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  االنتفاضة

Intifada: The Palestinian Uprising 
by Don Peretz.  

Boulder, Colorado: Westview Press, 1990. 

  
  

تقع مساهمة دون بيرتس يف دراسة االنتفاضة للمطَّلع غير اخملتص يف 
يتألف النص من خمسة فصول تشتمل . النص واملالحق: املكونين الرئيسيين للكتاب

على جذور االنتفاضة، والرد اإلسرائيلي، وأثر االنتفاضة يف نسيج احلياة االجتماعية 
لسياسية اإلسرائيلية، وأخيراً األصداء السياسية يف األراضي احملتلة ويف احلياة ا –

ونظراً إىل خبرة بيرتس ومصادره وألفته باملوضوع، فهو يجود . العاملية لالنتفاضة
وإن معرفته . عندما يناقش السياسة اإلسرائيلية والرأي العام واجملتمع اإلسرائيليين

احلياة أثر االنتفاضة يف (بالنظام السياسي اإلسرائيلي لتجعل الفصل الرابع 
أفضل فصول الكتاب، وإنْ كان يف وسع املرء أن ينتقد ) ١٦٢ – ١١٩اإلسرائيلية، ص 

. Jerusalem Post (International Edition)اعتماد املؤلف املفرط على صحيفة 
ومن أحرى األشياء . واحلق أن هذه الصحيفة تشكل أهم مصدر من مصادر الكتاب

استطالعات الرأي يف إسرائيل عن  باهتمام القارىء يف هذا الفصل، ملخص
ومع أن فصول الكتاب األخرى حسنة العرض، فإن حتليل بيرتس للسياسة . االنتفاضة

  .اإلسرائيلية يف غاية الفائدة بما يتيحه من معلومات
ويكمل الكاتب النص بثالثة عشر ملحقاً وثائقيًا، يجدها القراء من خبراء وغير 

، ٣٣٨ورقم  ٢٤٢املالحق بين قراري جملس األمن رقم وتتراوح . خبراء جليلة الفائدة
وترسم . ١٩٨٨نوفمبر /وبين إعالن منظمة التحرير االستقالل يف تشرين الثاين

املالحق، على غرار النص، تطور الفكر السياسي الفلسطيني بين أواخر الستينات 
. لسطينيةلذلك، كان كتاب بيرتس دراسة منوِّرة لالنتفاضة الف. وأواخر الثمانينات

، وال ما ١٩٩١ – ١٩٩٠ويضاف إىل ذلك أنها دراسة مل تتجاوزها أزمة اخلليج خالل 
. اجنرّ عنها من تراجع موقع منظمة التحرير بعد تأييدها الرئيس العراقي صدام حسين
ويكتسي هذا أهمية خاصة ألن الكثيرين من اخلبراء وصانعي السياسة قد مالوا، منذ 

، إىل التقليل من شأن االنتفاضة، وال سيما بعد ما حل "صحراءعاصفة ال"نهاية عملية 
  .بالفلسطينيين من شدائد وصعوبات اقتصادية منذ اندالع أزمة اخلليج وخاللها
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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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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