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  آفاق الفصل
  حدود اخليارات الفلسطينية

  
  أحمد سامح اخلالدي                  
  حسين جعفر آغا                  

  
بغض النظر عن النتائج املباشرة للتحركات الدبلوماسية األخيرة الهادفة إىل عقد مؤتمر   

بات أمام وضع ) بشقيه يف الداخل واخلارج(إسرائيلي، يبدو أن اجلانب الفلسطيني سالم عربي ـ 
واألرجح أنه يف حال انعقاد مثل هذا املؤتمر يف املستقبل القريب، فإن . صعب ودقيق للغاية

املطروح على الفلسطينيين لن يتجاوز صيغة مستحدثة للحكم الذاتي لفترة انتقالية، األمر الذي 
السيادة النهائية على األراضي احملتلة خاضعة للمفاوضات الالحقة واملطولة، من  سيترك مسألة

املستعمرات، والوجود اإلسرائيلي العسكري على : دون أن تمس مظاهر االحتالل األساسية، مثل
أما إذا تعثرت مساعي السالم اجلارية، فسيؤدي ذلك إىل إرجاء حتقيق حتى . األرض الفلسطينية

ر املتواضع من التطلعات الفلسطينية إىل أمد غير مسمى، يف حين أن إسرائيل ستستمر مثل هذا القد
يف خلق األمر الواقع وتبديل الواقع السياسي ـ الديموغرايف القائم، بغية إحكام سيطرتها على 

  .األراضي احملتلة، وجعل شروط العودة إىل املفاوضات أقسى وأشد، من وجهة النظر الفلسطينية
مثل هذا املأزق تبدو اخليارات الفلسطينية حمدودة على الصعيدين العسكري وأمام   

  .والسياسي
 خياراً مصداقيًا، سواء " املستقل"مل يعد اخليار العسكري الفلسطيني : اخليار العسكري

وقد أصبح . باالنطالق من األراضي اجملاورة إلسرائيل، أو من داخل األراضي احملتلة نفسها
ي املسلح يف لبنان، آخر معاقل هذا الوجود املستقل، مضطراً إىل مراعاة التحوالت الوجود الفلسطين

بل إن املسألة األساسية يف هذا املضمار ليست كيف يمكن إحياء . اجلديدة على الساحة اللبنانية
العمليات العسكرية عبر احلدود اللبنانية، وإنما كيف سيتم ضبط السالح الفلسطيني يف لبنان، 

صيغة توازي بين متطلبات السيادة اللبنانية من جهة، وبين الرؤية السورية لدور العامل وبأية 
الفلسطيني يف املعادلة اللبنانية الداخلية ويف املعادلة السورية ـ اإلسرائيلية األوسع من جهة 
 أخرى وحتى يف حال التوافق السوري ـ اللبناين على منح الفلسطينيين قدراً من الوجود املسلح

، فلن يترك ذلك جماالً حقيقياً الستخدام هذا الوجود يف "الدفاع عن النفس"املستقل ألغراض 
بأن جبهة لبنان مل تكن ناشطة يف هذا اجملال منذ سنة  الضغط العسكري على إسرائيل، وذلك علماً 

مة وما ينطبق على الساحة اللبنانية، ينطبق بصورة أكثر صرا. وما قبل يف األحوال كافة 1982
وال تدل األوضاع القائمة يف . على فرص العمل الفلسطيني املستقل عبر احلدود العربية األخرى

دول اجلوار على إمكان فتح احلدود العربية أمام العمليات العسكرية الفلسطينية، أو على استعداد 
إن الوجهة الدول املعنية للمجازفة بصدام مع إسرائيل بسبب النشاطات الفلسطينية املسلحة؛ بل 

يف هذا السياق، " مفجّر"العربية السائدة منذ أعوام هي نحو منع اجلانب الفلسطيني من القيام بدور 
 .وهي وجهة تزداد صالبة وليس العكس



  3، ص )1991ربيع ( 6، العدد 2المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية آفاق الفصل

 

2 
 

أما العمليات املسلحة داخل األراضي احملتلة فتبقى، بدورها، أسيرة التفاوت احلاد يف 
املردود السلبية من وجهة النظر الفلسطينية، / كلفةميزان القوى مع قوات االحتالل، وحسابات الت

عالوة على غياب القاعدة احمللية اجملهزة والقادرة على خوض أي نوع من املواجهة املستمرة مع 
وال سبيل هنا للخوض يف أسباب فشل استراتيجية الكفاح املسلح املنظم داخل . اجليش اإلسرائيلي

ل، غير أن ليس هنالك ما يشير إىل أن املعطيات التي حالت األراضي احملتلة طوال أعوام االحتال
وإذا كان من . دون ذلك يف املاضي، ستتبدل ملصلحة اجلانب الفلسطيني يف املستقبل املنظور

الصعب التكهن بإمكان االنطالق بكفاح مسلح منظم ومنهجي، يدفع نحو إنهاء االحتالل، أو يساهم 
ال ) مثل الطعن واخلطف، إلخ( الفرديةي السياسي، فإن األعمال يف تثبيت قوام االستقالل الفلسطين

فالعمليات الفردية، على الرغم من أثرها املعنوي . تشكل بديالً عملياً من ذلك يف املقابل
واإلعالمي املباشر يف الطرف اآلخر، ليست ـ بطبيعتها وبحكم فرديتها ـ أداة عسكرية متكاملة يمكن 

واالعتماد على مثل هذه العمليات العشوائية هو أضعف . يف مسارها السيطرة عليها أو التحكم
اإليمان، كون األوضاع والدوافع الكامنة وراء العمل الفردي غير قابلة للتوجيه اخلارجي، أو للربح 

  .يف إطار استراتيجية هادفة ومدروسة
سباب سياسية من اخليارات الفلسطينية العملية، أل" اإلرهاب الدويل"وإذا ألغينا احتمال 

الفعال يعتمد يف الدرجة األوىل على الدعم املباشر أو " اإلرهاب"من أهمها أن (وتنظيمية خمتلفة 
غير املباشر من قِبَل طرف دويل، ذلك يف وقت باتت أكثر القوى الناشطة يف هذا اجملال سابقاً غير 

لعسكري املتبقي هو حماولة ، فإنه يبدو أن اخليار الفلسطيني ا)مستعدة للقيام بمثل هذا الدور
العربية العسكرية ـ  املبادرةغير أن احتماالت . على هذا الصعيد عربيااللتحاق بما يتوفر من خيار 

ـ تبدو ضئيلة يف ظل التفوق اإلسرائيلي املستمر على اجلبهة " التحريك"أو " التحرير"سواء بغرض 
الشرقية، وخصوصاً بعد ضرب القوة العسكرية العراقية التي شكلت السند األساسي لهذه اجلبهة 

/ ا تمتلك قدرات دفاعيةوعلى الرغم من أن سوري. منذ خروج مصر من دائرة الصراع مع إسرائيل
رادعة مهمة، فإن وقوفها وحيدة يف وجه القوة اإلسرائيلية ال يترك جماالً واسعاً للعمل السوري 
النشيط ضد إسرائيل، بعد أن تم رفع الغطاء االستراتيجي السوفياتي عن اجلانب السوري إىل حد 

كري املالئم للقوات السورية، بعيد، ويف غياب القدرة العربية احلقيقية على توفير الدعم العس
وضمن أوضاع دولية جتعل من الصعب بمكان جلوء سوريا إىل القوة لفض النزاع مع إسرائيل، 

والواقع أن إسرائيل تدرك تمامًا أنها لن تواجه كوابح أو . مهما تكن مبررات ذلك من حيث املبدأ
حدة، يف حال تعرضها ملا عقبات سياسية أو دولية تذكر، وخصوصاً من قِبَل الواليات املت

سوري، بل إنها قد تنتهز حجة أي عمل سوري عسكري للقيام بحملة " عدوان"ستصوره بأنه 
العسكري  العربي ـ بغية إتمام عملية " اخلطر"السوري ـ ومعه " اخلطر"مضادة عنيفة تهدف إىل إنهاء 

فإن الدور الفلسطيني يف ومهما يكن األمر، . فرض نزع السالح على اجلانب العربي من طرف واحد
أية مواجهة سورية ـ إسرائيلية سيكون حمدوداً نظراً إىل احلكم املتواضع للقوة الفلسطينية قياسًا 

وليس هنالك ما يشير إىل أن مثل هذا الدور الهامشي نسبياً سيساهم يف . بقوة الطرفين املتنازعين
  .ألحوال كافةخروج الفلسطينيين بمكاسب سياسية أو معنوية تذكر، يف ا

وباختصار يمكن التساؤل عن دور ووظيفة السالح الفلسطيني يف املرحلة الراهنة 
واملستقبل املنظور، وإن كان هذا ال يعني أن على اجلانب الفلسطيني التخلي كلياً عن كل أشكال 

ني باتت غير أن احلقيقة تبقى أن آفاق العمل العسكري الفلسطي. الدفاع عن النفس أو القوة املسلحة
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أضيق من أي وقت سابق، من دون أن يكون من الواضح كيف سيتم جتاوز حمدوديات هذا العمل، 
 .أو كيف يمكن تطويره بصورة أساسية خلدمة األهداف السياسية الفلسطينية العليا

 ليست مسألة انكماش فرص واحتماالت العمل العسكري : العمل السياسي ـ الدبلوماسي
إذ إن التوجه الفلسطيني املتزايد نحو العمل السياسي ـ الدبلوماسي : الساحة الفلسطيني جديدة على

يف األعوام األخيرة قد عكس إدراك القيادة الفلسطينية لهذا الواقع، ومنذ اخلروج من بيروت سنة 
وبعد اندالع االنتفاضة يف األراضي احملتلة، اكتسب العامل الفلسطيني . على وجه التحديد 1982

مكانة بارزة جديدة، وهو ما ساهم يف تطعيم الوجهة السياسية ـ الدبلوماسية يف العمل " املستقل"
الفلسطيني العام، وأصبح الفلسطينيون يف موقع مُبادر على هذا الصعيد قياساً باألطراف العربية 

انصبت على حتريك  1990ـ  1989حتى أن اجلهود الدبلوماسية األميركية يف فترة . األخرى كافة
من النزاع، وكأنه أصبح  الثنائيملية السالم أساساً عبر معاجلة اجلانب الفلسطيني ـ اإلسرائيلي ع

لكن فرص العمل الفلسطيني السياسي ـ ). املعنوي على األقل(بين الطرفين نوع من التكافؤ 
التي  كما تبدو الصفحة. الدبلوماسي املستقل تبدو يف طور االنحسار والتراجع يف املرحلة الراهنة

يف قيد االنطواء إىل حد  1988ومقررات اجمللس الوطني سنة  1987بدأت مع االنتفاضة سنة 
 .بعيد

عامل األساسي املؤثر يف هذا الوضع هو فقدان االنتفاضة للكثير من قدرتها الفاعلة، وال
تلف وقد استطاعت إسرائيل التأقلم مع خم. ومن أهميتها كعامل حمرك يف حلبة النزاع مع إسرائيل

يف حين أن اإلجراءات . مظاهر االنتفاضة، واحلد من تكاليفها السياسية واإلعالمية واملادية
القمعية املضادة ساهمت يف إنهاك وتقويض الكثير من الزخم الشعبي الذي رافق انطالقة 

وإذا كانت االنتفاضة قد جنحت يف حتقيق ما يمكن وصفه بانفصال نفسي . االنتفاضة يف األساس
، فإن هذا االنفصال مل يفرز حتوالت 1967نوي بين جانبي خطوط وقف إطالق النار سنة ومع

بروز تيارات إسرائيلية شعبية (أساسية إيجابية من وجهة النظر الفلسطينية حتى اآلن  سياسية
ويف املقابل، مل تتراجع ). مركزية تضغط يف اجتاه االنسحاب الفوري من األراضي احملتلة مثالً

لتهويد ومصادرة األرض العربية، بل إنها ازدادت تسارعاً بحيث ارتفعت نسبة املستوطنين عملية ا
ألف مستوطن يف قطاع غزة والضفة  225لتصل حالياً إىل نحو  1987منذ سنة % 20بنحو 

ألف مستوطن جديد  50الغربية والقدس الشرقية، عالوة على اخلطط الراهنة الهادفة إىل دفع نحو 
ويضاف إىل هذا، التآكل يف نهج وإدارة . احملتلة، يف غضون السنتين املقبلتينإىل األراضي 

بشكل " املتعاونين"االنتفاضة من اجلانب الفلسطيني، إنْ كان ذلك من حيث تفشي عمليات قتل 
شبه عشوائي، أو من حيث إضعاف سيطرة القيادة وقاعدتها النظرية، حتمل يف طياتها انعكاسات 

أما من ناحية أخرى، فال بد من األخذ بعين . سبة إىل آفاق النضال ضد االحتاللسلبية وخطرة بالن
االعتبار تعاظم تكلفة االنتفاضة، من الناحيتين االقتصادية واملعيشية، يف ضوء نتائج حرب 
اخلليج، والثمن الذي بات يدفعه أهل الداخل نتيجة مواقف منظمة التحرير الفلسطينية خالل احلرب 

ومهما ). القاعدة الشعبية الفلسطينية كانت تضغط بنفسها يف اجتاه مثل هذا املوقف علماً بأن(
تكن الدوافع واملبررات الكامنة وراء سياسة املنظمة حيال أزمة اخلليج واحلرب الالحقة، فال شك 
يف أن الشعب الفلسطيني يف الداخل ـ كما يف الشتات ـ هو من ضحايا غزو العراق للكويت، األمر 

وضمن مثل هذه األوضاع، يبدو أن جمرد . ي ينعكس بدوره على وضع االنتفاضة وفرصهاالذ
االحتفاظ باحلد األدنى من احلركية يف االنتفاضة لن يكون أمراً سهالً، وبالتايل فإن االعتماد على 
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كما بدا يف حلظة من (، أو كبديل من الكفاح املسلح استراتيجياالنتفاضة كخيار فلسطيني 
  .، يبقى رهاناً غير مؤكد وحمفوفاً بالكثير من عدم اليقين)اللحظات

هكذا، فقد تولّد هنالك تفاعل ما بين الصعوبات التي تواجه االنتفاضة، وردات الفعل 
السلبية احمللية والدولية إزاء موقف منظمة التحرير من حرب اخلليج، والقدرة الفلسطينية على 

ـ الدبلوماسي، وحصيلة هذا التفاعل هو أن املوقع  املبادرة املستقلة يف اجملال السياسي
الفلسطيني املميز، املكتسب يف املرحلة السابقة، قد خسر الكثير من صفاته املمّيزة كما انعكس 
ذلك بوضوح خالل التحركات الدبلوماسية األخيرة التي رعتها الواليات املتحدة، والتي مل تتركز 

يلية الثنائية كما يف السنة الفائتة، وإنما على املعادلة العربية ـ على املعادلة الفلسطينية ـ اإلسرائ
يف املعادلة، قياسًا " الرقم الصعب"اإلسرائيلية األوسع، وبحيث مل يعد الرقم الفلسطيني هو 

  .باألطراف العربية األخرى، وخصوصاً سوريا
يار السياسي ـ ولعله يمكن القول أنه مل يكن مطروحاً، يف يوم من األيام، أن ينجح اخل

يف تغيير أصول اللعبة يف النزاع مع إسرائيل، وذلك لغياب  وحدهالدبلوماسي الفلسطيني املستقل 
القدرة الفلسطينية احلقيقية على اتخاذ القرارات أو املضي يف سياسات منفردة بمعزل عن احمليط 

هوامش املناورة وحتى عندما كان اجلانب الفلسطيني ال يزال يتمتع ببعض . العربي العام
أي يف (املستقلة، القائمة على زخم االنتفاضة واالنفتاح الدويل واألميركي النسبي على املنظمة 

، كان ال بد من إيجاد قناة عربية للعمل الفلسطيني الفعال يف الساحة )1990 – 1987فترة 
ويف املقابل، . وقد تم ذلك آنذاك عبر التنسيق الوثيق مع مصر يف األساس. السياسية ـ الدبلوماسية

عندما انعطفت السياسة الفلسطينية يف اجتاه مغاير، انطوى العامل الفلسطيني حتت لواء العراق، 
ر أن القوة العراقية قادرة على التأثير يف ميزان القوى العام مع إسرائيل، وهو ما يدعم باعتبا

بالتايل املوقع التفاوضي الفلسطيني ويربط ما بين قدرة الضغط الناجمة عن االنتفاضة يف 
وقد سقطت هذه السياسة . الداخل من جهة، وبين الرادع العراقي اخلارجي املفترض من جهة أخرى

مع غزو العراق للكويت وهدر القوة العراقية يف احلرب األخيرة ويف ظل موقف فلسطيني كلياً 
رسمي من األزمة كانت من أخطر نتائجه إضافة، وألول مرة، أصوات عربية رافضة للتعامل مع 

  .منظمة التحرير، إسوة باملواقف اإلسرائيلية واألميركية
ت فلسطينية جديدة إلعادة ربط املوقف ومن الالفت أن الفترة األخيرة قد شهدت حماوال

، عبر سلسلة من التحركات الهادفة إىل بناء شبكة من العالقات العربيالفلسطيني باملوقف 
أما العالقات الفلسطينية ـ اخلليجية، فتبدو جممدة حتى . الثنائية مع دول املواجهة يف األساس

خلليج قد أدت إىل التعطيل على مصدر دعم وإذا كانت الهوة بين منظمة التحرير ودول ا. إشعار آخر
مادي وسياسي حيوي للفلسطينيين، عالوة على التخريب على األوضاع الفلسطينية املعيشية يف 

وحتى . الكويت، فإن حماولة إحياء اخليار الفلسطيني ـ العربي السياسي قد تصطدم بعقبات أخرى
كانت أقرب إىل الشعار منها إىل الواقع، فإن الفلسطيني طاملا " استقاللية القرار"مع اإلقرار أن 

الدخول يف عالقات مميزة اآلن مع سوريا أو األردن أو مصر سيستتبعه بالضرورة مراعاة 
فلسطينية شديدة ملصالح األطراف العربية  املعنية وتطلعاتها، وذلك من موقع ضعف نسبي نتيجة 

ومن غير الواضح كذلك . يف لبنان، إلخ خفوت االنتفاضة، وآثار حرب اخلليج، وحمدوديات العمل
أنه سيكون يف اإلمكان االحتفاظ بعالقات متوازية مع خمتلفة دول املواجهة، التي قد تكون لديها 

  .دوافع متناقضة إىل شد الورقة الفلسطينية إليها، أو االبتعاد عنها، يف أي وقت من األوقات
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جاد سياسة فلسطينية متوازنة نسبيًا لكن يف األحوال كافة، وحتى على افتراض إمكان إي
ما بين مراكز الثقل العربية، وافتراض قيام أرضية مشتركة للعمل بينها، يبقى السؤال ما إذا كان 
. ذلك سيساهم يف التعجيل يف عملية السالم امللحة بصورة خاصة من وجهة النظر الفلسطينية

األدنى املشترك، وهي معادلة قد ال تكفي  فالسياسات العربية اجلماعية قّلما تخرج عن نطاق احلد
ويف حين أن الدول العربية كافة، تقريباً، باتت على . لكسر اجلمود على صعيد التسوية مع إسرائيل

استعداد إلنهاء النزاع مع إسرائيل من حيث املبدأ، فإن اجلانب الفلسطيني أحوج ما يكون إىل رفع 
واىل توفير مقومات العيش الكريم لفلسطينيي الشتات  كاهل االحتالل والتهويد عن أهل الداخل،

فإذا كان اجلمود السياسي ـ الدبلوماسي يصيب . بعد عقود طويلة من التشرد وعدم االستقرار
اجلميع، يبقى أنه يصيب الفلسطينيين بصورة أكثر مباشرة وأكثر حراجة نتيجة كونهم أضعف 

  .باتهااحللقات يف الساحة وأكثرها انكشافاً أمام تقل
هكذا، فعنصر الوقت يؤدي دوراً حاسماً يف التأثير يف اخليارات الفلسطينية، وهذا بالذات 
. ما تدركه احلكومة اإلسرائيلية احلالية يف تصورها لكيفية التعامل مع طروحات التسوية احلالية

إلسرائيلية وحتى العامل الديموغرايف العربي الذي كان يساهم، إىل حد بعيد، يف دعم التيارات ا
الداعية إىل تسوية إقليمية، أصبح مهدداً نتيجة دفق املهاجرين اجلدد من االحتاد السوفياتي 

إسرائيلية تهدف ال إىل االستيطان يف األراضي الفلسطينية " استيعاب"وغيره، ويف ظل استراتيجية 
يل نفسها، وهو فحسب، بل أيضاً إىل خلق تواصل يهودي ديموغرايف ما بين هذه األراضي وإسرائ

ما يترك التجمعات السكانية العربية يف جيوب معزولة، ويجعل من الصعب جداً إعادة رسم خطوط 
  *.فاصلة بين اجلانبين، كونها ستشطر التكتالت املدينية اليهودية الواقعة على طريف اخلط األخضر

بات الرئاسة األميركية أما يف األمد القريب، فإن فرص التسوية ستتأثر من جراء قرب موعد انتخا
ومهما . ، علماً بأن الدورة االنتخابية األميركية تبدأ عملياً يف اخلريف املقبل1992يف آخر سنة 

تكن اهتمامات اإلدارة األميركية بإيجاد تسوية يف املنطقة، فإن أولوياتها ستنصب قريباً على 
ن حرية عمل الرئيس األميركي، ومن إدارة حملتها االنتخابية، وما يرافق ذلك من اعتبارات حتد م

وإذا أخذنا بعين االعتبار أن . قدرته أو استعداده للمبادرة بالنسبة إىل النزاع العربي ـ اإلسرائيلي
تشكل نقطة مهمة أخرى ) كحد أقصى( 1992االنتخابات النيابية اإلسرائيلية املقررة آلخر سنة 

نه يبدو أن تعثر عملية السالم يف األشهر القليلة يف اجلدول الزمني املؤثر يف أوضاع املنطقة، فإ
  .املقبلة سيؤدي إىل التعطيل عليها وإرجائها إىل موعد آخر غير حمدد

  ومن هنا، فإن املصلحة الفلسطينية تقتضي إيجاد سبل جديدة لدفع عملية السالم إىل
الفرص األمام، بما يضمن استمراريتها ويحول دون ضياع فرص دعمها، مهما تبدو هذه 

والواقع أن منظمة التحرير الفلسطينية قد أظهرت ليناً . حمدودة ضمن األوضاع القائمة
الفتًا يف التعامل مع اجلهود األميركية األخيرة، غير أن ذلك قد ال يكفي لتفتيت املواقف 

وإذا كان االهتمام . اإلسرائيلية الرافضة، أو لتصليب اإلدارة األميركية يف وجه إسرائيل
، فإن ذلك ال "عقبة أمام السالم"سطيني قد تركز على رفع اللوم عن منظمة التحرير كـ الفل

يشكل بديالً من تطوير سياسة فلسطينية مُبادِ َرة تعيد بعض االعتبار إىل العامل 
وتتفادى احتمال االنشداد نحو سياسة احلد األدنى املشترك العربية، " املستقل"الفلسطيني 

                                                 
 .التي طورھا أريئيل شارون في ملف ھذا العدد من المجلة" خطة الكواكب"راجع   *
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ويبدو أن أية حركة من هذا النوع ال بد من أن تعتمد على منح أهل . عتهاغير املبادَِرة بطبي
الداخل مزيداً من حرية العمل واحلركة باعتبارهم الوجه الفلسطيني األساسي يف املرحلة 

والشرط الالزم لتحقيق أي أهداف الحقة، بما يف ذلك السيادة واالستقالل، فإن . الراهنة
يل للبدء باحتواء االحتالل وضرب القيود حوله، حتى لو املطلوب هو البحث عن أفضل سب

وعلى سبيل املثال، فإن من . مل تتحقق املطالب الفلسطينية الوطنية املشروعة دفعة واحدة
شأن الدعوة الفلسطينية العلنية والصريحة إىل إجراء االنتخابات احلرة يف األراضي 

. ستجلب االهتمام األميركي يف آن واحداحملتلة حتت اإلشراف الدويل، أن حترج إسرائيل وت
كذلك، فإن اخلروج بموقف واضح إزاء العالقة بين الضفة والقطاع واألردن، ولربما 
املوافقة على إعطاء اجلانب األردين دوراً متقدماً ـ بالتنسيق مع أهل الداخل ـ يف التفاوض 

وباملقدار . يليمع إسرائيل، سيساعد بدوره يف سحب البساط من حتت الرفض اإلسرائ
احلكومة "نفسه، ال بد من البحث الدقيق يف خمتلف الصيغ االنتقالية والطروحات بشأن 

ويف . واخلروج بتصور متكامل لدورها احملتمل يف التخفيف من وطأة االحتالل" الذاتية
دور وثقل الواليات املتحدة يف عملية : النهاية، يظل املوقف الفلسطيني حمكوماً بحقيقتين

ومن دون سياسة . سالم، ودور وأهمية الرأي العام اإلسرائيلي يف تقرير فرص التسويةال
فلسطينية تهدف إىل التأثير يف هاتين احللقتين احليويتين، ستبقى كل اخليارات 

  .الفلسطينية األخرى فاعلة يف هوامش القضية، ال يف صلبها



 

 
 

  

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  
 


