
 على أعتاب العام الثالث لالنتفاضة
بمقدار ما تظل الخصائص الحيوية لشعب من الشعوب ثابتة على مرر الرنمن وتعا رب االيرالم وبمقردار مرا 

تبقى له ذاكرة تاريخية مشتركة تحتفظ بسلل حقو ه و ضاياه ومعاركهم يمكن القول إن االنتفاضة التي دخلت 

ار الصررا  برين شرعبنا العربري الفلسرويني وبرين الكيران الصرهيوني عامها الثالث هي دور آخر مرن لرنأ ودو

والقوى التي تقف في خند ه. ونستويع إذا كنا مؤمنين بهذه الفكرة ون نعثر بسهولة على سمات عديدة بارنة 

في الحاضر توابق مثيالتها في الماضري وترنع عرن وحردة الشخصرية وعرن وحردة المعركرة الممتردة منرذ ووائرل 

ضي حتى اليوع ويضا. وثمة مثال معبر يوضح عمق التفاعل واالستلابة الشرعبية لالنخرراو المرذهل القرن الما

في وعمال المقاومة وبووالتها خالل ودوار الصرا  المختلفةم بما يشمل لميع الشرائح حتى شريحة ااوفرال. 

" وا عرة مرؤثرة فري 5393ـ  5391فيروي وكرع نعيتر رحمه الله في كتابه: " الحركة الوونية الفلسوينية 

عن وفل في التاسعة من عمره ومرته لدته وثنرا   يراع لريال االنترداب البريوراني بتفتريال إحردى  5391عاع 

القرررى ون يخفرري بند يررة والررده فرري وشررلار النيتررون الكثيفررةم فمررا كرران مررن الوفررل إال ون كمررن للقرروة المداهمررة 

من استخداع البند ية إال وضع اإلصبع على النناد. مما  وحاول إوالق النار عليها على الرغع من ونه ال يعرف

ودى إلى إصرابته إصرابة بلي رة فري سرا ه. ومثرل هرذه الوا عرة يالتاريخيرةد تسرهل بعرد سرتة وسرتين عامرا فهرع 

ظاهرة الوفل فارأ عودة وهو يتصدى بالحلر لدبابة المركفام وو شادي وبو د ة وهو يرفع العلرع الفلسرويني 

ينة التي يقبع اللنود تحتها. فااليال الفلسوينية الناشئةم على تباعد العهد بينهام تتصرف فوق الدشمة الحص

 بوحي واحد يلقنها لسارة غير عادية يصعب تفسيرها منوقيام إال ون يقال إنها بركة سماوية. 

دة الوونيرة وكما كان الحال  ديما: برهنت الحركة الوونية الفلسروينية بفصرائلها المختلفرة ون  ضرية الوحر 

هي من المسلمات الفلسوينية عامة وعند تفلر الصرا  ضد االنبي بخاصة. ففري اادوار ااولرى فري مورالع 

القرررن العشرررين تلسرردت هررذه الوحرردة فرري اللمعيررات اإلسررالمية المسرريحية ومبادراتهررا النضرراليةم وكررذل  فرري 

م وفي 5353تمر العربي الفلسويني ااول عاع المؤتمرات الوونية الفلسوينية وللانها التنفيذية بد ا من المؤ

الوفود المبعوثة إلى لندن للتفاوض مع البريوانيينم وويضا فري للران العشرائرم وفري الللران القوميرة. وهكرذا 

ة الوونيرة التري كان بديهيا خالل نشوب انتفاضة اا صى ون تنبثق االستلابة المناسربة لنمنهرا ملسردة للوحرد

ا تضتها الضرورة. فأ يمت الللنة العليرا للقروى الوونيرة واإلسرالمية وضرمت ااحرناب والفصرائل الفلسروينية 

 الرئيسية خالل هذه المرحلة. ولرى تشكيل للان فرعية في المحافظات والمدن والقرى وااحيا . 

اصر المكونة لها.ولع تمثرل فري وا رع اامرر لكن هذه الللنة العليا كانت وما نالت و ل وهمية من بعض العن 

معنى ي يادة مشتركةد وإنما يوالهة سياسية ـ إعالميرة مشرتركةد وكثرر مرن وي شري  آخرر. فكرل مرن حمراأ 

وفرررتح علرررى حررردة وهرررع مرررن الللنرررة العليرررا. وبانتقرررال االنتفاضرررة منرررذ عامهرررا ااول مرررن مرحلرررة المظررراهرات 

رة ـ وي إلماال من الوابع المدني للموالهة مع  وات االحتالل ـ واالعتصامات والعرائض والموالهات بالحلا

إلى مرحلة الموالهرة بالسرال م صرارت البالغرات العسركرية التري تعلرن عرن العمليراتم سروا  مرن  برل كتائرب 

القساع وو من  بل كتائب شهدا  اا صىم وبلغ من وية بيانات تصدر عرن الللنرة العليرا. ولكرن الللنرة العليرا لرع 

د وهميتها كليام وإن تنا صت هذه ااهمية تنا صا ملموسرا بعرد بررون الخرالف حرول العمليرات االستشرهادية تفق

التفليرية في ووساو الفر ا  المختلفين. وهذا الخالف اشرتمل فري البراون علرى عنصرر مضرمر يثيرر الترولأ 

تلربة اعتقرالهع فري سرلون السرلوة بأن الوئاع القائع ربما كان مؤ تا و د ينتهي ب تة. فاإلسالميون لع ينسوا 

. وهرو يقولرون إنهرع لرن يرضروا ورائعين برأن تتكررر معهرع هرذه التلربرة. 5331عقب االنتخابات العامة عراع 

وإصرار الواليات المتحدة على النظر إلى المنوقرة مرن منظرار واحرد هرو منظرار عملياتهرا فري إورار مرا يعررف 

المفبرر  صرهيونيا كرل القروى ذات التولهرات المقاومرةم ناد بالحرب ضد اإلرهرابم الرذي يعنري فري مفهومهرا 

الشكو  بأن نهاية المواف  د تشهد انقالبا في الموا ف. وحركة فتح التري يتربرع ضرباو االهرنة اامنيرة فري 

 لررب للنتهررا العليررا تضررمر برردورها مقولررة: " سررلوة واحرردة ال سررلوتانم وعلررى اللميررع ون يمتثلرروا للرؤيررة 

 ة للسلوة انها هي التي تضولع بالمسؤولية ". السياسية واامني

ومن حسن الوالع ون االنتفاضة ااخيرة وحدثت نيادة ملموسة في الونن الرذي يمثلره الشرار  الفلسرويني  

بالنسبة للساحة السياسية. لقد ودت وحرداث االنتفاضرة وعملياتهرا العسركرية إلرى اسرتقواب منيرد مرن الشررائح 

ة اللاهنة للننول إلرى الشرار . وهرذه الكترل البشرريةم وعلرى روسرها وهرالي الشرهدا م الشابة إلى الكتل البشري

موحدة القلب ولديه حسها المرهف بالوحدة الوونية. وربما كانت اليوعم باإلضافة إلى نخبة مرن العقرال م هري 



 الحارسة اا وى وصماع اامان للوحدة الوونية.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


