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  مقدمات، وقائع، تفاعالت وآفاق: االنتفاضة

  .أسعد عبد الرحمن ونواف الزروبقلم 

  .١٩٨٩مؤسسة األبحاث العربية، : بيروت

  
يعرض لالنتفاضة الفلسطينية املستمرة يف املناطق احملتلة منذ سنة  عمل آخر

، بعد مرور عام واحد تقريباً على نشوبها، فيضعها يف سياقها التاريخي، ١٩٦٧
ناول مقدماتها واألسباب املوضوعية والذاتية التي حدت اجلماهير الفلسطينية ويت

ثم يعرض للوسائل واألساليب التنظيمية والقتالية . على أخذ زمام املبادرة يف أيديها
التي جلأت إليها ملقاومة االحتالل، بما فيها من ابتكارات وإبداعات وجتاوز 

سنة " اإلضراب الكبير"بقة، وخصوصاً جتربة إلخفاقات االنتفاضات الفلسطينية السا
  .، مع تسجيل ألبرز وقائع ردة الفعل القمعية اإلسرائيلية)يوم األرض( ١٩٧٦

يحدد الكتاب السمات الرئيسية املميزة لالنتفاضة وتأثيراتها، وما حققته من 
إجنازات ومكاسب على الصعيد الفلسطيني والعربي واإلسرائيلي والدويل، ويخصص 

، على صعيد ما حصلت عليه من دعم ومساعدة ١٩٤٨كامالً لتأثيرها يف عرب  فصالً
وعلى صعيد ما أثارته يف وسطهم من نشاط تضامني من شأنه أن يُغني التجربة 

الوعي  ءلهذه األقلية الفلسطينية الواقعة يف األسر، إنْ يف إذكاالوطنية النضالية 
  .السياسي أو يف بلورة نشاطات وطنية منظمة

ويتصدى الكتاب ملقوالت ومغالطات مشكوك يف دوافعها وغاياتها، مثل 
قدرتها على الصمود  واالستمرار، وكأنما " تلقائية"االنتفاضة و " عفوية"التركيز على 

ال تخطيط وال تنظيم وال استثمار موارد كان موجباً إلشعالها واملثابرة على تغذية 
خل يف مقابل األغيار يف اخلارج، باعتباره هذه الشعلة؛ ومثل التركيز على أهل الدا

يف املناطق . ف. ت. حماولة لدق اسفين بين اجلناحين واستدراج قيادات بديلة من م
قبل فوات األوان " إجنازات مطلبية سريعة"احملتلة، على أمل أن يرضى هذا البديل بـ 

  .واستباق جناح اجليش اإلسرائيلي يف قمع االنتفاضة وإخمادها
الكتاب استشراف آفاق االنتفاضة باعتبارها ليست جمرد عمل من  ويحاول

فيعرض لنجاحها يف . أعمال اليأس واإلحباط الناجمة عن جتاهل دويل وعربي مزمن



  ١٦٥، ص )١٩٩٠ربيع ( ٢، العدد ١المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاءارق
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إسقاط فرص اخليارات األميركية واإلسرائيلية التي تُطرح وتنطوي على حلول 
ر مصيره بنفسه، تصفوية، ال على استجابة لتطلعات الفلسطيني إىل التحرر وتقري

ليصل يف النهاية إىل القول بحاجة الزخم الذاتي لالنتفاضة إىل الدعم العربي 
  .ومشاركته، ثم يلتزم فجأة الصمت العميق



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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