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المقاومة الشعبية
popular resistance

in our survey of Popular Resistance Committees (PRCs) in the West Bank we distinguished
three types according to their prime focus of concern:
PRCs established in response to the construction of the Separation Barrier.
PRCs established to counter the establishment and expansion of Israeli settlements.
PRCs established to protect the interests of Palestinian communities living within Area C.
Common to all three types is the concern to protect the land, property and well-being of
Palestinian communities under occupation.
Most of the PRCs are community-based

Why nonviolent (popular) resistance?
The recent growth in PR activity can be traced to local responses to the construction of the
Separation Wall which commenced in 2002. But there are other contextual factors identified by
activists.
•

Failure of Oslo peace process and stalemate of the peace negotiation with Israel had led to
people realizing that they need to take action, that there is no other alternative at this stage.
• The realization that the armed struggle and the violence of the second Intifada had been
disastrous in its consequences
• The awareness that the military balance between Israel and the Palestinians is so asymmetric
that to pursue violent means would be to play into the hands of Israel.
• The example of the first intifada showed that Israel is less capable of dealing with unarmed
resistance, and its treatment of nonviolent protesters can seriously undermine its international
standing

organisation and structure of Popular Resistance Committees (PRCs) and groups
Structure
The majority of PRCs surveyed appeared to have no formal structure. Most of them have been formed by
local activists in reaction to a perceived threat to the well-being of their community.
Even where there is a formal structure with office-holders it appeared that people were appointed to
particular positions by consensus rather than formal electoral process. Typically it would seem that
activists who came to notice due to their commitment to the protest actions would be invited to participate
in the deliberations of the PRC.
Political affiliation
In most cases activists work together on the basis of trust established over the years and without regard for
formal political party affiliation.

Activities of PRCs and associated groups
Within the broad range of PR activities four sub-categories can be distinguished: three forms of
defensive activity and a fourth type that was more offensive in nature, designed primarily to impose a
significant cost on Israel for its continued occupation.

1) The defense of people as they pursue their daily lives.
Three main methods were used to defend people’s rights in the face of harassment from settlers and
Israeli security forces:
i) Accompaniment and protection,
ii) Documentation, advocacy and media work, :

iii) Using the Israeli legal system

2-The defense of land and property.
A major focus of PRCs is the defense of land and property threatened by the Wall or by settler
activity. Key methods of resistance included:
i) Protest demonstrations
ii) Using the Israeli legal system
iii) Documentation, advocacy and media work
iv) Constructive action to reclaim and use land threatened with confiscation

3- Enhancing the resilience of communities and their ‘way of life’.
A significant form of resistance has been Sumud :the determination to remain on the land and
maintain one’s way of life constitutes a form of resistance insofar as it manifests a refusal to submit
and surrender in the face of a dominant occupying power. This form of resistance activity was
particularly pronounced in Area C.

4) Offensive activities to impose cost on Israel
Any form of protest and resistance can be seen to have an ‘offensive’ dimension insofar as it requires
a response from Israel. The cost can be financial, moral, over-burdening of infrastructure and
personnel. In addition there has been a growing interest amongst Palestinians in the boycott of
Israeli goods which can impose an economic cost on Israel.

Popular Resistance (PR) Networks
There are four networks or ‘coordinating committees’
1.Stop the Wall Campaign (STWC): Aligned with the Palestinian political left. By 2012 its main activity
had become its international outreach work.
2. Popular Struggle Coordinating Committee (PSCC):Established in 2008 with seed-funding provided
through the office of the Palestinian Prime Minister Salam Fayyad. More recently funding has been
channelled through the Spanish NGO organization NOVA based in Barcelona.
opular Struggle Coordinating Committee (PSCC):Established in 2008 with seed-funding provided
through the office of the Palestinian Prime Minister Salam Fayyad. More recently funding has been
channelled through the Spanish NGO organization NOVA based in Barcelona.
3. National Committee for Popular Resistance (NCPP): Established by Fatah in October 2011. Its birth
can be traced to the sixth Fatah conference in Bethlehem, August 2009 where a new emphasis was laid
on the significance of PR. Following this a decision was made that Fatah should aim to develop a
presence where there was active popular resistance (PR). As far as we could judge the NCPP had no
active presence on the ground at the time of our fieldwork (June 2012)

The Popular Resistance High Follow Up Commission in Palestine (PRHFUCP)
The PRHFUCP was created in November 2011 and is based in Beit Ummar. The HFPRC would appear to
be extremely limited in its scope and apart from issuing communiques and convening conferences has no
active presence on the ground beyond Beit Ummar
challenges facing PRCs
Activists identified a series of challenges they faced in trying to broaden and deepen the PR.
1. Crisis of leadership
As a consequence of the political fracture between Fatah and Hamas and the internal tensions within Fatah
a major challenge is the crisis of leadership within the Palestinian political domain.
2. Lack of strategy
One consequence of the political divisions and lack of leadership was a lack of a strategy and vision to
inform and guide activists within the PR movement.

3. Lack of coordination
The political divisions has been mirrored by the establishment of different networks claiming to fulfil a
PR coordination function. There are four coordinating networks aligned with different political threads
and a consequent lack of coordination of PR.
4. Lack of trust

The other side of the crisis of leadership coin appeared to be the pervasive lack of trust held by
Palestinians in leadership at any level, a lack of trust that could extend down to the community level with
some people questioning the motives and integrity of local popular resistance leaders.
5. ‘NGO-isation’ of civil society and Competition for funding
This pervasive lack of trust could be attributed not only to the political divisions and fractures but also to
the ‘NGO-isation’ of Palestinian civil society, completion with each other for funding and the consequent
weakening of community-based organizations dependent on volunteer involvement and activism.

6. rates of participation
The cynicism about the motivation of anyone taking a leadership role helps explain another challenge
reported to us: the low rate of participation and problems of mobilising people.

7. Lack of substantive achievements
The lack of substantive results and achievements is another factor that helps to explain the relatively
low rates of participation and the associated challenge of mobilising people.

8. Sense of resignation and loss of hope
All this has contributed to a widespread sense of resignation referred to by a number of informants, a
factor which was borne out by the results of the opinion polls that revealed only a third of Palestinian
respondents entertaining any hope for a future peace settlement.

9. Palestinian short-termism
One of our interviewees expressed the view: ‘There is the problem of the media and the glorification
of armed struggle. There is a culture of violence in our society and an impatient short-termism – we
expect results within a day. ‘
10.. Israeli sanctions
The impact of Israeli sanctions and intimidatory measures should not be underestimated, with some
respondents identifying the lack of financial support as a significant challenge when faced with the
costs of fines and family support when the main family bread-winners have been jailed.

ازداد الحديث عن مصطلح " المقاومة الشعبية" في السياق الفلسطيني خاصة في الدوأير السياسية
والحزبية  ،وحتى في الدوأير االٔكاديمية والبحثية  ،ليس الٔن المصطلح ذو محتوى ديكوري مغر من
الناحية السياسية  ،ولكن لكونه مرتباطاً بالمرحلة الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية  ،والحالة
الوطنية الفلسطينية على وجه العموم .وإذا كانت المقاومة الشعبية تعني بحرفية الكلمات والعبارات
ذات النسق النضالي السلمي ،والعنفية المشروع التحرري االنعتاقي من سطوة االحتالل وقيود المحتل
 ،فان المقاومة الشعبية الفلسطينية موغلة في التاريخ الفلسطيني  ،ولها جذور عميقة في مسيرة
الفلسطينيين في منذ بداية القرن الماضي على االٔقل ،الٔنها مرت بمراحل مختلفة كان أهمها إضراب
عام  ،1936ومختلف الثورات والهبات الشعبية العفوية خالل فترة االنتداب البريطاني  ،مروراً بانتفاضة عام
 ، 1987وانتهاء بانتفاضة عام  ، 2000وما تبعها من نماذج مختلفة من المقاومة الشعبية .ومع هذا يمكن
القول  ،إن شيوع هذا المصطلح على نطاق واسع في آخر عشر سنوات تقريبا جاء بفعل مجموعة من
العوامل والمتغيرات  ،التي ال بد من الوقوف عليها ،ومنها:
 -1تجربة االنتفاضة الفلسطينية الثانية التي مالت بوضوح نحو العسكرة والتصعيد العسكري الواضح مع
االحتالل  ،ما أسهم في إحداث دمار هأيل في االٔراضي الفلسطينية  ،سواء على الصعيد البشري أو
الرهاب النفسي وإعادة احتالل إسرأييل للمدن والتجمعات الفلسطينية التي
على صعيد البنية التحتية وا ٕ
أخلتها بموجب اتفاقية أوسلو الموقعة مع م.ت.ف في عام .
- 2قيام إسرأييل بالبدء ببناء الجدار الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية لفصلها بشكل تام عن أراضي
السرأييلية الموجودة داخل االٔراضي الفلسطينية .فبناء الجدار والتفافه
عام  ، 1948وعن المستوطنات ا ٕ
داخل االٔراضي الفلسطينية من الشمال إلى الجنوب  ،ومن الشرق إلى الغرب ،قاضماً مساحات واسعة
من االٔراضي  ،وتاركاً وراءه آثاراً ديموغرافية وجغرافية ونفسية كثيرة ،وقد ولد موجة تضامن دولية لمناصرة
الفلسطينيين .في هذا السياق  ،لفت نمط المقاومة الشعبية ذات التوجهات السلمية أنظار المتضامنين
السرأييلية.
االٔجانب بمن فيهم بعض قوى اليسار ا ٕ

 -3أما العامل الثالث فمرتبط بالنموذج التنموي الذي تبنته السلطة الوطنية الفلسطينية خاصة بعد االنقسام
السياسي في عام  ،2007وبداية "مشروع سالم فياض" لبناء الدولة من خالل المأسسة والتنمية
المستدامة والمكاشفة والشفافية  ،ورفع شعار المقاومة الشعبية كرافعة للعمل السياسي المفاوض .ويبدو
الستراتيجية الفلسطينية في التعاطي مع االحتالل في الخمس سنوات االٔخيرة جمعت ثالثة
للباحث أن ا ٕ
متغيرات هامة  ،أحدها كان المقاومة الشعبية  ،إضافة إلى متغيري المأسسة والتنمية المستدامة من جهة
 ،واستنطاق الدعم الدولي من جهة أخرى.
 -4أصبحت المقاومة السلمية خياراً فلسطينياً استراتيجياً في االٓونة االٔخيرة بسبب انسداد االٔفق التفاوضي
السرأييليين حيث أدى االنقسام الفلسطيني الداخلي إلى ضعف شوكة القيادة الفلسطينية في مطالبها
مع ا ٕ
بالدولة واالستقالل والتحرر  ،كما أن صعود حكومة اليمين في إسرأييل بقيادة بنيامين نتنياهو قد خلق
إشكاليات إضافية على صعيد العملية التفاوضية حيث أن قناعات نتنياهو اليمينية المتطرفة عبر عنها من
خالل عدم االقتناع بوجود شريك تفاوضي فلسطيني قوي.
 -5زيادة االهتمام االٔكاديمي الفلسطيني بموضوع المقاومة الشعبية  ،الن مثل هذا النموذج يستفيد من
نماذج عالمية في النضال والمقاومة ومحاربة الظلم  ،ولعل نموذج غاندي في الهند  ،ومارتن لوثر كينج في
أمريكا ،ونيلسون مانديال في جنوب إفريقيا  ،وتجارب إحداث الدمقرطة والتحوالت الديمقراطية في أوروبا
الشرقية في نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي  ،كلها تعد نماذج هامة يجب االٔخذ بها واالستفادة منها
في هذا السياق .كما أن الربيع العربي الذي ما زالت موجاته مستمرة وتداعياته واضحة في أكثر من مكان.

تتداخل مفاهيم " المقاومة الشعبية"  ،و"المقاومة المدنية "  ،و"المقاومة السلمية"  ،و"المقاومة الالعنفية " ببعضها
البعض في المحتوى والمضمون  ،وحتى في أساليب المقاومة  ،بالرغم من بعض االختالفات في طرق تطبيقها ،بناء
على السياقات الثقافية واالجتماعية والوطنية من بلد إلى آخر .والتداخل هنا يحدث بسبب عدة عوامل هامة  ،أولها ،
طبيعة الخصم أو العدو الذي تواجهه في ثورة شعبية كأن يكون العدو أو الخصم نظاماً دكتاتورياً وطنياً  ،أم عدواً خارجياً أو
محتال ً استيطانياً  ،أما العامل الثاني فيتوقف على التعريف العام للمقاومة في ظل بي ٔية ثقافية /اجتماعية /دينية/
فلسفية لها نظرتها وتصوراتها ومفاهيمها العامة تجاه العنف والالعنف .أما ثالث هذه العوامل ،فينصب حول التجارب
العالمية المتعددة في التحرر واالستقالل الوطني وآفاق التغيير االجتماعي  /السياسي في مناطق مختلفة من العالم
الحداث هذا التغيير البنيوي.
خاصة في دول العالم الثالث وشرق أوروبا  ،والوسأيل واالٔدوات التي استخدمت ٕ
بالمجمل  ،يمكن القول أن المقاومة الشعبية بكل ألوانها وأطيافها وتالوينها ومسمياتها تركز على بناء نظام قيم عالمي
لمقاومة الظلم والقمع والعدوان  ،ومعالجة كل أشكال العنف الدموي بوسأيل سلمية أو World-Wide Value System
العنفية .في الحالة الفلسطينية  ،تعد دراسة المقاومة الشعبية أو السلمية بمثابة حالة مقاومة ضد احتالل مباشر وقمع
الشارة إلى مدرستين فكريتين هامتين ،
بنيوي منظم يمارسه المحتل ضد شعب واقع تحت االحتالل .وهنا ال بد من ا ٕ
وتناولتا المفاهيم والمضامين العامة للمقاومة الشعبية أو السلمية وآفاق عملها  :المدرسة االٔولى تبناها المهاتما غاندي
المدرسة الغاندية المثالية -في بدايات القرن العشرين في سياق تجربته الشخصية والوطنية – Mahatma Gandhi
في مقاومة المستعمر البريطاني في شبه القارة الهندية حينما دافع عن استنهاض طاقات الخير عند العدو  ،واستنطاق
إنسانية المستعمر واالنفتاح عليه  ،والحديث معه بلغة العقل والبحث المشترك عن الحقيقة (مضية .)191-181 ،2002 ،
ذو التوجهات الواقعية البراجمايتة  ،حيث دافعت هذه المدرسة Gene Sharpأما المدرسة الثانية  ،فتبناها جني شارب
عن إستراتيجية عملية واضحة المعالم لهزيمة الخصم  ،من دون بذل جهد كبير الستنطاق إنسانيته  ،أو إثارة عوامل الخير
Sharp , 1980).بداخله (

الشارة إلى أن اغلب حركات المقاومة الشعبية والسلمية  ،في سبيل توجهها نحو التغيير
وهنا ال بد من ا ٕ
االجتماعي /السياسي في ظل أنظمة دكتاتورية أو في طريق جهدها لهزيمة العدو أو المحتل  ،يجب أن تنطلق
من ر ٔوية قادرة على تحديد مصادر وأعمدة دعم هذا الخصم بما فيها عناصر قوته المادية والمعنوية والقمعية ،
وحالة االستسالم والخنوع والتعاون والسلبية التي تميز الشعوب الخأيفة والخانعة .فالمستعمر أو الدكتاتور على
حد سواء ال يعتمد فقط على قوة القمع والتوحش لديهم  ،إنما –أيضا -على الخضوع والخنوع عند عامة الناس
عبر استعدادهم الدأيم للتعاون والتجاوب مع سياسات المحتل أو الدكتاتور على حد سواء  ،بما فيها دفع
Sharp ,الضرأيب واحترام قوانين القمع  ،والوقوف في طوابير االنتظار أمام م ٔوسسات وأجهزة الخصم أو المحتل (
بكلمات أخرى  ،ركزت اغلب دراسات تغيير االٔنظمة السياسية السلطوية /التوتاليتيرية على أهمية 1980).
العمل لتغيير االٔرضيات التي تقف عليها هذه االٔنظمة عبر خلخلة مصادر دعمها الداخلية والخارجية  ،ال سيما
القليمية
القاعدة البشرية واالقتصادية والمادية والعسكرية  ،فضال ً عن أصدقأيها وحلفأيها على المستويات ا ٕ
والدولية  ،وهذا يتطلب وضع إستراتيجية صبورة  ،هادٔية ،متأنية ،ثابتة وعقالنية تأخذ باالٔسباب والمسببات )
Ackerman & Kruegler , 1994 : 21-30).

وتتعدد أشكال المواجهة مع الخصم المحتل أو الدكتاتور في الميدان من بلد إلى آخر  ،ومن موقع إلى آخر اعتماداً على
طبيعة هذا الخصم أو العدو  ،واعتماداً على إمكانيات الحركة الشعبية وقدراتها  ،لكن بالمجمل يمكن الحديث عن أشكال
متعددة للنضال السلمي على النحو التالي:
 -1عبر المحافظة على قنوات االتصال الفعال بين أعضاء المقاومة نفسها  ،والعمل على Symbolicالمقاومة الرمزية
الشارات والرموز واالٔسماء الحركية وحتى اللباس في سبيل تدعيم الشعور الوطني بين الناس  ،وحضور
استخدام ا ٕ
المناسبات الوطنية وإحياء التراث الشعبي.
 -2من خالل المحافظة على أداء الحركة في الميدان  ،ونقل االحتجاجات إلى أوساط Accumulativeالمقاومة التراكمية
الحركة الشعبية  ،والعمل الجاد لتشجيع االٓخرين للمحافظة على الكفاح أو النضال ضد الخصم أو العدو

الحباط الخصم ودفعه للشعور باليأس Offensive ،المقاومة الهجومية
 -3عبر تنظيم سلسلة فعاليات على االٔرض ٕ
الضرابات وكل النشاطات االٔخرى المباشرة التي تأخذ من الشعب والجماهير صفوفا م ٔويدة لها
وتكثيف المظاهرات وا ٕ
النسان والبشر وعدم االنسياق وراء قوة الخصم Defensiveالمقاومة الدفاعية
 -4التي تعمل على المحافظة على ا ٕ
النسانية العالمية خاصة فيما يتعلق بالعنف والقتل وتخريب االٔمالك
المدمرة  ،والمحافظة على أخالقيات المقاومة والقيم ا ٕ
والممتلكات .مثل هذا النشاط يهدف في المحصلة النهأيية إلى تحييد قوة الخصم المدمرة  ،ويمنعه من االستخدام المكثف
للقتل والتدمير
 -5البناءة التي تعمل على إيجاد بدأيل على مستوى القانون العام أو الم ٔوسسات والتي Positiveالمقاومة االيجابية
تخدم بدورها الناس  ،وتدفعهم لعدم اللجوء إلى م ٔوسسات المستعمر أو النظام الدكتاتوري  ،وتفصلهم مع مرور الوقت عن
Semelin , 1989)..بنية المستعمر وتركيبته االقتصادية والتنموية والبيروقراطية واالٔمنية أيضا.

ومن أجل إحداث مقاومة شعبية ذات طابع مدني لمقاومة االحتالل أو االستعمار أو االٔنظمة القمعية التوتاليتيرية  ،فال بد من
خلق مقاومة جماعية على المستوى الوطني مع االٔخذ باالعتبار الظروف المواتية لبروز هذه الحركة ومنها:
 -1الشعور القوي باالنتماء إلى الهوية الوطنية والتضامن االجتماعي بين السكان المحليين الواقعين تحت االستعمار أو تحت
حكم العسكر والسياسات القمعية  ،وهذا يتطلب تذويب الفوارق الطبقية بين ف ٔيات المجتمع من المنظورين االجتماعي
واالقتصادي ،الن مثل ذلك يسهل خلق هوية وطنية متجانسة ومتضامنة.

الستراتيجية وقريبة من الناس،
 -2قيادة ميدانية فاعلة موجودة بين الناس  ،وتتحرك من منطقة إلى أخرى  ،تمتلك الر ٔوية وا ٕ
البداع والتفكير الحر والخالق خاصة في المواقف الصعبة
وقادرة على االستجابة لمطالب الناس  ،وتمتلك القدرة على ا ٕ
والم ٔوثرة ،إضافة إلى مقدرتها على تلبية حاجات الناس ،وتقلل اعتمادهم على المستعمر أو الدكتاتور  ،والمقدرة على طرح
البدأيل في زمن المواجهة.
 -3ثقافة ديمقراطية وطنية تحتضن الجميع  ،وال تستثنى أحداً أو تهمش أحداً ،تعتمد على تقاليد المواطنة والحريات
النسان والتسامح الفكري والديني  ،ومكافحة كل أشكال العنف والظلم المجتمعي
االٔساسية للمواطنين واحترام حقوق ا ٕ
والديني والمجتمعي.
 -4العمل الجاد والد ٔووب على مستوى القاعدة الشعبية الستنهاض كل الم ٔوسسات القاعدية ومنظمات المجتمع المدني
واللجان الشعبية والمجالس المحلية والنقابات واتحادات المرأة والشباب والطلبة ليكونوا جزءاً من معركة النضال والتحرير
Roberts & Gorton , 2009)...الشعبي العام (

فال بد أيضا من توافر شروط ومستلزمات أخرى يقف على رأسها :
 -1الشعور التضامني داخل الحركة الشعبية المقاومة نفسها بحيث تكون واسعة الصدر ورحبة الحتضان
كل الجماهير من مختلف الشرأيح االجتماعية والطبقات االقتصادية ومن مختلف االٔلوان السياسية
والمناطقية والجغرافية.
 -2العمل على إيجاد توازنات هامة على صعيد القدرات الذاتية واالٔهداف  ،إضافة إلى دراسة قدرات
المستعمر أو الدكتاتور  ،وخلق مساحة من االٔمل والشرعية وقرب الخالص الوطني العام.

 -3تمتين التركيبة التنظيمية العامة لحركة االحتجاج وتقويتها عبر تشجيع االٔشخاص والقيادات الميدانية
التي تمتلك الخبرات التنظيمية لقيادة العمل الميداني وقيادة حركة االحتجاج السلمي في الشارع.
 -4وضع إستراتيجية واضحة للمواجهة مدعومة بمجموعة من التكتيكات المحورية بحيث يقوم على
تنفيذها ووضعها موضع التجربة العملية من خالل تدريب النشطاء على االٔرض ،وبث روح العمل الجماعي
المنضبط بينهم  ،وإقناعهم بعدم االنجرار وراء استفزازات العدو أو المستعمر من اجل تحييد قدراته
المدمرة .كما أن هذا يتطلب المحافظة على قنوات اتصال وتواصل فعالة داخل الحركة نفسها  ،ومع
الشارع العام بما فيه بعض المتفرجين المتعاطفين مع حركة التغيير الوطني السلمي  ،كما أن التواصل
في قنواته الضيقة يحب أن تستمر مع الخصم أو الدكتاتور من أجل تشجيع بعض العناصر االٔمنية
والبيروقراطية على الهجرة واالنضمام إلى صفوف الشعب والجماهير الثأيرة في الشوارع.
 -5تحشيد مصادر الدعم الداخلي والخارجي للثورة الشعبية السلمية  ،وهذا يشمل مصادر الدعم
االقتصادي والمالي والمادي والدعم الطبي واللوجستي  ،وخلق دوأير من المناصرين المحليين والقوى
Mc Adam , 1999 ).والالعبين الخارجيين من اجل عبور حركة الشارع جسور االٔمان واالنجاز والتحرير (

