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يف البداية كانت االنتفاضة
الت انطلقت يف
أحدثت االنتفاضة الشعبية الفلسطينية ،ي
التاسع من كانون أول عام  ،1987تحوال نوعيا يف حجم
المدن
المشاركة الشعبية وطبيعتها يف العصيان
ي
الت شارك
واالحتجاجات والتظاهرات الشعبية السلمية ي
وف
فيها قطاعات واسعة من الشعب
الفلسطيت ،ي
ي
استمراريتها عىل مدار ستة سنوات متواصلة يف مواجهة
ائيىل .انخرطت قيادات سياسية وأكاديميون
االحتالل االرس ي
النضال لحركة االنتفاضة؛ حيث برز
واكاديميات يف الفعل
ي
فيصل الحسيني .)2001/5/31 -1940 /7/17( :اعتقل في
بيت ر
الحسيت يف مدنية
الشق الذي يقوده القيادي فيصل
ي
سجون االحتالل في العام  ،1968وأسس جميعة الدراسات
القدس كمركز للقيادة السياسية لالنتفاضة .وقد شارك كل
العربية "بيت الشرق" في القدس ،ترأس اللجنة املرجعية للوفد
من السيد فيصل الحست والدكتورة حنان ر
عشاوي بشكل
الفلسطيني املفاوض في مدريد وواشطن بداية التسيعنات من
ي
حق
بنيل
تمثلت
لالنتفاضة؛
سياسية
فاعل يف بلورة أهداف
القرن املاض ي ،مسؤول ملف القدس في اللجنة التنفيذية ملنظمة
الفلسطيت وإقامة الدولة الفلسطينية
المصي للشعب
تقرير
التحرير الفلسطينية عام .1996
ر
ي
عىل حدود الرابع من حزيران.
واس ت ت تتاثمارا فحدا االنتفاض ت ت تتة المتص ت ت تتاعدة ،أعلن الرئي
ر
الوطت المنعقدة بالجزائر العاصت ت ت تتمة يف الخام عشت ت ت ت من
تطيت يارس عرفات يف جلست ت ت تتة المجل
ي
الفلست ت ت ت ي
الت تضت تتمنت تطورا هاما يف
ر ت
ثان من عام  1988إقامة دولة فلست ت ر
تشتين ي
تطف وفقا لوثيقة اعالن االست تتتقالل ي
الس تتياس تتية الفلس تتطينية تمثلت بالموافقة عىل قرار التقس تتيم
رقم  ،181مم تتا فتل ال تتا أم تتام إمك تتاني تتة اجرا مف تتاوضت ت ت ت ت تتات
فلسطينية  -ارسائيلية.
" ومع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الببي الللطعني ب برشعبي
وبحبمانه من حق تقبيب املصعر ،ثرب ربار المعبي البام ررم  181عام
1947م الععذي رطع ع ع ععم تلطع ع ع ععنر ،فإن هولتر ،عببي ع و ه ع ت ع  ،ععذا
ً
القبار مازال تب شبوطا للشبعي ال ولي تضعن حق الشب الببي
الللطني ب في الطياهة واالستقالل ال ط ب".
املصدر :وثيقة اعالن االستقالل

د .حنان عشراوي )1946/10/8( :ناشطة سياسية فلسطينية.
واستاذة جامعية كانت قائدة في االنتفاضة األولى ،واملتحدثة
الرسمية باسم الوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد ،وهي عضو في
املجلس التشريعي منذ عام  ،1996كما تم انتخابها عضوا في
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير منذ عام .2009

يف الوقت نفسه ،أضعفت كل من التحوالت اإلقليمية كحر
الخليج الثانية "تحرير الكويت" ،وموقف قيادة المنظمة من
احتالل العراق لدولة الكويت ،والتحوالت الدولية بانهيار
السوفيت يف بداية العام  1992مكانة منظمة التحرير الفلسطينية وقدرتها.
االتحاد
ي
يف المقابل توصلت القيادة السياسية والعسكرية اإلرسائيلية إل قناعة مفادها أنه من المستحيل لألبد
الفلسطينيف بالقوة ،مهما بلغ مستوى القمع والعقوبات وأدوات التنكيل
االستمرار يف السيطرة عىل
ر
الفلسطينيف من اعتقال وابعاد وقتل وجرح ،وهدم البيوت ومنع التجول
اإلرسائيلية المستخدمة ضد
ر
اض واالمالك ،واغالق المدارس والجامعات.
ومصادرة افر ي
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الدول إلحيا عملية السالم
يف محاولة من جانب المجتمع
ي
اإلرسائيلية العربية من خالل المفاوضات ،انعقد مؤتمر
نوفمي 1991
"مدريد للسالم" يف الفية من  30أكتوبر إل 1
ر
كل من الواليات
بالعاصمة اإلس انية "مدريد" ،تحت رعاية ٍ
السوفيت "آنذاك" ،شاركت فيه وفود
المتحدة واإلتحاد
ي
والفلسطينيف وسوريا ولبنان وافردن.
مثلت كل من إرسائيل
ر
حيدر عبد الشافي )2007 /9/24 - 1919 /7/10( :طبيب
أعقب المؤتمر مفاوضات ثنائية ربف إرسائيل وكل من لبنان
فلسطيني من قطاع غزة ،وانتخب عضوا في املجلس
الفلسطيت المشيك ،وقد ترأس الوفد
افردن
وسوريا والوفد
ي
ي
التشريعي الفلسطيني عام .1996
الشاف .وعقدت اجتماعات
الفلسطيت الدكتور حيدر ع د
ي
ي
وف يناير  1992بدأت مفاوضات
واشنطن،
ف
الحقة
ثنائية
ي
ي
اإلقليم يف موسكو ،حضتها
متعددة افطراف بشأن التعاون
ي
الدول.
الفلسطيت والمجتمع
افردن
إرسائيل والوفد
ي
ي
ي
مثلف عن منظمة التحرير
مواز جرت مفاوضات رسية يف العاصمة اليويجية "أوسلو" ربف
وبشكل
ر
ٍ
ابف
الفلسطينية برئاسة أحمد قري تتع "أبو عال "
الت كان ييأسها آنذاك اسحق ر ر
ر
وممثلف عن حكومة إرسائيل ي
الطرفف .تضمن اتفاق اعالن الم ادئ إجرا
سبتمي  1993اعالن م ادئ واعياف مت ادل ربف
نتج عنها يف
ر
ر
ر
انتخابات فلسطينية يف الضفة والقطاع والقدس الشقية ،وإقامة السلطة الفلسطينية ،ونقل الصالحيات لها
اض فلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
عىل السكان وافرض ،وقيام إرسائيل بإجرا انسحا من أر ي
وف جو احتفال ف الثالث ر
عش من ذلك الشهر رعت حكومة الواليات افمريكية حفل توقيع اعالن الم ادئ.
ي ي
ي
نصت املادة األولى من اتفاق أوسلو
“ف ،ف امللاوضععاا ارسععباةيلي الللطععنيني ضعععن ععلي الطععالم الحالي في الشععبم ابوسععم من بر ،ثم ر ثخبى فرام سععلن
ذاتي انتقالي اململس املنتخ "اململس" للشععب الللطععني ب في الضععل ورنار الة للا،ة ال تتساوز ال عس سععن اا وت هي فإن تط ع ي
هاةع تق م علن ثساس رباري مسلس ابمن  242و."338

ائيىل حيث
دول واسع باعت اره انفراجه لحل الضاع
وقد حظيت هذه الخطوات بتأييد ي
الفلسطيت اإلرس ي
ي
ابف ووزير الخارجية اإلرسائيلية
حصل الرئي
الفلسطيت يارس عرفات ورئي الحكومة اإلرسائيلية إسحق ر ر
ي
ر
شمعون ربييز جائزة نوبل للسالم يف العام  1994تقديرا لجهودهم يف محاولة إحالل السالم يف منطقة الشق
افوسط.
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مهدت الفية االنتقالية المنصوص عليها
يف اتفاق "أوسلو" إل تشكيل السلطة
الفلسطينية وبنا مؤسسات الحكم
المتمثلة بالوزارات والمؤسسات العامة
حيث تم نقل الصالحيات إليها تدريجيا
ً
بد ا من انسحا االحتالل من المدن
الفلسطينية الرئيسية وإجرا االنتخابات
أعضا المجل
العامة النتخا
ر
السلطة
الفلسطيت ورئي
يع
ي
الاش ي
الت جرت يف بداية عام
الفلسطينية ي
 ،1996ونقل الصالحيات المدنية
ص رة ثرناء تطلم البةيس اسب عبتاا ورةيس الحك م ارسباةيلي اسحق رابر،
ووزيب خارجيته شعب  ،بر ،ال جاةالة ن بل للطالم عام 1994
وافمنية المحدودة عىل المناطق
الفلسطينية افخرى مثل مناطق " "
وجيم".
ائيىل ،فلم تليم الحكومة اإلرسائيلية بنقل
الجانبف
واجهت عملية السالم عق ات عديدة يف
ر
الفلسطيت اإلرس ي
ي
اض الفلسطينية.
الصالحيات وفقا للمواعيد المنصوص عليها يف االتفاق ،واستمرت برعاية االسايطان يف افر ي
عي بعضها عن معارضته من خالل مقاطعة
كما واجهت معارضة قوية من أطراف فلسطينية داخلية حيث ر
تفجيية ضد أهداف إرسائيلية.
االنتخابات أو المشاركة يف السلطة وأخرى من خالل القيام بعمليات
ر
اهيم يف عام  ،1994وقامت جهات
ي
ائيىل بارتكا مجزرة يف الحرم االبر ي
ائيىل قام إرس ي
وف الجانب اإلرس ي
بنيامف نانياهو المعارض
ابف عام  ،1995وتم انتخا
ر
متطرفة باغتيال رئي الحكومة االرسائيلية إسحق ر ر
الجانبف
لعملية السالم رئيسا للحكومة يف ارسائيل يف عام  1996مما أدى إل تراجع عملية السالم ربف
ر
ائيىل.
الفلسطيت-اإلرس ي
ي
ائيىل ،يف م احثات كامب ديفيد بالواليات المتحدة
رس
واإل
الفلسطيت
الجانبف
بف
المفاوضات
إن فشل
ر
ر
ي
ي
الفلسطينيف
يعت أن المفاوضات قد انهارت أو أن
ر
االمريكية صيف عام  ،2000يف التوصل إل اتفاق ي
نهان لم ي
الت فكر بها
تعت أن تطبيق عملية السالم لم تكن بالسالسة ي
قد تخلوا عن هذا الخيار لنيل االستقالل .لكنها ي
الذين ساهموا بصياغة اتفاق أوسلو ووقعوا عليه.
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نفس
اختب
ر
ي
 )1أوضح/ي كيف ساهمت االنتفاضة األوىل يف الدفع نحو المفاوضات الفلسطينية – اإلرسائيلية
والتوصل التفاق أوسلو؟
الفلسطينيف عىل اعالن االستقالل الذي فتل ال ا أمام المفاوضات مع إرسائيل.
أ) تشجيع
ر
اض المحتلة لألبد.
) اقناع إرسائيل أن من المستحيل استمرار سيطرتها عىل الشعب
الفلسطيت يف افر ي
ي
 )2اذكر/ي ماذا نتج عن اتفاق أوسلو؟
أ) اعياف مت ادل
) إعالن م ادئ يقرر اجرا انتخابات فلسطينية ،وإقامة سلطة فلسطينية ،وقيام إرسائيل بانسحا
الفلسطيت المنتخب.
ارض فلسطينية محتلة ،ونقل صالحيات للمجل
من
ي
ي
ّ
الت منعت نجاح اتفاق أوسلو؟
 )3عدد/ي العقبات ي
الفلسطيت.
أ) عدم اليام إرسائيل بمواعيد االنسحا ونقل الصالحيات للجانب
ي
تفجيية.
) قيام جهات فلسطينية معارضة لعملية السالم بعمليات
ر
ابف
ت) اغتيال ر ر
) استمرار إرسائيل باالسايطان
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هذا النص جزء من مشروع بحثي مشترك حول مصادر انعدام الثقة المتبادلة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بتمويل من االتحاد األوروبي .ال تعكس محتويات هذا النص بالضرورة
مواقف االتحاد األوروبي.

