
بالنظرأدى التحول البارز الذي شهده الخطاُب العاملي يف أعقاب انتفاضة الوحدة عام 2021 إىل تأطري االستعامر االستيطاين الصهيوين بوصفه السبَب الجذري ملعاناة 

الفلسطينيني. تتحرى هذه الورقة السياساتية ُسبل الفلسطينيني يف إعادة تصور النضال التحرري بالرجوع إىل تاريخهم الحافل بالتعبئة الشعبية. وتتناول النجاحات التي 

حققتها اللجان الشعبية الفلسطينية التي تشكلت يف الضفة الغربية وغزة يف عقدي السبعينات والثامنينات من القرن املايض، وتقدم توصيات حول الُسبل املتاحة للمجتمع 

املدين الفلسطيني اليوم إلعادة بناء املجتمعات املحلية لتعمل عىل إنتاج الحركة التحريرية الشعبية بتصور جديد.

قامت االنتفاضة األوىل عىل الجهود واملامرسات الشعبية الهادفة إىل فك االرتباط عن االستعامر االستيطاين اإلرسائييل والذي كان حينها قد بات جزًءا من املجتمع الفلسطيني 

لعقدين من الزمن تقريبًا. واشتملت الحمالُت الوطنية التي تضمنتها االنتفاضُة مقاطعَة املنتجات اإلرسائيلية واإلدارة املدنية اإلرسائيلية، ورفَض دفع الرضائب اإلرسائيلية، 

ودعواٍت ناجحًة الستقالة مئات الفلسطينيني العاملني يف جباية الرضائب وجهاز الرشطة - وقد مورست هذه األساليب طوال عقدي السبعينات والثامنينات. 

تشكَّلت يف مطلع السبعينات حركاٌت تطوعيٌة فلسطينية يف الضفة الغربية وغزة لتخفيف معاناة املجتمعات األشد ترضًرا من االحتالل العسكري اإلرسائييل لعام 1967. 

ورسعان ما تطورت هذه الحركات إىل شبكات إقليمية من املتطوعني عملت من خالل أنشطتها عىل تسييس جيل من الشباب بالتأليف بني الفئات املختلفة يف املجتمع 

الفلسطيني وتنمية الوعي بأهمية النضال ضد االستعامر.

ِدها تراجَع التنمية يف القطاعات الفلسطينية املتنوعة. وكانت اللجان األكرث انتشاًرا  أّدت الشبكات أيًضا إىل نشوء اللجان الشعبية لَجرب ما أفسدته إرسائيل بسبب إهاملها وتَقصُّ

تلك التي تعمل عىل مستوى األحياء، وعادًة ما كانت تتألف من الشباب املحليني. وعملت يف املقام األول عىل تقديم الدعم للفئات األكرث ضعًفا، وعزَّزت قدرَة املجتمعات 

املحلية عىل الصمود يف مواجهة الهجامت اإلرسائيلية بأساليب عديدة منها تنسيق العونة والتكافل االجتامعي، وتسيري الحراسات الليلية للتحذير من هجامت املستوطنني 

والجيش، وإدارة عملية تخزين املواد الغذائية وتوزيعها ملواجهة فرتات حظر التجول املطولة.

شجَّعت شبكات التعاونيات ومشاريع االقتصاد املنزيل أيًضا املنتجات املحلية، وهدفت إىل تقليل االعتامد عىل السلع اإلرسائيلية. وقامت العديد من األحياء أيًضا بزراعة 

ع شبكة املزارعني واملهندسني الزراعيني الفلسطينيني  فناءات البيوت لزيادة األمن الغذايئ. وأسهمت تلك اللجان كثريًا يف تعبئة املزارعني إبان االنتفاضة االوىل، وضمنت توسُّ

التحررين واملناهضني لالستعامر.

أنشأ الفلسطينيون أيًضا لجانًا صحية مؤلفة من العاملني يف القطاع الصحي لتقديم الخدمات الطبية يف املناطق الريفية. وتبنى العديد منها مفهوًما وتصوًرا تحرريًا للصحة، 

دات االجتامعية والسياسية واالقتصادية للصحة. وكانت اللجان الصحية مهمًة جًدا للمجتمع املدين الفلسطيني لدرجة  يعزز النظرة الشاملة يف العالج والتي تركز عىل املحدِّ

اضطرت املجموعات السياسية إىل تأسيسها وتعزيزها. فقد نجحت تلك اللجان نجاًحا الفتًا يف الوصول إىل الفلسطينيني عىل املستوى الشعبي، وتغلغلت يف الطيف السيايس 

الفلسطيني، وكانت بحلول العام 1993 توفِّر 60% من الرعاية الصحية األولية وجميع خدمات اإلعاقة يف الضفة الغربية وغزة. 

ويف أعقاب االنتفاضة األوىل الطاحنة، وإقدام منظمة التحرير الفلسطينية عىل تبني إطار عمل أوسلو يف 1993 ومن ثم إنشاء السلطة الفلسطينية يف 1994، اندثر اإلطاُر 

خت التحول يف الخطاب من التحرير إىل بناء الدولة. ويف عقد التسعينات، تحولت العديد من اللجان الشعبية إىل  التحريري للجان وحلَّت مكانه عملية الالتسييس التي رسَّ

لت بعُض اللجان الشعبية  منظامت غري حكومية، وانضَم الكثرُي من أعضائها، مبن فيهم ناشطون يساريون، إىل عامل املنظامت غري الحكومية يف حقبة ما بعد أوسلو، بينام سجَّ

نفسها كمؤسسات خريية وتأقلمت مع السياسة الرامية إىل تحويل املجتمع املدين الفلسطيني إىل مجتمع نيوليربايل.

باإلضافة إىل هيمنة الخطاب املتمحور حول الدولة، فإن التدمري والتشتيت املستمر الذي تقرتفه إرسائيل بحق املجتمعات الفلسطينية يعوق قدرَة الفلسطينيني عىل التنظيم، 

كام يفرُض تواطُؤ السلطة الفلسطينية يف إدامة الوضع الراهن عقباٍت كبريًة أيًضا أمام قدرة الفلسطينيني عىل التعبئة كام يف السبعينات والثامنينات. ويف حني أن دراسة 

َد األهداف األولية  نجاحات اللجان الشعبية يف السبعينات والثامنينات من القرن املايض لن تتمخض تلقائيًا عن رؤيٍة واضحة للتحرير يف وقتنا الراهن، إال أن بوسعها أن تحدِّ

التي تُعني عىل وضع إطار جديد لتحرير الفلسطينيني. 

ل/ي الورقة كاملًة اقرأ /ي أو حمِّ
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ملخص تنفيذي من الشبكة

إعادة تصور التحرير من خالل اللجان الشعبية الفلسطينية

ليث حنبيل

https://al-shabaka.org/labs/shifting-the-narrative-on-palestine-in-2022-and-beyond/
https://merip.org/1990/05/the-uprisings-dilemma/
https://books.google.ps/books?hl=en&lr=&id=_P5W5ErBQRYC&oi=fnd&pg=PR5&dq=intifada+palestine+at+the+crossroads&ots=g-1ZfJca43&sig=JO0zxzvXB4-vhuFFOLo_o8xwfsA&redir_esc=y#v=onepage&q=voluntary%20movement&f=false
https://www.palestine-studies.org/en/node/1649448
https://yplus.ps/wp-content/uploads/2021/01/Robinson-G.-E.-Building-a-Palestinian-State-The-Incomplete-Revolution.pdf
https://yplus.ps/wp-content/uploads/2021/01/Robinson-G.-E.-Building-a-Palestinian-State-The-Incomplete-Revolution.pdf
https://www.rosalux.ps/wp-content/uploads/2015/03/Linda-Tabar.pdf
https://yplus.ps/wp-content/uploads/2021/01/Robinson-G.-E.-Building-a-Palestinian-State-The-Incomplete-Revolution.pdf
https://yplus.ps/wp-content/uploads/2021/01/Robinson-G.-E.-Building-a-Palestinian-State-The-Incomplete-Revolution.pdf
https://www.afsc.org/sites/default/files/documents/Palestinian%20Nonviolent%20Resistance%20to%20occupaltion%20since%201967.pdf
https://www.jstor.org/stable/2538262
https://www.jstor.org/stable/2538262
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8f%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b4%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8/
https://al-shabaka.org/memos/%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88/
https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2022/02/Hanbali_PolicyBrief_Ara_Feb2021.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org
https://al-shabaka.org/ar/author/layth-hanbali/


ومع أن التحديات والعقبات سوف تظل قامئة، إال أنَّ عىل املجتمع املدين الفلسطيني أن يقوم مبا ييل: 

إعادة توجيه املجالس البلدية بهدف إحياء دورها السيايس واالجتامعي، مبا يف ذلك قيامها بدورها يف ضامن استدامة البنية التحتية يف البلدات واملدن رسيعة النمو.	 

َ عن احتياجاتها 	  تعزيز دور املؤسسات الثقافية والتعليمية واملكتبات العامة وغريها من املنتديات العامة لتوفري مساحات يتسنى للمجتمعات من خاللها أن تُعربِّ

ومطالبها السياسية. وينبغي للجامعات أن تكملَّ هذا الدور من خالل توسيع نطاق تفاعلها مع عامة الشعب. 

إعادة توجيه الخدمات املهنية نحو تلبية االحتياجات الشاملة للمجتمعات بدالً من تطبيق األطر النيوليربالية يف القطاع العام. 	 

تعزيز الحركات الشعبية القامئة التي أنشأت بالفعل هياكَل مجتمعية، كتلك التي يف بيتا والشيخ جراح وسلوان وأم الفحم والنقب، ألنها األقدر عىل االرتقاء بدورها من 	 

التنظيم القائم عىل ردة الفعل إىل املبادرة بصياغة رؤية للتحرير مستمدة من قواعدها املجتمعية.
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