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ََنََ لَْيلاَ بَِعْبِدهَِ أَْسَرى الَِّذي ُسْبَحان  اْلَمْسِجدَِ اْلَحَراِمَإِلَى اْلَمْسِجدَِ مِّ
ُهَُهوََ آَياتَِنا ِمنَْ لُِنِرَيهَُ َحْولَهَُ َباَرْكَنا الَِّذي ألَْقَصىا ِميعَُ إِنَّ َالَبِصيرَُ السَّ
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 وكل شهداء الحرية ،إلى شهداء فلسطين. 

 إلى األسرى األبطال في سجون االحتالل اإلسرائيلي. 

 والشتات. يفي المناف نإلى الالجئين الفلسطينيي 

 إلى كل من آمن بعدالة قضية فلسطين وناضل من أجلها. 

 
 هدي هذا البحث المتواضعإلى هؤالء جميعاً أ  

 سائاًل المولى عز وجل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم
 

 
 أنور جمعة حرب أبو مور

 

 اإلهـــــداء
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محماد عليا   الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خااتم األنبيااء والمرسالين، سايدنا

 أفضل الصالة وأتم التسليم، أما بعد:
، علاى الدكتور نهاد محمـد اليـيخ يليـل   أتقدم بوافر الشكر والتقدير ألستاذي الفاضل: 

رشاد، مما أعانني على إنجازه.  تفضل  باإلشراف على هذا البحث، وما قدم  لي من توجي  وا 
 الكرام، أعضاء لجنة المناقشة:  كما أتقدم بجزيل الشكر، وعظيم االمتنان، إلى األساتذة

 حفظه الله. أكرم محمد عدوان :األستاذ الدكتور
 حفظه الله. عدنان عبد الرحمن أبو عامر :والدكتور

علااى مااا قاادنموه ماان مالحظااات قينمااة أاناات البحااث، والشااكر موصااول إلااى أعضاااء الهيئااة 
المية، علاى جهااودهم المخلصااة، التدريساية فااي قساام التااريا واكلااار بكليااة اكداب فاي الجامعااة اإلساا

 ومتابعتهم الحليلة للدراسات واألبحاث.
وال يفوتني أن أشكر زوجتي وأبناائي، ورفااد درباي، وزمالئاي فاي العمال، وكال مان شاجعني 

   وساعدني على إتمام هذا البحث.
 

 
 أنور جمعة حرب أبو مور

 
 

 يكـر وتقديـر



 

   
 

 :ملخص
لسعي إلنجاز االستقالل با ،ارتبط النضال الوطني الفلسطيني منذ أوائل القرن الماضي

األهداف الوطنية، وشكلت أهم عناوين الخطاب تصدرت فكرة الدولة الفلسطينية فالسياسي، 
متعددة للدولة الفلسطينية من أطراف مختلفة،  رحت تصورات ومشاريع، وط  السياسي الفلسطيني

، فقد اختلف مفهوم ونظرًا الختالف طبيعة المراحل والظروف التي مرت بها القضية الفلسطينية
من حيث حدودها، وتحديد مواطنيها، وطبيعة نظامها  الدولة الفلسطينية من مرحلة إلى أخرى،

 السياسي، ومجاالت صالحياتها ونفوذها وسيادتها.
اهتم هذا البحث بدراسة التطور التاريخي لمشروع الدولة الفلسطينية منذ إنشاء منظمة 

موعد م 4666، وحتى عام أينما وجدوا يان معنوي للفلسطينيينككم 4691التحرير الفلسطينية عام 
، حيث كان من المفترض إعالن قيام الدولة الفلسطينية ،انتهاء المرحلة االنتقالية التفاد أوسلو

 مستندًا في معالجة موضوع الدراسة إلى الولائد والمصادر واألدبيات السابقة.
م، وتبنت  منظمة 4691ي طرحت  حركة فتح عام الذ مشروع الدولة الديمقراطيةتناول البحث 

، مشاريع الدولة الفلسطينية على جزء من أرض فلسطينم. واستعرض 4694التحرير الفلسطينية عام 
األولى التي  الضفة الغربية في السنوات اللالثوخاصة المشاريع التي طرحتها القيادات المحلية في 

طرحتها منظمة التحرير الفلسطينية، واألخرى التي م، وتلك التي 4699أعقبت حرب حزيران عام 
، التي مشاريع الحكم الذاتيطرحتها األوساط العربية سواء بشكل رسمي أو بصورة فردية. ودرس 

مشروع ، وأبرزها الدولة االتحادية مع األردنم، وتطرد إلى مشاريع 4661ت وجت باتفاد أوسلو عام 
 .األردني –حاد الكونفدرالي الفلسطيني مشروع االت، و المملكة العربية المتحدة

خل ص البحث إلى مجموعة من النتائج أبرزها: أن هدف التحرير الكامل ألرض فلسطين، 
، م4691 الفلسطيني عام الوطنيالميلاد و ، م4691 الفلسطيني عام القوميالميلاد  الذي نادى ب 

)الدولة(  فة. وعندما أخذ مطلبكان محط إجماع فلسطيني، توافقت علي  قوى الشعب الفلسطيني كا
في البرامج السياسية، واألهداف الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية،  )التحرير( هدف يتقدم على

السياسي الفلسطيني، والتباين الواضح في البرامج  في الخطابالتضارب بدأ  وبعض الفصائل،
 الفلسطينية. داخليًا لم يخدم كليرًا القضية  واألهداف للفصائل الفلسطينية، فأحدث ذلك انقسامًا فلسطينياً 

بما يسمح  ،تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية أوصت الدراسة بضرورة العمل على
لكافة القوى والفصائل الفلسطينية لالنخراط في مؤسساتها، وتبني ميلاد وطني يحدد األهداف 

ك األهداف، واقترحت استمرار النضال الوطنية للشعب الفلسطيني، وأساليب النضال لتحقيد تل
خراجها من دائرة االحتكار األمريكي،  السياسي والدبلوماسي من أجل تدويل القضية الفلسطينية وا 

 تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني.إلى ودعوة دول العالم 
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 رقم الصفحة الموضوع
 أ اإلهداء 
 ب شكر وتقدير 
  ت بيةملخص الدراسة باللغة العر 
 ث فهرس المحتويات 
  ذ االختصاراتقائمة الرموز و 
 ر جدول المالحد 
 44 - 4 المقدمة 

 الفصل التمهيدي
 م9191-9191مشاريع الدولة الفلسطينية 

41 - 19 

  41 .  م4619 -4649 الفلسطينية الدولة مشروعتطور 
 11 .  م4611 برنادوت الكونت الدولي الوسيط مشروع 
 19 .م4611 فلسطين عموم حكومة 
 11 .م4691 األردن شرقي إلى الغربية الضفة ضم 

 الفصل األول 
 م9119مشروع الدولة الديمقراطية 

11 – 61 

 :هااادف  -البيئاااة السياساااية الضاااااطة وجهاااود حركاااة فاااتح لتلبيااات  المبحثثثأل األول
 الدولة الديمقراطية في المواليد الفلسطينية.

16 

 14 مقراطية.البيئة السياسية لمشروع الدولة الدي -
 11 ترويج حركة فتح لشعار الدولة الديمقراطية. -
جهااود حركااة فااتح فااي تلبياات هاادف الدولااة الديمقراطيااة فااي مقااررات المجلااس  -

 91 الوطني الفلسطيني.

 نات الفكرية للدولة الديمقراطية.المبحأل الثاني  91 : المقونمات والمكون
 94 مقونمات الدولة الديمقراطية. -
 99 الدولة الديمقراطية. مسألة علمانية -
 91 العالقة بين النضال العربي والنضال الفلسطيني. -
 91 العالقة بين الشعب العربي الفلسطيني والمستوطنين اليهود. -

 المحتوياتفهرس 
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 :91 المواقف الفلسطينية والعربية والدولية من مشروع الدولة الديمقراطية. المبحأل الثالأل 

 99 لة الديمقراطيةمواقف الفصائل الفلسطينية من مشروع الدو  -
 11 المواقف العربية من مشروع الدولة الديمقراطية. -
 11 الموقف اإلسرائيلي من مشروع الدولة الديمقراطية. -
 19 المواقف الدولية من مشروع الدولة الديمقراطية. -
 19 التحديات التي واجهت مشروع الدولة الديمقراطية. -

 الفصل الثانثي 
 م9111 -9191 ة على جزء من أرض فلسطينمشاريع الدولة الفلسطيني

64 – 491 

 :61 م.4694 -4699مشاريع القيادات المحلية في الضفة الغربية  المبحأل األول 
 61 4694-4699دوافع القيادات المحلية في الضفة الغربية لطرح مشاريع الدولة  -
 61 مفهوم الدولة في مشاريع القيادات المحلية في الضفة الغربية. -

o  61 .م4699وع حمدي التاجي الفاروقي مشر 
o 69 .م4699 مشروع عزيز شحادة 
o  69 .م4691مشروع محمد علي الجعبري 
o  69 .م4694مشروع محمد أبو شلباية 
o  69 .م4694مشروع موسى العلمي 

 66 المواقف الفلسطينية من مشاريع القيادات المحلية في الضفة الغربية. -
 411 يادات المحلية في الضفة الغربية.المواقف العربية من مشاريع الق -
 411 الموقف اإلسرائيلي من مشاريع القيادات المحلية في الضفة الغربية. -
 419 المواقف الدولية من مشاريع القيادات المحلية في الضفة الغربية. -

 :411 م.4611 -4691مشاريع منظمة التحرير الفلسطينية  المبحأل الثاني 
 416 م.4691المستقلة  مشروع السلطة الوطنية -
 441 المواقف الفلسطينية والعربية والدولية من مشروع السلطة الوطنية المستقلة. -

o 441 من مشروع السلطة الوطنية المستقلة. المواقف الفلسطينية 
o 441 .المواقف العربية من مشروع السلطة الوطنية المستقلة 
o 446 .ستقلةالموقف اإلسرائيلي من مشروع السلطة الوطنية الم 
o 446 .المواقف الدولية من مشروع السلطة الوطنية المستقلة 

 411 م.4611مشروع الدولة الفلسطينية وفد قرارات األمم المتحدة  -
المواقاااف الفلساااطينية والعربياااة والدولياااة مااان مشاااروع الدولاااة الفلساااطينية وفاااد  -

 قرارات األمم المتحدة.
411 



 

  ح
 

 رقم الصفحة الموضوع
o 411 .ة الفلسطينية وفد قرارات األمم المتحدةمن مشروع الدول المواقف الفلسطينية 
o 411 .المواقف العربية من مشروع الدولة الفلسطينية وفد قرارات األمم المتحدة 
o 411 .موقف إسرائيل من مشروع الدولة الفلسطينية وفد قرارات األمم المتحدة 
o 419 .المواقف الدولية من مشروع الدولة الفلسطينية وفد قرارات األمم المتحدة 
 :411 المشاريع العربية الفردية والرسمية. المبحأل الثالأل 

 416 م.4699مشروع الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة  -
 411 .المواقف من مشروع بورقيبة -

o 411 .من مشروع بورقيبة المواقف الفلسطينية 
o 414 .المواقف العربية من مشروع بورقيبة 
o 411 .الموقف اإلسرائيلي من مشروع بورقيبة 

 419 م.4611 -4699المشاريع المصرية  -
o  419 .م4699مشروع أحمد بهاء الدين 
o  419 .م4691مشروع الحكومة الفلسطينية المؤقتة 
o  419 .م4691مشروع وزير خارجية مصر محمد حسن الزيات 
o  419 .م4611مشروع السالم المصري نيسان 

 419 م.4614مبادرة األمير السعودي فهد  -
 411 م.4611مة العربية في فاس مشروع الق -

 الفصل الثالأل 
 م9111 -9191 مشاريع الحكم الذاتي

494 – 119 

 491 : المشاريع اإلسرائيلية للحكم الذاتي.المبحأل األول 
 491 م.4699 -4699مشاريع الحكم الذاتي في عهد حكومات حزب العمل اإلسرائيلي  -
 499 م.4616 -4699كود اإلسرائيلي مشاريع الحكم الذاتي في عهد حكومات حزب اللي -

o  499 .م4699مشروع مناحيم بيجين للحكم الذاتي 
o  496 .م4611مشروع روابط القرى 
o  491 .م4614مشروع اإلدارة المدنية 
o  494 م.4619مشروع الحكم اإلداري الذاتي من طرف واحد 
o  491 .م4619مشاريع الحكم الذاتي بعد االنتفاضة الفلسطينية 
o  491 .م4616الحكومة اإلسرائيلية )للسالم( مبادرة 

 499 المواقف الفلسطينية والعربية والدولية من مشاريع الحكم الذاتي اإلسرائيلي. -
o 499 .من مشاريع الحكم الذاتي اإلسرائيلي المواقف الفلسطينية 
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o 496 .المواقف العربية من مشاريع الحكم الذاتي اإلسرائيلية 
o 491 .ريع الحكم الذاتي اإلسرائيليةالموقف األمريكي من مشا 
 :491 م.4691اتفاقية كامب ديفيد للحكم الذاتي  المبحأل الثاني 

 491 م.4691البيئة السياسية التفاقية كامب ديفيد  -
 491 مالمح الحكم الذاتي في اتفاقية كامب ديفيد للحكم الذاتي. -
 496 اتفاقية كامب ديفيد. المواقف الفلسطينية والعربية والدولية من مشروع الحكم في -

o 496 .من مشروع الحكم في اتفاقية كامب ديفيد المواقف الفلسطينية 
o 411 .المواقف العربية من مشروع كامب ديفيد للحكم الذاتي 
o 411 .الموقف اإلسرائيلي من مشروع كامب ديفيد للحكم الذاتي 
o 419 .المواقف الدولية من مشروع كامب ديفيد للحكم الذاتي 
 إعااالن المبااادل حااول ترتيبااات الحكومااة االنتقاليااة الذاتيااة  لمبحثثأل الثالثثأل:ا

 .م4661 )اتفاد أوسلو(
416 

 461 م.4661البيئة السياسية التفاد أوسلو  -
 461 م.4661مالمح الحكم الذاتي في اتفاد أوسلو  -
 111 م.4661المواقف الفلسطينية والعربية والدولية من اتفاد أوسلو  -

o 111 من اتفاد أوسلو. سطينيةالمواقف الفل 
o 119 .المواقف العربية من اتفاد أوسلو 
o 119 .المواقف الدولية من اتفاد أوسلو 

 الفصل الرابع 
 م9111 -9111 مشاريع الدولة االتحادية مع األردن

111 – 191 

 :116 م.4691مشروع المملكة العربية المتحدة  المبحأل األول 
 144 لكة العربية المتحدة.البيئة السياسية لمشروع المم -
 141 جهود الملك حسين لفرض مشروع المملكة العربية المتحدة. -
 149 المآخذ الفلسطينية على مشروع المملكة العربية المتحدة. -
 141 دفاع الملك حسين عن مشروع المملكة العربية المتحدة. -
 114 البدائل الفلسطينية في مواجهة مشروع المملكة العربية المتحدة. -

o  ً114 .إنشاء حكومة فلسطينية في المنفى -أوال 
o  ً111 .تحقيد الوحدة الكاملة بين كافة المنظمات الفدائية -لانيا 

 111 المواقف الفلسطينية والعربية والدولية من مشروع المملكة العربية المتحدة. -
o 111 .من مشروع المملكة العربية المتحدة الموقف الفلسطيني 
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o 116 .ية من مشروع المملكة العربية المتحدةالمواقف العرب 
o 111 .موقف جمهورية مصر العربية من مشروع المملكة العربية المتحدة 
o 114 .المواقف األردنية المعارضة لمشروع المملكة العربية المتحدة 
o 114 .الموقف اإلسرائيلي من مشروع المملكة العربية المتحدة 
o 111 .كة العربية المتحدةالمواقف الدولية من مشروع الممل 
 :119 .م4619األردني  –مشروع االتحاد الكونفدرالي الفلسطيني المبحأل الثاني 

 111 األردني. -البيئة السياسية لمشروع االتحاد الكونفدرالي الفلسطيني -
 116 األردني. -مشروع االتحاد الكونفدرالي الفلسطيني -
 111 م.4619ك )اتفاد عمان( الفلسطيني للتحرك المشتر  -االتفاد األردني -
سرائيل في إفشال االتفاد األردني -  111 الفلسطيني. -دور الواليات المتحدة وا 
 119 م. 4619الغاء اتفاد عمان  -
 116 الفلسطيني. -المواقف المختلفة من االتفاد األردني -

o 116 المواقف الفلسطينية 
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اإلرهاصات األولى لوالدة فكرة الدولة  ،شكل تبلور الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني 
 ،نجاز االستقالل السياسيإسعت الحركة الوطنية منذ أوائل القرن الماضي إلى فالفلسطينية، 

 ،وتجسيد فكرة الدولة، ونظرًا الختالف طبيعة المراحل والظروف التي مرت بها القضية الفلسطينية
ال تزال تلك الفكرة اير قادرة على االنتقال من الواقع النظري إلى الواقع العملي، فقد عجز 

رحلة اختلف مفهوم الدولة الفلسطينية من مفلنضالهم،  لابت الفلسطينيون عن تحديد هدف واحد
فترتب على كل  إلى أخرى، وطرحت مشاريع عديدة إلقامة الدولة الفلسطينية من أطراف مختلفة،

 ألرت بشكل سلبي على القضية الفلسطينية وعلى فكرة الدولة المستقلة. ،ذلك مواقف متعارضة
 

 أهمية البحأل:
 تعود أهمية موضوع البحث لألسباب التالية:

الطموح الوطني للشعب الفلسطيني بتحقيد حلم الدولة  الموضوع مهم في ذات  بوصف  يعكس -
 الذي لم يكتمل بعد.

التي كان ينبغي لها أن تنتهي  ،تبرز أهمية الموضوع خاصة بعد فشل العملية السياسية -
 بالدولة، ومن لم تظهر ضرورة البحث عن بدائل.

 خطورة اياب الدولة الفلسطينية على األمن والسلم في المنطقة والعالم. -
تطور مشاريع الدولة الفلسطينية، وفهم  معرفةساعد الباحلين والمهتمين بالشأن الفلسطيني على ي -

 األهداف السياسية التي كانت وراء الكلير من األحداث التي مرت بها القضية الفلسطينية. 
 .يهم صناع القرار والقادة السياسيين في فلسطين وايرها من الساحات -
 

 أهداف البحأل:
لدولة الفلسطينية، والتضحيات الجسام التي قدمها حول االتي طرحت  والمشاريع األفكاررام تعدد 

 إال أن  لم يستطع ترجمة تلك األفكار ،الشعب الفلسطيني طيلة عقود من النضال الوطني
 فإن البحث سيحاول تحقيد األهداف التالية: وعلي إلى واقع عملي،  والمشاريع

 بخصوص الدولة الفلسطينية.استعراض المشاريع التي طرحت  -
 دوليًا( من مشروع الدولة الفلسطينية. -إسرائيلياً  -عربياً  -إظهار حقيقة المواقف )فلسطينياً  -
 الكشف عن العوامل واألسباب التي أدت إلى فشل إقامة الدولة الفلسطينية. -
 تفسير حالة التراجع في شكل ومساحة الدولة الفلسطينية المنشودة.  -

 
 منهج البحأل:

 اعتماد منهج البحث التاريخي. تمولتحقيد أهداف البحث 
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 حدود البحأل:
نشاء منظمة التحرير إتاريا  ،م4691فترة الزمنية من عام التتناول الدراسة  الحد الزمني: -

انتهاء المرحلة االنتقالية  موعدم 4666الفلسطينية ككيان معنوي للفلسطينيين، وحتى عام 
 فترض إعالن قيام الدولة الفلسطينية.التفاد أوسلو حيث كان من الم

 
 الدراسات السابقة:

، وال بد من اإلشارة إلى أن استعراضها تناولت دراسات عديدة موضوع الدولة الفلسطينية
ظهار النقص، ولكن لالستفادة في التحليل والتعمد في موضوع الدراسة،  هنا ليس بغرض النقد وا 

 ومن أبرز تلك الدراسات ما يلي:
 

، (م9111 –9191في الفكر السياسي الفلسطيني دراسة )، ماهر: البحأل عن كيان الشريف -
 م.9111، 9قبرص، ط -مركز األبحاأل والدراسات االشتراكية في العالم العربي، نيقوسيا

هدفت الدراسة إلى رصد تطور الفكر السياسي، منذ بداية بروز مظاهر الوعي 
السلطة الوطنية على األرض الفلسطينية وفقًا  م، وحتى إنشاء4611"الوطني" الفلسطيني عام 

م. تكونت الدراسة من أحد عشر فصاًل، موزعة على خمسة أقسام، 4661التفاد أوسلو عام 
م، لم انتقل إلى مرحلة المد القومي 4611استعرض فيها الباحث الفكر السياسي قبل عام 

الد مرحلة الكفاح المسلح حتى إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، وتطرد الباحث إلى انط
قوات اللورة الفلسطينية من األردن، لم  م، والتطورات التي تلت ذلك، مرورًا بخروج4699عام 

م، ودخول مرحلة التسويات السياسية، وصواًل 4691بحث نتائج حرب تشرين األول )أكتوبر( 
 التفاد أوسلو.

راحل تطوره، من وخلص الباحث إلى أن الوعي الكياني الفلسطيني عانى عبر م
قصور واضح نجم عن خصوصية القضية الفلسطينية، وتداخالتها، وعن االختالل في موازين 
القوى بين الطرفين الرئيسين المتصارعين حولها. ويالحظ أن الدراسة تناولت موضوع إقامة 

وتألير  الدولة الفلسطينية في الفكر السياسي الفلسطيني، ولم تبحث في الجذور التاريخية للدولة
  العوامل والمتغيرات اإلقليمية والدولية على تجسيدها عمليًا على أرض الواقع.

 

 نوفل، ممدوح: البحأل عن الدولة، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية )مواطن(،  -
 م.1999، 9فلسطين، ط -رام اهلل

ن، والعام م تاريا االجتياح اإلسرائيلي للبنا4611تناولت الدراسة الفترة ما بين 
للسالم. قسم الباحث دراست  إلى تسعة  مدريد م تاريا المشاركة الفلسطينية في مؤتمر4664
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فصول، استعرض فيها الظروف التي مهدت لتبني خيار الدولة الفلسطينية وفد قرارات األمم 
ظمة م، ومغادرة من4611المتحدة، وأبرزها: العدوان اإلسرائيلي على لبنان حزيران )يونيو( عام 

التحرير الفلسطينية للبنان، وما تبع ذلك من حروب ضد المخيمات الفلسطينية، واعتبر أن 
تلك األحداث قد أدت إلى تبدد فكرة الدولة الفلسطينية، وقد أرجع الباحث الفضل لالنتفاضة 

عالن االستقالل وقيام إالفلسطينية في إحياء فكرة الدولة من جديد، واستعرض وقائع ليلة 
م، وما تبع  من اعتراف دولي واسع، توج 4611ة الفلسطينية تشرين اللاني )نوفمبر( الدول

م 4611عالن الدولة عام إاألمريكي. وخلص الباحث إلى أن  –بانطالد الحوار الفلسطيني 
حدث تاريخي في حياة الشعب الفلسطيني، واكتفى بسرد وقائع األحداث كشاهد عيان ومشارك 

 ل المواقف، وعن إصدار األحكام. فيها، مبتعدًا عن تحلي
 

(، 9111 – 9191صايغ، يزيد: الكفاح المسلح والبحأل عن الدولة )الحركة الوطنية  -
 م.1991، 9لبنان، ط -ترجمة باسم سرحان، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت 

هدفت الدراسة إلى بيان ما حقق  الكفاح المسلح من نتائج خالل المسيرة النضالية 
الفلسطيني من أجل إقامة دولت  المستقلة، وقد قسم الباحث دراست  إلى أربعة أجزاء،  للشعب

 – 4616كل جزء مكون من عدة فصول، تناول فيها مسار النضال الفلسطيني في الفترة 
لعملية بناء الدولة الفلسطينية وأهمها:  م، وعرض المساهمة التي قدمها الكفاح المسلح4661

ية، والتجسيد المؤسساتي لتلك الدولة بالسيطرة على منظمة التحرير تأكيد الهوية الوطن
يجاد ساحة سياسية من خالل تحديد أهداف مشتركة تلتف حولها الجماهير  الفلسطينية، وا 
نشاء شبكة من المؤسسات التمليلية شب  الحكومية التي توفر الخدمات  الفلسطينية، وا 

كمت في تطور الكفاح المسلح وصواًل التفاد للفلسطينيين، لم تحدث عن العوامل التي تح
 م. 4661أوسلو عام 

خلص الباحث إلى أن الظروف السياسية والمتغيرات الدولية لم تسمح للكفاح المسلح 
أكلر من حكم ذاتي محدود في الضفة الغربية وقطاع ازة. وقد لوحظ أن الدراسة  من تحقيد

لفلسطينية، والمواقف الفلسطينية المختلفة لم تتطرد إلى األفكار التي طرحت حول الدولة ا
منها. كما أن الباحث فصل بين الكفاح المسلح وأشكال النضال األخرى التي مارسها الشعب 

 الفلسطيني إلقامة دولت .
 

حجاوي، سالفة: دولة فلسطين المجهضة... المرتقبة، مجلة الدراسات الفلسطينية،  -
 م.1991لبنان، شتاء  -، بيروت11العدد

الباحلة إلى عدم قدرة تلك الدولة من  ذهبتاولت الدراسة فكرة قيام دولة فلسطينية، و تن
ولية عن هذا الفشل على االنتداب ؤ االنتقال من عالم الفكرة إلى عالم الواقع، وألقت بالمس
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ألقت  م،4611البريطاني واالستعمار الصهيوني وعلى العرب، وفي المراحل الالحقة لعام 
لى القيادات الفلسطينية السابقة، كذلك أوضحت عدم االتفاد بين الفلسطينيين ببعض الالئمة ع

 على هدف واحد لشكل الدولة المنشودة.
وتهدف الدراسة إلى البحث في أهداف القيادات السياسية الفلسطينية، وكيفية ترجمة 
د تلك األهداف إلى مواقف ومشاريع وقرارات في شأن قضية فلسطين ومسألة الدولة. وق

قد هيمنت على العقل  م،4611خلصت الدراسة إلى أن فكرة تحرير األرض المحتلة عام 
 منظمة التحرير قيادة م، وانخراط4691بعد حرب تشرين أول )أكتوبر( السياسي الفلسطيني، و 

 ،، ما لبلت أن وجدت نفسها في إطار التسوية السياسيةالدوليلمعترك السياسي الفلسطينية با
يالحظ أن الباحلة و  م.4699دولة فلسطينية في األراضي المحتلة عام  تبني فكرةالتي تم فيها 

لم تتطرد للمواقف العربية من األفكار التي طرحت للدولة، واكتفت بطرح الموقف الفلسطيني 
 الرسمي، ولم تقدم تفسيرًا واضحًا ألسباب فشل الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

 
ور موقف الدول العربية حول مسألة الكيانية الفلسطينية، مجلة رؤية، القلقيلي، نائلة: تط -

 م.1991فلسطين،  -، الهيئة العامة لالستعالمات، غزة19العدد
تناولت الدراسة مواقف الدول العربية من القضية الفلسطينية، فترى أن قضية فلسطين 

 ،والبرامج السياسية ،مهما تقاربت المصالح ،كانت تملل أهم أسس الخالف بين تلك الدول
والتحالفات الدولية، وتطرح الباحلة أسباب الخالف حول القضية، لم تستعرض مواقف أبرز 

 والدول العربية كل على حدة. ،القوى السياسية
يالحظ أن الباحلة تناولت مواقف الدول العربية من القضية الفلسطينية بشكل عام، 

 ا فجاء في لنايا الدراسة دون تفصيل.أما موضوع الدولة والمواقف العربية منه
أبو ذيبة، عالء الدين: تطور فكرة الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني للتنظيمات والقوى  -

سات العربية المعاصرة، جامعة الفلسطينية، رسالة ماجستير غير منشورة، برنامج الدرا
 م.1991زيت، فلسطين، بير 

لسياسي الفلسطيني في النصف األول من القرن تناولت الدراسة فكرة الدولة في الفكر ا
تشتت االنتماء والوالء الحزبي خاصة م، و 4611العشرين، فعالجت ما أفرزت  النكبة عام 

للفلسطينيين بين األحزاب والحركات القومية والوطنية، والدينية واليسارية، التي لم تقدم أيًا منها 
احث إلى المرحلة التي تلت إنشاء منظمة التحرير وتطرد الب تصورًا واضحًا للدولة الفلسطينية.

م، وظهور فصائل المقاومة الفلسطينية، التي قدمت رؤاها وتصوراتها 4691الفلسطينية عام 
للدولة الفلسطينية، بدءًا بفكرة الدولة الديمقراطية، ومرورًا بالبرنامج المرحلي لمنظمة التحرير 
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قامة الدولة 4611ني عام م، وقرار المجلس الوطني الفلسطي4691عام  م إعالن االستقالل وا 
الفلسطينية المستقلة، وأشار إلى موقف التنظيمات والقوى الفلسطينية من عمليات التسوية التي 

 م.4661وسلو عام أت باتفاد توجن 
خلص الباحث إلى أن الفكر السياسي الفلسطيني كان شديد التألر بالواقع اإلقليمي 

وره إلى تقديم تصورات ورؤى لحلول سبد وأن تم رفضها، وأن والدولي، والذي أدى بد
ويالحظ أن  المبادرات والطروحات الفلسطينية لفكرة الدولة لم تجد أي جذب أو تأييد دولي.

تتطرد إلى المواقف العربية والدولية من مشاريع الدولة الفلسطينية، ولم تتحدث عن  الدراسة لم
 المقترحة. طبيعة وماهية الدولة في المشاريع

 
النشأة والتطور، مجلة السياسة الدولية، : أبراش، إبراهيم: مفهوم الدولة الفلسطينية -

 م.1999، مؤسسة األهرام، القاهرة، يوليو 11عدد
تناولت الدراسة تطور مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني في الفترة ما بين 

دولة التي طرحها الفلسطينيون خالل م، فعدد الباحث التصورات ومشاريع ال1111 -4691
تلك الفترة، واعتبر أن ذلك التعدد في التصورات، واالستعداد للمساومة على أرض الدولة، 

ك المتعاملين معها، وأحدث انقسامًا فلسطينيًا بوشعب الدولة، قد أربك السياسة الفلسطينية، وأر 
 لم يخدم القضية الوطنية للشعب الفلسطيني.

وطنية، حول موضوع  استراتيجيةبضرورة االتفاد فلسطينيًا على  وأوصى الباحث
الدولة حتى ال تبقى ورقة تتم المساومة عليها، وأشار إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية تتطلب 
توفر إرادة شعبية تتطلع إلى االستقالل، وسلطة وطنية تشرع في إقامة مؤسسات الدولة، 

الوطن أو خارج . ويالحظ أن الدراسة لم تتطرد إلى ألر  وتفعيل ما هو قائم منها سواء داخل
 المتغيرات اإلقليمية والدولية على مشروع الدولة الفلسطينية.

 
-9191باومغرتن، هلغي: من التحرير إلى الدولة تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية  -

ن(، رام اهلل م، ترجمة محمد أبو زيد، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية )مواط9111
 م.1999، 9فلسطين، ط –

هدفت الدراسة إلى تتبع محاوالت الحركة الوطنية الفلسطينية لتحقيد االستقالل، 
م، نقطة 4611عالن االستقالل الذي أقره المجلس الوطني في ازة عام إواتخذت الباحلة من 

وطني في الجزائر انطالد لدراستها التي امتدت حتى اعالن االستقالل، الذي أقره المجلس ال
م. وقد قسمت الباحلة دراستها إلى ستة فصول، تتبعت فيها نشوء وتطور الفكر 4611عام 
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األيديولوجي والسياسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(، وحركة القوميين العرب، 
األيديولوجي بين كلتا الحركتين حول تحرير فلسطين،  –وتوقفت أمام حالة الجدل السياسي 

وأشارت إلى تراجع البعد القومي، وتقدم البعد الوطني للقضية الفلسطينية في فكر الحركة 
لم . م4699الوطنية الفلسطينية، خاصة بعد هزيمة النظام العربي الرسمي في حرب عام 

انتقلت الباحلة للحديث عن دور منظمة التحرير الفلسطيني في حشد طاقات المجتمع 
، والتحرير والدولة كهدف ومطلب كاستراتيجيةا الكفاح المسلح الفلسطيني من خالل تبنيه

 م.4611وطني، وصواًل إلى قيام المجلس الوطني الفلسطيني بإعالن االستقالل عام 
 حاولت الباحلة إلبات أن النضال السياسي أجدى من النضال المسلح للفلسطينيين،

م، قد فشلت في ترجمة 4611ام وخلصت إلى أن محاولة الحركة الوطنية الفلسطينية في الع
دة عدم وجود قيادة مسؤولة وموحن  إعالن االستقالل إلى دولة فلسطينية، وعزت ذلك إلى

لالنتفاضة والنضال السياسي  اً م نتاج4611ومنظمة. واعتبرت إعالن االستقالل في العام 
المسلح،  عن استعداد منظمة التحرير الفلسطينية التخلي عن الكفاح اً للجماهير، وتعبير 

والتعايش السلمي مع )إسرائيل(. وقد لوحظ أن الدراسة لم تتطرد لمشروع الدولة الديمقراطية 
م، وايرها من مشاريع 4694الذي تبناه المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 

 الدولة التي طرحت في الفترة الزمنية التي تناولتها الدراسة.
 

ديدي "قصة الصراع الفلسطيني إلقامة الدولة"، ترجمة هشام الخالدي، رشيد: القفص الح -
  م.1991، 9لبنان، ط -عبد اهلل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العقبات التي حالت دون قيام دولة فلسطينية مستقلة 
هذا الهدف قسم الباحث وبعده. ولتحقيد  4611ذات سيادة على التراب الفلسطيني قبل عام 

دراست  إلى ستة فصول، وتدرج في عرض القضية الفلسطينية، وبحث في الجهود الفلسطينية 
إلقامة الدولة، وصواًل إلى محاولة إيجاد نواة تلك الدولة من خالل اتفاقات أوسلو. وقد لوحظ 

سطيني في ، الصراع، وأن  اقتصر على دور الطرف الفل أطرافأن الدراسة لم تتطرد لكافة 
قامة الدولة، وتداخالت تلك الجهود مع  وجهود هذا الطرف في الحصول على االستقالل وا 
جهود أطراف إقليمية أخرى لعرقلة ذلك الهدف. وقد ألقى الباحث بتبعات ذلك الفشل على 

 القيادات الفلسطينية، وحملها مسؤولية بعض القرارات اير الموفقة في إدارة الصراع. 
 

 م.1991فلسطين،  -صام: الدولة الفلسطينية في فكر ياسر عرفات، غزةعدوان، ع -
حركة التحرير أبرز قادة  - هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على رؤية ياسر عرفات

من موضوع الدولة الفلسطينية، وقد قسم الباحث دراست  إلى سبعة  -(فتحالوطني الفلسطيني )
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فتطرد إلى فكرة التحرير الكامل لفلسطين، والدولة محاور تناولت أشكال الدولة التي طرحت، 
الديمقراطية، والسلطة الوطنية على أي أرض يتم تحريرها، والدولة الفلسطينية في الضفة 
والقطاع، والكونفدرالية مع األردن، والحكومة الفلسطينية في المنفى، وسلطة الحكم الذاتي 

ن ما أينجح في إقامة دولة فلسطينية، و  الفلسطينية، وقد خلصت الدراسة إلى أن عرفات لم
أن الدراسة اقتصرت على موضوع الدولة  ومما يالحظ حقق  يتلخص في جملة من التراجعات.

في فكر ياسر عرفات وحركة فتح، ولم تتطرد إلى موقف الفصائل الفلسطينية األخرى 
 ومواقف الجهات المختلفة ذات العالقة بالقضية الفلسطينية.

 
، قطر-الدوحة: المسار التائه للدولة الفلسطينية، مركز الجزيرة للدراسات، صالح، محسن -

 م.1999، 9ط
 أبرز محطات التطور السياسي للشعب الفلسطيني في الفترة  الباحث استعرض

 وجود دولة فلسطينية على الرام  م، من خالل التركيز على أهمية4661 -4649من 
مقدمة وفصلين، الفصل األول: بعنوان  دراست  إلىمن محاربة إسرائيل لهذا التوج ، وقسم 

 التائ : من التحرير الكامل إلى الحكم الذاتي المحدود". والفصل اللاني بعنوان  "المسار
ضوء في النفد أم اصطياد للسراب" للفترة ما بين  "الوضع الراهن لمشروع الدولة الفلسطينية:

ستقلة أبان فترة االنتداب البريطاني على تناول فيها الجهود إلنشاء دولة م م،4661-1141
الباحث تناول تطور مسار الدولة الفلسطينية، بقيام حكومة عموم فلسطين،  وتابع فلسطين،

م، وصواًل إلى 4699عام  إسرائيل لكامل فلسطين وأشار إلى تراجع مسار الدولة بعد احتالل
  .م4661حكم ذاتي عام 

فلسطينية ما زالت بعيدة المنال، بسبب الضعف أن إقامة الدولة ال خلص الباحث إلى
العربي واإلسالمي، وتراجع بعض التنظيمات الفلسطينية عن هدف التحرير الكامل ألرض 

يالحظ أن الدراسة في الفصل األول اقتصرت على مشاريع الدولة في مواليد ومما  فلسطين.
رحتها أطراف عربية وفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية فقط، ولم تتطرد للمشاريع التي اقت

أخرى سواء بشكل رسمي أو فرديًا، كما لوحظ أن الدراسة لم تتوسع في طرح المواقف المختلفة 
فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا من مشروع الدولة الفلسطينية، ركزت في تناولها لمشروع الدولة 

 م. 1141 -4661الفلسطينية على الفترة التي أعقبت اتفاد أوسلو 
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أحمد، سامي: المواقف الفلسطينية المتباينة على مشاريع الدولة الفلسطينية المقترحة في  -
م(، مجلة جامعة األزهر، سلسلة العلوم اإلنسانية، مج 9111 -9191إطار التسوية )

 م.1999فلسطين،  -، غزة9111 -9119، ص 9، ع91
واألطراف المعنية ركزت الدراسة على تعدد المواقف واكراء الفلسطينية والعربية 

األخرى حيال مسألة إقامة الدولة الفلسطينية، وأساليب تحقيد الحل السياسي إلقامتها، حيث 
تراوحت تلك المواقف ما بين الرفض والقبول. وخلصت الدراسة إلى أن هدف الدولة 

م ن يملل الهدف النهائي للعمل الوطني الفلسطيني، وأن النظام العربي والنظااالفلسطينية ك
ولية الفشل في تحقيد أهداف المشروع الوطني، ؤ السياسي الفلسطيني يتحمالن جزءًا من مس

وأن االنقسامات والتجاذبات السياسية التي مر فيها النظام السياسي الفلسطيني، كان لها 
ومما يالحظ  انعكاساتها السلبية على مجمل مشاريع الدولة التي طرحت في مختلف المراحل.

 في المشاريع المقترحة في إطار التسوية السياسية. لم تتحدث عن طبيعة وماهية الدولةأن الدراسة 
 

 -9111الشيخ عبداهلل، خالد: مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر ) -
م(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر، 1991

 م.1991فلسطين،  -غزة
تناولت الدراسة مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر خالل الفترة 

نت فيها مراحل تطور الشخصية الفلسطينية، والعوامل الذاتية م، بين 1141 -4611
والموضوعية التي ألرت فيها. وقد قسم الباحث دراست  إلى خمسة فصول استعرض فيها 

فلسطينية، ابتداًء بفكرة الدولة الكاملة ورفض قرار التقسيم، التطور الذي طرأ على فكرة الدولة ال
مرورًا بفكرة الدولة الديمقراطية متعددة القوميات والديانات، لم البرنامج المرحلي لمنظمة 

قامة الدولة على أي جزء يتم تحريره من أرض فلسطين، وتطرد إلى 4691التحرير عام  م، وا 
 إلى مشروع التسوية السياسية ورؤية حل الدولتين. م، وأشار4611إعالن االستقالل عام 

 ،خلصت الدراسة إلى أن هناك عالقة بين التعددية الفصائلية والبرامج السياسية الفلسطينيةو 
لم تتوسع في  ومما يالحظ أن الدراسة وبين تعدد مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني.

عربيًا ودوليًا، ركزت في تناولها لمشروع الدولة طرح المواقف من مشروع الدولة الفلسطينية 
 .م4611إعالن االستقالل عام على الفترة التي أعقبت  ،الفلسطينية
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 التعقيب على الدراسات السابقة:
ومن جانب مختلف من  ،تطرقت كل من الدراسات السابقة لموضوع الدولة بصورة جزئية

لشكل الدولة المنشودة، أو المواقف المختلفة دراسة ألخرى، سواء من حيث األفكار المطروحة 
منها، كما لم تهتم تلك الدراسات بإبراز ألر األوضاع السياسية في صيااة األفكار المتعلقة 
بالدولة، أو تفسير أسباب عدم النجاح في تطبيد فكرة الدولة، وتأتي هذه الدراسة لتساهم في تتبع 

تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ككيان سياسي وتحليل تطور فكرة الدولة الفلسطينية منذ 
ومعنوي، إلى أن تأزم مشروع اإلعالن عن الدولة على جزء من أرض فلسطين في نهاية المرحلة 

 .م4666االنتقالية التفاد أوسلو عام 
تناول هذه الدراسة كل فكرة على حدة، وتدرس البيئة السياسية المحيطة بها، وتبحث ستو 

، وفي هذا عضها، وأسباب عدم نجاحها، وتستعرض المواقف المختلفة منهاعن أسباب تكرار ب
المجال ستركز الدراسة على مواقف كل من: منظمة التحرير الفلسطينية، الفصائل الفلسطينية كل 
على حدة، جامعة الدول العربية، األمم المتحدة، االتحاد األوربي، المملكة األردنية الهاشمية، 

 ية، )إسرائيل(، الواليات المتحدة األمريكية، واالتحاد السوفيتي. جمهورية مصر العرب
مستندة في ذلك إلى قدر  تاريخية شاملة. معالجة الموضوع معالجة دراسةال وستحاول هذه

ال بأس ب  من المادة الولائقية التي تم جمعها من مصادر عديدة، وقد تم التركيز على الوليقة 
السياسية، كالبيانات والمذكرات السياسية، والتقارير والقرارات الرسمية الصادرة عن المؤسسة 

 ..إلا. .الصادرة عن اجتماعات ومؤتمرات، والتصريحات الصحفية
 

 تقسيمات البحأل:
حيث استعرض الفصل تمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، و  مقدمة، تم تقسيم البحث إلى

م، وأبرز 4691م وحتى عام 4611من عام  التمهيدي مشاريع الدولة الفلسطينية في الفترة الممتدة
ضم الضفة و  ،حكومة عموم فلسطين، و مشروع الوسيط الدولي الكونت برنادوت تلك المشاريع:

الذي طرحت  حركة فتح  مشروع الدولة الديمقراطية. وتناول الفصل األول الغربية إلى شرد األردن
  م.4694م وتبنت  منظمة التحرير الفلسطينية عام 4691عام 

، وخاصة مشاريع الدولة الفلسطينية على جزء من أرض فلسطينوبحث الفصل اللاني 
المشاريع التي طرحتها القيادات المحلية في الضفة الغربية في السنوات اللاللة األولى التي أعقبت 

م، وتلك التي طرحتها منظمة التحرير الفلسطينية، واألخرى التي طرحتها 4699حرب حزيران عام 
 مشاريع الحكم الذاتياط العربية سواء بشكل رسمي أو بصورة فردية. ودرس الفصل اللالث األوس
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الدولة االتحادية مع م، وتطرد الفصل الرابع إلى مشاريع 4661والتي توجت باتفاد أوسلو عام 
 .ياألردن –ع االتحاد الكونفدرالي الفلسطينيمشرو ، و مشروع المملكة العربية المتحدة، وأبرزها األردن

وانتهى البحث بخاتمة تضمنت عددًا من النتائج، وبعض التوصيات، تبعها عدد من 
 المالحد، وقائمة بالمصادر والمراجع التي تم االستعانة بها في البحث. 

ن لم أبلغ المراد  ،ختاماً و  أحمد اهلل الذي أعانني على إتمام بحلي، فإن وفقت فمن اهلل، وا 
 كمال.وهلل ال ،وتقصير ،فذلك ضعف مني

 واهلل ولي التوفيق
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 م9191-9191تطور ميروع الدولة الفلسطينية 
 

 م. 9191 -9191مشروع الدولة الفلسطينية تطور  -

 م. 9191مشروع الوسيط الدولي الكونت برنادوت  -

 .م9191 حكومة عموم فلسطين -

 .م9191 األردن يضم الضفة الغربية إلى شرق -
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 م9191 -9191مشروع الدولة الفلسطينية تطور  
  
 

o  م.9191 -9191تبلور فكرة الدولة الفلسطينية    

o  م.9199الكتاب األبيض 

o  م.9111الكتاب األبيض 

o م.9111 مشروع لجنة بيل 

o  م.9111الكتاب األبيض 

o  م.9199مشروع موريسون 

o  م.9191مشروع بيفن  

o  م.9191قرار تقسيم فلسطين 
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تم  وطن الشعب العربي الفلسطيني، وهي جزء ال يتجزأ من الوطن العربي الكبير،فلسطين 
طرفًا اتفاقيات ومعاهدات كانت بريطانيا  وفد، م4611و 4619 عامي فيما بينها رسم حدود
من الغرب البحر المتوسط، ومن الشرد سوريا واألردن، ومن الشمال  فلسطين يحد .(1)رئيسا فيها

كيلو متر  (19116تبلغ مساحتها نحو )و لجنوب مصر وخليج العقبة، لبنان وسوريا، من ا
 .(2)مربع

م، فقد 4641لم يكن لفلسطين كيان إداري أو سياسي قائم بذات  قبل الحرب العالمية األولى 
ديسمبر )كانون أول(  44في  باحتاللهابريطانيا  بدأت ،()العلمانيةجزء من الدولة  كانت

وفرضت عليها م, 4641لكاملة عليها في أواخر أيلول )سبتمبر( ، وأحكمت سيطرتها ام4649
بالسعي إلنجاز االستقالل  ،الفلسطيني الشعبارتبط نضال . ومنذ ذلك التاريا (3)الحكم العسكري

 الفلسطينية.الدولة الفلسطينية أهداف الحركة الوطنية  مشروعالسياسي، وتصدر 
  م:9191 -9191مشروع الدولة الفلسطينية تطور 

لتنفيذ  ،إلى فلسطين ()إيفاد لجنة صهيونيةم 4641في نيسان )أبريل( قررت بريطانيا 
نجاز أية خطوات ، و () وعد بلفور  فأخذ الفلسطينيون ،(4)إقامة )الوطن القومي لليهود(ستدعيها يا 
ص ؛ للنضال من أجل نيل الحرية واالستقالل، والخال()واألحزاب السياسيةالجمعيات بتشكيل 

 .(5)مواجهة النشاط المنظم للجمعيات واللجان الصهيونيةمن االحتالل البريطاني، و 

                                                             
 .449 -416الديب, محمد: حدود فلسطين، ص  (1)
 .41الكيالي، عبد الوهاب: تاريا فلسطين الحديث، ص (2)
دارية إلى قسمين: األول، يشمل المناطد الشمالية، م، مقسمة من الناحية اإل4649كانت فلسطين حتى عام ( *)

ويتألف من لوائي عكا ونابلس التابعين لوالية بيروت، واللاني، يشمل المناطد الجنوبية، ويتألف من لواء القدس 
 (.19)الكيالي، عبد الوهاب: تاريا فلسطين الحديث، صوزير الداخلية العلمانيالمستقل التابع مباشرة لسلطة 

 .91 -91، كامل: فلسطين واالنتداب البريطاني، ص خلة (3)
يطالياا كانت هذه اللجنة برئاسة الدكتور حاييم وايزماان، وأعضاائها مان ممللاي الصاهاينة فاي بريطانياا وفرنساا  )**( وا 

 (.                           491)بهلوان، سمر، ومحمد صالح: دراسات في تاريا القضية الفلسطينية، ص
م، إلى 4649تشرين اللاني )نوفمبر(  1لة التي أرسلها وزير الخارجية البريطاني )آرلر جيمس بلفور( بتاريا رسا )***(

 ،اللورد )ليونيل وولتر دي روتشيلد( أحد زعماء الحركة الصهيونية في بريطانيا، أشار فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية
، ص 91، وليقة 4اد القضية الفلسطينية )إعداد علي محمد علي(،ج)ولائد وأور فلسطين إلنشاء وطن قومي لليهود في 

119.) 
 .64-61خلة، كامل: فلسطين واالنتداب البريطاني، ص  (4)

 للمزيد حول هذا الموضوع ارجع إلى: بهلوان، سمر، ومحمد صالح: دراسات في تاريا القضية الفلسطينية،                 )****(
 499 -491ص
 .19، ص4يل: فلسطين عبر ستين عامًا، جالغوري، إم (5)
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    م:9119 -9191تبلور فكرة الدولة الفلسطينية 
 ،م4641 (ديسمبركانون األول )حيفا في  في عقدت  مؤتمرفي اللجنة الصهيونية  طالبت

قامة "الوطن القومي لليهود"، فعقد . (1)"أرض إسرائيل" سم فلسطين إلىوتغيير ا بتنفيذ وعد بلفور وا 
 (فبراير) شباط 41 – (يناير )كانون اللاني 19من المؤتمر الفلسطيني األول في القدس في الفترة 

 ،فلسطين هي سوريا الجنوبية وأعلنوا أن ،تقسيم بالد الشام الفلسطينيون في  رفض، م4646
المؤتمر السوري العام الذي  الوحدويالتوج   عمد هذا. و (2)الكبرى سورياووحدة باستقالل  واوطالب

 .(3)م4646عقد في دمشد في أواخر حزيران 
شباط  19عقد المؤتمر في دمشد، في  الذي جاء المؤتمر العربي الفلسطيني اللاني 
ويبدو أن المطالبة باالتحاد مع  ،(4)الوحدة مع سورياليعيد التأكيد بقوة على موضوعة  م؛4611

آنذاك، كان بهدف حشد جهود العرب في مواجهة المشروع  تحت الحكم العربي سوريا التي كانت
 الصهيوني في فلسطين. 

أبرزها: االحتالل الفرنسي لسوريا تموز )يوليو(  جديدة، شهدت المنطقة العربية متغيرات  
، م، وفشل لورة العراد ضد االستعمار البريطاني تشرين اللاني )نوفمبر( من العام نفس 4611عام

 مختلفة بعد أن فقدت مصدر تأييدها، سياسة انتهاج الوطنية الفلسطينية الحركة على مما فرض
، وتبني فكرة دولة فلسطين المستقلة عن فكرة االتحاد مع سوريا، كان من أبرز مالمحها: التراجع

ء نشام، إ4611فقرر المؤتمر الفلسطيني اللالث الذي انعقد في حيفا في كانون أول )ديسمبر( 
وتم انتخاب لجنة , مسئولة أمام مجلس نيابي منتخب من الشعب العربي الفلسطيني ،حكومة وطنية

 .(5)تنفيذية لإلشراف على الحركة الوطنية
 

 م:9111الكتاب األبيض 
م  4611حزيران )يونيو(  1في  ونستون تشرشل( وزير المستعمرات البريطانياقترح ) 

في  عزم الحكومة البريطانية تأسيس حكومة ذاتية في ، أكد مشروعًا س مي بالكتاب األبيض
فلسطين، ومنح الجنسية الفلسطينية للعرب واليهود على السواء، والسماح بالهجرة اليهودية 

 . ورام انحياز هذا المشروع لليهود،(6)للبالد لفلسطين بما يتناسب مع القدرة االستيعابية االقتصادية
                                                             

 .666طرابين، أحمد: فلسطين في عهد االنتداب البريطاني، ص (1)
 .49 -49، ص41، وليقة من أوراد أكرم زعيتر ولائد الحركة الوطنية الفلسطينية (2)
 .496، ص99يقة ، ول4ولائد القضية الفلسطينية، جم: 4646تموز )يوليو(  1قرارات المؤتمر السوري العام،  (3)
 .441جبارة، تيسير: تاريا فلسطين، ص  (4)
 .16 -11، ص16، وليقة ولائد الحركة الوطنية الفلسطينية من أوراد أكرم زعيتر  (5)
 .149، ص61، وليقة 4م: ولائد القضية الفلسطينية، ج4611انظر نص الكتاب األبيض، حزيران )يونيو(  (6)
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 (()جابوتنسكي اقترح )زئيفيوليس كقومية، و  ،هم كمواطنينتم رفض  من قبلهم؛ ألن  اعترف ب
 لنائية دولةفكرة  أساس عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية، مشروعًا قائمًا على

 .(1)بدياًل لمشروع الكتاب األبيض )**(القومية
طنية للحقود الو   للصهيونية، وتجاهل النحيازهالكتاب األبيض  ونرفض الفلسطيني

حيث أكد  م،4611 (أاسطس) ع قد المؤتمر الفلسطيني الخامس في آبتم و ، (2)الفلسطينية
المؤتمرون على رفض االنتداب البريطاني، ورفض الهجرة الصهيونية وفكرة الوطن القومي لليهود، 

 .(3)والتمسك بمطلب الدولة الفلسطينية المستقلة
 م:9119الكتاب األبيض 

 ، وتقرير(5)م4611( آذار )مارس( لجنة ولتر شو، وتقرير )(4)م4616تلى لورة البراد 
، أن اقترح وزير المستعمرات (6)آب )أاسطس( من العام نفس  11( سمبسون –هوب )لجنة 

 م، مشروعًا شبيهًا بمشروع تشرشل أطلد علي 4611البريطاني )اللورد باسفيلد( أواخر عام 
 تنظيم الهجرة اليهودية على أساسو حكمًا ذاتيًا،  )الكتاب األبيض( يقوم على منح الفلسطينيين

  .(7)مقدرة البالد االقتصادية

                                                             

 شارك في تأسيس ،م4611بدأ نشاط  الصهيوني عام  م،4111في أوكرانيا عام  (جابوتنسكي فالديمير )زئيفولد  )*(
عضوًا في اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية، أسس م 4614أصبح في عام و  ،))الصندود القومي اليهودي

م )الكيالي، عبد الوهاب، وآخرون: موسوعة السياسية، 4611م، توفي عام 4619سنة  الصهيونية التصحيحيةحزب 
 .(41، ص1ج

)**( تتضمن فكرة اللنائية القومية، اعترافًا بوجود جماعتين قوميتين في فلسطين، تشكل كل منهما كيانًا داخل دولة 
وجاءت حرب عام  م،4616اندالع الحرب العالمية اللانية في سنة  منذ بدأت تلك الدعوة في الضمورواحدة، 
 (.944، ص1، وآخرون، موسوعة السياسة، ج لتقضي نهائيًا على الفكرة )الكيالي، عبد الوهاب ؛م4611

  .19هالل، علي الدين: مشروعات الدولة الفلسطينية، ص (1)
ولائد القضية الفلسطينية، م: 4611مذكرة الوفد العربي الفلسطيني األول للرد على الكتاب األبيض، حزيران )يونيو(  (2)
 .111، ص61، وليقة 4ج
 .116، ص 441، وليقة 4،ج)إعداد علي محمد علي( ولائد وأوراد القضية الفلسطينية (3)
 .111، الكيالي، عبد الوهاب: تاريا فلسطين الحديث، ص للمزيد حول لورة البراد انظر (4)
الشناوي، عبد العزيز، وجالل يحيى: ولائد ونصوص انظر ملخص تقرير )لجنة شو( حول األوضاع في فلسطين:  (5)

 .411، ص 6التاريا، وليقة 
، وليقة 4صة تقرير )جون هوب سمبسون( عن الهجرة اليهودية واالستيطان: ولائد القضية الفلسطينية، جخال (6)

 .111، ص411
الشناوي، عبد العزيز، وجالل يحيى: ولائد ونصوص التاريا، : م: 4611انظر نص الكتاب األبيض، أواخر  (7)

 .416، ص 41وليقة 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 :أطلد عليها في حينها اسم ،بإعداد خطة حل لقضية فلسطين، ()*(ناوريو ديفيد بن ) قام
قامت هذه الخطة على أساس تقسيم فلسطين إلى  ،"مبادل أساسية للنظام الحكومة في فلسطين"

ام البلديات التي تتمتع بحكم ذاتي، على أن تكون مدينة القدس مقرًا مناطد معتمدة على نظ
 .(1)للحكومة وللهيئة التشريعية

للجنة التنفيذية رفض الفلسطينيون أي حل يعطي لليهود حقًا في أرض فلسطين، وأعلنت ا
 ال الكتاب األبيض أن النصوص والمبادل الواردة في م،4611 )ديسمبر( العربية في كانون األول

 .(2)تضمن للعرب حقوقهم القومية ومصالحهم االقتصادية
 

 م:9111 )**( مشروع لجنة بيل
تكاريس الوجاااود الصاهيوني علاى حسااب أهاال  فاي سياساةبريطانياا طاوال فتارة االنتااداب  اساتمرت

فلساطين لجناة تحقياد إلى وصلت  .م4619 فلسطين عام في العربية اللورة اندالع أعقاب في، و فلسطين
للتحقياد فاي األساباب  م,4619 (تشارين اللااني)ناوفمبر 44ي فا ، عرفت باسم )لجنة بيال(يطانيةملكية بر 

بإقامااة حكومااة وطنيااة ، )***(اللاورة، وفااي شااهادتها أماام اللجنااة طالباات اللجناة العربيااة العليااا لفلساطينوراء 
  .(3)ذات حكم دستوري يتمتع فيها جميع المواطنين بالتساوي

بإلغاااء االنتااداب البريطاااني علااى فلسااطين،  ، م4619تمااوز )يوليااو(  9أوصاات لجنااة )بياال( فااي  
 ()عادا المقدساة لاى لاالث منااطد )دوياالت(: الساهل السااحلي لليهاود، والمنااطد الداخلياةإ وتقسايم الابالد

                                                             

جاء إلى فلسطين في م، 49/41/4119بلونسك( البولندية في مدينة ) و لد :(גוריון בן דוד)ن اوريوندافيد ب)*( 
تولى  ،كان من طالئع الحركة العمنالية الصهيونية في مرحلة تأسيس دولة )إسرائيل(، وزعيم حزب مبايو  ،م4619

م 4/41/4691م، توفي4691-4699م، وفي السنوات ما بين 4691-4611رئاسة الحكومة اإلسرائيلية ما بين 
       الكنيست اإلسرائيلي(: )موقع

  https://www.knesset.gov.il/lexicon/arb/ben_gurion.htm 
 .11هالل، علي الدين: مشروعات الدولة الفلسطينية، ص (1)
 ،419، وليقة 4قضية الفلسطينية، ج: ولائد الم4611أواخر  بيان اللجنة التنفيذية العربية ردًا على الكتاب األبيض، (2)
 .119ص
 *( نسبة إلى رئيسها اللورد بيل وزير شئون الهند في الحكومة البريطانية سابقًا.)*

م، إلاار اجتماااع ضاام كافااة األحاازاب العربيااة فااي 4619نيسااان )أبرياال(  19لجنااة وطنيااة فلسااطينية، تشااكلت فااي  )***(
سالطات االنتاداب  ت، قامافلسطين، لقيادة النضال الوطني الفلسطيني، وأسند منصاب الرئاساة للحااج محماد أماين الحسايني

م، واعتقااال معظاام أعضااائها ونفاايهم إلااى جزياارة سيشاال )الكيااالي، عبااد الوهاااب، 4619حلهااا فااي أيلااول ساابتمبر بالبريطاااني 
 (.191، ص9وآخرون: موسوعة السياسية، ج

م: ولائد 4619ير( كانون اللاني )ينا 44مذكرة اللجنة العربية العليا إلى اللجنة الملكية البريطانية )لجنة بيل(،  (3)
 .94، ص11، وليقة 1القضية الفلسطينية، ج
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المناااطد  مااع إمااارة شارد األردن لتشااكل دولااة متحاادة، أماا للعارب، علااى أن تتحااد تلااك المنااطد مسااتقبالً 
 .(1)س، بيت لحم، الناصرة( فتكون تحت الحماية البريطانيةالمقدسة )القد
أنكرت اللجنة أدنى الحقاود و  .تقرير لجنة بيل أول اعتراف لليهود بإعطائهم حد إنشاء دولة ي عد

مكاناتها االقتصادية، لن تكاون للشاعب  الوطنية الفلسطينية، فالدولة العربية رام أنها األسوأ في األماكن وا 
 يتم ضمها لشرد األردن، وبذلك تكون اللجنة قد طمست الوجود الفلسطيني نهائيًا.الفلسطيني، بل 

رفض الفلسطينيون مشروع لجنة بيل بتقسيم فلسطين، واعتبرت  اللجنة العربياة العلياا انتهاكاًا 
 (ساابتمبر) أيلااول 41 – 1( فااي قاارب دمشااد فااي بلااودان ) اً مااؤتمر  العاارب عقااد، و (2)للحقااود العربيااة

قاماااااة دولاااااة يهودياااااة فيهاااااا الماااااؤتمرون: فيااااا  قاااااررم، 4619  ، والمطالباااااةرفاااااض تقسااااايم فلساااااطين وا 
 .(3)والسيادة العربية في فلسطين باالستقالل،

م، تفاويض الحكوماة البريطانياة، 4619 (سابتمبرأيلاول ) 49مجلاس عصابة األمام فاي قرر 
فااي  اريطانيااشااكلت ب، ف(4)بالسااعي فااي وضااع تفاصاايل مشااروع التقساايم والتفاااوض مااع العاارب واليهااود

بشااأن تقساايم فلساااطين، وقااد  (لجنااة بياال)العماال علااى تنفيااذ مقترحااات  تهااامهم ،لجنااة م4611مااارس 
   .(جون وودهيد)ضامت اللجانة أربعة أعضاء برئاسة 

 (مااااايو) أيااااار فاااي الفلسااااطيني مااااذكرة إلاااى لجنااااة )وودهيااااد( ()*(حاااازب الاااادفاع الاااوطني) قااادم
هااا العاارب واليهااود بسااالم، وتضاامن للجميااع حقااوقهم بإقامااة دولااة، يتعااايش فيطالااب فيهااا ، م4611

 .(5)الدستورية، والقانونية بغض النظر عن الديانة

وذكااارت فاااي  م،4611 (ناااوفمبري )تشااارين اللاااان 6أعمالهاااا فاااي   لجناااة )وودهياااد(اختتمااات 
ة اقتراحااات بديلااة لمواجهاا، وقاادمت أن الفلسااطينيين يقفااون موقفااًا عاادائيًا ماان التقساايم أيااًا كااان تقريرهااا

 .(6) المشاكل الناجمة عن التقسيم
                                                             

تموز )يوليو(  9تقرير اللجنة الملكية البريطانية )لجنة بيل( بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية،  (1)
 .116، ص 41الشناوي، عبد العزيز، وجالل يحيى: ولائد ونصوص التاريا، وليقة م: 4619

م: ولائد 4619تموز )يوليو(  1ية العليا حول مشروع اللجنة الملكية البريطانية )لجنة بيل(، بيان اللجنة العرب (2)
 .66، ص11، وليقة 1القضية الفلسطينية، ج

 .414، ص91م: المصدر السابد، وليقة 4619أيلول )سبتمبر(  1انظر توصيات المؤتمر العربي في بلودان،  (3)
 .419، ص96: المصدر السابد، وليقة م 4619)سبتمبر( أيلول  49قرار مجلس عصبة األمم،  (4)
 (.119ص يالي، عبد الوهاب: تاريا فلسطين،م، برئاسة رااب النشاشيبي )الك1/41/4611في القدس في  تأسس)*( 

م: الحوت، بيان نويهض: القيادات 49/9/4611انظر نص مذكرة حزب الدفاع الوطني إلى اللجنة الملكية،  (5)
 .999-991، ص11في فلسطين، وليقة  اسيةالسيوالمؤسسات 

الشناوي، عبد العزيز، وجالل  :م4611تشرين اللاني)نوفمبر(  41انظر مقدمة وخالصة تقرير لجنة وودهيد،  (6)
 .141 -111، ص 49+ 49ص وليقة يحيى: ولائد ونصوص التاريا، 
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 م:9111الكتاب األبيض 
بياناًا فاي  ،)لجناة وودهياد(بعاد نشار تقرير ،لقى )مالكولم ماكدونالد( وزيار المساتعمرات البريطاانيأ

 ،فيااا  بالصاااعوبات السياساااية م، اعتااارف4611 مجلاااس العماااوم البريطااااني فاااي تشااارين اللااااني )ناااوفمبر(
فعقادت الحكوماة البريطانياة ماؤتمرًا فاي قصار )ساان ، (1)ضامنها مشاروع التقسايمالتي يت ،واإلدارية والمالية

حيااث حاولاات تقااديم م، ع اارف بمااؤتمر )المائاادة المسااتديرة(، 4616 (فبراياار) شااباط 9جاايمس( بلناادن فااي 
الجلاااوس ماااع منااادوبين الوكالاااة  وارفضااا )*(المنااادوبون العاااربإال أن ، (2)حلولهاااا الموالياااة للجاناااب اليهاااودي

 .(3)، وطالب الفلسطينيون باالستقالل التام، وبإقامة دولة فلسطينية ذات سيادةةاليهودي
 ماكدونالد( نتيجة لفشل المؤتمر، خطة للسياسية البريطانية في فلسطين في أصدر)مالكوم

 دولة إقامة عدم على بريطانيا عزم في  األبيض، أكد م، ع رفت بالكتاب4616 أيار )مايو( 49
العرب  فيها يتقاسم فلسطينية، دولة سنوات عشر بعد تقيم أن على وعزمها فلسطين، في يهودية
وبسبب رفض  من قبل العرب واليهود  .(4)الطرفين مصالح يحقد بما والسلطة المسؤولية واليهود

 .(5)صرفت بريطانيا النظر عن 
 

 م:9199مشروع موريسون 
من الخبراء من كال الجانبين، على تشكيل لجنة  اتفقت الحكومتان األمريكية والبريطانية،

ترأس فيها الجانب األمريكي )هنري ف. جرايدي(،  لحل المسألة الفلسطينية، لوضع توصيات
وقد قدمت اللجنة تقريرها في  ،(6)وترأس الجانب البريطاني )هربرت موريسون( نائب رئيس الوزراء

مشروع )أو  (،موريسون –جريدي )عرف باسم مشروع  ، والذيم4619 )يوليو( تموز 14

                                                             
 11الحكومة بالنسبة لقضية فلسطين،  نص بيان وزير المستعمرات البريطاني مالكولم ماكدونالد يشأن سياسة (1)

 .411، ص94، وليقة 1م: ولائد القضية الفلسطينية، ج4611تشرين اللاني )نوفمبر( 
: م4616أذار )مارس(  49شباط )فبراير(، و 11انظر مقترحات بريطانيا المقدمة في مؤتمر لندن في  (2)

 .141+  141، ص11+  14المصدر السابد، وليقة 
 .لك المؤتمر كل من المملكة العربية السعودية والعراد وشرد األردن ومصر واليمن ووفد من فلسطينشارك في ذ  )*(

، 11، وليقة 1ولائد القضية الفلسطينية، ج م:4616شباط )فبراير(  6بيان الوفد الفلسطيني في مؤتمر لندن،  (3)
 .119ص
الشناوي، عبد العزيز،  :م4616أيار )مايو(  49، الكتاب األبيض بيان الخطة السياسية البريطانية في فلسطين (4)

  .149، ص 46وجالل يحيى: ولائد ونصوص التاريا، وليقة 
ولائد القضية الفلسطينية،  :م4616أيار )مايو(  4911بيان اللجنة العربية العليا ردًا على الكتاب األبيض،  (5)
 .111، ص61، وليقة 1ج
 .111 جهاد شعب فلسطين، ص بويصير، صالح: (6)
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ضع نظام يتيح الحكم الذاتي للعرب واليهود ولكن تحت وو  ويقوم على تقسيم فلسطين، (موريسون
 .(1)إدارة حكومة مركزية

م 4619أيلول )سبتمبر(  11وتقدمت الدول العربية في  (،مشروع موريسون)رفض العرب 
بعد فترة انتقالية ال تتجاوز  طالب بقيام دولة فلسطينية موحدة يعلن عن استقاللها، بمشروع بديل

وطرحت في شباط )فبراير( ، (3)المشروع العربي ت بريطانيارفض. (2)م14/41/4611يوم 
 (.(4)مشروع بيفن)رف باسم ع   ()*(أرنست بيفن)مشروع جديد من قبل وزير خارجيتها م 4619

  م:9191مشروع بيفن 
تنشأ خاللها  ،ت أخرىاالنتداب لمدة خمس سنوا اقترح بيفن في مشروع  استمرار

حكومات ومجالس محلية عربية ويهودية تتمتع باستقالل ذاتي، وبعد أربع سنوات ينتخب مجلس 
ذا  تأسيسي، فإذا حصل اتفاد بين أكلرية ممللي العرب واليهود ستقام دولة مستقلة دون تأخير، وا 

أن يبدي رأي  فيما  مجلس الوصاية التابع لألمم المتحدة من بريطانيا طلبتلم يحصل اتفاد فس
. ونتيجة لعدم قبول المشروع، وتمسك العرب بوحدة فلسطين في ظل (5)يجب اتخاذه من إجراءات

م قرار الحكومة 4619شباط )فبراير(  41دولة مستقلة ديمقراطية. أعلن )أرنست بيفن( في 
 .(6)البريطانية بإحالة المشكلة برمتها إلى األمم المتحدة

 م:9191قرار تقسيم فلسطين 
 )**(م تشكيل ما عرف باللجنة الخاصة4619أيار )مايو(  49قررت الجمعية العامة في 

إلعداد دراسة أولية، وتقديم تصورًا لحل المشكلة ، (7)لألمم المتحدة بشأن فلسطين)انسكوب(
الفلسطينية، وبعد االستماع لشهادة العرب واليهود، قدمت اللجنة مشروعين مختلفين هما: مشروع 

                                                             
، وليقة 1ولائد القضية الفلسطينية، ج :م4619تموز )يوليو(  14مشروع موريسون حول تقسيم فلسطين،  (1)

 .196، ص461
 .119، ص469المصدر السابد، وليقة  :م4619أيلول )سبتمبر(  11المشروع العربي المقدم إلى مؤتمر لندن،  (2)
 .169جهاد شعب فلسطين، ص  :صالح، بويصير (3)
م )الكيالي، عبد 4619سياسي بريطاني، وأحد زعماء حزب العمال، أصبح وزيرًا للخارجية البريطانية عام  )*(

 (.991، ص4رون: موسوعة السياسة، جالوهاب، وآخ
ولائد القضية  :م4619شباط )فبراير(  9انظر مشروع بيفن المقدم إلى الدورة اللانية لمؤتمر لندن،  (4)

 .911، ص119، وليقة 1الفلسطينية، ج
 .911، صالمصدر السابد (5)
 .161، ص جهاد شعب فلسطين بويصير، صالح: (6)

يران وهولندا والبيرو والسويد وأراواي ويواسالفيا. )**(  تألفت اللجنة من: استراليا وكندا وتشيكوسلوفاكيا واواتيماال والهند وا 
 –مم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي( تأليف لجنة خاصة لفلسطين: قرارات األ419انظر نص القرار ) (7)

 .1، ص1، وليقة رقم 4اإلسرائيلي، مج 
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كلرية الذي تبناه سبعة من أعضاء اللجنة، ويقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين ترتبطان باتحاد األ
ويقضي بإنشاء دولة  (،إيران والهند ويواوسالفيا) ومشروع األقلية ،اقتصادي وتدويل مدينة القدس

 اتحادية عاصمتها القدس.
م، ففاز 4619لاني )نوفمبر( تشرين ال 16ع رض مشروع التقسيم للتصويت في الجمعية العامة في 

( الذي عرف باسم 414أعضاء، وهكذا صدر القرار ) 41صوتًا، وامتناع  41صوتًا مقابل  11بأالبية 
  . والذي سجل بداية مأساة الشعب العربي الفلسطيني في األمم المتحدة.(1)قرار تقسيم فلسطين

, وسياسية وقومية، ووطنية، ،وقانونية تاريخية، العتبارات التقسيم قرار الفلسطينيون رفض
 لتقيم الصهيونية للحركة منها جزء أي عن التنازل يجوز ال التي, العربية لفلسطين تمزيد فالتقسيم

الشعب إلى االضراب  (**)وتوسعيًا، ودعت الهيئة العربية العليا لفلسطين عدوانياً  عنصرياً  كياناً 
 السياسية اللجنة ودعت ،(2)لعرب واليهودالذي استمر لاللة أيام، لم بدأت االشتباكات بين ا

 وقرر القاهرة، في م4619( ديسمبر) األول كانون 1 في لها اجتماع عقد الى العربية للجامعة
 الفلسطينين  للشعب المساعدة تقديم وقرروا. للتقسيم رفضهم االجتماع هذه في العرب وممللو رؤساء

 .(3)الصهيوني الخطر من ئ أبنا لحماية األسلحة وتقديم, نفس  عن الدفاع في
يتضح من خالل ما سبد أن كافة األفكار والمشاريع التي طرحت من جهة االنتداب 

م؛ لحل المسألة الفلسطينية، لم 4611البريطاني، وعصبة األمم، وهيئة األمم المتحدة حتى عام 
مل أرض تلِب مطالب الشعب الفلسطيني في الحرية، والدولة المستقلة ذات السيادة على كا

 فلسطين، بل انتقصت من حق  في أرض  ووطن  لصالح اليهود والحركة الصهيونية.
أن الحركة الوطنية الفلسطينية فشلت في تحقيد أهدافها في الحرية واالستقالل  :ويمكن القول

قامة الدولة؛ بسبب احتالل موازين القوى لصالح االنتداب البريطاني، والحركة الصهيونية، وبروز  وا 
 وال سيما بين عائلَتي الحسينيخالفات الفلسطينية الداخلية سواء بين العائالت الكبرى، ال

أو بين األحزاب السياسية الفلسطينية، مما أضعف الفلسطينيين في مواجهة سلطات  والنشاشيبي،
  االنتداب، والتصدي للمشروع الفلسطيني في فلسطين.

                                                             
 –( التوصية بتقسيم فلسطين: قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي414انظر نص القرار ) (1)

 .1، ص9، وليقة رقم 4اإلسرائيلي، مج 
العليا، وذلك بقرار من مؤتمر الجامعة العربية، الذي انعقد  مؤسسة سياسية فلسطينية حلت محل اللجنة العربية*( *)

، ص 9م )الكيالي، عبد الوهاب، وآخرون: موسوعة السياسية، ج41/9/4619في بلودان قرب دمشد في 
119 - 141.) 

 .111جبارة، تيسير: تاريا فلسطين، ص  (2)
 .11، ص4العارف، عارف: نكبة فلسطين، ج (3)
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 م9191 تبرنادو الكونت الدويل الوسيط مشروع
 
o  م.9191حزيران )يونيو(المقترحات األولية للكونت برنادوت 

 
o  م9191أيلول )سبتمبر( مشروع الكونت برنادوت . 

 
o .سقوط مشروع الكونت برنادوت 
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مع اقتراب موعد انتهاء االنتداب البريطاني على فلسطين، واعتزام الحركة الصهيونية 
والشعب  )*(دة الصراع بين العصابات الصهيونية المسلحةاإلعالن عن قيام دولتها، ازدادت ح

فقررت  ،(2)، وتعلرت جهود األمم المتحدة لفرض هدنة(1)الفلسطيني، الذي هب للدفاع عن بالده
إليجاد تسوية  ؛م تفويض وسيط دولي4611أيار )مايو(  41في  الجمعية العامة لألمم المتحدة
الكونت فولك برنادوت ليكون الوسيط الدولي  ار علىووقع االختي. (3)سلمية للوضع في فلسطين

 . (4)المطلوب
 م:9191حزيران )يونيو(لكونت برنادوت المقترحات األولية ل

حزيران  19في توصل و  ،العربي واإلسرائيلي ،لدى الجانبين قام الكونت برنادوت بمساع  
تضمنت إنشاء  طين،م  إلى مجموعة من المقترحات األولية حول الوضع في فلس4611)يونيو( 

. (5)، وضم مدينة القدس إلى الوحدة العربيةيضم وحدة عربية، وأخرى يهوديةاتحاد فيدرالي 
، باستلناء م4619ويالحظ أن مقترحات برنادوت لم تخرج عن إطار مفهوم قرار التقسيم لعام 

  بعض التعديالت على الحدود.
وخاصة أنها تدعو إلى قيام دولة  ،دوترفضت الهيئة العربية العليا لفلسطين مقترحات برنا

مشروع إقامة حكومة واحدة ديمقراطية لكل المواطنين  يهودية في فلسطين، وقدمت بدياًل لها
اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية، واعتبرتها صورة مكررة من  ها. كما رفضت(6)الفلسطينيين

                                                             
 4611اناه( وتعني )الدفاع(، وهي منظمة عسكرية صهيونية استيطانية، أسست في القدس عام منها: منظمة )الهاج )*(

م. ومنظمة األرجون )اتسل( وهي اختصار السم )المنظمة العسكرية القومية في أرض إسرائيل(، وهي منظمة 
أجل حرية  م. و)ليحي(: وهي اختصار السم )المحاربون من4614عسكرية صهيونية، تأسست في فلسطين عام 

، أصبحت 4611م، ومنذ عام 4611إسرائيل(، وهي منظمة عسكرية صهيونية سرية أسسها )أبراهام شتيرن( عام 
المنظمة ت عَرف أيضًا باسم مؤسسها شتيرن، بعد مقتل  على أيدي سلطات االنتداب البريطاني في فلسطين)سويد، 

 (.119 - 111ياسين: االستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية، ص
 .11، ص1( العارف، عارف: نكبة فلسطين، ج(1

(2) Flaban, Simha: Zionism and the Palestinians, p. 332. 
م: 41/9/4611، 1، الدورة االستلنائية 419تعيين وسيط دولي، قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  (3)

 .49، ص9، وليقة رقم 4ي، مج اإلسرائيل –بشأن فلسطين والصراع العربي قرارات األمم المتحدة
(4) Heller, Joseph: Failure of a Mission: Bernadotte and Palestine 1948, p.p. 

515 – 534. 
، 191، وليقة رقم 1م: ولائد القضية الفلسطينية، ج19/9/4611مقترحات برنادوت بشأن حل النزاع،  (5)

 .919-911ص
 .991، ص1( العارف، عارف: نكبة فلسطين، ج6)
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النتقاصها من األراضي التي  (يلإسرائ) . وعارضتها(1)مشروع التقسيم الذي رفض  العرب
 .(3)ضم القدس إلى العرب، و (2)للدولة اليهودية قرار التقسيم خصصها

سرائيل احتجا في رفضهما مقترحات برنادوت بقرار  ،يالحظ مما سبد أن كال الطرفين العرب وا 
سابقًا،  التقسيم، ولكن كل من زاويت ، فالعرب رأوا فيها صورة مكررة لقرار التقسيم الذي رفضوه

 لقرار التقسيم، وينتقص من األراضي التي منحها ذلك القرار للدولة اليهودية. اً رأت  مخالف (إسرائيل)و
 :م9191أيلول )سبتمبر( مشروع الكونت برنادوت 

في ضوء ما تلقاه من ردود ومواقف مختلفة، فجدد محادلات   ،أعاد برنادوت النظر في مقترحات 
م، ونتيجة لتلك المحادلات 4611أيلول )سبتمبر(  6 – 9خالل الفترة من مع زعماء العرب واليهود 

 :(4)بنوده فيما يليأهم تتلخص  (مشروع برنادوت)أعد صيغة معدلة القتراحات  عرفت باسم 
 .اعتراف العرب بوجود )إسرائيل( -
 .نهمايهودية، مع وحدة اقتصادية بياألخرى و  ،عربيةدولة  :في فلسطين إنشاء دولتين مستقلتين -
  .وضع القدس تحت إشراف هيئة األمم المتحدة -
 .إلى مدنهم وقراهم حاالً  الفلسطينيين نيالالجئ عودة -

يالحظ على التعديالت التي أجراها برنادوت على مقترحات  األولية: التراجع عن فكرة فلسطين  
دس إلى اإلقليم االتحادية، التي تشمل فلسطين بإقليميها العربي واليهودي، والتراجع عن ضم الق

. ويرجح أن مرد تراجع  كان بسبب (إسرائيل)العربي، باإلضافة إلى مطالبت  العرب باالعتراف بدولة 
  والحركة الصهيونية. ،والمملكة المتحدة ،واالتحاد السوفيتي ،ضغوط مورست علي  من الواليات المتحدة

ذا كان هناك من نقاط إيجابية في مشروع برنادوت بالنسبة ل لقضية الفلسطينية فإنها ال وا 
تتعدى توصيت  بعودة الالجئين الفلسطينيين "فورًا" إلى مدنهم وقراهم، األمر الذي ألار حفيظة 

أقدمت عصابة )شتيرن( الصهيونية على ااتيال الكونت برنادوت في القدس في اليوم فإسرائيل، 
 .(5) م4611أيلول )سبتمبر(  49 فيالتالي لتقديم المشروع إلى األمين العام لألمم المتحدة 

 
 

                                                             

م: ولائد القضية 1/9/4611( نص مذكرة جامعة الدول العربية إلى الكونت برنادوت برفض مقترحات  1)
 .991-911، ص199، وليقة رقم 1الفلسطينية، ج

م: المصدر السابد، وليقة 9/9/4611( مذكرة وزير خارجية إسرائيل إلى الكونت برنادوت ردًا على مقترحات ، 2)
 .619، ص141، وليقة رقم 4ولائد فلسطين، ج ؛ ملف999-999، ص191رقم 

 . 19سيلفر، أريك: بيجين سيرة حيات ، ص (3)
 .111م، ص11/6/4611(: نص مشروع برنادوت المعدل 4انظر)ملحد رقم  (4)
 .119محارب، عبد الحفيظ: هاااناه إتسل ليحي، ص (5)
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 سقوط مشروع الكونت برنادوت:
م في 4611أيلول )سبتمبر(  14، التي عقدت يوم امة لألمم المتحدةالجمعية الع ناقشت

قدم مملل بريطانيا في الجمعية ، و (1)، تقرير برنادوتقصر )شايوه( في العاصمة الفرنسية باريس
كانون  1سقط مشروع القرار بالتصويت في فالدولي،  العامة مشروع قرار ضمن  توصيات الوسيط

، (2)م، وقد أيد العرب في رفض المشروع دول أمريكيا الالتينية وآسيا4611األول )ديسمبر( 
( الذي قضى 461م القرار رقم )4611كانون األول )ديسمبر(  44واتخذت الجمعية العامة في 

ل الوسيط الدولي الكونت برنادوت إليجاد تسوية لمتابعة أعما ؛بتشكيل "لجنة التوفيد والمصالحة"
 .(3)سلمية في فلسطين

 :أبرزها ،عوامل عديدة حالت دون تنفيذ مشروع برنادوتمن خالل ما سبد يتضح أن 
عجز هيئة األمم المتحدة، و ن، و ن واإلسرائيليو رفض  من أصحاب العالقة المباشرين وهم الفلسطيني

  قراراتها. وتحكم الدول الكبرى في
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .914بن اوريون، دافيد: يوميات الحرب، ص (1)
 .91ب العربية اإلسرائيلية وعملية السالم، صبيلي، سدني: الحرو  (2)
بشأن فلسطين  م: قرارات األمم المتحدة44/41/4611، 1، د.461العامة لألمم المتحدة رقم  الجمعيةقرار  (3)

 .41، ص41، وليقة 4اإلسرائيلي، مج –والصراع العربي
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 م9191 طنيـوم فلسـة عمـحكوم
 

o  م9191 حكومة عموم فلسطيندور الجامعة العربية في تشكيل. 

o  م9191إعالن استقالل فلسطين. 

o انهيار حكومة عموم فلسطين. 

o المواقف العربية والدولية من حكومة عموم فلسطين. 
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 ،)*(إبراز الكيان الفلسطينيمن أجل يلة حل اً جهودلفلسطين بذلت الهيئة العربية العليا 
إلى إيجاد نظام سياسي في  ،م4611كانون اللاني )يناير(  9دعت في بيان أصدرت  في و 

فلسطين يحقد الرابة العامة في االستقالل الوطني، فبدأت بتشكيل اللجان القومية الفرعية، 
ة الدول العربية في أوائل شباط . وطلبت من جامع(1)وقررت تشكيل إدارة قومية لفلسطين بأكملها

م، الموافقة على إنشاء حكومة فلسطينية، واإلعالن عن استقالل فلسطين كدولة 4611)فبراير( 
ديمقراطية، فور انتهاء االنتداب البريطاني، واقترحت قيام نظام مؤقت في البالد باسم )اإلدارة 

السلطات التي تتمتع بها الحكومات الفلسطينية العامة(، لتتولى إدارة البالد متمتعة بجميع 
معلاًل ذلك  ؛، ولكن مجلس الجامعة العربية أجل بحث المقترح الفلسطيني(2)الديمقراطية المستقلة

 . (3)بعدم انتهاء اللجنة السياسية من بحث ما لديها من موضوعات متعلقة بالمسألة الفلسطينية
 

 م:9191 حكومة عموم فلسطيندور الجامعة العربية في تشكيل 
وبدء المواجهة العسكرية مع القوات اإلسرائيلية، دبت  ،مع دخول الجيوش العربية فلسطين

الفوضى في البالد، واضطربت الحياة العامة للشعب الفلسطيني، وفور إعالن الهدنة األولى في 
ئولة إنشاء حكومة فلسطينية، تكون مس العليا م، اقترحت الهيئة العربية4611حزيران )يونيو(  44

 .(4)أمام مجلس وطني، يملل البالد على قدر المستطاع بالنسبة للظروف السائدة
م 4611تموز )يوليو(  1درست اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في اجتماعها يوم  

االقتراح، ولم تأخذ ب ، بل توصلت إلى إقرار مشروع إلقامة "إدارة مدنية مؤقتة"، وحددت مهام تلك 
ون المدنية العامة، والخدمات الضرورية، وأن يكون نفاذ صالحياتها في ؤ بتسيير الشاإلدارة 

ن نيطت هذه المهام بمجلس إدارة أالمناطد التي ترابط فيها الجيوش العربية فقط، وقد  من مكوَّ
 .(5)رئيس وتسعة أعضاء

                                                             
لنيل استقاللها، وقد برز  ،يا كفاح الشعوبال نظير ل  في مجرى تار  ،واصطالحًا سياسياً  ،الكيان مفردة فلسطينية )*(

أخذ  ،ضد واقع اللجوء والتشتت الفلسطيني، وفيما بعد ،كتعبير سياسي رمز إلى الكفاح ،مصطلح الكيان الفلسطيني
براز قضيت ،  معنى إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني، وبناء مؤسسات ، ومنظمات  النقابية والشعبية، والحفاظ على وجوده وا 

 (.41-41اد ممللين شرعيين ل  في المنظمات اإلقليمية والدولية )الشعيبي، عيسى، الكيانية الفلسطينية، صواعتم
 .911، ص1العارف، عارف: نكبة فلسطين، ج (1)
 .141-149سخنيني، عصام: فلسطين الدولة، ص (2)
 .1م، ص41/1/4611مصر،  -جريدة األهرام المصرية، دار األهرام، القاهرة (3)
 .19بيب، سميح: حكومة عموم فلسطين، صش (4)
 .999-991، ص111، وليقة رقم 1مشروع اإلدارة المدنية المؤقتة في فلسطين: ولائد القضية الفلسطينية، ج (5)
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، جديدمن  ظهرت أهمية تشكيل حكومة فلسطينيةو لم يجر تنفيذ مشروع اإلدارة المدنية، 
أيلول )سبتمبر( عام  14في باريس  ،عشية انعقاد دورة جديدة للجمعية العامة لألمم المتحدة

م، والتي كان على جدول أعمالها مشروع الوسيط الدولي الكونت برنادوت للبت في ، والذي 4611
توافقت ، ف(1)لم يبدوا أي رابة في إنشاء حكومة في القسم العربي من فلسطين ،لمح إلى أن العرب

على إنشاء  ،م4611سبتمبر )أيلول(  1الهيئة العربية العليا مع اللجنة السياسية للجامعة في 
تكون مسئولة أمام مجلس تمليلي، وتقرر أن تصبح اإلدارة المدنية المؤقتة التي  ،حكومة لفلسطين

 .(2)حكومة فلسطين سابقاً  عينتها اللجنة السياسية
، على إنشاء حكومة فلسطينية، باستلناء األردن العربيةالحكومات  افقةويمكن تفسير مو 

لفشلها في حماية  ،الذي كان ينتقد الحكومات العربية بمرارة ،برابتها في تهدئة الرأي العام
دون  ،الذي يبرر انسحاب الجيوش العربية من فلسطين ،الفلسطينيين، وحرصها على توفير الغطاء
 عبد اهلل بضم األراضي التي يسيطر عليها لمملكت . احتجاج شعبي، وخشيتها من قيام الملك

 
 :م9191إعالن استقالل فلسطين 

أيلول )سبتمبر(  11بادر مجلس اإلدارة المدنية المؤقتة إلى االجتماع في ازة في 
م، وقرر اعتبار نفس  حكومة للبالد باسم "حكومة عموم فلسطين"، وبعث رئيس الحكومة 4611

، (3)واألمين العام للجامعة العربية يبلغهم بالقرار ،ى الحكومات العربيةأحمد حلمي عبد الباقي إل
 .(4)وأعلنت الهيئة العربية تشكيل المجلس الوطني من األحزاب، والشخصيات، والهيئات التمليلية

عقد المجلس الوطني الفلسطيني اجتماع  األول في مدرسة الفالح اإلسالمية بمدينة ازة 
أصدر إعالن استقالل فلسطين، ومما جاء في : " بناء على و  .(5)م4611( أيلول )سبتمبر 11يوم 

الحد الطبيعي والتاريخي للشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل... فإننا نحن أعضاء المجلس 
قامة دولة حرة كلها... ... نعلن... استقالل فلسطين  الوطني الفلسطيني استقالاًل تامًا. وا 

 .(6)يتمتع فيها المواطنون بحرياتهم وحقوقهم..."ديمقراطية ذات سيادة 
 

                                                             

 .111م، ص11/6/4611(: نص مشروع برنادوت، 4انظر)ملحد رقم  (1)
 .944، ص4طنوس، عزت: الفلسطينيون ماض مجيد ومستقبل باهر، ج (2)
م: ولائد 11/6/4611رسالة رئيس حكومة عموم فلسطين للحكومات العربية واألمين العام للجامعة العربية  (3)

 .961 -964، ص161، وليقة رقم 1، جالفلسطينيةالقضية 
الموجهة من حكومة عموم فلسطين لتشكيل المجلس الوطني: شبيب، سميح، حكومة عموم  الدعوةنص  (4)

 .99فلسطين، ص
 .911، ص1عارف: نكبة فلسطين، جالعارف،  (5)
 .119(، ص1ملحد رقم ) م،4611انظر إعالن استقالل فلسطين ازة األول من تشرين األول )أكتوبر(  (6)
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والمطالب الفلسطينية في  ،ن وليقة إعالن االستقالل حددت األهداف الوطنيةإ :ويمكن القول
قامة دولة حرة ديمقراطية يتمتع فيها جميع المواطنين  تلك المرحلة، وفي مقدمتها استقالل فلسطين، وا 

مدى تطور الفكر السياسي الفلسطيني من خالل الدعوة لتبني وعكست تلك األهداف  ،بحقود متساوية
 نمط ديمقراطي في الحكم، واحترام مبادل حقود اإلنسان بعيدًا عن كل أشكال التمييز. 

، )*(انتخب المجلس الوطني الحاج أمين الحسيني رئيسًا ل ، كما منح المجلس اللقة للوزارة
وتشكل المجلس األعلى برئاسة أمين الحسيني التي تشكلت برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي، 
 .(1)وعضوية رئيس الحكومة ورئيس المحكمة العليا

 
 انهيار حكومة عموم فلسطين:

يستند إلى رؤيتها ألسباب النكبة، وكيفية معالجتها،  ،سياسياً  اً وضعت الحكومة برنامج
جة لعدم قدرة الحكومة على المسلح خير وسيلة الستعادة الحقود الفلسطينية، ونتي كفاحورأت أن ال

المشكالت الحياتية ألبناء فلسطين، ال  في حلراحت عوضًا عن ذلك تسعى ، الوفاء ببرنامجها
  .(2)ون االنتقال والعمل والتعليم والصحةؤ سيما ما اتصل منها بش

وهي: حضور رئيسها  ،حكومة إلى لالث مهمات كانت تقوم بهاالدور  بعد ذلك  تقلص
صدار جوازات سفر ،الجامعة العربية الجتماعات مجلس تمنحها لمن  ،كمملل لعرب فلسطين، وا 

يطلبها من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في قطاع ازة، وتقديم بعض الخدمات الخاصة 
كالعمل والتعليم في الدول العربية، وقد جاءت النهاية الفعلية  ،لمواطنين فلسطينيين يطلبونها

 .(3)م4691حزيران )يونيو(  16أحمد حلمي عبد الباقي في  بوفاة رئيسها ،للحكومة

                                                             
من: أحمد حلمي عبد الباقي رئيسًا للوزراء، جمال الحسيني وزيرًا للخارجية، عوني عبد  تشكل مجلس الوزراء )*(

يشيل ابيكاريوس وزيرًا للمالية، رجائي الحسيني وزيرًا للدفاع، حسين فخري الهادي وزيرًا للشئون االجتماعية، م
، فوتي فريج وزيرًا لالقتصاد، أمين عقل وزيرًا للزراعة، يوسف صهيون وزيرًا لإلعالم، للصحةالخالدي وزيرًا 

سن، عيسى خليل: سكرتيرًا للحكومة )مح –وزيرًا للعدل، أنور نسيبة  –أكرم زعيتر وزيرًا للمعارف، علي حسنا 
 (.194فلسطين وسماحة المفتي، ص

، 169، وليقة رقم 1الحرفي للدستور المؤقت لحكومة عموم فلسطين: ولائد القضية الفلسطينية، ج النص (1)
 .969-961ص

 .491األزعر، محمد خالد: حكومة عموم فلسطين، ص (2)
 .111-111سخنيني، عصام: فلسطين الدولة، ص (3)
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 المواقف العربية والدولية من حكومة عموم فلسطين:
وحكومات مصر وسوريا ولبنان والعراد واليمن والسعودية  ،الجامعة العربية مجلس بادر

مية، ولم ، ولكن ذلك االعتراف اقتصر على الناحية اإلعال(1)إلى االعتراف بحكومة عموم فلسطين
، مما يوحي بأن الدول العربية، كانت تتوقع صعوبة (2)ترافق  أي إجراءات رسمية وتبادل للسفراء

استمرار تلك الحكومة. ومما دل على ذلك أن  لم يجر ضم فلسطين إلى عضوية الجامعة 
 حينذاك.  )*(العربية

م 4611( تشرين األول )أكتوبر 11دعت الجامعة العربية حكومة عموم فلسطين في 
للمشاركة في الدورة التاسعة لمجلس الجامعة، ولكنها ما لبلت أن امتنعت عن دعوتها في الدورة 

، وقرر مجلس الجامعة منذ (3)م4691لم تستأنف دعوتها إال في شهر آذار )مارس( و التي تلتها، 
 م توجي  الدعوة لرئيس الحكومة، بصفت  مملل لعرب فلسطين ال4691أيلول )سبتمبر(  11

 .(4)لحكومة عموم فلسطين بحجة توقف أعمالها
من ولكنها رأت . (5)قيام أي كيان سياسي فلسطيني على أرض فلسطين رفضت )إسرائيل(

. (6)مصلحتها االمتناع عن اإلفصاح عن رفضها لحكومة عموم فلسطين خارج دوائرها الرسمية
لرافض للحكومة الفلسطينية، أن يتسبب إعالن موقفها ا من (إسرائيل) ويبدو ذلك نتيجة خشية

 .إحراج من يشاركها هذا الرفض من العرب
                                                             

 .949، ص4لفلسطينيون ماض مجيد ومستقبل باهر، جطنوس، عزت: ا (1)
 .16اللهيبي، أديب: حكومة عموم فلسطين، ص (2)

فلسطين عضوًا كامل العضوية في جامعة الدول العربية في دورة المجلس السادسة والستين، وفد  أصبحت)*( 
 (.441طين، صم )جبر، مروة: جامعة الدول العربية وقضية فلس6/6/4699، الصادر في 1191القرار 

)موسوعة مقاتل  م19/1/4691، 41، د. 111المجلس، قرار جامعة الدول العربية رقم  فيتمليل فلسطين  (3)
 من الصحراء(:

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/title/GamatDowal/AGamatDowal281_
15-1.htm_cvt.htm#280 

م )موسوعة مقاتل من 11/6/4691، 49، د. 191بية رقم عموم فلسطين، قرار جامعة الدول العر  حكومة (4)
 الصحراء(:

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/title/GamatDowal/AGamatDowal474_
24-1.htm_cvt.htm#473 

 .419روجان، ايوجين، وآفي شليم: حرب فلسطين، ص (5)
 .419المرجع السابد، ص (6)
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إشارة من الجمعية العمومية لألمم المتحدة في دورتها اللاللة في خريف العام  ةلم تبدر أيو  
 تشكيلها بل اعتبرتم، تشير إلى االعتراف بحكومة عموم فلسطين كحكومة رسمية، 4611
حقيقة وجود الكيان اليهودي واالعتراف ب ، ورأت أن  قرار التقسيم، ويتعارض معل مخالف

 .(1)االعتراف بحكومة عموم فلسطين يعني )السحب التلقائي( لالعتراف بالدولة اليهودية وحكومتها
وبخالف دولتي  ،ألمم المتحدة السلبي إزاءهاااستأنست مختلف دول العالم بموقف   

لم تعترف أيًا من الدول األوربية رفتا بالحكومة، الباكستان وأفغانستان اإلسالميتين اللتين اعت
وبالتالي فإن مواقف القوى الدولية الفاعلة داخل األمم المتحدة وخارجها رفضت االعتراف . (2)بها

األمر الذي زاد من عزلتها وحرمها من فرصة أن يكون لها صوت ، بحكم عربي على كل فلسطين
  مسموع في المحافل الدولية.

أول محاولة لبلورة  كان تشكيل حكومة عموم فلسطين سبد يمكن القول أنمن خالل ما 
 ولكنالكيان الفلسطيني في إطار هيكل دستوري يتخذ شكل الدولة بمؤسساتها السياسية واإلدارية، 

فلسطينية، وعربية، دولية، أدت في مجملها إلى فشل حكومة عموم  :تضافرت عدة عوامل
  ما يلي:فلسطين، وتتلخص تلك العوامل ب

ما بين مؤيد لحكومة عموم فلسطين وانقسام مواقفها  ،القيادة السياسية الفلسطينية ضعف -
 ومعارض لها.

من أداتها  هاتجريدبسبب  .(3)على األرض الفلسطينية تهاسياد من بسطالحكومة،  عدم تمكن -
ردت  العسكرية )جيش الجهاد المقدس(، ففي الضفة الغربية قامت السلطات األردنية بمطا

، وفي قطاع ازة كان التضييد المالي األسلوب الذي اتبعت  السلطات (4)وتجريده من سالح 
 .(5)المصرية لتصفيت 

                                                             

(1) Shlaim, Avi: The Rise and Fall of the All- Palestine Government in Gaza, p.44. 
(2) Shlaim, Avi: The Rise and Fall of the All- Palestine Government in Gaza, p.44. 

 .111سخنيني، عصام: فلسطين الدولة، ص (3)
 ؛ 196التل، عبد اهلل: كارلة فلسطين، ص (4)

Shlaim, Avi: The Rise and Fall of the All- Palestine Government in Gaza, p. 43. 
 .19م، ص4699 - 4611أبو النمل، حسين: قطاع ازة  (5)
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عدم جدية الحكومات العربية في تبني مشروع حكومة عموم فلسطين، ويدل على ذلك قول  -
تكون ذات فائدة عبد الرحمن عزام أمين عام الجامعة العربية للدوائر البريطانية، بأن الحكومة س

 .(1)حين يصل األمر إلى المساومة مع اليهود
، والموقف األردني هاحول فلسطينيال ماقسيبدو أن االنو فقدان الحكومة االعتراف الدولي،  -

الرافض تمامًا لها، والفتور العربي السريع تجاهها، كل ذلك لم يحمل المجتمع الدولي على أخذ 
 التفكير في االعتراف بها. هذه الحكومة بالجدية الكافية، أو

عن رفض القيادة الفلسطينية  -على كل األحوال-عبر تشكيل حكومة عموم فلسطين 
م، وعن رابة جامحة لدى الفلسطينيين في الوصول إلى 4611االستسالم لنتائج حرب عام 

بالعديد من  تجربة حكومة عموم فلسطينوحفلت االستقالل، وتشكيل كيان سياسي مستقل. 
الحفاظ على الوحدة الوطنية، والتوافد على هدف موحد  س الواجب االستفادة منها، أبرزها:الدرو 

، وساحة الفعل ميدان الحقيقي لممارسة العمل الوطنيللنضال الوطني، وأن أرض الوطن هي ال
قامة الدولة الفلسطينيةو  االستقالل،نيل ل الرئيسة   .ا 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                             

 .491مصطفى، محمد: بريطانيا وفلسطين دراسة ولائقية، ص (1)
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 م9191 األردن يضم الضفة الغربية إىل شرق
 

o  م9191المؤتمرات المطالبة بضم الضفة الغربية إلى شرقي األردن. 

o المواقف الفلسطينية والعربية من قرار ضم الضفة الغربية إلى األردن. 

o انهيار وحدة الضفتين الشرقية والغربية لنهر األردن. 
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الدول العربياة فاي دمشاد ياوم قررت الحكومات العربية في اجتماع اللجنة السياسية لجامعة  
التدخل العسكري إلنقااذ فلساطين مان السايطرة الصاهيونية، وذكارت أن  ،م4611نيسان )ابريل(  41

إلنقاذهااا يجااب أن ينظاار إلياا  كتاادبير مؤقاات خااال ماان كاال  ؛"قاارار دخااول الجيااوش العربيااة فلسااطين
سالم ألصاحابها ليحكموهاا تماام تحريرهاا تإصفة مان صافات االحاتالل، والتجزئاة لفلساطين، وأنا  بعاد 

 .(1)كما يريدون"
 -على ما يبدو – لمشاركة في الحربواهدف األردن من الدخول إلى فلسطين، كان  

اير ذلك، فقد خطط لضم الضفة الغربية، وكان يعتقد أن الحرب وحدها يمكن أن تضفي الشرعية 
خالل  ،وزراء األردن أن توفيد أبو الهدى رئيس ،، ومما يؤكد ذلك الرأي(2)على عملية الضم

م مع )أرنست بيفن( وزير خارجية بريطانيا، اقترح احتالل 4611 )فبراير( شباط 9مباحلات  في 
 .(3)الجيش األردني لألجزاء العربية في قرار التقسيم مع تحاشي التعرض للقوات اليهودية

 

 م: 9191 بضم الضفة الغربية إلى شرقي األردنالمؤتمرات المطالبة 
دارت جميعها ، (7)، ونابلس(6)، ورام اهلل(5)، وأريحا(4)ربعة )مؤتمرات( في عمانع قدت أ

حول هدفين جامعين، األول: مناهضة حكومة عموم فلسطين، وسحب الشرعية الشعبية منها ومن 
مؤتمر ازة، واللاني: تهيئة أرضية شعبية فلسطينية، يستند إليها الملك عبد اهلل في الحصول على 

 . (8)ية إللحاد فلسطين تحت عرش الصفة الشرع
 م،4611عقد في األول من كانون األول )ديسمبر( الذي  شكلت مقررات مؤتمر أريحا

فقد قرر المؤتمرون توحيد  األساس الذي استند إلي  النظام األردني في ضم الضفة الغربية،
هلل األول بن الحسين الملك عبد ا ومبايعةمملكة واحدة، في فلسطين والمملكة األردنية الهاشمية 

 .(10)فور انتهاء أعمال المؤتمرأعلن قبول البيعة ، الذي (9)ملكًا دستورياً 
                                                             

 .1م، ص4611/ 41/1جريدة األهرام المصرية،  (1)
(2) Flaban, Simha: Zionism and the Palestinians, p.334.  

 .419 -419ني: آخر البشوات الوب باشا، ص موريس، بي (3)
 . 911-911، ص 161، وليقة رقم 1م: ولائد القضية الفلسطينية،ج4/41/4611مقررات مؤتمر عمان،  (4)
 .119(، ص1م، ملحد رقم )4611انظر مقررات مؤتمر أريحا األول من كانون األول )ديسمبر(  (5)
 . 911-916، ص141، وليقة رقم 1م: ولائد القضية الفلسطينية، ج19/41/4611انظر مقررات مؤتمر رام اهلل،  (6)
 م: مركز المعلومات الوطني الفلسطيني وفا: 4691–4611منظمة التحرير الفلسطينية، خلفية تاريخية  (7)

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3744 
 .19-91األزعر، محمد خالد: حكومة عموم فلسطين، ص (8)
 .119(، ص1م، ملحد رقم )4611مقررات مؤتمر أريحا األول من كانون األول )ديسمبر(  انظر (9)

 .699، ص111، وليقة رقم 4م:، ملف ولائد فلسطين،ج4/41/4611كلمة الملك عبد اهلل في وفد مؤتمر أريحا  (10)
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رفضت جامعة الدول العربية مقررات مؤتمر أريحا، معللة ذلك بأنها ال تملل وجهة نظر 
أن  (،سابقاً )، بينما رأى األمير الحسن بن طالل ولي العهد في األردن (1)أالبية الشعب الفلسطيني

وأعيانها الذين يمللون العرب الفلسطينيين،  ،الذين شاركوا في المؤتمر هم زعماء الضفة الغربية
وأنهم التمسوا من الملك عبد اهلل أن يوحد أراضي ضفتي األردن الشرقية والغربية هي وسكانها في 

 .(2)دولة واحدة تحت حكم 
ضم الضفة الغربية إلى مملكة شرد  أراد الملك عبد اهلل إضفاء الطابع الدستوري على عملية

على مقررات الموافقة  م4611كانون األول )ديسمبر(  9في  األردني مجلس الوزراء فقرر ،األردن
في أ علن ، و (4)م بالموافقة 4611كانون األول )ديسمبر(  41مجلس األمة في وتبع   .(3) مؤتمر أريحا

المملكة مملكة )مملكة شرد األردن( بلل سم الرسمياال عن استبدال م4616نيسان )ابريل(  19
 .(6)، وتقرر إلغاء استخدام تعبير "فلسطين" في كافة المعامالت الرسمية(5)األردنية الهاشمية
قرر م عن حل مجلس األمة، و 4616في كانون األول )ديسمبر(  الملك عبد اهلل  أعلن

ة على توحيدهما، وجرت إجراء انتخابات برلمانية في الضفتين، إلضفاء الصبغة الدستوري
 )*(نيسان )ابريل( لتشكيل مجلس أمة موحد يضم ممللين من الضفتين 44االنتخابات بالفعل في 

م 4691نيسان )ابريل(  11، وافتتح الملك عبد اهلل جلسة المجلس المنتخب في (7)بالتساوي
 .(9)رسمياً  دة، وأقر المجلس مشروع الوح(8)بخطاب العرش، وأعلن في  ضم فلسطين إلى األردن

                                                             

 .149دروزة، محمد عزة: القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها، ص (1)
 .14-11ن: الفلسطينيون في الضفة الغربية، صابن طالل، الحس (2)
، وليقة رقم 1م: ولائد القضية الفلسطينية، ج9/41/4611األردن،  -الوزراء األردني، عمان مجلسقرار  (3)

 .914-911، ص119
 .911، ص144م: المصدر السابد، وليقة رقم 41/41/4611األردن،  -األمة األردني، عمان مجلسقرار  (4)
 -، بيروت49الفلسطينية واألردن ومؤتمر أريحا: جريدة فلسطين السفير العربي، السنة اللانية، العدد  العائالت (5)

 .6م، ص49/1/1144. األربعاء 6م، ص49/1/1144لبنان، األربعاء 
 .91سخنيني، عصام: ضم فلسطين الوسطى إلى شرقي األردن، ص (6)

ي مجلس النواب األردني في: عبد الهادي، مهدي: المسألة النواب ممللي نواب الضفة الغربية ف أسماء)*( انظر 
 .461الفلسطينية، ص 

(7) King Hussein: Uneasy Lies the Head, p. 124.  
 .14-46م: ابن الحسين، عبد اهلل: التكملة، ص11/1/4691خطاب العرش، عمان،  (8)
 .11م: المصدر السابد، ص11/1/4691نص قرار وحدة الضفتين  (9)
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 المواقف الفلسطينية والعربية من قرار ضم الضفة الغربية إلى األردن:
الجامعة العربية اتخاذ  لبت منوط، حكومة عموم فلسطين قرارات مؤتمر أريحا استهجنت
ونددت الهيئة العربية العليا  .(1)الضفة الغربية ؛ للني األردن عن قرار ضماإلجراءات الالزمة

االجراءات عارضت الحكومات العربية و . (2)كرت  واعتبرت  تصفية للقضية الفلسطينية، واستنبالضم
، وندد األمين العام لجامعة الدول العربية عبد الرحمن عزام بمؤتمر (3)األردنية في الضفة الغربية

. وارتفعت أصوات (4)أريحا، وأعلن رفض  لقرارات ، وأنكر حق  التكلم باسم الشعب الفلسطيني
 .(5)بة بفصل األردن من الجامعة العربيةمطال

ترتب على إصرار األردن على قرار الضم، وتجاهل  لقرار الجامعة، وقيام  بإجراء 
أن تقدمت مصر بمشروع قرار إلى مجلس الجامعة العربية في  ؛االنتخابات النيابية في الضفتين

اإلجماع علي ، قررت  ، ونتيجة لعدم(6)م بفصل األردن من الجامعة4691أيار )مايو(  49
لحل المشكلة بين أكلرية أعضاء  ؛حزيران )يونيو( انتظار جهود الوساطة 41الجامعة العربية في 

بالتوصل إلى  ،م4691حزيران )يونيو(  49، وانتهت جهود الوساطة بتاريا (7)الجامعة واألردن
ألردنية الهاشمية لتعلن ن المملكة ا... إصيغة قرار قبلت من جميع الدول األعضاء جاء فيها: " 

أن الضم هو إجراء اقتضت  الضرورة العملية، وأنها تحتفظ بذلك الجزء وديعة تحت يدها، على أن 
يكون تابعًا للتسوية النهائية لقضية فلسطين عند تحرير أجزائها األخرى بكيانها الذي كانت علي  

 م الذي توطد مع األيام.. وبذلك انطوت صفحة معارضة الجامعة للض(8)"... قبل العدوان

                                                             

 .91لهيبي، أديب: حكومة عموم فلسطين، صال (1)
 .41ابن الحسين، عبد اهلل، التكملة، ص (2)

(3) Shlaim, Avi: The Rise and Fall of the All- Palestine Government in Gaza, p. 44. 
 .144الحاج إبراهيم، رشيد: الدفاع عن حيفا وقضية فلسطين، ص (4)
 ؛16؛ الشعيبي، عيسى: الكيانية الفلسطينية، ص411لتاريا، صالبديري، خليل: تاريا ما أافل  ا (5)

Flaban, Simha: Zionism and the Palestinians, p343. 
 .16الشعيبي، عيسى: الكيانية الفلسطينية، ص (6)
)موسوعة مقاتل  41/9/4691، 41، د. 111ضم شرد فلسطين إلى األردن، جامعة الدول العربية، قرار رقم  (7)

 ء(:من الصحرا
http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/title/GamatDowal/AGamatDowal324_
17-1.htm_cvt.htm#323 

 .44+  4، ص49/9/4691جريدة األهرام المصرية،  (8)
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 :انهيار وحدة الضفتين الشرقية والغربية لنهر األردن
اندالع حرب حزيران )يونيو( وبعد سعى األردن جاهدًا إلدامة االرتباط بين الضفتين، 

ظل األردن يعتبرها أراضي أردنية ، (1)لضفة الغربيةل )إسرائيل( احتاللم التي أسفرت عن 4699
تموز )يوليو(  11قررت الحكومة األردنية في لموقف األردني حتى واستمر ذلك امحتلة، 
مع ” االرتباط القانوني واإلداري“م، اتخاذ سلسلة من اإلجراءات التي جرت تسميتها فك 4611

ذكر الملك حسين أن تلك الخطوة جاءت "تجاوبًا مع التوج  حول تفسيره لذلك، . و (2)الضفة الغربية
الشعب الفلسطيني وقيادت ، ومقتضيات تطور النضال الفلسطيني، العربي العام، ومع مطالب 

ولية القومية في العمل على إبراز الهوية والشخصية ؤ وتعزيزًا لالنتفاضة، والتزامًا بالمس
  .(3)الفلسطينية"

: أن لعديد من األسباب أبرزهاأن فك االرتباط بين الضفتين كان نتيجة متوقعة لويمكن القول 
 أنو . مخالف إلرادة الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقاللبية إلى شرد األردن ضم الضفة الغر 

قد بمنظمة التحرير الفلسطينية مملاًل شرعيًا وحيدًا للشعب  م؛4691االعتراف العربي والدولي عام 
 حسم مسألة التمليل الفلسطيني، أضف إلى ذلك خشية النظام األردني من انتقال االنتفاضة الفلسطينية

 م إلى تجمعات الشعب الفلسطيني في الضفة الشرقية.4619التي اندلعت أواخر عام 
 البريطاني االحتالل منذ الفلسطينية الدولة مشروع أن القول: يمكن سبد، ما خالل من 
 ال بواقع اصطدمت م،4691 عام الفلسطينية التحرير منظمة إنشاء وحتى م،4649 لفلسطين

 الحرية في الفلسطيني الشعب طموح يحقد فلسطينيًا، كياناً  فرزي أن األحوال من بحال يمكن
. وتشتتها الفلسطينية الوطنية الحركة قيادة ضعف أولهما،: أسباب للاللة واالستقالل، وذلك

 العربي النظام عجز ولاللهما،. الصهيونية الحركة لصالح الدولية القوى موازين اختالل ولانيهما،
 . وضعف  الرسمي

                                                             

(4) Shlaim, Avi: The Iron Wall: Israel and the Arab World, pp. 243–244. 
 أسباب  وألاره، نسخة الكترونية:عبد الهادي، مهدي: االنفصال األردني  (2)

http://www.passia.org/publications/information_papers/Jordan-Disengagement-
Arabic.htm#1-5  

، 419م: مجلة شئون فلسطينية، ع 4611/ 14/9حسين بشأن فك االرتباط بالضفة الغربية،  الملكخطاب  (3)
 .411 -416م، ص 4611آب 
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  م9119 -9191 ميروع الدولة الديمقراطية

 
 :ثالثة مباحألويشتمل على 

 
  المبحأل األول: البيئة السياسية الضاغطة وجهود حركة فتح لتثبيت هدف الدولة

 الديمقراطية في المواثيق الفلسطينية.

  :المقومات والمكونات الفكرية للدولة الديمقراطيةالمبحأل الثاني. 

 أل: المواقف الفلسطينية والعربية والدولية من مشروع الدولة المبحأل الثال
 الديمقراطية.
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 املبحث األول
البيئة السياسية الضاغطة وجهود حركة فتح لتثبيت 
 هدف الدولة الدميقراطية يف املواثيق الفلسطينية

 
o .البيئة السياسية لمشروع الدولة الديمقراطية 

o يمقراطية.ترويج حركة فتح لشعار الدولة الد 

o  جهود حركة فتح في تثبيت هدف الدولة الديمقراطية في مقررات المجلس
 الوطني الفلسطيني.
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كما رأينا  –التاريخية ليس بالجديد  فلسطين واحدة على كامل أرض دولة إقامة فكرة إن
يؤكد على ل ،م4691أيار )مايو(  11وجاء الميلاد القومي الفلسطيني في  –في الفصل السابد 

أن "فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد االنتداب وحدة إقليمية ال تتجزأ"، واحتفظ الميلاد 
بحد شعب فلسطين في تقرير مصيره بعد أن يتم تحرير وطن ، ولكن  تجنب الخوض في الشكل 

 .(1)الدستوري للدولة
ولة الوحدة العربية آنذاك، أن ذلك جاء بسبب انتشار األفكار القومية، والدعوات لد يبدوو  

والرابة في تجنب التصادم مع الحكومات العربية، وخاصة التي كانت أجزاء من فلسطين تحت 
تقع  اً قومي اً . وسعيًا للحفاظ على وحدة الموقف العربي الذي اعتبر تحرير فلسطين واجب(*)حكمها

 مسئوليات  كاملة على األمة العربية.
أرض فلسطين م بوحدة 4691الفلسطيني في تموز )يوليو(  بدوره تمسك الميلاد الوطني

الكفاح المسلح هو الطريد الوحيد لتحرير فلسطين"، وأن الشعب الفلسطيني التاريخية، وأكد أن "
.. وتقرير .سيتابع "الكفاح المسلح والسير قدما باللورة الشعبية المسلحة لتحرير وطن  والعودة إلي 

 . (2)مصيره في  والسيادة علي "
م كان 4691 – 4691مما سبد يتضح أن هدف النضال الفلسطيني في المرحلة ما بين 
وعبر الخطاب السياسي  .تحرير أرض فلسطين بكاملها، واألسلوب لتحقيد ذلك هو الكفاح المسلح

 (**)الفلسطيني الرسمي مملاًل بمنظمة التحرير الفلسطينية، والشعبي مملاًل بالمنظمات الفلسطينية
 .(3)ك المرحلة عن التمسك بذلك الهدف واألسلوبفي تل

اتسمت بالتوافد الوطني على هدف  م(4691 -4691) أن تلك المرحلة :ويمكن القول 
التحرير الكامل ألرض فلسطين، وعلى الكفاح المسلح كوسيلة لتحقيد هذا الهدف، ولكن ذلك 

                                                             

 .91-19قومي الفلسطيني في: حميد، راشد: مقررات المجلس الوطني الفلسطيني، صانظر الميلاد ال (1)
)*( يتضح ذلك من قبول المجلس الوطني الفلسطيني بأن "ال تمارس هذه المنظمة أية سيادة على الضفة الغربية 

ميلاد القومي ( من ال11الهاشمية، وال قطاع ازة وال منطقة الحمة...") انظر المادة ) األردنيةفي المملكة 
 (.91-19الفلسطيني: حميد، راشد: مقررات المجلس الوطني الفلسطيني، ص

 .411انظر الميلاد الوطني الفلسطيني في: حميد، راشد: مقررات المجلس الوطني الفلسطيني، ص (2)
الشعبية،  )**( المنظمات الفلسطينية المشاركة في المؤتمر: الهيئة العاملة لدعم اللورة، طالئع حرب التحرير

جبهة لوار فلسطين، جبهة تحرير فلسطين، جبهة التحرير الشعبية الفلسطينية، منظمة طالئع الفداء لتحرير 
فلسطين، حركة الشباب اللوري الفلسطيني، وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح") ميلاد وقرارات مؤتمر 

 (.49، ص49م، وليقة 4691العربية لعام  م: الولائد46/4/4691مصر،  -المنظمات الفلسطينية، القاهرة
م في: الولائد العربية لعام 46/4/4691مصر،  -وقرارات مؤتمر المنظمات الفلسطينية، القاهرة ميلاد( انظر 3)

م في: الولائد 16/1/4691؛ وبيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 49، ص49م، وليقة 4691
 .114، ص119ة م، وليق4691العربية لعام 
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النضال الوطني الفلسطيني منذ  وأهداف ستراتيجياتاالتوافد كان إلى حين. فقد طرأ تغيرًا على 
 م تملل في ظهور شعار الدولة الديمقراطية.4691العام 

 
 البيئة السياسية لمشروع الدولة الديمقراطية:

لفلسطينية إلى إعادة م، جنوح فصائل المقاومة ا4699ترتب على هزيمة حزيران )يونيو( عام 
قي الوطن الفلسطيني )الضفة الغربية والقدس واألهداف الوطنية، فاحتالل با االستراتيجياتالنظر في 

 الشرقية وقطاع ازة( عزز القناعات بأن إسرائيل تستهدف الوجود الفلسطيني أرضًا وشعبًا وهوية وطنية. 
وأدت هزيمة النظام العربي الرسمي في حرب حزيران، وعجزه عن حماية األرض العربية 

" إلى "إزالة آلار (1)فلسطين من االستعمار الصهيوني والفلسطينية، وتراجع أهداف  القومية من "تحرير
 " إلى زعزعة القناعات بقدرة تلك األنظمة على تحقيد الوحدة والتحرير.(2)م4699عدوان 

وما  ،اعتبر محمود عباس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح آنذاك أن هزيمة حزيران 
الدولة الديمقراطية، فقال: "بمقدار  كشفت  من عجز عربي قد ساهمت إلى حد كبير في ظهور فكرة

ن تنازل هائل من قبل الشعب الفلسطيني، حيث يقر بحد شرعي مما عبرت عن  هذه الفكرة 
ويقنن وجودهم في فلسطين، بمقدار ما كانت نابعة أساسًا من اإلحساس بالعجز العربي،  ،لليهود

 .(3)الفلسطينيين على العمل منفردين لتحرير وطنهم" وعدم مقدرة
( الذي 111صدور قرار مجلس األمن الدولي رقم ) م،4699تلى حرب حزيران )يونيو( 

اعتبر القضية الفلسطينية مجرد قضية الجئين، ودعا لالعتراف بسيادة )إسرائيل( على أراضي 
مبعولًا خاصًا  (*)كلفت األمانة العامة لألمم المتحدة جونار يارينجفم، 4611فلسطين المحتلة عام 

جراء اتصاالت مع الدول المعنية ومتابعة تطبيد قرار مجلس األمن بهدف التوصل إلى إل ؛لها

                                                             

م: ولائد فلسطين )مائتان ولمانون 44/6/4691–9مصر،  -( مقررات مؤتمر القمة العربية اللاني، االسكندرية1)
 .114–111وليقة مختارة(، ص

 .111( المصدر السابد، ص 2)
 .11( عباس، محمود: طريد أوسلو، ص 3)

ًا لبالده لدى االتحاد السوفييتي، وكان (: دبلوماسي سويدي، عمل سفير Gunnar Yarring)*( جونار يارنج )
الواسعة، وبمعرفت  عدة لغات من بينها اللغة العربية، وقد انتدب  األمين العام لألمم المتحدة،  بلقافت مشهور 

 )موسوعة مقاتل من الصحراء(: 111ليقوم بالعمل على تطبيد قرار مجلس األمن الدولي رقم 
http://www.moqatel.com/openshare/Mostlhat/Alaam/Mokatel6_1-31.htm_cvt.htm 
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تسوية سياسية في المنطقة تحقد السالم واالنسحاب اإلسرائيلي من األراضي المحتلة عام 
 .(1)م4699

يالحظ على قرار مجلس األمن أن  دعا إلى إجراء اتصاالت مع "الدول المعنية"، ولم يقل 
لمعنية"، تجاهاًل لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتنكرًا للحقود الوطنية للشعب "األطراف ا

 الفلسطيني، وللتعامل مع قضية فلسطين كقضية الجئين فقط.
قال هاني الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن الحركة أجرت في ذلك الوقت 

أن  ،ن علينا نحن الفلسطينيين"أخبرنا فيها بأ ،مباحلات مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر
 إذا كنا نراب في أن ينظر إلينا بجدية من العرب والمجتمع الدولي"، ،نقدم برنامج عمل سياسي

وخالل أسابيع تقدمنا بأول اقتراح لحل سياسي يدعو إلى إقامة دولة  ...وبالفعلويضيف الحسن: "
 . (2)فلسطينية ديمقراطية يعيش فيها العرب واليهود متساويين"

يتضح من حديث الحسن أن جوهر اهتمام فتح من وراء طرح شعار الدولة الديمقراطية كان 
 م.4699 )يونيو( استقطاب القبول الدولي للحركة، وتحريك الوضع السياسي بعد هزيمة حزيران

على األردن ، م4691 (يونيوحزيران ) 19طرح وليم روجرز وزير الخارجية األمريكي في 
مشروعًا ، للصراع في المنطقة العربية في سبيل التوصل لتسوية سياسية ،ومصر و)إسرائيل(

قامة مباحلات للتوصل إلى (111) يستند إلى تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم ،سياسياً  ، وا 
على أساس االعتراف بالسيادة وسالمة الكيان اإلقليمي لكل طرف  ،(عادل ودائم)اتفاد سالم 

 . (3)واستقالل  السياسي

                                                             

م في: قرارات األمم المتحدة بشأن 11/44/4699، نيويورك 111مجلس األمن الدولي رقم  ( انظر نص قرار1)
 .469، ص11، وليقة 4اإلسرائيلي، مج  –فلسطين والصراع العربي

م، بدعوة من الجمعية الراديكالية 44/41/4616بتاريا  ( جاء ذلك في محاضرة لهاني الحسن، ألقاها في لندن2)
، بعنوان: الطريد الصعب للوصول إلى حل سياسي عبر التفاوض مع إسرائيل )عبد المحافظينفي حزب 

الرحمن، صادد: الحكم الذاتي اإلسرائيلي والرفض اإلسالمي، المركز اإلسالمي للدراسات واألبحاث 
؛ رشدي، عبد السالم: ألر االختالل في شروط 94-91م، ص4664، 4فلسطين، ط -اإلستراتيجية، القدس

التفاوض الفلسطيني اإلسرائيلي على إيجاد حل للقضية الفلسطينية، رسالة ماجستير، قسم التخطيط والتنمية 
 (.99-99م، ص1141السياسية، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح، نابلس، 

 ؛61 – 16يكية والنزاع العربي االسرائيلي، صكوانت، وليام: عملية السالم الدبلوماسية األمر  (3)
Kadi, Leila:  The Arab – Israeli Conflict: The Proposals 1948 – 1972, pp 71-73. 
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، أصدرت حركة فتح بيانًا رفضت (2)، وتبعتها األردن(1)عندما أعلنت مصر قبولها للمبادرة
، فردت السلطات المصرية بإاالد (3)في  مبادرة روجرز، وانتقدت الرئيس المصري عبد الناصر

وبدأت السلطات  .(4)م11/9/4691إذاعتي صوت العاصفة وصوت فلسطين من القاهرة في 
م هجومها الشامل على مواقع اللورة الفلسطينية، فسقط عدد 4691ل )سبتمبر( األردنية في أيلو 

كبير من الشهداء الفلسطينيين في األردن، وأجبرت قوات اللورة الفلسطينية على الخروج من 
 .(5)األردن إلى لبنان

تركت أحداث أيلول آلارها في ساحة الفكر السياسي الفلسطيني، فقد توقع الفلسطينيون  
هز أحداث األردن البلدان العربية وتدفع حكوماتها للتدخل لصالح قوات اللورة الفلسطينية وهذا أن ت

ورأى  .ما لم يحدث، وكذلك الجماهير العربية لم تسقط أيًا من حكامها انتصارًا لللورة الفلسطينية
االعتماد  تدعو إلى مزيد من ،إلى تعميد اتجاهات عند الفلسطينييناألحداث أدت لك ت حوراني أن

على اإلمكانيات الفلسطينية، والى مزيد من تأكيد اتجاه االستقالل الوطني، والى صيااة تحالفات 
 .(6)واقعية مع القوي التقدمية وحركات التحرر في العالم

مع وجاهة التحليل السابد إال أن اهتزاز القناعات بقومية المعركة قد بدأت منذ هزيمة 
م لتعزز تلك القناعات 4691م، وجاءت أحداث أيلول 4699حزيران النظام العربي الرسمي في 

باالنفتاح على القوى التقدمية وحركات التحرر العالمية. ويبدو أن ذلك هو ما دفع حركة فتح لطرح 
فكرة الدولة الديمقراطية التي يعيش فيها العرب واليهود دون تمييز، اعتقادًا منها أنها بذلك ستجد 

راف يهودية عالمية ية الفلسطينية، وستحظى بالتأييد العالمي، وتجد قبواًل من أطللقض اً حلفاء جدد
 وأطراف دولية.

، تشوش (*)ترتب على بروز بعض الدعوات إلقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع
اكراء الفلسطينية بشأن األهداف الوطنية، وخاصة في ظل مساعي سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

                                                             

( رسالة من محمود رياض وزير الخارجية المصري إلى وليم روجرز وزير الخارجية األمريكي وفي  موافقة 1)
، 199م، وليقة رقم 4691م: الولائد العربية لعام 11/9/4691مصر،  -المبادرة، القاهرة علىمصر 

 .164-161ص
، 4691م: الولائد العربية 16/1/4691خطاب الملك حسين حول الوضع الراهن في الدول العربية، عمان،  (2)

 .969، ص111وليقة رقم 
 .411 – 411خلف، صالح: فلسطيني بال هوية، ص  (3)
 .196رياض، محمود: مذكرات، ص (4)
 .111في األردن: رياض، محمود: مذكرات، ص  4691نظر أسباب أحداث أيلول ا (5)
 .491-491حوراني، فيصل: الفكر السياسي الفلسطيني، ص (6)

 )*( انظر الفصل اللاني من هذه الدراسة. 
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سياسية من فلسطينيي األراضي المحتلة كبديل عن منظمة التحرير الفلسطينية، تقبل  لخلد قيادة
بكيان فلسطيني مرتبط بإسرائيل، في وقت كانت في  جميع فصائل المنظمة ترفع شعار التحرير 
زالة الكيان الصهيوني، ولم يقبل أيًا منها بأي حل يحيد عن هذا  الكامل لألراضي الفلسطينية، وا 

 .الهدف
في دورات  الخمس التي عقدها بين حرب حزيران  الفلسطيني رص المجلس الوطنيح
أو الدولة الفلسطينية في الضفة  ،على شجب فكرة الكيان 4694وأيلول )سبتمبر(  4699)يونيو( 

أنها  ،. وكان المنطلد من رفض فكرة قيام دولة فلسطينية في الضفة والقطاع(1)الغربية وقطاع ازة
 .(2)اإلسرائيلي، وال تحل قضية الالجئين -مظاهر الصراع في بعده الفلسطينيال تحل مختلف 

فتح من عودة الضفة الغربية إلى الحكم األردني وقطاع حركة من جهة أخرى خشيت و 
م، 4699ازة إلى اإلدارة المصرية في حال حدوث انسحاب إسرائيلي من األراضي المحتلة عام 

فلسطينية عند الزعماء العرب، فوفد رؤية الرئيس عبد وخاصة في ظل اياب فكرة الدولة ال
أن قطاع ازة ال بد ": م4691شباط فبراير  41الناصر للحل السياسي للقضية الفلسطينية قال في 

.. على أن يحدد مصيره وفقا للرابات التي يبديها الفلسطينيون بكل حرية، والضفة .أن يعود عربياً 
.. أما القدس فيجب أن ينسحب منها اإلسرائيليون وأن يعود .بيةالغربية عربية وال بد أن تعود عر 

 .(3)القطاع األردني من هذه المدينة إلى السيادة األردنية"
وضعت هذه األحداث منظمة التحرير الفلسطينية في مأزد، فهي ترفض دولة في الضفة 

عبر صالح خلف والقطاع من جهة، وترفض عودة الحكم األردني والمصري للضفة والقطاع، وقد 
عن ذلك المأزد بقول : "كان الصحفيون يلحون علينا بوابل من األسئلة حول مغزى كفاحنا 

 أن األمور ألحت ،. ويبدو أمام ذلك(4)ودالالت ، فكان من المضحك أن نجيب بالتملص والمداورة"
 فتح لمصير دولة حركة للتفكير في مشروع سياسي يصون األرض الفلسطينية، ويطرح تصور

المستقبل، ويحدد الهدف النهائي لللورة الفلسطينية، بعد أن كان هذا األمر من القضايا المؤجلة 
 التي رأت أن  لم يحن الوقت لبحلها وتحديد موقف منها. 

وكان من دوافع التفكير في مشروع سياسي فلسطيني يوضح الهدف النهائي لللورة، 
ة ما بعد تحرير فلسطين، والترويج بأن هدف استغالل )إسرائيل( الغموض في الحديث عن مرحل

                                                             

في: ولائد فلسطين )مائتان ولمانون وليقة مختارة(،  9-9-9-1-1قرارات المجلس الوطني، الدورات  انظر( (1
 .191-199 ص

 .411عبد الكريم، قيس، وآخرون: خيارات فلسطينية، ص (2)
 .911-911عبد الناصر، شوقي: لورة عبد الناصر، ص (3)
 .111خلف، صالح: فلسطيني بال هوية، ص  (4)
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. وهي تهمة قديمة استخدمتها الدعاية (1)العرب من حربهم إلسرائيل هو "إلقاء اليهود في البحر"
هم بالتطرف والعنصرية والالإنسانية. وكان أول فالصهيونية ضد العرب والعديد من قادتهم لوص
 .(2)الهيئة العربية العليا لفلسطين من ق ذف بتلك التهمة الحاج أمين الحسيني رئيس

م انطلقت أجهزة الدعاية الصهيونية تتهم أحمد الشقيري 4699بان حرب حزيران )يونيو( ا  و 
وقوع  ، واستهجن الشقيري(3)رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بأن  دعا إلى إلقاء اليهود بالبحر

، (4)تكذيبها في مؤتمرات صحفيةالصهيونية، رام دحضها و  "بعض" العرب فريسة لتلك الدعاية
 .(5)ووصفها "بخرافة ابتدعها اليهود وزيفوها على قادة العرب"

. وذكر روجي  (6)واعتبرها الرئيس المصري جمال عبد الناصر أكذوبة لخداع العالم 
أن هدف تلك األكذوبة استدراج عطف األوربيين واألمريكيين، وكسب تأييدهم،  (*)جارودي

ة ا"، وحرصهم على درء تهمة معاد(**)"النازية إحساس الغرب بالذنب جراء جرائممستغلين في ذلك 
 .(7) نعت خصومها بها (إسرائيل)السامية عن أنفسهم التي اعتادت 

وممن انجروا خلف الدعاية اإلسرائيلية الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون الذي اتهم 
"إن إسرائيل ال  : إسرائيل في البحر"، وقال بأنهم "يريدون إلقاء 4691العرب في شباط )فبراير( 

نها دولة مسالمة صغيرة تعيش وسط طوفان من األعداء المتربصين".تهدد العرب . وهذا (8).. وا 
 يصور نموذج من االنحياز الكامل، واالنجرار األعمى لإلدارة األمريكية وراء الرواية اإلسرائيلية.

لغياب الكلي للموقف الفلسطيني والعربي من يبدو واضحًا استغالل الحركة الصهيونية ل
هذه القضية. مما أتاح للدعاية المعادية تصوير )إسرائيل( بأنها واحة للديمقراطية، وجزء من العالم 

                                                             

 .111المصدر السابد، ص  (1)
 .119، ص1ج الشقيري، أحمد: الهزيمة الكبرى، (2)
 .111-111شقيري، صقاسمية، خيرية )تحرير(: أحمد ال (3)
 .114، ص1الشقيري، أحمد: الهزيمة الكبرى، ج (4)
 .119المرجع السابد، ص (5)
 .114عبد الناصر، شوقي: لورة عبد الناصر، ص (6)

م(: مفكر وكاتب فرنسي، كان عضوًا في الحزب الشيوعي، وعضوًا في 1141 – 4641)*( روجي  جارودي )
 شهر إسالم .أ 4611يوليو  1البرلمان الفرنسي، في 

)**( النازية: مذهب سياسي يشير إلى نظام أدولف هتلر الذي حكم ألمانيا في لاللينات القرن العشرين. والنازية 
لا "القومية االشتراكية" التي تمزج بين االعتزاز القومي إلى درجة التطرف واالشتراكية المرنة التي  اختصارهي 

ية، والنازية حركة فاشية، صادرت الحرية الشخصية، ونادت بالقومية تسمح بتواجد الرأسمالية واللروات الفرد
 (.919، ص9العدوانية، والتسلط العسكري )الكيالي، عبد الوهاب، وآخرون: موسوعة السياسة، ج 

 .119جارودي، روجي : فلسطين أرض الرساالت السماوية، ص (7)
 .999-999عبد الناصر، شوقي: لورة عبد الناصر، ص (8)
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الحر، محاطة بمجموعات من األعداء العرب، الذين يتحينون الفرصة الرتكاب مجازر جديدة ضد 
مبريالية واإلة أن الحركة الصهيونية الدعاية المضللة حقيقتجاهلت تلك اليهود، تفود مجازر النازية. و 

 هما اللتان رمتا بالفلسطينيين في الصحراء، وروجت زورًا أكذوبة )رمي اليهود في البحر(.
إن  التقى في  (*)وذكر محمد أبو ميزر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وممللها في أوربا

م مجموعة من أصدقاء اللورة الفلسطينية من الحزب 4691 كانون األول )ديسمبر( 14باريس بتاريا 
الشيوعي الفرنسي، والحزب االشتراكي الموحد الفرنسي، واكتشف في حديل  معهم حجم الدعاية 

مبريالية لتضليل الرأي العام األوربي، التي تبلها الحركة الصهيونية واإلالمعادية للقضية الفلسطينية 
  .(1)انت تلار عن مصير اليهود، في حال انتصار اللورة الفلسطينيةن لمة تساؤالت كأوأشار إلى 
من الصحفيين كان يسأل  اً أن كلير " :عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صالح خلف قالو 

مع مواليد البالد؟ فلسطينيون التعايش بعد التحرير: في المؤتمرات الصحفية: مع أي اليهود يعتزم ال
 .(2)"، فكانت اإلجابات اامضةمهاجرين منهم، الجدد أم القدامى؟مع المهاجرين؟ لم مع أي ال

أبو ميزر أن هناك من قدم اجتهادات في هذا المجال ملل: "سيبقى في فلسطين جميع  وذكر
اليهود الذين ولدوا فيها، فقط، بينما يغادرها الباقون" ومقولة: "سيبقى في فلسطين جميع اليهود الذين 

"كان قال صالح خلف و ، (3)م حسم هذه القضية.. إلا، مما حتَّ .م"4619إليها قبل سنة  هاجروا
من السيطرة  ،مدعين بأن مقصدنا في تحرير فلسطين ،اإلسرائيليون يستغلون خرسنا لمصلحتهم

دفع فتح إلى البحث عن . وهو ما (4)ليس إال تمويها إلرادتنا في رمي اليهود في البحر" ،الصهيونية
يزيل الفكرة الخاطئة عن هدف اللورة الفلسطينية بأنها ضد كل يهودي بغض  حل جذري لتلك المسألة،

النظر عن معتقدات  وأفكاره، ويبطل دعاوي الحركة الصهيونية التي تسعى لوضع يهود العالم في سلة 
وهو ما حدا ، (5)واحدة، إليهامهم بأن المصلحة اليهودية في احتالل فلسطين هي واحدة لهم جميعاً 

م بأن القضاء على )إسرائيل(، وتحرير فلسطين، ال 4691في حزيران يونيو  التأكيد فتح بحركة
  .(6)يهدفان إلى تصفية اليهود بل يمنحهم العيش في فلسطين عربية

                                                             

م؛ إليجاد قدم لها في 4691عت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في أعقاب معركة الكرامة عام )*( س
(، ومع PSUالحزب االشتراكي الموحد )و  عالقات سياسية مع الحزب الشيوعي الفرنسي، فأقامتأوروبا، 

ي ضد االستعمار مجموعات يسارية فرنسية أخرى أيدت المقاومة الفلسطينية باعتبارها حركة تحرر وطن
 http://www.wafainfo.ps/aprint.aspx?id=5235)مركز المعلومات الوطني الفلسطيني(:          

 .91ياسين، عبد القادر: الدولة الديمقراطية الفلسطينية، ص(1) 
 .114خلف، صالح: فلسطيني بال هوية، ص(2) 
 .91ياسين، عبد القادر: الدولة الديمقراطية الفلسطينية، ص(3) 
 .441المرجع السابد، ص (4)

 .191؛ باومغرتن، هلغي: من التحرير إلى الدولة، ص91ياسين، عبد القادر: الدولة الديمقراطية، ص(5) 
 .11م، ص4691الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  (6)
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ومن خالل تتبع الدوافع من وراء طرح حركة فتح لمطلب الدولة الديمقراطية، نجد أن 
براز الطابع اإلنساني لللورة  المبررات التي سيقت والمتمللة في: دحض الدعاوي الصهيونية، وا 

وأهداف  استراتيجيةالفلسطينية، واستقطاب التأييد الدولي لها. ال تكفي لتبرير إجراء تعديالت في 
 النضال الوطني الفلسطيني.

فتح بالفجوة الكبيرة ما بين إمكانيات حركة م، وشعور 4699يبدو أن صدمة هزيمة حزيران و  
رجاع اليهود من حيث والشعب ال اللورة فلسطيني من جهة، ومطلب تحرير كامل فلسطين عسكريًا، وا 

الذي كان بملابة إشارة على االستعداد و  ،دفعها لطرح شعار الدولة الديمقراطية أخري، أتوا من جهة
 .للقبول بالتسوية السياسية لحل القضية الفلسطينية

"كانت بداية المبادرات الدولة الديمقراطية  بأن فكرة وجهة النظر تلك، فقال يؤكد محمود عباسو  
السياسية التي تطلقها اللورة الفلسطينية، والتي تدعو إلى حلول سياسية للقضية الفلسطينية، انطالقًا من 

 .(1)، وانسجامًا مع مجمل األوضاع العربية"]الراهنة[الواقع القائم، وتأسيسًا على الظروف الدولية 
ن الدولة إ: وجهة النظر تلك وقال جنة المركزية لحركة فتحكمال عدوان عضو الل عارض

يعيد صيااة عقل اإلنسان على  ،الديمقراطية ليست مشروعًا للتسوية أو التفاوض، "بل مشروع نضالي
في اتجاه مفهوم ديمقراطي  ،أرض فلسطين، من خالل حرارة القتال، وتنمية الجهد النضالي المشترك

. (2)ويرفض نظامها، ويقيم الدولة الديمقراطية بدياًل لها" ،سة الصهيونيةيلغي عقلية المؤس ،للعالقة
من  فذكر أن "الوجود الصهيوني جزء ،وراهن عدوان على "الحتمية التاريخية" في تحقيد التغيير

مبريالية واالستعمار، ومشروع الدولة الديمقراطية هو جزء من ظاهرة ظاهرة قديمة تحتضر، ظاهرة اإل
 .(3)لصالح حركة التحرر العربي" ؛الذي سيكون كحتمية تاريخية ،ء من المستقبلوجز  ،نامية

ن رأي عدوان الب علي  طابع التنظير السياسي، وحمل في لناياه تناقضات ال إويمكن القول 
يمكن تجاهلها. ففرض الدولة الديمقراطية بالقتال يتنافى مع "المبدأ الديمقراطي" الذي يستند إلي  هذا 

والذي يتطلب االختيار الطوعي واإلرادة الحرة لدى الطرفين. كما أن "حرارة القتال" من شأنها  ،الحل
زيادة الحواجز النفسية بين الطرفين، واستبعاد إمكانية التعايش بينهما. أما حديل  عن "الحتمية 

برنامج عمل يؤدي التاريخية" فيرجح أنها تأتي في إطار األماني واكمال، فالتغيير يتطلب توفر إرادة و 
 إلى تحقيد األهداف.

                                                             

 .11عباس، محمود: طريد أوسلو، ص  (1)
 .99عدوان، كمال: فتح الميالد والمسيرة، ص (2)
 .99المصدر نفس ، ص (3)
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 :فيما يأتي في ضوء ما سبد يمكن إجمال أسباب تبني خيار الدولة الديمقراطية
جعلت من الصعوبة تحرير كامل فلسطين. مما أدى  4699هزيمة العرب في حزيران  -

 إلى بدء التفكير في الحلول السياسية.
 سرائيلية.محاولة استقطاب اليسار األوربي وقوى السالم اإل -
 محاولة اجتذاب قبول الدول األوربية والواليات المتحدة. -
 ستراتيجيةالتبني  4699ضغط بعض األنظمة العربية الرسمية بعد هزيمة حزيران  -

 "واقعية" مغايرة لهدف التحرير الكامل.
محاوالت إسرائيل خلد قيادات بديلة داخل الوطن تقبل بالحلول المطروحة ولديها  -

 تقديم تنازالت جوهرية.االستعداد ل
ضمان عدم عودة الضفة الغربية إلى الحكم األردني، وقطاع ازة إلى اإلدارة المصرية في  -

 حال انسحاب إسرائيل مستقباًل.
 

 ترويج حركة فتح لشعار الدولة الديمقراطية:
 مع اإلسرائيلي للوجود المناهض" فتح" الفلسطيني موقف حركة التحرير الوطني انسجم

 بقي وقد منظمة التحرير الفلسطينية، مواقف ومع ،م4611 عام قبل العام الفلسطيني الموقف
 تراب التحرير لكامل من هدف" فتح" انتقلت حيث م،4691 سنة حتى على حال  "فتح" موقف

التاريخية، إلى فكرة الدولة الديمقراطية، وللترويج للفكرة أعلنت في شهر كانون اللاني  فلسطين
ن هدفها إقامة دولة ديمقراطية إعبر بيان صحفي وجهت  للصحافة األجنبية "م 4691)يناير( 

.. بانسجام، وجنبًا إلى جنب مع أصحاب األرض األصليين .يعيش فيها الفلسطينيون واليهود
 . (1)الفلسطينيين العرب"

م، أدرجت في 4691وعندما عقدت حركة فتح مؤتمرها اللاني في دمشد في يوليو 
الذي حدد مبادل وأهداف وأساليب الحركة هدف "إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية  نظامها الداخلي

الفلسطيني، تحفظ للمواطنين حقوقهم الشرعية على أساس  مستقلة ذات سيادة على كامل التراب
"،  العدل والمساواة، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة، وتكون القدس عاصمة ل 

 . (2)الحركية لم تقر في حين  ولكن تلك الوليقة

                                                             

األول الذي وجهت  حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح إلى الصحافة األجنبية، كانون  الصحفيالبيان  (1)
 .99-91، ص19، وليقة رقم 4691م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 4691اللاني )يناير( 

 .91كريشان، محمد: منظمة التحرير الفلسطيني، ص (2)
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الفلسطيني"  كامل التراب ويالحظ أن هدف الدولة الديمقراطية جاء مقرونًا بعبارة "على
هذا الهدف نقيضًا لطرح "التسوية" الذي يقبل بالسيطرة الصهيونينة على معظم األرض  لإليحاء بأن

حركة فتح لم تراب أن  ولكن يبدوين. الفلسطينية، وبإلغاء حدن العودة ألالبينة الالجئين الفلسطيني
اليهودي في  -في حين ، وسعت للتمهيد ل ، وخاصة أن فكرة التعايش العربي الهدففي إقرار هذا 

دولة واحدة لم تكن لتلقى قبواًل لدى الكليرين من أبناء الشعب الفلسطيني الذين ال زالت جرائم 
 الصهيونية محفورة في ذاكرتهم. 

بعد انتهاء أعمال المؤتمر الحركي  في أول اجتماع لها زية لحركة فتحللجنة المرككلفت ا
أحد أعضائها وهو صالح خلف باإلعالن أمام وسائل اإلعالم عن تبني مشروع الدولة  اللاني،

م، وأعلن "أن هدف 4691بر( تشرين األول )أكتو  41الديمقراطية، فعقد خلف مؤتمرًا صحفيًا في 
شاء دولة ديمقراطية على امتداد فلسطين التاريخية، يعيش فيها هو دعم إن االستراتيجيفتح 

 .(1)المسلمون والمسيحيون واليهود في مساواة تامة وتكافؤ كامل"
ويالحظ أن اللجنة المركزية لحركة فتح أعلنت عن تبنيها مشروع الدولة الديمقراطية قبل 

ي، ويمكن تفسير ذلك لسبب من أن يقره مؤتمرها الحركي في برنامجها السياسي ونظامها الداخل
ة في النين: األول عدم جدية فتح في تبني هذا المشروع، واللاني اياب الديمقراطية، وتفرد القياد

  .اتخاذ القرارات داخل الحركة
توجهت حركة فتح بعد اإلعالن عن تبني المشروع إعالميًا صوب المؤسسات والمنظمات 

تشرين األول  49بتاريا  لت ببيان إلى هيئة األمم المتحدةالدولية لوضعها في صورة المشروع، فبع
نشاء م أعلنت في  أن هدفها "4691وبر( )أكت تحرير فلسطين بأكملها من االاتصاب واالحتالل، وا 

يتمتع في ظلها جميع المواطنين الشرعيين، بغض النظر عن  ،دولة مستقلة ديمقراطية ذات سيادة
 . (2)الدين واللغة، بحقود متساوية"

-19المنعقد في القاهرة في الفترة  ،وفي المؤتمر العالمي اللاني لنصرة الشعوب العربية
وقالت: "إنها تهدف  ،فتح على هدفها من جديدحركة م، أكدت 4696كانون اللاني )يناير(  11

قامة دولة فلسطينية ديمقراطية يعيش في  الفلسطينيون بكل  إلى تصفية الكيان الصهيوني... وا 
 .(3).. مسلمين ومسيحيين ويهودًا في مجتمع ديمقراطي تقدمي".همطوائف

                                                             

 .441الح: فلسطيني بال هوية، صخلف، ص (1)
م: الولائد 49/41/4691بيان وجهت  حركة فتح إلى هيئة األمم المتحدة حول أهداف حركة المقاومة،  (2)

 .4111، ص41، ملحد 4691الفلسطينية العربية لعام 
السنوي  م: الكتاب11/4/4696-19مصر،  -كلمة فتح في المؤتمر اللاني لنصرة الشعوب العربية، القاهرة (3)

 .444م، ص4696لحركة فتح لعام 
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توجهت حركة فتح بعد ذلك لمخاطبة األجانب في أوربا والواليات المتحدة فأصدرت كتيبًا 
"دولة فلسطينية ديمقراطية موحدة، تلك األرض التي  :باللغة االنجليزية، ظهرت على االف  عبارة

وقالت في الكتيب إن حركة فتح ال تريد تسوية المشكلة الفلسطينية  يقاتل الفلسطينيون في سبيلها"،
 . (1)بخلد مشكلة يهودية
ن  حتى تلك المرحلة كانت حركة فتح توج  خطابها السياسي للغرب والمؤسسات أويالحظ 

الدولية، مما يوحي بأن هدف فتح من وراء طرح المشروع استجذاب القبول الدولي بطرح شعار 
 قراطية التي تمنح اليهود المقيمين في فلسطين نفس الحقود التي هي للعرب.الدولة الديم

فتح إلظهار الطابع اإلنساني لللورة الفلسطينية، ودعوتها إلنشاء دولة حركة جهود لم تلد 
وال  ،إسرائيل آذانًا صااية، ولم تبدِ  ،انلة والمساواة وتصون حقود اإلنساديمقراطية تسودها العد

التجاهل من اإلعالم  الدعوات تلك، بل القت (2)فتححركة ى اهتمام بمشروع أدن ،أية دولة
 .(4)، والسخرية واالستهزاء من الصحافة األجنبية الموالية للحركة الصهيونية(3)اإلسرائيلي
 هدفها هو ذات واالعتقاد بأن ،فتححركة الموقف جاء نتيجة الشكوك تجاه  يبدو أن هذا 

 مع متكيف وبأسلوب ،للعصر موائمة بلغة ولكن ،إسرائيل دولة على اءوهو القض ،التقليدي الهدف
 .والمحلية واإلقليمية العالمية التطورات

 لم بدأت حركة فتح في مخاطبة العرب والفلسطينيين من خالل الصحافة العربية، ومجلة
فتح نصف الشهرية، ومجلة شئون فلسطينية التي يصدرها مركز األبحاث في منظمة  حركة

تحرير الفلسطينية، ففي حديل  إلى مجلة "الطليعة" المصرية وصف عضو اللجنة المركزية لحركة ال
م مشروع الحل السلمي بالهدف اإلنساني الكبير، 4696فتح صالح خلف في حزيران )يونيو( 

فقال: "إن الكفاح المسلح وسيلة لهدف إنساني كبير، هذا الهدف هو حل سلمي حقيقي للمشكلة، 
زائفًا قائمًا على فرض العدوان والعنصرية، وال يمكن أن يتحقد هذا السالم إال في إطار  وليس حالً 

 . (5)"دولة ديمقراطية في فلسطين
                                                             

 .111م، ص19/1/4696، 6اليوميات الفلسطينية، مج  (1)
 .191؛ باومغرتن، هلغي: من التحرير إلى الدولة، ص114خلف، صالح: فلسطيني بال هوية، ص (2)
 .41عباس، محمود: طريد أوسلو، ص (3)
 .11م، ص4696الكتاب السنوي لحركة فتح لعام  (4)
م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 4696لصالح خلف مع مجلة الطليعة المصرية حزيران )يونيو(  حوار (5)

 .111-199، ص111م، وليقة رقم 4696
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 أجابت فيها عن بعض  ،م4691لالث مقاالت في مطلع عام  ،فتححركة ونشرت مجلة 
االت خالل عامي ، ونشرت مجلة شئون فلسطينية بعض المق(1)التساؤالت حول الدولة الديمقراطية

 . (2)دافعت فيها عن فكرة الدولة الديمقراطية ،م4694-4691
ي يعيش تفتح: "أن طرح فكرة الدولة الديمقراطية الحركة وإللبات جدوى تلك الفكرة قالت 

لأليديولوجية الصهيونية السائدة  فيها اليهود والمسيحيون والمسلمون بمساواة تامة، أحدث إرباكاً 
تمييز الديني والعنصري، ولم تستطع الصهيونية أن تواج  هذا الطرح بغير محاوالت القائمة على ال

. وإلزالة الشكوك التي تقف حائاًل أمام فكرة التعايش مع اليهود، قال (3)التشكيك في جدية الفكرة"
 .(4)شيء آخر" ]إسرائيل[ن اليهود شيء والصهيونية الممللة في دولة إياسر عرفات: "

حتى داخل حركة فتح  ،خلف وجود معارضة لشعار الدولة الديمقراطية صالحلم ينف 
. لذلك لم يدرج في (5)"ن هدف الدولة الديمقراطية لم يكن يحظ بموافقة الكافةإفيقول: " ،نفسها

م، وتأجل تبني  إلى المؤتمر 4691خالل مؤتمرها الحركي اللاني تموز )يوليو(  ،نظامها الداخلي
 ، بعد أن تبناه المجلس الوطني الفلسطيني في دورة اجتماعات  اللامنة(6)م4694اللالث في آب 
  .(7)م4694آذار )مارس(

ويمكن تفسير تأجيل حركة فتح تبني مشروع الدولة الديمقراطية في برنامجها الداخلي إلى 
مبادرة سياسية  ما بعد إقراره في ولائد المجلس الوطني، أنها كانت تحجم عن اإلعالن عن أي

ة، قبل معرفة ردة الفعل الفلسطيني العام على تلك المبادرة، وذلك حرصًا منها على الحفاظ جديد
 على شعبيتها في أوساط الجماهير الفلسطينية. 

                                                             

كانون اللاني  4م، و4696تشرين اللاني )نوفمبر(  11صدرت المقاالت اللالث متوالية في التواريا التالية:  (1)
م، لم جمعت المقاالت اللاللة في كتيب واحد )رشيد، محمد: نحو 4691 )يناير( اللانيكانون  46)يناير(، و

 م(.4691فلسطين ديمقراطية، 
 .11-9انظر ملاًل: شعث، نبيل: فلسطين الغد، ص (2)
 .41م، ص4696الكتاب السنوي لحركة فتح لعام  (3)
 .11، ص4696ام مشروع الدولة الفلسطينية الديمقراطية، الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لع (4)
 .441خلف، صالح: فلسطيني بال هوية، ص (5)
 -41/1( من النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، المؤتمر اللالث، 41انظر المادة ) (6)

 م.1/6/4694
ية لقوى الوطني الفلسطيني، الدورة اللامنة، برنامج العمل السياسي والهيكل التنظيمي للوحدة الوطن المجلس(7) 

 . 111، ص411، وليقة 4694م: الولائد العربية لعام 9/1/4694-11/1اللورة الفلسطينية، 
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جهثثثود حركثثثة فثثثتح فثثثي تثبيثثثت هثثثدف الدولثثثة الديمقراطيثثثة فثثثي مقثثثررات المجلثثثس الثثثوطني 
 الفلسطيني:

لية في معركة الكرامة آذار)مارس( أدى انتصار المنظمات الفدائية على القوات اإلسرائي
، ورأت الحكومات العربية ضرورة (1)إلى ارتفاع التأييد لها في صفوف الشعب الفلسطيني م4691

السلطة الشكلية التي تمللها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة  -وضع حد الزدواجية السلطة 
تشكيل المنظمة كإطار جامع لكافة القوى  من خالل إعادة –الفعلية التي تمللها المنظمات الفدائية 

 .(2)الفلسطينية، وهو ما تبناه بشدة الرئيس المصري جمال عبد الناصر
ن فكرة دمج المنظمات الفدائية في منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك إويمكن القول  

ابد جاءت الحتوائها وخاصة أن معدالت العمليات العسكرية ضد االحتالل ارتفعت بشكل ال س
 ومات العربية تتحاشاه.ك، األمر الذي هدد بشن حرب إسرائيلية جديدة وهو ما كانت الح(3)ل 

في منظمة التحرير، وهو أن تحصل هي  (*)وضعت حركة فتح شرطًا للدخول رسمياً 
، ويتضح أنها (4)والمنظمات الفدائية األخرى على أالبية المقاعد في المجلس الوطني الفلسطيني

م 4691شرط كي تمتلك القدرة على إنفاذ القرارات، وفي منتصف حزيران )يونيو( وضعت ذلك ال
، فعقد المجلس الوطني الفلسطيني دورت  الرابعة في (5)تم التوافد على تشكيلة المجلس الجديدة

قرارات قال عنها صالح خلف أنها م، وتبنى 4691تموز )يوليو(  49-41القاهرة في الفترة من 
، ومنها استبدال الميلاد القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية بالميلاد (6)السياسية" تسير في وجهتنا"

                                                             

 ..194أبو اربية، بهجت: من النكبة إلى االنتفاضة، ص (1)
 .441خلف، صالح: فلسطيني بال هوية، ص (2)

 11الهيلم األيوبي، مسيرة الكفاح، ص(3) 
م، ومنهم: خليل 4691س الوطني الفلسطيني منذ المؤتمر األول عام شارك أعضاء من قيادة "فتح" في المجل)*( 

الوزير، ومحمد النجار، وكمال عدوان، وخالد الحسن، ولكن بتمليل فردي رمزي، كموطئ قدم، ولإلفادة من 
 (.96 - 91إمكانياتها )خلف، صالح: فلسطيني بال هوية، ص 

 .441 – 441خلف، صالح: فلسطيني بال هوية، ص (4)
عضو، بينهم  411م نحو 4691بلغت عضوية المجلس الوطني الفلسطيني في دورت  الرابعة تموز )يوليو(  (5)

من  11من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و 41من فتح والصاعقة وبعض المنظمات الصغيرة، و 11
لمانون وليقة من جيش التحرير الفلسطيني )ولائد فلسطين( )مائتان و  11التحرير، و منظمةقدامى أعضاء 
 .196مختارة(، ص

 .111؛ باومغرتن، هلغي: من التحرير إلى الدولة، ص 441خلف، صالح: فلسطيني بال هوية، ص (6)
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حداث تغيير في الموقف من اليهود(*)الوطني ، وتعزيز البعد القطري للصراع على حساب (1)، وا 
 .(2)البعد القومي

ي طلبت حركة فتح من اللجنة التنفيذية ألناء المشاورات للتحضير لدورة المجلس الوطن
 وعندما أعلنت اللجنة التنفيذية  ،(3)الخامسة "أن تشكل فتح العمود الفقري للمجلس"

، الذي يمكن حركة (**)م عن التشكيل الجديد للمجلس الوطني4696كانون اللاني )يناير(  9في 
فتح من التحكم في قرارات ، أعلنت الجبهة الشعبية عن معارضتها االشتراك في المجلس، وأصدر 

 ]المقترحة[ن النسب إحرير الفلسطيني في اليوم التالي إلعالن التنفيذية مذكرة قال فيها: " جيش الت
ستؤدي حتمًا إلى انفراد حركة فتح بقيادة النضال الفلسطيني، وفي هذا خرد واضح لشعار وحدة 

 .(4)النضال الفلسطيني وسيقود إلى انقسامات وأزمات"
 م بحضور 4696في أول شباط )فبراير( انعقدت الدورة الخامسة للمجلس الوطني 

عضوًا(، وجيش  41عضو(، في ظل اياب الجبهة الشعبية ) 419عضوًا( من أصل ) 19)
فتح وتأليرها على المجلس الذي  حركة ، وهو ما كرس هيمنة(5)أعضاء( 9التحرير الفلسطيني )

قراطي حر في فلسطين ذكر في  أن هدف الشعب الفلسطيني "إقامة مجتمع ديم اً سياسي اً أصدر بيان
 .(6)بجميع الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين ويهودا"

حركة  وبذلك يمكن القول أن  إذا كانت الدورة الرابعة للمجلس الوطني قد كرست هيمنة
منظمات الكفاح المسلح األخرى على المجلس الوطني الفلسطيني، والبة فكرها ومواقفها و  فتح

                                                             

وضع مشروع التعديل المحامي إبراهيم بكر باالتفاد مع حركة فتح )أبو اربية، بهجت: من النكبة إلى )*( 
 (.199االنتفاضة، ص

 ليهود بالرجوع إلى المادة السابعة في الميلاد القومي الفلسطيني، انظر التحول في الموقف من ا (1)
والمادة السادسة في الميلاد الوطني الفلسطيني: حميد، راشد، مقررات المجلس الوطني الفلسطيني، 

 .411+11ص
الميلاد انظر التحول في الموقف بالرجوع إلى المادة األولى في الميلاد القومي الفلسطيني، وما قابلها في  (2)

 .411+  11: حميد، راشد، مقررات المجلس الوطني الفلسطيني، ص الفلسطينيالوطني 
 .191أبو اربية، بهجت: من النكبة إلى االنتفاضة، ص (3)
 11، توزيعهم على النحو التالي: حركة فتح 419كان عدد أعضاء الدورة الخامسة للمجلس الوطني ( *)*

)حميد، راشد، مقررات  9، جيش التحرير 41، منظمة الصاعقة 41عبية الش الجبهة، 11عضوًا، المستقلون 
 (.11المجلس الوطني الفلسطيني، ص 

 .19حميد، راشد، مقررات المجلس الوطني الفلسطيني، ص  (4)
 .16المرجع السابد، ص  (5)
م: 1/1/4696-4مصر،  -بيان سياسي صادر عن المجلس الوطني الفلسطيني، الدورة الخامسة، القاهرة (6)

 . 14، ص19، وليقة 4696الولائد الفلسطينية العربية لعام 
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جاءت الدورة الخامسة لتكرس هيمنة حركة فتح على اللجنة على صيااة الميلاد الوطني، فقد 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتوجت ذلك بانتخاب ياسر عرفات رئيسًا لها، وقائدًا عامًا 

 .(1)لللورة الفلسطينية
في تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم ينج ريا ونارجبعد فشل مهمة المبعوث الدولي 

 -بريطانيا -االتحاد السوفيتي -لدول األربعة الكبرى )الواليات المتحدة األمريكية(، عقدت ا111)
، (2)((*)أزمة الشرد األوسط)، لتسوية ما سمي 4696بريل( عام أنيسان ) 1فرنسا( اجتماعًا في 

م 4696بريل( أنيسان ) 41فبادرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإصدار بيان في 
في  "على حد الشعب الفلسطيني المطلد في كامل وطن  فلسطين، وفي تحريره، والعودة أكدت 

إلي ، وفي إنهاء وتصفية الوجود الصهيوني في ، وفي إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية الحرة في 
 .(3)فلسطين بكاملها"

ات اللجنة أن حركة فتح تقدمت خطوة في اتجاه إدراج هدفها في بيانمما سبد، يالحظ  
 التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

جرت أولى المحاوالت الجادة إلضافة مطلب الدولة الفلسطينية الديمقراطية إلى ولائد 
منظمة التحرير الفلسطينية، في الدورة السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني، بعد أن تمكنت حركة 

ت قد مرت سبعة أشهر على انعقاد الدورة . وكان(**)فتح من زيادة حجم عضويتها في المجلس

                                                             

 .111أبو اربية، بهجت: من النكبة إلى االنتفاضة، ص (1)
: مصااطلح اسااتعماري، ويشاامل دول الشاارد األدنااى باإلضااافة الااى الخلاايج ((Middle Eastالشاارد األوسااط  )*(

ياران وأحياناا يشاامل أفغانساتان وق بارص وليبيااا. والمقصاود مان إطااالد هاذا المصااطلح العرباي، ومصار وتركيااا وا 
دخال بعض الدول اير العربية علي ، هو تجناب اساتخدام مصاطلح ملال المنطقاة العربياة أو الاوطن العرباي،  وا 
وذلااك لمحاربااة مفهااوم القوميااة العربيااة، والمصااطلح ظهاار فااي الحاارب العالميااة اللانيااة باعتبااار أن أوروبااا هااي 

 (.199، ص1د الوهاب، وآخرون: موسوعة السياسية، جمركز العالم )الكيالي، عب
 

(2) Kadi, Leila:  The Arab – Israeli Conflict: The Proposals 1948 – 1972, p. 67. 
م، 4696م: الولائد العربية الفلسطينية لسنة 41/1/4696التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  اللجنةبيان  (3)

 .496، ص419وليقة رقم 
، المستقلون 11عضوًا، كان توزيعهم النحو التالي: حركة فتح  441في الدورة السادسة من  المجلستشكل  (*)*

، جبهة 1القيادة العامة  -، الجبهة الشعبية1، الجبهة الديمقراطية 41، منظمة الصاعقة 44، االتحادات 11
ت المجلس الوطني الفلسطيني، )حميد، راشد، مقررا 4، جيش التحرير4، منظمة فلسطين العربية 4النضال 

 (.14ص
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 ،الخامسة للمجلس الوطني، وقد تخللت تلك الفترة انقسام منظمات قائمة، وتشكيل منظمات جديدة
 . (1)ن االحتكاك مع السلطات األردنيةمشكالت ناجمة ع كما شهدت

الدورة السادسة للمجلس الوطني التي عقدت في أيلول  ترتب على ما سبد انشغال
م بتلك القضايا، فاقتصر جدول أعمالها على نقطتين: األولى تتعلد بعضوية 4696تمبر( )سب

، واللانية ببعض القضايا المطروحة علي  في الجوانب السياسية واإلعالمية والمالية (*)المجلس
 .(2)والتنظيمية، األمر الذي نتج عن  عدم صدور أي قرار يتصل باألوضاع في األراضي المحتلة

ك تميزت تلك الدورة بما طرحت  اللجان الفرعية للمجلس من توصيات، وخاصة اللجنة ومع ذل
السياسية واإلعالمية، التي قدمت توصية بإدراج هدف الدولة الفلسطينية الديمقراطية في قرارات 
المجلس، نصت على: "يهدف الكفاح المسلح الفلسطيني إلى إنهاء الكيان الصهيوني في فلسطين، 

عادة ال قامة الدولة الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني، بعيدة عن كل وا  شعب الفلسطيني، وا 
  .(3)أنواع التمييز العنصري أو التعصب الديني"

 ،إلى تلبيت هذا الشعار في قرارات  ،المجلس الوطني اللجنة السياسية واإلعالمية ودعت 
عطائ  أبعاده ومضامين وبيان  السياسي. وطلبت من اللجنة التنفيذية تشكيل لج ، كافة نة لدراست  وا 

 . (4)بمنتهى الوضوح، على أن تتقدم هذه اللجنة بدراستها إلى الدورة القادمة للمجلس الوطني
تباينت المواقف من التوصية بين فريد أراد أن ينهي أي شكوك حول موقف  من اليهود 

لدائم بتحرير فلسطين بكاملها. وفريد كيهود، وأن يحافظ في الوقت نفس  على المطلب الفلسطيني ا
معارض ألن  رأى أن ذلك الشعار يعطي لليهود حقوقًا في فلسطين بصرف النظر عن صهيونيتهم 
ن  مطلب اير واقعي، ويشكل مخالفة للميلاد الوطني الفلسطيني. وأدى عدم التوافد  أو عدمها، وا 

تشكلت من مكتب المجلس الوطني  حول التوصية بين أعضاء المجلس، إلى إحالتها للجنة خاصة
 .(5)الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فرفضت إقرارها

                                                             

 .11حميد، راشد، مقررات المجلس الوطني الفلسطيني، ص  (1)
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قاطعت الدورة السادسة للمجلس الوطني، ألن  قبل ممللين عن الجبهة  )*(

مجلس إطار لمنظمة قطرية الديمقراطية التي انشقت عنها. وقاطعت جبهة التحرير العربية، ألنها رأت في ال
 (.11-16بينما تركيز الجبهة قومي )حميد، راشد: مقررات المجلس الوطني الفلسطيني، ص

م: ولائد فلسطين )مائتان 9/6/4696-4انظر قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، الدورة السادسة، القاهرة،  (2)
 .199 -199ولمانون وليقة مختارة(، ص

/ 9/6-4ياسية واإلعالمية للمجلس الوطني الفلسطيني، الدورة السادسة، القاهرة، اللجنة الس توصيات (3)
 .499-416م: حميد، راشد: مقررات المجلس الوطني، ص4696

/ 9/6-4اللجنة السياسية واإلعالمية للمجلس الوطني الفلسطيني، الدورة السادسة، القاهرة،  توصيات (4)
 .499-416طني، صم: حميد، راشد: مقررات المجلس الو 4696

 .14المرجع السابد، ص (5)



 م4614 -4691 الديمقراطية الدولة مشروع: األولالفصل 
 

56 

وفي ختام أعمال المجلس في دورت  السادسة صدر بيانًا سياسيًا، أكد على قرارات  
ل للتراب وتوصيات  ومما جاء في  " أن هدف اللورة الفلسطينية هو تحقيد التحرير الشامل والكام

ها من قوى اإلمبريالية العالمية، ئومن ورا ،الفلسطيني كل  من احتالل الصهيونية وقاعدتها إسرائيل
قامة الدولة  وأعلن إصرار الشعب الفلسطيني على المضي في لورت  إلى أن يتم تحقيد النصر وا 

 .(1)الفلسطينية الديمقراطية البعيدة عن كل أشكال التمييز الديني والعنصري"
انشغل قادة المنظمات الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية بعد اختتام أعمال الدورة 

قابل ذلك من دعوة للوحدة ن تعدد الفصائل ومنازعاتها، وما السادسة للمجلس بالمشاكل الناجمة ع
الوطنية، وبعد خمسة أشهر من النقاشات تم التوصل إلى اتفاد بين ممللي المنظمات الفلسطينية 

د أسس العمل المشترك، وحسم النقاش حول توصية اللجنة السياسية واإلعالمية، حيث تم حد
إن هدف النضال الفلسطيني هو تحرير فلسطين كاملة ستبدالها بصيغة جديدة نصت على: "ا

ضمن مجتمع يتعايش في  جميع المواطنين بحقود وواجبات متساوية ضمن آمال األمة العربية في 
 .(2)الوحدة والتقدم"

في فرض رؤيت  السياسية فحل تعبير  الفريد المعارضفي تلك الصيغة نجاح  يالحظ 
"مجتمع" واابت أي إشارة للدولة الديمقراطية، ويبدو أن استبدال "الدولة" بتعبير "مجتمع" جاء 

أو وضع  ،ها، لذلك فضلوا الحديث عن حل ديمقراطيئالعتقادهم صعوبة تحقيقها وصعوبة بقا
وألنهم رأوا أن فلسطين المحررة ال يمكن وال يجب أن تكون إال جزءًا  .يس عن دولةديمقراطي ول

 .(3) من دولة عربية تقدمية ديمقراطية موحدة
كما يالحظ أن تلك الصيغة حمالة أوج ، فمن جهة خلت من ذكر اليهود إلرضاء أولئك 

يتعايش في  جميع الذين لم يتحمسوا للفكرة، ومن جهة أخرى أدخلت فكرة "المجتمع الذي 
المواطنين" في إشارة لتعايش العرب واليهود في المجتمع المنشود؛ إلرضاء المتحمسين للفكرة 

                                                             

م: الولائد 9/6/4696السياسي الصادر عن الدورة السادسة للمجلس الوطني الفلسطيني، القاهرة،  البيان (1)
 .119، ص199م، وليقة رقم 4696العربية الفلسطينية لعام 

دة الوطنية وبرنامج "الحد األدنى" للعمل بيان القيادة الموحدة لحركة المقاومة الفلسطينية حول وضع صيغة للوح (2)
 .499-499م، انظر: حميد، راشد: مقررات المجلس الوطني، ص9/9/4691والعسكري، عمان،  السياسي

 .6شعث، نبيل: فلسطين الغد، ص (3)
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دراجها في ولائد منظمة التحرير الفلسطينية. وقد فتحت تلك الخطوة الباب أمام إقامة اتصاالت  وا 
  .(1)علنية بين قوى فلسطينية وقوى يهودية تقدمية وديمقراطية

 د الفصائل لعقد الدورة السابعة للمجلس الوطني في القاهرة في الفترة ما بين مهد اتفا
م، وبحث خاللها موضوع الدولة الديمقراطية في كل 4691حزيران )يونيو(  1 -أيار )مايو(  11

فلسطين، وقرر "إحالت  إلى اللجنة التنفيذية لتضع حول  دراسة وافية تتقدم بها إلى المجلس في 
 .(2)فيقرر ما يراه مناسبًا" لةدورت  المقب

م حركة المقاومة الفلسطينية بصدمة هزت 4691 )سبتمبر( أصابت أحداث أيلول
 فيمن النظر إلى إعادة الفلسطينية ودفعت فصائل اللورةتنظيماتها وجماهيرها وقواعدها المقاتلة، 

عادة النظر الحلفاء، معسكر تعتبرهم  ستخوض التي لعربيةا الشعبية الجماهير على بالمراهنة وا 
جديدة لللورة الفلسطينية،  ستراتيجيةافأخذت بعض الفصائل تتحدث عن  .الشعبية التحرير حرب

الوحدة الوطنية، والتالحم بين القوى العربية والفلسطينية المتوجهة نحو التحرير،  حقيدوضرورة ت
 .(3)واير ذلك من ضرورات ومعطيات المرحلة

دورة المجلس الوطني  - األجواء تلك في ظل -ينية عقدت منظمة التحرير الفلسط
م، حيث 4694آذار )مارس(  9 –شباط )فبراير(  11الفلسطيني اللامنة في القاهرة في الفترة من 

شكل المجلس لجنة خاصة من ممللي الفصائل الفلسطينية، لوضع صيغة توافقية للوحدة الوطنية، 
مل السياسي والهيكل التنظيمي للوحدة الوطنية لقوى تحت اسم "برنامج الع ،أقرها المجلس الوطني

والذي نص  ،من موضوع الدولة الديمقراطية ،اللورة الفلسطينية"، تم في  تحديد الموقف المشترك
على: "إن الكفاح الفلسطيني المسلح ليس كفاحًا عرقيًا أو مذهبيًا ضد اليهود.. ولهذا، فإن دولة 

التي  ،هي الدولة الفلسطينية الديمقراطية ،الستعمار الصهيونيالمستقبل في فلسطين المحررة من ا
ضمن إطار مطامح األمة  ،نفسهاالحقود والواجبات بيتمتع الراابون في العيش بسالم فيها 

 .(4)…"العربية في التحرر القومي والوحدة الشاملة 
                                                             

للمزيد انظر إلى جدول باللقاءات بين ممللي عن  ؛291' עמ ،ישראלי הערבי הסכסוך :מושיה ،לבישיץ (1)
م: عدوان، عصام: حركة التحرير 4611 -4691اليهودية، في الفترة من  الشخصياتح، وبعض حركة فت

 .191-191م(، ص4611-4696الوطني الفلسطيني فتح )
م: ولائد فلسطين 1/9/4691-11/9انظر قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، الدورة السابعة، القاهرة،  (2)

 .191 -199)مائتان ولمانون وليقة مختارة(، ص
م 4694فبراير( -شباط )يناير -ارجع إلى بيانات ومذكرات الفصائل الفلسطينية خالل شهري كانون اللاني(3) 

 .491 -4، ص 4694الفلسطينية العربية لعام  الولائدفي: 
 المجلس الوطني الفلسطيني، الدورة اللامنة، برنامج العمل السياسي والهيكل التنظيمي للوحدة الوطنية لقوى(4) 

 . 111، ص411، وليقة 4694م: الولائد العربية لعام 9/1/4694-11/1اللورة الفلسطينية، 
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ائد وقرارات وهكذا نجحت حركة فتح في تلبيت شعار الدولة الديمقراطية الذي تبنت  في ول
المجلس الوطني الفلسطيني، بعد أن رفض في الدورتين السادسة والسابعة المصادقة علي ، وقد 

 .(1)ن  حدث حضاري"إنجاز كبير ال سابقة ل ، إعبر ياسر عرفات عن افتخاره بذلك قائاًل: "هذا 
مة ويالحظ أن القرار لم يشر صراحة لليهود المرشحين للعيش فيها، وربط  بمطامح األ

العربية في التحرر القومي والوحدة الشاملة، إال أن تلك الصيغة من القرار القت رضا المؤيدين، 
ومن كان معارضًا لفكرة الدولة الديمقراطية سابقًا. وأصبح بذلك هدف فلسطين الديمقراطية هدفًا 

 لللورة الفلسطينية. ستراتيجياً ا
الدولة الديمقراطية يذكر في البيانات وبعد الدورة اللامنة للمجلس الوطني أصبح هدف 

بدون أي شرح أو تنظير مرافد،  ستراتيجيان المجلس الوطني الفلسطيني كهدف الصادرة ع
م الهدف 4691بعد تبني منظمة التحرير الفلسطينية في حزيران )يونيو( ذلك حتى  واستمر

األرض الفلسطينية التي يتم المرحلي "إقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على جزء من 
  .(2)"تحريرها

ألقى ياسر  من إقرار المجلس الوطني الفلسطيني البرنامج المرحلي، فبعد خمسة أشهر 
قال في : "فلماذا ال  ،م4691عام  ، في تشرين اللاني )نوفمبر(في األمم المتحدةخطابًا عرفات 

مل معًا على تحقيد الحلم، في أن أعود .. وآمل، واللورة هي صانعة األحالم واكمال. فلنع.أحلم
من منفاي، ألعيش مع هذا المناضل اليهودي ورفاق ، ومع هذا المناضل المسيحي  إلى شعبي

خوان ، في ظل دولة واحدة ديمقراطية، يعيش فيها المسيحي والمسلم في كنف المساواة والعدل  وا 
 . (3)والرخاء"

                                                             

 .11راشد، حميد، مقررات المجلس الوطني، ص (1)
مصر،  -، القاهرة41البرنامج السياسي المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، المجلس الوطني الفلسطيني، د (2) 

 . 111 -119المجلس الوطني، ص : حميد، راشد، مقررات 4-1/9/4691
م: الولائد الفلسطينية 41/44/4691عرفات أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، نيويورك،  ياسرخطاب  (3)

 .111، ص119، وليقة 4691العربية لعام 
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إال في الدورة التاسعة  ؛المجلس الوطنيلم يسقط هدف الدولة الديمقراطية من أهداف 
تبنى هدف الدولة الفلسطينية فود األراضي تم م، عندما 4611تشرين اللاني )نوفمبر( في عشرة 

 .(1)م، أي في الضفة الغربية وقطاع ازة4699المحتلة عام 
على كامل أصبح مطلب الدولة الواحدة  ،م4661أيلول )سبتمبر(  وبعد اتفاد )أوسلو(

عن اليأس من  التعبير ، منهم من أراد(*)يطرح من قبل بعض المفكرين والملقفينسطين، أرض فل
تعلر مفاوضات التسوية م، نتيجة 4699األراضي المحتلة عام  ودإقامة دولة فلسطينية ف

. ومنهم من يرفض حل الدولتين انطالقًا اإلسرائيلي لحقود الشعب الفلسطيني والتنكرالسياسية، 
بحيث ال يستوعب  االقتصادية وقلة الموارد الجغرافينطاد فلسطين من الضيد  من قناعات  أن

  دولتين. تقسيمها بين
لدولة الواحدة هو التقاء دعاتها المشترك بين األفكار المؤيدة لن القاسم إيمكن القول 

ولكن الجديد في األمر أن مضمون  أرض فلسطين،جميعا، سواء قبل النكبة أو بعدها، على وحدة 
التي  ،الذي عاود للظهور لم يقتصر على مضمون الدولة الفلسطينية الديمقراطية ،الدولة الواحدة
والتي دعت اليهود للعيش فيها بحقود متساوية، بل تعدى إلى طرح "الدولة الواحدة  ،طرحتها فتح

لتسليم تقوم على اعتراف كل جماعة قومية بالجماعة القومية األ خرى, واالتي  ،لنائية القومية"
بشخصيتها القومية, وخصوصيتها اللقافية, بغض النظر عن حجمها؛ وبهذا تكون المساواة مساواة 

وطرحت جهات أخرى فكرة "دولة واحدة لكل مواطنيها" وتقوم على أساس المساواة  .بين قوميتين
طنين بغض النظر عن انتماء أولئك الموا محددة،ضمن دولة  والحقود،بين مواطنين في الواجبات 

 .(2)أو لقافية مذهبية،أو  طائفية،أو  قومية،إلى فئات 
طرأ على القضية الفلسطينية، وعلى فكرة الدولة  الذيمما سبد يالحظ خطورة التطور و 

  إلى قضية حقود مواطنة. ،الديمقراطية التي انتقلت من مشروع للتحرير

                                                             

 -م، مجلة شئون فلسطينية، بيروت49/44/4611 -41(، الجزائر، 46االستقالل، الدورة ) إعالنوليقة  (1)
 .9-1م، ص 4611، نوفمبر 411ان، ع لبن
أسعد اانم األستاذ  منهم: سري نسيبة رئيس جامعة القدس، إدوارد سعيد أستاذ األدب في الجامعات األمريكية،)*( 

الخبير االقتصادي  محمد ربيع، عزمي بشارة، الباحث والمؤرخ الفلسطيني ، المفكر السياسيحيفافي جامعة 
كمال الخالدي، وايرهم...)الخالدي، كمال: فكرة دولة لنائية  الكاتب الفلسطينيبرهان الدجاني، و  الفلسطيني

 ( 41-41القومية في فلسطين، ص 
 .191سعيد، إدوارد: نهاية عملية السالم، ص  (2)
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، م4691عام  اكتنف الغموض طبيعة وماهية الدولة الديمقراطية التي طرحتها حركة فتح
فتح على أسئلة حركة ، وكانت أجوبة قيادات م4694عام  وتبنتها منظمة التحرير الفلسطينية

طليعة المصرية حول تفاصيل تلك الدولة اير واضحة، ففي رد على سؤال لصحيفة ال ،الصحفيين
 .(1)النضال والكفاح في تطورهما سيتكفالن بوضع هذه التفاصيلقال صالح خلف: "

ت حول طبيعة وماهية الدولة الديمقراطية، كان ال بد على حركة فتح ومع كلرة التساؤال 
تلك التساؤالت باعتبارها أول من رفع الشعار وتبنت ، فتولت قيادات حركة فتح  نأن تجيب ع

أخذت توضح تفاصيل مشروع الدولة الديمقراطية في تصريحاتها وكتاباتها، و  ،ها تلك المهمةو وملقف
 تفاصيلها. والتي من خاللها سنبحث 

حملت تخوفها من اتهامات  ،يبدو أن اضطرار حركة فتح لتوضيح ماهية الدولة الجديدة
ة يقول بالتخلي عن األهداف الوطنية الفلسطينية في التحرير الكامل. وإلزالة تلك الشبه ،البعض لها

ساسي يأتي بعد الشعار األ ،فتححركة إن هذا الشعار الذي طرحت  ياسر عرفات رئيس م.ت.ف: "
الذي يقول بتحرير األرض، والقضاء على الكيان الصهيوني، لم إقامة الدولة الديمقراطية على أنقاض 

. وقال: "نحن أعلنا شيئين متالزمين في الطرح: األول؛ هو االستمرار (2)هذا الكيان التوسعي المجرم"
قامة دولة فلسطينية ديمقر  ،باللورة المسلحة، واللاني؛ إعادة بالدنا  .(3)اطية فود هذه األرض المحررةوا 

 

 مقومات الدولة الديمقراطية:
مدى توافر مقومات الدولة لفلسطين الديمقراطية، تلك المقومات  حوللارت أولى التساؤالت 

على وحدة أرض  ،التي تشمل األرض والشعب والسلطة السياسية، فأكدت حركة فتح في أدبياتها
ستكون على كامل أرض  ،لسطين الديمقراطية بعد التحريرفلسطين التاريخية، وذكرت أن دولة ف

 .(4)من الوطن العربي، واألرض العربية المتحدة في المستقبل فلسطين، وسوف تؤلف جزءاً 
وأوضحت أن من سيتمتع بجنسية دولة فلسطين الديمقراطية هم "كل المستوطنين اليهود، وكل 

. (5)"يقبلون منزلة متساوية في الحقود والواجباتالفلسطينيين، الذين يختارون العيش في فلسطين، و 

                                                             

م: الولائد الفلسطينية العربية 4696مصر، حزيران )يونيو(  -حديث صالح خلف مع مجلة الطليعة، القاهرة (1)
 .411-199، ص111وليقة ، 4696لعام 

، وليقة 4691م: الولائد العربية لعام 11/4/4691ياسر عرفات إلى جريدة األنوار اللبنانية، بيروت،  حديث (2)
 .11، ص19

، وليقة 4691م: الولائد العربية لعام 41/1/4691أجوبة ياسر عرفات على أسئلة جريدة األهرام، القاهرة،  (3)
 .11، ص116

 .11-9؛ شعت، نبيل: فلسطين الغد، ص16-11نحو فلسطين ديمقراطية، ص رشيد، محمد: (4)
 .11-9شعت، نبيل: فلسطين الغد، ص (5)
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وسينال حقود المواطنة "جميع اليهود والمسلمين والمسيحيين من المقيمين في فلسطين أو المشردين 
"أن يرفضوا  عنها بالقوة"، واشترطت فتح على اليهود "اإلسرائيليين" للحصول على حد المواطنة

 . (1)ن يقبلوا كليًا العيش كفلسطينيين في المجتمع الفلسطيني الجديد"العنصرية الصهيونية، وأ (*)الشوفينية
أن االنتماء لهذه الدولة سيكون فرديًا، أي انتماء مواطنين وليس جماعات  حركة فتح وذكرت

ة أن المواطن" :صالح خلف فقال ،يهود، ووسعت فتح دائرة المواطنة الفلسطينية لل(2)أو طوائف
والمعاديين للصهيونية فحسب، بل سوف تشمل  ،ًا على اليهود التقدميينالفلسطينية لن تكون وقف

. أما (3)العنصرية الصهيونيين الحاليين من الذين يعربون عن استعدادهم للتخلي عن أيديولوجيتهم
اليهود اير الفلسطينيين فقد طلبت منظمة التحرير الفلسطينية من هيئة األمم المتحدة مساعدتهم في 

 .(4)هم األصليةالعودة لبالد
المسئولة وهي  ة كاملة على إقليمها،فتح الدولة الديمقراطية بأنها ذات سيادحركة ووصفت 

وشددت على "أن الفلسطينيين بعد التحرير  عن شئون كافة المواطنين والجماعات داخل حدود الدولة،
جرد إسرائيل أخرى فلسطين الجديدة ليست مأن " الحركة وأكدت ،(5)لن يقبلوا اإلخضاع لسلطة أحد

هو ترتيب اير  ،قالت: "أن كل ترتيب يؤدي إلى تكييف مع دولة المستوطنين المعتديةو  ،(6")عةقنَّ م  
مقبول ومؤقت. والتسوية الدائمة بعد التحرير الكامل هي وحدها التي تكون مؤهلة لضم شعب 

 .(7)فلسطين، من يهود ومسيحيين ومسلمين، تحت سقف وطن واحد"

                                                             

( كلمة فرنسية األصل، ترمز الى التعصب القومي المتطرف، نسبة الى جندي Chauvinism)*( شوفينية )
صب لوطن  ومتفانيا في سبيل ، )نيقوال شوفان( حارب مع نابليون بونابرت، وكان شديد التع اسم فرنسي كان 

ومع األيام أصبح يدل المعنى على التعصب األعمى والعداء لألجانب، والتزمت القومي )الكيالي، عبد 
 (.911، ص 1الوهاب، وآخرون: موسوعة السياسة، ج

 .11-16رشيد، محمد: نحو فلسطين ديمقراطية، ص (1)
 .99عدوان، كمال: فتح الميالد والمسيرة، ص (2)
 .11رشيد، محمد: نحو فلسطين ديمقراطية، ص (3)
م: 4696 49/41، 11خطاب مملل م.ت.ف أمام اللجنة السياسية الخاصة لهيئة األمم المتحدة، الدورة  (4)

 .469-461، ص4696الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 
 .11رشيد، محمد: نحو فلسطين ديمقراطية، ص (5)
 .11-9ص شعت، نبيل: فلسطين الغد، (6)
 .16-11رشيد، محمد: نحو فلسطين ديمقراطية، ص (7)
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ونها الخارجية، وتحديد عالقاتها بغيرها ؤ على حرية دولة المستقبل في إدارة شوأكدت فتح 
مبريالية وتنضم ، بل ستناهض اإل(1)"(*)مبرياليةإمن الدول، فذكرت أنها لن تكون "قاعدة ألية قوة 

تقطع شريان الصالت الحيوية القائمة حاليًا ، وهو ما سيجعلها "*(*)ورية التقدميةلصفوف البلدان الل
 .(2)مع الواليات المتحدة وتتخلص من االعتماد الكلي عليها"

بالقول أن ، أجلت حركة فتح الحديث حول شكل السلطة السياسية وطبيعة نظام الحكمو 
 ما زالوا يخوضون، حيث أن الفلسطينيين (3)"تحديد صورة البلد الديمقراطي الجديد، سابد ألوان "

سوف يقررون نظام الحكم وطبيعة التنظيم السياسي  ،د التحررحقيت وحينما ،التحرير معركة
 . (4)واالقتصادي واالجتماعي في وطنهم المحرر"

 ،واالقتصادي ،وطبيعة التنظيم السياسي ،ويفسر تأجيل تحديد شكل نظام الحكم
إلى عدم الرابة في إلارة أي خالف أيديولوجي بين أنصار الدولة الديمقراطية، حيث  ،واالجتماعي

 ،بحيث يفقد وحدت  ،وتفرد الشعب ،تؤدي إلى تفتيت الجهود ،ات العقائدية والسياسيةن النزاعإ
 التي هي أهم عوامل انتصاره. 

 ي قالتتفتح، الحركة بعض مالمح الدولة الجديدة في أدبيات  ورظه لم يمنع التأجيل
، و"أنها (5)": أنها "ستكون نتيجة للتحرير وليست بدياًل عن ، أو نتيجة تسوية مع إسرائيلعنها

                                                             

)*( االمبريالية: استعمار، أو احتالل، أو نزعة تسلُّطينة، من بعض الدول لالستحواذ على بعض األقاليم المستقلَّة، 
، 4ة،ج، بالسيطرة االقتصادينة والسياسينة )الكيالي، عبد الوهاب، وآخرون: موسوعة السياسالمستقلَّةأو شب  

 (.111ص
 .11-9شعت، نبيل: فلسطين الغد، ص (1)
( التقدمية: فلسفة سياسية عامة، تدعم أو تعمل لصالح اإلصالحات التدريجية االجتماعية والسياسية *)*

واالقتصادية، من خالل اإلجراءات الحكومية، ظهرت التقدمية الحديلة كجزء من استجابة عامة أكبر 
مة التي أحدلها اللورة الصناعية)الكيالي، عبد الوهاب، وآخرون: موسوعة للتغييرات االجتماعية الضخ

 (.911، ص4السياسية، ج
 .16-11رشيد، محمد: نحو فلسطين ديمقراطية، ص (2)
 .11-9شعت، نبيل: فلسطين الغد، ص (3)
 .11رشيد، محمد: نحو فلسطين ديمقراطية، ص (4)
 .11-9شعت، نبيل: فلسطين الغد، ص (5)
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يمنع االضطهاد والعنصرية، وتكفل المساواة بين كافة مواطنيها، وتتيح تكافؤ الفرص  اً ستكون بلد
 .(1)للجميع في كافة المجاالت

وللمزيد من طمأنة أنصار الدولة الديمقراطية أكدت فتح على الطابع التقدمي للدولة  
 ،(2)، بل دولة تقدمية(***)، أو ارستقراطياً (**)اعياً ، أو اقط(*)فذكرت أن هذا البلد لن يكون ليوقراطياً 

بمعنى تبني ما هو جديد من أفكار وأنماط حياة، وأن تنحاز لقيم التقدم والمستقبل ورفض لقيم 
 التأخر والتقوقع في قوالب الماضي وتناقضات .
، فذكرت (3)"دولة لنائية القومية"، أو "متعددة األديان "ونفت فتح أن تكون الدولة المقترحة

. ولم (4()*****)، وال طائفية(****)أنها دولة موحدة لن يسمح فيها بتمييز عنصري، فهي ال عرقية
، كافة يقتصر رفض فكرة الدولة لنائية القومية على حركة فتح، بل رفضتها الفصائل الفلسطينية

                                                             

 .14محمد: نحو فلسطين ديمقراطية، ص رشيد، (1)
الليوقراطية: مذهب يقوم على تعليل السلطة السياسية لدى الجماعة، على أساس االعتقاد الديني، فالنظام الليوقراطي )*( 

يستند الى فكرة دينية، ومنها نظرية )الحد اإللهي( التي تعتبر أن اهلل هو مصدر تأهيل هذا النظام.  الذيهو النظام 
 (.611، ص 4حاكم بملابة ظل اهلل أو وكيل  على )الكيالي، عبد الوهاب، وآخرون: موسوعة السياسة، جوال

)**( اإلقطاع: نظام اجتماعي اقتصادي سياسي حربي قائم على حيازة األرض بشروط مخصوصة تحدد الروابط 
ر سائدًا فيها حتى بداية بين مالك األرض والقائمين بزراعتها، انتشر في أوربا في العصور الوسطى واستم
 (.111، ص 4القرن الخامس عشر الميالدي )الكيالي، عبد الوهاب، وآخرون: موسوعة السياسة، ج

)***( األرستقراطية: نظام سياسي يتميز بأن يتولى الحكم في  طبقة من النبالء أو أفراد من الطبقة الخاصة 
ساس التمييز الطبقي وعلى أساس بعض األفراد أصلح ويكون احتكارًا لهم, والحكم األرستقراطي مبني على أ

من ايرهم للسيادة وتولي الحكم, ويعد االستبداد وعدم تمليل اإلرادة الشعبية من أبرز عيوب هذا النظام 
 (.419، ص 4)الكيالي، عبد الوهاب، وآخرون: موسوعة السياسة، ج

 .11-9شعت، نبيل: فلسطين الغد، ص (2)
 .11-9المصدر السابد، ص (3)
*( العرقية: مذهب يرمي إلى تصنيف الجماعات اإلنسانيَّة، على أساس انتمائها إلى ِعرد ، أو أصل  معيَّن **)*

 (.911، ص 4، وآخرون: موسوعة السياسة، جالوهاب)الكيالي، عبد 
ية، (: نظام سياسي اجتماعي، يرتكز على معاملة الفرد كجزء من فئة دينSectarianism*( الطائفية )**)**

تنوب عن  في مواقف  السياسية، وتشكل مع ايرها من الطوائف، الجسم السياسي للدولة أو الكيان السياسي، 
وهو ال شك كيان ضعيف، ألن  مكون من مجتمع تسوده االنقسامات، وتتحكم في  الطائفة بحياة الفرد 

ساواة، ومن تعامل  مع الدولة الشخصية. وتحكم  وفد قوانينها وشرائعها الدينية، وتحرم  من حق  في الم
 (.919، ص1والمجتمع على أساس ديمقراطي )الكيالي، عبد الوهاب، وآخرون: موسوعة السياسة، ج

 .11-9المصدر السابد، ص (4)
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ت الجبهة من جهة باستلناء الجبهة الديمقراطية التي تضاربت تصريحاتها في ذلك الشأن، فقد أكد
في حل المسألة  )*(معارضتها لدولة لنائية القومية ألنها "تتعارض مع النهج التقدمي البروليتاري

أن : "ليس لمة  نايف حواتم  . ومن جهة أخرى ذكر أمينها العام(1)اإلسرائيلية والمسالة الفلسطينية"
التبصر بالنموذج اليواسالفي،  أي مشكلة بالنسبة للشكل الدستوري للدولة الجديدة، فبإمكانها

يجاد حكومتين مستقلتين، ترتبطان بسلطة واحدة والسياسة  ،واألمن ،في مجاالت االقتصاد ،وا 
. وهو ما جعل جبهة التحرير العربية تنتقد هذا الموقف من الجبهة (2")واالشتراكية ،الخارجية

ء حكومة مستقلة تكون عضوًا في اعتراف باليهود كقومية، وبحقهم في إنشا تعتبرهو  ،الديمقراطية
  .(3)اتحاد فيدرالي

 ،رسمتها حركة فتح لفلسطين بعد التحرير التي الدولة الديمقراطية مما سبد تتضح مالمح
التي يعيش فيها كافة  االنتداب البريطاني، زمنالمعروفة بحدودها  التاريخية، فهي فلسطين

من  جزءاً  كون فلسطين الديمقراطيةستن تمييز، و المواطنين بمساواة تامة في الحقود والواجبات دو 
وستنضم  ،ستناهض اإلمبريالية في المنطقةو ايرها من البالد العربية، مع  حدوستت ،العالم العربي

  .إلى صفوف البلدان اللورية التقدمية
 
 
 
 
 

                                                             

ال تملاك شايئا، وال تساتطيع االساتمرار بالحيااة إال بعملهاا، كطبقاة  مصطلح يدل على الطبقات التي: البروليتاريا )*(
يجاادون  وعنااد الماركسااية هاام طبقااة العماال الااذين ال يعيشااون إال بقاادر مااا يجاادون عمااًل، وال، ةبائساة ومعدوماا

)الكياالي، عباد الوهااب،  البرجوازياة عماًل إال إذا كان العمل يزيد رأس الماال، فهام الطبقاة المناقضاة تماماا لنماو
 (.911، ص 4وآخرون: موسوعة السياسة، ج

 .449، ص4696شيوعية العربية: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام جبهة الديمقراطية واألحزاب ال (1)
م: الولائد الفلسطينية 4/9/4691تصريح صحفي لنايف حواتمة حول بعض مالمح الدولة الديمقراطية،  (2)

 .161، ص119، وليقة 4691 لعامالعربية 
م: الولائد 49/9/4691راطية، عمان، كلمة مملل جبهة التحرير العربية حول الدولة الفلسطينية الديمق (3)

 .116-119، ص191، وليقة رقم 4691لعام  العربيةالفلسطينية 
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 الدولة الديمقراطية: (*)علمانيةمسألة 
، وحاول (**)ية مسألة هويتها األيدولوجيةألارت النقاشات التي دارت حول الدولة الديمقراط

كل تيار فكري فلسطيني إضافة صف  من برنامج  األيديولوجي على الدولة الديمقراطية، فالقومي 
أطلد عليها "الدولة الديمقراطية التقدمية"،  (***)أسماها "الدولة الديمقراطية العربية"، والماركسي

 . (1)قراطية العلمانية"وصفها "بالدولة الديم (****)والليبرالي
، ويبدو أن لوحظ تضارب مواقف حركة فتح حول علمانية الدولة الديمقراطيةوقد 

وصفت نفسها بأنها حركة التي حركة فتح التضارب في الخطاب األيديولوجي ظاهرة تنسجم مع 
 تحرر وطني مفتوحة أمام الجميع بغض النظر عن االختالف في الجنس أو الدين، وأنها تنظيم
اير أيديولوجي، تضم في صفوفها أعضاًء من مختلف المرجعيات الفكرية. وبوصفها من حيث 
التنظيم حركة ال مركزية أتاحت أمام قيادتها وكوادرها الحرية ليس في مجال األنشطة، ولكن في 

 . (2)ةالمستخدم اتماهية الشعارات والخطاب
عمل من أجل "إنشاء دولة علمانية صفة العلمانية قائاًل: نحن ن أكد محمد رشيد ففي حين

ن فتح إ، اكتفي ياسر عرفات بوصف دولة فلسطين المستقبل بالديمقراطية وقال: "(3)حديلة ومفتوحة

                                                             

اجتماعي نادى بفصل الدين عن الدولة، وتنظيم العالقات االجتماعية على أسس  -مفهوم سياسيالعلمانية: )*( 
خضاع ا لمؤسسات والحياة السياسية إنسانية، تقوم على معاملة الفرد على إن  مواطن ذو حقود وواجبات، وا 

إلرادة البشر، وممارساتهم لحقوقهم وفد ما يرون إن  يحقد مصالحهم )الكيالي، عبد الوهاب، وآخرون، 
 (.496، ص1موسوعة السياسة، ج 

أيديولوجية: مصطلح التيني في األصل يعني علم األفكار، وكشيء مقابل للعالم المحسوس، وربما مناقض  )**(
يعني مجموعة األفكار والمعتقدات التي تسود مجتمعًا بفعل الظروف االقتصادية والسياسية  ماركسل ، وعند 

 (.114، ص 4القائمة )الكيالي، عبد الوهاب، وآخرون: موسوعة السياسة، ج
كارل ماركس، وهو فيلسوف ألماني وعالم اقتصاد وصحفي لوري. أسس نظرية الشيوعية  إلى نسبة)***( 

 العلمية.
(، وهي مذهب يرى حرية األفراد والجماعات في Libertyليبرالية: مشتقة من كلمة الحرية اإلنجليزية ))****( ال

)الكيالي، عبد الوهاب، وآخرون: موسوعة السياسة، اعتناد ما يشاؤون من أفكار والتعبير عنها بشكل مطلد 
 (.919، ص 9ج

 .91ياسين، عبد القادر: الدولة الديمقراطية، ص (1)
 .11-19اولي، إياد: العلمانية السياسية والمسألة الدينية في فلسطين، ص البر  (2)
م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 14/1/4691محمد رشيد حول مسألة إنشاء "دولة علمانية حديلة"  حديث (3)

 .111-119، ص119، وليقة 4691
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تطالب بالدولة الديمقراطية فقط وليس بالدولة العلمانية، وهي ال تؤمن بإقامة دولة علمانية في 
 .(2)لعلمانية "تشويهًا لتعبير الديمقراطية". بل اعتبر أن توصيف الدولة المنشودة با(1)فلسطين"

، وبين إحجام بعض قادتها (3)ويمكن رد هذا التناقض بين كون حركة فتح علمانية بالمجمل
إلى محاولة تجنب إلارة مواقف سلبية تجاه الدولة الديمقراطية لدى كلير  ،عن وصف الدولة بالعلمانية

ية أبنائ  باإلسالم، بسبب اعتقادهم بالتناقض بين الذي يدين االب ،الشعب الفلسطينيقطاعات من 
 .(4)الدين والعلمانية

ويتضح هذا النفور من وصف فلسطين المستقبل بالعلمانية في كلمة صالح خلف عندما  
.. نحن نريد دولة ديمقراطية علمانية على أرض فلسطين .تراجع عن وصف الدولة بالعلمانية قائاًل: "

ذا كان الشيا ر  رجب بيوض التميمي عضو المجلس الوطني، والمفتي العام للقوات [ جبكلها، وا 
 .(5)يغضب فلنقل دولة ديمقراطية على أرض فلسطين" ]ةالفلسطيني

مدلواًل آخر للجمع بين كلمتي )ديمقراطية وعلمانية( في وصف  (*)وأعطى موشي  ماخوفر
قراطية أال تكون علمانية؟ بالتأكيد، الدولة التي اقترحتها م.ت.ف، فقال: "إذ كيف لدولة أن تكون ديم

القوميين البرجوازيين الذين ابتدعوا هذه  فتح أيديولوجيال يمكن أن الدولة الليوقراطية ديمقراطية، لكن 
من صفة "علمانية"، فالذي أرادوا التعبير عن  هو الرؤية فيما يتعلد  جداً  محدداً  العبارة قصدوا شيئاً 

 ،هود إلى جانب المسيحيين والمسلمين أعلى مكانة فردية متساويةحيث يحصل الي ،بفلسطين عربية
 .(6)وحرية العبادة كطائفة دينية، لكن من دون أن يجري االعتراف بهم كمجموعة قومية"

فهي لم تستخدم  : هذا هو المعنى الذي تضمنت  كلمة "علمانية"بقول : " ماخوفر ملويك 
نما نقيض ل"لنائية القومية" وبالتالي فإن الهدف من استخدام هذه الصيغة  نقيضًا ل"ليوقراطية" وا 

  .(7)التملص من واقع وجود قومية عبرية"

                                                             

 . 141، ص44اليوميات الفلسطينية، مج (1)
 .61دولة الفلسطينية، صاريش، آالن: شعار ال (2)
 .19والمسألة الدينية في فلسطين، ص  البراولي، إياد: العلمانية السياسية (3)
 .61انظر موقف اإلسالم من العلمانية في: القرضاوي، يوسف: اإلسالم والعلمانية، ص (4)
شئون  م في: مجلة16/44/4611-11(، 49انظر كلمة فتح في المجلس الوطني الفلسطيني الدورة ) (5)

 .411-491، ص4611ديسمبر(  -كانون األول )نوفمبر -، تشرين اللاني414-411فلسطينية، العدد 
موشي  ماخوفر هو واحد من أبرز مؤسسي وقادة )ماتسبين( المنظمة االشتراكية في إسرائيل )مجلة الدراسات  )*(

 (.499م، صفحة 1141لبنان، ربيع  -، بيروت61، عدد 11الفلسطينية، مجلد 
 .491الفلسطيني، ص -ماخوفر، موشي : تسوية النزاع اإلسرائيلي (6)
 .491، صالمرجع السابد (7)
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ولعدم إلارة أي خالف أيديولوجي بين أنصار الدولة الديمقراطية؛  ،وعلى كل األحوال
، وهو (1)"دولة فلسطين الديمقراطية" :في قرار تبني  لها باسم ،ذكرها المجلس الوطني الفلسطيني

  .(2)فس االسم الذي اتخذت  لها حركة فتح في نظامها الداخلين
باإلضافة إلى التساؤالت حول ماهية فلسطين الديمقراطية ومقوماتها، ألار شعار الدولة و 

الديمقراطية مسألتين مهمتين: األولى، مسألة العالقة بين النضال العربي والنضال الفلسطيني. 
، وهو ما سيتم شعب العربي الفلسطيني والمستوطنين اليهودوالمسألة اللانية العالقة بين ال

 استعراض ، ومناقشت  في الصفحات التالية.
 

 العالقة بين النضال العربي والنضال الفلسطيني:
أن شعار الدولة الديمقراطية يتعارض  ،رأى ذوو التوجهات القومية من الفلسطينيين والعرب

لألمة العربية، ووسيلة ال بد منها لتحرير فلسطين، مما  كهدف أول ،مع الطرح الداعي إلى الوحدة
 يعني انكفاء البعد العربي للصراع مع الحركة الصهيونية، وحصر النضال الوطني ببعده القطري،

يدل على عدم إيمان حقيقي  ،ستراتيجياهدف ك"إن رفع الشعار  :وقالت جبهة التحرير العربية
ة المنادين بالدولة الديمقراطية فقالت: أن "القاسم المشترك بين . وانتقدت الجبه(3)بالوحدة العربية"

همال العامل  جميع التيارات التي تنادي بالدولة الفلسطينية الديمقراطية هو المنطلد القطري، وا 
افال دور الوحدة  القومي العربي والجماهير العربية، واللورة العربية في حرب تحرير فلسطين وا 

  .(4)سطين بعد التحرير"العربية في حماية فل

طالئع حرب التحرير الشعبية )الصاعقة( تحفظها تجاه الدولة الفلسطينية  وأبدت
ملل هذه الدولة تتنافى مع الوحدة العربية التي تؤمن بها، فهي تسعى إلى إقامة ن الديمقراطية أل

الفلسطينية ال  دولة عربية واحدة ال حواجز فيها وال حدود تفصل بين أقطارها، وكل حل للقضية
 .(5)من الناحية الفكرية بالنسبة للطالئع مرفوضاً  يتفد مع هذا المنطد يبقى حالً 

                                                             

المجلس الوطني الفلسطيني، الدورة اللامنة، برنامج العمل السياسي والهيكل التنظيمي للوحدة الوطنية لقوى (1) 
 . 111، ص411 ، وليقة4694م: الولائد العربية لعام 9/1/4694-11/1، الفلسطينيةاللورة 

 -41/1من النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، المؤتمر اللالث،  41المادة  انظر (2)
 م.1/6/4694

م: الولائد 49/9/4691كلمة مملل جبهة التحرير العربية في ندوة حول الدولة الديمقراطية، عمان،  (3)
 .116-119، ص191، وليقة 4691الفلسطينية العربية لعام 

 .116-119المصدر السابد، ص (4)
 .111خورشيد، اازي: دليل حركة المقاومة الفلسطينية، ص (5)
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أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي تعود جذورها لحركة القوميين العرب فقد حاولت 
ارض التوفيد بين شعاري الدولة الديمقراطية ودولة الوحدة العربية، ورفضت أن يكون هناك أي تع

ن الشعب العربي الفلسطيني جزء ال إوالنضال القومي العربي فقالت: " بين النضال الفلسطيني
يتجزأ من األمة العربية، وأن حركة التحرر الوطني والديمقراطي الفلسطينية جزء ال يتجزأ من قوى 

 . (1)التحرر الوطني والديمقراطي العربية"
وي بين النضال الوطني والقومي، وتناضل جنبًا أنها تؤمن "بالترابط العض الجبهة وأضافت

إلى جنب مع سائر القوى واألحزاب الوطنية والديمقراطية العربية من أجل تحرير فلسطين 
واألراضي العربية المحتلة ومن أجل تعزيز االستقالل والتضامن العربي والديمقراطية والتقدم 

 .(2)االجتماعي والوحدة واالشتراكية
أن فلسطين الديمقراطية فكرة فاشلة، ألنها ستكون دويلة؛ تواج  فيها  العرب ورأى القوميون

ن فلسطين لن تتحرر في اياب دولة إأقلية من العرب أكلرية من الصهاينة المحتلين، وقالوا: "
ذا تحررت فلن تستطيع فلسطين القطرية أن تحافظ على استقاللها"  . (3)الوحدة، وا 

ية الفلسطينية هو استرداد األرض العربية للشعب العربي من وأكد القوميون أن الحل للقض
قامة دولة الوحدة الديمقراطية االشتراكية، وأكدوا على أن القومية ال تقبل إال  قبضة الصهاينة، وا 

أنها و ، آمنيندولة الوحدة، ألنها أكلر رحابة من فلسطين، وفيها مكان لكل الذين يريدون أن يعيشوا 
 .(4)لكل المنتمين لها بغض النظر عن اختالف الدين ستحفظ حد المواطنة

)الوحدة طريد  :حول شعاري ،نقاش السياسيحالة من الفي الساحة الفلسطينية  تلار و 
نفسها على البرامج السياسية واألهداف الوطنية لدى عكست  ،و)فلسطين طريد الوحدة( ،فلسطين(

قد يفضي إلى  ،)الوحدة طريد فلسطين( :ئلفتح أن الشعار القاحركة الفصائل الفلسطينية، فرأت 
قبل أن تتمكن األمة  ،كليرة االضطرار إلى االنتظار عقوداً و فقدان نهائي للحقود الفلسطينية، 

والتراخي الناشئ  ،العربية من تحقيد وحدتها وتحرير فلسطين. وخشيت أن تقود الخالفات العربية
ن الفلسطينيون إذا لم ينتقلوا إلى الفعل أية، ورأت إلى إسباغ الشرعية على الدولة اإلسرائيل ،عنها
فان الزمن سيساعد الصهيونية في تلبيت أركان كيانهم، وستصبح تحقيد األهداف الوطنية  ،سريعاً 

 .(5)في العودة والتحرير أقل احتمااًل من ذي قبل

                                                             

 .419المسيرة التاريخية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ص (1)
 .419المصدر السابد، ص (2)
 .9-9سيف الدولة، عصمت: التقدم على الطريد المسدود، ص (3)
 .11المرجع السابد، ص (4)
 .91الغبرا، شفيد: إسرائيل والعرب، ص  (5)
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ة من أن تصبح فلسطين الديمقراطية معزول ،سعت حركة فتح من جهتها إلزالة التخوفات
فقال ياسر عرفات: "ال تناقض بين وجود دولة ديمقراطية وتقدمية في  ،عن عمقها العربي

على الترابط بين النضال الوطني  . وأكدت(1)فلسطين، وبين واقع أن هذه الدولة ستكون عربية"
ن فتح تطمح بعد التحرير إ: "فقالت ،الفلسطيني والنضال القومي العربي ولكن ذلك بعد التحرير

ة، وستعمل على مشاركة نضال األمة ايعتمد على الحرية والمساو  ،إيجاد مجتمع تقدميإلى 
. ودعت فتح إلى اللقة باللورة (2)لبناء مجتمع عربي موحد" ؛في سبيل استكمال استقاللها ،العربية

 . (3)الفلسطينية التي ستظل " فلسطينية الوج ، عربية القلب، وعربية العمد"
 

 العربي الفلسطيني والمستوطنين اليهود:بين الشعب  العالقة
هو التغير الجذري في  ،ذكرت حركة فتح أن المكون األساسي لفكرة الدولة الديمقراطية

عادة تحديد  . (4)وحركتهم اللورية ،أو أعداء الفلسطينيين ،عدومن هو نظرة الفلسطينيين لليهود، وا 
صهيونيين كأصحاب وبين ال ،يةمما أدى إلى عملية فصل بين اليهود كأصحاب ديانة سماو 

. فقالت حركة فتح في بيانها الموج  للصحافة األجنبية في كانون (5)مبرياليإمشروع استعماري 
بل موجهة فقط ضد ، أن عملياتها العسكرية ال تستهدف اليهود كيهود" :م4691اللاني )يناير( 

ن أحد أهدافها "تحرير اليهود وذكرت أ .(6)"الذي احتل فلسطين وشرد أهلها ،االحتالل الصهيوني
وجلبت اليهود لتستخدمهم أدوات على مذبح أطماعها  ،التي شردت شعبنا ،من الصهيونية

 .(7)الصهيونية"
: " إن لورتنا الفلسطينية لتفتح حركة فتح وإلبراز الطابع اإلنساني لللورة الفلسطينية قالت 

بصرف  ،شوا في المجتمع الحر الديمقراطيالذين يريدون أن يعي ،قلبها وفكرها لكل بني اإلنسان

                                                             

م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 4696لياسر عرفات حول القضية الفلسطينية، أاسطس  صحفيحديث  (1)
 .196-199، ص191، وليقة 4696

 .11، ص4696مشروع الدولة الفلسطينية الديمقراطية: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  (2)
، 9، وليقة 4691م: الولائد العربية لعام 1/4/4691لصالح خلف مع جريدة األهرام، القاهرة،  صحفيحوار  (3)

 .11-49ص
 .9شعث، نبيل: فلسطين الغد، ص (4)
 .411-411اريش، آالن: شعار الدولة الديمقراطية، ص (5)
، وليقة 4691لعربية لعام الصحفي الذي وجهت  حركة فتح للصحافة األجنبية، الولائد الفلسطينية ا البيان (6)

 . 99-91، ص19
م: الكتاب السنوي لحركة 11/4/4696-19في المؤتمر اللاني لنصرة الشعوب العربية، القاهرة،  فتحكلمة  (7)

 .444م، ص4696فتح لعام 
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آذار  11لت بتاريا . ونأت فتح بنفسها عن العنصرية فقا(1)النظر عن اللون أو الدين أو العقيدة"
 (إسرائيل)إنها تكافح ضد  ،أو دينية ،(*)أنها ال تكافح ضد اليهود كجماعة إلنية" :م4696)مارس(

ي عنصري توسعي، والمعبرة عن الصهيونية قائم على نظام ليوقراط ،المعبرة عن استعمار
 .(2)واالستعمار"

يساوي بين اليهودية والصهيونية،  ،لم يظهر أي موقف للفصائل الفلسطينية ،وعلى العموم
التي ارتكبت بحد شعبنا أبشع الجرائم، وكيانها  ،أن عدو شعبنا هو الحركة الصهيونية اعتبرتبل 

 ا الوطنية. المزعوم الذي ااتصب أرضنا وسلب حقوقن
شجع ذلك الموقف من اليهود على فتح المجال أمام الحوار معهم، فبادرت الجبهة 

(، والحزب (**)نيالديمقراطية لتحرير فلسطين بفتح حوار مع المنظمة االشتراكية اإلسرائيلية )ماتسب
مة ، وقد فتحت تلك الخطوة الباب أمام حركة فتح إلقا(3)((***)الشيوعي اإلسرائيلي )راكاح

، وبررت فتح اتصاالتها بأنها تأتي في (4)اتصاالت مع شخصيات وقوى يهودية تقدمية وديمقراطية
يهدف إلى الوصول للدولة الفلسطينية، وتحقيد االعتراف  ،إليجاد تفاهم وحوار ؛إطار محاوالتها

                                                             

     لحركة السنوي الكتاب: م11/4/4696-19 القاهرة، العربية، الشعوب لنصرة اللاني المؤتمر في فتح كلمة (1)
 .444ص م،4696 لعام فتح    
اإللنية: هي مجموعة بشرية لها خاصيات مميزة تحددها اللقافة المشتركة والهوية، وهي تربط أعضائها مع )*( 

بعضهم بعضًا، عادة على أسس مشتركة، كمجموعة متميزة لها أسس مشتركة لقافي  ولغوي  ودينية، أو سمات 
 سلوكية أو بيولوجية.

م: الكتاب السنوي 11/1/4696ى المؤتمر السادس للحزب االشتراكي الموحد في فرنسا بتاريا رسالة فتح إل (2)
 .414م، ص4696لحركة فتح لعام 

م، من 4691ماتسبين: تعني بالعبرية البوصلة، وهي )المنظمة االشتراكية اإلسرائيلية(، تأسست عام  )**(
رائيل(، لم يتعدى حجم عضويتها المائة داخل شيوعيين يحبذون االتجاه الصيني، وعادت الصهيونية و)إس

إسرائيل، دعت إلى مجتمع اشتراكي في الشرد األوسط العربي) للمزيد حول المنظمة انظر كتاب: القاضي، 
 ماتسابين( -ليلى: المنظمة االشتراكية اإلسرائيلية 

م، ضم عددًا كبيرًا 4699 حزب سياسي إسرائيلي اسم  الرسمي )القائمة الشيوعية الجديدة(، تأسس عام )***(
الحزب الصهيونية، واعتبرها حركة رجعية، لكن  ال ينادي بتصفية الكيان اإلسرائيلي، أدان  عارضمن العرب، 

م، وطالب إسرائيل باالنسحاب إلى حدود الرابع من حزيران )الكيالي، عبد الوهاب، وآخرون: 4699عدوان 
 (.111، ص 1موسوعة السياسة، ج

، وليقة 4691م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 41/4/4691ف حواتمة حول الدولة الديمقراطية، لناي مقال (3)
 .19، ص14

 -4691جدول باللقاءات بين ممللي عن حركة فتح وبعض الشخصيات اليهودية في الفترة من  إلىانظر  (4)
 ؛191-191ص م(،4611-4696: عدوان، عصام: حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح )4611
 .291 'עמ ،ישראלי הערבי הסכסוך :מושיה ،לבישיץ
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 بدء حوارم استهدفت من  "4696 (مارسآذار )بمنظمة التحرير الفلسطينية، ووجهت نداء في 
شجاع مع اليهود الشرفاء في العالم على أساس إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية علمانية تكون حاًل 

 .(1)عمليًا للمشكلة اليهودية العربية"
ومنظمة التحرير الفلسطينية  ،فتححركة أخذت إذاعتا  (اإلسرائيلي)ولمخاطبة الرأي العام 

دقيقة  11-41باللغة العبرية من موجهة تبلان برامج قصيرة  ،م4691-4696خالل عامي 
بل  صوت فلسطين التابع لمنظمة  ،دقيقة 49يوميًا، باإلضافة لبرنامج باللغة اإلنجليزية مدت  

 .(2)كانت تدور كلها حول فكرة الدولة الديمقراطية ،التحرير الفلسطينية
عدد كبير من ب : "إننا على اتصال دائمفتح ول العالقات الخارجية لحركةؤ وقال محمد رشيد مس

.. .الناس في جميع أنحاء العالم، بما فيهم عدة إسرائيليين اير صهيونيين بارزين، ويهود اير إسرائيليين
 .(3)تؤدي إلى قيام سالم شامل في الشرد األوسط" ،نقدم لهم مقترحات إلنشاء دولة جديدة

التي لم تكن  ،ةفتح تلك اللقاءات بالسرية، خشية فقدان قاعدتها الشعبيحركة وقد أحاطت 
وتشريدهم من أرضهم  ،ومأساتهم ،تستوعب لقاءات مع من تعتقد أنهم السبب في معاناتهم

اللقاءات في كلير من  تلكاألنباء التي تحدلت عن ملل بنفي  مهاقيا وهو ما يفسر قيامووطنهم، 
 . (4)ات وأكاذيب تروجها أجهزة اإلعالمالحاالت، بل اعتبرتها افتراء

غة الشرعية على االتصاالت مع القوى اليهودية الديمقراطية والتقدمية، وإلضفاء الصب
في  ،من اإلعالن السياسي الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني ،نصت المادة الرابعة عشرة

على "أهمية العالقة والتنسيد مع القوى اليهودية  ،م4699دورت  اللاللة عشرة آذار )مارس( 
ضد الصهيونية كعقيدة  ،الوطن المحتل وخارج  داخل لتي تناضلا ،والتقدمية الديمقراطية
دور كبير في صدور ذلك  ،الوطني فتح في المجلسحركة ". وقد كان لممللي (5)وممارسة

، ومن (إسرائيل)مما فتح الباب أمام االعتراف بوجود  بعد ذلك، ، وقد تواصلت اللقاءات(6)القرار
 م.4661أيلول )سبتمبر(  41ها اتفاقية أوسلو لم المفاوضات المباشرة التي تمخضت عن

                                                             

 .119، ص6اليوميات الفلسطينية، مج (1)
 .44شعث، نبيل: فلسطين الغد، ص (2)
م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 14/1/4691حديث محمد رشيد حول مسألة إنشاء "دولة علمانية حديلة"  (3)

 .111-119، ص119 وليقة، 4691
م: 49/1/4699لبنان،  -انظر بيان حركة فتح تنفي في  األنباء عن اجتماعات فلسطينية إسرائيلية، بيروت (4)

 .19، ص19، وليقة 4699الولائد الفلسطينية العربية لعام 
م: 11/1/4699-41مصر، -، القاهرة41، اإلعالن السياسي للمجلس الوطني الفلسطيني، د. 41رقم  قرار (5)

 .119ئتان ولمانون وليقة مختارة(، صولائد فلسطين )ما
 .19عباس، محمود: طريد أوسلو، ص (6)
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وجاهة  ومع ،"الديمقراطية الدولة" رام كل األسباب التي سيقت لتبني مشروععلى العموم،  
 الدافع بأن :أن  يمكن القول التي استند إليها ذلك المشروع، إال ،والتصورات السياسية الرؤى،
اإلمكانات  بين ما ،الكبيرة الفجوة" فتح" حركة تلمس هو ،والهدف الشعار هذا تبني وراء الرئيسي
خراج اليهود من  عسكريًا، فلسطين والقدرة على تحرير جهة، من لللورة الفلسطينية المتاحة وا 

شارةو  ،، من جهة أخرىما أتوافلسطين إلى حيل  ؛لدخول في تسويات سياسيةعلى االستعداد ل ا 
 للتوصل لحل للقضية الفلسطينية.
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 الثالـث املبحث
املواقف الفلسطينية والعربية والدولية من مشروع 

 الدولة الدميقراطية
 

o .مواقف الفصائل الفلسطينية من مشروع الدولة الديمقراطية 

o .المواقف العربية من مشروع الدولة الديمقراطية 

o .الموقف اإلسرائيلي من مشروع الدولة الديمقراطية 

o يمقراطية.المواقف الدولية من مشروع الدولة الد 

o .التحديات التي واجهت مشروع الدولة الديمقراطية 
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كامل األرض  تحريربعد التي ستقام  ،تباينت المواقف حول مضمون الدولة الديمقراطية
اقتصر  يالحظ أن الخالف حول فكرة الدولة، وعالقاتها العربية، وأيديولوجيتها الفكرية. و الفلسطينية

يتحمس  النخب الملقفة في تلك الفصائل، أما الجمهور الفلسطيني فلموتحديدًا على  ،على الفصائل
أن فكرة التعايش بين اليهود والعرب في دولة واحدة لم ب . ويفسر ذلكلفكرة الدولة الديمقراطية

حساس عام مشبع بالقهر ،تستوعب، لوجود حاجز نفسي نتيجة ما ارتكبت   ؛واالضطهاد والوحشية ،وا 
 .الفلسطيني شعبالئيلي من جرائم بحد قوات االحتالل اإلسرا

استمرت  ،أحدلت فكرة الدولة الديمقراطية حالة من الجدل والحوار في الساحة الفلسطينية
م، انقسمت فيها الفصائل الفلسطينية بين مؤيد ومعارض، 4694-4691نحو لاللة سنوات 

 رة الفلسطينية.كهدف من أهداف اللو  ،وانتهت بتبني منظمة التحرير الفلسطينية للفكرة
 

 :من مشروع الدولة الديمقراطية مواقف الفصائل الفلسطينية
أيدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فكرة الدولة الديمقراطية، وتقدمت للدورة السادسة 

م، بمشروع نص على إنشاء " دولة ديمقراطية 4696للمجلس الوطني الفلسطيني أيلول )سبتمبر( 
.. مع إعطاء الحد لكل من العرب .لسطين يعيش فيها العرب دون تمييزشعبية على أرض كل ف

واليهود في تنمية وتطوير اللقافة الوطنية لكل منهما"، وأوصت بجعل " دولة فلسطين الديمقراطية 
 . (1).. جزءًا ال يتجزأ من دولة اتحادية عربية".الشعبية

إن قالت: " ،بهة وطنية موحدةوفي البرنامج الذي قدمت  الجبهة الديمقراطية إلقامة ج
بعد إزالة الكيان  ،يهدف إلى إقامة دولة فلسطين الموحدة ؛نضال الحركة الوطنية الفلسطينية

اإلسرائيلي". وأضافت: "إن الدولة الفلسطينية التي سوف تقضى على التمييز العرقي والعنصري 
يستند إلى تعايش الشعبين  ،ئميجب أن تعتمد على حل ديمقراطي للتناحر القا ،واالضطهاد القومي
 .(2)العربي واليهودي

قالت الجبهة: "مشروع الحل الديمقراطي  ،هدف الدولة الديمقراطية وحول سبل تحقيد
إال عبر نضال أيديولوجي تقدمي وشعبي  ؛اير ممكن ،والمسألة اإلسرائيلية" ،للمسألة الفلسطينية

لالنتظام في جبهة  ؛اإلسرائيليين واليهود"جميع التقدميين  الجبهة مسلح طويل األمد، ودعت

                                                             

مشروع قرار مقدم من الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى الدورة السادسة للمجلس الوطني  (1)
لعام  م: الولائد الفلسطينية العربية4/6/4696 الفلسطيني بشأن "حل ديمقراطي شعبي للمسألة الفلسطينية"،

 .199، ص191، وليقة رقم 4696
م: الولائد 4/6/4696برنامج الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين إلقامة جبهة وطنية موحدة،  (2)

 .199 -199، ص191، وليقة رقم 4696لعام  العربيةالفلسطينية 
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. وأكدت على دور (1")لوضع هذا الحل موضع الترجمة الموضوعية ؛فلسطينية شعبية مسلحة
الذي  ،اإلعالم للترويج للشعار فقالت: "إن الدعاية يجب أن تخدم سياسة وبرنامج النضال الوطني

والحلول  ،اطي للحركة الوطنية الفلسطينيةينبذ العنصرية، والتأكيد على الطابع التقدمي والديمقر 
 . (2)الديمقراطية التي تطرحها للمسألة الفلسطينية"

على أن هدف الدولة الديمقراطية هدف  ،حواتمةأمين عام الجبهة الديمقراطية نايف  أكدو 
في  (بول جاكوبس)ل في تصريح للصحفي األمريكي قاف ،ياً ئوليس تكتيكيًا أو دعا ،ستراتيجيا

م: "إن نضالنا اكن وفي المستقبل هو من أجل دولة ديمقراطية 4691من نيسان )أبريل(  األول
على تراب فلسطين، وبحقود وواجبات متساوية للعرب واإلسرائيليين، وداخل هذه الدولة يحد 
للعرب واإلسرائيليين تنمية لقافاتهم في إطار تقدمي وديمقراطي معاد للصهيونية الشوفينية التوسعية 

 . (3).. وحينذاك يمكن تنمية عالقاتهم معًا".لعدوانيةوا
أن يكون الحل الديمقراطي لقضية فلسطين مجرد  لتحرير فلسطين رفضت الجبهة الشعبيةو 
. واعترضت على إظهار المسألة وكأنها انتزاع لفلسطين من الوطن العربي، وبناء (4)يئشعار دعا

 .(5).. باسم الديمقراطية.يةكيان خاص منفصل ومزدوج القومية دون هوية عرب
 ستراتيجيةاوقال جورج حبش:" نضالنا في الجبهة الشعبية يعبر في أحد جوانب ، عن رؤية 

لوضع اليهود في  ،والحقوقية ،واإلنسانية ،تأخذ باعتباراتها األبعاد الديمقراطية ،بعيدة المدى
إنساني  ،"مجتمع ديمقراطي وهعلى المدى البعيد  ،ونسعى ل  ،فلسطين، باعتبار أن ما نطمح إلي 

مييز أو اضطهاد"، ويكمل دون ت ،يعطي كل ذي حد حق  ،واشتراكي المالمح والتوجهات ،األبعاد
ولكل  ،لنا صالحاً  ساً سيشكل أساً  ،برأيي أن شعار الدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطينبقول : "

 .(6)وبمساواة تامة" .. للعيش بسالم،.القوى الديمقراطية والتقدمية اليهودية
وأوضح جورج حبش أن المقصود بمضمون شعار الدولة الفلسطينية الديمقراطية، ليس إقامة 

واألمة العربية، ولكن  ،دولة اير محددة من حيث هويتها القومية، ودولة منعزلة عن الوطن العربي
بتحرير فلسطين من وذلك يتملل في توفير حل ديمقراطي للمسألة اليهودية.  ،مضمون هذا الشعار

                                                             

، وليقة 4691طينية العربية لعام م: الولائد الفلس41/4/4691مقال لنايف حواتمة حول الدولة الديمقراطية،  (1)
 .19، ص14

م: الولائد 4/6/4696الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين إلقامة جبهة وطنية موحدة،  الجبهةبرنامج  (2)
 .199 -199، ص191، وليقة رقم 4696الفلسطينية العربية لعام 

 .199-199، ص41حواتمة، نايف: نايف حواتمة يتحدث، وليقة رقم  (3)
 .441، ص4696الحل الديمقراطي لقضية فلسطين، الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  (4)

 .441المصدر السابد، ص(5) 
 .14جورج حبش، مائة عام على المشروع الصهيوني، ص (6)
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قامة مجتمع تقدمي ديمقراطي ،الصهيونية  .(1)يوفر التحرر االقتصادي واالجتماعي لكافة مواطني  ،وا 
، (2)حبش: "أن النضال الفلسطيني والقومي يستهدف دحر االحتالل وهزيمة المشروع الصهيوني" كدوأ

 .(3)"الفلسطيني شعبالنهائي لنضال ستكون التتويج الالتي و" إقامة الدولة الديمقراطية العلمانية، 
فرأت ضرورة أن يأخذ  ،بعالقة الدولة الديمقراطية مع محيطها العربي الشعبية واهتمت الجبهة

مداه، وحذرت من إظهار  –كجزء من الوطن العربي ووحدت  وحيات  االشتراكية  –شعار فلسطين 
 ،ومنفصل ،أو بناء كيان خاص ،يفلسطين الديمقراطية وكأنها انتزاع لفلسطين من الوطن العرب

 .(4)وذلك باسم الديمقراطية ،دون هوية عربية ،ومزدوج القومية
لبناء دولة لنائية  أن يكون شعار الدولة الديمقراطية مدخالً  الجبهة الشعبية ورفضت

ن  ال بد أن تكون تلك الدولة ذات هوية عربية. تقوم على ربط اللورة أ، وأكدت على (5)القومية
ورأت الجبهة أن الحل  ،وسياسياً  وتصفية الكيان الصهيوني عسكرياً  ،سطينية باالشتراكيةالفل

"أن تؤدي مسيرة التحرير إلى إزالة الكيانات  ، هوالصحيح والديمقراطي لكل القوميات واألقليات
هذا  قادر على مواجهة ،ن" الوجود اللوري الشامل على صعيد عربيأكدت أو  ،المصطنعة"
 .(6)وحل " مقراطياً اإلشكال دي

من  على هدف الدولة الديمقراطية، ففي الفصل األخير الشعبية وأكدت مؤتمرات الجبهة
)طريد  ، والذي حمل عنوان:م 4691آب أاسطس  قة المؤتمر األول للجبهة الشعبيةولي

في مقدمة المنطلقات و . (7)"إلى قيام دولة عربية ديمقراطية" الجبهة دعت ،الخالص الوطني(
 ،م4696ي شباط فبراير التي حددتها وليقة المؤتمر الوطني اللان ،ساسية للجبهة الشعبيةاأل

قامة الدولة الديمقراطية االشتراكية على  االستراتيجيأن هدفها أشارت إلى  هو تحرير فلسطين، وا 
 م رأت الجبهة الشعبية "بأن4614. وفي المؤتمر الرابع عام (8)كامل التراب الوطني الفلسطيني

                                                             

م: 11/9/4691حديث الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول رفضها إلقامة دولة منعزلة عن الوطن العربي،  (1)
 .149، ص491م، وليقة 4691ئد العربية لعام الولا

 .14جورج حبش، مائة عام على المشروع الصهيوني، ص (2)
 .14المصدر السابد، ص (3)
م: الولائد 11/41/4696حديث صحفي لجورج حبش حول المعضلة السكانية لدولة فلسطين الديمقراطية،  (4)

 .911-946، ص 911، وليقة 4696الفلسطينية العربية لعام 
 .11المسيرة التاريخية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ص (5)
م: الولائد 11/41/4696حديث صحفي لجورج حبش حول المعضلة السكانية لدولة فلسطين الديمقراطية،  (6)

 .911-946، ص 911، وليقة 4696الفلسطينية العربية لعام 
 .11المسيرة التاريخية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ص (7)
 .414المصدر السابد، ص (8)
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تحرير فلسطين من الصهيونية يوفر فرصة تاريخية إلقامة المجتمع العربي الديمقراطي، 
 .(1)واالشتراكي الموحد"

 ،أن رفع شعار "الدولة الديمقراطية" بشكل  الغامض ،جبهة النضال الشعبي الفلسطينيرأت و 
مقاومة، ويولد تخلد البلبلة في صفوف ال ،يفتح المجال أمام تفسيرات شتى ،ودون تحديد مضمون 

م مع ءيفسره األعداء بالشكل الذي يتال خالفًا على الهدف بين فصائل اللورة الفلسطينية العربية، وقد
بالدخول إلى مفاوضات على أساس هذا  ،أاراضهم، فتعمد الصهيونية إلى مطالبة حركة المقاومة

للتعايش مع  اً أو استعداد وهو ما نرفض ، وقد يفهم من الشعار أن  مدخل لتدويل فلسطين، ،الشعار
 . (2)"وهو ما ال نرضاه ،أو كونفدرالية ،الصهيونية في دولة لنائية فيدرالية

فيصور  ،ن هذا "الشعار يطبع النضال الفلسطيني بطابع إقليميإ :النضال وقالت جبهة
ًا على هدف  بأن  إقامة "دولة فلسطينية" إقليمية تكرس التجزئة في الوطن العربي"، مما يؤلر سلب

مشاركة الجماهير العربية في المعركة. كذلك "طرح هذا الشعار دون أن يربط بالمحتوى االشتراكي 
وقد يستغل ضده"، وبحكم أن الديمقراطية االشتراكية ال يمكن تحقيقها  ،ليس في مصلحة الشعب

لسطين ضمن حدود فلسطين الحالية، فإن الجبهة نادت بشعار" إقامة المجتمع الديمقراطي في ف
 .(3) العربيةبعد التحرير" في إطار دولة الوحدة 

أن نضالها هو نضال وطني  القيادة العامة -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينرأت و 
ديمقراطي يهدف إلى إزالة الكيان الصهيوني االمبريالي بكل مؤسسات  المادية والفكرية بوصف  

نشاء الدولة (4)ي إلى أرض ، وتحرير كامل تراب كيانًا عنصريًا عدوانيًا، وعودة الشعب الفلسطين . وا 
الديمقراطية التي يتعايش فيها الجميع بحد المواطنة بغض النظر عن معتقداتهم الدينية، وأن 
الدولة الفلسطينية هي جزء من الوجود الديمقراطي التقدمي العربي المتعايش بسالم مع قوى التقدم 

والتصور السياسي لمرحلة ما بعد  ،ة أن المحتوى االجتماعيالجبه . وذكرت(5)والتحرر في العالم
 .(6)يقره ممللو الشعب ،أمور يجب أن تكون منطلقة من اتفاد عام ،اللورة

                                                             

 .419المصدر السابد، ص (1)
م: الولائد 11/9/4691مذكرة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى الدورة السابعة للمجلس الوطني،  (2)

 .191-199، ص161، وليقة 4691الفلسطينية العربية لعام 
م: الولائد 11/9/4691للمجلس الوطني، مذكرة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى الدورة السابعة  (3)

 .191-199، ص161، وليقة 4691الفلسطينية العربية لعام 
م: 19/1/4691 – 11القيادة العامة، المؤتمر الرابع،  –البرنامج السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  (4)

 .496 -491، ص 411م، وليقة 4691الولائد الفلسطينية العربية لعام 
 .691ش، ناجي: فكر حركة المقاومة الفلسطينية، ص علو  (5)
 .119خورشيد، اازي: دليل حركة المقاومة الفلسطينية، ص (6)
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ليس ألنها تدعو إلى حل  ،فكرة الدولة الديمقراطية جبهة التحرير العربيةعارضت و 
د رأت أن مشروع الدولة شوفيني عنصري للمسألة اليهودية، بل كان هجومها على القطرية، فق

فقالت: "إن هذا  ،التي تهدد مستقبل القضية الفلسطينية ،يشكل رمزًا للنظرة القطرية ،الديمقراطية
الخطر يتجسد، بصورة خاصة، في محاولة حصر اللورة في نطاقها القطري، وقطع شريان الحياة 

عربية؛ تطلعًا إلى اليوم الذي يصبح والقدرة والكفاءة في جماهير اللورة ال ،الذي يصلها بمنابع القوة
  .(1)في  باإلمكان ضرب اللورة في فلسطين"

فقالت: "إن هذه القوى تضخم  ،القوى ذات النزعة القطرية التحرير العربية وهاجمت جبهة
على القتال والصمود  ،من قدرة الشخصية الفلسطينية المنفصلة عن الشخصية العربية ،مرحلياً 

 ،في دعوة الفلسطينيين إلى التخلي عن القتال ،تصل في النهاية إلى اايتهاوالتحرير الكامل، ل
والتحرير الكامل، بحجة عدم قدرتهم وحدهم على ذلك. وهكذا، تكون هذه القوى قد نقلت  ،والصمود

 .(2)إلى اليأس اير المبرر" ،من األمل ،أبناء فلسطين
أيار  49ية الديمقراطية في وقدم مملل الجبهة في ندوة حول موضوع الدولة الفلسطين

بديل الجبهة والذي وصف  بأن  "البديل القومي اليساري السليم"، الذي يتملل في  ،م4691)مايو( 
دون تحقيد  ،الحل الديمقراطي الوحدوي، القائل بأن  يستحيل إقامة دولة ذات طابع ديمقراطي

من المؤامرات  ،ل هذه الدولةهو القدرة على الحفاظ على استقال ،شرطين أساسيين: الشرط األول
 . (3)والنفوذ االستعماري، وهو ال يتحقد إال في ظل الدولة العربية الوحدوية

تحقيق  إال في ظل نظام  وهو ال يمكن ،فيتعلد بالجانب الديمقراطي ،أما الشرط اللاني
في ظل مجتمع  ،اشتراكي، يتعامل مع سكان فلسطين على أساس مساواة جميع المواطنين

تراكي، يهيئ الشروط الموضوعية، ال الدستورية وحسب، إلقامة عالقات ديمقراطية في دولة اش
أشكال  عربية، وحدوية، تقدمية، منفتحة على جميع الشعوب المناضلة ضد االستعمار وكافة

 .(4)االضطهاد
تجاه الدولة  ،تحفظها أبدت منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية )قوات الصاعقة(و 
الذي يكفل لليهود العيش  ،ة الديمقراطية، ورأت أن الحل اإلنساني هو الحل االشتراكيالفلسطيني

                                                             

، 4696م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 11/1/4696البيان السياسي لجبهة التحرير العربية، عمان،  (1)
 .199-191، ص199وليقة 

 .199-191المصدر السابد، ص (2)
م: الولائد 49/9/4691ة مملل جبهة التحرير العربية حول الدولة الفلسطينية الديمقراطية، عمان، كلم (3)

 .116 -119، ص191، وليقة رقم 4691الفلسطينية العربية لعام 
م: الولائد 49/9/4691كلمة مملل جبهة التحرير العربية حول الدولة الفلسطينية الديمقراطية، عمان،  (4)

 .116 -119، ص191، وليقة رقم 4691بية لعام الفلسطينية العر 
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في بيانها بتاريا آب  ،، وأكدت منظمة الصاعقة(1)وضمن حقود متساوية مع العرب ،بسالم
المتمللة  ،من أجل تحقيد األهداف الوطنية األساسية ،مواصلة كل أشكال النضالعلى " ،م4691

في إطار المجتمع  ،وفي الوصول إلى فلسطين محررة من الصهيونية ،املفي التحرير الك
. وفي المؤتمر القطري اللالث للتنظيم الفلسطيني تمت التوصية بتبني (2)االشتراكي العربي الموحد"
 .(3)أو طائفية ،بشرط أال تكون لنائية القومية ؛شعار الدولة الديمقراطية

شعار الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية، ألن   ،"(*)رفضت "منظمة فلسطين العربيةو 
يصور النضال الفلسطيني وكأن  صراع بين طوائف مسلمين ومسيحيين ويهود، مما يطمس حقيقة 

على أرض فلسطين، كما رأت  معارضًا لشعار المقاتلين اللوريين في وأهداف   ،الوجود اإلسرائيلي
أو نبرر  ،"عاشت فلسطين حرة عربية"، وقالت: "كيف نقبل :حدةمن أجل التحرير والو  ،المعركة العربية
 .(4)"؟!ماعيةوال حتى هويتها االجت ،وال يذكر صفة مستقبلها ،ال يذكر عروبة فلسطين ،شعارًا تكتيكياً 
إن أي حل للقضية، سواء بدولة فلسطينية بيانها بالقول " منظمة فلسطين واختتمت 

بمعزل عن تحديد طبيعة هوية الدولة، وبمعزل ، كيان فلسطيني ديمقراطية علمانية أو اتحادية أو
عن ارتباط  بالنضال القومي لحركة اللورة العربية والمستقبل العربي، إنما هو جزء من سياسة 

 .(5)نا ترفض "أقلمة القضية وعزلها عن حركة اللورة العربية، ستظل جماهير 
ولة الديمقراطية وفكرة التعايش السلمي عارضت الهيئة العربية العليا لفلسطين شعار الدو 

م، وأقرت بوجود عدة حقائد تحول دون 4691آذار )مارس( 41مع اليهود في بيان لها بتاريا 
ن قد أصبحوا أقلية في فلسطين بسبب الهجرة يقبول ذلك كما تحول دون تنفيذه منها: أن الفلسطيني

واألفقر بسبب الكوارث المتتالية التي  اليهودية، وسيكونون في ملل هذه الدولة الفريد األضعف

                                                             

 .111خورشيد، اازي: دليل حركة المقاومة الفلسطينية، ص (1)
، 119، وليقة 4691م: الولائد العربية لعام 1/1/4691بيان لقيادة العامة لقوات العاصفة، دمشد،  (2)

 .994-991ص
 .691علوش، ناجي: فكر حركة المقاومة الفلسطينية، ص  (3)
القيادة  –منظمة فدائية فلسطينية، مارست نشاطها زهاء عامين، انشقت عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  )*(

م، 1/9/4694. وقد قاد االنشقاد أحمد زعرور، أنهت المنظمة وجودها بإرادتها في 4696العامة أوائل آب 
طني الفلسطيني، وذلك في دورة حين أعلن قائدها أحمد زعرور حل منظمت  واالندماج في حركة التحرير الو 

م )خورشيد، اازي: دليل حركة 4694المجلس الوطني الفلسطيني التاسعة المنعقدة في القاهرة في تموز 
 (.99المقاومة الفلسطينية، ص

م: الولائد 9/1/4691بيان لمنظمة فلسطين العربية حول موقفها الرسمي من شعار الدولة الديمقراطية  (4)
 .141، ص499، وليقة رقم 4691بية لعام الفلسطينية العر 

 .144-141المصدر السابد، ص (5)
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حلت بهم، كما أن لليهود طرقًا وأساليب ونظام حياة خاص، ولهم معتقدات دينية وعنصرية تجعل 
 . (1)تعايشهم مع ايرهم أمرًا صعباً 

ن  يضعف حماسة الفلسطينيين المتوقدة إمخاطر طرح هذا الشعار وقالت  الهيئة وعددت
حماسة الدول العربية واإلسالمية لحركة الجهاد الفلسطيني، وتحدث لتحرير فلسطين، كما تضعف 

 .(2)انشقاقًا وتصدعًا بين الفلسطينيين أنفسهم، وبينهم وبين بعض الدول العربية
 بقدر انشغال  بالتخلص  ،الشعب الفلسطيني لم ينشغل بشكل دولة المستقبلأن يالحظ و 

 الصادرة  ،والمذكرات ،البياناتك واضحًا في ، وظهر ذلالجالم فود أرض  ووطن  ،من االحتالل
أكدوا إصرار  ،عن التجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات، فالالجئون الفلسطينيون في لبنان

حتى التحرير  ؛على مواصلة الكفاح المسلح ،وجماهير الشعب الفلسطيني ،حركة المقاومة
 شباط )فبراير( 19 تجمعًا، في مانلالجئين والنازحين الفلسطينيين في عاوعقد  .(3)الشامل
، (4)وحقود شعبها الطبيعية واألساسية ،أكدوا في  تمسكهم المطلد بعروبة فلسطينم، 4694
إلى رئيس مجلس األمن في ازة مذكرة،  قطاعو  الغربية من الضفةت شخصيات وطنية وأرسل
رفضهم  ،وقطاع ازة ،والقدس ،قالوا فيها: "يعلن سكان الضفة الغربيةم، 4691 (يوليو)تموز 

.. ويطالبون بإنهاء االحتالل بجميع صوره، ويطالبون بحقهم في .لالحتالل اإلسرائيلي لبالدهم
 ،وقرارات األمم المتحدة ،وسيادتهم على أراضيهم، هذه الحقود التي أكدتها قوانين ،تقرير مصيرهم

 .(5)وأجهزتها المختلفة"
وذلك عام  ،دولة الديمقراطية هي حركة فتحأن أول من تبني مشروع ال ،ستنتج مما سبدي  
بين كافة  ،حول شكل ومضمون الدولة الديمقراطية ،م، تلى ذلك سجال فكري وسياسي4691

الفصائل الفلسطينية، ولكنها أجمعت على عدم معاداتها لليهودية كدين، وقالت أن عدائها موج  
                                                             

بيان الهيئة العربية العليا لفلسطين بوجهة نظرها في مسألة الدولة الديمقراطية والتعايش السلمي،  (1)
 .411-419، ص446، وليقة 4691م، الولائد الفلسطينية العربية لعام 41/1/4691

 .411-419المصدر السابد، ص (2)
، 111م، وليقة4691م: الولائد العربية لعام 1/1/4691بيان للجنة السياسية العليا للفلسطينيين في لبنان،  (3)

 .999-991ص
م: الولائد العربية 19/1/4694قرارات تجمع الالجئين والنازحين الفلسطينيين حول إقامة الدولة الفلسطينية  (4)

 .141، ص411م، وليقة 4694لعام 
رة ممللي الهيئات الرسمية والمهنية واالجتماعية في الضفة الغربية وقطاع ازة إلى األمين العام لألمم مذك (5)

 .111، ص119، وليقة 4691م، الولائد الفلسطينية العربية لعام 4691المتحدة، تموز )يوليو( 
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جود اعتراف ضمني بالوجود للمشروع الصهيوني، واالعتراض بين الفلسطينيين كان بسبب و 
اليهودي في فلسطين، واستعداد واضح بالعيش معهم بمساواة في هذه الدولة، وقد انتهى ذلك 

قرار 4694ة عام السجال بتبني منظمة التحرير الفلسطيني  ه في مواليقها.م ذلك المشروع، وا 
 

 :من مشروع الدولة الديمقراطية المواقف العربية
، الذي انعقد في حول قرار مؤتمر القمة العربي الرابع ،سياسيتمحور الموقف العربي ال

 م، والذي طالب بالعمل على 4699العاصمة السودانية الخرطوم، في األول من أيلول )سبتمبر( 
 ،نتيجة قبول الدول العربية ؛، وتراجعت القضية الفلسطينية إلى الصفوف الخلفية(1)"إزالة آلار العدوان"

تشرين اللاني  11 الصادر بتاريا (111بقرار مجلس األمن الدولي ) ،واألردنمصر وسوريا  :وخاصة
م، والذي دعا جميع الدول "أن تحترم وتقر االستقالل والسيادة اإلقليمية واالستقالل 4699)نوفمبر( 

السياسي لكل دولة في المنطقة، وحقها في أن تعيش في سالم في نطاد حدود مأمونة ومعترف بها 
بين منظمة التحرير  استراتيجي،، وهو ما خلد بذور تناقض (2)أعمال القوة أو التهديد بها"متحررة من 

  .(3)التي رأت أن مشروع الدولة الديمقراطية يخالف التزاماتها ،والدول العربية
أن حل الدولة الديمقراطية يمكن أن يكون  ،عبد الناصرجمال اعتبر الرئيس المصري و 

في إمكانية تحقيق ، فقال لياسر عرفات وبعض القيادة الفلسطينية في شهر  شكك  دائمًا، ولكن حالً 
كم تظن إن  يلزمكم من السنين كي تدمروا الدولة الصهيونية، وتبنوا م: "4691 (أاسطس)آب 

على كامل فلسطين المحررة"، وانتقد ممارسة الفلسطينيين سياسة اير  دولة موحدة ديمقراطية
. ويبدو أن (4)شيء" في الضفة الغربية وقطاع ازة، هي خير من الواقعية وقال: "إن دويلة 

جاء عقب قبول مصر مبادرة وزير الخارجية األمريكية وليم  ،التحول في موقف عبد الناصر
 روجرز، ومحاولة إقناع القيادة الفلسطينية بقبول الحل السلمي.

ديمقراطية، دعوة انفصالية الدولة اللهدف  تبني منظمة التحرير الفلسطينيةاألردن اعتبر و 
رام أن بداية الفكرة التي طرحتها  .(5)يقصد منها في النهاية سلا الضفة الغربية عن شرد األردن

                                                             

ن )مائتان ولمانون وليقة م، ولائد فلسطي4/6/4699 – 16/1قرارات مؤتمر القمة العربية الرابع، الخرطوم  (1)
 .111مختارة(، ص

م: قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين 11/44/4699، نيويورك 111قرار مجلس األمن الدولي، رقم  (2)
 .469، ص11، وليقة 4اإلسرائيلي، مج  –والصراع العربي

 .119الخالدي، رشيد: القفص الحديدي، ص  (3)
 .419خلف، صالح: فلسطيني بال هوية، ص (4)
 .191أبو شلباية، محمد: ال سالم بغير دولة فلسطينية حرة، ص (5)
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تشرين  9ما هي إال صدى لدعوة الملك حسين في  ،بالدعوة إلى فلسطين الديمقراطية فتححركة 
صبح شرقية بحيث تندمج في "بأن تتخلى إسرائيل عن اربيتها، وأن ت، م4699اللاني )نوفمبر( 

 جاءأن الرفض األردني  :ويمكن القول .(1)المجتمع الشرقي كمواطنة حرة متخلية عن صهيونيتها"
معارضت  إلقامة أي كيان و  ،على التمليل الفلسطينيمنافسة منظمة التحرير الفلسطينية في سياد 

  .فلسطيني مستقل
 

 :طيةمن مشروع الدولة الديمقرا الموقف اإلسرائيلي
مشروع الدولة الديمقراطية أدنى اهتمام، واعتبرت  مجرد مناورة سياسية  (إسرائيل)لم تعر 

)مدير عام سابد  . ووصف دافيد كيمحي(2)فتح، وبالتالي لم تتعاطى سياسيًا مع حركة تقوم بها 
منظمة سياسة م.ت.ف بعدم الواقعية وقال: "بدال من أن تهتم ال في وزارة الخارجية اإلسرائيلية(

واالستعاضة  ،م، دعت إلزالة إسرائيل كدولة4699بتسوية إلحالل سالم سياسي بعد حرب عام 
 .(3)تسمح بعدد محدود من اليهود بالبقاء فيها" ،عنها بدولة ديمقراطية عربية فلسطينية

وسيحرمهم من  ،هدف الدولة الديمقراطية "حلم اير واقعي للفلسطينيين (إسرائيل)واعتبرت  
  .(4)من البحث عن حلول للقضية الفلسطينية" (إسرائيل)عفي وسط لمشكلتهم، وفي المقابل سي  أي حل 

فكرة الدولة الواحدة فحسب، بل رفضت فكرة التعايش بين العرب  (إسرائيل)ولم ترفض 
م، عندما سئل 4699حزيران )يونيو(  44بتاريا  (وزير الدفاع اإلسرائيلي)قال موشي  ديان ف ،واليهود
استيعاب السكان العرب في المناطد المحتلة قال: اقتصاديًا في وسعنا ذلك، بيد  (إسرائيل)قدرة عن م

عتقد أن هذا يتفد وأهدافنا للمستقبل، فمن شأن ذلك أن يحيل إسرائيل إلى دولة لنائية القومية أنني ال أ
 .(5)سية".. يهودية كما فرنسا فرن.ونحن نريدها دولة يهودية، يهودية –أو دولة عربية 

                                                             

م: الولائد الفلسطينية العربية 9/44/4699خطاب الملك حسين في نادي الصحافة الوطني في واشنطن،  (1)
 .111، ص 941م، وليقة رقم 4699لعام 

 .11كوبان، هيلينا: المنظمة تحت المجهر، ص (2)
 .111يار األخير، صكيمحي، دافيد: الخ (3)
 .153 'עמ ،הפלסטינית לבעיה פתרון יש האם: אלוף, הרבון (4)

(9) Al-Abid, Ibrahim: The Palestine Question, p. 147. 
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تموز  49 (*)جولدا مائير في خطاب لها في الكنيست (رئيسة الوزراء اإلسرائيلية)ورفضت 
بين البحر المتوسط والصحراء الشرقية ال يوجد ، وقالت: "(1) م إقامة دولة فلسطينية4694)يوليو( 

ن من يطلب إ". وقالت: (2)مكان إال لدولتين: دولة يهودية، ودولة عربية، هما إسرائيل واألردن"
 .(3)"دولة فلسطينية فإن  يضع العراقيل أمام عملية السالم

ولم تكتف رئيسة الوزراء اإلسرائيلية برفض االعتراف للشعب الفلسطيني بدولت ، بل  
 م4691نيسان )أبريل(  41رفضت مجرد الحوار مع  فقالت في خطاب أمام الكنيست بتاريا 

ارًا مع منظمات القتلة وقادتهم الذين يسعون لتدمير دولة حول المسألة الفلسطينية:" لن نجري حو 
 .(4)إسرائيل، إلقامة الدولة الفلسطينية على أنقاضها"

 ((**)مبام) ولم تقتصر معارضة الدولة الديمقراطية على الحكومة اإلسرائيلية، فرفض حزب
تقوم إال على حساب ال   -من وجهة نظره  -ألنها  ؛مشروع إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية

يدعو إلى  ،مشروع م4696عام  هال مقابل، واقترح (شعب إسرائيل)و (دولة إسرائيل)القضاء على 
 .(5)(إسرائيلب) وتكون مرتبطة ،إقامة دولة فلسطينية في الضفتين الغربية والشرقية من نهر األردن

ي إسرائيل لبرنامج الدولة وعلل إميل توما رفض الحزب الشيوعي اإلسرائيلي والقوى التقدمية ف 
الفلسطينية الديمقراطية الذي طرحت  منظمة التحرير الفلسطينية بأن "شعار دولة ديمقراطية فلسطينية ال 
تعترف بحد الشعب اإلسرائيلي في تقرير مصيره في دولت  المستقلة، ينافي الجهود لتسوية القضية 

سرائيلي حد تقرير المصير كل في دولت  كما جاء الفلسطينية تسوية عادلة توفر للشعبين العربي واإل
ن أي حل لن يكون صحيحًا ومبدئيًا ويؤدي إلى إنهاء النزاع العربي : "إفي قرار التقسيم" وقال

  .(6)في تقرير المصير" (اإلسرائيلي)اإلسرائيلي ما لم يأخذ بالحسبان حد كال الشعبين العربي و

                                                             

 البرلمان اإلسرائيلي. )*(
 . 157 'עמ ،השלום תהליך :מרדכי ،גזית (1)

 .163 'עמ، השלום תהליך :מרדכי ،גזית(2) 
 .141 'עמ، ערב ראליש סכסוך :יוסף ،נדבה( 3)

 .164 'עמ ،השלום תהליך :מרדכי ،גזית (4)
م، ضم االبية العناصر اليسارية في الحركة العمالية 4619مبام: هو حزب العمال الموحد، تأسس عام  (*)*

م، بأن  حزب ماركسي لينيني 4694الصهيونية، عرف هويت  األيديولوجية في أدبيات المؤتمر اللاني للحزب عام 
 يلي، إلى جانب كون  حزبًا صهيونيًا )األحزاب السياسية في إسرائيل: موسوعة مقاتل من الصحراء(:إسرائ

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/isra-parts/sec03.doc_cvt.htm 
 .169، ص4696مشروع مبام للسالم، الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  (5)
 .419+411السياسة األمريكية في الشرد األوسط، صتوما، إميل:  (6)
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ة إقامة دولة موحدة مغرية نظريًا بالنسبة للبعض، : "مهما بدت فكر )*(وقال ناحوم اولدمان
. وعدد اولدمان األسباب التي تدفع إلى رفض (1)فإنها من وجهة النظر الواقعية مستحيلة وخيالية"

فكرة قيام دولة موحدة فقال: أن العرب سيشكلون األكلرية بسرعة، ولو كان اليهود مستعدين العيش 
وكذلك فكرة  .أن يعيشوا في بلدان كالواليات المتحدة وبريطانيا كأقلية فمن األفضل بالنسبة إليهم

الدولة اليهودية التي ترتكز عليها الصهيونية ستتحول إلى العدم، وان ما سينجم عن ذلك لن 
 .(2)يتعدى خلد مجمع شتات إضافي لليهود

 ضعلى كامل أر قيام دولة ديمقراطية لرفض إسرائيل  استنادًا لما سبد يمكن القول أن
ترتكز على التي ، (إسرائيل)اإليديولوجيا الصهيونية، التي قامت على أساسها  ينسجم معفلسطين، 

. ومن ياليهودالعرد  (تميُّز)رفض اندماج اليهود في المجتمعات التي يعيشون فيها؛ وعلى 
روايتها ل للصهيونينة، وتقويضاً  ألنها ترى فيها نفياً  ؛هي أن تقاوم إسرائيل ملل تلك الدولةيالبد
 دعاء حقها في الوجود كوطن قومي لليهود. وال
 
 

 :من مشروع الدولة الديمقراطية المواقف الدولية
 أن مرد ذلك بدووي، (3)أدنى اهتمام بمشروع الدولة الديمقراطية العالم دول أي منلم تبد 

ر بتاريا الصاد( 414) رقم ة لألمم المتحدةمع قرار الجمعية العام لتعارض المشروع ؛التجاهل
وأخرى عربية في  ،، والذي يدعو إلى إقامة دولة يهوديةم4619تشرين اللاني )نوفمبر(  16

 فلسطين، والذي كان األساس الدولي لقيام دولة إسرائيل.
اتسمت مواقف الواليات المتحدة األمريكية الرسمية تجاه القضية الفلسطينية بالعداء، 

وذكر أن مطالبة  ،منظمة التحرير الفلسطينية تهجم وزير الخارجية هنري كيسنجر علىف
الصحافة  وشنت ،(4)وبال قيد أو شرط ،الفلسطينيين بالدولة الديمقراطية يعني إزالة إسرائيل نهائياً 

                                                             

م، ساهم في تأسيس المؤتمر اليهودي العالمي عام 4161(: و لد في ليتوانيا عام גולדמן נחום)*( ناحاوم اولاادمان )
، كما تولَّى رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية منذ 4699و 4691، وتولَّى رئاست  في الفترة بين عامي 4619
 م)المكتبة اليهودية(:4691حتى عام  4699عام 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/goldmann.html 
 . 91اولدمان، ناحوم: إسرائيل إلى أين، ص (1)
 .96المرجع السابد، ص (2)
 .419خلف، صالح: فلسطيني بال هوية، ص (3)
 .199كيسنجر، هنري: مذكرات، ص  (4)
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ونتيجة لتلك المواقف أصدرت الجامعة العربية قرارًا . (1)فكرة الدولة الفلسطينية حملة ضد األمريكية
نكرت في  هذا الموقف، وطالبت بعدم التدخل في شئون الشعب م است4694 (مارس)آذار  41في 

 .(2)الفلسطيني
الرافض للدولة الفلسطينية الديمقراطية، يعود إلى  ،ن الموقف األمريكيإويمكن القول 

، ورابة األخيرة الحفاظ على "أالبية يهودية" في بين إسرائيل وأمريكا االستراتيجيالتحالف 
فها الذي يحفظ مصالحها في المنطقة، حيث يبدو أن الواليات المتحدة ال الستمرار تحال ،(إسرائيل)

 ،أو تغيير سياسي ،أو انقالب ،بثورةقد يكون مهدد  ،تراب في ربط مصالحها في مشروع دولة
يعرض مصالحها للخطر، ولذلك فإن رفض المقترحات حول "الدولة الديمقراطية على كامل 

نما مصلحة  هو ليس مصلحة إسرائيلية ،فلسطين" إمبريالية وأمريكية بشكل مباشر، فحسب، وا 
هو  ،وذات أالبية يهودية واضحة ،الحفاظ على إسرائيل يهوديةحيث تعتبر اإلدارة األمريكية أن 

 القومي. هاجزء من أمن
وتحفظ االتحاد السوفيتي على مشروع الدولة الديمقراطية على كامل أرض فلسطين، حيث 

كان يغري الفلسطينيين بوجوب وجود برنامج م، و 4619رار التقسيم لعام أيد حل الدولتين وفد ق
ويبدو أن دعم السوفييت لللورة الفلسطينية كان من منظور أيديولوجي بحت  .(3)مرحلي ألية لورة

أما  .وطبيعتها االستعمارية ،النضال ضد عنصرية إسرائيل، وضد خصائصها الرجعيةوهو: 
زالة دولة إسرائيليوني، و الحديث عن تصفية الكيان الصه  ، فهم يعارضون  بشدة.ا 

 (*)بيةو با أي اهتمام بمشروع الدولة الديمقراطية، فأصدرت المجموعة األور و لم تبد أور و 
م "وليقة شومان" نسبة إلى موريس شومان وزير خارجية فرنسا، 4694 (مارس)أيار  41بتاريا 

زم بها الدول األعضاء في سياساتها وتضمنت الوليقة االتفاد على بعض المبادل التي تلت
(، وتدويل القدس، وحد العودة لالجئين أو 111الخارجية وأهمها: دعم قرار مجلس األمن الدولي )

 .(4)التعويض

                                                             

م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 14/1/4691مد رشيد حول مسألة إنشاء "دولة علمانية حديلة" حديث مح (1)
 .119، ص119، وليقة 4691

 م، )موسوعة مقاتل من الصحراء(:41/1/4699، القاهرة، 1، ج19الجامعة العربية، الدورة  (2)
http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/title/GamatDowal/AGamatDowal2287
_115-11.htm_cvt.htm#2289 

 .191باومغرتن، هلغي: من التحرير إلى الدولة، ص (3)
لوكسمبورج(،  –بلجيكا  –هولندا  –إيطاليا  –ألمانيا  –ضمت المجموعة األوربية في ذلك الوقت: )فرنسا  )*(

 بريطانيا. –ايرلندا  –كل من: الدنمارك  4691وانضمت في العام الذي يلي  
 .1-4اريش، آالن: خلفيات السياسة الخارجية األوربية تجاه القضية الفلسطينية، ص (4)
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 أرض على العلمانية الديمقراطية الدولة مما سبد يمكن ترجيح الرأي القائل أن "فكرة
 تشكل دولية قوى تجد لم إنها كما الصراع، طرفي في حاملة قوى لها لم تجد التاريخية فلسطين
 حملتها التي اليهودية الدولة فكرة الصميم في تضرب أنها على عالوة لها، الدفع وقوة الحاضنة
 للشعب الوطنية الهوية حساب على تطبيقها في ماضية زالت وما الصهيونية، الحركة وترجمتها

 .(1)المستقلة" دولت  ناءوب واالستقالل والحرية بالعودة وحقوق  الفلسطيني،
 

 التحديات التي واجهت مشروع الدولة الديمقراطية:
قضية فلسطين قضية أرض سلبت، وشعب شرد، والصراع الذي تليره هو صراع بين الحد 

فلسطين أرضًا  -وما زال -والباطل، صراع بين شعب سلبت أرض ، وبين ااصب محتل استهدف 
س قائمًا بين الشعب العربي الفلسطيني وبين "اليهود" ألنهم يهود، وشعبًا وهوية، وبذلك فإن الصراع لي

وعلى هذا األساس فإن تصويره بأن  صراع ديني يمكن حل  بقبول التعايش بين األديان على أرض 
باعتبارها قضية وطنية وقومية باألساس. كما أن  ،يعد تشويهًا لحقيقة مشكلة فلسطين ،فلسطين

ليس قائمًا حول النظم االجتماعية في األرض العربية بين  ،الفلسطينية الصراع الذي تليره القضية
 .(2)الرجعية والتقدميين، إنما هو صراع قائم حول األرض المغتصبة ولمن تكون

ويالحظ أن طرح شعار الدولة الديمقراطية كان في وقت ال يمتلك في  الشعب الفلسطيني 
ن الذ  مصير نفس ، وليس لدي لم يطرحوا آليات  ،ين نادوا بشعار الدولة الديمقراطيةدولة مستقلة، وا 

 .مانيمما يوحي بأن طموحاتهم لم تتجاوز الرابات واأل ،حول كيفية تحقيق 
وال ، وفي ضوء ما سبد فإن الكليرين رأوا أن شعار الدولة الديمقراطية اير واقعي وخيالي 

ية اير ممكنة التحقيد ألنها تقوم على فهناك من رأى أن الدولة الديمقراط .إمكانية لتحقيق  توجد
أي على هزيمة االمبريالية والصهيونية ومن يدعمونها، وهزيمة كهذه وفي ظل  ،فكرة التحرير

  .(3)موازين القوى التي تميل لصالح الكيان الصهيوني يجعل من تلك الفكرة اير ممكنة التحقيد
من الخارج بالقوة، احتمال  تطبيد مشروع الدولة الديمقراطية عن طريد فرض كما أن 

ن  يتنافى مع مفهوم الدولة الديمقراطية التي تتطلب توفر اإلرادة لدى أاير وارد، عالوة عن 
  .(4)الطرفين

                                                             

 مجدالني، أحمد: مخاطر جدية على المشروع الوطني الفلسطيني، )مركز الديمقراطية وتنمية المجتمع(:  (1)
http://arabic.cd-cd.org/index.php/2011-11-14-23-03-32/39-2012-02-21-07-
32-22/ 57-2012-01-31-13-45-19 

 .9-9سيف الدولة، عصمت: التقدم على الطريد المسدود، ص (2)
 .49شعث، نبيل: فلسطين الغد، ص (3)
 .11-16األشهب، نعيم: حول شعار الدولة الديمقراطية، ص (4)
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حدوث تحول جذري في أضف إلى ذلك أن تحقيد مشروع الدولة الديمقراطية يتطلب 
دواني، ومن الواضح أن المجتمع اإلسرائيلي يخرج  من دائرة الفكر الصهيوني العنصري والع

تحقد بعد التحرير ستالدولة وحتى ولو تم االفتراض أن  .(1)حدوث ملل هذا التحول أشب  بالمعجزة
ألن العرب واليهود لن يستطيعا التعايش بعد الصراع الطويل بينهما،  ،فإنها لن تستطيع االستمرار

المجتمع، تحرص على تأكيد الطابع اللقافة السياسية السائدة في إسرائيل، في الدولة و  أن وبسبب
، كما ان  مستبعد في نظر كلير من الفلسطينيين بسبب الجرائم (2)اليهودي للكيان اإلسرائيلي

 ، واير مراوبة أو مقبولة من جانب اليهود أساسًا.والممارسات اإلسرائيلية ضدهم
برز العديد من ن  في حال تطبيد مشروع الدولة الديمقراطية ستأوال بد من اإلشارة إلى 

من شأنها أن تحول  ،أن موازين القوى المائلة حاليًا بشكل واضح إلسرائيلالمخاطر، وخاصة 
شعار الدولة الواحدة التي ينبغي أن تكون ديمقراطية، إلى اطاء تستظل ب  إسرائيل لضم ما تبقى 

. وبالتالي تحقد (3)من أرض فلسطين، بحكم قوتها العسكرية والدعم الغربي لها اقتصاديا وسياسياً 
مشروعها الصهيوني )أرض إسرائيل الكاملة( التي يعيش فيها اليهود والعرب تحت "السيادة 

 عدمو ضم الضفة الغربية بالكامل، وفرض القانون اإلسرائيلي عليها،  والذي يقوم علىاليهودية"، 
د مدنية لألفراد االعتراف بحقود قومية للفلسطينيين في )أرض إسرائيل(، واالعتراف فقط بحقو 

 . (4)اً يكمنح الجنسية اإلسرائيلية للفلسطينيين بشروط وتدريج
 

، ويمكن متوفرة لم تكننجاز الدولة الديمقراطية إشروط يتبين أن  ومن خالل ما سبق
 :تلخيصها بما يلي

 ،نافتقاد مشروع الدولة الديمقراطية أساسًا قانونيًا في الهيئات الدولية التي تلتزم حل الدولتي -
رف بقرار التقسيم، وقرار مجلس األمن الذي ع   ،(414وأبرزها قرار الجمعية العامة رقم )

 (، وايرها من القرارات المنبلقة عن تلك المؤسسات.111الدولي رقم )
 ،والدول الغربية ،تعارض مشروع الدولة الديمقراطية مع مصلحة الواليات المتحدة األمريكية -

ستراتيجية أهمها: عرقلة وحدة العالم العربي، إلخدمة أهداف ت دولة إسرائيل، أالتي أنش
واستخدام إسرائيل قوة ضاربة يمكن تحريكها عند الحاجة ضد العالم العربي، أو أي دولة كما 

 جرى بالفعل أكلر من مرة.

                                                             

 .11-16األشهب، نعيم: حول شعار الدولة الديمقراطية، ص (1)
 .49شعث، نبيل: فلسطين الغد، ص (2)
 .99شلباية، محمد: ال سالم بغير دولة فلسطينية حرة، ص أبو (3)
 .9-1، صعبد الحميد، مهند: الدولة الواحدة ما بعد الكولونيالية (4)
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مبريالية والصهيونية ومن يدعمونها، أي على هزيمة اإل ،لى فكرة التحريريقوم المشروع ع -
يجعل من تلك  ،وفي ظل موازين القوى التي تميل لصالح الكيان الصهيوني وهزيمة كهذه

 الفكرة اير ممكنة التحقيد.
وفي حياتها السياسية  ،السكاني (إسرائيل)يفترض المشروع إدخال تغيرات جذرية على تركيب  -

 وفكرها األيديولوجي. وتجاهل أن فكرة الدولة الديمقراطية اير مقبولة أو مراوبة من جانب
، ويتلقى كيانهم دعمًا من (*)الذين يتبنون فكر تعصبي قومي وديني عنصري اليهود أساسًا،

 رأس اإلمبريالية العالمية ممللة في الواليات المتحدة األمريكية.
تراجع وتحول أصحاب المشروع أنفسهم من مطلب إقامة دولة ديمقراطية على كامل أرض  -

لسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام فلسطين، إلى مشروع جديد يطالب بدولة ف
ال يجوز أن   :وهنا ال بد من القول % من أرض فلسطين التاريخية.11م بما يساوي 4699

بحيث يتم االنتقال من هدف كخر  ،وبهدف النضال الوطني ،التالعب بالحقود الفلسطينية
الهدف الوطني، فالوضع  أو فشلت النخبة السياسية في تحقيد ،كلما تعلرت المفاوضات

وليس تغيير  ،الطبيعي والعقالني أن يتم تغيير القيادة أو تنحيها عن مواقعها عندما تفشل
 األهداف مع بقاء نفس القيادات.

إلى الدولة الديمقراطية الواحدة يحتاج  تحقيد هدفن أ :استنادًا على ما سبد يمكن القول
رادتهم، أو  ،إسرائيل حرب شاملة ت هزم فيهاأمر من النين:  توفر ويفرض الفلسطينيون رؤيتهم وا 

يسمح بقيام  ،وبين المسلمين واليهود ،بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ستراتيجياوتفاهم  ،سالم شامل
التوفر، مما  متوفر أو قريب األمرينوضمن الظروف الحالية ال نرى أن أي من  هذه الدولة،

  حاليًا. (**)كرة طوباويةالواحدة فالديمقراطية يجعل الدولة 
 لدى بعض ،عودة الدعوات لفكرة الدولة الواحدة من جديد إلى أن ،ال بد من اإلشارةو 

وعن الصراع  ،لتعبير عن القضية الفلسطينيةا تأتي في سياداألوساط الفكرية الفلسطينية، 
العصر. وهنا تكمن  والحقود اإلنسانية، أي بلغة ،والمساواة ،بلغة المواطنة ،اإلسرائيلي -العربي

كانت ديموقراطية كما طرحت سواء جاذبيتها وخطرها معًا، ألن اختيار الفلسطينيين الدولة الواحدة، 
ملل اعترافًا فلسطينيًا واضحًا وصريحًا أم لنائية القومية كما يطرحها بعض الملقفين، ي   ،حركة فتح

                                                             

 .419 -414)*( للمزيد حول التطرف اإلسرائيلي انظر: شاش، طاهر: التطرف اإلسرائيلي، ص 
نشوء دولة آمنة ومجتمع فاضل تسوده (: نظام حكم ملالي خيالي، يتطلع إلى Utopianism)**( طوباوية )

المحبة والهدوء واالنسجام والسعادة والتوازن والتعاون والعدل. وأخذ هذا التصور والتمني بعدًا سياسيًا 
واجتماعيًا محددًا، وأصبح رمزا لألفكار اير الواقعية، أو التي ال تجد لها مكانا يحتمل التطبيد الفعلي 

 (.911، ص 1ن: موسوعة السياسة، ج)الكيالي، عبد الوهاب، وآخرو 
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سرائيل المطالبة بدولة يهودية تطبيقًا إلبالجانب القومي للوجود اليهودي في فلسطين. وهو ما يبرر 
 لشعار "حد تقرير المصير"! 

على كامل  الدولة الواحدة منادية بفكرةيمكن القول أن القاسم المشترك بين األفكار الو 
 الجغرافي، سواء قبل النكبة أو بعدها، على وحدة سياقها هو التقاء دعاتها جميعاً  ،أرض فلسطين

فيتم التعبير  ،داخلها واإلداري السياسيوكيفية التقاسم  ،محتوى هذه الدولةأما  والسيادي، والسياسي
 ،وأكلر عمومية، على اعتبار أن التفصيالت مسألة سابقة ألوانها عن  بصيغ مختلفة نسبياً 

بما يكون منها  ،والمتتبع لألدبيات الفلسطينية ذات الشأن، يستطيع أن يجمع شتات تلك األفكار
بغض يتساوى فيها كل المواطنين  لكل مواطنيها، واحدةدولة  لدولة المنشودة:صورتين واضحتين ل

 ،وهى صيغة تعترف باللنائية القومية لكل منها ،دولة لنائية القوميةو . النظر عن أية انتماءات لهم
وتقترح تقاسم السلطة داخل الدولة الواحدة بينهما  ،وتسلم بالفرود العقيدية واللقافية بينهما

 .ينكجماعت
رام تبنيها مبكرًا في العام  ،ن فكرة الدولة الديمقراطية لم يكتب لها النجاحإف ،وعلى العموم

، في واقع كان الخطاب اأو البناء عليه ،أو إنضاجها ،وعدم استمرارها ،بسبب قطعها ؛م4691
صراع، ولم كما أنها لم تجد القبول لدى طرفي ال ،الفلسطيني أميل إلى الروح الشعاراتية والعاطفية

بسبب تحول الحركة الفلسطينية إلى هدف إقامة الدولة تجد الحاضنة الدولية لها، وأخيرًا 
 وتمترسها عنده. ،الفلسطينية في الضفة والقطاع
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مياريع الدولة الفلسطينية على جزء من أرض 
 م9111 -9191فلسطين

 
 :ثالثة مباحألويشتمل على 

 م9119 – 9191 : مشاريع القيادات المحلية في الضفة الغربيةالمبحأل األول 

 م9111 – 9119 المبحأل الثاني: مشاريع منظمة التحرير الفلسطينية 

 م9119 -9199 المبحأل الثالأل: المشاريع العربية الفردية والرسمية 
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 املبحث األول
 م9119 -9191مشاريع القيادات احمللية يف الضفة الغربية 

 
o  م الدولة في مشاريع القيادات المحلية في الضفة الغربية.مفهو 

o .المواقف الفلسطينية من مشاريع القيادات المحلية في الضفة الغربية 

o .المواقف العربية من مشاريع القيادات المحلية في الضفة الغربية 

o .الموقف اإلسرائيلي من مشاريع القيادات المحلية في الضفة الغربية 

o ة من مشاريع القيادات المحلية في الضفة الغربية.المواقف الدولي 
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فكرة إقامة دولة فلسطينية على جزء من أرض فلسطين ليست بالفكرة الجديدة، فقد نص 
 م. وطالبت بها حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في عام4619عليها قرار التقسيم لعام 

ن العام لجامعة الدول العربية، دعت في  إلى إقامة إلى األمي ،م، حين وجهت كتابًا مفتوحاً 4691
التي ظلت بيد العرب بعد النكبة )أي في الضفة الغربية  ،الكيان اللوري على األراضي الفلسطينية

 . (1)( وقطاع ازة
إقامة جمهورية م مشروع )4691إلى جامعة الدول العربية عام  ،وقدمت الحكومة العراقية

فلسطين كمرحلة أولى، قبل أن تتوسع لتشمل فة الغربية وقطاع ازة في الض ،(فلسطين العربية
تجددت الدعوات إلقامة دولة  ،م4699عام  حزيران )يونيو( بعد حربو  .(2)كلها بعد التحرير

 ؛فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع ازة، وأخذت تتطور في الفكر السياسي الفلسطيني والعربي
ألة االستمرار في التمسك بشعار التحرير الكامل، في الوقت كرد فعل على الهزيمة، وكحل لمس

 م.4699الذي تعجز في  الدول العربية حتى عن تحرير األرض العربية التي احتلت عام 
 

 :م9119–9191لطرح مشاريع الدولة  القيادات المحلية في الضفة الغربيةدوافع 
في  ،ردنية في الضفة الغربيةأدى انهيار اإلدارة المصرية في قطاع ازة، واإلدارة األ

 ،ما لبث بعضهام، إلى بروز قيادة سياسية محلية فيهما، 4699أعقاب حرب حزيران )يونيو( 
بالدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع ازة،  أن نادى ،خاصة في رام اهلل والقدس والخليل

 . (3)ت مع )إسرائيل(عبر الحوار والمفاوضا ،طرح المشاريع إلقامة تلك الدولةونشط في 
وظهرت وجهتا نظر لدوافع وأسباب طرح تلك المشاريع: األولى، أرجعتها إلى الصدمة 

م، وتكشف حقيقة الوضع العربي المتردي، األمر الذي 4699التي أحدلتها هزيمة حزيران )يونيو( 
ني"، ودفع إلى تحطم أمال الفلسطينيين في "تحرير كامل التراب الفلسطي -من وجهة نظرها-أدى 

بعض الفلسطينيين الذين وجدوا أنفسهم فجأة تحت حكم االحتالل اإلسرائيلي، إلى التفكير في 
 .(4)اير الدولة الفلسطينية سبياًل لوضع حدًا لمعاناتهم االبحث عن الخالص، فلم يرو 

                                                             

م )نقاًل 4691، أيار )مايو( 1كتاب مفتوح إلى األمين العام للجامعة العربية: مجلة فلسطيننا، السنة اللانية، ع (1)
 (.61عن: الشريف، ماهر: البحث عن الكيان، ص

، وليقة رقم 4691بية لعام م: الولائد العر 44/6/4691مشروع الحكومة العراقية إلبراز الكيان الفلسطيني،  (2)
 .911، ص111

 .91-91الخطيب، علي: االتجاهات السياسية في األراضي المحتلة، ص (3)
 .196العوري، هالة: فلسطين كشف المستور، ص  (4)
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رأت أن طرح تلك المشاريع جاء بتشجيع من سلطات االحتالل  ،ووجهة نظر أخرى 
ات في الساحة الفلسطينية، ؛ بهدف إلارة الخالف(1)بعض موظفي السفارة األمريكيةاإلسرائيلي، و 

إلى  منظمة التحرير الفلسطينيةلدى أبناء الشعب الفلسطيني، واستدراج  المقاومةروح وقتل 
كقضية  ،االنشغال بمناقشتها، وترويضها وتعويدها التنازل عن البحث في القضية الفلسطينية

 .(2)قضايا هامشيةال إلى البحث المجزأ في واالنتقمتكاملة، 
الفلسطينية المسلحة عندما ظهرت لم  لورةوجهة النظر اللانية، وخاصة أن ال وجاهةومع 

م، بل قامت أساسًا لتحرير كامل فلسطين من 4699تهدف إلى استعادة األراضي المحتلة عام 
بالوجود الفعلي لدولة )إسرائيل( االحتالل الصهيوني. لذلك رفضت فكرة تقسيم فلسطين، والقبول 

 .على جزء من فلسطين
بوجود  ،أو اإلقرار ،أن خلفية هذه المشاريع ليست نابعة من االعتقاديبدو وفي المقابل  

والرابة في الخالص  ،واقع االحتالل اإلسرائيلي بقدر ما هي نابعة منحد لليهود في فلسطين، 
ة أن منظمة التحرير الفلسطينية تبنت ملل تلك لطرح تلك المشاريع، وخاص والتي دفعتمن ، 

التي طرحتها  ،المشاريع في وقت الحد. وفيما يلي استعراض ألبرز مشاريع الدولة الفلسطينية
 بعض الزعامات المحلية في الضفة الغربية وقطاع ازة:

 
 :مشاريع القيادات المحلية في الضفة الغربيةمفهوم الدولة في 

 م: 9191 (*)اروقيمشروع حمدي التاجي الف 
على القيادات والزعامات الفلسطينية في الضفة الغربية  (**)م4699 عام التاجي وزع
، دعا في  إلى إقامة دولة فلسطينية، واقترح تشكيل وفد من سكان الضفة منشوراً  وقطاع ازة

معارضة على الدول العربية وهيئة األمم المتحدة، وفي حالة  المشروعلعرض  ؛الغربية وقطاع ازة
المشروع من أية جهة فلسطينية كانت أم عربية، يتم إجراء استفتاء حر حول حد تقرير المصير 

 . (3)تحت إشراف الجامعة العربية واألمم المتحدة"
                                                             

 .91-91الخطيب، علي: االتجاهات السياسية، ص (1)
 .14 – 16محسن، زهير: اللورة الفلسطينية بين الفكر والممارسة، ص (2)
*( طبيب من مواليد مدينة الرملة في فلسطين، استقر بعد النكبة في مدينة رام اهلل، انتسب لحزب البعث العربي )

م، ولكن  لم يفز، قصفت المقاومة 4699االشتراكي، ورشح  الحزب في االنتخابات البرلمانية األردنية عام 
م، لدعوت  إقامة دولة فلسطينية 4699مبر( الفلسطينية منزل  في رام اهلل بالصواريا في كانون األول )ديس

 (.411على جزء من أرض فلسطين )الشعيبي، عيسى: الكيانية الفلسطينية، ص
 )**( لم تذكر الولائد والمصادر والمراجع التي عدنا إليها تاريا طرح المشروع بالضبط واكتفت بذكر السنة. 

 .119عبد الهادي، مهدي: المسألة الفلسطينية، ص (3)
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 :(1)وحول طبيعة الدولة المقترحة نص المشروع على ما يلي
، 4619التقسيم عام  تشمل الدولة الفلسطينية جميع األقسام العربية التي خصصت لها في قرار -

ذا وجد من الضروري تعديل التقسيم، يجب أن يكون ما تخسره الدولة في مكان ما يعوض لها  وا 
 في مكان آخر.

القدس العربية عاصمة الدولة الفلسطينية، ويمنح اليهود حد المرور إلى "حائط المبكى"، وفي  -
سلفًا أن يمنع اليهود من تملك  حالة إصرار اليهود على جعل مدينة القدس مفتوحة يكون مقرراً 

 أرض وعقارات في القسم العربي.
 حد اإلشراف على األماكن المقدسة ما عدا "حائط المبكى" يكون من حد الدولة الفلسطينية. -
 والدول العربية. تكون الدولة مضمونة الحدود والكيان من قبل مجلس األمن -
 سوى عالقة حسن الجوار. ال يكون للدولة المقترحة أي عالقة بإسرائيل مطلقاً  -

قرار  لليهود باإلشراف  اً يالحظ أن المشروع تضمن االعتراف بقرار التقسيم، وبالكيان اإلسرائيلي، وا 
على )حائط البراد(، وتلك من القضايا التي كان رفضها محل إجماع فلسطيني، األمر الذي أدى إلى 

 في مهده. المشروعوأد 
 م9191أيلول  (*)مشروع عزيز شحادة: 

بادر عزيز شحادة ومع  نحو أربعون شخصية فلسطينية، بإعالن استعدادها للتوصل  
، (2)، من أجل الحصول على دولة أو كيان مستقل في الضفة الغربية(إسرائيل)لتسوية سلمية مع 

م مشروع  في منشور وزع  على عدد من 4699أيلول )سبتمبر( 6وكتب شحادة بتاريا 
 :(3)درة فردية، وحدد الخطوات إلقامة الدولة الفلسطينيةالشخصيات الفلسطينية كمبا

 انتخاب هيئة قومية تملل الشعب الفلسطيني في المحافل العربية والدولية. -
تفويض هذه الهيئة باالتصال بجامعة الدول العربية وهيئة األمم المتحدة للمطالبة بحد تقرير  -

 المصير.
 ضية الفلسطينية.إجراء مفاوضات مع األطراف المعنية بأمر الق -

                                                             

 .61، ص44انظر نص المشروع في: اليوميات الفلسطينية، مج  (1)
م على إجازة 4619م في مدينة بيت لحم، حصل في سنة 4641)*( محام فلسطيني من مدينة رام اهلل، ولد عام 

م لباقي فلسطين، تزعم 4699في المحاماة، وافتتح مكتبًا ل  في القدس، بعد احتالل القوات اإلسرائيلية عام 
صيات الفلسطينية للمطالبة بدولة فلسطينية في الضفة الغربية، من مؤلفات  كتاب "ألف باء في بعض الشخ

 قضية فلسطين العربية")مركز المعلومات الوطني الفلسطيني وفا(: 
http://www.wafainfo.ps/persons.aspx?id=394 

 .111كيمحي، دافيد: الخيار األخير، ص (2)
 .119-111ادي، مهدي: المسألة الفلسطينية، صانظر نص المنشور: عبد اله (3)
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إجراء استفتاء شعبي بإشراف دولي لتقرير مصير الشعب الفلسطيني في ضوء ما تصل إلي   -
 الهيئة القومية.

يالحظ أن أبرز ما حمل  مشروع شحادة هو االستعداد للتفاوض مع )إسرائيل(، وهو ما كان 
 رفض  محل إجماع عربي وفلسطيني، األمر الذي ساهم في تجاهل مشروع .

  م:9119 (*)وع محمد علي الجعبريمشر 
م دعوت  إلقامة كيان فلسطيني مستقل في الضفة 4699بدأ الجعبري بعد الخامس من حزيران 

مقترحًا مشروعًا  ،(1)م4691الغربية لتمليل الفلسطينيين في الضفتين، وجدد دعوت  في شباط 
 : (2)يستند إلى لالث نقاط رئيسة هي

 م.4699تي احتلتها عام انسحاب إسرائيل من األراضي ال -
 وضع هذه المناطد تحت إشراف وسلطة هيئة دولية لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات. -
 إجراء استفتاء بعد الفترة االنتقالية ليقرر الشعب الفلسطيني مصيره بنفس . -

من الشهر  11فدعا بتاريا  م،4691وواصل الجعبري دعوت  عقب أحداث أيلول )سبتمبر( 
حول إلى اجتماع لتبادل الرأي،  ،لمجالس البلدية، والغرف التجارية، والوجهاءنفس  رؤساء ا

م 4691كانون األول )ديسمبر(  9، واقترح في (3)مستقبل العالقة بين الضفتين الشرقية والغربية
أو اتحاد  ،إجراء استفتاء عام تحت إشراف دولي الختيار أحد أمرين: "دولة فلسطينية مستقلة

 .(4)ردنفيدرالي مع األ
 م: 9119 (**)محمد أبو شلباية مشروع 

دعا " م كتيبًا بعنوان "ال سالم بغير دولة فلسطينية حرة4694أصدر محمد أبو شلباية خالل العام 
م تعمل على "عقد سالم متكافئ وحر 4699في  إلى قيام دولة فلسطينية في المناطد المحتلة عام 

                                                             

م الذي طالب بضم الضفة الغربية إلى 4611م(: ترأس مؤتمر أريحا 4611 – 4611محمد علي الجعبري ))*( 
 م.4699 -4611مملكة شرد األردن، عينت  الحكومة األردنية رئيسًا لبلدية الخليل في الفترة ن 

 .411، ص44اليوميات الفلسطينية، مج  (1)
 .491منصور، هالة: تباينات في الرؤى السياسية للدولة الفلسطينية، ص (2)
 .499الشعيبي، عيسى: الكيانية الفلسطينية، ص (3)
 .141محارب، عبد الحفيظ: القضية الفلسطينية دوليًا، ص (4)

وتوفي في  م،49/9/4619فلسطين(  -)**( محمد عبد الحفيظ أبو شلباية ولد في قرية العباسية )قضاء يافا 
عمل أستاًذا في الكلية  4694، وفي عام 4691م. تخرج من كلية اكداب جامعة القاهرة عام 4669القدس

اإلبراهيمية، لم أسند إلي  تدريس علم الصحافة في كلية المجتمع، وظل على عمل  هذا حتى وفات ، عمل 
 ا رأيي".، التي أفردت ل  زاوية يومية تحت عنوان "هذ«القدس»محررًا بصحيفة 

Abdul Hadi, Mahdi: Palestinian Personalities, p. 22. 
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 :بعنوان 4691، كما أصدر كتيبًا آخر في العام (1)وقائم على نيل كل ذي حد حق  مع إسرائيل"
"الطريد إلى الخالص والحرية والسالم" دعا في  إلى إنشاء حزب سياسي في المناطد المحتلة يسعى 

 :(3)النقاط التالية . وتضمنت مقترحات أبو شلباية(2)إلقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية
 يد السالم.إنشاء حزب سياسي يؤمن بالتفاوض لتحق -
 إجراء استفتاء شعبي حر حول حد تقرير المصير للشعب الفلسطيني تحت إشراف جهات محايدة. -
 إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل. -
 حل قضية الالجئين الفلسطينيين و"اليهود". -
مة للدولة ن تكون القدس اليهودية عاصأأن تكون القدس العربية عاصمة للدولة الفلسطينية، و  -

 اليهودية دون أن تكون لمة حواجز بين "القدسين".
 وضع الضفة الغربية وقطاع ازة والقدس العربية تحت إشراف مؤقت ومرحلي لألمم المتحدة. -
 نظام الحكم يكون ديمقراطيًا حزبيًا برلمانيًا. -

شتى بقاع  هو مساواة اليهود الذين جاءوا من ،ن أخطر ما تتضمن  مقترحات أبو شلبايةيالحظ أ
األرض الحتالل فلسطين وتهجير سكانها الفلسطينيين أصحاب األرض الحقيقيين الذين طردوا وشردوا 
من وطنهم فلسطين، ومطالبت  بحل مشكلة ما سماهم "الالجئين اليهود". واألمر اكخر دعوت  

 لالعتراف بالقدس عاصمة للدولة اليهودية. 
 م:9119(*)موسى العلمي مشروع 

الجمعية العام لألمم  م، وقرار4619يقوم على قرار التقسيم لعام  ،ى العلمي مشروعاً قدم موس 
 .(4)ويهودية ،عربية :الخاص بقضية الالجئين، مع تقسيم القدس إلى ،(461) المتحدة رقم

 : (5)أهم النقاط التي وردت في المشروع 
 إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. -

                                                             

 .91-91أبو شلباية، محمد: ال سالم بغير دولة فلسطين حرة، ص (1)
 .11-99أبو شلباية، محمد: الطريد إلى الخالص والحرية والسالم، ص (2)
 .91-91أبو شلباية، محمد: ال سالم بغير دولة فلسطين حرة، ص (3)

، 4611م، حضر مؤتمر تأسيس جامعة الدول العربية عام 4196العلمي: ولد في مدينة القدس عام )*( موسى 
و ترأس مكتب المعلومات التابع للجامعة في لندن، ساهم في تأسيس جمعية المشروع اإلنشائي العربي في 

ش متنقاًل بين أسماه )عبرة فلسطين(. وعا 4611القدس، وكتب موسى العلمي كتابًا عن نكبة فلسطين عام 
م )مركز المعلومات 4611لندن وعمنان، وكان يتردد في زيارات إلى الضفة الغربية حتى توفي في العام 

 الوطني الفلسطيني "وفا"(:
http://www.wafainfo.ps/persons.aspx?id=517 

 .111رمضان، عبد العظيم: مساعي السالم العربية اإلسرائيلية، ص (4)
 .19صفي الدين، وآخرون: الدولة الفلسطينية، صأبو العز، محمد  (5)
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 اقتصادية تمكنها من االستقرار.تكون ذات إمكانيات  -
 يتوفر لها شرط االتصال اإلقليمي. -
 تتضمن حدودها مدخلين إلى البحر المتوسط. -

مما يالحظ على المشاريع المقترحة أنها جميعًا صدرت من شخصيات فلسطينية تعيش 
 في داخل فلسطين تحت االحتالل اإلسرائيلي، وتحديدًا في الضفة الغربية. ويمكن تفسير عدم
خروج ملل تلك الدعوات من قطاع ازة آنذاك لسببين: األول، عدم وجود قيادات تقليدية على رأس 

لها مواصفات مليالتها في الضفة الغربية، وظهور المقاومة  ،المؤسسات البلدية في قطاع ازة
في السنوات األولى من  اختالف التصور اإلسرائيلي ،كطرف أصيل في مواجهة االحتالل، واللاني

التقاسم الوظيفي مع األردن  والقائم على: وقطاع ازة، ،الضفة الغربية :لمستقبل كل من االحتالل
 في الضفة الغربية، وضم قطاع ازة.

يتبين من خالل دراسة مشاريع الدولة سالفة الذكر عدم وجود تباينات شديدة فيما بينها، 
  وأنها جميعًا التقت فيما يلي:

 ر كامل أرض فلسطين.أسقطت من حسابها هدف تحري -
 تبنت هدف إقامة دولة فلسطينية على جزء من أرض فلسطين كحل نهائي للقضية الفلسطينية.  -
استبعدت جميعها خيار الكفاح المسلح لتحقيد أهداف الشعب الفلسطيني، وتمسكت بخيار  -

 التسوية السياسية.
 .استبعدت جميعها أي دور لمنظمة التحرير الفلسطينية -
على استفتاء حر للشعب الفلسطيني تحت إشراف هيئة دولية، وجعلت من ذلك أكدت جميعها  -

 شرطًا لشرعية وقانونية أية تسوية مستقبلية.
 ضمنيًا بوجود دولة إسرائيل. ماعترافها جميعًا سواء صراحة أ -

طرحتها الزعامات المحلية في الضفة  لم يكتب النجاح لمشاريع الدولة الفلسطينية التي
جاءت من قبل تيارات سياسية هامشية، وعديمة األلر في مجريات  كن رد ذلك كونهاويم، الغربية

موقف إسرائيل الرافض ألي تعبير سياسي  إلى عدم تحقيقها إرجاعاألحداث األساسية. كما يمكن 
لىفلسطيني مستقل، و  موقف منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المناهض ألي حركة سياسية  ا 

أي حل يضمن بقاء الحركة الصهيونية متجسدة أو تنادي بهدف يقل عن هدف فلسطينية تقبل ب
 التحرير الشامل لألراضي الفلسطينية.
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 من مشاريع القيادات المحلية في الضفة الغربية: ةقف الفلسطينياالمو 
واالحتالل م، 4699في أولى دورات  عقب حرب حزيران  ،أكد المجلس الوطني الفلسطيني

وقطاع ازة، أن هدف النضال  ،والقدس ،أرض فلسطين في الضفة الغربية باقيل اإلسرائيلي
الفلسطيني ما زال "تحرير كامل أرض فلسطين"، وأن األسلوب لتحقيد ذلك هو "الكفاح 

وهاجم المجلس األصوات التي نادت بإقامة كيان فلسطيني على جزء من األراضي  ،(1)المسلح"
 :(2)المشروعالمحتلة، وقال أن الهدف من وراء ذلك 

سعي الحركة الصهيونية واالستعمار وأداتهما إسرائيل إلى تلبيت العدوان الصهيوني على  -
 فلسطين.

 إقامة كيان يقوم على إعطاء الشرعية والديمومة لدولة إسرائيل. -
 تصفية القضية الفلسطينية تصفية نهائية لمصلحة إسرائيل. -
 لمحتلة من سكانها تمهيدًا لدمجها دمجًا كامالً مرحلة مؤقتة تستغلها إسرائيل لتفريغ األراضي ا -

 في الكيان اإلسرائيلي.
أن أي فرد أو جهة عربية فلسطينية، أو اير فلسطينية تدعو واعتبر المجلس الوطني: "

. وكرر (3)، أو تؤيده، عدو للشعب العربي الفلسطيني ولألمة العربية"(العميل)لهذا الكيان 
ت  إلى "التصدي بحزم" لكل المحاوالت المشبوهة التي تستهدف المجلس في دورات  الالحقة دعو 

 . (4)إنشاء كيان فلسطيني زائف يهيمن علي  االستعمار والصهيونية"
مشروع الدولة في الضفة الغربية  "فتح" عارضت حركة التحرير الوطني الفلسطينيو

تستهدف القضية وقطاع ازة، وذكرت أنها "ستقف في وج  الحلول السلمية والسياسية التي 
نشاء دولة فلسطينية مزيفة" . واعتبرت أن كل حل سلمي يتجاهل الحقود القومية (5)الفلسطينية، وا 
 . (6)للشعب الفلسطيني سيكون مصيره الفشل

                                                             

م: حميد راشد: 1/9/4691 – 14/9مصر،  -، القاهرة1القرارات السياسية للمجلس الوطني الفلسطيني، د  (1)
 .411مقررات المجلس الوطني، ص

 .419-419المصدر السابد، ص  (2)
 .419المصدر السابد، ص (3)
 .419م: المصدر السابد، ص1/1/4696-4مصر،  -، القاهرة9د  قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، (4)

، 4691م، الولائد العربية لعام 19/1/4691تصريح الناطد الرسمي باسم حركة فتح للصحافة العربية، (5) 
 .461، ص411وليقة 

نية ، الولائد الفلسطي11/1/4696رسالة فتح إلى المؤتمر السادس للحزب االشتراكي الموحد في فرنسا  (6)
 .414، ص 411، وليقة 4696العربية لعام 
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ضفة الغربية مشاريع الدولة الفلسطينية في ال ،فلسطينلتحرير الشعبية  جبهةالرفضت و 
نهاء قضية  ،ى محاوالت فرض الحلول السلميةن الرد الطبيعي علإوقطاع ازة، وقالت: " وا 

. وذكرت (1)العمل على تصعيد الكفاح المسلح وشمول " ،لصالح قوى االحتالل الغاشم ؛شعبنا
الجبهة أن مشروع الدولة الفلسطينية، يستهدف تكريس الوجود الصهيوني في فلسطين، وتصفية 

ي التنازل عن حد الشعب الفلسطيني في يعن القضية الفلسطينية برمتها، واعتبرت أن القبول ب 
 .(2)ل  من حق  في العودة لوطن " اً تحرير واسترداد أرض  بكاملها، وحرمان

اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن مشروع إقامة دولة فلسطينية في الضفة و 
استهدفت تصفية الغربية وقطاع ازة، هو أحد مخططات اإلمبريالية األميركية والصهيونية، التي 

باستمرار النضال إلسقاط كافة البرامج والمشاريع الجبهة وطالبت  القضية الفلسطينية برمتها،
مهما اختلفت  ،وفي مقدمتها مشاريع إقامة الدولة الفلسطينية ،التصفوية للقضية الفلسطينية

 .(3)صيغتها وأشكالها
جزء من أرض فلسطين، ورفضت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مشروع الدولة على 

. (4)ونادت بحل القضية الفلسطينية حاًل جذريًا بإسقاط الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين كاملة
ورفضت منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية "الصاعقة" محاوالت إقامة دولة فلسطينية، أو خلد 

ك الدولة ال تتحقد إال . ورأت الصاعقة أن ملل تل(5) إدارة محلية في الضفة الغربية وقطاع ازة
بموافقة العدو، وأن لمن ذلك سيكون االعتراف بإسرائيل، والتنازل عن الحقود الشرعية الفلسطينية 

 .(6)م، لذلك رأت أن تستمر المقاومة في كفاحها المسلح4611في فلسطين المحتلة عام 
لضفة الغربية اعتبرت جبهة التحرير العربية الدعوة لقيام دولة فلسطينية مستقلة في او 

وقطاع ازة بأنها مؤامرة لخلد كيان هزيل إلبعاد الجماهير عن اللورة الفلسطينية، ولفرض الهزيمة 

                                                             

، 49، وليقة 4691م، الولائد العربية لعام 46/4/4691بيان سياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،  (1)
 .49ص

، الولائد 19/1/4694بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول موقفها من دورة المجلس الوطني اللامن،  (2)
 .141-149، ص41، وليقة م4694العربية لعام 

بيان الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين حول وجوب إبداء رفض حاسم لكل المشاريع الرامية إلقامة  (3)
 .4146، ص649، وليقة 4691م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 11/44/4691دولة فلسطينية، بيروت 

، الولائد الفلسطينية العربية لعام 49/1/4691ها مجلة األحرار أجوبة جبهة النضال الشعبي عن أسئلة وجهت (4)
 .111 -114، ص 114، وليقة 4691

، 191م، وليقة 4691، الولائد العربية لعام 44/44/4619األردن  -بيان سياسي لقوات الصاعقة، عمان (5)
 .991ص 

 .19-11محسن، زهير: اللورة الفلسطينية بين الفكر والممارسة، ص  (6)
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في الوطن كافة على األمة العربية، وطالبت قوى اللورة الفلسطينية والقوى الوطنية والتقدمية 
طالبت الجبهة و .(1)يينالعربي بتوحيد صفوفها والوقوف بحزم أمام مؤامرات االستعمار واالنهزام

مبريالية والصهيونية تصدي بحزم للمؤامرات اإلالقيادة العامة، بال -الشعبية لتحرير فلسطين
.. والوقوف بحزم في وج  األفكار والمشاريع االنهزامية التي تطرحها الدوائر .والرجعية العربية

فلسطينية، أو في أي أفكار االستعمارية لتصفية قضية شعبنا، سواء تجسدت في مشروع الدولة ال
 .(2)متخاذلة انتهازية

وشجبت عدة شخصيات من الضفة الغربية في بيان لها المحاوالت الرامية إلى إقامة 
المؤسسات والقيادات  ممللو. وأعرب (3)كيان فلسطيني "هزيل" تحت أي اسم أو شكل كان

الرامية إلقامة كيان مصطنع الوطنية في الضفة الغربية عن رفضهم ومقاومتهم لجميع المشاريع 
. وأعلنت اللجنة العليا للتوجي  الوطني بالضفة الغربية عن إضراب شامل (4)فيها وفي قطاع ازة

لالحتالل اإلسرائيلي ورفضًا لخلد  م في الضفة الغربية رفضاً 4699أيلول )سبتمبر(  46يوم 
 . (5)كيان فلسطيني تحت حراب 

م 4699تشرين األول )أكتوبر(  41وطنيًا بتاريا  ووضع ممللو الضفة الغربية ميلاقاً 
تعاهدوا في  على رفض "الدعوة المشبوهة" إلقامة دولة فلسطينية، التي يراد لها أن تكون منطقة 

سرائيل، ومرتبطة بالوجود الصهيوني الدخيل . وأصدر أبناء الضفة الغربية (6)عازلة بين العرب وا 
م استنكروا في  المخططات التي يرسمها األعداء 4691ير( شباط )فبرا 41بتاريا  المحتلة بياناً 

 .(7)"إلنشاء كيان هزيل"، وعارضوا إقامة دولة مصطنعة في الضفة الغربية وقطاع ازة

                                                             

، الولائد العربية 11/9/4691بيان جبهة التحرير العربية حول المشروع األمريكي لحل أزمة الشرد الوسط  (1)
 .919 -919، ص 161، وليقة 4691لعام 

م، 19/1/4691-11البرنامج السياسي للجبهة الشعبية القيادة العامة الذي أقره المؤتمر الرابع للجبهة،  (2)
 .496 -491، ص 411، وليقة 4691لعام الولائد الفلسطينية العربية 

، 4699م: الولائد العربية لعام 49/1/4699بيان عدد من شخصيات الضفة إلى الشعب العربي، عمان  (3)
 .999-999، ص 169وليقة 

ة، بيان الهيئات والقيادات الوطنية في الضفة الغربية بمناسبة افتتاح الدورة العادية للجمعية العامة لألمم المتحد (4)
 .949-949، ص194م: المصدر السابد، وليقة 46/6/4699

م: المصدر 46/6/4699بيان اللجنة العليا للتوجي  الوطني في الضفة الغربية بالدعوة لإلضراب العام  (5)
 .941، ص111السابد، وليقة 

 .911 -914ص ،199م: المصدر السابد، وليقة 1/41/4699الميلاد الوطني المرحلي لعرب الضفة الغربية،  (6)
، 4691م: الولائد العربية لعام 41/1/4691بيان أبناء الضفة الغربية المحتلة حول قضية فلسطين، عمان،  (7)

 .91، ص91وليقة 



 مشاريع الدولة الفلسطينية على جزء من أرض فلسطين: الفصل الثاني
 

112 

مما سبد يالحظ أن مشاريع الدولة المقترحة من بعض الزعامات المحلية في الضفة 
، وقطاع واسع من كافة رة الفلسطينيةالغربية قد رفضت  منظمة التحرير الفلسطينية، وفصائل اللو 

الشخصيات والمؤسسات الوطنية في الضفة الغربية وقطاع ازة. وأرجعت هالة العوري سبب 
لتلك  -التي كانت ما تزال في تلك الفترة تدعو إلى الدولة الديمقراطية-الرفض الحاسم للمنظمة 

جرائية، بصدد التوصل إلى كيان المشاريع "تخوف المنظمة أن تتخذ القيادات المحلية، خطوات إ
لذي وصل حد قصف وا ،، وهذا يفسر رد المنظمة العنيف(1)منفصل، متخطية بذلك المنظمة"

لدعوت   م؛4699 في كانون األول )ديسمبر( ،حمدي التاجي الفاروقي في رام اهلل بالصواريا منزل
 . (2)إقامة دولة فلسطينية على جزء من أرض فلسطين

 
 من مشاريع القيادات المحلية في الضفة الغربية: ةقف العربياالمو 

موقف تجاه مشاريع الدولة في الضفة الغربية  ،عن مجلس جامعة الدول العربية لم يصدر
 )يونيو( في حرب حزيران ،كان جل اهتمامها إلر هزيمة الجيوش العربية، حيث (3)وقطاع ازة

 ن، وانسحاب إسرائيل من األراضي العربيةإلزالة آلار العدوا ؛بحث سبل التحرك سياسياً  ،م4699
، وذلك في نطاد المبادل األساسية التي تلتزم بها الدول العربية وهي: عدم الصلح مع المحتلة

 .(4)أو االعتراف بها، وعدم التفاوض معها ،)إسرائيل(
لم يصدر عن مصر أي موقف تعارض في  إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية و

مبادرة وزير (، والموافقة على 111بل إنها بعد قبول قرار مجلس األمن الدولي رقم ) وقطاع ازة،
، وشجعت على (5)األمريكي "روجرز"، أخذت تدفع الفلسطينيين للقبول بالتسوية السياسية الخارجية

قبول فكرة الدولة على جزء من أرض فلسطين، فقال الرئيس المصري جمال عبد الناصر لوفد من 
م:" دويلة في الضفة 4691الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات في شهر آب أاسطس  القيادات

 . (6)الغربية وازة، هي خير من ال شيء"
ورفض األردن فكرة الدولة الفلسطينية، باعتبارها تتنافى مع سيادت  على الضفة الغربية 

لسطينيين، م، وتتعارض مع طموح  وسعي  لتمليل الف4699التي كانت قبل حزيران )يونيو( 
                                                             

 .199العوري، هالة: فلسطين كشف المستور، ص (1)
 .411الشعيبي، عيسى: الكيانية الفلسطينية، ص (2)
 .19، ص نيةإبراهيم، محمد السعيد: الدولة الفلسطي (3)
م: ولائد فلسطين )مائتان ولمانون وليقة 4/6/4699 – 16/1قرارات مؤتمر القمة العربية الرابع، الخرطوم  (4)

 .111مختارة(، ص 
(5) Duff, Peggy: War or Peace in the Middle East, p. 66. 

 .419خلف، صالح: فلسطيني بال هوية، ص (6)
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فشجب مجلس النواب األردني فكرة إقامة الدولة الفلسطينية واعتبرها مخطط صهيوني يهدف إلى 
القضاء على حقود الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية برمتها، وناشد المجلس 
 الحكومات العربية عامة، والحكومة األردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية خاصة، بأن يقاوموا

 . (1) مشروع إقامة الدولة الفلسطينية بكل قوة"
عن أجندة  اً اائبيبدو من خالل ما سبد أن مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة كان 

العتبارات  -وقبل ذلك  -م 4699الموقف العربي بشكل عام في أعقاب حرب حزيران )يونيو( 
ردن على التمليل الفلسطيني، وادعاء عديدة أبرزها التنافس بين منظمة التحرير الفلسطينية واأل
اتخاذ  تتجنب دول الجامعة العربية األردن بأحقيتها في السيادة على الضفة الغربية، ويبدو أن

موقف بشأن الدولة الفلسطينية لتجنب خلد خالفات عربية حول هذا الموضوع، وللحفاظ على 
 .في إطار الجامعة العربية)الشكلية( شكل من الوحدة الصورية 

 

 الموقف اإلسرائيلي من مشاريع القيادات المحلية في الضفة الغربية:
بإجراء  م4699باشرت إسرائيل بعد احتاللها للضفة الغربية وقطاع ازة حزيران 

وبحلت معهم فكرة إقامة كيان فلسطيني أو  (**)ببعض الشخصيات الفلسطينية المحلية (*)اتصاالت
وتقبل بالتعايش  ،لن استعدادها للحوار مع سلطات االحتاللتع ،هيئة تمليلية في الضفة الغربية

، ولم تكتف إسرائيل بالبحث من بين الفلسطينيين على من يتعاون معها في خلد كيان (2)مع 
فلسطيني مرتبط بها اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا، بل اقترحت عدة مشاريع أخرى، دارت في 

                                                             

، 4694: الولائد العربية لعام 11/1/4694فكرة الدولة الفلسطينية، عمان قرار مجلس النواب األردني حول  (1)
 .111، ص414وليقة 

)*( أشرف على تلك االتصاالت ضباط من الحكم العسكري وبعض الموظفين اإلسرائيليين المختصين في الشئون 
ناطد المحتلة، ودان بافلي العربية منهم: دافيد كيمحي مستشار وزير الدفاع اإلسرائيلي للشئون العربية في الم

المستشار االقتصادي للحاكم العسكري في الضفة الغربية، وموشي  ساسون سكرتير رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
 (.161ومستشاره للشئون العربية)كيمحي، دافيد: الخيار األخير، ص
لدية نابلس)عبد (. حمدي كنعان رئيس ب161)**( منهم عزيز شحادة )كيمحي، دافيد: الخيار األخير، ص

(؛ عبد الجواد صالح رئيس بلدية مدينة البيرة )صالح، عبد 111الهادي، مهدي: المسألة الفلسطينية، ص 
(؛ سعد الدين العلمي رئيس محكمة االستئناف الشرعية )العلمي، 99الجواد: معركة الكيان والقيادة البديلة، ص

لياس فريج رئيس بلدية بيت لحم، وفهد القواسمة 14 -11سعد الدين: ولائد الهيئة اإلسالمية العليا، ص (؛ وا 
رئيس بلدية الخليل، وأحمد النتشة من الخليل، وأنور الخطيب من القدس، وحيدر عبد الشافي من ازة، وحاتم 

 (.41أبو ازالة من ازة )دايان، موشي : أنا وكامب ديفيد، ص
 .94، صأندرسون، جفري: سياسة األمر الواقع في الضفة الغربية (2)
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نوعًا من الحكم  من خالل منحهم ،نها أو بدونهممجملها حول فكرة االحتفاظ باألرض مع سكا
 . (1) الذاتي واإلدارة المحلية

أما فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة فقد رفضتها الحكومة اإلسرائيلية وكان لها مواقف 
تموز  49متصلبة تجاهها، فقد رفضت رئيسة الحكومة جولدا مائير في خطابها في الكنيست 

. واتهمت في خطاب آخر (2)دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية"م، قيام "4694)يوليو( 
م المنظمات الفلسطينية بالسعي لتدمير دولة إسرائيل، عبر 4691تموز )يوليو(  19بتاريا 

م أن "بين البحر المتوسط 4691نيسان )أبريل(  41. وذكرت في (3)المطالبات المتكررة بالدولة
 .(4)ن إال لدولتين: دولة يهودية ودولة عربية هما إسرائيل واألردنوالصحراء الشرقية ال يوجد مكا

ن اختلفت فيما  وشاركت األحزاب اإلسرائيلية الحكومة رفضها لفكرة الدولة الفلسطينية، وا 
رأى حزب العمل أن الحل األملل يكون بربط  نالفلسطينية، ففي حي بينها حول الرؤية لحل القضية
اع ازة مع األردن، رأى حزب الليكود أن الحل األفضل هو ضم مستقبل الضفة الغربية وقط

 . (5)ومنح السكان العرب حكما ذاتياً  ،الضفة الغربية وقطاع ازة إلى إسرائيل
ولم تطرح فكرة إقامة دولة فلسطينية سوى بعض األحزاب اليسارية الصغيرة ذات األلر 

قترحتها في جلسات الكنيست اإلسرائيلي المحدود في مجريات األحداث السياسية في إسرائيل، فقد ا
، وكتلة "هاعوالم هازي " (6)م 4699حزيران )يونيو(  14كتلة الحزب الشيوعي اإلسرائيلي بتاريا 

كانون  44، وأقرها حزب مبام في مؤتمره الحزبي بتاريا (7)م4699تموز )يوليو(  46بتاريا 
مصيرها الرفض من األحزاب اإلسرائيلية  . إال أن تلك االقتراحات كان(8)م4696األول )ديسمبر( 

 .(9)والحكومة اإلسرائيلية ،الرئيسية
يالحظ أن إسرائيل رام اتصاالتها مع الزعامات المحلية عقب حرب حزيران )يونيو( 

م، وتشجيعها على طرح أفكار لمستقبل المناطد المحتلة، إال أنها رفضت رسميًا فكرة 4699
إلارة الخالفات في الساحة  هوغربية وقطاع ازة. ويبدو أن هدفها الدولة الفلسطينية في الضفة ال

                                                             

 .41انظر المشاريع اإلسرائيلية في: عبد الرحمن، أسعد، ونواف الزرو: الفكر السياسي اإلسرائيلي، ص (1)
 .157 'עמ، השלום תהליך: מרדכי, גזית (2)
 .141 'עמ ,ערב ישראל סכסוך: יוסף, נדבה (3)
 .163'עמ، השלום תהליך: מרדכי, גזית (4)
 .491 -499ية في الضفة الغربي، ص ماعوز، موشي: القيادات الفلسطين (5)
 .911، ص4محاضر الكنيست السادس )الدورة اللانية(، ج (6)
 .116 – 111المصدر نفس ، ص  (7)
 .441 – 416الهور، منير، وطارد الموسى: مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية، ص (8)
 .619، ص 4نية(، جانظر ملاًل موقف حزب العمل: محاضر الكنيست السادس )الدورة اللا (9)
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الفلسطينية، واستدراج الفكر السياسي للحركة الوطنية إلى االنشغال بمناقشة فكرة الدويلة، 
وترويضها وتعويدها على البحث في أنصاف الحلول، بداًل من البحث في القضية الفلسطينية 

 الواحدة المتكاملة.
 

 من مشاريع القيادات المحلية في الضفة الغربية: ةدوليقف الاالمو 
على حد  -بشكل روتيني-م بالتأكيد 4611اكتفت قرارات األمم المتحدة، منذ عام 

الالجئين الفلسطينيين في العودة أو التعويض، وتجاهلت وجود الفلسطينيين كشعب ل  حقوق  
ول في موقف األمم المتحدة أواخر عام الوطنية ومنها حق  في تقرير المصير. وظهرت بداية التح

م؛ نتيجة صمود الشعب الفلسطيني وتصاعد كفاح  المسلح لالحتالل اإلسرائيلي، فأصدرت 4696
الجمعية العامة لألمم المتحدة بعض القرارات التي أكدت فيها على حد الشعب الفلسطيني في 

 . (1)تقرير المصير
تعاملت مع والدولة الفلسطينية المستقلة، عارضت الواليات المتحدة األمريكية فكرة 

القضية الفلسطينية بوصفها مشكلة الجئين، ومجرد مسألة إاالة إنسانية، متجاهلة أنها قضية 
األفكار والمشاريع التي تهدف إلى تصفية من . واقترحت سلسلة (2)وطنية وسياسية باألساس

وحاولت اإلدارة  .(3)األراضي العربية القضية الفلسطينية وتكريس وجود االحتالل اإلسرائيلي في
األمريكية امتصاص عواطف الفلسطينيين الذين يتطلعون إلى كيان مستقل وشخصية مميزة، فقام 
بعض موظفي السفارة األمريكية في "إسرائيل" بإجراء اتصاالت مع بعض الشخصيات الفلسطينية 

ائب وزير الخارجية األمريكي وصرح ن (4)من أجل إنشاء دويلة فلسطينية في الضفة الغربية
.. .م: "أن ترسيا السالم في المنطقة يتطلب4691تشرين األول )أكتوبر(  41)سيسكو( بتاريا 

 .(5)إعطاء الفلسطينيين إمكانية التعبير بشكل كيان
ن مشاريع التسوية التي اقترحتها الواليات المتحدة األمريكية إنما هي إويمكن القول 
ن أمريكيا جادة في مساعيها للسالم، ولكنها في حقيقتها أوالتظاهر ب ،العام محاولة لتضليل الرأي

 محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وتكريس للوجود اإلسرائيلي في فلسطين. 
                                                             

: قرارات األمم المتحدة بشأن 1964+ 1991+ 1919انظر قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  (1)
 . 449+  441+  411، ص 411+  411+  414اإلسرائيلي، الولائد رقم  –فلسطين والصراع العربي

 .11تشيرجي، دان: أمريكا والسالم في الشرد األوسط، ص  (2)
؛ 146 – 149ر المبادرات والمشاريع األمريكية في: رمضان، عبد العظيم: مساعي السالم العربية، ص انظ (3)

 وللمزيد انظر: سيسالم، سمير: المشاريع األمريكية لتسوية القضية الفلسطينية. 
 .91 -91الخطيب، علي: االتجاهات السياسية، ص (4)
 .419ص شديد، محمد: الواليات المتحدة والفلسطينيون، (5)
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هو أن أي تسوية ينبغي أن تستند  من القضية الفلسطينية، كان جوهر الموقف السوفيتي
. (1)لى السيطرة العربية، وحد إسرائيل في الوجودم إ4699إلى عودة كل األراضي المحتلة عام 

وانطالقا من تلك الرؤية تقدم االتحاد السوفيتي بمشروع تسوية إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة 
م، شجب في  احتالل إسرائيل لألراضي العربية، وطالبها 4699 حزيران )يونيو( 46بتاريا 

 . (2)باالنسحاب الفوري دون قيد أو شرط
اقترح  ،م4691كانون اللاني )يناير( 14بتاريا  ،آخر مشروعاً االتحاد السوفيتي ا طرح كم

، وعودة قطاع ازة إلى مصر يوماً  91في  انسحاب إسرائيل من األراضي التي احتلتها خالل 
. ويالحظ على المبادرات التي طرحها االتحاد السوفيتي (3)والضفة الغربية إلى وضعها السابد

 لدولة الفلسطينية عن مشاريع  السياسية في ذلك الوقت.اياب فكرة ا
الموقف الدولي عمومًا كان يتعامل مع القضية الفلسطينية  وبشكل عام يمكن القول أن

على أنها قضية الجئين، وبالتالي خلت كافة المشاريع الدولية في ذلك الوقت من مشروع الدولة 
التي طرحتها القيادات المحلية في الضفة الغربية أي  الفلسطينية المستقلة، وعلي  لم تلد المشاريع

 قبول لدى دول العالم.
مشاريعها للدولة عرضت القيادات المحلية في الضفة الغربية، نستخلص مما سبد: أن 

.. ال تفاوض مع ... ال اعتراف.ال صلح) الفلسطينية في وقت كانت الدول العربية ترفع شعار
م، وتحشد قواها إلزالة آلار العدوان، 4699رابع في الخرطوم عام إسرائيل( بعد مؤتمر القمة ال

وكانت منظمات المقاومة الفلسطينية المسلحة في أوج عنفوانها  وتحرير األراضي العربية المحتلة،
م، وسيطرتها على مؤسسات منظمة التحرير 4691وخاصة بعد معركة الكرامة في األردن عام 

 .الفلسطينية
الحديث عن التفاوض مع إسرائيل، أو عن دولة ال تشمل كل فلسطين، كان وأمام ذلك،  
خيانة وتفريط في حقود الشعب الفلسطيني، وهذا يفسر الهجوم العنيف الذي ، تلك المرحلةفي ظل 

شنت  منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك على القيادات المحلية في الضفة الغربية التي نادت بالدولة 
رام أن تلك المشاريع ال تختلف كليرًا عن المشاريع  ة الغربية وقطاع ازة.الفلسطينية في الضف

 مة التحرير الفلسطينية فيما بعد.التي تبنتها منظ
لم تخدم القيادات المحلية لكي ترى مشاريعها النور،  ائدة آنذاكأن الظروف السف وهكذا

ض فكرة الدولة الفلسطينية م، على رف4694 -4699 فقد التقت أطراف الصراع الرئيسة في الفترة

                                                             

 .11تشيرجي، دان: أمريكا والسالم في الشرد األوسط، ص  (1)
 .91الهور، منير، وطارد الموسى: مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية، ص (2)
 .449-449المرجع السابد، ص (3)
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على جزء من أرض فلسطين )الضفة الغربية وقطاع ازة( فقد كانت منظمة التحرير الفلسطينية 
في تلك الفترة تتبني فكرة الدولة الديمقراطية، وكانت )إسرائيل( تبحث عن حلول تخلصها من 

على األرض في الوقت  الكلافة العربية السكانية في المناطد المحتلة، مع االحتفاظ بسيادتها
نفس ، أما الموقف الدولي فعالوة إن  كان يتعاطى مع القضية الفلسطينية كقضية الجئين، كان 

معالمها بعد  التوج  الدولي والعربي الرسمي يتج  نحو تحقيد تسوية سلمية للصراع، اتضحت
 م، كما سنرى في المبحث التالي.4691كتوبر حرب )تشرين األول( أ
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 بحث الثانيامل
 م9111-9119مشاريع منظمة التحرير الفلسطينية 

 

o  م.9119مشروع السلطة الوطنية المستقلة على أي أرض فلسطينية تحرر 

o .المواقف الفلسطينية والعربية والدولية من مشروع السلطة الوطنية المستقلة 

o  م.9111مشروع الدولة الفلسطينية وفق قرارات األمم المتحدة 

o سطينية والعربية والدولية من مشروع الدولة الفلسطينية وفق قرارات المواقف الفل
 األمم المتحدة.
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م، أن أصدر مجلس األمن الدولي قرار 4691ترتب على حرب تشرين األول )أكتوبر( 
( الذي دعا إلى "إطالد مفاوضات بين األطراف المعنية بإشراف مالئم إلقامة سالم عادل 111)

ن لم توج  لهم دعوة للمشاركة في المفاوضات إال ي. ورام أن الفلسطيني(1)شرد األوسط"ودائم في ال
 :(3)، وظهرت وجهتي نظر(2)أن اختالفًا في الرأي برز في الساحة الفلسطينية

ن ألالتسوية السياسية،  االنخراط في ،الفلسطينية منظمة التحريرعلى رأت أن ، األولى 
 الوطنية بالضفة الغربية وقطاع ازة.  ذلك سيمكنها من إقامة السلطة

والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير  ،بضرورة التمسك بالميلاد الوطني نادت ،واللانية
ال يمكن أن تفرز  ،آنذاك المعطيات السياسية وفي ظل ،التسويةعملية أن  ورأتالفلسطينية، 
في  ،الفلسطيني شعبلل تيجياالسترالتحقيد الهدف  ؛لمواصلة النضال محطة شكلت ،سلطة وطنية

قام ،تحرير كامل أرض    .ة الدولة الفلسطينية الديمقراطيةوا 
بداًل من أن  ،بحيث أصبح اتهامات بين أصحاب وجهات النظر المختلفة، وتطور النقاش

ينحصر في عنوان اجتهادات، وأدى انقسام الرأي إلى انقسام الصفوف، وتطور الحوار ليصل إلى 
 .(4)أن يصل إلى مرحلة االشتباك المسلح شب  احتكاك كاد 

 
 :م9119 مشروع السلطة الوطنية المستقلة على أية أرض فلسطينية تحرر

 ،م4691دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الشهور األولى من عام 
فتشكلت  إلى إنهاء الجدل والنقاش بين الفصائل، وطالبت بصيااة برنامج وطني يقبل  الجميع،

"، وأفضى الحوار إلى (*)لجنة للحوار الوطني ضمت قادة الفصائل، اشتهرت باسم "اللجنة السباعية
المرحلية كحلقة وسطى في ومن نافلة القول أن  .(5) االتفاد على برنامج مرحلي ذي عشر نقاط

تخلن عن هدفها أية لورة ما دامت لم ت ستراتيجيةاقيد الهدف النهائي ال تتناقض مع الطريد إلى تح

                                                             

 –م: قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي11/41/4691، 111انظر قرار مجلس األمن رقم  (1)
 . 141، ص 96، وليقة 4اإلسرائيلي، مج 

 .99عباس، محمود: صفحات مشرقة من تاريا اللورة الفلسطينية، ص  (2)
؛ حوراني، فيصل: فكرة التسوية في 19 – 11للتوسع انظر: إبراهيم، محمد السعيد: الدولة الفلسطينية، ص  (3)

 .99 -91الساحة الفلسطينية، ص
-4يادة العامة في الدورة اللانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني، القاهرة الق -كلمة الجبهة الشعبية  (4)

 .466 -469، ص 494، وليقة 4691، الولائد الفلسطينية العربية لعام 1/9/4691
نسبة إلى عدد الفصائل المشاركة وهي: حركة فتح، الجبهة الشعبية، جبهة النضال، الجبهة الديمقراطية،  )*(

 بية، منظمة الصاعقة، الجبهة الشعبية القيادة العامة.جبهة التحرير العر 
 .111 – 111خلف، صالح: فلسطيني بال هوية، ص  (5)
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 مع لتبرير التنازالت، وتمرير أنصاف الحلول في الصراع أما الحديث عن المرحلية النهائي،
 .)إسرائيل( فذلك هو ما يجلب الخطر للقضية الفلسطينية، وينذر بتصفيتها

المجلس الوطني  فدعتاللجنة التنفيذية إلكساب البرنامج المرحلي الشرعية الالزمة، سعت 
م، تبنت منظمة التحرير 4691اللانية عشرة في القاهرة حزيران )يونيو(  ت دور د لعق؛ الفلسطيني

 :(1)جاء في  أبرز ماالفلسطينية خاللها البرنامج السياسي المرحلي )برنامج النقاط العشر( و 
تناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل، وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير األرض الفلسطينية،  -

قامة سل طة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل جزء من األرض الفلسطينية التي يتم وا 
 تحريرها. 

تناضل منظمة التحرير ضد أي مشروع كيان فلسطيني لمن  االعتراف والصلح والحدود اكمنة  -
والتنازل عن الحد الوطني وحرمان شعبنا من حقوق  في العودة وتقرير مصيره فود تراب  

 الوطني.
منظمة التحرير في إقامة  استراتيجيةهي حلقة لمتابعة تحقيد  ،تحريرية تتم ةأية خطو إن  -

 .الدولة الفلسطينية الديمقراطية المنصوص عليها في قرارات المجالس الوطنية السابقة
من أجل اتحاد أقطار المواجهة في سبيل  -بعد قيامها –تناضل السلطة الوطنية الفلسطينية  -

 ل التراب الفلسطيني، وكخطوة على طريد الوحدة العربية الشاملة.استكمال تحرير كام
تحدث عن دولة بل عن يال مما سبد يتضح أن البرنامج السياسي المرحلي رام أن  

، بملابة (*)ي كانت موافقة المجلس الوطني علفقد  .السلطة تلكحدد حدودًا واضحة لي ولم، "سلطة"
على فكرة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع التحرير  موافقة ضمنية من جانب منظمة

ي يتوقع انسحاب االحتالل اإلسرائيلي منها في إطار أي تسوية تألنها من األراضي العربية ال ،ازة
 سياسية.

، شدد على إضفاء صفات لورية على السلطة البرنامج السياسي للمنظمةيالحظ أن كما 
للنضال بكافة الوسائل وعلى  ن منطلد أنها ستأتي تتويجاً ، مبعد التحرير الوطنية التي ستقام

لالستمرار في النضال من أجل إقامة الدولة الفلسطينية  اً مرتكز وستكون رأسها الكفاح المسلح، 
اللورة فصائل  رام من أن .الديمقراطية المنصوص عليها في قرارات المجالس الوطنية السابقة

 كما .لم تكن في وضع يسمح لها بتحرير األرضقائمة آنذاك في ظل موازين القوى الالفلسطينية 

                                                             

 1انظر البرنامج السياسي المرحلي المقر من المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده اللانية عشرة في (1) 
 .111(، ص1م، ملحد رقم )4691حزيران )يونيو( 
 .419عضوًا من أصل  411برنامج المرحلي )*( صوت لصالح ال
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بل أنها مهدت الطريد لتسوية  ،ليقام عليها سلطة وطنية لم تحرر أرضاً  م4691 أن حرب أكتوبر
 .سياسية

ولتجنب اإلشارة إلى أن إقامة تلك السلطة يمكن أن يتم من خالل االستجابة لمبادرات 
 كون نتيجة تسوية أو قبوليأي مشروع كيان فلسطيني لن  أن، أكدت التسوية السياسية المطروحة

شعار "إقامة سلطة الشعب  ". وأقرنتاالعتراف والصلح والحدود اكمنة والتنازل عن الحد الوطني"
-السلطة الوطنية كان بإلحاد صفات المحررة والمقاتلة أن  إال الوطنية المستقلة" بكلمة "المقاتلة".

إلرضاء الفصائل المتمسكة بالميلاد الوطني، وبهدف تحرير كامل أرض محاولة مجرد  -كما يبدو
 .إلقناع الجماهير بالقبول بالهدف المرحليفلسطين، و 

خالصة القول أن البرنامج المرحلي أحدث تغييرًا واضحًا على الهدف الوطني، وأساليب 
أرض فلسطين،  النضال لتحقيد ذلك الهدف، من خالل تبني هدف السلطة الوطنية على جزء من

بما كافة ليحل مكان هدف الدولة الديمقراطية على كامل أرض فلسطين، واعتماد وسائل النضال 
  فيها النضال السياسي، بدياًل عن اعتبار الكفاح المسلح طريقًا وحيدًا لتحرير فلسطين.

انفجرت المجادالت عقب انتهاء دورة المجلس الوطني داخل مختلف التنظيمات وفيما 
، وباستلناء حركة فتح والجبهة الديمقراطية ومنظمة الصاعقة، فإن الفصائل األخرى (1)هابين

وجبهة النضال، وجبهة التحرير العربية، والقيادة العامة( تراجعت عن موافقتها  ،)الجبهة الشعبية
. وذكرت إنها وافقت على برنامج النقاط العشر رام "كونها صيغة (2)على البرنامج المشترك

، وبررت تراجعها بالخشية (3)لمنع أي تفجر في الساحة الفلسطينية ية مهلهلة للوحدة الوطنية"وسط
 ،ومخالفة ميلاد المنظمة ،للسير في طريد التسوية السياسية كغطاء ،من استغالل موافقتها

 . (4)وااللتفاف على مقررات مجالسها الوطنية"
تحقيد تسوية ال يكون من بين أن الظروف القائمة ال تسمح ب تلك الفصائل وذكرت

شروطها االعتراف بالكيان الصهيوني وضمان أمن  وحدوده، واعتبرت ذلك تراجع عن الهدف 
تشرين األول )اكتوبر(  41. وقامت الفصائل المعارضة بتاريا (5)لللورة الفلسطينية االستراتيجي

ة" المعروفة بجبهة م، بتشكيل تحالف باسم "جبهة القوى الرافضة للحلول االستسالمي4691
                                                             

 .99 -91انظر إلى آراء المؤيدين والرافضين: حوراني، فيصل: فكرة التسوية في الساحة الفلسطينية، ص (1)
 .99 -99عباس، محمود: صفحات مشرقة من تاريا اللورة الفلسطينية، ص  (2)
: الولائد 19/6/4691من اللجنة التنفيذية البيان الصحفي الصادر عن الجبهة الشعبية حول انسحابها  (3)

 .119 -111، ص141، وليقة 4691الفلسطينية العربية لعام 
، 4691: الولائد الفلسطينية العربية لعام 1/1/4691حديث صحافي لجورج حبش حول التطورات الراهنة،  (4)

 .111 -111، ص196وليقة 
 .99 -91نية، صحوراني، فيصل: فكرة التسوية في الساحة الفلسطي (5)
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، وذكرت أن الرفض ال يوج  أساسًا للسلطة الوطنية أو لمرحلية النضال، ولكن االنتقاد (1)الرفض
منصب أساسًا على الشروط والصيغة التي ستقام عليها هذه الدولة، ذلك أن المرفوض هو السلطة 

 .(2)الوطنية التي تتمخض عن تسوية سياسية وكبديل عن حرب التحرير
آخر لتشكيل جبهة  اً محمود عباس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح آنذاك تفسير  وقدم

الرفض، فذكر أن تجاهل العراد في التحرك السياسي، والحديث دوليًا عن عمل سياسي تتزعم  
مصر إلى جانب سوريا واألردن، قد أدى إلى رفض العراد لتلك األفكار، وألر بدوره على الفصائل 

وشكلت جبهة الرفض  ،التي تراجعت عن موافقتها على البرنامج المرحلي ،يبة من الفلسطينية القر 
. ورام اإلقرار بتألير الجغرافية السياسية على موقف الفصائل (3)والتي تلقت الدعم أيضًا من ليبيا

الفلسطينية بشكل عام، إال أن رفض فكرة التسوية السياسية، وعدم جاهزية العقل السياسي 
 نصاف الحلول، يبدو إن  هو األرجح في تشكيل تلك الجبهة.الفلسطيني أل

أما المؤيدون )حركة فتح والجبهة الديمقراطية ومنظمة الصاعقة( فاعتبروا البرنامج خطوة 
أظهرت صعوبة  ،م4691 (أكتوبر) تشرين أول على طريد الواقعية السياسية، وخاصة أن حرب

 فتلك الحرباح المسلح وحرب التحرير الشعبية، الكف ستراتيجيةاتحرير كامل فلسطين من خالل 
وبالرام من االنتصار العسكري النسبي الذي حققت  إال أنها ألبتت عدم القدرة، ليس فقط على 

عن طريد 4699القضاء على إسرائيل، بل عدم القدرة على استعادة األراضي العربية المحتلة عام 
أيضا العتبارات دولية، كما عززوا حجتهم الحرب، ليس ذلك بسب منعة إسرائيل وقوتها بل 

بالموقف اإلسرائيلي الذي يرفض االعتراف بالشعب الفلسطيني، وحق  في إقامة دولة لهم فود 
، وقالوا بأن السلطة تعني دولة، ورأوا أن  ال يقدم أي تنازل عن هدف التحرير الشامل، (4)أرض 

 .(5)بدليل أن السلطة مقاتلة ومرحلية
الفلسطينية ومقاطعة فصائل الرفض للمنظمة إلى تأخر انعقاد المجلس  أدت الخالفات

الوطني الفلسطيني نحو لالث سنوات، ومع تعلر جهود الوحدة الوطنية، عقد المجلس الوطني 
م؛ في ظل اياب فصائل "جبهة الرفض"، وكان من أبرز 4699دورت  اللاللة عشرة آذار )مارس( 
تحول من هدف "سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل قرارات المجلس في تلك الدورة ال

                                                             

 .111 -111خلف، صالح: فلسطيني بال هوية، ص  (1)
، ص 111، وليقة 4691: الولائد الفلسطينية العربية لعام 41/9/4691حديث صحافي ألحمد جبريل  (2)
111. 
 .99عباس، محمود: صفحات مشرقة من تاريا اللورة الفلسطينية، ص  (3)
 لى أين، المركز الفلسطيني لإلعالم:شعار الدولة الفلسطينية إ شفيد، منير: (4)

https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=103164 
 .11حجاوي، سالفة، قراءة في العقل السياسي الفلسطيني، ص  (5)
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جزء من األرض الفلسطينية التي يتم تحريرها" إلى هدف "الدولة الوطنية المستقلة فود التراب 
 .(1)الوطني"

ويمكن هنا مالحظة لقل الفصائل اللاللة المؤيدة للبرنامج المرحلي في المجلس الوطني، 
تمكنت من عقد المجلس الوطني في ظل اياب فصائل الرفض  وخصوصًا حركة فتح، حيث

األربعة. كما يالحظ التحول في هدف النضال الوطني حيث استبدلت "السلطة" ب"الدولة"، وحذفت 
صفة "المقاتلة"، واستبدلت عبارة "على كل جزء من األرض الفلسطينية التي يتم تحريرها" بعبارة 

تدل جميعها على استبعاد خيار الكفاح المسلح، وترجيح "فود التراب الوطني"، وهي مؤشرات 
 خيار التسوية السياسية لتحقيد هدف الدولة.

 كانون األول )ديسمبر( 1التقت جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بتاريا 
م، بعد لالث سنوات من القطيعة بين جبهة الرفض ومنظمة التحرير الفلسطينية، على 4699

طرابلس في ليبيا، وجرى حوار بينها نتج عن  ما عرف بربية المصغرة التي عقدت هامش القمة الع
باسم "وليقة طرابلس"، توافقت فيها على رفض نهج التسوية وفكرة التفاوض مع االحتالل 
الصهيوني، وربط أي هدف مرحلي لللورة الفلسطينية بالشروط والضوابط التي تجعل  خطوة على 

 .(2))تحرير كل فلسطين( وليس بدياًل عن  االستراتيجيطريد الهدف 
لعقد الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في كانون لاني  اتفاد الفصائل مهد 
بالتمسك بالحقود الوطنية  م في الجزائر بحضور كافة الفصائل التي اتخذت قراراً 4696)يناير( 

 ، وتقرير مصيره على أرض  دون تدخل إلي اللابتة لشعبنا في وطن  فلسطين، وحق  في العودة
قامة دولت  المستقلة  .(3)فود تراب  الوطني دون قيد أو شرط خارجي، وا 

استمر المجلس الوطني الفلسطيني في إدراج مشروع الدولة الفلسطينية "المرحلي" في 
ام مقررات دورات اجتماعات  الالحقة، دون أن يتحقد على أرض الواقع لعدة أسباب منها: انقس

الموقف الفلسطيني حول هدف النضال الوطني وأسلوب تحقيق ، ونتيجة للموقف الرافض للواليات 
سرائيل فقد كانت الجهتان ترفضان التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية  المتحدة األمريكية وا 

رة التاسعة حتى نهاية اللمانينات من القرن الماضي، ولم يؤيدا فكرة إقامة دولة فلسطينية. وفي الدو 

                                                             

م: ولائد فلسطين )مائتان 11/1/4699- 41مصر،  -مقررات الدورة اللاللة عشرة للمجلس الوطني، القاهرة (1)
 .119انون وليقة مختارة(، ص ولم

 -، بيروت99 -91، مجلة شئون فلسطينية، ع 1/41/4699وليقة الوحدة الوطنية الفلسطينية، طرابلس  (2)
 .191 -191م، ص 4691شباط )فبراير(  –لبنان، كانون اللاني )يناير( 

م: ولائد فلسطين 11/4/4696-49، دمشد 41البرنامج السياسي، المجلس الوطني الفلسطيني، الدورة  (3)
 .161)مائتان ولمانون وليقة مختارة(، ص 
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تم االنتقال إلى مشروع الدولة  ،م4611عشرة للمجلس الوطني التي عقدت في الجزائر عام 
 م.4699الفلسطينية "الدائمة" على األراضي التي احتلتها إسرائيل عام 

  
 السلطة الوطنية المستقلة: من مشروع الفلسطينية والعربية والدولية المواقف

 قف الفلسطينية:امو ال 
"فتح" الفصائل المؤيدة للبرنامج المرحلي،  ركة التحرير الوطني الفلسطينيتزعمت ح

عنها االحتالل، ورأت أن  لوطنية على أي أرض فلسطينية يجلوودافعت عن فكرة إقامة السلطة ا
إقامة تلك السلطة ال يعني االعتراف أو الصلح مع إسرائيل، وعدتها مرحلة على طريد إكمال 

. وذكرت أن وسائل إقامة تلك السلطة "النضال (1)األرض الفلسطينيةمسيرة التحرير لكامل 
 .(2)السياسي، والنشاط الدبلوماسي، والنضال المسلح، والعمل في أوساط الجماهير الفلسطينية"

اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من أوائل من بادر بطرح النهج المرحلي في و
تحقيد السلطة الوطنية المستقلة يكون بتصعيد النضال  . ورأت أن سبل(3)النضال الوطني

. وتجسيدًا لقناعاتها شاركت الجبهة الديمقراطية مع (4)الجماهيري والمسلح داخل المناطد المحتلة
حركة فتح ومنظمة الصاعقة بإعداد ورقة عمل قدمتها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

للشعب الفلسطيني وهي: "انتزاع الضفة الغربية وازة من  ]اهنةالر [الفلسطينية، حددت فيها المهمة 
قامة سلطة وطنية فلسطينية". وقالت: " إن إقامة سلطة وطنية في الضفة الغربية وازة  إسرائيل، وا 
ال ينهي القضية الفلسطينية، بل ينقلها إلى موقع أكلر تقدما يمكنها من النضال بإمكانات أفضل 

 .(5)ب الفلسطيني"النتزاع بقية حقود الشع
وأيدت منظمة الصاعقة البرنامج المرحلي، واعتبرت  خطوة على طريد إقامة الدولة 
الفلسطينية الديمقراطية الوحدوية، وذكرت " أن انتزاع الضفة الغربية وازة يجب أن يتم بقرار عربي 

لسلطة : "نحن مع اأمينها العام زهير محسن محض، وعبر النضال الجماهيري المسلح" وقال

                                                             

: الولائد الفلسطينية العربية 41/4/4691حديث صحفي لصالح خلف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  (1)
 .11 -46، ص1م، وليقة 4691لعام 

، 4691بية لعام : الولائد الفلسطينية العر 41/1/4691حديث ياسر عرفات حول مسألة السلطة الوطنية  (2)
 .169 -161، ص 196وليقة 

 .41حواتمة، نايف، وقيس عبد الكريم: البرنامج المرحلي، ص (3)
 .41 -49المصدر السابد، ص (4)
م: الولائد الفلسطينية 46/1/4691تصريح صحفي لياسر عبد رب  القيادي في الجبهة الديمقراطية، بيروت  (5)

 .19، ص96، وليقة 4691العربية لعام 
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. وأكدت الصاعقة تمسكها بحد الشعب (1)الوطنية التي تتحقد بالنضال وليس بتقديم التنازالت
الفلسطيني في إقامة سلطت  الوطنية المستقلة على أي جزء من التراب الوطني الفلسطيني يتم 

مقراطية تحريره، كتأكيد كياني للوجود الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني الدخيل، وكقاعدة دي
 .(2)يمارس من خاللها شعبنا، وبحرية كاملة، بناء مستقبل ، وأدوات استمرار نضال 

وتزعمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الفصائل المعارضة للبرنامج المرحلي، ورفضت 
مشروع الدولة الفلسطينية على جزء من أرض فلسطين، وطرحت خيارها البديل وهو "حرب 

. وذكرت أن أي كيان (3)"التحرير الكامل" االستراتيجيالتمسك بالهدف التحرير الشعبية"، و 
فلسطيني يأتي نتيجة االنسياد وراء التسوية السياسية "لن يكون مجرد كيان جزئي ال يحل سوى 

ومرتبط  ،% من األراضي الفلسطينية، بل هو كيان خاضع لتلك السياسية الالوطنية1,11مشكلة 
 . (4)بها وموظف لخدمتها"

وبعد مشاركتها في حوار الفصائل )اللجنة السباعية( قبلت الجبهة برنامج النقاط العشر، 
واشترطت أن تكون السلطة المشار إليها في البرنامج "سلطة وطنية حقيقية"، ونتيجة للكفاح 

. وبعد فترة تراجعت الجبهة الشعبية عن موافقتها (5)المسلح والنضال السياسي المرتكز على أساس "
ى البرنامج، نتيجة خشيتها أن تتخذ المنظمة البرنامج المرحلي اطاًء لموافقتها على مؤتمر عل

 .(6)جنيف والتسوية السياسية، وانسحبت من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
بعد ذلك "جبهة القوى الوطنية الرافضة للحلول االستسالمية"  الشعبية وتزعمت الجبهة

. وتمسكت الجبهة بموقفها السياسي حتى جاء مؤتمرها الوطني الرابع (7)هة الرفضالمعروفة بجب
الذي أقر "أن معركة تحرير كامل األرض الفلسطينية وتدمير الكيان الصهيوني م 4614عام 

                                                             

 411، ص 411م، وليقة 4691: الولائد الفلسطينية العربية لعام 1/1/4691تصريح صحفي لزهير محسن  (1)
– 411. 
، 111م، وليقة 4691، الولائد الفلسطينية العربية لعام 14/9/4691بيان سياسي لقوات الصاعقة، دمشد (2) 

 .199 – 199ص 
م: الولائد الفلسطينية العربية 49/4/4691من مؤتمر السالم مذكرة الجبهة إلى اللجنة التنفيذية حول موقفها  (3)

 .119-119، ص199، وليقة 4691لعام 
: الولائد الفلسطينية العربية لعام 49/1/4691حديث صحفي لجورج حبش حول بعض المسائل الراهنة،  (4)

 .11-14، ص11، وليقة 4691
م: الولائد الفلسطينية 9/4691/ 1 – 4لس الوطني مذكرة الجبهة الشعبية إلى الدورة اللانية عشرة للمج (5)

 .469 -461، ص491، وليقة 4691العربية لعام 
: الولائد 19/6/4691البيان الصحفي الصادر عن الجبهة الشعبية حول انسحابها من اللجنة التنفيذية  (6)

 .119 -111، ص141م، وليقة 4691الفلسطينية العربية لعام 
 .196ث عن كيان، صالشريف، ماهر: البح (7)
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.. ومعقدة سياسيًا. ومن هنا يتحدد الشعار المرحلي، ويتحدد فهمنا لهذا الشعار: إقامة .معقدة عسكرياً 
 .(1)لفلسطينية المستقلة على أي جزء يتم تحريره من األرض الفلسطينية دون قيد أو شرط"الدولة ا

وانضمت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى تحالف القوى الفلسطينية الرافضة للحلول 
االستسالمية، وأكدت على ضرورة "االستمرار في الكفاح المسلح باعتباره الطريد الوحيد لتحرير 

، ودعت إلى مقاومة أي تسوية تجهض النضال العربي والفلسطيني (2)ب الفلسطيني"كامل الترا
وتحقد للعدو الصهيوني اعترافًا بكيان  وحدودًا آمنة ل ، وقالت: "إن العمل المرحلي حد مشروع 

". لذلك رأت "أن من االستراتيجيفي النضال اللوري، لكن أي هدف لوري يجب أن يخدم الهدف 
طيني إقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل جزء يستطيع تحريره حد الشعب الفلس

: "أن هذا ال يتحقد من خالل حل واستدركت بالقولبالكفاح المسلح وكافة أشكال النضال". 
 . (3)سياسي في ظل ميزان القوى العسكري والسياسي في الوقت الحاضر"

تقلة المقاتلة ستبقى هدفًا مرحليًا يجب أن أن سلطة الشعب الوطنية المس الجبهة وذكرت
تناضل من أجل ، ولكنها أكدت أن "أي سلطة ستفرض على شعبنا من أي جهة كانت وتمنع 
شعبنا من االستمرار في الكفاح المسلح لتحرير كل التراب الوطني الفلسطيني سنعمل على 

 . (4)إحباطها ومقاومتها"
لمنظمة في التسوية السياسية، وعارضت فكرة رفضت جبهة التحرير العربية مشاركة او 

. وانضمت إلى (5)من األرض الفلسطينية هإقامة سلطة وطنية فلسطينية على كل شبر يتم تحرير 
 -جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول االستسالمية. ورفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

ن تسوية سياسية وكبديل عن حرب التحرير، القيادة العامة فكرة السلطة الوطنية التي تتمخض ع
، ورأت أن المعطيات (6)وانضمت إلى تحالف القوى الفلسطينية الرافضة للحلول االستسالمية

                                                             

 -411انظر التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر: المسيرة التاريخية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ص (1)
411. 

: 49/4/4691مذكرة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني  (2)
 .9 -1، ص 1وليقة ، 4691الولائد الفلسطينية العربية لعام 

: 4/9/4691مذكرة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى الدورة اللانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني  (3)
 .469 -469، ص 496، وليقة 4691الولائد الفلسطينية العربية لعام 

: 4/9/4691سطيني مذكرة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى الدورة اللانية عشرة للمجلس الوطني الفل (4)
 .469 -469، ص 496، وليقة 4691الولائد الفلسطينية العربية لعام 

م: الولائد 14/9/4691بيان مشترك لجبهة التحرير العربية والجبهة الشعبية والقيادة العامة، بيروت  (5)
 .494، ص91، وليقة 4691الفلسطينية العربية لعام 

، ص 111، وليقة 4691الولائد الفلسطينية العربية لعام  :41/9/4691حديث صحافي ألحمد جبريل  (6)
111. 
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السياسية والظروف السائدة آنذاك ال يمكن أن تفرز سلطة وطنية. واعتبرت تطوير اللورة وتصعيد 
زان القوى، والطريد لتحرير أي جزء من الكفاح المسلح هو وحده الكفيل بإحداث التغيير في مي

. وقالت: أن السلطة التي تقام فود أرض محررة (1)األرض الفلسطينية على طريد تحريرها كاملة
ال أرض م سلَّمة بفعل التسوية، هي سلطة وطنية حقًا، أما السلطة التي تتم بفعل التسوية وعلى 

 .(2)أرض مسلمة فهي ال يمكن أن تكون وطنية
إلى ياسر عرفات رئيس  ،في األراضي المحتلة )*(لجبهة الوطنية الفلسطينيةوبعلت ا

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رسالة بمناسبة انعقاد الدورة اللانية عشرة للمجلس الوطني دعت 
فيها إلى تبني برنامج عمل مرحلي يؤكد سلطة اللورة مجسدة بمنظمة التحرير الفلسطينية على كل 

 .(3)عن  الوجود الصهيونيشبر يندحر 
أما الالجئون الفلسطينيون في الخارج فتمسكوا بهدف التحرير الكامل ورفضوا فكرة الدولة  

على جزء من أرض فلسطين ألنها ال تكفل لهم حد العودة إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها، 
لتنفيذية لمنظمة وقد عبرت عن ذلك مذكرة أرسلها بعض الشخصيات الفلسطينية إلى اللجنة ا

م أكدت فيها أن 4691أيار )مايو(  16التحرير الفلسطينية ولرئاسة المجلس الوطني بتاريا 
"فلسطين هي وطن للشعب الفلسطيني، ال يتنازل عن ، وال عن شبر من "، وطالب البيان المنظمة 

ة تتنافى مع اتخاذ موقفًا واضحًا برفض االنخراط في مشروع التسوية، وذكر البيان أن التسوي
ومع أهداف منظمة التحرير الفلسطينية، وتتعارض مع ميلاقها الوطني  ،موقف الشعب الفلسطيني

 .(4)"فهي منظمة تحرير ال منظمة تسوية"
ومن الجدير مالحظت  تباين الموقف بين فلسطينيي األرض المحتلة، والالجئين 

م يؤيدون أي حل 4699عام  الفلسطينيين في الشتات، حيث كان فلسطينيو األرض المحتلة

                                                             

: الولائد 1/9/4691-4كلمة القيادة العامة في الدورة اللانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني، القاهرة  (1)
 .466 -469، ص 494، وليقة 4691الفلسطينية العربية لعام 

: الولائد الفلسطينية 41/9/4691نضال الوطني حديث صحفي ألحمد جبريل حول مسائل في مجال ال (2)
 .119 -111، ص 111، وليقة 4691العربية لعام 

)*( الجبهة الوطنية الفلسطينية: أنشئت بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني في دورت  الحادية عشرة كانون 
لة، وبدأ نشاطها فعليًا م لتنسيد العمل العسكري والنضال الجماهيري في األرض المحت4691اللاني )يناير( 

 (. 119م) حميد: راشد: مقررات المجلس الوطني، ص4691في شهر آب )أاسطس( 
رسالة الجبهة الوطنية الفلسطينية في األراضي المحتلة إلى ياسر عرفات بمناسبة انعقاد دورة المجلس الوطني  (3)

 .469 -469، ص491، وليقة 4691: الولائد الفلسطينية العربية لعام 1/9/4691-4اللانية عشرة، 
: الولائد 16/9/4691مذكرة بعض الشخصيات الفلسطينية إلى اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني، بيروت  (4)

 .491 -491، ص491، وليقة 4691الفلسطينية العربية لعام 
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مرحلي يخلصهم من نير االحتالل اإلسرائيلي، بينما الالجئون يرفضون أي حل أو تسوية سياسية 
 م. 4611ن لهم العودة ألرضهم ووطنهم الذين أجبروا على ترك  عام ال تؤمن 

 
  من مشروع السلطة الوطنية المستقلة: ةقف العربياالمو 

، تتغير م4691للصراع مع إسرائيل بعد حرب أكتوبر  معظم الدول العربيةنظرة  بدأت
أخذت تعمل على فك ارتباطها بالقضية الفلسطينية والتخلي عن مسئوليتها القومية تجاه فلسطين، ف

مباشرة نحو الحل السلمي  هاالتي تعني في المفهوم الشعبي تحرير فلسطين، سواء من خالل توجه
و بطريقة اير مباشرة من خالل تهميش دور وفعالية أ واألردن، مع إسرائيل كما حدث مع مصر

فقادها القدرة على التفرد بالتعامل مع الصراع مع إسرائيل ومحاولة إلحاقها  اللورة الفلسطينية وا 
الرسمية العربية تمهيدًا للدخول بتسوية تحت الوصاية العربية، كما حدث مع سوريا  ةاالستراتيجيب

 ة في لبنان.واصطدامها مع اللورة الفلسطيني
تسعى لالعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كمملل شرعي ووحيد  أخذت الدول العربية

 . ويبدو أن ذلك جاء تمهيدًا لدمج المنظمة في مسار التسوية السياسية(1)للشعب الفلسطيني
ولية أي حلول سياسية تنتقص من ؤ ، لتتحمل وحدها مسبصفتها مملاًل عن الشعب الفلسطيني

أقصى ما  -كما يبدو  - م قد مللت4691حرب أكتوبر لشعب الفلسطيني، وخاصة أن حقود ا
 (.إسرائيل)يمكن أن يقدم  العرب في الصراع مع 

 ،المرحلي السياسي للبرنامج م4691حزيران )يونيو(  بعد تبني منظمة التحرير الفلسطينية
للشعب الفلسطيني، وأكدوا على قرر الملوك والزعماء العرب االعتراف بها مملاًل شرعيًا وحيدًا 

واستعادة الحقود الوطنية  ،"التزام الدول العربية كلها بتحرير جميع األراضي العربية المحتلة
 العربية . واتخذ مجلس الجامعة(2)للشعب الفلسطيني" وفد ما تقرره منظمة التحرير الفلسطينية

تمللها منظمة التحرير الفلسطينية  قضى بقبول فلسطين، قراراً  م4699أيلول )سبتمبر(  6بتاريا 
 .(3)عضوًا كامل العضوية بجامعة الدول العربية

                                                             

 .11إبراهيم، محمد السعيد: الدولة الفلسطينية في الفكر السياسي العربي، ص  (1)
م: ولائد فلسطين )مائتان ولمانون وليقة 11/41/4691 -19ت مؤتمر القمة العربية السابع، الرباط قرارا (2)

 .119مختارة(، ص 
م )موسوعة مقاتل من 6/6/4699، 1، ج 99، د. 1191عضوية فلسطين في الجامعة العربية، قرار رقم  (3)

 الصحراء(:
http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/title/GamatDowal/AGamatDowal345
9_173-1.htm_cvt.htm#3462 
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م، ال تسمح 4691يبدو أن الدول العربية أدركت أن الظروف الدولية، بعد حرب عام 
بأكلر من تسوية سياسية تعتمد أنصاف الحلول "إلنهاء الصراع في الشرد األوسط"، فأرادت من 

التحرير الفلسطينية مملاًل شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني، إشراكها في خالل اعترافها بمنظمة 
عملية التسوية السياسية التي كان يجري التحضير لها على شكل مؤتمر دولي في جنيف، لكي 

 ولية أي حلول تنتقص من حقود الشعب الفلسطيني.ؤ تتحمل المنظمة وحدها مس
 

 ية المستقلة:الموقف اإلسرائيلي من مشروع السلطة الوطن 
اعتبرت إسرائيل قرار منظمة التحرير الفلسطينية تبني البرنامج المرحلي مناورة سياسية، 

أن البرنامج المرحلي "ال  وأكدت. (1)الدولتينحل مبدأ  سابقاً  ودللت على ذلك برفض المنظمة
فصائل أن تبني  من قبل رأت يتناقض مع الميلاد الوطني الذي يسعى إلى إبادة إسرائيل"، و 

بين المتطرفين  ةاالستراتيجيأدى إلى تالشي جميع الخالفات فيما بينها في الرأي حول  ،المنظمة
 . (2)فجميعها اتفقت على القضاء على إسرائيل على مراحل""والمعتدلين، 

 
  من مشروع السلطة الوطنية المستقلة: ةقف الدولياالمو 

للشعب  اً العربي فيها مملاًل شرعيًا وحيدعقب تبني منظمة التحرير الفلسطينية، واالعتراف 
الفلسطيني، قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة توجي  الدعوة لمنظمة التحرير الفلسطينية 

، وأكدت بأن للشعب الفلسطيني الحد في تقرير (3)لالشتراك في مداوالتها حول القضية الفلسطينية
، ومنحت منظمة التحرير الحد في (4)ارهمصيره بنفس  والحد في االستقالل والعودة إلى دي

 .(5)المشاركة كمراقب في جلسات وأعمال المؤتمرات الدولية التي تعقد تحت إشراف األمم المتحدة
م، لم يعد يعتبر المسألة الفلسطينية "مشكلة 4691أما االتحاد السوفيتي فمنذ العام 

 ،الضفة الغربية وقطاع ازة فينية فكرة دولة فلسطيتبني منظمة التحرير  على قترحاف ،الجئين"
. وعقب (6)اير أن المنظمة رفضت أن تلزم نفسها باالقتراح ،جنيفمؤتمر محادلات  في هالطرح

صرح مشروع الفلسطيني، فعن ال يدافع علناً  السوفيتيبدأ االتحاد  ،تبني المنظمة البرنامج المرحلي
                                                             

 .273-274 'עמ ،ישראלי הערבי הסכסוך :מושיה ،לבישיץ (1)
 .199نتنياهو، بنيامين: مكان تحت الشمس، ص (2)
م: قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع 41/41/4691( بتاريا 16( الدورة )1141قرار رقم ) (3)

 .491، ص499، وليقة رقم 4مج اإلسرائيلي،  –العربي
 .499، ص491م: المصدر السابد، وليقة رقم 11/44/4691( بتاريا 16( الدورة )1119قرار رقم ) (4)
 .499، ص496م: المصدر السابد، وليقة رقم 11/44/4691( بتاريا 16( الدورة )1119قرار رقم ) (5)
 .11تشيرجي، دان: أمريكا والسالم في الشرد األوسط، ص  (6)
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تي "أن رؤية االتحاد السوفيتي لحل أزمة رئيس لجنة العالقات الدولية في الحزب الشيوعي السوفي
تستند إلى ضرورة إزالة آلار العدوان اإلسرائيلي وسحب القوات اإلسرائيلية من  (الشرد األوسط)

 جميع األراضي المحتلة، وبلوغ الشعب الفلسطيني حقوق  الوطنية الشرعية بمقتضى ميلاد 
 لقى الرئيسوأ .(1)لمنظمة في موسكووأعلن عن فتح ممللية ل .وقرارات هيئة األمم المتحدة"

 فيأشار في  إلى حد الفلسطينيين  خطاباً م 4691 (سبتمبرأيلول ) في ي(بود جورن) السوفيتي
 .(2)إقامة كيانهم المستقل

من تأييد  تحاد السوفيتي منذ بداية السبعينات من القرن المنصرمتحول اال يالحظ مما سبد
حزيران  1مة الدولة الفلسطينية إلى التأكيد على حدود كأساس إلقا م4619قرار التقسيم عام 

 .كأساس إلقامتها م4699 (يونيو)
البرنامج رفض بالرئيس األمريكي نيكسون  أما موقف الواليات المتحدة فقد عبر عن 

تعهد خالل الو السياسي المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورفض فكرة الدولة الفلسطينية، 
. واتفقت واشنطن مع إسرائيل في عام (3)م بحماية أمنها4691حزيران )يونيو(  زيارت  إلسرائيل

أو االعتراف بها إلى أن تقبل  ،على عدم التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية م4699
 .(4)حد إسرائيل في الوجودبالمنظمة 

 ،م4691بعد حرب أكتوبر  تهاخارجي ءعقد مجلس وزراوعلى صعيد المجموعة األوربية 
الدعوة إلى جالء في  م، تم 4691تشرين اللاني )نوفمبر(  9، اجتماعًا في (*)أزمة النفطبروز و 
تسوية  ةم، والتأكيد على الحقود الفلسطينية في أي4699عن األراضي التي احتلتها عام  (إسرائيل)

راف العربي بعد تبني منظمة التحرير الفلسطينية البرنامج السياسي المرحلي، واالعتو  .(5)سياسية
أن تكون منظمة التحرير بها مملاًل شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني، اشترطت الحكومات العربية 

                                                             

: الولائد الفلسطينية العربية 1/1/4691بيان صحفي حول زيارة ياسر عرفات لالتحاد السوفيتي، موسكو  (1)
 .119 -119، ص 194، وليقة 4691لعام 

 .11تشيرجي، دان: أمريكا والسالم في الشرد األوسط، ص  (2)
 .111، ص461م، وليقة 4691الولائد الفلسطينية العربية لعام  (3)
 .19ي، دان: أمريكا والسالم في الشرد األوسط، ص تشيرج (4)

)*( أزمة النفط: أعلنت الدول العربية المنتجة للنفط عن نيتها تخفيض إنتاج النفط حتى ينسحب جيش الكيان 
الصهيوني من األراضي الفلسطينية ويعترف بحقود الفلسطينيين. ويوماً بعد يوم بدأت الدول العربية المنتجة 

م، أدى القرار الذي 4691تشرين اللاني )نوفمبر(  1نسبة النفط الواجب تخفيضها، وفي  للنفط تزيد من
%(، إلى إصابة الدول األوروبية بالذعر )األزعر، محمد خالد:  19اتخذت  أوبك في خفض إنتاجها إلى )

 (.491الجماعة األوربية والقضية الفلسطينية، ص 
 .11، صالدجاني، أحمد: الحوار العربي األوربي (5)
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االقتصادي بين المجموعة األوربية ودول جامعة الدول  –الحوار السياسي  الفلسطينية طرفًا في
، وفي تشرين (1)العاصمة الفرنسيةفي  م4691في آب )أاسطس( التي بدأت أولى جوالت  العربية 

 .(2)م بدأت فرنسا بإجراء اتصاالت مباشرة بمنظمة التحرير الفلسطينية4691األول )أكتوبر( 
وعندما طرح مشروع قرار إدراج قضية فلسطين كقضية مستقلة على جدول أعمال 

م، ودعوة المنظمة لالشتراك في 4691الجمعية العامة لألمم المتحدة تشرين األول )أكتوبر( 
يطاليا وهولندا هذا القرار، بينما امتنعت باقي المجموعة عن مناقشة ا لقضية، أيدت فرنسا وا 

على حد  أكد آخر التصويت. وامتنعت دول المجموعة األوربية جميعها عن التصويت على قرار
لم تصوت فالشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. أما قرار منح منظمة التحرير صفة مراقب 

نستنتج مما سبد أن أوربا لم و . (3)الغربية، وهولندا، وبريطانيا و إيطاليا لصالح  كل من ألمانيا
في التألير على مجريات األحداث كان  وأن دورها ،تتخذ موقفًا مشتركًا من القضية الفلسطينية

 .ضعيفًا، بسبب عجزها عن بلورة سياسية أوربية مستقلة عن السياسية األمريكية في المنطقة
 

طريد التسويات فتحت م، 4691حرب تشرين األول )أكتوبر( أن  نستخلص مما سبد:
، تجنب محاوالت تهميشها ومحاصرتها محليًا وعالمياً ول اإلسرائيلي، -السياسية للصراع العربي

لجأت منظمة التحرير الفلسطينية إلى تبني برنامج سياسي، يؤهلها لالنخراط في عملية التسوية 
 االشتراكية كالمنظومة لها الداعمة الدول من العديد أن لمنظمةا السياسية، وخاصة بعد أن وجدت

 عليها ضغوطاً  مارسوا وقد الديمقراطية، الدولة مشروع يؤيندون ال االنحياز عدم دول من والعديد
 .أكلر )واقعي( برنامج أجل تبني من

 من مؤلف مرحلي م، برنامج4691حزيران )يونيو(  أقر المجلس الوطني الفلسطيني في
، االستراتيجي الهدف يخدم شر نقاط، أطلد علي  البرنامج السياسي المرحلي، في إشارة إلى أن ع

فيما بعد أن  أظهرتاألحداث وهو هدف الدولة الديمقراطية على كامل أرض فلسطين، إال أن 
مع  للتعامل اً حقيقي اً استعداد ، بل أظهرتاالستراتيجيًا لخدمة الهدف سياسة المرحلية لم تكن تكتيك

 .نهج التسوية السياسية
                                                             

 .11حمد: الحوار العربي األوربي، صالدجاني، أ (1)
 .994العمد، عدنان: أوربا الغربية والقضية الفلسطينية، ص  (2)
 .991، ص المرجع السابد (3)
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عن كلير من الشروط التي تتخلى  مقررات المجلس الوطني الفلسطيني الالحقة أخذت
 ، قراراً م4699دورت  اللاللة عشرة آذار )مارس(  في المجلس، فاتخذ وضعتها للهدف المرحلي

لفلسطينية التحول من هدف "سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل جزء من األرض اب
ما وهكذا سرعان  .(1)التي يتم تحريرها" إلى هدف "الدولة الوطنية المستقلة فود التراب الوطني"

حتى تم االنتقال إلى مشروع "الدولة  4611لم يأِت عام راجع، و أخذ برنامج النقاط العشر يت
  (.111) مجلس األمن الدولي المستقلة" مع االعتراف الضمني بقرار

 

                                                             

م: ولائد فلسطين )مائتان 11/1/4699- 41مصر،  -مقررات الدورة اللاللة عشرة للمجلس الوطني، القاهرة (1)
 .119(، ص ولمانون وليقة مختارة
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 :م9111 لة الفلسطينية وفق قرارات األمم المتحدةمشروع الدو 
في برنامجها السياسي استبعدت منظمة التحرير الفلسطينية خيار التسوية السياسية 

"إقامة السلطة الوطنية المقاتلة على أي جزء من فلسطين الذي دعا إلى  م،4691المرحلي عام 
ى أن الظروف الموضعية لتحقيق  لم تكن يتم تحريره"، وهو ما لم يكن مقبواًل دوليًا، عالوة عل

 متوفرة آنذاك، وأهمها القدرة على إجبار إسرائيل على االنسحاب دون قيد أو شرط. 
وساهمت بعض األحداث في النصف األول من عقد اللمانينات من القرن الماضي في 

عب المنال أبرزها: تعزيز االعتقاد بأن إقامة دولة فلسطينية دون المرور بالتسوية السياسية أمر ص
م، األمر الذي أفقدها 4611خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت في أيلول )سبتمبر( 

عالن مبادرة الرئيس (1)"القاعدة اكمنة" التي كانت توفر لها حرية الحركة واستقاللية القرار . وا 
 . (2)منظمة التحرير الفلسطينيةاألمريكي رونالد ريجان التي تجاهلت 

تبني القمة العربية في فاس مشروع ولي العهد السعودي األمير فهد، الذي عرف و 
، وكان من نتائج  إسقاط الخيار العسكري، واعتماد الخيار السياسي، (مشروع السالم العربي)ب

ميخائيل  ءمجيالتحول في سياسات االتحاد السوفيتي منذ كذلك . و (3)واالعتراف ضمنًا بإسرائيل
سياسة الحرب الباردة إلى ما سمي سياسة الوفاد اتباع م إلى الحكم، من 4619اورباتشوف عام 

 .(4)، واالتجاه نحو حل النزاعات الدولية بالمفاوضات(*)الدولي
 19وترجم المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ذاك التوج  في اجتماع  في بغداد 

قامة الدولة  االنسحابإلى م، فدعا 4619تشرين اللاني )نوفمبر(  اإلسرائيلي من األراضي المحتلة، وا 
الفلسطينية المستقلة، وذكر أن اإلطار الصحيح لتحقيد األهداف المطلوبة هو عقد مؤتمر دولي 
برعاية األمم المتحدة تحضره الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن وتشارك في  م.ت.ف. بوصفها 

 .(5)على قدم المساواة مع أطراف النزاع المعنيةالمملل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني 

                                                             

 .116الشريف، ماهر: البحث عن كيان، ص (1)
م: كارتر، جيمي: 4/6/4611خطاب الرئيس ريجان إلى األمة بشأن الضفة الغربية والفلسطينيين، واشنطن  (2)

 .141 - 119(، ص 9دم إبراهيم، ملحد رقم )
م: ولائد فلسطين )مائتان 6/6/4611-9فاس،  –قرارات مؤتمر القمة العربية اللاني عشر، المملكة المغربية  (3)

 .116 – 119ولمانون وليقة مختارة(، ص 
المواجهة المستمرة  )*( الوفاد الدولي: عملية يتم من خاللها إحالل التعاون العام بين دولتين أو أكلر، محل

 (.169، ص 9)الكيالي، عبد الوهاب، وآخرون: موسوعة السياسة، ج ليل التوتر بين دولتينبينهما، أو تق
 .464خلف، صالح: الفكر الوطني اللوري في الممارسة، ص (4)
م: مجلة شئون فلسطينية، 19/44/4619البيان الختامي للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية،  (5)

 .411–411م، ص4619قبرص، تشرين اللاني/ كانون األول )نوفمبر/ ديسمبر(  -، نيقوسيا491–491ع
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سعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى إدراج مشروع إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 
م في قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، ومهد لذلك اندالع 4699الرابع من حزيران عام 

القيادة الوطنية الموحدة لالنتفاضة  م، وتبني4619االنتفاضة في األراضي المحتلة في أواخر عام 
م بفك االرتباط اإلداري 4611، وقرار األردن في تموز )يوليو( (1)شعار الحرية واالستقالل

، وهو ما تطلب خروج منظمة التحرير الفلسطينية بمبادرة سريعة (2)والقانوني مع الضفة الغربية
 . (3)تمأل الفراغ السياسي، وتنسجم مع شعار االنتفاضة

يتضح مما سبد كيف أن منظمة التحرير الفلسطينية أخذت تتج  من المطالبة بالدولة 
عبر الكفاح المسلح، واستنادًا إلى الحد الطبيعي والتاريخي للشعب الفلسطيني في كامل وطن ، 

ومرد ذلك إلى أسباب ، ، ووفد قرارات األمم المتحدةإلى المطالبة بها عبر المفاوضات السياسية
سرائيل، وخروج المنظمة من لبنان، و أهمها: ا  رفض إسرائيلختالل ميزان القوة بين العرب وا 

، واندالع االنتفاضة الفلسطينية، وقرار لفكرة دولة فلسطين الديمقراطية والواليات المتحدة األمريكية
 األردن بفك االرتباط مع الضفة الغربية.
حركة فتح والحزب الشيوعي شكل األالبية في  تيارتبلور في الساحة الفلسطينية 

مجلس  راع مع )إسرائيل( باالعتراف بقراريالفلسطيني والجبهة الديمقراطية، تطلع إلى حل الص
واإلعالن عن قيام دولة فلسطين فود األراضي المحتلة عام  ،(111( و)111) األمن الدولي:

المستوى الوطني  م، وراح هذا التيار يضغط على دوائر صنع القرار داخل الفصائل وعلى4699
 . (4)العام

وقيادات فصائل منظمة التحرير  ،عقدت اللجنة التنفيذية بحضور األمناء العامين 
م، تدارس في  المجتمعون الخيارات 4611تشرين األول )أكتوبر(  9اجتماعًا بتاريا  ،الفلسطينية

اإلشراف  ،كم الذاتيالموافقة على الح، أبرزها: العودة لألردنكان السياسية المطروحة آنذاك و 
 ،إعالن دولة وتشكيل حكومة مؤقتة، إعالن دولة بدون حكومة ،الدولي على الضفة والقطاع

 . (5)تشكيل حكومة مؤقتة بدون إعالن دولة

                                                             

 تفاضة األولى:  مركز المعلومات الوطني الفلسطيني وفا:انظر بيانات االن (1)
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3973 

م: مجلة شئون فلسطينية، 14/9/4611خطاب الملك حسين بشأن فك االرتباط بالضفة الغربية، عمان  (2)
 .411 -416م، ص 4611قبرص، آب  -نيقوسيا ،419ع

 .464ني اللوري، صخلف، صالح: الفكر الوط (3)
 . 11عباس، محمود: طريد أوسلو، ص (4)
 .499نوفل، ممدوح: البحث عن الدولة، ص  (5)
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باالتفاد على إعالن االستقالل، مع استمرار التباين في  بين المجتمعين انتهت المناقشات
وال سيما فيما يتعلد بأسس مشاركة منظمة التحرير البرنامج السياسي،  وجهات النظر بخصوص

في المؤتمر الدولي، والموقف من قضية االعتراف بإسرائيل، وتقرر دعوة المجلس الوطني 
  .(1)م في الجزائر4611تشرين اللاني )نوفمبر(  41الفلسطيني لالنعقاد بتاريا 

"دورة االنتفاضة" بتاريا اختتم المجلس الوطني الفلسطيني دورة اجتماعات  التاسعة عشرة 
"، والتي جاء فيها: (**)بإقرار "وليقة إعالن االستقالل، (*)م4611تشرين اللاني )نوفمبر(  49

"استنادا إلى الحد الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطن  فلسطين، 
طالقًا من قرارات القمم العربية، وتضحيات أجيال  المتعاقبة دفاعًا عن حرية وطنهم واستقالل ، وان

، ممارسة من الشعب 4619ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات األمم المتحدة منذ عام 
فإن المجلس . العربي الفلسطيني لحق  في تقرير المصير واالستقالل السياسي والسيادة فود أرض 

ي قيام دولة فلسطين فود أرضنا الفلسطينية الوطني يعلن، باسم اهلل وباسم الشعب العربي الفلسطين
 .(2)وعاصمتها القدس الشريف"

حدد المجلس الوطني الفلسطيني في وليقة إعالن االستقالل مالمح الدولة الفلسطينية 
المنشودة, فذكر أنها دولة ديمقراطية ذات طابع تعددي. تلتزم بمبادل التعايش السلمي, ومبادل 

فها, وباإلعالن العالمي لحقود االنسان, ومبادل حركة عدم االنحياز هيئة االمم المتحدة, وأهدا
وبرنامجها السياسي، وأنها تؤمن بتسوية المشاكل الدولية واالقليمية بالطرد السليمة, ووفقا لميلاد 

 .(3)االمم المتحدة وقراراتها
)قرار  4619( لعام 414أن قرار الجمعية العامة رقم ) الوطني، واعتبر المجلس 

في السيادة  التقسيم(, ما زال يوفر شروطًا للشرعية الدولية تضمن حد الشعب العربي الفلسطيني
                                                             

 .99 – 99عباس، محمود: صفحات مشرقة من تاريا اللورة الفلسطينية، ص  (1)
لم يلبوا  99لم يحضروا من األردن، و 1منعتهم سوريا من الحضور، و 19عضوًا، و 111)*( حضر الدورة 

قبرص، كانون  -نيقوسيا ،416وة ألسباب مختلفة )مقابلة مع صالح خلف، مجلة شئون فلسطينية، ع الدع
 (.411م، ص4611األول )ديسمبر( 

)**( تشكلت لجنة قانونية لصيااة وليقة إعالن االستقالل مكونة من أنيس القاسم وموسى المزاوي، ومرجعية 
وأبو نضال المسلمي "جبهة شعبية"، وعبد الرحيم أحمد سياسية لها مكونة من خالد شعبان "جبهة نضال"، 

"جبهة التحرير العربية"، وعبد اهلل الحوراني، وبعد ذلك تم تحويل الوليقة إلى محمود درويش لصيااتها 
صيااة أدبية )شعبان، خالد: عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، مقابلة بغزة بتاريا 

 م(.49/9/1141
 49انظر وليقة إعالن االستقالل المقرة من المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده التاسعة عشرة في (2) 

 .161(، ص9م، ملحد رقم )4611تشرين اللاني )نوفمبر( 
 .161المصدر السابد، ص(3) 
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قامة دولت ، ولكن المجلس أحجم في واالستقالل الوطني و  عن تحديد حدود  االستقالل" إعالن"ا 
 تكونس الدولة الفلسطينيةإال أن البيان السياسي كشف أن ، (1)ةدقيقة للدولة الفلسطينية المنشود

 والقدس م، أي في الضفة الغربية4699في حزيران )يونيو(  (إسرائيل)فود األراضي التي احتلتها 
 .وقطاع ازة

 ةالتاسعة عشر  دورة اجتماعات الصادر عن  "(*)البيان السياسي"وأكد المجلس الوطني في 
عربي "عزم منظمة التحرير الفلسطينية على الوصول إلى تسوية سياسية شاملة للصراع ال

انعقاد مؤتمر دولي، تحت إشراف األمم  من خالل، "اإلسرائيلي، وجوهره القضية الفلسطينية
وجميع أطراف الصراع في  ،المتحدة، وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي

على  المنطقة، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية، المملل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني،
(، وضمان الحقود المشروعة للشعب الفلسطيني. 111( و)111قراري مجلس األمن رقم ) أساس

بما فيها  4699ها منذ العام تانسحاب إسرائيل من جميع األراضي الفلسطينية والعربية التي احتلو 
القدس العربية، وحل قضية الالجئين الفلسطينيين وفد قرارات األمم المتحدة الخاصة بهذا 

 .(2)الشأن
على حدة،  واحدة صوت أعضاء المجلس الوطني على فقرات البيان السياسي كل

عضوًا على الفقرة الخاصة بأساس المؤتمر الدولي، وعشرة امتنعوا  11فاعترض خالل التصويت 
. وتمت الموافقة على البيان السياسي ككل باألالبية، ويمكن تفسير (3)وافقوا 191عن التصويت، و

 أنب ب  "البرنامج السياسي"، " ولم يحظإعالن االستقالل"ذي حظيت ب  وليقة اإلجماع السبب 
شر إلى قرار معين من يأشار إلى الحد الطبيعي والتاريخي والقانوني، ولم  إعالن االستقالل

(، واللذان وردا في البيان السياسي مما ألار 111( و)111قرارات األمم المتحدة وخاصة قراري )
 من الخالفات.من حول  الكلير 

، منظمة التحرير الفلسطينية قبلت ما رفضت  سابقاً  من خالل ما سبد يمكن القول أن
(، 111( و)111حل سياسي يستند إلى قراري مجلس األمن ) فالمجلس الوطني أقر بالموافقة على

                                                             

 49 في عشرة عةالتاس انعقاده دورة في الفلسطيني الوطني المجلس من المقرة االستقالل إعالن وليقة انظر(1) 
 .161، ص(9) رقم ملحد م،4611( نوفمبر) اللاني تشرين

عضوًا برئاسة نبيل شعت عضو اللجنة المركزية لحركة  491)*( تشكلت لجنة سياسية في المجلس الوطني من 
 (.99فتح للتوافد على البرنامج السياسي)عباس، محمود: صفحات مشرقة من تاريا اللورة الفلسطينية، ص 

م، مجلة شئون 49/44/4611-41، الجزائر، 46بيان السياسي للمجلس الوطني الفلسطيني، الدورة ال(2) 
 .41-9م، ص 4611، تشرين اللاني )نوفمبر( 411لبنان، ع  -فلسطينية، بيروت

قبرص، كانون األول  -نيقوسيا ،416لبنان، ع  -مقابلة مع صالح خلف، مجلة شئون فلسطينية، بيروت (3)
 .411م، ص4611)ديسمبر( 
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ائيل( انتهاكًا للحقود الطبيعية والتاريخية للشعب الفلسطيني. وقبل بحد )إسر وهو ما كان يعتبره 
 –في الوجود تحت اطاء القبول بقرارات األمم المتحدة جميعها المتعلقة بالصراع العربي 

م الذي نص على إقامة دولة عربية وأخرى يهودية 4619اإلسرائيلي بما فيها قرار التقسيم لسنة 
 في فلسطين.

طالد الم ، السلمي ة بقبول الحلالفلسطيني ةالسياسي بادرةترتب على إعالن االستقالل، وا 
( 111صراحة بقراري مجلس األمن )ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف. واعتراف 

كانون األول )ديسمبر(  49، موافقة اإلدارة األمريكية بتاريا (2)، ونبذ المنظمة لإلرهاب(1) (111و)
لى سدة الحكم ، ولكن ذلك لم يدم طوياًل، فقد وصلت إ(3)مع المنظمة (*)م، على بدء الحوار4611

 نية متطرفة برئاسة إسحاد شاميريم، حكومة يم4611كانون األول )ديسمبر(  11في )إسرائيل( في 
 .(4)، أصرت على استبعاد منظمة التحرير الفلسطينية من أية مفاوضاتزعيم حزب )الليكود(

حزيران )يونيو(  11مكان  إلى أن إنهار بتاريا الفلسطيني  -األمريكيراوح الحوار 
م 4661 (مايو)أيار  1م؛ إلر عملية عسكرية قامت بها جبهة التحرير الفلسطينية بتاريا 4661

، تالها دعم المنظمة للعراد في ازوه للكويت آب )أاسطس( (5)على شواطئ )تل أبيب(
ومحاولة فرض العزلة  ،م، مما أدى إلى تراجع دعم الحكومات العربية والغربية للمنظمة4661
، مما أدى إلى إاالد أفد التسوية السياسية، وبدا تحقيد هدف (6)مواردها الماليةوتجفيف  ،عليها
 بعيد المنال. الفلسطينية الدولة
 

                                                             

م، مجلة شئون فلسطينية، 41/41/4611انظر نص خطاب ياسر عرفات في الجمعية العامة لألمم المتحدة  (1)
 .414 -411م، ص 4616قبرص، كانون اللاني )يناير(  -، نيقوسيا461ع 

 .414م، المصدر السابد، ص41/41/4611انظر التصريح الصحفي لياسر عرفات، جنيف  (2)
وار من جانب اإلدارة األمريكية سفيرها في تونس روبرت بيلترو، ومن الجانب الفلسطيني ياسر )*( شارك في الح

عبد رب  وحكم بلعاوي وعبد اللطيف أبو حجلة "أبو جعفر" )عباس، محمود: صفحات مشرقة من تاريا اللورة 
 .(11 -96الفلسطينية، ص 

 .19نوفل، ممدوح: االنقالب، ص (3)
 .11 -96مشرقة من تاريا اللورة الفلسطينية، ص  عباس، محمود: صفحات (4)
 .11 -96المصدر السابد، ص  (5)
 .11المصدر السابد، ص  (6)
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من مشروع الدولة الفلسطينية وفق قرارات  ة والعربية والدوليةقف الفلسطينياالمو 
 األمم المتحدة:

 
  ةقف الفلسطينياالمو: 

قرار ال ،أن إعالن االستقالل (*)ضةاعتبرت القيادة الوطنية الموحدة لالنتفا  مبادرةوا 
وتفاعل معها واستلمار ناجح لها،  ،استجابة لشعار االنتفاضة "الحرية واالستقالل"ة، هو السياسي

وتأييدها لكافة قرارات المجلس الوطني في دورت   ،مبايعتها لمنظمة التحرير الفلسطينية وعبرت عن
 .(1)التاسعة عشرة

مشروع الدولة الفلسطينية المستند إلى الوطني الفلسطيني "فتح"  حركة التحريروتبنت 
أن قيام دولة فلسطينية دون المرور بالتسوية السياسية قرارات األمم المتحدة، فقد اعتقدت مبكرًا 

ياسر عرفات بالدفع باتجاه اتخاذ وهو ما يفسر قيام القائد العام للحركة . (2)أمر صعب المنال
على إبداء لدى قيادة حركة "فتح" لم يقتصر األمر و ،(3)بالقبول الدوليمواقف سياسية تحظى 

، فقد اقترح خالد الحسن عضو (4)االستعداد للقبول بالتفاوض على أساس قرارات األمم المتحدة
اللجنة المركزية لحركة فتح مشروعًا لحل القضية الفلسطينية أطلد علي  "أفكار للنقاش لحل النزاع" 

عالن قيام الدولة الفلسطينيةإلى ت دعا في   .(5)طبيد قرارات األمم المتحدة، وا 
م، اعترف فيها بجميع قرارات 4611تموز )يوليو(  19ياسر عرفات على وليقة في  ووقع

 ي. وعلرت قوات االحتالل اإلسرائيلي في األراض(6)األمم المتحدة المتعلقة بالمسألة الفلسطينية
والقيادي في حركة  ئيس جمعية الدراسات العربية في القدس الشرقيةالمحتلة ألناء قيامها باعتقال ر 

م، على مشروع مفصل يتضمن اإلعالن عن 4611فيصل الحسيني في آب )أاسطس(  "فتح"
                                                             

القيادة الوطنية الموحدة لالنتفاضة )د.و.م(: تشكلت من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، كانت بياناتها  )*(
 لفلسطينية، لم القيادة الوطنية الموحدة لالنتفاضة.ونداءاتها تصدر بتوقيع واحد، مذيالً باسم منظمة التحرير ا

( نداء عرس الدولة الفلسطينية المستقلة، منظمة التحرير الفلسطينية، القيادة الوطنية الموحدة 16نداء رقم ) (1)
 .164 -119م: سليمان، محمد، وآخرون: فلسطين اللورة، ص 11/44/4611لالنتفاضة، 

 . 191والبحث عن الدولة، ص صايغ، يزيد، الكفاح المسلح(2) 
 -، بيروت96 – 91بدر، حمدان: انزالد في الموقف األمريكي تجاه التسوية، مجلة شئون فلسطينية، ع (3) 

 . 191م، ص4699آب(  -أاسطس )تموز -لبنان، يوليو
 .14إبراهيم، محمد السعيد: الدولة الفلسطينية، ص(4) 
 .116 -111سوية للقضية الفلسطينية، صالهور، موسى، وطارد الموسى: مشاريع الت (5)
م لوفد من أعضاء الكونجرس منهم بول 19/9/4611صورة عن وليقة وقعها ياسر عرفات في بيروت في  (6)

 .199، ص41م(، ملحد 4611 – 4696مكلوسكي: عدوان، عصام: حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" )
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( الصادر عن األمم المتحدة في العام 414إقامة دولة فلسطينية مستقلة استنادا إلى القرار )
 . (1)م4619

الدولة الفلسطينية  لطرح مطلب نضجت ظروف السياسيةالاعتقدت حركة "فتح" وعندما 
توج بالمبادرة السياسية التي  ،أجرت حوارًا مع الفصائل الفلسطينيةوفد قرارات األمم المتحدة، 

وقبول  ،م4611تشرين اللاني )نوفمبر(  49 في أطلقتها المنظمة بإعالن الدولة الفلسطينية
 .(2)ادرين عن مجلس األمن الدولي( الص111( و)111التفاوض على أساس قراري)

هدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في فقد تبنى الحزب الشيوعي الفلسطيني  أما
الضفة الغربية بما فيها القدس العربية وقطاع ازة في برنامج  السياسي، الذي أقره في المؤتمر 

  أن يضع حدًا لمطامع ورأى الحزب أن قيام الدولة الفلسطينية من شأن م،4611األول عام 
 .(3) التوسع الصهيوني، ولمعاناة الشعب الفلسطيني

بعد ربط  بحد  ،(111)رقم إلى قبول قرار مجلس األمن  ،منظمة التحريرالحزب ودعا  
تقرير المصير كأساس للمشاركة في المؤتمر الدولي، واعتبار حدود الرابع من حزيران )يونيو( 

. لذلك كان الحزب من المبادرين لفكرة إعالن االستقالل عام (4)نيةم حدودًا للدولة الفلسطي4699
في  ،سليمان النجاب عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الفلسطيني علن، وأ(5)م4611

موافقة الحزب على وليقة إعالن االستقالل،  عن، مداخلت  في دورة المجلس الوطني التاسعة عشرة
وأكد بأن الحزب سيناضل من أجل تحويلها لخطوات عملية على  والمبادرة السياسية الفلسطينية،

 .(6)األرض
إلعالن االستقالل،  المتحمسين كانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من أكلرو 

من ممارسة استقاللها وسيادتها على الضفة  الدولة الفلسطينية تمكينإلى ودعت دول العالم 

                                                             

 .371 'עמ ،ישראלי הערבי הסכסוך :מושיה ،לבישיץ (1)
 .99عباس، محمود: صفحات مشرقة من تاريا اللورة الفلسطينية، ص  (2)
الحزب الشيوعي الفلسطيني، برنامج " من أجل تحرير األراضي الفلسطينية المحتلة ومن أجل تحقيد الحقود  (3)

 .41م، ص4611، 4فلسطين، ط -، رام اهلل4611اللابتة للشعب الفلسطيني"، أعمال المؤتمر األول 
الحزب الشيوعي الفلسطيني: نحو تطوير البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤسسة نصار للنشر  (4)

 .14 – 41م، ص 4611نيقوسيا، تشرين األول )أكتوبر(  -والتوزيع، قبرص
 .99عباس، محمود: صفحات مشرقة من تاريا اللورة الفلسطينية، ص  (5)
 . 419لة، ص نوفل، ممدوح: البحث عن الدو  (6)
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واقترحت تكليف مؤسسات منظمة التحرير بتولي السلطات  الغربية بما فيها القدس وقطاع ازة،
 . (1)التشريعية والتنفيذية في الدولة الفلسطينية

المجلس الوطني، فقد حدث خالف  قرهاالذي أ ةالسياسي مبادرةأما بالنسبة للموقف من ال
ل القيادة داخل قيادة الجبهة الديمقراطية حول "مرجعية المؤتمر الدولي"، حيث طالبت )أقلية( داخ

( 111( و)111تبني قراري األمم المتحدة )ب ،تزعمها ياسر عبد رب  األمين العام المساعد للجبهة
، في حين اقترحت )األالبية( التي تزعمها نايف حواتمة أمين (2)صراحة كأساس للمؤتمر الدولي

قرارات .. على أساس ."إجراء مفاوضات في إطار مؤتمر دولي عام الجبهة صيغة فضفاضة وهي
. وقد تطور الخالف فيما بعد إلى انشقاد الفريد (3)األمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية"

 األول وتشكيل االتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا". 
الدولة إقامة إعالن  التحرير على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قيادة منظمة حلتو 
التي رفعت  االنتفاضة الفلسطينية داخل األراض المحتلةيادة ، وذلك استجابة لمطلب قالفلسطينية

بهدف تحقيد التكامل الصعيد العالمي  وطالبتها بالتحرك سياسيًا على"الحرية واالستقالل"،  شعار
 .(4)النضال الفلسطيني داخل الوطن وخارج  في

عن  رة،ورة المجلس الوطني التاسعة عشفي دخالل مشاركتها  الشعبية أعربت الجبهةو  
تكتيك ، ولة على جزء من األرض الفلسطينيةتأييدها إلعالن االستقالل، واعتبرت أن قيام الد

وهو إقامة الدولة الديمقراطية على كامل  االستراتيجي،هدف  الوصول إلى الهدف  ،عملي دقيد
( في البيان السياسي 111( و)111عارضت إدراج قراري األمم المتحدة )و  .(5)أرض فلسطين

 . (6)تنازاًل مجانيًا، واعترافًا ضمنيًا بإسرائيل ساس للمؤتمر الدولي، ألنهما يملالكأ

                                                             

انظر تقرير اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية "آفاد االنتفاضة والمهام الملحة أمامنا والحركة الوطنية  (1)
م: عبد الكريم، قيس، وفهد سليمان: الجبهة الديمقراطية النشأة والمسار، ملحد 41/44/4611الفلسطينية"، 

 .496 – 491، ص 11رقم 
 .191ن الفلسطيني، ص الشريف، ماهر: الكيا (2)
انظر تقرير اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية: عبد الكريم، قيس، وفهد سليمان: الجبهة الديمقراطية النشأة  (3)

 .496 – 491، ص 11والمسار، ملحد رقم 
قبرص، كانون األول )ديسمبر(  -، نيقوسيا416مقابلة مع جورج حبش، مجلة شئون فلسطينية، العدد  (4)

 .414م، ص4611
م، 4611قبرص، كانون األول ديسمبر  -، نيقوسيا416مقابلة مع جورج حبش، مجلة شئون فلسطينية، العدد  (5)

 .414ص
 .419 -414المرجع السابد، ص (6)
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في الدورة التاسعة عشرة للمجلس  إعالن االستقالل جبهة النضال الشعبي الفلسطينيأيدت 
اعترضت على بنود البيان السياسي المتعارضة مع توجهاتها لكنها م، و 4611الوطني عام 

( كأساس النعقاد المؤتمر الدولي ولحل القضية 111( و)111عتماد القرارين )السياسية، وخاصة ا
 .(1)الفلسطينية

بداًل من االنسحاب من  ،االلتزام بنتيجة التصويت النضال، جبهةما ميز موقف أبرز 
كما حدث في الدورة اللانية عشرة للمجلس الوطني عام  ،مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية

في السياسة  فعلت  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ويبدو أن ذلك شكل تحوالً م. وهو ما 4691
 الفلسطينية، وانتقال من نمط اإلجماع في اتخاذ القرارات، إلى االلتزام برأي األكلرية.

تحفظت جبهة التحرير العربية في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني على بعض و
( 111( و)111اعتماد القرارين ) أبرزهاتوجهاتها السياسية، و  القرارات السياسية المتعارضة مع

قاطعت طالئع حرب التحرير و  .(2)كأساس النعقاد المؤتمر الدولي ولحل القضية الفلسطينية
دورة المجلس الوطني  القيادة العامة -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينالشعبية )الصاعقة(، و 

 .(3)م4611 التاسعة عشرة
التي دارت  ،مع الحوارات والسجاالت السياسية القيادة العامة -بهة الشعبيةالجتفاعلت  

ذكرت أن ما تريده هو دولة فلسطينية مستقلة لها حد فحول األهداف الفلسطينية لتلك المرحلة، 
، وقالت الجبهة: "إذا قامت الدولة الحقيقية، الدولة (4)التعاقد الدولي، وال تعترف بالكيان الصهيوني

. إال أن الجبهة شككت في (5)، ذات السيادة" فإنها ستكون بداية العد العكسي للصهيونيةالحرة
.. .بدولة فلسطينية فقالت: " إنهم يتحدلون عن كيان فلسطيني، يجبر سلفاً  نالمنادي ونواياأهداف 

، بالتنازل التاريخي عن باقي أرض فلسطين، ويوقعون ذلك بمواليد دولية أن يقوم القائمون علي 
 . (6)وبضمانات دولية من قبل الدول الكبرى

                                                             

 م.49/9/1141شعبان، خالد: عضو مكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، مقابلة  (1)
 .11 – 11لدولة الفلسطينية، ص الخولي، لطفي: االنتفاضة وا (2)
 .11 – 11المرجع السابد، ص  (3)
، 9م، ص1/1/4611القيادة العامة، السفير اللبنانية،  -حوار مع أحمد جبريل األمين العام للجهة الشعبية (4)

 .199نقاًل عن: الشريف، ماهر: الكيان الفلسطيني، ص 
م، 41/41/4611القيادة العامة، القبس الكويتية،  -لشعبيةحديث لطالل ناجي األمين العام المساعد للجهة ا (5)

 .199، نقاًل عن:  الشريف، ماهر: الكيان الفلسطيني، ص 6ص
م، 41/41/4611القيادة العامة، القبس الكويتية،  -حديث لطالل ناجي األمين العام المساعد للجهة الشعبية (6)

 .199 ، نقاًل عن:  الشريف، ماهر: الكيان الفلسطيني، ص6ص
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الضفة الغربية وقطاع في فكرة إقامة دولة  حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" رفضتو 
والتنازل عن الحقود اللابتة  ،لمنها الصلح مع اليهود واالعتراف بدولتهم خاصة إذا كانازة، 

قا(1)للفلسطينيين في وطنهم أن أرض  ذكرتمة دولة اإلسالم، و . وتبنت هدف تحرير فلسطين وا 
فلسطين وقف إسالمي، ال يصح التفريط بها أو بجزء منها أو التنازل عنها أو عن جزء منها، 
واعتبرت المبادرات السياسية والحلول السلمية والمؤتمرات الدولية مضيعة للوقت، وتتعارض مع 

ن  ال حل للقضية الفلسطينية إال بالجهاد  . (2)عقيدتها، وا 
، (باالنهزامية) وتستعجل الحلول السياسية ،عتت حماس األصوات التي تدعو إلى السالمون

. (3)ستهدف إجهاض االنتفاضة الشعبيةي ،ع للتسويةو مشر  "االستقالل "إعالن واعتبرت وليقة
وأكدت حماس على حد الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل تراب 

ت عن رفضها لقرارات األمم المتحدة التي تحاول إضفاء الصفة الشرعية للكيان فلسطين، وعبر 
 .(4)الصهيوني على أي جزء من فلسطين

قر بالوجود الصهيوني فاي فلسطين ي كل مشروع سياسيحركة الجهاد اإلسالمي  واعتبرت
سعى ذكرت أن األهداف التي تتنازل عن أي حد من حقود األمة فيها، باطل ومرفوض، و يأو 

قامة حكم اإلسالم على أرض إليها هي:  تحرير كامل فلسطين، وتصفية الكيان الصهيوني، وا 
 . (5)للتحرير وحيداً  فلسطين، وتبنت الحركة الوسائل العسكرية سبيالً 

وأدانت الحركة مقررات المجلس الوطني التي دعت لفكرة الدولة في الضفة الغربية وقطاع 
أن رأت و  .(7)ستؤدي إلى إجهاض االنتفاضة الشعبيةأنها سياسي، و لانتحار ووصفتها باال .(6)ازة

ن الدولة الفلسطينية إن قامت في أ( يعني التنازل عن جزء هام من فلسطين، و 111قبول القرار )
الضفة الغربية وقطاع ازة لن تكون دولة لكل الشعب الفلسطيني، خاصة ما كان من  في الشتات، 

                                                             

 .141أبو العمرين، خالد: حماس حركة المقاومة اإلسالمية، ص  (1)
 .49-41+44+6م، المواد 41/1/4611انظر ميلاد حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"،  (2)
م: ولائد االنتفاضة 41/44/4611وليقة: نداء موج  من حركة حماس إلى المجلس الوطني التاسع عشر،  (3)

 .411ة المقاومة االسالمية، ص المباركة، ولائد حرك
( بمناسبة ذكرى تأسيس كتائب الجهاد المقدس على يد عبد القادر الحسيني، حركة المقاومة 11بيان رقم ) (4)

 م، األرشيف الرقمي الفلسطيني في جامعة بيرزيت:14/41/4611اإلسالمية حماس، فلسطين، 
http://awraq.birzeit.edu/?q=node/422 

اد اإلسالمي النشأة األهداف المبادل، الموقع االلكتروني لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة حركة الجه (5)
 :11/1/1144الجهاد اإلسالمي، 

 http://www.saraya.ps/forum/showthread.php?t=42256 
 .444عمر، ناظم: الفكر السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، ص (6)
 .411لحركة اإلسالمية في الضفة الغربية وقطاع ازة، ص أبو عمرو، زياد: ا (7)
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إال باإللحاد والتبعية للدول  ،أنها لن تكون قادرة على الصمود م، كما4611أو في حدود عام 
 . (1)جسرًا حقيقيًا لتوسع المشروع الصهيوني نحو المنطقة" مما يجعل منهاالكبرى والصغرى، 

م، كان موحدًا 4611مما سبد يتضح أن موقف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية عام 
لة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع ازة، خلف إعالن االستقالل، وفكرة إقامة الدو 

ن ارتبط موقفهما آنذاك بموقف يالقيادة العامة، ومنظمة الصاعقة اللت -باستلناء الجبهة الشعبية
 سوريا التي كانت على خالف مع منظمة التحرير الفلسطينية.

فة (، فقد عارضت كا111( و)111أما بخصوص الموقف من قراري مجلس األمن ) 
الفصائل اعتمادهما كأساس للتحرك السياسي، باستلناء حركة فتح، والحزب الشيوعي الفلسطيني، 

ماس ح اوتيار من الجبهة الديمقراطية يقوده األمين العام المساعد ياسر عبد رب . أما حركت
من على رفض فكرة التسوية السياسية، ورفض فكرة الدولة على جزء  والجهاد اإلسالمي فقد التقتا

  أرض فلسطين، وتبنتا الجهاد والمقاومة المسلحة كسبيل وحيد لتحرير فلسطين.
 
  من مشروع الدولة الفلسطينية وفق قرارات األمم المتحدة:  ةقف العربياالمو 

القت فكرة الدولة الفلسطينية على جزء من فلسطين قبواًل عربيًا رسميًا، وفوض القادة 
باتخاذ القرارات الخاصة بإنشاء الكيان الفلسطيني بصفتها العرب منظمة التحرير الفلسطينية 

. وفي مؤتمر القمة العربي الذي عقد في مدينة فاس (2)المملل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني
تم بحث مسألة الصراع العربي اإلسرائيلي،  ،م4611في المملكة المغربية في أيلول )سبتمبر( 

  . (3)وسيلة لحل الصراع مع )إسرائيل( ،اسيةوقرر المؤتمر اعتماد التسوية السي
على جدول  بدورها ، وهيمنت(4)الخالفات العربية انعقاد القمة العربية خمسة أعوام عرقلت

م، فلم يتم 4619تشرين اللاني )نوفمبر(  41 - 1أعمال مؤتمر" قمة الوفاد واالتفاد" في عمان 
إشارة صريحة إلى حد الشعب  ةالختامي من أيوخال بيانها السياسي  ،التطرد للقضية الفلسطينية

قامة الدولة ،وتقرير المصير ،الفلسطيني في العودة ويرجح أن تكون نتائج تلك القمة من  .(5)وا 
                                                             

 .411 -411المرجع السابد، ص  (1)
م: ولائد فلسطين )مائتان 19/44/4611-19األردن،  -قرارات مؤتمر القمة العربية الحادي عشر، عمان (2)

 .119 -111ولمانون وليقة مختارة(، ص 
م: ولائد فلسطين )مائتان 6/6/4611-9لكة المغربية، المم -مؤتمر القمة العربية اللاني عشر، فاس (3)

 .116-119ولمانون وليقة مختارة(، ص 
 .999صايغ، يزيد: الكفاح المسلح والبحث عن الدولة، ص  (4)
؛ شعبان، سلطان: عضو المكتب السياسي لجبهة 411المسيرة التاريخية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ص (5)

 م.49/9/1141ي، مقابلة بغزة بتاريا النضال الشعبي الفلسطين



 مشاريع الدولة الفلسطينية على جزء من أرض فلسطين: الفصل الثاني
 

134 

العوامل التي ساهمت في دفع منظمة التحرير الفلسطينية للتفكير في تبني مشروع سياسي يلقى 
 ة إلى صدارة األحداث.قبواًل عربيًا ودوليًا، ويعيد القضية الفلسطيني

م، 4611عاد التوتر إلى العالقات العربية بعد انتهاء حرب الخليج األولى آب )أاسطس( 
والوضع العربي العام ضعيف، وعالقة  ،وجاء انعقاد الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني

 .ياسية الفلسطينية زخمها، وهو ما أفقد المبادرة الس(1)المنظمة سيئة مع كلير من الدول العربية
في نهاية أيار )مايو( في الدار البيضاء  قمة مؤتمرالرؤساء والملوك العرب عقد  
م، تبنت في  الدول العربية مجتمعة المبادرة السياسية الفلسطينية، إال أن الموقف العربي 4616

ر واألردن، األمريكي، حيث أيدت  مص –الرسمي انقسم بين مؤيد ومعارض للحوار الفلسطيني
ن تردي الوضع العربي ساهم في إمعان إ. ويمكن القول (2)وعارضت  كل من سوريا والعراد وليبيا

سرائيل في التنكر لحقود الشعب الفلسطيني، ورفض تطبيد قرارات األمم  اإلدارة األمريكية وا 
 المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية. 

  وفق قرارات األمم المتحدة: مشروع الدولة الفلسطينيةمن موقف إسرائيل 
نظرت إسرائيل إلى إعالن االستقالل الفلسطيني بأن  مجرد مناورة سياسية، ومحاولة من 
المنظمة لقطف لمار االنتفاضة سياسيًا، من خالل تحديد أهداف وطنية سياسية لهذه االنتفاضة. 

بقرارات األمم المتحدة.  ورأت في  محاولة للتألير على الرأي العام العالمي من خالل اعترافها
 . (3)لتصاعد االنتفاضة واعتبرت أن إعالن االستقالل شكل دافعاً 

تشرين اللاني )نوفمبر(  11ودعت الحكومة اإلسرائيلية في اجتماعها األسبوعي بتاريا 
ورفض الحزبين  .(4)م، دول العالم إلى االمتناع عن تأييد إعالن المنظمة أو االعتراف ب 4611
، واألحزاب الدينية المتطرفة قرارات المجلس (**)والمعراخ ،(*)في )إسرائيل(: الليكود الكبيرين

عالن االستقالل الفلسطيني  . (5)الوطني، وا 

                                                             

 .996صايغ، يزيد: الكفاح المسلح والبحث عن الدولة، ص  (1)
 .111الشريف، ماهر: البحث عن كيان، ص  (2)
 .374-375 'עמ، ישראלי הערבי הסכסוך :מושיה ،לבישיץ (3)

 .11عبد اهلل، صالح: ردود الفعل اإلسرائيلية على إعالن االستقالل )تقرير(، ص(4) 
م، من كتلة جاحل، وأحزاب المركز الحر، والقائمة 4691)*( حزب الليكود: تكتل سياسي إسرائيلي تكون عام 

 الرسمية، وحركة أرض إسرائيل الكاملة، وهو تكتل يميني يهدف الستعادة أرض ما يسمى إسرائيل الكاملة.
سرائيلي "مباي"، وأحدوت هعفوداه، م، باتحاد حزب العمال اإل4699)**( حزب المعراخ )التجمع(: تأسس عام 

م في 4699وعمال صهيون، وقاد المعراخ الحياة السياسية في إسرائيل منذ ذلك التاريا وحتى سقوط  عام 
 (.111، ص9االنتخابات وفوز حزب الليكود )الكيالي، عبد الوهاب، وآخرون: موسوعة السياسة، ج

 .19ى إعالن االستقالل )تقرير(، صعبد اهلل، صالح: ردود الفعل اإلسرائيلية عل(5) 
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، مشروع الدولة (3)، وبنيامين نتنياهو(2)، وشمعون بيريس(1)إسحاد شاميركل من: واعتبر 
الفلسطينية، تهديدًا ألمن إسرائيل. الذي تبنت  منظمة التحرير  ،الفلسطينية في الضفة والقطاع

ن دولة فلسطينية تقودها منظمة التحرير الفلسطينية ستكون ملتزمة بنحو عقائدي إوذكر بيريس: "
لمواصلة القتال ضد إسرائيل، وملتزمة بميلاقها الذي يعلن صراحة إزالة دولة إسرائيل من 

 . (5)القرارات خطوة ايجابية ولكنها اير كافية. أما األحزاب اليسارية اإلسرائيلية فرأت في (4")الوجود
 
  من مشروع الدولة الفلسطينية وفق قرارات األمم المتحدة: ةقف الدولياالمو 

  االستقالل إعالن بعد ،فلسطين بدولة ،في العالم ةدول 411 من أكلر اعترفت
 في  ،أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدةو  ،(6")م4666، وحتى عام م4611 عام
قرارين: دعا األول منهما "إلى عقد المؤتمر الدولي للسالم  م،4611كانون األول )ديسمبر(  49

ت لصالح  مائة وخمسون بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية"، حيث صون  ،في الشرد األوسط
 وقررت أن يستعمل اسم فلسطين اعتباراً  ،. واعترفت في القرار اللاني بإعالن دولة فلسطين(7)دولة
من تسمية منظمة التحرير الفلسطينية، وصوت  م، بدالً 4611كانون األول )ديسمبر(  49من 

 .(8)لصالح  مائة وأربعة دول
من  اً الواليات المتحدة إعالن الدولة الفلسطينية، واعتبرت  " تدبير  من جهتها عارضت

ن  ينبغي حل هذه المسألة عبر  طرف واحد يهدف الى تغيير وضع األراضي المحتلة، وا 
أن  (مارلين فيتزووتر)". وذكر الناطد باسم البيت االبيض ةمفاوضات مباشرة بين األطراف المعني

موقف واشنطن لم يتبدل "فالواليات المتحدة لن تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية أو تتفاوض 

                                                             

 .199كيمحي، ديفيد: الخيار األخير، ص (1)
 .191 -194بيريس، شمعون: معركة السالم، ص  (2)
 .111 -119نتنياهو، بنيامين: مكان تحت الشمس، ص  (3)
 .191 -194بيريس، شمعون: معركة السالم، ص  (4)

 .19إعالن االستقالل )تقرير(، صعبد اهلل، صالح: ردود الفعل اإلسرائيلية على (5) 
 استحقاد الدولة الفلسطينية )مركز المعلومات الوطني الفلسطيني وفا(: (6)

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9536 
م: قرارات األمم المتحدة 49/41/4611( بتاريا 11/499انظر قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ) (7)

 .411، ص11، وليقة رقم 1اإلسرائيلي، مج -لصراع العربيبشأن فلسطين وا
، 1م: المصدر السابد، مج 49/41/4611(، بتاريا 11/499انظر قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ) (8)

 .411، ص19وليقة رقم 
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( 111وتقبل بقراري مجلس االمن رقمي ) ،ما دامت لم تعترف بحد اسرائيل في الوجود ،معها
 .(1)رهاب والعنف في عملية السالم"ي دور ألولئك الذين لم يتراجعوا عن اإلأوال نرى  (.111و)

: "أن االعتراف الضمني أو اير (تشارلز ريدمان)وذكر الناطد باسم وزارة الخارجية األمريكي 
ن قرارات المجلس ال تفي بضرورات السالم"  . (2)المباشر بحد إسرائيل في الوجود اير كاف، وا 

صراحة بقراري مجلس األمن  ياسر عرفات منظمة التحرير الفلسطينيةرئيس بعد اعتراف 
م الحوار 4611كانون اللاني )ديسمبر(  49، بدأ في(4)، ونبذ المنظمة لإلرهاب(3)(111( و)111)

ر ، وأكدت اإلدارة األمريكية أن موافقتها على بدء الحوا(5)األمريكي مع منظمة التحرير الفلسطينية
. ولكن سرعان ما انهار (6)مع منظمة التحرير الفلسطينية ال يعني اعترافها بدولة فلسطينية مستقلة

، (7)إلر عملية عسكرية قامت بها جبهة التحرير الفلسطينية ،م4661حزيران )يونيو(  11بتاريا 
لغربية وبسبب رفض قيادة المنظمة الموافقة على أن يكون الوفد المفاوض من فلسطيني الضفة ا

 .(8)وقطاع ازة
الذي زار موسكو في النصف األول  (*)الوفد الفلسطيني فقد طالب االتحاد السوفيتي أما

بتأجيل خطوة اإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينية، باعتبارها  ،م4611من تشرين أول )أكتوبر( 
اف بالقرارين خطوة تصعيدية تعقد عملية البحث عن السالم في المستقبل، واالكتفاء باالعتر 

. إال أن االتحاد السوفيتي وأمام التأييد الدولي (9)(، وبحد إسرائيل في الوجود111( و)111)
الواسع لقرار المجلس الوطني الفلسطيني رحب بإعالن قيام الدولة الفلسطينية، ووصف المتحدث 

                                                             

؛ حسين، اازي: الفكر السياسي 41م، ص49/44/4611لبنان، األربعاء  -صحيفة الديار، بيروت (1)
 .119فلسطيني، ص ال

 .119حسين، اازي: الفكر السياسي الفلسطيني، ص  (2)
م، مجلة شئون فلسطينية، 41/41/4611انظر نص خطاب ياسر عرفات في الجمعية العامة لألمم المتحدة  (3)

 .414 -411م، ص 4616قبرص، كانون اللاني )يناير(  -، نيقوسيا461ع 
قبرص،  -، نيقوسيا461م، مجلة شئون فلسطينية، ع 41/41/4611تصريح صحفي لياسر عرفات، جنيف، (4)

 .414م، ص4616كانون اللاني )يناير( 
قبرص،  -، نيقوسيا461انظر نص القرار األمريكي بفتح الحوار مع م.ت.ف، مجلة شئون فلسطينية، ع  (5)

 .411م، ص4616كانون اللاني )يناير( 
 .111نوفل، ممدوح: البحث عن الدولة، ص (6)
 .11 -96باس، محمود: صفحات مشرقة من تاريا اللورة الفلسطينية، ص ع (7)
 .111نوفل، ممدوح: البحث عن الدولة، ص (8)

)*( كان الوفد برئاسة أبو مازن وعضوية أبو علي مصطفى، وسليمان النجاب، وعبد اهلل حوراني، وعبد اللطيف 
 ير فلسطين في موسكو.أبو حجلة )أبو جعفر(، وممدوح نوفل، باإلضافة لنبيل عمرو سف

 .11 – 14نوفل، ممدوح: قصة اتفاد أوسلو، ص(9) 
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ت وكالة "تاس" وحيَّ القرار بأن  "مقاربة واقعية"،  (اينادي ايراسيموف)باسم الخارجية السوفياتي 
عالن التاريخي"، ورأت إن  "يفتح آفاد االعتراف المتبادل بين اسرائيل السوفياتية الرسمية "اإل

 .(1)والدولة الفلسطينية"
م عبر عن 4611تشرين اللاني )نوفمبر(  14وأصدر االتحاد األوربي بيانًا بتاريا 

وات ايجابية نحو تسوية سلمية للنزاع اهتمام  بقرارات المجلس الوطني، وقال أنها "تتضمن خط
. وعندما توالى االعتراف الدبلوماسي الدولي بالدولة الفلسطينية امتنعت دول (2)اإلسرائيلي" -العربي

. ونستنتج مما سبد (3)عن اعالن اعترافها بالدولة الفلسطينية أوربا الغربية نتيجة الضغط األمريكي
على مجريات األحداث كان ضعيفًا، بسبب عجزها عن  إن دور المجموعة األوربية في التألير

 .بلورة سياسية أوربية مستقلة عن السياسية األمريكية في المنطقة
تجدر المالحظة أن  رام ما تضمنتها المبادرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 

ضمني بوجود م، من تنازالت مست جوهر الحقود الوطنية للشعب الفلسطيني، ومن قبول 4611
(، ونبذ اإلرهاب، لم يوضع عمليًا على رأس األجندة 111( و)111) )إسرائيل(، وبالقرارين

السياسية: اإلسرائيلية والدولية واإلقليمية. حيث أن الواليات المتحدة و)إسرائيل( والدول التي تدور 
بتزاز السياسي في فلكهما، اعتبرت أن تلك التنازالت اير كافية، وواصلت سياسة الضغط واال

للحصول على مزيد من التنازالت. وهو ما لبت الحقًا بالتخلي عن مطلب الدولة، وقبول مشروع 
 م.4661الحكم الذاتي والحكومة االنتقالية في اتفاد أوسلو عام 

السلطة الوطنية بسط هدف بكان تبني منظمة التحرير الفلسطينية للدولة الفلسطينية 
من فلسطين، في الضفة الغربية والقدس وقطاع ازة، تراجع عن  على أي جزء يتحررسلطتها 

م، وتراجعًا 4691م، والميلاد الوطني عام 4691ي أقره الميلاد القومي عام ذهدف التحرير ال
م، وبملابة 4694عن مطلب الدولة الديمقراطية الذي تبناه المجلس الوطني الفلسطيني عام 

ة، وخفضت مستوى سقف المطالب الفلسطينية مسبقًا دون تنازالت سياسية مجانية قدمتها المنظم
لمن، وهو ما استلمرت  إسرائيل الحقًا عندما حان وقت التفاوض معها، فلجأت إلى المساومة 
لخفض السقف المطلبي السابد، حتى وصل األمر إلى قبول سلطة الحكم الذاتي وفد اتفاد 

 م. 4661أوسلو عام 
 

                                                             

 .41م، ص49/44/4611لبنان، األربعاء  -صحيفة الديار، بيروت (1)
 .191خضر، بشارة: أوربا وفلسطين، ص  (2) 
 .19بويل، فرانسيس: فلسطين الفلسطينيون والقانون الدولي، ص (3) 
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 املبحث الثالث
العربية والفردية والرمسية للدولة الفلسطينية  املشاريع

 م9119-9199 على جزء من أرض فلسطني

 

o  م.9199مشروع الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة 

o  م.9119 -9191المشاريع المصرية 

o  م.9119مبادرة األمير السعودي فهد 

o  م.9119مشروع القمة العربية في فاس 
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 م:9191بة مشروع الرئيس التونسي الحبيب بورقي
قام الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بجولة في المشرد العربي، زار خاللها الضفة 

م، دعا في  إلى 4699آذار )مارس(  1الغربية، وألقى خطابًا في مدينة أريحا الفلسطينية بتاريا 
ال إتباع سياسة المراحل لحل القضية الفلسطينية، وانتقد العرب لتمسكهم بما أسماه "الكل أو 

شيء"، وقال: "إن  كان على العرب أن يقبلوا التقسيم، ألنهم لو فعلوا، لكانوا في حالة أفضل مما 
 . (1)"]اكن[هم علي  

 44وجدد بورقيبة في مؤتمر صحفي عقده في بيروت بمناسبة انتهاء زيارت  للبنان بتاريا 
فد سياسة "خذ وطالب"، ، مطالبة العرب بانتهاج أسلوب واقعي، والتحرك و م4699 آذار )مارس(

. وبعد عودت  إلى تونس طرح بورقيبة (2)ن تحقيد آمال العرب ال يكون إال على مراحلإوقال 
 :(3)م لحل القضية الفلسطينية تضمن النقاط التالية4699بريل( أنيسان ) 14مشروعًا في 

ا دولة فلسطينية إلى العرب للث المساحة التي احتلتها منذ إنشائها لتقوم عليه (إسرائيل)تعيد  -
 عربية.

 يعود الالجئون الفلسطينيون إلى دولتهم الجديدة. -
 لتنتهي حالة الحرب بينهما. (إسرائيل)تتم المصالحة بين العرب و -

إسرائيلي على  – وعبر الرئيس التونسي عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى صلح عربي
على أن يتبعها اجتماع بين  (،إسرائيل)ين والمدى البعيد، واقترح أن تبدأ المفاوضات بين الفلسطيني

 .(4)والحكومات العربية في روما أو في أي عاصمة أخرى (إسرائيل)
ن أخطر ما تضمن  مشروع بورقيبة هو التراجع عن المطلب العربي إيمكن القول و 

الرسمي المعلن أمام الجماهير بتحرير كامل فلسطين، وكسر الموقف العربي من إسرائيل الرافض 
هدف من  كان الأن طرح المشروع على أساس قرار التقسيم  بدوللتفاوض والصلح واالعتراف، وي

 جلب الدعم الدولي لمشروع .
                                                             

م: الولائد 1/1/4699رقيبة في أبناء فلسطين بمنطقة أريحا بتاريا خطاب الرئيس التونسي الحبيب بو  (1)
 .11-91، ص14، وليقة 4699الفلسطينية العربية لعام 

م: الولائد العربية 44/1/4699وقائع المؤتمر الصحفي للرئيس التونسي الحبيب بورقيبة في بيروت بتاريا  (2)
 .419-411، ص91م، وليقة رقم 4699لعام 

 .111دي، مهدي: المسألة الفلسطينية، صعبد الها (3)
(4) Kadi, Leila:  The Arab – Israeli Conflict: The Proposals 1948 – 1972, p.43.  
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 المواقف من مشروع بورقيبة:
 ةفلسطينيالمواقف ال: 

القى مشروع بورقيبة معارضة شديدة في أوساط الفلسطينيين، فأصدرت منظمة التحرير 
م، هاجمت في  خطاب 4699آذار )مارس(  41في القدس بتاريا  الفلسطينية بيانًا من مقرها

في أريحا، وأكدت "أن الكفاح المسلح هو الوسيلة الفعالة قبل أسبوع من ذلك بورقيبة الذي ألقاه 
السترداد الحد المغتصب". وشجبت التلويح بإمكانية إيجاد حلول سلمية للقضية الفلسطينية، 

. وجددت م.ت.ف شجبها لمشروع (1)د مع المصلحة الوطنيةال تتف ،والترويج لشعارات مريبة
م، ورفضت اقتراح  بحل القضية 4699نيسان )أبريل(  11بورقيبة في بيان آخر بتاريا 

 .(2)الفلسطينية على أساس بقاء الوجود اإلسرائيلي
رفضت  ،م4699نيسان )أبريل(  11وأصدرت الهيئة العربية العليا لفلسطين بيانًا بتاريا 

"، .. ال يرضى عن تحرير وطن  بديالً .ن الشعب العربي الفلسطينيإأنصاف الحلول، وقالت " في 
ورأت "أن السبيل الوحيد لتحقيد ذلك، هو سبيل الكفاح العملي". وأكدت الهيئة موقفها الرافض 

ة بشرعي اً "اعتراف (إسرائيل)لقرارات األمم المتحدة الخاصة بتقسيم فلسطين، واعتبرت التفاوض مع 
تنكر  ]واعتبرت ذلك[.. .الوجود الصهيوني في فلسطين، وقبول باألمر الواقع، القائم على الظلم

.. وخيانة لألمة العربية، التي تؤمن بأن .التي قدمها الشعب الفلسطيني،، سافر للتضحيات الجسام
 .(3)قضية فلسطين، هي قضية مصيرها ووجودها"

  فيفي القاهرة أمام السفارة التونسية  هربالتظا عدد من طلبة فلسطينقام  وبدورهم
م، وقدموا احتجاجًا، أعلنوا في  براءتهم من الرئيس بورقيبة، وأعلنوا 4699نيسان )أبريل(  11

رفضهم ألن يكون متكلمًا عن قضيتهم، وعبروا عن رفضهم ألنصاف الحلول والمساومات لتصفية 
طيني في دورت  اللانية التي عقدها في القاهرة . وأعلن المجلس الوطني الفلس(4)القضية الفلسطينية

م أن "تصريحات الحبيب بورقيبة خيانة عظمى للقضية الفلسطينية وخروج 4699أيار )مايو(  14
 على حد الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، وقرر)تجرؤ( على اإلجماع العربي، وافتئات 

 .(5)رفض تلك التصريحات جملة وتفصيالً  المجلس
                                                             

 .14-11م، ص4699منظمة التحرير الفلسطينية، الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  (1)
 .11المصدر السابد، ص (2)
م: الولائد 11/1/4699لسطين حول أنصاف الحلول للقضية الفلسطينية، بيان الهيئة العربية العليا لف (3)

 .491-499، ص91، وليقة 4699الفلسطينية العربية لعام 
 .11م، ص4699الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  (4)
ميد، راشد: م: ح1/9/4699 – 14/9القرارات السياسية للمجلس الوطني الفلسطيني، الدورة اللانية، القاهرة،  (5)

 .91مقررات المجلس الوطني، ص
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  من مشروع بورقيبة: ةعربيالف قاالمو 
، وكان (1)رفضها لمشروع الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة (*)أعلنت االبية الدول العربية

 19أكلرها تشددًا موقف مصر، الذي أعلن وزير خارجيتها محمود رياض أمام مجلس األمة في 
ها عن رئيس دولة. م، أن بالده ترفض اقتراحات بورقيبة، وتستنكر صدور 4699نيسان )ابريل( 

وطالب عد كبير من أعضاء المجلس بطرد حكومة تونس من الجامعة العربية، ومن مؤتمرات 
. ودعا الرئيس المصري جمال عبد الناصر في (2)القمة، وبسحب السفير المصري من تونس

طعة م الدول العربية إلى مقا4699أيار )مايو(  14كلمت  أمام المجلس الوطني الفلسطيني بتاريا 
الرئيس التونسي، وقال: "إن بورقيبة يتخذ خطًا، يخدم الصهيونية واالستعمار، وما على الشعب 

فساد خطط الصهيونية"  .(3)العربي إال النضال والكفاح من أجل آمال ، وا 
ولم تكتف الدول العربية بالتعبير عن مواقفها الرافضة منفردة، فحرصت على إصدار 

ئيس التونسي بورقيبة، فأكد ممللو الملوك والرؤساء العرب في رفض جماعي عربي لمشروع الر 
العتراف أو المصالحة أو لم رفضهم ألي دعوة 4699نيسان )أبريل(  16بيان صدر بتاريا 

"خروجًا على اإلجماع العربي في قضية فلسطين،  ، واعتبروا مشروع بورقيبة(إسرائيل)التعايش مع 
ء الحكومات العربية )باستلناء تونس( في الدورة اللانية . وندد رؤسا(4)وعلى ميلاد الجامعة"

م، بموقف الرئيس التونسي من القضية 4699أيار )مايو(  11-19الجتماع مجلسهم بتاريا 
 . (5)(إسرائيل)الفلسطينية، وأعلنوا رفضهم للصلح مع 

 
 

                                                             

 )*( لم تعلد حكومات كل من ليبيا والمغرب والمملكة العربية السعودية على مقترحات بورقيبة:
Kadi, Leila:  The Arab – Israeli Conflict: The Proposals 1948 – 1972, p. 47. 

(، 4م )4699آذار  -العربية، كانون اللانيلالطالع أكلر على مواقف الدول العربية انظر: الوقائع  (1)
 .199ص

(2) Kadi, Leila:  The Arab – Israeli Conflict: The Proposals 1948 – 1972, p.47-48.  
م: الولائد 14/9/4699خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في المؤتمر الوطني الفلسطيني اللاني، القاهرة،  (3)

 .191-191، ص69وليقة ، 4699الفلسطينية العربية لعام 
، وليقة 4699م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 16/1/4699بيان ممللو الملوك والرؤساء العرب، القاهرة،  (4)

 .461-416، ص94
 .119الدوري، عبد العزيز، وآخرون: القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني، ص (5)
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 من مشروع بورقيبة: يسرائيلاإلموقف ال 
 11على لسان وزير الخارجية أبا إيبان بتاريا  جاء الرد اإلسرائيلي على مشروع بورقيبة

. ورفض رئيس الوزراء (1)فكرة التسوية على أساس قرار التقسيم بمعارضةم، 4699نيسان )أبريل( 
مشروع بورقيبة، ولكن  رحب بالحدث  من العام نفس  أيار )مايو( 1في  (ليفي أشكول)اإلسرائيلي 

سرائيلباعتباره أول مبادرة لزعيم عربي لصنع الس . وعرض (2)الم والمصالحة بين الدول العربية وا 
م مشروعًا لتحقيد السالم العربي 4699أيار )مايو(  49في خطاب  االفتتاحي في الكنيست بتاريا 

أن تتم ، وبشرط إجراء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والدول العربيةيقوم على اإلسرائيلي،  -
في حين  ردًا  (أشكول). وقد اعتبر مشروع (3)ئيل القائمةالتسوية السلمية على أساس حدود إسرا

 .(4)على مشروع بورقيبة
وكتب إيجال ألون نائب رئيس الوزراء ووزير المعارف اإلسرائيلي مقالة حول مشروع 

، تبعث التفاؤل ةمن نور وبشرى خير  اً لقد رأيت في تصريحات بورقيبة خيط" بورقيبة قال فيها:
ل مرة نسمع فيها زعيمًا مرموقًا ينادي بشعارات سلمية بصورة علنية، وعلى خاصة وأنها أو  ،واألمل
 .(5)األشهاد"رؤوس 

طوي مشروع الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بسبب رفض  من كل األطراف ذات 
واعترف بورقيبة بصعوبة تطبيد مشروع  في حديث صحفي نشرت  صحيفة العمل  .العالقة

 .(6)م، بسبب رفض  من العرب واإلسرائيليين على حد سواء4699و( تموز )يولي 49التونسية يوم 
ذا كان مشروع بورقيبة الذي دعا في  إلى التعايش السلمي مع  لم ينفذ على أرض  (إسرائيل)وا 

لحل القضية الفلسطينية، وخاصة بعد أن  (إسرائيل)إن  مهد لفكرة التسوية السياسية مع فالواقع، 
 قادرة على تنفيذ سياساتها التي تدعو للحرب مع إسرائيل.  لبت أن الدول العربية اير

                                                             

(1) Kadi, Leila:  The Arab – Israeli Conflict: The Proposals 1948 – 1972, p.48. 
 .191عبد الهادي، مهدي: المسألة الفلسطينية، ص (2)
 .91الهور، منير، وطارد الموسى: مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية، ص (3)
 .191، ص4699آذار  –الوقائع العربية كانون اللاني  (4)
 . 11 -19ألون، إيجال: لالث حروب وسالم واحد، ص  (5)
 انظر مشروع الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة )موسوعة مقاتل من الصحراء(:  (6)

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Borkeba/sec05.doc_cvt.htm 
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 خصوصًا، ، والفلسطينيعموماً  التحوالت التي طرأت على الفكر السياسي العربي أدت
، إلى تجديد االستراتيجيلتحقيد الهدف فكرة المرحلية في النضال  في تبنيوالتي ظهرت بوضوح 

ة إلقامة دولة فلسطينية وفد قرار التقسيم، وذلك طرح الرئيس الحبيب بورقيبة لمشروع ، والدعو 
قبول إسرائيل  م اقترح في :4691تموز )يوليو(  1خالل حديث صحفي نشرت  جريدة النهار يوم 
سرائيل عن و  م.4619قرار التقسيم الصادر عن األمم المتحدة عام  تعيين الحدود بين العرب وا 

 .(1)إقامة دولة فلسطينية، طريد المفاوضات
حظ أن المعارضة لمشروع بورقيبة هذه المرة كانت أقل وأضعف من سابقتها عام ويال

تموز )يوليو(  49 م، وجاءت أشد المواقف المعارضة من جانب األردن الذي قرر بتاريا4699
ة الملك معارضل يموقف األردنال حدة فسرت. و (2)قطع العالقات السياسية مع تونس م4691
 الفلسطينية، وزعم  بحق  في تمليل الفلسطينيين. فكرة الدولةلالعلنية  حسين

بعد حرب تشرين األول )أكتوبر(  جدد الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة طرح مشروع ،
تشرين  19في خطاب  بتاريا  فطرح .م، وظهور بوادر تحرك دولي إلنجاز تسوية سياسية4691

، الذي عقد في العاصمة الجزائريةأمام مؤتمر القمة العربية السادس  ،م4691اللاني )نوفمبر( 
إال أن الرؤساء والملوك والزعماء  .(3)إمكانية قيام اتحاد بين الدولة الفلسطينية والدولة اليهودية

العرب لم يأخذوا بمقترحات ، واتخذوا قرارًا باالعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية مملاًل شرعيًا 
 .(4)وحيدًا للشعب الفلسطيني
م من 4611بورقيبة بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية آب )أاسطس( عام وافد الرئيس 

لبنان، أن تكون تونس مقرًا لقيادة المنظمة، ويبدو أن  اعتقد أن أزمة المنظمة قد تدفعها لقبول 

                                                             

م: 1/9/4691حديث صحافي خاص للرئيس الحبيب بورقيبة حول تسوية قضية الشرد األوسط، بيروت،  (1)
 .119، ص119، وليقة رقم 4691ينية العربية لعام الولائد الفلسط

م: الولائد 49/9/4691تصريح أردني رسمي حول قطع العالقات السياسية ما بين األردن وتونس، عمان،  (2)
 .111، ص114، وليقة رقم 4691الفلسطينية العربية لعام 

م: الولائد 19/44/4691زائر خطاب الرئيس الحبيب بورقيبة أمام مؤتمر القمة العربي السادس، الج (3)
 .199، ص111، وليقة رقم 4691الفلسطينية العربية لعام 

م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 11/44/4691المقررات السرية لمؤتمر القمة العربي السادس، الجزائر  (4)
 .191، ص116، وليقة رقم 4691
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مشروع ، فاستغل بورقيبة عقد مؤتمر القمة العربية السابع في مدينة فاس في المملكة المغربية خالل 
 :(1)م، وطرح مشروع  من جديد، ودعا في  إلى إقرار ما يلي4611أيلول )سبتمبر( 6-9ن الفترة م

 لحل القضية الفلسطينية. اعتماد الشرعية الدولية أساساً  -
( الصادر بتاريا 414قبول قيادة منظمة التحرير الفلسطينية قرار األمم المتحدة رقم ) -

 م.16/44/4619
( واتخاذه منطلقًا لقيام الدولة الفلسطينية 414قرارها رقم ) مطالبة منظمة األمم المتحدة بتطبيد -

 ووضع حد لمشكلة الشرد األوسط. ،في فلسطين
، وانتهى المؤتمر بتجاهل المشروع بورقيبة ناقش الرؤساء والملوك العرب مشروع الرئيس

قرار مشروع "الملك فهد بن عبد العزيز" الذي قدم هو اكخر لمؤتمر القمة  مشروعًا التونسي، وا 
قراره  .(2)أطلد علي  اسم "المشروع العربي للسالم" ،لمناقشت  وا 

 
الباب واسعًا لما  فتح ،مشروع الرئيس التونسي الحبيب بورقيبةنستخلص مما سبد: أن 

حدة أطلد علي  ال حقًا )الواقعية السياسية(، ليبدأ بعدها مسلسل التنازالت السياسية، وتراجع 
، فقد انتقل الموقف العربي والفلسطيني من حالة ، والقبول بوجود إسرائيلفكرة التعايشالموقف من 

، م4611م، إلى مجرد الرفض الخجول عام 4699االستنكار التام، والشجب والتخوين في عام 
م، 4611حلول متواضعة إذا ما قورنت بما نادى ب  بورقيبة، وهذا ما حدث في قمة فاس والقبول ب

قيبة الذي دعا إلى إقامة دولة فلسطينية على أساس قرار التقسيم أي عندما تم رفض مشروع بور 
% من مساحة فلسطين، وتم إقرار مشروع الملك فهد الذي دعا إلى إقامة دولة 11,11على 

  % فقط من مساحة فلسطين.11فلسطينية على 
 
 
 
 
 

                                                             

م: ولائد فلسطين )مائتان ولمانون وليقة مختارة(، 6/6/4611-9مؤتمر القمة العربية اللاني عشر، فاس،  (1)
 .116-119ص 

 .116-119المصدر السابد، ص  (2)
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 :م9111 -9191إلقامة دولة فلسطينية  المشاريع المصرية
 م:9191 (*)نمشروع أحمد بهاء الدي 

م، مقالة في مجلة المصور 4699تشرين األول )أكتوبر(  41كتب أحمد بهاء الدين في  
تضم ضفتي نهر األردن الشرقية والغربية وقطاع  ية،األسبوعية، اقترح فيها إقامة دولة فلسطين

حول ، م أصدر كتابًا تضمن اقتراح  والمناقشات التي دارت 4691 (ينايركانون اللاني )ازة، وفي 
  :(1)وأهم ما تضمن  اقتراح  النقاط التالية

 م.4699انسحاب االحتالل اإلسرائيلي إلى حدود الرابع من حزيران عام  -
 إقامة دولة فلسطينية تضم الضفتين الشرقية والغربية لنهر األردن، وتضم قطاع ازة. -
 شكل نظام الحكم متروك ليحدده الشعب. -
وقد ألار هذا االقتراح حالة من النقاش  يد هدف الدولة.التسوية السياسية هي الوسيلة لتحق -

 .(2)آراء متباينة، كان يغلب عليها طابع التحفظ والرفض عن السياسي والفكري، عبرت
 

 م9111 المؤقتة الفلسطينية مشروع الحكومة : 
 11مؤقتة وذلك في  يةاقترح الرئيس المصري أنور السادات فكرة إقامة حكومة فلسطين

في مؤتمر القمة العربية  م،4691. وكرر اقتراح  مرة أخرى عام (3)م4691تمبر( أيلول )سب
، وصدر بيان (5)، وقد أجمعت الفصائل الفلسطينية على رفض هذا المشروع(4)السابع في الرباط

إلى "وجوب االستمرار  تودعللمشروع، رفضها  ت في أعلن لمنظمة التحرير عن اللجنة التنفيذية
 .(6)"لفلسطيني المتملل بمنظمة التحرير الفلسطينيةفي عمل الكيان ا

                                                             

م(: كاتب صحفي، تولى رئاسة تحرير العديد من الصحف والمجالت 4669 -4619)*( أحمد بهاء الدين )
 المصرية منها:  مجلة المصور، مجلة صباح الخير، وجريدة الشعب. 

 .11-44: اقتراح دولة فلسطين، صبهاء الدين، أحمد (1)
 لالطالع على اكراء المختلفة من االقتراح انظر كتاب:  بهاء الدين، أحمد: اقتراح دولة فلسطين. (2)
م: 11/6/4691خطاب الرئيس أنور السادات في الذكرى اللانية لوفاة الرئيس جمال عبد الناصر، القاهرة  (3)

 .941 -149، ص 169، وليقة 4691الولائد الفلسطينية العربية لعام 
 .169رياض، محمود: مذكرات، ص (4)
م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 19/1/4691انظر: البرنامج السياسي للجبهة الشعبية القيادة العامة  (5)

؛ 91؛ محسن، زهير: اللورة الفلسطينية بين الحاضر والمستقبل، ص496-491، ص411، وليقة 4691
–46، ص1، وليقة 4691: الولائد الفلسطينية العربية لعام 41/4/4691ح خلف تصريح صحفي لصال

 .14؛ حواتمة، نايف، وقيس عبد الكريم: البرنامج المرحلي، ص14
م: الولائد الفلسطينية العربية 1/41/4691تصريح الناطد الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت  (6)

 .111، ص 119، وليقة 4691لعام 
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  م: 9111مشروع وزير خارجية مصر محمد حسن الزيات 
دعا وزير خارجية مصر محمد حسن الزيات من نيويورك في السادس حزيران )يونيو( 

م مجلس األمن إلى تسوية شاملة لمشكلة الشرد األوسط تتضمن إقامة دولة فلسطينية 4691عام 
ومن المالحظ  .(1)( الصادر عن األمم المتحدة414وبموجب قرار رقم ) ،مشروع التقسيم في نطاد

مما يوحي بأن  والسعي لدى األطراف المعنية لبحث إمكانيات تطبيق ،، لم يتم متابعت أن المشروع 
 .إعالمي محض الغرض من طرح  هو

 
  م: 9111مشروع السالم المصري نيسان 

ورئيس وفدها المشارك  ،مصر الدائم لدى األمم المتحدة قدم عصمت عبد المجيد مندوب
الذي عقد في الكويت خالل شهر نيسان  ،في اجتماعات مكتب التنسيد لدول عدم االنحياز

تقوم على االعتراف المتبادل ، اإلسرائيلي -مبادرة إلنهاء الصراع العربي  ،م4611)أبريل( 
 :(2)فيما يلي أهم ما جاء فيهابحقود والتزامات كل من الطرفين إزاء اكخر، و 

 حد الشعب الفلسطيني في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وحرية تقرير المصير. -
 .461حق  في العودة والتعويض طبقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  -
 م.4699حق  في إقامة دولت  المستقلة في الضفة الغربية وقطاع ازة على أساس حدود عام  -

المشاريع كانت ذات طابع تلك يمكن القول أن ل استعراض المشاريع المصرية، من خال
إعالمي محض، حيث لم يتم تبني مشروع معين، والترويج ل ، والسعي لدى األطراف المعنية 

 ات فعل تجاهها.لبحث إمكانيات تطبيق ، ولذلك لم تلقى تلك المشاريع ردَّ 
 

 م:9119مبادرة األمير فهد ولي العهد السعودي 
سعت المملكة العربية السعودية إلى تنشيط جهود التسوية في الشرد األوسط، ورام عدم 

آب  9بتاريا  ،األمير فهد ولي العهد السعوديعنها وجود أسباب واضحة للمبادرة التي أعلن 
المتغيرات اإلقليمية ومنها: اللورة بعض م، إال أن  يمكن الربط بينها وبين 4614)أاسطس( 

. (3)ية، والوجود السوفيتي العسكري في أفغانستان، وانفراد مصر بتسوية سياسية مع إسرائيلاإليران
وربط خالد الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بين المبادرة وقيام إسرائيل بضرب المفاعل 

                                                             

،: الولائد الفلسطينية العربية لعام 49/9/4691حديث محمد الزيات وزير الخارجية المصري، نيويورك  (1)
 .461، ص 461، وليقة 4691

 .111-119الهور، منير، وطارد الموسى: مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية، ص (2)
 .111أبو طالب، حسن: المملكة السعودية وظالل القدس، ص  (3)
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 الذري العراقي، والغارات الوحشية على لبنان، وخاصة بعد الجهد السعودي الذي بذل إليقاف تلك
 .(1)الغارات على شكل اتفاد لوقف اطالد النار

تضمنت مبادرة األمير فهد لمانية مبادل، رأى أن  يمكن االسترشاد بها للوصول إلى 
 :(2)يفتلك المبادل تمللت تسوية عادلة ألزمة الشرد األوسط، و 

 ربية.، بما فيها القدس الع4699انسحاب إسرائيل من جميع األراضي العربية التي احتلت عام  -
 م.4699إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في األراضي العربية المحتلة بعد عام  -
 ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع األديان في األماكن المقدسة. -
 لى وطن  وتعويض من ال يراب في العودة.إتأكيد حد الشعب الفلسطيني في العودة  -
طاع ازة لفترة انتقالية تحت إشراف األمم المتحدة ولمدة ال تزيد عن تخضع الضفة الغربية وق -

 بضعة أشهر.
 قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس. -
 تأكيد حد دول المنطقة في العيش بسالم. -
 تقوم األمم المتحدة أو بعض الدول األعضاء فيها بضمان تنفيذ تلك المبادل. -

ما بين مؤيدة ومتحفظة ورافضة، فقد  ،فهد ميراأل تباينت مواقف الدول العربية من مشروع
، حيث أعلن (3)أيدت  كل من قطر والبحرين والعراد ورفضت  سوريا، ومنظمة التحرير الفلسطينية

. مما أدى إلى حدوث خالف خالل (4)ياسر عرفات رفض المنظمة ألي قرار يعترف بإسرائيل
م، فتأجلت القمة الى موعد 4614ني )نوفمبر( تشرين اللا 19الجلسة العامة لقمة فاس األولى في 

 ،بشكل عام مشروع األمير فهد يةسرائيلالحكومة اإلم. ورفضت 4611لان في أيلول )سبتمبر( 
، وأعلنت عن إنشاء المزيد من (5)خطر على دولة اسرائيل ويهدف إلى تصفيتها ت واعتبر 

                                                             

 .16حسن، خالد: قراءة نقدية للالث مبادرات، ص ال (1)
م: 9/1/4614المملكة العربية السعودية،  -حديث صحافي خاص لألمير فهد ولي العهد السعودي، الرياض (2)

 .199، ص 411م، وليقة رقم 4614الولائد الفلسطينية العربية لعام 
 .116أبو طالب، حسن: المملكة السعودية وظالل القدس، ص  (3)
م: 4614/ 6/44لبنان،  -حديث صحافي لياسر عرفات حول مبادرة األمير فهد وقضايا أخرى، بيروت (4)

 .119، ص 119م، وليقة 4614الولائد الفلسطينية العربية لعام 
 .19سيغال، جيروم: تكوين الدولة الفلسطينية، ص (5)
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نها تقبل دون أذكرت ف اليات المتحدةالو أما . (1)كرد على المشروع الغربية الضفة في المستوطنات
وأيد وزراء خارجية دول . (2)إقامة دولة فلسطينية مستقلة ستلناءاب ؛المشروع تحفظ ما ورد في

 .(3)م المبادرة السعودية4614تشرين األول )أكتوبر(  41السود األوروبية المشتركة في لندن يوم 
 

 م:9111 مشروع القمة العربية في فاس
هشاشة التضامن العربي، فتداعى  ،م4611إلسرائيلي للبنان حزيران )يونيو( أظهر الغزو ا

الرؤساء والملوك العرب لعقد مؤتمر القمة العربية في مدينة فاس في المملكة المغربية في الفترة ما 
م لبحث مسألة الصراع العربي اإلسرائيلي، وتدارس المشروع 4611أيلول )سبتمبر(  6-9بين 

لرئيس التونسي الحبيب بورقيبة الذي يعتمد الشرعية الدولية أساسا لحل القضية الذي تقدم ب  ا
ومشروع الملك فهد حول السالم في الشرد األوسط، وفي ضوء المالحظات  الفلسطينية،

 :(4)والمناقشات التي أبداها الملوك والرؤساء فقد قرر المؤتمر اعتماد المبادل التالية
بما فيها مدينة  4699راضي العربية المحتلة التي احتلتها عام انسحاب إسرائيل من جميع األ -

 القدس العربية.
 م.4699إزالة المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في األراضي العربية المحتلة بعد عام  -
 ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع األديان في األماكن المقدسة. -
تقرير مصيره وممارسة حقوق  الوطنية اللابتة بقيادة منظمة  تأكيد حد الشعب الفلسطيني في -

 التحرير الفلسطينية مملل  الشرعي الوحيد وتعويض من ال يراب في العودة.
إخضاع الضفة الغربية وقطاع ازة لفترة انتقالية تحت إشراف األمم المتحدة ولمدة ال تزيد عن  -

 بضعة أشهر.
 صمتها القدس.قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعا -
يضع مجلس األمن الدولي ضمانات سالم بين جميع دول المنطقة بما فيها الدولة الفلسطينية  -

 المستقلة.
 يقوم مجلس األمن بضمان تنفيذ تلك المبادل. -

                                                             

 .11( عريقات، صائب: السالم على السالم، ص(1
 .14( المرجع السابد، ص(2

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات: الموقف األوروبي من مبادرات التسوية السلمية للقضية الفلسطينية،  (3)
 .41ص 

م: ولائد فلسطين )مائتان ولمانون وليقة مختارة(، 6/6/4611-9مؤتمر القمة العربية اللاني عشر، فاس،  (4)
 .116-119ص 
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، ومنها: (1)المبادرة لبعض المطالب الفلسطينية لتأمين موافقتها ةاستجاب مما سبد تظهر
ن منظمة التحرير الفلسطينية هي المملل الوحيد للشعب اإلشارة في البند الخامس إلى أ

الفلسطيني. إال أن الموافقة الفلسطينية اقتصرت على حركة فتح، والجبهة الديمقراطية، والحزب 
. أما إسرائيل فقد (2)الشيوعي الفلسطيني، وعارضتها بقية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية

ناحيم بيجين بأن  عرض اير مغري، وهو صيغة للقضاء رفضت مشروع السالم العربي، واعتبره م
ن  ال يتناقض مع أووصفت اإلدارة األمريكية المشروع العربي باإليجابي، ورأت  .(3)على إسرائيل

 .(4)مشروع الرئيس ريجان
القمة العربية تكوين لجنة من السعودية وسوريا واألردن ومنظمة التحرير مؤتمر  قرأ

تونس والجزائر إلجراء اتصاالت باألعضاء الدائمين في مجلس األمن الفلسطينية، والمغرب و 
 ،اإلسرائيلي، وللتعرف على مواقفها -الدولي لمتابعة قرارات المؤتمر المتعلقة بالصراع العربي 

على أن تعرض اللجنة نتائج اتصاالتها  بالقضية الفلسطينية،وموقف الواليات المتحدة فيما يتعلد 
جادة الفتقار المشروع إلى آلية سياسية  ونظراً  .(5)وك والرؤساء بكيفية منتظمةومساعيها على المل

 في إطار المبادل السياسية التي يقبل بها المفاوض العربي وحسب. قد ظل حبيساً فلتنفيذه، 
 

وليدة الظروف التي فكرة القبول بإقامة دولة فلسطينية على جزء من فلسطين، لم تكن 
 عربيًا وفلسطينياً  حرب هيأت المناختلك ال، إال أن 4691أكتوبر ول( )تشرين األحرب  أفرزتها
والهدف  االستراتيجيهذا التنازل تحت شعار مرحلية النضال، والمزاوجة ما بين الهدف  لتمرير

مناداتها بدولتين فلسطينية  يالمرحلي، واستندت منظمة التحرير الفلسطينية إلى عناصر لاللة ف
سرائيلية م، والمعروف 4619لعام  414األول: قانوني ويتملل في القرار الدولي رقم العنصر  .وا 

بقرار التقسيم. واللاني: عسكري يتعلد باكلار الناجمة عن الخلل في ميزان القوة بين العرب 
سرائيل السيما بعد هزيمة عام  م. واللالث: سياسي خاص برفض إسرائيل والواليات 4699وا 

 لعلمانية.دولة فلسطين الديمقراطية االمتحدة األمريكية لفكرة 
ورام التنازل الذي أبداه بعض الفلسطينيين، والذي مس جوهر الحقود الوطنية 

 فلسطينأرض جزء من  الفلسطينية، إال أن ذلك الحل، وتلك الدولة الفلسطينية المقترحة على
                                                             

م، ولائد فلسطين )مائتان 11/1/4611-41(، الجزائر49الدورة )قرارات المجلس الوطني الفلسطيني،  (1)
 .119 -169ولمانون وليقة مختارة(، ص 

 .141الشريف، ماهر: الكيان الفلسطيني، ص  (2)
 .111كيمحي، دافيد: الخيار األخير، ص (3)
 .141الهور، منير: وطارد الموسى، مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية، ص  (4)
 .111ب، حسن: المملكة السعودية وظالل القدس، ص أبو طال (5)
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)إسرائيل( لفكرة جماع الفلسطينيين على ذلك الحل، ورفض إتواج  عقبات متعددة، أبرزها عدم 
الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، العتقادها بأنها تشكل خطرًا أمنيًا وديموارافيًا 
عليها، وتشترط للموافقة على أي كيان فلسطيني، أن يتخلى الفلسطينيون عن حد العودة لالجئين، 

ل)إسرائيل( على ذلك  يطرة العسكريةوالقبول بتجريد ذلك الكيان من السالح، والقبول بالسيادة والس
 .(1)الكيان

ولم تلد فكرة الدولة الفلسطينية اهتمامًا وقبواًل كافيًا في السياسة الدولية، وخاصة 
األمريكية، فالواليات المتحدة تبحث عن مصالحها في )الشرد األوسط(، وعن الهيمنة السياسية 

يني في تقرير مصيره بنفس ، وعملت على الفلسط واالقتصادية في العالم، فتجاهلت حد الشعب
والمبادل التي بنيت عليها األمم المتحدة ومن بينها حد الشعوب في تقرير  تقويض األسس

المصير، وسعت إلى تهميش القضية الفلسطينية، وتحويلها من قضية مركزية تستقطب اهتمام 
اكخر، فقط لتسهيل سير عجلة دول العالم، إلى قضية لانوية، محلية، يمكن تحريكها بين الوقت و 

 .مصالحهم في المنطقة
ن فكرة الدولة الفلسطينية على جزء من أرض فلسطين، أو ما جرى إوخالصة القول 

تداول  باسم "حل الدولتين"، بدأ يتراجع، في ظل العقبات العديدة التي تعترضها، وبدأ بعض 
أرض فلسطين، مع االختالف فيما بينهم المفكرين والساسة يحييون فكرة الدولة الواحدة على كامل 

 حول شكل ومضمون تلك الدولة.
 

 

                                                             

-191+441-441مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الدولة الفلسطينية وجهات نظر إسرائيلية واربية، ص (1)
196. 
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ليست بالجديدة في فلسطين، فقد طرحتها سلطات االنتداب البريطاني في  (*)فكرة الحكم الذاتي
، (1)م4611األول )أكتوبر(  تشرينفي فلسطين، وتمللت بمشروعي المجلس االستشاري األول 

، (3)م4611، ومشروع الوكالة العربية تشرين األول )أكتوبر( (2)م4611أيار )مايو( في واللاني 
 . (5)م4611، واللاني في عام (4)م4611ومشروعي المجلس التشريعي األول حزيران 

ين ممللون في ن الفلسطينيأأرادت السلطات البريطانية من وراء تلك المشاريع خلد انطباع ب
وأن سلطات االنتداب تسعى لتسليمهم زمام األمور  ،إدارة البالد ويشاركون في صنع القرار

لقناعتهم بعدم  ، ولكن الفلسطينيين في معظمهم رفضوا تلك المشاريع(6)وتمكينهم من حكم أنفسهم
الستقالل قدرة تلك المؤسسات على وقف المشروع الصهيوني، وألن طموح الفلسطينيين هو نيل ا

 .(7)منقوصة السيادة مؤسساتلوليس هذا الشكل من ا
م، عادت 4699وفي أعقاب احتالل )إسرائيل( لقطاع ازة والضفة الغربية والقدس عام 

عود من جديد، كشكل من أشكال التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، في تفكرة الحكم الذاتي ل
اإلسرائيلي، واألطراف  –أطراف الصراع العربي  ظل اختالف واضح في مفهوم الحكم الذاتي لدى

 األخرى المعنية.
 

                                                             

)*( الحكم الذاتي: حد الدولة أو منطقة رئيسة منها في إدارة شؤونها الداخلية بكل حرية، ودون الخضوع 
لة خارجة، والحكم الذاتي بهذا المعنى كان دائما خطوة أولى وطبيعية نحو االستقالل لتوجيهات أو أمر أي دو 

الكامل، ويتحول الحكم الذاتي إلى استقالل كامل عندما تستعيد الدولة ذات الحكم الذاتي سيادتها على الشئون 
الوهاب، وآخرون: موسوعة الخارجية والدفاعية من الدولة المهيمنة أو المنتدبة أو المستعمرة )الكيالي، عبد 

 (. 991، ص1السياسية، ج
م: ولائد 41/41/4611تقرير المؤتمر الفلسطيني العربي اللالث المرسل إلى المندوب السامي البريطاني،  (1)

 .464(، ص11القضية الفلسطينية، وليقة رقم )
 .991دروزة، محمد عزة: مذكرات، ص (2)
 .91، ص الحوت، بيان: ولائد الحركة الوطنية (3)
م: ولائد 4611انظر الكتاب األبيض الذي أصدره تشرشل وزير المستعمرات البريطانية، حزيران )يونيو(  (4)

 .149، ص61، وليقة رقم 1القضية الفلسطينية، ج
 .199، ص414، وليقة رقم 1م، ولائد القضية الفلسطينية، ج4611انظر الكتاب األبيض لسنة  (5)
م: ولائد القضية 41/4/4611عهد عصبة األمم الخاصة بالوصاية واالنتداب،  من 11انظر نص المادة  (6)

 .469، ص91، وليقة رقم 1الفلسطينية، ج
 .111 – 119جرار، مروان: مواقف الفلسطينيين من مؤسسات الحكم الذاتي البريطانية، ص  (7)
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  م:9111 -9191مشاريع الحكم الذاتي في عهد حكومات حزب العمل اإلسرائيلي 
في عدوان حزيران )يونيو(  ،لهما (إسرائيل)وقطاع ازة منذ احتالل  ،شكلت الضفة الغربية

حول ما يجب عمل  وتنفيذه إزاء المصير  م، مصدر جدل سياسي داخل الكيان اإلسرائيلي،4699
تحتفظ من  )*(اير أن ذلك الجدل لم يخرج عن إطار البحث عن مشاريع ،النهائي لتلك المناطد

يجاد حل لمشكلة السكان الفلسطينيين دون  (إسرائيل)خاللها  بالسيادة على األرض من جهة، وا 
 التألير على الطابع اليهودي للدولة.

 ،كارًا حول منح السكان الفلسطينيين في األراضي المحتلة حكمًا ذاتياً أف كان أول من طرح
األسبد دافيد بن اوريون، فبعد  (رئيس الوزراء اإلسرائيلي)هو  ،يديرون شؤون حياتهم في إطاره

بأسبوعين تقريبًا، وزع بن اوريون على الصحف بيانًا اقترح في   م4699 حرب حزيران )يونيو(
ولة )إسرائيل(، على أن يجري توطين الالجئين المقيمين في  في الضفة بقاء قطاع ازة ضمن د

انتخاب ممللين  بن اوريون أو في منطقة عربية أخرى، أما بالنسبة للضفة الغربية فاقترح ،الغربية
مرتبطة باتفاد  ،عن السكان المحليين بحيث يجري معهم مفاوضات حول صيغة من الحكم الذاتي

 .(1)(إسرائيل)، أما القدس فاقترح ضمها إلى حدود دولة (ائيلإسر )اقتصادي مع دولة 
بعد شهر من  ،آنذاك على حكومت اإلسرائيلي( وزير الخارجية ) (**)ال آلونجوطرح إي

مشروعًا استند في  إلى أفكار بن اوريون، اير أن مشروع آلون  ،م4699عدوان حزيران )يونيو( 
صمم مشروع  على أساس التخلص من المناطد الكليفة  تفصياًل وتحديدًا ووضوحًا. فقد كان أكلر

بالسكان الفلسطينيين، وضم المناطد األخرى التي تتسم بقلة ومحدودية السكان إلى الكيان 
إلقامة إطار حكم ذاتي  ،اإلسرائيلي، وأشار إلى ضرورة تشجيع زعماء وشخصيات الضفة الغربية

 .(2)اقتصاديًا وعسكرياً  (بإسرائيل)مرتبط 
يجب أن تمتد على طول  (إلسرائيل)مشروع  إلى أن الحدود األمنية في  آلون شاروأ 

، وضم  التي تمر في وادي عرب ،نهر األردن، ومنتصف البحر الميت وصوال إلى حدود االنتداب

                                                             

، اإلدارة الذاتية، الحكم الذاتي )*( أطلد اإلسرائيليون على تلك مشاريع تسميات مختلفة منها: الحكم الذاتي
اإلداري، الحكم اإلداري، الحكم المدني، اإلدارة المدنية. وكلها مصطلحات لمدلول واحد بالنسبة إليهم)عبد 

 (.141 - 144العليم، محمد عبد العليم: أبعاد الحكم الذاتي في التصور اإلسرائيلي، ص 
 .1الذاتية، ص  الجعفري، وليد: المشروع اإلسرائيلي لإلدارة (1)

)**( إيجال ألون: عسكري وسياسي صهيوني، وأحد أبرز شخصيات حزب العمل، تولى قيادة )البالماخ( عام 
م، وشغل 4694م، أصبح وزيرًا للعمل عام 4691م، انتخب عضوًا في الكنيست اإلسرائيلي عام 4619

 يست اإلسرائيلي(:م )موقع الكن4699منصب نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية حتى عام 
https://www.knesset.gov.il/lexicon/arb/alon.htm 

 .17 – 16 'עמ، לשלום בחרתי: יגאל, אלון (2)



 مشاريع الحكم الذاتي: الفصل الثالأل
 

155 

فرأى توطينهم في الضفة  ،قطاع ازة مع سكان  األصليين، أما بالنسبة لالجئين في قطاع ازة
 .(1)ءالغربية أو في سينا

رابتهما في الحسم الفوري لمستقبل  ،ويبدو أن دوافع بن اوريون وآلون لطرح مشروعيهما
الضفة الغربية وقطاع ازة السياسي، واستباد مشروع أي حل دولي ليس في مصلحة )إسرائيل(، 
واستغالل صدمة الهزيمة لدى العرب عامة وسكان المناطد المحتلة خاصة لتكريس االحتالل 

 . كأمر واقع
حزيران )يونيو(  41في  اإلسرائيلية لحكومةلال ألون مشروع  في جلسة جعرض إي

ن الحكومة لم تقر أو إ" :، وقالت جولدا مائير(2)، إال أن الحكومة لم تبحث المشروع رسمياً م4699
وموشي دايان  (وزير بال وزارة). وعارض المشروع كل من مناحيم بيجين (3)ترفض مشروع ألون"

. ومع أن (5)ن  يفتقر إلى المنطد والعملية"إ. وقال عن  شمعون بيريس: "(4)آنذاك (فاعالد وزير)
رسميًا، إال أنها تبنت فكرة إقامة حوار مع ( *)حكومة ليفي أشكول في ذلك الوقت لم تعتمد المشروع

الشخصيات الفلسطينية في الضفة الغربية، بهدف خلد طرف فلسطيني من داخل األراضي 
 .(6)ال تتجاوز فكرة الحكم الذاتي المحتلة قادر على االشتراك في تسوية سياسية الفلسطينية

تشكيل هيئة تمليلية لسكان الضفة الغربية تعلن استعدادها للحوار مع  (إسرائيل)حاولت 
سلطات االحتالل وتقبل بالتعايش مع االحتالل، ففرضت السلطات اإلسرائيلية العسكرية ربيع عام 

. ويمكن (8)في جو من التهديد واإلرهاب المعنوي ،(7)نتخابات في الضفة الغربيةم إجراء اال4691
واعتمادها كقيادة لتوقيع  ،في إعطاء هذه المؤسسات صفة سياسية (إسرائيل)ن عدم نجاح إالقول 

عادة إجراء االنتخابات البلدية مرة أخرى في العام  م، وعدم استجابة 4699اتفاد معها، وا 

                                                             

 .17 – 16 'עמ، לשלום בחרתי: יגאל, אלון (1)
 .91، ص4691شباط )فبراير(  4لبنان،  -، بيروت1نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، السنة اللانية، العدد  (2)
 .157 'עמ، השלום תהליך: מרדכי, יתגז (3)
 .499سيلفر، اريك: بيجين سيرة حيات ، ص (4)
 .14بيريس، شمعون: مشروع الشرد األوسط الجديد، ص (5)

م، بحيث أخرج قطاع ازة من حدود دولة إسرائيل وألغى 4691)*( أدخل ألون تعديالت على مشروع  في أيلول 
الذاتي بمجاالت التعليم والصحة واالقتصاد، وكذلك عاد طرح   فكرة ضم ، كما حدد صالحيات ممللي الحكم

 (. 9م )الجعفري، وليد: المشروع اإلسرائيلي لإلدارة الذاتية، ص4699في واكتوبر 
 .9اإلسرائيلية، ص –عبد الهادي، مهدي: مالحظات حول اللقاءات الفلسطينية  (6)
، قرار رقم 4الجواد: األوامر العسكرية اإلسرائيلية، جانظر" قرار إجراء انتخابات للبلديات": صالح، عبد  (7)

 .119، ص191
 .19النابلسي، تيسير: االنتخابات البلدية في الضفة الغربية، ص (8)



 مشاريع الحكم الذاتي: الفصل الثالأل
 

156 

تلك في تحقيد أهدافها من إجراء  (إسرائيل)مؤشر على فشل  ،شاريع اإلدارة الذاتيةالفلسطينيين لم
  .(*)االنتخابات

م سبل تطبيد مشروع اإلدارة 4691آب )أاسطس(  49 فيوناقش زعماء حزب العمل 
بين ضفتي نهر األردن  (**)، وأوصوا باالستمرار في سياسة الجسور المفتوحةالذاتية للفلسطينيين

. وقاد شمعون بيريس (1) والغربية، وبتشجيع االستيطان والسيطرة على األراضي العربية الشرقية
 حملة اتصاالت مع وجهاء الضفة الغربية وقطاع ،م4691وزير الدفاع آنذاك في حزيران )يونيو( 

 .(2)بشأن استطالع مواقفهم من تطبيد مشروع للحكم اإلداري الذاتي ازة،
توسيع صالحيات البلديات، بحيث يتحول كل رئيس  م4699 واقترح بيريس في أوائل عام

 حكم ذاتي مناطد إلى تمهيدًا لتقسيم الضفة الغربية وقطاع ازة ،(3)بلدية إلى ما يشب  حاكم لواء
م: "أن 4699تشرين األول )أكتوبر(  11. وقال بيريس في (4))كانتونات( معزولة عن بعضها

ية حكما ذاتيًا"، وتابع "أن الفراغ السياسي الذي طرأ الظروف قد نضجت لمنح سكان الضفة الغرب
 . (5)في الضفة الغربية بعد قرار مؤتمر الرباط ينبغي أن تمأله إدارة ذاتية وحكم ذاتي"

 سلطةحاول بيريس من وراء مشروع  تقويض مشروع منظمة التحرير الفلسطينية بإقامة ال
في دورت  اللانية  الفلسطيني ه المجلس الوطنيالوطنية الفلسطينية في األراضي المحتلة الذي أقر 

وخاصة بعد  ،ف.ت.ل م ، وخلد إدارة ذاتية تكون بديالً م4691في حزيران )يونيو(  عشرة

                                                             

)*( انظر نموذجين يملالن وجهتي النظر الفلسطينية واإلسرائيلية تحليلهما لنتائج االنتخابات واإلحصائيات 
؛ ماعوز، 19- 19ابلسي، تيسير: االنتخابات البلدية في الضفة الغربية، ص )الن :المتعلقة بها ومدلوالتها في

 (.11 - 16موشي : القيادات الفلسطينية في الضفة الغربية، ص 
)**( سياسية الجسور المفتوحة: سياسة انتهجتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي، في أعقاب احتاللها للضفة الغربية 

سياسية، وأشرف على تنفيذها، موشي دايان )وزير الدفاع اإلسرائيلي م، أرسى قواعد هذه ال4699عام 
آنذاك(، قامت تلك السياسية على اإلبقاء على جسري اللنبي، ودامية على نهر األردن بين ضفتي النهر، 
وفتحهما وتشغيلهما، بهدف تيسير عمليات تهجير المواطنين العرب، ومحاولة امتصاص نقمة سكان الضفة 

ى االحتالل، والحد من مقاومتهم ل ، وفرض واقع سياسي، يشكل مدخاًل للتفاوض مع العرب الغربية عل
 (.11، ص 1)الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، مج

 .344 'עמ, ישראלי הערבי הסכסוך: מושיה, לבישיץ (1)
م، 4699بريل(نيسان )أ 49لبنان،  -، بيروت1نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، السنة الخامسة، ع (2)

 .49الجعفري، وليد: المشروع اإلسرائيلي لإلدارة الذاتية، ص ؛11ص
بيريس يدعو إلى توسيع صالحيات رؤساء البلديات في المناطد المحتلة: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  (3)

 .111م، ص49/1/4699، 1بيروت، السنة الخامسة، ع -لبنان
 .1طينية في الضفة الغربية، صماعوز، موشي : القيادات الفلس (4)
 . 91( شوفاني، إلياس: فقاعة اإلدارة الذاتية، ص5)
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، والقى مشروع  (1)االعتراف العربي واعتراف األمم المتحدة بها، ولكن جهوده تلك باءت بالفشل
. وعبر الفلسطينيون في (2)رؤساء البلدياتو  الفلسطينية معارضة من قبل األردن ومنظمة التحرير

 . (3)م بموجة من المظاهرات العارمة4699الضفة الغربية عن رفضهم للمشروع في بداية سنة 
م تنفيذ مشروع الحكم الذاتي على 4699حاولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في عام 
وانتهاء بالحكم اإلداري الذاتي. فقرر ، (*)مراحل، بحيث تبدأ باالنتخابات البلدية، لم اإلدارة المدنية

م، إجراء االنتخابات البلدية في 4699( سبتمبرالحاكم العسكري اإلسرائيلي في كانون اللاني )
، ويبدو أن الهدف من وراء ذلك خلد زعامة (4)م4699نيسان )ابريل( عام  41الضفة الغربية في 

دة لتأييد شكل من أشكال اإلدارة الذاتية فلسطينية محلية تقبل بمشروع اإلدارة المدنية، ومستع
، فقد فاز أنصار منظمة التحرير (**)(إسرائيل)التابعة إلسرائيل. ولكن النتائج جاءت مخيبة ألمال 

 وكان ذلك ضربة لمشروع الحكم اإلداري الذاتي. (5)الفلسطينية
 

 : م9111 -9111مشاريع الحكم الذاتي في عهد حكومات حزب الليكود اإلسرائيلي 
  م:9111مشروع مناحيم بيجين للحكم الذاتي 

م، دفعة جديدة 4699أيار )مايو(  (إسرائيل)شكل تولى حزب الليكود مقاليد الحكم في 
تشرين  11بتاريا  (إلسرائيل)لمشاريع الحكم الذاتي، فقبيل زيارة الرئيس المصري أنور السادات 

المبادل اإلسرائيلية  (رجية اإلسرائيليوزير الخا)م، وضع موشي  دايان 4699اللاني )نوفمبر( 
للتفاوض مع العرب وقدمها لرئيس الحكومة آنذاك مناحيم بيجين، وفيما يتعلد بالموضوع 

ال يمكن التخلي  (إسرائيل)من أرض  اً أن الضفة الغربية وقطاع ازة جزء الفلسطيني أكد على
بمنح الضفة الغربية وسكانها نوعًا عنها. ورأى دايان أن الحل المرحلي للمشكلة الفلسطينية يكون 

أقوى باألردن، وبإنهاء التواجد العسكري اإلسرائيلي، وتحقيد التعايش  من الحكم الذاتي، وارتباطاً 

                                                             

 . 14أندرسون، جفري، سياسة األمر الواقع في الضفة الغربية، ص  (1)
 .1ماعوز، موشي : القيادات الفلسطينية في الضفة الغربية، ص (2)
 . 19المرجع السابد، ص (3)
ن صالحيات محدودة إلدارة بعض المصالح والمرافد العامة بعيدًا عن مظاهر إعطاء السكا اإلدارة المدنية:)*( 

السيادة، وهي خاضعة للقانون االسرائيلي وال عالقة لها بالقانون الدولي )أندرسون، جفري: سياسة األمر الواقع 
 (.196في الضفة الغربية، ص 

 .111+ 111، ص4صالح، عبد الجواد: األوامر العسكرية اإلسرائيلية، ج (4)
)ماعوز، موشي : القيادات الفلسطينية في  :)**( انظر نتائج االنتخابات واإلحصائيات المتعلقة بها ومدلوالتها في

 (.11 - 16الضفة الغربية، ص 
 .141( عبد العليم، محمد عبد العليم: أبعاد الحكم الذاتي، (5
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. ويقوم مشروع دايان على أساس التفاوض (1)واليهود في الضفة الغربية السلمي بين العرب
 .(2)طينيين مدتها خمس سنواتللتوصل إلى اتفاقيات مرحلية بين اإلسرائيليين والفلس

مناحيم بيجين رئيس الحكومة اإلسرائيلية شكلت أفكار دايان األساس الذي بنى علي  
فاقترح مناحيم  ،المحتلةمشروع  للحكم الذاتي، والذي اكتملت صياات  بعد زيارة السادات للقدس 

وقطاع ازة  الغربيةبيجين في مشروع  تشكيل حكم إداري ذاتي للسكان الفلسطينيين في الضفة 
 :(3)على أساس عدد من المبادل أبرزها

 إلغاء الحكم العسكري في الضفة الغربية وقطاع ازة. -
 يقام في الضفة الغربية وقطاع ازة حكم إداري ذاتي للسكان العرب في المناطد. -
 ( عضوًا.44ينتخب سكان الضفة والقطاع مجلسًا إداريا يتألف من ) -
 إلداري أربع سنوات ابتداًء من يوم انتخاب .تكون مدة والية المجلس ا -
 يكون مقر المجلس اإلداري في بيت لحم. -
تكون جميع المسائل اإلدارية المتعلقة بالسكان العرب في مناطد الضفة والقطاع ضمن  -

 صالحيات المجلس اإلداري.
 ..الا.يتولى المجلس اإلداري تصريف أعمال دوائر التعليم والصحة والمواصالت -
 كان المناطد حد االختيار الحر للحصول على الجنسية اإلسرائيلية أو الجنسية األردنية.يمنح س -

الحكم  أن رأوان ياليساريبأن  مشروع بيجين من )إسرائيل(المواقف في  أندرسونلخص 
قامة الكامل اإلسرائيلي باالنسحاوهي  األساسية،الذاتي ال يستوفي متطلبات الحل العادل  دولة  وا 

للحقود  صن  تقليأاقتراح الحكم الذاتي الفلسطيني على  إلىنظر ما تيار اليمين ف، أفلسطين
وذكر )مردخاي اازيت( أن مشروع بيجين يحمل مخاطر عديدة  .(4)اليهودية وخيانة للصهيونية

نما محمية، واعتبر اقتراح  بأن يختار الفلسطيني ن بين المواطنة اإلسرائيلية و فهو ليس حكمًا ذاتيًا وا 
على التوازن الديموارافي والسياسي في إسرائيل في  اً مواطنة األردنية تحمل في طياتها خطر وال

 . (5)حال اختيار الفلسطينيين الجنسية اإلسرائيلية
بيجين إلى مدينة مناحيم وبعد أن أقرت الحكومة اإلسرائيلية المشروع باإلجماع، توج  

حيث طرح مشروع  للحكم الذاتي  ،م4699( كانون األول )ديسمبر 11اإلسماعيلية المصرية في 
السادات في  –كحل لمشكلة سكان الضفة الغربية وقطاع ازة، وبعد انتهاء أعمال قمة بيجين 

                                                             

 . 19 -11دايان، موشي : أنا وكامب ديفيد، ص (1)
 .348 'עמ, ישראלי הערבי הסכסוך: ושיהמ, לבישיץ (2)
 .348 'עמ, ישראלי הערבי הסכסוך: מושיה, לבישיץ (3)
 .61أندرسون، جفري: سياسة األمر الواقع في الضفة الغربية، ص (4)
 .166 'עמ ،השלום תהליך: מרדכי, גזית (5)
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، التي م4699كانون األول )ديسمبر(  11اإلسماعيلية، طرح مشروع  أمام الكنيست بتاريا 
 .(1)صادقت علي 

وع الحكم الذاتي رسميًا، ومصادقة الكنيست يمكن القول أن تبني الحكومة اإلسرائيلية مشر 
علي ، قد أدى إلى تحول المشروع من كون  اجتهادًا شخصيًا، أو رأيًا فرديًا إلحدى القيادات 

تكتيكًا لمواجهة موقف ما في األرض    إجراءً السياسية إلى مشروع حكومي، وتحول من كون
رحت كأساس ألي مفاوضات مقبلة ط  المحتلة أو خارجها، إلى سياسة رسمية محددة المالمح، 

 حول مستقبل األراضي الفلسطيني المحتلة والشعب الفلسطيني. 
 

  م:9119مشروع روابط القرى 
في سبيل تنفيذ مشروع الحكم الذاتي قرارًا في تشرين األول )أكتوبر(  (إسرائيل)أصدرت 

واعتبارهما اير  ،(**)ني، ولجنة التوجي  الوط(*)م بحظر نشاط الجبهة الوطنية الفلسطينية4696
 (رئيسا للوزراء ووزيرًا للدفاع)، واتبع مناحيم بيجين زعيم حزب الليكود الذي كان آنذاك (2)شرعيتين

وسار في اتجاهين: األول، تقليص صالحيات المؤسسات البلدية  (3)سياسية القبضة الحديدية
دية الموالية لمنظمة التحرير تنافسها . واللاني، خلد قيادات بديلة للمجالس البل(4)ونفوذها السياسي

في تقديم الخدمات للمواطنين وتشترك في تنفيذ الحكم الذاتي، فشرعت إسرائيل في دعم عدد من 
، (***)األفراد المناوئين لمنظمة التحرير الفلسطينية وللمجالس البلدية المنتخبة في الضفة الغربية

                                                             

 .311 'עמ, ערב ישראל סכסוך: יוסף, נדבה (1)
: أنشئت بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني في دورت  الحادية عشرة كانون )*( الجبهة الوطنية الفلسطينية

م لتنسيد العمل العسكري والنضال الجماهيري في األرض المحتلة، وبدأ نشاطها فعليًا 4691اللاني )يناير( 
 (. 119م) حميد: راشد: مقررات المجلس الوطني، ص4691في شهر آب )أاسطس( 

في األرض المحتلة ضمت رؤساء البلديات وأطياف الحركة الوطنية والتي ي: تشكلت )**( لجنة التوجي  الوطن
 (.469أندرسون، جفري: سياسة األمر الواقع في الضفة الغربية، ص نشأت في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد)

 . 119أندرسون، جفري: سياسة األمر الواقع في الضفة الغربية، ص  (2)
 . 119المرجع السابد، ص  (3)
م: األرشيف الفلسطيني في 4611انظر بيان لجنة التوجي  الوطني في األراضي المحتلة كانون اللاني )يناير(  (4)

 جامعة بيرزيت:
http://awraq.birzeit.edu/?q=node/8855 
)***( لم تظهر روابط القرى رسميًا في قطاع ازة، حيث أن رؤساء البلديات معينين من قبل سلطات االحتالل 

 وا منتخبين.وليس
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م ما عرف باسم "روابط 4611تموز )يوليو(  وتشجيعهم على بلورة إطار خاص بهم، فتشكلت في
 . (*)القرى"

، المطاف ومع أن روابط القرى تشكلت فعليًا على األرض، إالن أنها باءت بالفشل في نهاية
إذ لم يبد أي طرف فلسطيني استعداده لالعتراف بأي صفة تمليلية لهذا التنظيم الذي لم يلبث أن 

ر "منظمة التحرير" قد وجهوا العديد من التهم لروابط لف  النسيان بعد وقت قصير. وكان أنصا
، وتنفيذ سياساتها بأيدي فلسطينية، وشنوا ضدها حربًا شعواء خالل (العمالة إلسرائيل)القرى منها 

تشرين اللاني  49السنوات األولى من عقد اللمانينات، وجرى ااتيال رئيس رابطة قرى رام اهلل في 
 .(1)تيال رؤساء روابط أخرىم، ومحاولة اا4611 )نوفمبر(
عسكريًا ضد أعضاء الروابط،  كما أصدر رئيس الحكومة األردنية مضر بدران قراراً  

ال سيتعرضون لمصادرة (عمالء إلسرائيل)ووصفهم بأنهم  ، وطلب منهم االنسحاب من الروابط، وا 
القرى في ضرب . وقد ساهم موقف المنظمة واألردن من روابط (2)ممتلكاتهم أو للحكم باإلعدام

 مشروع الحكومة اإلسرائيلية في إنشاء قيادة بديلة يمكن أن تشارك في الحكم الذاتي.
 

 م9119 مشروع اإلدارة المدنية: 
واصلت سلطات الحكم العسكري اإلسرائيلي محاوالت ضرب نفوذ مجالس البلديات 

سرائيلي للحكم اير المباشر، وتشجيع القيادات البديلة )روابط القرى( وايرها التي تقبل بالمفهوم اإل
مشروعًا إلنشاء اإلدارة المدنية في المناطد المحتلة  (وزير الدفاع اإلسرائيلي)فاقترح أرئيل شارون 

تشرين اللاني )نوفمبر( في ، فأقرت  الحكومة اإلسرائيلية (3)م4614أيلول )سبتمبر(  11بتاريا 
 . (4)(وزير الدفاع اإلسرائيلي)حيم ميلسون مستشار وأوكلت إداراتها في الضفة الغربية إلى منام، 4614

                                                             

)*( لم تنجح سلطات االحتالل اإلسرائيلي إال في تشكيل لاللة روابط هي: رابطة قرى جبل الخليل برئاسة 
مصطفى دودين، ورابطة قرى رام اهلل برئاسة يوسف الخطيب، ورابطة قرى بيت لحم برئاسة بشار قميصة، 

س، ومستشاره مناحيم ميلسون، وحاكم وقد أشرف على هذا المشروع وزير الدفاع اإلسرائيلي شمعون بيري
 (.194عسكري الخليل يغئال كرمان )أندرسون، جفري، سياسة األمر الواقع في الضفة الغربية، ص 

 .119 -111، ص 1روابط القرى: الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، مج (1)
 .414–411ماعوز، موشي : القيادات الفلسطينية في الضفة الغربية، ص  (2)
انظر الخطوط العريضة لمشروع اإلدارة المدنية: عبد الرحمن، أسعد، ونواف الزرو: الفكر السياسي  (3)

 .414–416؛ ماعوز، موشي : القيادات الفلسطينية في الضفة الغربية، ص 11-16اإلسرائيلي، ص
 .194، ص619، قرار رقم 4صالح، عبد الجواد: األوامر العسكرية اإلسرائيلية، ج (4)
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أما في قطاع ازة فتولى الحاكم العسكري "يوسف لونتس" رئاسة اإلدارة المدنية بغزة مع 
  .(1)احتفاظ  بموقع  كحاكم عسكري

المتعلد م و 4614تشرين اللاني )نوفمبر( 1( الصادر في 619نص األمر العسكري رقم )
على أن الجيش اإلسرائيلي يظل مصدر كل السلطات المدنية والعسكرية ة "بتأسيس اإلدارة المدني

 ،في األراضي المحتلة" ويفوض رئيس اإلدارة المدنية بصالحيات الحكم العسكري في التشريع
 . (2)والحد في التدخل في كل ما يتعلد بتقديم الخدمة للمواطنين والقائمين عليها

إذ كان  المدى،ية انطوى على أبعاد سياسية بعيدة يتضح أن قرار إنشاء اإلدارة المدنو 
هدف  إقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع ازة يتالءم مع المبادل والرؤية التي تبنتها 

ن  يجب  فقط،دارية آنذاك، وهي تقوم على اقتصار هذا الحكم على الشؤون اإل (حكومة اسرائيل) وا 
بمعنى إن  لن يكون هناك انسحاب كامل  سياديًا، ماً ن يسري على السكان فقط، دون أن يكون حكأ

 لقوات االحتالل اإلسرائيلي.
كان الرد على قرار إنشاء اإلدارة المدنية بالتظاهرات الطالبية في مدن الضفة، ودعت 

. (3) لجنة التوجي  الوطني إلى إضراب، ورفضت معظم المجالس البلدية المنتخبة التعامل معها
باعتبار لجنة التوجي  الوطني خارجة عن  4611آذار )مارس(  1قرارًا بتاريا  (إسرائيل)فأصدرت 

. وقامت في الشهر نفس  بإقالة رؤساء المجالس البلدية الرافضة للتعامل مع اإلدارة (4)القانون
 . (5)إسرائيليين كقائمين بأعمالهم وعينت مكانهم ضباطاً  ،المدنية

 
 9119 احدالحكم اإلداري الذاتي من طرف و  مشروع:  

كان أول من اقترح فكرة تطبيد الحكم الذاتي من جانب واحد هو موشي  دايان وذلك في 
م تحت عنوان " إدارة ذاتية لعرب المناطد المدارة"، جاء في  أن 4696مشروع قدم  للكنيست عام 

يات ونهم بأنفسهم، واقترح "إلغاء الحكم العسكري، ونقل الصالحؤ على العرب المحليين إدارة ش
                                                             

 . 196درسون، جفري: سياسة األمر الواقع في الضفة الغربية، ص أن (1)
، 619، قرار رقم 4انظر نص "قرار إنشاء إدارة مدنية": صالح، عبد الجواد: األوامر العسكرية اإلسرائيلية، ج (2)

 .194ص
 . 196أندرسون، جفري، سياسة األمر الواقع في الضفة الغربية، ص  (3)
 . 164 - 161المرجع السابد، ص  (4)
 .499ماعوز، موشي : القيادات الفلسطينية في الضفة الغربية، ص (5)
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ون األمن الداخلي والخارجي من اختصاص ؤ المدنية لرؤساء البلديات العربية، مع بقاء السيادة وش
 . (1)السلطات اإلسرائيلية

ائتالفية  بعد تشكيل حكومة من طرف واحد، مشروع اإلدارة الذاتيةتنفيذ  إلىعاد الحديث 
أعلن و  ،م4611رت في تموز )يوليو( في أعقاب االنتخابات البرلمانية التي جفي )إسرائيل( تناوبية 
 تشرع فيم أن إسرائيل س4619بريل( أفي بداية نيسان ) (رئيس الوزراء اإلسرائيلي)بيريس شمعون 

عرف بمشروع "مارشال للشرد  من خالل مشروع  الذي ،(2)تطبيد اإلدارة الذاتية من جانب واحد
جزء من سياسة تهدئة تسمح بتمرير دعا في  إلى برامج تنمية للضفة والقطاع كالذي  ،األوسط"

  .(3)المشروع اإلسرائيلي للحكم اإلداري الذاتي
بتعيين رؤساء بلديات عرب في الضفة والقطاع قامت سلطات الحكم العسكري اإلسرائيلي 

، 4611محل الذين تم إقالتهم من مناصبهم لرفضهم التعاون مع اإلدارة المدنية في آذار )مارس( 
وتحسين للخدمات كغطاء وستار لتمرير مشروع الحكم الذاتي من  ،خطط تطوير وقامت بالتحدث عن

ولعل من أهم العوامل التي أدت إلى إحباط المشروع  ،الفشلب باء . إال أن مشروع بيريسجانب واحد
اإلسرائيلي  الليكودحزب الرفض الكامل من جانب السكان الفلسطينيين، وعدم تأييده من جانب 

 .(4)حزب العملالخصم السياسي ل
 ،م4619في شهر آب )أاسطس(  (وزير الزراعة اإلسرائيلي)طرح أبراهام كاتس عوز و 
عرف باسم "قطاع ازة أواًل"، ويتلخص مشروع كاتس في نقل صالحيات اإلدارة في قطاع  مشروعاً 

 1ومصريين،  1إسرائيليين، و 9شخصًا:  49عامًا لمجلس إداري لاللي من  19لفترة تمتد إلى  ،ازة
من السكان المحليين، ويعين رئيس أمريكي لهذا المجلس. وبعد نهاية الفترة االنتقالية اقترح كاتس نقل 

الذين سيكون بإمكانهم تقرير مصيرهم من خالل  ،ون اإلدارية أليدي السكان المحليينؤ جميع الش
 .(5)نية مستقلةاستفتاء سري، وتكون كافة الخيارات مفتوحة أمامهم باستلناء إقامة دولة فلسطي

كانون  49 فيالذي قدم  ( جاد يعقوبي االتصاالت اإلسرائيلي جاء بعد ذلك اقتراح )وزير
م على شكل تصورات إلى الحكومة اإلسرائيلية. واستندت أفكار يعقوبي 4619األول )ديسمبر( 

ة بأنفسهم إلى أمرين: األول، أن يقوم العرب في الضفة والقطاع بإدارة قضاياهم المدنية والبلدي
                                                             

 .99 -91معروف، عبد: الدولة الفلسطينية ومشاريع االستيطان، ص  (1)
 . 94أندرسون، جفري، سياسة األمر الواقع في الضفة الغربية، ص  (2)
 .91بيريس، شمعون: مشروع الشرد األوسط الجديد، ص (3)
 .11لرحمن، أسعد، ونواف الزرو: الفكر السياسي اإلسرائيلي، صعبد ا (4)
 . 14م: عبد الرحمن، أسعد، ونواف الزرو: الفكر السياسي اإلسرائيلي، ص4619انظر مشروع كاتس  (5)
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ون المدنية في ؤ وتكون إسرائيل مسئولة عن األمن. واللاني، أن تقوم إسرائيل بإدارة الش
 .(1)المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة والقطاع

.. في .ن الحكم اإلداري الذاتي من جانب واحد "سوف يدارإوتبعًا لتصورات يعقوبي ف
ومن الممكن أن تقيم مجالس الحكم الذاتي  ،طقة"حدود المدن وليس حكمًا ذاتيًا مشتركًا لكل المن

المتعددة التي سوف تقام في مدن الضفة والقطاع هيئات مشتركة في المجاالت التي تقع تحت 
ستبقى  حسب اقتراح  ولكن هذه الهيئات .. الا..مسئولياتها كالتعليم والصحة والمواصالت

 .(2)محدودة الصالحية
 م:9111فاضة الفلسطينية مشاريع الحكم الذاتي بعد االنت 

طرحت العديد من األفكار والمقترحات اإلسرائيلية بعد اندالع االنتفاضة كانون األول 
نهاء االنتفاضة الشعبية، وقد تسابد  ،(3)م4619)ديسمبر(  وكانت تهدف باألساس إلى محاصرة وا 

طرح أفكار ومقترحات في العديد من األحزاب السياسية والقادة السياسيين في الكيان اإلسرائيلي في 
م ال يزال 4699لون الذي طرح  حزيران )يونيو( آال جهذا السياد. ومما يالحظ أن مشروع إي

وايره من تيار  ،لمعظم األفكار والمشاريع التي نادى وينادي بها حزب العمل ،العمود الفقري
ال يملل عماد ما يز  ،م4699كما أن مشروع مناحيم بيجين الذي طرح  عام  ،الوسط واليسار

وفيما يلي  التي قال ويقول بها حزب الليكود وايره من تيار الوسط ويمين . ،األفكار والمقترحات
 أبرز تلك األفكار والمشاريع وهي مبادرة الحكومة اإلسرائيلية )للسالم(.

 
  )(4)م9111مبادرة الحكومة اإلسرائيلية )للسالم : 

م( إلجهاض االنتفاضة الفلسطينية، وخاصة بعد جاءت مبادرة الحكومة اإلسرائيلية )للسال
ازدياد التعاطف العالمي مع الشعب الفلسطيني، والتأييد الدولي لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد 

طالد مبادرتها السياسية تشرين اللاني )نوفمبر(  م، وردًا على بدء 4611إعالن االستقالل، وا 
 . (5)الحوار األمريكي الفلسطيني

                                                             

 . 94أندرسون، جفري، سياسة األمر الواقع في الضفة الغربية، ص  (1)
 . 94المرجع السابد، ص (2)
 .19أسعد، ونواف الزرو: الفكر السياسي اإلسرائيلي، ص انظر: عبد الرحمن، (3)
، 4661لبنان، شتاء  -، بيروت4، ع41"مبادرة الحكومة اإلسرائيلية للسالم"، مجلة الدراسات الفلسطينية، مج (4)

 .491ص 
، 41م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 9/9/4616كلمة اسحاد شامير أمام اللجنة المركزية لحزب الليكود،  (5)

 . 499، ص 4661لبنان، شتاء  -، بيروت4ع
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عن حزبي  بقيادة اللنائي شامير ورابين في )إسرائيل( يشب  التحالف الوطنيتبلور ما 
، تم صيااة مبادرة (2)، وشامير(1)، وفي ضوء القواسم المشتركة بين مشروعي رابينالليكود والعمل

م بأالبية عشرين صوتًا 4616أيار )مايو(  41مشتركة وافقت عليها الحكومة اإلسرائيلية في 
عارضتها، وعرض إسحاد شامير رئيس الوزراء اإلسرائيلي تفاصيل المبادرة  مقابل ستة أصوات

م حيث تمت مناقشتها، وفي نهاية 4616أيار )مايو(  49على الكنيست اإلسرائيلي بتاريا 
 (44)صوتًا عارضها، و (49)صوتًا، مقابل  (11)المطاف وافد الكنيست على المبادرة بأالبية 

 صوتًا امتنع عن التصويت.
 :(3)ةالتالي النقاط األربع "للسالم"منت مبادرة الحكومة اإلسرائيلية تض
 على أساس اتفاقيات كامب ديفيد.  (إسرائيل)تعزيز السالم بين مصر و -
 وسائر الدول العربية.  (إسرائيل)إقامة السالم بين  -
 حل مشكلة الالجئين العرب.  -
جراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع ازة النتخاب ه - يئة تمليلية فلسطينية تتمكن وا 

من إجراء المفاوضات معها حول فترة انتقالية من الحكم الذاتي مدتها خمس  (إسرائيل)
 ومن بعدها التوصل إلى حل دائم. سنوات،

المسيرة السلمية ستجري بواسطة اتصاالت  بأن: االفتراضاتاستندت الخطة بكاملها إلى 
وأن  لن تقوم دولة فلسطينية إضافية في قطاع ازة  لعرب،اوبين الممللين  (إسرائيل)مباشرة بين 

لن تتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية،  (إسرائيل)واألردن، وأن  (إسرائيل)وفي المنطقة بين 
وأن  لن يحدث أي تغيير على وضع يهودا والسامرة وقطاع ازة إال حسب تعليمات الحكومة )أي 

 .(4)من هذه المناطد( لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي أن ،
ويالحظ على مبادرة الحكومة اإلسرائيلية أنها اشترطت إجراء االنتخابات قبل إجراء 

أرادت من ذلك  (إسرائيل)المفاوضات، بعكس ما تم في اتفاقيتي كامب ديفيد وأوسلو، ويبدو أن 
وطًا مسبقة اختيار وتحديد محاوريها قبل الخوض في تفاصيل االتفاد. أي أن إسرائيل وضعت شر 

بعدم التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية، ورفض إقامة دولة فلسطينية، وتريد من فلسطينيين 
وعلى أساس االستيطان  ،األراضي الفلسطينية في ظل االحتالل العسكري إدارة ،منتخبين

 والمستوطنين اإلسرائيليين.
                                                             

 .66-61عبد الرحمن، محمد: "مناورة رابين" مناورة في فراغ، ص (1)
 .91عبد الرحمن، أسعد، ونواف الزرو: الفكر السياسي اإلسرائيلي، ص (2)
نان، شتاء لب -، بيروت4، ع 41"مبادرة الحكومة اإلسرائيلية للسالم"، مجلة الدراسات الفلسطينية، مج  (3)

 .491، ص 4661
 .491"المرجع السابد، ص  (4)
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 بية وقطاع غزة بما يلي:من خالل ما سبق يمكن إجمال التصور اإلسرائيلي للضفة الغر 
 .االحكم الذاتي للسكان الفلسطينيين، وليس لألرض التي تشترط إسرائيل االحتفاظ بالسيادة عليه -
الحكم الذاتي ل  صالحيات إدارية، وليست تشريعية أو سياسية. والحكم العسكري اإلسرائيلي  -

 هو مصدر كافة صالحيات الحكم الذاتي.
 لسكان، وليس ممللو منظمة التحرير الفلسطينية.الحكم الذاتي يتواله ممللو ا -
الحكم الذاتي للمناطد الفلسطينية المحتلة وضعًا نهائيًا وليس انتقاليًا، وال يتطور إلى دولة  -

 فلسطينية. 
األحزاب اإلسرائيلية )وخاصة  تصوراتال توجد اختالفات جوهرية بين ومن المالحظ أن  

الذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع ازة، وما بينهما مسألة الحكم لحزبي الليكود والعمل( 
والقضايا الفرعية، فهي تتفد إلى حد كبير في  ،من فوارد إنما تتصل بالجوانب التكتيكية

نفسها ، ألنها تنطلد من القاعدة األيديولوجية الصهيونية ةاإلستراتيجياألساسيات والرؤى السياسية 
 .الوطنية سطيني وتتنكر لحقوق التي تنفي وجود الشعب الفل

 

 من مشاريع الحكم الذاتي اإلسرائيلية: الفلسطينية والعربية والدولية المواقف
  ةقف الفلسطينياالمو: 

وقطاع  والقدس للضفة الغربية (إسرائيل)رفض الشعب الفلسطيني القبول بواقع احتالل 
من شخصيات الضفة  فرض التعايش مع , وذكر عددالتي حاولت ، وتصدى لمخططات  ازة

أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تحاول "التسلل إلى  ،الغربية في بيان لهم إلى الشعب العربي
صفوف المواطنين بشتى الوسائل واإلاراءات"، وتضيد "الخناد االقتصادي على المواطنين بشتى 

سية الوسائل، مستهدفة وضعهم في جو يهيئ لسلطات االحتالل تنفيذ مخططاتها السيا
 .(1)واالقتصادية"، وناشدت بالتمسك بالوحدة الوطنية بوصفها السبيل األساسي لمعركة الصمود

م، 4691وعندما دعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى إجراء االنتخابات البلدية عام  
القوى واألحزاب وفصائل  كافةتصدت لها جبهة المقاومة الشعبية في الضفة الغربية، والتي تضم 

                                                             

، 4699م: الولائد العربية لعام 49/1/4699( بيان عدد من شخصيات الضفة الغربية إلى الشعب العربي (1
 .999، ص169وليقة 
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 والتصدي. وطالبت بمقاطعتها، (1)إحباطهاإلى ودعت  ،قاومة واالتحادات الشعبية والمهنيةالم
 .(2)لكافة مشاريع الحكم الذاتي واإلدارة المدنية

م "الجبهة الوطنية 4691وتشكلت في األراضي الفلسطينية المحتلة كانون اللاني )يناير( 
طيني في مقاومة مشاريع االحتالل الفلسطينية" لتوحيد جهود كافة قطاعات الشعب الفلس

، وأكدت الجبهة في برنامجها "على مقاومة االحتالل الصهيوني والنضال في سبيل (3)اإلسرائيلي
العربية المحتلة"، وعبرت عن رفضها لجميع "المشاريع التآمرية التي تستهدف  ]األرض[تحرير 

منها المشاريع الصهيونية ملل  تصفية قضية شعبنا العربي الفلسطيني والتفريط بحقوق ، سواء
. ونتيجة لتصدي الجبهة (4)..".ومشروع ألون ،والحكم الذاتي ،واإلدارة المدنية ،الكيان الفلسطيني

عن  (*)بإبعاد بعض أعضاء الجبهة الوطنية ،اإلدارة المدنية قامت سلطات االحتالل لمشروع
 . (5)األراضي الفلسطينية المحتلة

لكبرى في الضفة الغربية، في منتصف كانون األول )ديسمبر( وأعرب رؤساء البلديات ا
سحد رابين لكي يكونوا إم، عن معارضتهم المطلقة القتراحات )رئيس الحكومة اإلسرائيلية( 4699

ممللي الضفة في مؤتمر جنيف، وأكدوا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المملل الشرعي الوحيد 
م العسكري بالحد من سلطة رؤساء البلديات وتصعيد عمليات ، فسارع الحك(6)للشعب الفلسطيني

العقاب الجماعي واالعتقال واإلبعاد بإيعاز من )وزير الدفاع اإلسرائيلي( آنذاك شمعون بيريس، 
قد أبعدوا عن  فلسطينيم، كان أكلر من ألف 4699ومع نهاية حكم حزب العمل أيار )مايو( 

 .(7)وطنهم

                                                             

ني )يناير( ( بيان جبهة المقاومة الشعبية في الضفة الغربية إلى المواطنين حول االنتخابات البلدية، كانون اللا(1
 .11، ص11، وليقة 4691م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 4691

: الولائد الفلسطينية 41/1/4691( بيان جبهة المقاومة الشعبية في الضفة الغربية حول االنتخابات البلدية، (2
 . 61، ص 19، وليقة 4691العربية لعام 

 .119( حميد: راشد: مقررات المجلس الوطني، ص(3
م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 4691/ 1/  49برنامج الجبهة الوطنية الفلسطينية في األرض المحتلة،  ((4

 .191، ص 116م، وليقة رقم 4691
)*( كانت سلطات االحتالل قد أبعدت لمانية من قادة الجبهة الوطنية الفلسطينية عن األراضي المحتلة بتاريا 

 م.41/41/4691
: الولائد الفلسطينية 16/9/4691الجبهة الوطنية المبعدين عن األراضي المحتلة، بيروت ( بيان أعضاء (5

 . 496 -499، ص 499، وليقة 4691العربية لعام 
 .91ماعوز، موشي : القيادات الفلسطينية في الضفة الغربية، ص  (6)
 . 91 - 91أندرسون، جفري، سياسة األمر الواقع في الضفة الغربية، ص  (7)
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ل اإلسرائيلي فرض مشروع اإلدارة المدنية، عقد رؤساء حاولت سلطات االحتالوعندما 
اجتماعًا موسعًا في  ،ورؤساء االتحادات الشعبية والمهنية ،البلديات وأعضاء لجنة التوجي  الوطني

ومما  ،صدر عن  بيان رفض مشروع اإلدارة المدنية ،م4614األول من تشرين اللاني )نوفمبر(
ى إيجاد بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية. إن الحل الوحيد جاء في : "إن مشروع شارون يهدف إل

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة  يكمن في انسحاب القوات اإلسرائيلية من كل األراضي المحتلة، وا 
وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية"، كما دعا البيان إلى "إضراب شامل وتنظيم 

لف مدن الضفة الغربية وقطاع ازة، ليتحول إلى انتفاضة عارمة مظاهرات احتجاجية في مخت
 . (1)مناهضة لالحتالل، ومناهضة لمشروع اإلدارة المدنية ومبايعة لمنظمة التحرير الفلسطينية"

موظفي اإلدارة المدنية والشرطة إلى االستقالة، وبدأت  الفلسطينية ودعت بيانات االنتفاضة
. وردت قيادة (2)(إسرائيليون)مدنية والبلديات والمجالس التي يديرها المقاطعة الشعبية لإلدارة ال

االنتفاضة الشعبية على خطة رابين، وقالت: إن شعبنا "يرفض ويتصدى بإرادة صلبة لما يسمى 
 . (3)"باالنتخابات" و"القيادات المحلية البديلة عن م. ت. ف"، ومشاريع "الحكم الذاتي"

أكدت  ،م4616نيسان )أبريل(  41وحدة لالنتفاضة بيان في وأصدرت القيادة الوطنية الم
في  على "الرفض القاطع لخطة شامير المتضمنة إجراء انتخابات في ظل االحتالل والهادفة إلى 

ن  أ"، وأضافت كافة تقويض االنتفاضة والتشكيك بوحدانية أهداف نضال شعبنا في أماكن تواجده
بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية، وال حلول إال في  "ال خيار سوى الخيار الفلسطيني، وال

بما يضمن لشعبنا حقوق  الوطنية المشروعة في: العودة  ،المؤتمر الدولي كامل الصالحيات
وتقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني بقيادة منظمة التحرير 

 .(4)الفلسطينية"
ير الفلسطينية وفصائلها المختلفة تجسدت وحدة الصف الوطني وعلى صعيد منظمة التحر 

في الموقف المشترك الرافض لمشروع الحكم الذاتي. فحذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية من االنسياد خلف مخططات االحتالل اإلسرائيلي التي تهدف "إلى فرض التعايش بين 

                                                             

 . 11عبد الرحمن، اسعد، ونواف الزرو: الفكر السياسي اإلسرائيلي، ص ((1
 :11+49+44+6( انظر بيانات القيادة الموحدة لالنتفاضة، البيانات رقم (2

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3973 
الوطني الفلسطيني،  م: مركز المعلومات44/1/4616، 11( القيادة الوطنية الموحدة لالنتفاضة، بيان رقم (3

 http://www.wafainfo.ps/pdf/bayan_34.pdfبيانات االنتفاضة األولى:  
م: مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، 41/1/4616، 11( القيادة الوطنية الموحدة لالنتفاضة، بيان رقم (4

 http://www.wafainfo.ps/pdf/bayan_38.pdf بيانات االنتفاضة األولى:   
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، ودعت إلى (1)م4699ل نهائيًا في فلسطين المحتلة عام الشعب واالحتالل"، وتكريس االحتال
، ورفضت المبادرة اإلسرائيلية أيار )مايو( (2)إعالن العصيان المدني في األراضي المحتلة

م، ووصفتها بالمشروع المخادع، ورأت اللجنة التنفيذية أن هذا المشروع ال يعني الشعب 4616
 . (3)، وبحقوق  الوطنية المشروعةالفلسطيني، ألن  ال يعترف بوجوده الوطني

ودعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إلى التصدي لمخططات سلطات 
. وهاجمت الجبهة (4)االحتالل، ونادت بتصعيد القتال ضد العدو الصهيوني فود األرض المحتلة

لي لتصفية القضية من المخطط اإلسرائي اً الشعبية لتحرير فلسطين فكرة الحكم الذاتي واعتبرت  "جزء
تحت عنوان "اإلدارة المحلية الذاتية" أو  حذرت من فكرة التعايش مع العدو سواءو . (5)الفلسطينية"

 . (6)"انتخابات البلديات"
في التقرير الصادر عن المؤتمر الوطني الرابع أيار )مايو(  الشعبية وحذرت الجبهة

داخل فلسطين"،  ]المقاومة[ولة تصفية م من "فرض مشروع اإلدارة الذاتية من خالل محا4614
وذكرت أن المهمة األساسية لللورة الفلسطينية في تلك المرحلة هي النضال الجاد والمتصل 

يسمح بتسلل أي قوى فلسطينية ال إلحباط مؤامرة الحكم الذاتي وذلك بانتهاج خط سياسي حازم "
 الجبهة أعلنتوفي بيان لها  .(7)ات"إلى موقع التعاطي مع هذه المؤامرة تحت أي مبرر من المبرر 

 .م عن رفضها لخطة شامير4616نيسان )أبريل(  9 في الشعبية
حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من مخططات االحتالل اإلسرائيلي التي هدفت و

ايش "إبراز فريد فلسطيني الهوية ل  صفة تمليلية وتشريعية ألبناء الضفة الغربية يعمل على التع إلى
الوحيد إلفشال  ... واعتبرت الجبهة أن مواصلة الكفاح المسلح هو الطريد.مع االحتالل الصهيوني

                                                             

: الولائد الفلسطينية 41/1/4691ان الناطد الرسمي باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ( بي(1
 . 99-91، ص 19، وليقة 4691العربية لعام 

( بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالدعوة إلى إعالن العصيان المدني في األراضي المحتلة، (2
 .111، ص 149، وليقة 4691م، الولائد الفلسطينية لعام 9/41/4691بيروت، 

نص البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول الخطة اإلسرائيلية لتسوية القضية  (3)
م، 4616قبرص، حزيران )يونيو(  -، نيقوسيا469: شؤون فلسطينية، ع 49/9/4616-41الفلسطينية، 

 .494ص
 .11م، ص4691تحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام ( حركة ال(4
 .11م، ص4691( الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام (5
الصديقة" حول ( مذكرة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى "كافة القوى الوطنية والتقدمية الفلسطينية والعربية و (6

م: الولائد الفلسطينية 19/41/4699لبنان،  -االنتخابات البلدية المزمع إجراؤها في األرض المحتلة، بيروت
 . 944، ص161، وليقة 4699العربية لعام 

 .411 – 446( المسيرة التاريخية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ص (7
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نيسان )أبريل(  9، وأعلنت الديمقراطية عن رفضها لخطة شامير في بيان لها بتاريا (1)تلك المؤامرات
 م. 4616

الفلسطيني ورفضت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني المحاوالت المستمرة لجر الشعب 
 ،، ودعت الجبهة إلى مواصلة الكفاح المسلح(2)للمشاركة في التسويات السياسية ومنها "الحكم الذاتي"

والحيلولة دون وقوع تسوية تجهض النضال العربي والفلسطيني، وتحقد للعدو الصهيوني اعترافا 
ء وتطوير الجبهة الوطنية الفصائل والقوى الفلسطينية إلى "إعادة بنا النضال . ودعت جبهة(3)بكيان 

 .(4)الفلسطينية في داخل األرض المحتلة من أجل مواجهة المخططات التآمرية لمعسكر األعداء"
رفضت منظمة الصاعقة كل صيغ الحكم الذاتي، وأي تشكيل سياسي مرهون بموافقة و  

طعن النضال . واعتبرت "فكرة الحكم الذاتي محاولة ل(5)االحتالل اإلسرائيلي أو باالتفاد مع 
الجماهيري العربي الذي يرفض واقع قبول الهزيمة كما يرفض التفكير بغير اإلعداد الجاد والتعبئة 

. وشاركت جبهة التحرير العربية باقي المنظمات الفلسطينية في (6)الكاملة من أجل التحرير
  .(7)معارضة ورفض إجراء االنتخابات البلدية

 
 كم الذاتي اإلسرائيلية:مشاريع الح ة منعربيالقف امو ال 

كان أي مشروع للحكم الذاتي من وجهة النظر اإلسرائيلية يتطلب إجراء مفاوضات مباشرة 
الموقف العربي الذي تبناه مؤتمر القمة الرابع في الخرطوم عام  أنمع الفلسطينيين، وحيث 

من الدول  ، فقد كانت فكرة الحكم الذاتي مرفوضة(8)م )ال صلح ال اعتراف ال تفاوض(4699

                                                             

: الولائد الفلسطينية 9/1/4691لبنان،  -ابات البلدية، بيروت( بيان صحفي للجبهة الديمقراطية حول االنتخ(1
 . 91-91، ص 19، وليقة 4691العربية لعام 

: الولائد الفلسطينية العربية 49/4/4691( مذكرة جبهة النضال إلى الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني، (2
 . 9-1، ص 11، وليقة 4691لعام 

م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 4/9/4691اللانية عشرة للمجلس الوطني،  ( مذكرة جبهة النضال إلى الدورة(3
 .469 -469، ص496، وليقة 4691

م: الحزب 4611( رسالة جبهة النضال الشعبي إلى الحزب الشيوعي الفلسطيني بمناسبة انعقاد مؤتمرهم األول، (4
ية المحتلة ومن أجل تحقيد الحقود اللابتة الشيوعي الفلسطيني، برنامج "من أجل تحرير األراضي الفلسطين

 .91م، ص4611، 4فلسطين، ط -، رام اهلل4611للشعب الفلسطيني"، أعمال المؤتمر األول 
 .91محسن، زهير: اللورة الفلسطينية بين الحاضر والمستقبل، ص  (5)
 .99المصدر السابد، ص  (6)
 .91م، ص4691سطينية لعام ( جبهة التحرير العربية، الكتاب السنوي للقضية الفل(7

م، ولائد فلسطين )مائتان ولمانون وليقة 4/6/4699 – 16/1قرارات مؤتمر القمة العربية الرابع، الخرطوم  (8)
 .111مختارة(، ص 
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ألن  ال يلبي تطلعات  ،رفض األردن مشاريع الحكم الذاتي التي طرحتها إسرائيلالعربية، وقد 
 هاتعارضلاألردن بنقل الضفة الغربية وشرقي القدس لتكون تحت نفوذه وسيطرت ، وفي نفس الوقت 

مملاًل شرعيًا  مع التزام األردن بمقررات مؤتمر الرباط التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية
 .(1)وحيدًا للشعب الفلسطيني

م، وحتى حرب تشرين األول 4699أما الموقف المصري فكان منذ حرب حزيران 
م، يتمسك بمقررات مؤتمر القمة الرابع في الخرطوم )ال صلح ال اعتراف ال 4691)أكتوبر( 
المتحدة جهودها م، كلفت الواليات 4691، وفي أعقاب حرب تشرين األول )أكتوبر( (2)تفاوض(

سرائيل، فتمخضت في نهايتها عن  الدبلوماسية لفضن  النزاع وتحقيد تسوية سياسية بين مصر وا 
 )إسرائيل(أول تسوية سلمية متعلقة بفلسطين يتم االتفاد عليها بين اتفاد كامب ديفيد، الذي يعتبر 

  .(3)وأحد األطراف العربية
 

 اإلسرائيلية:مشاريع الحكم الذاتي  الموقف األمريكي من 
إسرائيل، وااللتزام بتوفقها النوعي  بضمان أمن تميزت السياسية األمريكية الخارجية بالتعهد

سرائيل ترفضان االعتراف بمنظمة التحرير  على الدول العربية، وكانت اإلدارة األمريكية وا 
 .وطرفًا في أي تسوية سياسية ،الفلسطينية مملاًل للشعب الفلسطيني

الحكم الذاتي كانت الواليات المتحدة تختلف مع إسرائيل في تفسير الحكم وحول مشروع  
الذاتي، ففي حين نظرت إسرائيل إلى الحكم الذاتي كترتيب خاص بالسكان فقط وال يشمل األرض، 
اعتبرت  الواليات المتحدة ترتيبًا يشمل السكان واألرض معًا، ولكنهما اتفقا على أن أي كيان 

  .(4)يكون مرتبطًا مع األردنفلسطيني ينبغي أن 
 كيانترويج فكرة قيام  الماضي،القرن  منأوائل السبعينات في األميركية  اإلدارةحاولت 

بقاء القدس موحدة على أن  فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع ازة مع تعديالت في الحدود، وا 
الرئيس وألنى  .(5)نيينيجري تحديد وضعها النهائي في ألناء المفاوضات بين إسرائيل والفلسطي

، واعتبره م4699عام  مناحيم بيجين كارتر على مشروع رئيس الوزراء اإلسرائيلياألمريكي جيمي 

                                                             

 .1ماعوز، موشي : القيادات الفلسطينية في الضفة الغربية، ص (1)
م، ولائد فلسطين )مائتان 4/6/4699 –16/1 السودان، -قرارات مؤتمر القمة العربية الرابع، الخرطوم (2)

 .111ولمانون وليقة مختارة(، ص 
 .11القلقيلي، نائلة: تطور مواقف الدول العربية حول مسألة الكيانية الفلسطينية، ص  (3)
 . 441ماعوز، موشي : القيادات الفلسطينية في الضفة الغربية، ص  (4)

 .441-444تسوية للقضية الفلسطينية، صالهور، منير، وطارد الموسى: مشاريع ال (5)
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قرار ما يتم التوصل  ،يمكن إجراء مشاورات حول  بين الغرب واإلسرائيليين ،إسرائيلياً  اقتراحاً  وا 
 .(1)إلي 

لطرح تلك المشاريع كان تصاعد بأن الدافع األمريكي  (2)ويتفد الدارس مع البديري 
، وتقدم العالقات العربية مع االتحاد السوفيتي ودول المنظومة مقاومة الفلسطينية في ذلك الوقتال

 االشتراكية، فخشيت أمريكا فقدان ما تبقى لها من نفوذ في الشرد العربي.
 

لة عام األفكار اإلسرائيلية للحكم الذاتي في األراضي المحت نستخلص مما سبد: أن
اإلسرائيلي، وفد المنظور  –في سياد البحث عن تسوية سياسية للصراع العربي جاءت م، 4699

لحاد الضفة الغربية وقطاع ازة بالكيان  اإلسرائيلي، الذي يرمي من وراء الحكم الذاتي دمج، وا 
 اإلسرائيلي بشكل نهائي، وفرض السيادة اإلسرائيلية على تلك المناطد الفلسطينية. 

ة عربيًا ودوليًا، أصبح هدف السياسد تنامي دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية وبع
اإلسرائيلية من طرح الحكم الذاتي، خلد قيادة محلية بديلة تتعاون مع سلطات االحتالل في نزع 
شرعية تمليل المنظمة للشعب الفلسطيني. وتوافد على التفاوض للتوصل إلى صيغة كيان مرتبط 

وسياسيًا ب)إسرائيل(، وأبعد ما يكون عن دولة فلسطينية مستقلة. وقد القت المشاريع  اقتصادياً 
اإلسرائيلية للحكم الذاتي الرفض من الجانب العربي والفلسطيني إلى حين توقيع اتفاقية كامب ديفيد 

 ن.اول  في المبحلين القادمينم، وهو ما سنت4661م، واتفاقية أوسلو عام 4691للحكم الذاتي عام 
 

                                                             
 .419دايان، موشي : أنا وكامب ديفيد، ص  (1)

 .499البديري، خليل: تاريا ما أافل  التاريا، ص (2)
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 املبحث الثانـي
 م9111اتفاقية كامب ديفيد للحكم الذاتي 

 

o  م.9111البيئة السياسية التفاقية كامب ديفيد 

o .مالمح الحكم الذاتي في اتفاقية كامب ديفيد للحكم الذاتي 

o  المواقف الفلسطينية والعربية والدولية من مشروع الحكم في اتفاقية كامب
 ديفيد.
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 م: 9111التفاقية كامب ديفيد  البيئة السياسية
( الذي 111م، صدر قرار مجلس األمن رقم )4691بعد حرب تشرين األول )أكتوبر(

نص على إجراء "مفاوضات بين األطراف المعنية تحت "إشراف مالئم" بهدف "إقامة سالم 
كانون األول )ديسمبر( من  14، فعقد مؤتمر جنيف في (1)عادل ودائم في الشرد األوسط"

على تقسيم المؤتمر إلى مرحلتين: مرحلة فصل القوات وتوقيع  االتفادعام نفس ، وتم ال
 -لر ذلك عقدت لجنة عسكرية مصرية ا  اتفاقيات في شأنها، ومرحلة تحقيد التسوية الشاملة، و 
المصرية والقوات  القواتبين لفصل ل ينإسرائيلية مباحلات تمكنت بعدها من التوصل إلى اتفاق

 .(2)في سيناء اإلسرائيلية
الواليات المتحدة بعد ذلك بواسطة  اإلسرائيلية، -المصرية استمرت المفاوضات 
إال أن الجهود لم تنجح, على الرام من أن الدول  ،الستئناف عقد مؤتمر جنيف ،األمريكية
طار كانت ترى أن المؤتمر الدولي هو اإل ،والدول األوروبية المختلفة ،واالتحاد السوفييتي ،العربية
 .(3)للتوصل إلى اتفاقية سالم شاملة في الشرد األوسط ،لالمفضن 

م 4699أيلول )سبتمبر(  6بعد تعلر جهود التسوية بدأت محادلات سرية رسمية بتاريا 
الرئيس  على إلرها . قام(4)في الرباط بواسطة الحسن اللاني ملك المغرب مصر و)إسرائيل( بين

م، وألقى في اليوم 4699تشرين اللاني )نوفمبر(  46 ( فيائيلإلسر )المصري أنور السادات بزيارة 
ويبدو أن هدف السادات من . (5)التالي خطابًا في الكنيست اإلسرائيلي دعا في  إلى تسوية سياسية

تلك الزيارة هو االنتقال من مرحلة التفاوض السري إلى مرحلة يتم في  االتصال المباشر والتفاوض 
على طلب الرئيس األمريكي جيمي كارتر كما  نها جاءت بناءً إضافة إلى أالعلني مع )إسرائيل(. 

 .(6)ذكر الرئيس السادات نفس 

                                                             

م: قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع 11/41/4691، 111قرار مجلس األمن الدولي رقم  (1)
 .141(، ص 96، وليقة )4اإلسرائيلي، مج  –العربي

؛ 11(، ص 41، وليقة )4691م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 41/4/4691االتفاد األول، جنيف  (2)
 .199(، ص 146، وليقة )4699م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 4/6/4699االتفاد اللاني، االسكندرية 

 مؤتمر جنيف، موقع الكنيست اإلسرائيلي: (3)
http://www.knesset.gov.il/lexicon/arb/geneva.htm 

 . 149كامل، محمد: السالم الضائع في كامب ديفيد، ص  (4)
، القدس، 43 انظر نص خطاب رئيس مصر محمد أنور السادات، الكنيست التاسعة، جلسة خاصة رقم  (5)

 م، موقع الكنيست اإلسرائيلي: 11/44/4699
 http://www.knesset.gov.il/docs/arb/sadatspeech.htm 

 .411؛ كامل، محمد: السالم الضائع في كامب ديفيد، ص149السادات، أنور: البحث عن الذات، ص  (6)
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 مالمح الحكم الذاتي في اتفاق كامب ديفيد:
سرائيلية مباشرة وعلنية برعاية الرئيس األمريكي جيمي اإل –مصرية المفاوضات البدأت   

، اتفاقيتي إطار للسالم (إسرائيل)مصر العربية و انتهت بالتوصل إلى توقيع جمهوريةو ، (1)كارتر
إطار  (*)م، رسمت االتفاقية األولى4691في الشرد األوسط في السابع عشر من أيلول عام 

ين: القسم األول، يتعلد بحكم ذاتي في الضفة الغربية مللسالم في الشرد األوسط، ويتألف من قس
اإلسرائيلية، يعقبها اتفاقيات مشابهة بين  –لمصرية وقطاع ازة، واللاني، يتناول تطبيع العالقات ا

لمعاهدة سالم منفردة بين  اً بينما وضعت اللانية إطار  .(2)إسرائيل وكل من األردن وسوريا ولبنان
 .(3)(إسرائيل)مصر و

ويبدو أن الربط بين االتفاقيتين جاء لتالفي االتهامات بأن مصر تسعى إلى صلح منفرد 
ء بأن مصر تسعى لحل القضية الفلسطينية، ولتحقيد السالم للدول العربية مع إسرائيل، ولإليحا

ما قال  شمعون بيريس بأن "اتفاقيات كامب ديفيد ما هي إال  ،األخرى. وأكد وجهة النظر تلك
.. أما ما يتعلد باألطراف األخرى فما هي .إطار عمل واضح من أجل السالم بين إسرائيل ومصر

 .(4)إال صيااات تجميلية"
أرجع الرئيس المصري أنور السادات األسباب التي دفعت  لعقد معاهدة السالم مع 
إسرائيل، إلى تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية في مصر، ورابت  في إنهاء حالة الحرب 

. أما مناحيم بيجين رئيس الوزراء اإلسرائيلي فذكر أن (5)مع إسرائيل لتوجي  موارد البالد للتنمية
اب عقد السالم مع مصر أنها أكبر دولة عربية وأكلرها قوة، وبدون مصر لن يستطيع العرب أسب

   .(6)شن حرب
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سنتطرد فيما يلي إلى الشد المتعلد بالدراسة من اتفاقية كامب ديفيد والذي جاء تحت عنوان 
 :(1)طاع ازة"الضفة الغربية وازة" والذي اقترحت في  مشروعًا للحكم الذاتي في الضفة الغربية وق

، (إسرائيل)مصر، و :حددت اتفاقية اإلطار األطراف المشاركة في المفاوضات وهي
 جوانبهابواألردن، وممللين عن الشعب الفلسطيني، بهدف التوصل إلى حل القضية الفلسطينية 

 :(2)على لالث مراحل تنفيذ االتفاقية جريوي، كافة
الضفة الغربية وقطاع ازة لفترة انتقالية، ال تتجاوز تبدأ بترتيبات انتقالية في  المرحلة األولى: -

خمس سنوات، تهدف إلى إقامة سلطة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع ازة، 
وتتضمن تلك الترتيبات إجراء انتخابات تمكن سكان الضفة الغربية وقطاع ازة من اختيار 

 مملليهم في سلطة الحكم الذاتي.
سرائيل، لالتفاد على وسائل إقامة  المرحلة الثانية: - وتبدأ بمفاوضات بين األردن ومصر وا 

سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع ازة، ومن الممكن أن يشارك 
فلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع ازة في الوفدين من مصر واألردن، طبقا لما يتفد 

ديد سلطات ومسؤوليات سلطة الحكم الذاتي التي علي ". وستتفاوض األطراف جميعها حول تح
 ستمارسها في الضفة الغربية وقطاع ازة. 

عادة انتشار القوات المتبقية في يليةسيتم انسحاب القوات اإلسرائ ،خالل هذه المرحلةو  ، وا 
مواقع أمنية جديدة، وستشمل االتفاقية ترتيبات أخرى تضمن األمن الداخلي والخارجي والنظام 

وستشكل لهذه الغاية قوات شرطة محلية قوية، وممكن أن تشمل مواطنين أردنيين،  العام،
 إسرائيلية مشتركة تشمل دوريات مشتركة لضمان أمن الحدود. –إضافة لقوات أردنية 

تبدأ الفترة االنتقالية ذات السنوات الخمس عندما تقوم سلطة حكم ذاتي  المرحلة الثالثة: -
ربية وقطاع ازة، قبل نهاية العام اللالث من الفترة االنتقالية، "مجلس إداري" في الضفة الغ

وتتناول المفاوضات في تلك المرحلة الوضع النهائي للضفة الغربية وقطاع ازة، والعالقات 
واألردن مع نهاية الفترة  (إسرائيل)مع دول الجوار، وكذلك التوصل إلى معاهدة سالم بين 

 االنتقالية.
أساس جميع النصوص والمبادل لقرار  ىترتكز المفاوضات عل" أنونصت االتفاقية على 

، موضع الحدود وطبيعة ىخر أشياء أوستقرر هذه المفاوضات، ضمن  .111مجلس االمن رقم 
ن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقود المشروعة للشعب أمن. ويجب ترتيبات األ
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شارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من سلوب سيالفلسطيني ومتطلباتهم العادلة، وبهذا األ
 خالل:

واألردن وممللي السكان في الضفة  (إسرائيل)ن يتم االتفاد في المفاوضات بين مصر وأ -4
بحلول نهاية  األخرىالغربية وازة علي الوضع النهائي للضفة الغربية وازة والمسائل البارزة 

 الفترة االنتقالية.
 جانب الممللين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وازة.ن يعرضوا اتفاقهم للتصويت من أ -1
تاحة الفرصة للممللين المنتخبين عن السكان في الضفة الغربية وازة لتحديد الكيفية التي إ -1

 نفسهم تمشيا مع نصوص االتفاد.أسيحكمون بها 
في عمل اللجنة التي تتفاوض بشأن معاهدة السالم بين  -عالهأكما ذكر -المشاركة  -1

 .(1)"واألردن (يلإسرائ)
 فعودةقضيتي النازحين والالجئين، كامب ديفيد للحكم الذاتي كذلك تناولت اتفاقية 

اتفاد عبر واألردن وسلطة الحكم الذاتي  (إسرائيل)مصر و يممللتقررها لجنة مكونة من النازحين 
. أما ازةالضفة الغربية و  من4699فراد الذين طردوا في عام عودة األفيما بينهم يحدد شروط 

 المعنية األخرى،واألطراف  (إسرائيل)مصر وقضية الالجئين فيكون حلها عبر مفاوضات تضم 
  .وضع اجراءات متفد عليها للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة الالجئينبهدف 

وال بد من اإلشارة إلى أن مفهوم الحكم الذاتي اختلف لدى كل من )إسرائيل( ومصر، 
 االختالف كانت على النحو التالي: وأبرز نقاط

رأت )إسرائيل( أن االتفاد ال يتضمن تحديدًا للحدود، أو تطبيقًا للسيادة، والغاية من  منح  -
سكان الضفة الغربية وقطاع ازة سلطة إدارية محدودة. بينما رأت مصر أن االتفاد مقدمة، 

 . (2)ومرحلة تحضيرية نحو دولة فلسطينية مستقلة
ائيل( أن الحكم الذاتي للسكان دون األرض التي تظل تحت سيادة الحكم اعتبرت )إسر  -

 . (3)العسكري. في حين اعتبرت  مصر للسكان واألرض معاً 
تشترط إسرائيل سيطرة مشتركة على مصادر المياه واألراضي األميرية، وسيطرة حصرية على  -

ن تكون السيطرة على هجرة اليهود والعرب على منطقة الحكم الذاتي. بينما طالبت مصر أ
 .(4)تلك القضايا من صالحيات سلطات الحكم الذاتي
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طالبت إسرائيل باستلناء سكان القدس الشرقية العرب من الحكم الذاتي، في حين طلبت مصر  -
 .(1)أن يكونوا جزءًا من 

ولعل مالحظاتهم وانتقاداتهم التفاقيات كامب ديفيد،  (*)والكتاب الباحلينسجل الكلير من 
لصهاينة ار ما تضمنت  هو االعتراف الرسمي بدولة )إسرائيل(، وما يعني  ذلك من إقرار بحد أخط

التي اعترفت  (**)والذي شكل سابقة حذت حذوها بعض األقطار العربية، في أرض فلسطين
بالكيان الصهيوني وأقامت مع  عالقات سياسية واقتصادية، وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية 

لى صراع حدود االعتراف، لتتحول القضية الفلسطينية بعدها من كونها صراع وجود إ التي تبادلت
 ومستوطنات و...إلا.

كما شكلت اتفاقيات كامب ديفيد خرقًا لميلاد جامعة الدول العربية، وخروجًا على مقررات 
االعتراف  م اللتان تم فيهما4691م، والرباط 4691القمم العربية المتتالية، وخاصة قمتي الجزائر 

قرارات األمم المتحدة، ل بمنظمة التحرير الفلسطينية مملاًل شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً 
 .وأراضي  المحتلة ،والسيما تلك التي تتعلد بحقود الشعب الفلسطيني

اتفاقية كامب  من ذاتي في الضفة الغربية وقطاع ازةالحكم اليتعلد بالشد الذي  نأرام و 
العديد  حمل في طيات معالجة القضية الفلسطينية بكافة جوانبها، إال إن   ضرورةأشار إلى  ديفيد

ومصر والواليات  (إسرائيل) ة:تظهر عدم جدية أطراف تلك االتفاقيالتي ، من القضايا الجوهرية
الحقود المشروعة للشعب  يلبيشامل للقضية الفلسطينية عادل و المتحدة في التوصل إلى حل 

 :قضاياتلك الأبرز طيني ومتطلبات  العادلة، ومن بين الفلس
مسألة االعتراف بالحقود الوطنية اللابتة للشعب العربي  اتفاقية كامب ديفيد تتجاهل -

، ومن بينها الحد في تقرير المصير، والحد في هيئة األمم المتحدةالفلسطيني، كما أقرتها 
حصرت هذا الحد في الحكم الذاتي لفلسطيني ، و (2)السيادة واالستقالل الوطنيين، وحد العودة

 .(3)الضفة الغربية وقطاع ازة
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تعامل االتفاقية مع الفلسطينيين )كسكان( فقط في الضفة الغربية وقطاع ازة، فساوت بذلك  -
بين أصحاب األرض الحقيقيين، والصهاينة الغزاة الذين استوطنوا فلسطين بطريقة اير 

 شرعية.
واستبعدت أي دور لها في عملية التسوية،  ،التحرير الفلسطينية منظمةلم تذكر االتفاقية  -

. واعتبرت للشعب الفلسطيني اً وحيد اً شرعيوتجاهلت االعتراف العربي والدولي لها مملاًل 
انضمام الفلسطينيين إلى الوفدين المصري واألردني ليس إلزاميا بل خاضع لقرار حكومتي 

  .(1)ووفد إرادتهما مصر واألردن،
 ،بأنفسهم همتقرير مصير من بالكامل فلسطيني الضفة الغربية وقطاع ازة االتفاقية  تحرم -

)إسرائيل( ومصر  :االتفاقية رافطأمن قبل  وألزمتهم بالموافقة على االقتراحات التي تقدم لهم
 في مستقبلهم ومصيرهم. (إسرائيل)مما يعني تحكم ، واألردن مجتمعين

الحكم الذاتي للسكان  ، هوهزيالً  اً سياسي حالً مسبقًا صيغة  فرضت االتفاقية على الفلسطينيين -
 في الضفة الغربية وقطاع ازة، وهو حكم ذاتي للسكان وليس لألرض، األمر الذي يعد تكريساً 

 .(2)لالحتالل
لم تتطرد االتفاقية إلى مصير المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع ازة، األمر  -

 ائيل( بقائها وتوسيعها.الذي يعني عزم )إسر 
م، ولم تشر 4699إلى حدود الرابع من حزيران )يونيو(  (إسرائيل)لم تشر االتفاقية إلى عودة  -

بل حددت االتفاقية إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية في نهاية المرحلة االنتقالية للحكم الذاتي. 
لضفة الغربية وقطاع ازة بأن هدف المفاوضات مع الفلسطينيين هو تقرير الوضع النهائي ل

تركت تحديد مستقبل األراضي الفلسطينية المحتلة مفتوحًا ليفسره كل و من خالل المفاوضات، 
 .(3)، كيفما يشاء(إسرائيل)طرف، بما في ذلك 

مما من صالحيات سلطة الحكم الذاتي، من إطار التسوية، و القدس  أسقطت االتفاقية مدينة -
  .(4)(لصمة )إلسرائيشكل اعترافًا ضمنيًا بأنها عا

تنكرت االتفاقية لحد الالجئين الفلسطينيين في العودة لوطنهم وفد قرار الجمعية العام لألمم  -
، فقسمت الشعب الفلسطيني إلى فئات منفصلة )نازحين والجئين( وقدمت 461المتحدة رقم 

 .(5)صيغًا مختلفة لمعالجة أوضاع كل فئة على حدة
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وملالب يالحظ أن نصوص اتفاقية كامب ديفيد خلت من أي  باإلضافة لما ورد من لغرات
بند يلزم إسرائيل بتنفيذ الحكم الذاتي، وخاصة أن االتفاد بعيدًا عن دوائر هيئة األمم المتحدة، مما 
سهل على إسرائيل المماطلة والتسويف في تنفيذ ما عليها من التزامات بعيدًا عن أي التزام تجاه 

ن االكتفاء بضمانات الواليات المتحدة األمريكية وحدها، شجع إسرائيل المجتمع الدولي. كما أ
 م.4661التهرب من االلتزام بواجباتها. ويالحظ أن األمر نفس  تكرر في اتفاد أوسلو 

 (إسرائيل)أن  ،مشروع الحكم الذاتي في اتفاقية كامب ديفيددراسة  من خالليالحظ 
ولبت أن المرحلة االنتقالية فرصة . تقالية" و"نهائية"على تقسيم االتفاد إلى مرحلتين "انأصرت 

لفرض سياستها وتنفيذ أهدافها التوسعية في الضفة الغربية وقطاع ازة،  ؛كانت تستغلها إسرائيل
التي تكرس  ،كالنشاط االستيطاني وايره من االجراءات ،من خالل خلد وقائع جديدة على األرض

 يوذ ،لى أي محاولة تستهدف خلد كيان فلسطيني مستقللقطع الطريد ع ،االحتالل اإلسرائيلي
 سيادة كاملة على األرض والسكان.

إسرائيلية لابتة في التعامل مع  ستراتيجيةاأن حيلة "االنتقالي" و"النهائي"  نستنتج من ذلك 
القضية الفلسطينية، فقد تكررت في اتفاد أوسلو كما سيأتي الحقًا، وتم تقسيم قضايا المفاوضات 

 نهائي.ال ة، وقضايا للحلنتقاليقضايا للمرحلة االى إل
 

 من مشروع كامب ديفيد للحكم الذاتي:الفلسطينية والعربية والدولية المواقف 
  ةقف الفلسطينياالمو: 

اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن مشروع كامب ديفيد للحكم الذاتي 
م، وهو يملل استسالمًا كاماًل، ويكرس هدف 4611ة منذ عام يشكل أخطر حلقات المؤامرة المعادي

العدو الصهيوني في تحويل الضفة الغربية وقطاع ازة إلى مستعمرة خاضعة لالحتالل بشكل 
حباطها.  دائم. وأكدت اللجنة التنفيذية تصميم الشعب الفلسطيني على مجابهة هذه المؤامرة وا 

ل الوطني الكامل وفي العودة إلى وطن  وبناء دولت  وتمسك  بحق  اللابت والراسا في االستقال
المستقلة. ودعت منظمة التحرير الفلسطينية جماهير الشعب الفلسطيني داخل األرض المحتلة 
وفي سائر مناطد الشتات إلى إعالن اضبها وتصديها الحازم لهذه المؤامرة. وأعلنت عن 

لى تنظيم المسيرات والمظاهرات 4691أيلول )سبتمبر(  11اإلضراب العام يوم األربعاء  م، وا 
 .(1)الشعبية ضد المؤامرة ودعاتها والقوى المتواطئة معها

                                                             

م: الولائد 41/6/4691روت، ( بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول اتفاد كامب ديفيد، بي(1
 .111، ص 166، وليقة 4691الفلسطينية العربية لعام 
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وأكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" رفضها لمشروع الحكم 
 لالحتالل الصهيوني، وبدياًل لحد تقرير المصير لشعبنا وحق  الذاتي المطروح، باعتباره تكريساً 

في إقامة دولت  الوطنية المستقلة فود أرض ، وأعلنت عن مقاطعة االنتخابات الشكلية المزمع 
 . (1)تنفيذها للخروج بممللين عن الشعب الفلسطيني ال يمللون إرادت  أو طموحات  الوطنية

واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن اتفاقية كامب ديفيد تحمل بذور ضرب 
حرر العربي عامة، وتحمل مخطط تصفية القضية الفلسطينية، وذكرت أن أهداف حركة الت

مواجهة اتفاقات كامب ديفيد ونتائجها تنطلد من إعادة التعامل مع الصراع العربي الصهيوني إلى 
. ودعت الجبهة جماهير األمة العربية (2)"ليس صراع حدودو طريق  السليم "أي صراع وجود 

ولإلطاحة بكل من تسول ل  نفس  اللحاد  ،خطوة مساومة خائنة إلعالن انتفاضها ورفضها لكل
 .(3)بالسادات أو تأييده أو حتى السكوت عن 

ورفضت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكم الذاتي المطروح باعتباره تكريسًا 
لمستقلة حد تقرير المصير لشعبنا وحق  في إقامة دولت  الوطنية اعن لالحتالل الصهيوني، وبدياًل 

، وظل صامدًا في وج  م4699فود أرض ، وباعتباره مشروعًا إسرائيليًا رفض  شعبنا منذ عامًا 
 وأكدت الجبهة .محاوالت تصفية القضية الفلسطينية وتصفية شعبنا ولورتنا ونضالهما عبر السنين

اد على أن مواجهة مشروع كامب ديفيد يفرض على المقاومة الفلسطينية رص صفوفها والعمل الج
عالن الرفض الحازم لها، وتحديد الخطوات العسكرية والسياسية  بناء الوحدة الوطنية السليمة، وا 

 .(4)والتنظيمية لمواجهتها
أن توقيع المعاهدة كامب ديفيد بين النظام  واعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

شرسة لترتيب أوضاع المنطقة المصري والكيان الصهيوني، يأتي في سياد الهجمة اإلمبريالية ال
العربية عامة، وتصفية القضية الوطنية لشعبنا الفلسطيني خاصة وضمان أمن الكيان الصهيوني، 

                                                             

( بيان اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح حول موقفها من اتفاد َكاِمب ديفيد والتطورات (1
 .911، ص 194، وليقة 4691م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 1/41/4691لبنان،  -الراهنة، بيروت

لبنان،  -( بيان اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول التصدي لنتائج اتفاد كامب ديفيد، بيروت(2
 .941، ص 191، وليقة 4691م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 19/44/4691

الولائد الفلسطينية العربية م: 46/6/4691( بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول اتفاد كامب ديفيد، (3
 .119، ص 119، وليقة 4691لعام 

( حديث نايف حواتمة األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حول تقويم نتائج اتفاد كامب ديفيد، (4
 .199، ص 119، وليقة 4691م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 19/6/4691بيروت 
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"الرد العملي الحازم.... بكافة األساليب والوسائل على الصعيدين الوطني  :ورأت أن المطلوب
 . (1)والقومي"

د وقال: "إن بنود االتفاد، والنهج رفض الحزب الشيوعي الفلسطيني اتفاقية كامب ديفيو
السياسي العام لألطراف المرشحة للوصاية على اإلدارة الذاتية تؤكد جميعها أن االتفاقية تهدف 

 ةاالستراتيجيإلى تقنين األوضاع في الضفة الغربية وقطاع ازة ضمن إطار خدمة المصالح 
كليا مع مصالح حركة التحرر العربية لإلمبريالية األمريكية، وحكام إسرائيل، وهي مصالح تتناقض 

. وذكر أن األطراف الموقعة على االتفاد وافقت على بقاء (2)ومنها الحركة الوطنية الفلسطينية"
السلطة الحقيقية في الضفة الغربية وقطاع ازة بيد الحكومة اإلسرائيلية، واستبعدت كليا موضوع 

 .(3)قيام دولة فلسطينية بعد الفترة االنتقالية
أن اتفاقية كامب ديفيد "تخدم في جملتها وتفاصيلها أاراض  أكدت منظمة الصاعقةو 

العدو ومخططات ، وتلبي مطامع العدو وأهداف "، ورأت أن االتفاقية أقرت "تلبيت المستوطنات"، 
وتنكرت لحقود السيادة واالستقالل الوطني، وأعطت سلطات العدو حد التدخل في جميع الشؤون 

لحراسة أمن  ن الحكم الذاتي في الضفة الغربية وازة، والذي يريدون  "مجرد مخفر"الداخلية لكيا
إسرائيل ومصالحها، وأداة قمع ضد اللوار الفلسطينيين األبطال الذين عجزت سلطات العدو عن 

 . (4)مواجهة نشاطهم والقضاء علي  بنفسها
ة مبادرة تسوية، ورأت أن القيادة العامة عزمها على التصدي ألي -وأكدت الجبهة الشعبية 

مواجهتها ينبغي أن تمر عبر موقف فلسطيني متصلب في إطار منظمة التحرير، وتوحيد موقف 
اعتبرت جبهة التحرير و .(5)كافة الفصائل الفلسطينية في هذه المرحلة الحاسمة والخطيرة

. وذكرت أن (6)قةالساب أخطر من كل الهزائم -في حال تحققها-الفلسطينية اتفاقيات كامب ديفيد 
                                                             

 -اإلسرائيلية، بيروت –جبهة النضال الفلسطيني حول توقيع المعاهدة المصرية ( تصريح الناطد الرسمي ل(1
 .419، ص 61، وليقة 4696م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 19/1/4696لبنان، 

 .11البراولي، بشير: ضد كامب ديفيد، ص  (2)
 .19المرجع السابد، ص  (3)
: 19/6/4691ت الصاعقة حول اتفاد كامب ديفيد، دمشد، قوا -( بيان منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية(4

 .114، ص 111، وليقة 4691الولائد الفلسطينية العربية لعام 
القيادة العامة حول زيارة الرئيس أنور السادات المزمعة إلسرائيل،  –بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (5)

 .119، ص 191، وليقة4699لعربية لعام م: الولائد الفلسطينية ا4699/ 44/ 49لبنان،  -بيروت
 .14( جبهة التحرير الفلسطينية، التقرير السياسي والبرنامج السياسي، ص (6
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"إسرائيل هدفت من وراء الحكم الذاتي الضم الكامل لألراضي الفلسطينية، ودعت كل فصائل 
 . (1)المقاومة إلى توحيد جهودها من أجل إحباط مخطط الحكم الذاتي"

وأعرب ممللو سكان المناطد الفلسطينية المحتلة )الضفة الغربية وقطاع ازة( عن 
فيد حيث عقد ممللو البلديات والمجالس المحلية والنقابات المختلفة معارضتهم التفاد كامب دي

سلسلة من المؤتمرات الشعبية، أبرزها المؤتمر الشعبي في مجمع النقابات المهنية في بيت حنينا 
الذي و م، 4691في القدس الذي أطلد علي  "مؤتمر القدس" في األول من تشرين األول )أكتوبر( 

دانة اتفاقيات كامب من ال (491)عقد بحضور  شخصيات الفلسطينية، وأكد بيانهم على "رفض وا 
ديفيد بجميع ولائقها وتفسيراتها وملحقاتها جملة وتفصياًل"، وانتقد البيان إقامة صلح منفرد بين 

، والسعي لتكوين هيئة سياسية تملل سكان األراضي المحتلة بدياًل عن منظمة (إسرائيل)مصر و
وقرر المجتمعون تشكيل لجنة التوجي  الوطني لإلشراف على المعارضة التحرير الفلسطينية، 

 .(2)الشعبية التفاد كامب ديفيد
عقد في اليوم التالي مؤتمر ممالل في جامعة بيرزيت أكد على معارضة االتفاد، وعبر و 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة مؤتمر . وفي ازة عقد (3)عن تأييده لحد السيادة وتقرير المصير وا 
م أكد على رفض مشروع الحكم الذاتي باعتباره تكريسًا 4691تشرين األول )أكتوبر(  14بتاريا 

 .(4)لالحتالل واستمرارًا الضطهاد الشعب الفلسطيني واستالبًا لحقوق "
  
  من مشروع كامب ديفيد للحكم الذاتي: ةقف العربياالمو 

 اً ر على اتفاقيتي كامب ديفيد، مؤتمر عقد الملوك والرؤساء والزعماء العرب إلر توقيع مص
م، أكدوا خالل  على أن 4691تشرين اللاني )نوفمبر(  9 -1 في بغداد في الفترة الواقعة بين

الهدف المرحلي للنضال العربي المشترك هو التحرير الكامل لألراضي العربية المحتلة في حزيران 
ية الفلسطينية، وجاء في البيان الختامي م، وال يجوز ألحد االنفراد بأي حل للقض4699)يونيو( 

                                                             

 .91ص جبهة التحرير الفلسطينية، التقرير السياسي والبرنامج السياسي، ( (1
ي لإلدارة الذاتية، ؛ الجعفري، وليد: المشروع اإلسرائيل416( منصور، كميل: اتفاد كامب ديفيد وأخطاره، ص(2

  .19ص
 . 469( أندرسون، جفري: سياسة األمر الواقع في الضفة الغربية، ص (3
( موقف العناصر والهيئات الوطنية في الضفة الغربية وقطاع ازة من اتفاد كامب ديفيد، مجلة شئون (4

 . 499م، ص 4691لبنان، تشرين األول )اكتوبر(  -، بيروت11فلسطينية، ع 
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.. .االتفاقيتين، وعدم التعامل مع ما يترتب عليهما من نتائج اتينعدم موافقة القادة العرب "على ه
 .(1)..".ومن آلار سياسية واقتصادية

م، قرر مجلس 4696آذار )مارس(  19في  اإلسرائيلية –بعد توقيع المعاهدة المصرية 
ية على مستوى وزراء الخارجية واالقتصاد والمالية العرب فرض العقوبات التالية جامعة الدول العرب

على الحكومة المصرية: سحب سفراء الدول العربية من مصر فورًا، وقطع العالقات السياسية 
والدبلوماسية مع الحكومة المصرية، وتعليد عضوية مصر في الجامعة العربية، ونقل مقر 

. وقررت (2)دينة تونس، ووقف القروض والمساعدات االقتصادية عن مصرالجامعة العربية إلى م
وتم رفض مشروع الحكم ، (*)مقاطعة مصر، م4696الدول العربية في تشرين اللاني )نوفمبر( 

 .(3)الذاتي، الذي تضمنت  اتفاقية كامب ديفيد، واعتبرت  مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني وقضيت  العادلة
وخاصة من قبل جماعة يفيد بعض المعارضة الداخلية في مصر، القت اتفاقية كامب د

شهد الشارع المصري احتجاجات واضطرابات و ، (5)، والشيوعيين، والناصريين(4)اإلخوان المسلمين
قام بها اتحاد الطالب في الجامعات المصرية، وقدم محمود رياض وزير الخارجية المصري 

باطلة من الناحية السياسية والقانونية، وذكر أن "الوفد استقالت ، واعتبر اتفاقيات كامب ديفيد 
يملك حد التكلم باسم الفلسطينيين، كما لم يكن من حق  تقديم مقترحات تتعارض  المصري لم يكن

 .(6)مع قرارات األمم المتحدة، ولم تفوض  الدول العربية التحدث باسمها
م لعملية 4614أكتوبر( تشرين األول ) 9 تعرض الرئيس المصري أنور السادات في

م 4611، وبحلول عام ااتيال ألناء احتفاالت الجيش المصري بمناسبة ذكرى "حرب أكتوبر"

                                                             

م، ولائد فلسطين )مائتان ولمانون 9/44/4691-1العراد،  -ت مؤتمر القمة العربية التاسعة، بغداد( قرارا(1
 .116 – 111وليقة مختارة(، ص 

 .111اإلسرائيلي، ص –( خلة، محمد: مصر والصراع العربي(2
لتي ع قدت في م بالقمة ا4619من نوفمبر  1سنوات كاملة حتى عادت العالقات في  6واستمرت هذه المقاطعة )*( 

م عقد مؤتمر القمة العربية في الدار البيضاء استعادت في  مصر عضويتها 4616وفي أيار )مايو( عمان، 
 ودورها، وترسخت في المؤتمرات الالحقة مسيرة التسوية، وجرى التأكيد على مبدأ "األرض مقابل السالم".

 .111اإلسرائيلي، ص –( خلة، محمد: مصر والصراع العربي(3
 .91( عبد الناصر، وليد: التيارات اإلسالمية في مصر ومواقفها اتجاه الخارج، ص(4
 .496-491( رمضان، عبد العظيم: مساعي السالم العربية اإلسرائيلية، (5

 .991 -991رياض، محمود: مذكرات، ص  (6)
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جمدت مصر مفاوضاتها مع إسرائيل حول الشد الفلسطيني والحكم الذاتي الوارد في اتفاقية كامب 
 .(1)فهمها الخاص حيال  (إسرائيل)ديفيد، حيث كان لكل من مصر و

، ورأت أن أية تسوية نهائية (2)ومة األردنية على اتفاقات كامب ديفيدتحفظت الحكو 
م، كما اعتبرت أن 4699من األراضي المحتلة عام  إسرائيلياً  ترضى بها البد أن تتضمن انسحاباً 

. وذكرت الحكومة أنها لم تكن طرفًا في (3)الشعب الفلسطيني هو الطرف المخول بتسوية قضيت 
لذا فهي اير معنية بأية التزامات إزاء مواضيع لم تشارك في مناقشتها  ،اتفاقيات كامب ديفيد

وصيااتها والموافقة عليها. واعتبر انفصال أي طرف من األطراف العربية عن مسؤولية العمل 
الجماعي من أجل تحقيد الحل الشامل الذي يتضمن استعادة الحقود المشروعة للشعب 

لحقود العربية بشكل متكامل وعلى كل الجبهات، إضعافًا الفلسطيني على األرض الفلسطينية وا
 .(4)للموقف العربي ولفرص الوصول إلى الحل العادل الشامل المنشود"

 
 من مشروع كامب ديفيد للحكم الذاتي: يسرائيلالموقف اإل 

م للتصويت في مجلس 4691أيلول )سبتمبر(  14طرحت اتفاقية كامب ديفيد بتاريا 
، وقد صوت لصالحها أحد عشر وزيرًا، بينما صوت النان ضدها، وامتنع واحد الوزراء اإلسرائيلي

. وتقدمت بعدها الحكومة اإلسرائيلية باالقتراح التالي للتصويت علي  في الكنيست (5)عن التصويت
"إن الكنيست توافد على اتفاقيات كامب ديفيد التي وقعها رئيس الوزراء في البيت األبيض في 

( لصالح الحكومة، 11م" وكانت نتيجة التصويت )4691أيلول )سبتمبر( عام السابع عشر من 
 .(6)( عضوا عن التصويت49( ضدها، وامتناع )49و)

فاقية كامب وظهرت في إسرائيل بعض األصوات المعارضة للحكومة بسبب توقيعها الت
اللاني  تشرين 11بتاريا  ،قال شمعون بيرس أحد زعماء حزب العملفديفيد للحكم الذاتي، 

حول موضوع الحكم الذاتي  ،"لن أصوت في الكنيست إلى جانب الحكومة :م4691)نوفمبر( 
ال يوافد على اجتيازه، حيث  ،إن لحزب العمل خطًا أحمروأضاف " ،اإلداري في الضفة الغربية"

                                                             

 .11القلقيلي، نائلة: تطور مواقف الدول العربية حول مسألة الكيانية الفلسطينية، ص (1) 
(2) Khouri, Fred John: The Arab – Israeli Dilemma, p. 410.  

 .16ابن طالل، الحسن: الفلسطينيون في الضفة الغربية، ص (3)
م: الولائد الفلسطينية 6/4691/ 46األردن،  -بيان مجلس الوزراء األردني حول اتفاد كامب ديفيد، عمان (4)

 .111، ص 114، وليقة 4691العربية لعام 
 .461دايان، موشي : أنا وكامب ديفيد، ص (5)
 .911؛ شارون، أرييل، مذكرات، ص 461دايان، موشي : أنا وكامب ديفيد، ص (6)
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.. ولو كان ذلك إسقاط .ن حزب العمل لن يوافد على إخالء المستوطنات من اور األردنإ
 .(1)الحكومة"
وأصدر حزب العمل بيانًا هاجم في  اتفاقيات كامب ديفيد، ودعا في  إلى إعداد الحكم  

. وذكر إسحاد شامير (2)الذاتي وفقًا لترتيبات انتقالية فقط، ومنع تحويل  إلى دولة فلسطينية مستقلة
وقعت م في النادي االقتصادي في القدس: "4611كانون اللاني )يناير(  19في خطاب ألقاه في 

البقاء في الضفة الغربية وقطاع ازة، ولم توقع علي  كي  إسرائيل اتفاد كامب ديفيد، لكي تستطيع
 .(3)تتخلى عنهما"

التي تصدرها المنظمة الصهيونية العالمية في القدس في شهر ( (*)كيفونيم)ونشرت مجلة 
جاء  ،اللمانينياتإسرائيل الخاصة في سنوات  ستراتيجيةا عرضتم مقالة 4611شباط )فبراير( 

فيها: "علينا أن نرفض مشروع الحكم الذاتي للفلسطينيين، وكل مشروع آخر يؤدي إلى الوصول 
أن  ]أي الفلسطينيين[إلى تفاهم ومشاركة في األرض"، وأضافت "أن على العرب اإلسرائيليين 

 .(4)يدركوا ان  ال وطن لهم في المستقبل إال في األردن"
 ،الغربية وقطاع ازةالضفة أن  لن تكون هناك دولة فلسطينية في رئيل شارون: بأوقال  

يجب منع التواصل الجغرافي بين مناطد  ،للحيلولة دون تحول الحكم الذاتي إلى دولة فلسطينيةو"
وضمان تواصلها جغرافيًا،  ،الحكم الذاتي، وبسط السيادة اإلسرائيلية على المستوطنات اإلسرائيلية

 .(5)المناطد بيد إسرائيل وبقاء شئون األمن في
إجمااًل، ينظر اإلسرائيليون إلى الحكم الذاتي وكأن  منحة للفلسطينيين، ومن قبيل التسامح 

، لهم مطلقة ، هي حقودفي فلسطين (يهوديةما يدعون  من )حقود  الصهيوني على اعتبار أن
 ،هو تعامل مع البشر لذا فإن الحكم الذاتي في نظرهم !!،أما الحقود الفلسطينية فليست أصيلة

دون أن يكون على األرض ظل من السيادة،  ،وليس مع األرض، ومنح السكان بعض الحقود
فالحكم الذاتي باختصار حكم للشعب دون األرض. ولذلك فإن االختالفات بين اإلسرائيليين حول 

 .(6)وليس في الجوهر ،الحكم الذاتي، هي اختالفات في الشكل

                                                             

 .94 – 91معروف، عبد: الدولة الفلسطينية ومشاريع االستيطان، ص (1)
 .61أندرسون، جفري: سياسة األمر الواقع في الضفة الغربية، ص (2)
 .16شرارة: تصريحات ومواقف القادة اإلسرائيليين والصهيونيين، صصراص، سمير، ورندة  (3)
 (: كلمة عبرية معناها )اتجاهات(.)كيفونيم כיוונים)*( 
 .59 - 49 'עמ ،השמונים בשנות לישראל אסטראטגיה: עודד ינון (4)
 .99، 91شارون، أرئيل: كيف ينظر شارون الى الحكم الذاتي، ص  (5)
 .499 -491: الصهيونية والعنف، صالمسيري، عبد الوهاب (6)
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 أكلر الخيارات قبواًل لدى جميع اإلسرائيليين، فكرة الحكم الذاتي وعلى كل األحوال، تظل
ذكرت في  أن م، 4616دراسة أعدها مركز )يافي( للدراسات االستراتيجية عام وهذا ما أكدت  

في حل  ،والجيش اإلسرائيلي (،إسرائيل)يجعل  يعتقدون أن الحكم الذاتي اإلسرائيليون اليساريون
فلسطينيي األرض المحتلة بصورة مباشرة، واليمينيون يجدون في  فرصة من مسئولية إدارة شئون 

لتجنب نقل السيادة على أي جزء من )أرض إسرائيل(، واالحتفاظ في الوقت نفس  بكل أو معظم 
 .(1)مشاريعهم االستيطانية في المناطد المحتلة

 
  من مشروع كامب ديفيد للحكم الذاتي: ةقف الدولياالمو 

س األمريكي جيمي كارتر مهام رئاسة اإلدارة األمريكية في كانون لاني مع استالم الرئي
والعمل على  ،تغيير سياسة االتفاقات المرحلية واالنفرادية ىتم العمل عل ،م4699)يناير( عام 

حل جذري وشامل للصراع في الشرد األوسط، وفي مشاورات اإلدارة األمريكية مع إسرائيل حول 
م، تم التفاهم بينهما على رفض مشاركة 4691أيلول )سبتمبر( 49اريا اتفاقية كامب ديفيد بت

منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات، وعدم تحول الحكم الذاتي إلى دولة فلسطينية بعد 
 .(2)انتهاء الفترة االنتقالية

، على خالف موقف رأت اإلدارة األمريكية أن الحكم الذاتي هو للسكان واألرض معاً و 
، أي حكم ذاتي ذي صالحيات سياسية وتشريعية وقضائية وتنفيذية، يل الذي تراه للسكان فقطإسرائ

واقتالع المستوطنات اليهودية، واالنسحاب الكامل للقوات اإلسرائيلية في نهاية الفترة االنتقالية ذات 
ينية ذات أو دولة فلسط مستقالً  اً ولكن ذلك ال يعني منح الفلسطينيين كيان .(3)السنوات الخمس

وحاولت اإلدارة األمريكية دفع الفلسطينيين بل في أحسن األحوال كيان مرتبط باألردن.  سيادة،
لقبول الحكم الذاتي الوارد في اتفاقية كامب ديفيد، فأجرى كبار موظفي القنصلية األمريكية لقاءات 

 .(4)مع شخصيات فلسطينية من الضفة الغربية
قال الرئيس األمريكي جيمي تبني مفاوضات كامب ديفيد، وعن دوافع الواليات المتحدة ل

"لم يكن لدى  م:4691)سبتمبر(  أيلول 41كارتر في خطاب ل  في الكونغرس حول كامب ديفيد، 
وأن تحاول  ،بشأن الشرد األوسط شديداً  الواليات المتحدة من خيار سوى أن تكون مهتمة اهتماماً 

لهذه البلدان  االستراتيجيلسالم إلى األمام. إن الموقع وجهودنا لدفع عملية ا ،اهاستخدام نفوذ
                                                             

 .91مؤسسة الدراسات الفلسطينية: الدولة الفلسطينية وجهات نظر إسرائيلية واربية، ص  (1)
 .419دايان، موشي : أنا وكامب ديفيد، ص  (2)
 . 441ماعوز، موشي : القيادات الفلسطينية في الضفة الغربية، ص  (3)
؛ الجعفري، وليد: المشروع 466 – 469ع في الضفة الغربية، ص أندرسون، جفري: سياسة األمر الواق (4)

 . 11اإلسرائيلي لإلدارة الذاتية، ص
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تعني أن األحداث في الشرد األوسط تؤلر مباشرة على الشعوب في كل  ،والموارد التي تملكها
  .(1)مكان"

المحرك للواليات المتحدة في أحداث الشرد األوسط  يفهم من حديث الرئيس األمريكي، أن
  فقط، وهو ما يفسر انحيازها الكامل والسافر إلسرائيل.هو مصالحها  ةوالقضية الفلسطيني

تشرين اللاني )نوفمبر(  49واعتبر االتحاد السوفيتي أن خطوة السادات بزيارة القدس 
أالقت الطريد أمام مؤتمر جنيف، ونقل عملية التسوية إلى مرحلة جديدة، هي مرحلة  م4699

بداًل من مواجهة قوة  ،بكل دولة عربية على حدة (إسرائيل)التي تعني انفراد  ،التسوية المنفردة
رير كانت ا، فشنت وسائل اإلعالم السوفيتية حملة من المقاالت والتعليقات والتق(2)عربية موحدة

 . (3)كلها ذات طابع انتقادي عنيف لالتفاقية والموقعين عليها
أيلول  11( في في خطاب ألقاه في مدينة )باكو (ليونيد بريجنيف)ووج  الرئيس السوفيتي 

كامب ديفيد، وطالب بعقد مؤتمر دولي لحل الصراع في  يةانتقادًا التفاق ،م4691)سبتمبر( 
كامب ديفيد في خطاب  أمام  يةاتفاق( أندري  جروميكو)، وانتقد وزير الخارجية السوفيتي (4)المنطقة

امب ديفيد زادت م، فقال: "إن ك4691أيلول )سبتمبر(  19الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
 .(5)السعي لتسوية سلمية ألزمة الشرد األوسط تعقيدًا"

نت في ورفضت األمم المتحدة اتفاقية كامب ديفيد، وسعت الجمعية العامة إلدانتها، وتمكَّ 
( يدين اتفاقية كامب ديفيد، 11/99م من إصدار قرار رقم )4696كانون اللاني )ديسمبر( 

عن  19ضده، وامتناع  11صوتًا مقابل  99ار بأالبية واعتبرها باطلة، وتم تبني القر 
. ويعزى الرفض األممي لالتفاقية بأن األمم المتحدة كانت تسعى لعقد مؤتمر لجميع (6)التصويت

 .(7)الفرقاء تحت رعاية األمم المتحدة، بهدف إيجاد تسوية سلمية شاملة في الشرد األوسط

                                                             

 خطاب الرئيس األمريكي جيمي كارتر، موقع وزارة الخارجية األمريكية: (1)
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2007/11/20071126130456bsibh
ew0.1624109.html#ixzz2uC4Ka4jN 

 .11اإلسرائيلي، ص –( خلة، محمد: مصر والصراع العربي (2
 .11( الخالدي، رشيد: االتحاد السوفيتي وكامب ديفيد، ص (3
 .41؛ سويد، محمود: من كامب ديفيد إلى أين، ص119( منصور، كميل: اتفاد كامب ديفيد وأخطاره، ص(4
 .11االتحاد السوفيتي وكامب ديفيد، ص  ؛ الخالدي، رشيد:916( رياض، محمود: مذكرات، ص (5
م: 41/41/4696، 11/99( إعالن أن "اتفاقات كامب ديفيد باطلة..." قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم (6

 .411، ص91، وليقة 1اإلسرائيلي،، مج –قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي
 .414ص مطر، زياد: اتفاقية كامب ديفيد،  (7)
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جو من القلد والريبة، منذ أن بدأت أعمال خيم على دوائر السود األوروبية المشتركة و 
القمة اللاللية في كامب ديفيد، واتضح ذلك في اجتماع وزراء خارجية دول السود المشتركة، الذي 

م، والذي كان في مقدمة 4691)سبتمبر(  أيلول 41بدأ في عاصمة ألمانيا الغربية )بون( يوم 
األوسط. وعند صدور وليقتي كامب ديفيد  جدول أعمال  بحث احتماالت إقرار السالم في الشرد

 وزير الخارجية األمريكي جاء فيها (سايروس فانس)سارعت دول السود التسع بإرسال برقية إلى 

 ىد علأن الدول التسع مقتنعة بأن تسوية النزاع في الشرد األوسط لن تكون ممكنة إال إذا تجسَّ "
  .(1)"فعلياً  تعبير عن كيان  الوطني تعبيراً أرض الواقع، الحد الشرعي للشعب الفلسطيني في ال

وبعد تعلر المسار الفلسطيني حسب اتفاقيات كامب ديفيد، وتضخم النشاط االستيطاني 
اإلسرائيلي، أبدت المجموعة األوربية تعاطفًا واضحًا مع منظمة التحرير فأصدرت بتاريا 

م، 4699اإلسرائيلي الذي تم سنة  م بيان البندقية، أدانت في  االحتالل4611حزيران )يونيو( 41
واعترفت بمنظمة  (،دولة إسرائيل)لسطيني في إقامة دولت  إلى جانب واعترفت بحد الشعب الف

بي أن و ور ولكن ما لبث الموقف األ .(2)التحرير الفلسطينية كمملل شرعي للشعب الفلسطيني
 .(3)مريكير األم بمحورية الدو 4611أذار )مارس(  11بتاريا  اعترف في بيان بروكسل

 
تحقد م، لم 4691اإلسرائيلية عام  –أن اتفاقية كامب ديفيد المصرية  :خالصة القول

، كما كان يأمل التقدم والتنمية المحتلة، ولم تحقد لمصر تحرر األراضي العربيةولم  ،السالم
كانت في ، و جلبت الفرقة واالنقسام للعالم العربي ها. بلعالرئيس المصري أنور السادات حين توقي

 ،المركزي في العالم العربي ابفقدان مصر لدوره ،حيث تغير التوازن العربي صالح إسرائيل كلياً 
الشد الفلسطيني من وحول  .وفقد العالم العربي أكبر قوة عسكرية عربية متمللة بالجيش المصري

مما أفقده أية إمكانية لرفض  باإلجماع فلسطينيًا، كما رفضت  األردن  فقد سقط ،اتفاقية كامب ديفيد
 عملية للتنفيذ.

 
 
 
 

                                                             

 .6الموقف األوروبي من مبادرات التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، ص مركز الزيتونة للدراسات: (1) 
الموقف األوروبي من ؛ مركز الزيتونة للدراسات: 116، ص1نوفل، ممدوح: البحث عن الدولة، وليقة رقم  (2) 

 .41مبادرات التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، ص 
 .119العربية اإلسرائيلية، ص ان، عبد العظيم: مساعي السالمرمض (3) 
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 املبحث الثالـث

إعالن املبادئ حول ترتيبات احلكومة االنتقالية الذاتية 
 م9111)اتفاق أوسلو( 

 

o  م.9111البيئة السياسية التفاق أوسلو 

o  م.9111مالمح الحكم الذاتي في اتفاق أوسلو 

o م.9111أوسلو  المواقف الفلسطينية والعربية والدولية من اتفاق 
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 م:9111البيئة السياسية التفاق أوسلو 
باإلعالن أمام الكونجرس  م،4664 (مارس)آذار  9قام الرئيس األمريكي جورج بوش في 

( 111عن مبادرة لتسوية الصراع في الشرد األوسط، على أساس قراري مجلس األمن الدولي )
م 4664تشرين األول )أكتوبر(  41 فيوفيتي ووجهت الواليات المتحدة واالتحاد الس .(1)(111و)

 ةقررت منظمة التحرير الفلسطينيف. (2)الدعوة النعقاد مؤتمر مدريد "للسالم" في الشرد األوسط
أردني مشترك على أساس مستقل  –الموافقة على المشاركة في مؤتمر مدريد بوفد فلسطيني 

م برعاية الواليات المتحدة 4664بر( تشرين اللاني )أكتو  11مؤتمر في ال والتأم. (3)ومتكافئ
واالتحاد السوفييتي، وبحضور أوربي، وشاركت جميع الدول العربية باستلناء ليبيا والعراد 

 . (4)والسودان
، (*)شخصية فلسطينية ترأسها حيدر عبد الشافي 41كان الوفد الفلسطيني يتكون من 
خاللها تواصل  (إسرائيل)ن، كانت لمدة سنتي (إسرائيل)ودخل الوفد في مفاوضات لنائية مع 

حتج الوفد الفلسطيني انشاطها االستيطاني في األراضي المحتلة الستباد نتائج المفاوضات، ف
كانت منظمة  الذيالوقت ذات ، في (5)وبعث بتوصية للقيادة الفلسطينية بضرورة وقف المفاوضات

 .(6)(إسرائيل)التحرير الفلسطينية تتفاوض سرًا مع 
بحاجة إلى التوصل إلى اتفاد، وتحقيد  (إسرائيل)و ،مة التحرير الفلسطينيةمنظ تكان

تسوية سياسية، فإسرائيل من جهتها أدركت قصور أداء المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية عن تحقيد 
، وتخوفت من مخاطر الخلل الديموارافي في حال بقاء القضية الفلسطينية (إسرائيل الكبرى)هدف 

                                                             

(1) Quant, William: Peace Process, p. 375.  
(2) Quant, William: Peace Process, p.p. 376 -378.  

م في: نوفل، ممدوح: قصة 41/41/4664-49انظر قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية،  (3)
 .199(، ص49، وليقة )اتفاد أوسلو

، 1انظر الكلمات االفتتاحية لرؤساء الوفود المشاركة )ولائد مؤتمر مدريد(: مجلة الدراسات الفلسطينية، ع (4)
 .466م، ص4664لبنان، خريف  -بيروت

)*( كان الوفد الفلسطيني مكونًا من: حيدر عبد الشافي، حنان عشراوي، زكريا األاا، فريح أبو مدين، نبيل 
بري، إلياس فريج، صائب عريقات، سامح كنعان، نبيل قسيس، ممدوح العكر، زهيرة كمال، سمير عبد الجع

مصر،  -، مؤسسة األهرام، القاهرة419اهلل، اسان الخطيب، مصطفى النتشة )مجلة السياسية الدولية، ع
 (.416-411م، ص4661كانون اللاني )يناير( 

مفاوضات السالم يدعو الفلسطينيين الى مقاطعة المفاوضات،  حديث صحفي لرئيس الوفد الفلسطيني الى (5)
 .111م، ص 4661لبنان، صيف  -بيروت ،49، ع1م، مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 14/9/4661ازة 

 .The Question Of Palestine, p.p. 30- 31؛   411عباس، محمود: الطريد إلى أوسلو، ص  (6)
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 ،واقتصادياً  ،ً وسياسيا ،من تألير االنتفاضة في المجتمع اإلسرائيلي عسكرياً بدون حل، وعانت 
نيسان  46، في خطاب ل  بتاريا . وصور اسحاد رابين رئيس الوزراء اإلسرائيلي(1)واجتماعياً 
هذا الوضع قائاًل: "ال جدال في أن االستمرار في حكم شعب ال يريدنا ل  لمن ،  م،4661)أبريل( 

هدنا انتفاضة جهات المستمرة بيننا وبينهم، وعلى امتداد ستة أعوام ونصف العام شأي لمن الموا
 146فذكر أن  ،د رابين خسائر إسرائيل البشرية جراء االنتفاضةوعدَّ ، فلسطينية ضد حكمنا"

 . (2)منذ بداية االنتفاضة، 9191قتلوا، وأصيب نحو  إسرائيلياً 
ية تعاني من عزلة سياسية، وأزمة مالية، كانت منظمة التحرير الفلسطين ،في المقابل

، واندالع (3)م4661حزيران )يونيو( 11الفلسطيني في تاريا  خاصة بعد توقف الحوار األمريكيبو 
على ألر الغزو العراقي للكويت، وما  ،م4664كانون اللاني )يناير(  49حرب الخليج اللانية في

كانون  19وتفكك االتحاد السوفيتي رسميًا في ترتب عليها من انقسام وتشرذم في الموقف العربي، 
م، وانهيار المنظومة االشتراكية التي كانت من أبرز الداعمين لنضال 4664األول )ديسمبر( 

 .(4)الشعب الفلسطيني، وظهور الواليات المتحدة األمريكية كقوة عظمى مهيمنة
 ياسية للصراع ويرجح أن تكون أزمة الخليج هي المحرك الرئيس لمسار التسوية الس

حيث ألبتت األحداث أن بقاء الصراع مفتوحًا ليس من  في ذلك الوقت، اإلسرائيلي –العربي 
بل ليس في مصلحة دول العالم، وأن التوصل إلى تسوية سياسية  ،مصلحة أطراف  المباشرين فقط

ية الكبرى يشكل مدخاًل ضروريًا لتحقيد األمن واالستقرار في المنطقة، كما شعرت القوى الدول
ولو من حيث الشكل باتجاه  ،وخاصة الواليات المتحدة األمريكية بأن عليها اتخاذ خطوات جادة

حتى ال تبدو بأنها تتعامل مع  ،اإلسرائيلي – التوازن في التعامل مع قضية الصراع العربي
 المواقف المتماللة بمعايير مختلفة.
يتم بموجب  التفاوض بين  ،حاً م اقترا4661بريل( أنيسان ) 16عرضت النرويج في 

فقد  ،، وهذا ما حدث بالفعل(5)الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني بشكل سري بعيدًا عن اإلعالم
                                                             

مجتمع اإلسرائيلي وتحليها في: اوالن، االيا: الدولة الفلسطينية من وجهة انظر نتائج االستطالعات في ال (1)
 .411 -411النظر اإلسرائيلية، ص 

م: 46/1/4661خطاب رئيس الحكومة اإلسرائيلية اسحد رابين في افتتاح الدورة الصيفية للكنيست، القدس  (2)
 .191م، ص 4661لبنان، صيف  -، بيروت46، ع 9مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 

 .19نوفل، ممدوح: االنقالب، ص (3)
 .44جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، لمحة عن تاريا جبهة النضال، ص (4)
 بيلين، يوسي: النجاحات التي حققتها اتفاقات أوسلو، مؤسسة الدراسات الفلسطينية: (5)

http://www.palestine-studies.org/files/israeli3.pdf 



 مشاريع الحكم الذاتي: الفصل الثالأل
 

192 

، (إسرائيل)تفاد االعتراف المتبادل بين منظمة التحرير وافي أوسلو وخرجا ب (*)تفاوض الطرفان
، أما بالنسبة لالتفاد اللاني (1)م6/6/4661وتبادلتا رسائل االعتراف المتبادل بينهما بتاريا 

 .(2)م في واشنطن41/6/4661الخاص بإعالن المبادل فقد وقع بتاريا 
وقع الطرفان على اتفاد إعالن المبادل بشأن ترتيبات الحكومة الذاتية االنتقالية )اتفاد 

فلسطينية وكل منهما ل  مفهوم  الخاص لمشروع الحكم الذاتي المقترح، فمنظمة التحرير ال ،أوسلو(
تعتبره خطوة انتقالية نحو دولة فلسطينية، بينما الحكومة واألحزاب اإلسرائيلية تنظر إلي  كمشروع 
أزلي ونهائي، وال يخرج عن اإلدارة اإلسرائيلية، وال يؤدي بأي حال من األحوال إلى إقامة دولة 

لقناعتهما بأن  ال  ؛هما. ويمكن تفسير إقدام الطرفين على التوقيع رام التناقض بين(3)فلسطينية
 إال عبر التسوية السياسية. ،يوجد حل للقضية الفلسطينية وفي ظل موازين القوى القائمة

 
 م:9111مالمح الحكم الذاتي في اتفاق أوسلو 
وأربعة  ،)اتفاد أوسلو( من سبع عشرة مادة اإلسرائيلي –تألف إعالن المبادل الفلسطيني 
لبعض مواد اإلعالن، وحدد في مادت  األولى هدف مالحد، إضافة إلى محضر تفسيري 

سرائيلية الفلسطينية في إقامة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية، لفترة ال تتجاوز المفاوضات اإل
 (.111( و)111الخمس سنوات، وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس األمن )

 :(4)مرحلتين وقسم اتفاد أوسلو عملية التسوية السياسية إلى
  المرحلة االنتقالية: - أ

إقامة سلطة حكم ذاتي محدود للفلسطينيين في الضفة والقطاع لفترة خمس سنوات،  -
 .111، و111كمرحلة انتقالية للتسوية الدائمة على أساس قراري مجلس األمن 

                                                             

أحمد قريع، حسن عصفور، ماهر الكرد. والفريد اإلسرائيلي مكون من: الفلسطيني مكون من: )*( كان الفريد 
 .(499)عباس، محمود: الطريد إلى أوسلو، ص يوئيل سنجر، أوري سافير، يائير هيرشفيلد، ورون بونديك

سرائيل،  (1) باس، محمود: م: ع6/6/4661انظر رسائل االعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وا 
 ؛114- 111(، ص 1،1الطريد إلى أوسلو، وليقة )

The Question Of Palestine, p.p. 30- 31. 
 ؛414عباس، محمود: صفحات مشرقة من تاريا اللورة الفلسطينية، ص (2)

Yasser Arafat (1929-2004), p. 360. 
 .499 -491المسيري، عبد الوهاب: الصهيونية والعنف، ص (3)
أيلول )سبتمبر(  41نص إعالن المبادل حول ترتيبات الحكومة االنتقالية الذاتية )اتفاد أوسلو( انظر  (4)

 .111(، ص9م، ملحد رقم )4661
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في  ،النتخاب مجلس فلسطيني للحكم الذاتي ،إجراء انتخابات سياسية عامة مباشرة وحرة -
 إشراف متفد علي  تحت مراقبة دولية.ظل 

تشمل والية المجلس منطقة الضفة الغربية وقطاع ازة باستلناء قضايا سيتم التفاوض  -
 عليها في مفاوضات للوضع النهائي.

عادة  - تبدأ مرحلة الخمس سنوات االنتقالية حال االنسحاب من قطاع ازة ومنطقة أريحا، وا 
 خارج المناطد السكانية. قوات العسكرية اإلسرائيليةالانتشار 

واالنسحاب من قطاع ازة ومنطقة أريحا سيبدأ  ،مع دخول إعالن المبادل هذا حيز التنفيذ -
دارتها المدنية إلى الفلسطينيين المخولين  نقل للسلطة من الحكومة العسكرية اإلسرائيلية وا 

 لهذه المهمة.
الداخلي لفلسطينيي الضفة  يشكل المجلس قوة شرطة فلسطينية لحفظ النظام العام واألمن -

تحمل مسؤولية الدفاع ضد المخاطر الخارجية  (إسرائيل)بينما تواصل ، الغربية وقطاع ازة
 وكذلك مسؤولية أمن اإلسرائيليين العام بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام.

ل يمتلك الكيان الصهيوني حد النقض ضد أي تشريعات تصدرها السلطة الفلسطينية خال -
 المرحلة االنتقالية.

يمتد الحكم الذاتي تدريجيًا من ازة وأريحا إلى مناطد الضفة الغربية وفد مفاوضات  -
 تفصيلية الحقة.

نبذ م.ت.ف. والسلطة الفلسطينية "لإلرهاب" و"العنف" والحفاظ على األمن، ومنع العمل  -
 المسلح ضد الكيان الصهيوني.

 
 مرحلة مفاوضات الوضع الدائم: َ- ب

 ،والمياه ،واالستيطان ،والقدس ،الالجئين :تم نقاش القضايا التي تم تأجيلها وتشملحيث سي
فمفاوضات الحل الدائم كانت ستنطلد  ،والوضع األمني والسيادة، وحسبما كان مقرراً  ،والحدود

  .(1)بعد لالث سنوات من قيام سلطة الحكم الذاتي
 

                                                             

أيلول )سبتمبر(  41انظر نص إعالن المبادل حول ترتيبات الحكومة االنتقالية الذاتية )اتفاد أوسلو(  (1)
 .111(، ص9م، ملحد رقم )4661
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التي  ة التحرير بعض االتفاقيات األخرىمع منظم (إسرائيل)عقدت تفاد أوسلو ال واستكماالً 
 . أبرزها:أفضت إلى تفصيل المرحلة االنتقالية من اتفاد أوسلو

 ،(2)م4669( 1اتفاقية طابا )أوسلو/و  ،(1)م4661أريحا(  –اتفاد تنفيذ الحكم الذاتي )ازة 
، (4)م4661، واتفاد واي ريفر )واي بالنتيشن( (3)م4669"برتوكول إعادة االنتشار في الخليل" و
 .(5)م4666اتفاقية شرم الشيا و 

أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن اتفاد )أوسلو(، يضمن االعتراف 
أن  ذكرتبالحقود المشروعة للشعب الفلسطيني، وبمنظمة التحرير الفلسطينية كمملل وحيد ل . و 

على أساس تنفيذ قراري مجلس  ،املعلى تحقيد حل متك ؤكدأهمية هذا االتفاد تتملل في إن  ي
(، وانسحاب القوات اإلسرائيلية من قطاع ازة وأريحا، ورحيل الحكم العسكري، 111، 111األمن )

 .(6)وحل اإلدارة المدنية اإلسرائيلية لتحل محلها السلطة الفلسطينية
بر( تشرين األول )أكتو  41-41قرر المجلس المركزي الفلسطيني في دورت  المنعقدة من  
إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وتكليف اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير  ،في تونس م4661

الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة االنتقالية، من عدد من أعضاء 
نة التنفيذية اللجنة التنفيذية، وعدد من الداخل والخارج. وأن يكون السيد ياسر عرفات رئيس اللج

 .(7)لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيسًا لمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية
                                                             

م: مجلة الدراسات 1/9/4661ذ الحكم الذاتي في قطاع ازة ومنطقة أريحا، القاهرة نص اتفاد تنفي (1)
 .191 -199م، ص 4661لبنان، ربيع  -بيروت ،41الفلسطينية، ع 

م: المرجع 11/6/4669الفلسطيني االنتقالي في الضفة الغربية وقطاع ازة، واشنطن  –االتفاد اإلسرائيلي (2)
 .119 -416م، ص 4669، شتاء 19السابد، ع 

 وفا: –م: مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 49/4/4669برتوكول الخليل )بروتوكول إعادة االنتشار(،  (3)
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4900 

 وفا: –م، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 4661/ 11/41اتفاد واي ريفر )واي بالنتيشن(  (4)
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4939 

 وفا: –م، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 1/6/4666اتفاد ومذكرة شرم الشيا،  (5)
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4191 

( بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعلن عن التوصل إلى اتفاد أوسلو: مجلة الدراسات (6
 .149م، ص 4661لبنان، خريف  -، بيروت49، ع1سطينية، مج الفل

، مركز المعلومات الوطني قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية صادر عن المجلس المركزي الفلسطيني ((7
 وفا: –الفلسطيني

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4935 
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أكد في  دعم   ،أصدر المجلس الوطني عقب دورة اجتماعات  العشرين بيانًا سياسياً 
. وقرر المجلس (1)(إسرائيل)عة بين منظمة التحرير الفلسطينية والتفاقيات السالم الموقَّ  ،الكامل

لغاء المواد التي تتعارض مع الرسائل في دورت   الحادية والعشرين تعديل الميلاد الوطني، وا 
 .(2)م4661أيلول )سبتمبر(  41و 6يومي  (إسرائيل)المتبادلة بين منظمة التحرير وحكومة 

كانون األول )ديسمبر(  41بتاريا  ،عقد المجلس المركزي الفلسطيني اجتماعًا ل  في ازةو 
على ما ورد في رسالة ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صادد في   ،م4661

م، والتي 4661كانون اللاني )يناير(  14إلى الرئيس األمريكي بيل كلينتون بتاريا  ،الفلسطينية
حسب قرار المجلس  ،أو تعديلها في الميلاد الوطني الفلسطيني، تتعلد بالمواد التي تم إلغاؤها

م في جلسة 4669نيسان )أبريل(  11 فينعقد ذي اال ،يني )المادة األولى(الوطني الفلسط
 .(3)خاصة

م اجتماعًا 4661كانون األول )ديسمبر(  41وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بتاريا 
بغزة بحضور الرئيس األمريكي بل كلينتون، صادد في  على إلغاء مواد الميلاد الوطني 

وتعديل بعضها اكخر التزامًا باتفاد واي  ،(إسرائيل)اء على دولة الفلسطيني التي تدعو إلى القض
  .(4)بالنتيشن

 
% من 99أما في الجانب اإلسرائيلي فقد أشارت استطالعات الرأي إلى أن نحو 

. (5)الذي وقعت  الحكومة اإلسرائيلية مع منظمة التحرير الفلسطينية ،اإلسرائيليين أيدوا اتفاد أوسلو
إال بعد أن التزمت باالعتراف بحد  ؛مع منظمة التحرير الفلسطينية اً وقع اتفاقوقال رابين لم ن

دانة اإلرهاب في أي مكان . وقال شمعون بيريس وزير الخارجية (6)إسرائيل في األمن والسالم، وا 
                                                             

م: مجلة الدراسات 19/1/4669دورة العشرين، ازة ( البيان السياسي الصادر عن المجلس الوطني ال(1
 .191م، ص4669لبنان، صيف  -، بيروت19، ع 9لبنان، مج  -الفلسطينية، بيروت

 .116م: المرجع السابد، ص 11/1/4669( قرار المجلس الوطني بتعديل الميلاد الوطني، ازة (2
م: 41/41/4661الوطني الفلسطيني، ازة  ( بيان المجلس المركزي الفلسطيني حول إلغاء مواد في الميلاد(3

 .411م، ص4666، ربيع 11، ع 41مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 
بنود الميلاد الوطني الفلسطيني التي صادد المجلس الوطني الفلسطيني في ازة على إلغائها بحضور ( (4

، 11، 46، 49، 41، 6، 1، 9، 9المواد الملغاة هي:) م:4661/ 41/41الرئيس األمريكي كلينتون، ازة، 
، 41، 41، 41، 44، 9، 1، 1، 1، 4(. أما المواد التي حذفت منها مقاطع فهي: )11، و11، 11، 14
49 ،49 ،41 ،19 ،19 ،19 ،16.) 

 .414اوالن، االيا: الدولة الفلسطينية من وجهة النظر اإلسرائيلية، ص  (5)
اإلسرائيلي، القدس  –مصادقة على االتفاد الفلسطينيكلمة رئيس الحكومة اإلسرائيلية أمام الكنيست لل (6)

 .191م، ص 4661لبنان، خريف  -، بيروت49، ع 1م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 14/6/4661
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اإلسرائيلي: " في أوسلو توصلت إسرائيل إلى أكلر من كلمات، فقد حصلنا على تنازالت لم نكن 
.. تنازالت أمنية، وقضية إبقاء القدس خارج اتفاقية الحكم الذاتي، .ها توقيع اتفاقيةنستطيع بدون

 .(1)واإلبقاء على المستوطنات حيث هي"
 

 نهاية المرحلة االنتقالية ومسألة إعالن الدولة:
ن أذكر أحمد قريع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف على الوفد المفاوض، 

ترة انتقالية تستمر خمس سنوات، تتوج في نهايتها بنيل حد تقرير المصير، االتفاد هو بداية لف
 وأكدت . (2)"إن اتفاد أوسلو تضمن إقرارًا ضمنيًا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة"وقال: 

القيادة الفلسطينية في بيان لها حد الشعب الفلسطيني في إعالن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، 
م، 4661أيار )مايو(  1مع انتهاء الفترة االنتقالية التي بدأت يوم  ،م4666ار )مايو( أي 1يوم 

وذكر قريع إن  في الرابع  .(3)وبدأت تستعرض النشاطات الوطنية الشاملة تمهيدًا لذلك االستحقاد
داري 4666من أيار )مايو(  م تنتهي المرحلة االنتقالية، وسوف ينجم عنها فراغ سياسي وا 

، وجدد (4)، وحينها لن يكون أمام السلطة الوطنية الفلسطينية إال إعالن الدولة الفلسطينيةوقانوني
هو موعد مقدس إلعالن  ،م4666ياسر عرفات التأكيد على أن موعد الرابع من أيار )مايو( 

 .(5)الدولة
وأيدت مصر فكرة إعالن الدولة الفلسطينية، وقال وزير الخارجية المصري عمرو موسى: 

ذا  نإ" إعالن الدولة الفلسطينية مسألة فلسطينية ومصر تؤيدها، أما الموعد فهو قرار فلسطيني، وا 
ذا تأجل نحن مع " . وذكر األردن أن من حد الفلسطينيين أن يختاروا ويعبروا (6)اتخذ نحن مع ، وا 

وجاء في  ، وأعلن االتحاد األوربي في برلين تأييده إلقامة دولة فلسطينية،(7)عن مشيئتهم بحرية
                                                             

 .16بيريس، شمعون: الشرد األوسط الجديد، ص (1)
 .411قريع، أحمد: السالم المعلد، ص  (2)
م: 1/41/4661لفلسطيني في إعالن قيام الدولة المستقلة، رام اهلل ( بيان للقيادة الفلسطينية تؤكد حد الشعب ا(3

 .466م، ص4666لبنان، شتاء  -، بيروت19، ع 41مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 
 .414قريع، أحمد: السالم المعلد، ص  (4)
إلعالن  م، هو موعد مقدس4666( تصريح للرئيس ياسر عرفات يؤكد في  أن موعد الرابع من أيار )مايو( (5

لبنان، ربيع  -، بيروت11، ع 41م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 4/1/4666سويسرا  -الدولة، دافوس
 .469م، ص4666

م: مجلة الدراسات 1/1/4666حديث صحافي لوزير الخارجية المصري حسني مبارك عمرو موسى، باريس  (6)
 .141م، ص4666لبنان، ربيع  -، بيروت11، ع 41الفلسطينية، مج 

 .196أريحا أواًل" وماذا بعد؟، ص  –طود، جوزيف الخوري: اتفاد "ازة  (7)
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االتحاد األوربي يدعم حد الفلسطينيين "مشروع القرار الذي أعده وزراء خارجية الدول األوربية أن: 
الذي ال يسقط بمرور الزمن في تقرير المصير، بما في ذلك خيار دولة، ويتطلع بأمل إلى تحقيق  

 .(1)قريبًا"
أوسلو ال يؤدي إلى دولة  أن "اتفاد اسحد رابين من جهت  ذكر رئيس الوزراء اإلسرائيلي

نما يؤدي إلى تدبير انتقالي لمدة خمس سنوات"، وأن معارضة إسرائيل لدولة  فلسطينية، وا 
وأكدت  .(2)فلسطينية معروفة للجميع، "وأي ربط بين المرحلة االنتقالية والنهائية ال معنى ل "

في بحقها إنها تحتفظ  ،م4666 كانون اللاني )يناير( 41الحكومة اإلسرائيلية في بيان لها بتاريا 
تطبيد القوانين اإلسرائيلية على األراضي الخاضعة لنفوذها، إذا خرد عرفات والفلسطينيون 

وأضاف رئيس الحكومة  .االتفاقيات التي وقعوها، وأعلنوا قيام الدولة الفلسطينية من طرف واحد
د دولتنا ومستقبل عاصمتنا، ن يقرروا حدو أ"لن نسمح لعرفات والفلسطينيين ب بنيامين نتنياهو

وسنظل متمسكين بسياستنا اللابتة والواضحة التي ال تسمح بقيام دولة فلسطينية في قلب األرض 
 .(3)اإلسرائيلية"

"إن  :م4666أيلول )سبتمبر( 49رئيل شارون وزير الخارجية اإلسرائيلي بتاريا أوقال 
سيكون في اإلطار والشروط التي  ،دولةقيام دولة فلسطينية خطر حقيقي، ولهذا فان ما يسمون  

إذا حصلوا على ما يسمون  بدولة فلسطينية"، وتابع "سيكون هناك كمية محدودة  ؛ينبغي أن يقبلوها
تسيير طائراتها  (سرائيل)إخرى، وسيكون من حد وحدود للتحالفات مع الدول األ ،من األسلحة

ن أمن المنطقة سيكون بيد ن المستوطنات االسرائيلية إفود هذه المنطقة"، وقال  ستبقى مكانها وا 
. وحذرت الواليات المتحدة األمريكية من إعالن الدولة، واعتبرت  إجراء أحادي الجانب، (4)سرائيلإ

 .(5)وال يجوز التعامل مع ، وينبغي رفض 
 

                                                             

 .411قريع، أحمد: السالم المعلد، ص  (1)
 .119أبو شنب، حسين: االتفاد الفلسطيني اإلسرائيلي، ص (2)
بيان الحكومة اإلسرائيلية بشأن موقف إسرائيل من إعالن دولة فلسطينية من جانب واحد، القدس  (3)

 .149م، ص 4666لبنان، ربيع  -، بيروت11، ع 41م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 41/4/4666
فرنسا  -كلمة وزير الخارجية اإلسرائيلي ارئيل شارون أمام المعهد الوطني الفرنسي للعالقات الدولية، باريس (4)

 .141م، ص4666لبنان، ربيع  -، بيروت11، ع 41م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 41/6/4666
 .411قريع، أحمد: السالم المعلد، ص  (5)
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 :من وجهة نظر مؤيديه على اتفاق أوسلو وما تاله من اتفاقاتاإليجابية أهم المالحظات 
د قريع أحد أبرز المفاوضين الفلسطينيين مع الجانب اإلسرائيلي إيجابيات اتفاد عدد أحم

 :(1)أوسلو وأبرزها
اعترفت الحكومة اإلسرائيلية بالشعب الفلسطيني، وبمنظمة التحرير الفلسطينية ألول مرة منذ  -

 قيام الكيان اإلسرائيلي.
بعد اياب تاريخي طويل، تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية على جزء من أرض فلسطين،  -

قليمية.  وتغييب منهجي شاركت في صنع  أطراف دولية وا 
بناء مؤسسات المجتمع المدني الديمقراطي والتي تشكل النواة الضرورية والقاعدة المؤسسية  -

 للدولة الفلسطينية.
بموجب االتفاد تم تحقيد العودة إلى أرض الوطن لجزء من أبناء الشعب الفلسطيني الالجئين  -

 ارج فلسطين.خفي 
تمكن هذا االتفاد من تحرير ما يزيد عن األلفي معتقل فلسطيني من سجون االحتالل  -

 اإلسرائيلي.
 ،أسهم االتفاد في تغيير الصورة السائدة في العالم الغربي للشعب الفلسطيني ونضال  الوطني -

 رضة.والذي كان يوصم زورًا وبهتانًا باإلرهاب بفعل الدعاية اإلسرائيلية المغ
شكل االتفاد وليقة قانونية معترف بها على الصعيد الدولي، تقر بمبدأ االنسحاب اإلسرائيلي  -

  من األراضي الفلسطيني المحتلة.
وفي مقدمتها تقرير  ،أن االتفاد ينطوي على إقرار ضمني بالحقود الكاملة للشعب الفلسطيني -

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة.  المصير وا 
أتاح فرصة إنشاء أن  تضمنها اتفاد أوسلو، إال التي ل أن رام البنود المجحفة ويمكن القو 

أول كيان فلسطيني على أرض فلسطين بعد حكومة عموم فلسطين، ونقل الصراع مع االحتالل 
 اإلسرائيلي إلى ميدان  الحقيقي على أرض فلسطين.

 
 :(2)على اتفاق أوسلو المالحظات السلبية

بينما لم تعترف إسرائيل بحد الشعب  ،تحرير الفلسطينية بإسرائيل كدولةلقد اعترفت منظمة ال -
نما اعترفت فقط بمنظمة التحرير كمملل للشعب الفلسطيني.  الفلسطيني بإقامة دولت ، وا 

                                                             

 .446 – 449المصدر السابد، ص  (1)
؛ المقادمة، إبراهيم: اتفاد ازة أريحا 491 -491عبد الرحمن، صادد، الحكم الذاتي والرفض اإلسالمي، ص (2)

 .19 -11رؤية إسالمية، ص 
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 تأجيل البت في قضايا جوهرية كالقدس والالجئين والمستوطنات والحدود واألسرى والمياه. -
 ة المرحلة االنتقالية ستكون قيام دولة فلسطينية.وسلو على أن نهايألم ينص اتفاد  -
وسلو القضية الفلسطينية السند القانوني الدولي، فلم تعد القرارات الدولية هي الناظم أأفقد اتفاد  -

 المفاوضات المتحكم الرئيسي بالعالقة الفلسطينية اإلسرائيلية. بل أصبحتللعالقة، 
العنف في التجمعات السكانية الفلسطينية على وسلو مسئولية حفظ األمن ومنع أوضع اتفاد  -

شرخا في العالقات الداخلية الفلسطينية خاصة بعد االعتقاالت  ، مما أحدثعاتد الفلسطينيين
 .م4669التي قامت بها السلطة الفلسطينية بحد القوى المعارضة لالتفاقات وبالذات عام 

ة بإسرائيل أكلر فأكلر بدل أن يقوم وسلو على زيادة روابط العالقات الفلسطينيأعمل اتفاد  -
 بتقليل هذه العالقات.

فتزايدت نسبة  ،استغلت إسرائيل االتفاد بإجراءات ما يسمى تلبيت الحقائد على األرض -
 االستيطان وتضاعفت، كما عملت إسرائيل على تقطيع أوصال الضفة الغربية.

 
وسلو وما تبع  من اتفاقيات، تعدد وتنوع االجتهادات والمواقف من اتفاد وأمن رام على ال

فإن  جاء دون الحد األدنى للحقود واألهداف الوطنية التي أكد عليها الميلاد الوطني الفلسطيني، 
تشرين اللاني )نوفمبر(  49وأقرتها المجالس الوطنية المتعاقبة، وأبرزها وليقة إعالن االستقالل 

صة بالقضية الفلسطينية، وقرارات هيئة م، وشكلت تراجعًا عن مقررات القمم العربية الخا4611
م على األقل، وأخضعت تلك 4699األمم المتحدة التي تؤكد على فلسطينية األراضي المحتلة عام 

 لتها إلى مناطد متنازع عليها.األراضي للتفاوض، وحوَّ 
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 م:9111المواقف الفلسطينية والعربية والدولية من اتفاق أوسلو 
 :المواقف الفلسطينية 

مت المواقف الفلسطينية بين مؤيد ووسطي ومعارض لالتفاد، ففي حين أيدت حركة انقس
فتح، وحزب الشعب الفلسطيني، واالتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، اتخذت جبهة النضال 
الشعبي الفلسطيني موقفًا وسطًا، ال يحمل التأييد وال الرفض، ولكن  يميل إلى بيان مخاطر االتفاد 

ي على القضية الفلسطينية، ودعت إلى المعارضة اإليجابية بتحويل سلبيات االتفاد إلى وألره السلب
التحرير العربية، والتحرير و إيجابيات، وعارضت االتفاد كل من الجبهة الشعبية، والديمقراطية، 

 .(1)الفلسطينية، والقيادة العامة، ومنظمة الصاعقة
م قالت في : "إن 4661أيلول )سبتمبر(  4ريا اجتماعًا بتا (*)وعقد تحالف الفصائل العشرة

ضفاء  لشرعية علي ، وأكدت أن التوقيع على االتفاد ال لمضمون االتفاد هو تكريس لالحتالل وا 
ودعت إلى مواصلة الكفاح بكل  ،يملل منظمة التحرير الفلسطينية وال يملل الشعب الفلسطيني

. (2)الصهيوني على حساب شعبنا وحقوق  "لن يكون هناك سالم للعدو: األشكال والسبل، وقالت
 .(3)إال أن التحالف ظل يراوح مكان  ولم يكن ل  تألير واضح في مجريات األحداث

، (4)وعقدت عدة مؤتمرات للقوى والشخصيات الوطنية المعارضة التفاد أوسلو في دمشد
ن الشعب الفلسطيني إ ، نددت في  بتعديل الميلاد الوطني الفلسطيني، وقالت(6)، ورام اهلل(5)وازة

ي تعد لوابت ومحل إجماع وطني، واعتبرت إلغاء تم إللغاء بنود الميلاد الوطني السيتصدى بحز 
 هو إلغاء لمنظمة التحرير الفلسطينية وتدمير للوحدة الفلسطينية. ،الميلاد الوطني الفلسطيني

                                                             

 .114 – 141( أبو شنب، حسين: االتفاد الفلسطيني اإلسرائيلي، ص (1
)*( تشكل تحالف الفصائل العشرة من: )حركة حماس، حركة الجهاد اإلسالمي، الجبهة الشعبية، الجبهة 
الديمقراطية، القيادة العامة، الصاعقة(، وبعض المجموعات المنشقة عن منظمات فلسطينية أعضاء في 

المجلس اللوري، جبهة النضال  -تحاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي: فتح االنتفاضة، ف
 اللوري"  -)مجموعة منشقة عن الفصيل األم(، الحزب الشيوعي الفلسطيني

م: مجلة الدراسات 1/6/4661( بيان للفصائل العشرة يدين مشروع االتفاد الفلسطيني اإلسرائيلي، دمشد، (2
 .111م، ص 4661لبنان، خريف  -، بيروت49، ع1الفلسطينية، مج 

 .441 – 449يني، مأمون، حقائد الصراع وأوهام التسوية، ص( الحس(3
( بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العربي الفلسطيني في سوريا يرفض عقد المجلس الوطني في ازة وتعديل (4

لبنان، صيف  -، بيروت19، ع 9م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 49/9/4669الميلاد، دمشد 
م: 41/41/4661مي للمؤتمر الفلسطيني المعارض إللغاء الميلاد، دمشد ؛ البيان الختا116م، ص 4669

 .419م، ص4666، ربيع 11، ع 41المرجع السابد، مج 
 .461( مؤتمر في ازة تنديدًا بمؤتمر إلغاء الميلاد: المرجع السابد، ص(5
 .461( المرجع السابد، ص(6
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 :وفيما يلي سنتطرق لموقف الفصائل الفلسطينية من اتفاق أوسلو وتبعاته
تصدرت حركة فتح الفصائل الفلسطينية المؤيدة للتسوية السياسية، فوافقت على اتفاقية 
أوسلو، وقال ياسر عرفات: " إن أهم ما في االتفاد اإلقرار بأن السلطة الفلسطينية وواليتها تشمالن 

نما هو جزء م ن مرحلة وتغطيان جميع األراضي المحتلة، وأضاف "أن هذا االتفاد ليس حاًل شاماًل وا 
. (1)انتقالية مرتبطة بالوضع النهائي، والحل الشامل ال يقوم إال بالحل على كافة المسارات العربية

وذكر محمود عباس "لقد انتزعنا من اإلسرائيليين أمورًا كانوا يعتبرونها من المحرمات المستحيلة: أولها 
عب في أرض ، وكذلك اإلقرار بمبدأ كل اإلقرار بوجود الشعب الفلسطيني، ولانيها اإلقرار بحد هذا الش
 .(2)شيء قابل للتفاوض في حين  ومنها القدس والالجئين وايرها"

فارود القدومي رئيس  :ولجنتها المركزية ومنهم ،وكانت هناك معارضة في أوساط حركة فتح
اء بعض الختف ؛الذي أكد معارضت  التفاد أوسلو ،الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية

المبادل من االتفاد ملل: األرض مقابل السالم، واالنسحاب من الضفة الغربية وقطاع ازة، وكذلك 
هاني الحسن اتفاد أوسلو  . كما عارض عضو اللجنة المركزية(3)تكريس التبعية االقتصادية إلسرائيل

سرائيل وقال: " ذا االتفاد تتصرف عبر هاالتفاد ترك الحلول النهائية مفتوحة على كافة االتجاهات، وا 
متنازع عليها، وسوف يجري البت بمصيرها في مرحلة نهائية، واالتفاد ال  وكأن األراضي هي أراض  

 .(4)يتحدث عن االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من الضفة الغربية
في  من أن أيد حزب الشعب الفلسطيني االتفاد، واعتبره إنجاز كبير للشعب الفلسطيني، و 

خطوة تمهيدية نحو إقرار  اعتبرهاو  ،، وعدد الحزب مزايا االتفاد(5)ت بقدر ما في  من اللغراتاإليجابيا
قامة الدولة المستقلة . وأكد (6)الحقود المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وا 

تمبر( أيلول )سب 9المركزية الذي عقد في القدس بتاريا  ت حزب في االجتماع االستلنائي للجنال
م "أن إعالن المبادل، وعلى الرام من قصوره عن تلبية المطالب الوطنية الفلسطينية، إال إن  4661

ال يعرقل مواصلة النضال من أجلها، ويشكل مدخاًل مقبواًل لعملية تفاوض لترجمة هذه المبادل وصواًل 

                                                             

م: المرجع السابد، 14/6/4661-46لعربية، القاهرة، ( كلمة ياسر عرفات أمام الدورة المائة لمجلس الجامعة ا(1
 .111م، ص 4661لبنان، خريف  -، بيروت49، ع1مج 

م: 49/41/4661( حديث صحافي لمحمود عباس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تونس (2
 .116م، ص 4661لبنان، خريف  -، بيروت49، ع1مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 

 -( حديث صحافي لرئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية بشأن موقف  من االتفاد الفلسطيني(3
 .111م: المرجع السابد، ص 4661اإلسرائيلي، أيلول )سبتمبر( 

 –( حديث صحافي لهاني الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح يعلن في  معارضت  لالتفاد الفلسطيني (4
 .119م: المرجع السابد، ص 41/41/4661ي، بيروت اإلسرائيل

 .144أبو شنب، حسين: االتفاد الفلسطيني اإلسرائيلي، ص (5)
 .114المرجع السابد، ص (6)
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تأييده التفاد أوسلو،  . وأعرب االتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" عن(1)لتسوية سليمة عادلة"
قيام  ت )فدا(، واعتبر (2)واعتبرت  مرحلة جديدة من الصراع في سبيل االستقالل والحقود الوطنية

نجازًا وتطورًا إعلى جزء من أراضي الضفة الغربية وقطاع ازة  م4661السلطة الوطنية في عام 
 .(3)تاريخيًا مهمًا في حياة الشعب الفلسطيني

عتبر تلبيتًا ت ،ن المشاركة في العملية السياسيةأ ،الشعبي الفلسطينيجبهة النضال  ذكرتو 
حتى ال يكون هذا النظام على حساب في قلب النظام الدولي الجديد،  ،لحضور الشعب الفلسطيني

تم  ،باعتبارها مجحفة ،سجلت الجبهة العديد من التحفظات على بعض بنود االتفاقيةشعبنا، و 
بفعل االختالل في موازين القوى بين الطرفين الفلسطيني  ي،ى الشعب الفلسطينفرضها عل
فإنها ، "بالقدر التي شكلت اتفاقية أوسلو إجحافا لصالح إسرائيل" وقالت الجبهة: واإلسرائيلي،

من خالل قيام السلطة  ،الطريد لتجسيد الكيانية الفلسطينية على األرض الفلسطينية مهدت
في إطار  ،إلى وحدة الصف، وأن تكون المعارضة الفلسطينية الجبهة ودعت ،الوطنية الفلسطينية
 . (4)لتحويل سلبيات االتفاد إلى إيجابيات ،المؤسسة الوطنية

ن التوصل التفاد أوسلو كان محصلة تاريخية أورأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
تنفيذية ومقاطعة للهزائم المتراكمة عربيًا وفلسطينيًا، وقررت الجبهة االنسحاب من اللجنة ال

. ووصفت الشعبية في بيان (5)اجتماعاتها احتجاجًا على عزم المنظمة التوقيع على اتفاد أوسلو
، واعتبرت التوقيع علي  انتهاك "مشترك مع الجبهة الديمقراطية اتفاد أوسلو "باتفاد الذل واإلذعان

القواسم المشتركة وجوهر لقواعد العمل الوطني وأنظمة منظمة التحرير الفلسطينية، وخرد لكل 
. وقاطعت الجبهة الشعبية االنتخابات التشريعية والرئاسية وقالت: "إن (6)لعمل االئتالفي الوطني

 .(7)االنتخابات المشار إليها تأتي في سياد يستهدف تشريع االتفاقيات التي وقعت مع االحتالل
                                                             

 .111 - 111الشريف، ماهر: البحث عن كيان، ص  (1)
ديمقراطي للسلطة االتحاد الديمقراطي الفلسطيني: االتجاهات الرئيسة لعمل الحزب ومالمح برنامج البناء ال (2)

 .4م، ص4661كانون األول )يناير(  41الوطنية، 
االتحاد الديمقراطي الفلسطيني )فدا(: البرنامج العام والنظام الداخلي المجاز من المؤتمر العام اللاني، كانون  (3)

 .11م، ص 1111اللاني )يناير( 
 .41-44جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: لمحة تاريخية، ص (4)
بيان للقيادة الموحدة للجبهتين الشعبية والديمقراطية تعلن في  انسحابهما من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ( (5

 .149م، ص4661، خريف 49، ع 1م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 41/6/4661دمشد 
د الفلسطيني اإلسرائيلي، دمشد ( بيان للقيادة الموحدة للجبهتين الشعبية والديمقراطية تندد في  بتوقيع االتفا(6

 .146م، ص4661، خريف 49، ع 1م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 41/6/4661
( بيان اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدعو في  إلى مقاطعة انتخابات مجلس الحكم الذاتي، (7

 .141م، ص4669، ربيع 19، ع 9م: المرجع السابد، مج 9/41/4669دمشد 
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 التحرياار لمنظمااة التنفيذياة اللجنااة مان وانسااحبت أوسالو، اتفاااد الديمقراطياة الجبهااة ورفضات
 فلسااطينية دولااة إلااى يقااود لاان االتفاااد هااذا ملاال أن مبااررة االتفاااد، توقيااع علااى احتجاجاااً  الفلسااطينية
 معارضاااة فاااي الجبهاااة واسااتمرت الشااارعية، مااان طابعاااً  عليااا  ويضااافي االحااتالل يكااارس بااال مسااتقلة،
 الشاعبية الجبهاة ماع مشاترك بياان فاي الديمقراطياة الجبهاة وطالبت، (1)اتفاقيات من تبع  وما االتفاد

 التااي وأجهزتهااا الذاتيااة اإلدارة ساالطة مقاطعااة إلااى ودعاات. واستنهاضااها االنتفاضااة بخيااار بالتمسااك
 .(2)أوسلو اتفاد تنفيذ عن السياسية المسئولية تتولى

ضد  ،على التمسك بحد الشعب الفلسطيني في مواصلة المقاومة المسلحة الجبهة وأكدت
وقاطعت . (3)حيلما تواجد على األرض الفلسطينية ،واالستيطاني اإلسرائيلي الوجود العسكري

انتخابات مجلس الحكم الذاتي، واعتبرت االنتخابات "طعنة ادر لنضال  الديمقراطية الجبهة
  .(4)األسرى، وهضم لحقود المبعدين، وهدر لحقود النازحين، ومساس بحد الالجئين"

أن أخطر ما في القبول بتطبيد الحكم الذاتي  ،العامةالقيادة  -وذكرت الجبهة الشعبية
، وقالت: "إن سبعة ماليين (5)، أن يمهد ذلك لحرب أهلية داخلية(ازة/أريحا أوالً )اإلداري في 

، ورفضت الجبهة المشاركة (6)فلسطيني لم يسألوا عن رأيهم في ، ووصفت االتفاد "بالنهج الخياني"
. ورفضت (7)تهدف إلى تفتيت وحدة الشعب الفلسطيني ]نتخاباتاال[في االنتخابات، وقالت: إنها 

ويملل وحدة أهداف  وتطلعات  وأماني   ،واعتبرت  إلغاء لناظم يجمع الشعب الفلسطيني ،إلغاء الميلاد
                                                             

( بيان للقيادة الموحدة للجبهتين الشعبية والديمقراطية تعلن في  انسحابهما من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، (1
 .149م، ص4661، خريف 49، ع 1م: المرجع السابد، مج 41/6/4661دمشد 

الديمقراطية لتحرير فلسطين، ( برنامج الخالص الوطني الذي أقرت  القيادة المركزية الموحدة للجبهتين الشعبية و (2
 .111م، ص4661، صيف 46، ع9م: المرجع السابد، مج4661دمشد حزيران )يونيو( 

( برنامج الخالص الوطني الذي أقرت  القيادة المركزية الموحدة للجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، (3
 .111م: المرجع السابد، ص4661دمشد حزيران )يونيو( 

ان للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدعو في  إلى مقاطعة الحكم الذاتي الفلسطيني، دمشد كانون األول ( بي(4
 .111م، ص4669، ربيع 19، ع 9م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 4669)ديسمبر( 

حل أنور السادات، القيادة العامة يذكر فيها عرفات بمصير الرئيس الرا -تصريح لألمين العام للجبهة الشعبية (5)
 .111م، ص4661، خريف 49، ع1م: المرجع السابد، مج 11/1/4661دمشد 

اإلسرائيلي،  –القيادة العامة بشأن معارضت  لالتفاد الفلسطيني -حديث صحافي لألمين العام للجبهة الشعبية (6)
 .114م: المرجع السابد، ص41/41/4661دمشد 

القيادة العامة تحذر في  من انتخابات مجلس الحكم الذاتي الفلسطيني،  –نبيان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطي (7)
 .111م، ص4669، ربيع 19، ع 9م: المرجع السابد، مج 49/441/4669دمشد 
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اتفاد أوسلو، ودعت إلى مواجهت  والعمل على  . ورفضت منظمة الصاعقة(1)الوطنية والقومية
 . (2)ة للشروط والمصلحة الصهيونية في تصفية القضية الفلسطينيةإسقاط ، ورأت إن  يشكل تلبي

، (3)عارضت حركة حماس اتفاد أوسلو واعتبرت  خطًأ تاريخيًا في مسار القضية الفلسطينية
بالمؤامرة  االتفادووصف الناطد الرسمي باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إبراهيم اوشة 

ليس إال إدارة ذاتية  (أريحاازة/)قضية واألمة، وقال: "إن مشروع التي تستهدف الشعب وال ،الكبرى
% من أرض فلسطين" وستكون مرتبطة باالحتالل وتحت حمايت ، وبدون 11هزيلة على أقل من 

 .(4)سيادة وال سلطة وال عودة للنازحين، والقدس ستبقى تحت الهيمنة والسيادة الصهيونية
-من وجهة نظرها-لما تضمن   ،س" اتفاد أوسلوورفضت حركة المقاومة اإلسالمية "حما

التي أقرتها الدورات المتعاقبة للمجلس  ،وتجاوزه لللوابت الوطنية الفلسطينية ،من تنازالت خطيرة
بأنها مرتهنة  ،الوطني الفلسطيني، ورأت حماس في السلطة التي ستنشأ بناء على اتفاد أوسلو

 . (5)رض الفلسطينيةلالحتالل، وال تتمتع بسيادة حقيقية على األ
. مبررة بأن االنتخابات سقفها (6)ورفضت حماس المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي

. وقالت حماس (7)من إفرازات أوسلو أوسلو وما تبع ، وأن المجلس المنتخب لن يعدو كون  إفرازاً 
نها ستقاطع كافة (8)مع مؤسسات الحكم الذاتي بإيجابيةنها لن تتعامل إ األجهزة والمؤسسات ، وا 

حماس أن الحل والخيار المطروح  ت. وذكر (9)السياسية واإلدارية المسئولة عن تنفيذ هذه االتفاقية

                                                             

القيادة العامة تحذر في  من انتخابات مجلس الحكم الذاتي الفلسطيني،  –بيان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (1)
 .111لمرجع السابد، صم: ا49/441/4669دمشد 

 .111أبو شنب، حسين: االتفاد الفلسطيني اإلسرائيلي، ص (2)
 .96أبو شنب، إسماعيل: حماس والرابع من أيار، ص (3)
اإلسرائيلي، عمان  –بيان للناطد الرسمي باسم حماس، إبراهيم اوشة يندد بمشروع االتفاد الفلسطيني (4)

 .141م، ص4661، خريف 49، ع 1مج م: مجلة الدراسات الفلسطينية، 1/6/4661
، 19م، المرجع السابد، ع 49/1/4661مذكرة حماس بشأن اتفاد أوسلو بعد خمسة أعوام من توقيع ،  (5)

 .111م، ص4661خريف 
، ع 1م، المرجع السابد، مج 4661رسالة أحمد ياسين من سجن  إلى أبناء الحركة، تشرين اللاني )نوفمبر(  (6)

 .116م، ص4661، خريف 49
م، المرجع السابد، 4669بيان لحركة حماس تؤكد في  رفضها المشاركة في انتخابات مجلس الحكم الذاتي،  (7)

 .141 -149م، ص4669، ربيع 19ع 
 -، بيروت41حديث صحفي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، المرجع السابد، ع  (8)

 .111م، ص 4661لبنان، ربيع 
حديث صحافي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزود حول موقف الحركة من المشاركة  (9)

 .116م، ص 4661، شتاء 49، ع9في انتخابات الحكم الذاتي: المرجع السابد، مج
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هو مواصلة الجهاد المسلح في كل أنحاء فلسطين، والتوسع في توصيل الدعوة إلى الجماهير عبر 
 .(1)سساتحمل همومها، والمشاركة في مجاالت الخدمة العامة في النقابات والمؤ 

 ،أن جوهر اتفاد أوسلو هو الحفاظ على أمن إسرائيل ،اإلسالمي رأت حركة الجهادو 
إذا كان لمن ذلك  ،ال قيمة إلنشاء السلطة الفلسطينية  وليس استعادة األرض الفلسطينية، وأن

وتحمل  ،. وأضافت أن "كل هيئة أو مؤسسة تنبلد عن سلطة الحكم الذاتي(2)(إسرائيلب)االعتراف 
. وقال (3).. سنقاطعها".واحتالل  ألرضنا ،يقضي باالعتراف بالعدو الصهيوني ،ي مدلول سياسيأ

فتحي الشقاقي األمين العام السابد للحركة: "واهم كل من يعتقد "بإمكان البناء على اتفاقيات 
.. ... ألن هذا االتفاد مسقوف صهيونياً .والبحث في هذا الحطام عن أي مشروع وطني ،أوسلو

"هو الصمود واللبات  . وأضاف: أن البديل:(4)إلرادة الصهيونية وبموازين القوى الصهيونية"با
 .(5)واستمرار خط النضال والجهاد"

 

  ة من اتفاق أوسلوقف العربياالمو: 
اعتبر مجلس الجامعة العربية اتفاقية أوسلو خطوة أولى ذات أهمية نحو تحقيد مبدأ 

تكمل بخطوات عاجلة على كل المسارات، وتضمن انسحاب األرض مقابل السالم، ينبغي أن تس
 . (6)إسرائيل من كامل األراضي العربية

اإلسرائيلي في أوسلو، وأكد الرئيس  –وأيدت جمهورية مصر العربية االتفاد الفلسطيني
المصري حسني مبارك دعم  ومساندت  للفلسطينيين، وتدخل  لدى الجانب اإلسرائيلي لحل العقبات 

في القاهرة  لجولة مباحلات المفاوضين من الجانبينمصر اج  المفاوضات، واستضافت التي تو 
أوسلو أطلد علي  اسم تفاد التوصل إلى اتفاد تنفيذي ال اتم فيه ،م4661مايو )أيار(  1يوم 

مفاوضات نتج عنها اتفاقية طابا جولة جديدة من ال هابعد أريحا، واستضافت مصر -اتفاد )ازة 
 1في شرم الشيا  قامت برعاية المفاوضاتم، كما 4669 أيلول )سبتمبر( 11 في (1)أوسلو/
  .(7)بين الطرفين ، والتي أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهمم4666 (سبتمبرأيلول )

                                                             

 . 411( المقادمة، إبراهيم: اتفاد ازة أريحا رؤية إسالمية، ص (1
 . 411مختارة، ص( عابد، خالد: الجهاد اإلسالمي، ولائد (2
 . 999، ص1( الشقاقي، فتحي: رحلة الدم الذي هزم السيف، ج(3
 . 991، ص1( المصدر السابد، ج(4
 . 999، ص4( المصدر السابد، ج(5
م: مجلة الدراسات 14/6/4661اإلسرائيلي، القاهرة  –( موقف الجامعة العربية من االتفاد الفلسطيني(6

 .196م، ص4661، خريف 49، ع 1الفلسطينية، مج 
حديث صحافي للرئيس المصري حسني مبارك بشأن عملية السالم في الشرد األوسط، اإلسكندرية  (7)

 .199م، ص4661، خريف 11، ع 9م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 4/6/4661
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اإلسرائيلي في أوسلو، وقال الملك حسين: "نحن نؤيد  –وأيد األردن االتفاد الفلسطيني 
وعن طموحاتهم  ،لمطلد في التحدث عن شئونهم وشجونهملفلسطينيين الحد الالقرار الفلسطيني، ف

مكانياتنا" وفي  .(1)وعن حقوقهم، وبأن القرار قرارهم، ونحن ندعم ونساند ضمن أقصى طاقتنا وا 
في العاصمة األمريكية  (إسرائيل)مع  اليوم التالي لتوقيع اتفاد أوسلو في واشنطن، وقع األردن

لتوقيع على معاهدة أمام امهدت الطريد  أردنية، –ئيلية إسرا أيضًا على اتفاقية إعالن مبادل
 .(2)التي عرفت باسم "معاهدة وادي عربة"و  ،م4669تشرين األول )أكتوبر(  19، في السالم بينهما
 

  ة من اتفاق أوسلوقف الدولياالمو: 
 ،أعربت الجمعية العامة لألمم المتحدة عن تأييدها الكامل إلعالن المبادل )اتفاد أوسلو(

كما حلت الدول األعضاء  ،وشددت على ضرورة قيام األمم المتحدة بدور نشط في عملية السالم
 .(3)ومنظومة األمم المتحدة إلى توفير أكبر قدر من المساعدة االقتصادية والتقنية للفلسطينيين

اتفاد أوسلو، ورعت توقيع  في حديقة البيت األبيض في  األمريكيةودعمت اإلدارة 
 ،(111قفها إلى قرار مجلس األمن الدولي رقم )ندت الواليات المتحدة في مو ستوا واشنطن،
في كافة عارضت وكانت اإلدارة األمريكية قد ، (4)ت  العملية األرض مقابل السالموترجم

إمكانية قيام دولة فلسطينية، بينما أقرت بحد الحكم الذاتي للفلسطينيين، دون  ،السابقة (*)مبادراتها
 . (5)ور واضح للوضع النهائي لألراضي الفلسطينيةأن تقدم تص
من خالل لجان خاصة متعلقة  ،في المباحلات المتعددة األطراف ساهم االتحاد األوربيو 

ونزع أسلحة الدمار الشامل، والتي عقدت معظم اجتماعاتها في  ،والمياه ،بقضايا الالجئين
عد توقيع اتفاقات أوسلو في أكلر من مجال، العواصم األوروبية. وتابعت الدول األوروبية نشاطها ب

                                                             

نية، م: مجلة الدراسات الفلسطي1/6/4661اإلسرائيلي، عمان  –حديث الملك حسين حول االتفاد الفلسطيني  (1)
 .191م، ص4661، خريف 49، ع 1مج 

م: مجلة الدراسات 49/41/4661األردن  -انظر ولائد معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية، عمان (2)
 .411م، ص 4661، خريف 11، ع9الفلسطينية، مج 

(3) The Question Of Palestine, p.p. 31 – 32.  
 .141 -149ة اإلسرائيلية، ص رمضان، عبد العظيم، مساعي السالم العربي (4)
 م.4664، ومبادرة بوش 4611، مبادرة شولتز4611، مبادرة ريجان4699م، مبادرة فانس4696مبادرة روجرز)*( 
 .141 -149رمضان، عبد العظيم، مساعي السالم العربية اإلسرائيلية، ص  (5)
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منها قيام االتحاد األوروبي بتمويل العملية السلمية، من خالل تقديم  للدعم المالي للسلطة 
 . (1)الفلسطينية واالقتصاد الفلسطيني

اختلف التفسير الفلسطيني التفاد أوسلو وملحقات ، عن التفسير اإلسرائيلي، كما اختلف 
م، بين كل من 4691فهوم الحكم الذاتي في اتفاقية كامب ديفيد للحكم الذاتي عام سابقًا تفسير م

ستؤدي إلى  ،أن  خطوة أولى)إسرائيل( ومصر، فالقيادة الفلسطينية التي وقعت االتفاد كانت ترى 
قامة دولة فلسطينية4699انسحاب إسرائيل من كل األراضي الفلسطينية المحتلة عام   مستقلة ، وا 

ال يتجاوز منح  في حين كان اإلسرائيليون ينظرون إلى االتفاد على أن  القدس،عاصمتها 
، ال تشمل حدوده جميع األراضي الفلسطينية التي احتلت عام محدوداً  ذاتياً  الفلسطينيين حكماً 

م، وعلى شكل مناطد منعزلة )كانتونات(، وبدون سيادة للفلسطينيين على األرض، مع 4699
سيطرة العسكرية واألمنية على مناطد الحكم الذاتي. بمعنى حكم ذاتي للسكان احتفاظ إسرائيل بال

 دون األرض.
إن الحكم على اتفاد أوسلو بالنجاح أو الفشل، يقاس بمدى ما حقق  من أهداف للشعب 
الفلسطيني، والتي أقرتها المجالس الوطنية المتعاقبة في منظمة التحرير الفلسطينية، وفي مقدمتها 

الجزائر  في الوطني المجلس دورة في عنها اإلعالن تم ة الدولة الفلسطينية المستقلة التيهدف إقام
أيار )مايو(  1م. فماذا حدث في نهاية الفترة االنتقالية التي حدد االتفاد موعدها في 4611 عام

 م؟4666
ستيطان، وزاد يالحظ أن  لم يتم قيام الدولة الفلسطينية في نهاية الفترة االنتقالية، وتوسع اال

عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس وقطاع ازة، وتحولت المناطد الفلسطينية إلى 
تفصلها المستوطنات والحواجز العسكرية اإلسرائيلية، أما مناطد الحكم الذاتي فهي  (كانتونات)

)مفهوم مستباحة من األرض والجو البحر، كل ذلك في مقابل إجراءات إسرائيلية إضافية لفرض 
 الدولة اليهودية(.

إن )إسرائيل( تنصلت من التزاماتها التي أقرها اتفاد أوسلو، وتهربت من استحقاقات 
المرحلة النهائية، وراوات لتجنب الخوض في قضايا الحل النهائي وهي: القدس، الالجئين، 

يبد من اتفاد  م، لم4666الحدود، المياه، المستوطنات. ومع حلول موعد الرابع من أيار )مايو( 
أما المضمون فقد أفرات   كهيكل إداري ونظام سياسي، ،شكل السلطة الفلسطينيةأوسلو إال 

 لألراضيوايره من االنتهاكات اليومية  ،من كل مضامين  باستمرار التوسع االستيطاني (سرائيل)إ
لفلسطيني انتفض . وذلك بهدف وأد فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، إال أن الشعب االفلسطينية

 للدفاع عن حقوق  الوطنية، فكانت انتفاضة األقصى.
                                                             

 .41سلم للقضية الفلسطينية، صمركز الزيتونة للدراسات: الموقف األوروبي من مبادرات التسوية ال(1) 
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 املبحث األول
 م9119مشروع اململكة العربية املتحدة 

 

o .البيئة السياسية لمشروع المملكة العربية المتحدة 

o .جهود الملك حسين لفرض مشروع المملكة العربية المتحدة 

o .المآخذ الفلسطينية على مشروع المملكة العربية المتحدة 

o ة العربية المتحدة.دفاع الملك حسين عن مشروع المملك 

o .البدائل الفلسطينية في مواجهة مشروع المملكة العربية المتحدة 

o .المواقف الفلسطينية والعربية والدولية من مشروع المملكة العربية المتحدة 
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التي تطلع إليها شعب  ،من المبادل واألهداف األساسية كانت الدعوة إلى الوحدة،
 ،الممللة لعرب فلسطين ،التحرري، فقد رحبت الهيئة العربية العليافي نضال  االستقاللي  ،فلسطين

م، وطالبت بلزوم اعتبار فلسطين بحدودها الطبيعية 4699باتحاد القطرين المصري والسوري عام 
. واعتبر الميلاد القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية عام (1)والسياسية عضوًا في االتحاد المذكور

يهيئ الواحد منهما تحقيد  ،هدفان متكامالن ،العربية وتحرير فلسطينالوحدة " أن ،م4691
على أن فلسطين جزء ال يتجزأ من  ،م4691، وأكد الميلاد الوطني الفلسطيني عام (2)"اكخر

لم يرفض  ،. وبالتالي(3)من األمة العربية اً الوطن العربي الكبير، والشعب الفلسطيني جزء
جزء من اتحاد عربي يحمي حقود الشعب الفلسطيني،  ،نهم الوطنيالفلسطينيون فكرة أن يكون كيا

 ويحافظ على هويت  الوطنية. ،ويصون أرض 
 م، أ(**)فيدرالية م، أ)*(ومن نافلة القول أن تحقيد أي صيغة اتحادية سواء كانت اندماجية

فتاء في ظل ، تتطلب باألساس توفر إرادة شعبية حرة، ال تتأتى إال عبر است(***)حتى كونفدرالية
                                                             

 .119الحسيني، محمد أمين: حقائد عن قضية فلسطين، ص (1)
 .11انظر الميلاد القومي الفلسطيني: حميد، راشد: مقررات المجلس الوطني الفلسطيني، ص (2)
 .411المصدر السابد، ص (3)
ل  مقومات استقالل  السياسي، الذي  الوحدة االندماجية: صهر دولتين أو أكلر، في كيان )جيوسياسي( واحد، )*(

تنخرط في  كل مكوناتها الجغرافية والديمغرافية، في بوتقة واحدة دون تمييز، في الحقود، أو الواجبات، أو 
األصل، أو العرد، أو الجنس، أو الدين )حلوم، ربحي: قراءة سياسية وقانونية: الكونفدرالية األردنية 

 (.1م، ص1141، د.ن، الخلفية والتبعات -الفلسطينية 
)**( االتحاد الفيدرالي: نظام سياسي يقوم نتيجة ترابط بين دولتين أو أكلر بقصد التقارب والتوحد وينتج عن  إذابة 
الشخصية القانونية الدولية المستقلة عند األطراف المعنية لتقوم مكانها شخصية دولية قانونية جديدة تحتكر 

ليًا ودوليًا، وينشأ عن هذا قيام حكومة مركزية تناط بها مهام محددة تشمل السيادة في الدولة الجديدة داخ
جميع أراضي ومواطني الدولة االتحادية، مالية واقتصادية وعسكرية وسياسية وقضائية..الا. وأخرى إقليمية 

رون:موسوعة )الكيالي،عبدالوهاب، وآختتمتع بإقرار العديد من السياسات والمسائل الداخلية الخاصة باإلقليم 
 (.91، ص4السياسية،ج

االتحاد الكونفدرالي: اتحاد بين نظاماي دولتين )أو أكلر( من الدول ذات االستقالل من خالل عقد اتفاد  )***(
أو معاهدة تحدد الغايااات المشتركة التي تهدف الدولة الكونفدرالية إلى تحقيقها، ويتمتع كل منهما فيها 

بينما تدير شؤونهما المنصوص عليها في المعاهدة أو االتفاد هيئات مشتركة  بشخصيت  المستقلة عن األخرى
تتكون من ممللين متساوين لكل منهما تشرف على تحقيد تلك األهداف المشتركة وهذه الهيئة تسمى 
)المجلس االتحادي األعلى( الذي يعااابِّر أعضاؤه عن رأي الدولتين اللتين يملالنهما، وتصدر القرارات 

جماع أو التوافد، وتعتبر نافذة بعد موافقة حكومتي الدولتين عليها. وتتمتع الدول األعضاء في االتحاد باإل
الكونفدرالي باستقاللها التام، اير أنها ترتبط ببعضها البعض في المصالح المشتركة العليا، العسكرية منها 

 (.99، ص 4اب، وآخرون: موسوعة السياسية، جواألمنينااة والسياساية، وكذلك االقتصادية )الكيالي، عبد الوه
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خرين بصيغتين آين مشروع. وفيما يلي دراسة لحر ومستقل، ونظام سياسي ديمقراطيكيان 
 بإقامةالقاضي  المملكة العربية المتحدة اتحاديتين مختلفتين بين فلسطين واألردن هما: مشروع

 نياألرد –مشروع االتحاد الكونفدرالي الفلسطيني م، و 4691 فلسطيني –ردني أاتحاد فيدرالي 
 :م4619

 
 م:9111 المملكة العربية المتحدة البيئة السياسية لمشروع
التي كانت  ،لضفة الغربيةااحتالل إسرائيل  إلىم 4699عام  )يونيو( أدت حرب حزيران

، وبسبب خشية األردن من فقدان ارتباط  نهائيًا بسكان م4616منذ عام  تحت السيادة األردنية
متكاملة الستعادة الضفة الغربية، وتمتين  ستراتيجيةا، تبني الضفة الغربية بعد فقدان األرض

الروابط مع أهلها. فعلى صعيد استعادة األرض تبنى األردن العمل السياسي، وعلى صعيد تمتين 
، وواصل دفع اإلسرائيلية الروابط مع سكان الضفة الغربية تجاوب مع سياسة الجسور المفتوحة

المقابل كانت منظمة التحرير ترى أن األردن في  .(1)الجمعياترواتب الموظفين ودعم البلديات و 
قد فقد حق  في استعادة الضفة الغربية لنفس  بعد أن احتلتها إسرائيل. وأن من حد الفلسطينيين أن 

  يمارسوا النضال المسلح لتحريرها.
تصفية الوجود العسكري للمقاومة الفلسطينية في و م، 4691في أعقاب أحداث أيلول 

 ،مع منظمة التحرير الفلسطينيةدخلت عالقات األردن ، (2)م4694ردن في تموز )يوليو( األ
وجهت فمرحلة االنقطاع الكامل، وزاد التنافس على مسألة التمليل السياسي للشعب الفلسطيني، 

 هم فيها "اإلقرار بوليقة رسميةتطالب ،اللجنة التنفيذية للمنظمة مذكرة إلى الملوك والرؤساء العرب
بالغ مضمون هذه الوليقة إلى كافة .بأن شعب فلسطين ال تملل  إال اللورة الفلسطينية بقيادتها .. وا 

بدوره قام مجلس النواب األردني بإرسال مذكرة إلى و . (3)الدول والمؤسسات العربية والعالمية"
مة بتمليل ادعى فيها عدم أحقية المنظ ،الملوك والرؤساء العرب ورؤساء مجالس النواب العربية

.. وأن الوحدة المقدسة .مستقراً  : "الشعب الفلسطيني وجد في األردن وطناً الشعب الفلسطيني، وقال

                                                             

 .411أبو عودة، عدنان: إشكاليات السالم في الشرد األوسط، ص  (1)
 م انظر:4691للمزيد حول أحداث أيلول  (2)

Black September, Research Center, Palestine Liberation Organization, Beirut, 1971.  
.ف إلى الملوك والرؤساء العرب حول العالقات بين اللورة الفلسطينية والنظام مذكرة اللجنة التنفيذية ل م.ت (3)

 .914، ص999، وليقة رقم 4694م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 11/9/4694األردني، دمشد 
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 ،ستبقى األصل في التعبير عن آمال الشعب الفلسطيني ،بين الشعبين على ضفتي األردن
  .(1)ومطامح  وأهداف "

إال  .(2)فة الغربيةفي الض ةفلسطيني دولة إلقامةدعوات  -في ظل تلك الظروف-برزت 
ج لها بعض الزعامات روَّ التي  ،الدولةتلك على رفض  ،في ذلك الحين ياأن المنظمة واألردن التق

منهما كانت ل   ورام التقاء الطرفين في رفض تلك الفكرة، إال أن كالً  .الضفة الغربية المحلية في
وانطالقًا من أن  ،ر كامل فلسطينأهداف  الخاصة، فقد كان رفض المنظمة التزامًا منها بهدف تحري

ال تحل مختلف مظاهر الصراع في بعده  ،فكرة قيام دولة فلسطينية في الضفة والقطاع
 . (3)اإلسرائيلي، وال تحل قضية الالجئين -الفلسطيني

العتقاده أن فكرة الكيان و  ،تمسكًا باستمرار سيادت  على الضفتين فكان ،رفض األردنأما 
أن قيام دولة فلسطينية حيث رأى شكل تهديدًا لمستقبل  السياسي في األردن، ت ،الفلسطيني المستقل

والذي  ،في فلسطين أو جزء منها، يعني بدء التفكير في المستقبل السياسي للفلسطينيين في األردن
  .(4)يشكلون أالبية السكان

سعد  كومة األردنيةالحد رئيس هدَّ قاوم األردن فكرة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية، و 
إذا انحرف عن مسار "وحدة  ؛جمعة أي شخص من سكان الضفة الغربية بالعقوبات القصوى

أعرب فيها عن رفض  قيام  ،بعث الملك حسين إلى الملوك والرؤساء العرب رسالةو . (5)الضفتين"
عن  من  دولة فلسطينية، وزعم أن هدف هذه الدعوات "تحويل الضفة الشرقية، وما يجري التراجع

 . (6)الضفة الغربية وقطاع ازة إلى دولة يوطن فيها الفلسطينيون"
كجزء من االستجابة الرسمية  ،وفي ظل تلك الظروف جاء مشروع المملكة العربية المتحدة

 وخاصة في ظل تداعيات أحداث أيلول ،لواقع العالقات بين الفلسطينيين واألردن ،األردنية
واشتداد الدعوة إلى قيام  ،نتيجة للتحريض المتبادل ؛هير الشعبينوتعمد الشرخ بين جما م،4691

 دولة فلسطينية في الضفة والقطاع.
                                                             

م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 16/9/4694بيان مجلس النواب إلى الملوك والرؤساء العرب، عمان  (1)
 .991، ص969، وليقة رقم 4694

 .491الشعيبي، عيسى: الكيانية الفلسطينية، ص (2)
، ولائد فلسطين )مائتان ولمانون وليقة 9-9-9-1-1( انظر قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، الدورات (3

 .191-199مختارة(، ص 
 .411أبو عودة، عدنان: إشكاليات السالم في الشرد األوسط، ص  (4)
 .411ر السابد، ص المصد (5)
رسالة الملك حسين إلى الملوك والرؤساء العرب حول ما يتردد عن اقتراح إلقامة دولة فلسطينية، عمان  (6)

 .111، ص 141، وليقة 4694م، الولائد الفلسطينية العربية لعام 4/1/4694
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 المملكة العربية المتحدة من وراء طرح مشروع ،نظام الملك حسينويمكن إجمال دوافع 
 يل ومحاولة النظام األردني اكتساب صفة تمل ،للسيادة األردنية استعادة الضفة الغربية: بما يلي

، م4691بعد مجازر أيلول )سبتمبر(  التي تحيط ب  السياسية من العزلة، والخروج (1)لفلسطينيينل
عادة األردن إلى مركز الجهود الدولية الرامية لتحقيد تسوية سياسية، بعد أن اقتصرت و   تلكا 

سرائيل ذلك الوقتالجهود في  وصل الت من خالل ،تلبيت الكيان الشرد أردني، و (2)على مصر وا 
إلى دولة  ،الذي يدعو إلى تحويل األردن ،(*)يجنبها فكرة الوطن البديلإلى اتفاد مع إسرائيل، 

 .(3)فلسطينية التي يتبناها اليمين اإلسرائيلي
  

 جهود الملك حسين لفرض مشروع المملكة العربية المتحدة:
قان شكل الملك حسين لجنة رسمية، قامت بصيااة المشروع، وكانت تضم: أحمد طو 

وزير البالط الملكي، وأحمد الطراونة رئيس الديوان الملكي، ومضر بدران مستشار الملك لشئون 
ردني، من القومي، وصالح أبو زيد مستشار الملك الخاص، وعدنان أبو عودة وزير اإلعالم األاأل

براهيم الحباشنة من الوزارة األرد  .(4)نيةوسعيد التل أستاذ التربية في الجامعة األردنية، وا 
آذار  41حاول الملك حسين تهيئة الرأي العام إلعالن مشروع ، فبعث يوم االلنين 

عن  ،في رسائل الى جميع الملوك والرؤساء العرب ،الخطوط العريضة لمشروع م 4691)مارس( 
 ،ألقى خطابًا في الديوان الملكي الهاشمي ،. وبعد يومين من ذلك(5)طريد سفاراتهم في عمان

من أعيان البالد وقادة الرأي في األردن، وقد انقسم الخطاب إلى  ،شخصية 111 بحضور نحو
حول نشأة إمارة شرد األردن، مرورًا بضم الضفة  ،شقين: األول، كان عبارة عن مقدمة تاريخية

                                                             

 .194علوش، ناجي: نحو لورة فلسطينية جديدة، ص (1)
 .191سرائيلي لمشروع الملك حسين، صخليفة، أحمد: رد الفعل اإل (2)
والتي تبلورت في عملية إبعاد الفلسطينيين  4611الوطن البديل: بدأت فكرة طرح مشروع الوطن البديل، عام )*( 

عن األراضي الفلسطينية، حيث كلف رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبد ديفيد بن اوريون لجنة لمحاولة دراسة 
ن، وخرجت اللجنة بتوصيات كان منها؛ توطين الالجئين في البلدان المضيفة، قضية منع عودة الفلسطينيي

وتطور مشروع بن اوريون في ألناء رئاسة جولدا مائير التي دعت الفلسطينيين إلى توجي  أنظارهم نحو 
م وضع وزير الدفاع اإلسرائيلي أرئيل شارون خطة لتهجير الفلسطينيين إلى 4611األردن، وأبان حرب عام 

قامة دولة لهم هناك )فيسك، روبرت: ويالت وطن، صا  (.191ألردن وا 
-419؛ اوانمة، نرمين: حزب الليكود ودوره في السياسة االسرائيلية، ص 911شارون، أرييل: مذكرات، ص (3)

411 . 
 .141عبد الهادي، مهدي: المسألة الفلسطينية، ص  (4)
م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 11/1/4691عمان حديث الملك حسين حول مشروع المملكة المتحدة،  (5)

 .499-494، ص 416، وليقة 4691
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م ونتائجها، وتطرد إلى 4699إلى مملكة، وصواًل إلى حرب حزيران  الضفتين وتحويل ،الغربية
 ة بين الشعبين األردني والفلسطيني.العالقة التاريخي

مشروعًا لكيان سياسي سماه "المملكة العربية  ،الشد اللاني من الخطاب تضمنو 
 ،إحداهما أردني في الضفة الشرقية من نهر األردن، واللاني :المتحدة"، تتكون من قطرين

اب أهلها في فلسطيني في الضفة الغربية من ، ويمكن أن تنضم الي  أية أراض فلسطينية وير 
 .(1)االنضمام إلي 

إلى أن مشروع  يأتي نتيجة "مباركة لسلسلة طويلة من  ،وقد أشار في معرض خطاب 
وقادة  الضفتين،ورجاالت  في  ،عقدت مع "ممللي الشعب ،األبحاث المتصلة والمشاورات المستمرة"

 :(2) ورجال الفكر فيهما". وحدد الملك مشروع  في النقاط التالية ،الرأي
 ، وتسمى بهذا االسم."مملكة عربية متحدة"تصبح المملكة األردنية الهاشمية  -4
 تتكون المملكة العربية المتحدة من قطرين: -1

قطر فلسطين: ويتكون من الضفة الغربية وأية أراض فلسطينية أخرى يتم تحريرها،  -أ 
 ويراب أهلها في االنضمام إليها.

 قطر األردن: ويتكون من الضفة الشرقية. -ب 
 ان العاصمة المركزية للمملكة، وفي الوقت نفس  تكون عاصمة لقطر األردن.ن عمَّ تكو  -1
 تكون القدس عاصمة لقطر فلسطين. -1
ويتولى السلطة التنفيذية المركزية، ومع  مجلس وزراء مركزي. أما  ،رئيس الدولة هو الملك -9

. ويجري السلطة التشريعية المركزية فتناط بالملك، وبمجلس يعرف باسم "مجلس األمة"
من األعضاء  وبعدد متساوبطريد االقتراع السري المباشر،  ،انتخاب أعضاء هذا المجلس

 لكل من القطرين.
 تكون السلطة القضائية المركزية منوطة "بمحكمة عليا مركزية". -9
 واحدة، قائدها األعلى الملك. للمملكة "قوات مسلحة" -9
شؤون ذات العالقة بالمملكة كشخصية في ال ،تنحصر مسؤوليات السلطة التنفيذية المركزية -1

 دولية واحدة، وبما يكفل سالمة المملكة، واستقرارها، وازدهارها.
يتولى السلطة التنفيذية، في كل قطر، حاكم عام من أبنائ ، ومجلس وزراء قطري، من أبنائ   -6

 أيضًا.

                                                             

آذار  49انظر خطاب الملك األردني حسين بن طالل إلى الشعب حول مشروع المملكة العربية المتحدة  (1)
 .141(، ص41م، ملحد رقم )4691)مارس( 

 .441المصدر السابد: ص  (2)
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اب  يتولى السلطة التشريعية، في كل قطر، مجلس يعرف باسم "مجلس الشعب"، يتم انتخ -41
 وهذا المجلس هو الذي ينتخب الحاكم العام للقطر. ،بطريد االقتراع السري المباشر

 السلطة القضائية في القطر لمحاكم القطر، وال سلطان ألحد عليها. -44
في كل قطر، جميع شؤون القطر، باستلناء ما يحدده الدستور ، تتولى السلطة التنفيذية -41

 للسلطة التنفيذية المركزية.
في مشروع المملكة المتحدة، ذكر الملك في لقائ  مع لاللة  ،ل مدينة القدسوحول مستقب

 41التي استدعاها إلى القصر الملكي "قصر بسمان" في  ،(*)عشر من الشخصيات الفلسطينية
م، معلومات لم ترد في مشروع  الرسمي، تقول بأن  سيتم إنشاء "قنصلية 4691آذار )مارس( 

رفع علم الدولة الجديدة على األماكن اإلسالمية المقدسة، بينما يرفع دولية" في مدينة القدس، وسي
 . (1)علم الفاتيكان على األماكن المسيحية المقدسة

ولم يستبعد الملك أن تكون القدس عاصمة لدولتين فقال: "ليس بالضرورة التقسيم، فأنا 
. (2)مقدسة أمام الجميع"عن طريد فتح جميع األماكن ال ،ن  يمكن إيجاد حل لقضية القدسأأعتقد 

القسم العربي من المدينة مركزًا لحكومة الوالية الفلسطينية، والقسم اكخر عاصمة واقترح أن يكون 
 .(3)إلسرائيل، وأن تكون المدينة مفتوحة للجميع

أن أالب أبرزها: يمكن اعتبارها تبريرًا سياسيًا للمشروع،  ،وذكر الملك في خطاب  نقاطاً 
والدول األربعة الكبرى موافقة علي ، وكذلك أالب القيادات في الضفتين، وأن سوء  الدول العربية

 .(4)إليجاد مخرج يتجنب تكريس االحتالل اإلسرائيلي ؛الوضع العربي يستدعي تحركًا سريعاً 
 

                                                             

، ابراهيم بكر، بهجت أبو اربية، هاشم الجيوسي، رجا العيسى، داود الحسيني، عبد )*( وهم: عبد المجيد شومان
الحميد السائح، ياسر عمرو، نديم الزرو، صالح عنبتاوي، فريد السعد، خلوصي الخيري، محمد أديب 

 (.199العامري )أبو اربية، بهجت: من النكبة إلى االنتفاضة، ص
 .111 – 119ة والرد على مشروع الملك حسين، صالحسن، بالل: المقاومة الفلسطيني (1)
م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 11/1/4691حديث الملك حسين حول مشروع المملكة المتحدة، عمان  (2)

 .499، ص 416، وليقة 4691
م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 1/1/4691حديث الملك حسين حول القضية الفلسطينية، واشنطن  (3)

 .411 -411، ص 499، وليقة 4691
م: الولائد 49/1/4691خطاب الملك حسين إلى الشعب حول مشروع المملكة العربية المتحدة، عمان  (4)

 .441، ص 449، وليقة 4691الفلسطينية العربية لعام 
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 المملكة العربية المتحدة: مشروعالفلسطينية على  المآخذ
انطلقت حملة فلسطينية بقيادة منظمة ف ،ع الملك حسين زوبعة سياسية كبيرةألار مشرو 
سجلت و لتوضيح اكلار السلبية والمخاطر لما سمت  "مؤامرة الملك حسين"،  ،التحرير الفلسطينية

مشروع "أن  يؤدي إلى حرف النضال الفلسطيني المسلح ضد العدو الصهيوني إلى صراع العلى 
راكهم في حكومة مركزية أردنية من خالل اشت ،أردني، ويهدف إلى جر الفلسطينيين -فلسطيني 
. األمر الذي يعني التنازل (1)لالعتراف بالعدو الصهيوني، والتفاوض المباشر مع " ،فلسطينية

وباسم الشعب الفلسطيني عن معظم فلسطين، ويفسح المجال أمام )إسرائيل( بتشكيل  ،نهائياً 
ع هذه الحكومة ظاهريًا لما يسمى بالقطر الفلسطيني تحت االحتالل، ويتم م ،حكومة محلية

 .(2)االتفاد على الشروط السياسية واالقليمية للتسوية النهائية
ومن المآخذ على المشروع األردني، أن  قد يؤدي إلى تنازالت سياسية تتعلد بالقضية 

تشرين  11الفلسطينية، أخطر بكلير من مشروع التسوية السلمية التي أقرها مجلس األمن في 
التي كانت قائمة قبل  ،المشروع أراد انتزاع موافقة عربية على وجود إسرائيل أنذ م، إ4699اللاني 

 مسبقاً  العدوان، بينما مشروع الملك حسين ال يعترف بهذه الحدود فقط، إنما يشكل اعترافاً 
بمشروعية التوسع الصهيوني داخل األراضي العربية، ويقر مشاريع التهويد داخل األراضي 

 .(3)يةالفلسطينية الباق
فرض حل بديل لشعار محاولة ل ،مشروع المملكة العربية المتحدة بأن (*)وذكر علوش

بأن هناك بدياًل  –أو قطاع منهم على األقل–إيهام الفلسطينيين ، من خالل الدولة الديمقراطية
سلب و  ،خلد تناحر في أوساط الفلسطينيين ، األمر الذي سيؤدي إلىوهو الحكم الذاتي للتحرير،

براز مملل بديل من النظام الهاشمي والمتعاونين مع  من شرع ية التمليل عن المقاومة، وا 
 .(4)الفلسطينيين، يدخل ميدان المساومات الدولية

                                                             

الملك حسين، المذكرة المقدمة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول أهداف ونتائج مشروع  (1)
 .411-414، ص 411م، وليقة 4691م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 49/1/4691

 .116دروزة، محمد عزة: مذكرات، ص  (2)
 . 41مقصود، كلوفيس: األبعاد األمريكية واإلسرائيلية لمشروع الملك حسين، ص (3)

مركز اإلعالم التابع لها في عمان، من )*( ناجي علوش: عضو سابد في المجلس اللوري لحركة فتح، وعمل في 
م، ترك بعدها حركة فتح. )باومغرتن، هلغي: 4691م، وحتى تشرين األول )أكتوبر( 4696نيسان )أبريل( 

 (. 111من التحرير إلى الدولة، ص
؛ خليفة، أحمد: رد الفعل اإلسرائيلي لمشروع الملك 194علوش، ناجي: نحو لورة فلسطينية جديدة، ص (4)

 .9م، ص49/1/4691؛ جريدة األهرام المصرية، 191ص حسين،
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"إذا  :فقال ،ومشروع المملكة المتحدة ،م4616ضم الضفة الغربية عام  وربط علوش بين
وجود الشعب الفلسطيني،  إلغاء م،4616كان هدف السلطة األردنية من ضم الضفة الغربية عام 

رادت ، فو  يستهدف مصادرة مقاومة شعب فلسطين، وذلك أن  ،ن مشروع المملكة العربية المتحدةإا 
الشعب استطاع من خالل مقاومت  أن يؤكد وجوده، وأن يجعل مقاتلي  ممللي ، كما استطاع أن 

 . (1)يحرر إرادت 
 ،الملك حسين في حال تطبيق  وقلل علوش من جدوى المشروع بالقول: "إن مشروع

في ظل االحتالل اإلسرائيلي واإلدارة المدنية  ،سيعطي الفلسطينيين في الضفة الغربية بلدية كبيرة
إلى دولة االحتالل الصهيوني،  ،ومناطد أخرى ،سيكرس تحويل القدس ،األردنية، وبالمقابل

تمر علي  السلع واألفكار  ،عربيوستصبح الضفة الغربية جسرًا ما بين دولة االحتالل والوطن ال
 . (2)..".واألشخاص

فذكر خالد الفاهوم رئيس المجلس الوطني  ،أما على صعيد نتائج  على الوضع العربي
رادة العربية، ويحول الجهد العربي من مواجهة أن المشروع سيمزد الصف العربي واإل ،الفلسطيني
رأى أن المشروع يضعف اإلرادة الفلسطينية لى معارك جانبية بين العرب أنفسهم. و إ ،لالحتالل
المملل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني،  ،التي تمللها قوى منظمة التحرير الفلسطينية ،اللورية
اسم  حكومة مؤقتة للقطر الفلسطيني، تشترك من خالل حكومة مركزية لما يسمى  ،بديل هاليخلف

 .(3)ية القضية الفلسطينية"في التوقيع على تصف ،بالمملكة العربية المتحدة
في مذكرت  إلى اللجنة التنفيذية  ،وذكر خالد الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 

أن المشروع يشجع على االنفراد في القضايا القومية المصيرية، ويعتبر ضربة  ،لمنظمة التحرير
 ،القضية المفجرة التي تعد ،للموقف العربي الموحد، ويعمل على تصفية القضية الفلسطينية

 .(4)والموحدة للنضال العربي في صراع  مع الصهيونية
أن المشروع جاء في ظروف عصيبة تمر بها اللورة  ،ورأت منظمة التحرير الفلسطينية

م؛ فقد 4699نتيجة عوامل عديدة تراكمت خالل األعوام الخمسة التي تلت عدوان  ؛الفلسطيني
وأصبح باإلمكان عزل أذرعها في الضفة الغربية  ،ألردنيةأبعدت منظمات المقاومة عن الحدود ا

                                                             

 . 191علوش، ناجي: نحو لورة فلسطينية جديدة، ص  (1)
 . 191المرجع السابد، ص  (2)
كلمة خالد الفاهوم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في افتتاح المؤتمر الشعبي والدورة العاشرة االستلنائية  (3)

-119، ص 491، وليقة 4691م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 9/1/4691للمجلس الوطني، القاهرة 
119. 

المذكرة المقدمة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول أهداف ونتائج مشروع الملك حسين،  (4)
 .414-411، ص 411م، وليقة 4691م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 49/1/4691
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شباط  16-19سرائيلي الواسع ما بين وتطويقها وتصفيتها، وجاء في أعقاب العدوان اإل ،وازة
بحجة تزايد العمليات الفدائية من الحدود  ،)فبراير( على مواقع اللورة الفلسطينية في جنوب لبنان

 .(1)اللبنانية
 

 عن مشروع المملكة العربية المتحدة: دفاع الملك حسين
عالمية ذكر ف .(2)المملكة العربية المتحدةلصالح مشروع  ،قاد األردن حملة دبلوماسية وا 

مشروع قد جاء "وسط حالة موضوعية، ومستجيبًا لظروف فلسطينية وعربية منها الأن  ،الملك
وجها لوج  أمام كارلة جديدة وقال: "إن األردن وجد نفس  يقف  .(3)الحديث عن دولة فلسطينية"

نتيجتها المحتومة، لو قدر لها أن تتحقد،  ]ازدياد نفوذ منظمات المقاومة الفلسطينية في األردن[
ضياع الضفة الشرقية، وبناء المسرح المطلوب لتصفية القضية الفلسطينية على أنقاضها الى 

  .(4)األبد"
. وأعلن إن  (5)لعواصم العربية لشرح موقف إلى ا (*)ن  قرر إيفاد أربعة وفودأوذكر الملك  

مصمم على تنفيذ مشروع ، بالرام من الرفض الكامل والقاطع الذي قوبل ب  هذا المشروع على 
 ،إزاء إنشاء المملكة العربية المتحدة ،ن ردود الفعل السلبية والحادةإامتداد الوطن العربي، وقال: "

 .(6)ا"لن تمنعني من االستمرار في خطتي لتنفيذه
إن  يهدف إلى "استعادة سيادتي، واستعادة حقود الشعب  :وقال ،ودافع عن مشروع  

الفلسطيني في وطن  بالوسائل السلمية"، ووصف رفض منظمة التحرير والفلسطينيين خارج 
بأن  "تصرف ال يملل فلسطين وال شعب فلسطين"، وزعم الملك إن مشروع  يلقى  ،األرض المحتلة

                                                             

 .19، ص 4691للقضية الفلسطينية لعام  الكتاب السنوي (1)
 .191أبو اربية، بهجت: من النكبة إلى االنتفاضة، ص  (2)
م: الولائد 49/1/4691خطاب الملك حسين إلى الشعب حول مشروع المملكة العربية المتحدة، عمان  (3)

 .449، ص 449، وليقة 4691الفلسطينية العربية لعام 
 .449المصدر السابد، ص  (4)
بهجت التلهوني إلى القاهرة وطرابلس وتونس والجزائر والرباط، وعبد المنعم الرفاعي إلى دمشد، وسعد جمعة  )*(

إلى السعودية، والشريف حسين بن ناصر إلى إمارات الخليج العربي. وكلهم رؤساء وزراء سابقين )األهرام، 
 (.4م، ص49/1/4691

 .4م، ص49/1/4691األهرام،  (5)
م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 11/1/4691حسين حول مشروع المملكة المتحدة، عمان حديث الملك  (6)

 .499-494، ص 416، وليقة 4691
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أن القطر الفلسطيني سيكون الوطن الحقيقي لكل إنسان و" .(1)عب فلسطينموافقة معظم ش
 .(2)فلسطيني في هذا العالم، يختار أن ينضم إلى شعب "

وبموافقة اإلدارة األمريكية،  ،وردًا على االتهامات بأن المشروع تم بالتنسيد مع )إسرائيل(
و"ليس هناك أي اتفاد، مهما كان،  .(3)قال الملك: "المشروع لم يكن مستوردًا من جهة خارجية"

"مشروع المملكة العربية المتحدة هو  . واعتبر أن(4)مع الحكومة اإلسرائيلية بشأن هذا المشروع"
تنظيم داخلي للدولة، وقد صيغ بمشاركة أبناء فلسطين، وهو ليس قاباًل للتنفيذ في ظل االحتالل، 

ما يعينهم على مقارعة المحتل، ومقاومة ولكن  استهدف تسليح أهلنا في المحتل من أرضنا، ب
حجج  ومخططات ، ويقويهم في وج  عوامل اليأس ومسببات الضياع. وهو كذلك، وضع ليقتل 
فكرة إقامة الوطن البديل للفلسطينيين شرقي األردن، وليحفظ الشخصية ويصونها، ويعمد الشعور 

                  .(5)فلسطينية. وليس سواها"في العالم بأن القضية هي قضية حد الفلسطينيين في األرض ال
تنفيذًا م، 4699وقال الملك: "المشروع ال يمكن تحقيق  قبل استعادة األراضي المحتلة عام 

 ،. وذكر أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين واألردنيين على السواء(6)"111لقرار مجلس األمن 
النواب واألعيان  يمجلس في إشارة إلى تأييد ،(7)أعربت عن حماستها وموافقتها على المشروع

. بينما رأى دروزة أن تلك (8)مشروع الملك حسينل م4691 آذار )مارس( 19األردنيين في 
 . (9)الحماسة والموافقة تمتا تحت سيف التهديد واالراام

كعنصر  ،واعتبر األردن أن المشروع جاء تجاوبًا مع الظهور الفعلي للعنصر الفلسطيني
، وحمل الملك حسين على الحكومات العربية والهيئات (10)في مشكلة الشرد األوسطمهم 

                                                             

 .499-494المصدر السابد، ص  (1)
 .416، ص4691المملكة األردنية الهاشمية، شئون داخلية: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  (2)
 .499-494المصدر السابد، ص (3)
 .494المصدر السابد، ص  (4)
م: 1/1/4691خطاب الملك حسين إلى الشعب حول سياسة األردن بالنسبة إلى أزمة الشرد األوسط، عمان  (5)

 .91 -19، ص 11، وليقة 4691الولائد الفلسطينية العربية لعام 
لفلسطينية العربية لعام م: الولائد ا11/1/4691حديث الملك حسين حول مشروع المملكة المتحدة، عمان  (6)

 .499-494، ص 416، وليقة 4691
 .499-494المصدر السابد، ص  (7)
 .416، ص 4691المملكة األردنية الهاشمية، شئون داخلية: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  (8)
 .116دروزة، محمد عزة: مذكرات، ص  (9)

 .416األوسط،  أبو عودة، عدنان: إشكاليات السالم في الشرد (10)
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نها تتخذ من حقود الفلسطينيين وقضيتهم وسيلة للمتاجرة إلرفضها المشروع، وقال: " ،والمنظمات
ن  وحده هو صاحب هذه القضية وأكد   .(1)ن  سيمضي في مشروع "أوالمزايدة، وا 

المملكة العربية المتحدة، قال الملك حسين: "ليس هذا  وحول توقيت اإلعالن عن مشروع
المشروع كفكرة وكخطة، بجديد. بل كان طوال الخمسينات والستينات موضوع بحث ودراسة بين 
أعضاء أسرتينا، أي األردنيين والفلسطينيين معًا، ولكن الضغوط والصعاب منعتنا من السير 

قت تضافرت في  الجهود لشل إرادة شعبنا في ن المشروع "جاء في و إ. وقال الملك: (2)في "
المناطد المحتلة. وفي وقت ربما كانت في  األوضاع في العالم العربي تساعد على بلوغ هذه 

. (3)الغاية بشكل أو بآخر. وفي وقت أصبحت المشكلة الفلسطينية في  اير موجودة في ذهن العالم
  العودة بالقضية لوضعها في مفهومها وأضاف أن المشروع "جاء في وقت كان من الضروري في

الصحيح، إلتاحة المجال للعالم كي يبذل ما في وسع  إلنصاف الشعب الفلسطيني مما ارتكب في 
 .(4)حق  من أخطاء"

بأن  يشير إلى عالقت  بالمخطط  ،أما الفلسطينيون فقد رأوا في توقيت إعالن المشروع
زعومة، خصوصا وأن النظام األردني دفع أنصاره إلجراء االنتخابات البلدية الم ؛اإلسرائيلي

وهذا المخطط  ،حسينالملك ومؤيدي  إلى االشتراك في هذه االنتخابات، مما يؤكد أن مشروع 
. هدفهما المشترك خلد هيئة تمليلية تدعي تمليل (5)اإلسرائيلي إنما هما وجهان لعمل  واحدة

مشروع  تقبلة مع العدو إلبرام صلح مهين، و توافد على الدخول في مفاوضات مباشر  ،الفلسطينيين
 .(6)الملك إلقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية

كان بارعًا في اختيار التوقيت إلعالن مشروع ، فقد  حسين أن الملك :وخالصة القول
اختار مرحلة تتلخص مالمحها فيما يلي: صمت عسكري شامل، وتعلر في كل المبادرات 

، وفي مباحلات (جونار يارنج)قف في مهمة مبعوث األمم المتحدة تو و السياسية التي طرحت، 
الدول األربعة الكبرى، ووصول القيود المفروضة على العمل الفلسطيني في األردن واير األردن 

                                                             

 .141دروزة، محمد عزة: مذكرات، ص  (1)
م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 1/1/4691حديث الملك حسين حول القضية الفلسطينية، واشنطن  (2)

 .411 -411، ص 499، وليقة 4691
 .499-494المصدر السابد، ص  (3)
 .499المصدر السابد، ص  (4)
: 41/1/4691فلسطيني فيما يتعلد بمشروع المملكة العربية المتحدة، القاهرة، قرارات المؤتمر الشعبي ال (5)

 .111، ص 411، وليقة 4691الولائد الفلسطينية العربية لعام 
 .14 – 11محسن، زهير: اللورة الفلسطينية بين الحاضر والمستقبل، ص  (6)
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إلى أقصاها، وبالتالي وصول العمل الفدائي الفلسطيني إلى أقصى مأزق  بسبب الوضع العربي، 
 .(1)يةوتزامنها مع االنتخابات البلد

 
 لمواجهة المشروع: ةل الفلسطينيائالبد

عبرت فصائل المقاومة الفلسطينية عن  ،إلر طرح مشروع المملكة العربية المتحدة
نما ممارسة  ،ورأت أن المطلوب في ذلك الوقت رفضها، عدم االقتصار على الرفض فقط، وا 

فشالها، إلحباط المشروع قبل أن  . فتم (2)يقتل األمة العربيةالرفض ومجابهة كل خطوات الملك وا 
التفكير في طرح مشروعين كبديل فلسطيني للمشروع األردني: البديل األول: إنشاء حكومة 

 .فلسطينية في المنفى. واللاني، تحقيد الوحدة الكاملة بين كافة المنظمات الفدائية
 إنشاء حكومة فلسطينية في المنفى: -أوالا 

عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح سلسلة  ،على إلر إعالن الملك حسين مشروع 
إلى عقد اجتماع طارل في  ،دعوة المجلس اللوري لحركة فتح بعدها تاجتماعات متصلة، وتم

م، وتردد خبرًا أن المجلس اللوري ناقش خالل االجتماع 4691آذار )مارس(  49بيروت يوم 
حسين، وأن المجلس لم يبت لمواجهة مشروع الملك  ؛موضوع إقامة حكومة فلسطينية في المنفى

. إال أن ياسر عرفات أعلن في بغداد نفيًا (3)وأحال  إلى المؤتمر العام لحركة فتح ،بالموضوع
 .(4)قاطعًا أن المجلس اللوري لحركة فتح ناقش موضوع تشكيل حكومة فلسطينية في المنفى
يئات القيادية يرجح أن مشروع حكومة فلسطينية في المنفى، قد تم طرح  وتداول  في اله

الفعل الرافضة للمشروع، تم نفي طرح ، ويعزز هذا الرأي  ةالعليا لحركة فتح، ولكن بعد تلمس رد
كان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بأن خليل الوزير "أبو جهاد"  ،ما ذكره دروزه في مذكرات 

ال دروزة أن  رفض تلك . وق(5)قد سأل  رأي  فيما يدعو إلي  البعض من إقامة حكومة في المنفى"
الفكرة، وأرسل إلى ياسر عرفات رسالة حذر من هذه الخطوة لما قد تسبب  من إشكاالت، على 

                                                             

 .9م، ص46/1/4691األهرام،  بهاء الدين، أحمد: محاولة موضوعية لتحليل اقتراح الملك حسين، (1)
كلمة خالد الفاهوم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في افتتاح المؤتمر الشعبي والدورة العاشرة االستلنائية  (2)

-119، ص491، وليقة4691م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 9/1/4691للمجلس الوطني، القاهرة 
119. 

 .1م،ص49/1/4691؛ األهرام، 191ية والرد على مشروع الملك حسين،صالحسن، بالل: المقاومة الفلسطين (3)
حديث ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول القضية الفلسطينية، بغداد  (4)

 .419، ص 411، وليقة 4691م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 46/1/4691
 .141دروزة، محمد عزة: مذكرات، ص  (5)



 مشاريع الدولة االتحادية مع األردن: الفصل الرابع
 

222 

. ورد (1)يغنيها عن تشكيل ملل هذه الحكومة ،اعتبار أن منظمة التحرير تتمتع باعتراف واسع
نحاول أن نظهر الملك حسين على اقتراح حكومة المنفى بالقول: "أعتقد من الخطر الكبير أن 

.. ليس في مصلحة القضية الفلسطينية أن تبدو .أن هناك أكلر من فلسطين واحدة ،أمام العالم
 .(2)مجزأة"

عاد من جديد طرح اقتراح حكومة فلسطينية في المنفى، ولكن هذه المرة من جهة الرئيس 
مرة أخرى عام . وكرر اقتراح  (3)م4691أيلول )سبتمبر(  11المصري أنور السادات وذلك في 

من  ،. إال أن تلك االقتراحات قوبلت بالرفض(4)م في مؤتمر القمة العربية السابع في الرباط4691
قبل كافة الفصائل الفلسطينية. فقد صدر بيان عن اللجنة التنفيذية يعلن رفضها اير المباشر القتراح 

المتملل بمنظمة التحرير  ،طيني"وجوب االستمرار في عمل الكيان الفلس :حكومة المنفى وذلك بقولها
لكي ال تدخل في صدام مع  ،. ويبدو أن المنظمة تجنبت الرفض المباشر في حين (5)الفلسطينية

 النظام المصري، الذي كان يساندها في خالفها مع النظام األردني.
ورفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اقتراح حكومة المنفى، واعتبرت  "محاولة لجر حركة 

القيادة العامة  -. ورفضت  الجبهة الشعبية(6)المقاومة الى الدخول في صيغ الحلول التصفوية"
منها أن تكون اللورة قد حققت بعض التواجد المادي أو المعنوي  ،واشترطت لتحقيق  توفر عدة ظروف

ى ، وقالت الصاعقة إن  سيصرف الفلسطينيين إل(7)التي تستهدف تحريرها من محتل ،على األرض
، ورفضت جبهة التحرير (8)العمل السياسي والدبلوماسي، والمرحلة ما زالت تتطلب الكفاح المسلح

                                                             

م: دروزة، محمد عزة: مذكرات، 1/41/4691نص رسالة من محمد عزة دروزة إلى السيد ياسر عرفات،  (1)
 .141ص

م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 11/1/4691حديث الملك حسين حول مشروع المملكة المتحدة، عمان  (2)
 .499، ص 416، وليقة 4691

م: 11/6/4691كرى اللانية لوفاة الرئيس جمال عبد الناصر، القاهرة خطاب الرئيس أنور السادات في الذ (3)
 .941 -149، ص 169، وليقة 4691الولائد الفلسطينية العربية لعام 

 .169رياض، محمود: مذكرات، ص (4)
م: الولائد الفلسطينية العربية 1/41/4691تصريح الناطد الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت  (5)

 .111، ص 119، وليقة 4691ام لع
 .19، ص4691م، الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 4/41/4691الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،  (6)
م، الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 9/41/4691القيادة العامة،  -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (7)

 .99، ص4691
 .91فلسطينية بين الحاضر والمستقبل، ص محسن، زهير: اللورة ال (8)
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ورأت أن  يهدف إلى جر المقاومة إلى الحلول السلمية، وزيادة التشرذم  ،العربية اقتراح حكومة المنفى
 .(1)داخل حركة المقاومة

لتنازل ل مدخالً منفى، واعتبرت  "اقتراح حكومة الورفضت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني 
لألنظمة العربية من القيام بواجباتها تجاه القضية  اً ومهرب عن حقود الشعب الفلسطيني،

أن  ،. ورأى األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة أن خلفية المقترح المصري(2)الفلسطينية"
. أما (3)نجاز تسوية مع إسرائيلإامية إلى تشترك معها في الجهود الر  ،تجد قيادة سياسية فلسطينية

صالح خلف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح فاعتبر الحديث عن حكومة منفى، أو حكومة مؤقتة، 
 . (4)سابد ألوان 

 تحقيق الوحدة الكاملة بين كافة المنظمات الفدائية: -ثانياا 
وبحلت  ،م4691( آذار )مارس 11-16تداعت الفصائل الفلسطينية في الفترة ما بين 

لتتمكن من قيادة  ،تضم كل القوى الفاعلة في الساحة الفلسطينية ،سبل بناء جبهة وطنية حقيقية
النضال الوطني، ومواجهة كافة محاوالت التصفية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وخاصة 

تملل بقيادة ي ،مشروع الملك حسين، وقد توصلت الفصائل إلى مشروع متكامل للوحدة الوطنية
عالمية واحدة لجميع فصائل اللورة، ومما جاء في : "تتحد كافة فصائل  عسكرية وسياسية ومالية وا 
اللورة الفلسطينية في "الجبهة الوطنية المتحدة" على أساس البرنامج السياسي العام والمرحلي 

، وقد أقرت اللجنة التنفيذية مشروع الوحدة في اجتماعها في األول من نيسان (5)المتفد علي "
 .(7)كما أقر المجلس الوطني مشروع البرنامج التنظيمي لتوحيد فصائل اللورة .(6)م4691)أبريل( 

 

                                                             

 .99، ص4691م: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 4691جبهة التحرير العربية، أيلول )سبتمبر( (1)
م: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية 4691جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أيلول)سبتمبر( (2)

 .99،ص4691لعام
 .14بد الكريم: البرنامج المرحلي، صحواتمة، نايف، وقيس ع (3)
 .14–46، ص1، وليقة4691: الولائد الفلسطينية العربية لعام41/4/4691تصريح صحفي لصالح خلف  (4)
م: الولائد الفلسطينية العربية 1/1/4691مشروع البرنامج التنظيمي لتوحيد فصائل اللورة الفلسطينية، دمشد  (5)

 .419 – 411، ص 499، وليقة 4691لعام 
 .16، ص 4691الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  (6)
م: الولائد الفلسطينية العربية 1/1/4691مشروع البرنامج التنظيمي لتوحيد فصائل اللورة الفلسطينية، دمشد  (7)

 .419 – 411، ص 499، وليقة 4691لعام 
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 من مشروع المملكة العربية المتحدة:  الفلسطينية والعربية والدولية المواقف
 :الموقف الفلسطيني 

أعلنت في  رفض المشروع  ،بياناً  م4691اللجنة التنفيذية في آذار )مارس( أصدرت 
ومقررات األمة العربية،  ،بصورة رسمية، واعتبرت مشروع الملك حسين خروج عن االجماع العربي

. ويالحظ على (1)رادة"سرائيلية العقل واإلإووصفت المملكة المقترحة بأنها "عربية االسم والسواعد، 
ن يقترح بالمقابل خطة عمل أدون  ،ن  اكتفى بإعالن الرفض للمشروعأة التنفيذية بيان اللجن
 لمواجهت .

مؤتمر  ايرافقه ،لعقد دورة استلنائية ،ودعت اللجنة التنفيذية للمنظمة المجلس الوطني
م في القاهرة. وافتتح ياسر عرفات المؤتمر 4691بريل )نيسان( أ 9بتاريا  شعبي فلسطيني
قال فيها: "إن اللورة الفلسطينية تعرضت للعديد من المؤامرات كان آخرها المؤامرة  الشعبي بكلمة

. وطرح المؤتمر أسباب رفض  لمشروع المملكة (2)األمريكية التي نفذها من خالل النظام األردني
المتحدة، ومنها: أن المشروع حصر قضية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وتجاهل حد 

ر للشعب الفلسطيني، وشكل خروجًا على جامعة الدول العربية التي تعترف بمنظمة تقرير المصي
التحرير الفلسطينية مملال شرعيا لشعب فلسطين، والتي تتمتع بعضوية الجامعة، وخروجًا على 

، التي نصت صراحة على عدم التصرف بالقضية م4699مقررات مؤتمر قمة الخرطوم 
 : (4)وأعلن المؤتمر الشعبي الفلسطيني ما يلي .(3)الفلسطينيالفلسطينية إال بموافقة الشعب 

 ".بالمملكة العربية المتحدة"الرفض الكامل لمشروع إقامة ما دعي  -4
نحو تخصيص كل ما  ،توجي  جميع أجهزة البحث واإلعالم التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية -1

   ومنطويات  ونتائج . لفضح حقيقة ذلك المشروع، وبواعل ،يلزم من نشاطها ومواردها
ن   ،التأكيد بأن منظمة التحرير الفلسطينية -1 هي المملل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وا 

ال يحد ألي كان أن يقرر بشأن فلسطين أرضًا وشعبًا، اير ما يقرره الشعب الفلسطيني 
 نفس . 

ب الفلسطيني المطالبة بمعاقبة الملك حسين على اعتبار أن المشروع جريمة بحد الشع -1
 وقضيت .

                                                             

لمنظمة التحرير الفلسطينية حول رفضها مشروع المملكة المتحدة، بيروت بيان اللجنة التنفيذية  (1)
 .419، ص414، وليقة 4691م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 49/1/4691

(2)Yasser Arafat (1929-2004, p. 356.  
: 41/1/4691، قرارات المؤتمر الشعبي الفلسطيني فيما يتعلد بمشروع المملكة العربية المتحدة، القاهرة (3)

 .111 - 111، ص 411، وليقة 4691الولائد الفلسطينية العربية لعام 
 .111المصدر نفس ، ص  (4)
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 "،المملكة العربية المتحدة" على رفض مشروع الفلسطينية،أجمعت فصائل منظمة التحرير 
ر حركة التحريوأصدرت  ،تستهدف تصفية قضية فلسطين ،المشروع جزءًا من مؤامرة أناعتبرت و 

ام األردني ن النظإ" :قالت في م، 4691آذار )مارس(  41يوم  ،بياناً  الوطني الفلسطيني "فتح"
 . (1)يحاول للمرة اللانية اقتسام األرض الفلسطينية مع العدو"

وذكر خالد الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: "إن مشروع الملك حسين هو 
باعتبارها المملل الوحيد للشعب الفلسطيني، عن طريد إعطاء  ،محاولة لضرب اللورة الفلسطينية

حية، وبإحداث شرخ بين الفلسطينيين المقيمين في األراضي نفس  حد تمليل هذا الشعب من نا
والواقعين تحت الحكم األردني في الضفة الشرقية، وبين الشعب الموجود خارج فلسطين  ،المحتلة

 .(2)المحتلة، بحيث يفرغ اللورة الفلسطينية من كونها ممللة للنضال الفلسطيني"
عات، تالها اجتماعات للمجلس اللوري، وعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح سلسلة اجتما

م، أعلنت في  رفضها للمشروع 4691آذار )مارس(  49انتهت بإصدار بيان سياسي بتاريا 
دانة أي شخص أو طرف فلسطيني يحاول المشاركة من قريب أو بعيد، واعتباره خارجًا عن  "وا 

 .(3)لة الخونة والمتآمرين"إرادة الشعب الفلسطيني، وخائنا لطموح  القومي وسيعامل  شعبنا معام
 

ن "اسقاط النظام الملكي في األردن أصبح اكن إقولها  أبرز ما يالحظ في بيان حركة فتح
ويضع  ،الذي سيعيد األمور إلى وضعها الطبيعي ،على أن  الهدف المرحلي ،يفرض نفس 

ي هذا الموقف أن ". والمستجد ف(4)العالقات بين الشعبين الفلسطيني واألردني في إطارها الصحيح
موقفًا يطالب بإسقاط النظام األردني، بعد أن عارضت ذلك  ،وللمرة األولى ،فتح تتبنى علناً 

 م. 4691طوياًل، حتى بعد أحداث أيلول )سبتمبر( 
 م،4691 آذار )مارس( 49بتاريا  ،بياناً  لتحرير فلسطين أصدرت الجبهة الشعبيةو 

مؤامرة لتصفية قضية فلسطين تصفية نهائية"، وقالت: واعتبرت  " ،رفضت في  مشروع الملك حسين

                                                             

 . 4، ص49/1/4691األهرام،  (1)
تصريح صحافي لخالد الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حول مشروع المملكة العربية المتحدة،  (2)

؛ األهرام، 419، ص411، وليقة 4691نية العربية لعام م: الولائد الفلسطي49/1/4691القاهرة 
 . 1، ص49/1/4691

م: الولائد الفلسطينية 49/1/4691بيان حركة فتح حول رفضها مشروع المملكة العربية المتحدة، بيروت  (3)
 .419 -419، ص 411، وليقة 4691العربية لعام 

 . 419 -419المصدر السابد، ص  (4)
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نما .. مهمة ."إن الوقوف في وج  هذا المخطط ليس مهمة حركة المقاومة الفلسطينية فحسب، وا 
  .(1)مجموع القوى الوطنية والتقدمية"

وأوضحت الجبهة أن معارضتها لمشروع "المملكة العربية المتحدة" ال تعني معارضتها 
.. وتضمن محاربة .ن على أسس تضمن المساواة للشعبين الفلسطيني واألردني"لوحدة الضفتي

. وقالت (2)النزعات االقليمية والنزعات العصبية عند الرجعية األردنية والفلسطينية في آن واحد"
ن حد الشعب الفلسطيني في تعبئة جماهيره، : "إن وحدة الضفتين التي تؤمِّ الشعبية الجبهة

 ،كامل الحقود الوطنية نتؤمِّ مسلح من أجل تحرير كامل التراب الفلسطيني، و لمواصلة الكفاح ال
من أجل إقامة حكم وطني ديمقراطي، هذه الوحدة هي رد  ،والحريات الديمقراطية للشعب األردني

 .(3)القوى اللورية الفلسطينية على وحدة الضفتين تحت تاج الملك"
إنها سترد بعنف ": رفضها للمشروع، وقالت لتحرير فلسطينوأعلنت الجبهة الديمقراطية 

. وطالبت بعدم االكتفاء برفض المشروع، وتقدمت (4)وبكافة الوسائل لتحطيم هذه المؤامرة" ،لوري
نحو "جبهة  ،دعت في  إلى تطوير التحالفات الوطنية ،بمشروع مفصل لتحقيد الوحدة الوطنية

وتبني برنامج عمل كفاحي مرحلي،  تضم جميع منظمات المقاومة، ،وطنية فلسطينية موحدة"
 . (5)يستجيب للحقود الوطنية الراهنة والتاريخية للشعب والقضية الفلسطينية

ومنها: "تجديد  ،عناوين لهذا البرنامج للنضال من أجلهاالجبهة الديمقراطية واقترحت  
ين وحدة الضفتين على أسس وطنية ديمقراطية، تضمن الحقود الوطنية والتاريخية للشعب

الفلسطيني واألردني، واالعتراف بالمساواة الوطنية واالقليمية بين الشعبين، والقضاء على العصبية 
االقليمية الرجعية الشرد أردنية، ومحاربة النزعة االنهزامية الداعية لدويلة فلسطينية متعايشة مع 

                                                             

م: الولائد 41/1/4691ية لتحرير فلسطين حول مشروع المملكة العربية المتحدة، بيروت بيان الجبهة الشعب (1)
 .411، ص 419، وليقة 4691الفلسطينية العربية لعام 

موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من مشروع المملكة العربية المتحدة: الكتاب السنوي للقضية  (2)
 .19، ص4691الفلسطينية لعام 

لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من مشروع المملكة العربية المتحدة: الكتاب السنوي للقضية موقف ا (3)
 .19، ص4691الفلسطينية لعام 

تصريح ناطد رسمي باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حول مشروع المملكة العربية المتحدة،  (4)
 .411، ص 449قة ، ولي4691م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 49/1/4691

 .16، ص 4691الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  (5)
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. وخلصت (1)االحتالل، وتصفية النزعات االنفصالية في صفوف شعب فلسطين في الضفتين
 .(2).. هو وحده الكفيل بتجديد وحدة الشعب والضفتين".سقاط الحكم الملكيإالجبهة إلى أن "

 ووصفت  ،هاجمت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مشروع المملكة العربية المتحدةو 
 اعتبرت أن االنتخابات البلدية في الضفة الغربية الخطوةو مؤامرة جديدة على الشعب الفلسطيني، بال

ن هذه المؤامرة "تستهدف إجراء صلح مع العدو أ، وذكرت ةالمؤامر تلك األولى في تنفيذ 
.. لتصل في النهاية .الصهيوني، وتسعى لتصفية اللورة الفلسطينية الممللة الوحيدة والقائدة لشعبنا

جهاض حركة التحرر العربية" . وطالبت الجبهة "باستمرار الكفاح (3)لتصفية قضية شعبنا، وا 
سقاط النظام األردني"ال  .(4)مسلح ضد العدو الصهيوني، ورفض التسوية السياسية، وا 

شاركت جبهة التحرير العربية باقي المنظمات الفلسطينية في معارضة ورفض مشروع و 
 ،م4691 نيسان )أبريل( . وطرحت أمام المؤتمر الشعبي الفلسطيني(5)المملكة العربية المتحدة

منها: العمل على إقامة جبهة وطنية في  ،ى المقاومة الفلسطينيةبعض المهمات النضالية عل
والقوات المسلحة في األردن، من أجل  ،تضم أبناء الضفتين، وتعبئة وتنظيم الجماهير ،األردن

.. في األردن بكل الوسائل .تحويل األردن إلى قاعدة لللورة، وذلك عن طريد تصفية النظام
 .(6)سيةالكفاحية، العسكرية منها والسيا

هاجمت في  مشروع  ،القيادة العامة بياناً   –لتحرير فلسطين وأصدرت الجبهة الشعبية 
لن تكون إال بوقفة جماهيرية حاسمة  ،ن المواجهة الحقيقية لهذه المؤامرةإ" :وقالت ،(7)الملك حسين

بالمؤامرة، التي لم ترتبط  ،لشعبنا العربي في كل مكان، مؤيدة ومدعومة من قبل األنظمة العربية
 . (8)بل تجد فيها أيضًا خطرًا على القضية العربية كلها"

                                                             

بيان سياسي صادر عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حول مشروع المملكة العربية المتحدة،  (1)
 .411 - 419، ص 419، وليقة 4691م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 11/1/4691

 .411 - 419المصدر السابد، ص  (2)
، 4691م: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 4691أيار )مايو(  49جبهة النضال الشعبي الفلسطيني،  (3)

 .91ص 
 .91المصدر السابد، ص  (4)
 .19، ص 4691جبهة التحرير العربية: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  (5)
 .99، ص4691التحرير العربية: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  جبهة (6)
م: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 49/1/4691القيادة العامة،  -( الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين(7

 .99 -99، ص4691
 .99 -99( المصدر السابد، ص(8
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 آذار )مارس( 49 بتاريا ًا،قوات الصاعقة بيان -وأصدرت طالئع حرب التحرير الشعبية
"، التي أحد أخطر مشاريع تصفية القضية الفلسطينيةالمشروع بأن  " في  وصفت م،4691

عتراف بإسرائيل، والتنازل عن الحقود الوطنية للشعب جر الفلسطينيين والعرب إلى اال استهدفت
إال نتيجة للتفاهم  ؛ن المشروع ال يمكن أن يأتيإوذكرت الصاعقة: " ،(1)الفلسطيني في بالده"

ال دعوة صريحة ومباشرة إلى لقاء مباشر على مائدة التسوية بين  ،المباشر مع سلطات العدو، وا 
تنتهي بالخضوع  ،مزعومين باسم الشعب الفلسطيني حكومة )اسرائيل( وحكومة عمان وممللين

رادت  . وطالبت الصاعقة الحكومات العربية بقطع عالقاتها مع األردن (2)التام لشروط العدو وا 
 .(3)سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، وطرده من الجامعة العربية 

وذلك  ،ألردنالذين أبعدوا منها إلى ا ،عدد من زعماء الضفة الغربية المشروع، عارضو 
آذار  41يوم  في العاصمة األردنية عمان في قصر بسمان ،في االجتماع الذي عقده الملك

. وبعلوا برسالة إلى المؤتمر الشعبي الفلسطيني الذي عقد في القاهرة تأكيدًا (4)م4691)مارس( 
أشدها  مظاهرات كان ،م4691آذار )مارس(  46. واندلعت في الضفة الغربية يوم (5)لهذا الرفض
كرد فعل شعبي علني وقاطع لرأي الفلسطينيين داخل األراضي المحتلة في مشروع  ،في نابلس

  .(6)كما أعلن الالجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان رفضهم للمشروع ،الملك حسين
 وقالوا المتحدة، العربية المملكة مشروع الغربية الضفة في الوطنية الشخصيات ورفضت

 إلى ننظر إننا: "م4691(أبريل) نيسان 9 بتاريا الفلسطيني الشعبي المؤتمر إلى مذكرة في
 ومارست األمريكية، المتحدة الواليات إعداده على أشرفت آلم، استعماري كمشروع الملك مشروع
 ل  يحد ال حسين الملك إن" وأضافوا ،"المشروع هذا على للموافقة الضغط علينا االحتالل سلطات

 الغربية الضفة أبناء ازة قطاع في الوطنية الشخصيات وشاركت. (7)"يمللنا أو باسمنا يتحدث أن

                                                             

 .116شروع الملك حسين، ص الحسن، بالل: المقاومة الفلسطينية والرد على م (1)
 .94 – 91محسن، زهير: اللورة الفلسطينية بين الحاضر والمستقبل، ص  (2)
م، الكتاب السنوي للقضية 4691قوات الصاعقة، نيسان )ابريل( -منظمة طالئع حرب التحرير الشعبية (3)

 .19، ص 4691الفلسطينية لعام 
(4) Duff, Peggy: War or Peace in the Middle East, p. 66.  

رسالة بعض الشخصيات الفلسطينية في الضفة الشرقية إلى الدورة العاشرة االستلنائية للمجلس الوطني  (5)
 .461، ص 491، وليقة 4691م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 1/1/4691الفلسطيني، عمان 

 .4م، ص11/1/4691األهرام،  (6)
م: الولائد الفلسطينية العربية 9/1/4691لمؤتمر الشعبي الفلسطيني، القاهرة، مذكرة أبناء الضفة الغربية إلى ا (7)
 .119، ص 491، وليقة 4691لعام 
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 الذي ،الجالد إلى نساد أن نرفض ألننا المشروع لهذا رفضنا نؤكد: "وقالوا ،المشروع رفض في
 .(1)"شعبنا من المناضلين وقتل ،أبنائنا من اكالف ذبح

 
  دة:من مشروع المملكة العربية المتح ةقف العربياالمو  

يالحظ أن قرارات مجلس جامعة الدول العربية في دورة انعقاده العادي السابع والخمسين 
لم تأت على ذكر مشروع الملك  ،م4691آذار )مارس(  49 – 44في القاهرة في الفترة من 

ورام توصية المؤتمر  ،، رام أن انعقاده جاء متزامنًا مع طرح المشروع(2)حسين أو الموقف من 
صدر الجامعة العربية قرارًا ترفض في  أي الفلسطيني، والمجلس الوطني الفلسطيني "بأن ت  الشعبي 

يصدر من أي طرف آخر، واعتبارها إياه خاليًا  ،إجراء أو ترتيب أو اتفاد بشأن فلسطين أو شعبها
 . (3)من الشرعية"

لم و  لس الجامعة دورة اجتماعات أخرى،عقد مج ،بعد نحو ستة أشهر من طرح المشروع
يضم الملوك  ،ورام دعوة حركة فتح إلى عقد مؤتمر قمة عاجل. (4)في قرارات  التطرد للمشروع يتم

مؤتمر القمة . فإن (5)والرؤساء العرب، لتحديد المواقف من مشروع الملك حسين بوضوح كامل
هر كان في ش ،على مستوى الملوك والرؤساء العرب لم يعقد، وأول انعقاد ل  بعد طرح المشروع

  ، أي بعد نحو عام ونصف من طرح المشروع.(*)م4691تشرين اللاني )نوفمبر( 
يمكن االستنتاج مما سبد أن الجامعة العربية أرادت أن تنأى بنفسها عن قضية قد تلير 

 الخالفات بين الدول األعضاء، مما قد يهدد الوحدة الشكلية التي تمللها الجامعة.
مؤيد  من أي منها لم يصدر أي موقفالعربية،  وعلى صعيد الموقف الفردي للدول

عبرت صراحة كل من العراد ولبنان وسوريا والكويت عن رفضها لمشروع  بل، لمشروع الملك

                                                             

م: الولائد الفلسطينية العربية 9/1/4691مذكرة أبناء الضفة الغربية إلى المؤتمر الشعبي الفلسطيني، القاهرة،  (1)
 .119، ص 491، وليقة 4691لعام 
: الولائد الفلسطينية العربية لعام 49/1/4691-44، القاهرة، 99عة الدول العربية، الدورة قرارات مجلس جام (2)

 .419 - 414، ص 446، وليقة 4691
: 41/1/4691قرارات المؤتمر الشعبي الفلسطيني فيما يتعلد بمشروع المملكة العربية المتحدة، القاهرة،  (3)

 .111، ص 411 ، وليقة4691الولائد الفلسطينية العربية لعام 
: الولائد الفلسطينية العربية لعام 41/6/4691-6، القاهرة، 91قرارات مجلس جامعة الدول العربية، الدورة  (4)

 .161 -111، ص 191، وليقة 4691
م: الولائد الفلسطينية 49/1/4691بيان حركة فتح حول رفضها مشروع المملكة العربية المتحدة، بيروت  (5)

 . 419 -419، ص 411، وليقة 4691العربية لعام 
 م. 11/44/4691-19)*( مؤتمر القمة العربي السادس، الجزائر 
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حيث انتقد الرئيس السوداني التسرع في الحكم  ،. وتميز السودان بموقف (1)المملكة العربية المتحدة
 .(2)د محلي ال يتجاوز حدود األردن"على المشروع، وذكر أن المشروع "ينطلد من منطل

ن في  من "التحامل والتجني الذي هو إ :وعبر األردن عن أسف  من الموقف العربي وقال 
ن الحدث أ، و أقوال ال أفعال. ويمكن القول أن ردود الفعل العربية كانت مجرد (3)في اير موضع "

 كان يقتضي عماًل منظمًا دؤوبًا لمواجهت .
 

 من مشروع المملكة العربية المتحدة:  صر العربيةموقف جمهورية م 
م، رفض  لمشروع 4691آذار )مارس(  46أعلن مجلس الشعب المصري في جلست  بتاريا 

ن هذا "المشروع ما هو إال استمرار في التآمر على تصفية القضية الفلسطينية، إالحسين، وقال 
مبريالية"، حسين في ركب االستعمار واإلوتحقيد مطامع إسرائيل الصهيونية، واستمرار سير الملك 

 .(4)وأعلن المجلس تأكيده على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحد األول في تقرير مصيره
 9بتاريا  وأشار الرئيس المصري أنور السادات في افتتاح المؤتمر الشعبي الفلسطيني 

واعتبر خطوة النظام األردني  م إلى مخاطر مشروع المملكة العربية المتحدة،4691 نيسان )أبريل(
وخروج عن الخط العربي ال يمكن قبول "، وأعلن عن قطع  ،للقضية الفلسطينية من مضمونها اً فرااإ"

 . (5)جراء مشاورات عربية التخاذ موقف موحدإالعالقات مع األردن، واعتبر ذلك مجرد خطوة لحين 
ملك حسين "المملكة العربية تجاه مشروع ال ،أن الموقف المصري الحازم :ويمكن القول

ضعافها في مواجهة  استهدفتالمتحدة"، جاء نتيجة لمخاطره، التي   (إسرائيل)عزل مصر دوليًا، وا 
ومؤيد للنظام األردني، بعد أن كانت تبدو موحدة  ،البالد العربية إلى مؤيد لمصر آنذاك، وتقسيم

 . م4699عام  الخرطومعاصمة السودانية القمة العربية الرابع، الذي عقد في الوراء قرارات مؤتمر 
 

                                                             

+ 414+ 419+ 446(، ص 419+416+419+449م: رقم )4691انظر الولائد الفلسطينية العربية لعام  (1)
411 . 

 . 4م، ص19/1/4691األهرام،  (2)
م: الولائد الفلسطينية العربية 41/1/4691الح، عمان تصريح صحافي لوزير الخارجية األردني عبد اهلل ص (3)

 .411 – 416، ص419م، وليقة 4691لعام 
 .4م، ص11/1/4691األهرام،  (4)
م: الولائد 9/1/4691بيان االتحاد العام لطلبة األردن حول مشروع المملكة العربية المتحدة، القاهرة  (5)

 .111 – 114، ص 491، وليقة 4691الفلسطينية العربية لعام 
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 :المواقف األردنية المعارضة لمشروع المملكة العربية المتحدة 
بعض األصوات المعارضة للمشروع، فقد أصدر االتحاد العام لطلبة  ظهرت في األردن

م أكد في  رفض  لمشروع المملكة العربية المتحدة، 4691آذار )مارس(  49األردن بيانًا بتاريا 
 .(1)وطالب باتخاذ موقف موحد إلحباط 

آذار )مارس(  46وأصدرت اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية األردنية بيانًا بتاريا 
الفلسطينية  –م رفضت في  المشروع، ودعت إلى "إقامة الجبهة الوطنية األردنية 4691
آذار )مارس(  19اريا . وأصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي األردني بيانًا بت(2)الموحدة"
م رفضت في  المشروع، وقالت: "إن طرح المشروع بهذا الشكل االنفرادي، ما كان ل  إال أن 4691

يؤدي إلى نتائج سلبية ضارة على جميع المستويات الفلسطينية واألردنية والعربية"، ودعا الحزب 
لعربي الفلسطيني في تقرير والتمسك بحد الشعب ا ،إلى عدم االنفراد بأي حل للقضية الفلسطينية

 .(3)مصيره بإرادت "
 :الموقف اإلسرائيلي من مشروع المملكة العربية المتحدة  

بعد ساعات من إلقاء الملك  جولدا مائير (رئيسة الحكومة اإلسرائيلية)أصدر مكتب 
 ،نحسين خطاب ، بيانًا موجزًا رفض المشروع، وجاء في :" إن المشروع الذي أعلن عن  الملك حسي

لم يحظ بموافقة )إسرائيل(، وال أساس للزعم أن هذا المشروع هو لمرة تفاهم بين األردن 
 . (4)..".ن إعالن ملك األردن يتعارض مع قضية السالما  و)إسرائيل(، و 

الحكومة اإلسرائيلية العمالية قرارًا برفض فكرة االتحاد الفيدرالي للمملكة المتحدة،  واتخذت
ة الوظيفية بين األردن و)إسرائيل(، وبموجب هذه التسوية تشرف )إسرائيل( وتمسكت بسياسة التسوي

شمعون بيريس  واقترح. (5)على الشئون العسكرية واألمنية واألردن يشرف على الحكومة المدنية
فلسطيني، يضم في مرحلة أولى،  -اقامة اتحاد فيدرالي إسرائيلي ،)وزير المواصالت( آنذاك

 .(6)ني يقام في الضفة الغربية)إسرائيل( وكيان فلسطي

                                                             

م: الولائد 49/1/4691بيان االتحاد العام لطلبة األردن حول مشروع المملكة العربية المتحدة، عمان  (1)
 .419، ص 411، وليقة 4691الفلسطينية العربية لعام 

م: الولائد 46/1/4691بيان اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية حول مشروع المملكة العربية المتحدة، عمان  (2)
 .411، ص 411، وليقة 4691فلسطينية العربية لعام ال

م: الولائد 19/1/4691بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي األردني حول مشروع المملكة العربية المتحدة،  (3)
 .496 -491، ص 411، وليقة 4691الفلسطينية العربية لعام 

 .494م، ص4691، مارس 49نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ع (4)
 .11ماعوز، موشي : القيادات الفلسطينية في الضفة الغربية، ص  (5)
 .444، ص4691الموقف االسرائيلي من الكيان الفلسطيني: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  (6)
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ردًا على مشروع  ،خطابًا في الكنيست ،م4691آذار )مارس(  49ألقت جولدا مائير
ووصفت المشروع بأن  خطوة من طرف واحد  ،المملكة العربية المتحدة، هاجمت في  الملك حسين

 ،ألخيرة من خطابها"ال ترتكز إلى مبدأ االتفاد، وال تكشف عن استعداد للمفاوضات"، وفي الفقرة ا
 .(1)ن  متفد علي "أبتصوير المشروع كما لو  ،هاجمت مائير الذين "يحاولون خلد انطباع كاذب

 وأكدت أن رفض المشروع، (رئيسة الوزراء اإلسرائيلية)بعد خطاب  قررت الكنيستو 
ات مرتكز إلى معاهد ،إسرائيل "ستسعى دوما للوصول إلى سالم دائم مع جيران إسرائيلحكومة 

يتوصل إليها بمفاوضات مباشرة بين األطراف المعنية. وتتقرر في هذه المعاهدات حدود متفد 
 . (2)عليها، آمنة ومعترف بها"
)البروفسور في الجامعة العربية والمختص في شئون الشرد  ماعوزموشي  وفي حين فسر 

 ()إسرائيل عرض أمنالعتقاده إن  سي   ،الرفض اإلسرائيلي لمشروع المملكة المتحدة ،األوسط(
. رأت حركة فتح أن رفض (3)القومي للخطر، وسيخل بمركز القدس الموحدة كعاصمة )إلسرائيل(

هدف  استدراج موافقة الدول  ،صوريًا مخادعاً  ال يخرج عن كون  رفضاً  ،)إسرائيل( للمشروع
 .(4)انطالقًا من رفض )إسرائيل( الصوري لهذا المشروع ،العربية

في  ،زي (ا)هاعوالم ههذا العالم اليسارية أي أوري أفنيري عضو كتلة وعزز هذا الر  
الكنيست بقول : "تنفي جولدا مائير بشدة أن يكون قد تم اتفاد بين األردن و)إسرائيل(، الن أي 

. ونقلت جريدة األهرام عن مصادر (5)تصريح آخر يمكن أن يؤذي الملك ويغضب األمريكيين"
برفض مشروع الملك حسين بأن  "مناورة مقصودة" إلبعاد الشبهات عن  أمريكية أن تظاهر إسرائيل

 . (6)الملك حسين
 توافقهما على المشروع، إال أن هناك من المؤشرات ما يدل و)إسرائيل(  (7)رام نفي األردن

مشاركة أنصار ومؤيدو النظام األردني في االنتخابات البلدية في الضفة  :منها ،فدالتواذلك على 
. وقيام )إسرائيل( قبل أسبوع من إعالن المشروع بفصل ازة عن قيادة شمال سيناء، (8)ةالغربي

                                                             

 .105 – 103 'עמ, ערב ישראל סכסוך: יוסף, נדבה(1) 
 .105 'עמ, ערב ישראל סכסוך: יוסף, נדבה(2) 
 .11ز، موشي : القيادات الفلسطينية في الضفة الغربية، ص ماعو  (3)
 . 1م، ص49/1/4691األهرام،  (4)
 .194خليفة، أحمد، رد الفعل اإلسرائيلي لمشروع الملك حسين، ص (5)
 . 4م، ص41/1/4691األهرام،  (6)
ية العربية لعام م: الولائد الفلسطين11/1/4691حديث الملك حسين حول مشروع المملكة المتحدة، عمان  (7)

 .494(، ص 416، وليقة )4691
 .111م، ص4699الصفدي، عبد اهلل: االتصاالت األردنية اإلسرائيلية بعد حزيران  (8)
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وحمل إسرائيل على  ،. كذلك كيف يمكن للملك حسين تنفيذ مشروع (1)لحاقها بالضفة الغربيةا  و 
وهل يملك الملك تغيير الوضع الدستوري ألراضي  ؟!الجالء عن الضفة الغربية دون التنسيد معها

 ؟!بغير موافقة )إسرائيل( الدولة المحتلة ،حتاللتحت اال
أن مشروع  ()وجد أميل توما ،سين مع مشروع ألونومن خالل مقارنة مشروع الملك ح

فأحد  ،الذين وضعوا مشروع ألون ،تالقى مع سياسة حكام اسرائيل ،المتحدة العربية المملكة
و االستقالل الذاتي ضمن إطار فيدرالي ه ،االحتماالت المفتوحة أمام الفلسطينيين في مشروع ألون

. كما أن موقف الغالبية في (2)وقد جاء مشروع الحسين منسجمًا مع هذا االحتمال ،مع األردن
وال مجال بين البحر المتوسط والعراد  ،هو ضد إقامة دولة فلسطينية مستقلة ،الحكومة اإلسرائيلية

، ويحقد مشروع الملك هذا رى يهوديةواحدة عربية وأخ :إال لدولتين -من وجهة نظرهم  -
 .(3)المطلب

حول مشروع المملكة المتحدة، والتردد ما  اإلسرائيلية، يبدو أن تضارب المواقف واكراء
لم يكن منصبًا على المشروع  ،بين الرفض، والقبول المشروط، يرجح فرضية أن الرفض اإلسرائيلي

لدور إسرائيل في تسوية مستقبل  ،األردني األردني بحد ذات ، بقدر ما هو منصب على التجاهل
إحالل األردن الضفة الغربية، واستبعاد التفاوض معها لتجسيد المشروع على األرض، وخاصة أن 

تسوية مقترحة بشأن حل الصراع، وبحكم  أي فيكجهة مخولة بالتفاوض  ،محل الفلسطينيين
 ،المحتلة األراضين على جزء من ولك ،الفلسطينيين ضمن شكل من أشكال االتحادات الفيدرالية

 .(4)يعد خيارًا إسرائيليًا تبناه حزب العمل اإلسرائيلي
 

 من مشروع المملكة العربية المتحدة: ةقف الدولياالمو 
كانت فكرة وضع الضفة الغربية وقطاع ازة تحت السيادة األردنية تنسجم مع السياسية 

شار الرئيس األمريكي )ريتشارد نيكسون( لشئون األمريكية، والتي عبر عنها )وليم سكرانتون( مست
كانون األول  1األمن القومي، في مشروع  لحل الصراع في )منطقة الشرد األوسط( في 

                                                             

المذكرة المقدمة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول أهداف ونتائج مشروع الملك حسين،  (1)
 .411، ص 411م، وليقة 4691بية لعام م: الولائد الفلسطينية العر 49/1/4691

)) ( مساائول ومحاارر مجلااة االتحاااد األساابوعية فااي حيفااا، وعضااو 4619 -4646إمياال تومااا :)الحاازب الشاايوعي م
 اإلسرائيلي.

 .411توما، إميل: السياسة األمريكية في الشرد األوسط، ص  (2)
 .191خليفة، أحمد: رد الفعل اإلسرائيلي لمشروع الملك حسين، ص  (3)
 .49-49صالح، محسن، وآخرون: حزب العمل، ص  (4)
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م، اقترح في  وضع الضفة الغربية وقطاع ازة تحت السيادة األردنية بشرط أن 4691)ديسمبر( 
 . (1)تكون مناطد منزوعة السالح

تحمس الواليات المتحدة األمريكية لمشروع الملك حسين، ولم لذلك لم يكن من المستغرب 
م، إن  على علم 4691آذار )مارس(  49يكتف وزير الخارجية األمريكي وليم روجرز باإلعالن يوم 

مساعد  (جوزيف سيسكو)، بل أعلن (2)بتطورات الموقف في الشرد األوسط فيما يتعلد بالملك حسين
وسط، إن  يتوقع خطوة هامة للخروج من حالة الركود في العالقات وزير الخارجية لشئون الشرد األ

سرائيل، وقال: "إن هذه الخطوة ستتم خالل األسابيع القادمة"  . (3)بين األردن وا 
المتحدث  (تشارلز براي)وأعربت وزارة الخارجية عن اهتمامها بمشروع الملك حسين، وقال 

لها وجهات نظر في هذا الصدد ستبلغها للحكومة  باسم الوزارة "بأن الواليات المتحدة قد تكون
. وهذا ما أكده وزير الخارجية (5). ومن الواضح أن المشروع حظى بتأييد اإلدارة األمريكية(4)األردنية"

الجزائري أن  خالل مباحلات  مع روجرز صرح األخير "بأن مشكلة الشعب الفلسطيني يتم حلها ضمن 
 .(6)مشروع المملكة المتحدة"

 (تشارلز براي) أن الواليات المتحدة أنكرت أي دور لها في مشروع الملك حسين، وقال إال
المتحدث باسم وزارة الخارجية أنها أبلغت قبل يومين من إعالن  عن طريد السفير األمريكي في 

. ويبدو أن إنكار أمريكيا بمعرفتها بالمشروع عبارة عن تموي ، حتى ال تلير شك أي دولة (7)عمان
ن إبية. وما يؤكد إطالع الواليات المتحدة مسبقًا على المشروع وموافقتها علي  قول األردن "عر 

وهذا يبين عدم دقة الموقف األمريكي المعلن بأن ال علم  ،(8)"المشروع يتمتع بتأييد الدول الكبرى
 ل  بالمشروع.

الواليات أول زيارة خارجية للملك حسين بعد إعالن مشروع  إلى  تعلى أية حال كان
م، وصرح الناطد الصحافي باسم البيت األبيض 4691آذار )مارس(  11المتحدة وذلك في 

إن الرئيس نيكسون وعد ببذل كل ما في وسع  من " :على زيارة الملك قائالً  معلقاً  (رونالد زيجلر)

                                                             

 .441-444الهور، منير، وطارد الموسى: مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية، ص (1)
 .4م، ص4691/ 49/1، 14414، ع 61جريدة األهرام، السنة  (2)
 .4المصدر السابد، ص (3)
 . 1م، ص49/1/4691األهرام،  (4)
 .411مريكية في الشرد األوسط، ص توما، إميل: السياسة األ (5)
 .494حواتمة، نايف، وقيس عبد الكريم: البرنامج المرحلي، ص (6)
 . 1م، ص49/1/4691األهرام،  (7)
م: الولائد 49/1/4691خطاب الملك حسين إلى الشعب حول مشروع المملكة العربية المتحدة، عمان  (8)

 .441، ص 449، وليقة 4691الفلسطينية العربية لعام 
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تقبلهم ، كما اعتبر مشروع الملك محاولة لمساعدة الفلسطينيين على تحديد مس"أجل مساعدة األردن
. (1)بأنفسهم مما يشكل خطوة لألمام نحو توفير الظروف الالزمة للسالم في الشرد األوسط

مشروع الملك حسين بأن  يساهم بفتح األبواب إلى تسوية ألزمة الشرد  (زيجلر)ووصف 
 .(2)األوسط

م مشروعا للتسوية يقوم على 4691في النصف اللاني من العام  اقترحت الواليات المتحدة
ج قطاع ازة والضفة الغربية في كيان مستقل، واقترحت إجراء استفتاء بين الالجئين دم

ن، وبين االستقرار في الدولة الفلسطينية و الفلسطينيين لتخييرهم بين البقاء حيث هم متواجد
 .(3)الجديدة، سواء كانت تلك الدولة مستقلة أو مندمجة مع األردن

سطيني مرتبط مع األردن بصيغة اتحادية ما هدف وأصبحت فيما بعد فكرة إقامة كيان فل
يتحدث الذي  ،(4)م4699 فيوبهذا المعنى ظهر مشروع كارتر للسياسة األمريكية لحل الصراع، 

دعت إلى إقامة كيان  التي م،4611عام مبادرة ريجان   عن وطن للفلسطينيين مرتبط باألردن،
 . (5)مرتبط باألردن فلسطيني

في أواخر شهر آذار عن  ،تي عن موقف  من مشروع الملك حسينوأعلن االتحاد السوفي
والذي جاء في  أن االتحاد  ،األسيوي السوفيتية-طريد البيان الذي أصدرت  لجنة التضامن األفريقي

السوفيتي يشارك القوى التقدمية العربية في قلقها حيال مشروع الملك حسين. وأكد البيان على التأييد 
"ومنها حركة المقاومة المعبرة عن مصالح الجماهير الفلسطينية"،  حرر العربيةالسوفيتي لحركة الت

. ونددت صحيفة (6)مبرياليجل تصفية ألار العدوان اإلسرائيلي اإلأولنضال الشعوب العربية من 
"األزفستيا" الناطقة باسم الحكومة السوفيتية بمشروع الملك واعتبرت  محاولة لتفرقة الدول التقدمية، 

ض عافها بينما هي تواصل جهودها إلنهاء االعتداء اإلسرائيلي. كما أكدت أن المشروع يحرم الشعب وا 
 .(7)الفلسطيني حد تقرير مصيره بنفس "

ن  يعارض مشروع الملك حسين من خالل المنظور السوفيتي أيالحظ على الموقف السوفيتي 
المشروع بسبب رمي  إلى تصفية ن  ال يعارض أالعام للنزاع في الشرد األوسط وطرد حل ، أي 

                                                             

 .199العظم، صادد: مشروع الملك حسين دوليًا، ص  (1)
 . 4م، ص16/1/4691األهرام،  (2)
 .419الهور، منير، وطارد الموسى: مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية، ص (3)
 .411-416تشيرجي، دان: أمريكيا والسالم في الشرد األوسط، ص (4)
 .141–119م، ص4/6/4611الرئيس رونالد ريجان ( خطاب 9كارتر، جيمي: دم إبراهيم، ملحد ) (5)
 .191العظم، صادد: مشروع الملك حسين دوليًا، ص  (6)
 .191المرجع السابد، ص  (7)
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القضية الفلسطينية نهائيا، وتلبيت شرعية االحتالل الصهيوني ألرض فلسطين، بل ألن  يعرقل جهود 
 الدول العربية لتصفية آلار العدوان عن طريد تسوية سياسية تساهم فيها المقاومة مع هذه الدول.

لرفض  بقوة من قبل منظمة التحرير  ،لم ينجح مشروع المملكة العربية المتحدةعلى العموم: 
الفلسطينية، ألن  ال يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني إلى دولة فلسطينية مستقلة، كما أن خبرة 

ال تشجع على قبول فكرة االتحاد في ظل سيطرة  ،م4699 – 4691الفلسطينيين بالحكم األردني 
تتعرض للقمع والمالحقة، كما أن مجازر  نظام الملك حسين، حيث كانت الحركة الوطنية الفلسطينية

 م كانت ما تزال حية في ذاكرتهم.4691أيلول )سبتمبر( 
مؤتمر القمة العربية السادس الذي انعقد  قرارًا في الدول العربية رفضها اتخذ رؤساء وملوك 

رعي الفلسطينية المملل الش اعتبار منظمة التحريربم، 4691في الجزائر تشرين اللاني )نوفمبر( 
، وفي العام الذي يلي ، (1)الوحيد للشعب الفلسطيني، وقد أعربت األردن عن تحفظها على ذلك القرار

، الذي عقد في مدينة الرباط في المملكة المغربية، وافد األردن أي في مؤتمر القمة العربية السابع
لى تمليل الشعب وهو ما شكل نهاية لمشروع المملكة المتحدة، ونهاية للتنافس ععلى القرار، 

 .(2)الفلسطيني بين األردن ومنظمة التحرير الفلسطينية
م، وعقد اتفاقية كامب ديفيد 4699مع وصول حزب الليكود اإلسرائيلي إلى الحكم عام 

سلم، فخشى األردن أن تنتج تلك الظروف حل الم، دخلت المنطقة حالة الالحرب وال4691عام 
اه اليمين اإلسرائيلي، ويدعو إلى تحويل  األردن إلى دولة ، وهو الخيار الذي تبنالوطن البديل

وضع وزير الدفاع اإلسرائيلي عندما  ،م4611أبان حرب عام ، وزادت مخاوف األردن (3)فلسطينية
قامة دولة لهم هناك ،أرئيل شارون ، فبدأ التقارب مع (4)خطة لتهجير الفلسطينيين إلى األردن وا 

  الفلسطيني. –ي تمخض عن فكرة االتحاد الكونفدرالي األردني منظمة التحرير الفلسطينية الذ
 

 

                                                             

 .111(: ولائد فلسطين )مائتان ولمانون وليقة مختارة(، ص4691مؤتمر القمة السادس )الجزائر  (1)
 . 119)مائتان ولمانون وليقة مختارة(، ص(: ولائد فلسطين 4691مؤتمر القمة السابع )الرباط  (2)
 . 411 -419؛ اوانم ، نرمين: حزب الليكود، ص 911شارون، أرييل، مذكرات، ص  (3)
 .191فيسك، روبرت: ويالت وطن، ص (4)
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 املبحث الثانـي
 م9119األردني  -مشروع االحتاد الكونفدرايل الفلسطيني

 

o األردني. -البيئة السياسية لمشروع االتحاد الكونفدرالي الفلسطيني 

o األردني. -مشروع االتحاد الكونفدرالي الفلسطيني 

o م.9119الفلسطيني للتحرك المشترك )اتفاق عمان(  -االتفاق األردني 

o سرائيل في إفشال االتفاق األردني  الفلسطيني. -دور الواليات المتحدة وا 

o الفلسطيني. -المواقف المختلفة من االتفاق األردني 

o  م.9119مشروع الكونفدرالية بعد إلغاء اتفاق عمان 

o  في إطار الحل تصور إسرائيل والواليات المتحدة للكيان الفلسطيني
 الكونفدرالي.

o األردني. -فرص تحقيق االتحاد الكونفدرالي الفلسطيني 
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 م:9111 األردني –مشروع االتحاد الكونفدرالي الفلسطيني لالبيئة السياسية 
م، أن أصدر مجلس األمن الدولي قرار 4691ترتب على حرب تشرين األول )أكتوبر( 

بإشراف مالئم إلقامة سالم  ،بين األطراف المعنية الذي دعا إلى "إطالد مفاوضات ،(111)
. فبدأ نوعًا من التنافس السياسي بين األردن ومنظمة التحرير (1)عادل ودائم في الشرد األوسط"

الفلسطينية حول أحقية التحدث باسم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، ومن لم 
 .(2)"مؤتمر جنيف للسالم" كان عنوانها في تلك الفترةالمشاركة في جهود التسوية السياسية التي 

ليضع حدًا لذلك التنافس، وقرر  م4691جاء مؤتمر القمة العربية السابع في الرباط  
 ى. وتل(3)باإلجماع أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المملل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني

اعتراف األمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية  االعتراف العربي بوحدانية التمليل الفلسطيني،
 (إسرائيل)، إال أن األردن اعتبر عدم اعتراف الواليات المتحدة األمريكية و(4)ومنحها صفة مراقب

يعني عدم انتهاء معركة التنافس بين  وبين منظمة التحرير على التمليل  ،بمنظمة التحرير
 .(5)الفلسطيني

م، نقطة التقاء بين 4691ة في بغداد تشرين اللاني )نوفمبر( شكل مؤتمر القمة العربي
 ،اإلسرائيلية –األردن والمنظمة، حيث اشتركا في موقف الرفض التفاقيات كامب ديفيد المصرية 

. وساهمت بعض األحداث في النصف األول (6)وتوصال إلى اتفاد على "إطار العمل المشترك"
 .الفلسطيني -في زيادة التقارب األردنيمن عقد اللمانينات من القرن الماضي 

خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت أيلول )سبتمبر( كان أبرز تلك األحداث:  
عالن (7)م، وفقدانها "القاعدة اكمنة" التي كانت توفر لها حرية الحركة واستقاللية القرار4611 . وا 

                                                             

 –م: قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي11/41/4691، 111قرار مجلس األمن رقم  (1)
 . 141، ص 96ليقة ، و 4اإلسرائيلي، مج 

 .411أبو عودة، عدنان: إشكاليات السالم في الشرد األوسط، ص (2)
م: ولائد فلسطين )مائتان ولمانون وليقة 11/41/4691 –19قرارات مؤتمر القمة العربية السابع، الرباط  (3)

 .119مختارة(، ص 
م، "منح 4691شرين اللاني )نوفمبر( ت 11، 16(، الدورة 1119قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ) (4)

اإلسرائيلي،  –منظمة التحرير الفلسطينية مركز مراقب": قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي
 .499، ص 496، وليقة 4مج 

 .419 -411أبو عودة، عدنان: إشكاليات السالم في الشرد األوسط، ص  (5)
م: الولائد 16/44/4691حوار الطرفين الفلسطيني واألردني، عمان انظر البيان المشترك الصادر عن  (6)

 .911 -911ص  م،4691الفلسطينية العربية لعام 
 .116الشريف، ماهر: البحث عن كيان، ص (7)
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الفلسطيني، وكان تصورها لمستقبل  جانبلمبادرة الرئيس األمريكي رونالد ريجان التي تجاهلت ا
. وتبني قمة (1)م4691الضفة الغربية قريب من تصور مشروع "المملكة العربية المتحدة" لعام 

فاس مشروع األمير السعودي فهد، الذي أصبح يعرف بمشروع )السالم العربي(، وكان من نتائج 
 . (2)ياسي، واالعتراف ضمنًا بإسرائيلذلك المشروع إسقاط الخيار العسكري، واعتماد الخيار الس

وخاصة  ،وتجدر اإلشارة إلى أن المواقف الفلسطينية تباينت من مشاريع التسوية السلمية
. واعتقد ياسر (*)الفلسطينية -ومشروع قمة فاس، وبرزت الخالفات الفلسطينية  ،مشروع ريجان

 ،على مشاريع التسوية المطروحة أن انفتاحًا سياسياً  ،عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية
 . (3)وخاصة بعد الخروج من لبنان ،يمكن أن يحقد مكاسب سياسية للقضية الفلسطينية

إلى سعي  ،(4)أدى عودة الخطاب اإلسرائيلي لفكرة "الوطن البديل" ،وعلى الصعيد األردني
ر بها منظمة ال تكون على حساب ، فاستغل الظروف التي تم ،األردن للبحث عن حلول سياسية

من أجل التوصل  ،إلشراكها في جهود التسوية السياسية، والتوافد معها ؛التحرير الفلسطينية
  .(5)بعد تحرير األرض الفلسطينية المحتلة ،لصيغة تحكم عالقة الشعبين األردني والفلسطيني

 
 : األردني -مشروع االتحاد الكونفدرالي الفلسطيني 

ر الفلسطينية من بيروت، مباحلات مكلفة في عمان بين بدأت بعد خروج منظمة التحري
 –م، وتم تشكيل لجنة عليا أردنية 4611تشرين األول )أكتوبر(  6األردن ومنظمة التحرير في 

فلسطينية من أجل التوصل لصيغة تحكم عالقة الشعبين األردني والفلسطيني بعد تحرير األرض 
على مشروع وليقة نصت على  ،م4611ر )مارس( آذا 1الفلسطينية المحتلة، فتم االتفاد في 

، (6)الوطنية" ظ فيها كل من الشعبين على هويت يحاف ،فلسطينية –إقامة "دولة كونفدرالية أردنية 
وتضمنت بعض التفصيالت ملل: أن يكون االتحاد الكونفدرالي بين دولتين مستقلتين، ووجود 

                                                             

م: كارتر، جيمي: 4/6/4611خطاب الرئيس ريجان إلى األمة بشأن الضفة الغربية والفلسطينيين، واشنطن  (1)
 .141 - 119(، ص 9م )دم إبراهيم، ملحد رق

م: ولائد فلسطين )مائتان 6/6/4611-9المملكة المغربية  -قرارات مؤتمر القمة العربية اللاني عشر، فاس (2)
 .116 – 119ولمانون وليقة مختارة(، ص 

 .199-191الفلسطينية وأطراف  انظر: اريش، آالن: منظمة التحرير الفلسطينية، ص –حول الخالفات الفلسطينية)*( 
 .144الشريف، ماهر: البحث عن كيان، ص (3)
 . 411 -419؛ اوانم ، نرمين: حزب الليكود، ص 911انظر، شارون، أرييل، مذكرات، ص  (4)
 .411أبو عودة، عدنان: إشكاليات السالم في الشرد األوسط، ص  (5)
 .499كام، إفرايم: اإلطار السياسي للكيان الفلسطيني، ص (6)
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ناء جيشين أردني وفلسطيني، واشترطت قيام جوازين للسفر إحداهما أردني واكخر فلسطيني، وب
 . (1)ووزارة دفاع واحدة ،حكومة واحدة

رفضت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تلك الصيغة، وحذرت من خطر "تفويض 
 1 – 9. وفي اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد في الكويت (2)األردن بدياًل عن منظمة التحرير"

؛ بالرام أن المجلس الوطني كان (3)تتم الموافقة على الصيغة المقترحةم، لم 4611نيسان )أبريل( 
قد وافد سابقًا في اجتماع  شباط )فبراير( في الجزائر على التعاون مع األردن. ورأى "أن تقوم 

. (4)العالقة المستقبلية مع األردن على أسس كونفدرالية" بين دولتين مستقلتين فلسطين واألردن
أن أعلن األردن عن توقف المحادلات، وأصدر مجلس الوزراء  لمنظمةرفص ا وترتب على

  .(5)ل في  الجانب الفلسطيني فشل الحواراألردني بيانًا حمَّ 
 

 م:9111شباط )فبراير(  99اتفاق عمان 
سعت منظمة التحرير الفلسطينية الستئناف التباحث مع األردن من جديد، وكان من 

 )مايو( أيار 6في  تائج االنشقاد الذي وقع في صفوف حركة فتحمحاولة احتواء ن ،دوافعها لذلك
كانون األول )ديسمبر( من  46، والذي تبع  خروج القوات الفلسطينية من طرابلس في (*)م4611

نفسها أمام  تووجدونتيجة لتلك األحداث أصبحت منظمة التحرير أكلر ضعفًا،  ؛(6)العام نفس 
الدول العربية التي تؤيد التوصل إلى تسوية سياسية للصراع  معمواجهة  فيما الدخول خيارين: إ

أفرزتها تداعيات ما بعد  التيالسياسية الجديدة  مسيرة التسويةأو االنضمام إلى  ،في المنطقة
فرص استئناف التباحث مع األردن لالتفاد بذلك زادت الخيار اللاني، فاختارت المنظمة فالحرب. 

 .على التحرك السياسي المشترك

                                                             

 .199د: النضال الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ص عبد الرحمن، أسع (1)
 .199اريش: آالن: منظمة التحرير الفلسطينية، ص  (2)
 .999صايغ، يزيد: الكفاح المسلح والبحث عن الدولة، ص (3)
 –41البيان السياسي الصادر عن الدورة السادسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني، الجزائر  (4)

 .114م: ولائد فلسطين )مائتان ولمانون وليقة مختارة(، ص11/1/4611
م: يوميات وولائد 44/1/4611الفلسطيني، عمان  –بيان مجلس الوزراء األردني حول الحوار األردني  (5)

 .111-111الوحدة العربية، ص 
المجلس اللوري العقيد )*( قاد االنشقاد عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح نمر صالح، وسميح أبو كويك، وعضوا 

سعيد موسى "أبو موسى"، والمقدم موسى العملة "أبو خالد العملة"، وشكل المنشقون جسم تنظيمي عرف باسم 
 (. 419االنتفاضة")ياسين، عبد القادر: دليل الفصائل الفلسطينية، ص –"فتح 

 .449نافع، بشير: الدولة والهوية والوطن في النضال الفلسطيني، ص (6)
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شرعت حركة فتح في التحضير لعقد الدورة السابعة عشرة للمجلس الوطني، رام فشل 
محاوالت رأب الصدع الذي اعترى منظمة التحرير الفلسطينية، فزار خالد الحسن عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح األردن، وطلب من الملك حسين السماح للمنظمة بعقد دورة المجلس الوطني 

 . (1)م4611تشرين اللاني )نوفمبر(  11لك في وتم ذ ،في عمان
ن الموقف إجاء في كلمة الملك حسين خالل افتتاح دورة المجلس الوطني الفلسطيني: "
فلسطينية،  –الدولي بعامة يرى أن باإلمكان استرجاع األراضي المحتلة من خالل صيغة أردنية 

، وأهمها: ل إلى تسوية عادلة ومتوازنة"ترتب على الطرفين التزامات يعتبرها العالم ضرورية للوصو 
. (2)( كأساس للتسوية111)قرار مجلس األمن رقم ب ، والتمسكاألرض مقابل السالمقبول مبدأ 

( كما في 111)للقرار معلناً  لم تتضمن رفضا صريحاً  المجلس الوطنيومما يالحظ أن قرارات 
 .(3)األردن مواصلة السعي لتطوير العالقة معوأكد المجلس على  السابد،

شباط )فبراير(  44عن اتفاد  ،دورة المجلس الوطني تبعتالتي محادلات ال أسفرت
دوافع منظمة التحرير  ويبدو أن. (4)كقاعدة للتحرك المشترك "اتفاد عمان"عرف باسم  ،م4619

ة األمريكي (الالءات)تحريك القضية الفلسطينية سياسيًا، وتجاوز الرابة في  كانت لتوقيع االتفاد
 اللالث وهي: ال لمنظمة التحرير الفلسطينية، ال للدولة الفلسطينية، ال للمؤتمر الدولي.

أما دوافع الملك حسين فكانت الرابة في قطع الطريد على "المخطط اإلسرائيلي القائم 
باإلضافة إلى أن الصيغة الكونفدرالية  .(5)ضد الضفة الشرقية لألردن وتحويلها إلى دولة فلسطينية"

لن يضطروا إلى أن  ،أن سكان األردن الذين هم في االبيتهم من الالجئين فلسطينيين ؛عنيت
 .(6)أو االنتقال إلى الكيان الجديد في حال إقامة دولة فلسطينية ،يختاروا بين بقائهم في األردن

                                                             

 .99بو عرف ، جميل: عرفات في معركة اإلعالم، صأ (1)
انظر مقتطفات من خطاب الملك حسين في افتتاح اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني: الشريف، ماهر:  (2)

 .119البحث عن كيان، ص 
م: ولائد 11/44/4611اإلعالن السياسي الصادر عن الدورة السابعة عشرة للمجلس الوطني، عمان  (3)

 .119)مائتان ولمانون وليقة مختارة( صفلسطين 
قبرص، ع  -اتفاد عمان، مجلة شئون فلسطينية، مركز األبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية، نيقوسيا (4)
 .416م، ص4619، مارس/أبريل )آذار/نيسان( 419 – 411
 . 19 -11دايان، موشي : أنا وكامب ديفيد، ص (5)
 .411لدولة الفلسطينية وجهات نظر إسرائيلية واربية، صمؤسسة الدراسات الفلسطينية: ا (6)
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 :(1)وقد نص اتفاق عمان على ما يلي
قرارات األمم المتحدة المتعلقة بقضية و  ،المتفد عليها عربياً  ،من روح قرارات فاس "انطالقاً 

وتمشيًا مع الشرعية الدولية، وانطالقًا من الفهم المشترك لبناء عالقة مميزة بين الشعب  ،فلسطين
على  ،ومنظمة التحرير الفلسطينية ،اتفقت حكومة المملكة األردنية الهامشية ،األردني والفلسطيني

نهاء االحتالل اإلسرائيلي السير معا نحو تحقيد تسوية سلمية عادلة ل قضية الشرد األوسط، وا 
 بما فيها القدس وفد األسس والمبادل التالية:  ،لألراضي العربية المحتلة

 بما فيها قرارات مجلس األمن.  ،كما ورد في قرارات األمم المتحدة ،أواًل: األرض مقابل السالم -
طينيون حقهم اللابت في تقرير لانيًا: حد تقرير المصير للشعب الفلسطيني: يمارس الفلس -

المصير عندما يتمكن األردنيون والفلسطينيون من تحقيد ذلك ضمن إطار االتحاد الكونفدرالي 
 العربي المنوي إنشاؤه بين دولتي األردن وفلسطين.

 لاللًا: حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين حسب قرارات األمم المتحدة.  -
 جميع جوانبها. رابعًا: حل القضية الفلسطينية من  -
في ظل مؤتمر دولي تحضره الدول  ،خامسًا: وعلى هذا األساس تجرى مفاوضات السالم -

الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن الدولي، وسائر أطراف النزاع بما فيها منظمة 
فلسطيني  -ضمن وفد أردني  ،المملل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،التحرير الفلسطينية

 .مشترك"
نص االتفاد لم يكن  أنيالحظ ، (2)ومن خالل العودة إلى قرارات مؤتمر قمة فاس

ن  ربط حد الشعب إ، فبداًل من الدولة الفلسطينية المستقلة، فتلك القمةمنسجمًا مع روح قرارات 
الفلسطيني في تقرير مصيره بإطار كونفدرالي مع األردن، وتضمن موافقة قيادة المنظمة، بصورة 

(، وبداًل من مشاركة المنظمة منفردة في كافة 111شرة على قرار مجلس األمن )اير مبا
 الفلسطيني المشترك. –التحركات السياسية، نص اتفاد عمان على الوفد األردني 
م، من طرف 4619شباط )فبراير(  11وذكر ياسر عرفات أن األردن نشر االتفاد في 

، فدعت حركة فتح الى عقد دورة (3)توضيحاتواحد وبدون اتفاد، مما استدعى نشر المنظمة 
اجتماعات طارئة لبحث االتفاد، وكانت أبرز النقاط المختلف حولها هي: الوفد المشترك، وتقرير 
المصير الفلسطيني، وخالل االجتماعات تم وضع أسس ولوابت فلسطينية للتحرك، وأصدرت 

                                                             

 .114(، ص44م، ملحد رقم )4619شباط )فبراير(  44انظر اتفاد عمان  (1)
 .111–119م(: ولائد فلسطين )مائتان ولمانون وليقة مختارة(،ص4611مقررات مؤتمر القمة اللاني عشر )فاس  (2)
 .11م، صأبو عرفة، جميل: عرفات في معركة اإلعال (3)
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علد بالبندين اللاني والخامس في نص اللجنة المركزية بيانًا بشأن التعديالت المطلوبة وهي تت
 :(1)االتفاد، وهي على النحو التالي

 استبدال كلمة )ذلك( في البند اللاني من اتفاد عمان، بعبارة )االنسحاب اإلسرائيلي(. -4
 فلسطيني مشترك( في البند الخامس، بصيغة )وفد عربي مشترك(. -استبدال )وفد أردني  -1

بموافقة األردن على  ،التصديد على االتفاد اشترطت منظمة التحرير الفلسطينية
 .(2)م4619آذار )مارس(  1التوقيع رسميًا على االتفاد بين الطرفين في  بعدها تم، التعديالت
إن  تم التوصل إلى اتفاد عمان نتيجة تقديم  )*(من وجهة نظر إسرائيلية رأى كام إفرايم 

القاضي بإنشاء وحدة فيدرالية بين الضفتين، الطرفين تنازالت، فالملك قدم تنازاًل عن، مشروع  
أن المنظمة  . وذكر المقادمة(3)ومنظمة التحرير قدمت تنازاًل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تماماً 

واعتبر  وقعت على االتفاد "بعد أن شعرت بأن إقامة الدولة الفلسطينية أبعد كليرًا مما تصورت"،
 . (4)رة الدولة المستقلةأن االتفاد في حقيقت  تنازل عن فك

وعلد إفرايم كام على موقف منظمة التحرير الفلسطينية من الكونفدرالية فقال: رام دعمها 
إقامة دولة فلسطينية أواًل، وبعد ذلك يتم البحث في تشكيل وحدة فإنها اشترطت  ،لتلك الفكرة
 ،األول :تفسيرات لهذا الموقفبين كل من األردن والدولة الفلسطينية، وقدم كام لاللة  ،كونفدرالية

قناع  بأن المنظمة ال تنوي إقامة دولة مستقلة، واللاني ،طمأنة الجمهور اإلسرائيلي تلقي  ،وا 
وشبكة العالقات االقتصادية األردنية في الفترة االنتقالية فقط،  ،المساعدة من األجهزة الحكومية

فة الشرقية من خالل الكونفدرالية. وخلص رابة المنظمة زيادة نفوذها وتأليرها في الض ،واللالث
لن توافد على وضع أي ، "التي تنتابها الشكوك الكليرة تجاه األردن كام إلى أن منظمة التحرير "

 . (5)قيود أردنية على دولتها المستقلة

                                                             

م: مجلة 11/9/4619مشروع عمل مشترك وزع ألناء انعقاد جلسات المجلس المركزي الفلسطيني، تونس  (1)
 .416م، ص4619أاسطس(  -آب )يوليو -قبرص، تموز  -، نيقوسيا416 -411شئون فلسطينية، ع 

ردني: مجلة شئون فلسطينية، موافقة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية على االتفاد الفلسطيني األ (2)
 .416م، ص4619قبرص، تموز/ آب )يوليو/أاسطس(  -، نيقوسيا416 -411ع 

)*( إفرايم كام: باحث إسرائيلي في مركزي جافي للدراسات اإلستراتيجية، وخبير في شئون الشرد األوسط في 
سالح االستخبارات مجاالت األمن واالستخبارات، شغل في السابد مسئوليات مهمة في طاقم أبحاث 

 اإلسرائيلي، وعمل محاضرًا في الكلية العسكرية لألمن القومي التابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي.
 .19 – 11كام، إفرايم: األردن والكيان الفلسطيني، ص (3) 

 . 41 -41( المقادمة، إبراهيم: اتفاد ازة أريحا رؤية إسالمية، ص (4
 .499ي للكيان الفلسطيني، صكام، إفرايم: اإلطار السياس (5)
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كان تحقيد مصلحت  على حساب الطرف اكخر، فقد ن هدف كل طرف إ :ويمكن القول
ويشارك المنظمة في ذلك، وسعت  ،تحدث من جديد باسم الشعب الفلسطينيأراد األردن أن يعود لل

بسبب ضعفها بعد الخروج من بيروت، وبعد تسريب معلومات  ؛المنظمة إلى التنسيد مع األردن
أمريكية بخصوص حل القضية الفلسطينية، خشيت المنظمة أن تكون  -عن اتصاالت أردنية 

 ،كما أن المنظمة أرادت االستفادة من التنسيد مع األردنعلى حساب تمليلها للشعب الفلسطيني، 
 لكى تعبر عن طريد األردن بوابة االعتراف األمريكي بمنظمة التحرير الفلسطينية.

 

سرائيل في إفشال االتفاق األردني  الفلسطيني: -دور الواليات المتحدة وا 
بها اتفاد عمان شباط  بالصيغة التي جاء ،رفضت اإلدارة األمريكية فكرة المؤتمر الدولي

م، وأقرتها القمة العربية في الدار البيضاء في آب )أاسطس( من العام نفس ، 4619)فبراير( 
والتي تتلخص فيما يلي: "مؤتمر دولي تحضره الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن 

للمؤتمر صالحيات الدول وسائر أطراف النزاع بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية، وأن يكون 
، وتمسكت االدارة االمريكية برؤيتها التي اعتبرت المؤتمر مجرد مظلة دولية لمفاوضات (1)حاسمة"

مباشرة بين األطراف المعنية األمر، وعبرت عن عدم موافقتها أن تكون للمؤتمر سلطات 
 .(2)حاسمة

مريكيا في وحول مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في مفاوضات السالم، أعلنت أ
من اير أعضاء منظمة التحرير  ،موافقتها على قبول أعضاء فلسطينيين ،م4619نيسان )أبريل( 

 الفلسطيني المشترك، وبعد عودة الملك الحسين أواخر أيار )مايو( –في الوفد األردني  ،الفلسطينية
 ،لفلسطينيمن زيارة لواشنطن، طلب من المنظمة تسمية أسماء أعضاء الوفد ا من العام نفس 

أسماء سبعة  م4619 )يوليو( تموز 44ليكونوا أعضاء في الوفد األردني، فقدمت المنظمة في 
للمشاركة في  ،، وبعد أن أرسلت المنظمة عن طريد األردن قائمة األسماء المرشحة(3)أشخاص

شحة أن النين فقط من األسماء المر  ،الوفد إلى واشنطن، أبلغت اإلدارة األمريكية الملك حسين
 .(4)ومحمد ملحم ،المطران إيليا خوري :هماو  ،يمكن قبولهما

                                                             

م، مجلة شئون 6/1/4619المغرب،  -انظر البيان الختامي لمؤتمر القمة العربية الطارل، الدار البيضاء (1)
 – 411م، ص 4619أكتوبر(  -تشرين األول )سبتمبر -قبرص، أيلول -، نيقوسيا494-491فلسطينية، ع 

419. 
 .119األوسط، ص  تشيرجي، دان: أمريكيا والسالم في الشرد (2)
 .119المرجع السابد، ص  (3)
 .119المرجع السابد، ص  (4)
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سبوع األول في اال وأبلغت الملك حسين ،عن قرارها اإلدارة األمريكية سرعان ما تراجع 
الفلسطيني  -"أنها لم تعد تجد من الممكن االجتماع مع الوفد األردني ، م4619من سبتمبر 

الذي حملت  رسالة اسحد  ،ء نتيجة الضغط االسرائيلي، ويبدو أن ذلك الموقف جا(1)المشترك"
لفكرة عقد اجتماع أمريكي مع أي  ،بمعارضت  الجازمة (،وزير الخارجية االسرائيلي)شامير 
 .(2)فلسطيني

، فعقد اجتماع في المؤتمر الدولي استمرت معارضة اإلدارة األمريكية للمشاركة الفلسطينية
ن إر عرفات ورئيس الوزراء زيد الرفاعي، وقال أبو عودة بين ياسم، 4619آب  49في عمان في 

وهو ما تم نفي  فيما بعد  - (3)(111( و)111عرفات أكد في  قبول المنظمة لقراري مجلس األمن )
م، إال أن الواليات 4619وتم إبالغ واشنطن بذلك في اكتوبر  - (4)من قبل اللجنة التنفيذية

في  الفلسطينيين كالكي تلتزم بقبول اشتر  ، تكتفي بذلكالمتحدة رفضت العرض، وأعلنت أنها ال
 .(5)المؤتمر الدولي المقترح

شنت الواليات المتحدة هجومًا دبلوماسيًا واسعًا على منظمة التحرير الفلسطينية، إلر قيام 
جناح أبو العباس باختطاف السفينة اإليطالية  –مجموعة عسكرية تابعة لجبهة التحرير الفلسطينية 

. (6)قتل فيها أحد المواطنين األمريكيين ،م4619( اكتوبر) ألولتشرين ا 9في  ،يلي الورو""أك
، فأصدر (7)ومارست كاًل من مصر واألردن ضغطًا على منظمة التحرير الفلسطينية لنبذ اإلرهاب

إعالن "م 4619تشرين اللاني )نوفمبر(  9في  ،رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات
دانتها لجميع عمليات اإلأعلن شجب في  و  ،"ةالقاهر  رهاب، سواء تلك التي تتورط فيها المنظمة "وا 
 . (8)أو التي يرتكبها أفراد أو جماعات ضد األبرياء والعزل في أي مكان" ،الدول

مساعد  (ريتشارد ميرفي)م مع 4619التقى الملك حسين في أوائل كانون اللاني )يناير(
ي في لندن، وطلب من  الموافقة على أن قبول منظمة التحرير الفلسطينية وزير الخارجية األمريك

                                                             

 .119تشيرجي، دان: أمريكيا والسالم في الشرد األوسط، ص  (1)
 .111كوانت، وليام: عملية السالم الدبلوماسية األمريكية، ص  (2)
 .419أبو عودة، عدنان: إشكاليات السالم في الشرد األوسط، ص  (3)

-499، مجلة شؤون فلسطينية، ع 1/1/4619القيادة الفلسطينية حول خطاب الملك حسين، تونس بيان (4) 
 .91 – 99م، ص 4619قبرص، آذار/نيسان )مارس/أبريل(  -، نيقوسيا499

 .119تشيرجي، دان: أمريكيا والسالم في الشرد األوسط، ص  (5)
 .191الشريف، ماهر: البحث عن كيان، ص (6)
 . 119، ص المرجع السابد (7)
 -قبرص، تشرين اللاني -، نيقوسيا491 – 491م: مجلة شئون فلسطينية، ع 9/44/4619إعالن القاهرة،  (8)

 .414 – 411م، ص 4619ديسمبر(  -كانون األول )نوفمبر
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. وجاء الرد (1)(، يؤهلها للمشاركة في أي مؤتمر دولي للسالم111( و)111بقراري مجلس األمن )
إلى الملك حسين على النحو التالي: "عندما  ،م4619كانون اللاني )يناير( 14األمريكي في 

(، واستعدادها للتفاوض 111( و)111تحرير الفلسطينية قبلت قراري )يتضح علنًا أن منظمة ال
على السالم مع إسرائيل، وأنها نبذت اإلرهاب، فإن الواليات المتحدة سوف تقبل حقيقة توجي  دعوة 

. يتضح من ذلك أن الواليات المتحدة لم تكتف بإعالن القاهرة، (2)للمنظمة لحضور مؤتمر السالم"
 وهو الموافقة المسبقة على التفاوض مع إسرائيل. بل أضافت طلبا آخر

ولتجاوز الشروط األمريكية قدمت منظمة التحرير الفلسطينية بواسطة األردن في شباط 
م لاللة اقتراحات مختلفة إلى اإلدارة األمريكية لصيااة تعبر "عن قبول مشروط 4619)فبراير( 

من الحكومة األمريكية بتأكيد حد تقرير  " إلصدار إحداها، بالتزامن مع تعهد111للقرار رقم 
جيمس ). إال أن تلك االقتراحات قوبلت بالرفض األمريكي، وقال (3)المصير للشعب الفلسطيني

مساعد وزير الخارجية األمريكي "بأن الواليات المتحدة تتوقع قبواًل واضحًا من منظمة  (داير
لتقرير نفس  بقبول أمريكي في الوقت  ، وليس قبواًل مشروطاً 111التحرير الفلسطينية للقرار 

 . (4)المصير"
وهكذا ورام كل المرونة التي أبدتها قيادة منظمة التحرير في تلك الفترة، لم تفلح في تغيير 

إذا ضم  ؛فلسطيني مشترك -الموقف األمريكي، الذي بقي مصرًا على رفض الحوار مع وفد أردني
تحرير، وعلى رفض اإلقرار بحد الشعب الفلسطيني الجانب الفلسطيني في  أعضاء في منظمة ال

(، والموافقة المسبقة على 111( و)111في تقرير المصير، واالعتراف بقراري مجلس األمن )
التفاوض مع إسرائيل. وأمام هذا الموقف األمريكي الحازم إزاء المنظمة، ورفض هذه األخيرة قبول 

 مسدود.الشروط األمريكية، وصل اتفاد عمان إلى طريد 
 

                                                             

 .119تشيرجي، دان: أمريكيا والسالم في الشرد األوسط، ص  (1)
 .119المرجع السابد، ص  (2)
مة التحرير الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرد األوسط: مجلة شئون انظر اقتراحات منظ (3)

 . 99 – 91م، ص 4619يونيو(  -حزيران )مايو -، أيار496 – 491فلسطينية، ع 
رد جيمس داير مساعد وزير الخارجية األمريكي فيما يتعلد بالموقف حول مقترحات منظمة التحرير  (4)

 -111تشيرجي، دان: أمريكيا والسالم في الشرد األوسط، ملحد )د(، ص م: 41/1/4619الفلسطينية، 
111. 
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 م:9119إلغاء اتفاق عمان 
لتلبية الشروط  ؛فشلت جهود الملك حسين في الضغط على منظمة التحرير الفلسطينية

حول  ،موج  الى الشعب األردني ،م خطابًا مطوالً 4619)فبراير(  شباط 46األمريكية، فألقى في 
المشترك مع منظمة  والتحرك ،الرؤية األردنية للقضية الفلسطينية، أعلن في  وقف التنسيد

(، ورفضها الفصل بين "استعادة األراضي المحتلة في 111بسبب رفض األخيرة القرار ) ؛التحرير
وبين "حد تقرير المصير للشعب الفلسطيني"؛ مما ساهم في تعطيل التحرك  ،"4699عام 

عادة و  ،السياسي على الساحة الدولية، وذكر أن المنظمة برفضها أضاعت فرصة لمينة للسالم ا 
 . (1)األرض الفلسطينية

في اجتماع مشترك مع اللجنة المركزية لحركة  ،أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
بيانًا ردت في  على خطاب الملك، وتساءلت "كيف  ،م في تونس4619آذار )مارس(  1في  ،فتح

تمتنع الواليات المتحدة  بينما ،(111تطالب منظمة التحرير الفلسطينية وحدها باالعتراف بالقرار )
األمريكية عن االعتراف بالمقابل بحد الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبتقديم الضمانات 

 .(2)السياسية للمنظمة"
( "دون اقتران  بحد 111: أن قبول المنظمة قرار مجلس األمن رقم )اللجنة التنفيذية وقالت 

ها تكون قد قبلت بإلغاء القضية الفلسطينية من تقرير المصير كأساس لمؤتمر دولي"، سيعني "أن
جدول أعمال المؤتمر"، ورفض البيان الرؤية األميركية للمؤتمر الدولي التي اعتبرت  "مجرد مظلة 
لمفاوضات مباشرة بين األطراف الدولية"، وخلصت المنظمة إلى نتيجة مفادها "إن مسؤولية الفشل تقع 

 46. ونشر المجلس اللوري لحركة فتح بيانًا في (3)ة األمريكية"دون شك على تراجع الواليات المتحد
انتقد في  السياسية األردنية واتهمها بمشاركة الواليات المتحدة في ابتزاز  ،م4619حزيران )يونيو( 

 .(4)الفلسطينيين سياسياً 
 9يا فاتخذ في جلست  بتار  ،رد مجلس الوزراء األردني على بيان اللجنة التنفيذية وحركة فتح

( مكتبًا تابعًا لمنظمة التحرير 19من أصل ) ،( مكتباً 19بإاالد ) ،م قراراً 4619تموز )يوليو( 
نائب القائد  ؛)أبو جهاد( الفلسطينية، وحركة فتح في األردن، وأعطت السلطات األردنية خليل الوزير

                                                             

 .419-414الفلسطيني انقطاع أم قطيعة؟، ص -شاهين، أحمد: التنسيد األردني (1)
 -: مجلة شؤون فلسطينية، نيقوسيا4619/ 1/ 1بيان القيادة الفلسطينية حول خطاب الملك حسين، تونس  (2)

 .91 – 99م، ص 4619آذار/نيسان )مارس/أبريل( ، 499-499قبرص، العدد 
 .91 – 99المصدر السابد، ص  (3)
قبرص،  -، نيقوسيا491بيان المجلس اللوري لحركة فتح ضد النظام األردني، مجلة شئون فلسطينية، ع  (4)

 .19م، ص4619تموز )يوليو( 
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 ،األردنية حركة انشقاقية. ودعمت السلطات (1)ساعة لمغادرة األردن 11العام لقوات اللورة الفلسطينية 
تشكيل ما  الذي أعلن عن ،أحد قادة جيش التحرير الفلسطيني (أبو الزعيم)قام بها عطا اهلل عطا اهلل 

، وحاول النظام األردني (2)أو )المجلس العسكري االعلى لحركة فتح( ،أسماه )الحركة التصحيحية(
سطينية، ولكن سرعان ما تخلى عنها األردن استخدام الحركة االنشقاقية كبديل لمنظمة التحرير الفل

 . (3)فيما بعد
م خطة لتنمية الضفة 4619فاقترح في آب )أاسطس(  ،حاول األردن االلتفاف على المنظمة

م، وأعلن األردن أن هدف  من الخطة تحسين أوضاع 4661 – 4619مدتها خمس سنوات  ،الغربية
لتهجيرهم إلى الضفة  ،تالل االقتصاديةوتعزيز صمودهم في مقاومة ضغوط االح ،المواطنين
بديلة  ،وهو خلد قوة سياسية ،آخر لخطة التنمية اً ذكر أن هناك هدف (*). اير أن أبو عودة(4)الشرقية

. إال (5)وتشارك في المفاوضات ،تقبل قراري مجلس األمن ،لمنظمة التحرير من داخل األرض المحتلة
الدول المانحة عن المساهمة فيها، واندالع االنتفاضة  بسبب إحجام ؛أن الخطة لم تخرج إلى النور

 .م4619الفلسطينية
بإلغاء اتفاد  ،جراءات األردنيةردت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على اإل

في  ،م. وأرجعت قرارها إلى ظهور "خالفات بين الطرفين4619نيسان )أبريل(  11عمان في 
وكيفية تلبيتها... والضغوط التي مارستها الواليات المتحدة  ،ادتفسير وفهم بعض نصوص االتف

موقف منظمة التحرير  ،، وقد أيد الفلسطينيون في األراضي المحتلة(6)وأوساط أخرى" ،األميركية
وأحرد المتظاهرون الفلسطينيون العلم األردني،  ،الفلسطينية، وقامت مظاهرات ضد األردن

                                                             

، 491مجلة شئون فلسطينية، ع  انظر نص القرار األردني بإاالد مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية، (1)
 .16م، ص4619قبرص، تموز )يوليو(  -نيقوسيا

 . 491أبو عرف ، جميل: عرفات في معركة اإلعالم، ص (2)
 .99صايغ، يزيد: األردن والفلسطينيون، ص(3) 
 .411عريقات، صائب: السالم على السالم، ص  (4)

، حصل بعدها على 4691فلسطين حتى عام م، عاش في 4611)*( عدنان أبو عودة: ولد في نابلس عام 
-4664الجنسية األردنية شأن  شأن جميع الفلسطينيين بعد وحدة الضفتين. أصبح رئيسًا للديوان الملكي )

(، تولى وزارة اإلعالم في األردن لمدة أربع عشر عامًا 4611 –4611( ووزيرًا للبالط الملكي )4661
(، وعضوًا في مجلس 4669 – 4661ردن لدى األمم المتحدة )(، وكان مندوبًا دائمًا لأل4611 –4691)

ملتقى الوحدة االردنية )م 4611 –4611األعيان لسنوات طويلة، وعضوًا في المجلس الوطني االستشاري 
 http://alraipress.wordpress.com: الفلسطينية(

 .419أبو عودة، عدنان: إشكاليات السالم في الشرد األوسط، ص  (5)
م: ولائد فلسطين )مائتان ولمانون وليقة 11/1/4619ار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قر  (6)

 .116مختارة(، ص
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 . وفي المقابل اجتمع مجلسا األعيان والنواب(1)اخل األردنوتعرض قرار الملك النتقادات د
وقررا وقف التنسيد السياسي مع المنظمة، وتوافد الشعب األردني على الديوان الملكي  األردنيين،

 .(2)مؤيدًا لوقف التنسيد، وأن األردن لن يكون بدياًل عن الفلسطينيين
في األردن رابة العوامل، أهمها: يمكن إرجاع أسباب إنهاء االتفاد إلى مجموعة من و 

الذى يراه األساس  (،111رقم )تكون ركيزت  األولى قرار مجلس األمن  ،إجراء تحرك مشترك
قبل الحديث عن  ،من المنظمة واضحاً  المنطقة، ومن لم أراد موقفاً  فيتسوية واقعية  ألى ،الحقيقي

 ،الخالفات على الساحة الفلسطينية اشتدادوكذلك إلى  طبيعة العالقة الكونفدرالية مع األردن.
المعارضة القوية داخل القيادة الفلسطينية، وأزمة اللقة بين الجانبين األردني والفلسطيني، واياب و 

الدعم العربي لالتفاد، والموقف األمريكي واإلسرائيلي الرافض لالعتراف بمنظمة التحرير مملاًل 
 شرعيًا للشعب الفلسطيني.

 

 :م9111الفلسطيني  -االتفاق األردنيمن  ية والعربية والدوليةالفلسطينالمواقف 
  ةقف الفلسطينياالمو: 

أجج اتفاد عمان الخالف الفلسطيني، حيث جوب  بمعارضة شديدة من قبل الفصائل 
، (فتح االنتفاضة)، وأعلنت حركة (3()**)والوطني (*)المنطوية في إطار التحالفين الديمقراطي

، وقررت الجبهة الشعبية (4)تشكيل قيادة مشتركة إلسقاط االتفاد (***)(وريفتح المجلس الل)وحركة 
ي ، وتشكيل إطار تنظيمي جديد ف(التحالف الديمقراطي)ة التحرير الفلسطينية الخروج من وجبه

                                                             

 .99صايغ، يزيد: األردن والفلسطينيون، ص(1) 
 .411أبو عودة، عدنان: إشكاليات السالم في الشرد األوسط، ص  (2)

وجناح طلعت يعقوب في جبهة  والحزب الشيوعي الفلسطيني،)*( ضم الجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية، 
 التحرير الفلسطينية.

)**(ضم منظمة الصاعقة، وفتح االنتفاضة، والقيادة العامة، وجبهة النضال الشعبي، والحزب الشيوعي اللوري، 
فيذية وخالد الفاهوم رئيس المجلس الوطني، وعبد المحسن أبو ميزر الناطد الرسمي بلسان اللجنة التن

 للمنظمة.
 .111خلف، صالح: الفكر الوطني واللوري في الممارسة، ص  (3)
م، عرفت باسم "جماعة أبو نضال"، وأبو نضال 4691فتح المجلس اللوري: انشقت عن حركة فتح عام ( **)*

الم هو صبري البنا مسؤول حركة فتح في العراد )ياسين، عبد القادر: دليل الفصائل الفلسطينية، مركز اإلع
 (.66م، ص1116، 4مصر، ط -العربي، الجيزة

 .446حسن، يوسف: اتفاد عمان وردود الفعل الفلسطينية، ص  (4)
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أطلد علي  اسم )جبهة اإلنقاذ الوطنية  (التحالف الوطني)م مع فصائل 4619)آذار( مارس  19
 .(1)خالد الفاهوم رئيس المجلس الوطني السابدالفلسطينية(، ترأسها 

ن  كان أدافع خالد الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عن اتفاد عمان، ورأى 
وفند الحسن "أسباب رفض االتفاد" ورد عليها،  ،(2)االستراتيجيو "ضرورة" على المستويين المرحلي 

في دولة فلسطينية متحدة  ،تقرير مصيرهت حد الشعب الفلسطيني في فذكر أن اتفاد عمان قد لبَّ 
اطد الفلسطينية كونفدراليًا مع المملكة األردنية الهاشمية، وذلك بعد االنسحاب االسرائيلي من المن

كمملل شرعي  ،عن صفتها تنازلت في  منظمة التحرير ،عط األردن تفويضاً لم ي  وقال: " ،المحتلة
هما يملل ين كلإمن حيث  ،ن في صفتهما االعتباريةوحيد، كون االتفاد قد تم بين طرفين متساويي

 .(3)شعب 
الداعي إلى إقامة اتحاد  ،رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المشروع األردنيو

م، من أن 4611أردني، وحذرت في تشرين اللاني )نوفمبر(  –فيدرالي أو كونفدرالي فلسطيني 
وتصدرت الجبهة الشعبية الفصائل المعارضة . (4)هدف المشروع هو تسهيل التفاوض مع اسرائيل

التفاد عمان، ووصف جورج حبش االتفاد بأن  "انحراف عن الخط الوطني لللورة، ودعا إلى 
 .(5)تشكيل جبهة وطنية عريضة لمواجهت ، واستعادة الخط الوطني للمنظمة

دولة ذات لم تكن تعطي الفلسطينيين  ]اتفاد عمان[ن تلك االتفاقية إوقال جورج حبش: " 
. وفي اجتماع لجنتها المركزية في (6)سيادة، بل نظام حكم ذاتي بعيد جدًا عن االستقالل الحقيقي"

 . (7)م طالبت الجبهة بإلغاء اتفاد عمان رسميًا وعلنياً 4619أيلول )سبتمبر(  16 -19الفترة 
اتحاد قامة المشروع األردني الداعي إل ،لسطينوعارضت الجبهة الديمقراطية لتحرير ف

. (8)أو كونفدرالي فلسطيني أردني، واعتبرت  محاولة لجر المنظمة للتفاوض مع إسرائيل ،فيدرالي
 . (9)ووصفت  بأن  صيااة جديدة لمقترحات الواليات المتحدة االمريكية

                                                             

 .119الشريف، ماهر: البحث عن كيان، ص (1)
 .419-411الفلسطيني للتحرك المشترك، ص  –الحسن، خالد: االتفاد األردني (2)
 .446 – 449المرجع السابد، ص  (3)
دة واإلصالح الديمقراطي في منظمة التحرير الفلسطينية، القيادة المشتركة، الجبهة الشعبية برنامج الوح (4)

 .6-1م، )كراس( ص4611والجبهة الديمقراطية، تشرين أول )أكتوبر( 
 .411الفلسطيني يشغل الجميع، ص –حسن، يوسف: الوفد األردني (5)
 .111حبش، جورج: اللوريون ال يموتون أبدًا، ص (6)
 .416بيب، سميح: مسيرة الحوار الوطني الفلسطيني، صش (7)
 .66شبيب، سميح: مسيرة الحوار الوطني الفلسطيني، ص (8)
 .411الفلسطيني يشغل الجميع، ص –حسن، يوسف: الوفد األردني (9)
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وقال نايف حواتمة: "اتفاد عمان حوَّل القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني، وحد 
ة المستقلة، إلى قضية حدودية بين "إسرائيل" والدول العربية المجاورة". واعتبرت تقرير المصير، والدول

الجبهة أن "المهمة الرئيسية" أمام الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية باتت تتملل في العمل على "إلغاء 
 .(1)االتفاد لفتح طريد استعادة الوحدة الوطنية، وصيانة وحدة منظمة التحرير الفلسطينية"

أن  ،م4619 شباط )فبراير 49في بيان أصدره بتاريا  ،كد الحزب الشيوعي الفلسطينيوأ
قامة دولت  الوطنية المستقلة، وحصر حد تقرير إاتفاد عمان تنكر لحد الشعب الفلسطيني في 

وهو "االسم الجديد لمشروع المملكة العربية المتحدة".  ،مصيره في إطار "االتحاد الكونفدرالي العربي"
انتقد الحزب الموافقة على تشكيل وفد مشترك مع األردن، واعتبر ذلك تنازل عن حد منظمة  كما

 .(2)التحرير الفلسطينية في وحدانية تمليلها للشعب الفلسطيني
شباط )فبراير(  41في بيان لها صدر في  ،وذكرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

ضية فلسطين، واعتبرت  خرقًا للميلاد الوطني أن اتفاد عمان يشكل خطرًا كبيرًا على قم، 4619
شباط  41. وقالت منظمة الصاعقة في بيان أصدرت  في(3)الفلسطيني، ولقرارات المجالس الوطنية

.. وهو بداية .لضرب القوى التقدمية والوطنية ،)فبراير(: أن اتفاد عمان "بداية تحرك وهجوم رجعي
في بيان  ،القيادة العامة -. وذكرت الجبهة الشعبية(4)مؤامرة جديدة لكامب ديفيد والحكم الذاتي"

ن اتفاد عمان وضع منظمة التحرير الفلسطينية تحت أ ،شباط )فبراير( 41أصدرت  في دمشد في 
. واعتبرت جبهة التحرير (5)الوصاية الهاشمية، وألغى كونها المملل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني

"أن االتفاد يملل تعديًا صارخًا على حقود الشعب  ،شباط )فبراير( 41في بيان بتاريا  ،الفلسطينية
 . (6)الفلسطيني لمصادرة إرادت  الوطنية"

 
  م9111الفلسطيني  -من االتفاق األردني ةالعربي قفاالمو: 

بهدف بلورة  ،األولالفلسطيني مقدمًا الى الساحة العربية في المقام  -كان االتفاد األردني  
في إطار العمل من أجل إنجاز حل  ،يتم طرح  بعد ذلك على الساحة الدولية ،موقف عربي موحد

                                                             

بهة حوار شامل مع نايف حواتمة حول القضايا الساخنة الفلسطينية والعربية: منشورات االعالم المركزي للج (1)
 .14م، ص4619الديمقراطية، شباط )فبراير( 

م: الشريف، ماهر: 49/1/4619انظر بيان الحزب الشيوعي: "كل الجهود من أجل اسقاط اتفاد عمان"،  (2)
 .119البحث عن كيان، ص

 .441حسن، يوسف: اتفاد عمان وردود الفعل الفلسطينية، ص (3)
 .441المرجع السابد، ص (4)
 .441صالمرجع السابد،  (5)
 .441المرجع السابد، ص (6)
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من خالل فكرة المؤتمر الدولي، ولذلك اشترك كل من الملك (، اإلسرائيلي –العربي )للصراع  سياسي
في مؤتمر القمة العربي  ،في شرح أبعاد اتفاد عمان إلى الزعماء العرب ،الحسين وياسر عرفات

قبواًل لم يجد  أن  م، بهدف نيل الدعم العربي ل ، إال4619ر البيضاء في المغرب آب الطارل في الدا
ورفض ، (4611التمسك بقرارات مؤتمر فاس )أيلول  علىمؤتمر بل أكد ال ،(1)من الدول العربية

 . مما أدى إلى اياب الدعم العربي لالتفاد.(2)اعتبار اتفاد عمان متوافقًا مع روح تلك القرارات
شباط  19في  ،مبارك ، وقدم الرئيس المصري حسني(3)ت مصر اتفاد عمانوأيد

مقترحات، عرفت ب"مبادرة مبارك"، تضمنت دعوة الواليات المتحدة األمريكية للقاء  4619)فبراير(
 تشكل حصيلة الحوار مع ، تمهيدًا للقاءات مباشرة مع اسرائيل وتشارك ،فلسطيني مشترك –وفد أردني

. وبعد رفض اإلدارة األمريكية (4)للتفاوض حول القضية الفلسطينية ،يات المتحدةمصر والوال فيها
أن االتفاد  : أعلن وزير الدولة للشئون الخارجية بطرس االي ،الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية

يجابية في إسرائيلي، يمكن أن يكون نقطة تحول اإل –الفلسطيني، رام التعنت األمريكي –األردني
 . (5)يا القضية الفلسطينيةتار 

 
 م9111الفلسطيني  -من االتفاق األردنيإسرائيل  موقف: 

سحاد رابين )وزير الدفاع  إسحاد شامير أعرب  )وزير الخارجية اإلسرائيلي(، وا 
. وأجمع (6)عن رفضهما التفاد عمان ،في تصريحين صحفيين منفصلين ،اإلسرائيلي( حينذاك

رفض التفاوض مع أي وفد يضم ممللين عن  ، علىالعمل والليكودالحزبان الكبيران في إسرائيل 
وقف التنسيد بين األردن  ،م4619وعندما أعلن األردن في شباط ، (7)منظمة التحرير الفلسطينية

 ،ومنظمة التحرير الفلسطينية، رحبت اسرائيل بذلك، واعتبرت ان المفاوضات المباشرة مع األردن
 .(8)فة الغربيةهي الطريد الى حل مستقبل الض
                                                             

 .499أبو عرف ، جميل: عرفات في معركة اإلعالم، ص (1)
 .499المرجع السابد، ص (2)
 .419شبيب، سميح: ردود الفعل العربية على اتفاد عمان، ص  (3)
 .1شاهين، أحمد: منظمة التحرير الفلسطينية من حصار إلى آخر، ص (4)
 .441والبحث عن الدولة، ص صايغ، يزيد: الكفاح المسلح (5)
 .111-111م أحداث ومواقف، ص 4619سلمان، رضى: إسرائيل  (6)
 .494جريس، صبري: ردود الفعل اإلسرائيلية على االتفاد األردني اإلسرائيلي، ص  (7)
 .191تشيرجي، دان: أمريكيا والسالم في الشرد األوسط، ص  (8)
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 م9111الفلسطيني  -من االتفاق األردنيالدولية  المواقف: 
 ،والوفد المفاوض ،دارت ردود األفعال الدولية على اتفاد عمان حول موضع المفاوضات

  ،فالواليات المتحدة األمريكية ،وتجاهلت فكرة االتحاد الكونفدرالي ،وصيغة المؤتمر الدولي
دولة فلسطينية في إطار لكنها عارضت فكرة ، (1)االتجاه الصحيح اعتبرت اتفاد عمان خطوة في

في إطار  فكرة المساواة بين الجانبين األردني والفلسطينيمع األردن، ورفضت كونفدرالي اتحاد 
بمعنى أن الواليات المتحدة ال تمانع في عالقة  .(2)، حيث كانت تفضل سيطرة أردنيةاالتحاد

 ة، شرط أن ال تؤدي تلك العالقة، إلى قيام كيان فلسطيني مستقل.أردني -كونفدرالية فلسطينية
"سوف يعني أن  لن تكون هناك دولة  ،ورام تأكيدات األردن بأن االتحاد الكونفدرالي

. (3)فلسطينية مستقلة"، تمسكت أمريكيا برفضها الموافقة على حد تقرير المصير للفلسطينيين
عالن وقف التنسيد بين األردن والمنظمة، وقال إإلر  وعبرت اإلدارة االمريكية عن ارتياحها

"على كل األطراف اكن أن تجد أساسًا للتحرك نحو سالم  :المتحدث باسم الخارجية األمريكية
 .(4)ضروري اير منقوص، عن طريد التفاوض بما في ذلك حل المشكلة الفلسطينية"

ى قيادة المنظمة، ورفضت وشن حملة عل ،وعارض االتحاد السوفيتي توقيع اتفاد عمان
ن  في لقاء جمع قيادة فتح مع إ ،صالح خلف ذكر، و (5)الحكومة السوفيتية استقبال الوفد المشترك

رفضت فتح طلبًا  ،(فالديمير بولياكوف)في وزارة الخارجية السوفيتية  ،مسئول قسم الشرد األوسط
 .(6)سوفيتيًا بإلغاء االتفاد األردني الفلسطيني

ن إقال ياسر عرفات:  ،لى موقف االتحاد السوفيتي الرافض التفاد عمانوتعقيبًا ع 
الفلسطينية، ولكن نبع  –موقف االتحاد السوفيتي "ليس نابعًا من رفض فكرة الكونفدرالية األردنية 

إلى اتفاقات كامب  ،وجر األردن ،لجر منظمة التحرير من محاولة أمريكية ،من تخوف سوفيتي
األمين العام  (بيوري أندربوف)هد عرفات ببيان مشترك صدر عقب لقائ  واستش ،جديدة ديفيد"

شير في  إلى إقامة كونفدرالية بين فلسطين أ   م،4611 للحزب الشيوعي السوفيتي في عام

                                                             

 .416ة على اتفاد عمان، ص شنطاوي، عبد الرحيم: ردود الفعل الدولي (1)
م: كارتر، جيمي: دم 4/6/4611خطاب الرئيس األمريكي رونالد ريجان بشأن الضفة الغربية والفلسطينيين،  (2)

 .141-119(، ص 9إبراهيم، ملحد رقم )
؛ كوانت، ويليام: عملية السالم 111+  119تشيرجي، دان: أمريكيا والسالم في الشرد األوسط، ص  (3)

 .111سية األمريكية، ص الدبلوما
 .191تشيرجي، دان: أمريكيا والسالم في الشرد األوسط، ص  (4)
 .494أبو عودة، عدنان: إشكاليات السالم في الشرد األوسط، ص  (5)
 .111خلف، صالح: الفكر الوطني واللوري في الممارسة، ص  (6)
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التي يراب  ،جاء نتيجة فقدان  الورقة الفلسطينية ،. ويبدو أن موقف االتحاد السوفيتي(1)واألردن
 قليمية مع الواليات المتحدة.ا لدى نقاش النزاعات اإلالستخدامه ،االحتفاظ بها

 –عن موقفها من اتفاد عمان والوفد األردني  ،عبرت كل من دول المجموعة األوربية
وتبنت الموقف  ،، امتنعت بريطانيا عن ذلك(*)المشترك، ففي حين استقبلت ايطاليا وفرنسا الوفد

. وفي (2)ميين في منظمة التحرير الفلسطينيةاألمريكي برفض الحوار مع أي وفد يضم أعضاء رس
 م، اكتفت4619القمة األوربية التي عقدت في مدينة ميالنو اإليطالية أواخر حزيران )يونيو( 

 ،بتأييد اتفاد عمان، ولكنها أحجمت عن تبني عملية السالم ،في بيانها الختامي الدول األوربية
على أساس  ،إسرائيلية مباشرة –فاوضات عربية وفكرة المؤتمر الدولي، وأعلنت عن تأييدها لم

مستقل عن سياسة الواليات  ،عن اتخاذ موقف خاص ،وهو ما يؤكد عجز أوربا .(3)اتفاد عمان
 المتحدة األمريكية.

 
 :م9119 اتفاق عمان إلغاء مشروع الكونفدرالية بعد

 –ألردنيةنهاية لتحسن العالقات ا ،شكل قرار األردن إلغاء اتفاد التحرك المشترك
وأعلن  ،بعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية ،م4619الفلسطينية، التي اتخذت مسارًا مغايرًا عام 

قرار األردن بفك العالقة القانونية واإلدارية بين  ،م4611تموز )يوليو(  14الملك حسين في 
 . (4)عامًا من قرار ضمها إلى المملكة 11الضفتين، أي فصل األردن عن الضفة بعد 

قال ياسر عرفات: إن المجلس المركزي لمنظمة  ،وحول رد الفعل الفلسطيني على القرار
بفك االرتباط اإلداري والقانوني بالضفة الغربية،  ،جراءات األردنيةقبل اإلي ،التحرير الفلسطينية

 . (5)وقرر تحمل المسئوليات المترتبة على ذلك، بما في ذلك المجال السياسي"

                                                             

 .96أبو عرف ، جميل: عرفات في معركة اإلعالم، ص (1)
د عن الجانب الفلسطيني كل من: جويد الغصين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، )*( ضم الوف

 وخالد الحسن عضو اللجن المركزية لحركة فتح وأمين سر اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني.
 .411شنطاوي، عبد الرحيم: المواقف الدولية من اتفاد عمان، ص  (2)
 .411السابد، ص المرجع  (3)
 -، نيقوسيا419نص خطاب الملك حسين بشأن فك االرتباط بالضفة الغربية: مجلة شئون فلسطينية، ع  (4)

 .411 -416م، ص 4611قبرص، آب )أاسطس( 
م، مجلة شئون 41/6/4611خطاب ياسر عرفات أمام المجموعة االشتراكية في البرلمان األوربي، ستراسبورغ  (5)

 .414م، ص4611قبرص، تشرين األول )أكتوبر(  -نيقوسيا ،419فلسطينية، ع 
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حول  ،ن القرار األردني أنهى الجدل األوربي واألمريكي واإلسرائيليإ: "أضاف عرفاتو 
ن  "بعد سقوط الخيار األردني لم يبد إال خيار أالتمليل الفلسطيني في المؤتمر الدولي"، وذكر 

  .(1)الدولة الفلسطينية المستقلة"
 )نوفمبر( تشرين اللاني 49في  ،أعلنت منظمة التحرير استقالل دولة فلسطين

التاسعة  ة اجتماعات في دور  ،، وتضمن البيان السياسي للمجلس الوطني الفلسطيني(2)م4611
التوج  السلمي لمنظمة التحرير لتسوية قضية فلسطين، وانعقاد المفاوضات  ،عشرة في الجزائر

، وضمان الحقود المشروعة للشعب (111( و)111) على أساس قراري مجلس األمن الدولي
بالكونفدرالية  ،بيان السياسي الصادر عن المجلس الوطني العالقة مع األردنالفلسطيني. وربط ال

 .(3)بين دولتي األردن وفلسطين
مؤتمر مدريد في تشرين األول  ،وانعقد بعد سنوات من االنتفاضة في األراضي المحتلة

 تسمية. ويبدو أن (*)مع األردن م، شارك في  الفلسطينيون بوفد مشترك4664)أكتوبر( عام 
كأعضاء في إطار الوفد األردني المشارك في مؤتمار مدريااد عام  ،المفاوضين الفلسطينيين

رح خاللها ط   ،استمرت جوالت الحوار سنتينم، قد جاءت إلحياء صياغة الكونفدراليااة. و 4664
خصوصًا مع اصطدام اللجان المتعددة األطراف بالملفات  ،مشروع الكونفدرالية مع األردن بقوة

 .(4)ن، المياه، والمستوطناتو وهي: القدس، الحدود، الالجئ ،س الكبرىالخم
ويبدو أن لجوء الفلسطينيين لخيار االتحاد الكونفدرالي في تلك المرحلة، ناتج عن شعور 

م، والشعور بعدم توفر 4611الذي تبناه المجلس الوطني الفلسطيني عام  ،بصعوبة حل الدولتين
نتيجة االشتراطات اإلسرائيلية في المفاوضات، ومن جهة  ؛يني المنشودمقومات الحياة للكيان الفلسط

بسبب رفض إسرائيل لفكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما أكده فيصل الحسيني رئيس  ،أخرى
 ،م4661س( ر آذار )ما 49في ندوة عقدت في القدس في  ،لجنة التوجي  للوفد المفاوض في واشنطن

                                                             

م، مجلة شئون 41/6/4611خطاب ياسر عرفات أمام المجموعة االشتراكية في البرلمان األوربي، ستراسبورغ  (1)
 .414م، ص4611قبرص، تشرين األول )أكتوبر(  -نيقوسيا ،419فلسطينية، ع 

، 411م، مجلة شئون فلسطينية، ع 4611/  44/ 49-41لجزائر، (، ا46وليقة إعالن االستقالل، الدورة ) (2)
 .9-1م، ص 4611قبرص، تشرين اللاني )نوفمبر(  -نيقوسيا

م، مجلة شئون 49/44/4611-41، الجزائر، 46البيان السياسي للمجلس الوطني الفلسطيني، الدورة  (3)
 .41-9ص م، 4611قبرص، تشرين اللاني )نوفمبر(  -، نيقوسيا411فلسطينية، ع 

 الفلسطيني المشترك. -)*( انظر أسماء الوفد األردني
 .419المدهون، ربعي: بحث في الكونفدرالية واالنتخابات، ص  (4)
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تتعلد بحجم الدولة  لحل إشكالية معينة تأتي بعد االستقالل، ،نفدرالية مطروحةبقول : "إن فكرة الكو 
 .(1)المحدود، وحدودها، وحاجاتها، وحاجات األردن"

عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بأن  ،ذكر جورج حزبونو 
فقط لكون تلك العالقة  ، ليسضرورة لكال الشعبين ،العالقة الكونفدرالية بين األردن وفلسطين

ال يسمح بحالة منفصلة  ،واالقتصاديمن القومي ن األشكلت نموذجًا لمفهوم الوحدة العربية، بل أل
جل أوعدم الغائها كما تسعى اسرائيل، ومن  ،جل الحرص على ترسيا حضور فلسطينألبينهما، و 

 .(2)قليميا  ولها حضور دولي و  ،معترف بها ،ردن دولة قائمةاستمرار األ
تتفاوض  بموازاة مفاوضات الوفد الفلسطيني في واشنطن،و ، كانت منظمة التحرير الفلسطينية

. حيث خرج الطرفان بإعالن المبادل "اتفاد (3)في العاصمة النرويجية أوسلو ،سرًا مع إسرائيل
 أيار )مايو( من العام 1. وفي (4)م في واشنطن4661أيلول )سبتمبر(  41أوسلو"، وتم توقيع  في 

التي نشأت بموجبها سلطة وطنية فلسطينية في قطاع  ،أريحا –م، وقع الطرفان اتفاقية ازة 4661
 . (5)ازة وأريحا

مع إسرائيل في العاصمة  في واشنطن، وقع األردن "اتفاد أوسلو"وفي اليوم التالي لتوقيع 
، معاهدة السالم بينهما التي مهدت الطريد للتوقيع على ،األمريكية أيضًا على اتفاقية إعالن المبادل

 . (6)م التي عرفت باسم "معاهدة وادي عربة"4669تشرين األول )أكتوبر(  19في 
" (*)أبو مازن –تم التوصل إلى تفاهمات "بيلين  ،وفي إطار مفاوضات الوضع النهائي

ة "إطار إلبرام اتفاقي :والتي وضع لها عنوان ،م4669والمؤرخة في أول تشرين اللاني )نوفمبر( 
وضع نهائي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية"؛ استحسن فيها الجانبان إمكانية إقامة اتحاد 

                                                             

 .411، ص  واالنتخابات الكونفدرالية في بحث: ربعي المدهون،(1) 
 بي الفلسطيني:الكونفدرالية وفك االرتباط، الصفحة االلكترونية لجبهة النضال الشع حزبون، جورج: (2)

http://www.nedalshabi.com/?p=14586  
 ؛ 411عباس، محمود: الطريد إلى أوسلو، ص  (3)

The Question Of Palestine, p.p. 30- 31. 
 ؛414عباس، محمود: صفحات مشرقة من تاريا اللورة الفلسطينية، ص (4)

Yasser Arafat (1929-2004, p. 360. 
م: مجلة الدراسات 1/9/4661لذاتي في قطاع ازة ومنطقة أريحا، القاهرة نص اتفاد تنفيذ الحكم ا (5)

 .191 -199م، ص 4661لبنان، ربيع  -بيروت ،41، ع 9الفلسطينية، مج 
م: مجلة الدراسات 49/41/4661األردن  -انظر ولائد معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية، عمان (6)

 .411م، ص 4661خريف لبنان،  -بيروت ،11، ع 9الفلسطينية، مج 
 أبو مازن( نسبة إلى المفاوضين اإلسرائيلي يوسي بيلين، والفلسطيني محمود عباس "أبو مازن". –)*( وليقة )بيلين
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كونفدرالي أردني فلسطيني، بعد االعتراف اإلسرائيلي بالدولة الفلسطينية المستقلة في وقت ال 
 .(1)م4666أيار )مايو(  9يتجاوز 

 يسانن 19-11التي عقدت بمدينة ازة  ي الفلسطيني في دورت  العشرينالمجلس الوطن وأكد
المتعلقة بإقامة الكونفدرالية بين  ،تمسك  بقرارات المجالس الوطنية السابقة، على م4669 )أبريل(

وذلك بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس االختيار الطوعي  ،دولتي فلسطين واألردن
  .(2)األردني والفلسطينيللشعبين  ،والحر

طرح مشروع الكونفدرالية بين األردن  على أن ،ت الفصائل الفلسطينية في مواقفهاأجمع
، سيبقى مرفوضًا من القوى الفلسطينية، طالما كان هناك احتالل إسرائيلي في فلسطين ،وفلسطين

وقال نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: نتمسك بالكونفدرالية التي تأتي بعد الحل 
الدولتين الفلسطينية، واألردنية". وذكر فارود القدومي  رير المصير، وذلك للربط بينالنهائي، وتق

إال بعد استفتاء  ؛رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الكونفدرالية ال تقوم
 .(3)الشعبين الفلسطيني، واألردني، وبعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

عن استعداد الدولة  ،رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريروأعلن ياسر عرفات 
وذكر الملك حسين أن ، (4)إلقامة اتحاد كونفدرالي مع األردن ،الفلسطينية بعد تحقيد استقاللها

موضوع الكونفدرالية مرهون بالمستقبل، فقال: "بعد تحرير األرض، ويتمكن الفلسطينيون من إبداء 
وأكد  .(5)"سواء كانت كونفدرالية أو تحت أي اسم آخر" ،القة اللنائيةرأيهم بحرية" نبحث في الع

على استعداده ، م4666الملك عبد اهلل بن الحسين بعد تولي  الحكم بعد وفاة والده شباط )فبراير( 
رحب الرئيس المصري حسني مبارك و .(6)إلقامة اتحاد كونفدرالي بعد قيام الدولة الفلسطينية

                                                             

 .11 -11راينهارت، تانيا: إسرائيل/ فلسطين، ص (1)
ات م: مجلة الدراس19/1/4669( البيان السياسي الصادر عن المجلس الوطني الدورة العشرين، ازة (2

 .191م، ص4669لبنان، صيف  -، بيروت19، ع 9الفلسطينية، مج 
 .411المدهون، ربعي: بحث في الكونفدرالية واالنتخابات، ص  (3)
 .111شاش، طاهر: مفاوضات التسوية النهائية والدولة الفلسطينية، ص  (4)
 .196طود، جوزيف الخوري: اتفاد ازة / أريحا أواًل، ص  (5)
 .111اوضات التسوية النهائية والدولة الفلسطينية، ص شاش، طاهر: مف (6)
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األردني كحل، إذا كانت ستؤدي إلى انسحاب إسرائيل من  –ونفدرالي الفلسطينيبصيغة االتحاد الك
لى تحقيد السالم  .(1)األراضي المحتلة، وا 

 -من فكرة االتحاد الكونفدرالي الفلسطيني ،يالحظ أن الموقف الرسمي الفلسطيني والعربي
جراء استفتاء حر األردني، يتطلب شروطًا في مقدمتها: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ، وا 

 ردني والفلسطيني.للشعبين األ
 

  تصور إسرائيل والواليات المتحدة للكيان الفلسطيني في إطار الحل الكونفدرالي:
يتعارض تصور )إسرائيل( والواليات المتحدة األمريكية، للكيان الفلسطيني، في إطار 

ية، مع تصور منظمة التحرير الفلسطينية،  الفلسطين -الفيدرالية( األردنيةكونفدرالية )أو العالقة ال
وهو  .التي ترى أن االتحاد الكونفدرالي بين األردن وفلسطين، هو اتحاد بين دولتين مستقلتين

 .( والواليات المتحدة األمريكيةإسرائيلاألمر الذي ترفض  كل من:)
بني فكرة زعيم حزب العمل اإلسرائيلي، أن من أهم دوافع إسرائيل لت بيريس ذكر شمعون

واعتبر  .(2)منع إقامة دولة فلسطينية منفصلةهو  االتحاد الكونفدرالي كحل للقضية الفلسطينية،
طار دراسة أعدها لصالح مركز إ ، في(من القومي االسرائيلي السابدمستشار األ)جيورا أيالند 

أن   ،ة إلسرائيلمزايا الحل الكونفدرالي بالنسبأن من ، ة(اإلستراتيجيالسادات للدراسات  -)بيغن
بين  على الحدود نزاع إقليمييحول القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني، إلى قضية 

أكلر تساهاًل في سيكون  ،في إطار هذا الحل األردنواعتقد أيالند أن  .(إسرائيل)دولتين: األردن و
كون أكلر قدرة على ضبط األمن من يكالحدود، والقدس، وسعدد من الموضوعات, 

 .(3)فلسطينيينال
، في (*)الحل الكونفدرالي، وقد كان أحد البدائل حكومات حزب العمل اإلسرائيليتبنت 

أن األردن هو الشريك األساس فيما يتعلد بتسوية  لذي اعتبرا "،الخيار األردنيإطار ما اسمت  "
ما بين ، قد أشارت في الفترة وكانت برامج حزب العمل اإلسرائيلي ، (4)القضية الفلسطينية

                                                             

 .119طود، جوزيف الخوري: اتفاد ازة / أريحا أواًل، ص  (1)
 .466-461بيريس، شمعون: مشروع الشرد األوسط الجديد، ص  (2)
 .19 'עמ"، עמים לשני מדינות שתי" לרעיון אזוריות חלופות :גיורא, איילנד (3)

فلسطيني(،  –فلسطيني(، أو )إسرائيلي –دني" على عدة بدائل منها: اتحاد فيدرالي )أردني)*( اشتمل "الخيار األر 
 إسرائيلي(. -فلسطيني –فلسطيني(، أو لاللي )أردني –واتحاد كونفدرالي لنائي )أردني

 .91لومارشان، فيليب، ولميا راضي: إسرائيل / فلسطين ادًا، ص (4)
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أن تجد حاًل ضمن الخيار  ،إلى أن  يمكن للقضية الفلسطينية بكل جوانبها ،م4661 –4699
 .(1)األردني

 اندالع في أعقاب، اإلسرائيلية السياسيةفكرة الكونفدرالية في الطروحات  تطورت
عالن االستقالل عام 4619الفلسطينية عام  االنتفاضة م. 4611م، وقرار فك االرتباط األردني، وا 
طمس الوج   آنذاك، محاولة إسرائيل من وراء تبني فكرة االتحاد الكونفدراليدافع  ويبدو أن

 (إسرائيل)الصراع في المنطقة بين  ظهر، حتى ال ي(اإلسرائيلي -العربي)الفلسطيني في الصراع 
قامة الدولة الفلسطينية المستقو  ،الذين يسعون إلى تحرير التراب الوطني ،نيوالفلسطيني  لة.ا 

وزير )توصل شمعون بيرس أخذ قادة حزب العمل بطرح تصوراتهم للحل الكونفدرالي، ف
إلى اتفاد  4619نيسان )أبريل( عام  44والملك حسين في لندن بتاريا  (،الخارجية اإلسرائيلي

 ولكن  فشل بسبب معارضة ،(2)كونفدرالي مع األردناتحاد في إطار  ،على إقامة دولة فلسطينية
  .(3))إسرائيل( رئيس وزراءزعيم حزب الليكود، و مير إسحاد شا

مشروعًا للحل الدائم بعد فترة انتقالية من  ،آنذاك (الوزير بال وزارة)وأطلد عازار وايزمان 
فلسطيني، أو حكم ذاتي كجزء من  –الحكم الذاتي، يختار في  الفلسطينيون اتحاد كونفدرالي أردني 

. واقترح جاد يعقوبي وزير المواصالت وأحد قيادات حزب (4)ينيفلسط -اتحاد كونفدرالي إسرائيلي 
مشروعًا دعا في  إلى إقامة اتحاد كونفدرالي  ،م4611العمل مشروعًا في كانون األول )ديسمبر( 

 . (5)فلسطيني، واشترط أن تكون األراضي الفلسطينية التي ستنضم لالتحاد منزوعة السالح –أردني
يقوم على منح  ،م4616كانون اللاني )يناير(  46في  ،واقترح اسحد رابين مشروعاً 

من االختيار بين اتحاد  ،يستطيع السكان بعد فترة انتقالية ،ً السكان الفلسطينيين حكمًا ذاتيا
 أليعازرقدم بنيامين بن . و (6)اسرائيلي –أو اتحاد فيدرالي فلسطيني ،فلسطيني -كونفدرالي أردني

م مشروعًا يقوم على منح 4616كانون اللاني )يناير(  19في  ،عضو الكنيست عن حزب العمل
أو  ،سرائيلإمع  اً أو كونفدرالي اً فيدرالي اً اتحاد ،لمدة خمس سنوات يختاروا بعدها ،ذاتياً  السكان حكماً 

 . (7)مع األردن اً فيدرالي اً اتحاد
                                                             

 .49-49 صالح، محسن، وآخرون: حزب العمل، ص (1)
 .111كيمحي، دافيد: الخيار األخير، ص (2)
؛ الهندي، عليان: خيارات إسرائيلية للحل 111كوانت، وليام: عملية السالم الدبلوماسية األمريكية، ص  (3)

 .11-19ص النهائي في الضفة الغربية وقطاع ازة،
 .111كيمحي، دافيد: الخيار األخير، ص(4) 
 .11، وآخرون: الدولة الفلسطينية، ص أبو العز، محمد صفي الدين(5) 
 .94عبد الرحمن، أسعد، ونواف الزرو: الفكر السياسي اإلسرائيلي، ص(6) 
 .19المرجع السابد، ص (7)
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هائي كحل ن ،وجدد شمعون بيريس اقتراح  بإقامة اتحاد كونفدرالي بين األردن وفلسطين
الذي كان  ،. وذكر أيهود باراك(1)في كتاب  مشروع الشرد األوسط الجديد ،للقضية الفلسطينية

أن  ال يؤيد قيام دولة فلسطينية مستقلة  ،مرشحًا لتولي رئاسة حزب العمل خلفًا لشمعون بيريس
 .(2)ذات سيادة، وحبذ إقامة اتحاد كونفدرالي بينها وبين األردن

 عن التصور اإلسرائيلي، فقد ،لحل القضية الفلسطينية مريكيولم يبتعد التصور األ
فكرة الدولة  برفضوتمسكت  .(3)حد تقرير المصير للفلسطينيينالواليات المتحدة عارضت 
ودعت الواليات  .(4)بنوع من العالقة مع األردنالحكم الذاتي، المرتبط فكرة  تتبنو  ،الفلسطينية

في صيغة اتحادية  ،شروع يتم بموجب  استيعاب الفلسطينيينإلى االستعداد لم ،المتحدة األردن
 ،)بيل كلنتون( بوضوح لسابدفيدرالية تحت السيادة األردنية، وهي ما عبر عنها الرئيس األمريكي ا

إلر توقيع معاهدة وادي  ،م4661خالل زيارت  لألردن عام  ،في خطاب  أمام البرلمان األردني
وطالب األردن إلى  ،ي بالمجتمع األمريكي "المكون من مهاجرين"عربة، حين شبن  المجتمع األردن

 .(5)وأن يتهيأ لكي يكون مجتمع المهاجرين والمقيمين ،أن يتشب  بالمجتمع األمريكي
يتضح مما سبد أن التصور اإلسرائيلي واألمريكي للحل الكونفدرالي، يقوم على رفض 

حكم ذاتي فلسطيني لمناطد  ،في هذا الشأن اهيطرحفكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأبعد ما 
الذي تندمج في اتحاد كونفدرالي مع األردن،  ومنزوعة السالح، معزولة ومنفصلة )كانتونات(،

تفتقد الكونفدرالية  ،ووفد ذلك التصور ،في في الشأنين األمني واالقتصادييالدور الوظ يناط ب 
 ،بين دول مستقلة، وتتحول إلى شكل سياسي ما من شروط تحقيقها، وهو أنها تتم اً أساسي اً شرط

 يغطي على بقاء االحتالل وسيطرت  على األرض الفلسطينية.
من  ى عليان الهندي )باحث فلسطيني متخصص في الشأن اإلسرائيلي( أن الهدفأر و 

تصفية القضية الفلسطينية بشكل الحل الكونفدرالي، بالمفهوم الذي تطرح  )إسرائيل(، هو وراء 

                                                             

 .466-461بيريس، شمعون: مشروع الشرد األوسط الجديد، ص  (1)
ئيل، مجلة الدراسات الفلسطينية، ايهود باراك وبنيامين نتنياهو يشرحان تصورهما للحلول السلمية ومستقبل إسرا(2) 

 . 91م، ص4669لبنان، شتاء  -بيروت ،16، ع 1مج 
؛ كوانت، ويليام: عملية السالم 111+  119تشيرجي، دان: أمريكيا والسالم في الشرد األوسط، ص  (3)

 .111الدبلوماسية األمريكية، ص 
م: كارتر، 4/6/4611ة والفلسطينيين، انظر خطاب الرئيس األمريكي رونالد ريجان بشأن الضفة الغربي (4)

: نوفل، م4611آذار )مارس(  1؛ ومبادرة شولتز، 141-119(، ص 9جيمي: دم إبراهيم، ملحد رقم )
 .119، ص4ممدوح: االنقالب، ملحد رقم 

اإلسرائيلية، األردن  –كلمة الرئيس األمريكي بيل كلنتون في احتفال توقيع معاهدة السالم األردنية (5)
 .466م، ص 4661لبنان، خريف  -، بيروت11، ع 9م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 19/41/4661
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، إلى صراع حدودي مع الدول صراع حول حقود وطنية للشعب الفلسطيني، وتحويلها من ينهائ
، وتطبيد الضفة الغربية علىأهدافها بالسيطرة إسرائيل قد تحوفي حال تطبيد هذا الحل،  ،العربية
  .(1)يفلسطينالكيان الاألردن و فيها مع  الوظيفي للسلطة تقاسمفكرة ال

في دراسة  ،ردني في مجال دراسات السالم والنزاعات(محمود الجندي )باحث أ ورأى
أن "موضوع الكونفدرالية حسب التصور  ،أعدها لصالح الجمعية األردنية للعلوم السياسية

مرفوض شعبيًا من الطرفين )األردني والفلسطيني(، ألن  محاولة لنقل الهاجس  ،اإلسرائيلي
لعودة لالجئين الفلسطينيين، وبالتالي ضياع الديمغرافي من إسرائيل إلى األردن، وتهديد لحد ا

 .(2)حقوقهم المشروعة"
 -يتفد الباحث مع رأي عليان والجندي، ويرى أن دولة االتحاد الكونفدرالي الفلسطيني

أو  ،بين)إسرائيل( وبين محيطها العربي أمنياً  حاجزاً  األردني وفد التصور اإلسرائيلي، ستصبح
يتوزع ، للفلسطينيين بديالً  تشكل وطناً و  .ية في العالم العربياإلسرائيل جسرًا لتوسع المصالح

   .الالجئون في شطري
 األردني: –فرص تحقيق االتحاد الكونفدرالي الفلسطيني 

السيناريوهات المتوقعة، والخيارات المطروحة لحل القضية الفلسطينية، بعد تعلر  أشارت
العملية السياسية، وحلول موعد انتهاء المرحلة  الفلسطينية، وانسداد أفد -المفاوضات اإلسرائيلية

م. إلى الحل الكونفدرالي، كأحد الحلول للخروج 4666أيار )مايو(  1االنتقالية التفاد أوسلو في 
إال أن طريد ذلك الحل  ؛من المأزد السياسي، والتوصل إلى حل يطوي ملف القضية الفلسطينية

 ال تخلو من العقبات. 
لن تخرج الوضع من المأزد الذي دخلت   ،أن الكونفدرالية مع األردن (*)ذكر مجدالنيفقد 

سرائيل ترفض مشروط بقيام الدولة الفلسطينية المستقلةتحقيقها  السياسية، ألنعملية ال ، وا 
م، وترفض االعتراف بحد الشعب 4699االنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

قامة    .(3)الدولة الفلسطينية المستقلةالفلسطيني في تقرير المصير، وا 

                                                             

 . 16الهندي، عليان: خيارات إسرائيلية للحل النهائي في الضفة الغربية وقطاع ازة، ص  (1)
الزيتونة  الفلسطينية... قراءة في المخاوف والتبعات، مركز -الجندي، خالد: إشكالية الكونفدرالية األردنية (2)

 م:19/1/1141لبنان،  -للدراسات واالستشارات، بيروت
http://www.alzaytouna.net/permalink/65153.html 
)*( أحمد مجدالني: األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

 الفلسطينية.
 ع الوطني الفلسطيني.مجدالني، أحمد: مخاطر جدية على المشرو  (3)
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في شكل  ،فلسطينية –على الرام من أن إقامة عالقة أردنية أن   ،(*)طاهر شاش ورأى
ال تزيل  ،نها من جهة أخرىأمن شأنها تحقيد مصالح مشتركة للطرفين، إال  ،اتحاد كونفدرالي

على مستقبل  اً ية مستقلة خطر الشكوك المتبادلة بينهما، فاألردنيون قد يرون في إقامة دولة فلسطين
الكيان األردني، والفلسطينيون من جهتهم يخشون من سيطرة األردن، وبالتالي العودة إلى وضع 

م. أضف إلى ذلك أن المخاوف األردنية من فكرة الوطن 4699مشاب  لما كان قائمًا حتى عام 
أو  ،  فإن نجاح حل الفيدراليةال تزال قائمة بالرام من معاهدة السالم مع إسرائيل، وعلي ،البديل

يتطلب من الجانبين التخلص من تراث الماضي، ومواجهة الخطر اإلسرائيلي بنظرة  ،الكونفدرالية
 .(1)قومية مشتركة

حداهما: األول، إيعتمد فشل االتحاد الكونفدرالي على  ،أن هناك احتمالين ،إفرايم كام رأىو 
وتتخذه في تبني مشروع الكونفدرالية،  اير جادة منظمة التحرير الفلسطينية أن تكونيفترض 

. إقامة دولة فلسطينية مستقلة لفكرة ،لتفادي المعارضة اإلسرائيلية واألمريكية ،خطوة تكتيكية
 (إسرائيل)في حال قيام  ،في التألير على مجريات األحداث ،قدرة األردنيينمدى على واللاني، 

قد فقدوا مؤيديهم في الضفة الغربية بعد  ،أن األردنيين على اعتباربتسليم المناطد لكيان مشترك، 
 .(2)م4699عام 

 
لارة  ،الفلسطينيين واألردنيين يتحتم على ،ما سبد في ضوء عدم االنشغال في الكونفدرالية، وا 

ممن ال يحبذون فكرة االتحاد  ،حالة من الجدل السياسي، وخاصة أن هناك من القطريين من الطرفين
لمواجهة مخططات االحتالل اإلسرائيلي، وانتزاع حقود الشعب  ،حشد كافة الجهودالكونفدرالي، و 

في العودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة، وحينها يتم التفكير بمسألة االتحاد  ،الفلسطيني
 الكونفدرالي.
 

 هو تذليل عقبة اشتراك منظمة التحرير ،هدف رئيس تفاد عمانكان العلى العموم، 
 ،ومن خلفها إسرائيل ،في مؤتمر دولي في حال انعقاده، وهي عقبة دأبت الواليات المتحدة ،الفلسطينية

التي تعترض انعقاد مؤتمر دولي للسالم في الشرد األوسط.  ،على اعتبارها إحدى العقبات الرئيسة
ا فكرة الدولة فلسطيني مشترك، أم–على تشكيل وفد أردني  ،ضمن هذا اإلطار، نص االتفاد المذكور

هدفها جلب  ،لم تكن سوى صيغة تجميلية ،واالتحاد الكونفدرالي مع األردن في االتفاد ،الفلسطينية
 هدف باألساس االنخراط في التسويات السياسية.ال فقد كانالتأييد العربي والفلسطيني لالتفاد، 
                                                             

)*( دبلوماسي مصري، وهو أحد أعضاء الفريد المصري إلى مفاوضات كامب ديفيد في زمن السادات، وكان 
 المستشار الخاص بالفريد الفلسطيني إلى مفاوضات أوسلو.

 . 141شاش، طاهر: مفاوضات التسوية النهائية والدولة الفلسطينية، ص  (1)
 .19 – 11الكيان الفلسطيني، ص كام، إفرايم: األردن و  (2)
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 ،بة عروبية في الوحدةاألردني لم تنبع من را –ة االتحاد الكونفدرالي الفلسطينيإن طرح فكر 
من فكرة دولة فلسطينية مستقلة لدى األردن، الذي يرى أن  ،بقدر ما تنبع من رابة في إزالة المخاوف

الذي يشكل االبية  ،ستؤدي إلى انعكاسات كبيرة على الكيان األردني ،إقامة دولة فلسطينية مستقلة
 خر،حها اليمين اإلسرائيلي بين الحين واكالتي يطر  ،ومن فكرة الوطن البديل .سكان  من الفلسطينيين

، ر الفلسطينيةمنظمة التحري تبنتومن جهة أخرى  .وتهدف إلى تحويل األردن إلى دولة فلسطينية
إقامة دولة فلسطينية  لفكرة ،واألمريكية ،لتفادي المعارضة اإلسرائيلية فكرة االتحاد الكونفدرالي،

زالة المخاوف ،مستقلة ن أن تلك الدولة ستكون قاعدة لمواصلة النضال ضد م ،اإلسرائيلية وا 
 .)إسرائيل(
 

قبل التحرير الكامل ألرض يظل  ،خيار االتحاد الكونفدرالي أو الفيدرالي خالصة القول: أن
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة،فلسطين ما يتعلد بقضية  خاصة ،يحمل في طيات  مخاطر عديدة ، وا 

 ونيشكل الكياني االتحادي بشطري  وطنا بدياًل، يتوزع في  الالجئ الالجئين الفلسطينيين، فقد
وبين محيطها  ،حاجزا أمنيا بين إسرائيل ،ن ويحملون جنسيت ، وقد يصبح ذلك الكيانو الفلسطيني

 العربي، أو جسرًا لتوسع المصالح اإلسرائيلية في العالم العربي.
الفلسطينية،  -أو الفيدرالية األردنية ،دراليةالبد للوحدة الكونف ،وأمام تلك األخطار والمحاذير

أن تستكمل شروطها وأهمها: أن تنشأ بعد قيام الدولة الفلسطينية على أرضها وعاصمتها القدس، وأن 
تنشأ باإلرادة الحرة والطوعية التامة للشعبين، وليس بالضد من إرادة أي منهما، وأن تحفظ الهوية 

عد صلبة لنظام سياسي ديمقراطي تعددي، ترتضي ب  مختلف الوطنية لكل منهما، وأن تنشئ قوا
نات السياسية والفكرية واللقافية واالجتماعية على ضفتي االتحاد، وأن تحفظ استقالل وسيادة المكون 

 الكيان الجديد.
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م 4691يخي لمشروع الدولة الفلسطينية، في الفترة من عام تتبعت الدراسة التطور التار 
 موعدم 4666ككيان معنوي للفلسطينيين، وحتى عام  ،نشاء منظمة التحرير الفلسطينيةإتاريا 

، حيث كان من المفترض إعالن قيام الدولة الفلسطينية ،انتهاء المرحلة االنتقالية التفاد أوسلو
، طرحت خالل تلك الفترةالتي  ،ومضمون الدولة الفلسطينيةلشكل  ،وناقشت المشاريع المختلفة

ومنها ما طالب  ،دولة على كامل أرض فلسطين التاريخيةحيث كان منها ما هدف إلى إقامة 
من  م، وبعضها اقترح صيغة ما4699التي احتلت عام  ،بإقامة دولة في األراضي الفلسطينية

أو  ،منها ما طرح نوعًا من االتحاد الفيدرالي، و الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع ازة
 .الكونفدرالي مع األردن

 
َوفيَختامَالدراسةَتمَالتوصلَإلىَاالستنتاجاتَالتالية:

 الفلسطيني عام القوميالميلاد  الذي نادى ب  ،كان هدف التحرير الكامل ألرض فلسطين 
، توافقت علي  قوى محط إجماع فلسطيني، 4661 الفلسطيني عام الوطنيالميلاد و ، 4661

التضارب بدأ  ،)التحرير( هدف يتقدم على ،)الدولة(الشعب الفلسطيني كافة. وعندما بدأ مطلب
السياسي الفلسطيني، والتباين الواضح في برامج وأهداف الفصائل الفلسطينية،  في الخطاب

 لم يخدم كليرًا القضية الفلسطينية. ،وأحدث ذلك انقسامًا فلسطينيًا داخلياً 

 راجع مطلب الدولة في قرارات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، من دولة ت
م، إلى سلطة وطنية على أي جزء يتحرر من أرض 4694ديمقراطية على كامل فلسطين عام 

م، وذلك عام 4669م، لم إلى دولة فود األراضي الفلسطينية المحتلة عام 4691فلسطين عام 
على إقامة سلطة حكم ذاتي في الضفة  ،منظمة التحرير الفلسطينية م، وانتهاًء بموافقة4611

  م.4663الغربية وقطاع ازة عام 
  رام المحاوالت الفلسطينية لتجسيد فكرة الدولة، إال أن  لم تجمع الفصائل الفلسطينية على

 مفهوم واحد للدولة الفلسطينية.

  مسلح وحده، سواء بالكفاح ال ،يقهاالمنشودة، وسبل تحق على حدود الدولةالفلسطينيون اختلف
  بالمزاوجة بينهما. أم بالعمل السياسي، أم

 قليمية ودولية، وكاستجابة  ،جاءت معظم مشاريع الدولة الفلسطينية نتيجة ألحداث محلية وا 
 للمتغيرات السياسية وموازين القوى. 

 الفلسطينية مشاريع وتصورات للدولة ،وبعض الفصائل ،قبلت منظمة التحرير الفلسطينية، 
 سبد وأن قامت برفضها، كما هو الحال في قبول دولة على جزء من أرض فلسطين. 

 الكفيل بتجسيدها على أرض الواقع،  ،لم تلد مشاريع الدولة الفلسطينية القبول والتأييد الدولي
 اجتذاب الدعم والتأييد الكافي لها. -على اختالفهم-رام محاولة أصحاب تلك المشاريع 
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 ومؤيدًا للقضية  ،كان موقفًا داعماً  ،ف العربي على الصعيدين الرسمي والشعبيالموق
 ،سياسيةتسوية  يؤيد أية ،بات واضحًا أن مسار النظام العربيو الفلسطينية وتسويتها سياسيًا. 

 م.4669تفضي إلقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران )يونيو( 

 بالحقود  عترفتوا ،القرارات حول القضية الفلسطينية أصدرت األمم المتحدة العديد من
ة والتحيز األمريكي ولكن الهيمنةوفي مقدمتها الحد في تقرير المصير،  ،السياسية للفلسطينيين

لخطوات عملية تمكن الفلسطينيين  ،ترجمة تلك القراراتكان يشكل دومًا عائقًا أمام  ،إلسرائيل
 . حقوقهم من نيل

 فها الرافض إلقامة دولة فلسطينية، وتنكرت لحقود الشعب الفلسطيني، إسرائيل بموق تمسكت
هو حكم ذاتي للسكان في بعض  ،وأافلت قرارات الشرعية الدولية، وأقصى ما وافقت علي 

وترى أن الحكم  دون أن يكون لهم سيادة على األرض. ،مناطد الضفة الغربية وقطاع ازة
 .إلى دولة فلسطينية وال يمكن أن يؤدي ،الذاتي مرحلة نهائية

 باعتبارها  ،تميزت السياسة األمريكية بالتحيز السافر إلسرائيل، فتعاملت مع القضية الفلسطينية
لالجئين يحتاجون إلى العون والغوث والتشغيل، ولم تخرج مواقف الواليات  ،مشكلة إنسانية

 ،بأن قطاع ازة هاعترافهذا الفهم للقضية الفلسطينية. ورام ا ،أو تتجاوز ،المتحدة األمريكية
أراضي محتلة من قبل إسرائيل، عارضت قيام دولة فلسطينية،  ،والقدس ،والضفة الغربية

 وأقرت بحد الفلسطينيين في الحكم الذاتي.

 قرار التقسيم عام  اإلسرائيلي، فأيد –ل الدولتين إلنهاء الصراع العربيي حالسوفيت تبنى االتحاد
على حدود  فكرة الدولة أيد مطلع السبعينيات ومنذالفلسطينية، كأساس إلقامة الدولة  ،م4619

 م.4669( يونيو) الرابع من حزيران
  إذا ما  ،محدوداً يظل  اإلسرائيلي العربيمسألة الصراع  في ،األوروبيدور االتحاد وتألير حجم

وبية السياسة األور ن أ :وبشكل عام يمكن القول ،أو الدور السوفيتي ،قورن بالدور األمريكي
 اإلسرائيلي.والميل نحو الجانب  ،تتسم بعدم التوازن

 في إقامة دولة فلسطينية، منها عوامل ذاتية أبرزها:  ،أدت عوامل عديدة إلى فشل الفلسطينيين
اياب الديمقراطية في اتخاذ القرارات المصيرية، وهيمنة الفصيل الواحد على المؤسسات 

بين الفصائل الفلسطينية على هدف النضال  السياسية للشعب الفلسطيني، واالختالفات
بفعل التباينات األيديولوجية، وتلك التباينات التي سببتها ضغوط  ،الفلسطيني، وأساليب تحقيق 

الجغرافيا السياسية. وعوامل أخرى موضوعية لها عالقة بموازين القوى بين الفلسطينيين 
الفلسطيني، وضعف النظام العربي والكيان الصهيوني، وحالة التشتت التي يعيشها الشعب 

الرسمي، وتراجع اهتمام  بالقضية الفلسطينية، وانخفاض مستوى التضامن العربي واإلسالمي 
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مع الشعب الفلسطيني، واالنحياز الكامل للواليات المتحدة األمريكية لصالح )إسرائيل(، وعجز 
 لسطينية.هيئة األمم المتحدة عن إنفاذ قراراتها ذات الصلة بالقضية الف

 
َوفيَضوءَماَتمَالتوصلَإليهَمنَاستنتاجاتَيوصيَالباحثَبماَيلي:

 وبما يسمح لكافة القوى والفصائل  ،إعادة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية
لالنخراط في مؤسساتها، وتبني ميلاد وطني يحدد األهداف الوطنية للشعب  ،الفلسطينية

 تلك األهداف. الفلسطيني، وأساليب النضال لتحقيد

 خراجها من  ،والدبلوماسي ،استمرار النضال السياسي من أجل تدويل القضية الفلسطينية وا 
 دائرة االحتكار األمريكي، ودعوة دول العالم لتحمل مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني.

 م ، وتطوير أشكالها، وأساليبها، بما يخداإلسرائيلي تفعيل المقاومة الشعبية ضد االحتالل
 القضية الوطنية للشعب الفلسطيني.

 وفي مقدمتها حد  ،رفض التسويات السياسية التي تنتقص من حقود الشعب الفلسطيني
قامة الدولة الفلسطينية ،وتقرير المصير ،العودة  وعاصمتها القدس الشريف. ،وا 
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 المالحـق
  

 

 ( 4ملحق رقم:) باريس  ى هيئة األمم المتحدةخالصة تقرير الكونت فولك برنادوت المقدم إل
 م4611أيلول )سبتمبر(  10

 ( 2ملحق رقم :)م4611كانون األول )ديسمبر(  4 إعالن استقالل فلسطين. 

 ( 1ملحق رقم :) م4611 )ديسمبر( من شهر كانون أول 4مؤتمر أريحا مقررات. 

 ( 1ملحق رقم:) ن )يونيو(حزيرا 1 البرنامج السياسي المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية 
 م.4691

 ( 5ملحق رقم :)م.4611تشرين اللاني )نوفمبر(  41 وليقة إعالن االستقالل الفلسطيني 

 ( 9ملحق رقم:)  49نص الوليقة األولى التفاد كامب ديفيد اطار السالم في الشرد االوسط 
 .م4691أيلول )سبتمبر( 

 ( 1ملحق رقم :)43النتقالية اتفاقية أوسلو حول ترتيبات الحكومة الذاتية ا -إعالن المبادل 
 .م4663أيلول )سبتمبر( 

 ( 1ملحق رقم:)  م.4663تشرين اللاني )أكتوبر(  41قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية 

 ( 6ملحق رقم:)  م4661أيار )مايو(  1 ،( القاهرة1أوسلو )اتفاقية. 

 ( 41ملحق رقم :)كة العربية المتحدةخطاب الملك حسين إلى الشعب حول مشروع إقامة الممل 
 م.4691آذار )مارس(  41

 ( 44ملحق رقم :) م4611شباط )فبراير(  44اتفاد عمان. 
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 (4ملحق رق  )

 خ ص  تقر ر الك ن  ف لك برنا    المق   إلى ه ئ  األم  المتح  

 ()  4611أ ل ل ) بتمبر(  11بار س 

 
مقدسة حتى يمكن إيجاد جو من يجب أن يعود السالم العام الشامل إلى ربوع األراضي ال -4

الهدوء تعود في  العالقات الطيبة بين العرب واليهود إلى الوجود وينبغي على األمم المتحدة 
 أن تتخذ كل ما من شأن  إيقاف األعمال العدوانية في فلسطين.

يجب أن يعترف العالم العربي أن  قد أصبح في فلسطين )دولة يهودية( ذات سيادة تدعى  -1
   تحتلها. رائيل( وهي تمارس سلطاتها كاملة في جميع األراضي التي )دولة إس

يجب قيام هذه )الدولة اإلسرائيلية( ضمن الحدود التي نص عليها قرار التقسيم مع التعديالت  -1
   التالية: 

 تضم منطقة النقب بما فيها مدينتا المجدل والفالوجة إلى األراضي العربية. - أ
لشمال لم إلى الشمال الشرقي من اللد والرملة اللتين يمتد خط من الفالوجة إلى ا  - ب

 ينبغي أن تخرجا من أراضي )الدولة اليهودية(.
 تضم منطقة الجليل برمتها إلى )الدولة اليهودية(.   - ت

ينبغي أن تعين الحدود على أساس الوحدة الجغرافية والجنسية على أن تطبد على الطرفين  -1
 ها قرار التقسيم.دون تقيد بالحدود التي عين بالتساوي

تعيين الحدود بين الطرفين )رام أن  لم تبدر أية بادرة إلنشاء دولة عربية في األراضي التي  -9
   (. باتفاد مشترك بين العرب واليهود أو عن طريد األمم المتحدة التقسيم،خصصها لها قرار 

 مع سكانها.يترك للدول العربية أن تقرر مصير األراضي العربية في فلسطين بالتشاور   -9
بالنظر إلى العالقات االقتصادية التاريخية والجغرافية والسياسية بين المنطقة العربية في  -9

فلسطين وشرد األردن فإن هناك من األسباب القوية ما يشجع على ضم األراضي إلى شرد 
   األخرى. األردن على أن تعدل الحدود المتاخمة للدول العربية 

ذلك منشآت البترول مرفًأ حرًا على أن يعطى للدول العربية المعنية تعلن مدينة حيفا بما في  -1
   منفذ إلى البحر, وعلى أن تتعهد الدول العربية بضمان استمرار تدفد البترول العربي إلي .

 يعلن مطار اللد مطارًا حرًا ويعطى للدول العربية المعنية منفذ إلي . -6
                                                             

)4فلساطين، ط -(، المركاز القاومي للبحاوث والدراساات، اازة4611 -4619) 1( ولائد القضاية الفلساطينية، ج ،
 .964 -916، ص164م، وليقة 1119
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لية ينبغي وضعها تحت إشراف األمم المتحدة نظرًا لما لمدينة القدس من أهمية دينية ودو  -41
على أن يعطى العرب واليهود فيها أكبر مدى من اإلدارة المحلية وعلى أن تضمن حرية 

   العبادة وزيارة األماكن المقدسة للراابين في زيارتها.
يجب أن تؤكد األمم المتحدة حد الناس األبرياء الذين شردوا من بيوتهم بسبب اإلرهاب  -44

في العودة إلى ديارهم كما ينبغي أن تدفع تعويضات عن الممتلكات لمن ال يراب  الحالي
   منهم في العودة.

 يجب أن يضمن كل من الطرفين حقود األقلية األخرى التي تسكن منطقت . -41
يجب أن تتعهد األمم المتحدة بضمانات فعالة إلزالة مخاوف العرب واليهود كل من اكخر  -41

   رية والحقود اإلنسانية.وخاصة فيما يتعلد بالح
يجب تعيين مجلس فني من قبل األمم المتحدة لتعيين الحدود أواًل لم لتوليد العالقات بين  -41

  الدولة اليهودية والعرب.
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 (1ملحق رق  )
ع ن ا تق ل فل ط نإ

()  
  4611تشر ن األ ل )أكت بر( 

 
 

في  بناء على الحد الطبيعي والتاريخي للشعب العربي الفلسطيني"

الحرية واالستقالل, هذا الحد المقدس الذي بذل في سبيل  أزكى الدماء, 

وكافح دون  قوى االستعمار والصهيونية التي تألبت علي  وحالت بين  

وبين التمتع ب , فإننا نحن, أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد 

لسنة في مدينة ازة, نعلن هذا اليوم اللامن والعشرين من ذي القعدة 

, استقالل سورية وشرد 4611تشرين األول لسنة  4ها الموافد 4199

األردن, واربا البحر األبيض المتوسط, وجنوبا مصر, استقالاًل تامًا, 

قامة دولة حرة ديمقراطية ذات سيادة يتمتع فيها المواطنون بحرياتهم  وا 

د وحقوقهم, وتسير هي وشقيقاتها الدول العربية متآخية في بناء المج

العربي وخدمة الحضارة اإلنسانية مستلهمين في ذلك روح األمة 

وتاريخها المجيد, ومصممين على صيانة استقاللنا والذود عن , واهلل 

 ."على ما نقول وكيل

 
 
 

                                                             

(إعالن استقالل فلسطين: ولائد القضية الفلسطينية، ج )169، ص169، وليقة رقم 1. 
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 (1ملحق رق  )
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 (1ملحق رق  )
البرنامج ال  ا ي المرحلي لمنظم  التحر ر الفل ط ن   الذي أقره المجلس 

  () ني في   رته العا    ال ان   عشر ال طني الفل ط
 4691/ 9/ 1القاهر ، 

 إن المجلس الوطني الفلسطيني،
انطالًقا من الميلاد الوطني الفلسطيني والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية المقر في 

، 4691 يناير ] كانون اللاني [ سنة 41 - 9الدورة الحادية عشرة، المنعقدة في الفترة ما بين 
ومن اإليمان باستحالة إقامة سالم دائم وعادل في المنطقة دون استعادة شعبنا الفلسطيني لكامل 
حقوق  الوطنية، وفي مقدمتها حق  في العودة وتقرير مصيره على كامل تراب  الوطني، وعلى ضوء 

للمجلس، يقرر دراسة الظروف السياسية التي استجدت في الفترة ما بين الدورة السابقة والحالية 
 المجلس ما يلي:

الذي يطمس الحقود الوطنية والقومية  111تأكيد موقف منظمة التحرير السابد من قرار  -4
لشعبنا، ويتعامل مع قضية شعبنا كمشكلة الجئين: ولذا يرفض التعامل مع هذا القرار على 

ك مؤتمر هذا األساس في أي مستوى من مستويات التعامل العربية والدولية، بما في ذل
 جنيف. 

تناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل، وعلى رأسها الكفاح المسلح، لتحرير األرض  -1
قامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل جزء من األرض  الفلسطينية، وا 
الفلسطينية التي يتم تحريرها، وهذا يستدعي إحداث المزيد من التغيير في ميزان القوى لصالح 

 ونضال .  شعبنا
تناضل منظمة التحرير ضد أي مشروع كيان فلسطيني لمن  االعتراف، والصلح، والحدود  -1

اكمنة، والتنازل عن الحد الوطني، وحرمان شعبنا من حقوق  في العودة وحق  في تقرير 
 مصيره فود تراب  الوطني. 

حرير في إقامة أن أية خطوة تحريرية تتم هي حلقة لمتابعة تحقيد استراتيجية منظمة الت -1
 الدولة الفلسطينية الديمقراطية المنصوص عليها في قرارات المجالس الوطنية السابقة. 

النضال مع القوى الوطنية األردنية إلقامة جبهة وطنية أردنية فلسطينية هدفها إقامة حكم  -9
 ال. وطني ديمقراطي في األردن يتالحم مع الكيان الفلسطيني الذي يقوم نتيجة الكفاح والنض

                                                             

(البرنامج السياسي المرحل ) مصر،  -، القاهرة41ي لمنظمة التحرير الفلسطينية، المجلس الوطني الفلسطيني، د
 .111 -119: حميد، راشد، مقررات المجلس الوطني، ص 4-1/9/4691
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تناضل منظمة التحرير إلقامة وحدة نضالية بين الشعبين وبين كافة قوى حركة التحرير  -9
 العربي المتفقة حول هذا البرنامج. 

على ضوء هذا البرنامج، تناضل منظمة التحرير من أجل تعزيز الوحدة الوطنية واالرتقاء بها  -9
 وطنية والقومية. إلى المستوى الذي يمكنها من القيام بواجباتها ومهماتها ال

تناضل السلطة الوطنية الفلسطينية بعد قيامها، من أجل اتحاد أقطار المواجهة في سبيل  -1
 استكمال تحرير كامل التراب الفلسطيني وكخطوة على طريد الوحدة العربية الشاملة. 

تناضل منظمة التحرير من أجل تعزيز تضامنها مع البلدان االشتراكية، وقوى التحرر،  -6
 دم العالمية، إلحباط كافة المخططات الصهيونية الرجعية اإلمبريالية. والتق

على ضوء هذا البرنامج، تضع قادة اللورة التكتيك الذي يخدم ويمكن من تحقيد هذه  -41
 األهداف. 

ذا ما نشأ موقف  هذا، وتعمل اللجنة التنفيذية على وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ، وا 
 الفلسطيني فعندئذ يدعى المجلس إلى دورة استلنائية للبت في . مصيري يتعلد بمستقبل الشعب
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 (9ملحق رق  )
  ()الفل ط ني    ق  إع ن اال تق ل
تشر ن ال اني )ن فمبر(  49( 46المجلس ال طني الفل ط ني )ال  ر  

4611  
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
د الشااااعب العربااااي علااااى أرض الرساااااالت السااااماوية إلااااى البشاااار، علااااى أرض فلسااااطين ولاااا"

الفلسااطيني، نمااا وتطااور وأباادع وجااوده اإلنساااني عباار عالقااة عضااوية، ال انفصااام فياا  وال انقطاااع، 
 .بين الشعب واألرض والتاريا

باللبااااات الملحمااااي فااااي المكااااان والزمااااان، صاااااغ شااااعب فلسااااطين هويتاااا  الوطنيااااة، وارتقااااى 
لاااره سااحر هااذه األرض القديمااة بصااموده فااي الاادفاع عنهااا إلااى مسااتوى المعجاازة، فعلااى الاارام ممااا أ

من مطامح ومطاامع واازوات كانات ... وموقعها الحيوي على حدود التشابك بين القوى والحضارات
إن ديمومااة التصاااد الشاااعب فااسااتؤدي إلااى حرمااان شااعبها ماان إمكانيااة تحقياااد اسااتقالل  السياسااي، 

بسااااالالت  بااااألرض هااااي التاااي منحاااات األرض هويتهاااا، ونفخاااات فاااي الشااااعب روح الاااوطن، مطعمااااا
صاااال الشااااعب العربااااي أالحضااااارة، وتعاااادد اللقافااااات، مسااااتلهما نصااااوص ترالاااا  الروحااااي والزمنااااي، و 

الفلسطيني، عبر التاريا، تطوير ذاتا  فاي التواجاد الكلاي باين األرض واإلنساان علاى خطاى األنبيااء 
المتواصاالة علااى هااذه األرض المباركااة، علااى كاال مئذنااة صااالة الحمااد للخااالد ودد مااع جاارس كاال 

 .الرحمة والسالم ةيسة ومعبد ترنيمكن
وماان جياال إلااى جياال، لاام يتوقااف الشااعب العربااي الفلسااطيني عاان الاادفاع الباساال عاان وطناا  

 .بطوليا إلرادة االستقالل الوطني اولقد كانت لورات شعبنا المتالحقة تجسيدً 
ى الجديادة كانات ماوازين القااو   ففاي الوقات الاذي كاان فيا  العاالم المعاصاار يصاوغ نظاام قيما

ال يساير  هالمحلية والعالمية تستلني الفلسطيني من المصير العام، فاتضح مرة أخارى أن العادل وحاد
 .عجالت التاريا

وهكااااذا انفااااتح الجاااارح الفلسااااطيني الكبياااار علااااى مفارقااااة جارحااااة: فالشااااعب الااااذي حاااارم ماااان 
لااة "إن األكذوبااة القائ االسااتقالل وتعاارض وطناا  الحااتالل ماان نااوع جديااد، قااد تعاارض لمحاولااة تعماايم

وعلااى الاارام ماان هااذا التزييااف التاااريخي، فااإن المجتمااع الاادولي فااي  ،فلسااطين هااي أرض بااال شااعب"

                                                             

(( وليقة إعالن االستقالل، الدورة )الجزائر، 46 ،)م، مجلة شئون فلسطينية، بيروت، ع 4611/  44/ 49-41
 .9-1م، ص 4611، نوفمبر 411
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قااد اعتاارف بااأن  4613، وفااي معاهاادة لااوزان لعااام 4646ماان ميلاااد عصاابة األماام لعااام  11المااادة 
 الشعب العربي الفلساطيني شاأن  شاأن الشاعوب العربياة األخارى، التاي انسالخت عان الدولاة العلمانياة

 .هو شعب حر مستقل
ومااع الظلااام التااااريخي الااذي لحاااد بالشاااعب العربااي الفلساااطيني بتشاااريده وبحرماناا  مااان حاااد 

م الااذي قساام فلسااطين إلااى دولتااين 4619عااام  414لاار قاارار الجمعيااة العامااة رقاام إتقرياار المصااير، 
لعربااي للشاارعية الدوليااة تضاامن حااد الشااعب ا ازال يااوفر شااروطً  فااإن هااذا القاارار مااا عربيااة ويهوديااة،

 .الفلسطيني في السيادة واالستقالل الوطني
إن احااااتالل القااااوات اإلساااارائيلية األرض الفلسااااطينية وأجاااازاء ماااان األرض العربيااااة واقااااتالع 
خضاااع البااقين ماانهم لالحااتالل  االبياة الفلسااطينيين وتشاريدهم عاان دياارهم، بقااوة اإلرهاااب المانظم، وا 

يااة، هااو انتهاااك صااارخ لمبااادل الشاارعية ولميلاااد واالضااطهاد ولعمليااات تاادمير معااالم حياااتهم الوطن
األمم المتحدة ولقراراتها التي تعترف بحقود الشعب الفلسطيني الوطنية، بما فيهاا حاد العاودة، وحاد 

 .تقرير المصير واالستقالل والسيادة على أرض  ووطن 
ي وفاااي قلاااب الاااوطن وعلاااى ساااياج ، فاااي المناااافي القريباااة والبعيااادة، لااام يفقاااد الشاااعب العربااا

الفلساااطيني إيمانااا  الراساااا بحقااا  فاااي العاااودة، وال إيمانااا  الصااالب بحقااا  فاااي االساااتقالل، ولااام ياااتمكن 
ولقااد واصاال نضااال  الملحمااي،  -االحااتالل والمجااازر والتشااريد ماان طاارد الفلسااطيني ماان وعياا  وذاتاا 

وتاااابع بلااااورة شخصاااايت  الوطنيااااة ماااان خاااالل التااااراكم النضااااالي المتنااااامي. وصاااااات اإلرادة الوطنيااااة 
طارهااا السياسااي، منظمااة التحرياار الفلسااطينية، مماالال شاارعيا ووحياادا للشااعب الفلسااطيني، باااعتراف إ

المجتمااع الاادولي، متماالال بهيئااة األماام المتحاادة ومؤسساااتها والمنظمااات اإلقليميااة والدوليااة األخاارى، 
الشارعية وعلى قاعادة اإليماان باالحقود اللابتاة، وعلاى قاعادة اإلجمااع القاومي العرباي، وعلاى قاعادة 

الدولياااة قاااادت منظماااة التحريااار الفلساااطينية معاااارك شاااعبها العظااايم، المنصاااهر فاااي وحدتااا  الوطنياااة 
، وصااموده األسااطوري أمااام المجااازر والحصااار فااي الااوطن وخااارج الااوطن. وتجلاات ملحمااة ىالمللاا

المقاوماااة الفلساااطينية فاااي الاااوعي العرباااي وفاااي الاااوعي العاااالمي، بصااافتها واحااادة مااان أبااارز حركاااات 
 .رر الوطني في هذا العصرالتح

إن االنتفاضة الشعبية الكبرى، المتصاعدة في األرض المحتلة مع الصامود األساطوري فاي 
المخيمااات داخاال وخااارج الااوطن، قااد رفعااا اإلدراك اإلنساااني بالحقيقااة الفلسااطينية وبااالحقود الوطنيااة 

علاى مرحلاة كاملاة مان  الفلسطينية إلى مستوى أعلى من االستيعاب والنضج، وأسادلت ساتار الختاام
التزيياااف ومااان خماااول الضااامير وحاصااارت العقلياااة اإلسااارائيلية الرسااامية التاااي أدمنااات االحتكاااام إلاااى 

 .الخرافة واإلرهاب في نفيها الوجود الفلسطيني
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حاادى إمااع االنتفاضااة، وبااالتراكم اللااوري النضااالي لكاال مواقااع اللااورة يبلااغ الاازمن الفلسااطيني 
ادة وليؤكااد الشاااعب العربااي الفلسااطيني، مااارة أخاارى حقوقاا  اللابتاااة لحظااات االنعطاااف التااااريخي الحاا
 .وممارستها فود أرض  الفلسطينية

واساااتنادا إلاااى الحاااد الطبيعاااي والتااااريخي والقاااانوني للشاااعب العرباااي الفلساااطيني فاااي وطنااا  
فلساطين وتضااحيات أجيالاا  المتعاقبااة دفاعاا عاان حريااة وطاانهم واساتقالل  وانطالقااا ماان قاارارات القماام 

، ممارساة مان 4619ربية، ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات األمم المتحدة مناذ عاام الع
 .الشعب العربي الفلسطيني لحق  في تقرير المصير واالستقالل السياسي والسيادة فود أرض 

فإن المجلاس الاوطني يعلان، باسام اهلل وباسام الشاعب العرباي الفلساطيني قياام دولاة فلساطين 
 .نا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريففود أرض

فيهاااا يطااورون هاااويتهم الوطنياااة واللقافياااة،  ،إن دولااة فلساااطين هاااي للفلسااطينيين أينماااا كاااانوا
ويتمتعااااون بالمسااااااواة الكاملاااااة فاااااي الحقاااااود، تصااااان فيهاااااا معتقاااااداتهم الدينياااااة والسياساااااية وكااااارامتهم 

حريااة الاارأي وحريااة تكااوين األحاازاب اإلنسااانية، فااي ظاال نظااام ديمقراطااي برلماااني يقااوم علااى أساااس 
ورعايااة األالبيااة حقااود األقليااة واحتاارام األقليااة قاارارات األالبيااة، وعلااى العاادل االجتماااعي والمساااواة 
وعاادم التمييااز فااي الحقااود العامااة علااى أساااس العاارد أو الاادين أو اللااون أو بااين الماارأة والرجاال، فااي 

وعلاااى أسااااس الوفااااء الكامااال لتاااراث فلساااطين  سااايادة القاااانون والقضااااء المساااتقلبظااال دساااتور ياااؤمن 
 .الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين األديان عبر القرون

إن دولة فلساطين دولاة عربياة هاي جازء ال يتجازأ مان األماة العربياة، مان ترالهاا وحضاارتها، 
دة. وهاي إذ تؤكاد ومن طموحها الحاضر إلى تحقيد أهدافها في التحرر والتطور والديمقراطياة والوحا

صاارارها علااى تعزيااز العماال العربااي المشااترك، تناشااد أبناااء  التزامهااا بميلاااد جامعااة الاادول العربيااة، وا 
أمتهاااا مسااااعدتها علاااى اكتماااال والدتهاااا العملياااة، بحشاااد الطاقاااات وتكلياااف الجهاااود إلنهااااء االحاااتالل 

 .اإلسرائيلي
افها وباااإلعالن العااالمي لحقااود وتعلاان دولااة فلسااطين التزامهااا بمبااادل األماام المتحاادة وأهااد

 .اإلنسان، والتزامها كذلك بمبادل عدم االنحياز وسياست 
ذ تعلااان دولاااة فلساااطين أنهاااا دولاااة محباااة للساااالم ملتزماااة بمباااادل التعاااايش السااالمي، فإنهاااا  وا 
سااتعمل مااع جميااع الاادول والشااعوب ماان أجاال تحقيااد سااالم دائاام قااائم علااى العاادل واحتاارام الحقااود، 

طاقات البشر علاى البنااء، ويجاري فيا  التناافس علاى إباداع الحيااة وعادم الخاوف مان تتفتح في ظل  
 .الغد، فالغد ال يحمل اير األمان لمن عدلوا أو لابوا إلى العدل

وفاااي سااااياد نضااااالها مااان أجاااال إحااااالل الساااالم علااااى أرض المحبااااة والساااالم، تهيااااب دولااااة 
لشاااعب العرباااي الفلساااطيني ووطنااا ، ولية خاصاااة تجااااه اؤ فلساااطين بااااألمم المتحااادة التاااي تتحمااال مسااا
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وتهيااب بشااعوب العااالم ودولااة المحبااة للسااالم والحريااة أن تعينهااا علااى تحقيااد أهاادافها، ووضااع حااد 
 .لمأساة شعبها، بتوفير األمن ل ، وبالعمل على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية

يااة واإلقليميااة بااالطرد الساالمية كمااا تعلاام فااي هااذا المجااال، أنهااا تااؤمن بتسااوية المشاااكل الدول
وفقا لميلاد األمم المتحدة وقراراتها وأنها ترفض التهدياد باالقوة أو العناف أو اإلرهااب، أو باساتعمالها 
ضااد سااالمة أراضاايها واسااتقاللها السياسااي، أو سااالمة أراضااي أي دولااة أخاارى، وذلااك دون المساااس 

 .بحقها الطبيعي في الدفاع عن أراضيها واستقاللها
ونحان نقاف علاى عتباة  4611في هذا اليوم الخالاد، فاي الخاامس عشار مان تشارن اللااني و 

عهد جديد، ننحني إجالال وخشوعا أمام أرواح شهدائنا وشهداء األمة العربية الذين أضااءوا بادمائهم 
الطاااهرة شااعلة هاااذا الفجاار العتيااد، واستشاااهدوا ماان أجاال أن يحياااا الااوطن. ونرفااع قلوبناااا علااى أيااادينا 

هااا باااالنور القااادم مااان وهاااج االنتفاضااة المباركاااة، وماان ملحماااة الصاااامدين فااي المخيماااات وفاااي لنمأل
نا ومعتقليناا وجرحاناا االشتات وفي المهااجر، ومان حملاة لاواء الحرياة: أطفالناا وشايوخنا وشابابنا، أسار 

ة، المرابطين على التراب المقدس وفاي كال مخايم وفاي كال قرياة ومديناة، والمارأة الفلساطينية الشاجاع
حارسة بقائنا وحياتنا، وحارسة نارنا الدائماة. ونعاهاد أرواح شاهدائنا األبارار، وجمااهير شاعبنا العرباي 
الفلسااطيني وأمتنااا العربيااة وكاال األحاارار والشاارفاء فااي العااالم علااى مواصاالة النضااال ماان أجاال جااالء 

حاااااول علمااااا   االحاااااتالل، وترسااااايا السااااايادة واالساااااتقالل إنناااااا، نااااادعو شاااااعبنا العظااااايم إلاااااى االلتفااااااف
دائماا وطنناا  ىالفلسطيني واالعتزاز ب  والدفاع عنا  ليظال أبادا رمازا لحريتناا وكرامتناا فاي وطان سايبق

 ".حرا لشعب من األحرار
 

 
 
 
 



 المالحثثق
 

279 

 (9ملحق رق  )
 نص ال   ق  األ لى التفاق كامب   ف  

 ()طار ال    في الشرق اال  طإ

49/6/4691  

 
م بيجين رئيس يس جمهورية مصر العربية ومناحنور السادات رئيأاجتمع الرئيس محمد 

 49الي  9مع جيمي كارتر رئيس الواليات المتحدة االمريكية في كامب ديفيد من  إسرائيلوزراء 
طراف النزاع أوسط، وهم يدعون واتفقوا علي االطار التالي للسالم في الشرد األ، 4691سبتمبر 
  .الي االنضمام الي األخرىاإلسرائيلي  - العربي

 
 مقدمة:

 ن يسترشد باكتي:أوسط يجب ن البحث عن السالم في الشرد األإ -
من وجيرانها هي قرار مجلس األ إسرائيلن القاعدة المتفد عليها للتسوية السلمية للنزاع بين إ -

 جزائ ..أبكل  111رقم 
 بهذه الوليقة. 111ورقم  111سيرفد القراران رقم  -
 

وسط، نسانية المكلفة فإن الشرد األورام الجهود اإل ،ربع حروب خالل لاللين عاماً أبعد 
ن شعوب الشرد إديان العظيمة اللاللة، لم يستمتع بعد بنعم السالم. مهد الحضارة ومهبط األ

قليم البشرية والطبيعية الشاسعة لمتابعة وسط تتشود الي السالم حتي يمكن تحويل موارد اإلاأل
 مم.وذجا للتعايش والتعاون بين األهداف السالم وحتي تصبح هذه المنطقة نمأ

 
ن المبادرة التاريخية للرئيس السادات بزيارت  للقدس واالستقبال الذي لقي  من برلمان إ
علي زيارة الرئيس السادات  رداً  لإلسماعيليةوحكومتها وشعبها وزيارة رئيس الوزراء بيجين  إسرائيل

لقيت  هذه المهام من استقبال حار من شعبي ومقترحات السالم التي تقدم بها كال الزعيمين، وما 
ن كان يراد إهدارها إوهي فرصة ال يجب  ،البلدين، كل ذلك خلد فرصة للسالم لم يسبد لها مليل

 جيال المقبلة من مآسي الحرب.ذ هذا الجيل واألانقإ
 

                                                             

( نص الوليقة األولى التفاد كامب ديفيد، كامب ديفيد )4691م: الولائد الفلسطينية العربية لعام 49/6/4691 ،
 .149- 149، ص 161وليقة 
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ر المقبولة للقانون الدولي والشرعية توف األخرىمم المتحدة والقواعد ن مواد ميلاد األا  و 
 اكن مستويات مقبولة لسير العالقات بين جميع الدول.

 
مم واجراء مفاوضات في من ميلاد األ 1ن تحقيد عالقة سالم وفقا لروح المادة ا  و 

مر أمن معها، هو ي دولة مجاورة مستعدة للتفاوض بشأن السالم واألأو  إسرائيلالمستقبل بين 
 .111و 111من رقمي س األضروري لتنفيذ جميع البنود والمبادل في قراري مجل

 
قليمية واالستقالل السياسي لكل دولة في ن السالم يتطلب احترام السيادة والوحدة اإلإ

و أالمنطقة وحقها في العيش في سالم داخل حدود آمنة ومعترف بها اير متعرضة لتهديدات 
ديد من ن يسرع بالتحرك نحو عصر جأن التقدم تجاه هذا الهدف من الممكن ا  عمال عنف، و أ

التصالح في الشرد االوسط يتسم بالتعاون علي تنمية التطور االقتصادي وفي الحفاظ علي 
 من.االستقرار وتأكيد األ

ن السالم يتعزز بعالقة السالم بالتعاون بين الدول التي تتمتع بعالقات طبيعية.. ا  و 
 ىادل ا الموافقة علالتب أساسا علي  لألطرافلي ذلك في ظل معاهدات السالم يمكن إ وباإلضافة

من خاصة ملل مناطد منزوعة السالح ومناطد ذات تسليح محدود ومحطات أجراء ترتيبات إ
 األخرىنذار مبكر ووجود قوات دولية وقوات اتصال واجراءات يتفد عليها للمراقبة والترتيبات إ

 التي يتفقون علي انها ذات فائدة.
 

لي تسوية عادلة إر مصممة علي التوصل تضع هذه العوامل في االعتبا إذن األطراف إ
شاملة ومعمرة لصراع الشرد االوسط عن طريد عقد معاهدات سالم تقوم علي قراري مجلس 

بكل فقراتهما، وهدفهم من ذلك هو تحقيد السالم وعالقات حسن  111و 111االمن رقمي 
الذين تألروا ن يشمل جميع هؤالء أيجب  ن السالم لكي يصبح معمراً أالجوار، وهم يدركون 

 عمد تألير.أبالصراع 
ا للسالم.. ال بين أساسن هذا االطار مناسب في رأيهم ليشكل أ ىلذا.. فإنهم يتفقون عل

سرائيلمصر و   اً فحسب بل وكذلك بين إسرائيل وكل من جيرانها االخرين، ممن يبدون استعداد ا 
 ساسللتفاوض علي السالم مع إسرائيل علي هذا األ

 ضع هذا الهدف في االعتبار، قد اتفقت علي المضي قدما علي النحو التالي:ن األطراف إذ تإ
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 الضفة الغربية وغزة: )أ(
سرائيل واألردن وممللو الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة أينبغي  -4 ن تشترك مصر وا 

 بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها، ولتحقيد هذا الهدف فإن المفاوضات المتعلقة بالضفة
 ن تتم علي لالث مراحل:أالغربية وازة ينبغي 

سرائيل علي   (أ ) خذ في جل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة مع األأن  من أتتفد مصر وا 
ن تكون هناك ترتيبات أمن جانب كل األطراف يجب  باألمناالعتبار االهتمامات 

ر حكم ذاتي بالنسبة للضفة الغربية وازة لفترة ال تتجاوز خمس سنوات، ولتوفي انتقالية
دارتها المدنية ا  كامل لسكان الضفة الغربية وازة فإن الحكومة اإلسرائيلية العسكرية و 

ن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في هذه أمنهما ستنسحبان بمجرد 
المنطقة عن طريد االنتخاب الحر لتحل محل الحكومة العسكرية الحالية ولمناقشة 

قالية فإن حكومة األردن ستكون مدعوة لالنضمام للمباحلات علي تفاصيل الترتيبات االنت
ن تعطي هذه الترتيبات الجديدة االعتبار الالزم لكل من مبدأ أأساس هذا االطار ويجب 

من الشرعية لكل من األطراف التي حكم الذات لسكان هذه االرض واهتمامات األ
 يشملها النزاع.

سرائيل واألردن علي و أ (ب ) سائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في ن تتفد مصر وا 
الضفة الغربية وقطاع ازة.. وقد يضم مصر واألردن وفلسطينيين من الضفة الغربية 

و فلسطينيين آخرين طبقا لما يتفد علي ، وستتفاوض األطراف بشأن أوقطاع ازة 
ازة، اتفاقية تحدد مسئوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية و 

عادة توزيع للقوات اإلسرائيلية إوسيتم انسحاب للقوات المسلحة اإلسرائيلية وستكون هناك 
من يضا ترتيبات لتأكيد األأمن معينة، وستتضمن االتفاقية أالتي ستبقي في مواقع 

 الداخلي والخارجي والنظام العام.
الي ذلك  ضافةباإلردنيين.. أوسيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية قد تضم مواطنين 

فراد لتشكيل ستشترك القوات اإلسرائيلية واألردنية في دوريات مشتركة وفي تقديم األ
 من الحدود.أمراكز مراقبة لضمان 

مجلس )وستبدأ الفترة االنتقالية ذات السنوات الخمس عندما تقوم سلطة حكم ذاتي  (ج )
عن العام اللالث ن تتأخر أسرع وقت ممكن دون أفي الضفة الغربية وازة في  (داريإ

بعد بداية الفترة االنتقالية. وستجري المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية 
وازة وعالقاتها مع جيرانها وإلبرام معاهدة سالم بين إسرائيل واألردن بحلول نهاية الفترة 



 المالحثثق
 

282 

سرائيل واألردن والممللين المنتم ين االنتقالية، وستدور هذه المفاوضات بين مصر وا 
 لسكان الضفة الغربية وازة.

حدي هاتين اللجنتين تتكون إلجنتين منفصلتين، ولكنهما مترابطتان في  انعقادوسيجري 
ربعة التي ستتفاوض وتوافد علي الوضع النهائي للضفة الغربية من ممللي األطراف األ

األردن  وازة وعالقاتها مع جيرانها، وتتكون اللجنة اللانية من ممللي إسرائيل وممللي
والتي سيشترك معها ممللو السكان في الضفة الغربية وازة، للتفاوض بشأن معاهدة 
السالم بين إسرائيل واألردن، واضعة في تقديرها االتفاد الذي تم التوصل الي  بشأن 

 الضفة الغربية وازة.
وسترتكز المفاوضات علي أساس جميع النصوص والمبادل لقرار مجلس االمن رقم 

111. 
من. خري، موضع الحدود وطبيعة ترتيبات األأشياء أتقرر هذه المفاوضات، ضمن وس

ن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقود المشروعة للشعب الفلسطيني أويجب 
 سلوب سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من خالل:ومتطلباتهم العادلة، وبهذا األ

سرائيل واألردن وممللي السكان في ن يتم االتفاد في المفاوضات بين مصأ -4 ر وا 
الضفة الغربية وازة علي الوضع النهائي للضفة الغربية وازة والمسائل البارزة 

 بحلول نهاية الفترة االنتقالية. األخرى
ن يعرضوا اتفاقهم للتصويت من جانب الممللين المنتخبين لسكان الضفة الغربية أ -1

 وازة.
ن عن السكان في الضفة الغربية وازة لتحديد تاحة الفرصة للممللين المنتخبيإ -1

 نفسهم تمشيا مع نصوص االتفاد.أالكيفية التي سيحكمون بها 
عاله ا في عمل اللجنة التي تتفاوض بشأن معاهدة السالم أالمشاركة ا كما ذكر  -1

 بين إسرائيل واألردن.
ها خالل الفترة من إسرائيل وجيرانأذ كل االجراءات والتدابير الضرورية لضمان اسيتم اتخ (د )

من ستقوم سلطة الحكم الذاتي االنتقالية وما بعدها.. وللمساعدة علي توفير ملل هذا األ
 بتشكيل قوة قوية من الشرطة المحلية.

وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغربية وازة.. وستكون قوة الشرطة علي اتصال 
ينين لبحث االمور المتعلقة مستمر بالضباط اإلسرائيليين واألردنيين والمصريين المع

 الداخلي. باألمن
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سرائيل واألردن وسلطة الحكم الذاتي لجنة  (ه ) خالل الفترة االنتقالية يشكل ممللو مصر وا 
فراد الذين تعقد جلساتها باستمرار وتقرر باتفاد األطراف صالحيات السماح بعودة األ

ت الضرورية لمنع ذ االجراءاامع اتخ 4699طردوا في الضفة الغربية وازة في عام 
ذات  األخرىيضا لهذه اللجنة ان تعالج االمور أاالضطراب وأوج  التمزد، ويجوز 

 االهتمام المشترك.
سرائيل مع بعضهما البعض ومع األطراف  (و ) المهتمة لوضع  األخرىستعمل مصر وا 

 اجراءات متفد عليها للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة الالجئين
 
سر  (ب)  ائيل:مصر وا 
سرائيل بعدم اللجوء للتهديد بالقوة أو استخدامها لتسوية المنازعات، وأن  -4 تتعهد كل من مصر وا 

لميلاد االمم  11أي نزاعات ستتم تسويتها بالطرد السلمية وفقا لما نصت علي  المادة 
 المتحدة.

جل تحقيد السالم فيما بينهم علي التفاوض بإخالص بهدف توقيع أتوافد األطراف من  -1
 ىخر طار، بينما تتم دعوة األطراف األشهر من توقيع هذا اإلأمعاهدة سالم بينهم خالل لاللة 

برام معاهدات سالم مماللة لفرض تحقيد سالم ا  في النزاع للتقدم في نفس الوقت للتفاوض و 
سرائيل سيحكم مفاوضات إطار إن أشامل في المنطقة و  برام معاهدة السالم بين مصر وا 

و تنفيذ التزاماتهم في ظل أوستتفد األطراف علي الشكليات والجدول الزمني السالم بينهما 
 .المعاهدة

 
 المبادئ المرتبطة: (جا)
سرائيل  -4 ن تطبد علي معاهدات أن المبادل والنصوص المذكورة أدناه ينبغي أتعلن مصر وا 

سرائيل وبين كل من جيرانها مصر واألردن وسوريا ولبنان.  السالم بين مصر وا 
ن يقيموا فيما بينهم عالقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول التي هي في حالة ألموقعين ا ىعل -1

 .األخرىسالم كل منهما مع 
ن تشتمل أمم المتحدة ويجب ن يتعهدوا بااللتزام بنصوص ميلاد األأوعند هذا الحد ينبغي 

 الخطوات التي تتخذ في هذا الشأن علي:
 اعتراف كامل. (أ)
 طعات االقتصادية.الغاء المقا (ب)
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جراءات القانونية الضمان في ان يتمتع المواطنون في ظل السلطة القضائية بحماية اإل (جا)
 في اللجوء للقضاء.

طار اتفاقيات السالم النهائية إمكانية التطور االقتصادي في إيجب علي الموقعين استكشاف  -1
 مشتركا لهم. عتبر هدفاً بهدف المساهمة في صنع جو السالم والتعاون والصداقة التي ت

 يجب إقامة لجان للدعاوي القضائية للحسم المتبادل لجميع الدعاوي القضائية المالية. -1
يجري دعوة الواليات المتحدة لالشتراك في المحادلات بشأن موضوعات متعلقة بشكليات تنفيذ  -9

 عداد جدول زمني لتنفيذ تعهدات األطراف.ا  االتفاقيات و 
المتحدة المصادقة علي معاهدات السالم وضمان عدم  لألممالتابع من سيطلب من مجلس األ -9

من التوقيع علي معاهدات عضاء الدائمين في مجلس األانتهاك نصوصها، وسيطلب من األ
السالم وضمان احترام نصوصها، كما سيطلب منهم مطابقة سياستهم وتصرفاتهم مع 

 طار.التعهدات التي يحتويها هذا اإل
 

 ة مصر العربيةعن حكومة جمهوري
 نور الساداتأمحمد 

 
 عن حكومة إسرائيل

 م بيجينيمناح
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 (9ملحق رق  )
 ()االنتقال   ح ل ترت با  الحك م  الذات    -إع ن المبا ئ

 اتفاق   أ  ل 

  4661أ ل ل ) بتمبر(  41

 
 (9البند )

 : االنتقاليةإعالن المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية 
دولة إسرائيل وفريد منظمة التحرير الفلسطينية )في الوفد األردني الفلسطيني،  إن حكومة

إلى مؤتمر السالم في الشرد األوسط( )الوفد الفلسطيني( مملاًل للشعب الفلسطيني يتفقان على أن 
الوقت قد حان إلنهاء عقود من المواجهة والنزاع، واالعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية 

والسعي للعيش في ظل تعايش سلمي وبكرامة وأمن متبادلين، ولتحقيد تسوية سلمية  المتبادلة
عادلة ودائمة وشاملة ومصالحة تاريخية من خالل العملية السياسية المتفد عليها، فإن الطرفين 

 يتفقان على المبادل التالية: 
السالم الفلسطينية ضمن عملية  -هدف المفاوضات: إن هدف المفاوضات اإلسرائيلية -أ 

الحالية في الشرد األوسط، هو من بين أمور أخرى، إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية 
فلسطينية، المجلس المنتخب )المجلس( للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع ازة، 
لفترة انتقالية ال تتجاوز الخمس سنوات وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري 

 .111و 111مجلس األمن 
من المفهوم أن الترتيبات االنتقالية هي جزء ال يتجزأ من عملية السالم بمجملها، وأن  -ب 

 .111و 111المفاوضات حول الوضع الدائم ستؤدي إلى تطبيد قراري مجلس األمن 
 

 (1البند )
 إطار الفترة االنتقالية: 

 ذا.إن اإلطار المتفد علي  للفترة االنتقالية مبين في إعالن المبادل ه
 

 

                                                             

( مجلة الدراسات :)( نص اتفاد إعالن المبادل بشأن ترتيبات الحكومة الذاتية االنتقالية )اتفاد أوسلو
 .411 – 499، ص 4661، خريف 49لبنان، ع -الفلسطينية، بيروت
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 (1البند )
 االنتخابات:

من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع ازة من حكم نفس  وفقًا  - أ
لمبادل ديمقراطية، ستجرى انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس تحت إشراف متفد 

 النظام العام.علي  ومراقبة دولية متفد عليها، بينما تقوم الشرطة الفلسطينية بتأمين 
سيتم عقد اتفاد حول الصيغة المحددة لالنتخابات وشروطها وفقًا للبروتوكول المرفد كملحد؛  - ب

بهدف إجراء االنتخابات في مدة ال تتجاوز التسعة أشهر من دخول إعالن المبادل هذا حيز 
 التنفيذ.

حقود المشروعة للشعب هذه االنتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية هامة نحو تحقيد ال - ت
 الفلسطيني ومتطلبات  العادلة.

 
 (9البند )

 الوالية:
سوف تغطى والية المجلس منطقة الضفة الغربية وقطاع ازة، باستلناء القضايا التي سيتم 
التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم. يعتبر الطرفان الضفة الغربية وقطاع ازة وحدة 

 ظة على وحدتها وسالمتها خالل الفترة االنتقالية.مناطقية واحدة، يجب المحاف
 

 (1البند )
 الفترة االنتقالية ومفاوضات الوضع الدائم:

 تبدأ فترة السنوات الخمس االنتقالية عند االنسحاب من قطاع ازة ومنطقة أريحا. - أ
قرب سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممللي الشعب الفلسطيني في أ - ب

 وقت ممكن، ولكن بما ال يتعدى بداية السنة اللاللة من الفترة االنتقالية.
من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، الالجئين،  - ت

المستوطنات، الترتيبات األمنية، الحدود، العالقات والتعاون مع جيران آخرين، ومسائل أخرى 
 المشترك. ذات االهتمام

 االتفاقات التي تم التوصل لها للمرحلة االنتقالية ال تجحف أو تخل بمفاوضات الوضع الدائم. - ث
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 (9البند )
 النقل التمهيدي للصالحيات والمسؤوليات: 

فور دخول إعالن المبادل هذا حيز التنفيذ، وفور االنسحاب من قطاع ازة ومنطقة أريحا،  - أ
دارتها المدنية إلى الفلسطينيين سيبدأ نقل السلطة من  الحكومة العسكرية اإلسرائيلية وا 

المخولين بهذه المهمة، كما هو مفصل هنا سيكون هذا النقل للسلطة ذات طبيعة تمهيدية 
 إلى حين تنصيب المجلس.

مباشرة بعد دخول إعالن المبادل هذا حيز التنفيذ واالنسحاب من قطاع ازة ومنطقة أريحا،  - ب
ذ بعين االعتبار تشجيع التنمية االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع ازة، سيتم نقل مع األخ

السلطة للفلسطينيين في المجاالت التالية: التعليم، اللقافة، الصحة، الشؤون االجتماعية، 
الضرائب المباشرة والسياحة، سيشرع الجانب الفلسطيني ببناء قوة الشرطة الفلسطينية كما هو 

ل ى أن يتم تنصيب المجلس، يمكن للطرفين أن يتفاوضا على نقل صالحيات متفد. وا 
 ومسؤوليات إضافية حسبما يتفد علي .

 
 (1البند )

 االتفاق االنتقالي:
سوف يتفاوض الوفدان اإلسرائيلي والفلسطيني على اتفاد حول الفترة االنتقالية )االتفاد  - أ

 االنتقالي(.
من بين أشياء أخرى: هيكلية المجلس، وعدد أعضائ ، ونقل سوف يحدد االتفاد االنتقالي  - ب

دارتها المدنية إلى المجلس،  الصالحيات والمسؤوليات عن الحكومة العسكرية اإلسرائيلية وا 
وسوف يحدد االتفاد االنتقالي أيضًا سلطة المجلس التنفيذية وسلطت  التشريعية طبقًا لا )البند 

 ينية المستقلة. التاسع( واألجهزة القضائية الفلسط
سوف يتضمن االتفاد االنتقالي ترتيبات، سيتم تطبيقها عند تنصيب المجلس، لتمكين  من  - ت

 ( أعاله.1االضطالع بكل الصالحيات والمسؤوليات التي تم نقلها إلي  مسبقًا وفقًا لا )المادة 
صيب ، إضافة من أجل تمكين المجلس من تشجيع النمو االقتصادي، سيقوم المجلس فور تن - ث

إلى أمور أخرى: بإنشاء سلطة فلسطينية للكهرباء، سلطة ميناء ازة البحري، بنك فلسطين 
للتنمية، مجلس فلسطين لتشجيع الصادرات، سلطة فلسطينية للبيئة، سلطة فلسطينية 
لألراضي، وسلطة فلسطينية إلدارة المياه وأية سلطات أخرى يتم االتفاد عليها وفقًا لالتفاد 

 تقالي الذي سيحدد صالحياتها ومسؤولياتها. االن
 بعد تنصيب المجلس، سيتم حل اإلدارة المدنية، وانسحاب الحكومة العسكرية اإلسرائيلية. - ج
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 (1البند )

 النظام العام واألمن:
من أجل ضمان النظام العام واألمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع ازة، 

رطة قوية، بينما ستستمر إسرائيل في االضطالع بمسؤولية الدفاع ضد سينشئ المجلس قوة ش
التهديدات الخارجية، وكذلك بمسؤولية األمن اإلجمالي لإلسرائيليين؛ بغرض حماية أمنهم الداخلي 

 والنظام العام.
 

 (1البند )
 القوانين واألوامر العسكرية:

 في جميع السلطات المنقولة إلي . -وفقًا لالتفاد االنتقالي -سيخول المجلس بالتشريع - أ
سيراجع الطرفان بشكل مشترك القوانين واألوامر العسكرية السارية المفعول في المجاالت  - ب

 المتبقية.
 

 (99البند )
 الفلسطينية:  -لجنة االرتباط المشتركة اإلسرائيلية

بالفترة  من أجل توفير تطبيد هادل إلعالن المبادل هذا وألية اتفاقات الحقة تتعلد
االنتقالية، ستشكل فور دخول إعالن المبادل هذا حيز التنفيذ، لجنة ارتباط مشتركة إسرائيلية 
وفلسطينية؛ من أجل معالجة القضايا التي تتطلب التنسيد وقضايا أخرى ذات االهتمام المشترك، 

 والمنازعات.
 

 (99البند )
 ية:الفلسطيني في المجاالت االقتصاد -التعاون اإلسرائيلي

إدراكًا بالمنفعة المتبادلة للتعاون من أجل التشجيع بتطوير الضفة الغربية وقطاع ازة 
سرائيل، سيتم إنشاء لجنة تعاون اقتصادية إسرائيلية  فلسطينية، من أجل تطوير وتطبيد  -وا 

( بأسلوب تعاوني، وذلك فور 1وملحد  1البرامج المحددة في البروتوكوالت المرفقة )كملحد 
 عالن المبادل هذا حيز التنفيذ.دخول إ
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 (91البند )
 االرتباط والتعاون مع األردن ومصر: 

سيقوم الطرفان بدعوة حكومتي األردن ومصر؛ للمشاركة في إقامة المزيد من ترتيبات 
االرتباط والتعاون بين حكومة إسرائيل والممللين الفلسطينيين من جهة، وحكومتي األردن ومصر 

 -جيع التعاون بينهما، وستضمن هذه الترتيبات إنشاء لجنة مستمرة ستقررمن جهة أخرى؛ لتش
على أشكال السماح بدخول األشخاص الذين نزحوا من الضفة الغربية وقطاع ازة عام  -باالتفاد
، بالتوافد مع اإلجراءات الضرورية لمنع الفوضى واإلخالل بالنظام، وستتعاطى هذه اللجنة 4699

 الهتمام المشترك.مع مسائل أخرى ذات ا
 (91البند )

 إعادة انتشار القوات اإلسرائيلية:
بعد دخول إعالن المبادل هذا حيز التنفيذ، وفي وقت ال يتجاوز عشية انتخابات المجلس؛  - أ

سيتم إعادة انتشار القوات العسكرية اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع ازة، باإلضافة إلى 
 .41ة الذي تم تنفيذه وفقًا للمادة انسحاب القوات اإلسرائيلي

عند إعادة انتشار قواتها العسكرية، ستسترشد إسرائيل بمبدأ وجوب إعادة انتشار قواتها  - ب
 العسكرية خارج المناطد المأهولة بالسكان.

سيتم تنفيذ تدريجي للمزيد من إعادة االنتشار في مواقع محددة مع تولي المسؤولية عن النظام  - ح
 أعاله. 1األمن الداخلي من قبل قوة الشرطة الفلسطينية وفقًا للمادة العام و 

 
 (99البند )

 االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا: 
ستنسحب إسرائيل من قطاع ازة ومنطقة أريحا، كما هو مبين في البروتوكول المرفد في  
 (.1ملحد )

 
 (91البند )

 تسوية المنازعات:
المنازعات الناشئة عن تطبيد أو تفسير إعالن المبادل هذا، أو أية اتفاقات الحقة ستتم تسوية  - أ

تتعلد بالفترة االنتقالية، بالتفاوض من خالل لجنة االرتباط المشتركة التي ستتشكل وفقًا 
 ( أعاله.41للمادة )



 المالحثثق
 

291 

ية توفيد إن المنازعات التي ال يمكن تسويتها بالتفاوض يمكن أن تتم تسويتها من خالل آل - ب
 يتم االتفاد عليها بين األطراف.

يمكن لألطراف أن تتفد على اللجوء إلى التحكيم حول خالفات متعلقة بالمرحلة االنتقالية  - ج
 التي ال تحل مباشرة، ولهذا الغرض وحسب االتفاد تنشئ األطراف لجنة تحكيم.

 
 (99البند )

 ج اإلقليمية:الفلسطيني فيما يتعلق بالبرام -التعاون اإلسرائيلي
يرى الطرفان أن مجموعات العمل في المفاوضات متعددة األطراف أداة مالئمة لتشجيع 
خطة مارشال وبرامج إقليمية أخرى، بما فيها برامج خاصة للضفة الغربية وقطاع ازة، كما هو 

 (.1مشار إلي  في البروتوكول المرفد في الملحد )
 

 (91البند )
 متفرقات:

 بادل هذا حيز التنفيذ بعد شهر واحد من توقيع .يدخل اتفاد الم -
جميع البروتوكوالت الملحقة بإعالن المبادل والمحضر المتفد علي  المتعلد ب ، سيتم اعتبارها  -

 جزءًا ال يتجزأ من هذا االتفاد.
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 (1ملحق رق  )
قرار إنشاء ال لط  ال طن   الفل ط ن   صا ر عن المجلس المرك ي 

  ()نيالفل ط 
 

 قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية
 صادر عن المجلس المركزي الفلسطيني

 في تونس 91/99/9111-99في دورته المنعقدة من 
 

تكلف اللجنة التنفيذية بمنظمة التحريار الفلساطينية بتشاكيل مجلاس السالطة الوطنياة الفلساطينية  أوالا:
 لجنة التنفيذية، وعدد من الداخل والخارج.في المرحلة االنتقالية، من عدد من أعضاء ال

يكاون السايد ياسار عرفاات رئايس اللجناة التنفيذياة لمنظماة التحريار الفلساطينية، رئيساًا لمجلاس  ثانياا:
 السلطة الوطنية الفلسطينية.

 
 

 

                                                             

(       قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية )http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4935 
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 (6ملحق رق  )
  ()( القاهر  1أ  ل  )

  4661أ ار )ما  (  1

 
 (9) البند

 العسكرية اإلسرائيلية: االنسحاب الُمجدَول للقوات 
تنفذ إسرائيل انسحابًا متسارعًا وم جدَواًل للقوات العسكرية اإلسرائيلية من قطاع ازة ومنطقة  - أ

أريحا، وتنتهي على أن يبدأ فور التوقيع على هذه االتفاقية، وتتم إسرائيل هذا االنسحاب خالل 
 لاللة أسابيع من هذا التاريا.

متضمنة في بروتوكول انسحاب القوات العسكرية والترتيبات األمنية خضوعًا للترتيبات ال - ب
( يشمل االنسحاب اإلسرائيلي، الجالء عن كل القواعد العسكرية والمنشآت 4كملحد رقم )

" أدناه )من اكن 6اللابتة األخرى؛ لتسلم إلى الشرطة الفلسطينية التي ستشكل وفقًا للمادة "
 فصاعدًا الشرطة الفلسطينية(. 

لكي تقوم إسرائيل بمسؤولياتها عن األمن الخارجي، وعن األمن الداخلي، والنظام العام  - ت
لإلسرائيليين والمستوطنات اإلسرائيلية، ستعيد إسرائيل ألناء االنسحاب نشر قواتها العسكرية 
الباقية، على مناطد االستيطان اإلسرائيلي والمستوطنات اإلسرائيلية، ومنطقة المنشآت 

"، وفقًا لمواد هذه االتفاقية، وحسب مواد هذه االتفاقية 4رية المبينة على الخريطة رقم "العسك
فإن إعادة االنتشار ستشكل تنفيذًا كاماًل للمادة اللاللة عشرة من إعالن المبادل فيما يتعلد 

 بقطاع ازة ومنطقة أريحا فقط. 
ئيلية" شرطة إسرائيلية وايرها من ألاراض هذه االتفاقية قد تضم "القوات العسكرية اإلسرا - ث

 قوات األمن اإلسرائيلي.
اإلسرائيليون، بمن فيهم القوات العسكرية، يمكنهم االستمرار في االستخدام الحر لطرد في  - ج

قطاع ازة ومنطقة أريحا، ويمكن للفلسطينيين االستخدام للطرد العامة التي تمر في 
 ".4المستوطنات كما هو مبين في "الملحد 

يتم نشر قوات الشرطة الفلسطينية، وتتولى المسؤولية عن األمن العام، واألمن الداخلي  - ح
 للفلسطينيين وفقًا لهذه االتفاقية.

                                                             

( نص اتفاد تنفيذ الحكم الذاتي في قطاع ازة ومنطقة أريحا، القاهرة )م: مجلة الدراسات 1/9/4661
 .191 -199م، ص 4661، ربيع 41الفلسطينية، بيروت، ع 
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 (1البند)
 نقل السلطة:

دارتها  - أ تنقل إسرائيل السلطة كما هو مبين في هذه االتفاقية من الحكومة العسكرية اإلسرائيلية وا 
" من هذه االتفاقية، باستلناء السلطة 9ية، المشكلة هنا وفقًا للمادة "المدنية إلى سلطة فلسطين

 التي ستواصل إسرائيل ممارستها كما هو محدد في هذه االتفاقية.
فيما يتعلد بنقل السلطة وتوليها في المجاالت المدنية، تنقل الصالحيات والمسؤوليات ويتم  - ب

 (. 1شؤون المدنية المرفد كملحد )رقم توليها كما هو موضح في البروتوكول الخاص بال
 ترتيبات النقل السلس والسلمي للصالحيات والمسؤوليات المتفد عليها مبينة في الملحد  - ت

 (. 1)رقم 
لدى إكمال االنسحاب اإلسرائيلي ونقل الصالحيات والمسؤوليات وفقًا للتفاصيل الواردة في  - ث

، تحل اإلدارة المدنية في قطاع ازة ومنطقة أريحا، "1الفقرتين "أ و ج" عالي ، والملحد رقم "
وتنسحب الحكومة العسكرية اإلسرائيلية، وال يمنع االنسحاب الحكومة اإلسرائيلية من مواصلة 

 ممارسة صالحياتها ومسؤولياتها المحددة في هذه االتفاقية. 
نطقيتان فرعيتان (، ولجنتان مC.A.Cتقام لجنة تنسيد وتعاون مشتركة للشؤون المدنية ) - ج

مشتركتان للشؤون المدنية لكل من قطاع ازة ومنطقة أريحا على التوالي؛ بغية تأمين التنسيد 
سرائيل، كما هو مفصل في الملحد   والتعاون في الشؤون المدنية بين السلطة الفلسطينية وا 

 ".1رقم "
إلى حين افتتاح أعمال  يجرى توحيد مكاتب السلطة الفلسطينية في قطاع ازة ومنطقة أريحا، - ح

 المجلس الذي سيتم انتخاب  وفقًا إلعالن المبادل. 
 
 (1البند )

 هيكلية وتكوين السلطة الفلسطينية: 
تتشكل السلطة الفلسطينية من هيئة واحدة من أربعة وعشرين عضوًا، وتكون مسؤولة عن كل  - أ

قتضى هذه االتفاقية، ووفقًا لهذه الصالحيات التشريعية والمسؤوليات التنفيذية المنقولة لها بم
 المادة، وتكون مسؤولة عن ممارسة الوظائف القضائية حسب المادة الرابعة، الفقرة الفرعية 

 ب( من هذه المادة. -)أ
تدير السلطة الوطنية الفلسطينية الدوائر المنقولة لها ويمكن أن تقيم في نطاد واليتها دوائر  - ب

 سب الضرورة للقيام بمسؤولياتها، وتقرر إجراءاتها الداخلية.أخرى ووحدات إدارية فرعية ح
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تبلغ منظمة التحرير الفلسطينية، حكومة إسرائيل، بأسماء أعضاء السلطة الفلسطينية، وبأي  - ت
تغيير لألعضاء، وتصبح التغييرات في عضوية السلطة الفلسطينية نافذة، بتبادل الخطابات 

 كومة إسرائيل.بين منظمة التحرير الفلسطينية وح
كل عضو في السلطة الوطنية الفلسطينية ينضم إلى وظيفة بعد التعهد بالعمل طبقًا لهذه  - ث

 االتفاقية.
 
 (9البند )

 الوالية: 
تشمل سلطة السلطة الفلسطينية، كل األمور التي تقع داخل واليتها اإلقليمية والوظيفية  -أ

 والشخصية كما يلي: 
( 4تغطي أراضي قطاع ازة ومنطقة أريحا كما هو محدد في )المادة الوالية اإلقليمية  -/أ4

تشمل الوالية اإلقليمية األرض  -باستلناء مناطد المستوطنات والمنشآت العسكرية. ب
 وما في باطنها والمياه اإلقليمية، طبقًا لشروط هذه االتفاقية. 

محددة في هذه االتفاقية، الوالية الوظيفية تشمل كل الصالحيات والمسؤوليات كما هي  -/أ1
وال تشمل هذه الوالية العالقات الخارجية، واألمن الداخلي، والنظام العام للمستوطنات، 

 ومنطقة المنشآت العسكرية واإلسرائيلية واألمن الخارجي. 
الوالية الشخصية تمتد لكل األشخاص في نطاد الوالية القضائية اإلقليمية المشار إليها  -/أ1

 تلناء اإلسرائيليين ما لم يذكر اير ذلك في هذه االتفاقية.أعاله، باس
السلطة الفلسطينية لها في نطاد سلطاتها صالحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية،  -ب

 كما هو مذكور في هذه االتفاقية. 
إسرائيل لها السلطة على المستوطنات، ومنطقة المنشآت العسكرية اإلسرائيلية واألمن  - ج

لخارجي واألمن الداخلي والنظام العام للمستوطنات وتلك الصالحيات والمسؤوليات المتفد ا
 عليها المحددة في هذه االتفاقية.

تمارس إسرائيل سلطاتها عبر حكومتها العسكرية ولهذه الغاية، ستستمر في أن يكون لها  - ح
ية وفقًا للقانون الدولي. وهذا الصالحيات والمسؤوليات الضرورية والتشريعية والقضائية والتنفيذ

 الشرط ال ينفي تطبيد قانون األحوال الشخصية اإلسرائيلية على اإلسرائيليين كأشخاص.
ممارسة السلطة فيما يتعلد بالمجال الكهرومغناطيسي والمجال الجوي، ستكون حسب شروط  - خ

 هذه االتفاقية.
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دة، المفصلة في البروتوكول المتعلد تخضع شروط هذه المادة للترتيبات القانونية المحد - د
" ويمكن أن تتفاوض إسرائيل والسلطة الفلسطينية 1باألمور القانونية والمرفد كملحد رقم "

 حول المزيد من الترتيبات القانونية.
تتعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول أمور تتعلد بالتعاون القانوني في األمور الجنائية  - ذ

ل اللجنة الفرعية القانونية المنبلقة عن اللجنة المشتركة؛ للتنسيد والتعاون في والمدنية من خال
 (.C.A.Cالشؤون المدنية )

 (1البند )
تطبيقًا لشروط هذه االتفاقية؛ فإن للسلطة الفلسطينية في إطار واليتها لها صالحيات تشريعية  - أ

 ات تنفيذية. " من هذا االتفاد، وكذلك صالحي9كما هي مبينة في المادة "
 تدار الشؤون العدلية من خالل هيئة قضائية مستقلة. - ب
يكون لها ضمن صالحياتها تشكيل السياسات، واإلشراف على تنفيذها، وتوظيف العاملين،  - ت

قامة الدوائر والسلطات والمؤسسات، ورفع الدعاوى وأن ترفع عليها الدعاوى، وتعقد العقود.  وا 
حياتها صالحية االحتفاظ بالسجالت والتسجيالت الخاصة سيكون لها من ضمن صال - ث

صدار الشهادات والرخص والولائد.  داراتها، وا  طبقًا إلعالن المبادل لن  -/ب4بالسكان وا 
يكون للسلطة الفلسطينية صالحيات ومسؤوليات في مجال العالقات الخارجية التي تشمل في 

نواع أخرى من المفوضيات والمراكز إطارها إقامة سفارات في الخارج وقنصليات، أو أ
األجنبية، أو السماح بإقامتها في قطاع ازة ومنطقة أريحا، وتعيين هيئات قنصلية ودبلوماسية 

 أو اعتمادها وممارسة الوظائف الدبلوماسية.
بالرام من شروط هذه الفقرة، فإن منظمة التحرير الفلسطينية يمكنها أن تجري مفاوضات،  - ج

مع الدول، أو المنظمات الدولية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية في  وتوقع اتفاقات
 الحاالت التالية: 

 " من هذه االتفاقية.1اتفاقات اقتصادية كما هو مذكور بشكل خاص في الملحد رقم " -4
 اتفاقات مع البلدان المانحة، بغرض تنفيذ ترتيبات لتقديم المعنوية للسلطة الفلسطينية. -1
" من إعالن 1ت بغرض تنفيذ خطط التنمية اإلقليمية المفصلة في الملحد "اتفاقا -1

 المبادل، أو في االتفاقات التي تدخل في إطار المفاوضات المتعددة.
 اتفاقات لقافية وعلمية وتعليمية. -1

التعامالت بين السلطة الفلسطينية، وممللي الدول األجنبية، والمنظمات الدولية، وكذلك إقامة  - ح
ب(عالي ،  -4كاتب تمليلية في قطاع ازة ومنطقة أريحا، اير تلك المذكورة في الفقرة الفرعية )م

 /ب( عالي  ال تعد عالقات خارجية.1-1لغرض تنفيذ االتفاقات المشار إليها في الفقرة )
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 (9البند)
نين يكون للسلطة الفلسطينية داخل نطاد واليتها صالحية إصدار التشريعات متضمنة القوا -أ

 األساسية، والقوانين واللوائح وايرها من التشريعات.
 يتماشى التشريع الصادر عن السلطة الفلسطينية مع مواد هذه االتفاقية. -ب
تقدم التشريعات الصادرة عن السلطة الفلسطينية إلى لجنة تشريعية فرعية، تشكلها اللجنة  -ج

( من اكن فصاعدًا "اللجنة التشريعية CACالمشتركة للتنسيد والتعاون في الشؤون المدنية )
يومًا من التاريا المقرر لسريان التشريعات. وفي ألناء هذه الفترة يمكن  11الفرعية" وذلك قبل 

إلسرائيل أن تطلب أن تقرر اللجنة التشريعية الفرعية ما إذا كان ذلك التشريع المقترح يتجاوز 
 اد هذه االتفاقية.والية السلطة الفلسطينية، أو ال يتماشى مع مو 

عند تسلم الطلب اإلسرائيلي تقرر اللجنة التشريعية الفرعية كأمر أولي، وضع التشريع موضع  -د
 التنفيذ إلى حين صدور قرارها حول حيليات األمر.

إذا لم تستطيع اللجنة الفرعية التشريعية التوصل إلى قرار بشأن دخول التشريع حيز التنفيذ  -ها
مًا، تحول هذه القضية إلى هيئة مراجعة. تشكل هيئة المراجعة هذه من خالل خمسة عشر يو 

قاضيين، أو قاضيين متقاعدين من كبار القانونيين )من اكن فصاعدًا القضاة( واحد من كل 
جانب، يعينان من قائمة تضم لاللة قضاة مقترحين من كل جانب. ومن أجل التعجيل 

لقاضيان األعلى مرتبة، واحد من كل جانب، قواعد باإلجراءات أمام هيئة المراجعة، يقدم ا
 مكتوبة اير رسمية لإلجراءات.

ل إلى هيئة المراجعة يدخل حيز التنفيذ فقط إذا قررت الهيئة أن  ال يتعلد التشريع المحوَّ  -و
ن  ال يهدر بشكل جدي مصالح إسرائيلية  بقضية أمنية تقع في إطار مسؤولية إسرائيل، وا 

هذه االتفاقية، وأن دخول التشريع حيز التنفيذ لن يسبب ضررًا أو خرابًا ال  مهمة أخرى تحميها
 يمكن إصالح . 

يومًا من  11تحاول اللجنة التشريعية الفرعية الوصول إلى قرار حول حيليات األمر خالل  -ي
تاريا الطلب اإلسرائيلي. فإذا لم تكن هذه اللجنة الفرعية قادرة على الوصول إلى ملل هذا 

الفلسطينية  -قرار خالل فترة اللاللين يومًا هذه، يحول األمر إلى لجنة االرتباط اإلسرائيليةال
" أدناه )من اكن فصاعدًا "لجنة االرتباط"( وتعالج لجنة 49المشتركة المشار إليها في المادة "

 االرتباط هذا األمر مباشرة، وتحاول تسويت  خالل لاللين يومًا.
/ي( عالي ، يبقى الوضع على ما 9) -/ها(9ريع حيز التنفيذ وفقًا للفقرات )إذا لم يدخل التش -س

 هو علي ؛ انتظارًا لقرار لجنة االرتباط عن حيليات األمر، ما لم تقرر اير ذلك.
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يستمر سريان القوانين واألوامر العسكرية المعمول بها في قطاع ازة أو منطقة أريحا قبل  -ص
 م تعديلها أو إبطالها وفقًا لهذه االتفاقية.توقيع هذا االتفاد، ما لم يت

 
 (1البند )

 ترتيبات للنظام العام واألمن:
من أجل ضمان النظام العام واألمن الداخلي للفلسطينيين في قطاع ازة ومنطقة أريحا، تشكل  -أ

( أدناه. وستستمر إسرائيل في 1السلطة الفلسطينية قوة شرطة قوية كما هو مبين في )البند 
ام بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية، وتشمل: المسؤولية عن حماية الحدود القي

المصرية والخط األردني، والدفاع ضد التهديدات الخارجية من البحر ومن الجو، وكذلك 
المسؤولية عن األمن الشامل لإلسرائيليين والمستوطنات، لغرض تأمين أمنهم الداخلي والنظام 

 لها كل الصالحيات التخاذ الخطوات الضرورية لتحقيد هذه المسؤولية.العام لهم، وسيكون 
 ". 4الترتيبات األمنية المتفد عليها وآليات التنسيد محددة في الملحد رقم " -ب
يتم إنشاء لجنة مشتركة للتنسيد والتعاون بشأن أاراض األمن المتبادل )من اكن فصاعدًا  -ج

 ".4هو محدد في الملحد رقم " ( "كماDCOS"مكاتب تنسيد المنطقة( )
يمكن إعادة النظر في ترتيبات األمن المقدمة في هذا االتفاد بناًء على طلب أي من  -د

الطرفين. وقد تعدل عن طريد اتفاد متبادل من الطرفين، ترتيبات محددة إلعادة النظر 
 ".4متضمنة في الملحد "

 
 (1البند )

 قوة شرطة: 
قوة شرطية قوية) المديرية العامة لقوى الشرطة الفلسطينية( )من اكن تنشئ السلطة الفلسطينية  -أ

فصاعدًا "الشرطة الفلسطينية"(، والواجبات والوظائف والهيكل واالنتشار والتشكيل للشرطة 
" 1" مادة "4الفلسطينية مع المواد المتعلقة بمعداتها وعملياتها كلها مبينة في الملحد رقم "

 ".4ألنشطة الشرطة الفلسطينية محددة في الملحد رقم " وقواعد التصرف المنظمة
فيما عدا الشرطة الفلسطينية، والقوات اإلسرائيلية ال تنشأ أو تعمل أي قوة مسلحة أخرى في  -ب

 قطاع ازة أو منطقة أريحا. 
فيما عدا األسلحة والذخائر والمعدات الخاصة بالشرطة الفلسطينية الموصوفة في الملحد رقم  -ج

" وتلك الخاصة بالقوات العسكرية اإلسرائيلية، لن يسمح ألي منظمة أو فرد في 1مادة "" 4"
قطاع ازة ومنطقة أريحا بتصنيع أو بيع أو الحصول على أو تملك أو استيراد أو إدخال أي 
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أسلحة نارية أو ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو بارود أو أي معدات من هذا النوع إلى قطاع 
 ".4أريحا، ما لم يرد ذلك في الملحد رقم" ازة أو منطقة

 
 (1البند )

 المنافذ: 
الترتيبات للتنسيد بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول المنافذ بين ازة ومصر، وبين أريحا 

 ".41" مادة "4واألردن، وكذلك أي نقاط عبور متفد عليها، محددة في الملحد رقم "
  

 (99البند )
 ومنطقة أريحا: ممر آمن بين قطاع غزة 

الترتيبات بشأن ممر آمن لألشخاص والمواصالت بين قطاع ازة ومنطقة أريحا محددة في 
 ".6" مادة "4الملحد رقم "

 (99البند )
 العالقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية: 

ًا ستسعى إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والتسامح، كما ستمتنعان طبق
لذلك عن عمليات التحريض، بما في ذلك الدعاية العدائية ضد كل منهما من اكخر، وبدون 
االنتقاص من مبدأ حرية التعبير، سيتخذ الجانبان اإلجراءات القانونية لمنع عمليات التحريض من 

 جانب أية منظمات أو جماعات أو أفراد وذلك في إطار واليتها.
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َ(99ملحقَرقمَ)

ملكَحسينَإلىَالشعبَحولَمشروعَإقامةَالمملكةَالعربيةَخطابَال

َ()المتحدة
 

 أيها األخوة األعزاء،
 أيها األخوة المواطنون،

، يسعدني أن ألتقي بكم اليوم، وأن اتحدث إليكم والى االمة، في شؤون المرحلة الحاضرة
 وما يتصل بها من أمور الماضي وتجارب ، وتطلعات المستقبل وأماني .

أهم مرحلة مرت بها اللورة العربية، بعد افتضاح  4614سيس الدولة االردنية عام كان تأ
اكتسب قيام الدولة  4649المؤامرة عليها، إبان الحرب العالمية االولى. وبسبب صدور وعد بلفور 

البالد الواقعة شرقي نهر االردن من فلك ذلك الوعد، وانقاذها  إلخراجصبح وسيلة أذ إبعدًا جديدًا، 
 ن المشاريع الصهيونية، في ذلك الحين.م

صغر تلك الجيوش ، وحين دخلت الجيوش العربية الى فلسطين، كان أ4611وفي عام 
ن ينقذ من فلسطين تلك أومع ذلك، فقد استطاع هذا الجيش، ” ردنيالجيش األ”عددًا وعدة، هو 

كلر أقًا الى نقطة ال تبعد الرقعة الممتدة من جنين شماال الى الخليل جنوبًا، ومن نهر االردن شر 
اربًا. كما استطاع أن ينتزع بيت المقدس المدينة  البحيرةكيلو مترًا عن شاطئ  –49–من 

المقدسة بكاملها، ومناطد أخرى تقع خارج السور القديم، شماال، وجنوبًا، وشرقًا، مما أصبح يعرف 
كل ما تبقى  –الضفة الغربية فيما بعد بالقدس العربية. وكانت تلك الرقعة التي أصبحت تعرف ب

 الى تلك الرقعة الضيقة التي صارت تسمى فيما بعد بقطاع ازة. باإلضافةللعرب من فلسطين. 
وبعد فترة وجيزة من االدارة المؤقتة في الضفة الغربية، وجد قادة الرأي فيها، ونخبة من 

تلة، في االنضمام الى الزعماء والوجهاء الممللين لعرب فلسطين المهاجرين من المناطد المح
سرائيلية المتمادية فعقدوا خطار اإلالضفة الشرقية، مطلبًا وطنيًا وقوميًا لهم، وضمانًا في وج  األ

ولانيهما في نابلس  4/41/4611ريحا يوم أمؤتمرين تاريخيين كبيرين، أولهما في 
فكر في ، ، حضرهما ممللون عن سائر فئات الشعب وهيئات  بقادت  ورجال ال11/41/4611

وشباب  وشيوخ ، وعمال  ومزارعي . واتخذ المجتمعون قرارات يناشدون فيها جاللة المغفور ل  الملك 
عبد اهلل بن الحسين اتخاذ الخطوات الفورية لتوحيد الضفتين ودمجهما في دولة واحدة بقيادت  

لدستورية والعملية ا باإلجراءاتوتحت زعامت . واستجاب الملك الشيا لنداء االمة. وأمر بالفعل 
جراء انتخابات الختيار إالتي يتطلبها تحقيد ذلك المطلب الوطني والقومي الهام. ومن بينها 

                                                             

( ) 446–449، ص4، ط1، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج4691الولائد الفلسطينية العربية لعام. 
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، 4691أبريل[ نيسان ] 11في مجلس النواب. وفي  ممللين شرعيين عن سكان الضفة الغربية
ة تاريخية تمت عقد مجلس االمة االردني الجديد، والمملل للضفتين، بشقي  االعيان والنواب، جلس

فيها أول خطوة حقيقية في التاريا العربي الحديث، على طريد الوحدة العربية التي نادت بها 
وحدة الضفتين، واندماجهما في دولة واحدة عربية  بإعالناللورة منذ فجر انطالقها. وكان ذلك 

 مستقلة، ذات نظام نيابي ملكي تعرف باسم المملكة االردنية الهاشمية.
ورخاء. فلقد كان هناك الكلير من  سفينة الوحدة في بحار لم تكن كلها هدوءً وسارت 

عاصير في وج  السفينة، لارة األإالتيارات، تحركها في الخفاء اياد وجهات خارجية، محاولة 
يمان  بوحدة أرض  ا  ودفعها رويدًا رويدًا باتجاه الصخور. لكن وعي الشعب في ضفتي البالد، و 

لحقيقة الخطر المتربص ب  وراء الحدود كان الضمانة الكبرى لسالمة المسيرة، دراك  ا  بنائ ، و أو 
ريد بها من شرور. لقد كان في طليعة الحقائد التي جسدتها وحدة الضفتين، أنقاذها من كل ما ا  و 

يومًا بعد يوم، هي أن الشعب فيهما شعب واحد ال شعبان ولقد تجلت هذه الحقيقة، أول ما تجلت، 
أبناء المناطد المحتلة من  –المهاجرين  إلخوتهمأبناء الضفة الشرقية  –نصار في لقاء األ
حين اقتسموا معهم لقمة العيش وسقف المأوى، وحلو الحياة ومرها. لم راحت  4611فلسطين عام 

تلك الحقيقة تبرز وتتعمد في كل خطوة من خطوات الدولة. وتتملل وتتجلى في كل مؤسسة من 
القوات المسلحة والوزارات والدوائر الحكومية المختلفة، راحت تلك الحقيقة مؤسساتها فإلى جانب 

تنسحب على ميادين الحياة المتنوعة، االقتصادية والزراعية واالجتماعية وايرها. وجاء يوم لم يعد 
ردن بين اربي وشرقي، بملل السهولة التي يفرد فيها بين ن يميز في األأفي  بمقدور أي امرل 

 واير الفلسطيني في أي بلد عربي شقيد.الفلسطيني 
، حين وقف أبناء 4699وبلغت وحدة الدم والمصير بين أبناء الضفتين قمة معناها عام 

الضفتين على أرض الضفة الغربية، وكما اعتادوا أن يفعلوا طول عشرين عامًا، يعجنون ترابها 
ومالبسات  كانت أكبر من  الطاهر بدمهم المشترك. لكن الصراع كان أشد من طاقتهم، وظروف 

 بسالتهم فوقعت الكارلة. وكان ما كان.
ردنية في هداف الدولة األأكانت ، [كالم الذي خلفت  كارلة حزيران ]يونيوووسط بحر ا

قد تلخصت في هدفين النين: الصمود الباسل في وج  ما تتعرض ل  ، عقبت الحربأالفترة التي 
رض، واألهل وال تنقطع والتصميم الوالد على تحرير األالضفة الشرقية من اعتداءات ال تفتر 

واألخوة في الضفة الغربية. ووج  الجهد، كل الجهد، نحو هذين الهدفين، في جو من االطمئنان 
في محنت ، ولقة ال حد لها، بان وحدة المصير العربي كل ، قد  لألردنالى المساندة العربية 

قليمية مهما عظمت، إربية بأسرها، ال تزعزعها مصلحة مة العأصبحت حقيقة راسخة في وجدان األ
ردن نفس  يقف وجها لوج  أمام وال تطالها مخططات ونوايا مهما ادعت وتسترت. وفجأة وجد األ
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كارلة جديدة. نتيجتها المحتومة، لو قدر لها أن تتحقد، ضياع الضفة الشرقية، وبناء المسرح 
بد. وكانت القوى، المحركة للكارلة، قد لى األإنقاضها أالمطلوب لتصفية القضية الفلسطينية على 

هدافها كما سقط في شراك تلك القوى، العديد من العناصر أجندت العديد من العناصر لخدمة 
ولى واللانية ينتحل الهوية الفلسطينية للقضية المقدسة، خرى. وكان بعض العناصر األوالجهات األ

تاره. وكان قد تجمع فيها العديد من تناقضات العالم ويقوم بدوره في ظل ذلك االسم وتحت س
 وتيارات  المتصارعة وتسرب اليها العديد من التناقضات الدولية، وصراعات العالم المختلفة.

في ، ردن لمواجهة الكارلة المحدقة. وتم ل  ذلك بالفعلوكان من الطبيعي أن ينهض األ
نصار سواء بسواء. وتكسرت الفتنة المهاجرون واأل وقفة اشترك فيها ذلك المزيج الفريد من أبنائ :

نسان الجديد، الذي ولد في ذلك على صخرة الوحدة الوطنية الراسخة، مللما تالشت بفضل وعي اإل
عوام العشرين ، وشب وترعرع في التحديات التي رمت  بها المحن، طيلة األ4691اليوم البعيد عام 

 الماضية.
، وربما قبلها، كانت 4699يونيو[ عام نت حرب حزيران ]كل ، ومنذ أن كا من خالل ذلك

 ردنية تفكر في مستقبل الدولة، وتخطط ل .القيادة األ
ردن العربية، المتحدرة وكانت تلك القيادة تنطلد، في تفكيرها هذا، من إيمانها برسالة األ

درت  على ممارسة ، على ضفتي النهر، وقباإلنسانيمانها إمن رسالة اللورة العربية الكبرى، ومن 
 دوره في خدمة تلك الرسالة وتحقيد أهدافها

بعاد الصراع العربي الصهيوني أوكانت النظرة الى القضية الفلسطينية تطوي في تراميها، 
 كل .

 ففلسطين هي الهدف األول للمخططات الصهيونية.
 والشعب في فلسطين، كان طليعة فرائس تلك المخططات وضحاياها. ومن بعده الشعب
في الضفتين العزيزتين. وحتى لو كانت أطماع التوسع تقف عند حد، فان من مصلحة الصهيونية 

لى إن يظل العالم العربي ضعيفًا، مشتت الصفوف، حتى يظل بمقدورها االحتفاظ بمكاسبها أ
ن يقفوا أن المعسكر المقابل يقف بمجموع  قوة واحدة وكتلة واحدة، فإن على العرب بد. وألاأل

ن الوحدة في ذاتها ال تكفي من إكلر من ذلك، فأم، متحدين متكاتفين، في المعسكر المقابل و برمته
سباب الحضارية الصحيحة، ومقومات التقدم ن تشتمل على مضمون حقيقي يحيط بكل األأاير 

 الحديث.
ن مزقت أردن يدرك أبعاد المأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني بالذات. فبعد لقد كان األ

امرة الصهيونية هذا الشعب، لم يكن ليجد في أي بلد من البلدان، عربي أو اير عربي، ما المؤ 
ردن، من حياة شريفة وعيش كريم. وفي األوبعده،  4611وجده ابناؤه الذين جاؤوا الى االردن عام 
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البية الساحقة من أبناء وفي ظالل وحدة الضفتين، وجد التجمع الفلسطيني الحقيقي في األ
نسان الفلسطيني االطار السليم الذي الذين عاشوا على ضفتي النهر الخالد. ووجد اإل الشعب،

 التحرير وآمال  الكبار. إلرادةيعمل في  ويتحرك، والمنطلد الحقيقي 
بمئات السنين. وظل الشعب  4611لقد كان الشعب الفلسطيني موجودًا قبل عام 

ضاع التي أخذت تسود العالم العربي، وما و . لكن األ4611الفلسطيني موجودًا كذلك بعد عام 
يحركها من قوى وتيارات، قد أخذت تقفز من فود هذه الحقائد وتتجاهلها، انسياقًا مع حالة 
التخبط التي تعيشها األمة، وانسجامًا مع وضع التفكك الذي أبتليت ب  منذ سنين. واشتد زخم تلك 

ده ونسمع عن  من مؤتمرات، وحمالت، االوضاع المفتعلة وتفجرها المتالحد، عبر ما نشاه
ن يحمل نفس  بعيدًا عن انتماءات  الوطنية والقومية، أالفلسطيني  لإلنسانومخططات، وكأنما يراد 

ليحشرها في قمقم صغير، يسهل فيما بعد تحطيم  في أية لحظة. وكأنما هي خط  جديدة تدبر 
 مة العربية جمعاء.امرة علي ، وعلى األن لم تكن حلقة في السلسلة الطويلة للمؤ إضد ذلك الشعب، 

بناء الشعب الفلسطيني خارج ألى تلك القلة من إ –والتحرك المريب هذا ال يكتفي بالتوج  
لى إفي الضفة الغربية  باألهليضًا يستهدف كلرتهم هنا، طمعًا في الوصول أنما هو ا  الضفتين. و 

ذا كانت بعض القوى لى وضع انفصالي عن كل ما يتصل ب  إحالة ال تفضي إال  ويقوم حول . وا 
التي تشجع على استشراء تلك التيارات وتفتيشها، ال تكتم رابتها في التخلص من مسؤولياتها حيال 

ن بريد هذه الحالة مهما بدا جذابا لبعض العيون، يجب إالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ف
لي، إلى وضع يصبح في ، من جديد، أن ال يحجب عنا خطر صيرورة الشعب الفلسطيني بالتا

ن يظهر أطماعها اير المحدودة. من هنا يحاول ذلك التحرك أسرائيل و إفريسة وحيدة سهلة أمام 
الحكم األردني بمظهر الطامع بالمغانم، والمتطلع الى المكاسب. فهو لذلك يأخذ طريق  الى الوحدة 

يحاول استغالل تود البعض إلى الغنائم  ضعافها والتشكيك فيها. وهو، ايضًا،إالوطنية، محاوال 
 خير.لى الهدف األإوابتالعها، حتى يدفع بأولئك البعض ألداء أدوارهم في الوصول 

 ولى لكل االوضاع المتفشية في العالم العربي، من لقد كانت النتيجة المحتومة األ
المحاور تفكك في الصف، وبعلرة في الجهد، وانعدام في التنسيد، وتصارع على إقامة 

 والمعسكرات، وتخل عن جوهر القضية ومستلزماتها، واكتفاء بالحديث عنها مرة، والمزايدة 
لى العمل الجدي من أجل التسلط إباسمها مرات، وانصراف عن العمل الجدي من أجل التحرير، 

ولى الستمرار هذه االوضاع وسواها، والوصول إلى السلطة، قد كانت النتيجة المحتومة األ
ردن وأراض عربية عزيزة أخرى. وكانت نتيجتها سرائيلي للضفة الغربية من األمرار االحتالل اإلاست

المحتومة اللانية تعميد معاناة االنسان الفلسطيني أكلر وأكلر، ودفع  نحو المزيد من حالة التخبط 
ت البلدية والحيرة والضياع، التي تكاد تغشى االنسان العربي في كل مكان. وما حديث االنتخابا
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في الضفة الغربية إال ظاهرة من ظواهر تلك المعاناة، مللما هو وسيلة من وسائل استغاللها 
 واالفادة منها.

وقف، يومًا، عن الدعوة لوحدة الصف، وحشد الجهود تردن بالذات لم ين األإومع ذلك، ف
انًا من  بوحدة القضية يمإشقاء. خوة واألوتنسيقها، وال تردد في مد يده صادقة وقادرة إلى كل اإل

 ووحدة المصير.
ن كان الواقع العربي إياه، قد أعاق  وعرقل ا  جهدًا في العمل لهدف التحرير، و  ولم يأل

حداث قد عجزت ًا في مساره، ألن كل المواقف واألخطاه. وظل التفكير في مستقبل الدولة منطلق
هل رض الغالية واأللمحنة عن األعن زعزعة إيماننا بحتمية انتصار الحد في النهاية، وزوال ا

يمان بالحد ذات ، وحتمية انتصاره، فهو لى اإلإيمان في أساس  يستند حباء. ولئن كان ذلك اإلاأل
قد كان يستمد الق  ومضاءه من االيمان بالبلد والشعب على ضفتي النهر، وباألمة وأبنائها في 

 الوطن الكبير.
ساسها، على أد إلى مرحلة جديدة ترتكز، في من هنا، انعقد العزم عل االنتقال بالبل

يمان  بوحدة إالتحرير، وتتجاوب، في مضمونها، مع أماني االنسان في بلدنا وتطلعات ، وتجسد 
أمت  وانتمائ  اليها وهي، إلى جانب ذلك كل ، تقوم على التمسك المطلد بالحقود المشروعة 

ذي يمكن  من استرداد تلك الحقود للشعب الفلسطيني، وتستهدف الوصول ب  الى المركز ال
 والحفاظ عليها.

الشعب حق  في تقرير مصيره. وهو جوابنا على كل  بإعطاءذلك كان عهدنا الذي قطعناه 
من اختار التشكيك في ذلك العهد وتفريغ  من محتواه. ان ذلك العهد يأخذ. اليوم طريق  الى 

نسان في هذا العالم وهو يتسع إ، وكل مةمسمع كل مواطن، في هذا البلد، وكل فرد في هذه األ
والبعلرة، ويجسد  تتاليوم في حجم  ويجاوز حدود كلمات ، بحيث يواج  كل احتماالت التش

 هداف الوطنية والقومية، ويطرحها بجالء ووضوح.األ
ونود هنا أن نعلن أن التخطيط للمرحلة الجديدة قد جاء نتيجة مباركة لسلسلة طويلة من 

ة والمشاورات المتسمرة، عقدناه مع ممللي الشعب ورجاالت  في الضفتين، وقادة بحاث المتصلاأل
الرأي ورجال الفكر فيها. ولقد أجمع الجميع على ان الصيغة الرئيسية لتلك المرحلة قد جاءت 

حدث المفاهيم في الدولة العصرية، وأبهى النماذج للديمقراطية الهادفة. وأكلر من أمشتملة على 
نسان الجديد، ليكون القوة يء لتساعد على صنع المجتمع الجديد الذي يبني  اإلذلك، فهي تج

 الجديدة التي تدفع بنا على طريد النصر، والتقدم، والوحدة، والحرية، والحياة االفضل.



 المالحثثق
 

314 

 ساسية للصيغة المقترحة، للمرحلة الجديدة، هي:ن المرتكزات األأن نعلن أويسرنا 
 ، وتسمى بهذا االسم."مملكة عربية متحدة"مية تصبح المملكة االردنية الهاش -4
 تتكون المملكة العربية المتحدة من قطرين: -1

قطر فلسطين: ويتكون من الضفة الغربية وأية أراض فلسطينية أخرى يتم تحريرها،  -أ 
 ويراب أهلها في االنضمام اليها.

 قطر االردن: ويتكون من الضفة الشرقية. -ب 
 كة، وفي الوقت نفس  تكون عاصمة لقطر االردن.تكون عمان العاصمة المركزية للممل -1
 تكون القدس عاصمة لقطر فلسطين. -1
ما أرئيس الدولة هو الملك. ويتولى السلطة التنفيذية المركزية، ومع  مجلس وزراء مركزي.  -9

. ويجري "مةمجلس األ"بالملك، وبمجلس يعرف باسم  السلطة التشريعية المركزية فتناط
عضاء من األ وبعدد متساوسري المباشر، بطريد االقتراع ال انتخاب أعضاء هذا المجلس

 لكل من القطرين.
 ."بمحكمة عليا مركزية"لسلطة القضائية المركزية منوطة تكون ا -9
 على الملك.واحدة، قائدها األ "قوات مسلحة"للمملكة  -9
تنحصر مسؤوليات السلطة التنفيذية المركزية في الشؤون ذات العالقة بالمملكة كشخصية  -1

 دولية واحدة، وبما يكفل سالمة المملكة، واستقرارها، وازدهارها.
يتولى السلطة التنفيذية، في كل قطر، حاكم عام من أبنائ ، ومجلس وزراء قطري، من أبنائ   -6

 أيضًا.
، يتم انتخاب  “مجلس الشعب ” يتولى السلطة التشريعية، في كل قطر، مجلس يعرف باسم  -41

 ر. وهذا المجلس هو الذي ينتخب الحاكم العام للقطر.بطريد االقتراع السري المباش
 السلطة القضائية في القطر لمحاكم القطر، وال سلطان ألحد عليها. -44
في كل قطر، جميع شؤون القطر، باستلناء ما يحدده الدستور ، تتولى السلطة التنفيذية -41

 للسلطة التنفيذية المركزية.
مرتكزاتها، إلى االصول الدستورية ومن الطبيعي أن يصار في تنفيذ هذه الصيغة و 

 جراءات لوضع الدستور الجديد للبالد.المتبعة، حيث تحال الى مجلس االمة ليتولى اتخاذ اإل
 "الفلسطيني –البيت االردني "ن المرحلة الجديدة التي نتطلع اليها، ستتكفل إعادة تنظيم إ

على العمل لبلوغ طموحات  وأماني .  على الصورة التي تحقد ل  المزيد من القوة الذاتية، والقدرة
متن، وتشيد أصر او أقوى و أن هذه الصيغة تبني لحمة الضفتين بنسيج إوانطالقًا من هذه الحقيقة، ف

سس أنسان في كل منهما، على لي  من تعميد مسؤولية اإلإخوتهما ومسيرتهما من خالل ما تفضي أ
دم المساس بشيء من الحقود المكتسبة ألي مانيها الوطنية والقومية، مع عأكلر مالءمة لخدمة أ
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ردني، أو من أصل أردني في القطر الفلسطيني. فهذه مواطن من أصل فلسطيني في القطر األ
الصيغة تجمع وال تفرد، وتقوي وال تضعف، وتوحد وال تفكك، وال مجال فيها لتغيير شيء مما أكسبت  

و الطعن في ، هي أي شيء من ذلك كل ، وحدة عشرين عامًا ألي انسان. وكل محاولة للتشكيك ف
خيانة لوحدة المملكة، وللقضية، وللشعب، وللوطن. فلقد بال المواطن في بلدنا من التجارب، وحقد 

ذا كانت ا  مواجهة المسؤوليات القادمة بلقة أكبر وعزم أشد. و  علىمن الوعي والمقدرة ما يجعل  قادرًا 
  ونحو اكخرين، والوعي سالحًا يستخدم  لخير ذات  وخير القدرة دينًا على االنسان يؤدي  نحو نفس

مانة، أمام مسؤوليات ، يؤديها بصدد و أنسان، وجهًا لوج  سواه، فلقد حان الوقت كي يقف ذلك اإل
مشرقة والقة من  -ن هذه الصيغة هي عنوان لصفحة جديدة ناصعةإويمارسها ببسالة وشرف. ولهذا، ف

مين وره فيها، وعلي  واجبات ، وهو دور يرتكز على الوالء المكين لبلده األتاريا هذا البلد، لكل مواطن د
ووفائ  الصادد ألمت  الماجدة. أما القوات المسلحة التي سارت، منذ البداية، تحت راية اللورة العربية 
الكبرى، والتي ضمت وستضم ابدًا في صفوفها خير ما أنجب  وينجب  الشعب في الضفتين من أبنائ ، 

تظل مهيأة أبدًا الستقبال المزيد من أولئك وهؤالء، قائمة على أعلى درجات الكفاءة والمقدرة فس
 الخالدة. ولألهدافمفتوحة لكل حريص على خدمة الوطن والقضية بوالء مطلد لها ، والتنظيم

ن هذا البلد العربي هو بلد القضية، مللما هو من العرب وللعرب أجمعين. وسجل  في إ
ن أجل أمت ، ومن أجل القضية، حافل ومعروف، سطرت  قوات  المسلحة الباسلة وشعب  التضحية، م

خوة ألى مواقف إالحر الوفي بالدم الزكي والعطاء الشريف. وبمقدار ما تتبدل المواقف من هذا البلد 
ن يمضي في دروب التضحية بقدرة وأمل، حتى يتحقد ل  وألمت  أودعم وتأييد، سيظل يسهل علي  

 .باألهدافاد الحد والظفر استرد
ردنيين وفلسطينيين على حد سواء. وعدما نقول فلسطينيين أوهذا البلد العربي هو بلد الجميع، 

فنحن نعني كل فلسطيني في مشارد االرض ومغاربها، شريطة أن يكون فلسطيني الوالء، فلسطيني 
دوره، والقيام بمسؤوليات ، في  داءألن ينهض أذا كانت دعوتنا لكل مواطن في هذا البلد، ا  االنتماء. و 

ردن، أن يلبي نداء الواجب، بعيدا عن المرحلة الجديدة، فان دعوتنا لكل أخ فلسطيني خارج األ
خوت  في مسيرة واحدة، أساسها ، المظاهر والمزايدات، مبرأ من العلل واالنحرافات ليمضي مع أهل  وا 

قامة الصرح ، جميع في بلوغ هدف التحريرهذه الصيغة، موحد الصف، واضح الهدف، حتى يسهم ال وا 
 المؤمل والبنيان المنشود.

 ولينصرن اهلل من ينصره إن اهلل لقوي عزيز
 صدق اهلل العظيم.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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 (44ملحق رق  )

 4619شباط )فبرا ر(  44 عمان اتفاق
()  

 
قرارات األمم المتحدة المتعلقة بقضية انطالقا من روح قرارات فاس المتفد عليها عربيا و 

انطالقا من الفهم المشترك لبناء عالقة مميزة بين الشعب و فلسطين وتمشيا مع الشرعية الدولية 
اتفقت حكومة المملكة األردنية الهامشية ومنظمة التحرير الفلسطينية على  والفلسطيني األردني

نهاء االحتالل السير معا نحو تحقيد تسوية سلمية عادلة لقضية ال  اإلسرائيليشرد األوسط وا 
 العربية المحتلة بما فيها القدس وفد األسس والمبادل التالية:  لألراضي

 قرارات األمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس األمن.  في: األرض مقابل السالم كما ورد أوالا  -
تقرير  فياللابت  . يمارس الفلسطينيون حقهمالفلسطيني: حد تقرير المصير للشعب ثانياا  -

 الكونفدراليالمصير عندما يتمكن األردنيون والفلسطينيون من تحقيد ذلك ضمن إطار االتحاد 
 األردن وفلسطين. دولتيإنشاؤه بين  المنوي العربي

 : حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين حسب قرارات األمم المتحدة. ثالثاا  -
 ا. : حل القضية الفلسطينية من جميع جوانبهرابعاا  -
تحضره الدول  دوليظل مؤتمر  فيوعلى هذا األساس تجرى مفاوضات السالم  :خامساا  -

الدول وسائر أطراف النزاع بما فيها منظمة  ،مجلس األمن فيالخمس الدائمة العضوية 
 فلسطيني - أردنيضمن وفد  الفلسطينيوالوحيد للشعب  الشرعيالتحرير الفلسطينية المملل 

 مشترك.
 
 
 

                                                             

(اتفاد عمان، مجلة شئون فلسطينية، مركز األبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية، نيقوسيا )-  قبرص، ع
 .416م، ص4619، مارس/أبريل )آذار/نيسان( 419 – 411



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع 



 قائمة المصادر والمراجع
 

318 

 أوالا: الوثائق:
 المجموعات الوثائقية: -أ

اإلسرائيلي، ستة مجلدات، مؤسسة  –قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي -
 م.4661، 1الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط

 – 919)4ملف ولائد فلسطين: )مجموعة ولائد وأوراد خاصة بالقضية الفلسطينية(، ج -
مصر، د.ط،  -، وزارة اإلرشاد القومي، الهيئة العام لالستعالمات، القاهرةم(4616
 م.4661

، (بيان الحوت )إعداد( من أوراد أكرم زعيتر، 4616 – 4641) ولائد الحركة الوطنية -
 م.4611، 1لبنان، ط -مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت

دائرة الدراسات  م،4694، 4691، 4691، 4699 ،4699 عوامالولائد العربية لأل -
 .، د.ط، د.تلبنان -السياسية واإلدارة العامة، الجامعة األمريكية، بيروت

مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  م،4614 -4699 ألعوام منالولائد الفلسطينية العربية ل -
 .4لبنان، ط -بيروت

يد، م(، المركز القومي للدراسات والتول4611 – 4619) 1ولائد القضية الفلسطينية، ج -
 م.1119فلسطين،  -ازة

، دائرة اللقافة، منظمة 4619 – 4116ولائد فلسطين )مائتان ولمانون وليقة مختارة(  -
 م.4619التحرير الفلسطينية، 

ولائد وأوراد القضية الفلسطينية)إعداد علي محمد علي(، مركز دراسات الشرد األوسط،  -
 ، د.ت.4، د.ت،ج4مصر، ط -الهيئة العامة لالستعالمات، القاهرة

لبنان،  -م، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت4611يوميات وولائد الوحدة العربية  -
 م.4611، 4ط

 وثائق منظمة التحرير الفلسطينية: -ب
 11مشروع عمل مشترك وزع ألناء انعقاد جلسات المجلس المركزي الفلسطيني، تونس  -

 -تموز  قبرص، -نيقوسيا ،416 -411شئون فلسطينية، ع مجلة م: 4619 أيار )مايو(
 م.4619أاسطس(  -آب )يوليو

موافقة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية على االتفاد الفلسطيني األردني:  -
أاسطس(  -آب )يوليو -تموز قبرص، -نيقوسيا ،416 -411شئون فلسطينية، ع مجلة 
 م.4619
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مجلة : 4619آذار )مارس(  1بيان القيادة الفلسطينية حول خطاب الملك حسين، تونس  -
 م.4619نيسان  -آذار ،قبرص -، نيقوسيا499-499شؤون فلسطينية، العدد 

تشرين اللاني )نوفمبر(  19البيان الختامي للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية،  -
تشرين اللاني/  ،قبرص -، نيقوسيا491 – 491شئون فلسطينية، ع مجلة م: 4619

 م.4619ر/ ديسمبر( كانون األول )نوفمب
أيلول  41خطاب ياسر عرفات أمام المجموعة االشتراكية في البرلمان األوربي، ستراسبورغ  -

تشرين األول  ،قبرص -، نيقوسيا419شئون فلسطينية، ع مجلة م، 4611)سبتمبر( 
 م.4611 (أكتوبر)

م، 4611 (تشرين اللاني )نوفمبر 49-41(، الجزائر، 46وليقة إعالن االستقالل، الدورة ) -
 م.4611نوفمبر ) تشرين اللاني ،قبرص -، نيقوسيا411مجلة شئون فلسطينية، ع 

تشرين اللاني  49-41، الجزائر، 46البيان السياسي للمجلس الوطني الفلسطيني، الدورة  -
نوفمبر ) تشرين اللاني، قبرص -، نيقوسيا411ع  م، مجلة شئون فلسطينية،4611 )نوفمبر(
 م.4611

م، 4611كانون األول )ديسمبر(  41فات في الجمعية العامة لألمم المتحدة خطاب ياسر عر  -
 م.4616، كانون اللاني )يناير( قبرص -، نيقوسيا461مجلة شئون فلسطينية، ع 

نص البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول الخطة اإلسرائيلية  -
، 469شؤون فلسطينية، ع مجلة ، م4616 ار )مايو(أي 49-41لتسوية القضية الفلسطينية، 

 م.4616، حزيران )يونيو( قبرص -نيقوسيا
حديث صحفي لرئيس الوفد الفلسطيني الى مفاوضات السالم يدعو الفلسطينيين الى مقاطعة  -

، 49، ع1م، مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 4661 أيار )مايو( 14المفاوضات، ازة 
  م.4661، صيف لبنان -بيروت

أيلول )سبتمبر(  14-46كلمة عرفات أمام الدورة المائة لمجلس الجامعة العربية، القاهرة،  -
 م.4661، خريف لبنان -، بيروت49، ع1م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 4661

بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعلن عن التوصل إلى اتفاد أوسلو:  -
 م.4661، خريف لبنان -، بيروت49، ع1طينية، مج مجلة الدراسات الفلس

حديث صحافي لرئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية بشأن موقف  من  -
م: مجلة الدراسات الفلسطينية، 4661اإلسرائيلي، أيلول )سبتمبر(  -االتفاد الفلسطيني

 م.4661 خريف، لبنان -، بيروت49، ع1مج 
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سن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح يعلن في  معارضت  حديث صحافي لهاني الح -
م: مجلة 4661تشرين األول )أكتوبر(  41اإلسرائيلي، بيروت  –لالتفاد الفلسطيني 

 م.4661، ربيع 49، ع1الدراسات الفلسطينية، مج 
حديث صحافي لمحمود عباس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تونس  -

 -بيروت ،49، ع1م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 4661ول )أكتوبر( تشرين األ 49
 م.4661خريف  لبنان،

نيسان )أبريل(  19البيان السياسي الصادر عن المجلس الوطني الدورة العشرين، ازة  -
 م.4669لبنان، صيف  -، بيروت19، ع 9م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 4669

م: مجلة 4669نيسان )أبريل(  11ميلاد الوطني، ازة قرار المجلس الوطني بتعديل ال -
 م.4669صيف  لبنان، -بيروت ،19، ع 9الدراسات الفلسطينية، مج 

بيان للقيادة الفلسطينية تؤكد حد الشعب الفلسطيني في إعالن قيام الدولة المستقلة، رام  -
 ،19ع ، 41م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 4661تشرين األول )أكتوبر(  1اهلل 

 م.4666شتاء  لبنان، -بيروت
تصريح للرئيس ياسر عرفات يؤكد في  أن موعد الرابع من أيار )مايو( إلعالن الدولة هو  -

م: مجلة الدراسات الفلسطينية، 4666شباط )فبراير(  4 ،سويسرا -موعد مقدس، دافوس
 م.4666لبنان، ربيع  -، بيروت11، ع 41مج 

 لفلسطيني فتح:حركة التحرير الوطني اوثائق  -ت
آب  41النظام الداخلي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، المؤتمر اللالث،  -

 م.4694أيلول )سبتمبر(  1 –)أاسطس(
تشرين اللاني )نوفمبر(  16-11 ،(49الدورة ) ،كلمة فتح في المجلس الوطني الفلسطيني -

شرين اللاني / ، تقبرص -، نيقوسيا414-411شئون فلسطينية، العدد مجلة م: 4611
 .411-491، ص4611كانون األول )نوفمبر/ ديسمبر( 

، 491شئون فلسطينية، ع مجلة بيان المجلس اللوري لحركة فتح ضد النظام األردني،  -
 م.4619، تموز )يوليو( قبرص -نيقوسيا

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:وثائق  -أل
ن تدعو في  إلى مقاطعة انتخابات بيان اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطي -

م: مجلة الدراسات 4669كانون األول )ديسمبر(  9مجلس الحكم الذاتي، دمشد 
 م.4669ربيع  لبنان، -بيروت ،19، ع 9الفلسطينية، مج 
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المسيرة التاريخية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قراءة وعرض لولائقها، الدائرة اللقافية  -
 م.1141، 4فلسطين، ط -ة، مطبعة األخوة، ازةالمركزية للجبهة الشعبي

 الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:وثائق  -ج
حوار شامل مع نايف حواتمة حول القضايا الساخنة الفلسطينية والعربية، منشورات  -

 م.4619االعالم المركزي للجبهة الديمقراطية، شباط 
 جبهة النضال الشعبي الفلسطيني:وثائق  -ح

الشعبي الفلسطيني، لمحة عن تاريا جبهة النضال الشعبي الفلسطيني،  جبهة النضال -
 م.1111 فلسطين، -دائرة اللقافة واإلعالم المركزي، رام اهلل

 حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(:وثائق  -خ
 م.4611آب )أاسطس(  41ميلاد حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"،  -
المقاومة السالمية، سلسلة بيانات الحركة، السنة  ولائد االنتفاضة المباركة، ولائد حركة -

 األولى لالنتفاضة، المكتب اإلعالمي، د.ت.
( بمناسبة ذكرى تأسيس كتائب الجهاد المقدس على يد عبد القادر 11بيان رقم ) -

كانون األول )ديسمبر(  14الحسيني، حركة المقاومة اإلسالمية حماس، فلسطين، 
 طيني في جامعة بير زيت:م، األرشيف الرقمي الفلس4611

http://awraq.birzeit.edu/?q=node/422 

م، مجلة 4661رسالة أحمد ياسين من سجن  إلى أبناء الحركة، تشرين اللاني )نوفمبر(  -
 م.4661خريف  لبنان، -بيروت ،49، ع 1الدراسات الفلسطينية، مج 

 –اد الفلسطيني بيان للناطد الرسمي باسم حماس، إبراهيم اوشة يندد بمشروع االتف -
، ع 1م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 4661أيلول )سبتمبر(  1اإلسرائيلي، عمان 

 م.4661خريف  لبنان، -بيروت ،49
حديث صحافي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزود حول موقف  -

، 9، مجالحركة من المشاركة في انتخابات الحكم الذاتي: مجلة الدراسات الفلسطينية
 م.4661شتاء  لبنان، -بيروت ،49ع

حديث صحفي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، مجلة  -
 م.4661لبنان، ربيع  -، بيروت41الدراسات الفلسطينية، ع 

بيان لحركة حماس تؤكد في  رفضها المشاركة في انتخابات مجلس الحكم الذاتي،  -
 م.4669ربيع  لبنان، -بيروت ،19سطينية، ع م، مجلة الدراسات الفل4669

آب )أاسطس(  49مذكرة حماس بشأن اتفاد أوسلو بعد خمسة أعوام من توقيع ،  -
 م.4661خريف  لبنان، -بيروت، 19م، مجلة الدراسات الفلسطينية، ع 4661
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 جبهة التحرير الفلسطينية:وثائق  -د
ج السياسي، ولائد المؤتمر الوطني جبهة التحرير الفلسطينية، التقرير السياسي والبرنام -

 م.4696تشرين األول )أكتوبر(  1 – أيلول )سبتمبر( 11العام السادس، 

 االتحاد الديمقراطي الفلسطيني )فدا(:وثائق  -ذ
االتحاد الديمقراطي الفلسطيني، االتجاهات الرئيسة لعمل الحزب ومالمح برنامج البناء  -

 م.4661األول )يناير(  كانون 41الديمقراطي للسلطة الوطنية، 
االتحاد الديمقراطي الفلسطيني )فدا(، البرنامج العام والنظام الداخلي المجاز من المؤتمر  -

 م.1111العام اللاني، كانون اللاني )يناير( 

 الحزب الشيوعي الفلسطيني:وثائق  -س
ومن أجل الحزب الشيوعي الفلسطيني، برنامج "من أجل تحرير األراضي الفلسطينية المحتلة  -

فلسطين،  -، رام اهلل4611تحقيد الحقود اللابتة للشعب الفلسطيني"، أعمال المؤتمر األول 
 م.4611، 4ط

الحزب الشيوعي الفلسطيني: نحو تطوير البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،  -
 م.4611نيقوسيا، تشرين األول )أكتوبر(  -مؤسسة نصار للنشر والتوزيع، قبرص

 القيادة العامة: -لجبهة الشعبية لتحرير فلسطينياائق وث -ش
القيادة العامة يذكر فيها عرفات بمصير الرئيس  -تصريح لألمين العام للجبهة الشعبية -

م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 4661آب )أاسطس(  11الراحل أنور السادات، دمشد 
 م.4661خريف  لبنان، -بيروت ،49، ع1

القيادة العامة بشأن معارضت  لالتفاد  -ن العام للجبهة الشعبيةحديث صحافي لألمي -
م: مجلة الدراسات 4661تشرين األول )أكتوبر( 41اإلسرائيلي، دمشد  –الفلسطيني

 م.4661خريف  لبنان، -بيروت ،49، ع1الفلسطينية، مج 
س الحكم القيادة العامة تحذر في  من انتخابات مجل –بيان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  -

م: مجلة الدراسات الفلسطينية، 4669كانون األول )ديسمبر(  49الذاتي الفلسطيني، دمشد 
 م.4669ربيع  لبنان، -بيروت ،19، ع 9مج 

 حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين:وثائق  -ص
النشأة األهداف المبادل، الموقع االلكتروني لسرايا القدس الجناح  :حركة الجهاد اإلسالمي -

 :م1144نيسان )أبريل(  11 ري لحركة الجهاد اإلسالمي،العسك
 http://www.saraya.ps/forum/showthread.php?t=42256 
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عابد، خالد: الجهاد اإلسالمي  :مقابلة مع األمين العام للجهاد اإلسالمي في فلسطين -
 .م4666شتاء  لبنان، -بيروت ،19مجلة الدراسات الفلسطينية، ع ،(ولائد مختارة)

 ائق سياسية مشتركة:وث-ض
شئون مجلة ، م4699كانون األول )ديسمبر(  1وليقة الوحدة الوطنية الفلسطينية، طرابلس  -

 م.4691شباط )فبراير(  –لبنان، كانون اللاني )يناير(  -، بيروت99 -91فلسطينية، ع 
، برنامج الوحدة واإلصالح الديمقراطي في منظمة التحرير الفلسطينية، القيادة المشتركة -

 م.4611الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، تشرين أول )أكتوبر( 
أيلول  1، سوريا -بيان للفصائل العشرة يدين مشروع االتفاد الفلسطيني اإلسرائيلي، دمشد -

لبنان، خريف  -، بيروت49، ع1: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 4661)سبتمبر( 
 م.4661

شعبية والديمقراطية تعلن في  انسحابهما من اللجنة بيان للقيادة الموحدة للجبهتين ال -
م: مجلة الدراسات 4661أيلول )سبتمبر(  41 سوريا، -التنفيذية لمنظمة التحرير، دمشد

 م.4661لبنان، خريف  -، بيروت49، ع 1الفلسطينية، مج 
برنامج الخالص الوطني الذي أقرت  القيادة المركزية الموحدة للجبهتين الشعبية  -

م: مجلة الدراسات 4661قراطية لتحرير فلسطين، دمشد حزيران )يونيو( والديم
 م.4661لبنان، صيف  -، بيروت49، ع 9الفلسطينية، مج 

بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العربي الفلسطيني في سوريا يرفض عقد المجلس  -
م: مجلة 4669أيار )مايو(  49 ، سوريا،في ازة وتعديل الميلاد، دمشد الوطني

 م.4669لبنان، صيف  -، بيروت19، ع 9اسات الفلسطينية، مج الدر 
كانون األول  41البيان الختامي للمؤتمر الفلسطيني المعارض إللغاء الميلاد، دمشد  -

لبنان، ربيع  -، بيروت11، ع 41م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 4661)ديسمبر( 
 م،4666

، 11، ع 41جلة الدراسات الفلسطينية، مج مؤتمر في ازة تنديدًا بمؤتمر إلغاء الميلاد: م -
 م.4666لبنان، ربيع  -بيروت

، ع 41مؤتمر في رام اهلل تنديدًا بمؤتمر إلغاء الميلاد: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج  -
 م.4666لبنان، ربيع  -، بيروت11

 :عربية ثائقو  -ط
( لسنة 914) القانون األساسي للمنطقة الواقعة تحت الرقابة المصرية بفلسطين رقم -

 مؤسسة الدراسات الفلسطينية: ،م4691
http://www.palestine-studies.org/gaza/behindscenes/index.html 
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، 43 خطاب رئيس مصر محمد أنور السادات، الكنيست التاسعة، جلسة خاصة رقم  -
 الكنيست اإلسرائيلي:  ،م4699تشرين اللاني )نوفمبر(  11القدس، 

http://www.knesset.gov.il/docs/arb/sadatspeech.htm 

شئون فلسطينية، مجلة نص القرار األردني بإاالد مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية،  -
 م. 4619تموز )يوليو( قبرص،  -نيقوسيا، 491ع

م: 4611تموز )يوليو(  14خطاب الملك حسين بشأن فك االرتباط بالضفة الغربية،  -
 م.4611آب  قبرص، -انيقوسي ،419شئون فلسطينية، ع مجلة 

أيلول )سبتمبر(  1اإلسرائيلي، عمان  –حديث الملك حسين حول االتفاد الفلسطيني  -
 م.4661خريف  لبنان، -بيروت ،49، ع 1م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 4661

أيلول )سبتمبر(  14اإلسرائيلي، القاهرة  –موقف الجامعة العربية من االتفاد الفلسطيني  -
 م.4661خريف  لبنان، -بيروت ،49، ع 1ة الدراسات الفلسطينية، مج م: مجل4661

حديث صحافي للرئيس المصري حسني مبارك بشأن عملية السالم في الشرد األوسط،  -
، 11، ع 9م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 4661أيلول )سبتمبر(  4اإلسكندرية 

 م.4661خريف لبنان،  -بيروت
 1فرنسا،  -المصري حسني مبارك عمرو موسى، باريس حديث صحافي لوزير الخارجية -

 لبنان، -بيروت ،11، ع 41م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 4666شباط )فبراير( 
 م.4666ربيع 

 وثائق إسرائيلية: -ظ
(، مركز 1/41/4699–49/6/4699، )4محاضر الكنيست السادس "الدورة اللانية"، ج -

 م.4694، 4ؤسسة األهرام، القاهرة، طالدراسات الفلسطينية والصهيونية بم
م: مجلة 4616تموز )يوليو(  9كلمة اسحاد شامير أمام اللجنة المركزية لحزب الليكود،  -

 م.4661شتاء  لبنان، -بيروت، 4، ع 41مج  الدراسات الفلسطينية،
، 49 – 49رئيل: كيف ينظر شارون الى الحكم الذاتي، دورية الجليل، العدادان أشارون،  -

 م.4661مصر، اكتوبر  –لجليل للدراسات والنشر، القاهرة دار ا
كلمة رئيس الحكومة اإلسرائيلية اسحد رابين أمام الكنيست للمصادقة على االتفاد  -

م: مجلة الدراسات 4661أيلول )سبتمبر(  14اإلسرائيلي، القدس  –الفلسطيني 
 م.4661خريف  لبنان، -بيروت ،49، ع 1الفلسطينية، مج 

الحكومة اإلسرائيلية اسحد رابين في افتتاح الدورة الصيفية للكنيست، القدس خطاب رئيس  -
 لبنان، -بيروت، 46، ع 9م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 4661نيسان )أبريل(  46

 م.4661صيف 
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ايهود باراك وبنيامين نتنياهو يشرحان تصورهما للحلول السلمية ومستقبل إسرائيل، مجلة  -
 م.4669شتاء  لبنان، -بيروت ،16، ع 1ية، مج الدراسات الفلسطين

بيان الحكومة اإلسرائيلية بشأن موقف إسرائيل من إعالن دولة فلسطينية من جانب واحد،  -
 ،11، ع 41م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 4666كانون اللاني )يناير(  41 ،القدس
 م.4666ربيع  لبنان، -بيروت

رئيل شارون أمام المعهد الوطني الفرنسي للعالقات كلمة وزير الخارجية اإلسرائيلي ا -
م: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 4666أيلول )سبتمبر(  41 ،فرنسا -الدولية، باريس

 م. 4666ربيع  لبنان، -بيروت، 11، ع 41

 وثائق أمريكية: -ع
)سبتمبر(  أيلول 41في الكونجرس األمريكي خطاب الرئيس األمريكي جيمي كارتر -

 موقع وزارة الخارجية األمريكية:، م4691
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2007/11/2007112

6130456bsibhew0.1624109.html#ixzz2uC4Ka4jN 

كارتر، جيمي: دم  :م4/6/4611 إلى الشعب األمريكي، خطاب الرئيس رونالد ريجان -
 .141 –119( ص 9إبراهيم، ملحد )

كانون األول  41ألمريكي بل كلينتون أمام المؤتمر الشعبي الفلسطيني، ازة كلمة الرئيس ا -
لبنان، ربيع  -بيروت ،11، ع 41م: مجلة الدراسات الفلسطينية مج 4661)ديسمبر( 

 م.4666

 الفلسطينية: -وثائق االتفاقيات اإلسرائيلية -غ
أيار )مايو(  1نص اتفاد تنفيذ الحكم الذاتي في قطاع ازة ومنطقة أريحا، القاهرة  -

 م.4661، ربيع لبنان -، بيروت41م: مجلة الدراسات الفلسطينية، ع 4661
أيلول  11الفلسطيني االنتقالي في الضفة الغربية وقطاع ازة، واشنطن  –االتفاد اإلسرائيلي -

 م.4669، شتاء لبنان -، بيروت19م: مجلة الدراسات الفلسطينية، ع 4669)سبتمبر( 
 شخصية:ثانياا: المذكرات ال

األردن،  -ابن الحسين، عبد اهلل: التكملة من مذكرات الملك عبد اهلل بن الحسين، د.ن، عمان -
 م.4694

األردن،  -دايان، موشي : أنا وكامب ديفيد، ترجمة اازي السعدي، دار الجليل للنشر، عمان -
 م.4619، 4ط
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رب اإلسالمي، دار الغ 4(، ج4611 - 4119مذكرات محمد عزة دروزة ) دروزة، محمد عزة: -
 م.4661، 4لبنان، ط -بيروت

والصراع في  ( البحث عن السالم4691 – 4611رياض، محمود: مذكرات محمود رياض ) -
 م.4619، 1لبنان، ط -الشرد األوسط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت

 .4696، 1مصر، ط -السادات، أنور: البحث عن الذات: المكتب المصري الحديث، القاهرة -
سيلفر، أريك: بيجين: سيرة حيات ، نسخة مترجمة للعربية، مطابع الهيئة العامة لالستعالمات،  -

 مصر، د.ط، د.ت. -القاهرة
لبنان،  -شارون، أرييل: مذكرات أرييل شارون، ترجمة أنطوان عبيد، مكتبة بيسان، بيروت -

 م.4661، 4ط
ان، األهلية للنشر ، ترجمة عاطف عمر 4كيسنجر، هنري: مذكرات هنري كيسنجر، ج -

 م.1119، 4األردن، ط -والتوزيع، عمان
مائير، جولدا: اعترافات جولدا مائير، ترجمة عزيز عزمي، مؤسسة دار التعاون للطبع  -

 مصر، د.ط، د.ت. -والنشر، القاهرة
 

 الموسوعات:ثالثاا: 
 م.4661، 4لبنان، ط -البعلبكي، منير: معجم أعالم المورد، دار العلم للماليين، بيروت -
الكيالي، عبد الوهاب، وآخرون: موسوعة السياسية، سبعة أجزاء، المؤسسة العربية للدراسات  -

 م.4619، 4لبنان، ط -والنشر، بيروت
 م.4611، 4، هيئة الموسوعة الفلسطينية، دمشد، ط1الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، مج -
، 4لبنان، ط -بيروت ،9مج  الموسوعة الفلسطينية، القسم اللاني، الدراسات الخاصة، -

 م.4661
 

 المصادر:رابعاا: 
البديري، خليل: تاريا ما أافل  التاريا ستة وستون عاما مع الحركة الوطنية وفيها، منشورات  -

 م.4611فلسطين،  -صالح الدين، القدس
فلسطين،  -البراولي، بشير: ضد كامب ديفيد، نشرة لمرة واحدة، مطبعة صالح الدين، القدس -

 م.4691
بهاء الدين، أحمد: اقتراح دولة فلسطين وما دار حول  من مناقشات، منشورات دار اكداب،  -

 م.4691، 4لبنان، ط -بيروت
 م.4661، 1التل، عبد اهلل: كارلة فلسطين، دار الهدى، ط -
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الحاج إبراهيم، رشيد: الدفاع عن حيفا وقضية فلسطين)مذكرات(، مؤسسة الدراسات  -
 م.1119، 4ن، طلبنا -الفلسطينية، بيروت

 -ار الساقي، بيروتحبش، جورج: اللوريون ال يموتون أبدًا )حوار مع جورج مالبرينو(، د -
 م.1116، 4لبنان، ط

محمد المقداد ، مائة عام على المشروع الصهيوني أزمة الفكر ومأزد الدولة :ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -
 م.4666، 4مصر، ط -ر(، مركز الدراسات العربية والدولية، القاهرة)تحري

الفلسطيني للتحرك المشترك في ضوء القواعد األساسية  -الحسن، خالد: االتفاد األردني  -
 م.4619األردن،  -للقرار والتحرك السياسي، دار الجليل للنشر، عمان

 -ربية العليا لفلسطين، القاهرةالحسيني، أمين: حقائد عن قضية فلسطين، مكتب الهيئة الع -
 م.4699مصر، 

م(، مركز األبحاث، 4691 – 4691حميد، راشد: مقررات المجلس الوطني الفلسطيني ) -
 م. 4699لبنان، د.ط،  -منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت

حواتمة، نايف: نايف حواتمة يتحدث، عماد نداف )تحرير(، دار الجليل للنشر والدراسات  -
 م.4669، 1األردن، ط -الفلسطينية، عمانواألبحاث 

صراع وحدة في 4691 - 4691حواتمة، نايف، وقيس عبد الكريم: البرنامج المرحلي  -
 م.1111، 4لبنان، ط -المقاومة الفلسطينية، دار التقدم العربي، بيروت

، 4خلف، صالح: الفكر الوطني اللوري في الممارسة، الشئون الفكرية والدراسات، ط -
 م.4661

ة، مؤسسة صيام ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا: فلسطيني بال هوية )حاوره أريك رولو(، ترجمة نصير مرو ا -
 للدعاية والنشر، د.ت.

خورشيد، اازي: دليل حركة المقاومة الفلسطينية، مركز األبحاث، منظمة التحرير الفلسطينية،  -
 م.4694ن، لبنا -بيروت

(، مركز األبحاث، 11رشيد، محمد: نحو فلسطين ديمقراطية، سلسلة أبحاث فلسطينية ) -
 م.4691لبنان،  -منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت

 م.4694، أيار )مايو( 1شعث، نبيل: فلسطين الغد، شئون فلسطينية، ع -
ان، مركز يافا للدراسات لشقاقي، فتحي: رحلة الدم الذي هزم السيف )األعمال الكاملة(، جزءا -

 م.4669، 4مصر، ط -واألبحاث، القاهرة
الشقيري، أحمد: الهزيمة الكبرى مع الملوك والرؤساء من بيت عبد الناصر إلى ارفة  -

 م.1119، 4، المؤسسة العربية الدولية للنشر والتوزيع، طبعة الكترونية 1العمليات، ج
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ية والدولية، المؤسسة العربية الدولية للنشر الشقيري، أحمد: أربعون عامًا في الحياة العرب -
 م، 1119والتوزيع، الطبعة اإللكترونية األولى، 

 -أبو شلباية، محمد: ال سالم بغير دولة فلسطينية حرة، مطابع القدس العربية، القدس -
 م.4694فلسطين، د.ط، 

اااااااااااااااااااااا: الطريد إلى الخالص والحرية والسالم، مطابع الشعب التجارية، اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -
 م.4691فلسطين، د.ط،  -القدس

م الدولة بين اإلعالن 4666أبو شنب، إسماعيل: حماس والرابع من أيار، في الرابع من أيار  -
 م.4666، 4فلسطين، ط -والتأجيل، المجلس الفلسطيني للعالقات الخارجية، ازة

ابن طالل، الحسن: الفلسطينيون في الضفة الغربية وحد تقرير المصير، مطبوعات  -
 م.4611بريطانيا، د.ط،  -كوورتيت، لندن

م، ستة أجزاء، دار الهدى، 4691 – 4619العارف، عارف: نكبة فلسطين والفردوس المفقود  -
 د.ن، د.ت.

، 4والنشر، بيروت، ط عباس، محمود: الطريد إلى أوسلو، شركة المطبوعات للتوزيع -
 م.4661

مركز صخر حبش  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا: صفحات مشرقة من تاريا اللورة الفلسطينية، -
، 1فلسطين، ط -للدراسات والتوليد، حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(، رام اهلل

 م.1141
لهادي، عوني: أوراد خاصة، تحقيد خيرية قاسمية، مركز األبحاث، منظمة التحرير عبد ا -

 م.4691لبنان،  -الفلسطينية، بيروت
 م.4691، كانون اللاني )يناير( 49عدوان، كمال: فتح الميالد والمسيرة، شئون فلسطينية، ع  -
، 4، ج4611 - 4699القدس  -العلمي، سعد الدين: ولائد الهيئة اإلسالمية العليا  -

 م. 4619، 1األردن، ط -منشورات دار الكرمل، عمان
أبو عودة، عدنان: إشكاليات السالم في الشرد األوسط رؤية من الداخل، المؤسسة العربية  -

 م.4666، 4لبنان، ط -للدراسات والنشر، بيروت
م )مذكرات(، المؤسسة العربية 1111 -4616أبو اربية، بهجت: من النكبة إلى االنتفاضة  -

 م.1111، 4لبنان،ط -للدراسات والنشر، بيروت
، ترجمة سمير جبور، مؤسسة الدراسات 4611 – 4619بن اوريون، دافيد: يوميات الحرب  -

 م.4661، 4لبنان، ط -الفلسطينية، بيروت
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، 4لبنان، ط -قريع، أحمد: السالم المعلد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت -
 م.4666

 م، اإلعالم المركزي، د.ت.4696كة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( لعام الكتاب السنوي لحر  -
 -م، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت4699الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  -

 م.4691، 1لبنان، ط
لبنان،  -، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت4696الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  -

 م.4691، 4ط
 -م، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت4691الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  -

 م.4694، 4لبنان، ط
لبنان،  -، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت4691الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  -

 م.4699، 4ط
سوريا،  -الئع، دمشدمحسن، زهير: اللورة الفلسطينية بين الفكر والممارسة، منشورات الط -

 م.4691، 4ط
، 4ئع، دمشد، طااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا: اللورة الفلسطينية بين الحاضر والمستقبل، منشورات الطال -

 م.4691
 المقادمة، إبراهيم: اتفاد ازة أريحا رؤية إسالمية، د.ن، د.ت. -
 م.4669، 4األردن، ط -اد أوسلو، األهلية للنشر والتوزيع، عماننوفل، ممدوح: قصة اتف -
 -اإلسرائيلي )مدريد  -اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا: االنقالب أسرار مفاوضات المسار الفلسطيني -

 م.4669، 4األردن، ط -واشنطن(، دار الشرود للنشر والتوزيع، عمان
سة الديمقراطية )مواطن(، ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا: البحث عن الدولة، المؤسسة الفلسطينية لدراااا -

 م.1111، 4فلسطين، ط -رام اهلل
ة العامة، (، دائرة الدراسات السياسية واإلدار 4م )4699آذار  -الوقائع العربية، كانون اللاني -

 لبنان، د.ت. -بيروت -الجامعة األمريكية
مركز األبحاث في  م،4696/ 11/9إلى  4/4/4696، من 6اليوميات الفلسطينية، مج  -

 م.4696لبنان، نيسان )أبريل(  -منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت
م، مركز األبحاث في 11/9/4691إلى  4691/ 4/4، من 44اليوميات الفلسطينية، مج -

 م.4694لبنان، نيسان )ابريل(  -مة التحرير الفلسطينية، بيروتمنظ
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 المراجع العربية: خامساا:
 -األزعر، محمد خالد: الجماعة األوربية والقضية الفلسطينية، دار الجليل للنشر، عمان -

 م.4664، 4االردن، ط
مصر،  -مة عموم فلسطين في ذكراها الخمسين، دار الشرود، القاهرة: حكو ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -

 م.4661
األشهب، نعيم: حول شعار الدولة الديمقراطية أو الدولة لنائية القومية، دار التنوير للنشر  -

 م.1111، 4فلسطين، ط -والترجمة والتوزيع، رام اهلل
فلسطين، مركز رام اهلل لدراسات حقود البراولي، إياد: العلمانية السياسية والمسألة الدينية في  -

 م.1141فلسطين، د.ط،  -اإلنسان، رام اهلل
، 4البطوش، بسام: األردن وفلسطين نظرات في التاريا المشترك، كنوز المعرفة، عمان، ط -

 م.1144
بهلوان، سمر، ومحمد صالح: دراسات في تاريا القضية الفلسطينية، منشورات جامعة دمشد،  -

 م.4661دمشد_ سوريا، 
، 4لبنان، ط -قرن، د.ن، بيروت نصف خالل فلسطين شعب جهاد بويصير، صالح: -

 .م4691
فلسطين،  -توما، إميل: السياسة األمريكية في الشرد األوسط، دار االتحاد التعاونية، حيفا -

 م.4691د.ط، 
 م.4661، 4األردن، ط -جبارة، تيسير: تاريا فلسطين، دار الشرود للنشر والتوزيع، عمان -
مركز األبحاث،  ،(م4699 - 4619) ر، مروة: جامعة الدول العربية وقضية فلسطينجب -

 م.4616منظمة التحرير الفلسطينية، د.ط، 
جرار، حسني: الحاج أمين الحسيني رائد جهاد وبطل قضية، دار الضياء للنشر، عمان_  -

 م.4619، 4األردن، ط
ذوره تطوره أخطاره، مؤسسة الدراسات الجعفري، وليد: المشروع اإلسرائيلي لإلدارة الذاتية ج -

 م.4696، 4لبنان، ط -الفلسطينية، بيروت
، 1األردن، ط -الحسن، خالد: قراءة نقدية للالث مبادرات، منشورات دار الكرمل، عمان -

 م.4619
 م.4661، 4سوريا، ط -حسين، اازي: الفكر السياسي الفلسطيني، دار دانية، دمشد -
. قراءة في فكر أبو خالد العملة، دار كنعان .وأوهام التسوية الحسيني، مأمون: حقائد الصراع -

 م. 4661سوريا، -للدراسات والنشر، دمشد 
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 -حمزة، عبد المنعم: أسرار مواقف وقرارات الملك حسين، مركز الكتاب العلمي، القاهرة  -
 م.4666مصر، 

 الخلفية والتبعات، -حلوم، ربحي: قراءة سياسية وقانونية: الكونفدرالية األردنية الفلسطينية  -
 .م1141 د.ن،

، م(4611 -4649) الحوت، بيان نويهض: القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين -
 م.4614، 4لبنان، ط -مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت

، مركز األبحاث، منظمة م(4691 - 4691) حوراني، فيصل: الفكر السياسي الفلسطيني -
 م.4611، 4لبنان، ط -التحرير الفلسطينية، بيروت

قبرص،  -، شرد برس، نيقوسيام4611 – 4641: جذور الرفض الفلسطيني: اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -
 م.4661

 -الخالدي، رشيد: االتحاد السوفيتي وكامب ديفيد، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت -
 م.4611، 4لبنان، ط

وربا وفلسطين من الحروب الصليبية حتى اليوم، مركز دراسات الوحدة خضر، بشارة: أ -
 م.1111، 4لبنان، ط -العربية، بيروت

وزيع، ، المنشأة العامة للنشر والتم4616 -4611خلة، كامل: فلسطين واالنتداب البريطاني -
 م.4611، 1ليبيا، ط -طرابلس

دراسات فلسطينية، جامعة  م،4664 - 4691أبو خلف، نايف: القضية الفلسطينية ما بين  -
 م.1116فلسطين، كانون اللاني )ديسمبر(  -النجاح الوطنية، نابلس

مصر،  -الخولي، لطفي: االنتفاضة والدولة الفلسطينية، مركز األهرام للترجمة والنشر، القاهرة -
 م.4611، 4ط

عربية، الدجاني، أحمد: الحوار العربي األوربي وجهة نظر عربية وولائد، جامعة الدول ال -
، مصر -، القاهرةهد البحوث والدراسات العربيةعالمنظمة العربية للتربية واللقافة والعلوم، م

 م.4699
دروزة، محمد عزة: القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها تاريا ومذكرات وتعليقات، المكتبة  -

 م.4691لبنان،  -العصرية، بيروت
ينية والصراع العربي الصهيوني، األمانة العامة الدوري، عبد العزيز، وآخرون: القضية الفلسط -

  م.4616، د.ط، 4، القسم 1التحاد الجامعات العربية، ج 
، معهد البحوث والدراسات "دراسة تحليلية لولائد االنتداب"حدود فلسطين  :الديب, محمد -

 م.4611, مصر -العربية, القاهرة
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ية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، رمضان، عبد العظيم: مساعي السالم العربية اإلسرائيل -
 .4661مصر،  -القاهرة

 م.4611، 4لبنان، ط -زريد، قسطنطين: معنى النكبة، دار الماليين، بيروت -
سخنيني، عصام: فلسطين الدولة جذور المسألة في التاريا الفلسطيني، مركز األبحاث،  -

 م.4619، 4لبنان، ط -منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت
 م.1111، 4دوارد: نهاية عملية السالم وأوسلو بعدها، دار اكداب، بيروت_ لبنان، طسعيد، إ -
اإلعالم  -سليمان، محمد، وآخرون: فلسطين اللورة )االستقالل(، منظمة التحرير الفلسطينية -

 م.4611، 4الموحد، مؤسسة بيسان للصحافة والنشر، نيقوسيا، ط
ائيلية، الموسوعة الفلسطينية، القسم اللاني، ة العسكرية اإلسر اإلستراتيجيسويد، ياسين:  -

 .م4661، 4لبنان، ط -، بيروت9الدراسات الخاصة، مج 
سيف الدولة، عصمت: التقدم على الطريد المسدود رؤية قومية للمشكلة الفلسطينية، د.ن،  -

 د.ت.
 م.4611لبنان،  -: هذه المعاهدة، دار المسيرة، بيروتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -
، 4مصر، ط -شاش، طاهر: التطرف اإلسرائيلي جذوره وحصاده، دار الشرود، القاهرة -

 م.4669
اكمال والتحديات، دار : مفاوضات التسوية النهائية والدولة الفلسطينية اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -

 م.4666، 4مصر، ط -الشرود، القاهرة
فلسطين،  -شبيب، سميح، حكومة عموم فلسطين، مقدمات ونتائج، منشورات البيادر، القدس -

 م.4611د.ط، 
، 4661 - 4611الشريف، ماهر: البحث عن كيان دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني  -

 م.4669، 4قبرص، ط -العالم العربي، نيقوسيامركز األبحاث والدراسات االشتراكية في 
، 4699 - 4619الشعيبي، عيسى: الكيانية الفلسطينية الوعي الذاتي والتطور المؤسساتي  -

 م.4696، 4لبنان، ط -مركز األبحاث بمنظمة التحرير الفلسطينية، بيروت 
دار الشناوي، عبد العزيز، وجالل يحيى: ولائد ونصوص التاريا الحديث والمعاصر،  -

 .م4696مصر،  -المعارف، القاهرة
 -أبو شنب، حسين: االتفاد الفلسطيني اإلسرائيلي الرأي والرأي اكخر، مكتبة مدبولي، القاهرة -

 .م4669، 4مصر، ط
لبنان، نيسان  -عبد الجواد: معركة الكيان والقيادة البديلة، الكاتب الفلسطيني، بيروت ،صالح -

 م.4691)أبريل( 
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قطر،  -ر التائ  للدولة الفلسطينية، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحةصالح، محسن: المسا -
 م.1144، 4ط

 الصايغ، فايز: كامب ديفيد وفلسطين، د.ن، د.ت. -
، 4بريطانيا، ط -صايغ، يزيد: األردن والفلسطينيون، رياض الريس للكتب والنشر، لندن -

 م.4619
(، ترجمة 4661 – 4616: الكفاح المسلح والبحث عن الدولة )الحركة الوطنية اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -

 .م1111، 4لبنان، ط -باسم سرحان، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت 
صراص، سمير، ورندة شرارة: تصريحات ومواقف القادة اإلسرائيليين والصهيونيين، مؤسسة  -

، كانون اللاني / شباط )يناير / فبراير( 4، ع 4لبنان، مج  -الدراسات الفلسطينية، بيروت
 م.4611

صفوة، نجدة: من نافذة السفارة العرب في ضوء الولائد البريطانية، رياض الريس للكتب  -
 م.4661، 4بريطانيا، ط -والنشر، لندن 

، 4ط مصر، -أبو طالب، حسن: المملكة السعودية وظالل القدس، سينا للنشر، القاهرة -
 م.4664

: فلسطين في عهد االنتداب البريطاني، الموسوعة الفلسطينية، القسم اللاني، طرابين، أحمد -
 .م4661، بيروت، د.ن، 1الدراسات الخاصة، مج 

طنوس، عزت: الفلسطينيون ماض مجيد ومستقبل باهر، مركز األبحاث، منظمة التحرير  -
 .م4611، 4، ط4لبنان، ج -الفلسطينية، بيروت

لبنان، د.ط،  -أريحا أواًل" وماذا بعد؟، د.ن، بيروت -ة طود، جوزيف الخوري: اتفاد "از  -
 .د.ت

عبد الرحمن، أسعد: النضال الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الموسوعة  -
 م.4661، 4، بيروت، ط9الفلسطينية، القسم اللاني، الدراسات الخاصة، مج 

.. بعد .لي قبل االنتفاضةعبد الرحمن، أسعد، ونواف الزرو: الفكر السياسي اإلسرائي -
 م.4661، 4األردن، ط -االنتفاضة، دار الشرد للنشر والتوزيع، عمان

عبد الرحمن، صادد: الحكم الذاتي اإلسرائيلي والرفض اإلسالمي، المركز اإلسالمي للدراسات  -
 م.4664، 4فلسطين، ط -ة، القدساإلستراتيجيواألبحاث 

، المركز 11نية، سلسلة الطريد إلى االستقالل، ع عبد الكريم، قيس، وآخرون: خيارات فلسطي -
 م.1141، تشرين األول )اكتوبر( 4سوريا، ط -الفلسطيني للتوليد والمعلومات )ملف(، دمشد
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عبد الكريم، قيس، وفهد سليمان: الجبهة الديمقراطية النشأة والمسار، شركة التقدم العربي،  -
 م.1114، 4لبنان، ط -بيروت

ورة عبد الناصر، شركة الموقف العربي للطباعة والصحافة والنشر، عبد الناصر، شوقي: ل -
 قبرص، د.ط، د.ت. -نيقوسيا

عبد الناصر، وليد: التيارات اإلسالمية في مصر ومواقفها اتجاه الخارج من النكسة إلى  -
 م.1114، 4مصر، ط -م، دار الشرود، القاهرة4614-4699المنصة 

، 4691 -4611ة ومشاريع الحلول السياسية عبد الهادي، مهدي: المسألة الفلسطيني -
 م.4699، 4لبنان، ط -منشورات المكتبة العصرية، بيروت

اإلسرائيلية في األراضي المحتلة  -: مالحظات حول اللقاءات الفلسطينية ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -
 م.4664، 1القدس، ط -، باسيا 4619 - 4699

: االنفصال األردني أسباب  وألاره، الجمعية الفلسطينية األكاديمية للشئون اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -
 م.4669، 1فلسطين، ط -باسيا، القدس -الدولية

نشر، القدس، أبو عرف ، جميل: عرفات في معركة اإلعالم، وكالة أبو عرف  للصحافة وال -
 م.4661، 4فلسطين، ط

عريقات، صائب: السالم على السالم دراسة في التحركات الدبلوماسية في الشرد األوسط  -
 م.4619، 4فلسطين، ط -م، منشورات البيادر، القدس4619 - 4699

أبو العز، محمد صفي الدين، وآخرون: الدولة الفلسطينية حدودها ومعطياتها وسكانها، معهد  -
 م.4664مصر، د.ط،  -والدراسات العربية، القاهرةالبحوث 

لبنان،  -علوش، ناجي: نحو لورة فلسطينية جديدة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت -
 م.4699

، الموسوعة الفلسطينية، القسم 4619 - 4611 : فكر حركة المقاومة الفلسطينيةااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -
 م.4661، 4لبنان، ط -، بيروت1للاني، الدراسات الخاصة، مج ا

سوريا،  -العمر، عبد الكريم: مذكرات الحاج أمين الحسيني، األهالي للطباعة والنشر، دمشد -
 م.4666، 4ط

فكرها السياسي،  -نشأتها  -جذورها  : أبو العمرين، خالد: حماس حركة المقاومة اإلسالمية -
 م.1111، 4مصر، ط -قاهرةمركز الحضارة العربية، ال

، 4القاهرة، ط -العوري، هالة: فلسطين كشف المستور فيما آلت إلي  األمور، مكتبة مدبولي -
 م.4669
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الغبرا، شفيد: إسرائيل والعرب من صراع القضايا إلى سالم المصالح، المؤسسة العربية  -
 م.4669، 4لبنان، ط -للدراسات والنشر، بيروت

ير الفلسطينية: تاريا واستراتيجيات نحو الدولة الفلسطينية، اريش: آالن: منظمة التحر  -
 م.4611فرنسا،  -بابيروس، باريس  -منشورات سباغ 

: خلفيات السياسة الخارجية األوربية تجاه القضية الفلسطينية، مؤتمر السياسة اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -
 -مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت، القضية الفلسطينية الخارجية األوربية تجاه

 م.1141لبنان، نوفمبر 
، دار الفكر للطباعة والنشر 4اوانمة، نرمين: حزب الليكود ودوره في السياسة االسرائيلية، ط -

 م.1111األردن،  -والتوزيع، عمان
دار النهار للنشر،  ،4ج الغوري، إميل: فلسطين عبر ستين عامًا )مذكرات إميل اوري(، -

 .م4691لبنان، د.ط،  -بيروت
، 4691 - 4611قاسمية، خيرية: الحركة الوطنية الفلسطينية في لللي القرن الحالي  -

 م.4661، 4لبنان، ط-، بيروت9ي، الدراسات الخاصة، مجالموسوعة الفلسطينية، القسم اللان
: أحمد الشقيري زعيمًا فلسطينيًا ورائدًا عربيًا، المؤسسة العربية الدولية للنشر ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -

 م. 1119والتوزيع، الطبعة اإللكترونية األولى، 
ماتسابين، منظمة التحرير الفلسطينية، مركز  -القاضي، ليلى: المنظمة االشتراكية اإلسرائيلية -

 م.4694، 4ن، طلبنا -األبحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت
مصر، د.ط،  -القرضاوي، يوسف: اإلسالم والعلمانية وجهًا لوج ، مكتبة وهبة، القاهرة -

 م.4669
كامل، محمد: السالم الضائع في كامب ديفيد، حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، جريدة  -

 م. 4619مصر،  -(، القاهرة41األهالي، كتاب األهالي )
ير الفلسطيني التاريا والهياكل الفصائل واأليديولوجية، دار كريشان، محمد: منظمة التحر  -

 م.4619، 4تونس، ط -البراد
، المؤسسة العربية 4691 4696الكيالي، عبد الوهاب: المقاومة الفلسطينية والنضال العربي  -

 م.4691لبنان،  -للدراسات والنشر، بيروت
 -: تاريا فلسطين الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -

 م.4661، 41لبنان، ط
 -مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الدولة الفلسطينية وجهات نظر إسرائيلية واربية، بيروت -

 م.4661، 4لبنان، ط
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قات بين التنظيمات الصهيونية المسلحة محارب، عبد الحفيظ: هاااناه إتسل ليحي العال -
، 4لبنان، ط -، مركز األبحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت4611 -4619
 م.4614

محسن، عيسى خليل: فلسطين وسماحة المفتي األكبر الحاج محمد أمين الحسيني، مطبعة  -
 م.4661، 4األردن، ط -الصخرة، عمان

الموقف األوروبي من  (:قسم األرشيف والمعلومات) مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات -
لبنان، تموز)يوليو(  -، بيروت 1141-4619مبادرات التسوية السلمية للقضية الفلسطينية 
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 م.4619، آذار/نيسان )مارس/أبريل( قبرص -، نيقوسيا419
: قراءة في الولائد األمريكية: السياسة األمريكية في فلسطين والشرد اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -

، حزيران )يونيو( قبرص -، نيقوسيا411شئون فلسطينية، عمجلة ، 4691 – 4619األوسط 
 م.4611

آذار لبنان،  -بيروت، 99شئون فلسطينية، ع جلة مشوفاني، إلياس: فقاعة اإلدارة الذاتية،  -
 .4699)مارس( 

 -صايغ، يزيد: الكفاح المسلح وتكوين الدولة الفلسطينية، مجلة الدراسات الفلسطينية، بيروت -
 م.4669، خريف 11لبنان، ع 

شئون مجلة م، 4699الصفدي، عبد اهلل: االتصاالت األردنية اإلسرائيلية بعد حزيران  -
 م.4691، أيار )مايو( 6لبنان، ع  -روتبي فلسطينية،

 -، بيروت461شئون فلسطينية، ع مجلة عبد الرحمن، محمد: مناورة رابين مناورة في فراغ،  -
  م.4616لبنان، نيسان )ابريل( 

عبد العليم، محمد عبد العليم: أبعاد الحكم الذاتي في التصور اإلسرائيلي، مجلة السياسة  -
 .م4611، نيسان )أبريل( 91مصر، ع  -اهرةالدولية، مؤسسة األهرام، الق

شئون مجلة ، )تقرير( ردود الفعل اإلسرائيلية على إعالن االستقاللعبد اهلل، صالح:  -
 .م4616كانون اللاني )يناير(  قبرص، -نيقوسيا ،461فلسطينية، ع 

لبنان،  -، بيروت6شئون فلسطينية العدد مجلة العظم، صادد: مشروع الملك حسين دوليًا،  -
 م.4691أيار )مايو( 

شئون فلسطينية، ع مجلة ، 4699 – 4699العمد، عدنان: أوربا الغربية والقضية الفلسطينية  -
 م.4699لبنان، كانون لاني)شباط(  -، بيروت11 - 14

شئون مجلة ، 4694 – 4691اريش، آالن: شعار الدولة الديمقراطية في اللورة الفلسطينية  -
 م.4611فبراير(  -شباط )يناير-كانون اللاني لبنان، -، بيروت411–411فلسطينية، ع 

، 1: شعار الدولة الفلسطينية في اللورة الفلسطينية حوار المؤيدين والمعارضين اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -
 م.4611آذار )مارس(  لبنان، -بيروت ،411شئون فلسطينية، ع مجلة 
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ية، مجلة الدراسات الفلسطينية، طينية من وجهة النظر اإلسرائيلاوالن، االيا: الدولة الفلس -
 .م4661ربيع  لبنان، -بيروت، 41ع

فياض، علي: الدولة الفلسطينية في الفكر السياسي الفلسطيني، مجلة صامد الفلسطيني،  -
 م.4666األردن، أيلول )سبتمبر(  -، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان499، ع14السنة 

نائلة: تطور مواقف الدول العربية حول مسألة الكيانية الفلسطينية، مجلة رؤية،  القلقيلي، -
 م.1111 فلسطين، -، الهيئة العامة لالستعالمات، ازة11ع

 -، نيقوسيا411شئون فلسطينية، ع مجلة كروم، حسنين: تونس والقضية الفلسطينية،  -
 م.4611آذار )مارس(  ،قبرص

الفلسطيني وجهة نظر اشتراكية، ترجمة نسرين  -سرائيليماخوفر، موشي : تسوية النزاع اإل -
 م. 1141ربيع لبنان،  -بيروت، 61ناصر، مجلة دراسات فلسطينية، ع

لبنان،  -شئون فلسطينية، بيروت محارب، عبد الحفيظ: القضية الفلسطينية دوليًا، مجلة -
 م.4691)فبراير(  ، شباط11ع

 ،111-116شئون فلسطينية، عمجلة تخابات، المدهون، ربعي: بحث في الكونفدرالية واالن -
 .419م، ص4661مايو(  -أيار )أبريل –نيسان  قبرص، -نيقوسيا

شئون فلسطينية، مجلة مقصود، كلوفيس: األبعاد األمريكية واإلسرائيلية لمشروع الملك حسين،  -
  م.4691أيار )مايو(  لبنان، -، بيروت6ع

م، صامد 4694 – 4699لدولة الفلسطينية منصور، هالة: تباينات في الرؤى السياسية ل -
أيلول  -، تموز449، ع14األردن، س -االقتصادي، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان

 .م4666سبتمبر(  -)يوليو
، 44شئون فلسطينية، عمجلة النابلسي، تيسير: االنتخابات البلدية في الضفة الغربية،  -

 م.4691لبنان، تموز )يوليو(  -بيروت
ر: الدولة والهوية والوطن في النضال الفلسطيني، مجلة فلسطين، السنة اللانية، ع نافع، بشي -

 م.4666 (أكتوبر -أاسطستشرين األول ) -آبفلسطين،  –، ازة 9
كانون األول  4لبنان،  -، بيروت49نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، السنة األولى، ع  -

 م.4694)ديسمبر( 
شباط )فبراير(  4لبنان،  -، بيروت1ية، السنة اللانية، العدد نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطين -

 م.4691
نيسان )أبريل(  49لبنان،  -، بيروت1نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية، السنة الخامسة، ع -

 م.4699
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، 61شئون فلسطينية، ع مجلة عامًا،  49الهيلم األيوبي، مسيرة الكفاح المسلح خالل  -
 م.4611ي )يناير( لبنان، كانون اللان -بيروت

ياسين، عبد القادر: الدولة الديمقراطية الفلسطينية الميالدين الشروط االلتباسات، صامد  -
 أيلول –، تموز449، ع 14األردن، س.  -االقتصادي، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان

 م.4666 أكتوبر( -)يوليو
 

 الرسائل العلمية:عاشراا: 
م(، رسالة دكتوراه اير 4696 – 4699اإلسرائيلي ) – خلة، محمد: مصر والصراع العربي -

منشورة، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم البحوث والدراسات 
 م.1119مصر،  -التاريخية، القاهرة

أبو ذيبة، عالء الدين: تطور فكرة الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني للتنظيمات والقوى  -
رسالة ماجستير اير منشورة، برنامج الدراسات العربية المعاصرة، جامعة بير الفلسطينية، 

 م.1111فلسطين،  -رام اهللزيت، 
رشدي، عبد السالم: ألر االختالل في شروط التفاوض الفلسطيني اإلسرائيلي على إيجاد حل  -

كلية  ، قسم التخطيط والتنمية السياسية،اير منشورة للقضية الفلسطينية، رسالة ماجستير
 م.1141، فلسطين -نابلس، الدراسات العليا، جامعة النجاح

، رسالة م(4699 – 4619) سيسالم، سمير: المشاريع األمريكية لتسوية القضية الفلسطينية -
فلسطين،  -، كلية اكداب، قسم التاريا واكلار، الجامعة اإلسالمية، ازةاير منشورة ماجستير
 م.1119

 -4611وم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر )الشيا عبداهلل، خالد: مفه -
م(، رسالة ماجستير اير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر، 1141

 م.1141فلسطين،  -ازة
، رسالة دكتوراه م(4611-4696) عدوان، عصام: حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح -

 م.1111، مصر -العربية، القاهرة منشورة، معهد البحوث والدراسات
عمر، ناظم: الفكر السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين وانعكاس  على التنمية في  -

، قسم التخطيط والتنمية، كلية الدراسات العليا، جامعة اير منشورة فلسطين، رسالة ماجستير
 م.1111فلسطين،  -النجاح الوطنية، نابلس
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 الفكر السياسي الفلسطيني بين الكفاح والتسوية رؤية تاريخيةالمصري، زهير: اتجاهات  -
، رسالة دكتوراه اير منشورة، جامعة الدول العربية، معهد البحوث م(4664 –4691)

 م.1119مصر،  -والدراسات العربية، قسم البحوث والدراسات التاريخية، القاهرة
-4691) رها على القضية الفلسطينيةمطر، زياد: اتفاقية كامب ديفيد المصرية اإلسرائيلية وأل -

، كلية اكداب، قسم التاريا واكلار، الجامعة اير منشورة ، رسالة ماجستير(م4661
 م.1141فلسطين،  -اإلسالمية، ازة

 
 :الصحف اليوميةحادي عشر: 

 مصر. -جريدة األهرام المصرية، مؤسسة األهرام، القاهرة -
 .م1141كانون اللاني )يناير(  49األربعاء  ،19، ع 1جريدة فلسطين السفير العربي، س  -
 م.4611تشرين اللاني )نوفمبر(  49لبنان، األربعاء  -صحيفة الديار، بيروت -
 

 مواقع االنترنت:ثاني عشر: 
 المكتبة اليهودية:  أوبري سوليمون مائير، ،أبا إيبان -

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/Eban.html 

 المعجم السياسي، الكنيست اإلسرائيلي: :، إيجالألون -
https://www.knesset.gov.il/lexicon/arb/alon.htm 

م: األرشيف 4611بيان لجنة التوجي  الوطني في األراضي المحتلة كانون اللاني )يناير(  -
 الفلسطيني في جامعة بيرزيت:

http://awraq.birzeit.edu/?q=node/8855 

 ان رئيس الوزراء اإلسرائيلي:ديو  :مناحيم ،بيجين -
http://www.pmo.gov.il/ARAB/HISTORY/PASTPMM/Pages/begin.aspx 

 بيلين، يوسي: النجاحات التي حققتها اتفاقات أوسلو، مؤسسة الدراسات الفلسطينية: -
http://www.palestine-studies.org/files/israeli3.pdf 

.. قراءة في المخاوف والتبعات، .الفلسطينية -نيةالجندي، خالد: إشكالية الكونفدرالية األرد -
 م:19/1/1141لبنان،  -مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت

http://www.alzaytouna.net/permalink/65153.html 

 المكتبة اليهودية: :جولاادمان، ناحاوم -
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/goldmann.html 
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حزبون، جورج: الكونفدرالية وفك االرتباط، الصفحة االلكترونية لجبهة النضال الشعبي  -
 الفلسطيني:

http://www.nedalshabi.com/?p=14586 

 وحصانها، مركز القدس للدراسات السياسية،« الكونفدرالية»الرنتاوي، عريب: عربة  -
http://www1.alqudscenter.org/oraib/arabic/article/4382 

 المعجم السياسي، الكنيست اإلسرائيلي:  :ساسون، إلياهو -
http://www.knesset.gov.il/mk/arb/mk.asp?mk_individual_id_t=673 

 : المعجم السياسي، الكنيست اإلسرائيلي :موشي  ،شاريت -
http://www.knesset.gov.il/lexicon/arb/sharett.htm 

 اإلسرائيلي: المعجم السياسي، الكنيست :شامير، اسحد -
https://www.knesset.gov.il/lexicon/arb/shamir.htm 

 المركز الفلسطيني لإلعالم:شفيد، منير: شعار الدولة الفلسطينية إلى أين،  -
https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=103164 

 ولائد ومراسالت وصور: :الطاهر، محمد علي -
http://www.eltaher.org/docs_photos/1948-Hilmi-Pasha-inviting-Eltaher-to-join-

Palestinian-Government-05-doc154_ar.html 

 السيرة الذاتية، ملتقى الوحدة االردنية الفلسطينية:  :أبو عودة، عدنان -
http://alraipress.wordpress.com 

 المعجم السياسي، الكنيست اإلسرائيلي: :دافيد ،بن اوريون -
https://www.knesset.gov.il/lexicon/arb/ben_gurion.htm 

 م:1141تشرين اللاني )نوفمبر(  9، جريدة الرأي، «!فك االرتباط»القالب، صالح: حكاية  -
http://www.alrai.com/article/549187.html 

 السيرة الذاتية، مجلس األعيان األردني: :القالب، صالح -
 http://www.senate.jo/node/108 

لهيبي، أديب: حكومة عموم فلسطين: دراسة في ظروف النشأة وآلية االنهيار، مجلة سر من ال -
 م:1141، جامعة سامراء، العراد، 41، العدد 1رأى، مج 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=38798 

يني مجدالني، أحمد: مخاطر جدية على المشروع الوطني الفلسطيني، مؤتمر المستقبل الفلسط -
في ظل استمرار االحتالل وتآكل إمكانية الدولة، جامعة القدس ومركز الديمقراطية وتنمية 

 م.1116تشرين األول )أكتوبر(  1 –أيلول )سبتمبر(  11المجتمع، 
http://arabic.cd-cd.org/index.php/2011-11-14-23-03-32/39-2012-02-21-07-32-22/57-

2012-01-31-13-45-19 
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 مات الوطني الفلسطيني وفا:مركز المعلو  -
http://www.wafainfo.ps 

 موسوعة مقاتل من الصحراء: -
http://www.moqatel.com/openshare/intro.html 

 مؤتمر جنيف، الكنيست اإلسرائيلي: -
http://www.knesset.gov.il/lexicon/arb/geneva.htm 

ين العام لألمم المتحدة بتاريا هيئة األمم المتحدة، رسالة رئيس حكومة عموم فلسطين إلى األم -
 م:4611أيلول )سبتمبر(  11

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/62B1867E967323068025648E0041673D 

 المعجم السياسي، الكنيست اإلسرائيلي: :وايزمن، حاييم -
https://www.knesset.gov.il/lexicon/arb/weitzman_ch.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



and objectives offered by the Palestinian factions, resulting in the internal 

division which did not serve the Palestinian cause.  

The study recommended the re-construction and activation of the PLO with the 

aim of paving the way for Palestinian factions to be wholly engaged and represented in 

its institutions. It also called for the adoption of a national charter that sets out the 

national goals of the Palestinian people, and methods of struggle to achieve those 

goals. The study recommended the continuation of the political and diplomatic effort 

in an attempt to internationalize the Palestinian issue and put an end to the American 

influence, calling for the countries of the world to bear their responsibilities towards 

the Palestinian people. 

 



Abstract 

 
Since the beginning of the twentieth century the Palestinian national struggle 

has been associated with many endeavors to accomplish the political independence. 

The Palestine state topped the national goal agenda and formed the main titles of the 

Palestinian political discourse. Many projects for the Palestinian state had been 

proposed by various parties. However, due to the changes and the different stages the 

Palestinian issue has gone through, the concept of the Palestinian state varied from one 

stage to another in terms of its borders, the number of its citizens, its political system, 

and the scope of its powers, influence and sovereignty.  

The research discussed the historical development of the Palestinian state since 

the establishment of the Palestinian Liberation Organization (PLO) as a moral entity 

for all Palestinians in 1964 until the end of the transitional period of the Oslo 

agreements in 1999, when a Palestinian state was supposed to be declared. The 

researcher used documents, resources and previous studies to achieve the goals of his 

study. 

The research tackled the project of the democratic state proposed by the Fatah 

movement in 1968 and later adopted by the PLO in 1971. It also discussed the projects 

of a Palestinian state on part of the lands of Palestine, especially those put forward by 

the local leaders in the West Bank during the first three years following the 1967 war, 

and those proposed by the PLO , and the projects put forward by the Arab parties, 

either officially or individually. In addition, the research studied the autonomy projects 

culminating in the Oslo agreements in 1993.The projects of the federal state with 

Jordan, most notably the projects of the United Arab Kingdom, and the Palestinian- 

Jordanian Confederation were also discussed. 

The findings of the study are summarized as follows: the goal of a full 

liberation of the land of Palestine called for by the Palestinian Nationalist Charter in 

1964, and by the Palestinian National Charter in 1968, is the focus of Palestinian 

consensus, jointly adopted by all the Palestinian spectrum. However, when the demand 

for the establishment of the state came ahead of the demand for liberation, there was a 

clear discrepancy in the Palestinian Political discourse and disparity in the programs 

and objectives offered by the Palestinian factions, resulting in the internal division 

which did not serve the Palestinian cause.  
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