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 آفاق الفصل

  اإلسرائيلية -وقائع يف الساحة الفلسطينية 
  يجب عدم إساءة فهمها

  أحمد سامح اخلالدي
  حسين جعفر آغا
عنــــد النظــــر إىل أيــــة ســــاحة مــــن ســــاحات الصــــراع السياســــي، بمــــا يف ذلــــك الســــاحة 

 حركــة التغيــراتاإلســرائيلية، جنــد أن هنالــك ضــرورة حيويــة للتمييــز بــين  - الفلســطينية
وأثرهــــا  حجــــم هــــذه التغيــــرات ونطاقهــــايف الصــــراع واجتاههــــا العــــام مــــن جهــــة، وبــــين 

فاالجتـــاه العـــام حلركـــة التغيـــرات يعطـــي . الفعلـــي يف جمريـــات الصـــراع مـــن جهـــة أُخـــرى
ق التغيـــرات وحجمهـــا همـــا صـــورة كليـــة خلصـــائص املرحلـــة الراهنـــة، يف حـــين أن نطـــا

اللــذان يتحكمــان يف هــوامش املنــاورة العمليــة املتاحــة ألطــراف الصــراع، وذلــك بحســب 
  .ضوابط املكان والزمان وظروف الصراع أو املواجهة اآلنية احملددة

اإلســـرائيلية أفـــرزت يف الفتـــرة  - ومـــع أن حركـــة التغيـــرات يف الســـاحة الفلســـطينية
بيـــة، مـــن وجهـــة النظـــر الفلســـطينية، فمـــن املهـــم بمكـــان األخيـــرة بعـــض العناصـــر اإليجا

تقويم نطاق التغيرات احلقيقي بغية الكشف عن تأثير هذه التغيرات يف حلقات الصراع 
اخملتلفة، وذلك كشرط مسبق التخاذ املواقف أو لتطوير السياسـات الفلسـطينية اجلديـدة 

دير بالنســـبة إىل نطـــاق والغـــرض هـــو تفـــادي ســـوء التقـــ. املتالئمـــة مـــع املرحلـــة الراهنـــة
التغيرات وهوامش املناورة املنبثقة منها، وعدم املبالغة يف تقدير مكـامن الضـعف يف 

والواضـح أن . املواقف اإلسرائيلية أو مكـامن القـوة يف املواقـف الفلسـطينية، يف املقابـل
ب التفــاؤل غيــر املبــرر يف قــراءة طبيعــة املرحلــة والفــرص الكامنــة فيهــا، قــد يــدفع اجلانــ

الفلســـطيني إىل الـــذهاب يف مواقفـــه أو توجهاتـــه إىل أبعـــد ممـــا يحتملـــه نطـــاق التغيـــرات 
  .الفعلي، وبالتايل إىل مردود عكسي ينال من املصلحة الفلسطينية أو يقوضها

  وقائع مؤثرة ونطاق التغير
يف حــال عــدم  - إذا حاولنــا مراجعــة بعــض عناصــر الوضــع القــائم، التــي قــد تعطــي

صورة غير صحيحة لنطاق التغيرات ملصلحة اجلانب الفلسطيني، فـإن  - قراءتها بدقة
  :الوضع يبدو على النحو التايل
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  طابع حكومة الليكود
  ومشكالت طاقمها املفاوض

مــــا مــــن شــــك يف أن جهــــل حكومــــة الليكــــود، وعــــدم خبرتهــــا، واملشــــكالت السياســــية 
وصــــدقيتها مــــع  والشخصــــية التــــي كانــــت، وال تــــزال، تــــؤثر يف أداء طواقمهــــا املفاوِضــــة

الفلســطينيين قــد ســاهمت جميعــاً يف حتســين صــورة اجلانــب الفلســطيني ووضــعه قياســاً 
وقــد انكشــفت عيــوب احلكومــة اإلســرائيلية ونقــائص . بصــورة نظيــره الليكــودي ووضــعه

رئيســــــها بنيــــــامين نتنيــــــاهو، بصــــــورة خاصــــــة، عقــــــب قــــــرار فــــــتح النفــــــق يف القــــــدس يف 
لكــــن ال بــــد مــــن األخــــذ يف االعتبــــار أن . حقــــة لــــهســــبتمبر املاضــــي واألحــــداث الال/أيلــــول

" تثقــف"األشــهر الســتة األُوىل مــن حكــم الليكــود كانــت، إىل حــد بعيــد، فتــرة تعلّــم وتــأقلم و
ويمكــن االفتــراض . واســتيعاب للــدروس بالنســبة إىل رئــيس احلكومــة وطواقمــه املباشــرة

). الفلســطينية مــثالً للقيــادة" إظهــار االحتــرام"مســألة (أن بعــض الــدروس اســتُوعب فعــالً 
وجتييــره " اجلهــل"كمــا أنــه ال يمكــن االعتمــاد علــى إمكــان االســتمرار يف اســتغالل عامــل 

وجتــدر اإلشــارة إىل . ملصــلحة اجلانــب الفلســطيني إىل أمــد غيــر منظــور يف األحــوال كافــة
أن التســـــــتر باجلهـــــــل، أو عـــــــدم اخلبـــــــرة، أو حتـــــــى اخلالفـــــــات داخـــــــل الطـــــــواقم املفاوِضـــــــة 

ة، قد تساهم يف منح نتنياهو هامشاً معيناً من حرية املناورة واحلركة، ويف اإلسرائيلي
فشــبه اإلجمــاع حيــال . إعطائــه غطــاءً للــتملص مــن نتــائج القــرارات أو املواقــف الصــعبة

فيمــا يتعلــق، (نتنيــاهو قــد يســاهم يف تخفيــف الضــغوط عنــه يف بعــض األحيــان " جهــل"
بالقـدر الـذي قـد تـؤدي أعمالـه ) الضـفة الغربيـةيف " األراضي اخلالية"مثالً، بكالمه على 

  .إىل زيادة مثل هذه الضغوط عليه يف أحيان أُخرى" اجلاهلة"

  عدم اإلملام اإلسرائيلي
  بتفصيالت االتفاقات السابقة

مــــن األفضــــليات التفاوضــــية التــــي يتمتــــع اجلانــــب الفلســــطيني بهــــا إملامــــه الفعلــــي 
لالتفاقــات الســابقة التــي تــم توقيعهــا مــع بالتفصــيالت الدقيقــة واملعقــدة للمفاوضــات و

إســـرائيل، وذلـــك مقارَنـــةً بـــاخلبرة واإلملـــام احملـــدودين لطـــواقم حكومـــة الليكـــود يف هـــذا 
وهكـــــذا، يمكـــــن للمفاوضـــــين الفلســـــطينيين االستشـــــهاد بتطـــــورات املفاوضـــــات . اجملـــــال

أمــر  ودقائقهــا وخفايــا النصــوص والســوابق والتفاهمــات املكتوبــة وغيــر املكتوبــة؛ وهــذا
غيــــر متــــاح للجانــــب اإلســــرائيلي حتــــى اآلن، نتيجــــة عــــدم وجــــود تواصــــل بــــين الطــــواقم 
املفاوِضة اإلسرائيلية يف عهود احلكومـات السـابقة وبـين الطـاقم املفـاوِض اإلسـرائيلي 
يف احلكومــــــــة الراهنــــــــة، ونتيجــــــــة املواقــــــــف العقائديــــــــة التــــــــي اتخــــــــذها الليكــــــــود حيــــــــال 

  .املفاوضات يف مراحل سابقة
يف " الشــطارة" فمــن جهــة، إن لـــ: لهــذه املزيــة الفلســطينية حمــدوديات مهمــة غيــر أن
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قــراءة النصــوص واالتفاقــات وتفســيرها حــدوداً، وال تكفــي بــذاتها للتغطيــة علــى مســاوئ 
ومــن جهــة أُخــرى، ال يــزال الــذين ســاهموا يف املفاوضــات الســابقة . االتفاقــات أو عيوبهــا

وبيــرس، قــادرين علــى تصــحيح أي خلــل يف  مــن الطــرف اإلســرائيلي، خــالل عهــدي رابــين
وجتـدر . تفسير االتفاقات إذا ما بدا أن اجلانب الفلسطيني يطالب بما لـيس مـن حقـه فيـه

اإلشـــارة إىل أن احملـــامي يوئيـــل زينغـــر، الـــذي كـــان قـــد أدى دوراً حاســـماً يف التفـــاوض 
الل ، اجتمـــــع إىل رئـــــيس احلكومـــــة نتنيـــــاهو خـــــ٢ - وأوســـــلو ١ - بشـــــأن اتفـــــاقي أوســـــلو

نــــوفمبر املاضــــي مــــن أجــــل تأكيــــد أن نصــــوص هــــذين االتفــــاقين تمــــنح /تشــــرين الثــــاين
، مـــن حيـــث املبـــدأ، يف جميـــع املنـــاطق الواقعـــة حتـــت "املطـــاردة الســـاخنة"إســـرائيل حـــق 

الســــيطرة الفلســــطينية، وبالتــــايل ال حاجــــة إىل حتديــــد بنــــد خــــاص يف هــــذا الشــــأن فيمــــا 
قنـــاع نتنيـــاهو بوجهـــة النظـــر هـــذه، فـــإن وعلـــى الـــرغم مـــن عـــدم إ. يخـــص مدينـــة اخلليـــل

هـــــوامش املنـــــاورة املتاحـــــة للجانـــــب الفلســـــطيني قـــــد تضـــــيق يف هـــــذا اجملـــــال، مقارنـــــةً 
  .باملرحلة املاضية

  اخلالف بين القيادة السياسية
  االستخباراتية يف إسرائيل -  واملؤسسة األمنية

لقيـــــادة بـــــرزت يف األشـــــهر الســـــتة األُوىل مـــــن حكـــــم نتنيـــــاهو خالفـــــات مهمـــــة بـــــين ا
االســـتخباراتية يف إســـرائيل نتيجـــة عوامـــل عـــدة، منهـــا  - السياســـية واملؤسســـة األمنيـــة

االســتخباراتية يف  - حماولــة نتنيــاهو يف بدايــة عهــده االلتفــاف حــول املؤسســة األمنيــة
عماليـة لـدى أغلبيـة  - عملية صنع القرار، وعدم ارتياحه إىل ما يعتبره ميـوالً حمائميـة

وقد وصلت اخلالفات إىل أوجها عقـب أزمـة .  املؤسسة العسكرية ككلالقيادات العليا يف
ســبتمبر املاضــي؛ إذ حــاول نتنيــاهو تــوريط القيــادات األمنيــة يف /نفــق القــدس يف أيلــول

قــرار فــتح النفــق بعــد أن كــان اتخــذ هــذا القــرار بمعــزل عــن مشــورتها، ومــن دون إطالعهــا 
نهــــــا زئيــــــف شــــــيف، كبيــــــر املعلقــــــين م(وتشــــــير املصــــــادر اإلســــــرائيلية اخملتلفــــــة . عليــــــه

إىل أن اخللــــل املســــتمر حتــــى اآلن يف ") هــــآرتس"العســــكريين اإلســــرائيليين يف صــــحيفة 
العالقات بين القيادتين السياسية واألمنية وصل إىل حد عدم إطالع القيـادة السياسـية 
 العليــا بصــورة دائمــة ومنظمــة علــى تقــارير اجلهــات األمنيــة املســؤولة، وغيــاب التفاعــل

وتبقـــى دائـــرة . اإليجـــابي بينهمـــا يف شـــأن القضـــايا احليويـــة التـــي تنـــال مـــن أمـــن الدولـــة
، بحســـب "قشـــرة رقيقـــة للغايـــة"صـــنع القـــرار احمليطـــة مباشـــرة بـــرئيس احلكومـــة بمثابـــة 

وصــــف الكثيــــر مــــن احملللــــين اإلســــرائيليين، وهــــو مــــا يزيــــد يف خمــــاوف بعــــض الــــدوائر 
مــن دون ) حيــال ســورية مــثالً(احليويــة واخلطــرة اإلســرائيلية مــن إمكــان اتخــاذ القــرارات 

تــــوفر القيــــود املؤسســــاتية الضــــابطة، أو حتــــى املعلومــــات الدقيقــــة الكافيــــة لــــدى رئــــيس 
لكن يف مقابل ما قد يفرز هذا اخللل يف آلية صنع القـرار اإلسـرائيلي مـن أمـور . احلكومة
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ة مــن االعتبــارات مفيــدة للجانــب الفلســطيني، مــن زاويــة إمكــان اســتغاللها، هنالــك جملــ
أوالً، ال شــــــك يف أن مشــــــاركة . املهمــــــة التــــــي يمكــــــن أن تــــــدفع األمــــــور يف اجتــــــاه مضــــــاد

سـبتمبر املاضـي /العناصر األمنية الفلسطينية يف القتال ضد إسرائيل يف أحـداث أيلـول
بــين القيــادة السياســية ) وإن مل يكــن سياســياً أو مؤسســاتياً(ســاهمت يف تقــارب عمــالين 

ويمكن القول إن كثيراً مما للقيادة األمنية مـن اعتراضـات . القيادة األمنيةاإلسرائيلية و
جديــد علــى " خطــر أمنــي"ســابقة علــى مــنهج نتنيــاهو ومنطلقاتــه قــد تراجــع يف إثــر بــروز 

ثانيــاً، علــى الــرغم مــن حــديث بعــض . القــوات اإلســرائيلية املنتشــرة يف الضــفة والقطــاع
ت االســـتراتيجية، زئيـــف مـــاعوز، عـــن احتمـــال األوســـاط، مثـــل مـــدير مركـــز يـــايف للدراســـا

حدوث انقالب عسـكري يف إسـرائيل، فـإن القيـادات األمنيـة اإلسـرائيلية وأجهزتهـا تبقـى 
وقــــد قامــــت املؤسســــة األمنيــــة وفروعهــــا . يف نهايــــة املطــــاف خاضــــعة للقــــرار السياســــي

ن بإعـــادة التفـــاوض بشـــأن االنســـحاب مـــن مدينـــة اخلليـــل، علـــى الـــرغم مـــن اقتناعهـــا بـــأ
أفضـل،  ٢ - اخلطة األولية التي وضعها اجلـيش يف هـذا الصـدد خـالل مفاوضـات أوسـلو

من الناحيـة العمالنيـة، مـن املقترحـات والتغيـرات التـي طالبـت حكومـة الليكـود بهـا بعـد 
ضــد " حليفــاً"وأخيــراً، ال يمكــن اعتبــار املؤسســة األمنيــة اإلســرائيلية . وصــوله إىل احلكــم

ائيلية يف حــــــال بــــــروز صــــــدام بــــــين هــــــذه األخيــــــرة واجلانــــــب القيــــــادة السياســــــية اإلســــــر
الفلســطيني، بغــض النظــر عــن مــدى اخلالفــات بــين خمتلــف مراكــز القــوة الرئيســية داخــل 

  .املؤسسة اإلسرائيلية احلاكمة نفسها

  اخلالفات داخل االئتالف السياسي احلاكم
ل مــــا زالــــت اخلالفــــات الشخصــــية قائمـــــة يف صــــفوف حــــزب الليكــــود، وأيضــــاً داخـــــ

فخالفات نتنيـاهو مـع وزيـر . احلكومة بين حزب الليكود وشركائه اآلخرين يف احلكومة
ولــيس هنالــك مــا يشــير إىل . خارجيتــه دافيــد ليفــي ال تــزال حــادة، وإن تكــن غيــر ظــاهرة

. الشخصـية والتنـافس بـين الـرجلين يف املسـتقبل القريـب - إمكان ردم الهـوة السياسـية
ســــية والعقائديــــة املســــتمرة تــــؤثر يف عالقــــات نتنيــــاهو كــــذلك مــــا زالــــت اخلالفــــات السيا

يف " املتطرفـة"ببعض أقطاب اليمين يف الليكود، مثـل بِنِـي بـيغن، ويف عالقتـه بالقواعـد 
ومــن ناحيــة أُخــرى، ال تبــدو عالقــات رئــيس احلكومــة بشــركاء الليكــود يف احلكــم . احلــزب

حركــة شــاس وحركــة  ثابتــة ومســتقرة؛ فهنالــك خالفــات سياســية وعقائديــة مــع كــل مــن
كما أنـه لـيس هنالـك روابـط حقيقيـة تضـمن اسـتمرار العالقـات املسـتقرة . الطريق الثالث

بحركـــة يســـرائيل بعليـــاه التـــي تمثـــل اليهـــود الـــروس املهـــاجرين مـــن االحتـــاد الســـوفياتي 
وتكمــن أهميــة هــذه اخلالفــات يف أنهــا قـــد تفــتح اجملــال أمــام هــامش مهــم مـــن . الســابق

ويسـتدل، مـثالً، ". مـن الـداخل"سطينية، وقَدْر من قوة التأثير يف نتنياهو حرية العمل الفل
مـن كـالم دافيـد ليفـي ومــن مواقـف حركـة الطريـق الثالــث وحركـة شـاس أن بـاب النقــاش 
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والتفــاوض بشــأن االعتــراف اإلســرائيلي بدولــة فلســطينية مســتقلة لــيس مغلقــاً كليــاً، مــن 
ويبـــدو انفتـــاح زعامـــة . نيـــاهو يف احلكـــمحيـــث املبـــدأ علـــى األقـــل، عنـــد بعـــض شـــركاء نت

الـــديني  - شـــاس النســـبي حيـــال الفلســـطينيين مغـــايراً ملواقـــف أغلبيـــة املعســـكر القـــومي
ولــيس مــن املســتبعد أن حتــذو حركــة يســرائيل بعليــاه حــذو شــاس إذا مــا أحســن . اليمينــي

اجلانـــــب الفلســـــطيني التعامـــــل مـــــع التناقضـــــات واخلالفـــــات داخـــــل اليمـــــين اإلســـــرائيلي 
وال بــد مــن اإلشــارة هنــا إىل اللقــاءات التــي تمــت بــين ممثلــي . ورة مدروســة ومســؤولةبصــ

املســتوطنين والســلطة الفلســطينية يف العــام الفائــت، وصــوالً إىل اللقــاء العلنــي بــالرئيس 
نــوفمبر املاضــي؛ فهــي تــدل علــى جمــاالت /الفلســطيني ياســر عرفــات يف تشــرين الثــاين

وضــرورة عــدم اعتبــار احلكومــة اليمينيــة ودوائرهــا  العمــل املتاحــة للجانــب الفلســطيني،
لكــــن، هنالــــك يف املقابــــل ضــــرورة لعــــدم املبالغــــة يف . اخملتلفــــة وحــــدة واحــــدة متراصــــة

شــــركاء " ألــــين"والواقــــع أن . إمكــــان اختــــراق اليمــــين اإلســــرائيلي أو اســــتغالل تناقضــــاته
لطريــق الثالـث، مــا الليكـود يف احلكـم بالنســبة إىل اجلانـب الفلسـطيني، مــن أمثـال حركـة ا

. زال يطــرح تصـــورات للحــل النهـــائي بعيــدة جـــداً عــن احلـــد األدنــى املقبـــول بــه فلســـطينياً
وكذلك، على الرغم من أهمية اسـتطالع آراء اليمـين وإمكـان الـدخول يف حـوار معـه، فـإن 
فــرص اجلانــب الفلســطيني يف فصــل ليفــي عــن نتنيــاهو، مــثالً، تبقــى حمــدودة، وحتكمهــا 

لسياسية واالنتخابية اإلسـرائيلية الداخليـة أكثـر ممـا حتكمهـا قـدرة اإلقنـاع االعتبارات ا
وال بــد مــن األخــذ يف االعتبــار إمكــان أن يــرص اليمــين اإلســرائيلي صــفوفه . الفلســطينية

  .بالذات ١٩٩٦انتخابية حقيقية، كما جرى سنة  - أمام أية جتربة أو حمنة سياسية

  الشرخ الداخلي يف اجملتمع اإلسرائيلي
وإذا كــــان . أفــــرزت األعــــوام األخيــــرة انقســــامات حــــادة داخــــل اجملتمــــع اإلســــرائيلي

صحيحاً أن هذه االنقسامات ليست جديدة، فما مـن شـك يف أن عمليـة السـالم، وال سـيما 
، ســــاهمت يف تصــــعيد حــــدتها ويف اســــتفحال التــــوترات الناجمــــة )١٩٩٣(اتفــــاق أوســــلو 

. ١٩٩٥ل يتسـحاق رابـين يف أواخـر سـنة عنها، كما دلت علـى ذلـك بوضـوح عمليـة اغتيـا
وتصــــل هــــذه اخلالفــــات الداخليــــة إىل حــــد تبــــدو فيــــه أنهــــا تطغــــى علــــى صــــراع إســــرائيل 

وينطبــق هــذا بصــورة خاصــة علــى الصــراع . الفلســطيني - اخلــارجي مــع اجلانــب العربــي
بـــــين املتـــــدينين والعلمـــــانيين، الـــــذي يأخـــــذ يف بعـــــض األحيـــــان طـــــابع صـــــراع ال بشـــــأن 

. لـة واجملتمـع اإلسـرائيليين فحسـب، بـل أيضـاً بشـأن الهويـة اليهوديـة ذاتهـامسـتقبل الدو
اآلخــر، " يهوديــة"وتصــل الــتُهم املتبادلــة بــين اجلــانبين إىل حــد الكراهيــة العلنيــة وإنكــار 

األمـــر الـــذي يـــدفع الـــبعض إىل االعتقـــاد أن هـــذا الشـــرخ هـــو أعمـــق التناقضـــات الداخليـــة 
ر التـــوتر النـــاجم عـــن تصـــادم الـــرؤى بينهمـــا التحـــدي اإلســـرائيلية وأخطرهـــا، وإىل اعتبـــا

 - األكبــــر الــــذي ســــيواجه الدولــــة اليهوديــــة يف املســــتقبل، حتــــى مــــا بعــــد الســــالم العربــــي
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إن اخلــالف بــين حمبــذي عمليــة الســالم ومعارضــيها يســير يف خــط . اإلســرائيلي الشــامل
ه تمامـاً؛ فهنالـك متواز مع اخلـالف بـين العلمـانيين واملتـدينين، وإن كـان ال يتطـابق معـ

يف املعســـكر الـــديني مـــن يؤيـــد عمليـــة الســـالم، مثـــل حركـــة شـــاس، وهنالـــك يف املعســـكر 
الــرافض لعمليــة الســالم رمــوز علمانيــة مهمــة، مثــل حركــة تســومت التــي يرئســها رفائيــل 

ويــؤدي هــذا االخــتالط يف املواقــف إىل تعكّــر يف الصــورة الكليــة داخــل إســرائيل، . إيتــان
ول إىل االستنتاجات احلاسمة بشـأن اجتاهـات التفاعـل املمكنـة بـين وإىل صعوبة الوص

الفلسـطيني عبـر خمتلـف خطـوط " التسـلل" وإذا كان هنالك جمال لـ. اخلالفين املتوازيين
اخلـــالف، فإنـــه ينبغـــي عـــدم املبالغـــة يف إمكـــان جتييـــر هـــذه اخلالفـــات ملصـــلحة اجلانـــب 

ني يف مثـــل هـــذا الشـــأن اإلســـرائيلي الفلســـطيني، وخصوصـــاً إذا مـــا بـــدا التـــدخل الفلســـطي
  .الداخلي صارخاً أو انتهازياً على نحو واضح

  الفلسطينيتأكُّل اخلوف 
  من القوة العسكرية اإلسرائيلية

سبتمبر املاضي تأكّل اخلوف الفلسطيني من قوة /لعل من أهم نتائج أحداث أيلول
حملــدوديات القــوة كــأداة للضــغط ) واإلســرائيلي(الــردع اإلســرائيلي، واإلدراك الفلســطيني 

ســــبتمبر لتثبــــت اســــتعداد اجلانــــب /وقــــد جــــاءت املواجهــــة يف أيلــــول. علــــى الفلســــطينيين
بادرة إىل استخدام القوة إذا ما دعت احلاجـة، علـى الفلسطيني للدفاع عن النفس، بل للم

ويمكــــن . الــــرغم مــــن التفــــوق اإلســــرائيلي شــــبه الكامــــل يف شــــتى جمــــاالت القــــوة اجملــــردة
سـبتمبر باآلثـار الناجتـة مـن العجـز اإلسـرائيلي عـن /تشبيه اآلثار النفسية ألحداث أيلول

اللبنـــاين، حيـــث يبـــدو إيجـــاد حـــل للتحـــدي الـــذي تشـــكله املقاومـــة اللبنانيـــة يف اجلنـــوب 
والكمــي بــال جــدوى تقريبــاً يف التصــدي لقــوات حــزب اللــه " النــوعي"التفــوق اإلســرائيلي 

وإذا كــان مــن الضــروري . الصــغيرة جــداً واملتمتعــة بــالروح املعنويــة والتــدريب العــاليين
االعتراف بأهمية تراجع أثـر ميـزان القـوى اجملـردة يف العالقـات بـين اجلـانبين، ومـا قـد 

عــن ذلــك مــن قــوة دفــع وزخــم جديــدين يطعّمــان املوقــف الفلســطيني يف أيــة أزمــة  يــنجم
مسـتقبلية، فمـن األهميـة بمكــان أيضـاً عـدم اإلفـراط يف تقــدير حجـم التحـول يف عالقــات 
القـــوى الفعليـــة، وعـــدم املبالغـــة يف تقـــدير احلجـــم احلقيقـــي للقـــوة الفلســـطينية مـــن جهـــة، 

ســبتمبر /والواقــع أن املواجهــة يف أيلــول. خــرىوســقف قــوة الــردع اإلســرائيلي مــن جهــة أُ
كمـا أنهـا . جـرت يف ظـل أفضـل األوضـاع احملليـة والدوليـة، مـن وجهـة النظـر الفلسـطينية

مل يحظ حتى بتأييـد القيـادة األمنيـة ) فتْح النفق يف القدس(جرت يف ظل قرار إسرائيلي 
افتــراض أن جتربــة  واخلطــر هنــا، مــن وجهــة النظــر الفلســطينية، هــو. اإلســرائيلية نفســها

ســبتمبر جتربــة قابلــة للتكــرار بنتيجــة مشــابهة بالضــرورة للنتيجــة التــي أفرزتهــا /أيلــول
وال بــــد مــــن األخــــذ يف االعتبــــار أن حريــــة إســــرائيل يف اســــتعمال القــــوة ". اجلولــــة األُوىل"
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كمـا أن األوضـاع احملليـة . املضادة والتصعيد املبرح قد تكون أكبر يف أيـة جولـة مقبلـة
ولية، واألوضاع الداخلية يف إسرائيل نفسها، قد ال تكون مريحة بالقـدر نفسـه الـذي والد

سـبتمبر كانـت /وهذا ال يعني أبداً أن جتربة أيلـول. ١٩٩٦سبتمبر /كانت عليه يف أيلول
فريـــدة يف نوعهـــا، بـــل يعنـــي ضـــرورةَ أن تكـــون حســـابات الـــربح واخلســـارة الفلســـطينية 

  .دقيقة ومؤكَّدة للغاية

  لدويل للجانب الفلسطينيالدعم ا
ســاهمت سياســـات حكومـــة نتنيـــاهو يف زيــادة الـــتفهم الـــدويل للموقـــف الفلســـطيني، 

ويمكــــن القــــول إن األجــــواء احملليــــة . وســــاهمت، يف املقابــــل، يف تراجــــع صــــورة إســــرائيل
يف بدايــة عهــده، انقلبــت " مــنح نتنيــاهو فرصــة" والدوليــة التــي كانــت مســتعدة مبــدئياً لـــ

وقد حقق اجلانب الفلسـطيني بـذلك بعـض . مة الليكود ومنهج رئيسهاضد سياسات حكو
املكاســب املهمــة، بمــا يف ذلــك رفــع تكلفــة التوجهــات الليكوديــة املتشــددة، ووضــع مزيــد 

وجــــــاءت زيـــــارة رئــــــيس . مـــــن الضـــــوابط اخلارجيــــــة حلريـــــة عمــــــل احلكومـــــة اإلســـــرائيلية
أكتــوبر /يف تشــرين األول اجلمهوريــة الفرنســية، جــاك شــيراك، إىل األراضــي الفلســطينية

 - املاضــــي مؤشــــراً إىل التعــــاطف الــــدويل املتزايــــد مــــع األهــــداف الفلســــطينية السياســــية
االستراتيجية العليا، وخصوصاً السعي إلقامة دولة فلسطينية مستقلة كأساس ال بـديل 

الـدور "غير أن نطاق هذه التغيـرات ال يكفـي لـدعم فرضـية . منه لتسوية املرحلة النهائية
، أو غير ذلك من الفرضيات التي تقوم على إيجاد طرف ثالث أو قوة خارجية "ألوروبيا

اإلســــرائيلي الثنــــائي، أو كســــر التحــــالف  - قــــادرة علــــى قلــــب ميــــزان القــــوى الفلســــطيني
وحتــى مــن أجــل احلفــاظ علــى زخــم حركــة . األميركــي والــتملص مــن آثــاره - اإلســرائيلي

ني يف الـــــرأي العـــــام العـــــاملي ويف العالقـــــات التغيـــــر العامـــــة ملصـــــلحة اجلانـــــب الفلســـــطي
الفلسطينية اخلارجية، من احليوي استيعاب أهمية بروز الفلسطينيين يف موقـع املـدافع 
عـــن الـــنفس يف مواجهـــة السياســـات اإلســـرائيلية املتشـــددة وغيـــر املبـــررة، كمـــا حـــدث يف 

لـــذي يعرقـــل وبكـــالم آخـــر، إذا بـــدا أن اجلانـــب الفلســـطيني هـــو ا. ســـبتمبر املاضـــي/أيلـــول
عمليــــة الســــالم أو يهــــددها، فمــــن األرجــــح أن تنحســــر املكاســــب التــــي حتققــــت يف جمــــال 
التعــــاطف الــــدويل، ويــــزداد التشــــكيك يف صــــدقية املوقــــف الفلســــطيني والتزامــــه الفعلــــي 

  .بالعملية السلمية

  اإلسرائيلية -  اخلالفات األميركية
  وعدم االنسجام بين

  إدارة كلينتون وحكومة نتنياهو
لـــيس هنالـــك مـــن شـــك يف أن اإلدارة األميركيـــة وجـــدت صـــعوبة يف تقبـــل انعطـــاف 
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ومــــن . مــــايو املاضــــي/إســــرائيل نحــــو اليمــــين بعــــد وصــــول نتنيــــاهو إىل احلكــــم يف أيــــار
اإلســرائيلية صــعوبة، ال بســبب  - الواضــح أن حكومــة الليكــود زادت العالقــات األميركيــة

مــع الســلطة الفلســطينية، " الشــركة" رفــض مبــدأ(مواقفهــا مــن اجلانــب الفلســطيني فحســب 
، بـــل أيضـــاً بســـبب تراجعهـــا عـــن األرضـــية التـــي قامـــت عليهـــا الرعايـــة األميركيـــة )مـــثالً

لعمليــــة الســــالم، وال ســــيما مبــــدأ األرض يف مقابــــل الســــالم، وهــــو مــــا يشــــكل خطــــراً علــــى 
جـواء وهكـذا، فقـد تبـدلت األ. اإلسرائيلي - املسارات األُخرى، وبالتحديد املسار السوري

اخلاصــــة احلميمــــة التــــي ميــــزت عالقــــات اإلدارة األميركيــــة وأفــــراد طواقمهــــا املفاوِضــــة 
بحكــومتي رابــين وبيــرس، لتحــل مكانهــا تــوترات جديــدة مل تشــهدها هــذه العالقــات منــذ 

ومـــن األرجـــح أن تـــزداد هـــذه التـــوترات حـــدة يف حـــال اســـتمرار إســـرائيل يف . ١٩٩٢ســـنة 
ربيــة، أو يف حــال قيامهــا بــاإلجراءات التعســفية ضــد توســيع املســتوطنات يف الضــفة الغ

والواقـــــع أن التغيـــــر يف العالقـــــات . الفلســـــطينيين علـــــى نطـــــاق واســـــع يف مراحـــــل الحقـــــة
اإلســــرائيلية ســــاهم مســــاهمة مهمــــة يف تســــليط األضــــواء األميركيــــة علــــى  - األميركيــــة

. وبيــرستصــرفات حكومــة الليكــود، وذلــك علــى نحــو مل يكــن متــوفراً خــالل عهــدي رابــين 
وعليه، فإن السكوت األميركي شبه التام حيـال الهجمـة االسـتيطانية التـي قادهـا رابـين 

قد يتبدل إىل رقابة نسبية خالل عهد نتنياهو، ) وهي األكبر يف تاريخ إسرائيل(وبيرس 
ويف هــذا الســياق أيضــاً، يمكــن . وهــو مــا يزيــد يف الضــوابط إزاء حتركاتــه يف هــذا اجملــال

كان يمكن أن تكون ردات الفعل األميركيـة وموقـف اإلدارة األميركيـة مـن ماذا : التساؤل
ســـبتمبر، أو أحـــداثاً مشـــابهة لهـــا، وقعـــت /اجلانـــب الفلســـطيني لـــو أن املواجهـــة يف أيلـــول

خــــالل حكــــم حــــزب العمــــل ال خــــالل حكــــم الليكــــود؟ كانــــت، علــــى األرجــــح، ســــتكون أقـــــل 
ومهما يكن األمر، فإن نطـاق التغيـر يف  .وأكثر انحيازاً إىل اجلانب اإلسرائيلي" حيادية"

اإلســــرائيلية الراهنــــة ربمــــا ســــيمنح اجلانــــب الفلســــطيني بعــــض  - العالقــــات األميركيــــة
الوقايــــة األميركيــــة مــــن التشــــدد اإلســــرائيلي، وإن يكــــن ســــقف هــــذه الوقايــــة حمــــدوداً يف 

سـبياً ويف جميع األحوال، وعلـى الـرغم مـن أن الـرئيس كلينتـون متحـرر ن. نهاية املطاف
 - يف واليتـــه الثانيـــة مـــن القيـــود االنتخابيـــة التقليديـــة، فـــإن أســـس التحـــالف األميركـــي

وتؤكـد مصـادر . اإلسـرائيلي" سـوء التصـرف"اإلسرائيلي لن تتأثر تأثراً رئيسياً من جـرّاء 
، وأنــه "بيكــر - لــن تــتم العــودة إىل املواجهــة التــي ميــزت إدارة بــوش"اإلدارة احلاليــة أنــه 

وخالصـــة . علـــى إســـرائيل لتقبـــل بمـــا ترفضـــه مـــن حيـــث املبـــدأ" ضـــغط"الـــك لـــن يكـــون هن
فلســطيني رئيســي، فــإن الواليــات  - القــول هنــا هــي أنــه يف حــال وقــوع خــالف إســرائيلي

، بصــورة عامــة، إىل جانــب "احلــق"املتحــدة لــن تســاند الطــرف الفلســطيني حتــى لــو كــان 
  .الفلسطينيين ال إىل جانب إسرائيل
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  األردنية -  سرائيليةتأزم العالقات اإل
  املصرية -  والعالقات اإلسرائيلية

علــى الــرغم مــن االســتعدادين األردين واملصــري األوليــين للتمهــل قبــل إصــدار احلكــم 
علـــى حكومـــة الليكـــود يف بدايـــة عهـــدها، فقـــد شـــهدت الفتـــرة األخيـــرة تأزمـــاً يف عالقـــات 

خاصة أصيب بخيبة أمـل  والواقع أن األردن بصورة. إسرائيل بكل من البلدين العربيين
من حكومة الليكود بعد أن رحب برحيل حكومة شمعون بيرس التـي مل تلتفـت علـى نحـو 

كمـــا أن مصـــر اعتبـــرت . كـــاف إىل املصـــلحة األردنيـــة، مـــن وجهـــة النظـــر األردنيـــة نفســـها
غيــر متوافــق مــع سياســته املتشــددة علــى األرض، وهــذا " املُطمــئِن"كــالم نتنيــاهو العلنــي 

وتفاقمـت األزمـة يف . نوعاً مـن حماولـة االحتيـال علـى مصـر وااللتفـاف حولهـا ما اعتُبِر
عالقــــات إســــرائيل بكــــل مــــن األردن ومصــــر عقــــب قــــرار فــــتح النفــــق يف القــــدس وأحــــداث 

سبتمبر املاضي، وكذلك يف إثر التباطؤ اإلسرائيلي املسـتمر يف تنفيـذ االتفاقـات /أيلول
. اتفـــاق إعـــادة االنتشـــار يف مدينـــة اخلليـــلاملبرمـــة مـــع الســـلطة الفلســـطينية، وخصوصـــاً 

والواقــع أن اجلانــب الفلســطيني اســتمد قــوة مهمــة مــن تــردي عالقــة إســرائيل بالــدولتين 
وقــد واجـــه نتنيـــاهو . العــربيتين الرئيســـيتين اللتــين وقّعتـــا معاهــدتي ســـالم مــع إســـرائيل

ت بمصــر ضــغوطاً داخليــة متزايــدة بســبب هــدره مكاســب عمليــة الســالم، وتــدهور العالقــا
اإلســرائيلية  - ، بــدا أن العالقــات املصــرية١٩٩٦وبحلــول نهايــة ســنة . بصــورة خاصــة

، ومل تشـــــهد ١٩٧٨وصـــــلت إىل أدنـــــى درجاتهـــــا منـــــذ توقيـــــع اتفـــــاق كامـــــب ديفيـــــد ســـــنة 
والواضح أن مكانتي األردن ومصر . العالقات باألردن عودة إىل توافقها األويل السابق

اجملال أمامهمـا للقيـام بـدعم اجلانـب الفلسـطيني علـى  املتميزتين لدى إسرائيل تتيحان
وال بــد . نحــو خمتلــف عــن ســائر القــوى اإلقليميــة وعــن كثيــر مــن القــوى الدوليــة األُخــرى

لرئيس احلكومة اإلسرائيلية من أن يحسب حسـاب ردات الفعـل األردنيـة واملصـرية علـى 
مر يف عالقاتـــه بـــاألردن سياســـاته، وأن يأخـــذ يف االعتبـــار آثـــار التـــدهور اجلديـــد واملســـت

غيـر أن التغيـر يف هـذه العالقـات يـأتي علـى . ومصر علـى موقـع إسـرائيل السياسـي العـام
خلفيــة مفهــوم ليكــودي ينطلــق مــن أســس تختلــف عــن منطلقــات حــزب العمــل، وخصوصــاً 

ال فـرص ففـي رؤيـة الليكـود، يبقـى األمـن، . شمعون بيـرس، يف تعاملـه مـع العـامل العربـي
وتؤدي هذه . ، العامل احلاسم يف حتديد أطر هذه العالقاتنفتاح املتبادلالتطبيع أو اال

النظـــرة ال إىل االســـتخفاف بـــاألردن أو بمصـــر، وإنمـــا إىل التعامـــل بقـــدر أكبـــر مـــن احلـــذر 
ومــــن جهــــة . والتشــــكيك يف نياتهمــــا، وخصوصــــاً النيــــات املصــــرية، يف الوضــــع الــــراهن

دين، أو التحــرك املصــري، املضــاد حمكومــة أُخــرى، تعتبــر إســرائيل أن حــدود التحــرك األر
بعالقــــة الواليــــات املتحــــدة بالــــدولتين وبالضــــغوط األميركيــــة املســــاندة إلســــرائيل عنــــد 

الفلسـطينية التـي تضـع سـقفاً  - احملك، وذلك عالوة على خصوصـيات العالقـة األردنيـة
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يف وهـــــذا يعنـــــي أن حركـــــة التغيـــــر . إلمكانـــــات االنســـــجام الكامـــــل بـــــين هـــــذين اجلـــــانبين
عالقات إسرائيل باألردن ومصر قد تصب يف مصلحة اجلانب الفلسـطيني، لكنهـا ليسـت 
عنصــراً يكفــل يف حــد ذاتــه ردع إســرائيل عــن التصــعيد أو عــن املواجهــة مــع الفلســطينيين 

  .يف احلاالت القصوى

  اإلسرائيلية -   احتماالت احلرب السورية
ا قـــد يواجـــه إســـرائيل علـــى اإلســـرائيلي أخطـــر مـــ - لعـــل التـــدهور يف املســـار الســـوري

ومن الواضح أن هذا التدهور يعـود مباشـرة إىل سياسـة . االستراتيجي - الصعيد األمني
والتفــــاوض مــــع ســــورية علــــى هــــذا " األرض يف مقابــــل الســــالم"الليكــــود الرافضــــة مبــــدأ 

ومـــن دون التطـــرق بالتفصـــيل إىل . األســـاس، وذلـــك بخـــالف احلكومـــة العماليـــة الســـابقة
اإلســرائيلية أو إىل الظــروف والــدوافع التــي قــد تشــعلها، ال  - رب الســوريةاحتمــاالت احلــ

يمكــــن اســــتبعاد هــــذه االحتمــــاالت عــــن الســــاحة كليــــاً، وذلــــك إمّــــا كنتيجــــة قــــرار سياســــي 
ضـــــربة إســـــرائيلية "ســـــورية أو " حتريكيـــــة"ضـــــربة : مـــــدروس مـــــن قِبَـــــل أي مـــــن اجلـــــانبين

ـــا بســـبب تصـــعيد "اســـتباقية غيـــر مضـــبوط للوضـــع يف اجلنـــوب ، علـــى ســـبيل املثـــال، وإمّ
اللبنـاين، وتوســيع رقعــة اجملابهــة بحيــث تشــمل القــوات الســورية يف الســاحة اللبنانيــة أو 

وكــان نتنيــاهو قــد ســاهم مباشــرة يف تــوتير األجــواء مــع . يف األراضــي الســورية نفســها
سورية عبر دعوته يف الصيف املاضي إىل ضرب القوات السورية إذا لزم األمر، وهو مـا 

ومنهــا إعــادة االنتشــار يف بيــروت ويف منطقــة  - أدى إىل اخلطــوات الســورية االحترازيــة
مثــــــل املنــــــاورات يف (وإىل اخلطــــــوات اإلســــــرائيلية العســــــكرية املضــــــادة  - جبــــــل الشــــــيخ

ويأتي هذا التـدهور احلـاد ). اجلوالن، ورفع جهوزية القوات اإلسرائيلية على هذه اجلبهة
ضع إسرائيل أمام ضرورة حساب فرص أي صـدام رئيسـي يف اجلو السائد مع سورية لي

مع سورية وتكلفته، ال بالنسبة إىل إسرائيل نفسها فحسب، بل أيضاً بالنسبة إىل جممـل 
وإذا كـــان مـــن الصـــعب . عالقـــات إســـرائيل بالـــدول العربيـــة والقـــوى اخلارجيـــة الرئيســـية

ل يف حـــال انـــدالع تصـــور وضـــع تقـــوم الواليـــات املتحـــدة فيـــه بإلقـــاء اللـــوم علـــى إســـرائي
احلرب مـع سـورية، يبقـى أن ثمـن سـقوط الصـواريخ السـورية علـى املـدن اإلسـرائيلية مـن 
جهـــة، وإمكـــان وقـــوع القطيعـــة مـــع األردن ومصـــر وغيرهمـــا مـــن جهـــة أُخـــرى، اعتبـــاران 

وقـد يزيـد هـذا يف هـامش املنـاورة املتاحـة . لهما وزناهما لدى صانع القرار اإلسرائيلي
" تعيـد خلـط األوراق"ي؛ إذ إن احتمـاالت املواجهـة مـع سـورية يمكـن أن للجانب الفلسطين

يف الســـــاحة، وتفـــــرز الكثيـــــر مـــــن االحتمـــــاالت اجلديـــــدة التـــــي ربمـــــا تعيـــــد رســـــم خريطـــــة 
لكــــن االعتمــــاد الفلســــطيني علــــى مثــــل هــــذه االحتمــــاالت يبقــــى . التحالفــــات يف املنطقــــة

تــى يف حــال حتســين الوضــع ولــيس مــن الواضــح، ح. حمفوفــاً بعــدم اليقــين مــن نتائجهــا
الســـــــوري نتيجـــــــة صـــــــدام مـــــــع إســـــــرائيل، أن يـــــــؤدي ذلـــــــك تلقائيـــــــاً إىل حتســـــــين الوضـــــــع 
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كمــا أن لــيس مــن الصــعب تصــور اســتغالل إســرائيل . التفاوضــي الفلســطيني - السياســي
انشغالها باجلبهة السورية يف تأخير أو تعطيل أية خطوات إيجابية حيال الفلسطينيين 

  .خارجها يف ساحة التفاوض أو

  "اإلرهاب"االعتماد على الفلسطينيين حملاربة 
مـــن أهـــم الـــدروس التـــي اســـتوعبها رئـــيس احلكومـــة اإلســـرائيلية نتنيـــاهو بعـــد فتـــرة 

" حســـن نيـــة"وجيـــزة مـــن انتخابـــه، هـــو أن إســـرائيل باتـــت تعتمـــد يف الدرجـــة األُوىل علـــى 
من املـدن الفلسـطينية  هكذا، وبعد االنسحاب". اإلرهاب"القيادة الفلسطينية يف مواجهة 

وتفكــــــك اجلــــــزء األكبــــــر مــــــن شــــــبكة العمــــــالء التــــــي كانــــــت تخــــــدم إســــــرائيل يف املنــــــاطق 
الفلســـــــــطينية، مل يعـــــــــد لــــــــــدى اجلانـــــــــب اإلســـــــــرائيلي الكثيــــــــــر مـــــــــن القـــــــــدرات العمالنيــــــــــة 
واالســــتخباراتية، وخصوصــــاً فيمــــا يتعلــــق بجمــــع املعلومــــات واإلنــــذار املبكــــر ملواجهــــة 

ف واحــــــد، ومــــــن دون االســــــتعانة بالســــــلطة الفلســــــطينية العمليــــــات العســــــكرية مــــــن طــــــر
ويضـاف إىل ذلـك القيـود السياسـية علـى حريـة عمـل إسـرائيل، . وأجهزتها يف هذا اجملال

والواقــــع أن هــــذه . وهــــي القيــــود التــــي تتضــــمنها االتفاقــــات املعقــــودة مــــع الفلســــطينيين
جلانــــب الفلســــطيني االتكاليــــة األمنيــــة اإلســــرائيلية علــــى القيــــادة الفلســــطينية قــــد تمــــد ا

الســـــــلطة الفلســـــــطينية إزاء " تراخـــــــت"إذا : بعنصـــــــر قـــــــوة مهـــــــم يف تعاملـــــــه مـــــــع إســـــــرائيل
ــــا إذا "اإلرهــــاب" ، فقــــد يــــدفع نتنيــــاهو الــــثمن السياســــي لــــذلك علــــى الصــــعيد الــــداخلي؛ أمّ

سياســية مــع  - التزمــت الســلطة تعهــداتها يف هــذا اجملــال، فإنهــا تــدخل يف شــراكة أمنيــة
: لكـــن لنطــــاق التغيــــر هنــــا حــــدوداً أيضــــاً. نتنيــــاهو الــــتملص منهــــاإســـرائيل يصــــعب علــــى 

يؤدي مباشرة إىل قيام إسرائيل " اإلرهاب"الفلسطيني املتعمد يف مواجهة " التقصير" فـ
، واتخــاذ جميــع اخلطــوات "اإلرهــاب"بتحميــل الســلطة الفلســطينية مســؤولية التواطــؤ مــع 

الفلسـطيني الكامـل بقمـع العنـف املضـاد  املضادة املبررة بحسب هذا العذر؛ أمّا االلتزام
إلســـرائيل، فإنـــه يخلـــف انطباعـــاً ســـيئاً يف الســـاحة الفلســـطينية الداخليـــة ويزيـــد صـــورة 

سـاعدت اجلانـب  ١٩٩٦سـبتمبر /وإذا كانـت املواجهـة يف أيلـول. التبعية إلسرائيل جـالءً
 الفلســـــطيني يف اخلـــــروج مـــــن هـــــذا املـــــأزق، فـــــإن فـــــرص اخلـــــروج بالنتيجـــــة نفســـــها يف

ويضاف إىل ذلـك نيـة نتنيـاهو السـعي . مواجهات مماثلة يف املستقبل قد تكون حمدودة
ــــــى العمــــــل املســــــتقل يف مواجهــــــة  بقــــــدر اإلمكــــــان إلعــــــادة بنــــــاء القــــــدرة اإلســــــرائيلية عل

وإذا كانـــت فـــرص . ، بعيـــداً عـــن مســـتلزمات التعـــاون مـــع الســـلطة الفلســـطينية"اإلرهـــاب"
بق، فإنـه يجـدر التمسـك باإلجنـازات التـي حتققـت إسرائيل يف النجاح يف ذلك أقل مما س

ســبتمبر املاضــي، لكــن مــع اعتبارهــا وليــدة وضــع قــد ال يتكــرر /عقـب املواجهــة يف أيلــول
  .بالشكل نفسه يف املستقبل

أمــام جميــع هــذه الوقــائع والتغيــرات الطارئــة علــى الســاحة، والتــي سيســتمر وقعهــا 



  ٣، ص )١٩٩٧شتاء ( ٢٩، العدد ٨المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية آفاق الفصل
 

١٢ 
 

يبـــة املنظـــورة علـــى األقـــل، لعـــل الـــدرس يف التـــأثير يف عالقـــات القـــوى يف املرحلـــة القر
األهـــم، مـــن وجهـــة النظـــر الفلســـطينية، هـــو ضـــرورة فهـــم حركـــة التغيـــر واملزايـــا الكامنـــة 
فيهـــا، واســـتغاللها علـــى نحـــو صـــحيح مـــن دون إســـاءة فهمهـــا أو املبالغـــة يف تأثيرهـــا، 

دد وبحيث ال تنقلب اإليجابيات إىل سلبيات، وال تتحول نقاط القوة إىل نقاط ضـعف تهـ
 .املوقف الفلسطيني بدالً من أن تدعمه
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