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 ثورة مناخية"نفتالي بينت يعلن في غالسكو البدء بـ"

 العالمويجري محادثات مع زعماء 
 

 1/11/0201"هآرتس"، 
 

أعلن رئيس الحكومة نفتالي بينت في خطاب ألقاه أمس في القمة المناخية في 
غالسكو أمام األمين العام لألمم المتحدة وزعماء العالم، خطة إسرائيلية بعيدة 
األجل لمعالجة األزمة المناخية، وتعهد أن إسرائيل ستقلص انبعاثات الغازات 

، وستوقف تدريجياً استخدام الفحم حتى سنة 2252صفر حتى سنة الدفيئة إلى ال
. ودعا بينت رجال األعمال اإلسرائيليين إلى أن يكونوا رواداً في االختراعات 2225

 التكنولوجية لمواجهة األزمة العالمية للمناخ.

أن ، سبق مرحلة"، التي أعلنها بينت في قمة المناخ في غالسكو 122خطة الـ"
عُرضت على الحكومة يوم األحد الماضي بعد فشل وزارات الحكومة في التوصل 
إلى اتفاقات بشأن قانون المناخ أو إعالن حالة طوارىء قبل ذهاب رئيس الحكومة 
إلى غالسكو. حتى اآلن لم يُقَر قانون المناخ بسبب معارضة وزارتيْ المال والطاقة. 

بق الذي وضعته إسرائيل، وهو خفض يمكن أن نضيف إلى ذلك أن الهدف السا
، ال ينسجم مع الهدف الجديد صفر الذي 2252حتى سنة  %85االنبعاثات بنسبة 

أعلنه بينت. وفي رأي خبراء مطّلعين على الموضوع، فإن هذا اإلعالن ليس 
 مصحوباً بخطة عمل تفصيلية. 

العقود.  وعود تجدر اإلشارة إلى أن حكومات إسرائيل تجاهلت أزمة المناخ على مر  
بينت وتحديد أهداف للتخفيف من االنبعاثات في تموز/يوليو الماضي من أجل 
احترام اتفاق باريس تشكل تقدماً في السياسة اإلسرائيلية.  لكن مقارنة بالخطوات 
التي اتخذتها دول أُخرى فإن ما يجري هنا، في رأي العديد من الخبراء في 

 وات متواضعة. الموضوع، هو استفاقة متأخرة وخط
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( عن 2/11/2221من جهة أُخرى تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" )
المحادثات التي أجراها بينت مع زعماء العالم خالل حفل االستقبال الذي أقامه 
األمير تشارلز على شرف المشاركين في القمة، وتطّرق خاللها إلى المشكلة 

 ة في تخصيب اليورانيوم، ولذلك يجباإليرانية، قائالً إن طهران تتقدم بوتيرة كبير
تصعيد الهجمات ضدها على الصعيد العالمي. من جهة أُخرى لم يُطرح الموضوع 

 الفلسطيني في المحادثات.

وذكر مصدر في الوفد المرافق لبينت أن رئيس الحكومة تحدث مع الرئيس 
األميركي جو بايدن، ومع رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون عن 

مكانات العملية للنجاح في محاربة التهديد المناخي.  كما أعرب الزعيمان، اإل
البريطاني واألميركي، عن حرصهما على االستقرار السياسي في إسرائيل. والتقى 
بينت أيضاً الرئيس الهندي، والمستشارة األلمانية، والرئيسين القبرصي 

 انويل ماكرون تموالسويسري. كما أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي إيم
اإلسرائيلية وبرنامجها التجسسي الذي استهدف  NSOمشكلة شركة  خاللها حل

مراقبة الرئيس الفرنسي وشخصيات فرنسية أُخرى. وبحسب مصادر مطلعة، قدم 
 بينت إلى ماكرون التوضيحات المطلوبة واتفق االثنان على إغالق الملف. 

 
 يوفد إسرائيلي زار السودان األسبوع الماض

 بعد االنقالب العسكري
 

 1/11/0201"هآرتس"، 

 
قام وفد إسرائيلي ضم ممثلين للموساد األسبوع الماضي بزيارة إلى السودان بعد 
وقت قصير من االنقالب العسكري الذي وقع في وقت سابق. وكان موقع إنترنت 

 ثنين من دون أن يذكر تفاصيل أو هدفاني" تحدث عن هذه الزيارة يوم اال"السود
 الزيارة وسبب توقيتها.

في إسرائيل يحافظون على الصمت إزاء كل ما له عالقة باالنقالب العسكري في 
السودان، ولم يصدر بيان رسمي حتى اآلن بشأن التطورات التي تجري في 
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السودان، الذي انضم قبل عام إلى اتفاقات لتطبيع العالقات مع إسرائيل في إطار 
األسابيع الماضية شهدت اتصاالت بين جهات "اتفاقات أبراهام". وكانت 

ل كذّب بشدة تورُّط إسرائي. لكن مصدراً إسرائيلياً إسرائيلية وجهات سودانية رسمية
 في االنقالب.

خالل العام الماضي سعت إسرائيل للدفع قدماً بعالقاتها مع السودان التي بقيت 
ر الدول الموقّعة في مراحلها األولى مقارنة بالعالقات الدبلوماسية مع سائ

وذكر مصدر مطّلع للصحيفة أن الوضع مثل اإلمارات والبحرين.  لالتفاقات،
الداخلي الصعب في السودان جعل من الصعب الدفع قدماً باالتصاالت مع إسرائيل 

 كما فعلت الدول األُخرى.

 
 الرئيس السابق دونالد ترامب: في الماضي

 سيطرت إسرائيل على الكونغرس

 
 0/11/0201 "معاريف"،

 
قال الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب في مقابلة أُجريت معه وتحدث فيها 
عن التغيرات التي يراها في الكونغرس اآلن مقارنة بالكونغرس خالل واليته: 

عامًا  15-12"التغيير األكبر الذي رأيته هو األشخاص الذين يسيطرون عليه. فقبل 
رائيل واليوم هناك توجّه معاكس تماماً. اليوم كان يوجد مشرّعون مؤيدون إلس

. األشخاص الموجودون اليوم في سندريا أوكسيو كورتيز وإلهام عمريوجد ألك
الكونغرس يكرهون إسرائيل بشدة." وأعرب عن دهشته من أن إسرائيل لم يعد لها 

 نفوذ في الكونغرس. 
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 ليء بالذخيرةالعثور على ملجأ في الجوالن م

 مخلفات حرب األيام الستةمن 

 
 0/11/0201"معاريف"، 

 

عثرت سلطة نزع األلغام في وزارة الدفاع في هضبة الجوالن على ملجأ سوري 
ضخم مليء بالذخيرة يعود إلى فترة حرب األيام الستة ]حرب حزيران/يونيو 

 [ كان الجنود السوريون يطلقون النار منه على وادي الحولة.1667

الذي يقع في مكان يسمى "المرتفع" كان أحد المواقع الشديدة والموقع السوري 
التحصين للجيش السوري قبل حرب األيام الستة، وال يزال هذا الموقع محاطًا 

ابل نبآالف األلغام التي تعود إلى فترة حرب حزيران/يونيو. واحتوى الملجأ على ق
كبيرة. ومتفجرات وطلقات رصاص بكميات  مدفعية وصواعق وأسلحة نارية

 وجرى جمع الذخيرة بهدف تدميرها الحقاً. 
 

 

 

 
 باحث ومحلل سياسي - د. مردخاي كيدار

 02/12/0201"مكور ريشون"، 
 

 هل هذه نهاية اتفاقات أبراهام؟

 
  تشرين األول/أكتوبر نقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن  24في

علي خامنئي في  وكالة األنباء الفرنسية ما قاله المرشد األعلى في إيران
خطاب ألقاه في طهران وبثه التلفزيون اإليراني: "الدول العربية التي طبّعت 

عن قراراتها."  عالقاتها مع إسرائيل في السنة الماضية يجب أن تعود
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وأضاف: "لألسف الشديد بعض هذه الحكومات أخطأ أخطاء كبيرة، كما 
ما جرى هو ضد أخطأ بتطبيع عالقاته مع النظام الصهيوني الوحشي. 

الوحدة اإلسالمية ويجب على هذه الدول التكفير عن األخطاء الكبيرة التي 
 اقترفتها."

  هذه األخبار لم تُثِر لدينا ردوداً أو تغطية كبيرة، على الرغم من أنه كان
يجب أن تهز الدولة في إسرائيل، شعباً وحكومة وإعالماً، وكل الذين 

ذ أكثر من عام كأنها محفورة في الصخر يحتفلون بـ"اتفاقات أبراهام" من
 وال شيء في العالم يمكنه أن يعيدها إلى الوراء، أو يحدّ منها، أو يلغيها. 

  وفي الواقع هناك طرفان قادران، وأخطر من ذلك، هما يريدان تقليص
"اتفاقات أبراهام"، وحتى إبطالها، إلى جانب الفلسطينيين، أي السلطة 

. هذان الطرفان هما إيران ومسؤولون رفيعو الفلسطينية و"حماس" معاً
المستوى في إدارة بايدن يستمدون الوحي من بعض اإلسرائيليين الذين ما 

 زالوا يؤمنون بوهم "شرق أوسط جديد". 
  إيران لم تبارك قط "اتفاقات أبراهام"، والكالم الذي أوردناه أعاله ليس

ي تتحول كل فكرة من صادراً عن مسؤول صغير، بل عن المرشد األعلى الذ
أفكاره إلى خطوات حقيقية بالنسبة إلى أتباعه. وألنه قال إن على "الدول 
العربية التي طبّعت عالقاتها مع إسرائيل العودة عن قراراتها"، يمكن أن 
يترجم أنصاره هذا الكالم إلى خطوات على األرض. حتى كتابة هذه 

م نسمع عن خطوات حقيقية السطور، أي بعد أسبوع من صدور هذا الكالم، ل
اتخذتها إيران ضد اإلمارات والبحرين، لكن ما يفكر فيه المرشد األعلى 

 بشأن هذه الدول واضح وعلني ومعروف وثابت.
  في المقاالت التي كتبتها على هذا المنبر المحترم خالل السنة الماضية

ن حذّرت كل المحتفلين من نشوة االحتفال، ألن هذه االتفاقات يمكن أ
تتعرض النعطافة سلبية في اللحظة التي تلمّح فيها إيران إلى اإلماراتيين 
بأن "االحتفال انتهى"، وإذا لم يفهموا التلميح الكالمي فيكفي سقوط 
صاروخ في صحراء أبو ظبي كي يقتنع أبناء اإلمارات بأن الصاروخ المقبل 

تهم اسيسقط على منشأة نفط. وهم ليسوا مستعدين للتضحية بمصدر حي
 على مذبح عالقاتهم مع إسرائيل. 
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  متى ستفعل إيران ذلك؟ عندما يشعر زعماؤها بالثقة الكافية، وفي األساس
إذا نجحوا في جذب اإلدارة األميركية إلى مفاوضات لرفع العقوبات 
والعودة إلى االتفاق النووي. بعد مرور لحظات على توقيع االتفاق، وعلى 

ميركيين واإليرانيين مع ابتساماتهم العريضة، التقاط صورة المشاركين األ
سيشعر اإليرانيون بأنهم وضعوا األميركيين في جيبهم، وبأنهم أحرار اآلن 
ويستطيعون أن يفعلوا في الشرق األوسط ما امتنعوا من القيام به طوال 

 األعوام الخمسة األخيرة، منذ وصول ترامب إلى البيت األبيض.
 أنه يوجد أشخاص ضد "اتفاقات أبراهام" في اإلدارة يعلم اإليرانيون جيداً ب

األميركية، وبين ممثلي الحزب الديمقراطي في الكونغرس، وفي مجلس 
الشيوخ، ألن هذه االتفاقات همّشت الموضوع الفلسطيني والتّفت عليه. 
بالنسبة إلى أعضاء في الكونغرس، مثل إلهام عمر ورشيدة طالب 

رز، في إمكان إسرائيل أن تذهب إلى الجحيم. وألكسندريا كورتيز وبرني سند
هناك أشخاص في وزارة الخارجية األميركية أيضاً تجري المشكلة 
الفلسطينية في دمهم: هادي عمرو، روبرت مالي، ووزير الخارجية 

 أبراهام" أضرّت بالدفع األميركي أنتوني بلينكن، بالنسبة إليهم، "اتفاقات
على طريق الدولة، على الرغم من أن ليس  "المشكلة الفلسطينية"قدماً بـ

لديهم أي إمكان لمنع تحوُّل هذه الدولة الفلسطينية إلى "حماستان" ثانية، 
، أو من خالل 2226سواء من خالل انتخابات مثل تلك التي جرت في سنة 

 .2227السيطرة العنيفة، مثل التي حدثت في غزة في حزيران/يونيو 
 جية األميركية حيال "اتفاقات أبراهام" برز هذا النهج السلبي لوزارة الخار

تشرين األول/أكتوبر، عندما قال الناطق بلسان وزارة  25األسبوع في 
يس إن االنقالب العسكري في السودان يستدعي رابالخارجية األميركية نيد 

إعادة فحص تقدُّم التطبيع بين السودان وبين إسرائيل، والموقّع قبل عام 
اقات أبراهام". لكن ما هي العالقة بين االنقالب العسكري ضمن إطار "اتف

في السودان وبين التطبيع بينه وبين إسرائيل؟ وهل إسرائيل مسؤولة عمّا 
يجري في السودان؟ التفسير هو أن اإلدارة األميركية تعتبر الديمقراطية 
وحقوق اإلنسان من أهم المبادىء، وإذا استولى الجيش في دولة معينة 

لسلطة، فعندئذ يجب على كل دول العالم تجميد عالقاتها مع هذه على ا
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الدولة، وهذا هو سبب الضغط على إسرائيل لتجميد الفصل السوداني من 
 "اتفاقات أبراهام".

 سوء فهم أساسي
  تشرين األول/أكتوبر تحدثت المراسلة السياسية لقناة "كان" عن  28في

ات بهدف إشراكها في دفع عمليات جس نبض إسرائيلية تجري مع اإلمار
رواتب قادة "حماس" بدالً من قطر. بعد عملية "حارس األسوار" توّجه عدد 
من كبار المسؤولين اإلسرائيليين إلى اإلمارات لفحص ما إذا كانت 

 اإلمارات مستعدة لتمويل الرواتب التي تحوَّل إلى "حماس".
 ناء وجود حكومة هذا الكالم ال يوضح ما إذا كان هذا التوجه جرى في أث

بنيامين نتنياهو أو خالل والية حكومة بينت. في جميع األحوال، َمن قرر 
التوجه إلى اإلمارات يعاني عدم فهم أساسي للشرق األوسط. في اإلمارات 
كما في السعودية يعتبرون تنظيمات اإلخوان المسلمين، وعلى رأسها 

 "حماس"، عدواً أكثر خطراً من العدو اإليراني...
 ذا شعرت إيران في المستقبل بأنها ارتاحت من الضغوط االقتصادية إ

والعسكرية، وخصوصاً إذا كان لديها "بطاقة تأمين" على صورة اتفاق 
نووي وقنبلة نووية، حينها ستبدأ بالضغط على اإلمارات والبحرين 
لتقليص "اتفاقات أبراهام"، وربما الضغط عليهما لتقديم المال رغمًا 

 سلطة "حماس" في غزة.عنهما إلى 
 

 مدير الصندوق الجديد إلسرائيل - ميكي غيتزن
 ]منظمة للدفاع عن حقوق اإلنسانٍ[

 1/11/0201"هآرتس"، 
 

 عنف ]الحكومة الحالية مسؤولة عن تصاعُد
 المستوطنين ضد الفلسطينيين[

 
  تصاُعد العنف في المناطق ضد الفلسطينيين هو من ِسمات الحكومة
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الحالية، وما من طريقة ُأخرى لقول ذلك. هذه الحقيقة يجب أن تطرد النوم 
من أعين أعضاء االئتالف الحالي، أو على األقل من أعين الذين يعتبرون 

يل، لاليسار. اقتحام القرى في جنوبي الخ -أنهم ينتمون إلى معسكر الوسط 
والوقوف ضد قوات الجيش اإلسرائيلي، وإقامة بؤر استيطانية جديدة 
وشرعنة بؤر قديمة، واإلعالن األخير لبناء آالف الوحدات السكنية ما وراء 

 كل هذا يجري خالل وجودهم في الحكم. -الخط األخضر 
  عندما نبّهت عدداً من أعضاء االئتالف من ذلك استُقبلت بالتجاهل. هم

يقولون نحن بالتأكيد نؤيد حل الدولتين، لكن في الظروف السياسية 
الحالية هذا غير ممكن، وال نستطيع أن نفعل شيئاً. كما لو أن هذا الواقع 

عت مظاهرة طبيعية وليس له عالقة بقرارات سياسية تتخذها القدس. لقد س
ردوداً مشابهة من شخصيات رفيعة المستوى تحتل مناصب عالية في 
"حكومة التغيير".  تعكس هذه الردود نهجاً ونمط تفكير يميز جزءاً من هذا 
المعسكر.  في أساس هذه الردود االفتراض أن موقفهم المعلن يتلخص في 

تالل: دعمهم المبدئي للعملية السياسية. كل النواحي األُخرى لواقع االح
العنف، واالنتهاكات، وعدم احترام حقوق اإلنسان، والتعطيل المنهجي 
لحياة الفلسطينيين، هي "ظواهر ثانوية" أو "ظواهر طبيعية"، من الخطر 

 سياسياً الوقوف ضدها.
  هذا خطأ مزدوج. أوالً، إسرائيل مسؤولة عن مصير الفلسطينيين الذين

جب أال يكون ذريعة لالستمرار يعيشون تحت االحتالل. والجمود السياسي ي
في انتهاك حقوق اإلنسان، والعنف والنهب من طرف المستوطنين والدولة 
والجيش اإلسرائيلي. إن المحافظة على سلطة القانون واحترام حقوق 

اليسار  -اإلنسان يجب أن يكونا في مركز اهتمام ممثلي اليسار والوسط 
لم يعد يتأثر بمشهد العملية  في الكنيست وفي الحكومة. ثانياً، العالم

السياسية. الوعود باستئناف المفاوضات، والمؤتمرات ولقاءات القمة 
االحتفالية ال يمكنها أن تشكل بعد اآلن ذريعة الستمرار الواقع الذي ال 
يطاق في المناطق. ما كان يصح في أيام أوسلو وكامب ديفيد وأنا بوليس 

 لم يعد يصح اآلن. 
 األخيرة  12ستهتر إزاء العملية السلمية خالل األعوام الـ نهج نتنياهو الم
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أدى إلى توقفها الكامل، وجعل المجتمع الدولي أكثر ذكاء وأقل سذاجة. 
اليمين الذي يبتهج إلزالة القضية الفلسطينية من جدول األعمال هو على 
 حق إلى حد ما: إذ يبدو أن الرئيس األميركي جو بايدن ال يعلق آماالً كبيرة
 على الموضوع، والدليل أن تصريح رئيس الحكومة نفتالي بينت في آب/

أغسطس، والذي قال فيه إن الدولة الفلسطينية لن تقوم خالل واليته، 
استُقبل بال مباالة أميركية الفتة. لكن هذا االنتصار باهظ الثمن لليمين: 

الة عدم الدفع قدماً بكل ما له عالقة بالعملية السياسية ال يعني إز
الموضوع الفلسطيني من جدول األعمال، بل معناه استبدال مسألة 
االستقالل الفلسطيني بنقاش متزايد النتهاكات حقوق اإلنسان وسوء 
معاملة الفلسطينيين. ومن أجل تغيير هذا الواقع لسنا بحاجة إلى شريك، 

 بل ببساطة إلى قرار إسرائيلي. 
  ألي حوار مع الفلسطينيين دفعا العمى المزمن لليمين ومعارضته الصارمة

حكومات إسرائيل إلى تفضيل "حماس" على السلطة الفلسطينية، والعودة 
فقط إلى حضنها عندما تصبح غير ذات داللة وال تحظى بتأييد شعبي. 
هؤالء الذين يتبجحون اليوم بتراُجع أهمية حل الدولتين يمكن أن يكتشفوا 

ع في الحقوق ما بين النهر أنه حل محله ضغط لتحقيق مساواة الجمي
اليسار لم ينتهج بعد المعادلة المضادة: إذا كان العالم  - والبحر. الوسط

في الماضي وافق على غض النظر عن بعض المظاهر القبيحة لالحتالل ما 
دام هناك أفق سياسي يؤدي إلى انتهاء االحتالل في تاريخ ما، فإن فرضية 

كانت إسرائيل تتصرف كأن االحتالل غير العمل البراغماتية اليوم هي: إذا 
موقت فسيكون من الصعب بعد اليوم السكوت عن انتهاكات حقوق اإلنسان 

 المنهجية ونهب الفلسطينيين.
  هجوماً على  26باالستناد إلى منظمة "يش دين"، وقع ما ال يقل عن

الفلسطينيين من طرف مستوطنين خالل موسم الحصاد هذا الشهر. تمدُّد 
ان البؤر االستيطانية إلى قرى جبل الخليل بات أمراً روتينيًا، عنف سك

وحتى األطفال من ذوي الثالثة أعوام ليسوا بمنأى عنها. يتواصل بناء 
البؤر االستيطانية وشرعنتها على يد الحكومة، وال يزال السيف مسلطاً فوق 
رؤوس سكان حي الشيخ جرّاح وبطن الواد وخان األحمر. إذا كان تصريح 
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بينت بمثابة ضربة خفيفة بالنسبة إلى اإلدارة األميركية، فال يمكن قول 
ذلك عن إعالن وزير الدفاع بني غانتس تصنيف ست منظمات اجتماعية 

 فلسطينية مدنية كتنظيمات إرهابية.
  هذه األحداث تثير في العالم غضباً أكبر مما يثيره تصريح مصدر حكومي

لسائد هو أن حكومة إسرائيل، سواء كانت عن العملية السياسية. االنطباع ا
حكومة يسارية أو يمينية أو حكومة وسط، تستخف بوضع حقوق اإلنسان 
للسكان الواقعين تحت سيطرتها. من الصعب القول إن هذا االستنتاج 
خاطئ. وما ال يقل أهمية هو رد الجالية اليهودية، ليس هناك من سبيل 

ليهود الواليات المتحدة، الذين  للتوفيق بين وجهة النظر الليبرالية
يصبحون تقدميين أكثر فأكثر مع مرور الزمن، وبين األفعال التي تجري 

والنتيجة التي ال مفر منها هي أمام أنظارهم في الدولة التي يؤيدونها. 
 البعد واالغتراب.

  ،ال يمكن تجاهُل ذلك أكثر.  بحماية اعتبارات سياسية من جميع األطراف
مة الحالية ضعفاً غير مسبوق وتتجرأ على تجاوز خطوط تكشف الحكو

حمراء حتى نتنياهو تردد في اجتيازها. هذه االعتبارات التي كان 
مصدرها الرغبة في الحؤول دون وقوع مواجهات داخلية والمحافظة على 

ال يمكن أن تبرر ما يجري على  -استقرار الحكومة حتى إقرار الميزانية 
رهاب المستوطنين المتطرفين واحترام حقوق كل َمن األرض. القضاء على إ

يعيش تحت السيطرة اإلسرائيلية هما المهمتان األساسيتان واألكثر إلحاحًا 
للحكومة الحالية. ورقة التين السياسية ال يمكنها بعد اآلن ستر إخفاقات 

 االحتالل. 
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 صدر حديثاً 
 المشروع الوطني الفلسطيني: تطوره ومأزقه ومصائره

 
 ماهر الشريفالمؤلف: 

رئيس وحدة األبحاث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وباحث مشارك في المعهد الفرنسي 
تاريخ الفكر السياسي الفلسطيني من بينها: للشرق األدنى في بيروت؛ له عدة مساهمات في حقل 

(؛ "قرن على 8001" )8001-8091"البحث عن كيان: دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني، 
(؛ "تاريخ الفلسطينيين وحركتهم 1988الصهيوني: هل هناك أفق للسالم؟" )-الصراع العربي

 .( باالشتراك مع عصام نصار1981الوطنية" )
 

 

 

 

تبلور المشروع الوطني الفلسطيني، عقب مرحلة من التخبط 
السياسي في عهد االنتداب البريطاني، مع والدة حركة "فتح" في 
أواخر خمسينيات القرن العشرين، وانتقل، عبر تطوره، من 
مشروع تركّز على تحقيق هدَفي التحرير والعودة، إلى مشروع 

الستقالل في إطار تركّز، في المقام األول، على تحقيق هدف ا
دولة فلسطينية تحددت حدودها في الضفة الغربية، بما فيها 
القدس الشرقية، وقطاع غزة، ثم إلى مشروع راهن على أن تقوم 
هذه الدولة بعد مرحلة انتقالية من الحكم الذاتي، وهو الرهان 
الذي خاب وولد المأزق الراهن الذي يواجهه هذا المشروع اليوم، 

   غنية بشأن سبل الخروج من هذا المأزق. وأثار سجاالت

فما هي العوامل التي حالت دون نجاح الحركة الوطنية 
الفلسطينية في تحقيق أهداف مشروعها، والتي أدت إلى وصول 

 هذا المشروع إلى مأزقه الراهن؟
يجتهد هذا الكتاب في اإلجابة عن هذا السؤال من خالل تتبع 

ا المشروع الوطني الفلسطيني، المراحل التاريخية التي مرّ به
وذلك استناداً إلى منهج ينطلق من فكرة رئيسية فحواها أن 
األفكار هي نتاج األوضاع التاريخية لزمنها، ويقوم بالتالي 
بعرض األفكار وتحليلها ضمن سياقاتها المحلية واإلقليمية 

 والدولية.
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