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إىداء

يف أجزؿ اهلل ثكابيما.إلى كالدٌم الكريم
 ف عمماني الخير كالحؽ، كالتحرم دكمان عما يرضي اهلل تعالى كاجتناب سخطو كغضبو.مى 

 .ي تربيتيما أف أككف دكمان مع الصكاب ميما كمؼ مف ثمفتنفقد عمم
 إلى الزكجة الحبيبة الغالية.. دعاء.

 محؽ.ان لتحريزادتني حبان لمصدؽ ك القمب الصافي كالنفس المخمصة.. التي  صاحبة
 .اكصدقن  الي.. كصبرت معي.. فيي الشريكة حقن  وأنسى ما قدمت فمف

منعني السجف مف رعايتيما كالتمتع بزىرة  دٌم الصغيريف.. شيد كعمر.. المذيفإلى كل
 طفكلتيما.

 إلى فمسطيف كقدسيا كمسجدىا األقصى.
 إلى كؿ مسمـ محب لؤلرض كمقدساتيا.

 كالنفيس مف الشيداء كالجرحى كالمعتقميف. كا مف أجميا بالغاليإلى مف ضحٌ 
 إلى كؿ مف عممني منذ طفكلتي حتى الكبر..

 إلى عمماء األمة كدعاتيا.
 أىدم ىذا الجيد المتكاضع..



 أ

:إقرار

الرسالة، أنيا قدمت بجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة،  معدأقٌر أنا 
ـ اإلشارة إليو حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أية درجة عممية باستثناء ما ت

 ألم جامعة أك معيد.

 التوقيع:
ناصر عبد الرحمف  رياض عبد الرحيـ

       1/4/9112التاريخ:  
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شكر وعرفان:

 الحمد هلل، كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل.
 .(1)(ال يشكر اهلل من ال يشُكُر النَّاس  (عميو كسمـ  قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل

فأكؿ مف أتكجو بالشكر لو، بعد اهلل تعالى، ىك مشرفي الفاضؿ الدكتكر جماؿ عبد الجميؿ عمى ما 
رشاد. و إلي  قدم  مف جيد كنصح كا 

زرع ثـ أشكر فقيو فمسطيف، األستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانو الذم اقترح عمي عنكاف الرسالة، ك 
 درجة البكالكريكس في كمية الدعكة كأصكؿ الديف. فيفٌي حب العمـ كأىمو، منذ أف كنت طالبان 

كأشكر كذلؾ مف عٌمؽ في داخمي حب العمـ كزرع فٌي ممكة البحث كالكتابة، أستاذم الفاضؿ 
 الدكتكر محمد عساؼ.

كمناقشة ىذه  نعت فييا، كالتي سمحت لي بكتابةكر مكصكؿ لجامعتي الكريمة التي صي كالش
 الرسالة، كأنا خمؼ قضباف األسر كاالعتقاؿ.

تحممت أعباء البحث عف )رحمة( التي ليا مف اسميا نصيب، إذ  أنيا كالشكر لشقيقتي الصغرل 
 المصادر كالمراجع كتأمينيا لي في سجني، ثـ تحممت أعباء الطباعة كاإلنتاج.

كمتابعة اإلجراءات. كالشكر مكصكؿ كذلؾ  كالشكر لشقيقي زياد الذم تكفؿ بالتكاصؿ مع الجامعة
جيد كمتابعات إلستصدار المكافقة عمى كتابة ىذه  و مفإلى الدكتكر ثائر محاريؽ عمى ما بذل

 .الرسالة كمناقشتيا
تأميف دخكؿ ما بذاله في سجنيما مف لف أبك عيد؛ بالشكر لرفيقي السجف يحيى جادك، كأيم تقدـكأ

لمادة العممية لترل النكر خارج القضباف. كقد بذؿ األخ المجاىد المراجع كالكتب كتأميف خركج ا
في سبيؿ ذلؾ الجيد كالعناء الكبير. كال أنسى المجاىد األسير أسامة مفارجة كجيكده يحيى جادك 

 في متابعة النسخ كأعباء التدقيؽ.
كاهلل أسأؿ أف يجزؿ لمجميع العطاء.

، 1(، تحقيؽ شعيب األرناؤكط كآخركف، مؤسسة الرسالة، ط8217، ح11/199ىػ(، مسند اإلماـ أحمد، )941. الشيباني، أحمد بف حنبؿ، )ت 1
 ىػ، كقاؿ شعيب: إسناده صحيح عمى شرط مسمـ.1491
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ممخص
اإلسبلمية، كتناقش كاقعةن ىامة في تاريخيا. كىي اتفاقية  ىذه الدراسة تخص القضية المركزية لؤلمة

 أكسمك التي فرضت الكثير مف المعطيات في تفاصيؿ القضية الفمسطينية.
كقد قدمت الدراسة تصكران مفصبلن عف الحدث، كممخصان ميمان عف ميزاتو مف كجية نظر القائميف عميو، 

مقدمة  ،يا بأقبلـ أىؿ الخبرة كاالختصاصكطركحات أصحاب ،ثـ عرضت الدراسة نصكص االتفاقية
 ممخصان ىامان حكؿ أىـ عيكبيا كما أيخذ عمييا.

 في الشريعة بأركانيا كشركطيا كتعريفاتيا ةثـ عرضت الدراسة تصكران كاضحان ألحكاـ المعاىد
كمشركعيتيا. ثـ اتبعت ذلؾ بعرض اتفاقية أكسمك عمى ميزاف ىذه األحكاـ كاكتشاؼ نسبة التكافؽ 

 لخبلؼ، ثـ عرضت االتفاقية عمى فتاكل أىؿ العمـ، كقكاعد الفقو ككمياتو كمقاصد الشريعة كغاياتيا.كا
االقتصاد  أككتبيف ىذه الدراسة، إخفاؽ االتفاقية في كؿ المجاالت مف حيث السياسة أك القانكف 

ـ تحظ لفيي كتخالؼ في مضمكنيا المعاىدات المشركعة مف حيث األركاف كالشركط،  ،كالمصالح
 ا.كمياتيلفقو، كتخالؼ مقاصد الشريعة ك بمصادقة أىؿ العمـ كالفتكل كتناقض قكاعد ا

ميصت الدراسة إلى بطبلف االتفاقية كرفضيا كعدـ  . لذلؾ، كاف عنكانيا مكافقتيا ألحكاـ الفقو اإلسبلميخى
)اتفاقية أكسمك في ميزاف الفقو اإلسبلمي(.

 قضية الفمسطينية كنكازؿ الفقو كخصكصان مكضكعات الفقو السياسي.كدفع ليذه الدراسة اىتماـ الباحث بال
يتيا مف أىمية فمسطيف كقضيتيا، كعظيـ الحدث كأثره مما يعطي أىمية بالغة لمعرفة الحكـ مكتنبع أى

 الشرعي ليذه الحادثة النازلة.
فصكؿ، كاف األكؿ لدراسة كقد اتبع الباحث منيج االستقراء كاالستنباط كالتحميؿ، كقٌسـ الدراسة عمى أربعة 

الحدث بتفاصيمو كالثاني قدـ تصكران عف المعاىدات الشرعية. كالفصؿ الثالث كاف لممقارنة بينيما، ثـ جاء 
الفقو  قكاعدالفصؿ الرابع ليستعرض الفتاكل التي صدرت في ىذا الشأف، ثـ يعرض االتفاقية عمى 

ثمان عظيمان، لكنو فر   كمقاصد الشريعة، كصكالن إلى الحكـ الشرعي النيائي، ؽ كالذم اعتبرىا خطيئة كبرل كا 
 بيف خطيئة الفعمة كخطأ الفاعؿ.

ثـ قدمت الدراسة خاتمة بأىـ النتائج كالتكصيات، ككاف منيا بطبلف االتفاقية كأثرىا كأنيا خطيئة كمعصية 
األمني. كىذا ما كبرل، ضركرة االنسحاب منيا كمف تداعياتيا كسحب االعتراؼ بإسرائيؿ ككقؼ التنسيؽ 

 11/1/9117.1لمركزم مؤخران كالتي كانت بتاريخ ينسجـ مع مطالبات المجمس ا
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 ـ، في مقر الرئاسة في راـ اهلل.2018\1\25-24( المنعقدة بتاريخ: 28كاف تاريخ انعقاد المجمس المركزم الفمسطيني في دكرتو اؿ)
 المصدر:

 ww.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/1/16https://w

http://www.arabic.rt.com/
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Oslo Agreement in the Scale of Islamic Jurisprudence 

Prepared by: Read AbdRaheem Abderahman Naser 

Supervisor: Dr.Jamal Abdeljalel Saleh 

Abstract 

This study is concerned with the central cause of the Muslim people, and discusses an 

important reality in their history. This is Oslo Agreement, which imposed implications on 

multiple aspects of the Palestinian cause.  

The study provided a detailed account of the event, and an important summarization of its 

characteristic from the point of view of its leaders. Thence the study presented the articles of 

the agreement and the ideas of its owners in the words of those who are in the know, and 

provided an important synopsis regarding its flaws. 

This study provides a clear conception of forging agreements according to Syariah Law and 

all its detailed. Thereafter studied Oslo Agreement in light of the mentioned conception, and 

discovering the degree of compliance or incompliance of the agreement with Syariah Law. 

This study then analyzes Oslo Agreement in light of opinions of Syariah scholars, and in light 

of the bases and intentions of Syariah Law. This study unveils the failure of the Agreement in 

all aspects including political, legal, economic, or national interests. The purport of Oslo 

Agreement contravenes the conditions and pillars of permitted agreements in Syariah Law, 

did not gain the approval of Syariah scholars, contradicts the basics of Islamic Jurisprudence, 

and counters the intentions of Syariah.  

The study concluded that Oslo Agreement is annulled and rejected according to Islamic 

Jurisprudence. For that, the study has been titled: “Oslo Agreement in the Scale of Islamic 

Jurisprudence.”  

The researcher has been stimulated to study this topic since he is keen on the Palestinian 

cause, new emerging topics in Islamic Jurisprudence, and the Political Islamic Jurisprudence 

topics.  

The importance of this study stems from the importance of the Palestinian cause. In addition 

to the importance of the event and its implications, which engenders a great importance to 

explore the religious opinion to this transpiring issue. 

The researcher followed the exploration, extrapolation, and analyzing methodologies. The 

researcher compartmentalized the study into four chapters: the first chapter studied the event 
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in detail; the second chapter provided a conception of the Syariah compliant agreements; the 

third chapter compared the two (Oslo Agreement and Syariah compliant agreements); the 

fourth chapter explored the issued Islamic scholars opinions regarding this issue, then 

scrutinizes the agreement in light of Islamic Jurisprudence and Syariah’s intentions, reaching 

the final Islamic opinion, which considered Oslo agreement a grave transgression and a great 

sin, however the distinction was drawn between the erroneous of the action and the 

wrongdoing of the perpetrator.  

The study provided a conclusion that included the most important findings and 

recommendations. Of which was the nullification of the agreement and all its implications, 

the agreement was a grave transgression and sin, and the importance of departing the 

agreement and its repercussion such as revoking the recognition of Israel and stopping the 

security cooperation. This conclusion is in congruity with the decision of the Palestinian 

Central Council (PPC) on May 5, 2015. 
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 المقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ْسِجِد اْْلََراِم إََِل الحمد هلل الذم بارؾ فمسطيف كقدسيا، فقاؿ: } ٍَ ْ ََ ال ِ ََلًًْل ٌِ ى ةَِػتِْده ْْسَ
َ
ِي أ ُستَْداَن اَّلذ

ْسِجدِ  ٍَ ْ ٍِيُع اْْلَِصيُ  ال َٔ السذ ُْ َْ آَيَاتَِِا إُِّذ  ٌِ ُّ ََْٔلُ ىُُِنِيَ ِي ةَاَرْكَِا َخ كََْص اَّلذ
َ
{اْْل

(1)
َوََنذيَِْاهُ َولًُٔطا إََِل} :وكال .

ٍِيَ  َ ا لِيَْػال َٓ رِْض اىذِِت ةَاَرْكَِا فِي
َ
.(2){اْْل

 إلى القدسالمكرنة ذم أسرم بو مف مكة كالصبلة كالسبلـ عمى سيد البشر، صاحب اإلسراء كالمعراج، ال
 ليصعد منيا إلى عناف السماء. الشريؼ؛

 كبعد:
ال شؾ أف قضية فمسطيف، كانت كما زالت قضية المسمميف المركزية، بؿ ىي القضية األكثر ضغطان عمى 

ىذه  األحداث الفاصمة في مسيرة مفأعصاب السياسة الدكلية كمفاصميا، كال شؾ أف اتفاقية أكسمك كانت 
 القضية الجمؿ.

أف شريعة اهلل صالحة لكؿ زماف كمكاف، كأنيا تعالج كقائع المسمميف كنكازليـ، كتكضيح ليـ أحكاميا  كبما
 .كاف ال بد  كأف تدلي بدلكىا في الحكادث كترشد سمككيـ

ف معرفة كنازلة بحجـ اتفاقية أكسمك كما نتج عنيا ال تسمح ألحد يبغي كجو اهلل تعالى بأف يتجاكزىا دك 
 تخص األرض المباركة المقدسة. ال سيما كأنياحكـ اهلل فييا، 

مطالبيف  -كالذيف أطمح أف يشرفني اهلل باالنتماء إلييـ -لكؿ ذلؾ، كإليماني بأف أىؿ العمـ الشرعي، 
ال فيـ ال  رشادىـ إلى ما يكصميـ إلى رضكاف ربيـ كرحمتو. كا  بتكضيح حكـ اهلل تعالى لعامة الشعب، كا 

 كرسكلو. ةشرؼ التبميغ عف رب العز قكف يستح
كبناءن عميو، كجدت لزامان عمى نفسي أف أتقدـ بيذا الجيد المتكاضع، نصيحة لبني قكمي كتبميغان لدعكة 

ربي، محتسبان األجر كالثكاب عند مف ال يغفؿ عف مثقاؿ ذرة.

 (.1. اإلسراء، آية )1
 (.81. سكرة األنبياء، آية )2
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الدراسة مشكمة .1
ىذه الدراسة تحاكؿ اإلجابة عف أسئمة كثيرة منيا:

تى بدأت مسيرة التسكية في القضية الفمسطينية؟منذ م .1
ىؿ كانت التسكية حدثان طارئان أـ نيجا متأصبلن؟ .9
ىؿ كانت اتفاقية أكسمك اتفاقية ضركرة أـ خياران طكعيان؟ .1
نجازات التي دفعت إلى تكقيع االتفاقية، كنتجت عنيا؟ما المبررات كاإل .4
ف كاف فما ىي؟ .1 ىؿ في االتفاقية عيكب كمثالب، كا 
ا مفيـك المعاىدة في الشريعة اإلسبلمية؟م .6
ما األركاف كالشركط التي ينبغي تكافرىا في كؿ معاىدة مف كجية النظر الشرعية؟ .8
المعاىدات في الشريعة اإلسبلمية مف حيث استيفاء األركاف مفيكـ ىؿ تتكافؽ اتفاقية أكسمك مع  .7

كالشركط؟.
ف .2 كاف فما أىـ ما كرد فييا؟ ىؿ ىناؾ فتاكل سابقة في شأف الصمح مع الييكد كا 

؟ىؿ تنسجـ اتفاقية أكسمك مع القكاعد العامة لمفقو اإلسبلمي .11
؟ىؿ تنسجـ اتفاقية أكسمك مع مقاصد الشريعة اإلسبلمية .11

كؿ ىذه األسئمة لتمكيف اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي ليذه الدراسة، كىك: ما ىك الحكـ الشرعي التفاقية 
أكسمك؟

 :أىمية الدراسة. 2
، كمف أىمية أىمية القضية الفمسطينية ثانيان  نبع أىمية الدراسة مف أىمية معرفة الحكـ الشرعي أكالن، كمفت

 الحدث كأثره ثالثان.

أسباب اختيار الموضوع:. 3
 لقد دفعني إلى ىذا المكضكع عدة أسباب:

محظة ثبلثة عشرة حبي لفمسطيف كأىميا كمقدساتيا، كقد نذرت حياتي دفاعان عنيا، مما كمفني حتى ال .1
عامان خمؼ قضباف السجف كاالعتقاؿ.
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حبي لقضايا البحث العممي الشرعي التي تتناكؿ المسائؿ المستجدة كالنكازؿ الداىمة. .9
السياسي، كما لو أثر كاسع في حياة المسمميف. وعي بالبحث في قضايا الفقلى كى  .1

 حدود الدراسة: .4
سمك مكضكعان كبتاريخ مشركع التسكية زمانان.تتعمؽ الدراسة بفمسطيف مكانان، كباتفاقية أك 

منيج البحث وخطواتو: .5
، كسمكت فييا الخطكات التالية:يالتحميم الكصفي يج المنكقد اتبعت في دراستي ىذه 

قرأت اتفاقية أكسمك كما كتب عنيا قراءة تفصيمية دقيقة، كاستنبطت مف ذلؾ أىـ ما فييا، كقمت  .1
الدراسة. كقد أسيبت في ذلؾ؛ ألف )الحكـ عمى الشيء فرع عف بتحميؿ ذلؾ بما يخدـ اليدؼ مف 

.(1)تصكره(
قرأت ما تكفر لدم حكؿ المعاىدات كالعقكد كأركانيا كشركطيا. .9
ثـ عرضت كؿ ذلؾ عمى قكاعد الفقو كأصكلو كمقاصد الشريعة ككمياتيا مستفيدان في ىذه المرحمة مف  .1

حكـ الشرعي في ىذه االتفاقية عمى ضكء ىذه فتاكل فقياء العصر كمبلحظاتيـ. عندىا تكصمت لم
الدراسة ليككف الحكـ كاضحان ال لبس فيو.

كقد عزكت اآليات القرآنية التي استشيدت بيا إلى مكاضعيا مف كتاب اهلل الكريـ. .4
ر الحكـ عميو إف كٍ كذً  مع تخريج الحديثإال قميبلن،  ماديث الصحيحيف، كلـ أجاكزىاحأحرصت عمى  .1

حيحيف.كاف مف غير الص
عزكت أقكاؿ العمماء كالباحثيف إلى مكضعيا. .6
ترجمت لؤلعبلـ الذيف استطعت الترجمة ليـ، كمف لـ أترجـ ليـ إما ألنيـ أشير مف الترجمة، أك  .8

لتعذر ذلؾ. فمراجع الترجمة في السجف شبو مفقكدة.
لئلطالة كلعدـ تكفر لـ أتكسع في بحث المسائؿ الفرعية كتقصي كافة أقكاؿ المذاىب فييا كذلؾ تجنبان  .7

مكسكعات الفقو القديـ داخؿ السجكف.

 ، بدكف طبعة كدار نشر.71. العكدة، سمماف بف فيد، ضكابط لمدراسات الفقيية، ص1
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مصطمحات الدراسة:. 6
تقكـ الدراسة بتكضيح معنى المعاىدة كالمكادعة, كأنيا بنفس معنى الصمح كاليدنة كاالتفاقية في العصر 

الحالي.

الدراسات السابقة:. 7
 كجدت في ىذا المجاؿ ثبلث دراسات، كىي:

لمدكتكر غساف الخطيب، كتناقش  دكتكراهاألكسط. كىي رسالة  كمفاكضات الشرؽ لسياسة الفمسطينيةا .1
االتفاقية مف الناحية السياسية كالقانكنية كاالقتصادية.

لمدكتكر حسف الخطيب، تتناكؿ الدكر  دكتكراهالسياسة األمريكية تجاه القضية الفمسطينية، كىي رسالة  .9
األمريكي في القضية الفمسطينية.

لمباحث خميس المصرم، تتناكؿ  ت السممية في ضكء الكاقع المعاصر، كىي رسالة ماجستيرالمعاىدا .1
.أحكاـ المعاىدات السممية بشكؿ عاـ

.[كسيقدـ الباحث دراستو بطريقة تختمؼ عف ىذه الدراسات، مف حيث العرض كالشمكؿ كالتركيز] 

أىداف الدراسة:
ككؿ ما تكصؿ إليو الباحث في سياؽ  ،عي التفاقية أكسمكاليدؼ األساسي ليذه الدراسة، بياف الحكـ الشر 

ذلؾ يعد كسيمة ال ىدفان.

خطة البحث: . 8
 ، كاآلتي:كخاتمة فصكؿ ةأربعك  مقدمة إلى تقسيـ ىذه الدراسة إلى عمدت

مباحث: ةُ ريات الحدث وتحميالتو، وفيو أربعالفصل األول: اتفاقية أوسمو مج
 .شركع التسكية السمميةالمبحث األكؿ: منظمة التحرير كم

ا.عييكق  كمي  غأىمي كجية نظر أكسمك مف اتفاقية وتالمبحث الثاني: ما حقق
.في عيكف الخبراء كالمختصيف يةالمبحث الثالث: االتفاق



 ي

 ا.تمييدان لمحكـ عميي يةلبلتفاق المبحث الرابع: قراءة متأنية
 مباحث: ةُ عفي الشريعة اإلسالمية، وفيو أربالفصل الثاني: المعاىدات 

 المبحث األكؿ: تعريؼ المعاىدات
 المبحث الثاني: مشركعية المعاىدات

 المبحث الثالث: أركاف المعاىدات في الشريعة اإلسبلمية
 ف:االمبحث الرابع: شركط صحة المعاىدات في الشريعة، كفيو مطمب

 المطمب األكؿ: الشركط، تعريفيا، أقساميا، أنكاعيا، كأثرىا
 الشركط العامة كالخاصة لصحة المعاىدات في الشريعةالمطمب الثاني: 

 مباحث: ةُ وفيو أربع الفصل الثالث: تكييف اتفاقية أوسمو فقييًا،
 المبحث األكؿ: معنى التكييؼ الفقيي

 المعاىدة. المبحث الثاني: اتفاقية أكسمك مف حيث أركاف
 المبحث الثالث: اتفاقية أكسمك مف حيث الشركط العامة لممعاىدات

 لمبحث الرابع: اتفاقية أكسمك مف حيث الشركط الخاصةا
 مباحث: ةُ وفيو أربع، الفصل الرابع: اتفاقية أوسمو في الفقو اإلسالمي

 التي أجازت الصمح مع المحتؿ المبحث األكؿ: الفتاكم
 التي منعت الصمح مع المحتؿ المبحث الثاني: الفتاكم

 مطالب: ةالشريعة كمقاصدىا، كفيو ثبلث ياتالمبحث الثالث: اتفاقية أكسمك في منظكر كم
 كتاب كالسنة.المطمب األكؿ: فمسطيف في نصكص ال
 العامة الفرعية كالكميات المطمب الثاني: اتفاقية أكسمك في القكاعد

 المطمب الثالث: اتفاقية أكسمك في مقاصد الشريعة
 المبحث الرابع: الحكـ الفقيي النيائي التفاقية أكسمك

 تائج كالتكصياتخاتمة بأىـ الن
فيرس  قمت بعمؿ فيارس تسيؿ البحث، كىي: فيرس اآليات القرآنية، فيرس األحاديث النبكية،قد ك 

فيرس المصادر كالمراجع، كجعمت آخرىا، فيرس المكضكعات. األعبلـ،



 ك

 صعوبات البحث:
ك كنت حران طميقان لقد فرض عمٌي كاقع السجف كقكانيف السجاف، العديد مف العقبات كالقيكد. فكـ تمنيت ل

ييف يدم ما أشاء مف الكتب كالمراجع، كلكف أف تككف سجينان كتنتظر أحيانان شيران أك شيريف حتى تتمكف 
إدخاؿ مرجع مف المراجع، خاصة كأف فييا ما يتحدث عف فمسطيف كالقضية كأحكاـ الجياد. فكمما مف 

سجف كتابان مف الكتب أعادكه مع األىؿ أك تنبو جنكد الحاجز لعنكاف كتاب أرجعكه. ككمما الحظ حراس ال
ناىيؾ عف عدـ سماحيـ إلدخاؿ المكسكعات أك الكتب المجمدة مما ضيؽ لدم إمكانية االعتماد  صادركه

 .عمى مظاف الفقو األصمية
ككتب اهلل عمٌي أف أعيش في غرفةو تثير شككؾ إدارة السجف، مما عٌرضيا لسيؿ مف التفتيشات عمى أيدم 

التي حضرتيا صة تعثر عمى اإلبرة في ككمة القش. فخبلؿ أربعة أشير، صكدرت المادة كحدات متخص
إلى جياز المخابرات دكف عكدة، مما كاف يفرض في كؿ مرة أف أبدأ الكتابة مف تٍ مى قً ني ثبلث مرات، كى 

 جديد، كأف أجعؿ لما أكتب نسخة أك نسختيف أخفييا في الغرؼ األخرل، فإف صكدر شيء أجد لو نسخة
ُـّ العقبات كانت في إرساؿ ىذه أخرل بدالن مف الكتابة مف جديد، كىذا يتطمب مزيدان  مف الجيد كالكقت، كأ

 المادة إلى خارج السجف، كغيرىا كغيرىا.
كلكف اهلل تعالى أنزؿ الصبر كأنعـ بالتكفيؽ كاليسر، فمو الشكر كالفضؿ كالحمد.
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الفصل األول:
حميالتواتفاقية أوسمو مجريات الحديث وت
 ويشمل أربعة مباحث:

المبحث األكؿ: منظمة التحرير كمشركع التسكية السممية
اعييكق  كمي  اكجية نظر أىمي  أكسمك مفاتفاقية و تالمبحث الثاني: ما حقق

 المبحث الثالث: االتفاؽ في عيكف الخبراء كالمختصيف
و إلى مطمبيفكقسمت لبلتفاؽ تمييدان لمحكـ عميو متأنية المبحث الرابع: قراءة

نجازاتو  المطمب األكؿ: مناقشة ميزات االتفاؽ كا 
المطمب الثاني: خبلصات مميدة لقراءة االتفاؽ فقييان 
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 المبحث األول: منظمة التحرير ومشروع التسوية السممية
فمسطيني يدكر الكثير مف الجدؿ حكؿ دكافع تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية، فيؿ ىي تتكيج لمحمـ ال

بتحقيؽ تمثيؿ مستقؿ كسيادة حقيقية عمى كافة مجريات القضية الفمسطينية كتخميصيا مف التبلعبات 
 اإلقميمية كالدكلية.

أـ كانت منظمة التحرير كليدة رؤية عربية؟ ىذه الرؤية تقكؿ بإلقاء كافة أحماؿ الشأف الفمسطيني  -
ية عنيا، كذلؾ إعفاءن لمنفس مف المساءلة عمى كاىؿ الفمسطينييف أنفسيـ كتحميميـ كامؿ المسؤكل

 الجماىيرية كالتاريخية كتجنبان لمضغكطات الدكلية.

  -أبك مازف–يقكؿ محمكد عباس  -

)كانت منظمة التحرير كليدة األنظمة العربية، كلـ تكف تمؾ الحاجة التي تمبي رغبات الجماىير، 
يككف عمى شاكمتيا كيحمؿ في  لقناعة ىذه الجماىير أف ما تمخضت عنو األنظمة ال بٌد أف

بطنو جينات عجزىا، كمع ذلؾ فقد رأل فييا الفمسطينيكف عنكانيـ الذم افتقدكه منذ النكبة كيافطة 
 .(1)يصطفكف تحتيا(

 

مما  ،كمف المعركؼ أف منظمة التحرير عندما تأسست لـ تكف الضفة الغربية كقطاع غزة قد احتمت بعد
كدافع تأسيس  ىذه الجدلية حكؿ حقيقة ت، كتعزز 1247المحتمة عاـ يعني أنيا تأسست لتحرير فمسطيف 

أكسمك )تفاعؿ ىذا النقاش بشكؿ أقكل بعد اتفاقية ذركتو عند تكقيع  األمر المنظمة كمدل شرعيتيا ككصؿ
تحرير تتنازؿ عف األجزاء األكبر في الببلد مف شرعية منظمة تكقيع أكسمك، إذ جرل التساؤؿ عما بقي 

 .2(ف أجؿ تحريرىاالتي قامت م
بقرار مف جامعة الدكؿ  1264تحرير الفمسطينية تأسست سنة كف ما ىك معمكـ كظاىر أف منظمة الكل

العربية كبميثاؽ كطني فمسطيني يعبر في بنكده عف ثكابت كاضحة ال تقبؿ الجدؿ كتنص عمى محددات 
كحدة إقميمية ال تتجزأ، كأف الكفاح ىامة: أف فمسطيف حدكدىا ما كانت قائمة قبؿ االنتداب البريطاني كىي 

المسمح ىك الطريؽ الكحيد لتحرير فمسطيف، كىك استراتيجية كليس تكتيكان، كأف قرار تقسيـ فمسطيف كقياـ 
إسرائيؿ باطؿ مف أساسو، ميما طاؿ الزمف، ككذلؾ كعد بمفكر كصؾ االنتداب كما ترتب عمييما، كأف 
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فمسطيف تحريران كامبلن، كيرفض كؿ مشاريع تصفية  الشعب يرفض كؿ الحمكؿ البديمة عف تحرير
 .(1)القضية..

)تـ عقد مؤتمر القمة العربي كتقرر تكميؼ أحمد الشقيرم بتنظيـ الشعب الفمسطيني، كبدعـ مف 
بإنشاء منظمة التحرير الفمسطينية، كبحضكر  97/1/1264جماؿ عبد الناصر قاـ الشقيرم في 

كصدرت مجمكعة مف القرارات منيا.. التأكيد عمى الخيار ممثبلن عف الشعب الفمسطيني،  499
 .(2)المسمح لتحرير فمسطيف، كعدـ التنازؿ عف أم جزء منيا، كتشكيؿ جيش التحرير الفمسطيني(

 

منظمة التحرير تغاير الثكابت كالمنطمقات، كمنذ فترة مبكرة مف تاريخ تأسيسيا، كذلؾ مسيرة ثـ ما لبثت 
لمنظمة فكرة الدكلة الديمقراطية العممانية )كاف فكر التسكية حاضران عند حيف طرحت ا 1281منذ عاـ 

 قادة المنظمة قبؿ أف يطبقو السادات عمميان في كامب ديفيد. 

عندما تـ طرح فكرة  1281كيمكف القكؿ: أف التفكير بالتسكية السياسية عند قادة المنظمة يعكد إلى عاـ 
كمشركع الدكلة الديمقراطية العممانية كاف يعني )قياـ نظاـ ديمقراطي . (3) الدكلة الديمقراطية العممانية(

إلى التنازالت، ففيو تنازؿ  كالمسيحيكف، كىذا المكقؼ أصبح مدخبلن ف سممك عمماني، يتساكل فيو الييكد كالم
مف مكاف الشعب، بينما القانكف الدكلي يعتبر  امجاني بإعطاء حؽ المساكاة لمذيف جاؤكا مستكطنيف، كحٌمك 

 .(4)يستكطف أرضان كيطرد شعبيا.. غير شرعي(
)عممية تأىيؿ  -فيما أسماه نايؼ حكاتمة األميف العاـ لمجبية الديمقراطية -كدخمت منظمة التحرير

 .(5)لشركط التسكية اإلسرائيمية األمريكية(
تنازالت  )ألف منطؽ التسكية السممية يفرض تقديـ سقؼ المطالباتثـ تكالت قرارات التراجع كتخفيض  -

عادة النظر بما كاف يعتبر مف الثكابت كالمقدسات(  .(6)كا 

ف قيادة المنظمة بدأت تكظؼ أم جيد فمسطيني لخدمة عممية التسكية، حتى لك كاف ىذا حتى إ -
الجيد عمى النقيض تمامان لمشركع التسكية السياسية، كبغض النظر عف معرفة أصحاب الجيد ناىيؾ 

 يقكؿ محمكد عباس: عدميا.عف االعتبار بمكافقتيـ أك 
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 .19. إبراش، إبراىيـ، فمسطيف في عالـ تغير، ص 



 

4 

في أمر الحكار مع منظمة التحرير، بعد أف قامت مجمكعة فدائية  -األمريكي–)كقد بدأ التفكير 
باحتجاز ثبلث طائرات في األردف ككاف بيف الركاب  6/2/1281تابعة لمجبية الشعبية في 

ي كبدأت مسيرة . كيبدك أف المنظمة تجاكبت مع ىذا التكجو األمريك(1)مكاطنيف أمريكييف(
المقاءات مع الشخصيات األمريكية ثـ تبعتيا المقاءات مع اإلسرائيمييف كالتي أدت إلى تأىيؿ 
منظمة التحرير لعممية التسكية بالمقاسات المطمكبة كما ذكرت سابقان )عقدت دكرة المجمس 

ات أجراىا ، كقد سبؽ ىذه الدكرة لقاء99/1/1288-19الكطني الثالثة عشرة في الفترة ما بيف 
الشييد عصاـ سرطاكم مع عدد مف اإلسرائيمييف، كقد شٌنت جميع الفصائؿ دكف استثناء عمى 

 .(2)السرطاكم ىجكما ال يحتمؿ(
 

دقيقة عف أىمية  41يذكر أنو تدخؿ شخصيان في ىذا االجتماع، كتحدث لمدة  محمكد عباسكلكف 
مر، كأنو أصدر التعميمات لمسرطاكم بيذا المقاءات مع اإلسرائيمييف، كأنو ىك مف يقؼ كراء ىذا األ

 47الخصكص، كاألمر كاف بإطبلع عدة قيادات مف فتح، ثـ يتابع القكؿ.. بأف المجمس الكطني كبعد 
 .(3)ساعة اتخذ قرارا يشير إلى أىمية العبلقة كالتنسيؽ مع القكل الييكدية كالديمقراطية

ا في أكسمك، لـ تكف كليدة المحظة أك ظركؼ كتغيرات كمما يؤكد أف عممية التسكية التي تـ التكصؿ إليي
مكضكعية عمى أىميتيا كتأثيرىا، كلكف األساس كاف ىذه المقاءات المبكرة، كىذا التكجو المسبؽ لدل قيادة 

 المنظمة لمتسكية.

 : محمكد عباسكيقكؿ  

صدفة، كلـ في البيت األبيض، لـ تأت  11/2/21)كىكذا فإف اتفاقية السبلـ التي كقعناىا في 
تكف نتيجة المفاكضات التي جرت في أمريكا أك في أكسمك فحسب، بؿ نتيجة تراكمات كبيرة.. 
كلعبت شبكة االتصاالت اليائمة التي ربطتيا المنظمة مع القكل اإلسرائيمية المحمية كالييكدية 

ب كجيات النظر، العالمية المحبة لمسبلـ، دكران ىامان في تحكيؿ الرأم العاـ اإلسرائيمي كفي تقري
 .(4)كفي التأكيد عمى أف التعايش أمر ممكف كأف تحقيؽ السبلـ لـ يعد مستحيبلن(

أنيا كانت في فترة ك  اءاتكيرل المفكر الفمسطيني د. إدكارد سعيد كالذم يذكر أنو كاف يشارؾ في ىذه المق
ف أضعؼ مف إسرائيؿ كأمريكا السبعينات كالثمانينات كأنيا كانت تزيد اإلسرائيمييف تشددان، كأننا لـ نك

عسكريان فحسب، بؿ ثقافيان كمؤسساتيان، ككاف ينتيي بنا األمر إلى أف نتكلى تحقيؽ أغراضيـ كخططيـ 
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كما أظيرت السنكات األخيرة.. كيتابع القكؿ: ثبت أني كمشارؾ في بعض المقاءات كنت مخطئان ألنو 
ف يقكـ عمى أساس التنازالت الفمسطينية، كىذا ما كمف كراء ظيكرنا كاف يجرم إعداد برنامج كامؿ لمتعاك 

 .(1)أدل مباشرة إلى أكسمك
كف سكالنركيجية )ىيمدم ىنر كر التاريخ لكف الحقيقة الصادمة ىي تمؾ المعمكمات التي كشفتيا بركفس

النركيجية، فاكتشفت  فكجي( أثناء إعدادىا لرسالة الدكتكراة حيث أطمعت عمى أرشيؼ كزارة الخارجية
كأدت إلى تكقيع االتفاقية في نفس العاـ،  21ا أف قناة المفاكضات السرية التي تمت في أكسمك سنة كقتي

لـ تكف في األساس فكرة الدبمكماسي النركيجي )تيرم ركدالرسف( كما يعرؼ العالـ، كلـ تكف حتى فكرة 
، حيث تذكر 1282ـ إسرائيؿ بؿ كانت باقتراح سابؽ كمبكر جدان مف ياسر عرفات شخصيان، كذلؾ منذ عا

 د. فكجي(، القصة التالية 
، ككانت إيراف كقتيا المزكد الرئيس إلسرائيؿ بالنفط، 82)عند انييار نظاـ الشاه في إيراف عاـ 

طمبت كقتيا الكاليات المتحدة مف الحككمة النركيجية أف تقـك بممئ الفراغ كأف تزكد إسرائيؿ 
ج، خشية إثارة غضب منظمة التحرير التي كانت بالنفط، األمر الذم أكقع النركيج في الحر 

ف قكات حفظ السبلـ تسيطر عمى لبناف ككاف لمنركيج العديد مف الجنكد عمى أرض لبناف ضم
أرسمت دبمكماسيان يدعى )لكتقكا( إلى ياسر عرفات، ك النركيج عمى جنكدىا  األممية، فخشيت

ذا كنتـ تريدكف أف تصبحكا المصدر ككاف جكاب عرفات صاعقان لمحككمة النركيجية، حيث قاؿ: إ
الرئيسي لتزكيد إسرائيؿ بالنفط، فيذا شأنكـ.. لكنني أريد خدمة بالمقابؿ، إسرائيؿ ترفض أف 
تتحدث معي، أريد منكـ فتح قناة خمفية تسمح بمفاكضات سرية لمسبلـ بيف منظمة التحرير 

سرائيؿ(.   كا 

 .(2)كقت، بحسب االرشيؼ النركيجيكتذكر ىيمي أف إسرائيؿ رفضت ىذا العرض في ذلؾ ال
تسكية الىذا الكبلـ يثبت أف منظمة التحرير أك قيادتيا المتنفذة عمى األقؿ كانت تسعى لمشركع  -

فكؽ اإلرادة كنتيجة لظركؼ قاىرة ثبت مبكران، ككؿ المبررات التي تذكر أف الذىاب إلى مدريد كاف 
اإلسرائيمية حتى قبؿ حرب  -بكرا لمرؤية األمريكيةمرماد في العيكف، كأف القيادة استسممت مأنيا ذر ل
 إاٌل انضاج الظركؼ كتأىيؿ الغالبية في القيادة لتمرير مثؿ ىذه التسكيات. يا. كلـ يكف ينقص1279

                                                           
1
 ـ دار األدب، بيركت، لبناف.9119، سنة 1، بتصرؼ، ط76-71. سعيد، ادكارد، نياية عممية السبلـ، ص 

2
سرائيؿ( مجمة الدراسات الفمسطينية، بيركت، لبناف، العدد . ميشاؿ نكفؿ )عف عرفا   ـ. 9118، شتاء 112ت كالنركيج كا 
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كيبدك أف إسرائيؿ كأمريكا كانتا تماطبلف في التجاكب مع المنظمة لجرىا لمزيد مف التنازالت )برز  -
ظمة التحرير إلى العياف خبلؿ العقد السابع مف القرف الماضي، بيد أف التغيير التدريجي في مكقؼ من

 .(1)إسرائيؿ غٌضت الطرؼ عنو بادئ األمر ككذلؾ فعمت أمريكا(

 

كمما يشير إلى نجاعة ىذه السياسة ما قالو الدكتكر إبراش )كانت كؿ خطكة تقرب القيادة الفمسطينية مف 
سرائ يميان خطكة تراجعية في نفس الكقت عف إستراتيجية الكفاح المسمح التسكية كتجعميا مقبكلة أمريكيان كا 

 .(2)كالثكابت الكطنية التاريخية(
كفي ىذا السياؽ تجدر اإلشارة إلى التساؤؿ القائؿ: لماذا لـ تتجاكب منظمة التحرير مع طركحات كامب 

ي بنكده مقترح تطبيؽ ككاف ف 91/1/1282ديفيد )اتفاؽ السبلـ المصرم اإلسرائيمي( الذم كقع بتاريخ 
 الحكـ الذاتي الفمسطيني.. 

كفي تقديرم أف تكجيات التسكية في تمؾ المرحمة كانت محصكرة في بعض القيادات المتنفذة في منظمة 
التحرير كلـ يكف في مقدكرىا تمرير مثؿ ىذا الحؿ في الكاقع الفمسطيني خصكصان أف الممانعة العربية 

استطاعت أف تضع مصر كىي أكبر دكلة عربية في حالة مف العزلة  كانت ممانعة قكية لدرجة أنيا
 .(3)كالعقاب

كأذٌكر ىنا بما ذكرتو سابقان عف الدكتكر إبراش، أف فكر التسكية كاف حاضران لدل قيادة المنظمة قبؿ 
 ـ.1281السادات نفسو، كقبؿ كامب ديفيد بؿ منذ 

قيادة المنظمة في معركة حصار بيركت عاـ  كيدلؿ عمى ذلؾ ظيكر نفس النيج بالسمكؾ الذم اتخذتو -
، كأدل إلى خركج قكات المنظمة مف لبناف، كفقداف المقاكمة ان يكم 71، كالذم استمر حكالي 1279

الفمسطينية سبلحيا كاألرض التي يمكف أف تكاجو إسرائيؿ مف خبلليا. كأنا ىنا ال أتجنى عمى منظمة 
أف الصمكد كاف أسطكريان كدفع الفمسطينيكف ىناؾ أغمى  التحرير في معركة بيركت فالراسخ في الذىف

كالذم كاف عضكان في المكتب السياسي لمجبية الشعبية كمبلزمان  –األثماف، كلكف بساـ أبك شريؼ 
شخصيان لياسر عرفات في معركة بيركت، كأصبح مستشاران شخصيان لعرفات فيما بعد، كما يذكر ىك 

 . (4)عف نفسو

                                                           
1
 . 9118، نيساف 18. يائير، ياعيؿ )المفيـك اإلسرائيمي لعدـ كجكد شريؾ(، مجمة سمسمة أكراؽ إسرائيمية، راـ اهلل العدد  

2
 .11. إبراش، إبراىيـ، فمسطيف في عالـ تغير، ص 

3
 ، بتصرؼ.11نايؼ، أكسمك كالسبلـ اآلخر، ص . حكاتمو، 

4
 ، بدكف طبعة كدار نشر. 91مدينتي بيركت، ص ،. أبك شريؼ، بساـ 
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 :عركة بيركتأبك شريؼ عف ميقكؿ  -

)أغمبية الناس تصكركا أف مفاكضات الخركج مف لبناف بدأت في الشير الثالث لمحصار، لكنني  
 .(1)أقكؿ أنيا بدأت في اليـك الرابع أك الخامس مف الغزك(

كأدل إلى مغادرة قكات المنظمة  6/6/1279كبالفعؿ فإف االجتياح اإلسرائيمي لمبناف كالذم بدأ بتاريخ  -
مف  91/8/1279، كسبؽ ذلؾ إعبلف ياسر عرفات بتاريخ ـ91/7/1279لبناف بتاريخ كخركجيا مف 

بيركت مكافقتو عمى كؿ قرارات األمـ المتحدة المتعمقة بفمسطيف كأعمف أف المنظمة ستتكجو لمعمؿ 
السياسي كمستعدة لمتخمي عف العمؿ المسمح، كلكف إسرائيؿ رفضت ذلؾ كاستمرت في حربيا حتى 

نظمة كالذم كاف مف تداعياتو المباشرة بقاء المخيمات الفمسطينية ببل حماية، مما أدل خركج قكات الم
مف الرجاؿ كالنساء  1111، كالتي راح ضحيتيا 16/2/1279إلى مذبحة صبرا كشاتيبل بتاريخ 

 .(2)كاألطفاؿ

ة في فاس كبعد خركج المنظمة مف بيركت كاستقرار القيادة الفمسطينية في تكنس تـ عقد القمة العربي -
، كتقدمت القمة العربية بمبادرة سبلـ كبمكافقة مف منظمة التحرير كسمٌيت 99/11/1279بتاريخ 

معانان في مسيرة تأىيؿ منظمة التحرير الفمسطينية  المبادرة )مشركع الممؾ فيد(.. كلكف األمريكاف كا 
ف تنبذ العنؼ ، كأ949اشترطكا عمى المنظمة أف تعترؼ بإسرائيؿ كتقبؿ بقرار مجمس األمف 

كاإلرىاب، كعميو تمت العديد مف الخطكات كالمراسبلت حتى أعمف ياسر عرفات كفي مؤتمر صحفي 
، كأصبح األمر كبحسب (3)14/19/1277في جنيؼ عف نزكلو عند الشركط األمريكية، كذلؾ في 

. (4)(تعبير الدكتكر إبراش انتقاؿ )مف النضاؿ ضد نيج التسكية إلى الصراع حكؿ شكؿ التسكية
كأذٌكر ىنا أف ىذا المؤتمر الصحفي جاء بعد عاـ كاحد عمى االنتفاضة، كىذه االنتفاضة التي شكمت 
منعطفان في مسيرة الشعب الفمسطيني كتطكيران نكعيان لثكرتو المعاصرة، كفرضت االنتفاضة أحداثيا 

إسرائيؿ تعيش في  عمى مسار القضية كعمى كافة المستكيات فمسطينيان كعربيان كعالميان، كأصبحت
مع اإلسرائيمي، أك عمى صعيد عاـ العالمي، الذم كاف يندد بالقمأزؽ سكاء في مكاجيتيا لمرأم ال

مجمس األمف الدكلي، الذم اضطر لمتنديد بإسرائيؿ كاعتبار الضفة الغربية كقطاع غزة أراضو 
أف االنتفاضة زعزعت كؿ  فمسطينية محتمة، كأف كجكد القكات اإلسرائيمية فييا غير شرعي، مما يعني

                                                           
1
 .14، صمدينتي بيركت  ،أبك شريؼ، بساـ.  

2
 ، بتصرؼ.111-196التاريخ المصكر، ص -. سكيداف، طارؽ، فمسطيف 

3
 ، بتصرؼ.17-18. حكاتمو، نايؼ، أكسمك كالسبلـ اآلخر، ص 

4
 .69إبراش، إبراىيـ، فمسطيف في عالـ تغير، ص . 
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 ان حدت الحسابات، كفرضت إعادة ترتيب األكراؽ مما يعني كضع الحد لتجاىؿ الجماىير، ككضع
ف الرئيس األمريكي جكرج ، حتى إ(1)لتقديـ التنازالت عمى حساب الحؽ الفمسطيني كالعربي المشركع

ة خمقت كضعان جديدان فمسطينيان بكش األب قاؿ لنظيره السكفيتي في قمة مالطا )االنتفاضة الفمسطيني
 .(2)كعربيان كعالميان، كأدخمت القضية الفمسطينية إلى كؿ بيت أمريكي(

كلكف قيادة المنظمة كانت ليا حسابات أخرل مع االنتفاضة، فيي بعد ىزيمة بيركت أقصيت عمميان عف 
مثابة طكؽ النجاة مجاؿ العمؿ الجغرافي كالعسكرم كتبعيا اإلقصاء السياسي، فكانت االنتفاضة ب

لممنظمة، حيث أعادت االنتفاضة ليذه المنظمة أىميتيا كأخذت مكانتيا تتحسف داخؿ العالـ العربي، كقد 
دفعت االنتفاضة األردف إلى فؾ االرتباط مع الضفة الغربية، مما يعني تعزيز مسؤكلية المنظمة، ككذلؾ 

الحصار الذم فيرض عمييا مف قبؿ حركة أمؿ أدت االنتفاضة إلى إنياء حرب المخيمات في لبناف كرفع 
 .(3)الشيعية

ىذه الحسابات أدت بقيادة المنظمة إلى العمؿ عمى تجيير االنتفاضة لصالح مشركعيا التفاكضي كالذم 
سعت إليو منذ سنكات طكيمة، كاتخذتو كخيار استراتيجي ال رجعة عنو )كانت قيادة المنظمة تعي جيدان أف 

تفاكضية رابحة، فقد شكمت االنتفاضة ضغطان عمى إسرائيؿ، كالتي أصبحت حريصة  االنتفاضة تمثؿ كرقة
 .(4)عمى إيجاد تنفيس لبلحتقاف لـ تستطع تحقيقو باستخداـ السبلح(

بؿ أصبحت عمى ما يبدك تخشى مف أف تمر االنتفاضة دكف استثمارىا كفؽ رؤيتيا السياسية الخاصة 
اضة يحتاج إلى عقؿ ال يخضع لمخطكط الحمراء كال ينصاع لبلنتف الحديث عف قكاعد سياسيو )إف  

 .(5)لمشعارات كاليافطات الجامدة(
ال ضاعت التضحيات كذىبت الجيكد ىباءن  كىنا أسجؿ أني لست ضد االستثمار السياسي لمثكرات كا 

ف كؿ إنظمة السياسي كسير الكقائع يقمنثكران، كلكف ىناؾ فرؽ كبير بيف االستثمار كالتكظيؼ، فنيج الم
قيادة المنظمة كانت تكظؼ االنتفاضة لتحقيؽ مشركعيا السياسي كرؤيتيا الخاصة، كالتي تعتبر التسكية 

 السياسية خياران كحيدان ال بديؿ عنو.

                                                           
1
 ، بتصرؼ.17. إبراش، إبراىيـ، فمسطيف في عالـ تغير، ص 

2
 .96. حكاتمو، نايؼ، أكسمك كالسبلـ اآلخر، ص 

3
 ، بيركت،9114، سنة 1، بتصرؼ، ترجمة عارؼ حجاكم، ط61-61. الخطيب، غساف، السياسة الفمسطينية كعممية سبلـ الشرؽ األكسط، ص 

 رسالة دكتكراه، جامعة دكرىاـ، انجمترا. 
4
 .88. المصدر نفسو، ص 

5
 .12. عباس، محمكد، طريؽ أكسمك، ص 
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 949)كبعد أف مضى عمى االنتفاضة بضعة أشير.. برزت ضركرة طرح فكرة القبكؿ بالقراريف 
ة سميت فيما بعد المبادرة السياسية الفمسطينية، كأساس لعممية سياسية أك لمبادرة سياسي 117ك

كقد حرصنا عمى أف تبقى تفاصيؿ الفكرة سرية، كعمى أف نتحدث عنيا بشكؿ عاـ لمقيادات 
–الفمسطينية كلبعض القيادات العربية، ككذلؾ االتحاد السكفيتي الذيف شجعكا ىذه األفكار كقالكا 

ران مع المنظمة إذا تـ تبني ىذه القرارات مف المجمس أنيـ كاثقكف أف أمريكا ستفتح حكا -السكفييت
 .(1)الكطني الفمسطيني(

 .117ك 949كقبؿ أف نذىب بعيدان، ال بد مف كقفة تكضيحية لحقيقة القراريف  -

، كينص عمى 99/11/1268مباشرة  1268صدر عف مجمس األمف الدكلي بعد حرب  949قرار  -
 مبدأيف أساسييف:

( في انسحاب القكات اإلسرائيمي - أ ة مف األراضي التي احتمتيا )في النص االنجميزم مف أراضو
 النزاع األخير.

 أف تنيي كؿ الدكؿ حالة الحرب كأف تحتـر السيادة كاالستقبلؿ لكؿ دكلة.  - ب

 كما أكد القرار عمى ضركرة تحقيؽ تسكية عاجمة لمشكمة البلجئيف. -

، فيك يدعك إلى كقؼ إطبلؽ 99/11/81، ككاف بتاريخ 81كالذم صدر بعد حرب  117أما القرار  -
 .(2)949ساعة، كاألىـ فيو إشارتو إلى ضركرة البدء بتنفيذ القرار رقـ  19النار في مدة أقصاىا 

تحدث عدناف أبك  91/11/29كفي محاضرة نظميا معيد كاشنطف السياسي لمشرؽ األدنى بتاريخ  -
 فقاؿ: 949ي حكؿ أىمية القرار عكدة ممثؿ األردف لدل األمـ المتحدة كعضك مجمس األعياف األردن

القرار حيف صدكره كاف يقصد الدكؿ الداخمة في الحرب فقط، كحققت إسرائيؿ مف خبلؿ ىذا القرار 
ىدفان استراتيجيان في غاية األىمية، كىك قبكليا في المنطقة العربية كعدـ النظر إلييا ككياف غريب، 

رٌكزكا عمى جزئية االنسحاب الكاردة في القرار كلـ كذلؾ بمكافقة العرب عمى ىذا القرار، كلكف العرب 
ضخامة التنازؿ الذم قدمكه إلسرائيؿ إسرائيؿ كسيادتيا كذلؾ إلدراكيـ يركزكا عمى جزئية احتراـ حدكد 

كغنيمة نتيجة إنيزاميـ أماميا ككاف مف الصعب عمى الحككمات أف تكاجو شعكبيا بيذه الحقيقة.. 
 .(3)رائيؿكاف ىذا اعترافان ضمنيان بإس

                                                           
1
 .12عباس، محمكد، طريؽ أكسمك، ص.  

2
 . قرارات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف كالصراع العربي اإلسرائيمي، المجمد األكؿ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بدكف طبعة كدار نشر.  

3
 ـ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،.1222بتصرؼ، سنة  111-111. أبك عكدة، عدناف، إشكاليات السبلـ في الشرؽ األكسط، ص 
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ىذه القرارات التي كافقت عمييا منظمة التحرير كأساس لعممية مفاكضات كحؿ لمقضية الفمسطينية كىي 
كاف يتحدث عف دكؿ كأف الفمسطينييف ال ذكر ليـ إال كمشكمة الجئيف تحتاج إلى  949تعرؼ أف القرار 

 تسكية.
لقكات اإلسرائيمية إلى االنسحاب. يعني أف كعندما ينص القرار عمى احتراـ حدكد الدكؿ كسيادتيا، كيدعك ا

 مف يكافؽ عمى ىذه القرارات يعترؼ بإسرائيؿ مسبقان.
نعـ ذىبت المنظمة لممكافقة دكف اشتراط أك التأكيد عمى حؽ الشعب الفمسطيني بتقرير المصير، كال حتى 

أنو كاف عمى قيادة االشتراط عمى االعتراؼ بالمنظمة مقابؿ ىذا التنازؿ الكبير، كاألكثر مف ذلؾ، 
المنظمة أف تعمـ أف اتفاقية كامب ديفيد بيف إسرائيؿ كمصر )شككت إف لـ تبطؿ أىمية كقيمة قرار 

كجعمت المكقؼ العربي المطالب بتطبيؽ القرار ضعيفان؛ ألف إسرائيؿ أصبحت تدعي  949مجمس األمف 
كؿ المشاركة في الحرب كال يخاطب أنيا طبقت القرار بانسحابيا مف سيناء كتزعـ أف القرار يخاطب الد

 .(1)الفمسطينييف إاٌل كبلجئيف(
 إسرائيؿ ترل أنيا طبقت القرار ألنيا تتمسؾ بالنص االنجميزم الذم ينص عمى 

الداعي لتطبيؽ القرار  117)أراضو بصيغة التنكير( كبالتالي ىي انسحبت مف سيناء بعد القرار 
غير مستقر  949األمر )مختصر القكؿ أف القرار بمعنى أنيا طبقت ىذا القرار كانتيى  949

مف حيث النص، كمبيـ مف حيث المحتكل كالمضمكف، كمشككؾ االنطباؽ عمى أراضي الضفة 
، كعديـ اإلشارة إلى الفمسطينييف أك 1268كغزة، كمبني عمى تعامؿ بيف دكؿ كانت قائمة عاـ 

عمى البلجئيف كبدكف اسـ. أما تقرير أراضييـ أكحقكقيـ أك تقرير مصيرىـ، كتقتصر اإلشارة فيو 
. كمف الغريب في (2)المصير لك اشترطناه لكاف أكثر كضكحا لجية المصير النيائي عمى األقؿ(

األمر كالبلمفيـك مف تصرؼ المنظمة أنيا )قبمت في سبيؿ الكصكؿ إلى مكقع تفاكض أف 
ان بيما. ككاف مكقفيا مف قبؿ تجتزئ قراريف مف قرارات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف كتعمف اعتراف

 .(3)أنيا تعترؼ بجميع قرارات األمـ المتحدة(

تؤكد عمى حؽ تقرير المصير لمشعب  ان قرار  18صدر حكالي  1222حتى  1248كمف المعمكـ أنو ما بيف 
. كؿ ىذه القرارت (4)بالعكدة إلى كطنيـ كممتمكاتيـ فتتعمؽ بحؽ الفمسطيني ان قرار  49الفمسطيني، كحكالي 

                                                           
1
 .18. إبراش، إبراىيـ، فمسطيف في عالـ تغير، ص 

2
 .111. الدجاني، برىاف، مفاكضات السبلـ المسار كالخيارات كاالحتماالت، ص 

3
 .99. المصدر نفسو، ص 

4
 ، بتصرؼ.87. إبراش، إبراىيـ، فمسطيف في عالـ تغير، ص 
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تناستيا قيادة منظمة التحرير، كال مبرر لذلؾ إال ألف ىذه القرارات كانت ترفع السقؼ في كجو التسكية 
 السممية، كالتي باتت قيادة المنظمة تسعى إلييا بأم ثمف، كتقدـ في سبيميا التنازالت كالمبادرات المجانية.

في العمف كالتحضير لمتسكية  ثـ أصبحت ىذه القيادة تتقف فف استخداـ سياسة قرع طبكؿ المكاجية -
 عمى مكائد المفاكضات بالسرية كالخفاء. كىذا ما يقٌر بو صراحة محمكد عباس حيث يقكؿ 

 -117 – 949االعتراؼ ك-لـ يكف باإلمكاف صدكر مثؿ ىذه القرارات عف المجمس الكطني )
ث عف ضركرة إعبلف دكف أف تيطع ـ ببعض القرارات المعنكية التي ال بٌد منيا، كلذلؾ جرل الحدي

االستقبلؿ.. كقد حاكؿ بعض رجاؿ القانكف الفمسطيني أف يعدكا صيغة إعبلف االستقبلؿ فجاءت 
بشكؿ ال يمكف أف يمبي الغرض منيا. باإلضافة إلى أنيا تتناقض بشكؿ صارخ مع المبادرة 

دركيش الذم  السياسية، األمر الذم جعمنا نطالب إعادة صياغتيا، كقد كيٌمؼ بيذه الميمة محمكد
سٌخر كؿ طاقاتو الفكرية كالمغكية ليقدـ صيغة راقية فييا مف صنعة المغة كاألدب العالي، ما 
يجعميا في مضمكنيا تنسجـ مع المبادرة الفمسطينية، كجاءت مميئة بالعبارات التي ترضي 

ع 11/11/77الرافضيف، كفي  بلف تبنى المجمس الكطني المبادرة السياسية بأغمبية ساحقة، كا 
نيالت اعترافات الدكؿ بالدكلة الفمسطينية المعمنة، حتى تجاكز عددىا  االستقبلؿ باإلجماع.. كا 
المائة، كقد ظف البعض أف االعتراؼ جاء بناءن عمى إعبلف االستقبلؿ، كلكنيـ لـ يعرفكا أف 
ا المكقؼ السياسي العقبلني الذم تضمنتو مبادرة السبلـ الفمسطينية ىك الذم كاف كراء ىذ

 .(1)االعتراؼ كذلؾ تشجيعان لمنظمة التحرير عمى االستمرار في ىذا النيج(

 

ىذا كبلـ صريح ككاضح أف قيادة المنظمة حسمت خياراتيا نحك التسكية مسبقان، ككانت تخترع الحيؿ 
السياسية كالمغكية إلقناع الكؿ الفمسطيني حتى لك كاف األمر بحجـ إعبلف االستقبلؿ الذم حكلناه إلى 

ناسبة كطنية نحتفؿ بيا كؿ عاـ، كىي في الحقيقة خطكة معنكية ميمتيا التغطية عمى حجـ التنازؿ م
. ىذا مع خطكرة االعتراؼ بإدارة 117ك 949الكبير الذم قدمناه بالمبادرة السياسية التي تعترؼ بالقراريف 

 الظير لخبراء القانكف كالذىاب لمزخرفات المغكية كالقدرات األدبية.
سيؿ أف ييفيـ أف ىذه الدكلة لف تقاـ بعد حرب تحرير بؿ عمى طاكلة المفاكضات مع )مف ال

العدك الصييكني، كأف ثمنيا ىك االعتراؼ بشرعية الدكلة الصييكنية عمى غالبية أرض فمسطيف، 
كدكلة بيذه المكاصفات كبالشركط المصاحبة لقياميا ال بٌد أف تتناقض مع أىداؼ الشعب 

 ، (2)عنيا بالميثاؽ الكطني الفمسطيني(الفمسطيني المعبر 

                                                           
1
 .49-41. عباس، محمكد، طريؽ أكسمك، ص 

2
 .67ص طريقة أكسمك، ،عباس، محمكد.  
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كعمى ما يبدك، كبعد أف مٌرت حيمة الدكلة الفمسطينية عمى الجميع، تمكف ياسر عرفات مف اإلعبلف عف 
، أم بعد شير كاحد فقط مف إعبلف 14/19/1277مكافقتو عمى الشركط األمريكية، كذلؾ بتاريخ 
الشعبية الفمسطينية. مما يؤكد أف قيادة المنظمة كانت االستقبلؿ كعاـ كاحد فقط مف انطبلؽ االنتفاضة 

اإلسرائيمية )بتاريخ  –عنصران ىامان مف عناصر تأىيؿ منظمة التحرير لمبلئمة الشركط األمريكية 
ألقى أبك عمار خطابو في جمسة األمـ المتحدة في جنيؼ كاستقبؿ الخطاب بترحيب  (1)14/19/72

عتبرتو غير كاؼ لبدء الحكار مع المنظمة؛ ألنو ال يمبي شركطيا.. عالمي، كلكف أمريكا لـ تقبؿ بو كا
كما  117ك 949)مع أف عرفات(.. أكد في خطابو بكضكح استعداده لمتفاكض مع إسرائيؿ عمى أساس 
. ىذا يؤكد أف (2)أكد احترامو بحؽ إسرائيؿ في الكجكد، داخؿ حدكد آمنة كمعترؼ بيا، كأداف اإلرىاب(

عمى كعي تاـ بأف قيادة المنظمة تجرم كراء المفاكضات، كأنيا مستعدة لتمبية كؿ األمريكاف أصبحكا 
الشركط التي تطمب منيا، فكاف ال بٌد مف مزيد مف ابتزاز المكاقؼ. مما آتى أكمو سريعان حيث اضطر 

 عرفات في اليكـ التالي لعقد مؤتمر صحفي كأعمف فيو بكؿ كضكح قائبلن لمصحفييف 
ًن مؤقتان. نحف )دعكني أكضح كجية  نظرم أمامكـ، رغبتنا في السبلـ استراتيجية كليست تكتيكان

نعمؿ مف أجؿ السبلـ ميما حدث.. أما فيما يتعمؽ باإلرىاب فقد أعمنت أمس بما ال يدع مجاالن 
لمشؾ، ذلؾ أنني أكرر تسجيؿ المكاقؼ، أننا نرفض بالكامؿ كبشكؿ قاطع جميع أشكاؿ 

 . (3)اإلرىاب(

، ككاف في 1272، كليس كما يذكر أبك مازف 14/19/1277مر الصحفي بتاريخ نعـ كاف المؤت -
جنيؼ، كأعمف فيو المكافقة عمى الشركط األمريكية. كبعد ساعات أعمنت الحككمة األمريكية بدء حكار 

 . (4)سياسي مع المنظمة

سكية حصؿ األمريكاف عمى شركطيـ، كالتي كانت تتمخص باالعتراؼ بحؽ إسرائيؿ بالكجكد كالت -
كنبذ العنؼ الفردم كالجماعي بدؿ عبارة استنكار العنؼ. كفي تكنس دافع  949السياسية عمى أساس 

 .(5)عرفات عف خطكاتو في جنيؼ بأنيا )بنت ساعتيا( كلعدـ معرفتو الدقيقة بالمغة االنجميزية

                                                           
1
، كىذا ما يظير في المصادر األخرل، بؿ حتى عند أبك مازف حيث 14/19/77. التاريخ في كتاب أبك مازف بيذه الصيغة، كالصحيح أنو في  

 كما سنذكر. 1/1272ار األمريكاف تكقؼ بتاريخ يذكر أف حك 
2
 .11. عباس، محمكد، طريؽ أكسمك، ص 

3
 .11-41. المصدر نفسو، ص 

4
 ، بتصرؼ.41، نايؼ حكاتمو، أكسمك، ص16متغير، صـ . لمتأكد مف التاريخ أنظر إبراش، إبراىيـ، فمسطيف في عال 

5
 ، بتصرؼ. 41. حكاتمو، نايؼ، أكسمك كالسبلـ اآلخر، ص 
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كار مع كاألىـ مف ذلؾ أف كؿ ىذه التحكالت التاريخية كالتنازالت اليائمة كانت مف أجؿ الح -
األمريكاف، أم أف إسرائيؿ ال عبلقة ليا باألمر، مما يعني أننا دفعنا األثماف الباىظة دكف أم مقابؿ 

فقط. أما االشتراطات اإلسرائيمية فمـ يأت دكرىا ا لمكافقة االشتراطات األمريكية مف إسرائيؿ بؿ سعي
اإلسرائيمية بتاريخ  ف رئاسة الكزراءبعد مما يعني تقديـ المزيد مف التنازالت )كقد أعرب بياف صادر ع

عف أسفو لقرار اإلدارة األمريكية، كاعتبر أف المكقؼ األمريكي لف يؤدم إلى إحبلؿ  1277/ 11/19
. كاألدىى مف ذلؾ، أف (1)السبلـ، كأكد أف إسرائيؿ لف تغير مكقفيا مف المنظمة كلف تتفاكض معيا(

مع أف  117ك 949يف أصركا عمى االعتراؼ بًػ منظمة التحرير تجاكبت مع شركط األمريكاف الذ
أمريكا رفضت أف تعطي تعريفان كاضحان لمقراريف كتركت الجدؿ قائمان حكؿ الصيغة التي تفسرىا 

. كيذكر أبك مازف أف الحكار مع األمريكاف انقطع بسبب قياـ مجمكعة عسكرية (2)إسرائيؿ كما تشاء
مما حمؿ األمريكاف عمى  1/1272ب كذلؾ في شير تابعة ألبي العباس بعممية عمى شاطئ تؿ أبي

. مما يعني أف كؿ التنازالت التي قيدمت سجمناىا (3)لشركط الحكار اقطع الحكار باعتبار العممية خرقن 
عمى أنفسنا كأماـ األمـ المتحدة بدكف أم ضابط كلـ نخرج منيا بشيء. بؿ انسحب األمريكاف مف 

 حكارىـ بكامؿ السيكلة.

في عممية رككد إلى أف كقعت أزمة الخميج العربي باحتبلؿ القكات العراقية لمككيت  دخمت األمكر -
 .(4)9/7/1221بتاريخ 

ؽ عمى كىنا بدأت أمريكا بالتحشيد لعممية )عاصفة الصحراء( كالتي كانت تيدؼ إلى إجبار العرا -
ستخداـ أراضييا نع أمريكا الدكؿ العربية بالمشاركة في التحالؼ كباالخركج مف الككيت، كحتى تق

كتكفير التغطية السياسية كالمالية عرضت عمييـ حبلن لمقضية الفمسطينية بعد االنتياء مف الحرب 
 مباشرة

)في خدمة التحشيد لعاصفة الصحراء، اضطرت كاشنطف لمربط بيف االئتبلؼ الدكلي كالعربي  
فاشترط بكش عمى لخكض حرب الخميج كبيف تحريؾ أزمة الشرؽ األكسط كعقد مؤتمر السبلـ. 

 الدكؿ العربية االلتزاـ بشرطيف:

                                                           
1
 .18. عباس، محمكد، طريؽ أكسمك، ص 

2
 ، بتصرؼ.18. إبراش، إبراىيـ، فمسطيف في عالـ تغير، ص 

3
 ، بتصرؼ.17. المصدر السابؽ، ص 

4
 ، بتصرؼ. 119التاريخ المصكر، ص -. سكيداف، طارؽ، فمسطيف 
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المشاركة السياسية باالئتبلؼ الدكلي كتطبيؽ العقكبات الدكلية عمى العراؽ كفؽ قرارات  -1
 مجمس األمف.

 المشاركة العسكرية بالحرب. -9

كمقابؿ ىذا، تـ االتفاؽ عمى: مؤتمر لمسبلـ في مدريد، مفاكضات ثنائية مباشرة عمى المسارات 
 عة: السكرية، المبنانية، األردنية كالفمسطينية.األرب

كاألرض مقابؿ السبلـ، المؤتمر كالمفاكضات برعاية أمريكا كاالتحاد  117ك 949أسس السبلـ 
 .(1)السكفيتي(

، كبعد كقؼ إطبلؽ النار بأسبكع، أعمف الرئيس األمريكي جكرج بكش األب عف 6/1/1221كفي  -
 كمة الشرؽ األكسط، كىي:مبادرتو ذات النقاط األربع لحؿ مش

  .117ك 949تطبيؽ القراريف   -1

  .مبدأ األرض مقابؿ السبلـ -9

  .الحقكؽ المشركعة لمشعب الفمسطيني -1

 .(2)األمف كالسبلـ لدكلة إسرائيؿ -4
.. ( التي يذكرىا حكاتمة كصيغة )تطبيؽ 949مع مبلحظة الفرؽ اليائؿ بيف صيغة )عمى أساس  -

الصيغتيف أدؽ ألف اإلسرائيمييف كاف  لف أخكض في أم   ى كؿو .. ( التي يذكرىا أبك مازف. عم949
أكسمك تنازلنا عف ىذه المحددات كما اتفاقية كما ذكرت، كألننا في  949ليـ تفسير خاص لصيغة 

 سيأتي فيما بعد.

ف ؿ إكىنا يطرح أحمد قريع مبررات الذىاب إلى مؤتمر مدريد مف خبلؿ ثبلثة متغيرات أساسية. كيقك  -
 .(3)اركة كانت تعجيزية كلـ يكف باإلمكاف رفضيا بأم حاؿشركط المش

 كىذه المتغيرات ىي:

حرب الخميج: كما نتج عنيا مف إجماع عالمي عمى ضركرة حؿ القضية الفمسطينية كما تبع ذلؾ مف  -1
عزلة لمنظمة التحرير نتيجة مكقفيا مف الحرب، كالذم أسيء فيمو بتعبير قريع. كيرل غساف 

لخميج انعكست عمى منظمة التحرير باضمحبلؿ شديد في الدعـ العربي الذم الخطيب أف )حرب ا
 .(4)كاف يكمان ما سخيان. فقد أرادت دكؿ الخميج معاقبة المنظمة عمى دعميا لمعراؽ في الحرب(

                                                           
1
 .19-11. حكاتمو، نايؼ، أكسمك كالسبلـ اآلخر، ص 

2
 .42كاتمو، نايؼ، أكسمك كالسبلـ كاآلخر، ص، ح111. عباس,محمكد، طريؽ أكسمك، ص 

3
 ـ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيركت، لبناف. 9111، سنة 1، ط44-41. قريع، أحمد، الركاية الفمسطينية الكاممة لممفاكضات، ص 

4
 .86. الخطيب، غساف، السياسة الفمسطينية، ص 
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 تفكؾ االتحاد السكفيتي، كفقداف المنظمة لحميفيا الدكلي كتفرد األمريكاف بقيادة العالـ. -9

لفمسطينية أغراضيا كتحكلت مف رافعة إلى عبء ثقيؿ الكطأ عمى كاىؿ الشعب استنفاذ االنتفاضة ا -1
 الفمسطيني.

كىنا ال بٌد مف تكضيح أف األمر لـ يكف قدران مقدكران، بؿ كاف بإمكاف الفمسطينييف عدـ الذىاب، بؿ  -
، كاف بإمكانيـ تعطيؿ المسيرة كميا، فمـ يكف أحد مف العرب يستطيع الذىاب بدكف الفمسطينييف

 كيمكف تفنيد أقكاؿ قريع بعدة نقاط:

فيصؿ الحسيني في اجتماعو مع القيادة الفمسطينية في تكنس، أف كزير الخارجية األمريكية أخبرىـ  -1
جيمس بيكر أخبره عندما التقاه في القدس )بكسعكـ أف تعطمكا التسكية غير أنكـ تتضرركف مف ذلؾ 

فضو إال أف معاناة الشعب الفمسطيني ستستمر، ككأف .أم أف األمر كاف باإلمكاف ر (1)ألنكـ تعانكف(
 المشاركة في مدريد كانت معدة إلنياء معاناة الشعب الفمسطيني.

أستخدـ بيكر حيمة الكقكع في الحرج الدكلي في إطار إقناعو لمفمسطينييف بالحضكر، حيث تظاىر أنو  -9
عى ليككف الرفض مف الفمسطينييف يسرب ليـ معمكمات سرية بأف إسرائيؿ ال تريد المشاركة كلكنيا تس

أكالن؛ لكي ال تبلـ إسرائيؿ كيقع المـك كالحرج عمى الفمسطينييف. ككاف يقكؿ ليـ: ال تترككا القطة 
 .(2)تمكت عمى عتبة بابكـ

أما مبرر فقداف الحميؼ األكبر كىك االتحاد السكفيتي، فالسكفييت أصبلن كانكا داعميف لمتسكية،  -1
د عباس إطبلعو لمسكفييت عمى المبادرة السياسية الفمسطينية كتشجيعيـ لذلؾ، كنقمت سابقان عف محمك 

بؿ تكقعيـ ألف تفتح أمريكا الحكار إف تبنى المجمس الكطني المبادرة، حتى أف منير شفيؽ لو قكؿ 
 ، حيث قاؿ:آخر في السكفييت

نما مكٌبؿ ليا مف بعض  ًن لمثكرة، كا  الجكانب، كجزء كبير  )لـ أكف أعتبر االتحاد السكفيتي حميفان
مف التنازالت التي قدمتيا الثكرة كاف بسبب ضغط االتحاد السكفيتي، كمنيا قرار الذىاب إلى 
التسكية، ككاف ىدؼ السكفييت استخداـ منظمة التحرير في الحرب الباردة، ككاف عمى عرفات 

معرضيف لمسحؽ، أف يستمر في الثكرة كال يذىب إلى مدريد كأسمك ألنو ليس صحيحان أننا كنا 
يراف كيحافظ عمى عبلقتو بالعراؽ كمصر كالجزائر(  .(3)ككاف عميو أف يصالح سكريا كا 

                                                           
1
 .18. ، حكاتمو، نايؼ، أكسمك كالسبلـ األخر، ص 

2
 .71در السابؽ، ص. المص 

3
 ـ.9118، شتاء 112منير، )شاىد مف فمسطيف(، مجمة الدراسات الفمسطينية، بيركت، لبناف، العدد  ،. شفيؽ 
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أما قكؿ قريع بأف االنتفاضة استنفذت أىدافيا كأصبحت عبءن عمى كاىؿ الشعب، فيك نفسو يناقض  -4
حاح ىذا األمر عندما يتعرض في كتابو لمحاضر جمسات المفاكضات في أكسمك. كيذكر كـ كاف إل

نيـ طالبكا بالنص عمى ذلؾ في بنكد يف عمى ضركرة كقؼ االنتفاضة حتى إالمفاكضيف اإلسرائيمي
. كىذا يدؿ عمى مدل فاعمية االنتفاضة كأنيا كانت مصدر قكة كضغط عمى إسرائيؿ كلـ (1)االتفاؽ

 تستنفذ أىدافيا كلـ تصبح نقطة ضعؼ.

لنا السؤاؿ القائؿ كيؼ استطاعت القيادة أف تفشؿ  لك سممنا بأف الذىاب إلى مدريد ال مفر منو، لظير -1
)المفاكضات الثنائية في كاشنطف كالتي نتجت عف  ؟مدريداتفاؽ مفاكضات كاشنطف التي ترتبت عمى 

كاشنطف إجبارية كلـ نستطع  -، ثـ إف كانت مفاكضات مدريد (2)مدريد تحكلت إلى حكار طرشاف(
 التغيب عنيا، فكيؼ نفسر قكؿ محمكد عباس

)مف جيتنا كجدنا أف مفاكضات كاشنطف ستصؿ إلى مأزقيا، فأرسمنا إلى رابيف كبيرس نطمب  
 . (3)منيما فتح قنكات تنقذ مفاكضات كاشنطف مف أزمتيا.. كٌسطنا المصرييف كما كسطنا الركس(

ف عمى اإلنجاز، كنرسؿ مف أجؿ ـ نككف في نفس الكقت حريصيفيؿ يعقؿ أف نككف مجبريف كمكرىيف، ث
 ؾ الكساطات؟!، كنسعى لفتح القنكات السرية كنقدـ الرؤل كالمبادرات؟.ذل

أما مكضكع العزلة كالضائقة المالية التي دخمتيا المنظمة نتيجة مكقفيا في حرب الخميج، فإف قريع  -6
 نفسو يؤكد أنو خبلؿ المشاركة في مدريد كمسيرة مفاكضات كاشنطف 

حالة العزلة كالقطيعة العربية التي ألمت بنا بعد حرب  )كنا تجاكزنا في تمؾ األثناء إلى حد كبير،

 . (4)(الخميج كبدأنا باستعادة عبلقاتنا الطيبة كالقديمة بدكؿ االتحاد األكركبي كغيرىا مف الدكؿ

رفان عابران مع أنو كاف لدينا خيارات أخرل كما نقمت سابقان عف منير شفيؽ. يظير ذلؾ أف األمر كاف ظ
مر كعدنا إلى التكافؽ العربي، يعني ذلؾ أننا تخٌمصنا مف نقطة الضعؼ فمماذا كاصمنا كلكف لك سٌممنا باأل

مسيرة التنازالت كسعينا لفتح قناة سرية في أكسمك. كاألدىى مف ذلؾ أننا طعنا الكفكد العربية التي كانت 
ركة، فكيؼ يسعى في كاشنطف في الظير، ككقعنا اتفاقان منفردان كبغير عمميـ كخركجان عمى قكاعد المشا

آخر إلى التفريط بو كاإلساءة ألىمو بمف يعاني مف ضعؼ التضامف العربي كبعد أف استعاده بشكؿ أك 
 مف جديد؟!.

                                                           
1
 .967. قريع، أحمد، الركاية الفمسطينية، ص 

2
 .41. المصدر نفسو، ص 

3
 .111. عباس، محمكد، طريؽ أكسمك، ص 

4
 .82. المصدر السابؽ، ص 
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كؿ ما سبؽ، يؤكد عمى أف نيج التسكية كاف خياران ذاتيان كقراران محسكمان كما يطرح مف مبررات ىي  -
 فقط إلسكات المعارضيف.

رؽ األكسط أك مؤتمر مدريد في العاصمة اإلسبانية مدريد، بتاريخ عقد ما يسمى بمؤتمر سبلـ الش -
كأعقبو مفاكضات ثنائية بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف في كاشنطف، بدأت في شير  11/11/1221
19/1221(1)  

)لقد بدأنا المفاكضات في ممرات مبنى كزارة الخارجية األمريكية، كسميت بمفاكضات الككريدكر، 
عمؽ بالمساريف السكرم كالمبناني، فقد بدأ عمميما في الكقت المحدد كىك أما فيما يت

بعد أف ربحنا معركة استقبللية  17/19/1221يـك  ـ، بينما بدأنا كاألردنيكف11/19/1221
 .(2)التمثيؿ الفمسطيني في المفاكضات الثنائية(

 

  خطيب:يقكؿ غساف ال -

كاف محكر المفاكضات ترتيبات الحكـ الذاتي ال  كبقبكؿ المنظمة المشاركة قدمت تنازالت كبيرة..
تقرير المصير، فأمريكا لـ تدعـ قياـ دكلة فمسطينية، كاقتصر التمثيؿ عمى فمسطيني الضفة كغزة 
سرائيؿ لـ تسمح  دكف القدس كىـ جزء مف الكفد األردني.. كىذه في األساس شركط إسرائيمية.. كا 

 1287في اتفاؽ كامب ديفيد مع المصرييف سنة  لممفاكضات بأف تبتعد عف الخطكط المرسكمة
 .(3)كالذم رفضو الفمسطينيكف في حينو

كفي سياؽ الجدؿ الداخمي الفمسطيني حكؿ المشاركة مف عدميا ال بٌد أف نذكر أف الدكرة العشريف  -
ـ، كاف قرار المجمس برفض المشاركة 97/11/1221-91لممجمس الكطني الفمسطيني في الجزائر 

 :(4)دات التاليةإال بالمحد

 فقط(. 117ك 949االلتزاـ بتطبيؽ قرارات الشرعية الدكلية )كليس  -1

 ضماف حؽ المنظمة بالتمثيؿ ككنيا الممثؿ الشرعي لمشعب. -9

 كقؼ االستيطاف كشرط ال غنى عنو لبدء عممية السبلـ. -1

 ضماف حضكر القدس مكضكعان كتمثيبلن. -4

 استبعاد الحمكؿ الجزئية. -1

                                                           
1
 .62سياسة الفمسطينية، ص. الخطيب، غساف، ال 

2
 .141. عباس، محمكد، طريؽ أكسمك، ص 

3
 بتصرؼ. 71. المصدر السابؽ، ص 

4
 . كثائؽ المجمس الكطني، الدكرة العشريف، دكف طبعة كدار نشر.  
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 ات الحؿ.ضماف الترابط بيف مسار  -6

، 17/11/21-16كألف ىذه القرارات لـ تكف كفؽ رغبات قيادة المنظمة، تمت دعكة المجمس المركزم  -8
كعندما تبيف أف المجمس المركزم يتمسؾ بالمحددات نفسيا تـ تجاكز المجمسيف كأعمف جيمس بيكر 

ركط األمريكية بأف فيصؿ الحسيني أبمغو بالمكافقة عمى المشاركة كفؽ الش 17/11/21مف القدس في 
 .(1)اإلسرائيمية –

 يقكؿ حكاتمو أنو أعمف بعد ذلؾ 

)أف قرار عرفات كفريقو كسر قرار المجمسيف الكطني كالمركزم كيتناقض معيما، كيشكؿ انقبلبا 
دارة الظير لمؤسسات منظمة التحرير(  .(2)سياسيان آخر كا 

، ككانت عمى عشر 6/21 – 11/21استمرت مفاكضات كاشنطف التي ترتبت عمى مؤتمر مدريد ما بيف 
 21جكالت كانتيت ىذه الجكالت دكف التكصؿ لشيء. ثـ جرل الكشؼ في كقت الحؽ عف أنو كمنذ بداية 

سرائيؿ  .(3)كانت بدأت محادثات سرية بيف المنظمة كا 
 :كينقؿ غساف الخطيب عف رجا شحادة المستشار القانكني لكفد كاشنطف قكلو

ر الفمسطينية قد استكلى عمييا ىاجس الحصكؿ عمى االعتراؼ بيا )كاف يبدك أف منظمة التحري 
إلى حد أنيا لـ تستطع حتى أف تستفيد مما تـ إنجازه كال مف الخبرة التي اكتسبيا الكفد الذم 
خاض مفاكضات كاشنطف. كاف ىميا الرئيسي إثبات أنيا لك أختيرت شريكان فستككف أكثر مركنة 

 .(4)ة أكبر إلى صفقة(مف كفد كاشنطف، كستتكصؿ بسيكل

مف قيادات حماس كالجياد  411قامت إسرائيؿ بإبعاد  18/19/29أثناء مفاكضات مدريد كفي  -
اإلسبلمي إلى لبناف، كعميو تصاعد الغضب الجماىيرم كالمطالبة بكقؼ المفاكضات مما أدل إلى 

العكدة كرفض الكفد كقفيا عمى جميع المسارات العربية، ثـ بعد ثبلثة أشير قررت الدكؿ العربية 
(5)أنو كاف عضكان في الكفد نفسوالذم يذكر عف -الفمسطيني ذلؾ، كيؤرخ غساف الخطيب 

الجتماع  -
الكفد مع عرفات في عماف، حيث تحدث رئيس الكفد حيدر عبد الشافي معربان عف استحالة مكافقة 

اقفيـ رغـ الظركؼ، الجماىير في األرض المحتمة عمى العكدة، كأف الشباب ىناؾ يصركف عمى مك 

                                                           
1
 بتصرؼ. 66-12. حكاتمة، نايؼ أكسمك كالسبلـ اآلخر، ص 

2
 .68. المصدر نفسو، ص 

3
 .21نية، ص. الخطيب، غساف، السياسة الفمسطي 

4
 .26-21، صالخطيب، غساف، السياسة الفمسطينية.  

5
 .78.  المصدر نفسو، ص 
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، كلكف شيئان (1)كأنو ال بٌد مف دعكة المجمس الكطني لبلنعقاد أك إجراء استفتاء شعبي بيذا الخصكص
 مف ذلؾ لـ يحصؿ.

حتى بعد مركر أكثر مف عاـ كنصؼ عمى  لمكاجية لدل الجماىير كاف عاليان كىذا يؤكد أف استعداد ا
 قكؿ أف االنتفاضة استنفذت أىدافيا كأصبحت عبء.مدريد فكيؼ يبرر قريع لممشاركة في مدريد بال

كلكف ما ىي دكافع الذىاب إلى أكسمك، خصكصان أف أصحاب االتفاؽ لـ يذكركا تعرضيـ ألم ضغط  -
أنو كاف يرغب، بؿ يستعجؿ ). كيقكؿ (2)(أنيا خيار ذاتي لكبل الطرفيف)مف أحد، بؿ يصفيا قريع 

أف )ألنو سبؽ أف ذكر في كتابو  ؛اب كثير التناقضات. كىك كعادتو في الكت(3)(التكصؿ إلى اتفاؽ
عف محمكد عباس أف القيادة الفمسطينية ىي التي طمبت  . كسبؽ أف نقمتي (4)(أكسمك كاف ممران إجباريان 

كأرسمت الكسطاء مف أجؿ ذلؾ، بؿ تممس نكعان مف الفخر لدل أصحاب االتفاؽ، كخصكصان في 
مية. كاألدىى مف ذلؾ أف المفاكضات السرية كانت تتـ في مجاؿ السرية التي اتخذىا إلتماـ العم

ت كؿ الكفكد العربية لمقاطعة عى فً الكقت الذم تصاعد فيو الغضب الشعبي عمى عممية اإلبعاد، كدي 
، 91/1/1221المفاكضات. بينما يذكر قريع أنيـ كصمكا إلى أكسمك لعقد المقاء األكؿ ىناؾ بتاريخ 

 .5احد فقطأم بعد عممية اإلبعاد بشير ك 

مما يعني أف قيادة المنظمة حسمت أمرىا نحك التسكية دكف أم اعتبار لما يجرم عمى األرض كال  -
حتى مع كفد كاشنطف كال كؿ الكفكد العربية. كىذا يمح عمى معرفة الدافع كالسبب الذم يقؼ كراء ىذه 

 اإلجراءات.

نني كبعد كؿ ما تـ سرده مف حقائؽ ككقائع، ة المنظمة كانت ال ترل حبلن لمقضية أف قياد تبيف لي كا 
سرائيؿ كأف ىذه الرؤية مكجكدة لدييـ مف المحظات  الفمسطينية إال بالتسكية السياسية كالتفاىـ مع أمريكا كا 

 .12626 ككاف ذلؾ سنة األكلى لدخكليـ لمنظمة التحرير

نية، كأف ىذه القيادة عندما طرحت فكرة الدكلة الديمقراطية العمما 81كظيرت بكادر ذلؾ سريعان عاـ  
أخذت تتحيف الفرص، كتستغؿ الكقائع إلقناع المجمكع الفمسطيني. كاتخذت العديد مف الكسائؿ التي سبؽ 

 ذكرىا، ككسائؿ أخرل ال أريد تسميط الضكء عمييا؛ لكي ال أخرج عف نطاؽ البحث كعنكاف الدراسة.

                                                           
1
 .184. قريع، أحمد، الركاية الفمسطينية، ص 

2
 .184المصدر نفسو، ص . 

3
 .184ص، قريع، أحمد، الركاية الفمسطينية.  

4
 .44. المصدر نفسو، ص 

5
 .64. المصدر نفسو، ص 

6
 ، بتصرؼ.14كت، نافذ أبك حسنة، أحمد نكفؿ، منظمة التحرير الفمسطينية، صمجمكعة مؤلفيف، شفيؽ الح  
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ىذا االتفاؽ ال يمكف أف يحصؿ إال بالسر كلكف الذىاب ألكسمك كاف لمحصكؿ عمى اتفاؽ كلك بأم ثمف، ك 
كالكتماف، ثـ يتـ إخراجو تدريجيان، كيتـ استخداـ العديد مف الحيؿ لتمريره عمى المجمكع الفمسطيني، 

 كبإمكاني أف ألخص األمر في عدة نقاط:
يا القضية، بؿ ترل أنيا ىي القضية بحد ذاتيا. ينأصبحت تبحث عف نفسيا أكثر مما تعالمنظمة  -1

ف ال بٌد ليا مف الحصكؿ عمى االعتراؼ بيا ميما كمؼ الثمف. كسبؽ أف ذكرت عف غساف فكا
الخطيب كرجا شحادة ما يؤكد ذلؾ، كلكف ما يقطع الشؾ باليقيف، أننا قبمنا في أكسمك أف نعترؼ 

، كبحقيا بالعيش في أماف مقابؿ االعتراؼ با لمنظمة بدكلة إسرائيؿ التي لـ تحدد حدكدىا حتى اليـك
سطيف مقابؿ الحصكؿ عمى اعتراؼ عف معظـ أرض فم ممثؿ لمشعب، يعني تنازلكا )المفاكضكف(ك

كممثؿ لمشعب، بغض النظر عف حقكؽ ىذا الشعب، كأيف يعيش، كأيف ىي أرضو، كما ىك  بيـ
 مصيره.

المنظمة كانت تنظر لنفسيا أنيا كؿ شيء، كأف القضية الفمسطينية تتمثؿ بمصير المنظمة نفسيا،  -9
نا تكقفنا عند ىذا الحد، بؿ األدىى مف ذلؾ أف قيادة المنظمة كانت تعتبر نفسيا أنيا كؿ شيء، كليت

كأنيا القضية، كأف مصيرىا الشخصي ىك مصير لممنظمة كالشعب كالقضية )طكاؿ مفاكضات 
، كقد صٌرح بذلؾ (1)كاشنطف كحتى مفاكضات أكسمك كاف عرفات مسككنان بياجس القيادة البديمة(

 بد الشافي فقاؿ حيدر ع

 . (2))إف المنظمة كانت حذرة كمتخكفة مف أف يتحكؿ كفد الداخؿ إلى قيادة بديمة(

ف غساف الخطيب يرل أف تعاظـ أىمية كفد الداخؿ كمكانتو المميزة تحكلت إلى مشكمة مستعصية إحتى 
عف نفسو  ؼي عر  . كيذكر حسف الخطيب، كالذم يي (3)لعرفات، سعى لمتخمص منيا عف طريؽ القناة الخمفية

مف األسباب، الخشية مف دخكؿ إسرائيؿ في مفاكضات مع حركة حماس، )عضك المجمس الثكرم لفتح، 
. بينما يذكر قريع أنو كانت لدييـ خشية غير معمنة (4)كذلؾ بعد تسريبات الصحافة اإلسرائيمية كالغربية

، كذلؾ بناء عمى (5)ت مع الفمسطينييفمف تحقؽ اتفاؽ بيف إسرائيؿ كسكريا كيتراجع االىتماـ بالمفاكضا
 تسريبات بقرب االتفاؽ اإلسرائيمي السكرم. كىنا يعمؽ منير شفيؽ قائبلن: 

                                                           
1
 .87. حكاتمة، نايؼ، أكسمك كالسبلـ اآلخر المتكازف، ص 

2
 ـ.9/2/1221. عبد الشافي، حيدر )تصريح صحفي(، جريدة الشرؽ األكسط  

3
 .114. الخطيب، غساف، السياسة الفمسطينية، ص 

4
 .141ألمريكية تجاه القضية الفمسطينية، ص. الخطيب، حسف، السياسة ا 

5
 .997. قريع، أحمد، الركاية الفمسطينية، ص 
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)أحد مشاكؿ عرفات أنو كاف يعتمد عمى ما يسٌرب إليو مف تقارير سرية ككاف يفتقر إلى 
لى تقدير مكقؼ مبني عمى الكقائع بعيدان عف  االعتماد عمى الرؤية االستراتيجية العامة، كا 

 .(1)التقارير السرية التي تسٌرب بقصد التركيج أك التكجيو(

ف ممدكح نكفؿ، كالذم كاف يعد مف قيادات المنظمة يذكر في كتابو أنو عندما دخؿ عمى عرفات إحتى 
كىك في مكتبو، ككاف عرفات يراجع بعض األكراؽ حكؿ االتفاؽ، رفع عرفات قممو األحمر كقاؿ: تكقيع 

. كذلؾ يعني أف عرفات كاف ال يرل الدكلة الفمسطينية (2)يعني دكلة، تكقيع سكاه يعني اهلل أعمـىذا القمـ 
ف حصؿ عمييا غيره فاهلل أعمـ بالذم سيككف بعدىا؟!.  إال مف خبلؿ شخصو، كا 

 

إدراؾ المنظمة أنيا لف تستطيع التنازؿ أماـ الرقابة العمنية لمجريات المفاكضات )عمنية مفاكضات  -1
كسيكلة تغمغؿ اإلعبلـ في تفصيبلتيا، أتاحتا قدران كبيران مف الشفافية كالمساءلة مف طرؼ  كاشنطف

الجميكر، كبالتالي كاف ىذا يكفر شرعية جماىيرية لمكفد، كلكنو يمنعو مف أم تنازؿ في الكقت 
ف، كيرل د. . كىذا القيد مف الرقابة اإلعبلمية كالجماىيرية ال يركؽ لمف يريد االتفاؽ بأم ثم(3)ذاتو(

 إبراىيـ إبراش أف السرية كانت تمكف منظمة التحرير مف 

)تقديـ تنازالت ال يجرؤكف عمى تقديميا عمنان قبؿ تكقيع االتفاؽ، خكفان مف ردكد فعؿ الشارع.. 
 .(4)ككاف لدل المنظمة استعدادان لتقديـ تنازالت بؿ كالمساكمة عمى االنتفاضة(

بؿ خبراء السياسة تجاكز الخبراء؛ ألف بنكد االتفاؽ ال يمكف قبكليا مف قٌقع االتفاؽ ال بٌد مف كى حتى يي  -4
لمعرفتيـ بمدل كارثيتيا كعظيـ مآالتيا. كفي ىذا السياؽ، يذكر غساف الخطيب أف  كالقانكف كغيرىـ

أعضاء كفد كاشنطف أجمعكا عمى ما قالو نبيؿ قسيس كىك نائب رئيس الكفد في كاشنطف في مقابمة 
 سيسبينيما قاؿ ق

)ضـ كفد كاشنطف أعضاء مف داخؿ األرض المحتمة كمف خارجيا كأحضركا معيـ خبرة كمعرفة  
بالكاقع المعٌقد لؤلراضي المحتمة، ككاف بينيـ أعضاء مف خمفيات سياسية متعددة، ككاف بينيـ 
مستشاركف ذكك خمفيات قانكنية كاستراتيجية عالمية متنكعة. أما كفد أكسمك فكاف مؤلفان مف 

 .(5)صيف فقط، كلـ يكف مسؤكالن أماـ أم ىيئة رسمية(شخ

                                                           
1
 ـ. 9118، شتاء 112. شفيؽ، منير، )شاىد مف فمسطيف( مجمة الدراسات الفمسطينية، بيركت، لبناف، العدد  

2
 . ـ، األىمية لمنشر، عماف، األردف1221،  سنة 24. نكفؿ، ممدكح، قصة اتفاؽ أكسمك، ص 

3
 .114. الخطيب، غساف، السياسة الفمسطينية، ص 

4
 .118. إبراش، إبراىيـ، فمسطيف في عالـ تغير، ص 

5
 .117. المصدر السابؽ، ص 
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مف اإلدارييف كالباحثيف كاألكاديمييف كالخبراء المرمكقيف  ان كثير  ان ف رىطكيؤكد قريع ىذا الكبلـ كيقكؿ إ
، كانكا ضمف مفاكضات كاشنطف، كلكنو يدعي أنو كاف يستفيد 911كالذيف كصؿ عددىـ إلى ما يقارب 

 اأكسمك، ثـ يناقض قريع نفسو كيذكر في نفس الكتاب أف اتفاؽ أكسمك كاف سرين مف آرائيـ في مفاكضات 
جدان، كضمف دائرة ضيقة كلـ يراجعو أحد مف الخبراء إال طاىر شاش، راجع نص الكثيقة يكـ الكصكؿ 

 .(1)إلى أكسمك لمتكقيع باألحرؼ األكلى، ككاف رأيو أف ال عيكب فييا بحسب قكؿ قريع
كبلـ محمكد عباس كامبلن حكؿ ىذه المسألة، فيك يتميز بالصراحة في كثير مف  كىنا ال بٌد مف نقؿ

 األحياف 

)كنا نفاكض كفدان متمرسان كصاحب تجربة طكيمة في المفاكضات مع أطراؼ أخرل، كبخاصة 
المصرييف. كباإلضافة إلى أنو يستند إلى أطقـ كثيرة متخصصة قادرة عمى أف تزكده بكؿ 

ت كاألفكار كالبدائؿ. بينما كفدنا ال يممؾ مثؿ ىذه التجربة، كليس لدينا المعمكمات كالتحميبل
ف تكفرت فبل نستطيع االستفادة منيا بشكؿ مباشر؛ ألننا  اإلمكانات المتكفرة لئلسرائيمييف، كا 
فرضنا عمى ىذه المفاكضات نطاقان مف السرية كالكتماف حاؿ دكف استفادتنا مف كؿ الطاقات 

ال بٌد لي أف أقٌر أنو طيمة مفاكضات أكسمك لـ نعرض النصكص عمى مستشار المكجكدة لدينا.. ك 
ع باألحرؼ األكلى عمى كق  قانكني خشية تسريبيا.. كلكف ال بٌد لي مف أف أذكر أيضان أننا لـ ني 

، إال بعد أف اطمع عمييا المستشار القانكني طاىر شاش 91/7/1221كثيقة إعبلف المبادئ يـك 
 .(2)أكسمك ليذا الغرض(الذم استدعي إلى 

رغبة قيادة المنظمة بتجاكز الرقابة الدكلية، فكثير مف الدكؿ المناصرة لمقضية الفمسطينية ال تقبؿ  -1
بحجـ التنازؿ الذم كٌقع في أكسمك كال تقبؿ بأف تتفرد إسرائيؿ بالممؼ الفمسطيني كتفرض فيو ما 

 تشاء.

 قريع عف المعارضة الدكلية بعد االتفاؽ كحتى أدلؿ عمى صحة كبلمي، ال بٌد مف نقؿ ما ذكره

)كنا بأمٌس حاجة إلى الرعاية كالدعـ كاإلسناد األمريكي؛ لمكاجية سيؿ جارؼ مف االعتراضات  
التي أخذت تظير في كجو ىذا االتفاؽ قبؿ أف يتـ تكقيعو رسميان، كخصكصان مف جانب بعض 

 .(3)العكاصـ الشقيقة(

ف برئاسة أحمد قريع، كعضكية حسف عصفكر، كىك عضك المنظمة، تشكؿ الكفد السرم إلى أكسمك، ككا
ككاف يعمؿ مع محمكد عباس ضمف لجنة المنظمة التي تشرؼ مف تكنس عمى مفاكضات كاشنطف، كىك 

                                                           
1
 .4911، 6. قريع، أحمد، الركاية الفمسطينية، ص 

2
 .949-941. عباس، محمكد، طريؽ أكسمك، ص 

3
 .974. المصدر السابؽ، ص 
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مف أعضاء حزب الشعب الفمسطيني، كقد فصمو الحزب عندما اكتشؼ دكره في مفاكضات أكسمك. كضـ 
و بالمغة اإلنجميزية، فاآلخريف لـ يككنكا عمى مستكل جيد بيا. الكفد كذلؾ عضكية ماىر الكرد لمعرفت

 .(1)كلكنو استبدؿ فيما بعد بعضك آخر في المنظمة ىك محمد أبك ككش
استمرت مفاكضات أكسمك ثمانية أشير، ككقعت في ثبلث عشرة جكلة، ككاف اإلسرائيمياف يئير  -

ائيؿ كقد انضـ إلييما فيما بعد أكرم سافير ىرشفمد كركف بندؾ كىما أكاديمياف إسرائيمياف يمثبلف إسر 
  (2)مدير عاـ كزارة الخارجية اإلسرائيمية، ثـ الخبير العسكرم كالقانكني يكئيؿ سنغر

)بعد كؿ جكلة كاف الكفد الفمسطيني يرفع تقريران لعباس كعرفات.. كلـ تبٌمغ المجنة التنفيذية أك 
جيتاف بإعطاء الكفد تكجييات أك مكافقات، ككاف المجنة المركزية لحركة فتح باألمر، كلـ تقـ ال

األفراد المعنيكف بالتفاكض باإلضافة إلى عرفات كعباس، ىـ مف يقرر المكاقؼ التفاكضية مف 
 .(3)دكف إشراؼ أك استشارة مف أم ىيئة رسمية في المنظمة(

يمكف الرجكع كلبلطبلع عمى تفاصيؿ المفاكضات السرية كجكالتيا الثبلثة عشر، كما دار فييا،   -
 .(4)لكتابات ميندسي االتفاؽ، أحمد قريع رئيس الكفد كمحمكد عباس رئيس دائرة المفاكضات

 يقكؿ عباس

)بعد انتياء التكقيع عمى إعبلف المبادئ باألحرؼ األكلى في الساعة الثانية كالنصؼ مف صباح  
حقو األربعة كاف ، كقبؿ أف تنشر الصحافة اإلسرائيمية نصكص االتفاؽ كمبل91/7/21الجمعة 

الذيف سيغادركف خبلؿ أياـ  -كفد كاشنطف-ال بٌد لنا أف نكاجو القيادة الفمسطينية كأعضاء الكفد 
الستئناؼ المفاكضات في جكلتيا الحادية عشر.. في ىذه األثناء كقبؿ الكشؼ عف العممية كميا، 

حضرت االجتماعات دكف أف  عقدت دكرة اجتماعات المجنة التنفيذية كالقيادة الفمسطينية.. كىكذا
ف كنت اخترت بعض األعضاء الذيف أثؽ بحفظيـ لمسٌر،  أتفٌكه بكممة كاحدة عف االتفاؽ، كا 
كأطمعتيـ عمى إعبلف المبادئ، كذلؾ تمييدان لمحصكؿ عمى مكافقتيـ عندما يعرض ىذا بشكؿ 

 .(5)رسمي(

دة أف األمر إف كصؿ إلى الصحافة كيبرر عباس ىذه السرية كالعمؿ عمى إقناع القيادة بنقاشات منفر  
 .(6)كأعمف سيتدمر كؿ شيء؟!

                                                           
1
 .111-114، الخطيب، غساف، السياسة الفمسطينية، ص64مسطينية، ص. قريع، أحمد، الركاية الف 

2
 .112-411. قريع، أحمد، الركاية الفمسطينية، محاضر المقاءات، ص 

3
 .111. الخطيب، غساف، السياسة الفمسطينية، ص 

4
 .912-181المقاءات، ص ، عباس، محمكد، طريؽ أكسمك، محاضر112-411. قريع، أحمد، الركاية الفمسطينية، محاضر المقاءات، ص 

5
 .111. عباس، محمكد، طريؽ أكسمك، ص 

6
 .116. المصدر نفسو، ص 
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، أنقؿ القصة التي اأكسمك، كالتكقيع عميي يةكلمعرفة مدل السرية كالحساسية التي تمت فييا صياغة اتفاق
لحفؿ التكقيع باألحرؼ األكلى. لمح قريع  قبؿ التكجويذكرىا أحمد قريع، كىـ في فندؽ ببلزا في أكسمك، 

 ان فمسطينيان مف بعيد، فيركم قريع قائبلن:دبمكماسي

)كاف ىذا الشخص ىك سفير منظمة التحرير في أكسمك األخ محمد كتمتك كمف حسف الحظ  
أنني رأيتو قبؿ أف يرانا، فطمبت مف أعضاء كفدنا العكدة إلى الكراء، كي ال ينشكؼ أمر ىذه 

نا أدراجنا كتمكنا مف الكصكؿ إلى القناة التي حافظنا عمى سريتيا نحك تسعة أشير، كفعبلن عد
 .(1)غرفنا مف باب خمفي لمفندؽ، كذلؾ بمساعدة رجاؿ األمف النركيجييف(

كيفتخر أحمد قريع أف مسكدة اتفاؽ إعبلف المبادئ األكلية، كالتي قدمت حسب ركايتو في جمسة  -
ة المفاىيـ الكطنية المفاكضات السرية األكلى مف قبؿ الكفد الفمسطيني، كأنيا كانت مرتكزة إلى جمم

الفمسطينية، كأنيا لـ تكف مف أفكار المفاكض اإلسرائيمي ىيرشفمد، كفؽ ما رٌكج لو غير العارفيف 
 .(2)ببكاطف ما جرل حسب قكلو

 إال أف قريع يذكر في كتابو ما يناقض ىذا القكؿ، فيقكؿ في مكضع آخر  -

إعبلف –كثيقة كاف عنكاف النص )ىكذا، كبعد نحك خمسة كثبلثيف تعديبلن عمى النص األكلي لم
ارة كعشريف صفحة، ىي عب ةو ككاف يتككف مف ثبلث -المبادئ حكؿ ترتيبات الحكـ الذاتي المؤقت

 .(3)مبلحؽ تـ صكغيا جميعان بالمغة االنجميزية( عف اتفاؽ مف تسع صفحات كأربعً 

مف يقرأ  يبلن، خاصة أفد خمسة كثبلثيف تعدفماذا تبقى مف الرؤية كالمفاىيـ الكطنية الفمسطينية بع
ينغر( كأحضر معو أربعيف محاضر الجكالت يعرؼ أنو في الجكلة السابعة انضـ الخبير اإلسرائيمي )س

 سؤاالن نسفت كؿ ما سبؽ، كأعادت المفاكضات إلى نقطة الصفر.
ات كيصؼ قريع اجتماعات القيادة الفمسطينية في تمؾ المرحمة بعدـ الصراحة، كبدالن مف أف يتحدث عرف

لمقيادة عف االتفاؽ تحدث أف ىناؾ كرقة مصرية قدمت لؤلمريكاف، كتتحدث عنيا الصحافة كراح 
المعارضكف يياجمكف مصر، كيطالبكف بكقؼ المفاكضات مف دكف أف يدركا أف اتفاقان قد كٌقع باألحرؼ 

 .(4)األكلى
، كاف عمى 11/2/1221، كقبؿ التكقيع الرسمي في 91/7/21بعد التكقيع باألحرؼ األكلى في  -

الجانبيف إنياء مفاكضات االعتراؼ المتبادؿ كالتكصؿ إلى اتفاؽ بيذا الشأف خبلؿ ىذه المدة 
                                                           

1
 .942. قريع، أحمد، الركاية الفمسطينية، ص 

2
 .81. المصدر نفسو، ص 

3
 .919. المصدر نفسو، ص 

4
 .966. المصدر نفسو، ص 
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القصيرة. كىنا سأعرض ممخص ما قالو قريع عف ىذه المفاكضات كالتي تمت في باريس بينو كبيف 
 :(1)شمعكف بيرس

االعتراؼ بإسرائيؿ يجب أال يقؿ عف  في إجراء ىذا االعتراؼ؛ اعتقادان منو أف ثمف ان كاف قريع متردد -1
 دكلة فمسطينية.

 كاف قريع يرل أف مسألة االعتراؼ بإسرائيؿ أكبر مف إعبلف المبادئ كأىـ منو. -9

كمعترؼ بيا،  بحؽ إسرائيؿ في العيش ضمف حدكد آمنةو  كاف الفمسطينيكف يصٌركف عمى االعتراؼ -1
 تراؼ بحؽ إسرائيؿ في الكجكد بأمف كسبلـ.كلكف اإلسرائيمييف رفضكا، ككانت الصيغة النيائية االع

 يعترؼ قريع بأنو لـ يكف مقتنعان بيذا األمر تمامان. -4

 تـ االعتراؼ بالمنظمة ممثبلن شرعيان لمشعب الفمسطيني، كأف يتـ تعديؿ الميثاؽ الكطني الفمسطيني. -1

 مع أف قريع كاف في صفحات سابقة قاؿ -

اكؿ الحصكؿ عمى أثمف ما في الجعبة الفمسطينية مف )كنت أعتقد اعتقادان جازمان أف إسرائيؿ تح 
أكراؽ تفاكضية ميمة، إف لـ تكف أىـ ىذه األكراؽ عمى اإلطبلؽ، كذلؾ كمو في مقابؿ مكتسبات 
ميما تبمغ مف األىمية، لف ترقى إلى مستكل منح إسرائيؿ اعترافان رسميا فمسطينيان عمنيان. 

كة يجب أال يقؿ عف اعتراؼ إسرائيؿ بحقنا في إقامة كبالتالي، فقد كنت أعتقد أف ثمف ىذه الخط
 . (2)دكلة فمسطينية مستقمة(

 .(3)كلكف قريع يذكر أف القيادة الفمسطينية كاف ليا رؤية أخرل في ىذا األمر

، سأتناكؿ أبعاد ىذه المسألة عندما أتحدث عف تحميؿ االتفاؽ مف كجية نظر خبراء القانكف  عمى كؿو
 كالسياسة.

فاؽ جاىزان بشقيو، إعبلف المبادئ كاالعتراؼ المتبادؿ، كيذكر قريع أنو تـ االتفاؽ بيف أصبح االت -
سرائيؿ عمى أف يتـ تقديـ ت االتفاؽ لمعالـ عمى أنو كثيقة تم كزراء خارجية كؿ مف أمريكا كالنركيج كا 

 .(4)بكاسطة األمريكاف، كذلؾ يكبح جماح المعارضة المتكقعة ليذا االتفاؽ

ج بأف إعبلف المبادئ ىك مشركع أمريكي يساعد في قبكلو كتسكيقو كرفع العقبات )كألف اإلخرا
 .(5)طريقو في األكساط الفمسطينية كالعربية كالدكلية كفي صؼ اليميف اإلسرائيمي( مف

                                                           
1
 .981-961، صقريع، أحمد، الركاية الفمسطينية .  

2
 .179. المصدر نفسو، ص 

3
 .171. المصدر نفسو، ص 

4
 .981. المصدر نفسو، ص 

5
 .21-29. حكاتمة، نايؼ، أكسمك كالسبلـ اآلخر المتكازف، ص 
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لتقكـ الجيات التشريعية لدل الطرفيف بإقرار االتفاؽ، كتـ انعقاد المجمس  11/11/21تـ تحديد يكـ 
أعضاء  7عضكان كعارضو  61. كبعد المناقشات أيد االتفاؽ 111عضكان مف أصؿ  71المركزم بحضكر 

 .(1)أعضاء 1مف التصكيت كتغيب عف التصكيت  2كامتنع 
كلكف لـ يذكر عباس أك قريع أم تبرير لعدـ اجتماع المجمس الكطني صاحب الصبلحية، خصكصان أننا 

 االكتفاء بالمجمس المركزم. نتحدث عف اتفاؽ مصيرم لمشعب الفمسطيني، كلماذا تـ
كلربما يقدـ نايؼ حكاتمو بعض اإلجابات عندما يذكر أف بعض الفصائؿ الفمسطينية قدمت مقترحان 
بضركرة إجراء استفتاء شعبي، كلكف الطمب رفض، ثـ رفض مقترح بانعقاد المجمس الكطني لمناقشة 

 في غزة. 99/4/1226الكطني في األمر. كيبقى األمر عمى حالو ثبلث سنكات حتى انعقد المجمس 
عضكان جديدان كبتعييف مف عرفات، كذلؾ إلحداث إنقبلب  911بحسب حكاتمو، تـ قبميا إغراؽ المجمس بػ 

 .(2)إقرار لبلتفاؽ بعد ثبلث سنكات مف التكقيعة المجمس.. كتـ سياسي في تركيب
العديد مف الشخصيات  كأضيؼ مبلحظتي بأف اجتماع غزة كاف مف الطبيعي أال يتمكف مف حضكره 

المعارضة، كالتي تعيش في الخارج. )كلتجنب الخمط، ال بٌد مف ايضاح أف الكثيقة التي نتحدث عنيا ىي 
إعبلف المبادئ بشأف ترتيبات الحكـ الذاتي االنتقالي، كىي التي جرل تكقيعيا في كاشنطف بتاريخ 

ركتكككؿ باريس( كىك االتفاؽ االقتصادم . ككانت ىذه أكؿ اتفاؽ كقعو الجانباف، كتبعو )ب11/2/1221
، ثـ 1/6/24أريحا( الذم كٌقع في القاىرة بتاريخ  –، ثـ تبعو اتفاؽ )غزة 92/4/24الذم كٌقع بتاريخ 

، ثـ 92/7/24االتفاؽ التمييدم بشأف )نقؿ السمطات كالمسؤكليات( المكقع عند حاجز إيرز بتاريخ 
كالمكٌقع في  -أك اتفاؽ طابا-( 9قطاع غزة المعركؼ باسـ )أكسمكاالتفاؽ االنتقالي بشأف الضفة الغربية ك 

(، 1كؿ االتفاقيات السابقة ما عدل إعبلف المبادئ )أكسمك 9. كقد جب  أكسمك97/2/21كاشنطف بتاريخ 
 .(3)(11/1/28ثـ جاء اتفاؽ الخميؿ بتاريخ 

تيا. كأما تناكؿ جميع ؛ ألنو عنكاف الدراسة كماد1كنحف في ىذه الدراسة سنتناكؿ اتفاؽ أكسمك -
االتفاقات سيجعؿ الدراسة أضعاؼ ما ىي عميو مف المساحة، كىك أمر متعذر كال ينسجـ مع شركط 
كمحددات رسائؿ الماجستير التي تحددىا عمادة الدراسات العميا. كلكف سيتـ ذكر بعض البنكد في 

                                                           
1
 .921-929، قريع، أحمد، الركاية الفمسطينية، ص978. عباس، محمكد، طريؽ أكسمك، ص 

2
 .27. حكاتمة، نايؼ، أكسمك كالسبلـ اآلخر المتكازف، ص 

3
 .111سياسة الفمسطينية، ص.  الخطيب، غساف، ال 
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كاالستنتاجات لمآالت  بقية االتفاقات مف باب االستدالؿ كالتأكيد عمى صدقية بعض التكقعات
 صفحات. 411لكحده يقع في  9. كتكفي اإلشارة أف أكسمك1أكسمك
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 اوموقعيي اأوسمو من وجية نظر أىمي  وتالمبحث الثاني: ما حقق
األصؿ عند البحث عف ميزات أم عمؿ كمبرراتو، أف نسمع ألىؿ ىذا العمؿ كالنظر في رؤيتيـ  -

 كتبريراتيـ.

ف لشاىديف رئيسييف، كىذا مف حسف الحظ، إذ يسٌيؿ األمر أساسيا اففي اتفاقية أسمك لدينا مرجع -
لمتقييـ. فبدالن مف االستماع أك الحكـ عف بعد، يتكفر لدينا شيادة رئيس كفد أكسمك أحمد قريع الذم 

. ككذلؾ شيادة ال تقؿ (1)عٌبر عف نفسو بالقكؿ أنو )الشاىد األكؿ في ىذه الركاية الفمسطينية المثيرة(
كىي شيادة  -مف كجية نظرم–ىمية، بؿ قد تفكقيا صراحة كمصداقية في بعض األحياف عنيا أ

عضك المجنة المركزية لحركة فتح في ذلؾ الكقت، كأميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
كرئيس دائرة المفاكضات فييا، كىك الرئيس الفمسطيني لحظة كتابة ىذه الدراسة. يقكؿ قريع )ضـٌ 

 .(2)خ أبك مازف أكؿ تكثيؽ مف نكعو(كتاب األ
مازف كاف بعنكاف طريؽ أكسمك، ككتاب قريع جاء بعنكاف الركاية الفمسطينية الكاممة  كتاب أبي

لممفاكضات. كتاب قريع أشمؿ؛ ألنو يكثؽ المحاضر بكامميا، كيتطرؽ لما بعد أكسمك؛ ألنو صدر متأخران، 
فقط؛ ألف صدكره ك مازف فيك يتكقؼ عند أكسمك أب ـ. أما كتاب9111حيث صدرت الطبعة األكلى سنة 
 ، أم بعد االتفاؽ بعدة أشير.1224مبكران، فكانت طبعتو األكلى سنة 

كمما يتميز بو أبك مازف، أنؾ تممس منو الصراحة كالجرأة التامة، دكف الخكؼ مف أم نقد أك تجريح. أما 
. كعندما -ا بيف االتفاؽ كصدكر الكتابم – اعام 19أبك عبلء قريع، فقد سكت لمدة طكيمة تصؿ إلى 

كتب كاف عمى اطبلع تاـ، عمى النقد الذم تمقاه االتفاؽ كأىمو، كلذلؾ حاكؿ التبرير بطريقة ممتكية، ككأنو 
يسرد حقيقة ما تـ كحصؿ، كليس كمف يرد عمى ناقديو. كلذلؾ، أكقع نفسو في العديد مف التناقضات التي 

مف  حث السابؽ. كما أنو يجدر أف يقدـ تقييمان ألكسمك بعد مركر ىذه المدةأشرت إلى العديد منيا في المب
ت لديو دافعان آخر كىك تكجيو النقد ألداء الرئيس عرفات، ككاف األجدر أف الزمف، كلكنو لـ يفعؿ، بؿ كجد

يكجو ىذا النقد في حياة الرئيس، كليس بعد كفاتو بعدة أشير. كلبلطبلع عمى مثؿ ىذا األمر، يمكف 
 ، كلكني أذكر بعض األمثمة:(3)الرجكع إلى الكتاب

                                                           
1
 .19.  قريع، أحمد، الركاية الفمسطينية، ص 

2
 .4.  المصدر نفسو، ص 

3
 .117-181.  قريع، أحمد، الركاية الفمسطينية، ص 
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التأكيد عمى رفضو الشخصي لفكرة االعتراؼ بإسرائيؿ، كعدـ القناعة بالخطكة كتحميمو المسؤكلية  -1
 كغيرىا. 968، 961، 181لمقيادة، كيقكؿ أنو أرغـ عمى ذلؾ كما يظير في الصفحات 

 كبرل، كالنقطة السابقة كغيرىا. تحميمو لمرئيس عرفات المسؤكلية عف تنازالت تاريخية -9

كالذم ذكرت في  9كيظير ذلؾ في كثير مف صفحات الكتاب، كلكني أخص منيا مفاكضات أكسمك
 المبحث السابؽ أنو جىب  ما قبمو إال إعبلف المبادئ. كىنا يقكؿ قريع 

عمار كشمعكف  كد، تقرر عقد اجتماع بيف األخ أبي)بعد أف كصؿ المفاكضكف إلى طريؽ مسد
ف بيرس التخاذ القرارات النيائية الصعبة. ككنت أتطٌير مف مثؿ ىذه المقاءات، كخصكصان بعد أ

كذلؾ في جمسات  –عمار عمى مسائؿ لـ يكف الكفد قبؿ بيا  تمكف بيرس مف انتزاع مكافقة أبي
عمار كبيرس.. كيذكر قريع أنو  مسألة صعبة لمقاء أبي 91انت ىناؾ . ثـ يتابع.. إنو ك-سابقة
ر المقاء.. كنت أراقب المشيد مف دكف أف أتدخؿ.. في حالة احتجاج عمى الطريقة التي حض

تدار فييا ىذه المفاكضات، ثـ تركت الجمسة كىبطت مف الطبقة العاشرة في فندؽ ىمتكف طابا، 
كنزلت إلى غرفتي، كداخؿ ىذه الغرفة كجدت نفسي أجيش ببكاء طكيؿ، بصكت مرتفع كنشيج 

كنت حزينان متألمان غاضبان تنتابني مشاعر قكية بخيبة األمؿ إزاء الضعؼ  لـ أعرفو مف قبؿ.
المركع ألداء كفدنا المفاكض، أدارم الحٌس بالقير كقمة الحيمة، عندما كجدت نفسي غير قادر 
عمى كقؼ ما بدا لي أنو انييار في المكقؼ الفمسطيني، كتيافت تفاكضي مفاجئ.. األمر الذم 

دة التأثر، كأقع مغشيان عمٌي.. ثـ يذكر أنو نيقؿ إلى المستشفى كعاد بعد جعمني أفقد الكعي بش
، ليجد كؿ شيء عمى جدكؿ األعماؿ ق ، كسمي  صفحات 411د انتيى، كأف اتفاقان مف يـك قد تـٌ

 .(1)اتفاؽ أكسمك(

ألحد اتيامو لمرئيس عرفات بالتفرد كاالقصائية لمف حكلو مف القيادة بعد إنجاز االتفاؽ كي ال يشار  -1
، حيث إف ظيكر 966في الصفحة  مازف، كيظير ذلؾ مثبلن  غيره. كما فعؿ معو شخصيان كمع أبي

مازف كصانع لبلتفاؽ كاف يزعج عرفات الذم كاف يرل الحديث بيذه الطريقة بمثابة إبراز ألبي  أبي
 يقكؿ أف عرفات أقصاه عف حضكر استضافة الرئيس الفرنسي لمكفد في 979مازف. كفي الصفحة 

لمقرار بالعكدة الفكرية كعدـ المشاركة في مراسـ التكقيع في كاشنطف  -قريع–قصر اإلليزيو، مما دفعو 
 لكال ضغكطات بقية أعضاء الكفد.

 :حيث يقكؿ 971ككذلؾ الصحفة 

المطؼ معارضان التفاؽ إعبلف المبادئ، تقرر  الفمسطيني األخ أبي -زير الخارجيةك –)كلما كاف  
مازف ىك المناظر لبيرس مف الناحية البركتكككلية، كأف يكقع معو. كيبدك أف أف يككف األخ أبك 

                                                           
1
 .161-117.  قريع، أحمد، الركاية الفمسطينية، ص 



 

30 

عمار، كأنو كاف لديو، بعض الحسابات كالتحسبات إزاء  مر لـ يكف محؿ ترحيب مف األخ أبياأل
مثؿ ىذا التطكر، الذم قد يؤدم إلى جعؿ األخ أبك مازف بمثابة رجؿ ىذه المرحمة الفمسطينية 

 أبك مازف أعرب عف ترحيبو كسعادتو أف كٌقع االتفاؽ رابيف كعرفات(. الجديدة. أما األخ

 يقكؿ  921كفي الصفحة 

)كانت الحساسيات الداخمية تشتد، كال سيما عمى مستكل القيادة العميا، مف دكف داعو يمكف تفيمو 
لمتصمة مازف عف قمب العممية ا كفات الصغيرة إلى ابتعاد األخ أبيأك الدفاع عنو، فقد أدت المنا

 كذلؾ(. -قريع–بمتطمبات تنفيذ االتفاؽ، كأدت إلى ابتعادم 

حث تقييـ الكتاب، أك الخكض في صحة ذلؾ اأنو ليس مف ميمة الب عف قريعىذه بعض األمثمة نقمتيا 
 مف عدمو، كلكنيا تعطي صكرة عف األداء كالتطمعات الخاصة مما يساعد في التقييـ.

كىك ما يسمى أكسمك، كالذم نحف بصدده، فإف قريع يتحدث عف أما ما يخص اتفاؽ إعبلف المبادئ  -
 نفسو قائبلن: 

 .(1))قمت بميمتي التفاكضية بشأف اتفاؽ إعبلف المبادئ عمى أفضؿ كجو ممكف(

الشاىداف األساسياف كالتي  كؿ مف قريع كعباس كىما كعميو، سأبدأ باستعراض مميزات االتفاؽ التي ذكرىا
 يمكف إجماليا كفؽ اآلتي:

 تحقيؽ االعتراؼ بالشعب الفمسطيني: فإسرائيؿ في األساس قامت عمى نظرية ىيرتزؿ التي تقكؿ  -1

 )أرض ببل شعب لشعب ببل أرض(. 

 .(2)كىذا االتفاؽ يعني أف إسرائيؿ أقٌرت بكجكد الشعب الفمسطيني

 االعتراؼ بأرض الشعب الفمسطيني:  -9

رة، أك المناطؽ. كبعد االتفاؽ أصبح حيث كاف اإلسرائيميكف يستعممكف مصطمح ييكدا كالسام
 .(3)المصطمح الدارج غزة كالضفة الغربية

االتفاؽ يمكف الشعب الفمسطيني مف إقامة كيانو السياسي عمى أكؿ أرض فمسطينية، ككضع بيف يديو  -1
دارية كاقتصادية كأمنية كتشريعية كقضائية ال حصر ليا . مع (4)سمطات كصبلحيات سياسية كمدنية كا 

 .(5)مازف قاؿ إنيا صبلحيات محدكدة اأف أب

                                                           
1
 .989.  قريع، أحمد، الركاية الفمسطينية، ص 

2
 .194-191.  عباس، محمكد، طريؽ أكسمك، ص 

3
 .325-324.  المصدر نفسو، ص 

4
 .186.  قريع، أحمد، الركاية الفمسطينية، ص 

5
 .191.  عباس، محمكد، طريؽ أكسمك، ص 
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 ع المرحمة النيائية:يتحديد مكاض -4

لقد رفضت إسرائيؿ في البداية تحديدىا كاقترحكا أف يتقدـ كؿ طرؼ بالمكضكع الذم يريد دكف إلزاـ، 
إال أف التحديد يمـز اإلسرائيمييف بضركرة بحثيا، فمثبلن القدس، بعد أف ضميا الكنسيت ألرض إسرائيؿ 

 .(1)ضعيا عمى جدكؿ األعماؿ يعني أنيا مسألة مختمؼ عمييا كأف قرار الضـ انتيىفمجرد ك 

االتفاؽ فتح باب العكدة: بتكقيعو أنكسر الخط البياني لميجرة الفمسطينية، كعاد اآلالؼ مف المناضميف  -1
 .(2)كأسرىـ، كانتيت حالة النزيؼ السكاني مف األرض الفمسطينية

 .(3)طينية مف عمى جدكؿ اىتمامات النظاـ الدكلي الجديداالتفاؽ منع شطب القضية الفمس -6

االعتراؼ بمنظمة التحرير ممثبلن رسميان لمشعب الفمسطيني كفؾ عزلتيا كتحريرىا مف التبعات  -8
 . (4)السياسية كالمالية

 .(5)الحيمكلة دكف تحكؿ الصراع إلى صراع ديني -7

ف الداخؿ كالخارج كنيؿ ىذه القيادة مشركعية تحقيؽ عكدة القيادة الفمسطينية مما يدرأ أم إزدكاجية بي -2
 .(6)دكلية متعاظمة كتأييدان شعبيان كاسعان 

 تحقيؽ السيادة الفمسطينية. -11

قامة مجمس فمسطيني تشكؿ بحد ذاتيا سيادة كاقعية عمى أرض  -االنسحاب مف غزة أريحا كا 
 . (7)فمسطينية، باعتبار أف السيادة ىي لمف يمارسيا عمى األرض

 .(8)كجد أرضية سياسية مبلئمة إلدامة الكفاح الكطني الفمسطينياالتفاؽ أ -11

االتفاؽ خمؽ أمبلن كقدـ كعدان لشعب كاد يفقد األمؿ بأف االحتبلؿ سكؼ يتزحزح يكمان مف  -19
 .(9)مكانو

                                                           
1
 .197، صعباس، محمكد، طريؽ أكسمك .   
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 .19، 91.  الركاية الفمسطينية، ص 
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 .41.  المصدر نفسو، ص 

4
 .991، 41.  المصدر نفسو، ص 
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 المبحث الثالث: االتفاق في عيون الخبراء والمختصين
كبيف تحميبلت الخبراء في مجاالت عمـك ىناؾ فرؽ كبير بيف البيانات كالتصريحات السياسية العامة، 

السياسة كاالقتصاد كالقانكف. لذلؾ لف أركز عمى المكاقؼ السياسية الصادرة عف العديد مف التنظيمات 
كالييئات التي انتقدت االتفاؽ كرفضتو؛ ألنيا في الغالب تتحدث بالخطكط العريضة، كال تتناكؿ التفاصيؿ 

مكضكعية. لذلؾ، سأقؼ طكيبلن عند تحميبلت عميقة كمنيجية، ألناس مف كالجزئيات مف الناحية العممية ال
أىؿ االختصاص كييشيد ليـ بطكؿ الباع كعمؽ النظر، فدققت كثيران في أقكاؿ ككتابات بعض الخبراء 
كالمفكريف الذيف ليـ إطبلع في عالـ السياسة كالقانكف كاالقتصاد، كحاكلت إجماؿ أقكاليـ عبر النقاط 

 اآلتية:
 فاق أوسمو ىزيمة تاريخية وفاتحة لسمسمة من اليزائم والتنازالت الالمعقولة:ات -1

 يعمؽ الصحافي كالكاتب السياسي المشيكر ببلؿ الحسف عمى االتفاؽ قائبلن  -

)إف اتفاؽ أكسمك كلد معمقان في الفضاء، كمحككمان بالنكايا اإلسرائيمية. كىذا ىك السبب في أف  
كانت تنتيي بقبكؿ الكفد الفمسطيني بالعرض  -د أكسمكبع-كؿ جكلة تفاكض فيما بعد  

 .(1)اإلسرائيمي، مع شيء مف الرتكش أحيانان(

 كيرل الحقكقي كاالقتصادم الفمسطيني برىاف الدجاني

)إف منظمة التحرير كفي رسالة االعتراؼ، أعمنت عف تخمييا عف أم عمؿ مف أعماؿ العنؼ..  
استجداء مف جانب، كعطاء أك رفض مف الجانب كبالتالي فإف أم مفاكضة ستككف عممية 

 .(2)اآلخر(

 كيقكؿ أستاذ العمكـ السياسية أ.د. إبراىيـ إبراش، عف الذيف يينىٌظركف لبلتفاؽ 

نيـز في ساحة المعركة ال يمكنو أف كيرفضكف اإلقرار ببدييية أف مف ا )إنيـ يكابركف كيعاندكف
 . (3)يصنع النصر عمى طاكلة المفاكضات(

 ابع القكؿ ثـ يت

)قد تضطر القيادة السياسية لبلعتراؼ بقكة الخصـ كالقبكؿ ببعض شركطو لمخركج مف المأزؽ، 
كلكنيا ال تقطع الطريؽ عمى األجياؿ المقبمة لمكاصمة النضاؿ بكؿ صكرة مف أجؿ تحقيؽ 

 .(4)األىداؼ الكطنية(
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 كيزيد كبلمو كضكحان بقكلو 

دأت تمر بيا القضية الفمسطينية منذ مدريد تعد مف أخطر )كمف نافمة القكؿ، أف المرحمة التي ب 
المراحؿ في تاريخ الصراع كتاريخ العرب الحديث، فإذا كانت المراحؿ السابقة عرفت ىزائـ 
عسكرية ترتب عمييا ضياع األرض، فإف المرحمة الراىنة، باإلضافة إلى تكريسيا لميزائـ 

يترتب عمييا ضياع غالبية الحؽ، كضياع الحؽ العسكرية فإنيا مرحمة ىزائـ سياسية كنفسية س
أخطر مف ضياع األرض؛ ألف ضياع األرض، مع إبقاء الحؽ يعطي لؤلجياؿ القادمة المبرر 
كالمشركعية الستعادة األرض. أما ضياع الحؽ بمكافقة أىمو فإنو يعني ضياع القضية كحقكؽ 

 . (1)األجياؿ المقبمة(

ائيؿ صفة الدكلة المحتمة في نظر العديد مف دكؿ العالـ، كجعميا كيرل أيضان أف االتفاؽ أسقط عف إسر 
تحقؽ مكاسب كبرل، كأصبح بعدىا أم كقؼ لعممية التسكية سيخدـ إسرائيؿ أكثر مما يخدـ السمطة 

 .(2)الفمسطينية، األمر الذم يفسر لنا المكقؼ الحرج لمسمطة منذ أكسمك حتى اليكـ
. كأختـ بالقكؿ (3)دىا لتحكيؿ االتفاؽ إلى مقبرة لمقضية الفمسطينيةكعميو، فيك يرل أف إسرائيؿ بذلت جيك 

أف الدكتكر إبراش، يؤكد أف إفرازات اتفاؽ أكسمك كاقعان تـ التفاكض عميو، ثـ تـ تجاكزه إلى اتفاقات 
جديدة، تدكر في فمكو، ىي أكثر سكءان منو. كاألخطر مف ذلؾ، أنيا جعمت المرجعية التفاكضية بدالن مف 

 .(4)رجعية الدكليةالم
أما الدكتكر غساف الخطيب، كالذم تناكؿ االتفاؽ في سياؽ أطركحتو لمدكتكراة، يقكؿ: تحكلت إسرائيؿ  -

مف قكة متجاكزة لمقانكف الدكلي، إلى شريؾ في عممية السبلـ، كأف مكقؼ إسرائيؿ أصبح أفضؿ في 
ض الفمسطيني، كاتفاقيات لـ تحقؽ المفاكضات المقبمة، ككانت النتيجة أداءن سيئان مف جانب المفاك 

. كيخمص إلى القكؿ، بأف األداء التفاكضي كاف (5)شيئان يذكر عمى طريؽ تحقيؽ األىداؼ الفمسطينية
 .(6)ىزيبلن كأنجب اتفاقات مؤلل بالعيكب
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  :كيمخص المفكر كالكاتب السياسي منير شفيؽ قائبلن 

كالسيادة اإلسرائيمية عمى فمسطيف كميا، بما  )يمكف تمخيص إتفاؽ أكسمك بما يمي: بقاء االحتبلؿ
في ذلؾ قطاع غزة كأريحا، أما االنسحاب، فيك انسحاب الجيش مف المناطؽ اآلىمة بالسكاف، 
حيث االنتفاضة كالمقاكمة كتسميـ األمف فييا لمشرطة الفمسطينية، كبيذا إعفاء لبلحتبلؿ مف 

 .(1)االصطداـ بالفمسطينييف(

 الفمسطيني، إدكارد سعيد: أف ما جرل ىك عممية استسبلـ حيث يقكؿ كيرل المفكر السياسي

)االتفاقيات التي تـ إبراميا مؤخران مع إسرائيؿ ليست إال محصمة االستسبلـ العربي، غير  
الضركرم كغير الحتمي في رأيي، كيمكف قراءة ىذه النزعة االستسبلمية بكضكح بدءان مف 

سرائيؿ(المفاكضات السرية التي جرت في أكس  .(2)مك بيف منظمة التحرير كا 

، يكمان لمحداد القكمي الفمسطيني، كما مف أحد يجادؿ أننا خسرنا 11/2/1221كيقكؿ سعيد، أنو يعتبر 
جكلة مف جكالت نضالنا المشركع. فيا ىي إسرائيؿ تحتفظ بالمستكطنات كتعيد نشر قكاتيا كتسيطر عمى 

. كليس مف المقبكؿ أف تتظاىر القيادة بأنيا أحرزت نصران األرض كالماء كاألمف كالسياسة الخارجية.
مؤزران، ككاف األنسب االعتراؼ باليزيمة فكؿ ىذه األمكر الزائفة، لف تنجح في إخفاء تبعية الكياف الجديد 

 .(3)الكاممة إلسرائيؿ
كالذم كاف  كينقؿ سعيد عف داعية السبلـ اإلسرائيمي، عامكس عكز، حديثو مع ىيئة اإلذاعة البريطانية

 ، القكؿ14/2/21في 

 .(4)ىك ثاني أكبر انتصار في تاريخ الصييكنية( -أكسمك–)أف ىذا  

 
 عن الشرعيات، واالحتكام لممفاوضات:  أوسمو عممية تخل -2

بتكقيع اتفاؽ أكسمك كالذم في طٌياتو تأجيؿ ألىـ بنكد الصراع مثؿ القدس كالحدكد كالبلجئيف كغيرىا.. 
ىي الحكـ، كما يقرره الطرفاف عمى طاكلة المفاكضات ىك المعتبر، كعند الخبلؼ  كاألىـ أف المفاكضات

 ال كضكح آللية الحؿ، كسأكضح ذلؾ عندما نتحدث عف التحكيـ.
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 كيؤكد منير شفيؽ عمى ىذا األمر بقكلو

)أصبح مف المسمـ بو أف المفاكضات البلحقة التي يراد منيا أف تطبؽ أكسمك، تقـك عمى أساس  
التفاؽ، الذم غدا المرجع البديؿ عف مرجعية قرارات مجمس األمف كالجمعية العامة، كأف ذلؾ ا

ليذا األمر مغزل كأم مغزل، ألف المفاكض الفمسطيني أفقد نفسو حتى تمؾ الحقكؽ المبتكرة التي 
 .(1)(949تركيا لو قرار مجمس األمف 

 كفي ىذا السياؽ يقكؿ الدكتكر إبراىيـ إبراش 

ؿ كأمريكا، تريداف مف المنظمة أف تككف ىي الطرؼ المفاكض، كالطرؼ الذم )كانت إسرائي
يكقع، أرادا أال تككف تسكية مرجعيتيا قرارات الشرعية الدكلية، بؿ ما تـ االتفاؽ عميو 

 . (2)بالمفاكضات(

قريع  كمعنى ذلؾ أننا  تخمينا عف العديد مف مصادر قكتنا مثؿ الشرعية التاريخية كالدينية حتى أف أحمد
 يقٌر بذلؾ، عندما يتحدث أف األمر تـ منذ الجمسات األكلى في أكسمك 

 ، (3))قررنا أال نعكد إلى التاريخ كثيران، مرٌكزيف االىتماـ عمى الحاضر كالمستقبؿ(

 أنو منع الصراع مف التحكؿ إلى صراع ديني. -ذكرتو سابقان –كىك يعٌد مف إنجازات االتفاؽ 
كالتي -يككف الصراع دينيان، كبيف أف أتخمى عف الشرعية الدينية كالتاريخية كلكف ىناؾ فرؽ، بيف أال 

. ثـ أيتبع ذلؾ بالتخمي عف الشرعية الدكلية، كقد ذكرت فيما سبؽ أف -تتمسؾ بيا إسرائيؿ مف جانب آخر
نياء االحتبلؿ كغيرىا مف الحقكؽ.  العشرات مف قرارات األمـ المتحدة كانت في صالح حؽ العكدة كا 

سؼ تخمينا عف كؿ ذلؾ، كأصبحت المرجعية ىي بنكد اتفاؽ ىزيؿ كمجحؼ، كىذا ما يفٌسر تكالي لؤل
التنازالت في سمسمة طكيمة لـ تتكقؼ إال بتكقؼ المفاكضات، كحتى عند تكقؼ المفاكضات استمرت 

 .إسرائيؿ بسرقة األرض كفرض الحقائؽ، بحجة أف ىناؾ مرحمة الحؿ الدائـ التي لـ تصؿ إلييا بعد

 أوسمو، اعتراف بإسرائيل ومنح شرعية لممحتل: -3

سحاؽ رابيف. كيقكؿ أحمد  - في مقدمة اتفاؽ أكسمك تأتي رسائؿ االعتراؼ المتبادؿ بيف ياسر عرفات كا 
 قريع 

 .(4))تـ دمج الرسائؿ في إطار اتفاؽ المبادئ، كاعتبرت جزءان مف االتفاؽ(
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ميز بالكضكح التاـ في كؿ مطالب الجانب كيرل الحقكقي برىاف الدجاني أف رسائؿ االعتراؼ تت
اإلسرائيمي، كاإليياـ الكمي في جانب الحقكؽ الفمسطينية، فكاف في رسالة عرفات.. أف منظمة التحرير 
تعترؼ بحؽ دكلة إسرائيؿ بالعيش في سبلـ كأمف.. كىذا النص منح إسرائيؿ شرعية الكجكد، ككؿ 

باألمر الكاقع، أما نحف فاعترفنا بحقيا في الكجكد. كيتساءؿ  اعترافات دكؿ العالـ بإسرائيؿ، كانت اعتراؼ
الدجاني، أية إسرائيؿ ىذه التي تعترؼ بيا منظمة التحرير، فإسرائيؿ حتى اآلف لـ تضع لنفسيا دستكران، 
كلـ تحدد ليا حدكدان، كقانكنيان عند االعتراؼ بالدكلة يتـ االعتراؼ ليا بسيادتيا عمى األرض. ككؿ ما 

سرائيؿ بمكجب قانكنيا صادرت األرض كالمياه  تشٌرعو دكلة ذات سيادة عمى أرضيا يصبح قانكنان، كا 
كالحقكؽ، كفرضت الضرائب. كما يمفت الدجاني النظر بالقكؿ: إننا اعترفنا بحؽ إسرائيؿ في األمف 

 تعريفات محددة كالسبلـ، مما يعني أننا ممزميف بيذا الحؽ كالحفاظ عميو؛ ألننا نعترؼ ليا بو. كبما أنو ال
 ليا. حصر ال ألعماؿ كمظمة ذلؾ استعماؿ فباإلمكاف لؤلمف كالسبلـ

 يمكف االجتماعي كاألمف اإلدارية(، القيكد التطبيع، )المقاطعة، ليشمؿ تفسيره يمكف االقتصادم األمف فمثبلن 

 الشرطة فإف كبالتالي، التعميـ(. العمـ، )الصناعة، يشمؿ التكنكلكجي كاألمف السكانية(، )التركيبة يشمؿ أف

 بتفصيبلتو، اإلسرائيمي األمف عمى الحفاظ ميماتيا أكلى مف بنكده، في االتفاؽ عنيا يتحدث التي الفمسطينية

 التي كالبنكد الكجكد في إسرائيؿ حؽ تنكر التي الفمسطيني الميثاؽ بنكد أف رسالتو في عرفات يعمف ثـ

 عرفات تعيدات أف يعني .(1)المفعكؿ سارية كغير ثراأل عديمة أصبحت الرسالة تعيدات مع تتعارض

 )أصبحت( الماضي كبتعبير فمسطينية. مؤسسة ألم الرجكع كبدكف ىكذا الميثاؽ. بنكد مف أقكل أصبحت

 كاف الرسمي التكقيع ككذلؾ الرسمي، التكقيع قبؿ كانت سابقان، تحدثنا كما الرسائؿ كىذه )ستصبح(. كليس

 .فمسطينية؟! مصادقة أم قبؿ
  قائبلن: الدجاني كيتابع

منظمة التحرير باالسـ دكف إضافة صفة  رسالتو في ذكر عرفات ياسر أف النظر يمفت مما
)الممثؿ الشرعي لمشعب الفمسطيني(. كلكف رابيف، في رده ذكر ىذه العبارة. كالبلفت أف المنظمة 

ئة تمثؿ شعبان، كىذه الييئة اعترفت بدكلة إسرائيؿ ذات السيادة كاألرض. أما إسرائيؿ فاعترفت بيي
 . (2)تصمح لمتفاكض معيا

كىنا ال بٌد مف التذكير بكبلـ أحمد قريع كالذم ذكرتو مسبقان، مف أنو كاف ال يرل مقابؿ لعممية االعتراؼ 
إال باإلقرار بدكلة فمسطينية. كما أشير إلى كبلمو عف إنجازات االتفاؽ عندما ذكر أنو حقؽ االعتراؼ 
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ر كممثؿ شرعي لمشعب الفمسطيني. كما نقمتو اآلف يظير أف المعني بيذه الصفة كاف بمنظمة التحري
رابيف نفسو، ألنيا صفة تخدـ طمكحو بنيؿ الشرعية أماـ العالـ؛ ألنو حصؿ عمى اعتراؼ مف يمثؿ 

 الشعب.
 حقيقة عمى الخطيب غساف كيؤكد

المنظمة نفسيا التي رفضت  منظمة التحرير التي اعترفت بيا إسرائيؿ، لـ تكف بالضركرة )أف 
 .(1)إسرائيؿ في السابؽ االعتراؼ بيا(

كيتابع غساف الخطيب القكؿ في رسالة عرفات تعترؼ منظمة التحرير الفمسطينية بإسرائيؿ عمى الرغـ  
مف عدـ إلتزاـ إسرائيؿ االعتراؼ بحؽ تقرير المصير كالحؽ في دكلة لمفمسطييف. كما أنيا تمـز منظمة 

ؼ ما كانت تعتبره سابقان الكفاح المشركع، مف دكف التزاـ إسرائيؿ إنياء احتبلؿ األراضي التحرير بكق
 ....الفمسطينية 

كما يذكر الخطيب أف رسالة عرفات لكزير الخارجية النركيجية، كالتي اعتبرت ضمف الرسائؿ، تعيد فييا 
 .(2)عرفات بأمر آخر، كىك كقؼ االنتفاضة

 ر بقكلوكيتحدث إدكارد سعيد عف األم

)كىكذا كسبت إسرائيؿ مف العرب القبكؿ كاالعتراؼ كالشرعية دكف أف تضطر إلى التنازؿ عف 
سيادتيا عمى أغمب األراضي العربية المحتمة، بما في ذلؾ القدس الشرقية، كأف إسرائيؿ ىي 

انيا الدكلة الكحيدة في العالـ، التي ال تمتمؾ حدكد دكلية معمنة، كتحظى رغـ ىذا باعتراؼ جير 
 . (3)بشرعيتيا كحقيا في األمف(

 ثـ يؤكد سعيد مرة أخرل أف

)اعتراؼ عرفات بحؽ إسرائيؿ في الكجكد يحمؿ في طياتو سمسمة طكيمة مف التراجعات: تراجع  
عف نصكص الميثاؽ الكطني، نبذ لممقاكمة التي اصطمح عمى تسميتيا بالعنؼ كاإلرىاب، إىدار 

 .(4)(117، 949عدا القراريف لجميع قرارات األمـ المتحدة ما 

 يتعرضكا لـ ككأنيـ العالـ أماـ الفمسطينييف أظير الشكؿ بيذا بإسرائيؿ االعتراؼ أف أيضان، سعيد كيرل

 .(5)فعمكه ما كؿ عمى نادمكف إنيـ بؿ أبدان، إلضياد
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 كالشيداء حركبكال كالمعاناة النضالي تاريخنا أف يعني االعتراؼ أف يرل فيك إبراش، إبراىيـ الدكتكر أما -

 كأمر بإسرائيؿ اعترافان  يكف فمـ كميا، التسكية بغرابة غريب االعتراؼ كأف كجيالة، كمغامرات خطأن  كاف

 .(1)بالكجكد إسرائيؿ دكلة بحؽ بؿ كاقع،

 في عباس محمكد الفمسطيني الرئيس لكممة أستمع كنت السطكر، ىذه كتابة أثناء أنني إلى اإلشارة كتجدر

 ،11/19/9118 بتاريخ أردكغاف التركي الرئيس إلييا دعى التي اإلسبلمي التعاكف لمنظمة الطارئة القمة
، ركسيا قناة كبثتو  بالقدس يعترؼ الذم ترامب، األمريكي الرئيس قرار عمى الرد أجؿ مف القمة ككانت اليـك

 عباس الرئيس قاؿ حيث ،(إسرائيؿ لدكلة) عاصمة

 كالسكاف السمطة :ىي شركط ثبلثة الدكلة في تتكفر أف بد ال أنو يقكؿ: الدكلي )القانكف 

 يقكدنا كىذا حدكدىا، أيف تقكؿ أف كأتحداىا إسرائيؿ في متكفر غير الثالث الشرط لكف كالحدكد،

 .(2)(باطؿ بيا االعتراؼ أف إلى

 أوسمو فتح باب االقتصاد والتطبيع: -4

 يقكؿ الحقكقي كاالقتصادم برىاف الدجاني،

لعاـ ىك الضرائب غير المباشرة )الرسـك الجمركية، ضرائب السمع أىـ مصدر لئليراد ا 
االستيبلكية( كىذه الصبلحية بقيت في يد إسرائيؿ، مما يعني أف ميزانية السمطة ستككف فرعان 
لميزانية الحككمة اإلسرائيمية، كيستغرب الدجاني مف نص إعبلف المبادئ في المادة السادسة، 

يكض بالتنمية االقتصادية، سيتـ نقؿ السمطة لمفمسطينييف، في حيث جاء فييا: أنو بقصد الن
المجاالت التالية: التعميـ كالثقافة كالصحة كالشؤكف االجتماعية كالضرائب المباشرة )المحبلت 

 . كسيشرع الجانب الفمسطيني في بناء قكة الشرطة.(كالسياحة -كالحرؼ كالعقارات

 كيعقب الدجاني عمى ذلؾ بالقكؿ:  -

تحدث اإلنساف عف النيكض بالتنمية االقتصادية، فالمفركض أف يتحدث عف مكارد عندما ي
الحياة االقتصادية مف أرض كمياه كمعادف كثركات.. لكف ال شيء مف ذلؾ، ثـ يتساءؿ لماذا 
تربط التنمية بالمجاالت الستة؟.. ثـ يجيب، لسبب بسيط كىك اإليحاء بأف ترتيبات إعبلف 

تخفيؼ الضغط االقتصادم عمى الناس مف ناحية، كنشر شعكر تفاؤلي  المبادئ ستككف سببان في
 . (3)مف الناحية األخرل
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فيما يعتبر منير شفيؽ أف ما أقره االتفاؽ مف تعاكف في مختمؼ المجاالت، أمر خطير، فبدالن مف أف 
ذا النفكذ إلى تككف المرحمة األكلى خطكة باتجاه إزاحة النفكذ اإلسرائيمي، تصبح خطكة باتجاه امتداد ى

 .(1)الببلد العربية كاإلسبلمية

 : (2)كيقكؿ الباحث في شؤكف االقتصاد اإلسرائيمي فضؿ مصطفى النقيب -

كاف معركفان طكاؿ السبعينات كالثمانينات أف أىـ ثبلث عقبات أماـ االقتصاد اإلسرائيمي ىي 
كاألكركبية مف التعامؿ  المقاطعة العربية، التي كانت تمنع حتى العديد مف الشركات األمريكية

عقبة عدـ كجكد عبلقات دبمكماسية بيف إسرائيؿ كالكثير مف ببلد آسيا كأفريقيا ك مع إسرائيؿ 
كخصكصان الصيف كاليند، ككذلؾ عقبة عدـ االستقرار التي كٌرسيا الصراع مما جعؿ المنطقة 

ة الفرصة التاريخية، غير مبلئمة لبلستثمار األجنبي. ثـ يقكؿ النقيب.. قدمت العممية السممي
كخبلؿ عاـ مف تكقيع أكسمك، أقامت إسرائيؿ عبلقات دبمكماسية مع عشريف دكلة، كأىميا 

 4-1االنفتاح عمى أسكاؽ الصيف كاليند. كأصبح االستثمار األجنبي في إسرائيؿ يتراكح بيف 
الفرد في مميار سنكيان، كأصبح مستكل معيشة ½ مميار دكالر سنكيان بعد أف كاف ال يتجاكز 

إسرائيؿ يضاىي معيشة الفرد في أكركبا. كيقكؿ مصطفى النقيب أيضان، كثر الحديث عف 
فمسطيف كسنغافكرا جديدة، كمع مركر األياـ اتضح بشكؿ ال يقبؿ الشؾ، أف المكاطف 
الفمسطيني ال يشعر بأم تحسف، بؿ تراجع حجـ الدخؿ عما كاف عميو قبؿ أكسمك، بينما أخذ 

  .% سنكيان 6بمعدؿ ائيمي بعد أكسمك ينمك االقتصاد اإلسر 

 ، اتضح أف اليدؼ الحقيقي كاف كما كصفتو الصحافة األمريكية ثـ يقكؿ أيضان 

)إعادة تأىيؿ إسرائيؿ عالميان( فما حققتو إسرائيؿ في المسيرة السممية كاف متناسقان مع اليدؼ 
إليو أمريكا يعتمد في الدرجة  األمريكي مف عممية السبلـ، فالنظاـ العالمي الجديد الذم تسعى

األكلى عمى عكلمة االقتصاد كفتح األسكاؽ أماـ الرأسمالية األمريكية، كفي ىذا السياؽ كاف 
مطمكبان أف تؤىؿ إسرائيؿ عالميان، كي تصبح المركز الرئيس القتصاد العكلمة في الشرؽ األكسط. 

 .(3)عممية تضميؿأما مكضكع التكامؿ كاالندماج االقتصادم لممنطقة فقد كاف 
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 أوسمو ومعضمة التطبيق: -5

كما تحدثت سابقان، فيذا االتفاؽ محككـ بالنكايا، كلـ ينص عمى آلية تجبر إسرائيؿ عمى االلتزاـ بما ىك 
 متفؽ عميو، مع إجحافو أصبلن في حؽ الفمسطيني. كىنا يعمؽ برىاف الدجاني قائبلن 

ًن بأف النصكص نفسيا لف تككف المصدر الكحيد لمحكـ النيائي الذم سيكشفو  )نحف ندرؾ تمامان
 . (1)الزماف(

 كىنا أجدني مضطران لنقؿ بعض كبلـ ميندسي االتفاؽ حكؿ ىذه المسألة، فيقكؿ أبك مازف

)بمقدار ما كاف التطبيؽ سميمان، بمقدار ما أمكنا أف نعبر إلى بقية القضايا التي ستكاجينا في  
ي ستتٌكج نضالنا باالستقبلؿ.. كعندما نتحدث عف االستقبلؿ، المرحمة النيائية، تمؾ القضايا الت

 . (2)فإننا نفترض إنياء مشاكؿ القدس كالمستكطنات كالحدكد(

حتى نصؿ لمحؿ النيائي  -نحف نحسف الظف بإسرائيؿ–فاألمر ىنا يتضح، فنحف نفترض تطبيقان سميمان 
 ترض في سياقو إنياء مشكمة القدس..؟!.الذم نفترض أنو يكصمنا في الطريؽ إلى االستقبلؿ، كالذم نف

 أما أحمد قريع، فيك يقٌر كيعترؼ أف بكادر الفشؿ بدأت مبكران حيث يقكؿ

)كأخذت الفكارؽ تظير بشدة، بيف اآلماؿ المعقكدة عمى االتفاؽ كبيف الكاقع المؤلـ عمى األرض 
 .(3)لى ىجاء أكسمك بصكرة غميظة..(ببعض الفمسطينييف إكىك ما حدا 

 يقكؿ الدكتكر إبراىيـ إبراشكما 

)مف غرائب ىذه التسكية.. أف كؿ نص فييا تحكؿ إلى مشكمة عند التطبيؽ كآلت التسكية  
برمتيا إلى مأزؽ.. كبدالن مف أف تككف مراحؿ التنفيذ خطكات إلى األماـ، تحكلت إلى محطات 

 .(4)تراجعية كخمقت مزيدان مف التعقيد(

 

 :معضمة القوانين والتحكيم -6

 دث الدجاني قائبلن..يتح

االتفاؽ يتحدث عف مسمسؿ المفاكضات المستمرة خبلؿ الفترة االنتقالية كلكنيا ال تتحدث عف  
مسمسؿ آخر، أحادم الطرؼ، ىك مسمسؿ التشريعات اإلسرائيمية. كفي المادة الخامسة مف 

يجة مفاكضات االتفاؽ يتفؽ الطرفاف عمى أف ال تجحؼ أك تخؿ اتفاقات المرحمة االبتدائية بنت
الكضع الدائـ. ىذا النص يتحدث عف )اتفاقات( كلكف ال إشارة إلى التغيرات التي يمكف أف 
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تحدثيا إسرائيؿ مف خبلؿ التشريعات، فبل تحتكم الكرقة أم التزاـ إسرائيمي في مسائؿ 
ف كالمستكطنات، كاالستمبلكات، كالمصادرات، كشبكات الربط كحدكد المدف كالقرل كالضرائب، كا  

كاف فيما سبؽ يمكف الطعف في القكانيف المستبيحة لؤلرض كالمتاع كالماؿ، فمف الصعب اآلف 
 .(1)الطعف فييا

 كييفٌصؿ غساف الخطيب بالقكؿ:  

صبلحية  -المجمس التشريعي–تعطي الفقرة األكلى مف المادة التاسعة المجمس المنتخب 
سؾ بالمنظكمة القانكنية القائمة كالتي التشريعات عمى أف الفقرة الثانية تنص عمى كجكب التم

أمر عسكرم في  1111أمر عسكرم إسرائيمي في الضفة، كأكثر مف  1111تضـ أكثر مف 
غزة.. كجاء في الفقرة الثانية أيضان، سيراجع الطرفاف بشكؿ مشترؾ القكانيف كاألكامر العسكرية 

مجرد االعتراؼ باألكامر العسكرية السارية المفعكؿ في المجاالت المتبقية.. كالمشكمة ىنا ليست 
 . (2)اإلسرائيمية المعركفة، إنما كجكد أكامر عسكرية معمكؿ بيا، لكنيا غير معمنة

المادة التاسعة التي تمنح المجمس المنتخب صبلحية  مف كىنا ال بٌد لي مف أف أكضح أف الفقرة األكلى
لتي حددتيا الفقرة الثانية مف المادة السادسة، التشريع، ىي تمنحو في مجاؿ السمطات المنقكلة إليو، كىي ا

ذا لك حصؿ . كلكف ما(3)كىي: التعميـ كالثقافة، الصحة، الشؤكف االجتماعية، الضرائب المباشرة كالسياحة
 ف لمقكانيف العسكرية أك حتى في أم مسألة مف بنكد االتفاؽ؟.خبلؼ عند مراجعة الطرفي

أف االتفاؽ في مادتو الخامسة عشرة الفقرة الثالثة ينص عمى أنو ىنا نصؿ إلى معضمة التحكيـ.. كالغريب 
عند المنازعات يمجأ الطرفاف إلى التحكيـ. كالغرابة تكمف في أف المادة تنص: أنو مف أجؿ ذلؾ ينشئ 

. ىكذا لجنة تحكيـ مف طرفيف أحدىما متنفذ قكم كيسيطر عمى كؿ شيء، كاآلخر (4)الطرفاف لجنة تحكيـ
 قكة، دكف النص عمى طرؼ ثالث أك قانكف معيف كالشرعية الدكلية كغيره؟!. ال حكؿ لو كال

ككذلؾ يشير غساف الخطيب إلى ىذه المعاني كلكني كتبتيا بصياغتي الخاصة؛ لبلختصار  -
كالتكضيح؟ كيؤكد الخطيب عمى أف أىـ مظاىر فشؿ االتفاؽ، أنو أخفؽ في تحديد الكضع القانكني 

ذم منع الفمسطيني مف االنتفاع مف عدة مظاىر قانكنية. كما كاف غامضان لممناطؽ المحتمة، األمر ال
 .(5)كغير محدد، كىذاف عنصراف يستفيد منيما في العادة الجانب األقكل
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 أوسمو واالقتتال الداخمي: -7

يعتبر العديد مف الخبراء أف أكسمك كاف شرخان في كحدة الشعب، فيك تنكر لكؿ الثكابت الفمسطينية، 
و دكف آليات شرعية كدستكرية كما تبيف في المبحث األكؿ. فمثبلن يرل الدكتكر إبراش، أف مما كفرض نفس

تيدؼ إليو إسرائيؿ مف االتفاؽ، محاكلة إثارة الشقاؽ داخؿ الصؼ الفمسطيني، كتأليب الشعب 
 . ثـ ييفٌصؿ القكؿ (1)الفمسطيني

كا االتفاؽ إلى مقبرة لمقضية )اإلسرائيميكف بذلكا كؿ جيكدىـ كمكرىـ كدسائسيـ، حتى يحكل
الفمسطينية، كجعؿ حياة الفمسطيني داخؿ مناطؽ الحكـ الذاتي جحيمان ال يطاؽ، كالعمؿ عمى 
إثارة حرب أىمية فمسطينية إف أمكف كنشر الفساد كتعطيؿ أم إمكانية لتحٌكؿ مؤسسات الحكـ 

سرائيؿ تسعى أيضان إلى أف تثبت لمعالـ مف خبلؿ ذلؾ، أف  الذاتي إلى مؤسسات دكلة، كا 
 . (2)الفمسطينييف ليسكا أىبلن ليحكمكا أنفسيـ كلتككف ليـ دكلة(

كيذىب مع ىذا الرأم منير شفيؽ الذم يعتبر أف مف مخاطر االتفاؽ أنو يكجد حالة تحالؼ مع العدك 
د . كىنا يظير صدؽ ىذه التنبؤات عن(3)الصييكني، مما يمكف أف يؤدم إلى الفتنة كاالقتتاؿ الداخمي

الحديث عف االتفاقات األمنية التي تمت ذلؾ مثؿ كام ريفر أك خطة خارطة الطريؽ، كصكالن إلى االقتتاؿ 
 ف ظاىرة االعتقاؿ السياسي كمبلحقةـ، كما تبع كما سبؽ ذلؾ م9118كأحداث غزة المؤسفة عاـ 

يف عف حالة التجاذب الحريات، كالتي ال مجاؿ لمتفصيؿ فييا؛ كي نبقى في أجكاء الدراسة العممية مبتعد
 الفصائمي التي تخيـ عمى مجريات الحدث الفمسطيني.

 

 أوسمو وحقيقة االنسحاب والسيادة: -8

مف أىـ نقاط الجدؿ، مسألة االنسحاب كتحقيؽ السيادة، فيؿ كاف االنسحاب حقيقيان، كىؿ حقؽ السيادة 
أم في المسألة، فيرل المطمكبة؟. كقد تختمؼ كجيات النظر حكؿ ذلؾ، كلكف أىؿ االختصاص ليـ ر 

إدكارد سعيد، أف االتفاؽ ال يحمؿ أم إقرار كاضح مف قبؿ إسرائيؿ بأنيا سمطة احتبلؿ كبأنيا ستنيي 
احتبلليا الذم تصاحبو سمسمة مف القكانيف كاألنظمة العقابية المعقدة، كلـ يرد شيء عف المعتقميف 

بينما تتحدث مقاطع أخرل عف إعادة  السياسييف، كتحمؿ بعض مقاطع االتفاؽ صيغة انسحاب الجيش.
انتشار.. االتفاؽ جعؿ المنظمة أداة إسرائيؿ في فرض النظاـ داخؿ تمؾ المناطؽ.. كحسب االتفاؽ فإف 

                                                           
1
 بتصرؼ. 141.  إبراش، إبراىيـ، فمسطيف في عالـ تغير، ص 

2
 .119.  المصدر نفسو، ص 

3
 بتصرؼ. 12-18.  شفيؽ منير، اتفاؽ أكسمك كتداعياتو، ص 
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. كيرل سعيد (1)اإلسرائيمييف ليـ الحؽ أف يعيدكا جيشيـ مرة أخرل إلى األراضي التي تـ الجبلء عنيا
تبعية الفمسطينييف كتشتتيـ، كيعتبر أف إسرائيؿ حصمت عمى  أيضا أف صيغة االتفاؽ أيعدت بطريقة تكفؿ

إقرار فمسطيني رسمي باحتبلليا لؤلراضي الفمسطينية، كالذم يتكاصؿ كلك بأشكاؿ أكثر تنظيميان، كأجدل 
اقتصاديان، كبالتالي حصؿ الفمسطينيكف عمى حكـ ذاتي عمى الشعب كليس األرض، مع مبلحظة أف 

 -% فيما بعد18كصمت إلى –% مف الضفة كغزة فقط 1ـ الذاتي تساكم األراضي التي ستمنح لمحك
، ثـ يؤكد إدكارد سعيد عمى (2)كيرل سعيد أنو لك كاف ىناؾ دكلة فإنيا دكلة ليس فييا مف الدكلة إال االسـ

ىذه المعاني بعد مركر ثبلث سنكات كنصؼ عمى أكسمك قائبلن، أف ما حصؿ عميو الفمسطينيكف ال 
. (3)الذاتي بجيكب صغيرة مبعثرة )المدف(، كيسيطر اإلسرائيميكف عمى مداخميا كالطرؽ بينيا يتجاكز الحكـ

كيتحدث برىاف الدجاني عف االنسحاب مف غزة عمى أنو تحصيؿ حاصؿ، كأف إسرائيؿ كانت تنكم  
االنسحاب مف غزة مف طرؼ كاحد، كلكف كاف لدييا تخكؼ مف أف تصبح غزة مصدر تيديد ألمنيا، 

عمى سد ىذه الثغرة بالتظاىر أنيا أعطت غزة كيدية لمنظمة التحرير، كنتيجة اتفاؽ ينص عمى  فعمدت
. كيبيف الدجاني أف كثيقة إعبلف المبادئ تحدد (4)تشكيؿ قكة شرطة فمسطينية تتكلى المعالجة األمنية

 : (5)نطاقيف متفؽ عمييما، كىما

لثقافة كالصحة كالشؤكف االجتماعية كالضرائب نقؿ السمطة لمفمسطينييف في ستة مجاالت: التعميـ كا -1
 المباشرة كالسياحة.

 تعيد الجانب الفمسطيني أف يشرع في بناء قكة الشرطة الفمسطينية. -9

كيؤكد ميندسك االتفاؽ أنفسيـ عمى حقيقة الرغبة اإلسرائيمية في ترؾ غزة دكف مقابؿ، حيث يقكؿ محمكد 
 عباس 

مختمؼ األحزاب اإلسرائيمية يتحدثكف عف ضركرة االنسحاب )منذ فترة طكيمة كزعماء إسرائيؿ مف 
مف قطاع غزة، سكاء في عيد الميككد أك العمؿ.. كقد عزز ىذا المكقؼ استطبلع لمرأم العاـ 

 . (6)% يؤيدكف االنسحاب(88، أفاد بأف 21اإلسرائيمي نشرتو صحيفة معاريؼ في صيؼ 

                                                           
1
 بنصرؼ. 191، 191، 76، 11سبلـ أمريكي، صأريحا  -.  سعيد، إدكارد، غزة 

2
 بتصرؼ، بدكف طبعة كدار نشر. 111-192.  سعيد، إدكارد، أكسمك سبلـ ببل أرض، ص 
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 ـ، دار األدب، بيركت، لبناف.9119، سنة 1، ط27.  سعيد، إدكارد، نياية عممية السبلـ، ص 
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 بتصرؼ. 117-118.  الدجاني، برىاف، مفاكضات السبلـ، ص 
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سرائيمي يعد إنجازان ما داـ ببل مقابؿ، كبدكف شركط كالغريب أف )أبك مازف( يتحدث عف أف أم انسحاب إ
مسبقة. ثـ بعد ذلؾ يذكر أنو بذؿ جيدان إلقناع أحمد قريع كي يتـ طرح فكرة االنسحاب مف غزة عمى 

. كىكذا أصبح االنسحاب مطمبان فمسطينيان كأصبحت إلسرائيؿ مطالب (1)طاكلة المفاكضات في أسمك؟!
 كشركط في مقابؿ ذلؾ؟!.

كاف يعمـ أف اإلسرائيمييف كانكا  1287أحمد قريع، أف السادات في مفاكضات كامب ديفيد كيذكر  -
تكاقيف لمخبلص مما كانكا يسمكنو كابكس غزة، كلكف السادات لـ ييتـ باألمر. كيذكر قريع أف 

. كيبيف غساف (2)1279االنسحاب منيا أصبح عمى جدكؿ النقاشات الداخمية اإلسرائيمية منذ عاـ 
عادة الخطي ب أف المادتيف الثالثة عشرة كالرابعة عشرة تتحدثاف عف انسحاب مف غزة كأريحا، كا 

تمكضع في الضفة كقطاع غزة. كينبو أف ىذه لغة غامضة يمكف لكؿ شخص تفسيرىا عمى ىكاه. 
 .(3)كفي النتيجة فإنيا تجعؿ األمر عرضة لفرصة تفاكض جديدة

 كيقكؿ منير شفيؽ،

قيـ كفقان لشركط االتفاؽ، فإنو يستمد أمنو مف حماية الجيش اإلسرائيمي، أف الحكـ الذاتي إذا أ 
كىك حكـ مرتبط اقتصاده باقتصاد العدك، كىك حكـ ال يتمتع بحؽ سياسي أك قانكني إال مف 
خبلؿ التفاكض كمكافقة قادة االحتبلؿ.. أم ىك حكـ يفتقر إلى أدنى معاني السيادة التي تمتع 

 .(4)بيا أم حكـ ذاتي معركؼ

 أوسمو ومصيدة الحل المتدرج:  -9

 يمخص برىاف الدجاني األمر قائبلن:

يقـك إعبلف المبادئ عمى مرحمة انتقالية كأخرل دائمة، كاالنتقالية ستدـك خمس سنكات تبدأ في  
السنة الثالثة منيا مفاكضات المرحمة الدائمة، ثـ يتساءؿ لماذا تككف النقبلت خاضعة 

المفاكضات تكشؼ الصدمة ركيدان ركيدان، كألف الفمسطيني لف يستطيع لممفاكضات؟.. فيجيب ألف 
الحصكؿ عمى شيء إال لقاء التنازؿ عف شيء غيره. كألف المفاكضات أداة لممماطمة ككسب 

 .(5)الكقت
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كيشدد غساف الخطيب عمى أنو كاف يجب ضماف أف تقٌيد الترتيبات االنتقالية اإلسرائيمييف بقدر اإلمكاف،  
يستعممكف ىذه الفترة لفرض كقائع عمى األرض مف شأنيا أف تعرقؿ التكصؿ إلى الكضع بحيث ال 

. كلكف لؤلسؼ كانت المصيدة تكمف في حصكؿ إسرائيؿ عمى إنجازاتيا مف االتفاؽ (1)النيائي المنشكد
ـ. كالشرعية كاالعتراؼ كالتطبيع كاألمف.. كتأجيؿ جكىر الصراع لمحؿ النيائي الذم لـ نصمو حتى اليك 

كىا ىي إسرائيؿ تمضي كتفرض الكقائع. كىنا سأتعرض لمثاليف لمعرفة مدل خطكرة ىذه المصيدة، كىما 
 القدس كاالستيطاف:

، تحدث (2)في مقالة تحت عنكاف )أكسمك كالقدس.. نتائج كخيمة(، كالذم نشرتو جريدة القدس القدس: -1
ت البريطانية في القدس، تقييمان الدكتكر منصكر النصاصرة، عف بحث أكاديمي أعده مركز الدراسا

 لمكضع منذ اتفاؽ أكسمك، كيمكف إجماؿ أىـ ما كرد في المقاؿ كالبحث بما يمي:

تبيف أف استراتيجية إقصاء القدس مف اتفاقية أكسمك كانت دبمكماسية إسرائيمية ناجحة.. فاستمرت 
ـ 9111مف القدس عاـ سياسة التخطيط كالبناء كمصادرة األراضي.. ككصمت اليجرة الفمسطينية 

آالؼ ىكية مقدسية كتكاصؿ دفع الضرائب الباىظة كمصادرة  6ألؼ حالة، كتـ سحب  14إلى 
آالؼ محؿ تجارم منذ  1%، كتـ إغبلؽ 74األمبلؾ. ككصمت نسبة البطالة في القدس 

ـ، مما أدل إلى نزكح العديد مف التجار، كأغمقت عشرات المؤسسات الفمسطينية، ثـ 1222
 99السعي لفرض السيطرة الكاممة عمى المسجد األقصى.. كيخمص إلى القكؿ، أنو بعد  يتكاصؿ

عمى أكسمك، تبدك القدس شبو معزكلة، كيبدك أف أكسمك تحكؿ مف بارقة أمؿ إلى نكبة  ان عام
 ثانية.

 االستيطان: -2

نعمة  -ارقاتكىذا مف المف-، عف االستيطاف قائبلن: كاف مسار أكسمك، (3)يتحدث الباحث غريغكرم خميؿ
نمت المستكطنات إلى أعمى معدؿ في  9111حتى سنة  1229لممستعمرات كلممستكطنيف. فمف سنة 
ألؼ  189ألؼ مستكطف، كيضاؼ إلييـ  911آالؼ إلى  111تاريخيا، فقفز عدد المستكطنيف مف 

التي تدـك مستكطف في القدس، حيث لـ يعالج اتفاؽ أكسمك مكضكع المستعمرات في المرحمة االنتقالية 
لخمس سنكات.. كفي المحصمة، يعني أنو لـ يكف مف شأف النص الحرفي التفاؽ أكسمك أف يمنع التكسع 

% مف 17االستيطاني في المنطقة )ج(، حيث انتيت األمكر إلى منطقة )أ( كصمت إلى ما يقارب 
                                                           

1
 بتصرؼ. 199.  الخطيب، غساف، السياسة الفمسطينية، ص 

2
 ـ.98/11/9111، الجمعة 11.  جريدة القدس، ص 

3
.  حقكقي أمريكي فمسطيني، يرأس مجمكعة تيمكس المختصة بتثقيؼ األمريكييف عف الشرؽ األكسط، كعمؿ خبيران في دعـ المفاكضات في راـ  
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الفمسطينيكف  %. كيستطيع99ـ كمنطقة )ب( كصمت نحك 9111األراضي الفمسطينية )الضفة كغزة( عاـ 
%، فيي تابعة لمحكـ 61أف يبنكا في ىاتيف المنطقتيف دكف إذف مف إسرائيؿ. أما المنطقة )ج( كتبمغ 

اإلسرائيمي إداريا كأمنيان، كال يستطيع الفمسطينيكف مف البناء فييا ببل إذف مف السمطات العسكرية، كىك ما 
 .(1)ال يحصمكف عميو في أغمب األكقات

 لمنحازة:أوسمو والرعاية ا -11

تـ  -إف كاف ىناؾ داعو ليا–بدالن مف الحفاظ عمى مفاكضات كاشنطف التي كانت تحت أنظار العالـ 
األمريكية، مع الجدؿ حكؿ  -الذىاب إلى مفاكضات أكسمك السرية، كالتي كانت تحت الرعاية النركيجية
إلعبلف كالتكقيع كالتطبيؽ فيما مدل إطبلع األمريكاف، كمعرفتيـ بالتفاصيؿ، كلكنيـ رعاة المسيرة كرعاة ا

بعد. كال أريد العكدة لنقاش مكضكع السرية كدكاعييا، كلكف ال بٌد مف إلقاء نظرة عمى مكاقؼ الدكلة 
المستضيفة، كىي النركيج كالدكلة الراعية لمعممية بأسرىا، كىي أمريكا، كذلؾ لنعرؼ حجـ المصيدة التي 

 كقعنا فييا باختيارنا كبسعي منا.
 

 لنرويج:دور ا -1

في مقاؿ تحت عنكاف )دكر النركيج في مفاكضات  (2)يتحدث الباحث النركيجي )ىيمده ىنريكسف فاغيو(
 سبلـ الشرؽ األكسط( يتحدث ىذا الباحث في كبلـ طكيؿ أجممو عمى النحك التالي:

أكضحت رؤية الحدث بعد كقكعو، عيكب االتفاؽ بجبلء، كبعدما ثبت أف نتائج عممية أكسمك 
تمامان عما كاف يأمؿ بو كثيركف.. ككانت المفاكضات تتميز بعدـ تكازف جكىرم في  مختمفة

القكل.. كانت النركيج تقميديان أفضؿ أصدقاء إسرائيؿ، كمع أف حماستيا غير المحددة إلسرائيؿ 
، فإنيا بقيت كاحدة مف أكثر مؤيدم الدكلة الييكدية صبلبة في أكركبا 1268فترت بعد حرب 

دة.. كىي مف أكاخر الدكؿ األكركبية التي أقامت صبلت بالمنظمة الفمسطينية كاألمـ المتح
التي كاصمت سياستيا التقييدية الشديدة تجاىيا.. ياسر عرفات ىك أكؿ مف اقترح النركيج كقناة 

ـ. كما فاتح عرفات الحككمة النركيجية في األمر عدة مرات خبلؿ الثمانينات.. كلـ 1282سنة 
ـ، بعد أف أصبح الكقت ناضجان التفاؽ بعدما أصاب 1229س إال سنة يستجب شمعكف بير 

الكىف الشديد عرفات كالمنظمة، سياسيان كماليان. ثـ يتابع ىذا الباحث القكؿ: كاف مسرح أكسمك 
يسمح إلسرائيؿ باستكشاؼ آراء منظمة التحرير مف دكف أم التزامات.. أكجد النركيجيكف جكان 

. كمف الكاضح أف النركيجييف ينظركف إلى الكضع بمنظار مف الصداقة بيف الجانبيف.
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 .684-689، ص9111.  مجمكعة كاتبيف: النقيب، فضؿ مصطفى، كغريغكرم، خميؿ، دليؿ إسرائيؿ العاـ  
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اإلسرائيمييف، كيمكمكف الفمسطينييف عمى عدـ التقدـ.. ككاف كزير الخارجية النركيجي يعتبر أف 
عميو مسؤكلية إقناع عرفات بقبكؿ الصفقة.. قاـ ىكلست كزير الخارجية بترتيب مكالمة مف 

ة، كذلؾ قبيؿ التكقيع. ككاف بجانبو شمعكف بيرس. سبع ساعات لحؿ النقاط الخبلفية العالق
كعمى الخط اآلخر في تكنس عرفات كأبك مازف كقريع.. لـ يكف عرفات راضيان تمامان عف إجراء 
مفاكضات سياسية كقانكنية مفصمة عمى الياتؼ، بمغتو اإلنجميزية المكسرة، كىي مفاكضات 

أعدت بالطريقة التي أرادىا  تتعمؽ بمستقبؿ الشعب الفمسطيني غير أف المفاكضات
 اإلسرائيميكف.. 

قامت النركيج بدكر إقناع المنظمة بالتخمي عف المكاقؼ التي لـ تكف مقبكلة مف إسرائيؿ مف جية، 
 كبقبكؿ المكاقؼ التي يطرحيا اإلسرائيميكف مف جية أخرل.

، كشارؾ كيختـ ىذا الباحث أف النركيج استفادت مف ذلؾ بأف أصبحت أكسمك عاصمة لمسبلـ -
النركيجيكف في حؿ العديد مف النزاعات في العالـ مثؿ غكاتيماال كالسكداف كسريبلنكا كقبرص 

. كفي أطركحتيا لمدكتكراة تقكؿ البركفسكر النركيجية )ىيمدم (1)كككلكمبيا كيكغسبلفيا السابقة
 91حصمت عمى  ىنريكسكف فكجي(: أف النركيج مف الدكؿ التي دعمت إسرائيؿ تاريخيان، كأف إسرائيؿ

الثقيمة لتطكير سبلحيا النككم، كتؤكد ىيمدم أف إسرائيؿ أبمغت النركيج النركيجية طف مف المياه 
أثناء المفاكضات بضركرة الصمت المطبؽ؛ ألف تؿ أبيب أدركت أنيا في أكسمك يمكنيا أف تحاصر 

يساعدىـ، كككف النركيجييف الفمسطينييف، كتنتزع منيـ تنازالت أكبر. كذلؾ ألنو ليس لدييـ ىناؾ أحد 
 .(2)يفاكضكف عمى أساس المسٌممات اإلسرائيمية

 

 الدور األمريكي: -2

أعتقد أنو ال أحد ربما يجادؿ اآلف في مدل االنحياز األمريكي لصالح إسرائيؿ. كفي صفحات ىذه 
لكف كي ال الدراسة تتناثر العديد مف المكاقؼ األمريكية التي تكضح حجـ التبني األمريكي إلسرائيؿ، ك 

الذم يزداد سكءان يكمان بعد يكـ، كاف ال بٌد ك يجادؿ أحد حكؿ إمكانية كسب المكقؼ األمريكي مع الزمف 
مف الناس، كىي أف لدل أمريكا مكقؼ عقائدم ديني في المسألة  كثيرلي أف أكضح نقطة ال يعرفيا ال

لكاليات المتحدة ىي البمد األكثر الفمسطيني إدكارد سعيد، أف ا -الفمسطينية. كيؤكد المفكر األمريكي
. كقد تغيرت الفكرة المسيحية األكركبية السائدة في القركف الكسطى عف (3)انشغاالن بالديف في العالـ

                                                           
1
 ـ.9111، خريؼ 64في مفاكضات الشرؽ األكسط(، مجمة الدراسات الفمسطينية، بيركت، لبناف، العدد  .  فاغيو، ىيمده ىنركسكف، )دكر النركيج 

2
سرائيؿ( مجمة الدراسات الفمسطينية، بيركت، لبناف، العدد  –.  ميشاؿ، نكفؿ )عف عرفات    ـ.9118، شتاء 64كالنركيج كا 

3
 .111.  سعيد، إدكارد، نياية عممية السبلـ، ص 
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الييكد، تغيران جذريان، بعد حركة اإلصبلح الديني كتأسيس الكنائس كالحركات البركتكستانتية.. ففي حيف 
مسيحية مقدسة ال بٌد مف تحريرىا مف السيطرة اإلسبلمية، صار كاف يينظر إلى فمسطيف عمى أنيا أرض 

يينظر إلييا ككطف لمييكد، كفي النظرة القديمة كاف ال بٌد مف تنصير الييكد قبؿ عكدتيـ إلى األرض 
المقدسة تنفيذان لممخطط اإلليي، أصبح ليس مف الضركرم تنصيرىـ، كلكف مف الضركرم عكدتيـ قبؿ 

، كقد كرث األمريكيكف ىذه الصكرة مف أكركبا كأضافكا إلييا عناصر أمريكية.. (1)المجيء الثاني لممسيح
ككانت البركتكستانتية حتى الحرب العالمية الثانية ىي القكة المييمنة في أمريكا، كمف تصكراتيا أنو ال 

األمريكي . كىذا األمر قد يفٌسر الدعـ (2)ضركرة لمفمسطينييف، بؿ مف الممكف تجاىميـ أك محؽ كجكدىـ
المبكر لدكلة إسرائيؿ، حتى قبؿ قياميا، حيث أف مستشارم الرئيس األمريكي كدرك كيمسكف أعدكا مذكرة 

ـ، نٌصت عمى االعتراؼ بالدكلة الييكدية حينما تبرز إلى 1212قٌدمت إلى مؤتمر باريس لمسبلـ عاـ 
 .(3)الكجكد

ف عامان، كبعد كعد بمفكر الذم كاف بنفس أم أف أمريكا كانت تعترؼ بإسرائيؿ قبؿ قياميا بنحك عشري
 الدكافع قبميا بعاميف.

سرائيؿ، كأف ىناؾ لقاءن عقائديان، منحدر  كيرل برىاف الدجاني: أف ىناؾ عبلقة شبو عضكية بيف أمريكا كا 
ف كاف المستند العقائدم لمحركب الصميبية ىك أف  مف التكراة التي ىي العيد القديـ بالنسبة لممسيحية، كا 

طيف كانت مسرح سيرة المسيح، فإف المستند العقائدم لمصييكنية ىك الزعـ بأف فمسطيف ذاتيا كانت فمس
. فمف ىذه االعتبارات ينبع (4)مشيد أحداث التكراة، كبيذا المعنى تـ التقارب بيف تصكرات الطرفيف

لدكر األمريكي بكبلـ االنحياز األمريكي. أما المصالح كغيرىا فتأتي بعد ذلؾ بكثير. كأختـ الكبلـ عف ا
إدكارد سعيد عف مبعكثي السبلـ األمريكييف في تمؾ الفترة، كالمذاف كانا يمثبلف السياسة األمريكية، بؿ 
يصنعانيا، كىما مارتف إندؾ الييكدم االسترالي كالذم كاف يعمؿ في معيد كاشنطف لسياسة الشرؽ 

الميككد. كالغريب أف أندؾ ىذا منح األكسط كىي مؤسسة أبحاث مرتبطة بالمكبي الصييكني كحزب 
قبؿ أياـ فقط مف تعيينو في مجمس األمف القكمي كدخكلو لمبيت  1221الجنسية األمريكية في أكائؿ عاـ 

                                                           
1
 بتصرؼ. 91حسف، السياسة األمريكية، ص .  الخطيب، 

2
 بتصرؼ. 91.  المصدر نفسو، ص 

3
، مركز دراسات الكحدة 1271، سنة 9، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، ط166.  عبد المجيد، كحيد، السياسة األمريكية كالعرب، ص 

 العربية، بيركت، لبناف.
4
 .64.  الدجاني، برىاف، مفاكضات السبلـ، ص 
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األبيض كىك أمر غير مسبكؽ. كدنس ركس كاف ىك أيضان يعمؿ في نفس المعيد الذم جاء منو 
 .(1)أندؾ
 أوسمو من عدم وضوح األىداف إلى تضييعيا: -11

 قكؿ الدكتكر غساف الخطيبي 

)لمحكـ عمى اتفاؽ أكسمك فمسطينيان، ال مفٌر مف النظر في مدل تحقؽ أىداؼ الفمسطينييف مف  
 .(2)كراء المفاكضات(

 :(3)كيمكف تمخيص أىداؼ المفاكض الفمسطيني في األساس بما يمي
 إنياء االحتبلؿ. .1

 عكدة البلجئيف. .9

 .68دس عمى حدكد تأسيس دكلة فمسطينية مستقمة عاصمتيا الق .1

 حؽ تقرير المصير كممارسة السيادة التامة عمى األرض. .4

كلكف الذم جرل ىك المكافقة عمى مرحمة مؤقتة كأخرل نيائية لـ يكف بينيما رابط إال ذكر المكاضيع التي 
ستناقش في الحؿ النيائي، مثؿ القدس كالبلجئيف كالحدكد. دكف النص عمى الدكلة كالسيادة. كجعؿ 

ؽ كسيمة ذلؾ مفاكضات مرجعيتيا الطرفاف كراعييا أمريكا. كفي حاؿ النزاع يتـ المجكء إلى التحكيـ االتفا
 ذكرت آليتو سابقان. كبالتالي، ضاعت األىداؼ كمينحت إسرائيؿ ممارسة سياسة فرض األمر الكاقع. ذمال

 أوسمو أضاع الحق في التعويض: -12

ياسي الفمسطيني إدكارد سعيد، حيث يتساءؿ، كيؼ ييفرض كىذه الحقيقة ييمفت االنتباه إلييا المفكر الس
عمى العراؽ، دفع تعكيضات لمككيت عمى احتبللو ستة أشير كال ييطمب ذاؾ مف إسرائيؿ عمى احتبلليا 

أمريكي مف ألمانيا تعكيضان عما لحؽ  بميكف دكالرو  41فيو إسرائيؿ عمى الممتد في الكقت الذم حصمت 
لمية الثانية. كيذكر سعيد أف الكاتب الفمسطيني سامي ىداكم، أعٌد دراسة بالييكد إٌباف الحرب العا

 11، كأنيا بمغت حتى ذلؾ التاريخ 74-47تفصيمية عف الخسائر العربية في فمسطيف ما بيف سنكات 
فكيؼ في أكسمك إذا أضيفت الجرائـ  74. ىذا األمر حتى عاـ (4)74بميكف جنيو استرليني بمعدالت عاـ 

                                                           
1
 بتصرؼ. 146-141أريحا سبلـ أمريكي، ص -سعيد، إدكارد، غزة  . 

2
 .191.  الخطيب، غساف، السياسة الفمسطينية، ص 

3
 ـ.9111، خريؼ 64.  الحسف، ببلؿ، )مكسـ اليجرة إلى الشماؿ االسكندنافي(، مجمة الدراسات الفمسطينية، لبناف، بيركت، العدد 

4
 .81، أكسمك سبلـ ببل أرض، ص98ص .  سعيد، إدكارد، نياية عممية السبلـ، 
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ية في االنتفاضة األكلى. كلكف الغريب أف مسألة التعكيضات ال ذكر ليا في االتفاؽ، بؿ حتى اإلسرائيم
 في محاضر الجمسات. فمف الكاضح أنيا لـ تكف في خكاطر المفاكض الفمسطيني.

 البديل: -13

كىنا ال أريد الخكض في نقاش بدائؿ عما تـ. فمكضكع الدراسة ىك البحث عف الحكـ الشرعي كليس 
عف بدائؿ. كلكني أطرح ىذه النقطة كخاتمة ألقكاؿ ناقدم االتفاؽ، الذيف عندما تحدثكا عف التفتيش 

البدائؿ قرركا مسبقان كقبؿ طرح أم بديؿ، أنو كاف باإلمكاف بقاء الكضع عمى ما ىك عميو قبؿ 
، كعدـ الدخكؿ في مفاكضات، كالتكصؿ إلى اتفاؽ. كييعد ذلؾ في كجية نظرىـ أفضؿ بكثير 11/2/21

. كما يؤكد إدكارد سعيد عمى حقيقة ىامة، كىي تجربة جنكب أفريقيا (1)مما تـ التكصؿ إليو في أكسمك
 كرفض نظاـ الفصؿ العنصرم الذم حققو حزب المؤتمر الكطني األفريقي بزعامة نمسكف مانديبل.

كالمنفى. فكاف كاستمر النضاؿ كحزب المؤتمر يعتبر منظمة إرىابية، كتكزعت قياداتو بيف القتؿ كالسجف 
شعارىـ صكت كاحد لكؿ مكاطف، كأدار مانديبل مفاكضات مف سجنو، استمرت ثمانية أعكاـ لـ يتنازؿ 
فييا عف شعاره، كلـ يتخؿ عف الكفاح المسمح إال بعد تحديد مكعد االنتخابات، كصمد في سجنو طيمة 

 . (2)سنة كفي ذلؾ عبرة لمفمسطينييف 98

                                                           
1
 .91، 1.  شفيؽ، منير، اتفاؽ أكسمك كتداعياتو، ص 

2
 بتصرؼ. 114أريحا سبلـ أمريكي، ص -.  سعيد، إدكارد، غزة 



 

51 

 ة لالتفاق تمييدًا لمحكم عميوالمبحث الرابع: قراءة نيائي
في ىذا المبحث، سأعمؿ عمى مناقشة مسألتيف ىامتيف، األكلى مميدة لمثانية، كسأجعؿ كؿ كاحدة منيما 
في مطمب منفصؿ. األكلى سأناقش فييا ما ساقو أىؿ االتفاؽ مف إنجازات كمميزات ليذا االتفاؽ، كأقؼ 

قراءة إجمالية نيائية ألىـ معالـ االتفاؽ، كستككف عمى  عند مدل حقيقتيا كصدقيتيا. أما الثانية ستككف
 شكؿ استنتاجات كخبلصات مميدة لقراءة االتفاؽ مف الناحية الفقيية.

 
نجازاتو  المطمب األول: مناقشة ميزات االتفاق وا 

لقد تعرضت في المبحث الثاني ليذا األمر، كذكرت ما يحممو االتفاؽ مف مميزات كما جمبو مف إنجازات، 
 ذلؾ نقبلن عف أىؿ االتفاؽ أنفسيـ. كىنا سأتناكؿ ىذه األمكر بشيء مف المناقشة.ك 

 القول بأن أوسمو حقق االعتراف بالشعب الفمسطيني: -1

نعـ كردت عبارة الشعب الفمسطيني في نصكص االتفاؽ، كلكنيا تأتي في سياؽ، أف ىذا الشعب لو  -
رؼ بدكلة إسرائيؿ، ككرد في االتفاؽ أيضان ممثؿ )منظمة التحرير(، كأف ىذا الممثؿ عف الشعب يعت

أف ىذا الشعب سينتخب ممثميو، كأفضؿ عبارة كانت عف حقكؽ الشعب المشركعة، كلكف دكف تحديد 
ما ىي ىذه الحقكؽ. كىنا ال بٌد لي مف التساؤؿ: أم إنجاز ىذا، عندما يعترؼ بؾ الخصـ كيككف 

% مف أرضؾ، كتقر لو بأف ما تبقى 87مى ىذا االعتراؼ في سياؽ أنؾ تقر لو بالحؽ الكامؿ ع
% ىي أرض متنازع عمييا، كسيتـ التفاكض عمييا فيما بعد. كأم قيمة ليذا االعتراؼ 99منيا، كىك 

الذم لـ يذكر مجرد ذكر لحقكؽ ىذا الشعب مف العيش بسبلـ كاستقبلؿ كسيادة كدكلة كتقرير مصير. 
نا لنحافظ عمى التزامنا تجاه أمنو كحقو في الكجكد. كأم إنجاز في أف يعترؼ بنا الخصـ لنختار ممثمي

 بمعنى آخر إسرائيؿ تعترؼ بنا كشعب مف العبيد الذيف ال يممككف أرضان كال سيادة.

ـ. فكؿ 68الفمسطيني، يرجع أصمو إلى سنة  -)مف البديييات اإلسرائيمية: أف الصراع اإلسرائيمي
زة، فبضربة كاحدة قصرت إسرائيؿ أم حؿ سممي ما نحتاج إليو ىك اتفاقية تقرر مكانة الضفة كغ

عمى جزء بسيط مف فمسطيف، كالبديية اإلسرائيمية الثانية: أف كؿ شيء مرئي في الضفة كغزة 
مثؿ النكبة  68يمكف تقسيمو أكثر مف مرة. كالبدييية الثالثة: أف ال شيء مما حدث قبؿ 

 .(1)كالتطيير العرقي يمكف التفاكض عميو(
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  وسمو حقق االعتراف بأرض الشعب الفمسطيني:القول بأن أ -9

% مف أرض الشعب الفمسطيني كحؽ خالص إلسرائيؿ، كأقٌر 87أظف أنو أصبح كاضحان أف أكسمك أقر بػً 
أف البقية متنازع عمييا كسيتـ حؿ األمر بالمفاكضات التي نحف فييا الطرؼ األضعؼ. مما يعني أف 

 المؤرخ اإلسرائيمي المناىض لبلحتبلؿ إيبلف بابو أكسمك كاف فخان حقيقيان، كيؤكد عمى ذلؾ

)أسفرت اآلماؿ الكاذبة التي أثارتيا إسرائيؿ في أكسمك عف نتائج كارثية لمشعب الفمسطيني،  
 .(1)ضاعفيا سقكط عرفات في فخ أكسمك الذم نصب لو(

حيات ال القول بأن أوسمو أقام كيانًا سياسيًا لمشعب الفمسطيني، ووضع بين يديو سمطات وصال -3
 حصر ليا. 

 كىنا أسجؿ أف )أبك مازف( نفسو يقكؿ -

أنيا سمطات محدكدة كما نقمت عنو سابقان، كنصكص االتفاؽ تتحدث بكؿ كضكح أف ىذا الكياف  
يممؾ الصبلحيات في ستة مجاالت فقط. كقد ذكرتيا )التعميـ كالثقافة..(، باإلضافة لمصبلحيات 

 ىذا الكياف ىك كياف كظيفي، أم ذك ، بمعنى آخر أفاألمنية التي مينحت لضماف أمف اآلخر
كظيفة محددة، كىي كظيفة تعفي االحتبلؿ مف التكاليؼ الباىظة مف التزاماتو تجاه مف يسيطر 

 عمى حياتيـ بكافة أشكاليا السياسية كالمالية كاألمنية كاألخبلقية.

 اعتبار أن تحديد مواضع الحل النيائي إنجازًا بحد ذاتو: -4

ف الكارثة؛ أننا تركنا قضايانا المصيرية لممجيكؿ مثؿ القدس كحؽ العكدة كاالستيطاف، كحكمنا كىنا تكم
 عمى بقية القضايا بالنسياف، فمـ نذكرىا أصبلن، مثؿ االستقبلؿ كالدكلة ذات السيادة كحؽ تقرير المصير.. 

 االدعاء بأن أوسمو فتح باب العودة وأنيى حالة النزيف السكاني من األرض:  -5

نسي قريع أف الذيف عادكا سمحت ليـ إسرائيؿ بذلؾ؛ لضماف تنفيذ االتفاؽ كفقط. بمعنى، أنيا تنسجـ مع 
مصالحيا، أما غير ذلؾ فقد تحدثت عف دراسات، تتحدث عف تيجير الفمسطيني مف القدس مثبلن، كرأينا 

ذلؾ. كيذكر الباحث  كفقط، بمعنى ال كجكد لحؽ قبؿ 68أف االتفاؽ يقكـ عمى أساس أف الصراع ما بعد 
كليد البستنجي، في أطركحتو لرسالة الماجستير التي كانت بعنكاف حكـ الرباط في أرض فمسطيف كاليجرة 

نو قاـ بمراسمة مركز اإلحصاءات الفمسطينية لمعرفة عدد المياجريف مف األراضي الفمسطينية. منيا، أ
يتكفر لدينا بيانات حكؿ األعداد، مع الشكر(.  كيقكؿ أنو تفاجأ برد مكتكب جاء فيو )يرجى العمـ أنو ال

                                                           
1
 .962، صإيبلف، التطيير العرقي في فمسطيف بابو، .   
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كينقؿ أيضان عف ممثمة كزارة الشباب كالرياضة فدكل أبك لبف، أنيا كشفت النقاب عف أف طمبات اليجرة 
 .(1)ألؼ طمب 41ـ، بمغت 9117في عاـ 

 القول بأن أوسمو منع شطب القضية الفمسطينية من عمى جدول اىتمامات النظام الدولي الجديد: -6

كأرل أف االتفاؽ فعؿ العكس تمامان؛ فقد أشعرنا العالـ بأف المعضمة الفمسطينية تـ حميا، كأف ىناؾ عممية 
سبلـ مستمرة، فبل داعي لمقاطعة إسرائيؿ كعدـ التعامؿ معيا، إذ لـ تعد دكلة محتمة. كجعمنا المرجعية 

ف العالـ كشطبناىا عف جدكؿ ىي نصكص االتفاؽ كالمفاكضات كالتحكيـ. بمعنى أننا عزلنا قضيتنا ع
 األعماؿ الدكلي. كلـ ترجع القضية ألخذ حضكرىا إال بمكت أكسمك كفشمو كاندالع انتفاضة األقصى. 

 القول بأن أوسمو اعترف بالمنظمة كممثل رسمي لمشعب، وفّك عزلة المنظمة سياسيًا ومالياً  -8

لصفة لمنظمة التحرير لمحصكؿ عمى إقرار لقد ظير لي أثناء البحث أف رابيف ىك الذم كاف معنيان بيذه ا
باسـ الشعب الفمسطيني بحؽ إسرائيؿ. كاالتفاؽ أكقع المنظمة تحت الحصار السياسي كالمالي اإلسرائيمي، 
فيي تتحكـ بحركة الشعب، كحصار الرئيس عرفات أكبر شاىد عمى ذلؾ، كىي تتحكـ بأمكاؿ الضرائب 

 ة عرضة لبلبتزاز كالضغط السياسي المتكاصؿ. غير المباشرة )الجمارؾ( التي جعمت السمط

 القول بأن أوسمو منع تحول الصراع إلى صراع ديني: -8

حكاـ السيطرة عمى المسجد اإلبراىيمي في الخميؿ، كمحاكالت السيطرة المستمرة  فماذا عف تيكيد القدس، كا 
جج أنيا أماكف دينية عمى المسجد األقصى، كماذا عف االستيطاف في كثير مف مناطؽ الضفة الغربية بح

كمستكطنة بيت إيؿ مثبلن، التي تحاصر مدينة راـ اهلل. كماذا عف األحزاب الدينية التي تتكسع في 
الكنيست اإلسرائيمي كتعتبر إسرائيؿ )مممكة داكد( كتؤمف بضركرة ترحيؿ الشعب الفمسطيني، بالمقابؿ 

اعة ترفض االعتراؼ باحتبلليا كاإلقرار ترفض إسرائيؿ أف يظير في المشيد السياسي الفمسطيني أم جم
حتى أف  ديني بامتياز، كأكسمك لـ يغير شيئان بحقيا في الكجكد عمى أرض غيرىا. فالصراع بالنسبة ليـ 

رابيف الذم كقؼ كراء االتفاؽ شف عميو التيار الديني حممة شعكاء لـ تنتو إال بمقتمو. كال زاؿ ىذا التيار 
 اليكـ. يمتد كيتكسع في إسرائيؿ حتى

 

 

 

 
                                                           

1
، بتصرؼ، رسالة ماجستير )غير منشكرة( برنامج الدراسات 111-114.  البستنجي، كليد، حكـ، الرباط في فمسطيف كاليجرة منيا، ص 

 اإلسبلمية، جامعة القدس، فمسطيف.
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قامة السمطة تحقيق لمسيادة الفمسطينية: -اعتبار االنسحاب من غزة -9  أريحا، وا 

ثـ لـ يتكرع أحمد قريع مف البرىنة عمى ذلؾ بقكلو أف السيادة ىي لمف يمارسيا عمى األرض، ككأننا  
ييصدر كتابو نمارس شيئان مف ذلؾ؟!. كالغريب أنو يقكؿ ذلؾ بعد عشرة أعكاـ مف االتفاؽ. كاألغرب أف 

تياـ إسرائيؿ بذلؾ، ثـ يقكؿ السيادة لمف يمارسيا عمى األرض؟!.  بعد أشير مف اغتياؿ الرئيس عرفات كا 

القول بأن أوسمو حقق عودة القيادة وأنيى االزدواجية بين الداخل والخارج، وأن القيادة نالت  -11
 المشروعية الدولية وحظيت بتأييد جماىيري واسع.

كاجية ىي مشكمة تنظيـ معيف كليست مشكمة شعب، كأما المشركعية الدكلية فأيف ىي زدكىنا أقكؿ أف اال
عندما أعمنت إسرائيؿ أف الرئيس عرفات لـ يعد شريكان في عممية السبلـ، ثـ قامت بحصاره كاغتيالو. 

يادة تفاؽ سيحقؽ سال شؾ أف الشعب فرح عندما سمع با كالعالـ صامت يتفرج. أما التأييد الشعبي الكاسع،
كدكلة كرفاه اقتصادم كحريات كاسعة تنسيو جبركت االحتبلؿ كممارساتو القمعية، كلكف ما ىك حجـ 

 الصدمة كخيبة األمؿ عندما اكتشؼ الشعب أف كعكدات أكسمك كانت مجرد سراب خادع؟!.

 أوسمو أوجد أرضية سياسية مالئمة إلدامة الكفاح الوطني: -11

سبيؿ لمكفاح الكطني شعبيان كال رسميان إال باالبتعاد عف القيكد التي  كأنا أعتقد أف األحداث أثبتت أنو ال
ال لماذا ييصدر المجمس الكطني تكصيات بكقؼ التنسيؽ األمني، كلماذا ذىبنا لؤلمـ  فرضيا عمينا أكسمك كا 

ت المتحدة لبلعتراؼ بدكلة فمسطينية، كقررنا االنتماء إلى العديد مف الييئات الدكلية كمحكمة الجنايا
 الدكلية كغيرىا. ألـ يكف ذلؾ ابتعادان عف أجكاء أكسمك، بؿ إقرار بأنو لـ يحقؽ لنا شيئان.

 القول بأن أوسمو خمق أماًل وقّدم وعدًا: -12

يكفي ىنا أنو اعتراؼ بأف أكسمك كاف في إطار حسف الظف باآلخر، كأنو مجرد كعكد كآماؿ. أما 
ص محكمة كضكابط كضمانات ممزمة، كغير ذلؾ ىك االتفاقات كالمعاىدات الحقيقية، فتقكـ عمى نصك 

 خداع لمنفس كتضييع لمحقكؽ.
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 المطمب الثاني: خالصات مميدة لقراءة االتفاق فقيياً 
بعد ىذا العرض المفٌصؿ لبلتفاؽ في مسيرتو التاريخية كمبرراتو العممية، كقراءة جكانبو كمبلبساتو 

يجابياتو، ال ب  ٌد لي مف الكصكؿ لخبلصات عدة أجمميا فيما يأتي:كتداعياتو، كالبحث في سمبياتو كا 

التسكية السممية كانت نيجان مبكران عند قيادة منظمة التحرير، كسعت لذلؾ سنكات طكيمة، لـ يكف  -1
صحيحان أنيا ذىبت إلى مدريد ذىاب المضطر، كلك صح ذلؾ في حؽ مدريد فإنو ال يصح في حؽ 

مف كبل الطرفيف،  طكعيه  ينصكف عمى أنو طريؽه كخياره ؿ ىـ سرية، بأكسمك، فمـ يجبرىـ أحد عمى ال
ع مجاالن لمشؾ فيو. بؿ سعى إليو الطرؼ الفمسطيني أكالن. كىذا ما يكضحو المبحث األكؿ بما ال يد

 تفاؽ أكسمك لـ يكف إتفاؽ ضركرة، حتى نقكؿ بإباحة الدخكؿ في نطاقات المحظكر.مما يعني أف ا

تفاؽ لـ يكف بطريقة شرعية فمـ يؤخذ رأم )كلي األمر(، كىك اتضح مف خبلؿ المبحث األكؿ أف اال -9
ىنا الشعب الفمسطيني )إذا اعتبرنا أف جيبلن مف أجيالو يممؾ القرار فيما يؤثر عمى بقية األجياؿ( كال 
حتى المجمس الكطني )مع أنو ىيئة غير منتخبة(. كلك سممنا بأف قيادة المنظمة كانت مفكضة في 

فإف الشعكب كاألمـ في أعرافيا تفكض القيادة لتحصيؿ الحقكؽ أك المحافظة  -مع أنو لـ يكف–ذلؾ 
ال فمماذا تثكر شعكب األرض عمى حكاميا عندما تشعر بتقصير الحاكـ  عمييا كليس لمتفريط فييا، كا 

 كتقاعسو عف تحقيؽ مصالحيا.
االن لمشؾ، أف أكسمك مف خبلؿ المبحث الثالث كالمبحث الرابع )المطمب األكؿ(، اتضح بما ال يدع مج -1

 يا، بؿ أضر بالكثير مف المصالح كأضاع العديد منيا.يكف في مصمحة الشعب، كلـ يكف لجمب لـ
مف خبلؿ المبحث الثالث يظير حجـ التناقض في تركيبة االتفاؽ نفسو، مما يجعمنا نحكـ عميو بأنو  -4

)الحؿ النيائي( نعطي  سنكات( كدائـ في نفس الكقت 1اتفاؽ باطؿ فاسد. فمثبلن اتفاؽ مؤقت )
 إسرائيؿ ما تريد بشكؿ دائـ مثؿ االعتراؼ كاإلقرار باألرض، كنأخذ أشياء مؤجمة أك مؤقتة.

مف خبلؿ المبحث الثالث يظير حجـ الغمكض، كيظير ذلؾ أيضان في نصكص االتفاؽ الذم جعمتو  -1
كذلؾ الحؿ في الممحؽ، فكثير مف مسائؿ التطبيؽ كردت تحت صيغة سيتـ التفاكض عمييا، ك 

النيائي، فنحف أعطينا الكثير أك تنازلنا عف الكثير مقابؿ تعميؽ األمر بالمستقبؿ )سيتـ التفاكض( كلك 
كاف تعميقو بأمر محدد كالقكؿ )سيتـ تسميـ المعابر( لكاف األمر أىكف، أما القكؿ )سيتـ التفاكض 

 لتطبيؽ.عمى آلية إدارة المعابر(. كىنا أذكر لمتمثيؿ فقط عمى إجراءات ا
أما الحؿ النيائي، فرؽ ىائؿ بيف القكؿ سيتـ االنسحاب مف القدس بعد خمس سنكات أك حتى سندخؿ 
في مفاكضات تؤدم في نيايتيا إلى االنسحاب مف القدس. كلكف الصيغة أف القدس يحدد مصيرىا 
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ـ الذم ىـ في مفاكضات الحؿ الدائـ بمعنى أنو قد يككف مصيرىا إلسرائيؿ أك نختمؼ فنذىب لمتحكي
 فيو الطرؼ األقكل.

الفاحشة بمعنى أف االتفاؽ مبني عمى المجيكؿ أك المعدكـ أك بمصطمح الفقو فيو مف الغرر كالجيالة 
 ما فيو.

مف خبلؿ المباحث السابقة يتضح أف االتفاؽ لـ يتـ إال بعد عدة شركط مثؿ االعتراؼ بإسرائيؿ، كما  -6
تزاـ بحماية أمف إسرائيؿ كمعاقبة مف يرتكب التجاكزات يحمؿ ىذا االعتراؼ مف معاني، ككذلؾ االل

كعدـ التطرؽ لؤلسرل كلك بكممة كاحدة، كغيرىا مف األمكر التي قد يتبيف عند التمعف الفقيي أنيا 
 مرفكضة شرعان كبالتالي فيي شركط فاسدة قد تؤدم إلى بطبلف االتفاؽ في ميزاف الفقو اإلسبلمي.

بؿ جنحكا إلى  ث السابقة، يتضح جميان أف الييكد لـ يجنحكا لمسمـ،مف خبلؿ ما أكضحتو في المباح -8
نتزاع الحؽ بإقرار الضحية، ثـ بعد ذلؾ لـ يمتزمكا بما كقعكه. فعند التطبيؽ تبيف المكر كالخديعة؛ ال

ًن في مسائؿ التطبيؽ كمصادرة األرض، كتيكيد  أنيـ ال عيد لدييـ كال ميثاؽ، كىذا ما أظيرتو جميان
 يره.القدس، كغ

مف خبلؿ ما سقتو سابقان، أعتقد أنو اتضح أف أكسمك لـ يكف ىدنة أك معاىدة تقتضي كقؼ الحرب  -7
قرار   لو بما اغتصبو مف أرض كممتمكات. ان بيف طرفيف، كلكنو كاف عقد تمميؾ لمغتصب كا 

لمطكؿ نكعان كؿ ىذه االستنتاجات ستككف حاضرة، عندما نبدأ بدراسة االتفاؽ فقييان، كما كاف ىذا التقديـ ا
خارجان عف سياؽ البحث، أك مف التكسعات الجانبية، بؿ ىك في صمب المكضكع، كأساسو؛ ألف الحكـ 
عمى الشيء فرع عف تصكره. فمعرفة حقيقة الشيء كمعرفة الكاقع كما ىك، ىي مف كاجبات الكصكؿ 

 إلمكانية الحكـ عميو، كما ال يتـ الكاجب إال بو، فيك كاجب.
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 ثانيالفصل ال
 :في الشريعة اإلسالمية، وفيو أربعة مباحث ةالمعاىد

 ةالمبحث األكؿ: تعريؼ المعاىد
 ةالمبحث الثاني: مشركعية المعاىد

 في الشريعة اإلسبلمية ةالمبحث الثالث: أركاف المعاىد
 ف:في الشريعة، كفيو مطمبا ةالمبحث الرابع: شركط صحة المعاىد

 قساميا، أنكاعيا، كأثرىاالمطمب األكؿ: الشركط، تعريفيا، أ
 في الشريعة كط العامة كالخاصة لصحة المعاىدةالمطمب الثاني: الشر 
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 ةالمبحث األول: تعريف المعاىد
 تعريفيا في المغة: ( أ

 .(1)كىك المراد المكقؼ الذم يمـز مراعاتو العيد: حفظ الشيء كمراعاتو حاالن بعد حاؿ، ثـ استعمؿ في
فكممة العيد تعني:  ىك يدؿ عمى معنى االحتفاظ بالشيءشتقة مف األصؿ المغكم )عيد( ك ككممو )المعاىدة( م

 .(2)المكثؽ
كاحد، كالعيد األماف، كاستعيد بمعنى كالعيد: كؿ ما بيف العباد مف مكاثيؽ، كمف معانيو الكفاء، كالعيد كالعيدة 

فيي اسـ اشتؽ مف الفعؿ )عاىد(، كمعناه:  اظ كرعاية الحرمة. كأما المعاىدةبمعنى اشترط، كالعيد بمعنى الحف
 .(3)أعطاه عيدان 

 .(4)المعاىدة: ميثاؽ بيف اثنيف أك جماعتيف، كفي القانكف الدكلي: اتفاؽ بيف دكلتيف أك أكثر لتنظيـ عبلقات بينيما
 .(5)كذكرت المكسكعة الفقيية الككيتية، أف لمكممة مرادفات، مثؿ: اليدنة، كالمكادعة كالمسالمة كالمصالحة

 في اصطالح الفقياء: تعريف المعاىدة ( ب

استخدـ الفقياء لفظ اليدنة كالميادنة لما يحدث مف تعاىد بيف طرفيف متحاربيف. كما استخدمكا مصطمحات أخرل 
المصالحة، المكادعة، المسالمة. كالمدقؽ ليذه المصطمحات يجد مصطمح  في نفس السياؽ كالمعنى، مثؿ:

 :(6)عف تعاىد بيف طرفيفالمعاىدة ألنيا كميا تتحدث 
 .(8))الصمح عمى ترؾ القتاؿ مدة، بماؿ أك بغير ماؿ( ، المكادعة بأنيا:(7)فعند الحنفية عرؼ السمرقندم -

 .(10))عقد السمـ مع الحربي عمى المسالمة مدة( (9)كالميادنة عند المالكية، عرفيا الرصاع -

                                                           
1
 ـ، عالـ الكتب.1278سنة  ،1، تحقيؽ د. عبد اهلل عميرة، ط911. الجرجاني، الحنفي، التعريفات، ص 

2
 ، دار الفكر.1282. ابف فارس، أبك الحسيف، معجـ مقاييس المغة، مادة )عيد(، تحقيؽ عبد السبلـ،  

3
 ـ، دار صادر، بيركت، لبناف.9111، سنة 4. ابف منظكر، جماؿ الديف، لساف العرب، مادة )عيد(، ط 

4
 ـ، مكتبة الشركؽ.9114، سنة 4ط . مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط، مادة )عيد(، 

5
 ـ.1271، سنة 9. كزارة األكقاؼ الككيتية، المكسكعة الفقيية الككيتية، مادة )ىدنة(، ط 

6
، سنة 9، تحقيؽ عمي معٌكض كعادؿ عبد المكجكد، ط2/412. الكاساني، عبلء الديف أبك بكر الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، جػ  

 لعممية، بيركت.ـ دار الكتب ا1276
7
ىػ(، أبك بكر عبلء الديف السمرقندم، فقيو، مف كبار الحنفية، اشتير بكتابو "تحفة الفقياء"، 141. السمرقندم، محمد بف أحمد بف أبي أحمد )ت 

 [.1/17]القرشي، الجكاىر المضية في طبقات الحنفية، 
8
 ـ، دار الكتب العممية، بيركت.1221، سنة 9، ط1/928. السمرقندم، عبلء الديف، تحفة الفقياء، جػ 

9
( كعاش 711اضي الجماعة بتكنس كلد بتممساف، كنشأ كاستقر بتكنس )، قمحمد بف قاسـ األنصارم، أبك عبد اهلل، الرصاع التكنسي المالكي.  

 [./http://shamela.ws، األعبلـ، المكتبة الشاممة/ لزركميمف كتبو: "شرح حدكد ابف عرفو"، ]ا .كتكفي بيا.كلو فييا عقب إلى اآلف
10

ـ، دار الغرب 1221، تحقيؽ محمد أبك األجفاف، بدكف ط، سنة 996. الرصاع، أبك عبد اهلل محمد األنصارم، شرح حدكد ابف عرفو، ص 
 اإلسبلمي.
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لحرب عمى ترؾ القتاؿ مدة معينة بعكضو أك )مصالحة أىؿ ا (1)كاليدنة عند الشافعية عٌرفيا، الشربيني
 .(2)غيره(

 .(3)كقاؿ الحنابمة: )أف يعقد ألىؿ الحرب عقدان عمى ترؾ القتاؿ مدة، بعكض كبغير عكض(
ي بما ىك أكثر مف مجرد االتفاؽ عمى الفقياء مرادفان لميدنة، كىك يكح كيظير أف مصطمح المعاىدة اعتبره أغمب

 .(5))عقد العيد بيف الفريقيف عمى شركط يمتزمكنيا( (4)الشيخ محمد رشيد رضاكقؼ القتاؿ، كلذلؾ عٌرفيا 
  :كيعتبر الدكتكر كىبة الزحيمي أف كؿ المصطمحات ترجع إلى الصمح، كلكنو اعتبر الصمح عمى نكعيف، فقاؿ

ما صمح مؤبد، فالمؤقت كالذم ) الصمح الذم تنتيي بو الحرب في اإلسبلـ إما صمح مؤقت كا 
كالمسالمة كالميادنة: كىك مصالحة أىؿ الحرب عمى ترؾ القتاؿ مدة  ادعة كالمعاىدةيسمى المك 

 .(6)معينة بعكض أك غيره. أما الصمح المؤبد: فيك عقد الذمة(

كعمى االتفاؽ في المبادالت، كالبيع أف الفقياء )انتقمكا إلى إطبلؽ العقد عمى العيد  (7)كذكر الشيخ الزرقا
 قكقييف:كنحكه.. كىك في عرؼ الح

 .(8)اتفاؽ إرادتيف عمى إنشاء حؽ، أك عمى نقمو، أك عمى إنيائو(
كمف ىنا يأتي لفظ االتفاقية، فعندما نتحدث عف اتفاقية أكسمك فإننا نتحدث عما سماه الفقو بالمعاىدة، أك 

 العقد أك الميادنة أك المكادعة.. الخ.
 

                                                           
1
اج"، ]نقبلن عف المكتبة ىػ، مف كتبو "مغني المحت288تكفي سنة  .محمد بف أحمد الشربيني، شمس الديف: فقيو شافعي، مفسر. مف أىؿ القاىرة.  

 [./http://shamela.wsالشاممة/ 
2
 ـ، دار المعرفة، بيركت.1228، سنة 1، ط4/144. الشربيني، شمس الديف، مغني المحتاج، جػ 

3
 . 114، ص1267، سنة 11. ابف قدامة، عبد اهلل بف أحمد، المغني عمى مختصر الخرقي، مكتبة القاىرة، ج 

4
ـ(، أحد أبرز ركاد اإلصبلح اإلسبلمي المعاصريف، كلد في لبناف، ثـ ىاجر إلى مصر، تتممذ لمشيخ 1211-1761). ترجمة: محمد رشيد رضا  

 [.https://ar.wikipedia.orgمحمد عبده، أسس مجمة المنار، مف أىـ مؤلفاتو تفسير المنار، ]مكقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة/ 
5
 ـ، دار المنار.1248، سنة 9، ط11/171. رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، جػ 

6
 ـ، دار الفكر.1227، سنة 1، ط 669. الزحيمي، كىبو، أثار الحرب في الفقو اإلسبلمي، ص 

7
عينتو كزارة األكقاؼ كلد بحمب بسكريا،  مف أبرز عمماء الفقو في العصر الحديث، سكرم عالـ ـ(،1222-1214) مصطفى أحمد الزرقاء.  

مف أىـ مؤلفاتو السمسمة الفقيية كالسمسمة القانكنية، ]مكقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة/  ،1966عة الفقيية فييا سنةخبيران لممكسك  الككيت في
https://ar.wikipedia.org.] 

8
 ـ، مطبعة الحياة، دمشؽ.1264، سنة 7، ط1/119. الزرقا، مصطفى أحمد، المدخؿ الفقيي العاـ، جػ 
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 ةالمبحث الثاني: مشروعية المعاىد
فقياء، يجدىـ متفقيف عمى أف المعاىدة مع غير المسمميف مشركعة، كاستدلكا عمى المٌطمع عمى كتب ال

 ذلؾ بالقرآف كالسنة كاإلجماع.
 القرآن: -أ 

 كردت في القرآف الكريـ العديد مف اآليات التي تنص عمى مشركعية المعاىدات في اإلسبلـ، أذكر منيا:
َٓ قكلو تعالى: } -1 َ ًِ فَاْجَِْح ل يْ ٔا لِيسذ ًُ ِإَوْن َجَُِد ٍِيُع اىَْػيِي َٔ السذ ُْ  ُّ ِ إُِذ ْ لََعَ اَّللذ ََّٔكذ ، كجاء في تفسير (1){ا َوتَ

 .(3): أف األمر في ىذه اآلية لمكجكب كلـ يصرفو شيء(2)الرازم

ًْ ُحَظاُِْروا غَ قكلو تعالى: } -9 َ ًْ َشيْئًا َول ًْ َحُِْلُصُٔك َ ًذ ل ٍُْْشِكَِي ُث ْ ََ ال ٌِ ًْ ْدُت َْ ََ ََع ِي ٔا إَِّلذ اَّلذ ٍُّ ِ ت
َ
َخًدا فَأ

َ
ًْ أ يَيُْل

تذلِيَ  ٍُ ْ َ ُُيِبُّ ال ًْ إِنذ اَّللذ تِِٓ دذ ٌُ ًْ إََِل  ُْ َد ْٓ ًْ َخ . ىذه اآلية أصؿ في مشركعية المعاىدات السممية، (4){إََِلِْٓ
 .(5)إذ أف اهلل أمر فييا بإتماـ العيد إلى مدتو، كىذا دليؿ عمى المشركعية

َْ قكلو تعالى: } -1 ْْيِِّ  ِإَوْن ََكَن ٌِ َ
ٌث إََِل أ ٍَ ًْ ٌِيحَاٌق فَِديٌَث ُمَسيذ ُٓ ًْ َوبَيَِْ ٍْٔم ةَيَُِْل . قررت ىذه اآلية أنو (6){كَ

فيما لك قاـ مسمـ بقتؿ شخص مف دار أىؿ الحرب الذيف بينيـ كبيف المسمميف معاىدة أك ميثاؽ، 
 .(7)ففعمى المسمميف دفع الدية لممعاىدي

 

 

 

 

                                                           
1
 .61. سكرة األنفاؿ، اآلية  

2
كلد في الرم بطبرستاف، أخذ ىػ(، 616-144) أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرمترجمة: .  

، ]نقبلن عف فاتيح الغيبرؾ مؤلفات كثيرة تدؿ عمى غزارة عممو كسعة اطبلعو أبرزىا تفسيره الكبير المعركؼ بم العمـ عف كبار عمماء عصره، كمنيـ كالده،
 [./http://shamela.wsالمكتبة الشاممة/ 

3
 ىػ ، المطبعة الخيرية.1118، سنة 1، ط 1/187فخر الديف، الرازم، مفاتيح الغيب، جػ.  

4
 .4. سكرة التكبة، اآلية  

5
ىػ، دار إحياء التراث، بيركت، لبناف. كالجصاص 1411، تحقيؽ محمد الصادؽ قحماكم، سنة 4/966الجصاص، أبك بكر أحمد بف عمي، أحكاـ القرآف، جػ.  

ىػ(، ككاف إماـ أصحاب أبي حنيفة في كقتو، سكف بغداد، كانتيت إليو رئاسة الحنفية فييا ]القرشي، 181-111ىك: أبك بكر أحمد بف عمي الرازم الجصاص، )
 [.994-1/991الجكاىر المضية في طبقات الحنفية، 

6
 .29. سكرة النساء، اآلية  

7
 ، تحقيؽ عبد اهلل التركي، دار ىجر لمطباعة كالنشر. 8/117القرآف، جػ آم الطبرم، أبك جعفر بف جرير، جامع البياف في تأكيؿ.  

كلد بطبرستاف، كبدأ في طمب العمـ في السادسة عشرة مف  ىػ( 111-994) محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرمكالطبرم ىك: 
العمماء عمى الطبرم كثيرنا، فقالكا: إنو ثقة عالـ، أحد أئمة أىؿ السنة الكبار، يؤخذ بأقكالو،  . أثنىعمره، ثـ رحؿ إلى بغداد كاستقر فييا، بعد أف زار عدة بمداف

، القرآف المشيكر بيف الجميكر بتفسير الطبرمكييرجع إليو لسعة عممو، كسبلمة منيجو. ترؾ عدة مؤلفات نافعة أبرزىا تفسيره الكبير جامع البياف عف تأكيؿ آم 
 [./http://shamela.ws]نقبلن عف المكتبة الشاممة/ 
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ا اقكلو تعالى: } -4 َٓ حُّ
َ
ٔا ةِاىُْػُلٔدِ يَا أ ْوفُ

َ
ٔا أ ُِ ٌَ َ ََ آ ِي  .(2). الكفاء بالعقكد يعني العيكد التي كانكا يتعاىدكنيا(1){َّلذ

  السّنة:  -ب 

 ، كلكني أذكر عمى سبيؿ اإلجماؿ:جاء في السنة العديد مف األدلة عمى مشركعية المعاىدات

ُخّطًة يعظمون فييا حرمات اهلل  -يعني قريًشا -والذي نفسي بيده، ال يسألونيقكلو صمى اهلل عميو كسمـ: " -1
 .(3)"إال أعطيتيم إّياىا

 .(4)ثبت أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، صالح قريشان في الحديبية -9

كاألمر ال ينحصر في صمح الحديبية، ففي سيرة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ العديد مف المعاىدات مثؿ  -1
 .(5)خمفاء مف بعدهصمح خيبر كاألبكاء كأىؿ نجراف، ككذلؾ سيرة ال

كقد تناكؿ الدكتكر الجميمي في كتابو "أحكاـ المعاىدات" ما يزيد عف عشريف معاىدة في عيد الرسكؿ صمى اهلل 
 .(6)عميو كسمـ، كتعرض ليا بالنقاش كالتحميؿ

 اإلجماع:  -ج 

 .(7)أجمع الفقياء عمى جكاز ميادنة العدك كالصمح معيـ

                                                           
1
 .1. سكرة المائدة، اآلية  

2
 ،  دار صادر، بيركت، لبناف.141-141، 9ابف كثير، عماد الديف أبي الفداء، تفسير القرآف العظيـ، جػ.  

ىػ بعد كفاة 816لد بالبصرة، ثـ رحؿ إلى دمشؽ مع أخيو سنة ىػ(، ك 884-811) كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقيأبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف ابف كثير ىك: 
رؾ مؤلفات كثيرة قيمة ت .أبيو. سمع مف عمماء دمشؽ كأخذ عنيـ مثؿ اآلمدم كابف تيمية الذم كانت تربطو بو عبلقة خاصة تعرض ابف كثير لؤلذل بسببيا

ات ية في التاريخ ككتاب تفسير القرآف العظيـ، كىك مف أفضؿ كتب التفسير لما امتاز بو مف عناية بالمأثكر كتجنب لؤلقكاؿ الباطمة كالركايأبرزىا البداية كالنيا
 [./http://shamela.ws، ]نقبلن عف المكتبة الشاممة/ المنكرة

3
، مكتبة اإليماف، المنصكرة، 1، ط9811، ج:181الجياد كالمصالحة، صالبخارم، محمد بف اسماعيؿ، صحيح البخارم، كتاب الشركط، باب الشركط في .  

 مصر.
4
 . .9811، ج:169ص ركيفشم. المصدر نفسو، كتاب الصمح، باب الصمح مع ال 

5
 ـ، مطبعة الحمبي، القاىرة.1218، سنة  9/761. ابف العربي، محمد بف عبد اهلل، أحكاـ القرآف، جػ 

ىػ(، إماـ حافظ، ترؾ الكثير مف المصنفات، منيا أحكاـ 141-467بف محمد المعافرم، األندلسي اإلشبيمي المالكي، القاضي ) ابف العربي ىك: محمد بف عبد اهلل
 ، مكتبة المعارؼ، بيركت،19/997ىػ، البداية كالنياية 884القرآف، العكاصـ مف القكاسـ، عارضو األحكذم شرح الترمذم ]ابف كثير، الحافظ ابف كثير الدمشقي، ت

 ـ[.1271، 6ط
6
 ـ، مركز ديكاف الكقؼ السني.9117، سنة 1. الجميمي، خالد رشيد، أحكاـ المعاىدات في الشريعة اإلسبلمية ، ط 

 

7
ىػ، دار الرسالة العممية دمشؽ. 1118، سنة 1، تحقيؽ شعيب األرناؤكط، ط4/16المكصمي، عبد اهلل بف محمكد، االختيار لتعميؿ المختار، ج 

 ، مطبعة الحمبي، المكسكعة الفقيية الككيتية، مادة )ىدنة(.ذ1297، سنة 86/ 9ية، زاد المعاد، جابف قيـ الجكز 
ىػ(، اإلماـ مجد الديف الحنفي، كلد بالمكصؿ، لو عدة كتب مف أشيرىا "االختيار"  871-122كد )دالمكصمي ىك: عبد اهلل بف محمكد بف مك 

[.111-142/ 9]القرشي، الجكاىر المضيئة في طبقات الحنفية، 
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 لشريعة اإلسالميةفي ا ةالمبحث الثالث: أركان المعاىد
 عٌرؼ الجرجاني الركف بقكلو 

 .(2)(1)ركف الشيء لغة: جانبو القكم، فيككف عينو، كفي االصطبلح: ما يقـك بو ذلؾ الشيء

أركاف، كىي: العاقداف كصيغة العقد  مف يرل أنيا ثبلثة فمف الفقياء ،قد كقع الخبلؼ حكؿ أركاف العقدك 
مف فقياء المالكية، فذكر في كتابو "الفركؽ" أف العكضيف  (4)رافي. كممف ذىب إلى ذلؾ الق(3)كمحؿ العقد

مف األحناؼ، حيث يرل أف اإليجاب كالقبكؿ  (6). بينما خالؼ ذلؾ الكاساني(5)كالعاقديف مف أركاف العقد
، ككذلؾ الدكتكر كىبة (8). ككافؽ عمى ذلؾ مف المعاصريف الشيخ الزرقا(7)ىك ركف العقد ال غير

 . (9)الزحيمي
إذ أف الشيخ الزرقا يتحدث عما أسماه )قكاـ العقد( كذكر أنو ما يقـك كلكني أرل أف الخبلؼ غير حقيقي، 

بو العقد كينتظـ. كال يتصكر كجكد العقد دكنيا، كذكر أنيا تشمؿ ركف العقد )اإليجاب كالقبكؿ( كتشمؿ 

                                                           
1
ىػ، دار الرسالة العممية دمشؽ. 1118، سنة 1، تحقيؽ شعيب األرناؤكط، ط4/16. المكصمي، عبد اهلل بف محمكد، االختيار لتعميؿ المختار، ج 

 ، مطبعة الحمبي، المكسكعة الفقيية الككيتية، مادة )ىدنة(.ذ1297، سنة 86/ 9ابف قيـ الجكزية، زاد المعاد، ج
ىػ(، اإلماـ مجد الديف الحنفي، كلد بالمكصؿ، لو عدة كتب مف أشيرىا "االختيار"  871-122د اهلل بف محمكد بف مكتكد )المكصمي ىك: عب

 [.111-142/ 9]القرشي، الجكاىر المضيئة في طبقات الحنفية، 
2
 ، تحقيؽ د. عبد الرحمف عميرة، عالـ الكتب.142. الجرجاني الحنفي، محمد بف عمي، التعريفات، ص 
فيمسكؼ، مف كبار العمماء ىػ(، 716-841) عمي بف محمد بف عمي الشريؼ الحسيني الجرجاني المعركؼ بسيد مير شريؼالجرجاني ىك: ك 

، األعبلـ، المكتبة لزركميت"، ]االتعريفا"لو نحك خمسيف مصنفا، منيا ،  كلد في تاكك ]أك تاجك[ )قرب أستراباذ( كدرس في شيراز، بالعربية
 [./http://shamela.wsالشاممة/ 

3
 ـ، دار العمـ.1276، سنة 9، ط 112. خبلؼ، عبد الكىاب، عمـ أصكؿ الفقو، ص 

عضك مجمع المغة العربية بالقاىرة، ألؼ  (،ىػ 1181 - 1111) ىك المحدث، األصكلي، الفقيو، الفرضي، الشيخ عبد الكىاب خبلؼكخبلؼ ىك: 
ـ بعد أف حفظ القرآف 1211التحؽ باألزىر الشريؼ سنة ، ببمدة كفر الزيات كلد الشيخ في. كنشر كثيرا مف الكتب، مف أبرزىا : أصكؿ الفقو

 [./http://shamela.ws، ]المكتبة الشاممة/ الكريـ في أحد ))كتاتيب(( البمدة
4
بتو إلى قبيمة صنياجة مف عمماء المالكية نس (،674-696) أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف، أبك العباس، شياب الديف الصنياجي القرافي.  

لى القرافة )المحمة المجاكرة لقبر اإلماـ الشافعي( بالقاىرة. كىك مصرم المكلد كالمنشأ كالكفاة لو مصنفات جميمة في الفقو  .)مف برابرة المغرب( كا 
 [./http://shamela.ws، األعبلـ، المكتبة الشاممة/ لزركمي"الفركؽ"، ]ا كاألصكؿ، منيا

5
 ، عالـ الكتب.8/ الفرؽ 9العباس شياب الديف المالكي، أنكار البركؽ في أنكاع الفركؽ، ح . القرافي، أبك 

6
ىػ(، فقيو حنفي لقب بممؾ العمماء، تفقو عمى السمرقندم، كلو كتاب "بدائع 178. الكاساني، أبك بكر بف سعكد بف أحمد، عبلء الديف )ت 

 [.4/91، الجكاىر المضية، الصنائع"، كىك شرح لتحفة الفقياء لمسمرقندم ]القرشي
7
 . 117/ 8، حػ1776، 1. الكاساني، عبلء الديف، بدائع الضائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط 

8
 .1/199. الرزقا، مصطفى أحمد، المدخؿ الفقيي، جػ 

9
 .7/1789. الزحيمي كىبو، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، جػ 
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ى القكؿ: بأف قكاـ العقد يككف كذلؾ المكاـز العقمية األخرل كالعاقديف كالمحؿ. كعميو، فيك يىخميص إل
 .(1)بمقكمات أربع، ال بٌد مف كجكدىا في كؿ عقد، كىي: العاقداف، محؿ العقد، مكضكع العقد كاألركاف

 .(2)كأصؿ ىذا الخبلؼ ىك اعتبارىـ ما كاف داخبلن في ماىية الشيء كما كاف خارجان عنو
ذا رجعنا إلى تعريؼ الجرجاني، نح بو، كبالتالي إال ؾ ما ال يقكـ الشيء صؿ عمى استنتاج أف ىناكا 

أتحدث عف العناصر التي ال يعتبر العقد قائمان إال بكجكدىا، كال ييـ إف سيميت )قكاـ( أك )أركاف( مع أني 
 بلح. طصسميت المبحث بأركاف المعاىدة، فيي مجرد تسمية لبل

 كعميو فأركاف العقد ىي: 
 العاقدان:  -1

، كؿ كاحد منيما يمثؿ نفسو أك غيره في ىذا العقد أك االتفاؽ )كقد يككف فالعقد ال يتـ إال بكجكد الطرفيف
العاقداف أصمييف أك نائبيف عف غيرىما في العقد، كالككيميف كالكصييف، كقد يككف أحدىما أصيبلن عف 

 .(3)(نفسو كاآلخر ككيبلن عف غيره

 محل العقد: -2

. كفي اتفاقية (4)حكمو كالمكىكب في عقد اليبةكمحؿ العقد أك المعقكد عميو، ىك ما ثبت فيو أثر العقد ك 
% مف أرض فمسطيف كحؽ 87 بػأسمك مثبلن: فإف أثر االتفاقية ترتب عمى األرض، إذ أقرت االتفاقية 

%، متنازع عمييا، كتحؿ 99خالص لممحتؿ، كذلؾ مف خبلؿ االعتراؼ بإسرائيؿ، كأف بقية األرض، كىي 
 مشكمتيا في مفاكضات الحؿ النيائي. 

 وضوع العقد:م -3

ىك المقصد األصمي الذم شرع العقد ألجمو، فالمكضكع في كؿ عقد بيع ىك نقؿ ممكية المبيع إلى 
بة إنما ىك تمميؾ العيف المكىكبة ببل عكض، كيتضح أف مكضكع العقد مف ض، كفي اليً عكى المشترم بً 

 . (5)يوحيث المآؿ يتحد مع ما يسميو الفقياء: حكـ العقد، أك األثر الذم يترتب عم
أستنتج مف ىذا الكبلـ أف مكضكع العقد ىك اليدؼ الذم ييقصد تحقيقو مف خبلؿ العقد كيمكنني أف 

 الذم نريده أف ينتج عف ىذا العقد. أم األثر ،)المقصد األصمي(، كىك المآؿ أك الحكـ

                                                           
1
 .111-1/114د، المدخؿ الفقيي، جػ. الرزقا، مصطفى أحم 

2
 .199. المصدر نفسو، ص 

3
 .116/ 1. المصدر نفسو، الفقيي، جػ 

4
 .116. المصدر نفسو، ص 

5
 .141-116. المصدر نفسو، ص 
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الدكلة مف السيادة كالحرية ك كفي اتفاقية أكسمك األصؿ أف اليدؼ ىك زكاؿ االحتبلؿ بما في ذلؾ 
 المستقمة.

المقصد األصمي )الباعث(، الذم ىك غاية شخصية لمعاقد، أم اليدؼ الشخصي لمعاقد.  مع صاحبتكي
بيدؼ  كففإف كاف مقصد عقد البيع ىك نقؿ ممكية المبيع إلى المشترم بعكض، فالباعث الشخصي قد يك

، أما المكضكع (1)اقدلعغيره. فالباعث يختمؼ باختبلؼ اأك كارث أك تيريب الماؿ مف كجو دائف 
يختمؼ باختبلؼ العقد. كىنا ال بٌد مف السؤاؿ: ىؿ تكافؽ الباعث مع المقصد األصمي في )المقصد( 

 اتفاقية أكسمك؟.
بمعنى، ىؿ كاف ىدؼ األفراد نفس الغاية المطمكبة مف أصؿ العقد، كىي زكاؿ االحتبلؿ أـ كانت ىناؾ 

 أكسمك( لف يحقؽ ىدفو األصمي، كىك التحرير.أىداؼ فردية خاصة مع معرفتيـ أف العقد )
 كىذا ما سأتحدث عنو، فيما بعد.

 الصيغة: -4

. كىي ما يسميو الشيخ الزرقا أركاف العقد )أم األجزاء التي يتككف منيا، كىي (2)كىي اإليجاب كالقبكؿ
ة عمى اتفاؽ اإليجاب كالقبكؿ.. كاإليجاب كالقبكؿ يسمياف: صيغة العقد، أم العبارات المتقابمة الدال

كالقبكؿ، يعني اتفاؽ اإلرادتيف )التراضي( كلكف اإلرادة أمر غير ظاىر. كلذلؾ . كاإليجاب (3)الطرفيف(
)أكجب الفقو اإلسبلمي ظيكر اإلرادتيف بشكؿ كاضح ال شؾ فيو، كذلؾ بأف تتكافر في الصيغة المفظية، 

جـز  -1افؽ اإليجاب كالقبكؿ تك  -9جبلء المعنى  -1 أمكر أساسية: ( ثبلثةاإليجاب كالقبكؿ)
 .(4)اإلرادتيف(

 كال بٌد مف بعض التفصيؿ في ىذه األمكر الثبلثة:
 أواًل: جالء المعنى

كىنا ال بٌد مف استحضار القاعدة الحاكمة في ىذا المجاؿ، كالتي تقكؿ "العبرة في العقكد لممقاصد 
ك غيره، فبل يعتد إال بالقصد المستفاد مف . فمك كاف المفظ مجازيان أ(5)كالمعاني، ال لؤللفاظ كالمباني"

                                                           
1
 .1/118. الزرقا، مصطفى أحمد, المدخؿ الفقيي، جػ 

2
 غزة. -، الجامعة اإلسبلمية9114سالة ماجستير، سنة ، ر 11. المصرم، خميس عمر، المعاىدات السممية في ضكء الكاقع المعاصر، ص 

3
 .141. المصدر السابؽ،  

4
 .141. المصدر نفسو، ص 

5
 ـ، دار القمـ.9112، 7، ط11. الزرقا، أحمد بف الشيخ محمد، شرح القكاعد الفقيية، ص 
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تككف عقد بيع ال عقد ىبو، فمك )قاؿ شخص آلخر: كىبتؾ سيارتي ىذه المعنى. فاليبة بشرط العكض 
 .(1)بخمسة آالؼ دينار. فقاؿ اآلخر، قبمت، كاف العقد بيعان(

السياسية كالقانكنية كمف ىنا تكمف أىمية الدراسات التي تناكلت اتفاقية أكسمك، كبحثت في معانييا 
 كاالقتصادية، فيي التي يؤخذ منيا الحكـ، ألنيا تتناكؿ حقيقة المعاني كالمقصكد منيا.

 ثانيًا: توافق اإليجاب والقبول
ذا لك ، فما(2)االيجاب مف جميع الكجكه، فإذا خالفو ال يعتبر قبكالن، فبل ينبـر العقديجب أف يكافؽ القبكؿ 

 أكسمك، أم لكؿ طرؼ تفسيره الخاص؟.اقية تفئيف الر اقمنا إف ىناؾ ق
 ثالثًا: جزم اإلرادتين
ال كانت  هبصكر صيغة اإليجاب كالقبكؿ مفيدة لمبت في العقد كالمراد أف تككف  ال تردد معيا كال تسكيؼ، كا 

في حكـ الرفض. كالصيغة العامة التي يرجحيا الفقياء في اإليجاب نية االرتباط منتفية؛ ألف التردد 
 .(3)ىي صيغة الماضي نحك بعت أك اشتريت.. الخ كالقبكؿ

 

                                                           
1
 النفائس.ـ، دار 9116، سنة  1، ط144. شبير، محمد عثماف، القكاعد الكمية كالضكابط الفقيية، ص 

عضك المجنة العممية لممكسكعة  .خاف يكنس ـ في1242دكتكراه في الشريعة، فقو مقارف. كلد عاـ  الدكتكر محمد عثماف طاىر شبيرشبير ىك: 
لعديد مف ، لو اعضك جمعية العمكـ الطبية اإلسبلمية المنبثقة عف نقابة األطباء األردنية، ك الفقيية التي تشرؼ عمييا كزراة األكقاؼ الككيتية

 [.https://ar.wikipedia.orgالكتب كالدراسات. ]مكقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة/ 
2
 .1/114. الزرقا، مصطفى أحمد، المدخؿ الفقيي، جػ 

3
 .148. المصدر نفسو، ص 
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 المبحث الرابع: شروط صحة المعاىدات في الشريعة
شركط صحة، ال بٌد مف تكافرىا في كؿ معاىدة حتى تككف المعاىدة صحيحة، كيككف عقدىا  لممعاىدة

بحث إلى مىذا ال جائزان، كلكف قبؿ التطرؽ لذلؾ، ال بٌد مف معرفة شيء عف الشركط. كعميو، قمت بتقسيـ
 مطمبيف:

 
 المطمب األول: الشروط، تعريفيا، أقساميا، أنواعيا، وأثرىا في العقود

 أواًل: تعريف الشروط
. كفي االصطبلح: ىك األمر الذم يتكقؼ عميو (1)الشركط: في أصؿ المغة بمعنى العبلمة الدالة المميزة

ده كجكد الحكـ، كالحكـ ىك األمر المشركط كجكد الحكـ، كيمـز مف عدمو عدـ الحكـ، كال يمـز مف كجك 
 .(2)لو

 (3)ثانيًا: أقسام الشروط
 ينقسـ الشرط باعتبار مصدر شرطيتو إلى نكعيف:

 شرط يفرضو الشارع كيسمى )الشرط الشرعي(. . أ

رادتو، كيسمى )الشرط الج  . ب  مي(.عشرط ينشئو اإلنساف بتصرفو كا 

 
 (4)ثالثًا: أقسام الشروط بالنسبة لمعقد

 مة، كىي التي يجب أف يتكافر كجكدىا في كؿ عقد.شرائط عا - أ

غيرىا. فمكؿ عقد شركط عامة  ي يشترط كجكدىا في بعض العقكد دكفط خاصة، كىي التشرائ  - ب
ة يشترؾ ر تجمعو مع بقية العقكد كشركط خاصة يختص بيا عف غيره مف أنكاع العقكد، فعقد اإلجا

 مع عقد البيع في شركط كيختص عنو بشركط أخرل.

 

 

                                                           
1
 .1/191ـ؛ الزرقا، المدخؿ الفقيي، جػ9118، سنة 1، دار الفكر، ط117. الرازم، محمد بف ابي بكر، مختار الصحاح، ص 

2
 .1/196؛ الزرقا، المدخؿ الفقيي، جػ1228. أبك زىرة، محمد، أصكؿ الفقو، مادة )ش/ط(، دار الفكر العربي، سنة  

كتاتب منيا "أصكؿ الفقو،  11ـ(، عالـ كمفكر كباحث مصرم، مف عمماء الشريعة كالقانكف، لو 1284-1727أبك زىرة ىك: محمد أحمد مصطفى )
 [.https://ar.wikipedia.orgقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة/ العبلقات الدكلية"، ]مك 

3
 .112؛ خبلؼ، عبد الكىاب، عمـ أصكؿ الفقو، ص192-1/197. الزرقا، أحمد مصطفى، المدخؿ الفقيي، جػ 

4
 .168-1/166. الزرقا، أحمد مصطفى، المدخؿ الفقيي، جػ 
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 (1)بعًا: تقسيم الشروط من حيث الصحة والبطالنرا
 الشرط الصحيح: ىك ما كاف مكافقان لمقتضى العقد، أك مؤكدان لو أك كرد فيو نص أك جرل بو العرؼ. - أ

الشرط غير الصحيح: ىك كؿ شرط لـ يرد دليؿ عمى مشركعيتو مف األدلة المعتبرة في إثبات  - ب
 الفاسد عند الجميكر، كحكمو أنو ييبطؿ العقد.األحكاـ الشرعية، كىذا ىك الشرط الباطؿ أك 

ارتأيت االكتفاء بمذىب الجميكر  أما الحنفية فميـ رأم آخر في أثر الشرط الباطؿ، كالشرط الفاسد، كلكني
في ذلؾ )عمى أف معظـ االجتيادات اإلسبلمية سكل االجتياد الحنفي، لـ تفرؽ بيف البطبلف كالفساد، 

ما باطبلن غير منعقد(فيعتبر العقد بيف حالتيف ف  .(2)قط؛ إما منعقدان صحيحان، كا 
 

 المطمب الثاني: الشروط العامة والخاصة لصحة المعاىدات في الشريعة
 كيمكنني أف أتحدث عف شركط المعاىدة بعد النظر في المطمب السابؽ عمى النحك التالي:

 :(3)لعقودالشروط العامة والتي تجمع عقد المعاىدة أو الصمح مع بقية أنواع ا ( أ

 أىمية العاقديف. .1

 قابمية محؿ العقد لحكمو. .9

 أف ال يككف العقد ممنكعان. .1

 مجمس العقد.اتحاد  .4
 

 :(4)الشروط الخاصة والتي يشترط توفرىا في المعاىدات تحديداً  ( ب

 أف يعقدىا اإلماـ أك نائبو. .1

 أف تحقؽ مصمحة المسمميف. .9

 أف يخمك العقد مف الشركط الفاسدة. .1

                                                           
1
 .689. الزحيمي، كىبو، أثر الحرب، ص 

2
 .1/188ى, المدخؿ الفقيي، جػ. الزرقا،أحمد مصطف 

3
 .168. المصدر نفسو، ص 

4
؛ عزاـ عبد اهلل، الدفاع عف أراضي المسمميف أىـ 61-61؛ المصرم، خميس، المعاىدات السممية، ص671-666. الزحيمي، أثر الحرب، ص 

 ، منبر التكحيد.41-18فركض األعياف، ص
ضد االتحاد السكفييتي يكصؼ بأنو  أفغانستاف فية إخكانية مف قادة المقاتميف فيشخصية سم ىػ(1411-1161)) عبد اهلل يكسؼ عزاـعزاـ ىك: 

 ف.بفمسطي جنيف كلد عبد اهلل عزاـ في اإلخكاف المسمميف كمف أعبلـ جماعة الجياد األفغاني رائد
لمحصػػكؿ  األزىػػر قبػػؿ الكميػػة إلػػى كبعػػث مػػف "بتقػػدير "جيػػد جػػدان  ىػػػ 1389 عػػاـ الفقػػو فحصػػؿ عمػػى شػػيادة الماجسػػتير فػػي أصػػكؿ األزىػػر انتسػػب إلػػى

 [.https://ar.wikipedia.org، ]مكقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة/ ىػ 1393 في أصكؿ الفقو حيث حصؿ عمييا سنة شيادة الدكتكراه عمى
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 عقد.أف يتـ تحديد مدة ال .4

كال بٌد لي مف بعض التفصيؿ في ىذه الشركط لفيميا، كتمييدان لعممية التشريح الفقيي التفاقية أكسمك في 
 الفصؿ الذم يميو:

 أىمية العاقدين:  -1

ف بالصفات التي تسمح ليما إنشاء العقد، أما مف فقد األىمية راد بيا أف يككف العاقداف مؤىميكالم
 .(1) ينعقد عقدىماكالمجنكف كالصغير غير المميز ال

 قابمية محل العقد لحكمو:   -2

أم أف يككف المعقكد عميو قاببلن لتحقيؽ أثر العقد فيو، فالماؿ المكقكؼ مثبلن، محجكر عف التممؾ أك 
 .(2)التمميؾ، فبل تظير فيو أحكاـ عقد اليبة مثبلن 

 أن ال يكون العقد ممنوعًا: -3

 . كمثاؿ ذلؾ بيع (3)ك في نظر الفقياء غير مشركع مف أصموفالعقد الممنكع شرعان ال يعتد بو كال يقع، في
 .(4)مرتفعبثمف يشترييا، كلكف ليكقع اآلخريف في شرائيا لر لسمعة ال نظ  النجش، كىك الذم يي 

 مجمس العقد:اتحاد   -4

مجمس العقد ىك المكاف الذم يتفاكض فيو العاقداف، كينتيي اإليجاب إذا انفض المجمس قبؿ القبكؿ، كال  
 .(5)نعقد بالقبكؿ بعد ذلؾ، كيعتبر ىذا القبكؿ إيجابان جديدان يحتاج إلى قبكؿ جديد في مجمس جديدي

 أن يعقدىا اإلمام أو نائبو:  -5

  (6)ذكر ابف رشد

. كأفيـ مف ىذا (7)حنيفة، قالكا: بالصمح إذا رأل اإلماـ مصمحة في ذلؾ( ان كالشافعي كأبا)أف مالك
. كأجاز بعض األحناؼ أف يتكاله فريؽ مف المسمميف المسمميفالقكؿ، أف األمر متعمؽ بإماـ 

 .(8)بغير إذف اإلماـ، إذا تكفرت المصمحة لممسمميف؛ ألف المعكؿ عميو عندىـ كجكد المصمحة

                                                           
1
 .1/168. الزرقا، أحمد مصطفى، المدخؿ الفقيي، جػ 

2
 ـ، جمعية إحياء التراث.9111، سنة 1، ط 9/18. ضكٌياف، إبراىيـ بف حمد، منار السبيؿ في شرح الدليؿ، جػ 

3
 .1/167. الزرقا، أحمد مصطفى، المدخؿ الفقيي، جػ 

4
 ـ، مؤسسة الرسالة.9116، سنة 11، ط 197. الخف، مصطفى سعيد، أثر االختبلؼ في القكاعد األصكلية في اختبلؼ الفقياء، ص 

5
 ..184. المصدر نفسو، ص 

6
كيمقب بابف رشد ىػ(. 121-191) بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد أبك الكليد محمد. ابف رشد ىك:  

 .عني بكبلـ أرسطك كترجمو إلى العربية، كزاد عميو زيادات كثيرة(، 191تمييزا لو عف جده أبي الكليد محمد بف أحمد )المتكفى سنة « الحفيد»

 [./http://shamela.ws، األعبلـ، المكتبة الشاممة/ لزركمي، ]ابف رشدفمسفة ا» كصنؼ نحك خمسيف كتابا، منيا 
7
 ـ، مكتبة األسرة.9112،  1/191. ابف رشد، محمد بف أحمد، بداية المجتيد كنياية المقتصد، جػ 

8
 . 117/ 8، حػ1276، 9. الكاساني، عبلء الديف، بدائع الضائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط 
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، نحف في عيد الدكلة الشم كلية، كعصر االتصاالت، فبل يجكز كاعتقد أف ذلؾ يصمح لزمانيـ، أما اليـك
 ألحد تجاكز اإلماـ.

دكتكر الزحيمي أف ذلؾ يعد تعديان عمى إماـ المسمميف كمف ينكب عنو، كأف ذلؾ ال يجكز عند ذكر ال
جميكر العمماء. كأضاؼ، أف القانكف الدكلي يقرر أف الذم يممؾ عقد اليدنة ىي حككمات الدكؿ 

 .(1)المتحاربة ذاتيا، كليس رؤساء القكات المقاتمة مثبلن 
ف الخميفة كاإلماـ األعظـ، كيعتبر تصرؼ الرسكؿ فيو نابعان مف ككنو كيرل القرافي، أف عقد العيكد مف شأ

 .(2)إمامان ال ككنو مبمغان أك مفتيان 
اإلماـ مسمـ في صحيحو )إنما . كأخرج (3)كعقد المعاىدات يحتاج إلى سعة نظر كتقدير لممصالح العامة

ٌنة، يقاتؿ مف كرائو كيتقى بو(  . (4)اإلماـ جي

عمى الحديث )معناه أف اإلماـ ىك الذم يعقد العيد كاليدنة بيف المسمميف  (5)بيكقد عمؽ اإلماـ الخطا
 .(6)كأىؿ الشرؾ(

 أن تحقق مصمحة المسممين: -6

. (7)كاألصؿ في ذلؾ القاعدة التي تنص عمى أف )كؿ متصرؼ عف الغير، فعميو أف يتصرؼ بالمصمحة( 
عمى مقتضى النظر الشرعي في  -الناسعامة –كقاؿ ابف خمدكف في مقدمتو )الخبلفة ىي حمؿ الكافة 

 .(8)مصالحيـ األخركية كالدنيكية(
 

 

 

 

 

                                                           
1
 .667-668. الزحيمي، أثر الحرب، ص 

2
 .1/918. القرافي، شياب الديف أحمد بف ادريس، أنكار البركؽ في أنكار الفركؽ، عالـ الكتب، جػ 

3
 .61. المصرم، خميس، المعاىدات، ص 

4
ٌنو، ص. مسمـ، ابك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ النيسابكرم، صحيح مسمـ، كتاب اإلمارة، باب اإلما  ، بدكف طبعة 1741 9، ج241ـ حي

 كدار نشر.
5
فقيو محدث، مف أىؿ بست )مف ىػ(، 177-112) أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي المعركؼ بالخطابي. الخطابي ىك:  

 [./http://shamela.ws، األعبلـ، المكتبة الشاممة/ لزركمي(، ]اببلد كابؿ( مف نسؿ زيد بف الخطاب )أخي عمر بف الخطاب
6
 ، المطبعة العممية.1، ط9/116. الخطابي، أبك سميماف حمد بف محمد، معالـ السنف، شرح سنف أبي داككد، ج 

7
 ـ، دار الكتب العممية.1221، سنة 1، بيركت، ط 1/119. السبكي، عبدالكىاب، األشباه كالنظائر،  

8
 ، بدكف طبعة كدار نشر.122ف، ص. ابف خمدكف، عبد الرحمف بف حمد، مقدمة بف خمدك  
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ال لـ يجز العقداكينقؿ الزحيمي   . كيشير (1)تفاؽ الفقياء عمى تكافر المصمحة المشركعة في عقد الصمح كا 
 يقكؿ المآالت كالعكاقب، ك  ، إلى اعتبار ىاـ في الشريعة اإلسبلمية في النظر إلى(2)الدكتكر الريسكني

الشرعي كالتقدير البشرم لممصالح كالمفاسد، فالناس  ك أحد المميزات الرئيسية بيف التقدير)كىذا ى
ة ليـ، كلك كاف كسيمة إلى مفسدة عادة ينظركف إلى ما فيو مصمحة قريبة عاجمة عمى أنو مصمح

لك كاف جمو خطيرة الشأف، كينظركف إلى ما فيو كمفة أك  ضرر عاجؿ عمى أنو مفسدة ليـ، ك آ
، بينما الشرع ينظر إلى النتائج أك العكاقب اآلجمة، قبؿ كسيمة  إلى مصمحة آجمة أعظـ كأدـك

يحبكف العاجمة كيذركف  نظره إلى المقدمات كالنتائج العاجمة، كمف ىنا كاف عامة الناس
 .(3)اآلخرة(

 أن يخمو العقد من الشروط الفاسدة:  -7

عمماء، كعند الحنفية: يبطؿ الشرط فقط كيبقى العقد صحيحان إذا جميكر العند كالشرط الفاسد يبطؿ العقد  
. كأكضحت سابقان أني أعتمد رأم (4)كاف في غير عقكد المعاكضات المالية، كاليدنة ليست عقد معاكضة

كامؿ  ؛ ألف ما يقبمو العقؿ أف المعاىدة ال تتـ إال بعد مكافقة الطرفيف عمىالمسألة الجميكر في ىذه
ال ألصبح ذلؾ نكع مف الغدر، بنكدىا كال ي جكز لطرؼ أف يكقع عمى اتفاؽ كىك يضمر إلغاء بند منيا كا 

بعض الدكؿ أف ترفض بعض ليمكف إال في المعاىدات متعددة األطراؼ كاتفاقيات حقكؽ اإلنساف، 
 قبؿ التكقيع. كعند، كلكف ىذا يككف معمنان، كيككف (5)البنكد، كيسمى ذلؾ في العرؼ الدكلي بالتحٌفظ

 ، أذكر منيا:(6)استعراضي لممسألة كجدت الفقياء يذكركف مجمكعة مف الشركط الفاسدة في المعاىدات
 الشرط الذم يجيز نقض اليدنة متى شاؤكا، أك يجيز الغدر كالخيانة. .1

 اشتراط إدخاليـ الحـر المكي. .9

 يـ أك إعطائيـ شيئان مف سبلحنا.اشتراط رد سبلح .1

 أيدييـ أك ترؾ مسمـ أك ذمي بأيدييـ. اشتراط عدـ فؾ أسرل المسمميف مف .4

 إظيار الخمكر كالخنازير في دار اإلسبلـ. .1

                                                           
1
 .662. الزحيمي، أثر الحرب، ص 

2
اإلتحاد  ـ( عضك مؤسس كنائب رئيس 1953 سنة بالمممكة المغربية القصر الكبير، كلد بناحية مدينة) أحمد الريسكني الدكتكر. الريسكني ىك:  

لو بحكث كثيرة ، برابطة العالـ اإلسبلمي مي لمعمماء المسمميف،كما يشغؿ كعضك المجمس التنفيذم لمممتقى العال ،العالمي لعمماء المسمميف
 [.https://ar.wikipedia.org، ]مكقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة/ منشكرة في المجبلت العممية كضمف أعماؿ الندكات

3
 ـ، دار الحكمة.9111، سنة 1، ط 61. الريسكني، أحمد عمي، المدخؿ إلى مقاصد الشريعة، ص 

4
 .681مي، أثر الحرب، ص. الزحي 

5
 .681. المصدر نفسو، ص 

6
؛ المصرم، خميس، 41-18؛ عزاـ عبد اهلل، الدفاع عف أراضي المسمميف أىـ فركض األعياف، ص681-689. الزحيمي، أثر الحرب، ص 

 .61-61المعاىدات السممية، ص
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 إنشاء قكاعد عسكرية في ببلدنا. .6

 .شرط إقرارىـ عمى أمكالنا كأرضنا التي احتمكىا لما فيو مف تقكيتيـ عمى المسمميف .8

 كؿ شرط يتضمف تعطيؿ شريعة اهلل، أك إىماؿ شعائره فيك باطؿ. .7

 لممسمميف.كؿ شرط فيو إذالؿ  .2

 إرجاع امرأة مسممة إلى الكفار. .11

 :(1)أدلة منياعمى كقد استندكا في النص عمى ىذه الشركط 

ْٔنَ }قكلو تعالى:  .1 ْغيَ
َ
ًُ اْْل جْتُ

َ
ًِ َوأ يْ ٔا إََِل السذ ٔا َوتَْدُغ  .(2){فًََل تَُِِٓ

َذ إََِل اىْ قكلو تعالى: } .9 ُْ ٌَِِاٍت فًََل تَرِْجُػٔ َذ ُمْؤ ُْ ٔ ٍُ ٍْتُ ارِ فَإِْن َغيِ  .(3){ُهفذ

 تحريمو كما ال يجكز العقد عمى مخالفة فرض شرعي.تـ ال يجكز العقد عمى أمر  .1

حديث "ما باؿ رجاؿو يشترطكف شركطان ليست في كتاب اهلل، ما كاف مف شرط ليس في كتاب اهلل فيك  .4
 .(4)باطؿ.."

ْؤٌِِِيَ قكلو تعالى: } .1 ٍُ ْ ََ لََعَ ال ُ لِيََْكفِرِي َْ ََيَْػَو اَّللذ  . (5){ َسيِيًًل َوىَ

 أرض المسمميف ممؾ لئلسبلـ فبل يجكز التصرؼ في ممؾ الغير. .6

 أن يتم تحديد مدة العقد: -8

األصؿ في حسـ ىذه المسألة أف نناقش أكالن مسألة أصؿ العبلقة بيف المسمميف كغيرىـ، فيؿ أصؿ  
جياد مجرد كسيمة تيفٌعؿ العبلقة الحرب كأف الجياد مفركض في كؿ األحكاؿ، أـ أف األصؿ السمـ، كأف ال

 نتيجة ظركؼ كحاالت معينة.لتحقيؽ أىداؼ كمقاصد خاصة 
ىي الحرب، فبل يجكز أف أف أصؿ العبلقة ب فالقكؿتحديد مدة العقد،  عند مسألةأىمية ذلؾ تظير ك 
 ذىب إلى جكاز إطبلؽ المعاىدات السممية؛ ألف في ذلؾ مناقضة مع مسألة أصؿ العبلقة الحرب.ن

                                                           
1
، 4/111طبعة كدار نشر. الشافعي، محمد بف ادريس، األـ، جػ، بدكف 79/17. الرممي، ابف شياب الديف أحمد، نياية المحتاج شرح المنياج  

، بدكف طبعة 442/ 1، حػ1224، 1القرافي، ابك العباس شياب الديف أحمد، الذخيرة. تحقيؽ محمد أبك خبزة، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ط
 (. 1/442كدار نشر، )القرافي، الذخيرةف حػ

2
  .11. سكرة محمد، اآلية  

3
 .11متحنة، اآلية . سكرة الم 

4
، 9167، ح: 441(، صحيح البخارم، كتاب البيكع، باب: إذا اشترط شركط في البيع ال تحؿ، ص916 -124. البخارم، محمد بف اسماعيؿ ) 

 ، مكتبة اإليماف، المنصكرة، مصر.9111ط
5
 .141. سكرة النساء، اآلية  
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معاىدات سممية دكف تحديدىا بسقؼ أصؿ العبلقة السمـ، يصبح بإمكاني القكؿ بجكاز عقد  بأفالقكؿ أما 
 زمني.

تحدث عف معاىدة سممية خاصة )اتفاقية أكسمك( كىي يت أال أخكض في ىذا الخبلؼ، ككني أكلكني ارتأ
ياد في سبيؿ عف احتبلؿ يقع عمى أرض المسمميف، فإف الجالحديث  عمؽ بأرض فمسطيف المحتمة. كعندتت

إف شاء  تاليتحريرىا فرض عيف عمى كؿ مسمـ كمسممة. ىذا ما سأقكـ بتفصيؿ القكؿ فيو في الفصؿ ال
 .اهلل تعالى

ؾ أرض المسمميف مم  ، كني كعميو، إف قمنا بجكاز تأييد معاىدة أكسمك، فإننا نعطؿ فرضان مف فركض اهلل
 ألعدائيـ، كىذا ما ال يجكز بحاؿ.

التفصيؿ فييا، كمناقشة اآلراء؛ ألنو في حالة ياء في مسألة المدة مف باب العمـ كدكف كسأذكر أقكاؿ الفق
 أكسمك ال حاجة لذلؾ. كقد كانت مذاىب العمماء في المسألة عمى النحك اآلتي:

ذىب الحنفية إلى جكاز عقد المكادعة دكف تحديد مدتيا، كلكنيـ يعتبركف المكادعة في األصؿ عقد    -1
، كلئلم بتحديد المدة؛ ألنو ال لزـك ليا، ما دامت مكا تي. فيـ لـ ي(1)اـ نقضو متى شاءغير الـز

ف  المعاىدة غير كاجبة االلتزاـ، فاألمر لدييـ مرتبط بالمصمحة، فإف انتفت المصمحة جاز نقضيا، كا 
 فبل قيمة لممدة إذف )كتحقيؽ المصمحة كالخير ال يتكقؼ بمدة دكف استمرت المصمحة كاف االلتزاـ بيا

 .(2)مدة(

 .(3)المالكية لدييـ قكالف، لكف المعتمد ىك اشتراط تحديد المدة -9

بجكاز تحديدىا إف  كاية عنيـ أنيـ يكافقكف الشافعيةالحنابمة: لـ يجيزكىا مف غير تقدير مدة، كفي ر  -1
 .(4)اشترط اإلماـ حؽ النقض متى شاء

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .494-2/491. الكاساني، بدائع الصنائع، جػ 

2
 .4/18االختيار، جػ . المكصمي، 

3
 . 1. القرافي، شياب الديف العباس أحمد، الذخيرة، تحقيؽ: محمد ابك خبزة، دار الغرب اإلسبلمي، ط 

4
 . 114، 1271، 11. ابف قدامة، عبد اهلل بف أحمد، المغني عمى مختصر الخرقي، مكتبة القاىرة، جػ 
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كالدكتكر الزحيمي، كذلؾ ألنيما  كممف أجازىا دكف مدة مف المعاصريف، الشيخ محمد أبك زىرة، -4
بزمف، . كاستدؿ القائمكف بكجكب تحديدىا (1)يرجحاف أف أصؿ عبلقة المسمميف بغيرىـ السمـ ال الحرب

 . (2)يد الذم يؤدم إلى ترؾ الجياد بالكمية، كذلؾ ال يجكزبأف إطبلقيا يؤدم إلى التأب

ا تؤدم إلى ترؾ القتاؿ المفركض، كال كاستدؿ األحناؼ بأف األصؿ في المكادعة عدـ الجكاز؛ ألني -1
 انتفت يجكز إال لمضركرة، كذلؾ ألف مصمحة المسمميف كقتيا االستعداد لمقتاؿ، فإف زالت الضركرة

 .(3)المصمحة، فكجب نبذىا

 
  

 

                                                           
1
 .671، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر، الزحيمي، أثر الحرب، ص1221؛ طػ 74-71. أبك زىرة، محمد، العبلقات الدكلية في اإلسبلـ، ص 

2
 .11/114؛ دار الكتب العممية، ابف قدامة، المغني، جػ1/191. الشيرازم، إبراىيـ بف عمي، الميذب،  

كلد في فيركزآباد )بفارس( كانتقؿ ىػ(، 486-121) إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الفيركزآبادم الشيرازم، أبك إسحاؽ: العبلمة المناظركالشيرازم ىك: 
ككاف حسف المجالسة، طمؽ الكجو، فصيحا مناظرا، ينظـ كتكفي فييا،   كانصرؼ إلى البصرة كمنيا إلى بغداد، إلى شيراز فقرأ عمى عممائيا

 [./http://shamela.ws، األعبلـ، المكتبة الشاممة/ لزركمي]ا  كلو تصانيؼ كثيرة، .الشعر
3
 . 491، 2، جػ1276، 9اني، عبلء الديف، بدائع الضائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط. الكاس 
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 الفصل الثالث

 تكييف اتفاقية أوسمو فقيياً 
  

 المبحث األكؿ: معنى التكييؼ الفقيي
 أكسمك مف حيث األركافالمبحث الثاني: اتفاقية 

 ك مف حيث الشركط العامة لممعاىدةالمبحث الثالث: اتفاقية أكسم
 لممعاىدة المبحث الرابع: اتفاقية أكسمك مف حيث الشركط الخاصة
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 المبحث األول: معنى التكييف الفقيي

 :(1)تعريف التكييف الفقيي باعتباره مرّكباً  -1

تطمؽ الكيفية عمى حالة الشيء كصفتو كمنو كٌيؼ اليكاء أم غٌير التكييؼ: لغة: مأخكذ مف الكيؼ ك 
 درجة حرارتو.

 كالتكييؼ في االصطبلح: معرفة حالة الشيء كصفتو.
 .(2)الفقو: الفيـ كالعمـ كالفطانة

 مجمكعة ىك أك التفصيمية، أدلتيا مف المكتسب العممية الشرعية باألحكاـ العمـ ىك كالفقو في االصطبلح:
 .(3)التفصيمية أدلتيا مف المستفادة العممية لشرعيةا األحكاـ

 :(4)تعريف التكييف الفقيي باعتباره لقباً  -2

كصاؼ فقيية، بقصد ىك تحديد حقيقة الكاقعة المستجدة؛ إللحاقيا بأصؿ فقيي، خصو الفقو اإلسبلمي بأ
كالكاقعة  ؿؽ مف المجانسة كالمشابية بيف األصإعطاء تمؾ األكصاؼ لمكاقعة المستجدة عند التحق

 المستجدة في الحقيقة.
 كالحادثة المستجدة في بحثنا ىذا ىي اتفاقية أكسمك. 

 كاألصؿ الفقيي أحكاـ المعاىدات في الشريعة اإلسبلمية، بما فييا مف أركاف كشركط.
كالمجانسة ألف اتفاقية أكسمك ىي عقد كمعاىدة، فيي مف نفس جنس األصؿ. أما المشابية فسأبحثيا في 

فصؿ لمتأكد مف مدل مطابقة أك مشابية اتفاقية أكسمك لممعاىدة في اإلسبلـ، كمدل استيفائيا ىذا ال
 كبالتالي التكصؿ إلى الحكـ النيائي ليذه المعاىدة قياسان عمى األصؿ الذم كضع لولؤلركاف كالشركط 

كاعد الشريعة عمى ذلؾ بنصكص القرآف كالسنة، كقأحكامان كضكابط منذ قركف طكيمة، مستدليف  الفقياء
كأحكاميا، مما أكضحت بعضو في الفصؿ الثاني. كسيأتي تفصيؿ البقية في ىذا الفصؿ كالفصؿ الذم 

 يميو، حتى نصؿ إلى مرحمة إصدار الحكـ الفقيي النيائي عمى اتفاقية أكسمك.

                                                           
1
 ، دكف طبعة كدار نشر.14-11. شبير، محمد عثماف، التكييؼ الفقيي لمكقائع المستجدة كتطبيقاتو الفقيية، ص 

2
 ـ، مطبعة الحمبي.1262، ، القاىرة 174. األصفياني، المفردات في غريب القرآف، ص 

 شباب األزىر، الطبعة : الثامنة، دار القمـ. -(، الناشر : مكتبة الدعكة 11خبلؼ، عبد الكىاب، عمـ أصكؿ الفقو)ص.  3
4
 .11-11. المصدر نفسو، ص 
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 المبحث الثاني: اتفاقية أوسمو من حيث األركان
 لالفصؿ الثاني، كفي ىذا المبحث، سيتـ التحقؽ مف مد لقد تـ الحديث عف األركاف في المبحث الثالث

كقد ذكرت ىناؾ أف لممعاىدة  مطابقة اتفاقية أكسمك ليذا األمر، فيؿ تكفرت فييا أركاف المعاىدة أـ ال،
 أركاف ىي: العاقداف، محؿ العقد، مكضكع العقد كصيغة العقد. أربعى 
 في معاىدة أكسمك.تكفر ذلؾ  مف تفصيؿ القكؿ ىنا، كالتحقؽ مف كال بدٌ 

 الركن األول: العاقدان -1

جاء في نص االتفاؽ )إف حككمة دكلة إسرائيؿ كفريؽ منظمة التحرير الفمسطينية، ممثبلن الشعب 
 .(1)الفمسطيني، يتفقاف عمى المبادئ التالية.."
 ف(.ف يتفقاف، بمعنى آخر أف االتفاؽ قد تحقؽ فيو ركف )العاقداكيتضح مف ىذا النص، أف ىناؾ طرفي

عاقداف( قد يككنا كقد ذكرت عند تعرضي لمكضكع األركاف أف ىناؾ ضابطان ذكره الشيخ الزرقا مف أف )ال
 ف عف غيرىما في العقد، كالككيؿ أك الكصي، كقد يككف أحدىما أصيبلن عف نفسو كاآلخرأصمييف أك نائبي

ثبلن الشعب ممة التحرير )مككيبلن عف غيره. كالنص ىنا يشير إلى أف حككمة دكلة إسرائيؿ كفريؽ منظ
أصيؿ عف نفسو. كال ييمني البحث في ىذا الجانب،  الفمسطيني(، بمعنى أف حككمة دكلة إسرائيؿ طرؼ

 ثبلن الشعب الفمسطيني(.مكلكف ييمني الطرؼ اآلخر، كىك القكؿ بأف كفد منظمة التحرير )م
 

 فيل كان الوفد يمثل الشعب؟
تفاؽ، أنو كاف اتفاقان سٌريان أشرؼ عميو كأنجزه بضعة أفراد )بغض لقد أثبت الباحث كمف أقكاؿ أىؿ اال

النظر عف مسمياتيـ(، كدكف الرجكع إلى ىيئة رسمية، إال بعد شير مف االتفاؽ، ككاف الرجكع إلى ىيئة 
س الشأف )المجمال تعتبر صاحبة صبلحية في ىذا األمر )المجمس المركزم(. أما الييئة صاحبة 

عرؼ آلية اختيارىـ ليذه عضكان جديدان، لـ تي  911أعكاـ، كبعد إضافة  إال بعد ثبلثً الكطني( لـ تنعقد 
عت االتفاؽ. كزيادة عمى ذلؾ، تـ عقد الجمسة في تعيينيـ جاء مف قبؿ القيادة التي كق   العضكية، إال أفٌ 

يؿ، مما كقتيا تصريح الدخكؿ كالخركج ىي دكلة إسرائ قطاع غزة المحتؿ. كمف المعركؼ أف مف يعطي
يعني عدـ تمكف المعارضيف مف الحضكر، كمما يعني أف التصكيت كالمصادقة عمى االتفاؽ لـ تكف 

 حقيقية كال شرعية.

                                                           
1
 .179. قريع، أحمد، الركاية الفمسطينية، ص 
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الشعب الفمسطيني، أـ أف  كؿ ذلؾ جائزان، فنحف أماـ تساؤؿ يقكؿ: ىؿ تمثؿ منظمة التحريركلك اعتبرنا 
 .؟كاجتماعيان( ال تشمميا مؤسسات المنظمة ىناؾ القطاعات الكاسعة مف الشعب )فصائميان كمؤسساتيان 

لـ  يفبؿ إف ىناؾ العديد مف فصائؿ المنظمة كشخصياتيا كانت تعمف رفضيا ليذا االتفاؽ )إف الفمسطيني
تاريخيـ، فمـ تعقد لذلؾ مؤتمرات كال دعي  ألمر الجمؿ الذم غير ثكابتيـ كنقضيـ في ىذا اأيي ؤخذ رى يي 

ف فصائؿ عديدة ككبيرة إسبلمية ككطنية مف الفمسطينييف  فلمفمسطينيي السمطة العميا -المجمس الكطني كا 
رافضة ليذا الحؿ.. كىناؾ شخصيات كبيرة رفضت التكقيع عمى ىذا اليكاف، منيـ أعضاء في المجنة 

ف فمسطيف ليست التنفيذية، مثؿ فاركؽ القدكمي، الذم قاؿ: ال أكقع  عمى شيادة كفاة قضية فمسطيف.. كا 
طينييف كحدىـ، كالقدس ليست قدسيـ كحدىـ، كاألقصى ليس أقصاىـ كحدىـ، ىي ممؾ األجياؿ ممكان لمفمس

. كقد ذكرت في الفصؿ األكؿ أنو كانت ىناؾ مطالبات باستفتاء الشعب (1)اإلسبلمية إلى قياـ الساعة(
حيحة، لـ تؤخذ بعيف االعتبار، ككؿ ما سبؽ لك صح كاتيخذ بالطرؽ المشركعة الصالفمسطيني، كلكنيا 

 كافة المسمميف؟. مى معاىدة تتعمؽ بأرض تخصيؿ يممؾ الشعب الفمسطيني بأسره أف يكقع عف
 ة أرض فمسطيف(يٌ دث عنيا فيما بعد، تحت عنكاف )كقفكىذه مسألة أخرل سأتح

فمـ يكف أصبلن  كعميو ففريؽ منظمة التحرير الذم ذكرتو االتفاقية لـ يكف ممثبلن حقيقيان لمشعب الفمسطيني 
 كيبلن عنو.ك 

اده، منذ انعق وكعند الحديث عف آثار العقكد، يتحدث الفقياء عف العقد المكقكؼ، الذم ال ينتج حكم
تصرؼ في حقكؽ ة، كمف أمثمة ىذا العقد المكقكؼ )عقد الفضكلي( كىك مف كتككف نتائجو الحقكقية متكقف

ذا تعدل التصرؼ القكلي إل غيره تصرفان قكليان  . (2)ى التنفيذ، فإنو يصبح غاصبان دكف تفكيض مشركع. كا 
ففريؽ منظمة التحرير الذم ذكرتو االتفاقية ىك في حكـ الفقو فضكليٌّ غاصب، كبالتالي كبناء عميو، 

 ؼ مكقكؼ غير نافذ.فو تصرُّ تصرُّ 
. فإف المجمس (3)السابقة( كقد يستدؿ مستدؿ بالقاعدة الشرعية التي تقكؿ )اإلجازة البلحقة كالككالة

كمف بعده المجمس الكطني أجازا االتفاؽ. ككذلؾ انتخابات المجمس التشريعي التي تمت بعد المركزم 
 االتفاؽ تعتبر إجازة الحقة. 

                                                           
1
 شر. ، دكف طبعة كدار ن61-69. القرضاكم، القدس قضية كؿ مسمـ، ص 

2
 .412-1/417. الزرقا، أحمد مصطفى، المدخؿ الفقيي، جػ 

3
 .471. الزرقا، محمد أحمد, شرح القكاعد الفقيية، ص 
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كيمكنني الرد: بأف المجمس المركزم ال صبلحية لو في األمر، كالمجمس الكطني لـ تكف ظركؼ انعقاده 
 كال طريقة تشكيمو سميمة أك نزيية.

 1247عاـ  أىؿ الضفة كغزة، كاستثنت فمسطينيي تشريعي فيي خصتأما انتخابات المجمس ال
الشتات )كىـ المتضرر األكبر مف االتفاؽ(. كالمجمس التشريعي بحسب االتفاؽ لو صبلحيات  يكفمسطيني

محددة، كعمى سبيؿ المثاؿ: جاء في نص المادة الثالثة )مف أجؿ أف يتمكف الشعب الفمسطيني في الضفة 
 .(1)كفقان لمبادئ ديمقراطية، ستجرم انتخابات سياسية عامة...( كغزة مف حكـ نفسو

كفي المادة الرابعة )سكؼ تغطي كالية المجمس أرض الضفة كغزة، باستثناء القضايا التي سيتـ التفاكض 
. كذكرت المادة السادسة )... سيتـ نقؿ السمطة لمفمسطينييف في (2)عمييا في مفاكضات الكضع الدائـ(

. فبل (3)تالية: التعميـ كالثقافة، الصحة، الشؤكف االجتماعية، الضرائب المباشرة كالسياحة(المجاالت ال
ـ، كالتي تنافس فييا 9116 بإجازة االتفاؽ في حينو. أما انتخابات المجمس التي تمت عاـعبلقة لممجمس 
 كنيجو.ف، رأينا أف الشعب أجاز البرنامج القائـ عمى أساس معارضة أكسمك برنامجاف سياسيا

، (4)كفي النياية، كاستنادان إلى القاعدة الفقيية القائمة )ال يجكز ألحد أف يتصرؼ في ممؾ الغير ببل إذنو(
لـ يتحقؽ في اتفاقية أكسمك، ألنيا كانت بيف طرفيف ال يحؽ ليما  إف الركف األكؿ مف أركاف المعاىدةف

كالركف لثاني غاصب بأصؿ فضكلو. التصرؼ في ىذا األمر، فالطرؼ األكؿ غاصب بأصؿ احتبللو كا
 بدكنو ينيدـ األمر، فبل كجكد لو شرعان.ىك ما يككف بو قكاـ الشيء ك 

 الركن الثاني: محل العقد -2

تبث فيو أثر العقد كحكمو. كذكر الباحث عند ثمحؿ العقد ىك المعقكد عميو، كىك ما  تـ التكضيح أفٌ 
مف حيث الركف مكجكدة، كلكف ىؿ يمكف الكبلـ عف ذلؾ، أف محؿ العقد ىك أرض فمسطيف، كىي 

 التصرؼ بيا. ىذا ما سأناقشو في شرط قابمية محؿ العقد.

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .192، الممحؽ ص179. قريع، الركاية الفمسطينية، ص 

2
 .171. المصدر نفسو، ص 

3
 . الممحؽ، ص. 

4
 .461. الزرقا، محمد أحمد، شرح القكاعد الفقيية، ص 
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 الركن الثالث: موضوع العقد -3

عند نقاش األركاف اتضح أف )مكضكع العقد( ىك )المقصد األصمي( أك الحكـ كاألثر الناتج عف العقد، 
عف ىدؼ المفاكضات كجدنا أف اليدؼ في  الحديثبمعنى )اليدؼ المراد(. كفي الفصؿ األكؿ عند 
( مف االتفاقية )ىدؼ المفاكضات إقامة سمطة حككمة 1األساس )زكاؿ االحتبلؿ( كلكف جاء في المادة )

ذاتية انتقالية فمسطينية.. لفترة انتقالية ال تتجاكز الخمس سنكات، كتؤدم إلى تسكية دائمة تقكـ عمى 
أك االستقبلؿ أك  ، كلـ يتـ مجرد ذكر مسألة الدكلة الفمسطينية(1)(117، 949أساس قرارم مجمس األمف 

 949تقرير المصير، بمعنى زكاؿ االحتبلؿ. كفي الفصؿ األكؿ أكضحت معنى قرارم مجمس األمف 
 ، كأىـ ما فييما التعامؿ مع المسألة الفمسطينية كقضية الجئيف تحتاج إلى حؿ كفقط.117ك

% مف األرض كحؽ خالص إلسرائيؿ، مع التعيد 87عتراؼ بًػ كلكف نتيجة اتفاقية أكسمك كانت اال
 دنا بمعاقبة المخالفيف.رس أمف ىذه الدكلة، كتعي  نحبالحفاظ عمى حقيا في األمف كالسمـ، أم عمينا أف 

ع العقد لـ يتحقؽ، كأف بنكد ىذا العقد تناقض بشكؿ تاـ المقصد األساسي لمعقد ك ضكىذا يؤكد أف مك 
 ىذا يعني فقداف ركف آخر مف أركاف العقد.)زكاؿ االحتبلؿ( ك 

عف المقصد األساسي، ذكرت أنو مصاحىب بما يمكف أف أسميو )المقصد ك الحديث في األركاف  دكعن
)عدـ مشركعية الباعث عمى العقد  أفٌ  الشخصي(، أك ما يطمؽ عميو الفقياء )الباعث(، كىـ يشيركف إلى

يادية. كلك كاف القصد في ذاتو مشركعان، كمسألة بيع في بعض المذاىب االجت قد تكجب بطبلف العقد
. كفي الحديث عف دكافع (2)العصير ألجؿ اتخاذه خمران، كىذا يتصؿ بالقاعدة الفقيية، األمكر بمقاصدىا(

االتفاؽ في الفصؿ األكؿ، تـ التكضيح أف الباعث كاف في غالبو اعتبارات ذاتية ضيقة لدل الفريؽ الداعـ 
 لبلتفاؽ.
مشركعيتيا في الفقو عدـ ة اتفاقية أكسمك ك سجؿ كخمؿ إضافي في بنيفع غير مشركعة، كىذا يي كىي دكا

 اإلسبلمي.
 ان كاشتممت عمى بكاعث غير سميمة.كىي ىنا فقدت ركنان ثاني

 

 

 

 

                                                           
1
 .116ص. الممحؽ،  

2
 .1/112. الزرقا، أحمد مصطفى، المدخؿ الفقيي، جػ 
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 الركن الرابع: الصيغة -4

ير أف )غ (1)ي، يقكؿ الزنجانياسو التراضي، كألف التراضي أمر خفكاتضح عند شرح ىذا الركف أف أس
اقتضت الحكمة رد الخمؽ إلى مرد كمي، كضابط جمي، حقيقة الرضا لما كانت أمران خفيان، كضميران قمبيان 

كقد أكجب الفقياء أف تتكافر في  .(2)يستدؿ بو عميو، كىك اإليجاب كالقبكؿ الداالف عمى رضا العاقديف(
عند ذكر األركاف ىي: جبلء  حيةضيكىذه األمكر الثبلثة بحسب ما تـ تك  الصيغة المفظية ثبلثة أمكر،

 اإلرادتيف.المعنى، تكافؽ اإليجاب كالقبكؿ، كجـز 

 جالء المعنى: -1

نصكصيا غامضة كغير كاضحة، كقد  قية كاف مف انتقاداتيـ عمييا أفٌ عندما تحدث الخبراء عف االتفا
 بالقكؿ  (3)نص السرخسي

 . (4)و ال يككف ألحد فيو طعف(أحكط الكجكه، كينبغي أف يكتب عمى كج)فينبغي أف يكتب عمى 

كالحديث ىنا عف النص المكتكب الذم يعتبر إيجابان كقبكالن قكليان، ألف القاعدة الفقيية في ذلؾ تقكؿ 
الٌشره بالسعي، أم تميؼ نفس اإلنساف كاندفاعيا نحك  . كأكضح الزنجاني أف فرط(5))الكتاب كالخطاب(

ستعجاؿ الذم يؤدم بيا إلى قبكؿ ما فيو المخاطرة كالغرر تحقيؽ طمكحاتيا قد يكقعيا في االندفاع كاال
. كىذا في مصطمح الفقياء يسمى )الغرر( )كالغرر في المغة ىك الخطر، كفي (6)كتيمؿ التثبت كاالشتراط

. كالناظر في بنكد االتفاقية، يجد أنيا (7)يككف مستكر العاقبة(االصطبلح: ما ال يدرم حصكلو، كما 
القضايا مثؿ القدس كالبلجئيف كغيره إلى مفاكضات الحؿ النيائي، كالتي ال يضمف  أجمت النظر في أىـ

 أحد حصكليا بعبارات مثؿ: سيتـ التفاكض عمى كذا..

                                                           
1
لغكٌم، مف فقياء الشافعية. مف أىؿ (، 616-181) محمكد بف أحمد بف محمكد بف بختيار، أبك المناقب شياب الديف الز ٍنجاني. الزنجاني ىك:  

دٌرس بالنظامٌية ثـ بالمستنصرية. كصنؼ كتابا في )تفسير زنجاف )بقرب أذربيجاف( استكطف بغداد، ككلي فييا نيابة قضاء القضاة، كعزؿ، ك 
 [./http://shamela.ws، األعبلـ، المكتبة الشاممة/ لزركمي]ا لمجكىرم في المغة، القرآف( كاختصر الصحاح

2
 لرسالة.ـ، مؤسسة ا1279، سنة 4، تحقيؽ د. محمد أديب ، ط141. الزنجاني، شياب الديف محمكد، تخريج الفركع عمى األصكؿ، ص 

3
فقيو أصكلي حنفي. ينسب إلى سرخس ػ بمدة قديمة ػ(،ى483المتكفى سنة محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي ). السرخسي ىك:  

أممى كتاب المبسكط ػ كىك أكبر كتاب في  سجنو الخاقاف بسبب نصحو لو، مف ببلد خراساف. أخذ الفقو كاألصكؿ عف شمس األئمة الحمكاني
 [./http://shamela.ws، ]المكتبة الشاممة/ ة الحنفي مطبكع في ثبلثيف جزءان الفق

4
 .1/1871. السرخسي، شرح السير الكبير، جػ 

5
 .911. شبير، محمد عثماف، القكاعد الكمية، ص 

6
 .141. الزنجاني، تخريج الفركع عمى األصكؿ، ص 

7
ـ، المعيد اإلسبلمي لمبحكث 1221، سنة 1، ط 41في التطبيقات المعاصرة، ص. الضرير، الصديؽ محمد األميف، الغرر في العقكد كآثاره  

 كالتدريب.
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العاقبة. كتحدث الشيخ  ةصيغ غير معركفقاف عمى التفاكض عمى كذا.. كميا بالفري ؽسيتـ االتفاؽ.. يتف
 الزرقا قائبلن 

ي الغرر، أم الخطر، كالمراد بو في اصطبلح الفقياء: إيقاع شخص فالتغرير فيك في المغة  )أما
و عميو.. كالفقياء اإلغراء بكسيمة قكلية أك فعمية كاذبة، لترغيب أحد المتعاقديف في العقد، كحمم

 .(1)يكجبكف لممغركر حؽ إبطاؿ العقد(
 ركف لمخمؿ كاالضطراب.كككف المعنى مف مستمزمات اإليجاب كالقبكؿ، فالخمؿ في المعنى يعٌرض ىذا ال

 توافق اإليجاب والقبول: -2

عندما تـ الحديث عف عيكب اتفاقية أكسمك كالكقائع التي حدثت بعدىا، تبيف أف ىناؾ قراءتيف لبلتفاؽ، 
 كفؽ ما تريد، كالفمسطينيكف ليـ قراءة أخرل.إسرائيؿ تفسر نصكصيا 

ض، كلكٌف الحقيقة أف إسرائيؿ أرادتو مجرد مثبلن، الفمسطينيكف فيمكا االنسحاب عمى أنو سيادة عمى األر 
. )كالمقصكد مكافقة أحدىما اآلخر في نفس الصيغة، فمك إعادة انتشار، كلـ ينتج عنو أم سيادة حقيقية

. (2)قاؿ المكجب نيادنكـ شيران، كقاؿ اآلخر: قبمنا شيريف، ال تنعقد المعاىدة لعدـ مكافقة القبكؿ لئليجاب(
 كييئة تمثؿ الشعب. ، كاعترفت بيـبإسرائيؿ كدكلة كاالعتراؼ المتبادؿ، اعترافأمثمة ذلؾ: رسائؿ ا كمف

 آخر يقدح في صحة ركف الصيغة. ان مما يعني ذلؾ أف ىناؾ قادح
 

 جزم اإلرادتين: -3

ذكرت عند التعرض ليذا األمر في األركاف أف التردد في حكـ الرفض، فماذا لك كاف األمر أكثر مف 
 لعدـ الكفاء. تردد، بؿ كاف نية مبيتة

عاصمة إلسرائيؿ، كقاؿ في أف القدس ستظؿ  -لمتكقيع–)لقد أكد رابيف عشية سفره إلى كاشنطف 
خطابو في حفؿ التكقيع كأماـ العالـ: نحف قادمكف مف القدس، العاصمة التاريخية كاألبدية 

 .(3)لمشعب الييكدم(

 عيب آخر في ركف الصيغة. كفي أقؿ تقدير أف اإلرادة لـ تكف جازمة في تنفيذ العقد كىك
كعميو كبعد عرض اتفاقية أكسمك عمى أركاف المعاىدات في الشريعة اإلسبلمية، تبيف بكؿ كضكح، أنيا 

 افتقدت ثبلثة أركاف ىي )العاقداف( )مكضكع العقد( )صيغة العقد( كتكفر فييا ركف كاحد )محؿ العقد(.
  كجكد ليا.مما يعني أف االتفاقية في حكـ الفقو غير منعقدة كال

                                                           
1
 .411-1/412. الزرقا، المدخؿ الفقيي، جػ 

2
 .18. المصرم، خميس، المعاىدات السممية، ص 

3
 .61. القرضاكم، القدس قضية كؿ مسمـ، ص 
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 المبحث الثالث: اتفاقية أوسمو من حيث الشروط العامة لممعاىدات
في ىذا المبحث، سأتحدث عف مدل استيفاء معاىدة أكسمك لمشركط العامة المطمكب تكفرىا في كؿ 
 العقكد بكافة أنكاعيا، كىي: أىمية العاقديف: قابمية محؿ العقد لحكمو، أف ال يككف العقد ممنكعان، كاتحاد

 مجمس العقد.

 الشرط األول: أىمية العاقدين -1

عندما يتحدث األصكليكف عف األىمية، فإنيـ يتحدثكف عف نكعيف مف األىمية، األكلى أىمية كجكب، أم 
كالثانية أىمية أداء، أم  -حتى الجنيف– إنسانيتوما يجب لو مف حقكؽ عمى اآلخريف، كىي تثبت بمجرد 

مارتيا  بإمكانو أف تصدر عنو تصرفات تكسبو حقكقان أك تمزمو بحقكؽ لآلخريف، كأساسيا التمييز العقمي كا 
، كىي التي تعرض لمشخص مف بعد كماؿ . ثـ يتحدث األصكليكف عما يسمكنو عكارض األىمية(1)البمكغ

 أىميتو، فتنقصيا أك تيفقدىا. 
كـ كاإلغماء. كىي عمى قسميف: عكارض سماكية ليست مف كسب اإلنساف، مثؿ الجنكف، كالنسياف، كالن

. (2)كالجيؿ كالسكر كالخطأ، كخارجية مثؿ اإلكراه كعكارض بفعؿ اإلنساف، كىي قسماف: ذاتية مثؿ السفو
صحاب كال نقاش لدم بأف فريؽ أكسمك ىـ شخصيات بكامؿ أىميتيا اإلنسانية كالعقمية، كىـ أشخاص أ

 تصرفاتيـ كامؿ أنكاع األىمية. قدرات كمكانة، مما يترتب عمى
كال أقصد ىنا السفو كالعتو  النقاش عندم عف مدل كجكد عكارض األىمية لدييـ في مكضكع أكسمك كلكف

 ،ف يبقى لدم احتماالت لعكارض ثبلثكالجنكف كالنسياف.. الخ، فيـ بعيدكف عف ذلؾ كؿ البعد. كلك
 الجيؿ، الخطأ كاإلكراه. ىي:ك 
قفكف كبقدرات قيادية. كلكف تبيف في كال أقصد ىنا الجيؿ العاـ، فيـ متعممكف مث الجيل والخطأ: -1

الفصؿ األكؿ، أف فريؽ  منظمة التحرير الذم فاكض ككقع االتفاقية، لـ يكف لديو العمـ الكافي بالمغة 
. كلـ تكف لدييـ المعرفة المطمكبة بالصياغات القانكنية كمطباتيا، االنجميزية، كىي لغة المفاكضات

ليس لدييـ دراية في ك رض كالسكاف كالخرائط كاإلحصائيات، كلـ يكف لدييـ عمـ كاؼو عف تفاصيؿ األ
ان. كعبلكة عمكـ االقتصاد كخفايا السياسة الدكلية كتداعياتيا، كىـ ليسكا مف أىؿ العمـ الشرعي أيض

نجاز االتفاؽ عمى ذلؾ، لـ يستشيركا  أحدان لديو عمـ كاؼو فيما ذكرتو مف مجاالت. ككانت السرية كا 
ـ يقركف بعدـ استشارة الخبراء كالمختصيف مع عمميـ أف الكفد اإلسرائيمي ىك كؿ ىميـ. حتى أني

                                                           
1
 .141-116. خبلؼ، عبد الكىاب، عمـ أصكؿ الفقو، ص 

2
 .926-921رة، محمد، أصكؿ الفقو، ص. أبك زى 
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يتسمح بجيش مف أىؿ االختصاص في كؿ المجاالت، ناىيؾ عف خبرتيـ التفاكضية في اتفاقيات 
 سابقة مثؿ معاىدة السبلـ مع مصر. 

مر تدكر في نفسو تمامان مبلبسات ىذه العممية، لدرجة أف الدارس لؤل مما يعني أنيـ كانكا يجيمكف
، فيناؾ جيؿ ال جداؿ فيو كخطأ الشككؾ حكؿ إف كاف ىذا الجيؿ أصيبلن أـ متعمدان. كعمى الكجييف

فاحش نتج عف ىذا الجيؿ، كبالتالي ىك خطأ غير مبرر. مما شكؿ قادحان في مدل األىمية لتكلي 
 ىذا األمر.

 ىؿ العمـئـ األحكاـ، مف ال يستشير أقاؿ القرطبي: "قاؿ ابف عطية: الشكرل مف قكاعد الشريعة كعزا
 .(1)كالديف فعزلو كاجب، ىذا ال خبلؼ فيو"

 

مف أقكاؿ أىؿ االتفاؽ، كراىا، كقد ناقشت المسألة في الفصؿ األكؿ، كثبت ال أظف أف ىناؾ ا اإلكراه: -9
االتفاؽ ييرب إلى التبرير بأنو كاف  عيكبعندما تثكر في كجيو ، كلكف البعض أنو خياره طكعيه 

جباريان، كأف الضركرات تبيح المحظكرات، كسأناقش األمر عند الكبلـ عف االتفاؽ كالقكاعد الفقيية إ
 العامة.

 

 الشرط الثاني: شرط قابمية محل العقد لحكمو -2

عند الحديث عف ركف محؿ العقد، تبيف أف المقصكد )أرض فمسطيف(، كفي ىذا الشرط ال بد مف فحص 
رؼ أـ ال، بمعنى آخر، ال بٌد مف معرفة لمف تعكد ممكية األرض. إف كانت أرض فمسطيف قابمة لمتص

 كىذا يقكدني إلى مسالة: ىؿ أرض فمسطيف كقؼ إسبلمي؟.
 بدايةن، ال بٌد مف التعرؼ عمى مذاىب الفقياء في حكـ األرض التي فتحيا المسممكف عنكة )بالقكة(. 

ٍنكىةن  ٍرضً اأٍلى  ًمفى  اٍلميٍسًمميكفى  اٍفتىتىحى  ًفيمىا كىاٍختىمىفيكا) اًلؾه  فىقىاؿى . عى ـي  الى : (2)مى ، تيقىس  تىكيكفي  اأٍلىٍرضي ٍقفنا كى يىا ييٍصرىؼي  كى رىاجي اًلحً  ًفي خى  مىصى
بىنىاءً  اٍلميقىاًتمىةً  أىٍرزىاؽً  ًمفٍ  اٍلميٍسًمًميفى  ٍيًر، سيبيؿً  ًمفٍ  ذىًلؾى  كىغىٍيرً  كىاٍلمىسىاًجدً  اٍلقىنىاًطرً  كى ـي اإٍلً  يىرىل أىفٍ  ًإال   اٍلخى ا ٍقتو  ًفي مى  أىف   اأٍلىٍكقىاتً  ًمفى  كى
ةى  ـى  أىفٍ  لىوي  فىًإف   اٍلًقٍسمىةى  تىٍقتىًضي اٍلمىٍصمىحى قىاؿى . اأٍلىٍرضى  ييقىس  ةي  اأٍلىرىضيكفى : 3الش اًفًعيُّ  كى ـي  اٍلميٍفتىتىحى ا تيقىس  ـي  كىمى ـي  تيقىس  : يىٍعًني اٍلغىنىاًئ

                                                           
1
 ، تحقيؽ محمد بيكمي كعبد اهلل المنشاكم، مكتبة اإليماف، المنصكرة.4/112. القرطبي، محمد بف أحمد األنصارم، الجامع ألحكاـ القرآف، جػ 

لناشر: دار الغرب اإلسبلمي، بيركت (، تحقيؽ: د محمد حجي كآخركف، ا538\2ابف رشد، أبك الكليد محمد بف أحمد القرطبي، البياف كالتحصيؿ) 2
 ـ 1988 -ىػ  1408لبناف، الطبعة: الثانية،  –

 ـ.1990 ػ،ق1410بيركت، الطبعة: بدكف طبعة،   ،(، الناشر: دار المعرفة45\4الشافعي، أبك عبد اهلل محمد بف إدريس، األـ) - 3
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ٍمسىةى  قىاؿى . أىٍقسىاـو  خى ـي : 1ًنيفىةى حى  أىبيك كى ا مى ي ره  اإٍلً مىى ييقىس مىيىا أىفٍ  بىٍيفى  ميخى ، عى مىى يىٍضًربى  أىكٍ  اٍلميٍسًمًميفى رىاجى  ًفييىا اٍلكيف ارً  أىٍىًميىا عى  اٍلخى
ييًقر ىىا  .(2)(.ًبأىٍيًديًيـٍ  كى

 ، عندما فتحت ببلد العراؽ كمصر-رضي اهلل عنو–كأصؿ المسألة، ما كقع في عيد عمر بف الخطاب 
، كحصؿ الخبلؼ ىؿ تقٌسـ عمى الفاتحيف أك تكقؼ عمى أجياؿ المسمميف، كانتيى -كمف ضمنيا الشاـ–

. كيذكر الدكتكر الزحيمي، أف مذىب (3)األمر إلى كقفيا عمى أجياؿ المسمميف، كأنيا ممؾ ألمة اإلسبلـ
يا دكف أف تحتاج إلى كالشيعة اإلمامية، أف األرض تصبح كقفان بمجرد استيبلء المسمميف عميالمالكية 

كقؼ اإلماـ. كال تككف ممكان ألحد، كيصرؼ خراجيا في مصالح المسمميف. أما مذىب الحنابمة في أظير 
. كيضيؼ الدكتكر الزحيمي أف األرض التي جبل عنيا (4)يفعؿ ما يراه األصمحالركايات: أف اإلماـ 

يختمؼ في ذلؾ الفقياء، أما األرض كلـ أصحابيا خكفان تصبح أمبلؾ دكلة كتصبح كقفان عمى المسمميف، 
التي فتحت صمحان يتحدد حكميا بمكجب عقد الصمح، إما تنتقؿ لممسمميف أك تبقى ألصحابيا كأرض 

 .(5)اليمف
التي تكضع عمى أرض كما كضع  ةني  )الخراج المكظؼ: ىي الكظيفة المعكجاء في تعريفات الجرجاني 

نؼ )أف أرض ي مصطمح العصر. كجاء في الركض األي ضرائب ف. مما يعني ال(6)عمر عمى سكاد العراؽ(
 . كقد اتفؽ الصحابة عمى كضع الخراج(7)(الشاـ فتحت كميا عنكة إال مدائنيا، فقد صالح أىميا عمييا

. كىذا يعني أف أرض فمسطيف كقؼ عمى أمة المسمميف عمى مدار أجياليـ، فبل يممؾ (8)عمى الشاـ
أمة المسمميف، ألنيا كقؼ إلى يكـ القيامة. كالقاعدة  حتى ىذا الجيؿ مف التصرؼ بيا أحد مف أىميا، كال

 .(9)في ىذا الشأف )شرط الكاقؼ كنص الشارع(
                                                           

(، الناشر: دار الكتب العممية، الطبعة: 58\2الصنائع في ترتيب الشرائع،) الكاساني، عبلء الديف أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الحنفي، بدائع - 1
(، 639)ص العدة شرح العمدة ،عبد الرحمف بف إبراىيـ بف أحمد ،المقدسيكىك رأم الحنابمة كذلؾ، يينظر:  ـ.1986 -ىػ 1406الثانية، 

 .ـ 2003ىػ 1424، الطبعة: بدكف طبعة، الناشر: دار الحديث، القاىرة
(، تحقيؽ: د محمد حجي كآخركف، الناشر: دار الغرب اإلسبلمي، 538\2ابف رشد، أبك الكليد محمد بف أحمد القرطبي، البياف كالتحصيؿ).  2

 ـ 1988 -ىػ  1408لبناف، الطبعة: الثانية،  –بيركت 
3
-411يقاتيا في العمكـ اإلسبلمية، ص؛ الريسكني، أحمد، نظرية التقريب كالتغميب كتطب61-18. الخف، مصطفى سعيد، أثر االختبلؼ، ص 

 ـ، دار الكممة.1228، سنة 1، ط 419
4
 .117-118. الزحيمي، أثر الحرب، ص 

5
 .186-184. المصدر نفسو، ص 

6
 .119. الجرجاني، التعريفات، ص 

7
 ، مطبعة الجمالية، دكف طبعة كدار نشر.9/48. السييمي، عبد الرحمف عبد اهلل، جػ 

8
 ، الطبعة السمفية.41-12ف إبراىيـ، الخراج، ص. أبك يكسؼ، يعقكب ب 

9
 ,474. الزرقا، محمد أحمد، شرح القكاعد، ص 
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كقد خمص الدكتكر رياض شاىيف، األستاذ بقسـ التاريخ كاآلثار في الجامعة اإلسبلمية إلى القكؿ )أقر 
لؤلمة اإلسبلمية عمى أرض فمسطيف، كرفض  عمر بف الخطاب كالصحابة الكراـ مبدأ المسؤكلية الجماعية

 .(1)إبقائيا بيد فرد أك جيؿ يتصرفكف فييا كيفما شاؤكا(
 كفي الفصؿ القادـ، سيظير أف ىذا ما يتبناه مف يعتد بيـ مف فقياء ىذا العصر.

كعميو، نصؿ إلى نتيجة أف محؿ العقد غير قابؿ لحكمو، ألف أرض فمسطيف غير قابمة لمتصرؼ، 
 ان ىامان مف شركط صحة المعاىدات.تفقد اتفاقية أكسمك شرطكبالتالي 

 

 الشرط الثالث: أال يكون العقد ممنوعاً  -3

 المعاىدات السممية في أصميا مشركعة، كقد ناقشت ذلؾ عند الكتابة عف مشركعية المعاىدات. 
 

 الشرط الرابع: اتحاد مجمس العقد -4

لـ ينعقد إال بعد ثبلث سنكات، فمجمس العقد  إذا قمنا أف صاحب الصبلحية ىك المجمس الكطني كالذم
 .ان غير متحد كيفقد العقد شرطان آخر 
اتفاقية أكسمك فقدت شرطيف، ىما:  كط العامة في المعاىدات، يظير أفٌ كعميو، كبانتياء الكبلـ عف الشر 
ان، أما العقد في أصمو ممنكعاتحاد مجمس العقد، كحققت شرط أف ال يككف  قابمية محؿ العقد لحكمو كشرط

 الشرط الرابع، كىك أىمية العاقديف ففييا خمؿ مف حيث عارض الجيؿ كالخطأ الناتج عنو.
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . شاىيف، رياض، أرض فمسطيف كقؼ إسبلمي، مف الفتح اإلسبلمي حتى نياية الدكلة اإلسبلمية. 
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 لممعاىدات الشروط الخاصةمن حيث المبحث الرابع: اتفاقية أوسمو 
عند الحديث عف الشركط الخاصة لصحة المعاىدات في الشريعة اإلسبلمية، كالذم تناكلتو الدراسة في 

 شركط: مف الفصؿ الثاني، تبيف أنيا أربعةاني مف المبحث الرابع المطمب الث
دىا اإلماـ، أف تحقؽ مصمحة المسمميف، أف يخمك العقد مف الشركط الفاسدة، كأف يتـ تحديد مدة أف يعق
 العقد.

 الشرط األول: أن يعقدىا اإلمام
فسمطيني، إال إذا اعتبرنا رئيس اتضح فيما سبؽ مف ىذه الدراسة، أنو ال إماـ ييقر عمى إمامتو لمشعب ال

 منظمة التحرير إمامان متغمبان.
 فاإلماـ عند الفقياء يتكلى اإلمامة بطريقتيف:

 الطريقة األولى: عقد البيعة
)لقد سبؽ اإلسبلـ إلى ترسيخ مبدأ العقد. حيث كاف أكؿ عقد في الدكلة اإلسبلمية، ىك عقد بيعة 

سبلمية، حيث ىاجر النبي صمى اهلل عميو كسمـ بعدد إلى العقبة، الذم عمى أساسو قامت الدكلة اإل
المدينة، ليمارس صبلحياتو بمكجب ىذا العقد كاالتفاؽ الذم تـ برضا أىؿ المدينة، عمى أف يككف 

 . (1)النبي إمامان لو حؽ السمع كالطاعة..(

 أيضان  (2)كيقكؿ الدكتكر المطيرم

جتمعكا لمبايعة أبي بكر حتى قبؿ دفف الرسكؿ )كيبدك أف الصحابة فيمكا األمر جيدان، لذلؾ ا
 .(3)إلدراكيـ مدل أىمية ىذا العقد(

كيظير لي أف عقد البيعة ىك أشبو ما يككف بعقد الككالة، فالحاكـ ككيؿ عف األمة في تسيير شؤكنيا 
 ؾكمصالحيا الدنيكية كاألخركية، كاألمة ىي األصيؿ الذم لو حؽ فسخ ىذا العقد متى رأل داعيان لذل

)كتصرفو عمى الناس بطريؽ الككالة ليـ، فيك ككيؿ المسمميف، فمو عزؿ نفسو، كليـ عزلو إف سأؿ 
 .(4)العزؿ(

 

                                                           
1
 ـ.9111، سنة 18-16ص. المطيرم، حاكـ، الحرية أك الطكفاف، دراسة لمخطاب السياسي الشرعي كمراحمو التاريخية،  

2
كمية  ، أستاذ التفسير كالحديث في1964 عاـ كلد في الككيت  حاكـ عبيساف الحميدم المطيرم الشيخ األستاذ الدكتكر. حاكـ المطيرم ىك:  

ي تيتـ بالشأف فقيو محدث ككاتب كمفكر إسبلمي كناشط سياسي لو العديد مف الكتب كالبحكث كالمقاالت الشرعية الت بجامعة الككيت الشريعة
 [. https://ar.wikipedia.org، ]مكقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة/ السياسي

3
 .17. المصدر نفسو، ص 

4
 .6/161، كشاؼ القناع عمى متف اإلقناع، جػس. البيكتي، منصكر بف ادري 
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 :الطريقة الثانية: التغّمب
المتغٌمب ىك مف تكلى الحكـ بالغمبة كالقير، كىي في األصؿ كالية باطمة، فيي ال تعدكا أف تككف نكعان 

فييا الفقياء إمامة المتغمب ىي ظركؼ الضركرة، كأف تكشؾ مف أنكاع الغصب. كالظركؼ التي أجاز 
التفكؾ كالفكضى، فمف ييخرج البمد مف ىذه الحالة ال بٌد عنو، أك مف يستطيع أف يزيح نظاـ الدكلة عمى 

 .(1)حكـ بالغ في الظمـ، أك إذا كاف تغمبو يضع حدان لمحرب األىمية
نظمة التحرير، كىي أيضان لـ تحصؿ عمى بيعة أظف أف حاالت الضركرة ىذه لـ تتكفر في قيادة مك 

)فميس ىناؾ قيادة شرعية منتخبة نظران الشعب الفمسطيني، كالتي تككف في عيرؼ العصر باالنتخابات، 
لكجكد المحتؿ، كتشتت أكثر مف نصؼ الشعب الفمسطيني خارج دياره. كحتى لك كاف ىناؾ قيادة شرعية، 

سية قفزت عف صكرة الشعب الفمسطيني، كجعمت األمر ككأف فمسطيف فاتفاقية أكسمك كبكؿ المعايير السيا
عند أفراد قامكا بالتكقيع عمى ىذه االتفاقية. لذا، لـ يكف مف الغريب أف ترفضيا بأرضيا كشعبيا إقطاع 
 .(2)أغمب القكل كالفصائؿ(

لمعتبرة لمجالس كلكني أكد اإلشارة إلى أنو في العرؼ المعاصر، أصبحت اإلمامة الحقيقية في الدكؿ ا
البرلماف كالدستكر، كأف الحاكـ ىك مدير بصبلحيات كاسعة، تتكقؼ عند نصكص الدستكر، كمصادقة 

 البرلماف.
كيمكنني اإلشارة أيضان، إلى إمكاف اعتبار منظمة التحرير في مرحمة مف المراحؿ )إمامان متغمبان( عمى 

. كما تـ 1264ية لدل األنظمة، كذلؾ عاـ بقرار عربي كألىداؼ عربالشعب الفمسطيني؛ ألنيا فرضت 
، كبعد ذلؾ فرضتيا (3)ـ1267تكضيحو في الفصؿ األكؿ. كانضمت إلييا الفصائؿ الفمسطينية سنة 

األنظمة العربية كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني، كذلؾ في مؤتمر القمة العربية في الرباط عاـ 
. كيمكنني (4)ة العامة لؤلمـ المتحدة في نفس العاـ. كعميو أصبحت عضكان مراقبان في الجمعي1284

، كتمثيؿ (5)ضافة أيضان، أف الساحة الفمسطينية كانت بحاجة إلطار يعمؿ عمى تنظيـ العمؿ الكطنياإل
القضية في كافة الصعد كاالتجاىات، مما يمكف أف ينسجـ مف ىذه الناحية، مع حاالت الضركرة التي 

 ذكرىا الدكتكر الريسكني.
                                                           

1
 ـ، دار الكممة.9111، سنة 1، ط 96-91. الريسكني، أحمد، فقو الثكرة، مراجعات في الفقو السياسي اإلسبلمي، ص 

2
 ، مركز الزيتكنة.9111، سنة 9، ط48. صبلحات، د. سامي، فمسطيف دراسات مف منظكر مقاصد الشريعة اإلسبلمية، ص 

3
 ـ، مركز الزيتكنة.9111، ط  12. صالح، د. محسف محمد، حقائؽ كثكابت في القضية الفمسطيية، ص 

4
 -ـ، مركز رؤية لمتنمية السياسية، أسطنبكؿ9118، سنة 9، ط 61ضية الفمسطينية، ص. عكني فارس كسارم عرابي، مفاىيـ كمصطمحات الق 

 تركيا.
5
 ـ.1227، سنة 91-17. قاسـ، عبد الستار، الطريؽ إلى اليزيمة، ص 
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يو، ال بٌد مف االحتكاـ لبنكد الميثاؽ الكطني الفمسطيني كقرارات المجمس الكطني الفمسطيني. كىذا ما كعم
عمى اعتبار بنكد الميثاؽ ذات الصمة الغية، ككاف التعبير بصفة لـ يتـ، بؿ إف رسالة االعتراؼ نصت 

ي تركيبة المجمس كمكاف كات. كبعد التبلعب فلمييئة المسؤكلة إال بعد ثبلث سن الماضي كدكف الرجكع
 انعقاده. ككؿ ذلؾ أكضحو الباحث في الفصؿ األكؿ.

كعميو لـ يكف ىناؾ إمامان حقيقيان كراء التكقيع كلك كاف الشترط في تصرفاتو تحقيؽ المصمحة مع مبلحظة 
 ، عمى الكجو الذم بنيتو سابقان.أف أرض فمسطيف غير قابمة لمتصرؼ أصبلن 

 ىا اإلماـ( غير متحقؽ في االتفاقية.كىنا أقرر أف شرط )أف يعقد
 

 الشرط الثاني: أن يحقق مصمحة المسممين
أظف أنو كبعد استعراض أقكاؿ الخبراء في الفصؿ األكؿ، كالكقكؼ عمى حقيقة االتفاؽ، تبيف لنا بما ال 

 يقبؿ الجدؿ، أف االتفاؽ لـ يكف في مصمحة المسمميف.
عمييا،  ان متنازع ان اعتبرت أرضبقية % مف أرضنا، كال87عمى  فقد أعطى االتفاؽ لبلحتبلؿ الشرعية التامة
كأصبحنا مف الغرباء في أرضنا، ال نممؾ سيادة كال حرية، كتركت االستيطاف يفرض عمييا الحقائؽ، 

كغيره. كاعتبرت  كأزاحت االتفاقية عف كاىؿ االحتبلؿ أعباء نفقات احتبللو مف تعميـ كصحة كأمف
لو. أم أننا مجرد سكؽ  استقبلؿال  ان ة عدكانان تحاربو كتدينو، كجعمت اقتصادنا تابعاالتفاقية أعماؿ المقاكم

 استيبلكية لبضائع المحتؿ.. كغيره الكثير.
، كىي مما ظيرت حقائقو مع سقتيا جزافان، بؿ ىي أقكاؿ أىؿ الشأف كاالختصاص ما كىذه األحكاـ

 التجارب كمركر األياـ، كتثبت بالدليؿ كالبرىاف

ح الدنيا كأسبابيا كمفاسدىا كأسبابيا، معركفة بالضركرات كالتجارب كالعادات، كالظنكف )مصال 
كالمصالح  ،المعتبرات، فإف خفي شيء مف ذلؾ طمب مف أدلتو، كمف أراد أف يعرؼ المناسبات

كمرجكحيا، فميعرض ذلؾ عمى عقمو، بتقدير أف الشرع لـ يرد بو، ثـ يبني  كراجحيا ،كالمفاسد
بو عباده، كلـ يقفيـ عمى تعبد اهلل  اـ، فبل يكاد حكـ منيا يخرج عف ذلؾ إال ماعميو األحك

 .(1)مصمحتو أك مفسدتو(

                                                           
1
 سكريا.، تحقيؽ نزيو حماد كعثماف ضميريو، دار القمـ، دمشؽ، 14-11. ابف عبد السبلـ، عز الديف عبد العزيز، القكاعد الكبرل، ص/ 
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مصمحة  مفسدة كبيرة تفكؽ كؿ التكقعات أال كىيفحسب، بؿ حققت  فسدةكىذه االتفاقية لـ تحقؽ الم
ت كمصمحة المحتؿ مفسدة الشرط كفقط، بؿ حققت لممحتؿ االنجازا تفتقر ليذاالمحتؿ، مما يعني أنيا لـ 

 لنا حتمان.
 

 الشرط الثالث: أن يخمو العقد من الشروط الفاسدة
كبما أف الحديث في ىذا المبحث عف الشركط، ككذلؾ الحديث في ىذه النقطة عف شركط أخرل، فمنعان 

كالن، ثـ لبللتباس، سأعطي ما أذكره في ىذه النقطة مصطمح االشتراطات الفاسدة، تمييزان ليا عف الشركط أ
 تكضيحان أنيا اشتراطات يجعميا أصحاب العقد بأنفسيـ، فيي ما تـ تسميتو سابقان )بالجعمية(.

 أرل أف االشتراطات الفاسدة التي ذكرتيا في الفصؿ الثاني، تحقؽ منيا في اتفاقية أكسمك ما يمي:

 تى شاؤوا أو يجيز الغدر والخيانة:االشتراط الذي يجيز نقض اليدنة م -1

، عنكاف سكؼ يتفاكض الطرفافة مف االتفاقية، عف االتفاؽ االنتقالي، ككميا تحت لسابعلمادة اتتحدث ا
فاكض الطرفاف تنكرت إسرائيؿ لمكثير مف المسائؿ، كأخذت تبتز المفاكض تكعندما جاء الدكر لي

 411في التي جاءت  9الفمسطيني بكؿ الكسائؿ، كىك ال حكؿ لو كال قكة. كأذٌكر بحادثة اتفاقية أكسمك
صفحات، عندما تحدث أحمد قريع عف انييار تفاكضي غير مبرر، مما أصابو بصدمة عصبية نقمتو إلى 

لـ يتحمؿ حجـ الخديعة كالغدر الصييكني، فكيؼ يتحمميا المشفى.. فإذا كاف صاحب الشأف األكؿ، 
 عامة الناس لك عرفكا الحقيقة. كقد ذكرت الحادثة بتفاصيميا في الفصؿ األكؿ.

 راط تسميميم سالحيم أو إعطائيم شيئًا من سالحنا:اشت -2

 ، كالذم قاؿ فيو كىنا أحيؿ القارئ إلى تصريح صحفي لمرئيس محمكد عباس نفسو

أحزمة كقذائؼ.. يمقى القبض ك )ىناؾ عشرات العمميات التي سىم مت لئلسرائيمييف قنابؿ كأسمحة 
 ، كباالتفاؽ مع األمريكييف...(. عمييا في أم مكاف كتيسم ـ فكران لمحككمة اإلسرائيمية

 .(1)، كلكني نقمتو عف مجمة الدراسات الفمسطينية91/4/9111ىذا التصريح كاف لجريدة األياـ بتاريخ 
أعتقد أف األمر كاضح، كأعتقد أف ىناؾ عشرات التصريحات بيذا الشأف، صدرت عف مسؤكليف في 

. كىذا ما ييتعارؼ عميو اآلف باسـ )التنسيؽ األمني( السمطة الفمسطينية منذ تكقيع اتفاؽ أكسمك حتى اليكـ
-الذم تتصاعد المطالبات بكقفو يكمان بعد يكـ، األمر الذم لـ يحصؿ حتى تاريخ كتابة ىذه السطكر 

(7/9/9117)-. 
                                                           

1
 ـ.9111، صيؼ 69. عباس، محمكد )تصريح صحفي( مجمة الدراسات الفمسطينية،  بيركت، لبناف، العدد  
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 فيك اشتراط فاسد آخر، اشتممت عميو االتفاقية.

 يدييم:اشتراط عدم فك أسرى المسممين من أيدييم أو ترك مسمم أو ذمي بأ -3

ف تـ  أعتقد أف األمر كاضح لكؿ كبير كصغير، فاتفاقية أكسمك لـ تنص بكممة كاحدة عف األسرل، كا 
دكف نص رسمي، كبعد إجبارىـ عمى التكقيع عمى تعيدات إطبلؽ سراح دفعات مف األسرل، فكاف ذلؾ 

ييـ صفة )أيدييـ كالتزامات معينة، يعني بقي األمر لخيارات المحتؿ، كتمسكت إسرائيؿ بمف أطمقت عم
ي ة بيف الشعكب ال تقكـ عمى أساس ط، ككأف المعاىدات السمميممطخة بالدماء(، ككأف أيدييا نظيفة

لغاء كؿ آثار الحرب، مما يدلؿ عمى أف ما تـ لـ يكف حبلن سمميان، بؿ كاف استسبلمان  صفحة الماضي، كا 
ما زاؿ في سجكنيا اآلالؼ مف األسرل، سياسة االعتقاؿ كالتعذيب كغيره، ك تامان، استمرت إسرائيؿ في 

مع معاىدة  األمر لممقاكمة أكثر مما تجاكبت كبعضيـ منذ ما قبؿ أكسمك. كرأينا أنيا خضعت في ىذا
 السبلـ التي كاف مف المفركض أنيا أيعدت إلنياء الصراع.

 اشتراط إظيار الخمور والخنازير في دار اإلسالم -4

ف يظير في ببلدنا المحرمات. كلكف اتفاقية أكسمك فعمت أكثر مف ىذا الشرط معناه أف نسمح لمعدك بأ 
. كفتحت (أرضيا)ذلؾ، فيي رخصت )لكازينك( أريحا في الكقت الذم ال تسمح إسرائيؿ بكجكد مثمو عمى 

 االتفاقية أبكاب التطبيع االقتصادم كالثقافي كالفكرم كغيرت المناىج كحذفت العديد مف القيـ كالمفاىيـ.
 ٌد مف نقاش مسألة التطبيع مع إسرائيؿ:كىنا ال ب

)تطبيع العبلقات: أم جعميا طبيعية كبيدؼ إزالة الحاجز النفسي الذم يمنع األمة مف التعايش 
كاالنفتاح، كالتعامؿ مع العدك الذم اغتصب فمسطيف كصكالن إلى التسميـ بحؽ الحياة اآلمنة عمى 

 .(1)األرض المقدسة كنسياف فمسطيف كالمسجد األقصى(
 تيا اتفاقية كامب ديفيد كعززتيا اتفاقية أكسمكفتحكمف كسائؿ عممية التطبيع، التي 

)محاكلة تربية أجياؿ األمة عمى أف اإلسبلـ مجرد شعائر كال عبلقة لو بنظاـ الحياة، خصكصان  
رىابيالسياسة كاالقتصاد، ككؿ مف   ، (2)(يدعك لمعمؿ بشريعة اهلل كمنياجو متطرؼ كا 

. كيتحدث الممحؽ الرابع لبلتفاقية عف (3)و الدكتكر عبد الستار قاسـ بصيينة المفاىيـكىك ما يسمي
فمسطيني، يظير فيو ىدؼ تمكيف إسرائيؿ مف الدخكؿ إلى بقية العالـ  -بركتكككؿ تعاكف إسرائيمي

 ( التي تتحدث عف االرتباط كالتعاكف مع األردف كمصر.19العربي، ككذلؾ المادة )

                                                           
1
 ، دار الكفاء لمطباعة كالنشر.111/ ص1. مسعكد، جماؿ عبد اليادم، الطريؽ إلى بيت المقدس، جػ 

2
 .111، ص1. مسعكد، الطريؽ إلى بيت المقدس، جػ 

3
 .141طريؽ إلى اليزيمة، ص. قاسـ، عبد الستار، ال 

 دير الغصكف فمسطيني، كلد في كمفكر كمحمؿ سياسي كأكاديمي كاتب عبد الستار تكفيؽ قاسـ الخضرعبد الستار قاسـ ىك: 
حرة/ ، ]مكقع كيكيبيديا المكسكعة النابمس في جامعة النجاح الكطنية كالدراسات الفمسطينية في العمـك السياسية كأستاذ الفمسطينية، بطكلكـر

https://ar.wikipedia.org.] 
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، كتحدث الدكتكر يكسؼ (1)()اإلجراءات الضركرية لمنع الفكضى كاإلخبلؿ بالنظاـكمما تتحدث عنو 
ككاف عنكاف الحمقة  ،19/16/9119: قناة الجزيرة بتاريخ القرضاكم في برنامج الشريعة كالحياة الذم بثتو
محتؿ، مع ال، ككاف مما استدؿ بو عمى تحريـ التطبيع (2)()التطبيع كالرفض الكجداني العربي إلسرائيؿ

ُروا لََعَ إِخْ قكلو تعالى: } َْ ًْ َوَظا َْ دِيَارُِك ٌِ ًْ ْخرَُجُٔك
َ
َِ َوأ ًْ ِِف اّلِي ََ كَاتَئُُك ِي َِ اَّلذ ُ َغ ًُ اَّللذ اُك َٓ ا َحِْ ٍَ ًْ إِجذ َراِجُل

ٍُٔنَ  ِ ال ًُ اىظذ ُْ وىَئَِم 
ُ
ًْ فَأ ُٓ ذ ل َٔ َْ َحتَ ٌَ ًْ َو ُْ ْٔ ىذ َٔ ْن تَ

َ
ع مف تكلي ىؤالء. مما يعني . ثـ قاؿ: فيذا التطبيع ىك نك (3){أ

ًْ الكقكع في أمر يعد مف أشد المحرمات، التي قد تصؿ إلى الكفر } ُٓ ٌِِْ ُّ ًْ فَإُِذ ًْ ٌُِِْل ُٓ ذ ل َٔ َْ َحتَ ٌَ . كىذا (4){َو
 يعني أف االتفاقية اشتممت عمى اشتراط فاسد آخر، يضاؼ إلى بقية االشتراطات. 

 اشتراط إنشاء قواعد عسكرية في بالدنا:  -5

(، فاتفاقية أكسمك نصت عمى إعادة تمكضع القكات اإلسرائيمية، 68ى لك سممنا أف أرضنا ىي حدكد )حت
( نصت عمى بقاء 2(، بؿ كاألسكأ مف ذلؾ أف المادة )11يعني بقاء القكات العسكرية، كذلؾ في المادة )

يف أنيا تزيد عف ألؼ راجعيا الطرفاف معان. كفي الفصؿ األكؿ تبيسالقكانيف العسكرية سارية المفعكؿ، 
تنازلت عنيا % 87% مف أرضنا، كالبقية 99قانكف. كال ننسى بقاء المستكطنات كتكسعيا، ىذا كمو عمى 

 .لئلسرائيمييف االتفاقية كحؽ خالص

 اشتراط إقرارىم عمى أموالنا وأرضنا التي احتموىا لما فيو من تقويتيم عمى المسممين: -6

ا ىامة كحساسة في تفرعات القضية الفمسطينية. فمف الضركرم يتفرع عف ىذا االشتراط ثبلث قضاي 
تناكليا بشيء مف التكضيح. كىذه المسائؿ ىي: بيع األرض لممحتؿ، التخمي عف حؽ العكدة، االعتراؼ 

 بإسرائيؿ.
 أواًل: بيع األرض لممحتل

ع األرض ، صدرت عف عمماء المسمميف، في حكـ مف يبي(5)كل ىامةسأذكر في ىذا السياؽ ثبلث فتا
 لممحتؿ:

 ، وجاء في ىذه الفتوى:26/12/1935فتوى صادرة عن مؤتمر عمماء فمسطين األول بتاريخ  -أ 

                                                           
1
 . الممحؽ،  

2
 /http://www.aljazeera.net: 9/6/9119إلسرائيؿ، الشريعة كالحياة، حمقة  العربي الكجداني كالرفض . التطبيع 

3
 .2. سكرة الممتحنة، اآلية  

4
 .11. سكرة المائدة، اآلية  

5
، تنظيـ رابطة عمماء فمسطيف 29، 21، 61/ 19-41عي كالسياسي، حؽ العكدة، ص . مؤتمر حؽ العكدة لبلجئيف الفمسطينييف، المكقؼ الشر  

 ـ.91/1/9118ككزارة شؤكف البلجئيف، 
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كبعد النظر في الفتاكل التي أصدرىا المفتكف كعمماء المسمميف في العراؽ كمصر كاليند كالمغرب  
ة عمى ىذا البيع كالتي أجمعت عمى تحريـ بيع األرض في فمسطيف لمييكد، كتحريـ السمسر ... كسكريا

كالتكسط فيو كتسييؿ أمره بأم شكؿ كصكرة، كتحريـ الرضا بذلؾ كمو كالسككت عنو، كأف ذلؾ كمو أصبح 
بالنسبة لكؿ فمسطيني صادرا مف عالـ بنتيجتو راض بيا، كلذلؾ فيك يستمـز الكفر كاالرتداد عف ديف 

ني مفتي القدس كرئيس المجمس اإلسبلـ باعتقاد حمو كما جاء في فتكل سماحة السيد أميف الحسي
 :البائع كالسمسار كالمتكسط في األراضي بفمسطيف لمييكد كالمسيؿ لو ىك ... كاإلسبلمي األعمى

 .عامؿ كمظاىر عمى إخراج المسمميف مف ديارىـ .1
  .مانع لمساجد اهلل أف يذكر فييا اسمو كساع في خرابيا .9
 .عمى المسمميف متخذ الييكد أكلياء ألف عممو يعد مساعدة كنصرا ليـ .1
 .مؤذ هلل كلرسكلو كلممؤمنيف .4
 .خائف هلل كلرسكلو كلؤلمانة .1

 كقد ساؽ العمماء في فتكاىـ جممة مف األدلة، أذكر منيا:
َٔن قكلو تعالى: } .1 ٍُ ًْ َتْػيَ ُتُ

َ
ًْ َوأ اَُاتُِل ٌَ

َ
ْ أ ٔا ٔاْ اَّللذ َوالرَُّسَٔل َوََتُُُٔ ٔاْ ََّل ََتُُُٔ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اََّلّ َٓ ُحّ

َ
ا وَ  *يَا أ ٍَ َجّ

َ
ْ أ ٔا ٍُ اْغيَ

ًْ فِتَِْثٌ  ْوَّلَُدُك
َ
ًْ َوأ َٔاىُُل ْم

َ
 .(1)...{أ

تِيقكلو تعالى: } .2 ٌُّ ْٓتَاُاً ِإَوجٍْاً  ٔا ُب يُ ٍَ ٔا َفَلِد اْختَ ا اْنتََستُ ٌَ ْؤٌَِِاِت ةَِغْيِ  ٍُ ْ ٌَِِِي َوال ْؤ ٍُ ْ ََ يُْؤذُوَن ال ِي {ِاً َواََّلّ
(2)

. 

َِعَ } :كَٔل تػاَل ٌَّ  َ ٍَّ ًُ مِ ْظيَ
َ
َْ أ ٌَ ُّ  َو ٍُ ا اْس َٓ ن يُْذَنَر فِي

َ
 .(3)...{َمَساِجَد اَّلّلِ أ

 

ًْ }قكلو تعالى:  .1 ًْ ُحَلاتِئُُك َ ََ ل ِي َِ اََّلّ ًُ اَّلَلُّ َغ اُك َٓ َِ  * ...ََّل َحِْ ي ًْ ِِف الِّ ََ كَاتَئُُك ِي َِ اََّلّ ًُ اَّلَلُّ َغ اُك َٓ ا َحِْ ٍَ إَِجّ
 ًْ َ دِيَارُِك ْخرَُجُٔكً ٌِّ

َ
 . (4)...{َوأ

4. { َٓ ُحّ
َ
ْوَِلَاءيَا أ

َ
ًْ أ ي وََغُدوَُّك ٔا ََّل َتتَِّخُذوا َغُدوِّ ُِ ٌَ ََ آ ِي  .(5){ا اََّلّ

 محمد رشيد رضا: فتوى العالمة الشيخ  -ب 

                                                           
1
 .97-98. سكرة األنفاؿ، اآلية  

2
 .17. سكرة األحزاب، اآلية  

3
 .114. سكرة البقرة، اآلية  

4
 .2-7. سكرة الممتحنة، اآلية  

5
 .1. سكرة الممتحنة، اآلية  
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 نجميز فيككأىـ ما جاء في ىذه الفتكل: أف مف يبيع شيئان مف أرض فمسطيف، كما حكليا لمييكد أك اإل
لى جعؿ  ،يشتركنو كسيمة إلى ذلؾألف ما  ؛يبيع الكطف كمو كمف يبيعيـ المسجد األقصى، ككمف كا 

مف  كىي بيذا تعد شرعان  .فرتبة األرض مف ىذه الببلد كرقبة اإلنساف مف جسده ،الحجاز عمى خطر
كتمميؾ الحربي لدار اإلسبلـ باطؿ كخيانة  .المنافع اإلسبلمية العامة ال مف األمبلؾ الشخصية الخاصة

اطعة ىؤالء الخكنة في كؿ شيء، المعاشرة كالمعاممة كالزكاج إلى مق كأدعك ...لرسكلو كألمانة اإلسبلـك هلل 
  .كالكبلـ حتى رد السبلـ

 فتوى شرعية صادرة عن دار اإلفتاء في القدس والديار الفمسطينية:  -ج 

ض عف األرض كبيعيا ال يجكز شرعان(. كأكدت الفتكل عمى فتاكل العمماء يككاف عنكاف الفتكل )التعك  
ة مباركة، كستبقى ألىميا كلجميع يٌ طيف أرض كقفأرض فمسرتيا سابقان، كأف في الثبلثينات، كالتي ذك

رة )حؽ العكدة أك المسمميف. كأكدت الفتكل عمى عبارة )حؽ العكدة كالتعكيض معان(، كرفضت عبا
ـ، كمكقعة مف المفتي العاـ، فضيمة الشيخ عكرمة سعيد 99/6/9111كل صادرة بتاريخ التعكيض(. كالفت

 صبرم.

 ثانيًا: حق العودة
. كقد اعتبرت ىذه الفتكل التنازؿ عف حؽ العكدة، يعني (1)كىنا سأكتفي بفتكل لرابطة عمماء فمسطيف

عتبرت ذلؾ يستمـز الكفر كاالرتداد، كىك أشنع مف بيع األرض. أالمسمميف لؤلرض، ك التنازؿ عف ممكية 
عكدة، يمغي كقؼ أمير المؤمنيف ألرض كتؤكد الفتكل عمى كقفية أرض فمسطيف، كأف التنازؿ عف حؽ ال

الشاـ عمى ذرارم المسمميف، كأنو مظاىر لمييكد، كمانع لممساجد أف يذكر فييا اسـ اهلل، كعمى رأسيا 
المسجد األقصى، كأنو خائف ككافر مرتد. كأكدت الفتكل عمى حؽ المسمميف في فمسطيف التاريخية كاممة، 

، كال تسقطو معاىدة كال كثيقة أك كعد، كال يجكز الصمح عميو، وكأنو حؽ مقدس، ال يممؾ أحد التنازؿ عن
 كال يجكز القبكؿ بالتعكيض أك التكطيف.

 ـ.91/1/9118ككٌقعت ىذه الفتكل باسـ رابطة عمماء فمسطيف، كمؤرخة بتاريخ 
 ثالثًا: االعتراف بدولة إسرائيل:

 يعنيو ما يمي:كحقيا في العيش بأمف كسبلـ يعني فيما  لمييكد،االعتراؼ بدكلة 
 % مف أرض فمسطيف التاريخية.87التنازؿ عف  .1

                                                           
1
 . 21-24مر حؽ العكدة، حؽ العكدة، ص. مؤت 
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ؿ كؿ بيف التنازؿ عف األرض كالتناز اعتبار ذلؾ حؽ كليس كاقعان مفركضان )تـ التفريؽ في الفصؿ األ .9
 .(عف الحؽ، كتبيف أف التنازؿ عف الحؽ أخطر

رة أراضو اعتبار كؿ الخسائر كالتضحيات التي تكبدىا الشعب الفمسطيني مف تيجير كمصاد .1
 كممتمكات كمجازر كشيداء كاعتقاالت.. الخ، كانت في سبيؿ الباطؿ؛ ألنو تبيف أنيا حؽ لآلخر.

ي فمسطيف بشكؿ شرعي، فقد االعتراؼ حقؽ إلسرائيؿ أىدافيا مف إقامة دكلة لمييكد عمى أراض .4
 اعترؼ صاحب األرض بحقيا التاريخي، كنزع االعتراؼ عف إسرائيؿ صفة المحتؿ المعتدم.

االعتراؼ يعني أف عمميات الجياد كالمقاكمة عمى مدار عشرات السنيف، كانت باطمة كتعتبر عدكانان  .1
 كتعدٍّ عمى حؽ اآلخر.

كبالتالي، فالمسألة أخطر مف مسألة بيع قطعة أرض، كأخطر بكثير مف الجئ يعيش في شتات األرض، 
كطف بديؿ مقابؿ مبمغ مف الماؿ. كعميو، في العكدة، كيقبؿ ب كقٌع عمى كثيقة يقبؿ فييا التنازؿ عف حقو

. ثـ يقارف ذلؾ فإنو قد استباف لي مف الفتاكل السابقة أف بيع األرض كالتنازؿ عف حؽ العكدة خيانة ككفران 
 بمستكل خطكرة كأضرار االعتراؼ بإسرائيؿ؛ ليعمـ عظيـ التبعة كالمسؤكلية في ذلؾ.

ح" في الفصؿ الرابع، كمف بينيا الفتكل التي كقع  كسأتعرض لفتاكل عمماء المسمميف في مكضكع "الصم
، جاء فييا: )االعتراؼ بإسرائيؿ خيانة هلل كالرسكؿ كلؤلمانة التي دكلة إسبلمية 17عالمان مف  161عمييا 

 .(1)ككؿ إلى المسمميف(
 كل اشتراط تضمن تعطيل شريعة اهلل أو إىمال شريعة اهلل أو تعطيل شعائره فيو باطل: -7

االشتراطات السابقة، تبيف لي أف ىذا االشتراط متكفر في االتفاقية، كلكني ىنا أريد مناقشة أثناء شرح 
 مف مسألة أخرل عطميا االتفاؽ، كىي مسألة )حكـ الجياد عمى أرض فمسطيف(. كىناؾ مف العمماء

بطؿ  -أم كاف الجياد فرض عيف–اعتبره اشتراطان منفصبلن، فعبر بالقكؿ )إذا تعيف الجياد في مكضع 
 .(2)الصمح(

يتحدث العمماء عف جياد الدفع، كجياد الطمب، كجياد الدفع يقع عندما يجتاح العدك ببلد المسمميف أك 
ييددىا. كجياد الطمب )جياد الفتح( أف يخرج المسممكف لطمب العدك في ببلده. كييجمع الفقياء عمى أف 

. كتحدث (3)فرض عمى الكفاية عف جياد الدفع، فرض عيف عمى كؿ مسمـ كمسممة، كجياد الطمب
                                                           

1
 .914-911، ص1. مسعكد، الطريؽ إلى بيت المقدس، جػ 

2
 .18. عزاـ، الدفاع عف أراضي المسمميف، ص 

3
. دكف طبعة كدارة نشر. القرضاكم، 181-181اختصار أحت األحرار، ص -. المطيرم، حاكـ، مختصر تحرير اإلنساف كتجريد الطغياف 

 ـ، دار الكتب المصرية.9112، سنة 1، ط22-1/21جػ يكسؼ، فقو الجياد،
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عف فتكاه التي ممخصيا: إنو إذا اعتدم عمى شبر مف أراضي المسمميف، أصبح عبد اهلل عزاـ الدكتكر 
الجياد فرض عيف عمى كؿ مسمـ كمسممة، بحيث يخرج الكلد دكف إذف كالده، كالمرأة دكف إذف زكجيا، 

ىؤالء  مف عالـ، كلـ يخالفو فييا أحد. كذكر كيذكر الدكتكر عزاـ أف ىذه الفتكل عرضيا عمى أكثر مف
، الشيخ محمد (2)، الشيخ سعيد حٌكل(1)العمماء األفاضؿ: الشيخ عبد العزيز بف باز، الشيخ عبد اهلل عمكاف

 ف صالح، كالشيخ محمد ب(5)، كالشيخ عمر سيؼ(4)، الدكتكر حسيف حامد حساف(3)نجيب المطيعي
 (7)...(6)شيكخ: عبد الرزاؽ عفيفي، كحسف أيكب، كالدكتكر أحمد العساؿأفتى بمثميا الالعثيميف. كذكر أنو 

رىابان، كشرعت التنسيؽ األمني  كعميو فاتفاقية أكسمك التي اعتبرت كؿ أعماؿ الجياد كالمقاكمة عنفان كا 
كمبلحقة المقاكميف، كمصادرة السبلح، كحؽ إسرائيؿ بالسمـ كاألمف.. كؿ ذلؾ يعد تعطيبلن لفرض مف 

 اهلل، كىك الجياد في سبيؿ تحرير األرض كدفع المحتؿ.فركض 

 كل اشتراط فيو إذالل لممسممين: -8

قامة المستكطنات إذالؿ، ممارسة االعتقاؿ إذالؿ كمبلحقة المقاكميف كقتميـ كىدـ  ،مصادرة األرض كا 
 بيكتيـ إذالؿ، إقامة الحكاجز كالسيطرة عمى الحدكد كالمعابر إذالؿ، كغيرىا الكثير.

ه األمكر تـ االتفاؽ عمى حؽ إسرائيؿ في ممارستيا أك سكتت االتفاقية عنيا كلـ تنص عمى ؿ ىذكك
 منعيا.

 

                                                           
1
كأحد أعظـ مف كتب في التربية كاإلسبلـ  1297ىك الشيخ عبد اهلل ناصح عمكاف مف مكاليد حي قاضي عسكر بمدينة حمب سنة . العمكاف ىك:  

 حاصسؿ عمى شيادة الدكتكراه مف جامعة  الدعكة كاالعية. ]مكقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة[.
2
كىك صاحب كتاب األساس في التفسير الذم  1114ىك سعيد بف محمد ديب بف محمكد النعيمي، كلد في مدينة حماة السكرية سنة . ٌحكل ىك:  

 طبع في أحد عشر مجمدان ألمكثع كيكبيديا المكسكعة الحرة[.
3
 1211، كلد عاـ حمد بف بخيت المطيعي الطكابيىك المحدث الشيخ محمد نجيب المطيعي بف إبراىيـ بف عبدالرحمف بف أ. المطيعي ىك:  

، ]مكقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة/ حفظ القرآف مجكدا بقراءة حفص كنافع كىك ابف عشر سنيفبضكاحي أسيكطػ بمصر، 
https://ar.wikipedia.org.] 

 
االتحاد العالمي  كعضك القتصاد اإلسبلميا ك أستاذببني سكيؽ بمصر،  2343كلد عاـ  حسيف حامد حساف، األستاذ الدكتكر. حساف ىك: 4

]مكقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة/ ، المجمس األكركبي لئلفتاء كالبحكث كعضك لمؤتمر العالـ اإلسبلمي كعضك المكتب التنفيذم لعمماء المسمميف
https://ar.wikipedia.org.] 

5
ـ في قرية دكـ مديرية 1298ىػ/  1146لـ العفيؼ األغبرم كلد بتاريخ ىك الشيخ عمر بف أحمد سيؼ سعد محمد عبد اهلل سا. عمر سيؼ ىك:  

جطيفاف محافظة  تعز )أجازه عدد مف العمماء منيـ )عمكم عباس المالكي( كأحسف المشاط في مكة المكرمة( عيف رئيسان لدائرة التكجيو 
 [www.marebpress.netرب برس[ ]كاإلرشاد في حزب المؤتمر الشعبي العاـ كشارؾ في عدة مؤتمرات عممية ]مكقع مأ

6
كػامبلن قبػؿ سػٌف  القرآف اإلخكاف المسمميف،ًحفظى  كيعتبر مف أعبلـ دعكة، مصرم عالـ كداعية إسبلمي(، 9111-1297) أحمد العساؿ. العساؿ ىك:  

 [.https://ar.wikipedia.org ، ]مكقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة/لو العديد مف المؤلفات في مختمؼ المجاالت اإلسبلميةة، الثانية عشر 
7
 .9. عزاـ، الدفاع عف أراضي المسمميف، ص 
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 الشرط الرابع: أن يتم تحديد مدة العقد
عندما ذكر ىذا الشرط، قمت أنو ال يجكز إطبلؽ معاىدة أكسمك إلى األبد؛ ألنيا تناقض فرض الجياد. 

مف غرائب  ؾ المحتؿ األرض التي احتميا بغير حؽ، كلكفكأضيؼ ىنا، ألنيا عند اإلطبلؽ تعني تممي
 دة مف ناحية كمؤقتة مف ناحية أخرل.اتفاقية أكسمك أنيا مؤب

% مف فمسطيف. كمف ناحية 87د كبمكجبو تنازلت عف ت بحؽ إسرائيؿ في العيش، كىذا مؤبفيي اعترف
 نيائي )فيما يخص ما تبقى ثانية، تتحدث عف حؿ مرحمي )خمس سنكات( يتـ التكصؿ خبلليا إلى اتفاؽ

 .(1)(4/1/1222%(. كاألغرب مف ذلؾ أف )المرحمة االنتقالية انتيت منذ 99كىك  مف أرض فمسطيف
ـ، كحتى اآلف نمتـز باالتفاؽ مف طرؼ كاحد، كنرفض كقؼ التنسيؽ 9117كنحف اليكـ كصمنا عاـ 

 داعياتيا.األمني، كنستمر باالعتراؼ بإسرائيؿ كغيرىا مف بنكد االتفاقية كت
حالة تعالج ىذه االزدكاجية إال ما يسميو فقياء الشافعية كالحنابمة )تفريؽ الصفقة(، كىك  كلـ أجد في الفقو

الكاحد بيف ما يجكز بيعو كما ال يجكز بيعو، كالخؿ كالخمر، فاألشير تفريؽ الصفقة،  إذا جمع عقد البيع
. كلكف لك (2)قكؿ آخر ببطبلف الصفقة جميعيا فيبطؿ البيع فيما ال يجكز، كيصح فيما يجكز، مع كجكد

قمنا بتفريؽ الصفقة، فإف حقيقة ما فعمناه تجاه االتفاقية كاف العكس تمامان، التزمنا بما ىك مؤبد مثؿ 
 االعتراؼ كالتنسيؽ األمني، كلـ نستطع تكقيؼ المرحمي كالمؤقت مثؿ كقؼ التكسع االستيطاني.

صالح إسرائيؿ، إذ أخذت ما تريد )االعتراؼ كالتنسيؽ( كالتزمنا بو، فكاف انتياء المعاىدة المؤقتة في 
 .عوكمن كاستمرت بفرض ما ال نريد )االستيطاف كتيكيد القدس(، كلـ نستطع الكقكؼ في كجيو

الشرط في أكسمك غير متحقؽ؛ ألننا ال نعرؼ، ىؿ نحسبيا معاىدة دائمة أـ مؤقتة، كاألرجح فيذا لذا، 
تفريؽ  خر، كذلؾ حسب ما يعرؼ بًػ )قكؿء منيا في قكؿ كتبطؿ كميا بالقكؿ اآلأنيا مزدكجة يبطؿ جز 

 .(3)الصفقة(
ف قمنا بجكاز تفريؽ الصفقة فالنتيجة النيائية إبطاؿ شقيا الدائـ )االعتراؼ..( كشقيا المؤقت انتيى؛  كا 

 .تفاقية منتيية فقييان كقانكنيان ألنو محدكد بخمس سنكات، فتككف اال
 
 

                                                           
1
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 ابعالفصل الر 
 اتفاقية أوسمو في الفقو اإلسالمي، وفيو أربعة مباحث:

 
 المبحث األكؿ: الفتاكل التي أجازت الصمح مع المحتؿ
 المبحث الثاني: الفتاكل التي منعت الصمح مع المحتؿ

 ا، كفيو ثبلثة مطالب:مقاصد الشريعة ككمياتي المبحث الثالث: اتفاقية أكسمك في منظكر
 النصكص المقدسة معسطيف فمتكييؼ المطمب األكؿ: 

 القكاعد الفقيية العامة معاتفاقية أكسمك تكييؼ المطمب الثاني: 
 ككمياتيا المطمب الثالث: اتفاقية أكسمك في مقاصد الشريعة

 المبحث الرابع: الحكـ الفقيي النيائي التفاقية أكسمك
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 المبحث األول: الفتاوى التي أجازت الصمح مع المحتل
د فتكل تجيز الصمح مع الييكد إال فتكل كاحدة، لفضيمة الشيخ عبد العزيز بف باز رحمو اهلل. كقد لـ أج

صدرت ىذه الفتكل في جريدة )المسممكف(، ثـ أعقبيا بتكضيح آخر في مجمة المجتمع، ككاف ردان عمى رد 
ف(. كيمكنني كمف الدكتكر يكسؼ القرضاكم، الذم أصدره ردان عمى الفتكل األكلى في جريدة )المسممك 

خبلؿ فتكل الشيخ بف باز كمف خبلؿ رده عمى الدكتكر القرضاكم، أف أستخمص رأم الشيخ بف باز 
 :(1)رحمو اهلل عمى النحك التالي

 ال مانع مف الصمح مع الييكد إذا اقتضت المصمحة ذلؾ. .1

 ينيـ(.كيتمكنكا مف إقامة د ـيرل أف الصمح يحقؽ المصمحة )ليأمف الفمسطينيكف في ببلدى .9

ًُ لقكلو تعالى: } .1 ٍِيُع اىَْػيِي َٔ السذ ُْ  ُّ ِ إُِذ ْ لََعَ اَّللذ ََّٔكذ ا َوتَ َٓ َ ًِ فَاْجَِْح ل يْ ٔا لِيسذ  .(2){ِإَوْن َجَُِد

 .صمى اهلل عميو كسمـ مع المشركيفمطمقة، ككبلىما فعمو النبي ك اليدنة تجكز شرعان مؤقتة  .4

 .، في الحديبيةلحيـ الرسكؿ لما رآه مف مصمحةقريش أخذت أمكاؿ المياجريف كدكرىـ، مع ذلؾ صا .1

ال حرج إف عجز المظمكـ عف استرداد حقو كامبلن، أف يصالح عمى جزء منو، فما ال يدرؾ كمو ال  .6
ًْ يترؾ كمو، كقد قاؿ تعالى: } ا اْستََطْػتُ ٌَ  َ ٔا اَّللذ ُل يُْح َخْيٌ ، كقاؿ: }(3){فَاتذ . كرضا المظمكـ (4){َوالصُّ

 خير مف بقائو في العراء. سكف فييابحجرة مف داره ي

ًْ } أما قكلو تعالى: .8 اىَُل ٍَ ْخ
َ
ًْ أ ُك َْ يَِِتَ ًْ َوىَ َػُل ٌَ  ُ َْٔن َواَّللذ ْغيَ

َ
ًُ اْْل جْتُ

َ
ًِ َوأ يْ ٔا إََِل السذ ٔا َوتَْدُغ ، (5){فًََل تَُِِٓ

 يجكز لو فيذه اآلية فيما إذا كاف المظمـك أقكل مف الظالـ، كأقدر عمى أخذ حقو، ففي ىذه الحالة ال
 الضعؼ كالدعكة إلى السمـ.

رح ابف كثير في إذا لـ يكف المسمـ ىك األعمى في القكة الحسية، فبل بأس أف يدعك إلى السمـ، كما ص .7
ع ليـ، فنأف ذلؾ ىك األصمح لممسمميف كاألالنبي إلى السمـ يكـ الحديبية، لما رأل  تفسيره، كلذلؾ دعا

 السبلـ القدكة الحسنة. ةالصبل كأنو أكلى مف القتاؿ، كىك عميو

 تح اهلل عميو الببلد.يـك الفتح غزاىـ في عقر دارىـ كف لما نقضكا العيد، كقدر عمى مقاتمتيـ .2

                                                           
1
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عف الكاجب جياد المشركيف مف الييكد كغيرىـ مع القدرة حتى يسممكا أك يؤدكا الجزية كعند العجز  .11
 حربو كصمحو.في يان بالنبي نفع المسمميف كال يضرىـ تأسذلؾ ال حرج في الصمح عمى كجو ي

ٔا األمر فيما رأكا فيو المصمحة، فعمينا إطاعتيـ، كما قاؿ تعالى: } كاجتيد أكلإذا  .11 ُِ ٌَ َ ََ آ ِي ا اَّلذ َٓ حُّ
َ
يَا أ

ْمرِ ٌُِِْلً
َ
وِِل اْْل

ُ
ٔا الرذُسَٔل َوأ ِطيُػ

َ
َ َوأ ٔا اَّللذ ِطيُػ

َ
 . (1){أ

، كتمخيص ذلؾ عمى النحك الشيخرد  رد عمى ضاكم عمى فتكل الشيخ، ثـرٌد الدكتكر يكسؼ القر  كقد
 :(2)اآلتي

ِ االستدالؿ بقكلو تعالى: }  .1 ْ لََعَ اَّللذ ََّٔكذ ا َوتَ َٓ َ ًِ فَاْجَِْح ل يْ ٔا لِيسذ ف العدك إذا ال جداؿ في أ، (3){ِإَوْن َجَُِد
غتصب ال جنح نحف ليا متككميف عمى اهلل، كلكف الييكد لـ يجنحكا لمسمـ، فالمجنح لمسمـ ينبغي أف نى 

 يعٌد جانحان لمسمـ حتى يرد ما اغتصبو إلى أىمو.

ٌقع مع الييكد مجرد ىدنة تترؾ فييا  الذم اليدنة معناىا كقؼ القتاؿ، كلكف ىؿ .9 ، بؿ ىك الحربكي
قرنان بيد  11اعتراؼ لمييكد بأف األرض التي أخذكىا بالقكة أصبحت ممكان ليـ، كبعد أف استمرت 

ة كما ذا، فما حدث ليس مجرد ىئيؿ، كلـ يعد لنا حؽ المطالبة بيإسرا مف دكلة المسمميف صارت جزءن 
 تصٌكر الشيخ بف باز.

الفتكل ال تككف صحيحة إال إذا امتزج فييا فقو النصكص كاألحكاـ بفقو الكاقع. فإذا انفصؿ أحدىما  .1
 عف اآلخر، كقع الخمؿ. كالخمؿ في فتكل الشيخ بف باز مف عدـ معرفة الكاقع عمى حقيقتو.

يًْلقد استدؿ الرئيس المصرم أنكر السادات باآلية الكريمة } .4 ٔا لِيسذ ..{ فقاطعو العرب جميعان ِإَوْن َجَُِد
، بؿ إف اتفاؽ أكسمك أسكأ مف كخٌكنكه، كقالكا: الييكد لـ يجنحكا لمسمـ، كاعتقد أف المكقؼ لـ يتغير

 اتفاؽ كامب ديفيد كباعتراؼ الجميع.

لقريش مع ظمميا لممسمميف في دكرىـ  اهلل عميو كسمـ ىصم نبيما ذكره الشيخ مف مصالحة ال .5
كأمكاليـ كاستداللو بذلؾ عمى جكاز مصالحة إسرائيؿ مردكد لمفرؽ الشاسع بيف األمريف، فقريش ليست 
عنصران دخيبلن عمى مكة، بؿ الدار دارىا، كالمسمميف ىاجركا مختاريف لنصرة دينيـ. أما إسرائيؿ فيي 

كما فعمو الرسكؿ مجرد ىدنة تتكقؼ منطقة، احتؿ األرض كأقاـ دكلتو كشٌرد أىميا، كياف دخيؿ عمى ال

                                                           
1
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فييا الحرب فترة مف الزمف، كىذا ممكف لمضركرة أك المصمحة، كليس اعترافا بحؽ الييكد، كأف 
 سمطانيـ عمى األرض سمطاف شرعي.

يُْح َخْيٌ }استدالؿ الشيخ بقكلو تعالى:  .6 الصمح الذم ييضٌيع حقكؽ األمة فميس عمى إطبلقو، ف {َوالصُّ
. فحتى (1)أك حمؿ حرامان" ليس خيران. كفي الحديث "كالصمح جائز بيف المسمميف، إال صمحان حـر حبلالن 

 ؿ العمـ.بؿ ىك مقيد بقيكد ال تخفى عمى أى الصمح بيف المسمميف ليس خيران بإطبلقو

ٔا إََِل السذ }أما قكلو عف اآلية  .8 ٔا َوتَْدُغ ًِ فًََل تَُِِٓ . إف ىذا فيما إذا كاف المظمكـ أقكل مف الظالـ، (2)...{يْ
فبل يجكز لو الضعؼ كالدعكة إلى السمـ، كأما إذا كاف ليس ىك األعمى في القكة الحسية فبل بأس أف 

. كسياؽ اآلية ال يدؿ عمى ما ذىب (3)يدعك إلى السمـ، كما صرح بذلؾ الحافظ ابف كثير في تفسره
مف منطمؽ القكة،  الؿ اآلية تنيى عف الدعكة إلى السمـ مف منطمؽ الضعؼ، إليو الشيخ بف باز، ب

كاك لممعية، كاآلية تذكرىـ بدليؿ عطؼ الدعكة إلى السمـ عمى الكىف، في اآلية. كيجكز أف تككف ال
َوََّل بأنيـ )األعمكف( دائمان، ألنيـ أصحاب الديف الذم يعمك كال يعمى عميو، كىي شبيية بقكلو تعالى }

ًْ ُمْؤٌِِِيَ تَ  َْٔن إِْن ُنِْتُ ْغيَ
َ
ًُ اْْل جْتُ

َ
ٔا َوأ ٔا َوََّل ََتَْزُُ . كما فيمو الشيخ مف اآلية: أف يحارب المسممكف (4){ُِِٓ

 ؼ المسمميف، بؿ يجعميـ انتيازييف.رٌ ال يشا، كيدعك إلى السمـ إذا ضعفكا ك إذا قك 

بلن يقكؿ: ال تبالكا بيـ، كال تظيركا المفسركف الكبار يخالفكف ما ذىب إليو ابف كثير، فاأللكسي مث .7
ظياران لمعجز، فإف ذلؾ إعطاء الدنية  .(5)ضعفان، كال تدعكا إلى الصمح خكران كا 

حتى يسممكا أك يؤدكا  -مع القدرة–ما أشار إليو الشيخ مف كجكب جياد المشركيف مف الييكد كغيرىـ  .2
األمر كما قاؿ  . كأكلكف في جياد الدفعاآلالجزية، فيذا في )جياد الطمب( ال في )جياد الدفع( كنحف 

شيخ اإلسبلـ ابف تيمية كغيره مف الفقياء الكبار: أصحاب األمر كذككه، كىـ الذيف يأمركف الناس، 
كذلؾ يشترط فيو أىؿ اليد كالقدرة، كأىؿ العمـ كالكبلـ، فميذا كاف أكلك األمر صنفيف: العمماء 

                                                           
1
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الحكاـ كحدىـ، فيذا في حاكـ بايعتو األمة عمى الكتاب . كلك سممنا أف أكلي األمر ىـ (1)كاألمراء
كالسيادة عمى أرضو كشعبو، أما حاكـ  كالسنة ككافقو أىؿ الحؿ كالعقد، كلو اليد كالقدرة أم السمطة

لذم تجب ليست لو سمطة إال في حدكد ما يسمح بو أعداؤه لو، فميس ىذا ىك كلي األمر الشرعي ا
مر الشرعي ليست مطمقة، إنما الطاعة في المعركؼ كما صحت بو طاعتو. عمى أف الطاعة لكلي األ

. كمف القكاعد المقررة فقيان كشرعان: أف تصرؼ كلي األمر عمى الرعية منكط بالمصمحة. األحاديث
فإذا تصرؼ تصٌرفان ال مصمحة فيو فيك رد، كأثبت الكاقع أف الفمسطينييف لـ يحصمكا عمى أم 

 مصمحة.

 
 :ضافات اليسيرة في نقاش ىذه الفتوىويضيف الباحث بعض اإل

الشيخ رحمو اهلل أف المصمحة المطمكبة في ىذا الصمح )ليأمف الفمسطينيكف في ببلدىـ كيتمكنكا  رأم .1
مف إقامة دينيـ(. كالحقيقة أف الفمسطينييف لـ يأمنكا، كتعرضكا بعد االتفاؽ لمجازر بشعة، مثؿ مجزرة 

عف المسجد األقصى كغيرىا مف خرج فييا الناس دفاعان  المسجد اإلبراىيمي كأحداث النفؽ التي
 .(2)األحداث التي تتكالى حتى اليكـ

اليدنة تجكز كفؽ أركاف كشركط كضحيا الفقياء، كأثناء الدراسة تبيف لمباحث البكف الشاسع بيف  .9
 اتفاقية أكسمك كالشركط المطمكبة لمشركعية المعاىدات.

أنو لـ يكف لو  رج أف يصالح عمى بعضو كلكف دكف أف يقرٌ إف عجز المظمكـ عف استرداد حقو ال ح .1
فيو حؽ أصبلن أك يضٌيع بقية حقو، ككما أف ما يدرؾ كمو ال يترؾ كمو، فالحقكؽ ال تسقط بالتقادـ، 
كقد تعرضت فمسطيف الحتبلؿ أطكؿ مف ىذا فمـ يصؿ المسممكف إلى قناعة ما يدرؾ كمو ال يترؾ 

 كا بحقيـ حتى استردكه.كمو، فمـ يترككا شيئان بؿ طالب

إلى السمـ يـك الحديبية لما رأل فيو مف مصمحة المسمميف  لشيخ رحمو اهلل: أف رسكؿ اهلل دعاقكؿ ا .4
رضي اهلل  –يمكنو مبلحظة أنو عندما شاع خبر مقتؿ عثماف لالصمح قصة ، فمف يطالع ليس دقيقان 

الرضكاف التي كانت  إلى بيعة دعاثـ ، (ال نبرح حتى نناجز القكـ)السبلـ: ك  الصبلة قاؿ عميو -عنو
بف ابيعة عمى المكت، فشكمت حربا نفسية شديدة عمى قريش، بعدىا أرسمت قريش خطيبيا سييؿ 

                                                           
1
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عمى  فمـ يكف الصمح مف ضعؼ، بؿ ىك بيعةه ، (1)عمر إلى رسكؿ اهلل، كقالكا لو ائت محمدان فصالحو
 المكت حتى ارتعبت قريش كبعثت في طمب الصمح.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
سنة  9، تحقيؽ جماؿ ثابت كمحمد محمكد، ط921 -972/ 1. ابف ىشاـ، أبي محمد عبد الممؾ المعافرم، السيرة النبكية )سيرة ابف ىشاـ(، حػ 

 ، دار الحديثف القاىرة، مصر.1227
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 المبحث الثاني: الفتاوى التي منعت الصمح مع المحتل
صدرت العديد مف الفتاكل التي تحـر الصمح مع الييكد، كقد اخترت بعضان منيا؛ نظران لقيمتيا العممية أك 
مكانة أصحابيا بيف أىؿ العمـ كالمسمميف. كمنيا ما صدر قبؿ االتفاقية، كمنيا ما كاف بعدىا. كبعض 

 كل لـ أعثر ليا عمى تاريخ. كأىـ ما جاء في ىذه الفتاكل:ىذه الفتا

 (1)م1956فتوى لجنة الفتوى باألزىر سنة   -1

 جاءت ىذه الفتكل بعنكاف: الصمح مع إسرائيؿ ال يجكز شرعان، كالتعاكف مع الدكؿ المؤازرة ليا ال يجكز.
، كالشيخ (3)د شمتكت، كالشيخ محمك (2)ك كاف مف المشاركيف في الفتكل الشيخ حسنيف محمد مخمكؼ

 غيرىـ مف العمماء، كأىـ ما جاء فييا:ك ، م، كالشيخ زكريا البر (4)محمد عبد المطيؼ السبكي
لما لو مف إقرار الغاصب عمى ال يجكز شرعان  –كما يريده الداعكف إليو–الصمح مع إسرائيؿ  .1

مف البقاء عمى االستمرار في غصبو، كاالعتراؼ بأحقية يده عمى ما اغتصبو، كتمكيف المعتدم 
 عدكانو.

 .الكضعية عمى حرمة الغصب ككجكب رد المغصكب إلى أىموثـ لشرائع السماكية أجمعت ا .9

مف قتؿ دكف مالو "الحديث الشريؼ: كاستدلت بحثت صاحب الحؽ عمى الدفاع كالمطالبة بحقو. ك  .1
 .(5)"فيك شييد، كمف قتؿ دكف عرضو فيك شييد

كألكانيـ كأجناسيـ التعاكف لرد الببلد ألىميا، كصيانة المسجد عمى جميع المسمميف باختبلؼ ألسنتيـ  .4
ةٍ األقصى، كأف يعينكا المجاىديف بالسبلح كسائر القكل } ٔذ َْ كُ ٌِ ًْ ا اْستََطْػتُ ٌَ  ًْ ُٓ َ وا ل ِغدُّ

َ
 .(6).{.َوأ

                                                           
1
، مركز فمسطيف لمدراسات 64-18، ص27-47لتعامؿ مع الكياف الصييكني في سنة . أحمد، جكاد رياض، فتاكل األزىر في الجياد كتحريـ ا 

 كالبحكث.
2
بصعيد مصر  بني عدم مف بمدتو القاىرة ـ( كاحد مف كبار عمماء األزىر، نزح إلى1221 -1890) حسنيف محمد مخمكؼ الشيخ. مخمكؼ ىك:  

كقد جيمعت  ـ،1916  حادية عشرة مف عمره، عييف قاضيان بالمحاكـ الشرعية سنةالتحؽ باألزىر طالبان كىك في ال. بمحافظة أسيكط منفمكط مركز
، ]مكقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة/ فتاكاه التي أصدرىا في أثناء تكليو منصب اإلفتاء، كما نشر في الصحؼ السيارة في مجمديف كبيريف

https://ar.wikipedia.org.] 
3
ـ. 1217كناؿ شيادة العالمية مف األزىر سنة  رػكشيخ الجامع األزى مصرم إسبلمي الـ(، ع1261-1721) محمكد شمتكت. شمتكت ىك: الشيخ  

لو مجمكعة  ـ،1218لمقانكف الدكلي المقارف سنة  الىام ختير عضكان في الكفد الذم حضر مؤتمر، ـ1212سنة  اإلسكندرية كعيف مدرسان بمعيد
 [.https://ar.wikipedia.org]مكقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة/ (، كيسألكنؾ. )كىي مجمكعة فتاكممؤلفات منيا: 

4
لى شيادة العالمية عاـ بمصر،   بقرية سبؾ الضحاؾ بمحافظة المنكفية(، كلد 1262-1726. السبكي ىك: محمد عبد المطيؼ السبكي ) 

بير مف المؤلفات كاف أشيرىا "في رياض لمشيخ السبكي عدد ك. كتدرج في المناصب إلى أف حصؿ عمى عضكية ىيئة كبار العمماء٢ُِّ
 [./http://main.islammessage.com، ]مكقع رسالة اإلسبلـ/ "القرآف" ك"اليجرة

5
 ( عف سعيد بف زيد، كسنده صحيح.1611( 1619( كصححو، كأحمد )116/  9( كالنسائي كالترمذم )981/  9. أخرجو أبك داكد ) 

6
 .61. سكرة األنفاؿ، اآلية  
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 مف فٌرط في ذلؾ، أك خٌذؿ المسمميف عنو، أك دعا إلى ما يفٌرؽ الكممة، فيك في حكـ اإلسبلـ مفارؽ .1
 لجماعة المسمميف كمقترؼ ألعظـ اآلثاـ.

ا : }غير جائز شرعان  لتعاكف مع الدكؿ التي تشد أزر ىذه الفئة الباغية، كتمدىا بالماؿ كالعتادا .6 ٍَ إِجذ
 ًْ ََ كَاتَئُُك ِي َِ اَّلذ ُ َغ ًُ اَّللذ اُك َٓ ِْٔم اْْلَِخرِ يُ ، }(1)...{َحِْ ِ َواَْلَ ا يُْؤٌَُِِٔن ةِاَّللذ ًٌ ْٔ َ ََّل ََتُِد كَ َْ َخادذ اَّللذ ٌَ َٔادُّوَن 

 .(2).{.َورَُسََٔلُ 

إلى أف مكاالة األعداء إنما تنشأ عف مرض في القمكب يدفع أصحابيا إلى ىذه أشار القرآف الكريـ  .8
ًْ َمَرٌض يَُسارُِغٔنَ يـ }تالذلة التي تظير بمكاال ََ ِِف كُئُبِِٓ ِي  . (3)...{َفَِتَى اَّلذ

اد بيا إاٌل ازدىار دكلة الييكد كبقاؤىا، حتى تعيش كدكلة تناكئ ال ير  -الصمح–ىذه المشركعات  .7
شد الفساد، كيجب عمى المسمميف أف يحكلكا بكؿ قكة أعز دياره، كتفسد في الببلد أالعرب كاإلسبلـ في 

 .دكف تنفيذىا

بعد أف أخرجكه ، ي مكقفو مف أىؿ مكةصمى اهلل عميو كسمـ فاالقتداء برسول هللا   المسلمينعمى  .2
يضيؽ عمييـ في اقتصادياتيـ، حتى نشب بينو كبينيـ الحركب، فبقي معو أصحابو مف ديارىـ، ك 

ال بٌد مف رعايتو، فمكة كانت بمدان مشتركان بيف المؤمنيف  حتى نصره اهلل، عمى فارؽكاستمرت 
 حكـ كال دكلة. حؽ كال كالمشركيف، بخبلؼ فمسطيف فإنيا ممؾ لممسمميف كليس لمييكد فييا

ًْ مر بقتاؿ المعتديف، فقاؿ: }اهلل أ .11 ْخرَُجُٔك
َ
َْ َخيُْث أ ٌِ ًْ ُْ ْخرُِجٔ

َ
ًْ َوأ ُْ ٔ ٍُ ًْ َخيُْث جَلِْفتُ ُْ  .(4){َواْقُتئُ

ا اْختََدى اهلل نبو المسمميف عمى رد االعتداء } .11 ٌَ ٍِحِْو  ِ ًْ فَاْختَُدوا َغيَيِّْ ة َِ اْختََدى َغيَيُْل ٍَ َف
 ًْ  .(5){َغيَيُْل

ذا كانت إزالتو كاجبة في كؿ حاؿ، كؿ منكر يض بادئ اإلسبلـ، محاربةمف م .19 ر الببلد كالعباد، كا 
ٍََّ فيي مع الييكد أكجب، ألنيـ تجاكزا ذلؾ إلى االعتداء عمى المسمميف كأماكف العبادة } ًُ مِ ْظيَ

َ
َْ أ ٌَ َو

ََِع َمَساِجَد اَّلّلِ  ٌَّ}...(6). 

 

                                                           
1
 .2الممتحنة، اآلية . سكرة  

2
 .99. سكرة المجادلة، اآلية  

3
 .19. سكرة المائدة، اآلية  

4
 .121. سكرة البقرة، اآلية  

5
 .124. سكرة البقرة، اآلية  

6
 .114. سكرة البقرة، اآلية  
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 الفتوى الثانية: -2

 .(1)ـ1267غاصبيف سنة فتكل عمماء باكستاف حكؿ الصمح مع الييكد ال
 و مف إقرار الغاصب عمى غصبو.المحاربيف ال يجكز شرعان، لما في الصمح مع ىؤالء  .1

 الصمح يمٌكف الييكد مف البقاء كدكلة في ىذه الببلد اإلسبلمية المقدسة. .9

نقاذ المسجد األقصى. .1  عمى المسمميف بذؿ قصارل جيكدىـ لتحرير ىذه الببلد كا 

 

 الفتوى الثالثة: -3

 :(2)عمماء المسمميف بتحريـ التنازؿ عف أم جزء مف فمسطيففتكل 
 ، كأىـ ما جاء فييا:(3)( عالمان مف ثماني عشرة دكلة61ىػ، ككقع عمييا )1416صدرت ىذه الفتكل سنة  
اغتصبكا فمسطيف كاعتدكا عمى حرمات المسمميف اليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، نعمف أف  .1

 ار حتى يقضكا عمى ديف المسمميف.فييا، كلف يقر ليـ قر 

 الجياد ىك السبيؿ الكحيد لتحرير فمسطيف. .9

 ال يجكز بحاؿ مف األحكاؿ االعتراؼ لمييكد بشبر مف أرض فمسطيف.  .1

ليس لشخص أك جية أف تقر الييكد عمى أرض فمسطيف أك تتنازؿ ليـ عف أم جزء منيا أك تعترؼ   .4
 ليـ بأم حؽ فييا.

 

ََ مرسكؿ كلؤلمانة التي ككؿ إلى المسمميف المحافظة عمييا }هلل كل االعتراؼ بإسرائيؿ خيانة .1 ِي ا اََّلّ َٓ ُحّ
َ
يَا أ

ْ اَّللذ َوالرَُّسَٔل  ٔا ْ ََّل ََتُُُٔ ٔا ُِ ٌَ . كأم خيانة أكبر مف بيع مقدسات المسمميف، كالتنازؿ عف ببلد (4)...{آ
 .المسمميف إلى أعداء اهلل كرسكلو كالمؤمنيف

 مية، كستبقى إسبلمية كسيحررىا أبطاؿ اإلسبلـ.نكقف بأف فمسطيف أرض إسبل .6

 كمف األسماء المكقعة عمييا:

 

                                                           
1
 .911/ ص1. مسعكد، جماؿ عبد اليادم، الطريؽ إلى بيت المقدس، جػ 

2
 .71-71. مؤتمر حؽ العكدة، حؽ العكدة، ص 

3
 .914-911/ ص 1. مسعكد، الطريؽ إلى بيت المقدس، جػ 

4
 .98. سكرة األنفاؿ، اآلية  
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، د. (2)، د. يكسؼ القرضاكم، د. محمد عثماف شبير، د. إبراىيـ زيد الكيبلني(1)د. عمر سميماف األشقر
 ، د. فتحي يكف، حكمت يار، د. طو جابر(4)، د. كىبة الزحيمي، د. عصاـ البشير(3)محمد نعيـ ياسيف

، الشيخ أحمد القطاف، محمد أحمد الراشد، د. عبد اهلل عزاـ، (5)العمكاني، د. عمي السالكس، د. ىماـ سعيد
 محفكظ النحناح، الشيخ فيصؿ مكلكم.

 الفتوى الرابعة: -4

 كجاء فييا: ،لـ أجد ليا تاريخ، (6)فتكل الدكتكر محمد عثماف شبير
أم شرط مف شركط عقد الصمح التي كضعيا العمماء،  الصمح مع الييكد اليـك ال يجكز شرعان؛ لعدـ تكفر

 كىي:
أف يعقدىا إماـ المسمميف أك نائبو، كينبغي لو أال ينفرد بيذا القرار الخطير دكف مراجعة العمماء  .1

 العامميف.

أف يحقؽ الصمح مصمحة حقيقية راجحة كتقكية المسمميف كاالستعداد لجكلة قادمة كال مصمحة لمشعب  .9
 ا الصمح.الفمسطيني في ىذ

دار اإلسبلـ، كالصمح معيـ قائـ  فاسدة مثؿ: اقتطاع جزء مفأف يخمك عقد الصمح مف الشركط ال .1
 عمى أساس )األرض مقابؿ السبلـ(.

أف يككف عقد الصمح بمدة معينة، كىـ يريدكنو صمحان دائمان يتنازؿ بمكجبو المسممكف عف جزء كبير  .4
 مف األراضي.

                                                           
1
فمسطيف،  -ـ(، كلد بقرية برقة قضاء نابمس9119-1241) عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر الشيخ الدكتكر. األشقر ىك:  

مقاصد " :ؤلىفات كثيرة نذكر منيا، لو األردف عماف في الجامعة األردنية فيمنصب أستاذ في كمية الشريعة  شغؿ سابقان ػ السنة الديف عمماء أحد
 [.https://ar.wikipedia.org"، ]مكقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة/ المكمفيف فيما يتعبد بو رب العالميف

 
، حاصؿ عمى أردني مفكر إسبلمياألردف،  -(، كلد بمدينة السمط3124-2341" )ىك إبراىيـ عبدالحميـ مصطفى "زيد الكيبلني. الكيبلني ىك: 2

ـ، ككزير  2334سنة  برلماف سابقا، كنائب في الجامعة األردنية ، عميد كمية الشريعة فيجامعة األزىر الشريؼ مف عمـ التفسير دكتكراة في
 [.wikipedia.orghttps://ar.]مكقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة/ ، 2331أكقاؼ سابؽ. تسمـ ميامو ككزير خبلؿ أزمة الخميج 

3
، اشتغؿ في حقؿ التدريس في عدة جامعات 1241فمسطيف عاـ  -محمد نعيـ" عبد السبلـ إبراىيـ ياسيف، كلد بمدينة سمفيت". ياسيف ىك: أ. د.  

جكائز. لو العديد مف منيا الجامعة األردنية، لو عضكية في العديد مف الييئات كالمجاف العممٌية،حاصؿ عمى العديد مف درجات الشرؼ كالمنح كال
 [http://www.ahlalhdeeth.com  البحكث كالكتب النشكرة، ]مكقع أىؿ الحديث/

4
عمؿ أستاذان في العديد  الحديث، حاصؿ عمى دكتكراه في عمـ، 1216كلد بالبصير عاـ  عالـ كداعية سكداني، عصاـ أحمد البشير. البشير ىك:  

 [.https://ar.wikipedia.org"، ]مكقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة/ قد عند أىؿ الحديثأصكؿ منيج الن، كمف أبحاثو "مف الجامعات
5
اإلخكاف  انتخب مراقبان عامان لجماعة، 1244 عاـ فمسطيف، محافظة جنيف، كفر راعي، كلد في جنيف ىماـ عبد الرحيـ سعيد الدكتكر. سعيد ىك:  

، لو ـ1228-1272مف  مجمس النكاب األردني عضكامعة األردنية كالزرقاء األىمية، ك ، عمؿ محاضران في الج9117عاـ  المسمميف في األردف
 [.https://ar.wikipedia.orgالعديد مف المؤلفات كالبحكث، مكقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة/ 

6
 .66-64. مؤتمر حؽ العكدة، حؽ العكدة، ص 
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 ـ، فبل بٌد أف تككف معاممة المسمميف لمييكد قائمة عمى أساس الجياد.بما أف الشركط غير متكفرة اليك 

 الفتوى الخامسة: -5

 ، كأىـ ما فييا:(1)فتكل شيخ الجامع األزىر، الشيخ حسف مأمكف مفتي الديار المصرية
فمسطيف أرض فتحيا المسممكف كأقامكا فييا زمنان طكيبلن، فصارت جزءان مف الببلد اإلسبلمية، كأغمب   .1

 .كتقيـ معيـ أقمية مف الديانات فصارت دار إسبلـ تجرل عمييا أحكامياا مسممكف، أىمي

الييكد اقتطعكا جزءان مف أرض فمسطيف كأقامكا فيو حككمة ليـ غير إسبلمية، كأجمكا عف ىذا الجزء  .9
 . أكثر أىمو مف المسمميف

  .ثو كأسبابوىجـك العدك عمى بمد إسبلمي ال تجيزه الشريعة اإلسبلمية ميما كانت بكاع .1

أكالن، كعمى  ال خبلؼ بيف المسمميف في أف جياد العدك بالقكة في ىذه الحالة فرض عيف عمى أىميا .4
  غيرىـ مف المسمميف ثانيان.

 .عميو إلى أىمو كاف صمحان جائزان  مى كاف عمى أساس رد الجزء الذم اعتدالصمح إذا  .1

اطبلن ألنو إقرار العتداء باطؿ، كما يترتب كاف عمى إقرار االعتداء كتثبيتو فإنو يككف صمحان بإف  .6
  .عمى الباطؿ يككف باطبل مثمو

أجاز الفقياء المكادعة مدة معينة مع أىؿ دار الحرب أك مع فريؽ منيـ إذا كاف فييا مصمحة  .8
الى: : }لممسمميف. لقكلو تعا َٓ َ ًِ فَاْجَِْح ل يْ ٔا لِيسذ ف  ةعمى أف اآلي الفقياءكأجمع  ،(2)...{ِإَوْن َجَُِد كا 

ٔا }: قكلو تعالى كىيذلؾ بآية أخرل، ك لمسمميف ابرؤية مصمحة  فإنيا مقيدة كانت مطمقة فًََل تَُِِٓ
 ًِ يْ ٔا إََِل السذ   .إذا لـ يكف في المكادعة مصمحة فبل تجكز باإلجماعفأما ، (3)..{.َوتَْدُغ

حقؽ إال مصمحتيـ، ال ي، الصمح عمى أف تبقى الببلد التي سمبيا الييكد مف فمسطيف تحت أيدييـ .7
كلذلؾ ال نجيزه مف الكجية الشرعية إال بشركط كقيكد تحقؽ مصمحة  ف.كليس فيو مصمحة لممسممي

  .المسمميف
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 .87-84. مؤتمر حؽ العكدة، حؽ العكدة، ص 

2
 .61ؿ، اآلية . سكرة األنفا 

3
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 الفتوى السادسة -6

 ، كأىـ ما جاء فييا:(1)1228فتكل جبية عمماء األزىر عاـ 
بعد اتفاقية أكسمك، ففيو ـ، كلكف أىمية ىذا البياف أنو جاء 1216التأكيد عمى الفتكل التي صدرت عاـ 

 تأكيد عمى عدـ تغير الظركؼ كاستقرار الفتكل في ذلؾ.

 

 ة:الفتوى السابع -7

 ، كأىـ ما فييا:(2)ـ1/1/1224فتكل الشيخ محمد أحمد الراشد، كصدرت بتاريخ 
 مييكد.عقيدتنا أف نؤمف بحتمية قتالنا ل مف تماـ .1

ًْ أصبحت مجاىدتيـ فرض عيف } الييكد بدأكا العدكاف كاحتمكا األرض المقدسة، كبذلؾ .9 فَإِْن كَاتَئُُك
 ًْ ُْ  . (3){فَاْقتُئُ

الشرع أجاز الصمح الذم ىك بمعنى اليدنة، ال الصمح الذم بمعنى اإلقرار الدائـ لمكافر باحتبلؿ جزء  .1
 مف دار اإلسبلـ.

ؿ عمى سبيؿ لـ أجد فقييان كاحدان يقكؿ بجكاز الصمح الذم يشمؿ التنازؿ عف األرض، كاإلقرار باحتبل .4
 الدكاـ.

ليس كؿ ما جاز شرعان نمجأ إليو، بؿ ال بٌد مف مراعاة كرؤية األثر المصمحي إلى جانب الجكاز  .1
 الشرعي. فإذا تخمؼ أحد الشرطيف، كجب اإلمتناع عف إجراء الصمح.

 قكاعد سد الذريعة تستحسف كقؼ العمؿ بالمندكب إذا تكلد نكع ضرر منو. .6

، يري .8  نا ضمكر المصالح اإلسبلمية فييا، كرجحاف الضرر.فحص قضية الصمح اليـك

الصمح فرصة لمييكد لتثبيت احتبلليـ كجمب مزيدان مف المياجريف كتسكيؽ منتجاتيـ مما يضعيـ في  .7
 مكاف التفكؽ الكاسح.

الدراسات التخصصية التي صدرت في أعقاب ىذا الصمح تيجمع عمى القكؿ بانعداـ المصمحة فيو،  .2
 ات ىـ خبراء، كلقكؿ الخبير قكة تفرضو كتمزمنا بعدـ تجاكزه.كمف كتب تمؾ الدراس

 الميادنات الجائزة شرعان ينبغي أف تعقد لعشر سنكات فقط، في أبعد مدة يجيزىا جميكر الفقياء. .11

                                                           
1
 .171-181. أحمد، جكاد رياض، فتاكل األزىر، ص 

2
 ـ، دار المحراب.9119، سنة 1، ط 922-972/ 4. الراشد، محمد أحمد، أصكؿ االفتاء كاالجتياد التطبيقي، جػ 

3
 .121. سكرة البقرة، اآلية  
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تسجيؿ الصمح الحالي في األمـ المتحدة، يجعمو صمحان دائمان غير قابؿ لمنقض. كىنا يكمف الخطر،  .11
نما ىك تنازؿ عف األرض كالحقكؽ اإلسبلمية.فمف التزكير أف يسمى صم  حان، كا 

ضفاء صفة دكلية عميو، تجعمو خاضعان لمقانكف الدكلي. .19  ىك اعتراؼ بالعدكاف كتسكيغ لمباطؿ كا 

التعايش كالتطبيع الذم سينشأ عنو ينتج ترجيح كفة العدك بشكؿ دائـ ككؿ ذلؾ يدعك إلى االفتاء  .11
 بحرمتو.

ن .14 ما ىك "نيائي" فيما يصفكنو كليس مف أحد مف الفقياء بمغ ىذا الحد الصمح الحالي ليس مطمقان كا 
قالكا بإطبلقو مف الفقياء اشترطكا أف يبقى محققان لمصالح  ففي تجكيز المصالحات، كالذي

 المسمميف.

ىذا الصمح تتجو فيو النكايا إلى التطبيع كليس انتظار فرصة كسر شككة العدك، كذلؾ يضيؼ  .11
ي الميزاف الشرعي، كالحؿ إنما يككف في االستعداد كالجد بدالن مف تربية قناعة أخرل ببطبلنو ف
 الميكعة كالمجكف كالميك.

يعقد الصمح إماـ المسمميف أك نائبو، الذم تأتي بو الشكرل، كيككف مف أىؿ الديف كالفقو كليس  .16
 كذلؾ مف عقد ىذا الصمح.

ما ىك العكس،  لجياد، كليس في الفقوجٌكز الفقياء الجياد مع كالة الجكر مف أجؿ أف ال يتعطؿ ا .18
 مف طاعة كالة الجكر في االستسبلـ كاإلقرار لمعدك. إذ تنتفي عمة الحكـ الشرعي ىنا.

فيصير المسممكف في ذمة الييكد، كتككف لمييكد اليد العميا عمينا، في الصمح الحالي تنقمب المكازيف  .17
ع بطباعيـ، ميد المسمميف لمييكد، كيككف التطبُّ تقالنفسية اإلنسانية فعميا، فيككف كبذلؾ تفعؿ الحقائؽ 

كتنفتح قمبكىـ لقبكؿ الشبيات كالشيكات، كذلؾ مف ظكاىر السمكؾ النفسي، إذ يؤثر الغالب عمى 
حتى عمماء ىذا ك . كقد بيف عمماء االجتماع ذلؾ، منذ ابف خمدكف في مقدمتو المغمكب بتدرج بطيء

نتحارية تحطـ الشخصية الفمسطينية العربية العصر. كؿ ذلؾ يجعؿ خطكة الصمح خطكة ا
 .أقكل األدلة في تحريـ الصمح الذم يجعؿ المسمميف ذمة لمييكد مف اإلسبلمية، كىذا الدليؿ عندم

 

 ة:امنثالفتوى ال -8

، كقد نقمت أىـ ما فييا عند نقاش فتكل (1)ـ91/1/1221فتكل الدكتكر يكسؼ القرضاكم، ككانت بتاريخ 
 هلل. الشيخ بف باز رحمو ا

                                                           
1
 .11-8. القرضاكم، فتاكل مف أجؿ فمسطيف، ص 
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 المبحث الثالث: اتفاقية أوسمو في منظور كميات الشريعة ومقاصدىا
 ومقصد الشريعة الخاص من ذلك كتاب والسنةالمطمب األول: فمسطين في نصوص ال

عند االستقراء لنصكص القرآف كالسٌنة، نجد الكـ الكبير مف النصكص التي تشكؿ داللة شرعية قطعية 
يجعؿ ليا األىمية كالمكانة الكبيرة في قمكب المسمميف كافة، مما يجعؿ  عمى مكانة فمسطيف العظيمة، مما

الصييكني صراعان يشمؿ كؿ الدكائر كاالعتبارات الدينية كالتاريخية كالحضارية، كال  -الصراع العربي
يتكقؼ األمر عمى سكانيا أك جيؿ مف األجياؿ أك حقبة مف حقب التاريخ )فاألصؿ الشرعي كمي، كقائـ 

كبيرة مف النصكص الشرعية، كالتي شكمت نكعان مف التكاتر المعنكم، كالذم يمثؿ ءن عمى مجمكعة استقرا
 .(1)حكمان يقينيان أصكليان عمى المكانة اإلسبلمية لبيت المقدس عمى كجو الخصكص(

 كمف أمثمة النصكص التي كردت في ذكرىا كمكانتيا:
 من القرآن الكريم: - أ

ِ قكلو تعالى: } .1 كََْص ُستَْداَن اَّلذ
َ
ْسِجِد اْْل ٍَ ْ ْسِجِد اْْلََراِم إََِل ال ٍَ ْ ََ ال ِ ََلًًْل ٌِ ى ةَِػتِْده ْْسَ

َ
َِا ي أ ِي ةَاَرْك اَّلذ

ََلُ  ْٔ  . (2)..{.َخ

ٍِيَ َوََنذيَِْاهُ َولًُٔطا }قكلو تعالى:  .9 َ ا لِيَْػال َٓ رِْض اىذِِت ةَاَرْكَِا فِي
َ
 .(3){إََِل اْْل

اَن الّرِ }قكلو تعالى:  .1 ٍَ ِ َولُِسيَيْ ْمرِه
َ
ايَح ََعِصَفًث ََتْرِي ةِأ َٓ رِْض اىذِِت ةَاَرْكَِا فِي

َ
ٍء  إََِل اْْل ِذا ةُِلّوِ ََشْ َوُك

ٍِيَ  ِ  .(4){ََعل

ٔا }قكلو تعالى:  .4 ِْٔم ادُْخيُ َسثَ يَا كَ َلدذ ٍُ ْ رَْض ال
َ
ًْ  اْْل ُ ىَُل  .(5)...{اىذِِت َنتََب اَّللذ

ًْ َوبَْيَ }قكلو تعالى:  .1 ُٓ ا كًُرى وََجَػيَِْا ةَيَِْ َٓ  .(6){َظاَِْرةً  اىُْلَرى اىذِِت ةَاَرْكَِا فِي

كىنا ال بٌد مف نقاش معنى القدسية كالبركة، استكشافان لمقصد الشارع كمدل انعكاس ذلؾ عمى مصالحة 
 المحتؿ عمى ىذه األرض.

 

 

                                                           
1
 .48صبلحات، سامي، فمسطيف، ص.  
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 (.1. اإلسراء، آية ) 
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 .(1)س: الطيارةدس كالقيدي القي 

 .(2)ير(الذنكب، أم يتطييتىقىدس فيو مف ك)بيت المقدس سمي بو ألنو المكاف الذم  
. كلفظ األرض المقدسة يعني (3)كالبركة: ثبكت الخير اإلليي في الشيء. كالمبارؾ: ما فيو ذلؾ الخير

األرض المطٌيرة. كىذا يختمؼ عف األرض الطاىرة فالطاىرة ال يبلبسيا دنس. أما المطيرة فقد يبلبسيا 
ٍِيَ } . كمف قكلو تعالى:(4)الدنس، كلكف ال تمبث أف تيطٌير َ ا لِيَْػال َٓ َِا فِي رِْض اىذِِت ةَاَرْك

َ
{ يفيـ أف لفمسطيف اْْل

؛ ألنيا دائمة  كظيفة مباركة تتعمؽ بمسيرة البشرية )العالميف( ألنيا أرض ال يتجذر فييا الباطؿ كال يدـك
سادىا الذم التٌطير. كاليـك يكاد كجكد إسرائيؿ يينسي الناس ىذه الحقيقة كما أدرككا أف كجكد إسرائيؿ بإف

بقدر فمسطيف، األرض  يفء أقدار المفسدبمغ العالـ ليك دليؿ عمى اف األمكر تسير في طريؽ التقا
 .(5)المقدسة.. كقد ييفسر ىذا اضطراب المنطقة المستمر فقدسيتيا تأبى عمييا أف تتقبؿ ىذا اإلفساد

 الحديث الشريف:  - ب

بينما أنا نائم، إذ رأيت صمى اهلل عميو كسمـ )قاؿ رسكؿ اهلل  :قاؿ -رضي اهلل عنو–عف أبي الدرداء  .1
د بو إلى الشام، أنو مذىوب بو، فأتبعتو بصري، فعم عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، فظننت

. كقاؿ ابف تيمية رحمو اهلل: كعمكد الكتاب كاإلسبلـ ما (6)(أال أن اإليمان حين تقع الفتن في الشام
 .(7)يعتمد عميو، كىـ حممتو القائمكف بو

صفوة اهلل من أرضو الشام، وفييا صفوتو عف أبي أمامة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ) .9
 .(8)(من خمقو وعباده

 

                                                           
1
 ، المكتبة العممية، بيركت.4/948. الفيركز أبادم، بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز، جػ 

2
 .1/98القرطبي، محمد بف أحمد، الجامع ألحكاـ القرآف، جػ . 

3
 .911-9/912. الفيركز أبادم، بصائر ذكم التمييز، جػ 

4
 ـ، مركز نكف لمدراسات القرآنية.9111، سنة 1، ط 149. جرار، بساـ، سياحة الفكر )مقاالت في التفسير(، ص 

5
 .144-141. المصدر نفسو، ص 

6
ىػ، 1491سنة  1، تحقؽ شعيب األرناؤكط كعادؿ مرشد كآخركف، ط91811، ح: 16/69ؿ، مسند اإلماـ أحمد، جػ. الشيباني، أحمد بف حنب 

 مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف. كقاؿ شعيب األرناؤكط: إسناده صحيح، رجالو ثقات، رجاؿ الصحيح.
7
 .98/49. ابف تيمية، أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ، مجمكع الفتاكل، حػ 

8
، تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي، مكتبة ابف تيمية، القاىرة، مصر. 8821، ح: 7/124الطبراني، سميماف بف أحمد، المعجـ الكبير، جػ.  

 .1861، ح: 9/811كصححو األلباني في صحيح الجامع الصغير، كزياداتو، دار الفكر، بيركت، لبناف، 
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إذا فسد أىل عف معاكية بف قرة، عف أبيو رضي اهلل عنو، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ) .1
 يضرىم من خذليم حتى تقوم الشام فال خير فيكم، ال تزال طائفة من أمتي منصورين ال

 .(1)(الساعة

يا ابن حوالة، إذا رأيت الخالفة نزلت عف ابف حكالة، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ) .4
رض المقدسة، فقد دنت الزالزل والبالبل واألمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من األ 

 .(2)(يدي ىذه من رأسك

مكطف عمكد الكتاب، كىـ الذيف يعتمد عمييـ كما قاؿ ابف تيمية.  -كفمسطيف منيا-فإذا كانت ببلد الشاـ 
ذا كانت ىي صفكة األرض كصفكة العباد، كأىميا ميزاف األمة، فإف فسدكا فبل خير في األمة، كفييا  كا 
ذا كانت )األرض المقدسة( ىي مكطف الخبلفة في آخر الزماف، كسبؽ أنيا مقدسة  الطائفة المنصكرة. كا 
مباركة، أم تقاكـ الدنس كتنشر الخير لمعالميف، فبل بٌد أف يككف مقصد الشارع مف كراء ىذه النصكص 
أف ىذه الببلد يجب أف يحافظ عمى طييرىا كيحارب كؿ ما يدنسيا، كيجب إبعاد أىميا عف كؿ ما يفسدىـ 

 ألنيـ عمكد اإلسبلـ، كصفكة العباد، كىـ الطائفة المنصكرة.
نرل كـ خالفت اتفاقية أكسمك مقصد الشارع العظيـ، فيي أقرت المحتؿ الدنس في أرض  كفي ىذا السياؽ،

، كىي بذلؾ تمنع قياـ دكلة اإلسبلـ التي الطيير كالخير، كأعطتو مجاؿ إفساد أبناءىا، كىـ عمكد اإلسبلـ
بخير،  ستقـك عمى أرضيا، كعميو فيي حرمت العالـ اإلسبلمي مف الخير؛ ألنيـ بخير ما دامت الشاـ

 كىي أيضان حرمت البشرية مف الخير؛ ألف فمسطيف بركة لمعالميف بأسرىـ.
 

 المطمب الثاني: اتفاقية أوسمو في القواعد الفقيية العامة
يية: ىي أصكؿ فقيية كمية في نصكص مكجزة دستكرية تتضمف أحكامان تشريعية عامة في قالقكاعد الف

 .(3)الحكادث التي تدخؿ تحت مكضكعيا

                                                           
1
، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر كآخركف، شركة كمطبعة البابي 9129، ح: 4/471رمذم، جػىػ(، سنف الت982. الترمذم، محمد بف عيسى )ت 

 ، مصر، كقاؿ الترمذم: حديث حسف صحيح.1281، سنة 9الحمبي، مصر، ط
2
، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف، صححو األلباني في صحيح 9118، ح: 9/191. السجستاني، سميماف بف األشعث، سنف أبي داكد، جػ 

 ، مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة، االسكندرية، مصر.9111ح:  1/9عيؼ سنف أبي داككد، جػكض
3
 .14-11. الزرقا، أحمد بف محمد، شرح القكاعد الفقيية، ص 
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ة، كالتي يمكف لميزانيا سيقكـ الباحث، بعرض بعض القكاعد الفقيية الحاكمة في الشريعة اإلسبلمي كىنا
 :(1)اتفاقية أكسمك، كيحكـ ليا أك عمييا أف يزف

 قاعدة )األمور بمقاصدىا(: .1

، فبل يجكز ألىؿ أكسمك أف يعبركا عف -العبرة في العقكد لممعاني ال لؤللفاظ كالمباني–كمف فركعيا 
تيـ لنصكص االتفاقية بطريقة األمؿ كالطمكح كالتكقع كما ظير في الفصؿ األكؿ، فنصكص قراء

قكاعد عمكـ السياسة كالقانكف كاالقتصاد. كال تيفٌسر كفؽ تمنيات النفكس  االتفاقيات تيفسر معانييا كفؽ
كغيره مف كحسف الظف باآلخر، مما ترتب عمى ذلؾ الكقكع في الخديعة كعدـ تكافؽ اإليجاب كالقبكؿ 

 العيكب التي اتضحت خبلؿ ىذه الدراسة.
 

 :قاعدة )تصرف اإلنسان في خالص حقو، إنما يصح إذا لم يتضرر بو غيره( .2

تممؾ حؽ التصرؼ فييا، لكاف  ىـ، كلك سٌممنا أف منظمة التحريرلك سممنا أف فمسطيف حؽ ألىميا كحد 
ضرار ى قكة المحتؿ كتمكنو، مما يعني اتؤدم إلأنيا  ألنو ثبت خبلؿ التحميؿ ،الحكـ بعدـ جكاز االتفاقية

 ببقية ببلد المسمميف كأىميا، كالتي ىي في صراع مع نفس المحتؿ، كىذا محظكر بنص القاعدة.
 قاعدة )درء المفاسد أولى من جمب المصالح(: .3

قيقية. تبيف خبلؿ ىذه الدراسة أف المفاسد الناشئة عف االتفاؽ عظيمة كخطيرة، كالمصالح متكىمة كغير ح
إف كاف –مف مصالح  ؽفبل بٌد مف االمتناع عف ىذه االتفاقية لتفادم مفاسدىا كالتخمي عف بعض ما تحق

كاإلقرار لمييكد باألرض، كنزع صفة العدكاف عنيـ، كتمكينيـ مف  افي سبيؿ درء مفاسدى -ىناؾ مصالح
لزامنا بحماية أمنيـ.. كغيرىا.  أسكاقنا كعقكؿ أبنائنا كا 

 رات تبيح المحظورات(:قاعدة )الضرو  .4

ؽ بيذه القاعدة، كلكف الفصؿ األكؿ مف ىذه الدراسة أكضح بما ال يترؾ مجاالن لمشؾ قد يستدؿ أىؿ االتفا
منظمة التحرير كرأس قيادتيا كاف مطمكبان  لك سٌممنا أف رأساتفاؽ أكسمك لـ يكف اتفاؽ ضركرة، حتى  أف

 لمتصفية لك لـ تمض في المسيرة السممية.
ؿ الباحث في الفصؿ األكؿ، عف أحمد قريع بما معناه، )أف منظمة التحرير تجاكزت ىذا الخطر كقد نق

بعد الذىاب إلى مدريد(، كلـ يكف ىناؾ ضركرة لترتيب المفاكضات السرية في أكسمك كالتي كانت بسعي 
 منا، ككسطنا في سبيؿ ذلؾ الكساطات.

                                                           
1
 . شبير، القكاعد الكمية؛ الزرقا، شرح القكاعد الفقيية. 



 

114 

ىيئة يمكف لـ يصؿ إلى الضركرة، فالمنظمة مجرد كلك كاف الخطر عمى المنظمة كقيادتيا حقيقيان فيك 
إنشاء ألؼ ىيئة بعدىا، كىناؾ العديد مف الفصائؿ الفمسطينية التي كاجيت أحمؾ الظركؼ في مراحؿ 

 مسيرتيا كلـ يستطع المحتؿ إنيائيا، كحركة فتح نفسيا أحد الشكاىد عمى ذلؾ.
مف قيادات ىذا الشعب كاغتالت إسرائيؿ ياسر  كأما الخكؼ عمى القيادة الفمسطينية، فقد استشيد العديد

عرفات شخصيان، فيؿ ضاعت القضية كانتيى الشعب؟. كىنا ال بٌد مف إعماؿ قاعدة )يتحمؿ الضرر 
 الخاص لدفع الضرر العاـ(.

 فالشعكب التي تتعرض لمخطر يظير مف بينيا عادة مف يقدمكف التضحيات في سبيؿ الصالح العاـ.
ب اتحضار قاعدة )الضركرات تقدر بقدرىا(، فإف كاف ىناؾ ضركرة أجبرتنا عمى الذىكال بٌد أيضان مف اس

إلى مدريد، فإنيا انتفت بعد ذلؾ، كذىبنا إلى أكسمك بسعي ذاتي، ككذلؾ قاعدة )ما جاز لعذر بطؿ 
فبل  بزكالو(، فبعد المشاركة في مدريد زاؿ العذر، كىك المقاطعة العربية لممنظمة، كالضغط الدكلي عمييا.

 يجكز إذف إعماؿ قاعدة الضركرات تبيح المحظكرات في مسألة اتفاقية أكسمك.

 قاعدة )الضرر ال يزال بمثمو(: .5

% متنازع 99% مف األرض، كنبقي 87زيمو باإلقرار لو بًػ حتبلؿ ضرران، كنريد زكالو، فيؿ نإف كاف اال
 جكز بحاؿ مف األحكاؿ.عمييا. فنحف لـ نزؿ الضرر بمثمو، بؿ أزلناه بضرر أشد. مما ال ي

 رار ال ُيبطل حق الغير(:طقاعدة )االض .6

لك كاف الفمسطينيكف في ضركرة فبل يحؽ ليـ إبطاؿ حؽ المسمميف كافة في فمسطيف بحجة أنيـ 
 مضطركف. 

 قاعدة )التصرف عمى الرعية منوط بالمصمحة(:  .8

 قدىا حاكـ شرعي. بما أف االتفاقية مصالحيا متكىمة كغير حقيقية، فيي ال تجكز حتى لك ع

 ه(:قاعدة )ال عبرة بالظن البين خطؤُ  .7

كانكا يظنكف كيتكقعكف كىي أقكاليـ التي كثقيا الباحث في الفصؿ األكؿ، كعميو ال يعتد بالظنكف ألنيا 
خطأ التقديرات، لكاف  تبيفكانت خاطئة، فمك كانت بعد سماع الخبراء كالمختصيف كبنيت عمى دراسات 

ر. أما بالصكرة التي كانت عمييا، فبل يقبؿ التعذر بالقكؿ)ظننا كأخطأنا الظف(. في ذلؾ مجاؿ لبلعتبا
صفة المكر كالخديعة كنقض كيدعـ ذلؾ، قاعدة )ال عبرة لمتكىـ(، كخصكصان أف القرآف أثبت لمييكد 

 العيكد.
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 قاعدة )ال يجوز ألحد أن يتصرف في ممك الغير بال إذنو(:  .2

مدار األجياؿ. كلـ يأخذ أىؿ االتفاؽ تككيبلن أك إذنان بالتصرؼ بيا، كال  ففمسطيف ممؾ لشعبيا كأمتيا عمى
 يممؾ أحد منح ىذا التككيؿ. 

 قاعدة )الحق ال يسقط بالتقادم(: .11

ال ييدرؾ كمُّو فحؽ المسمميف في أرض فمسطيف ال يسقط بتقادـ االحتبلؿ، كال يجكز االستدالؿ بالقكؿ )ما 
بأطكؿ مف ىذا االحتبلؿ، فمـ يسقط الحؽ، كتـ استردادىا،  مت فمسطيفاحتي (؛ ألنو سبؽ أف وي مُّ ال ييترؾ جي 

المقدسة التي كلـ يصؿ المسممكف إلى قناعة أف تحريرىا )ال يدرؾ(، بؿ إنيا قناعة تناقض النصكص 
 عرضيا الباحث في المطمب السابؽ.

رداد كافة الحؽ فتنازؿ عف تكحتى لك أخذنا بيذا القكؿ، فاتفاقية أكسمك كانت كمف أدرؾ أنو ال يمكف اس
 كافتو.

  قاعدة )شرط الواقف كنص الشارع(: .11

ألجياؿ األمة، كىذا شرط يقكـ مقاـ النص بدليؿ القاعدة. كعميو،  ان فمف أكقؼ أرض فمسطيف جعميا ممك
 )ال اجتياد في مكرد النص( إف كانت االتفاقية اجتيادان   

  قاعدة )عمى اليد ما أخذت حتى تؤديو(: .19

ز إقرار الغاصب عمى غصبو، بؿ يؤخذ عمى يده حتى يترؾ ما اغتصب، كبالتالي فاالتفاقية التي فبل يجك 
 أقرت لمييكد باألرض باطمة بحكـ القاعدة. 

 قاعدة )كل شرط يخالف أصول الشريعة باطل(:  .13

ى كقد تحقؽ خبلؿ الدراسة أف االتفاقية تعج بالشركط المخالفة ألصكؿ الشريعة، كبالتالي )ما بني عم
 باطؿ فيك باطؿ(.

 مقاصد الشريعةو المطمب الثالث: اتفاقية أوسمو 
. كعندما نقكؿ: أف (1)مقاصد الشريعة: ىي الغايات التي كيضعت الشريعة ألجؿ تحقيقيا، لمصمحة العباد

حكـ الجياد في ببلد المسمميف التي يدخميا العدك فرض عيف عمى كؿ مسمـ كمسممة، يعني ذلؾ، أف 
إلى تحقيؽ مصمحة العباد في الدنيا كاآلخرة، حتى لك كانت راء ىذا الحكـ ستؤدم حتمان ىناؾ غاية مف ك 

                                                           
1
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َٔ َخْيٌ رغبات الناس غير ذلؾ } ُْ ٔا َشيْئًا َو ُْ ْن تَْلَر
َ
ًْ وََغََس أ َٔ ُنْرهٌ ىَُل ُْ ًُ اىْلِتَاُل َو ُنتَِب َغيَيُْل

 ًْ  .(1)...{ىَُل
إنما جاءت  شريعة كليست أىكاء الناس )الشريعةي فالحكـ عمى كجكد المصمحة مف عدميا ىك أحكاـ ال

. فبل مجاؿ ألىكاء النفس كطمكحاتيا الشخصية أماـ الغايات (2)(لتخرج الممكمفيف عف دكاعي أىكائيـ
المجتيد في كيفية استخداـ الكسائؿ كتفعيميا ال في تعطيؿ األحكاـ العميا كالمصالح. كيبقى دكر 

. فعندما (3)ات، كأف ىذه المقاصد كالغايات راجعة إلى مصالح العباد(كالمصالح )الشريعة ليا مقاصد كغاي
نفاضؿ بيف خيار المقاكمة )الجياد(، كخيار التسكية، )أكسمك( ال بٌد أف نعرؼ أف مقصد الشارع يقكؿ أف 
المصمحة في خيار المقاكمة كالمفسدة في أكسمك؛ ألف حكـ الشارع ىنا أف الجياد فرض عيف، كال يمكف 

 ض اهلل عمى الناس أمران كفيو المفسدة كتككف المصمحة في غيره.أف يفر 
)كالمقصد العاـ لمشارع مف تشريعو األحكاـ ىك تحقيؽ مصالح الناس بكفالة ضركرياتيـ، كتكفير 
حاجياتيـ كتحسيناتيـ.. كاألمر الضركرم: ىك ما تقكـ عميو حياة الناس كال بٌد منو الستقامة مصالحيـ. 

ذا فقد اختؿ نظ اـ حياتيـ، كلـ تستقـ مصالحيـ، كعمت فييـ الفكضى، كالمفاسد، كاألمكر الضركرية كا 
. فكاف ال بٌد (4)لمناس بيذا المعنى ترجع إلى حفظ خمسة أشياء: الديف كالنفس كالعقؿ كالعرض كالماؿ(

س النفس، فضرركم الديف مقدـ عمى ضركرم النفس، كحفظ نفك مف التمسؾ بالمقاكمة كلك كاف فييا تمؼ 
 عامة الناس بالدفاع عنيا مقدـ عمى ىبلؾ بعض النفكس. 

فكاف ال بٌد مف رفض اتفاقية أكسمك مقاصديان؛ ألنيا تناقض كجكب )الدفاع عف المسمميف في فمسطيف 
 . (5)لحماية الديف كالعرض كالعقؿ كالماؿ(
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 كيمكف التفصيؿ عمى النحك اآلتي:

 حفظ الدين: -1

ٔدَ ديف كأىمو }الييكد أشد الناس عداكة لم ُٓ ٔا اَْلَ ُِ ٌَ َ ََ آ ِي َشدذ انلذاِس َغَداَوةً لَِّلذ
َ
. كىـ يمارسكف (1)...{ََلَِجَدنذ أ

ىذه العداكة المتأصمة عمى أرض فمسطيف، كىـ يحاربكف الديف، كينشركف الرذائؿ، كييدمكف المساجد، 
 ف كأىميا.، كيطمحكف إلى تذكيب اليكية األسبلمية لمقدس كفمسطيكيستيدفكف األقصى

بأماف كسبلـ، ليـ بدكلة كحؽ العيش  ف الييكد في أرض فمسطيف، كتقرُّ فاقية التي تمك  فاالت كبالتالي،
 لضركرم الديف. ان حقيقي ان كتجعؿ مف القدس كاألقصى محؿ تفاكض، ىي اتفاقية تشكؿ تيديد

ىك حدث أك  )أم حدث أك كاقعة تصب في خدمة كمصمحة المشركع الصييكني، أك تدفع عنو ضرران 
ًن لممشركع اإلسبلمي مف النيكض( كالجياد أصبلن  .(2)كاقعة مرفكضة أصكليان كمقاصديان، ألف بيا تعطيبلن

ًْ َخِتذ ََّل تَُلَٔن فِتٌَِْث شرع لمدفاع عف الديف كمحاربة لمفتف التي تجعؿ الناس يترككف دينيـ } ُْ َوكَاتِئُ
 ِ َُ َّلِلذ الديف الكمي،  كمة كالجياد مف المقاصد األصمية المنبثقة عف مقصد)أم أف المقا (3){َويَُلَٔن اّلِي

. كعميو، فإف (4)كأف الجياد يزداد أىمية كمما استيدؼ الديف كمقدسات اإلسبلـ عمى أرض فمسطيف(
اتفاقية أكسمك تناقض ضركرة مف ضركرات الشريعة، كىي حفظ الديف، بؿ تمكف الييكد مف مياجمة 

ية مرفكضة؛ ألف ما ييضر بأكبر الضركريات كأكليا يككف مف أكبر المفاسد الديف. كعميو، فاالتفاق
 كأعظميا.

 حفظ النفس:  -2

لمكىمة األكلى، قد يتكىـ اإلنساف أف اتفاقية أكسمك تحافظ عمى النفكس كتحقف الدماء، كلكف األحداث التي 
كالجياد الرادع الحقيقي.  تمتيا تثبت أنيا لـ تشكؿ أم رادع لمعدك المحتؿ، بؿ إف في خيارات المقاكمة

كأكبر دليؿ عمى ذلؾ ما أثبتو الباحث في الفصؿ األكؿ مف أف قادة إسرائيؿ كانكا يفكركف باالنسحاب مف 
 ؼ المقاكمة ىناؾ.نعأكسمك بعدة سنكات، كما ذلؾ إال لغزة قبؿ 

 مف طرؼ كاحد. كعندما لـ تنفعيـ اتفاقية أكسمك لفشميا في السيطرة عمى غزة، قامكا باالنسحاب منيا
أكسمك أنفسيـ، ففي تصريح لو بتاريخ  ؿ لممقاكمة، كىك ما يقر بو مناصركاىك إنجاز يسج

ـ، عشية االنسحاب اإلسرائيمي مف غزة، أكد مركاف البرغكثي، أميف سر حركة فتح في 18/7/9111
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المقاكمة، كخيار  غزة، كخركج المستكطنيف يأتي ثمرة النتصارالضفة )أف االنسحاب اإلسرائيمي مف قطاع 
االنتفاضة كالمقاكمة ىي االنتفاضة، كثمرة لتضحيات الشعب الفمسطيني كصمكده ككفاحو. كأكد أف 

 .(1)أقصر الطرؽ إلنياء االحتبلؿ، كنيؿ الحرية كاالستقبلؿ(
كبقاء االحتبلؿ فيو ضرر عظيـ عمى النفكس لما يمارسو المحتؿ مف االعتداءات بالقتؿ كالجرح أك 

كالثمف الذم  كف معو. كال ييمتفت إلى التضحياتحبائمو كالتعا في كالتعذيب أك االستيداؼ لمسقكط االعتقاؿ
ا الجياد كالمقاكمة، ألف الخسائر ستقع في كمتا الحالتيف، كدليؿ ذلؾ، أنو عندميمكف أف ييدفع لتبٌني خيار 

بح  بنك إسرائيؿ عمى مكسى، لفر  الرد بالتفريؽ بيف ضريبة ضو خيار مقاكمة فرعكف كجنكده، كاف أصى
ا ِجئْتََِا كَاَل َغََس المذلة كالسككف، كضريبة العزة كالمقاكمة } ٌَ َْ َبْػِد  تِيََِا َوٌِ

ْ
ْن تَأ

َ
َْ َقتِْو أ وذِيَِا ٌِ

ُ
ٔا أ ُ كَال

ئُنَ  ٍَ رِْض َفيَُِْظَر َنيَْف َتْػ
َ
ًْ ِِف اْْل ًْ َويَْستَْخيَِفُل ْٓيَِم َغُدوذُك ْن ُح

َ
ًْ أ  . (2){َربُُّل

ْٓيَِم فالمحتؿ يبطش بالشعب مف قبؿ المقاكمة كمف بعدىا، كلكف مع المقاكمة } ْن ُح
َ
ًْ أ َغََس َربُُّل

 ًْ  {.َغُدوذُك
عمى الفرد أف يضحي بمصالحو في سبيؿ النفع العائد عمى المجمكع، كىي قاعدة جميمة تبيف )

 .(3)اجتماعية الشريعة اإلسبلمية، كمقاكمتيا لمفردكية المتطرفة(

و، فاالتفاقية التي تبقي لممحتؿ صبلحيات األمف عمى األرض كالناس، كتسمح لو باالعتقاؿ كعمي
 ا تناقض ضركرم الحفاظ عمى النفس.كالمبلحقة، بؿ كتنسؽ معو أمنيان، ىي اتفاقية باطمة، ألني

 حفظ العقل: -3

  (4)يقكؿ ابف عاشكر

لعقؿ مؤدو إلى فساد عظيـ، )حفظ عقكؿ الناس مف أف يدخؿ عمييا خمؿ، ألف دخكؿ الخمؿ عمى ا
عقؿ الفرد مفضو إلى فساد جزئي، كدخكلو عمى مف عدـ انضباط التصرؼ، فدخكؿ الخمؿ عمى 

عقكؿ الجماعات كعمـك األمة أعظـ. كلذلؾ، يجب منع الشخص مف السكر، كمنع األمة مف 
 .(5)، ككذلؾ تفشي المفسدات مثؿ الحشيشة كاألفيكف(تفشي السكر بيف أفرادىا

                                                           
1
 ـ. 9111، خريؼ 64. البرغكثي، مركاف )تصريح صحفي( مجمة الدراسات الفمسطينية، بيركت، لبناف، العدد  

2
 .192. سكرة األعراؼ، اآلية  

3
 لغرب اإلسبلمي.، دار ا1221سنة  1، ط171. الفاسي، عبلؿ، مقصاد الشريعة كمكارميا، ص 

4
المفتيف المالكييف بتكنس كشيخ  ىػ(ػ رئيس1393  -1926) محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي. ابف عاشكر ىك:  

، األعبلـ، المكتبة الشاممة/ لزركمي"، ]امقاصد الشريعة اإلسبلمية"لو مصنفات مطبكعة، مف أشيرىا ، جامع الزيتكنة كفركعو بتكنس
http://shamela.ws/.] 

5
 ـ، دار النفائس، األردف.9111سنة  9، تحقؽ: بحر اليساكم، ط114-111. ابف عاشكر، محمد الطاىر، مقاصد الشريعة اإلسبلمية، ص 
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ثقافة التعايش السممي، قية أكسمك فتحت أبكاب التطبيع الثقافي كاالقتصادم كاألخبلقي.. كنشرت كاتفا
 كغيرت المناىج كبثت المفاىيـ المغمكطة.. الخ.

ِ كاهلل تعالى يقكؿ: } ًْ ة ْوَِلَاَء تُيُْلَٔن إََِلِْٓ
َ
ًْ أ ٔا ََّل َتتذِخُذوا َغُدّوِي وََغُدوذُك ُِ ٌَ َ ََ آ ِي ا اَّلذ َٓ حُّ

َ
ةِ َوكَْد َكَفُروا يَا أ َٔدذ ٍَ ْ ال
ََ اْْلَقِّ  ٌِ ًْ ا َجاَءُك ٍَ ِ  .(1){...ة

 كؿ ىذا يؤكد أف اتفاقية أكسمك تناقض ضركرم العقؿ.
 

 :حفظ المال -4

اتفاقية أكسمكا، تنازلت عف األرض كالممتمكات، كعف حقكقنا في التعكيض عما لحؽ بنا مف خسائر، 
ي، ككضعت أمكاؿ ضرائبنا في أيدييـ، كحكلت الضفة كالقطاع كجعمت اقتصادنا تابعان لبلقتصاد اإلسرائيم

 إلى سكؽ استيبلكية كمنعت قياـ اقتصاد فمسطيني حٌر.
ًْ كالماؿ ىك قكاـ الحياة، نيانا اهلل تعالى عف إضاعتو } ُ ىَُل ًُ اىذِِت َجَػَو اَّللذ َٔاىَُل ْم

َ
اَء أ َٓ َف ٔا السُّ َوََّل تُْؤتُ

ا ًٌ  .(2).{.قِيَا
أكسمك رفعت المقاطعة االقتصادية عف إسرائيؿ، مما أكسبيا األمكاؿ الطائمة كما اتضح في اتفاقية بؿ إف 

 الفصؿ األكؿ.
 كعميو، فاالتفاقية تناقض ضركرم الماؿ.

 حفظ النسل: -5

كيمكف فيـ النسؿ ىنا، بالحفاظ عمى األنساب كصكف األعراض، ككذلؾ الحفاظ عمى التفكؽ السكاني 
 عمى المحتؿ. 
قية أكسمك كمآالتيا يجدىا فتحت أبكاب التطبيع كشٌرعت القكانيف التي فييا األثر السمبي كمف يدرس اتفا

 عمى األخبلؽ مف السمكؾ، ككذلؾ أجمت حؽ العكدة إلى مفاكضات الحؿ النيائي التي لـ تأًت بعد.
كىي  ،1247كقد تـ التكضيح في الفصؿ األكؿ، أف اتفاقية أكسمك باعترافيا بإسرائيؿ كدكلة عمى أرض 

% مف األرض كجعميا لما تبقى مف األرض في إطار التنازع كالمفاكضات، مما يعني حصر الصراع 87
كما قبمو أصبح منتييان. كبالتالي إلغاء حؽ العكدة بطريقة ممتكية، مما شجع إسرائيؿ  68بعد عاـ  فيما

                                                           
1
 .1. سكرة الممتحنة، اآلية  

2
 .1. سكرة النساء، اآلية  
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ثبت أف يلنيائي. كىذا مقدمة لمدخكؿ في مفاكضات الحؿ اتيا كفيما بعد إلى اشتراط االعتراؼ بييكدي
 اتفاقية أكسمك ناقضت ضركرم النسؿ.
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 الحكم الفقيي التفاقية أوسموخالصة المبحث الرابع: 
 كبعد، 

 فإف الحكـ الفقيي عمى ىذه االتفاقية في تقديرم قد أصبح كاضحان جميان.
مميئة بالعيكب كالمثالب كقد تبيف لي بعد استعراض أقكاؿ خبراء السياسة كالقانكف كاالقتصاد، أنيا اتفاقية 

 مما ال يدع مجاالن لمشؾ أنيا أكقعت ضرران بالغان في مسار القضية الفمسطينية.
كقد تبيف لي أيضان كبعد مطابقة ىذه االتفاقية مع المعاىدات في الشريعة اإلسبلمية أنيا تفتقر لمكثير مف 

 الفاسدة، كالمحظكرة شرعان. تراطاتشالمتطمبات الشرعية، مف حيث األركاف كالشركط، كأنيا مميئة باال
عتد بيـ مف أىؿ العمـ كالفتكل في ىذا العصر يتحدثكف عف مخالفات شرعية كتبيف لي أيضان أف مف يي 

 كالخيانة كالكفر. ةخطيرة، ارتكبت في ىذه االتفاقية كىذه المخالفة تصؿ إلى حد الرد
الخاصة في فمسطيف كقكاعد الفقو ككمياتو، بعد عرض االتفاقية عمى مقاصد الشريعة  كتعزز األمر لدم  

ثـ مقاصد الشريعة العامة في حياة المكمفيف. حيث تبيف لي أنيا تسير في اتجاه معاكس تمامان، لما فيو 
 مصمحة كخير لممسمميف.

 كعميو:
كىي اتفاقية  معتد بيا، كلـ تتكفر فييا أركاف كشركط المعاىدات الشرعية،فاقية باطمة، غير يي اتف

 . كضة كمحرمة بحكـ نصكص الشريعة ككمياتيا كمقاصدىا. كىي إثـ عظيـ ككبيرة مف الكبائرمرف
ؿ عمى استمرارىا بي بيا، ناىيؾ عف تأييدىا أك العممى كؿ مف يتؽ اهلل أف يىٍحذىر مف مجرد الرضا القمكع

 أك الدعكة لمثميا.
ف كاف عمماء العصر يركف في بيع األرض أك التنازؿ عف حؽ العكد ة نكع مف أنكاع الردة كالكفر كا 

كالخيانة كمحاربة اهلل كسكلو، كمكاالة لمكفار كأعداء األمة، فإف االتفاقية حممت في طياتيا أعظـ مف ذلؾ 
بكثير؛ فيي تنازلت عف معظـ األرض، كتركت البقية بما فييا القدس كاألقصى كحؽ العكدة معمقان عمى 

 يد كال ميثاؽ.حسف النية لعدك ماكر مخادع، ال يمتـز بع
ه، كحرست أمنو، كرفعت كجكدى  تٍ عى ر  شى كزيادة عمى ذلؾ، عمدت االتفاقية إلى تجميؿ كجو ىذا المحتؿ، كى 

عف كاىمو الكثير مف تكاليؼ احتبللو األمنية كاألخبلقية كالمالية، كفتحت لو العقكؿ كاألسكاؽ كبنت لو 
بلمي، بؿ تجاكز األمر إلى دكؿ أخرل كانت الجسكر لمعبكر إلى العديد مف دكؿ العالـ العربي كاإلس

 تناصر قضيتنا كاليند كالصيف.
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كلكف، ىذا ال يعني أني أدعك إلى تكفير أك تخكيف أحد ممف كاف ليـ دكر في ىذه االتفاقية، فحكـ 
 الفاعؿ غير حكـ الفعمة. فترؾ الصبلة كفر، كتارؾ الصبلة لو تفصيبلت أخرل.

ف كانت اتفاقية أكسمك كفر  ىذا الحكـ عمى أىميا، فيـ أناس اجتيدكا كأخطأكا  ينسحبة، فبل خيانك  ان كا 
االجتياد، كيؤخذ عمييـ تفردىـ في األمر كحساباتيـ غير الدقيقة، كعدـ استشارة أىؿ الرأم، كلكنيـ 

ليس لمديف كال االعتبارات  -إف لـ يكف كميـ -إلى ذلؾ العديد منيـقضية كتاريخ، كييضاؼ أصحاب 
  ايير الفقيية أم أثرو في حساباتيـ.الشرعية كالمع

ف قصركا في ذلؾ، ألف بعض الفتاكل صدرت قبؿ أكسمك  ان ثـ إف الحكـ الشرعي لـ يكف معركف لدييـ، كا 
 بكثير، ال يؤاخذكف بما يؤاخذ بو مف كاف يعرؼ الحكـ كما ىك كاضح اآلف.

كاألقصى، ففضؿ أف يقدـ ركحو  يحسب لو عند إدراكو أنيـ يريدكف القدس ان كقد كقؼ الرئيس عرفات مكقف
دكف ذلؾ، فقاؿ لممفاكضيف محذران )اسمعكا، أقكؿ لكـ بكضكح، إف القدس تحرؽ الحي كالميت، تحرؽ 

، حتى لك كاف مكقفي بشأف القدس سيؤدم إلى قتمي، فميكف ذلؾ بيد إسرائيمييف الحاضر كالماضي
 .(1)متعصبيف، كال يككف بيد عربي مسمـ(

مجمس المركزم في اجتماعو األخير إلى الخركج مف ىذه االتفاقية كسحب االعتراؼ كنرل كذلؾ، دعكة ال
بإسرائيؿ ككقؼ التنسيؽ األمني معيا، كىك المجمس ذاتو الذم صادؽ عمى ىذه االتفاقية ككاف يعتبرىا 

 إنجازان كطنيان.
 كخبلصة القكؿ:

يو، كبعد دعكة المجمس المركزم أنو بعد أف تبيف لمقاصي كالداني حقيقة ىذه االتفاقية كما آلت إل
لبلنسحاب منيا، فمف عرؼ ىذا األمر، كاطمع عمى مكقؼ الشريعة كفتاكل عممائيا كتفاصيميا، ثـ بقي 

 كالدعكة إلييا ىك مف يخشى عميو أف يقع تحت طائمة الردة كالكفر كالخيانة. مصران عمى ىذه االتفاقية
 كاهلل أسأؿ أف ييدم شعبنا إلى سكاء السبيؿ.

 
 
 
 

                                                           
1
 .914. الخطيب، حسف، السياسة األمريكية، ص 
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 انعكاس اتفاق أوسمو عمى القضية الفمسطينية والشعب الفمسطيني

ـ في العاصمة النركيجية أكسمك بيف منظمة التحرير الفمسطينية كالكياف 1993اتفاؽ أكسمك كقع عاـ 
العبرم، كبمكجبو كقع إسحاؽ رابيف رئيس الحككمة اإلسرائيمية آنذاؾ مع ياسر عرفات رئيس المجنة 

التحرير الفمسطينية كثائؽ االعتراؼ المتبادؿ، كبمكجبيا اعترفت المنظمة بما يسمى دكلة  التنفيذية لمنظمة
)إسرائيؿ( مقابؿ اعتراؼ الكياف العبرم بالمنظمة ممثبلن شرعيان ككحيدان لمشعب الفمسطيني، كانسحب الكياف 

، كتحممت السمطة مف بعض المناطؽ اآلىمة بالسكاف في قطاع غزة كأريحا ثـ مناطؽ مف الضفة الغربية
الفسطينية بدعـ إقميمي كدكلي أعباء إدارة الحكـ مف تعميـ كصحة كآمف... إلخ، ما يرسخ مفيـك االحتبلؿ 

 .1الناعـ، إذ أصبح االحتبلؿ اإلسرائيمي أرخص احتبلؿ عرفو التاريخ المعاصر

ظمة التحرير في كيعكس آماؿ قطاع عريض مف الشعب الفمسطيني عمى اتفاؽ أكسمك، كتمنيات قيادة من
كعاصمتو القدس كالتخمص مف نير  1967تدشيف مشركع الدكلة الفمسطينية العتيدة عمى حدكد عاـ 

االحتبلؿ، كبغض النظر عما يقاؿ بأف اتفاؽ أكسمك جسد نكاة الكياتية الفسطينية كرسخ المؤسسات 
ف البلجئيف الفمسطينييف كالكجكد الفمسطيني في الضفة كغزة، ,كأعاد إلى أرض الكطف عشرات اآلالؼ م

مف الشتات، إال أف االتفاؽ في تداعياتو كبنظرة شمكلية لـ يكف كذلؾ عمى اإلطبلؽ كانتيى إلى كاقع لـ 
 يتكقعو أم فمسطيني في أسكأ األحكاؿ التي مف الممكف أف تؤكؿ إلييا القضية الفمسطينية.

ـ( الفرصة التي قد ال 1993-1987لى )رأت قيادة حركة فتح بالتحديد في االنتفاضة الفمسطينية األك 
، في حيف 2تتكرر الستثمار االنتفاضة الشعبية كالتضحيات العزيزة في الضفة الغربية كقطاع غزة كالقدس

ضاقت األحكاؿ بالقضية الفمسطينية كتقاقمت عزلة القيادة الفمسطينية اإلقميمية كالدكلية بعد حرب الخميج 
كالتمثيؿ الفمسطيني ضمف أكلكيات القيادة الفمسطينية بعد بركز  األكلى في كقت كاف ىاجس الشرعية

                                                           
 9112-11-11أكسمك مشركع تصفكم، ككالة معا،  حساـ الدجني، ىؿ اتفاؽ 1

https://maannews.net/content.aspx?id=937797 

 ،2005حناف ظاىر، أثر اتفاؽ أكسمك عمى الكحدة الفمسطينية، جامعة النجاح الكطنية،  2
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حركة المقاكمة اإلسبلمية "حماس" كفصيؿ كطني إسبلمي ينافس فصائؿ المنظمة، خاصة حركة فتح في 
 .1الحضكر الجماىيرم كفي مقاكمة االحتبلؿ

مص مف عبء االحتبلؿ كفي المقابؿ حضرت القيادة السياسية اإلسرائيمية إلى أكسمك كفي ذىنيا التخ
، خاصة قطاع غزة التي 2كالتخمص مف الثقؿ الديمكغرافي في قرل كمخيمات التجمعات الفمسطينية

تحكلت مع تصاعد االنتفاضة إلى صداع مزمف، كحضرت القيادة العسكرية كالمؤسسة اآلمنية كىي متيقنة 
رزمة ممفات تحدد األكلكيات  مف دكف أف تفصح أف االحتبلؿ بشكمو القائـ كصؿ إلى نيايتو، كأعدت

كالمصالح االستيراتيجية ذات الطابع األمني العسكرم في الضفة الغربية كالتيديدات المحتممة مف المناطؽ 
 الفمسطينية في أم حؿ مستقبمي.

كلـ تغفؿ القيادة العسكرية اصطحاب طكاقـ مف القانكنييف كخبراء في االتفاقيات الدكلية لتحقيؽ أقصى 
ضفاء شرعية عمى االحتبلؿ "إسرائيؿ" ألكثر مف  االنجازات % مف 78عمى حساب الحقكؽ الفمسطينية كا 

مساحة فمسطيف التاريخية كتجريـ نضاالت الشعب الفمسطيني، كتقييد الكياف الفمسطيني المزمع إنشاؤه 
أدنى الحقكؽ  بقيكد كالتزامات أمنية كسياسية كاقتصادية بعيدة المدل تخدـ "إسرائيؿ" بما يبل يتناسب مع

مع انقضاء فترة المفاكضات لممرحمة االنتقالية الخمس سنكات كالتحكؿ مف  1998الفمسطينية، كحتى عاـ 
صيغة الحكـ الذاتي إلى الدكلة الفمسطينية، كمفاكضات "كام ريفر" بيف رئيس الكزراء اإلسرائيمي أرئيؿ 

ة، كالتي اكتشؼ فييا عرفات بأف شاركف كالرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات برعاية أمريكي
، كما اتفاؽ أكسمك سكل مناكة مخطط ليا مسبقان إلنياء 3"اإلسرائيمييف" قد خدعكه كأف األمريكييف قد ضممكه

 االنتفاضة كتشكيؿ سمطة كىمية عمييا كاجبات أمنية مف دكف التزامات "إسرائيمية" حقيقية.
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اتفاؽ أكسمك كتداعياتو عمى المشركع الكطني برمتو،  كمع مركر السنكات كاستجبلء الصكرة تبيف كارثية
كترسخت حقائؽ عمى األرض لصالح "إسرائيؿ" كعمى حساب الحقكؽ الفمسطينية، كمف أىـ ىذه 
التداعيات التي أثقمت عمى القضية الفمسطينية برمتيا كاستشعارىا مف قبؿ كؿ فمسطيني في الداخؿ أك 

 الشتات: 

 يات.أواًل: سمطة وىمية دون صالح

بالمحصمة كمف دكف خكض في التفاصيؿ، فإف "إسرائيؿ" نجحت بامتياز في تطكير احتبلليا المناطؽ 
صكرتيا أماـ  الفمسطينية لتحكلو إلى احتبلؿ "ناعـ" مف دكف أف تتحمؿ "إسرائيؿ" أم تكاليؼ كتحسف

مدية كأجيزة أمنية العالـ بعيدان عف المس بجكىر االحتبلؿ، فقد أفرز اتفاؽ أكسمك سمطة بصبلحيات ب
 متضخمة مف دكف أف تمارس ىذه السمطة أم شكؿ مف أشكاؿ السيادة.

 أصبح ،كبدؿ أف يحمي رجؿ األمف الفمسطيني أمف المكاطف كيدافع عف الكطف مف االعتداءات اإلسرائيمية

 مف التي كالكزارات الفمسطينية المؤسسات يشكؿ أف كبدؿ المستكطنيف، أمف حماية في ينحصر دكره

 مشاكؿ في غارفة خدمية مكاتب إلى تحكلت الفمسطينية الدكلة لمشركع كرافعة سيادية تككف أف المفترض

 .1الغربية الضفة في خاصة كتعدياتو االحتبلؿ تغكؿ معالجة كفي الحياتية المكاطنيف

 مف جيش أكجد الذم أكركبي كتحمس أمريكية برعاية مالية بمحفزات الكىمية السطمة ىذه "إسرائيؿ" كعززت

 ماليان  منتفعة طبقة أكجد كما ،2األخرل العالـ كدكؿ أكركبا تقدمو الذم السياسي الماؿ عمى يعتمد المكظفيف

 الطبقة ىذه كتضخمت السمطة، ىذه كبقاء استمرار مع مصالحيا تشابكت السمطة ىذه قيادات مف كسياسيان 

 المشركع لتحكؿ الخارج إلى السفر يةكحر  (VIP) بخدمات "اإلسرائيمي" التشجيع مع منافعيا كتعاظمت

 أياـ نصؼ مف أكثر يقضى المسؤكؿ إف حتى كىناؾ ىنا كسفريات كمباحثات كزيارات لقاءات إلى الكطني

 يككف أك يككف قد التي المؤتمرات حضكر كفي العكاصـ بيف التنقؿ كفي الفنادؽ، في الكطف خارج السنة

 بيا. عبلقة الفمسطيني لمشأف
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 يبدك ال إذ التسكية، لعممية الرتيانيا تبعان  كخصكصان  الكضع، ىذا إزاء مكشكفة الفمسطينية طةالسم تقؼ اآلف

 الخارجية لممساعدات ارتيانيا بشأف كثانيان، أكالن. ىذا آخر، طريؽ النتياج أك آخر شيء لعمؿ متييئة أنيا

 البلزمة المكارد لتأميف لصعكبة،ا فائؽ تحد مكاجية أكفي كاقع في ستمر أنيا إذ االستمرار، مف تمكنيا التي

 .1فيو العامميف كركاتب لمكازناتيا

 الجغرافي االنقسام ثم سياسي انقسام ثانيًا:

 تبمكر الذم السياسي االنقساـ لحالة منطقية نتيجة إال 2007 عاـ كالضفة غزة بيف الجغرافي االنقساـ يكف لـ

 باالستناد التسكية مشركع في انخرط الذم األكؿ يف،مختمف منيجيف االتفاؽ جسد فقد أكسمك، اتفاؽ تكقيع مع

 كرفض بالثكابت كالتمسؾ المقاكمة مشركع كالثاني كالدكلية، الشرعية أرضية عمى كالدكلي اإلقميمي البعد إلى

 الفمسطينية. لمقضية التصفكية الحمكؿ

 مستكل عمى كعمكدم مالجماىير  المستكل عمى أفقي كشرخ انقساـ إلى السياسي االنقساـ تحكؿ الكقت كمع

 الرسمي. العربي النظاـ خيار ىك التسكية مشركع أف كبما ،2كالثقافية السياسية النخب

 كفصائؿ الفمسطيني، الشعب أغمبية بيف كاقع محالة ال أكركبي بإسناد كاألميركي "اإلسرائيمي" الخيار كبالتأكيد

 تشكؿ التي األخرل الثانكية الفصائؿ كبعض حفت حركة مف كبير جزء تيار مف التسكية أنصار كبيف المقاكمة

 الفمسطينية. لمسمطة الفقرم العمك

 

 
                                                           

 نفس المصدر السابؽ. 1
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 الغربية الضفة في لممستوطنين آمنة بيئة توفير ثالثًا:

 لعدة كامبلن  منعيا في نجح بؿ فحسب، المقاكمة تقميص في ليس ساىـ أكسمك اتفاؽ جكىر األمني التنسيؽ

 عرفات، ياسر الراحؿ الرئيس اغتياؿ حتى 2000 عاـ األقصى ةانتفاض مرحمة كباستثناء متكاصمة سنكات

 كالمستكطنيف لبلحتبلؿ مريحة بيئة أكجد التنسيؽ ىذا فإف كبير، بشكؿ األمني التنسيؽ فييا تراجع كالتي

عادة ،2005 عاـ بعد خاصة  الضفة في دايتكف كيث األميركي الجنراؿ بإشراؼ األمنية األجيزة تأىيؿ كا 

عاد الغربية دامة "اإلسرائيمي" اليدؼ يخدـ بما السمطة قيادة تشكيؿ ةكا   كتراجع األمني، التنسيؽ كتعميؽ كا 

 .1طكيمة كلفترات بالكامؿ كغيابيا المقاكمة

 ما كزيادة الغربية الضفة في االستيطاف عمى المتطرؼ اليميف حككمات مف كبدعـ المستكطنيف شجع ىذا
 عف الغربية الضفة في 1993 عاـ المستكطنيف عدد يتجاكز يكف ـفم العشكائية، االستيطانية بالبؤر  يسمى

 الضفة في المستكطنيف عدد كصؿ فقد 2016 عاـ في أما ألفان، 144 القدس كفي مستكطف، ألؼ 116

 اتفاؽ منذ %300 بحكالي زيادة أم القدس، في مستكطف ألؼ 240ك مستكطف، ألؼ 420 إلى الغربية

 بؤرة 116 مستكطنة، 128 اآلف عددىا يبمغ التي المستكطنات سيطرة ىإل أدل ما كىك اآلف، حتى أكسمك

 ذات فمسطينية دكلة قياـ معو يستحيؿ كاقعان  كخمؽ 2الغربية الضفة مساحة مف %60 حكالي عمى استياطنية

 كسكاني. جغرافي تكاصؿ

 العبرية. الدولة موقف وتعزيز دوليًا، الفمسطيني الموقف إضعاف رابعًا:
جراء منفردة أكسمك إلى لتحريرا منظمة ذىاب  عف الفمسطينية القضية إيجاد في ساىـ سرية مفاكضات كا 

 سرية عبلقات لنسج كاإلسبلمية العربية الدكؿ مف لمميركليف الذريعة كتكفير ،3كاإلسبلمي العربي عمقيا
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 التاريخية، فمسطيف مف %71 عمى تسيطر إسرائيؿ الجزيرة، 2
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 عف نيابة فكيفاكضك  سمطة ليـ الفمسطينييف أف أرضية عمى معيا التطبيع كتشجيع "إسرائيؿ"، مع كعمنية

 كالسطمة أكسمك اتفاؽ "إسرائيؿ" كظفت كما الممؾ" مف أكثر بممكييف ليسكا "كىـ بمصمحتيـ أعرؼ كىـ أنفسيـ

 حمبلت كمكاجية الدكلية، عبلقاتيا مساحة كتكسيع العالـ أماـ صكرتيا تحسيف في عنو الناتجة الفمسطينية

 لمكاجية متحمسة كالغير الفمسطينية السمطة مع كمفاكضات سممية مسيرة كجكد منطؽ مف الدكلية المقاطعة

 الدكلية. الساحة عمى "إسرائيؿ"
 الوطنية. المبادرة لروح وفاقدة "اإلسرائيمي" لالبتزاز خاضة سمطة تشكيل خامسًا:

 مف كتكجييات دراسة عمؽ بعد االتفاؽ في "اإلسرائيمي" المفاكض رسخيا كالتي أكسمك، اتفاؽ في التفصيبلت

 أشبو إلى كحكلتيا الفمسطينية السطمة عمى حقيقية قيكدان  كضعت كاالقتصادية، كالسياسية مينةاأل المؤسسات

 مناكرة ىامش تترؾ لـ األمنية كالمبلحؽ االقتصادية كاالتفاقيات السياسي فالماؿ لبلحتبلؿ، تابعة بسمطة

 العالـ كمخاطبة الدكلية ساحةال عمى النشط التحرؾ أك القضية لصالح سياسية بمبادرات لمقياـ السمطة لقيادة

 الفمسطيني. الشعب يخدـ بما
 مف متنكعة حزمة جعبتيا كفي كصغيرة كبيرة كؿ عمى السمطة لمحاسبة "إلسرائيؿ" المجاؿ ذلؾ أفسح كما

 إلى ككجكدىا شرعيتيا في السمطة استناد إلى باإلضافة كىذا مكاجتيا، عمى السمطة تقكل ال الضغط أدكات

 الشعب إنصاؼ منو يتكقع ال كالذم كاألكركبي األميركي الدكر محكرية إلى كالمستند لقائـا الدكلي النظاـ

 كاالبتزاز لمضغط أيضان  يعرضو ما كىك 1السمطة بو تقر ما كىذا إلسرائيؿ، انحيازه عف كالتخمي الفمسطيني

 ذكرىا. يتـ أف مف أكثر السطمة مع المتحدة الكاليات كسمككيات الدكاـ عمى

                                                           

%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2013/09/16/20-

%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88-

%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9- %D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-% 

D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9 

 ،11/2/9117، عريقات: انحياز أمريكا إلسرائيؿ يقضي عمى أم فرصة لمتسكية، 91عربي  1
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 عمى انعكس الذم األمر أكسمك، فخ في أكقعيا الذم القكم التيار مكاجية عمى السمطة تقكل لـ بالمحصمة

 ضد صراعيـ مف جزءان  كحكلت الفسطينييف، حقكؽ قضمت اتفاقات لرىينة إياىا محكالن  الفمسطينية القضية

 داخمي. صراع إلى المحتؿ
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 الخاتمة
 السبلـ عمى رسكلو كالبركات.الحمد هلل الذم تتـ بفضمو الصالحات، كالصبلة ك 

 أما بعد:
بعد ىذه الدراسة المفٌصمة تفصيبلن يراه الباحث ليس بالمطٌكؿ الممؿ كال بالمختصر المخؿ، يصؿ إلى 

 مجمكعة مف النتائج كالتكصيات.
 أىم النتائج: - أ

 التسكية كجذريتو لدل القيادة الفمسطينية، كلـ يكف نيجان كليد لحظة أك ظرؼ.نيج تاريخية  .1

 تكف اتفاقية أكسمك كاقعة ضركرة إجبارية، بؿ كانت خياران طكعيان ذاتيان. لـ .9

سبؽ ىذه االتفاقية، عيكب كبيرة في األداء كالتحضير كالدكافع كالقناعات، أدت إلى ظيكرىا عمى  .1
 عكس ما يطمح كؿ مخمص ليذه القضية.

 كاف اليدؼ مجرد الكصكؿ التفاؽ، كما بعد ذلؾ يعٌد تفاصيؿ. .4

رير االتفاؽ دكف مى اليدؼ السابؽ ذكره، كمكف مف تمية الذم أحاط باالتفاقية أكد عمسمؾ السرٌ  .1
 تدقيؽ الخبراء كأىؿ الرأم، كخدع العديد مف أكساط العامة، كلـ يتضح األمر إال بعد فكات األكاف.

لـ تكف طريقة صياغة االتفاؽ أك المصادقة عميو طريقة شرعية، كفؽ قكانيف كآليات القرار داخؿ  .6
 نظمة التحرير نفسيا.م

 جمع عمى كارثية االتفاؽ في كؿ الصعد كالمجاالت.أحكاـ الخبراء، تي  .8

 اتفاقية أكسمك كانت ىزيمة تاريخية كنكبة جديدة في مسيرة الشعب الفمسطيني. .7

 ال تنسجـ االتفاقية مع ىيكمية المعاىدات في الشريعة اإلسبلمية، ال مف حيث األركاف كال الشركط. .2

قية تناقضان كبيران مع كميات الشريعة كمقاصدىا، كناقضت بشكؿ ىائؿ مصالح مثمت االتفا .11
 المسمميف.

 لـ تحظ االتفاقية بمصادقة أىؿ العمـ كالفتكل، كما لـ تحظ بقناعة أىؿ السياسة كالقانكف. .11

 االتفاقية مخالفة شرعية ككبيرة مف الكبائر، تصؿ إلى حد الردة كالكفر كالخيانة. .19

لجيميـ بالحكـ كقتيا، كلعدـ معرفتيـ  ؛عمى مف كاف ليـ دكر في تكقيعياال يقع ىذا الحكـ  .11
 لمآالتيا، مع أنيـ مقصركف في ذلؾ أشد التقصير.

اليكـ كبعد اإلجماع عمى فشميا كتحقؽ ضررىا ككضكح حكـ الشرع فييا، يخشى عمى المتمسؾ  .14
 تفيان اآلف.بيا أف يقع تحت طائمة ما صدر عمييا مف حكـ؛ إذ أصبح العذر بالجيؿ من
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 التوصيات:  - ب

 ضركرة االنسحاب مف ىذه االتفاقية، كاعتبارىا الغية مف أصميا. .1

 االنسحاب مف كؿ ما ترتب عمييا كاالعتراؼ بإسرائيؿ كالتنسيؽ األمني كغيره. .9

، كيضع أسس صياغة ضركرة العمؿ عمى عقد مؤتمر كطني شامؿ، يجمع كؿ القكل الفمسطينية .1
 تو أىؿ الكفاءة كاالختصاص.برنامج مكحد يشارؾ في صياغ

ضركرة إنياء حالة االنقساـ التي أصابت الشارع الفمسطيني، كالتي ثبت أنيا مف نتائج أكسمك  .4
 كتداعياتو.

الشرعي كالكطني منيا،  العمؿ عمى نشر الدراسات التي تقٌيـ مسيرة أكسمك كتكضح المكقؼ .1
مى ذلؾ، ليككف الشعب مشاركان كاستخبلص الدركس كالعبر، كتمكيف عامة الناس مف االطبلع ع
 كحاكمان عمى كؿ خيار تتخذه التيارات الفاعمة في الساحة الفمسطينية.

عادة طرح القضية كمسؤكلية لمجميع ككاجب  .6 ضركرة عكدة التبلحـ مع الكؿ العربي كاإلسبلمي، كا 
 عمى كؿ فرد مف أفراد األمة.

 واهلل اليادي إلى سواء السبيل
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  أوسموقية نص اتفا(: 1ممحق رقم )

  1993سبتمبر  -أيمول  13

 ( اإلسرائيمي –إعالن المبادئ الفمسطيني)

اإلسرائيمي حكؿ ترتيبات الحككمة االنتقالية الذاتية( أك  –نصت اتفاقية أكسمك )إعبلف المبادئ الفمسطيني 
كطنية سمطة الحكـ الذاتي الفمسطيني )السمطة الفمسطينية ( كأطمؽ عمييا الفمسطينيكف )السمطة ال

كما كقعت بكاشنطف بيف الجانبيف الفمسطيني كالصييكني بعد  الفمسطينية ( كنكاة لدكلة فمسطيف العتيدة ،
    :عمى ما يمي 3991سبتمبر  -أيمكؿ  31اتماـ االتفاؽ عمييا في العاصمة النركيجية أكسمك ، في 

الفمسطيني إلى مؤتمر  –األردني إف حككمة دكلة إسرائيؿ كفريؽ منظمة التحرير الفمسطينية ) في الكفد 
السبلـ حكؿ الشرؽ األكسط ( ) الكفد الفمسطيني ( ، ممثبل الشعب الفمسطيني ، يتفقاف عمى أف الكقت قد 

حاف إلنياء عقكد مف المكاجية كالنزاع ، كاالعتراؼ بحقكقيما المشركعة كالسياسية المتبادلة ، كالسعي 
أمف متبادليف كلتحقيؽ تسكية سممية عادلة كدائمة كشاممة لمعيش في ) ظؿ ( تعايش سممي كبكرامة ك 

كمصالحة تاريخية مف خبلؿ العممية السياسية المتفؽ عمييا . كعميو فإف الطرفيف يتفقاف عمى المبادئ 
  :التالية

  ( ىدؼ المفاكضات 3المادة )

ي الشرؽ األكسط ىك ، الفمسطينية ضمف إطار عممية السبلـ الحالية ف –إف ىدؼ المفاكضات اإلسرائيمية 
مف بيف أمكر أخرل ، إقامة سمطة حككمة ذاتية انتقالية فمسطينية ، المجمس المنتخب ) المجمس ( ، 
لمشعب الفمسطيني في الضفة الغربية كقطاع غزة لفترة انتقالية ال تتجاكز الخمس سنكات ، كتؤدم إلى 

مف المفيـك أف الترتيبات االنتقالية ىي .  118ك 242تسكية دائمة تقكـ عمى أساس قرارم مجمس األمف 
جزء ال يتجزأ مف عممية السبلـ بمجمميا كأف المفاكضات حكؿ الكضع الدائـ ستؤدم إلى تطبيؽ قرارم 

  118ك 242مجمس األمف 

  ( إطار الفترة االنتقالية 2المادة ) 

  .إف اإلطار المتفؽ عميو لمفترة االنتقالية مبيف في إعبلف المبادئ ىذا

  ( االنتخابات 1مادة ) ال

مف أجؿ أف يتمكف الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية كقطاع غزة مف حكـ نفسو كفقا لمبادئ .3
ديمكقراطية ، ستجرم انتخابات سياسية عامة كمباشرة كحرة لممجمس تحت إشراؼ كمراقبة دكلية متفؽ 
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  .عمييما ، بينما ستقـك الشرطة الفمسطينية بتأميف النظاـ العاـ

( ،  3سيتـ عقد اتفاؽ حكؿ الصيغة المحددة لبلنتخابات كشركطيا كفقا لمبركتكككؿ المرافؽ كممحؽ ) .2
  .بيدؼ إجراء انتخابات في مدة ال تتجاكز التسعة أشير مف دخكؿ إعبلف المبادئ ىذا حيز التنفيذ

كعة لمشعب الفمسطيني ىذه االنتخابات ستشكؿ خطكة تمييدية انتقالية ىامة نحك تحقيؽ الحقكؽ المشر .1
  كمتطمباتو العادلة

  ( الكالية 4المادة ) 

سكؼ تغطي كالية المجمس أرض الضفة الغربية كقطاع غزة ، باستثناء القضايا التي سيتـ التفاكض 
عمييا في مفاكضات الكضع الدائـ . يعتبر الطرفاف الضفة الغربية كقطاع غزة كحدة ترابية كاحدة ، يجب 

  .حدتيا كسبلمتيا خبلؿ الفترة االنتقاليةالمحافظة عمى ك 

  ( الفترة االنتقالية كمفاكضات الكضع الدائـ 5المادة ) 

  تبدأ فترة السنكات الخمس االنتقالية فكر االنسحاب مف قطاع غزة كمنطقة أريحا.4

سكؼ تبدأ مفاكضات الكضع الدائـ بيف حككمة إسرائيؿ كممثمي الشعب الفمسطيني في اقرب كقت .5
  .مكف ، كلكف بما ال يتعدل ذلؾ بداية السنة الثالثة مف الفترة االنتقاليةم

مف المفيـك أف ىذه المفاكضات سكؼ تغطي القضايا المتبقية بما فييا : القدس ، البلجئكف ، .6
المستكطنات ، الترتيبات األمنية ، الحدكد ، العبلقات كالتعاكف مع جيراف آخريف كمسائؿ أخرل ذات 

  .المشترؾ االىتماـ

 .يتفؽ الطرفاف عمى أف ال تجحؼ أك تخؿ اتفاقيات المرحمة االنتقالية بنتيجة مفاكضات الكضع الدائـ.7

  

  ( النقؿ التمييدم لمصبلحيات كالمسؤكليات 6المادة ) 

فكر دخكؿ إعبلف المبادئ ىذا حيز التنفيذ ك) فكر ( االنسحاب مف قطاع غزة كمنطقة أريحا سيبدأ .3
دارتيا المدنية إلى الفمسطينييف المخكليف بيذه الميمة ، نقؿ لمسم طة مف الحككمة العسكرية اإلسرائيمية كا 

  .كما ىك مفصؿ . سيككف ىذا النقؿ لمسمطة ذات طبيعة تمييدية إلى حيف تنصيب المجمس

قصد مباشرة بعد دخكؿ إعبلف المبادئ ىذا حيز التنفيذ كاالنسحاب مف قطاع غزة كمنطقة أريحا ، كب.2
النيكض بالتنمية االقتصادية في الضفة الغربية كقطاع غزة ، سيتـ نقؿ السمطة لمفمسطينييف في المجاالت 
التالية : التعميـ كالثقافة ، الصحة ، الشؤكف االجتماعية ، الضرائب المباشرة كالسياحة . سيشرع الجانب 

لى أف يتـ تنصيب المجمس يمكف لمطرفيف أف  الفمسطيني ببناء قكة الشرطة الفمسطينية كما ىك متفؽ  كا 
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  .يتفاكضا عمى نقؿ لصبلحيات كمسؤكليات إضافية حسبما يتفؽ عميو

  ( االتفاؽ االنتقالي 7المادة ) 

  (.سكؼ يتفاكض الكفداف اإلسرائيمي كالفمسطيني عمى اتفاؽ حكؿ الفترة االنتقالية ) االتفاؽ االنتقالي.3

ف بيف أشياء أخرل ، ىيكمية المجمس ، كعدد أعضائو ، كنقؿ سكؼ يحدد االتفاؽ االنتقالي ، م.2
دارتيا المدنية إلى المجمس ، كسكؼ يحدد  الصبلحيات كالمسؤكليات مف الحككمة العسكرية اإلسرائيمية كا 

( المذككرة أدناه  9االتفاؽ االنتقالي أيضا سمطة المجمس التنفيذية كسمطتو التشريعية طبقا لممادة ) 
  .ائية الفمسطينية المستقمةكاألجيزة القض

سكؼ يتضمف االتفاؽ االنتقالي ترتيبات سيتـ تطبيقيا عند تنصيب المجمس لتمكينو مف االضطبلع .1
 .( المذككرة أعبله 4بكؿ الصبلحيات كالمسؤكليات التي تـ نقميا إليو مسبقا كفقا لممادة ) 

لمجمس فكر تنصيبو ، إضافة إلى مف أجؿ تمكيف المجمس مف النيكض بالنمك االقتصادم سيقـك ا.4
أمكر أخرل ، بإنشاء سمطة فمسطينية لمكيرباء ، سمطة ميناء غزة البحرم ، بنؾ فمسطيني لمتنمية ، 
مجمس فمسطيني لتشجيع الصادرات ، سمطة فمسطينية لمبيئة ، كسمطة فمسطينية لؤلراضي ، كسمطة 

عمييا كفقا لبلتفاؽ االنتقالي الذم سيحدد  فمسطينية إلدارة المياه ، كأية سمطات أخرل يتـ االتفاؽ
 .صبلحيتيا كمسؤكلياتيا

  .بعد تنصيب المجمس سيتـ حؿ اإلدارة المدنية كانسحاب الحككمة العسكرية اإلسرائيمية.5

  ( النظاـ العاـ كاألمف 8المادة ) 

ة سينشئ المجمس مف أجؿ ضماف النظاـ العاـ كاألمف الداخمي لمفمسطينييف في الضفة الغربية كقطاع غز 
قكة شرطة قكية ، بينما ستستمر إسرائيؿ في االضطبلع بمسؤكلية الدفاع ضد التيديدات الخارجية ككذلؾ 

  .بمسؤكلية األمف اإلجمالي لئلسرائيمييف بغرض حماية أمنيـ الداخمي كالنظاـ العاـ

  ( القكانيف كاألكامر العسكرية 9المادة ) 

  .كفقا لبلتفاؽ االنتقالي ، في مجاؿ جميع السمطات المنقكلة إليو سيخكؿ المجمس سمطة التشريع ،.3

  .سيراجع الطرفاف بشكؿ مشترؾ القكانيف كاألكامر العسكرية السارية المفعكؿ في المجاالت المتبقية.2

  الفمسطينية المشتركة -( لجنة االرتباط اإلسرائيمية  31المادة ) 

، تعمؽ بالفترة االنتقالية ، ستشكؿدئ ىذا كألية اتفاقيات الحقة تمف أجؿ تأميف تطبيؽ ىادئ إلعبلف المبا
فمسطينية مف أجؿ معالجة  –فكر دخكؿ إعبلف المبادئ ىذا حيز التنفيذ ، لجنة ارتباط مشتركة إسرائيمية 

 .القضايا التي تتطمب التنسيؽ كقضايا أخرل ذات االىتماـ المشترؾ ، كالمنازعات
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  الفمسطيني في المجاالت االقتصادية -سرائيمي ( التعاكف اإل 33المادة ) 

سرائيؿ ، سيتـ  إقرارا بالمنفعة المتبادلة لمتعاكف مف أجؿ النيكض بتطكير الضفة الغربية كقطاع غزة كا 
فمسطينية ، مف أجؿ تطكير كتطبيؽ البرامج المحددة في البركتكككالت  -إنشاء لجنة اقتصادية إسرائيمية 

  .( بأسمكب تعاكني ، كذلؾ فكر دخكؿ إعبلف المبادئ ىذا حيز التنفيذ 4محؽ ) ( كم 1المرفقة كممحؽ ) 

 ( االرتباط كالتعاكف مع األردف كمصر 32المادة ) 

سيقـك الطرفاف بدعكة حككمتي األردف كمصر لممشاركة في إقامة المزيد مف ترتيبات االرتباط كالتعاكف 
ية ، كحككمتي األردف كمصر مف جية أخرل ، بيف حككمة إسرائيؿ كالممثميف الفمسطينييف مف ج

 ) لمنيكض بالتعاكف بينيـ . كستضمف ىذه الترتيبات إنشاء لجنة مستمرة ستقرر باالتفاؽ األشكاؿ

modalities ) لمسماح لؤلشخاص المرحميف ( displaced )  3967مف الضفة الغربية كقطاع غزة في 
ى كاإلخبلؿ بالنظاـ ، كستتعاطى ىذه المجنة مع مسائؿ ، بالتكافؽ مع اإلجراءات الضركرية لمنع الفكض

  .أخرل ذات االىتماـ المشترؾ

  القكات اإلسرائيمية ( redeployment ) ( إعادة تمكضع 31المادة ) 

بعد دخكؿ إعبلف المبادئ ىذا حيز التنفيذ ، كفي كقت ال يتجاكز عشية انتخابات المجمس ، سيتـ .3
ة اإلسرائيمية في الضفة الغربية كقطاع غزة ، باإلضافة إلى انسحاب القكات إعادة تمكضع القكات العسكري

  (.34)اإلسرائيمية الذم تـ تنفيذه كفقا لممادة 

عند إعادة مكضعة قكاتيا العسكرية ، ستسترشد إسرائيؿ بمبدأ كجكب إعادة تمكضع قكاتيا العسكرية .2
  .خارج المناطؽ المأىكلة بالسكاف

 ( commensurate ) ريجي لممزيد مف إعادة التمكضع في مكاقع محددة بالتناسبكسيتـ تنفيذ تد .3

 ) 8مع تكلي المسؤكلية عف النظاـ العاـ كاألمف الداخمي مف قبؿ قكة الشرطة الفمسطينية كفقا لممادة ) .1
 (أعبله

  .( االنسحاب اإلسرائيمي مف قطاع غزة كمنطقة أريحا 34المادة ) 

  (2ي البركتكككؿ المرفؽ في الممحؽ )اع غزة كمنطقة أريحا ، كما ىك مبيف فستنسحب إسرائيؿ مف قط

  ( تسكية المنازعات 35المادة ) 

ستتـ تسكية المنازعات الناشئة عف تطبيؽ أك تفسير إعبلف المبادئ ىذا ، أك أم اتفاقيات الحقة تتعمؽ .3
  .( أعبله 31ة التي ستشكؿ كفقا لممادة ) بالفترة االنتقالية ، بالتفاكض مف خبلؿ لجنة االرتباط المشترك

إف المنازعات التي ال يمكف تسكيتيا بالتفاكض يمكف أف تتـ تسكيتيا مف خبلؿ آلية تكفيؽ يتـ االتفاؽ .2



 

136 

  .عمييا بيف األطراؼ

لؤلطراؼ أف تتفؽ عمى عرض المنازعات المتعمقة بالفترة االنتقالية كالتي ال يمكف تسكيتيا مف خبلؿ .1
ؽ ، عمى التحكيـ ، كمف أجؿ ىذا الغرض ، كبناء عمى اتفاؽ الطرفيف ، ستنشئ األطراؼ لجنة التكفي
  .تحكيـ

  الفمسطيني فيما يتعمؽ بالبرامج اإلقميمية -( التعاكف اإلسرائيمي  36المادة ) 

ية يرل الطرفاف أف مجمكعات العمؿ في المتعدد أداة مبلئمة لمنيكض ب ) خطة مارشاؿ ( كببرامج إقميم
كبرامج أخرل ، بما فييا برامج خاصة لمضفة الغربية كقطاع غزة ، كما ىك مشار إليو في البركتكككؿ 

   ( 4المرفؽ في الممحؽ )

  ( بنكد متفرقة 37المادة ) 

  يدخؿ اتفاؽ المبادئ ىذا حيز التنفيذ بعد شير كاحد مف تكقيعو.3 .

المحضر المتفؽ عميو المتعمؽ بو سيتـ اعتبارىا جزءا جميع البركتكككالت الممحقة بإعبلف المبادئ ىذا ك .2
  (.ال يتجزأ مف ىذا ) االتفاؽ

 3991سبتمبر  –أبـر في كاشنطف ، يـك الثالث عشر مف أيمكؿ 

  عف حككمة إسرائيؿ شمعكف بيرس /// عف منظمة التحرير الفمسطينية محمكد عباس

 الشاىداف

  لركسيةالكاليات المتحدة األمريكية /// الفدرالية ا

 

 – 3أحمد قريع ) أبك عبلء ( ، الركاية الفمسطينية الكاممة لممفاكضات مف أكسمك إلى خريطة الطريؽ ،  
  187. – 182( ، ص  2115) بيركت : مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،  3991مفاكضات أكسمك 
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  غوين العربنص رسائل االعتراف المتبادل: الجمعية الدولية لممترجمين والم( 2ممحق رقم )

1221ايمكؿ / سبتمبر ،  2في    

  اسحؽ رابيف
  رئيس كزراء إسرائيؿ

  السيد رئيس الكزراء ،
التكقيع عمى إعبلف المبادئ الذم يمثؿ حقبة جديدة... أكد أف أؤكد عمى التزامات منظمة التحرير الفمسطينية التالية : 

لكجكد في سبلـ كأمف. تقبؿ منظمة التحرير الفمسطينية قرارات منظمة التحرير الفمسطينية تعترؼ بحؽ دكلة إسرائيؿ في ا
. تمتـز منظمة التحرير الفمسطينيةبالحؿ السممي لمصراع بيف الجانبيف كتعمف 117ك  949األمـ المتحدة ك مجمس االمف 

فمسطينية نبذ أف جميع القضايا المعمقة المتصمة بالكضع الدائـ ستحؿ عف طريؽ المفاكضات... عمى منظمة التحرير ال
استخداـ اإلرىاب كأعماؿ العنؼ األخرل كسكؼ تحمؿ المسؤكلية عف جميع عناصر المنظمة كمكظفييا لضماف امتثاليـ 
كمنع حدكث انتياكات كتأديب المخالفيف.تؤكد لمنظمة التحرير الفمسطينية أف ىذه المكاد مف الميثاؽ الفمسطيني التي تنكر 

العيد التي ال تتفؽ مع االلتزامات مف ىذه الرسالة ىي اآلف معطمة كلـ تعد صالحة.  حؽ اسرائيؿ في الكجكد ، كأحكاـ
كنتيجة لذلؾ ، تتعيد منظمة التحرير الفمسطينية إلى أف تقدـ إلى المجمس الكطني الفمسطيني مكافقة رسمية إلجراء 

  ..التغييرات الضركرية كالتصديؽ عمييا
  مع خالص التقدير ،

  .ياسر عرفات
يس : منظمة التحرير الفمسطينيةالرئ . 

 

 الكثيقة الثانية
1221ايمكؿ / سبتمبر ،  2في    

  سعادة : يكىاف يكرغف ىكلست

  .كزير خارجية النركيج

  عزيزم الكزير ىكلست ،

 أكد أف أؤكد لكـ أنو ، لدل التكقيع عمى إعبلف المبادئ ، كتشجع منظمة التحرير الفمسطينية كتدعك الشعب الفمسطيني في
الضفة الغربية كقطاع غزة إلى االشتراؾ في الخطكات المؤدية إلى تطبيع الحياة ، كرفض العنؼ اإلرىاب ، كالمساىمة في 

  .السبلـ كاالستقرار كالمشاركة بنشاط في تشكيؿ التعمير ، كالتنمية االقتصادية كالتعاكف
  مع خالص التقدير ،

  .ياسر عرفات
نيةالرئيس : منظمة التحرير الفمسطي .  
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 الكثيقة الثالثة
1221ايمكؿ / سبتمبر ،  2في    

  سعادة : يكىاف يكرغف ىكلست

  .كزير خارجية النركيج

  عزيزم الكزير ىكلست ،

ISeptember 9   ، 1993  

  ياسر عرفات
  .الرئيس : منظمة التحرير الفمسطينية

  السيد الرئيس ،
، أكد أف أؤكد لكـ أنو ، في ضكء التزامات منظمة التحرير  1221ايمكؿ / سبتمبر ،  2كردا عمى رسالتكـ المؤرخة في 

الفمسطينية المدرجة في رسالتكـ ، فإف حككمة إسرائيؿ قررت االعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية ممثبل لمشعب 
  .الفمسطيني كبدء المفاكضات مع منظمة التحرير الفمسطينية في إطار عممية السبلـ في الشرؽ األكسط

رابيفاسحؽ  .  

 رئيس كزراء إسرائيؿ
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 نص قرارات االمم المتحدة:(: 3ممحق رقم )
عمى إنشػاء لجنػة تكفيػؽ تابعػة لؤلمػـ المتحػدة كتقريػر  33/32/3948الصادر بتاريخ  194ينص قرار رقـ 

كضع القدس في نظاـ دكلي دائـ كتقريػر حػؽ البلجئػيف فػي العػكدة إلػى ديػارىـ فػي سػبيؿ تعػديؿ األكضػاع 
 :م إلى تحقيؽ السبلـ في فمسطيف في المستقبؿ. كفيما يمي نص القراربحيث تؤد

إنشاء لجنة تكفيؽ تابعة لؤلمـ المتحدة كتقرير كضع القدس في نظاـ دكلي دائـ كتقرير حؽ البلجئػيف فػي "
 .العكدة إلى ديارىـ في سبيؿ تعديؿ األكضاع بحيث تؤدم إلى تحقيؽ السبلـ في فمسطيف في المستقبؿ

 :ية العامة كقد بحثت في الحالة في فمسطيف مف جديدإف الجمع
تعرب عف عميؽ تقديرىا الذم تـ بفضؿ المساعي الحميدة المبذكلة مف كسيط األمـ المتحدة الراحؿ في .3

سػػبيؿ تعزيػػز تسػػكية سػػممية لمحالػػة المسػػتقبمية فػػي فمسػػطيف، تمػػؾ التسػػكية التػػي ضػػحى مػػف أجميػػا بحياتػػو. 
 .كظفيو جيكدىـ المتكاصمة كتفانييـ لمكاجب في فمسطيفكتشكر لمكسيط بالككالة كلم

 :تنشػػػػئ لجنػػػػة تكفيػػػػؽ مككنػػػػة مػػػػف ثػػػػبلث دكؿ أعضػػػػاء فػػػػي األمػػػػـ المتحػػػػدة تكػػػػكف ليػػػػا الميمػػػػات التاليػػػػة.2

بالميمػات التػي أككمػت إلػى كسػيط األمػـ المتحػدة  -بقػدر مػا تػرل أف الظػركؼ القائمػة تسػتمـز-القيػاـ  -أ  
 3948مػػػػايك/ أيػػػػار سػػػػنة  34( الصػػػػادر فػػػػي 2-)د أ 386العامػػػػة رقػػػػـ لفمسػػػػطيف بمكجػػػػب قػػػػرار الجمعيػػػػة 

تنفيػذ الميمػات كالتكجييػات المحػددة التػي يصػدرىا إلييػا القػرار الحػالي، كتمػؾ الميمػات كالتكجييػات  -ب  
 .اإلضافية التي قد تصدرىا إلييا الجمعية العامة أك مجمس األمف

مة تكميا حاليان قرارات مجمس األمف إلى كسيط األمػـ بأية مي -بناء عمى طمب مجمس األمف-القياـ  -ج  
المتحدة لفمسطيف، أك إلى لجنة األمـ المتحدة لميدنػة. كينتيػي دكر الكسػيط بنػاء عمػى طمػب مجمػس األمػف 
مف لجنة التكفيؽ القياـ بجميع الميمات المتبقية التي ال تزاؿ قرارات مجمػس األمػف تكميػا إلػى كسػيط األمػـ 

 .المتحدة لفمسطيف

مككنػػة مػػف الصػيف كفرنسػػا كاتحػػاد الجميكريػػات االشػػتراكية -تقػرر أف تعػػرض لجنػػة مػػف الجمعيػة العامػػة .1
اقتراحان بأسماء الدكؿ الػثبلث التػي سػتتككف منيػا  -السكفييتية كالمممكة المتحدة كالكاليات المتحدة األميركية

 .ؿ مف دكرتيا الحاليةلجنة التكفيؽ عمى الجمعية العامة لمكافقتيا قبؿ نياية القسـ األك 

تطمب مف المجنة أف تبدأ عمميا فكران حتى تقيـ فػي أقػرب كقػت عبلقػات بػيف األطػراؼ ذاتيػا، كبػيف ىػذه .4
 .األطراؼ كالمجنة
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تػػدعك الحككمػػات كالسػػمطات المعنيػػة إلػػى تكسػػيع نطػػاؽ المفاكضػػات المنصػػكص عمييػػا فػػي قػػرار مجمػػس .5
لػػى البحػػث عػػف اتفػػاؽ بطريػػؽ مفاكضػػات 3948سػػنة نػػكفمبر/ تشػػريف الثػػاني  36 األمػػف الصػػادر فػػي ، كا 

 .تجرم إما مباشرة أك مع لجنة التكفيؽ، بغية إجراء تسكية نيائية لجميع المسائؿ المعمقة بينيا

تصػػدر تعميماتيػػا إلػػى لجنػػة التكفيػػؽ التخػػاذ التػػدابير بغيػػة معاكنػػة الحككمػػات كالسػػمطات المعنيػػة إلحػػراز .6
 .لمعمقة بينياتسكية نيائية لجميع المسائؿ ا

كالمكاقع كاألبنية الدينيػة فػي فمسػطيف، كتػأميف  -بما فييا الناصرة-تقرر كجكب حماية األماكف المقدسة .7
حريػػة الكصػػكؿ إلييػػا كفقػػان لمحقػػكؽ القائمػػة كالعػػرؼ التػػاريخي، ككجػػكب إخضػػاع الترتيبػػات المعمكلػػة ليػػذه 

التابعة لؤلمـ المتحدة، لدل تقديميا إلػى الجمعيػة  الغاية إلشراؼ األمـ المتحدة الفعمي. كعمى لجنة التكفيؽ
العامػػة فػػي دكرتيػػا العاديػػة الرابعػػة اقتراحاتيػػا المفصػػمة بشػػأف نظػػاـ دكلػػي دائػػـ لمنطقػػة القػػدس، أف تتضػػمف 
تكصيات بشأف األماكف المقدسة المكجكدة في ىذه المنطقة، ككجكب طمػب المجنػة مػف السػمطات السياسػية 

ـ ضمانات رسمية مبلئمة فيما يتعمؽ بحماية األماكف المقدسة في باقي فمسػطيف، في المناطؽ المعنية تقدي
 .كالكصكؿ إلى ىذه األماكف، كعرض ىذه التعيدات عمى الجمعية العامة لممكافقة

تقػػرر أنػػو نظػػران إلػػى ارتبػػاط منطقػػة القػػدس بػػديانات عالميػػة ثػػبلث، فػػإف ىػػذه المنطقػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ بمديػػة .8
إلييا القرل كالمراكز المجاكرة التي يككف أبعػدىا شػرقان أبػك ديػس كأبعػدىا جنكبػان بيػت  القدس الحالية يضاؼ

كأبعدىا شماالن شعفاط، يجب أف تتمتع  -بما فييا المنطقة المبنية في مكتسا-لحـ كأبعدىا غربان عيف كاـر 
مػػػـ بمعاممػػػة خاصػػػة منفصػػػمة عػػػف معاممػػػة منػػػاطؽ فمسػػػطيف األخػػػرل، كيجػػػب أف تكضػػػع تحػػػت مراقبػػػة األ

 .المتحدة الفعمية
تطمب مف مجمس األمف اتخاذ تدابير جديدة بغية تأميف نزع السبلح في مدينػة القػدس فػي أقػرب كقػت  - .

 ممكف
تصدر تعميماتيا إلى لجنة التكفيؽ لتقدـ إلى الجمعية العامة في دكرتيا الرابعة اقتراحػات مفصػمة بشػأف  - 

لفئتػيف المتميػزتيف الحػد األقصػى مػف الحكػـ الػذاتي المحمػي نظاـ دكلي دائـ لمنطقة القدس يؤمف لكػؿ مػف ا
 .المتكافؽ مع النظاـ الدكلي الخاص لمنطقة القدس

إف لجنة التكفيؽ مخكلة بصبلحية تعييف ممثؿ لؤلمـ المتحدة يتعاكف مع السمطات المحميػة فيمػا يتعمػؽ  - 
 .باإلدارة المؤقتة لمنطقة القدس
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عيـ أقصػى حريػة ممكنػة لمكصػكؿ إلػى مدينػة القػدس بطريػؽ البػر تقرر كجكب منح سػكاف فمسػطيف جمػي.9
كالسػػكؾ الحديديػػة كبطريػػؽ الجػػك، كذلػػؾ إلػػى أف تتفػػؽ الحككمػػات كالسػػمطات المعنيػػة عمػػى ترتيبػػات أكثػػر 

 .تفصيبلن 
تصدر تعميماتيا إلى لجنة التكفيؽ بأف تعمـ مجمس األمف فكران بأية محاكلة لعرقمة الكصكؿ إلى المدينة  - 

 .ؿ أم مف األطراؼ، كذلؾ كي يتخذ المجمس التدابير البلزمةمف قب

تصدر تعميماتيا إلى لجنة التكفيؽ بالعمؿ إليجاد ترتيبات بيف الحككمات كالسمطات المعنية مف شأنيا .31
تسييؿ نمك المنطقػة االقتصػادم، بمػا فػي ذلػؾ اتفاقيػات بشػأف الكصػكؿ إلػى المرافػئ كالمطػارات كاسػتعماؿ 

 .المكاصبلتكسائؿ النقؿ ك 

تقػرر كجػكب السػػماح بػالعكدة فػي أقػػرب كقػت ممكػف لبلجئػػيف الػراغبيف فػي العػػكدة إلػى ديػارىـ كالعػػيش .33
بسبلـ مع جيرانيـ، ككجكب دفع تعكيضات عف ممتمكات الذيف يقػرركف عػدـ العػكدة إلػى ديػارىـ كعػف كػؿ 

عػػكض عػػف ذلػػؾ الفقػػداف أك مفقػػكد أك مصػػاب بضػػرر، عنػػدما يكػػكف مػػف الكاجػػب كفقػػان لمبػػادئ القػػانكف أف ي
 .الضرر مف قبؿ الحككمات أك السمطات المسؤكلة

عػػػادة تػػػأىيميـ  -  كتصػػػدر تعميماتيػػػا إلػػػى لجنػػػة التكفيػػػؽ بتسػػػييؿ إعػػػادة البلجئػػػيف كتػػػكطينيـ مػػػف جديػػػد كا 
االقتصػػادم كاالجتمػػاعي ككػػذلؾ دفػػع التعكيضػػات كبالمحافظػػة عمػػى االتصػػاؿ الكثيػػؽ بمػػدير إغاثػػة األمػػـ 

ئػػيف الفمسػػطينييف، كمػػف خبللػػو بالييئػػات كالككػػاالت المتخصصػػة المناسػػبة فػػي منظمػػة األمػػـ المتحػػدة لبلج
 .المتحدة

تفكض لجنة التكفيؽ صبلحية تعيػيف الييئػات الفرعيػة كاسػتخداـ الخبػراء الفنيػيف تحػت إمرتيػا بمػا تػرل .32
مكجب نػص القػرار الحػالي. أنيا بحاجة إليو لتؤدم بصكرة مجدية كظائفيا كالتزاماتيا الكاقعة عمى عاتقيا ب

كيككف مقر لجنة التكفيؽ الرسمي في القدس، كيككف عمى السمطات المسؤكلة عف حفظ النظاـ فػي القػدس 
اتخاذ جميع التدابير البلزمػة لتػأميف سػبلمة المجنػة. كيقػدـ األمػيف العػاـ عػددان مػف الحػراس لحمايػة مػكظفي 

 .المجنة كدكرىا

فيؽ بػأف تقػدـ إلػى األمػيف العػاـ بصػكرة دكريػة تقػارير عػف تطػكر الحالػة تصدر تعميماتيا إلى لجنة التك .31
لى أعضاء منظمة األمـ المتحدة  .كي يقدميا إلى مجمس األمف كا 

لػػى اتخػػاذ جميػػع التػػدابير .34 تػػدعك الحككمػػات كالسػػمطات المعنيػػة جميعػػان إلػػى التعػػاكف مػػع لجنػػة التكفيػػؽ كا 
 .الممكنة لممساعدة عمى تنفيذ القرار الحالي
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ترجػػك األمػػيف العػػاـ تقػػديـ مػػا يمػػـز مػػف مػػكظفيف كتسػػييبلت كاتخػػاذ الترتيبػػات المناسػػبة لتػػكفير األمػػكاؿ .35
 .البلزمة لتنفيذ أحكاـ القرار الحالي

ضتده  15صتوتًا متع القترار مقابتل  35بتت  186تبنت الجمعية العامة ىذا القرار في جمستتيا العامتة رقتم 
 :كاآلتي 8وامتناع 

جنتػػػػػيف، أسػػػػػتراليا، بمجيكػػػػػا، البرازيػػػػػؿ، كنػػػػػدا، الصػػػػػيف، ككلكمبيػػػػػا، الػػػػػدانمارؾ، جميكريػػػػػة األر متتتتتع القتتتتترار: 
الػػػػػػدكمينيكاف، إكػػػػػػكادكر، السػػػػػػمفادكر، الحبشػػػػػػة، فرنسػػػػػػا، اليكنػػػػػػاف، ىػػػػػػاييتي، ىنػػػػػػدكراس، إيسػػػػػػمندا، ليبيريػػػػػػا، 

السػػكيد، تركيػػا، لككسػػمبكرغ، ىكلنػػدا، نيكزيمنػػدا، نيكػػاراغكا، النػػركيج، بنمػػا، بػػاراغكام، بيػػرك، الفمبػػيف، سػػياـ، 
 .جنكب أفريقيا، المممكة المتحدة، الكاليات المتحدة األميركية، أكركغكام، فنزكيبل

أفغانستاف، بمكركسيا )ركسيا البيضاء(، ككبا، تشيككسمكفاكيا، مصر، العراؽ، لبناف، باكستاف، ضد القرار: 
 .يتي، اليمف، يكغسبلفيابكلندا، المممكة العربية السعكدية، سكريا، أككرانيا، االتحاد السكفي

  .1بكليفيا، بكرما، الشيمي، ككستاريكا، غكاتيماال، اليند، إيراف، المكسيؾامتناع: 

 
نػكفمبر/ تشػػريف  22.. قػرار أصػدره مجمػس األمػف الػػدكلي التػابع لمنظمػة األمػـ المتحػدة فػي 242قػرار رقػـ 
صػراع العربػي اإلسػرائيمي، كىػك الػذم كجاء تعبيران عف الخمؿ الخطير فػي ميػزاف القػكل فػي ال 3976الثاني 

يكنيػػػك/حزيراف ال شػػػؾ كػػػاف نتيجػػػة اليزيمػػػة التػػػي منػػػي بيػػػا العػػػرب فػػػي الحػػػرب العربيػػػة اإلسػػػرائيمية الثالثػػػة )
3967.)  

كقػػد جػػاء ىػػذا القػػرار كحػػؿ كسػػط بػػيف عػػدة مشػػاريع قػػرارات طرحػػت عمػػى النقػػاش بعػػد الحػػرب، كمػػف أبرزىػػا 
ذلػػػؾ تفاديػػػا إلقػػػداـ أم مػػػف الػػػدكلتيف الكبػػػرييف عمػػػى ممارسػػػة حػػػؽ مشػػػركع القػػػرار السػػػكفييتي كاألميركػػػي ك 

أف القػػرار ال  -منػػدكب بريطانيػػا آنػػذاؾ لػػدل مجمػػس األمػػف-الػػنقض. كاشػػترط كاضػػع القػػرار المػػكرد كػػارادكف 
ما يرفض، ألف أم تعديؿ كلك طفيؼ كاف مف شػأنو  -يقبؿ أم تعديؿ أك مساكمة فإما أف يقبؿ كما ىك كا 

 .ركع مف أساسونسؼ المش -حسب رأيو

ككاف اليدؼ مف ىذا المكقؼ ىك المحافظة عمى الغمكض الذم أحاط بالفقرة الخاصة باالنسػحاب خاصػة 
في الػنص اإلنجميػزم، فقػد كرد فػي المػادة األكلػى/ الفقػرة أ: "انسػحاب القػكات اإلسػرائيمية مػف أراض احتمػت 

"أؿ" التعريػػؼ  نية كالصػػينية فقػػد دخمػػتفػػي النػػزاع األخيػػر". أمػػا فػػي النصػػكص الفرنسػػية كالركسػػية كاإلسػػبا

                                                           
1
سسة الدراسات الفمسطينية، نقبلن عف ، مؤ 3974 - 3947كالصراع العربي اإلسرائيمي، المجمد األكؿ،  قرارت األمـ المتحدة بشأف فمسطيف 

 .، المجمد األكؿ إلى الرابع33المحاضر الرسمية لمجمعية العامة، الدكرة الثانية، الممحؽ رقـ 
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عمى كممة أراض بحيث لـ يعد ىناؾ أم لبس أك غمكض. كزيادة في الكضكح فقد بػادر منػدكبك عػدة دكؿ 
بػػأف  -قبػػؿ التصػػكيت عمػػى القػػرار-مثػػؿ فرنسػػا كاالتحػػاد السػػكفييتي كمػػالي كالينػػد كنيجيريػػا إلػػى التصػػريح 

ب القػػكات اإلسػػرائيمية مػػف جميػػع األراضػػي التػػي احتمػػت عػػاـ حككمػػاتيـ تفيػػـ ىػػذه الفقػػرة بأنيػػا تعنػػي انسػػحا
.3967 

ضػػافة إلػػى قضػػية االنسػػحاب فقػػد نػػص القػػرار عمػػى إنيػػاء حالػػة الحػػرب كاالعتػػراؼ ضػػمنان بإسػػرائيؿ دكف  كا 
ربط ذلػؾ بحػؿ قضػية فمسػطيف التػي اعتبرىػا القػرار مشػكمة الجئػيف. كمػف ىنػا فقػد جػاء قبػكؿ بعػض الػدكؿ 

يكرس االعتراؼ بػاالختبلؿ الحاصػؿ فػي مػكازيف القػكل، كفيمػا  -كمنيا مصر كاألردف-العربية بيذا القرار 
يمي النص الحرفي ليذا القػرار الػذم مػايزاؿ فػي صػمب كػؿ المفاكضػات كالمسػاعي الدكليػة كالعربيػة إليجػاد 

 :حؿ لمصراع العربي اإلسرائيمي

 ..رؽ األكسطإف مجمس األمف.. إذ يعبر عف قمقو المستمر لممكقؼ الخطير في الش

يؤكد عدـ شرعية االستيبلء عمى األراضي عف طريؽ الحرب، كالحاجة إلػى سػبلـ عػادؿ كدائػـ تسػتطيع  -
 .أف تعيش فيو كؿ دكلة في المنطقة

يؤكػد أيضػان أف جميػع الػدكؿ األعضػاء عنػدما قبمػػت ميثػاؽ األمػـ المتحػدة التزمػت بالتصػرؼ كفقػان لممػػادة  -
 .الثانية منو

مبػػػادئ الميثػػاؽ يتطمػػػب إقامػػة سػػػبلـ عػػادؿ كدائػػـ فػػػي الشػػرؽ األكسػػػط كىػػذا يقتضػػػي  يعمػػف أف تطبيػػؽ -3
 :تطبيؽ المبدأيف التالييف

انسػحاب القػكات اإلسػرائيمية مػف األراضػي التػي احتمتيػا )فػي الػنص اإلنجميػزم: "مػف أراًض احتمتيػا"(  - أ  
 .في النزاع األخير

ر االسػتقبلؿ كالسػيادة اإلقميميػة كاالسػتقبلؿ السياسػي أف تنيي كؿ دكلة حالة الحرب، كأف تحتـر كتقػ - ب  
لكؿ دكلػة فػي المنطقػة، كحقيػا فػي أف تعػيش فػي سػبلـ فػي نطػاؽ حػدكد مأمكنػة كمعتػرؼ بيػا متحػررة مػف 

 .أعماؿ القكة أك التيديد بيا

 :كيؤكد المجمس الحاجة إلى -2

 ضماف حرية المبلحة في الممرات الدكلية في المنطقة - أ  .

 حقيؽ تسكية عاجمة لمشكمة البلجئيفت - ب . 

ضماف حدكد كؿ دكلة في المنطقة كاستقبلليا السياسي عف طريؽ إجراءات مف بينيا إنشاء مناطؽ  - ت  
 .منزكعة السبلح
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يطمػػب مػػف السػػكرتير العػػاـ أف يعػػػيف ممػػثبلن خاصػػان إلػػى الشػػرؽ األكسػػػط إلقامػػة اتصػػاالت مػػع الػػػدكؿ  -1
كد لمكصػكؿ إلػى تسػكية سػممية كمقبكلػة عمػى أسػاس النصػكص كالمبػادئ المعنية بيدؼ المساعدة في الجيػ

 .الكاردة في ىذا القرار

يطمػػػب مػػػف السػػػكرتير العػػػاـ أف يبمػػػغ المجمػػػس بمػػػدل تقػػػدـ جيػػػكد المبعػػػكث الخػػػاص فػػػي أقػػػرب كقػػػت  -4
 .1ممكف

بلؽ الذم يدعك إلى كقؼ إط 338قراره رقـ  3971أكتكبر/ تشريف األكؿ  22أصدر مجمس األمف بتاريخ 
 :بجميع أجزائو. كفيما يمي فقرات القرار 242النار عمى كافة جبيات حرب أكتكبر كتنفيذ القرار 

 ..إف مجمس األمف

نيػػاء  -3 يػػدعك جميػػع األطػػراؼ المشػػتركة فػػي القتػػاؿ الػػدائر حاليػػا إلػػى كقػػؼ إطػػبلؽ النػػار بصػػكرة كاممػػة كا 
لحظة اتخاذ ىذا القػرار كفػي المكاقػع التػي ساعة مف  32جميع األعماؿ العسكرية فكرا، في مدة ال تتجاكز 

 .تحتميا اآلف

 242يػدعك جميػػع األطػػراؼ المعنيػػة إلػػى البػػدء فػػكران بعػد كقػػؼ إطػػبلؽ النػػار بتنفيػػذ قػػرار مجمػػس األمػػف  -2
 .( بجميع أجزائو3967)

يقرر أف تبدأ فكر كقؼ إطبلؽ النػار كخبللػو مفاكضػات بػيف األطػراؼ المعنيػة تحػت اإلشػراؼ المبلئػـ  -1
 .بيدؼ إقامة سبلـ عادؿ كدائـ في الشرؽ األكسط

صػػػكتان مقابػػػؿ ال شػػػيء كامتنػػػاع الصػػػيف عػػػف  34بػػػػ  3747تبنػػػى المجمػػػس ىػػػذا القػػػرار فػػػي جمسػػػتو رقػػػـ  .
 التصكيت

أسػػػتراليا، النمسػػػا، فرنسػػػا، غينيػػػا، الينػػػد، إندكنيسػػػيا، كينيػػػا، بانامػػػا، بيػػػرك، السػػػكداف، االتحػػػاد متتتع القتتترار: 
 .2لمتحدة، الكاليات المتحدة األميركية، يكغسبلفياالسكفييتي، المممكة ا

 

 

                                                           
1
 771.مكسكعة السياسة، المجمد الرابع، ص   

2
 774.مكسكعة السياسة، المجمد الرابع، ص  
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 ( :1978) 425قم قرار مجمس االمن الدولي ر 
 .3978اذار )مارس(  39بتاريخ 

لػػى سػػحب قكاتيػػا مػػف األراضػػي  دعػػكة إسػػرائيؿ إلػػى كقػػؼ عمميػػا العسػػكرم ضػػد كحػػدة األراضػػي المبنانيػػة، كا 
 .المبنانية كافة

 إف مجمس االمف،
/ ( كالمنػػػػػػدكب الػػػػػػدائـ السػػػػػػرائيؿ 32616/  ك 32611) ئؿ المنػػػػػػدكب الػػػػػػدائـ لبنػػػػػػافإذ يحػػػػػػيط عممػػػػػػا برسػػػػػػا

 sكقد استمع إلى بياف كؿ مف المندكب الدائـ لمبناف كالمندكب الدائـ إلسرائيؿ، / (32617)
ذ يسػػاكره شػػديد القمػػؽ لتػػدىكر الكضػػع فػػي الشػػرؽ األكسػػط، كانعكاسػػات ذلػػؾ عمػػى حفػػظ السػػبلـ العػػالمي،  كا 

 بأف الكضع الحالي يعرقؿ التكصؿ إلى سبلـ عادؿ في الشرؽ األكسط،كاقتناعو منو 
 دكليا؛ بيا المعترؼ حدكده ضمف السياسي كاستقبللو كلسيادتو لبناف أراضي لكحدة التاـ االحتراـ إلى دعكي. 3
مػػف  ايػػدعك إسػػرائيؿ إلػػى أف تكقػػؼ فػػكرا عمميػػا العسػػكرم ضػػد سػػبلمة األراضػػي المبنانيػػة، كأف تسػػحب فػػكرا قكاتيػػ.2

 األراضي المبنانية كافة ؛
 تقػػكة دكليػػة مؤقتػػة فػػي جنػػكب لبنػػاف تكػػكف تحػػ -بصػػكرة فكريػػة  -يقػػرر، فػػي ضػػكء طمػػب حككمػػة لبنػػاف، إنشػػاء .1

كمسػاعدة  ، عيػدىما سػابؽ إلػى الدكلييف مف كاأل السبلـ إعادة ك االسرائيمية القكات انسحاب فأمرتو، كذلؾ لمتأكد م
لػدكؿ أعضػاء فػي  تابعة عناصر مف كةطتيا الفعالة في المنطقة، عمى أف تؤلؼ القحككمة لبناف في تكفير عكدة سم

 األمـ المتحدة ؛
 .يرجك مف األميف العاـ أف يقدـ تقريرا إلى المجمس، خبلؿ أربع كعشريف ساعة، عف تطبيؽ ىذا القرار.4
 .ِأحد ضده كامتناع  صكتا مع القرار مقابؿ ال ُِ،بػ  ٠َِْبنى المجمس ىذا القرار، في جمستو رقـ ت -

جميكريػػة ألمانيػػا االتحاديػػة، بكليفيػػا، غػػابكف، فرنسػػا، فنػػزكيبل، كنػػدا، الككيػػت، المممكػػة المتحػػدة لبريطانيػػا  متتع القتترار:
يرلندا الشمالية، مكريشيكس، نيجيريا، اليند، الكاليات المتحدة األميركية  .العظمى كا 

 .ال أحد ضد القرار:
 .1شتراكية السكفياتية، تشيككسمكفاكيا: اتحاد الجميكريات االامتناع

 

 

 

                                                           
1
أحمد عصمت عبػد المجيػد، مراجعػة كتػدقيؽ جػكرج  الدكتكر ،تقديـ ٢٩ُُ- ٢٠ُٓ رائيميساإل العربي كالصراع فمسطيف حكؿ المتحدة األمـ قرارات 

٢٢ُْ.طعمة، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيركت، 



 

146 

 :القرآنية فيرس االيات
 الصفحة السورة رقميا اآلية الرقم
ٔا  .1 ُْ ْن تَْلَر

َ
ًْ وََغََس أ َٔ ُنْرهٌ ىَُل ُْ ًُ اىْلِتَاُل َو ُنتَِب َغيَيُْل

 ًْ َٔ َخْيٌ ىَُل ُْ  .َشيْئًا َو

 116 البقرة 17

ََِع َمَسا .9 ٌَّ  َ ٍَّ ًُ مِ ْظيَ
َ
َْ أ ٌَ ُّ َو ٍُ ا اْس َٓ ن يُْذَنَر فِي

َ
 92 البقرة 114 ِجَد اَّلّلِ أ

4.  ًْ ْخرَُجُٔك
َ
َْ َخيُْث أ ٌِ ًْ ُْ ْخرُِجٔ

َ
ًْ َوأ ُْ ٔ ٍُ ًْ َخيُْث جَلِْفتُ ُْ  104 البقرة 121 َواْقتُئُ

1.  ًْ ُْ ًْ فَاْقُتئُ  108 البقرة 121 {فَإِْن كَاتَئُُك

ًْ فَاْختَُدوا َغيَيْ  .6 َِ اْختََدى َغيَيُْل ٍَ ا اْختََدى َف ٌَ ٍِحِْو  ِ ِّ ة
 ًْ  َغيَيُْل

 104 البقرة 124

8.  ِ َُ َّلِلذ ًْ َخِتذ ََّل تَُلَٔن فِتٌَِْث َويَُلَٔن اّلِي ُْ  118 البقرة 916 {َوكَاتِئُ

ٌِِِيَ  .7 ًْ ُمْؤ َْٔن إِْن ُنِْتُ ْغيَ
َ
ًُ اْْل جْتُ

َ
ٔا َوأ ٔا َوََّل ََتَْزُُ آؿ  112 َوََّل تَُِِٓ

 عمراف
100 

اَوََّل  .2 ًٌ ًْ قِيَا ُ ىَُل ًُ اىذِِت َجَػَو اَّللذ َٔاىَُل ْم
َ
اَء أ َٓ َف ٔا السُّ  120 النساء 1 تُْؤتُ

ْؤٌَِِِي َسيِيًًل  .11 ٍُ ْ ََ لََعَ ال ُ لِيََْكفِرِي َْ ََيَْػَو اَّللذ  71 النساء 11 َوىَ
11.  

ُ
ٔا الرذُسَٔل َوأ ِطيُػ

َ
َ َوأ ٔا اَّللذ ِطيُػ

َ
ٔا أ ُِ ٌَ َ ََ آ ِي ا اَّلذ َٓ حُّ

َ
ْمرِ يَا أ

َ
وِِل اْْل

 ٌُِِْلً

 99 النساء 12

ٌث إََِل  .19 ٍَ ًْ ٌِيحَاٌق فَِديٌَث ُمَسيذ ُٓ َِ ْ ًْ َوبَي ٍْٔم ةَيَُِْل َْ كَ ِإَوْن ََكَن ٌِ
ْْيِِّ  َ

 أ
 60 النساء 29

يُْح َخْيٌ  .11  100 النساء 197 َوالصُّ

ٔا ةِاىُْػُلٔدِ  .14 ْوفُ
َ
ٔا أ ُِ ٌَ َ ََ آ ِي ا اَّلذ َٓ حُّ

َ
 61 المائدة 1 يَا أ

11.  ًْ ُٓ ْ ٌِِ ُّ ًْ فَإُِذ ًْ ٌُِِْل ُٓ ذ ل َٔ َْ َحتَ ٌَ  92 المائدة  َو
ًْ َمَرٌض يَُسارُِغٔنَ  .16 ََ ِِف كُئُبِِٓ ِي  104 المائدة 19 َفَِتَى اَّلذ

ٔا  .18 ِْٔم ادُْخيُ َسثَ يَا كَ َلدذ ٍُ ْ رَْض ال
َ
ًْ  اْْل ُ ىَُل  111 المائدة 71 اىذِِت َنتََب اَّللذ

ٔدَ  ََلَِجَدنذ  .17 ُٓ ٔا اَْلَ ُِ ٌَ َ ََ آ ِي َشدذ انلذاِس َغَداَوةً لَِّلذ
َ
 118 المائدة 79 أ

ا ِجئْتََِا كَاَل  .12 ٌَ َْ َبْػِد  َِا َوٌِ تِيَ
ْ
ْن تَأ

َ
َْ َقتِْو أ َِا ٌِ وذِي

ُ
ٔا أ ُ  119 األعراؼ 192كَال
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ًْ ِِف  ًْ َويَْستَْخيَِفُل ْٓيَِم َغُدوذُك ْن ُح
َ
ًْ أ َغََس َربُُّل

رِْض َفيَُِْظَر َنيَْف َتػْ 
َ
ئُناْْل ٍَ 

ٔاْ اَّللذ َوالرَُّسَٔل  .91 ٔاْ ََّل ََتُُُٔ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اََّلّ َٓ ُحّ
َ
 106 األنفاؿ 98 يَا أ

ٔاْ  .91 ٔاْ اَّللذ َوالرَُّسَٔل َوََتُُُٔ ٔاْ ََّل ََتُُُٔ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اََّلّ َٓ ُحّ
َ
يَا أ

َٔن  ٍُ ًْ َتْػيَ ُتُ
َ
ًْ َوأ اَُاتُِل ٌَ

َ
ا *أ ٍَ َجّ

َ
ٔاْ أ ٍُ ًْ  َواْغيَ َٔاىُُل ْم

َ
أ

ًْ فِتَِْثٌ  ْوَّلَُدُك
َ
 َوأ

98-
97 

 93 األنفاؿ

ةٍ  .99 ٔذ َْ كُ ٌِ ًْ ا اْستََطْػتُ ٌَ  ًْ ُٓ َ وا ل ِغدُّ
َ
 104 األنفاؿ 61 َوأ

91.  َٔ ُْ  ُّ ِ إُِذ ْ لََعَ اَّللذ ََّٔكذ ا َوتَ َٓ َ ًِ فَاْجَِْح ل يْ ٔا لِيسذ ِإَوْن َجَُِد
 ًُ ٍِيُع اىَْػيِي  السذ

 60 األنفاؿ 61

َٔ ِإَو .94 ُْ  ُّ ِ إُِذ ْ لََعَ اَّللذ ََّٔكذ ا َوتَ َٓ َ ًِ فَاْجَِْح ل يْ ٔا لِيسذ ْن َجَُِد
 ًُ ٍِيُع اىَْػيِي  السذ

 98 األنفاؿ 61

91.  ِ ْ لََعَ اَّللذ ََّٔكذ ا َوتَ َٓ َ ًِ فَاْجَِْح ل يْ ٔا لِيسذ  99 األنفاؿ 61 ِإَوْن َجَُِد

ْْشِ  .96 ٍُ ْ ََ ال ٌِ ًْ ْدُت َْ ََ ََع ِي ًْ إَِّلذ اَّلذ َ ًْ َشيْئًا َول ًْ َحُِْلُصُٔك َ ًذ ل كَِي ُث
 ًْ تِِٓ دذ ٌُ ًْ إََِل  ُْ َد ْٓ ًْ َخ ٔا إََِلِْٓ ٍُّ ِ ت

َ
َخًدا فَأ

َ
ًْ أ ُحَظاُِْروا َغيَيُْل

تذلِيَ  ٍُ ْ َ ُُيِبُّ ال  إِنذ اَّللذ

 60 التكبة 4

ْسِجِد اْْلََرامِ  .98 ٍَ ْ ََ ال ى ةَِػتِْدهِ ََلًًْل ٌِ ْْسَ
َ
ِي أ إََِل  ُستَْداَن اَّلذ

 َٔ ُْ َْ آَيَاتَِِا إُِّذ  ٌِ ُّ ََْٔلُ ىُُِنِيَ ِي ةَاَرْكَِا َخ كََْص اَّلذ
َ
ْسِجِد اْْل ٍَ ْ ال

ٍِيُع اْْلَِصيُ   السذ

 د اإلسراء 1

ٍِيَ  .97 َ ا لِيَْػال َٓ رِْض اىذِِت ةَاَرْكَِا فِي
َ
 د األنبياء 81 ََََنذيَِْاهُ َولًُٔطا إََِل اْْل

ِ َولُِسيَيْ  .92 ْمرِه
َ
اَن الّرِيَح ََعِصَفًث ََتْرِي ةِأ رِْض اىذِِت ٍَ

َ
إََِل اْْل

ا َٓ ٍِيَ  ةَاَرْكَِا فِي ِ ٍء ََعل ِذا ةُِلّوِ ََشْ  َوُك

 111 األنبياء 81

ٔا َفَلِد  .11 ا اْنتََستُ ٌَ ْؤٌَِِاِت ةَِغْيِ  ٍُ ْ ْؤٌَِِِي َوال ٍُ ْ ََ يُْؤذُوَن ال ِي َواََّلّ
َتاُاً ِإَوجْ  ْٓ ٔا ُب يُ ٍَ تِيِاً اْختَ ٌُّ  {.ٍاً 

 93 األحزاب 17

ًْ َوبَْيَ  .11 ُٓ ا كًُرىوََجَػيَِْا ةَيَِْ َٓ َِا فِي  111 سبأ 91 َظاَِْرةً  اىُْلَرى اىذِِت ةَاَرْك

ْٔنَ  .19 ْغيَ
َ
ًُ اْْل جْتُ

َ
ًِ َوأ يْ ٔا إََِل السذ ٔا َوتَْدُغ  71 محمد 11 فًََل تَُِِٓ

يْ  .11 ٔا إََِل السذ ٔا َوتَْدُغ ًْ فًََل تَُِِٓ َػُل ٌَ  ُ َْٔن َواَّللذ ْغيَ
َ
ًُ اْْل جْتُ

َ
 99 محمد 11ًِ َوأ
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 ًْ اىَُل ٍَ ْخ
َ
ًْ أ ُك َْ يَِِتَ  َوىَ

َْ َخادذ  .14 ٌَ َٔادُّوَن  ِْٔم اْْلَِخرِ يُ ِ َواَْلَ ا يُْؤٌَُِِٔن ةِاَّللذ ًٌ ْٔ ََّل ََتُِد كَ
َ َورَُسََٔلُ   اَّللذ

 104 المجادلة 99

11.  ََ ِي ا اََّلّ َٓ ُحّ
َ
ْوَِلَاء يَا أ

َ
ًْ أ ي وََغُدوَُّك ٔا ََّل َتتَِّخُذوا َغُدوِّ ُِ ٌَ  94 الممتحنة 1 آ

ْوَِلَاَء : } .16
َ
ًْ أ ٔا ََّل َتتذِخُذوا َغُدّوِي وََغُدوذُك ُِ ٌَ َ ََ آ ِي ا اَّلذ َٓ حُّ

َ
يَا أ

 ََ ٌِ ًْ ا َجاَءُك ٍَ ِ ِ َوكَْد َكَفُروا ة ة َٔدذ ٍَ ْ ًْ ةِال تُيُْلَٔن إََِلِْٓ
 {...اْْلَقِّ 

 120 متحنةالم 1

18.  ًْ ًْ ُحَلاتِئُُك َ ََ ل ِي َِ اََّلّ ًُ اَّلَلُّ َغ اُك َٓ ًُ  * ...ََّل َحِْ اُك َٓ ا َحِْ ٍَ إَِجّ
 ًْ َ دِيَارُِك ْخرَُجُٔكً ٌِّ

َ
َِ َوأ ي ًْ ِِف الِّ ََ كَاتَئُُك ِي َِ اََّلّ  اَّلَلُّ َغ

 92 الممتحنة 7-2

َذ  .17 ُْ َِاٍت فًََل تَرِْجُػٔ َذ ُمْؤٌِ ُْ ٔ ٍُ ٍْتُ ارِ  فَإِْن َغيِ  71 الممتحنة 2 إََِل اىُْهفذ
12.  ًْ ََ كَاتَئُُك ِي َِ اَّلذ ُ َغ ًُ اَّللذ اُك َٓ ا َحِْ ٍَ  104 الممتحنة 2 إِجذ

41.  ًْ ْخرَُجُٔك
َ
َِ َوأ ًْ ِِف اّلِي ََ كَاتَئُُك ِي َِ اَّلذ ُ َغ ًُ اَّللذ اُك َٓ ا َحِْ ٍَ إِجذ

نْ 
َ
ًْ أ ُروا لََعَ إِْخَراِجُل َْ ًْ َوَظا َْ دِيَارُِك ٌِ  َْ ٌَ ًْ َو ُْ ْٔ ىذ َٔ تَ

ٍُٔنَ  ِ ال ًُ اىظذ ُْ وىَئَِم 
ُ
ًْ فَأ ُٓ ذ ل َٔ  َحتَ

 91 الممتحنة 2

41  ًْ ا اْستََطْػتُ ٌَ  َ ٔا اَّللذ ُل  98 التغابف 16 فَاتذ
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 :فيرس األحاديث

 الصفحة الحديث الرقم
إذا فسد أىؿ الشاـ فبل خير فيكـ، ال تزاؿ طائفة مف أمتي  1

 حتى تقـك الساعة منصكريف ال يضرىـ مف خذليـ

112 

بينما أنا نائـ، إذ رأيت عمكد الكتاب احتمؿ مف تحت رأسي،  9
فظننت أنو مذىكب بو، فأتبعتو بصرم، فعمد بو إلى الشاـ، أال 

 أف اإليماف حيف تقع الفتف في الشاـ

111 

 111 صفكة اهلل مف أرضو الشاـ، كفييا صفكتو مف خمقو كعباده 1
 د شكيري الن اسى ال يشكر اهلل مف ال ي 4
ٌطةن يعظمكف فييا حرمات اهلل  1 كالذم نفسي بيده، ال يسألكني خي

 إال أعطيتيـ إٌياىا
61 

يا ابف حكالة، إذا رأيت الخبلفة نزلت األرض المقدسة، فقد  6
دنت الزالزؿ كالببلبؿ كاألمكر العظاـ، كالساعة يكمئذ أقرب مف 

 الناس مف يدم ىذه مف رأسؾ

112 
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 :عالمفيرس األ
 

 الصفحة العمم الرقم
 62 أحمد بف ادريس 1
 106 األشقر 2
 103 البرل 3
 106 البشير 4
 62 الجرجاني 5
 60 الجصاص 6
 86 حاكـ المطيرم 7
 95 حساف 8
 95 حكل 9

 70 الخطابي 10
 62 خبلؼ 11
 60 الرازم 12
 69 ابف رشد 13
 58 الرصاع 14
 70 الريسكني 15
 80 الزنجاني 16
 68 أبك زىرة 17
 103 السبكي 18
 80 السرخسي 19
 106 سعيد  20
 58 السمرقندم 21
 64 شيبير 22
 59 الشربيني 23
 103 شمتكت 24
 73 الشيرازم 25
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 60 الطبرم 26
 91 عبد الستار قاسـ 27
 61 ابف العربي 28
 68 عزاـ 29
 95 العساؿ 30
 95 العمكاف 31
 45 غريغكرم خميؿ 32
 62 الكاساني 33
 61 ابف كثير 34
 106 الكيبلني 35
 60 محمد بف أحمد 36
 59 محمد رشيد رضا 37
 103 مخمكؼ 38
 59 مصطفى الزرقا 39
 40 مصطفى النقيب 40
 95 المطيعي 41
 62 المكصمي 42
 46 ىيمده ىنريكسف فاغيو 43
 108 ياسيف 44
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