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ال ـق ـط ــارات .كــذلــك عـلـيـهــم أال يـنـتـظــروا
طويال في محطات الحافالت لقدومها،
ً
إضــافــة إلــى أنــه جــرى التشديد عليهم
بمنع التواصل عبر «واتــس أب» ونقل
أخ ـبــار العمليات كــي ال يـســاهـمــوا في
حالة البلبلة .وال تزال شرطة االحتالل
تتلقى آالف االتصاالت يوميًا ،فحواها
االشتباه في أحد أو في حقيبة ما على
ال ـط ــري ــق .ك ــذل ــك ت ــزاي ــدت ن ـس ـبــة ش ــراء
اإلســرائ ـي ـل ـيــن ل ـل ـســاح الـشـخـصــي أو
الرشاشات ،وصلت إلــى  ،%500ونحو
ثــاثــة أربـ ــاع ه ــذه النسبة فــي الـقــدس،
فيما أعرب  73في املئة من اإلسرائيليني
عن أنهم يشعرون بأنهم غير آمنني.
إن م ــا ي ـحــدث لـيــس ج ــديـ ـدًا ،ل ـكــن هــذه
البقعة الفلسطينية بالتحديد غابت

عن مشهد الرصاص والقنابل املسيلة
ل ـلــدمــوع مـنــذ  15ع ــام ــا .م ــا الـ ــذي أع ــاد
الـشــريــط إل ــى ع ــام  2000ه ــذه امل ــرة إذًا؟
ال ـش ـبــاب وال ـنــاش ـطــون الفلسطينيون
يـقــولــون إن ال أحــد يحركهم ،ال أحــزاب
وال قادة سياسيني وال رؤساء بلديات،
بل هؤالء القادة السياسيون لعبوا دورًا
في لجم الشبان عام  .2000يفعلون ذلك
اليوم أيضًا ،فهم يتلقون اتصاالت من
رئـيــس السلطة الفلسطينية ،محمود
عـ ـب ــاس ،ي ــدع ــوه ــم ف ـي ـهــا إلـ ــى الـتـهــدئــة
واح ـتــواء املشهد قبل االنـفـجــار الكبير
املرتقب.
أم ـ ــس ،ت ـع ــرض أبـ ـن ــاء سـخـنــن لـكـمــن،
وذل ــك بعدما توجهوا لالعتصام على
مـفـتــرق م ـس ـغــاف ،ف ــوج ــدوا أن البلدية
ـاال يـتـبـعــون لشركة
ق ــد اس ـتــأجــرت رجـ ـ ً
أمــن خــاصــة بـهــدف صـ ّـدهــم وتفريقهم.
ه ـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة أجـ ـ ـب ـ ــرت امل ـع ـت ـص ـمــن
عـلــى ال ـع ــودة إل ــى داخ ــل الـقــريــة تالفيًا
لوقوع صدام واشتباك مع أمن الشركة
«حرقتهم»
الخاصة .يقول الناشطون إن ُ
على أبناء القدس ومشاهد اإلعــدامــات
امليدانية هناك ،هي وحدها ما دفعهم
إلـ ــى ال ـت ـف ـك ـيــر بـ ــأن عـلـيـهــم أن يـفـعـلــوا
ْ
عما
شيئًا مــا ،فهم لــم ي ـعــودوا بمنأى ّ
ي ـج ــري ،وال ــرص ــاص الـ ــذي ان ـط ـلــق من
بنادق الجنود اإلسرائيليني في محطة
ال ـحــافــات ف ــي الـعـفــولــة بــات ـجــاه شابة
محجبة مــن الـنــاصــرة ،يمكن أن يتجه
إلـيـهــم فــي أي لحظة بسبب مالمحهم
العربية.
فــي كـفــر مـنــدا (الـجـلـيــل األس ـف ــل) ،أغلق
ال ـش ـبــان ال ـش ــارع الــرئـيـســي ب ــاإلط ــارات
امل ـش ـت ـع ـلــة .حـ ـض ــرت ج ـي ـب ــات الـجـيــش
اإلسرائيلي إلى املكان ،ومن الفور ،بدأ
الجنود بــإطــاق واب ــل مــن قنابل الغاز
ـرد ال ـش ـبــان
وال ـ ــرص ـ ــاص املـ ـط ــاط ــي ،ف ـ ـ ـ ّ
برشقهم بالحجارة .مشهد تكرر للمرة
األولـ ــى فــي ط ـمــرة ،وحـيـفــا ،وي ــاف ــا ،وأم
ال ـف ـح ــم وال ـط ـي ـب ــة وغـ ـي ــره ــا ،م ـن ــذ ع ــام
 .2000األخ ــوان عبيدة ومحمد بشناق
يــرويــان لــ«األخـبــار» حــادثــة اعتقالهما
مــن م ـكــان تـظــاهــرة كـفــر م ـنــدا .ي ـقــوالن:
«هاجمنا الجنود ،أمسكوا بنا ،وبدأوا
بــركـلـنــا وضــرب ـنــا ب ـك ـعــاب ال ـب ـن ــادق .ال
ت ـ ــزال آث ـ ــار ال ـض ــرب ــات ع ـلــى أج ـس ــادن ــا.
كانوا يشتموننا ويتهموننا باإلرهاب،
ثــم كبلوا أيــديـنــا واق ـتــادونــا إل ــى مركز
التحقيق ،ومعنا إيهاب زيدان ومحمود
زعـ ـ ـ ـ ــرور وه ـ ـمـ ــا قـ ـي ــد االع ـ ـت ـ ـقـ ــال ح ـ ّـت ــى
اللحظة».
يرى يحيى أن أحدًا لم ينجح في معرفة
توقيت االنـفـجــار ،وأن مــا أجبر الناس
على التحرك في املناطق ،هو الدفاع عن
وجودهم ،بعدما شعروا بالخطر الذي
بات يهدد حياتهم ومصالحهم ،لذلك،
فإنه «إذا استمر الوضع على هذا النحو،
فلن تستطيع الـقـيــادات السياسية وال
األحزاب جر الشارع إلى التهدئة».

ــدس
بـتـقـلـيــص امل ـ ــدة الــزم ـن ـيــة ال ـفــاص ـلــة
ل ـ ـتـ ــدم ـ ـيـ ــر مـ ـ ـن ـ ــازل امل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــن ف ــي
العمليات ب ــدءًا مــن لحظة التنفيذ،
بـ ـج ــان ــب إمـ ـك ــانـ ـي ــة حـ ــرمـ ــان عــائ ـلــة
املـقــاومــن املـشــاركــن فــي العمليات،
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــدس ،وس ـ ـحـ ــب
ج ـن ـس ـي ـت ـه ــم إن ك ـ ــان ـ ــوا م ـ ــن ح ـم ـلــة
الجنسية اإلسرائيلية.
ك ــذل ــك ،ذك ــر م ــوق ــع ال ـق ـن ــاة ال ـعــاشــرة
أن ه ــذه الـ ـق ــرارات جـ ــاءت ب ـن ـ ً
ـاء على
املـ ـش ــاورات ال ـطــارئــة ال ـتــي حضرها
«ق ــائـ ـمـ ـق ــام ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ،ومـ ـس ــؤول ــون
رف ـ ـي ـ ـعـ ــو املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى م ـ ـ ــن األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة
األمـنـيــة» .وه ــؤالء قــدمــوا للمستوى
الـسـيــاســي خـطـطــا ملــواج ـهــة الــوضــع
القائم.
وســط ذلــك ،لم تنته االنتقادات التي
توجهها الصحافة اإلسرائيلية إلى
نتنياهو .وق ــد كـتــب يــوســي فــورتــر،
ً
متسائال ّ
عما «يبقى
في «هــآرتــس»،
ل ــزع ـي ــم اعـ ـت ــاد الـ ـث ــرث ــرة ب ــأن ــه خ ــال
سـ ـن ــوات ح ـك ـمــه ال ـك ـث ـي ــرة ،وبـفـضــل
س ـي ــاس ـت ــه ،اخ ـت ـف ــت ال ـع ـم ـل ـي ــات مــن

املشهد ،واآلن ،لسخرية الـقــدر ،كتب
عـلـيــه ال ــوق ــوف أم ــام ممثلي الشعب
وإلقاء خطاب على مسافة كيلومترات
م ـ ـع ـ ــدودة مـ ــن ح ـل ـب ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب غـيــر
امل ـت ــوق ــف» .وأض ـ ــاف« :ع ـنــدمــا يـكــون
ك ــل ش ــيء ح ـم ـي ـدًا ،يـنـســب نتنياهو
ذل ــك إل ــى سـيــاسـتــه ،وع ـنــدمــا ينهار
ك ــل ش ـ ــيء ،يـتـهــم ال ـج ـن ــاح الـشـمــالــي
(للحركة اإلســامـيــة) وحـنــن زعبي
وباسل غطاس».
أم ـ ـ ــا ع ـ ــام ـ ــوس هـ ــرئ ـ ـيـ ــل ،ف ـك ـت ــب فــي
«ه ـ ــآرت ـ ــس»« :أكـ ـث ــر م ــن ن ـصــف هــذه
العمليات (الطعن) وقــع في القدس،
وبروفايل (سيرة) الطاعنني يصبح
اكـ ـث ــر وضـ ــوحـ ــا .ك ـل ـه ــم ،ت ـقــري ـبــا مــن
الشبان الصغار ،بينهم أربــع نساء،
وكلهم ليست لديهم سوابق أمنية».
وقال محرضًا« :هناك عامل مشترك
آخــر لغالبيتهم :إنهم سكان القدس
الشرقية ويحملون الهويات الزرقاء
ال ـتــي تـسـمــح لـهــم بــالـتـحــرك بحرية
شبه تامة بني أجزاء املدينة».
(األخبار)
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«حرب استباقية» ضد جيل نجا من التدجين
والـخـســارة ودراس ــة الـظــروف وم ــدى مالءمتها ،أي إن
معز كراجة
تحركهم يمكن وصفه بـ«الجنون الجميل» ،الذي بغيره
ّ
والتفوق على الــذات وواقعها
لو كتبت هذه السطور قبل أيــام قليلة لكانت مقدمتها ال يمكن صنع املعجزات
مختلفة ،ولكان يجب أن نركز على استشراف مستقبل البائس.
هذه االنتفاضة في فلسطني ،ومستقبل املواقف املختلفة ه ــو جـيــل ف ــي س ــن ال ـ ــورد ،وت ـف ـ ّـوق عـلــى نـفـســه وعـلــى
منها .لكن موجة اإلعــدامــات البطيئة بحق األطفال في واقع شعبه وقياداته البائسة ،فركل برجله أسوار تلك
القدس ،والرقصة السادية حول الطفل أحمد مناصرة املــزرعــة السعيدة بما فيها مــن ذل ،وقــد اعتقد القادة
وهو يصارع املــوت ،وتصوير ذلك وتسهيل نشره ،قد أنـهــم أدخ ـلــوا الـشـعــب بأكمله إلـيـهــا ،لتنحصر حياته
أوضــح الـصــورة وجعل مستقبل االنتفاضة واملواقف بــن ال ـخــروج صـبــاحــا سعيًا وراء رزق ــه ،ثــم يـعــود في
منها واق ـعــا ،وأع ــاد تركيب املـشـهــد ،كما فــرض جملة املساء يثرثر وينام محتضنًا هزيمته ومنسجمًا مع
ّ
اعتبارات جديدة ،وفرض كلمة خاصة بحق هذا الجسم ذل ــه .هــذا الـجـيــل رقــع الـثـقــوب الـتــي أحــدثــوهــا فــي وعــي
الـهــامــي املسمى «السلطة الفلسطينية» ،وبـحــق بقية الـنــاس وأسـقــط الـثـقــافــة الــاوطـنـيــة الـتــي ب ــدأت تتغلغل
التركيبة الفلسطينية الحزبية التي أصابها عفن أوسلو فــي إعــامـنــا وم ـقــاالت جــزء كبير مــن مثقفينا ،وهــو
بال استثناء.
ّ ال ـج ـيــل الـ ــذي ب ـع ـشــرة أيـ ــام ف ـقــط أخــرج ـنــا م ــن فـقــاعــة
ر
تعب
ال
ًا،
د
تحدي
والفتيان
األطفال،
بحق
اإلعدامات
هذه
الوهم ووضــع حـدًا لغسل األدمـغــة .خــرج هــؤالء الفتية
ع ــن م ـجــرد حـقــد وم ـحــاولــة قـمــع النـتـفــاضــة سالحها والشباب ليقولوا إن قضيتنا األساسية وطــن محتل
الحجر وما تيسر في املنزل من أدوات ،بل هي سياسة نريد استرداده ،وليس بحثًا عن دولة في الفراغ .وربما
م ــدروس ــة ومـتـعـمــدة ات ـخــذت بـعــد أن تــابـعــت الـحـكــومــة هي سخرية القدر أن تترافق اإلعدامات بحق أبناء هذا
اإلسرائيلية األحداث في األيام العشرة األخيرة وخرجت الجيل مــع صــور محمود عباس وهــو يفتتح شركات
ّ
باستنتاجاتها .هذه الحكومة حتى األمس القريب ظنت اقـتـصــاديــة ويــوقــع اتـفــاقــات تـجــاريــة .ليس هـنــاك أكثر
أن انطالق انتفاضة ثالثة شاملة تربط الضفة املحتلة من هذا املشهد وضوحًا وتلخيصًا للحالة السياسية
ب ـق ـطــاع غ ــزة وب ــال ــداخ ــل الـفـلـسـطـيـنــي اح ـت ـمــال صعب الفلسطينية الراهنة .ليس في األمر مبالغة لو قلنا إن
وبـعـيــد .بــل إن بنيامني نتنياهو ب ــدأ يـقــدم نفسه إلــى هذه االنتفاضة تستحق أن تسمى عن جدارة «انتفاضة
جمهوره وهــو مطمئن إلــى أنــه الذي
الوعي» ،الوعي الذي يخيف االحتالل
استطاع أخيرًا تطبيق فكرة «السالم
أكـثــر مــن امل ــوت .لــذلــك فــإن نتنياهو
االقـتـصــادي» ،على اعتبار أن هناك
ه ــاج ــم واحـ ـت ــج ع ـن ــد ال ـس ـل ـطــة عـلــى
«استقرارًا أمنيًا» لم يسبق له مثيل،
إعــادة بث أغاني االنتفاضة األولــى،
هذا التحرك يمكن
رغــم استمرار االستيطان وتعطيل
وعلى ما يقال في مواقع التواصل
وصفه بـ«الجنون
ما يسمى «عملية السالم».
االجتماعي ،قبل أن يوجعه الحجر
ّ
ـا
ـ
ه
ـ
ن
ـ
ع
ـر
ـ
ـب
هـ ــي ال ـط ـم ــأن ـي ـن ــة الـ ـت ــي ع ـ
الجميل» الذي يصنع
والسكني ،ألنه ال يريد لهذا الوعي أن
تصاعد عمليات املستوطنني بالقتل
المعجزات
يعود .ربما الساسة اإلسرائيليون
والحرق واإلهانة للفلسطينيني دون
ال ـيــوم يـفـكــرون فــي أن ــه كـيــف لجيل
خشية من رد فعل مقابلّ ،
وعبرت
لم يعاصر حتى االنتفاضة الثانية
ع ـن ـه ــا املـ ـح ــاول ــة الـ ـج ــدي ــة لـتـقـسـيــم
أن ي ـس ـت ـل ـهــم ب ـك ــل ه ـ ــذه ال ـب ـســاطــة
املـسـجــد األق ـص ــى زمـنـيــا ومـكــانـيــا.
روح االنتفاضة األول ــى ويتخذ من
االعتقاد.
هذا
العدو
وقيادة السلطة نفسها كانت تشارك
وســائـلـهــا وســائــل ل ــه ،وه ــو االسـتـلـهــام ال ــذي يمكن أن
فمحمود عباس عندما كرر أكثر من مرة أنه «لن تكون نالحظ آثاره في حديث الفلسطينيني اليوم وانفعاالتهم
هنالك انتفاضة ثالثة وأنــا على رأس السلطة» ،لم يكن وروح التضامن بينهم.
ّ
يعبر عن مجرد موقف سياسي أو أمنية شخصية ،بل ل ـه ــذا ك ـل ــه ،يـسـتـهــدف ال ـع ــدو ه ــذه ال ـف ـئــة وهـ ــذا الـجـيــل،
كان يعطي تقديرًا عمليًا مستندًا إلى نتائج سياساته ويمارس ضده حربًا استباقية قبل أن ينجح في إدارة
منذ عام  2005حتى اليوم.
البوصلة الوطنية إلــى مـســارهــا الصحيح ،لــذلــك يأتي
أيضًا ،ساد تقدير أمني اسرائيلي في السنتني املاضيتني تـصــويــر الـفـيــديــوات لعمليات اإلع ــدام ونـشــرهــا كعمل
ّ
عبر عنه التقرير االستراتيجي ملا يسمى «معهد أبحاث غير عـفــوي ،بــل هــي سياسة موجهة فــي األســاس إلى
األم ــن الـقــومــي» لعامي  2014ـ ـ  ،2015يصف منفذي األم ـهــات واآلبـ ــاء حـتــى يجبرهم ال ـخــوف والــرعــب على
العمليات الـفــرديــة بــ«الــذئــاب املـنـفــردة» ،وكلمة منفردة سجن أبنائهم في البيوت.
هـنــا لـهــا دالل ــة سياسية وأمـنـيــة ،أي إن هــذه العمليات على الصعيد الــداخـلــي ،يجب الـحــذر مــن الــوقــوع تحت
تنفذ بــدافــع فــردي غير منظم .ورغــم صعوبة التعامل وصاية األحزاب السياسية أو برامجها الكالحة ،بل إن
االسـتـخـبــاري معها ،فإنها تبقى غير شــامـلــة ،وكذلك استمرار االنتفاضة وتـنـ ّـوع أساليبها واتـســاع الفئات
تبقى تداعياتها بسيطة .هنا تحديدًا تمثلت املفاجأة املشاركة فيها هو الكفيل بإفراز واقع سياسي جديد،
بالنسبة إلى نتنياهو ،فهذا الفعل الفردي استطاع في وق ـي ــادة محلية ج ــدي ــدة .هـنــا عـلــى األحـ ــزاب وقـيــادتـهــا
ّ
النهاية تحريك الـشــارع لينتقل من الفردية إلــى العمل التقليدية السير خلف هؤالء الشباب وتبني برنامجهم
الجماعي ،وليشمل بقية الضفة ويمتد إلى غزة وحيفا بعيدًا عن منطق الوصاية ،فهي االنتفاضة التي عليها
والناصرة .عنصر املفاجأة األقوى بالنسبة إلى العدو ،أن تسقط أوسلو ثقافيًا ،ثم إعــادة االعتبار لألولويات
وال ــذي دفـعــه إلــى مـمــارســة اإلع ــدام املـيــدانــي وتصويره الوطنية ولثقافة التضامن واالنسجام بني الفلسطينيني.
وبثه ،تمثل في طبيعة الفئة العمرية الفلسطينية التي قلنا في مقالة سابقة في صفحات «األخبار» ،قبل أن
كانت خلف مراكمة هذا الفعل الذي تحول إلى انفجار تنفجر األحداث بهذا الشكل ،إنه تبقى املراهنة على ما
شامل ،وهي بني  15ـ  20عامًا.
بدأ في القدس ،وعلى مبدأ تراكم الوعي والفعل .اآلن ها
هذه الفئة باملفهوم السوسيولجي ال تــزال خــارج إطار هي دائرة الفعل والوعي تتوسع وتتجاوز أسوار القدس،
الـهـمــوم املعيشية واالقـتـصــاديــة ،أي إنـهــا على هامش لــذا يجب املحافظة على هــذه االستمرارية .االنتفاضة
الـنـظــام االجـتـمــاعــي واالق ـت ـص ــادي ال ــذي تــم ب ـنــاؤه في الحالية لــن تـحــرر فلسطني ولـيــس املـطـلــوب منها ذلــك،
السنوات العشر األخيرة ،والتغيير باملفهوم السياسي ولكن عليها أن تعيد الفلسطيني إلى نفسه وتعيد إليه
غالبًا يأتي ممن يسكنون هذه الهوامش ،ألنهم يتبعون وعـيــه ال ــذي عملوا على تشويهه ،ثــم ترتيب أولــويــاتــه.
ّ
فطرتهم وعفويتهم النقية ،بعيدًا عــن حسابات الربح عليها أن تهدم سياج «املزرعة السعيدة» وذلها.

