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ٌ
إسرائيل :مجتمع بجعبة وسالح

«انتفاضة األقصى» أولى الحروب الجديدة
ضياء علي *
«هناك حاجة لشعب يريد القتال ،وحتى يكون
راغبًا في القتال يجب أن يكون شعبًا ،ونحن لسنا
شعبًا»  -دافيد بن غوريون ()1
ت ـح ــاول ه ــذه امل ـقــالــة تـسـلـيــط ال ـض ــوء على
االنتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة
األق ـصــى) بــاعـتـبــارهــا أح ــد ن ـمــاذج «ح ــروب
إسرائيل الجديدة» ،من خالل االستناد إلى
كتاب «حــروب إسرائيل الجديدة» للباحث
اإلس ــرائ ـي ـل ــي أوري ب ــن أل ـي ـع ــازر ( )2ال ــذي
َّ
يـنـصـ ّـب جـهــده فــي ه ــذا املــؤلــف عـلــى تقييم
أداء ثــاثــي الـسـيــاســة والـجـيــش واملجتمع
فـ ــي ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع االنـ ـتـ ـف ــاض ــة ،مـ ــن خ ــال
تفسير ســوسـيــولــوجــي – تــاريـخــي ،والـتــي
تـعـتـبــر حـقـبــة مـهـمــة وح ـســاســة ف ــي تــاريــخ
صــراعـنــا مــع ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي ،لـكــن هــذه
املــرة من داخــل مجتمع الـعــدو .كما يتناول
ظــاهــرة جــديــدة وهــي «ال ـحــروب الـجــديــدة»،
معتبرًا «انتفاضة األقصى» األرضية التي
ان ـب ـث ـقــت ع ـن ـهــا وتـ ــم الـتـخـطـيــط بـمــوجـبـهــا
للحرب الجديدة ،وبــدت تمظهراتها بشكل
أوضح الحقًا في العدوان على لبنان 2006
والعدوان على غزة .2008
*مــاحـظــة مـهـمــة :بــال ـضــرورة أن يبقى في
ّ
بالنا أنـنــا نناقش كتابًا إسرائيليًا ملؤلف
إســرائ ـي ـلــي ،ي ـطــرح وج ـهــة ن ـظــر ن ـقــديــة من
املجتمع اإلسرائيلي نفسه وباتجاهه.

في تعريف الحروب الجديدة
كان الباحث اإلسرائيلي مارتن فان كريفليد
م ــن أوائ ـ ـ ــل ال ــذي ــن ان ـش ـغ ـل ــوا ف ــي ب ـح ــث ه ــذه
املسألة )1991 ,Van Creveld( ،وزميله الباحث
ال ـك ـنــدي ك ــال ــوي هــولـسـتــي (،)1996 ,Holsti
والـلــذان اعتبرا أن عصر الحروب بني الــدول،
«ال ـح ــروب ال ـكــاوزف ـي ـتــزيــة» ،قــد ان ـت ـهــى ،وأن
حقبة جديدة قد بــدأت ،تتسم فيها الحروب
ب ـم ـح ــاول ــة ل ـت ـقــديــم إجـ ــابـ ــة ،ب ــواس ـط ــة عـنــف
ّ
مـنــظــم ،ح ــول طــابــع املجتمعات ولـيــس حــول
ً
مـكــانــة ال ـح ــرب ،ال ـتــي ارتـ ــدت أش ـك ــاال عــديــدة،
تـظـهــر تـحــت مـسـمـيــات مختلفة« :ح ــروب ما
بـعــد ال ـحــداثــة»« ،ح ــروب مــن ال ـنــوع الـثــالــث»،
«حـ ـ ــروب وه ـم ـي ــة»« ،حـ ـ ــروب ت ـك ـنــولــوج ـيــة»،
«حروب هجينة» ،وغيرها .وتنقسم األدبيات
االكــادي ـم ـيــة ال ـتــي تـنــاولــت مـفـهــوم «ال ـحــروب
ال ـج ــدي ــدة» م ــن نــاحـيــة تحليلية إل ــى فئتني،
األولـ ــى مــرتـبـطــة بــالـتـطــورات التكنولوجية.
ففي صلب االستراتيجيات العسكرية تقف
حــالـيــا تـقـنـيــات امل ـع ـلــومــات ،حـيــث إن ال ـثــورة
تتجلى فــي ال ـقــوة الـعـسـكــريــة ،الـتــي تتجسد
ب ـص ــورة عــامــة ف ــي ال ـح ــروب غـيــر املـتـنــاظــرة،
بــاتــت أق ــل ارت ـبــاطــا بـحـجــم ال ـق ــوات وروح ـهــا
القتالية ،ولكن هــي مرتبطة أكثر باملستوى
التكنولوجي لألسلحة املــوجــودة فــي حــوزة
الـقــوات وبــالـقــدرة التدميرية لـهــذه األسلحة.
واملثال على هذا النوع من الحرب ،هو الحرب
ّ
يتكبد فيها التحالف
في كوسوفو ،التي لم
األميركي املنتصر أي خسارة.
أم ــا الـفـئــة الـثــانـيــة مــن «ال ـح ــروب ال ـجــديــدة»،
ّ
ف ـت ــركــز أك ـث ــر ع ـلــى ال ـت ـغ ـي ـيــرات االجـتـمــاعـيــة
والسياسية التي طرأت في الساحة العاملية،
وأحدثت تغييرًا في طابع الحرب .وللحروب
الجديدة بحسب بن أليعازر سمات ومميزات
كثيرة.
ً
أوال ،لــم يعد الحديث يــدور اآلن على حــروب
ب ــن دول ،وق ـط ـعــا ل ـيــس ب ــن ال ـ ــدول ال ـقــويــة،
بــل عــن ح ــروب أهـلـيــة ،أو ح ــروب لـهــا سمات
وخ ـص ــائ ــص الـ ـح ــروب األه ـل ـي ــة ،ح ـ ــروب بني
طــوائــف وبــن دول وكـيــانــات «غـيــر دولـتـيــة»،
والحروب من هذا النوع كما يقول بن اليعازر
لـيـســت ح ــروب ــا ب ــن ج ـي ــوش م ـه ـن ـيــة ،أو بني
جيوش نظامية تابعة لــدول ،على الرغم من
أن مثل هذه الجيوش يمكن أن تكون ضالعة
فيها .وتـشــارك فــي هــذه الـحــروب – وأقـلــه في
أحــد األط ــراف املتحاربني – قــوى جــديــدة ،من
قـبـيــل ج ـيــوش خ ــاص ــة ،مـيـلـيـشـيــات ،وح ــدات
عسكرية تعمل بإدارة ذاتية ،مجموعات شبه
عـسـكــريــة ،ج ـيــوش إقـلـيـمـيــة ،ج ـيــوش قبلية،
حركات وطنية ،منظمات سرية ،مقاتلو حرب

عصابات ،جنود مرتزقة ،عصابات ،منظمات
إرهــابـيــة وإجــرامـيــة ،أم ــراء حــرب ومــا شــابــه...
هـنــاك عــامــة فــارقــة أخ ــرى فــي هــذا الـنــوع من
الحروب ،وهي انعدام التناظر في القوة بني
األطراف املتحاربني ،وبالتحديد عندما يدور
ال ـحــديــث ع ــن مــواج ـهــة ب ــن دول وك ـي ــان غير
دول ـتــي ،كــذلــك تتميز ه ــذه ال ـحــروب بكونها
لم تعد تجري في ساحة قتال محددة يمكن
ملـعــركــة واحـ ــدة فـيـهــا أن تـتـحــول إل ــى معركة
حــاسـمــة تـقــرر مصير ال ـحــرب ،كـمــا حــدث في
ستالينغراد أو الجوالن السوري عام .1973
كذلك فــإن أه ــداف الـحــروب الـجــديــدة ال تكون
دائ ـمــا واض ـحــة وم ـحــددة فــي صيغة رسمية
كأهداف الحروب القديمة ،وفي هذه الحروب
يغيب في كثير من األحيان إعالن الحرب ،كما
أن نهايتها ال تكون حاسمة أو قاطعة ،وتتسم
«ال ـحــروب الـجــديــدة» أيـضــا بالعنف الجامح
املــوجــه ضــد املــدن ـيــن ،والـ ــذي يـصــل فــي غير
ً
مرة ّ
حد اإلبادة الجماعية ،وهنا أختلف قليال
مع الكاتب ،فالحروب التقليدية أيضًا شهدت
استهدافًا وعنفًا قويًا واب ــادة جماعية بحق
املــدنـيــن ،كــذلــك تغيير التكتيكات القتالية،
إذ أص ـبــح امل ـك ـ ّـون الــرئـيـســي فـيـهــا ه ــو حــرب
العصابات و«اإلره ــاب» املصحوب بعناصر
مباغتة الخصم.
يـعـتـقــد ب ــن أل ـي ـعــازر أن ه ــذه ال ـح ــروب تتسم
بتوسيع رقعة املواجهة في محاولة لجعلها
ت ــدور ف ــي أك ـثــر م ــن م ـكــان واالس ـت ـم ــرار فيها
لفترة طويلة ،وال سيما حني تتحول الرغبة
ف ــي إل ـح ــاق األذى بــالـخـصــم م ــن وسـيـلــة إلــى
ّ
ه ــدف ،وي ــرى بــن الـيـعــازر أن ــه قــد ول ــى الــزمــن
الذي كانت فيه الحروب تنتهي في ستة أيام
(ح ــرب حــزيــران  )1967أو فــي ثــاثــة أسابيع
(حـ ـ ــرب ت ـش ــري ــن األول  ،)1973وأن ح ــروب
العصر الحديث كانت طويلة صحيح ،لكنها
حني انتهت ،كانت نهايتها واضحة ومؤكدة.
ي ـ ـسـ ـ ّـوق ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن امل ـ ــؤرخ ـ ــن وال ـب ــاح ـث ــن
فــي إســرائ ـيــل أن «انـتـفــاضــة األق ـص ــى» بــدأت
بمظاهرات من جانب الفلسطينيني ،وتحولت
إلى حرب جديدة ،وأن أحد أسباب ذلك يكمن
فــي تــوطــد نـظــام بـنـيــوي فــي إســرائـيــل أعطى
الـشــرعـيــة للحل الـعـسـكــري ملـشــاكــل سياسية
(بن أليعازر  )50 ،2016وان االنتفاضة الثانية
ك ـح ــدث جـ ــاء م ــن خـ ــال ال ـتــرت ـيــب أو الـنـظــام
امل ــؤس ـس ــي ال ـ ــذي ت ـش ـكــل ف ــي إس ــرائـ ـي ــل ،وقــد
تحول هــذا النظام البنيوي إلــى نظام سائد
فــي خـضــم ص ــراع ضــد ال ـبــديــل امل ــدن ــي ،الــذي
كانت «فرصته ذهبية» في أوائل التسعينيات
مع توقيع اتفاقيات أوسلو .هذا النظام الذي
سـ ــاد وت ــوط ــد ،بـ ّصـبـغــة ع ـس ـكــريــة – دي ـن ـيــة،
حملت لواءه وتبنته فئات مختلفة ،وال سيما
املستوطنون ومؤيدوهم (بــن أليعازر ،2016
.)47
وقد دار جدل كبير حول نظرية صرف االنتباه
بــواسـطــة الـحــرب الـتــي يستخدمها باحثون
م ـخ ـت ـل ـف ــون فـ ــي ت ـف ـس ـيــر ال ـ ـح ـ ــروب ،أب ــرزه ــم
الباحث جــاك ليفي ( ،)J.Levyالــذي يـقــول إن
استخدام القوة والعنف املنظم تجاه الخارج،
ال ي ـن ـب ــع بـ ــال ـ ـضـ ــرورة مـ ــن ت ـه ــدي ــد خ ــارج ــي
حقيقي ،بل ينبع مرارًا من أسباب داخلية :من
رغبة واعية لدى القيادة في شن الحرب ،بغية
صرف انتباه الجمهور عن مشاكل داخلية ،أو
من أجل التقليل من أهمية تناقضات داخلية.
فزعماء الدولة يدركون تأثير النزاع الخارجي
على التكاتف الداخلي ،ولذلك نجدهم أحيانًا
ّ
متعم ّد ،من
يفتعلون مثل هــذا الـنــزاع بشكل
خالل الدعاية والتحريض اللذين يضخمان
خطر «الـعــدو الـخــارجــي» ،وبالتالي الحاجة
إلى «التكاتف ضده» (بن أليعازر .)49 ،2016
يتعزز هذا النمط من صرف االنتباه بواسطة
ال ـح ــرب ،فــي الـ ــدول الــديـمـقــراطـيــة أك ـثــر منها
فــي الـ ــدول ذات األنـظـمــة الـشـمــولـيــة ،بحسب
ال ـبــاحــث كــريـسـتـفــر جـيـلـبــي ()1997 ,Gelpi
وال ـس ـبــب ف ــي ذل ــك ه ــو أن ال ـح ـكــام ف ــي ال ــدول
الديمقراطية مرتبطون أكثر بإرادة الجماهير
كلها أو جزء منها (بن أليعازر  .)50 ،2016إال
أن نظرية صرف االنتباه املنتشرة لدى علماء
السياسة والـبــاحـثــن فــي الـعــاقــات الــدولـيــة،
وبحسب بن أليعازر ،تختزل فهم الحرب في
مـجــرد أالع ـيــب وم ـن ــاورات تـمــارسـهــا النخب

املختلفة ،لكنه يرى أن هذا التفسير أضيق من
أن ّ
يفسر الـحــرب ،لذلك يتوسع أكثر ويدعي
أن استراتيجيا صرف االنتباه امللموسة التي
استخدمتها الزعامة السياسية في إسرائيل
ن ـج ـحــت ألن ـه ــا جـ ــرت ع ـلــى أرضـ ـي ــة خـصـبــة،
وه ــي أن ال ـس ـيــاســة كــان ــت م ـح ــددة بــواسـطــة
ً
الثقافة ،ويــوضــح قــائــا« :إن انـشــاء وتوطيد
الـبـنـيــة املــؤس ـســات ـيــة ال ـت ــي أع ـط ــت الـشــرعـيــة
للحلول الحربية ،هو الــذي ّأدى – عند فشل
م ـح ــادث ــات ك ــام ــب دي ـف ـيــد ف ــي ت ـم ــوز – 2000
إلــى نجاح استراتيجيا صــرف االنتباه التي
اتبعتها الــزعــامــة اإلسرائيلية والـتــي حولت
االضطرابات التي أثارها الفلسطينيون إلى
حــرب جــديــدة ،وبــذلــك حرفت الـنــزاع الداخلي
اإلسرائيلي نحو الخارج».

«انتفاضة األقصى» البدايات واالنفجار

صـحـيــح أن ال ـصــاعــق الــرئـيـســي ف ــي ّ
تفجر
االنتفاضة الثانية كان زيارة أرئيل شارون
للحرم القدسي الشريف يوم  28أيلول ،2000
واس ـت ـف ــزازه ملـشــاعــر ال ـعــرب واملـسـلـمــن في
أماكن وجودهم ،إال أن املوضوع ال يتوقف
عند لحظة الحدث ذاته ،بل يجب النظر إلى
األسباب الكامنة والخلفيات التي أسهمت
ف ــي االنـ ـفـ ـج ــار ،ف ــال ـع ــوام ــل ك ـث ـي ــرة ،الــذات ـيــة
واملوضوعية منها.
أظـهــرت الـقـيــادة الفلسطينية ،وبالتحديد
ً
املـتـحـمـســة ل ـل ـس ــام ،تـ ـف ــاؤال ب ــات ـف ــاق إع ــان
املـ ـ ـب ـ ــادئ «أوس ـ ـ ـلـ ـ ــو» الـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان م ـض ـمــونــه
األســاســي اعـتــراف «منظمة التحرير» بحق
اليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطني

ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ف ــي م ـق ــاب ــل اع ـ ـتـ ــراف إس ــرائ ـي ــل
بــ«مـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر الـفـلـسـطـيـنـيــة» املـمـثــل
ال ـش ــرع ــي وال ــوح ـي ــد لـلـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي،
ً
وبناء عليه عادت قيادة املنظمة إلى األرض
املحتلة على أســاس وجــود مرحلة انتقالية
مــدتـهــا خـمــس س ـنــوات مــن تــوقـيــع االت ـفــاق،
وبـ ـع ــده ــا يـ ـت ــم اإلعـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن ق ـ ـيـ ــام الـ ــدولـ ــة
الفلسطينية على حــدود الرابع من حزيران
 ،1967لكن اإلش ــارة األول ــى التي لــم تفهمها
قيادة «منظمة التحرير» جيدًا كانت مشاركة
الجيش في مجزرة الحرم االبراهيمي التي
ن ـف ــذه ــا امل ـس ـت ــوط ــن بـ ـ ـ ــاروخ غ ــول ــدش ـت ــاي ــن،
وإط ـ ـ ــاق الـ ـن ــار ع ـل ــى امل ـص ـل ــن ،واس ـت ـك ـمــال
املجزرة عنه بعد أن قتله املصلني املدافعني
ّ
عن أنفسهم .أمــا اإلشــارة الثانية التي هزت
املـجـتـمــع اإلســرائ ـي ـل ــي ف ـهــي اغ ـت ـيــال رئـيــس
ال ـح ـكــومــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة وص ــاح ــب االت ـف ــاق
اسحق رابــن ،يومها أطلق قاتله أول عبارة
فور إلقاء القبض عليه في تظاهرة التأييد
ً
للحكومة في وسط تل أبيب قائال« :انظروا
هنا الــى الساحة ،نصفهم هنا مــن الـعــرب»،
مــع أن راب ــن لــم يـكــن ليعطي الفلسطينيني
أكثر مما حصلوا عليه عند توقيع االتفاق،
إال أن املراهنني على السالم في ظل االحتالل
اعتقدوا أن بإمكانهم الحصول على شيء.
ت ــراج ــع هـ ــذا ال ـت ـف ــاؤل ب ـعــد م ـج ــيء حـكــومــة
نتنياهو عــام  ،)3( 1996ومــا صاحبها من
عــراقـيــل وضعها أم ــام الـقـيــادة الفلسطينية
فــي مـفــاوضــات «واي ريـفـيــر» ( ،)4فلم تنفذ
إسرائيل في سنوات توليه رئاسة الحكومة
املــراحــل الـثــاث مــن إع ــادة االنـتـشــار الثانية

ُ
التي اتفق عليها ،إذ لم تنسحب من املناطق
ّ
الـتــي ك ــان يـتـعــن عليها تسليمها للسلطة
الفلسطينية ،فـقــط الـتــزمــت بتنفيذ إطــاق
سـ ـ ــراح أسـ ـ ــرى فـلـسـطـيـنـيــن ض ـم ــن ش ــروط
كان التفكير في أن عودة حزب
محددة ،لهذا ّ
الـعـمــل الـ ــذي وقـ ــع االت ـف ــاق ه ــو ب ــارق ــة األم ــل
الـتــي مــن املمكن االسـتـنــاد إليها الستكمال
تـســويــة قـضــايــا ال ـحــل الـنـهــائــي ( )5وإع ــان
قـيــام الــدولــة الفلسطينية فــي أي ـلــول .1999
لهذا كان مجيء بــاراك إلى رئاسة الحكومة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة م ــوض ــع تــرح ـيــب م ــن ال ـق ـيــادة
الفلسطينية ،إال أن املتفائلني بمجيئه ،وفي
واحـ ــد م ــن إخ ـفــاقــات ـهــم ،ل ــم يـلـتـفـتــوا إل ــى أن
باراك ّ
صوت ضد اتفاق «أوسلو» حينما كان
وزيرًا للداخلية في حكومة رابني ،في الوقت
الذي كانت فيه الثقة باالتفاق عالية (تماري
 .)9 ،2001فعندما وصل الى رئاسة الحكومة
رفــض التوقيع على تنفيذ املــرحـلــة الثالثة
من االنسحاب ،وهذا ما معناه أنه كان يجب
على السلطة التفاوض على قضايا الوضع
النهائي وهي ال تسيطر على أكثر من %60
من األراض ــي التي شملها االتـفــاق ،وهــذا ما
رفضته القيادة الفلسطينية رفضًا قاطعًا،
وتشبثت بكل قوتها بالخطوط الفلسطينية
الحمراء بشأن الوضع النهائي.
ّ
شكلت «أوسـلــو» في ذاتها الخلفية األعمق
«النـتـفــاضــة األق ـص ــى» (ت ـم ــاري ،)10 ،2001
فقد عاش الفلسطينيون في الضفة الغربية
وقطاع غــزة تجربة إف ــرازات أوسلو في ذلك
ال ــوق ــت ،أي املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة ال ـتــي أف ــرزت
وض ـعــا وظ ــروف ــا ل ــم تحتملها األك ـثــريــة في
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ال ـض ـفــة والـ ـقـ ـط ــاع ،م ــع أن م ــن امل ـف ـت ــرض أن
يكون عكس ذلك ،فـ«السالم الحقيقي» عادة
م ــا ي ــذه ــب ن ـح ــو ال ـت ـغ ـي ـيــر اإليـ ـج ــاب ــي عـلــى
ال ـطــرفــن ،إال أن ــه وف ــي الـحــالــة الفلسطينية
تعزز الفصل بني الضفة الغربية وقطاع غزة،
وبقيت الحركة بني املنطقتني مقيدة بشكل
شـبــه ت ــام ،باستثناء ع ــدد قليل مــن النخبة
ال ـس ـيــاس ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة وكـ ـب ــار ال ـت ـج ــار.
وه ــذا مــا يوضحه سليم تـمــاري فــي مقالته
حول االنتفاضة بعنوان انتفاضة األقصى:
الخلفية والتشخيص ،حيث إنــه وفــي حني
ك ــان لنحو  100أل ــف عــامــل متنقل (أق ــل من
 %5من السكان) الحصول على أذون للعمل
في إسرائيل نفسها ،فإنهم (كباقي السكان)
ال يستطيعون الـحـصــول على أذون للسفر
إلــى مناطق أخــرى في األراضــي املحتلة .في
مقابل ذلــك كــان االقـتـصــاد اإلســرائـيـلــي يمر
بفترة نمو وتطور وازدهار إبان االنتفاضة،
وكان اإلنتاج القومي اإلسرائيلي يمر بفترة
نـمــو وتـطــور وازدهـ ــار ومـسـتــوى الـفــرد كــان
يتحسن بشكل مـطــرد (الـنـقـيــب ،)50 ،2003
أم ــا تــرتـيـبــات مــا يسمى "امل ـمــر اآلمـ ــن" 6فقد
ت ـبــن أن ـه ــا ن ـظ ــام ت ـص ــاري ــح (أذون الـسـفــر)
امل ـكــروه فــي قـنــاع جــديــد كما يصفه تـمــاري.
وف ــي داخ ــل مـنــاطــق الـضـفــة الـغــربـيــة وغ ــزة،
وبالتحديد داخــل الضفة ،فقد تم تجزئتها
إل ــى "مـ ـع ــازل" م ـتـفــرقــة بـعـضـهــا ع ــن بـعــض،
تشقها طرق التفافية إسرائيلية مخصصة
ل ـع ـبــور امل ـس ـتــوط ـنــن مـنـهــا ف ـق ــط ،ومـنــاطــق
تحت السيطرة األمنية اإلسرائيلية الكاملة
(مـ ـن ــاط ــق ج ) الـ ـت ــي هـ ــي مـ ـن ــاط ــق زراعـ ـي ــة

«السالم
الحقيقي» عادة
ما يذهب نحو
التغيير اإليجابي
على الطرفين،
إال أنه في الحالة
الفلسطينية
تعزز الفصل بين
الضفة الغربية
وقطاع غزة
بدأت االنتفاضة
في مراحلها
األولى تأخذ
زخمًا شعبيًا
كبيرًا يشبه إلى
حد ما بدايات
االنتفاضة
األولى 1987

(سيف دحلح
 -أ ف ب)

باألساس والتي تسارع االستيطان حولها
ملحاصرتها ،ولم تتوقف معاناة سكانها من
أطماع املستوطنني واعتداءاتهم على الشجر
والبشر ،وحتى (مناطق ب) تقريبًا عاشت
الظرف نفسه ،وال يستطيع من يسكن الضفة
ال ـغــرب ـيــة اإلف ـ ــات م ــن ال ـس ـي ـطــرة الـعـسـكــريــة
اإلسرائيلية إال في حال وجوده داخل مراكز
امل ــدن ،ه ــذا إذا أفـلــت مــن امل ـط ــاردة الساخنة
من قبل قوات الجيش اإلسرائيلية ووحداته
الـ ـخ ــاص ــة .وق ـ ــد اسـ ـتـ ـم ــرت ع ـم ـل ـيــة تــوس ـيــع
املستوطنات االستراتيجية وتطويق القدس
بمستوطنات محصنة وفصلها عــن باقي
أراضــي الضفة الغربية ومنع الفلسطينيني
ُ
من الدخول إليها إال من خالل تصاريح تمنح
لـفـئــة قـلـيـلــة م ــن ال ـس ـكــان .ك ــل ه ــذه ال ـظــروف
أف ـ ـ ــرزت وض ـع ــا س ـي ـئــا ُ
وم ـح ـ ِـب ـط ــا لــأك ـثــريــة
الفلسطينية التي تفاءلت بالسالم والهدوء،
إلــى أن جــاءت «انتفاضة األقـصــى» وبمزاج
جماهيري يريد التخلص من الوضع القائم،
فكانت زيــارة زعيم الليكود في حينه أرئيل
شارون إلى املسجد األقصى التي لم تستمر
نصف ســاعــة ،لكنها ّ
أجـجــت مشاعر العرب
وامل ـس ـل ـمــن سـ ـن ــوات ع ــدي ــدة دفـ ـع ــوا ثمنها
ش ـهـ ً
ـداء وأس ــرى وجــرحــى وإع ــاق ــات وبيوتًا
مـهــدومــة وأش ـج ــارًا مـقـتـلـعــة ،ومـسـتــوطـنــات
أك ـث ــر ال ـت ـه ـمــت م ــا ت ـب ـقــى م ــن األرض ،ه ــذه
املواجهة التي ّ
صدر بها االحتالل وجنراالته
أبشع ما لديهم من قــوة وعنف تجاه شعب
أعزل ال يملك إال إرادته وبعض السالح.

خطة «حقل األشواك» اإلسرائيلية
وعسكرة االنتفاضة
مارست اإلدارة االميركية ممثلة برئيسها
كلينتون ووزيرة خارجيته مادلني أولبرايت
ضغطها عـلــى السلطة الفلسطينية لعقد
ق ـم ــة ث ــاث ـي ــة ف ــي «ك ــام ــب ديـ ـفـ ـي ــد» ،وال ـت ــي
اش ـت ــرط فـيـهــا بـ ــاراك ع ــدم االلـ ـت ــزام بتنفيذ
االتفاقات املرحلية وال أي انسحاب جديد
وال إطالق سراح معتقلني وال تسليم لقرى
العيزرية وأبــو ديــس والسواحرة املجاورة
لـلـقــدس ،ونـجـحــت خـطــة ب ــاراك وك ــان لــه ما
أراد .واف ـ ــق ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ع ـلــى عقد
القمة ً
بناء على أجندة باراك بعد أن وضعه
أم ــام اح ــد خ ـيــاريــن؛ إم ــا الـقـمــة الـعــربـيــة أو
انفجار عملية السالم وسفك الدماء (نوفل
 .)6 ،2001راهــن بــاراك على ضغط يمارسه
كـلـيـنـتــون ال ــذي سـيـطــرت عـلـيــه الــرغ ـبــة في
تحقيق نـصــر سـيــاســي فــي منطقة الـشــرق
األوسـ ـ ـ ــط ب ـع ــد مـ ـ ــرور ث ـم ــان ــي سـ ـن ــوات مــن
واليته ،على عرفات لتقديم تنازالت بشأن
القضيتني األعـقــد (الـقــدس والــاجـئــن) مع
أن مستشاريه نـصـحــوه بتأجيل الحديث
عــن هــاتــن الـقـضـيـتــن ألنـهـمــا قــد تنسفان
امل ـفــاوضــات ،لكنه أص ـ ّـر على مــوقـفــه ،وقبل
مـ ـغـ ــادرتـ ــه مـ ـط ــار تـ ــل أبـ ـي ــب أعـ ـط ــى بـ ـ ــاراك
تــوج ـي ـهــاتــه إل ــى أذرع األمـ ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــة
بـ ــاس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدادات امل ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة
ال ـض ــروري ــة لــوضــع خـطــة «ح ـقــل األشـ ــواك»
امل ـعـ ّـدة مسبقًا لقمع الفلسطينيني موضع
التنفيذ ،فــي حــال فشلت مـفــاوضــات القمة
الـثــاثـيــة (نــوفــل  .)6 ،2001الـخـطــة تقضي
بــإعــادة اح ـتــال أج ــزاء كـبـيــرة مــن األراض ــي
الـتــي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية
ف ــي وق ـت ـهــا ،وال ـت ــي نـفــذهــا أري ـئ ـيــل ش ــارون
في ما بعد ،خــال عملية أطلق عليها اسم
«الـســور الــواقــي» ( ،)7وبـنـ ً
ـاء على تعليمات
ب ــاراك «شــرعــت قـيــادة الجيش اإلسرائيلي
وأذرع األم ـ ـ ــن األخـ ـ ـ ــرى ب ـف ـح ــص وت ــدق ـي ــق
املعلومات املتوفرة لديها وتحديثها حول
ال ـقــدرات العسكرية واالقـتـصــاديــة للسلطة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة والـ ـفـ ـص ــائ ــل وال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
الــوطـنـيــة واإلســام ـيــة ،وعـلــى رأس ـهــا حــزب
ال ـس ـل ـطــة «ت ـن ـظ ـيــم فـ ـت ــح» ،وف ـ ّـع ـل ــت أج ـه ــزة
االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ص ــات ـه ــا
ب ـع ـمــائ ـهــا مـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،ال ـس ــري ــن
واملكشوفني ،وشاركتهم املهمة .واستعدت
القيادة العسكرية بأعداد محدودة من قوات
االحتياط ،وأعادت النظر في انتشار وحدات
الـشــرطــة وح ــرس ال ـحــدود ووحـ ــدات املـشــاة
امليكانيكية والدبابات املتمركزة في الضفة

وقـ ـط ــاع غ ـ ــزة .وات ـ ـخـ ــذت األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـيــة
املـسـتــوطـنــات األم ـن ـيــة والـسـيــاسـيــة مــواقــع
قتال أساسية للجيش ،وأقامت التحصينات
الضرورية فيها ،ورصــدت كميات التموين
واألس ـل ـح ــة وال ــذخ ــائ ــر واملـ ـع ــدات الـحــربـيــة
ال ــازم ــة ،وأدخ ـل ــت املـسـتــوطـنــن املسلحني
ضمن خططها القتالية املحلية ،وربطتهم
ب ـت ـش ـك ـيــات ال ـ ـقـ ــوات ال ـن ـظ ــام ـي ــة ،ملــواج ـهــة
أسوأ االحتماالت وبما يكفل تنفيذ الخطة
دفعة واحدة أو بالتدريج .وأولت املؤسسة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة أهـ ـمـ ـي ــة لـلـعـمــل
الــدعــائــي واإلعــامــي ،ورص ــدت لــه الخبرات
واإلمـ ـك ــان ــات امل ــادي ــة ل ـض ـمــان ال ـن ـج ــاح في
تضليل الـ ــرأي الـعــاملــي وتـحــويــل الضحية
إلى قاتل وجــاد ،وقلب الصورة رأســا على
عقب» (نوفل .)11 ،2001
ب ـ ــدأت أحـ ـ ــداث االن ـت ـفــاضــة ت ـت ــدح ــرج ،وك ــان
مـشـهــد ال ـط ـفــل الـشـهـيــد مـحـمــد الـ ـ ـ ّ
ـدرة وهــو
ّ
يسقط في حضن والده املشهد الذي هز العالم
وأس ـه ــم ف ــي ان ـخ ــراط ع ــدد كـبـيــر م ــن الـنــاس
فــي فعاليات االنتفاضة .وب ــدأت االنتفاضة
ف ــي مــراح ـل ـهــا األولـ ـ ــى ت ــأخ ــذ زخ ـم ــا شعبيًا
كبيرًا يشبه إلــى حــد مــا بــدايــات االنتفاضة
األولـ ـ ــى عـ ــام  ،1987ت ـظ ــاه ــرات جـمــاهـيــريــة
واشتباكات بني الجنود املسلحني والشبان
الفلسطينيني بحجارتهم ،إضــرابــات عامة،
وت ـش ـك ـي ــل ائ ـ ـتـ ــاف ع ــري ــض مـ ــن ال ـف ـصــائــل
الفلسطينية «الـقــوى الوطنية واإلسالمية»
(ربـ ــانـ ــي  .)15 ،2001وف ـ ــي ي ـ ــوم  6تـشــريــن
األول  2000زحـفــت جماهير مدينة نابلس
ب ـق ــراه ــا وم ـخ ـي ـمــات ـهــا ن ـحــو «ق ـب ــر يــوســف»
( )8واشـتـبـكــوا مــع حـ ـ ّـراس امل ــوق ــع ،وم ــن ثم
تحولت املـظــاهــرات إلــى اشتباكات مسلحة
قوية تعرض خاللها الجنود اإلسرائيليون
لـنـيــران كثيفة مــن عــدة اتـجــاهــات .تواصلت
االشـتـبــاكــات طيلة الـلـيــل ،ولــم تفلح الـقــوات
اإلســرائـيـلـيــة فــي إخ ــاء الـجـنــود مــن املــوقــع،
ّ
فطلبت من السلطة الفلسطينية ذلك ،وكلف
ياسر عــرفــات قـيــادة جـهــازي االمــن الوقائي
والــوط ـنــي بـهــذه املـهـمــة ،وت ــم إن ـجــازهــا بعد
التفاوض مع الجماهير الغاضبة التي بدأت
بهدم املوقع ورفعت العلم الفلسطيني عليه.
بهذا يكون «قبر يوسف» أول موقع عسكري
تـ ـح ـ ّـرره االن ـت ـف ــاض ــة ب ــال ـق ــوة (ن ــوف ــل ،2001
ّ ،)50
رد اإلســرائ ـي ـل ـيــون م ـبــاشــرة عـلــى ذلــك
بإحراق مساجد في طبريا وعكا ،وحاولوا
إحـ ــراق بـعــض املـســاجــد فــي يــافــا ،وم ــن بعد
ذلك أحــرق الفلسطينيون الكنيس اليهودي
فــي أري ـحــا (ت ـم ــاري  .)14 ،2001لـكــن السمة
الجماهيرية لالنتفاضة بــدأت شيئًا فشيئًا
بالخفوت والتراجع ،بعد الشهور األولى من
االنتفاضة ،ولم يكن دور الفصائل في تعبئة
وتنظيم الجماهير كما املطلوب ،وباألساس
لم يكن هناك اتفاق فلسطيني  -فلسطيني
على أه ــداف االنـتـفــاضــة وأدوات عملها وال
حتى قيادتها ،أي لم يكن هناك قيادة وطنية
موحدة لالنتفاضة على غرار ما كانت عليه
األمــور في االنتفاضة األولــى .1993 – 1987
وبسبب اإلجـ ــراءات العسكرية اإلسرائيلية
والعنف الشديد في التعامل مع املنتفضني،
تحولت االنتفاضة إلــى مواجهات عسكرية
واشـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاك ـ ــات وع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات فـ ــدائ ـ ـيـ ــة داخـ ـ ــل
األراض ــي الفلسطينية عــام  ،1948أسهم في
ذلـ ــك ،بـحـســب ص ــال ــح ع ـبــد الـ ـج ــواد ،شـعــور
الفلسطينيني بــأن نهج الــاعـنــف لــم يحقق
الكثير في االنتفاضة األولى ،من دون البحث
في األسباب الحقيقية وراء ذلك ،مثل درجة
الـتـنـظـيــم واالس ـت ـع ــداد وال ـت ــدري ــب والـعــامــل
القيادي ،كما ساعد في ذلك االنتشار الكبير
ل ـل ـســاح ق ـبــل سـ ـن ــوات االن ـت ـف ــاض ــة ،إضــافــة
إلــى الــوضــع الـجــديــد ال ــذي أف ــرزه «أوس ـلــو»،
وبالتحديد الـطــرق االلتفافية الـتــي فصلت
بــن املحتل والـسـكــان ،حيث أصبحت نقاط
االح ـ ـت ـ ـكـ ــاك مـ ــع ق ـ ـ ــوات االحـ ـ ـت ـ ــال مـ ـح ــدودة
وتـسـتـلــزم ق ــوة الـحـجــر (عـبــد ال ـجــواد ،2001
.)14
(املراجع في النسخة اإللكترونية على املوقع)
* صحافي فلسطيني وطالب ماجستير
«دراسات إسرائيلية» في جامعة بيرزيت

