
 المجلة العلمية بكلية اآلداب العدد 34 لسنة 0202 
 

 

 "2994"إتفاقية أوسلو وأثرها على العالم العربى 
 

 إعداد  

 فاتن السعيد محمد أحمد شاهين

 لنيل درجة الدكتوراه فى التاريخ الحديث والمعاصر

 أ . د/ وجيه أبوحمزة                         

 جامعة طنطا                                                -أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية اآلداب 

 أ . د/ إبراهيم عبد العال     

 جامعة طنطا -كلية اآلدابوالمعاصر  أستاذ التاريخ الحديث        

                       

 
  :المستخلص

عرفت إتفاقٌة أوسلو رسمٌآ بإتفاق إعبلن المبادئ حول ترتٌبات الحكم الذاتى اإلنتقالى أو  
،وهو إتفاق سبلم وقعته إسرابٌل منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة فى مدٌنة واشنطن 1أوسلو

،بحضور الربٌس األمرٌكى السابق بٌل كلٌنتون،وإسحق 1993سبتمبر  13األمرٌكٌة فى 
اإلسرابٌلى والربٌس الفلسطٌنى ٌاسر عرفات سمٌت نسبة لمحادثات رابٌن ربٌس الوزراء 

،وتعتبر أول إتفاقٌة رسمٌة 1991السرٌة التى تمت فى مدٌنة أوسلوالنروٌجٌة فى عام 
مباشرة بٌن الطرفٌن ممثلة بوزٌر خارجٌتها شمعون بٌرٌز،ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

إعترف الطرف الفلسطٌنى فٌها بدولة ممثلة بؤمٌن سراللجنة التنفٌذٌة محمود عباس،
إسرابٌل،وإعترفت الحكومة اإلسرابٌلٌة على لسان رابٌن بمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

 بإعتبارها الممثل الشرعى للشعب الفلسطٌنى،وبدء المفاوضات معها.
 
 
 

 أوسلو ،إتفاق، فلسطٌن، إسرابٌل : ٌةاحتتإلفاالكلمات  
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 محتوى البحث:
 

 .الظروف المحلية و اإلقليمية والدولية إلتفاق أوسلو األول:المبحث 

  2992مؤتمر مدريد للسالم عام. 

 على األطراف العربية المتفاوضة األثر السياسى لمؤتمر مدريد. 

 .المواقف الدولية من السالم فى الشرق األوسط 
 .2994إتفاق أوسلو عام  المبحث الثانى:

 األمريكى فى أوسلو. الدور 

  أوسلو والموقف العربى منهإتفاق. 

 .المنظمات الدولية والموقف العربى منها 

 .الدول المعارضة إلتفاق أوسلو 

 .أوضاع بعض البالد العربية أثناء إتفاق أوسلو 
 المبحث الثالث:آثار إتفاق أوسلو. 

 .آثاره على الدول العربية و إسرائيل 

 "نتائج عملية السالم"أوسلو. 

  السالم"أوسلو"والمرحلة النهائية.فشل عملية 
  
 

 الظروف المحلية واإلقليمية والدولية لتوقيع إتفاق أوسلو:المبحث األول:
نشؤت عملٌة التسوٌة فى ظل بٌبة عربٌة إقلٌمٌة إتسمت بإختبلل فى مجمل عبلقات            

أطراف عربٌة أخطر بٌن وخلل أكبر ال وإسرابٌل لصالح األخٌرة،فكان هذاالقوى بٌن العرب 
بعٌنها وأطراف إقلٌمٌة أخرى مجاروة،كحالة العراق فى مواجهة إٌران وتركٌا،وحالة دول الخلٌج 
فى مواجهة إٌران،وحالة سورٌا فى مواجهة تركٌا،فنظرت الوالٌات المتحدة وإسرابٌل إلى هذا 

تكرس هذا الخلل بإعتباره لحظة مناسبة لجر المفاوضٌن العرب للقبول بصٌغة تسوٌة سٌاسٌة 
 .(1)الخلل على المدى البعٌد

منظمة شكل بالنسبة ل،فالمعارضة لعملٌة التسوٌة*تصاعد الدور السٌاسى لحركة حماسو         
تهدٌدآ شرعٌآ،وكذلك تراجع الوضع اإلقلٌمى والدولى للمنظمة بعد موقفها من  التحرٌر الفلسطٌنٌة

علٌها حتى تعود لبإرة العملٌة السٌاسٌة ،فكان *1991أغسطس  2الغزوالعراقى للكوٌت فى 
منها اإلعتراف بإسرابٌل وحقها فى العٌش فى حة فى المنطقة،وأن تبادر لتقدٌم تنازالت،المطرو

والمتعلقة باألوضاع ،ونبذ اإلرهاب وإعتماد لغة الحوار لحل كل القضاٌا األساسٌة،أمن وسبلم
ووافقت على ،شرعى للشعب الفلسطٌنى الدابمة،وبناء علٌه فقد إعترفت بها إسرابٌل كممثل

 . (2)التفاوض معها فى إطار عملٌة السبلم فى الشرق األوسط

                                                           
(1)

حٌزلٛع ح٦عشحث١ٍٝ ٚطؤػ١شحطٙخ ػٍٝ حٌٛهٓ حٌؼشرٝ،ِؼٙذ  -أكّذ ٠ٛعف أكّذ،حٌظغ٠ٛش حٌغ١ٍّش ٌٍقشحع حٌؼشرٝ-

  .48ؿٚحٌذسحعخص حٌؼشر١ش ٚحٌّٕظّش حٌؼشر١ش ٌٍؼٍَٛ حٌؼمخفش،حٌمخ٘شس،
ٚاػظزشص ِٓ أوؼش ،18/11/1841ٚأفذسص ر١خٔٙخ ح٤ٚي فٝ *كشوش كّخط:ط٩صَ أؾخءثٙخ ِغ رذح٠ش ح٦ٔظفخمش،

،ٚالخِش دٌٚش ٚ٘ذفض اٌٝ طلش٠ش فٍغط١ٓ،ح٤هشحف فخػ١ٍش،ٚلذ ػشفض رؤٔٙخ ؿٕخف ٧ٌخٛحْ حٌّغ١ٍّٓ ٚاِظذحد ٌُٙ

أظش:ِلغٓ ِلّذ فخٌق،حٌمن١ش ،ٚاعظطخػض طلم١ك ؽؼز١ش ٚحعؼش،ٚطؼظزش ح٦ع٩َ ِٕٙـٙخح٦ع٩َ ػٍٝ أسمٙخ،

حٌّؼخفشس ِشوض حٌض٠ظٛٔش ٌٍذسحعخص ٚططٛسحطٙخ  حٌفٍغط١ٕ١ش خٍف١خطٙخ حٌظخس٠خ١ش

 .111،ؿ1111ٚح٦عظؾخسحص،ر١شٚص،ٌزٕخْ،

طمذ٠ش ِٓ حٌم١خدس حٌغ١خع١ش ٌٍؼشحق،فمذ خشؿض حٌؼشحق ِٓ حٌلشد *غضٚ حٌؼشحق ٌٍى٠ٛض:وخْ ٘زح حٌمشحس عٛء 

رجش حٌش١ٍِش حٌّٛؿٛد  حٌؼشحل١ش ح٠٦شح١ٔش ِذِشس الظقخد٠آ ،ِٚذحٔش ٌذٚي حٌخ١ٍؾ رخ١ٌٍّخسحص،ٌزٌه فىش فٝ ح٦عظ٩١ء ػٍٝ
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 :2992عام مؤتمر مدريد للسالم  -2
العربى التى  أعقبت حرب  التشرذموالٌات المتحدة إلى إستثمار حالة التمزق وفقد سعت ال        
 بروأكت 11فى *فورباتشوفٌتى مٌخابٌل جوالسو*شورج بوجه الربٌس األمرٌكى جوف،(1)الخلٌج

م فى ر مإتمر السبلومعنٌة بالنزاع العربى اإلسرابٌلى لحضة إلى األطراف الوالدع1991عام
 الٌات ودابمة تحت رعاٌة الوٌة شاملة وة إلى تحقٌق تسوالدعتلك هدفت و،العاصمة األسبانٌة مدرٌد

بالفعل ،و(2)331 و242على قرارى مجلس األمن  هضاتورتكز مفات،وفٌتىواإلتحاد السوالمتحدة 
ماعدا  قول الطودوضات الثنابٌة بٌن إسرابٌل ومسار المفا:ضات فى مسارٌنوالمفا جرت
من إفتتاح  ضات بعد أربعة أٌاموالمفا تبدأ،وضات متعددة األطرافومفامسار،ومصر

غٌرها و،الرقابة على األسلحةو،اإلقتصادٌةوٌة ومثل البٌبة التنم،عةوقضاٌا متن تلوتناو،المإتمر
األردن و،لبنانورٌا وسوة لكل من إسرابٌل وجٌه الدعوتتم ،و(3)اضٌع المشتركةومن الم

األمم المتحدة و،بى بصفة مشاركوروالمجتمع األومصر و،د األردنىوالفلسطٌنٌن كجزء من الوف
متعددة ضات وفى المفا ل الخلٌج للمشاركةودو،ن الخلٌجى بصفة مراقبومجلس التعاو

بمحادثات  تبدأو ،على مراحلستدور ضات اإلسرابٌلٌة الفلسطٌنٌة والمفان فق أتأو،األطراف
على أن تبدأ ،اتوأقصاها سنة لحكم ذاتى ٌستمر خمس سن،ل ترتٌبات الحكم الذاتى المإقتوح

على أساس قرارى مجلس األمن  ضع النهابى فى السنة الثالثة من الحكم الذاتىوضات الومفا
كما حضره إتحاد ،1991بر وأكت 31أفتتح المإتمر فى ،وافقة األطراف المعنٌةومبعد  331و242

 .(4)دٌةواألمٌر بندر بن سلطان عن السعوالمغرب العربى 
ر فاعل وكانت تهدف إلى إستبعاد أى د،سبق نبلحظ أن األهداف الحقٌقٌة للمإتمر مماو            

ضمان وبى،فضآل عن حفظ المصالح األمرٌكٌة الغربٌة ورواألل اإلتحاد ولدولهٌبة األمم المتحدة،
ٌة وإجتماعٌة جدٌدة مبنٌة على تدمٌر الهوسٌاسٌة وأمنٌة واعد إقتصادٌة وبناء قو،أمن إسرابٌل

ق قضٌة الشعب الفلسطٌنى عبر وإنهاء حقو مى العربىومدمرة لؤلمن الق،والحضارٌة للمنطقة
ربٌسٌة فى ونة وة إقلٌمٌة متعاوإعتبار إسرابٌل قولها، لىوالدوالغربى  –اء اإلسرابٌلىواإلحت

                                                                                                                                                                          

ّخ ٨طؾظٙٝ ػٍٝ حٌقشحع حٌلذٚدٜ حٌؼشحلٝ حٌى٠ٛظٝ، ١ٌٕمز حٌذٌٚش ِٓ ح١ٙٔ٦خس ح٦لظقخدٜ،ٌىٓ ؿخءص حٌش٠ق ر

حٌغفٓ،ك١غ ٚلف حٌؼخٌُ حٌؼشرٝ ٚحٌغشرٝ ٚأِش٠ىخ مذٖ،ٚ أظٙض رخٌفؾً،أظش:ػزذ حٌٕخفش عشٚس،حٌمشحس حٌؼشحلٝ 

 .111،ؿ1118،حٌؼذدح٤ٚي،4،ِـٍش ؿخِؼش ح٤لقٝ رغضس،حٌّـٍذ1/4/1881ربؿظ١خف حٌى٠ٛض ٚمّٙخ ػغىش٠آ فٝ 
(1)

-111،حٌؼذدح1111ْ-1891َ حٌغ١خعٝ حٌفٍغط١ِٕٝلّذ كغْٛ،ِؾخس٠غ كً حٌمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش ٚأصِش حٌٕظخ-

 . 081،ِـٍش ؿخِؼش ح٤لقٝ،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿ1111ٌؼخَ 119
 1111،وٛح٨ٌّزٛس،ِخ١ٌض٠خ،1ِلغٓ ِلّذ فخٌق ،فٍغط١ٓ"دسحعخص ِٕٙـ١ش فٝ حٌمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش، ه–(1)

 .118،ؿ

 "،1881-٠٨1848خص حٌّظلذس"ٌٍٛ 81فٝ ِذ٠ٕش ١ٍِظْٛ،ٚ٘ٛ حٌشث١ظ  1818ؿٛسؽ رٛػ ٌٚذ ػخَ  *ؿٛسؽ رٛػ

ٚخ٩ي سثخعظٗ ٚلؼض أكذحع ػخ١ٌّش وزشٜ،فمذ أٙخس حٌّؼغىش ح٦ؽظشحوٝ،ٚٔخفش حٌلشوخص ح٦ٔفقخ١ٌش دحخً 

 ,Bush:George,with  victor gold, Looking for ward an autobiographyف١ظٝ،أظش:غٛح٦طلخد حٌ

doubleday, NewYork, 1987, p13.                                                                                         

-1881،ٚسث١ظ ح٦طلخد حٌغٛف١ظ1881ٝ-1841"حٌغىشط١ش حٌؼخَ ٌٍلضد حٌؾ١ٛػٝ*١ِخخث١ً ؿٛسرخطؾٛف

،فىخْ ٠ذػٛ ٦ػخدس حٌزٕخء أٚ حٌزش٠غظش٠ٚىخ، ؽخسن حٌشث١ظ ح٤ِش٠ىٝ س٠غخْ فٝ أٙخء حٌلشد 1881

 ar.wikipedia.org،1881ػٍٝ ؿخثضس ٔٛرً ػخَ حٌزخسدس،ٚكقً 

(1)–AMIRECAN JEWISH YEARBOOK, 1993, NATIONAL SECURITY, the gulf war, 

p,339-342.                                                                                                                        

(0)– Khaled EL Yazji,the ABCENCE OF MIDDLE EASTRN /ISLAMIC CONFLICT 

RESOLUTION TECHNIQUES IN THE PALESTINIAN- ISRAELI CONFLICT 

RESSOLUTION PROCESS:A CACE STUDY OF THE OSLO PEACE 

PROCESS,SUMBMITTED TO Faclty of Amirican University,degree of master of 

arts,2005,P,81.                                                                                                         
(8)

118ؿكخطُ خ١ًٍ حٌغطشٜ،حٌّشؿغ حٌغخرك،
. 
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خفض سقف الطموح العربى إلى السقف الذى ل،و(1)سطى جدٌدوضمن نظام شرق أ المنطقة
تمكن الصهاٌنة من إستبعاد التمثٌل الفلسطٌنى المتمثل فى ،فقد ٌعرضه الطرف اإلسرابٌلى فقط

المنظمة ضمن  القطاع بمباركةون عن الضفة ون فلسطٌنٌومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة فشارك ممثل
 .(2)فد أردنى مشتركو
صل إلى ولم ٌتم خبللها الت7/12/1992إلى  13/1/1992من بدأت الت سبع وجتمت قد و 

 242ؤصبح القرار ف ،عة للشعب الفلسطٌنىوق المشرولرفضه الحق بسبب التعنت اإلسرابٌلى،إتفاق
ل الحكم الذاتى وار بؤكمله حوأصبح الحو،المحادثاتاهٌآ فى وآ ٌهبلملمجلس األمن 

لؤلم المتحدة  194ن مرجعٌة لقرار و"دجبٌنبلالوأما القضاٌا األساسٌة كالقدس ،صبلحٌاتهو
 .(3)ضع النهابىولهى مإجلة لمحادثات افاإلسرابٌلى، قف اإلستٌطانوو،دة"والقاضى بالع

 :على األطراف العربية المتفاوضة األثر السياسى لمؤتمر مدريد -0
 الفلسطينيين:على 

فمع ،ض العقٌم إنعكاساته على الصعٌد الفلسطٌنىوكان لهذا التفاومن الجدٌر بالذكر أنه           
ارات داخل الفصابل ونشطت حف،ن تحقٌق نتابج إٌجابٌةوعماله دأ إقتراب إختتامه بعد عام من بدأ

فى  بٌن التى تتحفظ على مبدأ المشاركةو،للمشاركة جملة تفصٌآلالفلسطٌنٌة بٌن الرافضة 
حدة للجبهتٌن الشعبٌة وتشكلت الهٌبة القٌادٌة المو،(4)ف جدٌدة داخلهوفتشكلت صف،ضاتوالمفا

إضافة إلى تشكٌبلت رباعٌة ضمت الشعبٌة ،الفصابل العشرباإلعبلن عن ما سمى و،الدٌمقراطٌةو
كلها تهدف إلسقاط مخطط الحكم ،والنضال الشعبىو،الفلسطٌنٌةجبهة التحرٌر والدٌمقراطٌة،و

حٌد للشعب وو ممثل شرعًرها كودوضمان ،ن منظمة التحرٌروص،واإلدارى الذاتى
وحدث أن ،(5)بلن المبادئ بعٌد المنالأصبح إع،وصل المشهد فى مدرٌد لمنتهاهوبذلك ف،الفلسطٌنى

ضات سرٌة جرت بٌن ومن خبلل مفا إسرابٌلومبادئ بٌن المنظمة الل إعبلن وظهر إتفاق ح
 .وكان ذلك بداٌة إلتمام إتفاق أوسلو.(6)فد الفلسطٌنى فى مإتمر مدرٌدوالطرفٌن بعٌدآ عن علم ال

 
 :واللبنانى رىوسأما بالنسبة للطرف ال

كانت هناك أمرآ عدٌدة جعلت سورٌا تغٌر من سٌاستها نحو القبول ؤن فٌمكن القول ب       
ذها على الفلسطٌنٌٌن وطالما سعت لفرض نفبالتسوٌة واإلشتراك فى المفاوضات منها،أنها 

وفمبر طنى الفلسطٌنى المنعقد فى الجزابر فى نواللبنانٌٌن،فقد أدى القرار الذى إتخذه المجلس الو
رقة ورٌا الوإلى فقدان سو،ٌةوكؤساس للتس 242األمن رقم  ل قرار مجلسوالقاضى بقب1911

التقارب التركى اإلسرابٌلى على حساب  لمن جهة أخرى مثوالفلسطٌنٌة التى كانت تراهن علٌها،
عبلقاتها  سورٌا،علمآ بؤنه قد أعادت رٌاواخر الثمانٌنات تحدٌآ آخر لسوالمصالح العربٌة أ

ل العربٌة والدمرحلة جدٌدة مع رٌا فتحت المجال لوسأن وخاصة ،1991المصرٌة فى مطلع عام 
 ،فإنهار جدار الرفض العربى لها،لى ضد العراقورابٌل بمشاركتها فى التحالف العسكرى الدوإس

                                                           
(1)

أِخٔٝ ١ٔٚظ ح٤هشػ،اطفخق أٚعٍٛ:حٌغ١خق حٌظخس٠خٝ ٚحٌظذحػ١خص،رلغ طخشؽ ِٓ أوخد١ّ٠ش دسحعخص ح٩ٌؿج١ٓ -

 . 01-18،ؿ1114/1118حٌفٍغط١ٕ١ش،ٚدرٍَٛ حٌذسحعخص 
(1)

 . 8ِلّذ حٌؾشلخٜٚ،ح٤سك ِمخرً حٌغ٩َ،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿ-
(0)

،حٌّشؿغ 1111-1891ِلّذ كغْٛ،ِؾخس٠غ كً حٌمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش ٚأصِش حٌٕظخَ حٌغ١خعٝ حٌفٍغط١ٕٝ-

 . 081حٌغخرك،ؿ
(8)

،حٌّشؿغ 1111-1891حٌفٍغط١ِٕٝلّذ كغْٛ،ِؾخس٠غ كً حٌمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش ٚأصِش حٌٕظخَ حٌغ١خعٝ -

 .081حٌغخرك،ؿ
(1)

و١ًّ ِٕقٛس،ٔظشس ػخِش اٌٝ ِفخٚمخص حٌغ٩َ حٌفٍغط١ٕ١ش ح٦عشحث١ٍ١ش ٚطم٠ُٛ ٌٙخ،ِـٍش حٌذسحعخص -

 . 1،ؿ1880،سر١غ18حٌفٍغط١ٕ١ش،حٌؼذد 
(9)

 . 01-01أِخٔٝ ١ٔٚظ ح٤هشػ،اطفخق أٚعٍٛ:حٌغ١خق حٌظخس٠خٝ ٚحٌظذحػ١خص،حٌّشؿغ حٌغخرك، ؿ-
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ؤجرى النظام ،ف(1)السبلم مع إسرابٌل وف مهٌؤة لها لتغٌٌر سٌاستها نحوالظر بذلك أصبحتف
ساطة أمرٌكٌة وبو،تسعٌنات القرن الماضىٌلة مع إسرابٌل فى وطوجدٌة  ضاتورى مفاوالس
قٌع إتفاقٌة سبلم وإستعداده لتأبدى و ،2111و2117فى عامى و ،ذلك منذ مإتمر مدرٌدتركٌة و

أثبت أن و،الن المحتلومقابل إستعادة الج،إقامة عبلقات طبٌعٌة معها فى مختلف المجاالتو،معها
من خبلل اإلتصال المباشر به بشؤن ،رىوصل لتفاهمات مهمة مع النظام السوالتبإمكان إسرابٌل 

اقف العلنٌة وإن كانت تتناقض مع الموحتى ،القضاٌا العربٌة األكثر حساسٌةوالمصالح المشتركة 
دة للصف العربى ورٌا من العو،مكنت س(3)افقة على اإلشتراك فى المإتمروبالمو،(2)الرسمٌة للنظام

نتٌجة تطابق المصالح العربٌة الشاملة مع المصالح الذى جاء ،ر األمرٌكى العربى الجدٌدوالمحو
من هنا نستخلص أن قرار سورٌا ولبنان التى نهجت نهجها والدخول فى مفاوضات ،(4)الغربٌة

 جاء نتٌجة لتفاعل العوامل الداخلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة معآ.،مباشرة مع إسرابٌل
 

 دخول لبنان المفاوضات:
حٌث خسرت ،ٌاتوالمست فاألهلٌة إقتصادآ ضعٌفآ على مختلب وأفرزت خمسة من الحر      

تم ف،اللبنانٌةللكفاءات  حدثت هجرة هامة،فاإلستثماراتوسابل اإلنتاج والكثٌر من اللبنانٌة لة والد
غٌرة بعد إنتهاء الحرب ولة الصتم تهمٌش تلك الدو،األهلٌة ونى لبنانى نتٌجة للحربنقل ملٌ
متٌن مدنٌة و"حٌث كانت هناك حكرٌة نابت الببلدونتٌجة ألزمة دستضع وتصعٌدآ لل ثم جاءالباردة،

جدت القٌادة وأمام هذا الضغط و،1919طنى عام وفاق الوقٌع الوعسكرٌة"إلى أن إنتهت بتو
حٌد الذى ٌمكن أن ٌساهم فى ترتٌب وخٌار السبلم المتنفس ال وجه نحواللبنانٌة الت

ضات ول فى مفاوقبل الدخ"رٌاوس"هذا الترتٌب  ىخاصة أن الطرف المساهم ف،وضاعواأل
 .(5)السبلم

 
 رية اللبنانية مع إسرائيل:وضات السون المفاومضم

 242على قرارى  تعتمدإ،والنوإلسترجاع منطقة الجوضات رٌا المفاودخلت س       
وب م على أساس اإلنسحاب اإلسرابٌلى من الجنافقد ق ،أما المسار اللبنانىوطناتالمست،و331و

تحرٌر المعتقلٌن اللبنانٌٌن فى السجون و،وحل عادل لقضٌة البلجبٌن،المحتلاللبنانى 
اإلسرابٌلٌة،وتقدٌم تعوٌضات للبنان عن األضرار التى لحقت بها جراء اإلجتٌاح اإلسرابٌلى عام 

ضات بالتنسٌق وفقد إستفادت لبنان من ربطها فى المفا،(6)1993،وعدوان إبرٌل عام 1912
ؤلزمت إسرابٌل على اإلنسحاب من ،فض اإلسرابٌلى لتحقٌق أهدافهاورى ضد المفاوالسو اللبنانى

الحل الفردى الذى كان من شؤنه أن  وجه نحوكما جنبها الت،فٌما بعد ب اللبنانى المحتلومعظم الجن
،كما إستطاعا معآ رفض التطبٌع الكلى مع إسرابٌل (7)ا لعقد معاهدة سبلم مع إسرابٌلٌدفعه

مة السٌما وظٌف العامل اللبنانى كؤداة مساورٌا توفقد إستطاعت س،مطالبتهم بعبلقات عادٌةو

                                                           
(1)

،سعخٌش ِخؿغظ١ش غ١ش 1111-1881رؼٛٔٝ ك١ّذس،حٌظٕغ١ك حٌغٛسٜ حٌٍزٕخٔٝ فٝ ِفخٚمخص حٌغ٩َ ِغ اعشحث١ً"-

  .8-4،ؿ1111-1111ِٕؾٛسس و١ٍش حٌؼٍَٛ حٌغ١خع١ش ٚح٦ػ٩َ،ؿخِؼش حٌـضحثش،اؽشحف:ِلّذ ع١ٍُ ل٩ٌش،
(1)

،ِخسط 1"،حٌؼذد01شر١ش"ِلّٛد ِلخسد،اعشحث١ً حٌظغ١شحص حٌـ١ٛاعظشحط١ـ١ش فٝ حٌٛهٓ حٌؼشرٝ،ع١خعخص ػ-

 . 11ؿ،1110
(0)

 .9/1/1111رغخَ حٌؼّٛػ،حٌغ٩َ ر١ٓ عٛس٠خ ٚاعشحث١ً،ؿش٠ذس حٌشأٜ ح٦ٌىظش١ٔٚش،فٝ -
(8)

 .  41ح٦عشحث١ٍٝ،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿ–ِلّذ ص١٘ش د٠خد،حٌّٛلف حٌغٛسٜ ِٓ حٌظغ٠ٛش حٌغ١ٍّش ٌٍٕضحع حٌؼشرٝ -
(1)

  .8-4حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿ،1111-1881ِفخٚمخص حٌغ٩َ ِغ اعشحث١ً"رؼٛٔٝ ك١ّذس،حٌظٕغ١ك حٌغٛسٜ حٌٍزٕخٔٝ فٝ -

8.  
(9)

 .181ؿٍغط١١ٕ١ٓ فٝ ٌزٕخْ،حٌّشؿغ حٌغخرك،مخع ح٩ٌؿج١ٓ حٌفٚ،أِلغٓ ِلّذ فخٌق-
(1)

  .8،ؿ1111،ِخ111ٛ٠ع١ٍُ حٌلـ،ٌزٕخْ حٌظغ٠ٛش،حٌّغظمزً حٌؼشرٝ،ػذد-
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، علمآ بؤن تم لٌآورٌا ثقآل لٌس إقلٌمٌآ فقط بل حتى دومما أعطى س،مة اللبنانٌةواإلستناد لعامل المقا
 .(1)1996 تجمٌد المفاضات السرٌة عام

  
 ت السالم:ووالدخول فى مفاضاالظروف اإلقليمية والدولية ردن:واأل

،كانت العبلقات العراقٌة 1991حٌن إندلعت أحداث أزمة الخلٌج فى أوابل أغسطس ف  
األردنٌة واسعة متشعبة شاملة لجمٌع المجاالت الرسمٌة الشعبٌة،لذا وقف األردن بؤفراده وقواه 

شاكلة الموقف الفلسطٌنى،وقد قام الملك حسٌن بدور على نفس السٌاسٌة إلى جانب العراق 
الكوٌت لتخفٌف التوتر،وقد رفض األردن رسمٌآ سٌطرة الجٌش العراقى والوساطة بٌن العراق 

وضم الكوٌت إلٌها،لكنه فى الوقت نفسه رفض مشرع مة المإقتة،اإلعتراف بالحكووعلى الكوٌت 
ة بإخراجها من إطار الحل العربى،واإلنضمام قرار اإلدانة فى الجامعة العربٌة،وتدوٌل األزم

 .(2)ولم ٌوافق للسماح ألٌة قوات أوطابرات بالمرور عبر أراضٌه،للتحالف المناوئ للعراق
أن أزمة الكوٌت وما تبلها جددت آمال األسرة الهاشمٌة فى إستعادة عرش "هٌكل"ٌعتقد و

العراقٌة تستلزم وجود قوة عسكرٌة العراق، ٌضٌف بؤن رغبة الغرب فى الخبلص من السلطة 
هذا ما ومع حدث داخلى فى العراق،على التدخل فى اللحظة المناسبة  قرٌبة على األرض قادرة

السماح له و،ن الخلٌجىوقد تلقى األردن وعودآ بضمه إلى مجلس التعا ،وٌتوفر فى األردن
ل تإٌد المخطط على أمل والمعدات المكوكٌة فى دول الخلٌج،فكانت إسرابٌبإستخدام األسلحة 

تهجٌر  الفلسطٌنٌٌن للعراق،غٌر أن المللك تردد أخٌرآ،ولكن بدأت القٌادة السٌاسٌة األردنٌة مثلها 
 ،مصروواإلقتراب من المغرب خفٌف عبلقاتها مع العراق،وتالفلسطٌنٌة فى اإلبتعاد تدرٌجٌآ،مثل 

،وصوآل لتوقٌع 1991مدرٌد عام  واإلنخراط فى مسٌرة السبلم مع الكٌان الصهٌونى منذ مإتمر
 .(3)11/1994/ 26إتفاقٌة وادى عربة باألردن فى 

وذلك بعد إنتهاء الحرب نتٌجة لؤلضرار الكبٌرة التى أحاقت بالعراق،عسكرٌآ وإقتصادٌآ 
على الجانب ووظروف الحصار على العراق،مما جعلها تتجه نحوالغرب المعتمدة علٌه تقلٌدٌآ أوآل،

ثانٌآ،فؤصبحت تعٌد ترتٌب عبلقاتها من جدٌد،فإستغلت القٌادة السٌاسٌة سلبٌات األغنى إقلٌمٌآ 
قطاع الدعم،فضآل عن لالمقاطعة العربٌة من دول الخلٌج ومصر وسورٌا والدول األوروبٌة و

الحصار غٌر المعلن على خلٌج العقبة،حٌث إنخفضت موارد الدولة وعوابده من 
لتصدٌر ى النصف،وضرب مستودعات البترول المخصصة لالسٌاحة،وإنخفاض إنتاجه الصناعى إل

وطرد عشرات األالف من العاملٌن األردنٌٌن والفلسطٌنٌٌن إلى األردن فى غرب العراق،
وعوابلهم من دول الخلٌج لتبرٌر مسٌرتها بإتجاه التسوٌة السلمٌة مع إسرابٌل،والتؤثٌر الشعبى 

إلتٌان بمجلس نواب جدٌد ٌختلف فى توجٌهاته المإٌد للعراق،فقد إستطاعت إحتواإه،خاصة بعد ا
وقدراته عن سابقه،وتقٌٌد حرٌة النشر والصحافة بالتالى والتؤثٌر على الرأى العام عن طرٌق 

 .(4)1993وألحقت بقانون المطبوعات الصادر عامٌل الصحف،قرارات تخص تمو بضعة 
 المواقف الدولية من السالم فى الشرق األوسط: -4

 القضية الفلسطينية:السالم وإنعكاساته على و 2992عام  السوفيتىاإلتحاد إنهيار

تناقضات إرتبطت بمصالح وفٌتى تجاه القضٌة الفلسطٌنٌة بإنعطافات وقف السوالممر         
من و،(5)الغربىوبٌن المعسكرٌن الشرقى  مسارات الحرب الباردة الساخنةو،فٌتٌةولة السوالد

                                                           
(1)

  .101،ؿ1888،أوظٛرش114ح٠ٌٛٚ٤خص،حٌغ١خعشحٌذ١ٌٚش،ػذدح٦عشحث١ٍٝ ٚاخظ٩ف -أ٠ّٓ حٌغ١ذ ػزذ حٌٛ٘خد،حٌّغخسحٌغٛسٜ-
(1)

كخصَ ػزذ حٌل١ّذ حٌٕؼ١ّٝ،حٌؼشحق ٚح٤سدْ:دسحعش فٝ حٌؼ٩لخص حٌغ١خع١ش،ِشوض دسحعخص ٚرلٛع حٌٛهٓ –

 .11-18،ؿ11-11حٌؼشرٝ،حٌؼذد 
(0)

 .14-19حٌغخرك،ؿكخصَ ػزذ حٌل١ّذ حٌٕؼ١ّٝ،حٌؼشحق ٚح٤سدْ:دسحعش فٝ حٌؼ٩لخص حٌغ١خع١ش،حٌّشؿغ  ٔفغٗ–
(8)

 .11-18كخصَ ػزذ حٌل١ّذ حٌٕؼ١ّٝ،حٌؼشحق ٚح٤سدْ:دسحعش فٝ حٌؼ٩لخص حٌغ١خع١ش،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿ–
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نى ولة الكٌان الصهٌوبد إعترافه ،ونىوٌالقضٌة كان داعمآ للجانب الصهٌات البلفت أنه منذ بدا
قفها من وقد حددت مو،فؤلحق ضررآ بالقضٌة الفلسطٌنٌة،دٌةوللمسؤلة الٌه*"والجٌت"كتجسٌد لحل 

ستعمل ،وضاتوسٌط فى المفاور الوضات السبلم بعد مإتمر مدرٌد فى:أنها ترٌد أن تلعب دومفا
رة الرقابة على التسلح فى الشرق وضروٌة السلمٌة،والمتحدة فى تحقٌق التسالٌات وعلى مساعدة ال

خاصة األسلحة ،غٌر التقلٌدٌةوالتقلٌدٌة  تخلٌص المنطقة من أسلحة الدمار الشاملو ،األسط
رة تقرٌر وفبعد المطالبة بضر،بذلك تغٌرت سٌاسته عن السابقوٌة،ووجٌة النوالبٌلوالكٌمٌابٌة 

،خاصة بعد تسلم ر المساعد لؤلمرٌكٌٌن فقطوصراحة على الد ركزوا لمصٌر للفلسطٌنٌٌن،ا
 .(1)الحكم الذى ٌعد األكثر عداء للعرب"*ٌلتسٌن"الربٌس
حٌث ،ٌتىفوبا الشرقٌة ما نهجه اإلتحاد السورول أومما تجدر اإلشارة إلٌه أن إنتهجت دو        

ن حدة الضغط على ضاعف م مما،إسرابٌلوبا الغربٌة ورول أوقامت بتطبٌع عبلقاتها مع د
ى التقرب من وبذلك لم ٌعد أمامهم س،واجهة مع إسرابٌلول الموخاصة داألطراف العربٌة،

 .(2)على العالم بؤسره الٌات المتحدة بإعتبارها القطب المهٌمنوال
 

 ":2992-2992من السالم فى الشرق األوسط" الخليج دولموقف 
عٌان للثؤر من طهران قد تسون الخلٌجى بؤن بغداد ول مجلس التعاوفقد كان سابدآ لدى د

 "أزمة الخلٌج الثانٌةو"،1911-1911العراقٌة"-ا فى الحرب اإلٌرانٌةالهزٌمة التى تعرضا له
بعد عام ات التحالف بإستخدام مطاراتها ودٌة بالسماح لقوأقدمت السعلذلك "،1991-1991
لحماٌة أراضٌها،وضمان عدم تحرك القوات و،لتنفٌذ عملٌة مراقبة لمناطق الحنوب للعراق ،1991

دٌة من وخرجت السع،كما (3)نحو المنطقة الواقعة نحو جنوبه 36الموجودة شمال خط الطول 
 .(4)1991،لذلك رحبوا بمإتمر السبلم اجهة ألزمة مالٌة كبٌرةوم 1991 عام حرب الخلٌج

 :مم المتحدةاأل موقف
قع وٌسرى" فى مو"سفٌر سوهو ن لها ممثلوٌكأن فى مإتمر مدرٌد ب ألمم المتحدةقبلت ا
ر ولم ٌظهر ممثله فى الص،فى المإتمر لم ٌدع األمٌن العام إللقاء كلمةومن المبلحظ أنه ،مراقب

ضات متعددة ور فى المفاون للمنظمة دول األمٌن العام الحقآ أن ٌكولما حا،والرسمٌة
مدعٌة أن الصراع ،المراقبة الصامتةغٌر واشنطن رفضآ قاطعآ،ولم ٌسمح لها برفضت األطراف،

قف هذا النبذ ولم ٌتولها،وٌسمح لؤلمم المتحدة كى تتنا اإلسرابٌلى لٌس مسؤلة كغٌرها-العربى
ع لقراراتها التى عفا وبالرج،فبالذات لٌصٌب قرارتهاا زهوبل تجافحسب، رهاوالمنهجى عند د

                                                                                                                                                                          
(1)

ح٦عشحث١ٍ١ش ر١ٓ ِمخسرظ١ٓ ِظٕخلنظ١ٓ،حٌّغظمزً حٌؼشرٝ،حٌّـٍذ -ع١ٕش حٌلغ١ٕٝ،حٌؼ١ٍّش حٌغ١ٍّش حٌفٍغط١ٕ١ش–

                                .111،ؿ819،1118،حٌؼذد 01
 

 *حٌـ١ظٛ:كٝ ٌظـ١ّغ ح١ٌٙٛد ف١ٗ ٚ٘ٛوٍّش سِٚخ١ٔش.

"، وخْ ِٓ ِئ٠ذٜ ؿٛسرخطؾٛف،ػُ 1888-1881*رٛس٠ظ ١ٔى٠٨ٛف١ظؼ ٠ٍظغٓ:طٌٛٝ سثخعش ح٦طلخد حٌشٚعٝ ِٓ"

 ar.wikipedia.org ،1111أفزق ِٓ ألٜٛ ِؼخسم١ٗ،ٚطٛفٝ ارش٠ً 
(1)

،سعخٌش دوظٛسحٖ غ١ش ِٕؾٛسس،و١ٍش 1881-1881حٌفٍغط١ٕ١شرشحءس أكّذ ص٠ذحْ،حٌغ١خعش حٌغٛف١ظ١ش طـخٖ حٌمن١ش –

                                .014،ؿ1118ح٢دحد،ؿخِؼش دِؾك،اؽشحف:عّش رٍٙٛحْ،
(1)

  .8-4،ؿحٌّشؿغ حٌغخرك،"1111-1881"رؼٛٔٝ ك١ّذس،حٌظٕغ١ك حٌغٛسٜ حٌٍزٕخٔٝ فٝ ِفخٚمخص حٌغ٩َ ِغ اعشحث١ً-
(0)

،ِشوض حٌّغظٕقش٠ش ٌٍذسحعخص 1888-1841حٌذ١ٌٚش ٌّـٍظ حٌظؼخْٚ ٌذٚي حٌخ١ٍؾفزخ كغ١ٓ ٌِٛٝ،حٌؼ٩لخص -

 .109حٌؼشر١ش ٚحٌذ١ٌٚش،ؿ
(8)

فٝ  9ِشٚحْ لز٩ْ،حٌؼ٩لخص حٌغؼٛد٠ش ح٤ِش٠ى١ش"أفشحه ػمذ حٌظلخٌف أَ اػخدس طؼش٠فٗ"،ع١خعخص ػشر١ش،حٌؼذد -

  .11،ؿ٠1118ٕخ٠ش 
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ومٌة على دعم قرارات الجمعٌة العمت على غٌر عادتها فى وفراحت أمرٌكا تص علٌها الزمن
 .(1)111قرار مثل األمن مجلس 

 ية:وظرة الجانب اإلسرائيلى للتسنأما 
هرٌة تإرق وعلى قضٌة جلتركزٌة السلمٌة ونى للتسوالصهٌورغبة العدفقد جاءت 

نى من وٌل النظرة إلى الكٌان الصهٌوتح،ول إلى كٌان سٌاسى طبٌعى فى المنطقةوهى التح،وقادته
ك تمامآ أنه ال مستقبل له ألنه ٌدر،إلى ظاهرة صحٌة طبٌعٌةستصاله سرطانى خطر ٌجب إ كٌان
اصلة والمعركة معركة أجٌال مت مادامت،ودةوجوأنه مادامت حالة العداء م،ون ذلكومنطقة دفى ال

لن تبقى أنه كما ،الدمار الشاملوة وات القومآ مهما طال أدون ٌون سٌملكوالمسلموفإن العرب 
بالتالى فإن هذا الكٌان سٌبقى ،ولٌة على حالها إلى األبدوالدواإلسبلمٌة والسٌاسٌة العربٌة  فوالظر

 ،وبذلك جاء التحرك نحو السبلم.(2)ازٌنوال لحظة تغٌر المومهددآ بالز
 :2994 إتفاق أوسلو عام المبحث الثانى:

 :وسلوالدور األمريكى فى أ -2
ة وأنهت القوالمرحلة نظرٌة القطبٌن فى العالم،الٌات المتحدة فى تلك وأنهت اللقد 

قت مناسبآ وجدت ال،فو(،3)حة أمامها لتفعل ما تشاءولٌة مفتوفؤصبحت الساحة الد،العسكرٌة للعراق
"البد أن نفعل كل ما فى أحد تصرٌحاته الصحفٌة"شوبدء حل القضٌة الفلسطٌنٌة،فقد قال"لب

ٌجب أن ٌمتد والفلسطٌنٌٌن،وبٌن اإلسرابٌلٌٌن ،وٌةل العربوالدوة بٌن إسرابٌل ولسد الفج نستطٌع
ق وقت نفسه على الحقوٌنص فى ال،واألعتراف بهاومبدأ األرض مقابل السبلم لٌشمل أمن إسرابٌل 

فبدأت فى السعى لنزاع العربى اإلسرابٌلى،حل اقت لولقد حان ال،فعةوالسٌاسٌة الفلسطٌنٌة المشر
تحركآ نشطآ لحل القضٌة  2111-1992بٌن العامٌن  الفترة ماشهدت و،(4)لعقد مإتمر مدرٌد

وات سرٌة بٌن ن"من خبلل فتح قنو"بٌل كلٌنتالدٌمقراطىولى الربٌس هى فترة تو،الفلسطٌنٌة
 1993دها عام وأثمرت جهو،1991عام منذ إنطلقت  برعاٌة أمرٌكٌة،وإسرابٌلالتحرٌرومنظمة 

لة إلى حد ما مقارنة وتلك الفترة مقبظلت السٌاسة األمرٌكٌة فى و،(5)وسلوبعقد إتفاق أ
فى أنها ،إشارة إٌجابٌة 1996ن إلى األراضى الفلسطٌنٌة عام وبسابقتها،حٌث مثلت زٌارة كلٌنت

ضات المباشرة بٌن طرفى النزاع وتنتهج سٌاسة جدٌدة تجاه الفلسطٌنٌٌن،ثم نبلحظ رعاٌتها للمفا
 ،كما سنعرف بالتفصٌل.(6)هلت إسرابٌل القضاء علٌوالذى حا وسلولتطبٌق إتفاق أ

 والموقف العربى منه: إتفاق أوسلو -0
عرفت فى مجموعها بإتفاقٌات ،الفلسطٌنٌن ثبلث إتفاقٌات فٌما بٌنهمووقع اإلسرابٌلٌن          

،حٌث تم التفاوض (7) "1"أوسلو،وهى إتفاق إعبلن المبادئ الذى عرف أٌضآ بإسم إتفاق أوسلو
تم التفاوض علٌه بطرٌقة سرٌة تامة أثناء العمل فى والنروٌجٌة"أوسلو"،بشؤنه فى العاصمة 

،وقد حدد هذا اإلتفاق 13/3/1993التوقٌع علٌه فى واشنطن بتارٌخ تم م ثمباحثات مإتمر مدرٌد،
الفلسطٌنى،ووضعت فٌه ترتٌبات الحكم -النقاط المرجعٌة لحل الصراع بٌن الجانبٌن اإلسرابٌلى

                                                           
(1)

ع٩ِش،حٌظغ٠ٛش"حٌؾشٚه،حٌّنّْٛ،ح٢ػخس"،ٚسلش ػًّ لذِض ٧ٌؿظّخع حٌغٕٜٛ حٌؼخِٓ ١ٌٍٙجش حٌؼخِش غغخْ –

 .9،ؿ1888ٌّٕظذٜ حٌفىش حٌؼشرٝ فٝ حٌشرخه،ٔؾشفٝ ػّخْ،

 .148ِلغٓ ِلّذ فخٌق ،فٍغط١ٓ "دسحعخص ِٕٙـ١ش فٝ حٌمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿ–(1)
(0)

حٌّئػشس فٝ حٌغ١خعش ح٤ِش٠ى١ش طـخٖ حٌمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش،ِـٍش حٌذسحعخص حٌفٍغط١ٕ١ش خٍذْٚ ٔخؿٝ ِؼشٚف،حٌؼٛحًِ -

 19،ؿ1114حٌؼذد ١ٔٛ٠ٛ ،و١ٍش حٌؼٍَٛ حٌغ١خع١ش،ؿخِؼش رغذحد،
(8)

 .1غغخْ ع٩ِش،حٌظغ٠ٛش"حٌؾشٚه،حٌّنّْٛ،ح٢ػخس"،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿ–
(1)

"سعخٌش ِخؿغظ١ش 1114-1111ٌمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش"أكّذ ؿٛحد عخٌُ حٌٛحد٠ش،حٌغ١خعش حٌخخسؿ١ش ح٤ِش٠ى١ش طـخٖ ح–

غ١ش ِٕؾٛسس،و١ٍش ح٢دحد ٚحٌؼٍَٛ ح٦ٔغخ١ٔش، لغُ حٌظخس٠خ،ؿخِؼش ح٤ص٘ش،غضس،اؽشحف:أعخِش 

 .14،ؿ1118أرٛٔلً،
(9)

 .1،ؿّْٛ،ح٢ػخس"،حٌّشؿغ حٌغخركغغخْ ع٩ِش،حٌظغ٠ٛش"حٌؾشٚه،حٌّن–
(1)

  .1،ؿ1880عزظّزش  18ح٦عشحث١ٍٝ،حٌمذط، طٛل١غ اطفخق حٌغ٩َ حٌفٍغط١ٕٝ -
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أرٌحا -،ثم جاء إتفاق غزة1991ترة مرحلٌة تنتهى فى موعد أقصاه سبتمبر الذاتى الفلسطٌنى لف
،فتم بموجبه تؤسٌس 4/5/1994الذى عرف"بإتفاق القاهرة"،حٌث تم التوقٌع علٌه فى القاهرة فى

السلطة الفلسطٌنٌة فى أرٌحا وأجزاء من قطاع غزة،وأخٌرآ "إتفاق طابا"الذى عرف باإلتفاق 
،حٌث تم بموجبه 1995سبتمبر  21تم التوقٌع علٌه فى واشنطن فى ،وقد "2"المرحلى أو أسلو

 توسٌع إمتداد النفوذ المحدد للسلطة الفلسطٌنٌة،وبموجبها تم تقسٌم األراضى الفلسطٌنٌة إلى ثبلث 
 .(1)مناطق كما سنذكر الحقآ

الربٌس *بمشاركة ونتٌنٌاهو*بٌن ٌاسر عرفات"واى رٌفر"ثم عقد إتفاق واى ببلنتٌشن         
على بعد الٌة مٌرالند األمرٌكٌة،فى و 1991نوفمبر  23،فى األردنملك ر وبحضو األمرٌكى

وتوطٌد العبلقات نسحاب من بعض المناطق الفلسطٌنٌة،كم من واشنطن،ونصت على اإل111
اإلقتصادٌة بٌن السلطة واإلحتبلل،كما تحتوى على نصوص أمنٌة بوقف عملٌات المقاومة،وإفتتاح 

رة اإلسراع فى التفاوض للتوصل للحل ووضرأمنٌة،ناعٌة فى غزة،باإلضافة إلى بنود،منطقة ص
،فى شرم الشٌخ 4/9/1999"شرم الشٌخ" فى  2،كما وقع مذكرة واى رٌفر 1999النهابى فى عام 

 بمصر وهى مذكرة لتفسٌر مشترك إلتفاق واى رٌفر األول ووضع جدول زمنى لتنفٌذه فى عام
ط األمرٌكة فى منتجع كامب وأستؤنفت المفاوضات بالضغ 2111عام و وفى ٌول1999ٌ
وإقتراح  2113صدر بٌان تمهٌدآ لتجدٌد المفاوضات بٌنهم،ثم جاءت خارطة الطرٌق عام ودٌفٌد،

بدون نهاٌة ،(2)إلى اآلن وهكذا جرت المحادثات بٌن الحٌن واآلخر فى إطار أوسلو،الربٌس بوش
 .ة والخدٌعةبلتلك الكذ

 و:سلمن أوموقف العرب 
أرٌحا توالت ردود األفعال فى مختلف األطراف -فبعد التوقٌع على إعبلن المبادئ غزة        

المحلٌة اإلقلٌمٌة والدولٌة،قد تراوحت ردود األفعال بٌن الترحٌب باإلتفاق إلى التندٌد،حٌث وصفته 
طراف األطراف بالتارٌخى وإعتبرته فاتحة عهد جدٌد فى منطقة الشرق األسط،بٌنما وصفته األ

األخرى بالمضٌع للحقوق الوطنٌة لكبل الطرفٌن،بٌنما إستقبلت بعض األطراف األخرى اإلتفاق 
بشٌا من البرود الغٌر متوقع وصف بالقبول البارد،فبالنسبة للموقف األول المرحب فقد أجمعت 
 علٌه الدول الصناعٌة،بما فى ذلك الٌابان وأوروبا الغربٌة،وروسٌا الراعى الثانى لمإتمر
مدرٌد،ودول الخلٌج العربى*ودول المغرب العربى،وٌمكن القول أن اإلتفاق لقى ترحٌبآ واسعآ فى 

                                                           
(1)

خص أٚعٍٛ"حٌّخضْٚ حٌّخثٝ"ّٔٛرؿآ،سعخٌش فشكخْ ِٛعٝ ػٍمُ،حٌٕضحع ػٍٝ حٌغ١خدس فٝ فٍغط١ٓ فٝ ظً اطفخل١-

  . 10،ؿ1111، ح٦ل١ّ١ٍش،ؿخِؼش حٌمذط،فٍغط١ٓاؽشحف:أٚسٞ د٠ف١ظ ،ِؼٙذ  حٌذسحعخص ِخؿغظ١ش غ١ش ِٕؾٛسس،
عّٗ حٌلم١مٝ ِلّذ ػزذ حٌشإٚف ،ا1818أغغطظ  8ِذ٠ٕش حٌمخ٘شس فٝ  :ٌٚذ ف1118ٝ-1818 *٠خعش ػشفخص

أكذ ِئعغٝ كشوش فظق ٌخظ١خس،ٚ٘ٛ ع١خعٟ ٚػغىشٜ فٍغط١ٕٝ،٠ٍٚٚمذ رخص حٌمذٚس حٌلغ١ٕٝ، ٠ىٕٝ رؤرٝ ػّخس،ػشفخ

ٝ طٛفٝ ِغِّٛآ ف،أٚي سث١ظ ٌٍغٍطش حٌفٍغط١ٕ١ش حٌٛه١ٕشِئعغٝ ِٕظّش حٌظلش٠ش حٌفٍغط١ٕ١ش،ٚ ِٓ،ٚٚؿٕخكٙخ حٌّغٍق

-1891ص٠ٕش ؽشفٝ ٚآخشْٚ:دٚس ٠خعش ػشفخص فٝ كؾذ حٌذػُ ٌٍمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش"،أظش:1118ٔٛفّزش ػخَ  11

سعخٌش ِخؿغظ١ش غ١ش ِٕؾٛسس،اؽشحف:ٔقش هللا فش٠ذ،ؿخِؼش حٌؼشرٝ حٌظزغٝ،و١ٍش حٌؼٍَٛ ح٦ٔغخ١ٔش  "،1880

 .11-9،ؿ1119-1111،ح٦ؿظّخػ١شٚ

ػ١ٓ عف١شآ ٛد،ٌٚذ فٝ حٌمذط،ٚأكذ صػّخء كضد ح١ٌٍىٚ،ٛصسحء ح٦عشحث١ٍٝسث١ظ حٌ:٘ٛ"—1888ر١ٕخ١ِٓ ١ٔظ١ٕخ٘ٛ" *

ك ٠خعش ػشفخص ٚفخٚص٠شآ ٌفظشحص ِخظٍفش،،ٚٚآ فٝ حٌى١ٕغضٛػُ أفزق ػن،٠٨1848خص ػخَ ٛ"٦عشحث١ً فٝ حٌ

فظشحطٗ رخٌظؾذد اصحء حٌفٍغط١١ٕ١ٓ،ك١غ أذٌؼض رغزذ  ضاطغّٚر٩ٔظ١ؾٓ،ٚٚحٜ  ل١غ اطفخل١ظٝ حٌخ١ًٍٛفً ِؼٗ ٌظٛطٚ

ػٛٔٝ فخسط،عخسٜ ػشحرٝ،ِفخ١ُ٘ ِقطٍلخص ،"1119-1111أظفخمش ح٤لقٝ "ٚ،1889 ػخَ رٌه ٘زش حٌٕفك

 .111،ؿ،1،1119حٌمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش،ِشوض سإ٠ش ٌٍظ١ّٕش حٌغ١خع١ش،اعطٕزٛي،طشو١خ، ه
(1)

"ّٔٛرؿآ،حٌّشؿغ فٍغط١ٓ فٝ ظً اطفخل١خص أٚعٍٛ"حٌّخضْٚ حٌّخثٝفشكخْ ِٛعٝ ػٍمُ،حٌٕضحع ػٍٝ حٌغ١خدس فٝ -

  .184حٌغخرك،ؿ
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األوساط العالمٌة والمحلٌة خصوصآ الرسمٌة منها لكنه ترحٌب للتخلص من اإلشكال الخاص 
 .(1)بالصراع العربى اإلسرابٌلى

 واألطراف المؤيدة لإلتفاق:العربية الدول 
وسلو باعتباره خروجاً غٌر مبرر على االلتزام الدول العربٌة إلى اتفاق أرت بعض نظ        

ى بنٌة النظام وما أحدثته من أضرار علتفاقٌة كامب دٌفٌد،العربً العام،وصدمة فاق ضررها إ
ذلك أن السادات تفاوض منفرداً ومغلباً المصلحة القطرٌة،أما المفاوض الفلسطٌنً اإلقلٌمً وثوابته،

 قة جدٌدة تمثلت فً السرٌة الكاملة.فقد أضاف ساب
نتهى إلى نتابج تختلف بشؤنها وإن كان قد إستقبلل الفلسطٌنٌٌن بمسارهم،ن إوٌمكن القول إ

سواء عبرت عن نفسها بشكل منفرد السٌاسة الخارجٌة للدول العربٌة،التقٌٌمات،فإن ذلك لم ٌمنح 
قضٌة الفلسطٌنٌة،على أن ذلك كلـه، لم أو من خبلل جامعة الدول العربٌة من مواصلة متابعتها لل

ٌمنع األطراف العربٌة المشاركة فً المفاوضات إضافـة إلى مصر )دول الطوق( من اإلعبلن عن 
أما على المستوى الرسمى العربى فقد ،تمسكها بعملٌة التسوٌة الشاملة القابمة على القرارات الدولٌة

 .(2)ه بعد ذلكتدرفضته بعض الدول ثم عاودت أٌقدر حصل اإلتفاق على تؤٌٌد شبه تام،وإن كانت 
تجاهات نقسمت إلى ثبلثة إإ وسلولعربٌة من صٌغة أامواقف الدول  وٌمكن القول أن

أولها مإٌد بوضوح وتمثله مصر ودول الخلٌج وتونس والمغرب قبل أن تلحق بهم المملكة ربٌسٌة:
وضم بشكل أساسً سورٌا ولبنان،  األردنٌة،وثانٌها:معترض على اآللٌة ومتحفظ على التداعٌات

عتبارها ، بإأما االتجاه الثالث والذي تبنته كل من العراق ولٌبٌا فقام على رفض اآللٌة ونتابجها
 .(3)خطوة إلهدار حقوق األمة واالنقبلب على ثوابتها

 
 

 :وسلومن أالمصرى  موقفال
كانت طبٌعة و،(4)للفلسطٌنٌٌنأٌدت مصر اإلتفاق وأكد الربٌس مبارك*دعمه ومساندته      

،والضاغط على الجانب مجرد دور مساعد فى بعض األحٌان الدور المصرى فى العملٌة السٌاسٌة
وصلت لطرٌق مسدود،فقد صرح بذلك سكرتٌر الدولة  أو،فلسطٌنى كلما تعثرت المفاوضاتال

تلعب دورآ حٌوٌآ مصر "بؤن1993السٌاسة األمرٌكٌة فى عام  لشبون الشرق األدنى فى حدٌثه عن
ٌة الشاملة على أساس و،فقد هدفت مصر من ذلك إستكمال التسفى المنطقة كباحثة عن السبلم

ٌة فى أٌة مرحلة من مراحلها إلى إلحاق وأال تإدى التسوحٌد للسبلم فى المنطقة،ونها السبٌل الوك
ر وة أى تدهتجنب المنطق،و"المالٌة لمصرونة العسكرٌة وطنٌة"المعوالضرر بمصالح مصر ال

                                                           

،رؤٔٗ"خطٛس أٌٚٝ ػٍٝ 11/11/1880*ؿخء رٌه فٝ حٌذٚسس حٌشحرؼش ػؾش ٌّـٍظ حٌظؼخْٚ حٌخ١ٍـٝ،حٌش٠خك فٝ 

  gcc.sg.orgهش٠ك حٌلً حٌؼخدي اعظٕخدآ ٌمشحسٜ ِـٍظ ح٤ِٓ ِٚزذأ ح٤سك ِمخرً حٌغ٩َ.،أظش

 ح٦ٌىظشٚٔٝ ٥ٌِخٔش حٌؼخِش ٌّـٍظ حٌظؼخْٚ ٌذٚي حٌخ١ٍؾ حٌؼشر١ش رؼٕٛحْ"دػُ حٌمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش".حٌّٛلغ 
(1)

 .01،ؿ١ِٕ1888شؽف١ك،اطفخق أٚعٍٛ ٚطذحػ١خطٗ،ِٕؾٛسحص فٍغط١ٓ حٌّغٍّش،ٌٕذْ،–
(1)

فٝ  ػضحَ ػزذ حٌغظخس ؽؼغ،حٌّٛحلف حٌذ١ٌٚش اصحء لن١ش حٌذٌٚش حٌفٍغط١ٕ١ش،سعخٌش ِخؿغظ١ش غ١ش ِٕؾٛسس-

ش حٌزلٛع حٌؼشر١ش ٚحٌذسحعخص حٌؼشر١ش،حٌـخِؼ ،ِؼٙذ،اؽشحف:ِلّذ خخٌذ ح٤صػشحٌذسحعخص حٌغ١خع١ش

 .110،ؿ1114حٌؼشر١ش،حٌمخ٘شس،
(0)

-1881،ػٍٝ ػٛحد حٌؾشػش،أػش حٌظغ١ش فٝ حٌٕظخَ حٌؼخٌّٝ ػٍٝ حٌغ١خعخص حٌخخسؿ١ش ٌٍذٚي حٌؼشر١ش"-

  .111،ؿ1114فٝ  1،حٌؼذد18"،حٌّٕخسس،حٌّـٍذ 1111
خٍفآ ٌٍشث١ظ  18/11/1841"حٌشث١ظ حٌشحرغ ٌـّٙٛس٠ش ِقش حٌؼشر١ش،فٝ 1111-1814ِلّذ كغٕٝ ِزخسن"*

طلض مغٛه ؽؼز١ش ٚعٍُ حٌغٍطش ٌٍّـٍظ  11/1/1111حٌغخدحص ك١غ أْ وخْ ٔخثزآ ٌٗ،ػُ طٕلٝ ػٓ حٌغٍطش فٝ 

 ar.mwikipedia.orgح٤ػٍٝ ٌٍمٛحص حٌّغٍلش،
(8)

 ،1/8/1888ِزخسن رؾؤْ ػ١ٍّش حٌغ٩َ فٝ حٌؾشق ح٤ٚعو،ح٦عىٕذس٠ش،كذ٠غ فلفٝ ٌٍشث١ظ حٌّقشٜ كغٕٝ –

 . 111،ؿ1888،خش٠ف 11،حٌؼذد 1،ِـٍذ ِـٍش حٌذسحعخص حٌفٍغط١ٕ١ش
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كما إستضافت مصر المفاوضٌن فى جولة المباحثات فى ،(1)سطونزاع فى الشرق األوأ
جولة جدٌدة من المفاوضات نتج عنها إتفاق و،1994ماٌو  4أرٌحا"ٌوم -القاهرة"إتفاق غزة

 1999سبتمبر  4،كما قامت برعاٌتها فى شرم الشٌخ 1995سبتمبر  21فى وذلك  2وطابا"أوسل
 .(2)اآلنفة الذكر عن توقٌع مذكرة تفاهم بٌن الطرفٌنوالتى أسفرت 

 من السالم مع إسرائيل: المغربموقف 
لعبت المغرب خبلل هذه المرحلة دور الوسٌط فى تقرٌب وجهات النظر بٌن الدول العر 

قام رابٌن بؤول زٌارة رسمٌة للمغرب غداة  1993بٌة الربٌسٌة فى الصراع مع إسرابٌل،وفى عام 
تم إفتتاح مكاتب اإلتصاالت 1994فى عام ،وواشنطن على إتفاق إعبلن المبادئ ىالتوقٌع ف

المتبادلة بٌن الرباط وتل أبٌب فى بداٌة شهر سبتمبر من تلك السنة،وفى أكتوبر قام شٌمون بٌرٌز 
إفتتح خبللها مكتب اإلتصال اإلسرابٌلى ،وزٌر الخارجٌة اإلسرابٌلى بزٌارة رسمٌة للمغرب

ساطة بٌن إسرابٌل والعرب وإستعداده لحل وبلل ذلك أعلن الملك عن إلتزامه بالبالعاصمة،وفى خ
قام المغرب ببذل الجهود إلتمام توقٌع اإلتفاق الفلسطٌنى  1995فى أكتوبر ،ومشكلة القدس

طن،وزار الوفد المغربى فى اإلسرابٌلى المتعلق بتوسٌع الحكم الذاتى الفلسطٌنى الذى وقع فى اشن
باسة "المحجوب أحمد منان" زعٌم الحركة الٌمٌنٌة فى المغرب بزٌارة بر 1996فبراٌر

،ثم على صعٌد المسار 1995القدس،تلبٌة لدعوة ربٌس بلدٌة القدس الذى زار الرباط فى أكتوبر
وضات اإلسرابٌلٌة السرٌة فى السورى فقد رحبت إسرابٌل بوساطة المغرب إلستبناف المفا

 .(3)جنٌف
الده،بتعزٌز التعاون السادس الحكم فقد بدأ فى إتباع نهج وومع تولى الملك محمد 

"وزٌر دٌفٌد لٌفىمع إسرابٌل،كما صرح" الزراعى والتكنولوجى ومكافحة اإلرهاباإلقتصادى و
طلب منه لرفع مستوى العبلقات الدبلوماسٌة بٌن البلدٌن إلى مستوى الخارجٌة اإلسرابٌلى،و

 .(4)السفراء
صرح وزٌر السٌاحة المغربى "بٌٌر دجو" الوزٌر الٌهودى أما التعاون السٌاحى فقد 

 21إلى  15الوحٌد وربٌس الطابفة الٌهودٌة فى المغرب خبلل مإتمر صحفى فى بارٌس أن من 
سنوات ألف خبلل ال 111،وقال أنه ٌتوقع زٌارة 1994المغرب فى عامألف سابح إسرابٌلى زاروا 

ر عن السٌاحة الٌهودٌة فى مراكش المغربٌة مإتمبدأ فى مدٌنة  1995المقبلة،وفى أواخرعام 
اإلسرابٌلٌة بالتنسٌق مع السلطات  أعدته مجموعة من شركات السٌاحة والسفرالمغرب،

ألف سابح  151إلى  111المغربٌة،أٌضآ لبحث إقامة الخط الجوى المباشر بٌن البلدٌن لنقل من
 .(5)إسرابٌلى سنوٌآ

 األردنى: الموقف
ما عدلت من موقفها إلى  تحفظت األردن فى البداٌة على اإلتفاق ثم سرعانفلقد          
أمرٌكٌة إلقناع الملك األردنى،وقال الملك حسٌن فى حدٌثه -بعد إجراء إتصاالت مصرٌةالموافقة،

طلق فى التحدث عن شإونهم فللفلسطٌنٌٌن الحق المالقرار الفلسطٌنى،الصحفى:"نحن نإٌد 
                                                           

(1)
-1880فخرش ٠ٛعف ػٍٝ سِنخْ،حٌذٚس حٌّقشٜ فٝ حٌّغؤٌش حٌفٍغط١ٕ١ش:ِٓ ِٕظٛس ح٦لظقخد حٌغ١خعٝ"–

 .111-88،ؿ1119ٚحٌؼٍَٛ حٌغ١خع١ش،ؿخِؼش حٌمخ٘شس،"سعخٌش ِخؿغظ١ش غ١ش ِٕؾٛسس،و١ٍش ح٦لظقخد 1111

 WILLIAM J.ClINTON FOUNDATION,speech by president at "Israel Palestinianأظش:*

Agreement,The White house office of press secretary,September28,1995.                   
             

(1)
"سإ٠ش 1111-1881حٌى٠ٛظ١ش فٝ أػمخد كشد حٌخ١ٍؾ حٌؼخ١ٔش-حٌؼ٩لخص ح٠٦شح١ٔشفٙذ ِضرخْ حٌخضحس،ططٛس –

 .11-18،ؿ10اعظشحط١ـ١ش"،ِـٍش دسحعخص ا٠شح١ٔش،حٌؼذد
(0)

ِلّذ كغ١ٕٓ ١٘ىً،حٌّفخٚمخص حٌغش٠ش ر١ٓ حٌؼشد اعشحث١ً،ع٩َ ح٤ٚ٘خَ،أٚعٍٛ ِخ لزٍٙخ ِٚخ رؼذ٘خ،حٌىظخد  -

  .818،ؿ1111حٌؼخٌغ،دحس حٌؾشٚق،
(8)

 . 00-01،ؿ1110،ِٙشؿخْ حٌمشحءس ٌٍـ١ّغ ،١٘جش حٌىظخد،ِقش،خد ػٛدس،اعشحث١ً حٌؼ٩لخص ِغ حٌؼخٌُ ح٦ع٩ِٝؿٙ -
(1)

 . 01-09،ؿٔفغٗ -
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ؤن القرار قرارهم،ونحن ندعم ونساند ضمان أقصى طاقتنا وعن طموحاتهم،وبوشجونهم 
قد كان إلتفاق أوسلو آثاره المتعددة على المسارات التفاوضٌة الثنابٌة،فالمسار و(،1)وإمكانٌاتنا"

وصل إلى تحدٌد جدول األعمال،رغم أنه لم ٌتم طآ كبٌرآ،واألردنى اإلسرابٌلى كان قد قطع شو
لذلك جاء إتفاق أوسلو ،ما سٌحصل على المسار الفلسطٌنى أوآلاإلعبلن عنه فى حٌنه،إنتظارآ ل

الفلسطٌنى،إذ لم ٌبق مبرر أدبى أو معنى إلستمرار التنسٌق العربى،فكان عام  لٌلغى ضغط المسار
ن تسمٌته رسمٌآ بالصراع وما حصل فٌه من تطورات على المسار األردنى نهاٌة لما ٌمك1994

ٌوم التالى وقعت األردن مع إسرابٌل فى واشنطن على إتفاقٌة ،حٌث فى ال(2)اإلسرابٌلى-األردنى
 .(3)التى عرفت بإسم معاهدة وادى عربة 1994أكتوبر  26إسرابٌلٌة فى -إعبلن مبادئ أردنٌة

 :إتفاق أوسلووالموقف اإلثيوبى من السالم مع إسرائيل 
عبلقاتها بالصراع إرتبطت الدول اإلفرٌقٌة فى عبلقاتها بإسرابٌل بالمد الجزر وفى 

وإنعقاد مإتمر مدرٌد للسبلم عام ،1973مٌن هما حرب العربى اإلسرابٌلى فقد إرتبطت بحدثٌن ها
مما ٌبطل ،بٌا نهاٌة فعلٌة للصراع العربى اإلسرابٌلىومنهم إثٌو إتفاق أوسلوهو و هإعتبرت،و1991

حٌث إستغبل تلك ،معهاالمنافذ وات وا القنوقد فتحأصحاب القضٌة أى مبرر للقطٌعة،ما دام 
لتخفٌف التحذٌرات التى عبر عنها المسإلٌن العرب عن مخاطر التغلغل اإلسرابٌلى فى  ،الفرصة
اقع بدٌلة إحتٌاطٌة فى وبإعتبارها مإلسرابٌل داء وتكمن األهمٌة اإلستراتٌجٌة للقارة السوالقارة،

  مثلثآآلشمال أغندا"مشكودان،ولسب اوبٌا،جنوتعد إثٌ ،وحالة تهدٌد المركز األصلى لها فى فلسطٌن
 .(4) تمهٌدآ للقضاء علٌه،ى المد اإلسبلمى  فى إفرٌقٌاوٌحت

مع  على الحدودساعدتها فى صراعها ف،متعددة فى الجانب العسكرى بٌةوالعبلقات اإلسرابٌلٌة اإلثٌ
المسٌحٌٌن "أى أحرار الشعبوقف تمرد جبهة"ستخدمتها فى التى إبٌا بالقنابل وإثٌجهزت ،وإرٌترٌا

فضآل عن مساعدتهم فى تجهٌز المعدات العسكرٌة لدعم نا مع اإلرٌترٌٌن،وبٌٌن الذٌن تعاواإلثٌ
دان وبٌا ال ترٌد سوفإثٌ،دانوأٌضآ ساعدتهم فى تغٌٌر الخرٌطة السٌاسٌة للسوجهدهم فى المعركة،

ض النٌل ما وحوالقرن اإلفرٌقى وبلغ عدد الخبراء العسكرٌٌن فى منطقة شرق إفرٌقٌا وقد حد،تم
د الكبٌرة واحى اإلقتصادٌة فقد ساعدتها ببناء عدد من السدوبالنسبة للنو،ٌقارب الثمانٌة آالف خبٌر

 ٪11لة بذلك الضغط على مصرللتشكٌك فى حصتها من النٌل بإعتبار أن ومحا،وعلى نهر النٌل
لجر مٌاه النٌل إلى ضع مخطط وناهٌك فى أن إسرابٌل تعمل سرآ ل،من مٌاهه من المنبع فى الحبشة

د وجوال وهو،فضآل عن الهدف األسمى من ذلك ل اإلفرٌقٌةوأراضٌها من أقرب نقطة من الد
بإعتباره ممر  بىوتؤمٌن البحر األحمر من مدخله الجنل اإلسرابٌلى فى منطقة القرن اإلفرٌقى

 .(5)عالمى

                                                           
(1)

،ِـٍش حٌذسحعخص 0/8/1880ح٦عشحث١ٍٝ،ػّخْ  -كذ٠غ حٌٍّه كغ١ٓ كٛي ح٦طفخق حٌفٍغط١ٕٝ-

 .110،ؿ1880،خش٠ف19،حٌؼذد 8ِـٍذ،ٌفٍغط١ٕ١شح
(1)

  .1-0،ؿ1889ارش٠ً -،ِخسط111فخ٠غ،سعخٌش لخٔخ اٌٝ ؽشَ حٌؾ١خ،ِـٍش حٌّٕخمً،حٌؼذد فخ٠ض -
(0)

 1ِـٍذ ،ِـٍش حٌذسحعخص حٌفٍغط١ٕ١ش ،11/11/1888ح٤سدْ-ح٦عشحث١ٍ١ش،ػّخْ -ٚػخثك ِؼخ٘ذس حٌغ٩َ ح٤سد١ٔش-

 .140،ؿ1888،خش٠ف 11،حٌؼذد
(8)

افش٠م١خ رؼذ حٌلشد حٌزخسدس"دسحعش كخٌش اػ١ٛر١خ"،ِـٍش ؿخعُ ٠ٛٔظ ِلّذ،حٌغ١خعش حٌخخسؿ١ش ح٦عشحث١ٍ١ش طـخٖ – 

 .181حٌؼٍَٛ حٌغ١خع١ش،ِشوض حٌذسحعخص حٌذ١ٌٚش،ؿخِؼش رغذحد،د.ص،ؿ
(1)

ؿخعُ ٠ٛٔظ ِلّذ،حٌغ١خعش حٌخخسؿ١ش ح٦عشحث١ٍ١ش طـخٖ افش٠م١خ رؼذ حٌلشد حٌزخسدس"دسحعش كخٌش اػ١ٛر١خ"،حٌّشؿغ –

 .191-111حٌغخرك،ؿ

"،ٚأٔظخذ سث١غآ ٌؾطشٜ ح١ٌّٓ 1111-1814فخٌق:ع١خعٝ ٚػغىشٜ،ٚسث١ظ حٌـّٙٛس٠ش ح١ّٕ١ٌش"*ػٍٝ ػزذ حٌٗ 

،ٌُ ٠ذْ حٌٕظخَ حٌؼشحلٝ فٝ غضٖٚ ٌٍى٠ٛض،ِّخ أدٜ اٌٝ فـٛس ر١ٕٗ ٚر١ٓ دٚي ِـٍظ حٌظؼخْٚ 1880ارش٠ً  11فٝ 

،ػُ لظً 1111اعظمخي فٝ  1111أٔظخذ ٌفظشس سثخع١ش أخشٜ،ٚػٕذِخ لخِض اكظـخؿخص  1888حٌخ١ٍـٝ،ٚفٝ 

،ِئعغش أػّخي حٌّٛعٛػش 1،ه11،حٌّٛعٛػش حٌؼشر١ش حٌؼخ١ٌّش،ؽ 1114ػٍٝ ٠ذ حٌلٛػ١١ٓ فٝ فٕؼخء د٠غّزش 

 .19،ؿ1888ٌٍٕؾش ٚحٌظٛص٠غ،حٌش٠خك،
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 قف الدولى من اإلتفاق:والمنظمات الدولية والم -4 
 العربية:موقف الجامعة 

تمع فى القاهرة فى موقف عربى مشترك صدر عن مجلس جامعة الدول العربٌة،الذى إج         
،كرد فعل على المفاوضات الثنابٌة من *(1)حٌث رحب المجلس باإلتفاق1993سبتمبر 21فى 

خبلل الجامعة العربٌة،وبان إتفاق أوسلو خطوة مهمة فى حل النزاع العربى اإلسرابٌلى،وبداٌة 
تحقٌق األسس التى قام علٌها مإتمر مدرٌد،الداعٌة لمبدأ األرض مقابل السبلم،ومواصلة ل

اإلجراءات التى ٌعقبها إنسحاب اإلحتبلل اإلسرابٌلى من الجوالن المحتل،والحفاظ على سٌادة 
رة تمتع الفلسطٌنٌٌن بالحقوق المشروعة المتمثلة فى و،فشددت على ضرةالدول العربٌة المجاور

،كما جاءت الجامعة العربٌة موافقة 1941لبلجبٌن الفلسطٌنٌٌن المطرودٌن منذ عام ا العودةحق 
،ألن المنظمة جزء ال ٌتجزء من المشروع العربى الرافض (2)لما أعلنته منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة
علٌه فى وسلو جاء مفاجبآ لها كحال األمم المتحدة،لكنها وافقت أللتعنت اإلسرابٌلى،برغم أن إعبلن 

إنتظار النظر فى المسابل العالقة منذ توقٌع اإلتفاق،وسعت الجامعة بكل طاقتها لفصل المسار 
 .(3)اإلستسبلم األمرٌكٌة،كى الٌتم تحوٌله إلى التفاوضى عن الرعاٌة

رأت فى  تشكٌل السلطة الفلسطٌنٌة تطبٌق لما جاء فى قررات مجلس الجامعة العربٌة،التى       
مبدأ األرض مقابل و،242،331رات األمم المتحدة ومجلس األمن رقم تنطبق مع قر

تسخٌر كافة طاقاتها من أجل دعم وتعزٌز أسس التنمٌة  ب المنطقةالسبلم،وطالبت كل شعو
محذرة من جمودها تجاه اإلنتقال والسرعة واإلستقرار لدولة فلسطٌن،كما دعت إسرابٌل للنشاط 

رة تنفٌذ إلتزاماتها حول والعراقٌل أمامها،مإكدة على ضر  السلمى للسلطة الفلسطٌنٌة،ووضع
التوصل إلى مرحلة الحكم الذاتى،وتعهدت الجامعة على إصرارها إلنجاح اإلتفاق إلى غاٌة إعبلن 

فى سبٌل تحقٌق ،السلطة،سواء تعلق األمر بدعم الجهود األوروبٌة أوعلى المستوى الدولى ككل
 .(4)سبلم شامل عادل

تجدر اإلشارة إلٌه أن نتٌجة لضعف الجامعة العربٌة سلكت دوآل كالمغرب واألردن مما و        
ا فتح المجال مفى إقامة عبلقات دبلوماسٌة بشكل علنى وبصورة مستفزة مع الكٌان اإلسرابٌلى،م

وتقوم باإلستمرارفى عملٌات اإلستٌطان ض الحابط قررات الجامعة العربٌة،له ألن تضرب بعر

                                                           

،وّخ أفذس ِـٍظ 1880/ٔٛفّزش18*ك١غ سكذ حٌؾ١خ صح٠ذ ربطفخق حٌّزخدة فٝ سعخٌظٗ اٌٝ ح٤ُِ حٌّظلذس فٝ 

،٠زوش أْ ح٦ِخسحص وخٔض ِظلفظش فٝ طؤ١٠ذ٘خ،ٚػٍٝ حٌشغُ ِٓ رٌه 10/8/1880فٝ  حٌٛصسحء ح٦ِخسحطٝ ر١خٔآ ِئ٠ذآ

 ١ٍِ1ْٛ د٨ٚس أِش٠ىٝ ػٍٝ ِذٜ  11،ٚطؼٙذص رّزٍغ 1888فمذ اؽظشوض فٝ اؿظّخع حٌذٚي حٌّخٔلش فٝ أوظٛرش

ض "ك١غ لخَ ؽخـ رّٙخؿّش حٌّق١ٍٓ ٚلظً ػذد وز١ش ُِٕٙ  أدح1888ٔعٕٛحص،ٚك١ٓ كذػض ِزرلش حٌخ١ًٍ ػخَ 

حٌـشَ،ٚاطزؼض ِغخسآ ٚعطآ فٝ اعمخه حٌّمخهؼش ٦عشحث١ً ٚؿؼٍظٗ ِٓ حٌذسؿظ١ٓ حٌؼخ١ٔش ٚحٌؼخٌؼش ٚرٌه فٝ اؿظّخع 

،ٚػٍٝ حٌٕم١ل وخٔض حٌٍّّىش حٌؼشر١ش حٌغؼٛد٠ش ٘ٝ أٚي ِئ٠ذٜ اػ٩ْ 1888ِـٍظ حٌظؼخْٚ حٌخ١ٍـٝ فٝ عزظّزش 

"،سعخٌش دوظٛسحٖ 1111-1811من١ش حٌفٍغط١ٕ١ش"حٌّزخدة،أظش:ارشح١ُ٘ ِزخسن حٌّٕقٛسٜ،ِٛلف ح٦ِخسحص ِٓ حٌ

 .110-81،ؿ1111غ١ش ِٕؾٛسس،اؽشحف:ِلّذ ػٍٝ حٌمٛصٜ،ؿخِؼش ر١شٚص حٌؼشر١ش،و١ٍش ح٢دحد لغُ حٌظخس٠خ،
(1)

 .101،ؿِظٕخلنظ١ٓ،حٌّشؿغ حٌغخركح٦عشحث١ٍ١ش ر١ٓ ِمخسٔظ١ٓ -ع١ٕش حٌلغ١ٕٝ،حٌؼ١ٍّش حٌغ١ٍّش-
(1)

ِـٍش حٌذسحعخص حٌفٍغط١ٕ١ش  ،11/8/1880ح٦عشحث١ٍٝ،حٌمخ٘شس -حٌفٍغط١ِٕٝٛلف حٌـخِؼش حٌؼشر١ش ِٓ ح٦طفخق –

 .198،ؿ1880،خش٠ف 19،حٌؼذد 8ِـٍذ 
(0)

ِلّٛد ػزذ حٌّغٕٝ،ِٛلف ؿخِؼش حٌذٚي حٌؼشر١ش ِٓ حٌمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش ِٓ خ٩ي حٌمشحسحص ٚحٌز١خٔخص حٌشع١ّش –

حد،لغُ حٌظخس٠خ ح٢ػخس،حٌـخِؼش ح٦ع١ِ٩ش ،سعخٌش ِخؿغظ١ش غ١ش ِٕؾٛسس،و١ٍش ح٢د1119-1841حٌقخدسس ػٕٙخ 

 .91-99،ؿ1119غضس،
(8)

ِلّٛد ػزذ حٌّغٕٝ،ِٛلف ؿخِؼش حٌذٚي حٌؼشر١ش ِٓ حٌمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش ِٓ خ٩ي حٌمشحسحص ٚحٌز١خٔخص حٌشع١ّش –

 .111-110،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿ1119-1841حٌقخدسس ػٕٙخ 
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حتى 1993ضى دون رادع فى الفترة التى أعقبت أوسلو بٌن األول من أكتوبر ومصادرة األرا،
 .(1)1995نهاٌة ٌناٌر 

 موقف منظمة المؤتمر اإلسالمى:
رٌد،حٌث ص عملٌة السبلم فى مدوحدث تغٌر فى قرارات منظمة المإتمر اإلسبلمى بخص        

اإلعتراف من جانبها فى داكار،وبدا واضحآ من قرارها  1991دٌسمبر12-9أٌد مإتمر القمة فى 
دولة إسرابٌل للعٌش بسبلم مع الدول العربٌة،ثم أكد مإتمر وزراء خارجٌة الدول بؤمن وسبلمة 

سبلمى فى على ذلك،ثم رحب مإتمر القمة اإل1993إبرٌل  29-25اإلسبلمى فى باكستان فى 
تفاقٌات السبلم مع الجانب اإلسرابٌلى وفق الشرعٌة بإ1994دٌسمبر15-13الدار البٌضاء الموافق

 .(2)الدولٌة
 موقف األمم المتحدة:

نظرآ ألن األمم المتحدة لم تكن فاعآل ربٌسٌآ للمشاركة فى الوساطة أو رعاٌة اإلتفاق،إال          
مبعوث األمم المتحدة عن "دٌنٌس روث"ؤعرب ،فأن التوقٌع كان قد شكل لها أبعادآ إحترازٌة

تخوفه من القفز على المجهودات التى قامت بها هٌبة األمم المتحدة فى مفاوضات السبلم،لكن بعد 
حول الترتٌبات المقرر تنفٌذها،رحبت األمم بذلك ث"دٌنٌس رو"التطمٌنات األمرٌكٌة التى تلقاها 

-ة للنزاع الفلسطٌنىمإكدة على حرصها الشدٌد للتوصل إلى تسوٌة شاملة عادلة ودابم
لٌٌن،فعبرت وك  المبادرة تساهم بشكل كبٌر فى تعزٌز السلم واألمن الدتلأمآل فى أن ،اإلسرابٌلى

 .(3)عن إرتٌاحها الكبٌر لما حظٌت به أوسلو من تؤٌٌد دولى واسع
منصب األمٌن العام لؤلمم المتحدة "*بطرس بطرس غالى"وقد شكل تولى العربى المصرى         

عرض مساعدة من األمم المتحدة فى بناء مإسسات آ وتحدٌآ وتضامنآ مع اإلتفاق،فقد زحفم
وإرسال بعثات أممٌة،لبحث ومراقبة الوضع الفلسطٌنى،وإقامة أرضٌة مناسبة للمشارٌع ،فلسطٌنٌة

الفلسطٌنٌٌن األمم المتحدة أن تدعم  قررالتى سٌتم العمل على إنجازها داخل األراضى الفلسطٌنٌة،و
ٌة آ مباشرة بعد التوقٌع على اإلتفاق،وتشرف على الدعم المالى من البنوك والمإسسات العالممالٌ

لتسٌٌر األموال الممنوحة،وصرفها على المشارٌع،وقد بلغ ما جمعته من الدول ،خاصة البنك الدولى
بدعمها بؤجهزة الفلسطٌنٌة، األعضاء بها أكثر من ملٌارى دوالر،تتضمن مساعدات للشرطة 

اكل متعددة،أما الجانب اإلسرابٌلى فقد تلقى مساعدات من المجتمع الدولى واألمم المتحدة وهٌ
 .(4)مناصفة مع السلطة الفلسطٌنٌة

مما سبق نستنتج تراجع دور األمم المتحدة والمإسسات الدولٌة مقابل تحكم الوالٌات المتحدة فى 
ولمنع أى إحتكار ألى طرف دولى نى،مسار المفاوضات،لخدمة مصالحها ومصالح الكٌان الصهٌو

 قد ٌتناقض مع الدور الذى تراه هى مناسبآ.
 الموقف األمريكى بعد عقد اإلتفاق:

فقد أعرب الربٌس األمرٌكى كلٌنتون عن إرتٌاحه لما توصلت إلٌه نتابج المفاوضات          
بها المفاوضات فى السرٌة، وإعتبرها إنجازآ بعد الجمود الذى طال لمدة التسع شهور التى جرت 

اشنطن،فإختارت تلك اإلدارة التسوٌة الفلسطٌنٌة من باب المصلحة اإلسرابٌلٌة،فعملت عبر دورها 

                                                           
(1)

 .111-118،ؿ1881حٌؼشرٝ،حٌمخ٘شس،"ع٩َ ر٩ أسك"،دحس حٌّغظمزً 1ادٚحسد عؼ١ذ،أٚعٍٛ–
(1)

"،سعخٌش 1111-1898خنش ػزذ حٌغفخس حٌـذرش،ِٛلف ِٕظّش حٌّئطّش ح٦ع٩ِٝ ِٓ حٌمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش ِٓ" -

  .111،ؿ1111اؽشحف:أوشَ ػذٚحْ حٌـخِؼش ح٦ع١ِ٩ش،و١ٍش ح٢دحد،لغُ حٌظخس٠خ،غضس ،ِخؿغظ١ش غ١ش ِٕؾٛسس،
(0)

 .181-181حٌىظخد حٌؼخٌغ،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿِلّذ كغ١ٕٓ ١٘ىً،ِفخمخٚص حٌغ٩َ –

،رؼذ أْ وخْ ٠ظزٛأ ِٕقذ ٔخثذ سث١ظ حٌٛصسحء 0/11/1881"ػ١ٓ فٝ ِٙخِٗ فٝ 1119-1811*رطشط غخٌٝ"

ٚكظٝ 1811،ٚوخْ ٚص٠شآ ٌٍذٌٚش ٌٍؾئْ حٌخخسؿ١ش ِٓ أوظٛرش 1881ٌٍؾئْ حٌخخسؿ١ش حٌّقش٠ش ِٕز ِخ٠ٛ 

   un.orgف١ٙخ،ِٛلغ ح٤ُِ حٌّظلذس ،ٚلذ كنش ِفخٚمخص وخِذ د٠ف١ذ وخْ ٌٗ دٚس1881
 

(8)
 .111-118ؿ،1888ر١شٚص،ٌزٕخْ، أٚعٍٛ،ؽشوش حٌّطزٛػخص ٌٍظٛص٠غ ٚحٌٕؾش،ِلّٛد ػزخط،هش٠ك –
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الدبلوماسى عبر مكانتها الخارجٌة فى العالم والشرق األسط،بالحشد الدبلوماسى لزعماء ورإساء 
إلنزالقات أو عرب الذٌن وافقوا على اإلتفاق،بالعمل على ضررة حماٌته ورعاٌته من ا

اإلبطال،وقد قام الربٌس كلٌنتون بتسخٌر جهود إدارته الدبلوماسٌة بفتح دبلوماسى مباشر مع 
منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة،لئلطمبنان على ضمان إستمرارٌة العمل باالتفاق،كما عملت على 

ظمة التحرٌر التسوٌق اإلعبلمى لئلتفاق عبر العالم،والتروٌج،وظهرت بؤنها غٌرت موقفها تجاه من
الفلسطٌنٌة،والعمل على تحسٌن صورتها أمام العالم،ورغبتها الشدٌدة فى إقامة عبلقات معها،كما 
ٌؤتى اإلتفاق كغطاء عن فشل إدارته فى حل عدٌد من القضاٌا الدولٌة كمشكلة الصومال 

طة ،أما إقتصادٌآ فعملت على دعم اإلتفاق من أجل إنجاحه،وفتعهدت بدعم السل(1)والبوسنة
أرٌحا،فنظمت مإتمرآ للدول –الفلسطٌنٌة المإقتة باآلمال حتى وصولها إلى إتفاق غزة 

المانحة،وجمعت ما ٌقارب ملٌارٌن وستمابة ملٌون دوالر أمرٌكى كخطة لدعم السلطة الفلسطٌنٌة 
المساهمة بالنهوض فى إقتصادهاولدعم المشارٌع اإلقتصادٌة ورجال األعمال النزهاء،وتمتد 

 .(2)مدة خمس سنوات لكى ٌتم تطبٌق وتفعٌل اإلتفاق وقٌام الدولة الفلسطٌنٌةالخطة ل
 الموقف األوروبى من عملية السالم وإتفاق أوسلو:

فلم تعط فى مدرٌد حتى الدور اإلحتفالى الذى خصت به واشنطن عدوتها السابقة،فقد        
على ما هوحاصل فٌها، ناهٌك وضعت على الهامش، تنتصت إلٌها من بعد، تحاول جاهدة التعرف 

عن منعها من اإلسهام بإداراتها، ومع ذلك فهى مدعوة لدور واحد هو اإلسهام المالى باإلتفاقات 
المحتملة، وأسرعت أمرٌكا لتحدٌد حدٌقة البٌت األبٌض لسرقة الفابدة السٌاسٌة الناتجة عن 

دعمه مالٌآ، إتضح لكل البسطاء أن التوصل لئلتفاق السرى فى أوسلو،فعندما تبع التوقٌع إجتماعآ ل
واشنطن مستعدة لعقد اإلجتماعات التموٌلٌة، لكنها تتوقع من أوروبا أن الٌابان أوالدول العربٌة 

 (.3)النفطٌة أن تسهم مالٌآ بحصة األسد
فقد إنقسمت الدول األوروبٌة فى مواقفها من عملٌة التسوٌة إلى ثبلث محاورالتى تمثلها كل         

فرنسا وإٌطالٌا وأٌرلندا التى تحمل اإلحتبلل كل فشل أومماطلة فى حل الصراع،أما المحور من 
الثانى:فتمثله برٌطانٌا التى التتقاطع مع المسار األمرٌكى، وتتمٌز بنوع من الجمود واإلختبلف 

من  عن باقى الدول األوروبٌة من ناحٌة تحمٌل اإلحتبلل المسإلٌة،أما المحور الثالث:فتمثله كل
ألمانٌا بلجٌكا والدانمارك وهولندا التى تتمٌز مواقفها بالمرونة واإلختبلف القلٌل مع باقى الدول 

وقد قبل اإلتحاد األوروبى اإلعتراف بدولة فلسطٌنٌة تتعاٌش جنبآ إلى جنب مع الكٌان (4)األربٌة
كة الصهٌونى،فعبرت عن دعمها للمواقف المإٌدة الفلسطٌنٌة،واعتبرت الرافضٌن"حر

حماس"جماعة إرهابٌة،وتركت الباب مفتوحآ معها،على العكس من الموقف األمرٌكى 
المتشدد،فحركة حماس تعتبر من الجماعات المحظور تنقلها إلى الداخل األوروبى،عبر منح أى 

 .(5)تؤشٌرات لكل من ٌنتمى لها بإستثناء الموقف السوٌدى لم ٌلتزم بهذا القرار
قضاٌا التسوٌة السلمٌة سواء سٌاسٌآ عبر إرسال المراقبٌٌن األوروبٌٌن  فقد دعم اإلتحاد األوروبى

من أجل متابعة ومراقبة تنفٌذ اإلتفاق،وخلق حٌاه مستقرة وإعادة الحٌاه إلى طبٌعتها فى مناطق 
،إقتصادٌآ 1994الحكم الذاتى الفلسطٌنٌة واألراضى المحتلة،وذلك بعد توقٌع إتفاقٌة الخلٌل*عام 

                                                           
(1)

هزخش أٚعٍٛ،دحس ح١ٍ٘٤ش ٌٍٕؾش  ٔٛفً ِّذٚف،لقش اطفخق أٚعٍٛ:حٌشٚح٠ش حٌلم١م١ش حٌىخٍِش -

 .10-11،ؿ1881ٚحٌظٛص٠غ،ػّخْ،
(1)

 .018-014،ؿأٚعٍٛ،حٌّشؿغ حٌغخركِلّٛد ػزخط،هش٠ك -
(0)

غغخْ ع٩ِش،حٌظغ٠ٛش"حٌؾشٚه،حٌّنّْٛ،ح٢ػخس"،ٚسلش ػًّ لذِض ٧ٌؿظّخع حٌغٕٜٛ حٌؼخِٓ ١ٌٍٙجش حٌؼخِش –

 .9-1،ؿ1888ٌّٕظذٜ حٌفىش حٌؼشرٝ فٝ حٌشرخه،ٔؾشفٝ ػّخْ،
(8)

،حٌّىظذ حٌؼشرٝ 1111عزظّزش  ٠ٛ٘11ذح ؽٛلٝ أرٛحٌؼ٩ء،حٌؼ٩لخص ح٤ِش٠ى١ش ح٤ٚسٚر١ش رؼذ –

 .110-111،ؿ1111ٌٍّؼخسف،حٌمخ٘شس،
(1)

،ِشوض حٌض٠ظٛٔش ٌٍذسحعخص 1110-١ٌٚ1880ذ ػزذ حٌلٝ،حٌغ١خعش حٌخخسؿ١ش ٌٍغٍطش حٌفٍغط١ٕ١ش–

 .8،ؿ1110ٚح٦عظؾخسحص،ر١شٚص،ٌزٕخْ،
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،الذى جاء فٌه تعزٌز التنمٌة فى 1995جلس األوروبى فى إجتماعه فى الٌونان عام فقد أعلن الم
األراضى الفلسطٌنٌة وباقى األراضى المحتلة،وتوقٌع شراكة إقتصادٌة بٌن الدول األوروبٌة 
والسلطة الفلسطٌنٌة والكٌان الصهٌونى،فى إطار خلق تكامل إقتصادى بٌن دول ضفاف البحر 

 .(1)الجنوبٌةالمتوسط الشمالٌة و
 الدول المعارضة إلتفاق أوسلو: -3

باإلتفاق،ورأت فٌه تفرٌطآ فى الحقوق العربٌة الفلسطٌنٌة،إنطبلقآ من أنها سوريا فقد نددت          
تركت سورٌا مكشوفة أمام اإلدعاءات اإلسرابٌلٌة فى الجوالن،وطالبت سورٌا بتطبٌق القرار 

ما لم ٌحققه هذا اإلتفاق،كما أن الجانب الفلسطٌنى أصبح  القاضى باألرض مقابل السبلم،وهو 242
 (.2)ورقة منزوعة من ٌده مهمة للتفاوض مع الجانب اإلسرابٌلى

تمت  1991فعندما قامت منظمة التحرٌر بعقد إتفاق أوسلو إعتبره"الربٌس األسد خٌانة"،وفى عام 
اف الراعى األمرٌكى،لكن بسبب عدة محاوالت إلتمام إتفاقٌة سبلم بٌن سورٌا وإسرابٌل تحت إشر

أوآل قبل التطبٌع مع  1967إصراره على إسترداد كامل أرض الجوالن التى أحتلت عام 
 (.3)إسرابٌل،حالت دون أى إتفاق

  :الموقف اإليرانى
قاد إٌران إلى اإلعتدال الحكم،"1997-1919هاشمى رفسنجانىالربٌس"منذ تولى 

فرصة ذهبٌة إستثمرتها 1991كانت حرب الخلٌج الثانٌة عام السٌاسى،فكان بمثابة التخفٌف،فلقد 
بإتباعها سٌاسة الحٌاد لتخدم مصالحها فى المنطقة العربٌة،وهى العمل على إستمالة دول الخلٌج 
بتؤكٌد حرصها الدابم على إحترام مبادئ الجوار، وعدم التدخل فى شإون الغٌر،ومحاولة تحسٌن 

سٌاسة واقعٌة معتدلة،فعادت العبلقات اإلٌرانٌة الخلٌجٌة  صورتها فى المحٌط الدولى بإتباع
على مستوٌات مختلفة،مع كل من الكوٌت واإلمارات واألردن وتونس ومصر،فزار  الدبلوماسٌة

،وتم تشكٌل لجنة مشتركة 1992،دولة الكوٌت فى إبرٌل1991وزٌر خارجٌتها السعودٌة فى إبرٌل
لى عقد مإتمر القمة اإلسبلمى فى دورته الثامنة فى للتعاون الثنابى،كما حرصت دول الخلٌج ع

،ودعمت اإلنتفاضة رضت إٌران عملٌة السبلم فى مدرٌدولكن عا،(4)1997إٌران فى دٌسمبر 
 .(5) الفلسطٌنٌة وحركات المقاومة الفلسطٌنٌة

                                                           
(1)

ٛٔش ٌٍذسحعخص رخعُ حٌمخعُ ٚآخشْٚ،دٚس ح٦طلخد ح٤ٚسٚرٝ فٝ ِغخس حٌظغ٠ٛش ٌٍمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش،ِشوض حٌض٠ظ–

 .11-11،ؿ1111ٚح٦عظؾخسحص،ر١شٚص،
(1)

 .11-11رخعُ حٌمخعُ ٚآخشْٚ،دٚس ح٦طلخد ح٤ٚسٚرٝ فٝ ِغخس حٌظغ٠ٛش ٌٍمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿ–

 . 18/8/1880*فمذ ٚحفك حٌى١ٕغض فٝ 
GIL SEDAN,Knesset approves with accord PLO, in major boost to Rabin gov't,THE JEWISH 

POST NEWS, September, 29 1993, p, 1.                                                                                     
(0)

،الدار التقدمٌة 2111، 1"ط2111-1911"محمود صافى،سورٌا من فٌصل األول إلى حافظ األسد –

 .144-143المختارة،لبنان،ص

(8)
-1881ح٦عشحث١ٍ١ش-ؿ١ًّ ٔخدٜ اف١ٙذ،حٌؼ٩لخص حٌّقش٠ش ح٦عشحث١ٍ١ش ٚأػش٘خ ػٍٝ حٌّفخٚمخص حٌفٍغط١ٕ١ش–

اؽشحف:ػّخد ؿخد،ِؼٙذ حٌزلٛع ٚحٌذسحعخص حٌؼشر١ش،لغُ حٌزلٛع  ،سعخٌش دوظٛسحٖ غ١ش ِٕؾٛسس،1110

 .111،ؿ1111غ١خع١ش،ٚحٌغ١خعخص حٌ
(1)

،ِـٍش حٌذسحعخص 4/11/1881كذ٠غ فلفٝ ٌٛص٠ش حٌخخسؿ١ش ح٠٦شحٔٝ رؾؤْ حٌّٛلف ِٓ ِئطّش حٌغ٩َ،دحوخس –

 .108،ؿ1881،ؽظخء 8،حٌؼذد0حٌفٍغط١ٕ١ش،حٌّـٍذ

وخْ ٚحٌّخظٍفش،ٚد"اعشحث١ً"صسحء ح٦عشحث١ٍٝ حٌغخرك،ؽخسن فٝ كشٛسث١ظ حٌ:"1881-1811"*اعلك سحر١ٓ

،ٚوخْ عف١شآ س٠ِٓٛٓ صػّخء كضد حٌؼًّ ح٦عشحث١ٍٝ حٌّؾٙٚ،1891ح٤سوخْ حٌؼخِش فٝ كشد ػخَ سث١ظ ١٘جش 

وخْ ِٓ حٌّغئ١ٌٓ ػٓ لّغ ٚسحص،ٚآ فٝ حٌى١ٕغض ٌؼذس دٛػن،ٚحص٠٨ٛخص حٌّظلذس ٌؼذس عٕٛفٝ حٌ ٦عشحث١ً

ِش ٛصسحء حٌلىٛأفزق سث١ظ حٌغ١خعش"طىغ١ش حٌؼظخَ"،ٚحٌظٕى١ً رخٌفغط١١ٕ١ٓ ف١ّخ ػشف ٠،ٌٚٝٚح٤ ح٦ٔظفخمش
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 :ىسرائيلرد الفعل اإل
 لعنها خبل وٌة،عبرد معارضة إسرابٌلٌة قوجولم ٌمنع  ل الرسمى لئلتفاقوفإن القب

مقر الرباسة  د قبالةوعات صغٌرة من الٌهوحٌث تجمعت مجماشنطن،وقٌع على اإلتفاق فى والت
بهة المعارضة اإلسرابٌلٌة فقد تشكلت ج،أما داخل إسرابٌل،"رابٌن خابن"*األمرٌكٌة تهتف

ألنه ٌتعارض األكثر تصمٌمآ على إسقاط اإلتفاق،هدفهم ون،ود المتطرفوجبهة اللٌكوللسبلم،
إعتمد الٌمٌن المتطرف فى لقد و،سعٌة فى تحقٌق حلم إسرابٌل الكبرىونٌة التواألهداف الصهٌو

بؤن  لى،فرأىوالمجتمع الدوحال بها جذب أكبر عدد من اإلسرابٌلٌٌن  املوجملة من العل رفضه 
ة إلى إدى فى النهاٌٌمنظمة الفلسطٌنٌة سال وإقرار اإلتفاق بجد شعب فلسطٌنى ممثل شرعى له ه

 .أن هذا الشعب له الحق فى تقرٌر مصٌره
 رد الفعل الفلسطينى:

التى ظهرت  فتمثله بشكل أساسى حركة حماسلطرف الفلسطينى المعارض لإلتفاق:ا
إعتبرته وقد رفضته بشكل مطلق و،ة سٌاسٌة داخل األراضى المحتلة شعبٌآوى كؤكبر قوبشكل ق

 .(1)المقدسات اإلسبلمٌة فٌهاوتفرٌطآ فى القدس و،طنٌة الفلسطٌنٌةوق الوزآ للحقوتجا
فرأى أن القٌادة الفلسطٌنٌة كانت فى أمس الحاجة أما الطرف الفلسطينى المؤيد لإلتفاق:

كذلك لٌة تغٌرت،ووف الدوالعمل من الداخل أفضل من الخارج،ألن الظرول إلى أراضٌها،وللدخ
ال بؤس من تؤجٌل نقاط حاسمة وكهدف أساسى،هذا وضع الفلسطٌنى وضاع العربٌة بما فٌه الواأل

تقدٌم دعم حقٌقى ل الفلسطٌنٌة غٌر قادرة على وأن الد قت الحق،كما رأت القٌادة الفلسطٌنٌةوإلى 
ى عظمى ممكن أن تدعم ولٌة أصبحت خالٌة من قوالساحة الدللشعب الفلسطٌنى،كما أن 

مة الفلسطٌنٌة قد وأضافت بؤن المقاوصل إلٌه،وأنه أفضل ما ٌمكن أن ٌتم التو،(2)الفلسطٌنٌٌن
إذا كان للفلسطٌنٌٌن أن ٌتخلفا عن ركب ف،اإلنتفاضة لم تعد بالزخم الذى إنطلقت بهوضعفت ،

إنفراد مما سبق نستنتج و،(3)ن على شٌاولون أنفسهم منعزلٌن ال ٌوفإنهم سٌجد ل السلمٌةوالحل
 .(4)إلى الشعب الفلسطٌنى نفسهلم ترجع فتفاق،ٌة بالموافقة على اإلقٌادة منظمة التحرٌرالفلسطٌن

 أوضاع بعض البالد العربية أثناء إتفاق أوسلو: -5
فقد كانت تعانى من أزمة سٌاسٌة داخلٌة بٌن الربٌس على عبد هللا صالح*وناببه حول اليمن:      

الٌمن ،بعد إعبلن الوحدة بٌن الجمهورٌة الٌمنٌة وجمهورٌة 1993بعض التعدٌبلت الدستورٌة عام 
،وزاد الخبلف بٌنهم إلى أن أراد ناببه اإلنفصال وحكم 1991ماٌو 22الدٌمقراطٌة الشعبٌة فى 

ذاتى لجنوب الٌمن،ووصلت المحادثات لطرٌق مسدود حتى توسط بٌنهم الملك "حسٌن"ملك 
فى العاصمة األردنٌة"عمان"،وعادت  1994األردن ،ووقعوا وثٌقة العهد واإلتفاق فى فبراٌر عام 

 .(5)وفر ناببه إلى السعودٌة 1994سٌطرة على عدن فى ٌولٌو ال

                                                                                                                                                                          

ػخَ  اعشحث١ً ٛنأغظ١ً رغزذ رٌه فٝ عخكش ٍِٚ،ٛعٍٚل١غ اطفخق أٛفً ِغ ػشفخص ٌظٛطٚح٦عشحث١ٍ١ش ػذس ِشحص،

أظش:ػٛٔٝ فخسط،عخسٜ ػشحرٝ،ِفخ١ُ٘ ِقطٍلخص حٌمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش،حٌّشؿغ ،فٝ طً أر١ذ 1881

 .111،ؿحٌغخرك
(1)

حٌٛه١ٕش حٌفٍغط١ٕ١ش ٚأؼىخعٗ ػٍٝ حٌظ١ّٕش  كٕخْ ظخ٘ش ِلّذ ػشفخص،أػش اطفخق أٚعٍٛ ػٍٝ حٌٛكذس–

حٌغ١خع١ش،سعخٌش ِخؿغظ١ش غ١ش ِٕؾٛسس،اؽشحف:ػزذ حٌغظخس لخعُ،و١ٍش حٌذسحعخص حٌؼ١ٍخ كخِؼش حٌٕـخف حٌٛه١ٕش 

 .18،ؿ1111رٕخرٍظ،فٍغط١ٓ،
(1

 
)

 .11،ؿ1110فٝ أوظٛرش 10أرٛص١٘شس،طغ١١ش حٌفىش حٌغ١خعٝ حٌفٍغط١ٕٝ،ِـٍش سإ٠ش،حٌؼذد– 
(0)

 .10-11ٔفغٗ،ؿ–
(8)

ػٍٝ حٌـشرخٜٚ،حٌّفخٚمخص حٌؼشر١ش ٚحٌفٍغط١ٕ١ش ِغ اعشحث١ً:حٌّؤصق ٚحٌلً،ِـٍش حٌذسحعخص حٌفٍغط١ٕ١ش،حٌّـٍذ – 

 .11،ؿ1118سر١غ  14،حٌؼذد11
(1)

،ؿخِؼش 1111"،1-1،حٌؼذد"80،ِـٍش حٌخ١ٍؾ حٌؼشرٝ،حٌّـٍذ 1888ٚدحد عخٌُ ِلّذ،حٌلشد ح١ٍ٘٤ش ح١ّٕ١ٌش ،-

 .110-91حٌزقشس،ؿ
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صعدت لٌبٌٌا من دعمها لمتشددٌن مناهضٌن للغرب حٌث كانت سٌاسة ليبيا:      
بؤنه الكلب  1911القذافى*الخارجٌة مناهضة للغرب وأمرٌكا،فقد شبهه الربٌس رٌجان عام 

لحلف وارسو،وقام بتطوٌر عبلقاته  المسعور فى الشرق األوسط،وقد قام بالتهدٌد باإلنضمام
،وإغبلق 1916،فتم حظر النفط اللٌبى عام 1911التجارٌة مع السوفٌت وزٌارته لموسكو عام 

بسلسلة من الغارات الجوٌة ضد لٌبٌا  1916السفارة اللٌبٌة فى واشنطن،ثم قامت فى إبرٌل عام 
برة ركاب أمرٌكٌة "بان آم أن تم تفجٌر طا 1911،ثم حدث فى عام (1)على المنشآت العسكرٌة

من أفراد  16راكبآ و 243مما أسفر عن مقتل "فوق قرٌة لوكربى فى إسكتلندا*113رحلة 
شخص على األرض،ثم أصدرت التحقٌقات البرٌطانٌة إعبلنآ بؤن المشتبه  11الطاقم،باإلضافة إلى 

إلتفاقٌة تسلٌمهم،فرفض القذافى وفقآ  1991بهم الربسٌٌن لٌبٌٌن، وطالبت فى نوفمبر
ملٌون دوالر أمرٌكى،فضآل  911العقوبات اإلقتصادٌة ضد لٌبٌا فخسرت ما قدره  مونتلاير*،لتبدأ

عن خروجها من إتحاد دول المغرب العربى،نظرآ لحصار الطٌران الذى كان من بنود العقوبات 
فرضا اللذٌن  113و 741بإعادة تؤكٌد القرارٌن  1192علٌها،وقررت األمم المتحدة قرار رقم 

،فٌتضح مما سبق مدى تصمٌم الغرب على تصفٌة دور لٌبٌا البارز فى (2)عقوبات دولٌة على لٌبٌا
المنطقة،وحماٌة تدفق النفط إلٌها وحلفابها،والحفاظ علٌه دون أدنى مراعاه لمصالح وحقوق الدول 

هود تطبٌع العربٌة،وكذلك لتعطٌل اإلنتقادات اللٌبٌة لعملٌة التسوٌة"مإتمر مدرٌد وأوسلو"وج
 (.3)العبلقات العربٌة اإلسرابٌلٌة

لمواجهة التهمٌش العالمى  1919إتحاد المغرب العربى*أنشؤ فى عام دول المغرب العربى:        
لتلك الدول،ولكنه تعرض لمشاكل داخلٌة وخارجٌة،منها غلق الحدود البرٌة بٌن المغرب والجزابر 

فسرعان ما تدهورت العبلقات بٌن حتى اآلن،"،ومازالت مغلقة 1994إبتداء من شهر أغسطس
:إن لٌبٌا 1995نوفمبر  31،فقد أعلن الربٌس اللٌبى"معمر القذافى"*فى (4)المغرب العربىببلد 

،ثم إتخذت لٌبٌا مزٌدآ من مع إسرابٌلقررت سحب إعترافها بمورٌتانٌا كدولة عربٌة بسبب إتفاقها 

                                                                                                                                                                          
،ٚاطّٙظٙخ 1881*ػٍّآ رؤْ ح١ٌّٓ أنّض اٌٝ ح٤سدْ ِٕٚظّش حٌظلش٠ش حٌفٍغط١ٕ١ش فٝ ِٛلفُٙ ٔلٛحٌغضٚ حٌؼشحلٝ ٌٍى٠ٛض 

حٌغؼٛد٠ش حٌظٝ وخٔض ِٓ أرشص ِؼشلٍٝ حٌٛكذس،ٚاطّٙظٙخ أْ ح٤هشحف حٌؼ٩ع ِٚؼُٙ حٌؼشحق طآِشٚح ِغ رؼنُٙ ٌظمغ١ُ حٌغؼٛد٠ش 

 ar.m.wikipedia.orgف١ّخ ر١ُٕٙ ٚاكظ٩ي ألخ١ٌّٙخ،أظش:

،ٔظُ طٕظ١ُ حٌنزخه حٌٛكذ١٠ٚٓ ح٤كشحس فٝ ػخَ 1881*٘ٛ ِؼّش رٓ ِلّذ حٌمزحفٝ،ٌٚذ فٝ ِذ٠ٕش عشص ح١ٌٍز١ش ػخَ 

مذ ع١خعش حٌٍّه ادس٠ظ حٌغٕٛعٝ،ٚأػٍٕض حٌـّٙٛس٠ش 1898٘ٛ ٚأفذلخثٗ ٌٍم١خَ رخٌؼٛسس "ػٛسس حٌفخطق"ػخَ  1898

أكّذ ػزذ حٌغ٩َ :كٍف حٌٕخطٛ،ٚطلٌٛض ١ٌز١خ ٌذٌٚش غ١ش ِغظمشس،أظشػٍٝ ٠ذ  1111رذْٚ دِخء،ػُ ػٛفٝ فٝ ػخَ 

،ِـٍش ؿخِؼش طىش٠ض ٌٍؼٍَٛ 1111فخمً ٚآخشْٚ،ِؼّش حٌمزحفٝ ٚدٚسٖ فٝ حٌغ١خعش ح١ٌٍز١ش كظٝ ػخَ 

 .11-0،ؿ1119،ارش٠ً 8،حٌؼذد10ح٦ٔغخ١ٔش،حٌّـٍذ 

ٌٍّلخوّش فٝ وخِذ  ١ٍ1888ز١١ٓ فٝ ٔٛفّزش ػخَ حٌ غ١ٍُ اػ١ٕٓ ِٓ حٌشػخ٠خ*ِّٚخ طـذس ح٦ؽخسس ا١ٌٗ أْ لخَ حٌمزحفٝ رظ

 ar.m.wikipedia.org صح٠غض رٌٕٙٛذح،أظش:
 (1)

 ,U.S FORIGEN POLICY TOWORDS LIBYA,S HRG.106-470  ٚػخثك حٌخخسؿ١ش ح٤ِش٠ى١ش-

one hundred          sixth CONGRESS,second session,may 4,2000,U.S government 

printing office,2000 p1-39.                                                                                         . [ 

 ؾشٚػش  مذ أِٓ ٚع٩ِش  حٌط١شحْ حٌّذٔٝ ،فٕـذ أْ حٌمزحفٝ لذ اٌظضَ رٙخ،أظش:حٌّظؼٍمش رخ٤ػّخي غ١ش حٌّ 1811اطفخل١ش ٌغٕش 

 .00،ؿ1،1111ِٙخ ِلّذ حٌؾزٛوٝ،اؽىخ١ٌش لن١ش ٌٛوشرٝ أِخَ ِـٍظ ح٤ِٓ،حٌذحس حٌـّخ١٘ش٠ش ٌٍٕؾش ٚحٌظٛص٠غ ٚح٦ػ٩ْ،ه
(1)

 .01-01ٔفغٗ،ؿ-
(0)

 .00ح٤ِٓ،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿِٙخ ِلّذ حٌؾزٛوٝ،اؽىخ١ٌش لن١ش ٌٛوشرٝ أِخَ ِـٍظ -

 *٠نُ خّغش دٚي ٘ٝ طٛٔظ،حٌـضحثش ،حٌّغشد،،ِٛس٠ظخ١ٔخ.
(8)

ٌؼخَ  1ػزذ حٌؼض٠ض ؽشحرٝ،اطلخد حٌّغشد حٌؼشرٝ"ح٤ٚمخع حٌشحٕ٘ش ٚحٌظلذ٠خص حٌّغظمز١ٍش،ِـٍش ح٦لظقخد ٚحٌّـظّغ،حٌؼذد -

 .10-11،ؿخِؼش ِٕظٛسٜ،لغٕط١ٕش،حٌـضحثش،ؿ1114
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ؤعلنت أنها قررت قطع مساعداتها ،ف1995 عام اإلجراءات ضد مورٌتانٌا فى األول دٌسمبر
-بسبب اإلتفاق المورٌتانى،اإلقتصادٌة لمورٌتانٌا واإلستغناء عن العمال المورٌتانٌٌن فى لٌبٌا

كانت تلك األوضاع و،(1)اإلسرابٌلى على فتح مكتب لرعاٌة مصالحها فى نواكشوط وتل أبٌب*
فى إطار اإلتحاد،لذلك كانت كل دولة منشغلة سببآ ربٌسٌآ فى عدم تطبٌق أغلب اإلتفاقٌات المبرمة 

 بقضاٌاها الخاصة.
تمثل السودان بالنسبة لفلسطٌن خط اإلسناد المباشر دون وسٌط،عبر منظومة السودان:       

التؤهٌل والتدرٌب للمقاومة الفلسطٌنٌة،وعبر تهرٌب السبلح لها برآ وبحرآ،عبر عصابات محلٌة 
،ثم نجدها إعترف بالمنظمة 1967السودان بعد حرب عام قبلٌة فى مراحل مختلفة من عمر 

،ولكن نتٌجة األزمة اإلقتصادٌة الطاحنة فى 1993عام  الفلسطٌنٌة وسلطتها بعد إتفاق أوسلو
السودان والعقوبات األمرٌكٌة القاسٌة "بسبب وضعها على قابمة الدول المحسوبة على محور 

علنٌآ مع إسرابٌل،ثم جاء النظام السٌاسى الجدٌد  اإلرهاب"،بعد أن كانت رفضت التطبٌع رفضآ
،وأزاحه الجٌش السودانى عن الحكم،فسعى ذلك النظام 11/4/2119الهش بعد عمر البشٌر فى 

مضطرآ للخروج من األزمة اإلقتصادٌة عبر بوابة التطبٌع مع الكٌان اإلسرابٌلى،عبربٌان ثبلثى 
ٌع الكامل مع إسرابٌل،وبذلك خرج السودان بالتطب 23/12/2121أمرٌكى إسرابٌلى سودانى فى 

من دابرة التؤثٌر فى القضٌة الفلسطٌنٌة،إذ كان ٌرفع من حضورها السٌاسى واألمنى فى المربع 
 .(2)اإلقلٌمى

 
 :أوسلوإتفاق آثار :المبحث الثالث

 :و إسرائيل على الدول العربيةآثاره  -2
 مصر:
 1993مناسبات عدٌدة على الجانب المصرى فى دٌسمبر طرح السفٌر اإلسرابٌلى فى فقد        

لسماح بإنفراج المبدبٌة مع الفلسطٌنٌٌن،لقت على خلفٌة اإلتفاقٌات واإلٌجابى فى ذلك ال وأثناء الج
وما بٌن فى رٌة وى لقاءات سنوألنها لم تكن تلك العبلقات س،العبلقات العسكرٌة األمنٌة مع مصر

دة فى وجوة المتعددة الجنسٌات الموحل المشكبلت المرتبطة بالق،للتٌنوط الجٌش من الداضبكبار 
عات وضوالمو،سٌناء لمراقبة تنفٌذ الملحق العسكرى لمعاهدة السبلم المصرٌة اإلسرابٌلٌة

أن مصر و ٌبدوأجلها،الذى *"ىوالمشٌر طنطا"زٌر دفاعهوود،لكن رفض مبارك،والمرتبطة بالحد
 .(3)ة اإلسرابٌلٌةملٌة السبلم الفلسطٌنٌث تقدم آخر فى عوأرادت أن تنتظر حد

                                                           

ٌؼ١ٍّش حٌغ٩َ فٝ حٌؾشق ح٤ٚعو أػٕخء ػمذ ٚص٠ش حٌخخسؿ١ش ح٦عشحث١ٍٝ ِغ ٔظ١شٖ  *أػشرض ِٛس٠ظخ١ٔخ ػٓ دػّٙخ

،ػُ طُ ٌمخء آخش فٝ رشؽٍٛٔش ٦فظظخف ِىظز١ٓ ٌشػخ٠ش ِقخٌلّخ 1881حٌّٛس٠ظخٔٝ فٝ أٚي ٌمخء سعّٝ ٌُٙ فٝ ١ٌٛ٠ٛػخَ

أػٍٓ ػٓ اطفخق  1888،لخِض ِٛس٠ظخ١ٔخ رفظق خطٛه اطقخي ط١ٍف١ٔٛش ِزخؽشس ر١ُٕٙ ٚفٝ ػخ1881َفٝ ٔٛفّزش 

وفخف ػزخط حٌلّذحٔٝ،اطلخد حٌّغشد فٝ ظً حٌّظغ١شحص حٌؼشر١ش  ِٛس٠ظخٔٝ اعشحث١ٍٝ ٌذفٓ حٌٕفخ٠خص ح٠ٌٕٚٛش ح٦عشحث١ٍ١ش

 .11-10،ؿ1110"،ؿخِؼش حٌّٛفً،لغُ حٌذسحعخص حٌظخس٠خ١ش حٌؼمخف١ش،،11حٌشحٕ٘ش،دسحعخص ال١ّ١ٍش حٌؼذد"
(1)

"،ؿخِؼش حٌّٛفً،لغُ 11ظً حٌّظغ١شحص حٌؼشر١ش حٌشحٕ٘ش،دسحعخص ال١ّ١ٍش حٌؼذد"وفخف ػزخط حٌلّذحٔٝ،اطلخد حٌّغشد فٝ -

 .11،ؿ1/11/1881،ؿش٠ذس حٌٕٙخس)ح٤سد١ٔش( فٝ 11،ؿ1110خص حٌظخس٠خ١ش حٌؼمخف١ش،حٌذسحع
(1)

ظٛٔش ،حٌظطز١غ حٌغٛدحٔٝ ح٦عشحث١ٍٝ ٚأػشٖ ػٍٝ حٌمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش،ِشوض حٌض1111٠"فٝ ٔٛفّزش111حٌظمذ٠ش ح٦عظشحط١ـٝ"-

 .11-0ٌٍذسحعخص ٚح٦عظؾخسحص،ر١شٚص،ؿ

،ػًّ وٛص٠ش ٌٍذفخع ٚحٌمخثذ حٌؼخَ ٌٍمٛحص حٌّغٍلش فٝ ػخَ 1801*حٌّؾ١ش ِلّذ كغ١ٓ هٕطخٜٚ:ٌٚذ فٝ حٌٕٛرش ػخَ 

،طٌٛٝ ِقش رقفظٗ سث١ظ حٌّـٍظ ح٤ػٍٝ ٌٍمٛحص حٌّغٍلش رؼذ 1880،ٚكقً ػٍٝ سطزش حٌّؾ١ش ػخَ 1881

،ٚأك١ً ٌٍظمخػذ رمشحس سثخعٝ ِٓ حٌشث١ظ ِلّذ ِشعٝ فٝ 1111شح٠ش فز 11طٕلٝ ِزخسن ػٓ حٌلىُ فٝ 

 www.mod.go.egِٛلغ ٚصحسس حٌذفخع حٌّقش٠ش. 1111أغغطظ ،
(0)

 .111"،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿ1119-1814أكّذ ٔخثً طٛف١ك خشحص،حٌؼ٩لخص ح١ِٕ٤ش ح٦عشحث١ٍ١ش"–
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رادت أن ٌذكر أن مصر أ،1994قدم فى العملٌة السلمٌة عام التوعندما ساد التفاإل و       
خبلل زٌارته المصرى   وزٌر الدفاعلٌة فعرض وت الدد تلك القواوجوتتخلص من عبء 

قت بعد،كما ولم ٌحن ذلك البؤن ،لهاومعللة ق الٌات المتحدةولكن رفضت ال،جس النبضاشنطن لول
ذلك ثقة فٌما بٌنهم فى كافة المجاالت،عادت العبلقات بٌنهم لغٌاب الو،رفضت إسرابٌل لنفس السبب

مته وات التى إتخذتها حكونتٌجة للخط،1996عام"ونٌتنٌاه"اإلسرابٌلٌةمة الجدٌدة وحكبسبب تشكٌل 
فى حابط البراق فى  بإفتتاح نفق 1996تمبر بفقامت فى س ،ضد أى تقدم فى عملٌة السبلم

األمر الذى أدى إلى ،مٌةوقلٌة وإضافة إلى منح اإلستٌطان فى الضفة الغربٌة قطاع غزة أالقدس،
أى حتى إندالع إنتفاضة األقصى فى ات،ومنع أى تقدم فى العبلقات بٌن البلدٌن على مدى أربع سن

حٌث ،فى المجاالت األمنٌة اإلقتصادٌةلعبلقات افكان لها أثرآ كبٌرآ فى تراجع ،.2111سبتمبر 
،كما أعلنت لم ٌعد بعدهاو،ر معهونى"للتشاو"محمد بسٌمصر بإستدعاء سفٌرها فى إسرابٌل قامت
الجدار "بعد إجتٌاحها للضفة الغربٌة فٌما عرف بعملٌة  2112عامإبرٌل  3مة المصرٌة فى والحك

ماعدا ،كافة اإلتصاالت مع إسرابٌل ت مصرقطع"،التى قام بها الجٌش اإلسرابٌلى،فاقىوال
 .(1)ات الرسمٌة فٌما ٌخدم القضٌة الفلسطٌنٌةواإلتصاالت عبر القن

قرار فك اإلرتباط مع قطاع *ن"ومة شارو"إعبلن حكإثر،دة بعد ذلك بعامٌنوثم بدأت العبلقات للع
تم تعٌٌن سفٌر لها ،ثم 2115ى العبلقات بعد تنفٌذ ذلك اإلرتباط فعلٌآ فى التحسن ف ودأ جغزة،ثم ب

 آ منوار الثنابى الهادئ المستمر الذى ٌعطى جوقف السلطات المصرٌة الحولم توفى إسرابٌل،
 . (2)اإلستقرار بعد ذلك 
 
 :ولبنان سوريا 

رٌة ورٌة الفلسطٌنٌة قطٌعة كاملة بعد هذا اإلتفاق،كما شنت القٌادة السوعبلقات السشهدت ال         
ابفها السٌاسٌة ودعمت الفصابل الفلسطٌنٌة المعارضة له بطقٌادة عرفات،وومآ سٌاسٌآ على هج

قفت وفت،اللبنانى–رىولم ٌحصل أى تقدم على المسارٌن السو،(3)كافة بما فى ذلك حماس
الن وفتسلم ملف الج،1995بروأكت 24فى إغتٌال ربٌس الوزراء"إسحق رابٌن"ضات بسبب والمفا

ز واجهة فلم ٌكتمل ذلك بفوفؤعاد الملف لل،مةوتسلم رباسة الحكالذى  ن بٌرٌزوزٌر خارجٌته شٌمو
الذى قطع الطرٌق أمام فكرة اإلنسحاب ،د اإلسرابٌلى المتشدد فى اإلنتخابات التشرٌعٌةوحزب اللٌك

قمة شرم الشٌخ رٌا وسقاطعت ،ألنه ٌعتبرها مهمة للبعد األمنى اإلستراتٌجى للكٌان الصهٌنى ،منها
معاقبة كل من ،والسبلم إلسرابٌل فقطو ضمان األمن وأن الهدف منها ه ألنها رأت،1996عام 

لٌة بشؤن الصراع العربى اإلسرابٌلى،فؤدانت وتطبٌق القرارات الد،وقهوٌجرإ على المطالبة بحق

                                                           
(1)

 .111"،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿ1119-1814أكّذ ٔخثً طف١ك خشحص،حٌؼ٩لخص ح١ِٕ٤ش ح٦عشحث١ٍ١ش"–
ؿٕشحي ٚع١خعٝ اعشحث١ٍٝ ِؾٙٛس،ؽخسن فٝ أكذحع حٌٕىزش،ٚٔفز ػذدآ ِٓ حٌّـخصس رلك حٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِؼً  *ؽخسْٚ:

،وّخ ؽخسن 1841،وّخ لخَ رّـضسس فزشح ؽخط٩١،ٚلخد اؿظ١خف ٌزٕخْ ػخَ 111،ٚؽىً وظ١زش 1810ِـضسس لز١ش 

،ٚأف١ذ رـٍطش 1111،ٚٔفز خطش ح٦ٔغلخد ِٓ غضس ػخَ 1111َ فٝ طؤع١ظ ح١ٌٍىٛد،ٚطشأط حٌلىِٛش ػخ

دِخغ١ش ٚغخد ػٓ حٌٛػٝ،ٚرمٝ ف١ٙخ ٌغٕٛحص،أظش:ػٛٔٝ فخسط،عخسٜ ػشحرٝ،ِفخ١ُ٘ ِقطٍلخص حٌمن١ش 

 .118حٌفٍغط١ٕ١ش،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿ
(1)

سس،و١ٍش ٛش ِخؿغظ١ش غ١ش ِٕؾٌ،سعخ"1119-1841ٜ،حٌؼ٩لخص حٌفٍغط١ٕ١ش حٌغش٠ش"ٚسصحْ ِلّذ حٌش٠ّخ-

رٛفخس  ِّٗخ طـذس ح٦ؽخسس ا١ٌٗ أٔٚ.98،ؿ1119،اؽشحف:ع١ّق ؽز١ذ،فٍغط١ٓحٌذسحعخص حٌؼ١ٍخ،ؿخِؼش ر١شص٠ض،

 .18/9/1111حٌشث١ظ كخفع ح٤عذ ػخدص حٌؼ٩لخص حٌغٛس٠ش حٌفٍغط١ٕ١ش فٝ 
(0)

 .111"،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿ1119-1814حٌؼ٩لخص ح١ِٕ٤ش ح٦عشحث١ٍ١ش"،ف١ك خشحصٛأكّذ ٔخثً ط – 
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ففى ،أما لبنان (1)عةوالمشر ق العربوالتنكر لحقونه ٌعقد فى ظل إستمرار اإلحتبلل والمإتمر ك
 .(2)ر الذى قام به حافظ األسدور اللبنانى مقارنة بالدوفقد غاب الد وسلومرحلة ما بعد أ

 فلسطين:
 إنعكاسات أوسلو على الصعيد السياسى:

س تتعلق بمرحلة أوسلو وما ٌقوم اإلتفاق الفلسطٌنى اإلسرابٌلى على سبعة عشر بند ربٌ       
مفاوضات وإنتخابات فلسطٌنٌة،و فبٌنت الطرٌق التى تقوم علٌها المرحلة اإلنتقالٌة من بعدها،

عة من البنود التى تخص و،وتحدٌد مهامه لمرحلة الحكم الذاتى مجم(3)تشكٌل مجلس فلسطٌنى
والتنفٌذ حدودة للمجلس الفلسطٌنى كالتشرٌع الشق السٌاسى،والتى تتمثل فى الصبلحٌات الم

 .(4) مناطق الحكم الذاتى والقضاء،واألجواء التى تقوم علٌها اإلدارة المدنٌة التى ستتشكل على
تشكٌل سلطة فلسطٌنٌة إنتقالٌة ذاتٌة تتضمن مجلس  فلسطٌنى منتخب فى الضفة كما تم         

الغربٌة وقطاع غزة،التى ستستغرق خمسة سنوات،وهى مرحلة منصوص علٌها فى إعبلن 
نها التوصل إلى المبادئ،وهى المرحلة األولى،ثم مرحلتٌن بعدها متتاٌتٌن،تجرى محادثات الهدف م

إتفاق بشؤن ترتٌبات الحكم الذاتى المإقت،ثم تبدأ السنة الثالثة بمفاوضات بشؤن الوضع 
النهابى،ومن الجدٌر بالذكر أن السلطة الفلسطٌنٌة إعتمدت على الحكومة المركزٌة فى رام هللا 

إجراءات الصخب  ،فضآل عن مساعدة(5)إلدارة الحكم بنظام رباسى برلمانى، لكنها سٌادة منقوصة
فضآل عن المبالغة الفلسطٌنٌة ،إلعبلمى واإلحتفاالت التى إرتبطت بكل إتفاق إسرابٌلىاالسٌاسى 

مثل الرباسة والوزارة  ةالمسمٌات المقترنة عادة بمظاهر إستقبلل الدول،ولرموزفى إبراز ا
قد حققت مكاسب ،وأخٌرآ ٌنبغى اإلعتراف بؤن هذه اإللتباسات والسفارات والمسمٌات العسكرٌة

 .(6)سٌاسٌة وإقتصادٌة ومعنوٌة كبٌرة للطرف اإلسرابٌلى
كانت ردود الفعل للسلطة الفلسطٌنٌة ال تتجاوز حدود التحفظ أوتسجٌل اإلعتراض مع ف         

فى منظمات األمم المتحدة على مجزرة الحرم اإلبراهٌمى فى الخلٌل عام  أو،الدول األخرى
وإندالع إنتفاضة األقصى عام ،فى جبل أبوغنٌم المحازى للقدسمشارٌع اإلستٌطان *و1994
،كما أدى اإلتفاق إلى تراجع أشكال التضامن العربى حتى فى حده األدنى من تلك 2111

                                                           
(1)

  .1-0فخ٠ض فخ٠غ،سعخٌش لخٔخ اٌٝ ؽشَ حٌؾ١خ،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿ-
(1)

ؿٛسؽ ِغخِظ،حٌّفخٚمخص ر١ٓ ٌزٕخْ ٚاعشحث١ً:طغ٠ٛش ع٩َ ٚٔظخَ ال١ٍّٝ ؿذ٠ذ،ِٕؾٛسحص ؿخِؼش ع١ذس -

 .199،ؿ٠ٌٛ1111ضس،ٌزٕخْ،
(0)

-181غط١ٕ١ش،حٌؼذد ِخؿذ حٌضر١ذٜ،ِؾشٚع اعشحث١ٍٝ ٦ػ٩ْ حٌّزخدة حٌّؾظشوش ِغ حٌفٍغط١١ٕ١ٓ،ِـٍش ؽئْٚ فٍ-

  .191،ؿ180ٛ١ٔٛ٠1880
(8)

،دحس حٌزذح٠ش ٌٍٕؾش  ٠ٛعف،فٍغط١ٓ ر١ٓ حٌمخْٔٛ حٌذٌٚٝ ٚح٦طفخل١خص حٌذ١ٌٚشرؾ١ش ؽش٠ف -

 .110،ؿ1111ٚحٌظٛص٠غ،ػّخْ،ح٤سدْ،
(1)

  .091،ؿ1881أس٠لخ،دحس حٌؾشق،حٌمخ٘شس،-هخ٘ش ؽخػ،حٌغ٩َ ٚحٌّٛحؿٙش  فٝ حٌؾشق ح٤ٚعو:حٌطش٠ك اٌٝ غضس-
(9)

 .118.ؿ100،1114..حٌلخٌش حٌفٍغط١ٕ١ش،ؽئْٚ ػشر١ش،ِقش،حٌؼذد ٤صػش،سإٜ ِٚفخ١ُ٘ ػشر١ش ٍِظزغش ِلّذ خخٌذ ح-
*ردت حماس على تلك المذبحة "حٌث قام متطرف صهٌونى باإلعتداء على المصلٌن فى المسجد"بخمس عملٌات عنٌفة أدت 

،وقامت 5/1/1996"ٌحٌى عٌاش" فإغتالته إسرابٌل فى آخرٌن الذى قام بها  151إسرابٌلٌآ وجرح  39لقتل ما مجموعه 
حسب المصادر  113إسرابٌلٌآ وجرح  45ما أسفر عن قتل  2,3/1996حماس  بعدة عملٌات فى شهرى 

ِلغٓ ِلّذ فخٌق،حٌمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش خٍف١خطٙخ ،إنظر:1996اإلسرابٌلٌة،مما جعلهم ٌعقدون إتفاق طابا ضد اإلرهاب 

،رٙذف اػخدس 11/11/1881فٝ اطفخق حٌخ١ًٍ ٚٚلغ ،111،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿحٌّؼخفشسٚططٛسحطٙخ  حٌظخس٠خ١ش

ح٦ٔظؾخس فٝ ِذ٠ٕش حٌخ١ًٍ،ٚلغّض حٌّذ٠ٕش ٌّٕطمظ١ٓ،ٚحكذس طلض حٌغ١خدس حٌفٍغط١ٕ١ش ٚف١ٙخ ِمش حٌؾشهش 

حٌفٍغط١ٕٝ،ٚأخشٜ طلض حٌغ١خدس ح٦عشحث١ٍ١ش،ٚٔؾش دٚس٠خص ِؾظشوش،ٚٚؿٛد دٌٚٝ ِىؼف،ٚاػخدس حٌٕظش فٝ 

ػٛٔٝ فخسط،عخسٜ ِٕٚغ حٌظلش٠ل،ح١ٌّؼخق،ِٚىخفلش ح٦س٘خد ٚحٌؼٕف،ٚطؼض٠ض حٌظؼخْٚ ح٤ِٕٝ ِغ ح٦كظ٩ي،

 .181،ؿػشحرٝ،ِفخ١ُ٘ ِقطٍلخص حٌمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش،حٌّشؿغ حٌغخرك
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-ضع النهابى للصراع العربىوٌة الوعلى تس ضوفاشلة للتفاولة ،كما أنها محااألحداث
 .(1)اإلسرابٌلى

"جاد ن سفٌر إسرابٌل فى األمم المتحدةاإلتفاق أعل قٌعوات على توفبعد أقل من ثبلث سن
لٌة،فقد تم تطبٌع واألسرة الدوهرى فى شبكة العبلقات بٌن إسرابٌل ول جوأنه حدث تحوبى"وٌعق

 151ماسٌة مع ولة على إستعداد لذلك،فقد قامت عبلقات دبلومع كل دوعبلقاتنا مع األمم المتحدة 
قرارآ  29قرارات من أصل  كما تم إلغاء سبعة،المتحدةة فى األمم ولة عضود 115لة،من أصل ود
لم وقرارآ بإلغاء اإلدانات منها تقرٌبآ، 15تحسٌن الصٌاغة فى و،1992جهت ضد إسرابٌل عام و

ٌات الدابمة فى ول التسوتتناونها ولم ٌتغٌر مضموتت ضدها وص،وقرارات فقط 3ى وٌبق س
 .(2)النوالجونات طوالمستوتتعلق بالقدس التى ضات النهابٌة والمفا

 الصعيد اإلقتصادى واإلجتماعى:
جاء الملحق الثالث من إتفاق"إعبلن المبادئ"الذى ٌقوم على التعاون الفلسطٌنى           

لتنمٌة،بمشاركة الدول السبع الصناعٌة والدول سرابٌلى فى البرامج اإلقتصادٌة لاإل
فلسطٌنٌة دابمة للتعاون اإلقتصادى التى توضح بنوده لوضع –،وتؤسٌس لجنة إسرابٌلٌة *العربٌة

،التى تقوم على تبادل *إسرابٌلى -تعاونى فلسطٌنىبرتوكول  وهو 1994بارٌس عام بروتوكول 
المنفعة وتحقٌق التطور فٌما بٌنهم فى اإلعداد لبرنامج لتنمٌة الموارد المابٌة من خبلل خبراء 

مشاركة كل من األردن مصر معهم فى تعاون إقتصادى مشترك تشجٌع التصدٌر مختصٌن 
واإلستٌراد فٌما بٌنهم،من أجل تكوٌن سوق مشتركة للتبادل التجارى،كما نصت على وجود تعاون 
فى مجاالت الطاقة والكهرباء والنفط الغاز فى منطقة النقب ومجاالت البتروكٌماٌات،من خبلل 

ٌاء فى قطاع غزة،وتشجٌع اإلستثمارات األجنبٌة فى قطاع المال واإلقتصاد إنشاء مصنع للبتروكٌم
فى الضفة الغربٌة وقطاع غزة فلسطٌن المحتلة عبر تؤسٌس لبنوك جدٌدة من بٌنها البنك الفلسطٌنى 

غزة الذى ٌصل بٌن الضفة القطاع عبر  جال النقل المواصبلت من خبلل مرفؤللتنمٌة،التعاون فى م
 .(3)ٌة،وخطوط المواصبلت والطرقاتالسكك الحدٌد

إنشاء برنامج ٌقوم على تنظٌم العبلقات العمالٌة والضمان اإلجتماعى،ووضع برامج            
للتؤهٌل اإلجتماعى ٌتضمن البناء ومشارٌع اإلسكان،ثم تم إنشاء صندوق بنك للتنمٌة،ووضع 

إعداد برنامج من أجل التنسٌق بٌن  أردنى لئلستشمار فى منطقة البحر المٌت،وتم-برنامج إسرابٌلى
–وسابل اإلعبلم واإلتصال،ووضع خطة لتنمٌة الطاقة البشرٌة من خبلل إقامة دورات إسرابٌلٌة 

 .(4)فلسطٌنٌة والعمل على إقامة مراكز أبحاث بنك للمعلومات
الغرب ولكن مع بداٌة العملٌة السلمٌة وإستبلم السلطة الوطنٌة مسإولٌة إدارة اإلقتصاد لوح 

كما لم غافورة أوهونج كونج الشرق األوسط،والصهاٌنة بؤحبلم وردٌة مثل تحول فلسطٌن لسن
زاد تراجع  تتحقق وعود الموقعون والداعمون إلتفاقٌات السبلم،فمع قٌام إلنتفاضة األقصى

إرتفعت معدالت إسرابٌل سٌاسة اإلغبلق والحصار،فوتدهور اإلقتصاد الفلسطٌنى حٌث إنتهجت 
                                                           

(1)
 .91-18"،ؿ1118-1880كغخَ ِلّٛد أكّذ،أػش اطفخق أٚعٍٛ ػٍٝ حٌذرٍِٛخع١ش حٌفٍغط١ٕ١ش"-

(1)
ح٤دحء"،ِشوض صح٠ذ ٌٍظٕغ١ك -ح٤ؿٙضس-،حٌغ١خعش حٌخخسؿ١ش ح٦عشحث١ٍ١ش"ح٠ٌٛٙشارشح١ُ٘ ػزذ حٌىش٠ُ-

 .81،ؿ1111ٚحٌّظخرؼش،ح٦ِخسحص،

*أظش:ح٤ُِ حٌّظلذس،ِئطّش ح٤ُِ حٌّظلذس  ٌٍظـخسس ٚحٌظ١ّٕش،ح٦لظقخد حٌفٍغط١ٕٝ ٚمغ ع١خعخص ح٦لظقخد حٌىٍٝ 

 . 11،ؿ1111ٚحٌظـخسس فٝ ظً ح٦كظ٩ي،٠ٛ١ٔٛسن ٚؿ١ٕف،

مإتمر الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌاسنوٌآ *كما تم عقد 
والثانى 1994وتم عقد المإتمر األول فى الدار البٌضاء فى نوفمبر، 

فى  1997ولكن نظرآ للسٌاسة اإلسرابٌلٌة تم إلغاء مإتمر عام ،والثالث فى القاهرة1995فى عمان باألردن عام 

 .111صالمرجع السابق،"،2111-1971من القضٌة الفلسطٌنٌة"الدوحة:إبراهٌم مبارك المنصورى،موقف اإلمارات 
(0)

 .101-101،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿ ٠ٛعف،فٍغط١ٓ ر١ٓ حٌمخْٔٛ حٌذٌٚٝ ٚح٦طفخل١خص حٌذ١ٌٚشرؾ١ش ؽش٠ف -
(8)

 .108-100،ؿٔفغٗ-
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وسٌطرت قوات المحتل سٌطرة كاملة على  ،كما تراجعت اإلستثمارات األجنبٌة والمحلٌة*لةالبطا
المعابر،ناهٌك عن تقطٌع أوصال غزة بالحواجز اإلسرابٌلٌة فتوقفت التجارة الخارجٌة الحدود و

من الوارادات تؤتى من إلسرابٌل  ٪91، و٪94تمامآ التى كانت مرتبطة أصآل مع إسرابٌل بنسبة 
 .(1)لسطٌنإلى ف

 :والفلسطينى أما على الجانب العربى
فقد تقلص إجمالى الناتج القومى العام فى العالم العربى خبلل العقد الماضى،كما إنخفض         

الناتج الزراعى،وإنكمشت إحتٌاطات األموال والموارد،وتكاثرت الحروب األهلٌة فى لبنان،وفى 
،فى (2)لتقضى على الباقٌة من أى حٌوٌة عربٌة،-الجزابر،وفى السودان،وفى وفى الٌمن،الخلٌج

وصفت فٌها شخصٌات فلسطٌنٌة بارزة ومنظمات ،2111وثٌقة نشرت فى واشنطن فى إبرٌل 
وقالت أن نصٌب الفرد حقوق اإلنسان أن إتفاق أوسلو بمثابة كارثة سٌاسٌة وإقتصادٌة للفلسطٌنٌٌن،

عدل البطالة تضاعف ثبلث مرات فى الضفة ،وأن م٪31الفلسطٌنى من الدخل إنخفض بنسبة 
 .(3)1993والقطاع 

  أما على الجانب اإلسرائيلى:
وافق الكونجرس األمرٌكى منح إسرابٌل معونة إضافٌة زٌادة على الخمسة ببلٌٌن  فقد          

ملٌون دوالر وذلك لمساعدتها على القٌام بإخبلء المواقع  111التى تتبلقاها سنوٌآ تقدر ب
قد فتحت تلك اإلتفاقٌة أمام رجال ،(4)العسكرٌة فى غزة وإعادة نشر القوات فى مواقع أخرى

ملٌار  23أى "الهند-رسٌا-من"الصٌن لم تكن لها عبلقة بهاولة ود 11اق واألعمال اإلسرابٌلٌٌن أس
من إجمالى الصادرات  ٪1و3اإلستٌراد العالمى،وتصدرمن إجمالى  ٪7رد وهذه الكتلة تست،ونسمة

حسب و،ثم بعد ذلك (5)"1993حتى صٌفملٌار دوالر  541العالمٌة،وٌبلغ حجم تجارتها نحو
كانت األسوأ من  2112تقرٌر رسمى صادر عن دابرة اإلحصاء المركزٌة اإلسرابٌلٌة فإن سنة 

اإلجمالى  وذكر الناتج المحلىمنذ خمسٌن عامآ، الناحٌة اإلقتصادٌة فى تارٌخ الكٌان الصهٌونى
 ٪7و4مقارنة بإرتفاع  2111عام  ٪1و 9إستمرآ إلنخفاض بنسبة  2112سنة  ٪1تراجع بنسبة 

 11611من ،وإنخفض المعدل السنوى لمعدل ناتج الفرد بنحو ثبلثة آالف دوالر 2111عام 
وحسب تقرٌر القسم اإلقتصادى فى 2113دوالر سنة 15611إلى دوالر إلى  2111دوالر سنة 
ألف متجر كما ٌتوقع إغبلق عشرات  51نحو  2112فقد أغلق فى عام  "الهاف"تقلٌن إتحاد المس

حسب التقدٌرات فإن مجموع الخسابر ،2113اآلالف من المشارٌع التجارٌة والمتوسطة 
اإلقتصادٌة الئلسرابٌلٌة خبلل السنتٌن األولٌٌن لئلنتفاضة بلغت نحو ثمانٌة ملٌارات من 

 .(6)مٌآ ملٌون ٌو 11الدوالر،أى نحو
 على الصعيد األمنى:

إعتمدت إسرابٌل سٌاسة أمنٌة من خبلل تواجدها العسكرى فى المناطق الكبرى،حٌث           
تتمتع إسرابٌل بصبلحٌات واسعة فى السٌطرة عبر إتباع سٌاسة تلغى فكرة الترابط الجغرافى بٌن 
المناطق الفلسطٌنٌة وبٌن القطاع والضفة،كما تحاول إسرابٌل تقٌٌد السلطة الفلسطٌنٌة من أجل 

                                                           
حٌزؾش٠ش،حٌّٛدي *أظش:حٌغٍطش حٌٛه١ٕش،حٌظمش٠ش حٌٛهٕٝ ٌّئطّش ح٤ُِ حٌّظلذس حٌؼخٔٝ ٌظ١ّٕش حٌّغظٛهٕخص 

 .11-8،ؿ18/9/1888-0حٌؼخٔٝ،اعظخٔزٛي
(1)

سعخٌش ِخؿغظ١ش غ١ش "،1111-1888كّضس ػزذ حٌمخدس س٠خْ،ح٦ٔظٙخوخص ح٦عشحث١ٍ١ش ٌلمٛق ح٦ٔغخْ فٝ لطخع غضس"-

 .109-108،ؿ1119و١ٍش ح٢دحد،حٌـخِؼش ح٦ع١ِ٩ش غضس،اؽشحف:أوشَ ػذٚحْ،ِٕؾٛسس،
(1)

 .111،ؿ1،1881ع٩َ أِش٠ىٝ، دحس حٌّغظمزً حٌؼشرٝ،حٌمخ٘شس،هأس٠لخ -ادٚحسد عؼ١ذ،غضس  -
(0)

 111،ؿ،حٌّشؿغ حٌغخركٚططٛسحطٙخ حٌّؼخفشس ِلغٓ ِلّذ فخٌق،حٌمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش خٍف١خطٙخ حٌظخس٠خ١ش-
(8)

 ٔفغٗ.-
(1)

ح٤دحء"،ِشوض صح٠ذ ٌٍظٕغ١ك -ح٤ؿٙضس-ارشح١ُ٘ ػزذ حٌىش٠ُ،حٌغ١خعش حٌخخسؿ١ش ح٦عشحث١ٍ١ش"ح٠ٌٛٙش-

 .81،ؿ1111ٚحٌّظخرؼش،ح٦ِخسحص،
(9)

 .118،ؿ،حٌّشؿغ حٌغخركِلغٓ ِلّذ فخٌق،حٌمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش خٍف١خطٙخ حٌظخس٠خ١شٚططٛسحطٙخ حٌّؼخفشس-
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ٌادة الكاملة على أراضٌها،فنتج عن ذلك سٌاسة تقسٌم جدٌدة طبقتها إسرابٌل عبر أربع تقلٌص الس
مناطق، تتمتع فٌها إسرابٌل بصبلحٌات أمنٌة كبٌرة تكون فى ٌد اإلحتبلل،وكذلك اإلحتٌاجات 
األمنٌة للفلسطٌنٌٌن،من خبلل إنشاء قوة شرطة فلسطٌنٌٌة،تهتم بؤمن النظام العام فى المناطق 

ٌنٌة،والدفاع اإلسرابٌلى عن المناطق الفلسطٌنٌة ضد الخطر الخارجى،وٌتعاون المجلس الفلسط
اإلنتقالى الفلسطٌنى مع المحتل خاصة فى األوامر والقوانٌن العسكرٌة،كما ستقسم األراضى فى 

خاضعة للسٌطرة هى ال"أ:منطقة"(1)حٌث األمن إلى ثبلث مناطق*الضفة،قطاع غزة من 
تخضع للسٌطرة المشتركة،وتبقى المسبولٌة األمنٌة بٌد اإلحتبلل،ومنطقة "بالفلسطٌنٌة،ومنطقة"

فتمثل المناطق الخاضعة لئلحتبلل بما فٌها المستوطنات اإلسرابٌلٌة فى الضفة وقطاع غزة "ج"
بعد إنسحاب الجٌش ،والمراكز،فتخضع للجٌش اإلسرابٌلى وكامل أراضى فلسطٌن المحتلة

 شرطة الفلسطٌنٌة القٌام باألمن،كما سٌتعاون الطرفٌن فى المسابلاإلسرابٌلى تدرٌجٌآ تتولى ال
 .(2)1994ماٌو فى القاهرة عام 4اإلقلٌمٌة وأمن الحدود،وذلك من خبلل إتفاق غزة أرٌحا فى 

تراجعآ كبٌرآ أسوة بغٌرها من فصابل المقاومة التى *كما شهد النشاط العسكرى لحركة الجهاد
والتضٌٌق،ودخل العمل العسكرى فى أدنى حدوده،بشكل ٌقترب من تعرضت لؤلذى والمبلحقة 

 .(3)درجة الجمود
 على إسرائيل:

خاصة فى القاعدتٌن التى بنى إلحتبلل فى مقتل،ت اإلنتفاضة منذ قٌامها فى عام القد أصاب         
ٌحزمون علٌهم وجوده المادى وهو األمن واإلزدهار اإلقتصادى،فؤخذ عشرات اآلالف من الٌهود 
وجرٌدة  حقاببهم إلى أوروبا،وأمرٌكا وأسترالٌا كما أظهرت إستطبلعات الرأى فى فلسطٌن

،أما الجانب منهم ٌعٌشون حالة من الخوف ٪69أن ،12/11/2112جٌروزالٌم اإلسرابٌلٌة ٌوم 
من الفلسطٌنٌن ٌإٌدون إستمرار  ٪11 نشر إستطبلع أن 11/12/2112نى ففى الفلسطٌ

 .(4)ٌإٌدون العملٌات اإلستشهادٌة ٪63وأن ،اإلنتفاضة
 على الجانب الثقافى:

العرب الحالى فى تطوٌر العلوم والبحوث فسنجده صفرآ  فإذا بحثنا الٌوم عن إسهام          
تقرٌبآ،وكذلك الحال فى المجال العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة،حٌث ٌتعرض خٌرة الكتاب والمثقفٌن 

آ،ومن ٌظل متمسكآ والفنانٌن العرب للمبلحقات والمضاٌقات،بقصد تدجٌنهم أو إسكاتهم تمام
،حٌث نادرآ ما تتجرأ صحٌفة أو لعربٌة فحدث وال حرجفى،أما الصحافة افمصٌره السجن والمن

  .(5)مجلة تصدر من أى عاصمة عربٌة على نشر ما ٌغضب النظام الحاكم

                                                           
طٕخٌٚض ِـّٛػش ِٓ  ،حٌظٝفٝ ٚحؽٕط1889ٓعظّزش  14عٍٛ حٌؼخ١ٔش"حٌّىٍّش ٌّفخٚمخص اػ٩ْ حٌّزخدة فٝ ٚ*طُ رٌه فٝ اطفخل١ش هخرخ "أ

 ٚ ،ٚحٌق٩ك١خص ٚحٌّغئ١ٌخص حٌظؾش٠ؼ١ش1889ٚاؿشحء ح٦ٔظخخرخص فٝ أٚي ؽٙش ،حٌمنخ٠خ،وبٔؾخء حٌّـٍظ حٌفٍغط١ٕٝ

حٌطزخػش ٌٍقلخفش حٌلم١مش،ؽشوش دحس حٌظمذَ ُٚ٘ ٛر١ٓ حٌ ٛعٍْٚ،ع٩َ أٚآخشٚحٌظٕف١ز٠ش،أظش:ل١ظ ػزذ حٌىش٠ُ 

 ،118-114،ؿ1111ص،ٌزٕخْ،ٚحٌٕؾش،ر١شٚ

(1)–AMIRECAN JEWISH YEARBOOK, 1994, NATIONAL SECURITY, the Intifada, 

p, 480-496.                                                                                                         
 

(1)
ي  ٛعو،أػش٘خ ػٍٝ ػ١ٍّش حٌظلٚحٌؾشق ح٠٤ش حٌغ١ٍّش فٝ ٛفٝ ظً حٌظغ ٔظش٠ش ح٤ِٓ ح٦عشحث١ٍ١ش١ِٕذ ػزذ حٌشكّٓ ؽز١ذ،-

ْ سس،اؽشحف:ػؼّخٛ،سعخٌش ِخؿغظ١ش غ١ش ِٕؾ1111-1881لطخع غضس،فٝ ٚح٦لظقخدٜ ٌٍنفش حٌغشر١ش ٚحٌغ١خعٝ 

 .110-111،ؿ1111ػؼّخْ،ؿخِؼش حٌٕـخف،و١ٍش حٌذسحعخ حٌؼ١ٍخ،ٔخرٍظ،فٍغط١ٓ،
 

ػ١ٍّببش خغببش حٌى١ببخْ  104ّٛػببٗ ِببخ ِـ 1880*كغببذ دسحعببش ٌغغببخْ دٚػببشأْ ٔفببزص كشوببش كّببخط خبب٩ي ػببخَ 

ِلغببٓ ِلّببذ فخٌق،حٌمنبب١ش حٌفٍغببط١ٕ١ش خٍف١خطٙببخ  ؿش٠لببآ،أظش: 111لظبب٣١ ٚ  18ح٦عببشحث١ٍٝ كغببزّخ أػٍببٓ رٕفغببٗ 

 .111،ؿ،حٌّشؿغ حٌغخرك،ٚططٛسحطٙخ حٌّؼخفشس حٌظخس٠خ١ش
(0)

حٌٕظخثؾ"،د.ه ػذٔخْ ػزذ حٌشكّٓ أرٛػخِش،حٌلشد ح٦عشحث١ٍ١ش حٌؼخٌؼش ػٍٝ غضس"ح٤عزخد ٚح١ِٛ١ٌخص -

 .08ؿ،1118،غضس،فٍغط١ٓ،
(8)

 .118،ؿ،حٌّشؿغ حٌغخركٚططٛسحطٙخ حٌّؼخفشس ِلغٓ ِلّذ فخٌق،حٌمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش خٍف١خطٙخ حٌظخس٠خ١ش-
(1)

 .110ادٚحسد عؼ١ذ،غضس أس٠لخ ع٩َ أِش٠ىٝ،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿ-
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 بالنسبة لقضية المياة:
أرٌحا صراحة إلى حقوق الفلسطٌنٌٌن فى مٌاههم الجوفة -لم تتطرق إتفاقٌة غزة         

الحقوق فى السٌادة على الموارد  موضوع،واللقطاع غزةأوالسطحٌة فى الضفة الغربٌة و
أنها وردت ضمن سٌاق الوظٌقة ولٌس  لكنها تفٌد نفس المعنى إذ "الوالٌةكلمة"المابٌة،وإن وردت 

تم إخراج المستوطنات والمنشآت العسكرٌة من نطاق صبلحٌات السلطة الفلسطٌنٌة رغم والسٌادة،
ة على معدالت إستهبلك المستوطنٌٌن اإلسرابلٌٌن تفاقٌ،وأبقت اإللهاعها ضمن الوالٌة اإلقلٌمٌة ووق

إال أنها أدت ،إختراق وبرغم ما تضمنته من تقدم أو،(1)فى المستوطنات المقامة فى الضفة الغربٌة
إلى ترسٌخ السٌطرة اإلسرابٌلٌة،ولم تفلح فى تحقٌق حقوق للفلسطٌنٌٌن بؤكثر من إدارة كمٌة المٌاة 

كما أنها لم تسمح ،،ولٌست حقوق سٌادته فى مصادر المٌاهتفاقٌةإلالمحدودة التى سمحت بها ا
سواء فى المستوطنات أو المنشآت العسكرٌة  ستهبلك اإلسرابٌلىإلبفرض رقابة فلسطٌنٌة على ا

 سرابٌلٌة إلا
 .(2)*الخط األخضرود فى الضفة الغربٌة أو داخل حد

تم فٌها وألول حٌث ،تفاقٌتٌن السابقتٌنإلتفصٌآل عن اوضوحآ ووقد جاءت إتفاقٌة طابا أكثر        
بعد أن ،مرة ذكرإعتراف صرٌح من إسرابٌل بحقوق الفلسطٌنٌٌن فى المٌاه فى الضفة الغربٌة

أعطت الفلسطٌنٌٌن كمٌات إضافٌة من كانت ترفض رفضآ مطلقآ مجرد النقاش فى هذا األمر،و
المٌاه،على الرغم من أنها حافظت على كما أنها حددت ترتٌبات اإلدارة المشتركة لقطاع ،المٌاه

  .(3) فة الغربٌة على معدالتها السابقةمٌاه المستوطنٌن اإلسرابٌلٌن فى الض
 
 عملية السالم"أوسلو":نتائج  -0

 أوسلو اإليجابية بالنسبة للفلسطينيين من منظور المؤيد لإلتفاقيات: نتائج
 الصهٌونى من األراضى المحتلة ألول مرة منذفى مقدمتها تحقٌق إنسحاب الكٌان و         

"ولكنها ذات حكم ذاتى دون أن ٌكون لهم الحق  على األرض الفلسطٌنٌةوإقامة سلطة وطنٌة ،عقود
كما ،(4)فى إدارة شإونهم الٌومٌة مثل التعلٌم والصحة والمواصبلت والشإون اإلجتماعٌة وغٌرها"

الفلسطٌنٌة إلى أرض الوطن،واإلتفاق  التحرٌر عودة معظم قوات وكوادر منظمةعملت أٌضآ على 
،وإلقامة (5)على الشروع بالتفاوض على التسوٌة النهابٌة بعد ثبلث سنوات من بداٌة الفترة اإلنتقالٌة

،وإلقامة سلطة الحكم الذاتى الفلسطٌنى حول القضاٌا األساسٌة كالقدس والمستوطنات (5)اإلنتقالٌة

                                                           
(1)

- Peter Ezra Weinberger,COOPTING THE PLO:A CRITICAL                                      

RECONSRUCTIONOF THE OSLO ACCORDS,1933-1995,Thesis submitted of phd  

international relations,London School of Economics and political    

Science,Universityof London,2002,P,18-43.                                                                   
حٌخو ح٤خنش:ٚ٘ٛ حٌخو حٌزٜ طلذد رّٛؿزٗ اطفخل١ش حٌٙذٔش ر١ٓ حٌذٚي حٌؼشر١ش ٚاعشحث١ً رؼذ كشد ػخَ  *

حٌّظٛعو  وُ ٚرّٛؿزٗ ػذَ طـخٚص ٘زح حٌخو أِخ فٝ لطخع غضس، ف١ّظذ ِٓ ؽخهت حٌزلش ٠،101ّظذ ٌّغخفش 1884

ػٛٔٝ  وُ ػٓ ؽخهٝء حٌزلش، 81ٔلٛحٌؾشق،ِٚٓ ػُ ؿٕٛرآ كظٝ ٩٠ِظ حٌلذٚد حٌّقش٠ش فٝ ٔمطش طزؼذ ٔلٛ 

 114،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿفخسط،عخسٜ ػشحرٝ،ِفخ١ُ٘ ِقطٍلخص حٌمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش،ِشوض سإ٠ش ٌٍظ١ّٕش حٌغ١خع١ش
(1)

خص أٚعٍٛ"حٌّخضْٚ حٌّخثٝ"ّٔٛرؿآ،حٌّشؿغ فشكخْ ِٛعٝ ػٍمُ،حٌٕضحع ػٍٝ حٌغ١خدس فٝ فٍغط١ٓ فٝ ظً اطفخل١-

  .119-111حٌغخرك،ؿ
(0)

  . 119ٔفغٗ،ؿ-
(8)

"،سعخٌش ِخؿغظ١ش غ١ش ِٕؾٛسس، 1118-1880كغخَ ِلّٛد أكّذ،أػش اطفخق أٚعٍٛ ػٍٝ حٌذرٍِٛخع١ش حٌفٍغط١ٕ١ش"-

 .10،ؿ1119اؽشحف:أكّذ حٌٛحد٠ش،درٍِٛخع١ش حٌؼ٩لخص حٌذ١ٌٚش،ؿخِؼش ح٤لقٝ،فٍغط١ٓ،
(1)

سإ٠ش ِغظمز١ٍش،ِـٍش حٌغ١خعش حٌذ١ٌٚش -ٔخؿٝ فخدق ؽشحد،حٌذٌٚش حٌفٍغط١ٕ١ش حٌظذحػ١خص حٌّىخٔش ح٦ل١ّ١ٍش-

 .1111فٝ 188حٌؼذد
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إعبلن عرفات ربٌس اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة وكان أهم ما فى اإلتفاق ،(1)والحدود ومستقبل البلجبٌن
فى رسالة رسمٌة إلى ربٌس وزراء  التحرٌر الفلسطٌنٌة ،اإلعتراف رسمٌآ بالكٌان الصهٌونى

،فى المقابل إعتراف الكٌان بمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة كممثل نإسحاق رابٌ الكٌان الصهٌونى
 .(2)9/9/1993وذلك فى  شرعى ووحٌد للشعب الفلسطٌنى

 النتائج السلبية لإلتفاق:
،إعترافه بالدولة المحتلة كٌان صهٌونى على األراضى الفلسطٌنٌة تمخض عنه وجود       

الصهٌونٌة على الحدود التارٌخٌة لفلسطٌن،باإلضافة أنه وجد شرعٌة جدٌدة للعملٌة التفاوضٌة 
على حق  الصادرة ولٌس،ولٌس على القرارات الدولٌة (3)تقوم على اإلتفاقٌات الثنابٌة شرعٌة

ٌه إلى قراهم وبلدهم األصلى،كما أنه الشعب الفلسطٌنى فى إعادة أرضه المحتلة كلها،وعودة الجب
بعد أن 1994بعودة عرفات مع أفراد القٌادة الفلسطٌنٌة إلى األراضى فى الضفة وغزة فى عام 

إتفاقٌات أوسلو ألنها أدت ،وفشلت (4)ٌلتزم خبلل ذلك إٌقاف العمل المسلح ضد الكٌان الصهٌونى
 ،وتوسٌع المستوطنات،اإلحتبللاإلسرابٌلى إسحق رابٌن،وإستمرار إلغتٌال ربٌس الوزراء

اإلجراءات التعسفٌة المتبلحقة التى تفرضها إسرابٌل على و ،(5)والهجمات اإلستشهادٌة الفلسطٌنٌة
مع الفلسطٌنٌٌن قد عطل تلك إضافة إلى رفض معظم الزعماء اإلسرابٌلٌٌن التباحث ،سكان القطاع 

 .(6)اإلتفاقٌات لدرجة أنه ٌمكننا القول أنها لقت حتفها
فضآل عن تراجع القضٌة الفلسطٌنٌة بشكل خطٌر،بعد أن كانت فى صدارة إهتمامات          

 المجتمع الدولى،كما إنحصر التضامن الدولى معها،وتحررت إسرابٌل من الضغوط الدولٌة
دبلوماسٌة طبٌعٌة بٌنها وبٌن العدٌد من دول العالم،كما شكل اإلتفاق الركٌزة  ،أقامت عبلقاتعلٌها

األساسٌة لبناء نظام إقلٌمى شرق أوسطى تلعب فٌه دور القوة اإلقلٌمٌة المهٌمنة على المنطقة 
،فضآل عن نجاحها فى تعطٌل نظام المقاطعة العربٌة بالتحالف مع الوالٌات المتحدة والغرب

،كما أدى اإلتفاق إلى الوقت التى مازالت فٌه تواصل إحتبللها لؤلراضى العربٌةفى إلسرابٌل،
للحلول المنفردة،األمر الذى أدى إلى إزدٌاد  وفتح الطرٌق تدمٌر التنسٌق بٌن المسارات العربٌة

مع األردن أولى الثمار بعد  1994،وكانت إتفاقٌة وادى عربة حالة التمزق فى الصف العربى
 ،كما سنتطرق له فى الفصل القادم بالتفصٌل.(7)إتفاق أوسلو

ووفقآ إلستطبلع رأى أجراه المركز الفلسطٌنى للبحوث السٌاسٌة والمسحٌة ٌرى أن حالى         
أضرت بالمصالح الفلسطٌنٌة،ففى  ثلثى الفلسطٌنٌٌن فى الضفة الغربٌة وغزةأن إتفاقٌات أوسلو

نهاٌة المطاف وبعد مرور خمسة وعشرون عامآ لم ٌتحقق الهدف األساسى منها وهو إلنهاء 
فخبلل السنوات الفاصلة أصبحت الحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة  اإلحتبلل وإلقامة دولة فلسطٌنٌة

                                                           
(1)

"،حٌّشؿغ 1880-1891ٍغط١ٕ١ش"ص٠ٕش ؽشفٝ ٚآخشْٚ:دٚس ٠خعش ػشفخص فٝ كؾذ حٌذػُ ٌٍمن١ش حٌف-

 .91ؿحٌغخرك،

 .11،ؿ18/8/1880فٝ  810أظش:فٍغط١ٓ حٌؼٛسس،حٌؼذد* 
(1)

 .10،ؿ1،1888،هِلّٛد ػزخط،ح٦طفخق فٝ ػ١ْٛ حٌّؼخسمش،فل١فش حٌؾشق ح٤ٚعو،ر١ٍغخْ،فٍغط١ٓ-
(3)

- GIL SEDAN, israel recognize PLO as part of deal with Palestinians,THE JEWISH POST 

NEWS, Augast 31 1993, p, 1.                                                                                                          
(8)

"،حٌّشؿغ 1880-١ٕ1891ش"ص٠ٕش ؽشفٝ ٚآخشْٚ:دٚس ٠خعش ػشفخص فٝ كؾذ حٌذػُ ٌٍمن١ش حٌفٍغط١-

 94حٌغخرك،ؿ
(1)

حٌؼشر١ش،ٚلف١ش طشؿّش ارشح١ُ٘ فخٌق،ِشوض دسحعخص حٌٛكذس  ر١ذسٚ رش١٠ـش،حٌقشحع حٌؼشرٝ ح٦عشحث١ٍٝ ِجش عئحي ٚؿٛحد،-

 .189،ؿ1111حٌؼشر١ش،ٚلف١ش ػزذ حٌّلغٓ حٌمطخْ ٌٍمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش،ٌزٕخْ،
(9)

 ٔفغٗ.-
(1)

 .101ح٦عشحث١ٍ١شر١ٓ ِمخسٔظ١ٓ ِظٕخلنظ١ٓ،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿ-ع١ٕش حٌلغ١ٕٝ،حٌؼ١ٍّش حٌغ١ٍّش-
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الضفة الغربٌة من جهة  غرافٌآ بٌن السلطة لفلسطٌنٌة تحكمها حركة فتح فىمنقسمة سٌاسٌآ وج
       .(1)وحكومة خاضعة لسٌطرة حركة حماس فى غزة من جهة أخرى

 فشل عملية السالم"أوسلو"والمرحلة النهائية: -4
أن  3/9/1993أثبتت الوقابع منذ التوقٌع على اإلتفاق فى فقد  شهدت اإلتفاقٌات فتورآ         

ا سنوات على "إنطبلقها واإلتفاقٌات التسع "وآخرهبعد إنقضاء ما ٌزٌد على أربع  عملٌة أوسلو
،لم تإد إلى تطوٌر العملٌة من التى عقدت فى إطارها17/1/1997بروتوكول الخلٌل فى 

إلى مقدمات الدول المستقلة على  بل خفضت سقفها المخفوض أصآل،كما أنها لم تقدها،داخل
 .(2)وق الوطنٌة"ناهٌك عن سابر الحق1967األراضى الفلسطٌنٌة المحتلة عام 

 :0222اإلنتفاضة الثانية 
ب دٌفٌد إلى إشتداد حدة الكفاح الفلسطٌنى ضد مأدى فشل إتفاقٌات أوسلو وكا        

اندالعها إلى قٌام  حٌث ٌعودفجاءت تلك اإلنتفاضة لتوجه ضربة قاصمة لذلك اإلتفاق،،(3)اإلحتبلل
اإلسرابٌلٌٌن بزٌارة إلى الشطر القدٌم  أحد أهم زعماء الٌمٌن 2115نوفمبر  26فى إرٌٌل شارون 

نجم عنها ،(4)إستفزازآ للفلسطٌنٌٌنبمثابة فعدت زٌارته ،من مدٌنة القدس قرب المسجد األقصى
تفاضة اإلنمتدت إلى األراضى المحتلة عرفت بإسم"التى إ،موجة من مظاهرات اإلستنكار

لئلنتفاضة الذى أدى لمقتل ثبلثة آالف ونتٌجة للقمع اإلسرابٌلى ،(5)"إنتفاضة األقصى"أو"الثانٌة
ومن ثم إلنكفاء الثورة وإختبلف مٌزان القوى غٌر المتكافا فشلت ،فلسطٌنى خبلل سنتٌن

 وإتهمته بإختٌار أسلوب العنف،وألقت إسرابٌل مسإلٌة فشل المفاوضات على عرفات*المفاوضات
بما فٌها الوزارات والمستشفٌات  فؤعلنت على المؤل أمر بقصف البنٌة التحتٌة للسلطة الفلسطٌنٌة

 ربٌسآ"إرٌٌل شارون،وأصبح"سرابٌلى فى اإلنتخاباترس وبعد فترة وجٌزة فاز الٌمٌن اإلوالمدا
 
بحجة وقف الهجمات *،فساءت األمور وشرعت إسرابٌل فى بناء جدارآ عازآل(6)للوزراء 

حٌث ٌمتد على  مكان بنابهفبغض النظر عن مواصفاته فؤهم ما ٌتعلق به ،اإلستشهادٌة الفلسطٌنٌة
"أى الحدود الدولٌة الفاصلة بٌن إسرابٌل وفلسطٌن"ثم ٌدخل بصورة جزء من الخط األخضر

منه موجود فى األراضى  ٪11متعرجة فى األراضى الفلسطٌنٌة المحتلة فى الضفة الغربٌة،
التى ٌزرعها وقد إنتزعت آالف الهكتارات كم،611ثٌر من من المنعطفات،طوله الفلسطٌنٌة مع ك

                                                           
(1)

حٌمخ٘شس ٌٍؾئْٚ غ١غ حٌؼّشٜ،ح٦سع حٌّؾٖٛ ٦طفخل١خص أٚعٍٛ،ِؼٙذ ٚحؽٕطٓ ٌغ١خعخص حٌؾشق ح٤ٚعو،،ػٓ ِـٍش -

 ..ingtoninstitute.orgحٌؼخ١ٌّش
(1)

 .10ل١ظ ػزذ حٌىش٠ُ ٚآخشْٚ،خّظ عٕٛحص ػٍٝ اطفخق أٚعٍٛ،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿ-
(0)

،حٌؼذد 11ؿ١ًّ ٩٘ي،أظفخمش ح٤لقٝ ح٤٘ذحف حٌّزخؽشس ِٚمِٛخص ح٦عظّشحس،ِـٍش ح٨ٌذسحعخص حٌفٍغط١ٕ١ش ،حٌّـٍذ -

 .19،ؿ1111،خش٠ف88
 

(8)
 .1111فٝ ٠ٕخ٠ش 180حٌؼذدصسٔٛلش،أظفخمش  ح٤لقٝ ٚحٌذحخً ح٦عشحث١ٍٝ،ِـٍش حٌغ١خعش حٌذ١ٌٚش،ف٩ف عخٌُ -

(1)
 .118-111ر١ذسٚ رش١٠ـش،حٌقشحع حٌؼشرٝ ح٦عشحث١ٍٝ ِجش عئحي ٚؿٛحد،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿ-

 
،طزٕظٙخ ١ٔٛ٠1111ٛ 18*ٚ٘ٝ ِفخٚمخص ِؾشٚع خخسهش حٌطش٠ك حٌظٝ ٚمؼٙخ حٌشث١ظ رٛػ ٌٍغ٩َ أػٍٓ ػٕٙخ فٝ 

طمنٝ ربٔظٙخء  ،ألشطٙخ حٌشرخػ١ش ح٠٨ٌٛخص حٌّظلذس،ح٦طلخد ح٤ٚسٚرٝ ٚسٚع١خ ٚح٤ُِ حٌّظلذس،1110اعشحث١ً فٝ 

ربػ٩ْ حٌذٌٚش حٌفٍغط١ٕ١ش"، ػُ اٌظمٝ ؽخسْٚ ِٚلّٛد ػزخط  1111حٌقشحع ٚفك ؿذٚي صِٕٝ ٠ٕظٙٝ فٝ ػخَ 

طفخق ػٍٝ ٚلف اه٩ق حٌٕخس ٚطفؼ١ً خخسهش فٝ ِذ٠ٕش ؽشَ حٌؾ١خ فٝ ِقش،ٚطُ ح٦ 1111فزشح٠ش  4فٝ 

ِلغٓ ِلّذ فخٌق،رؾ١ش ِٛعٝ  حٌطش٠ك،ٚح٦ٔغلخد ِٓ رؼل حٌّذْ ِٓ حٌنفش حٌغشر١ش ٚغضس،أظش:

 .11-11ؿِشوض حٌض٠ظٛٔش ٌٍذسحعخص ٚح٦عظؾخسحص،ر١شٚص،،1111ٔخفغ،حٌظمش٠ش ح٦عظشحط١ـٝ حٌفٍغط١ٕٝ ٌؼخَ 
(9)

فٝ  188ح٦عظشحط١ـ١ش ٌٛفٛي ؽخسْٚ اٌٝ سثخعش حٌٛصسحء فٝ اعشحث١ً،حٌغ١خعش حٌذ١ٌٚش،حٌؼذدأكّذ ػزذ حٌل١ٍُ،حٌذ٨٨ص -

 .1111ارش٠ً 
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،وبذلك (2)،وهدمت جمٌع المنازل التى كانت فى مكان بنابه(1)الفبلحون الفلسطٌنٌون منذ عقود
نستنتج أن لوكان الهدف فقط هو الوقاٌة من الهجمات كما تدعى إسرابٌل لكان أولى لها أن ٌبنوا 

 .(3)جدارآ داخل الحدود اإلسرابٌلٌة المعترف بها دولٌآ
 

 خروج شارون منها:*والفصل خطةوحصار قطاع غزة 
،فبل تسمح لهم 1993ٌعٌش سكان غزة محاصرٌن فى سجن منفتح على السماء منذ عام         

أى مكان  وعلى عكس الذٌن ٌعٌشن فى الضفة بإمكانهم اإلنتقال إلى األردن أ،جوإسرابٌل بالخر
المحملة بمعونات  وتعرقل إسرابٌل وصول المواد الطبٌة إلى المستشفٌات تهاجم البواخرآخر،

،كما تتحكم إسرابٌل منذ اإلحتبلل إنسانٌة بالبحرٌة اإلسرابٌلٌة وترغمها على اإلبتعاد عن سواحلها
،فضآل عن هذا إذا قبلت تزوٌدها ،بتورٌد وإمداد الكهرباء والمٌاه والغاز(4)بالتبعٌة 1967عام 

من محطات الكهرباء والمصانع قٌامها بشكل ٌومى بقصف القطاع مما أدى لتدمٌر البنٌة التحتٌة 
بتعطٌل المطار الدولى،وهدمت المنازل وصلت  2111والمدارس وقامت فى عام  والمستشفٌات
نتٌجة لتلك اإلجراءات منزل ألسباب أمنٌة. 5111إلى ما ٌقارب  2114-2111فى عامى 

اإلتفاقٌات  إإلسرابٌلٌٌن التباحث مع الفلسطٌنٌٌن قد عطللتعسفٌة إضافة لرفض معظم الزعماء ا
 .(5)لدرجة أنه ٌمكننا القول بؤنها لقٌت حتفها

 :0222فوز حماس فى إنتخابات عام  وفاة عرفات وأثره
أدى  ،وإنعدام القدرة على مواجهة اإلحتبللود عباس"إلى السلطة"خلفه محم*وإفتقارإن وفاة عرفات

الوطنٌة،حٌث أنها لم تكن قادرة على إلى تراجع دور منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة فى قٌادة السلطة 
،كما لم تتمكن من الحٌلولة دون منع (6)إدارة شإن البلدٌة األساسٌة الخاضعة عملٌآ لئلسرابٌلٌٌن

                                                           
٠زٍغ هٌٛٗ ِجخص حٌى١ٍِٛظشحطّٓ أؿضحء ِظؼشؿش ٚأخشٜ ِلخهش رخ٤ع٩ن ٠ٚقً ح٤ؿضحء ح٤عّٕظ١ش حٌـذحس حٌؼخصي:*

ح٤ع٩ن ِٓ ػذس أِظخس ِىٙشرش فٝ حٌٛعو ٚطٛؿذ ِٕٗ اٌٝ ػّخ١ٔش أِظخسأٜ ِخ ٠ؼخدي مؼف ؿذحس رش١ٌٓ،ِغ هٛق ِٓ 

 1118، لذ أفذسص ِلىّش حٌؼذي حٌذ١ٌٚش فٝ ػخَ ػٍٝ ؿخٔز١ٗ آ١ٌخص ػغىش٠ش ٚأع٩ن ؽخثىش رؼّك خّغ١ٓ ِظشآ

ر١ذسٚ رش١٠ـش،حٌقشحع حٌؼشرٝ ح٦عشحث١ٍٝ ِجش عئحي ٚؿٛحد، ،أظش:لشحسآ ٠ؼذ حٌـذحس غ١ش ؽشػٝ أظٙخوآ ٌٍمخْٔٛ حٌذٌٚٝ

 .111-118،ؿ111-114،ؿ1111خرك،حٌّشؿغ حٌغ
(1)

ِشوض حٌض٠ظٛٔش ٌٍذسحعخص ،1111ِلغٓ ِلّذ فخٌق،رؾ١ش ِٛعٝ ٔخفغ،حٌظمش٠ش ح٦عظشحط١ـٝ حٌفٍغط١ٕٝ ٌؼخَ -

 .99-91ٚح٦عظؾخسحص،ر١شٚص،ؿ
 

(1)
ؿٗ حٌؼٕقشٜ ٛػقّض ػزذ حٌّـ١ذ"ح١ِ٤ٓ حٌؼخَ ٌٍـخِؼش حٌؼشر١ش"ح٦ٔظفخمش حٌفٍغط١ٕ١ش وؾفض حٌعٛعٓ كغٓ،-

 .1111فٝ ٠ٕخ٠ش ١ٌ180ش،حٌؼذد٦ٚعشحث١ً،حٌغ١خعش حٌذ حٌزغ١ل
 

(0)
 .111-114،ؿ1111ر١ذسٚ رش١٠ـش،حٌقشحع حٌؼشرٝ ح٦عشحث١ٍٝ ِجش عئحي ٚؿٛحد، حٌّشؿغ حٌغخرك،-

 
ٌٍخشؽ ِٓ غضس رذْٚ حٌظٕغ١ك ِغ حٌغٍطش حٌفٍغط١ٕ١ش ٚفمآ  1110ْ فٝ ػخَ ٚأػٍٓ ػٕٙخ ؽخس :حٌفقً *خطش

كظٝ ٠ـّذ ػ١ٍّش حٌغ٩َ ٚػشلٍش ل١خَ حٌذٌٚش ٚح٦عظّشحس فٝ حٌغ١طشس ػٍٝ حٌمطخع،ٚكظٝ ٠ظٙش  ٦ٛطفخل١خص أٚعٍ

ػٛٔٝ فخسط،عخسٜ ػشحرٝ،ِفخ١ُ٘ ِقطٍلخص حٌمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش،حٌّشؿغ ؼخٌُ وؤٔٗ ِغظؼذ ٌٍغ٩َ،أظش:أِخَ حٌ

 .110،ؿحٌغخرك
(8)

 .11"ح٤عزخد ٚح١ِٛ١ٌخص حٌٕظخثؾ"،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿػذٔخْ ػزذ حٌشكّٓ أرٛػخِش،حٌلشد ح٦عشحث١ٍ١ش حٌؼخٌؼش ػٍٝ غضس-
 

(1)
 .111-114،ؿ1111ر١ذسٚ رش١٠ـش،حٌقشحع حٌؼشرٝ ح٦عشحث١ٍٝ ِجش عئحي ٚؿٛحد، حٌّشؿغ حٌغخرك،-

ٌٍٙـّخص حٌظفـ١ش٠ش،فبؿظخكض  11/8/1111*ٔظ١ـش ٦عظغ٩ي حٌـخٔذ ح٦عشحث١ٍٝ طؼشك ح٠٨ٌٛخص حٌّظلذس فٝ 

فٝ لخٌذ ٌٍؼخٌُ ػٍٝ أْ رٌه  ٖ ٚلقخس حٌشث١ظ ػشفخص ٚفٛسلخِض رحٌفٍغط١ٕ١ش ٚ ح٤سحمٝ حٌمٛحص ح٦عشحث١ٍ١ش

ٚوخْ رٌه حٌّٛلف ِٓ ؽخسْٚ سدآ ػٍٝ ِزخدسس حٌغ٩َ  ،ِىخفلش ح٦س٘خد حٌزٜ دػض ا١ٌٗ ح٠٨ٌٛخص حٌّظلذس

١ٕ١ش فٝ حٌظٝ اؽظشهض رٕٛد٘خ ػٍٝ ح٦ػظشحف رخٌذٌٚش حٌفٍغط،1111ػخَ ص ٚحٌؼشر١ش حٌظٝ أػٍٓ ػٕٙخ فٝ لّش ر١ش

ػضحَ ػزذ حٌغظخس ؽؼغ،حٌّٛحلف حٌذ١ٌٚش  ،أظش:ٚٔٙخ٠ش ٌٍقشحع حٌؼشرٝ ح٦عشحث١ٍٝ،ِمخرً حٌظطز١غ حٌىخًِ ِؼٙخ

 .141-141ؿ،حٌّشؿغ حٌغخرك،اصحء لن١ش حٌذٌٚش حٌفٍغط١ٕ١ش
* 
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،لذلك فازت حماس فى اإلنتخابات التى أجرٌت فى مدٌنة قلقٌلٌا إسرابٌل من بناء الجدار العازل
 .(1)العازل التى كان ٌطوقها كلٌآإحدى أكثر المدن تضررآ من الجدار ،*2116عام 

 :نقد لبعض نصوص أوسلو
تفردت قٌادة منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة بالموافقة الفلسطٌنٌة على اإلتفاق التى تلته ولم         

ترجع حتى إلى الشعب الفلسطٌنى نفسه بكافة تٌاراته،كما لم تتضمن مسإلٌات السلطة الفلسطٌنٌة 
األمن الخارجى والحدود،وال ٌستطٌع أحد دخول مناطق السلطة دون إذن إسرابٌلى،وال 

جوزللسلطة تشكٌل جٌش واألسلحة تدخل بإذن إسرابٌلى،كما للكٌان الصهٌونى حق الفٌتو على أٌة ٌ
 .(2)تشرٌعات تصدرها السلطة خبلل المرحلة اإلنتقالٌة

قامة دولتهم ٌوجد فى اإلتفاقٌات إشارة إلى حق الفلسطٌنٌٌن فى تقرٌر مصٌرهم أو إ ال       
لضفة القطاع كؤرض محتلة،مما ٌعزز اإلعتقاد بؤنها أراض تفاقٌات إلى االمستقلة،وال تشٌر اإل

اٌة األمن ومحاربة أبناء شعبها أداة لحمسلمٌة،متنازع علٌها،كما أصبحت فى ضوء تعهداتها ال
كما قال الكاتب الفلسطٌنى إدوارد سعٌد"إن عرفات ورط شعبه بمصٌدة ال اإلسرابٌلى فى مناطقها،

 (.3)مخرج منها"
ابٌل التى لها حق بفحص الخارج إلتفاق على الحدود مع الدول العربٌة بٌد إسركما أبقى ا       

ولم تتغٌر الصبلحٌات على المعابر المإدٌة على مصر واألردن إال من ،من األشٌاء الداخلو
ولكن الصبلحٌات الفعلٌة بٌد الجندى على المعبر وجود جندى فلسطٌنى فقط،بل الناحٌة الشكلٌة 

 روٌعتبر هذا الوضع من أكبال ٌسمح بالرإٌة الخارجٌة، ٌختبىء خلف زجاجاإلسرابٌلى الذى 
 (.4)الحلول مسرحٌة وإستهتارآ بالشعب الفلسطٌنى

ٌستطٌع الجانبان أن ٌخضعا للتحكٌم فى الخبلفات المتعلقة بالمرحلة "أنه ثم نجد فى اإلتفاق        
ى وبإتفاق الجانبٌن ٌنشىء لجنة نحكٌم وذلك ف اإلنتقالٌة والتى الٌمكن تسوٌتها بالتوافق لهذه الغاٌة

ونجد أن هذه المادة تشٌر بشكل واضح أن خٌارات السلطة "،17المادة  1994إتفاق القاهرة 
الفلسطٌنٌة فى إسترجاع حقوقها الوطنٌة التارٌخٌة تتم فقط من خبلل المفاوضات مع الطرف 

العربٌة واإلسبلمٌة والدولٌة لها فى اإلسرابٌلى،وبالتالى قد فقدت السلطة الدعم من الدول 
 صراعها.

من إتفاق القاهرة أن القٌادة وافقت على إنشاء السلطة "أ  -5 "كما نجد فى المادة السادسة البند رقم
الفلسطٌنٌة دون وجود أى صبلحٌات لها وسٌادة على مستوى العبلقات الخارجٌة "لن ٌكون لها 

 (.5)ة الغربٌة وغزة أو ممارسة مهام دبلوماسٌةسفارات أو قنصلٌات أو ممثلٌات فى الضف
                                                                                                                                                                          

*أػٍٓ حٌمخدس ح٦عشحث١١ٍ١ٓ لشحسآ رٛمغ حٌشث١ظ ٠خعش ػشفخص طلض كقخس لخط فٝ ِمشٖ فٝ سحَ هللا فٝ 

،ٌٕلٛ عٕظ١ٓ ٚٔقف، ٚطُ ٔؾش درخرخطٗ ٚلٛحطٗ كٌٛٙخ،ٚلقف ِمشٖ فٝ ر١ض ٌلُ ٤ي ِشس ِٕز ل١خَ 4/11/1111

خشؽ حٌفٍغط١ٕ١ْٛ فٝ حٌذحخً ٚفٝ  11/8/1111حٌغٍطش ٌّٕؼٗ ِٓ حٌظٛؿٗ ٌز١ض ٌلُ ح٦كظفخي رؼ١ذ ح٩١ٌّد،ٚفٝ 

حٌلقخس،ٌُٚ ٠خشؽ ِٓ ِمشٖ كظٝ ِخ١ّخص حٌؾظخص فٝ حٌٛهٓ حٌؼشرٝ ِطخٌز١ٓ رفه حٌلقخسفظٛلف حٌظذ١ِش ٚرمٝ 

،١ٌذفٓ فٝ حٌّىخْ 11/11/1111عفشٖ ٌٍؼ٩ؽ فٝ فشٔغخ،ػُ ٚفخطٗ فٝ ظشٚف ِش٠زش "٠مخي ِخص ِغِّٛآ"فٝ 

ِلغٓ ِلّذ فخٌق،رؾ١ش ِٛعٝ ٔخفغ،حٌظمش٠ش ح٦عظشحط١ـٝ حٌفٍغط١ٕٝ ٌؼخَ  حٌزٜ كٛفش ف١ٗ،أظش:

 .119ذسحعخص ٚح٦عظؾخسحص،ر١شٚص،ؿِشوض حٌض٠ظٛٔش ٌٍ،1111
(9)

 .1111فٝ ٠ٕخ٠ش ١ٌ180ش،حٌؼذدٚرؼذ ح٦ٔظفخمش،حٌغ١خعش حٌذؿّخي ػزذ حٌـٛحد،فؼٛرخص ٚاِىخ١ٔخص حٌظغ٠ٛش -
 

أعفش رٌه ػٓ ػذَ اػظشحف حٌّٕظّش رخٌٙض٠ّش،ٚرؤص حٌّٛحؿٙخص ر١ُٕٙ فٝ ٔضحع ِغٍق أؽزٗ رخٌلشد ح١ٍ٘٤ش اٌٝ كذ *

 .رؼ١ذ
(1)

 .118-110،ؿ1111عئحي ٚؿٛحد، حٌّشؿغ حٌغخرك،ر١ذسٚ رش١٠ـش،حٌقشحع حٌؼشرٝ ح٦عشحث١ٍٝ ِجش -
(1)

 .111،ؿ،حٌّشؿغ حٌغخركٚططٛسحطٙخ حٌّؼخفشس ِلغٓ ِلّذ فخٌق،حٌمن١ش حٌفٍغط١ٕ١ش خٍف١خطٙخ حٌظخس٠خ١ش-
(0)

 .118ؿٔفغٗ،-
(8)

كٕببببخْ ظخ٘شػشفببببخص،أػش اطفببببخق أٚعببببٍٛ ػٍببببٝ حٌٛكببببذس حٌٛه١ٕببببش ٚأؼىخعببببٗ ػٍببببٝ حٌظ١ّٕببببش حٌغ١خعبببب١ش،حٌّشؿغ -

 .11حٌغخرك،ؿ
(1)

 .18"،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿ1118-1880كغخَ ِلّٛد أكّذ،أػش اطفخق أٚعٍٛ ػٍٝ حٌذرٍِٛخع١ش حٌفٍغط١ٕ١ش"-
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 وإنما جاء فى رسالة عرفات إلىإتفاق أوسلو ال ٌعنى بالتبادلٌة، بسجاء التعاون األمنى حو       
وفى مقدمة اإلعبلن إعترفت إسرابٌل أن رابٌن لم ٌتعهد بوقف اإلرهاب، إالرابٌن بنبذ اإلرهاب،

وال بحق بالحقوق الوطنٌة للشعب الفلسطٌنى،ولم تعترف والمشتركة،قوق السٌاسٌة المشروعة بالح
   .(1)العودة

تتمثل األولى فى تخلص إسرابٌل فعالجت أوسلو مشاكل إسرابٌل ولٌس مشاكل الشعب الفلسطٌنى،
وتمثلت الثانٌة فى إنشغالها باألعمال سمٌآ وشعبٌآ على أنها دولة محتلة،من النظرة الدولٌة ر

 .(2)الضفة الغربٌة وغزة الٌومٌة لسكان
من  ٪77إعترفت قٌادة منظمة التحرٌر بحق إسرابٌل فى الوجود بشرعٌة إحتبللها ل         

لم ٌتعرض  تجرى علٌها أٌة مفاوضات،والتى ال1941األراضى الفلسطٌنٌة المحتلة فى عام 
 اإلتفاق ألخطر القضاٌا حٌث تم تؤجٌلها إلى مرحلة المفاوضات النهابٌة.

كما ارٌآ إقتصادٌآ أمنٌآ إلى المنطقة،تج ور اإلختراق الصهٌونًشكل ذلك اإلتفاق جسرآ لعب       
األمر الذى ٌعنى عدم إسترجاعها أبدآ،كما أنه اوضات ما ٌسمى بالمرحلة النهابٌة،ترك القدس لمف

 المستوطنات.وجبٌن بللقضٌة الم ٌتعرض ل
ها إلى جانب قٌادة ٌفوقفت فتح ومإٌدالفلسطٌنى، داخل الصفإنقسام كبٌر فى ثم نجد أٌضآ      

على رأسها حماس والجهاد و المنظمة السلطة الفلسطٌنٌة،بٌنما وفقت الفصابل الفلسطٌنٌة العشر
 (.3)*العربى والجبهتٌن الشعبٌة الدٌمقراطٌة ضد اإلتفاقٌة وتعهدوا بإسقاطها

حل كافة مشاكلها ونى،وضد الكٌان الصهٌوبتعهد المنظمة بعدم اللجوء إلى المقاومة المسلحة     
بذلك أصبحت مضطرة لقمع أى مقاومة مسلحة ضد الكٌان ومحاربة أبناء شعبها وبالطرق السلمٌة،
 .(.4)الذٌن ٌقمون بذلك

 مما سبق نستنتج أن:و
اإلسرابٌلٌة خبلل –كل أساسآ لتحول العبلقات العربٌة،وشبداٌة مرحلة جدٌدةمإتمر مدرٌد كان  -

التسعٌنات،ومجرد إطار إحتفالى للمفاوضات الرسمٌة التى كانت ستعقد فى الوالٌات المتحدة،ومن 
وال ٌمثل سوى قاعدة إنطبلق لها،وهدفه ضات،هنا أنه ٌمكن القول أنه لم ٌكن مخصصآ للمفاو

 هوإدارة الصراع ولٌس حله.
أساسها المإتمر ضربت إسرابٌل بقررات الشرعٌة الدولٌة والمبادئ التى إنعقد على  -

 حقق على أرض الواقع.ومفاوضاته،ولم ت
كما أنه ساهم فى الحاجز النفسى بٌنهم،وا كسر اإلسرابٌلٌٌن مع جمٌع الزعماء العرب كما أن -

كما تمٌزت المفاوضات بالتهرب تمهٌدآ لها،،ؤلطراف المعنٌة من عملٌة التسوٌةهم لإستطبلع
 الفلسطٌنٌة كالبلجبٌن والقدس والمستوطنات. والمراوغة خاصة القضاٌا األساسٌة للقضٌة

كما سعت أمرٌكا للحفاظ على مصالحها اإلستراتٌجٌة فى المنطقة والحفاظ على األنظمة العربٌة  -
 المتحالفة معها.

                                                           
(1)

ح٦عشحث١ٍٝ ٚح٦دحسس ح٤ِش٠ى١ش،ِـٍش لشحءحص ع١خع١ش،حٌؼذد ح٤ٚي،ؽظخء -ٔق١ش ػخسٚسٜ،ح٦طفخق حٌفٍغط١ٕٝ-

 .19-11،ؿ1888
(1)

 .18"،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿ1118-1880حٌفٍغط١ٕ١ش"كغخَ ِلّٛد أكّذ،أػش اطفخق أٚعٍٛ ػٍٝ حٌذرٍِٛخع١ش -

أعفش رٌه ػٓ ػذَ اػظشحف حٌّٕظّش رخٌٙض٠ّش،ٚرذأص حٌّٛحؿٙخص ر١ٓ ح٤هشحف حٌفٍغط١ٕ١ش فٝ ٔضحع ِغٍق أؽزٗ *

 .رخٌلشد ح١ٍ٘٤ش اٌٝ كذ رؼ١ذ
(0)

 .11حٌغخرك،ؿػٍٝ حٌـشرخٜٚ،حٌّفخٚمخص حٌؼشر١ش ٚحٌفٍغط١ٕ١ش ِغ اعشحث١ً:حٌّؤصق ٚحٌلً،حٌّشؿغ – 
(8)

" ػٍٝ رٕخء حٌذٌٚش 1880ح٦عشحث١ٍ١ش"أٚعٍٛ –إِٓش كغ١ٓ عشكخْ،ـؤػش اطفخل١ش حٌغ٩َ حٌفٍغط١ٕ١ش–

حٌفٍغط١ٕ١ش،سعخٌش دوظٛسحٖ حٌفٍغفش فٝ حٌؼٍَٛ حٌغ١خع١شغ١ش ِٕؾٛسس،اؽشحف:كغٓ ٔخفؼش،و١ٍش ح٦لظقخد ٚحٌؼٍَٛ 

 .0-1ؿ،1119حٌغ١خع١ش،ؿخِؼش حٌمخ٘شس،
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أن الموقف العربى لم ٌكن موحدآ،كان للدول العربٌة كالسعودٌة ومصر واألردن موقف موال  -
نع وهى تنظر ألمرٌكا من خبلل الممانعة،وأدى ذلك لزٌادة اإلنقسام ألمرٌكا،وحتى سورٌا كانت تما

 العربى وبالتالى ضعف الجامعة العربٌة،وأعتقد أن الموقف العربى الرسمى الهابط زاد الموقف 
 .(1)الفلسطٌنى ضعفآ على ضعفه

لى تفسٌر وتوضٌح،وهذا ساعد وكل بند بحاجة إكانت نصوصه عامة،وهكذا نجد أن اإلتفاق 
إٌته وتفسٌره لتلك النصوص العامة،كما ٌملى ر الذىوهو الطرف األقوى طرف اإلسرابٌلى،ال

تم اإلنتقال إلى راحل بحٌث بعد التؤكد من تنفٌذ المرحلة األولى ٌمجعل تنفٌذ اإلتفاق مرتبطآ بمبدأ ال
تجعل من مع األخذ باإلعتبار أن كل مرحلة كان ٌتم تجزبتها إلى مراحل وتفاصٌل المرحلة الثانٌة،

،وربما كان األجدر تنفٌذه رزمة واحدة لضمان مصداقٌته اإلنتقال إلى المرحلة التالٌة الصعب
وخاصة أن ترك القضاٌا المهمة واألساسٌة إلى مفاوضات ،وحسن النواٌا من الطرف اإلسرابٌلى

 .(2)لسابقةالمرحلة النهابٌة والتى فى حالة عدم تحقٌقها سوف تدمر كل ما تم تنفٌذه فى المرحلة ا
 الخاتمة:

وجاءت إتفاقٌة أوسلو لتزٌد من تراجع القضٌة الفلسطٌنٌة بشكل خطٌر،فبعد أن كانت فى صدارة 
إهتمامات المجتمع العربى،وإنحصار التضامن الدولى معها،نجد أن تحررت إسرابٌل من الضغوط 

ل العالم،كما شكل اإلتفاق الدولٌة علٌها،فؤقامت عبلقات دبلوماسٌة طبٌعٌة بٌنها وبٌن العدٌد من دو
الركٌزة األساسٌة لبناء نظام إقلٌمى شرق أوسطى لعبت فٌه دور القوة اإلقلٌمٌة المهٌمنة على 
المنطقة بالتحالف مع الوالٌات المتحدة والغرب،فضآل عن نجاح اإلتفاق فى تعطٌل نظام المقاطعة 

لؤلراضى العربٌة،كما أدى اإلتفاق  العربٌة إلسرابٌل،فى الوقت التى مازالت فٌه تواصل إحتبللها
إلى تدمٌر التنسٌق بٌن المسارات العربٌة وفتح الطرٌق للحلول المنفردة،األمر الذى أدى إلى 

مع األردن أولى الثمار  1994إزدٌاد حالة التمزق فى الصف العربى،وكانت إتفاقٌة وادى عربة 
 بعد إتفاق أوسلو.

    Conclusion:                                                                             
The Oslo Accord came to seriously deteriorate the Palestinian issue. 
After it was at the forefront of the concerns of the Arab community, 
and international solidarity with it was restricted, we find that Israel 
was freed from international pressure on it, and it established normal 
diplomatic relations between it and many countries of the world, and 
the agreement formed the main pillar. To build a regional system in 
the Middle East in which it played the role of the dominant regional 
power over the region in alliance with the United States and the 
West, as well as the success of the agreement in disrupting the Arab 
boycott system of Israel, at a time when it is still continuing its 
occupation of Arab lands, and the agreement also led to the 
destruction of coordination between the Arab tracks and Fatah The 
road to unilateral solutions, which led to an increase in the rupture of 
the Arab ranks, and the 1994 Wadi Araba agreement with Jordan 
was the first fruit after the Oslo agreement. 

 
                                                           

 

(1)
اؽشحف:س٠خك  ،ِئطّش ِذس٠ذ ٌٍغ٩َ ٚأرؼخدٖ ح٦ل١ّ١ٍش ٚحٌذ١ٌٚش،سعخٌش ِخؿغظ١ش غ١ش ِٕؾٛسس،كخصَ ِلّذ ػطٛس-

 .188-180،ؿ1111،،و١ٍش ح٢دحد،ؿخِؼش ح٤ص٘ش،غضسِلّٛد ح٤عطً
(1)

 .10"،حٌّشؿغ حٌغخرك،ؿ1118-1880كغخَ ِلّٛد أكّذ،أػش اطفخق أٚعٍٛ ػٍٝ حٌذرٍِٛخع١ش حٌفٍغط١ٕ١ش"-
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 :سادسآ:المقاالت 
 فى  23لسٌاسى الفلسطٌنى،مجلة رإٌة،العددأبوزهٌرة،تغٌٌر الفكر ا

 .25،ص2113أكتوبر
  أحمد عبد الحلٌم،الدالالت اإلستراتٌجٌة لوصول شارون إلى رباسة الوزراء فى

 .2111فى إبرٌل  144إسرابٌل،السٌاسة الدولٌة،العدد
  أحمد عبد السبلم فاضل وآخرون،معمر القذافى ودوره فى السٌاسة اللٌبٌة حتى عام

 .25-3،ص2116،إبرٌل 4،العدد23جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة،المجلد  ،مجلة2111
 اإلسرابٌلى وإختبلف األولوٌات،السٌاسة -أٌمن السٌد عبد الوهاب،المسارالسورى

 .132،ص1994،أكتوبر111الدولٌة،عدد
  6/2/2115بسام العموش،السبلم بٌن سورٌا وإسرابٌل،جرٌدة الرأى اإللكترونٌة،فى. 
 مد،السٌاسة الخارجٌة اإلسرابٌلٌة تجاه إفرٌقٌا بعد الحرب الباردة"دراسة جاسم ٌونس مح

 .147حالة إثٌوبٌا"،مجلة العلوم السٌاسٌة،مركز الدراسات الدولٌة،جامعة بغداد،د.ت،ص
 143جمال عبد الجواد،صعوبات وإمكانٌات التسوٌة بعد اإلنتفاضة،السٌاسة الدولٌة،العدد 

 .2111فى ٌناٌر
 اضة األقصى األهداف المباشرة ومقومات اإلستمرار،مجلة الدراسات جمٌل هبلل،إنتف

 .26،ص2111،خرٌف44،العدد 11الفلسطٌنٌة ،المجلد 
  حازم عبد الحمٌد النعٌمى،العراق واألردن:دراسة فى العبلقات السٌاسٌة،مركز دراسات

 .25-24،ص21-21وبحوث الوطن العربى،العدد 
 ى السٌاسة األمرٌكٌة تجاه القضٌة خلدون ناجى معروف،العوامل المإثرة ف

الفلسطٌنٌة،مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة ،كلٌة العلوم السٌاسٌة،جامعة بغداد،العدد ٌونٌو 
 16،ص2111

 9،ص2111،ماٌو255سلٌم الحص،لبنان التسوٌة،المستقبل العربى،عدد. 
 ن،المستقبل اإلسرابٌلٌة بٌن مقاربتٌن متناقضتٌ-سنٌة الحسٌنى،العملٌة السلمٌة الفلسطٌنٌة

 .                               117،ص426،2114،العدد 37العربى،المجلد 
  سوسن حسن،عصمت عبد المجٌد"األمٌن العام للجامعة العربٌة"اإلنتفاضة الفلسطٌنٌة

 .2111فى ٌناٌر 143كشفت الوجه العنصرى البغٌض إلسرابٌل،السٌاسة الدولٌة،العدد
 ألقصى والداخل اإلسرابٌلى،مجلة السٌاسة صبلح سالم زرنوقة،إنتفاضة  ا

 .2111فى ٌناٌر 143الدولٌة،العدد
  عبد العزٌز شرابى،إتحاد المغرب العربى"األوضاع الراهنة والتحدٌات المستقبلٌة،مجلة

 .13-11،جامعة منتورى،قسنطٌنة،الجزابر،ص2111لعام  5اإلقتصاد والمجتمع،العدد 
  والفلسطٌنٌة مع إسرابٌل:المؤزق والحل،مجلة على الجرباوى،المفاوضات العربٌة

 .21،ص2119ربٌع  71،العدد21الدراسات الفلسطٌنٌة،المجلد 
  على عواد الشرعة،أثر التغٌر فى النظام العالمى على السٌاسات الخارجٌة للدول

 .222،ص2111فى  2،العدد14"،المنارة،المجلد 2115-1991العربٌة"
 إبرٌل -،مارس227شٌخ،مجلة المناضل،العدد فاٌز صاٌغ،رسالة قانا إلى شرم ال

 .5-3،ص1996
 الكوٌتٌة فى أعقاب حرب الخلٌج -فهد مزبان الخزار،تطور العبلقات اإلٌرانٌة

 .27-24،ص13"رإٌة إستراتٌجٌة"،مجلة دراسات إٌرانٌة،العدد2115-1991الثانٌة
 أرٌحا،دار-طاهر شاش،السبلم والمواجهة  فى الشرق األوسط:الطرٌق إلى غزة 

 .361،ص1995الشرق،القاهرة،
  ماجد الزبٌدى،مشروع إسرابٌلى إلعبلن المبادئ المشتركة مع الفلسطٌنٌٌن،مجلة شإون

 .161،ص1993ٌونٌو243-242فلسطٌنٌة،العدد 
  محمد الشرقاوى،األرض مقابل السبلم،مقاالت فى الشإون العربٌة والسٌاسة الدولٌة،دار

 .33،ص1993الكتب القطرٌة،
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 زعر،رإى ومفاهٌم عربٌة ملتبسة ..الحالة الفلسطٌنٌة،شإون محمد خالد األ
 .124.ص133،2111عربٌة،مصر،العدد 

 1965محمد حسون،مشارٌع حل القضٌة الفلسطٌنٌة وأزمة النظام السٌاسى الفلسطٌنى-
 .391،مجلة جامعة األقصى،المرجع السابق،ص2111لعام 116-115،العددان2111

 اإلسرابٌلى،مجلة -ن التسوٌة السلمٌة للنزاع العربىمحمد زهٌر دٌاب،الموقف السورى م
 .1992،15،شتاء9،العدد3الدراسات الفلسطٌنة،المجلد

 1965محمد حسون،مشارٌع حل القضٌة الفلسطٌنٌة وأزمة النظام السٌاسى الفلسطٌنى-
 391،مجلة جامعة األقصى،غزة ،ص2111لعام 116-115،العددان2111

 جٌوإستراتٌجٌة فى الوطن العربى،سٌاسات محمود محارب،إسرابٌل التغٌرات ال
 .21،ص2113،مارس 1"،العدد31عربٌة"

 مجلة 12/9/1993اإلسرابٌلى،القاهرة -موقف الجامعة العربٌة من اإلتفاق الفلسطٌنى ،
 .269،ص1993،خرٌف 16،العدد 4الدراسات الفلسطٌنٌة مجلد 

 راهنة،دراسات إقلٌمٌة كفاح عباس الحمدانى،إتحاد المغرب فى ظل المتغٌرات العربٌة ال
 .52،ص2113"،جامعة الموصل،قسم الدراسات التارٌخٌة الثقافٌة،11العدد"

  كمٌل منصور،نظرة عامة إلى مفاوضات السبلم الفلسطٌنٌة اإلسرابٌلٌة وتقوٌم لها،مجلة
 .2،ص1993،ربٌع14الدراسات الفلسطٌنٌة،العدد 

 رإٌة مستقبلٌة،مجلة -ة اإلقلٌمٌةناجى صادق شراب،الدولة الفلسطٌنٌة التداعٌات المكان
 .2112فى 144السٌاسة الدولٌة العدد

 اإلسرابٌلى واإلدارة األمرٌكٌة،مجلة قراءات -نصٌر عارورى،اإلتفاق الفلسطٌنى
 .16-15،ص1994سٌاسٌة،العدد األول،شتاء 

  1،العدد"43،مجلة الخلٌج العربى،المجلد 1994وداد سالم محمد،الحرب األهلٌة الٌمنٌة-
 .113-61،جامعة البصرة،ص2115"،2

 :سابعآ: رسابل جامعٌة غٌر منشورة 
 "2111أحمد جواد سالم الوادٌة،السٌاسة الخارجٌة األمرٌكٌة تجاه القضٌة الفلسطٌنٌة-

"رسالة ماجستٌر غٌر منشورة،كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة، قسم التارٌخ،جامعة 2111
 .11،ص2119األزهر،غزة،إشراف:أسامة أبونحل،

 رسالة ماجستٌر 2116-1971اإلسرابٌلٌة"-حمد نابل خراز،العبلقات األمنٌة المصرٌةأ،"
غٌر منشورة فى الدراسات اإلسرابٌلٌة معهد الدراسات العالمٌة،جامعة 

 .62، ص2116القدس،إشراف:أحمد رفٌق عوض،فلسطٌن،
 لى بناء " ع1993اإلسرابٌلٌة"أوسلو –آمنة حسٌن سرحان،ـؤثر إتفاقٌة السبلم الفلسطٌنٌة

الدولة الفلسطٌنٌة،رسالة دكتوراه الفلسفة فى العلوم السٌاسٌةغٌر منشورة،إشراف:حسن 
 .3-1،ص2116نافعة،كلٌة اإلقتصاد والعلوم السٌاسٌة،جامعة القاهرة،

 "1971إبراهٌم مبارك المنصورى،موقف اإلمارات من القضٌة الفلسطٌنٌة-
ى القوزى،جامعة بٌروت "،رسالة دكتوراه غٌر منشورة،إشراف:محمد عل2111

 .113-91،ص2115العربٌة،كلٌة اآلداب قسم التارٌخ،
 رسالة 1991-1947براءة أحمد زٌدان،السٌاسة السوفٌتٌة تجاه القضٌة الفلسطٌنٌة،

 .                               311،ص2114دكتوراه غٌر منشورة،كلٌة اآلداب،جامعة دمشق،إشراف:سمر بهلوان،
 1991نسٌق السورى اللبنانى فى مفاوضات السبلم مع إسرابٌل"بعونى حمٌدة،الت-

،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة كلٌة العلوم السٌاسٌة واإلعبلم،جامعة 2111
 .9-1،ص2112-2111الجزابر،إشراف:محمد سلٌم قبللة،

 جمٌل نادى إفهٌد،العبلقات المصرٌة اإلسرابٌلٌة وأثرها على المفاوضات الفلسطٌنٌة-
،رسالة دكتوراه غٌر منشورة، إشراف:عماد جاد،معهد البحوث 2113-1991اإلسرابٌلٌة

 .111،ص2115والدراسات العربٌة،قسم البحوث والسٌاسات السٌاسٌة،
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  حازم محمد عطوة،مإتمر مدرٌد للسبلم وأبعاده اإلقلٌمٌة والدولٌة،رسالة ماجستٌر غٌر
منشورة، إشراف:رٌاض محمود األسطل،كلٌة اآلداب،جامعة 

 .199-193،ص2111،غزة،األزهر
 "رسالة 2114-1993حسام محمود أحمد،أثر إتفاق أوسلو على الدبلوماسٌة الفلسطٌنٌة،"

ماجستٌر غٌر منشورة، إشراف:أحمد الوادٌة،دبلوماسٌة العبلقات الدولٌة،جامعة 
 .53،ص2116األقصى،فلسطٌن،

 1994ع غزة"حمزة عبد القادر رٌان،اإلنتهاكات اإلسرابٌلٌة لحقوق اإلنسان فى قطا-
"،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة،إشراف:أكرم عدوان،كلٌة اآلداب،الجامعة 2115

 .136-134،ص2116اإلسبلمٌة غزة،
  حنان ظاهر محمد عرفات،أثر إتفاق أوسلو على الوحدة الوطنٌة الفلسطٌنٌة وإنعكاسه

 على التنمٌة السٌاسٌة،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة،إشراف:عبد الستار قاسم،كلٌة
 .59،ص2115الدراسات العلٌا حامعة النجاح الوطنٌة بنابلس،فلسطٌن،

  "خضر عبد الغفار الجدبة،موقف منظمة المإتمر اإلسبلمى من القضٌة الفلسطٌنٌة من
"،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة،إشراف:أكرم عدوان الجامعة 1969-2111

 .125،ص2115اإلسبلمٌة،كلٌة اآلداب،قسم التارٌخ،غزة ،
 رسالة ماجستٌر غٌر 2116-1911د الرٌماوى،العبلقات الفلسطٌنٌة السرٌة"رزان محم،"

منشورة،كلٌة الدراسات العلٌا،جامعة بٌرزٌت،فلسطٌن،إشراف:سمٌح 
 .69،ص2116شبٌب،

 "1965زٌنة شرفى وآخرون:دور ٌاسر عرفات فى حشد الدعم للقضٌة الفلسطٌنٌة-
فرٌد،جامعة العربى "، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة،إشراف:نصر هللا 1993

 .15-6،ص2116-2115التبسى،كلٌة العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة،
  صابر ٌوسف على رمضان،الدور المصرى فى المسؤلة الفلسطٌنٌة:من منظور اإلقتصاد

"رسالة ماجستٌر غٌر منشورة،كلٌة اإلقتصاد والعلوم 2111-1993السٌاسى"
 .111-99،ص2116السٌاسٌة،جامعة القاهرة،

  عبد الستار شعث،المواقف الدولٌة إزاء قضٌة الدولة الفلسطٌنٌة،رسالة ماجستٌر عزام
غٌر منشورة فى الدراسات السٌاسٌة،إشراف:محمد خالد األزعر،معهد البحوث العربٌة 

 .113،ص2111والدراسات العربٌة،الجامعة العربٌة،القاهرة،
 قٌات أوسلو"المخزون فرحان موسى علقم،النزاع على السٌادة فى فلسطٌن فى ظل إتفا

المابى"نموذجآ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة،إشراف:أوري دٌفٌس ،معهد  الدراسات 
 . 73،ص2112اإلقلٌمٌة،جامعة القدس،فلسطٌن ،

  محمود عبد المغنى،موقف جامعة الدول العربٌة من القضٌة الفلسطٌنٌة من خبلل
لة ماجستٌر غٌر ،رسا2116-1917القرارات والبٌانات الرسمٌة الصادرة عنها 

 .67-66،ص2116منشورة،كلٌة اآلداب،قسم التارٌخ اآلثار،الجامعة اإلسبلمٌة غزة،
  منٌب عبد الرحمن شبٌب،نظرٌة األمن اإلسرابٌلٌة فى ظل التسوٌة السلمٌة فى الشرق

األوسط،أثرها على عملٌة التحول  السٌاسى واإلقتصادى للضفة الغربٌة وقطاع غزة،فى 
ماجستٌر غٌر منشورة،إشراف:عثمان عثمان،جامعة النجاح،كلٌة  ،رسالة1991-2112

 .223-222،ص2112الدراسا العلٌا،نابلس،فلسطٌن،

 :ثامنآ:رسائل علمية باللغة اإلنجليزية 
Peter Ezra Weinberger,COOPTING THE PLO:A CRITICAL                                      
RECONSRUCTIONOF THE OSLO ACCORDS,1933-1995,Thesis 
submitted of phd  international relations,London School of 
Economics and political    Science,UniversityofLondon,2002,P,18-
تاسعآ:: المراجع               .                                                                    43
:العربية  
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 اإلسرابٌلى وتؤثٌراتها على الوطن  -أحمد ٌوسف أحمد،التسوٌة السلمٌة للصراع العربى
العربى،معهد البحوث والدراسات العربٌة والمنظمة العربٌة للعلوم 

 .14الثقافة،القاهرة،ص

 األداء"،مركز زاٌد -األجهزة-إبراهٌم عبد الكرٌم،السٌاسة الخارجٌة اإلسرابٌلٌة"الهوٌة
 .41،ص2111ابعة،اإلمارات،للتنسٌق والمت

  1أرٌحا سبلم أمرٌكى، دار المستقبل العربى،القاهرة،ط-إدوارد سعٌد،غزة 
 .111،ص1995،

 119،ص1995"سبلم ببل أرض"،دار المستقبل العربى،القاهرة،2إدوارد سعٌد،أوسلو-
11. 

 باسم القاسم وآخرون،دور اإلتحاد األوروبى فى مسار التسوٌة للقضٌة الفلسطٌنٌة،مركز 
 .22-21،ص2111الزٌتونة للدراسات واإلستشارات،بٌروت،

  بشٌر شرٌف ٌوسف،فلسطٌن بٌن القانون الدولى واإلتفاقٌات الدولٌة ،دار البداٌة للنشر
 .123،ص2111والتوزٌع،عمان،األردن،

  بٌدرو برٌٌجر،الصراع العربى اإلسرابٌلى مبة سإال وجواب، ترجمة إبراهٌم
عربٌة،وقفٌة عبد المحسن القطان للقضٌة صالح،مركز دراسات الوحدة ال

 .146،ص2111الفلسطٌنٌة،لبنان،

  جورج مغامس،المفاوضات بٌن لبنان وإسرابٌل:تسوٌة سبلم ونظام إقلٌمى
 .166،ص2111جدٌد،منشورات جامعة سٌدة لوٌزة،لبنان،

  جهاد عودة،إسرابٌل العبلقات مع العالم اإلسبلمى،مهرجان القراءة للجمٌع ،هٌبة
 .33-32،ص2113،مصر،الكتاب

 مركز 1999-1911صبا حسٌن مولى،العبلقات الدولٌة لمجلس التعاون لدول الخلٌج،
 .136المستنصرٌة للدراسات العربٌة والدولٌة،ص

  عدنان عبد الرحمن أبوعامر،الحرب اإلسرابٌلٌة الثالثة على غزة"األسباب والٌومٌات
 .34،ص2114النتابج"،د.ط ،غزة،فلسطٌن،

  فارس،سارى عرابى،مفاهٌم مصطلحات القضٌة الفلسطٌنٌة،مركز رإٌة للتنمٌة عونى
 .115،،ص1،2116السٌاسٌة،إسطنبول،تركٌا، ط

  قٌس عبد الكرٌم وآخرون،سبلم أوسلو بٌن الوهم والحقٌقة،شركة دار التقدم للصحافة
 .159-151،ص2111الطباعة والنشر،بٌروت،لبنان،

 خلفٌاتها التارٌخٌة وتطوراتها المعاصرة مركز  محسن محمد صالح،القضٌة الفلسطٌنٌة
 .115،ص2112الزٌتونة للدراسات واإلستشارات،بٌروت،لبنان،

  ،محسن محمد صالح ،فلسطٌن"دراسات منهجٌة فى القضٌة الفلسطٌنٌة
 .274،ص 2112،كوااللمبور،مالٌزٌا،1ط

 دراسات محسن محمد صالح،أضاع البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن فى لبنان،مركز الزٌتونة لل
 .145،ص2111اإلستشارات،بٌروت ،

  محمد حسنٌن هٌكل،المفاوضات السرٌة بٌن العرب إسرابٌل،سبلم األوهام،أوسلو ما قبلها
 .419،ص2111وما بعدها،الكتاب الثالث،دار الشروق،

 " 1"ط2111-1911محمود صافى،سورٌا من فٌصل األول إلى حافظ األسد ،
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Abstract: 
The Oslo Accords were formally known as the Declaration of 
Principles Agreement on Interim Self-Governance 
Arrangements or Oslo 1, which is a peace agreement signed 
by Israel and the Palestine Liberation Organization in the 
American city of Washington on September 13, 1993, in the 
presence of former US President Bill Clinton, Yitzhak Rabin, 
the Israeli Prime Minister and Palestinian President Yasser 
Arafat. The secret talks that took place in the Norwegian city of 
Oslo in 1991, and it is considered the first direct formal 
agreement between the two parties represented by its Foreign 
Minister Shimon Peres, and the Palestine Liberation 
Organization represented by the Secretary of the Executive 
Committee Mahmoud Abbas, in which the Palestinian side 
recognized the state of Israel, and the Israeli government 
recognized, on the words of Rabin, the Palestine Liberation 
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Organization As the legitimate representative of the 
Palestinian people, and to start negotiations with it.                    

 
Keywods: Oslo, an agreement,Palestine ,israel 

 


