
مقدمة

مع التحول البارز الذي شهده الخطاُب العاملي يف أعقاب انتفاضة 

الوحدة عام 2021، نجَح الفلسطينيون وحلفاؤهم يف إحياء الخطاب 

املؤكد عىل الدور املحوري لالستعامر االستيطاين الصهيوين يف معاناة 

الفلسطينيني، وبالتايل يف إعادة طرح التحرير كالحل املنطقي الوحيد 

للقضية الفلسطينية. وأخذت هذه الرواية مكان رواية السالم وبناء 

الدولة التي هيمنت عىل الخطاب العاملي بشأن فلسطني، وال سيام منذ 

توقيع اتفاقيات أوسلو يف عام 1993. وال تزال انتفاضة الوحدة املستمرة 

تتحدى التشتت الجغرايف واالجتامعي والسيايس املفروض عىل الشعب 

الفلسطيني، وتوائِم بني نضاالت املجتمعات الفلسطينية وآمالها حيثام 

كانت حول العامل.

يتطلُب التقدم عىل صعيد التحرير إعادَة صياغة اإلطار املناهض 

لالستعامر، بحيث يروِّج الخطاب التحرري، ويُطيح بالهياكل االستعامرية 

التي يعيش يف ظلها الفلسطينيون. تتحرى هذه الورقة السياساتية ُسبل 

الفلسطينيني يف إعادة تصور النضال التحريري بالرجوع إىل تاريخهم 

الحافل بالتعبئة الشعبية. وتتناول عىل وجه التحديد 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 اليوم إلعادة بناء املجتمعات املحلية لتعمل 

عىل إعادة إنتاج حركة تحريرية شعبية.

إرث اللجان الشعبية الفلسطينية

ينبغي النظر إىل التعبئة الوطنية املُبِهرة التي انخرط فيها الفلسطينيون 

يف االنتفاضة األوىل يف سياق التعبئة الشعبية التي سبقتها، حيث قامت 

تلك االنتفاضة عىل ما سبقها من الجهود واملامرسات الهادفة إىل فك 

االرتباط عن االستعامر االستيطاين اإلرسائييل. واشتملت الحمالُت الوطنية، 

التي تضمنتها االنتفاضة واضطلعت بتنسيقها يف كثري من األحيان القيادُة 

الوطنية املوحدة، عىل مقاطعِة املنتجات اإلرسائيلية واإلدارة املدنية 

اإلرسائيلية، ورفِض دفع الرضائب اإلرسائيلية، ودعوات ناجحٍة الستقالة 

مئات الفلسطينيني العاملني يف جباية الرضائب وجهاز الرشطة - وقد 

1. أعيد تأسيس الحزب الشيوعي األردين سنة 1982 باسم الحزب الشيوعي الفلسطيني، وسنة 1991 باسم حزب الشعب الفلسطيني.

مورست هذه األساليب طوال عقدي السبعينات والثامنينات.

لقد كانت جهود الحمالت الوطنية وجهود اللجان الشعبية الرامية إىل 

تحدي نظام االحتالل اإلرسائييل تُعزز بعضها بعًضا، ومن دالئل نجاحها 

إقدام إرسائيل يف نهاية املطاف عىل حظر كافة اللجان الشعبية يف عام 

1988، وحينها علَّق وزير الدفاع اإلرسائييل بأن قرار حظر اللجان الشعبية 

يرجع إىل “تقويضها الجهاَز الحكومي اإلرسائييل وإنشاء جهاز بديل 

مكانه.” 

الحركة التطوعية الفلسطينية يف خدمة التحرير

تشكَّلت حركات من املتطوعني الفلسطينيني يف جميع أنحاء الضفة 

الغربية وغزة بينام كان مرشوع بناء الدولة يبدأ بأخذ مكان النضال من 

أجل التحرير. ومع أن هذا املرشوع بات أكيًدا يف السنوات التي أعقبت 

توقيع اتفاقيات أوسلو يف 1993، إال أن بوادر هذا النموذج ظهرت عام 

1974، عندما تبّنت منظمة التحرير الفلسطينية برنامج النقاط العرش 

الذي أدخل مفهوم حل الدولتني إىل الخطاب القومي الفلسطيني. وعىل 

الرغم من دعم حركة فتح، أكرب فصيل فلسطيني ضمن منظمة التحرير، 

أدانت أكرثية الفصائل األخرى هذا الربنامج وشكلت جبهة الرفض عىل 

أساس أن املنظمة كانت تتخىل عامَّ تبقى من فلسطني التاريخية.

أدان املجتمع املدين الفلسطيني كذلك هذا الربنامج، ونظَّم مع بداية 

عقد السبعينات حركات تطوعية يف املناطق التي وقعت تحت االحتالل 

اإلرسائييل بعد عام 1967 لتخفيف معاناة املجتمع. وكان ُجلُّ املتطوعني 

من املهنيني املنتمني إىل الطبقة الوسطى، وكانوا يُعينون املزارعني 

واملجتمعات الفقرية األشد ترضًرا من االحتالل العسكري، وتبنوا مشاريع 

إلصالح البنى التحتية املدمرة. ورسعان ما منت تلك الحركات وتحولت إىل 

شبكات إقليمية من املتطوعني، وكان ينتمي بعضها إىل أحزاب سياسية، مبا 
فيها حركة فتح والحزب الشيوعي األردين.1

أدَّت أنشطُة شبكات املتطوعني إىل تسييس جيٍل من الشباب، إذ ألَّفت 

بني الفئات املختلفة يف املجتمع الفلسطيني وعززت الوعي بأهمية النضال 

ضد االستعامر. 
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مَنَت هذه الشبكات بالتزامن مع منو املؤسسات الثقافية التي عملت عىل 

ترسيخ الهوية والتاريخ الفلسطيني، مثل فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية 

التي تأسست يف 1979 بهدف تأكيد الهوية السياسية والثقافية الفلسطينية. 

ويف عام 1972، أَطلقت جمعيُة إنعاش األرسة، التي تأسست يف 1965 

كمنظمة نسوية وتنموية غري ربحية، برنامًجا ثقافيًا للحفاظ عىل الرتاث 

الفلسطيني وإحيائه.

لقد أسهمت هذه الشبكات املتنامية يف إحراز النجاحات السياسية، وبثَّت 

روح مناهضة االستعامر ومقاومة العدوان العسكري اإلرسائييل. ويف عام 

1976، انتخب الفلسطينيون عدًدا كبريًا من رؤساء البلديات وأعضاء 

املجالس البلدية التقدميني. ومكَّن ذلك من تأسيس لجنة التوجيه الوطني 

ت يف عضويتها رؤساء بلديات وممثيل نقابات وطالبًا  سنة 1978 وضمَّ

ناشطني وآخرين من منظمي الفعاليات الشعبية. وبفضل اللجنة وشبيهاتها، 

تسارعت وترية تنظيم التحالفات النشطة سياسيًا عرب األرايض املحتلة، ماّم 

ز عىل التعبئة الشعبية العلنية وطبَّعها يف املؤسسات العامة ويف الشارع  حفَّ

الفلسطيني كوسيلة لتحدي االحتالل العسكري االستعامري االستيطاين.

وعىل سبيل املثال، أدت احتجاجات دامت أشهر يف العام 1979 إىل إخالء 

مستوطنة ألون موريه اإلرسائيلية، التي أقيمت عىل أراٍض خاصة ميلكها 

سكان قرية روجيب الفلسطينية. ويف السنة ذاتها، أجربت احتجاجات 

واستقاالت جامعية لرؤساء البلديات إرسائيل عىل الرتاجع عن قرار إبعاد 

رئيس بلدية نابلس. ومتّكنت املجالس البلدية املنتخبة سنة 1976 من 

تقليص اعتامدها املايل عىل مصادر التمويل اإلرسائيلية، واستعاضت عنها 

بجمع األموال من البلدان العربية املجاورة لتوسيع خدمات البلديات. وكان 

النجاح ملموًسا أكرث يف مدينة نابلس التي استطاعت أن تعزز استقاللها يف 

قطاع الطاقة.

َسعت إرسائيل إىل كبت هذه الحركة بوسائل عديدة، حيث بدأت بتجريم 

أنشطة أعضائها، وتقييد حركة العديد من رؤساء البلديات والناشطني. كام 

قامت بإغالق الجامعات الفلسطينية لعدة أشهر يف مناسبات عديدة بدًءا 

من عام 1979 وأثناء عقد الثامنينات، حيث كان العديد منها مبثابة مراكز 

للنشاط السيايس. ويف عام 1980، نفذَّ التنظيم اإلرهايب الصهيوين الرّسي 

عمليًة الغتيال ثالثة رؤساء بلديات يف الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة 

اثنني منهم بجروح خطرية. إنَّ مدى القمع الذي مارسته سلطات االحتالل 

اإلرسائييل عىل النشاط الشعبي الفلسطيني طوال هذه الفرتة لَيشهُد عىل 

نجاعته السياسية ونفوذه.

يف عام 1982، حظرت إرسائيُل لجنَة التوجيه الوطني وأقالت رؤساء 

املجالس البلدية ورؤساء البلديات املنتخبني. واستبدلتهم بشخصياٍت أقلَّ 

تصادمية، وسلَّمت الوظائف البلدية يف بعض مناطق الضفة الغربية إىل 

روابط القرى، التي تكونت يف املجمل من شخصيات ريفية عىل استعداد 

عىل التعاون مع إرسائيل مقابل تلقي الخدمات واألسلحة والدعم املايل. 

وبالرغم من فشل روابط القرى يف نهاية املطاف بسبب املقاومة الشعبية 

الفلسطينية، إال أنها مثَّلت أول نسخة إرسائيلية لفرض الحكم الذايت 

الفلسطيني.

صعود اللجان الشعبية الفلسطينية

أنبعت حركة املتطوعني اللجان الشعبية يف عقدي السبعينات والثامنينات 

من القرن املايض. وكان لهذة اللجان الالمركزية هدٌف مشرتك يتمثل يف 

ِدها تراجَع  معالجة الثغرات التي خلّفتها إرسائيل بسبب إهاملها وتَقصُّ

التنمية يف معظم القطاعات. وتعمدت تلك اللجان أن تكون متجذرًة يف 

املجتمعات التي تخدمها. 

أُنشئت اللجان الشعبية يف جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة للقيام مبهام 

متنوعة. وكانت اللجان األكرث انتشاًرا تلك التي تعمل عىل مستوى األحياء، 

وعادًة ما كانت تتكون من الشباب املحليني. وعملت يف املقام األول عىل 

تقديم الدعم للفئات األكرث ضعًفا، وعزَّزت قدرة 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. وعندما أغلق الجيش اإلرسائييل املدارس 

لشهور عديدة إبان االنتفاضة األوىل، أقامت اللجان الشعبية املدارس يف دور 

العبادة وحتى يف باحات املنازل.

اعتمدت معظم اللجان الشعبية عىل تعبئة املتطوعني. ولذلك كانت 

ميزانياتها منخفضة عموًما، وكانت مواردها تُجمع بشكل أسايس من 

املساهامت املحلية والرسوم الرمزية. وكانت اللجان املهنية، مثل اللجان 

الزراعية والصحية، أحوَج إىل طلب التمويل الخارجي اإلضايف من املانحني 

الغربيني، بينام موََّل املانحون العرب عموًما املؤسسات القامئة يف املدن، مثل 

الجمعيات الخريية اإلسالمية. وكان تنامي شبكة التمويل وتوسُعها داللًة 

عىل بروز حركٍة شعبية فلسطينية جوهرية وواعدة.

اللجان االقتصادية والزراعية

َسعت اللجان الشعبية إىل تحقيق أهداٍف أساسية منها تعزيز استقالل 

االقتصاد الفلسطيني. فشجَّعت شبكات التعاونيات ومشاريع االقتصاد 

املنزيل املنتجات املحلية، وهدفت إىل تقليل االعتامد عىل السلع اإلرسائيلية. 

وقامت العديد من األحياء أيًضا بزراعة حدائق البيوت لزيادة األمن الغذايئ. 
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“قامت االنتفاضة األوىل عىل ما سبقها من 
الجهود واملامرسات الهادفة إىل فك االرتباط عن 

االستعامر االستيطاين اإلرسائييل.”
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وانترشت تلك املبادرات بالذات إبان االنتفاضة األوىل، عندما بلغ االلتزاُم 

مبقاطعة االقتصاد اإلرسائييل أوَجه. تشكَّلت املبادرات الزراعية عىل 

املستوى الوطني بواسطة شبكات املهندسني الزراعيني والناشطني التي 

هدفت لحامية وتطوير القطاع الزراعي املرتاجع. فقد كان املزارعون 

أكرث عرضًة لسياسات االحتالل مثل مصادرة األرايض وإلحاق الرضر يف 

البنية التحتية، ماّم كان يهدد ُسبل عيشهم ويزيد اعتامد الفلسطينيني 

عىل االقتصاد اإلرسائييل. ورًدا عىل ذلك، أقدمت شبكات املتطوعني عىل 

تقديم العونة للمزارعني، ونظمت فعاليات لحامية املزارعني، ومّولت 

تطوير البنية التحتية.

تطورت العديد من هذه الجهود التطوعية إىل لجان شعبية يف عقد 

الثامنينات. فتأسست عىل سبيل املثال لجنة اإلغاثة الزراعية الفلسطينية 

يف 21983، تالها اتحاد لجان العمل الزراعي، واملركز الفني للخدمات 

الزراعية يف 1986. وأسهمت تلك اللجان يف تعبئة املزارعني إبان 

ع شبكة مزارعني ومهندسني زراعيني  االنتفاضة االوىل، وضمنت توسُّ

فلسطينيني ذو فكر تحرري ومناهض لالستعامر. 

اللجان الصحية

أنشأ الفلسطينيون أيًضا لجانًا صحية مؤلفة من متطوعني من العاملني 

يف القطاع الصحي لتقديم الخدمات الطبية يف املناطق الريفية. ويف حني 

أن هدف اللجان األسايس كان مواجهة سياسات االحتالل اإلرسائييل التي 

ت أيًضا مواقف  ما انفكت تُعرِّض صحَة الفلسطينيني للخطر، إال أنها تحدَّ

املؤسسة الطبية الفلسطينية ومامرساتها التي كان يُنظر إليها كعوامل 

خطر إضافية.

حاولت النخبة الطبية الفلسطينية إنشاء مؤسسات مستقلة عن إرسائيل، 

ولكنها تقاعست عن مواجهة السلطات اإلرسائيلية، وركَّزت عوًضا عن 

ذلك عىل توسيع الخدمات الطبية املتخصصة يف مراكز املدن، وعىل 

استدامة منظورها األبوي يف تقديم الخدمات. وبذلك تأطرت الرعاية 

الصحية كمسألة فردية، وأُهملت العوامل املجتمعية، مام أسهم يف 

تعزيز تهميش بعض الفئات. 

2. تعرف لجنة اإلغاثة الزراعية الفلسطينية اليوم باسم جمعية التنمية الزراعية

3. تغري مسمى اتحاد لجان اإلغاثة الطبية الفلسطينية إىل جميعة اإلغاثة الطبية الفلسطينية.

4. احتفظ اتحاد لجان العمل الصحي باسمه يف غزة، لكنه يعرف اليوم بلجان العمل الصحي يف الضفة الغربية

ولهذا رفض العديد من املهنيني الشباب املؤسسة الطبية الفلسطينية 

باإلضافة إىل خدمات الحكم االستعامري. وهكذا، تبّنى العديد من 

اللجان مفهوًما وتصوًرا تحرريًا للصحة، يُعزز النظرة الشاملة إزاء العالج 

دات االجتامعية والسياسية واالقتصادية للصحة.  والتي ترتكز عىل املحدِّ

فركزت عىل تعزيز الصحة وعىل الصحة العامة، وتوفري الرعاية األولية 

للمجتمعات املحرومة، وأرشكت متلّقي الرعاية الصحية يف تخطيط 

وتقديم الخدمات التي يحتاجونها،عىل عكس منط املؤسسة الطبية 

التقليدية.

تجلّت األُسُس املناهضة لالستعامر التي قامت عليها العديد من اللجان 

الشعبية من خالل صالتها بحركات تحرر أخرى وحمالت التضامن 

الدولية. فعىل سبيل املثال، شارك مؤسسو اتحاد لجان اإلغاثة الطبية 

الفلسطينية3 يف تأسيس املجلس الدويل لصحة الشعوب الذي آلف بني 

املهنيني الصحيني الناشطني يف حركات العدالة االجتامعية يف بلدان مثل 

جنوب إفريقيا ونيكاراغوا وبنغالديش.

وعىل الرغم من أن اللجان الصحية كانت منظامت مستقلة، إال أن كل 

ست عىل يد مجموعة من املهنيني املرتبطني بأحزاب سياسية.  لجنة تأسَّ

بل إن أهمية اللجان الصحية للمجتمع املدين الفلسطيني استلزمت 

املجموعات السياسية إىل تأسيسها وتعزيزها. وكان أولها وأكربها اتحاُد 

سه يف العام 1979 مهنيون  لجان اإلغاثة الطبية الفلسطينية الذي أسَّ

مرتبطون بالحزب الشيوعي. وتاله اتحاد لجان الرعاية الصحية يف عام 

1984 واملرتبط بالجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني، ومن ثم اتحاد 

لجان العمل الصحي يف 41985، املرتبط بالجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطني.

غري أنَّ اللجان الصحية مل تتنبَّ كلُّها أجنداٍت مناهضًة لالستعامر. ففي 

َس مهنيون مرتبطون بحركة فتح مجلس الخدمات الصحية،  1989، أسَّ

الذي تبّنى النهج اإلصالحي ذاته املتبع يف الحركة، واعترَُب لذلك مفتقرًا إىل 

الرؤية التحريرية الواضحة. 

ت اللجان اليسارية يف عملها السلطات  ونتيجًة لذلك، وبينام تحدَّ

م مجلس الخدمات الصحية نفسه عىل أنه  اإلرسائيلية تحديًا رصيًحا، قدَّ

مؤسسة خريية ومسجلة لدى الحكومة اإلرسائيلية كجمعية غري ربحية. 

وهكذا تبنى املجلس منذ إنشائه نهَج املؤسسة الطبية التقليدية يف 

تقديم الخدمات األبوية واملركزية يف املراكز الحرضية، بينام تفرغت 

اللجان اليسارية لخدمة املجتمعات املحرومة وَسعت إىل متكينها من 

خالل التعليم والطب الوقايئ وبرامج تعزيز الصحة.
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“تسبَّبت منظمة التحرير الفلسطينية بتبنيها 
إطاَر عمل أوسلو يف 1993 ... يف ترسيع عملية 
الالتسييس ... مام عزَّز التحول يف الخطاب من 

التحرير إىل بناء الدولة.”

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://yplus.ps/wp-content/uploads/2021/01/Robinson-G.-E.-Building-a-Palestinian-State-The-Incomplete-Revolution.pdf
https://books.google.co.uk/books?id=_P5W5ErBQRYC&printsec=frontcover#v=onepage&q=%22the%20palestinian%20response%22&f=false
https://yplus.ps/wp-content/uploads/2021/01/Robinson-G.-E.-Building-a-Palestinian-State-The-Incomplete-Revolution.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/096145249100076981
https://www.jstor.org/stable/164668
https://yplus.ps/wp-content/uploads/2021/01/Robinson-G.-E.-Building-a-Palestinian-State-The-Incomplete-Revolution.pdf


نجحت اللجان الصحية 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. غري أن االنتامءات السياسية املختلفة للجان 

الشعبية أدت يف بعض األحيان إىل تنافسها وتكرار الخدمات التي كانت 

تقدمها.

من التحرير إىل بناء الدولة

حظرت إرسائيُل اللجاَن الشعبية يف 1988، ولكنها استمرت يف العمل حتى 

أسَهمت عدُة عوامل يف انهيارها يف حقبة التسعينات، مبا فيها الخسائر 

املادية واالقتصادية الهائلة التي تكبدها الشعب الفلسطيني إبان االنتفاضة 

األوىل. عالوًة عىل ذلك، تسبَّبت منظمة التحرير الفلسطينية بتبنيها إطاَر 

عمل أوسلو يف 1993، ومن ثم إنشاء السلطة الفلسطينية يف 1994، يف 

ترسيع عملية الالتسييس داخل املجتمع الفلسطيني، مام عزَّز التحول 

يف الخطاب من التحرير إىل بناء الدولة. وعىل سبيل املثال، قام مجلس 

الخدمات الصحية بدمج خدماته ومرافقه كافة يف وزارة الصحة التي كانت 

قد تشكَّلت حديثًا آنذاك ضمن السلطة الفلسطينية، وأصبح مدير املؤسسة 

نائبًا لوزير الصحة.

ويف أعقاب أوسلو، اكتسبت العديد من الجهود املجتمعية والشعبية، مبا 

فيها بعض اللجان الشعبية، الصبغة الرسمية بتحولها إىل منظامت غري 

حكومية. ونتَج عن ذلك قطاٌع متوسع من املنظامت غري الحكومية يتنافس 

إىل جانب السلطة الفلسطينية عىل املوارد، وأدى إىل اختزال حركة التحرير 

الفلسطينية يف منظامت غري حكومية. انضمَّ العديد من أعضاء اللجان، مبن 

فيهم ناشطون يساريون، إىل فضاء املنظامت غري الحكومية بعد أوسلو، 

لت بعُض اللجان الشعبية نفسها كمؤسسات خريية وتأقلمت مع  بينام سجَّ

السياسة الرامية إىل تحويل املجتمع املدين الفلسطيني إىل مجتمع نيوليربايل. 

ولعل تحديد سقف سياسات القيادة الوطنية املوحدة واللجان الشعبية 

بتحدي االحتالل وحسب، وافتقارهم إىل رؤية سياسية مستقبلية واضحة، 

قد زاد من ضعفهم أمام املرشوع النيوليربايل.

عانت اللجان الشعبية أيًضا من تداعيات التطورات الجيوسياسية اإلقليمية 

املختلفة يف أواخر الثامنينات ومطلع التسعينات، حيث أعلن األردن توقَفه 

عن تنفيذ برنامج تنموي بقيمه 1.3 مليار دوالر يف الضفة الغربية بعد فك 

ارتباطه بها عام 1988. وعالوًة عىل ذلك، تسبَّب نزوُح الفلسطينيني من 

الكويت يف أعقاب قيام منظمة التحرير الفلسطينية بدعم العراق إبان 

أزمة الخليج يف 1991-1990 يف قطع تدفق التحويالت من مئات آالف 

الفلسطينيني العاملني هناك سابًقا. 

ومع أن تلك املوارد مل تكن من مصادر التمويل املبارشة للجان الشعبية، 

إال أنها قطعت تدفق املداخيل ورأس املال إىل الضفة الغربية. باإلضافة إىل 

ذلك، أخذت الحكومات الغربية التي استثمرت سياسيًا يف عملية أوسلو 

تسحب متويلها من املنظامت غري الحكومية الفلسطينية الجديدة وتحوله 

إىل السلطة الفلسطينية. وبالتايل أسهمت يف انهيار إطار التحرير الذي تبتنه 

اللجان الشعبية، وتحويله تدريجيًا إىل إطار بناء الدولة الذي روجته السلطة 

الفلسطينية. 

باإلضافة إىل فقدان التمويل والدعم السيايس، خرست اللجان الشعبية 

موظفني من كوادرها ممن التحقوا بالعمل لدى السلطة الفلسطينية، حيث 

ارتفع عدد العاملني يف وزارة الصحة من 2000 موظف يف 1994 إىل 7000 

ر أن 70% من عيادات الصحة األولية غري الحكومية أغلقت  يف 1999، ويُقدَّ

أبوابها مع مجيء السلطة الفلسطينية. وأصبحت املنظامت غري الحكومية 

الجديدة خاضعًة لرشوط املانحني التي ربطت استمرار التمويل بنبذ العمل 

السيايس وقبول اتفاقيّات أوسلو. 

إن الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون إبان االنتفاضة األوىل، بالتزامن مع 

مرشوع بناء الدولة الذي اكتسب الصفة املؤسسية بتوقيع اتفاقيات أوسلو، 

أدت إىل حلِّ اللجان الشعبية يف نهاية املطاف باعتبارها حركاٍت تحريريًة 

مناهضًة لالستعامر، وإىل انتشار املنظامت غري الحكومية املُتمحورة حول 

الدولة.

العقبات أمام عودة التنظيم الشعبي     

ال يزال تدمري املجتمعات الفلسطينية املستمر طوال عقود االحتالل 

االستعامري االستيطاين يعوق قدرَة الفلسطينيني عىل التنظيم. وقد دأبت 

إرسائيل عىل تفتيت النظام السيايس الفلسطيني، وهي مشكلٌة فاقمها 

رسعة التوسع الحرضي. فبعد أن كان 35% فقط من الفلسطينيني يف الضفة 

الغربية وقطاع غزة يعيشون يف مناطق حرضية سنة 1946، ارتفعت هذه 

النسبة إىل 75% يف العام 2020. 

وكان هذا النمو مدفوًعا بسياسات السلب التي تبنتها إرسائيل وألحقت 

أشد الرضر باملناطق الريفية. ويف ظل استمرار إرسائيل يف التطهري العرقي 

والعنف الوحيش واستغالل العاملة واملوارد وتطبيق سياسات تُعزز تبعية 

الفلسطينيني االقتصادية، تغدو فرصة التعبئة الفعالة بعيدة املنال.
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“ال بد من البدء مبعالجة التدمري الذي أُلحق 
باملجتمعات الفلسطينية التي ينبغي إلطار 
التحرير أن ينبثق وأن يستمد قوته منها.”

https://www.afsc.org/sites/default/files/documents/Palestinian%20Nonviolent%20Resistance%20to%20occupaltion%20since%201967.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://books.google.co.uk/books?id=kftqQdNNDWAC&pg=PA61&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=kftqQdNNDWAC&pg=PA61&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%90%D9%84%D9%91%D8%A9/
http://www.kinghussein.gov.jo/his_periods9.html
http://www.kinghussein.gov.jo/his_periods9.html
https://www.jstor.org/stable/4328660
https://books.google.ps/books?id=tPF8AgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ps/books?id=tPF8AgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://al-shabaka.org/briefs/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%90%D9%84%D9%91%D8%A9/
https://yplus.ps/wp-content/uploads/2021/01/Robinson-G.-E.-Building-a-Palestinian-State-The-Incomplete-Revolution.pdf
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-210930/
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-210930/
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=PS
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=PS
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=PS
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9%d9%82%d9%84%d9%8c-%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d9%84%d9%85/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9%d9%82%d9%84%d9%8c-%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d9%84%d9%85/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b3/
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إن تواطؤ السلطة الفلسطينية يف إدامة الوضع الراهن يفرض عقباٍت كبريًة 

أيًضا أمام قدرة الفلسطينيني عىل التعبئة كام يف السبعينات والثامنينات، 

حيث إن السلطة، باإلضافة إىل تعاونها مع قوات االحتالل اإلرسائييل من 

خالل التنسيق األمني، تشارك يف الجهود املبذولة من أجل تراجع الخدمات 

العامة، مبا يف ذلك يف قطاعي التعليم والصحة. وبسبب سوء التخطيط 

الحرضي يف املجتمعات املجزأة، يعيش أغلب الفلسطينيون يف مناطق 

حرضية مكتظة ذات خدمات محدودة. 

وهذا يعني أن عجز الفلسطينيني يف هذه األماكن عن تلبية احتياجاتهم 

األساسية يحدُّ من قدرتهم عىل التنظيم. فضاًل عىل أن املجالس البلدية، التي 

ُجرِّدت فعليًا من مضمونها ودورها السيايس، تفتقر إىل الخربة أو اإلرادة 

السياسية ملواجهة هذه التحديات، حيث اختُزَل دورها يف تقديم الخدمات 

األساسية فقط، مثل توفري املرافق األساسية، والتخلص من النفايات، وإدارة 

الطرق.

ال يقصد هذا التحليل إنكار نجاحات الفلسطينيني يف التنظيم يف السنوات 

األخرية برغم هذه الظروف. ومنها االحتجاجات املحلية يف القدس وبيتا 

والنبي صالح وقرى أخرى، واالحتجاجات املناهضة ملرشوع براور يف عام 

2013، وحركة “أرفض، شعبك بحميك”، ومسريات العودة الكربى يف 2018، 

وحركة طالعات - التي طرحت إطاًرا نسويًا للتحرير ونظّمت فعاليات 

احتجاجية يف كافة مناطق فلسطني املستعمرة واملنطقة العربية - وانتفاضة 

الوحدة املستمرة التي انطلقت يف أيار/مايو 2021. 

زادت أيضاً وترية االحتجاجات ضد فساد السلطة الفلسطينية وتعاونها مع 

إرسائيل، وكان أبرزها مؤخراً مظاهرات صيف 2021 ردًّا عىل اغتيال الناشط 

البارز نزار بنات عىل يد قوات السلطة الفلسطينية. وقد طاَل القمُع أيًضا 

الجامعات لتحجيم العمل السيايس داخلها. فعىل سبيل املثال، شّنت السلطة 

الفلسطينية بدعم من حركة الشبيبة، الذراُع الطاليب لحركة فتح، حملة 

لطمس النشاطات الطالبية السياسية يف جامعَة بريزيت يف مطلع 2022. غري 

أن جهود التعبئة هذه مل تتطور إىل حركة تحررية أوسع ألسباب عديدة، وال 

سيام القمع املنهجي الذي متارسه السلطة الفلسطينية والقوات اإلرسائيلية.

توصيات

إن دراسة نجاحات اللجان الشعبية يف السبعينات والثامنينات من القرن 

املايض لن تؤدي تلقائيًا إىل رؤية واضحة للتحرير يف وقتنا الراهن، ولكن 

ميكن من خاللها تحديد بعض األهداف األولية عىل طريق وضع رؤية 

متجددة إلطار تحريري يف فلسطني. وال بد من البدء مبعالجة التدمري الذي 

أُلحق باملجتمعات الفلسطينية التي ينبغي إلطار التحرير أن ينبثق وأن 

يستمد قوته منها.

وبالرغم من 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 لتلبية احتياجات الناس االجتامعية والثقافية 

واالقتصادية.

تعزيز دور املؤسسات الثقافية والتعليمية واملكتبات العامة وغريها 	 

من املنتديات العامة لتوفري مساحات يتسنى للمجتمعات من خاللها 

َ عن احتياجاتها ومطالبها السياسية. وينبغي للجامعات أن  أن تُعربِّ

ل هذا الدور من خالل توسيع نطاق تفاعلها مع عامة الشعب.  تكمِّ

ويف األقسام الجامعية املختلفة، ينبغي أن يُدرَِج املعلمون يف مناهجهم 

الدراسية برامَج تَضمُن بأن يكون لعملهم صلٌة باملجتمعات املحيطة. 

وينبغي للجامعات كذلك أن تُضفي الطابع املؤسيس عىل دراسات 

االستعامر ومناهضة االستعامر وأن تجعلها من املتطلبات الدراسية.

إعادة توجيه الخدمات املهنية نحو تلبية االحتياجات الشاملة 	 

للمجتمعات بدالً من تطبيق األطر النيوليربالية يف القطاع العام. فيجب 

عىل العاملني يف املجال الصحي، مثاًل، أن يرفضوا مامرسات الرعاية 

الصحية ذات الطابع الفردي واألبوي، وأن يناقشوا علًنا رضورة تحسني 

دات االجتامعية واالقتصادية والسياسية للصحة من أجل تعزيز  املحدِّ

الرفاه املجتمعي.

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. ويجب 

عىل منظامت املجتمع املدين واالتحادات والنقابات أن تنضم إىل هذه 

الحركات، وأن تكرّس نفسها لخدمة هذه الحركات ومنارصتها.

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/briefs/%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84/
https://staff-old.najah.edu/sites/default/files/Urban_Development_and_Planning_in_the_Occupied_Palestinian_Territories_Impacts_Urban_Form_0.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84/
https://staff-old.najah.edu/sites/default/files/Urban_Development_and_Planning_in_the_Occupied_Palestinian_Territories_Impacts_Urban_Form_0.pdf
https://www.palestine-studies.org/ar/node/34490
https://www.al-monitor.com/originals/2013/12/prawer-plan-negev-israel-palestine-bedouin-protest.html
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=3286
https://mondoweiss.net/2020/02/talat-a-feminist-movement-that-is-redefining-liberation-and-reimagining-palestine/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d9%8a%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%81%d9%84/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d9%8a%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%81%d9%84/
https://lawyers4justice.ps/أكثر-من-٣٤٠-حالة-اعتقال-على-خلفية-الرأي/?lang=ar
https://lawyers4justice.ps/أكثر-من-٣٤٠-حالة-اعتقال-على-خلفية-الرأي/?lang=ar
https://metras.co/معركة-طلبة-بيرزيت-على-ما-تبقى-من-الهامش/
https://metras.co/معركة-طلبة-بيرزيت-على-ما-تبقى-من-الهامش/
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ليث حنبيل مستشار مستقل مختص بالسياسات الصحية، وباحث 

ومامرس يف مجال الصحة العامة وطبيب. وهو متطوع كمنظم يف 

املجتمع املدين، وكمدرس يف العديد من برامج الصحة العاملية. حصل عىل 

درجة املاجستري يف السياسة الصحية والتخطيط والتمويل من كلية لندن 

لالقتصاد والعلوم السياسية وكلية لندن للنظافة الصحية وطب املناطق 

الحارة، وشهادة يف الطب ودرجة البكالوريوس يف الصحة العاملية من 

كلية لندن الجامعية.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري 

ربحية، مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق 

االنسانية للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار 

القانون الدويل وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون 

يف الشبكة املناقشة الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع 

هذه امللخصات السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، 

»شبكة السياسات الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل: 

www.al-shabaka.org او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل: 

contact@al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب 

بالرضورة عن رأي املنظمة ككل.

https://al-shabaka.org/ar/author/layth-hanbali/

