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 :االنتفاضة
 )بالعبرية(الدوافع، واخلصائص، واالنعكاسات 

 :تل أبيب. بقلم آرييه شاليف

 .١٩٩٠مركز الدراسات االستراتيجية يف جامعة تل أبيب، 
  

سعى آرييه شاليف يف دراسته اجلديدة عن االنتفاضة لإلجابة عن األسئلة   
ما هي الدوافع التي أدت إىل االنتفاضة، وما هي قدرتها على االستمرار؟ ما : التالية

هي حدود جناحها، وما أسباب ذلك؟ هل يمكن القضاء على العنف باستخدام القوة 
العسكرية؟ وما هي إمكانات البدء بمسار سياسي على أساس املبادرة السياسية التي 

 طرحتها إسرائيل؟

ألحداث االنتفاضة، عرض شاليف الدوافع األساسية  عبر عملية رصد دقيق ومتأن
والظرفية التي كانت وراءها، متوقفًا عند املفاجأة التي طبعت بصورة عامة ردة الفعل 

ثم عمد إىل مقابلة االنتفاضة بنماذج من التاريخ، مثل . اإلسرائيلية على ما يحدث
قل بعد ذلك إىل حتليل ، وحرب االستقالل يف اجلزائر، لينت١٩٣٦الثورة الكبرى سنة 

خصائص النضال الذي يخوضه الفلسطينيون، من أعمال العنف إىل العصيان املدين، 
وقد خصص املؤلف الفصل اخلامس من . وكيفية مواجهة اجليش اإلسرائيلي لهذا كله

كتابه لدراسة انعكاسات االنتفاضة على خمتلف الصعد، باإلضافة إىل انعكاساتها 
 .ستقبلاالستراتيجية يف امل

. يعتبر املؤلف االنتفاضة حرب استقالل يخوضها الفلسطينيون ضد إسرائيل
لكنَّه، من جهة أخرى، يتمسك بالفرضية القائلة إنَّ أحدًا من طريف النزاع ال يستطيع 
فرض إرادته بالقوة على الطرف اآلخر؛ فالفلسطينيون غير قادرين برشق احلجارة 

رائيل على االنسحاب من املناطق؛ ويف املقابل، وزجاجات املولوتوف على إرغام إس
من . فإنَّ إسرائيل غير قادرة باستخدام القوة العسكرية على التوصل إىل وقف العنف

هنا فإنَّ الصراع، يف تقدير شاليف، سيستمر واخملرج الوحيد خمرج سياسي، وهو 
جزئية يف  البدء بمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل التوصل إىل تسوية

 .مرحلة أوىل، وإىل تسوية دائمة يف مرحلة الحقة
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تمتاز دراسة شاليف من سواها من الدراسات التي ظهرت حتى اآلن باللغة 
العبرية، باألسلوب املنهجي األكاديمي الذي اتبعه املؤلف، وهو ما أعطى الكتاب بعدًا 

ي صدر مؤخرًا عن حتليليًا وجعله يختلف، من حيث العمق والدقة، عن الكتاب الذ
االنتفاضة لزئيف شيف وإيهود يعري الذي، على الرغم من املعلومات التي اشتمل 

  .عليها، فإنَّه نحا منحى الكتابة الصحافية ذات األسلوب الريبورتاجي
" يهودا والسامرة"ولقد استفاد املؤلف من كونه شغل سابقًا منصب قائد منطقة 

.  تقصيه لالنتفاضة، يعود إىل بداية االحتاللفهو، يف. ١٩٧٦ – ١٩٧٤خالل السنوات 
خرق "جدوالً وملحقًا، جداول بعمليات  ٢٤فيورد يف مالحق الكتاب التي تضمنت 

. حتى بداية أحداث االنتفاضة ١٩٦٧يف الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ سنة " النظام
ويتبع ذلك بجداول عن أعمال العنف التي وقعت خالل االنتفاضة، ولوائح بعدد القتلى 
واجلرحى من الفلسطينيين واإلسرائيليين، باإلضافة إىل لوائح بعدد املعتقلين 

ويشير املؤلف يف مقدمة كتابه إىل أنَّه مل يعتمد يف جمعه للمعطيات . واملبعدين
اإلسرائيلي فقط، بل عاد أيضًا إىل مصادر  واألرقام على الناطق الرسمي للجيش

. فلسطينية، وكان يقابل بين أرقام املصدرين من أجل الوصول إىل خالصة متوازنة
، فيعترف بأنَّ ضخامة عددها يجعل من "خرق النظام"أما بالنسبة إىل عمليات 

العام،  املستحيل إعطاء أرقام دقيقة عنها، لذا فهو يكتفي باإلشارة إىل اجتاه األحداث
 .يف حماولة لرسم صورة شاملة للوضع واجتاهاته الرئيسية

إىل جانب هذا، تضمن الكتاب عددًا من الوثائق السياسية نذكر منها، على 
مبادرة الرئيس املصري حسني مبارك، ومبادرة شولتس، : سبيل املثال ال احلصر

  .وخطة رابين، وخطة شمير، واخلطة السياسية للحكومة اإلسرائيلية



 

 
 

  

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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