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 امللف

 

 االنتفاضة بعد ثالثة أعوام

 

عندما أُعد هذا امللف لتقويم ثالثة أعوام من عمر االنتفاضة، مل تكن 

أزمة اخلليج قد حتولت إىل حرب. وأدى انفجار حرب اخلليج يف السابع 

عشر من كانون الثاين/يناير املاضي إىل تأخير موعد إصدار العدد 

إلضافة حمور خاص باحلرب. لكن حدثاً بهذا احلجم ال بد من أن يفرض 

قراءة خمتلفة لكل قضايا املنطقة يف ضوء تطوراته اجلارية، وبالتايل 

إعادة النظر يف جزء كبير من املادة التي أُعدت يف أوضاع ما قبل احلرب. 

إنها مشكلة الدوريات الفصلية التي ال تستطيع مواكبة احلدث. ونأمل بأن 

تكون معاجلتنا لهذه املشكلة (إضافة حمور حرب اخلليج) مفيدة يف تكامل 

العمل، بمعنى ما، فيقرأ ملف االنتفاضة وحمور حرب اخلليج يف سياق 

 متناغم لدرس مرحلة منصرمة، وتبصر مالمح مقبلة.

 

 

 آراء سياسيين ومثقفين من الضفة والقطاع

 دروس االنتفاضة وآفاقها

 

 كيف تقوّمون األعوام الثالثة األول من عمر االنتفاضة؟ •
0Fزكريا اآلغا

∗
يف احلقيقة وبكل جترد وموضوعية، فإن االنتفاضة ورغم كل : 

السلبيات والشوائب التي رافقتها، ورغم حجم املعاناة، ورغم كل وسائل البطش 

والتنكيل التي اتبعتها سلطات االحتالل لوقف هذا املد الشعبي اجلارف، إال أنها 

                                                            

   طبيب يف املستشفى األهلي يف غزة. ∗
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أحدثت تغييراً جذرياً سواء على الساحة الفلسطينية أو العاملية. فهي نقلت القضية 

نقلة نوعية وأخرجتها من زوايا النيسان إىل وسط األحداث العاملية. ومل يعد 

السؤال املطروح، إسرائيلياً وعاملياً، هو ما إذا كان هناك حقوق لهذا الشعب أو ال، 

وإنما اصبح السؤال هو مدى هذه احلقوق وكيفية إخراجها إىل حيز الوجود. لقد 

أصبحت القضية الفلسطينية هي القضية احلاضرة يف كل اللقاءات واملؤتمرات، 

سواء على املستوى اإلقليمي أو الدويل. وهذا مل يأت عبثاً وإنما كان نتيجة 

التضحيات الهائلة التي قدمتها اجلماهير الفلسطينية يف األراضي احملتلة من دم 

الشهداء واجلرحى، ومن معاناة املعتقلين، وجوع األطفال. صحيح أننا مل نبلغ بعد 

الهدف النهائي الذي وضعناه نصب أعيننا عند بدء هذه امللحمة الوطنية وهو 

إنهاء االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية املستقلة، ولكني أعتقد أننا قطعنا شوطاً 

كبيراً يف الطريق إىل هذا الهدف. وبمزيد من اإلصرار واإلرادة والصبر نستطيع، 

 بعون الله، أن نصل إىل هدفنا؛ فاملسألة مسألة وقت ليس إال.

1Fرياض املالكي

∗
من البداية يجب أن نحدد أن االنتفاضة هي باألساس عملية :  

نضالية مستمرة ومتواصلة، وال يمكننا أن نقيس إجنازات هذه العملية النضالية 

املتواصلة باألرقام أو بالعناوين. وكل ما نستطيع حتديده هو إىل أي مدى اقتربنا 

من أو ابتعدنا عن األهداف التي حددتها االنتفاضة منذ انطالقتها. يف هذا ا�ال، 

يمكن القول إن االنتفاضة أصبحت نمط حياة كل فلسطيني يعيش يف الوطن 

احملتل: أصبحت األمل والتوحيد والعنوان والفكر والعقل واإليمان، أصبحت هي 

اخلالص والهدف الذي نلتقي جميعنا حوله وننطلق جميعاً منه. إن البقاء 

ه القوة عبر أعوام ثالثة هما انتصار بعينه، وااللتزام النضايل 1واالستمرارية به

والتالحم البطويل جلماهير وقوى الشعب الفلسطيني هما اإلجناز، واكتشافنا 

لقوتنا واعتمادنا عليها هما راحة املقاتل. من الصعب حتديد هذه العناوين بعد 

هذه الفترة الطويلة التي اكتظت باألحداث حيث أصبح من الصعب على اإلنسان 

منا تداركها، ولكن يمكن الذكر ال احلصر: مقاطعة البضائع اإلسرائيلية ومقاطعة 

العمل يف املستعمرات، العودة إىل األرض وبناء التعاونيات، تشكيل القيادة 

                                                            

   حماضر يف جامعة بير زيت. ∗
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الوطنية املوحدة، بناء اللجان الشعبية، فك االرتباط مع األردن، تثقيف وتوعية 

اجلماهير، حماولة التخلص من جيش العمالء، بيان االستقالل واعتراف نحو مائة 

 دولة بدولة فلسطين.

2Fزهيرة كمال

∗
 اإلسرائيلي – دخلت االنتفاضة عامها الرابع والصراع الفلسطيني : 

أخذ يكتسب أشكاالً دموية وقمعية جديدة يف ظل انشداد االنتباه العاملي إىل أزمة 

اخلليج. إن هذا التطور يشير إىل دخول االنتفاضة مرحلة جديدة، ويمكن عزوه إىل 

متغيرين رئيسيين: األول يتمثل يف تسلّم اليمين اإلسرائيلي زمام السلطة واتباعه 

سياسة تقوم على االعتماد على أقصى درجات القمع والبطش العسكري املباشر، 

إضافة إىل التضييقات االقتصادية واإلعالمية والنفسية من أجل خفض مستوى 

االنتفاضة وتأثيراتها وبحيث يمكن التعايش معه لفترة من الزمن. والثاين يتعلق 

باإلدراك املتزايد من قبل احلركة الوطنية الفلسطينية، على املستويين الشعبي 

والقيادي، بأن تطوراً جذرياً يف أشكال املواجهة اليومية بات مطلوباً وبحيث يعيد 

إىل االنتفاضة جماهيريتها وزخمها، وبما يكسبها التأثير العاملي ويخلصها من 

بعض السلبيان التي علقت بمسيرتها خالل األعوام املاضي. هذا من جهة. ومن 

جهة أخرى، ضرورة االرتقاء بالبناء التنظيمي واملؤسساتي الوطني بما يضمن 

إرساء القواعد األساسية للبنى التحتية السياسية واالقتصادية والثقافية لتجسيد 

 الدولة الفلسطينية املستقلة.

 لقد تميزت االنتفاضة يف العامين األولين بثالث قضايا تمثلت يف:

-  سعة حجم القاعدة املشاركة يف االنتفاضة، حيث تمكنت من جذب كل 1

الشرائح االجتماعية من العمال والتجار والطالب، وفئات أخرى من البورجوازية 

الصغيرة واملتوسطة، وانخرطت املرأة بشكل متميز فيها على رغم حماوالت القوى 

 األصولية التقنين من مشاركتها.

 - سمة الديمقراطية التي ميّزت حياة وجلان وأطر االنتفاضة.2

-  مستوى جديد من الوعي السياسي واالجتماعي تميز باجلمع بين الروح 3

الواقعية الوطنية السياسية من جانب، والروح الكفاحية العالية من جانب آخر، 

                                                            

  رئيسة احتاد جلان العمل النسائي. ∗
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والذي تمثل يف البرنامج الذي طرحته االنتفاضة والذي مكّن م. ت. ف. من طرح 

 مبادرة السالم الفلسطينية.

وعلى الصعيد االجتماعي، طرحت االنتفاضة قضايا تمس حياة اإلنسان 

 الفلسطيني من جهة، وفك االرتباط التدريجي باالقتصاد اإلسرائيلي.

لهذا، فإن السنوات الثالث من االنتفاضة، وما راكمه من وعي وجتربة، وما 

رافقها من حتوالت، مسّت كل فئات ا�تمع وجذرت التصميم واالستعداد الكفاحي 

 للخالص من االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

3Fبشير البرغوثي

∗
 لقد ساهمت االنتفاضة يف إبراز مطالب الشعب الفلسطيني كله، : 

ويف دفع املوقف الفلسطيني إىل حقيقة الواقعية السياسية أكثر من أي وقت مضى، 

وبوضوح أكثر من انتفاضات أخرى. لقد أعطت االنتفاضة اجلماهير مشاعر احترام 

لنفسها، واعادت االعتبار للدور اجلماهيري يف مواجهة دور األفراد، وأبرزت أهمية 

العمل الشعبي. ومن طبيعتها كانتفاضة شعبية، فقد عمّقت الشعور بأهمية 

الديمقراطية يف العمل السياسي، وحافظت إىل حد كبير على إطار الصورة اإلنسانية، 

وبالتايل وضعت مطالب الوطن الفلسطيني أمام العامل كنضال حترري وطني جدير 

باملساندة والتأييد والتعاطف، األمر الذي ظهر يف اتساع التأييد الشعبي والرسمي على 

املستوى العاملي ملطالب الشعب الفلسطيني. وإصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة 

نضاله من أجل االستقالل الوطني، رغم املعاناة واملصاعب، أكد جمدداً أمام الرأي 

العام العاملي أصالة املطالب الفلسطينية وأصالة تعلقه بحقه يف تقرير مصيره. 

 سنوات ويضحي بسخاء ال يمكن أن يكون حمرَّضاً على النضال بل 3فشعب يعاين منذ 

 هو مؤمن إيماناً عميقاً بحقه يف االستقالل الوطني.

إن تشكيل اللجان الشعبية واتساعها واشتراك املواطنين يف تقرير أمور حياتهم 

اليومية، هي مظهر ديمقراطي كبير جداً. والنضاالت التي يقوم بها املواطنون من 

خالل تعبير ديمقراطي عن إرادتهم. وقد كانت اللجان الشعبية برملان االنتفاضة 

                                                            

  رئيس حترير أسبوعية "الطليعة". ∗



197)، ص 1991 (شتاء 5، العدد 2المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية الملف  

 

5 

 

وقيادتها وروحها املتدفقة باستمرار للعطاء، ولكن لألسف الشديد أن هذه العملية 

 ضاعت فيما بعد.

ربما كان أعظم إجناز أن االنتفاضة أيقظت شعبي على أن ال سبيل وال بديل عن 

االنتفاضة لنيل االستقالل ونيل حقوقه الوطنية، وبالتايل فإن هذا الفلسطيني املستمر 

  سنوات هو قوة الدفع التي تولدت من إرادة اجلماهير.3منذ 

 

 

4Fسمير حليلة

∗
 االنتفاضة بدأت بهدف سياسي، وتشكلت قيادتها على أساس :

سياسي، رغم أن يف طياتها شعارات اجتماعية واقتصادية وتعليمية... إلخ. واستمرت 

القيادة السياسية هي التي تقرر يف كافة ا�االت رغم أنها جماالت متخصصة 

وتتطلب معرفة وتخصصاً. ورغم سرعة األحداث وتراكمها وصعوبة العمل أمنياً، وال 

سيما يف األشهر األوىل، فقد استطاعت القيادة املوحدة أن تبادر وحدها وبدون بناء 

قواعد مهنية متخصصة إىل طرح شعارات يف كل ا�االت. فمثالً شعار املقاطعة، 

كشعار منظم اقتصادياً لكل فترة االنتفاضة ومراحلها، هو شعار صحيح كفاحياً 

واقتصادياً وعكس قراراً صائباً مل يكن االقتصاديون واعين على أنه األصح يف تلك 

الفترة لتأطير النضال الوطني اقتصادياً. ومن األمثلة األخرى، شعار تخفيض 

إيجارات البيوت والعقارات من أجل تخفيف العبء عن الناس وزيادة العدالة 

االجتماعية يف لظمة سياسية واقتصادية صعبة، عكس بُعد رؤية واهتماماً عالياً 

بحاجات الناس اليومية. إضافة إىل ذلك، كانت هناك شعارات اقل أهمية لطول فترة 

االنتفاضة، ولكنها كانت مهمة يف حلظتها، مثل شعار العودة إىل األرض واالقتصاد 

املنزيل، وشعار عدم دفع الضرائب الذي مل ينجح بسبب تشابكاته الواسعة، ولكنه على 

األقل كان صحيحاً وضرورياً يف تلك املرحلة، يف أجواء العصيان التي طرحة. ويعتبر 

قرار املقاطعة أهم إجناز اقتصادي لألراضي احملتلة، أو الدافع األساسي إىل 

اإلجنازات االقتصادية اإليجابية؛ إذ فتح هذا الشعار الباب واسعاً أمام املبادرين 

وصغار املستثمرين للمبادرة وإقامة مشاريع صغيرة، وال سيما يف السنتين الثانية 

                                                            

   اقتصادي فلسطيني، عضو جمموعة التنمية االقتصادية يف القدس. ∗
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والثالثة، وعوّض عن املنتوجات اإلسرائيلية. كما أنه مكننا من االستغناء عن نصف 

استيرادنا من األسواق اإلسرائيلية، والنصف اآلخر حتول إىل املواد اخلام ووفّر فائضاً 

 مليون دوالر سنوياً. وبالتايل، يمكن اعتبار شعار 400 – 300يف القيمة بذلك يقدر بـ 

املقاطعة مرحلة على طريق تعزيز االنفصال بين االقتصاد اإلسرائيلي واالقتصاد 

 الفلسطيني.

خالل األعوام الثالثة املاضية ظهرت بعض السلبيات يف مسيرة االنتفاضة من  •

 آن إىل آخر. كيف يمكن حتديدها؟

 إن حدثاً هائالً كحدث االنتفاضة، ويف مثل األوضاع الصعبة التي زكريا اآلغا:

يعيشها الشعب الفلسطيني يف األراضي احملتلة، ال يمكن أن يخلو من بعض السلبيات، 

 ومنها:

أوالً: عدم وضوح الرؤية لدى البعض، واالعتقاد أن االنتفاضة تعني الفوضى وعدم 

 االنضباط والتصرف بشكل غير مسؤول. واألمثلة لذلك كثيرة.

ثانياً: تدهور املسيرة التعليمية يف املراحل كافة. وبالرغم من أن سلطات االحتالل 

تلعب الدور الرئيسي يف تعطيل هذه املسيرة، فإن الدور الوطني مهم يف هذا ا�ال، 

ويجب أن نعمل على وقف هذا التدهور ألن االستمرار يف هذا النهج من شأنه أن يدمّر 

 هذه املسيرة ويقضي على مستقبل أجيالنا القادمة.

ثالثاً: كثرة القرارات التي تصدر دون أن يكون هناك متابعة حقيقية لتنفيذها، 

وبالتايل تصبح يف بعض األحيان حبراً على ورق، وتفقد اجلهة املسؤولة مصداقيتها 

 أمام اجلماهير. ولذلك يجب أال يتخذ أي قرار جديد إال بعد التأكد من تنفيذ ما سبقه.

رابعاً: عدم متابعة املشاكل اليومية التي تظهر على الساحة بشكل منتظم ومنظم، 

 وهذا يؤدي بدوره إىل تراكم تلك املشاكل وتفاقمها.

خامساً: اجلنوح، يف بعض األحيان، إىل التصرفات الفردية، سواء على مستوى 

الفرد أو اإلطار السياسي. وهذا من شأنه أن يزيد من التناقضات. وهنا تظهر أهمية 

 تعميق الوحدة الوطنية بين خمتلف التيارات واألطر الشعبية.

 من أجل املوضوعية واإلنصاف، ال بد من االعتراف بحدوث بعض رياض املالكي:

السلبيات يف عمل االنتفاضة عبر أعوامها الثالثة، وخصوصاً ونحن نعي تماماً 

ضرورة الدخول يف عملية التقييم والنقد من أجل التغلب، إنْ أمكن، على هذه السلبيات 
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وتصحيح أي اعوجاج يكون قد حدث يف مسيرة االنتفاضة خالل تلك الفترة. ويمكننا 

حتديد جممل هذه السلبيات حتت عنوان رئيسي هو "العملية السلوكية" بشقها النضايل 

واالجتماعي واحلضاري وفقدانها، كنتيجة لذلك، للدعم واإلسناد واملشاركة 

اجلماهيري ضمن فعالياتها، واقتصار هذه الفعاليات خالل العام األخير على القوى 

الضاربة من الشباب امللتزم تنظيمياً. وهكذا انتقلت االنتفاضة إىل مسرح رد الفعل بعد 

أن كانت هي احلدث وصانعته. وضمن حماولة حتديد أسباب هذه املسلكيات السلبية 

لبعض عناصر االنتفاضة، جند أن الدافع املوضوعي يف ذلك يعود إىل غياب هيكلية 

تنظيمية متكاملة وشاملة، باإلضافة إىل غياب آلية العمل بمفهوم برنامج نضايل 

حمدد. كما جند أن الدافع الذاتي يعود إىل غياب عملية التثقيف والتوعية اجلماهيرية، 

واستعداد هؤالء النشطاء من أجل التمرد على االحتالل لكسر القوانين السائدة وفرض 

قوانين ثورية حتددها آفاقهم. هذه السلوكيات تتضمن أسلوب التعامل مع العمالء أو 

املشتبه بهم، يف التلثم مع اجلماهير، يف الغش يف امتحانات الثانوية العامة، يف 

 التمرد على القيم، يف السرقات، يف إثارة النزاعات الداخلية.

  خالل العام الثالث لالنتفاضة حدثت تراجعات:زهيرة كمال:

-  تقلُّص دور األطر الشعبية لالنتفاضة، سواء على صعيد دورها أو سمتها 1

اجلماهيرية وأصبحت، يف األغلب، أطراً فئوية. وعليه أبعدت أعداداً واسعة من اجلماهير 

عن املشاركة يف القرار والدور، لعدم انتمائها إىل أحد فصائل م. ت. ف. ومن جانب 

آخر، فإن اإلجراء اإلسرائيلي باعتبار هذه اللجان غير شرعية وتعريضها بالتايل، 

واملطاردة، كان سبباً يف تراجعها. ومن جانب ثالث، بروز ظاهرة التلثم واستخدام 

العنف والعودة جمدداً إىل ظاهرة اإلنسان البطل (السوبرمان)، كان أيضاً سبباً يف 

 تراجع االنتفاضة عن جماهيريتها.

- تراجع سمة الديمقراطية يف إدارة عمل اللجان واملؤسسات التي غلبت عملها، 2

خالل العامين األولين، باجتاه "بقرطة" أكبر للعمل. وكان لفصائل م. ت. ف. وألسلوب 

 العمل الذي تدار به قضايا االنتفاضة واحتياجاتها يف اخلارج، أثر يف ذلك.

- بروز مشكالت اجتماعية جديدة على املستوى الشعبي والناجت عن اتساع 3

عملية االستشهاد واجلرح واملطاردة واالعتقاالت، وتردي األوضاع االقتصادية بشكل 

عام، وتسليم أعداد واسعة من العمال بطاقات خضراء... كل ذلك كان يستدعي حتركات 
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أوسع على الصعيد الشعبي، وإيجاد أشكال وأساليب نضالية جديدة تتماشة مع هذه 

املشكالت، وإيجاد احللول ملشكالت هذه اجلماهير. هذا، إضافة إىل بروز مشكالت 

أخرى، ترافق فيها البعد االجتماعي مع البعد الوطني، والتي صاحبت عملية التحقيق 

 مع العمالء وقتلهم.

 هناك إشكاالت يف العالقة بين الداخل واخلارج، وأحياناً عدم بشير البرغوثي:

رؤية، ألن أساليب القيادة التي كانت متبعة قبل االنتفاضة أصبحت بحاجة إىل تطوير 

لتتالءم مع االنتفاضة. االنتفاضة لها سماته وقوانينها اخلاصة التي تختلف عن 

سمات أي شيء آخر، تختلف عن سمات قوانين العمل املسلّح. يجب أن يكون هناك 

توافق بين األداء والعامل القيادي. وهذا التوافق حتى اآلن غير موجود تماماً. وربما 

أن االمتداد الزمني هو الذي بدأ يظهر حالة عدم التوافق. ويجب أن تنتبه القيادة لهذه 

املسألة، ألنه يجب أن نخشى هنا أيضاً ظهور "عباس مدين" يف الضفة الغربية وقطاع 

غزة، كما حصل يف اجلزائر. وإذا مل تعالج هذه األساليب التي اتبعتها جبهة التحرير 

اجلزائرية وكذلك األحزاب الشيوعية يف شرق أوروبا، فإن املد األصويل سيستفيد من 

 أخطاء الطرف اآلخر.

 عند احلديث عن مواقع الفشل، يجب أن نتذكر أن ا�تمع الفلسطيني سمير حليلة:

مل يكن مهيأ لقيادة دولة بجوانبها ا�تلفة. فكان هناك قيادة سياسية لتقود ا�تمع 

الفلسطيني، لكن مل يكن هناك كادر أو مؤسسات موجودة على هذا األساس. ويف 

البداية اتخذ السياسيون كل القرارات، ولكن غياب هيئة خمتصة لتنفيذ ومتابعة هذه 

 القرارات، أدى إىل نتائج مدمرة.

والسؤال هو: كيف تستطيع قيادة مؤلفة من أربعة أطر أن توفر أفضل طاقم قيادي 

للشعب الفلسطيني يف األراضي احملتلة، على مستويات غير سياسية؟ وألن تنظيماتنا 

حديثة، واجليل الذي يقودها أصغر من أن يكون كادراً قيادياً، فإنه مل يكن هناك رؤية 

واضحة إىل أن القيادة على الصعيد السياسي ال تتطلب بالضرورة أن تكون هي نفسها 

قيادة على الصعيد االقتصادي أو الثقايف أو التعليمي. ومل تستوعب هذه القضية طوال 

ثالث سنوات. وكان اإلصرار دائماً على دور القوى األربع وتمثيلها على كل 

املستويات، واتضح أن هذا غير كاف. واآلن، بدأت القيادة السياسية تدرك أن قيادة 
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االنتفاضة قبل الدولة ال تعني قيادة االنتفاضة بعد الدولة، وضرورة االجتاه إىل 

 استخدام كوادر ذات خبرة يف اختصاصات معينة بشكل واسع.

 ما هي األهداف والتحديات املطروحة للعام الرابع لالنتفاضة؟ •

  إن من أهم األهداف التي نتطلع إليها يف العام املقبل هي:زكريا اآلغا:

أوالً: تعميق الوحدة الوطنية بين كافة األطر السياسية املوجودة على الساحة، 

وخصوصاً بين األطر الوطنية واألطر الدينية. إذ إن من شأن ذلك أن يزيد يف فاعلية 

العمل، ويمنع كثيراً من التناقضات املوجودة على الساحة، ويوقف كثيراً من الشوائب 

 التي تسيء إىل شرف نضالنا الوطني.

ثانياً: العمل اجلاد على إيجاد احللو املناسبة للمشاكل التي برزت خالل األعوام 

املاضية، وخصوصاً مشكلة البطالة التي تبلورت بشكل واضح بين العمال الذين فقدوا 

مصادر الرزق داخل اخلط األخضر. وهذه إحدى القضايا امللحة التي ال حتتمل تسويفاً 

 أو تأجيالً.

ثالثاً: بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية يف كل ا�االت السياسية واالجتماعية 

 والتعليمية وغيرها، على أسس من الديمقراطية والعمل اجلاد املسؤول.

رابعاً: التمسك بمبادرة السالم الفلسطينية التي تم إعالنها يف اجتماع ا�لس 

، رغم كل الصعاب التي تعترضها؛ إذ إن قبولنا للسالم 1988الوطني يف اجلزائر عام 

 العادل هو خيار استراتيجي ال رجعة عنه.

 العام الرابع لالنتفاضة سيكون عام احلماية الدولية، وعام رياض املالكي:

القدس، وعام شعار "االنتفاضة لكل الفلسطينيين"، وعام التوجه إىل الشعوب العربية، 

وعام التوجه إىل أوروبا املوحدة. من أهم أهداف العام الرابع لالنتفاضة، احلماية 

الدولية وتشكيل جلنة فلسطينية وأخرى دولية لتحقيق احلماية الدولية، باإلضافة إىل 

معركة القدس التي أصبحت عنوان االنتفاضة يف هذا العام. واملطلوب تسخير كل 

الطافات واجلهد لكسب هذه املعركة التي يف إمكانها أن حتدد مستقبل وتوجُّه ال 

االنتفاضة فقط وإنما القضية الفلسطينية برمتها. العام الرابع سيكون عام تبني شعار 

"االنتفاضة لكل الفلسطينيين" وإشراك كل اجلاليات الفلسطينية يف كافة أماكن 

تواجدها، يف العملية االنتفاضية بشكل أوسع ومسؤول. وكنتيجة ألزمة اخلليج  
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والسقوط النظري للعديد من األنظمة العربية، مل يبق أمام الثورة الفلسطينية إال التوجه 

إىل الشعوب العربية حليفها الصحيح لكسب اإلسناد العربي املطلوب لدعم االنتفاضة، 

إضافة إىل التوجه نحو أوروبا املوحدة يف حماولة لكسب التأييد الدويل يف ظل سقوط 

املنظومة االشتراكية واالنهزاك السوفياتي األخالقي على الصعيد الدويل. ويف ظل 

العداء األميركي السافر للحق الفلسطيني، واالنحياز الكامل للكيان الصهيوين، يف ظل 

هذه اخليارات احملدودة، ال بد من أن نرى توجهاً فلسطينياً جدياً نحو ا�موعة 

 األوروبية يف حماولة لتحييد وكسب هذا التأييد األوروبي على الصعيد الدويل.

 إن النهوض باالنتفاضة لتحقق أهدافها، مستفيدة من جتربة األعوام زهيرة كمال:

الثالثة املاضية، يستدعي عدداً من املهمات التي تعزز من خاللها إيجابيات العامين 

األولين من االنتفاضة، والتخلص من الشوائب التي علقت بها خالل مسيرتها. وهذا 

 يعني:

-  إعادة تشكيل اللجان الشعبية بما يعيد لها ديمقراطيتها، وتطوير وظائفها، 

 واعتبارها أدوات السلطة الشعبية لتشمل القضايا املعيشية احليوية لهموم اجلماهير.

-  تفعيل دور ا�الس املوحدة، العمالية والنسوية والطالبية والصحية، وبما 

 يمكّن من تطوير عملها مع متطلبات املرحلة املستقبلية.

-  تطوير عمل القيادة الوطنية املوحدة وتعزيزه، وهذا يتم من خالل وقت التدخل 

يف شؤونها، واعتمادها إطاراً وحيداً لتوفير الدعم لالنتفاضة وتوسيعها، وتشكيل 

 اللجان ا�تصة والتعاون معها.

 املطروح هو كيفية توسيع القاعدة الشعبية لالنتفاضة، وإعادة بشير البرغوثي:

اللجان الشعبية، وتأكيد الديمقراطية يف العمل السياسي. أنا ضد أن يتحول النضال 

الشعبي إىل نضال بيروقراطي ومؤسساتي، وهو موجود لألسف، ومع إعادة تشغيل 

وتوسيع اللجان الشعبية وإعطائها دورها الفعال بالديمقراطية، والتخلص من سمة 

القوى األربع، وإعطاء دور واسع لكل الفعاليات التي تنشأ على األرض، إذ يجب اإلفادة 

 من كل اإلمكانات الوطنية حتى لو كانت حمدودة.

يجب االبتعاد عن التنظيم البيروقراطي، والتوجه إىل التحليل السياسي من قبل 

القيادة التي تضع يدها على نبض اجلماهير باستمرار وتبحث عما يمكن أن يبقي هذا 
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النبض منتظماً ويتحرك بشكل سليم. إذ يجب مواجهة ما يطرحه العدو يف كل مرحلة، 

 وهذا يعتمد على معادلة سياسية ال إدارية.

وللعام الرابع أقول: مزيداً من االنتفاضة، ومزيداً من الديمقراطية، ومزيداً من 

 للمجلس الوطني يف 19التمسك بالبرنامج الوطني الفلسطيني الذي أعلناه يف الدورة 

 اجلزائر.

ويجب جتنب املغامرة السياسية والعملية التي قد تلحق الضرر بسمعة النضال 

الوطني الفلسطيني. فإذا أردنا التأثير يف الشارع اإلسرائيلي والرأي العام العاملي، 

يجب أن يبقى نضالنا حمتفظاً بطابعه اإلنساين والديمقراطي. يجب أال يأخذنا 

احلماس أحياناً وننجر وراء بعض األوساط أو القوى أو األفراد التي ال يأخذ موقفها 

 السياسي بعين االعتبار ال الشارع اإلسرائيلي وال الرأي العام العاملي.

 يف العام الرابع نحن بحاجة إىل سياسة دفاعية للدفاع عن منجزاتنا، سمير حليلة:

أو عن احلد األدنى الذي وصلنا إليه، وال سيما بعد دخول عاملين خطيرين هما: أزمة 

اخلليج ونتائجها على صعيد التحويالت والصادرات والسياحة وعودة العاملين هناك؛ 

وكذلك قضية إغالق اخلط األخضر والتوزيع املكثف لبطاقات الهوية اخلضراء التي 

 حتظر الدخول إىل إسرائيل للعمل.

ومن ناحية أخرى، يجب تعزيز البنية املؤسساتية االقتصادية، ألنه حتى اآلن ال 

تتوفر قاعدة لتقود العملية االقتصادية. كما يجب تنظيم عمل مؤسسات هيئة األمم 

املتحدة التي تعمل يف ا�ال االقتصادي، ليخدم عملها خطتنا الدفاعية، وال سيما 

بعد أن أصبحت م. ت. ف. غير قادرة يف السنة الرابعة على الوفاء بالتزاماتها 

 ■الضرورية. 
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