
  الشعبية الشباب الفلسطيني في المقاومة السلميةدور 

  

لم تنفصل المقاومة بمختلف أشكالها يومًا عن حياة الشعب الفلسطيني ونهجه في الدفاع عن أرضه 
 المقاومة وأساليبها لذا فقد ارتبطت. ووطنه، فأين ثمة احتالل ثمة مقاومة لهذا المحتل دون شك

بالعودة للمعجم الوسيط، و. منذ عقود ه شعبهايعانيالسياسي الذي نتيجة للوضع  لقضية الفلسطينيةبا
أما المقاومة ." قاَوَمه في المصارعة وغيرها تعني قام له، وفي الحاجة تعني قام معه فيها"

  . تكون سلمية أو مسلحةأن فتعني الوسائل التي تستخدم لمقاومة المحتل فإما  اصطالحًا

إال يلي، من االحتالل اإلسرائ جين خالل األربعة والستين عامًاوقد استخدم الشعب الفلسطيني النه
يؤمن  اآلخر لمقاومة السلمية، وإن ظل البعضنحو امنذ بضع سنين  نشطأن هناك توجهًا شعبيًا 

  .الشعبية السلمية بأهمية المقاومة المسلحة وعدم انفصالها عن المقاومة

ميق الحوار العالمي لفلسطينية لتعالمبادرة ابادرت بفكرته  آشف استطالع للرأي وقد
الحراك الشبابي، التوجه السياسي، الوضع بعنوان  ”أوراد"معهد ونفذه " مفتاح" والديمقراطية

أن نصف الشباب في  ،الداخلي، االنتخابات، المفاوضات، الربيع العربي واالحتياجات واألولويات
وفي ذات السياق، . يار إلنهاء االحتاللالضفة الغربية والقطاع يؤيدون الوسائل السلمية آأفضل خ

وأفاد . من الشباب استعدادهم للمشارآة في تظاهرات ضد االحتالل اإلسرائيلي% 72أآد 
لديهم الثقة بقدرات الشباب الفلسطيني لقيادة الدولة في المستقبل، لكن فقط % 87االستطالع أن 

من الشباب أعربوا عن % 57ن من الشباب يشارآون في نشاطات الحراك الشبابي وذلك أل% 20
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا االستطالع جرى في الفترة . ريقلة ثققتهم بقدراتهم الشخصية على التغي

وتضمن االستطالع عينة عشوائية مكونة من . 2012آانون الثاني من عام  17 –15الواقعة بين 
  .لضفة الغربية وقطاع غزةمن ا عامًا 30-18شاب وشابة من  الفئة العمرية ما بين  1200

  

  

  :نتااالنتفاض :أوال

  :االنتفاضة األولى  . أ

عامًا من االحتالل اإلسرائيلي اعتمد الفلسطينيون طرقًا شتى في المقاومة الشعبية،  64خالل 
فكانت المقاومة بطابع مدني في االنتفاضة األولى بينما أخذت الطابع المسلح في االنتفاضة الثانية 



لقوى مع جيش االحتالل، أما اليوم فيعود الشعب الفلسطيني إلى المقاومة الشعبية رغم عدم تكافؤ ا
  .، آخيار وطني وبطرق مختلفةالسلمية

اندلعت االنتفاضة األولى والتي تسمى أيضًا بانتفاضة الحجارة في آانون األول من عام وقد 
 فلسطينية في الضفة، وآانت بداياتها في قطاع غزة ومن ثم امتدت إلى باقي المدن ال1987
آانت نهاية هذه . مختلفةفي االنتفاضة بطرق  1948 فلسطينييباإلضافة إلى مشارآة  الغربية

رح فلسطيني وُج 1300استشهد خاللها ما يقارب بعد أن ، 1993االنتفاضة مع اتفاقية أوسلو عام 
  .خريناآلوأِسر عشرات اآلالف 

نها استمرار االحتالل وعدم االستقرار السياسي عدة أسباب أدت إلى اندالع هذه االنتفاضة وم
واإلهانة اليومية التي يتعرض لها أبناء شعبنا، باإلضافة إلى تردي الوضع االقتصادي وإعالن 

هذه األسباب آانت الوقود الذي حرك أبناء . 1967بعد هزيمة " إسرائيل" القدس آعاصمة أبدية ِل
رارة لهذه االنتفاضة آانت حادثة دهس سيارة فلسطينية فلسطين للنضال بأشكاله المختلفة، لكن الش

شمال (في جباليا  1987ئيلي في الثامن من آانون األول عام اسرحنة يقودها إواقفة من قبل شا
  . خرينأربعة أشخاص وجرح آ استشهادأدت إلى  ، والتي)شرق مدينة غزة

ت على المظاهرات ضد االحتالل حيث اعتمد السلميةامتازت انتفاضة الحجارة بالمقاومة الشعبية 
باإلضافة إلى رفض دفع الضرائب وعدم االآتراث  اإلسرائيليةسرائيلي  ومقاطعة البضائع اإل

   .بأوامر منع التجوال والكتابة على الجدران

آر في المرآز الفلسطيني ومن األمثلة على المقاومة الشعبية في انتفاضة الحجارة حسب ما ُذ
للحاآم العسكري  الشخصية تهماان منطقة بيت ساحور الذين تخلوا عن هواي، مقاومة سك1لإلعالم

إضافة إلى ذلك، أنشأوا مزرعة أبقار محلية لتحدي سيطرة االقتصاد . رفضًا لدفع الضرائب
استغلوا وجودهم داخل الخط قد ، ف1948 فلسطينييأما بالنسبة لمقاومة . االسرائيلي على المنطقة
شعبهم وقاموا بمظاهرات مؤيدة لالنتفاضة، باإلضافة إلى تبرعهم بالغذاء األخضر لمساعدة أبناء 

  .واألدوية والمال ووحدات الدم ألهلهم في الضفة والقطاع

  :االنتفاضة الثانية  . ب

أما االنتفاضة الثانية فقد انتهجت مسارًا مختلفًا عن االنتفاضة األولى حيث امتازت بكونها انتفاضة 
حين  2000من أيلول عام  28آانت الشرارة لهذه االنتفاضة يوم . تهامسلحة وليست مدنية آسابق

أرئيل ) 2001والذي أصبح رئيس الوزراء في عام (كود اإلسرائيلي في حينه يزعيم حزب الل زار
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من أيلول عام  29وفي اليوم التالي أي في  ،ألف من الجنودباحات المسجد األقصى مع  شارون
ا مم جريحًا 220سجد األقصى ووقع عدد من القتلى ولين في المهاجم جيش االحتالل المص 2000

. أشعل الغضب في المكان المقدس وِبدأت أول مواجهات بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي
  .2"بانتفاضة األقصى"ولهذا سميت االنتفاضة الثانية 

نقاط التماس  إلى اشتباآات مسلحة على طورتتاعتمدت انتفاضة األقصى بداية على الحجر ثم 
شكل جديد من أشكال المقاومة أال وهو  عادوفي هذه الفترة . العسكرية اإلسرائيلية والحواجز
باالنتحارية  وآخرون االستشهاديةب سماها البعضتسميتها، فالتي اختلف الكثيرون على  العمليات
لجناح العسكري لحرآة ا آتائب الشهيد عز الدين القسام  ة هذه العملياتقام بأغلبيو  .أو الفدائية
ومن ثم آتائب شهداء الجناح العسكري لحرآة الجهاد اإلسالمي، وتليها سرايا القدس  حماس
فذت معظم هذه العمليات داخل الخط األخضر وأودت ُنوقد . الجناح العسكري لحرآة فتح األقصى

لذين يتواجدون وآذلك بعض العرب واألجانب ال مدنيين وعسكرين بحياة الكثير من اإلسرائيليين
 الفدائيةبعض الفلسطينيين اعترضوا على العمليات . في المكان، وذلك ردًا على جرائم االحتالل

   3.ألنها تقتل األبرياء والمدنيين

إحدى الطرق آانت في ذات الوقت، آانت االنتفاضة الثانية بداية لمقاطعة المنتوجات اإلسرائيلية و
 صدرفقد . ومة االحتالل بالطريقة السلمية والتأثير على اقتصادهتبعها الشعب الفلسطيني لمقااالتي 

يؤآد على انخفاض  "يدعوت احرونوت"في جريدة  2001تقرير في نهاية شهر آذار من عام 
وأآد رئيس الغرفة التجارية %. 50الصادرات اإلسرائيلية إلى المناطق الفلسطينية بنسبة 

هالك والشراء الفلسطيني للمنتجات اإلسرائيلية نسبة االست"اإلسرائيلية في تصريح له أن 
  . 4"خالل الشهور الثالث األولى لبدء حملة مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية% 35انخفضت بمعدل 

فلسطينيًا وجرح واعتقال عشرات اآلالف،  5,227أسفرت انتفاضة األقصى عن استشهاد وقد 
  2002.5عام من  بناء جدار الفصل العنصري ابتداًء باإلضافة إلى

     

 :المقاومة الشعبية اليوم: ثانيًا
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تؤآد قيادته و السلميةبعد نكبٍة ونكسٍة وانتفاضات يعود اليوم الشعب الفلسطيني للمقاومة الشعبية 
، باستثناء المقاومة المسلحة من قبل حرآة الجهاد اإلسالمي السالح جانبًاوضع دعمها لها فيما ُي

  . 2012ع غزة في آذار تجاه العدوان األخير على قطا

 فحسب. جتمع الفلسطيني هو مجتمع فتي، وذلك ألن المًاشبابي ًاوالمقاومة الشعبية اليوم تأخذ طابع
ن الشباب في األرض الفلسطينية ومن هم في س  ن نسبةفإ" 2011الفلسطيني عام اإلحصاءجهاز 

  6."من إجمالي السكان% 30سنة، بلغت حوالي ) 15-29(

  

  :المستوطناتمقاطعة بضائع   . أ

المظاهرات آانت أحد أهم رآائز المقاومة السلمية الشعبية إلى جانب  مقاطعة بضائع المستوطنات
بشكل دوري في عدد وضم األراضي لبناء المستوطنات، والفصل العنصري  السلمية ضد جدار

التي جاءت  ،آذار الشبابية إلنهاء االنقسام 15من القرى ومنها بلعين ونعلين باإلضافة إلى حرآة 
للمطالبة بإنهاء االنقسام الممتد على  مدار السنوات الخمس الماضية، وانطلقت في سياق ثورات 

  .2011الربيع العربي عام 

فيما يخص مقاطعة بضائع المستوطنات، فقد جاءت المطالبة بهذه المقاطعة بشكل صريح في و
نحن أبناء الشعب "ص على أن وثيقة الكرامة التي وقع عليها أالف الفلسطينيين والتي تن

الفلسطيني بمختلف أطيافه وأديانه وفئاته العمرية قد اجتمعنا على الرغبة واإلصرار في النهوض 
وسنواصل حتى يخلو آل ..رها في مدننا وقرانا ومخيماتناوالتخلص من تبعات المستوطنات وآثا
  . 7"بيت فلسطيني من إنتاج المستوطنات

ولذلك . ة المنتوجات اإلسرائيلية له تأثير بالغ على االقتصاد اإلسرائيلييؤمن الكثيرون بأن مقاطع
حملة  2011 وقد بدأت في عام. تقام حمالت توعية إلقناع جميع الفلسطينيين بأهمية هذه الخطوة

وأآد  ."بادر لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية"شبابية جديدة لمقاطعة المنتوجات اإلسرائيلية بعنوان 
ي السوق الفلسطيني بنسبة تخفيض استهالك البضائع اإلسرائيلية ف"القائمون على الحملة أن 

  8".ألف فرصة عمل للخريجين الفلسطينيين 100سيساهم في توفير  ،فقط% 10
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  :المقاومة الشعبية ضد الجدار  . ب

دار الفصل األخرى اليوم هي المظاهرات المناهضة لج السلمية ومن مظاهر المقاومة الشعبية
والنبي صالح  يوم جمعة في قريتي بلعين ونعلين العنصري، ومن أهمها المظاهرات التي تقام آل

  .مناصرين للسالمبمشارآة أهالي آل قرية ومتضامنين فلسطينيين وأجانب وإسرائيليين وغيرها 

حين صادر  2005في آانون الثاني من عام  ضد الجدار العنصري بدأ نضال قرية بلعين 
دونم تابعة للقرية لبناء جدار الفصل العنصري، أما قرية  4000دونم من أصل  1600الحتالل ا

  2008.9عام  ضد الجدار نعلين فبدأ نضالها

ع المتظاهرون   . بعنف من جيش االحتالل قابل دائمًاهذه التظاهرات األسبوعية السلمية ُت فبينما يرف
و هتاف   دار وتعل عارات المناهضة الج ا اتهمالش يش بقنيق ل الصوتبلهم الج ازوا اب ى  لغ افة إل إض

ة، ف   يسقط عدد من الجرحى أسبوعياً     إطالق األصوات المزعجة ورش المتظاهرين بالمياه العادم
لمية        ذه المظاهرات الس اء ه ذين استشهدوا أثن ا      . ناهيك عن ال أس، فم لكن الشعب الفلسطيني ال يي

ت    عليفي بلعين ون يزال الكثيرون يتظاهرون أسبوعيًا حدث وسائل  ن حتى أن الشباب الفلسطيني اس
ام  رأي الع ب ال دة لجل ة جدي ى    . مقاوم ية عل ايا الرئيس ع القض ى م زة تتماش ارات الممي ذه االبتك ه

احة الفلسط ال، تضامنت . ينيةالس بيل المث ى س ي عل ين ف باط  17مظاهرات بلع ع  2012من ش م
وقد لبس العديد من الشباب اللحى  خضر عدنان،  لسطيني المضرب عن الطعام في حينهاألسير الف

   10.مثل عدنان للقول أن آل الشعب الفلسطيني خضر عدنان

لمية ت  اهرات الس ذه المظ قه ة   قل لحة والعنيف اهرات المس ن المظ ر م رائيلي أآث يش اإلس د . الج فق
د     آش ة سرية تؤآ ين          فت ويكليكس عن وثيق ين ونعل ادة جيش االحتالل من مظاهرات بلع ذمر ق ت

لمية ال دار  الس ة لج ري مناهض ل العنص ب األمريك. الفص ائلين     وعق ة ق ذه الوثيق ى ه ون عل ن إي
  11."تحبط معنوية الجيش اإلسرائيلي أآثر من المظاهرات العنيفة المظاهرات األقل عنفًا"

  :2011آذار  15حرآة .  ج

ا             تم اإلعالن عن موعد المظ ي، ف ع العرب ورات الربي ابه لث ة مش ذه الحرآ ام له هرة آان الطابع الع
ارة   اعتصمومطالبها عبر صفحات الفيسبوك و ة    بعض المتظاهرون في آل من دوار المن في مدين
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ا     في غزة  وميدان الجندي المجهول  رام اهللا ا في األمر أنه إلثبات جديتهم في المظاهرات، وأهم م
  . آانت شبابية

ة  عبية     15حرآ ة ش ر مقاوم ر مباش كل غي ي بش ام ه اء االنقس بابية إلنه تالل؛  آذار الش د االح ض
ام وا اء االنقس ل و فبإنه اوم المحت تطيع أن نق د نس التوح ا وآرامتن تعيد حريتن د . نس ت وق انطلق

دة عل   اهرات حاش ارةمظ ول   و ى دوار المن دي المجه دان الجن د مي ام    عن اء االنقس البين بإنه مط
  .  201112آذار 15الفلسطيني والتوحد وذلك في 

لسطين مهما تغيرت أشكالها، فاليوم، وآما ذآر استطالع  مقاومٌة تبقى مستمرة على أرض وطننا ف
ة الشعبية          ى المقاوم ة والقطاع إل لمية رأي معهد أوراد، يميل أغلبية الشباب في الضفة الغربي  الس

دأه أجداد   . آملين في نيل الحرية ا ب ل متسلحين     اليوم نكمل م ة ضد المحت بالمظاهرات   نا من مقاوم
  .ائيلية إضافة إلى حرآات تسعى إلى إنهاء اإلنقسامالسلمية ومقاطعة البضائع اإلسر

  ربى عوض اهللا
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