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  تقويمات إسرائيلية ملستقبل االنتفاضة
  وانعكاس النقاش الفلسطيني يف الصحافة

                    
  خالد عايد  

  

  تقويم االنتفاضة: أوالً 

تتردد الثورة الفلسطينية، قبل أربعة أعوام تقريباً، ظلت / منذ نشوب االنتفاضة   
بين الفينة والفينة تقويمات ملسؤولين أو مراقبين صحافيين إسرائيليين، يف شأن 

يف البداية، كان مثل هذه ". الهدوء النسبي"االنتفاضة أو دخولها طوراً من " خمود"
عابرة، جاءت نتيجة " اضطرابات"التقويمات قطعياً، ينطلق من اعتبار االنتفاضة 

أن األمر ال يتعلق بعصيان "، و"ستخمد عما قريب"وأنها   1،"اخملربين باإلحباط"شعور 
وكان االعتقاد السائد يف أوساط املؤسسة األمنية اإلسرائيلية أن    2."شعبي بأية حال

مواجهة االنتفاضة والقضاء عليها هما مسألة وقت فقط، وهذا ما حدا وزير الدفاع، 
 املناطق لن حتدث ثانية إن االضطرابات يف"يف حينه، يتسحاق رابين على القول 

حتى لو اضطررنا إىل استخدام قوة كثيفة، ولن نسمح بأية صورة أو بأي شكل ألحداث 
وباإلضافة إىل القطعية التي ميزت تقويمات تلك     3."األسبوع املاضي بأن تتكرر

غير أن تَواصل . الفترة املبكرة، كادت التقويمات املضادة تكون غائبة تماماً
أدى إىل  –بما تضمنه من إفشال متكرر للتوقعات يف شأن خمودها  –االنتفاضة 

إدخال التحفظ واحلذر على التقويمات اإلسرائيلية لالنتفاضة عامة، من جهة، وإىل 
بوضوح، يف  / بروز تقويمات متضاربة، من جهة أخرى، وقد ظهرت هاتان السمتان

االنتفاضة، إنْ يف األوساط يونيو الناضي يف شأن تقويم / اجلدل الدائر منذ حزيران
  .الرسمية أو يف األوساط الصحافية

                                                            

على حد تعبير رئيس احلكومة اإلسرائيلية، يتسحاق شمير، يف اجللسة التي عقدتها احلكومة يف    1
 .14/12/1987، "دافار: "أنظر. 1987ديسمبر /الثالث عشر من كانون األول

: أنظر. قدمها رئيس هيئة األركان وكبار الضباط يف جلسة احلكومة كما جاء يف التقارير التي   2
 .14/12/1987، "دافار"

 .29/12/1987، "هآرتس"  3
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  ...االنتفاضة مستمرة، لكن: رسمياً 
باستثناءات حمدودة، يجمع املسؤولون اإلسرائيليون، وخصوصاً العسكريين 

فقد صرح رئيس . منهم، على أن االنتفاضة مل تنته، وإنْ كان إجماعهم ال يتعدى ذلك
ثمة يف األشهر "يهود براك، إىل مراسل إحدى الصحف، أن هيئة األركان، اجلنرال إ

ومع ذلك، برزت يف ]. احملتلة[األخيرة انخفاضاً يف مظاهر عنف الشارع يف املناطق 
األسابيع األخيرة زيادة معينة يف األعمال التخريبية، التي تُستعمل فيها األسلحة 

االنتفاضة انتهت، بل إنها إنني ال أعتقد أن . النارية، كالقنابل اليدوية والرصاص
  4..."تخلت عن شكل، واتخذت شكالً آخر

إىل حدوث  –من جهته  –أما قائد حرس احلدود، العميد مشومل عميت، فأشار 
من السابق "يف األراضي احملتلة مؤخراً، لكنه أضاف أن " احلوادث"انخفاض يف عدد 

ثمة موجات يف "عميت إن ويف تفسيره لذلك، قال ." ألوانه القول إن االنتفاضة تخبو
ونحن نشهد اآلن خطّاً بيانياً هابطاً من حيث عدد احلوادث، لكنْ وقع . االنتفاضة

  5."مؤخراً عدد من احلوادث اخلطرة استُخدمت فيه األسلحة النارية
منسق النشاط يف "إىل تقويم مشابه، توصل أيضاً االجتماع الذي نظمه 

فقد توصل املشاركون . يونيو املاضي/اخر حزيراناللواء داين روتشيلد يف أو" املناطق
  :يف االجتماع إىل اخلالصة التالية

بل على العكس، هنالك يف . أي دليل على أن االنتفاضة خبت ليس ثمة
وهو اجتاه  –أماكن معينة من املناطق اجتاه نحو ارتفاع مستوى العنف 

  6.نعتقد أنه سيستمر يف األشهر املقبلة

يف الضفة الغربية العميد غادي زوهر، من جهته، " اإلدارة املدنية"وأكد رئيس 
أما    7."أن االنتفاضة مستمرة، لكن نشيطيها يتخبطون اآلن يف شأن مواصلة الطريق"

إن االنتفاضة مل تمت، وال يزال من "سلفه شموئيل غورين، فقال يف مقابلة صحافية 
ينة جرت فيها، كانخفاض مستوى وأضاف أن تغيرات مع." السابق ألوانه تأبينها

لكنْ ليس هناك تغير . "إلخ... العنف ضد اليهود، وتراخي مقاطعة البضائع اإلسرائيلية

                                                            

 .13/6/1991املصدر نفسه، : أنظر أيضاً. 10/7/1991املصدر نفسه،   4
 .19/6/1991، "هآرتس"  5
 .30/6/1991املصدر نفسه،   6
 .3/7/1991املصدر نفسه،   7
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يف دوافع السكان، واإلسرائيلي الذي يدخل خميماً لالجئين من دون احتياطات 
، هذا باإلضافة إىل توزيع البيانات التي ال تدعو إىل وقف طعن "سيعرض نفسه لألذى

هود ورجمهم باحلجارة، وعدم قيام أية هيئة جدية مستعدة لتجاهل منظمة التحرير الي
أن الهدوء النسبي السائد اليوم، وجمرد "وأضاف غورين . الفلسطينية، والتمرد عليهأ

احلديث عن موت االنتفاضة، قد يستثيران  جهات معينة ويستفزانها للعمل من أجل 
  8."البرهنة على أن االنتفاضة مستمرة

يف خط مواز لهذه التقويمات، وبما ينسجم معها، كانت مصادر اجليش 
فتعليقًا . اإلسرائيلي تعلق، من حين إىل آخر، على حوادث العنف التي تتخلل االنتفاضة

على قتل أحد مستوطني مستعمرة بكعوت يف غور األردن، يف الثامن والعشرين من 
ن االنتفاضة ال تخبو، بل إنها على يونيو، صرح مصدر أمني رفيع املستوى أ/حزيران

وتوقع املصدر استمرار تلك احلوادث بسبب . العكس من ذلك تستجمع املزيد من الزخم
اجلمود القائم يف املسيرة السياسية، واملزاعم القائلة إن االنتفاضة وصلت إىل مرحلة "

غزة، العميد  وذهب مذهبَ القول نفسه قائدُ اجليش اإلسرائيلي يف قطاع   9."من اخلمود
شموئيل تسوكر، يف معرض تعقيبه على حادثي إطالق نار منفصلين على إسرائيلييْن 

ولفتت مصادر عسكرية رفيعة    10.يوليو املاضي/يف القطاع يف أوائل شهر تموز
يف استعمال األسلحة النارية يف األراضي احملتلة " الزيادة احلادة"املستوى النظر إىل 

وأضافت  . رة، إذ وقع مؤخراً من ثماين إىل عشر عمليات مسلحةخالل األسابيع األخي
  11."يجب النظر بجدية إىل هذه احلوادث واالستعداد بما يالئم"املصادر أنه 

يف مقابل هذه التقويمات الرسمية، التي أجمعت على أن االنتفاضة مستمرة، 
يه أحد من على نحو أو آخر، عبّر وزير الدفاع موشيه آرنس عن رأي مل يشاطره ف

فقد قطع بأن االنتفاضة هي يف طور اخلمود اآلن، وبأن استخدام . املسؤولين تقريباً
هو تعبير عن يأس نشطاء االنتفاضة  –كما جرى مؤخراً  –األسلحة النارية 
  12."نضالهم مل يوصلهم إىل أي مكان"وإحباطهم، ألن 

  
                                                            

 .13، ص 21/6/1991، امللحق األسبوعي، "دافار"  8
 .30/6/1991، "هآرتس"  9
 .9/7/1991املصدر نفسه، ص : أنظر 10
 .2/7/1991، "هآرتس"  11
 .7/6/1991 – 6، "معاريف: "أنظر أيضاً. 6/6/1991، "دافار"  12
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  االنتفاضة انتهت؛ مل تنته؛ تذوي: الصحافة
لون اإلسرائيليون قد أبدوا، إجماالً، قسطاً كبيراً من احلذر إذا كان املسؤو

والتحفظ يف تقويمهم لالنتفاضة، فإن املراقبين الصحافيين كانوا، عامة، أقل حذراً 
وحتفظاً، وقدموا تقويمات متناقضة تماماً، تتراوح بين القول إن االنتفاضة انتهت، بل 

نها  على عتبة مرحلة جديدة من وضع تاريخ حمدد لذلك، من جهة، وبين القول إ
  13.التصعيد، من جهة أخرى

فقد . وكما تميّز الوزير آرنس بقطيعته، كذلك كان الصحايف داين روبنشتاين
يونيو /حزيران 11، يف يوم الثالثاء، "نهاية االنتفاضة"انفرد، بين زمالئه، مبشراً بـ

ن ندوة يف مسرح بالذات، حين عقد عدد من النشطاء الفلسطينيين البارزي 1991
ويف اليوم التايل، كتب    14".إعادة تقويم االنتفاضة"احلكواتي يف القدس، يف موضوع 

ويف ". نهاية االنتفاضة، ال نهاية النضال"روبنشتاين مقالة عنونها، وكأنه يستدرك، 
رأيه، أن حرب اخلليج هي املنعطف الرئيسي يف الطريق إىل إنهاء االنتفاضة، إذ أدرك 

نيون بعد احلرب أن اإلجنازات السياسية التي حتققت قد تبددت، يف معظمها، الفلسطي
بعد أن دفعوا ثمناً لها، ومل يبق لهم سوى األضرار املتمثلة يف مستوى احلياة 

املنخفض، والبطالة الواسعة، وتدهور املستوى التعليمي، وسيطرة اخلوف من اللجان 
  15.الضاربة

الصحافيين املعروفين، ومنهم زئيف  يف املقابل، توصلت حتليالت بعض
. شيف ويهودا ليطاين، إىل نتائج مغايرة تماماً لتلك التي توصل روبنشتاين إليها

، أن ال "ليست نهاية االنتفاضة"فاحمللل العسكري شيف اعتبر، يف مقالته املعنونة 
ه، ولفت النظر، يف سبيل دعم رأي. أساس للتصريحات املتهورة بأن االنتفاضة انتهت

مايو، إىل /اضطرار اجليش اإلسرائيلي، أوائل أيار": عدد من احلقائق على األرض"إىل 
استدعاء قوات من النخبة من أجل اقتحام رفح بعد أن سيطر امللثمون عليها؛ وقوع 

مايو حتى أواسط /يف الفترة املمتدة من أواسط أيار 290هجمات ال يقل عددها عن 
هجمة؛   24املسلحة يف الفترة املذكورة بحيث بلغت  يونيو؛ ازدياد الهجمات/حزيران

                                                            

 .4/6/1991، "دافار"ميخل سيلع ويورام ليفي، : عن االستعداد للتصعيد، أنظر  13
 .التفاصيل عن تناول الندوة ستأتي الحقاً يف هذا املقال. 12/6/1991، "هآرتس"  14
، "هآرتس"شفايتزر، . أ: لالطالع على رأي مشابه، لكن متحفظ، أنظر. 13/6/1991، "هآرتس"  15

21/6/1991. 
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وأضاف شيف أن . إلخ... يف الفترة نفسها 49مقتل ثالثة إسرائيليين وإصابة 
الفلسطينيين ال يريدون إنهاء االنتفاضة، وإنما تغييرها، وإعطاءها زخمًا جديداً، 

إمكان وقف وأعرب عن شكه يف . إىل اجلماهير: والعودة بها إىل مصادرها األوىل
  16.، بناء على أوامر من القيادة يف الداخل أو اخلارج"كبسة زر"االنتفاضة بـ

لدى الفلسطينيين فيما " مظاهر التعب"أما يهودا ليطاين، فقد أشار إىل ازدياد 
جتدد نشاط فرق كرة القدم، واألعراس : عنى االنتفاضة يف األشهر األخيرة، مثل

فتح أبوابها حتى ساعات ما بعد الظهر املتأخرة؛ واالحتفاالت؛ والسماح للمطاعم ب
... بعدم استعمال السيارات خالل أحد األيام" القيادة املوحدة"وعدم االنصياع ألوامر 

إلخ، عالوة على االنتقادات احلادة التي يوجهها زعماء من الضفة الغربية إىل ظاهرة 
ض الكفاح املسلح ضد ، وعلى التوجه إىل تأليف حزب جديد يعار"املتعاونين"قتل 

وعلى الرغم من ذلك، كما يشير . إسرائيل ويدعو إىل إجراء مفاوضات مباشرة معها
الكاتب فإن االنتفاضة مل تصل إىل نهايتها، بل إن زيادة جدية يف عدد من فعاليات 

نشاط : االنتفاضة قد حدثت يف األشهر األخيرة بالذات، بحسب املصادر األمنية، مثل
، وارتفاع متوسط الهجمات يف الشهرين األخيرين إىل ضعفي ما "ربةاللجان الضا"

كما أن جيوب البطالة ال تزال قائمة وتشكل طاقة كامنة لتفجرات غير . كان عليه
، "احملررة"متوقعة، وال يزال مئات املطلوبين يتجولون علناً يف بعض املناطق 

يف سبيل وجهة نظره،  ويعرض ليطاين،. وخصوصاً يف قرى رام الله وجنين ونابلس
يونيو /حزيران، 12مايو و/أيار 12عناوين الصحف الصادرة يف الفترة ما بين 

  17.، والتي تتناول فعاليات االنتفاضة1991
إىل ذلك، فإن التقويمات الصحافية األخرى كانت تقف، إجماالً، يف منزلة وسط 

يلي بعض األمثلة  وفيما. بين القول بخمود االنتفاضة والقول النقيض باستمرارها
  .لهذه التقويمات

  :الصحايف يزهار بار يلخص تقويمه لالنتفاضة على النحو التايل
ال شك يف أن التصريحات بشأن انتهاء االنتفاضة متهورة، لكن مع ذلك 

لقد بدأ ]. احملتلة[ثمة ما يشهد على أن شيئاً جديداً يحدث يف املناطق 
تت للفلسطينيين أن قادتهم اقترفوا، املسار بانتهاء حرب اخلليج، التي أثب

                                                            

 .19/6/1991، "هآرتس"  16
 .14/6/1991، "عال همشمار"  17
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يف الشعب  –االقتصادية أساساً  –مرة أخرى، خطأ جسيماً تؤثّر نتائجه 
  18.الفلسطيني بأكمله

  
هدوء : "أما آيف بنياهو، فقد اختار ملقالة مطولة كتبها، العنوان املعبر التايل

  :األسبابوهو يرد هذا الهدوء إىل جمموعتين من ". نسبي ومتوتر ومضلِّل
اليأس السائد يف صفوف السكان : طينيين أنفسهمجمموعة متعلقة بالفلس  -1

؛ احلزن بسبب !"االنتفاضة إىل أين"الفلسطينيين، الذين يناقشون اآلن علناً مسألة 
اخلطيئة املقترفة يف شأن إحلاق األذى الشديد بالتعليم املدرسي خالل أعوام 

عة لقتل املشبوهين بالتعاون مع سلطات االحتالل؛ االنتفاضة؛ اإلدانة العلنية الواس
وخصوصاً، الوضع االقتصادي الصعب، الذي تفاقم بسبب نقصان عدد األذونات 
املمنوحة للعمل يف إسرائيل واالنخفاض الدرامي يف مستوى احلياة؛ نتائج حرب 

، يف رأي لكن ذلك. اخلليج التي أثّرت يف اجتاه إيجاد مناخ من الكآبة لدى الفلسطينيين
بنياهو، ال يعني أن الفلسطينيين يعيدون النظر يف االنتفاضة؛ فالعداء للواليات 

من نشيطي االنتفاضة " النواة الصلبة"املتحدة وحلفائها العرب شديد وملموس، و
متوهجة، وتعارض لقاء الشخصيات " جمرة االنتفاضة"تسعى لإلبقاء على 

  .الفلسطينية مع ممثلي اإلدارة األميركية
جمموعة متعلقة بالتغيرات يف أسلوب عمل القوات اإلسرائيلية ويف   -2

يقوم أسلوب العمل اجلديد على احلد األدنى من االحتكاك : سياسة اإلدارة املدنية
". النواة الصلبة"بالسكان العرب، من دون التخلي عن العمليات الهجومية ضد نشيطي 

كما أن . ى واجلرحى انخفاضاً ملموساًوقد نتج من هذا األسلوب انخفاض عدد القتل
اإلدارة املدنية جعلت من قطاع غزة، يف األشهر األخيرة، نموذجاً لتطبيق التغيير يف 

سياستها وإلجراء إصالح اقتصادي ومنح السكان تسهيالت، يف ضوء توصيات 
فأجرت اإلدارة إصالحاً ضريبياً، . اللجنة التي ترأسها عزرا سدان يف هذا اخلصوص

 80جهة أذونات إلقامة معامل ومناطق صناعية، ووافقت على حتويل  120نحت وم
بيارة حمضيات إىل دفيئات للزهور، بسبب معاناة البيارات نسبة ملوحة عالية يف 

  .وأدخلت اإلدارة املدنية يف الضفة الغربية تعديالت موازية يف سياستها. تربتها

                                                            

 .24/6/1991، "هآرتس"  18
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، من مغبة تفسير "بفم مآلن"وومع ذلك كله، يحذر قادة اجليش امليدانيون، 
" وهماً خطراً"ويؤكد بنياهو أن هذا الهدوء قد أوجد . الهدوء النسبي بغير ما هو عليه

لدى قطاع من اإلسرائيليين، كما هو احلال عند موشيه بوخريم وأمنون يهلومي، 
ويشير الكاتب إىل أن . يوليو/اللذين تعرضا لكمينين مسلحين يف القطاع، أوائل تموز

بكل ما أوتوا  –ادة اجليش ومسؤويل اإلدارة املدنية ينتظرون ويحاولون االحتفاظ ق
غير أن اليأس ينتشر يف . بهذا الهدوء وإنْ كان متوتراً وموقتاً ومضلالً  –من قوة 

  19.صفوفهم أيضاً، مع مرور الوقت
الذي عمل مستشاراً يف ) احتياط(من جهته، كان عاموس غلبواع، العميد 

وقد عرض . ربية، بين القائلين إن االنتفاضة تلفظ أنفاسها، لكن بحذرالشؤون الع
حساب النفس الذي يجريه اجلمهور الفلسطيني علناً يف : مظاهر هذا الوضع كما يلي

هذه األيام؛ قيام هيئة جديدة من معتقلين سابقين باسم حزب االحتاد الوطني 
ير عن اخلرج إىل الشوارع؛ ضعف الفلسطيني تدعو إىل وقف الكفاح املسلح؛ كفّ اجلماه

ميْل التجار إىل اإلضراب، وفتح املطاعم يف األَمْسِيَة، وبدء أولياء األمور بمنع العنف 
حرب اخلليج؛ ضعف : ويرد غلبواع أسباب هذا اخلفوت املباشرة إىل. يف املدارس

سة منظمة التحرير الفلسطينية؛ األزمة االقتصادية الشديدة التي تبعت ذلك؛ السيا
  .على املستويين األمني واملدين" احلصيفة"اإلسرائيلية 

  :ومع ذلك كله ينهي الكاتب مقالته بما يلي
، وال يزال هناك الكراهية، "حماس"ال يزال ثمة ! لكن االنتفاضة مل تمت بعد

  20.وال يزال هناك احلوادث غير املتوقعة، واملزيد من كهانا
  

  النقاش الفلسطيني الداخلي: ثانياً 

أولت الصحافة العبرية اهتماماً واضحاً للنقاش الفلسطيني الداخلي الذي يدور 
وقد كرّس عدد من . مارس املاضي/على صفحات الصحف العربية املقدسية منذ آذار

الصحافيين اإلسرائيليين مقاالته، جلّها أو معظمها، لعرض مقاالت نشرها 
هكذا، مثالً، فعل يزهار بار إذ . تفلسطينيون، أو لترجمة شبه كاملة ملثل هذه املقاال

                                                            

 .12/7/1991، "عال همشمار"  19
 .13/6/1991، "معاريف"  20
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وميخل سيلع التي    21خلص مقالة كتبها رئيس بلدية طولكرم املنتخب حلمي حنون؛
ويهودا ليطاين الذي نشر بالعبرية مقاطع واسعة من    22عرضت مقالة لنبهان خريشة؛

كما    23.رسالة واصف الشيباين املفتوحة إىل نائب رئيس اجمللس الوطني الفلسطيني
اهتمت الصحافة اإلسرائيلية بالذروة التي وصل النقاش الفلسطيني إليها، متمثلة يف 
الندوة التي عقدت يف مسرح احلكواتي، وباحلزب اجلديد الذي أُعلن تأليفه على خلفية 

  .ذلك النقاش
وقد الحظ داين روبنشتاين أن النقاش ظل، إىل ما قبل شهرين، يتعلق بعدد من 

 الصحافة الفلسطينية، وبحوارات داخلية بين جمموعات املقاالت احملدودة يف
/ أما منذ األسبوعين األولين من حزيران. املعتقلين اإلداريين يف معتقل كتسيعوت

، "الفجر"مقالة تتلو أخرى يف صحيفة ": الطوفان"يونيو، فقد كاد النقاش يبلغ مستوى 
" البيادر السياسي"ويف الصحيفتين األسبوعيتين " النهار"ومقاالت يف صحيفة 

وجاءت الندوة يف مسرح احلكواتي، وهي الندوة العلنية . وغيرها" األسبوع اجلديد"و
وعاد روبنشتاين، يف    24."مارد النقد الداخلي من القمقم"األوىل من نوعها، لتخرج 

مقال آخر، إىل معاجلة موضوع النقاش من خالل عرض املقاالت التي نشرتها 
راضي اجلراعي، وطالل أبو : البارزين، ضمت كالً من" سجونخريجي ال"جمموعة من 

  :وخلص الكاتب إىل القول. عفيفة، وسرحان ساليمة، ونبهان خريشة
بناء على ردات الفعل يف الضفة وغزة، وبناء على ندوة النقد التي عقدت 
يف القدس الشرقية هذا األسبوع، يبدو حقاً أن هؤالء املتحدثين يعبّرون 

االنتفاضة الفلسطينية التي تبحث حالياً عن طريق  بصدق عن جيل
  25.جديد

، تنتقد القيادة الفلسطينية يف "النهار"وعاد روبنشتاين فتناول مقالة نشرتها 
وعلق على املقالة بقوله إن أية من الصحف الفلسطينية مل جترؤ طوال . اخلارج والداخل

مة التحرير الفلسطينية أعوام على توجيه مثل هذا النقد العلني إىل قيادة منظ
                                                            

 .29/3/1991، "هآرتس"  21
 .26/6/1991، "دافار"  22
 .14/6/1991، "عال همشمار"  23
، "هآرتس: "أنظر، أيضاً، مقالة روبنشتاين عن الندوة، يف. 13/6/1991، "هآرتس"  24
12/6/1991. 
 .14/6/1991، "هأرتس"  25



  130، ص )1991صيف ( 7، العدد 2جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية الملف

 

9 
 

إنهم مل يتلقوا " النهار"وقد قال له أعضاء هيئة حترير . وأنصارها يف األراضي احملتلة
بل إنه سمع أن الصحيفة تلقت عدداً من . شكاوى أو احتجاجات على نشر املقالة

أما عاموس غلبواع، كما رأينا، فقد اعتبر   26.التهاين جلرأتها على نشر تلك االنتقادات
من املظاهر الدالة على أن االنتفاضة تلفظ ) والتوجه نحو بناء حزب جديد(ذا النقاش ه

  27.أنفاسها
ويف واحد من التعليقات الرسمية القليلة، قال رئيس اإلدارة املدنية يف الضفة 

  :الغربية
ثمة أدلة كثيرة على حدوث تغير يف اجلو، أدلة على أن إعادة التقويم ... 

حف يف القدس فقط، وإنما ايضًا على مستوى ليست على مستوى الص
اإلنسان البسيط، الذي يعيد حساباته فيما عنى حماسن االنتفاضة 

  28.وقيودها بالنسبة إليه

أصوات النقد الداخلي يف األراضي احملتلة، " هآرتس"وقد تناولت افتتاحية لـ
ي يف فحذرت من الوقوع يف خطأ االفتراض أن هذه األصوات تدل على تغيير جوهر

ذلك بأن هذه . املواقف األساسية التي تتبناها الشريحة القيادية يف تلك املناطق
ومع . الشريحة تسعى لتحقيق األهداف نفسها، لكن بواسطة طريق وأسلوب جديدين

ذلك، شددت االفتتاحية على ضرورة اإلصغاء جيداً إىل هذه األصوات، واغتنام فرصة 
تباع سياسة سليمة تبحث عن الوسائل اآليلة إىل ضعف االنتفاضة لتشجيعها؛ وذلك با

  29".العناصر املعتدلة اجلديدة"إنهاء االنتفاضة، من خالل التحادث مع 
إىل ذلك، تناولت الصحافة العبرية موضوع إنشاء حزب جديد يف األراضي 

ووفقاً للمصادر الصحافية، يضم . احملتلة، حتت اسم حزب االحتاد الوطني الفلسطيني
، كانوا قد اختلفوا مع "فتح"الثين إىل أربعين سجيناً حمرراً، أعضاء يف حركة احلزب ث

وكان هؤالء أجروا ". ألنهم مل يتقلدوا مناصب"ياسر عرفات يف إبان االنتفاضة، 
                                                            

 .8/7/1991املصدر نفسه،   26
 .13/6/1991، "معاريف"  27
 .3/7/1991، "هآرتس"  28
من الالفت أن افتتاحية صحيفة أخرى يف اليوم ذاته . 13/6/1991املصدرنفسه،    29

وخلصت  –بأبعادها املتنوعة  –تناولت ظاهرة النقاش الداخلي ) 13/6/1991، "معاريف("
األمر املهم اآلن هو عمل كل شيء من : "إليها، إذ قالت" هآرتس"إىل النتيجة ذاتها التي وصلت 

 ."أجل حترك سياسي يعزز االجتاه نحو إنهاء االنتفاضة
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، خالل زيارة نائب مدير وزارة شؤون األرض 1988مايو /اتصاالً باألردن يف أيار
، خمسة بيانات تعارض فك االرتباط بين ووزعوا، يف صيف السنة التالية. احملتلة

. وقبل نصف عام، أجروا اتصاالً بالسفارة السعودية يف عمان. األردن والضفة الغربية
  30.كما أعربوا، عشية مبادرة بيكر، عن استعدادهم للقاء األميركيين

أما مبادىء احلزب اجلديد، فقد عرضها كامل طبنجة، الوحيد الذي حتدث علناً 
مقاومة االحتالل بوسائل غير عنيفة من : وعة، يف لقاء صحايف، كما يليباسم اجملم

وقد . أجل حشر إسرائيل يف الزاوية، ودفعها إىل إجراء مفاوضات مع وفد عربي شامل
كما ." ، وإنما أن نمشي يف طريق موازية.ف. ت. أننا ال نريد أن نكون بديالً من م"أكد 

  31.دننفى وجود أية صلة بين اجملموعة واألر
. لكن روبنشتاين، الذي أجرى اللقاء مع طبنجة، أعرب عن شكه يف وجود احلزب

. فاجلمهور الفلسطيني ال يعلم شيئاً عن احلزب، وينظر إىل طبنجة نفسه بعين الريبة
كما أن احملامية ليئا تسيميل، التي دافعت عن طبنجة قبل عشرة أعوام، أعربت عن 

ونقل روبنشتاين عن فتيان التقاهم يف . زب بهاريبتها بسبب السرية التي ينشط احل
القرية التي يسكنها طبنجة دهشتهم عندما علموا أن ابن قريتهم، الذي حمل السالح 

ونقل روبنشتاين عن أحدهم  قوالً أنهى به . فيما مضى، حتول فجأة إىل داعية سالم
  32."ملسلحلألسف الشديد، هنا واثقون بأن ال شيء ينفع سوى الكفاح ا: "مقالته

وابدت صحافية أخرى شكوكاً مشابهة جتاه احلزب اجلديد، فقالت إن ال أحد يف 
حمرري "كما أن وصف . األراضي احملتلة سمع شيئاً فيما يتعلق بوجود هذا احلزب

، التي وُصف أعضاء اجملموعة بها، غير ذي أهمية يف نظر الفلسطينيين، "صفقة جبريل
أو أي موقف آخر، باستثناء الواقعة الزمنية انهم حُرروا إذ إنه ال يصف موقفاً سياسياً 

  ■  1985.33مايو /يف أيار
  

 

                                                            

 .14/6/1991، "عال همشمار"  30
 .27/6/1991، "هآرتس: "أجرى اللقاء داين روبنشتاين، أنظر  31
 .27/6/1991، "هآرتس"  32
 .13/6/1991، "دافار"ميخل سيلع،   33



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


