تحليل لإلنتفاضة من زوايا مختلفة
سامتها ،وآفاقها املستقبلية
عبد الغني سالمه *
مقدمـة
للشهر الثالث عىل التوايل ،تواصل اله ّبة الشعبية فعالياتها عىل طول األرض املحتلة وعرضها ،ورغم
محدودية املواجهات واقتصارها عىل نقاط التامس إال أنها أقرب ما تكون يف اتجاه تحولها إىل حالة
شبه دامئة ،أو انتفاضة استنزاف (عىل غرار حرب االستنزاف)؛ فإذا كانت حرب االستنزاف تجري
بوترية أقل من الحروب التقليدية ،ألن الطرفني ال يستخدمان كافة عنارص قوتهام ،لتقليل حجم
الخسائر والتضحيات؛ فإننا اآلن أمام مشهد ميكن وصفه بانتفاضة االستنزاف؛ إذ ال توجد مواجهة
شاملة من الطرف الفلسطيني ،وحجم املشاركة الشعبية أقل بكثري مقارنة باالنتفاضات السابقة،
ومل نشهد عمليات عسكرية نوعية .ويف املقابل فإن السياسة اإلرسائيلية حتى اآلن مل تصل بعد إىل
مستوى املواجهة الشاملة ،وتكتفي بالرضب بقوة وقسوة يف مناطق التامس واملواجهة ،واستسهال
القتل للشباب الفلسطيني .ولكن دون وجود مؤرشات عىل إعادة احتالل املدن الفلسطينية ،أو
قصف مقرات للسلطة ومراكز األجهزة األمنية ،أو حتى إجراءات عقابية اقتصادية ومالية موجهة
ضد السلطة الفلسطينية ،مثل احتجاز أموال الرضائب ،أو فرض عقوبات جامعية مثل إغالق طرق
ونصب حواجز وحصار للمدن ،كام فعلت طوال سنوات انتفاضة األقىص.
وهذا يعود رمبا لحسابات الجانب اإلرسائييل ،الذي ال يرغب مبواجهة انتفاضة شعبية سلمية
تجر عليه مزيدا من العزلة والضغط الدويل ،وال يرغب يف تكرار سيناريو تحطيم األجهزة األمنية
* باحث فلسطيني
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الفلسطينية يف «انتفاضة األقىص» ،والذي نتج عنه انضامم عدد كبري من أبناء تلك األجهزة لالنتفاضة،
بل وتويل قيادتها .هذا فضال عن أ ّن األعامل االنتفاضية حتى اآلن ال توجد لها بنية منظمة ميكن
رضبها بطريقة املواجهات املفتوحة ،وألن عمليات اجتياح واستهداف املدن تعني عمليا توسعة
االنتفاضة واملواجهة ،وأل ّن الفصائل كافة ترتاوح مواقفها بني املشاهدة والتأييد اللفظي ملا يحدث،
1
وبالتايل ال تبدو هدفاً مفيدا ً لالحتالل.
أمام هذا الواقع ،تجد االنتفاضة نفسها يف مواجهة خيارات معينة؛ فهي تحمل يف طياتها عوامل
اإلستمرار والتصعيد ،جنبا إىل جنب مع عوامل التوقف واالنحسار ،كام أن استمراريتها ميكن أن
تكون بأكرث من شكل؛ فهناك خيارات العسكرة ،وخيارات إبقائها عىل نفس الوترية لفرتة من
الزمن ،أو تحولها إىل منط حياة دائم ،كشكل من أشكال املقاومة الشعبية والعصيان املدين ،وكل
هذا مرهون بتطور الظروف.
يف كل األحوال ال تلعب الرغبات واألماين ،وال حتى القناعات والتوجهات الذاتية العامل الوحيد
يف رسم مستقبل االنتفاضة ،وتحديد شكلها ،فهناك عوامل موضوعية تفرض نفسها بقوة؛ أبرزها
العامل اإلرسائييل وكيفية الرد من قبل جيش االحتالل ،وهناك العوامل اإلقليمية والدولية .وقبل
ذلك كله ،علينا أن نقر بأن العامل الذايت الفلسطيني غري موحد ،وليس هناك إجامع شعبي أو
فصائيل أو رسمي عىل القيام بانتفاضة ،أو عىل إسرتاتيجية مواجهة موحدة.

ملاذا انتفاضة ؟
تسود مقولة يف األوساط اإلعالمية مفادها أن االنتفاضة ولدت يتيمة ،وأنها ت ُـركت وحيدة ..
واألسئلة التي تطرح نفسها مبارشة استنادا إىل هذه املقولة :هل هذا صحيح أوال ؟ وهل هي
باألساس «انتفاضة» ؟
إذا كانت «االنتفاضة» يف املفهوم النضايل الفلسطيني هي خروج الجامهري والقوى والفعاليات
الشعبية عن حالة الرفض الصامت ،إىل حالة املواجهة املفتوحة ،والبدء بفعاليات كفاحية متعددة
األشكال واألوجه يف مواجهة االحتالل ،وعىل مدى فرتة زمنية طويلة نسبيا ،متاما كام حدث يف
االنتفاضتني السابقتني؛ فإننا اآلن ،ووفقا لهذه املعايري أمام انتفاضة «مصغرة» ،بسبب محدودية
املواجهات من جهة ،وألنها ما تزال يف بداية تشكلها ،ومن املبكر إطالق األحكام والتصنيفات عليها
من جهة أخرى .ولكن هذه االنتفاضة «املصغرة» أو الهبة الجامهريية أو مهام كان اسمها صارت
أمرا واقعا ،وجزءا ً أساس ًيا من الرتاث النضايل الفلسطيني ،وصفحة أخرى يف كتاب كفاحه الخالد،
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وهي بكل تأكيد موجة كفاحية جديدة ،قد تستمر وتتصاعد وتصبح شاملة بكل معنى الكلمة ،وقد
ترتاجع بعض اليشء فاتح ًة املجال أمام موجة أخرى قريبة ،قد تكون أشد عنفا وأقوى تأثريا.
لكن هذه االنتفاضة ،مل تولد يتيمة ،ومل تنبثق من الفراغ ،حتى لو بدا لنا اآلن أن من يحركها
ويقوم بفعالياتها هم شبان ال ينتمون لفصيل معني ،ومل يكن خروجهم بنا ًء عىل قرارات أو توجهات
من قبل القيادة؛ إال أنها ولدت من رحم الثورة التي انطلقت قبل ذلك بعقود ،وجاءت امتدادا
لالنتفاضات السابقة ،وتواصال ملسرية طويلة من الكفاح والعمل السيايس والتنظيمي ،ونتاجاً
لرتاكامت من التضحيات والعمل بدأته حركة فتح ،وأكملته معها بقية فصائل العمل الوطني
وجامهري شعبنا عىل امتداد تاريخ من الكفاح والعطاء والشهداء واألرسى ،داخل الوطن وخارجه.
ويف ترصيح للرئيس «محمود عباس» قال فيه« :إن هذه الهبة الجامهريية الغاضبة مل يد ُع لها أحد،
ومل يقررها أحد ،لكنها جاءت ردا من الشباب الغاضب عىل سياسات الغطرسة اإلرسائيلية والتوسع
2
اإلستيطاين ومحاوالت تهويد القدس».

املعاين والفرص التي تحملها االنتفاضة
صحيح أن هذه االنتفاضة بدأت عفوية كسابقاتها ،لكنها هذه املرة جاءت دون إطار قيادي
ميداين ودون هدف سيايس واضح ،إال أنها دون شك وفّرت فرصة تاريخية إلعادة تصحيح شكل
العالقة التي سادت يف السنوات السابقة بني الشعب والسلطة من جهة ،واالحتالل اإلرسائييل يف
الجهة املقابلة ،أي بجعلها عالقة اشتباك وتصادم بني الضحية والجالد ،وفرصة للخروج من حالة
الالمقاومة ،والالمفاوضات التي اتسمت بها املرحلة السابقة.
وحتى لو بدا لنا أن هذه االنتفاضة غري قادرة عىل دحر االحتالل ،يف هذه املرحلة ،وفقا للمعطيات
املتاحة؛ إال أنها تشكل مدخال مناسبا لعالج الوهن والضعف الذي أصاب الحركة الوطنية
الفلسطينية ،وفرصة لتغيري املسارات املختلفة التي اعتمدتها القيادات السياسية الفلسطينية خالل
املرحلة السابقة ،والتي انتهت جميعها بالفشل.
وتقدم االنتفاضة أيضاً فرصة تاريخية لحركة فتح ،وميكن أن تكون الفرصة األخرية ،لتصويب
مسارها ،واستعادة مكانتها الريادية والقيادية يف الكفاح الفلسطيني ،وألن تصفّي خالفاتها الداخلية،
وتعقد مؤمترها الحريك ،وتجدد شبابها وقياداتها ،وتخرج بربنامج كفاحي مقاوم يرتقي إىل مستوى
األحداث ،ويليق بإرثها النضايل .وهي بنفس الدرجة فرصة لكافة فصائل العمل الوطني ،التي
هي أيضا اعرتاها الوهن وأصابها الرتهل؛ مبعنى أن هذه االنتفاضة تضع جميع القوى والفصائل
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أمام االختبار الصعب والحقيقي ،ليك تعود إىل املقاومة الجامهريية .وهي كذلك فرصة الستعادة
الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام ،وإعادة االعتبار للجامهري.
بل إنها تشكل فرصة لألشقاء العرب ،يك يصحوا من واقعهم املخزي بعد أن غرقوا يف رصاعاتهم
الطائفية ،وانشغلوا عن قضيتهم املركزية.
واالنتفاضة أيضاً متنحنا القوة األخالقية والسياسية للرد عىل سياسة التجاهل واالنحياز التي تتبعها
الواليات املتحدة واملجتمع الدويل ،وإجبارهم عىل تبني خطاب آخر متحرر من الهيمنة الصهيونية،
وأن يظهروا ولو ملرة واحدة انحيازهم لقيم العدالة والحرية وحق الشعوب يف تقرير مصريها.

الدور املطلوب
ومنذ اندالعها مل تصل اله ّبـة بعد إىل مستوى املشاركة الشعبية الواسعة ،كام لوحظ أن معظم
فعالياتها تتم بصورة فردية ،والسبب يف ذلك رمبا يعود لعدم قدرة القيادة والقوى والفصائل
الوطنية عىل اجرتاح مجرى كفاحي أكرث ف ّعالية ،وبالتايل ،وبسبب هذا الغياب وعدم انتهاج خط
سيايس واضح ،ومقاومة ف ّعالة نتج عن ذلك فراغ .والسياسة ال تقبل الفراغ؛ لذلك ،انترشت ظاهرة
السكاكني والدهس .فَلَو كانت هناك مقاومة شعبية حقيقية ،أو كان لدى الفلسطيني إمكانيات أكرب
3
فإنه لن يلجأ إىل السيارة والسكني واملقص وحفّار الكوسا.
لكن هذه اله ّبة أحدثت حراكا سياسيا يف كلٍ من الشأن الداخيل ،ويف الشأن التفاويض عىل حد سواء،
دون أن تنجح يف حسم أي منهام ،إذ ميكن القول بأن هذه اله ّبة مل تتمكن لغاية هذه اللحظة من
تحريك املجتمع الدويل ،أو إجبار اإلدارة األمريكية عىل أن تترصف وتأخذ موقفا جديا ،أو إحداث
إخرتاق يف املوقف اإلرسائييل ،أو يف إجبار الطرفني للجلوس عىل طاولة املفاوضات ،بل إنها حتى مل
تحرك الجامهري العربية؛ إال أن هذا كله ال يقلل من أهميتها؛ فهي بهذه الوترية السلمية املتصاعدة،
وبامتالكها روح اإلرصار والتحدي ،وبتقدميها كل هذه التضحيات ،هي أقرب ما تكون يف اتجاه
تحولها إىل حالة شبه دامئة ،أي “انتفاضة استنزاف” ،وبانتظار تطور األمور ميدانيا وسياسيا ،ورمبا
أمامها بضعة أشهر أخرى فارقة حتى تتمكن من إحداث االخرتاقات املطلوبة.
وحتى لو بدت إنجازات االنتفاضة غري مرئية يف اللحظة الراهنة؛ فهي بحد ذاتها تعبري عن الصمود
ومواصلة مسرية الكفاح الشعبي واستمرار لالنتفاضات السابقة واملقاومة املسلحة ،والتي لوالها
ملا بقيت القضية حية ،ولتمكنت الحركة الصهيونية من ابتالع ما تبقى من األرض ،وطرد من بقي
من شعبها ،ولتحول كل الشعب إىل مجرد الجئني ،ولصفِّيت القضية لألبد ،وأقيمت الدولة اليهودية

62

عبد الغني سالمه

النقية عىل أرض «إرسائيل التوراتية».
وليس رشطا أن تحقق هذه اله ّبة الجامهريية األهداف العليا للشعب الفلسطيني دفعة واحدة،
رغم أنها تسعى إىل ذلك ،وهي إن تراجعت قليال فإنها ستضيف مدماكا جديدا يف البناء الكيل ،عرب
عملية تراكمية مستمرة ،وسوف تتصاعد من جديد ،إىل أن متتلئ الشوارع بالجامهري ،يف انتفاضة
شعبية هادرة تدحر االحتالل ومستوطناته.
وحتى تحقق االنتفاضة أهدافها ،وتتحول إىل انتفاضة شعبية هادرة ،وتقدم رسالة سياسية واضحة
وقوية للعامل ،قادرة عىل إحداث االخرتاقات املطلوبة ،ال بد من إنضاج بعض العوامل املهمة؛ أولها
اتساع قاعدتها الجامهريية ،وانضامم كافة رشائح املجتمع الفلسطيني إليها ،وانخراط فصائل العمل
الوطني بقوة أكرث يف فعالياتها ،وعدم االكتفاء بدور املراقب واملش ّجع ،وتصعيد فعالياتها السلمية
من دون إهامل كيل لبعض أشكال املقاومة املسلحة الرضورية لرفع معنويات الفلسطينيني ،وإجبار
إرسائيل والعامل عىل االستجابة للمطالب الفلسطينية ،ولجعل االحتالل مكلفًا إلرسائيل ،ألنه إذا
كانت االنتفاضة سلمية مئة يف املئة ،واكتفت باملسريات بالساحات ومراكز املدن ورفع الشموع
والدعوة ملقاطعة إرسائيل اقتصاديا وعزلها سياسيا ،وترديد الهتافات مائة عام ،ويف ظل عدم
تواجد جيش االحتالل يف املدن ،فلن تحرك إرسائيل ساك ًنا ،وسيبقى املجتمع الدويل جام ًدا مطمئ ًنا
4
الستمرار مصالحه ونفوذه.
وهذا كله يتطلب تشكيل إطار قيادي ميداين ،ميثل كافة الفصائل والفعاليات الوطنية ،يوازيه عىل
مستوى القيادة السياسية تقديم خطاب سيايس مختلف ال تكون «املفاوضات» مبتدأه ومنتهاه،
والعمل عىل ربط الهبة الشعبية بهدف سيايس واقعي قابل للتحقيق .وال يُعقَل بعد كل هذه
التجارب والنضاالت أن نعود دامئًا إىل نقطة البدء ،نطرح نفس األسئلة :نضال سلمي أم مسلح،
مفاوضات أم مقاومة ،برغم أن هذه االنتقائية واألحادية من مسببات وصولنا إىل ما نحن فيه،
فام يحدد أشكال النضال ليس الضحية وحدها ،بل طبيعة الرصاع وخصائصه ،واسرتاتيجيات العدو
5
وأدواته ،وتحالفاته ،وطبيعة املرحلة وسامتها.
وهنا ال بد من التأكيد عىل أن األحزاب والفصائل الفلسطينية نظرا ملا لها من تجربة نضالية
وإمكانيات وعالقات وقدرة عىل الحشد والتنظيم ،وحتى يف ظل أزمتها البنيوية ،مع كل الرتهل
6
الذي تعاين منه ،ما زالت الفاعل السيايس الرئيس ،وما زال دورها رضوريا ومطلوبا.
وبالنسبة لحركة فتح مطلوب منها أن تنهي خالفاتها الداخلية ،وأن تهيئ األجواء لعقد املؤمتر
الحريك السابع ،وأن تخرج بخطاب سيايس وبرنامج كفاحي يعرب عن ضمريها الثوري ،بصفتها طليعة
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القوى الوطنية املقاومة ،ثم بعد ذلك عليها أن تنجز املصالحة الوطنية وتنهي خالفها مع حامس بأي
شكل ،األمر الذي يتطلب منها ومن حامس تقديم التنازالت املتبادلة إلنهاء االنقسام ،مرة أخرية
وإىل األبد .وهذا يعني تنفيذ اتفاقية الشاطئ ،ومتكني الحكومة من مامرسة أعاملها يف غزة ،وأهمها
تحديد موعد لالنتخابات الرئاسية والترشيعية.
ومطلوب أيضاً عقد املجلس الوطني الفسطيني ،والبدء فورا بعمليات إصالح وتجديد لهياكل
منظمة التحرير الفلسطينية ،دون الحاجة للدخول يف حوارات داخلية من جديد ،فهناك اتفاقية
القاهرة  ،2005والعديد من التفاهامت الوطنية التي سبق وأنجزت ،ولكن مل يطبق منها يشء .أي
مبعنى مخترص ،ترتيب البيت الفلسطيني ومتتني الجبهة الداخلية.
قد تبدو هذه املطالب حاملة بعض اليشء ،أو متفائلة أكرث من الالزم ،ولكن بدونها ال ميكن تحقيق
أي تقدم سيايس ،وسنظل ندور يف حلقة مفرغة ،نقدم فيها تضحيات غالية ونجني مزيدا من الهزائم
واإلخفاقات  ..وعلينا أن ال نفقد األمل باتجاه تحقيق هذه األهداف؛ ففي عامل السياسة كل يشء
قابل للتحقق ،وأحيانا ما يبدو أنه واقعي وممكن يتضح أنه بعيد جدا عن التحقق ،مثال ذلك «حل
الدولتني» .وما يبدو مستحيال ،يغدو حقيقيا بأرسع مام يتخيل أكرث املراقبني خياال ،ومثال ذلك ما
يحدث حاليا يف املنطقة العربية ،والذي كان يبدو خياليا قبل خمس أو عرش سنوات.
االنتفاضة الثالثة ،أو هبّة القدس ،أو مهام كان اسمها ،ال تنتظر منا خطابات ومديحاً وقصائد ..
تنتظر منا جميعا أن نحولها إىل رصخة قوية ومدوية يف وجه العامل .أن نجعلها منط حياة ،ومنلّكها
مقومات االستمرار والتصعيد املدروس ،بحيث تكون متردا ً حقيقياً ودامئاً ضد االحتالل ،وتعبريا ً
صارخاً عن رفض إجراءاته اإلرهابية العنرصية ومخططاته التوسعية.

اآلفاق السياسية لالنتفاضة
مل تأت هذه الهبة يف ظل مرحلة سياسية مثالية؛ بل إنها جاءت يف ظل ظرف إقليمي ودويل غري
ٍ
موات ،متـ ُّر فيه القضية يف واحدة من أسوأ مراحلها ،وقد شهدت تهميشا غري مسبوق ،وتراجع
مكانتها يف أجندة السياسات الدولية وأولوياتها ،ومن ناحية ثانية فإن الظرف الذايت الفلسطيني غري
ناضج ،وغري قادر عىل انتزاع يشء ذي قيمة ،حيث ما زال االنقسام حارضا ،ومنظمة التحرير تعاين
من الرتهل والضعف .السلطة ،وعىل لسان رئيسها أعلنت منذ سنوات بأن خيار املفاوضات وصل
إىل طريق مسدود ،وأعلنت أنها ال تريد انتفاضة ،واكتفت بالنضال الدبلومايس ،وبالتهديد باللجوء
للمحاكم الدولية ،واستخدمت تكتيكات تستهدف تحسني رشوط املفاوضات .كام أن القوى التي
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رفعت شعار املقاومة املسلحة (وبالذات حامس) وصلت إىل طريق مسدود بدورها ،بدليل التزامها
بالهدنة منذ العام  2003حتى اآلن ،وسعيها لهدنة طويلة األمد مقابل الحفاظ عىل سلطتها ورفع
7
الحصار عن غزة.
املوقف الدويل مل يتغري كثريا عن حاله قبل اندالع االنتفاضة ،وما زال مكتفيا بدور الشاهد عىل
مامرسات االحتالل التعسفية ،العاجز عن الضغط عىل إرسائيل ،أو إجبارها عىل االنصياع للرشعية
الدولية ،أو املوافقة عىل الحلول السياسية املقرتحة ،وأهمها حل الدولتني.
املوقف األمرييك تراجع إىل حد كبري ،فبعد أن وعد الرئيس «أوباما» قبيل انتخابه العام  ،2008بأنّه
لن ينتظر طويالً ملعالجة الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل ،وأنّه لن يفعل ما فعله غريه من رؤساء
أ ّجلوا القضية ألواخر عهدهم؛ ها هو اآلن يدير ظهره للقضية الفلسطينية ويتنكر للمفاوضات
والعملية السياسية .ولتجنب الدخول يف أي مواجهة مع إرسائيل يعلن بكل رصاحة أن عىل
8
الفلسطينيني قبول الفتات وعدم إزعاجنا.
والواضح أ ّن إدارة «أوباما» تجد ما تشغل نفسها والالعبني اإلقليميني به؛ فبعد انشغالها بامللف
اإليراين ،تريد توجيه النار للملف السوري ،وتهميش الشأن الفلسطيني .أي أنها تريد من العرب
الرتكيز عىل سورية اآلن ،وتطلب من الفلسطينيني االنتظار وعدم “تخريب املسرية” .كام سبق أن
فعلت إدارة “بوش” عندما أجلت كل القضايا لصالح حربها يف العراق.
فمنذ اندالع االنتفاضة يف أول أكتوبر ،زار وزير الخارجية األمرييك «جون كريي» املنطقة والتقى
بقياداتها أكرث من مرة ،ولكن دون أن يحمل معه أية رؤية لحل سيايس ولو بالحد األدىن .ومل
يبحث حتى إعادة إطالق املفاوضات ،بل مجرد إجراءات تهدئة .وعىل ما يبدو أن جل هم اإلدارة
األمريكية محاولة احتواء األحداث وتطويقها ،والحيلولة دون تفاقمها وخروجها عن السيطرة ،أي
منع تحولها إىل انتفاضة شعبية شاملة ،وإقناع إرسائيل بتخفيف إجراءاتها القمعية ،وعدم افتتاح
دورة عنف دموية جديدة؛ وقد ظنت أمريكا بأن إعادة األوضاع يف باحة األقىص إىل ما كانت عليه،
والتوقف عن محاوالت فرض التقسيم الزماين للمسجد ستؤدي إىل توقف الحراك الشعبي ،وعودة
الهدوء من جديد.
زيارات “كريي” للمنطقة ،وما جاء به من مشاريع للسالم االقتصادي ،وتقديم تسهيالت للفلسطينيني،
واالكتفاء يف الوقت الراهن بالضغط لفرض حلول انتقالية طويلة األمد ،مثل زيادة مساحة املناطق
الخاضعة للسلطة الفلسطينية ،تدريجيا ،كبديل لحل سيايس عىل أساس الدولتني ،إمنا تدل عىل أن
السياسة األمريكية ما زالت قارصة عن فهم رسالة االنتفاضة ،عىل أنها رصخة قوية ومدوية يف وجه
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الكل ،يف وجه االحتالل ،واالنحياز األمرييك الالمحدود إلرسائيل ،ويف وجه الصمت الدويل .حتى أنها
مل تستوعب خطاب الرئيس “محمود عباس” قبل يوم واحد من بدء االنتفاضة ،حني تحدث من عىل
منصة األمم املتحدة عن فرصة أخرية ،مؤكدا عىل أن الفلسطينيني مل يعودوا قادرين عىل القبول
9
بقواعد اللعبة برشوط الوضع الذي سبق االنتفاضة.

خامتة
يبدو أن هذه االنتفاضة فاجأت الجميع ،وأربكت القوى والفصائل؛ وال يتعلق األمر بالنخب
السياسية فقط؛ بل هناك نخب اقتصادية ويف املجتمع املدين تشعر بأن االنتفاضة ستهدد مصالحها.
حركة فتح من جهتها أرادتها أن تظل «هبّة شعبية» ،رمبا ألن التيار املتنفذ فيها عىل قناعة بأن
الظرف السيايس العام غري مناسب الندالع انتفاضة ،ولقناعتها أيضا أن االنتفاضة ليست موضع
إجامع شعبي (عىل األقل يف املرحلة الحالية) ،أو ألنها تريد تجنيب الشعب مواجهة خارسة سلفا.
أو رمبا تعاملت فتح معها بهذا القدر الستعادة شعبيتها املرتاجعة ،ولدعم السياسات التي ل ّوح بها
خصوصا تهديده بعدم االلتزام باالتفاقات مع إرسائيل .لذلك مل
الرئيس يف خطابه باألمم املتحدة،
ً
تسع إىل عسكرتها ،ومل تنفذ كتائبها املسلحة أية عملية عسكرية .أما حركة حامس؛ فقد أرادت
تصعيد االنتفاضة يف الضفة فقط ،حتى تساعدها عىل الخروج من مأزق سلطتها يف غزة ،ورمبا
10
إلحراج وإضعاف السلطة يف الضفة.
كذلك الحال ،يبدو أن األحزاب والفصائل ما زالت مرتددة بشأن املشاركة فيها ،وتراوح بني عدم
رغبتها ،أو عجزها عن تحويلها النتفاضة وثورة شاملة عىل االحتالل (ألنها تخىش أن الشعب
تجاوزها ومل يعد يثق بها).
يف االنتفاضة األوىل ،تشكلت القيادة الوطنية املوحدة يف وقت مبكر ،ويف االنتفاضة الثانية كانت
القيادة الفلسطينية حارضة بقوة ،بل إنها هي التي كانت ترسم خطها السيايس ،وإىل حد كبري تحدد
إيقاعاتها ،أما هذه املوجة االنتفاضية فام زالت من دون قيادة وال تنظيم وال هدف ،أي من دون
عقل يوجهها ،وهذا أمر ال ميكن تفسريه إال بأن القيادة تخلّت عن مسؤولياتها ،والقوى عاجزة،
بينام مل تدرك النخب ما يجري وحجم التغيري الذي يعتمل داخل الشباب الفلسطيني ،الذي أدى
11
إىل حصول ما نشاهده اآلن.
فمع ضعف دور الفصائل التاريخية ،وغياب أي دور فاعل ومؤثر للقيادة السياسية الحالية ،فإن
هذه الهبة الشعبية حتام ستُفرز قيادات جديدة .حينها ،سيتضح لإلدارة األمريكية بأن تقديرها
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للموقف عىل أن الهبة الحالية ليست أمرا ً مقلقاً ،وأنه ميكن احتواؤها ببعض الخطوات الصغرية كان
تقديرا خاطئا وغري دقيق ،وحينها ستكون مضطرة للتعامل مع قيادات جديدة ومختلفة.
من ناحية أخرى ،كشفت هذه الهبة الشعبية مدى هشاشة دولة االحتالل ،واستحالة التعايش مع
االستيطان ،وع ّرت أخالقيات جيشها ،وفضحت عنرصيتها ،وبينت حجم اإلرهاب الذي متارسه بحق
املدنيني العزل.
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