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مقدمة
     مل ينكفئ ال�صعب الفل�صطيني يوماً عن مقارعة امل�صروع ال�صهيوين 
منذ بداية الغزوة ال�صهيونية لفل�صطني مطلع القرن الع�صرين، اإذ رف�س 
ال�صتعمارية،  املخططات  جميع  وقـــاوم  الربيطاين  النــتــداب  �صيا�صة 
ومقد�صاته،  وقــراه  مدنه  عن  مدافعاً  ال�صهيونية  للع�صابات  وت�صدى 
التهويد  م�صاريع  ملقاومة  انــطــالق  نقطة  القد�س  مدينة  كانت  حيث 
امل�صتوطنني  �صد  الفل�صطيني  لل�صعب  مواجهة  و�صاحة  وال�صتيطان، 
التي   1929 عــام  الـــرباق  بــثــورة  ذلــك  واعــتــداءاتــهــم، جم�صداً  ال�صهاينة 
اندلعت �صرارتها من القد�س �صد حماولت ال�صهاينة و�صع اليد على 
الأماكن املقد�صة. وقد توالت الهّبات ال�صعبية والنتفا�صات الفل�صطينية 
التي �صكلت ذرًى للموجهات امل�صتمرة يف م�صار الكفاح الوطني الطويل، 
امل�صار.  التي حكمت هذا  للظروف  تبعاً  بياين ي�صعد ويهبط  وفق خط 
ال�صعب الفل�صطيني َخربرِ املقاومة على مدى عقود ال�صراع يف  اأن  ذلك 
كلما  املكابد  ل�صعب  هــذا  وكــان  احلديث،  تاريخه  من  متتالية  حمطات 
هوى �صكل من اأ�صكال ال�صراع مع امل�صتعمر، ي�صتق �صكاًل جديداً ويوا�صل 

كفاحه من اأجل حترير اأر�صه ونيل حريته وكرامته.      
    يف هذا ال�صياق جاءت انتفا�صة القد�س التي اندلعت يف �صهر ت�صرين 
اإثر  املنطقة تطورات �صيا�صية هامة  اأكتوبر 2015، حيث �صهدت  الأول/ 
الهتمام  تراجع  اإىل  اأدى  ما  العربي،  بالعامل  ع�صفت  التي  الأحـــداث 
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اأدى  واأزمـــات  الأعـــداء من فنت  اأثــاره  ما  ب�صبب  الفل�صطينية  بالق�صية 
واعتقاد  الداخلية،  باأو�صاعها  العربية  الــدول  من  العديد  اإ�صغال  اإىل 
قادة الحتالل اأن ال�صراع العربي ال�صهيوين مل يعد ذا اأولوية بالن�صبة 
ال�صهاينة �صد  اعتداءات  تزايدت  الظروف  العربية. ويف هذه  لل�صعوب 
وقطعان  اليهود  املتطرفني  اقتحامات  خالل  من  الفل�صطيني،  ال�صعب 
مبن  وحــرقــهــا  املــنــازل  وهـــدم  الأقــ�ــصــى،  امل�صجد  لــبــاحــات  امل�صتوطنني 
ا�صتمرار  ظــل  يف  وذلــك  ال�صتيطاين،  التغول  زيـــادة  اإىل  اإ�صافة  فيها، 
التن�صيق  وا�صتمرار  الف�صطينينة  ال�صاحة  يف  ال�صيا�صي  النق�صام  حالة 
الأمني بني ال�صلطة الفل�صطينية و�صلطات الحتالل. وقد ك�صفت هذه 
مدينة  ت�صتهدف  التي  اجلــديــدة  القدمية  املخططات  عن  العــتــداءات 
احلاخامات  جانب  مــن  الــدعــوات  ت�صاعدت  حيث  وتهويدها،  القد�س 
وتكثيفها  الــزيــارات  اإقامة  يف  لالإ�صراع  املتطرفة  اليهودية  والع�صابات 

لالأماكن املقد�صة حتت حرا�صة قوات الحتالل وحمايتها.
 وتتميز هذه النتفا�صة بظهور جيل جديد ولد بعد اتفاقات اأو�صلو 
التي راهن الأعداء من خاللها على اإماتة الق�صية الفل�صطينية، واإيجاد 
معتقدين  القائم،  ال�صتعماري  ال�صرط  يف  العي�س  تقبل  جديدة  اأدوات 
اجلراأة  كل  ميتلك  اجليل  هذا  اإن  ين�صون.  وال�صغار  ميوتون  الكبار  اأن 
ول  الــعــدو  مــع  فيها  لغة  ل  مــواجــهــة  اإىل  يــذهــب  جيل   ... وال�صجاعة 
م�صاومة، يعيد ر�صم معادلة ال�صراع من جديد ويوؤ�ص�س مل�صتقبل ل يعرف 
اخل�صوع وال�صت�صالم، اإذ يحرك مياهاً راكدة ويرف�س كل ما هو �صائد،  
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ال�صباب  جيل  ج�صد  لقد  لديه.  توافر  مما  منطلقاً  به،  ابتداأ  مبا  يفكر 
اإرادة املقاومة لدى ال�صعب الفل�صطيني وا�صتجابته لتحديات الحتالل 
وحتديات الق�صاء والتهمي�س، مدافعاً عن وجوده وتاريخه وعن هويته 

وانتمائه، عاك�صاً مدى الوعي املجتمعي وال�صيا�صي لهذا ال�صعب.
ال�صرطة  رجـــال  بـــاآلف  ال�صهيوين  الحــتــالل  �صلطات  دفــعــت  لقد   
والأمن وامل�صتعربني، م�صتخدمة اأكرث العنا�صر اإجراماً ووح�صية لقمع 
النتفا�صة. ورغم �صراوة العنف الذي تتبعه قوات الحتالل، اإل اأن ال�صبان 
امل�صتوطنني.  وقطعان  الحتالل  لآلة  ت�صديهم  وا�صلوا  الفل�صطينيني 
ذلك اأن رف�س الواقع والتحرر من الحتالل ال�صهيوين ورف�س التواطوؤ 
معه، هو عنوان الر�صالة التي يريد ال�صبان الفل�صطينيون اإي�صالها اإىل 
املحتلني ال�صهاينة. ومهما بلغ اإجرام العدو فاإنهم �صيوا�صلون املقاومة 
ال�صعب  لــدى  الكامنة  املقاومة  قــوة وخمـــزون  اأن  ذلــك  الحــتــالل،  �صد 

الفل�صطيني ل تفنى ول تن�صب ولن يتخلى عن وطنه ومقد�صاته.
اأنه  م�صبقاً  ونعرف  متوا�صعاً،  نقدم جهداً  اأن  نحاول  الكتاب  يف هذا 
ل يرقى اإىل م�صتوى الفعل الن�صايل، لكننا نحاول ع�صى اأن يوفقنا يف 
تقدمي ما يخدم اأجيالنا، وهو ماميكث يف العقول، متجنبني الزبد الذي 

يذهب جفاء
واهلل ويل التوفيق

هيئة الإعالم والدرا�صات
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االنتفا�سة يف امل�سطلح ال�سيا�سي

يا�صر امل�صري )•(

قبل اخلو�س يف غمار البحث عن الت�صمية املنا�صبة لالإحداث اجلارية 
يف الأر�س املحتلة من مواجهات اأو اإ�صرابات اأو ا�صتباكات لبد من الإ�صارة 
اأن ما يجري عبارة عن حلقة ن�صالية من حلقات ال�صراع العربي  اإىل 
ال�صهيوين، ت�صاف اإىل �صجالت الن�صال والكفاح التي بداأت منذ الغزوة 
ا�صت�صعر  حني  امل�صوؤوم،  بلفور  وعــد  اإعــالن  بعد  وحتــديــداً  ال�صهيونية، 
ذلك احلني  بــداأ منذ  وكيانه،  الفل�صطيني اخلطر على وجــوده  ال�صعب 
بالهبات والإ�صرابات فكانت ثورة القد�س الأوىل عام/1920 وكانت هبة 
الرباق عام/1929، واإ�صراب 1935، والثورة الفل�صطينية الكربى 1936، 
و�صوًل اإىل انتفا�صة احلجارة عام 1987 وانتفا�صة الأق�صى عام/ 2000، 
و جميعها لها عنوان واحد هو املقاومة من اأجل التخل�س من الحتالل.
وذلك يوؤكد اأن ال�صراع الذي يخو�صه ال�صعب الفل�صطيني هو ن�صال 
الن�صال لأنه �صراع وجــودي ل ميكن  ا�صتمرار  الرئي�س  تراكمي هدفه 
الأر�س  يف  احلــق  اأ�صحاب  وكوننا  الطرفني  اأحــد  بانتفاء  اإل  ينتهي  اأن 
�صكل  الن�صال على  ي�صتمر  لنا، لذلك  امل�صتقبل  يكون  اأن  والتاريخ لبد 
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موجات تخبو تارة وتت�صاعد تارة اأخرى كونه �صريوره م�صتمرة ل ميكن 
اأن تتوقف.

ويف هذه الآونة يختلف الكثريون حول ت�صمية ما يجري يف الأر�س 
�صكاكني«  ثــورة  اأو  �صعبية،  اأو تظاهرات  انتفا�صة،  اأو  « هبة،  املحتلة من 
واأعتقد اأن القا�صم امل�صرتكة بني تلك الت�صميات هو املقاومة، وهذا  هو 
املهم يف املو�صوع، بغ�س النظر عن احلوامل ال�صيا�صية للم�صميات التي 
حتى  ولكن  معينة،  �صيا�صية  وم�صالح  لأهــداف  خدمة  البع�س  يريدها 
للهبة   ال�صيا�صي  التعريف  على  اوًل  التفاق  من  مو�صوعني لبد  نكون 

اأو النتفا�صة:
الهبة: تكون عادة رد فعل ق�صرية الأمد، ل تت�صمن جهوداً موحدة 

اأو اأهدافاً حمددة، تغيب عنها امل�صاركة ال�صعبية الوا�صعة وال�صاملة.
واحدة،  وقــيــادة  وا�ــصــح،  هــدف  ولديها  منظمة  تكون  االنتفا�ضة: 
ت�صع جدول اأعمالها، وتر�صم م�صارها، كما وتعرف لغوياً على اأنها حركة 
اأو ثورة �صعبية، �صيا�صية، اجتماعية، راف�صة لواقع ما تغلب عليها القوة 

والهيجان.
للتجاذبات  تخ�صع  الت�صمية  فـــاإن  الــ�ــصــيــاق،  هـــذا  يف  الــوا�ــصــح  ومـــن 
الكيان  يــوؤكــد  الـــذي  الــوقــت  ففي  الفل�صطينية،  ال�صاحة  يف  ال�صيا�صية 
ال�صهيوين يف اإعالنه على اأن ما يجري هو انتفا�صة ويخ�صى من تطورها 
وا�صتمرارها، نرى البع�س الفل�صطيني يريد تقزميها وت�صطيحها على 
اأنها حدث عابر، من اأجل اأن يخدم م�صاحله ال�صيا�صية الآنية ال�صيقة 
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التي ل متت للهدف الوطني باأية �صلة.
املحتل  الــوطــن  داخــل  الفل�صطيني  �صبابنا  يقدم  الــذي  الــوقــت  ففي 
البع�س  نرى  والإقـــدام،  وال�صجاعة  اجلــراأة  الن�صالية يف  الدرو�س  اأروع 
تخدم  ل  اأفــعــال  ويعتربها  كما  وح�صية  اأو  غوغائية  اأعــمــال  ي�صميها 
الأهداف الفل�صطينية، والبع�س الآخر يريدها خطوة من اأجل ال�صغط 
على الكيان ال�صهيوين للعودة اإىل املفاو�صات، وهناك طرف فل�صطيني 
انتقالها  يريد  ول  فقط  الغربية  ال�صفة  يف  �صعبية  انتفا�صة  يريدها 
ال�صغط  يحاول  وهناك من  معينة،  �صيا�صية  غــزة، حل�صابات  اإىل قطاع 
اأجــل عــدم تو�صيع رقعة  الـــ 48 من  اأرا�ــصــي  الفل�صطيني يف  ال�صعب  على 

النتفا�صة �صعبياً وجغرافياً.
اعتماد  يتم  بـــاأن  تقت�صي  الوطنية  امل�صلحة  فـــاإن  الأحــــوال  كــل  ويف 
ا�صتمرار  على  يــقــوم  الـــذي  الــوطــنــي  الــربنــامــج  يــخــدم  الـــذي  امل�صطلح 
اأوهام الت�صويات، فالنتفا�صة  ال�صراع مع الكيان ال�صهيوين بعيداً عن 
برنامج  لكل  والنقي�س  الأخـــر  الــوجــه  هــي  ومكوناتها  ا�صكالها  بكافة 
الوطنية  الــقــوى  واجــب  مــن  لذلك  وال�صت�صالم،  والتعاي�س  الت�صوية 
و�صيا�صياً،  اإعــالمــيــاً  النتفا�صة  م�صطلح  اعتماد  ال�صيا�صية،  والنخب 
معظم  واإ�ــصــراك  اجلغرافية،  رقعتها  وتو�صيع  تطويرها  يتطلب  وهــذا 
اإطــار هدف موحد يقوم على  الفئات اجلماهريية، وتوحيد اجلهود يف 
دحر الحتالل وحترير الأر�س ورف�س كل اأ�صكال املفاو�صات والتن�صيق 
النهاية لإجها�س  امللتوية التي توؤدي يف  الأمني وغريها من الأ�صاليب 

النتفا�صة.
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الفل�ضطينية:  االنتفا�ضات  يف  واالختالف  �ضبه  • اأوجه 
اإن معظم النتفا�صات والهبات اجلماهريية التي حدثت قبيل الثورة 
الفل�صطينية املعا�صرة اأو بعدها، كانت تعبرياً عن تقدم الوعي الوطني 
لدى اجلماهري الفل�صطينية، التي كانت يف معظم الأحيان تاأخذ زمام 
املبادرة يف الت�صدي لالحتالل ال�صهيوين وقبله النتداب الربيطاين، 
ولكن كانت الإقطاعية ال�صيا�صية يف بدايات الغزوة ال�صهيونية هي التي 
تتحكم مب�صار النتفا�صات فيتم الإجها�س عليها وفقاً مل�صالح العائالت 
ال�صيا�صية التي كانت تتبنى الوعود الكاذبة التي كان يقدمها الحتالل 
الــربيــطــاين، ويف النــتــفــا�ــصــات الــالحــقــة انــتــفــا�ــصــة احلـــجـــارة 1987، 
»ال�صلطة  اأن  جند  الن�صال  من  �صنوات  وبعد   2000 الأق�صى  وانتفا�صة 
الفل�صطينية«  اأجه�صت عليها باتفاق او�صلو كما ووقعت على هدنة من 

اأجل اجها�س انتفا�صة  الأق�صى.
الفل�ضطينية: االنتفا�ضات  بها  متيزت  التي  االأ�ضا�ضية  • ال�ضمات 

على  �صيطرت  التي  هي  ال�صيا�صية  والتلقائية  وال�صعبوية  -العفوية 
الطابع العام للهبات والنتفا�صات. -

باملعني اجلماهريي ومل  اأفقية  التحركات  الهبات كانت  - يف معظم 
الأق�صى  وانتفا�صة  الـــ1987،  انتفا�صة  با�صتثناء  عمودي  راأ�ــس  لها  تكن 

.2000
- غياب الهدف ال�صيا�صي الوا�صح واملحدد لالنتفا�صات ال�صعبية نظراً 
لغياب الروؤية ال�صيا�صية حيناً ومن اأجل خدمة م�صالح فئات اجتماعية 
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اأو حزبية اأحياناً اآخرى. 
الفل�صطيني  �صعبنا  التي يقدمها  الكبرية  الت�صحيات  - برغم حجم 
تلك  ال�صيا�صي يرتقي اىل حجم  الداء  اأو هبة مل يكن  انتفا�صة  يف كل 
الت�صحيات نظراً لرتباط البع�س مب�صالح �صيا�صية متعار�صة معها اأو 

نظراً لق�صور الوعي ال�صيا�صي عند البع�س الأخر.
والقد�س  الغربية  ال�ضفة  يف  االأخــرة  اجلماهرية  االنتفا�ضة   •   

:2015/9/13
م�صتمرة يف مدن  مــازالــت  والتي  الآن  اجلــاريــة  النتفا�صة  هــذه  اإن   
بال�صكل  تتبلور  ومل  بعد،  ف�صولها  تكتمل  مل  الغربية،  ال�صفة  وقــرى 
مييزها  ما  اأهــم  لكن  عديدة،  لأ�صباب  املطلوب  واجلماهريي  ال�صيا�صي 
الدور ال�صبابي الذي جاء يف عهد اتفاقية او�صلو والذي عمل الكثريون 
من اأجل كي وعيه وتروي�صه وتدجينه يف معاهدات ال�صالم، فاجاأ الكيان 
الواقع  ذلــك  لكل  ورف�صه  بتمرده  الفل�صطينية  وال�صلطة  ال�صهيوين 
ال�صيا�صي واملعي�صي، وابتدع اأ�صكاًل ن�صالية جديد « طعن - ده�س - الخ 
« كي يدمي ال�صتباك وال�صراع، وذلــك احــدث حالة رعب داخــل الكيان 

ال�صهيوين، مما جعله يعي�س حالة قلق اأمني يف كافة اأماكن تواجده.
الالحقة  والنتفا�صات  ال�صابقة  النتفا�صات  فــاإن  القول  نافل  ومن 
اإرادة  عن  احلقيقي  التعبري  هي  فاإنها  ترقيمها،  عن  وبعيداً  واحلالية 
الق�صري  ال�صيا�صي  النف�س  اأ�ــصــحــاب  عــن  بــعــيــداً  الفل�صطيني،  ال�صعب 
الذي يروجون لأفكار يريدون من خاللها اإحباط ال�صعب الفل�صطيني 
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واإحباط روحه املعنوية والت�صليم بالأمر الواقع حتت �صعارات وم�صميات 
زائفة الهدف منها اإفراغ العزمية والإ�صرار على طريق حترير الأر�س 
اأن  توؤكد  الأخــرية  النتفا�صة  من الحتالل، ولكن احلقائق وجمريات 
اأن ال�صباب الفل�صطيني �صيبقى حاماًل راية التحرير من جيل اإىل جيل 

بغ�س النظر عن الواقع الراهن و�صوءه ال�صيا�صي. 

)•( م�صوؤول الإعالم والدرا�صات الفل�صطينية 
يف حركة فتح النتفا�صة
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انتفا�سة القد�س 2015
مقاربة تاريخية

فايز اأبورا�س )•(

ت�صهد الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة فعاًل ثورياً ينت�صر ويتمدد على 
كامل م�صاحة فل�صطني التاريخية،يف حني يحتدم اخلالف بني الأطراف 
حول  احلــايل  الفل�صطيني  ال�صيا�صي  امل�صهد  ت�صكل  التي  الفل�صطينية 
اأم  ثالثة  انتفا�صة  هو  هل  فل�صطني،  داخــل  يجري  ما  وتو�صيف  ال�صم 
هبة �صعبية اأو غري ذلك من الأ�صماء، خدمة لأهداف و�صيا�صات ل تخدم 
ن�صالت �صعب فل�صطني يف مواجهة الغزوة ال�صهيونية احلالية لبالدنا، 

التي جتاوزت قرن من الزمان.
داخل  ون�صايل  كفاحي  فعل  مــن  الــيــوم  يجري  مــا  يف  التدقيق  عند 
الوطن املحتل يظهر لنا بو�صوح ان هذا الفعل الن�صايل لي�س معزوًل عن 
�صابقاته باأي حال من الأحــوال، بل هو جت�صيد عملي للتاريخ الكفاحي 
ل�صعبنا الفل�صطيني يف الدفاع عن القد�س والأق�صى ال�صريف واملقد�صات، 
تلك العناوين التي متحور حولها الن�صال الوطني الفل�صطيني تاريخياً 
امل�صا�س بها  ال�صلبي منها وحماولة  ال�صنني، و�صكل القــرتاب  وعلى مر 
�صاعق التفجري لإطالق مقاومة ال�صعب الفل�صطيني العنيفة وكفاحه 
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امل�صلح يف كل حمطة من حمطات ن�صاله.
وبالعودة اإىل الأ�صباب املبا�صرة لهبة الرباق يف العام 1929م وما رافقها 
وحماتهم  ال�صهاينة  �صد  م�صلحة  ومقاومة  عنيفة  ن�صالية  اإعمال  من 
اأنها ل  توؤكد  �صبه كثرية  اأوجــه  الربيطاين«، جند  »ال�صتعمار  يف حينه 
الأخذ  مع  احلالية،  النتفا�صة  انــدلع  اأ�صباب  عن  جوهرها  يف  تختلف 
بعني العتبار عامل الزمن واملتغريات ال�صيا�صية التي طراأت على املنطقة 
والعامل خالل هذه احلقبة الزمنية. ففي ذلك الوقت حاولت احلركة 
ال�صهيونية مب�صاعدة املحتل الربيطاين فر�س واقع جديد يف القد�س 
للم�صجد  الغربي  احلائط  على  اليد  بو�صع  حقوق  اكت�صاب  لهم  يوؤمن 
الق�صى »حائط الرباق« وال�صالة امامه كونه بح�صب اعتقادهم »حائط 
املبكى« املقد�س عندهم، فكانت ال�صرارة التي ا�صعلت الثورة يف كل ارجاء 
فل�صطني دفاعاً عن الر�س والقد�س والق�صى واملقد�صات يف حينه والتي 
ا�صتمرت عرب حمطات عديدة وا�صكال خمتلفة حتى العام 1948م وهزمية 
ل�صهيوين،  الكيان  دولة  وقيام  فل�صطني  �صعب  ونكبة  العربية  اجليو�س 
تلك الثورة ال�صعبية التي انخرطت فيها غالبية فئات �صعبنا الفل�صطيني 
و�صاندتها �صعوب امتنا العربية وال�صالمية والتي خذلها احلكام العرب 
ال�صهري  ا�صرابها  خا�صة  حينه  يف  فعالياتها  واوقــفــوا  م   1936 العام  يف 
ا�صتجابة للوعود وتاأكيداً ل�صدق نوايا حليفتهم بريطاين كما هزموها 
عام 1948 م ب�صبب ادائهم ال�صيء يف احلرب وتغليب خالفاتهم ال�صخ�صية 
بذلك  و�صهلو  والقومية،  الوطنية  امل�صالح  على  وعداواتهم  واأنانياتهم 

قيام دولة الكيان ال�صهيوين وت�صريد �صعب فل�صطني.
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الوقت  ففي  حينه،  يف  الفل�صطينية  ال�صيا�صية  القوى  حــال  وكذلك 
يدعم  الفل�صطينية  ال�صيا�صية  احلــركــة  يف  الــثــوري  الجتـــاه  كــان  لــذي 
الثورة امل�صلحة وي�صكل جي�س اجلهاد املقد�س ويتحالف مع جي�س النقاذ 
كان  معها،  و�ــصــارك  فل�صطني  دخلت  التي  العربية  اجليو�س  مع  ون�صق 
نوايا  �صدق  يف  الكاملة  ثقته  وي�صع  »لل�صالم«  ف�صائل  يقيم  من  هناك 
حكومة جاللة امللكة الربيطانية، ما ادى بال�صعب الفل�صطيني رغم كل 
الت�صحيات التي قدمها خالل �صنوات املقاومة والثورة ان يخ�صر جولة 
احلرب عام 1948م، ويفر�س عليه واقع الحتالل ال�صهيوين جلزء من 

بلده واللجوء خارج وطنه.
ال�صعبية  الو�صاط  يف  واحلزبية  ال�صيا�صية  احلياة  ان  القول  وميكن 
الفل�صطينية يف ع�صرينيات القرن املا�صي مل تكن على درجة من الر�صوخ 
الوطنية  النــ�ــصــطــة  غالبية  ات�صمت  ولــذلــك  الــيــوم  هــي  كــمــا  والــتــعــمــق 
الفل�صطينية يف بداياتها بالعفو واحلما�صة وردات الفعل ولي�س ا�صتجابة 
للعمل املخطط واملربمج م�صبقاً كما هو حال الو�صاع الالحقة، ولذلك 
الفعاليات والن�صطة غري  الــرباق واحــدة من اهم تلك  فقد كانت هبة 
عن  الــدفــاع  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  ولــدهــا  الــتــي  م�صبقاً  لها  املخطط 

ق�صيته وان تطورت لحقاً اىل �صل�صلة من ثورات متالحقة.
الفل�صطيني  ال�صعبي  الحتقان  حلالة  �صعبية  ا�صتجابة  كانت  فقد 
ممار�صات الحتالل الربيطاين يف حينه و�صلوك الع�صابات ال�صهيونية 

امل�صتفزة املدعومة منه.
و اليوم بعد كل هذه ال�صنني تف�صل بيننا وبني هبة الــرباق، ونحن 
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يف خ�صم هذه النتفا�صة املباركة ميكننا ان نلم�س احليوية التي يتمتع 
بها ال�صعب الفل�صطيني يف توليد ال�صكال الن�صالية املختلفة دفاعاً عن 
ن�صاله  مراحل  من  مرحلة  كل  مع  تتنا�صب  والتي  ومقد�صاته  ق�صيته 

ا�صتناداً اىل ما�صيه وجتربته الن�صالية.
ونحن اليوم امام انتفا�صة �صعبية فاجاأت اجلميع ال�صديق قبل العدو 
احلياة  تطور  رغــم  قيادية  او  حزبية  او  تنظيمية  مرجعية  لها  ولي�س 
ال�صيا�صية الفل�صطينية عما كانت عليه يف املا�صي وبعد اكرث من ن�صف 
اكراما  العاملية  الثورة  راية  ا�صتلمت  م�صلحة  فل�صطينية  ثورة  من  قرن 

لن�صالتها وتقديرا ملقاومتها.
انتفا�صة ت�صكل حمطة ن�صالية جديدة عن طريق الن�صال الوطني 
القمع  اأ�صكال  كل  رغــم  جديدة  عمل  اآفــاق  وتفتح  امل�صتمر  الفل�صطيني 
بدور  تــقــوم  فل�صطينية  اأطـــراف  ونكو�س  العربي  واخلـــذلن  واحلــ�ــصــار 
�صيا�صي  انق�صام  ظل  ويف   ،1948 عام  قبل  ال�صالم  ف�صائل  دور  من  اأ�صواأ 
يرتك اآثاره ال�صلبية عليها ويفقدها الوحدة ال�صيا�صية الداعمة للوحدة 
املحتل  �صد  امل�صلح  الــكــفــاح  يتبنى  مــن  هــنــاك  حيث  القائمة  ال�صعبية 
وميار�صه  الحــتــالل  مع  الأمــنــي  التن�صيق  يتبنى  من  وهناك  وميار�صه 

اعتماداً على �صدق نوايا اأمريكا.
انتفا�صه بحجم الوطن على كامل ترابه من البحر اإىل النهر حيث 
ل خط اأخ�صر ول�صفة اأو غزة ول مناطق 1948، �صقطت كل الت�صميات 

والتق�صيمات يف هذه النتفا�صة، �صعب واحد وطن واحد.
وتبقى القد�س والأق�صى واملقد�صات العامل الأهم املحرك لن�صالت 
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�صعبنا الوطنية على مدى ال�صنني ويبقى ال�صعب الفل�صطيني قادراً على 
مفاجئة واإدها�س اجلميع يف توليد الأ�صكال الن�صالية لكن هذه القدرة 
حتتاج اإىل الدعم والتعزيز حتى تعطي ثمارها املرجوة واأن تكون حافزاً 

اإيجابياً ل�صتمرارية الثورة والن�صال. 
ف�صائلي  وع�صكري  �صيا�صي  ا�صطفاف  اإىل  بحاجة  اليوم  النتفا�صة 
على  التنازع  اأو  الت�صابق  بــدل  واأن�صطتها  دورهــا  وتدعيم  خلفها  جــدي 
واملعتقلني،  والأ�صرى  ال�صهداء  عوائل  تدعيم  املطلوب  اأن�صطتها.  ادعاء 
امل�صاركة  ب�صبب  املهجرة  والعائالت  املدمرة  البيوت  اأ�صحاب  وتعوي�س 
املفرو�صة  ال�صهيونية  العقوبات  اإف�صال  وكذلك  النتفا�صة  فعاليات  يف 
لك�صر اإرادة �صعبنا وذلك ب�صكل موؤ�ص�صاتي ولي�س ب�صكل فردي اأو اعتماداً 
الأطراف  كل  جلذب  ال�صعي  اإىل  بحاجة  وهي  املت�صدقني  ح�صنات  على 
الفل�صطينية التي حتجب عن الزج بنف�صها يف فعاليات النتفا�صة خا�صة 
يتطور  واأن  اأفــرادهــا  لبع�س  فردية  امل�صاركة  تبقى  ل  واأن  فتح«  »حركة 
الو�صع خللق املناخ الذي ينهي النق�صام الفل�صطيني على اأ�صا�س التوحد 
خلف النتفا�صة املباركة ولي�س التوحد على املحا�ص�صة وتوزيع مغامن 

ال�صلطة.
لدعم  والعاملية  والإ�ــصــالمــيــة  العربية  الــقــوى  كــل  حت�صيد  مطلوب 
اأو م�صاركات ر�صمية لف�صح الحتالل  النتفا�صة عرب موؤ�ص�صات �صعبية 

وحما�صرته ن�صرة لالنتفا�صة ون�صرة ملظلومية �صعب فل�صطني.
الإعــالمــي يف  اخلــلــل  وت�صحيح  اإعــالمــيــاً  النتفا�صة  دعــم  املــطــلــوب 
نقل اأخبار النتفا�صة واأن ت�صتبدل �صيا�صة التعبئة الداخلية والتمجيد 
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الإعالمي بف�صح جرائم الحتالل والإعدامات امليدانية التي يقوم بها 
ولعل  بارد،  بدٍم  �صعبنا  لأبناء  وامل�صتوطنني  ال�صهيوين  واجلي�س  الأمن 
امليدانية  الإعدامات  اأو يزيد هم �صحايا  النتفا�صة  �صهداء هذه  ن�صف 
القاتل  ي�صتهي  كما  اإعالمياً  واإدراجها  ال�صكوت عن هذه اجلرائم  ويتم 

ال�صهيوين ويريد »حامل �صكني وينوي الطعن«، زوراً وبهتاناً. 
نحن اأمام انتفا�صة مظلومة ك�صابقاتها لكنها على كل الأحوال واأياً 
تكن النتائج ت�صكل حمطة ن�صالية مهمة على درب اجللجلة الفل�صطيني، 
اأهم  ولعل  اأجلها  من  انطلقت  التي  الجنـــازات  من  بع�صاً  حققت  وقــد 
اإجنازاتها هي كبحها للوهم ال�صهيوين باأن الزمن احلايل اأ�صبح اأكرث 
مالءمة ون�صجاً لإجراء تغيريات يف القد�س على طريق هدم الأق�صى 
لكنهم لن  النتفا�صة،  ال�صهاينة، �صدمتهم  لقد �صدم  الهيكل،  واإقامة 
تتبدل  مل  ال�صنني  عرب  ال�صهيونية  فــالأهــداف  �صيا�صاتهم  من  يغريوا 
ومواجهة ال�صعب الفل�صطيني كذلك لن تتبدل لكنها تتغري يف الأ�صكال 
حمطة  كــل  ويف  الن�صايل  الــطــريــق  طــول  وعــلــى  الن�صالية،  والأمنــــاط 
واملقاومون،  وال�صهداء  الثوار  وهنالك  ال�صما�صرةواملتواطوؤون  هنالك 
وت�صتمر الثورة، وكما كانت هبة الرباق بداية لثورة �صعبية فل�صطينية 
م�صلحة �صتكون النتفا�صة الثالثة بداية نهج جتديد الثورة الفل�صطينية 

املعا�صرة.
)•( باحث يف مركز الرتجمة والدرا�صات

 يف حركة اجلهاد الإ�صالمي
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االنتفا�سة الفل�سطينية ... حمفزات وخماطر

اأبو علي ح�صن )•(

ويعي�س ظاهرة كفاحية  ي�صهد  والعامل  �صهور  اأكرث من خم�صة  منذ 
مواجهة  يف   ) فل�صطني  )كــل  فل�صطني  اأر�ــس  على  الفل�صطيني  لل�صعب 
الهّبة  بــني  ت�صميتها  على  يختلف  الــظــاهــرة  هــذه   ، ال�صهيوين  الــعــدو 
الخ   .. ال�صكني  وانتفا�صة   ... ال�صعبي   واحلــراك  والنتفا�صة  ال�صعبية 
اأو  اأو من�صوب وتريتها  اأن تنال من حمتواها  من امل�صميات التي حتاول 

تزمينها ..
وحمتوياً  وم�صطلحاً  ومفهوماً  ا�صماً  نف�صها  فر�صت  الظاهرة  هذه 
�صيا�صياً  ل جمال اإل اإطالق ا�صم »النتفا�صة« عليها ، وهذا املفهوم له 

دللته واأبعاده واأهدافه واآفاقه ..
ال�صكل النتفا�صي منذ  الفل�صطيني عرف ومار�س  ال�صعب  اأن  ورغم 
وانتفا�صة   29 عام  الــرباق  انتفا�صة  من  بــدءاً  ال�صهيونية  الغزوة  بداية 
36  التي ا�صتمرت �صتة �صهور ، وانتفا�صة 1987 وانتفا�صة 2001 اللتان 
والفل�صطيني  العربي  ال�صت�صالم  وقع  على  واأُجه�صتا  �صنوات  ا�صتمرتا 
الر�صمي ، اإل اأن هذه النتفا�صة الراهنة الذي ميزتها ال�صكني والده�س 
عّمقت  قد   .. �صالح  بــدون  النــدفــاع  وقــوة  ال�صت�صهاد  واإرادة   ، والطعن 
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الفل�صطيني  ال�صيا�صي  الفكر  يف  جمــدداً  واأدخلته  املفهوم  هذا  ور�ّصخت 
ال�صرتاتيجي . 

وعليه لي�س املهم اأن نو�صف ما يحدث يف فل�صطني يف ال�صفة الغربية 
 ... �صبابي  �صعبي  حــراك  اأو  انتفا�صة  اأو  �صعبية  هّبة  باأنه   48 اأو  غزة  اأو 
اإمنا الأهم هذا الغ�صب وحمتواه احلقيقي ال�صيا�صي والوطني والثوري 
من  التحرر  يف  الفل�صطينية  ال�صعبية  الإرادة  يعك�س  الــذي  والرتقائي 

الحتالل اجلاثم على �صدر ال�صعب الفل�صطيني .
اإّن البحث عن تو�صيف النتفا�صة ... عن هذا الفعل الوطني  .. هو 
يف الواقع بحث عن ا�صطالحات �صيا�صية ونظرية ..ل ترقى اإىل م�صتوى 
الدم الفل�صطيني املراق على اأر�س الوطن ، بل هو بحث عن قيا�س زمني 
ومكاين لفعل النتفا�صة ، والبحث عن من�صوب الفعل الوطني وات�صاعه 
وعمقه ، فحينما ُيو�صف الفعل الوطني بالهّبة ل�صعبية فهو يف الواقع 
النار وانطفائها .. وحينما ُيو�صف  ي�صع لها زمناً ق�صرياً مبقدار هبة 
بالنتفا�صة فهو يف الواقع ي�صع لها حّيزاً جماهريياً ومكانياً .. وحينما 
العفوي  الفعل  �صياق  الوطني يف  الفعل  كاأنه ي�صع   .. باحلراك  ُيو�صف 

وحالة التململ يف الو�صط الفل�صطيني .
بيد اأّن الأمر الذي ل يجب اأن يكون على هذا التحليل ول يجب اأن 
نغرق يف التو�صيف بقدر ما نبحث يف الدللت واملاآلت .. فال�صحيح اأّن 
ما يجري هو فعل وطني ارتقائي وحمطة كفاحية تاريخية يف جمرى 
الكفاحي  ال�صياق  ف�صلها عن  يجوز  ول   ، الفل�صطيني  الوطني  الن�صال 
ل�صعبنا من عمر النكبة وما قبلها ، هي موجة من الغ�صب الفل�صطيني 
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تعلو وتنخف�س ، تتقدم على �صاطئ الأهداف الوطنية ، وترتاجع قلياًل 
ثم تتقدم.

، ومن  اأمام �صريورة ن�صال وعملية ن�صالية تراكم وتتابع  اإذن نحن 
التي  الكفاحية  لل�صريورة  يكون  اأن  يجب  والتو�صيف  فاملحاكمه  هنا 
، وعليه فالإ�صرتاتيجية الفل�صطينية  تتجلى يف كل املحطات الن�صالية 
اأ�صا�س  عــل  ولي�س   ، الكفاحية  الــ�ــصــريورة  اأ�ــصــا�ــس  على  ُتبنى  اأن  يجب 
هذه   ، الهّبة  اأو  النتفا�صة  يف  تتمثل  الــتــي  الــيــوم  التاريخية  اللحظة 
الذي يعمل على  الفل�صطيني  بالزمن  التاريخية يجب و�صلها  اللحظة 
حتقيق الأهــداف ،ومبعنى اآخر ل يجب اأن نحّمل الفعل الوطني اليوم 
اأن جنمع كل  علينا  اإمنــا   .. الوطنية  الأهـــداف  كامل  م�صوؤولية حتقيق 
املحطات الكفاحية ون�صتخل�س منها ما راكمته من اجنازات وانت�صارات 
الأهداف  اأو  الأفعال  �صواء يف  التاريخ  القطع مع  اأهمية عدم  تتبدى   ..
والتجّلي يكون اأكرث �صطوعاً حينما ُيوظف التكتيك اأو املحطة الكفاحية 

يف الإ�صرتاتيجية . 
ومن جانب اآخر ... فاإذا كان الكفاح امل�صّلح قد احتّل لعقود طويلة مكانة 
الوحيد للن�صال  ال�صكل  الفل�صطيني باعتباره  ال�صيا�صي  الفكر  هامة يف 
الفل�صطيني فاإّن هذه النتفا�صة وما قبلها من انتفا�صات اأ�صحت حتتل 
مكاناً وحّيزاً  هاماً يف الفكر ال�صيا�صي الفل�صطيني ، باعتبارها �صكاًل اآخر 
الإ�صرتاتيجية  الروؤية  اإطــار  يف  املبدع  الفل�صطيني  الن�صال  اأ�صكال  من 
لل�صراع مع العدو ال�صهيوين ، وما كان لهذا ال�صكل النتفا�صي اأن ياأخذ 
هذا البعد ال�صرتاتيجي يف ال�صراع لول تراجع وانعدام اأ�صكال املواجهة 
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العربية مع العدو ال�صهيوين ،  اأي اأن العقل الفل�صطيني ا�صتق هذا ال�صكل 
من الن�صال وطّوره واأغناه ، ومار�صه يف الزمان واملكان املنا�صب يف ظل 
ظروف مو�صوعية قاهرة وذاتية عاجزة، وبعد اأن ُعز ال�صالح على ال�صعب 
الفل�صطيني وبعد اأن هزمت الأنظمة العربية والنظام الفل�صطيني معها، 
وغدت ت�صعى للدخول يف م�صاومات اإ�صرتاتيجية مع الحتالل ، ويف هذا 
التي  املطلقة«   »بالعفوية  اليوم ل ميكن و�صفها  ال�صياق،  فالنتفا�صة 
واإن حاولت بع�س القوى اأن تنزع عنها نظاميتها و�صرعيتها وانتماءها 
اإىل الفكر ال�صيا�صي الفل�صطيني يف حماولة لإبقائها يف اإطار »هبة �صعبية 
زمنية« وجولة �صراع مقطوعة اجلذور غري حمدودة الأهداف ، فاقدة 

للدنياميات والوظائف املجتمعية وال�صيا�صية والكفاحية .
يف  اأنــهــا  النتفا�صة  هــذه  خ�صائ�س  اأهـــم  مــن  اأن  �صحيحاً  كــان  واإذا 
الإطار  اأن  مبعنى  مركزية«  ولي�صت  اأفقيه  »انتفا�صة  ون�صاطها  حركتها 
املركزي اأو التنظيمي »القيادة والف�صائل« لي�صت هي التي اأطلقت �صرارة 
النتفا�صة ، ول هي التي قادت ال�صباب الفل�صطيني ، بيد اأن جّل ال�صباب 
وثقافته  الف�صائل  �صبيبة  من  هو  النتفا�صة  يف  امل�صارك  الفل�صطيني 

وميوله الوطنية ، هي من اخلّزان الف�صائلي الوطني والثقايف .
وبدون �صك فاإن ا�صتمرارية النتفا�صة  منذ خم�صة �صهور حتى اليوم 
اأنها هّبة تنطفئ حاملا يحرتق وقودها حيث  اأ�صقطت رهان البع�س  قد 
اأن حمّفزات ا�صتمرار النتفا�صة وتطورها قائمة حتى  اأثبتت الأحداث 

اللحظة ومفجرة لطاقات �صعبنا الفل�صطيني : 
اليومي  الحتالل  ح�صور  النتفا�صة  حمّفزات  اأهــم  اإّن   : اأواًل   .1



 ــ   25   ــ

�شل�شلة من�شورات طريق القد�س )6(

اأمام الفل�صطينيني وممار�صته وح�صاره لالإن�صان الفل�صطيني لي�س على 
 ، واإعالمياً  واقت�صادياً  وثقافياً  �صيا�صياً  ح�صاره  واإمنــا   ، فح�صب  اأر�صه 
وو�صعه يف معتقل نف�صي دائم ، فالقتل والعتقال واملطاردة وال�صتيطان، 
املناطق  وف�صل  العن�صري  وال�صور  التفتي�س  ونقاط  احلواجز  واإقــامــة 
كلها   ، الفل�صطيني  للمواطن  ال�صفر  والتحّكم يف   ، بع�صها  والقرى عن 
احلقد  هذا  هو  النتفا�صة  وقــود  اإّن  الحتالل،  ملواجهة  حمّفزة  اأ�صباب 

الهائل على الحتالل الذي يزداد من�صوبه يوماً بعد يوم .
الدم  تدفق  هــو  النتفا�صة  ظــل  يف  الأهـــم  املحّفز  اإن   : ثانيًا   .2
على  ووقــعــه  الــدم  هــذا   ، الوطني  الـــرتاب  على  اليومي  الفل�صطيني 
اآخر  فــتــيــاًل  حلــظــة  كـــل  يف  يــ�ــصــعــل  الفل�صطيني  والــــوجــــدان  الـــوعـــي 
التاريخ  يف  كــان  لطاملا  الفل�صطيني  فــالــدم   ، الحــتــالل  مــواجــهــة  يف 
الن�صال  مدة  على  فل�صطني  انتفا�صات  واأ�صعل  مقّد�صاً  الفل�صطيني 
اأهم  مــن  هــو  الفل�صطيني  الــدم  وا�صتباحة  فانتهاك   .. الفل�صطيني 
عوامل التحري�س على الحتالل ، والثاأر منه ورفع �صعار الدم بالدم 
والراأ�س بالراأ�س ، وهذه مقومات ثقافية تاريخية مل يزل لها وجود 

يف العقل الفل�صطيني.
ثالثًا : كلما طالت النتفا�صة تبداأ ثقافة  ال�صت�صالم والر�صوخ    .3
بــالــرتاجــع ، وتــتــقــدم ثــقــافــة املــواجــهــة ، ويــنــ�ــصــاأ جــيــل اآخـــر يحمل من 
العنفوان والكربياء واحلما�س والوطنية ما يوؤهله لقيادة مرحلة ثقافية 
 .. الآخــر  الوعي  يواجه  الوعي  يتجّلي مفهوم  ، وهنا  جديدة وخمتلفة 
الوعي الثوري يواجه الوعي املاأزوم واملهزوم ... ويتحول الوعي الوطني 
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ا�صتمرار  ل مع  وتتاأ�صّ وتتطور  تت�صكل  ذاتية  دفاع  اآليات  اإىل  من جديد 
النتفا�صة .

اأهمها : هي  اأخــرى لعّل  اأن هناك حمفزات عديدة  رابعًا : بيد   .4
حالة الفراغ التي يعي�صها ال�صباب الفل�صطيني والبطالة ، وانعدام احللول 
القت�صادية لدوره ووظيفته وم�صتقبله واإدراكه اأن ال�صلطة الفل�صطينية 
لي�صت يف وارد اإيجاد احللول القت�صادية امل�صتقبلية ، بل لي�صت يف وارد اأن 
ت�صنع لها حاًل �صيا�صياً ، وحتقيق اإمكانية الدولة الفل�صطينية املن�صودة..
واإذا جتّمعت كل هذه املحفزات يف عقل املواطن الفل�صطيني ، �صتكون 

كافية يف اأن توفر وقوداً وحريقاً يومياً ملجابهة الحتالل .
بيد اأن هناك من الأ�صباب والعوامل ما يجعلنا نرى يف اجلانب الآخر  

املخاطر التي تتهدد النتفا�صة وهي اأ�صباب ماثلة للعيان :
املمار�صات  كل  على  وتفوقه  اأ�صكاله  وتتعدد  االحتالل:  عنف   )1
واحل�صار  اجلماعي   والعقاب  القتل  من  تبداأ  التي  والفا�صية  النازية 
اأن  ال�صباب والعتقال، وميكن القول  البيوت وترحيل  ال�صامل وتدمري 
الإن�صان  مواجهة  يف  املحرمات  من  �صكل  اأي  لديه  يوجد  ل  الحــتــالل 
اإجها�س  يف  وممــار�ــصــاتــه«   »الحــتــالل  العامل  هــذا  اإّن   .. الفل�صطيني 
النتفا�صة هو ذاته عاماًل يف دميومة النتفا�صة .. وهنا تتجلى معادلة 
�صراع الإرادات .. ومن ي�صرخ اأوًل يف ظل ميزان قوى مييل للعدو ب�صكل 

كامل ..
دور ال�ضلطة الفل�ضطينية واأجهزتها االأمنية ، اإذ اأن ال�صلطة حتى   )2
اليوم مل تتنب النتفا�صة ك�صكل وحمتوى للن�صال، وبا�صتحياء نتحدث 
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لفظي  ا�صتخدام  على  ت�صر  اأنها  كما  عنيفة«  غري  �صلمية  »حركات  عن 
»الهّبة« خوفاً من عقاب  الإ�صرائيلي من ناحية ن ومن ناحية ان�صجاماً 
مع روؤية ا�صتخداميه للهبة يف اإطار املفاو�صات التي مل ينقطع م�صارها .. 
وان�صجاماً اآخر من اإطار روؤية ال�صلطة الفل�صطينية كال الدولتني بدون 
انتفا�صة وبدون كفاح اعتماداً على ال�صلمية واحلل ال�صيا�صي وخماطبة 

القوى الإقليمية والدولية ..
الفل�ضطيني،  لل�ضباب  ومالحقتها  االأمنية  االأجــهــزة  تــغــّول   )3
والتن�صيق مع الحتالل جلهة وقف النتفا�صة وعدم متددها ، وال�صغط 
اأو الــتــحــريــ�ــس لدميومة  عــلــى الــقــوى الــفــاعــلــة فــيــهــا بــعــدم املــ�ــصــاركــة 
النتفا�صة ، ولعّل يف ت�صريح ال�صيد ماجد فرج باأنه اأف�صل /200/ عملية 

ما يك�صف عن حقيقة نوايا الأمن الفل�صطيني.
الفل�ضطيني  للمجتمع  االقت�ضادي  ال�ضعب  احلياتي  الو�ضع   )4
فعل  وردود  اإجـــراءات  مع  يتفاقم  والــذي  الفل�صطيني  ال�صباب  ول�صيما 
الفل�صطينية عن دورهــا يف حت�صني ظروف  ال�صلطة  ، وغياب  الحتالل 
احلياة القت�صادية  ..هذا الو�صع يخلق نزعات عند البع�س باأننا وحدنا، 

وبدون ظهري .
التي  اأوز  االإجني  وموؤ�ض�ضات  جمعيات  دور  يرافقه  الو�صع  هذا   )5
ُتطل على النتفا�صة وفعالياتها من برج عاجي ، وحتاول با�صم املو�صوعية 
جدًل   وتخلق  انــهــزامــيــة  ثقافة  تبث  اأن  الــفــتــات  وتــقــدمي  والعقالنية 
�صف�صطائياً ل يتوقف من اأجل ا�صتيعاب طبيعة املرحلة وا�صتحقاقاتها!! 
وتقدمي   ، �صفوفها  اإىل  املنا�صلني  وا�صتقطاب  اجتذاب  من  ذلك  وغري 
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الإغراءات ملغادرة مربع النتفا�صة حتت روؤية قد تبدو مو�صوعية ووعي 
زائف ..

مالحقة  يف  الر�ضمية  واالإعالمية  ال�ضيا�ضية  املوؤ�ض�ضات  غياب   )6
فعاليات النتفا�صة والقيام بدور امل�صارك يف نقل النتفا�صة من بيئتها 

الفل�صطينية فقط اإىل البيئة الإقليمية والدولية ..
اإن هذه الأ�صباب قد تخلق خماطر جديدة على النتفا�صة .. الأمر 
يف  الكامل  بدورها  تقوم  اأن  الفل�صطينية   الف�صائل  على  يرتتب  الــذي 
رفد النتفا�صة �صيا�صياً واإعالمياً ومالياً وتنظيمياً ، واملبادرة اإىل و�صع 
، وتوفري  النتفا�صة يف دائرة الروؤية الإ�صرتاتيجية للحل الفل�صطيني 

كل ركائزها التنظيمية وال�صيا�صية والإعالمية والقت�صادية .. 

)•( ع�صو املكتب ال�صيا�صي يف اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني
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املكونات اجلماهريية لالنتفا�سة : ال�سباب منوذجًا

حممد العبد الله )•(

 مدخل :
هذا احلق متتلكه  لأن  العنوان،  �صياغة  اإعادة  يف  التدخل  اأ�صاأ  • مل 
وتت�صرف به اجلهة الداعية لور�صة العمل.لكن حر�صي على ا�صتخدام 
ال�صفة  يف  ال�صباب«  »انتفا�صة  لو�صف  البا�صلة  ال�صعبية«  تعبري»الهبة 
وبنات  اأبناء  بطولت  من  املحتلة،لينتق�س  القد�س  فيها  مبا  الغربية 
ال�صعب الفل�صطيني املتجددة منذ بداية �صهر ت�صرين اأول/اأكتوبر 2015 
اجلماهريي  التحرك  بــدء  من  ا�صبوعني  بعد  مقاًل  عنه  ماكتبت  وهــو 
»الهبة  بــعــنــوان   2015 اأول  ت�صرين   14 اللبنانية  الأخـــبـــار  جــريــدة  يف 
ال�صعبية و�صروط التحول اإىل انتفا�صة«.لأن مات�صهده ال�صفة الغربية 
املحتلة وامل�صتباحة من موجة كفاحية حالية، تطلق موجات متالحقة 
،مرهون بانخراط قوى جمتمعية متعددة، تعمل على ات�صاع ال�صتباك 
اجلماهريي يف كل املناطق، مما يوؤ�ص�س لنتقال الكفاح ال�صعبي املقاوم 

»الهبة« ملرحلة النتفا�صة اجلماهريية الوا�صعة. 
تتمظهر »النتفا�صة ال�صبابية« يف قيام هذا اجليل  يف ر�صم خريطة 
يتم  وطني  �صيا�صي  خطاب  تــداول  ويف  الفردية،  والعمليات  ال�صتباكات 
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التي برزت يف املظاهرات، مما يوؤكد  التعبري عنه بال�صعارات والهتافات 
على اإ�صرار الكتلة الأ�صا�صية  التي حركت ــ ومازالت ــ ال�صارع، يف القطع 
مع كل النتائج الكارثية لتفاق اإعالن املبادئ »اتفاق اأو�صلو« الذي اأنتج 
اأ 18% من   » ذاتــي حمــدود، مع تقطيع وتق�صيم للمناطق:  �صلطة حكم 
 %21 »ب«  ومناطق  الفل�صطينية،  لل�صلطة  واأمنياً  اإداريــاً  التابعة  ال�صفة 
التابعة اإدارياً لل�صلطة واأمنياً لالحتالل، و»ج« 61% التابعة اإدارياً وب�صكل 
اإدارة  م�صوؤولية  على  مــاتــرتــب  اإن  لــالحــتــالل.  اأمــنــيــاً  وحمـــدد:  خــا�ــس 
املنطقتني )اأ وب(، بني املحتل وال�صلطة، ناهيك عن ال�صتباحة الدائمة 
للمنطقة »اأ« جعل النخراط بتن�صيق اأمني مع الغزاة املحتلني، وتبعية 
اقت�صادية، ومفاو�صات/ تنازلت غري حمددة بزمن ، تاأخذ ماتبقى من 

وطن ومواطن اإىل الهاوية.
اأ�شباب ودوافع  انتفا�شة ال�شباب

 1 - ممار�ضات الغزاة املحتلني:
الع�صكري/ باللبا�س  و�ــصــرطــة  »جــيــ�ــس  الــغــزاة  ممــار�ــصــات  اجتمعت 
لل�صالح«  املدين،حاملني  باللبا�س  وم�صتعمرين/م�صتوطنني  الر�صمي، 
عهد  يف   %300 بن�صبة  ت�صاعفت  التي   - الأق�صى  امل�صجد  اقتحامات  يف 
الإعالمى  للمركز  من�صورة  اإح�صائية  ر�صدتها  كما  نتنياهو  حكومات 
املحتلني  الــغــزاة  مــن  م�صتعمراً   14064 فــاإن  والأقــ�ــصــى  القد�س  ل�صئون 
اقتحموا ودن�صوا امل�صجد الأق�صى خالل العام 2015 بزيادة قاربت الألف 
والأرا�صي  الكنائ�س،  على  العــتــداءات  ويف   -   2014 العام  م�صتعمرعن 
الهائل يف  النمو  املرتافقة مع  الزيتون،  اأ�صجار  ،خا�صة، قطع  الزراعية 
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اإىل نحو 184  العام 2016  التي و�صل عددها يف مطلع  امل�صتعمرات  بناء 
م�صتوطنة/م�صتعمرة ، و171 بوؤرة ا�صتيطانية ، و26 موقع ا�صتيطاين و93 
مبنى م�صتوىل عليه كليا اأو جزئيا.مع زيادة وا�صحة يف عدد امل�صتعمرين 
اليهود البالغ عددهم حوايل620 األف م�صتوطن ح�صب م�صادر العدو،مع 
على  امل�صتمرة  والإهـــانـــات  والقــتــحــامــات  املــداهــمــات  حــمــالت  ما�صكلته 
احلواجز والزيادة الدائمة يف عدد املعتقلني من توفريعوامل التفجري 
للهبة ال�صعبية الراهنة . وجاءت جرمية اإحراق عائلة الدواب�صة، لتكون 

�صاعق التفجري للهبة ال�صعبية الراهنة.
 2 – �ضيا�ضات �ضلطة احلكم الذاتي

      �صاهمت املواقف وال�صيا�صات التي انتهجتها �صلطة احلكم الإداري 
رهانات  اأيــة  اإ�صقاط  العدو،يف  حكومات  مع  تعاملها  يف  املحدود،  الذاتي 
اأر�س وبناء �صلطة واإقامة دولة« عملت على ت�صويقها، ماكينات  »انتزاع 
يتطلب  الذي  »الإ�صتقالل«  وهم  حتت  حملية  �صيا�صية  وقوى  اإعالمية 
حتقيقه، عوامل و�صروط ، غري قائمة الآن، ولجمال للتوقف عندها يف 

اأوراقنا هذه. 
   اإن ان�صداد اأفق م�صار الت�صوية/املفاو�صات وه�صا�صة منطق املراهنني 
على قدرة املفاو�صات على انتزاع اأية مكا�صب من حكومة العدو، يف ظل 
مع  مرتافقة  ال�صلطة  متار�صها  قمعية  وبولي�صية  اأمنية  ا�صتحقاقات 
�صيا�صة اقت�صادية تابعة، اأدى لزيادة الحتقان والغليان ال�صعبي، خا�صة، 
اأو  املالئم  العمل  عن  يبحثون  الذين  وال�صابات  ال�صباب  قطاعات  لدى 
املمكن الذين ي�صعون له ،علماَ، باأن ن�صبة البطالة يف �صفوف هذه الفئة 
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العمرية من ال�صباب ترتاوح بني 25% و28 % مع زيادة وا�صحة يف �صفوف 
لدى  رهينة  اإىل  حتــول  فقد  لــه/ا  عمل  تاأمني  ا�صتطاع  من  الن�صاء.اأما 
مبداخيلهم/هن  �صدادها  لي�صتطيعون  لقرو�س  �صحبهم  بعد  البنوك 
املتوا�صعة. وتاأتي �صهادة د. »بكر اأبو بكر« ع�صو املجل�س الثوري حلركة 
ال�صباب  من  ون�صطاء  الف�صائل  من  قادة  الذي  اللقاء  يف  فتح»ال�صلطة« 
وال�صابات حول طاولة م�صتديرة ملناق�صة نتائج ال�صتطالع الذي قام به 
�صمن  الفل�صطيني  ال�صباب  بفئة  املتخ�ص�س  العام  للراأي  اأوراد«  »معهد 
فرتة،حول  قبل  نتائجه  ن�صرت  والـــذي  �صنة(   35-16( العمرية  الفئة 
الهبة احلالية ونظرة ال�صباب الفل�صطيني لها )تبني مدى وعي ال�صباب 
الفل�صطيني للواقع احلايل وللتحديات التي حتيط بنا، كما اأن ال�صلطة 
اأو �صنع ال�صيا�صات املنا�صبة على  والأحــزاب ال�صيا�صة ف�صلت يف التوجيه 
ميكن  مهمني  عاملني  تظهر  النتائج  اأن  مبينا  املا�صية،  الــفــرتة  مــدار 
بالغالء  املرتبط  املعا�س  للواقع  الرف�س  هو  الأول  حولهما:  احلديث 
�صفوف  يف  والبطالة  الفقر  مــعــدلت  وتــنــامــي  القت�صادية  والــفــر�ــس 
بالكتئاب  يتعلق  والثاين  اأف�صل،  م�صتقبل  نحو  التقدم  وعــدم  ال�صباب 
اأي�صا من عدم النخراط  من الأداء العام للقيادة ال�صيا�صية والكتئاب 
�صحادة«  اإليه»عمر  ماذهب  وهــو  احلالية(.  واملظاهرات  بالحتجاجات 
ع�صو قيادة اجلبهة ال�صعبية خالل اللقاء قائاًل )اأن املزاج العام لل�صباب 
الفل�صطيني يف حالة احباط للواقع احلايل حيث اأن الن�صبة مهمة: اأكرث 
من 80% غري را�صني عن هذا الواقع وعلى اعتبار اأن ال�صباب الفل�صطيني 
العام  املــزاج  ذلــك هو  فــان  الفل�صطيني  للن�صيج  املكونة  الفئات  اأكــرب  هو 
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الفل�صطيني ازاء هذه الحداث(.
جيل ال�ضباب يعيد ت�ضويب البو�ضلة

الــذي ميار�صه   يف ظل الحتالل ومع نهج القمع والقتل والإجــالء 
مع اأ�صحاب الأر�س، ويف ا�صتحقاقات التنفيذ الفل�صطيني لتفاق اأو�صلو 
جماهري  حتتها  تنوء  التي  ال�صيا�صية  النق�صامات  وتــاأثــريات  الكارثي، 
ر اجليل التي ولد مابعد  ال�صعب الفل�صطيني يف ظل �صلطة م�صتباحة. فجَّ
اتفاق اأو�صلو بركان الغ�صب، هوؤلء الذين ولدوا وتربوا يف بيئة وطنية 
اأيــام احللم  واجهت املحتلني، حتت رعاية الآبــاء والأمهات الذي عا�صوا 
انتفا�صة عام 1987 وانتفا�صة عام 2000 . حركت  والــدم والر�صا�س يف 
حجارة و�صكاكني وطلقات ر�صا�س هذا اجليل، املياه الراكدة،  اإذ عرّبت 
ن�صالتهم عن رف�ٍس لكل ماهو �صائد. هذا اجليل الذي كرب وهو يدفع 
وعربدة   ، احلواجز  على  واإهــانــات  اعتقال  من  الحتالل  �صيا�صات  ثمن 
وفا�صية قطعان امل�صتوطنني/امل�صتعمرين الذين قاموا بـ »تدفيع الثمن« 
لل�صعب الفل�صطيني على ا�صراره للبقاء متجذراً يف اأر�س وطنه.مل يكتف 
اأبناء وبنات هذا اجليل باملراقبة واملتابعة، بل انخرطوا يف اأ�صكال متنوعة 
من الن�صاط اجلماعي: الوطني/ال�صيا�صي وبدرجة اأقل، التنظيمي .مل 
اأحد من »قيادات ونخب«، فقط،  اأوامــر  واإنــاثــاً«   ينتظر ال�صباب »ذكــوراً 
ا�صتجابوا للم�صاعر الوطنية ولثقافة مقاومة الغزاة، واندفعوا لل�صوارع 
العدو.  جي�س  وحــواجــز  ع�صاكر  مــع  وال�صتباك  للمواجهة  وال�صاحات 
وقراها  وخميماتها  القدمية  القد�س  حــارات  يف  الغ�صب  �صرارة  اأ�صعلوا 

لتمتد ملناطق اأخرى. كان كل واحد منهم/هن، م�صروع �صهادة.
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   وقد �صكلت �صاحات اجلامعات املجال الرحب الذي ا�صتطاعت فيه 
الفقرية،  والأحــيــاء  املخيمات  وبنات  اأبناء  وجتمع  تلم  اأن  الثقافة  تلك 
والقرى وبع�س املدن - على وجه اخل�صو�س يف مناطق »ب وج« الأكرث 
كان  مواقفهم.  وتوحد   - ال�صلطة  من  واملهملة  الــغــزاة،  من  ا�صطهاداً 
الكثري منهم /هن خارج الإطــارات احلزبية والتنظيمية، وكانت قواعد 
وكوادر تلك الإطارات تن�صق معهم. لكن �صرعة الت�صال يف ظل الظروف 
التي  الجتماعي،  التوا�صل  �صبكات  وفرتها  قد  كانت  القمعية،  الأمنية 
اعرتف بدورها »نتنياهو« رئي�س حكومة العدو »هوؤلء املهاجمني اأ�صعلت 
التوا�صل  و�صائل  تناقلتها  التي  في�صبوك  موقع  على  ر�صائل  غ�صبهم 
�صيوجه  مبــن  الــتــنــبــوء  تقريبا  امل�صتحيل  مــن  يجعل  ممــا  الجــتــمــاعــي 

ال�صربة التالية«.
  ت�ضاعد العمليات الفردية 

   عرّبت ال�صور امليدانية التي تناقلتها و�صائل الإعــالم من �صاحات 
املواجهات مع قوات جي�س الغزاة عن وجود كتلة �صبابية بارزة، حجمها 
عليها  يغلب  للفتيات،  ملحوظ  وجــود  مع  وال�صباب  الفتية  من  الأكــرب 
اأبناء وبنات الأحياء املهم�صة والفقرية واملخيمات والقرى، الذين �صكلوا 
امل�صاركني  الكتلة. واإذا كان العدد الأكرب من  اخلزان الدائم لرفد هذه 
والأحزاب  للف�صائل  التنظيمية  الأطــر  خــارج  املواجهات  يف  وامل�صاركات 
»بع�س الدرا�صات حتدثت عن مان�صبته 70% هم من امل�صتقلني تنظيمياً« 
لكن ذلك يجب اأن ليحجب احلقيقة التي ت�صري اإىل م�صاركة عدد من 
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اأع�صاء تلك الأطر يف املواجهات ويف تنفيذ العمليات البطولية الفردية.
البع�س راأى يف ذلك التزاماً بقرار تنظيمي داخلي، لكن حمللني اآخرين، 
راأوا فيها »اندفاعة وطنية ثورية« مل تنتظر القرار التنظيمي. اإن ر�صد 
ومتابعة العمليات الفردية من خالل الطعن بال�صكني والدع�س بال�صيارة 
القد�س  ملركز  املن�صورة  الدرا�صة  خــالل   من  الناري  ال�صالح  وا�صتخدام 
لدرا�صات ال�صاأن »ال�صرائيلي« والفل�صطيني حول حتليل هذه العمليات 
والفئة العمرية التي قامت بها، جند اأن »هناك ثالثة اأمناط من تنفيذ 
العمليات، النمط الأول �صعبي، وبات ي�صكل من العدد الإجمايل 60%، اأما 
اأن�صار لف�صائل  الثاين �صبه تنظيمي والذي قام به ن�صطاء من  النمط 
فل�صطينية 34 %، والنمط الأخري تنظيمي ويبلغ نحو 6%. كما اأن الفئة 
تراوحت   %80 العمليات  هــذه  مــن  الأكـــرب  الق�صم  نفذت  التي  العمرية 
اأعــمــارهــا بــني 12 و28 عــامــاً ». وقــد جــاء التقرير الــ�ــصــادر عــن جــهــاز « 
اأيام قليلة »م�صاء يوم 15 �صباط/ فرباير 2016« ليحدد  ال�صاباك« قبل 
اأن 81% من  بل  العمليات كانوا دون �صن 25 عاماً،  اأن 71% من منفذي 
بني املنفذين »�صباب اأو �صابات« كانوا مابني �صن 16 و20 �صنة وي�صكلون 
اأن 22 منفذا كانوا دون �صن 16 �صنة.  مان�صبته 37% من العمليات. كما 
وي�صري التقرير اأن 159 �صاباً قاموا بتنفيذ مان�صبته 89% من العمليات، 

يف مقابل تنفيذ 24 فتاة مبا ن�صبته 11% من العمليات.
الغ�صب  �صرارة  اإ�صعال  �صبق  املحتلتني  وال�صفة  للقد�س  ي�صجل  واإذ   
القتل  �صيا�صة  بــوجــه  والــ�ــصــامــد  املحا�صر  غـــزة،  قــطــاع  فـــاإن  واملــواجــهــة 
البطيء التي متار�س عليه، قدم ع�صرات ال�صهداء واجلرحى يف م�صاركته 
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هبة �صعبه وانتفا�صة �صبابه.كما اأن املظاهرات التي �صهدتها مدن اجلزء 
امل�صاركة  اأكــدت على وحدة هذا ال�صعب يف  املحتل عام 1948 من وطننا، 
يخو�صها  التي  الكفاحية  بالعملية  النخراط  ،ويف  املحتلني  مبواجهة 
باقي اأبناء وبنات ال�صعب يف القد�س وال�صفة املحتلتني والقطاع ال�صامد.
فرديتني  وتنفيذ عمليتني  بل   ، والحتجاجات فقط  بالتظاهرات  لي�س 
ون�صاأت  الكعبي  ال�صهيدين« مهند  بهما  قام  الناري  بال�صالح  بطوليتني 
اإطــالق ر�صا�س يف  الأمــن بعمليات  اأن قيام بع�س عنا�صر  ملحم«. كما 
اأكرث من مكان على جنود الحتالل يف اأكرث من مكان ي�صري اإىل انتماء 
ولدة  »دايــتــون«  اأراد  كما  ولي�س  الوطنية  ق�صيته  اإىل  الفل�صطيني  هذا 

لفل�صطيني »جديد« م�صوه، لميت لفل�صطني وق�صيتها باأية �صلة.
ا�ضتنتاجات

لميكن احلديث عن انتفا�صة ال�صباب مبعزل عن احلالة اجلماهريية 
املحيطة واحلا�صنة.واإذا كانت م�صريات ت�صييع ال�صهداء وال�صهيدات قد 
�صجلت ارتفاعاً ملحوظاً يف عدد اجلماهري امل�صاركة، فاإن انح�صار احلالة 
فقط  ليــعــود  الهبة،  يف  املبا�صر  النــخــراط  عــن  الوا�صعة  اجلماهريية 
�صلطة  الفا�صي،بل ميكن قراءته يف وظيفة  الإحتاليل  القمع  �صدة  اإىل 
املواجهات، و"اطفاء« نريان  �صخونة  الذاتي يف »تربيد«  الإداري  احلكم 
الفعل الكفاحي وعدم امتدادها ملناطق جديدة. وهنا تربز دعوة ال�صلطة 
لإدارات اجلامعات و�صركات احلافالت، وللنواب العرب يف الكني�صت، من 
اأجل العمل، كل بطريقته، لتهدئة الأو�صاع .وهذا ماميكن م�صاهدته يف 
»ت�صرين  الأول  ال�صهر  مابني  الغزاة  مع  ال�صباكات  نقاط  عدد  انح�صار 
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الأول/اكتوبر"1328اإىل مايقارب600 يف ال�صهر الثالث وع�صرات النقاط 
يف ال�صهر اخلام�س.

اأمــام ماح�صل يف مدينة اخلليل يف حماولة  التوقف  وهنا لبد من 
لقد  البا�صلة.  الهبة  يف  ودورهـــا  اجلماهريية  املكونات  حقيقة  لتلم�س 
ال�صوق  وقــوى  الأمنية  ال�صلطة  اأجــهــزة  مابني  الوا�صح  التحالف  اأبــرز 
من  طالبت  التي  التجارية«  »الغرفة  و�صما�صرة  جتــار  من  القت�صادية 
اأي مواجهات بني ال�صباب املنتف�س واملحتلني الغزاة  تلك الأجهزة منع 
يف منطقة باب الزاوية، وا�صرار »الغرفة« على رف�س الدعوة لال�صتجابة 
لال�صراب التجاري العام، طبيعة العالقة امل�صلحية مابني قوى ال�صوق 

القت�صادية و�صلطة »ال�صالم القت�صادي« و»احلياة مفاو�صات«.
اإن احجام قوى جمتمعية عن امل�صاركة يف الن�صال الوطني يف موجته 
اجلديدة ميكن تلم�صه يف ماقامت به املنظمات غري احلكومية »الإن جي 
اأوز« املرتبطة واملدعوة من منظمات املجتمع املدين »اأوروبية واأمريكية، 
اجلماهري  بالهاء  وهــادف،  ،هــادئ  منهجي  تخريب  من  اأ�صا�صي«  ب�صكل 
بهموم اقت�صادية واجتماعية بعيداً عن جذر املعاناة : الغزو والحتالل 
وا�صتعمار الأر�س. وكذلك ت�صجيع توجه اقت�صادي/جمتمعي يف قطاعات 
مقارنة  الفردي،  الدخل  مع  ليتالءم  ا�صتهالكي  منط  لنتهاج  وا�صعة 

َعْم« ال�صالم القت�صادي ال�صرابي.  بوهم المتالك والرفاهية يف ظل »نرِ
الوطنية  والف�صائل  ال�صيا�صية  القوى  وقواعد  كــوادر  انخراط  اإن   
فر�صت  التي  ال�صبابية  القيادات  مع  وتن�صيقها  اليومية،  املواجهات  يف 
وم�صتقباًل،  راهــنــاً  الــغــزاة،  مــع  لل�صراع  وروؤيــتــهــا  وثقافتها  وجــودهــا، 
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�صيطور  الــذي  هو  القوى  به  تلتزم  مقاوم  �صيا�صي  لربنامج  و�صياغتها 
الهبة ال�صعبية ويوفر لنتفا�صة ال�صباب كل عوامل ال�صمود وال�صتمرار. 
اأ�صا�س  على  ال�صعبية  بالهبة  امل�صاركة  ...اجلميع على  اتفاق اجلميع  اإن 
هدف وطني،بعيداً عن احل�صابات ال�صيقة الذاتية لكل ف�صيل، هو الذي 
اإىل �صياج جمتمعي يحمي  ال�صعبية وحتويلها  �صيعيد تو�صيع احلا�صنة 

ال�صباب ويتبنى ال�صهداء ويعيد بناء بيوتهم التي هدمها املحتل.

)•( كاتب فل�صطيني
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من درو�س االنتفا�سة الثالثة 

د. غازي ح�صني )•(

تكتب فل�صطني منذ اأكرث من قرن بدماء �صعبها ملحمة بطولية يف 
امل�صجد  عن  ودفاعاً  بعروبتها  والتم�صك  واملقاومة  وال�صت�صهاد  ال�صهادة 
اأعظم املالحم البطولية  الأق�صى املبارك ومدينة الإ�صراء واملعراج من 

اخلالدة يف تاريخ ال�صعوب والأمم والإن�صانية جمعاء .
والتنازل  وال�صت�صالم  الهزمية  الفل�صطيني  العربي  ال�صعب  ورف�س 
عن وطنه ، وطن اآباءه واأجداده للكيان ال�صهيوين ولال�صتعمار الأوروبي 
امللوك  مــن  واأتباعهم  العاملية  وال�صهيونية  الأمريكية  والإمــربيــالــيــة 
العرب ، كما رف�س العرتاف والتعاي�س مع كيان ال�صتعمار ال�صتيطاين 
اليهودي العن�صري والإرهابي ، وينا�صل باأ�صكال املقاومة كافة لتحريرها 

وزوال الكيان ال�صهيوين .
والهبات  الثورات  الفل�صطيني  �صعبنا  فّجر  الرف�س  هذا  �صياق  ويف    
والنتفا�صات منذ بداية القرن الع�صرين ، وقد جاءت النتفا�صة الأوىل 
انتفا�صة احلجارة يف كانون الأول  عام 1987 على اإثر قيام �صائق �صاحنة 
اأربعة من العمال الفل�صطينيني على حاجز »ايــرز« ، ثم  يهودي بده�س 
العدو  كيان  ، وعجز  الفل�صطينية  واملــدن  واملخيمات  القرى  اإىل  انتقلت 
 1993/8/9 بتاريخ  اأو�صلو  يف  الإذعـــان  اتفاق  توقيع  فجاء  اإخمادها  عن 
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وتوقيع اأبو مازن لإعالن املبادئ يف البيت الأبي�س بتاريخ 1993/9/13 
وق�صى عليها .

 2000 اأيــلــول   28 يف  الأقــ�ــصــى  انتفا�صة  الثانية  النتفا�صة  وبــــداأت 
 ، الأقــ�ــصــى  امل�صجد  �ــصــارون حلــرمــة  الــ�ــصــّفــاح  وتدني�س  دخـــول  ب�صبب  م 
املرحوم  التي رعاها بيل كلنتون يف كامب ديفيد بني  املفاو�صات  وف�صل 
يا�صرعرفات و ايهود بــاراك يف متوز 2000 م  ، وا�صت�صهد فيها /4412/ 
وجرح /48322/ فل�صطينياً ، وبلغ جمموع القتلى ال�صهاينة من اجلي�س 

وامل�صتوطنني /1069/ و /4500/ جريحاً. 
وقد �صهدت الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة يف القد�س واخلليل وبيت 
حلم وداخل الأرا�صي املحتلة عام 1948 ويف قطاع غزة هّبة �صعبية على 
يد  على  حــّيــاً  خ�صري  اأبــو  حممد  الفتى  وحــرق  وتعذيب  اختطاف  اإثــر 

حاخام وثالثة من اأولده .
دارت  حــيــث   ، الــتــاريــخــيــة  فل�صطني  ال�صعبية  الــهــّبــة  هـــذه   و�صملت 
مع  الغا�صب  الفل�صطيني  ال�صباب  نّظمها  ومظاهرات  عنيفة  مواجهات 

جي�س الحتالل واأجهزته الأمنية .
وجاءت بواكري النتفا�صة الثالثة التي اأ�صعلها �صباب القد�س باأج�صادهم 
به  يقوم  الــذي  الأ�صطوري  الن�صال  �صياق  يف  الزكّية  ودمائهم  الطاهرة 

�صعبنا الفل�صطيني يف مواجهة امل�صروع ال�صهيوين يف فل�صطني العربية .
وفّجرت تل اأبيب ووح�صيتها وجرائم امل�صتعمرين اليهود واقتحاماتهم 
�صبه اليومية للم�صجد الأق�صى املبارك لهدمه وتهويده واإقامة الهيكل 
وا�صتعادة  ديــارهــم  اإىل  الالجئني  عـــودة  ورفــ�ــس  اأنقا�صه  على  املــزعــوم 
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اأرا�ــصــيــهــم وممــتــلــكــاتــهــم، فــجــرت النــتــفــا�ــصــة الــثــالــثــة ، وجلـــاأ ال�صباب 
الفل�صطيني اإىل ابتكار اأ�صاليب جديدة يف املقاومة وال�صت�صهاد ، وبداأت 

بالطعن والده�س و�صوًل اإىل ا�صتخدام امل�صد�س .
كما جاءت بواكري النتفا�صة الثالثة يف ظل انحدار ق�صية فل�صطني 
الفل�صطينية  الف�صائل  قــيــادات  بع�س  ارتــهــان  ب�صبب  احل�صي�س  اإىل 
ومنظمة التحرير الفل�صطينية اإىل البرتودولر ودولرات الدول املانحة 
، حيث كان ل يجروؤ ملك اأو رئي�س باملجاهرة يف العداء لق�صية فل�صطني 
وو�صلت   ، بــه  التــ�ــصــال  اأو  ال�صهيوين  الــكــيــان  مــع  الــعــالقــات  واإقـــامـــة 
قياداتها  هزالة  ب�صبب  والإ�صالمية  العربية  لالأمة  املركزية  الق�صية 
امل�صلحة  املقاومة  عن  التخلي  حد  اإىل  وا�صتبدادهم  و�صعفهم  وف�صلهم 
والقبول والعرتاف بالعدو والتنازل عن عروبتها واملوافقة على امل�صروع 

ال�صهيوين لت�صفيتها واإنهاء ال�صراع العربي – ال�صهيوين .
وقد و�صلت قيادة منظمة التحرير الفل�صطينية اإىل الطريق امل�صدود 
والف�صل الذريع بعد اأن وّقعت اتفاق الإذعان يف اأو�صلو وتخّلت عن املقاومة 
فل�صطني  م�صاحة  من   %78 يف  ال�صهيوين  بالكيان  واعــرتفــت  امل�صلحة 
ودخلت معه يف مفاو�صات قاتلة ومدمرة للحقوق الوطنية الثابتة غري 

القابلة للت�صرف ل�صعبنا الفل�صطيني  .
التفاو�س  بلغ طيلة مدة  املانحة والذي  الدول  واأدى تدفق دولرات 
تاآكل  واإىل  التنازل  تلو  التنازل  تقدمي  اإىل  دولر  مليار   )30( حــوايل 
املوقفني الر�صميني الفل�صطيني والعربي من ق�صية الأمة املركزية واإىل 
الوطنية  احلركة  �صد  ال�صهيوين  العدو  مع  الأمني  التن�صيق  ا�صتمرار 
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للوليات  الفل�صطينية  ال�صلطة  تبعية  واإىل  الفل�صطينية  واملــقــاومــة 
املتحدة الأمريكية .

وذهبت معظم الأموال يف جيوب فئة قليلة من امل�صوؤولني الفل�صطينيني 
والذي ارتبط بع�صهم مع املحتل ومع اأجهزة املخابرات املركزية ، وغرقت 
والتبعية  وال�صتبداد  والقمع  وال�صتفراد  الإق�صاء  يف  ال�صلطة  قيادة 
بالقوة  حما�س  ا�صتيالء  اهلل  رام  قيادة  وا�صتغلت   ، والتكّل�س  والتحّجر 
على ال�صلطة يف قطاع غزة لت�صديد �صيا�صتها القمعية واإ�صعاف احلركة 
الوطنية وحماربة املقاومة امل�صلحة وتر�صيخ النق�صام وفقدان الوحدة 

الوطنية والربنامج الوطني املوحد .
وميكن القول اأن اأ�صباب اندلع النتفا�صة الثالثة تعود اإىل مايلي :
1 - �صماح الحتالل لليهود باحلجيج اإىل امل�صجد الأق�صى املبارك .

2- ان�صداد اأي اأفاق للحلول الت�صوية التي راهنت عليها قيادة ال�صلطة، 
وقناعة ال�صباب الفل�صطيني اأن لحل مع الحتالل �صوى باملقاومة.

ا�صتمرار ال�صتيطان والحتالل والإرهاب والعقوبات اجلماعية  اأ - 
واحل�صار الظامل على قطاع غزة ومنع اإعادة الإعمار واإغالق املعابر .

املحتلة  الغربية  ال�صفة  يف  اليهود  امل�صتعمرين  اإرهـــاب  ت�صاعد  ب - 
وت�صليحهم ودعم اجلي�س وال�صرطة واملخابرات ال�صهيونية لهم، وتق�صري 
وتخاذل ال�صلطة يف الدفاع عن ال�صعب الفل�صطيني وجتريده من ال�صالح.

ت�صاعد عن�صرية امل�صتوطنني وقمع دولة الحتالل . ت - 
اإىل  بــالــعــودة  م�صغولة  الفل�صطينية  الــقــيــادات  بع�س  اإن  والــالفــت 
املفاو�صات الكارثية وباأ�صياء اأخرى غري النتفا�صة الثالثة ، ومعظمها 



 ــ   43   ــ

�شل�شلة من�شورات طريق القد�س )6(

وجنحت   ، وي�صتنكرها  وجهها  يف  ويقف  ويرف�صها  النتفا�صة  يريد  ل 
هذه القيادات يف ت�صويه �صورة ن�صال ال�صعب الفل�صطيني لدى ال�صعوب 
الفل�صطينية  الأمن  اأجهزة  تعاون  ب�صبب  والإ�صالمية  وخا�صة  العربية 

مع املحتل ال�صهيوين عدو �صعبها واأمتها .
القد�س  �صبان  خا�س  وب�صكل  الفل�صطيني  ال�صعب  قــرار  كــان  ولهذا 
اأن ي�صعل النتفا�صة الثالثة ويثور على حمتليه ومغت�صبي  و�صواحيها 
وفاقدة  والعاجزة  الفا�صلة  قياداته  من  توجيه  وبــدون  وحقوقه  اأر�صه 
واأ�صعل   ، وعن�صريته  واإرهــابــه  الحــتــالل  متحدّياً  والب�صرية  الب�صر 
انتفا�صة �صاملة اأكدت على وحدة ال�صعب والأر�س والق�صية ، وا�صتجاب 

لها الفل�صطينيون يف داخل فل�صطني ويف خارجها .
وتعرّب النتفا�صة تعبرياً حقيقياً عن اإرادة ال�صعب الفل�صطيني الذي 
مل ي�صت�صر قيادة منظمة التحرير الفل�صطينية اأو  ال�صلطة الفل�صطينية 
قيادة  مــوقــف  حقيقة  النتفا�صة  وعـــّرت   ، الفل�صطينية  الف�صائل  اأو 
ال�صلطة  وبع�س القيادات الفل�صطينية ، وزعزعت اأمن الكيان ال�صهيوين 
ال�صعب  اأمــام  الوحيد  الثالثة هي اخليار  ، فالنتفا�صة  واأمــن مواطنيه 
الفل�صطيني لإنقاذ ق�صيته من الت�صفية ووطنه من البيع الذي يعمل 
التي  اأمــراء وملوك الإمــارات واملمالك  اآل �صعود على بيعه لقاء حماية 

اأقامتها بريطانيا وحتميها اأمريكا وتر�صى عنها ال�صهيونية العاملية .
وهنا لبد من الإ�صارة اإىل اأن الإرهابي نتنياهو  طلب من اأ�صدقائه 
العرب جندته ومنع ا�صتمرار النتفا�صة الثالثة ، وهّبت حكومات عربية 
لنجدته مما ي�صّكل قمة التواطوؤ واخليانة، ويرى املحللون الإ�صرائيليون 
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اأن الت�صعيد الأمني احلا�صل ينذر باأّن النتفا�صة الثالثة قد اندلعت من 
املحتلة  والقطاع وداخل فل�صطني  الغربية  ال�صفة  اإىل  القد�س وامتدت 
عام 1948 ، وعجزت اإ�صرائيل عن و�صع حد لنتفا�صة الطعن والده�س .. 
انتفا�صة ال�صكاكني، فلجاأ الإرهابي نتنياهو اإىل حلفائه الوليات املتحدة 
الأمريكية والحتاد الأوروبي وبع�س الأمراء وامللوك العرب مل�صاعدته يف 
واأد انتفا�صة ال�صكاكني . �صت�صتمر النتفا�صات والهّبات حتى زوال الكيان 

ال�صهيوين ككيان ا�صتعمار ا�صتيطاين وعن�صري واإرهابي.
والإن�صاين لوقف الحتالل  والإ�صالمي  والقومي  الوطني  اإّن احلل 
وال�صتيطان والتدمري والقتل واحلروب العدوانية وبث الفنت الطائفية 
يتطّلب ت�صليح ال�صفة الغربية ، واملواجهة الع�صكرية امل�صتمرة مع الكيان 

ال�صهيوين حتى زواله .
يتطلب  �صبق  مما  وانطالقاً  الثالثة  النتفا�صة  تطوير  فــاإن  لذلك 
وبلورة   ، ال�صابقتني  النتفا�صتني  مــن  والــعــرب  الــدرو�ــس  ا�صتخال�س 
بناء  اأجـــل  مــن  مبدئية  واإ�صرتاتيجية  مــوّحــدة  وقــيــادة  وطــنــي  برنامج 
احلركة الوطنية واملقاومة امل�صلحة ، واإعادة بناء وتفعيل وتطوير منظمة 
التحرير الفل�صطينية واأطرها القيادية على اأ�ص�س واأ�صاليب دميقراطية 
بعيدة عن هيمنة اللون الواحد واملحا�ص�صة والعودة اإىل امليثاق وخندق 

املقاومة .
)•( كاتب وباحث ودبلوما�صي فل�صطيني

نائب رئي�س جمعية ال�صداقة الفل�صطينية ــ الإيرانية
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فل�سطينيو 48 واالنتفا�سة الراهنة

خالد بدير )•(

من ال�صعوبة احلديث عن دور الفل�صطينيني يف املناطق املحتلة عام 
1948 يف النتفا�صة الراهنة دون التطرق اإىل جتربة النتفا�صة الأوىل 
يف عام 1987 ، والثانية يف عام 2000 ، حيث وحدتا الرباط الوطني بني 
 48 عام  املحتلة  الأرا�صي  املناطق، وخا�صة يف  الفل�صطينيني يف خمتلف 
وتلك املحتلة يف عام 67 ، وقد �صعر فل�صطينيو 48 باأن �صخ�صيتهم الوطنية 
اأن هناك من  رغم  الفل�صطيني،  الن�صال  �صياق وحــدة  اإل يف  تتبلور  لن 
فل�صطيني  الفل�صطينية وهوية  الوطنية  الهوية  للف�صل بني  يروج  كان 
48 باعتبار اأنهم ي�صريون يف �صياق �صريورة »الأ�صرلة« التي ترتب اآليتها 
�صلطات الحتالل، ووجود اأع�صاء فل�صطينيني يف »الكني�صت« ال�صهيوين 

اإحدى اأوجهها.
برزت النتفا�صة الأوىل بعد يوم الأر�س باأكرث من عقد لتوفر بيئة 
فتمت  املــيــداين  ال�صعيد  على  »ال�ــصــرلــة«،  رفــ�ــس  عــن  للتعبري  خ�صبة 

م�صاركة ما�صمي حينها »انتفا�صة احلجارة« باأ�صكال خمتلفة منها:
ال�صفة  وخمــيــمــات  وقـــرى  مـــدن  عــلــى  ال�صهيوين  احلــ�ــصــار  ك�صر   -
انتقلت عرب  التي  املعونات وامل�صاعدات  الغربية وقطاع غزة عرب قوافل 
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اجلبال والأودية وباأ�صاليب النقل ما قبل التقليدي « اأي على احليوانات« 
ومت اإي�صالها اإىل مكانها.

مناطق  يف  املحتاجة  العوائل  من  لكثري  مالية  م�صاعدات  تقدمي   -
النتفا�صة.

- القيام بحمالت التربع بالدم واإي�صال الدم اإىل م�صت�صفيات ال�صفة 
والقطاع.

لفك  واإي�صالها  مطابعها  يف  املن�صورات  طبع  يف  اإخوانهم  م�صاعدة   -
احل�صار على الن�صر الذي اتبعته �صلطات الحتالل عرب اإغالق املطابع

اأم  بلدة  يف  وخا�صة  املناطق  خمتلف  يف  حا�صدة  مظاهرات  تنظيم   -
الفحم التي تعترب اخلزان ال�صكاين الأ�صخم لفل�صطينيي 1948، واأي�صاً 
يف مدينة النا�صرة التي يعترب م�صاعدة اأهلها لإخوانهم املنتف�صني رداً 
امل�صلمني  اأبنائها  بني  الطائفية  الفتنة  زرع  ال�صهاينة  حمــاولت  على 
وامل�صيحيني لواأد اأ�صكال الت�صامن الوطني يف الن�صال الواحد �صد العدو.
لل�صوريني يف اجلولن  النتفا�صة م�صاركة خا�صة  - وقد لوحظ يف 
العت�صامات  تنظيم  عــرب  وغــزة  الغربية  ال�صفة  اأبــنــاء  دعــم  يف  املحتل 
نف�س  يف   48 فل�صطني  يف  اأخــوانــهــم  م�صاركة  اأو  قــراهــم  يف  واملــظــاهــرات 
امل�صاعدات  وجمع  التمويني  الدعم  قوافل  ت�صيري  عن  عــدا  الفعاليات، 
املالية لالأ�صر الفل�صطينية، مثل اأ�صر ال�صهداء وللجرحى، وقد عرب احد 
املواطنني الفل�صطينيني عن هذا الدعم بالقول: لقد كان ي�صلنا اخلبز 

اجلولين �صاخناً.
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ل�صك اأن النموذج الذي مت تقدميه مت تعميده بالدم عرب ال�صهداء 
الذين �صقطوا يف مواجهة �صلطات الحتالل وو�صل عددهم اإىل 18 �صهيداً 
�صكل العرتا�س  النموذج  الثانية ومئات اجلرحى، وهذا  النتفا�صة  يف 
اأع�صاء  بع�س  خلفها  يتلطى  كــان  التي  ال�صيا�صية  »الهمروجات«  على 
الكني�صت العرب التي كانوا يهدفون من خاللها اإبقاء امل�صاركة فقط يف 
�صياق  ما يوفره ما ي�صمى »القانون الإ�صرائيلي«، وكان ذلك العرتا�س 

�صربة قا�صية ملحاولت التطويع والتدجني امل�صماة ب»الأ�صرلة«.
انتفا�ضة القد�س

الأرا�صي  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  اأبــنــاء  انــخــراط  اأن  الــقــول  وميكن 
املحتلة عام 48 يف انتفا�صة القد�س مل يكن اأقل من دوره يف ما �صبق من 
النتفا�صات، ويذهب اأحد ال�صخ�صيات الفل�صطينية البارزة اإىل العتقاد 
املكاين  التق�صيم  منع  فيها  الفل�صطيني  الكل  وانخراط  النتفا�صة  باأن 
وال�صلطة  ال�صهيوين  الكيان  منع  كما  الأقــ�ــصــى،  للم�صجد  والــزمــاين 
الفل�صطينية من ا�صتكمال احلديث حول ما ي�صمى نقل الكتل ال�صكانية اأو 
عرف بالتبادل ال�صكاين، حيث يتم نقل املناطق ذات الثقل الدميوغرايف 
الفل�صطيني يف مناطق 48 اإىل مناطق ال�صلطة الفل�صطينية، ويف املقابل 
انتقال امل�صتوطنات الكثيفة بامل�صتوطنات يف ال�صفة الغربية اإىل م�صوؤولية 

كيان الحتالل، وهي خمططات رف�صها ال�صعب الفل�صطيني.
وقد كان وا�صحاً حماكاة ال�صباب يف تلك املناطق لأ�صاليب نظرائهم 
مالحقة  يف  ال�صكاكني  ا�صتخدام  �صيوع  مت  حيث  الغربية،  ال�صفة  يف 
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تنفيذ  وت�صهيل  وغــريهــا،  ال�صبع  وبئر  وع�صقالن  يافا  يف  امل�صتوطنني 
عمليات يف امل�صتوطنات ال�صهيونية يف ال�صفة الغربية.

وتعود امل�صاركة يف النتفا�صة اإىل اأ�صباب عديدة اأهمها:
بالن�صبة  املــقــد�ــصــة  املــديــنــة  الأقــ�ــصــى ورمـــزيـــة  املــ�ــصــجــد  - قــد�ــصــيــة 

لفل�صطينيي 48 كما اإخوانهم يف باقي فل�صطني.
- العـــتـــداءات الــعــنــ�ــصــريــة، الــر�ــصــمــيــة وغـــري الــر�ــصــمــيــة، عــلــى الكل 
الفل�صطيني، يف اأماكن العمل واجلامعات، ويف ما ي�صمى »املدن املخطلة«.
 - العتداءات املتكررة على املقد�صات واملقابر الإ�صالمية وامل�صيحية، 

با�صم جمموعات »تدفيع الثمن«.
فر�س  الفل�صطينية،  والذاكرة  الهوية  )اإلغاء  الإلغائية  القوانني   -  

التعاليم ال�صهيونية على املدار�س العربية(.
اأرا�صي   - عملية تهويد النقب امل�صتمرة عرب م�صادرة ما تبقى من 
»اأم  قرية  تدمري  و�صرعنة  »العراقيب«،  لقرية  متكرر  همجي  وتدمري 
احلريان – عتري« لإقامة م�صتوطنة يهودية على اأنقا�صها، وتهويد ما 

تبقى من املمتلكات العربية يف املدن ال�صاحلية.
 - املالحقات الأمنية من قبل اأجهزة الكيان. 

الأرا�صي  يف  الفل�صطيني  �صعبهم  عــن  الــعــرب«  »املــواطــنــني  ف�صل   -
املحتلة ويف اللجوء.

وامل�صلمني،  امل�صيحيني  بني  الفل�صطينيني  �صق �صفوف  - حمــاولت   
املوؤ�ص�صة  رف�س  على  يــدّل  مــا  امل�صيحيني«،  »جتنيد  م�صاألة  طــرح  عند 
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على  والت�صرف  اجلامعة  الفل�صطينية  بالهوية  العــرتاف  ال�صهيونية 
اأ�صا�س »اأقليات« تعي�س يف الكيان ال�صهيوين. 

وتعترب ال�صورة التي قدمها ال�صاب ن�صاأت ملحم من فل�صطينيي عام 
1948 ، الذي ا�صتطاع اإرباك اآلة العدو على مدى اأ�صبوع ونيف، بعد عملية 
اأبيب، تعبرياً �صارخاً عن امل�صاركة يف النتفا�صة  �صارع »دزنغوف« يف تل 
لأنـــه مثل خطراً  عــنــه،  البحث  الأمــنــيــة على  اأجــهــزتــه  كــل  حيث عملت 
على كل �صكان تل اأبيب ال�صهاينة، وكانت مالحقة العدو لن�صاأت ملحم 
م�صفوعة مبجموعة من الأوامر املوجهة للم�صتوطنني لتجنب احلذر، 
واأخذ احتياطات احليطة، فكان هذا الفدائي مثار قلق حقيقي للتجمع 
ال�صتيطاين ال�صهيوين برمته، ومل يخفف من روع امل�صتوطنني وقادة 
وقد  بطولية،  معركة  يف  ملحم،  ن�صاأت  البطل  ا�صت�صهاد  اإل  الحــتــالل 
اإ�صرائيل على قدم  اأوقــف   » باأنه  ال�صهيد  به  املعلقني ماقام  اأحــد  و�صف 

واحدة«
ومل تقت�صر امل�صاركة فقط على الأعمال الفردية بل مت التعبري عنها 
يف امل�صريات الحتجاجية املدن والبلدات يف فل�صطني املحتلة عام 1948، 
واأم الفحم وحيفا، ثم يف عكا، و�صخنني وعرابة  النا�صرة،  اإىل  من يافا 
البطوف وغريها من القرى اجلليلية ويف املثلث، رف�صاً لتهويد مدينة 
القد�س وامل�صجد الأق�صى. ومل مينعهم من موا�صلة دورهم هذا بط�س 
واإرهاب ال�صرطة ال�صهيونية، والعتقالت التي نفذتها بحق املئات من 

ال�صباب. 
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اإىل   48 مناطق  الفل�صطيني من  ال�صباب  تداعى  فقد  �صبق  عما  عدا 
حماية امل�صجد الأق�صى، وحماية املنازل العربية يف القد�س من التهويد، 
و�صائل  يف  الت�صويه  ومــواجــهــة  النتفا�صة،  �صد  التحري�س  وحمــاربــة 

الدعاية ال�صهيونية.
من الوا�صح اأن انخراط فل�صطينيي املحتل من الأر�س الفل�صطينية 
يف عام 1948 اأمر مو�صوعي، ب�صرف النظر عما يقال حول خ�صو�صيتهم 
ميتلكونه  عما  النظر  وبغ�س  ا�صرائيلية«،  جن�صية  »حاملي  باعتبارهم 
التهديد  باعتبارهم  واآلية تعاطي قوات الحتالل معهم  اإمكانيات،  من 
ال�صرتاتيجي الأخطر،  فاإن دورهم ي�صاهم يف ا�صتمرار �صعلة انتفا�صة 
القد�س متقدة، يف مواجهة الإجراءات ال�صهيونية مكر�صني بذلك وحدة 
الن�صال �صد العدو الواحد من قبل اأ�صحاب احلق، اأبناء الأر�س، مبا يف 

ذلك اأبناء اجلولن املحتل.

)•( كاتب/ م�صوؤول هيئة الإعالم والدرا�صات
 يف جمعية ال�صداقة الفل�صطينية ــ  الإيرانية
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االإنتفا�سة الراهنة والروؤية »االإ�سرائيلية ال�سهيونية«

علي بدوان )•( 

الغربية  ال�صفة  يف  الفل�صطينية  ال�صبابية  ال�صعبية  الهبات  اإنطلقت 
َتُكن  فلم  ُمتتالية.  تراكماٍت  نتيجة  �صهور  عــدة  منذ  القد�س  ومنطقة 
�صاعقة يف �صماٍء �صافية، بل جائت لتف�صح عن واقع احلال مع اإن�صداد 
جون  الأمريكي  اخلارجية  وزيــر  خطة  وف�صل  ال�صيا�صية،  الت�صوية  اأفــق 
بـ »اتفاقية الإطار«.  اإطار ما كان ُيعرف  كريي لإ�صتئناف املفاو�صات يف 
كما جائت يف �صياقات الت�صدي ال�صعبي الفل�صطيني لالإنفالت اليومي 
القرى  على  هجماتهم  امل�صتوطنون  كّثف  حيث  امل�صتوطنني،  ملجموعات 
واملدن الفل�صطينية يف املناطق املُختلفة من مدن وقرى وبلدات ال�صفة 
َد مركز املعلومات الوطني الفل�صطيني  الغربية ومنطقة القد�س، اإذ َر�صَ
عائلة  على  الإعتداء  اأب�صعها  وكان  اأ�صهر،  ثمانية  خالل  اعتداءاً   )282(
اإ�صت�صهاد  اإىل  اأدى  والــذي  نابل�س،  دوما يف حمافظة  الدواب�صة يف قرية 
يف  مبنزلهم  ُمتعّمد  حريٍق  يف  واأبــويــه  الدواب�صة  علي  الر�صيع  الطفل 
اأعمال املقاومة الفردية التي  اأدى لت�صاعد  متوز/يوليو 2015، وهو ما 
�صّكلت قفزًة يف التعبري عن الغ�صب ال�صعبي عرب الفعل الوطني املقاوم، 
الأرا�صي  تعي�صه  الــذي  الف�صائلي  الــرتدي احلزبي  وذلــك يف ظل حالة 
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الفل�صطينية.
والفدائية  )ال�صعبية  املقاومة  اأعــمــال  من  املُرّكبة  الأعــمــال  تلك  اإن 
دور  اأي  ودون  وتن�صيق،  ترتيب  دون  مُبجملها  عفوية  كانت  امل�صلحة( 
َدّلــت يف  ب�صكٍل مبا�صر. وقد  اأو تنظيمي لأي طرف فل�صطيني  ف�صائلي 
طبقات  حتت  ي�صتكني  لن  الفل�صطيني  ال�صعب  باأن  القاطعة  موؤ�صراتها 
الياأ�س والإحباط، وقد بلغت حالة الإحتقان وحالة التذمر حدوداً عالية 
حيث  واملُتحم�س،  ال�صاعد  ال�صباب  قطاع  عند  وخ�صو�صاً  دواخــلــه،  يف 
فادي علون،  ال�صهيد  ال�صهيد مهند احللبي..  ال�صهيد �صياء تالحمة.. 
اأ�صرقت قطناين ...وال�صهيد اأجمد ال�صكري .. واأخرهم ال�صهداء اأحمد 

راجح زكارنة، وحممد اأحمد كميل، واأحمد ناجح اأبو الرب... 
ت اأن لُكل اإنتفا�صة،  جائت تلك الأعمال املُرّكبة من اأعمال املقاومة لُتثبرِ
وم�صريات  حـــراك  مــن  الأر�ــــس،  على  وجت�صيداتها  �صعبية  هبة  ولــكــل 
مع  واحتكاك  امل�صلحني،  وامل�صتوطنني  الإحتالل  وعمليات طعن جلنود 
وبراجمها،  واأدواتــهــا  وتكتيكاتها  وجيلها  مرحلتها  الإحــتــالل،  حواجز 
واملكان  الــزمــان  َتــعــرُبُ  اأنــهــا  على  وفعالياتها  دينامياتها  يف  توؤ�صر  التي 
الثلج.  كرة  كما  ُمتدحرجة  لتكون  الأو�ــصــع،  واملكان  الأطــول  الزمن  اإىل 
الأخرية  الفرتات  يف  املتوالية  اليومية  الفل�صطينية  ال�صعبية  فالهبات 
حتمل خ�صو�صيتها و�صماتها وجيلها واأدوات املختلفة، وبيئتها ال�صيا�صية 
والإقليمية والدولية حيث جتاوز بها ال�صعب العربي الفل�صطيني طبقات 
الياأ�س والإحباط، واأعاد تذكري العامل باأ�صره باأن الق�صية الفل�صطينية 
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هي اأ�صا�س ال�صراع يف املنطقة. 
الهبات ال�ضعبية واملوقف »االإ�ضرائيلي«

وقٍت  وقبل  الأخـــرية،  الفل�صطينية  ال�صعبية  الهبات  اإنطالقة  �َصَبَق 
منها اإجراء الإنتخابات »الإ�صرائيلية« للكني�صت الع�صرين وفوز نتنياهو 
بحكومته الرابعة يف اآذار/مار�س 2015، حيث مل ُت�صّكل تلك الإنتخابات 
وبنتائجها التي َر�َصت عليها جُمرد تطور �صيا�صي، بقدر ما كانت اإجنازاً 
بات  الإنتخابات  تلك  نتائج  َعــرَب  اإذ  وال�صميم،  اجلوهر  يف  اأيديولوجياً 
لي�س يف  تــطــرفــاً،  الأكـــرث  الإ�ــصــرائــيــلــي«  ال�صهيوين  »الــكــيــان  اليمني يف 
موقع  ال�صلطة فقط، بل اإن اجلوهر الفكري الأيديولوجي، وتداعياته 
املجتمعية كان لها الغلبة يف التاأثري على الراأي العام »الإ�صرائيلي« من 
»اإ�صرائيل« على  والقانونية يف  »الد�صتورية«  البيئة  ر�صم  واإعــادة  ناحية، 
تطرفاً،  الأكــرث  الأفكار  مع  متاماً  املُن�صجمة  الأيديولوجيا  هذه  قاعدة 
حتى  ال�صهيوين«  الإ�صرائيلي  الي�صار  »قوى  ماي�صمى  تهاوي  َعــَززَّ  وقد 
الفا�صي،  اليمني  �صعود  من  احلكم،  اإىل  املُتطرف  اليمني  و�صول  قبل 
و�صاعده على فر�س اإرادته وبراجمه على احلياة ال�صيا�صية والإجتماعية 
يف الكيان ال�صهيوين، فتهافت هذا الي�صار وقع يف ح�صن اليمني الفا�صي، 

يف حكومة يقودها عتاة اليمني الديني املُتطرف.
الأجـــواء،  توتري  نحو  دفــع  »اإ�ــصــرائــيــل«  يف  التطرف  قــوى  �صعود  اإن 
الداخل،  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  �صد  الفا�صي  القمع  من�صوب  وارتــفــاع 
وهو مادفع بدوره نحو اإندلع �صرارات الهبات ال�صعبية التي باتت َتُق�ُس 
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م�صاجع حكومة نتنياهو خ�صية من متددها وحتولها لإنتفا�صة ثالثة 
عارمة حترق الأر�س حتت اقدام جنود الإحتالل وم�صتوطنيه.

اإي�صال الأمور  ُنب  حكومة بنيامني نتنياهو عملت ومازالت على جَتَ
العام  التهور  من  بالرغم  الأمـــور،  عواقب  من  خ�صية  الإنفجار  حلــدود 
ح اليميني داخلها، وهي حالة  ل�صيا�صاتها، ووجود حالة وا�صعة من الَتَجنٌّ
ُت�َصّجع قيام جي�س الإحتالل باأعمال اإنتقامية �صد الفل�صطينيني، حيث 
احلكومي  الإئــتــالف  من  الكني�صت  اأع�صاء  من  العديد  اأ�ــصــوات  تعالت 
القمع وتوفري ما  اإياه مبزيد من  نتنياهو مطالبني  بانتقاد  واملعار�صة 

ي�صمى بخطة »مكافحة الإرهاب«.
اإن مايثري الهلع والقلق املتزايد يف »اإ�صرائيل« اأن الهبات الفل�صطينية 
املتتالية هي نتاج جيل ما بعد اأو�صلو؛ حيث اأن )55%( من �صكان ال�صفة 
الغربية والقد�س هم اأقل من �صن الثالثني. اجليل الذي اعتقد البع�س 
ُل عقلية خُمتلفة، عقلية الت�صوية والر�صوخ للواقع. مبا يف ذلك  باأنه َيحمرِ
الفل�صطينية،  لل�صلطة  والع�صكرية  الأمنية  الأجهزة  ومنت�صبي  اأع�صاء 
الذين كان اأخرهم ال�صهيد الرقيب اأول اأجمد ال�صكري. اإن تلك املخاوف 
»الإ�صرائيلية«  والع�صكرية  الأمــنــيــة  الأجــهــزة  قــادة  مــن  العديد  دفعت 
للتحذير من خماوف وقوع  عمليات تبادل لإطالق النار بني »ال�صرطة 
واجلي�س الإ�صرائيلي« من جانب وال�صرطة الفل�صطينية من جانب اأخر، 
ُمعتربين اأن »هنالك عدة طرق مُيكن اأن تنزلق الأحداث فيها اإىل اأعماق 

ل رجعة فيها«. 
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ب�صرورة  تعتقد  »اإ�صرائيلية«  اأ�صوات  وجود  لننفي  ال�صياق  هذا  ويف 
ُعقباها،  لحُتمد  لإنفجارات  تفادياً  الفل�صطينيني  مع  الأو�صاع  تهدئة 
حيث َكَتَب  املحلل الع�صكري )األيك�س في�صمان( على �صفحات )يديعوت 
تــقــرتب مــن مفرتق  القد�س وال�صفة  »الأو�ـــصـــاع يف  قــائــاًل  اأحـــرونـــوت( 
الأو�ــصــاع وتكري�س حياة طبيعية يف  اأن ن�صري جلهة تهدئة  فاإما  طــرق، 
الفل�صطينيني  على  املفرو�صة  القيود  غالبية  رفــع  مع  الغربية  ال�صفة 
والدخول يف مفاو�صات، واإما اأن نتجه اإىل مواجهة �صاملة �صتجرف معها 
ال�صيا�صية يف �صحيفة )يديعوت  ال�صوؤون  وزاد عليه معلق  غــزة«.  قطاع 
اأحرونوت( ناحوم برنياع للقول »مُيكن للحكومة الإ�صرائيلية اأن ُتطلق 
على ما َيحُدث يف ال�صفة الغربية والقد�س ما ت�صاء من اأ�صماء، لكن الإ�صم 
بالأخطر«.  ُتنذر  ثالثة،  فل�صطينية  انتفا�صة  هو  يجري،  ملا  احلقيقي 
»م�صوؤولية  نتنياهو  بنيامني  احلكومة  رئي�س  نف�صه  الوقت  يف  حُمماًل 
الفل�صطينيني«.  اأمل موجود لدى  اأي  َقَتَل  الإنتفا�صة اجلديدة، بعدما 
ُم�صيفاً اأن »نتنياهو اآمن باأن الو�صع الراهن كما هو عليه �صي�صتمر اإىل 
الأبد، واأنه قادر على فعل اأي �صيء دون رد فعل فل�صطيني... واأنه �صوف 
هم  اأمــا  عليهم،  ون�صيطر  اأرا�صيهم  ون�صتوطن  ونحا�صرهم  جنففهم 

ف�صيطاأطئون رووؤ�صهم وي�صت�صلمون«.  
التاريخ احلديث مل  »اإن  »معاريف«  �صافري يف �صحيفة  اأوري  ويقول 
ي�صمد اأمام اأي احتالل ل�صعب اآخر، لقد ق�صى ال�صتعمار نحبه، وم�صري 
فل�صطني امل�صتقلة �صيكون م�صابهاً مل�صري اجلزائر وفيتنام واإرادة ال�صعوب 
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تفوق يف نهاية الأمر كل قوة ع�صكرية، وعلى اجلانب الآخر«. كما َكَتَب 
ايري�س ليغال على �صفحات »هاآرت�س«  »اأن الدولة العربية ت�صري باجتاه 

الفا�صية، اإننا اأمام ذروة جديدة من الفظاعة الفا�صية«.
ورغم هذا املوقف اأو ذاك، اإن كل املُعطيات ُت�صري باأن هناك عدم رغبة، 
ل من قبل »اإ�صرائيل« لإعادة اإجتياح واحتالل عميق ملدن  مُّ وقدرة، وحَتَ
�صيف  الأق�صى  انتفا�صة  انــدلع  اأعــقــاب  يف  َحـــَدَث  كما  الغربية  ال�صفة 
العام 2000 بعدما انهارت مفاو�صات كامب ديفيد الثانية يف متوز/يوليو 
2000، عندما نفذت »اإ�صرائيل« عملية )ال�صور الواقي( ربيع العام 2002 
يف  عرفات  يا�صر  الراحل  الفل�صطيني  الرئي�س  مبحا�صرة  انتهت  والتي 
»ا�صرائيل« عاماً ون�صف بعد اندلع  املقاطعة يف رام اهلل، حيث انتظرت 

الإنتفا�صة قبل اأن حَتَتل ُمدن ال�صفة الغربية. 
تكتيكات »اإ�ضرائيلية« جديدة

املواجهات  اإنــدلع  الإحتالل حال  �صلطات  املُرجح جــداً جلوء  اإن من 
�صن  اىل  املــقــاوم  الفل�صطيني  الع�صكري  العمل  ذلــك  يف  مبــا  ال�صاملة 
خُمتلفة  جديدة  بتكتيكات  الغربية  ال�صفة  يف  قا�صية  ع�صكرية  عملية 
الإنتفا�صة  اإبـــان  الفل�صطينيني  مــع  املــواجــهــات  اأثــنــاء  جــرى  عما  ًكــلــيــاً 
الكربى الثانية، و�صت�صمل تلك التكتيكات على فر�س ح�صار طويل عل 
ال�صباب  املدن والبلدات الكربى، والقيام بحمالت اعتقال لآلف  عموم 
ون�صطاء التنظيمات. والعودة اىل نهج الإغتيالت لل�صخ�صيات القيادية 
نهج  وت�صييد  والف�صائل،  القوى  لعموم  التابعة  والع�صكرية  ال�صيا�صية 
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الإعدامات امليدانية لن�صطاء الإنتفا�صة و�صبابها. وبالفعل اإتخذ جمل�س 
الوزراء »الإ�صرائيلي« امل�صغر )الكابينيت( يف اإجتماعه بعد وقوع عملية 
م�صتعمرة )اإيتمار( ومقتل احلاخام املُتطرف يف القد�س قبل عدة اأ�صهر، 
مت  املُعلنة  القرارات  ومن  املُعلنة.  وغري  املُعلنة  القرارات  من  جمموعة 
قوات  وتعزيز  الــفــدائــيــة،  العمليات  منفذي  مــنــازل  هــدم  على  التاأكيد 
التوا�صل  مواقع  ومتابعة  املحتلة،  القد�س  احلــدود يف  ال�صرطة وحر�س 
الإعتقالت  وتكثيف  املـُـحــر�ــصــني،  واعــتــقــال  والفي�صبوك  الجــتــمــاعــي 
املــواطــنــني، وفــر�ــس غــرامــات مالية واأحــكــام �صجن على  الإداريــــة �صد 
احلارقة  والزجاجات  احلجارة  باإلقاء  الإحتالل  يتهمهم  الذين  الفتية 
على �صيارات امل�صتوطنني، واإبقاء الو�صع القائم يف امل�صجد الأق�صى على 
املجل�س  باقتحام  للم�صتوطنني  ال�صماح  ا�صتمرار  يعني  عليه، مما  ماهو 

ومنع امل�صلني حتت �صن 50 عاماً من دخول امل�صجد.
يف  الغليان  مــرجــل  على  يــفــور  فل�صطيني  و�ــصــع  اأمـــام  نحن  اأخــــرياً، 
الداخل، وهو مايفرت�س باجلميع يف ال�صاحة الفل�صطينية اإعالء �صوت 
العقل وامل�صلحة الوطنية العليا لل�صعب الفل�صطيني، وجتاوز الع�صبيات 
التنظيمية والف�صائلية، والإ�صتعداد املوحد ملواجهة اإ�صتحقاقات املرحلة 

التالية، والتي رمبا �صتكون قا�صية على الفل�صطينيني. 

)•( كاتب فل�صطيني
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متطلبات االنتفا�سة ودور القوى ال�سيا�سية الفل�سطينية

ابراهيم اأبو ليل )•(
  

اأكتوبر/2015 ك�صابقاتها-فعاًل تلقائياً-     اندلعت انتفا�صة القد�س 
ال�صهيوين،  لالحتالل  امل�صتمرة  الفل�صطيني  ال�صعب  مقاومة  �صياق  يف 
الذي يعرب  الفاعل  والإطــار  الفل�صطينية  القيادة  امل�صهد  وقد غاب عن 
الفل�صطينية،  والف�صائل  القوى  جميع  متثل  وجــادة  موحدة  قيادة  عن 
احلماية  لها  ويــوؤّمــن  وتنظيمها  النتفا�صة  اإدارة  على  يعمل  والـــذي 
لكل  وال�صمولية  ال�صتمرار  الطاقات، على نحو مينحها فر�صة  وح�صد 
ال�صعب  الفل�صطيني يف الوطن املحتل، حيث يخو�س هذا  ال�صعب  فئات 
اأجهزة  بها  التي تقوم  الأمنية  املكابد معركته وحيداً يف ظل املالحقات 
ال�صلطة الفل�صطينية، وي�صكل حتدياً كبرياً - اأمنياً و�صيا�صياً-لالحتالل 

ال�صهيوين. 
القد�س يف حقل  انتفا�صة  ميزت  التي  الفردية  العمليات      ظهرت 
موؤ�ص�صات  �صمن  م�صتتة  تنظيمية  ت�صكيالت  تــ�ــصــوده  مه�صم  �صيا�صي 
ر�صمية مف�صلة على مقا�س اتفاق اأو�صلو، تكيفت مع منظومة ال�صيطرة 
ال�صهيونية وقواعد اللعبة التي ر�صمها الحتالل، ما اأدى اإىل خلق حالة 
من عدم الثقة بني قطاعات ال�صعب الفل�صطيني والقيادة الفل�صطينية 
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وخياراتها ال�صيا�صية، اإذ تزايد عزوف ال�صباب عن العمل داخل الت�صكيالت 
التنظيمية القائمة فتوجهوا للعمل بانفراد، وهذا يعك�س حالة التخاطر 
وتالقي الأفكار يف اأعلى م�صتوياتها بني ال�صبان الفل�صطينيني، يف ال�صرط 
ال�صتعماري الذي دفعت ق�صاوته منفذي العمليات الفدائية – م�صتقلني 
عن  وبعيد  تلقائي  ب�صكل  القيام  اإىل   - التنظيمات  لبع�س  منت�صبني  اأو 
التنظيم باإعادة تنظيم اأنف�صهم باأنف�صهم. وذلك من اأجل تنفيذ عمليات 
التي يبدعها  اإطار البتكارات  اأكرث تعقيداً على العدو، يف  خا�صة تكون 
اأ�صكال  ي�صتنفذ  عندما  املواجهة  يف  جديداً  �صكاًل  وي�صتق  املقاوم  العقل 
الن�صال ال�صابقة. وتكمن خطورة هذه العمليات على الإ�صرائيليني لي�س 
يف ما حتققه من اأهداف من قتل واإ�صابة م�صتوطنني اأو جنود يف العمق 
الأمنية  الإ�صرائيلي وعلى احلواجز فح�صب، بل يف جتاوزها احل�صابات 
الإ�صرائيلية والفل�صطينية، اأي اأن هذه العمليات ميكن اأن ت�صل اإىل اأي 
مكان يف الكيان ال�صهيوين وت�صكل تهديداً ا�صرتاتيجياً للجبهة الداخلية 

الإ�صرائيلية. 
التحدي واال�ضتجابة يف مواجهة االحتالل

    جاءت النتفا�صة ال�صعبية يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة بطابعها 
والتهمي�س  الإق�صاء  وحتديات  الحتالل  لتحديات  ا�صتجابة  ال�صعبي 
على  ال�صعب  اعتمد  حيث  الفل�صطيني،  ال�صعب  لهما  يتعر�س  اللذين 
التي  ال�صعبية  املبادرات  خالل  من  التاريخي  وجــوده  عن  للدفاع  نف�صه 
على  اأو  الفدائية  العمليات  �صعيد  على  �صواء  ت�صاركياً،  طابعاً  اتخذت 
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�صعيد التكافل الجتماعي والقت�صادي. يف اإطار ولدة ديناميات لفعل 
التحرر  جــديــدة حلــركــات  اأدوات  وتطوير  ال�صيطرة   عــن  خــارج  مــقــاوم 
الوطني، يف واقع ا�صتثنائي �صهد حتولت عميقة يف احلالة الفل�صطينية، 
حتديات  اأمـــام  ال�صيا�صي  والــعــمــل  التعبري  يف  جــديــدة  اأ�ــصــكــال  رافقتها 
التقليدي  ال�صيا�صي  الفكر  منظومة  نطاق  خارج  ال�صتعماري،  ال�صرط 
واحلالة التنظيمية التي حتمله واأ�صكال عملها وممار�صاتها ال�صيا�صية، 
عن  بنف�صه  الناأي  اإىل  الحتالل  حتت  الفل�صطيني  ال�صعب  اجتــه  حيث 
ال�صيقة،  واحل�صابات  الفل�صطينية  والتنظيمية  ال�صيا�صية  النق�صامات 
اإىل حالة دفاع عن وجوده املجتمعي، وبالتايل اخلروج من مربع ال�صراع 
احلزبي غري املفيد، متجاوزاً الف�صائل والن�صق التقليدي لأ�صكال عملها، 
املحتلة  الأرا�صي  يف  ال�صهيونية  ال�صتيطانية  ال�صيا�صات  على  مترد  اإذ 
عك�صت  التي  ال�صعبية  النتفا�صة  واأنتج  القد�س،  يف  التهويد  وعمليات 
ن�صوجاً �صيا�صياً ووعياً جمتمعياً ووطنياً، يف اإطار الرد التلقائي والواعي 
لفعل العدو وللظلم التاريخي الذي وقع على ال�صعب الفل�صطيني من 
احتالل ا�صتيطاين عن�صري طال اأمده، وهو رد ل �صك م�صحون بالكم 
الهائل من م�صاعر الغ�صب على واقع ل يطاق، والأمل الناجم عن الأذى 
اأن  الفل�صطينيون ومقد�صاتهم وممتلكاتهم، ما يعني  الذي يتعر�س له 
العمليات الفردية تتم بتخطيط م�صبق ولها اأهدافها املحددة التي تلح 
على منفذها ملا لها من اأهمية ا�صرتاتيجية، في�صر على العمل من اأجل 
حتقيقها، رداً على ما ميتلكه الكيان ال�صهيوين من �صلطة وهيمنة وقوة 
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ابتكار  باجتاه  تدفع  ال�صتعمارية،  القوة  ممار�صات  اأن  ذلــك  ع�صكرية. 
اأ�صكال جديدة للمقاومة مبوازاة تاأثري تلك ال�صيا�صات. كما اأن عدم �صق 
جمرى فعال للكفاح تقوده القوى والقيادات الفل�صطينية هو الذي جعل 
النتفا�صة تاأخذ هذا ال�صكل الذي اتخذته، فال�صبب يف عدم وجود تنظيم 
حتمل  عــدم  عــن  نــاجــم  لالنتفا�صة،  مــربمــج  وتوجيه  ميدانية  وقــيــادة 
ا�صتمرارها،  اندلعها ول عن  للم�صوؤولية ل عن  الفل�صطينية  القيادات 
اإذ اكتفت القوى والقيادات »بالت�صامن« معها »وتفهم« اأ�صباب اندلعها، 
من دون اأن جتهد نف�صها يف رفد املواجهة بعوامل ا�صتمرارها وتطورها، 
والتنظيم،  والــوعــي  املــوحــدة  بــالــقــيــادة  املتمثلة  انت�صارها  ومتطلبات 
وخ�صائ�س  امل�صتفادة  اخلـــربات  مــع  تتنا�صب  انتفا�صة  اإىل  وحتويلها 

ال�صراع وموازين القوى.
االنتفا�ضة والفر�ضة التاريخية

على الرغم من اأنها جاءت هذه املرة دون اإطار قيادي ميداين ودون 
تاريخية  فر�صة  وفــرت  �صك  دون  اأنــهــا  اإل  وا�صحة،  �صيا�صية  مرجعية 
�صادت يف  التي  العالقة  �صكل  ت�صحيح  لإعــادة  املبا�صر  الفعل  من خالل 
ال�صنوات ال�صابقة بني ال�صعب الفل�صطيني من جهة و�صلطات الحتالل 
اأي بجعلها  ثانية،  الفل�صطينية من جهة  ال�صلطة  الأمنية يف  والأجهزة 
ولي�صت  ال�صهيوين  واجلــــالد  ال�صحية  بــني  وا�ــصــتــبــاك  �ــصــراع  عــالقــة 
من  القمعية  الأمــن  اأجهزة  مع  ت�صادم  عالقة  وبالطبع  تفاهم،  عالقة 
خالل التمرد على اأ�صكال العمل الر�صمي يف نطاق املعازل التي تديرها 
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ال�صلطة حتت �صقف الحتالل ومنظومة ال�صيطرة ال�صتعمارية. ووفرت 
النتفا�صة اأي�صاً فر�صة للخروج من حالة القهر والإذلل التي ات�صمت 
بها املرحلة ال�صابقة، ب�صبب اخل�صوع لإمالءات العدو وا�صتمرار التن�صيق 
الأمني مع �صلطات الحتالل. كما اأنها وفرت الفر�صة لف�صائل املقاومة 
من  ال�صحيح  جمــراه  اإىل  ال�صراع  واإعـــادة  املنا�صبة  اللحظة  للتقاط 
اأجل الرد على العدوان والتغول ال�صتيطاين الذي ينت�صر يف الأرا�صي 
دون توقف. وذلك من خالل الرتكيز على  الفل�صطينية طوًل وعر�صاً 
�صق م�صار جديد يبني على ما يجمع ال�صعب الفل�صطيني الذي تعر�س 
لالإق�صاء والتهمي�س يف الوطن وال�صتات، وهذا يتطلب ت�صكيل اإطار قيادي 
ميداين، ميثل جميع ف�صائل املقاومة والفعاليات الوطنية، وي�صعى اإىل 
تطوير العمليات الفردية اإىل حالة مواجهة �صعبية �صاملة مع الحتالل 
تعّم الأرا�صي الفل�صطينية لكي جتعل الحتالل وال�صتيطان عبئاً على 
امل�صروع ال�صهيوين، وجتعل التن�صيق الأمني مع الحتالل عاراً على من 
ال�صاحة  يف  الأ�صكال  متعدد  النق�صام  لإنهاء  الطريق  ومتهد  ميار�صه، 
الفل�صطينية على قاعدة برنامج املقاومة الذي يوحد اجلميع، ول يكون 
مبتداأه احلديث عن ا�صتئناف املفاو�صات والدخول يف ال�صرك الإ�صرائيلي 
الذي يبدد اجلهد الفل�صطيني ويعزز النق�صام. فا�صرتاتيجية التفاو�س 
الكيان  قــادة  اأيـــدي  على  ُدفــن  اأو�صلو  اتــفــاق  ونهج  ف�صلت  قــد  والت�صوية 

ال�صهيوين منذ انهيار مفاو�صات املرحلة النهائية عام 2000.
    ثمة من يذرف الدموع على ال�صحايا، وينفي اأو يقلل من حتقيق 
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اأو اإمكانية حتقيق اأهداف وطنية، ويدعو  اأي اإجناز لهذا الفعل املقاوم، 
اإىل �صلمية النتفا�صة وابتعادها عن كل اأ�صكال العنف واملواجهة، بينما 
ل يريد يف احلقيقة اأو ل يعمل ب�صكل جاد من اأجل اإطالق اأي مقاومة 
اإىل  و�صلت  التي  خــيــاراتــه  لإحــيــاء  حمــاولــة  يف  �صلمية،  غــري  اأو  �صلمية 
طريق م�صدود. اأما ف�صائل املقاومة الفل�صطينية التي جميعها ترف�س 
النتفا�صة،  توؤيد  جميعها  والتي  ومــاآلتــه،  التفاو�صي  وم�صاره  اأو�صلو 
بني  تنو�س  مواقفها،  يف  ومتباينة  املــاأمــول  لــلــدور  فــاقــدة  لزالـــت  فهي 
الرتدد يف النخراط كلياً يف املواجهات الدائرة وبني العجز عن مواكبة 
وال�صبان  النتفا�صة  يف  امل�صاركة  الفئات  اأن  العلم  مع  النتفا�صة،  فعل 
الذين ينفذون العمليات البطولية هم من اأ�صحاب التجارب ال�صيا�صية 
والتنظيمية ال�صابقة، ورمبا بع�صهم ياأتي من داخل الأطر التنظيمية، 
اإل اأنهم خارج �صيطرة الف�صائل وقياداتها ول ي�صتطيع التنظيم التحكم 
بهم.بينما الف�صائل غري املرتددة يف دعم النتقال اإىل انتفا�صة �صاملة 
بقيت اأ�صرية خطابها اللفظي الداعم من دون اأن تنجح يف توفري متطلبات 
هذا النتقال. فبع�س الأطراف ل تريد لالنتفا�صة اأن تاأخذ مداها ول 
تنخرط فيها لأنها ترى ما انتهت اإليه النتفا�صتان ال�صابقتان وتخ�صى 
اأن يتكرر امل�صري ذاته، حيث ُوظفت اإجنازات الأوىل لتفاق اأو�صلو وُوظفت 
الثانية للدخول يف مفاو�صات عدمية اجلــدوى ل  النتفا�صة  اإجنــازات 
م�صوؤولون  ويقول  اليوم.  حتى  ثمنها  يدفع  الفل�صطيني  ال�صعب  يــزال 
يف حركة حما�س اأن احلركة لن تلقي بثقلها يف انتفا�صة �صعبية حتاول 
ال�صلطة الفل�صطينية ا�صتثمارها للعودة اإىل العملية ال�صيا�صية ب�صروط 
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اأف�صل، حيث جاء على ل�صان م�صوؤول رفيع يف احلركة: »نرى اأن ال�صلطة 
الفل�صطينية ت�صعى اإىل ا�صتثمار هذه الهبة من اأجل حت�صني مكانتها يف 
الأمــن وهي موجودة يف كل مناطق  اأجهزة  ونــرى  التفاو�صية،  العملية 
الحتكاك بزي مدين، لذلك ل ن�صتطيع اأن نلقي بثقلنا فيها لأن اأع�صاء 
وترى  واإ�صرائيل«.  ال�صلطة  من  املالحقة  اإىل  عر�صة  �صيكونوا  احلركة 
اأطراف اأخرى اأن النتفا�صة ت�صطدم مبعيقات فل�صطينية حقيقية ول 
مع  الأمني  التن�صيق  مثل  العوائق،  هذه  باإزالة  اإل  تتقدم  اأن  لها  ميكن 
العوامل  اإن هذه  ال�صلطة. ويف احلقيقة  القائم يف  الحتالل والنق�صام 
كمن  عليها  الآمــال  تعليق  ميكن  ل  الفل�صطينية  احلالة  يف  م�صتع�صية 
يطلب امل�صتحيل. فمن ينتظر انتهاء التن�صيق الأمني مع الحتالل عليه 
اأن يدرك اأنه لن ينتهي يف ظل ال�صروط ال�صائدة وذلك ل�صببني: الأول 
عن  البحث  وتعترب  اأو�صلو  باتفاقات  ملتزمة  الفل�صطينية  ال�صلطة  لأن 
حلول �صيا�صية من خالل املفاو�صات هو خيارها ال�صرتاتيجي. والثاين 
هناك اأطراف يف ال�صلطة ارتبطت م�صاحلها مع الحتالل ول ترغب يف 
لها  ال�صماح  وترف�س  النتفا�صة  �صد  تقف  لذلك  معه،  ال�صراع  تاأجيج 

بال�صتمرار. 
املقاومة و�ضوؤال االنتفا�ضة

الو�صع  التي يعي�صها  الأزمــة  اأن �صرط اخلــروج من  القول  غني عن 
يعني  ما  ال�صهيوين،  الحتالل  �صد  املقاومة  ت�صعيد  هو  الفل�صطيني 
اأن النخراط يف النتفا�صة ب�صكل فعلي هو الذي �صيذلل العقبات التي 
تعرت�صها، وهذا ل يعني اإغفال الظروف املعقدة والتحديات التي تواجه 
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يفر�صه  الذي  ذلك  �صواء  ال�صديد،  احل�صار  املقاومة من جراء  ف�صائل 
الفل�صطينية.  ال�صلطة  يف  الأمنية  الأجهزة  تفر�صه  الذي  اأو  الحتالل 
لكن هذا الواقع ل يتغري اإل مببادرة القوى التي ترى نف�صها اأنها تعرب 
واإجنازاته  واأنها حتر�س على ت�صحياته  واأحالمه  ال�صعب  عن تطلعات 
الوطنية. ذلك اأن �صوؤال التاريخ ل يطالب الواقع ول يحمله امل�صوؤولية 
واإمنا يقول ماذا كان دور هذه القوى وماذا فعلت؟ اأما التلكوؤ القيادي يف 
تبني ودعم خيار ال�صعب امل�صتعد للعطاء والت�صحية بال حدود، فيعني اأن 
احلالة ال�صعبية باتت متقدمة، يف وعيها الوطني وا�صتعدادها الكفاحي 
ومبادراتها ال�صجاعة، على قياداتها التي يكبلها اإرث املنظومة الفكرية 
اتفاقيات  �صادت عقب  التي  والنف�صية  والأخالقية  والأمنية  وال�صيا�صية 
اأو�صلو، بل ويعني اأن اخللل البنيوي للحالة القيادية الفل�صطينية قد بلغ 
اأو يكاد، حدود امل�س ببديهيات مرحلة التحرر الوطني ومقت�صياتها. لذا 
فاإن اأ�صئلة مثل »ماذا تريد النتفا�صة؟ وما هي مطالبها؟«، هي اأ�صئلة 
القيادات  تلّح على جــواب لدى  اأن  تنكفئ، ويجب  اأن  جوهرية ل يجوز 
القادرة على تاأطري �صيا�صي لهذه احلالة الن�صالية لل�صعب الفل�صطيني 
يف الداخل واخلارج. ويجب اأن متثلها اأطر ل تخ�صى اأن تقول اأنها معها 
م�صارها  وتوجيه  تطويرها،  على  وتعمل  با�صمها  وتتحدث  وتدعمها 
واإدارتها وتثمري مفاعليها �صيا�صياً، وهذا الأمر ي�صتوجب ت�صكيل هيئة 
وطنية م�صرتكة من القوى الفل�صطينية املختلفة، وعلى وجه ال�صرعة 
قبل تراجع وتريتها، وي�صتوجب ت�صعيدها ميدانياً اإىل وتائر اأعلى واإىل 

ات�صاعها جغرافياً، لكي تنخرط يف اأتونها قطاعات �صعبية اأو�صع.
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فعالياتها  يف  النــخــراط  عن  الفل�صطينية  الف�صائل  رمــوز  تــردد  اإن 
ت�صهم  التي  وال�صيا�صية  الذاتية  واحل�صابات  الحتالل،  �صغوط  خ�صية 
بقدر كبري يف ت�صكيل مواقفهم، �صوف يجعلهم يف م�صار معاك�س حلركة 
املنهج  هــذا  مثل  اإن  املــواتــيــة.  اللحظة  يف  الفر�صة  وي�صّيعون  الــتــاريــخ 
اإل عن مزيد  الإنتظاري مت جتريبه طوال ربع قرن م�صى، ومل ي�صفر 
والنمو  بــل  احلقيقية،  الـــذات  على  املحافظة  واأن  الأر�ــــس،  ابــتــالع  مــن 
هذه  يف  امل�صاركة  اأو  الفل�صطيني،  ال�صعب  قيادة  اإىل  و�صوًل  والنت�صار، 
القيادة، ل تكون اإل مبزيد من النخراط يف الن�صالت اليومية، وتقدمي 

الت�صحيات اجل�صام.
لقد كان ال�صعب الفل�صطيني طيلة عقود ال�صراع العربي ال�صهيوين 
ول  القائم،  ال�صتعماري  ال�صرط  للمقاومة يف  و�صباقاً  مبادراً  يزال  ول 
اأن ل  يعيبها  ما  لكن  ت�صبقها اجلماهري بخطوات.  اأن  قيادة  اأيــة  يعيب 
متر  الــتــي  التاريخية  اللحظة  تـــدرك  ل  واأن  اجلــمــهــور،  نب�س  تلتقط 
الــتــاريــخــي، واأن  بــدورهــا  اإىل الإمــ�ــصــاك  تــبــادر  اأن  بــهــا. وعــلــى الف�صائل 
فيه  ي�صعب  يومي،  �صعبي  فعل جماهريي  اإىل  الفردية  املقاومة  حتّول 
الق�صاء على انتفا�صة �صعب باأ�صره. وعلى الأمة العربية واأحرار العامل 
وامل�صاندة،  الــدعــم  خــالل  مــن  الــثــوريــة،  ال�صواعد  لتلك  ي�صتجيبوا  اأن 
وتعزيز حركة مقاطعة ال�صتيطان، وفر�س العزلة الدولية على الكيان 

ال�صهيوين.
)•( كاتب فل�صطيني
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