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  جمتمع االنتفاضة الفلسطينية
  .١٩٩٢مايو /، أيار)٤١(ألهايل كتاب ا: القاهرة. عبد القادر ياسين

  
بينما درج معظم الكتب التي غطت االنتفاضة على التركيز على ما هو وطني   

  .وعام، فإن هذا الكتاب تميَّز بالدخول، بقوة، يف احملظور الطبقي
إذ عمد ". اجلوهر الطبقي لالنتفاضة الفلسطينية"وعنوان الكتاب األصلي، هو   

خل الوطني، وحاول رصد التفاوت يف درجة مشاركة كل املؤلف إىل رؤية الطبقي دا
فئة اجتماعية على حدة؛ فهو مؤمن باملنهج الطبقي يف التحليل، ومل تهزه النكسات 

  .التي حدثت يف شرق ووسط أوروبا، وال يزال مصراً على احلج ويؤكد وجوبه
يف  وبحسب الناشر، فإن املؤلف من أبرز الكتاب واملفكرين الفلسطينيين؛ ولد  

، وارتبط باحلركة الوطنية التقدمية الفلسطينية، حيث مزج بين ١٩٣٧يافا، سنة 
من بين  ٧وهذا الكتاب رقم . الكفاح والكتابة، ومل يكن من مثقفي األبراج العاجية

كفاح الشعب الفلسطيني قبل "الكتب التي أرخ فيها ياسين للقضية الفلسطينية؛ وأهمها 
ين ب ٦كما أنه الكتاب رقم ". ١٩٤٩-١٩١٨عاملة ة التاريخ الطبق"، و"١٩٤٨العام 

حزب : "الكتب التي تندرج حتت بند العلوم السياسية أو الشهادات التاريخية مثل
فكر اليسار املصري "؛ "جتربة اجلبهة الوطنية يف قطاع غزة"؛ "شيوعي ظهره للحائط
  ".حماس"؛ "أزمة فتح"؛ "والقضية الفلسطينية

صفحة من القطع  ١٢٠يف" نتفاضة الفلسطينيةجمتمع اال"ويقع كتاب   
املتوسط، ويتضمن أربعة فصول، تبين لنا الطاقة الوطنية اخملتزنة لدى شتى الطبقات 

  .والفئات االجتماعية
، وأسباب االنتفاضة، ومعامل عسف "انفجار اخلزان"وقد رصد الفصل األول 

االحتالل، ورأى املؤلف  االحتالل ضد كل فئة وطبقة اجتماعية على حدة، طوال أعوام
أنه ما كان حلادث الشاحنة أن يفجر مثل هذه االنتفاضة، لوال ما تراكم يف خزان "

وقد جاءته . الشعب من بارود السخط، طوال عشرين سنة متصلة من االحتالل املهين
  )١٦ص ." (، فكان االنفجار التاريخي املدوي٨/١٢/١٩٨٧الشرارة، مساء 

أحدث نزفاً يف الكرامة الوطنية الفلسطينية، وزاد يف  وهذا يعني أن االحتالل
فزع هذا الشعب على أمنه ومستقبله، فكانت االنتفاضة بارقة أمل يف وسط الظالم 

  .املسدل منذ أعوام طويلة
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وما كان لالنتفاضة أن تقوم من دون أن يكون لالقتصاد صلة حميمة بها؛ 
والسياسية أيضاً؛ فالضغوط كما أن للشأن االقتصادي تداعياته االجتماعية 

ولقد سخرت هاتان . االقتصادية التي يعانيها أهل الضفة والقطاع باتت غير حمتملة
املنطقتان خلدمة االقتصاد اإلسرائيلي، حيث أباح استغاللهما استغالالً بشعاً؛ ويتميز 

ونه الطابع االحتكاري أوالً، وبأنه اقتصاد حرب ثانياً، وبك"االقتصاد اإلسرائيلي بـ
  )١٧ص ( ."شريكاً صغيراً مع االحتكارات األميركية ثالثاً

وكان القطاع الزراعي أكثر فروع اقتصاد الضفة والقطاع تضرراً، وذلك بسبب 
توسع االحتالل يف مصادرة األراضي الفلسطينية، وتعطيشها، ومنافسة احملاصيل 

  .املعوقاتاإلسرائيلية املدعومة، وتردي اخلدمات الزراعية، وغير ذلك من 
ورأى ياسين أن عجز اقتصاد الضفة والقطاع عن تأمين فرص عمل لكل 
األيدي العاملة أحدث حتوالت اجتماعية تركت بصماتها على احلركة السياسية 

  .الفلسطينية يف حمتواها، وبرناجمها، وبنيتها
لذا جاءت االنتفاضة جتاوزاً خملتلف البرامج الوطنية الفلسطينية املطروحة، "

طمة مدوية لألنظمة العربية، فضالً عن أنها كانت حمصلة طبيعية لنشاط الفصائل ول
  )٣٣ص ." (الوطنية يف التوعية، والتعبئة، والتنظيم، طول سنين االحتالل

يف الفصل الثاين الذي يعالج انخراط الطبقات االجتماعية يف الثورة يحاول 
ارة من الفتيان الفلسطينيين، ياسين إلقاء الضوء على األساس الطبقي لقاذيف احلج

بدأ قاذفو احلجارة من الفتيان الفلسطينيين وكأنهم جمردون من أي سند : "فيقول
، وقد كان طبيعياً أن تعجز عدسات كاميرات التصوير الصحفي اجتماعي طبقي

  )٤٠ص ." (والتلفزيوين عن رصد هذا السند، الذي ال سابق التساعه
باملنهج الطبقي يف التحليل، حيث يقسم  ويبين لنا ذلك مدى شغف الباحث

الطبقات االجتماعية يف الضفة والقطاع إىل ثالث كتل، تقف يف قمتها الكتلة الثرية، 
، %٢٢,٩٧الوسط، وتشكل  وثاين هذه الكتل شرائح. من جمموع الشعب% ٢,١١وتشكل 

  .من شعب الضفة والقطاع% ٧٤,٩١بينما تشكل الطبقة الفقيرة 
خراط جميع الطبقات والفئات االجتماعية يف االنتفاضة، وإنْ ويؤكد املؤلف ان

  .تفاوتت نسبة املشاركة من طبقة إىل أُخرى، ومن فئة اجتماعية إىل أُخرى
. عانت املرأة من اضطهاد مثلث: "ويبدو الباحث متعاطفاً مع املرأة، حيث يقول

ضطهاد األخير أول هذه االضطهادات قومي، وثانيها جنسي، وثالثها طبقي، وهذا اال
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وقف على كل املنتميات إىل الطبقات والفئات الكادحة، وقد أعطى هذا االضطهاد 
  )٥٠ص ." (مردوده الثوري الالئق

 ٦٨ويستشهد املؤلف بإحصاء ملنظمة احلق يف يوم املرأة العاملي يقول إن 
فيما امرأة اعتقلن  ٥٠٠امرأة وفتاة استشهدن، منذ نشوب ثورة احلجارة، وإن أكثر من 

امرأة رهن االعتقال اإلداري، عدا ألفي حالة إجهاض، وذلك حتى  ١٨أودعت 
٧/٩/١٩٨٩.  

ويف الفصل الثالث الذي يعالج اختيار الطبقات أداتها الكفاحية يضع الكاتب 
حين اندلعت االنتفاضة، : ترتيباً للمكانة التي حتتلها التنظيمات الفلسطينية، فيقول

ة السياسية يف الضفة والقطاع أربعة تنظيمات سرية كان يحتل الصدارة يف احلرك
  ).فتح، واجلبهة الشعبية، واحلزب الشيوعي، واجلبهة الديمقراطية(

القيادة العامة تفتقر إىل احلضور التنظيمي امللموس  –ومع أن اجلبهة الشعبية 
 يف الضفة والقطاع، فإن املؤلف يرى أن ثمة ثالث مزايا حققت لها حضوراً جماهيرياً

؛ وعملية قبية الفدائية )١٩٨٥و ١٩٧٩سنتي (عمليتا حترير األسرى : هناك، وهي
وثمة جماعات إسالمية نشيطة، لعل أهمها اإلخوان . ؛ وإذاعة القدس)٢٥/١١/١٩٨٧(

  .بعد اندالع االنتفاضة، التعبير العلني عنها" حماس"املسلمون، وغدت 
يمات األربعة لهذا البحر ومع انفجار االنتفاضة بكل زخمها، مل تتسع التنظ

الصيغة التنظيمية التي استجابت " اللجان الشعبية"املتالطم األمواج، ال كانت 
كما عمقت الروح الديمقراطية يف صفوف . حلاجات املرحلة النضالية املستجدة

  .الفلسطينيين، ووثقت عرى الوحدة الوطنية
، بعد شهر واحد من ويخبرنا الباحث عن ائتالف التنظيمات الرئيسية األربعة

  ".القيادة الوطنية املوحدة"اندالع االنتفاضة، داخل 
وظهرت يف الفصل الرابع اآلثار االجتماعية اآلنية لالنتفاضة، واستهل ياسين 

كأن جمرة لسعت اجملتمع الفلسطيني، فاهتز من أعماقه، فما كان : "هذا الفصل بقوله
. تمع الفلسطيني، ومعه قيمه جميعهالالنتفاضة أن تستمر دون أن تقطر وراءها اجمل

، مع وقد أثرت االنتفاضة على جممل العالقات االجتماعية، بتفاوت يف الدرجة
  )٩٢ص ." (اختالف املوقع اجلغرايف، واملرتبة الطبقية، والشريحة العمرية

وكان لألسرة النصيب األكبر من هذا التغيير، استجابة للشروط االقتصادية 
القاسية الناجتة من االنتفاضة، لذا صاغت الكثير من األفكار والعادات اجلديدة 
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اخلاصة بالزواج، واملهر، وذلك بالتخلي عن املظاهر االجتماعية القائمة على التنافس 
  .ا تراجعت نسبة الطالقيف جمال االستهالك التريف السفيه، كم

وغلب الود على العالقات بين خمتلف الطبقات والفئات االجتماعية ونأى 
جمتمع الضفة والقطاع عن القيم الرأسمالية ملصلحة القيم االشتراكية، بمعناها 

  .أمنيات الباحث االشتراطية"الواسع، الذي يصب يف 
حن نصعد على سلَّم ن: "وأنهى املؤلف دراسته بقول مللثَّم وطني فلسطيني

وذلك ربما ليعفي الكاتب نفسه من ." حتترق درجاته من خلفنا، وليس بإمكاننا النزول
  .فصل جديد، يستشرف فيه املستقبل ةكتاب

وقد عمد الباحث إىل سرد تفصيالت حياة يومية ال تتفق، وإن خدمت الدراسة، 
  .ايفوصغر حجم الكتاب، ال سيما أن املؤلف اختار األسلوب التلغر

وخيراً فعل املؤلف إذ حصل على معلوماته من مصادر متنوعة، معتمداً على 
الوقائع املوثقة، ونخص بالذكر الدوريات الصادرة يف األرض احملتلة نفسها، ملا لها 

، الصادرة يف "عبير"و" الكاتب"و" الطليعة"من أهمية يف هذا اجملال، مثل صحف 
  .االحتاد، احليفاوية"القدس، و

ياسين يف تقديم معلومات وافية ومكثفة عن االنتفاضة؛ فهذا الكتاب  وأجاد
غني بمعلومات مركزة عن هذه الظاهرة الكفاحية الفريدة، التي ظلت تفتقر إىل 

  .استكمال الوحدة الوطنية، وحمايتها، وتطويرها

  انشراح عاشور



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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