  التي مت استهدافها من قبل قوات االحتالل.  كانت هناك جلان 
الفكرية،  واللجان  التبرعات،  جمع  وجلان  النقل،  وجلان  الصحية، 

واللجان الزراعية، وغيرها الكثير.

نّظم السجناء السياسيون في السجون اإلسرائيلية أنفسهم ضمن جلان 
فعالة.36  كان قدورة فارس أحد املنّظمني لإلضراب عن الطعام من أجل 
سجني  ألف   15 عددهم  بلغ  الذين  لألسرى  اإلنسانية  املعاملة  ضمان 
قامت   ،1990 العام  بحلول  اإلسرائيلية.37   السجون  أنحاء  جميع  في 
من  أكثر  في  ووضعتهم  فلسطيني،  ألف   14 من  أكثر  بأسر  إسرائيل 
100 سجن ومراكز لالعتقال وفقاً ملنظمة هيومن رايتس ووتش العاملة 
في الشرق األوسط.38  حتى مؤيدو إسرائيل أمثال أنتوني لويس متلّكه 

الغضب حول املعاملة الّسيئة للسجناء، حيث كتب:

بحق  اإلداري”  “االعتقال  قانون  اإلسرائيلية  احلكومة  “طبّقت 
األسرى.  وهذا يعني أنهم محتجزون ملّدة تصل إلى ستة أشهر قابلة 
األقل في  املعتقلني على  للتمديد دون محاكمة.  مت وضع 2500 من 
صحراء  في  ويوجد  خيام  من  يتكّون  سجن  وهو  كتسيعوت،  سجن 
النقب احمُلِرقة.  وفي يوم 16 آب قتل جنوٌد إسرائيليون بالرصاص 
سجن  في  والسجناء   ... كتسيعوت.  سجن  في  املعتقلني  من  اثنني 
كتسيعوت لم يتم إدانتهم بالقيام بأي شيء.  لم يكن لديهم نوٌع من 
اإلجراءات القانونية الواجبة.  لقد كانوا محتجزين هناك ألن أحداً في 
اجليش اإلسرائيلي يشتبه بهم أو يريد معاقبتهم.  ذهب السيد بوسنر 
إلى سجن كتسيعوت ملقابلة اثنني من احملامني الفلسطينيني احملتجزين 
احلق  منظمة  لدى  يعملون  الذي  امليدانيني  احملققني  من  وأربعة  هناك 
حلقوق اإلنسان في الضفة الغربية، وكان تقريره عنهم أّنهم احتجزوا 

بسبب عملهم في مجال حقوق اإلنسان وكمحامني أيضاً”.39

هنالك من انتقد قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بياسر عرفات 
إلحباطها تشكيل قيادة فّعالة في األراضي احملتلة، وتخوفها من تهديد 
احتكارها للقيادة الفلسطينية.40  وعلى الرغم من الصعوبات، فقد كانت 
النشاطات في األشهر الستة األولى رائعة ومنّسقة، واستخدمت أشكاالً 
من  كان  كافة.   الفصائل  وشملت  الشعبية،  املقاومة  أعمال  من  متنوعة 
الصعب جتاهلها من قبل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية والدولية.  تضّمنت 
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النشاطات اإلضرابات وبناء مواقع عامة إلحياء ذكرى ضحايا االحتالل 
اجلماعية  واالستقالة  الذاتي  االكتفاء  وتنمية  الضرائب  دفع  ورفض 
السلطات( ورفض  البلدية، وغيرها من  واملجالس  الشرطة،  قوات  )من 
دفع الغرامات املدنية واجلنائية، وعقد الصلوات العامة، وعدم االمتثال 
لألوامر العسكرية، مثل إغالق اجلامعات، واملدارس )حيث كانت الدروس 
تتم في البيوت وأماكن العبادة وحتى في أقبية وكهوف حتت األرض(.  
وكذلك أيضاً رفض الناس االمتثال لألوامر العسكرية بعدم رفع األعالم 
الفلسطينية أو بإغالق احملال التجارية.  في مثل هذا الكتاب املختصر ال 
يسعنا إال أن نسّجل أمثلة قليلة من عمق الفعاليات املستخدمة وتنوعها.

االثنني  يوم  النساء  مئات  من  مظاهرة  تفريق  مّت  قلقيلية  مدينة  في 
1988/1/4 بعنف، وتلتها عمليات اعتقال وفرض حظر التجول على 
فلسطينية  شخصيات  عقدت   ،1988/1/14 وفي  بأسرها.41   املدينة 
مؤمتراً صحافيّاً دعت فيه إلى عقد مؤمتر دولي للسالم يشمل منظمة 
التحرير الفلسطينية.  ُمنع بعض املشاركني من احلضور واُعتقل اثنان.  
قدم املشاركون املتبقون أربعة عشر مطلباً من إسرائيل.42  صدر البيان 
الثالث في 1/18/ 1988، ودعا إلى مقاطعة جميع املنتجات اإلسرائيلية 
التي توجد لها بدائل محلية واقترح مقاومة الضرائب.  انتشرت حملة 
املقاطعة مع الدعوة إلى مقاطعة جميع موظفي اخلدمة املدنية والشرطة 
إلى حدوث استقاالت جماعية.  وبعد  أّدى  الذي  )البيان رقم 9(، األمر 
الذين  املدنية  اخلدمة  موظفي  لتشمل  املقاطعة  حملة  انتشرت  ذلك 
الذين  وأولئك   ،)11 رقم  )البيان  واجلمارك  الضرائب  بجمع  يقومون 
دائرة  في  والعاملني  واإلسكان،  والتخطيط،  املرور،  حركة  في  يعملون 

إصدار البطاقات الشخصية )رقم 17 و20(.43

أخرى  أشكال  هناك  كانت  املعروفة،  املقاومة  أشكال  إلى  باإلضافة 
املدن  عن  الوقود  إمدادات  بقطع  إسرائيل  قامت  عندما  مبتكرة.   عديدة 
الفلسطينيون  الغربية وقطاع غزة، عاد  الضفة  والبلدات احملاصرة في 
إلى استخدام الطرق القدمية للمواصالت.  فعلى سبيل املثال، لوحظت 
املئات من احلمير في شوارع نابلس.44  وكانت املفرقعات التي تستخدم 
في االحتفال بيوم االستقالل الفلسطيني مصنوعة من منتجات املطابخ، 
مبا في ذلك الصوف السلكي.  وكانت عقوبة رفع العلم الفلسطيني تصل 
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الطرق  املراقبني ذكر بعض  أحد  السجن ملدة خمس سنوات، ولكن  إلى 
البارعة في جتاوز هذا، فعلى سبيل املثال كان الغسيل املنشور يحتوي 
على ألوان العلم الفلسطيني.45  ورفع العلم الفلسطيني حتى فوق مباني 

املجالس احمللية في العديد من البلديات العربية.46

وصل األمر لدى احملتلنّي إلى محاولة منع الزراعة املنزلية لتوفير الطعام 
عند حظر التجول، ولكن مت تطوير وانتشار عدد ال يحصى من وسائل 
املنّظمني  ضد  اإلسرائيلية  اإلجراءات  أحد  من  كان  الذاتي.   االكتفاء 
إسحق  جاد  األحياء  مدرس  وزميلي  صديقي  على  ُحكم  أْن  للزراعة 
وقد  شعبنا،  أبناء  بني  البستنة  مهارات  تعزيز  في  ملساعدته  بالسجن 

خّلص الكاتب فرانكل ذلك بالقول:

عمليّاً، وسرعان ما اكتشف العالقة بني  “لقد كان ]جاد اسحق[ رجالً 
السياسة واملواد الغذائية.  ففي يوم من كانون الثاني العام 1988، قام 
إسحق وزميله املهندس املدني عيسى الطويل وهو صديق له منذ أيام 
الطفولة بالذهاب إلى مدينة أريحا التي تعتبر املركز الزراعي أو السلة 
الغذائية في الضفة الغربية، وعادا ومعهما بذور 500 شتلة لتوزيعها 
على اجليران واألقارب.  هذا وانتشر اخلبر بسرعة وبحلول اليوم التالي 
معه  وجلب  أريحا،  إلى  إسحاق  عاد  لذلك  اختفت.   قد  الشتالت  كانت 
2000 شتلة أخرى، وفي نهاية املطاف قام بتوزيع 40000 مع كيس 
الدجاج  وأقفاص  املطاطية  واخلراطيم  واملبيدات  واألسمدة  البذور  من 
املستعملة.  وقام صديق بالتبرع بسقيفة وبعض األرض من أجل إنشاء 
متجر صغير للبستنة.  وقام أربعة عشر شخصاً باستثمار ما مجموعه 
حوالي 18000 دوالر لتجهيز احملل.  وبحلول أوائل آذار كان إسحاق 
يقومون  لهما  وزميل  أحياء  معلم  وهو  خروب  وجراسموس  والطويل 
للعمل في  الواقع.  ووضعوا ثالثة أشخاص  بأعمال جدّية على أرض 

املتجر، وقاموا حتى بشراء جّرار صغير لتأجيره للحراثة”.47

والية  في  ممفيس،  مدينة  في  وأنا  كتبتها  رسالة  من  مقتبس 
تينسي األمريكية في 1988/6/17.

دّمر اجليش اإلسرائيلي 18 منزال في الضفة الغربية اليوم.  ونقلت 
األخبار هنا مقطع حوالي 10-20 ثانية حول هذا املوضوع، وحتّدثت 
عن األطفال الذين ال مأوى لهم.  وثم بعد ذلك انتقلت األخبار لتغّطي 
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أّن األمور سوف تتحّسن في نهاية املطاف.   أموراً أخرى.  أظلُّ أفّكر 
في  متوسط  كمعدل  يوميّاً  شخص  مقتل  أّن  نفسي  أقنع  أن  أحاول 
الضفة الغربية ليس بالسيئ بعد كل شيء/باملقارنة.  ولكن مشاعر 
األسى واحلزن ال تتركني.  شاهدت أمس جزءاً من فيلم تدور أحداثة 
أصيب  الذي  املدنية  احلقوق  في  الناشطني  من  أسود  زعيم  حول 
كانت    .1963 العام  منزله  أمام  مسيسبي  والية  في  بالرصاص 
هذا  ير  ولم  وأوالده.   لزوجته  بالنسبة  استبدالها  ميكن  ال  خسارته 
الشاب املناضل أّياً من التغييرات أو احلريات التي اكتسبها السود في 
وقت الحق.  أعتقد أن التغيير سيأتي إلى الضفة الغربية، ورمبا إلى 
كل فلسطني وجنوب أفريقيا وأماكن أخرى في العالم.  أفكر بأقاربي 
الذي يعيشون في مثل هذا الوضع البائس واملؤلم.  ثم يأتيني تفكير 
أسوأ هو أّن العالم ال يبالي، وأنا ممكن أن أكون مثل أي شخص آخر: 
لو لم يكن لدي عائلة هناك، ولم تكن تلك البلد هي موطني، فقد ال أهتم 
كثيراً! هذا فكر مقلق ... إذ ينبغي علينا جميعاً أن نهتم ونحزن على كل 

شخص ُقتل أو يعاني في أي مكان في العالم.

قامت بلدتي بيت ساحور في شباط 1988، باالمتناع عن دفع الضرائب، 
وكانت األحداث التي تلت سطوراً مشرفة في تاريخنا.48  عندما بدأت 
االلتزام  كان  الضرائب،  دفع  عن  لالمتناع  ساحور  بيت  في  احلملة 
كامالً، وُوَجه هذا التمرد بحملة شرسة.  أول حملة ضريبية بدأت يوم 
اخلميس 1988/7/7 في الساعة 4:30 صباحاً بإدخال صفوف من 
اجليش املدّججني بالسالح إلى املدينة.  مت اقتياد الناس من نومهم إلى 
اخلارج، ومت إعطاء أرباب األسر فواتير )حتتوي على مبالغ تعسفيّة( 
وُطلب منهم أن يقوموا بدفعها خالل أسبوع.  قام السكان برفع شعار 

)ال ضرائب دون متثيل(.

رد فعل السكان كان حتدياً غير ُمتوقع.  بحلول منتصف الصباح، جتّمع 
جمع  على  حينها  واّتفقوا  الوضع،  ملناقشة  البلدية  مبنى  أمام  السكان 
قد  إسرائيل  كانت  االحتالل.   لسلطات  الشخصية وتسليمها  بطاقاتهم 
احلصول  يريدون  الذين  الفلسطينيني  جميع  من  يطلب  نظاماً  وضعت 
على شهادة ميالد أو تصريح للسفر إلى خارج البالد، أو الذين يريدون 
أّن عليهم أوالً احلصول  احلصول على عقود الزواج وشهادات الوفاة، 
على “براءة ذّمة”.  حتتاج هذه الوثيقة التوقيعات إلثبات أنك قد أوفيت 
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محكمة  في  ضدك  قانونية  قضية  أية  يوجد  ال  مثل؛  واجباتك  بجميع 
إسرائيلية، ال يوجد أّية إنذارات أو قضايا أمنية ضدك، وأنك قمت بدفع 
االحتالل  لسلطات  واملياه  الكهرباء  وفواتير  املستحّقة  الضرائب  جميع 
اإلسرائيلي ... الخ.  وقد كانت بطاقات الهوية الشخصية تشّكل عنصراً 

أساسيّاً من ذلك النظام اجلائر.

مت جمع أكثر من 1000 بطاقة هوية لتسليمها، وحضر اجليش اإلسرائيلي 
وهّدد البلدة.  دعت البلدية إلى اجتماع الساعة الرابعة من بعد الظهر، وأُْخبَِر 
اجلنود  أمر  ثم  ومن  التفاوض،  يريد  ال  العسكري  احلاكم  أّن  املوجودون 
العصيان من خالل عمليات  الناس باالنصراف.  اجلنود تعاملوا مع هذا 
القنابل  أيضاً  واستخدموا  املطاطي  بالرصاص  النار  و“فتحوا  االعتقال، 
املسيِّلة للدموع ضد املواطنني”.49  طالب احلاكم العسكري بعقد اجتماع 
في منتصف الليل مع املجلس البلدي، والقائم بأعمال رئيس البلدية، وهّدد 
بطاقات  يحملون  ال  الذين  الناس  وجميع  البلدة،  وجهاء  من   50 بترحيل 
إلى  الهويات  أرجعت  التفاوض  بعد  التالي.   اليوم  صباح  بحلول  هوية 

أصحابها، ولكن عمليات املقاومة للضرائب استمّرت بنجاح.

الشعوب  بني  للتقارب  الفلسطيني  املركز  وّجه   ،1988/12/15 في 
دعوة عامة لإلسرائيليني للقدوم إلى بيت ساحور: “تذّوق طعم السالم: 
كيف ستبدو عندما تعيش إسرائيل وفلسطني معاً في سالم؟ ُتوّجه بلدة 
املواقع  بعض  في  بجولة  القيام  أجل  من  لكم  دعوة  الغربية  الضفة  في 
التي في يوم من األيام سوف تكون الدولة الفلسطينية.  تذّوقوا اليوم 
طعم السالم القادم.  تعالوا كضيوف وليس كمحتلني”.50  بعد يوم من 
إصدار الدعوة، صّعدت قوات االحتالل اعتداءاتها، ما أسفر عن استشهاد 
فلسطينيني عدة وإصابة العشرات.  وفي اليوم الذي جاءت به الزيارة، 
ساحور  بيت  االحتالل  جيش  أعلن   ،1988/12/18 األحد  يوم  وهو 
اجليش  حواجز  مواقع  بتفّحص  السكان  قام  مغلقة.   عسكرية  منطقة 
على الطرق، ووجدوا أنه من املمكن للسيارات أْن تصل من خالل طريق 
تقوع من القدس )وكان يستخدم من قبل املستوطنني، ولكن ال توجد فيه 
نقاط تفتيش عسكرية(.  وصلت القافلة املكونة من 20 سيارة حتمل 70 
إسرائيلياً من بينهم عضو الكنيست ران كوهني، حيث لقيت ترحيباً حاّراً 
الوطني  بالنشيد  واستُهل  الكنيسة،  في  التجّمع  ومت  السكان.   قبل  من 
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بلدية  رئيس  من  ترحيبية  كلمة  ثم  ومن  بالدي”،  “بالدي،  الفلسطيني 
“القوة والقهر ال ميكنهما  بيت ساحور السيد حنا األطرش، الذي أعلن 
أجل  من  ونضالهم  انتفاضتهم  إنهاء  على  الفلسطينيني  يجبرا  أن  أبداً 

العدالة والسالم واالستقالل”.51

غسان  ذكر    .1989/9/19 في  الثانية  الضرائب  هجمة  حصلت 
أنضوني أن مركز املعلومات الفلسطيني حلقوق اإلنسان أصدر تقريراً 

في 1989/10/31 جاء فيه:

من  باملئات  محاصرة  ساحور  وبيت   1989 العام  أيلول   19 “منذ 
القوات اإلسرائيلية.  مت إنشاء مجمع عسكري جديد بالقرب من حقل 
العسكرية.   لألوامر  السريع  والتنفيذ  االستجواب  لعمليات  الرعاة 
الضرائب حملة عسكرية واسعة  بدأ كحملة لفرض دفع  ما  وأصبح 
املدينة  اقتصاد  تدمير  إلى  بيت ساحور، وهادفة  النطاق ضد سكان 
وكسر العظام واعتقال حتى األطفال، ونهب احملالت واملصانع واملنازل 
... وكانت السلطات غير قادرة على إجبار أي مواطن على التفاوض 
معهم، أو حتى دفع مبالغ تافهة الستعادة ممتلكاتهم.  انتقلت احلملة 
من احملالت التجارية إلى املنازل، وفي بعض احلاالت أُستُولَِي على 
وأخذت  شاحنات،  في  ووضعت  تقريباً،  بالكامل  املنازل  محتويات 
إلى مكان البيع باملزاد العلني ... .  ومت قطع خطوط الهاتف، ومنعت 
مع  للتضامن  جاءت  التي  املجموعات  وكذلك  الدخول،  من  الصحافة 
السكان ... خالل 42 يوماً من احلصار ألقي القبض على املئات من 
استخدم  الضرائب.   مبسألة  صلة  لهم  ليس  منهم  والكثير  السكان، 
املعتقلون من قبل السلطات كرهائن، واإلفراج عنهم ال يتم إال مقابل 
الليل، وإحضارهم  إلقاء القبض على املدنيني في  دفع الضرائب.  مت 
إلى متاجرهم ومنازلهم في اليوم التالي ليشهدوا عمليات املصادرة.  
إلى  ذاهبون  “نحن  حينه:  في  رابني  إسحق  الدفاع  وزير  وصّرح 
هناك لتلقينهم درساً، ولن يالحظ أي من القناصل، ولن يعقد فيصل 
لعدم  أّية محاولة  لن يكون هناك  أّية مؤمترات صحافية.   احلسيني 
دفع الضرائب، وحتى إذا كان ذلك سيستغرق شهراً، سوف ينهارون 
أن  املدني  العصيان  من  النوع  لهذا  نسمح  ولن  املطاف.   نهاية  في 
ينجح، ويجب علينا أن ننجح في هذا االختبار.  وينبغي علينا أن نقول 
لهم: انسوا ذلك حتى لو استمّر حظر التجول على بلدة بيت ساحور 

ملدة شهرين”.52
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كتب الصحافي إيان بالك حول هذه الثورة على الضرائب في صحيفة 
الغارديان اللندنية الصادرة في تشرين األول العام 1989:

اجلنيهات،  من  اآلالف  مبئات  تقّدر  بقيمة  سلع  على  االستيالء  “مت 
وشمل ذلك معدات التصنيع واألجهزة املنزلية والنقود واملجوهرات، 
ومت شحنها من قبل مأمورين إسرائيليني وبحراسة جنود مسلحني ... 
ومت فرض عقوبات اقتصادية على بيت ساحور، البلدة املزدهرة نسبيّاً 
املسيحي”  “املثلث  في  وتقع  مواطن،  من 12000  واملؤلفة  واجلميلة 
املتمركز حول مدينة بيت حلم.  مت فرض عقوبات اقتصادية من جانب 
السلطات ... وأصبحت عمليات املصادرات أمراً روتينيّاً.  ومت اإلعالن 
عن املدينة بأكملها منطقة عسكرية مغلقة، وفرض حظر التجول ليالً، 

وقطعت خطوط الهاتف”.53

املمثلني  وحتى  الدينيني  والزعماء  اإلعالم  وسائل  إسرائيل  منعت 
الدبلوماسيني من دخول املدينة لرؤية عمليات النهب التي متت على 
نطاق واسع.  حاول ممثلو عدد من البلدان األوروبية وزعماء الكنيسة 
اجليش  ولكن  يوماً،   42 استمر  الذي  احلصار  حتت  البلدة  زيارة 
السلمية أن تنجح  املقاومة  اإلسرائيلي أرجعهم.54  من الصعب على 
مع تعتيم إعالمي، فأخذ النشطاء على عاتقهم كسر هذا التعتيم.  قام 
األجانب  الدبلوماسيني  جميع  إلى  دعوات  بإرسال  احملليون  القادة 
القنصل  التجول.   وحظر  احلصار  رغم  ساحور  بيت  إلى  للقدوم 
البريطاني العام في القدس كان أّول من وافق على الدعوة.  وصل من 
اجلانب الشرقي للبلدة في 1989/11/5، ومت إخفاء سيارته في بيت 
يعقوب األطرش، وأُخذ في جولة في املدينة خالل حظر التجول، وذلك 
عمليات  خلّفته  الذي  الدمار  ليشاهد  اخللفية  والطرقات  األبواب  عبر 
النهب التي قام بها اجليش.55  قام بكتابة تقرير مطّول حلكومته، التي 
بدورها طالبت بتوضيحات من السلطات.  رّدت السلطات بالغطرسة، 
عسكرية  منطقة  النتهاكه  البريطاني  القنصل  ضد  إجراء  أخذ  وطلب 
لألمم  التابع  األمن  مجلس  من  العربية  احلكومات  طلبت  مغلقة.56  
باإلجماع،  تأييداً  القرار  نال  واحلصار.   التجول  حظر  رفع  املتحدة 
قبل  من  القرار  هذا  ضد  “الفيتو”  النقض  حق  استخدام  مت  ولكن 

احلكومة األمريكية.57
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هذا جزء من الرسالة التي بعث بها القادة احملليون في 1989/11/11 
حق  استخدام  على  يحتجون  األمريكية  املتحدة  الواليات  رئيس  إلى 

النقض “الفيتو”:

بيت ساحور هذه الرسالة لنعرب عن حزننا  لكم نحن شعب  “نرسل 
العميق للموقف غير العادل الذي اتخذته حكومتكم من خالل ممثلكم 
في األمم املتحدة.  ميثّل عدم دفع الضرائب نضاالً سلميّاً وغير عنيف، 
والذي ُووجه بدرجة كبيرة من العنف من قبل سلطات االحتالل التي لم 
تقدم أية خدمات مقابل ما جمعته من الضرائب املباشرة وغير املباشرة 
من املواطنني على مدار أكثر من 22 عاماً.  لم يقم االحتالل خالل هذه 
الفترة كلّها بتقدمي أو بتخصيص أية ميزانية واحدة لألراضي احملتلة.  
وهذا يعني أّن األموال التي مت جمعها من املواطنني ذهبت إلى اخلزانة 
قمع  في  استخدامها  وليتم  املستوطنات،  بناء  أجل  من  اإلسرائيلية 
الشعب الفلسطيني ... نحن نطلب منكم إعادة تقييم مواقفكم التي هي 
إلدانة  وشجاع  صادق  موقف  عن  بسرعة  واإلعالن  ضدنا،  منحازة 

أولئك الذين ينتهكون حقوق اإلنسان األساسية”.58

في  شاركوا  الذين  الساحوريني  األشخاص  أحد  رشماوي  الياس  كان 
الحق  وقت  في  إسبانيا  في  حتّدث  وقد  الضرائب،  دفع  عن  االمتناع 

قائالً:

في  إليها  نحتاج  التي  اخلضراوات  بزراعة  الزراعية  اللجان  “اهتمت 
كل قطعة أرض حول كل منزل، كذلك اهتّمت بتربية األرانب والدجاج 
لتأمني اللحوم حتى في ظل حظر التجول.  كان اجلنود اإلسرائيليون 
جميع  في  املشوي  اللحم  رائحة  يشّمون  عندما  بالهستيريا  يصابون 
أيلول  وفي   ... التجّول  ومنع  احلصار  أثناء  ساحور  بيت  بلدة  أنحاء 
العام 1989، بدأت احلملة العسكرية األطول واألصعب على الضرائب 
حتت  بأكملها  املدينة  كانت  حيث  الصغيرة،  ساحور  بيت  بلدة  ضد 
احلصار.  مت إغالق جميع مداخل البلدة، وقطعت خطوط الهاتف، ومت 
منع دخول اإلمدادات الغذائية والطبية إليها.  بدأت املواجهة الكبرى.  
وهي املرة األولى عندما قامت اللجان في املناطق احمليطة، وبالتعاون 
مع اللجان الشعبية واللجان املهنية بإعالن حالة التأهب للبدء بعملها 
املغادرة، سمعوا  املنازل بعد أن أوشكوا على  ... في أحد  ليالً ونهاراً 
امرأة تصرخ طالبة منهم االنتظار، وارتسمت االبتسامة على وجوههم 
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وقالوا ألنفسهم أخيراً قّرر أحدهم الدفع، ولكنهم كانوا غاضبني جّداً 
عندما قامت تلك السيدة برمي جهاز التحكم عن بعد وتقول لهم انسوا 
ما جئتم ألجله.  وفي منزل آخر دخلوا إليه، كان صبي يبلغ من العمر 
إليه  الضرائب  جابي  فنظر  املتحركة،  الرسوم  يشاهد  سنوات  ست 
ميكنك  حسناً  لألب:  قال  األب،  مبشاعر  يلعب  قد  أنه  وحسب  بخبث 
االحتفاظ بالتلفاز ويستمر ابنك مبشاهدته، إذا قمت بدفع مائة شيكل.  

فرد األب قائالً: ال.

اجلابي: حسناً، ميكنك دفع خمسني شيكالً.

األب: ال.

وميكنك  فقط  واحداً  شيكالً  ادفع  شيئاً،  أتعرف  حسنا،  اجلابي:   -
االحتفاظ بالتلفاز.

يشاهد  ابنه  إلى  ينظر  كان  ألنه  الزمن  من  لوهلة  مترّددا  األب  كان 
الرسوم املتحركة، وكانت مشاعره تساومه على ذلك، ولكن قبل أن 
العمر ست  البالغ من  الصبي  العرض، قفز  الرد على هذا  يتمّكن من 
سنوات وأطفأ التلفاز وصاح قائالً: ال يا أبي، دعهم يأخذون التلفاز! 
لقد كانت واحدة من أعظم اللحظات في تاريخنا كفلسطينيني، للشعور 
وإظهار بأّن املقاومة كانت عميقة جداً في ضمائرنا ووعينا لدرجة أّن 
األطفال  وحتى  والنساء  الرجال  فيهم  مبن  املجتمع،  قطاعات  جميع 
املقاومة على حدا سواء، وبتناغم كامل في  كانوا منخرطني في تلك 
العصيان املدني وفي املقاومة غير العنيفة في حملة املقاطعة ضد دفع 
القصة  املقاومة مهّمة جداً وسوف نروي  لقد كانت هذه  الضرائب.  

ألجيال قادمة”.59

بالعديد  إسرائيل  التي شنّتها  والعسكرية  االقتصادية  ُووجهت احلرب 
االكتفاء  مؤسسات  تطوير  وبخاصة  للمقاومة،  األخرى  الطرق  من 

الذاتي.  قال باتريك وايت في تقرير له معلّقاً على هذه الظاهرة بالقول:

بيت  بلدة  في  األحياء  سكان  قام  اجلديدة،  احلقائق  هذه  “ملواجهة 
في  القائمة  القوانني  من  أي  قبل  من  محظوراً  يكن  لم  بعمل  ساحور 
بيت  بلدة  من  األطباء  بدأ  نفسه  الوقت  في   ... الزراعة  وهو  املنطقة 
ساحور ببرنامج لتقدمي العالج الطبي الالزم بتكلفة منخفضة، وأعلن 
التجار عن خفض وتثبيت األسعار ملختلف السلع.  وقامت اجلمعيات 
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واألندية االجتماعية بجمع األموال الالزمة ملساعدة األسر احملتاجة، 
الزراعيون،  املهندسون  ذلك  في  مبا  املهنيني،  من  مجموعة  وقامت 
بإنشاء مركز زراعي ليقوم بتزويد املجتمع احمللي بالبذور والشتالت 
من  خمسة  من  واحداً  جاد  الدكتور  كان  لقد   ... الزراعية  واملعدات 
مؤسسي “السقيفة” التي قمت بزيارتها في أحد األيام في نيسان العام 
1988 ... قّررت هذه املجموعة تقدمي اللوازم الزراعية واخلدمات إلى 
جيرانهم بأسعار معقولة ... وقبل اعتقال الدكتور جاد أصبح واضحاً 
أّن آثار هذه اجلهود الشعبية كانت كبيرة، حيث قامت بتقدمي منوذٍج 
احلماية  يوّفر  أن  ميكن  التعاوني  االجتماعي  العمل  أّن  يثبت  عمليٍّ 
الذاتية من خالل االعتماد على النفس لشعب في ظل أوضاع سياسية 

غير مستقرة”.60

حاولت قوات االحتالل منع حتقيق االكتفاء الذاتي الذي وصل إليه أهالي 
بيت ساحور.  ابن عمي جالل قمصية خلص قصة طريفة:

أنه سيكون من املستحيل احلصول على ترخيص  “كنا متأّكدين من 
ظل  في  األلبان  مزرعة  مشروع  قيام  مثل  جديد  تعاوني  ملشروع 
القانون العسكري لالحتالل.  قام البعض بتقدمي الطلبات مرات عّدة 
الرياح.   أدراج  تذهب  كانت  جهودهم  ولكن  مماثلة،  محليّة  ملشاريع 
بشراء  وقمنا  إسرائيلي  كيبوتس  إلى  وذهبنا  بحياتنا  جازفنا  ولذلك 
البلدة  بالقرب من  إلى مكان خاص  بنقلها  بقرة، وقمنا  ثمانية عشرة 
اإلدارة  وضباط  شان  بيت  وموظفو  العسكري  احلاكم  قام  ولكن   ...
لكل  صوراً  والتقطوا  املزرعة،  مبحاصرة  اجلنود  من  والكثير  املدنية 
بقرة وأعطوا أرقام تعريف لها، وبعد ذلك أعطونا أمراً عسكرّياً يقضي 
احلاكم  فإّن  وإال  ساعة،  وعشرين  أربع  غضون  في  املزرعة  بإغالق 
بديل  لدينا  يكن  لم   ... باجلرافات  املكان  بتسوية  سيأمر  العسكري 
آخر سوى الذهاب في ساعة متأخرة من الليل ونقل األبقار في السر.  
عندما ذهب احلاكم العسكري في صباح اليوم التالي إلى املزرعة لم 
يعثر على أية بقرة، فغضب غضباً شديداً، وبدا عليه األمر وكأنه خسر 
ثمانية عشر من اإلرهابيني ... ومت تنظيم عملية بحث واسعة النطاق.  
وأشركوا  احلملة  هذه  في  شاركوا  قد  اجلنود  مئات  إّن  الناس  يقول 
الطائرات العمودية من أجل البحث عن تلك األبقار ... ولكن أستطيع 
ما، ومتّد  مكان  زالت مخبّأة في  ما  األبقار  كانت  لكم شيئاً،  أقول  أن 

أطفال بلدة بيت ساحور باحلليب خالل االنتفاضة”.61
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 31 إلى  أيلول   22 من  ساحور  بيت  على  املفروض  احلصار  استمّر 
التجول ملدة 24 ساعة  62  مت فرض حظر  العام 1989.  تشرين األول 
متواصلة في األيام اخلمسة األولى من احلصار.  في وقت الحق كان 
يفرض حظر التجول من الساعة اخلامسة مساًء وحتى الساعة اخلامسة 
صباحاً.  وفي نهاية شهر تشرين األول العام 1989، أنهت إسرائيل تلك 
السبب في  املواطنني، ويرجع  املستحقة على  الضرائب  احلمالت جلمع 

ذلك إلى الدعاية السلبية والغضب الدولي.63

عندما سئل أحد املشاركني الرئيسيني الصيدلي مكرم سعد العام 1990 
قادة؛  هناك  يكن  “لم  فأجاب  الضرائب،  لثورة  زعيم  هنالك  كان  إذا  ما 
الزعماء  فهم  زعماء  هناك  كان  وإذا  الثورة.   هذه  في  شاركوا  اجلميع 
القادة املسلمون والكاثوليك واألرثوذكس يربطون  الدينيون.  لقد كان 
يؤّدون  كانوا  وأحياناً  احلمالت،  هذه  ملواجهة  ببعض  بعضها  أيديهم 
لقد كنا جميعنا فلسطينيني،  للبلدة.   الرئيسية  الساحة  الصالة معاً في 

ولم يكن هناك قادة، فقد عانينا على حد سواء وقمنا باالحتجاج”.64

القصص السابقة من بيت ساحور كانت تتكّرر في القرى واملدن أألخرى.  
كان النظام الصهيوني -وما زال- غير واثق من التحّكم ويحاول التدخل 
املرشدين  الّسياحة، كان هناك فقط 40 من  بكل شيء.  مثال حتّى في 
اليهود،  للمرشدين  التراخيص  بآالف  مقارنة  اليهود  غير  السياحيني 
وذلك للسيطرة على هذا االقتصاد، وعلى أّية معلومات قد تنقل من قبل 
الفلسطينيني )املسيحيني واملسلمني على حدٍّ سواء(.  لكن في شكل من 
أشكال املقاومة الشعبية هنالك املئات من املرشدين السياحيني يقومون 

بعملهم معّرضني أنفسهم للغرامات الباهظة والسجن واملضايقة.65

احملليني  السكان  منازل  في  بديلة  دروساً  الشعبية  اللجان  نّظمت 
واملساجد والكنائس من أجل مساعدة األطفال على مواصلة تعليمهم 
على الرغم من إغالق املدارس.66  صّرح أحد الطالب من مخيم بالطة 
نصبح  أن  يريدون  بل  جهلة.   منا  يجعلوا  أن  “يريدون  لالجئني: 
العالم،  على  نتعّرف  أن  نريد  أننا  ويعرفون  عليه،  هم  مما  تّخلفاً  أكثر 
نضالنا  نصوغ  أن  نريد  نحن  نعيشه.   الذي  الوضع  عن  وخصوصاً 

ونتواصل في قضيتنا باملعرفة”.67
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املطلوبة،  التصعيد  سرعة  حول  الفصائل  بني  مناقشات  هناك  كانت 
وكذلك طول اإلضرابات.68  ولكن ُترك لألفراد إمكانيات اّتخاذ قرارات 
بشأن كيفية املضي قدماً في ظل الوضع الراهن.  ُحرمت بعض األماكن 
بشكل كامل من اخلدمات مثل الكهرباء واملياه، وأصبحت احلياة صعبة 
باملقابل حاول  إلى عملهم.   البعض وعادوا  فتراجع  للكثيرين،  بالنسبة 
أفراد آخرون التصعيد مثالً بتدمير ممتلكات احملتلني كاملركبات والبنية 

التحتية واملمتلكات الزراعية والصناعية.

حق  فيه  أّيدت  بياناً  املتحدة  لألمم  التابعة  اإلنسان  حقوق  جلنة  أصدرت 
الشعب الفلسطيني في املقاومة.69  بعد سنتني من املقاومة، أدركت القيادة 
للحياة  أسلوباً  أصبحت  االنتفاضة  أّن   )1 وهما:  أمرين،  اإلسرائيلية 
السلطة  هي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  أّن   )2 احملتلة.   األراضي  في 
السياسية الفلسطينية الكبرى والوحيدة التي لديها القدرة املباشرة لوضع 
السيطرة  تفقد  إسرائيل  أن  أدرك  اليميني شامير  لالنتفاضة.70  حتى  حد 
شامير  سمح   ،1989 العام  أوائل  في  املبادرة.   استعادة  إلى  وبحاجة 
العمل  إلياكيم روبنشتاين والوزيرين ميريدور ورابني  لسكرتير حكومته 
الفلسطينيني حكماً  إعطاء  السالم هذه  “سالم”.  عرضت خطة  على خطة 
األرض  على  إسرائيل  تسيطر  حني  في  حياتهم،  مجاالت  بعض  في  ذاتيّاً 
اخلطة  تشمل  الرئيسية.   القضايا  من  وغيرها  الطبيعية  واملوارد  واألمن 
“العرب”،  مع  اإلسرائيليون  خاللها  يتفاوض  انتقالية  سنوات  خمس 
الصراع )بشروط  إنهاء  الفلسطينية حول  التحرير  ليس مع منظمة  ولكن 
إسرائيلية(.  هذا النمط للحكومة اإلسرائيلية يهدف إلى كسب الوقت، بينما 
لقد  الفلسطينية.   األراضي  من  املزيد  في  االستيطان  تعزيز  في  ميضون 
العام 1978. 71   اتفاقيات كامب ديفيد  كانت هذه اخلطة أساساً لنص في 
وما تالها، مثل خطة رابني 1989، واتفاقيات أوسلو 1993-1994 )انظر 

نتائج االنتفاضة ص  226-224(.

عن  الغربية  الضفة  في  املهندسني  احتاد  رئيس  الدقاق  إبراهيم  ُسئل 
أشكال املقاومة خالل هذه االنتفاضة فأجاب:

أّن  وهي  فلسطني،  خارج  االنتفاضة  عن  واضحة  غير  صورة  “هناك 
احلقيقة  احلارقة.   والزجاجات  احلجارة  إلقاء  حول  تدور  االنتفاضة 
ألولئك  فبالنسبة  وعميقة،  متنّوعة  أشكال  لديها  االنتفاضة  أّن  هي 



215إنتفاضة احلجارة 1993-1987

ينظرون  فهم  الفلسطينيني،  من  واجلرحى  القتلى  عدد  ُيحصون  الذين 
في  انتفاضة  االنتفاضة  كانت  لقد  االنتفاضة.   من  واحد  جانب  إلى 
البنية األساسية للشعب الفلسطيني، وفي كيف يواصل الناس حياتهم 
اليومية.  أصبحت االنتفاضة وسيلة للعيش، وهذا اجلزء ال يتم تغطيته 
أن  ميكن  ما  بناء  اجتاه  في  االنتفاضة  تسير  اإلعالم.   وسائل  قبل  من 
ُيطلق عليه الطريق إلى االستقالل الفلسطيني.  هذا يعني االستقالل عن 
األسواق اإلسرائيلية، وبناء املؤسسات الفلسطينية املستقلّة قدر اإلمكان، 
وأيضاً في إعادة ترتيب عناصر املجتمع الفلسطيني في ضوء ما يناسب 
الوضع، وما يتوقع الشعب الفلسطيني أن يحدث في املستقبل، وهو بناء 
الدولة الفلسطينية املستقلة.  إذن، االنتفاضة هي حركة حضارّية مفعمة 
هذا  الفلسطيني.   املجتمع  في  الظروف  وتغيّر  الوقت،  هذا  في  باحلياة 

التغيير يسير إلى األمام تصاعدّياً وليس العكس”.72

قادت انتفاضة احلجارة إلى جتديد االهتمام بكل شيء فلسطيني مثل: 
ذلك.   إلى  وما  الثقافة،  الطهي،  الفلسطيني،  الفن  الفلسطينية،  األعالم 
اّتخذت رموز حق تقرير املصير منحنى وطنياً قوياً.  وأصبحت األفعال 
العدو.   االحتالل ظواهر استقالل يستهدفها  التي تفصلنا عن  البسيطة 
الفلسطينيون بضبط  قام  عندما  اإلسرائيلية  السلطات  مثالً جن جنون 
ساعاتهم بوقت مختلف عن التوقيت اإلسرائيلي.  ورفض الناس تغيير 
إلى  الساعة ساعة واحدة  الوقت عندما قامت إسرائيل بإرجاع عقارب 
الوراء يوم 26 آب العام 1990.  وعوقب العديد من الفلسطينيني الذين 

يرتدون ساعات لم يقوموا بتعديل الوقت فيها.73

حاولت املقاومة من الناحية التكتيكية إزالة إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 
تدريجياً.  على سبيل املثال، تضمنت هذه اخلطوات مطالبة الفلسطينيني 
الذين كانوا يعملون في سلك الشرطة واملجالس القروية تقدمي استقالتهم.  
وكان مُيارس الضغط عليهم من خالل أسرهم ونبذهم من قبل املجتمع، 

فال أحد يتحدث معهم وترفض الكنائس واجلوامع مشاركتهم ... الخ.

حاول اجليش اإلسرائيلي إعادة السيطرة على األراضي احملتلة، فأمروا 
بفتح املتاجر عندما كان التجار مضربني، وكانوا يقومون بكسر أقفال 
احملالت التجارية قسراً.  وطلبوا من الناس إغالق احملال التجارية عندما 
اإلغالق  وعمليات  التجول  حظر  أثناء  فتحها  الفلسطينيون  يقّرر  كان 
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املوسعة.  سرعان ما أصدرت السلطات اإلسرائيلية أوامر بحظر جميع 
اللجان الشعبية مع أحكام بالسجن ملدة 10 سنوات للمخالفني.74  وبدأوا 
الذين يقذفون احلجارة، أو االنخراط في  بسياسة تكسير عظام جميع 
أعمال أخرى من املقاومة.  ُشرع بسياسة تكسير العظام هذه في أوائل 
كانون الثاني العام 1988، ولكن لم يتم اإلعالن عن السياسة رسميّاً إال 
عندما سأل بعض الصحافيني أسئلة حولها.  وفي غضون ثالثة أيام من 
إعالن إسحق رابني عن هذه السياسة، مت عالج أكثر من 200 شخص 

في املستشفيات والعيادات بكسور في العظام.75

في  باردة  ليلة  في  وقعت  السياسة  هذه  تطبيق  على  األمثلة  أحد 
القرية  إلى  جيب  سيارتا  دخلت  حني  حّوارة،  قرية  في   1988/1/21
أيديهم  وقيّدوا  شاباً   12 باعتقال  اجلنود  وقام  باجلنود،  محّملًة 
القائد  بتعليمات  واٍد.   إلى  القرية  من  مسافة  بعد  على  واقتادوهم 
مستخدمني  واأليدي  األرجل  عظام  بتكسير  اجلنود  شرع  العسكري، 
هراوات خشبية.  تطلّب هذا الكثير من الضربات، وحتى ُكسرت بعض 
الهراوات.  وتعالت صرخات األلم ولكّن اجلنود واصلوا التكسير.  أمر 
القائد بترك أرجل أحدهم حتى يعود إلى القرية للمساعدة، وعدا عن ذلك 
ُكسرت كل العظام الطويلة.76  مت تكرار هذه الوحشية في قرى وبلدات 
ورئيس  رابني،  إسحق  آنذاك  الدفاع  وزير  من  مباشرة  بأوامر  أخرى 
شومرون،  دان  اجليش(  في  )الفريق  جنرال  اللفتنانت  األركان  هيئة 

وقائد الضفة الغربية اللواء عمرام متسناع.

في العامني األولني من هذه االنتفاضة، قتلت القوات اإلسرائيلية مبساعدة 
املستوطنني 824 فلسطينياً، وأصيب أكثر من 80000، وقاموا بترحيل 
التجول.  ومّت  أكثر من 50000، وُفرض حظر  58 فلسطينياً، ومت أسر 
اقتالع 77،689 شجرة، وهدم أو إغالق 1225 منزالً.  في الوقت نفسه، 
لم ُيقتل سوى 8 جنود إسرائيليني، و3 مستوطنني.77  ولكن استمّرت هذه 

االنتفاضة غير املسلحة على الرغم من وحشية اجليش اإلسرائيلي.

كان الشبان الفلسطينيون العمود الفقري لهذه االنتفاضة.  من بني طالب 
الصف التاسع شارك 80٪ من الذكور، و50٪ من اإلناث في املظاهرات، 
وتعرض 68٪ من الذكور و34٪ من اإلناث ملضايقات من قبل اجلنود 
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اإلسرائيليني، وألقي القبض على 29٪ من الذكور و2٪ من اإلناث.  كما 
تعرض 58٪ من الذكور و13٪ من اإلناث للضرب، وكانت األرقام بني 

طلبة اجلامعات أعلى من ذلك.78

واألعمال  الفظائع  حجم  عن  له  تقرير  في  املنطقة  يزور  طبيب  ذكر 
الوحشية:

سبع  من  واحدة  وهي  القدس،  مدينة  في  املقاصد  مستشفى  “ُزرت 
مستشفيات فلسطينية في الضفة الغربية، وهنا شعرت باملعنى احلقيقي 
“لالحتالل العسكري”.  عولِج 171 مصاباً بطلقات نارية في غضون 
ثالثة أشهر في هذا املستشفى وحده، وأكثر من 700 فلسطيني آخرين 
فلسطيني   900 مجموعه  ما  أيضاً  وعولج  املبرح.   للضرب  تعرضوا 
من   40 من  أكثر  وأصيب  دائم،  بعجز  نصفهم  سيظل  بالغة  بجروح 
هؤالء بشلل دائم.  مأل الفلسطينيون -وثلثهم من األطفال-  جميع غرف 
العظام احملّطمة فحسب،  ليس من  يعانون  املستشفى وممراته، وكانوا 
املطاطية  العيارات  تسبّبت  كما  أيضاً.   احملطمة  حياتهم  من  ولكنهم 
للدموع  املسيِّل  الغاز  وتسبّب  العظام.   في  وكسور  العمى  بإحلاق 
الصغار  وتعّرض  واإلجهاض،  الذاكرة،  وفقدان  التشنجات  بحدوث 
يصبح  ال  أْن  ينبغي  التنفس.   في  مضاعفات  بسبب  للوفاة  والكبار 
هؤالء الفلسطينيون اجلرحى وإخوانهم الذين استشهدوا وهم من بني 
البنادق  التي تشتري  البشر مجرد إحصائيات.  األموال األميركية هي 
والرصاص والغاز املسيل للدموع الذي يحطم اللحم البشري والرئتني 
والعظام.  يجب علينا الطلب من وسائل اإلعالم الوصول إلى املظلومني 
ومساءلة امُلضطِهدين والظاملني.  دعونا نعمل لوقف هذا االحتالل غير 

املبّرر الذي ال فائدة منه قبل أن ميوت املزيد من األبرياء”.79

كانت هناك فترات مت فيها وضع آالف الفلسطينيني في الضفة الغربية 
وقطاع غزة حتت حظر جتول كامل.  عندما ال يكونون حتت أمر حظر 
ُتغلق ألشهر عدة من أجل إحلاق الضرر مبئات  املدارس  التجول كانت 
ولكن  الرئيسية.   الست  اجلامعات  جميع  أغلقت  الطالب.   من  اآلالف 
الشعب وجد بدائل -كما ذكرت سابقاً- كالتدريس في املنازل واملراكز 
هذه  إسرائيل  اعتبار  من  الرغم  على  واملساجد  والكنائس  االجتماعية 
التجمعات غير قانونية )كانت السلطات تقوم بتغرمي الناس اآلالف من 

الدوالرات، وحتكم بالسجن لفترات طويلة على من تنالهم(.
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هذه  فإّن  املسلحة،  املقاومة  إلى  الدعوة  ومنطق  املذابح  من  الرغم  على 
حملتوى  حتليل  يبني  الشعبية.   املقاومة  بأساليب  استمّرت  االنتفاضة 
حوت  بياناً   39 أول  من  العظمى  الغالبية  أّن  توزيعها  مت  التي  البيانات 
على توجيهات ألساليب غير عنيفة، وعدد صغير منها حوت توجيهاٍت 
ألنشطة عنفية وغير عنفية على حد سواء، ولكن األساليب غير العنفية 
سيطرت على تلك البيانات.80  عمل الفلسطينيون داخل اخلط األخضر 
وقطاع  الغربية  الضفة  في  وأخواتهم  إخوانهم  لدعم  جنب  إلى  جنباً 
مبظاهرات  باخلروج  للسالم  يوماً   1987/12/19 يوم  معلنني  غزة، 
واعتصامات، والسير من منطقة رأس الناقورة إلى مدينة القدس.  وفي 
1988/2/28 قاموا بإحلاق أضرار باملصالح االقتصادية اإلسرائيلية، 
األدوية واألغذية  أرسلوا  مثل إشعال احلرائق، وألشهر عدة متواصلة 
مع  تضامنها  املقاومة  تنَس  لم  احلصار.81   حتت  الفلسطينيني  لدعم 
العشرين  بيانها  في  املقاومة  دعت  مماثلة.   ظروف  من  يعانون  آخرين 
إلى تعيني يوم 1988/6/25 يوماً للتضامن مع جميع الذين يقاومون 

التمييز العنصري، وبخاصة في جنوب أفريقيا.

العنفية  غير  األعمال  في  حتول  نقطة  الفلسطينية  االنتفاضة  كانت  لقد 
األخرى داخل اخلط األخضر.  تشرح هنا غيال سفيرسكي عن احلركات 

النسائية داخل اخلط األخضر، فتقول:
هناك ثالث منظمات نسائية في إسرائيل  كانت  االنتفاضة  بدء  “قبل 
تعمل من أجل “السالم والتعايش”، وهي: )جيشر( و)تاندي-حركة 
)الرابطة  عاملية  ملنظمة  وفرع  إسرائيل(،  في  الدميقراطيات  النساء 
النسائية الدولية للسالم واحلرية(.  لقد كانت نسبة مشاركة النساء 
العربيات في إسرائيل أعلى بكثير من مشاركة النساء اليهوديات في 
الفلسطينية  االنتفاضة  بدء  من  قصير  وقت  وبعد   ... املنظمات  هذه 
ضد االحتالل اإلسرائيلي، ظهرت فجأة سبع منظمات سالم نسائية 
يسبق  لم  الالتي  النساء  من  العديد  جتنيد  من  متّكنت  حيث  إضافية، 

لهّن أن كّن نشيطاٍت سياسيّاً”.82

فيصل احلسيني
من وجوه االنتفاضة ومعاملها فيصل احلسيني )1940-2001(.83  ولد 
في بغداد في 17 متوز العام 1940 أثناء نفي والده عبد القادر احلسيني 
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الزعيم في الكفاح املسلّح، والذي استشهد في معركة القسطل العام 1948.  
انضّم فيصل احلسيني إلى حركة القوميني العرب العام 1958، واشترك 
في تأسيس االحتاد العام للطلبة الفلسطينيني في القاهرة العام 1959، ثم 
التحرير  ملكتب منظمة  التابعة  الشعبي  التنظيم  دائرة  في  أصبح مسؤوالً 
الفلسطينية في القدس العام 1965.  انضّم إلى جيش التحرير الفلسطيني 
العام 1967، وتخرج من الكلية العسكرية في دمشق العام 1967، ولكنه 

أصبح الحقاً قائداً رئيسيّاً في املقاومة الشعبية التي اقتنع بفعاليتها.

بعد االحتالل اإلسرائيلي أصبح عضواً نشيطا في حركة فتح، وأهلته 
هذه املرحلة املبّكرة إلى قيادة النضال.  ُحكم عليه بالسجن ملدة عام في 
األعوام 1969 و1979 مارس احلسيني مهناً  1967/10/15.  بني 
مختلفة، ومنها: مزارع في أريحا، وتاجر، وموظف استقبال في فندق، 
األكادمييني  من  صغيرة  مجموعة  مع  بالتعاون  أّسس  أشعة،  وفني 
تعّرضت  التي  العربية،  الدراسات  جمعية   1979 العام  الفلسطينيني 
للتهديد واملضايقات واملواجهات، وأغلقت مرات عدة.  قاد حملة إلنهاء 
العام  اجلوالن  على  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  فرضته  الذي  احلصار 
1981.  وضعته السلطات اإلسرائيلية حتت اإلقامة اجلبرية في القدس 
في الفترة ما بني 1982-1987، ما منعه من مواصلة دراسة التاريخ 

في كلية اآلداب بجامعة بيروت العربية.

أّسس فيصل احلسيني مع اإلسرائيلي جدعون سبيرو جلاناً مخّصصة 
أوائل  في  اللجان  هذه  حتّولت  الفلسطيني.   الشعب  حقوق  عن  للدفاع 
احلديدية”،  القبضة  مواجهة  “جلنة  إلى  العشرين  القرن  ثمانينيات 
ونّظمت مظاهرات دعت إلى وقف عمليات الترحيل واالحتجاز اإلداري 
وغيرها من املمارسات اإلسرائيلية.  كانت اللجنة من أولى املجموعات 
بفكرة  والقبول ضمناً  اإلسرائيليني  إشراك  إلى  بقيادة فلسطينية دعت 
حل الدولتني.  نّظم احلسيني وسري نسيبة وغيرهما مسيرة في مدينة 
القدس في 1987/6/14، ضّمت املئات من الفلسطينيني الذين رفعوا 
مرات  فيصل  اعتقل  الكبيرة.   السوداء  األعالم  من  علماً  وستني  سبعًة 

عديدة ما بني 1989-1987.

وشارك فيصل احلسيني في احملادثات التمهيدية ملؤمتر مدريد للسالم.  
وفي العام 1992 أنشأ مقّراً للفريق الفلسطيني املفاوض في محادثات 
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السالم الذي أصبح يعرف فيما بعد باسم “بيت الشرق”.  عملياً، أصبح 
الدراسات  جمعية  وضّم  القدس،  في  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  مقّراً 

العربية، ومركزاً لتقدمي اخلدمات ألبناء القدس.

بعد  الشعبية  املقاومة  روح  عن  تعبّر  التي  الكلمات  هذه  احلسيني  قال 
في  األقصى  املسجد  في  اإلسرائيلية  القوات  ارتكبتها  التي  املجازر 

:1990/10/8

اللهّم إّن الصدر مليء باملرارة فال حتّولها إلى حقد.

اللهّم إّن القلب مليء باأللم فال حتّوله إلى انتقام.

اللهّم إّن النفس متلؤها املخاوف فال حتّولها إلى كراهية.

اللهّم إّن اجلسد مني ضعيف فال حتّول ضعفي إلى يأس.

اللهّم إّني عبدك القابض على اجلمر فأَِعنِّي على الثبات والصمود.

اللهّم إّن اإلميان محبة.

اللهّم إّن اإلميان تسامح.

اللهّم إّن اإلميان يقني.

اللهّم ال تطفئ شعلة اإلميان في صدري.

اللهّم إّنا أردنا االنتفاضة بيضاء فاحمها.

اللهّم إّنا أردنا احلرية لشعبنا ولم نرد استعباد اآلخرين.

دول  لتدمير  نسَع  ولم  شتاتهم،  يلم  لشعبنا  بيتاً  أردنا  إّنا  اللهم 
اآلخرين وال لهدم بيوتهم.

اللهّم إّن شعبنا مجرد من كل شيء إال اإلميان بحقه.

اللهّم إّن شعبنا ضعيف إال من اإلميان بالنصر.

اللهّم امنحنا اليقني والرحمة والتسامح في صفوفنا وال جتعلنا حرباً 
على أنفسنا.
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اللهم اجعل الدماء التي سالت نوراً ترشدنا وتهدينا وتشّد عضدنا 
وال جتعلها وقوداً للكراهية واالنتقام.

اللهّم أعنِّا على عدونا لنعينه على نفسه.

اللهّم هذه صالتي لك ودعائي ... فاسمعه واستجب له وأهدنا سواء 
السبيل.

نتائج االنتفاضة
العالم.   في  سمعتها  وانهارت  طائلة  أمواالً  إسرائيل  االنتفاضة  كلّفت 
وبحلول أيار العام 1988، أشارت التقديرات إلى أّنه في األشهر الثالثة 
األولى من االنتفاضة انخفضت اإليرادات احلكومية بنسبة 30٪ باملقارنة 
مع الفترة املماثلة في العام املاضي، وارتفعت النفقات بشكل كبير للعمليات 

العسكرية، وتراجعت السياحة والصادرات اإلسرائيلية.84

بعد حرب اخلليج الثانية العام 1990، مارست الواليات املتحدة األمريكية 
ضغوطاً على رئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحق شامير من أجل حضور 
املؤمتر الدولي للسالم املنعقد في مدريد.  كان الوفد الفلسطيني برئاسة 
الدكتور حيدر عبد الشافي ضمن الوفد األردني.  وكان أداء الفريق مميزاً 
على مدى 22 شهراً.  كان الفريق اإلسرائيلي متوّتراً في أدائه، وقّررت 
وراء  من  أفضل  اتفاق  إلى  التوّصل  بإمكانها  أنه  اإلسرائيلية  احلكومة 
الكواليس في محادثات مع “املعتدلني” من املنظمة في النرويج.  محمود 
السرية،  املفاوضات  أدارا  العالء  –أبو  قريع  وأحمد  مازن  عباس-أبو 
وأنهيا االتفاق في فترة سبعة أشهر )من شهر 1 إلى 8 سنة 1993(.  
ويشير عباس في كتابه إلى أّن اتفاقات أوسلو شملت األفكار التي قدمها 
رابني إلى املنظمة في 1989/4/12 عن طريق عبد الوهاب دراوشة.85  
ويشير عباس إلى أّن بداية الطريق إلى أوسلو كانت من شمعون بيريس 

عن طريق اثنني من رجاله اتصال بوفد املنظمة في لندن.86

حاولت إسرائيل االستفادة من االنقسام الناشئ بني “فتح” و“حماس”، 
ولكن احلركتني قامتا بالتوقيع على “ميثاق شرف” في 1990/9/18 
)وّقع امليثاق كل من فيصل احلسيني عن “فتح” والشيخ جميل حمامي 
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عن “حماس”(.  لكن االتفاق لم يدم فترة طويلة، حيث اندلعت اشتباكات 
“فتح” و“حماس” في غزة العام 1991. 87  في منتصف  بني حركتي 
أيلول العام 1992، أي بعد 5 سنوات من اندالع االنتفاضة، اّتخذ الزعيم 
اإلسرائيلي إسحق رابني خطوة غير مسبوقة بترحيل 416 فلسطينياً 
ينتمون إلى تيارات إسالمية إلى لبنان.  صدر بيان مشترك من سري 
بعد  “حماس”  حركة  عن  حمامي  جميل  والشيخ  “فتح”  عن  نسيبة 
املوحدة  التوجهات  هذه  كانت  وموّحٍد.88   قويٍّ  رّد  إلى  ودعا  الترحيل، 
إنهاء  يحتم  أوسلو  اتفاقات  منهاج  ولكن  الشعبية،  للمقاومة  مهمة 

املقاومة، وكان قد بدأ يأخذ مفعوله.

بدأ التغير في موقف املنظمة العام 1974 بإشارات لقبول قرارات األمم 
املتحدة والسير على طريق حل الدولتني.  قام بسام أبو شريف مستشار 
الرئيس الراحل ياسر عرفات بكتابة بيان دعا إلى حل الدولتني، ووّزع في 
القمة العربية التي عقدت في العاصمة اجلزائرية )اجلزائر( ما بني 9-7 
للفصائل  سمح  عرفات  ياسر  الراحل  الرئيس    .1988 العام  حزيران 
املختلفة مبناقشة الورقة بجدّية، وهي فكرة كانت موجودة بني العديد 
من مستشاري عرفات، مبا في ذلك محمود عباس.  قام العديد من هؤالء 
األمم  قرارات  أساس  على  الفلسطيني  االستقالل  إعالن  مفهوم  بتقدمي 
العامة رقم 181 و194، وقراري مجلس  املتحدة مثل قراري اجلمعية 
بناًء  بإسرائيل(.   االعتراف  )وبالتالي  و338   224 رقم  الدولي  األمن 
على هذا، ُووفق على الوثيقة الفلسطينية إلعالن االستقالل في اجتماع 
املجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر، واملنعقد في اجلزائر في 15 

تشرين الثاني العام 1988.

ولكن  العدائي،  موقفها  األمريكية  املتحدة  الواليات  ُتغيّر  أْن  األمل  كان 
املقاومة  نبذ  موضوع  في  وبخاصة  املطالب،  من  املزيد  إلى  أّدى  التراجع 
)ما وصفته باإلرهاب(.  رفض وزير اخلارجية األمريكي شولتز السماح 
لعرفات بالذهاب إلى الواليات املتحدة األمريكيّة حلضور اجتماع اجلمعية 
مقابل  صوتاً   154 ِبـ  العامة  اجلمعية  صّوتت  املتحدة.   لألمم  العامة 
جنيف،  في  خاص  اجتماع  لعقد  وإسرائيل(  املتحدة  )الواليات  صوتني 
في  الرئيسي  املقر  خارج  يعقد  الذي  نوعه  من  األّول  االجتماع  هذا  وكان 
في  االجتماع  في  املشهورة  كلمته  بإلقاء  عرفات  قام  نيويورك.   مدينة 
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1988/12/13، حيث صّرح بأن جميع األطراف يجب أن تعيش في أمن 
وسالم “مبا في ذلك دولة فلسطني وإسرائيل وغيرها من الدول املجاورة”.  
الواليات  وافقت  “اإلرهاب”،  عن  والتخلّي  بإسرائيل  االعتراف  هذا  مع 
الفلسطينية.   التحرير  منظمة  مع  محادثات  إجراء  على  األمريكية  املتحدة 
ُعقد أّول اجتماع في تونس مع السفير األمريكي روبرت بلليترو في 16 

كانون األول العام 1988.  وعقد اجتماع ثاٍن في 22 آذار العام 1989.

التقى مبارك عوض مع جني شارب وآخرين، وقاموا  آذار 1989،  في 
بإلقاء محاضرات لكبار املسؤولني في م ت ف في تونس حول املقاومة 
كما  األمور  بقيت  نقاشاٍت مختلفة، ولكن  أثارت احملاضرات  الشعبية.  
هي، ألّن ياسر عرفات كان ميسك بزمام األمور.  كان أسلوبه دائماً أْن 
يجمع بني االختالفات، وبالتالي فقد أّيد مؤمتر فتح اخلامس املنعقد في 
تونس في آب العام 1989 لفظيّاً كالً من الكفاح املسلح و“كافة أشكال 
النضال”.  مع ذلك، فإن حركة “فتح” التزمت على األرض بعدم استخدام 
العام  أواخر  إياد( في  )أبو  االنتفاضة.  صّرح صالح خلف  العنف في 
بسياسة  االلتزام  إلى  احلاجة  حول  جّداً  واضحني  كنا  “لقد  أنه   1990

عدم التسلح في سياق االنتفاضة”.89

أْن  في  وخارجها  الفلسطينية  التحرير  منظمة  داخل  الصعوبة  كانت 
واالنخراط  االنتفاضة  من  باالنتهاء  إما  موّحٌد  موقٌف  للفصائل  يكون 
املفاوضات  قبل  القضية  لتقوية  النضال  مواصلة  وإما  مفاوضات،  في 
من  العمل  على  اإلسرائيلي  الكنيست  أعضاء  بعُض  وافق  املباشرة.  
الفلسطينية.   التحرير  منظمة  إلى  التحدث  وأهميّة  السالم  حتقيق  أجل 
لذلك، زار بعض الفلسطينيني القدس الغربية واجتمعوا مع أعضاء في 
الفلسطينيني  العام 1990.  كان من هؤالء  الثاني  الكنيست في كانون 
أبو  وزياد  عياش،  أبو  ورضوان  عشراوي،  وحنان  احلسيني،  فيصل 
زايد، وغسان اخلطيب.  بعد أْن قام إسرائيلي بقتل 7 عمال فلسطينيني، 
بارزاً  فلسطينياً   44 شارك  آخر،  فلسطينياً   15 االحتالل  جيش  وقتل 
انفجار قنبلة ومقتل  إلغاء اإلضراب بعد  الطعام.90  مت  في إضراب عن 
فلسطينية  مجموعة  قبل  من  أبيب  تل  إلى  التسلّل  ومحاولة  إسرائيلي 
صغيرة منشّقة.91  استغلت إسرائيل األمور لتُضعف املوقف الفلسطيني 

أمام اجلمهور اإلسرائيلي واملجتمع العاملي.



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 224

أدرك بعض الناس أّن مكاسب االنتفاضة، وبخاصة اإلعالمية، أتت من 
ضبط النفس، وبخاصة من رفض استخدام األسلحة.  آخرون انتقدوا 
ورأْوا  اخلليج(،  حرب  بدء  بعد  )وبخاصة  الفلسطينية  القضية  تهميش 
الكفاح  إلى  للعودة  واحلاجة  الشعبي  النضال  فشل  على  دليالً  هذا  في 
العام 1990، وأصبح  الوضع  تبلبَل  “حماس” مثالً(.   املسلح )موقف 
قبل  شيوعاً.   أكثر  السكان  إلى  املتضاربة  والرسائل  البيانات  إرسال 
حرب اخلليج، كانت هناك قيادة محليّة موّحدة إلى حد ما، وكان هدفها 
اجلماهيرية  الشعبية  املقاومة  مع  اإلسرائيلي  االحتالل  هو  الرئيسي 
اخلليج، مت فرض حظر جتّول شامل،  الرئيسية.  خالل حرب  كأداتها 
كما قام العديد من الفلسطينيني بتعليق أنشطتهم بانتظار رؤية النتيجة.  
بعد حرب اخلليج، عادت املقاومة الشعبية ولكن –لألسف- ُكثّف التدّخل 
من قبل تونس، وتدّخلت عناصر سياسيّة أخرى داخلية وخارجية.  عدم 
وجود إستراتيجية موّحدة على الوسائل واألهداف أّدى إلى انشقاق في 
قيادة االنتفاضة واملزيد من التصرفات الفردّية، ولم يعد هناك انضباط.  
واّتخذ شباب ملثمون قرارات خاّصة قاموا بتنفيذها، ما أثار في بعض 
األحيان غضب الناشطني الرئيسيني.  كما تبّدد الشعور بالوحدة وخّفت 

حّدة االنتفاضة.

أهداف النضال الشعبي املذكورة في كتيب مبارك عوض العام 1983 
مت حتقيقها في انتفاضة 1987-1991.  الهدف الوحيد الذي لم يتّم 
حتقيقه هو إزالة الذعر واخلوف داخل املجتمع اإلسرائيلي الذي استمّر 
في التقليل من جميع األعمال الالعنفية الفلسطينية، أو أسوأ من ذلك 
أو  التهديد،  من  جديد  نوع  بأنها  الشعبية  املقاومة  هذه  مثل  وصف 
مجّرد غطاء لعمل عنيف.  ال أعتقد أن هذا ميكن تفسيره بذكر األعمال 
العنفية املتفرقة والنادرة بني العامني 1987-1990.  أعتقد أّن النظام 
اضطهاد  فكرة  حول  املبكرة  الطفولة  مرحلة  من  الصهيوني  التعليمي 
اليهود من قبل غير اليهود )الغوييم( منذ زمن بعيد، لم ولن يسمح لهم 
بالتجاوب مع املقاومة الشعبية هنا كما جتاوبت بريطانيا مع املقاومة 

الشعبية في الهند مثالً.

كانت النتائج لهذه الفترة في التاريخ الفلسطيني مختلطة.  من الناحية 
اإليجابية استطاعت االنتفاضة حتقيق مكاسب كبيرة، منها:
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- عّززت الهوّية الوطنية والتالحم بني الفلسطينيني.
- أعطت القوة املعنوية والدعم ملواقف منظمة التحرير الفلسطينية في 
احلصار  كسر  على  باملساعدة  لبنان  في  )مثالً  املجاالت  من  العديد 
إعالن  على  وافقت  الدول  من  العشرات  املخيمات(.   على  املفروض 

قيام الدولة الفلسطينية في 1988/11/15.
- انتهى املشروع األمريكي اإلسرائيلي إلحياء اخليار األردني، ونقد 

حق تقرير املصير.
لفرض  الّشعبيّة  اللجان  ومنها  احملليّة،  املؤسسات  تطوير  مت   -

االستقالليّة الفلسطينيّة على الرغم من وجود االحتالل.
- مت تطوير القيادات احمللية التي حّولت ِثقل النشاط من خارج فلسطني 

إلى داخلها.
- أجبرت املجتمع على التخلّي عن العادات الثقافية الهّدامة والرجعية 
األعراس  على  اإلنفاق  في  التبذير  في  التقاليد  ذلك  في  )مبا 

واجلنازات(.
- أّكدت على أّن القضية الفلسطينية هي القضية املركزية في العاملني 
العربي واإلسالمي.  بعد هذه االنتفاضة أصبح واضحاً أّنه لن يكون 

سالم في الشرق األوسط دون حتقيق العدالة للفلسطينيني.
- كلّفت االقتصاد اإلسرائيلي أكثر من  ملياري دوالر، وأجبرت الكثير 
من اإلسرائيليني إلى إعادة تقييم ما إذا كان من املمكن االستمرار في 

احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة.

الفلسطينيني  من  والكثير  عرفات  دعم  تسبّب  السلبيّة،  النواحي  من 
العربي.  بعد احلرب، ُطرد  الدعم  لصدام حسني في خسائَر كبيرٍة من 
مئات اآلالف من الفلسطينيني من الكويت ودول اخلليج األخرى.  تبّخر 
حوالي الثلثني من مجموع إيرادات منظمة التحرير الفلسطينية في سنة 
واحدة فقط.  انتهت االنتفاضة في هذه الفترة لهذه األسباب، ولوجود 
نحو مدريد.  وعد جورج بوش  والتوّجه  املذكورة سابقاً،  االنقسامات 
األب معاجلة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بعد حرب اخلليج، وسعى 
جاهداً إلى عقد مؤمتر دولي، ولكن دون دعوة منظمة التحرير الفلسطينية 
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رسميّاً.  ولكن كان من الواضح أّن الوفد الفلسطيني كانت تصله تعليمات 
مباشرة من منظمة التحرير الفلسطينية، وإن كان يعمل حتت مظلّة الوفد 
األردني، وذلك في مدريد في تشرين األول العام 1991.  كانت إدارة 
عقبة  تشّكل  املستوطنات  أّن  وأدركت  قدماً،  املضي  في  ترغب  بوش 
كبيرة، ولكن اللوبي الصهيوني كان قوّياً.  خالل مؤمتر صحافي كان 
الرئيس األمريكي صريحاً بالقول: “سمعت اليوم أّنه كان هناك ما يشبه 
اآلالف من اللوبيني في الكونغرس يعملون على اجلانب اآلخر من هذه 
املسألة.  ولدينا رجٌل واحد هنا يعمل باملقابل”.92  لم تكن حكومة اليمني 
السالم  أو في حتريك عملية  االستيطان  اإلسرائيلية مهتمة في جتميد 
إلى األمام، ولكن كانت مهتمة فقط في سحق االنتفاضة.  تغيّرت األمور 
املفاوضات  فريق  أّن  رأيا  ورابني  بيريس  العمل.   حزب  بانتخاب  قليالً 
يظهر  وواشنطن  مدريد  في  الشافعي  عبد  حيدر  برئاسة  الفلسطيني 
إسرائيل بأنها دولة فاسدة متمّردة ال ترغب في السالم.  ولذلك قّررا 
اّتخاذ خطوة للوصول مباشرة إلى منظمة التحرير الفلسطينية الضعيفة 
قّدمها  بناء على مفاهيم  في تونس إلجراء مفاوضات مباشرة وسرّية 
بيريس للمنظمة سنة 1989.  أنهت العملية السياسية، واألمل في مسار 

أوسلو، ما قد تبقى من انتفاضة احلجارة.



الفصل الثاني عشر
مدريد وأوسلو وإنتفاضة األقصى

أْن تنتقل االنتفاضة من مرحلة املقاومة إلى مرحلة اإلجناز.  والطريقة الوحيدة للقيام  “يجب 
بذلك هي تنويع األعمال واإلجراءات التي يجب القيام بها خالل االنتفاضة، وإعادة اجلماهير 
ونقاط  العسكرية،  والقواعد  كاملستوطنات،  االحتالل  هيكلية  ومواجهة  املعركة،  أرض  إلى 

التفتيش، من خالل مقاومة واسعة وغير عنفية”.

غّسان أنضوني، أحد أساتذة جامعة بيرزيت1

مدريد تقود إلى النرويج
بانفراج  والوعد  اخلليج  حرب  بسبب  االنتفاضة  هدأت  ذكرت  كما 
دبلوماسي.  مثل هذا االنفراج كان باإلمكان حدوثه لو كانت املفاوضات 
التي بدأت في مدريد في العام 1991 ُتدار بشكل صحيح.  بعد أن وجدت 
مسار  في  متشّددون  الفلسطينيني  أّن  اجلديدة  اإلسرائيلية  احلكومة 
مدريد، حاولت مسار النرويج.  سعى ياسر عرفات، ومن ورائه منظمة 
أي شيء.  قامت إسرائيل  أكثر من  االعتراف  إلى  الفلسطينية،  التحرير 
بالعمل مع مجموعة صغيرة من حركة فتح بعقد مفاوضات سرية في 
النرويج.  مّتت املفاوضات على عجل )13 جولة انتهت في سبعة أشهر( 
دون الكثير من التحضير والتشاور.  كانت النتيجة وثيقة إعالن املبادئ 
التي كانت متحيّزة بشكل كبير ضد املصالح الفلسطينية طويلة األمد.2  
بنيت املفاوضات السرية على مبدأ استبدال التحرير والعودة وحق تقرير 
املصير مبفاهيم احلكم ذاتي أو دولة صغيرة )مع أّن البعض قال إّن هذه 
املراحل انتقالية(.  قام كل من عزمي بشارة وإدوارد سعيد وغيرهما من 
املثقفني بانتقاد هذا املنحدر الزلق.3  وفقاً لباروخ كيمرلينغ، فإّن السبب 
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املشّوهة  احلوافز  “هيكلية  هو  أوسلو،  مفاوضات  فشل  وراء  الرئيسي 
متأّخرة”.4   وعوداً  وللفلسطينيني  مباشرة  فوائد  إسرائيل  أعطت  التي 
مقابل  “في  أنه:  راينهارت  تانيا  اإلسرائيلية  اجلامعية  األستاذة  أقرت 
من  إسرائيل  تتوّقع  وعرفات،  الفلسطينية  التحرير  مبنظمة  االعتراف 
السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح احتواء مشاعر اإلحباط لدى شعبها 
وضمان سالمة املستوطنني، في حني تواصل إسرائيل بناء مستوطنات 

جديدة، واالستيالء على املزيد من األراضي الفلسطينية”.5

في  املقاومة  بإخماد  واتفاقاتها  النرويج  محادثات  قامت  بالفعل، 
الفلسطينيني  على  سلبيٌّ  أثٌر  لها  وكان  غزة.   وقطاع  الغربية  الضفة 
النظر  االتفاقيات  استبعدت  اإلسرائيلية، حيث  الذين يحملون اجلنسيّة 
تسريع  مت  العنصرية.   التفرقة  من  ملزيد  الباب  وفتحت  قضيتهم،  في 
فيها  مبا  الكنيست،  في  القوانني  مشاريع  من  عدٍد  وتقدمي  االستيطان 
تهميش الفلسطينيني والتهويد.6  وجّزأت عملية أوسلو الفلسطينيني: في 
الغربية، في قطاع غزة، في داخل  الضفة  باقي  القدس، في  املنفى، في 
اخلط األخضر.  كما أّنها زادت من حّدة االنقسامات في وجهات النظر 
بني الفلسطينيني؛ بني أولئك الذين قبلوا أوسلو، وأولئك الذين رفضوها.  
كال الطرفني بحث املضي قدماً في واقع جديد.  حصلت انقسامات حتى 
داخل الفصائل؛ مثالً بني من قّرر االنتقال إلى الوظائف والسلطة التي 
تعمل في ظل اتفاقيات أوسلو، ومن قّرر البقاء خارج فلسطني.  من بني 
الذين قّرروا البقاء خارج فلسطني فاروق القّدومي أحد مؤسسي حركة 

فتح، ومدير الشؤون اخلارجية في منظمة التحرير الفلسطينية.

الغربية  الضفة  في  دراماتيكية  تغييرات  في  أوسلو  اتفاقيات  تسبّبت 
الذاتي.   احلكم  لسلطة   1994 العام  االنتخابات  أُجريت  غزة.   وقطاع 
كان الكثيرون يأملون أّن تتحّول السلطة الفلسطينية إلى حكومة دولة 
في الفترة االنتقالية للمفاوضات التي متتد إلى خمس سنوات.  كما كان 
متوقعاً في انتخابات الرئاسة، فاز ياسر عرفات مبنافسة شبه رمزية.  أّما 
انتخابات املجلس التشريعي، فقد كانت حادة، مع أّن “حماس” و“اجلهاد 
اإلسالمي” وآخرين لم يشاركوا.  كانت االنتخابات في 1996/1/20 
دميقراطية وشفافية.  كان هناك ما مجموعه 672 مرشحاً لـ 88 مقعداً 
السن من  الكبار في  القادة  العديد من  للسلطة.   التشريعي  املجلس  في 
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متت  االنتخابات.   تلك  في  يفوزوا  لم  األخرى  والفصائل  فتح  حركة 
مكافأة األجيال الشابة من الناشطني، وكان الكثير منهم قد قَضْوا سنوات 
النتخابات  امرأة  عشرون  ترّشحت  اإلسرائيلية.   السجون  في  طويلة 
املجلس التشريعي، وفازت خمٌس منهن.7  ناضلت املرأة الفلسطينية لكي 
يكون لها متثيل كامل في مجتمع ال يزال عشائرياً.  وبالطبع، أصبحت 
)أم  الوزير  انتصار  مثل  التحرير  حركة  في  بارزاٍت  النساء  من  العديد 
التحرير  ملنظمة  التابعة  االجتماعية  الرعاية  جلنة  ترأّست  التي  جهاد( 
الفلسطينية، وأصبْحَن يحظنْيَ باحترام كبير، ومعترفاً بهن في أوساط 
اجلماهير.8  في اآلونة األخيرة، مت تعيني الدكتورة حنان عشراوي في 

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية.

مصاعب املقاومة في عهد السلطة الفلسطينية
انشغلت القيادات الفلسطينية بتوزيع املناصب واملهمات وبناء إطار سلطة 
محلية تهتم بأمور احلياة العادية وراحة املواطن من النواحي التعليمية 
والصحية وغيرها.  لكن إسرائيل استغلّت الفرصة، وبالغطاء القانوني 
ألوسلو للتوسع االستيطاني.  تضاعف عدد املستوطنني من 200 ألف 
إلى أكثر من 400 ألف بني العامني 1993 و2000.  وكانت هناك أيضاً 
زيادة في القيود على حركة الفلسطينيني وزيادة في مصادرة األراضي 
الفلسطينية قوات االحتالل  السلطة  الفلسطينيني.  وأعفت  والقمع ضد 
من إدارة احلياة اليومية للفلسطينيني، مثل املدارس، واملرافق الصحية، 
وبالعكس  االحتالل.   إدارة  مصاريف  بذلك  وقلّلت  الطبية،  واخلدمات 
مبا  االقتصادية،  امللحقات  بسبب  االحتالل  من  إسرائيل  أرباح  زادت 
فيها سوق فلسطيني سجني للبضائع اإلسرائيلية.  طبعاً استفاد بعض 
كان  الثمن  ولكن  لهم،  فتحت  استثمار  فرص  من  الفلسطينيني  األغنياء 

زيادة الفساد وازدياد الفجوة بني األغنياء والفقراء.

الفلسطينية  السلطة  تضع  أْن  على  املتحدة  والواليات  إسرائيل  أصّرت 
سياساٍت استبداديًة وديكتاتوريًة، مبا في ذلك االعتقاالت، وقمع حرية 
الصحافة، من أجل إسكات جميع أشكال املقاومة ضد االحتالل.  ُوضع 
وأْن  اخلارجية،  القوى  هذه  إرضاء  محاولة  موقف  في  عرفات  الرئيس 
يحافظ على الدعم الشعبي.  هذا التناقض صعب في ظل ظروف عادية، 
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زيادة  إلى  أّدت  أوسلو  اّتفاقيات  استعماري.   حكم  ظل  في  ومستحيل 
الفساد في سلطة فلسطينية محصورة بني الشعب الفلسطيني وسلطات 
الفلسطينيني  اإلسرائيلي.  مت توقيف احملّررين والصحافيني  االحتالل 
من قبل الشرطة الفلسطينية.9  اعترف لي عضو في املجلس الثوري في 
من الفساد، وأضاف أّن حركة فتح هي كبرى  الكثير  هناك  “فتح” بأّن 
السيئ  ومنهم  الفلسطينيني،  كل  جمعت  وبذلك  الفلسطينية،  الفصائل 
ُوّقعت عريضة من قبل عشرين  الثاني 1999،  واحلسن.  في تشرين 
بعد  الذي مت جتسيده  االجتاه  فيه  ينتقدون  بارزة  شخصية فلسطينية 
اتفاقيات أوسلو، وبخاصة الفساد واحلكم الديكتاتوري.  ألقي القبض 
على 11 منهم، ووضعوا حتت اإلقامة اجلبرية، وأصيب أحدهم بعيار 

ناري في ساقه.10

احلكم  مؤسسات  بناء  على  الفلسطينيون  رّكز  اإليجابية،  الناحية  من 
احمللي واخلدمات، وميكن للمرء أن يرى عالماِت التنمية والتطّور في كل 
اخلارجية.   املساعدات  الدوالرات من  مليارات  إلى  بتمويل وصل  مكان 
منت البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها من اخلدمات 
األمنية  األجهزة  على  الرئيسي  اإلنفاق  كان  فقد  ذلك،  مع  األساسية.  
األمنية  األجهزة  أصبحت   ،2008 العام  بحلول  االّتفاقات.   تطلبت  كما 
أكثر  )وحالياً  وحدها  الفلسطينية  السلطة  ميزانية  من  الثلث  تستهلك 
من 40٪(.  قّدمت السلطة الفلسطينية املساعدة إلسرائيل في احملافظة 
على “األمن”، مبا فيها قمع املعارضة واملقاومة.  سمحت اتفاقية أوسلو 
املنفى  في  الفلسطينية  التحرير  منظمة  أعضاء  من  اآلالف  لعشرات 
تديرها  التي  املناطق  إلى  ولكن  وأراضيهم،  ديارهم  إلى  ليس  بالعودة، 
السلطة الفلسطينية )وهي بالتحديد 7٪ من أراضي الضفة الغربية، التي 
تعرف مبنطقة أ(.  ُيقّدر العدد الذي تعيله السلطة بربع مليون فلسطيني.  
األمن  الرسمية، مبا في ذلك  السلطة  الرجال يعملون في أجهزة  معظم 
والدوائر الرسمية ومعظمهم لم ينِه الدراسة الثانوية، ويجب أن ُتوافق 
عليه األجهزة االستخبارية اإلسرائيلية.  أحد األشياء املتوقعة أّن مصالح 
هؤالء الشخصية -باستمرار الدخل- تتناقض في أحيان مع املصلحة 
العامة، وهي مقاومة االحتالل.  لذا، رفضت السلطة أّية ظواهر للمقاومة 
اتفاقية  التي رفضت  الفصائل  القوى اإلسالمية وغيرها من  من جانب 
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القوات  أوسلو، مبا فيها املقاومة الشعبية عندما تؤدي إلى احتكاك مع 
اإلسرائيلية.  ومع ذلك، كانت قوات االحتالل اإلسرائيلي وال تزال تدخل 
إلى األراضي الفلسطينية احملتلة املصنّفة )أ( لتقوم باعتقال الفلسطينيني 

وقتلهم حتّى بدون التنسيق مع السلطة.

الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني لم تأخذ موقفاً مؤّيداً أو معادياً 
للسلطة، ولكنها تراقب وتنتظر.  كانت أعمال املقاومة الشعبية مستمرة 
بني األعوام 1993-1999.  ولكن مّرت السنون وكان ينبغي على الفترة 
االنتقالية املمتدة لـ 5 سنوات أن تسفر عن اّتفاق نهائي للسالم يضمن 
االستقالل الفلسطيني، ولكّن الفلسطينيني وجدوا احتالالً أكثر رسوخاً 
من ذي قبل.  بحلول العام 1999، الحظ الفلسطينيون أّن حريتهم في 
التنقل أصبحت مقيّدة بشدة، وأّن االستيطان تضاعف.  لم يكن ُيسمح 
املناسبات  في  تعطى  خاّصة  بتصاريح  إال  القدس  بدخول  حتى  لهم 
الّدينية، ولكن ليست للجميع، بل تكون انتقائيّة.  كانت هناك املئات من 
نقاط التفتيش املنتشرة في األراضي الفلسطينية احملتلة، وكانت درجة 
إلى  أّدت  املطاف  نهاية  وفي  مستوياتها،  أعلى  إلى  وصلت  قد  اإلحباط 

انتفاضة العام 2000.

املرحلة  خالل  الناجح  العمل  على  أمثلة  بضعة  بذكر  أقوم  أْن  باإلمكان 
من  وغيرهم  الالجئون  قام  مثالً  الفلسطينية.   السلطة  من  األولى 
االنزالق  منع  في  فّعال  بدور  الشتات  في  املنتشرين  الفلسطينيني 
اخلطير بعد اتفاقيات أوسلو املتمثّل في تصفية حقوق الالجئني.11  وفي 
على  يزيد  ما  شارك  كلينتون(  الرئيس  زيارة  )وخالل   1998/12/6
2000 من السجناء السياسيني في إضراب عن الطعام للضغط من أجل 
اإلفراج عنهم.  وكانت رسالتهم موجهة إلى القيادة اإلسرائيلية والقيادة 
الفلسطينية على حدٍّ سواء، بأنه ال تفاوض على قضايا وحتى أجندة ال 

تضمن اإلفراج عنهم.12

املقاومة داخل اخلط األخضر بعد أوسلو
مؤسسات  عدد  كان  األخضر.   اخلط  داخل  التغيرات  من  كثير  حدثت 
التي أنشئت في إسرائيل 45 مؤسسة فقط في  العربي  املدني  املجتمع 
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الفترة بني العام 1948-1980، ولكّن هذا العدد قفز ليصل إلى 1135 
مؤسسة بحلول العام 2004.  هذا التزايد ُيعزى مباشرة إلى احتياجات 
الفلسطينيني الذين كانوا معزولني عن إخوانهم وزمالئهم الفلسطينيني 
بعد تنفيذ اتفاقية أوسلو التي لم تأخذهم باحلسبان.13  كانت مشاركة 
محدودة.   نتائج  ذات  اإلسرائيلية  السياسة  في  الفلسطينية  األحزاب 
مناصب  أّية  في  العرب  إشراك  الصهيوني  النظام  رفض  عام،  بشكل 
تتعلّق  التي  الرئيسة  القضايا  تقّرر  جلان  أي  في  أو  رئيسية،  حكومية 
الوزراء  املباشرة ملنصب رئيس  االنتخابات  مبستقبلهم.  عندما حدثت 
لالختيار بني إيهود باراك وأرئيل شارون في شباط العام 2001، قام 
وانخفضت  االنتخابات.14   هذه  مبقاطعة  الداخل  فلسطينيي  من   ٪82
في   ٪53.3 من  يهود  بقيادة  ألحزاب  يصّوتون  الذين  العرب  نسبة 
1992 إلى 18.1٪ في 2009، وقّرر 48٪ من الناخبني العرب املؤّهلني 

مقاطعة انتخابات العام 2009. 15

االنتخابات،  في  يشاركون  يزالون  ال  الذين  للفلسطينيني  بالنسبة  أما 
فقد قاموا بإنشاء أحزاب بقيادة فلسطينيني، وحاولوا زيادة التصويت 
اخلط  داخل  القوميّة  األحزاب  قامت   ،1995 العام  في  لصاحلها.  
األخضر بتشكيل التجّمع الوطني الدميقراطي الذي وّحد جماعات مثل 
املغار  في  نشاطه  بدأ  )الذي  االشتراكي  التقدمي  واحلزب  البلد،  أبناء 
في منطقة اجلليل( وجماعة األنصار )التي بدأت نشاطاتها في بلدة أم 
الفحم( وجميع املوافقني على فكرة حتويل إسرائيل إلى دولة ملواطنيها، 
مقاعد  على  التجّمع  حصل  الفلسطينية.   الوطنية  الهوية  على  واحلفاظ 

عديدة في الكنيست بداية من العام 1996. 16

الوطني  للتجّمع  ممثالً   1996 العام  بشارة  عزمي  الدكتور  انتُخب 
أبناء  حركة  خروج  إلى  أّدت  السياسية  اخلالفات  ولكن  الدميقراطي، 
البلد من االنتخابات العام 1998، وواصلت موقفها التاريخي مبقاطعة 
الكنيست.  رفضت حركة أبناء البلد دعوة عزمي بشارة للحصول على 
إلى  إسرائيل  )“حتويل  إسرائيل  في  للفلسطينيني  املتساوية  املواطنة 
عدم  الضروري  من  أّنه  اعتقدت  احلركة  ألّن  مواطنيها”(،  جلميع  دولة 
الفصل بني قضايا الفلسطينيني داخل اخلط األخضر وبقية الفلسطينيني 
)مبا في ذلك حق الالجئني في العودة، وتقرير املصير(.  ظهر انقسام 
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مواٍز في احلركة اإلسالمية داخل اخلط األخضر العام 1996 بني أولئك 
الله  عبد  الشيخ  )أمثال  الكنيست  انتخابات  في  املشاركة  أّيدوا  الذين 
منر درويش، والحقا الشيخ إبراهيم عبد الله( وأولئك الذين لم يؤّيدوا 
والشيخ  صالح،  رائد  الشيخ  )أمثال  الكنيست  انتخابات  في  املشاركة 

كمال اخلطيب(.17

أكثر  والفلسطينية  اإلسرائيلية  السياسة  أيضاً  أوسلو  اّتفاقيات  جعلت 
الفترة  نهاية  في  الدولة  إعالن  فكرة  الفلسطينيني  بعض  طرح  تعقيداً.  
االنتقالية في 4 أيار العام 1999.  ولكن كانت االنتخابات اإلسرائيلية على 
وشك احلدوث.  بعد ذلك بأسبوعني، ووفقاً لكبير املفاوضني الفلسطينيني 
القيام بذلك حتى يتم جلب وجه  )أبو عالء(، فقد تقّرر عدم  أحمد قريع 
باراك  إيهود  برئاسة  العمل  )حزب  اإلسرائيلية  للحكومة  اعتداالً  أكثر 
مقارنة بنتنياهو من حزب اليمني املتطّرف(.  لكّن قريع نفسه اعترف بأّن 
إيهود باراك لم يكن أفضل من بنيامني نتنياهو، حيث استمرت عمليات 
توسيع املستوطنات االستعمارية اليهودية، وهدم املنازل الفلسطينية بال 
هوادة.  واستمّرت إسرائيل في رفض تنفيذ التزاماتها بشأن االنسحاب 
من األراضي احملتلّة، وإطالق سراح السجناء، وإجراء مفاوضات جاّدة، 
وما إلى ذلك.  حتى إيهود باراك تراجع عن تنفيذ اتفاقيات واي ريفر التي 

وّقعت عليها حكومة نتنياهو اليمينية.18

اجلمهور  قبل  من  باراك  إيهود  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  انتخاب  مت 
اإلسرائيلي ألّنه وعد بدفع عملية السالم قدماً.  الواقع أن باراك جنرال 
عسكري ال ميلك الكثير من االهتمام بالتسوية أو التوّصل إلى السالم، 
وكان يعتقد أن بإمكانه استغالل الفرصة للتوقيع على اّتفاق من شأنه 
ولكن  فلسطينية”،  “دولة  اسم  له  سيكون  فلسطينيّاً  كياناً  يؤّسس  أْن 
في  ذاتي  حكم  سينشأ  أخرى،  وبعبارة  السيادة.   عناصر  من  خالية 
مسائل معينة، ولكن ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة على القدس واملجال 
اجلوي واملوارد الطبيعية والدخول واخلروج وغيرها.  هذا فحوى مهزلة 
كلينتون يختتم 8  بيل  كان  بينما  العام 2000.   ديفيد في متوز  كامب 
من  كل  دفعت  األمريكية  املتحدة  للواليات  كرئيس  منصبه  في  سنوات 
احلكومة اإلسرائيلية واحلكومة األميركية القيادة الفلسطينية للحضور 
احلقوق  يلغي  توقيع  على  عرفات  ياسر  إجبار  أجل  من  االجتماع  إلى 
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األساسية للفلسطينيني.  رفض عرفات ذلك، واستمّرت املفاوضات حتى 
انسحبت إسرائيل منها في كانون الثاني العام 2001 في طابا.

انتفاضة األقصى
على  تقوم  املاضي  القرن  تسعينيات  في  اإلسرائيلية  السياسات  كانت 
أّية عزلة،  الدولي، وبخاصة كسر  املوقف  لتعزيز  املفاوضات  استغالل 
نشاطات  وكانت  الواقع.   أرض  على  احلقائق  بخلق  تقوم  حني  في 
األسلحة  وضبط  القائم  النظام  تعزيز  على  تركز  الفلسطينية  القيادة 
ومتطلبات أخرى من اتفاقيات أوسلو.  لم تخجل احلركة الصهيونية من 
أّنهم سيبقون  للفلسطينيني  يؤّكد  آخر  أو تعّسفي  أي نشاط استيطاني 
بني  االنقسام  ازدياد  وصف  الصعب  من  ومهزومني.   مقهورين  دائماً 
الشعب والسلطة، ولكن ما هو واضح أن الغضب واإلحباط بني الشعب 
الفلسطيني ازداد، وكانت القشة التي قصمت الظهر  -والتي أدت إلى بدء 
االنتفاضة اجلديدة- زيارة إلى األقصى قام بها السفاح أرئيل شارون 
  .2000/9/28 في  املسلّحني  اإلسرائيليني  من   1000 بـ  محاط  وهو 
في  خرجت  التي  السلمية  للمظاهرة  الوحشي  اإلسرائيلي  القمع  أّدى 
فلسطينيني.   مدنيني  ستة  استشهاد  إلى  بالزيارة  للتنديد  التالي  اليوم 
نصفهم  فلسطينياً   76 ُقتل  األقصى  انتفاضة  من  األول  األسبوع  في 
األولى من  األسابيع  إسرائيلي في  أي مدني  يقتل  ولم  األطفال.19   من 
قال  احلدود.   كل  اإلسرائيلية  الوحشية  جتاوزت  عندما  االنتفاضة 
جنرال إسرائيلي لصحيفة هآرتس اإلسرائيلية إنه مت استخدام مليون 
رصاصة في األسبوعني األولني من االنتفاضة فقط.  أظهر تقرير صادر 
اجليش  قتلهم  الذين  الفلسطينيني  معظم  أّن  الدولية  العفو  منظمة  عن 
يبدو  ما  على  اإلسرائيلي  اجليش  كان  املدنيني.20   من  هم  اإلسرائيلي 
الشعب  لطموح  نهائياً  حّداً  يضع  بحيث  االنتفاضة،  قمع  على  مصّمماً 
االستفزازية  الزيارة  تلك  بعد  املصير.   وتقرير  التحّرر  في  الفلسطيني 
واملصيرية لألقصى، أطلقت إسرائيل العنان جليشها لهدم معظم ما مت 

بناؤه منذ اتفاق أوسلو.  وكتب نايجل بارسونز عن ذلك:

مشروع  حتقيق  في  والفشل  املتسارع  الصهيوني  االستعمار  “أّدى 
والسياسي  االجتماعي  األساس  انهيار  إلى  مقبول  فلسطيني  وطني 
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حلكم السلطة الفلسطينية.  تهاوت اتفاقيات أوسلو في دخول األلفية 
بإحلاق  االستعمارية  القوة  قامت  ذلك،  بعد  األول.   عامها  اجلديدة 
قمع  في  فشلها  بسبب  الفلسطينية  السلطة  في  النطاق  واسع  تدمير 
الدعم  لتقدمي  الفلسطيني  املجتمع  على  اجلماعي  والعقاب  االنتفاضة 
الفلسطينية إلى أنقاض ومت القضاء  لالنتفاضة.  حتّولت املؤّسسات 

على القيادة احمللية، وتفقير املجتمعات احمللية”.21

املواطنني  من  العشرات  قتل  مت  إّنه  إيتلينغر  تال  احلدود  حارس  قال 
من  الرغم  على  القناصة  يد  على  الفحم  أم  بلدة  في  العّزل  الفلسطينيني 
مثالً  يهود  بها  قام  شغب  أعمال  من  بكثير  عنفاً  أقلَّ  كانت  املظاهرة  أّن 
في طبريا.  وصرح بأّن أعمال الشغب اليهودية كانت “أسوأ بكثير لكننا 
اليهودية بشكل مختلف، فإننا نعرف مسبقاً  نتعامل مع أعمال الشغب 
أْن نأتي بدون أسلحة ... هذه هي األوامر التي نتّسلمها من القيادة العليا 
ونحن نستخدم الغاز فقط”.22  أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش 
جنني  في  اإلسرائيليون  اجلنود  ارتكبها  التي  الفظائع  حول  تقريراً 
بالقول: “قتل املدنيون في جنني عمداً، وبصورة غير مشروعة، من قبل 
“دروعا  الفلسطينيني  املدنيني  باستخدام  قام  الذي  اإلسرائيلي  اجليش 
االنتهاكات  إّن   ... والعشوائية  املفرطة  القوة  باستخدام  وقام  بشرية”، 
احلاالت  بعض  وفي  للغاية،  خطيرة  هي  جنني  مدينة  في  وّثقناها  التي 

يبدو أّنها جرائم حرب”.23

عمليات هدم املنازل
الصهيونية  ترك  إلى  دفعني  “ما  هالبر:  جف  اإلسرائيلي  الناشط  قال 
بسبب   ... سليم  منزل  هدم  هو  وشائك  حساسية  أكثر  مكان  وإلى 
يديه ورميه خارج  تكبيل  للضرب، ومت  الهدم، تعّرض  لعملية  مقاومته 
املنزل ... قامت زوجته وُتدعى عربية بإغالق الباب، وبقيت هي وأطفالها 
الغاز  أن قام اجلنود بإلقاء قنابل  بعد  الداخل.  وصلُت فوراً  الستة في 
واألطفال  عربية  إجبار  أجل  من  املنزل  نوافذ  خالل  من  للدموع  املسيّل 
عن  تغيب  عربية  رأيت  املنزل.   باب  بكسر  وقاموا  املنزل  من  للخروج 
الوعي ... رميت بنفسي أمام ]اجلّرافة[ لوقف عملية الهدم ... شاهدت 
وجه سليم يتلّوى أمًلاً وال يصدق ما تراه عيناه.  ظل يقول “لكنني لم أفعل 



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 236

محاولة  في  املتألم  وجهه  عن  العرق  مبسح  قمت   ... خطأ”  شيء  أي 
للعثور على كلمات املواساة ووعدته بأن يسمع العالم قصته.  ذلك اليوم 
وأنا ملقى على األرض حتت تهديد السالح مع فلسطيني لم يرتكب أي 
ذنب، كان من أكثر التجارب املؤملة التي يجب أبداً أال حتدث لشخص ما 
هنا.  وجدت نفسي في عالم آخر ... هنا بني أولئك األشخاص الذين كانوا 
من املفترض أن يكونوا أعداًء لي، والذين تقاسموا معاناتهم معي على يد 

ما ميكن أن يسمى إرهاب دولة إسرائيل”.24

ترك  وثم   ،)ICAHD( املنزل  هدم  ضد  إسرائيلية  جلنة  هالبر  أسس 
بناء  إعادة  العمل.  متت  للتفرغ لهذا  حياته األكادميية كأستاذ جامعي 
أخرى،  مرات  ثالث  هدمه  مّت  ولكن  متطّوعني،  مبساعدة  سليم  منزل 
منزل   30،000 من  أكثر  هدم  مت  للسالم.   كمركز  بناؤه  أعيد  وأخيراً 
في املناطق احملتلة منذ العام 1967.  أما بالنسبة للمناطق التي اُحتلت 
العام 1948، فقد مت هدم أكثر من 500 من القرى والبلدات.  ويستمر 
التهدمي داخل اخلط األخضر كما رأينا حديثاً بتدمير قرية العراقيب في 

النقب تسع مرات.

في 2000/10/1، قامت القوات اإلسرائيلية باستهداف مظاهرة غير 
ما  احلية،  الذخيرة  من  بوابل  الداخل  في  الفلسطينيون  بها  قام  عنفية 
أسفر عن استشهاد 12 فلسطينياً.  أّدى ذلك في األيام القليلة القادمة إلى 
أنحاء فلسطني )على جانبي اخلط  خروج مظاهرات حاشدة في جميع 
األخضر( وإلى زيادة الغضب، وساعد على تعبئة الفلسطينيني، ما دفع 
احلكومة إلى فتح حتقيق، ولكن لم يتم تنفيذ نتائج البحث الصادرة عن 

جلنة “أور” أبداً.25

وشراكة  صداقة  عالقات  إنشاء  أو  بتطوير  واملدّرسون  الطالب  قام 
خالل األشهر الصعبة لالنتفاضة.  فعلى سبيل املثال، ساعد املعلمون 
في مدرسة القديس يوسف في مدينة بيت حلم الطالب على التعامل 
مع الصدمة التي مروا بها، من خالل وسائل تعليمية وإبداعية، مثل: 
قصص  بتسجيل  الطالب  قام  حيث  الشفوي،  التاريخ  مشروع   )1
الثاني  تشرين  في  بدأ  الذي  اليوميات  كتابة  مشروع   )2 أسرهم.  

العام 2000. 26



237مدريد وأوسلو وإنتفاضة األقصى

حركة التضامن الدولية
تأّسس املركز الفلسطيني للتقارب بني الشعوب خالل االنتفاضة األولى 
في نيسان 1988 على يد مجموعة من الفلسطينيني من بيت ساحور، 
في  األخرى  والشعوب  الفلسطينيني  بني  القائمة  الفجوة  “سد  بهدف 
جميع أنحاء العالم، وإعالم اجلمهور حول الواقع في فلسطني، ومتكني 
السالم  حتقيق  أجل  من  شعبية  مبقاومة  القيام  من  احمللي  املجتمع 
والعدالة”.  انخرط أولئك الذين أّسسوا مركز التقارب بني الشعوب في 
للمركز  وكان  االنتفاضة،  تلك  في  انتشرت  التي  احمللية  األحياء  جلان 
دوٌر أساسٌي في ثورة الضرائب العام 1989، وبخاصة في عملية حشد 
 42 ملدة  استمّر  الذي  التجول  حظر  وفك  احلصار  لكسر  الدولي  الدعم 

يوماً خالل تلك احللقة من املقاومة )انظر الفصل السابق(.

اّتخذ املركز املزيد من اإلجراءات التي تعّزز الصمود بعد جناح هذا النوع 
من التعبئة لألجانب.  وتولّى املركز دوراً قيادياً في املقاومة الشعبيّة في 
التسعينيات، ومنها خيمة االعتصام لالحتجاج على بناء مستوطنة هار 
حوما االستعمارية على منطقة جبل أبو غنيم ما بني )1997-1996(.  
ضّمت اخليمة فلسطينيني وأجانب على مدار الساعة وملدة أشهر.  وقام 
في  واملظاهرات  التضامنية  الزيارات  من  لعشرات  بالتنسيق  املركز 
كانت هذه  اجلّرافات.   في محاوالت وقف  رائداً  املناطق، وكان  مختلف 
التجارب ناجحة جزئيّاً مع أّنها فشلت في حتقيق هدفها الفوري في وقف 
بناء املستوطنة، ولكنها أعطت دروساً ثمينة للغير عندما اندلعت انتفاضة 
األقصى.  استمّرت املقاومة في مواقع عّدة، ومنها ضد القاعدة العسكرية 

في عش غراب في بيت ساحور في 2000/12/18 وبشكٍل مغاير:

من  املئات  خرج  األول  كانون  من  عشر  الثامن  اخلميس  يوم  “في 
باإلخالء  مطالبني  مسيرة  في  والدوليني  واإلسرائيليني  الفلسطينيني 
تلك  بتنظيم  قام  العسكرية في عش غراب.   القاعدة  الفوري وتفكيك 
ساحور،  بيت  طوارئ  وجلنة  ساحور،  بيت  بلدية  من  كل  املسيرة 
جماعة  من  إسرائيليون  فيها  شارك  الشعوب.   بني  التقارب  ومركز 
التقارب-القدس  ومركز  االحتالل،  أوقفوا  وجلنة  شالوم،  غوش 
واالحتاد  األسود،  الرداء  ذات  نساء  جمعية  من  وإيطاليون  الغربية، 
العام حلزب العمال، وجمعية السالم اإليطالية، وفرنسيون من رابطة 
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إلى جنب مع  فرنسا- فلسطني، والكثير من األجانب اآلخرين، جنباً 
الفلسطينيني من بيت ساحور، مطالبني احلكومة اإلسرائيلية بتفكيك 
القاعدة العسكرية وإخالئها على الفور ... بدأت املسيرة من حقل الرعاة 
املشاركون  دخل  حيث  العسكرية  القاعدة  إلى  ووصلت  البلدة،  في 
 ... القاعدة  للقاعدة، وطلبوا من اجلنود مغادرة  الرئيسية  البوابة  من 
كانت املسيرة سلمية وغير عنفية، ورفعت يافطات باللغة اإلجنليزية 
بهذا  العسكرية  القاعدة  لضابط  طلباً  وأوصلوا  والعبرية،  والعربية 
اخلصوص.  وانتهت املسيرة برفع العلم الفلسطيني فوق برج املراقبة، 
وكانت احلشود تهتف وتصّفق، وبعد ذلك قام اجلميع بزيارة املنازل 

التي دمرها القصف اإلسرائيلي من هذه القاعدة العسكرية”.27

التظاهرات  من  العديد  الشعوب  بني  للتقارب  الفلسطيني  املركز  نّظم 
حركة  ُولدت  وهكذا  أجانب،  ضّمت   ،2001 العام  ربيع  في  األخرى 
التضامن الدولية )ISM(.  وكان املبادرون الرئيسيون لهذه احلركة من 
نتا  أنضوني، وجورج رشماوي، ومبساعدة  التقارب هم غسان  مركز 
غوالن، ولويزا مورغانتيني، وهويدا عراف.28  دهمت سلطات االحتالل 
مكاتب مركز التقارب الضام للحركة في بيت ساحور يوم 2003/5/9 
اعتقال  ومت  والوثائق،  البيانات  وأقراص  الكمبيوتر  أجهزة  وصادرت 

زائر واثنني من املتطوعني.29

فلسطينية  بقيادة  “حركة  بأنها  نفسها  الدولية  التضامن  حركة  ُتعّرف 
الفلسطينية  لألراضي  اإلسرائيلي  االحتالل  مبقاومة  ملتزمة 
باستخدام أساليب ومبادئ الالعنف والعمل املباشر”.30  قامت كل من 
الشعب  حلماية  الدولية  اجلماهيرية  واحلركة  الدولية  التضامن  حركة 

الفلسطيني بنشاطات خالل الفترة من العام 2001 وحتى اليوم.31

املقاومة  لقمع  السكان  ضد  اجلماعي  العقاب  استخدام  إسرائيل  كثفت 
العنفية أو غير العنفية.  ومن األمثلة في 11 شباط العام 2001 أْن رّدت 
إسرائيل على طلقة من بندقية من خان يونس بوابل من القصف املدفعي 
اإلسرائيلي، الذي خلّف مئات املشردين.  وقامت إسرائيل في اليوم التالي 
الغربي  واملخيم  يونس  خان  بلدة  من  كل  في  معروف  غير  غاز  بإطالق 
دقيقة   30-10 مرور  بعد  ولكن  حلوة،  رائحة  ذا  الغاز  كان  لالجئني.  
عانى الضحايا من تشنّجات ومغص في املعدة وآالم في الصدر والتقيؤ 
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والغيبوبة.  قامت إسرائيل باستخدام هذا النوع من الغاز ملدة ستة أشهر 
تقريباً.  وتدّل املؤّشرات على أّن الغاز كان نوعاً محّرماً دولياً.32  كمثال 
إزالة  أجل  من  بديا  قرية  في  مظاهرة  خرجت   ،2001/4/18 في  آخر 

حاجز على الطريق، وهنا ما جاء في التقرير الذي أعّده مركز التقارب:
إلى  وأجانب(  وإسرائيليني  )فلسطينيني  شخص   300 نحو  “انضّم 
البداية  في  احلاجز.   إزالة  أجل  من  جهدنا  قصارى  وبذلنا  املظاهرة، 
اثنني من الصخور  إزالة  لم يتدّخل اجلنود في عملنا، حيث متكنّا من 
والشرطة،  اجلنود  من  املزيد  وصول  مع  ولكن  احلاجز،  من  الكبيرة 
مجبرين  اجلنود  تدّخل  أجله،  من  جئنا  ما  إمتام  على  أوشكنا  وعندما 
املشاركني بالرجوع إلى الوراء، وقاموا باعتقال 16 شخصاً.  انتظرنا 
جميعاً حتى مت إطالق سراح املجموعة التي ألقي القبض عليها، وبعد 
ذلك عدنا أدراجنا.  ومع ذلك فإنه لم يكن من السهل بالنسبة للمجموعة 
التي تقطن في منطقة بيت حلم الوصول إلى منازلهم، وبخاصة أّن بيت 
حلم وبيت ساحور واخلضر وبيت جاال كانت تتعّرض لقصف شديد.  
لم يتم السماح أيضاً للحافلة التي كانت تقل املتضامنني اإلسرائيليني 
ما،  مكان  في  احلافلة  ترك  علينا  كان  لذا،  “أ”.   املنطقة  إلى  بالدخول 
حلم.   بيت  مدينة  إلى  الوصول  أجل  من  أجرة  سيارات  على  والعثور 
وجدنا اثنني من سائقي الشاحنات الصغيرة كانا على استعداد لنقلنا 
إلى بيت حلم، ولكن لم يتمكنا من ذلك.  ولهذا، فقد أنزالنا على ُبعد مائتي 
متر من نقطة التفتيش في بيت حلم، وفي اللحظة التي خرجنا بها من 
السيارة مت إطالق قذيفة دبابة على بلدة بيت جاال من مستعمرة جيلو.  
في  التفتيش  نقطة  من  األقدام  على  السير  ِإلى  اضطررنا  ذلك  بعد  ثم 
احلقول لتجنّب املرور عبر احلاجز، حتى وصلنا إلى الطريق الرئيسي.  

وصلنا إلى بلدة بيت ساحور وكانت الساعة 1:30 صباحاً”.33

الفلسطينيني  قبل  احتجاج من  في 2001/8/13، كانت هناك مسيرة 
واألجانب خارج بيت الشرق في القدس الذي أغلقته إسرائيل، ضاربة 
املقدسيون  وواصل  املبرمة،  باالتفاقيات  التزاماتها  احلائط  بعرض 
الشرقية من تطوير شبكة  القدس  الفلسطينيون في  “متكن  مقاومتهم: 
اجتماعية وسياسية ملواجهة رفض إسرائيل تلبية احتياجاتهم اليومية، 
وفي الوقت نفسه ملقاومة السياسات التوسعيّة أو سياسات الضم التي 
تسعى إلى متييع حقوقهم الوطنية .. أّدت كل هذه اجلهود إلى شكل من 

أشكال استقالل القدس الشرقية عن إسرائيل”.34
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متّكن حوالي أربعني أجنبياً من دخول املقاطعة احملاصرة في مدينة رام 
الله من أجل البقاء مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في نهاية شهر 
آذار ومطلع نيسان من العام 2002.  بينما كانت الدبابات وقوات املشاة 
حياتهم  هؤالء  عّرض  املقاطعة،  على  النار  وتطلق  تقصف  اإلسرائيلية 
التي  حكوماتهم  على  بالضغط  املساعدة  في  جنحوا  ورمبا  للخطر، 
بدورها مارست ضغوطاً على إسرائيل بعدم االستمرار في هذه احلملة 
التي بدا أّنها تهدف إلى قتل واعتقال كل الذين كانوا داخل املقاطعة، مبن 
في  إبداعية  أساليب  احلركة  واستخدمت  عرفات.   ياسر  الرئيس  فيهم 
21 نيسان العام 2002 عندما اقترب فريق من اجلهة األمامية، في حني 
دخل فريق ثاٍن من اخللف خالل الضجة والفوضى التي قام بها الفريق 
األول.35  وعندما مت التوصل إلى اّتفاق لرفع احلصار، كان هناك تقدير 

وشكر للناشطني الذين قدموا املساعدة.36

العنيف  إنهاء احلصار والهجوم  الدولية في  التضامن  وساعدت حركة 
على كنيسة املهد:

 ،]2002/5/2[ الظهر  بعد  دقيقة  وأربعني  اخلامسة  الساعة  “في 
جنحت جماعة من نشطاء السالم األجانب من حركة التضامن الدولية 
في  املهد  كنيسة  ودخلت  اإلسرائيلية  العسكرية  الدوريات  خداع  في 
بيت حلم.  وكانت هذه هي املرة الثانية التي مّت فيها اختراق احلصار 
على هذه الكنيسة املقّدسة من أجل إدخال املساعدات الغذائية إلى أكثر 
 ... املسيحية  املقدسات  أقدس  إلى  جلأوا  الفلسطينيني  من   100 من 
كان الهدف الرئيسي من وراء هذا االختراق الثاني للطوق العسكري 
املكان،  هذا  داخل  الدوليني  السالم  نشطاء  وضع  هو  الكنيسة،  حول 
لكي يؤّكدوا للمجتمع الدولي خطورة األوضاع هناك، وعدم شرعية 

االحتالل العسكري اإلسرائيلي ملدينة بيت حلم”.37

وهنا تقرير عن حتدي حظر التجول في نابلس:

أمس ]28 حزيران 2002[ يوماً ال يصّدق، إذ خرجنا  يوم  كان  “لقد 
في مظاهرة كبيرة كانت مؤلفة من حوالي 100 شخص - 30 أجنبيّاً 
القدمية  الرئيسي داخل نابلس  الشارع  و70 فلسطينياً.  مشينا على 
احلدث  تغطية  متت  التجول.   حلظر  حتدٍّ  في  الرئيسية  الساحة  وفي 
على شبكة سي إن إن اإلخبارية ]الدولية[، وبي بي سي، واجلزيرة، 
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مسرورين  هناك  اجلميع  كان  احمللية.   التلفزة  ومحطات  والصحف، 
كامالً  ... كان نصراً  املسيرة غير عنفية على اإلطالق  ... وكانت  جّداً 
لكسر حظر التجول.  وفي وقت الحق من اليوم نفسه، ذهبنا إلى أحد 
املباني السكنية التي مّت االستيالء عليها من قبل اجلنود اإلسرائيليني، 
حيث قاموا بطرد السكان املقيمني في الشقة التي على سطح البناية، 
اجلبرية  اإلقامة  حتت  بالغاً(  و18  طفالً   25( أسر   6 بوضع  وقاموا 
مع  األساسية  األمور  على  التفاوض  على  مساعدتهم  نحاول  كنا   ...
اجلنود، ولكن كان هّمهم الرئيسي هو إخراج اجلنود من البناية.  لقد 
كان دفء السكان هناك وكرمهم أفضل من أي شيء رأيته في حياتي.  
إذ سيكون من الصعب مغادرة املكان في غضون أيام قليلة.  لقد كان 
على  تساعد  مشاركتنا  إّن  قالوا  حيث  جهودنا،  يقّدرون  هنا  الناس 

تعزيز الروح املعنوية والتضامن مع بعضهم البعض”.38

قامت غيال سفيرسكي بوصف نشاط فلسطيني إسرائيلي مشترك في 
14 نيسان 2001: 39

بدأ احلدث برعاية مركز التقارب بني الشعوب، وهو منظمة فلسطينية 
للسالم في بيت ساحور، ليس بعيداً عن مدينة بيت حلم.  على اجلانب 
العادل،  السالم  أجل  من  النساء  حتالف  الراعون  كان  اإلسرائيلي 
هدم  ضد  اإلسرائيلية  واللجنة  التقارب،  ومركز  شالوم،  وغوش 
البيوت.  وانقسم األجانب ليكونوا على كال اجلانبني.  كان من بينهم 
وإجنلترا  األمريكية  املتحدة  والواليات  وأملانيا  إيطاليا  من  أشخاص 
وفرنسا، ورمبا الكثير من بلدان أخرى.  كنا حوالي 200 شخص على 
كل جانب.  كما كان متفقاً عليه.  بدأ الفلسطينيون باالنطالق من منطقة 
القصف  جراء  من  الكثير  عانت  التي  حلم  بيت  مدينة  في  الفردوس 
مار  دير  من  اإلسرائيليون  وبدأ  هذا  األخيرة.   األسابيع  في  الشديد 
الفريقني  مشى كال  ما،  مرحلة  وفي  اإلسرائيلي.   اجلانب  في  إلياس 
في آن واحد باجتاه احلاجز الذي يفصل بيت حلم عن القدس ... ومنع 
الرئيسي،  الطريق  طول  على  االستمرار  من  الفلسطينيني  اجلنود 
ولكنهم سلكوا شوارع جانبية، وقاموا أخيراً بالتّوقف على بعد نحو 
الطريق  أّما اإلسرائيليون، فقد سلكوا  التفتيش.   100 متر من نقطة 
الرئيسي حتى وصلوا إلى نقطة التفتيش، حيث كان اجلنود قد شّكلوا 
طوقاً ملنعنا من املرور.  أبرز اجلنود أمراً أّن هذه املنطقة هي “منطقة 
عسكرية مغلقة”.  وبعد املفاوضات معهم وافقوا على السماح “لوفد 
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شخصاً،  ثالثني  من  يتكّون  الصغير  وفدنا  وكان  باملرور.   صغير” 
وقام املزيد من الناس بالتّملص من بني اجلنود وساروا على الطريق، 
وكان بإمكاننا رؤية الفلسطينيني في الطرف اآلخر في انتظارنا، حيث 
بدأنا في الهتاف “نعم للسالم! ال لالحتالل!”.  وعندما وصلنا حيث 
الفلسطينيني بانتظارنا، قمنا بعناق بعضنا البعض على الرغم من أّن 

معظمنا بالكاد يعرف اآلخر.

وفي تلك اللحظة بدأت املجموعة من تلقاء نفسها بالسير معاً باجتاه 
نقطة التفتيش، على الرغم من أّن اجلنود كانوا قد شّكلوا جداراً صلباً 
نحو  ومشينا  أيدينا  شبكنا  حتركنا.   لعرقلة  املسلحني  الرجال  من 
أسلحتهم،  اجلنود  يرفع  لم  احلظ  وحلسن  ندفعهم.   وبدأنا  اجلنود 
كان  أيديهم،  تشبيك  خالل  من  أمامنا  الطريق  بإغالق  قاموا  ولكنّهم 
ميلؤنا إحساٌس قويٌّ بفعل الشيء الصحيح.  كنا ندفع اجلنود وهم 
يدفعوننا إلى اخللف حيث كان وعلى ما يبدو أّنه ستكون هناك مواجهة، 
إمكانية ضدنا”، وسمعت  لديك  يوجد  “ال  دفعني:  الذي  قال اجلندي 
نفسي أقول “ليس لديك أدنى فكرة عن مدى القوة األخالقية، وكيف 
ميكن أن تكون”.  كان على ما يبدو أّن أحدنا على حق ألنه سرعان ما 
شعرت بأّنهم بدأوا باالبتعاد عن الطريق، وكانت مجموعتنا تدفعهم 
تنظيم  أعادوا  ثم  ومن  اجلنود  تفّرق  قدماً.   منضي  وكنا  الوراء،  إلى 
النحو  هذا  على  واستمررنا  الدفع،  لعبة  بدأنا  أخرى  ومرة  صفوفهم 
حوالي نصف ساعة، حتى أّنهم لم يتمكنوا من احتواء هذه املجموعة 
القوية، وأخيراً اجتزنا الطوق العسكري وأكملنا طريقنا نحو املجموعة 
التفتيش  نقطة  عند  بانتظارنا  كانوا  الذين  اإلسرائيليني  من  املكّونة 

والذين كانوا يهتفون ويهلّلون لنا.

يصّفقون  الناس  كان  حلظة.   أفضل  الفريقني  كال  اجتماع  كان  لقد 
اجتمع  التحيات.   تبادلوا  كما  بعضاً  بعضهم  ويعانقون  ويصفرون 
تلك  في  شعرت  جديدة.   صداقات  صنع  ومت  القدامى،  األصدقاء 

اللحظة بشعور ال ُيوصف.

الطبول  بقرع  الله  رام  سكان  من  اآلالف  قام   ،2002 العام  أيلول  في 
التجول  حظر  فرض  على  احتجاجاً  أسبوع  مدار  على  األبواق  وتزمير 

على املدينة.40   أفادت سوزان باركلي:
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“يصادف اليوم مرور 104 أيام فرض حظر التجول، حيث مت حبس 
في  شهور  ثالثة  من  أكثر  أي  أّيام؛   104 ملدة  فلسطيني   200،000
 70 مّدة  الفترة  هذه  طوال  التجول  حظر  رفع  مت  وقد  هذا  منازلهم، 
التجول بشكل  نابلس يخرقون حظر  ساعة فقط.  كان سكان مدينة 
جماعي، السيّما منذ بداية السنة الدراسية، مؤّكدين رفضهم االنصياع 
ملمارسات اجليش اإلسرائيلي الالإنسانية الذي يعاقب ويضطهد جميع 
السكان املدنيني.  رّداً على ذلك، استخدم اجليش اإلسرائيلي املزيد من 
إلبقاء  محاولة  في  التجول  حظر  لفرض  والنفسي  اجلسدي  العنف 
من  الرغم  وعلى   ... احليوانات  مثل  منازلهم  في  مسجونني  السكان 
الدبابات، والغاز املسيل للدموع، واإلصابات، والرصاص، واإلذالل، 
وسيارات اجليب العسكرية، ونقاط التفتيش، فإّن سكان نابلس كانوا 

مصممني على االستمرار في العيش والصمود”.41

مقاومة جدار الفصل العنصري
للقانون  انتهاكاتها  زيادة   2002 العام  اإلسرائيلية  احلكومة  قّررت 
الدولي من خالل بناء جدار الفصل العنصري الذي يحيط باملجتمعات 
الفلسطينية، ويعزل املواطنني عن أراضيهم ومدارسهم ومستشفياتهم 
األراضي  مصادرة  على  لسنوات  الفلسطينيون  احتّج  عملهم.   وأماكن 
العام  أيلول  في  حدث  كما  واألجانب  اإلسرائيليني  بعض  يساندهم 
أمثال يوناتان بوالك  أجانب وأعضاء إسرائيليون  انضّم  2002، حيث 
الواسعة  املساحات  على  احتجاجاً  جيوس  قرية  من  الفلسطينيني  إلى 
التي صودرت من أراضي القرية لصالح املشروع االستيطاني.42  ولكّن 
عمالقة  قفزًة  قفز  اإلسرائيلي  العنصري  الفصل  نظام  ضد  النضال 
الفلسطينية  األهلية  املنظمات  شبكة  اجلدار.   بناء  بدأ  عندما  األمام  إلى 
وتدعى )PNGO(، نظمت برنامجاً ملقاومة اجلدار وتطّور ليصبح اللجنة 
األول  العنصري في 2 تشرين  الفصل  الفلسطينية ضد جدار  الوطنية 
العام 2002.  تشّكلت جلان محلية من أجل مقاومة اجلدار في مناطق 
مهّددة.  في 9 تشرين الثاني العام 2002، قامت نساء من بلدة سلفيت 
الزاوية بتشكيل مجموعة حتمل اسم  التي تقع فيها قرية  املنطقة  وهي 
اجلدار”، من أجل تنسيق جهود املرأة ضد اجلدار.  )يوجد  ضد  “نساء 
يستولي  حيث  سلفيت،  منطقة  في  اإلسرائيلية  املستوطنات  من  الكثير 

اجلدار في قرية الزاوية على 80٪ منها(.43
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فلسطينياً   1566 عن  يقل  ال  ما  أصيب  و2009،   2005 العامني  بني 
التي جرت في أربع قرى احتجاجاً على بناء  في املظاهرات األسبوعية 
دعت  جيوس.44   املعصرة،  نعلني،  بلعني،  العنصري:  الفصل  جدار 
احلملة الشعبية الفلسطينية ملقاومة جدار الفصل العنصري إلى اعتبار 
اعتمدت  اجلدار.   ملناهضة  أسبوعاً   2003/11/13-9 من  األسبوع 
خالل  األسبوع  هذا   )ICNP( فلسطني  حول  الدولية  التنسيق  شبكة 
املؤمتر السنوي للمجتمع املدني التابع للجنة األمم املتحدة في نيويورك.  
خرجت املظاهرات خالل ذلك األسبوع في العديد من املدن الفلسطينية، 

وفي حوالي 30 مدينة في مختلف أنحاء العالم.

جاال  بيت  بلدة  في  الفصح  عيد  في  خرجت  سلميّة  مظاهرة  ُووجهت 
بالذخيرة احليّة.  وكان من بني اجلرحى ثالثة بريطانيني وهم )ليليان 
يابانيات  ونساء  دنهام(  وكريس  إيبيدون،  وكونلي  بيتزيكيني، 
وأستراليات ورجل أمريكي كبير في السن.45  ركب متطّوعون دوليّون 
ومحليّون سيارات اإلسعاف حلماية السائقني واملسعفني الفلسطينيني 
توصيل  من  متنعهم  التي  والتأخيرات  واملضايقات  االعتداءات  من 

املرضى، مبا في ذلك األمهات إلى املستشفيات.46

اإلحسان وسط املأساة
إلنهاء  النضالية  األعمال  عن  املنبثقة  املؤّثرة  القصص  أكثر  “وقعت 
بلدة  من  فلسطيني  صيدلي  أصيب  عندما  االنتفاضة  خالل  االحتالل 
بعيار  اجلوالني،  مازن  ويدعى  عاماً،  وثالثون  ثالثٌة  وعمره  شعفاط 
ناري في رأسه أّدى إلى استشهاده بينما كان جالساً في أحد املقاهى في 
القدس الشرقية.  وفقاً لوكالة األخبار أسوشيتيد برس، يشتبه بأّن َمن 
قام بإطالق النار مستوطن إسرائيلي كان مير بسيارة مسرعة.  أرادت 
أجل  أي شيء من  يتم فعل  أْن  السالم  بعملية  تؤمن  التي  الشاب  عائلة 
إحداث تغيير.  كانت هذه ليست املأساة األولى التي تصيب هذه العائلة، 
ابن عمه من مخيم عايدة لالجئني في بيت حلم  العام 1998 قتل  ففي 
برصاص جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي، وتبّرعت عائلته بثالثة أعضاء 
لإلسرائيليني.  واآلن، وعلى الرغم من تصاعد العنف بني اإلسرائيليني 
بأعضاء  تتبرع  سوف  بأّنها  أخرى  مّرة  العائلة  أعلنت  والفلسطينيني، 
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الشاب الفلسطيني الذي قتل في مقهى بالقدس الشرقية من أجل عمليات 
زرع األعضاء.  كان قراراً صعباً بالنسبة لنا كمسلمني.  مع ذلك، فقد مّت 
التبرع بخمسة أعضاء، مبا في ذلك قلبه إلنقاذ حياة اآلخرين بغض النظر 
عن جنسياتهم.  وقال الوالد الكبير في السن ويدعى لطفي جوالني “ال 
يحّرم اإلسالم التبرع باألعضاء إلنقاذ حياة شخص آخر”.  لذلك قمنا 
بالتبرع باألعضاء إلنقاذ حياة اآلخرين، وال يهم إذا كانوا من اليهود أو 
إلى  ذهبت  أعضاء  أربعة  أن  بعد  فيما  واّتضح  املسلمني.   أو  املسيحيني 
إسرائيليني، وعضو واحد إلى فلسطيني.  واليوم هناك خمسة أشخاص 

ينعمون أو يعيشون حياة أفضل بسبب هذه الهدية.

يغال  ويدعى  ابنه  إّن  الثنني،  أب  وهو  الشاب،  اإلسرائيلي  الوالد  قال 
كوهني كان من شأنه أن ميوت لو لم يتم عملية زرع القلب املأخوذ من 
اجلوالني.  وأضاف “إن هذا التصرف النبيل أّثر فينا كثيراً.  لقد دهشنا 
جدا البارحة ملعرفة هوية املتبّرع”، هذا ما صّرح به والد كوهني ويدعى 
ديفيد لراديو إذاعة إسرائيل ... .  إّن هذه األسرة املسلمة تابعت السير 
في طريق الالعنف.  إن ما قّدموه ال ميكن إال أن يساعد على إيقاظ ضمير 

الشعب اإلسرائيلي والشعوب في جميع أنحاء العالم”.47

التصعيد اإلسرائيلي العام 2003
شهد ربيع 2003 زيادة كبيرة في العنف املوّجه ضد املدنيني الفلسطينيني 
واألجانب في األراضي احملتلة.  ولم يكن هذا من قبيل الصدفة، ألّن احلكومة 
اإلسرائيلية قّدرت أّن وسائل اإلعالم سترّكز على الهجوم األمريكي على 
العراق.  لم يكن من قبيل الصدفة أن مّت قتل راشيل كوري على يد جندي 
حتاول  كانت  بينما   ،2003/3/16 في  مصّفحة  جرافة  يقود  إسرائيلي 
حماية منزل يعود لصيدلي فلسطيني من أن يدّمر.  كانت راشيل والبالغة 
من العمر )23 عاماً( طالبة في كلية إفرغرين في أوملبيا في والية واشنطن.  
جاءت إلى فلسطني مثل اآلالف من األجانب، لكن كانت ال تعرف مدى عمق 
الظلم أو مستوى الوحشية التي ميكن إلسرائيل العنصرية أن تنخرط فيه.  
كانت راشيل ترتدي سترة برتقالية فسفورية وتتحدث مع سائق اجلرافة 
التي تزن 60 طناً الذي رآها بشكل واضح، ولكنه قّرر أّن هدم منزل أحد 

الفلسطينيني أكثر أهميّة من حياتها أو أن يعطي عبرة.
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جنحت راشيل وأعضاء حركة التضامن الدولية في احليلولة دون هدم 
كتبت  ألشهر.48   الهدم  تأخير  احلاالت  بعض  وفي  املنازل،  من  العديد 

راشيل في رسالتها إلى والدتها بتاريخ 2003/2/27:

“عندما أعود من فلسطني على األرجح سأعاني الكوابيس باستمرار، 
ذلك  أكّرس  أن  ميكنني  ولكن  هنا،  وجودي  لعدم  بالذنب  وأشعر 
األشياء  أفضل  من  واحد  هو  هنا  مجيئي  كان  العمل.   من  مزيد  إلى 
اجليش  ترك  إذا  أو  كمجنونة  أبدو  وعندما  حياتي.   في  فعلتها  التي 
اإلسرائيلي نزعته العنصرية بعدم جرح أو إصابة األشخاص البيض، 
فأرجوك أن حتّددي السبب في كوني في وسط إبادة جماعية، وأننا 
نقّدم الدعم بشكل غير مباشر من حكومتي املسؤولة عن هذه )اإلبادة( 

إلى حد كبير”.49

استمّرت املجزرة، حيث مت قتل أكثر من 200 فلسطيني في آذار ونيسان 
2003، كما مت قتل أو جرح العديد من األجانب اآلخرين.  في 2003/4/6، 
أصيب زميلي بريان أفيري من والية كارولينا الشمالية بعيار ناري في 
البريطاني توم هيرندال في  وجهه خالل مواجهة في جنني، كما أصيب 
أيام في مدينة رفح، ودخل في غيبوبة، وتوفي  بعد مكوثه ستة  الرأس 
املتحدة  األمم  في  بريطانية  متطّوعة  أيضاً  ُقتلت    .2004/1/14 في 
وتدعى إيان هوك في جنني، وأصيب كوامهي باترلي بجروح.  لن ينسى 
قتلوا.   أو  أصيبوا  الذين  اآلخرين  الناشطني  أو  راشيل  أبداً  الفلسطينيون 

وفي الذكرى الرابعة لوفاة راشيل، قام أطفال رفح بنصب تذكار دائم:

لفقدان  الرابعة  الذكرى  املصّغر  الفلسطيني  البرملان  أطفال  “أحيا 
ناشطة التضامن األمريكية راشيل كوري من خالل عقد معرض دائم 
لها، تضّمن صورها وأمتعتها الشخصية في موقع البرملان في وسط 
محافظة رفح.  وتضّمن املعرض الذي حضره عدد كبير من األطفال 
والوثائق  والبيانات  لراشيل،  صوراً  املعنية  اجلهات  من  وغيرهم 
املتعلقات  بعض  وكذلك  وفاتها،  بعد  إصدارها  مت  التي  األخرى 
األطفال  قام  الفلسطيني.   بالعلم  مغّطى  رمزياً  ونعشاً  الشخصية 
بتعليق الفتات حتمل شعارات كان من بينها: “لن ننساك يا راشيل”، 
و“نحن بحاجة إليك يا راشيل”، و“توفيت راشيل كوري كفلسطينية” 
الطفل  تقّدم  املعرض  لراشيل على جدار  ... بعد وضع صورة كبيرة 
أمير بركة )البالغ من العمر 14 عاماً( بضع خطوات نحو نعش راشيل 
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الرمزي، وقام بوضع بعض الزهور، ثم تأّمل صورتها لفترة طويلة 
مرور  من  الرغم  “على  وقال  خّديه.   على  تنهمر  ودموعه  الزمن  من 
العريضة  ابتسامتها  وأتذّكر  ذهني  في  راشيل  تزال  ال  طويٍل  وقٍت 
كل يوم عندما كانت تأتي إلى هذا البرملان جتلس معنا وتتحدث إلينا 

وتعطينا األلعاب والهدايا واملالبس”.50

سياسة إسرائيل تقوم على قمع املقاومة، ولكن كان رّد السكان احملليني 
من  ولكن  والتنازل،  التراجع  خالل  من  ليس  الضغوط  على  والدوليني 
جميع  في  املقاومة  انتشرت  أعمالهم.   نطاق  وتوسيع  تسريع  خالل 
من  عيشهم  وسبل  الفلسطينيني  أرواح  تهديد  من  الرغم  على  األماكن 
قبل قوات االحتالل.  كانت قرية بدرس التي يبلغ عدد سكانها 1400 
 )2003/11/9 في  )بدأت  أسبوعية  مظاهرة  تنّظم  قرية  أول  نسمة 
وتبعتها قرى أخرى بعد ذلك.  أقيم مخيم ضد اجلدار في قرية مسحة 
من قبل الناشطني احملليني أمثال نزيه شلبي، وتيسير عز الدين، ورائد 
مدار  على  أشهر  أربعة  ملدة  املخيم  استمّر  ناصر.   أبو  ورزق  عامر، 
أيضاً  بدأت  والدوليني.51   واإلسرائيليني  الفلسطينيني  بوجود  الساعة 
دعوة الفلسطينيني للدعم الدولي تترّدد بشكل أعمق حتى داخل املجتمع 
اإلسرائيلي.  ُعقد اجتماع في مكاتب غوش شالوم في مدينة تل أبيب في 
2003/3/12 ملناقشة دعوة الفلسطينيني للدعم.  وتال ذلك املزيد من 
املناقشات في قائمة الكمبيوتر اخلاصة بتحالف النساء من أجل سالم 
عادل.  وأسفرت تلك النقاشات عن ضرورة وجود دولي، مبا في ذلك 

اإلسرائيلي، في قرية مسحة التي فقدت الكثير من أراضيها.52

 ،2003/12/26 يوم  في  مسحة  في  عنفية  غير  مظاهرة  خرجت 
 )22( العمر  من  البالغ  نعماتي  غيل  اإلسرائيلي  الناشط  وأصيب 
يحمل  وكان  خطيرة،  إصابته  وكانت  ساقيه،  في  ناريني  بعيارين  عاماً 
اجلنسية األمريكية أيضاً.53  وفي 29 كانون األول العام 2003، أرسل 
اجتماع  بدرس، وعقد  القرويني في  ملساعدة  نداًء عاجالً  بوالك  يونتان 
في 31 كانون األول العام 2003 ضّم مجموعة من اإلسرائيليني حتت 
اسم )Anarchists Against The Wall(.54  تلت ذلك أشكال أخرى من 
قبل  من  وضعها  مت  التي  احلواجز  كإزالة  واملقاومة؛  املدني  العصيان 

اجليش اإلسرائيلي في قرى مثل برقني في ربيع العام 2003. 55
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قرارات احملكمة الدولية واملقاومة
احملاوالت  بلغت   ،2004 العام  متوز  ومطلع  حزيران  أواخر  في 
اجلمعية  وكانت  ذروتها.   األراضي  وسرقة  اجلدار  لبناء  اإلسرائيلية 
العامة لألمم املتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها حول 
بصورة   2004/7/9 القرار  جاء  العنصري.   الفصل  جدار  شرعية 
النظر  املتوقع، حيث كان فحواه: تأكيد صالحية احملكمة في  أقوى من 
الدولية،  القوانني  بحسب  واالستيطان  اجلدار  شرعية  وعدم  بالقضية، 
والتزامات احلكومات بالعمل على إزالة اجلدار واملستوطنات، وتعويض 
الفلسطينيني على األضرار امللحقة.  لألسف، فإّن احلكومات املعنية لم 

تتابع املوضوع.  وفي ما يلي ملّخص ما جاء في احُلكم:

“مدينة الهاي، 9 متوز العام 2004.  أصدرت محكمة العدل الدولية 
اليوم ممثّلًة بجهازها القضائي الرئيسي التابع لألمم املتحدة حكمها 
في القضية التي تتعلّق بالتبعات القانونية الناجتة عن تشييد جدار في 
األراضي الفلسطينية احملتلة )طلب الفتوى(.  حسب رأي احملكمة، فقد 
التي طلبتها  الفتوى  اختصاص إلصدار  ذات  أّنها  وجدت وباإلجماع 
عشر  أربعة  بأغلبية  وتقّرر  املتحدة،  لألمم  التابعة  العامة  اجلمعية 

صوتاً مقابل صوت واحد لالمتثال لهذا الطلب.

جاء رد احملكمة على هذه املسألة على النحو التالي:

“أ. بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، إن تشييد اجلدار 
األرض  في  احملتلة  السلطة  إسرائيل  دولة  ببنائه  تقوم  الذي 
الفلسطينية احملتلة، مبا في ذلك القدس الشرقية، وحولها، والنظام 

املرتبط بها، يتعارض مع القانون الدولي”؛

“ب. بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، إسرائيل ملزمة 
بوضع حد النتهاكات القانون الدولي، بل وملزمة أيضاً بالوقف 
الفوري في أعمال تشييد اجلدار الذي تقوم ببنائه في األراضي 
حولها،  وما  الشرقية  القدس  ذلك  في  مبا  احملتلة،  الفلسطينية 
وتقوم  هناك،  القائم  اإلنشائي  الهيكل  الفور  على  تفّكك  وأن 
وعلى الفور بإلغاء، أو إبطال مفعول جميع القوانني التشريعية 
واللوائح التنظيمية املتصلة به، وذلك وفقاً للمادة 151 من هذا 

احلكم”؛
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صوتاً مقابل صوت واحد، إسرائيل ملزمة  عشر  أربعة  بأغلبية  “ت. 
في  اجلدار  تشييد  عن  الناجتة  األضرار  جميع  عن  بالتعويض 
وما  الشرقية  القدس  ذلك  في  مبا  احملتلة،  الفلسطينية  األراضي 

حولها”؛

“ث. بأغلبية ثالثة عشر صوتاً مقابل اثنني، جميع الدول ملزمة بعدم 
االعتراف بالوضع غير القانوني الناجت عن تشييد اجلدار، وعدم 
تقدمي العون أو املساعدة في اإلبقاء على الوضع الناجت عن تشييد 
هذا اجلدار؛ وجميع الدول األطراف ملزمة باتفاقية جنيف الرابعة 
املدنيني في وقت احلرب املؤرخة في  املتعلقة بحماية األشخاص 
مليثاق  باحترامها  االلتزام  إلى  باإلضافة   ،1949 العام  آب   12
للقانون  امتثال إسرائيل  الدولي، لضمان  والقانون  املتحدة  األمم 

اإلنساني الدولي على النحو الوارد في تلك االتفاقية”؛

“ج. بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، ينبغي على األمم 
في  النظر  األمن،  ومجلس  العامة  اجلمعية  وخصوصاً  املتحدة، 
الناجت  القانوني  غير  الوضع  إلنهاء  أخرى  إجراءات  من  يلزم  ما 
لهذا  الواجبة  املراعاة  مع  به،  املرتبط  والنظام  اجلدار  تشييد  عن 

احلكم”.56

فقط،  الدولي  للقانون  وفقاً  قانوني  غير  اجلدار  بأّن  يعلن  ال  احلكم  إّن 
ولكن أيضاً جميع النشاطات االستيطانية في املناطق احملتلة غير شرعية 
ويجب وقفها والتراجع عنها، ويجب على السلطات اإلسرائيلية تعويض 

الفلسطينيني عن األضرار.57

كثير من الفلسطينيني واملتضامنني شعروا أّن السلطة الفلسطينية حتت 
الضغط تركت فرصة ذهبية تفلت ولم تتابع هذا احلكم من خالل الطلب 
بفرض عقوبات دولية.  ولذا، أخذت املقاومة الشعبية على عاتقها املتابعة 
)انظر  العقوبات  وفرض  االستثمار  وسحب  للمقاطعة  حمالت  وتنظيم 
احلكم  إصدار  قبل  حاشدة  تظاهرات  خرجت  وقد  هذا    .)13 الفصل 

وخالله وبعده دعماً له.58

نصب الدكتور عزمي بشارة خيمة لالحتجاج على جدار الفصل العنصري 
الطعام مع كل من األرشمندريت عطا  الرام.  وخّطط إلضراٍب عن  في 
الله حنا )الحقاً أصبح أسقف الكنيسة األرثوذكسية(، والشيخ تيسير 
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وارشافسكي  ومايكل  اإلسالمية(،  احملكمة  قضاة  )قاضي  التميمي 
سياسية  فصائل  من  بارزين  وفلسطينيني  إسرائيلي(،  سالم  )ناشط 
فلسطينيون  حاول   ،2004/7/4 في  نفسه  الوقت  في  مختلفة.59  
وأجانب منع جرافات إسرائيلية من تسوية األراضي لبناء اجلدار على 
أراضي حلحول و بيت أّمر.  كان قد مت بناء جزء من مستعمرة كيرمي 
تسور االستعمارية وغير القانونية على أراضي هذه القرى.  قام اجلنود 
األرض  أصحاب  أحد  صبارنة  الله  عوض  ساق  بكسر  اإلسرائيليون 

املتظاهرين سلمياً.

استمّرت املواجهات على طول مسار اجلدار.  في قرية بدرس، وعلى خالف 
ما حدث في مسحة، انضمت حركة فتح مع الفصائل األخرى لهذا النشاط، 
ولكن أحد املنظمني الرئيسيني عايد مرار شكا من ضعف املشاركة، أو حتى 
قرية  من  النضال  انتشر  الفلسطينية.60   السلطة  قبل  من  املعنوي  الدعم 
بدرس إلى قرية بّدو، ومن ثم إلى اجلنوب.  أخذت قرية بدو مساراً قانونيّاً 
للعمل والضغط من قبل املظاهرات التي قام بها القرويون، والتي أجبرت 
احملكمة اإلسرائيلية العليا على إصدار قرار في 2004/6/30 جاء فيه أنه 
ينبغي على دولة إسرائيل تعديل 30 كيلومتراً من مسار اجلدار العنصري 
كانت  الدولية،  العدل  محكمة  من  حكم  لصدور  حتّسباً  املنطقة.   هذه  في 
احملكمة اإلسرائيلية العليا حتاول إضافة الشرعية على اجلدار بالقول إنه 
بينما  الشعب،  معاناة  االعتبار  بعني  األخذ  اجلدار مع  تعديل مسار  ميكن 

نقوم بحماية أمن اإلسرائيليني )املستوطنني(.

بعد مرور حوالي أسبوع من قرار احملكمة الدولية، وفي 2004/7/17، 
نّظم القرويون من عزبة الطبيب بالقرب من قلقيلية واللجان الشعبية ضد 
اجلدار مسيرة ومظاهرة ضد تصنيفها منطقة “ج”، وضد اجلدار ومن 
أجل احلرية.61  وبعد مرور شهرين على حكم احملكمة، خرج املئات من 
األطفال الفلسطينيني في مظاهرة في موقع اجلدار في بلدة الرام حتت 
شعار “دعونا نتعلم” وجرى تفريق املظاهرة غير العنفية بعنف من قبل 

الشرطة اإلسرائيلية وحرس احلدود.62

الثاني من العام 2004  جرى تفريق العديد من املظاهرات في النصف 
املطاطي.   والرصاص  احلية  الذخائر  بني  الفتاكة  األسلحة  باستخدام 
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املثال في  فتاكاً.  على سبيل  الذي استخدمته إسرائيل كان  الغاز  حتى 
2004/6/10، قامت العيادات احمللية في قرية الزاوية مبعاجلة 130 
هذه  وشملت  الغاز،  استنشاق  جراء  من  حادة  أعراض  نتيجة  مريٍض 

األعراض النوبات القلبية والتشنّجات والصدمة وأعراضاً أخرى.63

بتوجيه  غاندي  املهامتا  حفيد  غاندي  أرون  قام   ،2004/8/26 في 
خطاب للمسيرات املنعقدة في رام الله، وأبو ديس، وبيت حلم.64

مسيرة احلرية
مبسيرة  واإلسرائيليون  الدوليون  واملتضامنون  الفلسطينيون  خرج 
بدأت  تشييده.   يتم  الذي  العنصري  الفصل  جدار  مسار  طول  على 
محافظة  في  زبوبا  قرية  من   ،2004/7/30 في  اجلمعة  يوم  املسيرة 
طول  على  اجلدار  من  املتضررة  والقرى  والبلدات  باملدن  مروراً  جنني، 
الطريق إلى مدينة القدس، ووصلوا إلى مدينة القدس بعد ثالثة أسابيع 
من بدء املسيرة، وقد جوبهوا بعدٍد من العقبات على الطريق.  وهنا جزء 

مما كتب عن املسيرة:

“اليوم السادس: الرابع من آب

تأثير اجلدار على قرية جبارة: انضّم إلى مسيرة احلرية ما بني 40-30 
من النساء الفلسطينيات من منطقة طولكرم، حيث رافقن املسيرة جلزء 
من الطريق.  خالل السفر إلى اجلنوب من طولكرم مّرت مسيرة احلرية 
إحاطتها بشكل كامل بجدار  من قرية جبارة، وهي قرية صغيرة متت 
واخلروج  للدخول  بوابتني  سوى  للقرية  توجد  ال  العنصري.   الفصل 
اجلنوبية.   اجلهة  في  واألخرى  للقرية،  الشمال  جهة  من  بوابة  منها: 
ميكن لسكان قرية جبارة فقط اخلروج والدخول عبر البوابة، وذلك فقط 
عن طريق احلصول على تصريح من اجليش اإلسرائيلي.  وال يسمح 
للفلسطينيني في املناطق احمليطة بالدخول إليها، كما ال ميكنهم احلصول 
على تصاريح.  يجب على أطفال قرية جبارة التي ال تزيد أعمارهم على 
سنة واحدة احلصول على تصريح للخروج أو إعادة الدخول إلى القرية.  
باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لكل مركبة تدخل وتخرج من القرية 

تصريح للقيام بذلك.
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اليوم الثامن: السادس من آب

مسيرة احلرية حتتج على سياسة حظر اإلسرائيليني: مّت توقيف مسيرة 
احلرية في قلقيلية يوم اجلمعة في وقت متأّخر من بعد الظهر من قبل 
املدينة.  طالب اجليش كل  اقتربت من  قوات اجليش اإلسرائيلي عندما 
أي  حتديد  أجل  من  السفر  وجوازات  الهوية  بطاقة  بتسليم  متظاهر 
شخص يحمل اجلنسية اإلسرائيلية )اإلسرائيليّون ممنوعون من دخول 

مناطق )أ( في جميع أنحاء الضفة الغربية(.

السماح  عدم  سياسة  على  االحتجاج  احلرية  مسيرة  متظاهرو  قرر 
ورفضوا  الغربية،  الضفة  في  )أ(  املنطقة  إلى  للدخول  لإلسرائيليني 
تسليم جوازات سفرهم وبطاقات الهوية.  لهذه السياسة عواقب عديدة، 
فاإلسرائيليون غير قادرين على اإلطالع على أحوال الفلسطينيني الذين 
لبناء  نتيجة  التي فرضت  العسكري، واملعاناة  يعيشون حتت االحتالل 
جدار الفصل العنصري.  وباإلضافة إلى ذلك، فإّن الفلسطينيني الذين 
وغير  وأصدقائهم،  أسرهم  عن  منفصلون   48 حدود  داخل  يعيشون 
قادرين على زيارة ذويهم وأحبائهم، كما ال ميكن نقل السلع والبضائع 

واخلدمات بني املناطق.

اليوم العاشر: الثامن من آب

الناشطني:  أحد  على  القبض  إلقاء  احملتجزين؛  للفلسطينيني  احتجاج 
حيث  صباحاً،   10:00 الساعة  حوالى  قلقيلية  احلرية  مسيرة  غادرت 
انضّم للفلسطينيني ما يقرب من ثالثني متضامناً دوليَّاً إضافيّاً بعد قضاء 
يوم السبت في قلقيلية والقرى احمليطة بها.  وفي حوالي الساعة 6:00 
السياج  من  املكون  اجلزء  في  بوابة  عند  احلرية  مسيرة  وصلت  مساًء، 
جلدار الفصل العنصري، الذي يعمل أيضاً مبثابة حاجز بني قرية عزون 
عتمة وبيت أمني؟ واحتجز ما بني 15 - 20 من الشبان الفلسطينيني من 

قبل قوات اجليش اإلسرائيلي.

يتم  املغادرة حتى  باإلفراج عن احملتجزين ورفضوا  املتظاهرون  طالب 
إطالق سراحهم.  جلسوا في الطريق وبدأوا يرددون الهتافات.  وكانوا 
محاطني من ثماني سيارات عسكرية ... وبعد مرور خمس دقائق حاول 
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محاولة  من  الرغم  وعلى  بعيداً.   األجانب  جر  اإلسرائيليون  اجلنود 
اعتقلوا  اجلنود  إّن  البعض،  بعضهم  حماية  احلرية  مسيرة  متظاهري 
كارل البالغ من العمر 23 عاماً، وهو ناشط من أجل السالم من نيويورك.  
ويعتقد املتظاهرون أنه ُمستهدف ألنه كان قد قاد املفاوضات مع اجلنود 
فضالً عن الهتافات أثناء احتجاجهم على احملتجزين من الفلسطينيني من 
قبل.  اقتيد كارل إلى مقر الشرطة في مستعمرة أرئيل في متام الساعة 
10:00 مساًء.  بعد أن قام املتظاهرون باالحتجاج على احتجازهم، مت 
محتجزين  فلسطينيني  شبان  أربعة  باستثناء  جميعاً  سراحهم  إطالق 
عند نقطة التفتيش، ثم أطلق سراح آِخر اثنني من الفلسطينيني في متام 
بأّنهم  املتظاهرون في مسيرة احلرية  الساعة 9:30 مساًء، حيث أخبر 

كانوا محتجزين على احلاجز ألكثر من 24 ساعة”.

وصل عدد املشاركني في مسيرة احلرية إلى 1000 متظاهر يوم الثالثاء 
2004/8/10، عندما شارك سكان قرى دير بلوط والزاوية والقيري 
بالزاوية.  أدهش عدد  إلى األراضي احمليطة  باملسيرة من قرية مسحة 
املتظاهرون  وبقى  احلدود،  وشرطة  اإلسرائيلي  اجليش  املتظاهرين 

ثابتني ومصممني على موقفهم.56

ويستمر النضال
يوم  ظهر  بعد  حلم  بيت  مدينة  سكان  من  فلسطيني   500 نحو  احتج 
الذي  الهجوم  املهد على  بالقرب من كنيسة  املوافق 2006/3/5  األحد 
ُنفذ على يد عائلة إسرائيلية متطرفة ضد كنيسة البشارة في الناصرة.  
في 2006/5/19، حاول فلسطينيون من مخيم شعفاط الوصول إلى 
القدس ألداء صالة اجلمعة، لكنّهم هوجموا بعنف، وكان الوضع ميكن 
فلسطينيان  تعّرض  دولٌي.   دعٌم  هناك  يكن  لم  لو  بكثير  أسوأ  يكون  أن 
الصحافي  وأفاد  واالعتقال،  للضرب  إجنليزي  وصحافي  وإسرائيلي 
اإلجنليزي: “كانت املظاهرة سلميّة متاماً حتى قام اجلنود مبهاجمتنا دون 
أي استفزاز.  كان هناك طفالن غير مشاركني في املظاهرة رميا حجارة.  
إال  عليهما،  القبض  إللقاء  قليلة  حلظات  بعد  اإلسرائيليون  اجلنود  هرع 
أّن الطفلني جنحا في الهرب.  وحاول اجلنود إجبار مواطن -على تقييد 
احلجارة.   إلقاء  عن  التوّقف  من  الطفلني  ملنع  رأسه-  على  وضربه  يديه 
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ذهبت من أجل تصوير ما كانوا يقومون به والتوّقف عن ضربه، وألّنهم 
ال يحبّون أن يكون هناك شاهٌد على وحشيتهم اعتدوا علّي أنا بالضرب 

أيضاً، ووضعوني في سيارة عسكرّية مع ثالثة آخرين”.66

في منطقة جبلية جنوبي مدينة اخلليل حدثت اعتداءات متكّررة من قبل 
املستوطنني واجليش.  أصبح من الشائع رؤية تدمير املنازل واالعتداء 
على رعاة األغنام وحرمان السكان من وصول أراضيهم أو مدارسهم.  
سيارة   50 من  أكثر  فيه  شارك  احتجاٌج  م  ُنظِّ  ،2002/1/11 في 
بتسليم  قاموا  حيث  اخللفيات،  مختلف  من  ناشطاً   250 من  أكثر  متثّل 
البطانيات ووقفوا دفاعاً عن سكان الكهوف في التالل جنوب اخلليل.67  
يحاول الفلسطينيون في تل الرميدة ومناطق أخرى في محافظة اخلليل 
البقاء على قيد احلياة على الرغم من املخاطر التي ال تصّدق واحملاوالت 
ِفَرق  من  مساعدة  املواطنون  والقى  أراضيهم،  من  طردهم  إلى  الرامية 

صانعي السالم املسيحية.68

قرية بلعني*
انخرط السكان في بلعني بالقرب من مدينة رام الله، البالغ عدد سكانها 
1300 نسمة في مظاهرة سلميّة أسبوعيّة وغيرها من األعمال اإلبداعية 
لسنوات عدة.  جتمع املظاهرة األسبوعية التي تخرج بعد صالة اجلمعة 
الناس من مختلف أنحاء العالم.  روح االبتكار والثورة الرائعة لديهم تعني 
اجليش  يواصل  أسبوعيّاً.   مختلف  طابع  ذات  مظاهرات  هناك  كانت  أّنه 
اإلسرائيلي جتربة أساليب مختلفة باستخدام العنف املفرط من أجل كسر 

روح املقاومة.  هنا مجرد أمثلة قليلة لبعض أيام اجلمعة في بلعني:

  2006/3/3: يرتبطون كسلسلة بشرية مع اجلدار.  ينهال اجلنود 
اإلسرائيليون بالضرب على املتظاهرين بالهراوات وأعقاب البنادق.

  2006/4/7: تكرمي إياد طه سالمة طه البالغ من العمر 28 عاماً من 
سكان بلدة بيت عنان، الذي غرق في الفيضانات الناجمة عن اجلدار.

  2006/4/23: حرق املنتجات اإلسرائيلية.

http://www.bilin-village.org الرابط اخلاص بالقرية �
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القادة  صور  مع  ودوليّون  إسرائيليون  نشطاء  قام   :2006/5/5   
الغربيني امللصقة على صدورهم بحمل قفص من األسالك الشائكة، 
العلم الفلسطيني  بألوان  حيث يوجد بداخله فلسطيني يرتدي ثياباً 
ميثّل الشعب احملاصر بشكل رمزي.  وكان هذا للداللة على حقيقة 
اإلسرائيلية  الدولة  أنشأته  سجناً  فلسطني  جعلوا  اإلسرائيليني  أّن 

وموله الغربيون.69

الرصاص  باستخدام  اإلسرائيلية  القوات  قامت   :2006/5/12   
املعدني املغلّف باملطاط، ما أسفر عن إصابة 7 فلسطينيني واثنني من 

األجانب )واحد دامنركي وآخر أسترالي( في الرأس.70

اإلسرائيلي،  الكنيست  من  كل  من  سياسيني  دعوة   :2006/6/2   
االحتالل  ذكرى  إلحياء  لالنضمام  الفلسطيني  التشريعي  واملجلس 

العام 1967. 71

  2006/6/24: لبس أعالم الدول املشاركة في كأس العالم، وَحْمل 
إلى  يرمز  كبير  خشبي  وصندوق  القدم  كرة  ميثّل  ضخم  بالون 

تابوت.

تشبه  اللون  برتقالية  مالبس  املتظاهرون  يرتدي   :2006/6/30   
مالبس السجناء.

مبادة  مخلوطة  مياهاً  اإلسرائيلي  اجليش  استخدم   ،2006/8/18   
كيميائية زرقاء مجهولة ضد املتظاهرين.72

والقوات  الهراوات  وجه  في  الشوارع  في  اجللوس   :2006/9/15   
اإلسرائيلية املدرعة.73

  2006/9/1: استخدم اجلنود اإلسرائيليون رصاصاً مطاطياً جديداً، 
ما أسفر عن إصابة العديد من املتظاهرين.74

  2007/4/20: أطلقت قوات االحتالل النار على الفائزة بجائزة نوبل 
فوالذية  برصاصة  ساقها  في  وإصابتها  كوريجان  ميريد  للسالم 

مغطاة باملطاط.75
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  2008/6/6، إصابة نائبة رئيس البرملان األوروبي لويزا مورغانتيني 
بجروح.

  2008/12/19: حمل املتظاهرون صوراً للرئيس األمريكي وأطلقوا 
لالحتالل  رمزي  رفض  مبثابة  أحذيتهم  حملوا  ضده.   هتافات 

اإلسرائيلي.

شكل  على  للدموع  مسيلة  غاز  قنابل  استخدمت   :2009/4/17   
اخترقت  إحداها  االحتالل،  جيش  قبل  من  السرعة  عالية  مقذوفات 

صدر باسم إبراهيم أبو رحمة واستشهد.

احملتجني  القرويني  برش  اإلسرائيلية  القوات  قامت   :2009/8/7   
باملياه املخلوطة مع الروث/البراز.

على  لالحتجاج  مسيرة  في  بلعني  أطفال  خرج   :2009/8/21   
القرية.   في  الصبية  بحق  العديدة  واالعتقاالت  الليلية  املداهمات 
من  مزيد  ننام”، و“ال  أْن  “نريد  حملوا الفتات ورّددوا هتافات مثل 
املداهمات الليلية”، و“دعونا نعيش”، و“نريد السالم” ... وهلّم جّرا.  
بهم  وحلق  العنصري،  الفصل  جدار  باجتاه  املظاهرة  األطفال  قاد 

القرويون والنشطاء الفلسطينيون والدوليون.

العدالة  إلى  احلاجة  متثّل  عمالقة  موازين  حملت   :2009/10/16   
لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  لتصويت  وذلك  واملساءلة، 
املتحدة بتأييد التقرير حول جرائم احلرب التي ارتكبت خالل الهجوم 

اإلسرائيلي على قطاع غزة.

  كانون األول العام 2009: إلقاء القبض على عبد الله أبو رحمة منسق 
“حيازة  تهمة  إليه  ووّجهت  اجلدار،  ضد  احمللية  الشعبية  اللجنة 
أسلحة” ألّنه كان قد عرض للزوار األجانب وغيرهم قذائف اجليش 
وعبوات  الفارغة  االرجتاجية  والقنابل  املطاطي  والرصاص  الفارغة 
الشعبية  املقاومة  لقمع  اإلسرائيلي  اجليش  استخدمها  التي  الغاز 

وسجن فعلياً أشهراً عدة.

  2010/12/31 جراء استنشاق الغاز، استشهدت جواهر أبو رحمة بعد 
ساعات، وكانت بذلك أول شهيدة صباح أول يوم في العام 2011.
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كان لوسائل اإلعالم واالهتمام الدولي أثٌر كبيٌر في 2007/9/4، حيث 
ألن  اجلدار،  مسار  تعديل  الدولة  من  العليا  اإلسرائيلية  احملكمة  طالبت 
املسار احلالي له كان “يلحق ضرراً كبيراً بالقرويني”.  في اليوم حكمت 
ماتياهو  اإلسرائيلية  املستوطنة  على  الشرعية  بإضفاء  نفسها  احملكمة 
مبواصلة  القرية  توّعدت  بلعني.76   أراضي  على  بناؤها  مت  التي  إيست 

االحتجاجات األسبوعية.  قال إيثان برونر:

في  املنظمة  االحتجاجية  املسيرات  وأفضل  أطول  من  واحدة  “إنها 
القرية  هذه  حّولت  وإّنها  الفلسطيني،  اإلسرائيلي  الصراع  تاريخ 
الزراعية املجهولة إلى رمز للعصيان املدني الفلسطيني، وهذا منوذج 

يودُّ العديد من مؤيدي القضية الفلسطينية أن ينتشر ويزدهر”.77

املقاومة قي قرى أخرى
العام  كبيرة  زيادة  الشعبية  املقاومة  في  املشاركة  القرى  عدد  ازداد 
2006.  فإلى جانب املظاهرات في جيوس وبلعني، فقد رأينا في النصف 
اثني  عن  يقل  ال  ما  في  والفعاليات  التظاهرات   2006 العام  من  الثاني 

عشر موقعاً آخر.  فيما يلي بعض األمثلة:

حاجز  عند  مظاهرة  في  ومؤيدوهم  الطالب  خرج   2006/6/4 في    
منع  على  احتجاجاً  بيرزيت  جامعة  إلى  املؤّدي  الطريق  على  عطارة 
جامعاتهم  إلى  الوصول  من  الطالب  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات 
ومدارسهم.  وانضّم املتضامون األجانب وعرب الداخل إلى الطالب 

الفلسطينيني.78

في  بدو  قرية  من  أطفال  خلمسة  أب  وهو  منصور،  محمد  اعتقل    
2004/6/26 خالل مظاهرة ضد جدار الفصل العنصري في منطقة 
املظاهرات.   في  املشاركة  عن  والكف  الغرامة،  دفع  ورفض  الرام.  

ونتيجة لذلك استمّرت قضيته ملدة عامني.79

  إصابة ستة أشخاص بجروح بينما كانوا يحاولون منع اجلرافات التي 
األراضي  وتسوية  األشجار  تدمير  من  اإلسرائيلي  اجليش  يحميها 

بالقرب من قرية أم سلمونة في 26 كانون األول العام 2006. 80
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  ناشد عوض أبو صوي وغيرهم من القرويني من سكان قرية أرطاس 
الدوليني،  واملتضامنني  الفلسطينيني  حلم،  بيت  مدينة  من  القريبة 
نصب  مّت  أراضيهم.   مصادرة  ملنع  محاولة  في  إليهم  االنضمام 
وبعد  باملصادرة.   املهددة  األراضي  على  النشطاء  ونام  اخليام، 
مرور ليلتني في املوقع في 2007/5/20، وفي متام الساعة 5.30 
املوقع  بالسالح  املدّججون  اإلسرائيليون  اجلنود  اقتحم  صباحاً، 
بهم  ألقوا  وحتّى  بل  بعيداً،  النشطاء  ودفعوا  اخليام  بإزالة  وقاموا 
الزيتون  اقتلعوا جميع أشجار  ثم  إلى حقل مجاور،  من فوق جدار 
“أعدكم بأننا سوف  القدمية، ولكّن عوض صرخ في وجه اجلنود: 

نقوم بإعادة زراعة هذه األشجار”.81

  فقد سكان قرية اخلضر بالقرب من مدينة بيت حلم أكثر من 20 ألف 
دومن من األراضي الزراعية اخلصبة لصالح جدار الفصل العنصري.  
العام 2009 )شارك  ابتداء من 12 و19 حزيران  قاموا باالحتجاج 
في كل هذه االحتجاجات حوالي 300 شخص( واستمّرت املظاهرات 

األسبوعية شهوراً.82

  في قرية الوجلة، حدثت نشاطات قام بها السكان احملليون والدوليون 
في تلك القرية الصغيرة التي كانت معزولة في خط التماس بني جدار 

الفصل العنصري واخلط األخضر.  ذكر جوشوا ميتنيك:

“كان هناك عشرة فلسطينيني يهتفون ويحاولون إزالة صخرة كبيرة 
تغلق الطريق، ولكنّهم لم يفلحوا في إزالتها، وفتح احلاجز اإلسرائيلي 
الطبيعي الذي كان يفصل القرية الفلسطينية الصغيرة عن مدينة بيت 
إسرائيلي  محتج  قام  كبيرة،  عتالت  وباستعمال  ذلك،  وبعد  حلم.  
ورجل يابانيي ومجموعة من السكان، بإزاحة احلجر الضخم جانباً 
سوف  “غداً  سنوات.   ثالث  منذ  األولى  للمرة  الطريق  فتح  مت  حيث 
يحضرون جرافة ويرجعونه مكانه مرة أخرى”، هذا ما قالته شيرين 
وأضافت:  للمظاهرة.   واملنظمني  القرية  سكان  إحدى  وهي  األعرج، 

“سنعود األسبوع املقبل مرة أخرى لالحتجاج”.83

مع أنها مكلفة، كانت هذه املظاهرات ضد جدار الفصل العنصري عفوية 
ونتائجها مشجعة.  أحياناً كان القرويون يتظاهرون ضد الفظائع األخرى 



259مدريد وأوسلو وإنتفاضة األقصى

البحرية  قذائف  سقطت  عندما  املثال،  سبيل  فعلى  قراهم.   عن  بعيداً 
شاطئ  على  تتنزه  كانت  واحدة  عائلة  من  أفراد   8 وقتلت  اإلسرائيلية 
جلدار  املناهضون  الفلسطينيون  الناشطون  قام  غزة،  قطاع  في  البحر 
 )2006/6/11 في  يومني  )بعد  مظاهرة  بتنظيم  العنصري  الفصل 
بيضاء مع  شارك فيها مئات األشخاص، كان بعضهم يرتدي قمصاناً 
خرج   ،2006/11/19 يوم  وفي  الدم.84   على  داللة  حمراء  حروف 
الفلسطينيون واملؤيدون الدوليون مبظاهرة غير عنفية عند نقطة تفتيش 
قلندية قرب مدينة رام الله احتجاجاً على الهجمات اإلسرائيلية املستمرة 
مع  “اعتصاماً”  ونّفذوا  حانون،  بيت  مجزرة  وضد  غزة،  قطاع  على 
إلظهار  بالدماء  ملّطخة  بيضاء  قمصاناً  يرتدون  كانوا  الذين  احملتّجني 

مدى بشاعة الهجمات اإلسرائيلية على قطاع غزة.85

قطف الزيتون
ساعد األجانب السكان احملليني في قطف الزيتون، وهذا شكٌل آخر من 
يحاول  الذي  االستعماري  االحتالل  ظل  في  الشعبية  املقاومة  أشكال 
الدعامة  الزيتون  شجر  يعتبر  للفلسطينيني.   العيش  سبل  كل  تدمير 
اآلالف  مئات  اقتالع  مت  الفلسطيني.   الزراعي  لالقتصاد  األساسية 
النشاطات  أجل  من  إتالفها  مّت  أو  الفلسطينية،  الزيتون  أشجار  من 
في  الزيتون  أشجار  من  اآلالف  عشرات  هناك  يوجد  االستعمارية.  
منطقة  في  وبعضها  االستعمارية،  املستوطنات  من  القريبة  املناطق 
وجني  حصاد  األخضر.   واخلط  العنصري  الفصل  جدار  بني  التماس 
يقوم  حيث  للخطر،  الناس  حياة  تعريض  يعني  األشجار  هذه  ثمار 
املستوطنون وحتّى حتت حماية قوات اجليش باالعتداء على املزارعني 
الذين يحاولون حصاد أشجارهم.  في 2002/11/4 أعتُِدَي على كل 
من آدم كيلر )إسرائيلي في أواخر األربعينيات من عمره(، وتوم دايل 
)بريطاني يبلغ من العمر 18 عاماً(، وإميلي وينكلستاين )أمريكية بالغة 
من العمر 27 عاماً(، وهايدي نيغيمان )وهي من أملانيا وتبلغ من العمر 
29 عاماً(، ودان أوريلي )أسترالي أمريكي يبلغ من العمر 25 عاماً( من 
ِقبَل املستوطنني ومقاولني من القطاع اخلاص، بينما كانوا يحاولون منع 
اقتالع األشجار.86  في 2003/3/27، هوجم العديد من الدوليني بشكل 
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وحشي بينما كانوا يقومون بتوفير احلماية للمزارعني في قرية اليامون 
قرب مدينة نابلس.  وكان من بني اجلرحى جيمس ديالبني )من الواليات 
)أمريكي  تومبسون  وناري هيوز  عاماً(،  العمر 74  ويبلغ من  املتحدة، 
بريطاني ويبلغ من العمر 68 عاماً(، وروبن كيلي )أيرلندي ويبلغ من 
من  ويبلغ   1948 فلسطينيي  من  )وهو  علون  وعمر  عاماً(،   33 العمر 

العمر 24 عاماً(، كما سرقت أموال وجوازات سفر األجانب.87

كتب غسان أنضوني عن أهمية موسم قطف الزيتون:

البدنية  واالعتداءات  والتهديد  والتخويف  الوحشيّة  من  الرغم  “على 
والنشطاء  الفلسطينيني  القرويني  فإّن  االستفزازات،  ومواصلة 
الدولية يستمّرون في موسم  التضامن  األجانب واحملليني من حركة 
قطف الزيتون.  مت جني ثمار الزيتون في الكثير من بساتني الزيتون 
مّرة  ألّول  طويلة.   لسنوات  القرويني  متناول  عن  بعيدة  كانت  التي 
منذ سنوات، اضطّر جيش االحتالل واملستوطنون اإلسرائيليون إلى 
استيعاب وفهم العزم واإلرادة القوية للقرويني الفلسطينيني والنشطاء 
الدوليني.  ألّول مّرة أيضاً أثبت أولئك األشخاص السلميون والعّزل أّن 
القوة والعدوانية والترهيب لها حدود، وأّن احملتل ال يستطيع دائماً أن 
ميلي قواعد اللعبة.  هذه اللحظة التي اكتشف فيها الناس أن القوة التي 
تكمن في كونهم سلميني وذوي عزٍم وإصرار هي التي تخرجهم من 
احملتل.   إرادة  ضد  الطبيعية  حقوقهم  وممارسة  ومخاوفهم  قوقعتهم 
إال  أيديهم حيلة  الذين ليس في  الناس  الذي فاز فيه هؤالء  الوقت  هو 
النفوس الفخورة.  فازوا ضد البنادق واالحتالل والعنف.  إّنه الوقت 
الذي سار فيه السلم والعدالة قدماً وتراجع وتقهقر الطمع والعدوان.  
املستوطنون  األولى من احلملة صعبة، فقد استخدم  األيام  لقد كانت 
القضاء  أجل  من  املتاحة  القمعية  الوسائل  كل  اإلسرائيليون  واجلنود 
املزرعة  في  الزيتون  بساتني  املستوطنون  أحرق  الشعب.   رغبة  على 
الشرقية قرب رام الله، وقاموا بدخول بساتني الزيتون الفلسطينية مع 
العمال األجانب، وسرقوا الزيتون في قرية جيوس؛ كما قاموا باالعتداء 
على الناس الذين كانوا يقطفون الزيتون من خالل إطالق النار عليهم، 
الغربية(، كما  الضفة  في كل مكان من  )تقريباً  أيضاً  وإلقاء احلجارة 
وطردوا  حقولهم،  إلى  الوصول  من  الناس  اإلسرائيلي  اجليش  منع 
والقنابل  للدموع  املسيل  الغاز  وأطلقوا  حقولهم؛  من  الفلسطينيني 
مت  السلمية.   الزيتون  قطف  حملة  ضد  الرشاشة  واملدافع  الصوتية 
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إلقاء القبض على العديد، وأصيب آخرون بجروح.  كل هذا لم يوقف 
إلى حقولهم لقصف الزيتون.   الفلسطينيني من العودة مراراً وتكراراً 

قال ضابط في اجليش في قرية ياسوف “اليوم فشلنا وأنتم فزمت”.

فزنا اليوم ألننا كنّا ذوي عزمية وإصرار كاملني، ألّننا كنّا سلميني، ألننا 
وتهديداتهم.   لترهيبهم  نستجب  ولم  غضبنا  مشاعر  على  نسيطر  كنا 
فزنا ألّننا ناضلنا من أجل احلياة.  فزنا اليوم ألن ال أحد ميكن أن يخفي 
أو حرٍب  إلى حرب وجودية  القضية  أن يحّول هذه  أو ميكن  االحتالل 
ضد اإلرهاب.  لقد فزنا ألن هناك املئات من القرويني الفلسطينيني الذين 
أصبحوا سبّاقني في الدفاع عن حقوقهم، وألّن أعظم قادة املجتمع احمللي 
أظهروا مستوى عالياً من القيادة والقدرة املميزة في قيادة احلملة.  فزنا 
من  نقاتل  ألننا  فزنا  حقيقة.   ليصبح  طريقه  في  هو  حلماً  كان  ما  ألّن 
منطلق األمل فينا، وليس من منطلق اليأس.  وهذا هو مجد فلسطني؛ إذ 

ما زالت بذور األمل من املمكن زرعها في خضم اليأس العارم.

نحن نعرف أننا ننتصر في حملة، ولكننا نعرف أنها ليست سوى خطوة 
في الطريق إلنهاء االحتالل.  وهناك عمل ضخم ال يزال أمامنا جميعاً.  
ونحن بحاجة إلى الوقوف في وجه الوحش املوجود، وبحاجة أيضاً إلى 
تفكيك شبكة حواجز الطرق ونقاط التفتيش الالإنسانية، ونحن بأمس 
احلاجة أيضاً حلماية األرض من املستوطنني اجلّشع.  نحن بحاجة إلى 
القمعية وإلى قطع مخالب  السيطرة  أدواته في  أن جنّرد االحتالل من 
احتياجات  مع  للتكيف  احمُلتلني  إجبار  إلى  بحاجة  نحن  االحتالل.  
املقاومة الشعبية النشطة.  مع هذه احلملة، نكون قد اتخذنا اخلطوات 
األولى على طريق طويل.  ومبزيد من التصميم والعمل املنّظم والواسع 

النطاق سنكون قادرين على التحرك بثبات نحو السالم والعدالة”.88

مت ترشيح كل من غسان أنضوني وجيف هالبر من اللجنة اإلسرائيلية 
ضد عمليات هدم املنازل جلائزة نوبل للسالم في العام 2006. 89

األسرى
ملقاومتهم  الفلسطينيني  آالف  وسجن  قتل  التاريخ،  عبر  ذكرنا  كما 
فقط  آخرين  مئات  وأيضاً  املقاومة(  طريقة  عن  النظر  )بغض  االحتالل 
لكونهم فلسطينيني.  خالل االنتفاضة األولى ما بني 1987-1991، مت 
يتراوح ما بني 500-1000 شيكل  السلميني مببلغ  املتظاهرين  تغرمي 
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)أي حوالي 200-400 دوالر أمريكي، وهو ما يقرب أجرة عام في ذلك 
الوقت( والسجن أيضاً ملدة تتراوح من 8-12 شهراً.90  في أيلول العام 
1988، صّرح اجليش اإلسرائيلي بأّن عدد املعتقلني وصل إلى 23600 
سجني، وباستخدام التعذيب بحق السجناء.91  مت إطالق سراح اآلالف 
من السجناء الفلسطينيني في السجون اإلسرائيلية بعد اتفاقيات أوسلو، 
ولكن ُسجن آالف آخرين في انتفاضة األقصى التي بدأت العام 2000.  
هناك أكثر من 700 ألف فلسطيني قضوا أوقاتاً في السجون اإلسرائيلية 
عبر العقود األربعة املاضية، وكان في بعض األحيان ما يقرب من ٪20 

من السجناء السياسيني هم من القاصرين/األطفال.92

املقاومة  في  اإلسرائيلية  السجون  في  السياسيون  األسرى  شارك 
إسرائيل  راديو  نقل  املناسبات.   من  كثير  في  السجون  داخل  الشعبية 
العام 1987 تقريراً حول إضراٍب مفتوٍح عن الطعام لسجناء معسكرات 
االعتقالية  ظروفهم  بتحسني  طالبوا  ونابلس  الله  ورام  جنني  في 
املؤسفة.93  السجناء في سجن األنصار في جنوب لبنان أيضاً متّردوا.  
واللبنانيني.   الفلسطينيني  السجناء  من  اآلالف  يضم  السجن  هذا  كان 
أظهروا أعماالً رائعة للمقاومة والصمود بدءاً من اإلضراب عن الطعام 

إلى رفض إطاعة األوامر والتمرد.94

الذي  الطعام  عن  اإلضراب  في  الفلسطينيني  أألسرى  من  آالف  انخرط 
الفترة قامت  العام 2004.  خالل هذه  أيلول  إلى 2  آب  استمّر من 15 
والتهديدات  اإلقناع  من  مختلفة  طرق  بتجربة  اإلسرائيلية  السلطات 
لألمم  تابعة  وكالة   13 وأعربت  اإلضراب،  كسر  أجل  من  والضرب 

املتحدة العاملة في املناطق احملتلة عن القلق حيال هذا األمر.95

أما خارج السجون، فقد احتّج الفلسطينيون واملتضامنون وعملوا بجدٍّ 
لنشر الرسالة حول مطالب األسرى ومحنتهم.  عادة بدأت هذه النشاطات 
الطعام.   عن  اإلضراب  إلى  انضّموا  منهم  والكثير  السجناء  أسر  مع 
للصليب  احمللية  املكاتب  خارج   2004/8/16 في  احلشود  اجتمعت 
األحمر، ومن ثم اجّتهوا نحو مقر الوكالة التابع لألمم املتحدة في قطاع 
العام لألمم املتحدة كوفي  غزة، حيث سلّموا رسالة موجهة إلى األمني 
عنان تطالب مبمارسة ضغط على إسرائيل، وحتسني الظروف املعيشية 
للسجناء.  تظاهر اآلالف من الفلسطينيني مرة أخرى بعد مرور يومني 
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والفلسطينيون  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  من  كل  دعت  ذلك.96   على 
داخل اخلط األخضر وحركة التضامن الدولية إلى إضراب عن الطعام 
اكتسب  السجناء.97   مطالب  وتأييد  دعم  أجل  من  السجون  خارج 
اإلضراب القوة ببطء على الرغم من التدابير القمعية.98  وصّرح بعد ذلك 
وزير األمن العام اإلسرائيلي تساحي هنغبي: “أن إسرائيل لن ترضخ 
حتى  أو  شهر  أو  يوم  ملدة  الطعام  عن  يضربوا  أن  ميكنهم  ملطالبهم، 
أقلق حياله”.99  ولكن  املوت، وهذا شيء ال  الطعام حتى  اإلضراب عن 
اإلنسانية  احلقوق  بعض  وأعطت  املطاف،  نهاية  في  رضخت  إسرائيل 

األساسية التي هي من حق هؤالء السجناء.

وفي  سيئة،  ملعاملة  تلمود  سجن  في  الفلسطينيات  األسيرات  تعّرضت 
سوء  من  تذّمرت  -التي  باسمهم  املتحدثة  تعّرضت   ،2004/11/28
املعاملة لهن- للضرب.  عندما تذّمرت األخريات عوقب اجلميع، ولكنهّن 

شاركّن في إضراب عن الطعام.100

املعاملة،  على سوء  احتجاجاً  الطعام  اإلضراب عن  األسرى في  استمّر 
جمال  توفي   2006/2/16 في  محنتهم.   إلى  االنتباه  لفت  أجل  ومن 
السراحني البالغ من العمر 37 عاماً وهو في السجن.  كان جمال معتقالً 
إدارياً ملدة 8 أشهر، وعومل معاملة سيئة، ونتيجة لذلك أعلن السجناء 

إضراباً عن الطعام ليوم واحد.101

في 2006/3/11، مت تنظيم اعتصام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب 
في  األسرى.   معاملة  بتحسني  للمطالبة  اخلليل  مدينة  في  األحمر 
صحراء  في  فلسطيني  سياسي  سجني   1200 بدأ   ،2006/6/27
النقب إضراباً عن الطعام احتجاجاً على املمارسات التعسفيّة والقمعية 

إلدارة السجن.

أّن ما زال 11000 فلسطيني محتجزين  أظهرت اإلحصاءات األخيرة 
وفقاً جلمعية األسير الفلسطيني )صامدون( في سجون االحتالل.102  
من  عدداً  حّققوا  اإلسرائيلية  السجون  في  الفلسطينيني  أّن  جند  اليوم 
ذلك  في  مبا  املدني،  والعصيان  السلمي  الكفاح  خالل  من  النجاحات 
ارتداء املالبس العادية )وليس الزي البرتقالي(، والوصول إلى األخبار، 
الرعاية  على  احلصول  فرص  وحتسني  املعقولة،  الزيارة  وحقوق 
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تلك  من  التخلّص  على  تعمل  السجون  إدارة  تزال  ال  ولكن  الصحية.  
احلقوق ومنعها عن سجناء القطاع.103  لألسف، فإّن السلطة الوطنية 
الفلسطينية مضطرة لتعويض إسرائيل عن التكلفة التي تدفعها من أجل 

احلفاظ على السجناء الفلسطينيني.

يكّن املجتمع الفلسطيني الكثير من االحترام ملن يدخل السجون بسبب 
املقاومة، ويعتبر السجن وسام شرف.  السجون أيضاً تعمل على صقل 
هناك  بشري  مجتمع  أي  “مثل  سابق:  سجني  صّرح  الشخصيات.  
تناقضات، ولكن هناك خيطاً مشتركاً في اخلبرة في السجن التي متنحنا 
القوة والهدف والغاية املشتركة.  جنتمع معاً في هذه الفترة من النضال، 

لذا جتعل جتاربنا املشتركة أقوى”.104

املقاومة تستمر بأشكال مختلفة
جنح الفلسطينيون في وقف الهجمات اإلسرائيلية على املنازل املستهدفة 
من خالل تشكيل درع بشري واٍق.  وفي ما يلي وصف حلادثة وقعت 

في بلدة بيت الهيا في 2006/11/19:

منزالً   60 من  أكثر  بتدمير  اإلسرائيلية  احلربيّة  الطائرات  “قامت 
غزة،  قطاع  أنحاء  جميع  في  الفلسطينية  الفصائل  من  لنشطاء  تعود 
املقيمني من خالل مكاملة  أمر  نفسه، وهو  األسلوب  باستخدام  وذلك 
هاتفية وفي وقت قصير لكي يخلوا منازلهم قبل قصفها.  وبدأت هذه 
البالغ  بارود  تلّقى محمد  البشرية[ عندما  ]للدروع  الظاهرة اجلديدة 
من العمر 29 عاماً، وهو قائد في جلان املقاومة الشعبية ]PRC[ مكاملة 
حتذيرية في متام الساعة 8 مساًء من أجهزة املخابرات اإلسرائيلية، 
حيث أمرته بإخالء منزله خالل 10 دقائق، ألّن سالح اجلو اإلسرائيلي 
سيقوم بتدمير املنزل، ولكنه جتاهل هذا التهديد ورد قائالً: “لن نغادر 
بعد  التحذير  جتاهل  ولكنّه  أخرى،  مرة  محمد  هاتف  رّن  منزلنا”.  
نردد  وبدأنا  منزلنا  سطح  إلى  ومحمد  أنا  “ذهبت  محمد:  قال  ذلك، 
احللو  يوسف  وكتب   ... ألمريكا!”  املوت  إلسرائيل!  “املوت  هتافات 
من بيت الهيا مقاالً جاء فيه “لقد غّض العالم الطرف عنا، وفشل في 
حمايتنا من االعتداءات اإلسرائيلية املتواصلة.  ينبغي علينا أن نفعل 
شيئاً، لذلك نحن نواجه تهديدات طائرات أف 16 اإلسرائيلية.  ونحن 
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مستعدون أْن ُنقتل وُنستشهد في سبيل الله واحلرية.  ال نخاف من 
الذين  حانون  بيت  في  األطفال  من  أفضل  لسنا  ونحن  اإلسرائيليني، 

ذبحوا بينما كانوا نائمني في أحدث املجازر اإلسرائيلية”.105

املقاومة الالعنفية اجلميلة

بقلم الدكتور عبد الفتاح أبو سرور*
“كل دولة في هذا العالم تتّطلع إلى العيش بحرية وأمان ونشر وإظهار 
صورة رائعة عن ثقافتها وتقاليدها وحضارتها لكي تكون محل تقدير 
واحترام الدول األخرى.  فلسطني التي تعاني من االحتالل اإلسرائيلي 
منذ العام 1948، ومن الدعاية السيئة التي تنتشر بشكل كبير من قبل 
وسائل اإلعالم الدولية، والتي تصّور املظلوم واملطرود من أرضه -وال 
شعباً  باعتباره  ُيصوَّر  شعبها  يزال  ال  االحتالل-  حتت  يخضع  يزال 

معتدياً ومجرماً وإرهابيّاً.

هذا  في  احلقيقي  السالم  ندّرس  أن  أردنا  “إذا  غاندي:  مهامتا  يقول 
العالم، وإذا أردنا االستمرار في صراع حقيقي ضد احلرب، يجب علينا 

أن نبدأ باألطفال”.

لقد بدأت بالعمل التطوعي في مخيم عايدة حيث ولدت، وحيث يعيش نحو 
اإلسرائيلي  االحتالل  دمرها  مختلفة  قرية   41 من  َقِدموا  نسمة   5000
العام 1948.  )حوالي 66٪ من السكان حتت سن 18 عاماً(.  يقع مخيم 
عايدة لالجئني الفلسطينيني إلى الشمال من مدينة بيت حلم، وهو محاط 
لالجتياحات  وعرضة  اإلسرائيلية،  واملستعمرات  العسكرية  بالقواعد 
الوقت نفسه ال يوجد في املخيم مساحات  التجول.  في  املتكّررة وحظر 
خضراء أو مالعب لألطفال، ومنذ العام 2005، متت محاصرته وإغالقه 
بسبب اجلدار العازل غير القانوني الذي يرتفع إلى 9 أمتار على طول جهته 
الشرقية  جهته  من  أيضاً  املخيم  حوصر   ،2006 العام  وفي  الشمالية.  
املتكررة  العسكرية  االجتياحات  ومع  العنصري.   العازل  اجلدار  بسبب 

للمخيم، فإّن األطفال تقريباً في مواجهة يومية مع اجلنود اإلسرائيليني.

* كتبت بشكل حصري لهذا الكتاب.
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واملعاقني  الشهداء  قوائم  إلى  أسمائهم  إضافة  تتم  أن  ألطفالنا  نريد  ال 
التي  نفسها  الصور  نريد  وال  السجون.   في  ميوتون  أو  حياتهم  لبقية 
الرّواد  مركز  في  الفنّانون  يستخدم  اإلعالم.   وسائل  في  دائماً  نراها 
والدفاع  لإلصالح  كوسيلة  والتعليم  الثقافي  والتراث  والفنون  املسرح 
عن إنسانيتنا.  نحن بشر ونحن شركاء على قدم املساواة خللق تغيير 
إيجابي وطويل األمد.  كل واحد منا هو صانع التغيير، وكل واحد يتحمل 
بالنسبة  به  يحتذى  إيجابي، وأن يكون منوذجاً  تغيير  املسؤولية خللق 

لألطفال واألجيال القادمة.

لقد بدأ مركز الّرواد نشاطه مع مجموعة من األصدقاء كمركز للتدريب 
الفنون بشكل عام واملسرح على  إّن  العام 1998.   املسرحي والثقافي 
الفعالة  واألساليب  للتعبير  جداً  قوية  وسائل  هي  حتديداً  أكثر  نحو 
للتغيير على املستوى الفردي واملجتمعي.  األطفال أنفسهم هم املمثلون 
والفنانون.  بادر املركز إلى القيام ببرامج تعليمية داعمة ومتابعة نفسية 
واجتماعية لألطفال الذين يعانون من صعوبات.  وأنشأ أيضاً برنامج 
وأنشأ  املخيم.   في  الفوتوغرافي/الفيديو  للتصوير  مهني  أول  تدريب 
لألفالم  مهرجان  أّول  وأقام  للنساء،  بدنية  لياقة  برنامج  أول  كذلك 
أول  إلقامة  اآلخرين  مع  شراكة  وأنشأ  فلسطني،  في  الطلق  الهواء  في 

مهرجان للحكايات الشعبية الفلسطينية في فلسطني.

لقد كان للعروض التي قّدمها مركز الرواد في أوروبا والواليات املتحدة 
األمريكية ومصر وفلسطني تأثيٌر كبيٌر.  من جانب واحد رأت اجلماهير 
والكثير.   والثقافة  واجلمال  الفلسطينية  اإلنسانية  عن  أخرى  صورة 
بآذان  يتابعونها  فإنهم  اآلن  األخبار  يشاهدون  عندما  إّنهم  قال  منهم 
وعيون مختلفة.  على صعيد آخر، فقد أتاحت هذه اجلوالت ألبنائنا أن 
يَرْوا الناس اآلخرين والبلدان األخرى، وأن يجّربوا العيش في بلد حر 
دون حواجز أو غاز مسيل للدموع أو جنود احتالل، ودون وجود جلدار 
الفصل العنصري.  ومّكنتهم هذه اجلوالت من اللقاء مع اآلخرين وكسر 
السلوك النمطي عن هؤالء اآلخرين مهما كان أصلهم.  نحن جميعاً بشر، 
بناء مستقبل أفضل ألنفسنا  املساواة من أجل  ونحن شركاء على قدم 
املستقبل  يكون  بحيث  نعمل،  أن  جميعاً  علينا  ينبغي  املقبلة.   ولألجيال 

أكثر جماالً من الوضع احلالي الذي يطّوق حياتنا.”
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منتظمة  بصورة  اإلسرائيلية  السلطات  الفلسطينيون  املزارعون  حتّدى 
من أجل بيع منتجاتهم في شوارع القدس احملتلة على الرغم من اجلدران 
واحلواجز والقيود األخرى.106  قام املزارعون ومبساعدة األجانب في 
عبر  مير  الذي   60 رقم  الرئيسي  الطريق  على  العنب  صناديق  تفريغ 
الضفة الغربية.  كان عنب الفلسطينيني يسّوق في جميع أنحاء فلسطني 
اجلدران  بسبب  للتسويق  قابل  غير  أصبح  واآلن  املجاورة،  والبلدان 
واحلواجز والقيود.  اعتدى اجلنود اإلسرائيليني على املتظاهرين بشكل 
وحشي، واعتقلوا ستة أشخاص من بينهم إسرائيليون وأجانب قبل أن 

يصلوا إلى نقطة التفتيش املؤدية إلى الطريق بالقرب من اخلضر.107

وفي 2008/5/8، فّرقت القوات اإلسرائيلية مظاهرة كانت قد ُنّظمت 
واملدّمرة.108   املهجرة  الفلسطينية  صفورية  قرية  في  النكبة  ذكرى  في 
مدينة  فوق  السماء  الفلسطينيون  حّول  نفسه  العام  من  أيار   15 وفي 
القدس إلى اللون األسود عن طريق إطالق 21915 بالوناً إلحياء ذكرى 

النكبة - كل بالون ميثّل يوًم منذ نكبتنا.109

سكانها  عدد  )والبالغ  نعلني  في  األسبوعية  السلمية  املظاهرة  خرجت 
4600 نسمة( للتنديد باملجازر على شعبنا في غزة في 2008/12/28، 
فجرح جيش االحتالل اإلسرائيلي العديد من املدنيني، واستشهد عرفات 
نفسها  القرية  هذه  ولكن  عاماً.110    20 العمر  من  البالغ  خواجا  راتب 
قامت بعد كل هذا بتنظيم ذكرى في 2009/12/27 تزامناً مع إعالن 
صوراً  واستعملوا  احملرقة،  ذكرى  إلحياء  العاملي  اليوم  املتحدة  األمم 
والبحوث  للتعليم  العربي  املعهد  مبساعدة  شراؤها  مت  فوتوغرافية 
السنوية  الذكرى  مناسبة  وفي  الناصرة.111   في  ومقره  للمحرقة، 
من   300 أطاح   ،2009/11/6 في  برلني  جدار  لسقوط  العشرين 
العنصري  الفصل  جدار  من  بجزء  واألجانب  نعلني  قرية  من  القرويني 

الذي يفصل القرية عن جزء من أراضيها.112

القدس  إسرائيل بضم  قامت  أن  منذ  يزداد خطورة  القدس  الوضع في 
الشرقية بصورة غير قانونية بعد احتاللها العام 1967.  وازداد الوضع 
الستعمار  اإلسرائيلية  احملاوالت  ازدادت  فقد   ،2009 العام  خطورة 
املقاومة  ولكّن  وسلوان،  جراح،  الشيخ  حي  مثل  الفلسطينية  األحياء 

الفلسطينية لتلك املخططات ال تزال قوّية وفّعالة.113
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غزة الصامدة
قامت إسرائيل مبهاجمة قطاع غزة احملاصر بقصف عنيف من األرض 
 2008 العام  األول  كانون  أواخر  في  أسابيع  ثالثة  ملدة  واجلو  والبحر 
وكانون الثاني العام 2009.  مت قتل 1440 فلسطينياً معظمهم من املدنيني 
)من بينهم 420 طفالً(.  هنا جزء من شهادة للكاهن الكاثوليكي في مدينة 

غزة األب مانويل مسلم يصف بها األسبوعني األولني للهجوم:

شاشات  على  وتسمعون  تَرْون  ما  املسيحية  في  وأخواتي  “إخواني 
التلفاز ليست هي احلقيقة املؤملة كاملة حول ما ميرُّ به شعبنا في قطاع 
غزة.  إّن معاناِتهم منتشرة على نطاق واسع على أرضنا التي ال ميكن 
لتلفاز أو إذاعة نقل احلقيقة كاملة حولها.  إّن احلصار الوحشي على 
قطاع غزة هو عاصفة تتصاعد في كل ساعة، وإنها ليست فقط جرمية 
الذين  األشخاص  اليوم  أيضاً.   اإلنسانية  ضد  جرمية  ولكن  حرب، 
يعانون في قطاع غزة يناشدون كل إنسان له ضمير وحسن النية ... 
مستشفى  في  حدث  ما  شيء  عن  قصيرة  قصة  عليكم  أقّص  أن  أود 
لعائلة عبد اللطيف.  اختفى أحد األطفال أثناء الهجوم األول، وقضى 
والداه في اليومني األولني للحرب وهما يبحثان عنه بال جدوى.  في 
اليوم الثالث، وبينما كانت العائلة تتجّول في املستشفى وجدوا بعض 
بتشوهات  مصاب  صبي  حول  جتمعوا  قد  جرادة  عائلة  من  الناس 
وكانت رجله مقطوعة.  كان وجهه مشّوهاً بسبب الهجمة التي تعرض 
لها من طائرة أف 16، وبسبب الزجاج الذي سقط على وجهه عندما 
من  اللطيف  عبد  عائلة  اقتربت  للهجوم.  املستشفى  من  جزٌء  تعّرض 
الصبي  أّن  فوجئت  العائلة  ولكّن  لهم،  املواساة  لتقدمي  جرادة  عائلة 
املجروح ما هو إال ابنها وليس ابن عائلة جرادة.  وجتادلت العائلتان 
يستيقظ  حتى  وانتظرتا  القضية،  هذه  حول  البعض  بعضهما  مع 

الصبي ويخبرهما من هو حتى ميكن ألهله أن يأخذوه”.114

مت تنظيم مظاهرات وغيرها من أعمال املقاومة الشعبية في جميع أنحاء 
القبض على  اإلسرائيلية  الشرطة  ألقت  غّزة.   الهجوم على  العالم ضد 
من  أبدوه  ما  على   2008/12/29 في  القدس  في  شخصاً  تسعني 
تضامن مع سكان قطاع غزة الذين كانوا يتعّرضون للهجوم.115  هنا 
هناك  وكان  مظاهرات،  ست  التقارب  مركز  نّظم  حلم،  بيت  منطقة  في 
اعتصام ليلي في بيت ساحور استمر 22 ليلة.  قام أعضاء من األمن 
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واعتقلت  الله،  رام  في  املجتمعني  على  باالعتداء  الفلسطيني  الوطني 
وأطلق  حلم،  بيت  مظاهرة  في  شاركوا  الذين  الشباب  من   11 القوى 

سراحهم بعد بضع ساعات.

فرضت إسرائيل حصاراً كامالً على القطاع.  في كانون الثاني 2008 
اآلالف  بعشرات  وتدفقوا  سيناء،  وبني  بينهم  اجلدار  غزة  أهل  دمر 
وشراء املواد الغذائية وزيارة األقارب.  ما أدهش اجلميع أن هذا النشاط 
الشعبي انتهى بعودتهم إلى أرض الوطن.116  هذه احلركة العفوية أعطت 
اإللهام للكثير من النشطاء حملاولة كسر احلصار من اخلارج.  حاولت 
حركة غزة احلرة وجنحت في بعض املناسبات لكسر احلصار املفروض 
من  احلركة  تتكّون  القوارب.   في  الرحالت  طريق  عن  غزة  قطاع  على 
العام  آب   23 في  احلركة  نّظمت  وأجانب.   وإسرائيليني  فلسطينيني 
غزة  شاطئ  إلى  ووصلتا  و“احلرية”(،  حرة”  )“غزة  سفينتني   2008
تقالن عشرات األشخاص وبعض األدوية واملساعدات اإلنسانية.  في 
2008/10/29 دخل 27 من النشطاء من 13 دولة إلى غزة على منت 
بارزين  )SS Dignity(، وكانت حتمل على متنها ركاباً  الكرامة  سفينة 
األمم  وصفت    .1976 العام  نوبل  بجائزة  الفائزة  ماغواير  ميريد  مثل 
املتحدة الوضع في قطاع غزة بالكارثي.  توفي أكثر من 300 شخص 
مريض نتيجة لهذا احلصار في عامني، وال يزال العدد في ازدياد.  لقد 
إلى قطاع  أْن تصل  التابعة حلركة غزة حرة  السفينة اخلامسة  حاولت 
بها  تبرعت  )املؤن   2008/12/19 أدوية ومؤن في  متنها  غزة وعلى 
دولة قطر(، ولكنّها تعّرضت للهجوم، وكان عليها إلغاء مهمتها.  وعلى 
الرغم من ذلك، فإّن حركة غزة حرة حّققت جناحات كبيرة.117 وأوضح 

أحد األعضاء قائالً:

أحد  إلى  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  صعدت   ،2009/6/30 “في 
اإلنسانية،  الذي يسّمى روح  لفّك احلصار  إلى غّزة  املتجهة  القوارب 
اإلنسان  حقوق  مجال  في  العاملني  من   21 باختطاف  وقاموا 
اإلنسانية  اإلمدادات  لتسليم  طريقهم  في  كانوا  الذين  وصحافيني، 
واملواد إلعادة اإلعمار إلى قطاع غزة احملاصر.  وكان من بني املعتقلني 
ميريد ماغواير احلائزة على جائزة نوبل للسالم، وعضو الكونغرس 
األميركي السابق سينثيا ماكيني.  مت حجزهم في السجن ملدة أسبوع 
الرحلة،  هذه  في  توّقفنا  قد  كنا  وإن  ونحن  ترحيلهم.   يتّم  أن  قبل 
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“فشالً”.  في الشهر الذي مت فيه اختطاف زورقنا،  لكّن ذلك لم يكن 
كتب أكثر من 100 ألف من القصص اإلخبارية واملقاالت واملذكرات 
الرد  حول  والتلفزيونات  اإلذاعات  في  والتحذيرات   اإللكترونية 
اإلسرائيلي العنيف على مهمتنا.  إّنه من احلقيقي أّن هذه احملنة التي 
سجني  ألف   11 محنة  مع  باملقارنة  تتضاءل  متطّوعاً   21 منها  عانى 
سياسي فلسطيني محتجزين في السجون اإلسرائيلية.  إّن االستيالء 
الطبية  املساعدات  من  أطنان   3 من  واملكّونة  الصغيرة  شحنتنا  على 
ومستلزمات إعادة اإلعمار غير مهمة في ضوء الـ 4 مليارات دوالر من 
املساعدات املوعودة لغزة – إّنها املساعدات التي لم ولن يتم تسليمها 

بسبب احلصار اإلسرائيلي”.118

رافق األعضاء األجانب من حركة غزة احلرة صيادي غزة في رحالت 
صيدهم في مياه غزة.  في حني أّن املعاهدات الدولية تؤّيد حق الصيادين 
اإلسرائيلية  البحرية  الزوارق  أّن  إال  األسماك على سواحلهم،  في صيد 
تضايق وتطلق النار على هؤالء الصيادين.  عندما يكون هناك أجانب على 
منت القارب، تستخدم البحرية اإلسرائيلية خراطيم املياه أحياناً.119  لقد 
تصّرفت البحرية اإلسرائيلية مثل القراصنة في عملية اختطاف السفن 
التابعة حلركة غزة احلرة، مبا ُسمي أسطول احلرية صيف 2010 في 
املياه الدولية، وبخاّصة عندما ارتكبت البحرية اإلسرائيليّة مجزرة راح 
ضحيتها تسعة ناشطني أتراك، وأدى هذا إلى تدهور العالقات اإلسرائيلية 
التركية.  من الـ 700 شخص الذين اختطفتهم البحرية اإلسرائيلية كان 

الشيخ رائد صالح والنائبة حنني زعبي والناشطة لبنى مصاروة.

االحتجاجات  نتيجة  الشرقية  القدس  في  شخصاً  تسعون  اعتقل 
التضامنية مع غزة عن طريق التخويف والتهديد في 2008/12/31.  
“الرصاص املصبوب” على قطاع  السنوية لعملية  الذكرى  ومبناسبة 
غزة التي استشهد فيها 1434 فلسطينياً، فقد حاول ما يقرب من 1400 
من األجانب والفلسطينيني العبور إلى قطاع غزة عن طريق مصر، إال 
أّنهم منعوا من الدخول من قبل السلطات املصرية التي سمحت لـ 90 
شخصاً رمزّياً بالدخول.120  وبعد كفاح طويل مع السلطات املصرية، 
املركبات واإلمدادات من  التي تتكّون من  جنحت قافلة شريان احلياة 
الدخول في آن واحد إلى قطاع غزة في 2010/1/6. 121  قامت مصر 
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من  مزيد  ال  أنه  وأعلنت  إغاثة،  قافلة  قاد  الذي  غاالوي  جورج  بطرد 
قوافل اإلغاثة الدولية سيسمح لها باملرور عبر األراضي املصرية إلى 
ببناء جدار فوالذي حتت  الطاغية مبارك  قطاع غزة.  وقامت حكومة 
إلى  األنفاق  الغذائية واألدوية عبر  املواد  األرض من أجل منع تهريب 

قطاع غزة.

http://www.( هذا ووعدت كل من احلملة الفلسطينية من أجل غزة احلرة
 )/http://www.freegaza.org( احلرة  غزة  وحركة   )end-gaza-siege.ps
و“حتيا فلسطني”، وغيرها من املنظمات، مبواصلة اجلهود لكسر احلصار.  
سقط نظام حسني مبارك مبقاومة شعبية مشرفة شملت ماليني املصريني.  
وحاولت السلطات في رام الله وغزة منع املسيرات التضامنية مع الشعب 
املصري.  ولكن الشعوب العربية من احمليط إلى اخلليج تثور.  كما ال يزال 
في  أيضاً.   املنفى  وفي  وخارجه  األخضر  اخلط  داخل  مستمّراً  النضال 
النهاية االستسالم ليس خياراً في الصراعات املصيرية.  هذا الشعب الذي 

قاوم وصمد لن ُيقهر.





الفصل الثالث عشر
حمالت املقاطعة وسحب اإلستثمارات وفرض العقوبات

“إن العمل املتمثل في حمالت املقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات ما هو إال ترياق ُمعدٌّ 
تعمل،  األعمال  املشترك.  مثل هذه  والتقدم  التضامن والشراكة  العنف.  وهو عمل من  ضد 
وبطريقة غير عنفية، لتفادي املقاومة العنيفة، التي تهدف إلى حتقيق األهداف نفسها املتمثلة 

في العدالة، والسالم، واملساواة”.

الفنان وصانع األفالم اإلسرائيلي أودي ألوني1

أوضحت في الفصل الثاني من هذا الكتاب ما تصّوره الفلسطينيون في 
املستقبل لالستجابة إلى وضعهم الصعب الذي يعيشون فيه.  وصف 
الُكتّاب اإلسرائيليون التحّدي الذي نواجهه على أنه نظام تدمير سياسي 
ونظام  إثنوقراطي،4  ونظام  عرقي،3  تطهير  وبرنامج   2،)politicide(
فصل عنصري.5  يتطلّب استمرار مثل هذا النظام من االستعمار موارد 
املال من مبيعات األسلحة  يأتي  نقدية ومادّية وإعالميّة ودبلوماسية.  
الواليات  من  مثالً  األجنبي  الدعم  ومن  اإلسرائيلية،  األمنية  والنظم 
املتحدة األمريكية، ومن بيع املنتجات للشعب احملتل )3 مليارات دوالر(.  
تتطلّب إسرائيل أيضاً دعماً خارجيّاً غير مادي من أجل البقاء.  إّن دور 
أو  العربية،  احلكومات  سواء  الصراع  في  فلسطني  خارج  احلكومات 
احلكومات الغربية، أو األمم املتحدة، هو تاريخ حافل بالتخاذل والتواطؤ.  

كتبت الصحافية عميرة هاس في صحيفة هآرتس اإلسرائيلية:

“تصدر بعض الهيئات الدولية كل بضعة أسابيع تقريراً يربط بشكل 
مباشر سياسة احلركة املقيّدة التي تفرضها إسرائيل على األراضي 
لكن    .  ... هناك  االقتصادي  التدهور  حالة  وعن  احملتلة  الفلسطينية 
البلدان التي تصدر تلك التحذيرات تستمر في شراء األسلحة ومنتجات 
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أيضاً  ويستضيفون  إسرائيل.   في  مصنّعة  باألمن  عالقة  لها  أخرى 
ضباط جيش لهم يد مباشرة في قتل املئات من املواطنني الفلسطينيني، 
يقومون  كما  احلصار.   سياسة  فرض  على  يعملون  الذين  وأولئك 
بدعوة وزراء إسرائيليني يتحّملون مسؤولية كبيرة في تراجع النمو 

االقتصادي واالجتماعي لشعب بأكمله”.6

كتب نهيميا ستيسلر في صحيفة هآرتس اإلسرائيلية في ذروة الفظائع 
التي كانت ترتكبها إسرائيل خالل انتفاضة 1991-1987:

“إّن اعتماد إسرائيل على الواليات املتحدة األمريكية هو أكبر بكثير مما 
يشير إليه املبلغ املكّون من 3 مليارات دوالر.  يعتمد وجود إسرائيل 
أمريكا،  دون  والسياسية.   العسكرية  الناحيتني  من  األميركيني  على 
فإننا لن نكون مجّهزين بأحدث الطائرات املقاتلة وغيرها من األسلحة 
مّت  قد  لكان  األمريكي،  )الفيتو(  النقض  حق  وجود  دون  املتطّورة.  
ناهيك عن احلديث  الدولية،  املنظمات  فترة طويلة من كل  طردنا منذ 
علينا عقوبات من  تفرض  أن  املمكن  كانت من  التي  املتحدة  األمم  عن 
شأنها أن تشّل جتارة إسرائيل الدوليّة متاماً، ألننا ال ميكن أْن نكون 

موجودين دون استيراد املواد اخلام”.7

أشرت في الفصول القليلة السابقة إلى أمثلة عديدة حول حمالت املقاطعة 
التعاون  عدم  ذلك  وشمل  االستثمارات.   وسحب  العقوبات،  وفرض 
اقتصادّياً مع املستعمرات الصهيونية في ثمانينيات وتسعينيات القرن 
العثماني  البرملان  في  الفلسطينيني  املمثلني  عن  شرحت  عشر.   التاسع 
الذين احتّجوا ضد عمليات االستعمار اجلارية، وطالبوا بفرض عقوبات 
عن  تفصيالً  وقّدمت  الصهاينة(.   تدّفق  وقف  في  جنحوا  )وأحياناً 
كانت  التي  االستثمارات  وسحب  العقوبات،  وفرض  املقاطعة،  حمالت 
اإلضرابات  شملت  والتي   ،1930 العام  في  واسع  نطاق  على  منتشرة 
وحمالت املقاطعة املوّجهة ضد كل من املصالح البريطانية والصهيونية.  
الفلسطينية،  النكبة  حدوث  مع  تزامن  الذي  إسرائيل  دولة  قيام  بعد 
شارك العالم العربي في فرض العقوبات على إسرائيل، وعلى الشركات 
القوانني  أّن  اإلسرائيلي  اللوبي  ضمن  ولكن  معها.   املتعاملة  التجارية 
األمريكية حاولت منع أي ضغط على إسرائيل من أجل االمتثال ألحكام 
واقتصادّياً  دبلوماسياً  إسرائيل  ذلك دعمت  من  الدولي، وبدالً  القانون 
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لقمع الفلسطينيني.  مت حتقيق ذروة هذا األسلوب عندما قامت البلدان 
املنتجة للنفط املتعاطفة مع محنة الفلسطينيني بتطبيق حظٍر شامٍل على 
التي  األخرى  والبلدان  األمريكية  املتحدة  الواليات  إلى  النفط  تصدير 
كان   ،1974  -1973 من  مادّياً.   اإلسرائيلي  االحتالل  ودعمت  مّولت 
هناك انخفاض في تأثير وفعالية العقوبات الرسمية التي مت تقويضها 
من خالل التطبيق بسبب عيوب هيكلية في عملية صنع القرار والتنفيذ 
اعتمدوا، وبشكل سّري،  العرب  العربية.  كثير من احلكام  األنظمة  في 
هنالك  السلطة.8   في  للبقاء  االستخبارات  ووكاالت  الغربي  الدعم  على 
مشاكل في حملة املقاطعة التي قامت بها اجلامعة العربية باملقارنة مع 

حمالت املقاطعة الشعبية:

أو  األخالقية  احلجج  من  القليل  لهما  االقتصادية  والقوة  “اإلكراه 
ضعف  إلى  أّدى  وهذا  التضامني،  العمل  متيّز  ما  عادة  التي  املعنوية 
املقاطعة في مواجهة هجمات اللوبي املؤيد إلسرائيل.  عالوة على ذلك، 
وحكوماٍت  أنظمة  مثّلوا  املقاطعة  دعاة  ألّن  املشكلة  هذه  تفاقمت  فقد 
هذه  إطار  في  احلاالت.   هذه  مثل  في  الفساد  ظهر  حيث  استبدادية، 
اجلماعات  من  العديد  لدى  املقاطعة  حمالت  صدى  فشل  الظروف، 

وحركات التضامن مع الفلسطينيني”.9

طرق  إلى  العودة  إلى  وتكراراً  مراراً  الفلسطينيون  اضطّر  فقد  بالتالي، 
عن  ظروفهم  في  تغيير  إحداث  أجل  من  أنفسهم  على  لالعتماد  مختلفة 
طريق استخدام أساليب املقاومة الشعبية، التي من بينها حمالت املقاطعة 
وسحب االستثمارات فرض العقوبات.  انتفاضة 1987-1991 كانت 
للقيادة  الثالث  البيان  منذ  املقاومة  من  النوع  هذا  تفعيل  في  جوهرية 
أثٌر  االنتفاضة  لهذه  وكان   10  .1988/1/18 في  لالنتفاضة  املوحدة 
سلبٌي كبيٌر على االقتصاد اإلسرائيلي في مجاالت الزراعة، والسياحة، 

والتشييد أو البناء، والنفقات العسكرية.11

مبا أّنني حتدثت عن أساليب النضال في الفصول السابقة، فقد أردت أن 
أسلّط الضوء هنا على املزيد من النمو للحركات الشعبية التي لها صلة 
بحمالت املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات في السنوات 
للنداءات  اإليجابي  الدولي  املجتمع  رّد  حول  وبخاصة  األخيرة،  العشر 

الفلسطينية منذ بداية انتفاضة األقصى العام 2000.
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ملقاطعة  الهادفة  الفلسطينية  للحملة  إسرائيلية  منظمة  أّول  انضّمت 
إعالناٍت  شالوم  غوش  منظمة  وضعت  عندما  اإلسرائيليّة  املنتجات 
مدفوعًة في صحيفة هآرتس اإلسرائيلية في 26 أيلول و4 تشرين األول 
العام 1997، تدعو إلى مقاطعة جميع منتجات املستوطنات12  وقامت 
املتواضعة  اخلطوة  هذه  كانت  املنتجات.13   هذه  بأسماء  قائمة  بنشر 
مهمة ألنها سمحت للمفوضية األوروبية أن تدعو إلى مقاطعة جميع 
املنتجات املستوردة من املستوطنات اليهودية في 1998/5/13.  رّداً 
االمتيازات  بإلغاء جميع  اإلسرائيلية  الزراعة  ذلك، هّددت وزارة  على 
داخل  الفلسطينية  الزراعية  املنتجات  لتسويق  املمنوحة  التجارية 
إسرائيل، وبعد مرور أسبوع هّدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو بإطالق النار على العمال الفلسطينيني، واستبعاد أوروبا من 
جهود السالم إذا اّتخذ االحتاد األوروبي أّية إجراءات ملقاطعة منتجات 

املستوطنات اليهودية”.14

إلى  الدولي،  املجتمع  إسرائيليّاً،   35 دعا   ،2001 العام  نيسان  في 
“تنظيم ومقاطعة السلع والصادرات الصناعية والزراعية اإلسرائيلية، 
النتيجة  له  سيكون  أنه  أمل  على  الترفيهية،  السياحة  إلى  باإلضافة 
في  العنصري  التمييز  نظام  على  املقاطعة  أّثرت  كما  نفسها  اإليجابية 
جنوب أفريقيا”.  قام بتنظيم كل ذلك “ماتسبون” اإلسرائيلية )وتعني 
يقرب  ما  قبل  عليها في وقت الحق من  التوقيع  بالعبرية ضمير(، ومت 
املنظمات  اجتماع  عقد   ،2001 العام  أيلول  وفي  شخص.15   ألف  من 
غير احلكومية في إطار املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية التابع لألمم 
املتحدة في مدينة ديربان في جنوب أفريقيا.  جاء االجتماع في أعقاب 
الهجمات اإلسرائيلية الوحشيّة على املدنيني الفلسطينيني، ومنح املؤمتر 

تأييداً ساحقاً للنداءات الفلسطينية للمقاطعة.16

أنا بدأت مع نشطاء آخرين حملة في الواليات املتحدة األمريكية جلمع 
تواقيع ملقاطعة أكادميية على إسرائيل في نيسان العام 2002.  وبحلول 
العدد في وقت الحق(،  متوز، جمعنا أكثر من 500 توقيع )وتضاعف 
وقمنا أيضاً بإنشاء صفحة على اإلنترنت “أكادمييني من أجل العدالة”.  
العمل  الشبكة  واصلت  اإللكترونية،  الصفحة  حتديث  يتم  لم  حني  في 
ودعم  األكادميية  للمقاطعة  حمالت  تنظيم  على  وّقعوا  للذين  كمنتدى 
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بحماية  مثالً  جدواها  القائمة  أثبتت  تهديدهم.   مت  الذين  األكادمييني 
نظموا  الذين  احلكومية،  كونيتيكت  سنترال  جامعة  في  األكادمييني 
احلركة  وهّددتهم  األوسط،  والشرق  اإلسالم  حول  تعليميّاً  برنامجاً 
إجنلترا  في  املقاطعة  وتأييد  ملساندة  حمالت  وأطلقت  الصهيونية.17  
نشر  خالل  من  عملهما  بدآ  اللذين  روزن،  وهيالري  ستيفن  بقيادة 
رسالة موّقعة من قبل 115 من املثقفني البارزين في صحيفة اجلارديان 

البريطانية في 6 نيسان العام 2002، جاء فيها:

“على الرغم من اإلدانة الدولية الواسعة لسياسة إسرائيل في عمليات 
فإّن  احملتلة،  األراضي  في  الفلسطيني  الشعب  ضد  العنيف  القمع 
احلكومة اإلسرائيلية بدت مستعصيًة لالستجابة للنداءات األخالقية 
من قبل زعماء العالم ... لقد كان املصدر الرئيسي احملتمل لالنتقادات 
الفعالة هو الواليات املتحدة، ولكن على ما يبدو كانت مترّددة في فعل 
أي شيء.  مع ذلك، فإّن هناك طرقاً ملمارسة الضغط من داخل أوروبا.  
الغريب في األمر، أّن العديد من مؤسسات البحوث والثقافة األوروبية 
األوروبي  االحتاد  من  املمّولة  املؤسسات  تلك  وبالتحديد  والوطنية، 
واملؤسسة األوروبية للعلوم، اعتبرت إسرائيل دولة أوروبية ألغراض 
تقدمي املنح والعقود.  لذلك، فإنه من املناسب على الصعيدين الوطني 
األمم  بقرارات  إسرائيل  تلتزم  حتى  التأييد  هذا  وقف  واألوروبي 
املتحدة، وأْن تبدأ مفاوضات سالم جدية مع الفلسطينيني، على غرار 
ما هو مقترح في العديد من خطط السالم، مبا في ذلك املبادرة التي 
في  العربية  الدول  وجامعة  السعودية  العربية  اململكة  من  كل  رعتها 

اآلونة األخيرة”.18

الواليات  في  اإلسرائيلية  واخلدمات  البضائع  ملقاطعة  حملة  بدأنا 
 2002/2/23 في  ييل  جامعة  في  عمل  ورشة  بعد  األمريكية  املتحدة 
ماتسبون.   مؤسسة  من  هافكني  زفيكا  فيها  وحتّدث  نشطاء،  حضرها 
األمريكي  الشعب  من  فيه  طلبنا   ،2002/2/28 في  نداء  أّول  أرسلنا 
مقاطعة البضائع اإلسرائيلية والسياحة وغيرها.  كخطوة أولى محددة 
بالطلب  بنجاح  وبدأنا  شهرّياً،  واحد  منتج  مقاطعة  على  للعمل  دعونا 
هناك  يزال  ال  إسرائيلية.   بندورة  بيع  عدم  أمريكيّة  محلية  أسواق  من 
من  يعملون  الرئيسي  احملفل  في  شاركوا  الذين  النشطاء  من  املئات 
االستثمارات  وسحب  املقاطعة  حلمالت  والنداءات  األخبار  نشر  أجل 
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يقرب من 300  ما  العام 2004، نشر  آذار  العقوبات.19  وفي  وفرض 
اإلسرائيليني  األكادمييني  القادة  دعت  مفتوحة  رسالة  األكادمييني  من 
باّتخاذ موقف ضد سياسيات احلكومة اإلسرائيلية اجلنائية، أو مواجهة 

املقاطعة األكادميية لهم.20

احلملة الفلسطينية ملقاطعة إسرائيل ثقافّياً وأكادميّياً
أُطلِقت احلملة الفلسطينية ملقاطعة إسرائيل ثقافيّاً وأكادمييّاً في نيسان 
العام 2004 في أعقاب بيان أصدره األكادمييون واملفكرون الفلسطينيون 
في تشرين األول العام 2003. 21  وّضحت احلملة الفلسطينية الرؤية 

واالجّتاه للحركة في بيان عام في 7 متوز العام 2004: 22

اإلسرائيلي  تلخيص فحوى مضمون االضطهاد االستعماري  ميكن 
للشعب الفلسطيني، الذي يستند إلى األيديولوجية الصهيونية إلى ما 
يلي: إنكار مسؤوليتها عن النكبة -وبخاصة موجات التطهير العرقي 
رفض  وبالتالي  الفلسطينيني-  الالجئني  مشكلة  خلقت  التي  والطرد 
املنصوص  واملشّردين  لالجئني  للتصّرف  القابلة  غير  احلقوق  قبول 
عليها، والتي يحميها القانون ... إّن النظام الراسخ للتمييز العنصري 
والتفرقة ضد املواطنني الفلسطينيني في إسرائيل، يشبه نظام الفصل 

العنصري البائد )املنحل( في جنوب إفريقيا.

مبادئ توجيهية مقترحة
عليها  تسيطر  )ومعظمها  اإلسرائيلية  األكادميية  املؤّسسات  أّن  مبا 
اإلسرائيليني  واألكادمييني  املفّكرين  من  العظمى  والغالبية  الدولة( 
التي  القمع  أشكال  عن  والدفاع  احلفاظ  في  مباشر،  بشكل  ساهمت، 
صمتهم،  خالل  من  األعمال  هذه  مثل  في  توّرطوا  أو  آنفاً،  ذكرها  مت 
في  اآلن  حتى  فشلت  الدولي  التدخل  أشكال  جميع  أّن  إلى  وبالنظر 
لقمعها  حد  لوضع  أو  الدولي،  للقانون  االمتثال  على  إسرائيل  إجبار 
ضد الفلسطينيني، الذي جتلّى في أشكال عديدة منها احلصار، والقتل 
العشوائي، والتدمير الوحشي الغاشم، وجدار االستعمار العنصري، 
وفي ضوء حقيقة أّن أصحاب الضمير في املجتمع الدولي من العلماء 
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املسؤولية  التاريخ  مّر  على  عاتقهم  على  حملوا  الذين  واملفكرين 
نظام  إلغاء  أجل  من  كفاحهم  في  حدث  كما  الظلم،  حملاربة  األخالقية 
من  مختلفة  أشكال  خالل  من  إفريقيا،  جنوب  في  العنصري  التمييز 
املقاطعة، ومن منطلق معرفتنا بأن تنامي حركة املقاطعة الدولية ضد 
إسرائيل حتتاج إلى إطار مرجعي فلسطيني يحّدد املبادئ التوجيهية، 
الظلم  الدولي، واالنسجام األخالقي ملقاومة  التضامن  وفي روح من 
والقهر، فإننا، نحن األكادمييني واملثقفني الفلسطينيني، ندعو زمالءنا 
في املجتمع الدولي إلى مقاطعة جميع املؤسسات األكادميية والثقافية 
اإلسرائيلية بشكل شامل ودائم، كمساهمة في الكفاح من أجل إنهاء 
االحتالل واالستعمار ونظام الفصل العنصري اإلسرائيلي، عن طريق 

تطبيق ما يلي:

األكادميي  التعاون  أشكال  من  شكل  أي  في  املشاركة  عن  االمتناع   1
املؤسسات  مع  مشتركة  مشاريع  أو  تعاون  أي  أو  والثقافي، 

اإلسرائيلية.

الصعيدين  على  اإلسرائيلية  للمؤسسات  شاملة  مقاطعة  إلى  الدعوة   2
والتمويل  الدعم  أشكال  ذلك وقف جميع  في  والدولي، مبا  الوطني 

لهذه املؤسسات.

قبل  إسرائيل من  في  االستثمار  االستثمارات ورفض  تعزيز سحب   3
املؤسسات األكادميية الدولية.

ذوي  اإلسرائيليني  واألكادمييني  املفكرين  املقاطعة  هذه  تشمل  ال   4
االستعمارية  دولهم  سياسة  عارضوا  الذين  احلية  الضمائر 

والعنصرية ]مت حذفه الحقا[.

5 العمل على إدانة السياسات اإلسرائيلية بالضغط العتماد قرارات من 
قبل اجلمعيات واملنظمات األكادميية واملهنية والثقافية.

6 دعم املؤسسات األكادميية والثقافية الفلسطينية بشكل مباشر، دون 
أو  صريح  كشرط  اإلسرائيليني  نظرائهم  مع  شريك  إلى  احلاجة 

ضمني ملثل هذا الدعم.
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قرار احملكمة الدولية يدفع اجلهود إلى مراحل أعلى
دفعة  والعقوبات  االستثمارات  وسحب  املقاطعة  حمالت  جهود  تلّقت 
كبيرة بعد قرار احملكمة العليا الدوليّة العام 2004 بعدم شرعية جدار 
الفصل/التمييز العنصري اإلسرائيلي املقام على األراضي الفلسطينية.  
وفي العام 2005، دعا املجتمع املدني الفلسطيني شعوب العالم التخاذ 
إجراءات حازمة )انظر اإلطار رقم 1، الفصل 2(.  مت توقيعها في البداية 
من قبل 171 من املنظمات غير احلكومية في فلسطني.  ومنذ ذلك احلني 
العاملي.   املئات محليّاً، وأكثر من ألف على املستوى  إقرارها من قبل  مت 
إلى تغيّر جذري في جوانب النضال الشعبي.  لقد كان  النداء  أّدى هذا 
الفلسطينية  الوطنية  اللجنة  النداء مبادرة فيما أصبح يعرف باسم  هذا 
العقوبات، وتضم هذه  املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض  حلمالت 

اللجنة ممثلني عن:23

.)PNGO( شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية 

 مبادرة الدفاع عن األراضي احملتلة )األراضي الفلسطينية واجلوالن 
.)OPGAI( )احملتل

 احلملة الشعبية الفلسطينية املناهضة جلدار الفصل العنصري )أوقفوا 
اجلدار(.

إلسرائيل  واألكادميية  الثقافية  للمقاطعة  الفلسطينية  احلملة   
.)PACBI(

 مجلس القوى اإلسالمية والوطنية في فلسطني.

.)PGFTU( االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني 

 االحتاد العام لعمال فلسطني.

 االئتالف العاملي الفلسطيني حلق العودة.

 االحتاد العام للجامعات الفلسطينية من األساتذة واملوّظفني.

.)GUPW( االحتاد العام للمرأة الفلسطينية 
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 احتاد املؤسسات اخليرية.

.)IFU( االحتاد املستقل لنقابات العمال – فلسطني 

.)PFU( احتاد املزارعني الفلسطينيني 

 اللجنة الوطنية إلحياء ذكرى النكبة.

 التحالف املدني للدفاع عن حقوق الفلسطينيني في القدس.

 االئتالف من أجل القدس.

 احّتاد املؤسسات اخليرية الفلسطينية.

الفلسطينيني  الالجئني  مخيمات   – الشبابية  األنشطة  مراكز  احتاد   
.)UYAC(

جاءت الدعوة في أعقاب دعوة مبكرة في وقت سابق من آب العام 2002 
بعنوان “مقاطعة إسرائيل من أجل الضغط عليها الحترام وتنفيذ القانون 

الدولي وحقوق اإلنسان وقرارات األمم املتحدة”، وجاء فيها:

“في أيلول العام 2001، بعد مرور عام على فشل كل اجلهود الدولية 
لالنتفاضة  العنيف  اإلسرائيلي  العسكري  القمع  وقف  إلى  الرامية 
الفلسطينية الثانية في الضفة الغربية احملتلة وقطاع غزة، قامت حوالي 
3000 منظمة مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم، باالجتماع في املؤمتر 
املنعقد في مدينة ديربان في جنوب  العنصرية  الثالث ملناهضة  العاملي 
إفريقيا.  وافق املجتمعون على إعالن للمنظمات غير احلكومية وبرنامج 
التصّدي  أجل  املنظمات غير احلكومية من  لهذه  الوثائق  العمل.  جاءت 
اإلسرائيلي  للصراع  اجلذرية  األسباب  مع  صلة  لها  التي  للعنصرية 
الفلسطيني، مبا في ذلك االحتالل العسكري وإنكار حق العودة لالجئني 

الفلسطينيني واملشّردين في الداخل إلى ديارهم وممتلكاتهم.

املمثلون عن 3000 منظمة مجتمع مدني في مدينة  فقد كان  وبالفعل، 
العاملية  للمقاطعة  دعوتهم  في  متّحدين  العالم  أنحاء  جميع  من  ديربان 
وفرض العقوبات على إسرائيل.  ومن بني أمور أخرى، فقد شمل برنامج 

عمل املنظمات غير احلكومية النداء التالي:
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اإلسرائيلي  العنصري  للفصل  مناهضة  دولية  الدعوة إلطالق حركة   
مثلما مت تنفيذه ضد العنصرية في جنوب إفريقيا، من خالل شبكة 
التابعة  والوكاالت  والهيئات  الدولي،  املدني  للمجتمع  عاملية  تضامن 
أجل  من  احمللية،  واملجتمعات  التجارية،  واملؤسسات  املتحدة،  لألمم 
األوروبي،  االحتاد  والسيّما  الدول،  بني  الصمت  ملؤامرة  حد  وضع 

والواليات املتحدة األمريكية )املادة 424(.

على  والكاملة  التامة  العزلة  سياسة  لفرض  الدولي  املجتمع  دعوة   
إسرائيل، على أّنها دولة فصل ومتييز عنصري، كما كان احلال في 
جنوب إفريقيا، وهو ما يعني فرض عقوبات إلزامية وشاملة، واحلظر 
واالقتصادية،  الدبلوماسية،  مثل  الروابط  جلميع  الكامل  والوقف 
بني  العسكري  والتدريب  والتعاون،  واملساعدات،  واالجتماعية، 

إسرائيل وجميع الدول )املادة 425(.

املجتمع  بتدمير  إسرائيل  قامت  ديربان،  اجتماع  على  عام  مرور  بعد 
الغربية  الفلسطيني وقيادته السياسية، وأعادت إخضاع الضفة  املدني 
إسرائيل  كانت  مباشر.   عسكري  احتالل  سيطرة  حتت  غزة  وقطاع 
ومن  املتحدة،  الواليات  قبل  من  محمية  مضى  وقت  أي  من  أكثر  وفي 
الدولي  للقانون  انتهاكها  في  األوروبي  االحتاد  جانب  من  التساهل 
وحقوق اإلنسان وقرارات األمم املتحدة، لذلك نحن كأعضاء في املجتمع 
ملقاطعة  مؤّخراً  اتخذت  التي  املبادرات  بكل  نرّحب  الفلسطيني،  املدني 
إسرائيل، والتي مت إطالقها في أجزاء كثيرة من العالم.  من أجل احلرية 
واملنظمات  التضامن  حركة  ندعو  فإننا  والعالم،  فلسطني  في  والعدالة 
التجارية  والشركات  والثقافية  األكادميية  واملؤسسات  احلكومية  غير 
واألحزاب السياسية والنقابات، وكذلك األفراد املعنيني لتعزيز وتوسيع 
نطاق احلملة العاملية ملقاطعة إسرائيل.  “إسرائيل تقاطع القانون الدولي 

وحقوق اإلنسان - ونحن نقاطع إسرائيل!”.24

لقد كان دعم األكادمييني والناشطني اإلسرائيليني أمثال نعومي كالين، 
وراشيل غيورا، وتانيا راينهارت، وإيالن بابه مهّماً.25  وبدأت مجموعة 
دعم  أجل  من  إسرائيل  داخل  املقاطعة!  أو   )BOYCOT( تدعى  جديدة 

دعوة اللجنة الوطنية للمقاطعة العام 2005، وتؤّكد ما يلي:
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“يتعني علينا نحن الفلسطينيني واليهود مواطني إسرائيل، االنضمام 
إلى الدعوة الفلسطينية حلملة املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض 
العقوبات ضد إسرائيل، مستلهمني بذلك نضال شعب جنوب إفريقيا 
ضد نظام التمييز العنصري.  كما أننا ندعو اآلخرين أن يحذو حذونا 
... نحن نعارض قرار املجتمع الدولي الداعي إلى مقاطعة الفلسطينيني 
لدعم  نظراً  االستياء  يثير  فهذا  احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  في 
متارسه  الذي  العنصري  للفصل  طويلة  فترات  منذ  الدولي  املجتمع 

إسرائيل، ولالنتهاكات اليومية للقانون الدولي”.26

روني  مثل  إفريقيا  جنوب  قادة  من  قوّياً  دعماً  املقاطعة  حركة  وتلّقت 
كاسريل، ورئيس األساقفة ديزموند توتو، وغيرهم من املناهضني لنظام 
الفصل العنصري.27  تبنّى املجتمع الدولي نداءات الفلسطينيني للمقاطعة 
وسحب االستثمارات وفرض العقوبات.  وميكن االستشهاد باملئات من 

األمثلة في السنوات العشر املاضية.  فيما يلي قائمة جزئية لبعضها:28

  26 آب 1999: بعد أشهر من ممارسة الضغوط، أمرت شركة برغر 
كينغ فروعها في إسرائيل بإغالق الفرع الذي مت فتحه في مستوطنة 

معاليه أدوميم.

  نيسان 2001: قامت مجموعة اشتراكيي إسرائيل، وتدعى ماتسبون، 
بإصدار دعوة للمقاطعة.

  نيسان 2001: يدعو طالب جامعة كونكورديا إلى املقاطعة وسحب 
االستثمارات وفرض العقوبات.

فرض  إلى  لألساقفة  املتحدة  امليثودية  مجلس  يدعو   :2001 أيار    
العقوبات.

  4 متوز 2001: قامت حملة التضامن الفلسطينية بإطالق حملة في 
مجلس العموم البريطاني.

“قطع  إلى  األمريكية  احلكومة  اللوثرية  الكنيسة  دعت   :2001 آب    
جميع املساعدات االقتصادية والعسكرية إلسرائيل، حتى تعمل على 

حتسني الظروف بالنسبة للفلسطينيني”.
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  نيسان 2002: بدء احلمالت من أجل املقاطعة األكادميية في أمريكا 
الشمالية وإجنلترا وفرنسا وأستراليا.

  2002: تعلن املكتبة الداخلية في جامعة أكسفورد فرض حظر على 
الناشرين اإلسرائيليني وترفض تخزين كتبهم أيضاً.

  2002: تدعو النقابات العمالية الدمنركية إلى حمالت املقاطعة.

والتكنولوجيا  للعلوم  مانشستر  جامعة  في  أستاذة  تقوم   :2002  
)اململكة املتحدة( بإقصاء إسرائيليني من هيئة حترير املجالت العلمية 

التي متتلكها والتي تقوم بتحريرها.

في  املشاركة  منديري  برودكشينز  جازاليت  شركة  ترفض   :2002  
مهرجان حيفا السينمائي الدولي.

لسحب  حملة  كولومبيا  جامعة  أطلقت   :2002 العام  الثاني  تشرين    
االستثمارات.

كوري-باريس  ماري  جامعة  إدارة  مجلس  دعا   :2003/1/27   
العام  األول  كانون   16 في  والشراكة  التعاون  إنهاء  إلى  السادس، 

2002، وقام بتأكيد قراره من جديد بعد تزايد الضغوط.

  2003: انطالق حملة ضد شركة كاتر بيلر.

  2003: يقوم الصوت اليهودي من أجل السالم بدعم حمالت املقاطعة 
وسحب االستثمارات.

  11 نيسان العام 2004: أصدر مجلس الطلبة في جامعة واين ستيت 
احلكومية في الواليات املتحدة األمريكية أول قرار للجامعة لسحب 

االستثمارات.

األكادميية  للمقاطعة  الفلسطينية  احلملة  انطالق   :2004 نيسان    
)PACBI(.  وبحلول متوز 2005، قامت 170  والثقافية إلسرائيل 

منظمة بإطالق احلملة العاملية.
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أجل فلسطني” في  “عمال من  تأّسست حركة  العام 2004:    نيسان 
مدينة نيويورك، لتنظيم حملة املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض 

العقوبات، وغيرها من أشكال الدعم بني النقابات العمالية.

  2004: انطالق حمالت املقاطعة اإليطالية والفرنسية والنرويجية.

في  املشيخية  الكنيسة  في  العاّمة  اجلمعية  تبنّت   :2004 متوز    
“عملية  بدء  إلى  يدعو  قراراً   )PCUSA( األمريكية  املتحدة  الواليات 
اجلنسيات  متعددة  الشركات  في  مراحل  على  االستثمارات  لسحب 
العاملة في إسرائيل، وفقاً لسياسة اجلمعية العامة بشأن االستثمار 

االجتماعي”.

  تشرين األول 2004: نقابة احملامني الوطنية األمريكية )NLG( تدعم 
حملة املقاطعة.

 )COSATU( تشرين األول 2004: مؤمتر نقابات عمال جنوب إفريقيا  
يدعم حملة املقاطعة.

  تشرين األول 2004: الكنيسة األسقفية في الواليات املتحدة األمريكية 
تنظر في سحب االستثمارات.

  تشرين الثاني 2004: الكنيسة املشيخية في الواليات املتحدة األمريكية 
)PCUSA( تستهدف شركات كاتر بيلر وموتوروال وسيتي غروب 

وإي تي تي.

سحب  حملة  تطلق  ويسكونسن  جامعة   :2004 األول  كانون    
االستثمارات.

 )ICAHD( كانون الثاني 2005: اللجنة اإلسرائيلية ضد هدم البيوت  
تدعو إلى فرض العقوبات.

  شباط 2005: نيو بروفايل )حركة إسرائيلية(.

السلة في مدينة برشلونة  لكرة  مباراة  قاطع نشطاء    شباط 2005: 
الشتراك فريق مكابي تل أبيب.
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  15 آذار 2005: عائلة الشهيدة راشيل كوري ترفع دعوى ضد شركة 
كاتر بيلر.

  نيسان 2005: سينود يورك وهال امليثودية، إجنلترا.

املتحدة  اململكة  )AUT( في    نيسان 2005: رابطة أساتذة اجلامعات 
تدعم احلملة.

 )TAUWP( نيسان 2005: أصدرت رابطة جامعة ويسكونسن للمهنيني  
قراراً لسحب استثماراتها من الشركات الداعمة إلسرائيل.

واحلزب   )CPI( الهندي  الشيوعي  احلزب  صّوت   :2005 نيسان    
وإنهاء  عقوبات  فرض  لصالح  )املاركسي(  الهندي-م  الشيوعي 

االتفاقيات العسكرية والعالقات مع إسرائيل.

.)EJJP( 2005: يهود أوروبا من أجل سالم عادل  

.)SACC( أيار 2005: مجلس جنوب أفريقيا للكنائس  

تأخذ  اإلسرائيلي  االحتالل  إنهاء  أجل  األمريكية من  احلملة   :2005   
حملة املقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات كأولوية لها.

  ربيع العام 2005: أصدر أصدقاء السبيل ومقّره في أمريكا الشمالية 
ضد  الالعنفية  االستجابة  أخالقياً:  مسؤول  استثمار  أجل  من  نداًء 

االحتالل”.

  حزيران 2005: امليثوديون في نيو إنغالند يوافقون على قرار سحب 
االستثمارات.

  حزيران 2005: الكنيسة امليثودية املتحدة، والية فرجينيا.

القدم  أيرلنديون يحتشدون ضد لعبة لكرة    حزيران 2005: نشطاء 
يشارك فيها فريق إسرائيلي.

إلى  الكنائس  العاملي يحثُّ 340 عضواً من  الكنائس    2005: مجلس 
النظر في التدابير االقتصادية غير العنفية، مثل سحب االستثمارات 
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من الشركات الدولية مثل شركة كاتربيالر ومن الشركات التي تدعم 
االحتالل وانتهاكات حقوق اإلنسان.

ألف   270( النرويج  في  سورترونديالغ  اإلقليمي  املجلس   :2005   
نسمة( يدعو ملقاطعة البضائع اإلسرائيلية ويتبعها بحملة توعية في 

جميع أنحاء املنطقة.

الدولي  للمجتمع  الفلسطيني  املدني  املجتمع  نداء   :2005 متوز    
للمقاطعة.

  متوز 2005: املؤمتر الدولي للمجتمع املدني التابع لألمم املتحدة.

  متوز 2005: الكنيسة اإلجنليكانية في كينيا تقّرر سحب استثماراتها 
من الشركات التي تعمل في توريد السلع إلى االحتالل اإلسرائيلي.

  متوز 2005: كنيسة املسيح املتحدة في الواليات املتحدة األمريكية تتبنّى 
قراراً بإجراء “ضغوط اقتصادية”، وتطالب إسرائيل بهدم اجلدار.

  آب 2005: قدامى احملاربني من أجل السالم.

  آب 2005: مؤسسة جلوبال أكسشينج/التبادل العاملي.

  آب 2005: الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية في أميركا تتبنّى سياسة سحب 
االستثمارات من إسرائيل.

بالقبض على  قضائيّاً  أمراً  بريطانيون  يقّدم محامون  أيلول 2005:    
قائد إسرائيلي يدعى آملوغ، الذي ألغى رحلته بسبب ذلك.

  تشرين األول 2005: املجلس التنفيذي لألسقفية )الواليات املتحدة 
األمريكية(.

  تشرين الثاني 2005: حزب اخلضر، الواليات املتحدة األمريكية.

  تشرين الثاني 2005: الكنيسة اإلجنليكانية كندا.

يحظر  قراراً  الباسك تصدر  بالد  آربيزو في   :2005 الثاني    تشرين 
التواطؤ والدعم لالحتالل اإلسرائيلي.
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  كانون األول 2005: التحالف من أجل العدالة والسالم في فلسطني، 
كيبيك، كندا.

واحلرية  للسالم  الدولية  النسائية  الرابطة   :2005 األول  كانون    
)WILPF(، الفرع الكندي.

  شباط 2006: الكنيسة اإلجنليكانية في بريطانيا “تسحب استثماراتها 
من شركات تستفيد من االحتالل غير املشروع”.

أجل  من  البريطانيون  واملخططون  املهندسون  يعلن   :2006 شباط    
العدالة في فلسطني عن خطط ملقاطعة شركات املقاوالت املشاركة في 

بناء جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي.

مسؤول  استثمار  أجل  من  األديان  مجموعة  تكوين   :2006 شباط    
أخالقياً )IMRI( في اململكة املتحدة.

  شباط OISM( :2006( اإليطالية تقاطع أعمال دورة األلعاب األوملبية 
في ميالنو.

  شباط 2006: باسفيك للخدمات والتصنيع )PSM(، واشنطن.

  آذار 2006: كوليكتيف إيرجنس فلسطني )CUP( )سويسرا(.

  نيسان 2006: مؤسسة راشيل كوري من أجل السالم والعدالة.

  نيسان 2006: روجر ووترز، الشهير باسم بينك فلويد يلغي حفلة 
له في تل أبيب.

.)CUPE( أيار 2006: االحتاد الكندي ملوظفي القطاع العام  

  أيار 2006: الكنيسة املشيخية في اسكتلندا.

العالي  التعليم  قطاع  في  للمعلمني  الوطنية  الرابطة   :2006 أيار    
)NATFHE( في اململكة املتحدة، تندمج مع رابطة املعلمني اجلامعيني 
اجلامعات  محاضرين  إحتاد  باسم  سمي  جديد  احّتاد  لتشكيل 

.)UCU( والكليات
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 –)CUPE( العام   القطاع  ملوظفي  الكندي  االحتاد   :2006 حزيران    
فرع إنتاريو يصدر مذكرة لدعم حملة املقاطعة.

.)UNISON( حزيران 2006: أكبر احتاد وطني عمالي في بريطانيا  

األمريكية،  املتحدة  الواليات  في  املشيخية  الكنيسة   :2006 حزيران    
اجلمعية العامة العام 2006.

  19 حزيران 2006: كوليكتيف إيرجنس فلسطني والتنسيق األوروبي 
من أجل فلسطني )ECCP( في جنيف يؤيد دعوة حملة املقاطعة.

البرازيل  في   )CUT( للعمال  املوّحد  السنترال   :2006 حزيران    
الذي  للحشد  تنضم  اجلنوبية  أمريكا  في  األخرى  املهنية  والنقابات 
مينع التوقيع على اتفاقية التجارة احلرة بني دول ميركوسور )دول 
أمريكا اجلنوبية املوقعة على اتفاقية التجارة اإلقليمية وتدعى السوق 

اجلنوبية املشتركة( وإسرائيل.

  متوز 2006: احتاد اخلدمات الصناعية واملهنية والتقنية في أيرلندا 
التفاقية  فوري  ووقف  إسرائيل،  على  عقوبات  فرض  إلى  يدعو 

الشراكة األورومتوسطية مع إسرائيل.

  متوز 2006: حركة باكس كريستي الكاثوليكية الدولية للسالم.

الدولي  السينمائي  لوكارنو  ملهرجان  املنظمون  تخلّى   :2006 متوز    
كراعية  اإلسرائيلية  اخلارجية  وزارة  عن  سويسرا  في  املنعقد 

للمهرجان بعد الدعوة من قبل السينمائيني الفلسطينيني.

  متوز 2006: طلب 86 عضواً برملانياً من مختلف األحزاب البريطانية 
إسرائيل  من  األسلحة  شراء  لعمليات  الفوري  بالوقف  احلكومة  من 

والسعي إلى فرض عقوبات دولية ضدها.

املقاطعة  إلى  تدعو  غزة  جامعة  في  املعلمني  نقابة   :2006 متوز    
األكادميية والثقافية إلسرائيل.
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اجتماع  )الكويكرز(:  الدينية  األصدقاء  جمعية   :2006 العام  آب    
أتالنتا )عاصمة والية جورجيا(؛ 06/7، واجتماع أوملبيا )عاصمة 

والية واشنطن(.

  آب 2006: الكنيسة املتحدة في كندا )والكنيسة املشيخية وامليثودية، 
وكنيسة املسيح املتحدة(.

  خريف العام 2006: جامعة ستانفورد.

  آب 2006: اليهود من أجل سالم عادل، مدينة فانكوفر، كندا.

  آب 2006: نظام الترام في دبلن.

إلى    آب 2006: سينمائيون فلسطينيون وفنانون وثقافيون يدعون 
املقاطعة الثقافية.

األفالم  يقاطع  الدولي  السينمائي  أدنبرة  مهرجان   :2006 آب    
اإلسرائيلية.

على  احتجاجاً  إسرائيل  من  سفيرها  تسحب  فنزويال   :2006 آب    
تصاعد جرائم احلرب اإلسرائيلية في قطاع غزة ولبنان.

  آب 2006: مركز التصوير السينمائي اليوناني )GCC( يسحب جميع 
األفالم اليونانية من مهرجان حيفا السينمائي.

  أيلول 2006: شركة )U2U( البلجيكية للتكنولوجيا احلديثة، ترفض 
استخدام األدوات العسكرية املصنوعة في إسرائيل.

  أيلول 2006: مؤمتر األمم املتحدة الدولي للمجتمع املدني لدعم السالم 
في الشرق األوسط.

 ،)COSATU( إفريقيا  جنوب  في  عمالية  نقابة  أكبر   :2006 يلول    
تصدر قراراً باإلجماع مقّدم من قبل االحتاد الوطني لعمال املعادن  

)NUMSA( يدعو لفرض عقوبات على إسرائيل.

  تشرين األول 2006: الكنيسة اإلجنليكانية في بريطانيا ودائرة املياه 
في فرجينيا وأبرشية غيلدفورد.
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  تشرين الثاني 2006: حملة التضامن مع فلسطني في أيرلندا تدعو 
إلى مقاطعة املاس اإلسرائيلي.

  تشرين الثاني 2006: بنك إيه إس إن )ASN( في هولندا.

 )IPSC( تشرين الثاني 2006: حملة التضامن مع فلسطني في أيرلندا  
تنجح في مقاطعة املنتجات اإلسرائيلية.

مدينة  في  االستثمارات  سحب  حملة  و2007:   2006 العام  في    
تثقيف  أجل  من  بدأب  تعمل  ماساتشوسيتس  والية  في  سومرفيل 
وضع  في  وجنحت  االستثمارات،  سحب  عملية  حول  البلدة  سكان 

املوضوع على ورقة االقتراع.

  كانون الثاني 2007:احتاد عمال األغذية واألعمال احلليفة في جنوب 
.)FAWU( أفريقيا

العقوبات ضد إسرائيل - فرع  الثاني 2007: حتالف فرض    كانون 
جنوب أفريقيا.

 )GPS( فلسطني  مع  العاملي  التضامن  حملة   :2007 الثاني  كانون    
تشمل املاس املصنّع في إسرائيل.

  شباط 2007: منظمة نساء بالزي األسود، تقاطع جمعية موسيقية 
إسرائيلية في لوس أجنلوس األمريكية.

  العام 2007: يدعو اليهود البريطانيون إلى مقاطعة إسرائيل.

  العام 2007: يطلق مواطنو إسرائيل حملة منظمة لدعم املقاطعة.

  أيار 2007: يدعو 130 من األطباء البريطانيني إلى مقاطعة اجلمعية 
الطبية اإلسرائيلية وطردها من الرابطة الطبية العاملية.

  أيار 2007: االحتاد الوطني للصحافيني في اململكة املتحدة.

.)NIPSA( العام 2007: أكبر النقابات العمالية في أيرلندا الشمالية  
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في  آربر  آن  مدينة  في  لألغذية   التعاونية  الشركة   :2007 حزيران    
والية ميتشيغن األمريكية.

  حزيران 2007: مؤمتر نيو إنغالند للكنيسة امليثودية املتحدة يصدر 
توصيات لسحب االستثمارات.

.)TGWU( متوز 2007: احتاد العمال والنقل العام  

.)ICTU( متوز 2007: مؤمتر نقابات العمال األيرلندي  

.)ELCA( آب 2007: الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية في أميركا  

  2007: احتاد اجلامعات والكليات )UCU( في بريطانيا، يؤّكد دعمه 
حلمالت املقاطعة ضد إسرائيل.

 )CUPW( البريد  لعمال  الكندي  االحتاد  دعا   :2009 الثاني  كانون    
إسرائيل  تعترف  حتى  املقاطعة،  برنامج  “العتماد  الكندية  احلكومة 
للقانون  واالمتثال  املصير  تقرير  حق  في  الفلسطيني  الشعب  بحق 
إلى  العودة  في  الفلسطينيني  الالجئني  حقوق  ذلك  في  مبا  الدولي، 

ديارهم، كما هو منصوص عليه في قرار األمم املتحدة رقم 194”.

  شباط 2009: أعلنت كنيسة إجنلترا بأنها قامت بسحب استثماراتها 
من شركة كاتربيلر.

  شباط 2009: أصبحت كلية هامبشاير أول كلية في الواليات املتحدة 
من  تستفيد  التي  الشركات  من  استثماراتها  تسحب  األمريكية 

االحتالل اإلسرائيلي.

  آذار 2009: قامت العديد من اجلامعات في أمريكا الشمالية وأوروبا 
والتمييز  الفصل  حول  أسبوع  باستضافة  مدينة   40 من  أكثر  وفي 

العنصري اإلسرائيلي.

مدينة  في  موتوروال  شركة  ضد  مقاطعة  حملة  انطالق   :2009 آذار   
نيويورك األمريكية.
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جميع  عن  ممثالً  االسكتلندي  العامل  احتاد  مؤمتر   :2009 نيسان    
النقابات العمالية االسكتلندية يدعم حمالت املقاطعة.

)UCU( ممثالً عن ما  أيار 2009: أصدر احتاد اجلامعات والكليات    
يزيد على 100 ألف من األكادمييني واملوظفني في الكليات واجلامعات 
إسرائيل  على  فّعال  ضغط  ممارسة  أجل  من  قرارات  البريطانية 

وحتميلها املسؤولية عن سياساتها االستعمارية و العنصرية.

  متوز 2009: ينسحب كل من أندي بيشلباوم ومايك بونانو مخرجي 
فيلم )YES MEN( من املشاركة في مهرجان القدس السينمائي.

  متوز 2009: حملة نيويورك ملقاطعة إسرائيل تشارك في حملة ضد 
شركة موتوروال.

إسرائيل  تسليح  لوقف  البريطانية  احلركة  جنحت   :2009 متوز    
)www.stoparmingisrael.org( جزئيّاً في إلغاء بيع بعض األدوات 

العسكرية املرسلة من بريطانيا إلسرائيل.

  يوافق حتالف يضم 300 منظمة للسالم على مقاطعة إسرائيل: نقطة 
حتّول بالنسبة حلركة التضامن األمريكية.

شركة  من  استثماراتها  تسحب  النرويجية  احلكومة   :2009 أيلول    
إسرائيلية تدعى إلبت سيستمز.

)لألكادمييني(  العمالق  األمريكي  التقاعد  صندوق   :2009 أيلول    
)CREF( -)TIAA( يسحب استثماراته من شركة إسرائيل - إفريقيا 

لالستثمار.

  أيلول 2009: البرملان البرازيلي يدعو إلى جتميد عضوية إسرائيل في 
اتفاقية التجارة احلرة “ميركوسور”.

  أيلول 2009: مؤمتر نقابات العمال البريطانية )TUC( ممثالً عن أكثر 
من ستة ماليني عامل يتبنّى حمالت املقاطعة.
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  تشرين الثاني 2009: يستضيف طالب من أجل العدالة في فلسطني 
في كلية هامبشاير، املؤمتر الطالبي الوطني حلمالت املقاطعة.

  تشرين الثاني 2009: يسحب ثاني أكبر صندوق للمعاشات التقاعدية 
إسرائيل   – أفريقيا  شركة  من  استثماراته   )PZFW( الهولندية 

لالستثمار.

  تشرين الثاني 2009: يلتزم األكادمييون النرويجيون في تروندهامي 
باملقاطعة األكادميية.

االستثمارات  وسحب  املقاطعة  حملة  إطالق   :2009 األول  كانون    
وفرض العقوبات التركية.

  كانون األول 2009: يطلق الفلسطينيون املسيحيون وثيقة كايروس 
.)/http://kairospalestine.ps( ”فلسطني حتت عنوان “وقفة حق

الفعلية )وليس مجرد  القائمة أعاله، فإّن عدد اإلجراءات  كما يتبنّي من 
خطوات من أجل اّتخاذ إجراءات أو بيانات( قد زاد سنة بعد سنة، ولم 
تسعنا األمور تلخيص ما حصل سنة 2010، حيث املئات من األمثلة التي 
دعت احلكومة اإلسرائيلية إلى تشكيل جلنة وزارية وأيضاً إلى مناقشة 
اإلسرائيليني  ملعاقبة  قانون  إقرار  اإلسرائيلي،  الكنيست  في  املوضوع 

“احملرضني” على املقاطعة.

استخالص  أجل  من  احلاالت  بعض  عن  بإيجاز  نتحدث  اآلن  دعونا 
الدروس املستفادة.  قال الرئيس واملدير التنفيذي لشركة إنتل ويدعى 
كريغ باريت في 2001/6/18 خالل زيارة إلسرائيل، إّن شركة إنتل 
النظر في ما قيمته 3 مليارات دوالر لتوسيع مصنع الشركة في  تعيد 
كريات غات )الذي بني على أراضي قرية عراق املنشية املهجرة(، مرجعاً 
الصناعة” حسب صحيفة  “املناخ االقتصادي احلالي وتباطؤ  إلى  ذلك 

جيروزاليم بوست، 19 حزيران العام 2002.

أنني قدت حملة كبيرة لالحتجاج على استثماراتها  اعتقادي  السبب في 
في إسرائيل، ومبساعدة في التوثيق من الدكتور سلمان أبو ستة.29  ثم 
اإلعالن  بعد  النشطاء.   من  الشركة  إلى  رسالة   2000 من  أكثر  إرسال 
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األردنية  إنتل مع احلكومة  التوسع، عملت شركة  التأخير في عملية  عن 
لتسهيل إدخال احلاسب اآللي في مدارس املخيمات، وقامت أيضاً بتمويل 
مختبر حاسوب في قطاع غزة عن طريق الوكالة األمريكية إلغاثة الالجئني 
في الشرق األدنى.  استمّرت احلملة رغم هذه احملاوالت لشراء الصمت، 
في  حملتنا  عن  أخبار  وُنشرت  الصحف.   في  واآلراء  املقاالت  نشر  ومت 
الدستور )األردن(، والوطن )قطر(، واحلياة، والسفير )لبنان(، والقدس، 
واخلليج  )الكويت(،  والوطن  )القاهرة(،  واألهرام  )فلسطني(،  واأليام 
)اإلمارات العربية املتحدة(.  أّدت التغطية اإلعالمية إلى لفت نظر شركات 

أخرى )هذا ما علمنا به من احملادثات اخلاصة مع املنافسني(.

الواليات  أول مؤمتر حول سحب االستثمارات في  الطالب  نّظم  عندما 
املتحدة األمريكية العام 2002، كتبت صحيفة فايننشال تاميز قبل يوم 
واحد من عقد املؤمتر: “عندما يأتي النشطاء من الطالب من 70 جامعة 
الشركات  تكون  سوف  غداً  مؤمتر  لعقد  ميتشيغن  جامعة  إلى  أمريكية 
ومعهم املستثمرون يراقبون ذلك عن كثب ... جنح املتظاهرون في تسليط 
الضوء على القضية الفلسطينية”.30  مت انعقاد مؤمترات أخرى ناجحة 
االنعقاد  من  مؤمتر  كل  منع  عبثاً  الصهيونية  احلركة  وحاولت  للغاية، 
التهديد والتخويف.31  واستمّرت حملة سحب االستثمارات  من خالل 
في اجلامعات بالنمو.  في شباط العام 2006، أصيب مواطن إسرائيلي 
يدعى ماتان كوهني ويبلغ من العمر 17 عاماً في عينه برصاصة مطاطية 
خالل مظاهرة سلمية في قرية بيت سيرا.  التحق في وقت الحق بكلية 
التي  املقاطعة  حلملة  البارزين  املنّظمني  أحد  من  وأصبح  هامبشاير، 
جنحت في جعل جامعته تسحب استثماراتها من ست شركات تعمل في 

األراضي الفلسطينية احملتلة.32

بدأت الكثير من الكنائس التي ورد ذكرها في القائمة أعاله دراسة جدوى 
استثماراتها في الشركات التي تربح أو تستفيد من االحتالل اإلسرائيلي 
واالضطهاد للشعب الفلسطيني.  حتّرك بعضها بشكل أسرع من غيرها 
الكنيسة  وكانت  البيانات.   إصدار  في  فقط  وليس  العملية،  الناحية  من 
اجتاه  نحو  كبير  حدٍّ  إلى  انتقلت  قد  اخلصوص  وجه  على  املشيخية 
إيجابي على الرغم من الضغوط التي مورست عليها.33  وفي شباط العام 
2005، دعا مجلس الكنائس العاملي أعضاءه الـ 340 كنيسة إلى النظر 
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ومن  كاتربيلر،  شركة  مثل  دوليّة  شركات  من  استثماراتها  سحب  في 
الشركات اإلسرائيلية التي جتني أرباحاً من االحتالل وانتهاكات حقوق 
اإلنسان.  قامت بعض الكنائس مثل كنيسة إجنلترا بسحب استثماراتها 

من شركة كاتربيلر.34  ولكن النجاح لم يكن شامالً:

لسحب  املؤّيد  القرار  أميركا  في  اللوثرية  اإلجنيلية  الكنيسة  “رفضت 
للكنيسة  األساقفة  مجلس  رفض  كما   ،2005 العام  في  االستثمارات 
في  املنعقد  اجتماعه  في  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  األسقفية 
2009/7/17 في مدينة أنهامي في والية كاليفورنيا هذا القرار، ليس 
فقط القرار الذي يدعو إلى سحب االستثمارات، ولكن أيضا تلك التي تدعو 
وإقامة  الفلسطينية  األراضي  ملصادرة  حد  ووضع  اجلدار،  تفكيك  إلى 
“متوازنة”.   تكن  لم  القرارات  أّن  بحّجة  ذلك  كل   - الفلسطينية  الدولة 
الدينية واأليرشيات  الكاثوليكيون بالقلق ألن بعض اجلماعات  ويشعر 
احمللية نشطة للغاية في حركة املقاطعة، وقام كل من الفاتيكان وأساقفة 

الواليات املتحدة األمريكية بتجنّب مسألة سحب االستثمار”.35

هذا الترّدد بدأ يتغيّر بعد نشر وثيقة كايروس فلسطني في كانون األول 
العام 2009.  وقد كانت قد صدرت وثيقة حتمل االسم نفسه من قبل 
املسيحيني في جنوب أفريقيا، وهنا تأتي وثيقة فلسطينية بعنوان وثيقة 
حق لتؤّكد أن مسيحيي املنطقة يطلبون من العالم املسيحي وقفة قوية ال 

تترّدد في املقاطعة.36

تعتبر احلملة ضد شركة فيوليا للنقل، وشركة ألستوم قصة جناح حلملة 
املقاطعة.  هذه الشركات كانت تساعد في بناء البنية التحتية للمستوطنات 
اليهودية في فلسطني احملتلة.  بعد الكثير من العمل الشاق، وفي تشرين 
املالية  عالقاته  بقطع  الهولندي   )ASN( بنك  قام   ،2006 العام  الثاني 
مع شركة فيوليا بسبب العقد الذي حصلت عليه في القدس.  ونشطت 
احلملة عندما قام مجلس مجتمع ستوكهولم يوم 20 كانون األول العام 
2009، باإلعالن عن أنه لن يجّدد عقده مع شركة فيوليا لتشغيل مترو 
األنفاق )بقيمة 4 مليارات دوالر(.  وحذا حذوها الكثير في أماكن أخرى: 
ففي نيسان العام 2009، أعلنت احلكومة احمللية ملنطقة بوردو الكبرى 
في فرنسا أّنها لن متنح عقداً بقيمة مليار دوالر لشركة فيوليا، كما طالب 
مجلس مقاطعة سليغو في أيرلندا مدير املقاطعة “عدم التوقيع أو جتديد 
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أّية عقود مع شركة فيوليا”.  وفي 2 حزيران العام 2009، أعلنت حكومة 
والية فيكتوريا في أستراليا بعد أربعة أشهر من الترويج وتوزيع أكثر 
اسم  حتت  تعمل  )التي  فيوليا  شركة  أقصت  أنها  نشرة  ألف   100 من 
كانكس( كمشغل لنظام القطار في مدينة ملبورن األسترالية.  وذكرت 
بدأت  فيوليا  شركة  أّن   2009 العام  حزيران   5 يوم  ليموند  صحيفة 
تفقد الكثير من املال نًظراً لتورطها مع إسرائيل.  ذكرت سائل اإلعالم 
اإلسرائيلية في 8 حزيران العام 2009، أنه مّت التخلّي عن شركة فيوليا 
كمشّغل ملشروع خط سكة حديد القدس، ولكن بعد ذلك أعلنت الشركة 
عن فتح باب فرص العمل للمشروع، فتمت مواصلة احلملة ضدها.  وفي 
أواخر متوز من العام نفسه، خسرت شركة فيوليا عقداً بقيمة 3.5 مليار 
أيضاً جناٌح مماثٌل  املياه.37  كان هناك  لتحلية  دوالر ملشروع أسترالي 

ضد شركة مستحضرات التجميل “أهافا” اإلسرائيلية العام 2009. 38

املقاطعة،  البريطانية سبّاقة في دعم حركة  العمالية  النقابات  كانت  لقد 
ولوحظ ذلك بحلول صيف العام 2009:

اجلامعات  واحتاد   ،)PCS( العام  القطاع  احتاد  من  كل  “أصدر 
والكليات )UCU(، واحتاد فرق اإلطفاء، مذكراٍت بشكل علني تدعو 
اإلسرائيلية وسحب  البضائع  ملقاطعة  إلى وضع سياسة عامة  فيها 
حكومية  عقوبات  وفرض  اإلسرائيلية  الشركات  من  االستثمارات 
احتاد  وأكبر  العام  القطاع  احتاد  مثل  نقابات  أصدرت  الدولة.   ضد 
عمالي في بريطانيا، واإلحتاد الوطني للمعلمني، واحتاد حتالف عمال 
 ،)CWU( ونقابات عمال االتصاالت ،)USDAW( املتاجر واملوزعني
خالل هذا الصيف، مذكراٍت تدعو فيها إلى حملة املقاطعة.  تدعو تلك 
أو  املستوطنات  إلى مقاطعة بضائع  العادة  النقابات واالحتادات في 

مطالبة حكوماتها بوقف بيع األسلحة إلى إسرائيل”.39

ويبدو اآلن أن احلركة العمالية في الواليات املتحدة األمريكية ستلحق 
النقابات األخرى.40

ضد  قانونية  قضايا  الفلسطينية  احلكومية  غير  املنظمات  قّدمت 
أسقط  عندما  احلال  هو  كما  حرب،  جرائم  ارتكاب  بتهمة  اإلسرائيليني 
اجليش اإلسرائيلي قنبلة تزن طنّاً على مبنى أّدى إلى مقتل العديد من 
قضايا  في  القانونية  اإلجراءات  كانت  إذا  عما  النظر  وبغض  األطفال.  
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وضعت  أّنها  املؤّكد  فمن  ال،  أم  ناجحة  احملاكم  على  معروضة  معينة 
وضع  في  ككل  الصهيونية  واحلركة  اإلسرائيليني  احلرب  مجرمي 

دفاعي وقلّصت سفر قادة إسرائيليني خارج البالد.41

بسحب  الكنديني  األفالم  صانعي  من  العديد  قام   ،2009 صيف  في 
أفالمهم من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي بسبب تسليط املهرجان 
الضوء على مدينة تل أبيب، ومت دعمهم من قبل مئات الفنانني فيما بعد.42  
وفي الصيف نفسه، أزيلت شركة إسرائيلية تدعى “إلبيت” من صندوق 
الدولي  األسبوع  وجند  التقاعدية.43   للمعاشات  النرويجية  احلكومة 
الذي يصّور نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي في عامه السادس اآلن 
ويتزايد كل سنة مع مشاركة املزيد من املدن والبلدات في جميع أنحاء 
العقوبات  وفرض  االستثمارات  وسحب  املقاطعة  حركة  ويعتبر  العالم، 

نواته املركزية.44

استعماري  نظام  مع  التطبيع  منع  هي  املقاطعة  حلركة  ميزة  أهم  إّن 
مواقف  وفي  الضغط  حتت  النظام  ذلك  وضع  وبالتالي  عنصري، 
دفاعية.45  في نهاية املطاف، فإّن الضغط املندمج مع غيره من الضغوط 
الالزمة على أي نظام عنصري يؤّدي إلى زيادة تكاليف اإلبقاء على القمع 
إلى نقطة التخلي عن هذا النظام، وهذا هو ما حدث في جنوب أفريقيا.  
االستثمارات  وسحب  املقاطعة  حمالت  تعتبر  اإلسرائيلية  احلكومة 
وفرض العقوبات تهديداً بالغ اخلطر، واّتخذت إجراءات مكلفة وعقيمة 
ملواجهة التحدي.46  رد فعل احلكومة اإلسرائيلية املبالغ فيه، يدّل على 
واحداً  أذكر مثاالً شخصيّاً  أْن  لي  أهمية هذه احلمالت.  اسمحوا  مدى 
تتناول مواضيع حول حركة  التي  املقاالت  العديد من  لقد كتبت  فقط.  
تيكون  مجلة  في  إحداها  نشر  مت  )وحتى  سنوات  مدى  على  املقاطعة 
اليهودية(.  لكن لم تلَق أيٌّ من مقاالتي القدر من االهتمام كما لقيت مقالة 
“قاطعوا إسرائيل” في املجلة الرسمية “جلوبال أجندا” ملنتدى االقتصاد 
العاملي )WEF( في كانون الثاني العام 2006.  يجلب املنتدى االقتصادي 
العاملي اآلالف من القادة السياسيني ورجال األعمال في العالم إلى مدينة 
دافوس في سويسرا من أجل تبادل املعلومات.  وبعد تلقي شكاوى من 
الذين ال يؤمنون بحرّية التعبير )ألن احلقيقة في غير صاحلهم(، اعتذر 
مقالي.   نشر  عن  للمنتدى  التنفيذي  والرئيس  املؤّسس  شواب  كالوس 
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كان قد مت نشر املقالة في املجلة الالمعة، ووزِّعت على آالف احلضور، 
الحقاً  املقالة  سحبت  وقد  اإلنترنت.   على  موقعها  على  أيضاً  ونشرت 
من املوقع، وسحبت املجلة، ولكن قمت بنشر املقال كامالً على موقعي 
اإللكتروني اخلاص.47  قام بعد ذلك كالوس شواب الذي تلّقى شكاوى 
من اإلسرائيليني والصهاينة بعقد مؤمتٍر صحافيٍّ من أجل “االعتذار”، 
وطلب من احلضور أيضاً إرجاع املجالت )ولم يفعل ذلك أحد تقريباً(، 
ثم قّرر في وقت الحق إلغاء املجلة للسنوات املقبلة )حيث لم يتم إصدار 
املجلة بعد ذلك(.  ولم يكن محررو املجلة راضني عن هذا.  ومع ذلك، نتج 
الديكتاتورية واالنسحاب  والرقابة  املهاجمة  اإلشاعة حول  عن كل من 
من قبل شواب، كتابة عشرات القصص اإلعالمية )من صحيفة هآرتس، 
وحتى صحيفة نيويورك تاميز(، ووصلت القصة إلى مئات اآلالف من 
الناس.  مّت تسليم الكثير من بني الـ 5000 من قادة العالم الذين حضروا 
املؤمتر املقالة األصلية، ولكن لم يقرأوها إلى أن حصلت املشكلة.  عملت 
مبا  التأييد  رسائل  من  مئات  تلقيت  لصاحلنا.   عمالً  اإلعالمية  الضجة 
فيها رسائل من كبار املسؤولني احلكوميني في أعقاب احلادث، وتلقيت 

أيضاً دعوة للقيام بجولة خطابية في إيطاليا ودول أخرى.

في  ذكرت  ولكن  املقاطعة،  دور  على  التأكيد  في  املغاالة  عدم  املهم  من 
الشعبية  املقاومة  أكثر من مائة من أساليب  أمثلة عن  السابقة  الفصول 
احلملة  “هذه  ولذا  اإلسرائيلي.   االستعمار  ملقاومة  األخرى  املختلفة 
تشكل عامالً واحداً فقط في إحداث تغيير سياسي واجتماعي ... إن لدى 
التقليل من مساهمة  لتلعبه، ولكن يجب عدم  مهّماً  املقاطعة دوراً  حملة 
الصراع الداخلي أو القوى العاملية، أو األحداث التي تلعب أيضاً دوراً في 

حتديد التاريخ”.48

في الوقت ذاته، يجب تشجيع شراء املنتجات الفلسطينية القليلة املتبقية.  
جّداً  قليالً  عدداً  وتركت  الفلسطيني،  االقتصاد  تدمير  إسرائيل  تعّمدت 
من اخليارات املتاحة للمنتجات، ولكن حتّى هنا فقد كان هناك جناحات 
ملحوظة وجهود كبيرة للمقاومة الشعبية.  لقد شاركت منظمات محليّة 
مثل مركز بديل واحلملة الفلسطينية ملقاطعة إسرائيل ثقافيّاً وأكادمييّاً 
ومنظمة “أوقفوا اجلدار” وغيرها في حمالت منتظمة من أجل تشجيع 
هي  احمللي  املستوى  على  حملة  آخر  كانت  احمللية.   املنتجات  شراء 
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املؤسسات  من  عدد  برعاية  مّتت  التي  “إنتاجنا”،  تدعى  تثقيفية  حملة 
ومعهد  “بالتريد”،  الفلسطيني  التجارة  مركز  مثل  احمللية  والشركات 
أريج، ومنتدى شارك، ومنتدى سيدات األعمال، واحتاد الصناعات في 
الفلسطينية.   الزراعية  الزراعي، واإلغاثة  العمل  فلسطني، واحتاد جلان 
هنالك حركة لتوسيع تصدير املنتجات الفلسطينية من خالل اجلمعيات 

التعاونية وجمعيات التجارة العادلة.49



الفصل الرابع عشر
االستنتاجات والنظرة إلى املستقبل

فقط  بعدها  لنضالنا،  والعدالة  احلقيقية  الكرامة  ونفهم  كعرب،  أنفسنا  نحترم  كنا  إذا  “فقط 
ميكن لنا أن نّقدر، ورغم أنفسنا، ملاذا هناك الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم مبن فيهم 
راشيل كوري، والشابان اللذان جرحا معها من حركة التضامن الدولية -توم هرندال وبريان 
أفيري– ملاذا شعروا بأهمية التعبير عن تضامنهم معنا ...؟ ألم يحن الوقت لنا للحاق مبكانتنا 
والتأكد من أّن ممثلينا هنا وهناك يدركون، كخطوة أولى، أنهم يقاتلون من أجل قضية عادلة 
ونبيلة، وأنه ليس لديهم شيء لالعتذار عنه، أو أي شيء يشعرون باحلرج حياله؟ على العكس 

من ذلك، ينبغي عليهم االفتخار مبا فعله شعبهم، وأن يكونوا فخورين أيضاً لتمثيلهم”.

إدوارد سعيد1

في التاريخ عبرة ملن اعتبر
لغاندي ومارتن  الناجحة  التجارب  إلى  ننظر  أن  أّنه من اجليد  في حني 
لوثر كينغ في املقاومة الالعنفية، فمن املستحسن أن نتذّكر أن لكل مكان 
يتحتّم  حيث  والثقافية،  والسياسية  االجتماعية  الفوارق  من  مجموعة 
املقاومة  تاريخ  دراسة  تظهر  ومناسبة.2   جديدة  ردود  تطوير  علينا 
أّن املقاومة املسلحة جاءت في وقت متأّخر؛ أي تقريباً بعد  الفلسطينية 
كانت  الواقع،  في  الصهيوني.   االستعمار  بداية  على  عاماً   50 مرور 
مقارنة  الظلم  مستوى  إلى  بالنظر  ما  نوعاً  محدودة  املسلحة  املقاومة 
بأماكن أخرى مثل جنوب أفريقيا واجلزائر وفيتنام.  وكما رأينا، فإّن 
أطول  وقتاً  استغرقت  األخرى،  األماكن  مع  باملقارنة  الشعبية  املقاومة 
)ما يقرب اآلن من 130 عاماً(، وانطوت على استخدام أشكال طبيعية 
وفطرية ومبتكرة كانت فريدة من نوعها بالنسبة للتجربة الفلسطينية.  
في كل مرحلة من مراحل الظلم على شعبنا، قمت بتوثيق أعمال ملهمة 
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الكتاب.  وشمل هذا فتراٍت  الشعبية احمللية في هذا  للمقاومة  ومبتكرة 
العشرينيات  بداية  وفي  فلسطني،  من  وخروجهم  العثماني،  احلكم  من 
القرن املاضي في ظل حكم الصهيوني هربرت صموئيل، والثورة  من 
الكبرى، حيث مت تدمير مئات املنازل، مبا في ذلك البلدة القدمية من مدينة 
التطهير  املقاومة خالل عمليات  الثالثينيات، كما درسنا  يافا في أواخر 
العرقي بحق 530 من القرى والبلدات الفلسطينية بني العامني 1947 
و1949.  وأخذنا العبر من املراحل الالحقة.  لقد اّتخذ الظلم ضد السكان 
األربعينيات  في  اإلرهاب  بني  تتراوح  غريبة  جديدة  أشكاالً  األصليني 
املجازر  إلى  املفخخة، وتفجيرات احلافالت واألسواق(،  )الرسائل  مثل 
قرية  مذبحة  )مثل  إسرائيل  دولة  قيام  خالل  الضحايا  من  ومواكب 
أي شخص  النار على  الضخمة، وإطالق  النهب  ياسني(، وعمليات  دير 
يعود إلى املناطق التي مت تطهيرها عرقيّاً، والقتل والهدم وتكسير عظام 
إلى 1948  إلى 1936  الثمانينيات.  من 1919  أواخر  املتظاهرين في 
وإلى  وغزة،  لبنان  مذابح  إلى  بالنابالم،  املدنيني  ومهاجمة   1967 إلى 
فلسطني  استعمار  كان  لقد  غزة،  قطاع  في  األبيض  الفسفور  استعمال 

في الواقع ملّطخاً بالكثير من الدماء.

من  رادع  دون  لفلسطني  نهبها  الصهيونية  العنصرية  احلركة  تواصل 
دعاية  االستعماري  العنف  ويرافق  الضعيفة.   الغربية  احلكومات  قبل 
فّعالة في وسائل اإلعالم التي يؤّثر عليها التيار الصهيوني تقلب حقيقة 
جامحة،  وحوشاً  وتصّورهم  األصليني  املواطنني  وترسم  الصراع.  
كما  العرقي  التطهير  مرتكبي  وجتعل  واإلرهاب،  بالهمجية  واملقاومة 
لو كانوا ضحايا أبرياء.  هذه البروباغاندا ليست جديدة ألي استعمار.  
هكذا قال املستعمرون عن الهنود احلمر )السكان األصليني في أمريكا( 
املقاومة  وصفوا  هكذا  األوروبي.   االستعمار  من  سنة   200 أول  في 
االحتالل  ضد  اجلزائرية  املقاومة  أو  األملاني،  االحتالل  ضد  الفرنسية 
التمييز العنصري في جنوب أفريقيا.  أول شيء  الفرنسي، أو مقاومة 
يجب أن نعرفه عن املقاومة الفلسطينية هو أنها تفاعل طبيعي لالستعمار 
والتطهير العرقي.  هناك أشكال مشروعة ملقاومة الظلم واالستعمار التي 
متت املوافقة عليها وتشجيعها في ميثاق األمم املتحدة والقانون الدولي.  

وهذه األشكال من املقاومة ميكن أن تكون مسلّحة أو سلميّة.
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نازحون،  أو  الجئون،  العالم  في  فلسطيني  مليون  الـ11  ثلثي  من  أكثر 
االستعمار،  عنف  ضد  مشروعة  املقاومة  طوعاً.   بالدهم  يتركوا  ولم 
كاجلزائر،  التاريخ،  في  املماثلة  األخرى  احلاالت  جميع  شأن  شأنها 
احلكم  ظل  في  للقرويني  العنفية  الطرد  عملية  كانت  أفريقيا.   وجنوب 
البريطاني، وأخيراً في ظل السيادة  العثماني، والحقاً في ظل االنتداب 
بسرعة  ستسير  املاضية،  عشر  الثالثة  العقود  مدى  على  اإلسرائيلية، 
أكبر، وبالتأكيد كانت ستؤدي إلى قيام دولة يهودية أكثر جتانساً لو لم 

تكن هناك مقاومة فلسطينية.

العثماني  احلكم  ظل  في  املقاومة  اخلامس  الفصل  في  استعرضت  لقد 
التي جنحت جزئياً في فرض قيود على اقتناء األراضي من قبل احلركة 
التاسع  القرن  في  العثمانية  اإلمبراطورية  ضعف  ولكن  الصهيونية.  
الغربية  القوى  عشر ووجود صراعات في محيطها، سارعا في دخول 
لفلسطني لصالح الصهاينة.  قام املفكرون الفلسطينيون في تلك احلقبة 
بتقدمي قيادة سياسية وعملية ملهمة ألجيال قادمة.  ومع ذلك، فقد كانت 
املقاومة الفّعالة مكبوحة بسبب عزلة النخبة الفلسطينية عن اجلماهير، 
التي  اإلقطاعية  والهيئات  العربية،  التركية  املنافسة  أخرى  ناحية  ومن 
حاولت مواجهة املنظمة الصهيونية العاملية املنظمة واملمولة بشكل جيد.  
ولكن جناحات احلركة الصهيونية في فلسطني قبل العام 1917 كانت 
في  الفلسطينية  الشعبية  املقاومة  بفضل  وذلك  مهمة،  وغير  صغيرة، 

وسط النظام العثماني اإلسالمي املتعاطف.

البريطاني  يتغيّر بشكل دراماتيكي خالل احلكم  أن  كان هذا من شأنه 
في فلسطني بني األعوام 1917-1948.  لقد كان املجتمع الفلسطيني 
باملشاكل، ولكنّه استجاب بشكل  خالل فترة االنتداب البريطاني مثقالً 
وطن  وتأسيس  لتفكيكه،  البريطانيّة  واجلهود  الصهيوّنية  للهجمة  جيد 
العثماني،  احلكم  من  قرون  على  التعّود  إن  محلّه.   ليحل  لليهود  قومي 
نفسها.   تلقاء  من  صدمة  كان  البريطاني  احلكم  مع  التعامل  ثم  ومن 
حتويل  أجل  من  البريطاني/الصهيوني  التعاون  قام  ذلك،  إلى  إضافة 
البالد إلى “وطن قومي لليهود”، بإضافة املزيد من الضغط على املجتمع 
رمزاً  صموئيل  هربرت  الصهيوني  تعيني  كان  لقد  والضعيف.   املجّزأ 
لهذا العصر، ومفتاحاً للتقدم في املشروع الصهيوني في فلسطني، لقد 
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رأينا كيف أن املجتمع البريطاني كان ال يعرف عن الواقع وما يجري على 
األرض، وهو حقبة ظالم وظلم.  لقد كان هذا الظالم ّيخترق في فترات 
البريطانية  النخبة  رّدت  الفلسطينية.   الشعبية  املقاومة  بفضل  وجيزة 
عمل  عندما  لألسف  بعضها  تطبيق  مت  التي  تُسد”،  “فّرق  بسياسيات 
أبرزها،  الوطنية.  وكان  القضية  السلطات ضد  الفلسطينيني مع  بعض 
إعاقة الكفاح من أجل احلرية من قبل املشاحنات بني فصائل احلسيني 

والنشاشيبي، وعزل النخب عن مصلحة املواطن الفلسطيني العادي.

لقد واجه الدعم للمشروع الصهيوني عقبة كبيرة عندما انخرط الفلسطينيون 
في املقاومة العنفية وغير العنفية الضخمة التي عطلت ومّزقت احلياة بني 
العامني 1936 و1939.  كما في غيرها من االنتفاضات، بدأت احلركة 
لركوب  السياسية  النخبة  قادة  وانضم  حماس،  ودون  جاهدًة،  الشعبية 
جماعيّاً  عقاباً  االحتالل  سلطات  نّفذت  ارتفعت.   كلما  االنتفاضة  موجة 
بحق الفلسطينيني، وكان البريطانيون مييّزون في معاملتهم املستوطنني 
وتغيير  األراضي،  سندات  ملكية  ونقلوا  بتسليحهم،  وقاموا  اليهود، 
الوضع القائم في األماكن املقدسة مثل حائط املبكى، واألراضي الوقفية.  
ورفض االحتالل احترام حقوق اإلنسان األساسية للسكان احملليني، مبا 
في ذلك احلق في تقرير املصير.  ولّدت هذه السياسات مشاعر السخط 
واملقاومة.  كانت السياسات البريطانية في ذلك الوقت مشابهة لتلك التي 
كانت  البريطاني:  االستعماري  العالم  من  أخرى  أماكن  في  تنفيذها  مت 
سياسات وحشية وَمْكر، وحتّث على االنقسام واالنشقاق.  اعتقل اآلالف 
األحزاب  إنشاء  أو  لها،  معارضتهم  عن  تعبيرهم  بسبب  السنني  مّر  على 
الذين  ألولئك  وبالنسبة  االستعماري.   احلكم  حتّدت  التي  السياسية 
قاوموا بعنف، فقد متت مالحقتهم وقتلهم.  كما كانت عمليات الشنق في 
الساحات شائعة في ذلك الوقت؛ أي أّن السلسة متصلة بني املستوطنني 

الصهاينة االستعماريني واالحتالل البريطاني.

املقاومة في ظل االنتداب  التصعيد في  لقد كان هناك ثالث فترات من 
البريطاني: فترة 1920، هبة 1929، ثورة 1936-1939.  كل فترة لها 
ميزاتها وحتدياتها وفرصها اخلاصة بها.  تطّورت املقاومة الفلسطينية 
في تلك الفترات لتواجه القمع والسياسات البريطانية وتكثيف األنشطة 
الصهيونية.  هنا وعلى الرغم من املشقات كان منو املجتمع الفلسطيني 
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بالتعليم والتطّور.  وشهدت فترة الثالثينيات قيام الفلسطينيني بتنظيم 
مقاتلي حرب العصابات الذين قاوموا باألسلحة بشكل ممنهج.  ولكن 
نّشطت  أيضاً   1939-1936 األعوام  بني  الكبرى  الفلسطينية  الثورة 
العصيان  إلى  واالحتجاجات  العرائض  من  الشعبية  املقاومة  أشكال 
لهذا  مستعّدين  يكونوا  لم  والبريطانيون  الصهاينة  الكامل.   الشعبي 
االستفادة  من  ومتّكنوا  تكيّفوا  ما  سرعان  لكنهم  املقاومة،  من  املزيج 
)الذين  واالنتهازيني  املتخاصمني  السياسيني  القادة  اختالفات  من 
أّية ثورة(.  لقد كان سبب هزمية  كانوا أنفسهم سعداء لتقبّل مكاسب 
مجموعات،  ثالث  من  املصالح  تالقي  هو   1939-1936 العام  ثورة 
في  األنظمة  احمللية؛  الرجعية  “القيادة  كنفاني:  غسان  حسب  وهي 
اإلمبريالي”.3   الصهيوني  العدو  لفلسطني؛  املجاورة  العربية  الدول 
لعبت  التي  العوامل  السابع كم من  الفصل  لقد الحظنا في  الواقع،  في 
دوراً في إضعاف وتقويض رمبا أطول إضراب في التاريخ الفلسطيني 
عامليّاً(.   قياسيّاً  الذي استمر 183 يوماً، ورمبا يعتبر رقماً  )اإلضراب 
ترحيل  أو  سجن  مت  أن  بعد  سياسيّاً  ضعفاء  الفلسطينيون  ظهر  لقد 
والتماسك  الفلسطيني،  احمللي  االقتصاد  تلّقى  حيث  زعمائهم.   معظم 
االجتماعي، والقدرات التنظيمية، ضربة حادة جّداً.  ومت ملء الفراغ من 
الدول  الثانية، مبا في ذلك  العاملية  انتهاء احلرب  قبل قوات أخرى بعد 
العربية املستقلة حديثاً.  واستغرق األمر جيالً آخر من أجل إعادة بناء 

صوت فلسطيني مستقل.

األعوام  بني  ما  األخضر  اخلط  داخل  املتبقني  الفلسطينيني  عزل  مت 
العربي  العاملني  عن  معزولني  فقط  يكونوا  ولم    .1966-1949
واإلسالمي، ولكنهم واجهوا حكماً عسكرّياً متوحشاً، حاول أن يقضي 
عليهم وحتى إنهاء ما بدأته جنودها العام 1948 بفصلهم عما تبّقى من 
غزة  قطاع  )في  األخضر  اخلط  خارج  الفلسطينيون  واجه  أراضيهم.  
لم  إذ  املشكلة.   بلدان أخرى( عكس هذه  الغربية واملنفيني في  والضفة 
يكن لديهم اّتصال مباشر مع مّضطهديهم وسلطتهم االستعمارية، بل 
العربي واإلسالمي،  العالم  والعمل في  التواصل  الكثير من  لديهم  كان 
من  يكن  لم  التي  واملواجهة  النضال  وسائل  تطوير  إلى  اّضطروا  حيث 

املمكن تصورها قبل العام 1948.
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اإليجابية  النواحي  من  كثير  في  املشهد   1967 العام  حرب  غيّرت  لقد 
والسلبية.  سمح التفوق العسكري إلسرائيل باحتالل وفرض سيطرتها 
الناس  جعلت  أيضاً  احلرب  ولكن  واسعة.   جديدة  عربية  مناطق  على 
تغييرات.  وبدأ  أي  إجراء  كانوا عاجزين عن  العرب  القادة  أّن  يدركون 
أولئك  حتدي  أجل  من  التمثيلية  مؤسساتهم  بناء  في  الفلسطينيون 
حسني  امللك  نفوذ  ضُعف  املثال،  سبيل  )على  العرب  للقادة  املوالني 
اإلسرائيلية  السياسات  قيام  من  الرغم  على  ببطء  الغربية  الضفة  في 
التقليديني(.   املوالني  أولئك  وتقوية  بتعزيز  سواء  حد  على  واألردنية 
وبحلول الفترة ما بني العام 1973-1974، هيمنت االجتاهات القومية 
)مع أقلية صغيرة جّداً متثّل الدعم امللكي واإلسالمي.  كما ازداد تقدمي 
املدني في  املجتمع  الفلسطينية، ومنو مؤسسات  التحرير  الدعم ملنظمة 
مؤسسات  أُنشئت  لقد  األخضر(.   اخلط  جانبي  )على  احملتلة  املناطق 
املاضي،  القرن  من  الستينيات  أواخر  في  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
وشملت العديد من الفروع التي كانت تعمل في أساليب املقاومة الشعبية 
العامة للطلبة  داخل فلسطني وخارجها على حد سواء )مثل االحتادات 
بالتوازي  املؤسسات  فقد منت هذه  الفلسطينية(.   واملرأة  الفلسطينيني 
التي في  التكتيكات  املسلحة.  وجّربت إسرائيل جميع  املقاومة  مع منو 
أشكال  جميع  عن  فضالً  القومية،  املشاعر  هذه  على  للقضاء  حوزتها 
املقاومة ولكن دون جدوى.  وكلما كان القمع أشد قسوة، منت املقاومة 
بشكل أقوى بأشكالها املختلفة )ورمبا هذا هو القانون االجتماعي الذي 
ال يتّغير حاله حال القوانني الفيزيائية(.  لقد كانت جتربة إسرائيل فاشلة 
التي ارتكبتها في لبنان ومحاوالت القضاء على  املذابح  الرغم من  على 
في  )مبا  فلسطني  خارج  ومؤسساتها  رموزها  قتل  طريق  عن  املقاومة 
ذلك قصف املستشفيات واملراكز الثقافية في مخيمات الالجئني(.  وما 

نوته إسرائيل أنتج العكس في لبنان )مثالً نشوء حزب الله(.

اإلسرائيلي  للنظام  صدمة  مبثابة   1987 العام  انتفاضة  جاءت  لقد 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  قيادة  حتى  والعربي.   الدولي  واملجتمع 
التقليدية، لم تتوّقع ما حدث وتسارعت للتواصل مع الشعب في الداخل 
وجيل جديد من الناشطني.  ومبا أن “فتح” كبرى الفصائل، فقد كانت 
أعمال أعضائها حاسمة في تشكيل اجتاه انتفاضة العام 1987 وقطف 
ثمارها السياسية )لألسف الثمار املتواضعة(.  ولكن أصبح من الواضح 
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أّن أعضاء حركة فتح في الداخل كانوا منقسمني، وبخاصة على امتداد 
خط األجيال “الرسمي”.  أولئك من كبار السن رغبوا في تكوين عالقات 
فلسطني.   خارج  يقيمون  الذين  فتح  حركة  قيادة  مع  والتواصل  وثيقة 
االبتعاد  إلى  األمامية مييلون  الواجهة  في  األصغر سنّاً  النشطاء  وكان 
أعمالهم.  أي  االبتكار والتمّرد في  “مجموعة تونس”، وإلى  عن سلطة 
كان هناك انقسام بني احملافظني والتقدميني في نواٍح كثيرة، وامتّد هذا 
إلى الفصائل األخرى.  األعمال على أرض الواقع واجهت بعض التدّخل، 
بعضه تدّخل ناجح من اخلارج أو من احلرس القدمي في الداخل.  والحقاً 
سينمو ذلك االنقسام على نطاق أوسع، وأصبح احلرس القدمي في قلق 
متزايد من تهميش قيادتهم وإمكانيات القيادة اجلديدة الشابة.  أصبح 
باخلارج،  ممثلة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بأهمية  مهووساً  البعض 
وهذا ما أّدى إلى اتفاقيات أوسلو التي جلبت مجموعة تونس ووضعتها 
حيث  احملتلة،  األراضي  في  الفلسطينيني  السكان  عن  مسؤولة  لتكون 
العنف،  ونبذت  بإسرائيل،  الفلسطينية  التحرير  منظمة  قيادة  اعترفت 
األمريكية  املتحدة  والواليات  إسرائيل  من  كل  اعترفت  املقابل  وفي 
مبنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

وحصل الكثير من التوّتر في املقام األول بني أولئك األعضاء الذين أتوا 
حّرض  ولألسف،  فلسطني.   داخل  املوجودين  واألعضاء  اخلارج  من 
ضد  الداخل  في  التقليديني  الزعماء  من  القدمي  اجليل  العائدين  بعض 
أّن  احملتلة  األراضي  في  ممن  الكثير  شعر  باملقابل،  الشابة.   األجيال 
القيادة التقليدية ملنظمة التحرير الفلسطينية حصدت ثمار عملها ودمها.  
وكان لهذا االستياء مضاعفات كبيرة على مدى السنوات من العام 1993 

وحتى اليوم.  قام سعيد أبو الريش بتلخيصها على النحو التالي:

“قبل سنوات، كانت منظمة التحرير الفلسطينية عبارة عن ميليشيات 
ميدانية تتناوش مع دوريات احلدود اإلسرائيلية وتتعامل مع املشاكل 
خللق وعي وطني فلسطيني.  كانت منظمة التحرير الفلسطينية مثلها 
مثل احلركات الثورّية في أماكن أخرى بحاجة إلى املقاتلني واملثقفني 
أكثر من أي شيء آخر.  بالنسبة للجزء األهم، كان املقاتلون واملفكّرون 
ينتمون إلى مخيمات الالجئني والقرى، على الرغم من أّن اآلخرين قد 
الغربية، ولكن  بيروت ومن اجلامعات  أجواء مفتوحة من  جاؤوا من 
في اللحظة التي حتّولت فيها منظمة التحرير الفلسطينية إلى منظمة 
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محافظة من أجل التعامل مع األنظمة العربية احملافظة التي قبلتها في 
وقت متأخر، عندها فقدت م.ت.ف. اندفاعها الثوري.  لقد أراد شيوخ 
عن  وعبّروا  محافظني،  فلسطينيني  زمالء  مع  العمل  احملافظني  النفط 
لذلك، فقد  الفلسطينية.   التحرير  الثوري ملنظمة  الفيلق  استيائهم من 
الفلسطينية  البرجوازية  إلى  الفلسطينية  التحرير  منظمة  حتّولت 
األنظمة  مع  التعامل  أجل  من  جدد  مجنّدين  إلى  الوصول  أجل  من 
إلى الظهور، وكانوا  العربية.  وفجأة، عادت أسماء فلسطينية قدمية 
أولئك الذين فقدوا مصداقيتهم لفشلهم في توفير وطن للفلسطينيني 
لم  املاضي.   القرن  من  واخلمسينيات  واألربعينيات  الثالثينيات  في 
يكونوا مقاتلني، وليس لديهم رغبة في جتريب املعاناة، ولكنهم كانوا 
مبثابة  وهم  وأمراء.   شيوخ  مع  بعالقات  يقومون  الذين  املال  رجال 
مستشارين  مثل  مناصب  ويتولّْون  األوروبية،  العواصم  في  سفراء 
ال  جرمية  التحّول  هذا  عواقب  كانت  لقد  عرفات.   لياسر  ومرشدين 
تغتفر عند الشعب في الضفة الغربية.  وكانوا يشيرون مبرارة إلى أّن 
هؤالء الناس لم يظهروا خالل السنوات الصعبة املتمثلة في النضال 
كما  الفلسطينية،  التحرير  مبنظمة  االعتراف  على  احلصول  أجل  من 
بنفسها.  أسماء  بأّن املؤسسة ستعتني دائماً  اّتهامات  قاموا بتوجيه 
فلسطينية قدمية مثل احلسيني، ونسيبة، واملصري، أخذت مناصب 
لم  هؤالء  ومؤّهالت  بأكملها-  املنظمة  يكن  لم  -إن  املنظمة  في  مهمة 
والرؤساء  امللوك  قبل  من  محبوبني  كونهم  بل  فلسطينيتهم،  تكن 

العرب”.4

العام  انتفاضة  انتهاء  مثل   1991  –  1987 العام  انتفاضة  انتهت 
والضغوط  قريبة،  حرب  مثل  خارجية  ظروف  بسبب   1939-1936
بعيدة  قيادة  من  تدخل  نتيجة  فرضه  مت  الذي  والتحّزب  االجتماعية، 
املتعاونني  العرب  القادة  قبل  من  واخليانة  والغدر  ومعنوياً(،  )عملياً 
مع األنظمة الغربية واحلركة الصهيونية.  في العام 1939، مت تدخل 
“الكتاب  وإصدار  الثانية،  العاملية  احلرب  وبداية  العربية  احلكومات 
األبيض” من قبل البريطانيني.  كلّها لعبت دوراً في إنهاء الثورة.  كذلك 
التي شّدت  األولى  بدء حرب اخلليج  أ(  بعد:  انتفاضة احلجارة  انتهت 
انتباه العالم إلى جزء آخر من الشرق األوسط، وتقسيم العالم العربي 
األمريكية/الكويتية،  املتحدة  الواليات  حّكام  يؤّيدون  الذين  أولئك  بني 
بني  اجتماعات  ب(  العراقية.   احلكومة  وأّيدوا  ساندوا  الذين  وأولئك 
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اإلدارة األميركية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.  ج( إطالق مؤمتر 
منظمة  إليه  انضمت  حيث  األمام،  إلى  السالم”  “عملية  لدفع  مدريد 
نهاية  في  أدى  الذي  األمر  رسميّاً(  يكن  لم  )وإن  الفلسطينية  التحرير 

املطاف التفاقيات أوسلو.

من  العديد  ذلك  في  )مبن  عامليّاً  اآلن  بها  معترف  أوسلو  اتفاقيات  إّن 
إلى:  أّدت  أنها كارثية، والتي  البداية داعمني لها( على  الذين كانوا في 
إسرائيل  وتقبل  تطبيع  ب(  الفلسطينية.   والقضية  الشعب  جتزئة  أ( 
القوة  في  الكبير  والتوّسع  بلداً   60 من  أكثر  في  يهودية  كدولة 
منظمة  مؤسسات  وتهميش  إضعاف  ج(  اإلسرائيلية.   االقتصادية 
التحرير الفلسطينية لتحل محلها السلطة الوطنية الفلسطينية في رام 
الله.  د( إعطاء احلرية إلسرائيل لتفعل ما تراه مناسباً في املنطقة “ج” 
)أكثر من 60٪ من الضفة الغربية وقطاع غزة(، حيث قامت مبضاعفة 
الفصل  نظام  وتكريس  سنوات،   7 خالل  هناك  املستوطنني  عدد 
“عملية السالم” هدفاً وليس  العنصري.  وفي غضون ذلك، أصبحت 
وسيلة، ولتستخدمها إسرائيل لكسب الوقت للقيام مبزيد من عمليات 
االستعمار.  وكان ال بّد لهذا النظام أن ينهار، وانهار بالفعل مع دخول 

العام األول من األلفية الثالثة.

اندلعت انتفاضة األقصى دون عنف، ولكن العنف تسلّل إليها كرد على 
)مبا  الدولي  التضامن  نشطاء  مشاركة  وكانت  اإلسرائيلية.   الوحشية 
في ذلك الكثير من اإلسرائيليني( تعتبر حتّوالً كميّاً ونوعيّاً بارزاً.  لقد 
كان تأسيس حركة التضامن الدولية في بلدة بيت ساحور، واالنتشار 
اإلسرائيلية.   الهمجية  وطأة  تخفيف  أجل  من  حاسماً  أمراً  لها،  الالحق 
كنيسة  وعلى  الله،  رام  في  املقاطعة  على  احلصار  كسر  في  هذا  رأينا 
غزة.   قطاع  على  احلصار  لكسر  محاوالت  وحديثاً  حلم،  بيت  في  املهد 
الشبكة  استخدام  أيضاً  األقصى(  )انتفاضة  الثانية  االنتفاضة  شهدت 
ولكن  فحسب،  والتثقيف  واحلشد  التعبئة  أجل  من  ليس  العنكبوتية، 
أيضاً من أجل اقتحام مواقع إسرائيلية وفلسطينية.  فقد استخدم خبراء 
اإلسرائيلية،  املواقع  تدمير  أجل  من  معرفتهم  الفلسطينيني  الكمبيوتر 
مبا في ذلك موقع الكنيست، وموقع تابع للجيش اإلسرائيلي5.  استمر 

العمل الشعبي على الرغم من تدخالت السلطة.
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ما الذي لم نقم بتغطيته أو التحدث عنه في هذا الكتاب؟
لقد أوردنا في هذا الكتاب املئات من األمثلة )من أصل املاليني منها( حول 
املقاومة الشعبية الفلسطينية بدءاً من تقدمي العرائض واالعتراضات إلى 
وحمالت  التعاون  عدم  إلى  املدني  والعصيان  واملظاهرات  اإلضرابات 
املقاطعة ووسائل أخرى كثيرة.  لألسف، لم تنشر هذه املعلومات خارج 
فلسطني إال حديثا.  من في العالم سمع عن احلركة النسائية املشّرفة في 
البريطاني ودعمه للصهيونية  القرن املاضي ضد االحتالل  عشرينيات 
املسيحيني  الدينيني  الزعماء  عن  سمعوا  الناس  من  وكم  االستعمارية؟ 
أن  آرائهم  عن  تعبيرهم  بسبب   1936 العام  سجنوا  الذين  واملسلمني 
فلسطني يجب أن تبقى مجتمعاً متعّدد األعراق والديانات؟ كم من الناس 
األخضر-عرب  اخلط  داخل  الفلسطينيني  ونضال  كفاح  عن  يعرفون 
ويعتبر  بها،  معترف  غير  تزال  ال  قراهم  من  العديد  أن  حيث  الداخل، 
حوالي الربع منهم “غائبني حاضرين” مبوجب القانون اإلسرائيلي؟ كم 
من الناس يعرفون عن يوم األرض الذي بدأ العام 1976 ويعتبر تاريخاً 
مهّماً للمقاومة الشعبية للفلسطينيني في الوطن والشتات؟ كم من الناس 
يعرفون عن ثورة الضرائب التي حدثت العام 1989؟ كم منا يعرف عن 
وبلعني  جيوس  مثل  قرى  في  للمقاومة  تصدق  ال  التي  املبتكرة  الطرق 
ونعلني والوجلة والنبي موسى ومئات غيرها؟ وإذا سمح للشعوب في 
العرب االستماع ملثل هذه األشياء، فهل سيضغطون  الغرب وفي بالد 
على حكوماتهم لوقف دعمها للنظام اإلسرائيلي العنصري مثلما فعلت 

مع النظام العنصري في جنوب أفريقيا؟

الشعبية واسع وكبير،  املقاومة  إّن موضوع  املقدمة،  كما أوضحت في 
مسٍح  تقدمي  القصيرة  الدراسة  هذه  في  نستطيع  ال  أّننا  الواضح  ومن 
كامٍل جلميع أشكال املقاومة.  كان علّي أن أختار وأرّكز على أمثلة من 
التقصير  أخرى عن  مرة  )واالعتذار  املقاومة  تاريخ  في  فترات مختلفة 
التي  أقم بتغطية األعمال  لم  الكثير لتصبح موسوعة(.   -ميكن إضافة 
قام بها الفلسطينيون في الشتات/املنفى،6 ومن قبل املجتمع الدولي في 
قمت  حيث  عشر،  الثالث  الفصل  في  إال  الفلسطيني  الشعب  كفاح  دعم 
بذكر، وبشكل موجز، بضعة أمثلة من أصل اآلالف من احلمالت لدعم 
نداءات الفلسطينيني للمقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات.  
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الفلسطينيني  مع  وثيق  بشكل  عملت  بالطبع،  احلمالت،  هذه  بعض  إّن 
التي  والتنمية  الدعم  أشكال  في  احمللي  املستوى  على  عقود  مدى  على 
املانونية،  املركزية  اللجنة  مثل  الشعبية  املقاومة  أشكال  من  شكٌل  هي 
أحتدث  لم  أّنني  كما  )كويكرز(.7   األمريكيني  األصدقاء  خدمة  وجلنة 
الذين ما زالوا خارج فلسطني، ولكنهم يستمّرون في  عن الفلسطينيني 
دعم أَُسِرهم والقضايا اخليرية داخل فلسطني، أو في مخيمات الالجئني 
في مختلف أنحاء العالم العربي.  إّن هذه جميعها هي شكل من أشكال 
املقاومة الشعبية.  وهناك أيضاً الفلسطينيون الذين يتركون حياة الراحة 
في الشتات، ويعودون للعيش والنضال في فلسطني )عندما/أو إذا ما 

ُسمح لهم بذلك(.8

لقد ذكرت أمثلة قليلة جّداً حول املقاومة باستعمال الفن، مبا في ذلك جميع 
أشكال التعبير الثقافي من الدبكات الفولكلورية إلى اللباس التقليدي.9  
عن  الفلسطينية  الثقافة  في  احلطة/الكوفية  وقوة  رمزية  أسفرت  لقد 
شن هجوم كبير على استخدامها.  ووصل األمر إلى االستخدام املضلّل 
جلعل  محاولة  هنالك  واآلن  إسرائيليني.10   سريني  عمالء  قبل  من  لها 
أحتدث  لم  منها.   الوطنية  الروح  لنزع  إسرائيلية  موضة  ملونة  حطات 
عن أعمال املقاومة عن طريق كتابة الشعر حول املنفى واملقاومة والثبات 
واحلب وغيرها الكثير.11  لقد أعطيت أمثلة قليلة حول املقاومة عن طريق 
الكتابة والتحدث مثل تلك التي ذكرها الُكتّاب في مراجع هذا الِكتاب في 

مذكراتهم، واألسلوب الكامل ألدب املقاومة الفلسطينية.12

العيش،  طرق  في  املقاومة  حول  الكتب  من  العديد  كتابة  بإمكاني  كان 
واألكل، والتنفس في أرض أصبحت مطمعاً للغزاة.  فوجودنا مقاومة.  
حياتنا على هذه األرض أو ما تبقى منها مقاومة.  يقوم الفلسطينيون 
هو  كما  املراعي  إلى  أغنامهم  يأخذون  عندما  الشعبية  املقاومة  بأعمال 
احلال مثالً في الهضاب جنوب مدينة اخلليل، حيث يقوم املستوطنون 
وبانتظام باالعتداء والتحرش بالقرويني.13 يقوم الفلسطينيون بأعمال 
األطفال  وينجبون  ويفرحون  يتزّوجون  عندما  الشعبية  املقاومة 
ويدفنون أمواتهم.  نحن نقاوم مبجرد الذهاب إلى املدرسة، وعن طريق 
قاسية،  ظروف  ظل  في  العمل  خالل  ومن  أرضنا،  من  تبّقى  ما  زرع 
والوقوع في احلب، والزواج، وإجناب األطفال.  تشمل املقاومة االنتظار 



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 312

على ما تبقى من أرضنا، والقيام بجميع الواجبات الدنيوية في محاولة 
للعيش )البقاء على قيد احلياة( في ما تبّقى لنا من أرض فلسطني )التي 
وبكل  ظهر،  وعندما  التاريخية(،  أرضنا  من  فقط   ٪8.3 اآلن  أصبحت 
وضوح، قوالً وفعالً، أنه ليس مرّحب بنا للبقاء في أرضنا.  هذا هو ما 

يسمى الصمود.

كان علّي أن أكون انتقائيّاً للغاية في هذا الكتاب.  ميكن أن يكتب الكثير 
اختياري  في  طرحتها.   التي  املعلومات  من  فرعية  مجموعات  حول 
ألمثلة من مختلف العصور، حاولت أن أنظر بعمق في طاقة وحيوية 
إلى تصرفات  الشعبية  املقاومة  اختزال  أود  لم  تلك احلقبة.  ولكنني 
شخص أو عدد قليل من الناس.  تنطوي املقاومة الشعبية بطبيعتها 
فصائل  بقيادة  تكون  أن  بالضرورة  وليس  اجتماعية،  حركات  على 
أشكال  كانت  لقد  قيادّية.   شخصيات  ذوي  زعماء  أو  مؤسسات  أو 
املقاومة األكثر فعالية هي تلك التي مت القيام بها جماعيّاً.  قمت بذكر 
عن  موجزة  معلومات  إعطاء  ألهمية  بهم  نفتخر  الذين  الناس  بعض 
حياتهم الشخصية امللهمة.  الكثير من الكتب تروي قصصاً عن مثل 
هؤالء الناس وعن تفكيرهم.14  وأعتقد أنه ميكن لكتب جيدة أيضاً أْن 
تكون مكتوبة حول املقاومة الشعبية من قبل املرأة الفلسطينية )انظر 
الدين.   رجال  قبل  ومن  الفلسطينيني،  الطالب  قبل  ومن   ،)174 ص 
فإن جميع املجاالت التي تطّرقت لها بإيجاز كان بسبب ضيق املجال 

في هذا الكتاب.

املقاومة ستستمر طاملا ال تزال  أّن مئات أشكال  الواضح  أصبح من 
أفريقيا  جنوب  في  املقاومة  انتهت  لقد  موجودة.   الكامنة  املسبّبات 
)العنفية وغير العنفية على حد سواء( في اليوم الذي انتهى به النظام 
العنصري.  في حني أّنها ليست نتيجة مثالية، فعلى األقل فتحت باباً 
مجاالت  من  أخرى  مجاالت  في  املشتركة  والنضاالت  للمصاحلة 
تشجيع  يتم  فترة  في  نحن  االقتصادية(.   املساواة  )مثل  العدالة 
يجري  ما  حول  املعلومات  من  املزيد  تعلّم  على  الغرب  في  الشعوب 
هنا، ألنه هو حق وعبرة، وأيضاً ألنها تؤّثر على حياتهم، حيث تقوم 
بتأييد االضطهاد والظلم باسم  البلدان  احلكومات في كثير من هذه 

شعوبها وضرائبهم.
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الفرص والتحّديات
وراسخاً  جيداً  وممّوالً  فريداً  منطاً  فلسطني  في  الصهيونية  خلّقت  لقد 
مساحة  أكبر  على  احلصول  مصاحله  كانت  االستيطاني.   لالستعمار 
الذين  األصليون  )السكان  دميوغرافية  تكلفة  بأقل  )لنفسه(  جغرافية 
ال يزالون على األراضي التي يطمعون بها(.  وكانت العوامل احلاسمة 
في جناح هذا املشروع أّنه كان في املقام األول مشروعاً غربيّاً بأموال 
وتنظيم ودعم غربي، وأّن سكان البالد األصليني لديهم موارد قليلة لكي 
يحاولوا حتدي ذلك وأيضاً تخاذل وتواطؤ األنظمة العربية.  الصهاينة 
التعبئة  وخبرة  السياسية،  املهارات  على  باالعتماد  جزئيّاً  جنحوا 
واملوارد  العلمية،  واملعرفة  والتعليم،  الدبلوماسية،  السياسية، واخلبرة 
املالية، وفهم النظم البيروقراطية احلديثة، وغيرها من عناصر احلضارة 
التي هيمنت على العالم في القرن التاسع عشر.  وبكلمات أخرى، فإّنه 
ميكن للصهاينة االستفادة من منتجات 300 سنة من الثورة واإلصالح 

السياسي والتصنيع وزيادة للهيمنة العاملية للرأسمالية الغربية.

لقد كان لدى العرب الفلسطينيني على غرار الشعوب األخرى في آسيا 
وإفريقيا وأستراليا واألمريكتني في أوقات سابقة مجتمع يؤّدي وظيفته 
جيداً مبا فيه الكفاية الذاتية عندما كان وحده، ولكنّه كان غير مالئم أو لم 
يتكيّف في مواجهة هجوم منّظم من أوروبا.  لقد مت تشتيت الفلسطينيني 
بعد العام 1948 في مختلف أنحاء العالم، وترك جزء منهم في الداخل، 
ومت تقسيمهم.  إن هذا التقسيم أمٌر غير مألوٍف ومختلٍف عن نضاالت 
مثل  أخرى  حاالت  ففي  االستعماري.   احلكم  ضد  األخرى  الشعوب 
البيئة  داخل  ظلوا  أّنهم  إال  وعانوا  األصليون  املواطنون  ُحرم  اجلزائر 

االجتماعية السياسية املوحدة نفسها.

وقت  أي  من  أكثر  ومجزَّؤون  منقسمون  الفلسطينيني  فإن  اليوم،  أما 
مضى، حيث يعيش 1.5 مليون فلسطيني داخل اخلط األخضر كمواطنني 
باالسم فقط، ولكن دون حتقيق املساواة األساسية أو حقوق املواطنة.  
والكثير الكثير من قرانا ُمستهدفة للتدمير )وهي ما تسمى بالقرى غير 
املعترف بها( كما حصل حديثاً في الغور والنقب )قرية العراقيب ُدمرت 
فلسطيني  ألف   250 ويقاوم  يعيش  مشرفة(.   مقاومة  وهذه  مرة   12
مليون   2.5 ويقاوم  ويعيش  الشرقية.   القدس  في  ومهّددين  مهّمشني 
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املاليني  الضفة اجلريحة بني جدران.15  ويعيش ويقاوم  األهل في  من 
املعاملة.   )سوء(  من  متفاوتة  وبدرجات  املجاورة  البلدان  في  كالجئني 
لقد أرادت إسرائيل االستيالء على األرض وليس على الشعب )“أقصى 
حد من املنطقة اجلغرافية مع أدنى حد من الدميوغرافيا الفلسطينية”(.  
القيادة  التخلّي عنهم من قبل  الفلسطينيني بأّنه قد مت  الكثير من  يشعر 
الفلسطينيون  بدمائهم.   األحيان  من  كثير  في  وأّيدوها  دعموها  التي 
االنقسام  حالة  إزاء  بالفزع  يشعرون  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في 
والبلبلة.  لذا أصبح الكثير من الفلسطينيني أكثر فردّية وبدأوا ينَسْون 
أحالمهم حول فلسطني.  يعود ذلك بشكل مباشر إلى االنقسامات التي 

جنمت عن أوسلو.

لقد نشأ الهيكل االجتماعي الفلسطيني في ظل ظروف صعبة للغاية، 
بحيث انتقل من حكم اإلمبراطورية القدمية )اإلمبراطورية العثمانية(، 
وثم وقع في املكائد والدسائس البريطانية، وثم اإلمبريالية األمريكية 
النسيج  دراسة  املفيد  من  العنصرية.   الصهيونية  للحركة  الداعمة 
االجتماعي الفلسطيني الذي أّدى إلى النجاح والتعامل مع هذه التحديات 
من  ونتعلّم  كشعب  نتطّور  أن  أيضاً  علينا  فيجب  الهائلة.16   والعقبات 
تاريخنا.  فقد الحظنا أّن التجزؤ السياسي الفلسطيني واملشاحنات قد 
كان لها إجنازات محدودة خالل االنتفاضات الفلسطينية )في األعوام 
واليوم(،   ،1980 والعام  والسبعينيات،  و1936،  و1929،   ،1921
العشائرية  سلبيات  من  الرغم  على  االنتفاضات  هذه  جاءت  وكيف 

واحملسوبية.17

 2007 العامني  في  وحماس  فتح  حركتي  بني  املشاكل  حدة  زادت  لقد 
قطاع  في  حقيقية(  سلطة  )دون  “السلطتان”  وتتصرف  و2008.  
غزة والضفة الغربية أقوياء على بعضهم البعض وضعفاء في التعامل 
االختالفات  نتيجة  املؤسفة  االنقسامات  كانت  السجون.   حراس  مع 
وقعت  عندما  ألوسلو.   إستراتيجية  لة  ُمحصِّ وأيضاً  األيديولوجية، 
وحصلت  االنتخابات  دخول  وقّررت  نفسه  الفخ  في  “حماس”  حركة 
الغربية  العام 2006، قامت األنظمة  التشريعي  على أغلبية في املجلس 
على  احملتلة  األراضي  سكان  على  حصاٍر  بفرض  املتعاونة  والعربية 

الرغم من دالئل االعتدال من جانب احلركة.18
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رؤية  يضع  لم  الفلسطيني:  لليسار  وتفكك  ضعف  هنالك  احلظ،  لسوء 
للمستقبل أو برنامجاً واضحاً للمقاومة، كما أّنه فشل في اّتخاذ خطوات 
جادة إلنهاء االنقسام بني حركتي حماس وفتح، أو حتى وضع برنامج 
أهمية  تقدير  في  املبالغة  عدم  يجب  أّن  أيضاً  أعتقد  ولكن  منافس.19  
التطورات احملزنة واملواقف املتصلبة من الذين يتنازعون لقيادة شعب 
على  نظرة  إلقاء  إلى  نحتاج  ال  سالم:  وليد  قال  كما  وُمستعمر.   محتل 
وأما  ممتلئ  نصفها  إما  زجاجة  بوصفها  فلسطني  في  السياسي  األداء 
نصفها فارغ.20  فقد كان لفلسطني وما زال مجتمٌع ثائٌر نابٌض باحلياة 
في  دائم  تنظيم  أو  فصيل  أي  هناك  يوجد  ال  التغيير.   من  يخاف  وال 
السياسة الفلسطينية.  ونستطيع ببساطة العودة والنظر في تتابع حركة 
املنظمات في تاريخنا الذي يعود إلى عشرينيات القرن املاضي، األمثلة 
كثيرة: اجلمعيات املسيحية اإلسالمية، اللجنة التنفيذية للمؤمتر العربي، 
حزب االستقالل، حزب الدفاع، الكتلة، اإلصالح، اللجنة العربية العليا، 
الوطني،  التحرر  عصبة  الشعب،  حزب  العربي،  احلزب  األسود،  الكف 
نتذّكر  أْن  أيضاً  علينا  يجب  كما  الخ.    ... املقدس  اجلهاد  اإلنقاذ،  جيش 
أنه كان هناك حكم ذاتي )وشرطة محلية( حتت االحتالل البريطاني في 
عشرينيات القرن املاضي، وأنه تكونت حكومة فلسطينية لم تدم طويالً 
في تشرين األول 1948.  إن الشيء الوحيد الذي بقي ثابتاً خالل فترات 
الصعود والهبوط للمنظمات السياسية وخالل تأرجح صعود وهبوط 
عميقٍة  جذوٍر  من  هذا  وينبع  الشعبية.   املقاومة  هو  املسلحة  املقاومة 
ثقافيٍّة ولغوّيٍة واجتماعية حتدثنا عنها في البداية، وميكن تلخيصها في 

حب فلسطني الوطن.

العامني  خالل  كفاحنا  في  وإيجابية  دراماتيكية  األكثر  التغير  وجاء  هذا 
اعتبار  كل  وقبل  فوق  توضع  فلسطني  كانت  عندما   1987  -1988
تلك  منذ  شعبنا.21   من  األغلبية  عند  شخصي  أو  عشائري  أو  فصائلي 
والتضحية،  فريق،  ضمن  العمل  حول  األمثلة  من  الكثير  شهدنا  احلقبة، 
جّداً  صعبة  احلياة  جعل  الذي  والتضامن  والعطف،  الباسلة،  واملقاومة 
أجله.   للمستعمرين، وضمان عدم حصولهم على ما جاؤوا من  بالنسبة 
اتفاقيات  الناجتة عن  الصعوبات  الرغم من  أنه على  أنا شخصيّاً  وأعتقد 
ال  السنوات  تلك  خالل  مجتمعنا  على  طرأت  التي  التغيرات  فإّن  أوسلو، 
رجعة فيها، والسيّما بشأن مسألة االعتماد على الذات.  وأجرؤ على القول 
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وفي   ،1988 العام  اجلزئية  العدالة  نحو  التحرك  دعموا  الذين  أولئك  إّن 
مدريد، والحقاً في أوسلو، كان معظمهم خائفني من تآكل ثقة اجلمهور 

بهم.  ولكن اإلجراءات التي اتُّخذت لم تتمّكن من استعادة ثقة اجلمهور.

لها  العظمى  القوى  دعم  مع  وماليٌّة  عسكرّيٌة  قوٌة  الصهيونية  للحركة 
)مثل بريطانيا، وفرنسا، والواليات، املتحدة األمريكية(، إال أّنها تعاني 
كان  فقد  شيء،  كل  وقبل  أوالً،  مواجهتنا.   في  كبيرة  ضعف  نقاط  من 
معظم الصهاينة على مدى الثمانية عقود األولى من البرنامج الصهيوني 
)1880 – خمسينيات القرن املاضي( أوروبيني، وليس لهم سوى اّتصال 
ديني فقط مع فلسطني.  كانت لهم فكرٌة متعّصبٌة أن هذه األرض ُملك 
“للشعب اليهودي”.  وكان موقفهم جتاه غير اليهود في البلد ببساطة 
أّن الفلسطينيني األصليني ال ينتمون إلى “أرض إسرائيل”.  ولذلك، كان 
به، وبخاصة بعد  الذي شرعت  السائد  البرنامج  النقل/الترانسفير هو 
أن عنّي البريطانيون صهيونيّاً ليحكم فلسطني.  ولكن هذا املوقف بحكم 

طبيعته ولّد مقاومة تنمو مع كل عمل من أعمال االستعمار.

بدأ البرنامج الصهيوني بإقناع اليهود بأّنهم ليسوا آمنني، ما لم يكن لهم 
دولة خاصة بهم، وأّن األرض يجب “استعادتها”، وأّن السكان األصليني 
ما هم إال “حشرات” تنتشر في هذه األرض ويجب تطهيرها )نخسايون 
أو  االستعماريني  الصهاينة  ذهن  في  شك  أي  يترك  لم  وهذا  بالعبرية(.  
الفلسطينيني األصليني بأّن الصراع “وجودي” )إما هم وإما نحن(.  بعد 
قيام دولة إسرائيل، أصبح الكثير من اليهود اإلسرائيليني أنفسهم يدركون 
أّن هذا النظام غير مستدام، وال ميكن للفلسطينيني االختفاء من الوجود، 
الكبار  “سيموت  الفلسطينيني  حول  بيانه  في  غوريون  بن  قاله  ما  وأّن 
وسينسى الصغار” لم يكن سوى تضليل.  وما يدل على ذلك هو النمو 

للحركات املناهضة للصهيونيّة، أو التي تعتبر نفسها “بعد الصهيونية”.

العقود،  مدى  على  الصهيونية  احلركة  في  سريٌع  منٌو  هناك  كان 
إسرائيل  كقلعة  بعد  ما  وفي  محّصنة،  يهودية  كمجتمعات  أوالً 
القبضة  أو  السيف  إال عن طريق  العيش  بالسالح، وال ميكن  املدّججة 
احلروب  على  االعتماد  في  مشاكلها  أيضاً  خلق  هذا  ولكن  احلديدية، 
العنصري.   الفصل  نظام  على  واحلفاظ  مقاومة  أّية  إخضاع  أجل  من 
النظامية،  اجليوش  تواجه  إسرائيل  تعد  ولم  احلرب،  طبيعة  تطّورت 
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في  الثابتني  غير  املقاومة  مقاتلي  متزايد  وبشكل  تواجه  كانت  ولكن 
طويل  لوقت  متتد  التي  الشعبية  املقاومة  إلى  باإلضافة  واحد،  مكان 
وتستنزف الطاقات.  لقد كانت اإلستراتيجيات التي تبناها السياسيون 
اإلسرائيليون ملواجهة هذه التحديات معّقدة )احلديث عنها يتطلّب كتاب 
آخر(.  كان تركيزي في هذا الكتاب على املقاومة الشعبية التي وقفت 
ضد العنجهية اإلسرائيلية املتزايدة، مبا فيها جميع أشكال القهر والظلم 
واالضطهاد.  إّن العنف املفرط لقمع املقاومة الفلسطينية خرج بنتائج 
عكسية في فترات كثيرة، حيث وجد الفلسطينيون أشكاالً جديدة من 
واضحة  أدلّة  الكتاب  هذا  في  بيّنت  لقد  الهمة.22   من  ومزيداً  املقاومة 
لقلب وتغيير  “االختيار الذي يكون كافياً  لدعم ما ذكره جمال جمعة: 

جميع املعادالت هو الشعب الفلسطيني”.23

وجود  مع  للخطر  عرضة  هي  واستيطانية  استعمارية  كدولة  إسرائيل 
جيش ُيعتبر رابع أو خامس أقوى جيش في العالم.  وال تزال الدميوغرافيا 
الفلسطينية ضد الصهيونية العنصرية التي تدعو إلى احلفاظ على نسبة 
أعلى من 70٪ يهوداً.  أظهر اجليش قصوره في حل إشكاليات النظام، 
على سبيل املثال، ما حدث في لبنان وقطاع غزة في اآلونة األخيرة.  وفي 
عالم ُمعْولم، فإن اقتصاد إسرائيل عرضة للضغوط من اخلارج والداخل 
وفقاً لطبيعة هيكلها غير الطبيعي.24  قالت احلركة الفلسطينية للمقاطعة 

وسحب االستثمارات وفرض العقوبات:

جنوب  في  العنصري  لالقتصاد  مشابه  إسرائيل  به  تقوم  ما  “إن 
الثابتة  واملصادر  التصدير  أسواق  على  االعتماد  وهو  أفريقيا، 
باحلرف  أيضاً  إسرائيل  حتتفظ  كما  األجنبي.   والتمويل  لالستثمار 
وعالوة  ُمستهدفة.   تكون  قد  والتي  حتديدها،  ميكن  التي  األساسية 
شعوبها،  بلدان  حكومات  من  الدعم  على  تعتمد  فإّنها  ذلك،  على 
متعاطفني مع القضية الفلسطينية، ويسمعون عن نداء املقاطعة وسحب 
من  فإّنه  إلسرائيل،  بالنسبة  أما   ... العقوبات  وفرض  االستثمارات 
الواضح أّن النظام املغّذي الستدامتها وإنتاجها سيضعف مع فرض 
عقوبات إلى استثمار رأس املال واالنخفاض في االستثمارات األجنبية 
املباشرة وزعزعة ثقة املستثمرين، في حني كانت إسرائيل تتميّز في 
املاضي،  القرن  من  والسبعينيات  الستينيات  خالل  بعزلتها  السابق 
وكانت تعتمد على التعويضات األملانية واملساعدات األميركية إلدارة 
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وعرضة  للغاية،  معولم  اقتصاد  ذات  اليوم  أصبحت  أّنها  إال  العجز.  
لتحديات مماثلة ملا واجهته جنوب أفريقيا في منتصف الثمانينيات من 
وسحب  للمقاطعة  الدعوة  ترويج  على  تعمل  جماهيرّية  عامليّة  حركة 

االستثمارات وفرض العقوبات”.25

قوى التطبيع في العالم العربي واخلارج قوية، ومت تعزيزها بشكل بارز 
من قبل اّتفاقيات كامب ديفيد العام 1978-1979، ومن قبل اتفاقيات 
أوسلو في الفترة ما بني 1993-1995.  لقد قام هذان احلدثان بالتطبيع 
الواقع،  وفي  لالحتالل.   قليلة  بتكلفة  إسرائيل  وتركا  االحتالل،  مع 
ومن  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  احتالل  من  مادّياً  إسرائيل  استفادت 
حرمان احلقوق األساسية األخرى للفلسطينيني، مبا في ذلك حق العودة.  
ولكن أّدت الغطرسة إلى زيادة املقاومة التي كانت السمة املميزة ملناهضة 
الساحة  على  التغييرات  ولكن  واإلسرائيلية.   الصهيونية  السياسات 

العربية )مصر، وتونس، وغيرها( تتسارع بصورة ُتقلق إسرائيل.

هناك أسباب تدعونا للتفاؤل وليس فقط للتغييرات اإلقليمية وعبثية قتل 
املقاومة باألسلحة احلديثة.26  وتكّونت جماعات للمقاومة الشعبية في 
عشرات القرى واملدن )كما رأينا في الفصل 12(.  من اجلدير بالذكر، 
أّن املزيد من التركيز على القيادة اجلماعية وتقليل االعتماد على القادة 
حدث فقط في السنوات التسع التي مضت.  القيادة في احلقوق املدنية أو 
حركة املقاومة الشعبية غير محصورة في القادة الفرديني الكاريزميني، 
سيتم  وبالتالي  مصر،  ثورة  في  رأينا  كما  اجلماعية  القيادة  في  ولكن 

احلفاظ على حركة شعبية حقيقية.27

لم  ألّنه  مكثّف،  بشكل  الشعبيّة  املقاومة  سحق  حديثا  إسرائيل  حاولت 
يدلُّ  فهو  دّل هذا على شيء  وإذ  للمقاومة،  منّظم  آخر  يكن هناك شكل 
املقاومة  الفلسطينية  الفصائل  علّقت  فقد  املقاومة.28   هذه  أهميّة  على 
املسلّحة منذ قّررت حركة “حماس” الدخول في االنتخابات السياسية 
العام 2006.  أظهرت دروس املاضي أّنه عندما زادت املقاومة الشعبية 
داخل  انقساماٍت  وخلقت  فوائده،  من  بعضاً  وأزالت  االحتالل،  كلفة 
املجتمع اإلسرائيلي، وعّززت سعينا لتحقيق السالم مع العدالة.  حدث 
ذلك بشكل فّعال أكثر ما بني األعوام 1987-1991.  في حني قّوضت 
اإلجنازات،  هذه  إرجاع  على  وعملت  التكتيكات،  هذه  أوسلو  اتفاقيات 
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وتعزيز وحدة املجتمع اإلسرائيلي فيما يتعلق بإمكاناتهم للوصول إلى 
السيطرة  على  وحتافظ  الفلسطيني،  الشعب  حقوق  تلغي  “صفقات” 

والتوّسع اإلسرائيليني في األراضي احملتلة.

هناك عامل آخر لعب دوراً، أال وهو أّن هذا الصراع كان مدّوالً/معوملاً 
أكثر من أي صراع آخر.  لم يتم إدارة هذا الصراع فقط من قبل املواطنني 
واملستعمرين، إمنا اشتركت جهات فاعلة قوية منها بريطانيا وفرنسا في 
اجلزء األول من القرن العشرين، والواليات املتحدة األمريكية واالحتاد 
العربية،  البلدان  قبل  العام 1948، وبطبيعة احلال من  بعد  السوفييتي 
اجلهات  هذه  معظم  تسبّبت  العالم.   أنحاء  في  اليهودية  اجلاليات  ومن 
بأضرار كبيرة لفلسطني.  ولكن التدويل سيف ذو حدين كما رأينا مع 

وعد بلفور ومع حركة التضامن الدولية.

  . وجود إستراتيجية سياسية قبل االنخراط في املقاومة الالعنفية مهمٌّ
بدأت  الخ(   ... العام 1920 و1929، و1936  )في  االنتفاضات  جميع 
الفصائل  إقدام  عدا  ما  إستراتيجية  أو  توجيه  ودون  نفسها  تلقاء  من 
السياسية في فترات الحقة أخذ زمام األمور )عادة ملصالح ضيقة(.  إّن 
التقّدم في املقاومة الشعبية دون وجود إستراتيجية أو توجيه، يعرضها 
للفشل حتى في أمور صغيرة.  ومثال على ذلك عندما طلب حنا سنيورة 
البلدية،  االنتخابات  في  املشاركة  العربية  الشرقية  القدس  سكان  من 
على  شرعية  ستضفي  املشاركة  هذه  مثل  بأّن  مقتنعني  معظمهم  وكان 
واضحة،  إستراتيجية  دون  القانوني.29   غير  اإلسرائيلي  الضم  نظام 

انقسم املقدسيون وضاعت فرص التعبئة ملقاومة فّعالة.

يتطلّب الكفاح من أجل احلرية، سواء بالوسائل العنفية أو غير العنفية، 
سواء.   حد  على  وخارجها  املضطهدة  اجلماعة  داخل  واضحاً  اتصاالً 
الذين  بأولئك  بشعبنا،  االتصال  علينا  يجب  الالعنفي،  النضال  خالل 
القيم  تتطلّب  أيضاً  اخلارجي.   العالم  ومع  معنا،  يعيشوا  أن  اختاروا 
واضحة  أهداف  ووضع  املقاومة  أساليب  بتقييم  واحلكمة  األخالقية 
أن  يجب  فلسطني،  لقضية  فبالنسبة  والبعيد،  القريب  للمديني  ومعقولة 
تضمن املقاومة في املدى البعيد حق العودة إلى بيوتنا وأراضينا، واحلق 
في العيش في مساواة، واحلق في تقرير املصير.  هذه أهداف معقولة 
إليها  للوصول  والطريقة  والعدو.   للصديق  شرحها  ميكن  ومنطقية 
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دقيقاً  ارتباطاً  ترتبط  والوسائل  الوسائل،  كل  تبّرر  ال  فالغايات  مهمة، 
بهذه النتيجة، ألّننا جميعاً ميكن لنا العيش مع بعضنا البعض كبشر.  في 
العام 2005، دعت مؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني إلى العمل الذي 
وّضح مطالب الفلسطينيني العادلة، وطلبت من املجتمع الدولي التضامن 
والدعم على املنوال نفسه مثلما حدث في النضال ضد الفصل العنصري 

في جنوب إفريقيا )انظر الفصل الثاني(.

ملّخص للدروس التي متت االستفادة منها
فلسطني  في  الشعبية  املقاومة  تاريخ  دراسة  من  نستخلص  أن  ميكننا 

وغيرها وبشكل عام ما يلي:

العنف  استخدام  على  تنطوي  بطبيعتها  االستعمارية  األعمال  إّن  أ- 
ضد السكان األصليني، وبخاصة أولئك الناس الذين يتم جتريدهم 
تولّد  االستعمارية  احلاالت  هذه  مثل  وإّن  وديارهم.   أراضيهم  من 
املقاومة التي أصبح معترفاً بها ومشروعة من قبل القانون الدولي.  
إّن تلك املقاومة هي بشكل منحنى التوزيع املعتدل في الرياضيات، 
)الطلب  التعاون  مُيثل  صغير  جزء  هناك  جرس.   شكل  يشبه  الذي 
بشكل لطيف وقبول كل ما يتم إعطاؤه لك( وحتى العمالة مع العدو.  
معظم هذه املقاومة هي شعبية في الوسط.  وبعضها عنيف وبعضها 

عنيٌف جّداً.

العكس.   من  أكثر  األصليني  السكان  من  دائماً  املستعمرون  يقتل  ب- 
فعلى سبيل املثال، كان معدل املدنيني الذي لقوا حتفهم في الصراع 

الفلسطيني اإلسرائيلي 10 فلسطينيني مقابل إسرائيلي واحد.

أولئك  إما  بأّنهم  الفلسطينيني  تصوير  املنظرين  بعض  حاول  لقد  ت- 
الالعنف،  الذين يؤيدون  أولئك  العنيفة وإما  املقاومة  الذين يؤيدون 
الفلسطينيني  من  الغالبية  أّن  إلى  الرأي  استطالعات  تشير  ولكن 
يؤيدون االثنني معاً.30  ومنهم من يغير نظرته.  في عقود من النضال 
ضد الصهيونية، ظهر التطور الكالسيكي للمقاومة بأشكالها، كتلك 
التي شوهدت في اجلزائر ضد الفرنسيني، أو في جنوب أفريقيا ضد 
نظام التمييز العنصري.  رمبا شاهدنا تنّوعاً أكثر بكثير للتكتيكات 
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من  للعشرات  وصفاً  )انظر  األخرى  األماكن  تلك  عن  الفلسطينية 
مقاومة  أجل  من  تشّكلت  التي  الفلسطينية  والتنظيمات  اجلماعات 

االستعمار الصهيوني(.31

باحلقوق  االعتراف  انتزاع  في  جّداً  فّعالة  الشعبية  املقاومة  كانت  ث- 
الفلسطينية، حتى ولو كان هذا بشكل جزئي في بعض الفترات من 

التاريخ )كما حدث العام 1939، وبعد انتفاضة العام 1987(.

إلى  والذهاب  منازلهم،  في  العيش  خالل  من  الفلسطينيون  يقاوم  ج- 
االستعماري  االحتالل  هذا  ألن  ذلك  واملعيشة.   واألكل،  املدرسة، 
إلعطاء  بلدنا  ومغادرة  االستسالم  الفلسطينيني  جميع  من  يريد 
إسرائيل أقصى حد من املساحة اجلغرافية، مع إبقاء على أدنى حد 
الرعاة  يستمر  عندما  مقاومة  هي  األصليني.   السكان  لدميوغرافيا 
إلى  الذهاب  في  الفلسطينيون في قرية عطواني قضاء اخلليل مثالً 
حقولهم على الرغم من الهجمات املتكّررة من قبل املستوطنني، وحتى 
محاولة تسميم أغنامهم.  هي مقاومة في تل الرميدة عندما ميشي 
الطالب إلى املدرسة، في حني يتمُّ البصق عليهم ويتعرضون للركل 
والضرب على أيدي املستوطنني واجلنود اإلسرائيليني.  هي مقاومة 
عندما يقضي الفلسطينيون ساعات عند نقاط التفتيش أو يتخطونها 
أو  عملهم،  أو  الزراعية،  أراضيهم  أو  املستشفيات  إلى  للوصول 
الفلسطينيون من  لقد قاوم  أو حتى لزيارة أصدقائهم.   مدارسهم، 
لها، والتي ذكرنا  التي ال حصر  الوسائل األخرى  العديد من  خالل 

منها أمثلة في هذا الكتاب.

ح- إّن الغالبية العظمى من املقاومة الشعبية تنبع من القاعدة الشعبية.  
انتفاضة  تتوقع  ال  عادة  السياسية  والقيادات  والفصائل  األحزاب 
اللجان  احتواء  أو  استقطاب  األطراف  هذه  حتاول  وقد  جديدة.  
الشعبية املقاومة.  وباملقابل، قد تتطّور حركات املقاومة إلى مبادرات 

سياسية.

فّضلت  التي  التيارات  بني  صراع  البداية  منذ  هناك  كان  لقد  خ- 
التعاون )وقد يقول البعض التواطؤ( مع احملتل على أمل احلصول 
مع  التعاون  وعدم  املواجهة  يفّضلون  الذين  وتيارات  شيء،  على 
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عائالت  )مثل  عشائرية  الفترات  إحدى  في  التيارات  كانت  احملتل.  
عشرينيات  في  الهادي،  وعبد  واحلسيني،  والدجاني،  النشاشيبي، 
القرن املاضي( وأخرى أيديولوجية )مثل الفصائل في أوائل القرن 
احلادي والعشرين(.  تعتبر هذه ظاهرة طبيعية للمقاومة ضد احلكم 
االستعماري ومحاولة إنهائه.  لم يكن هنالك اجتاه تعاون ٪100، 
التعاون 100٪ مع احملتل.  وكانت هنالك ديناميكية مهمة،  أو عدم 
“يحتاج  فقد  بالبراغماتية،  املؤمنة  الفصائل  بعض  بني  وبخاصة 
مواضع  ضمن  بفعل  القيام  احتاجوا[  ]وبالفعل  إلى  الفلسطينيون 
مختلفة للسلطة )القائمة حالياً أو التي لم تشكل بعد( من أجل التّحقق 
من قوة قيادتهم السياسية اخلاصة واحلفاظ على زخم النضال”.32

د- لقد كانت هناك دائماً مقاومة شعبيّة في فلسطني، ولكن في بعض 
األحيان كانت تزداد حّدة وفي بعض الوقت تضعف بسبب عوامل 
خارجية وداخلية.  وجند فترات املد واجلزر متباعدة من 9-15 سنة 
كحد متوسط.  لقد جنحت هذه االنتفاضات في إحباط الكثير )وليس 
جميع( البرامج الصهيونية التي تهدف إلى حتويل فلسطني إلى دولة 

يهودية على حساب الشعب األصلي.

ذ- على نحو متزايد، وبخاصة في السنوات العشرين املاضية أشركت 
في  اإلسرائيليون  فيهم  مبن  األجانب  الفلسطينية  الشعبية  املقاومة 

نضالهم.33

العقوبات  وفرض  االستثمارات  وسحب  املقاطعة  حملة  تنامت  لقد  ر- 
وأعطت  املاضية،  القليلة  السنوات  مدى  على  لوغاريثمي  بشكل 

دالالٍت كبيرة بالنسبة للمستقبل )الفصل 13(.

ز- إّنه من غير املفيد وعظ الناس حول التكتيكات واإلستراتيجيات، بل 
إّنه من األفضل بكثير القدوم واالنخراط بالعمل مع حركة املقاومة 
الشعبية املتزايدة من أجل املساعدة في تعجيل التغيرات التي حتدث 

بالفعل.

س- ميكن لألفراد تغيير وتبني منط حياة غير عنفية حتى بعد قضاء 
سنوات عدة في االنخراط في الكفاح املسلّح.34
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العسكرية  املواجهة  جعل  اجتاه  نحو  البشرية  املجتمعات  تتطّور  ش- 
ميكن  ال  القوة  بأّن  يعترفون  الناس  من  الكثير  أصبح  قبوالً.   أقل 
احلرب  تكلفة  وأصبحت  والسيطرة.   الهيمنة  لتحقيق  تستخدم  أْن 
طنَّني،  تزن  التي  القنابل  وجود  عصر  في  مقبولة  غير  أيضاً 
إلى ذلك، فقد  النووية والبيولوجية والكيميائية.  إضافة  واألسلحة 
من  املرجوة  النتائج  لتحقيق  احتماالً  أقل  العسكري  التفّوق  أصبح 
فيه  وقعت  الذي  املستنقع  أخذ  وميكن  السياسيني.   الزعماء  جانب 
الواليات املتحدة األمريكية في العراق وأفغانستان أو فشل الهجوم 
اإلسرائيلي املكثف على لبنان في صيف العام 2006، وعلى قطاع 

غزة في كانون األول 2008، أمثلة على ذلك.

التطلّع إلى األمام
هذا  نهاية  في  امللحقة  واملوارد  )والروابط  أعاله  املذكور  التاريخ  يظهر 
الفصل( أّن املقاومة الشعبية الفلسطينية تواصل تطورها وتكيفها على 
الرغم من عقود من القمع العنيف والتطهير العرقي وعقود من التجاهل 
أو التشهير في وسائل اإلعالم الغربية.  دراسة التاريخ تفيدنا بالتطلع 

إلى األمام ونرى أّنه:

املعلوماتية  اخللفية  توفير  ينبغي  للناشطني:  الكافي  اإلعداد  يجب  أ(   
األساسية جلميع املشاركني الرئيسيني.  بالتأكيد، فإن قراءة جيدة 
لتاريخ املقاومة الشعبية يقّدم أمثلة ملهمة تعطي النشطاء نظرة أكثر 
القوة”،  هي  املعلومات  “إن  يقول  قدمي  مأثور  قول  هناك  تفاؤالً.  

واليوم أصبح تبادل املعلومات سهل جّداً في عصر اإلنترنت.

ب( يجب وضع أهداف واضحة وقابلة للتحقيق: إّن عدم فهم ما نهدف 
أن  ميكن  النشطاء،  مجموعة  داخل  متعارضة  أهداف  وجود  أو  له، 
يحبطا العمل.  وميكن جتنّب ذلك من خالل اإلعداد املبّكر والنقاش 
الهادئ املفيد، لكن في بعض األحيان ال ميكن جتنّب التجربة واخلطأ، 
الكامل،  النجاح شبه  التعرف على أهداف محّددة لتحقيق  إذ يسمح 
وكذلك ضبط وحتسني إنتاجية العمل في احلدث الذي سيأتي.  وال 
بّد من النظر في هذه األحداث باعتبارها لبناِت بناء للمستقبل، وأجزاء 
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من حملة واسعة النطاق.  وبالتالي، تكون هناك حاجة لتعريف كلٍّ 
املساواة،  )مثل  األجل  طويلة  واألهداف  املدى  قصيرة  األهداف  من 
يتفهمها  أن  أجل  من  اجلائرة(  القوانني  وإلغاء  الالجئني،  وعودة 

الناشطون الرئيسيون.

ت( حتديد ملن يتم توجيه العمل: ينبغي على النشطاء مناقشة أهدافهم 
ميكن  إليه.   التحدث  سيتم  الذي  اجلمهور  هو  مبن  يتعلّق  ما  في 
“السلطات” )مبن فيهم  أو  املارة  أن يكونوا من  املظاهرات  جلمهور 
اجلنود والشرطة( أو وسائل اإلعالم، أو املشاركني في احلدث، أو 

مزيج منهم جميعهم.

بأّن  اإلقناع  هو  هدفنا  إّن  والسلمي:  املتفتح  املنظور  على  احملافظة  ث( 
الذين  وأولئك  معنا،  يعيشون  الذين  ألولئك  أخرى  طريقة  هناك 
هذه  يبالون.   ال  والذين  الظلم،  يؤّيدون  والذين  غيرهم،  يظلمون 
ليست مباراة دون حتقيق أي هدف أو لـ “نفش غلنا”.  هدفنا هو أْن 

ننجح في مقاومتنا بالطرق اإليجابية.35

جنح  “إن  عوض:  قال  كما  جّداً.   مهم  أمر  هو  للتضحية  االستعداد  ج( 
املعاناة  بجرأة  وقبلوا  اخلوف،  من  أنفسهم  بتحرير  الفلسطينيون 
– جنحوا  واالضطهاد دون خوف أو مرارة أو حتى الرد على ذلك 
في حتقيق أعظم انتصار للجميع.  لقد غزوا أنفسهم، وستكون البقية 

أسهل بكثير ليتم حتقيقها”.36

صحيحة  عاماً   70 منذ  أنطونيوس  جورج  كتبها  التي  الكلمات  تزال  ال 
حول الطريق إلى األمام:

هو مأمول حتى تتم  كما  فلسطني  ملشكلة  دائٌم  حلٌّ  هناك  يوجد  “ال 
إزاحة الظلم.  إّن العنف؛ سواء أكان مادّياً أم معنوّياً، ال ميكن أن يقّدم 
واليهود  والبريطانيني  العرب  بني  التفاهم  يجعل  أيضاً  فهو   ... حالً 
صعب التحقيق.  ومن خالل اللجوء إلى ذلك، فإّنه من املؤّكد أّن العرب 
جذبوا اهتماماً جدّياً لتظلماتهم، حيث فشلت كافة محاوالتهم السلمية 
بذلك.   للقيام  عاماً  العشرين  مدى  على  وجنيف  ولندن،  القدس،  في 
عن  تنتج  فورّية  مكاسب  وأي  اخلاصة،  غاياته  يهزم  العنف  ولكن 
العنف تضيع جّراء الضرر الذي ال ميكن فصله عن ذلك.  وال شيء 
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ينتج عن العنف املشتعل في فلسطني غير الضرر الذي ال ينفصل عنه.  
إلى  أّدت  التي  األسباب  إزالة  هو  لذلك،  حد  لوضع  احلكيمة  الطريقة 
العنف.  ويجب أن تواجه احلقيقة بأّن عنف العرب هو نتيجة طبيعية 
للعنف الذي تعّرضوا له، وأّنه ليس من املرجح أن يتوّقف مهما كانت 
بالنسبة ألولئك  املعنوي نفسه.   العنف  إذا توقف  إال  القمع،  وحشية 
الذين يتطلعون إلى األمام خلف ضبابة دخان اخلرافات والبروباغاندا، 
العادي  إنه يكمن في مسار املنطق السليم  فالطريق إلى احلل واضح: 
والعدالة.  ليس هناك مكان ألمة ثانية في بالد مأهولة بالسكان، أناس 
ال  وأريافهم  ملنازلهم  وبحب  الوطني،  الوعي  كامل  بصحوة  يتمتعون 

يقهر” ]التشديد لي[.37

شخصية.   ملصالح  القضية  باستغالل  يقومون  الفلسطينيون  بعض 
وراء  وعادل  سلمي  مستقبل  أجل  من  بجد  العمل  النشطاء  يواصل  ولكن 
والبروباغاندا”.   اخلرافات  دخان  “ضبابة  من  الرغم  وعلى  األضواء، 
على  املجهولني  األبطال  هؤالء  من  مئات  مع  باملشاركة  الشرف  لي  كان 
كل  وفوق  وتواضعهم،  قّدموها،  التي  تضحياتهم  وأراقب  الواقع،  أرض 
ذلك إصرارهم على املضي ُقدماً على الرغم من كل الصعاب والتحديات.  
رحمة.   أبو  باسم  صديقنا  مثل  استشهدوا  الذين  منهم  البعض  وخسرت 
ال يزال إياد برناط وزمالؤه من بلعني يخرجون كل أسبوع للتظاهر ضد 
اعتقاله  من  الرغم  وعلى  أراضيهم.   على  املقام  العنصري  الفصل  جدار 
وإصابته بجروح مرات عدة، فإّنه ال يتكلم عن نفسه.  وعندما نسأل كيف 
أو  الذين جرحوا  األشخاص  أسماء  بذكر  يقوم  نقّدم مساعدة،  أن  ميكننا 
سجنوا في املاضي وعائالتهم التي قد تكون بحاجة للمساعدة، أو ناشط 
مع ابنه في املستشفى، أو تقدمي الدعم في نشر املعلومات.  يعمل جورج 
منر رشماوي من بلدة بيت ساحور بجدية على مبادئ حيث رفض أمام 
عيني عرضاً مباشراً يبلغ قيمته 20 ألف دوالر أمريكي كمساعدات مقدمة 
أمريكي  لقانون  )ُتقاطعها مؤسساتنا  يديره  الذي  للمركز   )USAID( من 
حول  التقارير  بكتابة  مشغوالً  يكون  االجتماعات،  في  بحقنا(.   مجحف 
اإللكتروني  املوقع  خالل  من  أجمع  العالم  إلى  لنشرها  الالعنفية  املقاومة 
)IMEMC.net( بينما يكون منخرطاً في احملادثة والنقاش املنتج.  وسألته 
عما إذا كان قد قضى وقتاً في السجن، فأجاب قائالً “ال شيء” )وجدت أنه 
أنه كان ال يزال قاصراً  السجن واكتشفت الحقاً  أربعة أشهر في  أمضى 
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اعتقاله  يعامل بخشونة، ومت  بأم عيني سامي عوض  رأيت  آنذاك(.  كما 
عندما كنا نحتج بشكل سلمي على محاوالت املستوطنني االستيالء على 
عش غراب في بيت ساحور.  وبعد إطالق سراحه، وبابتسامة عريضة على 
وجهه، حتّدث ببساطة عن اخلطط املستقبلية ملؤسسة هولي الند ترست.  
ويعمل سائد أبو حجلة ليالً ونهاراً من أجل فلسطني من خالل استخدام 
تكتيكات عديدة للمقاومة الشعبية، على الرغم من األلم الذي ميّر به نتيجة 
التي استشهدت برصاص جنود إسرائيليني وهي في منزلها  أمه  فقدانه 
في مدينة نابلس.  ومت إطالق النار عليه واعتقاله، وأصيب بجروح خطيرة، 
وعندما  االستعماريني.   احملتلنّي  أيدي  على  واإلذالل  للتعذيب  وتعّرض 
ُسئل كيف يحافظ على اّتزانه وإدراكه مع كّل املصاعب التي يواجهها، كان 
يضحك ويجيب عن السؤال بروحه اجليدة وبدعابة بالقول “من قال إننا 
غير مجانني”.  وحتّدثت مروى الشريف من دورا اخلليل بأمانة وصدق 
ملراسل أجنبي يهودي أّننا ببساطة نريد حريتنا ونريد السالم، وذلك بعد 
أن متت إزالة رصاصة إسرائيلية من دماغها عندما كانت تبلغ من العمر 
11 عاماً.  وهنالك شجاعة وثقة لبنى مصاروة من كفر قرع، والنائبة حنني 

زغبي، وكانا آخر َمن أفرج عنهما من أسطول احلرية.

املئات  بعض  إدراج  أجل  من  الكتب  من  العديد  يكتب  أْن  للمرء  ميكن 
واآلالف من هذه القصص لألبطال املجهولني في فلسطني.  نذكر جمال 
في  فيها  رجعة  ال  شعبيّة  انتفاضة  كانت  حيث   ،1987 العام  انتفاضة 
كشعب  الفلسطينيون  قدم  فلسطني.   أنحاء  جميع  في  والبلدات  القرى 
ويستمد  الشهداء.   من  واآلالف  األبطال  من  املاليني  ميوت  أن  يرفض 
في  األفراد  من  اآلالف  قبل  من  الدعم  من  قوتهم  األرض  على  النشطاء 

جميع أنحاء العالم.  وبطبيعة احلال، كما قال ديزموند توتو:
املرء  حياة  على  وخيمة  عواقب  وله  صعب  احلقيقة  قول  أّن  “أعلم 
وسمعته.  إّن قول احلقيقة يوّسع آفاق اإلميان عند املرء، ويقوم أيضاً 
مندفعة  كنزوة  العمل  هذا  يأخذ  أحد  ال   ... على احلب  قدرته  باختبار 
للخير، إنه ليس خياراً، بل يشعر املرء أّنه مضطر إلى ذلك، وليس العمل 
لبعض الوقت وإمنا ملدى احلياة – وحتى أكثر من العمر.  إّنه مشروع 
أكبر من حياة أي شخص.  إّن هذه النظرة الطويلة هي مصدر تشجيع 
ومثابرة. إذ أّن املعرفة بأّن العمل سبقنا، وسيستمر بعد ذهابنا يعطينا 

ينبوعاً من الفرح العميق ال ميكن أن تغيّره الظروف”.38
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أّنه  إال  الشعبية،  املقاومة  الكتاب تاريخاً حول  في حني أعطي قّراء هذا 
ليس سوى حملة موجزة في موضوع معّقد وطويل.  في نهاية املطاف 
بّد من جتربتها.   الشعبية في فلسطني، ال  الشعور باملقاومة  ومن أجل 
من  يصحبها  وما  املقاومة  طعم  األجانب  من  اآلالف  عشرات  تذّوق 
مصاعب ومن أتراح وأفراح، وعندها شعروا في ما انخرط فيه املاليني 
املعرفة.  كما قال  للتجربة على  أسبقيّة  دائماً  الفلسطينيني.  توجد  من 
كنّا  إذا  عقيمة”.   تعتبر  عمل  بال  “املعرفة  مرة:  ذات  حكيم  شخص 
لنا، إذن سيكون  أْن يفعلوا شيئاً  أّنه يجب علينا انتظار اآلخرين  نعتقد 
و“إسرائيليني”  “كفلسطينيني”  )وليس  كبشر  بالفشل  علينا  محكوماً 
خلفياتنا  في  املفيدة  اإلرشادات  بعض  جند  أْن  ميكننا  و“أمريكيني”(.  
وفلسفتنا وديننا وتقاليدنا الثقافية املختلفة.  جاء في الدين اإلسالمي، 
قال تعالى “ال يغيّر الله ما بقوم حتى يغيّروا ما في أنفسهم”.  ميكننا 
سنة   130 مدى  على  الفلسطينيني  من  املاليني  به  قام  مبا  نستلهم  أْن 
هذا  وإّن  الصهيوني.   للمشروع  والتصدي  الناجح  والتحّدي  املاضية 
املشروع الصهيوني الذي يقوم على حتويل فلسطني من مجتمع متعّدد 
األعراق واألديان إلى “دولة يهودية” محكوم عليه بالفشل، ليس بسبب 
وعنصريته  الداخلية  تناقضاته  بسبب  ولكن  فحسب،  املقاومة  هذه 
الواضحة واملتزايدة.  لن يكون التاريخ لطيفاً ألي أحد منّا إذا لم نفعل 
كل ما بوسعنا لتسريع وصول العدالة التي ال مفّر منها، والتي حتمل 

في طياتها الثمار احللوة للسالم.

إّن ما تعطيه من نفسك  القليل عندما تعطي من ممتلكاتك؛  “أنت تعطي 
هو ما تعطيه حّقاً.  ألم يكن احلفاظ على أموالك وأغراضك مجرد خوف 
من أن حتتاج إليها في الغد، وأليس اخلوف من العازة هو العازة نفسها” 

)جبران خليل جبران(.





الـهـوامـــــــــش

هوامش الفصل االول 
1 Sr. Jesse L. Jackson. An Open Letter to Yasser Arafat. National Council of 

Churches, 05/19/2002 )http://www.ncccusa.org/news/02news50.html(. )Checked 
September 19, 2009(.

2 http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-the-President-at-Cairo-
University-6-04-09/ )Checked 23 Dec. 2009(.

3 See as examples Uri Dan. To the Promised Land: the Birth of Israel. New York: 
Doubleday, 1988; Benjamin Netanyahu. A Place Among the Nations: Israel and 
the World. New York: Bantam Books, 1993; Yaacov Lozowick, Right to Exist: A 
Moral Defense of Israel’s Wars. New York: Doubleday, 2003; Howard M Sachar, 
A History of Israel: From the Rise of Zionism to Our Time. New York: Alfred A. 
Knopf, 2007.

4 See as examples Philip Khuri Hitti. History of Syria: Including Lebanon and 
Palestine. New Jersey: Georgias Press, 2002; Albert Habib Hourani. A History 
of the Arab Peoples. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard 
University Press, 2003; Edward Said. The Question of Palestine. London: Vintage 
Press, 1992; ،مصطفى مراد الدباغ. 1965 )أصالً 1947( بالدنا فلسطني. اجلزء األول 
 Agustin Velloso de Santistiban. “One Hundred  .القسم األول.  بيروت: دار الطليعة
Years of Conflict: A Bibliographical View”. Palestine-Israel Journal, vol 4, 
numbers 3/4, 1997.

5 Johan Galtung. Nonviolence and Israel/Palestine. Honolulu: Institute for Peace, 
University of Hawaii, 1989.

6 Phil Ackerman, and James Duvall. A Force More Powerful: A Century of 
Nonviolence Conflict. New York: St. Martin’s Press, 2000.

7 Mary Elizabeth King. A Quiet Revolution: The First Palestinian Intifada and 
Nonviolent Resistance. New York: Nation Books, 2007.

8 Joost Hiltermann. “Limitations of Ideology: Review of A Quiet Revolution: 
The First Palestinian Intifada and Nonviolent Resistance”. Journal of Palestine 
Studies, Jan. 2008, 37)2(:pp.108-109.



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 330

9 Heribert Adam and Kogila Moodley. Seeking Mandela: Peacemaking Between 
Israelis and Palestinians. London: UCL Press, 2005.

10 Ruth Margolies Beitler. The Path to Mass Rebellion: An Analysis of Two 
Intifadas. Maryland:Lexington Books, 2004.

11 Aimee Ginsburg. “Gandhi’s of Olive Country”. Outlook India, 17 March 2008, 
pp. 22-28. http://www.outlookindia.com/article.aspx?236980 )Checked on 
September 20, 2009(.

12 Abdul Jawad Saleh. “The Palestinian Nonviolent Resistance Movement”. in 
Nancy Stohlman and Laurieann Aladin )eds(. Live from Palestine: International 
and Palestinian Direct Action Against the Israeli Occupation. Cambridge, MA, 
South End Press, 2003, pp. 49-52.

أعالم فلسطني من القرن األول إلى اخلامس عشر للهجرة، دمشق: دار  13 حمادة محمد عمر.  

كتيبة، 1985.
14 Peter Ackerman and Jack Duvall. A Force More Powerful: A Century of 

Nonviolence Conflict.
15 Howard Zinn. A People’s History of the United States. New York: Harper 

Perennial, 2003.different than English.
16 Idelbar Avelar. The Letter of Violence: Essays on Narrative, Ethics, and Politics. 

New York: Palgrave Macmillan, 2004.
17 Dale Peterson and Richard Wrangham. Demonic Males: Apes and the Origins 

of Human Violence. New York: Mariner Books and Houghton Mifflin Harcourt, 
1997. And compare with the chapters by Frans de Waal and Brian Ferguson in 
William L. Ury )ed(. Must We Fight?: From the Battlefield to the Schoolyard—A 
New Perspective on Violent Conflict and Its Prevention. New York: John Wiley 
& Sons, 2001.

18 Avelar. The Letter of Violence, p. 10.
19 Ran HaCohen. The Palestinian Gandhi. Global Research, May 4, 2005, http://

www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=164 )checked 12-23-09(.
20 Jean-Marie Muller, “Stratégie de l’action non-violente”. Translated by Mary 

Touq. Harakat Huqook Alnas, Beirut:Aljmiza, 1999, p. 21.
21 Stanford Prision Experiment www.prisonexp.org.
22 William J. Thomson. The Case of the Palestinian Nonviolent Direct Action. July 

26, 2002. https://qumsiyeh.org/thomsononnonviolence )checked September 19, 
2009(.

23 Paul Virilio. Pure War: Interviews with Sylvere Lotinger. New York: Semiotext, 
1997, p. 28.

24 Robert A. Pape. Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism. New 
York: Random House, 2005.

 ،1984 الكرمل،  التاريخ، عمان: دار  نحو الالعنف: املقاومة املدنية عبر  25 خالد القشطيني.  

ص: 336.



331الـهــوامـــــــش

26 املصدر السابق، ص: 23.

27 Munib Younan. Witnessing for Peace: In Jerusalem and the World. Minneapolis: 
Fortress Press, 2003, p. 42.

28 Khalid Kishtainy. “Nonviolence and ‘Civilian Jihad’”. Common Ground News.
http://www.commongroundnews.org/article.php?id=21078&lan=en&sid=0&sp=1 
)Checked September 20, 2009(.

هوامش الفصل الثاني
مؤسسة  بيروت:  خليفة(،  أحمد  )ترجمة:  فلسطني.   في  العرقي  التطهير  بابيه.   إيالن   1  

الدراسات الفلسطينية، 2006.
2 Hendrik Verwoerd, the architect of apartheid in South Africa stated that “Israel, 

like South Africa, is an apartheid state”. Rand Daily Mail, 23 Nov 1961; Uri 
Davis. Israel: An Apartheid State. London: Zed Books, 1987; Marwan Bishara.  
Palestine/Israel: Peace or Apartheid: Occupation, Terrorism and the Future. 
London: Zed Books, 2002; Desmond Tutu. “Apartheid in the Holy Land”. The 
Guardian, 29 April 2002 http://www.guardian.co.uk/world/2002/apr/29/comment 
)Checked September 20, 2009(.

3 Letter from Martin Luther king Jr to Jimmy Bishai, 7 January 1957 posted at 
http://qumsiyeh.org/martinlutherking )Checked December 20, 2009(.

4 Mohandas (Mahatma) Gandhi. “The Jews”. Harijan, July 21, 1946 and “Palestine”. 
Harijan, July 21, 1946 http://www.gandhiserve.org/information/writings_online/
articles/gandhi_jews_palestine.html )Checked September 20, 2009.(.

5 David K Shipler. Arab and Jew: Wounded Spirits in a Promised Land. New York: 
Penguin Books, 2002, p. 216; “Former Israeli Army Chief Drowns”. BBC News, 
23 November, 2004. http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/4034765.stm.
)checked 22-12-09(.

6 Amnesty International. “Developing a Human Rights Agenda for Peace”. 26 
March 2001 http://www.amnestyusa.org/document.php?id=F631E2C3C616E1F
B80256A1C003D4C41&lang=e  Checked September 20, 2009.

7 “The Freedom Charter”, Adopted at the Congress of the People, Kliptown, on 
26 June 1955,http://www.anc.org.za/ancdocs/history/charter.html . Checked 
September 20, 2009.

8 Mazin Qumsiyeh. Sharing the Land of Canaan: Human Rights and the Israeli-
Palestinian Struggle. London: Pluto Press, 2004; Mazin Qumsiyeh. “True Peace 
Based On Human Rights Versus The Endless ‘Peace Process’ Based On Lies”. 
in Moises Salinas and Hazza Abu Rabia )eds(. Resolving the Israeli-Palestinian 
Conflict: Perspectives on the Peace Process. New York:Cambria Press, 2009.



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 332

هوامش الفصل الثالث
1 Francis Anthony Boyle. Palestine, Palestinians and International Law. 

Atlanta,GA:Clarity Press, 2003;  
عز الدين فودي.  االحتالل اإلسرائيلي واملقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي العام. 

بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية- مركز األبحاث، آب 1969.
2 عز الدين فودي.  املرجع نفسه، ص: 125.

3 Hans Lebrecht. HaPalestinaim - Avar veHoveh (The Palestinians- Past and 
Present). Israel:Tel-Aviv University Publishers, 1987, in Hebrew, page 219, 
translated by himself and shared over the internet on a list serve of Israelis 3 
April 2002 http://peacepalestine.blogspot.com/2006/06/hans-lebrecht-right-to-
resistance.html )checked 22-12-09(

4 Young India, Quoted from, M. K. Gandhi. The Collected Works of Mahatma 
Gandhi,November 8, 1920, volume 21. New Delhi: Ministry of Information and 
Broadcasting, Government of India, p. 133-134,cited by Mary Elizabeth King. 
A Quiet Revolution: The First Palestinian Intifada And Nonviolent Resistance. 
New York: Nation Books, 2007,  p. 21.

5 Mary Elizabeth King. A Quiet Revolution: The First Palestinian Intifada And 
Nonviolent Resistance. New York: Nation Books, 2007, p. 280.

6 http://www.combatantsforpeace.org, http://www.refusersolidarity.net/ and http://
www.yeshgvul.org/ )websites checked 3 December 2009(.

7 Henry David Thoreau. On the Duty of Civil Disobedience, )original title:  
Resistance to Civil Government, 1849( http://publicliterature.org/books/civil_
disobedience/xaa.php )Checked 3 December 2009(.

8 Jr Martin Luther King. The Papers of Martin Luther King Jr, Volume II: 
Rediscovering Precious Values. July 1951-November 1955 http://mlkpp01.
stanford.edu/index.php/kingpapers/article/volume_ii_rediscovering_precious_
values_july_1951_november_1955/)checked 22-12-09(.

9 جني شارب.  في سعد الدين إبراهيم )حترير(.  املقاومة املدنية في النضال السياسي، عمان: 
منتدى الفكر العربي، 1988، ص: 23-9.

10 Jonathan Kuttab and Mubarak Awad. “Non-Violent Resistance in Palestine: 
Pursuing Alternative Strategies”. Information Brief No. 29, Washington, DC: 
The Jerusalem Fund.

11 خالد القشطيني.  نحو الالعنف: املقاومة املدنية عبر التاريخ.  عمان: دار الكرمل، 1984، 

ص: 39.
12 Basil H. Liddell Hart. Defense of the West. London: Greenwood Publish., 
1950, p55.

)من كتاب خالد القشطيني.  نحو الالعنف، ص: 27(.
13 Ran Hacohen. “The Palestinian Gandhi”. Global Research, May 4, 2005: http://

www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=164 )Checked 22 December 
2009(.



333الـهــوامـــــــش

14 http://www.qumsiyeh.org/honorlist/ )Checked 3 December 2009(.
15 Howard Zinn. A People’s History of the United States: 1492-Present. New York, 

Harper Perennial, 2003.
16 “Analysis: Palestinian suicide attacks”. BBC News, 29 January 2007. http://

news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3256858.stm )Checked 3 December 2009(.

هوامش الفصل الرابع
1 Baylis Thomas. How Israel was Won: A Concise History of the Arab-Israeli 

Conflict. Lanham, Maryland: Lexington Books, 1999, p 3.

2 سعاد الدجاني.  املقاومة املدنية في الضفة الغربية. في املقاومة املدنية في النضال السياسي. 
حترير: سعد الدين إبراهيم.  عمان: منتدى الفكر العربي، 1988، ص: 89.

3 Munib Younan.  Witnessing for Peace: In Jerusalem and the World. Minneapolis: 
Fortress Press, 2003, pp. 77-78.

الالعنف وصنع السالم في اإلسالم، ترجمة: مليس اليحيى، عمان: األهلية  4 محمد أبو النمر.  
للنشر والتوزيع، 2007، ص: 40.

5 املصدر السابق، ص: 70.

6 صحيح مسلم. كتاب اإلميان. دار الوطن، 1997. الكتاب األول، حديث 79.
7 Mubarak Awad and Dr. Abdul Aziz Said. “The Power of Non Violence”.  

Nonviolent Change Journal, Vol. XVII, No.2 Winter, 2003.

8 أبو النمر، مصدر سبق ذكره، ص 47.

9 املصدر السابق، ص: 52.
10 Mohammed Abu-Nimer. “Non Violence in the Islamic Context”. Common Ground, 

1 January ,2000. http://www.commongroundnews.org/article.php?id=2095 
checked 12-22-09.

11 Eknath Easwaran. A Man to Match His Mountains: Badshah Khan, Nonviolent 
Soldiers of Islam. Petaluma,CA: Nilgiri Press, 1984

12 أبو النمر، مصدر سبق ذكره، ص: 50-48.

13 املصدر السابق، ص 51-50.

14 املصدر السابق، ص: 235-234.

15 املصدر السابق، ص: 236.



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 334

هوامش الفصل اخلامس
 1 جريدة فلسطني 1914/4/29. انظر أيضاً: عبد الوهاب الكيَّالي.  تاريخ فلسطني احلديث.  

بيروت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر. 1990، ص: 67-66.
2 Baruch Kimmerling and Joel S. Migdal. The Palestinian People: a History. 

Cambridge:Harvard University Press, 2003, pp. 8-14.
3 Martin Sicker. Reshaping Palestine: From Muhammad Ali to the British Mandate, 

1831-1922. Westport, CT: Praegur Publishers, 1999, pp. 20-21.
4 Abd Al-Wahhab Kayyali. Palestine: a Modern History. English Version. 

London:Croom Helm Publishers, 1978, p. 11.

العامة.  الوثائق  سلسلة  وتصنيف.  جمع  احلديث.  فلسطني  تاريخ  الكيالي.   الوهاب  عبد   5
بيروت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1990، ص: 39.

6 Mazin Qumsiyeh. Sharing the Land of Canaan: Human Rights and the Israeli 
Palestinian Struggle. London:Pluto, 2004, p. 69.

7 عوني فرسخ.  جذور التحدي واالستجابة في الصراع العربي الصهيوني .. الصراع وقوانينه 
الضابطة 1799- 1949. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2008، ص: 88-86.

8 املصدر السابق، ص: 94-91.

احلرب  نهاية  حتى  فلسطني  في  واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  “مالمح  العمد.   سلوى   9
العاملية األولى”. شؤون فلسطينية. 1981، ص: 116-114.

10 فرسخ، مصدر سبق ذكره، ص: 204-203.

11 Martin Sicker. Reshaping Palestine: From Muhammad Ali to the British 
Mandate, 1831-1922. Westport, CT: Praegur Publishers, 1999, p. 29.

12 Beshara Doumani. Rediscovering Ottoman Palestine: Writing Palestinians into 
History, pp.11-40. in Ilan Pappé )ed(. The Israel/Palestine Question. London: 
Routledge Publishers, 1999, p. 19.

13 Rashid Khalidi. Palestinian Identity: The Construction of Modern National 
Consciousness. Columbia University Press, New York, 1997, pp.112-113.

الطليعة.  دار  األول. بيروت:  القسم  األول،  بالدنا فلسطني. اجلزء  الدباغ.   14 مصطفى مراد 

1965 )أصال 1947(، ص: 52-51.
15 Abdullah S. Schleifer. “The Life and Thought of ‘Izz-id-Din al-Qassam: Preacher 

and Mujahid”. Islamic Quarterly, 22)2(: 61-81, 1979, p. 70.
16 Neville J. Mandel. The Arabs and Zionism Before World War I. Berkeley: 

University of California Press, 1976, pp. 35-37;
عبد الوهاب الكيالي. مصدر سبق ذكره، ص: 41.

17 الكيالي. مصدر سبق ذكره، ص: 42.

18 Khalidi. Palestinian Identity1997.



335الـهــوامـــــــش

19 الكيالي، مصدر سبق ذكره، ص: 18.

20 الياس شوفاني.  املوجز في تاريخ فلسطني السياسي )منذ فجر التاريخ حتى سنة 1949(، 

بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1996، ص: 301.
21 هنري المانس.  “اليهود في فلسطني ومستعمراتهم”.  املشرق، بيروت، السنة 2. 1899، 

ص: 1094-1088.
22 Rashid Khalidi. “Palestinian Peasant Resistance to Zionism before WWI”. in 

Edward W. Said, Christopher Hitchens )eds(. Blaming the Victims: Spurious 
Scholarship and the Palestinian Question. London:Verso, 2001 edition, original 
1988, p. 217; and http://www.palestinemonitor.org/spip/spip.php?article49 
checked 12-27-09.

23 Negib Azoury. Le Reveil De La Nation Arabe dans l’Asie Turque en présence 
des intérêts et des rivalités de puissances étrangères, de la curie romaine et du 
patriarcat oecuménique, parties asiatique de la question d’Orient et programme 
de La Ligue de la Partie Arabe . Paris: Plon-Nourrit et Cie. Cited in
عوني فرسخ.  جذور التحدي واالستجابة في الصراع العربي الصهيوني الصراع وقوانينه 

الضابطة 1799- 1949.  بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ص: 27.
إلياس شوفاني.  املوجز في تاريخ فلسطني السياسي )منذ فجر التاريخ حتى سنة 1949(.  

بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1996 ص: 301.
أعيد نشره في  الثورة 1984/2/11 وقد  فلسطني  “بندلي اجلوزي”.   24 نصري صليبا.  

جريدة االحتاد 1984/3/2
25 Izzat Tannous. The Palestinians: Eyewitness History of Palestine Under British 

Mandate. New York: I.G.T. Company, 1988, pp. 21-23.
26 Neville Barbour. Nisi Dominus: A Survey of the Palestine Controversy. Beirut: 

Institute of Palestine Studies, 1969, pp 41-52; cited by King. A Quiet Revolution: 
The First Palestinian Intifada And Nonviolent Resistance. New York: Nation 
Books, 2007, p.27.

27 Adnan A. Musallam. “From Wars to Nakbeh: Developments in Bethlehem, 
Palestine, 1917-1949”.  Al-Liqa’ Journal )Bethlehem / Jerusalem(, Vol. 30 )July 
2008(. http://admusallam.bethlehem.edu/publications/From_Wars_to_Nakbeh.
htm checked 12-27-09

28 الكيالي، مصدر سبق ذكره، ص:47-46.

مؤسسة  بيروت:  العربية.   فلسطني  جهاد  النصر.  أبو  وعمر  عقل،  أمني  جنم،  إبراهيم   29

الدراسات الفلسطينية، 2009، ص: 161.
30 Gershon Shafir. Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian Conflict, 

1882-1914. Berkeley: University of California Press, 1996, p. 205;
الكيالي. مصدر سبق ذكره، ص: 52-51.

31 Abd Al-Wahhab Kayyali. Palestine: a Modern History. English translation. 
London: Croom Helm Publishers, 1978, p 22.



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 336

32 Shafir. Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian Conflict, 1882-
1914, p. 207.

33 شوفاني. مصدر سبق ذكره، ص: 302.

34 قسطندي الشوملي.  جريدة فلسطني 1911-1967: دراسة نقدية وفهرس تاريخي. مركز 

أبحاث القدس، 1992.
35 قسطندي الشوملي. جريدة الكرمل 1908-1941: دراسة نقدية وفهرس تاريخي.  القدس: 

مركز اللقاء للدراسات الدينية والتراثية في األراضي املقدسة. 1996، ص: 13-11.
36 املصدر السابق، ص: 40.

37 Kayyali. Palestine: A Modern History, p.24.

38 الكيالي. مصدر سبق ذكره، ص: 68-66.

39 Rashid Khalidi. “Palestinian Peasant Resistance to Zionism before WWI”. in 
Edward W. Said, Christopher Hitchens )eds(. Blaming the Victims: Spurious 
Scholarship and the Palestinian Question. London:Verso, 2001edn, pp. 220-222.

40 Khalidi. “Palestinian Peasant Resistance” .p235.
41 Farsakh. Juthoor AlTahaddi, p. 218.

 ،1980 الفلسطينية،  الدراسات  مؤسسة  بيروت:   ،)1939-1935( زعيتر  أكرم  يوميات   42

ص: 40-38.
43 Farsakh. Juthoor AlTahaddi, p. 219.
44 Neville J. Mandel. Arabs and Zionism Before World War I. University of 

California Press, 1976, p. 220.
45 Khalidi. “Palestinian Peasant Resistance”. p.155.
46 Sarah Graham Brown. Education, Repression, Liberation: The Palestinians. 

WVS)UK(, 1984, p.14.

الفلسطيني لقضايا  املركز  الله:  الفلسطينية. رام  القضية  إطاللة على  املجيد حمدان.   47 عبد 

السالم والدميقراطية، 2009، ص: 118.

هوامش الفصل السادس
1 Edward Said. The Question of Palestine. New York: Vintage Books, 1992,  p. 16.
2 Donald Neff. ‘It Happened in November: Britain Issues the Balfour Declaration’. 

Washington Report on Middle East Affairs, October/ November, 1995, pp. 81-
82; Ronald Sanders. The High Walls of Jerusalem: A History of the Balfour 
Declaration and the Birth of the British Mandate for Palestine. New York :Holt, 
Rinehart and Winston,1983; Samuel Landman, a noted British Zionist, also 
carefully articulated in 1936 the machination of the leading Zionists on this front 
http://desip.igc.org/1939sLandman.htm  )checked 12-27-09(.



337الـهــوامـــــــش

3 Mazin Qumsiyeh. Sharing the Land of Canaan: Human Rights and the Israeli-
Palestinian Struggle. London: Pluto Press, 2004, p. 146.

4 فيصل حوراني.  جذور الرفض الفلسطيني.  رام الله: مواطن؛ املؤسسة الفلسطينية لدراسة 
املقاومة  وثائق  انظر  املشينة،  املعاهدات  هذه  لصيغة    .38 ص:   ،2003 الدميقراطية. 
البريطاني والصهيونية 1918-1939.  جمع وتصنيف  العربية ضد االحتالل  الفلسطينية 
الفلسطينية،  الدراسات  مؤسسة  بيروت:  العامة.   الوثائق  سلسلة  الكيالي.   الوهاب  عبد 

1968، ص: 7-5.
5 Izzat Tannous. The Palestinians: Eyewitness History of Palestine under British 

Mandate. New York: I.G.T. Company, 1988, pp. 88-93.

القيادات واملؤسسات السياسية في فلسطني 1917-1948. سلسلة  6 بيان نويهض احلوت.  
الدراسات 57. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1983.

7 عوني فرسخ.  جذور التحدي واالستجابة في الصراع العربي الصهيوني الصراع وقوانينه 
الضابطة 1799- 1949. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.  2008، ص: 301.

8 احلوت.  مصدر سبق ذكره، ص: 87-86.
9 Weizmann’s report cited by Kayyali. Watha’iq Al-Muqawama Al-Falastiniya Dhid 

Al-Ihtilal Al-Biritani Wa Al-Sahyuniya 1918-1939 (Documents of the Palestinain 
Resistance Agains the British Occupation, p. 107.

انظر أيضاً: فرسخ.  مصدر سبق ذكره، ص: 305.
10 احلوت.  مصدر سبق ذكره، ص: 81-80.

االحتالل  ضد  العربية  الفلسطينية  املقاومة  وثائق  وتصنيف  جمع  الكيالي.   الوهاب  عبد   11

البريطاني والصهيونية 1918-1939. مصدر سبق ذكره، ص: 4-3.
12 Roselle Tekiner, Samir Abed-Rabbo and Norton Mezvinsky )eds(. Anti-Zionism: 

Analytical Reflections. New York: Amana Books, 1988.
13 President Woodrow Wilson speech on Independence Day, July 4, 1918, text in 

Izzat Tannous, The Palestinians: Eyewitness History of Palestine Under British 
Mandate, p. 72.

14 الكيالي.  تاريخ فلسطني احلديث. مصدر سبق ذكره، ص: 110.

15 Adnan Musallam. “Turbulent Times in the Life of the Palestinian Arab Press: 
The British Era, 1917 -1948”. Al-Liqa’ Journal, Vol. 31 )December 2008(. http://
admusallam.bethlehem.edu/publications/Turbulent_Times.htm checked 12-27-09

16 Izzat Tannous. The Palestinians: Eyewitness History of Palestine under British 
Mandate. New York: I.G.T. Company, 1988, pp.84-85.

17 Abd Al-Wahhab Kayyali. Palestine: a Modern History. English translation. 
London:Croom Helm Publishers, 1978, p. 75-76, p. 84; Yeheshua Porath. 
“The Emergence of the Palestinian-Arab National Movement”. Vol. 1, 1918-
1929, London: Frank Cass, 1974, p. 86, cited in Mary Elizabeth King. A Quiet 
Revolution: The First Palestinian Intifada and Nonviolent Resistance. New York: 
Nation Books, 2007, p.31;

انظر أيضاً: الكيالي.  تاريخ فلسطني احلديث، ص: 121.



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 338

السياسية في فلسطني 1917-1948.  مصدر سبق  القيادات واملؤسسات  18 احلوت.  

ذكره، ص: 120-119.
19 املصدر السابق. ص: 120-121.  انظر أيضاً:

Akram Zueiter, p.65.

20 فرسخ.  جذور التحدي واالستجابة، ص: 318-314.

21 Herbert Samuel. Memoires. London:Crescent Press, 1945,p. 168; Cited in:
انظر أيضاً: فرسخ.  جذور التحدي واالستجابة، مصدر سابق، ص: 325.

22 فرسخ. جذور التحدي واالستجابة، مصدر سابق، ص: 322.

جذور  فرسخ.   أيضاً:  انظر    .86 ص:  سابق،  مصدر  احلديث،  فلسطني  تاريخ  الكيالي.    23

التحدي واالستجابة، مصدر سابق، ص: 325.  انظر أيضاً:
Ellen Fleischmann. Jerusalem Women’s Organizations During the British 
Mandate: 1920s-1930s. Jerusalem: Palestinian Academic Society for the study of 
International Affairs- PASSIA, 1995, p.21.

24 فرسخ. جذور التحدي واالستجابة، ص: 326.

25 املصدر السابق، ص: 338-335.

26 King. A Quiet Revolution, p. 33.

27 فرسخ. جذور التحدي واالستجابة، مصدر سابق، ص: 33.

28 إبراهيم جنم، أمني عقل، وعمر أبو النصر )1936(.  جهاد فلسطني العربية.  أعيد نشره من 

قبل مؤسسة الدراسات الفلسطينية 2009، ص: 169.  انظر أيضاً:
May Seikaly. Haifa: Transformation of a Palestinian Arab Society, 1918-1939. 
London: I. B. Taurus, 1995, pp. 163-164.

29 Baruch Kimmerling and Joel S. Migdal. The Palestinian People: a History. 
Cambridge: Harvard University Press, 2003, pp. 84-85.

30 دافيد هيرست.  البندقية وغصن الزيتون: جذور العنف في الشرق األوسط. ترجمة: عبد 

الرحمن إياس. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 2003، ص: 144-143.
31 صالح مسعود بويصير. جهاد شعب فلسطني خالل نصف قرن. منشورات وزارة الثقافة 

الفلسطينية. 1987، ص: 120. الكرمل، 1921/4/5، عدد 704، ص: 1.
32 الكرمل، 1921/4/5، عدد 704، ص: 2.

33 الكيالي. تاريخ فلسطني احلديث. مصدر سبق ذكره، ص: 143.

34 بويصير.  جهاد شعب فلسطني، مصدر سبق ذكره، ص: 121.

35 الكرمل، 1921/5/4، عدد 712، ص: 2.

36 Izzat Tannous. The Palestinians: Eyewitness History of Palestine under British 
Mandate. New York: I.G.T. Company, 1988, p. 117.

37 الكرمل 1921/5/18، عدد 716، ص: 3.



339الـهــوامـــــــش

38 بويصير. جهاد شعب فلسطني. مصدر سبق ذكره، ص: 125.  انظر أيضاً:

Tannous. The Palestinians: Eyewitness History of Palestine under British 
Mandate, p. 120.

39 الكرمل، 1921/6/11، عدد 721، ص: 2.

40 الكرمل، 1921/7/23، عدد 733، ص: 3.

41 احلوت.  القيادات واملؤسسات السياسية في فلسطني 1917-1948.  مصدر سبق ذكره، 

ص: 148.
42 فرسخ. جذور التحدي واالستجابة. مصدر سبق ذكره، ص: 385-386.  انظر أيضاً: 

إبراهيم جنم، أمني عقل، ... . مصدر سبق ذكره. ص: 79.
مجدالوي  دار  عمان:  برانيط.   كسروا  ياما  والعرميط  جلدة  أبو  رشيد.   هاشم  هارون   43

للنشر والتوزيع، 2006.
44 فرسخ.  جذور التحدي واالستجابة، مصدر سبق ذكره، ص: 348.

45 Chaim Weizmann. Trial and Error: The Autobiography of Chaim Weizmann. 
New York:Harper, 1949. p. 360.

46 فرسخ.  جذور التحدي واالستجابة.  مصدر سبق ذكره، ص: 368-353.

47 الكيالي.  تاريخ فلسطني احلديث.  مصدر سبق ذكره، ص: 166.

48 الياس شوفاني.  املوجز في تاريخ فلسطني السياسي )منذ فجر التاريخ حتى سنة 1949(، 

بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1996، ص: 525-427.  انظر أيضاً:
Neil Caplan. “The Yishuv, Sir Herbert Samuel, and the Arab Question in Palestine 
1921-25”.in Elie Kedourie and Sylvia Kedourie (eds). Zionism and Arabism in 
Palestine and Israel. London:Frank Cass and Co., 1982, p. 37.

49 شوفاني.  املوجز في تاريخ فلسطني السياسي. مصدر سبق ذكره، ص: 427.

50 فرسخ.  جذور التحدي واالستجابة، مصدر سبق ذكره، ص: 371.

51 انظر مقابلة شفيق احلوت مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية:

http://www.palestine-studies.org/files/pdf/mdf/6338.pdf.in

52 فرسخ.  جذور التحدي واالستجابة، مصدر سبق ذكره، ص: 384-380.

53 Yossi Schwartz. “Arabic-Jewish Joint Struggles Prior to the Partition of Palestine”. 
http://www.marxist.com/MiddleEast/arab_jewish_struggles1.html, checked 12-
27-09 http://www.zen12064.zen.co.uk/books.htm, checked 12-27-09

54 Musa Budeiri. The Palestine Communist Party 1919-1948. London: Ithaca Press, 
1979; “The Communist Movement in Palestine 19191949-”. Written: January 
2003 modified April, 2007, http://321ignition.free.fr/imp/en/ana/pag_003/pag.
htm checked 27-12-09

55 فرسخ.  جذور التحدي واالستجابة، مصدر سبق ذكره، ص: 427.



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 340

56 Peel Commission Report, July 1937, p. 79. Available at http://www.
jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/peel1.html.

57 Philip Mattar. The Mufti of Jerusalem: Al-Haj Amin al-Hussaini and the 
Palestinian National Movement. New York: Columbia University Press, 1988, 
p. 17.

58 P. H. H Massy. Eastern Mediterranean Lands: Twenty Years of Life, Sport, and 
Travel. London: George Routledge and Son, 1928, p. 70 cited in King. A Quiet 
Revolution, p. 36.

انظر أيضاً: شوفاني. املوجز في تاريخ فلسطني السياسي، مصدر سبق ذكره، ص: 430.
59 احلوت. القيادات واملؤسسات السياسية في فلسطني 1917-1948.  مصدر سبق ذكره، 

ص: 211.
60 فرسخ.  جذور التحدي واالستجابة. مصدر سبق ذكره، ص: 378-377.

61 بويصير. جهاد شعب فلسطني.  مصدر سبق ذكره، ص 149-151.  انظر أيضاً: علي 

االنتداب  نهاية  حتى  العثماني  احلكم  نهاية  من  فلسطني:  في  السياسي  الفكر  محافظة.  
البريطاني 1918 - 1948، بيروت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2000.

62 الكيالي.  وثائق املقاومة الفلسطينية العربية... مصدر سبق ذكره، ص: 68-67.

السنوي  املؤمتر  في  بحث   .. الفلسطينية  املقاومة  لتاريخ  نقدية  قراءة  حوراني.   فيصل   63

الثاني املفاوضات واملقاومة: البحث عن مقاربة جديدة.  رام الله: بدائل؛ املركز الفلسطيني 
لإلعالم واألبحاث والدراسات، 2008.

64 Freud’s Letter to Dr. Chaim Koffler Keren HaYassod, Vienna: 26 February 1930; 
posted at the Freud Institute in UK website: http://www.freud.org.uk/education/
blog/40082/the-arab-israeli-conflict/

65 الكيالي.  تاريخ فلسطني احلديث. مصدر سبق ذكره، ص: 206.

66 Vincent Sheean. Personal History. Garden City, New York: Doublday, Doran, 
and Coman Inc.,1935; Tannous. The Palestinians: Eyewitness History, p. 120.

67 فرسخ.  جذور التحدي واالستجابة. مصدر سبق ذكره، ص: 407.

68 الكيالي.  تاريخ فلسطني احلديث. مصدر سبق ذكره، ص: 206.

69 فلسطني.  9 آب 1930 العدد 122-1502، ص: 3.

70 فلسطني.  27 آب 1930 العدد 137-1517، ص: 3.

71 Julie M. Peteet. Gender in Crisis: Women and the Palestinian Resistance 
Movement. New York: Columbia University Press, 1992, pp. 42-36.wrong -46.

72 Matiel E. T. Mogannam. The Arab Women and the Palestine Problem. London: 
Herbert Joseph Ltd., 1937.

73 King. A Quiet Revolution, p. 89.

74 إبراهيم جنم، أمني عقل. جهاد فلسطني العربية. مصدر سبق ذكره، ص: 175-174.

75 Mogannam. The Arab Women and the Palestine Problem, p. 76.



341الـهــوامـــــــش

76 King. A Quiet Revolution, p. 91.
77 Mogannam. The Arab Women and the Palestine Problem, p 79, p. 83.

النسخة  لندن: جامعة أكسفورد، 1985.   بن غوريون وعرب فلسطني.   78 شبطاي تفث.  

العربية ترجمة: غازي السعدي. عمان: دار اجلليل. 1987.
79 فرسخ.  جذور التحدي واالستجابة. مصدر سبق ذكره، ص: 418-420.  انظر أيضاً: 

بويصبر. جهاد شعب فلسطني. مصدر سبق ذكره، ص: 497.
80 الكيالي.  تاريخ فلسطني احلديث. مصدر سبق ذكره، ص: 224-225.  انظر أيضاً:

Sir John Hope Simpson. “Palestine: Report on Immigration, Land Settlement 
and Development”. Great Britain: Parliament Publication, Volume 3686 of Cmd 
Palestine, the British Mandate, H.M.S.O, London, 1930.

81 فيصل حوراني. قراءة نقدية لتاريخ املقاومة الفلسطينية. مصدر سبق ذكره، ص: 176.  

انظر أيضاً:
Tannous, The Palestinians: Eyewitness History of Palestine, p. 166.

82 فلسطني. 1930/6/29، العدد 1467-87، ص: 20.

ص:  ذكره،  سبق  مصدر  الفلسطينية.  املقاومة  لتاريخ  نقدية  قراءة  حوراني.   فيصل   83

.114-113
84 فرسخ.  جذور التحدي واالستجابة. مصدر سبق ذكره، ص: 428.  انظر أيضاً: بويصبر.  

جهاد شعب فلسطني، مصدر سبق ذكره، ص: 177.

85 الكيالي.  تاريخ فلسطني احلديث.  مصدر سبق ذكره، ص: 235-234.

86 محافظة.  الفكر السياسي في فلسطني ...، مصدر سبق ذكره، ص: 60.

87 Peel Commission Report, July 1937, p. 79. Available at http://www.
jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/peel1.html

88 محافظة.  الفكر السياسي في فلسطني..، مصدر سبق ذكره، ص: 109.

89 فرسخ.  جذور التحدي واالستجابة، مصدر سبق ذكره، ص: 454.

90 Tannous. The Palestinians: Eyewitness History of Palestine, p. 170.

91 احلوت. القيادات واملؤسسات السياسية في فلسطني، مصدر سبق ذكره، ص: 283.

92 فرسخ.  جذور التحدي واالستجابة. مصدر سبق ذكره، ص: 455.

93 الكيالي.  وثائق املقاومة الفلسطينية، مصدر سبق ذكره، ص: 261-259.

94 محافظة.  الفكر السياسي في فلسطني...، مصدر سبق ذكره، ص: 67.

95 فرسخ.  جذور التحدي واالستجابة.  مصدر سبق ذكره، ص: 446-445.

96 Tannous. The Palestinians: Eyewitness History of Palestine, pp. 172-173.

97 فرسخ.  جذور التحدي واالستجابة.  مصدر سبق ذكره، ص: 457 -463.

98 حوراني.  قراءة نقدية لتاريخ املقاومة الفلسطينية.  مصدر سبق ذكره ، ص: 182.



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 342

هوامش الفصل السابع
1 Nathan Weinstock. Le Sionisme - Contra Israel. Paris: Maspero.1969 cited in 

Ghassan Kanafani. The 1936-39 Revolt in Palestine. New York: Committee for a 
Democratic Palestine, 1972 and London: Tricontinental Society, 1980. Kanafani’s 
book is perhaps the best book on the conditions that led to the 1936-1939 revolt.

2 عودة األشهب.  صفحات من الذاكرة الفلسطينية. رام الله: جامعة بيرزيت. 1999، ص: 12.

3 بويصير.  جهاد شعب فلسطني خالل نصف قرن. مصدر سبق ذكره، ص: 198.

4 يوميات أكرم زعيتر، )1935-1939(.  بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 1980، 
ص: 109.

5 فلسطني.  23 أيار 1930.  العدد 1444-68، ص: 3.
6 Susan Boyle. The Betrayal of Palestine: The Story of George Antonius. Boulder, 

Colorado: Westview Press, 2001.
7 George Antonius. The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement. 

London: Intl Book Centre, 1938, reprinted 1985, p 406.

8 فرسخ.  جذور التحدي واالستجابة، مصدر سبق ذكره، ص: 531-530.

9 املصدر السابق، ص: 531.
10 Kalkas. “Revolt of 1936”, p.248, cited in Mary Elizabeth King. A Quiet 

Revolution: The First Palestinian Intifada and Nonviolent Resistance. New York: 
Nation Books, 2007, p. 50.

11 إبراهيم جنم، أمني عقل، وعمر أبو النصر.  جهاد فلسطني العربية، مصدر سبق ذكره، ص: 

189.  انظر أيضاً: فرسخ. جذور التحدي واالستجابة، مصدر سبق ذكره، ص: 533.
12 املصدر السابق، ص: 186.

13 احلوت.  القيادات واملؤسسات السياسية في فلسطني 1917-1948، مصدر سبق ذكره، 

ص: 342-341.
14 إبراهيم جنم.  جهاد فلسطني العربية.  مصدر سبق ذكره، ص: 189.

15 Edwin Black. The Transfer Agreement: The Untold Story of the Secret Pact 
Between the Third Reich and Jewish Palestine. New York: Macmillan, 1984; and 
Lenni Brenner. 51 Documents: History of the Nazi-Zionist Collaboration. New 
York: Barricade Books, 2002.

16 Taysir Jbara. Palestinian Leader, Hajj Amin al-Husayni, Mufti of Jerusalem. 
Princeton, NJ: Kingston, 1985.

17 Zueiter. Diaries of Akram Zueiter (1935-1939), p101.

18 إبراهيم جنم.  جهاد فلسطني العربية، مصدر سبق ذكره، ص: 190.

19 املصدر السابق، ص: 197.

20 املصدر السابق، ص: 378.



343الـهــوامـــــــش

21 Ted Swedenburg. Memories of Revolt: The 1936-1939 Rebellion and the 
Palestinian National Past. Little Rock:Univesrity of Arkansas Press, 2003, p. 18; 
Horani, p. 315-317;
الدين  عز  الشيخ  وجهاد  حياة  في  دراسة  الثورة:  و  الوعي  حمودة.   سميح  أيضاً:  انظر 

القسام.  القدس: جمعية الدراسات العربية، 1986.

22 إميل توما.  ستون عاماً على احلركة القومية العربية الفلسطينية.  بيروت: دار ابن رشد، 

1978، ص: 121-120.
السنوي  املؤمتر  في  بحث   .. الفلسطينية  املقاومة  لتاريخ  نقدية  قراءة  حوراني.   فيصل   23

الثاني املفاوضات واملقاومة: البحث عن مقاربة جديدة. رام الله: بدائل؛ املركز الفلسطيني 
لإلعالم واألبحاث والدراسات.  2008، ص: 335.

-339 ص:  ذكره،  سبق  مصدر  الفلسطينية.  املقاومة  لتاريخ  نقدية  قراءة  حوراني.    24

.340
25 فرسخ.  جذور التحدي واالستجابة، مصدر سبق ذكره، ص: 629.

26 املصدر السابق، ص: 634.

27 “France-Palestine 70 Years of Resistance”, http://azls.over-blog.com/, and 
Tannous. The Palestinians: Eyewitness History of Palestine p. 191. 

28 فرسخ.  جذور التحدي واالستجابة، مصدر سبق ذكره، ص: 556-555. 

29 Tannous. The Palestinians: Eyewitness History of Palestine, p. 186.
30 Ann Mosely Lesch. “Zionism and Its Impact”. 1 August 2001, http://www.

palestineremembered.com/Acre/Palestine-Remembered/Story452.html checked 
12-27-09.

31 Ann Mosely Lesch. Arab Politics in Palestine, 1917-1939: The Frustration of 
a Nationalist Movement. Ithaca and London: Cornell University Press, 1979, 
pp.217-221; Tannous. The Palestinians: Eyewitness History of Palestine, p. 233.

دار  عمان:   ،1992-1903 الفلسطينية  املرأة  نضال  على  أضواء  الهندي.   محمد  نضال   32

الكرمل، 1995، ص: 24.
33 Rashid Khalidi. “The Palestinians and 1948: The Underlying Causes of Failure”. 

pp. 12-36 in E. L. Rogan and A. Schlaim )eds(. The War for Palestine: Rewriting 
the History of 1948. Cambridge, U.K.;Cambridge University Press. 2001.

34 Hiba Lama. “Nonviolence is not a Synonym for Negotiation”. 2 Oct 2008  PNN 
http://english.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=3660&Ite
mid=27 checked 13 Aug 2009

35 فرسخ.  جذور التحدي واالستجابة، مصدر سبق ذكره، ص: 565-564.

السالم  لقضايا  الفلسطيني  املركز  الفلسطينية  القضية  على  إطاللة  حمدان.   املجيد  عبد   36

والدميقراطية، 2009، ص: 122.

37 ألسباب ذكرها فيصل حوراني.  قراءة نقدية لتاريخ املقاومة الفلسطينية. 2008، ص: 

.372 -369



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 344

38 Jonathan Dimbleby. The Palestinians, Photographs by Donald McCullin, 
London: Quartet Books Limited, 1979, p. 82.

39 Mohommed Fadhel Jamali, )Former Prime Minister of Iraq(. “Experiences in 
Arab Affairs 1943-1958”.  Web published http://physics.harvard.edu/~wilson/
Fadhel.html last checked 27 July 2009

40 Mary Elizabeth King. A Quiet Revolution: The First Palestinian Intifada and 
Nonviolent Resistance. New York: Nation Books, 2007, p. 57.

41 Ilan Pappe. A History of Modern Palestine: One Land, Two Peoples. 
Cambridge,U.K.:Cambridge University Press, 2006, p. 88.

هوامش الفصل الثامن

1 Izzat Tannous. The Palestinians: Eyewitness History of Palestine under British 
Mandate. New York: I.G.T. Company, 1988, p. 396.

القيادات واملؤسسات السياسية في فلسطني 1917-1948، مصدر سبق ذكره،  2 احلوت.  
ص: 469.

3 فرسخ. جذور التحدي واالستجابة، مصدر سبق ذكره، ص: 704.

4 حوراني. جذور الرفض الفلسطيني، مصدر سبق ذكره، ص: 395-394.

5 حمدان. إطاللة على القضية الفلسطينية، مصدر سبق ذكره، ص: 90.
6 Tannous. The Palestinians, p. 386.
7 PASSIA Palestinian Personalities http://www.passia.org/palestine_facts/

personalities/alpha_a.htm checked 1 December 2009.

8 عماد غياظة.  احلركة الطالبية الفلسطينية: املمارسة والفاعلية، رام الله: مواطن؛ املؤسسة 
الفلسطينية لدراسة الدميقراطية، 2000، ص: 24.  انظر أيضاً: مهند مصطفى.  احلركة 

الطالبية العربية الفلسطينية، أم الفحم: مركز الدراسات املعاصرة، 2002.
9 Baruch Kimmerling, Joel S. Migdal. The Palestinian People: a History. 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003, p. 35.

10 عودة األشهب.  صفحات من الذاكرة الفلسطينية، رام الله: جامعة بيرزيت، 1999، ص: 

.118
11 عدنان الصباح.  “بصدد ما ينبغي تعلمه”. صوت الوطن.  انظر أيضاً: موسى البديري.  

تطور احلركة العمالية في فلسطني، بيروت: دار ابن خلدون، 1981.

القيادات واملؤسسات السياسية في فلسطني 1917-1948، مصدر سبق ذكره،  12 احلوت. 

ص 480.
13 فرسخ.  جذور التحدي واالستجابة، مصدر سبق ذكره، ص: 784-783.

14 محافظة.  الفكر السياسي في فلسطني، مصدر سبق ذكره، ص: 99-92.



345الـهــوامـــــــش

15 Tannous. The Palestinians: Eyewitness History. pp. 387-388.

16 عبد الله التل.  كارثة فلسطني - مذكرات عبد الله التل قائد معركة القدس، القاهرة: دار القلم 

للطباعة والنشر، 1959.
17 Tannous. The Palestinians: Eyewitness History, p. 431.
18 Mohommed Fadhel Jamali, Former Prime Minister of Iraq.  “Experiences in 

Arab Affairs 1943-1958”, Web published http://physics.harvard.edu/~wilson/
Fadhel.html last checked 27 July 2009.

بيروت:  االنتفاضة )2000-1949(،  إلى  النكبة  .. من  أبو غربية  املناضل بهجت  مذكرات   19

املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2005، ص: 145.
الفلسطينية،  الدراسات  مؤسسة  بيروت:  فلسطني،  في  العرقي  التطهير  بابه.  إيالن   20

.2007
21 Tannous. The Palestinians: Eyewitness History, p. 464.
22 A copy of the declaration is in Tannous. The Palestinians: Eyewitness History, 

p. 487.

أضواء علي نضال املرأة الفلسطينية 1992-1903، مصدر سبق  23 نضال محمد الهندي.  

نشره، ص: 35-34.
24 Joshua Landis. “Syria in the 1948 Palestine War: Fighting King Abdullah’s 

Greater Syria Plan”. in Eugene Rogan and Avi Shlaim (eds). Rewriting the 
Palestine War: 1948 and the History of the Arab-Israeli Conflict. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2001, pp. 178-205.

25 Avi Shlaim. Collusion across the Jordan: King Abdullah, the Zionist Movement 
and the Partition of Palestine.  New York: Columbia University Press,1988; 
Tannous. The Palestinians: Eyewitness History.

انظر أيضاً: عبد الله التل.  كارثة فلسطني، مصدر سبق ذكره.
26 http://www.palestineremembered.com
27 Orayb Aref Najjar. “Portraits of Palestinian Women’ Salt Lake City”, 1992, 

p.30 quoted by Maria Holt. Half the People: Women, History of the Palestinian 
Intifada. Jerusalem: PASSIA, 1992, p.26.

28 Avi Shlaim. Collusion across the Jordan: King Abdullah, the Zionist Movement 
and the Partition of Palestine.  New York: Columbia University Press, 1988;

انظر أيضاً: عبد الله التل.  كارثة فلسطني، مصدر سبق ذكره.



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 346

هوامش الفصل التاسع
1 See Nur Masalha. Expulsion of the Palestinians: The Concept of “Transfer” in 

Zionist Political Thought, 1882-1948. Washington, DC: Institute for Palestine 
Studies, 1992; Ilan Pappé. The Ethnic Cleansing of Palestine. Oxford, UK: 
Oneworld, 2006.

2 Public Record office, FO 371104778/, General Glubb, “Note on Refugee 
Vagrancy”, quoted in Benny Morris. Israel’s Border Wars 1949-1956. London: 
Oxford University Press, 1997, p.37.

3 For example, see orders issued by Israel’s southern command cited in Morris, 
Israel’s Border Wars, pp. 125, 129, 132.

4 David McDowall. The Palestinians: the Road to Nationhood. London: Minority 
Rights Group Publications, 1995.

العصرية  املكتبة  بيروت:  املفقود،  والفردوس  املقدس  بيت  نكبة  النكبة:  العارف.   عارف   5
للطباعة والنشر، 1956.

6 Elia Zureik. The Palestinians in Israel: A Study in Internal Colonialism. London: 
Routledge and Megan Paul, 1979.

فلسطينيو 48: نضال مستمر 1948-1988، مصدر سبق  7 جبريل محمد، واصف نزال.  
ذكره، ص: 23.

8 صبري جريس.  العرب في إسرائيل.  دراسات فلسطينية 14، منظمة التحرير الفلسطينية 
- مركز األبحاث، 1967، ص: 145-143.

9 املصدر السابق، ص: 139.

10 املصدر السابق، ص: 95.

11 Sami Khalil Mar’i. Arab Education in Israel. New York: Syracuse University 
Press, 1978.

12 Laurence Louër. To be an Arab in Israel. Revised edition by London: C. Hurst, 
2007, p 48.

13 جبريل محمد، واصف نزال. فلسطينيو 48، مصدر سبق ذكره، ص: 46.

14 قسطندي الشوملي.  “مدخل إلى األدب الفلسطيني في املثلث واجلليل”. في كتاب األدب 

الفلسطيني في املثلث واجلليل، بيت حلم: مركز األبحاث. دائرة اللغة العربية. جامعة بيت 
حلم، 2007، ص: 14.

15 Elia Zureik. The Palestinians in Israel: a Study in Internal Colonialism. London: 
Routledge and Kegan Paul Ltd., 1979, p. 172.

16 جبريل محمد.  واصف نزال. فلسطينيو 48، مصدر سبق ذكره، ص: 45.

17 املصدر السابق، ص: 50.

18 جريس. العرب في إسرائيل، مصدر سبق ذكره، ص: 140.

19جبريل محمد،  واصف نزال. فلسطينيو 48. مصدر سبق ذكره، ص: 53.



347الـهــوامـــــــش

20 املصدر السابق، ص: 56-55.

21 Ostesky-Lazar 1996. “Crystallization of Mutual Relations Between Arabs and 
Jews in the State of Israel in the first Decade 1948-1958”. PhD thesis, University 
of Haifa )In Hebrew(
األقلية  سياسات   .. إسرائيل  في  الفلسطينيون  مصطفى.   ومهند  غامن.   أسعد  في:  ذكر 
اإلسرائيلية.  للدراسات  الفلسطيني  املركز  مدار؛  الله:  رام  اإلثنية،  الدولة  في  األصلية 

2009، ص: 32.
22 جريس. العرب في إسرائيل، مصدر سبق ذكره، ص: 188.

23 Zureik. The Palestinians in Israel: a Study in Internal Colonialism. p. 172.

24 أسعد غامن،  ومهند مصطفى.  الفلسطينيون في إسرائيل .. سياسات األقلية األصلية في 

الدولة اإلثنية، مصدر سبق ذكره، ص: 155. انظر أيضاً: جبريل محمد.  واصف نزال. 
فلسطينيو 48، مصدر سبق ذكره، ص: 6.

25 عودة األشهب.  صفحات من الذاكرة الفلسطينية، مصدر سبق ذكره، ص: 266-265.

26 جريس. العرب في إسرائيل، مصدر سبق ذكره، ص: 75-74.

27 جبريل محمد،  واصف نزال.  فلسطينيو 48، مصدر سبق ذكره، ص: 43.

28 Ian Lustik, 1982. Arabs in the Jewish State. Austin:University of Texas Press, 
p. 127-128.

انظر أيضاً: مهند مصطفى.  احلركة الطالبية العربية الفلسطينية، مصدر سبق ذكره.
29 مهند مصطفى.  احلركة الطالبية العربية الفلسطينية، مصدر سبق ذكره.

30 David McDowall. Palestine and Israel: the Uprising and Beyond . London:IB 
Tauris, 1989, p. 127.

31 Zureik. The Palestinians in Israel: a Study in Internal Colonialism. p. 123.
32 Laurie A. Brand. Palestinians in the Arab World: Institution Building and the 

Search for State, New York:Columbia University Press, 1988 )Arabic Version, 
Beirut: Institute of Palestine Studies1991, pp. 71-72(.

33 شحادة موسى.  “حول جتربة اإلحتاد العام لطلبة فلسطني”.  شؤون فلسطينية، العدد 

5. تشرين الثاني، 1971، ص: 181.
34 املصدر السابق، ص: 182.

35 Avi Shlaim. Collusion Across the Jordan, King Abdullah, the Zionist Movement, 
and the Partition of Palestine. New York: Columbia University Press, 1988, p. 
139; Avi Shlaim. The Politics of Partition: King Abdullah, the Zionist Movement, 
and Palestine. Oxford: Oxford University Press, 1990.

36 Avi Plascov. “The Palestinians of Jordan’s Border”. in Roger Owen (ed). Studies 
in the Economic and Social History of Palestine in the Nineteenth and Twentieth 
Centuries. Carbondale and Edwardsville: The Southern Illinois University Press,  
1982. p. 203-242 and p.208-210.

النهار، 1969:  العربية والدولية.  بيروت: دار  في احلياة  أربعون عاماً  37 أحمد شقيري. 

www.ahmad-alshukairy.org



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 348

هوامش الفصل العاشر
1 Mubarak E. Awad.  “Non-Violent Resistance: A Strategy for the Occupied 

Territories”. Journal of Palestine Studies, Vol. 13, No. 4, )Summer, 1984(, pp. 
22-36.

2 Bob Hepburn. “Wiped off the Map: Park Funded by Canadian Jews Hides Ruins 
of Arab Villages”. Toronto Star, Oct 6, 1991.

3 Stuart A. Cohen and Efraim Inbar. “A Taxonomy of Israel’s Use of Force”.  
Comparative Strategy, 1991, 10:129.

4 David Dean Shulman. Dark Hope: Working for Peace in Israel and Palestine. 
Chicago:The University of Chicago Press, 2007, p. 2.

5 Rashid Khalidi. Palestinian Identity: The Construction of Common National 
Consciousness. New York: Columbia University Press, 1998; Ramzi Suleiman. 
“On Marginal People: the Case of Palestinians in Israel”. in John Bunzi and 
Nenjamin Beit-Halahmi )eds(. Psychoanalysis, Identity and Ideology. Norwell, 
MA: Kluwar Academic Publishers, 2002. pp. 71-84.

6 جبريل محمد، واصف نزال. فلسطينيو 48: نضال مستمر 1948-1988، مصدر سابق. 
ص: 80، 131-128.

7 املصدر السابق، ص: 82.

في  األصلية  األقلية  سياسات   .. إسرائيل  في  الفلسطينيون  مصطفى.   ومهند  غامن  أسعد   8
الدولة اإلثنية، مصدر سابق، ص: 159-158.

فلسطينيو  9 املصدر السابق، ص: 172-173.  انظر أيضاً: جبريل محمد، واصف نزال، 
48، مصدر سابق، ص: 134-133.

10 أسعد غامن ومهند مصطفى.  الفلسطينيون في إسرائيل، مصدر سابق، ص: 168-166.

 ،1978-1974 واجلليل  وغزة  الضفة  في  الفلسطيني  الوطني  النهوض  جواد.   سعيد   11

بيروت: دار ابن خلدون، 1982. انظر أيضاً: إميل توما.  ستون عاماً على احلركة القومية 
العربية الفلسطينية، بيروت: دار ابن رشد، 1978، ص: 310.

12 Ahmad H. Sa’di. ‘The Koenig Report and Israeli Policy Towards the Palestinian 
Minority, 1965-1976: Old Wine in New Bottles”. Arab Studies Quarterly, 
Summer, 2003.

13 جبريل محمد.  فلسطينيو 48، مصدر سابق، ص: 87-86، 109-108.

14 املصدر السابق، ص: 84-83.

15 املصدر السابق، ص: 89.

16 املصدر السابق، ص: 95-94 ، 159-158.

17 املصدر السابق، ص: 97-96.



349الـهــوامـــــــش

18 David McDowall. Palestine and Israel: the Uprising and Beyond . London: IB 
Tauris, 1989, p. 149.

19 Laurence Louër. To be an Arab in Israel. Revised edition by London: C. Hurst,  
2007. p. 60.

20 Louër. To be an Arab in Israel, p. 62.
21 Baruch Kimmerling, Joel S. Migdal. The Palestinian People: A History. 

Cambridge,MA:Harvard University Press, 2003, p. 203.
22 http://www.palestineonly.net/vb/archive/index.php/t-2786.html )Checked 31 

Dec 2009(.
23 Hatim Kanaaneh. A Doctor in Galilee: The Life and Struggle of a Palestinian in 

Israel. United Kingdom:Pluto Press, 2008, p xiii.
24 Susan Nathan. The Other Side of Israel: My Journey Across the Jewish/Arab 

Divide. Random House , 2005.
25 Amir S. Cheshin, Bill Hutman, Avi Melamed. Separate and Unequal: The Inside 

Story of Israeli Rule in East Jerusalem. Cambridge, MA:Harvard University 
Press, 1999,  p. 62;

انظر أيضاً:
Meron Benvenisti. Jerusalem: The Torn City. Jerusalem:Books on Demand , 1976, 

pp. 216-217; Anne Latendresse. Jerusalem: Palestinian Dynamics, Resistance, 
and Urban Change. Jerusalem: Palestinian Academic Society for the Study of 
International Affairs, 1995, pp. 27-28; Meir Margalit. Discrimination in the 
Heart of the Holy City. International Peace and Cooperation Center, 2006, http://
ipcc-jerusalem.org

26 Anne Latendresse. Jerusalem: Palestinian Dynamics, Resistance, and Urban 
Change. Jerusalem: Palestinian Academic Society for the Study of International 
Affairs, 1995, p. 30.

27 Meron Benvenisti. Jerusalem: The Torn City. Jerusalem: Books on Demand , 
1976, p. 166.

28 Michael Dumper. “Jerusalem’s Infrastructure: Is Annexation Irreversible?”. 
Journal of Palestine Studies, 1993, 22)3(: pp.78-95.

29 Ibrahim Dakkak. “Vivre a Jerusalem”. Revue D’etudes Palestinnienes, 1983, pp. 
87-122 Cited in Anne Latendresse. Jerusalem: Palestinian Dynamics, Resistance, 
and Urban Change. Jerusalem: Palestinian Academic Society for the Study of 
International Affair, 1995, p. 34.

30 جهاد أحمد دكور.  املرأة الفلسطينية قبل النكبة، بيروت: مطبعة نيو برس، 2009.

31 نضال محمد الهندي.  أضواء على نضال املرأة الفلسطينية، مصدر سابق، ص: 44.

32 جيفري أرونسون.  سياسة األمر الواقع في الضفة الغربية وإسرائيل والفلسطينيون من 

حرب 1967 إلى االنتفاضة، مصدر سابق، ص: 60.



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 350

33 Eileen Kuttab and Nida Abu Awwad. “Developments in the Palestinian Women’s 
Movement”.  pp. 55-64 in Yasser Akawi, Gabriel Angelone and Lisa Nessan(eds). 
From Communal Strife to Global Struggle: Justice for the Palestinian People. 
Alternative Information Center Publication. 2004

34 نضال محمد الهندي.  أضواء على نضال املرأة الفلسطينية، مصدر سابق، ص: 32.

35 أرونسون.  سياسة األمر الواقع، مصدر سابق، ص: 63.

36 Zahira Kamal. “Institution Building in the West Bank”.  in Suha Sabbagh. Survey 
of the Literature of Palestinian Women. Washington, D.C.:West Bank and Gaza 
Technical Support Project, 1994 ; Orayb Najjar and Kitty Warnock. Portraits 
of Palestinian Women. Salt Lake City: Salt Lake City University Press, 1992, 
Indiana University Press, 1995.

  37 وقائع املؤمتر السنوي اخلامس ملؤسسة مواطن: احلركة النسائية الفلسطينية: إشكالية 

الفلسطينية  املؤسسة  مواطن؛  الله:  رام  مستقبلية،  وإستراتيجيات  الدميقراطي  التحول 
لدراسة الدميقراطية، 1999.

38 Jerusalem Post 30 August, 1967 as cited by Ann Mosely Lesch. Israel’s 
Occupation of the West Bank: the First Two Years. Advanced Research Projects 
Agency, 1970, p 50.
انظر أيضاً: توماس سيمرلنغ.  إمكانيات قيام حركة العنفية في الضفة الغربية في املقاومة 
العربي،  الفكر  منتدى  عمان:  إبراهيم.  الدين  سعد  حترير:  السياسي،  النضال  في  املدنية 

1988، ص: 115.
39 ارونسون.  سياسة األمر الواقع، مصدر سابق، ص: 60.

40 Journal of Palestine Studies, 9:187-189, Fall 1973.
41 Ghassan Kanafani. Men in the Sun and Other Palestinian Stories. London: 

Heinemann Educational Books, 1978.
42 Olga Kapeliouk. “The Palestinian Universities Under Occupation”. Arab Studies 

Quarterly, 1985,7:88-91; Emile F. Sahliyeh. In Search of Leadership: West Bank 
Politics Since 1967. Washington, DC :The Brookings Institution, 1988, pp. 133-
135.

43 Salim Tamari. “What the Uprising Means”. in Zachary Lockman and Joel 
Beinin )eds(. Intifada: The Palestinian Uprising Against the Israeli Occupation. 
Boston,MA: South End Press,1989, p.131.

44 Yusif A. Sayigh. “The Palestinian Economy Under Occupation: Dependency 
and Pauperization”. The Journal of Palestine Studies, 1988,15)4(:52-58;
انظر أيضاً: سعيد جواد.  النهوض الوطني الفلسطيني في الضفة وغزة واجلليل 1974-

1978، مصدر سابق، ص: 91-90.

 ،1978-1974 واجلليل  وغزة  الضفة  في  الفلسطيني  الوطني  النهوض  جواد.   سعيد   45

مصدر سابق، ص: 120.
46 محمد أبو النمر.  الالعنف وصنع السالم في اإلسالم، ترجمة: مليس اليحيى، عمان: األهلية 

للنشر والتوزيع، 2007، ص: 186.



351الـهــوامـــــــش

 ،1978-1974 واجلليل  وغزة  الضفة  في  الفلسطيني  الوطني  النهوض  جواد.   سعيد   47

مصدر سابق، ص: 165-158.
48 Seán MacBride.  “International Commission to Enquire into Reported Violations 

of International Law By Israel During Its Invasion of the Lebanon 1983”. in 
Robert Fisk. Pity the Nation: The Abduction of Lebanon, New York: Nation 
Books, 2002.

49 McDowall. Palestine and Israel: the Uprising and Beyond , p. 103.

50 ارونسون.  سياسة األمر الواقع، مصدر سابق، ص: 204.

51 املصدر السابق، ص: 207.

سابق،  مصدر  الغربية،  الضفة  في  العنفية  حركة  قيام  إمكانيات  سيمرلنغ.   توماس   52

ص: 115.
53 يعقوب األطرش.  75 عاماً في قطار العمر.  اجلزء األول،  مطبعة األندلس. 2008، ص: 

.105-98
54 املصدر السابق، ص: 122-114.

55 Mustapha Barghouti. “Popular/Mass Movement in the Community”. Journal of 
Palestine Studies 2 )1(: 126, 1989 http://www.pmrs.ps.checked 1209-28-

56 سري نسيبة الذي ألفه باالشتراك مع ديفيد انتوني.  في بلد ما: حياة فلسطيني. نيويورك: 

فارار، وستراوس، وجيرو، 2007، ص: 189.-196.
57 غابي بارامكي.  “التعليم اجلامعي الفلسطيني حتت االحتالل”.  مجلة فلسطني-إسرائيل، 

املجلد 3، العدد 1، 1996.

58 ارونسون.  سياسة األمر الواقع. مصدر سابق، ص: 210.

59 أسعد عبد الرحمن، نواف الزرو.  االنتفاضة: مقدمات .. وقائع .. تفاعالت .. وآفاق، مصدر 

سابق، ص: 43.
60 David McDowal. Palestine and Israel: the Uprising and Beyond. London:IB 

Tauris, 1989, p. 101.

61 نسيبة.  في بلد ما، مصدر سابق، ص: 199-197.

62 Said K. Aburish. Cry Palestine: Inside the West Bank. Colorado and Oxford: 
Westview Press, 1993

63 Mary Elizabeth King. A Quiet Revolution: The First Palestinian Intifada And 
Nonviolent Resistance. New York: Nation Books, 2007 p. 78-79.

64 مجموعة من الباحثني.  االنتفاضة مبادرة شعبية: دراسة ألدوار القوى الشعبية، مصدر 

سبق ذكره، ص: 413.
65 Madiha Rashid Al Madfai. Jordan, the United States, and the Middle East Peace 

Process, 1974-1991. U.K: Cambridge University Press, Cambridge Middle east 
Library,1993, p. 123.



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 352

مركز  بيروت:  واالنتفاضة.  لبنان  غزو  بني  الفلسطينية  املقاومة  األزعر.   خالد  محمد   66

دراسات الوحدة العربية، 1990، ص: 52.
67 Peter Kandela. “Israel: Complaints about Treatment of Detainees”. The Lancet, 

29 Oct., 1988, p. 10121013-.
68 Hillel Schenker. “Dialogue: Israelis and Palestinians in Jerusalem”. New 

Outlook, Vol 27, May 1984.

69 سيمرلنغ. إمكانيات قيام حركة العنفية في الضفة الغربية، مصدر سبق ذكره، ص: 115.

70 Shaul Ephraim Cohen. The Politics of Planting: Israeli Palestinian Competition 
for Control of the Land in the Jerusalem Periphery. Chicago:The University of 
Chicago Press,1993, pp. 133-148..

71 Mubarak E. Awad. “Non-Violent Resistance: A Strategy for the Occupied 
Territories”. Journal of Palestine Studies, Vol. 13, No. 4, Summer 1984, pp. 22-36

72 King. A Quiet Revolution, p. 140.
73 King. A Quiet Revolution, p. 137.
74 King. A Quiet Revolution, p.142-143.
75 King. A Quiet Revolution, p. 146-147; Robert Hirschfield. “Practicing 

Nonviolence on the West Bank”. Christian Century, 8 October, 1986, p. 853.
76 Virginia Tilley. “Israel Authority Breaks a Promise: Uproots New Saplings”. 

Al-Fajr, 31 January 1986.
77 Victor Schonfeld and Jennifer Millstone)directors(. Shattered Dreams. British 

Cinema and ITV, 1986, cited by King. A Quiet Revolution, pp.151-152.
78 Saida Hamad. “Families Demand Reunion”. AlFajr, 21 June 1987.
79 King. A Quiet Revolution, p. 145, pp.156-157.
80 Andy Court. “Landmark High Court Ruling: Award Deportation Is Legal”. 

Jerusalem Post, June 6, 1988.
81 Robert Holmes. “Nonviolence and the Intifada”. in Laurence F. Bove and Laura 

Duhan Kaplan )eds(. From the Eye of the Storm: Regional Conflicts and the 
Philosophy of Peace, 1995. New York: Rodopi,1995,pp.209-248.

82 King. A Quiet Revolution, p. 160-161. see also Jonathan Kuttab and Mubarak 
Awad. “Non-Violent Resistance in Palestine: Pursuing Alternative Strategies”. 
Information Brief  No. 29, of the Jerusalem Fund, http://www.thejerusalemfund.
org/carryover/pubs/20020329ib.html.repoprts cannot be found 12-28-09.

83 سيمرلنغ.  إمكانيات قيام حركة العنفية في الضفة الغربية.  مصدر سبق ذكره، ص: 114.

84 األزعر.  املقاومة الفلسطينية بني غزو لبنان واالنتفاضة.  مصدر سبق ذكره، ص: 56-55.

85 القدس.  العدد 6238. 1987/1/8، ص: 3.

86 القدس.  العدد 6231. 1987/1/1، ص: 4.



353الـهــوامـــــــش

87 القدس.  العدد 6310. 1987/3/22، ص: 4.

88 R. Scott Kennedy. “The Druze of the Golan: A Case of Nonviolent Resistance”. 
Journal of Palestine Studies, 1984,13)2(: pp.48-64.

89 القدس.  العدد 6314. 1987/3/31، ص: 7.

هوامش الفصل احلادي عشر
1 Edward Said. “Intifada and Independence”. in Zachary Lockman, Joel Beinin 

)eds(. Intifada: the Palestinian Uprising against Israeli Occupation. Washington,  
Middle East Research and Information Project, 1989,p.20.

2 Ghassan Andoni. “A Comparative Study of Intifada 1987 and Intifada 2000”. 
in Roane Carey )ed(. The New Intifada: Resisting Israel’s Apartheid. London 
and New York: Verso, 2001, p. 209; Helena Cobban. The Palestinian Liberation 
Organization: People, Power, and Politics. New York: Cambridge University 
Press, 1984, p. 257.

3 Report on “The Commission of Inquiry into the Methods of Interrogation of the 
Special Security Service in Regard to Hostile Terrorist Activity”. October, 1987, 
Para 4.7.

4 Lisa Taraki. “Mass Mobilization in the West Bank”, in Naseer Aruri (ed). 
Occupation: Israel over Palestine. Association of Arab-American University 
Graduates, 1989; Souad Dajani. The Intifadah. Amman, Center for Hebraic 
Studies, 1990, p.124; Ralph E Crow, Philip Grant, and Saad E. Ibrahim. Arab 
Nonviolent Political Struggle in the Middle East. L. Rienner Publishers, Boulder, 
1990; Michael Hudson. The Palestinians: New Directions. Washington, DC: 
Georgetown University, Center for Contemporary Arab Studies, 1990, pp.268.; 
and references cited below.

املدنية في  “املقاومة  الثاني 1986( نشرت بعنوان:  مؤمتر عمان )15-18 تشرين  5 أعمال 
في  العربي  الفكر  منتدى  عن  صدرت  إبراهيم،  الدين  سعد  وحررها  السياسي،”  النضال 

عمان، 1988.
6 Souad Dajani, “Civilian Resistance under the Israel Occupation: The West Bank”. 

Paper Presented at the Conference on Nonviolent Political Struggle, November 
15-17, 1986, Amman, Jordan.
انظر أيضاً: عبد الفتاح اجليوسي.  فلسطني احملتلة 1985-1987: الصمود والتحدي، عمان: 

دار الكرمل، 1988، ص: 13.
7 القدس.  العدد 6502. 1987/10/4، ص: 1.

8 القدس. العدد 6507. 1987/10/9، ص: 1.

9 القدس.  العدد 6509. 1987/10/11، ص: 1.

10 القدس.  العدد 6511. 1987/10/13، ص: 1.

11 القدس.  العدد 6513. 1987/10/15، ص: 1.



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 354

12 القدس.  العدد 6516. 1987/10/18، ص: 1.

13 القدس.  العدد 6527. 1987/10/29، ص: 1.

14 القدس.  العدد 6528. 1987/10/30، ص: 1.

15 القدس.  العدد 6559. 1987/11/30، ص: 1.

16 القدس.  العدد 6561. 1987/12/2، ص: 1.

17 القدس.  العدد 6569. 1987/12/10، ص: 1.  انظر أيضاً:

Glenn Frankel. Beyond the Promised Land: Jews and Arabs on a Hard Road to a 
New Israel. New York: Touchstone Press, 1996 p. 42-44.

18 Patrick White. Children of Bethlehem: Witnessing the Intifada. Flower Wright 
Books, 1989, pp. 45-47.

19 Chris Wood. ‘Where will the Revolt End”. McClean’s, April 18, 1988, p. 23,  in 
Mary E. King. A Quiet Revolution: The First Palestinian Intifada and Nonviolent 
Resistance. New York: Nation Books,2007, p.7.

20 Al-Haq, Law in the Service of Man. Punishing a Nation: Human Rights 
Violations During the Palestinian Uprising. December 1987-December 1988. 
Boston,South End Press, 1990.

21 القدس.  العدد 6575. 1987/12/17، ص: 1.

22 القدس.  العدد 6591. 1988/1/1، ص: 1.

23 Maariv, 22 December 1987 cited in:
القدس.  العدد 6582. 1987/12/23، ص: 4.

24 القدس.  العدد 6581. 1987/12/22، ص: 1.

فلسطينيو 48: نضال مستمر 1948-1988، مصدر سبق  نزال.   25 جبريل محمد، واصف 

ذكره، ص: 180-179.
26 مجموعة من الباحثني.  االنتفاضة مبادرة شعبية: دراسة الدوار القوى االجتماعية، نشرت 

بدون ناشر. مكتبة جامعة بيت حلم. 1990، ص: 431-430.
لندن،  اخلروف،  أنياب  الفلسطيني:  االستقالل  طريق  على  االنتفاضة  عدوان.   اجلبار  عبد   27

التنظيمي  الهيكل  الفلسطينية:  االنتفاضة  املدهون.   ربعي  أيضاً:  انظر    .11 ص:   ،1988
وأساليب العمل، عكا: مؤسسة الثقافة الفلسطينية، 1989.

28 Helena Cobban. “The PLO and the Intifada”. in Robert Owen Freedman (ed). The 
Intifada: It’s Impact on Israel, the Arab World, and the Superpowers. Gainesville: 
Florida International University Press, 1991, pp70-106.; Sari Nusseibeh. “A True 
Peoples’ Revolution”. Middle East International, 15 December, 1989, p. 15, 
interviews with Jad Ishaq, Sari Nusseibeh and others conducted 2009.

29 Shaul Mishal, and Reuben Aharoni, 1994. Speaking Stones: Communiques from 
the Intifada Underground. Syracuse, NY: Syracuse University Press, p. 340; 
Jeffrey Aronson, 1990.



355الـهــوامـــــــش

30 King. A Quiet Revolution. based on interview with Muhammad Jadallah, p. 214.
31 King. A Quiet Revolution, p.216.
32 Mary Elizabeth King. A Quiet Revolution: The First Palestinian Intifada and 

Nonviolent Resistance. New York: Nation Books, p. 211. 

33 محمد خالد األزعر.  املقاومة الفلسطينية بني غزو لبنان واالنتفاضة، بيروت: مركز دراسات 

الوحدة العربية، 1990، ص: 340.
34 White. Children of Bethlehem, p. 112.
35 Amal Jamal. The Palestinian National Movement: Politics of Contention: 1967-

2005. Bloomington, Indiana University Press, 2005, p. 75. )The Shabiba led 
activism as in other places around the world(; Lonnie R. Sherrod. Youth Activism: 
An International Encyclopedia, Volume 2, Westport, CT, Greenwood Press , 
2006, pp. 449-453.

36 King. A Quiet Revolution, pp. 116-119.
37 King. A Quiet Revolution, p. 118.
38 Eric Goldstein. “Prison Conditions in Israel and the Occupied Territories”. 

Human Rights Watch, 1991.
39 Anthony Lewis. “When Silence Comes”. NewYork Times, Sept 4, 1988.
40 Baruch Kimmerling and Joel S. Migdal. The Palestinian People: a History. 

Cambridge, MA:Harvard University Press, 2003, p. 366.
41 AlQuds Newspaper, issue 6595, 5 January 1988, p. 1.
42 “The Palestinians Fourteen Demands”. Journal of Palestine Studies, Vol. 17, 

No. 3, Spring, 1988, pp.63-65.

من  والفلسطينيون  إسرائيل  الغربية:  الضفة  في  الواقع  األمر  سياسة  ارونسون.   جيفري   43

حرب 1967 إلى االنتفاضة.  ترجمة: حسني زينة، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
1999، ص: 344.

أنياب اخلروف، مصدر  الفلسطيني:  االنتفاضة على طريق االستقالل  44 عبد اجلبار عدوان.  

سبق ذكره، ص: 97.
45 Patrick White. Children of Bethlehem: Witnessing the Intifada. Leomionster, 

UK: Gracewing, 1989, p. 89.
46 Yossi Melman and Dan Raviv. Behind the Uprising: Israelis, Jordanians, and 

Palestinians. New York, Greenwood Press, 1989. p.238.
47 Glenn Frankel. Beyond the Promised Land: Jews and Arabs on a Hard Road to 

a New Israel. New York: Simon and Shuster, 1994, pp. 52-53.
48 Ghassan H. Andoni. “Non-Violent Tax-Resistance in Beit Sahour”.   Palestinian 

Center for Rapprochement between People. August 1993, pp 28; .جبرائيل الشوملي  
  .التجربة العصيانية في بيت ساحور. القدس: مركز الزهراء للدراسات واألبحاث، 1991
and interviews with the key people in the tax revolt including Elias Rishmawi, 
Ghssan Andoni, Jad Ishaq and others.



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 356

49 Patrick White. Children of Bethlehem: Witnessing the Intifada. Leomionster, 
UK: Gracewing, 1989, p.66.

50 أرشيف مركز التقارب بني الشعوب.  بيت ساحور، 1989.

51 Rapprochement Mass Activities, August 1993,  The Palestinian Centre for 
Rapprochement Between People.

52 Ghassan H. Andoni. “Non-Violent Tax-Resistance In Beit Sahour”. Palestinian 
Center for Rapprochement Between People. August 1993.

53 “Israeli Bailiffs Enlisted to Crush Palestinian Tax Revolt: Refusal to Pay 
Rates Turns ‘Christian Triangle’ into Symbol of Resistance”.  The Guardian, 
20/10/1989.

54 “Envoys Turned Back on Road to Beit Sahour”. The Globe and Mail, 7 October 
1989, p. A9; “Israeli Troops Bar Western Envoys”.  Los Angeles Times ,6 October 
1989, p. 1.

55 مقابلة مع يعقوب األطرش 2008/11/19 ومع جاد اسحق وإلياس رشماوي 2009/8.  

ومراجع من الثورة البيضاء في املدينة املتمردة - حقل الرعاة، عزت دراغمة، 1990.
56 الشعب والقدس. 1989/10/15.

57 “U.S. Vetoes UN Resolution that Israel Return Property Seized in Tax Revolt”. 
The [Montreal] Gazette. 8 November 1989, p. A14.

58 عزت دراغمة. الثورة البيضاء في املدينة املتمردة - حقل الرعاة ، 1990.

59 Elias Rishmawi speech at Fifth International Conference on War Tax Resistance 
and Peace Tax Campaigns - Hondaribia, Spain 1994 http://www.cpti.ws/
conf/9494/pg/fri_aft.html checked 15 November 2008.

60 Patrick White. Children of Bethlehem: Witnessing the Intifada. Leomionster, 
UK: Gracewing, 1989, pp. 64-66.

61 Martha Diase. “Profiles of Israelis and Palestinians”.  in Elizabeth Warnock 
Fernea and Mary Evelyn Hocking)eds(. Israelis & Palestinians: The Struggle for 
Peace. Austin:University of Texas Press, 1992, pp. 210-211.

62 George Martin and James Manney. “Tax Strike for Justice: Report from Beit 
Sahour; Building Autonomy”. Commonweal ,117, no 2, January 1990, p. 38.

63 Anne Grace. “The Tax Resistance at Bayt Sahur”.  Journal of Palestine Studies, 
Vol. 19, No. 2, Winter, 1990, pp. 99-107.

64 Said K. Aburish. Cry Palestine: Inside the West Bank. Colorado and Oxford: 
Westview Press,1993, p. 100.

65 Said K.Aburish. “A licence to Visit Mr. Jesus”. The Forgotten Faithful: The 
Christians of the Holy Land. London: Quartet Books,1993, p. 31.

66 Sami Khalil Mar’l. Arab Education in Israel. New York: Sracuse University 
Press, 1978, p. 10.



357الـهــوامـــــــش

67 World Universal Service, JMCC, 1989, “Palestinians: Education Denied”.  in 
Sami Khalil Mar’l )ed(. Arab Education in Israel. New York: Syracuse University 
Press,  1978, p 9.

68 Ian Black. “Confusion Spreads as West Bank Leaders Squabble Over Strike”.  
The Guardian, 26 May 1988, p. 9.

69 John B. Quigley. Palestine and Israel: a Challenge to Justice. North Carolina: 
Duke University Press, 1990, p. 203.

70 Kenneth Kaplan. “Intifada Could go on Indefinitely”.  Jerusalem Post, 8/7/1988,
مصدر  العمل،  وأساليب  التنظيمي  الهيكل  الفلسطينية:  االنتفاضة  املدهون.  أيضاً:  انظر 

سابق، ص: 51.
71 Glenn Frankel. Beyond the Promised Land: Jews and Arabs on a Hard Road to 

a New Israel. New York: Simon and Schuster, 1994, p. 120.
72 Nada Abdel Samad. Ayyam Al Hijara. a book of transcripts of Sawt Alshaab 

radio interviews that included 50 Palestinian grassroot leaders,  Beirut, Lebanon: 
Dar Al-Faraby, 1989, p. 118.

73 Said K. Aburish. Cry Palestine: Inside the West Bank. Westview Press, 1993, 
p. 125.

74 Dan Izenberg. “Israel Outlaws Arab Committees”. The Commercial Appeal, 19 
Aug. 1988.

75 Jerusalem Post, 26/1/1988.
76 Glenn Frankel. Beyond the Promised Land: Jews and Arabs on a Hard Road to 

a New Israel. p.75.

فلسطينية.   دراسات  واإلسرائيلية”.   الفلسطينية  اإلحصاءات  في  االنتفاضة  من  “عامان   77

شتاء 1990، ص: 177-173.
78 Brian K. Barber. “Palestinian Children and Adolescents During and After the 

Intifada”. Palestine-Israel Journal, 4)1(, 1997,pp.23-33.
79 John T. Duelge, M.D. “Seeing the Light: Unhealthy Occupation”. The Washington 

Report on Middle East Affairs, July 1988, p. 28.
80 King. A Quiet Revolution, p258.

81 أسعد عبد الرحمن، نواف الزرو.  االنتفاضة: مقدمات .. وقائع .. تفاعالت .. وآفاق. بيروت: 

مؤسسة األبحاث العربية. 1989، ص: 166-164.
82 Gila Svirsky. Standing for Peace: A History of Women in Black in Israel, 1996, 

Chapter 4 available on http://www.gilasvirsky.com/wib4.html available in Arabic 
here http://www.maaber.org/issue_november08/non_violence1_a.htm

83 Faisal Husseini Foundation http://www.fhfpal.org/Faisal/fcul1_e.htm; King, 
p165-175; Father Raed Awad Abusahlia. Faysal el-Husseini: The Palestinian 
Gandhi. published in Maaber, 7th issue, http://www.maaber.org/eighth_issue/
el_huseyni_en.htm available in Arbic at http://www.maaber.org/eighth_issue/
el_huseyni_ar.htm



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 358

84 Levi Morai. “The Intifada: the True Cost”. Al Hamishmar, quoted by:
ص:  سابق،  مرجع  العمل،  وأساليب  التنظيمي  الهيكل  الفلسطينية:  االنتفاضة  املدهون.  

.84-83
احلقيقية  األسرار  يروي  االتفاق  ُموقع  أوسلو:  طريق  مازن”.   “أبو  عباس  محمود   85

للمفاوضات، بيروت: شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، 1994، ص: 87.
86 املصدر السابق، ص: 152.

87 King. A Quiet Revolution. p. 268.
88 King. A Quiet Revolution. p. 269.
89 Salah Khalaf (Abu Iyad), 1990. “Lowering the Sword”. Foreign Policy, Issue 

78, p. 104.
90 Hanan Ashrawi. “This Side of Peace”. Touchstone. 1996, p. 64-68.
91 Timothy Phelps. “Betrayal in their Hunger for Peace”. Newsday, June 3, 

1990, p.3.
92 Glenn Frankel. Beyond the Promised Land: Jews and Arabs on a Hard Road to 

a New Israel, p.304.

هوامش الفصل الثاني عشر
)All weblinks accessed 22 January 2010(

1 Ghassan Andoni. “A Comparative Study of Intifada 1987 and Intifada 2000”.  in 
Roane Carey )ed(. The New Intifada: Resisting Israel’s Apartheid. London and 
New York: Verso, 2001, pp. 209--218.

2 Edward Said. The End of the Peace Process: Oslo and After. New York: Pantheon 
Books, 2001; Hanan Ashrawi. This side of Peace: A Personal Story. New York: 
Touchstone, 1996.

3 Azmi Bishara. “Palestine in the New Order”. Middle East Report, Vol. 22, Issue 
2, 1992, p. 4; Edward Said. Peace and its Discontents: Gaza-Jericho 1993-1995. 
New York: Vintage Books, 1995; Cheryl Rubenberg. The Palestinians: In Search 
of a Just Peace. Boulder, Colorado: Lynn Riener Publishers, 2003.

4 Baruch Kimmerling and Joel S. Migdal. The Palestinian People: A History. 
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003, p. 391.

5 Tanya Reinhart. The Road Map to Nowhere: Israel/Palestine Since 2003. New 
York: Verso, 2006, p. 147.

6 Alexander Bligh. “The Intifada and the New Political Role of the Israeli Arab 
Leadership”.  Middle East Studies Vol. 34, No. 1, 1999, pp.134--166 and 
Alexander Bligh. The Israeli Palestinians: an Arab Minority in the Jewish State. 
London: Frank Kass Publishers, 2003.

7 Helena Cobban. The Palestinian Liberation Organization: People, Power, and 
Politics . Cambridge: Cambridge University Press, 1984.



359الـهــوامـــــــش

8 Amal Kawar. Daughters of Palestine: Leading Women of the Palestinian National 
Movement. New York: State University of New York Press, 1996.

9 Nigel Craig Parsons. The Politics of the Palestinian Authority: from Oslo to al-
Aqsa. New York: Routledge Press, 2005, pp. 199-200; Edward Said. Peace and 
its Discontents: Gaza-Jericho 1993-1995. New York: Vintage Books, 1995.

10 Parsons. Politics of the Palestinian Authority, p. 185.
11 Ghada Hashem Talhami. Palestinian Refugees: Pawns to Political Actors. New 

York: Nova Science Publishers, 2001, pp. 211-212.
12 Patrick Cockburn. “2,000 Palestinian Prisoners on Hunger Strike as Clinton 

visits”. The Independent, 7 December 1998.

في  األصلية  األقلية  سياسات   .. إسرائيل  في  الفلسطينيون  مصطفى.  ومهند  غامن،  أسعد   13

الدولة اإلثنية، مصدر سابق، ص: 300-299.

14 املصدر السابق، ص: 209.

15 املصدر السابق، ص: 217، 226.

16 املصدر السابق، ص: 176-175.

17 املصدر السابق، ص: 170-166.

18 أحمد قريع.  الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات من أوسلو إلى مفاوضات كامب ديفيد 

)طابا واستوكهولم( 1995-2000. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2005.

19 هارون هاشم رشيد.  انتفاضة األقصى: عام من البطولة واالستشهاد. بيروت: الدار املصرية 

اللبنانية، 2002، ص: 23.
20 Donald Macintyre. “Most Palestinians Killed in Israeli Raids were Civilians, 

Amnesty Says”. The Independent, 24 May 2007 http://news.independent.co.uk/
world/middle_east/article2578484.ece; See also Richard Falk. Human Rights 
Situation in Palestine and other Occupied Arab Territories. Report of the Special 
Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied 
since 1967, UN Human Rights Council, 17 March 2009. http://www.reliefweb.
int/rw/RWFiles2009.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/SNAA-7QF9WC-full_
report.pdf/$File/full_report.pdf 

21 Parsons. Politics of the Palestinian Authority, p. 282.
22 Yediot Aharonot, Hebrew Edition, 17 November 2000.
23 Human Rights Watch, “Jenin”, 2 May 2002, http://www.hrw.org/en/

reports/200202/05//jenin-0.
24 Jeff Halper. An Israeli in Palestine: Resisting Dispossession, Redeeming Israel. 

London: Pluto Press, 2008, pp. 18-20.
25 Baruch Kimmerling and Joel S. Migdal. Palestinian People, p. 209; Adalah’s 

Initial Response to the Ministerial Committee’s Report Regarding the 
Implementation of the Or Commission Conclusions, 3 June 2004.  http://www.
adalah.org/eng/pressreleases/pr.php?file=04_06_031-.



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 360

26 Susan Atallah. “The Power to Have an Impact”. in Toine van Teefelen (ed). 
Challenging the Wall: Towards a Pedagogy of Hope. Bethlehem: Arab Educational 
Institute, 2007, pp. 97-104.

27 The Palestinian Center for Rapprochement between People documents.
28 Josie Sandercock, Radhika Sainath, Marissa McLaughlin et al. )eds(. Peace 

Under Fire: Israel/Palestine and the International Solidarity Movement. London 
and New York: Verso, 2004; PCR archives; Per interview with Ghassan Andoni, 
conducted 19 December 2008, Huweida Arraf and Adam Shapiro joined assuring 
the others that they left the Seeds of Peace and agreeing to compromise on the 
issue of local versus International participation/leading.

29 ISM press release, posted at http://www.theexperiment.org/?p=232.
30 International Solidarity Movement http://www.palsolidarity.org/  
31 GIPP, http://www.nonviolentpeaceforce.org.
32 James Brooks. “The Israeli Poison Gas Attacks: A Preliminary Investigation”.  

27 June 2004 http://www.vtjp.org/report/The_Israeli_Poison_Gas_Attacks_
Project.htm 

33 The Palestinian Center for Rapprochement between People documents.
34 Nazmi Jubeh. “East Jerusalem: 40 Years of Occupation”. Palestine Israel 

Journal of Politics, Economics, and Culture, Vol. 14, No. 1, 2007, pp. 16-17.
35 Joel Greenberg. “Peace Advocates in Arafat Compound Hope to Deter Israeli 

Troops”. The New York Times, 3 April 2002; Josie Sandercock, et al )eds(. Peace 
Under Fire, pp. 60-61.

36 Doug Struck. “For Activists with Arafat, a Whiff of Relief: Deal to End Siege 
is hailed as Success for their Tactics”. Washington Post, 1 May 2002; Josie 
Sandercock, et al. )eds(. Peace under Fire, pp. 62-64.

37 Dennis B. Warner. “International Peacemakers Enter Bethlehem Church of the 
Nativity”.  in Josie Sandercock, et al (eds). Peace Under Fire, pp. 78-80.

38 Rae Levine. “Defying Curfew in Nablus”. in Josie Sandercock, et al (eds). Peace 
Under Fire, p. 106.

39 Gila Svirsky. “The Israeli Peace Movement since The Al-Aqsa Initifada”.  in 
Roane Carey )ed(. The New Intifada: Resisting Israel’s Apartheid’, pp. 324-330.

40 See “A Timeline of Palestinian Nonviolent Resistance”. Holy Land Trust, http://
www.holylandtrust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=122&I
temid=96 

41 Susan Barclay. “Report, 2 October 2002”. in Josie Sandercock, et al (eds). Peace 
Under Fire, pp. 112-115.

42 Reinhart. Road Map to Nowhere, p. 177.
43 “Salfit Women Resist the Wall”, http://www.iwps-pal.org/en/articles/article.

php?id=227; Fatima Khaldi. “Women Against the Wall”.  The Electronic Intifada, 
16 July 2004 http://electronicintifada.net/v2/article2923.shtml 



361الـهــوامـــــــش

44 “Repression Allowed, Resistance Denied: Israel’s Suppression of the Popular 
Movement Against the Apartheid Annexation Wall”. Published by Palestinian 
Grassroot Anti-Apartheid Wall Campaign, 9 July 2009, http://www.stopthewall.
org/downloads/pdf/repress.pdf 

45 Nicholas Blinco. “Under Fire in Bethlehem”. Guardian, 3 April 2002; and 
Jeremy Hardy. “Four Days in Hell”. Guardian, 15 April 2002.

46 See for example “Tamara’s letters: Births in Jenin’ and ‘Jenin Fever” of 15 July 
2002, pp. 152-155, and Eric Levine’s “No Foreseeable End to this Tour of Duty”, 
9 July 2002, pp. 156-157. in Sandercock, et al )eds(. Peace Under Fire.

47 Munib Younan. Witnessing for Peace: In Jerusalem and the World. Minneapolis: 
Fortress Press, 2003, pp. 88-89.

48 Sandercock et al )eds(. Peace Under Fire, pp. 159-173
49 Rachel’s emails to her family were published by the Guardian in London http://

www.guardian.co.uk/world/2003/mar/18/usa.israel and on a memorial site http://
www.rachelcorrie.org

50 األيام، 2006/3/16.  انظر أيضاً:

http://www.rachelswords.org/200716/03//gaza-children-honor-rachel-corrie-on-
fourth-anniversary-of-her-death/

51 Reinhart. Road Map to Nowhere, pp. 184-185.
52 Reinhart. Road Map to Nowhere, p. 179.
53 “Continued Non-Violent Resistance to Land Confiscation is Met with Violence”. 

ISM press release, 31 December 2003.
54 Ida Audeh. “A Village Mobilized: Lessons from Budrus”. The Electronic Intifada, 

13 June 2007 http://electronicintifada.net/v2/article7005.shtml ; PENGON. 
“The People in Budrus Continue their Struggle against the Wall”. Stop The Wall 
Campaign, 4 January 2004 http://stopthewall.org/latestnews/249.shtml.

55 Lasse Schmidt. “Locals and Internationals Remove Crippling Roadblock”, 
message of 2 March 2003, in Josie Sandercock, et al )eds(. Peace Under Fire , 
pp. 140-141.

56 International Court of Justice. “Legal Consequences of the Construction of a 
Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion”, 9 July 2004 http://
www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&cas
e=131&k=5a.

57 Applied Research Institution-Jerusalem, “The International Court of Justice 
)ICJ( Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall 
in the Occupied Palestinian Territory: Where We Are 5 Years Later?” 8 July 2009 
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2017.

58 See for example http://stopthewall.org/worldwideactivism/650.shtml.
59 Virginia Tilley. “A Line in the Sand: Azmi Bishara’s Hunger Strike”. 

Counterpunch, 4 July 2004 http://www.counterpunch.org/tilley07072004.html.



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 362

60 Mitch Potter. Toronto Star. 6 March 2004 cited in Reinhardt. Road Map to 
Nowhere, p. 200.

61 PENGON, “The People of Izbat At-Tabib’s Call for Support against Occupation’s 
Attempts to Expel Them”, 14 July 2004 http://stopthewall.org/latestnews/661.
shtml 

62 “Palestinian Children's Fence Protest Ends in Clashes”. Haaretz, 13 September 
2004.

http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=477405&contrassID=1
&subContrassID=5&sbSubContrassID=0&listSrc=Y.

63 James Brooks. “Dispersing Demonstrations - Or Chemical Warfare?”. The Electronic 
Intifada, 12 July 2004, http://electronicintifada.net/v2/article2900.shtml.

64 Amira Hass. “Gandhi’s Grandson to Kick off Unarmed Palestinian Campaign”. 
Haaretz, 13 August 2004. http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?item
No=464085&contrassID=1&subContrassID=1&sbSubContrassID=0&listSrc=Y.

65 “Palestine Freedom Walk July 30-August 19, 2004”/ The Scoop, http://www.
scoop.co.nz/stories/WO0408/S00095.htm ;  “Freedom March Against the Wall: 
Hundreds March Against the Wall” 10 August 2004,  http://bellaciao.org/en/
article.php3?id_article=2577

66 “Israeli Occupation Forces Violently Suppress Peacefull Protest Over Right to 
Worship”. ISM http://palsolidarity.org/2006/05/1131.

67 David Dean Shulman. Dark Hope: Working for Peace in Israel and Palestine. 
Chicago: The University of Chicago Press, 2007, pp. 14-20.

68 Gideon Levy. “Mean Streets of Tel Rumeida: In the Twilight Zone”. Counterpunch, 
12 September 2005, http://www.counterpunch.org/levy09122005.html.

69 “Bil’in: Un-cage Palestine!”.ISM Report, 5 May 2006, http://palsolidarity.
org/2006/05/1083

70 “Israeli Soldiers Shoot Two International Peace Activists In The Head at Bil’in”. 
ISM Report, 12 May 2006 http://palsolidarity.org/2006/05/1101.

71 “Large Scale Unity Demonstration in Bil’in on Friday”. ISM Report, 30 May 
2006 http://palsolidarity.org/2006/05/1196.

72 “Bil’in Demonstration Against the Wall Turns Blue”. ISM Report, 18 August 
2006   http://palsolidarity.org/2006/08/1480.

73 “Non-violent Resistance in Bil’in Works”. ISM Report, 15 September 2006 
http://www.palsolidarity.org/main/2006/09/15/bilin-15-09/.

74 “Bil’in Demonstrators Attacked by Experimental Weapons”. ISM Report, 1 
September 2006 http://palsolidarity.org/2006/09/1510.

75 “Nobel Peace Laureate Corrigan Injured in Anti-fence Protest”. Ynet News, 20 
April 2007 http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3390314,00.html.
76 “High Court: Controversial Settlement Neighborhood to Remain in Place”.  
Ha’aretz. 29 November 2007



363الـهــوامـــــــش

77 Ethan Bronner. “Bil’in Journal: In Village, Palestinians See Model for 
Their Cause”. The New York Times, 27 August 2009, http://www.nytimes.
com/2009/08/28/world/middleeast/28bilin.html?eta1

78 “Students Unite Against Checkpoints”. ISM Report, 3 June 2006 http://www.
palsolidarity.org/main/2006/06/03/students-unite-against-checkpoints/.

79 “Non-Violence on Trial”. ISM Report, 9 September 2006 http://www.
palsolidarity.org/main/2006/09/09/non-violence-on-trail/.

80 “Palestinian Villagers to Hold Non-violent Protest against Israeli Ghettoization 
and Annexation”, 15 November 2006,
http://www.palsolidarity.org/main/2006/11/15/azun-atme 

81 Anne Paq. “We Will Replant These Trees Again: Resisting the Ongoing Nakba: 
the Story of Artas”. Al Majdal, Vol. 9, Issue 34, 2007.

82 “Al Khader Unites in Mounting Protests against Ghettoization”. Stop the 
Wall, 16 June 2006 http://stopthewall.org/latestnews/1196.shtml; “Palestinians 
in Al Khader Village Nonviolently Resist the Israeli Wall, Despite Violent 
Response”. Palestine News Network, 25 August 2006 http://english.pnn.ps/index.
php?option=com_content&task=view&id=393&Itemid=49.

83 Joshua Mitnick. “Nonviolent Protest gains in West Bank: A Supreme Court 
Decision in Favor of one Protesting Village has Inspired Others”. Christian 
Science Monitor, September 24, 2007 http://www.csmonitor.com/2007/0924/ 
p06s02-wome.html Translated to Arabic http://www.commongroundnews.org/
article.php?id=21800&lan=ar&sid=0&sp=0.

84 “Protests against Gaza Beach Killing”.  Al-Jazeera Net, 11 June 2006 http://
palsolidarity.org/2006/06/1248.

85 “Palestinians to hold Non-violent Demonstration at Qalandia Checkpoint 
against Israeli War Crimes in Gaza”. ISM Report, 18 November 2006 http://www.
palsolidarity.org/main/2006/11/18/qalandia-beit-h/.

86 Press release of ISM, pp. 184-185,; Eric Levine. “No Foreseeable End to this 
Tour of Duty”. in Josie Sandercock, et al (eds). Peace Under Fire, pp. 156-157.

87 Press release of ISM, pp 181-182; Eric Levine. “No Foreseeable End”.  pp. 
156-157.

88 Ghassan Andoni, 27 October 2002, circulated electronically.
89 “Jeff Halper & Ghassan Andoni: Nobel Peace Prize Nominees”, AFSC Press 

Release, 9 February 2006, http://electronicintifada.net/v2/article4474.shtml 

90 القدس.  1987/3/31. العدد 6319، ص: 3.

91 “Israel: Complaints about Treatment of Detainees”. The Lancet, 29 October 
1988, p1012-1013.

92 Catherine Cook, Adam Hanieh, Adah Kay. Stolen Youth: The Politics of Israel’s 
Detention of Palestinian Children. London: Pluto Press, 2004.



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 364

93 القدس.  1987/3/26. العدد 6314، ص: 4.  ومثلها حصل إضراب في سجن األنصار 

2 في غزة.  القدس.  1987/3/17. العدد 6305، ص: 1.
94 Karim Marwa. Al-Muqawama: Afkar LilNiqash wa Al-Tajrioba wa Al-Afaq 

(Resistance: Ideas for Discussion, Experience, and Outlook). Beirut: Al-Fadi 
Publishing House, 1985, p. 46.
الفداي  أفكار للنقاش والتجربة واآلفاق.  بيروت: دار  املقاومة:  انظر أيضاً: كرمي مروة.  

للنشر، 1985، ص: 46.
95 “Prisons Service heads to discuss hunger strike by Palestinians”. Haaretz, 13 

August 2004 http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=464103; 
“Prisoners hunger strike 15 August 2004 - 2 September 2004’ http://www.
palestinehistory.com/issues/prisoners/prisoners.htm.

96 “Thousands demonstrate in Gaza supporting Palestinian prisoners”. Xinhua, 18 
Aug 2004 http://news.xinhuanet.com/english/2004-08/18/content_1815128.htm.

97 “PA, Israeli Arabs plan show of solidarity with hunger strikers”. Haaretz, 17 Aug 
2004 http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=465531&contra
ssID=1&subContrassID=5&sbSubContrassID=0&listSrc=Y.

98 “Palestinian strike gains strength”. BBC, 18 Aug 2004 http://news.bbc.co.uk/1/
hi/world/middle_east/3575946.stm.

99 “Hunger Strike”. Al-Ahram, 19-25 August 2004, http://weekly.ahram.org.
eg/2004/704/re2.htm.

100 http://www.dci-pal.org/english/Display.cfm?DocId=315&CategoryId=1.
101 http://english.wafa.ps/?action=detail&id=8994.
102 Jon Elmer. “Prison Toughens Palestinian Women”. IPS News, 7 August 2009 

http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=47998.
103 “New Israeli committee undermines achievements made by Palestinians 

through protest in Israeli jails”. Palestine News Network, 25 July 2009, http://
english.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=6269.

104 Jon Elmer. “Prison Strengthens Palestinian Women”. The Electronic Intifada, 
11 August 2009 http://electronicintifada.net/v2/article10702.shtml.

105 Yousef Alhelou. “Palestinian mass resistance blocks Israeli air strike”. Electronic 
Intifada, 20 November 2006 http://electronicintifada.net/v2/article6074.shtml; see 
also “Protests Force Israel to Halt Airstrikes”. Washington Post, 19 Nov 2006 http://
www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/19/AR2006111900210.
html.

106 See for example “Nonviolent resistance: I sell grapes”. Palestine News Network, 
12 October 2006,  http://english.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=v
iew&id=769&Itemid=1.

107 “March of Grapes Brutally Attacked: 6 Arrested, Many Injured”. 8 Oct 2006 
http://www.palsolidarity.org/main/2006/10/08/khadrgrape.

108 See video posted at http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Nakba__
Refugees__and_R_O_R__5366/Article_9586.html



365الـهــوامـــــــش

109 “60 Years of Nakba: 21,915 Black Balloons Over Jerusalem”. ISM Report, 7 
May 2008, http://palsolidarity.org/2008/05/3095.

110 “Israeli forces kill resident of Ni’lin and leave another in critical condition 
during demonstration of solidarity with Gaza”. ISM Report, 28 December 2008, 
http://palsolidarity.org/2008/12/3714 ; “Israeli forces shoot 2 cameramen with 
live ammunition in the West Bank village of Ni’lin”. ISM Report, 4 September 
2009 http://palsolidarity.org/2009/09/8278; On 13 March 2009, US citizen 
Tristan Anderson was critically injured in trhe head in a nonviolent demonstration 
in Ni’lin, “American citizen critically injured after being shot in the head by 
Israeli forces in Ni’lin”, ISM Report, 13 March 2009, http://palsolidarity.
org/2009/03/5324 ; see also http://justicefortristan.org/.

111 “Hundreds of West Bank Palestinians commemorate Holocaust”. 
Maan News, 28 Jan 2009,  http://www.maannews.net/en/index.
php?opr=ShowDetails&ID=35355.

112 Jonathan Pollak. “The Ongoing Repression of Palestinian Protesters”. 
Huffington Post, 18 December 2009 http://www.huffingtonpost.com/jonathan-
pollak/the-ongoing-repression-of_b_397132.html

113 see http://palsolidarity.org/tag/jerusalem ; “IR AMIM: Evictions and Settlement 
Plans in Sheikh Jarrah”, Jerusalem, Australians for Palestine background paper, 
August 8, 2009, http://australiansforpalestine.com/ir-amim-evictions-and-
settlement-plans-in-sheikh-jarrah-july09-report. 

114 “Parish Priest Recounts Tragedy of Gaza: Testimony of Father Manuel 
Musallam”, 19 January 2009,  http://www.zenit.org/article-24842?l=english.

115 “Ninety people arrested in East Jerusalem as Israeli police look to prevent 
protests of solidarity with Gaza through intimidation”. ISM Report, 31 December 
2008, http://palsolidarity.org/2008/12/3737.

116 “Palestinians pour into Egypt after Rafah border wall destroyed”. Maan News, 
23 January 2008 http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=20078

http://www.freegaza.org :117 التفاصيل في

118 Ramzi Kysia. “On the Right of Resistance”. Al-Jazeera, 31 July 2007 http://
www.aljazeera.com/news/newsfull.php?newid=255575should.

119 http://www.youtube.com/watch?v=87NrkNV_owM.
120 http://www.gazafreedommarch.com.
121 http://vivapalestina.org.



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 366

هوامش الفصل الثالث عشر

1 Filmmaker and artist Udi Aloni, Ynet News, 5 Jan 2010, http://www.ynetnews.
com/articles/0,7340,L-3829694,00.html 

2 Baruch Kimmerling. Politicide: Ariel Sharon’s War Against the Palestinians. 
London: Verso, 2003.

3 Ilan Pappe. The Ethnic Cleansing of Palestine. London: Oneworld Publications. 
2006.

4 Oren Yiftachel. Ethnocracy: Land and Identity Politics in Israel/Palestine. 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006.

5 Uri Davis. Apartheid Israel: Possibilities for the Struggle Within, London: Zed 
Books, 2003; Neve Gordon,  “Boycott Israel: An Israeli Comes to the Painful 
Conclusion that it’s the only Way to Save his Country”.  Los Angeles Times, 
20 August 2009, http://articles.latimes.com/2009/aug/20/opinion/oe-gordon20; 
Naomi Klein. “Israel: Boycott, Divest, Sanction”. The Nation, 7 January 2009, 
http://www.thenation.com/doc/20090126/klein; also B’Tselem used the term 
apartheid in their report “Land Grab: Israel’s settlement Policy in the West Bank”, 
Jerusalem, May 2002.

6 Amira Hass. “Words Instead of Actions”. Haaretz, May 22, 2007, http://www.
haaretz.com/hasen/spages/861119.html.

7 Nehemia Stessler. Haaretz. May 12, 1989.
8 Hossein Askari. Economic Sanctions: Examining Their Philosophy and Efficacy. 

New York: Praeger, 2003, p. 59.
9 “Towards a Global Movement: A Framework for Today’s Anti-apartheid Activism, 

Grassroots Palestinian Anti-Apartheid Wall Campaign”. June 2007, p. 34 http://
bdsmovement.net/files/bds%20report%20small.pdf.

حرب  من  والفلسطينيون  إسرائيل  الغربية:  الضفة  في  الواقع  األمر  سياسة  أرونسون.    10

1967 إلى االنتفاضة، مصدر سابق، ص: 344.
11 Azmi Bishara. “The Uprising’s Impact on Israel”. pp. 231-249 in Zachary 

Lockman and Joel Beinin )eds(.  Intifada: the Palestinian Uprising Against 
Israeli Occupation. Washington: Middle East Research and Information Project, 
1989, pp. 225-226; Howard Rosen. “Economic Consequences of the Intifada on 
Israel and the Administered Territories”, pp. 370-396 in Robert Owen Freedman 
)ed(. The Intifada: Its Impact on Israel, the Arab World, and the Superpowers. 
Miami, FL: Florida International University Press, 1991, p. 384; Avi Shlaim.The 
Iron Wall; Israel and the Arab World. New York: Penguin Books, 2000, p. 455.

12 Paid ad in Ha’aretz on 26 September and 4 October 1997 http://
israelipalestinianpeace.org/issues/81toi.htm#Consumers.

13 http://gush-shalom.org.toibillboard.info/boycott_eng.htm.
14 Najat Hirbawi. “Chronology of Events, April 1, 1998 - October 1, 1998”. 

Palestine-Israel Journal, Vol.5,  Nos. 3 & 4 )1998(.



367الـهــوامـــــــش

15 http://www.matzpun.com/supporters.html.
16 The follow-up conference in Geneva was structured to avoid reaffirming the 

decisions of Durban but in essence let them stand, see Nora Barrows-Friedman. 
“UN Protects Israel from Racism Charges”. Electronic Intifada, 17 April 2009, 
http://electronicintifada.net/v2/article10470.shtml.

17 To subscribe to the list and view archives, email the author or simply send a 
message following instructions to introduce yourself to academicsforjustice-
subscribe@yahoogroups.com.

18 Steven Rose and Hilary Rose.  “The Choice is to do Nothing or Try to Bring 
About Change: Why We Launched the Boycott of Israeli Institutions”. Guardian, 
15 July 2002; Andy Becket and Ewin MacAskill. “British Academic Boycott of 
Israel Gathers Pace”. Guardian, 12 December 2002; “More Pressure for Mid East 
Peace”. Guardian, 6 April 2002.

19 To subscribe BoycottIsraeliGoods-subscribe@yahoogroups.com.
20 Polly Curtis. “Academic Boycott of Israel Gathers Momentum”. Guardian, 24 

March 2004, http://phrconline.org/articles.php?ArtID=808.
21 http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=868.
22 http://right2edu.birzeit.edu/news/article178; PACBI has since deleted item 4 

listed here in a revision 28 January 2006 because it “has been misunderstood 
as a position condoning a boycott of individuals or supporting ‘black-listing’ or 
‘political tests’, both of which are entirely incompatible with PACBI’s position”, 
http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=1051.

23 http://www.pngo.net/default.asp?i=190
24 August 2002 Press Release from Badil and Signing Organizations, http://www.

badil.org/en/press-releases/55-press-releases-2002/330-press268-02, Arabic 
http://www.badil.org/ar/press-releases/117-press-releases-2002/1328-a-51-2002.

25 Tanya Reinhardt. “Academic Boycott: In Support of Paris VI”. Electronic 
Intifada, 4 February 2003 http://www.monabaker.com/pMachine/more.
php?id=96_0_1_12_M5; Rachel Giora. “Milestones in the History of the Israeli 
BDS Movement: A Brief Chronology”. 18 January 2010 http://www.bricup.org.
uk/documents/history/IsraeliBDS.pdf; Ilan Pappe. “To Boldly Go”. Guardian, 20 
April 2005, http://www.guardian.co.uk/education/2005/apr/20/highereducation.
uk3; http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=569361; Naomi 
Klein. “Israel: Boycott, Divest, Sanction”. The Nation, 26 January 2009.

26 http://boycottisrael.info/.
27 Desmond Tutu and Ian Urbina. “Against Israeli Apartheid”. The Nation, 27 June 

2002, http://www.thenation.com/doc/20020715/tutu; Ronnie Kasrils. Guardian, 
25 May 2005; Hazem Jamjoum. “Not an Analogy: Israel and the Crime of 
Apartheid”. Electronic Intifada, 3 April 2009, http://electronicintifada.net/v2/
article10440.shtml; Anthony Lowstedt. Apartheid; Ancient, Past, and Present: 
Systematic and Gross Human Rights Violations in Graeco-Roman Egypt, South 
Africa, and Israel/Palestine. Vienna: Gesellschaft fur Phenomenologie und 
kritische Anthropologie, 2007, 3rd Edition.



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 368

28 Information gathered from several sources primarily: http://www.stopthewall.
org/downloads/pdf/listBDS.pdf; “Towards a Global Movement: A Framework for 
Today’s Anti-apartheid Activism”. Grassroots Palestinian Anti-Apartheid Wall 
Campaign, June 2007, p. 22, http://bdsmovement.net/files/bds%20report%20small.
pdf; http://www.pacbi.org/pdfs/PACBI%20Newsletter1-BDS-2009-Highlights-
3-Jan-2010.pdf; and “Boycott, Divestment, and Sanctions: A Survey of Diverse 
Approaches to Ethical Economic Engagement Adopted by Groups and Individuals 
Worldwide”, August 2007, A Review by the Palestine-Israel Action Group (PIAG), 
a subcommittee of the Peace and Social Concerns Committee of Ann Arbor Friends 
Meeting.

29 See “‘Is Intel Supporting an Apartheid Regime?”. Media Monitors, 26 June 
2001, http://www.mediamonitors.net/mazin7.html; “Intel Chip Plant Located on 
Disputed Israeli land: Intel Could Face Political, Legal Problems with Chip Plant 
in Israel”. San Francisco Chronicle, 8 July 2002, http://www.sfgate.com/cgi-bin/
article.cgi?file=/chronicle/archive/2002/07/08/BU162036.DTL&type=business.

30 Victoria Griffith. “Insults Fly in Hallowed Halls as Students Oppose Israeli 
Links: A National Campaign by Student Activists Aimed at Academic Institutions 
Comes to a Head Tomorrow”. Financial Times, 11 October 2002.

31 See http://www.divestmentconference.com/.
32 Joel Beinin. “Building a Different Middle East”. The Nation, 15 January 2010, 

http://www.thenation.com/doc/20100201/beinin
33 See Chris McGreal. “Anglican Group calls for Israel Sanctions: Campaigners 

Inspired by Boycott of  Apartheid South Africa”. Guardian, 24 September 2004.
34 David Wildman. “Why Divestment and Why Now?”. The Link )published by 

Americans for Middle East Understanding(, Vol. 39, No. 3 )August-September 
2006(; http://www.palestinecampaign.org/Index7b.asp?m_id=1&l1_id=4&l2_
id=25&Content_ID=376.

35 John Mahoney. “Ending Israel’s Occupation”. The Link, vol. 42, No. 4, 
September-October 2009.

36 http://kairospalestine.ps
37 Mahoney. “Ending Israel’s Occupation”.
38 “Boycott of Ahava Dead Sea Products makes an Impact”. Electronic Intifada, 2 

December 2009, http://electronicintifada.net/v2/article10925.shtml.
39 Asa Winstanley. “Boycott Movement takes hold in British Unions”. Electronic 

Intifada, 14 August 2009,  http://electronicintifada.net/v2/article10711.shtml; see 
also http://www.tuc.org.uk/congress/tuc-16887-f4.cfm#tuc-16887-4.

40 Paul Abowd. “Growing Labor Support for Palestine Faces Stiff Opposition in 
the U.S”. 22 January 2010,  http://www.labornotes.org/201001//growing-labor-
support-palestine-faces-stiff-opposition-us.

41 Anne Herzberg. “Lawfare Against Israel”. Wall Street Journal, Europe, 5 
November 2008.



369الـهــوامـــــــش

42 Tahel Frosh. “Filmmakers Protest Uncritical View of Tel Aviv at Toronto 
Film Festival”. Haaretz, 28 August 2009, http://www.haaretz.com/hasen/
spages/1110750.html and see also http://www.bdsmovement.net/?q=node/535.

43 http://www.norwatch.no/200909031329/english/fund/elbit-excluded-by-
norwegian-goverment-pension-fund.html

44 See http://apartheidweek.org.

45 انظر للمزيد: محسن عوض، ممدوح سالم، أحمد عبيد.  مقاومة التطبيع: ثالثون عاماً من 

املواجهة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2007.
46 Art Young. “Pro-Israel Lobby Alarmed by Growth of Boycott, Divestment 

Movement”. Zmagazine, http://www.zmag.org/znet/viewArticle/21807.
47 http://qumsiyeh.org/boycottisrael/ see also http://www.qumsiyeh.org/theworlde

conomicsforumcontroversy/.
48 “Towards a Global Movement: A Framework for Today’s Anti-apartheid 

Activism”. Grassroots Palestinian Anti-Apartheid Wall Campaign, June 2007, p. 
12 http://bdsmovement.net/files/bds%20report%20small.pdf

49 هنا بعض املواقع اإللكترونية جلمعيات التجارة العادلة وغيرها من شركات لبيع املنتجات 

 www.palestinefairtrade.org، www.canaanfairtrade.com اإلنترنت:  عبر  الفلسطينية 
.www.zatoun.com، www.palestineonlinestore.com

هوامش الفصل الرابع عشر
1 Edward Said. “Arabs have nothing to apologize for: Of Dignity and Solidarity”. 

The Dawn, 7 August 2003, http://www.dawn.com/2003/08/07/op.htm.
2 Jean-Marie Muller. Stratégie de L’action non-Violente. Translated by Mary Touq. 

Harakat Huqook Alnas, Beirut: Aljmiza, 1999, p. 12.
3 Ghassan Kanafani. The 1936-39 Revolt in Palestine. New York, Committee for a 

Democratic Palestine, 1972 and London, Tricontinental Society, 1980.
4 Said K. Aburish. Cry Palestine: Inside the West Bank. Colorado and Oxford: 

Westview Press, 1993, p. 185.
5 Ahron Bregman. Israel’s Wars: a History since 1947. London: Routledge, 2002, 

pp. 217-218.
6 see Juliane Hammer. Palestinians Born in Exile: Diaspora and the Search for a 

Homeland. University of Texas Press, 2005.
7 Alain Epp Weaver and Sonia K. Weaver. Salt & Sign: Mennonite Central Committee 

in Palestine, 1949-1999. Akron, PA: Mennonite Central Committee, 1999; Nancy 
Gallagher. Quakers in the Israeli-Palestinian Conflict: The Dilemmas of NGO 
Humanitarian Activism. Cairo: The American University in Cairo Press, 2007.

8 Staughton Lynd, Sam Bahour, and Alice Lynd. Homeland: Oral History of 
Palestine and Palestinians. New York: Olive Branch Press, 1994; Juliane 
Hammer. Palestinians Born in Exile: Diaspora and the Search for a Homeland. 
Austin, TX: University of Texas Press, 2005.



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 370

احلياة  في  منشور  مقال  خراب”،  من  تصعد  حياة  والالعنف:  “الفن  دراغمة.   محمد   9
بتاريخ: 2003/07/27.

Samih K Farsoun. Culture and Customs of the Palestinians. Greenwood, 2004.
10 Ted Swedenburg. Memories of Revolt: The 1936 Rebellion and the Palestinian 

National Past. Mineapolis and London: University of Minnesota Press, 1995, 
pp. 208-209.

11 see for example Muhammed Abdullah Atwat. Al-Ittijahat Al-Wataniya Fi Al-
Shi’r Al-Falastini Al-Mu’aser (Nationalist Directions in the Modern Palestinian 
Poetry). Beirut: Dar Al-Afaq Al-Jadida, 1998; Salma Khadra Jayyusi. Modern 
Arabic Poetry: An Anthology. New York: Columbia University Press, 1987; Izzat 
Ghazzawi. Modern Palestinian Poetry in Translation. Ramallah: The Palestinian 
Writers’ Union, 1997.

انظر أيضاً: محمد عبد عبد الله عطوات.  االجتاهات الوطنية في الشعر الفلسطيني املعاصر 
من 1918-1968.  بيروت: دار اآلفاق اجلديدة، 1998.

12 Barbara Harlow. Resistance Literature. New York: Methuen Inc., 1987; Salma 
Khadra Jayyusi. Anthology of Modern Palestinian Literature. New York: 
Columbia University Press, 1992; Palestine and Palestinians: Guidebook. 
Beit Sahour: Alternative Tourism Group, 2005 and see also Mazin Qumsiyeh. 
“Review of Palestine Guidebooks”. The Middle East Journal, Vol. 59, No. 4, 
Autumn 2005, pp. 699-700; Palestine: A guide, By Mariam Shahin, Photography 
by George Azar, Interlink Publishing, Northampton, Massachusetts, 2005.

13 Joy Ellison. “Nonviolent Resistance in the South Hebron Hills”. Electronic 
Intifada, 22 June 2009 http://palsolidarity.org/2009/06/7293.

14 one such book is edited by Maxine Kaufman-Lacusta. Refusing to Be Enemies. 
Reading, UK: Ithaca Press, 2010. It quotes at length from selected activists giving 
personal impressions.  Analysis with a look forward based on personal experiences 
are provided in that book by Jeff Halper, Ghassan Andoni, Jonathan Kuttab, and 
Starhawk. I believe those personal reflections complement the historical analysis 
given in this book.

15 see http://stopthewall.org
16 Khalil Nakhleh and Elia Zureik )eds(. The Sociology of the Palestinians. London: 

Croom Helm, Ltd, 1980; Majdi Malki. Towards a Sociology of Civil Resistance: 
Palestinian Society During the Second Intifada. Ramallah: Muwatin, 2004.

17 see also Salim Tamari. “Factionalism and Class Formation in Recent Palestinian 
History”, p. 177-202 in Roger Owen (ed). Studies in the Economic and Social 
History of Palestine in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Carbondale and 
Edwardsville: The Southern Illinois University Press, 1982, p. 208-210.

18 Are Knudson and Basem Ezbidi. “Hamas and Palestinian Statehood”, pp. 188-210 
in Jamil Hilal )ed(. Where Now For Palestine? London and New York: Zed Books, 
2007.  Many Palestinians called for unity e.g. see Prominent Palestinian figures 
appeal for national unity, Maan News, 28 January 2009   http://www.maannews.
net/en/index.php?opr=ShowDetails&ID=35356; and “Mubadaret Nida’ Al-Wihda 
Al-Falastinia”. Quds Net,28 /1/2009 “مبادرة نداء الوحدة الفلسطينية” http://www.
qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=92833 .



371الـهــوامـــــــش

19 Nassar Ibrahim. “A Global Fight? What Ever Happened to the Palestinian 
Left?”, pp. 72-77 in Yasser Akawi, Gabriel Angelone, Lisa Nessan (eds). From 
Communal Strife to Global Struggle, Selected Presentations and Articles from ‘A 
Middle East without Wars and Oppression is Possible: An International Seminar 
on the Palestinian Struggle and Globalization. Alternative Information Center, 
2004; Yasser Akkawi, Gabriel Angelone, and Lisa Nessan )eds(, Alternative 
Information Center Publications, Jerusalem, 2004;
املسر  الله: مركز  رام  الكبير.  النهوض  العربي: رؤيا  اليسار  نايف حوامتة.   أيضاً:  انظر 
للدراسات والنشر، 2009؛  جميل هالل.  اليسار الفلسطيني إلى أين؟ رام الله: مؤسسة 

روزالوكسنبرغ، 2009.
20 Walid Salem. “Palestinian Contemporary Political Performance: A Bitter 

Harvest”. Palestine-Israel Journal, vol 15, No. 1 & 2, 2008 http://www.pij.org/
details.php?id=1166.

21 Ali Jarbawi, ‘Palestinian Elites in the Occupied Territories: Stability and Change 
during the Intifada’, in Jamal R. Nassar and Roger Heacock )eds(. Intifada: 
Palestine at the Crossroads. New York: Praeger, 1990.

22 Neve Gordon. Israel’s Occupation. Berkely and Los Angeles: University of 
California Press, 2008, p. 54-55.

التحديات   :2007 فلسطني،  مؤمتر  منوذجاً”.  بلعني  املقاومة:  “دروس  جمعة.   جمال   23

والفرص.  رام الله: بدائل؛ املركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث والدراسات، ص: 177.
24 Shir Hever. The Economy of the Occupation Part 6: The Question of Sanctions 

and a Boycott against Israel. Jerusalem: The Alternative Information Center, 
2006 http://www.alternativenews.org:80/publications/econoccupation.html.

25 “Towards a Global Movement: A Framework for Today’s Anti-apartheid 
Activism”. Grassroots Palestinian Anti-Apartheid Wall Campaign, June 2007, p. 
154 http://bdsmovement.net/files/bds%20report%20small.pdf.

26 Aimee Ginsburg, ‘Gandhis in Olive Country’. Outlook. 17 March 2008, pp. 22-28.
27 Mousa Abu Maria and Bekah Wolf. “The Lost Lesson of the Civil Rights 

Movement”. Mondoweiss, 19 January 2010. http://mondoweiss.net/201001//the-
lost-lesson-of-the-civil-rights-movement.html?utm_source=feedburner&utm_
medium=email&utm_campaign=Feed%3A+feedburner%2FWDBc+%28Mondo
weiss%29&utm_content=Yahoo%21+Mail.

28 Ben Hubbard. “Israel Arrests Seen as Effort to Crush Dissent”. Associated Press, 
Published in San Francisco Chronicle, January 20, 2010, http://www.sfgate.com/
cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2010/01/20/MN2P1BKASC.DTL .

29 Mary Elizabeth King. A Quiet Revolution: The First Palestinian Intifada and 
Nonviolent Resistance. New York: Nation Books, 2007, p. 188.

30 e.g. survey done in 2002, posted here http://www.sfcg.org/Documents/SFCGpoll.
pdf

والفدائية  السياسية  )التكوينات  الفلسطيني  الكفاح  تاريخ  من  صفحات  بدوان.   علي   31

واملصائر(. دمشق: دار النشأة املعاصرة، 2008.



املقاَومة الشعبية في فلسطني تاريخ حافل باألمل واإِلجناز 372

32 Souad R. Dajani. Eyes without Country: Searching for a Palestinian Strategy of 
Liberation. Philadelphia: Temple University Press, 1995, p. 125.

33 see Chapters 10-13 and also Maxine Kaufman-Lacusta. “The Potential for Joint 
Struggle: An Examination of Present and Future Participation by Israelis in 
Palestinian Non-Violent Resistance to the Occupation”. Palestine-Israel Journal, 
Vol.1516- No.3 2008.

34 The Seville Statement on Violence was adopted by UNESCO at the 25th 
session of the UN general assembly on 16 November 1986.  Drafted by eminent 
scientists, it lays out facts and debunks mythologies including myths that the 
human species which invented war cannot eliminate war. http://www.unesco.org/
shs/human_rights/hrfv.htm This document lays out the foundations for a world 
without war and injustice.  The few hundred examples of Palestinian popular 
resistance )among many more( inspire and mobilize us to seek a world without 
war and injustice.

35 see also Jonathan Kuttab and Mubarak Awad. Non-violent Resistance in 
Palestine: Pursuing Alternative Strategies. Washington DC: Jerusalem Fund, 
Information Brief No. 90, 29 March 2002.

36 Mubarak E. Awad. “Non-Violent Resistance: A Strategy for the Occupied 
Territories”. Journal of Palestine Studies, Vol. 13, No. 4. )Summer, 1984(, p. 35.

37 George Antonius, The Arab Awakening: The Story of the Arab National 
Movement. London: International Book Centre, 1938, Reprint 1985, p 409.

38 Desmond Tutu. “Realizing God’s Dream for the Holy Land”. Boston Globe, 
26 October 2007 http://www.boston.com/news/globe/editorial_opinion/oped/
articles/2007/10/26/realizing_gods_dream_for_the_holy_land/.



ملحق: مجموعات املقاومة الشعبية احمللية )مختارة(
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فيصــل حـــوراني

بروز النخبة الفلسطينية املعوملة )باللغة االجنليزية والعربية(
ساري حنفي وليندا طبر

احلداثة املتقهقرة: طه حسني وأدونيس
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نحو أممية جديدة: قراءة في العوملة/مناهضة العوملة والتحرر الفلسطيني
عالء محمود العزة وتوفيق شارل حداد

التنظيمات واألحزاب السياسية الفلسطينية
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أزمة احلزب السياسي الفلسطيني
وقائع مؤمتر مواطن 95

املجتمع املدني والتحول الدميقراطي في فلسطني
زياد ابو عمرو واخرون

الدميقراطية الفلسطينية
موسى البديري واخرون

املؤسسات الوطنية، االنتخابات والسلطة 
اسامة حلبي واخرون 

الصحافة الفلسطينية بني احلاضر واملستقبل
ربى احلصري واخرون

الدستور الذي نريد
وليم نصــار

سلسلة اوراق بحثية

دراسات اعالمية 2 
حترير: سميح شبيب

دراسات اعالمية
حترير: سميح شبيب

الثقافة السياسية الفلسطينية
باسم الزبيدي

العيش بكرامة في ظل االقتصاد العاملي
ملتون فيسك

الصحافة الفلسطينية املقرؤة في الشتات 1994-1965 
سميح شبيب

التحول املدني وبذور االنتماء للدولة في املجتمع العربي واالسالمي
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