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 قراءات

  
 

 )بالعبرية(االنتفاضة 
 .بقلم زئيف شيف وإيهود يعري

 .١٩٩٠شوكن، : تل أبيب

 

اليومية ذات املكانة  "هآرتس"زئيف شيف هو احملرر العسكري لصحيفة 
ويرى الكثيرون أنَّه أكثر صحافيي إسرائيل خبرة وأوسعهم اطالعًا على . املرموقة

مراسل التلفزة اإلسرائيلية لشؤون الشرق وإيهود يعري هو . الشؤون العسكرية واألمنية
ويتمتع الرجالن بشبكة واسعة جدًا من . األوسط، وهو خبير بشؤون العامل العربي

االتصاالت ومصادر املعلومات النابعة، يف الغالب، من اجليش اإلسرائيلي وأجهزة 
 .يةاخملابرات، والتي تمتد أيضًا إىل بعض الدول العربية وبعض األوساط الفلسطين

حرب : "ومعناه احلريف" (مِلْحِمِة شوالل: "يحتوي كتابهما املشترك السابق
، العديد من األسرار املثيرة ١٩٨٢الذي يشجب حرب إسرائيل يف لبنان سنة ") اخلداع

التي كُشف الغطاء عنها وتتعلَّق بالتحضيرات لتلك احلرب وإلدارتها من قبل أريئيل 
 . عداد الكتب األكثر رواجًاوغَدَا الكتاب يف. شارون ومن معه

أما الكتاب احلايل فإنَّه ال يتضمن سوى القليل من األسرار املهمة املكشوفة 
غير تلك التي يعرفها كل من تتبع تغطية حوادث االنتفاضة يف وسائل اإلعالم، 

ويف كل حال، فاملؤلفان ال يهدفان إىل تأريخ . وخصوصًا يف الصحافة اإلسرائيلية
بالتفصيل بل إىل اإلجابة عن بعض األسئلة التي تطرحها االنتفاضة  هذه األحداث

ملاذا اندلعت يف الزمن الذي اندلعت فيه؟ ما هي أسبابها املباشرة؟ ملاذا : وحتليلها
فاجأت االنتفاضة السلطات اإلسرائيلية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية معًا عند 

يتها؟ من يقود االنتفاضة، وما العالقة بين اندالعها كما أدهشتهما بعنادها واستمرار
القيادة احمللية النابعة من األرض وبين القيادة الفلسطينية الوطنية خارج األراضي 
احملتلة؟ ما هي أهمية التيار اإلسالمي األصويل يف غزة والضفة الغربية بالنسبة إىل 
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املتوقع من تأثير دائم  التيار الوطني املمثَّل باملنظمة؟ ماذا أجنزت االنتفاضة، وما
 اإلسرائيلي؟ –لها يف الصراع الفلسطيني 

يزوّدنا املؤلفان بأجوبة مهمة تتضمن نظرات ثاقبة تستند إىل احلقائق كما 
إىل التحليل والنقد حيال هذه األسئلة كافة، األمر الذي يجعل من هذا الكتاب مصدرًا ال 

 .بد منه لكل من يهتم جدّيًا بهذا الصراع

 :وب املتحيزاألسل

 املنحى النقدي فيما يختص باحلقائق

. ينبغي طبعًا أالَّ يتوقع القارىء أنْ يكون املؤلفان متجرّدين سياسيًا وخلقيًا
أو (فمصلحة إسرائيل . فهما صهيونيان خملصان، وإنْ كانا من الصنف املعتدل نسبيًا

 .هي همهما األكبر) ما يريانه أنَّه مصلحة إسرائيل

ي يطرحانه هو قيام كيان فلسطيني سياسي داخل احتاد كونفدرايل الذ" احلل"و
ويتعين على الفلسطينيين التخلّي عن حق العودة، وعن . أردين –إسرائيلي  –فلسطيني 

أما . ويكون هذا الكيان الفلسطيني جمردًا من السالح تمامًا. املطالبة باالستقالل التام
وهي تعديالت . تعديالت يف حدودها الشرقيةفعليها أنْ تصرَّ على إجراء ال"إسرائيل 
وخصوصًا ألن من شأن عملية حفر اآلبار غير املضبوطة يف السفوح ... ضرورية

الغربية من جبال السامرة أنْ تؤدي إىل إحلاق الضرر البالغ بأهم احتياطي مائي 
تياطي اح"الحظ كيف أنَّ املياه اجلوفية لفلسطين بكاملها تُعتبر ." (جويف يف إسرائيل

كما يجب املطالبة ببعض التنازالت اإلقليمية الصغيرة األخرى، وذلك "). إسرائيل
 ).أمن إسرائيل طبعًا، فاملؤلفان ال يكترثان ألمن الفلسطينيين" (ألسباب تتصل باألمن"

وهذا النوع من التسوية، بحسب قول املؤلفين نفسيهما، هو املفضل لدى (
لي، ومنهم شمعون بيرس الذي ال يجرؤ على اجلهر به الكثيرين يف حزب العمل اإلسرائي

ويبدو أنَّ تسوية مشابهة يف املفضلة أيضًا لدى . خوفًا من خسارة أصوات الناخبين
 ).الواليات املتحدة

أما فيما يختص باألحكام اخللقية، فالتحيُّز لدى املؤلفين ينعكس يف استخدام 
ويبدو ذلك . ز به معظم صحافيي إسرائيلاأللفاظ، وهو استخدام متحيّز إىل اللغة يتميّ

فعندما . واضحًا بصورة خاصة عند تغطية احلوادث التي تقع فيها خسارة يف األرواح
يف صيغة املعلوم هو " قتل"يقتل الفلسطيني إسرائيليًا أو فلسطينيًا عميالً، فإنَّ فعل 
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جريمة "مال بأنَّها ؛ وكثيرًا ما توصف هذه األع")قَتَل فالن فالنًا"فيقال (املستخدم 
حتى لو كان املصابون جنودًا مسلحين يرتدون يزاتهم العسكرية، أو مستوطنين " قتل

أمَّا حينما . ذكورًا بالغين مشاركين يف تظاهرة استفزازية مسلحة يف وسط اخلليل
قُتِل "فيقال (يقتل إسرائيليون فلسطينيين، فيفّضل املؤلفان استخدام صيغة اجملهول 

. ، وإضافة تفسير يُراد به على ما يبدو تبرير القتل إىل حد ما")يد فالنفالن على 
قُتلت تلميذة من بلدة دير البلح يف قطاع غزة رميًا ... ": فيقال، على سبيل املثال

 ...".بالرصاص على يد مستوطن يهودي بعد أنْ هوجمت سيارته باحلجارة

ها، فإنَّ هذا الكتاب أبعد لكن حين يتصل املوضوع بنقل الوقائع املهمة وحتليل
بل على العكس، فإنَّ اهتمام املؤلفين . ما يكون عن الدفاع عن السلطات اإلسرائيلية

األساسي هو فضح وانتقاد أخطاء القيادة السياسية وقصر النظر الفكري الذي أدَّى إىل 
تلك األخطاء، وذلك بهدف تسديد صدمة إىل اجلمهور وأهل السياسة يف إسرائيل 

. عهما نحو إنهاء االحتالل من خالل التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينيةلدف
ويبدو جليًا أنَّهما يسعيان بصدق إلعطاء صورة دقيقة ألحداث االنتفاضة واملسارات 

ويرى الكاتبان أنَّ من شأن أيَّة حماولة للتقليل من . التي هي يف أساس تلك األحداث
 .تؤدي إىل عكس النتائج املتوخاةأهمية االنتفاضة وإجنازاتها أنْ 

وهما طبعًا مقيّدان بمصادر معلوماتهما املستمدة، يف الغالب، من جهاز 
ويبدو . وأجهزة األمن اإلسرائيلية األخرى، ومن اآللة العسكرية) شين بت(الشاباك 

أنَّهما على اتصال بمصادر ال بأس فيها يف النظامين األميركي واألردين وببعض 
فلسطينيين، لكنهما ال يتمتعان بأية صالت تذكر بالقادة احملليين يف الزعماء ال

لكن، لعل هذه . القطاع والضفة الغربية الذين كان لهم دور رئيسي يف االنتفاضة
احملدودية أمر ال مفر منه، ويبدو أنَّهما استخدما ما توفر لهما من مواد على الوجه 

زاعم التي ساقها املؤلفان صحيحة طبعًا، ال يعني هذا أنَّ جميع امل. (األفضل
 .)بالضرورة، فعلى القارىء أنْ يعي ذلك عند قراءة السطور التالية

 البروليتاريا الغاضبة

 :من أكثر النقاط إثارة يف هذا الكتاب ما يلي

 يقول الكاتبان أنَّ . العالقة بين احلكومة اإلسرائيلية والرُتب العليا يف اجليش
زراء الليكود، حاولت باستمرار دفع اجلنراالت نحو احلكومة، وخصوصًا بعض و
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استخدام املزيد من اإلجراءات الوحشية، وبعضها خمالف للقانون بوضوح، وذلك 
 .بهدف سحق االنتفاضة، وأنَّ اجلنراالت قد قاوموا تلك الضغوط مرارًا

  وصف عملية التجربة واخلطأ التي اكتشفت من خاللها اجلماهير الفلسطينية
سياسة الصدام العنيف  –أوالً  –جيات جديدة وأنواعًا جديدة من النضال، منها استراتي

وكما يف نضاالت . غير املسلح مع قوات االحتالل، ثم حملة عصيان مدين طويلة األمد
فالقيادة . شعبية ثورية حقًا، فاملبادرة تأتي دومًا من القاعدة من جذور اجملتمع

دة الوطنية املوحدة، هي نفسها منقادة من قبل احمللية ذاتها، أو ما يُدعى القيا
 .القاعدة بقدر قيادتها لها تقريبًا

  جدلية العالقة املعقدة بين القيادة الوطنية املوحدة وقيادة منظمة التحرير
يقول املؤلفان أنَّ ثمة عدة عوامل أعاقت نزوع القيادة الوطنية . الفلسطينية يف تونس

رات مستقلة وممارستها بمعزل عن قيادة املنظمة؛ املوحدة الطبيعي نحو عرض مباد
فهناك يف املكان األول عمليات القمع اإلسرائيلية، ومنها االعتقال اجلماعي وطرد 

ثانيًا، مل ترغب القيادة املوحدة ذاتها يف أنْ تقع يف . عدد من القادة احملليين املهمّين
ثالثًا، يقول الكاتبان إنَّ . ظمةالفخ اإلسرائيلي من خالل تقديم نفسها بديالً من املن

قيادة املنظمة كانت تنظر إىل القيادة املوحدة كأنَّها تمثل خطرًا حمتمالً على سلطتها، 
ويف شأن هذه النقطة بالذات، . (كما أنَّها اتَّخذت عدة خطوات لتحجيم هذه القيادة

لغيرة التي يدوِّن الكاتبان بعض املالحظات التي ال إطراء فيها وتتعلق بمشاعر ا
 ).يحمي قادة املنظمة، وخصوصًا ياسر عرفات، بها هيبتهم

  من أكثر املوضوعات إثارة، والتي يعاجلها املؤلفان، أهمية العامل االجتماعي
ويقول املؤلفان إنَّ حافز . ضمن األسباب املباشرة التي أدَّت إىل اندالع االنتفاضة

ديسمبر / التظاهرات يف كانون األول اجلماهير يف قطاع غزة يف املرحلة املبكرة من
، مل يكن الروح الوطنية والرغبة يف تقرير املصير الوطني بقدر ما كان شعورها ١٩٨٧
بالغيظ حيال األوضاع االجتماعية البائسة واستغاللهم الفظيع من قبل  العميق

إسرائيل، مع ما يواكبه من امتعاض شديد حيال اإلهانات الشخصية املستمرة على 
وثمة فصل كامل . أيدي اجلنود واملوظفين واملستوطنين وأرباب العمل اإلسرائيليين

 .وضوعمعقود لهذا امل" البروليتاريا الغاضبة"بعنوان 

 



  ١١٥، ص )١٩٩٠صيف ( ٣، العدد ١المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية قراءات
 

٥ 
 

 مكاسب ال رجوع عنها

حتى لو سُحقت االنتفاضة غدًا فمن املؤكد تقريبًا أنْ تستعر جمددًا يف   
ويعدد شيف . وعالوة على ذلك، فإنَّها حققت مكاسب معينة ال رجوع عنها. املستقبل

 ):٣٣١ص(ويعري بعض هذه املكاسب 

بحيث ال  استطاع الفلسطينيون من خالل االنتفاضة تدمير الوضع القائم"  
وعلى الرغم من عجزهم عن فرض نظام جديد، فقد استطاعوا فتح جبهة . يمكن ترميمه

أي النضال [ثالثة يف وجه إسرائيل، وهي جبهة احملاربة املنتظمة وجبهة اإلرهاب 
وتبع ذلك جبهة جديدة هي جبهة حرب اجلماهير املدنية ] الناقد –الفدائي املسلح 

 ."غير األسلحة النارية التي تستخدم وسائل العنف من

على ذلك، ال يمكن أنْ تنظر إسرائيل بعد اآلن إىل األراضي احملتلة  وعالوة
برهنت على أهمية احلقيقة التي ] فاالنتفاضة"[كأنَّها كسب عسكري إيجابي بالكامل؛ 

األراضي ليست غير آهلة وأنَّ ثمة حاجة إىل املوازنة بين إيجابيات ] هذه[مفادها أنَّ 
فاألراضي مهمة وال شك بالنسبة إىل أمن إسرائيل، . فاظ بتلك األراضي وسلبياتهاالحت

لكن من الضروري أنْ نضع يف كفة امليزان املقابلة ثمن السرطان الناشىء الذي 
 ."ينهش جسم اجملتمع يف إسرائيل

خالل مسيرة االنتفاضة، جنح الفلسطينيون يف االحتفاظ باملبادأة ويف "
فمن وجهة نظرهم كان االنتصاران االستراتيجيان األهم . ئيةحتقيق إجنازات جز

تخلي األردن عن املطالبة باألراضي، واالعتراف األميركي بمنظمة التحرير 
لقد استطاعوا حتقيق السيطرة على أنفسهم، وانتزعوا السيطرة على السكان . الفلسطينية

مستعد لبذل تضحيات الفلسطينيين من أيدي إسرائيل، وبلوروا أنماط جمتمع معبأ 
يف التحليل األخير، ومع أنَّ ] لكن. [كما أَمْلوا على املنظمة تغييرات يف مواقفها. جسام

قيادة حملية جديدة بدأت بالبروز، فإنَّ هذا األمر مل يقوض سلطة منظمة التحرير بل 
حركة [على العكس، إذ إنَّ سلطة املنظمة وتفوقها على منافسيها، كحركة حماس 

، يف قيادة الصراع ضد إسرائيل، قد اتضحا للعيان، وباختصار، ]ومة اإلسالميةاملقا
 ."أظهرت االنتفاضة أنَّه ال يمكن جتاوز املنظمة يف الطريق نحو تسوية
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 الترجمة اإلنكليزية

ثمة نسخة إنكليزية عن هذا الكتاب قامت إينا فريدمان بتحريرها وترجمتها، 
ويجب أنْ أكرس بعض الوقت للحديث عن هذه . Simon & Schusterوأصدرتها دار 

الترجمة حتى لو كان الهدف فقط حتذير قارىء هذا الكتاب من أنَّ النسخة اإلنكليزية 
 :والتغييرات ثالثة أنواع. تختلف عن النسخة األصلية من نواح مهمة للغاية

عن وبعض هذه التغييرات جيد، إذ أسفر . أوالً، أُعيد ترتيب املواد بصورة جذرية
 .املزيد من التماسك والوضوح

ثانيًا، تم حذف اثنتي عشرة صفحة من الصور الفوتوغرافية، وثبت 
وقد . باملصطلحات من ثالث صفحات، واثنتين وثالثين صفحة من املالحق الوثائقية

إذ . أحلق هذا احلذف بالكتاب ضررًا فادحًا، وخصوصًا فيما يتعلق باملالحق الوثائقية
منشور باللغة العبرية أصدرته القيادة  –مثالً  –أهمية كبيرة، منه إنَّ معظمها ذو 

 .املوحدة لالنتفاضة، وهو موجّه إىل اجلنود اإلسرائيليين
وأخيرًا، ثمة تغييرات فاضحة تمامًا، تهدف إىل تكييف نص الكتاب إزاء 

ففي أماكن عديدة، خفف وقع أحداث موصوفة . متطلبات الدعاية الصهيونية يف الغرب
وهاكم ثالثة أمثلة . على ما يبدو" غير مالئم"وصفًا واقعيًا أو حذف ببساطة باعتباره 

 :نموذجية لذلك

  أنَّ اجليش اإلسرائيلي يف األراضي ١٣٩يخبرنا الكاتبان، يف الصفحة رقم ،
يرغم املسنِّين العرب، وبطريقة مذلة، على إزالة الشعارات املساندة ملنظمة "احملتلة 

حذفت اإلشارة ) ١٤٢ص (ويف الترجمة اإلنكليزية ." طينية عن اجلدرانالتحرير الفلس
 .إىل اإلذالل

  ويف استشهاد من وثيقة نشرها األستاذ حنا سنيورة، ١٨٨يف الصفحة رقم ،
إطالق جميع سجناء االنتفاضة، "اليومية، ثمة مطالبة بـ" الفجر"رئيس حترير جريدة 

تم استبدال كلمة ) ٢٠٦ص (نكليزية ويف الترجمة اإل." وخصوصًا األطفال منهم
، وهي تعني تماًما "كتينيم"وهناك يف اللغة العبرية كلمة ". القاصرين"األطفال بكلمة 
لكن . أي األشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر" قاصرين"ما تعنيه كلمة 

األطفال، أي " يالديم"املؤلفين ال يستخدمان هذه اللفظة يف األصل العبري بل يقوالن 
نعم األطفال  –ألن من املعلوم جيدًا يف إسرائيل أنَّ الكثيرين من األطفال الفلسطينيين 
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أما السيدة إينا فريدمان والذين يوظفون . حمتجزون من قبل السلطات اإلسرائيلية –
يف أنْ يطّلع القرّاء خارج إسرائيل  –كما يبدو واضحًا  –خدماتها، فإنَّهم ال يرغبون 

 .احلقيقة على هذه

  التي تبيّن "إىل بعض اللقطات املتلفزة  ٣٠٢يشير املؤلفان يف الصفحة رقم
ويف الترجمة اإلنكليزية ." اجلنود اإلسرائيليين وهم يضربون الشبان العرب بقساوة

 ".بقساوة"حُذفت كلمة ) ٢٩٦ص (

ويف بعض األماكن، ذهبت الترجمة إىل أبعد كثيرًا من جمرد تدليك النص 
 .بنعومة

إنَّه بخالف ما  ٢٢٩وعلى سبيل املثال، يقول الكاتبان يف الصفحة رقم 
أحجمت املنظمات التابعة ملنظمة التحرير، "اعتادت الفئات اإلسالمية األصولية عليه، 

وقد أثار هذا األمر، على ما يبدو، ." وبدقة بالغة، عن أي عمل مشوب بمعاداة السامية
فالدعاية الصهيونية تزعم أنَّ كل مناهض  :املترجمة –مشكلة يف وجه احملررة 

كيف استطاعت أنْ حتل هذه املشكلة؟ لقد ورد يف . للصهيونية هو معاد للسامية
، لكونها أكثر تناغمًا مع احلساسيات الغربية): "٢٢٧ص (الترجمة ببساطة متناهية 

ا ال والكلمات املشدّد عليه." حتاشت منظمة التحرير أي تلميح إىل مناهضة السامية
وتقول السيدة فريدمان للقارىء الغربي، من منطلق . وجود لها يف األصل العبري

كونها أشد تناغمًا مع أوامر آلة الدعاية الصهيونية منها مع آداب مهنة الترجمة 
بأنَّها غير معادية تتظاهر الصادقة الدقيقة، إنَّ املنظمة، وألسباب تكتية بحت، 

 .للسامية
من حاالت التزييف  –أو حتى احلالة األسوأ  –الة الوحيدة وهذا املثال ليس احل

 :فلنكتف بمثال أخير. الصريح
، ويف منتصف فقرة تعدد اإلجراءات القاسية التي أدخلها ٢٧٢يف الصفحة رقم 

كان من جرّاء : "سعيًا لقمع االنتفاضة، يقول املؤلفان ١٩٨٨رابين خالل سنة 
طالق النار، وخصوصًا بعد اللجوء إىل استخدام التغييرات يف األوامر الصادرة بشأن إ

...". ، أنِ ازداد عدد الضحايا يف األرواح١٩٨٨أغسطس / الرصاص البالستيكي يف آب
ومن هذه الكلمات ذاتها، كما من مضمون الفقرة كلها، يتضح أنَّ ازدياد عدد القتلى 

 .ك األوامربين الفلسطينيين مل يكن أمرًا غير مقصود من قبل الذين أصدروا تل
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تظهر هذه اجلملة على رأس فقرة جديدة ال ) ٢٦١ص (ويف النص اإلنكليزي 
إنَّ التغييرات يف : "وقد وردت على النحو التايل. تتناول إجراءات رابين القاسية

التوجيهات العامة للجيش املتعلقة بإطالق النار، وذلك بعد استخدام الرصاص 
." من عدد اإلصابات يف األرواح قللمل ت، ١٩٨٨أغسطس / البالستيكي يف آب

هو  –وبعكس ما يرد يف األصل بصورة واضحة  –واالنطباع الذي تخلفه هذه الكلمات 
ويا  –أنَّ التعليمات اجلديدة كانت تهدف إىل التقليل من عدد اإلصابات املميتة لكنها 

بمالحظة وعُزز هذا االنطباع الكاذب . فشلت يف حتقيق ذلك الهدف اإلنساين –لألسف 
خاصة يف الهوامش أُضيفت إىل النص اإلنكليزي توضح أنَّ الرصاص البالستيكي 

مصمم كي يجرح ال كي يقتل؛ لكن يمكنه أنْ يكون يف املدى القصير مميتًا كالذخيرة "
والحظ أيضًا أنَّ النص اإلنكليزي يربط التعليمات اجلديدة اخلاصة بإطالق ...". احلية

بالرصاص البالستيكي، بينما يوضح النص العبري أنَّ بعض ، وبصورة حصريةالنار، 
 قبلقد أُصدر ) التي سهلت على اجلنود فتح النار عملًيا(تلك التعليمات اجلديدة 

 .استخدام الرصاص البالستيكي
إنَّ هذه األمثلة التي استشهدنا بها أعاله ال تمثل سوى بعض التغييرات التي 

لكنني مل أبذل جهدًا منظمًا لكشف . رجمة اإلنكليزيةاكتشفتها بين األصل العبري والت
ولعل هذا العمل يقتضي أنْ يتناوله شخص . النقاب عن جميع الفوارق بين النصّين

بعض احلقائق "ويمكن حينئذ نشر النتائج يف كُتيب حتت عنوان . يزيدين وقتًا وصبرًا
 ."التي ال تريدك الدعاية الصهيونية أنْ تعرفها

 موشيه ماخوفر
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