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   الثورة/  االنتفاضة أثر

  فك االرتباط عن سلطات االحتالليف 
  

 األثر تقصي اإلمكان يف أصبح الثاين، عامها تكمل الفلسطينية االنتفاضة بينما
 من مسار إطالق يف يتمثل والذي الثورية، احلركة هذه أحدثته الذي األهمية البالغ

 احتالل منذ اإلسرائيلية سلطاتال رعته الذي الدمج ملسار معاكس التدريجي، االنفصال
 بتعاظمه، أنه، إىل اجلديد املسار أهمية وتعود .١٩٦٧ سنة غزة وقطاع الغربية الضفة
 عامًا، عشرين طوال "األرض" على االحتالل فرضها التي "الوقائع" فشيئاً  شيئاً  يمحو

   ".واالستقالل احلرية" لـ الفعلية الركائز تمثل جديدة وقائع ويفرض
 رئيسيين صعيدين يف يتجلى كما االنفصال مسار سنتناول للبحث، وتسهيالً

 الصعيدين تمييز إن القول نافل ومن .السلطة بشأن والصراع االقتصاد، :متميزين
 االستقالل يتحقق ما بقدر إذ إطالقاً؛ اآلخر عن أحدهما انقطاع يعني ال املذكورين

 األخير هذا يُنتزع ما وبقدر .السياسي لالستقالل املادي األساس يتوفر االقتصادي
  .اإلسرائيلي لالقتصاد التبعية إسار من الفلسطيني االقتصاد إلخراج الشروط تتهيأ

 جمال يف الثورة / االنتفاضة حققته الذي اإلجناز حلجم املوجز التقويم يف
 تساعد قد التي للمقترحات أمثل وإىل املعوقة، احملدِّدات من جملة إىل سنشير االنفصال،

  ".االنتفاضة سلطة"و "االنتفاضة اقتصاد" شأن يف معمّق نقاش إثارة يف
  

  األسير االقتصاد من :أوالً 
  االنتفاضة اقتصاد إىل

 يكون ما أكثر هو الصهيوين الكيان عن االنفصال يف الثورة / االنتفاضة أثر لعل  
 من للقياس قابلية أكثر بطبيعته، فاالقتصاد، .االقتصادي الصعيد على للعيان بروزاً

 ومن .ما نوعاً  حمددة بمؤشرات عنه التعبير ويمكن اجملتمعية، احلياة يف أخرى جوانب
 عدة حيوية جماالت شموله إىل نظراً خاصة، أهمية على الصعيد هذا ينطوي أخرى جهة

  .واملال واإلنتاج التجاري والتبادل كالعمالة اليومية، احلياة من
 االقتصاد يف الثورة /االنتفاضة تهأحدث الذي األثر استكشاف أجل ومن
 سادت التي االقتصادية لألوضاع – موجز ولو – عرض من بدّ ال احملتل، الفلسطيني
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 غلحاق مسار حلظ من حتديداً، بدّ، وال .االنتفاضة نشوب حتى احملتلة األراضي
 حتاللاال أن الثالبت فمن .املتطور اإلسرائيلي باالقتصاد اُملخلَّف الفلسطيني االقتصاد

 اقتصادهما تسخير إىل تهدف غزة وقطاع الفلسطينية الضفة يف متعمدة سياسة تبنى
 قطع إل يؤدي بما االقتصاد هذا جتميد وبالتايل اإلسرائيلي، االقتصاد أغراض خلدمة

 االحتالل سلطات فعمدت .مستقل فلسطيني اقتصاد لنشوء واقعي إمكان أي على الطريق
 جديدة، وأراض مياه موارده إىل يحتاج ال بحيث الزراعي اإلنتاج على قيود فرض إىل

 املساعدات هذه مثل وصول عرقلت بل الصناعي، للقطاع مساعدات تقديم من وامتنعت
 هي تقريباً، دوالر مليون ٨٠٠ بقيمة صافية "احتالل ضريبة" وجبت اخلارج، من

     .اإلسرائيلية زينةاخل إىل انتقلت التي املباشرة وغير املباشرة الضرائب قيمة جمموع

 من" هو احملتلة املناطق يف االقتصادي الوضع أن إسرائيل ملصرف تقرير يف جاء وقد
."حتتية لبنية بناء وال املالية، للسوق تطوير وال حملية، مبادرات وال استثمارات، دون

)١(      
  :التالية باملؤشرات إيجازه يمكن وضع االحتالل، أعوام طوال نشأ، قدل

 العمل قوة جمموع من %٤٠ نحو أي فلسطيني، ألف ١٠٠ من أكثر يعمل :مالةالع
 واخلدمات اخلفيفة والصناعات والزراعة البناء جماالت يف والقطاع، الضفة يف

  .سيئة عمل أوضاع ويف نسبياً، منخفضة بأجور اإلسرائيلية،
 مستوردات إجمايل من %٩٠ نحو على إسرائيل تستحوذ :التجاري التبادل

 على يتم التبادل هذا أن بالذكر، واجلدير   )٢(.صادراتها من %٧٠ نحو وعلى ضفة،ال
 خام مواد مقابل يف ،)إسرائيلية( مصّنعة مواد :املعرفو اإلمبريايل التبادل نمط أساس

  ).فلسطينية(
 نحو وعلى الضفة، يف األراضي نصف من أكثر على السيطرة :واملياه األراضي

 املائية املوارد من %٤٠ من أكثر على االستيالء إىل إضافة ،القطاع يف األراضي خمس
  .الضفة يف

 وسيطرة الفلسطينيين، والصناعة الزراعة قطاعي جعاتر :اإلنتاجية القطاعات
 احملتلة، األراضي يف واملالبس الغذائية املواد أسواق على إسرائيلية مصانع خمسة
 حلساب املصنّعة نصف البضائع وردي الباطن من املقاولين من فلسطيني قطاع وإنشاء

    )٣(.اإلسرائيلية الصناعات

                                                 
 يديعوت أحرونوت"يتسحاق رفيحيا، : أنظر مثالً –هو مليرون بنفنستي " ضريبة احتالل"عتبر ت" ،

١٣/٩/١٩٨٧. 
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 خالل من القطاع، هذا على املطلقة شبه اإلسرائيلية السيطرة :املصريف القطاع
 العربية الفروع على املفروضة القيود خالل أن ثم .مؤخراً حتى العربية، املصارف فروع

 وبنك غزة، يف فلسطين بنك( أعوام عةبض منذ أبوابها بفتح لها ُسمح التي جداً القليلة
 سنة إال الله ورام نابلس يف له فرعين فتح بإعادة له يسمح مل الذي عمان – القاهرة
١٩٨٧.(  

 لالقتصاد تابع "أسير" فلسطيني اقتصاد عن تمخض الدمج مسار فإن وبإيجاز،
 – يعني كان مما الكامل، اإلحلاق درجة إىل التبعية هذه بتفاقم وهدد اإلسرائيلي،

 الكيان إىل احملتلة األراضي لضم الضرورية املادية الشروط توفير – ببساطة
  .الصهيوين

 حركة تغيير على عمرها، من األولين العامين يف عملت، الثورة / االنتفاضة لكن
 التبعية عرى فك من جديداً مساراً بذلك مطلقة معاكس، اجتاه يف املسار هذا

 مالمح تمييز ويمكن .االقتصادي االستقالل شروط أحد توفير وبالتايل االقتصادية،
  :يلي ما يف اجلديد املسار هذا

  :العمالة صعيد على  - ١
 الشاملة اإلضرابات إىل قياداتها لدعوات استجابة( الثورة/ االنتفاضة ظل يف
 االحتالل سلطات قيام ونتيجة جهة، من اإلسرائيلية املؤسسات يف العمل من واالمتناع

 بصورة انخفض ،)أخرى جهة من فيها التجول وحظر الفلسطينية املناطق بإغالق
 أو الصهيوين، الكيان داخل يشتغلون الذين الفلسطينيين العمال عدد ومتواصلة ملموسة

  .والقطاع الضفة يف اإلسرائيلية واملنشآت املستعمرات يف
 يتراوح وهو وجزر، بمد اإلسرائيلية املنشآت يف العمل من االمتناع حجم يمر

 بفعل النسبي التراجع وبين الشاملة، اإلضرابات أيام يف الكامل شبه االمتناع بين
 املعطيات على وبناء للغاية، تقريبية بصورة ويمكننا .امللحة املعيشية احلاجات ضغط

 العاملين انخفاض نسبة نقدر أن املداخيل، وبانخفاض البطالة نسبة بارتفاع املتعلقة
  )٤(%.٤٠ حدود يف إسرائيليين لدى

 وأصحاب املسؤولين حمل حداً بلغت فإنها هذه، االنخفاض نسبة تكن ومهما
 وبدأ تدريجي، اقتصادي انفصال مسار بوجود التسليم على اإلسرائيليين املشاريع
 يف العمالة، جمال يف السلوك، هذا وجتسد .األساس هذا على يتحدد االقتصادي سلوكهم

 إىل العمل عن العاطلين بين من اليهود واجتذاب األجنبية لةالعام اليد استيراد حماوالت
 إىل املستثمرين توجه يف وكذلك الفلسطينيين، العمال بغياب شغرت التي األماكن
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 رأس كثيفة الصناعات إىل )النسيج وخصوصاً ( العمل كثيفة الصناعات من االنتقال
  ).املمغنطة والتكنولوجيا اإللكترونيات وخصوصاً ( املال

 االحتالل سلطات تسليم إىل منها، جزء يف ،"املمغنطة البطاقات حرب" شيروت
 السلطات تلك بادرت التي احلرب، لهذه احلتمية النتائج فإحدى .اجلديد االنفصال بمسار

 اخلط" عبر غزة قطاع سكان من %٩٠ انتقال حظر هي ،١٩٨٩ سنة صيف إليها
 البطاقات، تلك يحملون فقط شخص ألف ٦٠ بنحو "االمتياز" هذا وحصر ،"األخضر
     )٥(.رامون آرييه غزة، قطاع يف املدنية اإلدارة رئيس أصدرها التي األوامر بحسب

 يف  العمل عن يتوقفون الذين الفلسطينيين أن اجملال هذا يف أهمية له وما
 إذكاء يف يساعد قد الذي األمر العمل، عن عاطلين إىل يتحولون اإلسرائيلية املؤسسات

 الذي األمر الفلسطينية، االقتصادية القطاعات إىل ينتقلون أو الثورة، /االنتفاضة ننيرا
  .مستقل وطني اقتصاد نشوء مقومات من جزءاً يوفر

  :اإلسرائيلية املنتوجات مقاطعة صعيد على - ٢
 اإلسرائيلية للبضائع مقاطعة من تضمنته  بما – الثورة / االنتفاضة تسببت

 عبر البضائع تدفق من باحلد – الفلسطينية املداخيل يف انخفاض من رافقها وبما
 اإلسرائيلية، املصادر فبحسب .ملحوظة درجة إىل االجتاهين، يف "األخضر اخلط"

 االنتفاضة عام هو الذي( ١٩٨٨ لعام املركزي للمصرف السنوي التقرير وخصوصاً
 ما أو دوالر، ونملي ٦٠٠ قيمته بما احملتلة األراضي إىل الصادرات انخفضت ،)األول

 من الصناعية الصادرات حصة وكانت .لالنتفاضة السابق بالعام قياساً  %٤٠ نسبته
 الصناعي اإلنتاج جمموع من %٣ تشكل دوالر، مليون ٢٨٠ االنخفاض هذا

 الضفة من اإلسرائيلية املستوردات انخفضت األخرى، التبادل كفة ويف    )٦(.اإلسرائيلي
 اإلسرائيلي التجاري امليزان فائض انخفض النتيجة، ويف .%٤٨ الفلسطينيين والقطاع

  .فقط دوالر مليون ٤٣ وبلغ ،%٧٦ احملتلة األراضي مع
 .الكامل املقاطعة جناح طريق تعترض جدية عقبات ثمة تزال ال ذلك، ومع  
 معينة، إسرائيلية منتوجات من فلسطيني بديل توفر بعدم أساساً، العقبات، هذه وتتعلق
 الفائقة بالصعوبة تتعلق كما .كالطحين أساسية، غذائية ومواد الكهرباء نبي تتراوح
 وضمنه الفلسطيني، لالقتصاد البنيوي الضعف بسبب إنْ مستقبالً، البدائل لتوفيير

 وجه يف االحتاللية التشريعات تنصبه الذي احلديدي القانوين اجلدار بسبب أو الصناعة،
  .البديلة وجاتاملنت جماالت يف االستثمار إمكانات
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  :اإلنتاجية القطاعات صعيد على - ٣  
 القطاعات إنتاج على معينة زيادة طرأت الثورة، / االنتفاضة ظل يف

 تكوين ويمكن .القطاعات هذه بنية يف التغيير بعض حدث كما الرئيسية، االقتصادية
 لهيرالدا" صحيفة نشرته الذي التقرير خالل من الزيارة وتلك التغيير لهذا أولية صورة

 وفيما .الفلسطينية االقتصادي التطوير جمموعة أعضاء أحد إىل استناداً   )٧(،"تربيون
  :للتقرير موجز يلي

 النطاق، الصغير الزراعي اإلنتاج يف هائلة زيادة احملتلة األراضي شهدت
 البياض الدجاج عدد تضاعف ،١٩٨٧ سنة فمنذ .احمللي االستهالك أغراض إىل املوجه

 إىل ١٠,٥٠٠ من احللوب األبقار عدد وارتفع .ألفاً ٣٥٠ إىل ووصل ،مرات ثالث
  .احلبوب من احمللي اإلنتاج يف مماثلة زيادة وحدثت .١٤,٠٠٠

 صناعة ١١٠٠ من أكثر على تعديالت طرأت الصناعي، بالقطاع يتعلق وفيما
 نكا التي الصغيرة، النسيج مصانع عمدت فقد .الفلسطينية الضفة يف ومتوسطة صغيرة
 مع أعمالها تقليص إىل معها، عقود بموجب اإلسرائيلية املصانع حلساب كله إنتاجها

 املصانع أحد مثل التقرير ويسوق .نهائية بصورة معها عقودها إلغاء أو املصانع، هذه
 بنسبة اإلسرائيلية املصانع ملصلحة يعمل كان الذي ساحور، بيت يف الفلسطينية

 للسوق الباقية %٤٠ الـ مكرساً  ،%٦٠ إىل اآلن النسبة هذه خفض حين يف ،%١٠٠
 بديالً الكوال من نوع بإنتاج الله رام يف الشركات إحدى قامت أخرى، جهة ومن .احمللية

 املبستر احلليب تسويق تزمع أخرى شركة وكانت .إسرائيل يف املعبأة كوال الكوكا من
 باالقتصاد املرتبط اإلنتاج من التحول أمر وينطبق .احمللية املزارع إنتاج من

 من هو اخلليل، يف الكهربائية للمعدات معمل على حملياً، املوجه اإلنتاج إىل اإلسرائيلي
 الصعوبة نفسه، الوقت يف تثبت، املعمل هذا جتربة أن غير .الضفة شركات كبريات
 فإن السبيل، هذا يف املبذولة اجلهود من الرغم فعلى .التحول هذا مثل أمام الواقعية

 ياً،حمل توفيرها يمكن ال التي حاجاته من %٩٢ إسرائيل من يستورد يزال ال عملامل
  .البالستيكية واملواد غالس يبروالف التجاري واجللد كالزجاج

 القطاعات يف تغييرات من إليه "تربيون الهيرالد" تقرير أشار ما إىل وإضافة
 حمدودة تزال ال كانت وإنْ مهمة ظاهرة الثورة، / االنتفاضة سياق يف برزت، اإلنتاجية

 ففي .تعاونية أو جماعية أسس على اإلنتاجية املشاريع من عدد قيام يف تتمثل –
 عشرين مساحة على جماعية مزرعة إلنشاء احملالت إحدى شبان تطوع الله، رام منطقة
 ."احلاجة بحسب جماناً، اجلميع، على" اخملتلفة اخلضراوات من غلتها توزع دونماً،
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 أقيم نفسها، املنطقة ويف .احمللة أبناء من جلنة هذا "الذاتي التسيير" نظام لىع وأشرف
 هياكل حتويل يف مهندس شاب وشارك .املنازل أحد قبو يف الواجن لتربية مشروع

 ثم عليه، أسماءهم سجلوا أن بعد البيض، لتفريخ حاضنات إىل القديمة الثالجات
 من النوع هذا مثل أهمية وتعود     )٨(.بيوتهم يف يربّونها كتاكيت على – جماناً  – حصلوا

 لالقتصاد التبعية نير من اإلفالت من يمكّن تعميمه، حال يف وحده، أنه إىل املشاريع
 مدخالت حيث من إنْ الكاملة، االستقاللية حتقيق على قدرته إىل نظراً اإلسرائيلي،

  .التوزيع منافذ حيث من أو اإلنتاج،
 ذكره ما الزراعة، إىل جمدداً والتوجه "األرض إىل ودةالع" على الشواهد ومن

 موسم يف زيتون غرسة مليون ربع نحو زرعوا الضفة فالحي أن من )٩(فلسطيني مصدر
  .فقط واحد

  

  :املال قطاع صعيد على - ٤

 ربما،( تقريباً كلها اإلسرائيلية املصارف أغلقت الثورة، / االنتفاضة ظل يف
 احتالل منذ بالتدريج فتحتها كانت التي الفروع )غزة يف ،هبوعاليم بنك فرع باستثناء

 مصريف قطاع قيام منع يف دأبها على ظلب االحتالل سلطات لكن    )١٠(.والقطاع الضفة
 للمصرفين جديدة فروع أو جديدة مصارف فتح بإعادة تسمح مل فهي فاعل؛ فلسطيني
 القيام األخيرين هذين على حتظر وظلب ).عمان – القاهرة وبنك فلسطين بنك( القائمين

 وفتح األسهم وإصدار األجنبية بالعملة كالتجارة العادية، املصرفية العمليات بمعظم
 واملضاربة الصيرفة أعمال ازدهرت األوضاع، هذه مثل ويف    )١١(.للزبائن االعتمادات
  .مؤخراً األردين الدينار قيمة انخفاض ضوء يف وخصواً بالعمالت،

 عليها الثورة / االنتفاضة حتارب أخرى جبهة إىل أيضاً "لضرائبا معركة" تشير
 ساحور بيت كانت وإذا .الصهيوين بالكيان الفلسطينية األراضي ارتباط فك أجل من

 ١٩٨٨ يوليو /تموز منذ بل ،١٩٨٩ سنة خريف يف املشرق ورمزها املعركة هذه نموذج
 تكن مل البلدة هذه إنف   )١٢(،"املستقلة ساحور بيت دولة" عن املراقبون حتدث حين

 الضريبي العصيان بلغ مثًال، القديمة، واخلليل نابلس أحياء ففي املواجهة؛ يف وحيدة
 الله، رام ويف    )١٣(الوطني؛ النضال لدعم بديلة جباية "الضاربة اللجان" معه نظمت حداً

 يملوظف دورية على احلارقة بالقنابل هجوم ،١٩٨٩ أغسطس/آب أواسط يف جرى
  .آخرين ثالثة وجرح أحدهم مقتل عن أسفر اإلسرائيليين، الضريبة



  ٢٤٥، ص )١٩٩٠شتاء ( ١، العدد ١المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية اسرائيليات
 

٧ 
 

 اإلدارة"لـ التابع الضريبة جهاز تفكيك إىل الرامية احلملة أسفرت اإلجمال، ويف
 اإلدارة استبدلتهم( العرب اجلهاز موظفي ثلث عن يقل ال ما استقالة عن ،"املدنية

 من اإلسرائيلية السلطات لتهابذ تيال الضخمة اجلهود من الرغم وعلى ).بإسرائيليين
 بداية منذ اجلباية هذه من املتأتي الدخل انخفض فقد الضرائب، جباية تكثيف أجل

     )١٤(.تقريباً  الربع بمقدار االنتفاضة
 

  
  االحتالل نظام قضم من :ثانياً 
  االنتفاضة سلطة بناء إىل

  
  االحتالل أجهزة تفكيك جمال يف  - ١

 من الشهر ونصف شهر نحو بعد وحتديداً الثورة، / تفاضةاالن من مبكر وقت يف
 تؤلف التي واإلسرائيلية، احمللية واملؤسسات، األجهزة تفكيك نحو التوجه بدأ اندالعها،

 الشرطة جهازي وخصوصاً ،"املدنية اإلدارة" أجهزة :االحتالل نظام بمجموعها
 االحتالل؛ سلطات قبل من املعينين واخملاتير والقروية البلدية اجملالس والضرائب؛

 بدرجات احلين، ذلك منذ قائماً  التوجه هذا وظل .العدو مع واملتعاونين العمالء شبكة
  .النجاح من متفاوتة

 احمللية اجملالس أعضاء استقاالت كانت ،١٩٨٨ فبراير/ شباط أوائل منذ
 أقلية أن غير    )١٥(.اجملالس هذه "انهيار" بـ ينذر بدأ نحو على تتواىل، أخذت قد واخملاتير

 نظام من عضوياً جزءاً وأصبحت االستقال، إىل املتكررة الدعوات ترفض ظلت هؤالء من
 إىل االنتفاضة نشيطي دفع ما وهذا .والسالح واحلماية بالدعم أمدها الذي االحتالل

 لإلرادة االنصياع على األقلية هذه حلمل عنيفة وسائل إىل واللجوء املواجهة، تصعيد
 بالسكين؛ طعناً الطويل حسن املعيّن البيرة بلدية رئيس اغتيال حماولة :مثالً( يةالشعب

 ثالث بعد ،١٩٨٨ أكتوبر /األول تشرين يف بالرصاص بديا قرية خمتار اغتيال
 يف بالرصاص رمياً القف كفر خمتار قتل االنتفاضة؛ بدء منذ لقتله حماوالت

 وعلى الرّجا، حممود الفارعة، خميم خمتار على املتكررة الهجمات ؛١٩٨٩ أغسطس/آب
  ).وممتلكاته منزله

 االستقالة، إىل العرب "املدنية اإلدارة" موظفي دعوة مع التطورات هذه ترافقت
 لهجمات احمللية للشرطة مراكز تعرضت فقد .أيضاً السبيل هذا يف العنف إىل واللجوء



  ٢٤٥، ص )١٩٩٠شتاء ( ١، العدد ١المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية اسرائيليات
 

٨ 
 

 /آذار أوائل يف وتم، .)ساحور بيت يف حدث كما( أحياناً بكاملها إحراقها إىل أدت
 العرب، الشرطة أفراد وبدأ .جبر عقبة خميم يف فلسطيني شرطي قتل ،١٩٨٨ مارس
 خطوة يف ،"باملئات" استقاالتهم يقدمون نفسه، الشهر من عشر احلادي من اعتباراً
 رسمي إسرائيلي تقرير ويشير     )١٦(".كارثة" بأنها كبير إسرائيلي شرطة ضابط وصفها

 ةعشي شرطياً ٤٣٠ البالغ غزة قطاع يف احملليين الشرطة أفراد جمموع نم أنه إىل
      )١٧(.شرطياً ٢٠ سوى ،١٩٨٩ مايو/أيار يف اخلدمة يف يبق مل االنتفاضة،
 عن يقل ال ما منهم استقال فقد الفلسطينيين، الضريبة بموظفي يتعلق فيما أما

  .أسلفنا كما ،١٩٨٩ سنة صيف حتى الثلث
 السلطات مع املتعاونين العمالء ضد املعركة تظل كله، هذا جانب إىل
 احمللية  الركائز تقويض أجل من احلرب يف واألعنف األبرز اجلبهة هي اإلسرائيلية

 يشير كما احملتلة، الفلسطينية املناطق على إسرائيل سيطرة بأن ذلك .االحتالل لنظام
 إىل بل اجليش، ألوية نخبة إىل تستند )وال( مل   )١٨(الصهيونيين، االستراتيجيين أحد

 وسائل مع بالترابط رئيسي، بدور املكثفة العمالء شبكة فيه تقوم ،"رقابة نظام"
 اإلدارية والتدابير السكان، تلجم تقليدية قيادة ووجود االستخبارية، والعقاب املراقبة
 من قسطاً وّجهوا احلقيقة، لهذه املنتفضين من وإدراكاً .واجلزرة العصا بأسلوب
 ٥٠٠٠ نحو    )١٩(-التقديرات أحد بحسب – تضم التي الشبكة، هذه تفكيك نحو نضالهم

 هذه اإلعدامات موجة وتصاعدت .اآلن حتى منهم ١٠٠ من أكثر فأعدموا العمالء، من
 ٤ أغسطس، /آب ١٢ يوم فقط، واحد يوم يف بلغ العدد أن بحيث ،١٩٨٩ سنة صيف يف

 نرى ال اخلارج، ويف "املوحدة القيادة" لدى خماوف املوجة هذه اعدتص اثار وقد .عمالء
 بسالمة البالغ واالهتمام شعبياً، اإلعدامات هذه إقرار ضوء يف لها، موضوعياً مبرراً

     )٢٠(.بتنفيذها القرار اتخاذ آلية

  :بديلة أطر بناء جمال يف - ٢
 مبكر وقت منذ – نشأت اإلسرائيلية، السلطات عن االنقطاع إىل التوجه سياق يف

 أجهزة حمل بالتدريج حتل أخذت فلسطينية، شعبية أطر – الثورة / االنتفاضة من
 من وغيرها( "الشعبية اللجان" بدأت فقد .اليومية احلياة يف صعيد  غير على االحتالل

 السياسية السلطة من نوعاً تمثل ")والوطنية الشعبية اللجان" مثل القاعدية األطر
 ".احملررة املناطق" ونشوء التجول ومنع احلصار أوضاع يف وخصوصاً  احمللية،
 ":املدنية اإلدارة" وظائف من متزايداً قسطاً تتوىل املتخصصة القطاعية اللجان وأخذت
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 سنة صيف حتى املدارس القغإ  ظل يف بيدها، التعليم تأخذ الشعبي التعليم جلان
 ؛"الطبي االنتفاضة سالح" من نوعاً ةمكوّن الصحة جمال تقتحم الطبية اللجان ؛١٩٨٩
 ...الشرطة جهاز نواة احلراسة وجلان الشعبي، التحرير جيش نواة تؤلف الضاربة اللجان

 وحدات تأليف حد    )٢١(،"حداشوت" صحيفة ذكرت ما بحسب مؤخراً، األمر وبلغ .إلخ
 على وحتى .عسكرية وشرطة سير وشرطة اتصاالت شرطة تتضمن نابلس، يف شرطة
 القادة وحتكيمهم احملاكمن إىل اللجوء عن الناس عزوف تعاظم القضاء، صعيد

 من ذلك وغير املالية واخلالفات العمل نزاعات أمور يف – منها بالداً – احملليين
    )٢٢(.القضايا

  ":احملررة املناطق" نشوء - ٣
 الفلسطينية، "القرى عشرات" أعلنت األوىل، الثورة / االنتفاضة شهور منذ  

 إليها املؤدية الطرق السكان أغلق :حمررة مناطق نفسها الغربية، الضفة يف وخصوصاً
 اجلدران وغطوا مرتفعة، أماكن ف الفلسطينية األعالم ورفعوا احلجارة، بمتاريس
 أن ومع .للدراسة أو للعمل مناطقهم مغادرة من وامتنعوا الوطنية، والشعارات بالصور
 املستعمرات عن بعيدة نائية، قرية – إجماالً  – تظل النموذجية "احملررة" املنطقة
 اخمليمات من العديد أيضاً شملت الظاهرة هذه فإن الرئيسية، االتصاالت وحماور
 املناطق" وتمثل ).مثالً واخلليل، نابلس مدينتي يف( القديمة الشعبية األحياء وبعض
 عن "بوضوح امللموس يرالتعب"   )٢٣(اإلسرائيليين، املراقبين أحد رأي يف ،"احملررة

 على االعتماد وتقليص املدنية اإلدارة جهاز عن االنفصال" الفلسطينيين حماوالت
  ."األدنى احلد إىل اإلسرائيليين اإلداري واجلهاز االقتصادي اجلهاز

 فيعيد خمتارة، "حمررة" مناطق ضد مبادأة عمليات يشن اإلسرائيلي اجليش ظل
 هذه لكن .واألعالم والشعارات املتاريس وإزالة واسعة لاعتقا بحمالت ويقوم احتاللها،
 تواصل مع ،"احملررة" اجلنود انسحاب غداة عهدها سابق إىل تعود ظلت املناطق

 وجود عن حتدث    )٢٤(األميركيين الصحافيين احد أن درجة إىل الثورة، / االنتفاضة
 يف هذا حديثه يف وجاء ."الغربية الضفة من أجزاء يف قائمة مستقلة فلسطينية دولة"

 فألفوا عين، كفر قرية سكان أنشأها "مصغرة جمهورية" لـ نموذج عن تقريره سياق
 املواد بتوزيع تقوم التي ،"املواطنين جلان من تتكون رسمية غير حملية حكومة"

 جلنة إىل باإلضافة والصحة، ،)احمللية النزاعات حل( والقضاء التعليم وتنظيم الغذائية،
  .االحتالل جيش جميء ترقل "حراسة"
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  :اإلسرائيلية السيطرة انكماش - ٤
 معها، املتبادل وبالتفاعل الفلسطينية، اجلبهة على التطورات هذه مقابل يف

 بدوره عمل احملتلة، األراضي على اإلسرائيلية السيطرة نطاق يف ملموس تراجع حدث
  .وتوسيعها االنفاصل مسار هوة تعميق على

 رفع إىل اإلسرائيلية النقل ووسائط املستوطنين على حةالناج الهجمات أدت
 عزلة زيادة إىل وبالتايل والقطاع، الضفة طرقات على لالنتقال واملادية البشرية الكلفة

 احملتلة املناطق يف حافلة آالف ٣ من أكثر مصادر فبحسب .فيهما القائمة املستعمرات
 جتسد وقد    )٢٥(.االنتفاضة من شهراً ٢١ خالل لها تعرضت التي الهجمات نتيجة

 حادث يف اإلسرائيلية املواصالت بحركة الثورة / االنتفاضة أحلقته الذي االرتباك
 كان حين إسرائيليين، أربعة مقتل عن وأسفر املاضي أغسطس /آب يف وقع الذي الطرق
 بسيارة فاصطدم باحلجارة، الرجم ليتجنب رالسي عكس يسير احلافالت إحدى سائق

 زعزعة إىل االستيطانية واملزارع املنشآت على املنتفضين هجمات أدت كما .عسكرية
     )٢٦(.ربما هجرها إىل بل عزلتها، طوق وتشديد املستعمرات استقرار

 حاولت فقد .املباشرة العسكرية السيطرة صعيد على جرى ما ذلك من واألهم
 ما كل مستعملة احملتلة، اطقاملن إىل "والنظام الهدوء إعادة" عبثاً اإلسرائيلية القوات

 اإلجراءات أن بل !).واملدفعية الدبابات باستثناء( قمعية ووسائل أدوات من جعبتها يف
 ثمة وكان الثورة، / االنتفاضة تأجيج إىل إالّ  تؤد مل االحتالل سلطات اتخذتها  التي

 إىل شيري ما )مغلقة عسكرية مناطق إعالن أو املمغنطة، البطاقات إصدار مثل( بينها
 املسار لهذا تكريساً يمثل ما أو الفلسطينية، األراضي انفصال بمسار اإلقرار من نوع

  .الفلسطيني االستقالل ملظاهر وتعزيزاً
 باهتمام خلّفه، الذي السلطة وازدواج هذا، اإلسرائيلية السيطرة انكماش حظي

 من فقط أشهر مسةخ نحو فبعد .االحتالل سلطات قلق وأثارا اإلسرائيليين، املراقبين
 يف تعادل" وضع بأنه القائم الوضع يحدد    )٢٧(املراقبين أحد كان الثورة، / االنتفاضة

 االحتالل وقوات املنتفضة الفلسطينية اجلماهير بين "السيطرة بشأن الصراع
 احلياة يدير من" بشأن اآلن يدور الصراع أن إىل    )٢٨(آخر مراقب وذهب .اإلسرائيلي

 شعبي تأييد من لديهم بما الشبان أم الكبيرة، اجليش قوات مع العسكريٍ[ حلكما :اليومية
 االنتفاضة بمرور أقر متسناع، عميران السابق، الوسطى املنطقة قائد وحتى "واسع؟

 من فاملزيد املزيد انضمام بسبب األحداث، على السيطرة نفقد أن من فيها خفنا" بمرحلة
 من والكثير احلوادث من الكثير ثمة كان ...ضةاالنتفا إىل والقطاعات العناصر
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 ميداين تقويم ويف    )٢٩(."السيطرة فقدان بتهديد إحساس بالتأكيد ثمة وكان .املصابين
 االستراتيجيين احملليين أبرز أحد اعتبر نشوبها، على شهراً ١٩ مرور بعد لالنتفاضة،

 قد الفلسطينيين السكان إزاء اإلسرائيلي اجليش لدى الردع قدرة أن" اإلسرائيليين
 يعرفون كثيرين ضباطاً أن وأضاف .ذلك على برهاناً القسطل عملية وساق ،"تزعزعت

 العامة األركان هيئة أن إىل مشيراً صاغية، آذاناً يجد ال املنتقدين صوت لكن ذلك،
    )٣٠(.اإلسرائيلي اجليش داخل االنتفاضة، شأن يف نقديين مقالين نشر منعت

*    *    *  
 الفلسطينية األراضي يف السيطرة بشأن الصراع صعيد على التطورات هذه إزاء

 السلطات انتهجت فيها، اجلاري االنفصال مسار تعطيل وراء سعي ويف احملتلة،
 وعلى   )٣١(".التطبيع" اسم رابين يتسحاق الدفاع وزير عليها أطلق سياسة اإلسرائيلية

 تقوم أنها على االستدالل يمكن فإنه حمددة، بصورة السياسة هذه صوغ عدم  من الرغم
  :أهمها عدة وسائل خالل من وذلك والسلطات، السكان بين انقطع ما وصل بإعادة

 والعقاب للثواب أداة باستعمالها العمل، إىل العامة املؤسسات بعض إعادة – أ
 اجملال هذا يف األبرز اإلجراء وكان .املعروفة والعصا اجلزرة سياسة مع انسجاماً معاً،

 بإغالق التهديد مع املاضي، يوليو /تموز ٢٢ من اعتباراً بالتدريج، املدارس، فتح إعادة
 حتمل الطالب وأولياء املعلمين من والطلب ،"العام النظام" طالبها يخرق مدرسة أية

 الطلبة من اآلالف مئات بإغراء يوحي اإلجراء هذا أن ومع .الصدد هذا يف مسؤولياتهم
 يف أنه إال الدراسي، العام ضياع من خوفاً  الهدوء إىل باخللود ورائهم، من موعائالته

 كبؤر عهدها، سابق إىل املدارس عادت فقد .تماماً أغراضه حتقيق يف يفلح مل الواقع
 املتكررة اليومية األوامر بدليل )نسبياً أصغر نطاق على وإنْ( الثورة / لالنتفاضة

 /الثاين تشرين ١٣ من بدءاً شهرين مدة كلها بإغالقها رارالق ثم .جمدداً املدارس بإغالق
  .١٩٨٩ نوفمبر

 جهة، من "املدنية اإلدارة" و العسكري احلكم بين جديدة اتصال قنوات فتح – ب
 نفوذ ضعف بسبب السابقة القنوات تعطل بعد أخرى، جهة من الفلسطينيين وبين

 وقد .والقروية البلدية اجملالس يف االستقاالت ونتيجة التقليدية، والزعامات الوجهاء
 سلطات تدعو التي املتكررة اللقاءات يف اجلديدة، الوصل حلقة "الشخصيات" كانت

                                                 
  حيث قام شاب فلسطيني بدهورة حافلة إسرائيلية قرب القسطل، على الطريق بين تل أبيب

 .والقدس
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 سنة من األول النصف يف وخصوصاً  مؤخراً، اللقاءات هذه وتكثفت .إليها االحتالل
 حاجات عن باحلديث اإلسرائيلي االنتخابات مشروع عن فيها احلديث واختلط ،١٩٨٩

 صفوفها ووحدة الثورة /االنتفاضة على سيئة بعواقب تنذر بدأت وقد .املعيشية انالسك
 أغسطس /آب أواخر الصادر بيانها يف "املوحدة القيادة" حتظرها أن قبل الوطنية،

١٩٨٩.  

  

  اخلالصة

 األراضي انفصال من معينة درجة حتققت الثورة، / االنتفاضة من عامين خالل
 بدءاً اليومية، احلياة جماالت خمتلف النسبي االنفصال هذا وشمل .احملتلة الفلسطينية

 حدود يف التقديرية انفصاله نسبة بوضع اخملاطرة يمكن الذي( االقتصادي باجملال
  ).قياسه يصعب الذي( السياسي االنفصال جمال إىل وصوالً ،%)٤٠

 هف وإجناز االحتالل بدحر إالّ  طبعاً، يستحيل، الكامل لاالنفصا حتقيق إن
 من جملة وجود إىل هنا  النظر نلفت لكننا ".واالستقالل احلرية" يف الثورة /االنتفاضة

 من أعلة درجة حتقيق دون حتول تزال وال حالت والذاتية، املوضوعية الشروط
 / واالنتفاضة جهة، من االحتالل( القائم الوضع ظل يف حتى حتقيقها يمكن االنفصال،

  ).أخرى جهة من الثورة
 أن يجب كما( "تشريعاته" بـ اإلسرائيلي االحتالل يقف ،االقتصادي صعيدال فعلى

 يلجأ، فنراه .عاماً عشرين طوال رعاها التي التبعية استمرار على حارساً نتوقع
 النقدية التحويالت حتجيم وإىل اإلنتاجية، القطاعات يف االستثمار منع إىل ببساطة،

  .الفلسطيني "اإلجمايل القومي الناجت" يف األساس العنصر تؤلف التي اخلارج، من
 مثيالتها إىل يتجاوزها بل اإلسرائيلية، التحديدات عند يتوقف ال األمر لكن
 االقتصاد يف املتأصل البنيوي الضعف نستحضر وهنا، ).إجماالً والعربية،( الفلسطينية

 اقتحام عن عاجزين يجعلهما الذي بخاصة الفلسطينية البورجوازية ويف بعامة،
 نحو الطريق ولشق التبعية، عالئق على لإلجهاز الضرورية الغامضة، الصعبة اجملاالت
 تقف الفلسطينية "الرسمية" الطروحات فإن ذلك، من وأكثر .حقاً مستقبل وطني اقتصاد

 االكتفاء" طراز من الزمن، عليها عفا رومانسية، أو مثالية، حلول إىل الدعوة حد عند
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 اآلباء عاشها التي البسيطة احلياة إىل العودة أو ،"ملنزيلا االقتصاد" أو ،"الذاتي
  .واألجداد

 اقتصادية استراتيجية ) تتبلوز أن ممكناً يكن ومل( تتبلور مل السياق، هذا يف
 احلد حتقيق إىل وتهدف الراهن، "االنتفاضة اقتصاد" واقع من تنطلق فلسطينية،

 القطاعات تنمية ومن جهة، من يلياإلسرائ االقتصاد عن االنفصال من املمكن األقصى
 االقتصاديين جهود تضافر االستراتيجية هذه مثل ويتطلب .أخرى جهة من اإلنتاجية

 للتشريعات قانونية دراسات وإجراء والباحثين، الزراعيين واملهندسين واحلقوقيين
 ىلإ وما تكاملها، من إطار يف إنتاجية ملشاريع اقتصادية جدوى ودراسات اإلسرائيلية،

 املعوقات على للتغلب حمددة ومقترحات السنوات، متعددة "تنمية خطة" وتتضمن ذلك،
 توفير نحو احملتلة لألراضي "الصمود أموال"و الدولية املساعدات توجيه :مثالً القائمة،

 زراعية مشاريع وتطوير حملياً، منها بديل ال التي اإلسرائيلية املنتوجات من بدائل
 منافذ تأمين اإلنتاجية؛ اجملاالت يف وخصوصاً  التعاوين، اعالقط توسيع وحرفية؛

 اقتراح مع ،)واحلمضيات الزيتون وحتديداً( الزراعية الصادرات وخصوصاً للصادرات،
  .إلخ ...العربية األسواق إىل معها اإلسرائيلية املنتوجات تسرب ملنع حمددة آلية

 يف املمكن دون كان ثاحلاد االنفصال مستوى فإن ،السياسي الصعيد على أما
 .ذلك يف بدور الرسمية الفلسطينية السياسة قامت أخرى، ومرة .الثورة / االنتفاضة ظل
 املنطقية، نهايته إىل االنتفصال مسار لوصول املعرقلة املواقف يف الدور هذا جتلة وقد

 من املعرقل، ذلك أو ،"الشخصيات"و االحتالل سلطات بين لالتصاالت املشجع كاملوقف
 استراتيجية غياب يف  خصوصًا، وجتلى، .العمالء على للحملة موضوعي، مبرر دون

 اإلنتفاضية املؤسسات وبناء املذكور، االنفصال مسار تعميق أجل من واضحة سياسية
 استراتيجية وضع على املركزة اجلهود إىل باإلضافة أنه إىل هنا النظر ونلفت .البديلة

 اآلن، حتى الغائبة االنتفاضية االستراتيجية تطوير إىل االنتباه صرف يجب ،"سلمية"
 :مثالً( الديمقراطي حمتواها وتعميق االنتفاضية األطر بناء استكمال :تتضمن والتي
 السكاين، فاملوقع احمللة، مستوى على أمكن، إن منتخبة، شعبية جمالس إقامة

 التعليم ستمرارا ؛)احملتلة األراضي مستوى على شعبي جملس إىل وصوالً  فاملنطقة،
 / باالنتفاضة خاصة حصص بإعطاء – املدارس فتح إعادة ضوء يف حتى – الشعبي
 الناجعة، املسلحة التكتيكات حتديد ذلك؛ وغير والعربي الفلسطيني والتاريخ الثورة،

  .الوليدة الشعبية السلطة وتصفيح "احملررة" املناطق تعزيز إىل الهادفة
  هديب أبو خالد
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  املصادر
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