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  سياسة األمر الواقع يف الضفة الغربية
  إىل االنتفاضة 1967إسرائيل والفلسطينيون من حرب 

  
  

 
  احملتويات

  
  

  صفحة    
 XIII    تقديم

  
  1    مالحظة املؤلف

  3    جدول التسلسل التاريخي لألحداث
  21    تمهيد

  
 25  العقد األول من االحتالل   :القسم األول

 27  وعِبَر مكتسبة عِبَر من الذاكرة   :الفصل األول

  28  ضم القدس   
  31  مشروع آلون  
  34  االستيطان   
  37  إىل األبد " العيش معاً"مهندس : موشيه دايان  
  41  الدمج االقتصادي   
  47  سياسة االحتالل   

 51  التعزيز والتوسع   :الفصل الثاين

  51  أكتوبر / حرب تشرين األول  
  52  حكومة جديدة   
  56  لشرعي يف السامرة االستيطان غير ا  

 61  الفلسطينيون يف ظل احلكم اإلسرائيلي   :الفصل الثالث

  61   1970 -  1967الرفض،   
  64   1973 - 1970فتور الهمة،   
  67   1977 - 1973جتديد اإليمان،   

  
 75   1981 -  1977سنوات بيغن،   :القسم الثاين

 77  األرض واالستيطان   :الفصل الرابع



2 
 

  77  تفتحصفحة جديدة   
  85  شارون يف وسط املسرح   
  87  " رؤية السرائيل يف نهاية القرن"  

 95  مبادرة السادات وإسرائيل  :الفصل اخلامس

  97  الفلسطيني" احلكم الذاتي"مشروع بيغن لـ   
  101  املساعي الدبلوماسية تتواصل واالستيطان مستمر   
  108  مستعمرات مزيفة يف سيناء   

 111  األرض هي السالم / رض يف مقابل السالم؟ األ  :الفصل السادس

  111  حتديد جدول األعمال يف كامب ديفيد   
  113  األول لالستيطان اليهودي " املشروع الرئيسي"  
  119  احلكومة واجليش واملستوطنون   
  121  من يحكم األراضي احملتلة؟   
  125  شرعية املستعمرات واحملاكم   

 135  مينتعزيز الي :الفصل السابع

  135  عزلة املعتدلين من أعضاء احلكومة   
  137  والدة حزب حتيا   
  139  اخلليل واملستوطنون  
  144  وايزمن يستقيل : إرخاء العنان  
  149  رد الصهيونية الليبرالية   
  154  قانون القدس  

 157  طريق الليكود إىل والية ثانية   :الفصل الثامن

  157  خريف اليأس   
  158  يستعد حزب العمل  
  161  وربيعها  1981شتاء سنة : االستيطان ومصادرة األراضي  
  168  الضفة الغربية من حيث هي إسرائيل  
  172  األراضي احملتلة من مسائل اخلالف يف املعركة االنتخابية   
  174  الليكود يثب من جديد   

  
 179  الفلسطينيون يف مواجهة االحتالل   :ثلالقسم الثا

 181  من فوز الليكود إىل كامب ديفيد   :تاسعالفصل ال

  182  الزعامة الفلسطينية احمللية   
  185  خيار بديل من منظمة التحرير؟  
  189  السادات والفلسطينيون   
  193  الشغل كاملعتاد يف الضفة الغربية  
  195  الفلسطينيون ضد كامب ديفيد   

 201  ارتسام اخلطوط الفاصلة   :الفصل العاشر

  201  ع يبدأ القم  
  205  مَواطن قوة الفلسطينيين وَمواطن ضعفهم : استهداف الشكعة  



3 
 

  209  اخلليل وتصعيد املواجهة   
  218  حماوالت اغتيال رؤساء البلديات : املستوطنون يفرضون نظامهم اخلاص  
  224  يونيو / مايو وحزيران/ املعارصة الفلسطينية يف أعقاب حوادث أيار  
  228  أو مالمح الظلم  القبضة احلديدية  
  234  على عمليات اإلبعاد" الشرعية"إضفاء الصفة   
  238  تفاوت القوى   
  241  الفلسطينيون يترقبون فوز العمل   

  
 243  الطريق إىل بيروت   :القسم الرابع

 245   1981إعادة انتخاب بيغن،   :الفصل احلادي عشر

  245  الليكود وشارون  
  248  السلطة الصهيونية التصحيحية يف   
  252  " اخلبراء بشؤون العرب"التزود بمعلومات   
  257  ورقة جديدة أم ورقة تين؟ : شارون  
  260  روابط القرى   
  264  اإلدارة املدنية   
  269  نوفمبر / التصعيد يف تشرين الثاين  

 279  حركية واقع احلال   :الفصل الثاين عشر

  279  اخليار اليهودي عند شارون   
  282  د اجلدد الروا  
  285  نموذج فاخر لضم األراضي احملتلة   
  288  ضم اجلوالن   
  290   1982مارس / عزل رؤساء البلديات، آذار  
  294  حرب على الفلسطينيين   
  301  من هم الفلسطينيون؟ ـ احلرب تستمر   
  305  إعادة تأكيد سياسة احلكومة   

 315  1987 - 1982التمهيد لالنتفاضة،   :الفصل الثالث عشر

  315  عِبَر احلرب   
  317  حكومة الوحدة الوطنية  
  318  املستعمرات   
  322  نوعية احلياة   
  324  التراجع االقتصادي  
  325  القبضة احلديدية   
  329  أزمة االحتالل اإلسرائيلي املتفاقمة   

 333  االنتفاضة  :الفصل الرابع عشر

  333  إقامة  خطوط املواجهة   
  338  الوطنية املوحدةـ القيادة   
  342  ـ استراتيجية االنتفاضة وتكتيكاتها  



4 
 

  346  الرد اإلسرائيلي   
  350  حرب استنزاف  

  
  355    خاتمة

  361    املصادر
  385    الفهرست

  
  
  
  
  
  
  
  

 


