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منذ اندالعها يف من الكتب العديدة التي أشارت عناوينها إىل االنتفاضة، 
، يعتبر هذا الكتاب من ١٩٨٧ديسمبر / األراضي الفلسطينية احملتلة يف كانون األول

إذ يدخل الكاتب صميم املوضوع، ويبذل جهداً . القلة التي تركز فعالً على تلك الظاهرة
خاصاً لفهم االنتفاضة من الداخل، على أساس بحثه امليداين وأحاديثه مع عشرات من 

والنتيجة كتابة تاريخ لالنتفاضة بصورة جيدة . يين واإلسرائيليينالفلسطين
  .ومتكاملة، من دون األهداف املسبقة للدراسات األخرى

يرى مؤلف الكتاب هنتر، كما يوحي اختياره للعنوان، أن االنتفاضة بمثابة 
ويظهر أن . حرب؛ بمعنى أنها معركة متواصلة ذات هدف سياسي، ال ثورة عابرة

الفلسطينيين الرازحين حتت نير االحتالل كسبوا، بمرور األعوام، خبرة تنظيمية قيمة، 
وقد ساهمت منظمة التحرير الفلسطينية . مكنتهم يف النهاية من مواصلة االنتفاضة

وجند . يف هذه العملية مساهمة ضخمة من خالل احلمالت السياسية والتجنيد السري
اإلسرائيلي للسجون، الذي خرّج كثيرين من الناشطين نظيراً لهذه العملية يف النظام 

وإىل ما يسميه ". مدرسة للكوادر"املتمرسين، حتى أن الفلسطينيين يشيرون إليه بأنه 
، هناك تأثير املساعدة املالية من اخلارج التي "إعادة بناء اجملتمع الفلسطيني"هنتر 

هي أمور ساهم فيها والبناء املتواصل للمؤسسات، و" الصمود"صممت ملساندة 
  .مساهمة كبيرة أيضاً جمموعات سياسية أُخرى ورؤساء بلديات حمليون

كان التسييس الواسع للمجتمع الفلسطيني،  وخلق عوامل تساعد يف التعبئة 
وكما يبين هنتر، فإن . لكن الصورة مل تكتمل بعد. العامة، من نتائج هذه األمور

قيادة الهرمة ملنظمة التحرير الفلسطينية، دفع االستياء املتنامي من أداء وصدقية ال
واقترن هذا . أجياالً جديدة من الفلسطينيين يف األراضي احملتلة إىل فرض أنفسهم
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األمر بتدابير أمنية إسرائيلية قاسية، وتعدٍ مستمر على األراضي واملوارد الفلسطينية، 
  .اًاألمر الذي أحدث انفجاراً، ما أن أتى أخيراً حتى كان دائم

إن مساهمة هنتر القيّمة تكمن يف تفسيره لألسباب التي أخّرت اندالع 
وهذا البعد يفتقر إليه ويشوهه العمل الذي أجنزه زئيف شيف وإيهود يعري . االنفجار

، مع أن له أساساً متيناً يف دراسة سابقة عن السياسة اإلسرائيلية عن االنتفاضة
ن إسرائيل إن سبب األعوام العديدة من الهدوء يقول املدافعون ع. جليوفري أرونسون

النسبي هو سياسة إسرائيلية معتدلة؛ لكن صورة االحتالل املعتدل واخليّر ال تظهر إال 
بفضل نظام للسيطرة على السكان معقد وضخم، ويستمد تأثيره من كونه قادراً على 

  .االنتشار والتطفل بصورة طاغية
رة النظام اإلسرائيلي على االنتشار يف قوة لكن من سخرية القدر أن تساهم قد

فمن ناحية، دفعت السياسات اإلسرائيلية قطاعات الشعب الفلسطيني كلها . االنتفاضة
من " التخلص"إىل التماس االنفصال التام عن إسرائيل فعلياً، لذلك جسّد مفهوم 

الفلسطينيين ومن ناحية أُخرى، ساهم النظام نفسه يف تزويد . االحتالل كلمة انتفاضة
ويشهد على سعة انتشار املقاومة . باألدوات التي يحتاجون إليها لشن مقاومة فعالة

الفلسطينية وتأصلها القدرة على مواصلة االنتفاضة يف عامها اخلامس، على الرغم 
وهذه شريحة ضخمة  –من مقتل ألف شخص وجرح مئة ألف واعتقال سبعين ألفاً 

  . مليون نسمة فقط ١.٧٥ومروعة ألن عدد السكان 
على الرغم من ذلك، فقد تمكنت إسرائيل من التغلب على كثير من التأثيرات 

املادية لالنتفاضة، التي عانت بدورها رتابة متزايد وفقدان االجتاه وضعف 
وقد انعكست هذه األمور يف تدين . املعنويات بفعل ضغط العقوبات اإلسرائيلية الكبيرة

االنتفاضة، ويف نقمة بعض القطاعات مثل أصحاب املشاركة اجلماهيرية يف 
احلوانيت وطبقات رجال األعمال، ويف جلوء متنام إىل العنف موجَّهاً إىل فلسطينيين 

  .يف أحيان كثيرة
إن ما كان أكثر خطورة بالنسبة إىل إسرائيل هو األضرار النفسية والسياسية 

ارسات وحشية استقطبت التي خلّفتها االنتفاضة، كاشفة عن نفسها من خالل مم
وهذا ال يكاد يفاجئنا، ألن اجليش نفسه متهم بإدارة فرق موت رسمية . الشباب

                                                            

   Intifada/ the Palestinian Uprising: Israel’s Third Front. 
   Israel, Palestinians and the Intifada: Creating Facts on the West Bank. 
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/ تصطاد الناشطين الفلسطينيين، وألن حترك اللجنة الدولية للصليب األحمر يف أيار
كان كافياً لتسقط حتفظها لفترة قصيرة وتتهم السلطات اإلسرائيلية،  ١٩٩١مايو 

  .التعذيب ضد املعتقلين الفلسطينيين بصورة منتظمة عالنية، باستخدام
يكتب هنتر عشية أزمة اخلليج، فتفوته األحداث املهمة التي حملت فلسطينيي 

لكن من . ١٩٩١أكتوبر / االنتفاضة أخيراً إىل مسرح العامل يف مدريد، يف تشرين األول
اسية فيها بطريقة عوامل قوة الكتاب أنه يبحث يف االنتفاضة، ويحلل االجتاهات السي

تثير اإلعجاب، وتتالءم مع تفسير التبدالت الداخلية التي سمحت للفلسطينيين بأن 
ويبدو الكاتب ساذجاً، أحياناً، عندما يبيح للفلسطينيين يف . يشاركوا يف عملية السالم

األراضي  احملتلة التكلم نيابة عن أنفسهم، كونهم ضحايا الهيمنة اإلسرائيلية 
  . االنتفاضة، لكنه يكشف بفعالية أكبر بصيرة الشعب الذي يخلق احلدثومشاركين يف

  يزيد صايغ
  "سانت أنتوين"باحث يف كلية 

  )بريطانيا(يف جامعة أوكسفورد 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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