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فً السٌاق الفلسطٌنً خاصة فً الدوائر السٌاسٌة والحزبٌة، ” المماومة الشعبٌة“ازداد الحدٌث عن مصطلح 

مغر من الناحٌة  (دٌكوريتزٌٌنً )وحتى فً الدوائر األكادٌمٌة والبحثٌة، لٌس ألن المصطلح ذو محتوى 

السٌاسٌة، ولكن لكونه مرتبطا بالمرحلة الحالٌة التً تمر بها المضٌة الفلسطٌنٌة، والحالة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 

 على وجه العموم. 

وإذا كانت المماومة الشعبٌة تعنً بحرفٌة الكلمات والعبارات ذات النسك النضالً السلمً، وال عنفٌة 

المشروع التحرري االنعتالً من سطوة االحتالل ولٌود المحتل، فإن المماومة الشعبٌة الفلسطٌنٌة موغلة فً 

المرن الماضً على األلل، ألنها  التارٌخ الفلسطٌنً، ولها جذور عمٌمة فً مسٌرة الفلسطٌنٌٌن منذ بداٌة

1936مرت بمراحل مختلفة 

1987

2000

: 

والتصعٌد  تجربة 

ما أسهم فً إحداث دمار هائل فً األراضً الفلسطٌنٌة، سواء على الصعٌد العسكري الواضح مع االحتالل، 

البشري أو على صعٌد البنٌة التحتٌة واإلرهاب النفسً وإعادة احتالل إسرائٌل للمدن والتجمعات الفلسطٌنٌة 

بدو . و1993ٌالتً أخلتها بموجب اتفالٌة أوسلو المولعة مع منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة )م.ت.ف( فً عام 

أن الفلسطٌنٌٌن فً تلن المرحلة من عمر االنتفاضة الفلسطٌنٌة الثانٌة لم ٌستطٌعوا االستثمار السٌاسً 

بالشكل األمثل فً العملٌات العسكرٌة والفدائٌة التً نجحت فصائل العمل الوطنً بالمٌام بها ضد أهداف 

 .إسرائٌلٌة

الضفة الغربٌة لفصلها بشكل تام عن أراضً  داخل أراضً لٌام إسرائٌل بالبدء 

، وعن المستوطنات اإلسرائٌلٌة الموجودة داخل األراضً الفلسطٌنٌة. فبناء الجدار والتفافه داخل 1948عام 

ً مساحات واسعة من  األراضً الفلسطٌنٌة من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، لاضما
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وغرافٌة وجغرافٌة ونفسٌة كثٌرة، ولد ولد موجة تضامن دولٌة لمناصرة األراضً، وتاركاً وراءه آثاراً دٌم

الفلسطٌنٌٌن. فً هذا السٌاق، لفت نمط المماومة الشعبٌة ذات التوجهات السلمٌة أنظار المتضامنٌن األجانب 

رٌة بمن فٌهم بعض لوى الٌسار اإلسرائٌلٌة، ألنهم اعتبروا أنفسهم جزءاً من هذه العملٌة النضالٌة التحر

 .الرالٌة كونها ذات طابع سلمً، وأبعادها األخاللٌة السامٌة سهلة التسوٌك عالمٌاً، ولدى الرأي العام الدولً

الذي تبنته السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة خاصة  أما 

لتنمٌة المستدامة والمكاشفة ، لبناء الدولة من خالل المؤسسة وا2007بعد االنمسام السٌاسً فً عام 

والشفافٌة، ورفع شعار المماومة الشعبٌة كرافعة للعمل السٌاسً المفاوض. وٌبدو للباحث أن اإلستراتٌجٌة 

جمعت ثالثة متغٌرات هامة، أحدها كان الفلسطٌنٌة فً التعاطً مع االحتالل فً السنوات الخمس األخٌرة 

أسسة والتنمٌة المستدامة من جهة، واستنطاق الدعم الدولً من المقاومة الشعبٌة، إضافة إلى متغٌري الم

 .جهة أخرى

ً فً اآلونة األخٌرة بسبب انسداد األفك التفاوضً مع  ً استراتٌجٌا أصبحت المماومة السلمٌة خٌاراً فلسطٌنٌا

ا بالدولة اإلسرائٌلٌٌن حٌث أدى االنمسام الفلسطٌنً الداخلً إلى ضعف شوكة المٌادة الفلسطٌنٌة فً مطالبه

واالستمالل والتحرر، كما أن صعود حكومة الٌمٌن فً إسرائٌل بمٌادة بنٌامٌن نتنٌاهو لد خلك إشكالٌات 

إضافٌة على صعٌد العملٌة التفاوضٌة حٌث أن لناعات نتنٌاهو الٌمٌنٌة المتطرفة عبر عنها من خالل عدم 

العمٌك أن إدارة الصراع مع الفلسطٌنٌٌن، االلتناع بوجود شرٌن تفاوضً فلسطٌنً لوي، فضالً عن إٌمانه 

وخلك حالة من السالم االلتصادي، سٌمكن الحكومة اإلسرائٌلٌة من إكمال سٌطرتها على المدس، وتكثٌف 

عملٌات االستٌطان على األرض لخلك ولائع ال ٌمكن تغٌٌرها بسهولة إن تجددت المفاوضات مع الجانب 

 .الفلسطٌنً مستمبالً 

األكادٌمً الفلسطٌنً بموضوع المماومة الشعبٌة، ألن مثل هذا النموذج ٌستفٌد من نماذج زٌادة االهتمام 

نموذج غاندي فً الهند، ومارتن لوثر كٌنج فً أمٌركا، عالمٌة فً النضال والمماومة ومحاربة الظلم، ولعل 

ً أوروبا الشرقٌة ونٌلسون ماندٌال فً جنوب إفرٌقٌا، وتجارب إحداث الدمقرطة والتحوالت الدٌمقراطٌة ف

ٌجب األخذ بها واالستفادة منها فً هذا  فً نهاٌة عقد الثمانٌنات من القرن الماضً، كلها تعد نماذج هامة

 السٌاق. 

كما أن الربٌع العربً الذي ما زالت موجاته مستمرة وتداعٌاته واضحة فً أكثر من مكان، لد انعكس فعالً 

ال سٌما أن الجماهٌر العربٌة خاصة فً تونس ومصر، لد نجحت فعالً على التجربة الفلسطٌنٌة فً المماومة 

فً إحداث تغٌٌر سٌاسً عبر اللجوء إلى آلٌات المماومة السلمٌة واالحتشاد فً المٌادٌن بالرغم من مواجهتها 

 .بالممع البولٌسً والعصا األمنٌة والبلطجة الشوارعٌة
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: 

 . 

الذي تواجهه فً ثورة شعبٌة  طبٌعة الخصم أو العدوٌحدث بسبب عدة عوامل هامة، أولها، والتداخل هنا 

ً أو محتالً استٌطانٌاً، أما العامل الثانً  ً دكتاتورٌاً وطنٌاً، أم عدواً خارجٌا كؤن ٌكون العدو أو الخصم نظاما

لها نظرتها وتصوراتها  فلسفٌة التعرٌف العام للمقاومة فً ظل بٌئة ثقافٌة/ اجتماعٌة/ دٌنٌة/فٌتولف على 

فً  التجارب العالمٌة المتعددةومفاهٌمها العامة تجاه العنف والالعنف. أما ثالث هذه العوامل، فٌنصب حول 

التحرر واالستمالل الوطنً وآفاق التغٌٌر االجتماعً / السٌاسً فً مناطك مختلفة من العالم خاصة فً دول 

 .سائل واألدوات التً استخدمت إلحداث هذا التغٌٌر البنٌويالعالم الثالث وشرق أوروبا، والو

بكل ألوانها وأطٌافها وتالوٌنها ومسمٌاتها تركز  بالمجمل، ٌمكن المول إن 

 World-Wide Value System 

  

فً الحالة الفلسطٌنٌة، تعد دراسة المماومة الشعبٌة أو السلمٌة بمثابة حالة مماومة ضد احتالل مباشر ولمع 

بنٌوي منظم ٌمارسه المحتل ضد شعب والع تحت االحتالل. وهنا ال بد من اإلشارة إلى 

 هامتٌن، تناولتا المفاهٌم والمضامٌن العامة للمماومة الشعبٌة أو السلمٌة وآفاق عملها 

فً بداٌات  -المدرسة الغاندٌة المثالٌة – Mahatma Gandhi المدرسة األولى تبناها المهاتما غاندي 

المارة الهندٌة  المرن العشرٌن فً سٌاق تجربته الشخصٌة والوطنٌة فً مماومة المستعمر البرٌطانً فً شبه

حٌنما دافع عن استنهاض طالات الخٌر عند العدو، واستنطاق إنسانٌة المستعمر واالنفتاح علٌه، والحدٌث 

 [. 1معه بلغة العمل والبحث المشترن عن الحمٌمة]

، حٌث ذو التوجهات الواقعٌة البراجماتٌة Gene Sharp "جنً شارب"المدرسة الثانٌة، فتبناها أما 

المدرسة عن إستراتٌجٌة عملٌة واضحة المعالم لهزٌمة الخصم، من دون بذل جهد كبٌر دافعت هذه 

 ]2الستنطاق إنسانٌته، أو إثارة عوامل الخٌر بداخله]

وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن أغلب حركات المماومة الشعبٌة والسلمٌة، فً سبٌل توجهها نحو التغٌٌر 

ورٌة أو فً طرٌك جهدها لهزٌمة العدو أو المحتل، ٌجب أن تنطلك االجتماعً/ السٌاسً فً ظل أنظمة دكتات

من رإٌة لادرة على تحدٌد مصادر وأعمدة دعم هذا الخصم بما فٌها عناصر لوته المادٌة والمعنوٌة 

والممعٌة، وحالة االستسالم والخنوع والتعاون والسلبٌة التً تمٌز الشعوب الخائفة والخانعة. فالمستعمر أو 

على الخضوع والخنوع  -أٌضا–ر على حد سواء ال ٌعتمد فمط على لوة الممع والتوحش لدٌهم، إنما الدكتاتو
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عند عامة الناس عبر استعدادهم الدائم للتعاون والتجاوب مع سٌاسات المحتل أو الدكتاتور على حد سواء، 

م مإسسات وأجهزة الخصم بما فٌها دفع الضرائب واحترام لوانٌن الممع، والولوف فً طوابٌر االنتظار أما

 [. 3أو المحتل]

بكلمات أخرى، ركزت أغلب دراسات تغٌٌر األنظمة السٌاسٌة السلطوٌة /التوتالٌتارٌة على أهمٌة العمل 

لتغٌٌر األرضٌات التً تمف علٌها هذه األنظمة عبر خلخلة مصادر دعمها الداخلٌة والخارجٌة، ال سٌما 

دٌة والعسكرٌة، فضالً عن أصدلائها وحلفائها على المستوٌات اإلللٌمٌة الماعدة البشرٌة وااللتصادٌة والما

والدولٌة، وهذا ٌتطلب وضع إستراتٌجٌة صبورة، هادئة، متؤنٌة، ثابتة وعمالنٌة تؤخذ باألسباب 

 ]4والمسببات]

ومن أجل أن ٌتم إحراز نتائج ملموسة على أرض الوالع، فإن 

 Repressive Policies of the Regime والذي ٌإدي فً نهاٌة ،

المطاف إلى التخفٌف من استعماله للموة الغاشمة واألسلحة الماتلة ضد الحركة الشعبٌة، وٌفمده الشرعٌة عند 

خارجٌٌن ال سٌما الموى البٌرولراطٌة واألمنٌة الداعمة له، وٌشجع حركة أصدلائه وحلفائه المحلٌٌن وال

االنشماق بٌن جنوده ولواه األمنٌة التً تعمل فً المٌدان على لتل المتظاهرٌن ولمع الحركة الشعبٌة 

 [. 5المسالمة]

ً تختلف فً ٌضاف إلى ذلن أن حركات المماومة الشعبٌة/ السلمٌة التً تثور ضد نظام حكم دكتاتوري لمع

أسالٌبها وتكتٌكاتها واستراتٌجٌاتها عن تلن الحركات العاملة فً المٌدان ضد محتل خارجً، ٌستعمر 

األرض بشكل مباشر، ألن الحركة الشعبٌة هنا فً الحالة الثانٌة ٌجب أن 

[6[ 

وتتعدد أشكال المواجهة مع الخصم المحتل أو الدكتاتور فً المٌدان من بلد إلى آخر، ومن مولع إلى آخر 

طبٌعة هذا الخصم أو العدو، واعتماداً على إمكانٌات الحركة الشعبٌة ولدراتها، لكن بالمجمل  اعتماداً على

 :على النحو التالً ٌمكن الحدٌث عن 

1 Symbolic  عبر المحافظة على لنوات االتصال الفعال بٌن أعضاء

فً سبٌل  اإلشارات والرموز واألسماء الحركٌة وحتى اللباسم المماومة نفسها، والعمل على استخدا

 .وحضور المناسبات الوطنٌة وإحٌاء التراث الشعبًتدعٌم الشعور الوطنً بٌن الناس، 
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2 Accumulative  ًمن خالل المحافظة على أداء الحركة ف

لتشجٌع اآلخرٌن للمحافظة لعمل الجاد المٌدان، ونمل االحتجاجات إلى أوساط الحركة الشعبٌة، وا

 .أو النضال ضد الخصم أو العدو على الكفاح

3Offensive  عبر تنظٌم سلسلة فعالٌات على األرض إلحباط

األخرى المباشرة  وتكثٌف المظاهرات واإلضرابات وكل النشاطاتالخصم ودفعه للشعور بالٌؤس، 

 .ر صفوفا مإٌدة لهاالتً تؤخذ من الشعب والجماهٌ

4 Defensive  وعدم التً تعمل على المحافظة على اإلنسان والبشر

 االنسٌاق وراء قوة الخصم المدمرة، والمحافظة على أخالقٌات المقاومة والقٌم اإلنسانٌة العالمٌة

خاصة فٌما ٌتعلك بالعنف والمتل وتخرٌب األمالن والممتلكات. مثل هذا النشاط ٌهدف فً المحصلة 

 .النهائٌة إلى تحٌٌد لوة الخصم المدمرة، وٌمنعه من االستخدام المكثف للمتل والتدمٌر

5 Positive  إٌجاد بدائل على مستوى القانون البناءة التً تعمل على

، وتدفعهم لعدم اللجوء إلى مإسسات المستعمر أو م أو المؤسسات والتً تخدم بدورها الناسالعا

النظام الدكتاتوري، وتفصلهم مع مرور الولت عن بنٌة المستعمر وتركٌبته االلتصادٌة والتنموٌة 

 ]7والبٌرولراطٌة واألمنٌة أٌضا]

ومن أجل إحداث

أواألنظمة الممعٌة التوتالٌتارٌة، فال بد من خلك مماومة جماعٌة على المستوى الوطنً

: 

إلى الهوٌة الوطنٌة والتضامن االجتماعً بٌن السكان المحلٌٌن  1

مار أو تحت حكم العسكر والسٌاسات الممعٌة، وهذا ٌتطلب تذوٌب الفوارق الوالعٌن تحت االستع

الطبمٌة بٌن فئات المجتمع من المنظورٌن االجتماعً وااللتصادي، ألن مثل ذلن ٌسهل خلك هوٌة 

 .وطنٌة متجانسة ومتضامنة

موجودة بٌن الناس، وتتحرن من منطمة إلى أخرى،  2

، ولادرة على االستجابة لمطالب الناس، 

وتمتلن المدرة على اإلبداع والتفكٌر الحر والخالق خاصة فً الموالف الصعبة والمإثرة، إضافة 

إلى ممدرتها على تلبٌة حاجات الناس، وتملٌل اعتمادهم على المستعمر أو الدكتاتور، والممدرة على 

 .فً زمن المواجهةطرح البدائل 

، وال تستثنً أحداً أو تهمش أحداً، 3

تعتمد على تمالٌد المواطنة والحرٌات األساسٌة للمواطنٌن واحترام حموق اإلنسان والتسامح الفكري 

 .والدٌنً، ومكافحة كل أشكال العنف والظلم المجتمعً والدٌنً
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على مستوى الماعدة الشعبٌة  العمل الجاد والدإوب-4

المدنً واللجان الشعبٌة والمجالس المحلٌة والنمابات  

 .[8واتحادات المرأة والشباب والطلبة لٌكونوا جزءاً من معركة النضال والتحرٌر الشعبً العام]

ً تحمٌك أهدافها السٌاسٌة العلٌا فً التحرٌر أو ومن أجل أن تنجح هذه الحركة الشعبٌة المماومة ف

 االنعتاق من الحكومات الممعٌة السلطوٌة، فال بد أٌضا من توافر 

 :ٌمف على رأسها

نفسها بحٌث تكون  5

ئح االجتماعٌة والطبمات االلتصادٌة واسعة الصدر ورحبة الحتضان كل الجماهٌر من مختلف الشرا

 .ومن مختلف األلوان السٌاسٌة والمناطمٌة والجغرافٌة

العمل على إٌجاد -6

أو الدكتاتور، وخلك مساحة من األمل والشرعٌة  

 .ولرب الخالص الوطنً العام

لحركة االحتجاج وتموٌتها عبر تشجٌع  7

األشخاص والمٌادات المٌدانٌة التً تمتلن الخبرات التنظٌمٌة لمٌادة العمل المٌدانً ولٌادة حركة 

 .االحتجاج السلمً فً الشارع

8

وم على تنفٌذها ووضعها موضع التجربة العملٌة من خالل بحٌث ٌم 

تدرٌب النشطاء على األرض، وبث روح العمل الجماعً المنضبط بٌنهم، وإلناعهم بعدم االنجرار 

وراء استفزازات العدو أو المستعمر من أجل تحٌٌد لدراته المدمرة. كما أن هذا ٌتطلب المحافظة 

ل الحركة نفسها، ومع الشارع العام بما فٌه بعض المتفرجٌن على لنوات اتصال وتواصل فعالة داخ

المتعاطفٌن مع حركة التغٌٌر الوطنً السلمً، كما أن التواصل فً لنواته الضٌمة ٌجب أن ٌستمر 

مع الخصم أو الدكتاتور من أجل تشجٌع بعض العناصر األمنٌة والبٌرولراطٌة على الهجرة 

 .الثائرة فً الشوارع واالنضمام إلى صفوف الشعب والجماهٌر

للثورة الشعبٌة السلمٌة، وهذا ٌشمل  9

مصادر الدعم االلتصادي والمالً والمادي والدعم الطبً واللوجستً، وخلك دوائر من المناصرٌن 

المحلٌٌن والموى والالعبٌن الخارجٌٌن من أجل عبور حركة الشارع جسور األمان واإلنجاز 

 .[9والتحرٌر]
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: 

وكما أن مازن لمصٌة، المتخصص فً دراسة تارٌخ المماومة الشعبٌة فً فلسطٌن، لام بدراسة هذه الحركة 

السلمٌة المدنٌة منذ بداٌة المرن الماضً، عبر المرور بمحطات هامة من تارٌخ المماومة الالعنفٌة فً 

البرٌطانً، وانتهاًء باالحتالل اإلسرائٌلً المباشر لفلسطٌن، فلسطٌن منذ أٌام العثمانٌٌن األتران، واالنتداب 

[ 10فإن هذه الدراسة ستحاول التركٌز على محطات هامة فً تارٌخ الثورة الشعبٌة السلمٌة فً فلسطٌن]

، ثم الولوج إلى انتفاضة األلصى الثانٌة 1987وانتفاضة عام  1936ومن أبرز هذه المحطات ثورة عام 

د مهدت الظروف الصعبة والماسٌة التً مر بها الفلسطٌنٌون العرب فً بداٌة الثالثٌنات . لم2000فً عام 

ً فً زٌادة درجة الوطنٌة،  1936من المرن الماضً، األرضٌات الصلبة لثورة عام  التً لعبت دوراً هاما

 .ومنسوب روح المتال والنضال عند الفلسطٌنٌٌن

شكل واضح فً بداٌة العمد الثالث من المرن العشرٌن بفعل فؤوضاع الفلسطٌنٌٌن تعمدت كثٌرا وتدهورت ب

الظروف االلتصادٌة الصعبة، وزٌادة وتٌرة هجرة الٌهود من كل أصماع األرض إلى فلسطٌن، وتوسع حملة 

االستٌالء على األراضً العربٌة. ولد مارس الفلسطٌنٌون فً ظل تلن المرحلة أشكاالً مختلفة من النضال 

اإلعالم المتاح عبر التركٌز على  Symbolic ها المماومة الشعبٌة الرمزٌة واالنفعالٌةوالمماومة بما فٌ

، ومع أن البرٌطانٌٌن منعوا صدور العدٌد من الصحف الوطنٌة ونشر المقاالت فً الصحف الٌومٌة

فً  لحزب االستقالالفلسطٌنٌة بسبب دورها فً إذكاء روح العمل الوطنً، أال أن هذه الفترة شهدت مٌالد 

 ]11، والذي دعا إلى استمالل فلسطٌن الكامل عن االنتداب البرٌطانً]1932عام 

ولفت المٌادات الفلسطٌنٌة مع عموم الناس فً تبنً شكل آخر من  المقاومة اإلعالمٌة والرمزٌة،إضافة إلى 

صانعهم وتشغٌل الدفاع عن األرض، وعدم التعاون مع الٌهود فً إدارة مأشكال المماومة الشعبٌة أخذ طابع 

، ولد لاد حملة المماطعة هذه حزب االستمالل بالتنسٌك مع مزارعهم، وتحرٌم بٌع األراضً العربٌة للٌهود

اللجنة العربٌة التنفٌذٌة. وترافك مع ذلن دعوات صرٌحة صادرة عن حزب االستمالل تدعو فٌها الناس إلى 

برٌطانٌٌن والٌهود على حد سواء على األصعدة عدم التعاون مع سلطات االحتالل البرٌطانٌة ومماطعة ال

االلتصادٌة والسٌاسٌة والثمافٌة واالجتماعٌة، وعدم دفع الضرائب لهم، ومماطعة كل أشكال النشاطات التً 

 .رعتها الحكومة البرٌطانٌة بما فٌها المناسبات واالحتفاالت واستمبال المادة وزعماء الدول

والعنفٌة المحتوى  كانت سلمٌة الطابع 1331ن ثورة عام المرحلة األولى مومن المعروف أن 

والمضمون، حٌث برزت كل أشكال المماومات الرمزٌة واالنفعالٌة واإلعالمٌة والدفاعٌة والهجومٌة، وأهم 

ما مٌزها خروج أعداد كبٌرة من العرب الفلسطٌنٌٌن فً مظاهرات واحتجاجات ومسٌرات، كما عمت حركة 

 وعدم التعاون والعصٌان المدنً سائر المدن الفلسطٌنٌة.  اإلضرابات والمماطعات

، ولٌام اللجنة العربٌة العلٌا بمٌادة 1936ومع انطاللة اللجنة العربٌة الوطنٌة فً مدٌنة نابلس فً نٌسان 

ً فً الفترة نفسها، دخلت أغلب المدن الفلسطٌنٌة والمرى واألرٌاف فً أطول  الحاج أمٌن الحسٌنً تمرٌبا

. وكان اإلضراب ألكثر من ستة شهور متتالٌةموم به وتنظمه الحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة إذ دام إضراب ت

شامالً ووصل إلى أغلب المدن والتجمعات الفلسطٌنٌة، وإلى مختلف المطاعات االلتصادٌة ومناحً الحٌاة، 

فً معارضة المٌادة  وتوسع لٌشمل المحالت التجارٌة والمواصالت والمصانع والمزارع. لكن كان اإلشكال
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السٌاسٌة الفلسطٌنٌة تحت إمرة الحاج أمٌن الحسٌنً دعوات اإلضراب الشامل حتى تصل إلى موظفً الدولة 

واإلدارة العامة والخدمة المدنٌة، كون الحاج أمٌن رغب فً تلن المرحلة من عمر االنتفاضة فً المحافظة 

 .[12رٌطانً، وإبماء لنوات االتصال مفتوحة معهم]على خطوط االتصال والتواصل مع إدارة االنتداب الب

العربٌة الفلسطٌنٌة  اللجنة العربٌة العلٌا بمبادرة من الحاج أمٌن الحسٌنً وبعض قادة األحزابتشكلت 

 والتً توجت باإلضراب الذي دام أكثر من ستة أشهر.  1939-1936األخرى، خالل ثورة عام 

لحسٌنً على لٌادة اللجنة العربٌة العلٌا فً ولت حساس ومعمد خاصة والالفت للنظر هنا لدرة الحاج أمٌن ا

أنها ضمت شخصٌات ممدسٌة وفلسطٌنٌة مختلفة فً مشاربها ومآربها وأطروحاتها السٌاسٌة، ولعل هذا 

ٌعكس الصفات النخبوٌة والمٌادٌة التً امتلكها الحاج أمٌن، ألن اللجنة كانت مسإولة عن إدارة المعركة 

مع اإلنجلٌز، وإدارة العمل المٌدانً بشكل كاف لضمان استثماره سٌاسٌاً، ال سٌما أن بعض السٌاسٌة 

الزعامات العربٌة فً تلن الفترة أبدت فتوراً شدٌداً اتجاه األحداث واتجاه اإلضراب العظٌم الذي نفذه 

 ]13الفلسطٌنٌون فً تلن المرحلة من عمر المضٌة الفلسطٌنٌة]

ل تكثفت االجتماعات، وتم تشكٌل اللجان المومٌة فً أغلب المدن الفلسطٌنٌة وفً خضم اإلضراب الطوٌ

الكبرى، وأصر الجمٌع على المضً بمشروع اإلضراب وعدم دفع الضرائب للمندوب البرٌطانً. فً هذه 

األثناء كان هنان جهد منظم لتعمٌك اإلضراب وتطوٌر أشكال جدٌدة من المماومة الالعنفٌة شعبٌة الطابع 

ها تشكٌل اللجان المختلفة، وكان منها لجان اإلسعاف ولجان خدمة المحتاجٌن ولجان دعم المرضى ومن

 .وتمدٌم المساعدات العٌنٌة والمادٌة لألسر المحتاجة

: 

( تفنن الفلسطٌنً فً استخدام وسائل وأدوات المماومة الشعبٌة وكان على 1987فً االنتفاضة األولى )

سٌرات والرموز االحتجاجٌة والمظاهرات الشعبٌة واالعتصامات الجماهٌرٌة الحاشدة، وتكثٌف رأسها الم

إلامة الصلوات فً المساجد والكنائس، وفً المناطك المهددة بالمصادرة وااللتالع، لما لهذه الوسائل من 

ما عمدت لٌادة فاعلٌة هائلة على صعٌد زٌادة منسوب الوطنٌة الداخلٌة وكسب الرأي العام الدولً. ك

االنتفاضة إلى إحٌاء المناسبات الوطنٌة والدٌنٌة خاصة ٌوم األرض والنكبة والنكسة ووعد بلفور وٌوم 

الشهٌد واألسٌر وانطاللة الثورة الفلسطٌنٌة، وذكرى إحراق المسجد األلصى، وغٌرها من المناسبات الهامة 

 .]14اساته الممعٌة]حٌث عبر الفلسطٌنٌون من خاللها عن رفضهم لالحتالل وسٌ

جرب الفلسطٌنٌون خالل االنتفاضة األولى أسالٌب الالتعاون مع االحتالل بؤشكاله االلتصادٌة واالجتماعٌة 

والثمافٌة، ورفض التعاطً مع االحتالل ومإسساته السلطوٌة األخرى، خاصة اإلدارة المدنٌة وسلطة 

نان نصوص وفمرات كاملة فً نداءات المٌادة الضرائب، والشرطة وأجهزة الصحة والتعلٌم. ولد كانت ه

الوطنٌة الموحدة تدعو فٌها كل فئات المجتمع الفلسطٌنً إلى عدم دفع الضرائب، خاصة التجار ورجال 

[. وعملت لٌادة االنتفاضة إلى تشكٌل حالة من الصراع والمواجهة الٌومٌة 15األعمال والحرفٌٌن والمهنٌٌن]

ٌر العملٌة النضالٌة وإنماء التربٌة الوطنٌة عند نشطاء العمل المٌدانً حتى مع االحتالل، والعمل على تطو
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ٌصلوا إلى كل فئات المجتمع، إضافة إلى أن ٌكون الشعب هو صاحب الدور األساسً فً المماومة الشعبٌة، 

 ]16فضالً عن تشكٌل اللجان الشعبٌة والموات الضاربة]

77

1311

وهنا تضامنت كل فئات المجتمع الفلسطٌنً فً بلدة بٌت ساحور فً لضٌة عدم دفع  

ٌارات الضرائب، ما دفع االحتالل إلى التحام المنازل وكسر ألفال المحالت التجارٌة ومصادرة الس

واألجهزة الكهربائٌة، ونهب الدكاكٌن وتخرٌب األسواق، فضالً عن اعتمال العشرات من الرجال والنساء، 

 ”. محرضٌن على العصٌان المدنً“خاصة ممن اعتبرهم االحتالل 

وجرب الفلسطٌنٌون بالتدار 

لٌهم، وتجلت سٌاسة عدم الخضوع وعدم الخنوع وعدم اإلذعان من الممارس من لبل االحتالل ع 

اللٌلٌة  جانب الفلسطٌنٌٌن 

فً األحٌاء والمرى واألرٌاف، وكسر أوامر إغالق المإسسات التعلٌمٌة من مدارس وجامعات، واللجوء إلى 

امة رداً على سٌاسة إسرائٌل فً إغالق المإسسات التعلٌمٌة فً األماكن الع 

 ]17العلٌا]

كما ظهرت تصورات نظرٌة وتجارب عملٌة لناشطٌن فلسطٌنٌٌن تدعو إلى تعمٌك عمل االنتفاضة ونملها 

إلى دور المإثر فً االحتالل، وفً المجتمع اإلسرائٌلً على حد سواء عبر 

الزراعً ومكننة الزراعة ومحاربة االستٌطان ودعم مجهودات المرأة الرٌفٌة، ومساعدة  

العمال للعمل فً المزارع الفلسطٌنٌة بدل المصانع اإلسرائٌلٌة. هذا إضافة إلى 

، ووضع خطة إعالمٌة محكمة لتمف فً مواجهة الماكٌنة 

 ]18اإلعالمٌة والدعائٌة اإلسرائٌلٌة الجبارة والخادعة والملفمة]

ر واالنتفاضات كما ٌعتمد بعض المهتمٌن والباحثٌن بالحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة وتتبع حركات التحرٌ

الشعبٌة، أن االنتفاضة الفلسطٌنٌة األولى استطاعت أن تتجذر فً العمك الفلسطٌنً نتٌجة لألدوار اإلٌجابٌة 

ال سٌما أن وجودها فً األراضً الفلسطٌنٌة كان  الفاعلة التً لعبتها 

ً لوجود التنظٌمات والموى السٌاسٌة، وأنها كانت لرٌبة جدا من الناس العادٌٌن بحكم الخدمات التً  سابما

تمدمها للفئات الفمٌرة فً المٌدان، وهذا ٌنطبك على اإلغاثات الطٌبة والزراعٌة والعٌادات الصحٌة المتنملة 

والجامعات ومراكز التعلٌم الشعبً، إضافة إلى لجان اإللراض الزراعً والتعاونٌات الصناعٌة والبرامج 

غٌل المرأة، المتنامٌة لتدرٌب وتش

واالتحادات الشعبٌة. وكان التؤثٌر األعظم لهذا التوجه هو االعتماد على الذات وفن االرتباط مع  
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االلتصاد اإلسرائٌلً، 

ة إنتاج المحاصٌل الزراعٌة خاصة الحبوب والفواكه والزٌتون، وهذا وزٌاد 

 ]19جاء كنتٌجة مباشرة إلعادة اإلنسان الفلسطٌنً االعتبار لألرض وأهمٌتها الحٌوٌة والوطنٌة]

الذي ٌعد األكثر تخصصا فً تتبع حركة الالعنف فً فلسطٌن،  Gene Sharp ٌرى جنً شارب

1987

 تطوٌر مإسسات خاصة بالفلسطٌنٌٌن بدٌلة عن مإسسات االحتالل -1

االستدامة والتصمٌم فً استخدام كل أشكال المماومة السلمٌة حتى تصبح األراضً الفلسطٌنٌة محررة  -2

 وغٌر مرتبطة بسلطات االحتالل

 العمل على انمسام الرأي العام اإلسرائٌلً وبناء جبهة مإٌدة للفلسطٌنٌٌن داخل إسرائٌل   -3

 إضعاف معنوٌات الجٌش اإلسرائٌلً لتملٌص حجم عملٌاته الممعٌة   -4

 العمل على إضعاف الدعم األمٌركً إلسرائٌل  -5

 [. 20تشجٌع الرأي العام الدولً إلنصاف الفلسطٌنٌٌن]  -6

اضة األولى تحولت إلى انتفاضة مسلحة فً آخر سنتٌن من عمرها إال أن العامٌن وبالرغم من أن االنتف

شهدا تحمٌك الفلسطٌنٌٌن العدٌد من اإلنجازات على صعٌد التمكٌن الذاتً  1989-1988األولٌن 

وااللتصادي، وبناء البنٌة التحتٌة االلتصادٌة واالعتماد على الذات، وتنمٌة اإللمام بؤسالٌب المماومة 

 العنفٌة من خالل التعلم للعمل بشكل جماعً بعٌداً عن االرتجال واالعتباط المٌدانً. ال

كما أن االنتفاضة أسهمت فً تحول الرأي العام العالمً لمصلحتهم وحسنت من صورة الفلسطٌنً المماوم 

ً أمام المإسسات الدولٌة والنشطاء الدولٌٌن، فً الولت نفسه أظهرت فٌه عنف االحتالل ولسوته  سلمٌا

خاصة فً لمع المظاهرات السلمٌة، وممارسة كل أشكال العنف المنظم ضد شعب أعزل عبر االعتمال 

 ]21والمتل وإغالق المدن والمرى وتكسٌر العظام واألطراف]

: 

اختلفت 

بما فٌها السكاكٌن  

واألسلحة النارٌة والعملٌات الفدائٌة وخطف الجنود والمستوطنٌن، واحتلت األجنحة العسكرٌة لمختلف 

ي الفصائل مكان الواجهة فً النضال المٌدانً، بٌنما بمً المدنٌون ٌمومون بوظائف الدعم المعنوي والماد

 واللوجستً. 

، التً حملت وامتازت أٌضا أن 

السالح وتجولت فً الشوارع، من دون أن تكون هنان لٌادة مٌدانٌة لهذه الجماعات، ومن دون أن تؤخذ 

 أوامرها من المٌادة السٌاسٌة العلٌا.
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المجموعات فدفع بعضها إلى تنفٌذ العدٌد من العملٌات  وازدادت المناعات اإلٌمانٌة والدٌنٌة عند هذه 

 .االستشهادٌة فً العمك اإلسرائٌلً، وضد  أهداف مدنٌة وعسكرٌة على حد سواء

وبدأت إسرائٌل، 

ل إلى من الشما2002

الجنوب، ولٌصادر آالف الدونمات وٌحرم الفلسطٌنٌٌن من الوصول إلى أراضٌهم خلف الجدار، ومنذ ذلن 

الولت أصبح الجدار نمطة استمطاب دولٌة وشعبٌة وتضامنٌة وحمولٌة ولانونٌة مع الفلسطٌنٌٌن حٌث حوكم 

ة مماطع وأماكن. وكان هذا حمٌمة ، وأمام المحاكم اإلسرائٌلٌة فً عد2004أمام محكمة العدل الدولٌة فً 

التحدي األول الذي واجهه الفلسطٌنٌون إذ استخدموا المنوات المانونٌة المتاحة دولٌاً وإسرائٌلٌا إلبعاد الجدار 

 .عن أرضهم، وكان هنان نجاحات عدٌدة فً عدة مماطع وفً أكثر من مكان

972004

، بٌنما دعت إسرائٌل إلى ولف بناء الجدار، وتفكٌن المماطع التً تم بناإها، وإلى 

 إلغاء كل الخطوات التشرٌعٌة والتنظٌمٌة واللوجستٌة المرتبطة به. 

لانونٌة على طرٌك متابعة الجدار أمام المحاكم اإلسرائٌلٌة خاصة فً ممطع كما كانت هنان إنجازات 

جٌوس )للمٌلٌة( إذ اعتبرت المحكمة اإلسرائٌلٌة الجدار فً هذا الممطع غٌر شرعً وطالبت بتفكٌن  -فالمٌة

ً للمرٌتٌن، وفً حكم آخر صادر عن مكتب المدعً العام  11628جزء منه، مما أعاد حوالً  دونما

دونم للسكان الفلسطٌنٌٌن فً منطمة مستعمرة معالٌه أدومٌم )شرق  4000ائٌلً، أعاد ما ٌمارب اإلسر

والذي  2007-9-4المدس(، وآخر هذه اإلنجازات المضائٌة كان فً حكم المحكمة اإلسرائٌلٌة العلٌا فً 

ٌة للمرٌة مما لربه متر خارج المنطمة العمران 500ٌمضً بإعادة رسم مسار الجدار فً لرٌة بلعٌن بإزاحته 

 ]22دونم للمرٌة] 1100أكثر نحو الخط األخضر، وهذا ٌعنً إعادة حوالً 

لجؤ الفلسطٌنٌون إلى أشكال أخرى من المماومة الشعبٌة خالل االنتفاضة الثانٌة خاصة 

 ، ما جعلهم فً مواجهة مباشرة مع الجنود اإلسرائٌلٌٌن. 

ولد استجلب الفلسطٌنٌون دعماً دولٌاً وشعبٌاً كبٌراً، وفً أوساط حركات السالم اإلسرائٌلٌة منذ بداٌات تنفٌذ 

، بناء الجدار حٌث تشكلت 

 . 
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وتجلت مظاهرات ٌوم الجمعة من كل أسبوع فً العدٌد من البلدات الفلسطٌنٌة المحاذٌة للجدار خاصة فً 

جلبت المئات بل فً منطمة رام هللا التً تحولت إلى نموذج للمماومة الشعبٌة غٌر العنٌفة، واست 

 ]23اآلالف من المتضامنٌن الدولٌٌن]

فً مختلف األراضً الفلسطٌنٌة  وتعددت 

  

اعتمد سطوع شمس هذه الموالع بفعل نضاالتها ضد االحتالل، واستمبالها أعداداً كبٌرة من المتضامٌن 

األجانب وحتى اإلسرائٌلٌٌن، وطبٌعة لربها الجغرافً من مراكز صناعة المرار السٌاسً، فضالً عن 

 مشاركة السٌاسٌٌن المتنفذٌن فً فعالٌات هذه الموالع. 

ٌات كثٌرة للمماومة الشعبٌة، إضافة إلى نشاطات متنوعة أخرى، مٌدانٌة مثال احتضنت فعال 

إن التغطٌة “وفكرٌة وفنٌة ورٌاضٌة وإعالمٌة. فً هذا السٌاق ٌمول الصحافً سامر خوٌرة من نابلس: 

اإلعالمٌة لفعالٌات المماومة الشعبٌة مرتبطة مع الحدث نفسه، فبوجود شخصٌة مهمة فً الفعالٌة ٌكون 

اإلعالمً كبٌراً، بشكل عام التغطٌة اإلعالمٌة روتٌنٌة ال تحمل أي جدٌد، ومع تملص أعداد وحجم الحشد 

الفعالٌات، فبٌنما كان هنان أكثر من عشرٌن مولعاً ونمطة احتكان فً السابك، تنالص هذا العدد الٌوم إلى 

لٌست أصٌلة، لكن مع هذا  ألل من عدد أصابع الٌد. تعد فكرة المماومة الشعبٌة عند البعض فكرة طارئة

 ]24هنان محاوالت حثٌثة إلظهارها كبدٌل عن الخٌارات األخرى المتاحة]

تم حصر بعض اإلنجازات لهذا النمط من المماومة الشعبٌة فً بعض الموالع مثل بلعٌن بفعل مؤسسة العمل 

تمع المحلً المحٌط. وهذا المماوم على األرض، عبر تشكٌل اللجان المحلٌة التً تضم فعالٌات المرٌة والمج

ما أكده عبد هللا أبو رحمة منسك الحملة الشعبٌة لمماومة الجدار فً لرٌة بلعٌن، إذ ٌمول فً الٌوم األول لبدء 

الجرافات اإلسرائٌلٌة فً لضم أراضً المرٌة وتجرٌفها، اجتمع الشباب وعملنا على تشكٌل لجنة شعبٌة 

المرٌة، وبدأنا بتنظٌم مسٌرات ومظاهرات شبه ٌومٌة أوأسبوعٌة تشمل كل الموى والفصائل والمإسسات فً 

[. وٌسترسل منوها إلى اإلبداعات والوسائل الخاللة التً استخدمها نشطاء 25على موالع الجرف والتهوٌد]

المماومة الشعبٌة فً مواجهة الجدار ومواجهة الجنود والمستوطنٌن، إذ 

من أجل لفت أنظار الرأي العام العالمً وجذب نظر وسائل اإلعالم إلى ما  

لوطن الفلسطٌنً الذي ٌلتهمه الجدار بنهم وبال ٌدور فً المرٌة وفً نواحٌها المرٌبة والبعٌدة، وفً عموم ا

رحمة. تحدت أبو رحمه عن أشكال نضال شعبٌة سلمٌة جدٌدة جربها النشطاء الفلسطٌنٌون والدولٌون 

واإلسرائٌلٌون فً مماومة بناء الجدار على أراضً المرٌة مثل ربط المتضامٌن أنفسهم بؤشجار الزٌتون حتى 
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ولى عن هذه األشجار التً تحاول الجرافات اإلسرائٌلٌة التالعها من الجذور، تكون أجسادهم نماط الدفاع األ

فضالً عن ربط مشانك على األشجار وتعلٌك النشطاء والمتضامنٌن الدولٌٌن أنفسهم علٌها ومسٌرات الشموع 

 ]26والحفالت الموسٌمٌة والمبارٌات الرٌاضٌة وحفالت الزواج وما إلى ذلن من نشاطات مختلفة]

احترام وتمدٌر إبداعات المرى والموالع الملتهبة األخرى التً هً مع تماس مباشر مع لوات االحتالل مع 

عبر فعالٌات المماومة الشعبٌة، إال أن بلعٌن، المرٌة الفلسطٌنٌة الصغٌرة الوالعة غرب رام هللا  كانت األبرز 

مة شعبٌا ودولٌا وحتى على مستوى فً تحمٌك إنجازات على مستوى المماومة المٌدانٌة السلمٌة المدعو

 المٌادة الفلسطٌنٌة. 

ولد رصد د. مازن لمصٌة فً كتابه حول تارٌخ المماومة الشعبٌة الفلسطٌنٌة األشكال التالٌة لهذه المماومة 

 على أرض الوالع فً لرٌة بلعٌن بالتحدٌد:

فً سلسلة بشرٌة طوٌلة ربط المتظاهرٌن الفلسطٌنٌٌن والمتضامنٌن الدولٌٌن أنفسهم عبر الحبال  -1

ثم ٌبدأون بالتماس مع لوات االحتالل التً تجد صعوبة كبٌرة فً التعامل مع هذا الكم البشري 

 المتضامن

ً والحدٌث عن بدائل   -2 ً وضمن إستراتٌجٌة معدة سلفا مماطعة وحرق المنتجات اإلسرائٌلٌة علنا

 وطنٌة

 تكرٌم أهالً الشهداء واألسرى والجرحى فً مسابمات وحفالت عامة  -3

لٌام متضامنٌن دولٌٌن ٌحملون ملصمات لمادة بلدانهم وٌرفعون لفصاً كبٌراً بداخله فلسطٌنً ٌلبس  -4

ً كبٌراً، بمساندة بعض  العلم الفلسطٌنً، وهذا كناٌة عن جعل إسرائٌل األرض الفلسطٌنٌة سجنا

 الدول الغربٌة

أعضاء كنٌست من الٌسار اإلسرائٌلً واألحزاب العربٌة الفلسطٌنٌة فً إسرائٌل، وأعضاء دعوة   -5

من المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً للمشاركة فً فعالٌات المماومة الشعبٌة، والتعبٌر عن دعمهم 

 للشعب الفلسطٌنً فً مسٌرة التحرر والنضال

دار وإلباس المتضامنٌن األجانب استخدام المالبس برتمالٌة اللون فً المظاهرات ضد الج  -6

 واإلسرائٌلٌٌن هذه المالبس كتعبٌر عن مالبس األسرى والسجناء الفلسطٌنٌٌن فً سجون االحتالل

الجلوس فً الشوارع العامة أمام المركبات العسكرٌة لمنعها من المرور واستمبال الهراوات   -7

 والضرب المبرح

اللجوء إلى المانون اإلسرائٌلً والمضاء اإلسرائٌلً  مسٌرات األطفال والنساء فً المرٌة، وأخٌرا  -8

 ] 27لمتابعة لضاٌا الجدار واالستٌطان هنان]
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فً تمٌٌمه لتجربة لرٌة بلعٌن فً مماومة الجدار واالستٌطان، وبعد صدور لرار المحكمة اإلسرائٌلٌة فً 

بإعادة رسم مسار جدار الضم والتوسع فً تلن المنطمة، اعتبر أبو عالء والذي لضى  2007صٌف 

منصور ذلن انتصاراً كبٌراً لٌس فمط لبلعٌن، وإنما أٌضا لمستمبل المماومة الشعبٌة فً فلسطٌن، على اعتبار 

لولت أنها رافعة مٌدانٌة أخاللٌة لمصلحة المفاوض الفلسطٌنً، ولمصلحة المشروع السٌاسً الفلسطٌنً فً ا

الحالً ال سٌما فً ضوء هذا االنسداد الواضح فً مسار التسوٌة مع إسرائٌل. لكنه فً الولت نفسه أبدى 

تخوفاً من أن هذا االنتصار ٌمكن أن ٌمود إلى خالفات داخلٌة بٌن أعضاء اللجنة الشعبٌة لمماومة الجدار إذا 

المحاكم اإلسرائٌلٌة، وإذا اختلط العام مع  ما لام كل عضو باالدعاء أنه وراء ذلن االنتصار المانونً فً

[. كما أن هنان جدالً حول 28الخاص، وتداخلت المصالح الوطنٌة العلٌا مع المصالح الخاصة الضٌمة]

مستمبل هذا النموذج المماوم فً ظل غٌاب الرإٌة التً تضع األهداف واالستراتٌجٌات المستمبلٌة، وعاللة 

الوطنٌة الشاملة التً من المفروض أن تضعها السلطة الوطنٌة بالتنسٌك مع نموذج بلعٌن مع اإلستراتٌجٌة 

الفعالٌات األخرى لترسم من خاللها مكانة المماومة الشعبٌة وعاللاتها مع المشروع الوطنً الفلسطٌنً الٌوم. 

ة وأٌن تلتمً هذه المماومة ذات الطابع الخاص مع متغٌرات أخرى مثل التنمٌة والمؤسسة واالستدام

والتخطٌط المطاعً داخل مإسسات السلطة الوطنٌة، واللجوء إلى المنظمات الدولٌة وتفعٌل االعتبارات 

 ]29الحمولٌة والمانونٌة للمضٌة الفلسطٌنٌة فً المحافل الدولٌة]

هذا بالرغم من لٌام بعض مراكز األبحاث اإلسرائٌلٌة والصحافة الٌمٌنٌة المحافظة الممربة من الحكومة 

ئٌلٌة الحالٌة بمٌادة نتنٌاهو باستهداف الرئٌس محمود عباس واعتبار أنه ٌمٌل فً هذه المرحلة من اإلسرا

عمر الصراع مع إسرائٌل إلى حلول أحادٌة الجانب واستثنائٌة الطابع، بحٌث ٌتم تجسٌد إستراتٌجٌة البناء 

دبلوماسً والدولً إللناع المإسساتً الدوالنً، المدنً واألمنً على أرض الوالع، مع تكثٌف الجهد ال

المجتمع الدولً بؤهمٌة االعتراف بالدولة الفلسطٌنٌة المستملة التً ولدت من رحم المإسسات التً بنٌت، 

ومن رحم المساعدات الدولٌة التً تدفمت على األراضً الفلسطٌنٌة فً آخر عمدٌن من الزمن، ومن رحم 

لجانب اإلسرائٌلً فً عملٌة التفاوض خاصة أنه استغل المماومة الشعبٌة على األرض، وفً ظل عدم جدٌة ا

هذه المفاوضات كتمرٌن للعاللات العامة ٌمكن أن تإدي فً حال استمرارها على هذه الشاكلة إلى تدهور 

 )35: 2011[ )ٌوسف، 30خطٌر فً األراضً الفلسطٌنٌة وفً عموم الشرق األوسط]

اومة الشعبٌة من شمال الضفة الغربٌة إلى جنوبها، وفً وبالرغم من وجود موالع ملتهبة ونماذج حٌة للمم

لطاع غزة أٌضا، وبالرغم من مجهوداتها فً إبداع أشكال نضالٌة مٌدانٌة جدٌدة تتناسب مع طبٌعة المرحلة 

التً تمر بها الحالة الوطنٌة الفلسطٌنٌة، لكن 

والفعالٌات  ، 

 السلمٌة/ الالعنفٌة. 

بالنسبة للمٌادة السٌاسٌة، لم ٌظهر حسبما أعتمد ذلن التوجه الموي والواضح لتبنً خٌار المماومة الشعبٌة 

كخٌار استراتٌجً، بحٌث ٌعد رافعة مٌدانٌة مكملة للمشروع السٌاسً والجهد السٌاسً الفلسطٌنً فً 

افل الدولٌة. وهذا ٌعنً بكلمات أخرى أن المح



17 
 

[31[ 

وبالتوازي مع ذلن ٌجب النظر والتدلٌك فً لٌادة العمل المٌدانً للمماومة الذي تبنى المماومة الشعبٌة 

السلمٌة كؤحد أشكال المماومة ضد االحتالل، فإن 

 ٌشكل عائماً كبٌراً أمام إنجاز الحسم مع االحتالل.  

، هً الحملة الشعبٌة لمماومة ان فهن

الجدار واالستٌطان )تمثل الجبهة الشعبٌة والمبادرة الوطنٌة وحزب الشعب(، والحملة الوطنٌة لمماومة 

ل رئاسة الجدار واالستٌطان )تمثل حركة فتح فً الضفة الغربٌة( واللجنة التنسٌمٌة لمماومة الجدار )تمث

من حٌث الفعالٌات والنشاطات والتكتٌن المٌدانً وكذلن  1الوزراء( وممربة بشكل كبٌر من سالم فٌاض

 التموٌل. 

إن وجود لٌادات مٌدانٌة ثالثة خلك إرباكات على صعٌد تنظٌم الفعالٌات المشتركة، ال سٌما أن لهذه المٌادات 

صالح شخصٌة، ما أضعف األداء العام للمماومة الشعبٌة، المٌدانٌة مشارب سٌاسٌة واعتبارات أٌدٌولوجٌة وم

وأضعف العمك الشعبً والمشاركة الشعبٌة األوسع من الناس فً النشاطات المختلفة التً تنظم فً عدة 

 [. 32موالع]

وما 

حٌث تم بناء الجدار وتمت مصادرة األراضً على نطاق واسع، وأن  

والبرامج والمصالح الذاتٌة بٌن نشطاء مماومة الجدار خاصة فٌما  هنان 

نب واإلسرائٌلٌٌن والبحث عن تموٌل ٌتعلك ببعض األمور مثل طبٌعة الفعالٌات ومشاركة المتضامنٌن األجا

 ]33وتصٌد التموٌل األجنبً]

الحاج سامً صادق، ناشط سٌاسً وحمولً ومٌدانً، ورئٌس مجلس محلً لرٌة العمبة الصغٌرة الوالعة إلى 

الشرق من طوباس فً األغوار الشمالٌة، اعتبر أن التحدي األكبر الذي ٌواجه الفلسطٌنٌٌن فً إدارة المماومة 

فً إٌصال رسالة المماومة وأهدافها ومرامٌها إلى العالم من  ٌة هو الشعب

أجل خلك رأي عام دولً مإٌد للمضٌة الفلسطٌنٌة ال سٌما أن اسم الفلسطٌنً ارتبط بالعمل العسكري 

                                                           
وممرها  السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌةمنصب رئٌس الوزراء فً الحكومة الفلسطٌنٌة فً سالم فٌاض شغل   1

، واستمال من منصبه كرئٌس للوزراء 7002ٌونٌو  51وتم تعٌٌنه بهذا المنصب بمرار رئاسً فً  ،رام هللا 

 . )ل ت ف(، ولد لبل الرئٌس الفلسطٌنً محمود عباس استمالته7052-4-55الخمٌس 
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ً ما زالت غٌر ، وأن المنوات اإلعالمٌة الرسمٌة والشعبٌة على الصعٌد الفلسطٌن”اإلرهابٌة“والمماومة 

 [. 34فاعلة فً متابعة الفعالٌات المختلفة التً تنظم فً غٌر مولع فً األراضً الفلسطٌنٌة]

لعمل  ومن اإلشكالٌات األخرى التً تناولها الحاج سامً 

المجموعات الالعنفٌة وغٌاب البرامج المطلوب السٌر وفمها، 

خاصة فٌما ٌتعلك باإلستراتٌجٌة والتكتٌن والربط 

باألهداف الوطنٌة العلٌا. كما أن موالع ساخنة مثل العمبة مهددة بالهدم والتضٌٌك واالبتزاز من لبل سلطات 

غوار الشمالٌة بعًٌدا عن موالع المٌادة االحتالل غٌر حاضرة إعالمٌاً أو سٌاسٌاً أو مٌدانٌاً بحكم مولعها فً األ

فً كل  فً رام هللا، فضال عن 

مناطك التماس والجدار واالستٌطان ضمن مشروع وطنً شامل لألرشفة والتوثٌك والمتابعات المانونٌة 

 ]35والحمولٌة]

د منصور، الناشط السٌاسً والحمولً فً حزب الشعب فً نفس السٌاق المذكور سابما تحدث أٌضا خال

الفلسطٌنً الذي اعتبر أن توثٌك فعالٌات المماومة الشعبٌة والنشاطات السلمٌة المعادٌة لالحتالل فً 

األراضً الفلسطٌنٌة ذات صبغة وأهمٌة وطنٌة ألن مثل هذا التوثٌك السلٌم ٌعزز متابعة الكثٌر من المضاٌا 

ً على اعتبا ر أن الوثائك موجودة، كما أن لانونٌا

حول هذا النمط من المماومة، بمساعدة الباحثٌن واألكادٌمٌٌن خاصة أن المعركة مع  

 ]36االحتالل تكتسب أهمٌة خاصة على الصعٌد اإلعالمً والبحثً واألكادٌمً والمانونً]

: 

إن استعراض تارٌخ المماومة الشعبٌة فً فلسطٌن فً هذه العجالة البحثٌة والمفاهٌمٌة إنما ٌعكس حمٌمة هامة 

مفادها أن هذا النمط من المماومة السلمٌة الالعنفٌة له تارٌخ طوٌل فً فلسطٌن، ربما ٌعود إلى عمود 

وضوع فلسطٌنٌاً، وضعف التوثٌك تارٌخٌة إلى الوراء، لكن المشكلة تكمن فً للة ما كتب حول هذا الم

 واألرشفة من جانب الفلسطٌنٌٌن ال سٌما فً تدوٌن مالحظاتهم حول تجربتهم النضالٌة السلمٌة. 

هذا باإلضافة إلى طغٌان االهتمام الفلسطٌنً بموضوع المماومة المسلحة كونها ارتبطت أكثر وبشكل أعمك 

 طانً، وانتهاء باالحتالل اإلسرائٌلً لكل فلسطٌن. مع الوطنٌة الفلسطٌنٌة منذ أٌام االنتداب البرٌ

أغلب االنتفاضات الفلسطٌنٌة بدأت سلمٌة الطابع ثم تحولت مع مرور الولت إلى مسلحة وعسكرٌة بسبب 

دكتاتورٌة ولمعٌة المحتل، وبسبب غٌاب المٌادة السٌاسٌة الواعٌة وضعف العاللة بٌن األهداف السٌاسٌة من 

 .ٌدانٌة من جهة أخرىجهة واالعتبارات الم
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: 

نجحت المماومة الشعبٌة الفلسطٌنٌة خاصة فً االنتفاضة الثانٌة فً ابتكار أدوات ووسائل وأشكال مماومة *

 .جدٌدة تجلت بوضوح فً عدة موالع لهذا النمط من المماومة

فلسطٌن عبر التركٌز على مجموعة محدودة من الموالع من دون الوصول إلى  نمذجة المماومة الشعبٌة فً*

كل أوساط الفلسطٌنٌٌن العادٌٌن الذٌن أظهروا عدم اكتراث واضح بفعالٌات المماومة الشعبٌة، وبسبب 

حسابات الربح والخسارة من جانب نشطاء المماومة الشعبٌة. فً بعض الموالع كانت مشاركة النشطاء 

والمتضامٌن الدولٌٌن ونشطاء السالم اإلسرائٌلٌٌن أكثر من المشاركٌن الفلسطٌنٌٌن فً المظاهرة األجانب 

 .الواحدة

التركٌز اإلعالمً على موالع محدودة فً منطمة رام هللا وبٌت لحم من دون بذل الجهد الكافً للوصول إلى *

ة الوطنٌة الشاملة التً تستظل بها األماكن البعٌدة فً شمال الضفة الغربٌة وجنوبها، مما أضعف المظل

 .فعالٌات العمل الشعبً المماوم

غٌاب الرإٌة السٌاسٌة العلٌا المنظمة لعمل فعالٌات المماومة الشعبٌة، وعدم المدرة على وضعها فً *

إستراتٌجٌة وطنٌة تحررٌة انعتالٌة، وربطها منطمٌاً مع متغٌرات أخرى لادرة على حمل األحالم الفلسطٌنٌة 

 .التحرر واالستمالل فً

صراعات األشخاص والمٌادات المٌدانٌة، وصراع األجندات بٌن النشطاء المٌدانٌٌن الفلسطٌنٌٌن المختلفٌن *

سٌاسٌا وأٌدٌولوجٌا ومصالحٌا، صراع أثاره وغذاه فً نفس الولت وبشكل واضح الوصول إلى التموٌل 

ً فً وضع االستراتٌجٌات األجنبً والمحلً الذي تدفك على هذه الموالع، وكان  ً ومعٌما هذا عامالً سلبٌا

 .الوطنٌة الجامعة والمادرة على هزٌمة االحتالل حتى نمول إن هنان إنجازات تحممت على أرض الوالع

 

 ىاهته
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 أًمن طالل ًوسفالكاتب 

كٌة في مدًوة جوٌنأستاذ   لسطٌنف-في الجامعة العرةٌة االمًر

الالجئون الفلسطٌنٌون وحك العودة فً السٌاسات األمرٌكٌة: من مبادرات الحرب الباردة : الكتبمن وله *

 .نإلى ممترحات كلٌنتو

 النساء واالطفال والمعولون -الفساد والفئات المهمشة فً المجتمع الفلسطٌنً *

 الهند فًمراكز الفكر واألبحاث والدراسات *

واألمة : إدوارد سعٌد والمضٌة التفاعل اإلٌجابً بٌن المثمف العربً ولضاٌا الوطن عدة من مثل:  دراسات*

 ً  .الفلسطٌنٌة أنموذجا

 2007فً عام  "إلسرائٌل"صل من التمرٌر االستراتٌجً فاطاللة على  :*مشهد العاللات الخارجٌة

 .*لراءة نمدٌة فً االصالح السٌاسً فً فلسطٌن

 ."الباراماتٌة والكارزمٌة فً شخصٌة عرفات*

 *روسٌا البوتونٌة.

 .: المصالح تنتصر على األٌدٌولوجٌا1947االتحاد السوفٌاتً ولرار تمسٌم فلسطٌن *
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