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  إسرائيليون يتكلمون
  

  احملتويات
  
  

 xiii    توطئة

  1  نظرة عامة للمحرِّريْن :   الفصل األول
 13  رأي من اآلراء  -نحن أنفسنا :  الفصل الثاين

  25  ردات الفعل  -نحن أنفسنا:   الفصل الثالث
  51  الفلسطينيون :   الفصل الرابع

  97  احلدود الشرقية :   الفصل اخلامس
  129  انطباعات  -إسرائيل وأميركا:   الفصل السادس

  147  آراء وردود :   الفصل السابع
  147  " أقترح أن نكون راديكاليين: " بيتان
  152  " ليس وجود إسرائيل املادي هو الذي يقلقني، وإنما يقلقني معنى مشروعنا الكلي: " مئير
  159  " يتحتم علينا يف آخر املطاف أن نقسم هذا البلد: " أوري
  161  " علينا أن نختار أهون الشرور، وذلك هو احلل األردين: " إيتان
  167  " اقتراحي هو أن نعمل من أجل الوصول إىل تسوية شاملة: " تسفي
  172  " ال بد لنا من أن نألف احلياة مع رفضهم إيانا: " بنحاس
قامة دولة فلسطينية على ضفتي االحتمال الوحيد هو أن نتوصل نحن والعرب إىل اتفاق بشأن إ: " أورن

  " األردن الشرقية والغربية  نهر
  

180  
ونحن اليوم نحتاج إىل تقسيم رابع من أجل الوصول .... حدث التقسيم يف فلسطين ثالث مرات: " درور

  " إىل حل سلمي نهائي
  

183  
  186  " ال اتفاق سالم من دون الفلسطينيين: يجب أن يكون ذلك يف صيغة إنذار: " جاد
  190  " إياكم أن تثقوا بالعرب.... أيها اليهود، كونوا حذرين مائة يف املائة: " حانان
  194  " أنا على استعداد ألدفع ثمناً غالياً من أجل السالم، وال أرى خطة أخرى أكثر مساملة وليناً: " ناحوم
  كل هذا الكالم الذي قيل عن أن على إسرائيل أن تقدم إىل العرب خياراً بين سالم حقيقي أو ال : " أمير

  " شيء، ليس هو فيما أعتقد من لغة السياسة   
  

199  
  207  " فليجرّبنا العرب: " يائير

  215    مالحق
  215  تصريح سوندرز :  1امللحق رقم 
  220  امليثاق الوطني الفلسطيني :  2امللحق رقم 
  225  وثائق مشروع آلون :  3امللحق رقم 
  231  قرار مؤتمر الرباط :  4امللحق رقم 
  232  خطاب ياسر عرفات يف األمم املتحدة :  5امللحق رقم 
  245  قرار اجمللس الوطني الفلسطيني :  6امللحق رقم 
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  247  سعيد حمامي : ـ بقلم" ستراتيجية فلسطينية من أجل تعايش سلمي: " 7امللحق رقم 
  254  مشروع امللك حسين حول االحتاد الفدرايل :  8امللحق رقم 
  260  مشروع روجرز :  9امللحق رقم 

  266  أسماء املشتركين يف االجتماع ووظائفهم :  10امللحق رقم 
  272  خرائط مرفقة :  11امللحق رقم 

  273   1948 -1922االنتداب البريطاين يف فلسطين، ـ  
  274   1937) يوليو(ـ مشروع جلنة بيل لتقسيم فلسطين، تموز  
  275   1947ـ خمطط األمم املتحدة لتقسيم فلسطين،  
  276   1967 -1949ـ الشرق األوسط،  
  277   1967ـ الشرق األوسط عند انتهاء حرب سنة  
  278   1973ـ اتفاقات فصل القوات بعد حرب سنة  
  279  ـ مشروع آلون  
  280  ـ املستوطنات اإلسرائيلية  
  281  ـ األماكن املقدسة يف املدينة القديمة، القدس  
  282  ـ االحتالل اإلسرائيلي حلدود بلدية القدس  

  
 


