
100جملة الدراسات الفلسطينية خريف 1282014

أحمد جميل عزم*

"حراك" الضفة الغربية يف سياق 

حرب غزة 2014

ال 
يتوقف احلديث يف األوساط الفلسطينية عن "انتفاضة" يف الضفة الغربية، إذ 

بينما كانت الهجمات اإلسرائيلية وعمليات املقاومة تشتد يف قطاع غزة، كانت 

أثناء حرب غزة  التي حصلت على نسبة مشاهدة عالية يف  اليوم"  "فلسطين  فضائية 

عبارة  شاشتها  زاوية  على  دائم  بشكل  تضع   ،2014 يوليو   / تموز   8 يف  بدأت  التي 

"الضفة تنتفض"، كما أن احلديث كثر عن االنتفاضة، بل إن رئيس احلكومة الفلسطينية 

 23 يف  قال  هنية،  إسماعيل  "حماس"،  حلركة  السياسي  املكتب  رئيس  نائب  السابق، 

حزيران / يونيو 2014، أي قبل احلرب األخيرة، إن ما يجري يف الضفة هو "االنتفاضة 

صناعة  عن  بعيدة  ليست  احملاصرة  "غزة  وإن  انطلقت"،  "االنتفاضة  وإن  بعينها"، 

األحداث الكبيرة".

إىل  يشير  لألحداث  وتواتر  تصاعد  ثمة  ليس  أنه  يبدو  األرض،  وعلى  املقابل،  يف 

حراك شعبي له ديمومة، ويصل إىل حد االشتباك اليومي مع االحتالل، ويمكن القول 

معه إن الوضع ينضج للوصول إىل انتفاضة أو مواجهة شاملة مع االحتالل.

العامل  "إن  املقالة:  هذه  كاتب  التقاهم  الذين  امليدانيين  الناشطين  أحد  يقول 

لكن  انتفاضة،  إىل  للوصول  ناضج  وسياساته(  )االحتالل  لالنتفاضة  املوضوعي 

صحيحًا،  الناشط  هذا  يقوله  ما  يكون  وربما  جاهز."  غير  )الفلسطيني(  الذاتي  العامل 

وخصوصًا فيما يتعلق بالعامل الذاتي، وهو ما يشير إليه كادر متقدم يف حركة "فتح" 

بنفيه احتمال انتفاضة ثالثة من دون مواجهة مع السلطة الفلسطينية، وبأن "الشعب 

الفلسطيني، وبحكمة تسّجل له، يتجنب صدامًا دمويًا من هذا النوع." وعمليًا، فإن الواقع 

الذي خلقته السلطة الفلسطينية حتّول إىل عامل ذاتي رئيسي يعوق احلراك اجلماهيري 

الفلسطيني.

* أستاذ الدراسات الدولية يف جامعة بير زيت.

غزة 2014... انتصار الصمود
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الشعبي  احلراك  إيقاع  حتكم  التي  واحملددات  املعطيات  أهم  املقالة  هذه  وتعرض 

الفلسطيني يف الضفة الغربية، أكانت تلك التي تؤدي إىل توسع هذا احلراك، أو اأُلخرى التي 

تعوقه، كما أنها حتلل أشكال احلراك وأنواعه.

الوضع  فيه  نشأ  الذي  بالسياق  التذكير  املهم  من  يكون  ربما  العرض،  هذا  بدء  وقبل 

الراهن، منذ االنسحاب اإلسرائيلي األحادي اجلانب من قطاع غزة، غير املنسق مع اجلانب 

حركة  سيطرة  مع  تكّرس  جديد  وضع  نشأ  حين   ،2005 أغسطس   / آب  يف  الفلسطيني، 

املقاومة اإلسالمية "حماس" على القطاع يف سنة 2007. وحمور هذا الوضع أن قطاع غزة 

الذي خرج من أرض  أدوات عسكرية حتكم عالقته باالحتالل اإلسرائيلي  بات يعتمد على 

القطاع، مع بقاء حصاره جواً وبراً وبحراً، بينما بدأ يتكرس احلديث يف الضفة الغربية عن 

احلاجة إىل وسيلة مقاومة شعبية سلمية. وجتدد احلديث عن تفصيالت هذا احلراك وآفاقه 

احلروب  العربي"، ويف سياق  "الربيع  مي 
ُ

س ما  ثورات  أهمها يف سياق  عدة،  مناسبات  يف 

التي شنتها إسرائيل ضد غزة، يف السنوات 2008، و2012، و2014. فخالل هذه السنوات، 

إلطالق  جتارب  أو  جتربة  هناك  إن  القول  يمكن  غزة،  يف  األخيرة  احلرب  بعد  وخصوصًا 

مقاومة شعبية، لكن مل تتبلور بعد حركة أو حراك حمدد ومستمر لها. والسبب هو، بالدرجة 

األوىل، الواقع األمني الذي نشأ عن اتفاقيات التسوية الفلسطينية ـ اإلسرائيلية، ثم االفتقار 

إىل شبكة أو منظومة عمل موحدة ذات رؤى سياسية متبلورة تقود العمل الشعبي. ومن هنا 

يأتي تبرير دراسة حراك الضفة الغربية منفصاًل عن باقي مناطق العمل الفلسطيني.

ُتقسم هذا املقالة إىل جزأين أساسيين: األول يتعلق بمعطيات وحمددات العمل الشعبي 

الفلسطيني يف الضفة الغربية يف املرحلة الراهنة، والثاين هو جتليات هذا العمل يف أثناء 

حرب غزة األخيرة.

أواًل: جغرافيا االنتفاض

أ ـ تقسيم الضفة الغربية بموجب اتفاقيات التسوية

أول العوامل التي ساهمت يف رسم خريطة احلراك الشعبي يف الضفة الغربية هو مسألة 

التقسيم األمني للضفة، بموجب اتفاق أوسلو وما تاله من اتفاقيات، إىل مناطق " أ " و"ب" 

و"ج".

الغربية، وهي خاضعة  الضفة  "ج" نحو 61% من  املنطقة  االتفاقيات، تشكل  فبموجب 

بالكامل، أمنيا وإداريًا، للجانب اإلسرائيلي، بينما املنطقة "ب" )نحو 21%(، خاضعة إداريًا 

للفلسطينيين وأمنيًا لإلسرائيليين، واملنطقة " أ " )نحو 18%(، وهي قصبات املدن، خاضعة 

للفلسطينيين مدنيًا وأمنيًا. لكن على الرغم من أن هذا التقسيم نظرّي، فإنه أدى عمليًا إىل 

تغيير جذري يف قواعد املواجهة الشعبية مع اإلسرائيليين. فمنذ انتفاضة األقصى يف سنة 

الغربية يف حينه، باتت تدخل إىل هذه  الضفة  اجتاحت  التي  2000، والقوات اإلسرائيلية 

وواضح يف قصبات  دائم  لها وجود  يكون  أن  دون  لكن من  املناطق وتخرج متى شاءت، 

حمدودة،  الفلسطينية  السكانية  فالكثافة  "ج"،  املنطقة  يف  أّما  "ب"،  املنطقة  ويف  املدن، 

النبي  أو  قلقيلية،  حمافظة  يف  وعتمة  عّزون  مثل  فقرى  هائل،  نحو  على  مقيدة  وحركتها 
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مسّيجة  املستعمرات،  من  القريبة  القرى  من  كثير  وغيرهما  الله،  رام  غربي  شمايل  صالح 

بأسوار وبوابات تقّيد الدخول واخلروج إليها يف ساعات حمددة، األمر الذي يعني أن تكرار 

التظاهرات  فكرة  ألن  ممكن،  غير   1987 سنة  يف  اندلعت  التي  األوىل  االنتفاضة  جتربة 

واالحتجاجات املوجهة ضد جنود االحتالل غير ممكنة، فهؤالء اجلنود موجودون يف مفارق 

الطرق اخلارجية، حيث ال يصعب الوصول إليهم فحسب، بل إن قوات األمن الفلسطينية تمنع 

للوصول إىل حواجز االحتالل، كما يحدث يف مناطق حمددة  أيضًا احلراكات اجلماهيرية 

مثل بيت إيل التي يوجد فيها مقر اإلدارة املدنية اإلسرائيلية يف رام الله حيث تمنع القوات 

فيها،  املوجودين  اإلسرائيليين  إىل  الوصول  من  احلجارة  ورماة  املتظاهرين  الفلسطينية 

وذلك بذرائع متعددة منها املهمات األمنية، واحلفاظ على أرواح املتظاهرين، وهو ما تكرر 

مراراً خالل حرب غزة األخيرة، إذ ُمنع الشبان من الوصول إىل املنطقة.1

وهذا األمر يعني أن فكرة املقاومة القائمة على االشتباك اليومي مع االحتالل، كما كان 

التماس والطرق  إاّل يف مناطق  يحدث يف املاضي، قبل اتفاق أوسلو، باتت صعبة للغاية، 

املواجهة  جتربة  تكرار  يريد  ال  ما،  حد  إىل  واضح  عام،  رأي  وجود  عن  فضاًل  االلتفافية، 

شعبي  وحراك  ملواجهٍة  وسيلة  تطوير  يعوق  كله  وهذا  الثانية،  االنتفاضة  يف  العسكرية 

جديدين. وأحد إفرازات هذا التقسيم اجلغرايف هو ظاهرة املقاومة الشعبية يف مناطق الريف 

املرتبطة  الشعبية  املناهضة  جلان  شكل  أخذت  والتي  العنصري،  الفصل  جدار  يمر  حيث 

بحركة التضامن الدويل.

ب ـ اإلغراق يف احمللية ـ املدّولة

املقاومة  للحديث عن  املقاومة"  "ترييف  التميمي وصف  الرحمن  الباحث عبد  يستخدم 

الشعبية الفلسطينية يف األعوام األخيرة، أي أنها مقاومة يف مناطق ريفية )منطقتا "ب" و"ج"( 

خارج املدن. ويلحظ التميمي يف بحث بعنوان "املقاومة الشعبية بين الترييف والتدويل"، أن 

هناك ظاهرة "ترييف مدّول"، عبر التركيز على املتضامنين الدوليين وخماطبة الرأي العام 

الدويل، مع مشاركة ناشطين حمليين.2

وبات طبيعيًا أن نرى يف بعض القرى مثل قريَتي بلعين ونعلين، ويف مناطق يف أطراف 

اخلليل، فيها نشاط كبير بفعل وجود مواجهة شعبية لبناء جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي، 

 املباشر ملتضامنين دوليين يواظبون على 
َ
أو بناء املستعمرات ومصادرة األراضي، احلضور

القدوم من أجل التضامن واملشاركة يف مواجهة االحتالل، وهو أمر يؤّمن تغطية إعالمية 

فاعلة، ويؤسس لعالقات قوية بين ناشطين وباحثين وسياسيين دوليين وناشطين حمليين 

األميركية،  املتحدة  والواليات  الالتينية،  وأميركا  األوروبية،  املدن  زيارة  إىل  دعوتهم  تتم 

للتشبيك واملشاركة يف نشاطات توعية هناك، من دون أن يكون هناك تشبيك حقيقي يف 

األراضي الفلسطينية ذاتها. كما أن حماولة جتاوز اخلالفات الفصائلية، وحرص الناشطين 

والتوجيه  للرعاية  بالتدريج  غياب  إىل  أديا  للفصائل،  عابرة  نشاطاتهم  إن  القول  على 

الفصائليين. ومع أن تغييب الفصائلية وخالفاتها له إيجابية، إاّل إن من نتائجه اإلغراق يف 

الطابع الذاتي احمللي، وتعقيد فرص تكوين استراتيجيات وطنية جامعة خملتلف املناطق، 

األمر الذي يساهم يف ظاهرة تفكك املقاومة، وعدم بلورة استراتيجيات موحدة.
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وأنتج بعض جتارب املقاومة يف خمتلف املواقع جناحات مهمة سواء على صعيد إجبار 

اإلسرائيليين على تقليص األراضي املصادرة ملصلحة اجلدار واالستيطان، أو على صعيد 

زيادة اإلدراك الدويل لواقع االحتالل، وهو ما يساعد حمالت مقاطعة البضائع واالستيطان 

اخلبرة  أصحاب  الناشطين  من  كادراً  التجارب  تلك  أفرزت  كما  اإلسرائيلية.  واألكاديميا 

الناشطين باحلاجة إىل استراتيجيات وطنية  إدراكا لدى هؤالء  والتجربة، ويبدو أن هناك 

بين  للتشبيك  حماوالت  الفائتين  ين 
َ
العام يف  حدث  هنا  ومن  املوقعية،  النضاالت  تتعدى 

ناشطي العمل الشعبي وربطهم باملدينة، وجرى هذا يف إطار نشاطات مركزية حمددة، مثل 

بعض املسيرات اجلماعية يف مناسبات مثل ذكرى النكبة الفلسطينية )15 أيار / مايو(، أو 

إقامة "قرى اخليام"  أو احتجاجات تأخذ طابعًا مبتكراً مثل  النكسة )5 حزيران / يونيو(، 

وتبعها   ،)2013 سنة  مطلع  )يف  الشمس  باب  بقرية  بدأت  والتي  املصادرة،  األراضي  يف 

أحفاد يونس )نيسان / أبريل 2013(، وعين حجلة )مطلع سنة 2014(. لكن هذه النشاطات 

إطار  التي قادت املواجهات يف  الشبابية  التي جمعت، لفترات حمدودة، رموز اجملموعات 

املقاومة الشعبية ومناهضة اجلدار، والتي مل تستمر طوياًل، تعكس بدرجة ما "أزمة جغرافيا 

املقاومة"، وتوضح احلاجة إىل تنسيق ومشاريع خمططة جلمع طاقات جمموعات متعددة 

يف نشاط موحد، أمام تعّذر فكرة املواجهة اليومية واالشتباك مع االحتالل، يف ظل سياق 

التقسيم األمني للمناطق الفلسطينية، وهو أمر اتضحت جتلياته، واكُتشفت تفصيالته بشكل 

على  اإلسرائيلي  العدوان  مع  بالتزامن  شعبية  احتجاجات  تنسيق  حماولة  سياق  يف  أكبر 

قطاع غزة.

ج ـ الواقع البيروقراطي املايل األمني

وُيقدَّر عدد موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية بما يزيد عن ربع مليون موظف يشكلون 

نحو ربع قوة العمل الفلسطينية، ومنهم نحو 128,000 يف الضفة الغربية وحدها، عالوة 

على نسبة كبيرة تعمل يف قطاع البنوك والشركات الكبرى،3 كما أن جزءاً كبيراً من العاملين 

يف القطاع العام الفلسطيني واألجهزة األمنية هم أصاًل من الناشطين السياسيين واألسرى 

ل هؤالء إىل موظفين يرتبطون بالراتب الشهري،  السابقين. وهناك شبه اتفاق على أن حتوُّ

ويحصلون على قروض بنكية إسكانية واستهالكية متنوعة، غّير من نمط حياتهم ونشاطهم 

الفلسطيني  االقتصادية  السياسات  أبحاث  معهد  عن  صادرة  دراسة  فبحسب  السياسي. 

)ماس(، فإن نحو 75% من موظفي القطاع احلكومي حصلوا على قروض بنكية )أغلبيتها 

استهالكية( خالل سنة 2012، األمر الذي جعل عدداً كبيراً نسبيًا منهم، وخصوصًا امللتزمين 

بالسياسة احلكومية كونهم موظفين يف احلكومة، واملرتبطين بقروض بنكية، ال يميل إىل 

املواجهة مع قوات االحتالل.

بالنقاط  الشعبي عشية حرب غزة  وبصورة عامة فإنه يمكن تلخيص حمددات احلراك 

التالية:

1 ـ تشظٍّ جغرايف سببه تقسيم الضفة الغربية إىل مناطق متعددة بحسب تقاسم األدوار 

االحتالل،  مع  املباشرة  اليومية  املواجهة  إمكان  دون  حال  الذي  األمر  واإلدارية،  األمنية 

وأدى إىل جعل السلطة الفلسطينية وقواتها عائقًا أمام هذه املواجهة.
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2 ـ إن فكرة النضال املدين احمللي يف الريف، واملرتبط بتضامن دويل، بعيداً عن الصيغ 
واألطر الفصائلية، أدت إىل عدم وجود خيوط وقوى واستراتيجيات جامعة لهذا العمل، يمكن 

أن تنسق حراكًا موحداً.

3 ـ هناك واقع بيروقراطي ومايل يؤدي إىل حتّول جزء كبير من الناشطين السابقين إىل 
رجال أمن وموظفين ومدينين للبنوك هم أكثر مياًل إىل االلتزام بالسياسات الرسمية والبحث 

عن االستقرار وظيفيًا وعائليًا وماليًا.

ثانيًا: "حراك تضامني" يف الضفة الغربية مع غزة

عندما اندلعت املواجهة يف قطاع غزة كان هناك فعاًل وضع متوتر وصدامات متعددة يف 

اختفاء املستوطنين  أعقبت  التي  اإلسرائيلية  اإلجراءات  والقدس، على خلفية  الغربية  الضفة 

الثالثة يف 12 تموز / يونيو 2014، ثم خطف ومقتل الفتى الفلسطيني حممد أبو خضير يف 

أن يكون  فبداًل من  اللعبة تغيرت مباشرة.  أن قواعد  يد ثالثة مستوطنين، وبدا  القدس، على 

هناك احتجاجات يف الضفة الغربية تكون حمور العمل الشعبي الفلسطيني، أصبح األمر حربًا 

على غزة وتضامنًا يف الضفة الغربية، فطغت فكرة "التضامن" على مسألة صوغ أسس مواجهة 

شاملة متآزرة مع غزة، ومل ُتطرح مطالب فلسطينية أوسع. وجتلى ذلك يف أوضح صوره يف 

الفائت،  يوليو  الفلسطينية( يف 23 تموز /  التحرير  )قيادة منظمة  الفلسطينية  القيادة  بيان 

والتي دعت إىل أوسع حترك ممكن، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، ياسر عبد 

الوطني،  املشروع  تدافع حاليًا عن  فغزة  الفلسطينيين،  "إن معركة غزة هي معركة كل  ربه: 

وحتمي مطلبنا يف احلرية واالستقالل،" واعتبر "انكسار غزة انكساراً للشعب الفلسطيني بكامله 

وللمشروع الوطني". وبالتايل مل يكن املقصود بالدعوة إىل احلراك يف الضفة الغربية توسيع 

االنتفاضة واملواجهة، وتطوير أهداف وطنية جامعة، وإنما دعم اجلانب الفلسطيني يف غزة.

النشاطات  مثلث  حول  الغربية،  الضفة  يف  التضامنية  النشاطات  من  جزء  وتمحور 

أساسية  أنماط  أربعة  إىل  اإلشارة  يمكن  كما  والتبرعات،  املساعدات  وجمع  اإلغاثية 

للنشاطات التضامنية يف الضفة الغربية مع قطاع غزة: أواًل، تظاهرات ومسيرات احتجاج 

حملية جتري يف قرى ومواقع يشارك فيها سكان تلك املناطق؛ ثانيًا، مسيرات مركزية كبرى 

تسعى حلراكات جماهيرية على غرار احتجاجات "الربيع العربي"، وتستهدف بشكل رئيسي 

حواجز االحتالل، األمر الذي يعكس معضلة اجلغرافيا املذكورة أعاله، إذ إن جيش االحتالل 

اإلسرائيلية؛  للسلع  مقاطعة  حمالت  ثالثًا،  السكانية؛  والتجمعات  املدن  حميط  يف  موجود 

رابعًا، مواجهات تتضمن أعمال عنف ضد املستوطنين واجلنود اإلسرائيليين. غير أن هذه 

النشاطات كلها مل تتطور إىل انتفاضة أو حراك شعبي شامل.

 14 بين  الغربية  الضفة  يف  الشهداء  عن  املتوافرة  املعلومات  تفاصيل  حتليل  يكشف 

بين  تعادل  أن هناك شبه  حاالت 23 شهيدا،  أغسطس، وحتديداً   / آب  يوليو و25   / تموز 

شمال الضفة الغربية وجنوبها، لكن الالفت أن 13 شهيداً على األقل سقطوا يف مواجهات 

جماهيرية وقعت عند احلواجز العسكرية ومداخل املدن واخمليمات، وأن اثنين استشهدا يف 

مواجهة عنيفة مع االحتالل، أحدهما سائق جرافة استشهد عندما عمد إىل اجتياح حافلة 
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إسرائيلية، وهناك حالة اشتباك مسلح واحدة مع الشاب زكريا األقرع يف قرية قبالن، قرب 

نابلس، عقب حماصرة قوات إسرائيلية كبيرة ملنزل عائلته. وأغلبية احلاالت اأُلخرى، إن مل 

يكن جميعها، كانت يف املنطقة "ج".4

لقد مثلت االحتجاجات عبر مسيرات جماهيرية كبرى عند احلواجز خارج مناطق نفوذ 

السلطة، حماولة للتغلب على أزمة اجلغرافيا املذكورة سابقًا، مثل االحتجاجات قرب سجن 

الفائت، يف اجتاه حاجز  القدر"، نهاية شهر رمضان  ليلة  أو "مسيرة  الله،  رام  عوفر غربي 

النكبة، 1948، ورغبة  ميت مسيرة 48,000، نسبة إىل سنة 
ُ

"قلندية" اإلسرائيلي، والتي س

يف جمع 48,000 متظاهر. وقد جمعت هذه املسيرة عدداً غير مسبوق من احملتجين، ودعا 

إليها شباب ينتمي جزء منهم إىل حركة "فتح"، إاّل إنهم حتركوا من دون قرار قيادي، وهذا 

ما أوضحه أحدهم يف خطبة على "دوار املنارة"، امليدان الرئيسي يف املدينة، قبل املسيرة 

إشارة إىل غياب دور هذه  بالقيادات"، يف  لها  "إن هذه مسيرة ال عالقة  بأيام، حين قال: 

القيادات. والواقع أن تسليط الضوء على هذه املسيرة يكشف مزيداً من الظروف التي أحاطت 

بالعمل الفلسطيني الشعبي وأعاقت اتساعه وتطويره.

الشرطة  على  ممنوع  ألنه  املسيرة،  هذه  مشهد  عن  الفلسطينية  األمن  أجهزة  غابت 

الفلسطينية العمل يف منطقة قلندية، وذلك بموجب التنسيق األمني الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، 

األمر الذي ساهم يف "جناحها". وإذ استقطبت املسيرة ناشطي الفصائل، عالوة على شرائح 

شعبية متعددة، فقد كان هناك حضور لقادة يف الفصائل، لكن هذه الفصائل مل يكن لها دور 

رسمي يف التنظيم أو القيادة.

وقالت مصادر منّظمي املسيرة لكاتب املقالة أنها حاولت دعوة الفصائل الفلسطينية إىل 

القيام بمهماتها بعد املسيرة، ومتابعة النشاط اجلماهيري الذي جّسدته، على اعتبار أن هذا 

النشاط ومتطلبات متابعته يتعدى قدرات وإمكانات جمموعات شباب حمدودة، وأنه ال بد 

من جهد منظم، والفصائل هي القادرة على وضع هدف سياسي واضح، وبرامج زمنية، وهي 

القادرة على ضمان تزامن احلراك وشموليته، غير أن هذه الدعوات مل تلَق قبواًل من الفصائل 

التي بقيت مرتبكة، وغير قادرة على حتديد برنامج استراتيجي، وعلى أخذ زمام املبادرة.

واملسيرات،  التظاهرات  املشاركة يف  يفضلون  "حماس"  أن عناصر  يبدو  املقابل،  ويف 

أمنية  ضربة  من  حذراً  ربما  واضح،  علني  جماهيري  حراك  قيادة  عن  يبتعدون  لكنهم 

فعاًل.  اإلسرائيلي  اجليش  اعتقلها  السياسية  القيادات  من  كبيرة  أعداداً  ألن  أو  إسرائيلية، 

وبقيت نشاطات "حماس" يف الضفة الغربية يف إطار االحتفال بإجنازات املقاومة يف غزة، 

ودعمًا لها.

وحّفزت مسيرة قلندية جمموعات يف بيت حلم واخلليل ونابلس ومدن ُأخرى على تنظيم 

مسيرات شبيهة، لكن كما يقول الناشط بديع دويك، يف جنوب الضفة الغربية: "يفتقد الشبان 

املشاركون، خصوصًا من اجليل اجلديد، لتصّور ورؤية بعيدة املدى ملا يمكن أن تكون عليه 

حتركاتهم"، والفصائل وأعضاؤها، كما يقول، موجودون يف التحركات لكن "من دون قرارات 

مركزية وخطط واضحة األهداف والسياسات."

ما  عليه  وينطبق  اإلسرائيلية،  السلع  مقاطعة  موضوع  هو  التضامني  الثالث  النشاط 

ينطبق على غيره من النشاطات: أواًل، افتقاره إىل جهة مركزية تقود احلراك، فحملة املقاطعة 



100جملة الدراسات الفلسطينية خريف 1342014

التي تقوم  أّما حمليًا فتتعدد اجلهات  الدولية،  الساحة  )BDS( تركز نشاطاتها يف  العاملية 

بنشاطات املقاطعة، لكن ال تنسيق كبيراً بينها؛ ثانيًا، ال تشترك الفصائل يف دعم املقاطعة، 

وال  وجمعيات،  شعبية  حمالت  بأسماء  واجهات  تستخدم  وإنما  صريحة،  وبأسماء  بثقلها 

حتشد لها طاقات جماهيرية كبيرة؛ ثالثًا، كانت عملية مقاطعة السلع اإلسرائيلية ُتفرض 

يف املاضي بالقوة، كما كان يفعل شبان االنتفاضة األوىل يف سنة 1987، من دخول إىل 

احملالت وطلب وقف بيع هذه البضائع، وحتذير التجار من االستمرار يف بيعها، ثم مصادرة 

الفلسطينية  السلطة  برفض  تصطدم  باتت  األساليب  هذه  مثل  بأن  ذلك  وحرقها،  البضائع 

لها، على اعتبار أنها قد تخل بالقانون والسلم الداخلي، األمر الذي يؤدي إىل بقاء احلمالت 

يف إطار النشاط الطوعي. أضف إىل ذلك أن جزءاً كبيراً من املستوردات الفلسطينية يحتاج 

إىل قرار سياسي ونضال الستبداله، فمثاًل ُيشترى البترول والغاز والطاقة الكهربائية بنسبة 

وال  الفلسطينية،  املشتريات  من  األسد  نصيب  تشكل  واردات  وهذه  اإلسرائيليين،  من   %95

سبيل لألفراد التخاذ قرارات بشأنها.

مع نهاية الشهر األول من احلرب أثمر بعض الضغوط واحلمالت نوعًا من املقاطعة للسلع 

اإلسرائيلية يف املتاجر االستهالكية )السوبرماركت( الكبرى. وقد أخبر صالح هنية، رئيس 

ومدراء  أصحاب  مع  فيها  شارك  لقاءات  بفحوى  املقالة،  كاتب  املستهلك،  حماية  جمعية 

حمالت السوبرماركت الرئيسية يف الضفة الغربية، وكيف أنهم جتاوبوا مع نداءات وضغوط 

املقاطعة، إاّل إنهم أبدوا خشية من أن تكون هذه املقاطعة "هّبة" عابرة.

كبير  إىل حد  تبقى  أنها  غير  العنفي،  الطابع  ذات  املواجهات  متمثل يف  الرابع  النشاط 

يف إطار فردي. فحتى يف بعض احلاالت التي ُنفذ فيها عمليات معقدة، مثل عملية خطف 

وبشكل  رسميًا  تتبّن  مل  جهة  أي  فإن  اخلليل،  قرب  حلم،  بيت  جنوبي  الثالثة  املستوطنين 

علني العملية، وكذلك هناك حماولة طعن حارس أمن إسرائيلي على بوابة مستعمرة معاليه 

أدوميم شرقي القدس )5 آب / أغسطس(، ومهاجمة حافلة إسرائيلية من طرف سائق جرافة 

فلسطيني، قبل ذلك بيوم )4 آب / أغسطس(. وحتى يف حالة االشتباك املسلح الذي جرى 

فجر 11 آب / أغسطس، بين الشاب زكريا األقرع وجيش االحتالل، واستمر ساعات يف قرية 

قبالن، قرب نابلس، فإن املؤشرات واالستنتاجات التي خرج بها كاتب املقالة، بعد اتصاله 

بعائلة الشاب، هي أنه حترك بجهد وتمويل ذاتيين للحصول على سالح.

هذه احلاالت كلها تؤكد أن خيار املواجهة املسلحة ال تتبناه قوى منظمة، وخصوصًا 

فيما يتعلق باملدنيين، وإنما هناك مؤشرات إىل أن حركة "حماس" ذاتها تتجنب أي عمليات 

استشهادية، أو ضد مدنيين، ومن هذه املؤشرات قول قائد حركة "حماس" خالد مشعل يف 

خطابه، يف 23 تموز / يوليو أن "ضحايانا مدنيون وقتالهم جنود وعسكر"، األمر الذي ربما 

العسكري، وهو ما يؤكده  تبّني موقف يركز على املواجهة مع االحتالل  تلميحًا إىل  يكون 

استنكاف "حماس" عن القيام بعمليات كانت تقوم بها يف مطلع التسعينيات.

استخالصات 

على الرغم من االستعداد اجلماهيري ووجود ظرف موضوعي يشجعان على قيام حركة 
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احتجاج واسعة على شكل انتفاضة، فإن هناك جمموعة عوامل تعوق ذلك، وهي:

1ـ  إن املنطق الذي يحكم حراك الضفة الغربية ليس توسيع املواجهة ضمن تصور حلركة 

نضالية موحدة )حتى إن كان ذلك بأدوات خمتلفة غير عسكرية كالتي يف غزة(، وإنما هو 

عبارة عن تضامن ومناصرة لغزة، من دون أن يتم طرح أهداف سياسية تتجاوز املناصرة، 

وهذا أمر يقلل من أفق التحرك الشعبي.

2 ـ إن حماوالت جتاوز التقسيم اجلغرايف األمني للضفة الغربية، والذي أعاق مواجهة 

شاملة مع االحتالل، إىل نشاطات مركزية، اصطدمت بصعوبة تنفيذ هذه النشاطات لوجستيا 

وأمنيًا. فمسألة حشد مسيرات مركزية بداًل من االحتجاجات احمللية يف القرى واخمليمات 

كما كان يحدث يف املاضي، هي أمر معقد يف حالة االحتالل، ألن هذه النشاطات حتتاج إىل 

العالنية، وذلك بعكس فكرة السرية التي حتكم املواجهات املوقعية.

معضلة  فإن  العسكري،  العمل  أدوات  استبعاد  على  جزئيًا  االتفاق  من  الرغم  على  ـ   3

فلسطيني  حراك  أمام  األكبر  هي  تبدو  والسياسية  واالقتصادية  األمنية  السلطة  التزامات 

شعبي واسع ومنسق وهادف، األمر الذي يجعل اجلدل املتوقع يف املرحلة املقبلة يدور حول 

"العالقة بين السلطة واملواجهة"، بعد أن برهنت املرحلة السابقة أنها عالقة غير قائمة. 

املصادر

الفلسطينية املتظاهرين  األمن  األخبار بشأن منع قوات  بعد عرض عدد كبير نسبيًا من 

أي  غياب  يالحظ  اإلسرائيليين،  اجلنود  مع  التماس  نقاط  إىل  الوصول  من  الفلسطينيين 

تصريحات رسمية تبرر هذا املنع، غير أنه يف أحاديث خاصة مع ناطقين باسم أجهزة 

أمن فلسطينية جرى تقديم مثل هذه التبريرات.

"نشطاء فلسطينيون يبحثون جتربة املقاومة الشعبية"،  املوقع اإللكتروين لـوكالة "معًا 

لألنباء" )رام الله(، 16 / 1 / 2014. يف الرابط التايل:

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=665734 
   Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), “Press Release on the 

Results of the Labor Force Survey” (October-December, 2013) Round:
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&ItemI

D=1022&mid=3171&wversion=Staging
بالشهداء ومواقع وظروف  البيانات اخلاصة  بإعداد  الباحث حمدي حسين مشكورًا  قام 

االستشهاد.
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مواجهات قرب حاجز قلندية

طفل يستخدم مقالعًا خالل مواجهات يف نابلس


