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( 24)   العالمية الثانية في الشرق األوسط عاما من الحرب    70بعد    - السالم المستحيل    

 

(English Version) 

(Japanese Version) 

 

) وهجري   ميالدي (   تقويمان :  الخامس   الفصل   

 

( رئيس الوزراء االسرائيلي جائزة الرواية مرتين 42)   6- 5تلقى    

 

 (Translated from English version to Arabic by Google Translate) 

 

مرتين   للسالم   نوبل   جائزة   على   حصل   اإلسرائيلي   الوزراء   رئيس  (42) 5-6  

 

ماجسايساي   رامون   وجائزة   للسالم   المتحدة   األمم   وسام   مثل   ،   العالمي   السالم   في   ساهموا   الذين   ألولئك   الممنوحة   الدولية   الجوائز   من   العديد   هناك   

1901  نوفمبر   في .  الطويل   تاريخها   أو   االعتراف   من   العالية   الدرجة   ضوء   في   األفضل   هي   للسالم   نوبل   جائزة   أن   المؤكد   من   لكن .  الفلبينية   ، 

من   يقرب   ما   الجائزة   استمرت   الحين   ذلك   ومنذ   ،   األحمر   الصليب   أسس   الذي   سويسرا   من   دونانت   هنري   قبل   من   للسالم   نوبل   جائزة   أول   منح   تم   

2019  عام   في   علي   أحمد   أبي   اإلثيوبي   الوزراء   رئيس   منح   تم   حتى   عاًما  120  

 

جائزة   على   حصل   وقد .  1978  عام   في   األول   الفائز   هو   بيغن   مناحيم   وكان .  للسالم   نوبل   جائزة   في   مرتين   اإلسرائيليين   الوزراء   رؤساء   فاز   وقد   

مواجهة   من   الرغم   على   الثنائية   السالم   معاهدة   سياسيان   أبرم   ،   1973  عام   رمضان   حرب   بعد .  السادات   أنور   المصري   الرئيس   مع   مشتركة   

ً   رابين   كان   الوقت   ذلك   في .  1994  عام   بيريز   وشيمون   رابين   إسحاق   هما   الثانيان   اإلسرائيليان   والفائزان .  العربية   الدول   جميع   معارضة  رئيسا  

ً   بعد   فيما   أصبح   الذي   الخارجية   وزير   كان   وبيريز   للوزراء  الفلسطينية   التحرير   منظمة   رئيس   ،   عرفات   ياسر   فاز   وقد .  للوزراء   رئيسا  ، 

كان ".  أوسلو   اتفاقات "   بينهما   أبرمت   ،   النرويج   بوساطة .  وفلسطين   إسرائيل   بين   السالم   حوار   زخم   تحقق   ،   الخليج   حرب   بعد .  معهم   بالجائزة   

للسالم   نوبل   جائزة   على   حصولهم   في   السبب   هو   هذا   كان .  الفلسطينية   التحرير   ومنظمة   إسرائيل   به   اعترفت   الذي   التاريخي   الحدث   

 

نشطاء   مثل   المدنيين   من   األفراد   معظم   كان .  الكيانات   أو   المنظمات   من   والباقي   األفراد   من   الفائزين   نصف   كان   ،   للسالم   نوبل   جائزة   تاريخ   في   

رئيس   أو   الرئيس   يكونوا   لم   ،   ذلك   على   عالوة .  للسالم   نوبل   جائزة   على   حصلوا   الذين   السياسيين   من   جدا   قليل   عدد   هناك   كان .  الفالسفة   أو   السالم   

الوزراء   رئيس   مثل   بالجائزة   الفوز   وقت   في   النشطة   الخدمة   من   بالفعل   معظمهم   تقاعد   فقد   ،   الدولة   رأس   على   هي   أو   كان   لو   حتى .  الوزراء   

الواليات   رؤساء   منح   تم   ،   البلد   حسب   نظر   في   الفائزين   عدد   أخذ   مع .  1974  عام   في   الجائزة   على   حصل   الذي   ساتو   إيساكو   السابق   الياباني   

وباراك   ،   2002  عام   في   كارتر   وجيمي   ،   1919  عام   في   ويلسون   وودرو   ،   1906  عام   في   روزفلت   ثيودور   كانوا .  مرات   عدة   المتحدة   

نوبل   جائزة   تاريخ   في   استثنائية   حالة   هذه   وكانت .  2009  عام   في   أوباما   

 

الفائزين   أحد   اغتيال   يتم   أن   أكثر   المفاجئ   من   وكان .  مرتين   للسالم   نوبل   بجائزة   فازوا   اإلسرائيليين   الوزراء   رؤساء   أن   المفاجئ   من   كان   ،   لذلك   

اغتيل   كما .  سنوات   بثالث   ذلك   بعد   1978  عام   بيغن   جائزة   على   حصل   الذي   المصري   السادات   الرئيس   اغتيل .  الحق   وقت   في   السالم   بجائزتي   

تم   حيث   ،   ورابين   ،   جنوده   قبل   من   حالي   كرئيس   السادات   اقتطاع   تم .  1995  عام   في   ،   1994  عام   الفائز   ،   رابين   اسحق   الوزراء   رئيس   

السالم   معاهدة   ضد   كانوا   الذين   الشباب   المعارضين   قبل   من   الحالي   الوزراء   رئيس   على   النار   إطالق   
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؛   ستمنح   السالم   جائزة   إن   ،   نوبل   جائزة   على   الحائز   مؤسس   ،   نوبل   ألفريد   وقال   

 

" بين   األخوة   بمعظم   قام   الذي   الشخص   إلى   واحد   جزء /    -   -   - : /  التالي   النحو   على   تُقسَّم   ،   متساوية   أجزاء   خمسة   إلى   المذكورة   المصلحة   تُقسم   

السالم   مؤتمرات   وتعزيز   وعقد   الجيوش   المكانة   تخفيض   أو   وإلغاء   ،   أفضلها   أو   األمم   ". 

( نوبل   ألفريد   إرادة   من   مقتطف  ) 

 

من   فئات   خمس   في   نوبل   جائزة   منح   تم   ،   لذلك   ونتيجة .  النرويج   في   السالم   جائزة   منح   تم   ،   والنرويج   السويد   بين   والسالم   المصالحة   أمل   على   

أوسلو   في   فقط   السالم   جائزة   منح   تم   حين   في   ،   السويد   ،   ستوكهولم   في   واالقتصاد   واألدب   الطب /    األعضاء   وظائف   وعلم   والكيمياء   الفيزياء   ، 

 النرويج 

 

األوسط   الشرق   في   السالم   بناء   جهود   الجوائز   سبب   كان   األوسط؟   الشرق   في   السالم   لمحادثات   أعطيت   التي   للسالم   نوبل   جائزة   معنى   كان   ماذا  . 

لن .  القوية   الداخلية   المعارضة   من   الرغم   على   فلسطين   مع   السالم   في   كبيرة   مساهمة   قدموا   إسرائيليين   سياسيين   ثالثة   أن   في   شك   هناك   يكن   لم   

السالم   جائزة   يستحقون   اإلسرائيليين   الساسة   بأن   نوبل   اختيار   لجنة   قرار   على   أحد   يعترض   

 

الدول   في .  وفلسطين   إسرائيل   بين   السالم   محادثات   على   تقتصر   أال   يجب   الثانية   العالمية   الحرب   بعد   األوسط   الشرق   في   السالم   مفاوضات   لكن   

في   السياسيون   أعطى .  وفلسطين   إسرائيل   بين   السالم   محادثات   على   مفرط   بشكل   األوسط   بالشرق   المتعلقة   السياسية   القضايا   تركزت   ،   الغربية   

فلسطين   في   اليهودي   الوطن   أرض   بناء   أن   حقيقة   تجاهلوا   لقد .  مرات   أربع   الحرب   كسبت   إسرائيل   أن   على   رجعي   بأثر   موافقة   الغربية   الدول   

جلبت .  للسالم   نوبل   بجائزة   األوسط   الشرق   في   السالم   عملية   الغربية   أوروبا   تخفي   قد .  األوسط   الشرق   في   الصراع   إلى   أدى   إسرائيل   واستقالل   

نفسها   تمدح   وكأنها   النرويج   بدت .  1994  عام   في   سياسيين   لثالثة   للسالم   نوبل   جائزة   النرويج   وساطة   

 

في   جاء   قد   السالم   إن   القول   الصعب   من   ولكن .  1994  و   1978  في   للسالم   نوبل   جوائز   بعد   وإسرائيل   العربية   الدول   بين   الحرب   انتهت   

1995  عام   رابين   إسحاق   اإلسرائيلي   الوزراء   رئيس   اغتيال   منذ   التدهور   في   آخذ   األوسط   الشرق   في   السياسي   الوضع   أن   كما .  األوسط   الشرق  . 

األفق   في   األوسط   الشرق   في   األبدي   السالم   يزال   وال   

 

( ---- )يتبع      
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