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ثقافة وناس

ميديا

اإلنتفاضة الثالثة

أيقونات الثورة الفلسطينية
ّ
تتصدر المشهد اإلفتراضي
زينب حاوي

إسرائيل
ترتعد من
الفيديوات

مـنــذ أس ـب ــوع ،انــدل ـعــت «االنـتـفــاضــة
ال ـثــال ـثــة» ال ـتــي بـ ــدأت ش ــرارت ـه ــا من
ّ
القدس املحتلة ،ووصلت الــى باقي
املدن الفلسطينية« .ثورة السكاكني»
كما اصطلح على تسميتها جــاء ت
مختلفة عــن «االن ـت ـفــاضــة الـثــانـيــة»
(عام  ،)2000إذ لعبت الثورة الرقمية
ف ــي ه ــذه ال ـح ــال ــة دورًا حــاس ـمــا في
فضح ممارسات االحـتــال الدموية
والـ ـهـ ـمـ ـجـ ـي ــة ،وتـ ـك ــري ــس أيـ ـق ــون ــات
ورموز كثيرة.
ه ـ ـ ـ ــذه االنـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاض ـ ــة الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري ــة
ال ـع ــري ـض ــة الـ ـت ــي ت ـ ـشـ ــارك ف ـي ـه ــا كــل
الفئات العمرية والجندرية ،خرجت
ب ــأي ـق ــون ــات ج ــدي ــدة ق ــوام ـه ــا أط ـفــال
ص ـغــار ث ــائ ــرون يـحـمـلــون الـحـجــارة
بــأيــديـهــم ال ـطـ ّ
ـريــة ،وآخـ ــرون سقطوا
على مذبح الشهادة .ولعل الشريط
األشـ ـ ــد ب ــاغ ــة ك ـ ــان ف ـي ــدي ــو امل ــراه ــق
ُ
أحمد مناصرة ( 13عامًا) الــذي ترك
يسبح بدمائه بعد إطالق الرصاص

الشرائط املنتشرة على
وسائل التواصل االجتماعي
التي هدف أصحابها
املستوطنون الصهاينة الى
التباهي بأفعالهم الشنيعة
تجاه الفلسطينيني وتوثيق
أبشع الجرائم اإلنسانية
بحقهم ،يبدو أنها لم تفعل
فعلها وتحقق غايتها .لقد
كانت مصدر قلق وانزعاج
للسلطات الصهيونية ألنها
تكشف وجهها املتوحش
واإلجرامي ،مستدرجة ردات
فعل أكثر غضبًا من قبل
الفلسطينيني ،وأكثر تعاطفًا
من قبل مشاهدي هذه
الشرائط .لذا كان من الطبيعي
لجوء الصهاينة الى الطلب
من إدارة يوتيوب حذف هذه
املقاطع املصورة يوم الخميس
املاضي بحجة «تشجيع
الفلسطينيني على العنف ضد
اإلسرائيليني».

صور لشباب يبتسمون وهم
ّ
يتعرضون لالعتقال ...وأخرى لنساء
ثائرات يشاركن في رمي الحجارة
عليه في قرية حزمة (شمال القدس
املحتلة) وتـعــرض لشتائم وأللـفــاظ
نابية من قبل املستوطنني الصهاينة
ّ
يتحينون لحظة لفظه
الــذيــن كــانــوا
الروح.
ّ
ه ـ ــذا ال ـط ـف ــل ل ــق ــب ب ــ»م ـح ـم ــد ال ـ ــدرة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد» ف ـ ـ ــي اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادة ألب ـ ـ ــرز
أي ـق ــون ــات االن ـت ـفــاضــة ال ـثــان ـيــة عــام
 2000ال ـش ـه ـيــد م ـح ـمــد ال ـ ــدرة ال ــذي
ّ
وث ـق ــت ل ـح ـظــات اس ـت ـش ـهــاده لحظة
بلحظة فــي مشهد أثــار الــرأي العام
ّ
الـ ـع ــامل ــي وقـ ـتـ ـه ــا .ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن
ّ
االنتفاضة الثالثة هي ولدة أبطال
وأيقونات بحق ،رغم قساوة لحظة
االستشهاد.
ش ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــدن ـ ـ ـ ــا ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة املـ ـ ـ ــراه ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــة
الفلسطينية مــرح بكري التي تبلغ
 15ربيعًا بعدما حــوصــرت مــن قبل
الجنود الصهاينة وأطـلـقــوا عليها

ال ـ ـنـ ــار فـ ــي ب ـ ـلـ ــدة «الـ ـشـ ـي ــخ جـ ـ ــراح»
امل ـقــدس ـيــة ،وب ـق ـيــت أرضـ ــا مـضـ ّـرجــة
بدمائها.
وأمس ،انتشرت صورة الشهيد بهاء
ع ـلـ ّـيــان أح ــد م ـن ـفــذي عـمـلـيــة الـطـعــن
في الحافلة اإلسرائيلية في القدس
امل ـح ـت ـلــة .وم ـع ــه تـ ـ ــداول ال ـنــاش ـطــون
منشورًا له يعود الى العام املاضي،
وي ـت ـضـ ّـمــن ع ـشــر وص ــاي ــا لـلـشـهــداء
بعد اسـتـشـهــادهــم .ومــن ضمن هذه
الــوصــايــا أن ال يجعلوا مــن الشهيد
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي مـ ـ ـج ـ ـ ّـرد رق ـ ـ ــم ي ـن ـســى
س ــريـ ـع ــا ،وع ـ ـ ــدم ن ـش ــر ال ـب ــوس ـت ــرات

عـلــى ال ـج ــدران بـعــد الــرحـيــل ،وإبـقــاء
العني على ما سيجري الحقًا ،وترك
الـ ـح ــزن ج ــان ـب ــا ،وت ـخ ـطــي االن ـق ـســام
الفلسطيني الــداخ ـلــي ،وع ــدم تبني
الفصائل الستشهاده .وصايا عشر
«ستدخل تاريخ الوعي الفلسطيني»
وسـ ـيـ ـتـ ـح ـ ّـول عـ ـل ـ ّـي ــان س ــري ـع ــا «إلـ ــى
أيقونة خاصة جدًا في تاريخ الوعي
الفلسطيني والـعــربــي» وفــق مــا قال
الشاعر والكاتب الفلسطيني زكريا
فايسبوك.
محمد على صفحته على
ّ
شهداء فلسطني األطفال الذين ُوثقت
صورهم وأضحوا أيقونات ّ
مدماة،

قابلتهم ّ
هبة نسائية بطالتها نساء
ثــائــرات عــدن الــى الــواجـهــة الـثــوريــة
من جديد.
ّ
ّ
ســرعــان مــا انـتـشــرت صــورهــن وهــن
ي ـق ــاوم ــن بــأج ـســادهــن وعـنـفــوانـهــن
االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ويـ ــرمـ ــن
الحجارة في وجهه.
ه ــذه الـ ـص ــورة امل ـشــرقــة واألي ـقــون ـيــة
لـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل م ـ ـ ـ ــن أشـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــال املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاوم ـ ـ ــة،
انــزل ـقــت ل ــأس ــف ف ــي ب ـعــض امل ــواق ــع
اإللكترونية والحسابات الشخصية
الــى حفالت غــزل وحصر ما يحصل
بالجانب الجمالي فقط .وبهذا األمر،

ّ
حرفت األنظار عن القضية األساس/
االنتفاضة .على سبيل املثال ،عنون
موقع  mbcالسعودي «فلسطينيات
ي ــداف ـع ــن ع ــن األقـ ـص ــى ،يـخـطـفــن عن
أنـ ـ ـظ ـ ــار الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم» .وب ـ ـ ــن الـ ـحـ ـج ــارة
وال ـ ـس ـ ـكـ ــاكـ ــن وال ـ ـعـ ـ ـي ـ ــون والـ ـقـ ـل ــوب
النابضة ،ثــورة مــن نــوع آخــر أنبتت
على وســائــل الـتــواصــل االجتماعي.
ث ـ ــورة ق ــوام ـه ــا اب ـت ـس ــام ــة ق ـ ــاوم بـهــا
شباب فلسطني قوات االحتالل وهي
تـكـ ّـبــل أيــدي ـهــم ب ــاألص ـف ــاد .ابـتـســامــة
روح حـ ــرة تـ ـح ــرس أرض فـلـسـطــن
باللحم والدم.

المواقع اإلجتماعية سالحًا لمقاومة «إسرائيل»
نادين كنعان
َ
ال ّ
شك في ّأن «االنتفاضة الثالثة» تختلف كثيرًا عن سابقت ْيها لناحية
االهتمام واملواكبة اإلعالمية .هــذا ما يؤكده مراقبون في مجال امليديا،
ّ
مشددين على أهمية الــدور الــذي تؤديه مواقع التواصل االجتماعي في
تسليط الضوء على الجرائم واالنتهاكات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيني
في األراضــي املحتلة ،إضافة إلى توثيق عمليات ّالطعن وإلقاء الحجارة
ُ
التي تستهدف مستوطنني وجنود صهاينة .ولعل أهــم ما تساهم فيه
السوشال ميديا في هذا املجال هو تعزيز الحماسة في نفوس املقاومني
ً
فــي مختلف أرج ــاء فلسطني ،فضال عــن تأمني طريقة تــواصــل سريعة
ّ
آن معًا.
وفعالة في ّ ٍ
قـبــل ال ـت ـطــورات عـلــى األرض انـطــاقــا مــن ال ـقــدس املـحـتـلــة ،شـهــد الـعــالــم
االفـتــراضــي خــال ّ
األي ــام املاضية بــدايــة «انـتـفــاضــة» بكل مــا للكلمة من
معنى .سيل هائل من الفيديوات والـصــور واألخـبــار العاجلة التي تبيّ
ـدت ه ــذه املـ ــواد طــريـقـهــا إل ــى فــاي ـس ـبــوك وتــويـتــر
حـقـيـقــة األحـ ـ ــداث .وجـ ـ ّ
وإنستغرام ويوتيوب ،وكلها مقرونة بمجموعة واسعة من الهاشتاغات
باللغتني العربية واإلنكليزية .الئحة الهاشاغات طويلة طبعًا ،لكن أبرزها
باإلنكليزية  ،ThirdIntifada#وبــالـعــربـيــة# :االنتفاضة_الفسطينية_
الثالثة ،و#إعدام_طفل_فلسطيني ،و#القدس_تنتفض ،و#االنتفاضة_

هاني عباس ـ فلسطين

انـطـلـقــت .وم ــع ت ـســارع األحـ ــداث ،ص ــارت وســائــل الـتــواصــل اإلجـتـمــاعــي
على خط املواجهة مع املحتل ،والتأثير في مجريات األمور على األرض.
على سبيل املثالّ ،
تحول فايسبوك إلى دليل للمتظاهرين الفلسطينيني

يرصدون من خالله خريطة االشتباكات ،ويحصلون عبره على معلومات
حول طرق الوقاية واألمان خالل املواجهات.
امل ـخــاوف مــن تأثير الـنـشــاط الفلسطيني املـلـحــوظ على مــواقــع التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ب ـ ــدت واضـ ـح ــة ف ــي ت ـص ــري ـح ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــن وامل ــراقـ ـب ــن
اإلســرائـيـلـيــن .ي ــوم الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،شــن رئ ـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي
بنيامني نتنياهو هجومًا عنيفًا على وسائل اإلعــام ووســائــل التواصل
االجتماعي الفلسطينية ،وقال في مؤتمر صحافي ّإن «معركتنا األساسية
يجب أن تتركز ضــد مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي التحريضية واإلع ــام
الفلسطيني» .ووصف نتنياهو ووزيرا حربه وأمنه الداخلي موشيه يعلون
ويغآل أردان ،هذه املواقع خصوصًا فايسبوك بـ «أهم مصادر التحريض
التي تدفع الفلسطينيني لالنخراط في عمليات الطعن بالسكاكني» .في هذا
السياق ،كشفت إذاع ــة الجيش اإلسرائيلي السبت ّأن تعاونًا سيحصل
بــن «الـشــابــاك» و«أم ــان» والشرطة لرصد مــا ينشره الفلسطينيون على
ّ
ـواز،
السوشال ميديا ،بهدف «اتخاذ خطوات عملية ضدهم» .على ٍ
خط مـ ٍ
ّ
ح ــذرت محللة مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي فــي «مـعـهــد دراسـ ــات األمــن
القومي اإلسرائيلي» أوريت بيرلوف في حديث إلى موقع «املونيتور» من
مخاطر السوشال ميديا بالنسبة إلى اإلسرائيليني .وأوضحت ّأن الحمالت
ّ
ّ
ّ
«تشجع وتكثف ّ الغضب الفلسطيني في الشارع ،ولن يتمكن
االفتراضية
ّ
ّ
أي حزب من التحكم باألمر إل إذا فكرنا بشكل مختلف».

