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ر     طيني ياس رئيس الفلس ر ال د بقصف مق ن تهدي رائيلي م رال اس ى جن ا ُنسب ال ة، م ر دالل ا أآث أيهم
ية؟          ة القض ن أهمي ل م اولتهم التقلي ك ومح رائيليين ذل ؤولين االس ي المس ي رام اهللا، أم نف ات ف عرف

ة ا            . يصعب الجزم  لفلسطينية يشكل    فاذا آان التهديد ينم عن شعور اسرائيلي بأن وجود السلطة الوطني
د               ذا التهدي ان نفي حصول ه ية، ف ة الديبلوماس عامل دعم النتفاضة الشارع، رغم ضرورات المهادن
ى اسرائيل             ق عل ا تنطب ب، وانم ة الجان يعني في المقابل ان هذه الضرورات الديبلوماسية ليست آحادي

.آذلك
دا، رغم االنفجار           بل ال بد ان يكون التمسك االسرائيلي بخيط الحوار مع السلطة الف              ا ج لسطينية قوي

ع        )او ربما بسببه  (الميداني   ، حتى يضطر يوسي بيلين ان يتفوه بما يعد هرطقة في مجتمع سياسي مول
تصريحا يصدر عن ضابط      "بمؤسسته العسكرية ومعتاد على تغطيتها في آل الظروف، حين قال ان            

رائيل زم اس دثين، أي التهد ". ال يل ال الح ال، ان آ ي أي ح د وف ائعة(ي رد ش ن مج ذا ) وإن يك ي ه ونف
اق      د اتف طيني بع ذاتي الفلس م ال ام الحك ده قي ذي أوج دي الوضع ال ا ولي ي آونهم ترآان ف د، يش التهدي
ذ                     اوسلو، وباعادتهما الى هذا السياق يساعدان على تفادي أي قراءة خاطئة لما يجري في فلسطين من

.أيام
وء ار لج ي اعتب ون ف د يك أ االول ق ل الخط ارة  ولع الح الحج ى س ددا ال طيني مج ارع الفلس  الش

ع في         . والمواجهات الدامية مع قوات االحتالل بديال من التفاوض        دا في فلسطين ال يق م ان أح مع العل
ع السياسة الفلسطينية بكل                 " جاذبيته"هذا الوهم الذي تنحصر      د عن واق ة البعي بممتهني خطاب الحمّي

ا ترافق المفاوضات،            ذلك ان المواجهات بين الف    . تياراتها لسطينيين واالحتالل تكتسب أهميتها من انه
ا اآلن   " القناة"أيا تكن    رة           . التي تؤطره بابية االخي ورة الش ار الث أ اعتب ه سيكون أيضا من الخط د ان بي

.قادرة على تغيير ميزان القوى جذريا وتاليا قلب وجهة المفاوضات رأسا على عقب
ؤمن         فمثلما يضطر االسرائيليون الى       د ي ا ق د، بم التحرك ضمن هامش ضيق بين التهديد ونفي التهدي

ة ايضا                         ادة الفلسطينية محكوم ذلك ان القي ة، آ ة مع السلطة الوطني لهم عودة الهدوء دون آسر العالق
ة من                ادة القصوى الممكن ى االف بضرورة المحافظة على لغة الحوار مع اسرائيل، وإن تكن تسعى ال

ر عن المزاوجة               . لضغط الشارع على االحتال    غ تعبي وفي الممارسة الميدانية للشرطة الفلسطينية أبل
.بين منطق االستقواء بالشارع واالضطرار الى لجمه، بين تحدي جنود االحتالل والتفاهم معهم

ى المسيرة                           ذه المواجهات عل ل ه ا ان مفعول مث ل غيره درك قب  وال ريب في ان القيادة الفلسطينية ت
ان                  الديبلوماسية، عل  د آ ة، وق ة االخباري اوة التغطي ه حم د توحي ا ق أ وأضعف مم ى ايجابيته، يبقى أبط

ات ة الثمانين ي نهاي رى ف غ دروس االنتفاضة الكب د أبل ك أح ا ا. ذل ع ربم دا يق ا تحدي ر وهن أ األآث لخط
ام هو انتفاضة،                  . شيوعا عند قراءة االحداث، اي في توصيفها       ذ أي ا يجري في فلسطين من نعم، ان م

.أآثر من ذلك، ليست آل انتفاضة مرشحة للنجاح نفسه". االنتفاضة"ولكنه ليس 
ة      " االنتفاضة " فاذا آانت   دلعت في نهاي رى التي ان د تحولت      ١٩٨٧الكب امين، ق اء ع  واستمرت زه

ورة شعبية                   ا ا ث سم علم في جميع اللغات العالمية وشكلت منعطفا في التاريخ الفلسطيني الحديث لكونه
 فظاهرة. طويلة النفس، فانها لم تكن بداية الكفاح الفلسطيني، وال آانت نهايتها انهاء لهذا الكفاح
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ي           هدت االراض د ش تالل، وق ع االح ة لواق ون مالزم اد تك طيني تك باب الفلس اض الش ة انتف  المحتل
ا           د بسرعة، لكنه د أخم ابيع، وبعضها ق انتفاضات عدة في السبعينات والثمانينات، بعضها استعر ألس
ا         آانت جميعها محطات في مسلسل تراآمي انتهى الى توليد االنتفاضة الكبرى في ظرف استثنائي آم

.في آل ثورة آبيرة في العالم
ذه االنتفاضات       . ، أقل دواما او نجاحا    انتفاضات اخرى " االنتفاضة" آذلك، اعقبت نهاية      واذا آانت ه

ه ألن         ا، أقل ا له تمرارا آلي ن اس م تك ا ل ا، اال انه ن زخمه رى او م ة الكب ة االنتفاض ن تجرب ادت م أف
ى االراضي                   . ظروفها اختلفت  دائيين ال ذاتي ودخول الف وال شك في ان ابرز تغيير آان اقامة الحكم ال
ذه      وقد صا ". الشرطة"المحتلة بلباس    ا ه دة تعايشت معه " الشرطة "ر واضحا اآلن، بعد انتفاضات ع

ام   (وصوال الى تقدم احداها بالرصاص الموجه ضد االسرائيليين             اوض       )١٩٩٦ع ة التف ، ان ال عملي
اهيري في                وال االنحراف المخابراتي لبعض االجهزة الفلسطينية يؤديان الى تغييب البعد الشعبي الجم

رى لالنتفاضة            . مع االسرائيليين   " الحوار "ا في    السياسة الفلسطينية وتالي    ة الكب ا االهمي ك هي ربم تل
.القائمة في فلسطين

ة                  .  انها تعطي صورة عما قد يؤول اليه مشهد السالم في السنوات المقبلة، بعيدا عن التبسيطات الثنائي
دول العرب         ين اسرائيل وال دوء ب د التسوية باله ان   فاذا آان يرجح ان تتسم مرحلة ما بع ة، ف " السالم "ي

 .الفلسطيني، وبعضهم ال يزال يسميه إذعانا، هو ما يبقي الصراع حيًا
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