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 رأي

 عوامل ساعدت على تصاعد أحداث انتفاضة األقصى وتطور أساليب املواجهة

 رسري ّمسو 

نتفاضة ا ظّلت نسبة كبرية من الناس، ولرمبا أكون أ? نفسي منهم، لفرتات متفاوتة يف طوهلا، حيسبون أن أحداث
الل أcم خ إىل سابق عهدهاا) من هبة النفق، وأن األمور لن تلبث أن تعود األقصى هي (نسخة أكثر شدة وعنفً 

، مع أن مؤشرات كثرية تدحض هذه الفرضية، منها فشل تنفيذ تطبيق قرارات قمة حد أقصىيف أو أسابيع قليلة 
 وقف واليت خرجت }عالن ،حبضور الرئيس األمريكي بيل كلينتون 2000أكتوبر / يف أواخر تشرين أولشرم الشيخ 

، ولكن مل تتوقف االنتفاضة مع أن 2000سبتمرب / أيلول 28وعودة األوضاع إىل ما كانت عليه قبل  "العنف"
 (سحابة صيف) ليس إال. نهإا من هدوء ال جنانب الصواب إذا قلنا األوضاع شهدت شيئً 

جرى   إن ما" :وعلى ذكر القمة وبيا�ا يف شرم الشيخ، فقد علقت حنان عشراوي وقتها على إحدى الفضائيات
 ".سبتمرب فكيف بعد ما جرى تعود األمور إليها؟! 28ا لألوضاع اليت كانت قبل ا ورفضً كان احتجاجً 

مع املقاومة املسلحة �ي حال، ولكن التصريح ينم عن شعور عام �نه  اعلما �ن عشراوي ال ميكن أن توصف ��
 هم وتضحيا¡م.جيب أن حتدث تغريات يف وضع الفلسطينيني وقضيتهم كنتاج النتفاضت

سأسلط الضوء على عوامل خمتلفة جتمعت وصبت الزيت على النار اليت اشتعلت مع  واليت تليها يف هذه املقالة
اقتحام شارون للمسجد األقصى، وبغض النظر عن نسبة »ثري كل عامل منها، فذلك خيضع لتقديرات كل طرف 

فقون على توال يوجد معيار واحد لتحديد »ثري كل عامل، ولكن أحسب مجيع املراقبني واملهتمني وأصحاب الشأن ي
 دور العوامل التالية يف تصاعد األحداث:

 

 العنف والوحشية الصهيونية :أوالً 

بة الكربى، ولكن ما قبل النك من الدموية والوحشية الصهيونية منذ مع أن الفلسطينيني يدركون ولطاملا عاشوا ضرو®ً 
طق، وتكشف االحتالل يف كل املنابعيد انتفاضة األقصى فوجئ اجلمهور، حبجم وكثافة العنف املربمج من قوات 

هلم أ�ا كانت متعطشة طوال سنوات اهلدوء اخلادعة، لسفك الدم الفلسطيين، وقتل املدنيني العزل، أو حىت املقاومني 
 دون مربر، واستخدام ترسانة أسلحتها الباطشة ضد السكان واملباين واملمتلكات واملؤسسات.

األول إطالق النار على الرؤوس والصدور لقتل املتظاهرين، أو استخدامها فقد تعمدت قوات االحتالل منذ اليوم 
ا حيدث إعاقات دائمة وتشوهات يف أجسادهم، أو أجساد عابري السبيل يف أي نقطة مواجهات ومناطق رصاصً 
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دون لقي ا، وبعضه كبري احلجم لو أحميطة ½ا، وقد عرضت وسائل اإلعالم (خراطيش) رصاص حمرم استخدامه دولي̧ 
 لسبب له األذى. إنسان®رود على 

 مد مجال الدرةحم وكان من أبرز احلوادث اليت أÀرت اجلمهور الفلسطيين، ومعه العريب واإلسالمي، حادثة قتل الطفل
ومع أنه قد تكون هناك  أي بعد يومني من انفجار األوضاع، 2000أيلول/ سبتمرب  30غزة يف ) يف اعامً  12(

ر بشاعة حلقت �طفال فلسطينيني قبل الدرة أو بعده، ولكن توثيق تلك احلادثة مباشرة يف أحداث مشا½ة أو أكث
ذ سنوات  ودعوات مل يسبق هلا مثيل منا وحز?ً تلك الظروف بعدسات كامريا تلفزيون حمطة فرنسية، أÀر غضبً 

ما حوايل ينهمر عليه®النتقام لطفل أعزل قتل يف حضن والده بوابل من رصاص جنود االحتالل الذي استمر 
ال شك أن و إىل الزمة على شاشات حمطات التلفزة، وعلى ألسنة الفلسطينيني،  "مات الولد" دقيقة، وحتولت مجلة

هذا املشهد دفع وسارع يف حسم خيار عدد ال يستهان به من الشبان الفلسطينيني لالخنراط يف نشاطات املقاومة، 
ورها ال يقارن ن أمهية الصورة املوثقة ودإغين عن القول  الربيء وغريه من األطفال.ا للثأر واالنتقام لدماء الطفل طلبً 

لكن ختيلوا لو أن ا يدمي القلب، و حديثً اليت رأ¡ا، زينب عطية حتدثت عن جمزرة دير cسني  بغريه، فمثال احلاجة
 ا ®لكامريات!موثقً كان حديثها  

ت واجهات وتطوف ½ا اجلماهري الغاضبة شوارع املدن واملخيماكان مشهد تشييع اجلثامني اليت حتمل من نقاط امل
ه يثري الغضب ويشعل صدور اجلمهور، ال سيما الشباب، والشعب الفلسطيين غالبيت والبلدات الفلسطينية، عامالً 

حممود طوالبة الذي سيصبح أحد أيقو?ت انتفاضة األقصى، كيف   يف هذا السياق الشهيدمن الشباب، وأتذكر 
يسري يف مسريات تشييع الشبان الذين يقتلهم جنود االحتالل على مقربة من معرب اجللمة مشال مدينة جنني، كان 

ا الشباب أنه جيب أن يكون هناك رد وأال نكتفي برمي احلجارة على والدموع تنهمر من عينيه وهو يصرخ حمرضً 
 !"املوت ببالش"املعرب و

اجهات عند نقاط التماس أو بؤر املواجهات؛ فقد شهدت نقاط مثل وهنا ال بد يل من التوقف عند موضوع املو 
غزة -"نيتسارمي" بيت حلم، ومفرق الشهداء-ومسجد بالل بن ر®ح ،البرية-"إنسييت " جنني، والبالوع-معرب اجللمة

 وغريها مواجهات كانت عادة تبدأ بدعوة إىل مسريات ومظاهرات، خاصة بعد صالة اجلمعة، ويتوجه املتظاهرون
إىل تلك النقاط إللقاء احلجارة على جنود االحتالل املستعدين املتمرتسني خلف مكعبات امسنتية أو د®®ت 

شييع الشوارع لتجوب مسريات الت -إضافة إىل اجلرحى- ومدرعات وجيبات مصفحة، فتنتهي حبمل جثامني الشهداء
 قبل دفنهم.

جنود  ا �نه كما قلنا فإن الظروف تغريت بعد أوسلو وخرجمً عل ا قتله جنود االحتالل يف تلك املواجهات؟كم شهيدً 
حتالل يقعون  كان جنود االوأحيا?ً  ،قائمة على الكر والفراالحتالل من املناطق السكنية، واليت كانت املواجهة فيها 

لة وتعمد يا كان إسراف اجلنود يف استخدام الذخرية احلية مبا يف ذلك الرشاشات الثقفريسة كمني للشبان؛ وأيضً 
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اآلن أنت أمام حشد كبري من اجلنود املدججني ®لسالح معهم تعليمات واضحة  القتل ال يقارن مع احلالة اجلديدة.
 ا.®لقتل والتسبب ®إلعاقة، واحلجارة ال تكاد تصلهم ولو وصلتهم فهم يف مأمن غالبً 

، وعدم ليةللمؤسسة العسكرية والسياسية اإلسرائيملاذا مل يتوقف ذلك النوع من املواجهات بعد اتضاح النواc الدموية 
 ؟ جدوى هذا النوع من املواجهات من حيث املكان واألداة

ربات الصوت مت نشره عرب تلفزيو?ت حملية ونداءات عرب مكوى الوطنية واإلسالمية، قا بتوقيع الممهورً وال أنسى بيا? 
 مواجهة يفليس قدر? " (كذا) قرب معرب اجللمة مفاده: مكذا) يف املواجهة رق( يف جنني بعد ارتقاء الشهيد رقم

 اكثريً   اا خري من أال »يت، ولكن أتى البيان متأخرً رمبا نقول أن »يت متأخرً  ."ومقاومة االحتالل الذهاب إىل اجللمة
 وحىت مل يكن االلتزام به على النحو املطلوب!

الدروس والعرب، بعد هذه السنني، وبعد تلك الدماء  ، كي يستفاد منونقدها املرحلة تلكمن الضروري مراجعة 
 الغزيرة الطاهرة.

أما ملاذا كان هذا العنف وهذه الوحشية املبالغ فيها من قبل جيش االحتالل، مع أن الفلسطينيني حىت ولو أطلقوا 
أن هذا املشروع  هايالنار، مل يكن هناك خطر كبري على جنود االحتالل واملستوطنني؟ فإ�ا من اللحظات اليت يظهر ف

ا حول اختاذ قرار من مؤسسات االحتالل بشن عدوان ا ما ذكرته سابقً وهذا الكيان هو آلة قتل وختريب، وأيضً 
ال تظنوا أن انسحابنا من جنوب لبنان قبل شهور " دموي شرس على الشعب الفلسطيين، ومعه رسالة مضمرة:

 ".!اكم، وسرتون وجهنا احلقيقي، فاستسلموا متامً قليلة، معناه أن السيناريو قابل للتكرار يف حالت

حبجارتنا نعجز عن  إذا كنا" ا عرب تنظيما¡م الفاعلة وخزا�ا البشري:يف كل األحوال فإن الفلسطينيني قرروا ضمنً 
 إصابة جنودكم املختبئني احملصنني، فسنصل إليهم يف الباصات واملقاهي واملطاعم والشوارع ®ستخدام األسلوب الذي

 ".العمليات االستشهادية. تعرفونه:

 

 هبة أكتوبر ا:Mنيً 

، ومرت أوضاعهم بتغريات عرب سنوات يعيشون حتت احلكم اإلسرائيلي 1948الفلسطينيون يف املناطق احملتلة عام 
االحتالل، من احلكم العسكري إىل محلهم جنسيات إسرائيلية، من التعامل معهم بسياسة االحتواء والتقسيم، 

 ا، وتقسيمهم وفق املناطق والطوائف وغريها.وسياسات أخرى رمبا يكشف عنها الحقً 

 )%20نذاك �كثر من آ(قدرت نسبتهم  والثابت املؤكد أ�م تكاثروا وصاروا كتلة بشرية داخل أغلبية يهودية عنصرية
 ودخلوا الكنيست، ومع ، مع أ�م شكلوا أحزا®ً ، فهم يف الغالب عمال أو عاطلون عن العملدون حقوق مدنية
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تكاثرهم إال أن أراضيهم تقضمها القوانني اإلسرائيلية اجلائرة هلدف اسرتاتيجي واضح وهو دفعهم إىل الرحيل أو 
 .القبول مبا قبل به بعضهم أي التحول إىل جنود يف جيش االحتالل

الغل واحلقد الصهيوين على  وملدة عشرة أcم تبني حجم 2000تشرين األول/ أكتوبر  1ويف ذروة االنفجار ويف 
على ما جيري يف  ا ومسريات احتجاجً هؤالء، فقد نظمت الفعاليات الشعبية العربية الفلسطينية يف الداخل إضرا®ً 

الضفة والقطاع واقتحام شارون للمسجد األقصى وتعاملت شرطة االحتالل مع تلك االحتجاجات مبنتهى العنف 
 (املثلث واجلليل وغريها). ف املناطقا من خمتلفلسطينيً  13والغل فقتلت 

ا على ما جرى إلخوا�م يف الداخل، ومع أن أهايل الضفة والقطاع كانوا يدفنون شهداءهم ولكنهم ازدادوا غضبً 
مسرية حاشدة بعد توايل األنباء عما يدور يف مدينة الناصرة يف اجلليل، إىل درجة الدعوة إىل  ونظمت يف جنني مثالً 

احلالة القائمة  نلمة والتوجه لنصرة أهايل الناصرة، ومع أن الدعوة تبدو غري واقعية، ولكنها تدل على أاقتحام معرب اجل
 هي توحد كل الشعب الفلسطيين من رفح حىت جنني حىت أم الفحم والناصرة وسخنني وكفر كنا يف املواجهة.

 تلك األحداث يلية اليت شكلت للتحقيق يفصحيح أن املواجهات يف الداخل توقفت بعد بضعة أcم، واللجنة اإلسرائ
حجم  ، وهي ®لتأكيد زادت منأقرت واعرتفت �ن عمليات القتل مل تكن مربرة، ولكن النار تظل حتت الرماد

 الغضب والتحفز عند أهايل الضفة وغزة.

و®ت من اهلراء الدعوة إىل وقف  ويف املقال القادم أواصل احلديث عن أحداث وعوامل زادت األحداث اشتعاالً 
 االنتفاضة.

املواد املنشورة يف موقع مركز القدس للدراسات تعّرب عن آراء أصحاWا و قد ال تعّرب Uلضرورة عن  •
 رأي املركز.


