


الف�شل الأول

الطريق اإىل اأو�شلو

اأ. �شالح حممود ال�شّناط





19

الطريق اإىل اأو�شلو

الطريق اإىل اأو�شلو

متهيد:

�لتحرير  منظمة  بني   1993 �صنة  وقع  �لذي   Oslo Accords �أو�صلو  �تفاق  كان 

�لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل”، بعد 14 جولة من �ملفاو�صات �لثنائية �ل�رشية حمطة حتّول يف 

�حلقل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني؛ حيث قامت �صلطة وطنية على جزء من �إقليمها �لفل�صطيني. 

�الإقليمية  �لفل�صطينية  �لعالقات  يف  تغيري�ت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيام  عن  ومتخ�ص 

و�لدولية، وحتديد�ً مع “�إ�رش�ئيل” و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، بعد �عرت�فهما مبنظمة 

�لتحرير، لكن من دون �أن ينجم عن ذلك �الإقر�ُر بحّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير �مل�صري 

و�لعودة، �أو �الإقر�ر علناً بحّقه يف دولة م�صتقلة.

و�لدولية،  و�لعربية،  �لفل�صطينية،  �لبيئة  على  �ل�صوء  ت�صليط  �لف�صل  هذ�  ويحاول 

و�الإ�رش�ئيلية �لتي كانت قبل �تفاق �أو�صلو، و�لعو�مل �لتي �أدت �إىل توقيعه.

اأوالً: ما قبل اأو�شلو:

1. الو�شع الفل�شطيني: 

اأ. منظمة التحرير: الن�شاأة وامل�شرية:

�لوطني  للعمل  جامعة  كمظلة   ،1964 �صنة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ن�صاأت 

، عقب قر�ر �صدر من �لقمة �لعربية �الأوىل �لتي 
1
�لفل�صطيني وف�صائله وتيار�ته �ملختلفة

تاأ�صي�صها  منذ  �صكلياً  مُتثَّل يف �جلامعة متثيالً  بالقاهرة. كانت فل�صطني قبل ذلك  عقدت 

�صنة 1945. وقد كلّف موؤمتر �لقمة �لعربية �الأول ممثل فل�صطني �أحمد �ل�صقريي بتقدمي 

جتاوز  وقد  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  با�صم  يتحدث  كيان  �إن�صاء  عن  �لثانية  للقمة  ت�صور 

�ل�صعب  �لنا�رش، يف حت�صيد  �مل�رشي عبد  �لرئي�ص  ٍ من  بدعم �لتكليف، ون�صط  �ل�صقريي 

�لفل�صطيني، فاأ�صفرت جهود �ل�صقريي من خالل زيار�ته للتجمعات �لفل�صطينية �ملنت�رشة 

“�ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني”، و�لذي ُيعّد مبثابة �ل�صلطة  يف �لدول �لعربية عن �نتخاب 

 2011–2001 الفل�شطينية  الق�شية  جتاه  الأمريكية  اخلارجية  ال�شيا�شة  �لو�دية،  جو�د  �أحمد   
1

.34 �ص   ،)2013 و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  )بريوت: 
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�لت�رشيعية للمنظمة، وو�صع كذلك م�رشوعاً للميثاق و�لنظام �الأ�صا�صي. و�أعلن �ملوؤمتر 

1964/8/28 قيام منظمة  �لفل�صطيني �الأول �لذي عقد لهذ� �لغر�ص يف �لقد�ص يف  �لعربي 

�الأ�صا�صي.  نظامها  وعلى  للمنظمة  �لقومي  �مليثاق  على  و�صادق  �لفل�صطينية،  �لتحرير 

.
2
و�نتخب �ل�صقريي رئي�صاً للجنتها �لتنفيذية �لتي كلّف باختيار �أع�صائها

�ملنظمة حتى  �لتحرير منذ قيام  �إطار منظمة  �لفل�صطينية خارج  �لف�صائل  وقد كانت 

�نعقاد �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني �لر�بع، �لذي �نعقد يف �لقاهرة يف متوز/ يوليو 1968، 

�إىل �ال�صتقالة نتيجة  �أحمد �ل�صقريي رئي�ص �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير  فقد ��صطر 

جلملة من �لعو�مل، وعلى ر�أ�صها تخلي �لرئي�ص �مل�رشي جمال عبد �لنا�رش عنه ل�صالح 

بزعامة  فتح  حركة  ر�أ�صها  وعلى  �لفل�صطينية،  �ملقاومة  ف�صائل  مع  جديد  حتالف 

.
3
يا�رش عرفات

وهكذ� حلّ يحيى حمودة حملّ �ل�صقريي رئي�صاً موؤقتاً للجنة �لتنفيذية، وذلك كمرحلة 

�نتقالية مل تدم �صوى عدة �أ�صهر، �إال �أّن �الأمر مل ي�صتمر طويالً، وعقدت �لدورة �خلام�صة 

يف �صباط/ فب�ير 1969 يف �لقاهرة، حيث تر�صخت قيادة حركة فتح للمنظمة، وهيمنتها 

�لتو�زن  �نتخاب جلنة تنفيذية جديدة، عك�صت  �لوطني، ومّت  على غالبية مقاعد �ملجل�ص 

.
4
�جلديد بني ف�صائل حركة �ملقاومة، ورئي�صاً جديد�ً للمنظمة هو يا�رش عرفات

ِ �لف�صائل بال�صيطرة على قيادة �ملنظمة، بل �أحدثت تغيري�ت و��صحة على  ومل تكتف

�لوطني  “�مليثاق  �إىل  �لقومي”  “�مليثاق  من  ��صمه  تغيري  �أولها  كان  �لفل�صطيني،  �مليثاق 

، و�لذي ن�ّص على �أن �لكفاح �مل�صلح هو �لطريق �لوحيد لتحرير فل�صطني، 
�لفل�صطيني”5

�مل�رشوع  �إز�لة  وعلى  �مل�صري،  تقرير  ويف  �لعودة،  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  وعلى 

.
6
�ل�صهيوين عن �أر�ص فل�صطني

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، موقع �جلزيرة.نت، 2004/10/3، �نظر:  
2

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/74244504-9c64-41ff-8887-b2d2dc94858e

 ،)2004 �الأو�صط،  �ل�رشق  در��صات  مركز  )عّمان:  الفل�شطينية  الق�شية  اإىل  املدخل  و�آخرون،  �حلمد  جو�د   
3

�ص 387–388.

املرجع نف�شه.  4

املرجع نف�شه.  5

�نظر: �مليثاق �لوطني �لفل�صطيني ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �جلزيرة.نت، 2005/7/16، يف:  
6

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/25de66cd-075b-4c8e-9bc3-ddf5ef253676
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عرفات  يا�رش  �لتحرير  منظمة  رئي�ص  �أن  �لقادمة  �ل�صطور  خالل  من  معنا  و�صيتبني 

و�النتفا�صة  �مل�صلح،  �لكفاح  يعني  “�الإرهاب”،  بوقف  �أو�صلو  �تفاق  خالل  من  تعهد 

�إ�صحق ر�بني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  �لتز�م من رئي�ص  �أن يح�صل على  ��صتطر�د�ً من دون 

Yitzhak Rabin باإنهاء �الحتالل.

�ل�صّد  من  بفرت�ت  �لعربية  �لدول  من  و�لعديد  �لتحرير  منظمة  بني  �لعالقة  متيزت 

توجهات  مع  �ختالفها  �أو  �لدول  لهذه  �ل�صيا�صية  �ملو�قف  �ن�صجام  بح�صب  و�جلذب 

�لفرتة  �صهدت  وقد  ذلك،  على  بارز�ً  مثاالً  �لها�صمية  �الأردنية  �ململكة  وكانت  �ملنظمة. 

�ل�صابقة للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي �صنة 1967 حماوالت تطويق �لنظام �حلاكم مل�صاعي تبلور 

�صوء  �إىل  �لطرفني  عالقة  �حتكام  ولعل  �الأردين.  �لنطاق  خارج  فل�صطينية  وطنية  هوية 

�لطرفني  بني  م�صلحة  مو�جهة  �إىل  �أدى  و�لذي  �الأمور،  �إليه  �آلت  ما  يف�رش  �ملتبادل  �لفهم 

�لذي ترك  �الأمر  لبنان و�صورية،  �إىل  �ملقاومة  �أ�صفرت عن خروج   ،1971-1970 �صنتي 

عملياً،  منعها  مّت  حيث  �الأردنية،  �ل�صاحة  يف  �لتمثيلية  و�متد�د�تها  �ملنظمة  على  تاأثري�ته 

�إال بوجود مكتب ر�صمي لها، وكتيبة نظامية و�حدة تابعة جلي�ص  ومل ت�صمح �حلكومة 

.
7
�لتحرير، ومكتب تابع لل�صوؤون �الجتماعية كان يعمل من خالل مكتب �ملنظمة

ملنظمة  مهماً  تاريخياً  منعطفاً   1974 �صنة  �لرباط  يف  عقدت  �لتي  �لعربية  �لقمة  وتعدّ 

�لتحرير  “منظمة  يَعدّ  �لقمة  �لفل�صطينية عموماً، فقد �صدر قر�ر من  �لتحرير وللق�صية 

�لفل�صطينية �ملمثل �ل�رشعي �لوحيد لل�صعب �لفل�صطيني”.

حرمت �ملقاومة �لفل�صطينية من �لعمل عب �حلدود، عب معظم دول �لطوق، فم�رش 

بعد  حدوده  �أحكم  فقد  �الأردن  �أما  �أمامها،  �حلدود  �إغالق  يف  �صعوبة  جتد�  مل  و�صورية 

�الجتياح  حتى  للمقاومة  �لوحيد  �ملنفذ  لبنان  وكان  �لد�خلية.  �الأو�صاع  على  �صيطرته 

�الإ�رش�ئيلي �صنة 1982، غري �أن هذ� �ملنفذ كان حمدود �لفعالية وتر�جعت قدرة �ملقاومة 

�للبنانية  �الأهلية  ��صتنز�فها وغرقها يف م�صتنقع �حلرب  ��صتخد�مه مع  �لفل�صطينية على 

�حلدود  �إغالق  �صيا�صة  و�أمام  عاماً.   15 نحو  و��صتمرت   ،1975/4/13 يف  �ندلعت  �لتي 

توجه عمل �ملقاومة و�نح�رش د�خل فل�صطني، وحتديد�ً منذ �النتفا�صة �لفل�صطينية �لتي 

.
�ندلعت �أو�خر 81987

نادية �صعد �لدين، منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ومتثيل فل�صطينيي �الأردن، ملحق فل�شطني، �لعدد 19، �صحيفة   
7

ال�شفري، بريوت، 2011/2/15.

حم�صن حممد �صالح، امل�شار الّتائه للدولة الفل�شطينية )قطر: مركز �جلزيرة للدر��صات، 2011(، �ص 56.  
8
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ب. انتفا�شة 1987:

فل�صطينيني  عمال  �أربعة  ��صت�صهاد  �إثر   ،1987/12/9 يف  �النتفا�صة  �رش�رة  حدثت 

نحو  �صقوط  �إىل  �النتفا�صة  �أدت  وقد   .
9

�صبقه �لذي  �ليوم  يف  متعمد  ده�ص  حادث  يف 

�آالف معتقل، ويف  �أكرث من ع�رشة  �إىل  �إ�صافة  �ألف جريح،   80 و�أكرث من  �صهيد،   1,300

.
10

�ملقابل قتل 169 �إ�رش�ئيلياً وجرح عدة مئات

�أو�صلو. كما  �تفاق  �لتوقيع على  1993، وهي �صنة  �النتفا�صة حتى �صنة  و��صتمرت 

�أ�صهمت هذه �النتفا�صة يف ن�صوء حركة حما�ص �لد�عم �لقوي لها، و�لتي �أعلنت عن نف�صها 

�صنة 1987. وقد فر�صت حما�ص نف�صها كقوة فل�صطينية جديدة، فر�صت نف�صها ب�رشعة 

على �أ�صا�ص �أنها ثاين �أكب ف�صيل فل�صطيني ومناف�ص رئي�صي حلركة فتح، ُيطالب بتحرير 

فل�صطني من �لنهر �إىل �لبحر، وكانت �صعبيتها تتز�يد. 

�لتيار  �صعود  ومع  �لفل�صطيني،  �لد�خل  يف  �ملقاومة  و�نح�صار  �حلدود  �إغالق  مع 

�لتحرير مهددة بالرت�جع من �صد�رة  �أ�صبحت منظمة  �الإ�صالمي ودوره يف �النتفا�صة 

�ل�صلمية  �لعملية  يف  ور�أت  ل�صعفها،  �صبباً  هذ�  وكان  �لدبلوما�صي،  �لفل�صطيني  �مل�صهد 

تعزيز�ً لر�صيدها �لذي بد�أ بالنفاذ.

ج. من الكفاح امل�شلح اإىل الت�شوية:

�ل�صيا�صي، ومن  �ال�صت�صعاف  1986-1987 حالة من  �لتحرير خالل  عانت منظمة 

كبرية،  �صيا�صية  ر�فعة  لها  وّفر  �النتفا�صة  �ندالع  �أن  غري  �لتهمي�ص،  حماوالت  تز�يد 

وكّر�ص من جديد �لهوية �لفل�صطينية، و�أبرز دور �لد�خل �لفل�صطيني، وت�صدرت �لق�صية 

�لفل�صطينية مرّة �أخرى جدول �أعمال �الأمم �ملتحدة United Nations، و�لقوى �لكبى، 

و�لبالد �لعربية وو�صائل �الإعالم. وحاولت �ملنظمة ��صتثمار �النتفا�صة �صيا�صياً ف�صكلت 

�لقيادة �لوطنية �ملوحدة لالنتفا�صة لين�صبط �إيقاع �ملقاومة مع �إيقاع حتركها �ل�صيا�صي. 

�الإد�رية و�لقانونية مع  1988/7/31 فّك رو�بطه  و��صتفادت �ملنظمة من قر�ر �الأردن يف 

.
11

�ل�صفة �لغربية، فاأكدت بذلك متثيلها �لر�صمي �لوحيد الأهل �ل�صفة �لغربية

مزيدة  طبعة  املعا�رشة،  وتطوراتها  التاريخية  خلفياتها  الفل�شطينية:  الق�شية  �صالح،  حممد  حم�صن   
9

ومنقحة )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2012(، �ص 103.

www.qudspress.com :وكالة قد�ص بر�ص �إنرتنا�صيونال لالأنباء، 2012/12/10، �نظر  
10

حم�صن حممد �صالح، امل�شار الّتائه للدولة الفل�شطينية، �ص 56.  
11
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• قرار جمل�س الأمن الدويل 242 يف 22 ت�رشين الثاين/ نوفمرب:

بد�أت منظمة �لتحرير �النخر�ط يف �لعملية �ل�صلمية ب�صكل عملي، وحتولت من حمور 

�الإ�صالمي،  �لتيار  �صعود  ظّل  يف  �لفل�صطينية،  �لدولة  �إقامة  حموره  برنامج  �إىل  �لتحرير 

�ملتم�صك بنهج �ملقاومة الأجل �لتحرير، ال �صيّما �أنها كانت قد لوحت من قبل �النتفا�صة 

�ملن�صاأ،  فل�صطينية  هي  �لتي  �لت�صوية  م�صاريع  �أبرز  ��صتعر��ص  وقبل  �ل�صلمي.  باخليار 

�إىل  �أن نرجع بالزمن  بّد  1993، ال  �أو�صلو يف  �تفاق  و�لتي تعدّ خما�صات ع�صرية لوالدة 

�لور�ء لنعرج على قر�ر جمل�ص �الأمن 242 يف 1967/11/22، و�لذي ُيعّد من �أهم �مل�صاريع 

�مل�رشوع  �لت�صوية يف ما بعد. وقد قدَّمت بريطانيا هذ�  �إليه كافة م�صاريع  ��صتندت  �لتي 

وو�فق عليه جمل�ص �الأمن �لدويل Security Council باالإجماع. وكان جمل�ص �الأمن قد 

�نعقد يف �لفرتة 9-1967/11/22، و��صتمرت �جتماعاته 107 �صاعات يف 32 جل�صة، قدمت 

هي  دول  ثالث  قدمته  وم�رشوع  وبريطاين،  و�أمريكي  �صوفييتي  م�صاريع:  �أربعة  فيها 

�لهند ومايل ونيجرييا.

ون�صّ �لقر�ر على �أن حتقيق مبادئ �مليثاق يتطلب �إقامة �صالم عادل ود�ئم يف �ل�رشق 

�لنز�ع  يف  �حتلت  �أر��صٍ  من  �مل�صلحة  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �صحب  وي�صتوجب  �الأو�صط، 

�الأخري، و�إنهاء جميع �دعاء�ت �حلرب �أو حاالتها، و�حرت�م �ل�صيادة و�لوحدة الأر��صي 

�لعي�ص  يف  وحقها  �ل�صيا�صي،  ��صتقاللها  وكذلك  بذلك،  و�العرت�ف  �ملنطقة  يف  دولة  كّل 

ب�صالم �صمن حدود �آمنة ومعرتف بها وحرة من �لتهديد �أو �أعمال �لقوة.

كما �أكد �حلاجة �إىل �صمان حرية �ملالحة يف �ملمر�ت �ملائية �لدولية يف �ملنطقة، وحتقيق 

لكل  �ل�صيا�صي  و�ال�صتقالل  �الإقليمية  �ملناعة  و�صمان  �لالجئني،  مل�صكلة  عادلة  ت�صوية 

�إقامُة مناطق جمردة من �ل�صالح. وجاء  �إجر�ء�ت، من بينها  دولة يف �ملنطقة، عن طريق 

فيه �أي�صاً: 

�الأو�صط كي  �ل�رشق  �إىل  للذهاب  �لعام تعيني ممثل خا�ص  �الأمني  يطلب من 

�جلهود  وم�صاعدة  �تفاق  �إيجاد  بغية  �ملعنية  �لدول  مع  �ت�صاالت  ويجري  يقيم 

لتحقيق ت�صوية �صلمية ومقبولة، وفقاً للن�صو�ص و�ملبادئ �لو�ردة يف م�رشوع 

�لقر�ر هذ�. ويطلب من �الأمني �لعام �أن يرفع تقرير�ً �إىل جمل�ص �الأمن حول َتقدُّم 

جهود �ملمثل �خلا�ص يف �أقرب وقت ممكن.
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حني   242 قر�ر  �لفل�صطينية  �لفد�ئية  �ملنظمات  وكّل  �لتحرير  منظمة  رف�صت  وقد 

�صدوره؛ الأنه يعني “ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية ت�صفية نهائية”. كما رف�صت �صورية 

و�لعر�ق و�جلز�ئر هذ� �لقر�ر، �أما �الأردن وم�رش فقد و�فقتا عليه.

 وقد عينت �الأمم �ملتحدة جونار يارجن Gunnar Jarring )�صفري �ل�صويد يف مو�صكو( 

مبعوثاً خا�صاً لها ملتابعة تنفيذ هذ� �لقر�ر، وقد قام بعدة جوالت و�ت�صاالت على مدى 

يزيد عن ثالث �صنو�ت...، حيث ركزت �ملطالب �لعربية على ��صرت�ط �أن �أيَّ ت�صوية �صلمية 

�الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �أما  �لالجئني.  1967 مع عودة  �إىل حدود ما قبل حرب  �لعودة  تعني 

�ن�صحابات من  �لدخول يف حمادثات �صالم دون �رشوط م�صبقة، كما عر�ص  فركز على 

�صيناء ب�رشط �أن تكون منزوعة �ل�صالح، و�أن يبقى �رشم �ل�صيخ بيده، وعر�ص �ن�صحابات 

من �أجز�ء من �ل�صفة �لغربية، لكنه رف�ص �إعادة قطاع غزة و�جلوالن، و�أ�رش على بقاء 

�لقد�ص �ملوحدة )�ل�رشقية و�لغربية( جزء�ً من �لكيان �الإ�رش�ئيلي، مع رف�ص �إقامة دولة 

فل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية. وهذ� ما مّت عر�صه يف م�رشوع �إ�رش�ئيلي عرف با�صم رئي�صة 

مهمة  �لنهاية  يف  وف�صلت   .1971/2/9 يف   Golda Meir مائري  جولد�  م�رشوع  وزر�ئها 

.
12

يارجن، على �لرغم من كرثة �ت�صاالته مع �لطرفني

• برنامج النقاط الع�رش 1974:

دعا  �لذي  �لع�رش(  �لنقاط  )برنامج  �ملرحلي  �لبنامج  �ملنظمة  �صاغت   1974 �صنة  يف 

�إىل �إقامة �صلطة وطنية على �أّي �أر�صٍ فل�صطينية يتم حتريرها من �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

وهو ما تر�صخ الحقاً يف �إعالن �ال�صتقالل، وقر�ر�ت �ملجل�ص �لوطني يف �صنة 1988، ويف 

�إبر�م �تفاق �أو�صلو �صنة 131993.

وقد �أف�صح هذ� �لبنامج جماالً مهّماً للتحرك �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، وو�صع عبار�ت 

منظمة  ميثاق  كان  �أن  فبعد  �ل�صيا�صية.  �لت�صويات  يف  �مل�صاركة  الحتمال  تهيئ  مبهمة 

�لتحرير ين�ص على �أن �لكفاح �مل�صلح هو �لطريق �لوحيد لتحرير فل�صطني ن�ّص برنامج 

�لنقاط �لع�رش على �لن�صال بالو�صائل كافة، وعلى ر�أ�صها �لكفاح �مل�صلح، كما ن�ّص على 

يتّم  �لتي  �لفل�صطينية  �الأر�ص  من  جزء  كّل  على  �مل�صتقلة  �لوطنية  �ل�صعب  “�صلطة  �إقامة 

حتريرها”.

 ،)2003 �أولونغ،  فجر  )كو�الملبور:  الفل�شطينية  الق�شية  يف  منهجية  درا�شات  �صالح،  حممد  حم�صن   
12

.449–447 �ص 

جميل هالل، �صعود منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و�أفولها، ملحق فل�شطني، �لعدد 19، ال�شفري، 2011/2/15.  
13
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وبالتايل، مل َيعد �لكفاح �مل�صلح هو �ل�صبيل �لوحيد للتحرير، مما فتح �ملجال للقيادة 

مع  بالتناغم  �لدولتني،  م�رشوع  �إىل  �لو�حدة  �لدولة  م�رشوع  من  لالنتقال  �لفل�صطينية 

م�صار �لنظام �لر�صمي �لعربي. كما تعهد �لبنامج بوقوف �ملنظمة �صّد �أّي م�رشوع كيان 

.
14

فل�صطيني يكون ثمنه �العرت�ف و�ل�صلح و�حلدود �الآمنة

�رشعي  كممثل  بها  فاعرُتِف  �رشيعاً،  �لثمار  تلك  بع�ص  �ملنظمة  قيادة  ح�صدت  وقد 

وحيد لل�صعب �لفل�صطيني يف قمّة �لزعماء �لعربي �لتي عقدت يف �لرباط يف 1974/10/29، 

ويف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 1974، حظيت �ملنظمة باخرت�ق عاملي من خالل دعوة �جلمعية 

�لعامة لالأمم �ملتحدة General Assembly of the United Nations لها للم�صاركة يف 

�أعمالها و�إلقاء يا�رش عرفات خطابه فيها يف 1974/11/13، وح�صلت على ع�صوية مر�قب 

يف �الأمم �ملتحدة.

فل�صطني،  لتحرير  �لديوقر�طية  و�جلبهة  فتح  حركة  �لع�رش  �لنقاط  برنامج  و�أيدت 

ومنظمة �ل�صاعقة، ودعمته كلٌّ من م�رش و�صورية، وجاء من�صجماً مع طروحات �الحتاد 

عدم  ودول  �الإ�صالمية  و�لدول  �ال�صرت�كية،  و�ملنظومة   Soviet Union �ل�صوفييتي 

�النحياز، غري �أن �جلبهة �ل�صعبية، و�جلبهة �ل�صعبية - �لقيادة �لعامة �عرت�صتا عليه، بعد 

.
15

�أن �أيدتاه عند �لت�صويت عليه يف �ملجل�ص �لوطني

�لتحرير،  ومنظمة  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �أمام  �لع�صكري  �لعمل  �آفاق  �نغالق  ومع 

�لناحية  من  هي  �صيا�صية  ت�صوية  �أّي  والأن  �ل�صيا�صي؛  �لعمل  هو  �ملتاح  �لن�صاط  �أ�صبح 

�لعملية �نعكا�ص ملو�زين �لقوى، فقد ت�صاءلت قدرة �ملنظمة على فر�ص �رشوطها، و�أخذت 

.
16

تتنازل تدريجياً مطالبها

• العرتاف بقراري الأمم املتحدة 181 و242:

معه  للحو�ر  و�إ�رش�ئيلياً  �أمريكياً  مقبوالً  طرفاً  تكون  �أن  �لتحرير  منظمة  �أر�دت 

برنامج  و�صع  مّت  و�صوفييتية،  عربية  ن�صائح  على  وبناء  �لت�صوية.  عملية  يف  للدخول 

هذ�  ويف   ،
171988/11/15–12 يف   19 �لـ  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  يف  جديد  فل�صطيني 

�إىل دولتني  �لبنامج: �عرتفت منظمة �لتحرير �صمنياً الأول مرة بقر�ر تق�صيم فل�صطني 

حم�صن حممد �صالح، امل�شار الّتائه للدولة الفل�شطينية، �ص 51–52.  
14

املرجع نف�شه.  
15

املرجع نف�شه، �ص 53.  
16

املرجع نف�شه، �ص 56.  17
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عربية ويهودية رقم 181 �ل�صادر عن �الأمم �ملتحدة يف 1947/11/29. كما �عرتفت بقر�ر 

“��صتقالل فل�صطني”،  �ملجل�ص  1967/11/22. و�أعلن  �ل�صادر يف   242 �الأمن رقم  جمل�ص 

ودعا �إىل عقد موؤمتر دويل حتت �إ�رش�ف �الأمم �ملتحدة، مب�صاركة �لقوى �لكبى، وجميع 

�أطر�ف �ل�رش�ع مبا فيها منظمة �لتحرير. وعلى قاعدة قر�ري جمل�ص �الأمن 242 و338 

وخّول   .18
�مل�صري تقرير  يف  حقه  مقدمتها  ويف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �مل�رشوعة  و�حلقوق 

�ملجل�ص �للجنة �لتنفيذية ورئي�صها يا�رش عرفات بال�صري يف طريق �ملبادر�ت �لدبلوما�صية.

�أمريكي  ووفد  �لتحرير  منظمة  من  وفد  ح�رشه  �صتوكهومل  يف  �جتماع  عقد  وقد 

يهودي، و�أ�صدر �الجتماع بياناً م�صرتكاً، وجاء فيه �أن منظمة �لتحرير:

�الأمم  برعاية  يعقد  دويل  موؤمتر  يف  جتري  �صالم  مفاو�صات  يف  �لدخول  على  تو�فق   .1
�ملتحدة.

2. تعلن عن رف�صها و�إد�نتها لالإرهاب بكل �أ�صكاله، مبا فيه �إرهاب �لدولة.

تدعو �إىل حّل مل�صكلة �لالجئني �لفل�صطينيني، وفقاً للقانون �لدويل، و�لتطبيقات �لدولية، 

.
19

وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة ذ�ت �لعالقة )مبا فيها حّق �لعودة �أو �لتعوي�ص(

2. الو�شع العربي والإ�شالمي:

اأ. كارثة 1948:

يف  رغبتها  بحجة  �ملتحدة،  �الأمم  �إىل  فل�صطني  ق�صية   1947 �صنة  بريطانيا  رفعت 

�لغربية وخ�صو�صاً  �ملد�والت و�ل�صغوط  �لكثري من  �نتد�بها على فل�صطني. وبعد  �إنهاء 

)قر�ر  فل�صطني  تق�صيم  قر�ر   1947/11/29 يف  �ملتحدة  �الأمم  �أ�صدرت  �الأمريكية، 

هزية  من  ومتكنو�   ،1948/5/14 يف  “�إ�رش�ئيل”  دولتهم  �ل�صهاينة  و�أعلن   .)181 رقم 

�جليو�ص �لعربية �لتي مثلت منوذجاً ل�صوء �لقيادة و�صعف �لتن�صيق وقلة �خلبة و�لتي 

. وقد دخلت �لدول �لعربية هذه �حلرب 
20

كان منها ما يز�ل و�قعاً حتت �لنفوذ �ال�صتعماري

. فكانت م�رش �أول من وقع �تفاق 
21

جمتمعة، لكنها وقعت على �التفاقيات ب�صكل �نفر�دي

در��صات  �صل�صلة   ،2001–1937 الفل�شطينية  للق�شية  ال�شلمية  الت�شوية  م�شاريع  �صالح،  حممد  حم�صن   
18

منهجية يف �لق�صية �لفل�صطينية )4( )كو�الملبور: فجر �أولوجن، 2002(، �ص 54.

�صميح فر�صون، فل�شطني والفل�شطينيون )بريوت: مركز در��صات �لوحدة �لعربية، 2003(، �ص 403-401.  
19

حم�صن حممد �صالح، امل�شار الّتائه للدولة الفل�شطينية، �ص 21–22.  
20

 ،)2000 الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة )عّمان: مركز در��صات �ل�رشق �الأو�صط،  �أحمد �صعيد نوفل )حمرر(،   
21

�ص 21–22.
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ثم   ،1949/3/23 يف  تقريباً  �صهر  بعد  لبنان  تالها  ثمّ   ،1949/2/24 يف  رود�ص  يف  �لهدنة 

تالها �الأردن يف ني�صان/ �أبريل 1949، ثمّ �صورية يف 1949/7/20، ومل يوقع �لعر�ق �تفاق 

�لهدنة مع “�إ�رش�ئيل” وخرجت �جليو�ص �لعر�قية من فل�صطني يف ني�صان/ �أبريل 1948، 

.
22

وحّل حملها �جلي�ص �الأردين

ويف 1948/9/23 �أعلنت �لهيئة �لعربية �لعليا “حكومة عموم فل�صطني” يف غزة برئا�صة 

�الأردن، ذلك، و�عرتفت  �لعربية، ما عد�  �أقرت �حلكومات  �لباقي. وقد  �أحمد حلمي عبد 

�إىل  �لعليا  �لعربية  و�لهيئة  فل�صطني  عموم  حكومة  دعت  ل�رشعيتها،  وتاأكيد�ً  باحلكومة. 

عقد جمل�ص وطني فل�صطيني يف غزة يف 1948/10/1 برئا�صة �حلاج �أمني �حل�صيني. ويف 

�ليوم نف�صه �أعلن �ملوؤمتر ��صتقالل فل�صطني، و�إقامة دولة حرة ديوقر�طية ذ�ت �صيادة، 

�لثقة  �ملجل�ص  ومنح  �لبيطاين.  �الحتالل  �أثناء  يف  عليها  �ملتعارف  �لدولية  بحدودها 

.
23

حلكومة عموم فل�صطني �ملكونة من ع�رشة وزر�ء برئا�صة �أحمد حلمي عبد �لباقي

�لوطنية  �حلركة  �نق�صام  منها  �أ�صباب  لعدة  �حلياة  �حلكومة  لهذه  يكتب  مل  لكن 

�الأردين  �مللك  من  وطلب  غزة،  ملوؤمتر  مو�زٍ  موؤمتر  عمّان  يف  عقد  حيث  �لفل�صطينية، 

عبد �هلل �لثاين �صّم �الأر��صي �لباقية )�ل�صفة �لغربية(، و�لقبول باأن يكون ملكاً عليها.

�إنذ�ر�تها  من  بالرغم  �صعيفاً  كان  فل�صطني  عموم  حلكومة  �لعربية  �لدول  دعم  �إن 

وتركت  �لفل�صطينية،  لالأر��صي  �صّمه  ب�صبب  �لعربية  �لدول  جامعة  عن  �الأردن  بف�صل 

تلك �حلكومة متوت مع �لزمن، حيث فرت حما�ص �حلكومات �لعربية للحكومة �لفل�صطينية 

�لوليدة، فامتنعت �جلامعة �لعربية عن دعوتها حل�صور �جتماعاتها �لالحقة، كما �متنعت 

�حلكومة �مل�رشية، وهي �ل�صند �لرئي�صي لها، عن �ل�صماح لها ممار�صة مهماتها يف قطاع 

.
24

غزة، �لذي كان حتت �الإد�رة �مل�رشية

ب. حرب 1967:

�إذ  در�مية؛  بطرق  �الإ�رش�ئيلي   - �لعربي  للنز�ع  �جلامد  �مل�صهد   1967 حرب  حولت 

ك�صفت “�إ�رش�ئيل” عن نف�صها كقوة ع�صكرية قادرة على �لتغلب على جميع جار�تها.

جو�د �حلمد و�آخرون، املدخل اإىل الق�شية الفل�شطينية، �ص 314.  
22

حم�صن حممد �صالح، امل�شار الّتائه للدولة الفل�شطينية، �ص 23–24.  
23

�أحمد �صعيد نوفل، الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة، �ص 21–22.  
24
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ويف نهاية تلك �حلرب �لق�صرية، و�صعت “�إ�رش�ئيل” يدها على �صحر�ء �صيناء كلها، 

وعلى �ل�صفة �لغربية لنهر �الأردن، مبا يف ذلك �رشقي �لقد�ص، وغزة مبخيماتها �ملكتّظة 

مليون  من  �أكرث  ووقع  �ال�صرت�تيجية.  �الأهمية  ذ�ت  �جلوالن  ومرتفعات  بالالجئني، 

فل�صطيني حتت �صيطرة �حلكم �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي.

نتائج حرب حزيران/ يونيو 1967

لل�صوؤون  �لفل�صطينية  �الأكاديية  �جلمعية  �الإجنليزي،  �الأ�صل  عن  مرتجمة  بالعربية،  فل�صطني  موقع  �مل�صدر: 

http://www.palestineinarabic.com/Maps/Naksa/Naksa_1967.jpg :نظر� ،PASSIA لدولية�
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�ل�صالم  عملية  يف  �لبدء  �إ�صارة  مبثابة   1967 �صنة  �ل�صتة  �الأيام  حرب  كانت  لقد 

“�إ�رش�ئيل” و�لعرب  �لعربي - �الإ�رش�ئيلي �ملعا�رشة. فحتى ذلك �حلني كان �لنز�ع بني 

جممد�ً، ال يتجه نحو �حلّل وال نحو �حلرب. وكانت �لق�صايا �لظاهرية يف �لنز�ع هي نف�صها 

�لتي بقيت بدون حّل عند توقيع �تفاقيات �لهدنة �صنة 1949.

�أو  “�إ�رش�ئيل”،  مع  كامل  ب�صالم  وعد  تقدمي  عن  عازفة  �لعربية  �الأنظمة  كانت  لقد 

جمرد  من  �أكرث  يتطلب  �لذي  �الأمر  وهو  �لفل�صطينيني،  �إر�صاء  مّت  �إذ�  �إال  بها  �العرت�ف 

�ن�صحاب �إ�رش�ئيلي من �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967. 

من  وبات  �ملكانة،  من  مزيد�ً  �لوقت  م�صي  مع  �كت�صبت  قد  �لتحرير  منظمة  وكانت 

�لع�صري على �لدول �لعربية �أن تتوخى م�صاحلها، دون مر�عاة �ملطالب �لفل�صطينية. كما 

�أن �لعرب كانو� حمجمني عن �لتعامل �ملبا�رش مع “�إ�رش�ئيل”. ومن �أجل �إبر�م �صفقة ما، 

كان ال بدّ �أن يتم ذلك من خالل جهود �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�الحتاد �ل�صوفييتي 

مقابل  �إال  �الأر��صي  �إعادة  عدم  على  ت�رش  “�إ�رش�ئيل”  كانت  باملقابل  �ملتحدة.  و�الأمم 

�ل�صالم و�الأمن و�العرت�ف بها.

ر�أت �لواليات �ملتحدة �أن من حّق “�إ�رش�ئيل” �أن حت�صل على ما هو �أكرث من �لعودة �إىل 

�تفاقيات �لهدنة �لقدية، و�أنه ينبغي �أن يتحقق نوع من �لتعاقد �مللزم ينهي حالة �حلرب، 

وي�صتجيب ملا يقلق “�إ�رش�ئيل” من دو�عي �الأمن.

�أن  �إذ� كان �لعرب على ��صتعد�د لال�صتجابة لهذه �ل�رشوط، فال بّد  ويف �لوقت نف�صه 

ي�صتعيدو� معظم، �إن مل يكن جميع �أر��صيهم �لتي خ�رشوها يف حرب 1967. وكان �لرئي�ص 

�الآر�ء بعد فرتة ق�صرية من  �أف�صح عن هذه  Lyndon Johnson قد  ليندون جون�صون 

.
�حلرب، �لتي �صارت فيما بعد �أ�صا�صاً لقر�ر �الأمم �ملتحدة 242 �ل�صادر يف 251967/11/2

�صورية  ورف�صته  وم�رش،  �الأردن  من  كلّ  �لقر�ر  على  و�فق  فقد  �صابقاً  تقدم  وكما 

�لعربي  �ل�رش�ع  حلّل  �ل�صلمية  �لو�صائل  �عتماد  �إىل  يدعو  وهو  �لتحرير  ومنظمة 

هذ�  مو�جهة  ويف  الجئني.  م�صكلة  جمرد  �لفل�صطينية  �مل�صكلة  يف  يرى  كما  �الإ�رش�ئيلي، 

�لقر�ر ن�صاأ �رش�ع عربي - عربي بني �أ�صحاب �خلط �ل�صيا�صي وخط �ملو�جهة. 

وليام ب. كو�نت، عملية ال�شالم، الدبلوما�شية الأمريكية والنزاع العربي – الإ�رشائيلي منذ 1967، ترجمة   
25

ه�صام �لدجاين )�لريا�ص: مكتبة �لعبيكان، 2002(، �ص 20 و24–25.
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ج. حرب ت�رشين الأول/ اأكتوبر 1973:

�تخذت �لدول �لعربية بعد حرب 1973 قر�ر�ً باإعادة بناء �لقو�ت �مل�صلحة بغر�ص �إز�لة 

�آثار �لعدو�ن، و�جتمع قادة �لدول �لعربية يف �خلرطوم مبا�رشة بعد �حلرب و�تخذو� قر�ر�ً 

مفاده ال �صلح، ال مفاو�صات، ال �عرت�ف؛ وقررو� ر�صد �الأمو�ل �لالزمة مل�صاعدة دول 

�ملو�جهة يف �إعادة �لبناء و�ال�صتعد�د لرّد �لعدو�ن وحترير �الأر�ص. وبد�أت دول �ملو�جهة 

. وبالنظر �إىل ماآالت �حلرب جندها 
26

باإعادة بناء قو�تها �مل�صلحة و�ال�صتعد�د ملعركة قادمة

قد �أ�صفرت عن �لنتائج �لتالية:

وفقدو�   ،1967 �صنة  عدو�ن  �آثار  �إز�لة  وهو  �حلرب،  هدف  حتقيق  �لعرب  ي�صتطع  مل   •
�ملزيد من �الأر��صي.

مع  لل�صلح  �لر�ف�صة  �خلرطوم  موؤمتر  مقرر�ت  عن  �لعرب  تخلي  بو�در  ظهور   •
 .

27
“�إ�رش�ئيل”، و�العرت�ف بها و�لتفاو�ص معها

�لقو�ت،  �ال�صتباك بني  لف�ّص  “�إ�رش�ئيل”  �إجر�ء مفاو�صات ع�صكرية مع  �لعرب  َقبِل 

ف�ّص  �تفاق  عن  متخ�صت  و“�إ�رش�ئيل”  م�رش  بني  مبا�رشة  ع�صكرية  حمادثات  وجرت 

�ال�صتباك يف �صنة 1974، وباتفاق ف�ّص �ال�صتباك �ن�صحبت “�إ�رش�ئيل” نتيجة �ملفاو�صات 

.
28

من بع�ص �الأر��صي �ل�صورية �لتي �حتلتها

 :Camp David Accords 1978 د. كامب ديفيد

يف  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �إىل  مفاجئة  بزيارة  �ل�صاد�ت  �أنور  �مل�رشي  �لرئي�ص  قام 

1977/11/19 و�ألقى خطاباً يف �لكني�صت Knesset �الإ�رش�ئيلي، ودعا �إىل ت�صوية �صلمية. 

نتج  وقد  وعلنية.  مبا�رشة  �إ�رش�ئيلية   - م�رشية  مفاو�صات  مرة  الأول  ذلك  بعد  وبد�أت 

عنها توقيع �تفاقيات كامب ديفيد يف �لواليات �ملتحدة يف 1978/9/17 بني م�رش، ويثلها 

�أنور �ل�صاد�ت، و�لكيان �الإ�رش�ئيلي، ويثله مناحيم بيغن Menachem Begin، برعاية 

 .Jimmy Carter لرئي�ص �الأمريكي جيمي كارتر�

جو�د �حلمد و�آخرون، املدخل اإىلالق�شية الفل�شطينية، �ص 151.  
26

املرجع نف�شه، �ص 154–155.  
27

املرجع نف�شه.  28
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وثيقتني؛  �إىل  مق�صومة  و�التفاقية   .1979/3/26 يف  �لتنفيذ  حيز  �التفاقية  دخلت  وقد 

�الأوىل تتناول �أ�ص�ص عالقة �لكيان �الإ�رش�ئيلي مع �لبالد �لعربية وم�صتقبل �ل�صفة �لغربية 

�الإ�رش�ئيلي.  و�لكيان  م�رش  بني  �ل�صالم  معاهدة  �أ�ص�ص  فتحدد  �لثانية  و�أما  و�لقطاع، 

وجود  ت�صبط  �رشوط  وفق  �صيناء  �أر�ص  �التفاقية  هذه  مبوجب  م�رش  ��صرتجعت  وقد 

�صيا�صياً،  �لعالقات  وتطبيع  د�ئم،  �صالم  عالقة  �إقامة  على  م�رش  وو�فقت  فيها.  قو�تها 

.
29

و�قت�صادياً، وثقافياً مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي

و�تفق �جلانبان على ت�صوية �حلدود، و�ن�صحاب �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية من �صيناء، و�أن 

مل�رش حّق ��صتخد�م �ملطار�ت �لتي يخلفها �الإ�رش�ئيليون لالأغر��ص �ملدنية، وعلى حرية 

ممر�ت  �لعقبة  وخليج  تري�ن  م�صيق  و�عتبار  �ل�صوي�ص،  وقناة  خليج  يف  �ل�صفن  مرور 

دولية مفتوحة. وحددت �لوثيقة عدد �جلنود �ملر�بطني من �لطرفني على �صفتي �حلدود 

ومو�قعهم، وكذلك حددت مناطق متركز قو�ت �الأمم �ملتحدة.

�الن�صحاب  �إثر  �لطرفني  بني  كامل  و�عرت�ف  طبيعية  عالقة  �إقامة  على  �التفاق  ومّت 

�الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �ن�صحاب  فرتة  �لوثيقة  وحددت  �ل�صالم.  �تفاقية  وتوقيع  �ملرحلي 

.
30

مبدة ترت�وح بني ثالثة وت�صعة �أ�صهر من توقيع �التفاق

�ل�صعب  ممثلي  م�صاركة  �إىل  �التفاقية  دعت  فقد  �لفل�صطيني  بال�صعب  يتعلق  وفيما 

بحيث  و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  فل�صطينياً  ذ�تياً  حكماً  و�قرتحت  �ملفاو�صات،  يف  �لفل�صطيني 

�الإ�رش�ئيلي،  و�لكيان  و�الأردن،  م�رش،  م�صتقبله  و�صاأن  ب�صاأنه  �ملفاو�صات  يف  ي�صرتك 

وممثلون عن �ل�صفة و�لقطاع، ي�صمهم يف �لبد�ية وفد� م�رش و�الأردن. وقد ي�صم �لوفد 

فل�صطينيني �آخرين “وفقاً ملا يتفق عليه”؛ �أي مبعنى �أن للكيان �الإ�رش�ئيلي حّق رف�صهم 

�أو قبولهم. كما ت�صمنت �لت�صور�ت �لتف�صيلية �لتالية:

تتجاوز  ال  ملدة  غزة  وقطاع  �لغربية  لل�صفة  بالن�صبة  �نتقالية  ترتيبات  هناك  تكون   .1

خم�ص �صنو�ت.

2. تن�صحب �حلكومة �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية و�إد�رتها �ملدنية مبجرد �أن يتم �نتخاب �صلطة 

�حلكم �لذ�تي من قبل �ل�صكان عن طريق �النتخاب �حلّر.

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 456.  
29

�صفيق �صقري، م�صار �لتفاو�ص، �جلزيرة.نت، 2007/11/19، �نظر:  
30

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/cad99e9b-baaf-4365-9f44-59c3f1b7e6a1
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3. تتفاو�ص �الأطر�ف )م�رش، �الأردن، ممثلو �ل�صفة و�لقطاع، �لكيان �الإ�رش�ئيلي( ب�صاأن 

�تفاقية حتدد م�صوؤوليات �حلكم �لذ�تي �لتي �صتمار�ص يف �ل�صفة و�لقطاع.

معينة،  مو�قع  يف  �صتبقى  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  للقو�ت  توزيع  �إعادة  هناك  �صيكون   .4

�لعام. و�لنظام  و�خلارجي  �لد�خلي  �الأمن  لتاأكيد  ترتيبات  �التفاقية  و�صتت�صمن 

�أجز�ئه. و�صتعالج  242 بكافة  5. �صتتم �ملفاو�صات وفق قر�ر جمل�ص �الأمن �لدويل رقم 

�ملفاو�صات، من بني �أمور �أخرى، مو�صوع �حلدود، وطبيعة �الإجر�ء�ت �الأمنية.

6. يجب �أن يعرتف �حلّل �لناجت عن �ملفاو�صات باحلقوق �مل�رشوعة لل�صعب �لفل�صطيني 

ومطالبه �لعادلة.

7. �صي�صرتك �لفل�صطينيون بتقرير م�صتقبلهم من خالل:

يف  �ل�صكان  وممثلي  و�الأردن  و“�إ�رش�ئيل”  م�رش  بني  �ملفاو�صات  يف  �التفاق  يتم  �أ. 

�ل�صفة و�لقطاع على �لو�صع �لنهائي لل�صفة و�لقطاع، و�مل�صائل �لبارزة �الأخرى 

بحلول نهاية �ملرحلة �النتقالية.

يعر�ص �التفاق على ممثلي �ل�صفة و�لقطاع �ملنتخبني للت�صويت عليه. ب. 

تتاح �لفر�صة للممثلني �ملنتخبني عن �ل�صكان يف �ل�صفة وغزة لتحديد �لكيفية �لتي  ج. 

�صيحكمون بها �أنف�صهم مت�صياً مع ن�صو�ص �التفاق.

�مل�صاركة يف عمل �للجنة �لتي تتفاو�ص ب�صاأن معاهدة �ل�صالم بني �الأردن، و�لكيان  د. 

�الإ�رش�ئيلي.

8. �صيتم ت�صكيل قوة �رشطة حملية قوية قد ت�صم مو�طنني �أردنيني، و�صت�صرتك قو�ت 

�إ�رش�ئيلية و�أردنية يف دوريات م�صرتكة، ويف �لعمل على �صمان �أمن �حلدود.

�إد�ري( �صتبد�أ �ملرحلة �النتقالية من  �لذ�تي )جمل�ص  �إن�صاء �صلطة �حلكم  9. وعندما يتم 

بدء  من  �لثالثة  �ل�صنة  عن  يزيد  ال  ومبا  يكن،  ما  باأ�رشع  و�صتتم  �صنو�ت.  خم�ص 

هذه �ملرحلة، �ملفاو�صات �لنهائية لتقرير �لو�صع �لنهائي لل�صفة و�لقطاع وعالقتها 

بغريها، و�لو�صول �إىل معاهدة �صالم بني �لكيان �الإ�رش�ئيلي، وبني �الأردن مع نهاية 

�ملدة �النتقالية.

10. �صيتم �تخاذ كل �الإجر�ء�ت �لتي ت�صمن �أمن “�إ�رش�ئيل” وجري�نها.

و�لقطاع  �ل�صفة  وممثلو  وم�رش  �الأردن  من  جلنة  ت�صكل  �النتقالية  �ملرحلة  خالل   .11

�ل�صفة  من  �ملطرودين  �لنازحني  بعودة  �ل�صماح  مدى  على  لالتفاق  و“�إ�رش�ئيل” 
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�ملهتمة  �الأخرى  و�الأطر�ف  و“�إ�رش�ئيل”،  م�رش،  و�صتعمل   .1967 �صنة  و�لقطاع 

.
31

لو�صع �إجر�ء�ت متفق عليها لتحقيق حلٍّ عاجل وعادل ود�ئم مل�صكلة �لالجئني

�الأو�صط؛  لل�رشق  �حلديث  �لتاريخ  يف  مهمة  حتول  نقطة  ديفيد  كامب  �تفاقية  كانت 

و“�إ�رش�ئيل”،  م�رش  بني  �ل�صالم  �أ�ص�ص  �أر�صت  الأنها  �لبع�ص  �متدحها  �لتي  فاالتفاقات 

�مل�صكلة  حّل  ذلك  يف  مبا  �صاملة،  ت�صوية  �إجناز  يف  ف�صلها  ب�صب  �أي�صاً  للنقد  تعر�صت 

�لفل�صطينية.

�آثار عميقة طالت �لعالقات �لعربية - �لعربية، مف�صية  لقد ترتب على كامب ديفيد 

�لر�صمية  فاالأنظمة  �لعربية.  �لعو��صم  من  و�لعديد  �لقاهرة  بني  �لعالقات  يف  توتر  �إىل 

بالتدريج،  مل�رش  مقاطعتها  وخففت  �مل�رشي،  لل�صلوك  تقبالً  �أكرث  �أ�صبحت  �لعربية 

�تفاقية  عن  تتخلى  �أن  دون  �لعربي  �لعامل  يف  �لطبيعي  و�صعها  م�رش  ��صتعادت  حتى 

.
32

كامب ديفيد

هـ. م�رشوع ال�شالم العربي )م�رشوع فا�س( 1982:

�أن ي�صبح ملكاً على  �لعزيز قبل  �الأمري فهد بن عبد  �أ�صله م�رشوعاً طرحه  وكان يف 

�ل�صعودية، وقد تبناه موؤمتر �لقمة �لعربية �ملنعقد يف مدينة فا�ص باملغرب يف 1982/9/9-6، 

�إثر �خلروج �لفد�ئي �لفل�صطيني من بريوت. وقد ت�صمن �لنقاط �لتالية:

مبا   1967 �صنة  �حتلتها  �لتي  �لعربية  �الأر��صي  جميع  من  “�إ�رش�ئيل”  �ن�صحاب   .1

�لقد�ص. فيها 

2. �إز�لة �مل�صتعمر�ت �لتي �أقامتها “�إ�رش�ئيل” يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967.

3. �صمان حرية �لعبادة وممار�صة �ل�صعائر �لدينية جلميع �الأديان يف �الأماكن �ملقد�صة.

4. تاأكيد حقّ �ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير م�صريه بقيادة منظمة �لتحرير، وتعوي�ص من 

ال يرغب بالعودة.

�ملتحدة  �الأمم  �إ�رش�ف  حتت  �نتقالية  ملرحلة  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  �إخ�صاع   .5

�أ�صهر. لب�صعة 

6. قيام �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص.

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 456–458.  
31

وليام ب. كو�نت، مرجع �شابق، �ص 19–20.  
32
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�لدولة  فيها  مبا  �ملنطقة،  دول  جميع  بني  �صالم  �صمانات  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  ي�صع   .7

�لفل�صطينية �مل�صتقلة.

8. يقوم جمل�ص �الأمن �لدويل ب�صمان تنفيذ تلك �ملبادئ.

�لثمانينيات،  �لعام �لذي �صاد حقبة  �ل�صيا�صي �لعربي  ل م�رشوع فا�ص �خلط  وقد مثَّ

و�لذي يجمع بني �العرت�ف �ل�صمني بالكيان �الإ�رش�ئيلي و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية على 

.
33

�ل�صفة و�لقطاع

و. م�رشوع الكونفيدرالية الأردنية - الفل�شطينية 1985-1984:

�ملنعقدة  �لفل�صطيني  �لوطني  للمجل�ص   17 �لـ  �لدورة  �فتتاحه  لدى  �مللك ح�صني  طرح 

ان يف 1984/11/22 �خلطوط �لعري�صة ملبادرة �أردنية - فل�صطينية م�صرتكة مبنية  يف عمَّ

موؤمتر  �إطار  يف  �ل�صالم،  مقابل  �الأر�ص  مبد�أ  وعلى  للت�صوية،  كاأ�صا�ص   242 قر�ر  على 

�أردنية - فل�صطينية م�صرتكة مّت  �إ�رش�ف �الأمم �ملتحدة. وقد جرت مباحثات  دويل حتت 

يف ختامها �إقر�ر �التفاق �الأردين - �لفل�صطيني يف 1985/2/11، وكان من �أبرز �أفكاره:

�أ�ص�ص �ل�رشعية �لدولية �لتي متثلها قر�ر�ت  1. يتم �لتحرك �الأردين - �لفل�صطيني على 

مر�عاة  مع  �لفل�صطيني  لل�صعب  �مل�رشوعة  �حلقوق  على  تن�ص  �لتي  �ملتحدة،  �الأمم 

قر�ر�ت 242 و338.

2. يجب �أن تتم عملية �ل�صالم من خالل موؤمتر دويل ت�صارك فيه منظمة �لتحرير.

�الأر��صي  �لكامل من  “�إ�رش�ئيل”  �الأر�ص، و�ن�صحاب  �ل�صالم مقابل  �العرت�ف مببد�أ   .3

�ملحتلة �صنة 1967، وحق �ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير م�صريه.

�إذ�  فيما  كونفيدر�لية  عالقة  �لتحرير  ومنظمة  �الأردن  بني  �مل�صتقبلية  �لعالقة  تكون   .4

قامت �لدولة �لفل�صطينية.

5. يف حالة جناح مفاو�صات �مللك فهد يف و��صنطن وقبول �الإد�رة �الأمريكية مبقرتحاته، 

تقوم منظمة �لتحرير بخطو�ت متقدمة نحو �القرت�ح �الأمريكي �لقا�صي باالعرت�ف 

�ملتبادل مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي.

عك�ص هذ� �التفاق حت�صُّن �لعالقة بني منظمة �لتحرير و�الأردن، و�لتي �صابها �لتوتر 

للتعامل  �لتحرير  منظمة  من  �أكب  ��صتجابة  عك�ص  كما  �ل�صبعينيات.  فرتة  معظم  �حلاد 

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 462.  
33
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ق�صية  مع  �لتعامل  تف�صل  �لتي  بالذ�ت،  و�الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �لدولية،  �ل�صغوط  مع 

فل�صطني من خالل �لبو�بة �الأردنية، ف�صالً عن تر�جع منظمة �لتحرير عن �إ�رش�رها على 

�إقامة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة. وعلى �أّي حال، مل يكتب لهذ� �مل�رشوع �لنجاح �إذ لقي 

�مل�رشوع  باإيقاف  ح�صني  �مللك  وقام  �لف�صائل.  بع�ص  من  د�خلية  فل�صطينية  معار�صة 

.
يف 341986/2/19

ز. حرب اخلليج واحتالل الكويت 1990:

من  �لدويل  �لتحالف  وقام   ،1990 �أغ�صط�ص  �آب/  يف  �لكويت  �لعر�قية  �لقو�ت  �حتلت 

�لعربية،  �لبالد  بني  عد�ء  ذلك  عن  ونتج   .
35

بالقوة و�إخر�جها  �لعر�ق،  بهزية  دولة   36

و��صتنز�ف �ملو�رد و�لرثو�ت �لعربية، وتدمري �لبنية �لع�صكرية للعر�ق، وتهجري وهجرة 

مئات �الآالف من �لفل�صطينيني من �لكويت يف �أثناء �الجتياح �لعر�قي، وتاله حجب �لدعم 

حرب  من  تبعه  وما  للكويت  �لعر�قي  �الجتياح  فاإن  عام  وب�صكل  �لتحرير.  منظمة  عن 

.
36

�خلليج ونتائجها كان له �آثار كارثية على �لق�صية �لفل�صطينية

�خلليج  �أزمة  حيال  �ملنظمة  �صيا�صة  ور�ء  �لكامنة  و�ملبر�ت  �لدو�فع  تكن  ومهما 

من  هو  �ل�صتات  يف  كما  �لد�خل  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  يف  �صّك  فال  �لالحقة،  و�حلرب 

ظهرت  �الأزمة،  من  ر�صمي  فل�صطيني  موقف  ظّل  ويف  للكويت.  �لعر�ق  �حتالل  �صحايا 

باملو�قف  �أ�صوة  �لتحرير،  منظمة  مع  للتعامل  ر�ف�صة  عربية  �أ�صو�ت  مرة،  والأول 

.
37

�الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية

الوليات  و�شعود  القطبية  اأحادي  النظام  )بروز  الدويل  الو�شع   .3
املتحدة الأمريكية(:

�صكّلت منطقة �ل�رشق �الأو�صط، منذ خم�صينيات �لقرن �لع�رشين، منطقة تناف�ص �صديد 

بني قوتني عظميني هما رو�صيا )�الحتاد �ل�صوفييتي(، و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، حتى 

املرجع نف�شه، �ص 463–464.  34

�ل�صيد عبد �ل�صتار �ملليجي، حترير فل�شطني الثوابت، املتغريات، الواجبات، �صل�صلة كتاب �لقد�ص )�جليزة:   
35

مركز �الإعالم �لعربي، 2003(، �ص 188.

حم�صن حممد �صالح، الق�شية الفل�شطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعا�رشة، �ص 110.  
36

الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة  �لفل�صطينية،”  �خليار�ت  “حدود  �آغا،  جعفر  وح�صني  �خلالدي  �صامح  �أحمد   
37

موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت، �لعدد 6، ربيع 1991، �ص 6–7.
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�مليد�ن، بل و�صهدت  �أّي تغيري ملحوظ يف هذ�  �لباردة” مل ي�صفر عن  “�حلرب  �نتهاء  �إن 

.
38

�ملو�جهة �لرو�صية �الأمريكية ت�صعيد�ً مع �قرت�ب عهد �لهيمنة �الأمريكية من نهايته

�هتمامها  من  يتجز�أ  ال  جزء�ً  �لفل�صطينية  بامل�صاألة  �ملتحدة  �لواليات  �هتمام  و�صكل 

�لدولية  �هتماماتها  ومن  �الأو�صط،  �ل�رشق  ومبنطقة  �الإ�رش�ئيلي   - �لعربي  بال�رش�ع 

خالل  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  �ملتحدة  �لواليات  م�صالح  حتديد  جرى  وقد  عامة.  ب�صورة 

�ملع�صكرين  بني  �ل�صديد  و�لتناف�ص  �لباردة  �حلرب  �صياق  يف  �ملا�صية  �الأربعة  �لعقود 

�لر�أ�صمايل بقيادة �لواليات �ملتحدة، و�ال�صرت�كي بقيادة �الحتاد �ل�صوفييتي، ب�صاأن ب�صط 

.
39ً

�لنفوذ يف هذه �ملنطقة �ملهمة ��صرت�تيجياً و�قت�صاديا

�ل�رش�ع  �صيّما  ال  �ملنطقة،  يف  �أمريكياً  �صعود�ً  جند  �ل�صوفييتي  �الحتاد  وبانهيار 

يف  جوهريني  تغيريين  �إىل  �ل�صوفييتي  �الحتاد  �نهيار  �أدى  حيث  �الإ�رش�ئيلي،  �لعربي 

�ملعادلة �ل�صيا�صية �ال�صرت�تيجية �لعربية - �الإ�رش�ئيلية �لقائمة:

مل تعد هناك قوة حليفة موؤيدة للجانب �لعربي، قادرة �أو على ��صتعد�د لتوفري  �أوالً: 

�لغطاء �خلارجي �ل�صيا�صي �أو �لع�صكري �ملطلوب لبع�ص �لالعبني �الأ�صا�صيني يف �ل�صاحة 

�لعربية  �لقوى  جردت  فقد  وهكذ�  �لتحرير.  ومنظمة  �صورية  وخ�صو�صاً  �لعربية، 

�لرئي�صية �ملتو�جدة على خّط �ملو�جهة مع “�إ�رش�ئيل” من عمقها �ال�صرت�تيجي �لتقليدي، 

�الأمر �لذي دفعها نحو �رشورة �إعادة �لنظر يف موقعها وعالقاتها بالواليات �ملتحدة من 

جهة، وبـ“�إ�رش�ئيل” من جهة �أخرى.

يف  �ملتحدة  �لواليات  مبناف�صة  معنياً  �أو  قادر�ً  �ل�صوفييتي  �الحتاد  يعد  مل  ثانياً: 

�لفر�غ  وهذ�  �الأمريكية.  و�مل�صالح  �ملو�قع  ح�صاب  على  فيها  نفوذه  بن�رش  �أو  �ملنطقة، 

�صاعد يف �إطالق يد �لواليات �ملتحدة يف �ل�رشق �الأو�صط )وعلى �ل�صعيد �لعاملي ب�صورة 

عملية  �نطالق  �أمام  �لعقبات  �أهم  �إحدى  جتاوز  يف  �أ�صهم  نف�صه  �لوقت  يف  لكنه  عامة(، 

�ل�صوفييتي”  “�لتهديد  �أو  �ل�صيوعي”  “�خلطر  �ل�صالم بني �لعرب و“�إ�رش�ئيل”؛ فغياب 

ز�د يف �ال�صتعد�د �الأمريكي للعمل و�ملجازفة، دون �لتخوف من رد�ت �لفعل �ل�صوفييتية 

�أنباء مو�صكو،  �ملو�جهات م�صتمرة، موقع  �الأمريكية:  �لرو�صية  �لعالقات  �الأو�صط يف  �ل�رشق  �أليك�صي بيلكو،   
38

http://anbamoscow.com/opinions/20130116/379371559.html :2013/1/6، �نظر

 ،8 �لعدد  الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة  �لفل�صطينية،”  �لق�صية  حيال  �الأمريكية  “�ملقاربة  عمرو،  �أبو  زياد   
39

خريف 1991، �ص 11.
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ح�صاب  على  �الأو�صاع  ��صتغالل  على  �ل�صوفييت  قدرة  من  �أو  �ملعرقلة،  �أو  �ل�صلبية 

�ل�صوفييتية  �لقو�ت  مع  �ملبا�رش  �ل�صد�م  �حتماالت  من  �أو  �ملرئية،  �الأمريكية  �مل�صاحلة 

�أو وكالء �ل�صوفيات يف �ملنطقة. 

�ل�رش�ع  حيال  ن�صيطة  �أمريكية  �صيا�صة  �أمام  مفتوحاً  �ملجال  �أ�صبح  �آخر  ومبعنى 

وال  �لعاملي،  لل�صالم  تهديدها  حيث  من  عالية  خماطر  حتمل  ال  �الإ�رش�ئيلي،   - �لعربي 

.
40

خماطر عالية من حيث تهديدها للمو�قع و�مل�صالح �الأمريكية

وبالتايل، حتولت �لدول �ال�صرت�كية بعد �نهيار �الحتاد �ل�صوفييتي من حالة �ملناف�صة 

�صوء  يف  و“�ال�صرت�صاء”،  �لتو�فق  من  حالة  �إىل  وحلفائها  �ملتحدة  �لواليات  مع  و�لعد�ء 

�القت�صادية  �مل�صاعد�ت  �إىل  و�حلاجة  �لغربية،  و�لديوقر�طية  �لر�أ�صمالية  نحو  �لتحول 

�أ�صهم ذلك يف �ختالل �لتو�زن �ل�صيا�صي �لدويل، �لذي كان ي�صتفيد منه  من �لغرب. وقد 

�جلانب �لفل�صطيني و�لعربي �إىل حّد ما، عندما كانت هناك حالة من �لتنافر و�ال�صتقطاب 

.
41

ت�صمح مبجال للمناورة

و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  بني  �ل�صالم  ملحادثات  �لو�صاطة  طريق  جعل  ما  وهذ� 

ممهدة �أمام �لواليات �ملتحدة، وحماوالتها �ملتتابعة يف هذ� �الإطار، كما تقدم �صابقاً، مما 

�أ�صفر عن توقيع �تفاق �أو�صلو.

4. الو�شع الإ�رشائيلي:

ينق�صم �ل�صهاينة �إىل مدر�صتني جتاه �لت�صوية �ل�صلمية، و�صكل حتقيقها:

�ملدر�صة �الأوىل: مدر�صة حزب �لعمل Labor Party ومن يدور يف فلكه، وهو �حلزب 

1977. وهي مدر�صٌة  �لكيان �ل�صهيوين وقيادته حتى �صنة  �إن�صاء  �لذي قام على عاتقه 

�إىل  �أكب  ب�صكل  وت�صعى  �الإ�رش�ئيلي،  للكيان  �ليهودي  �لطابع  على  �حلفاظ  على  تركز 

�لتو�صع  عملية  �ملرحلة  هذه  يف  ت�صع  ال  بالتايل  هي  �ملنطقة.  يف  طبيعي  كيان  �إىل  �لتحول 

�أر��صي جديدة ي�صكن عليها ماليني  �أن �صّم  �أولوياتها، الأنها تدرك  �جلغر�يف على ر�أ�ص 

�لعرب، يف �لوقت �لذي ن�صبت فيه ينابيع �لهجرة �ليهودية... �صيوؤدي �إىل فقد�ن �لكيان 

جملة  متغرية،”  قوى  عالقات  ظل  يف  و�حتماالتها  “�ملفاو�صات  �آغا،  جعفر  وح�صني  �خلالدي  �صامح  �أحمد   
40

الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 8، خريف 1991، �ص 7–9.

حم�صن حممد �صالح، الق�شية الفل�شطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعا�رشة، �ص 110–111.  
41
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هذه  ت�صعى  ولذلك  كبرية،  و�قت�صادية  �أمنية  مب�صاعب  �صي�صغله  كما  �ليهودية،  هويته 

�ملدر�صة لتحقيق خمططها �ل�صهيوين، يف هذه �ملرحلة، من خالل �لهيمنة �القت�صادية على 

�أو�صاع �صيا�صية وثقافية و�إعالمية  �إيجاد  �إىل كيان طبيعي من خالل  �ملنطقة، وحتولها 

و�أمنية تخدم مثل ذلك �لت�صور.

د ��صتخد�م �لقوة،  �ملدر�صة �لثانية: مدر�صة حزب �لليكود Likud، وهي مدر�صة متجِّ

وتوؤكد على فكرة �حلدود �لتاريخية للكيان �الإ�رش�ئيلي. وكان موؤ�ص�ص �حلزب ورئي�صه 

�أر�صاً  �الأردن  �ن  يَعدَّ وحزبه  وهو  موجود”،  �أنا  �إذن  �أقاتل،  “�أنا  يقول  بيغن  مناحيم 

�إ�رش�ئيلية حمتلة. ومع ذلك فاإن هذه �ملدر�صة م�صتعدة للتعاطي مع �لعمل �ل�صيا�صي وفق 

�لعرب و�مل�صلمني  باأن  �ملدر�صة ال تثق  �الإ�رش�ئيلية تكتيكياً. لكن هذه  �مل�صلحة  ما يخدم 

�صيتحولون يوماً ما �إىل �أ�صدقاء، وهي لي�صت مطمئنة �إىل فكرة �لتحول �إىل كيان طبيعي، 

و�إن كانت ترغب بذلك. كما �أنها ال ترى يف ظلِّ �الأو�صاع ومو�زين �لقوى �لتي متيل �إىل 

�صاحلها ب�صكل �صارخ ما يجبها على تقدمي تنازالت للفل�صطينيني و�لعرب. وترى �أن 

و�لقطاع،  لل�صفة  وتهويد  �ليهود  من  مزيد  ��صتجالب  على  �حلثيث  �لعمل  هو  �الأف�صل 

ي�صتجيب  �أن  �إما  �لزمن  ذلك  وخالل  عنها،  �لتنازل  ي�صتحيل  �الأر�ص  على  حقائق  وبناء 

�لعرب و�لفل�صطينيون للت�صور �لليكودي للت�صوية )حكم ذ�تي على �ل�صكان ولي�ص على 

 .
42

�الأر�ص(، �أو �أن يكون قد مّت تهويد �الأر�ص

م�رشوع �شامري للحكم الذاتي )اأيار/ مايو 1989(:

Yitzhak Shamir يرغب  �إ�صحق �صامري  �لليكودي �ملتطرف  �لوزر�ء  مل يكن رئي�ص 

�رشيكه  مع  بالتعاون  �لعامة  �صيا�صته  وكانت  للفل�صطينيني،  تنازالت  �أّي  بتقدمي 

�أن  غري  و�صحقها.  �النتفا�صة  على  �لق�صاء  هي  �لعمل،  حزب  �حلكومي  �الئتالف  يف 

�حتالله.  وحقيقة  �دعاء�ته  زيف  وك�صفت  دولياً،  �الإ�رش�ئيلي  �لوجه  �صوهت  �النتفا�صة 

كما كانت ظاهرة �النبعاث �الإ�صالمي يف �لعامل �لعربي، وتنامي �لتيار �الإ�صالمي �جلهادي 

يف فل�صطني، وظهور �الأنظمة �لعربية �ل�صديقة الأمريكا يف و�صع حرج جتاه �صعوبها، كل 

ذلك كان ظو�هر مقلقة الأمريكا و�لكيان �الإ�رش�ئيلي. 

 George �صولتز  جورج  مبادرة  فكانت  �ل�صالم،  عملية  لتحريك  �أمريكا  دفع  وهذ� 

�إىل  �أقرب  وهي   ،1988 �صنة  من  �الأول  �لن�صف  يف  �الأمريكي  �خلارجية  وزير   Shultz

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 499–500.  
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“بهجوم  �ل�صقّ �لفل�صطيني يف �تفاقية كامب ديفيد مع م�رش. وعندما قام يا�رش عرفات 

�ل�صالم �لفل�صطيني” وقدَّم مبادرة �ل�صالم �لفل�صطينية، ��صطرت حكومة �صامري لتقدمي 

مبادرة “�صلمية” تخرجها من ز�وية �حلرج �ل�صيا�صي، وت�صع �لكرة مرة �أخرى يف �مللعب 

�لفل�صطيني.

وقد قدّم �صامري خطته يف ع�رشين نقطة، و�عتمدتها حكومته يف 1989/5/14، وو�فق 

ل م�رشوع �صامري يف جوهره —مرة �أخرى—  عليها �لكني�صت بعد �أ�صبوعني من ذلك. ومثَّ

�ل�صق �لفل�صطيني من �تفاقية كامب ديفيد مع م�رش. فدعا �إىل �نتخابات يف �ل�صفة و�لقطاع 

ليتفاو�ص معهم  �أع�صاء م.ت.ف،  �لقد�ص( الختيار فل�صطينيني من غري  )ما عد� �رشقي 

يتم  �نتقالية مدتها خم�ص �صنو�ت،  ذ�تي يف مرحلة  �إقامة حكم  �الإ�رش�ئيلي حول  �لكيان 

بعدها �التفاق على �لو�صع �لنهائي.

وقد �صغطت �أمريكا على �ملنظمة للمو�فقة على خطة �صامري، وهددت بتجميد �لو�صع 

لل�صعب  �الأ�صا�صية  �حلقوق  لتجاهله  �صامري  م�رشوع  �ملنظمة  رف�صت  وقد  �ل�صيا�صي. 

�لفل�صطيني، ووجدت منظمة �لتحرير نف�صها مرة �أخرى يف ماأزق �صيا�صي، ال ت�صتطيع 

 .
43

�خلروج منه �إال مبزيد من �لتنازالت

بعد ذلك �أعلنت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية برئا�صة �إ�صحق �صامري مو�فقتها على �مل�صاركة 

يف موؤمتر مدريد، و�لذي �أطلق مفاو�صات �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط، و�صياأتي �حلديث 

�ليمني  �أحز�ب  �ن�صحاب  يف  ت�صبب  مرغماً  �صامري  �تخذه  �لذي  �لقر�ر  هذ�  �أن  �إال  عنه، 

لليكود  نائب  جمرد  �إىل  �صامري  حتول  وقد  حكومته.  �صقوط  ويف  �الأغلبية  من  �ملتطرف 

�لعمل  حزب  وفاز   .
441992 �صنة  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف  �حلزب  هذ�  هزية  �إثر 

رئي�صاً  ر�بني  �إ�صحق  و�أ�صبح  �ل�صنة،  تلك  يف   13 �لـ  �لكني�صت  �نتخابات  يف  �الإ�رش�ئيلي 

للوزر�ء يف متوز/ يوليو من �ل�صنة نف�صها.

هذه �الأزمات �لد�خلية جعلت “�إ�رش�ئيل” حمتاجة �إىل �ل�صالم ال �صيّما �أنها كانت تتاأثر 

بال�صغط �الأمريكي، فـ“�إ�رش�ئيل” حتتاج �إىل �لدعم �الأمريكي ملو�جهة �الأزمة �القت�صادية 

و�لطائفية. وباالإ�صافة �إىل هذ� جند �أن ثمة �أ�صباب هياأت �لطريق �الإ�رش�ئيلي نحو �ل�صالم:

املرجع نف�شه، �ص 469.  43

�صحيفة الراأي، عّمان، 2012/7/10.  
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تغري �ملكانة �ال�صرت�تيجية لـ“�إ�رش�ئيل” يف خطة �ملو�جهة �ال�صرت�تيجية �لعاملية للواليات  	•
�ملتحدة بعد �نهيار �الحتاد �ل�صوفييتي، وبعد �ل�صيطرة �الأمريكية �لكاملة على �خلليج 

ولو موؤقتاً، هذ� �لو�صع جعل “�إ�رش�ئيل” تخ�صع لل�صغط �الأمريكي يف �جتاه ح�صور 

�ملفاو�صات.

تقدير �لقياد�ت �الإ�رش�ئيلية �لع�صكرية و�لدبلوما�صية �أن “�إ�رش�ئيل”، يف ذلك �لوقت، هي  	•
يف �أقوى حاالتها يف مو�جهة �لعرب و�لدول �الإ�صالمية، و�أنها قد حققت تفوقاً ع�صكرياً 

غري م�صبوق على جري�نها، و�أن ذلك يدفعها �إىل �الإحلاح على تقدمي تنازالت يف عملية 

�ل�صالم، خوفاً من �أن يختل هذ� �لتو�زن يف �مل�صتقبل، مما قد يغري من عملية �لت�صوية �إذ� 

.
45

ما متت يف وقت الحق

ثّم �إن �أحد �أ�صباب قوة �لكيان �الإ�رش�ئيلي يف خو�صه �ملفاو�صات هو �لهجرة �ليهودية 

من �الحتاد �ل�صوفييتي؛ مما �أعطى دفعاً جديد�ً وحيوية كبرية للم�رشوع �ل�صهيوين يف 

.
46

فل�صطني

فقد �صهدت “�إ�رش�ئيل” موجة هجرة �إليها غري م�صبوقة، خالل �صنتي 1990–1991، 

�حتاد  يف  �لتحرير  عمليات  خالل  �ليهودية،  �لهجرة  عن  �لقيود  لرفع  نتيجة  ذلك  وكان 

بالتز�من  �لرو�ص،  لليهود  �جلماعية  �لهجرة  ولبدء  �ال�صرت�كية،  �ل�صوفييت  جمهوريات 

�صنة  يف  “�إ�رش�ئيل”  �إىل  هاجر  حيث   .
47

�لت�صعينيات مطلع  �ل�صوفييتي  �الحتاد  تفكك  مع 

12,932 هاجرو� من دول �الحتاد  �ألف مهاجر، وكان من هوؤالء   24 1989 ما جمموعه 
�ل�صوفييتي �صابقاً. وخالل �لفرتة 1990–1993 هاجر �إىل “�إ�رش�ئيل” 529,478 �صخ�صاً، 

وي�صكل ن�صبة من هاجر من �آ�صيا و�إفريقيا 6.5%، بينما بلغت ن�صبة من هاجر من �أوروبا 

.
و�أمريكا 48%93.5

مركز  نظمها  و�لتي   ،”1992 �الإ�رش�ئيلية  �النتخابات  “حتليل  ندوة  حول  تقرير  �صادي،  �لعزيز  عبد   
45

مركز  العربي،  امل�شتقبل  جملة   ،1992/7/29 يف  �لقاهرة  جامعة  يف  �ل�صيا�صية  و�لدر��صات  �لبحوث 

.161 1992، �ص  165، ت�رشين �لثاين/ نوفمب  15، �لعدد  �ل�صنة  در��صات �لوحدة �لعربية، بريوت، 

حم�صن حممد �صالح، امل�شار الّتائه للدولة الفل�شطينية، �ص 60.  
46

يف  �لقومي،”  �الأمني  �لتو�زن  يف  م�صاهمة  �ل�صابق:  �ل�صوفييتي  �الحتاد  من  “�لهجرة  خانني،  زئيف  فالديري   
47

موؤمتر هرت�شيليا العا�رش: وثائق واأوراق عمل، اإ�رشائيل يف خطر وجودي، ترجمة مركز باحث للدر��صات 

)بريوت: مركز باحث للدر��صات، 2011(، �ص 142 و145.

املرجع نف�شه، �ص 182؛ و�نظر: �لهجرة �ليهودية منذ بد�ية �ال�صتعمار �ال�صتيطاين �ليهودي يف �أو�خر �حلكم   
48

�لعثماين، موقع مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني – وكالة �الأنباء و�ملعلومات �لفل�صطينية )وفا(، يف:

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2213
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5. موؤمتر مدريد 1991:

موؤمتر  لعقد  �حلثيث  �ل�صعي  �رشورة  �ملتحدة  �لواليات  على  �أمليا  مهمّني  حدثني  �إن 

دويل لت�صوية �ل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي. �الأول هو حرب �خلليج �لتي حملت عبئها 

�لتي  �حلرب  تلك  ل�صاحلها،  مكا�صبها  جنت  و�لتي  �ملتحدة،  �لواليات  رئي�صي  ب�صكل 

�لعامل  على  بل  فح�صب،  �الأو�صط  �ل�رشق  منطقة  على  ال  �ملتحدة  �لواليات  هيمنة  عززت 

يف  عامة،  ب�صورة  �ل�صيوعي  و�لنظام  �ال�صرت�كية  �ملنظومة  �نهيار  هو  و�لثاين  �أجمع.  

�لدول  هذه  جميع  حاجة  وظهور  �ل�رشقية،  �أوروبا  ودول  �ل�صوفييتي  �الحتاد  من  كلّ 

و�ليابان.  �لغربية  �أوروبا  ودول  �ملتحدة  �لواليات  ودعم  م�صاعد�ت  �إىل  ملحة  ب�صورة 

تر�جعاً  �لدويل  �مل�صتوى  على  �ل�صوفييتي  �الحتاد  و�أهمية  دور  تر�جع  �النهيار،  وبهذ� 

كبري�ً، باالإ�صافة �إىل �ل�صعوبات �جلّمة �لتي يعانيها، �صو�ء على �ل�صعيد �القت�صادي �أم 

�الجتماعي �أم �ملايل �أم �لقومي.

��صتثمر �الأمريكيون حالة �لت�رشذم �لعربي �لتي و�صلت �إىل مد�ها بعد حرب �خلليج، 

ب�صعة  )بعد   1991/3/6 يف   George Bush �الأب  بو�ص  جورج  �الأمريكي  �لرئي�ص  فدعا 

�أيام من �إجبار �لعر�ق على �الن�صحاب من �لكويت( �إىل عقد موؤمتر دويل لت�صوية �ل�رش�ع 

�لعربي – �الإ�رش�ئيلي، بناء على قر�ر جمل�ص �الأمن رقم 242. وقد �نعقد �ملوؤمتر يف مدريد 

�لعربية )م�رش، �الأردن، �صورية، لبنان، �ملغرب،  �لدول  �أكرث  1991/10/30 بح�صور  يف 

.
49

تون�ص، �جلز�ئر، دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي �ل�صت(

��صتبعاد  فتّم  �لفل�صطيني،  �لتمثيل  على  �رشوطها  فر�ص  من  “�إ�رش�ئيل”  ومتكنت 

�مل�صاركة �لر�صمية ملنظمة �لتحرير يف �ملوؤمتر، و�صارك ممثلون فل�صطينيون عن �ل�صفة 

.
50

و�لقطاع مبباركة �ملنظمة وحتت �لغطاء �الأردين �صمن وفد �أردين - فل�صطيني م�صرتك

تاريخ  يف  مهماً  منعطفاً  �أيام  ثالثة  ��صتمر  �لذي  مدريد،  يف  �ل�صالم  موؤمتر  �صكل  لقد 

�ل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي، بغ�ص �لنظر عما �أ�صفر عنه من نتائج، وقد مال �مل�صوؤولون 

�لت�رشيحات ما  �لتقليل من �صاأنه، وحتدثو� عنه باقت�صاب، ومن تلك  �إىل  �الإ�رش�ئيليون 

حم�صن حممد �صالح، امل�شار الّتائه للدولة الفل�شطينية، �ص 60.  
49

املرجع نف�شه.  50
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“�أعتب موؤمتر مدريد طق�صاً �حتفالياً”  قاله �إ�صحق �صامري رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية: 

من  موقفنا  تغيري  ي�صتدعي  “�أو  متوقعاً  يكن  مل  �صيء  فيه  يحدث  مل  �أنه  و�رشح 

.
�ل�صالم”51 عملية 

�صاملة  �صلمية  ت�صوية  حتقيق  �إليه،  �لدعوة  خطاب  يف  ورد  كما  �ملوؤمتر،  هدف  وكان 

“�إ�رش�ئيل” و�لدول  تاأخذ م�صارين بني  ود�ئمة وعادلة، من خالل مفاو�صات مبا�رشة، 

�لعربية، و“�إ�رش�ئيل” و�لفل�صطينيني. 

متخ�ص  �لتي  �لنتائج  ملتابعة  �للجان  و�جتماعات  �ملوؤمتر�ت  من  �لكثري  عقدت  وقد 

م�صلحته  يخدم  فيما  �إال  �هتماماً  يبِد  مل  �الإ�رش�ئيلي  �لطرف  �أن  غري  �ملوؤمتر،  عنها 

يعطل  كان  بينما  �لعربية،  �لدول  مع  �ملقاطعة  ك�رش  بهدف  �القت�صادي  كاجلانب 

�صنتني  �لفل�صطيني   – �الإ�رش�ئيلي  �مل�صار  ودخل  �لالجئني،  كم�صار  ح�صا�صة  م�صار�ت 

.
52

�لعقيمة من �ملفاو�صات 

ثانياً: م�شار املفاو�شات وتوقيع اتفاق اأو�شلو:

ومن  يذكر.  �صيئاً  تقدم  مل  �لتي  �ملبا�رشة  �الإ�رش�ئيلية  �لعربية  �ملفاو�صات  ��صتمرت 

يا�رش  �صمح  �ل�صايف  عبد  حيدر  ير�أ�صه  كان  �لذي  �ملفاو�ص  �لفل�صطيني  �لوفد  ظهر  خلف 

عرفات بقناة تفاو�صية �رشية مع �الإ�رش�ئيليني �نعقدت يف �أو�صلو بالرنويج، وقادها عن 

قريع  �صافر   1993 يناير  �لثاين/  كانون  مطلع  ففي   .
53

قريع �أحمد  �لفل�صطيني  �لطرف 

�ملتعددة  باملفاو�صات  �خلا�صة  �لفل�صطينية  �لتوجيه  جلنة  �جتماع  حل�صور  لندن  �إىل 

�الأطر�ف �لتي كان في�صل �حل�صيني وعفيف �صافية وحنان ع�رش�وي يتابعون جل�صاتها 

 Yair مبا�رشة. ويف لندن �قرتحت حنان ع�رش�وي على قريع تعريفه �إىل يائري هري�صفيلد

Hirschfeld، وهو �أ�صتاذ يف جامعة تل �أبيب، وينتمي �إىل حزب �لعمل، وقد جاء �إىل لندن 

�أحمد قريع  �للقاء �قرتح هري�صفيلد على  Yossi Beilin. ويف نهاية  برفقة يو�صي بيلني 

متابعة هذ� �للقاء يف �لرنويج. وحني نقل قريع حم�رش �للقاء �إىل يا�رش عرفات وحممود 

خريف   ،8 �لعدد  الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة  مدريد،”  موؤمتر  ع�صية  �الإ�رش�ئيلي  “�ملوقف  خليفة،  �أحمد   
51

1991، �ص 170–171.

حم�صن حممد �صالح، امل�شار الّتائه للدولة الفل�شطينية، �ص 61.  
52
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له، بينما �هتم عبا�ص باالأمر و�صاأل قريع: متى موعد  �أيّ �هتمام  يُعر عرفات  عبا�ص مل 

�ملفاو�صات  د�ئرة  �أن ي�صطحب معه ح�صن ع�صفور من  �ملقبل؟ و�قرتح عليه  �الجتماع 

لت�صجيل حم�رش �الجتماع.

 Terje Roed-Larsen يف �أو��صط كانون �لثاين/ يناير 1993 جاء تريي رود الر�صن

تون�ص،  �إىل   Fafo Institute of Applied International Studies فافو  مركز  مدير 

ومعه زوجته مونا جول Mona Juul، وهي مديرة مكتب وزير خارجية �لرنويج يوهان 

يورغن هول�صت Johan Jorgen Holst. فرتب قريع لهذ� �لوفد موعد�ً مع يا�رش عرفات. 

ويف هذ� �للقاء حثّ يا�رش عرفات تريي رود الر�صن على �إيجاد قناة خلفية للمفاو�صات 

منظمة  بني  �لو�صاطة  بدور  و�لقيام  و��صنطن،  يف  �لعالقة  �الإ�رش�ئيلية   - �لفل�صطينية 

�لتحرير و“�إ�رش�ئيل”.

�إىل  ع�صفور  وح�صن  �لكرد  وماهر  قريع  �صافر  ومرمّزة  �رشية  �ت�صاالت  بعد 

ورون  هري�صفيلد  يائري  من  �ملوؤلف  �الإ�رش�ئيلي  �لوفد  �أو�صلو  �إىل  و�صل  كما  �أو�صلو. 

.Ron Pundak بوند�ك

وكانت مفاو�صات و��صنطن �لتي يقودها حيدر عبد �ل�صايف وفي�صل �حل�صيني وحنان 

�لوفد  �أع�صاء هذ�  �أّي من  ، ومل يكن 
54

�إىل طريق م�صدود ع�رش�وي معطلة، وقد و�صلت 

على علم مبفاو�صات �أو�صلو، كما �أن مفاو�صات �أو�صلو ��صتمرت حتى بعد �أن قام �لوفد 

415 فل�صطينياً من حما�ص  لـ  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �إبعاد  �إثر  �ملفاو�صات،  �لر�صمي بتعليق 

.
55

و�جلهاد �الإ�صالمي �إىل مرج �لزهور يف جنوب لبنان

وتتالت  كو�ص.  �أبو  حممد  منه  بدالً  وعني  �لكرد،  ماهر  �لفل�صطيني  �لوفد  ��صتبدل 

�جلوالت حتى �جلولة �خلام�صة يف 1993/5/8 حيث �أمكن و�صع �مل�صودة �الأوىل الإعالن 

 ،1993/5/21 �ل�صاد�صة يف  Declaration of Principles (DOP). ويف �جلولة  �ملبادئ 

�لوفد  �إىل  �الإ�رش�ئيلية(  �خلارجية  لوز�رة  �لعام  )�ملدير   Uri Savir �صافري  �أوري  �ن�صم 

�جلولة  ويف  ر�بني.  �إ�صحق  لدى  �لتامة  �جلدية  �ىل  ي�صري  كان  �لذي  �الأمر  �الإ�رش�ئيلي، 

�ل�صابعة يف 1993/6/13، �لتحق بالوفد �الإ�رش�ئيلي �أي�صاً �ملحامي �ملعروف يوئيل زجنر  

 .
56

Joel Singer، بينما بقي �لوفد �لفل�صطيني على حاله

�صاهني �أبو �لعز، ق�صة �تفاق �أو�صلو، ملحق فل�شطني، �لعدد 6، ال�شفري، 2010/10/15.  
54

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 472.  
55

�صاهني �أبو �لعز، مرجع �شابق.  
56
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بعد 12 جولة من �ملفاو�صات، �أي يف 1993/8/17 �أمكن �لتو�صل �إىل �تفاق على �صيغة 

�صتوكهومل  �إىل   Shimon Peres برييز  �صمعون  توجه  نف�صه  �ليوم  ويف  �ملبادئ.  �إعالن 

�ملفاو�صات بنف�صه، و�لتي �صهدت جوالت مكملة ل�صابقاتها.  ليقود �ملحطة �الأخرية من 

وبد�أ �ل�صوط �خلتامي لهذه �ملفاو�صات بني ثالث حمطات: يف �أو�صلو كان �صمعون برييز 

وفريقه و�لوفد �لرنويجي، ويف تون�ص كان يا�رش عرفات وحممود عبا�ص ويا�رش عبد ربه 

وحم�صن �إبر�هيم، ويف تل �أبيب �إ�صحق ر�بني. وقد طالت مفاو�صات �لليلة �الأخرية �صبع 

�صاعات كاملة، تخللها ت�صع مكاملات هاتفية طويلة بني تون�ص و�صتوكهومل، وقد �نتهت 

.
57

�إىل �التفاق على �ل�صيغة �ملعروفة الإعالن �ملبادئ �لتي عرفت باتفاق �أو�صلو

تبع �التفاق على �إعالن �ملبادئ �لذي عرف فيما بعد باتفاق �أو�صلو، ر�صائل متبادلة 

ين رئي�ص �ملنظمة ورئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية ووزير خارجية �لرنويج موؤد�ها �عرت�ف 

�لفقر�ت  و�إلغاء  “�لعنف و�الإرهاب”،  بنبذ  �أنها دولة، و�لتعهد  بـ“�إ�رش�ئيل” على  �ملنظمة 

�ملعادية لـ“�إ�رش�ئيل” من �مليثاق �لوطني �لفل�صطيني مقابل �العرت�ف �الإ�رش�ئيلي مبنظمة 

عملية  �إطار  يف  معها  �ملفاو�صات  وبدء  �لفل�صطيني،  لل�صعب  ممثالً  �لفل�صطينية  �لتحرير 

�ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط.

و�إعالن �ملبادئ هذ� هو �ال�صتعمال �الأول لهذ� �لتعبري قبل �تفاقيات �أو�صلو، وقد ت�صمن 

�ملقرتح ثالثة عنا�رش مل ي�صبق �أن طرح مثلها حتى من قبل �لدبلوما�صية �الأمريكية:

�لغربية  لل�صفة  �لقانوين  �لو�صع  ملفهوم  �صياغة  �إعادة  يت�صمن  �الأول  �لعن�رش  كان 

وقطاع غزة، فبدالً من ت�صميتها مناطق حمتلة �أ�صبحت مناطق متنازع عليها.

�صيغة  وهي  �صابقاً،  �ملطروحة  �ل�صيغة  ذكر  من  خال  �التفاق  �أن  �لثاين  و�لعن�رش 

�ل�رش�ع  حلل  و338   242 �الأمن  جمل�ص  قر�ري  يف  �لو�ردة  �ل�صالم  مقابل  �الأر�ص 

�أن �التفاق مل ياأتِ على ذكر �ن�صحاب �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي  �لعربي - �الإ�رش�ئيلي، كما 

. �ل�صفة و�لقطاع...  �ملحتلة يف  �ملناطق  من 

نطاق  خارج  تقع  �لفل�صطينية  بال�صيادة  �ملت�صلة  �الأمور  �أن  هو  �لثالث  و�لعن�رش 

�ملفاو�صات �لتي جتري لغر�ص عقد �تفاق �نتقايل، وبالتايل فاإن ق�صايا �الأر�ص و�لالجئني 

.
58

و�ملياه و�مل�صتعمر�ت و�لقد�ص �أجلت كلها �إىل وقت الحق

املرجع نف�شه.  57

�صميح فر�صون، مرجع �شابق، �ص 468.  
58



45

الطريق اإىل اأو�شلو

1. توقيع التفاق:

�العرت�ف  مو�صوع  يف  تتفاو�صان  و“�إ�رش�ئيل”  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  بد�أت 

�ملتبادل. وبعد ع�رشة �أيام �تفق �جلانبان على ر�صائل �العرت�ف �لثالث وهي:

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  رئي�ص  من  موجهة  وهي   :)1993/9/9( �الأوىل  �لر�صالة 

يا�رش عرفات �إىل رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �إ�صحق ر�بني، حيث خاطبه موؤكد�ً �أن توقيع 

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  و�أن  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  جديد  بعهد  ينبئ  �ملبادئ  �إعالن 

قر�ري  على  �ملنظمة  وتو�فق  و�أمن.  �صالم  يف  �لعي�ص  يف  �إ�رش�ئيل”  “دولة  بحق  تعرتف 

جمل�ص �الأمن رقم 242 و338، و�اللتز�م بعملية �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط و�إيجاد حّل 

�صلمي ينهي �لنز�ع، وتتعهد بالتخلي عن �الإرهاب وعن �أّي عمل من �أعمال �لعنف.

ويوؤكد كذلك �أن “مو�د ونقاط �مليثاق �لفل�صطيني �لتي تنكر حّق �إ�رش�ئيل يف �لوجود 

و�لتي تتعار�ص مع �لتعهد�ت �لو�ردة يف هذه �لر�صالة �أ�صبحت عدية �الأثر وغري �صارية 

�ملفعول، و�صتعر�ص على �ملجل�ص �لوطني الإجر�ء �لتغري�ت �ل�رشورية”.

�لتحرير  منظمة  رئي�ص  من  موجهة  �لر�صالة  وهذه   :)1993/9/9( �لثانية  �لر�صالة 

�لرئي�ص  فيها  ويوؤكد  هول�صت،  يورغن  يوهان  �لرنويج  خارجية  وزير  �إىل  �لفل�صطينية 

عرفات �أن ت�رشيحاته �لعلنية �صتت�صمن �ملو�قف �لتالية عند توقيع �إعالن �ملبادئ: “على 

يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ت�صجع  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  فاإن  �جلديد...  �لعهد  �صوء 

�لتطبيع،  �إىل  توؤدي  �لتي  �لتد�بري  يف  �مل�صاركة  �إىل  وتدعوه  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 

ورف�ص �لعنف و�الإرهاب، و�الإ�صهام يف حتقيق �ل�صالم و�ال�صتقر�ر و�مل�صاركة �الإيجابية 

يف �لتعمري و�لتنمية �القت�صادية و�لتعاون”.

�لر�صالة �لثالثة: وهي من رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �إ�صحق ر�بني موجهة �إىل رئي�ص 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية. وتقول: “رد�ً على ر�صالتكم �ملوؤرخة 9 �صبتمب/ �أيلول 1993 

�أود �أن �أعلن لكم على �صوء تعهد�ت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �لو�ردة يف هذه �لر�صالة، 

فقد قررت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �العرت�ف مبنظمة �لتحرير �لفل�صطينية ب�صفتها �ملمثل 

م�صرية  �إطار  يف  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  مع  مفاو�صات  وبدء  �لفل�صطيني،  لل�صعب 

�ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط”.
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�آالف �صخ�صية  �أكرث من ثالثة  1993/9/13 وبح�صور  �الأبي�ص يف  �لبيت  ويف حديقة 

مدعوة، وقع حممود عبا�ص و�صمعون برييز، وبح�صور �لرئي�ص يا�رش عرفات، ورئي�ص 

�لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �إ�صحق ر�بني، وبرعاية �لرئي�ص �الأمريكي بيل كلينتون �إعالن �ملبادئ 

.
59

ب�صاأن �حلكم �لذ�تي �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة

�إن �لقارئ يف ر�صالتي �العرت�ف �للتني وقعهما رئي�ص منظمة �لتحرير ورئي�ص وزر�ء 

�لكيان �الإ�رش�ئيلي يلحظ فقد�ن �لتو�زن بني حجم �لتنازالت �لتي قدمها كل طرف لالآخر، 

ويكننا تعيني ذلك يف ثالثة �لتز�مات فل�صطينية:

�اللتز�م �الأول: وفيه تعهد رئي�ص منظمة �لتحرير بوقف �الإرهاب، يعني �لكفاح �مل�صلح 

و�النتفا�صة، من دون �أن يح�صل على �لتز�م من ر�بني باإنهاء �الحتالل.

بحّق  تعنى  �لتي  �لفقر�ت  يف  �لنظر  باإعادة  عرفات  يا�رش  تعهد  وفيه  �لثاين:  �اللتز�م 

“�إ�رش�ئيل” يف �لوجود، �صمن �مليثاق �لوطني �لفل�صطيني، وعر�صها على �ملجل�ص �لوطني 

“�إ�رش�ئيل”  م�رشوع  عن  بالتخلي  ر�بني  من  �لتز�م  على  يح�صل  �أن  دون  من  للتعديل 

�لكبى.

�اللتز�م �لثالث: وفيه يعرتف عرفات بحق “�إ�رش�ئيل” يف �لوجود، من دون �أن يقابله 

.
60

�عرت�ف من ر�بني بحق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �إقامة دولة وطنية م�صتقلة

2. عر�س عام لتفاق اأو�شلو:

�الأو�ن  �آن  �أنه  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ووفد  “�إ�رش�ئيل”  حكومة  تتفق 

�ل�صيا�صية  �ملتبادل حلقوقهما  �ملو�جهات و�ل�رش�ع و�العرت�ف  لعقود من  لو�صع حّد 

ت�صوية  �إىل  و�لو�صول  متبادلني،  و�أمن  وكر�مة  �صلمي  تعاي�ص  ولتحقيق  و�ل�رشعية 

�أن  على  �لطرفان  �تفق  عليها. وعليه  �ملتفق  �ل�صيا�صية  �لعملية  خالل  عادلة من  �صلمية 

هدف �ملفاو�صات �الإ�رش�ئيلية �لفل�صطينية �صمن �إطار عملية �ل�صالم �ل�رشق �أو�صطية 

�نتقالية ذ�تية. �ملجل�ص �ملنتخب  �أخرى، ت�صكيل �صلطة فل�صطينية  �أمور  هو و�إىل جانب 

عمر حممود �صاليل، �ملفاو�صات �ل�رشية يف �أو�صلو، موقع دنيا �لر�أي، 2005/11/19، �نظر:  
59

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/11/19/31216.html

امل�شتقبل العربي،  �أ�صو�أ مما كان،”  – �الإ�رش�ئيلي: لي�ص �الإمكان  �لفل�صطيني  “عن �التفاق  �الإله بلقزيز،  عبد   
60

�ل�صنة 16، �لعدد 178، كانون �الأول/ دي�صمب 1993، �ص 30.
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�خلم�ص  تتعدى  ال  �نتقالية  ملرحلة  هو  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  للفل�صطينيني 

�أ�صا�ص قر�ري جمل�ص  �إىل ت�صوية نهائية مبنية على  �صنو�ت، وتوؤدي هذه �ملفاو�صات 

242 و338.  �الأمن 

غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  منطقة  �صت�صمل  �ملجل�ص  والية  �أن  �لر�بع  �لبند  يف  وجاء 

با�صتثناء ق�صايا �صيتم �لتفاو�ص عليها يف مفاو�صات �لو�صع �لنهائي. وينظر �لطرفان �إىل 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة كوحدة جغر�فية و�حدة و�لتي �صيُحافظ على وحدتها خالل 

�لفرتة �النتقالية.

�أو�صلو   �تفاق  ن�صّ  �لنهائي،  �لو�صع  ومفاو�صات  �النتقالية  �لفرتة  عن  �حلديث  ويف 

على �أنه:

غزة  قطاع  من  �الن�صحاب  حال  �النتقالية  �صنو�ت  �خلم�ص  مرحلة  �صتبد�أ   .1

ومنطقة �أريحا.

�صتنطلق مفاو�صات �لو�صع �لنهائي يف �أقرب وقت ممكن على �أال يتعدى ذلك   .2

بد�ية �ل�صنة �لثالثة للفرتة �النتقالية بني حكومة “�إ�رش�ئيل” وممثلي �ل�صعب 

�لفل�صطيني.

�لقد�ص،  ت�صمل  متبقية  ق�صايا  �صتغطي  �ملفاو�صات  هذه  �أن  �ملفهوم  من   .3

�لالجئني، �مل�صتوطنات، �لرتتيبات �الأمنية، �حلدود، �لعالقات و�لتعاون مع 

جري�ن �آخرين وق�صايا �أخرى ذ�ت �أهمية م�صرتكة.

ون�ّص �التفاق يف نقطة �ل�صالحيات و�مل�صوؤوليات على �أنه:

مع دخول �إعالن �ملبادئ هذ� حيز �لتنفيذ و�الن�صحاب من قطاع غزة ومنطقة   .1

و�إد�رتها  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �حلكومة  من  لل�صلطة  نقل  �صيبد�أ  �أريحا، 

�ملدنية �إىل �لفل�صطينيني �ملخولني لهذه �ملهمة.

وحاالً بعد دخول �إعالن �ملبادئ هذ� حيز �لتنفيذ و�الن�صحاب من قطاع غزة   .2

ومنطقة �أريحا �آخذين بعني �العتبار ترويج �لتطوير �القت�صادي لقطاع غزة 

ومنطقة �أريحا، �صتنقل �ل�صلطة �إىل �لفل�صطينيني يف �ملجاالت �لتالية: �لتعليم 

و�لثقافة، ]و[ �ل�صحة، �ل�صوؤون �الجتماعية، �ل�رش�ئب �ملبا�رشة و�ل�صياحة، 

ما  ح�صب  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  قوة  بناء  يف  �لفل�صطيني  �جلانب  و�صي�رشع 

�إن�صاء �ملجل�ص يكن للجانبني �لتفاو�ص على نقل  هو متفق عليه. وبانتظار 

�صالحيات وم�صوؤوليات �إ�صافية ح�صب ما هو متفق عليه. 
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�صمان  �أجل  من  �أنه  و�الأمن،  �لعام  �لنظام  حول  �حلديث  يف  �لثامن،  �لبند  يف  وذكر 

�لنظام �لعام و�الأمن �لد�خلي لفل�صطينيي �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �صي�صكل �ملجل�ص 

�صّد  �لدفاع  م�صوؤولية  حتمل  “�إ�رش�ئيل”  تو��صل  بينما  قوية  فل�صطينية  �رشطة  قوة 

�أمنهم  حماية  بغر�ص  �لعام  �الإ�رش�ئيليني  �أمن  م�صوؤولية  وكذلك  �خلارجية  �ملخاطر 

�لد�خلي و�لنظام �لعام. 

وكذلك حتدث عن �إعادة �نت�صار �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية، حيث جاء يف �التفاق:

بعد دخول �إعالن �ملبادئ هذ� حيز �لتنفيذ، ولي�ص �أبعد من ع�صية �نتخابات   .1
�لغربية وقطاع  �ل�صفة  �الإ�رش�ئيلية يف  �لقو�ت  �نت�صار  �إعادة  �ملجل�ص، �صيتم 

غزة، �إ�صافة �إىل �ن�صحاب �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية.

وباإعادة �نت�صار قو�تها �لع�صكرية، فاإن “�إ�رش�ئيل” �صتتبع �ملبادئ �لتي تفيد   .2
�أنه يجب �إعادة �نت�صار قو�تها �لع�صكرية خارج �ملناطق �ل�صكانية.

�صيتم تطبيق تدريجي لعمليات �إعادة �نت�صار �أخرى �إىل مو�قع حمددة وفقاً   .3
�ل�رشطة  �لد�خلي من قبل قوة  �لعام و�الأمن  �لنظام  لتويل م�صوؤوليات جتاه 

�لفل�صطينية.

وجاء فيه �أي�صاً �أن “�إ�رش�ئيل” �صتن�صحب “من قطاع غزة ومنطقة �أريحا، ح�صب ما 

.
هو مف�صل يف �لبوتوكول �ملرفق”61

3. اتفاق القاهرة )اأيار/ مايو 1994(:

�أو�صلو  التفاقية  تنفيذية  �إجر�ئية  �تفاقات  �لتالية  و�التفاقات  �لقاهرة  �تفاق  ي�صكل 

�لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي يف �التفاق على تف�صيالت �ملرحلة  �لطرفان  نف�صها. فقد ف�صل 

�الأوىل )غزة - �أريحا(، و�نق�صت �ملدة �ملحددة الن�صحاب �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية قبل �أن تبد�أ 

هذه �لقو�ت باالن�صحاب. وبعد مزيد من �لتعنت �الإ�رش�ئيلي و�لتنازل �لفل�صطيني تو�صل 

 Cairo Agreement on the Gaza Strip and the جلانبان �إىل توقيع �تفاق �لقاهرة�

ل �ملرحلة �الأوىل من �التفاق و�جلدولة �لزمنية  Jericho Area يف 1994/5/4، و�لذي ف�صَّ
وبد�أ  بذلك.  �ملتعلقة  �الأمنية  و�لرتتيبات  و�أريحا  غزة  قطاع  من  �الإ�رش�ئيلي  لالن�صحاب 

�ليمني  �لذ�تي  �حلكم  �صلطة  �أع�صاء  و�أدى   ،1994/5/18 يف  �لفل�صطينية  �ل�رشطة  دخول 

.
�لد�صتورية �أمام يا�رش عرفات يف 621994/7/5

ن�صو�ص من �تفاق �أو�صلو، ملحق فل�شطني، �لعدد 5، ال�شفري، 2010/9/20.  
61

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 478.  
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4. اآثار التفاق وانعكا�شاته:

�نعك�صت �آثار �التفاق على �ل�صاحة �لفل�صطينية و�لعربية و�لدولية، فقد �أخرج �تفاق 

هم  �مل�صكلة  �أ�صحاب  �أن  �أ�صا�ص  على  �لدولية  �ملحافل  من  �لفل�صطينية  �لق�صية  �أو�صلو 

�لعام  �لر�أي  نظرة  و�ختلفت  دولياً.  تهمي�صها  �إىل  �أدى  مما  بحلها؛  �ملعنيون  �لوحيدون 

�لدويل �إىل �ل�صعب �لفل�صطيني، من �أ�صحاب حّق مه�صوم و�أر�صٍ مغت�صبة، ومقاتل من 

�أجل �حلرية، �إىل �صعب وّقع مع �أعد�ئه �تفاق �صالم عليه �لوفاء بالتز�ماته لتحقيق مزيد 

من �حلقوق، فيما بدو� وكاأنهم ��صتعادو� حقهم �مل�صلوب.

كما عبَّ �لتوقيع على �التفاق عن تنازل �ملوقعني عن حقوق مقّرة دولياً، �أبرزها حّق 

مقاومة �الحتالل بكلّ �لو�صائل �مل�رشوعة، وفقاً لقر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة حول 

مقاومة �ل�صعب حتت �الحتالل �لع�صكري لقو�ت �الحتالل و�إرهابها بالقوة.

�إىل ك�رش حالة �جلمود �لتي و�كبت  �أدى توقيع �التفاق  �أما على �ل�صعيد �لعربي فقد 

تاريخ �لعالقات �لعربية �الإ�رش�ئيلية، و�صاعد يف ت�صارع عملية �لتطبيع بني �لدول �لعربية 

و“�إ�رش�ئيل”.

�ملوؤيدين  مع�صكري  بني  �صيا�صي  فرز  �إىل  �لفل�صطيني  �ل�صعيد  على  �التفاق  و�أدى 

�لق�صايا  معظم  جتاه  �لفل�صطيني  �ل�صارع  يف  كبري  بانق�صام  ت�صبب  مما  و�ملعار�صني؛ 

للجهد  موحد�ً  منطلقاً  �تخاذه  �إمكانية  �أ�صعف  مما  معها،  �لتعامل  يتوجب  �لتي 

�لعام. �لفل�صطيني 

مع  �لتعامل  ملنهج  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لقوى  نظرة  يف  تباين  �إىل  �التفاق  و�أدى 

�الحتالل يف بقية �الأر��صي �ملحتلة �لتي ال ي�صملها �تفقا غزة - �أريحا، حيث ر�أى �ملوؤيدون 

�رشورة �اللتز�م بن�صو�ص �التفاق لتحقيق مزيد من �ملكت�صبات عب �لتفاو�ص و�حلو�ر 

هي  �الحتالل  قو�ت  مع  �مل�صلحة  �ملو�جهة  �أن  �ملعار�صون  ر�أى  فيما  �التفاق.  �إطار  يف 

هدد  ما  �لفل�صطينية،  �حلقوق  ل�صالح  �لتنازل  على  �الحتالل  الإجبار  �الأف�صل  �ل�صبيل 

.
63

باإمكانية �ندالع �صد�م م�صلح بني �ملوؤيدين و�ملعار�صني

جو�د �حلمد و�آخرون، املدخل اإىل الق�شية الفل�شطينية، �ص 576–578.  
63
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5. املنظمة ومربرات التوقيع:

منظمة  �أن  ف�صنجد  �لع�رشين،  �لقرن  من  �لت�صعينيات  بد�ية  �إىل  بالزمن  عدنا  ما  �إذ� 

خ�رشت  فقد  و�لتعقيد؛  �ل�صعوبة  بالغ  دقيقاً  ظرفاً  تو�جه  كانت  �لفل�صطينية  �لتحرير 

�ملنظمة عمقها �لعربي بعد �نق�صام �لعامل �لعربي و�صعفه وت�رشذمه �إثر �حتالل �لعر�ق 

للكويت. كما خ�رشت ظهريها �لدويل بعد تفكك �الحتاد �ل�صوفييتي و�لكتلة �ال�صرت�كية، 

منظمة  فوجدت  منفردة.  �ملتحدة  �لواليات  تقوده  جديد،  عاملي  نظام  معامل  وت�صكّل 

�لتحرير نف�صها وقد �صارت بال عمق عربي �أو غطاء �إقليمي، �صمن معادلة دولية خمتلة. 

�أو�صلو، ح�صب موؤيديه،  �تفاق  �ملناخ، يكن فهم  �لتاريخي، و�صمن هذ�  ويف هذ� �الإطار 

�أن  بعد  �ل�صيا�صية،  �حللبة  �إىل  �لعودة  �لتحرير  ملنظمة  �أتاح  �لذي  �ملرن  �لتكتيك  �أنه  على 

جهدت قوى حملية و�أطر�ف �إقليمية ودولية عديدة من �أجل �إخر�جها نهائياً من �ل�صاحة، 

خالل  من  �ل�صيا�صي  وجودها  و�إنهاء  �إق�صائها  يف  تنجح  و�أن  مر�دها،  حتقق  �أن  وكادت 

حما�رشتها، وجتفيف مو�ردها �ملالية، وفر�ص ُعزلة �صيا�صية عليها، م�صتغلة �لظروف 

مدريد  موؤمتر  فكان  �خلليج؛  حرب  عن  نتجت  و�لتي  �ملنطقة،  عا�صتها  �لتي  �ال�صتثنائية 

لل�صالم �صنة 1991 �ملمر �الإجباري �لذي دخلته �ملنظمة لتثبيت وجودها، وتاأكيد �رشعية 

.
64

متثيلها لل�صعب

�لفرتة  يف  عقدت  و�لتي  �لعربية  �لدول  جامعة  جمل�ص  دورة  �أمام  �ألقاها  كلمة  ويف 

19–1993/9/21، قال يا�رش عرفات مبر�ً �التفاق:

�إن �التفاق �لذي تو�صلنا �إليه �صكل خطوة بد�ية لي�ص �إال، ت�صع �أ�ص�ص �حلّل 

�النتقايل وعناوين �حلّل �لنهائي �لذي يجب �أن يكون قائماً على رحيل �الحتالل، 

و�ن�صحابه �لتام عن �أر�صنا و�صعبنا ومقد�صاتنا وقد�صنا �ل�رشقية، و�أما خلطو�ت 

�ملرحلية و�النتقالية فاإنها تتمثل يف هذه �ملرحلة با�صتعادة جزء عزيز من �أر�صنا 

�لفل�صطينية �ملحتلة على �أ�صا�ص �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي �لكامل عنها يف قطاع غزة 

�صلطة  تطبيق  مع  عليهما،  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  و�إقامة  �أريحا  ومنطقة 

�ملحتلة...  �لفل�صطينية  �الأر��صي  بقية  يف  �النتقالية  �لفل�صطينية  �لذ�ت  حكومة 

و�حد و�صلطة  كيان  �إطار  �صمن  وذلك   ،1967 �صنة  منذ  �لنازحني  عودة  بجانب 

.
65

فل�صطينية و�حدة و�نتخابات عامة �صاملة

عبد �لغني �صالمة، “�أو�صلو”: �تفاق على �لف�صل، ملحق فل�شطني، �لعدد 41، ال�شفري، 2013/9/16.  
64

]مقتطفات[،”   1993/9/19 �لقاهرة،  �الإ�رش�ئيلي،   – �لفل�صطيني  �التفاق  فيها  يتناول  عرفات  ليا�رش  “كلمة   
65

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 16، خريف 1993، �ص 223.
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�آخر للم�صاركة يف موؤمتر مدريد وهو  وي�صيف من كان موؤيد�ً للت�صوية حينها �صبباً 

�حلفاظ على حيوية �لق�صية �لفل�صطينية �لتي َتهددها خطر �الإهمال �لعاملي و�لعربي يف 

زحمة �لرتتيبات �لعاملية �جلديدة، و�أي�صا منْح �النتفا�صة ثمناً �صيا�صياً يكافئ جزء�ً من 

�أن حتقق �صيئاً، كان  ت�صحياتها �جل�صيمة؛ الأن �نتهاء �النتفا�صة وموتها �رشيرياً دون 

ويقول   .
66

�لوفا�ص خالية  �الأول،  �ملربع  �إىل  بالق�صية  �صتعود  �صيا�صية،  �نتكا�صة  يعني 

يا�رش عرفات و�الجتاه �ملوؤيد له يف منظمة �لتحرير �إن �تفاقيات �أو�صلو متثل �أف�صل �صفقة 

.
67

يكنهم �حل�صول عليها يف �لظروف �ل�صيئة �ل�صائدة

لقد كانت �ملنظمة بحاجة �إىل �تفاق باأي ثمن للبقاء، فقدمت �لتنازالت من �أجل بقائها، 

�ل�صغوط  تتجنب  حتى  �تفاق،  �إىل  بحاجة  كانت  �أي�صاً  “�إ�رش�ئيل”  �أن  تدرك  مل  ولكنها 

�الأمريكية و�لدوليّة، �لتي كان يكن �أن توؤدي �إىل فر�ص �تفاق غري منا�صب لـ“�إ�رش�ئيل”، 

�أن  �إ�صهامهم كان ال يكن  �لتي من دون  �لعر�ق،  �لعرب يف �حلرب �صدّ  مقابل م�صاركة 

 .
68

حتقق �أهد�فها

وجدت  حيث  �لو�قعية،  بعدم  عار�صه  من  �أو�صلو  �تفاق  عن  �ملد�فع  �لفريق  ويتهم 

�لقوى  مو�زين  يف  �لكبري  �لتفاوت  ظّل  يف  حت�صيله،  ما يكن  �أف�صل  �التفاق  �أن  �ملنظمة 

ولل�صعب  للمنظمة  فر�صة  �صكل  �التفاق  �إن  ويقولون  و�لفل�صطينيني.  �الحتالل  بني 

�أر��ص  و��صتنقاذ  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  و�إقامة  �الأر�ص  على  �حلقائق  لبناء  �لفل�صطيني 

موؤيدو  وي�صيف  �ملت�صاعد.  و�ال�صتيطان  �لتهويد  ظّل  يف  ُت�صلب  �أن  قبل  فل�صطينية 

�ل�صيا�صية  وبحقوقه  �لفل�صطيني،  بال�صعب  ر�صمياً  �عرتفت  قد  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �التفاق 

�الإقليمية  وبالوحدة  �لفل�صطيني،  لل�صعب  ممثالً  باملنظمة  �عرتفت  كما  و�مل�رشوعة، 

�أو�صلو فاإنه �صيوؤول يف  �لتهرب من م�صار  “�إ�رش�ئيل”  لل�صفة و�لقطاع، فمهما حاولت 

.
69

نهاية �الأمر �إىل �إقامة دولة فل�صطينية

عبد �لغني �صالمة، مرجع �شابق.  
66

�صميح فر�صون، مرجع �شابق، �ص 469.  
67

هاين �مل�رشي، �تفاق �أو�صلو.. جردة ح�صاب، موقع عرب 48، 2013/9/16، �نظر:  
68

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=102501

حم�صن حممد �صالح، درا�شات منهجية يف الق�شية الفل�شطينية، �ص 477.  
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6. مالحظات على اتفاق اأو�شلو:

عك�ص  على  هبوطاً  تقهقرت  �ل�صيا�صية  �لعملية  �أن  يتبني  �أو�صلو  م�صار  يف  بالتدقيق 

و�التفاقيات  �أو�صلو  �تفاق  تطبيق  �أدى  �لنهائية  وباملح�صلة  �لفل�صطيني.  �جلانب  �آمال 

�أو�صاع �ل�صعب �لفل�صطيني، ويف مكانة �لق�صية  �إىل تدهور �صامل يف  �لتي تنا�صلت عنه 

و�التفاقيات  �ملفاو�صات  ثمار  جني  “�إ�رش�ئيل”  و��صلت  بينما  �لفل�صطينية،  �لوطنية 

�لعملية  النهيار  مّهد  ما  وهو  جانبها.  من  عليها  �ملرتتبة  �ال�صتحقاقات  تقدمي  دون 

�الإ�رش�ئيلية  �حلكومات  الأن   ،2000/7/2 ديفيد  كامب  يف  و�لتفاو�صية  �ل�صيا�صية 

�أن  بدعوى  �التفاق  بنود  لتنفيذ  خا�صة  وجدولة  �أجندة  فر�ص  على  �أ�رشت  �ملتعاقبة 

�ل�صفة  �ل�صت يف  �لفل�صطينية  �ملدن  �الن�صحاب من  �لزمنية غري مقد�صة، فتاأخر  �صقوفه 

�ملفاو�صات  لتفريع  ودفعت  �صهر�ً،   12 �خلليل  يف  �النت�صار  �إعادة  وتاأخرت  �صهر�ً،   18

�إىل  �النتقالية  �لق�صايا  من  �لعديد  عملياً  وُرّحلت  �النتقالية،  �ملرحلة  �صمن  و�التفاقيات 

جدول �أعمال �لو�صع �لد�ئم )�لنازحون، �ملياه، �الحتفاظ باالإد�رة �ملدنية �لتابعة للحكم 

.
70

�الإ�رش�ئيلي( �لع�صكري 

�لوجود،  يف  “�إ�رش�ئيل”  بحّق  �عرت�ف  على  ن�ّص  �أنه  �أو�صلو  على  �ملالحظات  ومن 

نحو  ي�صكل  وهذ�   ،1948 �صنة  �حتلتها  �لتي  �لفل�صطينية  لالأر��صي  �حتاللها  و�رشعية 

مل   1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  فاإن  هذ�  على  وبناء  �لفل�صطينية.  �الأر�ص  من   %77

غزة  وقطاع  �لغربية  بال�صفة  �ملفاو�صات  �نح�رشت  و�إمنا  �لتفاو�ص،  د�ئرة  �صمن  تعد 

وح�صب. ثم �إن �التفاق مل ين�ص على �أّي تعهد من قبل “�إ�رش�ئيل” باالن�صحاب من �ل�صفة 

بوقف  �لتحرير  منظمة  وتعهدت  فيهما.  �لفل�صطينيني  بحق  تعرتف  مل  هي  بل  وغزة، 

بررت  وبهذ�  “�لعنف”.  �أ�صكال  من  �صكل  �أّي  ممار�صة  عن  و�المتناع  �مل�صلحة  �ملقاومة 

لنف�صها مالحقة �ملقاومة �مل�صلحة يف �أماكن �صيطرتها. وبهذ� جعلت �ملفاو�صات �لو�صيلة 

�لوحيدة للتعامل مع �الإ�رش�ئيليني مهما طال �حتاللهم، �أو ماطلو� يف تنفيذ �التفاقيات، 

�أو و��صلو� �عتد�ء�تهم على �ل�صعب �لفل�صطيني. 

عامر ر��صد، مفاو�صات من �أجل �ملفاو�صات، �أنباء مو�صكو، 2013/7/22، �نظر:  
70

http://anbamoscow.com/opinions/20130722/384185979.html
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�إىل حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير �مل�صري،  �أنه مل ي�رش  ومما يالحظ على �التفاق 

من  �أو�صلو  �تفاق  توقيع  �أن  كما   .
71

فل�صطني من  جزء  على  ولو  �مل�صتقلة  دولته  �إقامة  �أو 

�لفل�صطيني، بل  �لقر�ر يف �ل�صعب  قبل �ملنظمة كان منفرد�ً عن �صائر موؤ�ص�صات �صناعة 

�إن �للجنة �لتنفيذية للمنظمة و�فقت على �التفاق باأغلبية قليلة، وقد ��صتقال �أع�صاء منها 

�حتجاجاً على �التفاق. 

ممثلي  وبني  �ال�صتعمار  بني  وخ�صو�صاً  طرفني،  بني  �صلمية  ت�صوية  �أّي  يف  �إنه  ثّم 

�ل�صعب �لو�قع حتت �الحتالل، يتم حّل �لق�صايا �جلوهرية �أوالً، ومن ثم يتم حّل �لق�صايا 

�لتف�صيلية، غري �أن ما حدث يف �حلالة �لفل�صطينية هو �أن �التفاق مّت على �الأمور �لتف�صيلية، 

ولكنه مل يحل �لق�صايا �جلوهرية، مثل م�صتقبل �لقد�ص و�لالجئني و�مل�صتعمر�ت �ليهودية 

�لق�صايا  نهائياً حللها، وبالتايل مّت ربط م�صري  و�حلدود و�ملياه، ومل ي�صع �صقفاً زمنياً 

.
72

�جلوهرية �أي�صاً باالإر�دة �الإ�رش�ئيلية

�إىل مزيد من �لرتدي و�لرت�جع �لفل�صطيني  �أدى  �أو�صلو  �إن �تفاق  ال نبالغ حني نقول 

�لوطنية،  �لق�صية  وجتزئة  �لفل�صطينية  �لوحدة  تبديد  عليه  وترتب  جمال،  من  �أكرث  يف 

وتفاقمت خماطر �لتوطني وطم�ص �لهوية لدى �لالجئني �لفل�صطينيني، ومل يوقف �التفاق 

�لزحف �لتهويدي �ال�صتيطاين �الإ�رش�ئيلي، بل على �لعك�ص فقد �زد�د. ومل يطلق �الأ�رشى 

بل ز�دت �أعد�دهم يف �صجون �الحتالل، وكذلك ��صتمرت �لعقوبات �جلماعية و�إجر�ء�ت 

.
73

�حل�صار...�إلخ

و�أدى �التفاق �إىل تدهور �صامل يف �أو�صاع �ل�صعب �لفل�صطيني على �مل�صتوى �لدويل، 

فقد  �لدولية،  �ملجتمع  �هتمامات  �لفل�صطينية عن �صد�رة  �لق�صية  تر�جعت مكانة  حيث 

�حلقوق  �حرت�م  �إىل  لدفعها  عليها  �مل�صلطة  �لدولية  �ل�صغوط  من  “�إ�رش�ئيل”  حتررت 

وقانونية،”   �صيا�صية  مر�جعة  �لفل�صطينية،  بالدولة  و�العرت�ف  �أو�صلو  �تفاق  “بني  �صالح،  حممد  حم�صن   
71

�أو�صلو  �تفاق  بني  �لعودة:  وحق  �لفل�صطينيون  “�لالجئون  بعنو�ن:  عمل  ور�صة  �إىل  مقدمة  عمل  ورقة 

و�العرت�ف بالدولة �لفل�صطينية، مر�جعة �صيا�صية وقانونية،” �لتي نظمها كل من مركز �لعودة �لفل�صطيني - 

لندن، ومنظمة “ثابت” حلق �لعودة - لبنان، وجتمع �لعودة �لفل�صطيني “و�جب” يف بريوت، 2011/9/12.

�ملرجع نف�صه.  
72

�رشكة  )دم�صق:  اجلديد  منعطفها  يف  املتعرثة  امل�شرية  اأو�شلو:  اتفاقية  خلة،  و�صامل  حجلة  �أبو  �إبر�هيم   
73

د�ر �لتقدم �لعربي لل�صحافة و�لطباعة و�لن�رش، 1996(، �ص 10–15.
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فعال  هجوم  �صّن  يف  و“�إ�رش�ئيل”  �ملتحدة  �لواليات  وجنحت  �لفل�صطينية.  �لوطنية 

من  بذلك  م�صتفيدًة  �الإ�رش�ئيلي  �لعربي  �ل�رش�ع  يف  دويل  تدخل  �أّي  دون  للحوؤول 

عب  خالفاتهما  جميع  بت�صوية  �لطرفان  فيه  يتعهد  �لذي  �التفاق  وروح  ن�صو�ص 

خرجت  �التفاق  وبف�صل  دولية.  مرجعية  �أّي  دون  �أي  �ملبا�رشة،  �لثنائية  �ملفاو�صات 

من  �لع�رش�ت  وبني  بينها  دبلوما�صية  عالقات  و�أقامت  �لدولية  عزلتها  من  “�إ�رش�ئيل” 

و�لثقافية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  عالقاتها  لتطوير  �الآفاق  �نفتحت  كما  �لعامل،  دول 

.
74

مع �لعديد من دول �لعامل

وعلى �مل�صتوى �لعربي �أدى �التفاق �إىل �إطالق عملية �لتطبيع مع “�إ�رش�ئيل” و�لعديد 

من �لدول �لعربية، مما �أدى �إىل تعميق حالة �لتمزق يف �ل�صف �لعربي، و�أدى �إىل تر�جع 

�لت�صامن �ل�صعبي �لعربي مع �ل�صعب �لفل�صطيني.

�أ�صا�صية لبناء  وبالنظر يف �مل�صالح �الإ�رش�ئيلية من توقيع �التفاق، فقد �صكل ركيزة 

“�إ�رش�ئيل” دور �لقوة �الإقليمية �لعظمى �ملهيمنة  �أو�صطي تلعب فيه  �إقليمي �رشق  نظام 

�مل�صمار،  هذ�  يف  مهمة  خطو�ت  “�إ�رش�ئيل”  وحققت  �أمريكا،  مع  بالتعاون  �ملنطقة  على 

.
75ً

و�أحرزت تفوقاً ��صرت�تيجياً وع�صكرياً و�قت�صاديا

�القت�صادي  �لعبء  �التفاق،  هذ�  خالل  من  “�إ�رش�ئيل”  جتنبت  فقد  ذلك  جانب  �إىل 

�جلانب  يف  تر�جع  �أّي  دون  �ليومية،  �لفل�صطينيني  حياة  على  بال�صيطرة  �ملقرون  �لفظيع 

دولة  كانت  بعدما  �صالم  دولة  مبظهر  �لظهور  على  �لقدرة  لـ“�إ�رش�ئيل”  ووفر  �الأمني، 

�حتالل، وفتحت �آفاقاً عري�صة للتعاون مع �لعامل، ر�صمياً و�صعبياً، وباخت�صار، فاإن هذ� 

.
76

�التفاق هو �إجناز �إ�رش�ئيلي بامتياز

املرجع نف�شه.  74

املرجع نف�شه.  75

هاين حبيب، ع�رشون عاماً على �تفاق �أو�صلو: روؤية �إ�رش�ئيلية، وكالة �صما �الإخبارية، 2013/9/18، �نظر:  
76

�إ�رش�ئيل  نخب  �لنعامي،  �صالح  و�نظر:  http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=171814؛ 
حت�صي حما�صن “�أو�صلو” وم�صاوئها، موقع �صالح �لنعامي، 2009/9/23، يف:

http://www.naamy.net/view.php?id=891
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ثالثًا: املواقف وردود الفعل:

1. فل�شطينياً:

�ن�صياعاً  �التفاق  َعّدت  و�لتي   ،
77

�لع�رش �لفل�صطينية  �لف�صائل  من  فعل  رّد  �أول  جاء 

كامالً للمقرتحات �الأمريكية - �الإ�رش�ئيلية، �ملعّب عنها ومنذ �صنو�ت باحلّل عب �حلكم 

�الإد�ري �لذ�تي، �ملنخف�ص كلياً عن �حلّد �الأدنى من �حلقوق �لوطنية لل�صعب �لفل�صطيني. 

�ل�صعب  يثل  ال  وفريقه  عرفات  به  قام  ما  “�إن   :1993/9/1 يف  عقدته  �جتماع  يف  وقالت 

.
�لفل�صطيني وال يعب عن طموحاته وال يثل منظمة �لتحرير”78

ور�صالة  �التفاق  على  للمنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  فى  �لت�صويت  وعند  �آخر  تطور  ويف 

�أّي  يف  ي�صت�رش  مل  حيث  لالتفاق،  رف�صه  �للطف(  )�أبو  �لقدومي  فاروق  �أعلن  �العرت�ف 

مرحلة من مر�حله، كما �أعلن رف�صه لالعرت�ف. وقد عّب عن ذلك برف�صه ح�صور جل�صة 

�للجنة �لتى كانت �صتناق�ص �ملو��صيع �ل�صابقة. هذ� فيما �أعلنت حركة فتح وحزب �ل�صعب 

.
79

وجمموعة يا�رش عبد ربه يف �جلبهة �لديوقر�طية تاأييدهم لالتفاق

و�ن�صحبت كلٌّ من �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني، و�جلبهة �ل�صعبية لتحرير 

�للجنة  �إطار  �إقد�م عرفات يف  �لتنفيذية لتحرير فل�صطني، وذلك بعد  �للجنة  فل�صطني من 

�أع�صائها  �أ�صل  من  ع�رشة  مقاطعة  �أو  ومعار�صة  ثمانية  من  �أقلية  مبو�فقة  �لتنفيذية، 

�لبوتوكول  �صمنه  ومن  �لذ�تي  �الإد�ري  �حلكم  حول  �التفاق  على  �لتوقيع  على   18 �لـ 

.
80

حول غزة - �أريحا و�العرت�ف بحق “�إ�رش�ئيل” يف �لوجود

�لف�صائل �لع�رش هي: �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، و�جلبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني، و�لقيادة   
77

�لتحرير  وجبهة  �لفل�صطيني،  �ل�صعبي  �لن�صال  وجبهة  �لثوري،  �ملجل�ص  وفتح  �النتفا�صة،  وفتح  �لعامة، 

�التفاق  قمحة،  ناجي  �أحمد  �نظر:  �الإ�صالمي.  �جلهاد  و�ل�صاعقة  �لعربية،  �لتحرير  وجبهة  �لفل�صطينية، 

�لقاهرة،  �الأهر�م،  موؤ�ص�صة  الدولية،  ال�شيا�شة  جملة  و��صنطن،  �إىل  �أو�صلو  من  �لفل�صطيني  �الإ�رش�ئيلي 

.1993/10/1

 ،1993/9/2 دم�صق،  �الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �التفاق  م�رشوع  يدين  �لع�رشة  �لفل�صطينية  للف�صائل  “بيان   
78

]مقتطفات[،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 16، خريف 1993، �ص 208.

�أحمد ناجي قمحة، مرجع �شابق.  
79

�لتنفيذية  �للجنة  من  �جلبهتني  �ن�صحاب  فيه  تعلن  و�ل�صعبية  �لديوقر�طية  للجبهتني  �ملوحدة  للقيادة  “بيان   
80

 ،16 �لعدد  الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة  ]مقتطفات[،”   1993/9/10 دم�صق  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة 

خريف 1993، �ص 217.
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�التفاق  مب�رشوع  غو�صة  �إبر�هيم  با�صمها  �لناطق  ل�صان  على  حما�ص  حركة  ونددت 

�لفل�صطيني  �أريحا قنبلة متفجرة تهدد �صعبنا  “�إن م�رشوع غزة  �لفل�صطيني حيث قال: 

ووحدته �لوطنية وتنذر با�صتعال فتنة �أهلية ال يعلم مد�ها �إال �هلل... و�إن �مل�رشوع �ملذكور 

. ووجه موؤ�ص�ص حما�ص �ل�صيخ 
لي�ص �أكرث من حز�م �أمني جديد يخدم �لعدو �ل�صهيوين”81

�أحمد يا�صني ر�صالة �إىل �أتباعه من �ل�صجن جاء فيها: “�التفاقية جتاهلت �لق�صايا �الأ�صا�صية 

كق�صية �لقد�ص و�مل�صتوطنات وحّق �لعودة، وعدم تر�صيم �حلدود”. وحول �عتبار هذه 

�التفاقية مرحلية و�أن �حلل �لنهائي مل ياأتِ بعد، قال: “�أوؤمن باحلّل �ملرحلي، ولكن لي�ص 

“�إن  �لفل�صطيني يف هذه �التفاقية”. و�أ�صاف:  �لنهائية لل�صعب  هنالك ما يحقق �الأهد�ف 

فل�صطني �أر�ص وقف �إ�صالمي، وال يلك رئي�ص وال جيل من �الأجيال �لتنازل عنها الأنها 

.
ملك �أجيال �مل�صلمني”82

وحملت ت�رشيحات بع�ص �لف�صائل تهديد�ً مبا�رش�ً ليا�رش عرفات؛ فقال �الأمني �لعام 

للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني - �لقيادة �لعامة �أحمد جبيل معقباً على �تفاق �أو�صلو: 

�أن عرفات بد�أ ي�صتعد  �أخطر ما يف �الأمر عند قبول عرفات هذ� �الأمر هو  �إن 

�الأر�ص  د�خل  دموية  بحرب  و�لبدء  �لد�خلية،  �الأهلية  �حلرب  �رشيط  لق�ّص 

�ملحتلة بني �الأخ و�أخيه... ونحن �إذ نذكر عرفات مب�صري �ل�صاد�ت و�ل�رشطاوي 

هو  �صخ�صياً  �لثمن  �صيدفع  باأنه  له  نوؤكد  و�لفل�صطينيني،  �لعرب  من  وغريهما 

.
83

ومن معه و�إن غد�ً لناظره لقريب

ومع �إعالن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية عن توقيع �تفاق �أو�صلو �صدرت �ل�صحف �لعربية 

عّده  �الآخر  وبع�صها  �لفل�صطيني،  وبالتفرد  باالتفاق  ندد  بع�صها  �التفاق،  عن  تتحدث 

�خرت�قاً. و�أبرزت �ل�صحف �الأردنية مذكرة وقعها ما يزيد على 120 من �أع�صاء �ملجل�ص 

�لقلّة  وبا�صتثناء   .
84

�ملنظمة قيادة  قدمتها  �لتي  بالتنازالت  وتندد  �التفاق  تدين  �لوطني 

“بيان للناطق �لر�صمي با�صم حما�ص يندد فيه مب�رشوع �التفاق �لفل�صطيني – �الإ�رش�ئيلي، عّمان، 1993/9/4،”   
81

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 16، خريف 1993، �ص 210.

“ر�صالتان من زعيم حما�ص �إىل �أتباعه،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 16، خريف 1993، �ص 249.  
82

مب�صري  عرفات  يا�رش  فيه  يذكر  �لعامة  �لقيادة   - فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �لعام  لالأمني  “ت�رشيح   
83

�لرئي�ص �لر�حل �أنور �ل�صاد�ت، دم�صق، 1993/8/30، ]مقتطفات[،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 16، 

خريف 1993، �ص 204.

للن�رش  �الأهلية  )عّمان:  اأو�شلو”  “طبخة  الكاملة  احلقيقية  الرواية  اأو�شلو:  اتفاق  ق�شة  نوفل،  ممدوح   
84

 http://www.mnofal.ps/books/oslo :و�لتوزيع، 1995(، �نظر
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�ملحيطة بعرفات، و�لتي هللت التفاق �أو�صلو، �أعرب كثري من �لفل�صطينيني عن غ�صبهم 

و�نزعاجهم جتاه �التفاق. وكانت �مل�صاعر �مللتهبة و�ملو�قف �لنارية تهدد بتفجري �لنز�ع 

وكذلك  �ل�صيا�صية،  و�ملجموعات  �لف�صائل  زعماء  معظم  �أن  بيد  �لفل�صطيني،  �لد�خلي 

.
85

�لعديد من �ل�صخ�صيات �لبارزة، �أ�صدرو� بيانات ترف�ص �القتتال بني �الإخوة

مل يكن �لفل�صطينيون يف غالبيتهم يف �أجو�ء �التفاق، ومل يكونو� ينتظرون والدته على 

هذ� �ل�صكل، وهذ� ما دفع م�صت�صارين للرئي�ص عرفات كال�صاعر حممود دروي�ص، و�ملفكر 

ملعار�صة  وغريهم  �حلوت  �صفيق  و�ل�صيا�صي  �حل�صن،  بالل  و�لكاتب  �صعيد،  �إدو�رد 

�التفاق.

2. اإ�رشائيلياً:

لقي �تفاق �أو�صلو ب�صكل عام تاأييد�ً و��صعاً من �الإ�رش�ئيليني، ور�أو� فيه فر�صة الإنهاء 

�ل�رش�ع، وفق �رشوط ومتطلبات تخدم “�إ�رش�ئيل”، و�صمن تنازالت �حلّد �الأدنى للطرف 

حظي  ر�بني  �إ�صحق  �أنّ  �إىل   ،Gallup جالوب  ملوؤ�ص�صة  ��صتطالع  �أفاد  وقد  �لفل�صطيني. 

بدعم �صعبي جيد، �إثر توقيعه التفاق �أو�صلو، وبني �ال�صتطالع �أن 65% من �الإ�رش�ئيليني 

.
86

يوؤيدون �تفاق �صالم مع �لفل�صطينيني، مقابل 13% عار�صو� �التفاق

مو�صوع  حول  �حلكومة  ت�رشيحات  حول  �لكني�صت  يف  �لنقا�صات  من  يومني  وبعد 

�التفاقية وتبادل �لر�صائل، مّت �لت�صويت على �لثقة يف 1993/9/23، حيث و�فق 61 ع�صو 

.
87

كني�صت، وعار�ص 50 �آخرون، و�متنع 8 عن �لت�صويت

من جهة �أخرى، �تهم قادةُ �لليكود وعددٌ من �الأحز�ب �لقومية �الإ�رش�ئيلية �إ�صحق ر�بني 

120 �ألف م�صتوطن يف �الأر��صي �ملحتلة لت�صبح حتت قب�صة �لفل�صطينيني  بالتخلي عن 

�خلطوة  هذه  �أن  وعّدو�  و�أريحا،  غزة  من  �الن�صحاب  خطة  و��صتنكرو�  “�الإرهابيني”. 

�صميح فر�صون، مرجع �شابق، �ص 401–403.  
85

 Avi Shlaim, ”The Rise and Fall of the Oslo Peace Process,“ in Louise Fawcett (ed.), International  86

 Relations of the Middle East (Oxford: Oxford University Press, 2005), pp. 241–261,
http://users.ox.ac.uk/~ssfc0005/The%20Rise%20and%20Fall%20of%20the%20Oslo%20
Peace%20Process.html

�صمر �أبو ركبة، �تفاقية �أو�صلو، دنيا �لر�أي، 2010/9/28، �نظر:  
87

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/210444.html
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مبثابة ر�أ�ص ج�رش للدولة �لفل�صطينية وبد�ية نهاية “دولة �إ�رش�ئيل �لكبى”. كما �تهمت 

قوى �ليمني حكومة ر�بني بتقدمي تنازلت و��صعة مل يكن يحلم بها �لفل�صطينيون، �تهموها 

بالتمهيد للتنازل عن �لقد�ص و�إعادة تق�صيمها، ملجرد �لن�ّص يف �التفاق على �أن بحث و�صع 

�لقد�ص موؤجل وُيبحث يف �ملرحلة �لنهائية. ور�حت قوى �ليمني تطالب بانتخابات برملانية 

جديدة. بع�صها طالب باعتماد �لغالبية �ليهودية يف �لكني�صت وعدم �أخذ �أ�صو�ت �لنو�ب 

مّت  �إذ�  �ل�صالح،  بقوة  �التفاق  ومبقاومة  بالتمرد  هددو�  �آخرون  �العتبار.  بعني  �لعرب 

. وو�صف 
88

�مل�صا�ص بامل�صتوطنات و�مل�صتوطنني وظهرت �رشطة فل�صطينية على �لطرق

�ليمني �تفاق �أو�صلو باأنه كارثة لـ“�إ�رش�ئيل”، بينما �صجع عدد من �حلاخامات �ملتطرفني 

من  باالن�صحاب  طالبتهم  ما  �إذ�  �ل�صيا�صية،  �ل�صلطة  الأو�مر  �المتثال  عدم  على  �جلي�ص 

.
89

�الأر��صي �لفل�صطينية

قال  �أو�صلو  �تفاق  توقيع  بعد  �لكني�صت  يف  �الأوىل  �ملناق�صة  وخالل   1993/9/21 ويف 

كاالتفاقيات  هو  �أو�صلو  �تفاق  “�إن  برييز  �صمعون  وجه  يف  �صارخاً  نتنياهو  بنيامني 

]Neville Chamberlain[” يف  �لتي وقعها رئي�ص �لوزر�ء �لبيطاين نيفيل ت�صامبلني 

نتنياهو خماطباً  Adolf Hitler. و�أ�صاف  �أدولف هتلر  �لنازي  �لزعيم  حماولة الإر�صاء 

برييز: “�أنت �أ�صو�أ من ت�صامبلني”. ورف�ص نتنياهو �لتخلي عن �أّي جزء من “�إ�رش�ئيل”، 

.
90

وعّد �أن م�صاألة ملك �الأر�ص لـ“�إ�رش�ئيل” هي م�صاألة �حلّق �الإلهي

وبعد و�صول رئي�ص منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يا�رش عرفات �إىل غزة يف 1994/7/1 

وفقاً ملا ن�صّ عليه �تفاق �أو�صلو بنقل قطاع غزة للحكم �لذ�تي �لفل�صطيني، تظاهر يف �ليوم 

�لتايل ما يقارب 100 �ألف من �ليمينيني يف �صاحة �صهيون يف �لقد�ص، و�صبو� غ�صبهم على 

عرفات وعملية �ل�صالم. 

وهاجم نتنياهو، خالل كلمة له يف �ملظاهرة، �حلكومة �الإ�رش�ئيلية وو�صفها بالعمياء، 

وقال �إن �حلكومة بهذ� �لعمل تدمر �لدولة �ليهودية. و�أ�صاف: “�إن عرفات هو م�صوؤول 

ممدوح نوفل، ق�شة اتفاق اأو�شلو: الرواية احلقيقية الكاملة “طبخة اأو�شلو”.  
88

الندوة  ال�شلمية؟: بحوث ومناق�شات  الت�شوية  انهيار عملية  ماذا بعد  نادية حممود م�صطفى )حمرر(،   
89

الفكرية التي نظمها مركز درا�شات الوحدة العربية بالتعاون مع مركز البحوث والدرا�شات ال�شيا�شية 

يف جامعة القاهرة )بريوت: مركز در��صات �لوحدة �لعربية، 2004(، �ص 59-58.

 Context of “September 13, 1993: Clinton, Rabin, Arafat Sign Oslo Accords,” site of history  90

commons, http://www.historycommons.org/context.jsp?item=a091393clintonrabinarafatoslo
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�صخ�صياً عن قتل �الآالف من �ليهود وغري �ليهود، وهذ� جمرم حرب. �إن عرفات ال يريد 

بدل  تقوم  فل�صطينية  دولة  حقاً  يريد  ولكنه  �الإ�رش�ئيلية،  �لدولة  بقرب  فل�صطينية  دولة 

.
�لدولة �الإ�رش�ئيلية”91

وقد �نتهى �ملطاف باغتيال �إ�صحق ر�بني بعد نحو �صنتني من �التفاق )1995/11/4( 

قوى  �أن  �أثبت  لالأحد�ث  �لفعلي  �مل�صار  �أن  غري  �ملتطرفة.  �ليمينية  �لعنا�رش  �أحد  يد  على 

�ليمني و�لي�صار �ل�صهيوين جمتمعة عملت طو�ل �ل�صنو�ت �لتالية على �إفر�غ �تفاق �أو�صلو 

من حمتو�ه، وحتويل �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل جمرد كيان وظيفي يخدم �أغر��ص �الحتالل.

3. عربياً واإ�شالمياً:

غطت  قوية  زوبعة  �الإ�رش�ئيلية  و�حلكومة  �ملنظمة  بني  �ملبادئ  �إعالن  �تفاق  �أثار 

�صماء و�صو�رع �ملنطقة �لعربية برمتها. ومل تبَق جهة عربية ر�صمية �أو �صعبية، �صغرية 

�لق�صية  يعّد  و�جلميع  باالتفاق  فوجئ  �جلميع  �التفاق.  يف  بدلوها  و�أدلت  �إال  كبرية،  �أو 

�لفل�صطينية ق�صية �لعرب �الأوىل. 

�ل�ّصمة �لغالبة ملوقف �ل�صارع �لعربي كانت بني معار�ص وم�صكك باإمكان �لو�صول �إىل 

�صلم مع “�إ�رش�ئيل”. �لغالبية �لعظمى من �الأحز�ب و�ملنظمات �ل�صعبية �لعربية رف�صت 

�خلطوة �النفر�دية للقيادة �لفل�صطينية.

�أكرث حتديد�ً، حتكمت  �لفعل  �ملو�قف وردود  �لعربي كانت  �لر�صمي  �مل�صتوى  وعلى 

بها �عتبار�ت تختلف عن �العتبار�ت �لتي �أثرت يف �ل�صارع �لعربي. منها:

�أ. �أثر �التفاق على �مل�صالح �ملبا�رشة و�لبعيدة لبع�ص �لدول. 

ب. موقف �الإد�رة �الأمريكية و�لدول �لكبى �الأخرى من �التفاق.

.
92

ج. طبيعة �لعالقة �لقائمة بني قيادة �ملنظمة و�لنظام �لعربي يف هذ� �لبلد �أو ذ�ك

�أهمية نحو  �أوىل ذ�ت  �لعربية وعّده خطوة  �لدول  فقد رحب باالتفاق جمل�ص جامعة 

. ورحبت به كذلك دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي، 
93

حتقيق مبد�أ �الأر�ص مقابل �ل�صالم

Ibid.  91

ممدوح نوفل، ق�شة اتفاق اأو�شلو: الرواية احلقيقية الكاملة “طبخة اأو�شلو”.  
92

“بيان ملجل�ص جامعة �لدول �لعربية يعتب فيه �التفاق �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي خطوة �أوىل نحو حتقيق مبد�أ   
93

 ،1993 16، خريف  1993/9/21،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد  �الأر�ص يف مقابل �ل�صالم، �لقاهرة، 

�ص 269.
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�جلانبني  بني  �إليه  �لتو�صل  مّت  �لذي  �التفاق  م�رشوع  �إن   1993/9/5 يف  بيان  يف  وقالت 

�لفل�صطينية و�لنز�ع  للق�صية  �إىل حّل عادل ود�ئم وكامل  �لتو�صل  �أوىل يف �صبيل  خطوة 

.
94

�لعربي �الإ�رش�ئيلي

وعدّ �لرئي�ص �ل�صوري حافظ �الأ�صد توقيع �التفاق مفاجاأة موؤملة مل يكن �أحد يتوقعها، 

. و�أعلن �مللك �الأردين ح�صني 
95

و�أن �التفاق �أحلق مزيد�ً من �الأذى بال�صاحة �لفل�صطينية

بن طالل يف 1993/9/4 دعمه �لكامل لالتفاق على �لرغم من حتفظه لتاأخري �إبالغ �الأردن 

�أما لبنان فقد عّد �التفاق خروجاً على �لتن�صيق �لعربي و�أن معامله لي�صت و��صحة،  به. 

وبالتايل فهو ال يوحي بالثقة. و�أو�صح �أن �التفاق مل يعر�ص على �جتماع وزر�ء خارجية 

و��صحاً  يكون  �أن  وينبغي  �ملفاو�صات  فى  للتن�صيق  خ�صي�صاً  �نعقد  �لذي  �لطوق  دول 

�تخاذ  بعد  �الطالع  ولي�ص  �لقر�ر�ت  كل  على  كافة  �الأطر�ف  �إطالع  يعني  �لتن�صيق  �أن 

.
96

�لقر�ر�ت

�أو�صلو مبثابة �لزلز�ل لكافة م�صاريع �لوحدة �لعربية و�لكيان �لعربي  لقد عُدّ �تفاق 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  وحدة  على  �لقائم  �الإ�رش�ئيلي   - �لعربي  �ل�رش�ع  وثو�بت  �ملوحد، 

و�الأمة �لعربية يف مو�جهة �لكيان �الإ�رش�ئيلي.

وقد �أثر �التفاق على باقي م�صار�ت �لتفاو�ص �لعربية �الإ�رش�ئيلية حيث �أعطى �الأطر�ف 

�لعربية �الأخرى ذريعة ال�صتعجال توقيع �التفاقات مع �لطرف �الإ�رش�ئيلي؛ ��صتناد�ً �إىل 

توقيع �لطرف �لفل�صطيني، حيث �أحدث توقيعه �نق�صاماً يف �لتن�صيق بني �لوفود �لعربية 

“وقد عملنا ما يف و�صعنا لدفع �لبعد �لفل�صطيني  �ملفاو�صة، ويف ذلك يقول �مللك ح�صني: 

ويحققون  بالق�صية  �ملعنيون  وهم  يتجهون  �لفل�صطينيني  �إخوتنا  ر�أينا  وفجاأة  قدماً... 

تقدماً كبري�ً. ويف هذه �حلالة �صنفعل كل ما يف ��صتطاعتنا لتاأمني م�صاحلنا، وهذ� بال�صبط 

ما نقوم به”. وبذلك ي�صتطيع �لكيان �الإ�رش�ئيلي �لتو�صل �إىل �تفاقيات منفردة مع �لدول 

.
97

�لعربية، وجعل �لكيان �لفل�صطيني نقطة عبور �إىل �لدول �لعربية كافة

�لريا�ص  �الإ�رش�ئيلي،  �لفل�صطيني  باالتفاق  يرحب  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ص  دومل  خارجية  لوزر�ء  “بيان   
94

1993/9/5،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 16، خريف 1993، �ص 258.

“حديث �صحايف للرئي�ص حافظ �الأ�صد ب�صاأن موقفه من �التفاق �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي، دم�صق، ]مقتطفات[،”   
95

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 16، خريف 1993، �ص 263.

�أحمد ناجي قمحة، مرجع �شابق.  
96

مركز  )عّمان:   )14( تقارير  �صل�صلة   ،1995–1994 عام  يف  الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  �صليمان،  د�ود   
97

در��صات �ل�رشق �الأو�صط، 1995(، �ص 18–19.
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4. دولياً:

�التفاق  هذ�  �أثار  عليه،  �لتوقيع  وقبل  �أو�صلو  �تفاق  عن  لالإعالن  �الأوىل  �للحظة  من 

و�الإ�رش�ئيلية  و�لعربية  �لدولية  �مل�صتويات  جميع  على  قوية  �صيا�صية  عا�صفة 

و�لفل�صطينية، وفر�ص نف�صه �صمن قائمة �الأحد�ث �لدولية و�الإقليمية �لكبى �لتي تركت 

ب�صمات على م�صار حركة �لتاريخ �حلديث ملنطقة �ل�رشق �لو�صط. 

�أمام  و�الإقليمية  �لدولية  و�لقوى  و�الإ�رش�ئيليني  �لفل�صطينيني  �أو�صلو  �تفاق  و�صع 

�صامل  �صالم  �تفاق  �أنه  على  لت�صويره  �الأمريكية  �الإد�رة  و�صارعت  �لو�قع.  �الأمر 

وكامل بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، ووجهت �الإعالم �لعاملي للتعامل معه على هذ� 

 .
98

�الأ�صا�ص

رحبت �الإد�رة �الأمريكية باالتفاق ور�أت فيه �خرت�قاً �صيا�صياً كبري�ً يفتح �آفاق جدية 

�أنه  �الأمام. وتعاملت معه على  �إىل  �الأو�صط خطو�ت كبرية  �ل�رشق  �ل�صلم يف  لدفع عملية 

نفوذها  تعزيز  ويف  �ال�صتقر�ر،  نحو  �مل�صطربة  �ملنطقة  هذه  دفع  يف  تفيد  جديدة  طاقة 

وتو�صيع م�صاحلها فيها. 

وكذلك رحبت رو�صيا، وريثة �الحتاد �ل�صوفييتي، باالتفاق بالرغم من �أنها فوجئت به. 

وذكرت �لقيادة �لرو�صية �أنها �أحد ر�عي عملية �ل�صالم، ودعت دول �لعامل لدعم �التفاق. 

مقدمة  �الإ�رش�ئيلي   - �لفل�صطيني  �مل�صار  على  �التفاق  يكون  �أن  �رشورة  على  و�صددت 

وعامالً م�صاعد�ً لتحقيق تقدم ملحوظ على م�صار�ت �ملفاو�صات �لعربية - �الإ�رش�ئيلية. 

.
99

وفعلت �ل�صيء ذ�ته معظم �لدول �الأوروبية

النفتاح الإ�رشائيلي بعد اتفاق اأو�شلو:

ومب�صاعدة  �لتحرير  منظمة  مع  �التفاق  على  توقيعها  منذ  “�إ�رش�ئيل”  �صعت  وقد 

�لواليات �ملتحدة وم�رش وبع�ص �الأطر�ف �لعربية �الأخرى �إىل ��صتثمار �لو�قع �ل�صيا�صي 

�ل�صيا�صية  �ملكا�صب  من  عدد  �أكب  لتحقيق  �التفاق،  هذ�  توقيع  نتيجة  ن�صاأ  �لذي  �جلديد 

و�القت�صادية؛ وذلك من خالل دفع �ملفاو�صات على �مل�صار�ت �لعربية �الأخرى و�صوالً 

ممدوح نوفل، ق�شة اتفاق اأو�شلو: الرواية احلقيقية الكاملة “طبخة اأو�شلو”.  
98

املرجع نف�شه.  
99
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و�صيا�صية  دبلوما�صية  عالقات  وتقيم  �الإ�رش�ئيلية  لل�رشوط  تخ�صع  مماثلة  �تفاقات  �إىل 

.
100

و�قت�صادية بعد رفع �ملقاطعة �القت�صادية و�إلغائها

وبالفعل بد�أت “�إ�رش�ئيل” جتني ثمار �أو�صلو، ففي �أعقاب �صهور طويلة من �لتفاو�ص 

بينهما، عرفت  �تفاقية �صالم ر�صمية  1994/10/24 على  “�إ�رش�ئيل” و�الأردن يف  وقعت 

با�صم “معاهدة و�دي عربة”. يقول �أوري �صافري كبري �ملفاو�صني �الإ�رش�ئيليني يف �أو�صلو 

يف كتابه “�مل�صرية.. حكاية �أو�صلو من �الألف �إىل �لياء”:

�إن �ل�صالم مع �الأردن ما كان لينجز لوال �نفر�ج �أو�صلو، ولوال هذ� �النفر�ج 

�أي�صاً ما �نفتحت �أمام �إ�رش�ئيل قنو�ت �أخرى �إىل �لعامل �لعربي.

ففي �لثاين من ت�رشين �لثاين 1994 وقع حدث تاريخي يف كز�بالنكا ]�لد�ر 

من  �الآالف  وب�صحبتهم  �لعامل  زعماء  تد�فع  فقد  الإ�رش�ئيل،  بالن�صبة  �لبي�صاء[ 

رجال �الأعمال من جميع �أنحاء �لعامل نحو �ملوؤمتر �القت�صادي لل�رشق �الأو�صط 

�إ�رش�ئيليني  مبقدور  �أ�صبح  �إ�رش�ئيل  قيام  منذ  مرة  والأول  �إفريقيا،  و�صمال 

وعرب �الجتماع يف حدث دويل مفتوح ومناق�صة �صفقات جتارية، بل و�التفاق 

على �صفقات �أولية.

تاريخ  جمرد  �لعربية  �ملقاطعة  و�أ�صبحت  �لكر�هية  جدر�ن  �نهارت  لقد 

�ملغرب حتت  �لثاين ملك  �مللك �حل�صن  �لتي و�صعها  قدمي، ويف �خليمة �خلا�صة 

ت�رشفنا �جتمع �صمعون برييز مع زعماء ووزر�ء خارجية خم�ص ع�رشة دولة 

.
101

عربية...

ووزير  �لثاين  �حل�صن  فيه  �أعلن  �لذي  �لبي�صاء”،  �لد�ر  بـ“�إعالن  �ملوؤمتر  �نتهى  وقد 

�خلارجية �الإ�رش�ئيلي �صمعون برييز عن نهاية �ملقاطعة �لعربية لـ“�إ�رش�ئيل”. وقد فتح 

.
102

�لبلد�ن مكاتب �ت�صال بعد ذلك بفرتة ق�صرية

د�ود �صليمان، مرجع �شابق، �ص 18–19.  
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للن�رش  �جليل  د�ر  )عّمان:  عقيلي  بدر  ترجمة  الياء،  اإىل  الألف  من  اأو�شلو  حكاية  امل�شرية:  �صبري،  �أوري   
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و�لدر��صات و�الأبحاث �لفل�صطينية 1998(، �ص 186–188.

�الأدنى،  �ل�رشق  ل�صيا�صة  و��صنطن  معهد  موقع  �لتطبيع،  مناه�صة  بورقة  يلعب  �ملغرب  �صكثيفيل،  ڤي�ص   
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2013/12/13، �نظر:
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/morocco-plays-with-anti-normalization
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خال�شة:

�لوطني  للعمل  جامعة  كمظلّة   ،1964 �صنة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ن�صاأت 

�الأوىل  �لعربية  �لقمة  من  �صدر  قر�ر  عقب  �ملختلفة،  وتيار�ته  وف�صائله  �لفل�صطيني 

�أن  �لتي عقدت بالقاهرة، وكانت فل�صطني قبل ذلك مُتثَّل يف �جلامعة متثيالً �صكلياً. غري 

�لعدو�ن  و�لتاأثري، يف ظّل ت�صاعد  �لدور  يف  �صيا�صياً، وتر�جعاً  ��صت�صعافاً  �ملنظمة عانت 

ن�صاط  �نح�صار  ظّل  يف  وموؤ�ص�صاته،  وقياد�ته،  �لفل�صطيني  �ل�صعب  على  �الإ�رش�ئيلي 

معظم  �إغالق  �إثر  �لفل�صطيني،  �لد�خل  على  و�قت�صاره  �خلارج،  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة 

دول �لطوق حدودها من فل�صطني.

حيث  �لتحرير،  ملنظمة  كبرية،  �صيا�صية  ر�فعة  �لفل�صطينية  �النتفا�صة  �ندالع  وكان 

ت�صدرت �لق�صية �لفل�صطينية مرّة �أخرى جدول �أعمال �الأمم �ملتحدة، و�لقوى �لكبى، 

�صيا�صياً  �النتفا�صة  ��صتثمار  �ملنظمة  وحاولت  �الإعالم.  وو�صائل  �لعربية  و�لبالد 

�إيقاع حتركها  �إيقاع �ملقاومة مع  ف�صكلت �لقيادة �لوطنية �ملوحدة لالنتفا�صة لين�صبط 

�لتي ر�فقت حرب �خلليج، و�نهيار �الحتاد  �لعربي  �لت�رشذم  �أن حالة  �ل�صيا�صي. غري 

�ملنظومة  لقيادة  �ملتحدة  �لواليات  �أمام  �لطريق  مهد  �ل�رشقية،  و�لكتلة  �ل�صوفييتي 

�لدولية، ولرعاية عملية �لت�صوية �ل�صلمية مع �لكيان �الإ�رش�ئيلي، مبا يخدم م�صاحلها 

يف �ملنطقة. 

هذ� �ملوقف �الأمريكي تو�فق مع روؤية منظمة �لتحرير �أن �خليار �ل�صلمي هو �خليار 

�الأن�صب لتح�صيل ما يكن حت�صيله من �حلقوق �لفل�صطينية، فولد �تفاق بعد �صنتني من 

�ملحادثات �لفل�صطينية - �الإ�رش�ئيلية برعاية �أمريكية.

جاء �تفاق �أو�صلو، �لذي وقع �صنة 1993 بني �ملنظمة و“�إ�رش�ئيل”، بعد عقد 14 جولة 

من �ملفاو�صات �لثنائية �ل�رشية ليكون حمطة حتّول يف �حلقل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني؛ فقد 

�ص عن قيام �ل�صلطة  ن�ّص على قيام �صلطة وطنية على جزء من �إقليمها �لفل�صطيني. ومَتخَّ

�لفل�صطينية تغيري�ت يف �لعالقات �لفل�صطينية �الإقليمية و�لدولية، وحتول مركز �صناعة 

�لقر�ر �ل�صيا�صي و�لنفوذ من �لناحية �لعملية من منظمة �لتحرير �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية 

)�صلطة �حلكم �لذ�تي على �أجز�ء من �ل�صفة و�لقطاع(.
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وبالتدقيق يف “م�صار �أو�صلو” يتبني �أن �لعملية �ل�صيا�صية تقهقرت هبوطاً على عك�ص 

�آمال �جلانب �لفل�صطيني. وباملح�صلة �لنهائية �أدى تطبيق �تفاق �أو�صلو و�التفاقيات �لتي 

تلته �إىل تدهور �أو�صاع �ل�صعب �لفل�صطيني، وتدهور مكانة �لق�صية �لوطنية �لفل�صطينية، 

بينما و��صلت “�إ�رش�ئيل” جني ثمار �ملفاو�صات و�التفاقيات وبناء �حلقائق على �الأر�ص 

دون تقدمي �ال�صتحقاقات �ملرتتبة عليها. وهكذ�، فقد �أ�ص�ص �تفاق �أو�صلو لنظام �صيا�صي 

فل�صطيني، وفق �رشوط جمحفة، �أبقت �ل�صعب �لفل�صطيني حتت �إد�رة �الحتالل.




