
135 دراسات

ح�سني جميل الربغوثي*

ُحفاة يف مواجهة اجِليبات الع�سكرية:

النتفا�سة الأوىل يف القرى**

هذه الدرا�صة بو�صوح منقطع النظير ال ينق�صه بريق العمق في التحليل الطبقي تتميز 

الرهيف لدور القرية الفل�صطينية في انتفا�صة الحجارة خالل عامها االأول.

ثنائية  كمو�صوع،  الفل�صطينية  القرية  وال  كحدث،  الفل�صطينية  االنتفا�صة  تكن  لم 

العديد  في  ذكرهما  تواتر  واإنما  بارد،  بمزاج  مكتوبة  ''اأكاديمية''  درا�صة  تناولتها  عابرة 

الت�صجيلية، والغنائية،  يرية، والروائية، وال�صعرية، وال�صعرية ــ 
ِّ
ال�ص البرغوثي  من كتابات 

والم�صرحية، و�صيناريوهات االأفالم ال�صينمائية، والنقدية. لكن في هذه الدرا�صة ما يميزها 

بو�صوٍح من تناول االنتفا�صة والقرية في بقية اأعمال البرغوثي، فقد ُكتبت لجمهور غير 

اإ�صرائيلية بالدرجة  اإلى م�صادر  فل�صطيني وغير عربي، فكانت معظم اإحاالتها المرجعية 

االأولى، وم�صادر ر�صمية اأو �صبه ر�صمية، فل�صطينية وغير فل�صطينية، بالدرجة الثانية، ولم 

تلجاأ اإلى اإحاالت التجربة الذاتية كبقية كتابات البرغوثي عن االنتفا�صة، وغيرها، حتى 

ال يكاد القارئ يلمح هنا خّفة الروح الذهنية المعهودة في كتاباته اإاّل لمامًا.

وهي:  االإ�صرائيلية،  االحتاللية  الدولة  اأجهزة  بنية  الدرا�صة،  هذه  في  البرغوثي  يفكك 

وحدات الجي�ش النظامية؛ الم�صتوطنين؛ االإدارة المدنية؛ جهاز اال�صتخبارات ''�صين بيت''؛ 

�صبكة العمالء التي رفدت تاأ�صي�ش ''روابط القرى'' التي يقودها �صباط اإ�صرائيليون، وقرابة 

1000 �صرطي، ثم يقارنها ببنية اأجهزة الدولة الفل�صطينية، وهي: ف�صائل منظمة التحرير 

ـ حركة التحرير الوطني الفل�صطيني؛ الجبهة ال�صعبية لتحرير  الفل�صطينية االأ�صا�صية االأربعةـ 

فل�صطين؛ الجبهة الديمقراطية لتحرير فل�صطين؛ الحزب ال�صيوعي الفل�صطيني ــ وما يرفدها 

�صاربة  وقوات  �صعبية،  ولجان  عمالية،  اتحادات  هيئة  على  للمقاومة  تحتية  بنية  من 

* شاعر وروائي وأكاديمي فلسطيني.
** ُن�صرت هذه الدرا�صة باالإنجليزية:

 Husain Jameel Bargouti, “Jeep Versus Bare Feet: The Villages in The Intifada”, in, Intifada: Palestine at the
Crossroad, edited by Roger Heacock and Jamal Nassar (London: Praeger, 1990), pp. 105-123.

ترجمة وتقديم: عبد الرحيم ال�صيخ.
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ومكاتب لل�صوؤون االجتماعية، وال�صريبة، 

وترخي�ش ال�صيارات، اإلخ. وهذا الفرع بالتحديد 

يخترق كل خلية في التكوين االجتماعي 

الفل�صطيني. وهذان الفرعان )الع�صكري والمدني( 

متداخالن اإلى درجة اأنه بات من ال�صعب التفريق 

ين، 
َ
بينهما. وفي مكان ما، بين هذين الفرع

يتمو�صع ما ي�صمى روؤ�صاء البلديات المعينين، 

والمجال�ش القروية المعينة، ومخاتير القرى 

المعينين، وجميعهم مجرد خدام للدولة، ومن 

المفتر�ش اأنهم يوؤدون مهمات مدنية نيابة عن 

ال�صلطة االإ�صرائيلية، لكن بع�صهم اأع�صاء في 

روابط القرى و/اأو عمالء معروفين لـ ''�صين بيت''.

اإن اأجهزة الدولة االحتاللية تجثم على �صدر 

المجتمع الفل�صطيني كقوة غريبة، لكنها، 

وللمفارقة، تخترق كل خلية في المجتمع 

الفل�صطيني من خالل متاهة من البيروقراطية 

التي ال ي�صتطيع الفل�صطينيون من دونها اأن 

يح�صلوا على اأي وثيقة ر�صمية، وعبر �صبكة من 

مقدمة

ر االحتالل االإ�صرائيلي عن نف�صه عبر 
ّ
يعب

اأجهزة دولة تحكم ما بين 1.4 و1.73 مليون 

فل�صطيني يعي�صون في ال�صفة الغربية وقطاع 

 وتتكون اأجهزة الدولة هذه من وحدات 
1

غزة.

جي�ش نظامية وقرابة 70.000 م�صتوطن م�صلح 

اأ�صبحوا تحت رعاية الجي�ش، بعدما اأ�ص�صوا 

م�صتعمرات غداة �صنة 1٩٦7 على اأرا�ٍش 

فل�صطينية م�صادرة. وف�صاًل عن ذلك، فاإن جهاز 

اال�صتخبارات في الدولة، ''�صين بيت''، جّند عدداً 

من الفل�صطينيين لت�صكيل �صبكة تج�ص�ش. وهذا 

الفرع الع�صكري من اأجهزة الدولة ي�صم مئات من 

المتعاونين الفل�صطينيين المنّظمين في ع�صابات 

طلق عليها ا�صم ''روابط القرى''، 
ُ
معزولة ي

واأع�صاوؤها م�صلحون يقودهم �صباط اإ�صرائيليون، 

ونحو 1000 �صرطي.

الفرع ''المدني'' الأجهزة الدولة هذه ي�صم 

نظام �صحة حكومي، و�صبكة مدار�ش حكومية، 

بقية  وتن�صغل  لالنتفا�صة''.  الموحدة  الوطنية  ''القيادة  ي�صدر عن  بما  تاأتمر  لالنتفا�صة، 

الي�صارية،  الفل�صطينية  الحركات  يد  على  ال�صعبية  اللجان  ن�صاأة  بتتّبع  بعدئذ،  الدرا�صة، 

ال�صيا�صات االحتاللية، والإف�صال  الفل�صطينية ب�صورة خا�صة لمواجهة  القرية  وعملها في 

مخططاتها على م�صتويين: االأول، ال�صيطرة على الجماهير الفل�صطينية )عبر اأدوات الرقابة 

الجماعية من منع تجول وح�صار وتم�صيط  واأ�صر، والعقوبات  والح�صر من قتل وتجريح 

القرى''  ''روابط  )كم�صروع  وطنية  غير  �صيا�صية  برامج  تمرير  الثاني،  اقت�صادية(؛  وحرب 

)ب�صفته  االأردن  مع  الكونفدرالية  وم�صروع  االإ�صرائيلي(،  لالحتالل  ا�صتطالة  ب�صفته 

خياراً ال يلّبي طموح الفل�صطينيين وحقهم في تقرير الم�صير، والعودة، والدولة الم�صتقلة 

وعا�صمتها القد�ش(.

تتكون هذه الدرا�صة من مقدمة وخم�صة اأق�صام تزودنا بكرونولوجيا متَقنة تر�صد القرى 

الفل�صطينية في اأثناء االنتفا�صة االأولى منذ انطالقتها في ٩ كانون االأول/دي�صمبر 1٩٨7 

من  وتتخذ   ،1٩٨٨ الثاني/نوفمبر  ت�صرين   1٥ في  الفل�صطيني  اال�صتقالل  اإعالن  حتى 

معكو�ش ا�صتعارة ''داود في مواجهة جالوت''، لطفل فل�صطيني حافي القدمين يواجه ِجيبًا 

ع�صكريًا اإ�صرائيليًا في بلدة قباطية في جنين، مجازاً لالنتفا�صة بكاملها، ومقولة �صيا�صية 

اال�صتيطاني ــ  اال�صتعمار  دولة  اإرادة  على  الفل�صطينية  ال�صعبية  االإرادة  بانت�صار  تفيد 

اإ�صرائيل في تلك االنتفا�صة.
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نيت هذه اللجان على الديمقراطية ال 
ُ
وقد ب

البيروقراطية: لم يكن هناك مقار، وال وثائق 

ر�صمية، وال ''اأوامر''، وال خطط محددة من �صاأنها 

اأن تتغير في اأي لحظة من طرف المتطوعين 

المنخرطين على نحو مبا�صر باأداء المهمات، بل 

اإن ب�صاطة لجان العمل التطوعي، وفاعليتها، 

وديمقراطيتها، وانت�صار قيادتها، كانت م�صدر 

اإلهام في ت�صكيل اللجان ال�صعبية لالنتفا�صة.

وقد ا�صُتكملت لجان العمل التطوعي على �صكل 

تنظيم وطني ي�صمل المدن، والبلدات، والقرى، 

ومخيمات الالجئين على حد �صواء. فهناك نحو 

4٥0 قرية في ال�صفة الغربية وقطاع غزة، 1٥ 

منها في القطاع، والبقية في ال�صفة الغربية. ولم 

 اإح�صاء �صكاني عام منذ الم�صح االحتاللي 
َ
ر

ْ
ج

ُ
ي

ل�صنة 1٩٦7، لكن درا�صة اأُجريت قبل عدة اأعوام 

رت اأن ٦4٪ من ال�صكان كانت في قرى ال�صفة 
ّ
قد

الغربية، في مقابل ٢٦٪ في المدن، و10٪ في 

المخيمات؛ بينما ن�صبة 11٪ فقط من ال�صكان 

كانت في قرى قطاع غزة، و4٦٪ في المدن، 

 وعليه، لم يكن 
4

و43٪ في مخيمات الالجئين.

تغلغل لجان العمل التطوعي في القرى اإنجازاً 

هينًا، وخ�صو�صًا في ال�صفة الغربية، وكان في 

اإمكان الف�صائل المتعددة لمنظمة التحرير 

ق قرارات على الم�صتوى 
ّ
الفل�صطينية اأن تطب

الوطني عبر هذه اللجان.

كانت تجربة لجان العمل التطوعي تجربة ال 

غنى عنها في تد�صين بنية تحتية للمقاومة عبر 

ت�صكيل اللجان ال�صعبية لالنتفا�صة، اإذ كانت 

مكونات �صرورية لجهاز الدولة الفل�صطينية. ولذا، 

كان اأحد مظاهر ال�صراع بين اأجهزة الدولة 

االإ�صرائيلية واأجهزة الدولة الفل�صطينية هو 

''الجي�ش في مواجهة اللجان ال�صعبية.''

وعلى الرغم من ذلك، فاإن ال�صراع اتخذ 

اأ�صكااًل متنوعة، منها العقاب الجماعي الذي 

واجه فيه الجي�ش تجمعًا باأكمله، ال اللجان 

ال�صعبية على وجه التحديد. ولذا، ظهر االغتراب 

المتبادل بين اأجهزة الدولة االإ�صرائيلية والمجتمع 

المدني الفل�صطيني عبر هذا ال�صكل من المواجهة. 

ال�صجون للنا�صطين ال�صيا�صيين. حتى اإن ال�صيارات 

الفل�صطينية في ال�صفة الغربية ُتمنح لوحات 

زرقاء لتمييزها من ال�صيارات االإ�صرائيلية ذات 

اللوحات ال�صفراء، وذلك ''الأ�صباب اأمنية''. ولعل 

هذا االغتراب المتبادل بين اأجهزة الدولة 

االإ�صرائيلية والمجتمع الفل�صطيني يبدو باأجلى 

�صوره في م�صادرة االأرا�صي، اإذ اإن نحو ٥٢٪ 

من مجموع اأرا�صي ال�صفة الغربية وقطاع غزة 

تـمت م�صادرتها خالل الفترة 1٩٦7 - 1٩٨٥، 

٢
والعملية ال تزال جارية.

ولعل مو�صوع الدولة هذا كان و�صيظل 

مو�صوعًا مركزيًا للكفاح ال�صيا�صي من خالل 

االنتفا�صة، هدفه التخل�ش من اأجهزة الدولة 

االحتاللية وا�صتبدالها باأجهزة فل�صطينية م�صتقلة. 

ومو�صوع اأجهزة الدولة الفل�صطينية في المناطق 

المحتلة يتناول اأربعة تنظيمات فل�صطينية تابعة 

لمنظمة التحرير الفل�صطينية، هي: حركة التحرير 

الوطني الفل�صطيني )''فتح''(، والجبهة ال�صعبية 

لتحرير فل�صطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير 

فل�صطين، والحزب ال�صيوعي الفل�صطيني، ف�صاًل عن 

تنظيمات تحتية للمقاومة على هيئة اتحادات 

عمالية، ولجان �صعبية، وغيرها، تلهمها 

التنظيمات االأربعة نف�صها وتقودها.

وكانت اللجان ال�صعبية ذات اأهمية خا�صة 

ب�صفتها اأجهزة الدولة الفل�صطينية، وقد اأُ�ص�ش 

نموذجها االأول في مطلع ال�صبعينيات على هيئة 

لجان العمل التطوعي. لقد جاء ال�صيوعيون 

الفل�صطينيون بفكرة م�صاعدة القرويين في جني 

محا�صيلهم، وتج�صدت الفكرة على هيئة لجان 

العمل التطوعي التي انخرط فيها نا�صطو ف�صائل 

3
منظمة التحرير الفل�صطينية.

كان تنظيم عمل اللجان ب�صيطًا، ومرنًا، 

وفاعاًل، اإذ انتمى كل ع�صو اإلى اللجان اختياريًا 

من دون توّقع اأي مقابل، وكان االأع�صاء 

ينتخبون في كل منطقة من�صقًا للفاعليات بحيث 

ي�صكل هوؤالء المن�صقون لجنة جديدة. وعلى راأ�ش 

الهرم االجتماعي ظهرت اللجنة العليا للجان 

العمل التطوعي في ال�صفة الغربية وقطاع غزة، 
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مثل بيت حانون، واإلى بع�ش قرى ال�صفة الغربية 

مثل بني نعيم في منطقة الخليل، واإلى قرى 

عرف باإ�صرائيل مثل 
ُ
فل�صطينية داخل ما �صار ي

 وهكذا، بداأت حركة 
7

�صخنين وكفر كّنا.

االنتفا�صة تنتظم على نحو �صريع، وكان م�صتوى 

التنظيم عاليًا اإلى درجة اأنه في ٢1 كانون 

االأول/دي�صمبر تـم تنظيم اإ�صراب �صامل �صارك 

فيه الفل�صطينيون في ال�صفة الغربية، وقطاع 

غزة، واأرا�صي فل�صطين المحتلة منذ �صنة 1٩4٨، 

والتي �صارت ُتعرف باإ�صرائيل. ولم ت�صاأ الحكومة 

االإ�صرائيلية اأن تعترف بمثل هذه االإنجازات، 

واأ�صرت على الطبيعة العفوية لـ ''اأعمال ال�صغب''، 

االأمر الذي حدا بالمرا�صل الع�صكري ل�صحيفة 

''دافار'' االإ�صرائيلية اإلى اأن يقول: ''اإنهم يقولون 

في الراديو 'اأعمال �صغب محلية'. اأي اأعمال �صغب؟ 

لقد راأيت كيف كانوا منظمين تمامًا وب�صكل 

 ومع ذلك، فاإن اإنكار الحكومة 
٨

مثالي.''

االإ�صرائيلية كان مفهومًا اإلى حد ما، اإذ تجاوزت 

االنتفا�صة الفل�صطينية، حينها، اأعلى التوقعات.

اإن �صعة انت�صار االنتفا�صة وارتفاع م�صتواها 

التنظيمي يجب اأاّل يقودانا اإلى اإغفال برنامجها 

ال�صيا�صي، فقد كان �صعار المتظاهرين في ٩ 

َنا دولة وهوية''. وعليه، 
ْ
كانون االأول/دي�صمبر ''ِبد

فاإنه يمكن و�صف االنتفا�صة، عند انطالقتها، 

باأنها كانت حركة �صعبية، وطنية، وا�صعة 

االنت�صار، عالية التنظيم، ولها برنامج �صيا�صي 

محدد.

لقد واجه الجي�ش االنتفا�صة )خالل كانون 

االأول/دي�صمبر 1٩٨7( باأ�صاليب متنوعة 

يت�صدرها القتل، واالعتقال، وفر�ش نظام منع 

التجول. كما كان عزل مناطق ''اأعمال ال�صغب'' 

وت�صييق الخناق على ''الم�صاغبين'' تكتيكًا 

اأ�صا�صيًا لدى الجي�ش، اأدى بدوره اإلى ا�صتحداث 

حاجة جديدة هي تزويد المناطق المعزولة والتي 

تعاني، بالموؤن. وفي اإثر ذلك، �ُصّكلت اللجان 

ال�صعبية المخت�صة بتاأمين التموين خالل 

ين االأولين في قرى عديدة في منطقة 
َ
االأ�صبوع

 
٩

ن، و�صالم،
َ

ج
َ
نابل�ش، مثل: بيت فوريك، وبيت د

ولعل في اإمكاننا تو�صيح هذا االغتراب المتبادل 

باقتبا�ش قول لجندي اإ�صرائيلي، هو جوناثان 

كي�صتنباوم، الذي خدم في قباطية في ال�صفة 

الغربية. كانت قباطية تخ�صع لعدة اأ�صابيع 

متوا�صلة لنظام منع التجول حين بداأ كي�صتنباوم 

مهمته هناك، وكان منع التجول، المفرو�ش منذ 

٢٥ تموز/يوليو حتى ٢0 اآب/اأغ�صط�ش 1٩٨٨، 

رفع �صاعتين كل ثالثة اأيام، كما اأنه جرى قطع 
ُ
ي

الكهرباء، وكان و�صول ال�صحافيين ممنوعًا، 

وكانت المحا�صيل ُتترك لتتعفن في الحقول 

بينما النا�ش يجوعون. يكتب كي�صتنباوم:

الليلية،  الدورية  نهاية  اإلى  و�صولنا  مع 

البندورة،  من  �صطاًل  تجلب  عائلة  ر�صدنا 

الع�صكري  ِجيبنا  با�صر  غرة  حين  وعلى 

عليه.  يعتمد  دولتنا  م�صتقبل  كاأن  مهمته 

تقريراً  لنر�صل  وا�صتجوبناهم  حا�صرناهم 

لي�ش  اإنه  لنا  قالوا  القيادة.  في  ال�صابط  اإلى 

يت�صورون  بب�صاطة  واأنهم  طعام،  اأي  لديهم 

اأمامهم  واإنه ال خيار  الموت،  اإلى حد  جوعًا 

في  القدمين،  حافي  فتى  وراح  هذا…  غير 

ال�صاد�صة ع�صرة من عمره، يرك�ش مبتعداً عنا. 

اأعقاب  في  الـِجيب  وكان  المطاردة،  وخالل 

اأق�صام  الفتى حافي القدمين، �صحب ال�صابط 

م�صافة  من  الفتى  نحو  بها 
ّ
و�صو بندقيته 

٥
ع�صرة اأمتار، ف�صرخت عليه اأن يتوقف.

الق�سم الأول: ٩ كانون الأول/دي�سمرب 

١٩٨٧ - ٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٨٨

في التا�صع من كانون االأول/دي�صمبر 1٩٨7، 

انطلقت التظاهرات في قطاع غزة منظمة اأ�صا�صًا 

من طرف طبقات دنيا، وخ�صو�صًا الطبقة 

العاملة والبورجوازية ال�صغيرة، وباأعمار ومهن 

متنوعة، و�صاركت الفئات المجتمعية على نطاق 

٦
وا�صع.

وبحلول 1٨ كانون االأول/دي�صمبر 1٩٨7، 

كانت االنتفا�صة قد امتدت اإلى قرى قطاع غزة 
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الدولة االإ�صرائيلية، فكانت المخاتير والمجال�ش 

ن تم 
َ
القروية. والتعبير العربي ''مختار'' يعني ''م

اختياره''، وقد تم اختيار المخاتير في نهايات 

القرن التا�صع ع�صر وبدايات القرن الع�صرين في 

فل�صطين العثمانية كممثلين لطبقة الفالحين لدى 

ال�صلطة المركزية، وبالعك�ش. وباختيارهم ا�صتناداً 

اإلى االأقدمية، والملكية، وال�صن، والقرابة، حاز 

المخاتير �صلطتهم من هذه العالقات الحمائلية، 

ومن مكانتهم الر�صمية في اآن واحد. وعليه، فقد 

اأ�صبح المخاتير رموزاً تقليدية لل�صلطة، لكن 

التحول االجتماعي الذي اأدى اإلى انح�صار طبقة 

الفالحين، جعل �صلطة المخاتير تنح�صر اأي�صًا.

وبلغ االنح�صار المتدرج لطبقة الفالحين 

نقطة تحول حرجة في ال�صفة الغربية وقطاع 

غزة خالل الفترة 1٩٦7 - 1٩٨٨، اإذ اإن �صريحة 

من الفالحين الذين لم يتمكنوا من اإعالة اأنف�صهم 

بو�صائل اأُخرى، تحولت اإلى قوة عاملة، 

وخ�صو�صًا في اإ�صرائيل. وقد الحظ عالم 

االجتماع الفل�صطيني �صليم تماري اأن ''لدينا 

اليوم اأكثر من 100.000 عامل يتنقلون يوميًا 

من المخيمات، والقرى، والمراكز المدينية في 

ال�صفة الغربية وقطاع غزة اإلى اإ�صرائيل، ويعود 

 لكن هوؤالء 
10

معظمهم اإلى قراهم في الم�صاء.''

العمال لم يكونوا كلهم عمااًل باالأجرة يعتمدون 

على اأجورهم كم�صدر وحيد للعي�ش، بل كان 

بع�صهم، على �صبيل المثال، يمتلك قطع اأر�ش 

نون جزءاً من الطبقة 
ّ
اأي�صًا، وبالتالي فهم يكو

التقليدية �صبه ــ البروليتاريا. لقد كانت القوة 

الدافعة اإلى تحول الفالحين اإلى عمال باالأجرة، 

وعمال �صبه ــ باالأجرة، هو تطور الراأ�صمالية 

عامة، والراأ�صمالية االإ�صرائيلية خا�صة. فانت�صار 

التجارة، كنتيجة لل�صم االقت�صادي االإ�صرائيلي، 

ف�صاًل عن ال�صيا�صة االإ�صرائيلية �صد الزراعة 

الفل�صطينية، دفعا ب�صريحة معينة من الفالحين 

اإلى التحول نحو التجارة عبر فتح محالت في 

القرى والمدن، وبالتالي اإلى تعزيز طبقة التجار.

عالوة على ذلك، ا�صترى بع�ش الفالحين 

ين بذلك 
ّ
مركبات لنقل العمال والب�صائع، من�صم

وعملت على جمع الغذاء وتو�صيبه واإر�صاله اإلى 

مخيم بالطة لالجئين، المخيم الذي كان النقطة 

االأكثر تفجراً في ال�صفة الغربية خالل كانون 

االأول/دي�صمبر بالن�صبة اإلى عدد ال�صهداء 

والجرحى. وتطورت اللجان بالتدريج اإلى �صبكات 

�صرية متخ�ص�صة، وهنا، راأى جهاز الجي�ش 

االإ�صرائيلي، ذو اللبا�ش المدني والمدعو االإدارة 

المدنية، �صرورة ''تهدئة'' القرويين من خالل 

ا�صتخدام الطبقة االجتماعية في القرى التي 

كانت جاهزة ''للتعاون''.

كانت اأجهزة الدولة االإ�صرائيلية قد جندت 

روابط القرى في اأواخر ال�صبعينيات، وكان 

اأع�صاوؤها من طبقة اجتماعية ذات تاريخ حافل 

بالتعاون مع اأي �صلطة مركزية. ففي فل�صطين 

العثمانية في القرن التا�صع ع�صر، كان االأتراك 

ن ابتكر فكرة روابط القرى، ثم نّظم 
َ
اأول م

البريطانيون روابط خا�صة بهم في ال�صهل 

ال�صاحلي في الثالثينيات، لُتحِيي كل من دولَتي 

االأردن واإ�صرائيل الفكرة ذاتها في اأواخر 

ال�صبعينيات. وكان م�صطفى دودين، اأحد القادة 

المعروفين في روابط القرى، وهو من قرية دورا 

في منطقة الخليل، نائبًا في البرلمان االأردني 

ووزيراً للدفاع قبل �صنة 1٩٦7، وتعاون مع 

االأردنيين واالإ�صرائيليين في اآن واحد خالل 

ال�صبعينيات. وكان االبتزاز هو االأ�صلوب االأكثر 

انت�صاراً من طرف اأجهزة الدولة االإ�صرائيلية 

لتجنيد روابط القرى، فعلى �صبيل المثال، ترددت 

�صائعات عامة، في بداية الثمانينيات، عن 

اغت�صاب مختار اإحدى القرى في �صمال ال�صفة 

الغربية بناته، وقد اأ�صبح ع�صواً في روابط 

القرى حين ابتزه ''�صين بيت'' م�صتغاًل خوفه من 

الف�صيحة االجتماعية. لكن روابط القرى، وهي 

االأقل �صعبية بين الفل�صطينيين ب�صفتها 

ع�صابات م�صلحة ومعزولة اجتماعيًا، كانت 

االأداة االأقل نجاعة لـدى اأجهـزة الـدولة 

االإ�صرائيلية لتهدئة االنتفا�صة الوا�صعة االنت�صار 

في القرى.

ا الخيارات االأُخرى التي كانت لدى اأجهزة 
ّ
اأم
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يزودوه بمعلومات عن ''الم�صاغبين'' 

 ولعله من البديهي القول اإن 
11

و''المحر�صين''.

المجال�ش المنتخبة لم تكن م�صتعدة للتعاون مع 

الحاكم الع�صكري �صد االنتفا�صة، في حين اأن 

المجال�ش المعينة كانت تحتاج اإلى حماية 

الجي�ش من الحركة الجماهيرية الوا�صعة التي 

كانت تنا�صبها العداء اأ�صاًل. فعلى �صبيل المثال، 

داهم الجي�ش في اأيار/مايو 1٩٨٨، قرية بيت 

عيد ا�صتقالة المجل�ش القروي المعيـن، الأن 
ُ
ار ب

ّ
فج

الحاكم الع�صكري لم يكن مقتنعًا باأن اال�صتقالة 

لم تكن من دون �صغط جماهيري ا�صتجابة 

للبيان رقم 13 للقيادة الوطنية الموحدة 

لالنتفا�صة. حا�صر الجي�ش القرية، قاطعًا المياه، 

وقام بالعديد من عمليات تفتي�ش البيوت 

وحمالت االعتقال. وحين تم جمع عائدات المياه 

من قبل ال�صكان في اجتماع عام، رف�ش الحاكم 

الع�صكري ا�صتالم االأموال اللـهم اإاّل اإذا تـمت اإعادة 

المجل�ش اإلى ما كان عليه، وحّذرهم من اأنه 

 وا�صطدمت 
1٢

�صيمنع من عقد اجتماعات كهذه.

اللجان ال�صعبية مع الجي�ش الأ�صهر ب�صبب ق�صايا 

متعلقة بالمجل�ش القروي، واأخيراً، في 1٨ ت�صرين 

الثاني/نوفمبر 1٩٨٨، افتتح الجي�ش مقراً ر�صميًا 

جديداً للمجل�ش، لكنه اأُحرق بعد يومين فقط على 

13
يد اللجان ال�صعبية.

لقد ف�صلت جميع االأ�صاليب التي جرى 

ا�صتخدامها لقمع االنتفا�صة في كانون االأول/

دي�صمبر 1٩٨7، مع اأنه ُنظر اإليها كظاهرة عابرة 

لن تدوم اأكثر من ب�صعة اأيام بعد االأول من 

كانون الثاني/يناير 1٩٨٨، ذكرى انطالقة 

حركة ''فتح''. ومع ت�صاعد االنتفا�صة في كانون 

الثاني/يناير، اأعلنت ال�صلطات االإ�صرائيلية ثالث 

�صيا�صات ''جديدة'' في محاولة الإخمادها: بداأ 

رئي�ش اأركان الجي�ش االإ�صرائيلي، دان �صمرون، 

�صتخدم �صد 
ُ
يرى في منع التجول �صالحًا ي

بينما اأعلن م�صوؤوله، وزير ''الدفاع'' 
 14

االنتفا�صة،

االإ�صرائيلي يت�صحاق رابين، حربه االقت�صادية 

و�صيا�صة ''تك�صير العظام'' الإنهاء االنتفا�صة.

وكان لدى الجنراالت االإ�صرائيليين عادة 

اإلى ال�صريحة ال�صناعية ــ التجارية من 

البورجوازية ال�صغيرة. وفي المح�صلة، وبغ�ّش 

النظر عن تركيبة الف�صيف�صاء االجتماعية، توزعت 

ي البورجوازية ال�صغيرة 
َ
اأهواء الفالحين بين قطب

والبروليتاريا، على الرغم من اأنهم ال يت�صمون 

بكل ما يف�صل بين هذين القطبين من خ�صائ�ش.

وهكذا، انح�صرت القاعدة االجتماعية 

للمخترة. وعلى غرار اأي �صورة اجتماعية تعي�ش 

بعد انتهاء �صالحيتها، اأ�صبحت المخترة وجوداً 

كاريكاتوريًا: بع�ش المخاتير، مثاًل، كان 

متعاونًا، واأع�صاء في روابط القرى، بينما بقي 

اآخرون يوؤمنون بالرموز التقليدية لل�صلطة على 

الرغم من اختالف الظروف االجتماعية.

المجال�ش القروية ظاهرة جديدة ن�صبيًا 

مقارنة بالمخترة، فطبقة الفالحين تقليديًا، 

كانت منظمة على �صكل حمائل، وال وجود فيها 

للمجال�ش القروية، ولذا، فاإنه يجب النظر اإلى 

المجال�ش القروية كعنا�صر في بنية دولة 

البورجوازية الحديثة التي ظهرت اإلى الوجود مع 

تطور الراأ�صمالية. وبالتالي، فاإن المجال�ش 

القروية مت�صابهة من حيث الجوهر مع البلديات 

في المدن والبلدات، غير اأنه ما دام بع�ش 

المجال�ش منتَخبًا، فاإنه يمثل االإرادة العامة 

للجمهور لدى ال�صلطة المركزية، لكنه في االآن 

نف�صه، يمثل ال�صلطة المركزية لدى االإرادة العامة 

للجمهور. هذا من ناحية، ومن ناحية اأُخرى، فاإن 

المجال�ش المعينة وروؤ�صاء البلديات ي�صتمدون 

�صلطتهم االجتماعية ب�صكل ح�صري من ال�صلطة 

نظر اإليهم من طرف ال�صكان 
ُ
المركزية، وي

باعتبارهم متعاونين ومجرد خدام لل�صلطة. غير 

اأن المجال�ش القروية المنتَخبة والمعينة ترتبط 

توقع 
ُ
بعالقة محددة مع ال�صلطة المركزية، وي

منها اأن توؤدي خدمات بالنيابة عنها.

في االأ�صبوع االأول من كانون الثاني/يناير 

1٩٨٨ دعا الحاكم الع�صكري المخاتير واأع�صاء 

المجال�ش القروية من نوبا واإدنا وبيت كاحل 

وغيرها من البلدات في الخليل اإلى مقره، وطلب 

ئوا'' االنتفا�صة في قراهم، واأن 
ّ
منهم اأن ''يهد
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 وكان قطع خطوط الموا�صالت 
1٥

بع�صها باالآخر.

العامة �صروريًا للغاية ل�صّل الحياة التجارية، 

ولفر�ش االإ�صراب ال�صامل على امتداد االأرا�صي 

المحتلة. عالوة على ذلك، كان الجي�ش يتحرك 

ية على الطرقات من القرى واإليها، وكانت 
ّ
بحر

القوات ال�صاربة لالنتفا�صة تريد تقلي�ش هذه 

الحرية قدر الم�صتطاع، فاأقامت المتاري�ش 

الحجرية في كل مكان، قاطعة بذلك خطوط 

الموا�صالت، وكانت تزيل هذه المتاري�ش في 

 عن القول اأن القرى 
ّ
اأوقات محددة. وغني

اأ�صبحت عمليًا معزولة، وخالل هذه العزلة، 

اأح�صت القوات ال�صاربة باأن في اإمكانها تو�صيع 

الع�صيان المدني اأكثر فاأكثر: اإعالن العديد من 

القرى كـ ''مناطق محررة''، تحت �صلطة القوات 

ال�صاربة. وعنى م�صطلح ''المناطق المحررة'' عدم 

تمّكن الجي�ش من دخولها، ورفع االأعالم 

الفل�صطينية ]المحظورة في حينه ب�صفتها علم 

منظمة التحرير الفل�صطينية اأو ''ديغل اآ�صف''[ 

با�صتمرار، واأن النظام االجتماعي هو في يد 

القوات ال�صاربة لالنتفا�صة.

 الق�سم الثاين: ١ �سباط/فرباير ــ

٣٠ اآذار/مار�س ١٩٨٨

مع بداية �صباط/فبراير 1٩٨٨، الحظ زئيف 

�صيف اأحد ال�صحافيين المعروفين في ''هاآرت�ش''، 

 
1٦

اأن ''بع�ش المناطق كان خارج قب�صة الجي�ش.''

وفي تلك االأثناء، لم يعد اأحد يمتثل لال�صتدعاء 

اإلى مقار الجي�ش، وال لتبليغات الح�صور اإلى 

مكاتب ''�صين بيت''، وكان على الجي�ش اقتحام 

ن كان مطلوبًا. 
َ
القرى ليعتقل اأو ''يك�صر عظام'' م

و�صيئًا ف�صيئًا، �صارت ظاهرة الالجئين 

ال�صيا�صيين في وطنهم ملحوظة: فاالآالف كانوا 

ينامون في مخابئ، وفي الحقول، وعلى ظهور 

الجبال، واأ�صحت كلمة ''مطلوب'' ]''ميفوكا�ش''[! 

�صيحة الحرب لدى الجي�ش.

عالوة على ذلك، كان نظام المدار�ش 

الحكومية ينهار. فالج�صم الطالبي في ال�صفة 

ربت 
ُ

اإعالن �صيا�صات ''جديدة'' بعد اأن تكون قد ج

على اأر�ش الواقع. فعلى �صبيل المثال، منع 

التجول، والحرب االقت�صادية، و�صيا�صة تك�صير 

العظام كانت مو�صع التنفيذ منذ كانون االأول/

دي�صمبر 1٩٨7، لكن لم يتم االإعالن ب�صاأنها حتى 

كانون الثاني/يناير 1٩٨٨. ولذا، كان ''االإعالن'' 

يعني تطبيق �صيا�صة قديمة على نطاق اأو�صع. 

فمنع التجول، على �صبيل المثال، كان قد ُفر�ش 

على 30.000 فل�صطيني في 1٦ كانون الثاني/

يناير 1٩٨٨، وعلى اأكثر من مليون فل�صطيني في 

1٦ ت�صرين الثاني/نوفمبر 1٩٨٨.

وفي تلك االأثناء، كانت االنتفا�صة تجترح 

ا�صتراتيجيتها العامة التي غدت ُتعرف بالع�صيان 

المدني الذي عنى اإزالة اأكبر قدر ممكن من تمدد 

االحتالل االإ�صرائيلي عامة، واأجهزة الدولة 

االإ�صرائيلية في المناطق المحتلة خا�صة، عبر 

العديد من االأ�صاليب، ومنها: عدم االمتثال 

لالأوامر الع�صكرية؛ االمتناع من دفع ال�صرائب؛ 

ا�صتقالة رجال ال�صرطة؛ مقاطعة الب�صائع 

االإ�صرائيلية؛ ا�صتقالة المجال�ش القروية؛ ت�صفية 

�صبكات العمالء؛ اإلخ.

غير اأن الهدف المبا�صر للقوات ال�صاربة 

لالنتفا�صة في كانون الثاني/يناير 1٩٨٨ كان 

فر�ش االإ�صراب التجاري ال�صامل، بينما كان 

هدف الجي�ش االإ�صرائيلي عك�ش ذلك تمامًا، وهو 

اإكراه اأ�صحاب المحال التجارية على اإبقاء 

محالهم مفتوحة. وبالتدريج، بداأت طبقة التجار 

بت�صكيل لجان تجارية ان�صمت اإلى م�صيرة 

االنتفا�صة. وكانت م�صاألة االإ�صراب التجاري 

ال�صامل م�صاألة مركزية لعدة اأ�صهر، لكن فر�ش 

اإ�صراب تجاري �صامل كان �صبه م�صتحيل من 

دون تعطيل حركة الموا�صالت العامة.

فهناك ما يزيد على 100 �صركة با�صات 

فل�صطينية، 71 منها لديها با�ش واحد فقط، 

بينما ال�صركات الكبرى لديها 31 با�صًا، هذا 

ف�صاًل عن ع�صرات اآالف المركبات الخا�صة 

والعمومية التي تربط مختلف المراكز البلدية 

)مدنًا، وبلدات، وقرى، ومخيمات الجئين( 
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وذلك على ما يبدو، على خلفية قتل طفل في 

وقت �صابق. وفي اإثر ذلك، داهم الجي�ش قباطية 

مت�صببًا بجرح 1٨ �صخ�صًا، وفي ٢٥ �صباط/

فبراير فر�ش منع التجول الذي ا�صتمر ب�صعة 

 وعلى الرغم من اأن قتل الجوا�صي�ش 
٢0

اأ�صابيع.

كان ممار�صة قديمة، فاإنه لم يكن يحظى ب�صعبية 

في االنتفا�صة، ذلك باأن االنتفا�صة ا�صتخدمت 

تكتيكًا مغايراً للتعامل مع الجوا�صي�ش: التوبة 

التي يك�صف الجا�صو�ش خاللها، وفي اعتراف 

اأمام الجميع، �صر ارتباطه بـ ''�صين بيت'' ويتوب. 

وقد بداأ الجوا�صي�ش بالتوبة باأعداد كبيرة خالل 

اآذار/مار�ش 1٩٨٨ في قرى مثل كفر نعمة 

٢1
ابة وبلعين.

ّ
وعر

وكانت ردة فعل اأجهزة الدولة االإ�صرائيلية 

على مهاجمة �صبكات العمالء هي العقاب 

الجماعي، لكن المفارقة هي اأن ''�صين بيت'' كان 

متحم�صًا الإحداث انق�صامات داخلية في القرى من 

ق ت�صد، اأي تحويل حراب االنتفا�صة اإلى 
ّ
باب فر

�صدر االنتفا�صة ذاتها. كيف؟ عبر تحويل حراب 

�صبكات العمالء اإلى �صدر �صبكات العمالء. فقد 

جرى توزيع قوائم باأ�صماء جوا�صي�ش في عدة 

مدن وقرى ومخيمات. وبح�صب �صائعات رائجة 

فاإن ٩0٪ من تلك االأ�صماء كانت �صحيحة، بينما 

كانت البقية اأ�صماء اأ�صخا�ش عاديين واأع�صاء في 

القوات ال�صاربة لالنتفا�صة. لكن هذا التكتيك 

ف�صل في نهاية المطاف. وكان هناك تكتيك اآخر 

هو توجيه الجوا�صي�ش نحو اأعمال تخريبية مثل 

�صرقة الدكاكين وقطع االأ�صجار.

ّزع البيان 
ُ
في مطلع اآذار/مار�ش 1٩٨٨، و

العا�صر ال�صادر عن القيادة الوطنية الموحدة 

لالنتفا�صة، وكان يدعو اإلى مالحقة الجوا�صي�ش، 

وعدم دفع ال�صرائب، ومقاطعة الب�صائع 

االإ�صرائيلية، وا�صتقالة رجال ال�صرطة الفل�صطينيين 

الذين يخدمون في جهاز الدولة االإ�صرائيلية. 

وكان مطلوبًا تنفيذ هذه الدعوات في القرى على 

قدر الم�صتطاع، وت�صعيد المواجهات مع الجي�ش. 

وفي اإثر ذلك، انت�صرت ظاهرة القرى اأو المناطق 

المحررة. وجاء في �صحيفة ''هاآرت�ش'' االإ�صرائيلية 

الغربية، والذي يبلغ تعداده قرابة 300،000 

طالب، كان م�صي�صًا ب�صورة كبيرة قبل كانون 

االأول/دي�صمبر 1٩٨7. وكان اإغالق المدار�ش 

مغريًا بالن�صبة اإلى اأجهزة الدولة االإ�صرائيلية، الأن 

ذلك من �صاأنه اأن يق�صي على مركز االنتفا�صة، 

لكن اإغالق المدار�ش عنى ت�صفية اإ�صافية الأجهزة 

الدولة االإ�صرائيلية نف�صها، والذي كانت المدار�ش 

ت 
ّ
حجر زواية فيها. وفي نهاية المطاف، ارتد

�صهام اأجهزة الدولة االإ�صرائيلية اإلى نحرها في 3 

�صباط/فبراير 1٩٨٨ حين �صدر اأمر باإغالق 

 وبالتدريج، ظهرت اللجان ال�صعبية 
17

المدار�ش.

التعليمية في االنتفا�صة.

وفي غ�صون ذلك، كانت اللجان ال�صعبية 

ت�صتعد لت�صفية �صبكات العمالء على قدر ما 

ا�صتطاعت، اإذ كانت �صبكات العمالء واحدة من 

مظاهر االحتالل التي تحظى بكره �صديد. فقبل 

اأ�صهر معدودة من االنتفا�صة، روعت حالة 

]مازن[ الفحماوي النا�ش. كان الفحماوي فتى 

في الرابعة ع�صرة من عمره حين جّنده ''�صين 

بيت''، لكنه في نهاية المطاف اعترف بما يلي: 

بعد عدة اأعوام، وبالتعاون مع �صالون تجميل، 

قام الفحماوي بتخدير واغت�صاب وانتهاك 

ع�صرات الفتيات، وت�صجيل اأ�صرطة بذلك، 

وابتزازهن لي�صرن عميالت، كما اأنه �صارك في 

ت�صميم نحو 1000 طالبة في اإحدى مدار�ش 

ال�صفة الغربية في عام واحد. وقد اأطلقت 

الحكومة االإ�صرائيلية على حالة الت�صمم �صفة 

''اله�صتيريا الجماعية''، واأنكرت كليًا دورها في 

 لكن حالة الفحماوي كانت مو�صوعًا 
1٨

ذلك.

�صجاليًا كبيراً، اإذ رف�صها بع�ش الفل�صطينيين 

على اأنها ''غير �صحيحة'' و''م�صكوك فيها'' لعدة 

اأ�صباب. وموؤلف هذه الدرا�صة ال ي�صتطيع تاأكيد 

االتهامات، لكن من المفيد ربما تو�صيح الموقف 

الجماهيري الغا�صب على �صبكات العمالء.

ففي ٩ �صباط/فبراير 1٩٨٨، ُقتل عميل في 

 لكن االنفجار الحقيقي حدث في 
1٩

و،
ّ
قرية ِبد

قباطية حين ُقتل اأحد العمالء المعروفين، 

جدت جثته معلقة على اأحد اأعمدة الكهرباء، 
ُ
وو
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 الق�سم الثالث: ١ ني�سان/اأبريل ــ

٣١ اأيار/مايو ١٩٨٨

حين تذوي �صورة اجتماعية معينة، فاإن 

المفارقة التاريخية تن�صر تناق�صاتها الداخلية 

على المالأ، وقد راأينا اأن اأجهزة الدولة االإ�صرائيلية 

ت على نف�صها )تك�صف عن اأ�صماء عمالئها 
ّ
ارتد

هي، وتغلق المدار�ش، وهكذا(. لقد اأتت هذه 

ت حرب رابين 
ّ
االإجراءات بنتائج عك�صية، فارتد

االقت�صادية اإلى نحره.

ما تعنيه ''الحرب االقت�صادية'' هو مجموع 

االإجراءات االقت�صادية التي اتخذتها اإ�صرائيل 

لتحقيق هدف محدد هو اإخماد االنتفا�صة. ففي 

ني�صان/اأبريل واأيار/مايو 1٩٨٨، اأ�صبح قطع 

الكهرباء، والماء، واالت�صاالت التليفونية، �صكاًل 

من العقاب االقت�صادي الجماعي في القرى؛ 

رت في ٦ ني�صان/اأبريل، 
ّ
م

ُ
فعلى �صبيل المثال، د

خزانات المياه وال�صخانات ال�صم�صية في قرية 

 ومع نهاية 
٢٦

دير جرير باإطالق النار عليها.

ني�صان/اأبريل واالأ�صبوع االأول من اأيار/مايو، 

و، 
ُّ
ّلغت ع�صر قرى، بينها: بيتلُّلو، بيت �صوريك، ِبد

ُ
ب

ة الحاكم الع�صكري قطع المياه عنها 
ّ
وعطارة، ني

اإذا ا�صتمرت اال�صطرابات، وُقطعت الكهرباء عن 

٢7
ْتما، وعتِّيل، وغيرها من المناطق.

َ
يا، وي

ْ
ِبد

لقد اعتمدت الحرب االقت�صادية على االأزمة 

عت من حركة العودة اإلى 
ّ
االقت�صادية، و�صر

االأر�ش في �صفوف �صبه ــ البروليتاريا 

والبورجوازية ال�صغيرة. فقد تمكنت هاتان 

الطبقتان االجتماعيتان، عبر امتالكهما قطع 

اأر�ش خا�صة وفالحتها مع عمالة عائلية، من 

االعتماد على منتوجاتها الخا�صة: ولذا، كان في 

و�صع هوؤالء لي�ش مقاطعة الب�صائع االإ�صرائيلية 

فح�صب، بل التوقف عن العمل في اإ�صرائيل اأي�صًا. 

وعليه، غدت العودة اإلى االأر�ش مو�صة حتى في 

�صفوف الطبقة الو�صطى المدينية. وقد الحظت 

اأماندا هيت�ص�صون اأن ''اأ�صاتذة الجامعات في رام 

اللـه يزرعون الخ�صار في اأحوا�ش الزهور، واأن 

القرويين يزرعون االأرا�صي المتروكة ويتعلمون 

في االأيام االأولى من اآذار/مار�ش اأنباء عن 

 وفي ٢3 اآذار/
٢٢

''اإعادة احتالل الجي�ش للقرى.''

مار�ش 1٩٨٨، اأعلن التلفزيون االإ�صرائيلي اأن 

التنقل بين قريَتي بني نعيم وال�صيوخ في منطقة 

الخليل تطّلب قوة خا�صة، واأن المتظاهرين في 

ال�صيوخ وقرية �صعير المجاورة اأحالوا هذه القرى 

 وفي تلك االأثناء، ا�صتقال 
٢3

اإلى ''مناطق مغلقة''.

المجل�ش القروي الإحدى القرى في منطقة الخليل، 

وحذا حذوه المجل�ش القروي في المزرعة 

٢4
ال�صرقية.

ات�صع نطاق الع�صيان المدني في اآذار/مار�ش 

لي�صمل قرابة 1000 �صرطي، وبحلول 1٥ اآذار/

نحوا اإجازة غير 
ُ
مار�ش ا�صتقال 4٥0 �صرطيًا، اأو م

ا مالكو و�صائل النقل 
ّ
 اأم

٢٥
مدفوعة الراتب.

الخا�صة والعامة الفل�صطينيون فكانوا ال�صريحة 

االأكثر تحم�صًا في القرى ال�صتقاالت ال�صرطة، ذلك 

باأنهم كانوا عر�صة للعديد من اإجراءات المالحقة 

المتوا�صلة على الرخ�ش، والتاأمين، ومخالفات 

المرور، وال�صرائب، وغيرها. وبما اأن ن�صبة معينة 

من ال�صرطة كانت من اأ�صول قروية، وكان من 

طبيعة مهنة ال�صرطي الوجود في االأماكن العامة، 

فقد تمكنت القوات ال�صاربة لالنتفا�صة من 

ممار�صة �صغط جماهيري على عدد من هوؤالء 

لتقديم اال�صتقالة.

لقد اأراد ''�صين بيت''، بدفع الجوا�صي�ش نحو 

مزيد من اأعمال التخريب، اإثبات اأن الفو�صى 

 في ظل غياب ال�صرطة، بينما اأرادت القوات 
ّ
�صتعم

ال�صاربة لالنتفا�صة اأن تثبت العك�ش، اأي اأن 

النظام االجتماعي الم�صتند اإلى ال�صرطة كان نوعًا 

من الفو�صى، واأن ال�صورة االأعلى للنظام واالأمن 

 من دون وجود ال�صرطة. ولهذا، جرى 
ّ
�صتعم

ت�صكيل اللجان ال�صعبية المخت�صة بحل الم�صكالت، 

وتنظيم حركة المرور، وغير ذلك. ومع اأن 

المناطق المحتلة )با�صتثناء القد�ش ال�صرقية( 

اأ�صبحت من دون قوة �صرطية، اإاّل اإن ن�صبة 

الجريمة فيها انخف�صت فعاًل.
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قباطية، ''نوعًا من المناف�صة الرخي�صة بين 

الوحدات الع�صكرية العاملة لروؤية اأي الوحدات 

هي االأكثر مهابة، فوحدة ناحال ]المقاتلون 

اد ال�صباب[ تدخلت لثالث �صاعات من اأجل 
ّ
الرو

'الدعم' مثلما اأطلقت على عملها ذاك، وجا�صت 

القرية للتاأكد من فر�ش نظام منع التجول، 

ا �صبيبة 
ّ
ن تجده في طريقها. اأم

َ
ول�صرب كل م

]لواء[ غوالني فكانت اأ�صابعهم خفيفة على 

الزناد، ويطلقون النار عند اأي ا�صتفزاز… لقد 

انت�صر بين هوؤالء روتين من الرعونة. كلٌّ هنا 

ي�صنع قواعده بنف�صه. ال�صباط ال�صباب كان يرون 

في عملنا نوعًا من اللعب، وكان �صلوكهم يتراوح 

بين الق�صوة وال�صادية… ردة الفعل بين الجنود 

كانت القتال. لقد اأ�صبحوا تقريبًا عديمي 

31
االإح�صا�ش تجاه المعاناة االإن�صانية حولهم.''

وثمة تجربة ل�صابط اإ�صرائيلي اآخر تف�صح عن 

الكثير، اإذ كان قد خدم في االأرا�صي المحتلة، 

ل اعترافه على �صريط اأُر�ِصل بوا�صطة ع�صو 
ّ
و�صج

الكني�صت ديدي زوكر اإلى ال�صرطة الع�صكرية، وقال 

فيه اأنه وجنوده نّكلوا بعرب في عطلة عيد 

الغفران الدينية اليهودية: قاموا بتعريتهم من 

مالب�صهم كلها، واقتادوهم اإلى مزرعة حيث 

دوهم، واأفلتوا الكالب عليهم، ثم ربطوهم اإلى 
ّ
قي

جذوع ال�صجر لليلة كاملة. لقد قام ال�صابط 

وجنوده بتد�صين �صجن ''خا�ش'' محاط باالأ�صالك 

ال�صائكة و''جففوا العرب في ال�صم�ش'' وخبزوهم! 

''عليك اأن تفهم اأن الحديث يدور على ظروف 

قا�صية وبرد قار�ش وكالب، في الليل، وحرارة ال 

ُتطاق في النهار.'' هذا ما اعترف به ال�صابط. 

وُك�صفت هذه الق�صة حين اأجرت �صحيفة 

''يرو�صاليم'' االإ�صرائيلية مقابلة معه في 7 ت�صرين 

3٢
االأول/اأكتوبر 1٩٨٨. 

الق�سم الرابع: ١ حزيران/يونيو ــ 

٣٠ اأيلول/�سبتمرب ١٩٨٨

لُنلِق نظرة االآن على ''حدود'' الحرب 

االقت�صادية حتى اأيلول/�صبتمبر 1٩٨٨. فحين 

كيف يروون مزروعاتهم بعبوات ع�صير 

بال�صتيكية مثقبة، وكيف يحيلون ثالجة بالية 

اإلى حا�صنة لتفريخ الدجاج با�صتخدام محرك 

كهربائي وبع�ش قطع ال�صيارة وكثير من ورق 

الق�صدير… وكان من �صاأن هذه الحركة اأن تمنح 

الحرب انعطافة طريفة: جنود مدججون بال�صالح 

يحر�صون درا�صات الحبوب، وقوات م�صاة تجوب 

مزارع �صابقة للخ�صار: يقي�صون اأحجام القرع، 

 وقد تم 
٢٨

والهالة الزهرية على حبات الطماطم!''

ت�صكيل لجان �صعبية زراعية للقيام بهذه المهمات.

وعلى الرغم من ذلك، فاإن اأجهزة الدولة 

االإ�صرائيلية امتنعت من اإعالن حرب اقت�صادية 

�صاملة، اأي اأن الحرب االقت�صادية بقيت �صمن 

ح المن�صق االإ�صرائيلي ل�صوؤون 
ّ
''حدود''. وقد �صر

المناطق المحتلة، �صاوؤول غورين، اأن الجي�ش 

وال�صلطات المدنية كانا على يقين باأنهما لن 

يتمكنا من موا�صلة �صيا�صة الخنق االقت�صادية، 

الأن هذا من �صاأنه اأن يقود اإلى انفجار ال يمكن 

 ومع 
٢٩

ال�صيطرة عليه في مكان غير متوقع.

حلول اأيار/مايو 1٩٨٨، كان من الوا�صح اأنه ال 

يمكن �صحق االنتفا�صة: فاأجهزة الدولة 

االإ�صرائيلية لم يكن في و�صعها ا�صتخدام القوة 

الع�صكرية وال اأ�صاليب الحرب االقت�صادية 

ال�صاملة. وعلى نحو م�صابه، لم يكن في و�صع 

االنتفا�صة هزيمة الجي�ش االإ�صرائيلي بالحجارة 

والمقاليع. لقد �صاد نوع معيـن من توازن القوى: 

لقد ا�صطرت دولة ذات جي�ش م�صلح ومتطور اإلى 

اختراع اآالت ــ ر�صق حجارة، رجعت فيها اإلى 

''الع�صر الحجري''، با�صتخدام م�صطلح يت�صحاق 

رابين نف�صه، كما توا�صلت مالحقة الـِجيب للفتى 

من قباطية. وقام �صاوؤول غورين نف�صه ب�صك 

م�صطلح ''هدوء ن�صبي'' في 14 اأيار/مايو 1٩٨٨ 

لو�صف مطاردة كهذه، فاأ�صبحت نمطًا مطلقًا 

30
لعدة اأ�صهر في االإعالم االإ�صرائيلي.

الهدوء الن�صبي كان يعني، في حقيقة االأمر، 

التعود على االإ�صابات، وال�صجون، والقتلى، 

والحمالت الع�صكرية، ومنع التجول. وقد الحظ 

الجندي االإ�صرائيلي كي�صتنباوم الذي خدم في 
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بالطبقات الدنيا.

اإن االنتفا�صة، كما ورد اآنفًا، هي ب�صكل 

اأ�صا�صي حركة طبقات دنيا، وخ�صو�صًا الطبقة 

العاملة والطبقة �صبه ــ البروليتاريا. فعلى �صبيل 

المثال، كان من �صمن 1٦0 �صخ�صًا ا�صت�صهدوا 

بين ٩ كانون االأول/دي�صمبر 1٩٨7 و17 ت�صرين 

االأول/اأكتوبر 1٩٨٨، نحو 44٪ من العمال 

باالأجرة، و33٪ من الطالب، و٥٪ من طالب 

الجامعات، و٥٪ من ربات البيوت، و3٪ من 

االأطفال، و3٪ من المزارعين، و٢٪ من موظفي 

المكاتب، و1٪ من المثقفين، و٢٪ من الحرفيين، 

و٢٪ من التجار والفئات االأُخرى. وفي قطاع 

غزة، ا�صت�صهد ما مجموعه 137 �صخ�صًا بين ٨ 

كانون االأول/دي�صمبر 1٩٨7 و1 كانون الثاني/

يناير 1٩٨٨، كان من �صمنهم: 4٥٪ من العمال 

باالأجرة، و٢٩٪ من الطالب، و٩٪ من ربات 

البيوت، و7٪ من الحرفيين والتجار، و10٪ من 

 ولعله من نافل 
3٨

االأطفال دون �صن الخام�صة.

القول اأن ربات البيوت، والطالب، واالأطفال ال 

ي�صكلون طبقة اجتماعية ــ اإذ ينتمي معظمهم اإلى 

الطبقة العاملة، والطبقة �صبه ــ البروليتاريا، 

والبورجوازية ال�صغيرة. وفي نهاية المطاف، فاإن 

الطبقات الدنيا تحظى بن�صيب االأ�صد في اأغلبية 

الحاالت. عالوة على ذلك، فاإن م�صحًا اجتماعيًا 

نة مكونة من 31٩٦ اأ�صيراً م�صجاًل في 
ّ
�صمل عي

ملفات نقابة المحامين في قطاع غزة، ك�صف اأن 

1٦0٥ منهم كانوا عمااًل )�صواء اأكانوا ي�صتغلون 

3٩
اأم عاطلون عن العمل(، بينما كان ٩٨3 طالبًا.

ة هرم البنى االجتماعية، اأي 
ّ
لقد كان لقم

الراأ�صماليين الكبار، ومالكي االأرا�صي، وممّثليهم 

ال�صيا�صيين، برنامجهم ال�صيا�صي الخا�ش بهم: ما 

ي�صمى الكونفدرالية مع االأردن. بعبارة اأُخرى، اإن 

برنامجهم الذي قوامه �صم االأرا�صي المحتلة اإلى 

االأردن، كان )وال يزال( النقي�ش تمامًا لبرنامج 

الطبقات الدنيا الذي كان قوامه )وال يزال( اإقامة 

دولة فل�صطينية م�صتقلة في ال�صفة الغربية 

وقطاع غزة.

كان على االنتفا�صة اأن تكون في �صراع 

اندلعت االنتفا�صة في كانون االأول/دي�صمبر 

1٩٨7، كان هناك اأزمة اقت�صادية حادة، غير اأن 

قتها، وفي 
ّ
حرب يت�صحاق رابين االقت�صادية عم

اإثر ذلك، ت�صاعدت االنتفا�صة.

في االأ�صهر االأربعة االأولى لالنتفا�صة 

انخف�ش الناتج االإجمالي المحلي لل�صفة الغربية 

بن�صبة ٢٩٪، ون�صبة العمالة اإلى 3٦٪، وا�صتهالك 

الفرد بن�صبة ٢٪ تبعًا للتلفزيون االإ�صرائيلي في 

 ومع ذلك، �صعت 
33

٢٩ اآب/اأغ�صط�ش 1٩٨٨. 

اأجهزة الدولة االإ�صرائيلية الإخماد االنتفا�صة عبر 

الدفع بحرب رابين االقت�صادية اإلى اأق�صاها. فقد 

اعتادت االإدارة المدنية في المناطق المحتلة، 

على �صبيل المثال، اأن تخ�ص�ش جزءاً من المال 

العام الذي تتم جبايته من طبقات اجتماعية 

فل�صطينية متعددة، لنحو 4000 عائلة فل�صطينية 

معوزة، غير اأن هذه الم�صاعدة جرى اإلغاوؤها 

ك�صكل من اأ�صكال الحرب االقت�صادية. وفي 30 

اأيار/مايو 1٩٨٨، اأر�صل ع�صو الكني�صت 

االإ�صرائيلي غادي برقية طالب فيها باإلغاء القرار، 

وا�صفًا اإياه باأنه محاربة لالنتفا�صة من خالل 

 ومن اأجل معاقبة نحو 
34

]�صيا�صة[ التجويع.

ن يتلقون خدمات طبية من 
ّ
٥٨.000 �صخ�ش مـم

الجهاز ال�صحي الحكومي في المناطق المحتلة، 

زيدت ر�صوم الخدمات ال�صحية، فكان على غير 

المنت�صبين اإلى التاأمين ال�صحي الحكومي )وهم 

االأغلبية( اأن يدفعوا زيادة تتراوح ما بين ٢٥٪ 

3٥
و11٨٪ للح�صول على الخدمات نف�صها.

وت�صارع الت�صعيد �صيئًا ف�صيئًا، فخالل الفترة 

٩ - 1٥ حزيران/يونيو 1٩٨٨، على �صبيل 

رف ما يزيد على ٥٦00 �صجرة 
ُ

المثال، ج

فل�صطينية، واأُحرق ٢00 دونم من المحا�صيل، 

وقد عانت تبعات هذا التخريب اأكثر من 1٨ 

ر ما يزيد على 
ّ
م

ُ
 وفي المح�صلة، د

3٦
قرية.

100.000 �صجرة، معظمها من اأ�صجار الزيتون، 

 ولم يوفر العقاب 
37

في العام االأول لالنتفا�صة.

االقت�صادي الجماعي اأي طبقة وال �صريحة في 

القرى وفي المجتمع الفل�صطيني بكامله، اإاّل اإن 

االأزمة االقت�صادية اأ�صرت ب�صورة خا�صة 
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اأبعاد الحرب االقت�صادية ككل خالل العام االأول 

لالنتفا�صة.

اإن الدرا�صة الميدانية ال�صاملة الوحيدة التي 

اأُجريت على عينة من ٨ قرى، تك�صف عما يلي: 

٩٥٪ من ٢000 دونم من مح�صول الخ�صروات، 

و٦0٪ من ٢000 دونم من مح�صول الحبوب، في 

اإذنا تم تدميرها؛ ٨0٪ من 1٦٥0 دونمًا من 

النتاج المبكر لمح�صول البرقوق، و٥0٪ من 

٢٥00 دونم من النتاج المتاأخر لمح�صول 

البرقوق، و40٪ من 4000 دونم من العنب، 

ف�صاًل عن 1٥ جراراً، تم تدميرها في قرية بيت 

ر؛ 100٪ من 400 دونم من الخ�صروات 
ّ
اأُم

المروية، و٩0٪ من ٢000 دونم من الخ�صروات 

البعلية، و٨0٪ من 1000 دونم من العنب، 

ومليون �صتلة تم تدميرها في قباطية؛ ٩0٪ من 

100 دونم من التين، و100 �صجرة زيتون تم 

تدميرها في قرية عزُّون؛ ٨0٪ من ٢000 دونم 

من ال�صمام، و٥0٪ من ٢000 دونم من 

الخ�صروات المروية، و10٪ من 1٥00 دونم من 

الموز تم تدميرها في قرية العوجا؛ وهكذا. لقد 

بلغت الخ�صارة االإجمالية في القرى الثمانية نحو 

٢.3٩٩.٨00 دينار اأردني، اأو ما يقارب 7 

43
ماليين دوالر اأميركي.

وعلى الرغم من ذلك، كان ثمة حاجة اإلى 

ت�صعيد الحرب االقت�صادية. ففي ٨ اأيلول/

�صبتمبر 1٩٨٨، منعت االإدارة المدنية المزارعين 

في منطقة حلحول، حيث ُتنَتج ن�صبة كبيرة من 

عنب ال�صفة الغربية، من ت�صويق محا�صيلهم في 

ني نحو 1٥00 مزارع بخ�صارة كبيرة 
ُ
االأردن، فم

 
44

ر بب�صعة ماليين من الدوالرات االأميركية.
ّ
ُتقد

وفي منطقة نابل�ش بيعت منتوجات زراعية 

بن�صبة اأقل من تكلفتها تتراوح ما بين 40 و٦0٪ 

4٥
اء العقوبات �صد قطاع الزراعة.

ّ
جر

واإذا و�صعنا الحرب االقت�صادية جانبًا، فاإن 

الحملة الع�صكرية في ٦ اأيلول/�صبتمبر على 

قلقيلية كانت، اإلى حد ما، نموذجًا للحمالت 

م ال�صحافيان 
ّ
الالحقة على القرى. وقد قد

االإ�صرائيليان جول غرينبيرغ ويهو�صواع برليانت 

مفتوح مع راأ�ش المال الكبير والملكية الكبيرة 

لالأرا�صي، وكانت االأغلبية من ال�صكان توؤيد 

برنامج الدولة الفل�صطينية الم�صتقلة. وبحلول 

اأيار/مايو 1٩٨٨، اأ�صبح من الوا�صح اأن 

الراأ�صماليين الكبار، وكبار مالكي االأرا�صي، 

�صي�صت�صلمون عاجاًل اأم اآجاًل. وفي نهاية المطاف، 

ا�صطر الملك ح�صين اإلى اتخاذ العديد من 

الخطوات القانونية واالإدارية، وفك االرتباط 

باالأرا�صي المحتلة في 31 تموز/يوليو 1٩٨٨، 

وفي اإثر ذلك، انهار البرنامج الكونفدرالي.

لقد ترك هذا االنهيار الـِجيب االإ�صرائيلي في 

مواجهة الفتى حافي القدمين في قباطية، اأي في 

مواجهة االنتفا�صة، وغدا من ال�صروري الإ�صرائيل 

�صف 
ُ
 ما و

ّ
د من اإجراءاتها كي ت�صد

ّ
اأن ت�صع

بالفراغ الذي تركه االأردن. وفي تلك االأثناء، 

كانت االنتفا�صة تدفع بالتدريج بمنظمة التحرير 

الفل�صطينية اإلى تحويل انهيار برنامج 

الكونفدرالية اإلى ن�صر �صيا�صي، اأي تدفع بها نحو 

برنامج �صيا�صي وا�صح وواقعي يمكن من خالله 

التعبير عن حل الدولتين.

في 10 اأيلول/�صبتمبر 1٩٨٨، اأعلن الناطق 

با�صم الجي�ش االإ�صرائيلي ا�صتراتيجيا ''جديدة'': 

�صيحا�صر الجي�ش منطقة اأو عدة مناطق في وقت 

واحد، ثم �صيقوم بتم�صيطها بـ ''م�صط ناعم 

للغاية.'' هذه اال�صتراتيجيا ا�صتهدفت اإخماد جذوة 

االنتفا�صة عبر حملة ع�صكرية ممنهجة، 

قة 
ّ
وكالعادة، كانت اال�صتراتيجيا ''الجديدة'' مطب

 
40

�صلفًا في ٦ اأيلول/�صبتمبر 1٩٨٨ في قلقيلية.

ففي اأعقاب اإعالن اال�صتراتيجيا الجديدة داهم 

الجي�ش االإ�صرائيلي عدة قرى في �صمال ال�صفة 

الغربية بين طولكرم وجنين، وخالل اأقل من 

 
41

يومين تمت مداهمة ما ال يقل عن 13 قرية،

ومنذ ذلك الوقت، اأ�صبحت هذه ال�صيا�صة مو�صة. 

ففي ٩ ت�صرين االأول/اأكتوبر، خ�صع نحو 3٥ 

 وفي 1٩ 
4٢

قرية لعمليات الدهم و''التم�صيط''،

ت�صرين االأول/اأكتوبر خ�صع اأكثر من ٢0 قرية 

دت الحرب االقت�صادية 
ّ
ع

ُ
للعملية ذاتها، بينما �ص

اإلى م�صتويات جديدة اأي�صًا. فلُنلِق نظرة على 
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و�ش ر�صالة وا�صحة: فر�ش الجي�ش منع 
ّ
جي

التجول، واعتقل جميع الذكور فوق �صن 1٥، 

واقتادهم نحو واد قريب، وبّلغهم اأنه لن ي�صمح 

لهم بقطف الزيتون اإذا ''ا�صتمرت اال�صطرابات''. 

عالوة على ذلك، ُفر�صت �صرائب على معا�صر 

الزيتون تراوحت ما بين ٥00 و10.000 دينار 

اأردني، وكانت هذه ال�صرائب، في بع�ش االأحيان، 

اأعلى من دخِل عاٍم كامل لمع�صرة عادية. وبع�ش 

المعا�صر االأُخرى تم اإغالقه بب�صاطة باأوامر 

ع�صكرية، مثل المعا�صر الخم�ش في قرية بلعا.

وفي اآب/اأغ�صط�ش 1٩٨٨، ا�صُتعملت الطلقات 

المطاطية كتج�صيد اإ�صافي لـ ''الم�صط الناعم 

للغاية''. وقد اأوجز يت�صحاق رابين، وزير ''الدفاع'' 

االإ�صرائيلي، الغاية من هذه الطلقات في موؤتمر 

�صحافي في ٢7 اأيلول/�صبتمبر 1٩٨٨، بقوله: 

''مثيرو ال�صغب �صيعانون اإ�صابات اأكثر. هذا 

 الطلقات المطاطية، بح�صب 
4٩

بال�صبط هو هدفنا.''

�صحيفة ''حد�صوت'' االإ�صرائيلية، هي 70٪ زنك، 

و٢0٪ زجاج، و10٪ مواد بال�صتيكية �صلبة.

الق�سم اخلام�س: ١ ت�رشين الأول/

اأكتوبر ــ ١٥ ت�رشين الثاين/نوفمرب 

١٩٨٨

لقد اأدى انهيار برنامج الكونفدرالية، اأي 

برنامج راأ�ش المال الكبير والملكية الكبيرة 

لالأر�ش، اإلى تحول برنامج االنتفا�صة اإلى البديل 

الوحيد لحل الم�صاألة الفل�صطينية. لكن هذا 

البرنامج يحتاج اإلى تو�صيح. فقد بداأت منظمة 

التحرير الفل�صطينية باأكملها، ومنذ 31 تموز/

يوليو 1٩٨٨، ال�صير في اتجاه تبّني خيار 

الدولتين ــ فل�صطين واإ�صرائيل. وقد �صعرت 

الحكومة االإ�صرائيلية باأن من �صاأن تحرك كهذا 

من طرف منظمة التحرير الفل�صطينية اأن يحيل 

االنتفا�صة اإلى ن�صر �صيا�صي عالمي، االأمر الذي 

�صيوؤدي اإلى �صحنها )االنتفا�صة( بطاقة جديدة، 

و�صيعمل على ت�صعيدها.

ال�صهادة التالية: ''لقد بقي اأهالي قلقيلية البالغ 

عددهم ٢٥.000 ن�صمة تحت منع التجول طوال 

�صبعة اأيام متعاقبة، بينما وا�صلت قوات الجي�ش 

البحث في البيوت عن نا�صطين م�صتبه فيهم. 

فع مرة واحدة 
ُ
يقول ال�صكان اإن منع التجول ر

ل�صاعتين، وكان ثمة نق�ش في التموين الطازج 

ع. ويفيد االأهالي باأنه تم قطع الماء  وحليب الر�صّ

والكهرباء من حين اإلى اآخر، واأن اأ�صجار الفواكه 

اء نق�ش الري 
ّ
رت … جر

ّ
م

ُ
ومحا�صيل اأُخرى د

خالل منع التجول، كما اأن خطوط الهاتف بقيت 

عى االأهالي اأن قوات الجي�ش داهمت 
ّ
مقطوعة. واد

البيوت وحطمت االأثاث، واأحالت المدر�صة 

الثانوية المحلية اإلى �صجن موقت الحتجاز نحو 

4٦
400 معتقل.''

وتبع حملة قلقيلية، بعد وقت ق�صير، العديد 

من الحمالت �صد العديد من القرى، مثل: كفر 

ال، وغيرها. ''لقد 
ّ
�صور، وكفر زيباد، وكفر جم

جرى ا�صتهداف القرى البعيدة الأنها كانت قد 

تمت ال�صيطرة عليها من طرف النا�صطين 

ا اأُطلق عليه 'مناطق 
ّ
واإعالنها ]واحدة[ مم

قدت في 
ُ
محررة'، كما اأن ال�صفوف التعليمية ع

 للقرار الع�صكري باإغالق 
ّ
المدار�ش في تحد

المدار�ش، وقام النا�صطون باإغالق ال�صوارع 

بالمتاري�ش الحجرية واأوقفوا المركبات القادمة 

بحثًا عن ب�صائع اإ�صرائيلية، وقراأوا البيانات على 

مكبرات ال�صوت، وحققوا مع اأحد الم�صتبه فيهم 

بالتعاون مع قوات االأمن ]االإ�صرائيلي[، واعتدوا 

47
عليه.''

لقد تم ت�صعيد الحرب االقت�صادية، والحمالت 

الع�صكرية كذلك، اإلى اأبعد الحدود من اأجل تدمير 

مو�صم الزيتون في ت�صرين االأول/اأكتوبر 1٩٨٨، 

اإذ تلقى العديد من القرى تهديدات بعدم ال�صماح 

لالأهالي بقطف ثمار الزيتون: في 4 اأيلول/

�صبتمبر تم اإي�صال التحذير اإلى قرية الزاوية؛ في 

10 اأيلول/�صبتمبر اأحرق الم�صتوطنون ٥00 دونم 

من المحا�صيل واالأ�صجار، بما فيها 1000 �صجرة 

 في ٢٦ اأيلول/
4٨

زيتون، و٢000 �صجرة لوز؛

�صبتمبر 1٩٨٨، اأو�صل الجي�ش اإلى اأهالي قرية 
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''حدود''. وللمفارقة، كان مو�صم الزيتون هو 

االأف�صل منذ ع�صرة اأعوام، بفائ�ش تقديري بلغ 

٢0.000 طن من زيت الزيتون. غير اأن االأردن 

 قط انهيار البرنامج الكونفدرالي، 
َ

الذي لم ين�ش

�صارع اإلى خدمة رابين، اإذ اأعلن في ٢٦ ت�صرين 

ته عدم ا�صتيراد زيت 
ّ
االأول/اأكتوبر 1٩٨٨ ني

الزيتون من ال�صفة الغربية. لقد كان الدافع 

ال�صيا�صي لالأردن وا�صحًا، فقد رف�ش لبع�ش الوقت 

ال�صماح حتى بت�صدير زيت الزيتون عبر االأردن.

في ذلك الوقت، حدثت ظاهرة غير م�صبوقة 

في قرية �صالم: ففي 3 ت�صرين االأول/اأكتوبر 

نظمت القوات ال�صاربة لالنتفا�صة م�صيرة 

 كما جرى 
٥3

ع�صكرية، بزي ع�صكري ومرا�صم،

تنظيم م�صيرة م�صابهة في مدينة نابل�ش. وكانت 

الم�صيرات الع�صكرية التي تنظمها القوات ال�صاربة 

لالنتفا�صة في مناطق مختلفة ظاهرة جديدة 

لد 
ُ
 فقد و

٥4
بالن�صبة اإلى قوى االأمن االإ�صرائيلية،

جنين الجي�ش ال�صعبي للدولة الفل�صطينية 

الم�صتقبلية.

وكانت ذروة معركة ت�صرين االأول/اأكتوبر 

وت�صرين الثاني/نوفمبر هي اإعالن منظمة 

التحرير الفل�صطينية تاأ�صي�ش دولة فل�صطينية 

م�صتقلة ]في المنفى[. ففي يوم اال�صتقالل، في 

1٥ ت�صرين الثاني/نوفمبر 1٩٨٨، ُفر�ش منع 

التجول على اأكثر من مليون فل�صطيني )في قطاع 

غزة باأكمله، وفي 31 منطقة في ال�صفة الغربية(، 

زلت دولة فل�صطين تحت االحتالل كليًا عن 
ُ
وع

العالم الخارجي، واأُعلنت ال�صفة الغربية وقطاع 

ظرت 
ُ

غزة بالكامل ''مناطق ع�صكرية مغلقة''، وح

حركة التنقل بين المدن والقرى، وُقطعت 

الكهرباء عن جميع قطاع غزة ومعظم ال�صفة 

 لقد اأراد الجي�ش قمع اأي �صكل من 
٥٥

الغربية.

اأ�صكال االحتفال باال�صتقالل، بينما كان 

الفل�صطينيون متعط�صين اإلى الرق�ش. ولعدة 

اأ�صابيع تالية، احتدمت المعركة بين الجنود 

و''الراق�صين''، وكان كانون االأول/دي�صمبر 

1٩٨٨ ال�صهر االأكثر دموية في االنتفا�صة، اإذ 

ا�صت�صهد 31 فل�صطينيًا، واأ�صيب المئات. 

في 1٩ ت�صرين االأول/اأكتوبر 1٩٨٨، ن�صرت 

ال�صحف االإ�صرائيلية اأخباراً تفيد باأن االأجهزة 

 خططًا لمواجهة الموجة 
ّ
االأمنية االإ�صرائيلية ُتعد

الجديدة من االنتفا�صة. ولم تكن الخطط الجديدة، 

في واقع االأمر، اأكثر من ت�صعيد الحرب 

االقت�صادية لتخريب مو�صم الزيتون، م�صحوبة 

بحمالت ع�صكرية على اأو�صع نطاق.

وخالل الفترة ٥ - 11 ت�صرين االأول/اأكتوبر 

1٩٨٨، تمت مداهمة ٥0 قرية، وُفر�ش منع 

التجول على ٢7 منطقة، واأ�صيب 334 �صخ�صًا، 

 وبحلول كانون الثاني/
٥0

وا�صت�صهد �صخ�صان.

يناير 1٩٨٩، ازداد عدد االإ�صابات في قطاع غزة 

بعد البدء با�صتخدام الطلقات المطاطية بن�صبة 

.٪٦00

اإن حرق اأ�صجار الزيتون وتجريفها، ومنع 

المزارعين من قطف ثمار الزيتون، ومداهمة 

معا�صر الزيتون وفر�ش ال�صرائب عليها 

واإغالقها، ومالحقة المزارعين بالمروحيات 

وبالم�صاة، وفر�ش منع التجول، واحتجاز االآليات 

الزراعية، واإعالن المناطق المزروعة بالزيتون 

''مناطق ع�صكرية مغلقة''، كانت من �صمن بع�ش 

االأ�صاليب التي ا�صُتخدمت لوقف مو�صم قطاف 

رقة )نحو 3٥00 
ُ
الزيتون. ولعل حالة قرية ب

ن�صمة( مثال نموذجي لهذه االأ�صاليب: اأُ�صدر اأمر 

باإغالق محطة الوقود الوحيدة؛ ُفر�ش منع 

نع قطف 
ُ
التجول؛ احُتجزت 1٥ اآلية زراعية؛ م

ظر اإدخال التموين اإلى القرية، بما في 
ُ

الزيتون؛ ح

رب الع�صرات من ال�صباب  ذلك حليب االأطفال؛ �صُ

 اإن الدرجة التي ت�صاعدت فيها وتيرة 
٥1

بق�صوة.

الحرب االقت�صادية في اأوائل ت�صرين االأول/

اأكتوبر حتى 1٥ ت�صرين الثاني/نوفمبر 1٩٨٨، 

تت�صح من خالل هذا المثال.

ففي 7 ت�صرين االأول/اأكتوبر 1٩٨٨ داهم 

الجي�ش 70 قرية في حملة اأُريد لها اأن ت�صتمر عدة 

 لكن حتى ٢٩ ت�صرين االأول/اأكتوبر، فاإن 
٥٢

اأيام،

نحو 1٥ قرية فقط لم يكن في اإمكانها قطف 

زيتونها، وكان هذا بعيداً عن الحرب االقت�صادية 

ال�صاملة، اأي اأن الحرب االقت�صادية بقيت �صمن 
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