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  "مفاوضات السالم"
  املسار واخليارات واالحتماالت

  
  احملتويات

  
  صفحة    

  1   تقديم
  

  3  حديث املفاوضات  :عشية مؤتمر مدريد  ـ1
  6  عربياً  -املوضوع : أوالً  
  9  خماوف املواطن العربي : ثانياً  
  14  القضية الفلسطينية : ثالثاً  
  20  احلل الكامل واحلل اجلزئي : رابعاً  
  22  إسرائيل، ما وضعها؟ : خامساً   
  28  أميركا وإسرائيل : سادساً   
  35  البعد التقاين : سابعاً  
  35  خالصة األمر : ثامناً  

  
  39  اإلسرائيلي  - مستقبل الصراع العربي  :بعد عام من بداية مؤتمر مدريد  ـ2
  42   القوى املتصارعة: أوالً  
  51   أهداف الصراع: ثانياً  
  58   كامن الضعف يف استراتيجيا املشروع الصهيوينم: ثالثاً  
  62   الصراع احلضاري: رابعاً  
  70   الظروف التاريخية: خامساً   
  72   النظام اإلقليمي: سادساً   
  73  تأمالت واستنتاجات حول املرحلة القادمة وخماطرها: سابعاً  
  79  األفق األبعد : ثامناً  
  82  خالصة   

  
  ية مؤتمر مدريد، تعليقًا على أوراق أوسلو التي جرت مفاوضاتها خارج بعد عامين من بدا  ـ3

  بين حكومة دولة  ةمبادىء احلكومة الذاتياالعتراف املتبادل وإعالن  :إطار مؤتمر مدريد
  قراءة يف النصوص  - إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 

  
  

86  
  86  تمهيد   
  88  الوثائق التي يتناولها البحث : أوالً  
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  89  مالحظات عامة حول رسائل االعتراف املتبادل : ثانياً  
  100  " إعالن مبادىء حول ترتيبات احلكومة الذاتية االنتقالية"مالحظات عامة بشأن : ثالثاً  
  108  حتليل أويل للنصوص املتعلقة بالفترة االنتقالية : رابعاً  
  110  مسلسل املفاوضات : خامساً   
  120  امليزانية : سادساً   
  123  االقتصاد : سابعاً  
  124  الوضع الدائم : ثامناً  
  126  املسلسل املوازي للمفاوضات : التشريع اإلسرائيلي: تاسعاً  
  127  كأساس ملفاوضات الوضع الدائم ) 338، 242(قرارا جملس األمن : عاشراً  
  131  رؤيتان خمتلفتان : حادي عشر  
  137  والقدس واألراضي الفلسطينية ومبدأ مقايضة األرض بالسالم غزة : ثاين عشر  
  139  غزة ومغزى املشاريع االقتصادية واإلقليمية املرتبطة بها : ثالث عشر  
  141  النصوص احلرفية للرسائل املتبادلة كما وزعتها رئاسة احلكومة اإلسرائيلية  ●  
  143   1993أغسطس / آب 19املسودة النهائية املتفق عليها يف تاريخ ●  
  143  ة االنتقالية إعالن مبادىء حول ترتيبات احلكومة الذاتي -  
  150  نتخابات وشروطها بروتوكول حول صيغة اال: األولامللحق  -  
  151  بروتوكول حول انسحاب القوات اإلسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا : امللحق الثاين -  
الفلسطيني يف البرامج االقتصادية  - ون اإلسرائيلي بروتوكول حول التعا: امللحق الثالث -  

  والتنموية 
  

152  
الفلسطيني حول برنامج التنمية  -بروتوكول حول التعاون اإلسرائيلي : امللحق الرابع -  

  اإلقليمية 
154  

  156  إعالن املبادىء حول ترتيبات حكم الذات االنتقالية : احملضر املتفق عليه -  
  

  159  " مفترق الطرق"على " عملية السالم" :توقيع أوراق أوسلوبعد ستة أشهر على  -  ـ4
  161  إسرائيل وأوراق أوسلو  -  
  174  موقف منظمة التحرير الفلسطينية  -  
  178  املدَيَان املتوسط واألبعد والعناصر اإلضافية  -  

 


