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  االنتفاضة: احلجارة ليست كل شيء
  )بالعبرية(وسالح البيانات 

  .بقلم شاؤول مشعال، باالشتراك مع رؤوفين أهروين
  .١٩٨٩الكيبوتس املوحد وأفيفيم، ] :تل أبيب[

  
لضفة الغربية الفتيان الثائرين واحلجارة واحلواجز، التي تُرفع يف ا وراء

احلجارة "والكلمة هنا هي البيانات التي سمّاها الكاتب . وقطاع غزة، تقف الكلمة
واعتبرها السالح األمضى ألنها السالح األهم يف االنتفاضة الفلسطينية " الناطقة

فهذه . هناك ضد االحتالل اإلسرائيلي، والتي تعتمد احلجارة سالحها الرئيسي
ر مشعال من دائرة علوم الدولة يف جامعة تل أبيب، هي التي البيانات، يف رأي الدكتو

وتُملي  –ما العمل، ومتى وكيف  –" أمر اليوم"حترك السكان يف املناطق، تُبلّغهم 
عليهم برنامج يومهم، وحتدد املسموح به واحملظور، وتعلن اإلضرابات، وتُنزل 

ويستجيب السكان . طلقهااجلماهير إىل الشوارع واألزقة، وتشل احلركة اليومية ثم تُ 
لتوجيهات البيانات، وال يستجيبون للضغوط العسكرية التي تمارسها إسرائيل عليهم 

هي  –يف رأي الكاتب  –إذاً، فالبيانات . وال للعقوبات االقتصادية التي تفرضها
فإذا كانت القيادة تقاس بمدى القدرة على بلورة قيم . لالنتفاضة" القيادة املكتوبة"

د أهداف وإحداث استجابة اجلماهير املعنية؛ هؤالء الذين يصوغون بيانات وحتدي
، "حركة اجلهاد اإلسالمي"و" حركة املقاومة اإلسالمية"و" القيادة الوطنية املوحدة

قراءة الكلمات املكتوبة يف : ولهذا يرى الكاتب أن ال مفر من اثنين. يملون هذه الشروط
تفاضة والتعرف عن كثب إىل تفكير هذه القوى البيانات لفهم أسباب انتشار االن

احملرّكة لها وأهدافها وطكرائق عملها وسر جناحها يف كسب تعاون كل طبقات الشعب 
واستجابتهم، ثم إنزال املشكلة الفلسطينية عن رف األوهام والتوجه إىل طاولة 

لسطينيين املفاوضات، ألن البيانات هي عمليًا الوثائق التي تتضمن نقطة انطالق الف
فالكاتب يعرض الطريق املؤدية إىل االنتفاضة بعد . يف أية مفاوضات مستقبلية

عشرين عاماً على احتالل الضفة والقطاع، ويحلل البيانات الصادرة عن القوى 
وقد . احملركة لها، بعد تقسيمها إىل تيارين، القومي والديني، ليبين دوافعها وأهدافها

كما ضمّنه . ١٩٨٨لبيانات الصادرة عنها حتى أواخر سنة ضمّن الكتاب توثيقاً لكل ا
  .فصالً خاصاً بأناشيد االنتفاضة وبعض الرسوم الكاريكاتورية ذات الصلة بها

  



 

 
 

  

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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