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يثير الفشل المزمن والستمر للمفاوضات الثنائية الارية بوساطة الوليات التحدة المريكية في وقف الستيعمار اليعدواني الستيطاني السرائيلي،

تكهنات تحو ل اندل ع انتفاضة ثالثة ضد التحتل ل السرائيلي. غير أن قيام انتفاضة ثالثة يتوقف على التفاعل بي عاملي : الظروف القميعية واللنإنسانية

للحياة الماعية في ظل التحتل ل،من ناتحية،والتغيرات التي طرأت على التمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطا ع غمزة وكذلك الركة السياسية

الفلسطينية بيعمومها،من ناتحية أخرى.

اليعوامل الدافيعة نحو انتفاضة ثالثة

صمم ت نإسرائيل، ت ت غطاء اتفاقات أوسلو، نظاماً مُحكماً من الفصل اليعنصري في الضفة الغربية وقطا ع غمزة يستهدف نإخضا عِ الفلسطينيي، وتحرمانِهم

تحقوقَهم الماعية، ونإذللِهم، والميعانِ في نإفقارهم. ول تخفى على أتحد الليات التي تستخدمها نإسرائيل في قمع الفلسطينيي وقهرهم، ومنها استيعمار

الراضي والوارد الطبييعية الخرى والتحكم فيها؛ والسيطرة على الدود والتجارة الارجية ونإمدادات الياه والكهرباء؛ وأعما ل اليعنف اليومية التي

يرتكبها الستوطنون السرائيليون بحق الدنيي الفلسطينيي ومتلكاتهم؛وعدم مراعاة تحرمة الماكن القدسة السيحية والسلمية.

ولنها دولةٌ استيعمارية استيطانية،ضم ت نإسرائيل القدسَ وضواتحيها،وهي عاكفةٌ على تفريغ القدس ومناطق (ج) التي استحدثتها اتفاقات أوسلو من

سكانها الفلسطينيي الصليي وتوطي اليهود السرائيليي مكانهم،تحتى بلغ ت نسبة الستوطني في الضفة الغربية نإلى سكانها الصليي، بيعد مرور

عشرين عامًا على أوسلو،واتحداً نإلى أربيعة. وما برتح ت نإسرائيل تتيعمد تقسيم الضفة الغربية وقطا ع غمزة نإلى "بانتوستانات" من خل ل نظام الطرق

اللتفافية القتصر على السرائيليي والذي يرب ط الستوطنات السرائيلية مباشرةً بالدن والبلدات السرائيلية داخل ال ط الخضر،ومن خل ل بناء الدار

الفاصل ونإقامة نقاط التفتيش والواجمز وفرض تحصار خانق على قطا ع غمزة.

أوجَد التحتل ل السرائيلي، وما انفك يستدي،الظروف لكي تيعتمد الضفة الغربية وقطا ع غمزة اقتصاديًا وماليًا على الساعدات الارجية والتحويلت،

وبذلك يُيعمزز القتصادَ الرييعي الذي تتبناه سلطتا الكم الذاتي الفلسطينيتان في الضفة الغربية وقطا ع غمزة نإلى جانب ارتفا ع ميعدلت البطالة والفقر.
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يتيعرض الفلسطينيون باستمرار لواقف تنطوي على مخاطر عالية، با فيها القيود الفروضة على تحركتهم وهدم الناز ل وتحظر التجو ل والغلقات

2009-2008 وقطا ع غمزة في 2002والعتقالت والسَجن والغتيالت والتوغلت اليعسكرية والجتياتحات الباشرة، كما تحدث في الضفة الغربية سنة 

 مليون فلسطيني تحبيس في قطا ع غمزة انقطاعات في التيار الكهربائي وشُحًّا في مياه الشرب وقيودًا صارمةً على1.8. ويواجه 2012ومجددًا في 

نإمدادات الوقود ومواد البناء الساسية والدوية وغيرها من السلع والدمات اللزمة للبقاء على قيد الياة.

لقد أجبرت هذه اليعوامل الفلسطينيي داخل فلسطي التاريخية وخارجها على القرار بأن الستقبل النظور ل يحمل أي بوادر تحقيقية تُشير نإلى قيام دولةٍ

مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية ول أي شكلٍ جاد من أشكا ل تقرير الصير، ناهيك عن تطبيق واسع لق اللجئي الفلسطينيي في اليعودة

 وهي الفاوضات التي أشرف عليها وزير2014نإلى وطنهم الصلي – وهو نإدراكٌ ييعمززه الفشلُ المزي في الفاوضات الخيرة الذي أعلن في نيسان/نإبريل 

الارجية المريكي جون كيري.

، ونإنا شكل ت استمرارًا1967تدرُ الشارة نإلى أن اتفاقات أوسلو لم تثل تولً في السياسة السرائيلية تاه الشيعب الفلسطيني في الرض التلة عام 

 واستمرارًا لمارساتها التمثلة في تهجير السكان الفلسطينيي الصليي وتوطي1948لسياسة نإسرائيل الستيعمارية التي اعتمدتها بيعد قيامها في عام 

اليهود السرائيليي مكانهم، وهدم الناز ل، وغيرها من انتهاكات تحقوق النسان على جانبي ال ط الخضر.

من البديهي أن يفترض الرء بأن اليعوامل البيّنة أعله تهيئ الظروف الواتية تاما لندل ع انتفاضةٍ ثالثة، ولكنها تابه عوامل قوية ومترابطة تيعمل على

نإتحباطها في الضفة الغربية وقطا ع غمزة وتتمثل في ترسخ النمزعة الفردية، وتراجع القدرة على التيعبئة السياسية، وتفاقم أشكا ل اللمساواة الجتماعية

والقتصادية.

تكريس النمزعة الفردية وفقدان الركمز السياسي

ييعني تغلغل النمزعة الفردية أن عددًا متمزايدًا من الفلسطينيي باتوا يشرعنون مصالهم وشواغلهم الشخصية ويحمونها ويُيعلونها على الصالح الماعية

والميعية والشواغل التميعية. وهذا الوضع ناجمٌ عن عوامل عدة.

 الذي تبنته السلطة الفلسطينية، والذي لم يكن مفاجئًا لن السلطة الفلسطينية تأسس ت في أوج عصرالنظام القتصادي النيوليبرالياليعامل الو ل هو 

النيوليبرالية اليعالي وبدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتحظي النهج النيوليبرالي بدعم الهات الانحة الرئيسية للسلطة الفلسطينية وكذلك

اليعديد من النظمات غير الكومية الفلسطينية اليعتمِدة على الساعدات الارجية.

وفي ظل النظام النيوليبرالي، أُوكل نإلى القطا ع الاص الدورُ الاسم في تشكيل القتصاد الفلسطيني، وترسّخ اعتماد السلطة الفلسطينية على
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، بات ت السلطةُ الفلسطينية عرضةً للضغوط السياسية، وصار الوظفونالعتمادالساعدات الارجية والضرائب الوّلة من نإسرائيل (القاصة). وبسبب هذا 

في قطاعها اليعام التضخم يحسبون ألف تحساب لي تغيير يكن أن يهدد مصدر رزقهم.

ن ت النمزعة الفردية أيضًا كنتيجةٍ للدور التمزايد الذي اضطليع ت به النظمات غير الكومية في الضفة الغربية وقطا ع غمزة في أعقاب تأسيس السلطة

. وتيعتمد الكثير من النظمات غير الكومية، ول سيما الكبيرة منها، على التمويل الارجي في تسيير عملها رغم انحيازهم1994الفلسطينية في اليعام 

 الكبيرة في أعداد النظماتالمزيادةالسياسي النيوليبرالي الواضح وأولوياتهم الرامية للحفاظ على استمرار "عملية السلم" النبثقة من أوسلو بأي ثمن. نإن 

غير الكومية وأنواعها تضمن ت، في ميعظم الالت، الستيعاضة عن النظمات التمثيلية والتطوعية بنظمات اتحترافية غير مفوّضة بتمثيل مصالح أي

مجموعة محددة أو تنظيمها.

ثمة عاملٌ ثالث يرتب ط بتيعمزيمز النمزعة الفردية ويتمثل في تراجع نفوذ النظمات والتحمزاب السياسية ومصداقيتها، وتيعاظم بيروقراطية مؤسسات السلطة

الفلسطينية وأجهمزتها الرسمية التي توهم ت أن من شأن ذلك أن يقود خل ل فترة قصيرة نإلى قيام دولةٍ فلسطينية مستقلة. فقد تحلّ ت مؤسسات الدولة

المزيفة بهياكلها الهرمية الصارمة ومسمياته  التراتبية محلّ ثقافةِ "الخوة والرفاق" السياسيةِ النادية بالساواة، ومحل السهولة النسبية السانحةً لقواعد

التنظيمات السياسية في لوصو ل نإلى القادة، وهو الوضع الذي كان قائمًا قبل اتفاقات أوسلو. فبات ت مؤسسات السلطة (وهي سلطة تحكم ذاتي محدود

الصلتحيات) مبنية على وزراء ووكلء ومدراء ورتب مدنية وعسكرية متهددة، وكلّ له امتيازاته الادية واليعنوية ووصفه الوظيفي. وقد قلّلَ ذلك كثيرًا

من قدرة النظمات والتحمزاب السياسية - با فيها فتح وتحماس، الركتان الفلسطينيتان الكبر - على التيعبئة الماهيرية فيما يخص القضايا الوطنية.

) ميعظمَ كوادرهما في الؤسسات "الكومية" الرسمية  في الضفة والقطا ع التي أنشأتاها في2007فقد استوعب ت تحركتا فتح وتحماس (بيعد اليعام منتصف 

الضفة الغربية وقطا ع غمزة.

يتجلى تهميش الؤسسات الوطنية الفلسطينية أكثر ما يكون في التهميش الصارخ لؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي مثل ت في السابق

التميعات والاليات الفلسطينية داخل فلسطي التاريخية وخارجها. يشمل فقدان مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ميعظمَ النظمات الشيعبية

والنقابات اليعمالية والهنية، نإن لم يكن كلّها، تحيث بات ت منقطيعةً اليوم عن قواعدها الماهيرية في الضفة الغربية وقطا ع غمزة وفي مجتميعات فلسطينية

أخرى. فلم يفقد الفلسطينيون منظمةَ التحرير الفلسطينية باعتبارها الؤسسة الوطنية المثلة والاضنة للجميع وتحسب، ونإنا انتهى بهم الطاف أيضًا نإلى

سلطةٍ فلسطينية منقسمةٍ نإلى سلطتي تستأثران بحكمٍ ذاتي في ظل اتحتل ل استيعماري استيطاني وتحصار خانق. لقد ساهم هذا النقسام في الواقع في

خدمة نإستراتيجية نإسرائيل التمثلة في تفتي ت الشيعب الفلسطيني، جغرافيًا ومؤسسيًا، وهي نإستراتيجية جلب ت للفلسطينيي اليعاناة.

الصلة النهائية هي فقدان الشيعب الفلسطيني لركمز سياسي (مؤسساتي وبرنامجي وقيادي) وخسارة  القدرة على التيعبئة (التنظيم الماهيري)
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الضروريان لتفجير انتفاضةً جديدةً ضد دولة الستيعمار الستيطاني. فقد كان ت النظمات والتحمزاب السياسية والنقابات اليعمالية والنظمات الشيعبية

أساسيةً لندل ع النتفاضة الولى ولتوليد القدرة على استدامتها، أمّا فقدان تلك الؤسسات فإنه يُضيعفُ، بدون شك، اتحتمالت قيام انتفاضةٍ ثالثة.

الطبقة الوسطى الديدة واليعما ل : ل انتفاضة في الستقبل النظور

 هوة التفاوتات بي الناطق والدن والقرى واليماتاتسيع تأسفرَ نإنشاء السلطة الفلسطينية عن تولت طبقية كبيرة في الضفة الغربية وقطا ع غمزة. فقد 

طبقةٌ وسطى كبيرة تيعتمد اعتمادًا كبيرًا على اليعمل في الوزارات والجهمزة المنية التلفة للسلطة الفلسطينية، وفي الوكالت الانحة، برزتوالسر. و

والنظمات غير الكومية، والقطا ع الاص التنامي النفوذ والدفو ع بيعامل الربحية، با في ذلك في القطاعات القتصادية الديدة كالتصالت،

واللكترونيات، والتأمي، والدمات الصرفية والالية، ووكالت الدعاية والتسويق. وتمزامن هذا مع توسع هائل في مجا ل التيعليم على الستويات كافة

وفي مؤسسات الرعاية الصحية، فضلً عن المزيادة اللحوظة في عدد الهنيي كالامي، والهندسي، والهندسي اليعماريي.

 في قروضٍ مصرفيةمتورطةًولهذه الطبقةِ الوسطى الديدة مصلحةٌ واضحة في عدم همز القارب بشدة. فقد ن ت شريحةٌ كبيرة من الطبقة الوسطى الديدة 

استدانتها لشراء مناز ل، وسيارات، وأثاث، وما شابه. لذا فإن أي انقطا ع في رواتب السلطة الفلسطينية أو الستخدِمي الخرين سيترك هذه الشريحة

الكبيرة في تحالة انكشاف شبه تامة، كما تحصل في أكثر من مناسبة منذ انطلق النتفاضة الثانية. ولذا فإن فئات واسيعة من الطبقة الوسطى الفلسطينية

في الضفة الغربية وقطا ع غمزة ستردد في الشاركة في انتفاضة قد تيعني فقدان سُبل عيشهم.

وهذا ل ييعني بالطبع أن اليعما ل ذوي الدخل النخفض في الضفة الغربية وقطا ع غمزة قادرون على اشيعا ل انتفاضة كما فيعل اليعما ل التونسيون من خل ل

. صحيحٌ أنهم كالتونسيي قبل النتفاضة من تحيث تدني أمنهم الوظيفي، وانخفاض أجورهم، وتحصولهم2011تحركتهم النقابية اليعمالية القوية في اليعام 

على عدد قليل من المتيازات الجتماعية التي تتمتع بها الطبقة الوسطى الديدة، وارتفا ع ميعدلت البطالة في أوساطهم أكثر من أي فئة أخرى باستثناء

خريجي الاميعات، نإل أن الهم من ذلك هو تشت ت اليعما ل الفلسطينيي بي عشرات اللف من الشاريع الصغيرة والصغيرة جدًا، وعدم انتماء ميعظمهم

للنقابات؛ بل نإن الطبقة الوسطى (مثل الدرسي والامي والهندسي وموظفي القطا ع اليعام وموظفي الونروا) أكثر انخراطًا في اليعمل النقابيمن الطبقة

 في نإسرائيل ومستوطناتها في الشغا ل اليدوية، وفقًا للجهاز الركمزيتيعمل من القوى اليعاملة في الضفة الغربية 10%اليعاملة. وعلوةً على ذلك، هناك 

للتحصاءالفلسطيني.

تدر الشارة نإلى أن الفروق في الطبقة والكانة على أساس الثروة والنصب برزت بوضوح في السنوات الخيرة أكثر من أي وق ت مضى، وتلّى كذلك

الصرفُ على الكماليات والظاهر كالسيارات الفارهة والفلل واللت والطاعم الفخمة وفنادق المسة نوم. وفي تحي كان ت الفروق الصارخة، زمن
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النتفاضة الولى، تُلتحَظُ نإلى تحدٍ كبير بي التحتل ل والرازتحي تته، فإنها اليوم ملحوظةٌ جدًا بي الشرائح التلفة من سكان الناطق التلة والاصرة.

ييعتقد بيعض الللي أن انهيار السلطة الفلسطينية، سواءً بوجب قرارٍ فلسطيني بحلها أو بفيعل الضغوط السرائيلية والمريكية، سوف يؤدي نإلى انتفاضةٍ

قيّموا تداعيات انهيار السلطة الفلسطينية، وقدموا توصيات للتيعامل مع السيناريوهات التلفة لذلك. والنقاش مفتوحٌ تحو ل محللون آخرونجديدة. وثمة 

ما نإذا كان انهيار السلطة الفلسطينية سيؤدي في نهاية الطاف نإلى انتفاضة أخرى أو بالتحرى نإلى تركات مدروسة تتحدى القيود الفروضة على اليعمل

الماعي وتكسرها.

من الستبيعد أن ينتفض الفلسطينيون في وجه السلطة الفلسطينية نفسها في الضفة الغربية وقطا ع غمزة، ويرجع بيعض السبب في ذلك نإلى أن القضية

الوطنية ل زال ت هي من على التيعاطي مع الشؤون اللية، تحيث تشير استطلعات الرأي نإلى وجود دعمٍ شيعبي لستمرار السلطة الفلسطينية رغم اختلط

77%غالبيةُ الفلسطينيي في الضفة الغربية وقطا ع غمزة أن الؤسسات الفلسطينيةَ ينشر فيها الفساد ( ييعتقدالشاعر لدى الستطليعةِ آراؤُهم. فبينما 

 للمؤسسات في قطا ع غمزة)، فإن الغالبية ل ترغب في تحل السلطة الفلسطينية.68%للمؤسسات في الضفة الغربية، و

 الرجح فهو أن نشهد استمرار الظاهرات والسيرات وأشكا ل أخرى من مارسة الضغ ط على سلطتي الكم الذاتي، مثل التحتجاج على ارتفا ع السيعارأمّا

والبطالة والتأخر في دفع الرواتب. ومن غير الرجح أن تتسار ع هذه وتطور لتصبحَ انتفاضةً ضد السلطتي الفلسطينيتي، وذلك لسببي : أولً، سوف يُنظر

نإلى هذا التحرك بأنه يخدم نإسرائيل، وثانيًا، كلتا السلطتي مجهمزةٌ تهيمزًا جيدًا (أمنيًا) لقمع مثل هذه الاولت. وتدر الشارة نإلى أن السلطتي

التخاصمتي شجيعتا التحتجاج ضد بيعضهما البيعض، كلّ واتحدة في مناطق الخرى رغم التفاقات اليعديدة لنهاء النقسام بينهما. أمّا بالنسبة لِا

 البرم لنهاء النقسام، فل يمزا ل التخمي سيد الوقف.2014سيتمخض عن اتفاق نيسان/نإبريل 

ما مدى قتامة الستقبل؟

سوف يظل الفلسطينيون الرازتحون ت ت التحتل ل، في الستقبل القريب، تتقاذفهم تحاجتهم لليعمل الماعي من أجل الرية وتقرير الصير والسيادة، من

جهة، والقوى اليعكسية الناشئة من القتصاد النيوليبرالي والعتماد على الساعدات والتفسخ الجتماعي والسياسي، من الهة الثانية. وتؤيد هذا الواقع

أُجري في تشرين الثاني/نوفمبر استطل ع رأي عامالنخب السياسية وعامة الناس. وعلى سبيل الثا ل، أظهر  تُيعرب عنهاوجهات النظر التباينة التي 

 منهم فق ط نإنهم29% من شملهم الستطل ع في الضفة الغربية وقطا ع غمزة يتوقيعون انتفاضةً ثالثةً في الستقبل القريب، في تحي قا ل 60% أن 2013

 لراء الشباب الفلسطيني–الشريحة التوقع2013سيدعمونها. وبالنسبة لقيام انتفاضة ضد السلطة الفلسطينية، أظهر استطل عٌ أُجري في أيلو ل/سبتمبر 

. وفي63% فق ط من شباب غمزة يؤيدون اندل ع انتفاضة من هذا القبيل في قطا ع غمزة، في تحان عارضها 30%أن تكون أكثر تأييدًا للنتفاضة – أن 
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.72% فق ط من الشباب قيام انتفاضة ضد السلطة الفلسطينية هناك في تحي عارضها 21%الضفة الغربية، أيّد 

لم يكن القمعُ والتمييمز والذل ل والنهب والرمان من القوق التاريخية والوطنية والدنية على يد نإسرائيل أشدّ مّا هو عليه اليوم. وفي الوق ت نفسه،

وصل ت الفاوضات الثنائية طريقًا مسدودة، واتضح ت تحدود القاومة اليعسكرية. ومع ذلك، يتضح من التحليل أعله أن تمزئة الشيعب الفلسطيني جغرافيًا

وسياسيًا، وتنامي النمزعة الفردية، واتسا ع اللمساواة في الضفة الغربية وقطا ع غمزة التي ييعمززها القتصاد النيوليبرالي والعتماد على الساعدات

والتحويلت الارجية يُقيد كثيرًا فرصَ نشوء أشكا ل اليعمل الماعي اللزم الضرورة لتنظيم  القاومة الفاعلة لنهاء التحتل ل السرائيلي.

نإن من الرجح أن نشهد استمرارًا في ن ط التحتجاج والقاومة الذي عهدناه في السنتي أو الثلث سنوات الاضية : مواجهات محلية مع القوة الستيعمِرة

والستوطني في الضفة الغربية وضد الدار والستيطان، ومواجهات عسكرية متقطيعة في قطا ع غمزة، بالتوازي مع هبّات غضب على الوضع اليعام في

كلتيهما. وسوف يظل الوضعُ شديدَ التقلب وقابلً للنفجار ولكنه سيفتقر نإلى الفاعل النظم اللزم لتحداث انتفاضة جماهيرية قادرة على الستدامة.

ل يكن أن تتغير الدينامية الراهنة نإل بامتلك أدوات تنظيم اليعمل الماعي ضد سلطة الستيعمار الستيطاني بشاركة الفلسطينيي كافة الرازتحي ت ت

 الؤسسات الوطنية الفلسطينية، ول سيمانإعادة بناءالتحتل ل والواطني في نإسرائيل واللجئي والنفيي. وهذا يتطلب عمليةً ديقراطيةً ومثّلة تهدف نإلى 

تُشرِك الشيعب الفلسطيني بجميعمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومنظماتها الشيعبية والهنية. ويتطلب كذلك وضعَ استراتيجيةٍ وطنيةٍ واضحة 

أطيافه ومكوناته وتتخطى المود الذي سببه التركيمز ضيق الفق على الفاوضات و/أو الواجهة اليعسكرية باعتبارها السبيل الوتحيدة التاتحة لتحراز القوق

الفلسطينية.

يجب أن يرى الفلسطينيون القاومةَ على أنها نإستراتيجية شاملة تتجاوز القاومة اليعسكرية لتشمل أشكا ل الشاركة كافة، با فيها السُبل القانونية

والدبلوماسية السياسية والثقافية والقتصادية، فضلً عن اتخاذ تدابير لقاطيعة نإسرائيل وسحب الستثمارات منها وفرض اليعقوبات عليها، كما تدعو

تحركة القاطيعة. أمّا بالنسبة للقطا ع الاص، فينبغي توجيهه بحيث ييعمزز اقتصادًا قادرًا على الستمرار في ظل التحتل ل السرائيلي وعلى مقاومته

بالتوازي مع تلبية اتحتياجات الفلسطينيي في الضفة الغربية وقطا ع غمزة في سياق نضالهم من أجل البقاء والواجهة.

الاجة ملحةٌ أيضًا لوضع نإستراتيجية من أجل تفكيك هياكل السلطة الستيعمارية التي أنشأتها أوسلو، ونإعادة تديد وظائف السلطة الفلسطينية من

الساس - نإذا اتُخذَ قرارٌ وطني بإبقائها بشكل أو بآخر – ول سيما دور قواتها المنية ووظائفها، وذلك تشيًا مع استراتيجيةٍ وطنيةٍ شاملة تقودها منظمة

التحرير الفلسطينية بيعد نإعادة بنائها على أسس ديقراطية وتثيلية ونإعادة هيكلتها. وعلوةً على ذلك، ينبغي أن تستيعيد التحمزاب السياسية الفلسطينية

صفتها التمثيلية وقدرتها على تيعبئة الشيعب الفلسطيني. ونإذا كان ت ستندلع انتفاضةٌ جديدة، فل بد أن تخضع غاياتها واستراتيجياتها وأشكالها
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ومواقيعها لنقاش وطني، وأن تظى بالدعم لتحقيق أهدافها.

http: //bit.ly/ntfda3هذه الوثيقة متوفرة باللغة النليمزية : 

 هو باتحث اجتماعي وكاتب فلسطيني مستقل. نشر اليعديد من الكتب والقالت عن التمع الفلسطيني، الصرا ع اليعربي السرائيلي، وقضاياجميل هل ل

الشرق الوس ط. شغِل هل ل، وما زا ل يشغل، منصب كبير الباتحثي في عدد من الؤسسات البحثية الفلسطينية. من النشورات التي صدرت مؤخرأ لـ

 :Where Now for Palestineهل ل  : اليعمل على الفقر، التحمزاب السياسية الفلسطينية ، والنظام السياسي الفلسطيني بيعد أوسلو. تولى هل ل ترير : 

The Demise of the Two-State Solution (Z Books, 2007 : كما ساهم مع نإيلن بابيه في ترير ، (Across the Wall (I.B. Tauris,

2010.(

"شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير تحمزبية وغير ربحية، مهمتها نشر وتيعمزيمز ثقافة النقاش اليعام تحو ل القوق النسانية للفلسطينيي وتحقهم

في تقرير الصير، وذلك ضمن نإطار القانون الدولي وتحقوق النسان. يلتمزم العضاء والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا

الطروتحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كمصدر اساسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلمزيد من اليعلومات عن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكتروني التالي : 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي : 
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