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  الدولة الفلسطينية
  إسرائيلية وغربيةوجهات نظر 

  
  احملتويات

  
  

  صفحة    
 xvii    تقديم

  
  

  الضفة الغربية وغزة
  خيارات إسرائيل للسالم

  
  1 مركز يايف للدراسات االستراتيجية  

  3    تمهيد
  7    مقدمة

  12    تنفيذيملخص 
  

 23  الوضع الراهن - اخليار األول   : الفصل األول

  23  ـ تعريف   
  24  ـ العواقب   
  24  ـ الفلسطينيون   
  26  ـ العرب اإلسرائيليون  
  29  ـ الدول العربية  
  31  ـ أمن إسرائيل   
  34  ـ الوضع اإلسرائيلي الداخلي   
  39  ـ الديموغرافيا واجلغرافيا واالقتصاد   
  41  ـ الواليات املتحدة   
  45  ـ االحتاد السوفياتي    
  47  ـ استنتاجات   

  
 54   احلكم الذاتي - اخليار الثاين   : الفصل الثاين

  49  ـ تعريف   
  54  ـ العواقب   
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  54  ـ الفلسطينيون   
  57  ـ العرب اإلسرائيليون   
  58  ـ الدول العربية   
  61  ـ أمن إسرائيل   
  63  ـ الوضع اإلسرائيلي الداخلي   
  66  ـ الديموغرافيا واجلغرافيا واالقتصاد   
  68  ـ الواليات املتحدة   
  69  ـ االحتاد السوفياتي   
  70  ـ استنتاجات  

  
 72   الضم - اخليار الثالث  : الفصل الثالث

  72  ـ تعريف  
  74  ـ العواقب  
  74  ـ الفلسطينيون   
  76  ـ العرب اإلسرائيليون  
  78  ـ الدول العربية  
  81  ـ أمن إسرائيل   
  84  ـ الوضع اإلسرائيلي الداخلي   
  87  ـ الديموغرافيا واجلغرافيا واالقتصاد   
  89  ـ الواليات املتحدة   
  93  ـ االحتاد السوفياتي   
  95  ـ استنتاجات   

  
 99   دولة فلسطينية - اخليار الرابع  : الفصل الرابع

  99  ـ تعريف   
  100  ـ العواقب   
  100  ـ الفلسطينيون   
  105  ـ العرب اإلسرائيليون  
  107  ـ الدول العربية   
  110  ـ أمن إسرائيل   
  115  ـ الوضع اإلسرائيلي الداخلي   
  119  ـ الديموغرافيا واجلغرافيا واالقتصاد   
  121  ـ الواليات املتحدة   
  123  ـ االحتاد السوفياتي   
  125  ـ استنتاجات   
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 129   انسحاب من غزة من جانب واحد -اخليار اخلامس  : الفصل اخلامس

  129  ـ تعريف   
  131  ـ العواقب  
  131  ـ الفلسطينيون   
  133  ـ العرب اإلسرائيليون  
  134  ـ الدول العربية   
  136  ـ أمن إسرائيل   
  138  ـ الوضع اإلسرائيلي الداخلي   
  139  ـ الديموغرافيا واجلغرافيا واالقتصاد   
  141  ـ الواليات املتحدة  
  143  ـ االحتاد السوفياتي  
  143  ـ استنتاجات  

  
 146   فلسطينية -فدرالية اردنية  - اخليار السادس  : الفصل السادس

  146  ـ تعريف   
  149  ـ العواقب  
  149  ـ الفلسطينيون   
  151  ـ العرب اإلسرائيليون   
  152  ـ الدول العربية   
  155  ـ أمن إسرائيل  
  158  ـ الوضع اإلسرائيلي الداخلي   
  160  ـ الديموغرافيا واجلغرافيا واالقتصاد   
  161  ـ الواليات املتحدة   
  163  ـ االحتاد السوفياتي    
  164  ـ استنتاجات   

  
 167   استنتاجات عامة : الفصل السابع

  
 171    ملحقات

خماطر احلرب والترتيبات األمنية وامليزان العسكري : االستراتيجية -اخللفية العسكرية : 1ـ امللحق رقم   
   1992 - 1987 - 1982اإلسرائيلي،  -العربي 

  
171  

  197  الرأي العام االسرائيلي يف مسألة األمن واملسألة الفلسطينية : 2ـ امللحق رقم   
  206  السكان العرب واليهود يف الضفة الغربية وغزة : خرائط: 3ـ امللحق رقم   
  211  خلفية جغرافية وديموغرافية : الضفة الغربية وغزة: 4ـ امللحق رقم   
  219  الشتات الفلسطيني : 5ـ امللحق رقم   
  220  معطيات أساسية : العرب االسرائيليون: 6ـ امللحق رقم   
  223  املضامين االقتصادية للخيارات : 7ـ امللحق رقم   
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 243    نبذة عن أعضاء اجملموعة الدراسية

 
  

  ملاذا أصبحت الدولة الفلسطينية حتمية؟
 

  
  251 غراهام فولر  

  253    تمهيد
  254    خالصة

  
  262  مقدمة   :أوالً 

  
  265  .االنتفاضة  :ثانياً 

  265  ـ أسباب العصيان   
  270  ـ هل يف اإلمكان إخماد االنتفاضة؟   
  272  ـ العوامل االقتصادية   
  274  معادلة األمل : ـ التأثيرات اجملتَمَعَيْن  
  277  ؟ "انتصار معنوي"هل من فائدة يف : ـ ماذا استفاد الفلسطينيون  

  
  283  حتول االنتفاضة نحو املؤسسات  :ثالثاً 

  283  ـ املرحلة الثانية من العصيان   
  285  ـ الفلسطينيون ومشكلة القيادة   
  272  ـ قيادة اخلارج ضد قيادة الداخل   
  292  ـ املنظمة كرمز   
  293  الدولة : ـ الهدف النهائي  

  
  296  الشريك املراوغ - األردن   :رابعاً 

  296  ـ اخليار األردين  
  297  ـ املشهد كما ُيرى من عمان   
  298  ـ األردن يغسل يديه   
  300  ـ األردن والدولة الفلسطينية   
  302  ـ مضامين االنسحاب األردين  

  
  305  اخليارات - فلسطين   :خامساً 

  305  ماذا يعني؟ ": اخليار الفلسطيني"ـ   
  306  إعالن الدولة وحكومة يف املنفى : ـ خطوات سياسية جديدة للمنظمة  
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  308  ـ املشكالت التي تواجه املنظمة   
  312  االسالميـ العامل   

  
  316  واملضامين  اخليارات -إسرائيل   :سادساً 

  316  ـ املشكالت يف وجه اسرائيل  
  319  ـ إسرائيل وسياسة الدولة الفلسطينية   
  324  " الربح واخلسارة"ـ القوميات ولعبة   

  
  327   العنصر الدويل  :سابعاً 

  327  ـ الدول العربية بعد حرب اخلليج  
  329  ـ السياسات السوفياتية اجلديدة   
  330  ـ العامل األميركي   

  
  332  خالصات   :ثامناً 

  
 

  
  نحو كيان فلسطيني

  
  335 بوال اللُر  

  337    عرفان
  338    تمهيد

  339    خالصة ونتائج
  343    اخملاوف األمنية

  349    اخليارات
  349  ـ احلكم الذاتي   
  350  ـ الفدرالية  
  355  ـ الدولة الفلسطينية   
  360  ـ الكونفدرالية   

  
  362    العقبات

  362  "حق العودة"ـ   
  363  ـ قابلية الدولة الفلسطينية للحياة من الناحية االقتصادية   
  365  ـ املستعمرات   
  367  ـ احلدود   
  368  ـ القدس  
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  370    اآللية
  370  ـ األبعاد الدولية واالقليمية   
  372  ـ االنتخابات   

  
  376    خاتمة

  
 


