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  حتليالت وآراء إسرائيلية
  يف العملية السلمية

  
يشتمل ملف هذا العدد على ترجمات عن العبرية واإلنكليزية لكتّاب إسرائيليين تتناول، 

؛ ويف القسم الثاين موقف "اأريح –غزة "يف القسم األول، موضوع احلكم الذاتي يف 
الرأي العام اإلسرائيلي من اتفاقية أوسلو، وتطور موقفه على امتداد أعوام عديدة من 

 –العربي / الدولة الفلسطينية، وقضايا رئيسية أُخرى يف النزاع الفلسطيني
  .اإلسرائيلي

  :ةوبشكل أكثر حتديداً، فإن امللف يضم النصوص التالي  
فاوضات االقتصادية، تتناول روتشيلد، املشارك يف امل مقابلة مع اللواء -  

اح تطبيق اتفاق احلكم الذاتي، والعقبات التي ينتظر أن تعترض سبيل فرص جن
، ويتحدث عن الصورة التي "حماس"تطبيقه، وينفي فيها إجراء اتصاالت بحركة 

  .اإلسرائيلي" االنسحاب"يُتوقع أن ترتسم يف األراضي احملتلة بعد 
لة للمحلل العسكري املعروف زئيف شيف يرى فيها أن احلرب التي مقا -  

خاضتها إسرائيل يف قطاع غزة خاسرة سلفاً، وأن املشكالت التي واجهها االحتالل 
  .ستواجهها السلطة الفلسطينية أيضاً ) وال سيما الديموغرافية منها(

ان قيام دراسة لألستاذة يف اجلامعة العبرية غاليا غوالن، تبحث يف إمك -  
وتلحظ الكاتبة، بحق، . دولة فلسطينية، من وجهة النظر اإلسرائيلية، الرسمية والشعبية

عن األراضي احملتلة وبدولة " التخلي"أثر االنتفاضة يف تزايد قبول اإلسرائيليين بـ
واالستيطان والقدس يف املفاوضات " األمن"كما تتفحص قضايا . للفلسطينيين

  .اجلارية
آشر أريان وصدر مؤخراً عن مركز جايف للدراسات االستراتيجية،  تقرير أعده -  

والعملية " األمن"وتضمن التقرير خالصة الستطالعات الرأي العام بشأن قضايا 
تساهالً إزاء  السلمية، وتوصل إىل أن الرأي العام اإلسرائيلي أخذ ينحو منحى أكثر

 .ات اجلوالن إىل سورياالفلسطينيين، يف حين أنه يتغير يف رفضه إعادة مرتفع



 

 
 

  

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
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