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  دراسات
  

  خماطر الرتابة
  العصيان احملدود واجملتمع املدين

  سليم تماري
  

فأهم . تواجه االنتفاضة الفلسطينية، إذ تدخل شهرها الثالثين، أزمة توجُّه
قدرتها الباهرة على تعبئة قطاعات كاملة من : ها قد باتت خلفهامنجزاتها تبدو أنَّ

لعسكرية يف العامل؛ حتدياتها لقدرة السكان املدنيين ضد واحدة من أعتى اآلالت ا
إسرائيل على االستمرار يف حكم األراضي احملتلة؛ إرساء أنماط مؤسساتية للعصيان 
املدين تتبدّى يف اإلضرابات التجارية والصناعية املتمادية، وشبكة من املقاومة 

، نمط اآخرً ال الية لالعتماد على الذات، وأخيرًاملدنية السرية، وشبكة من املشاريع احمل
من صراع الشوارع اليومي الذي أنزل ضربة معنوية، إنْ مل تكن لوجستية، بجبروت 

ة، مستقبل األراضي احملتلَّ  –فوق ذلك كله  –وقد أحلّت االنتفاضة . اجليش اإلسرائيلي
  .من حيث هو قضية سيادة، يف رأس جدول أعمال األحزاب اإلسرائيلية

على مأزق يواجه القوى  افاضة ينطوي أيضًالعام الثالث من االنت غير أنَّ
يكمن لبُّها يف حتوُّل  ه أزمةًويمكن وصف هذا املأزق بأنَّ. السياسية التي تقودها

من حيث تمركزها حول اإلضراب التجاري (مظاهر التمرّد اليومية إىل الرتابة 
دين ، بحيث ال يمكن تصعيدها إىل حملة عصيان م)واملواجهات مع اجليش يف الشوارع

مبادرة سياسية حتمل  إىل أووبالتايل إىل انفكاك تام عن احلكم اإلسرائيلي،  –شاملة 
فاخليار األول يعوِّقه قصور اإلمكان . العدو على حل تفاوضي مقبول من الفلسطينيين
ها قد بلغت أقصى قدرتها على تعبئة التنظيمي للحركة التي تبدو، يف هذه املرحلة، أنَّ 

التي " العمل املباشر"ت بالتايل إىل االعتماد الشديد على تكتيكات وانكفأ(اجلماهير 
ا اخليار الثاين فيتجاوز اإلمكانات السياسية لقوى أمَّ). حزبية" قوات ضاربة"تنفذها 

  .بعين االعتبار ميزان القوى القائم بين املتنازعين ااملقاومة الداخلية، أخذً
                                                            

    جامعة بير زيت –أستاذ مساعد يف العلوم االجتماعية.  
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ادة شكل مأزق ال خمرج منه، إىل وقد حتولت أزمة الرتابة هذه، التي تأخذ ع
من يستطيع استنفاد قوى الطرق اآلخر : حرب استنزاف بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

ما  افمن اجلانب الفلسطيني غالبً. التدخل السياسي إىل حل جديد للنزاع يَيؤدِّ قبل أنْ
ة الثورية لدى ها أزمة ناجتة من فقد احلميَّتعرض هذه األزمة، خطًأ فيما أظن، على أنَّ

بين قيادة تونس  اثمة تواطؤً ويف منحى اتهاميّ، يرى من هذا املنظور أنَّ. قيادة تونس
اللتين تسعيان اآلن وراء صفقة " ةالنخبة البورجوازية التجارية يف األراضي احملتلَّ"و

1).غاية االنتفاضة األصليةخانتا  وهمية مع اإلسرائيليين بعد أنْ
 موطن الضعف إنَّ   (

كهذه داخل قيادة االنتفاضة، بل هو " ةيَّوِوَ سْتَ"يف هذا املوقف ليس انعدام نزعة 
وبين احلل  حركة ثوريةالتضارب الزائف الذي تفترضه بين االنتفاضة من حيث هي 

  (2).اإلسرائيلي من حيث هو غاية مشروعة لهذه احلركة–السياسي للنزاع العربي
فعلى  

أي اجلماعات كلها باستثناء (القيادة املوحدة كافة  املستوى الرسمي، أقرّت أحزاب
، أهداف التسوية اإلقليمية املنصوص عليها صراحة يف ا، مبدئيً)اإلخوان املسلمين

نوفمبر  /الوطني الفلسطيني، تشرين الثاين  جلسة اجمللس(ين إعالن استقالل فلسط
ه تغيُّر التركيب تطوّر األحداث يف السنوات الثالث األخيرة، ومثل لكنَّ). ١٩٨٨

 وجملة القول إنَّ. حتديد اندفاعتها األوىل ااالجتماعي لالنتفاضة، قد أعادا عمليً 
ومن ورائها تطور استراتيجية منظمة التحرير  –املأزق الذي تواجهه االنتفاضة 

هو كيف يصان زخم احلركة الثورية وبنيتها التنظيمية احلزبية على  –الفلسطينية 
قيق اختراق سياسي داخل الدولة اإلسرائيلية، على الرغم من قلة نحو يمكِّن من حت
  .الفُرص املتاحة له

  
  تطوُّر العصيان املدين

                                                            

، ص ١٩٩٠، كانون الثاين )القدس" (قضايا تربوية"يف " القيادة التقليدية لالنتفاضة: "أنظر   (1)
شعبية وموقف حماس وإنْ صاغته بعبارات هذا هو املوقف املعتاد للجبهة ال. ٣٦ – ٣٤

  .خمتلفة
توظيف  ، لكنَّالتسوية السياسية مقبولة مبدئيًا لهذا املوقف إىل أنَّ اصيغة أكثر تطورً هبوتذ   (2)

االنتفاضة يف سبيل نزعة دبلوماسية كهذه، قبل حتقيق االنفكاك التام عن إسرائيل، سيؤدي 
  .إىل تقسيم الفلسطينيين وإضعافهم
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تعتبر، يف سياق تاريخي، ذروة انتفاضات  أنْ ١٩٨٧يمكن النتفاضة سنة   
وقد أورد حممد األزهري، يف مراجعة تاريخية . مدنية عدة على احلكم اإلسرائيلي

 ١٩٦٧سبتمبر / أيلول: كبرى كان لها دور يف التمهيد لالنتفاضحديثة، سبع فورات 
شعبية مدينية بعد خطاب [ ١٩٧٤نوفمبر / ؛ تشرين الثاين]انخرط الطالب فيها[

من تظاهرات  يوم األرض وما عقبه[ ١٩٧٦مارس / ؛ آذار]عرفات يف األمم املتحدة
ة احلديثة ينرة املدضد روابط القرى واإلدا[ ١٩٨٢ مارس/ ؛ آذار]معادية لالستيطان

يف خميمات الالجئين، ضد قصف مقر منظمة [ ١٩٨٥سبتمبر / ؛ أيلول]اإلنشاء
بعد قتل طالب من [ ١٩٨٦ديسمبر / ؛ كانون األول]التحرير الفلسطينية يف تونس

يف خان يونس وغزة، وانتشارها إىل [ ١٩٨٧يناير / ؛ كانون الثاين]جامعة بير زيت
  (3)].إبعاد املناضلينخميمات الالجئين كافة، ضد 

طفرة نوعية، إنْ يف  ١٩٨٧ديسمبر / نا نشهد يف حوادث كانون األوللكنَّ  
توسيع القاعدة التنظيمية للحركة اجلماهيرية أو يف مستوى الوعي اجلديد الذي 

أما الظواهر احلاسمة التي استجدّت على صعيد الوعي فيمكن . أحدثته احلركة
داخل اجلماعات احلزبية  –ديد من املناضلين الفتيان بروز جيل ج) ١: (اختصارها يف

غير العابئين بمعايير السلوك التي أقامتها األحزاب السياسية القائمة،  –وخارجها 
القوات "ومن ذلك انخراطهم يف قيادة اللجان الشعبية و –اليمينية منها واليسارية 

يف الضواحي أو يف  ظهور أشكال جديدة من التنظيم احمللي، سواء) ٢(؛ "الضاربة
بروز األصولية الدينية حركةً شعبية ذات جاذبية جماهيرية يف النواحي ) ٣(القرى؛ 

هو انتصار  والسلك املشترك الذي ينتظم هذه التطورات الثالثة. الشمالية من قطاع غزة
  .لها إىل الشكل السائد من أشكال السياسة والثقافةالنزعة الشعبية وحتوُّ

نستقرىء أدوار  قويم أبعاد هذه التغيرات وتوجُّهاتها ال بد من أنْأردنا ت  وإذا  
وأقترح يف هذا اجملال تقسيمها إىل ست مراحل . تطور احلركة اجلماهيرية نفسها
وسمت التظاهرات الفورة املدنية التلقائية التي ) ١: (طرأت يف األشهر الثالثين األخيرة

األسابيع الثالثة األوىل من االنتفاضة، وخميمات الالجئين خالل  الشعبية يف املدن
) ٢(تتوقعها أجهزة األمن اإلسرائيلية واحلركة الوطنية السرية؛  والتي جرت من دون أنْ

                                                            

نيقوسيا " [شؤون فلسطينية"، "رؤية مقارنة: ١٩٨٧وانتفاضة  ١٩٣٦ثورة "حممد األزهري،    (3)
  .٦ – ٤، ص ١٩٨٩، تشرين األول ١٩٩، العدد ]قبرص
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حتوُّل االنتفاضة إىل مؤسسة تقودها القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة من خالل 
ة وامتدادها إىل إنشاء اللجان الشعبية واحمللية، وما عقب ذلك من انتشار االنتفاض

) ٣(؛ ١٩٨٨مارس / يناير إىل آذار /كانون الثاين –املناطق الريفية النائية العاصية 
إىل ) الناجحة(االندفاع إىل تفكيك اإلدارة املدنية اإلسرائيلية من خالل الدعوة 

 –االستقالة من الشرطة ومن جباية الضرائب ومقاطعة الضرائب والسلع اإلسرائيلية 
" الداخلية"اندماج شبكتي احلركة ) ٤(؛ ١٩٨٨يونيو / ير إىل حزيرانفبرا/ شباط

الذي بلغ ذروته يف اجمللس الوطني الفلسطيني يف اجلزائر وإعالن " اخلارجية"و
 –التي شنّتها منظمة التحرير الفلسطينية " حملة السالم"ة فلسطين واستقالل دول
املضاد واملتزامن مع رتابة  الهجوم اإلسرائيلي) ٥(؛ ١٩٨٨نوفمبر / تشرين الثاين

حظر اللجان الشعبية وإعادة بناء الشبكة السرية للمتعاونين مع : اإلضرابات التجارية
) ٦(؛ ١٩٨٩النصف األول من سنة  –االحتالل بعد انهيارها يف أوائل االنتفاضة 

، الفهود السود(التي شنّتها قوات الصدم التابعة لالنتفاضة " احلملة على املتعاونين"
  .١٩٩٠إىل ربيع سنة  ١٩٨٩يونيو / حزيران –) والنسور احلمر، إلخ

وقد كان . وهذا التقسيم التخطيطي إىل مراحل يتأول تغيرات بيِّنة التعقيد والتداخل
توازن، يف كل مرحلة من هذه املراحل، بين التصورات  القيادة املوحَّدة لالنتفاضة أنْ

ألحزابها وبين التوجيهات التي تتلقاها ) احيانًواملتعارضة أ(االستراتيجية املتباينة 
أعظم إجنازات القيادة الوطنية املوحَّدة يف العام  وإنَّ. من منظمة التحرير الفلسطينية

ها قد فرضت مبادراتها وتصوراتها اخلاصة للحركة األول من االنتفاضة هو أنَّ
ارب والنزعة وهذا مما يتض. اجلماهيرية على قيادة منظمة التحرير اخلارجية

التاريخية للقيادة اخلارجية إىل إمالء سياستها والتي كان من نتائجها إرساء نمط من 
وقد حقّقت هذه العالقة، منذ انعقاد . التبعية يف األعوام العشرين األوىل من االحتالل

ا ما لبث ، تكافؤً)١٩٨٨نوفمبر / تشرين الثاين(اجمللس الوطني الفلسطيني يف اجلزائر 
 اويذهب رأي شائع جدًّ. دأ يميل ثانية إىل ترجيح كفة املبادرات اآلتية من تونسب أنْ 

مبادرات اجمللس الوطني الفلسطيني قد وُقِّتت  ة إىل حد الزعم أنَّ يف األراضي احملتلَّ
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ها القوة الرائدة داخل منظمة ة املوحدة على أنَّيتدارك هيمنة القيادة الوطني على نحوٍ 
     (4).كفة القيادة اخلارجيةالتحرير، ويرجِّح 

و من لُخْومثلما هي احلال يف احلركات الشعبية كلها، مل تكن تعبئة اجلماهير لتَ
إرباك (فمن ذلك ما نشهده من ظهور أشكال رجعية من العالقات االجتماعية . الشوائب

السلوك االجتماعي على نحو ديني، والتمييز اجلنسي بين الرجال والنساء، والشطط يف 
نا نلمح يف اجلانب اإليجابي ؛ غير أنَّ)هم عمالءمعاملة العمالء أو من يشتبه يف أنَّ 
كظهور أشكال من العمل االجتماعي الطوعي  –جتديدات كبرى يف اجملتمع املدين 

من الديمقراطية على اجملتمع وعلى صنع القرار، على املستويين احمللي  اأدخلت مزيدً 
  .والوطني

  
  تماعية؟قاعدة أم قواعد اج

بات من الشائع تقويم االنتفاضة الفلسطينية باعتبارها ثورة شعبية تنتظم   
إىل انخراط السكان الريفيين، والعمال املتنقلين  اويشار حتديدً. قطاعات السكان كلها

للعمل يف إسرائيل، والطبقات املدينية الوسطى التي ظلت حتى وقت قريب تقف  ايوميً
املالحظات  هذه ومع أنَّ   (5).من مقاومة احلكم اإلسرائيلي موقف املتفرِّج املستكين

من حتديد القاعدة  دَّ، فال بُاشعبيً اصحيحة باملعنى العام الذي يصف عصيانً
  .االجتماعية لالنتفاضة على نحو أدقّ

األوىل تتعلق بالتوزيع على مراحل، والثانية النزعة : مسألتان هنا تنطرحُ
عات قامت نيمز أربعة جتمُّ يان التي بيَّناها أعاله يمكننا أنْويف مراحل العص. احمللية

يف املدن،  جئو املدن، وأصحاب املتاجر الصغرىال: بدور حاسم يف االنتفاضة، هي
ديسمبر / ففي االضطرابات العفوية األوىل، يف كانون األول. وشبان القرى، والطالب

وال سيما (الجئين يف غزة ، كانت خميمات ال١٩٨٨يناير / كانون الثاين – ١٩٨٧
                                                            

االنتفاضة والقيادات السياسية يف "وقد تقدم بهذا الرأي، فيمن تقدم، علي اجلرباوي يف كتابه   (4)
  .٩٤ – ٦٧، ص )١٩٨٩الطليعة، دار : بيروت" (الضفة الغربية وقطاع غزة

هيلترمان عن التجار وأصحاب . مساهمة برغوتي عن العمال، ومساهمة ج: عن القرى أنظر  (5)
  :املناجر، ومساهمة سليم تماري، وكلها يف

Nassar and Heacock, Intifada: Palestine at the Crossroads (New York: Praeger, 
1990).          
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، ورام الله )بالطة وعسكر(، ونابلس )هيشةدال(، والالجئون يف بيت حلم )جباليا
وبقدر ما يمكن اعتبار اخمليمات . ا، أبرز املشاركين وأشدهم تفجُّرً)اجللزون واألمعري(

نشير إىل تلك االضطرابات  مقر القوى العاملة الفلسطينية املدينية نستطيع أنْ
من األدق تقويمها  كنت أعتقد أنَّ بارها املرحلة البروليتارية لالنتفاضة، وإنْباعت

النتفاضة فقراء املدن املتعاونين على درء احليف الطبقي  اأوّليً اباعتبارها إرهاصً
 إالَّ (به له يف االنتفاضة ؤْيُ  ابدِ حضورًالطبقة العاملة مل تُ  ا أنَّأمَّ . والوطني النازل بهم

من خالل النقابات أو أي عمل احتادي منظم، فهذا ) نيني الذي ملّحت إليهباملعنى اجل
     (6).مما قد تمَّت البرهنة عليه

ولقد كان لتجار املدن، وال سيما أصحاب املتاجر الصغيرة، دور حاسم يف 
تعزيز اإلضراب التجاري، وقيادة التمرّد على الضرائب، ومقاطعة اإلدارة املدنية 

وقد بيَّنتُ يف . ١٩٨٨تي سجَّلت ذروة جديدة لالنتفاضة يف ربيع سنة اإلسرائيلية ال
ها بورجوازية التي قد تعرَّف بصورة فضفاضة بأنَّ(هذه اجلماعة  موضع آخر أنَّ

   (7).قد عبَّرت عن العمل الطبقي التضامني الوحيد على مدى االنتفاضة) ة صغيرةيدينم
يف حتديد الوتيرة  ادة حاسمً وطنية املوحَّوقد كان انخراطها املنسَّق مع القيادة ال

ة املطَّردة للعصيان، ويف حتدي قدرة اجليش اإلسرائيلي على فرض رؤيته اليوميَّ
ومع تذبذب مواجهات الشوارع على نحو . ى املناطقيف شتَّ" احلياة الطبيعية"اخلاصة لـ

ي، ظلَّت ، ومع تناقص تأثير اللجان احمللية يف الضواح١٩٩٠ – ١٩٨٩دوري خالل 
  .ااإلضرابات التجارية من أجلى معامل العصيان ظهورً

وقد . ١٩٨٨بلغت مشاركة جماهير القرى يف االنتفاضة ذروتها يف صيف سنة 
احلكم العسكري اإلسرائيلي كان يستهدف أهل األرياف  ألنَّ اظهورً  كانت املشاركة أشدَّ

كهم رِّالسكان الفلسطينيين حتُباعتبارهم عناصر طيِّعة من  –منذ أوائل الثمانينات  –
ة اإلسرائيلية لتشكيل روابط حماوالت السلط ومع أنَّ . احلركة الوطنية املقيمة يف املدن

حركةً عميلةً، على غرار جيش لبنان اجلنوبي، قد أخفقت يف أواسط الثمانينات،  القرى
اط الواسع من املناعة النسبية من االنخر قرى الضفة والقطاع بقيت على درجةٍ فإنَّ

لهيمنة  امطَّردً اهذا االنقياد الظاهر كان يخفي انحطاطً لكنَّ . يف احلركة الوطنية
                                                            

  .همة جوست هيلترمان يف املصدر نفسهأنظر مسا   (6)
(7)   Nassar and Heacock, op.cit. 
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مشايخ القرى التقليديين وبروز جيل جديد من الشبان املسيَّسين املوالين لفصائل 
وقد تعزَّزت عملية التحوّل هذه من جرّاء تآكل . املقاومة الفلسطينية قبل أي والء آخر

دنيا من  طبقة سياسي للزراعة القروية وانخراط الشبيبة الريفية انخراطاالقتصاد ال
فقد أّدت أوامر حظر . العمال املتنقلين بين الريف واملدن يف الصناعات اإلسرائيلية

/ مايو وحزيران/ بريل وأيارإ/ ت يف نيسانضَرِالتجول املتكررة واملتطاولة التي فُ
ان مواسم اجلنى، إىل إتالف حماصيل السنة من ، على عشرات القرى يف إب١٩٨٨َّيونيو 

كما  (8).املليون من املزارعيناخلضروات والفاكهة التي يعتاش منها ما يقارب ربع 
، يف جبل اخلليل وناحية نابلس، ١٩٨٨قت، يف خريف سنة بِّ ت إجراءات مشابهة طُأدَّ

نب عن تسويق حماصيلهم من الع سائر فادحة جنمت عن عجز أهل القرىإىل خ
  .أهم حماصيل الشتاء يف الضفة الغربية –والزيتون 

كانت مشاركة املناضلين الطالب يف االنتفاضة العنصر الوحيد الذي يربطها 
" تمرد الشباب"، بينما كان حمور لكنْ. بالنشاط النضايل يف مرحلة ما قبل االنتفاضة

 كل اليجتاح عمليً زوالًالكليات املهنية، فقد امتد نينات يتركز يف اجلامعات ويف الثمان
) االحقً" الصِبْيَة"و(رية مْالعُ " الشباب"كون فئة  وإنَّ. مدرسة ثانوية أو ابتدائية يف البلد

، ليؤكّد السمة ١٩٨٨ت القوة األساسية احملرِّكة لالنتفاضة منذ ربيع سنة قد عُدَّ
وهذه املالحظة ). وإنْ مل يصح ذلك على قيادتها(الطبقية غير احملدَّدة للحركة نفسها 

ال تصح بالنسبة إىل طريقة تركيب القوى املنخرطة يف مواجهات الشوارع مع اجليش 
بالنسبة إىل أعمار املناضلين املشاركين  اها تصح أيضًنَّود فحسب، بل إوحرس احلد

يف اللجان الشعبية وكوادر املقاومة كما يستدل من تشكيل املعتقلين يف السجون 
   (9).ةاإلسرائيلي

على الرغم من التشهير بأهل اجلامعات باعتبارهم . حظة عن املثقفينمال
يف أدبيات ما قبل  اوالذي كان شائعً –املنظرين األيديولوجيين حلركة املقاومة 

 الصورة التي ينجلي عنها تفحص أوضاع املعتقلين يف السجون فإنَّ –االنتفاضة 

                                                            

(8)   JMCC, Bitter Harvest: Israeli Sanctions Against Palestinian Agriculture During 
the Uprising (Jerusalem, 1989). 

(9)   Ihud Ya’ari and Ze’ev Schiff, Intifada (Jerusalem, 1990), and JMCC, The 
Intifada: An   Overview-The First Two Years (Jerusalem, 1990).                              
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يف جزء (ة إسرائيلية حديثة قائمة وقد دلّت دراس. ااإلسرائيلية تختلف عما كان شائعً 
طالب اجلامعات  على حماضر استجواب هؤالء لدى قوات األمن، على أنَّ) منها

قاموا بدور حاسم يف صوغ أهداف القيادة السرية ووسائل إدامتها، كما  ساتذتها قدوأ
و، يف وربما كان ثمة منطق ملت   (10).يف مدِّها بقادتها السريين) بعيد إىل حدٍّ(ساهموا 

  .نهاية املطاف، إلغالق اجلامعات
 تصنيف القاعدة االجتماعية لالنتفاضة أقل إثارة للمشكالت من تأويل إنَّ 

حلاجاتها  افقد أّدى استتباع إسرائيل الضفة والقطاع اقتصاديً . سمتها احمللية
البنائية، يف العقدين املاضيين، إىل تقويض طابع النخبات احمللية وضعضعة كبرى 

كما كان من شأن استدراج القوى . لتميُّز احمللي للقرى، وال سيما يف األريافيف ا
يترك أثره يف الوعي  العاملة من األرياف واخمليمات إىل أسواق العمل اإلسرائيلية أنْ

وتكثَّفت .يزيد يف تضاؤل معنى هويتهم احمللية السياسي لهؤالء الفالحين العمال، وأنْ
بدأت منذ سنة  الطبقات الوسطى من املدن، وذلك بعد أنْ  ان االنتفاضة هجرةيف إبَّ

وقد تضافرت هذه العوامل على إضعاف الفوارق احمللية التي مل تزل تميز . ١٩٦٧
 نفترض أنَّ من التسرع واخلطأ أنْ  أنَّإالَّ. املرتفعات الفلسطينية منذ احلكم العثماين

 ناطق كلها يف الفترة نفسها،قد برزت على مستوى امل  الوطنيةالطبقات االجتماعية 
النخبات احمللية قد ظلَّت تمارس هيمنة ال يستهان بها، كل واحدة يف ناحيتها،  ألنَّ

فلمّا تعرضت هذه . ة كلهاتتمكَّن من بسط هذه الهيمنة على األراضي احملتلَّ  من دون أنْ 
 التي يمارس الكثير منها اليوم سلطته من خالل عضويته يف(النخبات نفسها 

للتحديات التي واجهتها بها ) اجملالس البلدية وغرف التجارة والنقابات املهنية
القيادة اجلديدة، املؤلفة من املناضلين الشبان واحلزبيين املتفانين يف طاعة 

حدثت هذه التحديات يف  –انها وهذا ما حدث قبيل االنتفاضة ويف إبَّ –رؤسائهم 
وال يصح هذا . تعداه إىل جمال البلد يف جملتهومل تكن لت  نطاق اجملال احمللي عينه

الضفة الغربية فحسب، ، على البنى االجتماعية اخملتلفة يف غزة ويالتقويم، يف نظر
 وجملة القول إنَّ . على اجلماعات االجتماعية داخل كل منطقة على حدة بل يصح أيضًا

االجتماعية  احلكم اإلسرائيلي، وإنْ أدّى عن غير قصد منه إىل جتانس القاعدة
جتماعي أو للجماعات الفلسطينية احمللية، فهو قد أخفق يف القضاء على تراتبها اال

                                                            

(10)   Ya’ari and Schiff, op.cit. 
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" قوى الداخل"يُفهم إصرار  ويف هذا اإلطار يجب أنْ. اجذريً حتى على تعديله تعديالً
، ال "الوحيدة الشرعية القيادة"على الرجوع إىل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها 

بند من بنود التزام أيديولوجي بل من حيث هو اعتراف واضح بالدور  من حيث هو
قوة الدمج السياسي البارز الذي تضطلع به قيادة الشتات الفلسطيني باعتبارها 

  .ع إىل جماعاتجملتمع مقطَّ 
أو (لهذه الظاهرة تضمينات واضحة بالنسبة إىل فهم طبيعة القيادة  إنَّ 

فالقيادة . ةاالنتفاضة يف األراضي احملتلَّ ي تقودالتالسياسية ) باألحرى القيادات
الوطنية الوحَّدة تعبِّر، على أحد الصعد، عن التوزيع احلزبي للقوى يف هذه املنطقة، 
وتنسِّق من حيث هي كذلك بين املشاريع املشتركة املتوافق عليها بين اجلماعات 

 ايف املنطقة يحدِّد عمليً من هذه اجلماعات النسبي وزن كلٍّ لكنَّ . احلزبية املذكورة
 وعلى القيادة املوحَّدة، على. رضهذه املشاريع املشتركة على األ" ترجمة"كيفية 

هير يف تتجاوب مع حتسُّسها اخلاص آلراء اجلما صعيد آخر أعمق من األول، أنْ
. ال يُقبل به يف نابلس ما قد يقبله جتار بيت حلم ربما نَّ فمن ذلك إ. منطقتها اخلاصة

املساعي التي بذلها أحد الفصائل من أجل تمديد أيام اإلضراب يف الوسط  نَّ ذلك إ ومن
، قد ١٩٨٩يف صيف سنة  حلملة العصيان املدين اتصعيدً) القدس –منطقة رام الله (

  .وباءت لذلك باإلخفاق تعرَّضت ملقاومة شديدة يف الشمال
أن فرض بعض اجتماعية يف ش اوقد اندلعت معركة أشد أهمية وأعمق آثارً

ففي قطاع غزة، توصّلت القوى اإلسالمية . سمات اللباس اإلسالمي على النساء
إىل ربط احلجاب ال بمعايير احلشمة املتوقعة فحسب، بل بالقضية ) حماس وحلفاؤها(

وقد جاءت جاءت مقاومة القوى الوطنية واليسارية العلمانية حتى يف . االوطنية أيضً
لهذه الفروض مترددة وفاترة، وال سيما ) ة القوى السياسيةاملناطق التي تمثل أكثري

وقد ظّلت . االلباس اإلسالمي كان مما تختاره اإلناث من أعضاء هذه القوى طوعً أنَّ 
القوى العلمانية، وفيها اليسار، تتراجع أمام التحجيب كي تتحاشى التفاف القوى 

بدأت املناضالت يتعرضن لإلزعاج  ، إىل أنْ"حماة التراث"اإلسالمية عليها، باعتبارها 
طنية املوحدة عندئذ تدخلت القيادة الو. اجلسدي العنيف بسبب عدم تغطية رؤوسهن

دت حرية ، دانت فيه فرض احلجاب وأك١٩٨٩َّع يف صيف سنة من خالل منشور، وُزِّ
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 .ت يف غزةمَسِاملعركة كانت حينها قد حُ  لكنَّ   (11).النساء يف عدم التزام لبس احلجاب
يف عرف، فقد ساد التاإلزعاج اجلسدي للنساء غير احملجبات قد توقَّ وعلى الرغم من أنَّ

ومع ذلك، فقد كان لهذا . الرجعي للحشمة كما وضعته القوى اإلسالمية يف قطاع غزة
التدخل السياسي أهمية عميقة بالنسبة إىل نضال النساء يف الضفة الغربية، حيث 

يف اجملتمع املدين، وحيث كانت قوة حماس  اتقدمً كانت النزعة العلمانية أكثر
حتى هناك كانت الفوارق  لكنْ . يف فرض مطاليبها على النساء اوحلفائها أضيق حدودً
النزعة احملافظة التي تتسم بها القاعدة االجتماعية  تْدَ قَفقد عَ. احمللية ظاهرة للعيان

القوى اإلسالمية يف اخلليل ويف بين القوى الوطنية و اضمنيً اثقافيً  الالنتفاضة حلفً
  ).جنين وطولكرم وقلقيلية( نواحي الشمال الصغرى

قيادة االنتفاضة، وفيها حماس، قد اضطرت إىل تقديم  وخالصة القول إنَّ
بعض التنازالت املهمة وإدخال بعض التعديالت على برناجمها، وذلك استجابة 

ما جاءت هذه  اوكثيرً. تسعى لتمثيلهاملطاليب القوى احمللية اخملتلفة التي تمثلها أو 
مع بعض االعتبارات احلزبية، ومنها التراجع عن مواقف مل ينعقد  االتعديالت جتاوبً

قرارات القيادة املوحَّدة ملزمة بالتوافق املتبادل على برنامج  نَّاإلجماع عليها، أل
ابة لضغوط وقد جاءت هذه التعديالت، يف أغلب األحيان، استج. يشكل احلد األدنى

وأهم القرارات . نابعة من اعتبارات حملية مل يكن من املمكن بسطها على البلد بجملته
احلاسمة التي تقع يف هذه الفئة، هي تلك املتعلقة بتصعيد وتيرة املواجهات مع 
اإلدارة املدنية بشأن اإلضرابات ومقاطعة الضرائب واخلالف يف شأن لبس احلجاب، 

 تعدِّل مواقفها على نحوٍ  د كان على القيادة، يف احلالين، أنْ وق. مما سبقت مناقشته
ويف . عن النزعة النضالية االبعض بالبراغماتية، وعدَّه البعض اآلخر تراجعً هُفَصَوَ

بعض  ت الضغوط واملطاليب التي تقدَّم رجال األعمال بها إىلاحلال األوىل، أدَّ
يف ) لتشجيع اإلنتاج احمللي(لية التساهل يف دفع بعض الضرائب عن الصناعات احمل

ويف احلال . ١٩٩٠مارس / ، وإىل تمديد فترات فتح املتاجر يف آذار١٩٨٨ربيع سنة 
ملصلحة القوى العلمانية يف ) متأخر(الثانية، قامت القيادة الوطنية املوحًّدة بتدخل 

  .ه قريب املنالبدو حلُّنزاع ال ي
                                                            

  لهذه الظاهرة يف مقالة اثاقبً يمكنك أن جتد حتليالً  (11)
Rima Hamami, “Women, the Hijab, and the Intifada,” MERIP 164 (May-June 1990) 

[?].        
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  املداخالت يف اجملتمع املدين

، يف قدرتها على توليد ة التاريخي يكمن، يف نهاية املطافاالنتفاض إجناز إنَّ 
تغيرات عميقة اجلذور يف اجملتمع املدين وقادرة على البقاء بعد التراجع امللحوظ يف 

وقد ذهب مصطفى احلسيني، يف مسعى . املواجهات اجلماهيرية مع اجليش اإلسرائيلي
االنتفاضة حتملنا على إعادة  فاضة، إىل أنَّاالنت" لتنظير" ةمن املساعي األصيلة القليل

ثورة شعب مقتلع "النظر السائدة حتى اآلن والتي تعتبر القضية الفلسطينية 
 رنا للهويةة، فيما يري، قد أعادت توجيه تصوُّاالنتفاض نَّإبل   (12)."ومنفي

هذا  بيد أنَّ. راسخ اجلذورالفلسطينية يف اجتاه حراكيات األرض والطبقات يف جمتمع 
ه كان قد حدث ذلك بأنَّ . يُعدَّ من ثمار االنتفاضة ال يمكن أنْ التحوُّل الذي حدث فعالً

منظمات جماهيرية لتعبئة الشعب بحسب  دُّيف أواسط السبعينات، إذ بدأ اليسار يُعِ
انسحبت  وبعد أنْ. امتماديً احتالالً الفلسطينيين يواجهون أنَّ ) الصحيح(االفتراض 

ها هذا ، تبنَّت احلركة الوطنية كل١٩٨٢َّر الفلسطينية من بيروت سنة منظمة التحري
وصار بناء املؤسسات احمللية والوطنية الكفيلة بضمان مقومات إدامة . املنظور

والتطور احلاسم الذي جاءت . اجملتمع احمللي هو املهمة األوىل يف نظر حركة املقاومة
 لتأمين البقاء إىل أدواتٍ سسات من أدواتٍاالنتفاضة به هو النقلة يف إدراك هذه املؤ

لبناء قواعد قوة قادرة على شلِّ قدرة االستعمار اإلسرائيلي على التحكم يف األراضي 
  .بعد يوم اة يومًاحملتلَّ

عن إسرائيل  االنفكاك: وقد نشأ عن هذا اإلدراك استراتيجية ذات شعبتين
، وإنشاء مؤسسات )طعة السلعمقاطعة اإلدارة املدنية، ومقاطعة الضرائب، ومقا(

" الصناعات احمللية"ى، على التوايل، يف تتجلَّ –اقتصادية وسياسية  –فلسطينية بديلة 
وقد كانت هذه االستراتيجية املزدوجة أقرب . لالنتفاضة، ويف شبكة اللجان الشعبية

ة فيها، تكون بادي تكون كامنة يف مكونات برنامج القيادة املوحدة منها إىل أنْ إىل أنْ

                                                            

الفكر "، "للقضية الفلسطينية )إطار نظري(مطلوب : على ضوء االنتفاضة"مصطفى احلسيني،   (12)
  .١٩٨٨، صيف ٣، العدد )نيقوسيا" (الديمقراطي
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وقد تطورت على مراحل مع سيطرة القيادة الوطنية املوحدة على طابع االنتفاضة 
    (13).العفوي

يقوِّم على هدي مقاييس هذه االستراتيجية، منجزات  ويف وسع املرء أنْ
االنتفاضة وحدودها من حيث هي حركة شعبية، مع اعتبار املكاسب ظاهرة على 

فبالنسبة إىل . ود، كامنة يف جمال بناء املؤسساتمستوى التعبئة واالنفكاك واحلد
عن اإلدارة  اناجحً  انفصاالً ١٩٨٨حتقق سنة  األوائل، تمكنت اللجان الشعبية من أنْ

املدنية اإلسرائيلية، وذلك من خالل استقالة رجال الشرطة وجباة الضرائب، ومن 
قلب هذه املكاسب وقد توصل اإلسرائيليون إىل . خالل مقاطعة البضائع اإلسرائيلية

ومع ذلك فقد تبقى . من خالل حملة قمعية واسعة، وجباية الضرائب بالقوة اجزئيً
استعادة عالقات التبعية إلسرائيل التي  انفكاك دائم على مستوى الوعي، بحيث أنَّ

وقد كان بلوغ هذا . مل تعد واردة اآلن على اإلطالق ١٩٨٧كانت سائدة قبل سنة 
زات اللجان الشعبية واملنظمات اجلماهيرية التي أنشأت بنى املستوى من أبرز منج

جديدة للخدمات الشعبية يف جمايل الصحة والزراعة، ووحدات اخلدمة اجملتمعية 
مداخالت الروابط التطوعية يف اجملتمع املدين  لِّفَخَتُ وهنا، بالذات، يتوقع أنْ. الذاتية

  .أبلغ اآلثار وأبقاها
يف التعبئة الشعبية تواجه اليوم حمنة شديدة من زاوية هذه اإلجنازات  بيد أنَّ

فقد أدّت، من جرّاء طابعها . قدرتها على تنفيذ هدفها الثاين املتمثل يف بناء املؤسسات
وملّا كانت غايتها . احلزبي، إىل ازدواجية اخلدمات واستنزفت بذلك املوارد احملدودة

 حيان، بنى متوازية يف النقاباتاألوىل التعبئة احمللية فقد أنشأت، يف معظم األ
. والوحدات الصحية واملراكز االجتماعية إلخ، كان لها دور تقسيمي للتضامن الوطني

هذه االنقسامات حيثما مل  ان باملسوغات األيديولوجية لتسويغما كان يستع اوكثيرً
مات تفتقر، فقد كانت املشاريع املتولِّدة من هذه املنظ  (14).آخر مسوِّغٍ يكن هناك أيُّ

                                                            

اجلمعية : القدس" (األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف ظل االنتفاضة"قارن حازم الشنَّار،   (13)
النتفاضة ا"؛ ربعي املدهون؛ ٥٠ – ٣٨، ص )١٩٨٨الفلسطينية األكاديمية للشؤون الدولية، 

  .٤٣ – ٢٩، ص )١٩٨٨نيقوسيا، " (ساليب العملأالهيكل التنظيمي و: الفلسطينية
  :من أجل مناقشة لهذا االنحراف، أنظر  (14)

Sameer Hleileh, Mass Organization and Development Strategies in the Occupied 
Territories, unpublished working paper, Arab Thought Forum, Jerusalem, January 

1990.                    



  ١٢، ص )١٩٩٠ فيص( ٣، العدد ١المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاسارد
 

١٣ 
 

، إىل الكفاءات املهنية والشعور باملسؤولية االقتصادية أمام مرجع غير شيءٍ قبل أيِّ
فالضغوط التي تعمل عادة على ضبط سلوك املؤسسات التي تتوخى الربح . ذاتها

لهذه املشاريع، وقد  اما كان مضمونً االتمويل اخلارجي غالبً كانت معدومة هنا، ألنَّ
إىل درك العمل االستعراضي لرعاتها  –وإنْ مل تنحطّ كلها  –ا انحطّ العديد منه

وقد حمل انعدام اخلبرة املهنية واملسؤولية الداخلية بعض . اخلارجيين على اختالفهم
مؤسسات اإلنتاج واخلدمات هذه، يف بعض األحوال، على أن يتخذ بالضبط صورة 

  .للحلول حملها التي سعت املنظمات اجلماهيرية" البورجوازية"املؤسسات 
االنحراف يف بناء املؤسسات إىل  ينسب هذا لكن من خطل الرأي، مع ذلك، أنْ

االنقسامات : فالعوامل التي نوقشت أعاله. أزمة التوجيه يف االنتفاضة فحسب
ة أمام مرجع ة، والتمويل اخلارجي، واملؤسسات املتوازية، وانعدام املسؤوليَّاحلزبيَّ

تواجه  ها مشكالت سبقت األزمة، وهي مرشَّحة ألنْهي كل –خارجي أو داخلي 
 غير أنَّ. يطرأ فجأة ألي فتح سياسي أنْ يِّضَة، وإنْ قُاستراتيجية التنمية الفلسطينيَّ

ة تعرقل املساعي اجلديَّ  يف هذا الباب؛ فمن شأنها أنْ  امهمً  ألزمة التوجيه مدخالً
تصادية لالنتفاضة، وذلك بتوجيه املبذولة من أجل تقويم العوج يف االستراتيجية االق

طاقات احلركة نحو ضمان بقائها السياسي يف وجه القمع اإلسرائيلي ويف وجه  جلِّ
  .ااالنقسامات احلزبية الداخلية أيضً

مل يزل الفلسطينيون، كغيرهم من مواطنيهم العرب، ينزعون إىل االتكال على 
نتفاضة حادث تاريخي فريد يشكِّل واال. من العمل املاضية بديالً) ونكباتهم(جمادهم أ

ومن شأن الرتابة يف وتيرة االنتفاضة، ضمن سياق . عن هذه النزعة احادًّ اانقطاعً
وهي تُلزِم . هذا االنقطاع بمخاطر ال تعرف عواقبها دَتهدِّ املأزق السياسي احلايل، أنْ 

بإعادة النظر الكلية دة، ومن ورائها منظمة التحرير الفلسطينية، ة املوحَّالقيادة الوطنيَّ
ه االنتفاضة، ال من حيث هي حركة مقاومة بل من حيث هي استراتيجية يف توجُّ

ولها من ورائها اإلجنازات . البديلة لتطوير وسائل للقدرة السياسية واالقتصادية
العزم الثابت اجلديد على : نيْن املاضيَيْ العظيمة التي حتققت يف العامَ التنظيمية

لنير اإلسرائيلي؛ التكتيكات املبتكرة للعصيان املدين اجلماهيري؛ إبداع االنعتاق من ا
 هذه الصور ما زالت تفتقر إىل أشكالٍ غير أنَّ. صور جديدة من السلطة اجلماعية

، بعبارة دَّوال بُ. د يف مؤسسات عاملة ناجحة قابلة للبقاء، وحتتاج إىل التجسُّواضحةٍ
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التراجع  حُبِصْ يُضة مع وقائع إمكانات الشعب، وإالَّتتسق أساطير االنتفا أخرى، من أنْ
  ■. ال مفر منه اأمرً 
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