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  حسن اجللبي وعدنان السيد حسين
  املؤسسة اجلامعية: بيروت

  .صفحة ٢٧٢. ١٩٩٥للدراسات والنشر، 
  

األول قـــانوين كتبـــه الـــدكتور حســـن اجللبـــي، وهـــو : يتـــألف هـــذا الكتـــاب مـــن قســـمين
ه الــدكتور عــدنان الســيد حســين، أســتاذ عراقــي يف القــانون الــدويل، واآلخــر سياســي كتبــ

والقســــم األول عبــــارة عــــن مرافعــــة طويلــــة يف . وهــــو أســــتاذ لبنــــاين يف العلــــوم السياســــية
 - احلقوق والتاريخ حتاول أن تُظهـر كيـف حـدث هـذا التحـوّل اخلطـر يف الصـراع العربـي

وقـــد عـــالج الـــدكتور حســـن اجللبـــي . اإلســـرائيلي، وكيـــف انتقـــل مـــن الصـــراع إىل التســـوية
اق أوســـلو يف ضـــوء القـــانون الـــدويل لـــيخلص إىل القـــول إن هـــذا االتفـــاق الـــذي أنشـــأ اتفـــ

بدايـة السـترجاع حـق سـليب مـوروث "حكماً فلسطينياً يف قطاع غزة ومنطقـة أريحـا هـو 
يف إقامـــة الدولــــة علـــى كــــل أراضــــي الضـــفة والقطــــاع يف ظــــل التحريـــر الشــــامل ويف ظــــل 

  ).١١٣ص " (السيادة الكاملة الناجزة
القسم الثاين فهو دراسة أنيقة ودقيقة يف مقدمات اتفاق أوسلو ونتائجه، منظوراً أمّا 

إليها يف ضوء املتغيرات العميقة التي رافقت انهيار االحتاد السوفياتي، وحرب اخلليج 
وعلى عكس . الثانية، وتدهور وضع املنطقة العربية سياسياً واستراتيجياً واقتصادياً

ي رأى بعض اإليجابيات يف اتفاق أوسلو، فإن الدكتور الدكتور حسن اجللبي، الذ
ومضمون ... أقل بكثير من مشروع تقسيم فلسطين"عدنان السيد حسين رأى فيه ما هو 

جلهة حقوق شعب  ٣٣٨و ٢٤٢هذا االتفاق هو أقل من مضمون القرارين الدوليين 
ظام الشرق واستطراداً، يرى الدكتور عدنان السيد حسين أن الن). ٢٢٨ص " (فلسطين

سيحاصر الفلسطينيين من جديد بعدما حوصرت قضيتهم من قِبل النظام "األوسطي 
وليس صحيحاً أن الدور الوظيفي إلسرائيل يف الشرق (...) العربي يف مراحل سابقة 

). ٢٣٤ص " (األوسط تراجع أو سقط إال يف مواجهة املد السوفياتي الذي مل يعد موجوداً
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إسرائيلياً فقط، بل هو أيضاً  - أوسلو ليس اتفاقاً فلسطينياًويؤكد الكاتب أن اتفاق 
 .حلقة يف مسار التسوية، وترجمة لتحوالت دولية وإقليمية جديرة بالتأمل



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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