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( ىناك سالحان ييددان "العالم الحر" في عالمنا اليوم .يتطمب األول (وىو القنبمة الييدروجينية من وزن  100ميغا طن) تحتاج
مصادر ىائمة من التكنولوجيا والجيد والمال .يمثل ىذا السّالح ذروة ما أنتجو الرج ُل العممي المُتحضر .أمّا السّالح اآلخر
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
مغروسة في حقل أرز ،وىو يمثل سالحَ الفالحين).
خشب
بقطعة
مسمار مثبّ ٍت
المخادع في بساطتو؛ فيو عبارة عن
الكولونيل ت.ن غرين ( .)1962
"ما ىو عدد العمميات "اإلرىابية الفردية" التي يجب أن تحصل حتّى نتوقف عن تسميتيا بعمميات فرديّة؟!"  -محمل صييوني،

2015

مقدمة
ِ
حاللي ،أحد أشكال االستعمار
ستيطاني اإل
ييوني في فمسطين حالةً من حاالت االستعمار اإل
الص
ُيمث ُل االستعمار ّ
ّ
ّ
ّ
ميزه
مميزات
الصييوني وتُ ّ
األوروبي في آسيا وافريقيا وأمريكا الالتينية ،وال يعني ىذا انتفاء وجود ّ
تخص ىذا االستعمار ّ
ّ
عن غيره ،لكنيا ال تُ ِ
ييونية في أطوارىا
النمط
خر ُجوُ من ّ
الص ّ
العام ليذا ال ّشكل من االستعمار .وقد بذلت الحركة ّ
ّ
ٍ
قومي" ،وذلك عن
"استقالل
الصييوني ولتقديمو كـمشروع
الصفة االستعمارّية عن المشروع ّ
المختمفة جيداً ىائالً لنفي ّ
ّ
بناء عمى ىذه التقسيمات.
طريق صناعة تقسيمات جغرافية وحدود ،واعطاء "حقوق سياسية" متباينة لمفمسطينيين ً
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ستيطاني فإننا نشير إليو باعتباره ُ"بنية" وليس "حدثاً" ،وذلك يعني فيما يعنيو أن
وعندما نتحدث عن االستعمار اإل
ّ
يتحول بعدىا المشروع االستيطاني إلى "دولة ما بعد
عمميات التّيجير واالستيطان ليست حدثاً (حرباً/معركةً)
ّ
لحظياً ّ

استعمارية" ،بل إن ىذه العمميات تأخ ُذ شك َل ب ٍ
اقتصادي ٍة وعسكرّي ٍة نحو
ثقافي ٍة و
نية أي عممية مستمرة
ّ
اجتماعي ٍة و ّ
ّ
ُ
ّ
ِ
المستعمر.
مكان المجتمع
لممستعمر
اإلحالل الكامل
َ
َ
وتأتي أىميةُ ىذا التعريف أو المقدمة لضرورة فيم وتأطير الفعل المقاوم في مواجية تمك العممية اإلحاللية .ومن
الصارخ .ومن ىنا فال
أن عممية اإلحالل تبقى مستمرةً حتى إن توقفت
ُ
ّ
الضروري القول ّ
العمميات العسكرّيةُ بشكميا ّ

الصراع بدل حمّو" ،أو مصطمح "اإلبقاء عمى الوضع القائم".
ياسي" أو "إدارة ّ
معنى لمصطمحات مثل "الجمود ال ّس ّ
ِ
ِ
ضمن قدرتو عمى خمخمة الُبنية االستعمارّية وتأزيميا عن طريق تعزيز
المقاوم
الفعل
فيم
وضمن ىذا اإلطار،
َ
ُ
يمكن ُ

الداخمية ،وابقاء التفكير باليجرة خيا اًر قائماً وعممياً من حيث حسابات الربح والخسارة لدى
جتماعية
تناقضاتيا اإل
ّ
ّ
ييوني .
الص
المجتمع ّ
ّ

البنيوي كسيا ٍ
السياق األمن ّي المتداول حول الفعل
ق عام
ي
السياق اإل
يؤطر ّ
ّ
جتماعي االستعمار ّ
من الميم رؤية ىذا ّ
ُ
ّ
ٍ
المقاوم .فإن ما تحاول البنية االستعمارّية فعمو ىو بناء قنو ٍ
تقنية تستوعب وتُنحي ما ىو سياسي ،وتَبني في
ات
ّ

الفمسطيني في القدس
المقابل عالقات إجرائية من مثل المواطنة والتمثيل "الكنيست" ،وعالقات خدماتية بين المجتمع
ّ
السمطة الفمسطينية ،أي أّنيا تعمل عمى إلغاء
ي ،وعالقات ديبموماسية ّ
تقنية مع ّ
ومؤسسة البمدية كجياز استعمار ّ
ائي.
الطّابع التّناحر ّ
ي مع االستعمار ،وتُحيمُوُ إلى طاب ٍع تقني إجر ّ

السيطرة أو شكل العالقة
وبالمجمل ّ
فإن قضية أداة المقاومة وفاعميتيا تتحدد أساساً بقدرتيا عمى ضرب منطق ّ
ِ
ي
مستعمر
االستعمارّية (ما بين
ومستعمر) ،وبيذا يتحرر نقاش األداة والقدرة من ّ
النقاش التقني ومن النقاش الرمز ّ
َ
قافي .وىذا التحرر من خالل تنحية ىذه التمثيالت /النقاشات لمفعل المقاوم واألدة ىو ما ُيمكنا من الوصول إلى
والثّ ّ
نشيدهُ اليوم في ىذه اليبة ،وما سبقيا من ٍ
ٍ
مقاوم ،ىو مواجيةٌ تقعُ تحت ما ُيسمى
فعل
حقيقتو ومعرفة أبعاده ،فما
ُ

المواجيات "غير المتكافئة" أو "منخفضة الوتيرة" في األدبيات العسكرية.
ب ُ

الموجية لمتعامل مع الُبنى التنظيمية،
وفي
ّ
البعد األمني يش ّكل الفعل المقاوم تحدياً لمتّقنيات "األمنّية الصييونية ّ
لمرصد والمكافحة ،ويعني مفيوم الشبكة أمنيا :كمما زاد
فالمنظومات األمنّية تعتمد عمى منطق أساسي ىو "ال ّشبكة"
ّ
عدد العالقات واألشخاص المشاركين في فعل ما ،وكمما زادت االحتياجات الموجستية ليذا الفعل كمما تزداد المؤشرات

الضغط التي يمكن
ثم تحديد مركز الثقل وموضع ّ
التي يمكن رصدىا :تحركات ،اتصاالت ،التّنسيق معموماتياً ،ومن ّ
ي باتجاىيا لشميا أو لمتيديد بضرب مصالحيا .أما في حالة اليبة اليوم فكل ما يحتاجو الفرد ىو
توجيو الفعل العسكر ّ
وسكين مشحوٌذ.
اإلرادة
ٌ
2

الالمتماثمة"
"الحروب غير المتكافئةُ /
يدونون
لم يكن عبد الكريم الخطابي وثوار الريف في المغرب يدركون وىم
ينقضون عمى نقاط الجيش اإلسباني ّ
ّ
بأنيم ّ

الوطنية لتحرير
بالممارسة المبادئ األولى لما سيطمق عميو الحقاً حرب العصابات .وكذلك األمر لدى أبناء "الجبية
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
السيارات،
جنوب فيتنام" عندما كانوا ينتقمون من شمال فيتنام إلى جنوبيا بأحذية مطاطية مصنوعة من إطارات ّ
مستخدمين طريق "ىوتشي منو" ،بأنيم يخوضون حرباً ال متماثمة أو غير متكافئة.

يطانية يمكن ليا أن
أن رمحاىم التي أصابت قمب اإلمبراطورية البر ّ
كما لم يكن يدرك أبناء قبائل "الزولو" في أفريقيا ّ

المستضعفين في
تشكل عائقاً كبي اًر أمام استكمال استعمار القارة االفريقية .وكذلك
ُ
األمر عبر التّاريخ الطويل لحروب ُ
مواجية القوى االستعمارّية.

ٍ
بحرب استنز ٍ
ٍ
ِ
صر أو خم ِ
الن ِ
طويمة األمد في
شعبي ٍة
اف
معادالت لمردع ،أو القيام
ق
الضعفاء
لطالما استطاع
َ
تحقيق ّ
ّ
ُ

القوة
حروبيم مع القوى االستعمارّية ،في واقع كان عنو ُانو دوماً "عدم توازن ميزان القوى" وذلك بمقياس ّ
الكالسيكي (االقتصاد ،السالح ،التطور التقني) أو لنقل بمقياس القوة المعتمد عند القوي .وقد كان مفتاح ِ
ىذه
ُ
ّ
ّ
ّ
الخصم بطر ٍ
ِ
ِ
يقة قادرٍة عمى تحييد
اعتمادىا عمى مواجية
المقاومة ،وموضوعياً
ُ
االنجازات ذاتياً ىو اعتمادىا عمى إرادة ُ

القوة االستعمارّية.
نقاط قوتو وقدراتو واستغالل نقاط ضعفو،
َ
لتفرض المقاومةُ منطقَيا في المواجية عمى ّ

الحالية كحالة من
السكاكين) خالل اليبة
وباالعتماد عمى ما سبق يمكننا ّ
ّ
السالح األبيض ( ّ
النظر إلى اليجمات ب ّ
عفوية ،وان كانت عفويتيا
المواجية "غير المتكافئة" ،وان كانت ىذه المواجية تتسم بسمة يغمب عمييا طبيعة فردية أو ّ

اجتماعية تمنحيا القدرة عمى االستمرار في الباطن.
أو فرديتيا في الظاىر تستند إلى ُبنية
ّ

القومي
الوطني و
النضالي
فإن ىذا الفعل يعتمد أساساً عمى اإلرث
وبالنظر إلى
المكون األول وىو إرادة المقاومةّ ،
ّ
ّ
ّ
ً
كي الوعي" التي أعتبرتيا
سالمي والذاكرة
واإل
ّ
الجمعية لممقاومة ونماذجيا ،والتي استطاعت أن تتغمب عمى عمميات " ّ
ّ
الفمسطيني بعدم جدوى المقاومة.
ييونية ىدفاً أساسياً لعممياتيا العسكرّية في محاولة إلقناع المجتمع
الص ّ
المؤسسة ّ
ّ

إن أي قراءة تتسم بالموسوعية لتاريخ المقاومة في مواجية القوى االستعمارّية ،توصمنا إلى االعتراف بحقيقة القدرة
ّ
الخارقة لممقاومين عمى ابتكار وابداع أدوات لممواجية ضمن الظروف المعطاة ،تتسم أساساً بالبساطة وتتوفر في

السكين.
المحيط :كالحجر و ّ
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القوة بمعناىا البنيوي واإلستراتيجي والتكتيكي ،مثل قوة
ترتكز الحروب الالمتماثمة عمى ثالث ركائز :األولى ىي ّ
الجو واألنفاق ،وقدرة ك ّل طرف عمى تطوير واستحداث وموائمة األدوات
النيران والقدرات العسكرّية المختمفة كسالح ّ

العسكرّية المتاحة والتكتيكات مع ضرورات المعركة اآلنية .تجب اإلشارة ىنا إلى أ ّن الحروب الالمتماثمة استمدت
قتصادية ،أي أنيا ليست
تسميتيا من حقيقة أن القوى التي تخوض ىذه الحرب تتفاوت قدرتيا النيرانية والعسكرّية واال
ّ

الحرب النظامية.

السياسي الدولي المرافق ألي ٍ
عمل
أما الركيزة الثّانية فيي ّ
ّ
السياسة ،بمعنى التّحالفات والقدرة عمى توظيف المحيط ّ ّ
جتماعية ،أي بمعنى أن
ي في تحقيق األىداف المنشودة ،ومن توظيف األدوات العسكرّية لمتغمغل بالبنى اال
ّ
عسكر ّ

جتماعي.
السياسة في بعدىا اال
يكون الفعل المقاوم فعالً تحريضياً يستبق الحالة الثورّية يؤجج ليا ،أي ّ
ّ

الضرر الناتج عن
عبية ومدى قدرة تمك الحاضنة عمى استيعاب ّ
العام أو الحاضنة ال ّش ّ
أما الركيزة الثّالثة فيي الرأي ّ
ِ
تحويل النجاح
فسية في
ي أو الفعل المقاوم ،وىنا تكمن أىمية اإلعالم والحرب ّ
الن ّ
الحرب وتأييدىا لمعمل العسكر ّ
نجاح استراتيجي ،أو من تقديم النجاحات التكتيكة في شكل وخطاب ُمركز في محاولة لخمق الشرخ
التكتيكي إلى
ٍ

العدو.
الالزم عند
ّ

الحممة الفر ِ
ِ
نسية آنذاك ىو الجن ارل جان-
في العام  1808حاصر الفرنسيون مدينة سرقسطة في إسبانيا ،كان قائد
الصغيرة والضعيفة آنذاك .بعث الجنرال
انطوان فيردير والذي تفاجأ من ىول المقاومة التي خرجت من رحم سرقسطة ّ

الفرنسي رسالةً إلى أبناء سرقسطة مفادىا "االستسالم لتحقيق السالم" وكان مفاد الرد من أبناء المدينة المحاصرة
السكين".
واضحاً "الحرب حتى لو ب ّ
جتماعية لممقاومة من
السياق الفمسطيني ،يبدو أن اف ارزات التّعاون األمن ّي وما تبعيا من ضعف في البنى اال
ّ
في ّ
السكين" في حاضرنا وبدأت ترسم معالم مستقبمنا.
خما في مقولة "الحرب ولو ب ّ
احزاب وفصائل قد بعثت ز ً
 .1تاريخ مختصر لمسكين في فمسطين
ٍ
وبخنجر اشتراه من أسواق غزة ،وبعد ٍ
ٍ
طويمة من حمب إلى القدس إلى غزة إلى القاىرة وبأربع
رحمة
بإص ارره وتصميمو
طعنات م ٍ
ٍ
حكمة في صدر "كميبر" (قائد الحممة الفرنسية عمى مصر عام  )1800أسق َ
ائر سميمان الحمبي المشروعَ
ط الثّ ُ
ُ
اح المشاريع األوروبية األخرى ألكثر من مئة ٍ
عام في
نسي
الطامح الحتالل اإلمبراطورية العثمانية آنذاك ،وأز َ
َ
َ
الفر َ
عبر عن وحدة مصائر
سعييا الحتالل المشرق العربي .مسيرة الحمبي الممتدة ما بين حمب والقدس وغزة والقاىرة تُ ُ

يخ طوي ٌل من
شعوب المنطقة وعالقتيا بمقاومة االستعمار األ
وروبي .وما بين الحمبي سميمان والحمبي ميند ارتسم تار ٌ
ّ
السكين.
مقاومة االستعمار ّ
بحد ّ
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السكين (الخنجر ،الشبرية ،الموس ،السيف) دو اًر
لم يشكل غياب األداة عائقاً أمام الشعوب في محاربة أعدائيا ،واحتل ّ

ي في فمسطين ،ومصادرة
ميماً في تاريخ الفمسطينيين في محاربة أعدائيم .فبعد إخماد ثورة  1834عمى الحكم المصر ّ
النارية (صودرت  10آالف بندقية من جبل نابمس وحده) ،وبعد عودة الحكم العثماني الذي استمر
أسمحة الفمسطينيين ّ

في نفس سياسة مصادرة سالح ال ّشعب ومنعو من حممو ،لتتبعو سياسات االنتداب البريطاني التي صادرت وجرمت
السكين من أداة حربية ثانوية
امتالك األسمحة ّ
النارية التي انتشرت في فمسطين اثناء الحرب العالمية االولى ،انتقل ّ
إلى أداة حربية رئيسية.

ييوني ،فزلزال ووباء وجراد  1927واألزمة
الص
ْ
شكمت ىبة البراق عام  1929لحظةً فارقةً في تاريخ مواجية المشروع ّ
ّ
يعات االنتداب البريطاني لتسييل تدفق
المالية العالمية تركت أث اًر ميماً عمى المجتمع الفمسطيني .كما فاقمت تشر ُ
الصياينة إلى فمسطين واستمالك ومصادرة أراضي الفالحين من غضب الفمسطينيين .يضاف إلى ذلك
المياجرين ّ

الصياينة عدداً من االمتيازات الميمة مثل امتياز شركة الكيرباء
لسياسات اال
ّ
قتصادية البريطانية التي منحت ّ
ا ّ
ِ
ييوني عمى حائط البراق ال ّش اررةَ التي أطمقت الثّورة.
الص
واستخراج البوتاس وتجفيف بحيرة الحولة .وقد كان رفعُ العمم ّ
ّ
ييوني ال يمكن أن يكون لوال اعتماده
الص
ْ
نقمت تمك المحظة المجتمع الفمسطيني إلى لحظة وعي وادراك ّ
أن المشروع ّ
ّ
ييوني وأن
الص
عمى حراب االستعمار اإلنجميزي ،و ّ
أن القيادة الفمسطينية ليست كفؤاً لقيادة ال ّشعب ومواجية المشروع ّ
ّ
النضالية" ثبت فشميا.
خياراتيا "
ّ

ييونية
وقد ش ّكمت ىبة البراق لحظة مميزة في تاريخ حروب المستضعفين،
ٌ
الص ّ
شعب يواجو آالف البنادق اإلنجميزية و ّ
عدم
السكاكين والحجارة .وقد كانت أشد المواجيات في مدينتي الخميل وصفدُ ،لي َ
والمدرعات وسالح الطائرات بالعصي و ّ

شيداء الثّالثاء الحمراء (محمد جمجوم ،عطا الزير وفؤاد حجازي).
عمى إثرىا
ُ

العدو أكثر من
السكين" عامالً ميماً في جعل خسائر
الصحيح في استخدام األداة المتوفرة " ّ
وكان اختيار التكتيك ّ
ّ
وجرح  239منيم في حين أن ال ّشيداء
السكاكين والحجارة والبمطات  133صييونياً ُ
خسائر الفمسطينيين ،فقد قُتل ب ّ
الفمسطينيين كانوا  116شييداً و  232جريحاً قُتموا بالرصاص.

القوة والتّسميح في تمك اليبة نقطةً حاسمةً في اختيار التّكتيك المناسب لمواجية
وقد كان فيم الفمسطينيين لمعادلة ّ
العدو ،في حين ش ّكمت المواجيات
السريعة عمى أحياء ومصالح
العدو ،فاعتمد الفمسطينييون عمى تكتيك اإلغارة ّ
ّ
ّ
واالشتباكات المفتوحة المباشرة انياكاً لمشعب وضاعفت خسائره.

ولم يمنع تواطؤ القيادة الفمسطينية في تمك الفترة الممثمة بما كان يسمى بـ"المجنة المركزية" ولجوؤىا إلى تفريغ ال ّشارع
من الحركة الجماىيرية وتيدئة األمور ،وتشكيل لجنة "شو" البريطانية لمتحقيق في األحداث ،وعمميات القمع الرىيبة
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التي قامت بيا الحكومة بالقتل واألحكام العالية بالسجن والغرامات الكبيرة وىدم البيوت ،ك ّل ىذا لم يمنع الفمسطينيين
من بداية التحضير لثورة  ،1936لتشكل الفترة الواقعة بين  1936 - 1929مرحمة بواكير الثّورة.
السالح الثّالث في عمميات الفمسطينيين داخل المدن في الثّورة،
السكين في ثورة عام  ،1936فقد كانت ّ
ولم تغب ّ
السكين عن المشيد حتى ترجع وتظير مرة أخرى ،ففي العام
وذلك بعد القنبمة اليدوية والمسدس .وما تكاد تغيب ّ

الصحفي آشر الزار في شارع مأمن اهلل في
 1947وبعد أيام قميمة من إعالن قرار التقسيم ،جاءت صورة طعن ّ

الصفحات األولى في ٍ
العالمية.
الصحف
ّ
كثير من ّ
القدس لتحتل صدر ّ

السالح الرئيسي لمفالحين الفمسطينيين أثناء مرحمة التسمل إلى األراضي المحتمة عام .1948
السكين ليصبح ّ
وعاد ّ
السكين عن الثّورة
فقد دفعتيم مصادرة األسمحة ّ
السكين .ولم يغب ّ
النارية بعد النكبة إلى العودة لالعتماد عمى ّ
السكاكين عمميات خالد الجعيدي عام  ،1986والذي قتل 3
السبعينات والثمانينات ،وكان من عمميات ّ
الفمسطينية في ّ
صياينة وأصاب رابعاً في عمميات متفرقة في غزة .وقد تكررت العمميات في االنتفاضة األولى في ظاىرة أطمق عمييا

السكاكين".
"ثورة ّ
وفي العام الثّالث لالنتفاضة أخذ العمل ال ّشعبي باالنتقال إلى مرحمة متقدمة من ناحية التكتيك واألدوات والخسائر في
حي البقعة في القدس،
صفوف
العدو .ومن أشير عمميات ّ
ّ
السكاكين في تمك الفترة عمميةُ عامر أبو سرحان في ّ
السيف ،وال ّشييد طالل سميم األعرج في غزة ،وعممية أشرف البعموجي
وعممية ال ّشييد رائد الريفي في يافا باستخدام ّ
ومروان الزايغ عام .1990

الصياينة لمحديث عن
وقد دفعت تمك العمميات وبعد شيرين من بداية العام الثّالث لالنتفاضة العديد من المحممين ّ
"لبننة المناطق" في إشارة لضرورة اإلنسحاب من األراضي المحتمة عام  ،1967كما اضطروا لالنسحاب من لبنان

باتجاه "ال ّشريط األمن" بعد  3سنوات من غزو لبنان بفعل عمميات المقاومة.
وقد صرح وزير الحرب الصييوني يوميا اسحق رابين بـالتالي" :إننا نعيش وضعاً من االرتفاع ال ّشامل في العنف،
النار عمى حافمة الركاب أول من أمس مرحمة
ومن المتوقع أن يستمر ىذا الوضع .لكن ال يمكننا أن نرى في إطالق ّ

السكاكين".
جديدة في االنتفاضة .نحن نتوقع استمرار العنف المميز :رجم الحجارة والطعن ب ّ

السكاكين بالقول:
الصحفي "عاموس غمبواع" في مقال في صحيفة "معاريف" في  7ديسمبر  1990ظاىرة ّ
ووصف ّ

ويجرون القيادة وراءىم؛ والرمز ليس الحجر أو الزجاجة أو الزجاجة الحارقة،
نشاىد أفراداً مستقمين ،يقودون ال ّشارع،
"
ُ
ّ
كل منزل،
السكين ثروة فمسطينية ،ألنو يتسمل إلى كل مكان ،ويصل إلى عتبة ّ
السكين والخنجر… .وحامل ّ
وانما ّ
وحافمة ركاب ،ومقيى".
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السكين بين عامي  ،1999-1993أدت إلى
السكين عن مرحمة ما بعد أوسمو فقد ُسجمت  498حالة طعن ب ّ
ولم يغب ّ

الصييوني).
مقتل  19صييونياً واصابة المئات (بحسب تقارير ال ّشاباك ّ

النارية في انتفاضة األقصى.
السكين لتحتل دورىا الرئيس كأداة فعل بعد عام  2010نظ اًر لمصادرة األسمحة ّ
وعادت ّ
وقد أدت ىذه العمميات حتى نياية شير سبتمبر  2015إلى مقتل  15مستوطناً ،وكان أبرزىا عممية الطعن واطالق

النار في كنيس ييودي عام  2014نفذىا الشييدان عدي وغسان أبو جمل.
ّ
ثم لحقت عممية بيت فوريك في األول من اكتوبر  2015وعممية ال ّشييد ميند الحمبي في  3اكتوبر 2015موجة
ومن ّ
النار التي
كبيرة من عمميات الطعن واطالق النار وصمت لما يقارب  15عممية ،كان أبرزىا عممية الطعن واطالق ّ
نفذىا الشييد بياء عميان واألسير بالل غانم ،باإلضافة إلى عممية الدىس والطعن التي نفذىا ال ّشييد عالء أبو جمل.

وقد ُرسمت جغرافيا العمميات في  3مناطق ،ىي القدس والخميل وتل أبيب .وقد خرج أغمب منفذي العمميات من مدينة

القدس وضواحييا ،ومن ثم مدينة الخميل وجبميا التي يتواجد في داخميا مجتمع استيطاني يزيد من فرص االحتكاك

صياينة.
وقدرة الفمسطيني عمى الوصول إلى ال ّ
 .2المجتمع الفمسطيني وسؤال األداة
ٍ
النضالية وأدوات المواجية لديو ،يعود سؤال األداة
تفكيك لبناه
في ظ ّل الظرف الذي عاشو المجتمع الفمسطيني من
ّ

ٍ
حالة من المواجية القسرية اليومية .وباإلضافة إلى التّدمير المباشر ألدوات المقاومة والمواجية
لمظيور في ك ّل
الساعية نحو تدمير األداة في الوجدان والوعي الفمسطيني من خالل خطاب
الفمسطينية ،فقد برزت التّنظيرات ّ

الالعنف.

الصورة كأنيا تُكمل عمل الجدار
كم كانت معبرةً صورة رسم غاندي عمى الجدار االستيطاني ،حيث بدت
ّ
ووظيفتو .وقد استمدت خطابات الالعنف في المجتمع الفمسطيني بصورتيا الحالية حججيا من غياب األداة فيما بدا
دعوةً لقبول الواقع والرضا بحالة الالصراع ،أو حصر المواجية في شكل قضية حقوقية أو "مقاطعة" عالمية ،وتمت

الوطني المقاوم عمى
الموجو لمعمل
عقمنتيا باالدعاء أن خيار المقاومة قد فشل .بكممات أخرى ،يقوم الكثير من النقد ّ
ّ
نقده لتفكيكو ال لترشيده.

المستعمرة ،وفي حين بدت بعض األسئمة حول تمك
وقد تنوعت أدوات المواجية ضمن نطاق الجغرافية الفمسطينية
َ
فإن األمر قد ُح ِسم في قطاع غزة لتصل تمك األدوات
األدوات في ّ
الضفة الغربية واألراضي المحتمة عام ّ ،1948

7

الصييوني باستخدام
الموجية إلى عمق الكيان ّ
إلى حد أقصى من المواجية العسكرّية بالصواريخ والعمميات العسكرّية ّ
العدو ،من وراء خطوطو.
ي ،ولمضرب في عمق
الجو ّ
ّ
األنفاق لتحييد التّفوق ّ
أمام ىذا المشيد المتقدم عسكرّياً وتقنياً ،والذي أتى من خالل ج ٍ
يد بالبناء والتطوير في بيئة جيوستراتيجية م ّكنت غزة
الضفة والداخل أمام سؤال أداة المواجية ،في ظ ّل
من الوصول ليذه القدرات ،توقف المشيد المجتمعي في القدس و ّ

الضفة المحتمة ،واستحالتيا في القدس والداخل في الوقت
ضيق األفق الذي يم ّكن من استحضار تجربة غزة في ّ
الحاضر ،وىو األمر الذي لن يكون بذات الفعالية إذا ما قيس بالجيد والثمن المطموب لنسخ التجربة.

وىكذا أصبحت العمميات التي يقوم بيا ال ّشبان بمبادرة منيم ،كالطعن والدىس واستيداف مصالح االحتالل بالتخريب
لمعدو ومتعاونيو في اكتشاف الخاليا العسكرّية التي
وسيمةً متوفرةً قادرةً عمى إحداث الفرق وتحييد القدرة األمنّية
ّ

السنوات الماضية .وىكذا عاد الطعن ليشكل عالمةً فارقةً في األدوات
حاولت مجموعات فمسطينية تشكيميا خالل ّ

النضالية وعنواناً ليذه اليبة ،أداة ارتبطت بتاريخ مقاومة ال ّشعب ،وتعبي اًر عن شعار الواجب فوق اإلمكان ضمن نظام
ّ
عقالني لو مقدماتو ومنطقو المتماسك .ومعنى الواجب ىنا ال يتحدد بشعار أو عاطفة منفمتة بقدر ما ىو مبني عمى

تحميل ورؤية لمفصمية مرحمة أو ظرف ما .وعادة ما جوبيت ىذه ال ّشعارات بوصفيا جنوناً والعقالنية ومغامرة ،مع
أن المغامرة كانت المقدمة الضرورية لمكثير مما نعتبره نبيالً وعظيماً في ىذا العالم.
العمم ّ
"السكين" إلى المجتمع الفمسطيني قدرتَو الفاعمة عمى المواجية ،وذلك من خالل تحرره من سطوة
تُ ُ
عيد ىذه الوسيمة ّ

لمقوة المضادة ،وذلك دون التّقيد بقواعد االشتباك
ي ّ
التّفوق العسكر ّ
الصييوني ،وعدم وجود األداة المؤثرة الموازنة ّ
المكاني
يو
والتحضير والتنظيم المتبعة ،حيث أن بعض مناطق االشتباك والتماس قد "ترتبت" بما يتيح التّفوق العسكر ّ
ّ

لمعدو  ،وىذا ما أخرج الفعل المشتبك مع االحتالل من خالل التظاىر من حيز الفعل المؤثر إلى الفعل التعبيري
ّ
الظاىري ،وذلك رغم الثمن الذي يدفعو المجتمع من جرحى وشيداء في ىذه االشتباكات.
حربو ال ُمشرعو ،والذين يحمل
بأحد رؤوس ا
أن عمميات الطعن أتاحت المجال لصنع التّأثير عمى
العدو واالصطدام ّ
إال ّ
ّ
اليومي لمناس واألرض ،نتحدث ىنا عن المستوطنين،
الفعمي
منيم المجتمع الفمسطيني ميراثاً من االعتداء واإليذاء
ّ
ّ
الضفة ىجمات عمى البيوت والمساجد والقرى وكانت إحدى عصاباتيم وراء
الذين شنت ميميشاتيم ومجموعاتيم في ّ

حريق منزل آل دوابشة الذي استشيد بسببو كل من األم واألب والطفل .كما ُيستحضر المستوطنون في سياق القدس

واالقتحامات التي ترتبيا جماعاتيم إلى المسجد األقصى .وبذلك يح ّل المستوطن في ذىنية المجتمع الفمسطيني كوجية
استيداف بالطعن.
شل الحركة
عمميات الطعن عمى الحياة
إن حالة التّوتر التي فرضتيا
اليومية في مدينة القدس ،والتي تمثمت في ّ
ّ
ُ
العدو ،وىي
الصراع والمواجية أمام
التّجارية وفرضت قيوداً عمى خروج ّ
الناس من بيوتيم ،إنما ىي إعادة لتعريف ّ
ّ
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الوجودي ،وأن الخطر وان لم يكن واضحاً بسبب تفاصيمو اليومية
الصراع
تعيد الحياة اليومية إلى طبيعتيا
ّ
كمكون في ّ
ّ
واالنيماك بيا ،أصبح اليوم واضحاً وجمياً.
ىذه الحالة من الحذر والتزام البيوت تضع المجتمع الفمسطيني أمام المواجية الفعمية ،وتريو صورة اليجمة االستيطانية
عميو بشكل واضح ،ىذا الخطر الذي كان موجوداً دون اإلحساس اليومي بو سابقاً ،الحفر القائم تحت المسجد
كل ىذه
األقصى منذ سنوات ،ىدم البيوت وسرقتيا واستيطانيا في القدس ،التنكيل اليومي ،اقتحامات األقصىّ ،
الرد عميو ،ىذه أيام المواجية ،وظيور حقيقة
يومي ،اليوم يتجمى األثر
األخطار قائمة دون أثر
اليومي في الفعل وفي ّ
ّ
ّ
الضفة والداخل.
األخطار عمى المجتمع الفمسطيني ووجوده في القدس و ّ
ىذه األيام التي أعادت الحذر األمن ّي لشعب تحت استيداف مؤسسة استيطانية استعمارية ىي األيام الطبيعية ضمن
العدو ضد المجتمع الفمسطيني لمقضاء عميو ،وان حالة اليدوء النسبي والحياة العادية كانت أياماً تسرقيا
معركة
ّ
العدو ألجل استمرار استيطانيا وتيويدىا لمقدس.
سمطات
ّ

هيوني
الص
 .3اآلثار عمى المجتمع ّ
ّ
الصييوني عمى أرض فمسطين وىو يعيش في عقدة عنوانيا الرئيس ىو "األمن" .وقد نبعت فكرة
منذ نشأة الكيان ّ

ٍ
استعمار استيطاني إحاللي
ييوني أن أي
الص
ي وسياسة "الجدار
الحديدي" من إدراك قيادات المجتمع ّ
ّ
التّفوق العسكر ّ
ّ
القوة" ،وال يمكن لو االستمرار دون ٍ
متفوق عمى محيطو ُيمكنو من
بنيان عسكري ّ
ال يمكن لو أن يتحقق دون استخدام " ّ
سالمي أو االنتصار عميو بسيولة.
بي واإل
ّ
ردع المحيط العر ّ

وبناء عمى شكمو كقوة استعمارية ،عمى التّقنية في ح ّل االشكاليات والمعضالت األمنّية.
العدو منذ البداية،
اعتمد
ً
ّ
المتطورة تقنياً وادارياً ليا قصورىا في منظورىا المحدود لمحياة ،إذ غالباً ما يقتصر ىذا
فالمجتمعات البيروقراطية و
ّ
المنظور عمى الرؤية التّقنية (يريدون صنع قبة حديدية لكل شيء).

ييوني عندما ح ّذر من الكارثة التي حمّت
الص
عبر عن ىذا ّ
وقد ّ
أحد ضباط شعبة التّخطيط العممياتي في الجيش ّ
ّ
حل اإلشكاليات
الص
الص
ييوني بسبب اعتماده المفرط عمى التّقنيات والحمول التّقنية في ّ
ييوني والمجتمع ّ
بالجيش ّ
ّ
ّ
الضابط إلى التّعمم من القرويين الفمسطينيين وقدرتيم عمى ابتكار حمول
والتّحديات
األمنية .في مقابل ذلك ،سعى ىذا ّ
ّ

أكد ىذا الضابط في إحدى محاضراتو
بسيطة وغير ُمكمفة ولكنيا ناجعة لما يواجيونو من إشكاليات حياتية .وكما ّ
بي" ال ّشمولي في مقابل "العقل
فإنو
ّ
ُ
يحرص عمى زيارة "أصدقائو" في ىذه القرية لمتعرف عمى ما أسماه "العقل العر ّ
األحادي.
قني
ّ
بي" التّ ّ
الغر ّ
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ييوني ،أىميا ال ّشرخ الكبير ما بين
الص
تنامت إ
وقد
ٌ
ْ
شكاليات مختمفةٌ من رحم ُعقدة وبنية "األمن" في داخل المجتمع ّ
ّ
ييوني الواسع ليكذا نوع من األمن .فبالرغم
الص
قدرة ىذا المشروع عمى توفير األمن الحقيقي وبين مطالبة الجميور ّ
ّ
عدو في رحم منطقة المركز"غوش دان" أو
من مرور مئة عام وأكثر عمى بداية ّ
الصراع ،ما زالت أولى مستوطنات ال ّ

"تل أبيب الكبرى" تتعرض لعمميات فدائية من قبل الفمسطينيين.

ضعاف البنية
ييوني عمى توظيف شرائح فمسطينية في عممية ىندسية تيدف إل
الص
ُ
وبالرغم من اتفاقيات أوسمو وقدرة ّ
ّ
ييونية ،خرج
اال
الص ّ
جتماعية و ّ
ّ
السمطة وأجيزة األمن ّ
المادية لممقاومة عمى شاكمة التّعاون األمن ّي ما بين أجيزة ّ
السمطة الوظيفية .ىذا يعني أن
السكين" المستوطن وسياسات ّ
الفمسطيني من عباءة التّنظيم والفصيل وضرب "ب ّ

وسياسية لم تنجح في نزع قدرة الفمسطيني عمى خمق توازن
ثقافية
الص
ّ
ييوني وتواطؤ شرائح فمسطينية ونخب ّ
محاوالت ّ
ّ
ييوني.
الص
الرعب أمام المجتمع ّ
ّ
ييونية عمى اليبة الحالية بالتخبط ،فما يميز العمميات الراىنة أن عناوينيا غير واضحة ،فيي
الص ّ
وتتسم الردود ّ

اجتماعي يتعطش لممقاومة وروحيتيا .كيف لمنظومة "األمن" أن تتعامل مع
عمميات يقوم بيا أفراد يخرجون من رحم
ّ
اجتماعية أوسع ،أي أنو
عمميات ال تأتي من وسط العمل التنظيمي ،فالمقاوم اليوم ىو صنيعة ذات ثورية ترتبط بذات
ّ

النيائية ابن ذاتو بالفعل حتى وان ارتبط مع سيا ٍ
ق اجتماعي أكبر.
بالمحصمة ّ

ان الواضح ،فأي اغتياالت في صفوف مناضمين داخل البنية
الص ّ
ّ
ييونية فقدت العنو َ
إن ىذا التّخبط يعني أن القيادة ّ
الحز ّبية لن تنجح في وقف ىكذا نوع من العمميات ،كما أن سياسات االعتقال لن تستطيع ضرب بنية المقاومة ،فمن

تغتال أو من تعتقل؟ وبالنسبة لم ّسمطة الفمسطينية بسياستيا األمنّية اليوم فيي عنوان لميدوء والتّعاون مع الجيات
ييونية .أما الحركات الفمسطينية (حماس ،الجياد اإلسالمي ،الجبية ال ّشعبية ،وغيرىا) فإنيا من ضعف
الص ّ
األمنّية ّ

الضفة الغر ّبية.
قدراتيا
المادية في ّ
ّ

وقد أدى عدم الوضوح ىذا إلى سياسات متخبطة كتقسيم القدس من خالل وضع المكعبات االسمنتية واغالق
الضربة من
ال ّشوارع ،نافيةً بذلك مقولة "القدس الموحدة" .وما إن أغمقت القدس عمى سكانيا الفمسطينيين حتى أتت ّ

السبع في عممية ابن النقب ال ّشييد ميند العقبي.
بئر ّ

بل إن الدراسات التي خرجت من مراكز األبحاث الميمة كـ"معيد األمن القومي" التّابع لجامعة تل أبيب ،لم ِ
يأت
ّ
ياسية أن
الس ّ
الصادرة عنو تندرج في إطار "اإلبقاء عمى الوضع كما ىو" ،وتذكير القيادة ّ
بالجديد ،فمعظم التّوصيات ّ

ييونية-الفمسطينية التي تم بناؤىا منذ انتياء
الص ّ
أي ردود فعل مبالغ فييا يمكن ليا أن تؤجج وتضعف البنية األمنّية ّ
انتفاضة األقصى.
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ويمكن القول أن المساحة الوحيدة التي ترى المؤسسة األمنّية ضرورة تطوير قدراتيا فييا ىي "وسائل التواصل

جتماعي" ،وذلك من خالل المراقبة وحفظ البيانات اإللكترونية وتجميعيا ،ومن خالل محاولة التّأثير عمى خطاب
اال
ّ
المجتمع الفمسطيني عبر خمق صفحات إخبارية صييونية ،ومتحدثين رسميين بالمغة العربية ،وشخصيات وىمية،

ٍ
خطاب ٍ
ٍ
وبعيد عن
بديل
نفسية ىدفيا تأجيج التناقضات داخل المجتمع الفمسطيني والعمل عمى إدخال
وخوض حرب ّ
كي الوعي.
مفاىيم المقاومة يدخل في إطار سياسات ّ

ياسي من خالل التغطية
الص
الص ّ
ييونية بشقييا األمن ّي و ّ
ييوني دو اًر واضحاً في تأجيج أزمة القيادة ّ
عالم ّ
ويمعب اإل ُ
الس ّ
ّ
ييوني
الص
ال ّشاممة لمعمميات المتتالية والتي بثت حالة من الرعب والخوف ،وأدت إلى مطالبات من قبل الجميور ّ
ّ

بأنياء العمميات أمام عجز تمك القيادة عمى القيام بأي عمل ممموس ذي جدوى في إنيائيا.

السواتر العسكرية واستدعاء
ويمكن القول أن تزايد أعداد أفراد شرطة االحتالل ووضع المكعبات االسمنتية والحواجز و ّ
ي لمنفذي العمميات ،يدخ ُل في سياق إعطاء الجميور
وحدات عسكرية إلى القدس ،وكذلك المطالبة بالقتل الفور ّ

ييونية من توفير األمن
ييوني "إحساساً" باألمن في ظ ّل انعدام األدوات
الص
الص ّ
ّ
الفعمية التي تمكن المؤسسة األمنّية ّ
ّ
ّ
حقيقة.
فإن تزايد األسمحة بيد
الص
ييوني إلى زيادة نسبة حاممي األسمحة .ولممفارقة ّ
وقد أدت حالة التّوتر داخل المجتمع ّ
ّ
الصياينة يعني أيضاً زيادة إمكانية االستحواذ عمييا من قبل المقاومين ومنفذي العمميات ،وزيادة إمكانية
"المدنيين" ّ

"طعن" أو قتل الذات كما حصل في عممية بئر السبع التي قُتِل فييا رج ٌل أرتيري مياجر إلى الكيان ،باإلضافة إلى
النار عمى مستوطن في المحطة المركزية
بي ،واطالق ّ
الحادثة التي طعن فييا مستوطن مستوطناً آخر ظناً منو أنو عر ّ
في القدس ألنو أثار شكوك الجنود .وفي قراءة أخرى ،يظير بأن العمميات الفمسطينية ساىمت في إخراج التّناقضات

ييونية إلى الظاىر ،فالشرقيون من ييوٍد عرب وأفارقة ييابون اليوم عمميات الفمسطينيين
اال
الص ّ
ّ
الساحة ّ
جتماعية داخل ّ

وكذلك ييابون قتميم بالخطأ عمى يد قوات االحتالل ،وقد أصبحت شعارات "أنا يمني" ،وغيرىا تحتل مالبس بعض
النفس والقول "أنا ال أُش ّكل خط اًر".
الشرقيين في محاولة لحماية ّ
ييونية ترى أ ّن نقطة الضعف األساسية في حروبيا غير المتكافئة األخيرة في لبنان وغزة ىي
الص ّ
ّ
أن القيادة األمنّية ّ

الداخمية" .ىذا يعني أن تمك القيادة تدرك ضرورة العمل عمى حماية القدرة عمى "الحياة الطبيعية" لدى المجتمع
"الجبية
ّ
ٍ
بشكل طبيعي .إال أن ما نشيده
سمى "نسيج الحياة" أي عمل المؤسسات االجتماعية
ّ
الصييوني ،والمحافظة عمى ُي ّ
الدفاعية (القبة
اليوم ىو حالة تتعرض فييا الجبية
حيد ك ّل االجراءات ّ
الداخمية لميجوم المباشر الذي استطاع أن ُي ّ
ّ

سمع ىو صفارات سيارات االسعاف
الدفاع
الحديديةّ ،
المدني ،صفارات اإلنذار) حيث ّ
أن صوت اإلنذار الوحيد الذي ُي َ
ّ
في طريقيا لموقع العممية.
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خاتمة
إن تحدي الفعل المقاوم لمقدرات األمنّية في ما يتعمق باالكتشاف والتّعامل مع منفذي ىذه العمميات بشكل
ّ
وفع ٍ
استباقي ووقائي شكمت تغيي اًر فارقاً في القدرة عمى أداء ٍ
نضالي ٍ
السكين عمى ترك
فعل
ٍ
ال .وبالرغم من قدرة ّ
مؤثر ّ

السكين" وا ْن خرجت
الص
ييوني وقدرتيا أيضاً عمى تحرير المقاومة من سطوة األداة ،ف ّ
إن " ّ
ىذا األثر عمى المجتمع ّ
ّ
السكين كرافعة في عممية
فعالة تستميم ّ
من رحم الحاجة فإن الحاجة كذلك تستوجب البحث عن أدوات إسنادية شعبية ّ

حررت المجتمع من سطوة
عبي ،وتتخذ من أدوات ّ
النضال المختمفة طريقاً ليا .فكما كانت ّ
السكين وسيمةً ّ
الحشد ال ّش ّ
كخيار ٍ
ٍ
وحيد في
وسؤال األداة وبرغم ىذا الدور الذي لعبتو ،إال أنو ال ينبغي ليا أن تكون األداة التي تمارس سطوتيا
العدو.
ضد
العمل
الموجو ّ
ّ
النضالي ّ
ّ

متوفر تحت رخصة المشاع اإلبداعي ،يتوجب َنسب المادة إلى دائرة سميمان الحمبي لمدراسات االستعمارية والتحرر
المعرفي-فمسطين  ،يحظر استخدام العمل ألية غايات تجارية ُ -يحظر القيام بأي تعديل أو تحوير أو تغيير في
النص .
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عية مستقمّة لمبحث والتعميم المجتمعي،
تطو ّ
دائرة سميمان الحمبي لمدراسات االستعمارية والتحرر المعرفي :مجموعة ّ

وتسمت باسم ال ّشييد سميمان الحمبي الذي قام باغتيال الجنرال "كميبر" قائد
تأسست في القدس في العام ، 2011
ّ
الممتدة ما بين حمب وغزة والقاىرة
الحممة الفرنسية عمى مصر في العام 1800م ،حيث ترى الدائرة في سيرة الحمبي
ّ

والقدس تعبي اًر عن وحدة مصائر ال ّشعوب العربية ،ومقاومة االستعمار األوروبي ورأس حربتو المشروع الصييوني في
فمسطين .تتمحور نشاطات الدائرة حول دراسة االستعمار ومنظوماتو ،والثقافة الوطنية والمقاومة ،والتعميم المجتمعي
عبر مشروع "الجامعة الشعبية-فمسطين" .تتحدد رؤية وموقف الدائرة باالستناد إلى "مركزية القضية الفمسطينية".
لمتواصل مع الدائرة:

decolonizenow@gmail.com
صفحة الدائرة عمى الفيسبوك:
https://www.facebook.com/decolonizenow
قناة الدائرة عمى اليوتيوب:
https://www.youtube.com/channel/UCJDmzX1_ZxfFhpifvY7R3Fg
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