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 التطورات السياسية التي رافقت أنتفاضة األقصى الثانية  

  األقصى أنتفاضة رافقث التي السياسية التطىرات
 اخلليجي منها التعاون جملس ومىقف 0222الثانية عام 

   

 

 

                                     

 الممخص 

تسميط الضوء عمى موقف مجمس التعاون لدول الخميج العربية  ىدف البحث الى
أنتفاضة األقصى الثانية بعد أنييار من أبرز األحداث الدولية واألقميمية التي رافقت 

عممية التسوية بين الجانب الفمسطيني والجانب "اإلسرائيمي" عمى أثر فشل مفاوضات 
, التي دعت الييا األدارة األمريكية 0222الوضع النيائي في قمة كامب ديفيد الثانية عام 

 لكسر الجمود في المسيرة السممية.
ن العام نفسو, وجميع قصى الثانية مومن أبرز ىذه األحداث أنتفاضة األ

األعتداءات الوحشية التي تمارسيا "إسرائيل" في األراضي الفمسطينية المحتمة الممارسات و 
ضد الشعب العربي الفمسطيني, فضاًل عن سياسة األستيطان وأثرىا عمى مفاوضات 

صعيد وما نتج عنيا من أثار عمى ال 0221أيمول  11الوضع النيائي, وكذلك أحداث 
والتي أصبحت ركيزة أساسية  0220العربي والدولي, وأخيرًا مبادرة السالم العربية عام 

 الصييوني. -ألنياء الصراع العربي
 

           بدرعلي ريسان  الباحث .                                    طيبة خلف عبد اهلل     . د. أ   

 البصرة   جامعة/ اآلداب   كلية                                               
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The political Developments that Accompanied the 

Second Al-Aqsa Uprising2000 and the Position of the 

Gulf Cooperation Council 

 

 

 

 

Abstract 

The research aims at shedding light on the position of the Gulf 

Cooperation Council (GCC) of the most prominent international 

and regional events that accompanied the Second Al-Aqsa uprising 

after the collapse of the Palestinian-Israeli settlement process 

following the failure of the final status negotiations at Camp David 

in 2000. 

The most prominent of these events is the second Al-Aqsa 

uprising of the same year, and all the brutal practices and 

aggressions practiced by Israel in the occupied Palestinian 

territories against the Palestinian Arab people, as well as settlement 

policy and its impact on final status negotiations, as well as the 

events of 11 September 2001 and the resulting effects at the level 

Arab and international, and finally the Arab peace initiative in 

2002, which has become a cornerstone for ending the Arab-Israeli 

conflict. 
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 التطورات السياسية التي رافقت أنتفاضة األقصى الثانية  
 المقدمة

ن المسارات األساسية ألنياء شيدت مدة التسعينات من القرن العشرين طرح العديد م
الصييوني والسالم في الشرق األوسط, تمثمت بداية األمر بعقد مؤتمر مدريد  –الصراع العربي 

ومن ثم توصل الجانب الفمسطيني و"اإلسرائيمي" الى أتفاق أعالن المبادغ  1771لمسالم عام 
في قمة كامب ديفيد الثانية  واالتفاقيات الالحقة حتى عقد مفاوضات التسوية النيائية 1771عام 
"اإلسرائيمي" والتي لعبت فييا الواليات المتحدة  بين الجانب الفمسطيني والجانب (1)0222عام 

دورًا كبيرًا من أجل التوصل  (0)(Bill Clinton( )1771-0221األمريكية برئاسة بيل كمنتون )
الى تسوية نيائية, غير أن سياسة "إسرائيل" المتعنتة وعدم جديتيا في األستجابة لمتطمبات 
السالم في الوقت الذؼ اليزال الجانب العربي ممتزم بالسالم كخيار استراتيجي ال رجوع فيو, أدت 

 .0222الى فشل مفاوضات قمة كامب ديفيد الثانية عام 
أىمية البحث في بيان موقف مجمس التعاون لدول الخميج العربية من انتفاضة وتكمن 

األقصى التي أذنت بأنقالب حاسم في توازن القوػ الداخمية في األراضي العربية الفمسطينية 
المحتمة, وأتباعيا أسموب الكفاح المسمح من أجل تحقيق مطالب الشعب العربي الفمسطيني, وما 

من أحداث ميمة عمى الصعيد الدولي واألقميمي, كان ليا األثر الكبير عمى  رافق ىذه االنتفاضة
الصييوني, مما دعا الواليات المتحدة األمريكية بأدارتيا الجديدة والمتمثمة  –الصراع العربي 

الى طرح فكرة  (1)(0221-0227)(George W. Bush)بالرئيس األمريكي جورج دبميو بوش 
بعضيما البعض في سالم ضمن حدود معترف بيا دوليًا, وفق ما نص أقامة دولتين تعيشان مع 

(, ألنياء االحتالل "اإلسرائيمي" لألراضي العربية 116,  020عميو قرارات مجمس األمن )
المحتمة وقف األستيطان. لذا سارعت دول مجمس التعاون الخميجي الى طرح مبادرة في الشرق 

سممي وركيزة أساسية ألية مفاوضات بيدف  كأساس متكامل ألؼ حل 0220األوسط عام 
 التوصل الى حل عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق األوسط ضمن أطار الشرعية الدولية.
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وموقف مجمس 1000التطورات السياسية التي رافقت أنتفاضة األقصى الثانية عام 
 التعاون الخميجي

برعاية  0222تموز 12أفضى فشل مفاوضات قمة كامب ديفيد الثانية التي عقدت في 
ورئيس وزراء "إسرائيل" أييود  (2)األدارة األمريكية وبحضور الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات

لكسر الجمود في المسيرة السممية وبخاصة مفاوضات الوضع النيائي ونتيجة موقف  (3)باراك
"إسرائيل" المتعنت بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بخاصة ما يتعمق منيا بقضية الالجئين 
واألنسحاب من القدس الشرقية وأصرارىا عمى قدس موحدة لتكون العاصمة األبدية "إلسرائيل" 

تموز من العام  03مى المسجد األقصى كان سبب في فشل القمة في وتمسكيا لمسيطرة ع
آيمول  06, في (5), مما إدػ إلى أنييار عممية السالم, فأشتعمت انتفاضة األقصى الثانية(4)نفسو

,أؼ بعد شيرين فقط عمى أنييار التسوية, وليس من شك في أن األنتفاضة أذنت  0222
ية في مناطق الحكم الذاتي. حيث تراجع الفريق الداعي إلى بأنقالب حاسم في توازن القوػ الداخم

اختيار التسوية خيارًا وحيد في الصراع مع "إسرائيل" و تضاءل حجم نفوذه, في حين صعد التيار 
الذؼ تراءت لو األنتفاضة فرصة إلسقاط مرحمة جرػ (6) السياسي والشعبي )بحركة حماس(

ة الفمسطينية(,  وتضافرت جممة من األحداث و أستضعافو فييا, من الفريق األول )السمط
والتي يمكن تمخيصيا بما  (7)األسباب األخرػ التي أوصمت األوضاع إلى لحظة األنفجار

 :(12)يمي

 إخفاقات عممية السالم وتجاوز "إسرائيل" لكل المرجعيات واإلتفاقات والمواعيد المحددة. -1
وبالذات عمى مدار سبع سنوات من تزايد مشاعر الغضب و اإلحباط لدػ الفمسطينيين,  -0

 المفاوضات.
عجز السمطة الفمسطينية ومن خمفيا األنظمة العربية و اإلسالمية وأيضًا عجز األسرة  -1

تنفيذ األستحقاقات ضغط عمى "إسرائيل" ألرغاميا عمى الدولية وىيئة األمم المتحدة عن ال
ة "اإلسرائيمية" في التوصل إلى أؼ المترتبة عمى االتفاقات, وأخفاق قمة كامب ديفيد الفمسطيني

 تسوية نيائية, مما أدػ إلى سقوط الرىان الفمسطيني عمى التسوية.
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 التطورات السياسية التي رافقت أنتفاضة األقصى الثانية  
وكان السبب المباشر الندالع أنتفاضة األقصى الجولة األستفزازية التي قام بيا زعيم 

(, إلى ساحات ARIL SHARON()0221-0226) (10)أريئيل شارون  (11)حزب الميكود
, وأشتعمت اإلنتفاضة في تمك المحظة التاريخية لتؤكد لمصياينة أن (11)المسجد األقصى

الفمسطينيين لن يسمحوا إبدًا بتدنيس المقدسات, وعقب الزيارة في يوم واحد كان ذلك يوم الجمعة 
أرتكب "اإلسرائيميون" في ساحة المسجد االقصى المبارك مجزرة ذىب  0222أيمول  07الموافق 

جريحًا ,سبعة منيم فقدوا البصر وفي اليوم التالي انتشر الغضب  005و حصيمتيا ثمان شيداء 
الفمسطيني في كافة المناطق أحتجاجًا عمى المجزرة تمك البشعة, وأعمنت السمطة الفمسطينية 
الحداد العام في فمسطين وبدأت االتصاالت الدولية لوقف الغضب الجماىيرؼ, وما ان اتجيت 

ى وجد الجانب "اإلسرائيمي" والفمسطيني فرصتيما لتحقيق المزيد من األنتفاضة نحوا التصعيد حت
الضغوطات ألجبار الطرف االخر عمى التنازل ودخمت المعارضة الفمسطينية المتمثمة بحركة 
حماس التي تعارض نيج التسوية السممية غمار االنتفاضة وشاركت بيا ألثبات فشل خيار 

 .(12)ة خيارىا وطرحيا لمجياد والمقاومةالتسوية السممية, وتأكيد منيا عمى صح

حصمت اإلنتفاضة عمى دعم العالم العربي واإلسالمي وتمثل ذلك بتظاىرات الشعبية 
وجمع التبرعات ألبناء الشعب الفمسطيني فضاًل عن المؤتمرات الشعبية لم يسبق لو مثيل في كل 

المغرب, تونس, السودان, من)مصر, األردن, سورية ,لبنان, دول الخميج, اليمن, الجزائر, 
العراق( حيث تم التأكيد عمى حق الشعب الفمسطيني في أرضو ومقدساتو وبناء الدولة المستقمة 

, وتصاعدت أعمال العنف "اإلسرائيمي" ضد الفمسطينيين العزل وبوحشية ال (13)وعاصمتيا القدس
, وسوء (15)"إلسرائيل", ناىيك عن موقف الواليات المتحدة األمريكية المساند (14)مثيل ليا

 .(16)االوضاع االقتصادية لمشعب الفمسطيني نتيجة اإلغالق و الحصار "اإلسرائيمي" المتكرر

ومارس العدو "اإلسرائيمي" أساليب في االجتياح وعمميات اإلغتيال وتدمير البنية التحتية 
وقواتو, مما إدػ  فرد الفمسطينيين بسالح العمميات االستشيادية ضد مواقع العدو ومستوطناتو
, وذلك نتيجة (17)الى دفع الشعب الفمسطيني ثمنًا باىضًا باألرواح والخسائر البشرية والمادية

 .(02)أصراره عمى أن التسوية أما أن تكون عادلة ومنصفة و أما ال تكون 
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 00 – 01ونتيجة لمحراك الشعبي عقد مؤتمر القمة العربية  الطارغ في القاىرة بين يومي 
, وقد جاءت قرارات القمة مؤيدة إلى (01)لمناقشة انتفاضة األقصى 0222ن األول عام تشري

الشعب الفمسطيني من اجل استعادة حقوقو ودعمو لصموده بالمال والتأييد السياسي فضاًل عن 
انتقادىا لمواليات المتحدة األمريكية راعية "السالم" في عدم تحمميا المسؤولية الكاممة في تنفيذ 

 .(00)ائيل" قرارات مجمس االمن الدولي وتأييد الحقوق الفمسطينية"اسر 

عشرون لممجمس األعمى في إدان مجمس التعاون لدول الخميج العربية في الدورة الحادية وال
كانون األول من العام نفسو منذ بداية انتفاضة االقصى جميع الممارسات  11بتاريخ المنامة 
"اإلسرائيمية" في األرض الفمسطينية ضد الشعب العربي الفمسطيني األعزل المطالب  األرىابية

بأستعاد حقوفو المشروعة, والمتمثمة في االعتداءات الوحشية, واالجراءات القمعية ,وفرض 
سياسات اإلغالق والحصار السياسي واالقتصادؼ ,كما دعا المجتمع الدولي توفير الحماية 

 .(01)نالالزمة لمفمسطينيي

مما الشك فيو أن المفاوضات السممية بدأت تنحدر إلى أتجاه صعب عاد إلى بوصمتو 
السابقة وبدأ الحراك السياسي من أجل وقف االنتفاضة بعد اندالعيا ولكي تعود االمور إلى 
سابق عيدىا كان االىم من ذلك في نظر الواليات المتحدة وقف العنف المتبادل عمى حد تعبير 

 الدولي الذؼ يساوؼ بين الضحية والجالد.المجتمع 

 0221اإلدارة األمريكية في كانون الثاني وحين تسمم الرئيس األمريكي جورج دبميو بوش 
, كانت اإلنتفاضة في أوج نشاطيا, وقد بمغت الذروة بسمسمة من العمميات الفدائية داخل 

ين, التي تصاعدت بعد تولي "إسرائيل", كرد فعل عن الممارسات اإلسرائيمية بحق الفمسطيني
شارون لرئاسة الحكومة حيث زادت شراستيا ووحشيتيا, لتطال كل مرافق الحياة الفمسطينية, 

 .(03)بإقتراحات "كمينتون  (02)وفي ضوء ذلك إعمنت إدارة جورج دبميو بوش, أنيا غير ممتزمة

المنعقدة في وفي الدورة الثامنة والسبعين لممجمس الوزارؼ لمجمس التعاون الخميجي 
جدد المجمس إدانتو لإلعتداءات "اإلسرائيمية", خصوصًا  0221أذار  15الرياض بتاريخ 

التصعيد عمى المدن والقرػ والمخيمات, وسياسة اإلغالق االقتصادؼ والسياسي الذؼ تمارسو 
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 التطورات السياسية التي رافقت أنتفاضة األقصى الثانية  
وطالب بإستعادة حقوقو المشروعة بما فييا حقة في العودة  "إسرائيل" ضد الشعب الفمسطيني ,

قامة دولتو المستقمة, وعاصمتيا القدس الشريف, ودعا المجتمع الدولي بتوفير الحماية الالزمة  وا 
 .(04)لمشعب الفمسطيني  لمشعب الفمسطيني من ىذه االعتداءات

وأثناء الدورة التاسعة والسبعون لممجمس الوزارؼ لمجمس التعاون الخميجي المنعقدة في جدة 
لمشاركون أن ىدف "إسرائيل" من  ممارسات القمع والحصار , أكد ا0221حزيران  0بتاريخ 

والتجويع لمشعب الفمسطيني, واألعتداءات المستمرة من قبل القوات "اإلسرائيمية" ما ىو اال 
محاولة لمقضاء عمى عممية السالم , مما سيؤدؼ إلى المزيد من عدم االستقرار و أدخال 

 .(05) المنطقة في دوامة من العنف

شاركون في الدورة ذاتيا عن ترحيبيم بما جاء من توصيات في البيان الختامي, وعبر الم
وكذلك  ,(07)0221آيار 17الذؼ عقد بتاريخ , في اجتماعيا الطارغ (06)لمجنة المتابعة والتحرك

 04الذؼ عقد في الدوحة بتاريخ  البيان الختامي الجتماع وزراء دول منظمة المؤتمر األسالمي,
  (12) والذؼ نص عمى: 0221آيار عام 

 المادؼ و السياسي تأييده و مساندتو وأكد  ,الفمسطينية االنتفاضة المؤتمر وزراء حيى-1
 .ليا

 العدوان عن الناتجة الطارئة الحتياجات لسد عاجل مالي دعم تخصيص إلى دعا-0
 "االسرائيمي"

 القمعية وممارساتيا عدوانيا عن الكاممة المسؤولية "إسرائيل" تحميل-1

 .الفمسطيني الشعب ضد دولياً  والمحرمة الثقيمة االسمحة "إسرائيل" استخدام أدانة-2

  العدوان لوقف التدخل المتحدة الواليات من الطمب-3

 ."إسرائيل" قبل من االنسان لحقوق  الجسيمة االنتياكات إدانة-4

 .لمفمسطينيين التعويضات دفع "إسرائيل" إجبار المتحدة الواليات من الطمب-5
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 الفمسطينية االراضي ومصادرة "اإلسرائيمية" االستيطانية الممارسات إدانة-6

 لقرارات الكامل باإلنصياع "إسرائيل" إلتزام اإلمن ومجمس, الدولي المجتمع من الطمب-7
 .المتحدة األمم

, إدان المجتمعون (10)0221آب  12بتاريخ  (11)بعد أحتالل "إسرائيل" لمركز بيت الشرق 
,حيث ورد:" تناول المجمس  0221أيمول  6في الدورة الثمانين لممجمس الوزارؼ في جدة بتاريخ 

الوزارؼ بقمق بالغ التدىور الخطير في األراضي الفمسطينية المحتمة الناتج عن االعتداءات 
يني المناضل, العنصرية التي تشنيا "إسرائيل" والممارسات الوحشية ضد أبناء الشعب الفمسط

ومواصمة سياسة الحصار والتجويع والترويع وأغتيال الرموز السياسية لمشعب الفمسطيني, وقيام 
آب باحتالل بيت الشرق, مما أدػ إلى أن ينتقل  12قوات االحتالل صباح يوم الجمعة الموافق 

 .(11)ني"الوضع في المنطقة من سيء إلى أسوأ بسبب العنف "اإلسرائيمي" ضد الشعب الفمسطي

أستمرت إنتفاضة األقصى الثانية في ظل عدوان "إسرائيمي" وتمسك فمسطيني بالمقاومة, 
أوربي  –, لكن ىذا الجيد الذؼ يقوم بو االتحاد األوربي نتيجة تنسيق أمريكي (12) ودعم أوربي

الذؼ منح األوربيين الثقة في جيودىم  (14)لجنة ميتشل (13)مسبق عمى أساس مشترك أوجدتو
 .(15)"اإلسرائيمي" بدعم من الواليات المتحدة األمريكية–متوصل إلى تسوية الصراع العربي ل

المسؤولية الكاممة عن التدىور الخطير في  "إسرائيل"كما حمل المجمس 
األوضاع في األراضي الفمسطينية ,وتدمير عممية السالم ,مؤكدًا أن أسباب موجة 

مع  ةبتنفيذ االتفاقيات الموقع "إسرائيل"ألتزام العنف في المنطقة ترجع الى عدم 
 ,(16)الجانب الفمسطيني ,والقائمة عمى أسس ومرتكزات مؤتمر مدريد لمسالم

 ةالتفاقيو جنيف الرابع "اإلسرائيمية"واألنتياكات  ,وقرارات الشرعية الدولية
المعنية بحماية المدنيين وقت النزاعات المسمحة ويرػ المجمس أن  1727لعام

تحميل االلتزامات عمى الطرف الفمسطيني دون أن يقابل ذلك ألتزام من الطرف 
ووقف العنف ,كما  ةفيو قمب لممعاير وأجحاف ,وذلك لن يحقق التيدئ "اإلسرائيمي"

في مناطق التوتر ,كما طالب وجود مراقبو دولية فعالة بضرورة أكد مجددًا 
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 التطورات السياسية التي رافقت أنتفاضة األقصى الثانية  
المشاركون في الدورة نفسيا الدول الراعية لمسالم في الشرق األوسط خاصة 
 ,الواليات المتحدة االمريكية ,واالتحاد االوربي ودولو األعضاء الى التدخل الفورؼ 

لوقف أعتداءاتيا ضد الشعب الفمسطيني  "اإلسرائيمية"والضغط عمى الحكومة 
نياء أحتالليا   .(17)لكافو األراضي العربية والفمسطينية ,وتحدييا لألرادة الدوليةوا 

وما نتج  ,(22)0221أيمول 11وفي ظل ىذا المناخ المتردؼ وقعت أحداث 
وأصرار الواليات المتحدة بعد ذلك عمى  ,(21)عنيا من أثار الحرب عمى أفغانستان

وتكون ما يشبو جبية رفض دولية ليذه الحروب ولمتصرف  ,(20)حرب العراق
األمريكي بصفة عامة ؛ولذا رأت أن تظير أىتماميا أمام العالم بقضايا أخرػ 
كقضية فمسطين والسالم في الشرق األوسط ؛لتتحسن صورتيا عمى األقل أمام 

 .(21)الدول األخرػ 

 ,خطاباً  بوشبميو دالقى الرئيس األمريكي جورج  وتزامنًا مع تطور األحداث
,أكد خاللو  0221تشرين الثاني عام  12أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

تمسك الواليات المتحدة األمريكية بالتزاماتيا نحو تحقيق سالم عادل وشامل في 
الشرق األوسط من خالل إقامة دولتين تعيشان مع بعضيما البعض في سالم ضمن 

 .(22)ليًا وفق ما نصت بو قرارات مجمس األمن الدوليحدود آمنو ,ومعترف بيا دو 

 17في ( 23) (Colin Powellكولن باول ) وأعمن وزير الخارجية األمريكي
"اإلسرائيمي" والتي  –الرؤية األمريكية لتسوية الصراع العربي  0221تشرين الثاني 

الرسمي بتأييد إقامة دولة  حممت في طياتيا أول إقرار أمريكي عمني باأللتزام
 .(24)فمسطينية

لدول مجمس التعاون  والعشرين لممجمس األعمى ةوأثناء أنعقاد الدورة الثاني
رحب مجمس -0221كانون األول عام  11في مدينة مسقط بتاريخ  الخميجية

بوش في األمم المتحدة دبميو التعاون الخميجي بخطاب الرئيس االمريكي جورج 
الفمسطينية , القابمة  و رؤية الواليات المتحدة بشأن الدولة,والذؼ حدد في
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نياء االحتالل  ,لألستمرار لألراضي الفمسطينية وفقًا لقرارات مجمس  "اإلسرائيمي"وا 
 .(25)(166,020)األمن 

حول  كولن باولالقاه وزير الخارجية الخطاب الذؼ كما رحب المجمس ب
ذ يرػ المجمس األعمى أن ىذا التطور البالغ األىمية  مفيوم الدولة الفمسطينية ,وا 
من شأنو تثبيت دعائم األمن والسالم ,وتحقيق التنمية لجميع دول المنطقة ,ومن 
أجل تحقيق ىذه الرؤيا الواقعية فأن المجمس يدعو الواليات المتحدة لوضع إليو 

بما يتوافق والحقوق المشروعة لمشعب لتنفيذ تمك الرؤػ والمفاىيم ,و 
 .(26)الفمسطيني

ومن أجل أحياء عممية السالم في الشرق األوسط ,وفق قرارات الشرعية 
ووقف  ,1745وأنياء االحتالل الصييوني لألراضي العربية عام  الدولية ,

دولتو  بيدف تحقيق تطمعات الشعب الفمسطيني في أقامة االستيطان "اإلسرائيمي",
,وعاصمتيا القدس الشريف أعتبر مجمس التعاون الخميجي كممة الرئيس جورج 

 بوش خطوة جيدة لتوفير األجواء لذلك.

لقد كان ألحداث أيمول أنعكاساتيا السمبية عمى القضية الفمسطينية بأعتبارىا 
قضية العرب المركزية حيث أستغمت "إسرائيل" والدوائر المؤيدة ليا في الواليات 

ث وراحت تصعد من حمالت لمتحدة األمريكية والغرب عمومًا ىذه األحداا
ما أستغمت حكومة شارون األحداث التشويو ضد العرب المسممين. كالتحريض و 

عمى أنيا تندرج في إطار حممة  نراحت تصور أعماليا العدوانية ضد الفمسطينييو 
عمى الصعيد العالمي, مكافحة اإلرىاب التي قادتيا الواليات المتحدة األمريكية 

وخاصة أن األدارة األمريكية قد تبنت ىذا التوجو, بحيث أصبحت سياساتيا تجاه 
الصراع العربي "اإلسرائيمي" محكومة بمفيوميا لألرىاب وبأسس حممتيا ضدُه 
وأولوياتيا, وفي ىذا السياق ,صعدت "إسرائيل" من أعماليا العدوانية ضد 
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 التطورات السياسية التي رافقت أنتفاضة األقصى الثانية  
حد إعالن حرب شاممة عمييم منذ أواخر أذار عام , ووصل األمر الى نالفمسطينيي

0220(27). 

وفي أطار ىذه الحرب العدوانية قام الجيش "اإلسرائيمي" بتدمير مقر الرئيس 
حكام عممية حصاره ألكثر من شير في ماتبقى من  ياسر عرفات في رام هللا, وا 

بأعمال ام المقر)غرفتان(, كما أعاد أحتالل مدن وقرػ في الضفة الغربية, وق
فضاًل عن ارتكاب مجازر  المنشأت عمى نطاق واسع,تدمير وتخريب لممبان و 

والقيام بأعمال قتل وأعتقال عمى نطاق واسع في صفوف الفمسطينيين ,مما يجعل 
ىذه الجرائم ترقى الى جرائم الحرب بأمتياز ,وخاصة أنو ترتب عمييا تدمير البنية 

نية الفمسطينية والمناطق الحكم الذاتي بصفة التحتية المدنية واألمنية لمسمطة الوط
 .(32)عامة

ومن المظاىر المستجدة في رد الفعل الشعبي العربي عمى السياسة العدوانية 
"اإلسرائيمية" والدعم األمريكي المطمق ليا ىو ما حدث من تظاىرات ومسيرات 

في دول حاشدة في معظم دول مجمس التعاون الخميجي, وىو أمر لو داللتو الميمة 
لم تعيد مثل ىذه المظاىر لمتعبير الشعبي, وتربطيا عالقات وثيقة بالواليات 

كما أن لمواليات المتحدة  المتحدة االمريكية, وبخاصة عمى الصعيد األمني,
والقواعد والتسييالت  االمريكية مصالح ضخمة فييا, سيما خاصة ما يتعمق بالنفط

ه التظاىرات الحكومات في دول المجمس حيازة االسمحة. وقد دفعت ىذالعسكرية و 
بأعادة تقويم عالقاتيا مع الواليات المتحدة األمريكية وىو أمر لو مغزاه من منظور 

 .(31)مستقبل السياسة األمريكية في الخميج

كشفت الوجو الحقيقي لسياسة  0221أيمول  11يتضح مما تقدم أن احداث 
إذ وصفت األعمال  االزدواجية ليذه السياسة,الواليات المتحدة ومبينة الشخصية 

العسكرية الفمسطينية قبل االحداث عمى انيا اعمال ارىابية في حين تعاممت مع 
اعمال االغتيال والتدمير والقصف "اإلسرائيمي" لمقرات السمطة الفمسطينية عمى 



                                                                     

 (1029 كانون األول ) العدد السابع والعشرون ممحق  

 الباحث. عمي ريسان بدر       طيبة خمف عبدهللا أ.د.

231 

ئيمية" انيا دفاع عن النفس مما يؤكد تشابو السياسة االمريكية مع السياسة "اإلسرا
بعد ان تيقنت بأنيا بال منازع وال مناوغ في حربيا ضد األرىاب كيفما ومتى 

 شاءت.

مبادرة في الشرق  ,(30)طرح ولي العيد السعودؼ عبد هللا بن عبد العزيز
العربية لمسالم بعد تبني جامعة الدول  ,وأنبثق عنيا المبادرة0220األوسط عام 

أذار عام  06عشرة في بيروت بتاريخ خالل عقد القمو الرابعة (31)العربية
 ,أعترضت "إسرائيل"(33) (1220ومع صدور قرار مجمس األمن) ,(32)0220

 :(35)عمى تنصالتي  ,(34)عن المبادرة السعودية 

,بما فييا 1745عام  ةمن االراضي العربية المحتم "اإلسرائيمي"األنسحاب -1
 .ةالجوالن السورؼ واالراضي المبناني

 .استراتيجيأعادة النظر في سياستيا وأتخاذ السالم كخيار  "إسرائيل"الطمب من -0

التأكيد عمى ضرورة التوصل الى حل عادل لمشكمة الالجئين الفمسطينيين وفق -1
 .172قرار مجمس األمن الدولي رقم 

في  1745القبول بدولة فمسطينية عمى األراضي الفمسطينية المحتمة عام -2
 .ةغزة ,وعاصمتيا القدس الشرقيع اوقط,الضفة الغربية 

بعد قبول "إسرائيل" والتزاماتيا بتمك المطالب تتخذ الدول العربية االجراءات -3
 األتية :

 والدخول في أتفاقية سالم مع  "اإلسرائيمي"-أعتبار النزاع العربي, منتييًا
 "إسرائيل".

  .أنشاء العالقات الطيبة مع "إسرائيل" في أطار السالم الشامل 

 وة المجتمع الدولي الى دعم المبادرة.دع-4
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 التطورات السياسية التي رافقت أنتفاضة األقصى الثانية  
 ,الدول األعضاء من بعضالطمب من رئاسة القمة العربية تشكيل لجنو خاصو -5

الالزمة لدعم المبادرة عمى  واألمين العام لجامعة الدول العربية ؛ألجراء األتصاالت
كافو المستويات والمنظمات الدولية ,وفي مقدمتيا األمم المتحدة ومجمس األمن 

 وروسيا ,والدول األسالمية. الدولي ,والواليات المتحدة االمريكية ,

مما الشك فيو أّن تحقيق مبادرة السالم تحتاج الى عممية متوازنة من شأنيا 
ممموسة عمى األرض وىذه تتطمب سياسة لوقف  أّن تخمق تطورات أيجابية

التصعيد, ووقف اإلحتالل, وحماية الشعبين الفمسطيني و"اإلسرائيمي" وفق القانون, 
وجدول زمني محدد ليذه العممية مع ضمان تدخل دبموماسي من أجل التوصل الى 

 حل نيائي وعدم توقفيا.

 11دينة الرياض بتاريخ عقدت الدورة الثانية والثمانون لممجمس الوزارؼ في م
جدد مجمس التعاون الخميجي تناولو لألعتداءات "اإلسرائيمية" ضد 0220أذار 

الشعب الفمسطيني, حيث استعرض المجمس الوزارؼ التدىور الخطير لألوضاع في 
األراضي الفمسطينية المحتمة الناجم عن إمعان الحكومة "اإلسرائيمية" في أستخدام 

ضد أبناء الشعب الفمسطيني, وأستمرار فرض سياسة أساليب القمع الوحشي 
عادة أحتالل مدنيا  قتحام أراضي السمطة الفمسطينية, وا  اإلغالق والحصار, وا 

محاصرة الرئيس , ومعاودة أغتيال رموزقيادتيا, و وقراىا وىدم عشرات المنازل
نيين الشرعي لمشعب الفمسطيني, وقياميا بأقتحام المخيمات الفمسطينية وترويع المد

وما يترتب عمى ذلك من نتائج ومضاعفات خطرة ,وفي ىذا الصدد حذر  اآلمنين,
المجمس من مغبة السكوت عن ىذا الوضع البالغ الخطورة عمى أمن وأستقرار 
المنطقة بكامميا محماًل الحكومة "االسرائيمية" كامل المسؤلية عن ىذا الوضع الذؼ 

 .(36)الت اليو العممية السممية

المجتمعون بمبادرة األمير عبد هللا بن عبد العزيز قبل تبنييا من جامعة أشاد 
 ,الدول العربية ؛لدعميا الجيود الدولية المبذولة لتحقيق السالم في الشرق األوسط

لمبادرة لتحقيق األمن ووجيوا الدعوة لكافة المنظمات الدولية والدول الكبرػ لدعم ا
وفي ىذا الصدد أعرب المجمس الوزارؼ عن في المنطقة ,حيث ورد :"واالستقرار 
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وأكد عمى أن ىذه المبادرة تأتي في  إشادتو بمبادرة األمير عبد هللا بن عبد العزيز,
ومعضدة لمعمل السياسي في  ,سياقيا التاريخي مكممة لنضال الشعب الفمسطيني

م ىذا األطار عمى الساحة الدولية ,ومعبرة عن رغبة الدول العربية في تحقيق سال
دائم وشامل في منطقة الشرق األوسط بما يتوافق ومسؤولية المجتمع الدولي في 

.يتضح أن دول مجمس التعاون لدول الخميج (37)حماية السمم واألمن في العالم "
العربية قد سعت لحشد المجتمع الدولي بأسره بكافة منظماتو ودولو وعمى رأسيا 
األمم المتحدة والواليات المتحدة األمريكية واألتحاد الروسي, واألتحاد األوربي 
وحث ىذه األطراف لدعم المبادرة العربية لمسالم لحماية فرص السالم وحقنًا 

بما يمكن الدول العربية و"إسرائيل" من التعايش جنبًا الى  ووقفًا لمدمار, ,لمدماء
 جنب.

 6وفي الدورة الثالثة والثمانين لممجمس الوزارؼ المنعقدة في الرياض بتاريخ 
جدد المجمس إدانتو لالعتداءات "اإلسرائيمية" ,وأعتبرىا معيقة  0220حزيران 

سمطة الوطنية الفمسطينية من القيام بمياميا لحفع لعممية السالم في المنطقة, و لم
 .(42)األمن واالستقرار

وبعد تبني جامعة الدول العربية مبادرة األمير عبد هللا بن عبد العزيز أكد 
مجمس التعاون الخميجي أن المبادرة تعد ركيزة أساسية ألنياء الصراع العربي 

الرابعة والثمانين لممجمس الوزارؼ "اإلسرائيمي" ,حيث ورد ذلك خالل أنعقاد الدورة 
 :"وبيذا الصدد أكد المجمس مجددُا , 0220أيمول عام  1في مدينة جدة بتاريخ 

التي  ,ة األمير عبد هللا بن عبد العزيزأن السالم ىو الخيار الستراتيجي ,وأن مبادر 
تبناىا مؤتمر القمة العربي الذؼ عقد في بيروت ,وأصبحت مبادرة مجمع عمييا 

 ,تكون ركيزة أساسية أليو مفاوضات ويجب أن كل أساسًا متكاماًل لحل سممي ,,تش
وفي  ,حل عادل وشامل ودائم في المنطقة وأؼ تحرك جدؼ ييدف الى التوصل الى

)أطار الشرعية الدولية "41). 

 ,كما ناقش المجمس تطورات وتداعيات مسيرة السالم في الشرق األوسط
والتدىور الخطير لألوضاع في األراضي الفمسطينية المحتمة ,الناتج عن مواصمة 
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 التطورات السياسية التي رافقت أنتفاضة األقصى الثانية  
والمتمثمة في ممارساتيا  ة,الحكومة "اإلسرائيمية" أنتياج سياسات إرىاب الدول

عادة أحتالل القرػ والمدن الفمسطينية ,وقتل الحصار  والتجويع والترويع ,وا 
ألبرياء دون رادع أو وازع د سكانيا اوىدم المنازل ,وتبني سياسات إبعا نالمدنيي
وأكد المجمس مجددًا أن ىذه الممارسات تولد العنف المضاد وتزيد األمور  ,أخالقي

تعقيدًا وال تخدم الجيود التي تبذل إلحالل السالم ,وأن أنياء االحتالل "االسرائيمي" 
والعادل  لألراضي الفمسطينية والعربية ىو السبيل الوحيد لتحقيق السالم الشامل

والدائم في منطقة الشرق األوسط ,ولتجنب المنطقة والعالم حربًا قد تفضي الى 
 . (40) نتائج وخيمة وكارثة إنسانية لممنطقة بكامميا

وأعتبر مجمس التعاون الخميجي خالل انعقاد الدورة الثالثة والعشرين في 
لمسالم الحل الوحيد ,المبادرة العربية  0220كانون األول عام  00الدوحة بتاريخ 
وتجنب المنطقة  "اإلسرائيمي" ولتحقيق السالم في الشرق األوسط,-لمصراع العربي

ذ يدين المجمس األعمال الوحشية ليؤكد أن أنتياء  من الحروب حيث ورد :"وا 
 1745االحتالل "اإلسرائيمي" لألراضي العربية والفمسطينية التي أحتمتيا عام 

قامة دولتو المستقمة ,وتمكين الشعب الفمسطيني  من حقو في تقرير المصير , وا 
عمى ترابو الوطني وعاصمتيا القدس الشريف وفقًا لما نصت عميو مبادرة السالم 
الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق األوسط ,وتجنب المنطقة والعالم حربًا قد 

 .(41)"تفضي الى نتائج وخيمة وكارثة إنسانية

المبادرة العربية لمسالم التي طرحتيا المممكة العربية  يتضح مما تقدم أنّ  
السعودية وأيدىا مجمس التعاون الخميجي مثمت خطوة أولى ألية مفاوضات جديدة 

"إسرائيل"  وحل امثل لمخروج من األزمة السياسية لمصراع العربي الصييوني ورفض
 لممبادرة بمثابة رفض لكافة العيود واألتفاقيات الدولية.
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 تمةالخا
أفرزت أنتفاضة األقصى الثانية واقعًا جديدًا وحد مختمف التيارات الفمسطينية حول  -1

برنامج المقاومة, وفي نفس الوقت وضعت األنتفاضة مشروع التسوية في ميب 
 الريح.

الدعم المالي والسياسي لمجمس التعاون لدول الخميج العربية بصورة خاصة  أستمرار -0
والعالم العربي بصورة عامة ألبناء الشعب العربي الفمسطيني, والتأكيد عمى حقة في 

 أرضو وبناء دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس الشريف.
ة التي رفض دول مجمس التعاون الخميجي كافة الممارسات واألعتداءات الوحشي -1

 تنتيجيا "إسرائيل" ضد أبناء الشعب العربي الفمسطيني.
كان لسياسة األستيطان أثر كبير عمى مفاوضات الوضع النيائي, ومخالفة لمقانون  -2

 الدولي.
أستمرار التحالف الوثيق بين الواليات المتحدة  0221أيمول  11كشفت أحداث  -3

 الصييوني. –لصراع العربي األمريكية و "إسرائيل", ونعكس ذلك بشكل سمبي عمى ا
, 0220أعتبرت مبادرة السالم العربية التي طرحتيا المممكة العربية السعودية عام  -4

والتي أيدىا مجمس التعاون لدول الخميج العربية الحل األمثل لمخروج من األزمة 
 الصييوني. –السياسية لمصراع العربي 

بمثابة رفض لكافة العيود 0220كان رفض "إسرائيل" لمبادرة السالم العربية عام  -5
 واألتفاقيات الدولية.
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 التطورات السياسية التي رافقت أنتفاضة األقصى الثانية  
 الهوامش

 ديفيد كامب منتجع في كمنتون  بيل األمريكي الرئيس عقدىا الى دعا ثالثية قمة: ديفيد كامب قمة (1)
 عرفات ياسر الفمسطيني الرئيس وبحضور 0222 تموز 12 بتاريخ األمريكية المتحدة الواليات في

 الوضع مفاوضات وبخاصة السممية المسيرة في الجمود لكسر باراك إييود "إسرائيل" وزراء ورئيس
 الحقوق  عن تنازالت تقديم عرفات. خالليا رفض والمتعنت, المتصمب باراك موقف بسبب النيائي
 كيدف عقود منذ الصييوني-العربي الصراع حالة ألنياء والقدس الالجئين حق ومنيا الفمسطينية الشرعية

 عمى االوسط الشرق  في السميمة العممية اثر الكحموات, دمحم فتحي:  يراجع. "إسرائيمي" استراتيجي
 والعموم اآلداب كمية, منشورة غير ماجستير رسالة , 0222-1755 السورية المصرية العالقات
 مدريد مؤتمر من" الخادع لسالم الفرا,ا عمر عمي دمحم ؛117,ص0210, غزة-االزىر جامعة اإلنسانية,

 ,0221,(عمان)األردن التوزيع, لمنشرو مجدالوؼ  دار ,1ط ,"0222-1777 األقصى أنتفاضة الى
 .061 ص

 1771 عام الديمقراطي الحزب عن انتخابو تم, اركنساس بوالية 1724 عام ولد: كمنتون  بيل (0)
 02 والثاني 1771 عام الثاني كانون  02 يوم االول التنصيب خطاب القى حيث متتاليتين لفترتين
 رأفت:يراجع لممزيد. االمريكية المتحدة لمواليات واالربعين الثاني الرئيس وىو . 1775 الثاني كانون 
 والبحوث لمدراسات عين اليرم, 1 ط, والمعاصر الحديث تاريخ في والعالم امريكا, الشيخ غنيمي

 https://www.facebook.com/books4all.net. 116ص, 0224, ,واالجتماعية االنسانية

 الثالث الرئيس وىو. 1724 يوليو 4 في كنتيكت, ىاڤن, نيو مدينة في ُولد:  بوش دبميو جورج (1)
 في الحكم تسّمم. الدولة رئاسة توليو قبل تكساس لوالية حاكماً  كان. األمريكية المتحدة لمواليات واألربعون 

 الثانية لممرة انتخابة أعيد 0222 عام في. گور آل مع النتائج متقاربة إنتخابات بعد 0221 يناير 02
 المتحدة الواليات رؤساء,زاوتو أودو: يراجع .0227 يناير 02 في حكمو فترة تنتيي سنوات, أربع لمّدة

                                                             بعدىا؛ وما 124 ص,0224, لندن ,الحكمة دار ,1ط,اليوم حتى 1567 منذ األمريكية
.https://www.marefa.or                                                                 

https://www.marefa.or/
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 في اليندسة درس,1726 عام فمسطين حرب في شارك,1707 عام القدس في ولد :عرفات ياسر( 2)
 حركة فأنشئ الكويت قصد,1734 عام السويس حرب في المصرؼ  الجيش في ألتحق, القاىرة جامعة
, الجزائرية الوطنية التحرير جبية في سرية خاليا اساس عمى الفمسطينيين الالجئين عناصر من فتح
 الكثير تولى 1743 الثاني كانون  ومنذ ,الفمسطينية الثورة إلى شيء كل عن انصرف 1742 عام وفي
 منظمة عمى المسيطر القيادؼ 1747 عام منذ صار, الصييوني األحتالل ضد الفدائية العمميات من

 عقب 0220 أذار في فمسطين في الرئيسي مقره في االحتالل قوات حاصرتو, الفمسطينية التحرير
 فرنسا إلى ونقل شيراً  بثالثين الحصار بعد صحتو تدىورة , الغربية الضفة لمدن الصييوني االجتياح
 القضية تجاه السوفيتية السياسة , زيدان احمد براءه :يراجع .15/12/0222 في توفي, لمعالج

 جامعة, األنسانية والعموم األداب كمية, منشورة غير دكتوراه اطروحة,1771-1725 الفمسطينية
 .131 ص ,0212,دمشق

 عمى حصل, العسكرية خدمتو أثناء الثانوية شيادتو عمى حصل, 1720 عام ولد: باراك اييودا (3)
 من المعارك تحميل في الماجستير وعمى, العبرية الجامعة من والرياضيات الفيزياء في البكموريوس شيادة

 مناصب عدة تسمم, المدرعات سالح في, 1737 عام بالجيش التحقق, 1765 عام المتحدة الواليات
 وزيراً  أصبح,  1773 عام الداخمية وزارة وتسمم( 1773-1771)عام الجيش أركان رئيس منيا عسكرية
 1777 عام أنتخابات في وفاز العمل لمحزب رئيساً  عين 1775 عام وفي, رابين أغتيال بعد لمخارجية
 فاز عامة أنتخابات أجراء أدػ مما 0222 عام األقصى أنتفاضة تفجرت عيده وفي, الحكومة برئاسة

الحامد  ,دار 1"اإلسرائيمي",ط-العربي الصراع في القدس , , اليزايمة عوض دمحم :يراجع. شارون  بيا
 في السياسية عبدهللا, األحزاب ؛ىاني 121,ص0211, "عمان"والتوزيع, األردن  لمنشر

 .146ص ,1761الفمسطينية,بيروت, الدراسات ,مؤسسة1"إسرائيل",ط

-1777دمحم عمي عمر الفرّا, السالم الخادع: من مؤتمر مدريد الى إنتفاضة األقصى  (4)
 وما بعدىا. 061,ص0221األردن,-,دار مجدالوؼ لمنشر والتوزيع,عّمان1,ط0222
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 التطورات السياسية التي رافقت أنتفاضة األقصى الثانية  
- العربية العالقات في الكراىية صناعة كتاب ضمن: أمريكي -عربي حوار نحو, أحمد سيد دمحم (5)

 أبو إبراىيم تيسير: يراجع لممزيد ؛136 ص,0222,بيروت,العربية الوحدة دراسات مركز, 0ط,األمريكية
 رسالة(, 0226-0222) الفمسطينية القضية عمى السياسي وأثرىا 0222 عام األقصى أنتفاضة, جمعة

 .بعدىا وما 21 ص,0212,غزة, االزىر جامعة, واالدارة االقتصاد كمية, منشورة غير ماجستير

 االنتفاضة من جزءاً  بوصفيا 1765 عام حماس االسالمية المقاومة حركة برزت: حماس حركة (6)
 تأسيسيا يعود التي المصرية المسممين االخوان لمنظمة الفمسطيني الجناح إلى اعضائيا من عدد وينتمي

  ,صالح ابراىيم:  ت,  1ط ,"االسرائيمي" -العربي الصراع, برييجر بيدرو:  يراجع لممزيد 1707 عام إلى
 . 72 ص,  0210 بيروت,  العربية الوحدة دراسات مركز

 .بعدىا وما 110ص,المصدر السابق , الكحموات دمحم فتحي (7)

 .  121-120ص ,نفسو المصدر (12)

 بعد ,1751ايمول11 في رسميا تشكيمو عن واإلعالن الميكود ميثاق عمى التوقيع تم :الميكود حزب (11)
 حركة :وىي حركات أربع من اليوم الميكود ,ويتألف البرلمانية والكتل األحزاب بين طويمة مفاوضات
 دمحم عوض :يراجع لممزيد.ايمونيم  غوش وحركة العام وكتمة األحرار وحزب الحرية وتعني حيروت
 .بعدىا وما 16المصدر السابق,ص اليزايمة

 في وأشترك, حياتو مطمع في الياجاناه إلى انضم, 1706 عام فمسطين في ولد: شارون  أريئيل (10)
 ما, 1751 تشرين حرب خالل( الدفرسوار)  القزالة عممية قاد العدوانية الصييوني الكيان حروب كل

 صبرا مذابح في تورطو نتيجة لكن وزارية مناصب عدة تسمم ,الصييوني الكيان في كبيرة شيرة اعطاه
 بدون  الحرب وزارة في فبقي, بالواجب مخالً  كاىان لجنة عدتو 1760 عام لبنان حرب أثناء وشاتيال
المصدر , زيدان احمد براءه: يراجع .سنوات ثمان دامت غيبوبة بعد 0212\1\11 في توفي ,حقيبة
 .004 ص, السابق
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 دراسات مركز, 1ط, المنطقة في الصراع معدالت تغير االنتفاضة, آخرون  و جابر أبو أبراىيم (11)
 .120 ص, 0220 عمان, األوسط الشرق 

 .11 ص ,السابق المصدر, جمعة ابو إبراىيم تيسير (12)

 .10 ص, نفسو المصدر (13)

, واألزمات الصراعات إلدارة كنموذج الفمسطينية االنتفاضة أدارة, الكافي عبد الفتاح عبد إسماعيل (14)
 www.books,الكترونية نسخة ,القدس وانتفاضة الحجارة انتفاضة الدارة مقارنة نظرة الدولية

4arab.com ,بعدىا وما 25 ص. 

 .32- 31 ص, نفسو المصدر (15)

 الوحدة دراسات مركز,  الوىاب عبد عطا:  ت,  1ط,  الفمسطينيون  و فمسطين, , فرسون  سميح (16)
 .363ص,0221,  بيروت,  العربية

 وبمغت االبار من العشرات وردمت الزراعية األراضي من دونم 21,222 األحتالل قوات جرفت (17)
 االمر ,عام بشكل% 32 الصناعي االنتاج نسبة وانخفضت, دوالر مميون  066 القطاع ىذا خسائر
 05 "اإلسرائيمية" القوات ودمرت% 62 بنسبة انخفض حيث العمالة عمى خطير بشكل انعكس الذؼ

 الذؼ دوالر 002 السياحية القطاعات وتحممت دوالر مميون  677,03 الصناعي القطاع وتكبد مصنع
 إلى وصمت فادحة خسائر إلى والمواصالت االتصاالت قطاع وتعرضت ,كامل بشمل اصيب انو يعني
 عدد بمغ حين في شييداً  432 من أكثر الشيداء عدد بمغ فقد البشرية الخسائر أما,دوالر مميون  142

 المصدر, واخرون  جابر أبو أبراىيم:  يراجع لممزيد. دائمة واعاقات وعاىات بجراح 12,222 الجرحى
 .بعدىا وما166 ص ,السابق

 ,الصييوني الكيان عمى واألجتماعي االقتصادؼ وأثرىا األقصى أنتفاضة, سمور أبو عيسى دمحم (02)
 في  التحميل:  "اإلسرائيمي" والمجتمع اإلنتفاضة, بشارة ؛عزمي.146 ص,0212,عمان,دجمة دار, 1 ط

 .000ص, 0220, بيروت, العربية الوحدة دراسات مركز,1ط, األحداث خضم
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 التطورات السياسية التي رافقت أنتفاضة األقصى الثانية  
 عبد يوسف صدام: يراجع 0222 األول تشرين 00-01 الطارئة العربية القمة مؤتمر حول لممزيد (01)

 ,منشورة غير دكتوراه إطروحة,0220-1771 الفمسطينية والقضية السعودية العربية المممكة, الجغيفي
 .67-66ص,0213,الموصل جامعة االنسانية لمعموم التربية كمية

 .11/10/0222,المنامة, األعمى لممجمس والعشرون  الحادية الدورة عن الصادر الختامي البيان (00)

 كل الحزب إعالن وثيقة عمى وقع, 1726 الثاني كنون  01 في الحزب ىذا تأسس : العمل حزب (01)
سرائيل( مباؼ) لحزب العام السكرتير مائير غولدا من  ,(ىعفودا حدوث ال) العام السكرتير, غاليمي وا 

 الصييونيو الحركة طروحات تأسيسو منذ الحزب رفض(, راف) لحزب العام السكرتير, بيريز وشمعون 
 في عممانية دولة إقامة إلى يدعو الحزب, سياسي ككيان الييودية الدولة أو ,القومي الوطن بشأن

 السمطة تحقيق مدػ عمى تتوقف الخارجية سياسة أما, عاديين كمواطنيين الييود فييا يعيش فمسطين
 .112ص,المصدر السابق ,اليزايمة عوض دمحم:  يراجع لممزيد.  لو الدينية المطالب تحقيق من الحاكمة

 في "اإلسرائيمي" العربي الصراع تجاه األمريكية المتحدة الواليات سياسة, رحمة أبو موسى منير (02)
, الدولية والعالقات السياسية والعموم الحقوق  كمية, منشورة غير دكتوراه إطروحة, 0221-1771 الفترة

 .031,ص (0211-0210) وىران جامعة

النص الكامل لمقترحات الرئيس بيل كمنتون)المقاء مع الرئيس : يراجع كمنتون  أقتراحات عن لممزيد (03)
(, وثائق مجمة الدراسات الفمسطينية, مؤسسة الدراسات 01/10/0222كمينتون , البيت األبيض 

 .140,ص 0221 ,24-23الفمسطينية, ع 

, عشر السادسة السنة, التعاون  مجمة, العربية الخميج لدول التعاون  لمجمس العامة االمانة, وثائق( 04)
 .بعدىا وما 077 ص,0221, الرياض, 32 ع

 .بعدىا وما 123 ص, نفسو المصدر( 05)
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, 06/0221-05 بتاريخ عمان في العربية القمة أجتماع خالل أنشائيا تم: والتحرك المتابعة لجنة (06)
, والدولي اإلقميمي المستوػ  عمى اإلعالمي السياسي التحرك وتفعيل الفمسطيني الشعب دعم بيدف

 المستوػ  عمى شيرين كل ليا أجتماع المجنة تعقد أن االتفاق تم, العربية القمة قرارات تنفيذ ومتابعة
:  يراجع . العربية الدول لجامعة العامة االمانة مقر في المندوبين مستوػ  عمى شير وأجتماع, الوزارؼ 

: عن نقالً .06/1/0221,عمان, عشر الثانية العربية لمقمة الختامي البيان نص ,خميفة أياد
www.albaw aba.com   

 الجانب من بطمب,3/0221/ 17 بتاريخ القاىرة في ليا أجتماع والتحرك المتابعة لجنة عقدت(07)
 مجمس موقف, نجم محمود هللا عبد: يراجع لممزيد. ,عرفات ياسر الرئيس فييا وشارك,  الفمسطيني
 الرسمية البيانات خالل من 0210-1761 عامي بين ما الفمسطينية القضية من الخميجي التعاون 
 .177ص,  0212, غزة, األسالمية الجامعة, اآلداب كمية, منشورة غير ماجستير رسالة, عنو الصادرة

 البندان, والخمسون  الخامسة الدورة ,األمن مجمس, العامة الجمعية, المتحدة األمم وثيقة: يراجع (12)
 أيار 07 في مؤرخة رسالة, فمسطين قضية, األوسط الشرق  في الحالة األعمال جدول من 22-21

, المتحدة األمم لدػ  لقطر الدائمة لمبعثة المؤقت باألعمال القائم من العام األمين إلى موجية 0221
 المؤتمر منظمة في االعضاء الدولة خارجية لوزراء الطارغ  االجتماع عن الصادر الختامي البيان

: عن نقالً . 0221 آيار 04,قطر الدوحة, الفمسطينية االراضي في الخطير الوضع حول االسالمي
www.un.org جدة, الوزارؼ  لممجمس والسبعون  التاسعة الدورة عن الصادر الختامي ؛ البيان ,

0/4/0221. 

 القيادؼ الحسيني فيصل اتخذه وقد الفمسطينية الخارجية لوزارة مقر بمثابة وىو: الشرق  بيت (11)
 إلى حولو ثم مقراً  1771 منذ الذاتي لمحكم الفمسطينية السمطة في القدس حقيبة عن المسؤول الفمسطيني

 ممثمي او والضيوف والرؤساء الوزراء الستقبال رسمي وكمقر مدريد مؤتمر إلى الفمسطيني لموفد مقر
 السنوات وتحديات 1773 القدس, القرعي يوسف احمد: يراجع لممزيد. الفمسطيني التحرير منظمة عن

 .011 ص,1774,االىرام,10 السنة,101 ع, الدولية السياسة مجمة, القادمة الثالث
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 الدراسات مجمة, وثائق: يراجع.  القدس في الشرق  بيت أحتالل عن الفمسطينية القيادة بيان حول (10)

 .021ص, 0221, 26 ع, الفمسطينية الدراسات مؤسسة, الفمسطينية

 .6/7/0221, جدة, الوزارؼ  لممجمس الثمانين الدورة عن الصادر الختامي البيان (11)

 في "إسرائيل" تنتيجيا التي االستيطان سياسة أنّ  0221 آيار 00 في األوربي االتحاد أعتبر (12)
 وأنّ , الدولي لمقانون  ومخالفة السالم تحقيق أمام كبرػ  عقبة 1745 عام المحتمة الفمسطينية األراضي
 ,طافش زىير ىشام: يراجع. النيائي الوضع مفاوضات عمى تؤثر السياسة ىذه في "إسرائيل" أستمرار
 كمية, منشورة غير ماجستير رسالة,0221-1771 الفمسطينية القضية تجاه األوربي االتحاد موقف

 .72ص,0212,غزة,االزىر جامعة, االدارية والعموم االقتصاد

 .72,نفسو المصدر (13)

 من مكونو الحقائق تقصي لجنو تشكيل عقب, 12/2/0221 ميتشل لجنة توصيات صدرت (14)
 لمسياسة األعمى الممثل سوالنا وخافيير, األمريكي الشيوخ مجمس في األغمبية رئيس ميتشل جورج

 رادمان بي ووارن , ديميريل سميمان النرويجي الخارجية ووزير, األوربي األتحاد في واألمنية الخارجية
 , الفمسطينية األراضي في لمعنف حد لوضع التقرير ودعا, األمريكي الشيوخ مجمس في السابق العضو
, وثائق:  يراجع( .تينت وخطة ميتشيل لجنو تقرير. )المفاوضات وأستئناف, الجانبين بين الثقة وا عادة
 قريع احمد ؛ 160-162 ص, 0221, 26ع,  الفمسطينية الدراسات مؤسسة, فمسطينية دراسات مجمة

 ,0224-0222 الطريق خارطة إلى الطريق: الطريق خريطة إلى أوسمو من الكاممة الفمسطينية الرواية,
 .54-53 ص, 0211,بيروت , الفمسطينية الدراسات مؤسسة,1 ط, 1 مج

 .72ص,السابق المصدر, طافش زىير ىشام (15)

 الواليات برعاية األول تشرين12 عقد في األوسط الشرق  في لمسالم مؤتمر دولي :مدريد مؤتمر (16)
 واطراف" الصراع طرفي" "اإلسرائيمي-العربي الوفدين السوفييتي, وبحضور واالتحاد المتحدة االمريكية

 من العربي الوفد تألف وقد (المتحدة واألمم األوروبي واالتحاد واليابان مصر)مثل أخرػ  ودولية عربية
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 الشروط عند نزوال مظمتو تحت أو األردني الوفد ضمن الفمسطينيون  واألردن, وشارك ولبنان سوريا وفود
 شرعيا وحيدا ممثال الفمسطينية التحرير بمنظمة الوقت ذلك حتى تعترف تكن لم التي "االسرائيمية",

 الفرا, عمر عمي ؛دمحم113ص المصدر السابق, الكحموات, دمحم يراجع: فتحي .الفمسطيني لمشعب
 .17 المصدر السابق,ص

 . 6/7/0221, جدة, الوزارؼ  لممجمس الثمانين الدورة عن الصادر الختامي البيان (17)
 والعاصمة نيويورك األعمال عاصمة طالت  األنفجارات من سمسمة أيمول 11 يوم أمريكا ىزت (22)

 برجي في طائرتين بتحطيم التفجيرات وبدأت, والخارجية الدفاع وزارة مبنى ذلك في بما وأشنطن السياسية
 سالمة دمحم :يراجع لممزيد .بنسمفانيا في والرابعو واشنطن في والثالثة, نيويورك في العالمية التجارة مركز
 دار,  والدولية اإلقميمية وأنعكاساتيا, وواشنطن نيويورك تفجيرات تداعيات األرىاب ضد الحرب, النحال
 .بعدىا وما 5 ص,0227, عمان, لمنشر زىران

 كتاب ضمن:  وتداعياتيا أيمول أحداث تجاه العربية األفعال ردود تحميل, إبراىيم توفيق حسنين (21)
 0222 ,بيروت, العربية الوحدة دراسات مركز, 0 ط, األمريكية العربية العالقات في الكراىية صناعة

 .بعدىا وما 113 ص,
 جورج األمريكي الرئيس القاه الذؼ" الحرب إعالن" خطاب( 05-11)رقم الوثيقة: يراجع لممزيد (20)

قامة الدمار بأسمحة بالتمسك العراق فيو أتيم والذؼ بوش دبميو  الرئيس ودعا ,األرىاب مع صالت وا 
, العراق عمى الحرب :عن نقالً ( 0221 أذار 16) العراق ومغادرة السمطة عن التخمي إلى العراقي
 ضياء ؛جعفر 613ص,0225,مركز  دراسات الوحدة العربية,بيروت , 1ط ,تقارير, ووثائق, يوميات
 احتالل كتاب ضمن: والحقائق االتيامات الشامل الدمار أسمحة, النعيمي الدين سعد نعمان, جعفر
 ص, 0222 بيروت,  العربية الوحدة دراسات مركز , 1 ط,  ودولياً  وأقميمياً  عربياً  وتداعياتو العراق
 .بعدىا وما 145

 المسمح النضال بين, "اإلسرائيمي" العربي الصراع,  داود حسن السيد محمود, السالم عبد جعفر (21)
 .152 ص,0224,  االزىر جامعة, األسالمية الجامعات رابطة, السممية والتسوية
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 يدعم, والخمسين السادسة دورتيا في المتحدة لألمم العامة الجمعية في بوش جورج الرئيس كممة (22)

,  الفمسطينية الدراسات مجمة, وثائق: يراجع.0221 الثاني تشرين12, نيويورك, فمسطينية دولة فييا
 1 مج, السابق المصدر,  قريع ؛أحمد 151ص,0220,  27 ع,11 مج, الفمسطينية الدراسات مؤسسة

 .123 ص,

 نيويورك مدينة في العامة المدارس في تعميمة تمقى,1715 نيسان  3 في ولد:  باول كولن (23)
 كمية في األحتياط ضباط تدريب بفيمق بعدىا وألتحق الجيولوجيا في البكالوريوس شيادة عمى وحصل
 االعمال أدارة في الماجستير شيادة عمى وحصل 1736 عام في مالزم رتبة في ليتخرج نيويورك مدينة
 القومي األمن مستشار ومنصب الدفاع وزير مساعد منيا مناصب عدة وشغل واشنطن جورج جامعة في
 خالل اشرف وقد,1771-1767 المشتركة االركان ىيئة رئيس منصب وشغل, ريغان رونالد ادارة في
 1771 الثانية الخميج حرب في الصحراء عاصفة عممية منيا أزمة 06 مع التعامل عمى المدة ىذه

                                http/www.ecs .يراجع : 0221 الثاني كانون  02 في لمخارجية وزير وأصبح

                                                                    

 بعد "اإلسرائيمي" العربي الصراع تجاه األمريكية الخارجية السياسة, الشياب الحميم العبد قاسم أحمد (24)
 ..125-124ص, 0214,عّمان-األردن, والتوزيع لمنشر الحامد دار,1ط",0221 سبتمبر11"

 ؛ 11/10/0221, مسقط األعمى لممجمس والعشرين الثانيو الدورة عن الصادر الختامي البيان (25)
 -374ص,  السابق المصدر, فرسون  سميح: يراجع( 116, 020)القرارين حول المعمومات من ولممزيد
 .324 ص,  السابق المصدر,  حسين خميل ؛ 425

  .11/10/0221 ,مسقط ,األعمى لممجمس والعشرين الثانية الدورة عن الصادر الختامي البيان( 26)

 .117ص ,السابق المصدر, إبراىيم توفيق حسنين (27)

 . 117 ص, نفسو المصدر( 32)
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 .117 ص, نفسو المصدر (31)

 مؤسس ابناء من العاشر االبن وىو( 0213-1702) الرياض في ولد: العزيز عبد بن هللا عبد (30)
 الفعمي الممك وأصبح الدولة شؤون  ادارة استمم 1773 عام في, سعود ال العزيز عبد السعودية الدولة
, 0223 آب في فيد الممك وفاة وبعد صحية ومتاعب بجمطات العزيز عبد بن فيد الممك أصابة بعد
 تنجم كانت التي الخالفات حل في ممحوظ دور ولو, الوزراء مجمس رئيس منصب وشغل , الحكم تولى
 يوسف صدام: يراجع. 0213 الثاني كانون  01 في توفي, الفمسطينية القضية وخدمة العربية الدول بين
 https://www.marefa.arg. ؛22 ص, السابق المصدر,  الجغيفي عبد

 العربية الدول جامعة, وآخرون  محافظة عمي: يراجع.  العربية الجامعة حول التفاصيل من لمزيد (31)
 .ومابعدىا-11ص,1761,بيروت,العربية الوحدة مركز,1ط,والطموح الواقع

. نقاًل عن : أحمد أقريع 0220النص الحرفي لمبادرة السالم في قمة بيروت: يراجع لممزيد (32)
 مجمة, 06/1/0220, بيروت في العربية القمو, سمطان أبو ؛نبيمة 115,ص 1مج المصدر السابق,

  .عن . نقالً  0220, 4-3 ع, الفمسطيني التخطيط مركز

                                     :www.oppc.pha.net/Mag 5-6/new.page11-htM  

  : عمى نص والذؼ 0220 أذار 12 في المعقودة 2321 جمستو في الدولي األمن مجمس إصدر (33)

 القوات انسحاب إلى ويدعوا, النار أطالق إلى فعمي وقف تنفيذ عمى فوراً  يقدما أن إلى الطرفين يدعوا-1
 مع تاماً  تعاوناً  يتعاونا ان إلى الطرفين ويدعوا, هللا رام فييا بما الفمسطينية المدن من "اإلسرائيمية"

 ميتشل لجنة توصيات لتنفيذ أولى كخطوة األمنية تنيت عمل خطة لتنفيذ وغيره زيني الخاص المبعوث
 .سممية تسوية عمى التفاوض واستئناف

 العنف اعمال جميع بوقف 0220 أذار 10 المؤرخ( 1175) القرار في الوارد طمبو جديد من يؤكد-0
 .والتدمير والتحريض واالستفزاز األرىاب جميع ذلك في بما الفور عمى

https://www.marefa.arg/
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 من األوسط الشرق  إلى الخاصون  والمبعوثون  المتحدة لألمم العام األمين يبذلو لما تأييده عن يعرب-1

 السالم عممية واستئناف العنف وقف عمى الطرفين لمساعدة جيود

( 0220)1220 القرار األمن مجمس المتحدة األمم وثيقة: يراجع . نظره قيد المسألة ابقاء يقرر -2
www.maqatel.com . 

 ,الجغيفي عبد يوسف صدام: يراجع لمسالم العربية المبادرة من "اإلسرائيمي" الموقف عن لممزيد (34)
 العشرين القرن  خالل "اإلسرائيمية" العربية السالم ؛أتفاقيات57 ص, السابق المصدر

www.maqatel.com. 

 دار ,بيروت, العربية السالم ومبادرة المتحدة األمم قرارات بين و"إسرائيل" العرب, الحراصي تركي (35)
 العربي الصراع تجاه السعودية السالم مبادرات, الطائي دمحم خمف الرزاق عبد ؛26ص, 0215, الرافدين

 ص, 0227,  الموصل جامعة, األقميمية دراسات مركز(, 13)4, األقميمية دراسات, "اإلسرائيمي"
125-126. 

 .11/1/0220,  الرياض, الوزارؼ  لممجمس والثمانين الثانية الدورة عن الصادر الختامي البيان (36)

 المصدر نفسو. (37)

 .6/4/0220,  الرياض, الوزارؼ  لممجمس والثمانين الثالثة الدورة عن الصادر الختامي البيان (42)

 .1/7/0220, جده, الوزارؼ  لممجمس والثمانين الرابعة الدورة عن الصادر الختامي البيان (41)

 .نفسو المصدر (40)

 .00/10/0220,الدوحة,األعمى لممجمس والعشرين الثالثة الدورة عن الصادر الختامي البيان (41)

 

http://www.maqatel.com/
http://www.maqatel.com/
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 قائمة المصادر
 المنشورة الوثائق

  www.Moqatel.com ;األعمى عمى الموقعين لممجمس الختامية البيانات: اولا 
www.gcc-sg.org . 

 .11/10/0222,المنامة, األعمى لممجمس والعشرون  الحادية الدورة عن الصادر الختامي البيانـ1

 . 11/10/0221, مسقط, األعمى لممجمس والعشرين الثانية الدورة عن الصادر الختامي البيانـ 0

 .00/10/0220,الدوحة,األعمى لممجمس والعشرين الثالثة الدورة عن الصادر الختامي البيانـ1

 www.Moqatel.com   www.gcc-sg.org ;الختامية لممجمس الوزاري عمى الموقعينثانياا البيانات 
. 

 .0/4/0221, جدة, الوزارؼ  لممجمس والسبعون  التاسعة الدورة عن الصادر الختامي البيانـ1

 .6/7/0221, جدة,الوزارؼ  لممجمس الثمانين الدورة عن الصادر الختامي البيانـ0

 .11/1/0220,  الرياض, الوزارؼ  لممجمس والثمانين الثانية الدورة عن الصادر الختامي البيانـ 1

 .6/4/0220,  الرياض, الوزارؼ  لممجمس والثمانين الثالثة الدورة عن الصادر الختامي البيانـ 2

 .1/7/0220, جده, الوزارؼ  لممجمس والثمانين الرابعة الدورة عن الصادر الختامي البيانـ 3

 آخرى  ووثائق بيانات: ثالثاا 
 .www.maqatel.com( 0220)1220 القرار األمن مجمس المتحدة األمم وثيقةـ 1

 ع, عشر السادسة السنة, التعاون  مجمة, العربية الخميج لدول التعاون  لمجمس العامة االمانة, وثائقـ0
 .0221, الرياض, 32

 0221, 24-23 ع, الفمسطينية الدراسات مؤسسة, الفمسطينية الدراسات مجمة وثائقـ1

 .0221, 26 ع, الفمسطينية الدراسات مؤسسة, الفمسطينية الدراسات مجمة, وثائقـ2
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 . 0220,  27 ع, الفمسطينية الدراسات مؤسسة,  الفمسطينية الدراسات مجمة, وثائقـ3

 رابعاا: الكتب الوثائقية

 .0225 ,العربية, بيروتمركز  دراسات الوحدة  ,1ط,تقارير, ووثائق, يوميات, العراق عمى الحربـ 1

 الرسائل والآطاريح

 غير دكتوراه اطروحة,1771-1725 الفمسطينية القضية تجاه السوفيتية السياسة, زيدان احمد براءهـ 1
 .0212,دمشق جامعة, األنسانية والعموم األداب كمية, منشورة

 الفمسطينية القضية عمى السياسي وأثرىا 0222 عام األقصى أنتفاضة, جمعة أبو إبراىيم تيسيرـ 0
 .0212,غزة, االزىر جامعة, واالدارة االقتصاد كمية, منشورة غير ماجستير رسالة(, 0222-0226)

 إطروحة,0220-1771 الفمسطينية والقضية السعودية العربية المممكة, الجغيفي عبد يوسف صدامـ 1
 .0213,الموصل جامعة االنسانية لمعموم التربية كمية ,منشورة غير دكتوراه

-1761 عامي بين ما الفمسطينية القضية من الخميجي التعاون  مجمس موقف, نجم محمود هللا عبدـ 2
 الجامعة, اآلداب كمية, منشورة غير ماجستير رسالة عنو, الصادرة الرسمية البيانات خالل من  0210

 .0212, غزة, األسالمية

 السورية المصرية العالقات عمى االوسط الشرق  في السميمة العممية اثر الكحموات, دمحم فتحيـ 3
 ,غزة-االزىر جامعة, االنسانية والعموم اآلداب كمية, منشورة غير ماجستير رسالة, 1755-0222
0210 . 

 الفترة في "اإلسرائيمي" الصراع العربي تجاه األمريكية المتحدة الواليات سياسة, رحمة أبو موسى منيرـ 4
 جامعة, الدولية والعالقات السياسية والعموم الحقوق  كمية, منشورة غير دكتوراه إطروحة, 1771-0221
 (.0211-0210) وىران

 رسالة ,0221-1771 الفمسطينية القضية تجاه األوربي االتحاد موقف,  طافش زىير ىشامـ 5
 .0212,غزة,االزىر جامعة, االدارية والعموم االقتصاد كمية, منشورة غير ماجستير
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 العربية والمعربةالكتب 

 الشرق  دراسات مركز, 1ط, المنطقة في الصراع معدالت تغير االنتفاضة, وآخرون  جابر أبو أبراىيمـ 1
 .0220 عمان, األوسط

 بعد "اإلسرائيمي" العربي الصراع تجاه األمريكية الخارجية السياسة, الشياب الحميم العبد قاسم أحمدـ 0
 .0214,عّمان-األردن, والتوزيع لمنشر الحامد دار,1ط",0221 سبتمبر11"

 الطريق خارطة إلى الطريق: الطريق خريطة إلى أوسمو من الكاممة الفمسطينية الرواية, قريع احمدـ 1
 .0211,بيروت, الفمسطينية الدراسات مؤسسة ,1 ط, 1 مج ,0222-0224

, واألزمات الصراعات إلدارة كنموذج الفمسطينية االنتفاضة أدارة, الكافي عبد الفتاح عبد إسماعيلـ 2
 www.books,الكترونية نسخة ,القدس وانتفاضة الحجارة انتفاضة الدارة مقارنة نظرة الدولية

4arab.com. 

, لندن ,الحكمة دار ,1ط,اليوم حتى 1567 منذ األمريكية المتحدة الواليات رؤساء ,زاوتو أودوـ 3
0224. 

 الوحدة دراسات مركز,  صالح ابراىيم:  ت,  1ط,  "االسرائيمي" -العربي الصراع, برييجر بيدروـ 4
 .0210 بيروت,  العربية

 دار ,بيروت, العربية السالم ومبادرة المتحدة األمم قرارات بين و"إسرائيل" العرب, الحراصي تركيـ 5
 .0215, الرافدين

 ضمن: والحقائق االتيامات الشامل الدمار أسمحة, النعيمي الدين سعد نعمان, جعفر ضياء جعفرـ 6
,  العربية الوحدة دراسات مركز, 1 ط,  ودولياً  وأقميمياً  عربياً  وتداعياتو العراق احتالل كتاب

 .0222بيروت,

 المسمح النضال بين, "اإلسرائيمي" العربي الصراع,  داود حسن السيد محمود, السالم عبد جعفرـ 7
 .0224,  االزىر جامعة, األسالمية الجامعات رابطة, السممية والتسوية
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 التطورات السياسية التي رافقت أنتفاضة األقصى الثانية  
 كتاب ضمن:  وتداعياتيا أيمول أحداث تجاه العربية األفعال ردود تحميل, إبراىيم توفيق حسنينـ 12

 .0222 ,بيروت, العربية الوحدة دراسات مركز,0 ط, األمريكية العربية العالقات في الكراىية صناعة

 الوحدة دراسات مركز,  الوىاب عبد عطا:  ت,  1ط,  الفمسطينيون  و فمسطين, , فرسون  سميحـ 11
 .0221,  بيروت,  العربية

 دراسات مركز,1ط, األحداث في خضم التحميل:  "اإلسرائيمي" والمجتمع اإلنتفاضة, بشارة عزميـ 10
 .0220, بيروت, العربية الوحدة

 الوحدة مركز,1ط,والطموح الواقع العربية الدول جامعة, وآخرون  محافظة عميـ 11
 .1761,بيروت,العربية

 وأنعكاساتيا , وواشنطن نيويورك تفجيرات تداعيات األرىاب ضد الحرب, النحال سالمة دمحمـ 12
 .0227, عمان, لمنشر زىران دار,  والدولية اإلقميمية

- العربية العالقات في الكراىية صناعة كتاب ضمن: أمريكي -عربي حوار نحو, أحمد سيد دمحمـ 13
 .0222,بيروت,العربية الوحدة دراسات مركز, 0ط,األمريكية

 ,1ط ",0222-1777 األقصى أنتفاضة الى مدريد مؤتمر الخادع "من الفرا, السالم عمر دمحم عميـ 14
 .0221,(عمان)لمنشرو التوزيع, األردن مجدالوؼ  دار

والتوزيع,  الحامد لمنشر ,دار 1"اإلسرائيمي",ط-العربي الصراع في القدس , اليزايمة دمحم عوضـ 15
 .0211"  عمان"األردن 

 ط ,الصييوني الكيان عمى واألجتماعي االقتصادؼ وأثرىا األقصى أنتفاضة, سمور أبو عيسى دمحمـ 16
 .0212,عمان,دجمة دار, 1

 .1761بيروت, الفمسطينية, الدراسات ,مؤسسة1ط "إسرائيل", في السياسية عبدهللا, األحزاب ىانيـ 17
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 البحوث والدراسات  العربية

 ع, الدولية السياسة مجمة, القادمة الثالث السنوات وتحديات 1773 القدس , القرعي يوسف احمدـ1
 .1774,االىرام,10 السنة,101

 دراسات, "اإلسرائيمي" العربي الصراع تجاه السعودية السالم مبادرات, الطائي دمحم خمف الرزاق عبدـ 0
 .0227,  الموصل جامعة, األقميمية دراسات مركز(, 13)4, األقميمية

 4-3 ع, الفمسطيني التخطيط مركز مجمة, 06/1/0220, بيروت في العربية القمو, سمطان أبو نبيمةـ 1
 .www.oppc.pha.net/Mag 5-6/new.page11-htM: عمى الموقع, 0220,

 النترنت

1-http/www.ecssr.com. 

2-https://www.marefa.arg 

3-www.un.org  .  

 .www.maqatel.com العشرين القرن  خالل "اإلسرائيمية" العربية السالم أتفاقياتـ 2

: الموقع عمى .06/1/0221,عمان ,عشر الثانية العربية لمقمة الختامي البيان نص,  خميفة أيادـ 3
www.albaw aba.com  . 
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