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 "أزمة اخلليج"
 الثورة/ وفلسطينيو االنتفاضة 

  
  خالد عايد

، بدا واضحا ان فلسطينيي "أزمة اخلليج"منذ األيام األوىل لنشوب ما اصبح يعرف بـ   
على الوضع اجلديد، سواء ظل هذا الثورة سيكونون منكشفين أمام األخطار املترتبة / االنتفاضة 

ففي تلك .  الوضع يراوح مكانه، أو أسفر عن مواجهة جدية، فوق رمال اجلزيرة العربية املتحركة
أقنعة واقية، يف حال ) جمانا على األقل(األيام، تم الكشف عن أنهم ـ من دون غيرهم ـ لن يتلقوا 

وبرز أيضا اخلطر الذي يتهدد مستقبل أرزاق  (1).تعرض اسرائيل لهجوم عراقي باألسلحة الكيميائية
مئات آالف الفلسطينيين العاملين يف دول اخلليج، وبينهم فلسطينيو املناطق املنتفضة الذين 
تساهم حواالتهم املالية بنحو ثلث الناجت القومي االجمايل للضفة الفلسطينية وقطاع غزة 

ضواء االعالمية من االنتفاضة، او ان تقلل كما ظهر إمكان ان تخطف تطورات اخلليج األ. احملتلين
  .بين الفلسطينيين واالسرائيليين" فرص السالم"

الثورة واألراضي / سنحاول، فيما يلي، رصد ما تخلفه تطورات اخلليج على االنتفاضة   
املنتفضة من انعكاسات، راهنة او ممكنة، سلبية او إيجابية ـ وذلك استنادا اىل املصادر العبرية، 

  .درجة األوىلبال
  

  التصعيد الفوري لفعاليات االنتفاضة :أوال
  

الذي أشرنا اليه، فقد بادر فلسطينيو الداخل اىل تصعيد " االنكشاف"على الرغم من    
فعاليات االنتفاضة تصعيدا ملموسا، وخصوصا من خالل تظاهرات تأييد العراق والتنديد باحلشد 

  :التصعيد يف عدد من املظاهروقد جتسد هذا . العسكري يف منطقة اخلليج
  

اذ، مرة . التي ميزت االنتفاضة يف أسابيعها األوىل ـ عودة التظاهرات اجلماهيرية احلاشدة ١
الرجال والنساء، بدال من التظاهرات " آالف"اخرى، بدأت تخرج اىل الشوارع مسيرات يشارك فيها 

ومل . ضة بطابعها منذ فترة طويلةالصغيرة املتفرقة لعشرات الفتيان، التي اخذت تطبع االنتفا
تقتصر هذه املسيرات على املدن، بل شملت حتى قرى صغيرة نائية، مثل قرية الساوية التي شارك 

                                                            

 .١٢/٨/١٩٩٠، "هآرتس"  (1)



  ٤٢، ص )١٩٩٠خريف ( ٤، العدد ١المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية أزمة الخليج
 

٢ 
 

وترافقت هذه املسيرات مع دعوات اىل  (2).شخص ٣٠٠٠أغسطس نحو / آب  ١٣يف مسيرتها يوم 
  (3).شر من الشهر نفسه، كما جرى يف اخلامس ع"كامال"االضراب العام، كان التجوب معها 

ومما له مغزى ان هذه التظاهرات كانت تدعو ـ على طريقتها ـ اىل الربط بين املواجهة يف   
يف خميم عسكر، بالقرب من نابلس، برز الشعار الذي يدعو اىل النضال . اخلليج ومواجهة اسرائيل
وار الفلسطيني ـ األميركي وتضمنت الهتافات الدعوة اىل استبدال احل (4)وعدم مد اليد اىل السالم،

وكذلك يف بلدة قباطية، القريبة من جنين، حيث ردد املتظاهرون هتافات تدعو  (5).بصوت البندقية
ويف جمدل  (7). وكذلك األمر يف مدينة جنين نفسها ويف غزة (6)".الضرب باألسلحة الكيماوية"اىل 

  (8). اجلوالن أيضاشمس، دعا املتظاهرون العراق اىل اجمليء لتحرير مرتفعات 
شملت التظاهرات، وجميع أشكال التضامن األخرى مع العراق وإدانة الغزو : ـ شمولية التحركات ٢

، إضافة اىل مرتفعات اجلوالن ١٩٤٨األجنبي، خمتلف أنحاء فلسطين، بما فيها اجلزء احملتل سنة 
   (9).السورية احملتلة

االسرائيليين وقلقهم هم انتقال مظاهر التأييد اىل كان أكثر ما أثار اهتمام املراقبين   
فأشاروا، يف مناسبة رفع العلم  (10).الذين يحملون اجلنسية االسرائيلية ٤٨صفوف فلسطينيي الـ 

العراقي يف مدينة الناصرة، اىل ان هذه هي اول مرة يرفع فيها علم دولة عربية وصورة رئيسها 
، ولّدا أمال يف "إحباط"و " يأس"ورأوا يف ذلك تعبيرا عن  (11)داخل اسرائيل منذ عهد عبد الناصر،

، وتهديدا ملستقبل عالقات "منعطفا حادا يعبر عن اجتاه خطر"كما اعتبروه  (12)الرئيس العراقي،
   (13).التعايش اليهودي ـ العربي

جانب ترافقت التحركات اجلماهيرية الواسعة بارتفاع وتيرة العنف، إنْ من : ـ تصاعد العنف ٣
فقد شن هؤالء هجمات بالسكاكين او القنابل احلارقة او . املنتفضين او من جانب قوات االحتالل

سبتمبر، / أيلول  ٢٠غيرها، ووصل العنف االنتفاضي احدى ذراه يف خميم البريج بقطاع غزة يف 
كان يف عندما هاجم املتظاهرون الغاضبون يف اخمليم سيارة اسرائيلية فأحرقوها وقتلوا جنديا 

ويف املقابل، جلأ اجليش االسرائيلي اىل تفريق التظاهرات بالقوة وبلغت وحشيته يف . داخلها
                                                            

  .١٤/٨/١٩٩٠املصدر نفسه،   (2)
  .١٦/٨/١٩٩٠املصدر نفسه،   (3)
  .١٥/٨/١٩٩٠، "دافار"  (4)
  .١٥/٨/١٩٩٠، "هآرتس"  (5)
  .١٦/٨/١٩٩٠املصدر نفسه،   (6)
  .٣١/٨/١٩٩٠، "هآرتس"زئيف شيف،   (7)
  .١٧/٨/١٩٩٠، "هآرتس"  (8)
  .املصدر نفسه: يف شأن التحركات يف اجلوالن، أنظر  (9)

. ويؤكد د. من املستجوبين على األقل يؤيدون العراق ٪٥٨األسبوعية، بواسطة الهاتف، ان " الندوة"أظهر استطالع للرأي اجرته جملة   (10)
تأييد يف الواقع تزيد على ذلك، ألن االستطالع مل يشمل سوى أصحاب الهواتف، يف حين ان الشرائح االجتماعية ـ احمد الطيبي ان نسبة ال

  .١٦/٨/١٩٩٠، "هآرتس: "أنظر. االقتصادية الدنيا، التي ال تمتلك هواتف، هي بالذات التي تؤيد العراق بحزم وترفض التدخل األميركي
  .١٤/٨/١٩٩٠، "عال همشمار"مثال،   (11)
  .١٢/٨/١٩٩٠، "هآرتس"عطا الله منصور،   (12)
  .١٤/٨/١٩٩٠، "عال همشمار"افتتاحية : أيضا: ١٥/٨/١٩٩٠، "عال همشمار"قاسم زيد،   (13)
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جمابهة املنتفضين مبلغا عاليا يف البريج أيضا، من خالل حملة العقوبات اجلماعية التي شملت 
  .منزال ومتجرا يف منطقة قتل اجلندي االسرائيلي ٣٤شخصا، وهدم  ١٥٠اعتقال نحو 

الثورة، اىل ان ظاهرة / جتدر االشارة، أخيرا، فيما يتعلق بتصعيد فعاليات االنتفاضة   
ويبدو، استنادا اىل املصادر . املسيرات اجلماهيرية مل تكن مستقرة طوال الفترة السابقة

أغسطس، يف اثر بدء تدفق احلشود العسكرية / االسرائيلية، انها برزت خصوصا يف أواسط آب 
ومن املتوقع، بناء على نمط املد واجلزر املعروف يف االنتفاضة، ان . منطقة اخلليج األجنبية اىل

  .تتعاظم هذه الظاهرة جمددا يف حال حدوث تصعيد عسكري يف تلك املنطقة
  

  إعالن املواقف وتباين اآلراء :ثانيا
  

يف  أصدرت القوى اخملتلفة يف األراضي احملتلة بيانات حددت فيها مواقفها إزاء الوضع  
وقد تفاوتت هذه املواقف، بين فئة تدعم العراق من غير حتفظ، وأخرى تدين احتالل العراق . اخلليج

  .الكويت او تقف من النزاع موقفا وسطا
  

، "الشخصيات الوطنية الفلسطينية"أغسطس بيان باسم / آب  ١٥، صدر يف الضفة والقطاع ففي
يت يف إطار عربي، عبر مفاوضات من أجل اكد ضرورة ايجاد حل للخالفات بين العراق والكو

ويف اليوم التايل، اصدرت  (14).سحب القوات العراقية وإعطاء حق تقرير املصير للشعب الكويتي
ومل . بيانا يؤيد العراق بقوة ويدين األنظمة العربية املشاركة يف احلشد العسكري" القيادة املوحدة"

وإنما أدان االمبريالية التي تسببت بتقسيم الوطن يشأ البيان تأييد غزو الكويت أو معارضته، 
ويف اليوم نفسه، وُزع يف األراضي احملتلة بيان مشترك صادر عن حركة  (15).العربي ونهب ثرواته

فتح ـ االنتفاضة واحلزب الشيوعي الفلسطيني الثوري يؤيد العراق، ويدين بشدة الدول العربية التي 
   (16).أرسلت جيوشها ملواجهته

) حماس( هذه األثناء أشار بعض املصادر االسرائيلية اىل ان حركة املقاومة االسالمية يف  
يف قطاع غزة اتخذت يف األيام األوىل موقفا يدين الغزو العراقي للكويت، وذلك من خالل كتابات 

أغسطس، / آب  ١٣، الصادر يف ٦٢رقم " حماس"إال ان بيان  (17).على اجلدران حتمل توقيع احلركة
كما . طالب بانسحاب القوات األميركية، ودعا العامل االسالمي اىل االحتاد من أجل اجلهاد ضدها

                                                            

يف تونس، وانه يشكل تراجعا عن . ف. ت. وأشارت الصحيفة اىل ان البيان صدر بناء على تعليمات من م. ١٦/٨/١٩٩٠، "معاريف"  (14)
فيصل احلسيني؛ رضوان ابو عياش؛ زهيرة كمال؛ : وقع البيان كل من ١٦/٨/١٩٩٠، )حيفا" (االحتاد"وبحسب . لن السابقاملوقف املع

  .زياد ابو زياد؛ غسان اخلطيب
  .١٩/٨/١٩٩٠، "دافار"  (15)
  .١٧/٨/١٩٩٠، "عال همشمار"  (16)
  .١٠/٨/١٩٩٠، "دافار"  (17)
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األميركية ضد " احلملة الصليبية"دعا اىل وقف احلوار الفلسطيني مع الواليات املتحدة ردا على 
  (18).العراق

/ آب  ٢٩، الصادر يف ٦١فحددت موقفها يف النداء رقم " القايدة املوحدة"وعادت   
من ترحيب باجلهود العربية الحتواء األزمة، بما يف . "ف. ت. أغسطس، وأكدت ما جاء يف مبادرة م

جميع الفرقاء االستجابة لهذه املبادرة، وبما يضمن انسحابات "وطالبت ." ذلك املبادرة ذاتها
منطقة اخلليج وترتيبات تضمن املصالح العربية العامة، ومصلحة كل طرف عربي  عسكرية من

  (19)." على حدة، ويف إطار الشرعية الدولية

ففي حين وقف ". ازمة اخلليج"، أيضا، تباينت املواقف يف شأن ١٩٤٨سنة  فلسطين احملتلة ويف
البلد اىل جانب العراق، دانت احلزب الديمقراطي العربي واجلبهة التقدمية للسالم وحركة أبناء 

ومعه اجلبهة الديمقراطية للسالم واملساواة ـ (احلركة االسالمية واحلزب الشيوعي االسرائيلي 
جلنة املتابعة "كما برزت خالفات داخل  (20).الغزو العراقي والتدخل األميركي سواء بسواء) حداش

الس احمللية وأعضاء الكنيست العرب، عطلت ، املؤلفة من سكرتاريا جلنة رؤساء اجمل"العربية العليا
 ٤٨من فلسطينيي الـ  ٪٦٩ويذكر يف هذا الصدد ان  (21).قدرتها على اتخاذ موقف موحد من األزمة

  (22).، قادر بجرأته على حترير الشعب الفلسطيني"بطل قومي عربي جديد"يرون ان الرئيس صدام 

الثة أطراف، نظرا اىل ما تنطوي عليه ومن مواقف القوى اخملتلفة، سنركز على مواقف ث   
  :من مغزى خاص

فقد رأت احلركة، وبحسب تعبير الناطق بلسانها، رئيس جملس كفر : احلركة االسالمية  
انني منزعج من انه هو . "قاسم، ان الرئيس صدام هو وسيلة التغيير التي حتتاج األمة العربية اليها

ومع ذلك، يجب العمل من . ية، وقتل اآلالف من أعضائهابالذات الوسيلة، ألنه عدو احلركة االسالم
." أجل توحيد الدول العربية االثنتين والعشرين، وحمو احلدود التي وضعها االستعمار الغربي

اننا ننتظر ان تتغير اخلريطة السياسية، ونتطلع اىل ان نحصل بذلك على فائدة ملصلحة : "وأضاف
  (23)."جبر اسرائيل على االعتراف بحقوق الشعب الفلسطينيان مثل هذا التغيير سي. عرب اسرائيل

الوهاب الدراوشة عن تأييده  اعرب زعيمه عضو الكنيست عبد: احلزب الديمقراطي العربي
. القتراح الرئيس العراقي الداعي اىل انسحاب اجليوش كافة من املناطق احملتلة يف الشرق األوسط

راق والكويت، ودعت احلكومة االسرائيلية اىل عدم التدخل وأيدت اللجنة املركزية للحزب وحدة الع

                                                            

  .١٤/٨/١٩٩٠، "هآرتس"  (18)
  .٢، ص ٣٠/٨/١٩٩٠ـ األعالم املوحد، . ف.ت.، م)تونس)" (وفا(وكالة األنباء الفلسطينية "  (19)
  .٢٠/٨/١٩٩٠، "عال همشمار"  (20)
  .١٥/٨/١٩٩٠، "عال همشمار"قاسم زيد، : املصدر نفسه  (21)
  .١٧/٨/١٩٩٠، "معاريف"، كما جاء يف "الندوة"بحسب استقصاء للرأي اجرته   (22)
  .١٢/٨/١٩٩٠، "ارعال همشم"  (23)
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وناشدت العامل الغربي حل النزاع بالطرائق السلمية من . يف النزاع منعا لزيادة العداء السرائيل
  (24).دون اي تدخل اجنبي

انتقد احلزب األوساط العربية التي تبدي حماسة جتعلها تفقد : الشيوعي االسرائيلي احلزب
وحدد يف افتتاحية . كالقول مثال ان اجتياح العراق الكويت هو جتسيد للوحدة العربية االتزان،

، التي له فيها دور رئيسي، ومن تلك "حداش"لـ "  املوقف الشامل واملتكامل"لصحيفته عناصر 
الدعوة حلل النزاع بين "؛ و "عدم املوافقة مبدئيا على االجتياح العسكري العراقي للكويت: "العناصر

فضح الدور اخلطير جدا "من دون اي تدخل غربي؛ و " البلدين سلميا ويف إطار جامعة الدول العربية
  (25)."حلكام اسرائيل يف إطار املشاريع االستراتيجية العدوانية االستعمارية ضد الوطن العربي

جماهير اجلوالن "أغسطس بيان بتوقيع / آب  ١٦السورية احملتلة، ُوزع يف  مرتفعات اجلوالن ويف
ودعا البيان، الذي . للعراق، ودان جميع االجراءات املتخذة ضده" مطلقا"، ابدى تأييدا "احملتل

هاجم الواليات املتحدة بشدة، اىل تأليف فرق انتحارية ضد القوات األميركية يف منطقة 
  (26).اخلليج

  

  اآلثار االقتصادية :ثالثا
  

، شرعت الصحافة واملسؤولون االسرائيليون، عالوة على بعض "ازمة اخلليج"فور نشوب   
رجال االقتصاد واألعمال الفلسطينيين، يف احلديث عن اخلسائر االقتصادية التي ستلحق بالضفة 

يف الكويت، من  ألفا من سكان املناطق احملتلة يعملون ٣٠فهناك نحو . والقطاع نتيجة هذه األزمة
ويف حين  (27).ألف فلسطيني هناك، بحسب تقديرات بعض االقتصاديين الفلسطينيين ٣٠٠أصل 

يقدر اقتصاديون ورجال أعمال فلسطينيون قيمة حواالت هؤالء اىل ذويهم يف الضفة والقطاع 
بالغ التي االسرائيلية حجم امل" االدارة املدنية"مليون دوالر سنويا، يقدر اقتصاديو  ١٢٠بنحو 

 ٢٠مليونا يف هيئة حواالت، و  ١٤٠ميلون دوالر، منها  ١٦٠سنويا بنحو " املناطق"تصل اىل 
جمعية خيرية وعدد من املؤسسات  ١٠٠مليونا يف هيئة مساعدات حكومية كويتية اىل نحو 

وتضم قائمة املرشحين لتكبد خسائر مالية بسبب األزمة، بحسب املصادر   (28).العامة
املغتربون انفسهم وعائالتهم؛ عدد من املستشفيات القائمة، مثل : األطراف التالية (29)لية،االسرائي

يف القدس، او اجلاري إقامتها يف نابلس او اخلليل او غزة؛ مشروع ري كبير " املقاصد"مستشفى 

                                                            

  .١٤/٨/١٩٩٠املصدر نفسه، "  (24)
  .٢١/٨/١٩٩٠، )حيفا" (االحتاد"  (25)
  .١٧/٨/١٩٩٠، "هآرتس"  (26)
  .٥/٨/١٩٩٠املصدر نفسه،   (27)
  .١٧/٨/١٩٩٠، "دافار"؛ ٣٠/٨/١٩٩٠و ٥املصدر نفسه،   (28)
  .٢٨/٨/١٩٩٠، "هآرتس"؛ زئيف شيف، ١٠/٨/١٩٩٠، "يديعوت أحرونوت"أفيفا شايف،   (29)
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؛ باالضافة ـ )ماليين دوالر ١٠نحو (يف وادي الفارعة؛ بعض املودعين يف املصارف السعودية 
  .التي يأتي القسم األعظم من ميزانيتها من الدول النفطية. ف. ت. بعا ـ اىل مط

ان الالفت يف تقدير حجم اآلثار االقتصادية السلبية املتوقعة هو طريقة تناول سلطات   
نحت منحى تضخيم هذه اآلثار من جهة، والتشديد من " االدارة املدنية"فـ . االحتالل االسرائيلية لها

، وحتى لو مل "خالل شهور معدودة فقط"على انها فورية، سيشعر الفلسطينيون بها جهة ثانية 
وذهب قائد املنطقة الوسطى   (30).تتوقف احلواالت، وذلك نتيجة انخفاض قيمة الدينار الكويتي

انني آمل بأن يصحو سكان : "يتسحاق مردخاي اىل ابعد من ذلك، حين صرح ـ بما يشبه التحذير
، وكذلك ان يدركوا انه للرئيس صدامبوا مغزى هذه اخلطوة املتطرفة واحلادة املناطق ويستوع

  (31)."ستلحق بهم أضرار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، نتيجة ذلك
االسرائيلية مل تردع املنتفضين ـ كما رأينا لدى عرض " النصائح"ومع ذلك، فان   

خالفا لذلك، تعكس التقارير الصحافية مناخا بل، . التحركات اجلماهيرية يف األراضي املنتفضة
  .عاما يف الشارع من عدم املباالة باخلسائر املتوقعة

ايا يكن األمر، فقد أثار الوضع اجلديد قلق بعض الشخصيات الفلسطينية، وانعكس هذا   
ان لنا : "ويف هذا السياق، قال رئيس رابطة الصحافيين رضوان ابو عياش. القلق يف تعليقاته

ويتمثل مأزقنا . حة اقتصادية يف الكويت، ولنا، يف الوقت نفسه، مصلحة سياسية يف العراقمصل
ان . من هذا املوضوع. ف. ت. وهذا يفسر غياب موقف رسمي لـ م. يف كيفية التحرك بينهما

ان مصلحة "اما زياد ابو زياد فرأى  (32)."االبتسامات اىل جانب صدام حسين ليست موقفا رسميا
فهم، . يين تفرض عليهم البقاء يف الوسط، واحلفاظ على عالقات متساوية بطريف النزاعالفلسطين

من جهة، معنيون باحلفاظ على عالقات جيدة بالسعودية والكويت، ألنهما تدعمان املنظمة 
وهم، من جهة ثانية، معنيون باحلفاظ على عالقات جيدة بالعراق، ألن مكاتب املنظمة . باألموال

وهذا كله، عالوة على الدعم املادي . ودة يف بغداد بعد قصف مكاتبها يف تونسوقواتها موج
  (33)."لذلك، اختار عرفات لنفسه مهمة الوسيط. ف. ت. والسياسي الذي يقدمه العراق اىل م

  

  الصهيوين" اليسار"تدهور العالقات بـ  :رابعا

  
الفلسطينية، التي االسرائيلية التحركات واملواقف " اليسار والسالم"واجهت قوى 

وإذ ليس هنا اجملال لتفصيل مواقف ". خيبة األمل"عرضناها آنفا، بمزيج من الدهشة واالدانة و
  .تلك القوى، فاننا سنعالج تدهور العالقات بها، من دون إطالة، وخصوصا من جانبها الفلسطيني

                                                            

  .١٧/٨/١٩٩٠، "دافار"  (30)
  .١٥/٨/١٩٩٠، "هآرتس"  (31)
  .شايف، مصدر سبق ذكره  (32)
  .املصدر نفسه  (33)
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ر بينه وبين الذي دا" احلوار"االسرائيلي هو املبادر اىل النكوص عن " اليسار" كان   
وهذا ما عبر عنه احد ابرز رموزه، عضو الكنيست يوسي . الشخصيات الفلسطينية فترة طويلة

ومع ذلك، مل تنقطع ـ يف الواقع ـ العالقات بين اجلانبين   (34)".فليبحثوا عني: "ساريد، حين قال
د بدأت هذه وق. يف القدس" نوتردام"تماما، وخصوصا يف إطار اللقاءات التي تكررت يف فندق 

من  ١٧شخصية فلسطينية و ٢٠اللقاءات بعد يومين فقط من نشوب ازمة اخلليج، حين التقى نحو 
  :، تسجيل املالحظات التالية"لقاءات نوتردام"ويمكن، يف جمال التعليق على . أعضاء الكنيست

ـ كان هدف اللقاءات، من وجهة النظر االسرائيلية، التأثير يف موقف الشخصيات  ١  
ان اتصاالتها بهم اثمرت تغييرا يف موقف هذه " السالم اآلن"وتزعم حركة . فلسطينيةال

وهذا ما نفاه زياد ابو زياد يف  (35).أغسطس/ آب  ١٥الشخصيات، عبّر عنه بيانها الصادر يف 
  (36).مقالة له نشرت بالعبرية

لصيغة السابقة ـ اسفرت هذه اللقاءات عن التوصل اىل تصور مشترك، يمثل تراجعا عن ا ٢  
او . ف. ت. اذ مل يرد يف االعالن املشترك اي ذكر لِـ م". احلوار"سابقا يف إطار  التي تم التوصل اليها

  (37).الدولة الفلسطينية املستقلة

ـ أثارت اللقاءات معارضة من جانب أطراف فلسطينية، وزعت بيانات تدعو اىل وقف  ٣  
ومن هذه األطراف . انها تضفي الشرعية على االحتالل من منطلق" السالم اآلن"احلوار، وتهاجم 

، الذي اصدر بيانا يهاجم اللقاءات، بسبب "القيادة املوحدة"تنظيم اجلبهة الشعبية، املشارك يف 
  (38).التي يقدمها الفلسطينيون فيها" التنازالت"

التي جاءت ـ ان هذه اللقاءات مل توقف التدهور العام يف العالقات بين الطرفين، وهي  ٤  
يقول ابو زياد، يف . كل من اجلانبين باآلخر" خيبة أمل"بالضبط انطالقا من هذا التدهور، ومن 

  ":معسكر السالم"رسالته اىل تسوكر، عن موقف 
  انها أول مرة يكشف فيها عن قدرة هائلة على طعن شركائه الفلسطينيين يف ظهورهم،

أقل جناعة منه عندما يتعلق األمر بايذاء وعلى إرضاء اليمين والبرهنة للجميع انه ليس 
  (39).العرب

 

 

                                                            

أليعيزر غرانوت؛ دادي تسوكر؛ : ل منأنظر أيضا، يف املصدر نفسه، آراء ك. ٤، ص ١٧/٨/١٩٩٠، )ملحق السبت" (يديعوت أحرونوت"  (34)
  .أمنون روبنشتاين

  .١٧/٨/١٩٩٠" هآرتس"  (35)
  .وقد جاءت املقالة يف هيئة رسالة مفتوحة اىل دادي تسوكر. ٢١/٨/١٩٩٠املصدر نفسه،   (36)
  .١٤/٨/١٩٩٠" دافار"شيال هيتس رولف، : وانظر أيضا. ٢٩/٨/١٩٩٠، "عال همشمار"بنحاس عنباري، : أنظر  (37)

  
  .٣٠/٨/١٩٩٠، "عال همشمار"بنحاس عنباري،   (38)
  .٣٦أنظر احلاشية رقم   (39)



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


