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  ثائر محمود محمد هديب: اسم الطالب

  20612097:الرقم الجامعي
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  :أسماؤهم وتواقيعهم

  
  : .................التوقيع  آمنه بدران. د رئيس لجنة المناقشة .1
  : .................التوقيع  معتصم الناصر.د  ممتحنا داخليا. 2
  : .................قيعالتو  احمد ابودية. د  ممتحنا خارجيا. 3
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  اإلهداء

  

  إلى آل شهداء شعبنا الفلسطيني

  إلى الجئي ومشتتي شعبنا في منافي األرض

  إلى أمي وأبي األعزاء

  إلى القدس جامعة وعاصمة

  إلى أخوتي وأخواتي الكرام

  لعالمإلى دعاة السالم العادل والشامل والدائم من أحرار هذا ا

  إلى آل من آان صرخة مدوية في زمن سادة الصمت من أجل فلسطين

  إلى آل من احترقوا في األفق مصافحي الشمس ليضيئوا سماء فلسطين

  
  
  

  
  
  
  

 



أ  

  
  
  

  : إقرار
  
بحـاثي  أنها نتيجـة    ألى جامعة القدس لنيل درجة الماجستير، و      إنها قدمت   أنا مقدم هذه الرسالة     أقر  أ

و أي جزء منها لم يقدم لنيـل أي         أليه حيثما ورد، وان هذه الرسالة       إشارة  إلالخاصة باستثناء ما تم ا    
  .و معهدأي جامعة درجة عليا أل

  
  

  ......:.....................التوقيع

  ثائر محمود محمد هديب: االسم

  :............................التاريخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ب  

  الشكر والعرفان

  
 بالـشكر  أتقدم كما أقسامها جامعة القدس بمختلف إلى بالشكر والعرفان   أتقدم أنيسرني  

ات عربيـة    مسار دراس  اإلقليميةلعمادة الدراسات العليا واخص بالذكر معهد الدراسات        
لمـا   معتصم الناصر .  و د  إبراهيمالرحمن الحاج    عبد. بدران و د   آمنه.والى المشرفة د  

  .وإرشادقدموه لي من نصح 
  

 هذه الدراسـة شـكري      بإخراج من وقتهم وبذلوا جهودهم وساهموا       أعطواولكل الذين   
  .وتقديري

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ج  

  : مصطلحات الدراسة

  
هو قرار أصدره مجلس األمن الدولي التابع لمنظمة األمـم           : 242رقم  قرار مجلس األمن الدولي     

م ، وجاء في أعقاب الحرب العربية اإلسرائيلية الثالثة التي وقعت في            1967 نوفمبر   22المتحدة في   
م ، والتي أسفرت عن هزيمة الجيوش العربية ، واحتالل إسرائيل لمنـاطق عربيـة            1967حزيران  

 احتلت في النزاع    انسحاب القوات االسرائيلية من أراض    :  األولى ، الفقرة أ    جديدة، وورد في المادة   
احترام سيادة دول المنطقة وأراضيها وحرية المالحـة فـي          : ،وقد نص القرار أيضا على      "األخير

                                          )1(الممرات الدولية،وحل مشكلة الالجئين ، وإنشاء مناطق منزوعة السالح
    

 ينص على أن يـتم      1973 قرار صدر بعد حرب أكتوبر عام        :338جلس األمن الدولي رقم     م قرار
في " الدول العربية وإسرائيل  " وقف إطالق النار فوراً، وان تبدأ مفاوضات بين األطراف المتنازعة           

عادل ودائـم    من اجل إنهاء حالة االحتالل وإقامة سالم         242إطار مناسب لتنفيذ قرار مجلس األمن       
  .)2(في الشرق األوسط

 ةادلـإلر  طبقـاً    دولـة الحق المشروع لكافة األمم في تقرير مصيرها وتكوين         : تقرير المصير حق  
              .)3(عبية والرغبات المعبر عنها بحريةالش

 النزاع و التوترات السياسية التي نشأت بـين          مستوى أعلى من   هو :  اإلسرائيلي - الصراع العربي 
 المجاورة أو البعيدة عن     بقية الدول و الكيانات العربية     و   1948 منذ بداية تشكلها عام      دولة إسرائيل 

دولتهم  و إقامة    فلسطين في االستيالء على أرض      اليهودالخالف يتركز أساسا حول أحقية      . إسرائيل
 تتركـز   الـصراع أي أن طبيعة هذا     .  الموجودين فيها  سكان فلسطين  على أرضها طاردين     القومية

   .)4( هي طبيعة النزاع من حيث الشرعية والحقوقأساسا حول ما

 مـن   إسـرائيل  ويعني انسحاب    باألرض هو المبدأ القائل بمبادلة السالم       :قابل السالم  م األرضمبدأ  
 مقابـل اعتـراف     إليها السيادة العربية     وإعادة 1967 العربية المحتلة منذ حرب حزيران       األراضي

  .)5(الحرب حالة وإنهاء في الوجود وتوقيع معاهدة سالم معها إسرائيلالدول العربية بحق 

  

  ـــــــــــــــــــ
   .214 ، ص 2001القدس ، -معجم القدس للمفردات والمصطلحات الدولية.  محمد الدجاني ). 1(
   .214صفحة المصدر نفسه ، ). 2(
   . 192المصدر نفسه ، ص ). 3(
   .2007الموسوعة الحرة ). 4(
   .150 ص  مصدر سبق ذآره ،محمد الدجاني ). 5(
  



د  

وناني وهو أن يحكم االقليم نفـسه بنفـسه، أي أن تقـوم           اصطالح مشتق من اصل ي    : الحكم الذاتي  
 بتنظيم وإدارة جانب كبير في الشؤون العامة تحت مسؤوليتها ولـصالح سـكانها              يةماإلقليالوحدات  

 حق تقرير المصير القـانوني فـي      ضمن القانون ، وبموجب النظام تتمتع أقلية أو اقليم ما بممارسة            
 جزء منها ، ومثال على الدرجة القصوى للحكم الذاتي هي تلك            هوته مع الوحدة السياسية التي      اعالق

  .)6(التي تتمتع بها دول الكومنولث البريطاني
 الرئيس فرانكلين    فترة حكم  1942منتجع جبلي للرؤساء األمريكيين تم إنشاءه في عام          : كامب ديفيد 

ريخيـة  ع لعقد اجتماعات تا   روزفلت  في منتزه جبل كاتوتكين في والية ميرالند، استخدم هذا المنتج           
  .)7(  الدول المختلفةبين رؤساء

,  تنفذ دولة ما عمال يخلق وضعا جديدا يصبح هـو الوضـع القـائم                أنهو  :  الواقع   األمرسياسة  
 الواقـع   خيار القبول باألمرإال أمامه ال يجد    اآلخر هذا الوضع وعلية فان الطرف       أماموتضع الغير   

 إلـى  بالتوصل   اإلخفاق الواقع من جهة واحدة نتيجة       األمرعادة فرض    ويأتي.يره  يالعمل على تغ   وأ
   .)8(  ونتيجة اختالف في موازين القوىاتفاق مشترك

  

اتفاقية رسمية بين دولتين ذاتي سيادة أو أكثر بهدف إنشاء أو تغييـر أو إلغـاء حقـوق                  : المعاهدة
 المعاهدات عن طريق التفـاوض       صياغة إلىمشتركة والتزامات متبادلة، وتتوصل الدول في العادة        

يتوجب مـصادقة  البرلمـان      ويتبع ذلك المصادقات الرسمية لرؤساء الدول، وبعض الحاالت فانه          
    .)9(عليها

تصفية األسباب   آلية إيجاد قواسم مشتركة عبر تنازالت يقدمها الطرفان ل         مفهوم يقوم على  : التسوية
عات من خالل الحفاظ علـى حقـوق األطـراف          والدواعي التي أدت الى النزاع بين الدول والجما       

المعنية ومصالحهم وقد يتحقق مضمونها بواسطة اتفاق أو معاهدة أو صلح رسمي أو غير ذلك من                
الوسائل والوسائط المساعدة في تصفية أسباب النزاع ، ويمكن أن تـأتي التـسوية  مـن الناحيـة                   

 ما تحكمت توازنات القوة بمـضمون       السياسية مخلة بمصالح أحد أطرافها أو بعضهم وخصوصا إذا        
التسوية بدالً من إحكام القانون ، وهذا معروف في تطور العالقات الدولية، وفي هذا  الحال تكـون                  
التسوية غير عادلة أو غير متوازنة وعليه فإنها تنطوي على اتفاق مبدئي يقدم صلحاً بين أطـراف                 

أسس ددة تنظم العالقات الجديدة كما يمكن أن تت       النزاع ويؤدي الى االعتراف المتبادل أو عالقات مح       
      .)10(على معاهدة شاملة أو جزئية 

  ـــــــــــــــــــ
   . 132المصدر السابق ، ص ). 6(
   .49محمد الدجاني ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 7(
ى االنتفاضة ، ترجمة    1967جفري ارنسون ، سياسة األمر الواقع في الضفة الغربية ، اسرائيل والفلسطينيين من حرب        ). 8(  ال

   . 1990 بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية –حسني زينة 
ة ).  9( دات العربي ات والمعاه صعبة ، دراسة االتفاق سوية ال سيد حسين ، الت ز الدراسات –عدنان ال روت مرآ  اإلسرائيلية ، بي

   .17 ص 1998اإلستراتيجية والبحوث والتوثيق ، بيروت 
   .20فسه ، ص المصدر ن). 10(



ه  

  :ملخص
  

 وتـداعياتها  علـى القـضية        1978 سبتمبر   17تبحث هذه الدراسة في اتفاقيات كامب ديفيد        
 في كامـب    إليها التوصلالتي تم   مبادئ التسوية   العام ب  اإلطاراتفاقية   ,1982الفلسطينية حتى العام    

 لتحقيـق    338 ،   242 األمـن للسالم الشامل المبني على قراري مجلس       بين مصر وإسرائيل     ديفيد
ل معها في مفاوضات لتحقيق الـسالم       المستعدين للدخو  وجيرانها العرب    إسرائيلتسوية سلمية بين    
 مشروع الحكم   أساستسوية سلمية في الضفة الغربية وقطاع غزة على          لمشروع   وتعرضت االتفاقية 

نيين منتخبـين يجـري      ومصر وفلسطي  األردنتشارك فيها   لمدة خمس سنوات    الذاتي ولفترة انتقالية    
   .أطرافهالتفاوض عليه بين 

  
  

تبرز أهمية الدراسة في أنها تبحث في طبيعة التسوية السلمية في كامب ديفيد  التي حـددت                 
 تتضمن وضع أساس لحل عادل وشامل       ، إذا ما كانت    242 إطاراً عاما للتسوية على أساس القرار       

لقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية ومقـررات       وأساسه ا اإلسرائيلي    – العربي  ودائم للصراع   
  . المتحدة والقانون الدولي األمم

  
   حيـث سـيتم دراسـة مبـادرات حـل الـصراع             وتعتمد الدراسة على المنهج التـاريخي     

 وكذلك المنهج الوصفي التحليلي من خالل تحليـل الوثـائق            ، 1967 اإلسرائيلي منذ عام     –العربي  
  . ومراجعة الدراسات السابقة المنشورة التاريخية في هذا المجال

  
 أن ما تم التفاوض عليه فـي كامـب ديفيـد والخـاص               مفادها وقامت الدراسة على فرضية   

 للتغطية على اتفاقية ثنائية بين      آلية غزة شكل قطاع  الضفة الغربية و   , 1967بالمناطق المحتلة عام    
لـى  شكلت خروجا ع  المنفرد مع مصر     أن اتفاقية السالم      أخرى مفادها   وفرضية ،مصر وإسرائيل   

عليه اخرج مصر مرحلية منه     و ،لذي نادى بحل شامل بين أطراف الصراع        االنظام العربي حينذاك    
أن األسس التـي قامـت      ثالثة وهي   وفرضية   .  الحقاً  اإلسرائيلية –وشكل نموذجا للعالقات العربية     

ني كونها  ال تعتمـد القـانون الـدولي          عليها االتفاقية ال تؤسس لربط المسارين المصري والفلسطي       
  .كمرجعية أساسيا وإنما تتخذ من قرارات محددة كإطار غامض للحل 

  
  

الدول العربية العلني لالعتراف    بعض  منها استعداد    ت الدراسة إلى مجموعة من النتائج     ووصل
اليات المتحدة   وإصرار الو   ، 1967 على حدود    المستقلة  الفلسطينية  الدولة إقامةبإسرائيل في مقابل    



و  

األمريكية وإسرائيل على معالجة القضية الفلسطينية من زوايا الحقـوق المدنيـة ولـيس الحقـوق                
السياسية الوطنية وذلك من خالل مشروع الحكم الذاتي الذي يفصل بين السكان واألرض ورفـض               

 مـن دولـة   يتجزأ  على الضفة الغربية وغزة على اعتبارهما جزء ال، 242إسرائيل تطبيق القرار   
 وإخراج مصر من دائرة الصراع العربي اإلسرائيلي باتفاق ثنـائي           ،   )إسرائيلأرض   ( إسرائيل
 إسرائيلي وتكريس مبدأ المفاوضات الثنائية واالتفاقات المنفردة على حساب الحل العادل            –مصري  

 القـوة   وإرادة يلإسرائ وأن ما تحكم في التسوية هو موازين القوى المختلة لصالح            الدائم والشامل و
بـإخراج األمـم    وذلك   الدولية ومقرراتها    ةوالشرعيوالوضع القائم واألمر الواقع ال القانون الدولي        

  .األمريكية بها من عملية التسوية وتفرد الواليات المتحدة المتحدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 



ز  

 
Abstract 
 
         The purpose of this study is to scrutinize Camp David Agreement signed on 17th 
September 1978 and its consequences on the Palestinian Case until 1982. General 
principles framework on the settlement that was reached at Camp David to a 
comprehensive peace based on Security Council resolutions 242, 338.To achieve a 
peaceful settlement between Israel and its Arab neighbors who are willing to start 
negotiations with them to achieve peace. The Convention came to a project of peaceful 
settlement in the West Bank and Gaza Strip on the basis of the draft self-governess for a 
chive transition of a period of five years by Egypt, Jordan and the elected Palestinians to 
participation in negotiation between the parties. 

 
         This study shows the nature of the peace settlement signed at Camp David that 
Identified a general framework for a settlement on the basis of resolution 242 .Which It 
Does not include laying the foundation for a just, comprehensive and durable solution to 
the Arab – Israeli struggle and Palestinian issue in accordance with the basis of 
international legitimacy and united nation resolutions and international law. 

 
          The study is based on the historical approach, where the study will be initiatives to 
resolve Arab – Israeli since 1967, as well as descriptive analytical method through the 
analysis of historical documents in this area and review of previous studies that were 
published. 
 
          The study is built on the hypothesis that what has been negotiated in Camp David 
and that deals with the territories occupied in 1967( west bank and Gaza ). shape 
mechanism for the cover of a bilateral agreement between Egypt and Israel, and the 
premise that the peace agreement with Egypt wonted form departure on the Arab system, 
which then called for a comprehensive solution between the parties to the struggle, and it 
drove him to Egypt's progress and set an example for Arab – Israel relations later and The 
hypothesis that the grounds on which the Convention does not establish join to link the 
Egyptian and Palestinian tracks are not as dependent as the basic international law, but to 
take specific decisions of a framework to solve the mystery. 

 
          
          And the study reached to a range of results  including the willing some of the Arab 
States of the public recognition of Israel in exchange for the establishment of an 
independent Palestinian state on the 1967th borders and the insistence of the United States 
and Israel to address the Palestinian cause from the angle of civil rights not political and 
national  rights, through the autonomy which separates the population and land, and Israel's 
refusal to implement resolution 242, on the West Bank and Gaza, considered an integral 



ح  

part of the State of Israel, ( the land of Israel) Egypt is exited  of the Arab-Israeli conflict 
,by the bilateral agreement Egyptian - Israeli negotiations, the principle of bilateral 
negotiations and the individual Agreement on the expense of just, lasting and 
comprehensive and that the settlement is to control the balance of power unbalanced in 
favor of Israel and the will of power and the status without international law, international 
legitimacy and its decisions and that exit the united nation from the settlement process and 
the uniqueness of the United States. 

 
  
  
  
  
  
  



 1

  األولالفصل 
  

  

  

  

  

  خلفية الدراسة. 1

  

  مقدمه. 1.1

  أهمية الدراسة . 2.1

  أهداف الدراسة . 3.1

  مشكلة الدراسة. 4.1

    أسئلة الدراسة5.1

  فرضية الدراسة. 6.1

  اإلطار النظري للدراسة. 7.1

  منهجية الدراسة. 8.1

   حدود الدراسة 9.1

   مصادر الدراسة 1.9.1

  لسابقة الدراسات ا 2.8.1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 2

  . خلفية الدراسة : الفصل األول 

 :  المقدمة1. 1

 اإلسرائيلي بعد حرب األيام الـستة فـي         -لعملية السالم العربي  ت البيئة السياسية    تهيأ
 شبه مجمد ال يتجه     وإسرائيل ية العرب  الدول  ذلك الحين كان يبدو الصراع بين      فإلى 1967عام  

ايا الظاهرية في الصراع هي نفس القـضايا التـي          صوب حل وال صوب حرب وكانت القض      
 تلك االتفاقيات التي كان من المتوقع أن تكـون          1949تركت دون حل في اتفاقيات الهدنة لعام        
  .خطوة صوب محادثات السالم النهائي

 تنصاع لجهود الوساطة المتعددة التي بذلت في         أن  اعقد من  تبدلكن طبيعة الصراع     
تنافس المتمثل في الحرب الباردة      عقد الخمسينات كان ال    أواسطبحلول   عقد الخمسينات و   أوائل

 معلقاً في مكان ما بـين الحـرب         اإلسرائيلي -بين موسكو وواشنطن قد جعل الصراع العربي      
والسالم من خالل النظر للصراع بعين الحرب الباردة القائمة على سياسة االحتواء والتحالفات             

ات وايا كان الحال فان اتفاقيات  الهدنـة هيـأت مـا يـشبه            ومناطق النفوذ وسيطرة المعسكر   
   .1967عام ال الى 1949 من العام )التجميد(التسكين

 اإلسـرائيلي  الى تحول هائل في الوضع المتجمد للصراع العربـي         1967 حرب   أدت
 سيطرتها على الضفة الغربية ، وقطاع غزة ، وشبه جزيرة سيناء            إسرائيل تونتيجة لها فرض  

لم يتبق من أراضي فلسطين التي وضعت تحت االنتداب البريطاني          ات الجوالن وبذلك    ومرتفع
 بما فيها القـدس الـشرقية التـي أعلنـت           اإلسرائيليةالسيطرة  ا هو حر من      م 1921في عام   

 للقدس وضم األجـزاء الـشرقية منهـا عقـب           إسرائيل من جانب واحد توسيع الحدود البلدية      
  .م1967احتاللها عام 

 معظم  إلعادةفي البداية    استعدادها   إسرائيل  بعض األصوات في   دا القدس أبدت  وفيما ع 
 وأن   للـسالم   الـسعي  إالاألراضي المحتلة مقابل السالم معتقدين أنه ليس لدى العرب خيـار            

 بإعادة األرض شيئاً فـشيئاً      اإلسرائيلي هذا الموقف    تقلصإلى  ترادف األيام والظروف قد أديا      
لـصلح ال   لال  م  1967 فـي العـام      ف العربي بقرار قمة الخرطـوم       وبعد ذلك تصلب الموق   

 وبذلك يكون هذا    نالفلسطينييلالعتراف ال للمفاوضات مع إسرائيل مع عدم التخلي عن حقوق           
 إسـرائيل  لقبول   الموقف العربي رداً على الموقف اإلسرائيلي بأنه ليس لدى العرب إال السعي           

  . وعقد تسويات معها
 الذي أكد عدم جواز االسـتيالء       242در قرار مجلس األمن      ص 1967-11-22وفي  

 الحرب كترضية للعرب والحاجة إلى العمل من أجل سالم دائم وعـادل             على أراضي بواسطة  
والذي أصبح أساس التـسوية ومرجعيتهـا       عيش كل دولة في المنطقة فيه بأمن،        تستطيع أن ت  

دعوته إلى االنسحاب من أراضـي      األولى منذ ذلك الوقت مع ما يشوبه من غموض والتباس ب          
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محتلة في النزاع األخير ودعوته إلى تسوية عادلة لمشكلة الالجئين التي جاءت مفتوحة وغير              
  . وإنسانية بالدرجة األولىةمحدد

  
 بدأت األعمال الحربية وكانت المشاركة الرئيسية       1973وفي السادس من تشرين أول      

 وعلى أثر هـذه     وإسرائيل بين العرب    1973 رأكتوب 6السورية في حرب    وللقوات المصرية   
الذي نص على وقف اطالق النار      م  1973 عام   338الحرب أصدر مجلس األمن الدولي قرار       

 اإلمدادات وقد حققت تلك في بدايتها انتصاراً عربياً على إسرائيل وأمام             ،   242وتطبيق قرار   
 علـى أنهـا     بوع بالهدف من الحرب   والتراجع العربي المت  األمريكية الجوية بالعتاد إلسرائيل     

لتكون حرب الالهزيمة والالنـصر والالتحريـر        تغير الموقف على أرض المعركة       تحريكية،
 الصراع بعد الجمود السياسي والركـود الـدولي باتجـاه           كوتكون الحرب التي جاءت لتحري    

 لـة فـي حا  الصراع من أجل إعادة القوى الكبرى إلى إدارة الصراع بعد أن انـشغلت عنـه                
  .1967الالحرب والالسلم السائدة منذ حزيران عام 

  
بعد هذا كله وجهت حكومات الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي واألمـين            

 المنطقة للحضور والمشاركة في مـؤتمر سـالم         العام لألمم المتحدة  الدعوات لحكومات دول      
 وعقد مؤتمر جنيـف     اإلسرائيلي، - يف لحل الصراع العربي   يعقد في قاعة قصر األمم في جن      

 وحضرته كل من مصر واألردن وإسرائيل بهدف مناقشة قـضية           1973-12-21 في   األول
  . اإلسرائيلي - الصراع العربي

  
وفي أواسط عقد السبعينات بدأت عبارة عملية السالم تستخدم على نطاق واسـع بعـد      

المتحدة في سبيل تحقيـق سـالم        االشتباك لوصف الجهود التي تقودها الواليات        ضجنيف وف 
 عاد الصراع إلى الجمود المؤقت ليقع       كما ،العربيةالتفاوض عليه بين إسرائيل والدول      يجري  

وعندما فاز كارتر    ،1976تخابات إدارة أمريكية جديدة     في شراك السياسة الداخلية األمريكية ان     
 بدأ يعـد    1977طة في بداية سنة     في االنتخابات لإلدارة األمريكية الجديدة وتسلمه مقاليد السل       

العدة لعقد مؤتمر آخر في جنيف وأخذ وزير خارجيته فانس يقوم برحالت مكوكية في الشرق               
د األوسط بغية التوصل إلى أفكار يتم عقد المؤتمر على أساسها وكان من بين عقبـات انعقـا                

دات للقـدس بعـد   مؤتمر جنيف المسألة الفلسطينية ، ومن ثم تسارعت األحداث بمبادرة الـسا       
   .أفضت إلى كامب ديفيد  اسرائيلية –مباحثات سرية مصرية 
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  :الدراسةأهمية  2.1

لتسوية السلمية في كامـب ديفيـد مـن          الدراسة في أنها تبحث في طبيعة ا       أهميةتأتي  
لك يفحص البحـث افـرازات      ذ، ك  والحالة الدراسية  النظري للدراسة اإلطار  بين    الربط خالل

 آليـة ايجـاد قواسـم       ن حيث التدقيق في مفهوم التسوية التي قامت على        وتداعيات التسوية م  
أو أطرافه ومن حيث تحقيق مضمونها بواسطة اتفاق أو معاهـدة ،          الصراع بين   مشتركة لحل   

 ألسـباب    الحـل  سبلغير ذلك من الوسائل والوسائط المساعدة وفي هذا المجال سيتم دراسة            
، 1967 لعام   242 بين األطراف وهو القرار      ليه ع  الصراع من خالل األساس المتفق     ودواعي

  . ونتائج التسوية وتداعياتها
  

 الـسادات للقـدس     زيـارة من  لدراسة ألهمية الحدث السياسي بدءاً      وجاءت أهمية ا  

  : يفيد ومباحثات بلير هاوس من حيثوحتى قمة كامب د

في مؤتمر جنيف الـدولي   جاءت تتويجاً للعملية السلمية التي بدأت رسمياً        د   كامب ديفي  إن: أوالً
، التـي حركـت     1973 أكتـوبر للسالم بعد أربعة حروب في تاريخ الصراع آخرها حـرب           

ـ أنجر المكوكية التـي  سالصراع بعودة قوى كبرى إلى إدارته بدءاً من جوالت ك         عـن  ضتف
  .  على الجبهتين المصرية والسوريةتباك األحاديجنيف وفض االش

اإلسرائيلي وعلـى الفلـسطينيين    - من قبل الحلف األمريكي  الضغط على سوريا ولبنان   : ثانياً
لقرارات الدولية والقانون    في تسوية مفروضة بمعزل عن ا      لالنخراطومجموعة الدول العربية    

  .الدولي
  

 هـي نهـج وطريـق       تصيغة كامب ديفيد التي حددت إطاراً عاما لتلك التسوية أصبح         : ثالثاً
 أم التسويات على نهج كامب ديفيد       امب ديفيد أصبحت   فيه للوصول ألي تسوية أي أن ك       يحتذي

  .بدء من المفاوضات الثنائية المباشرة إلى االتفاقات المنفردة مع اطراف الصراع 
  

  :الدراسة أهداف 3.1

 اإلطار العـام  1978 سبتمبر عام  17 تهدف هذه الدراسة إلى بحث اتفاقيات كامب ديفيد       
وسط وتداعياتها على القضية الفلسطينية وذلك من خالل        للتسوية السلمية الشاملة في الشرق األ     

 أي قـرار     سلمية للصراع بين إسرائيل والـدول العربيـة        دراسة األساس المتفق عليه لتسوية    
والبحث في مسيرة التسوية التي بدأت في         بجميع أجزاءه،  1967 لعام   242 رقم   مجلس األمن 

والبحث فـي المحطـات      ت فض االشتباك،  منها جنيف واتفاقيا  بداية سبعينات القرن الماضي     
التفاوضية المختلفة التي سبقت القمة، ودور الطرف األمريكي كراعي العملية السلمية وغيـاب       
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 كمـا   لتسوية إذا كانت شاملة أو منفـردة،      األمم المتحدة وتبحث  الدراسة هدف الطرفين من ا        
اع غزة في كامب ديفيد من      وتهدف إلى دراسة معمقة إلى الجانب الخاص بالضفة الغربية وقط         

 الضفة الغربية وغزة بالمفهوم اإلسرائيلي الذي يتضمن        فيخالل دراسة مشروع الحكم الذاتي      
 وغزة والسيادة علـى األرض تبقـى         إقامة حكم ذاتي إداري للسكان العرب في الضفة الغربية        

 يـضمن تقريـر     إذا ما كان الحكم الذاتي في كامب ديفيـد         ل بموجب تلك االتفاقيات،   حتاللال
المصير وحق العودة والتمثيل الشرعي للفلسطينيين أم أنه يكرس االحـتالل للـضفة الغربيـة     

  . م1967وغزة ويقطع طريق الدولة الفلسطينية في حدود 
  

  :الدراسة مشكلة 4.1

  

 بين مـصر وإسـرائيل وبرعايـة        1978 سبتمبر   17جاءت اتفاقيات كامب ديفيد في      
 للتسوية السلمية الـشاملة     إطار أنها على   إذا ما نظرنا لها   ر وعميق    مثار جدل حاد كبي    أمريكية

 في الشرق األوسط علـى األسـاس        اإلسرائيليوالعادلة والدائمة تضع نهاية الصراع العربي       
 هو قرار مجلس األمن الدولي      وإسرائيل ه لتسوية الصراع سلمياً بين الدول العربية      المتفق علي 

 إلى االختالف على    اإلشارة المرجعية األولى للتسوية مع      صبحأ بجميع أجزاءه الذي     242رقم  
 أن التفسير العربي للقرار يتمحور حول الدعوة الى         اًتفسير مضمونه بين األطراف المعنية علم     

ـ       األراضي الكامل من    اإلسرائيلياالنسحاب    ورفـض   1967ران   المحتلة فـي حـرب حزي
 التسوية الشاملة في كامب ديفيد بأنه يحمل        بادىءلمأو بالنظر لإلطار العام     التسويات المنفردة،   

 غموضاً مـن القـرار      ة وأنه غير واضح ومفصل ليكون أكثر      أسس ومفاهيم وشروط غامض   
بخصوص األراضي وخاصة دعوته لتحقيق تسوية عادلة لمـشكلة الالجئـين           1967 عام   242

ة إنسانية وقضية   شعب الفلسطيني ولوجوده على أن قضيته قضي       تقرير المصير لل    لحق وتنكرها
الجئين ال قضية سياسية لشعب اقتلع من أرضه وتجاهل ممثله الـشرعي منظمـة التحريـر                

 ربط بين االنسحاب من األراضـي المحتلـة وتحقيـق           242الفلسطينية، ومع ذلك فان القرار      
 م  1978  سـبتمبر  17  ما هي أسس تسوية كامـب ديفيـد           الرئيسي ليكون السؤال التسوية  

  ؟ م1982ى القضية الفلسطينية حتى عام وتداعياتها عل
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  :الدراسةأسئلة  1.5 

 : األسئلة الفرعية .1

 فكرة المؤتمر الدولي للسالم في جنيـف وتحـضيرات          إجهاضما الذي دفع السادات الى       .1
 بالذهاب للقدس دون أي ترتيبات مسبقة والتعاون المباشر مع          األحداثاستئنافه والقفز فوق    

 ؟اإلسرائيليين
 مرحلة  أم اإلسرائيليةت اتفاقيات كامب ديفيد خروج عن السياق التاريخي للسياسة          هل كان  .2

جديدة متقدمة داخل السياق نفسه قدم فيها الجانب العربي المصري لإلسرائيليين ما كـانوا              
 وإجـراء  قضية الشعب الفلسطيني وتجزئـة الموقـف العربـي           تقويض من   إليهيسعون  

 مـصر   وإخراج صلح منفرد مع كل دولة على حدة          وعقد إسرائيلمفاوضات مباشرة مع    
  واالحتفاظ بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة؟محيطها،من دائرة الصراع وعزلها عن 

لماذا خلى خطاب السادات أمام الكنيست اإلسرائيلي من اإلشارة الـى منظمـة التحريـر                .3
 علـى اعتبارهـا     عتقد أجم الفلسطينية والتي كانت جميع األقطار العربية بما فيها مصر          

 تقريـر المـصير      حـق  الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وخلو كامب ديفيد من        
  البديل؟ هووالدولة الفلسطينية وإذا ما كان مشروع بيجن للحكم الذاتي

 عت بالفلسطينيين بشكل خاص والدول العربية     ما هي الحيثيات والظروف واألسباب التي دف       .4
  وإفرازه الفلسطيني للحكم الذاتي؟1978كامب ديفيد في عام بشكل عام لرفض اتفاقية 

كيف استخدمت القضية الفلسطينية في كامب ديفيد كغطاء مصري إسرائيلي للوصول           هل و  .5
 الى الحل المنفرد؟

 لو أن الواليـات المتحـدة       كان بامكان كامب ديفيد إنجاز أكثر من عودة سيناء لمصر         هل   .6
مسك السادات بانسحاب إسرائيل من الـضفة الغربيـة          سالم شامل وعادل ودائم وت     ارادت
 وغزة؟
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  :الدراسة فرضيات 6.1

   :التاليةتطرح الدراسة الفرضيات 
 

 الـذي    حينذاك العربي النظام اتفاقية السالم المنفرد مع مصر خروجاً على         أسستلقد   .1
حلياً صر مر م وعليه اخرج    اإلسرائيلي -ربيع الصراع ال  أطرافنادى بحل شامل بين     

 .  اإلسرائيلية-اً للعالقات العربيةمنه وشكل نموذج

الضفة ( 1967الخاص بالمناطق المحتلة عام      و ديفيد ما تم التفاوض عليه في كامب        إن .2
ين بعيـداً عـن     ف للتغطية على اتفاقية ثنائية بين الطـر       آلية،شكل  )الغربية وقطاع غزة  

 والقيـادة   إسـرائيل  لدولـة     محددة أهداف وعبر عن    حينذاك  العربي اإلجماعقرارات  
 . المصرية

 لربط المسارين المصري والفلـسطيني      سال تؤس  التي قامت عليها االتفاقية      األسس إن .3
أساسية وإنما تتخذ من قرارات محددة كإطار       رجعية  م القانون الدولي ك   دال تعتم ونها  ك

 .  للحل غامضعام
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  :  اإلطار النظري7.1
  

  : م في العالقات الدولية1978 سبتمبر 17يفيد اتفاقيات كامب د

تؤكد مسيرة الصراع العربي اإلسرائيلي أن محاوالت إيجاد تسوية سياسية للـصراع            
،قد تم طرحها وتـداولها وتدارسـها    الواقع ومن خالل القوة    تندرج ضمن معادلة فرض األمر    

نهائي يجري التفاوض   مرات عدة عبر عدة مشاريع وخطط سياسية تدعو إلى تسوية أو اتفاق             
عليه بين أطرافه وفق موازين القوى وسياسة األمر الواقع والوضع القائم وإذا ما كانت تسوية               

 هذا الواقع حينها يتبين صعوبة تسوية الصراع من عدمـه إذا كـان              نكامب ديفيد تندرج ضم   
واألمر الواقـع،    القوة أم سالم وفق مباديء القانون الدولي ومقررات األمم المتحدة       سالم عادل 

  .  النظرية الواقعية في العالقات الدوليةةلدراسوهذا يأخذنا 
 فـي   الحروباسية تهدف إلى دراسة عامل القوة في         السياسية كنظرية سي   ةإن الواقعي 

كعوامل مؤثرة في عالقاتهـا بعـضها        هافهم سلوكيات يمكن   وعليه    والنزاعات العالقات الدولية 
  ،  كحقل أساسي متكامل للتنظيم الدولي      دراسة العالقات الدولية   ببعض دون أن تهتم بالمثل في     

وان . وتعميمها حول السلوك الدولي هو أن عنصر القوة هـو الـذي يحـدد سـلوك الدولـة                 
اإلمكانيات المتوفرة للدولة تلعب دوراً هاماً في تحديد نتيجة الصراع الدولي وقـدرتها علـى               

  .)1(ها تتعدى الجانب العسكري الماديأن قدرتالتأثير على سلوك اآلخرين وشريطة إدراك 
إن القوة وميزان القوى والمصلحة القومية تشكل جميعها المنطلقات األساسية للواقعية             

 ويعتبر الواقعيون أن ميـزان القـوى        ,)2(ة وثابتة في تشكيل السلوك الدولي     وإنها عوامل مؤثر  
 الواقعيـة   إن النظرية  .على الصعيد الدولي  م واالستقرار   يمثل احد األسباب الهامة إلقامة السال     

 لـذلك فـان      ,)3( ما يجب أن تكون عليه العالقـات        ما هو قائم في العالقات الدولية ال       ستدر
 القوة في الشؤون الدولية والمعاهدات هي الحكم        ممباديء مثل مبدأ توازن القوى ومبدأ استخدا      

  . في ضبط العالقات الدولية
 للعالقـات   سعية السياسية في العالقات الدولية بمفهومها الرئي      وبهذا فان النظرية الواق   

 في حالة الحرب    ةالدولية الذي يتمثل في وحدة السياسة الخارجية بوجهيها البديلين االستراتيجي         
والدبلوماسية في حالة السالم من خالل نتيجة مفادها أن العالقات الدولية في حقيقتها لـيس إال                

   .)4( لقانون واحد هو قانون المصالح القوميةعالقات قوة ال تخضع إال
  ـــــــــــــــــــ

ذر).1( د من ة ط.  محم ى العولم ات ال ة من النظري ات الدولي ي العالق ادئ ف ة للدراسات 1مب ، المؤسسة الجامعي
   .35- 34 ، ص 2002والنشر والتوزيع ، بيروت 

   .33المصدر نفسه ، ص  ).2(
   .30 ، ص المصدر نفسه ).3(
   .35المصدر نفسه ، ص  .)4(
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إن مشروعية وقانونية لجوء الدول إلى استخدام القوة في العالقات الدولية بقـدر مـا               
يخدم مصالحها في الحفاظ على الوضع القائم وبحسب تبدل موقفها من السلم واألمن الـدوليين               

ون مفهوم القوة    وبذلك يك   ,)5(المؤثرة في تحديد سلوكيات الدول      بما يسهل عليها  فهم العوامل       
في النظرية الواقعية التي جاءت كامب ديفيد من وجهة نظر هذا البحـث فـي إطارهـا فـي                   
العالقات الدولية وفق موازين القوى التي تأخذ بمفهوم القوة كمتغير رئيسي في وضـع نظـام                

فالصراع العربي اإلسرائيلي ومسار تسويته هـو محطـة         . العالقات الدولية ومتابعة تطوراتها   
الدبلوماسي في العالقات الدولية حسب مفهوم واقعية القـوة فاسـتخدام           ولبديلين االستراتيجي   ا

  . القوة في الدبلوماسية مشروع وفق الحفاظ على الوضع القائم بما يحقق المصالح واألهداف
  

وتنظر النظرية الواقعية إلى المجتمع والعالقات الدولية على أنها صراع مـستمر نحـو              
لدولة واستغاللها بالكيفية التي تمليها عليها مصالحها بغض النظر عـن التـأثيرات             زيادة قوة ا  

وبتحديد أخر  فان القوة السياسية التي تعنيها هـذه          , )6(ي تتركها في مصالح الدول األخرى     الت
النظرية الواقعية في العالقات الدولية هي مدى التأثير النسبي الذي تمارسه الدول في عالقاتها              

ما هي أوسع   دلة وهي بذلك ال يمكن أن تكون مرادفاً للعنف بأشكاله المادية والعسكرية وإن            المتبا
 وقد تكون النظرية الواقعية أخفقت في تحديد المفاهيم المختلفة للقـوة             ,)7(نطاقاً من ذلك بكثير   

ـ  روالتميز بين القوة التي تأتي كناتج سياسي والقوة التي هي مجرد أداة والقوة التي تؤث               دافع  ك
  .  اإلسرائيلي كجزء من الصراع الدولي-  في قضية الصراع العربي)8(محرك

  

فكل واحد من هذه المفاهيم يفسر ظواهر ويرتب نتائج ويبرز حقـائق تختلـف فـي                
طبيعتها  ومضمونها عن بعضها البعض ولكن الواقعية تمزجها في مفهوم القوة وهو أمر يفي                

إذن االلتجـاء   . )9(راع وبحث مختلف تأثيراته الدولية    اد الص بأغراض التحليل المتعمق لكافة أبع    
الواقعي للدبلوماسية والقانون الدولي ما هو إال انعكاس لسياسة مركز القوة حيث إن نظريـات               
القوة ونظريات الواقعية فرضت نفسها على اتجاهات التحليل النظري لحقائق السياسة الدوليـة             

ع مصالحها ويحقق لها التفوق على خـصومها مهـا كانـت            من أجل خلق واقعاً دولياً يلتقي م      
إذن القوة هـي    .)10(ى توازن النظام الدولي واستقراره    المضاعفات التي يتركها هذا المسلك عل     

  . القانون التي يحكم ويسود العالقات الدولية في النظرية الواقعية وال تحتكم إلى القانون الدولي
  ـــــــــــــــــــ

   .36 – 32ابق ، صلس المصدر ا).5(
  .18 ص-1971 - بدون دار نشر- دراسة في األصول والنظريات الكويت- مقلد العالقات الدولية- صبريل إسماعي).6(
   .19 المصدر نفسه ، ص ).7(
  . المصدر نفسه ، نفس الصفحة ).8(
  . المصدر نفسه ، نفس الصفحة ).9(
شر    -سة في األصول والتاريخ والنظريات درا - العالقات الدولية  -  علي عواد العقابي    ).10( ة للن دار الجماهيري  ال

  .136ص - بدون دار نشر-التوزيع واإلعالن،
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م تحكمت فيها موازين القوى والقوة والوضع القائم واألمر         1978فاتفاقات كامب ديفيد    
 فـي   ويتلخص ذلـك  . الواقع ال القانون الدولي وااللتزامات الدولية القانونية والشرعية الدولية        

مفهوم النظرية الواقعية في أن العالقات الدولية هي عالقات قوة والتي تعنى حل المنازعـات               
 القانون الـدولي العـام      لمبادئالدولية بكل الوسائل التي تحقق فيها أهدافها دون أي اعتبارات           

   .)11(واألخالق
  

 علـى  وذلك من خالل  سياسات الحفاظ على الوضع القائم الذي يهدف إلـى الحفـاظ           
 سياسـات الوضـع     رالتوزيع القائم للقوة في لحظة معينة، وتكون اللحظة المناسبة عادة بتغيي          

 أي عندما تظهر توزيعات جديدة لعالقـات القـوة وكنتيجـة متغيـر              بالقائم عند انتهاء الحر   
النتصار أطراف وهزيمة أطراف فحينها تأخذ توزيعات القوة الجديدة مسحة مـن الـشرعية              

ا البد من اإلشارة إلى أن معاهدات الصلح هي التي تحاول أن تلعب دوراً رئيـسياً                الدولية وهن 
 مثل اتفاق   ,)12( تعاقدية بين أطراف غير متكافئين     في صياغة تلك التغيرات في ضوء التزامات      

التي شكلت تعبيراً قانونياً وسياسياً للتغيرات اإلقليمية والدولية        و الذي تبعها  1978كامب ديفيد   
  .  اإلسرائيلي- لتبدالت في عالقات القوة التي تمخضت عنها نتائج الصراع العربيوعن ا

  

  : مفهوم التسوية

 المهتمة بالموضوع هـي محـصلة       حسب التعريفات السياسية والقانونية   وإن التسوية   
أنها محصلة عالقات وقوة وحقائق فعل بين طـرفين أو    " لموازين القوى الراهنة وقت إبرامها      

 األقل   اإلحساس بالحاجة لالتفاق على شيء ما بشروط ومواصفات مشتركة أو على           أكثر تخلق 
 إليه ظـروف    ءالذي قد تقضي بااللتجا   ) الحل الوقتي ( هي  أو, )13(مقبولة لدى جميع األطراف   

ـ          " والنظر إلى التسوية باعتبارها   . التو والساعة   والحل الوقتي الذي تقـضي بـه ظـروف الت
  .)14( القول بأنها حل نهائي وشاملوالساعة يختلف جذرياً عن 

مـوازين   ابتعاده عنه مرتبط بدرجة التفاوت في        إن اقتراب التسوية من السالم العادل أو      
تالل في مـوازين القـوة لحـساب        ازداد االخ القوة بين الطرفين أو اإلطراف المتنازعة فكلما        

والـسالم العـادل     لى حساب الطرف األخر كلما ابتعدت التسوية عن مفهوم العدالـة          طرف ع 
 وتسوية األمر الواقع، أو بصيغة أخرى يمكن القول إن تحويـل            االستسالمن مفهوم   واقتربت م 

   أو سلوك قريب ةإلى ممارسأو " استسالم مشرف"التسوية من مجرد فكرة و رغبة غامضة أو 
  ـــــــــــــــــــ

  .137 ص -مصدر سبق ذآره–علي عواد العقابي ). 11(
   .141-137 ص - نفسهالمصدر). 12(
سوية في           - الطرف الثالث في المفاوضات    -ويد عادل محمد أبو عشمة    ر ).13( دور الواليات المتحدة في رعاية مشاريع الت

  .10ص -رسالة ماجستير. 2007 - القدس- نموذجًا2000 – آامب ديفيد -الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
  .10 ص -المصدر نفسه ).14(
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  :   يجب أن يتوفر علىأو المتكافىء ادل من شروط السالم الع

   . ل إلى تسوية مقبولة رغبة حقيقية لدى أطراف الصراع بالوصووجود .1
اقتناع كل طرف إن التسوية لن تكون انتصاراً مطلقاً له وال هزيمة مطلقة وإذا شـعر                 .2

أي طرف أن حصيلة التسوية بالنسبة له تساوي صفراً، وشـعرا طـرف األخـر أن                
األمر لن تكون إال وثيقـة      سبة له هي تحقيق كل شروطه فالتسوية في هذا          التسوية بالن 
 .  أو نسبية من الربح والخسارة)خسارة-ربح(استسالم

 توفر قيادة سياسية لدى أطراف النزاع قوية ومتماسكة وتحظى بالشرعية أو قـادرة              .3
  .على التحكم في مسار التسوية وان تكون مؤمنة بالقضية التي تتباحث بشأنها

أن تنطلق المفاوضات الممهدة للتسوية في ظل تقارب في موازين القوى أو أن تكـون                .4
األطراف المتفاوضة قادرة على تعديل موازين القوى أو تقتنع األطراف األقوى بـأن             

ستباق ذلك   إمكانات مستقبلية لتعديل موازين القوى فيسعى ال       لديهالطرف األخر يتوفر    
  .التنازالتبتقديم بعض 

التسوية تؤسس اعتمادا على موازين القوى وما يحصل عليه كل طرف يستند إلى             إذن  
ما  يملكه على ارض الواقع من عناصر القوة والتأثير  وبالتالي تستبعد من التـسوية كامـل                  
الحقوق الوطنية والتاريخية المشروعة أو المزعومة لكل طرف، أي أن التسوية بـشكل أخـر               

  .)15( قوة الحقتأسس على حق القوة وليس على
 وعليه يمكن أن تأتي التسوية من الناحية السياسية مخلة بمصالح احـد أطرافهـا أو               
بعضهم وخصوصاً إذا ما تحكمت توازنات القوى بمضمون التسوية بدال من أحكام القـانون،              
وهذا معروف في تطور العالقات الدولية وبذلك فان التسوية تنطوي على اتفاق مبـدئي يقـدم                

بين أطراف النزاع ويؤدي إلى االعتراف المتبادل أو عالقات محددة تـنظم العالقـات              صلحاً  
   .)16(تتأسس على معاهدة شاملة أو جزئيةالجديدة، كما يمكن أن 

 كما يجب اإلشارة هنا إلى أن القول باستناد التسوية إلى مـوازين القـوى ال يعنـي                   
يقية، بل موازين القوى كما يراها المعنيـون        بالضرورة إن تكون موازين القوى الفعلية أو الحق       

والتي قد تكون راهنة أو مستقبلية محققة،و قد تكون عسكرية أو اقتـصادية أو مـستمدة مـن                  
 هذا البحث سيقوم بتطبيق النظرية الواقعية للعالقـات         ,)17( القات وتحالفات دولية أو إقليمية    ع

ة سـنكون قـادرين     البحث، وفي نهاية الدراس   اسية قيد   الدولية ومفهوم التسوية على الحالة الدر     
  .على اإلقرار بكون كالهما ينطبق على هذه التسوية كلياً أو جزئياً

  ـــــــــــــــــــ
  .11 ص - مصدر سبق ذآره-رويد عادل محمد أبو عشمة ). 15(
  .  22 ص -مصدر سبق ذآره–عدنان السيد ). 16(
  .11 ص - ذآره مصدر سبق-رويد عادل محمد أبو عشمة ). 17(
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  :  الدراسة منهج8.1

وهو الذي يقوم على تتبع الظاهرة ويهدف الى تفسير          تستخدم الدراسة المنهج التاريخي   
األحداث والكشف عن العوامل التي أدت إليها  والنتائج التي تمخـضت عنهـا ، أن التـاريخ                  

ـ             م الحاضـر   مصدر هام من مصادر المعلومات السياسية فالخبرات الماضية تساعد علـى فه
والتخطيط للمستقبل، ويسعى الباحث السياسي عند استخدامه هذا المنهج الى الخروج بمبـادئ             

  .وقوانين عامة لتصبح األساس في صياغة الفرضيات والنظريات السياسية
  

وأهم مصادر هذا المنهج السجالت والوثائق والمذكرات والتراجم والتقارير والكتـب           
من التسجيل والتحليل، وتفسير الوقائع واألحداث في الماضي من         والدراسات التاريخية، ويتض  

         .)18(اجل فهمها والبناء عليها
          

وكذلك المنهج الوصفي التحليلي ويتم ذلك من خالل دراسة ظاهر من الظواهر عـن              
طريق جمع معلومات وافية ودقيقة حسب الواقع وتحليلها تحليال يوضح اسبابها للوصول على             

ات محددة بشأنها وسوف يتم ذلك من خالل استعراض الدراسات الـسابقة واألبحـاث              استنتاج
      .)19(ذات العالقة والمتوفرة في المكتبات وكذلك المواقع االلكترونية 

  

  : حدود الدراسة 1.9.1

  

بلغت تداعيات التسوية ذروتها علـى القـضية         حيث   1982-1978: المحدد الزماني   
الدراسة في اتفاقيات كامب ديفيد اإلطار العام الذي        يروت لذلك ستبحث    الفلسطينية في اجتياح ب   

 واالتفاق التكميلي الخاص بالحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية          1978ر  مبتبوقع في س  
 اإلسرائيلية وتداعيات هـذه االتفاقيـة علـى القـضية           -  معاهدة السالم المصرية   يوف وغزة

ل القارئ ملماً بحيثيات     سابقة من أجل أن يجع      قصيرة عرض لفترة الباحث سيقوم ب  والفلسطينية  
  . الدراسة

  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
دجاني  ). 18( ليمان ال د س سياسة    -محم م ال ي عل ي ف ث العلم ة البح دس   – 1ط -،منهجي ة الق شورات جامع  من

  .84ص -1997 - القدس -والمرآز الفلسطيني للدراسات اإلقليمية
  .88 ص-المصدر نفسه ). 19(
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  : مصادر الدراسة 2. 8.1 

  

 والدراسات السابقة وإصدارات المؤسسات اإلعالمية من نشرات        األدبياتتعد مراجعة   
ودراسات وتقارير دورية ومؤلفات الكتب المصادر األساسية للدراسة وبذلك كان ال بـد مـن               

 لخاصـة، واجمع المعلومات عن طريق القيام بزيارة المكتبات سـواء الجامعيـة أو العامـة               
 والـصحف والتقـارير     صـدرت، والدوائر الفلسطينية ذات العالقة ومتابعة الدوريات التـي         

  ".االنترنت"والنشرات التي تصدر عن مراكز األبحاث باإلضافة الى الشبكة االلكترونية 
  

  :السابقةالدراسات  . 1.7.1
  

ـ             الصايغفايز   سطينية  في دراسة له حملت اسم كامب ديفيد وفلسطين أول دراسـة فل
 المعـالم األساسـية للـصيغة       أنيقول الصايغ    .مفصلة وكاملة عن وثائق اتفاقية كامب ديفيد      

  : كامب ديفيد عملت على اآلتييالفلسطينية ف
  

 .الفلسطينية األساسية الحقوق إنكار .1

تتخيل اتفاقيات كامب ديفيد حال نهائيا لمشكلة الشعب الفلسطيني يحول دون ممارسـته             
 دولته الفلسطينية كما يحول دون عودة المشردين الى ديـارهم           وإقامةصيره  لحقه في تقرير م   

  . وتعيين ممثلية الوطنيناختياروالحق األولي لشعب فلسطين في 
سكان الضفة وغزة   بتمزيق أوصال الشعب الفلسطيني بشكل دائم فهو يركز على االهتمام            .2

م ، وأخيـراً    1967دوا عـام     تتألف من الفلسطينيين الذين شر     نيةثم يشير الى مجموعة ثا    
 يكون لكل فئة من تلك الفئات مصيراً متميـزاً      أنيشير الى مشكلة الالجئين وذلك من أجل        

 اإلسرائيلي -ذا هو الحل األمريكي     ك عن الالجئين الذين لم يذكروا ،ه      دائماً ومنفصالً ناهي  
 .المصري كمقترح لحل المشكلة الفلسطينية -

ة المفروضـة مـن     سويب ديفيد تتوفر فيها كل صفات الت       صيغة كام  أن،  تسوية مفروضة    .3
 التي اتخذت دون أي اعتبار للرغبات المعروفة والحقوق المعترف          واإلجراءاتالقرارات  

ها دولياً لشعب فلسطين التي اتخذت في غياب ممثلين فلـسطين والمفارقـة أن الـرئيس                ب
عب الفلسطيني هو صـانع      في المؤتمر الثالث عشر للمجلس الوطني أن الش        أعلنالسادات  

 .قراره الوحيد فيما يخص مصيره وقضيته

 .أساسية لمبادئ إجرائيةبدائل  .4
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خالفاً لما هو حاصل في إطار عمل للتوصل إلى معاهدة سالم بين مـصر وإسـرائيل الـذي                  
 للسالم فـي    إطاريشمل اتفاقيات حول مبادئ أساسية وعامة وعلى اجراءات محددة كذلك فان            

  . غير محددة حول مبادىء تسوية شاملةإجرائيةقدم فقط صيغة الشرق األوسط ي
  

 الفلسطيني الخاص   الجانبالمعالم الرئيسية التفاقيات كامب ديفيد فيما يخص        هذه كانت     
  .بالضفة الغربية وقطاع غزة كحل للقضية الفلسطينية 

  

رة  زيـا  أن) كامب ديفيد تـسوية أم تـصفية      (عنوان  ب حاتم أبو غزالة في كتاب    ول  قوي
 التحضيرية تتخذ لعقد مؤتمر جينيـف       اإلجراءاتالسادات للقدس جاءت في الوقت الذي كانت        

-12 حدد شـهر      والذي 1977-10-1 األمريكي الصادر في     - السوفيتياعتماداً على البيان    
مكـن  ي على آخر محاولـة      عقد المؤتمر في جنيف وبالتالي قضى السادات      ل أقصى حد    1977

للقوى العظمى لتحقيق تسوية عادلة وشاملة لمشكلة الشرق األوسـط          خاللها بذل جهد مشترك     
  .مع األخذ بعين االعتبار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

  
 العام لالتفاقيات في كامب ديفيد هـو        اإلطار ما يتصف به     أهم أن أبو غزالة    ويضيف

 بالـصورة   الغموض في جميع شروطه وأسسها وبالتالي فقد يفهمها كل طرف من األطـراف            
  .التي تحقق مطالبه وغاياته

  
بيجن ن   حيث بي   في اليوم التالي للتوقيع    أتضح اإلسرائيلي الموقف   أنويقول أبو غزالة    

مفهوم كامب ديفيد وذلك أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ومجموعة من اليهـود               
  :التاليةاألمريكيين النقاط 

  

 .القدس عاصمة خالدة .1

 . حق المطالبة بها على الضفة وغزةائيلالسرالسيادة  .2

 . في االستيطان في أراضي إسرائيل كاملةناإلسرائيلييحق  .3

 .جيش الدفاع اإلسرائيلي سيستمر في التواجد في الضفة والقطاع .4

  . وأمام الكنيست بين بأن ال لالستفتاء وال لمنظمة التحرير وال لدولة فلسطينية
  

لتحضيرات استئناف مؤتمر اجنيف الدولي للسالم بما       ضاً  ا كانت مبادرة القدس اجه    إذاً  
  . االسرائيلي في كامب ديفيد دون حل للقضية الفلسينية –يحقق مصالح الطرفين المصري 
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وليام ب كوانت في مؤسسة بروكنجز وعضو في هيئة العاملين في مجلـس              ويخلص
النـزاع العربـي    األمن القومي في إدارة كارتر أصدر كتاب تحت عنوان عمليـة الـسالم و             

  .1967اإلسرائيلي منذ العام 
  

  

يقول كوانت انعزل كارتر والسادات وبيجن باإلضافة إلى كبار مستشاريهم في منتجع            
 ولم يصل إلى العـالم      1978 سبتمبر   17 إلى   5الرئيس الواقع على قمة جبل كامب ديفيد من         

ولذلك فقد دهش الكثيـرون     ،  لقليل من المعلومات عن المدلوالت      الخارجي في ذلك الحين إال ا     
من األنباء التي ذاعت في اليوم األخير عن االتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن إطـارين كـان                

 إسرائيلي والثاني أكثر تعقيداً وأقل تحديـدا يتكـون مـن            - األول يعالج مبادئ اتفاق مصري    
نتيجة مطابقة لما توقعـه     صيغة للحكم الذاتي في فترة انتقالية لسكان الضفة والقطاع ولم تكن ال           

  . ابتدأت هذه القمة التاريخيةماأحد عند
  

 ما يسمى مشكلة الربط لم يكن يشغل بال كارتر،          أن القول   صافويقول كوانت من االن   
 تفاؤالً بشأن فرص التوصل إلى اتفاق مرٍض عـن طريـق المحادثـات              أكثركما كان كارتر    

  . إسرائيلية-  مصريةالمباشرة بين بيجن والسادات بشأن معاهدة سالم
  

ـ   العالقةويقول كوانت أن السادات كان بحاجة الى نوع ما من            رين لحمايـة   ا بين األط
ويتابع كوانت كان السالم الشامل      ،نفسه من االتهام بالتخلي عن الفلسطينيين وقبول سالم منفرد        

ري اإلسـرائيلي   في الشرق األوسط الذي تطلع إليه كارتر ال يزال بعيداً ، إال أن السالم المص              
  .أصبح حقيقة واقعة

  

 كوانت أن السادات وكارتر بالغا في تقدير الدور الذي تستطيع مصر القيام به              ويلخص
  .في إرساء األساس لتسوية القضية الفلسطينية

  

ورغم هذا التقدير الخاطئ كان بالوسع تنفيذ أحكام كامب ديفيد إذا أمكن إعطاء فكـرة               
لو أن كارتر نجح في الحصول       ، و  في الضفة وغزة مضمونة حقيقية    الحكم الذاتي للفلسطينيين    

على موافقة بيجن على تجميد األنشطة االستيطانية وأعطيت سلطة الحكم الذاتي سيطرة علـى              
أمكن حينئذ اجتذاب الفلسطينيين    األرض وموارد المياه وألغيت سلطة االحتالل العسكري فربما         

  .إلى عملية المفاوضات
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 فإن أسس االتفاقية ال يمكن اال أن تؤدي إلى حل منفرد ولـيس سـالم                وحسب كوانت 
  .شامل وداعم وعادل 

  

اع مـن   ر قصة الص  -ولخص بطرس بطرس غالي  في كتابه طريق مصر إلى القدس          
سوى سالم منفـرد      ليس اجل السالم في الشرق األوسط أن ما تم إبرامه بين مصر وإسرائيل           

 ومصر بخصوص الضفة الغربية وقطاع غزة لم يكـن          ئيلإسراوان ما تم التفاوض عليه بين       
 ولـيس حـول     نللفلسطينيي اإلداري المنفرد عبر الحكم     اإلسرائيلي غطاء للسالم المصري     إال

 اتفـاق   إلبرام من البداية ليس على استعداد       إسرائيل إنويضيف بطرس بطرس غالي     . السيادة
 وحقه في تقرير مـصيره،      عب الفسطينيي  بالش تعترف ال   ا عربية ألنه  الدولللسالم الشامل مع    

ـ زالتم وضع في غايـة الخطـورة، وهـو          إلىوان مبادرة السادات بزيارة القدس ستؤدي         قي
 فـي   األمريكيالداخلي للعالم العربي ويقول بطرس بطرس غالي أن السادات هاجم المشروع            

 علـى مراحـل وان       سيعيد سـيناء   ألنه وإنما نكافي بالنسبة للفلسطينيي   غير   ألنهالبداية ليس   
ضمونه وكان يحتـوي علـى       م  يعرف أن المعدل دون    األمريكي سادات وافق على المشروع   ال

 سويخلص بطـر   ، غير موافق عليه   ألنهم بيجن   احيني م إلحراجديباجة طويلة وغير مترابطة     
 فاوضـات فلسطينية فقد كانوا يـستخدمون الم      ال تريد حل القضية ال     إسرائيل أنبطرس غالي   

 بينما يحققون السيطرة الكاملة على الضفة الغربية وغزة من خالل المـستوطنات     تلكسب الوق 
م تنازالت وانـه    د والسادات ق  إسرائيل الضغط على    تستطع لم   أمريكا وان   ببنائهاالتي يقومون   

  . مب ديفيدا تحقيقه في كألمكن على االنسحاب المتزامن صرألو كان السادات 
  

 يؤدي إال إلى التكزق العربـي       لمس فإن هذا الطريق     وبناء على طريق مصر الى القد       
  .اسرائيلي منفرد  -عبر انتاجه سالم مصري 
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  :تقسيم الدراسة 

  . فصولخمسة ستحتوي هذه الدراسة على

  .خلفية الدراسة: الفصل األول 

  

 أهميـة  العام للبحث والمشكلة التي سيعالجها، ويـستعرض         اإلطاريطرح هذا الفصل    
  . والدراسات السابقةواإلطار النظريوأهدافها وحدودها والمنهجية المتبعة وفرضياتها الدراسة 

  
  :الثانيالفصل 

 338 و   242سسها من خـالل القـرارين       هذا الفصل اتفاقيات كامب ديفيد وأ     يتناول    
والموقف  م   1978 سبتمبر   17-5 ومؤتمر كامب من     1977ومقدمات كامب ديفيد خالل العام      

    .من االتفاقيةالعربي العام 
  

  :الثالثالفصل 

  :خالليتحدث هذا الفصل عن كامب ديفيد والقضية الفلسطينية من 
  .هاوس المسألة الفلسطينية في مباحثات بلير  -
  . الحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزةبإقامةاالتفاق التكميلي الخاص   -
  

  :الرابعالفصل 

  

 ديفيد على القضية الفلسطينية حتـى العـام         يتناول هذا الفصل تداعيات اتفاقيات كامب     
فـي اطـار التـسوية       كما طبـق     242م ، سياسيا وعسكريا من خالل مرجعية القرار         1982

إلى ومفاوضات الحكم اذالتي الفلسطيني والعودة الى تداعيات الالتسوية لطرح مشاريع جديدة            
  . 1982غزو لبنان الذي جاء في مسار التسوية وأهدافه عام 

  
  :  الخامسالفصل

  . صلت إليها الدراسة وكذلك على خاتمة الموضوعوالنتائج التي تويحتوي على 
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   .242قرار مجلس االمن  1.2

  

 ملحق   "242"  بصيغته المعروفة وبرقم     1967 تشرين ثاني    22صدر القرار بتاريخ    
وكان أول قرار تم اتخاذه من قبل مجلس األمن في أعقاب حـرب حزيـران عـام     " 1" رقم  

سـيناء ومرتفعـات    وصحراء  التي احتلت اسرائيل فيها الضفة الغربية وقطاع غزة         م  1967
نسحاب من األراضي العربية المحتلة ، وحق دول المنطقة بالعيش          الذي ينص على ا   والجوالن  

بسالم ، وقد ورد في القرار باللغة االنجليزية وفي فقرة االنسحاب ان أسقطت ال التعريف من                
ل تستخدم  كلمة االراضي وبالتالي فقد أصبح هناك تفسيرات مختلفة للقرار المذكور ، وإسرائي           

فهـي  وعليـه   ) أل تعريف األراضي    (  لـ    التاريخي االسقاطتفسيرا خاصا بها ومعتمدة على      
تعتبر أن القرار ال يلزمها باالنسحاب من كافة األراضي العربية ومنها تنطلق أيضا إلى انه ال                

  . من القدس بالذات بيلزمها باالنسحا
  

 ز االستيالء على األراضي بالقوة     ا عدم جو  242فقد كانت المضامين األساسية للقرار      
وضرورة تحقيق سالم دائم وعادل في الشرق األوسط وان يكون في إمكان كـل دولـة فـي                  
المنطقة أن تعيش في أمان ،ودعا مجلس األمن إلى انسحاب القوات اإلسرائيلية من األراضي              

ـ . التي احتلتها في النزاع األخير وإنهاء كل ادعاءات الحرب وحاالتها          ى احتـرام سـيادة     وال
وأكـد علـى تحقيـق تـسوية لمـشكلة الالجئـين            . ووحدة أراضي كل دولة في المنطقـة        

هذا هو مضمون القرار الدولي الذي استحوذ على االهتمامات كافـة إقليميـا             . )1(الفلسطينيين
ودولية ، والجهود التي بذلت لصوغه وإخراجه  بهذا الشكل والمـضمون كانـت تمهـد الن                 

  .ة األولى للتسوية يصبح المرجعي
      

  
   .338 قرار مجلس االمن  2.2

  
 عن مجلس األمن الدولي بعد حرب اكتوبر        22/10/1973 بتاريخ   338صدر القرار     

ونص علـى وقـف      االسرائيلي   – لتسوية الصراع العربي      بين العرب واسرائيل   م1973عام  
  . )2(242اطالق النار وتطبيق قرار مجلس األمن رقم 

  
  ـــــــــــــــــــ

   .28عدنان السيد حسين، مصدر سبق ذآره ، ص). 1(
ذ          –عملية السالم   . آوانت   - ب –وليام   ).2(  ،  1 ، ط  1976 الدبلوماسية األمريكية والنزاع العربي اإلسرائيلي من

  . 91  ص1994مرآز األهرام للترجمة والنشر،   القاهرة ، 
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 الـسابق دون ان     242لـى القـرار      قد اعاد اطار التسوية ا     338وبذلك يكون القرار    

 وبـذلك   338ووالجديد أن سوريا وافقت على القـرار         يطرح القرار الجديد أي مسائل جديدة     
 ، واستوت بذلك االطراف العربية في قبولهـا         242ضمنا على مضمون القرار     تكون وافقت   

   .)3(هذا القرار المهم كمرجعية للتسوية 
  

  .مؤتمر جنيف الدولي  3.2
  

ي يطلب من االطـراف المعنيـة       ذ ال 338ر قرار مجلس االمن الدولي رقم       بعد صدو 
  ، دعت الواليات المتحدة االمريكية الـى       242من  وقف اطالق النار وتطبيق قرار مجلس اال      

مصر واالردن  حضره االطراف المعنية وهي سوريا و     عقد مؤتمر للسالم في الشرق االوسط ت      
  .)4(واسرائيل واالمم المتحدة 

  
 1973 بعد حرب اكتوبر رمـضان       1973-12-21تمر جنيف الدولي بتاريخ     عقد مؤ 

وضم هذا المؤتمر كال من مـصر    . بدعوة من الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفياتي        
واالردن واسرائيل واالمم المتحدة ، ومن الدول الكبرى االتحاد السوفياتي والواليات المتحـدة             

ا ولبنان عن المشاركة ورفضت اسرائيل حضور منظمة التحرير         االمريكية وقد امتنعت سوري   
  .  )5(فعدم اعتراف اسرائيل بها او التفاوض معها حال دون اشتراكها في المؤتمر "الفلسطينية

   
كان االهتمام األمريكي في جنيف مكرسا للجانب المصري ولم تهتم االدراة األمريكية            

ر الذي افتتح في اليوم األول اختتم أعماله في اليـوم           بحل القضية الفلسطينية ، كما أن المؤتم      
 ، على أن يعود الستئناف أعماله ولالنعقاد مرة أخرى          )6(التالي دون التوصل إلى نتائج تذكر       

  .لكنه لم يعقد بعدها لتكون الجلسة االفتتاحية للمؤتمر هي نفسها الجلسة الختامية 
  

مصر وأخرى في جنيف فـي اطـار    في   هذه المرحلة كانت هناك مباحثات تمت      وفي
مؤتمر السالم الذي عقد هناك والذي كان موضوع فك االشتباك على جدول اعماله ، بحضور               

  .     )7( أي نتيجة بخصوص فك االشتباكالى لاللجنة العسكرية التي لم تص
  ـــــــــــــــــــ

   .45ص عدنان السيد حسين، مصدر سبق ذآره ، ). 3(
د ا). 4( صباح محم ام    م ن الع رائيلية ،م ة االس ات العربي ي المفاوض دس ف ا ، الق د الباب ام 1947حم ى الع ، حت

  ) .رسالة غير منشورة  ( 49 ، رسالة ماجستير، ص 2005، القدس ، فلسطين 2000
سطين  - ، المبادرات العربية لتسوية القضية الفلسطينية ، القدس      جفال احمد حسين    هيام). 5( رسالة  ،2008، فل

   . رسالة غير منشورة27 ماجستير ص
   . 65مصباح البابا ، مصدر سبق ذآره ، ص . )6(
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سمي  ). 7( ي الج د الغن د عب وبر  ،محم رب اآت سمي ح ذآرات الج اريس  ،. ، ط1973 م شرقية ب شورات ال  المن
  .458 ص ، 1990

 كانون ثاني تم التوقيع على اتفاقية سيناء االولى يحيث تنازلت مـصر عـن               18وفي  
اب اسرائيل الى خلف الممرات وبقاء قوات مصرية مسلحة في سيناء باسـلحة             مطالبها بانسح 

ثقيلة ، وعد السادات بعدم طرح المسالة الفلسطينية او هضبة الجوالن السورية ، بينما تنازلت               
 ، وبذلك يكون كسنجر طبق سياسته وخطتـه  )8(اسرائيل عن مطلبها بانهاء كلي لحالة الحرب       

 االشتباك على الجبهة المصرية بانسحاب القـوات االسـرائيلية          بسياسة الخطوة خطوة وفض   
  .غرب القناة اوال وليواصل هذه الخطوة بخطوة أخرى الحقاً 

  
 أيـار   3وبعد مداوالت كثيرة وقعت إسرائيل وسوريا اتفاقية فك ارتباط فـي تـاريخ              

مـن   وذلك في اجتماع جنيف ، وافقت إسرائيل بناء على هـذا االتفـاق االنـسحاب                 1974
 ومدينة القنيطرة وأجزاء بسيطة من األراضي التـي         1973األراضي التي احتلتها في حرب      

 وأبقت سيطرتها على هضبة الجوالن وتم إرسال قـوات األمـم المتحـدة              1967احتلتها عام   
  .لإلشراف على وقف إطالق النار وفك االرتباط 

  
ين مصر واسرائيل وتم    وبعد محاوالت عديدة توصل كسنجر الى اتفاق سيناء الثاني ب         

  : وتضمنت نقاط 1975توقيع االتفاق رسميا في الرابع من ايلول 
  
  .اعادة فتح قناة السويس للجميع  .1
 .اعادة حقول النفط والممرات الى مصر  .2

 .)9(التعهد بانتهاء الحرب لفترة ثالث سنوات واقامة نقاط انذار مبكر .3
 

استمرت في احتالهـا لالراضـي      وبذلك تكون إسرائيل قد حصلت على ما تريد فلقد          
 وتكون قد فاوضت العرب مباشـرة       1967السورية والمصرية والفلسطينية التي احتلتها عام       

  .)10( ً وقوت مركزها اقليميا ودوليا
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
شرق األوس                   . صائب عريقات   ). 8( سياسة في ال ات الدبلوماسية وال ط، السالم على السالم ، دراسة في التحرآ

   .38 ، ص 1987، منشورات البيادر ، القدس ، 1967-1987
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   .41المصدر نفسه ، ص ). 9(
      . 40المصدر نفسه ، ص ). 10(

 م وبناء على اتفاقيات فض االشـتباك علـى          1973وعلى خلفية مؤتمر جنيف عام        
 مسألة  عقدت القمة العربية في الرباط وكان على جدول اعمالها        الجبهتيسن المصرية والسورية    

تمثيل الفلسطينيين في مؤتمر جنيف واتخذت قرارها التـاريخي باعتبـار منظمـة التحريـر               
 تشرين اول عام    29الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، وذلك في تاريخ           

 بعد ان تبين للمنظمة ان الزعماء العرب كانوا على استعداد للتفاوض مع اسرائيل دون               1974
  .)11(المنظمة ودون الحديث عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينيمشاركة 

  
  . بريجنيف - إعالن كارتر  4.2

  
رئاسة كـارتر بـالتحرك نحـو االتحـاد         بمع هذه التطورات بدأت اإلدارة األمريكية       

 ، وبالفعل توصل الطرفان     1973السوفياتي وذلك بصفته مشارك في رئاسة مؤتمر جنيف لعام          
بإعالن "  ، عرفت فيما بعد      1977إلعالن عن اتفاقية مشتركة في االول من تشرين اول          إلى ا 

محددا استئناف انعقاد مؤتمر جنيف قبل نهاية العام ، والتي قام بإعـدادها             " بريجنيف  –كارتر  
 تلخـيص بنـود اإلعـالن       ويمكندين اندريه غروميكو وسايروس فانس ،       لوزيرا خارجية الب  

  :ا يلي  برجنيف بم–كارتر 
  

   .1967انسحاب اسرائيل من االراضي العربية التي احتلتها عام  .1
 .حل المشكلة الفلسطينية بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني  .2

انهاء حالة الحرب بين اسرائيل وجاراتها العربيات واقامة عالقات طبيعية  على اسـاس               .3
 .السياسي االعتراف المتبادل بالسيادة والحدود واالستقالل 

 الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفياتي وذلك للتأكد مـن          ضمانات دولية بمشاركة   .4
 .)12(تطبيق اتفاقية السالم

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
   . 40  ص مصدر سبق ذآره ،صائب عريقات ، ). 11(
   . 48المصدر نفسه ، ص ). 12(
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ن لم يشر الى مشاركة منظمة التحريـر         االعال ومن خالل تناول هذا البيان يتضح أن      

 مـن اسـرائيل   طلبالفلسطينية ولم يشر الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة ، كذلك فان االعالن     
 باالضافة الى عدم     على مراحل   ، 1967االنسحاب الى حدود ما قبل الخامس من حزيران عام          

ثابة االستعداد للموافقة علـى     وان قبول منظمة التحرير لهذا االعالن كان بم       .ذكر مسالة القدس  
االعتراف باسرائيل ضمن حدود محددة ، اال ان اسرائيل اعلنت رفضها لمبدأ مشاركة منظمة              
التحرير تحت أي ظرف من الظروف، وذلك النها كانت ترفض في االساس مبـدأ المـؤتمر                

دما تحـدث  ونتيجة للموقف االسرائيلي المعارض بدأت لهجة الرئيس كارتر تتغير وعن . الدولي
كارتر في الجمعية العامة لالمم المتحدة في الرابع من تشرين اول اكد على الحاجة الى سـالم                 

 باالضافة الى حدود آمنة السرائيل واعـاد        338 و   242حقيقي قائم على قراري مجلس المن       
ة قـد   تزام الواليات المتحدة بامن اسرائيل المطلق ، وبهذا فان الواليات المتحـد           لالى االذهان ا  

 ، وبـذلك  )13(راجعت عن االعالن االمريكي السوفياتي المشترك بعد ايام قليلة من اصـداره             ت
اخذت عقارب ساعة مؤتمر جنيف تتوقف وكانت مصر واسرائيل قد شرعت بمحادثات سرية             

صول على التاييد االمريكي التفـاق اسـرائيلي مـصري          جهدا قويا للح  فيما بينهما وبذل ديان     
ان المستقبل مع مصر ، اذا نزعت ولو عجلة واحـدة           " ديان بالحرف الواحد    منفصل ، وقال    

  .)14(من العربة فانها لن تسير واذا خرجت مصر من النزاع فلن تكون هناك اية حروب اخرى
  . السادات للقدس مبادرة 5.2

 بريجنيـف   –كانت الدبلوماسية السرية بين مصر واسرائيل قبل اصدار اعالن كارتر           
م قد بدأت بعقد اجتماع بين موشي ديـان وزيـر           1977 أيلول عام    16وتحديدا في   بأسبوعين  

خارجية اسرائيل وحسن التهامي مبوعث السادات في الربـاط المغـرب بينمـا تحـضيرات               
استئناف مؤتمر جنيف مستمرة ، كانت هذه المحادثات السرية هي التي أدت إلى إجهاض فكرة               

 االسرائيلي بمـشاركة كافـة      –ف لحل الصراع العربي     في جني استئناف عقد المؤتمر الدولي     
وبهذا تكون مصر قد اخترات طريق القدس من أجل تجنب الطريق المـسدود الـذي               أطرافه  

يمكن ان ينتهي اليه مؤتمر جنيف الذي يعقد برعاية أمريكية سوفياتية وذلك بعد جوالت مـن                
 )15(وات المباشرة على االسـرائيليين    االسرائيلية التي فتحت القن    -المباحثات السرية المصرية    

والذي تأكد الرئيس السادات من خاللها من أنه حالما يصبح مستعد لتوقيع سالم منفصل مـع                
  .)16(ءاسرائيل فإنه سيستعيد معظم سينا
  ـــــــــــــــــــ

   .50مصدر سبق ذآره ، ص ، صائب عريقات  ).13(
   .275ص  وليام آوانت ، مصدر سبق ذآره ، ).14(
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سنين ). 15( د ح ل محم ضب –م . هيك ف الغ سادات   – خري ور ال ة عصر أن ة ونهاي صة بداي رام –ق ز األه مرآ
   .1988 –للترجمة و النشر القاهرة 

  .256وليام آوانت ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 16(
بـين  تحولت الدبلوماسية الـسرية      1977 التاسع من نوفمبر تشرين الثاني عام        فيو 

 مجلـس الـشعب     مصرح السادات في خطاب له امـا       ى شكل علني بعد أن    مصر واسرائيل ال  
المصري بانه مستعد للذهاب الى أي مكان بحثاً عن السالم ، وحتى مـستعد للحـديث امـام                  

كان ياسر عرفات زعيم منظمة التحرير الفلسطينية بـين         . )17(الكنيست االسرائيلي في القدس     
  .الذين حضروا جلسة مجلس الشعب الشهيرة 

وفي التاسع عشر من تشرين اول وبعد ان تلقى دعوة رسمية من مناحيم بيجن لزيارة               
، وصل السادات الى القـدس      ) 2(اسرائيل بواسطة السفارة االمريكية في القاهرة ، ملحق رقم          

 سوف تهدم الحاجز النفسي وان اسرائيل سوف تعلـن عـن      الزيارةوكان على قناعة تامة بان      
ب العربية بما فيها االنسحاب الكامل من االراضي العربية المحتلـة عـام             تلبيتها لكافة المطال  

1967 )18( .  
كان خطاب السادات في القدس متقن االعداد في الواقع وربما كان هذا الخطاب هـو               

ولى مـن   الذي حسم لحظات الذهول وعدم التصديق ، بل والوجوم الذي ساد اثناء المرحلة األ             
موضوعية لم يخرج خطاب السادات عن االجماع العربـي المطالـب           الزيارة ، ومن الناحية ال    

باالنسحاب من االراضي العربية وقيام الدولة الفلسطينية اال فيما يتعلق بخلـو الخطـاب مـن                
االشارة الى منظمة التحرير الفلسطينية والتي كانت جميع االقطار العربية بما فيها مصر قـد               

  ) .2( ، ملحق رقم)19(والوحيد للشعب الفلسطيني اجمعت على اعتبارها الممثل الشرعي 
ورد بيجن على خطاب السادات في الكنيست مؤكدا على كل مواقفه المتشددة المعروفة             

ثم ان الزيارة بدأت علـى       )20(يع ان يأخذ شيئاً في مقابل ال شيء،         إن أحداً ال يستط   : " ثم قال   
داها ان اسرائيل ال تنـوي االنـسحاب        أساس شروط أعلنتها اسرائيل وسمعت بها القاهرة ومؤ       

 م مهما كانت الظروف ، وانها في كل االحوال ليست           1967 قبل يونيو    االكامل الى خطوط م   
على استعداد لقبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ، ذلك اعلن قبل الزيارة ، وعندما تتم الزيـارة                 

وبعد استعراض اسباب كثيـرة     . )21(بعده فمعنى ذلك انها تتم على اساس قبوله واالعتراف به           
توصلت اسرائيل الى ترجيح ثالثة عوامل اثرت على الرئيس السادات وجعلته يختار طريـق              

  :القدس 
  ــــــــــــــــــ

وف ،      –اللعبة الكبرى  –هنري لورنس   ). 17( د مخل ة محم ة، ترجم صراعات الدولي  الشرق العربي المعاصر وال
   .316 ، ص 1992 ف دار المعاردار قرطبة : لليماسو

   . 52صائب عريقات ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 18(
ة                   حسن نافعة ). 19( سوية المتحيل ى الت وم ال صراع المحت ز   – ، مصر والصراع العربي االسرائيلي ، من ال  مرآ

   .66 ، ص 1986، بيروت 2دراسات الوحدة العربية، ط
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   .    29 مصدر سبق ذآره ، ص –اسرائيل محمد حسنين هيكل ، المفاوضات السرية بين العرب و). 20(
   .110محمد حسنين هيكل ، حديث المبادرة ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 21(

مصر من احراز أي تقدم نحـو حـل         النظام السياسي في    ان دافع الزيارة هو نفاذ صبر        .1
المشكلة عن طريق مؤتمر جنيف وان مصر لم تعد تريد جنيف ألن االطـراف العربيـة                

  . تقدمه ،ثم اشتراك السوفيات فيه سيكون عنصر تعويق اضافي سوف تعرقل
ان دافع الزيارة هو سوء االحوال االقتصادية في مصر وان صبر مصر قد نفد وتحملهـا                 .2

 .قد استنفذ 

ان دافع الزيارة الحقيقي هو الضغط على اسرائيل لكسب تأييد الـرأي العـام االمريكـي                 .3
 اهم قواعد قوتها من خـالل الـضغط علـى           لصالح مصر ، وعزل اسرائيل بالتالي عن      

ان الدوافع التـي حـدت      . )22(الرئيس االمريكي وهو بدوره يقوم بالضغط على اسرائيل         
برئيس اكبر بلد عربي الى تحطيم حاجز الرفض العربي السرائيل واالقدام على خطـوة              

           كانــت تبــدو وكانهــا اعتــراف رســمي باســرائيل دون مقابــل واضــح او مفهــوم         
تنقسم الى دوافع داخلية وعربية ودولية ، اما الداخلية فانها تتعلق بالوضـع االقتـصادي               
الذي بدأ يزداد سوءاً والذي ال يوجد له حل اال بالخروج من حالة الالحرب والالسلم التي                

 .بدأت تعود من جديد وضرورة اتخاذ خطوة جريئة بصددها 

هي تتعلق بعدم القدرة على رسم سياسة عربية موحدة لمواجهـة           اما الدوافع العربية ف      
 تملك  انهااما الدوافع الدولية فهي تتعلق بعجز االدارة االمريكية الذي يعتقد السادات            . اسرائيل  

معظم اوراق الحل عن دفع العملية السلمبة التي بدأها كسنجر ووصلت بعد ذلك الـى طريـق     
اً دراماتيكياً ال بد من أن يحدث الختراق الطريق المـسدود           مسدود وساد لدى السادات بان شيئ     

وبهذا فـان لـربط هـذه       . )23(بما يحل التردد االمريكي ويزيل العقبات التي تقف في طريقه           
الدوافع العربية والداخلية والدولية لزيارة السادات للقدس مع استنتاجات العوامل االسـرائيلية            

مدخالً صحيحاً لما يمكن أن تؤدي له الحركـة الذاتيـة           في طريق السادات الى القدس تشكل       
  . ل جبهات الصراع العربي االسرائيلي وجزئياته مللمبادرة من طرق ونتائج وآثار على مج

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
   . 111المصدر السابق ، ص ). 22(
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   . 64حسن نافعة ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 23(
وصل الى نتيجة مفادها ان حكومة بيجن يـستحيل ان تعـرض            وبذلك فان السادات ت            

 االلتـزام بالعمـل     –شيئاً يقبله الفلسطينيون فلم يبقى لدى السادات سوى احد خيـارين االول             
العربي في اطار الحد االدنى المقبول عربيا وهو االنسحاب من كافة االراضي العربية المحتلة              

قابل االعتراف باسرائيل ، أي االلتزام بالموقف العربي        م واقامة الدولة الفلسطينية م    1967عام  
الجماعي الذي كان العرب ياملون في عرضه بجنيف من خالل وفد موحد ، والخيار الثـاني                
امام السادات تجميد الوضع على ما هو عليه بانتظار تذليل العقبات االجرائيـة امـام مـؤتمر        

 ولم يكن السادات مـستعدا للقيـام باحـدى          جنيف ، ثم انتظار نتائج جدل قد يطول لسنوات ،         
   .)24(الخيارين ، ولذلك فضل البحث عن طريق ثالث 

  

  .اإلعداد لكامب ديفيد . 6.2
  

بدأت األطراف الثالثة ، االسرائيليين والمصريين واألمريكيين ، في اإلعداد لمـؤتمر            
  بعد أن تـسلم 1978نة  سبتمبر س17-5 في الفترة من تحدد لعقده الثالثي الذي قمة كامبد ديفيد  

الطرفين المصري واالسرائيلي الدعوة االمريكية من الرئيس كارتر لحضور مؤتمر قمة ثالثية            
ففي اسرائيل واصل بيجن اجتماعاته بمجلس وزرائه وبلجـان         . ووافق الطرفان على الدعوة     

وضع خطة  وتم  . من الكنيست ، وبعدد من المستشارين والخبراء لإلعداد لمؤتمر كامب ديفيد            
م إعداد تقرير تضمن الوثائق المطلوبة لتحقيق السالم ومباحثاته بين          تالعمل  الواجب اتباعها و    

 مبادرة السالم بزيارة الرئيس السادات للقدس فـي نـوفمبر           ةمصر واسرائيل ، وذلك منذ بداي     
لتـي   ، وأيضاً المقترحات والتصريحات والمبادئ المصرية والمحادثات الثنائية  ا          1977سنة  

وأعلن بيجن أنه يمكن عقد اتفاقيتين في كامبد ديفيد ، تتعلـق            ين الجانبين منذ ذلك الحين      تمت ب 
منها إلـى   % 90األولى بتسوية جزئية مع مصر ، يمكن بوجبها إعادة أغلب سيناء أو حوالي     

مصر ، مع احتفاظ إسرائيل بالوجود المدني والعسكري في الشمال والجنوب من شرق سـيناء              
 وتتعلق الثانية بامكانية عقد تسوية شاملة مع مصر واألردن ، يمكن بموجبها إعادة              ،ها  ووسط

سيطرة األردن على الضفة الغربية وغزة مع احتفاظ إسرائيل بالوجود العسكري األمني فيهـا              
وتجاهل موضوع الجوالن ، وأنّه ال مناقشة حول موضوع القدس الشرقية في كامب ديفيـد ،                

   .)25( موحدة ألن القدس ستظل
  

  ــــــــــــــــــ
   . 65، ص حسن نافعة ، مصدر سبق ذآره ). 24(
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يفيـد  وبعد مناقشات مستفيضة اتخذ مجلس الوزراء قراراته بشأن مفاوضات كامـب د  
   :والذي تضمن ما يلي

  
إن الوفد اإلسرائيلي عليه أن يسعى للوصول إلى اتفاق مع أطراف التفاوض وليس إعالن               .1

 .مبادئ 

 . ان الوفد اإلسرائيلي عليه أن يعرض مشروعا إسرائيليا للسالم ـ يكون أساسا للنقاش  .2

 .امب ديفيد ان يحاول الوفد المحافظة على استمرار المباحثات والتفاوض حتى بعد ك .3

  
 على الواليات المتحدة أن تتركنا نجلس مع المصريين وجهاً لوجه            "وصرح بيجن بأنه    

 والسامرا وغزة متروكة مفتوحة     يهوداوأهم ما جاء في مشروعنا أن تظل مسألة السيادة على           
   ." بعد خمس سنوات للنقاش

 
كز على بقـاء القـوات      وبهذا فإن اإلعداد اإلسرائيلي لمؤتمر قمة كامب ديفيد كان يرت         

اإلسرائيلية في الضفة الغربية وغزة وأن المفاوضات يجب أن تكون مباشرة وعلـى أسـاس               
 وليس أي قرارات أخرى لألمم المتحدة مع عدم التحدث عن الـضفة             242قرار مجلس األمن    

 فالموقف اإلسرائيلي على ما هو مـن       .  )26(الغربية ومعارضة احتماالت قيام دولة فلسطينية       
  .أسس التسوية ويزداد تصلباً اتجاه القضية الفلسطينية 

  
، 1978 أغسطس سنة    29 العمل في وزارة الخارجية في       ةوفي القاهرة انتهت مجموع   

 المكثفة  الجهود عليهمن اإلعداد لمؤتمر كامب ديفيد بالخروج بمذكرة هي خالصة ما استقرت            
اتيجية التي يجب السير عليها لتحقيق      بشأن أهداف مصر من مؤتمر قمة كامب ديفيد ، واإلستر         

  .األهداف المرجوة 
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
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ئ التـسوية   وحددت المذكرة الهدف العام للمؤتمر بالتوصل إلى اتفاق عام على مبـاد           
تصلح للتطبيق على جميع الجبهات ، وتتناول جميـع جوانـب المـشكلة ، وتوسـيع دائـرة                  
 المفاوضات لتشمل أطرافاً أخرى كاألردن في مرحلة أولى وحددت أهداف مصر  من المؤتمر             
بوجوب الخروج بإعالن مبادئ واضح وال يترك مجاالً لالختالفات فـي التفـسير ، وجـوب                

هدف االنسحاب من الضفة الغربية وغزة وحق الشعب الفلـسطيني فـي            الخروج بمشروع يست  
االنسحاب من األراضي   ( تقرير مصيره على أرضه وأن يكون النص الخاص باالنسحاب هو           

مع امكان إجراء تعديالت طفيفة على الخطوط فـي الـضفة          ،   1967العربية المحتلة في سنة     
) األمن المتبادل لألطـراف      وانسانية ولتحقيق    الغربية تتفق عليها األطراف العتبارات ادارية     

وبالنسبة للقدس تؤكد المذكرة على انطباق االنسحاب اإلسرائيلي على القدس العربيـة وتأكيـد              
   .)27(السيادة العربية عليها

  
وبناء عليه فإن األمريكيين سعوا إلى تحقيق اتفاق بين بيجن والسادات حول المبـادئ              

 ، فـي مقابـل أن   242 والضفة الغربية وغزة على أساس القـرار  العامة بشأن كل من سيناء   
يكون السادات متعاونا بشأن متطلبات األمن اإلسرائيلي في سيناء والضفة الغربية ، وأن يقبل               

   .)28(بارتباط فضفاض جدا بين مفاوضات سيناء ومفاوضات الضفة الغربية وغزة 
  

ن خالل األعداد لمؤتمر كامب ديفيد      بذلك تكون قد اتضحت مواقف األطراف الثالثة م       
اإلسرائيلي من خالل مرجعيـة التـسوية        -باعتباره الحدث األهم في تاريخ الصراع العربي        

 ووضعه موضع التطبيق الجزئي مع ما يشوبه من غموض والتباس واختالف في             242القرار  
وازين القوى وسياسة   التفسيرات واغفال القضية الفلسطينية باعتبارها قضية انسانية في عالم م         

 وليس الشرعية الدولية ومقرراتهـا كقاعـدة        ،األمر الواقع التي ترسم حدود التسوية وأطرها        
لتسوية وانما القاعدة التي ركز عليها األمريكيين واإلسرائيليين هي تحقيـق المكاسـب التـي               

يلي بالجانـب   اإلسـرائ  -يرغبون فيها النجاح المؤتمر الثالثي القائم على التفرد األمريكـي           
  .المصري
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
سويق، ص                   ). 27( سعودية لالبحاث والت -453محمد ابراهيم آامل ، السالم الضائع في آامب ديفيد ، الشرآة ال
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   .1978 سبتمبر سنة 17-5 مؤتمر قمة كامب ديفيد من 7.2

  

بعد أن قبلت مصر وإسرائيل دعوة الواليات المتحدة لالجتماع في قمة كامب ديفيـد ،               
وبعد أن تم االستعداد جيداً من قبلهما ومن الواليات المتحدة للمباحثات والتفاوض ، بدأت القمة               

 ، بحضور وفود الواليات المتحدة ومصر وإسرائيل ، وعقد          1978 سبتمبر سنة    5أعمالها في   
تر لقاءين على انفراد ، مع السادات وبيجن ، ثم اجتمعت الوفود الثالثـة بكامـل                الرئيس كار 

بين أفـراد الوفـود ،       في محاولة لكسر الحاجز النفسي       أعضائها ، في اجتماع بروتوكولي ،     
   .)29(وأيضاً للتشاور وتنسيق العمل واالتفاق على السعي إلنجاح هذا المؤتمر 

  
  .المشروع المصري للتسوية  8.2

  

، تحـت    نسخة من المشروع المـصري للتـسوية       تسلم الوفدان األمريكي واإلسرائيلي   
ويتكون من ديباجـة وتـسعة      ) اطار التسوية السلمية الشاملة لمشكلة الشرق األوسط        ( عنوان
  .مواد 

  
ل وكما نص المشروع المصري في مادته األولى ، على تصميم األطراف على الوص

 242دات سالم على أساس التنفيذ الكامل لقراري مجلس األمن إلى تسوية شاملة وتوقيع معاه
 ونص في مادته الثانية على وجوب انسحاب إسرائيل من األراضي ، بجميع أجزائهما 338، 

طبقاً لمبدأ عدم جواز االستيالء على األرض عن طريق الحرب ، وعلى إزالة المستوطنات 
  زمني يتفق عليه خالل فترة ثالثة شهور مناإلسرائيلية في األراضي المحتلة طبقاً لجدول 

تاريخ توقيع األطراف المعنية على هذا اإلطار ، وعلى ضمان األمن والسيادة والسالمة 
االقليمية واالستقالل السياسي لكل دولة ، باقامة مناطق منزوعة ومحدودة التسليح ، ووضع 

بعة لألمم المتحدة على جانبي مبكر على أساس المعاملة بالمثل ، ووضع قوات تاانذار نظام 
الحدود وعدم انتاج أو حيازة أسلحة نووية ، واقامة عالقات سالم وحسن جوار وتعاون بين 

و استخدامها لتسوية المنازعات  األطراف وتعهد جميع األطراف بعدم اللجوء للتهديد بالقوة أ
 م نقل السلطة إلى الجانبويتلغربية وقطاع غزة وإلغاء الحكم العسكري اإلسرائيلي في الضفة ا

  ــــــــــــــــــ
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العربي وأن تكون هناك فترة انتقالية ال تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ توقيع هذا اإلطار ،                
ر اإلشراف علـى    ليتولى األردن خاللها اإلشراف على اإلدارة في الضفة الغربية وتتولى مص          

غزة ، وأن تنسحب اسرائيل من القدس إلى خط الهدنة المبين في اتفاقية الهدنة الموقعة عـام                 
 ، طبقاً لمبدأ عدم جواز االستيالء على األرض بطريـق الحـرب ، وتعـود الـسيادة                  1949

   .)30(واإلدارة العربية إلى القدس العربية ، وضمان حرية المرور في قناة السويس
  

لمادة الثالثة من المشروع ، تكون األطراف األخرى مدعوة إلى االنضمام إلـى             وفي ا 
هذا اإلطار من خالل مؤتمر جنيف للسالم ، وفي المادة الرابعة ، أن ممثلو الشعب الفلسطيني                

 ونصت المادة الخامـسة     ،سيشتركون في محادثات السالم التي ستجري بعد توقيع هذا اإلطار           
ت المتحدة وفي المحادثات المتعلقة بكيفية تنفيذ االتفاقات والتوصل إلى          على أن تشترك الواليا   

وفي المادة السادسة ، تبرم معاهدات السالم        ،الجدول الزمني المحدد لتنفيذ التزامات األطراف       
وفي المادة السابعة ، يطلب من مجلس األمن ضـمان معاهـدات الـسالم       . خالل ثالثة أشهر    

   .)31(ن الحدود بين الدول واحترام أحكامها ، وضما
  

  .المشروع اإلسرائيلي للتسوية  1.8.2

  

أما المشروع اإلسرائيلي للتسوية والذي عرضه مناحيم بيجن ، رئيس الوزراء يمكـن             
مع تحقيق السالم ، سنقترح تشكيل حكم ذاتـي إداري لـسكان يهـودا              : ( تلخيصه فيما يلي    

  : التالية والسامرة وقطاع غزة العرب على أساس المبادئ
  

  .إلغاء الحكم العسكري في يهودا والسامرة وقطاع غزة . 1
يقام في يهودا والسامرة وقطاع غزة حكم ذاتي إداري للسكان العرب في تلك المنـاطق ،                . 2

 .بواسطة المقيمين فيها ومن أجلهم 

 عـضواً يعمـل     11ينتخب سكان يهودا والسامرة وقطاع غزة مجلساً إدارياً يتـألف مـن             . 3
   .)32(بموجب المبادئ المحددة في هذه الوثيقة

  
  
 

  ــــــــــــــــــ
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فقد كان هذا المشروع اإلسرائيلي للتسوية هو مشروع بيجن حول اإلدارة الذاتية فـي              
 25قاء اإلسماعيلية في    الضفة الغربية وقطاع غزة ، الذي عرضته على الرئيس السادات في  ل            

 وتقديم تفسير له وركز على بنود أهمها البند رقم          هفأعاد بيجن شرح مشروع    . 1977ديسمبر  
 الذي يعهد بشؤون األمن والنظام العام في الضفة الغربية وغزة إلى السلطات اإلسرائيلية ،               10

 وبـأن الوجـود     فأوضح بيجن بأنه ليست هناك أهمية للمشروع اإلسرائيلي بدون هـذا البنـد            
 ، فأوضـح أن إسـرائيل   14اإلسرائيلي في الضفة وغزة أمر بديهي ، وركز أيضاً على البند           

تتمسك بحقها وطلبها في السيادة على الضفة الغربية وغزة وأن تظل السيادة على تلك المناطق               
   .)33(مفتوحة 

  
  .المشروع األمريكي للتسوية  2.8.2

  
ه يعتمد على المشروع المصري فـي إطـار        للتسويةقدمت الواليات المتحدة مشروعا     

  : العام وذلك باحتوائه على النقاط التالية 
  

  .242إن اتفاقات السالم يجب أن تتم على أساس القرار . 1
إن الشعب الفلسطيني هو الذي سيقرر موقفه في نهاية الفترة االنتقالية، وهو الذي سـيوقع               . 2

  .معاهدة السالم في نهاية المدة
ستعالج صيغة أسوان حل القضية الفلسطينية بكاملها ، والتي تقوم على حق الفلسطينيين في              . 3

  . تقرير مصيرهم 
  .سيرتكز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على عدة خيارات . 4
ستتضمن األفكار األمريكية مقترحان حول الالجئين الفلسطينيين على أساس مبدأ التعويض           . 5

   .)34(أو العودة 
  

  
  

  
  

  ـــــــــــــــــــ
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واتضح من خالل الدراسة اإلسرائيلية للمشروع ، أن هناك أربعة مـسائل يختلفـون              
مة المستوطنات لمدة خمـس     أولها ، أن األمريكيين يريدون تجميد إقا      . بشأنها مع األمريكيين    

ثانيهـا ، أراد األمريكيـون قـرارا        . سنوات ، وال يضاف أعضاء جدد للمستوطنات القائمة         
ثالثهـا ، أراد    . واضحاً بشأن السيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة بعد خمـس سـنوات              

لـذاتي  عرفة مصدر السلطة في األراضي المحتلة ، وهل باإلمكان الغاء الحكـم ا      ماألمريكيون  
 صياغة مالئمة لتأكيد تنفيـذ       معرفة ورابعها، أراد األمريكيون   ،ومن يملك السلطة ليفعل ذلك      

   .)35( 1967 ، بشأن االنسحاب من أراض احتلت في حرب 242الحكم الوارد في القرار 
  

  
 تتغير وتزداد صالبة فـي      ا هي منذ مبادرة السادات للقدس لم      فالمواقف اإلسرائيلية كم  

قف ، فإسرائيل تعرف أن هذا المشروع األمريكي مبدئي وقابل للتغيير خاصة بعد             لمواابعض  
  .إيضاح المسائل الخالفية اإلسرائيلية عليه وقبل عرضه على الجانب المصري 

  
  . مباحثات اإلعداد التفاق نهائي 9.2

  

اتجه األمريكيون إلى السعي لتحقيق اتفاق بين بيجن والسادات على المبـادئ العامـة              
 ، علـى    242مع تسليم بيجن بانطبـاق القـرار         ،شأن كل من سيناء والضفة الغربية وغزة        ب

الضفة الغربية وغزة في أي تسوية نهائية ، وتجميد النشاط االستيطاني ، وفـي مقابـل ذلـك         
يكون السادات متعاوناً بشأن متطلبات األمن اإلسرائيلية في سيناء والضفة الغربية ، وأن يقبل              

يترجم إلى وثائق محددة تفـضي إلـى         ،فاض جداً بين المفاوضات في الجبهتين       بارتباط فض 
 سالم مصرية إسرائيلية ، وإلى صـيغة للحكـم الـذاتي الفلـسطيني خـالل الفتـرة                  ةمعاهد

  .)36(االنتقالية
  

 سبتمبر قدم الرئيس كارتر نسخة معدلة من المشروع األمريكي المعدل إلى كل             16في  
 يه ، حتى يتسنى لـه     جن ، وطلب منهما ابداء مالحظاتهما األخيرة عل       من الرئيس السادات وبي   

مناقشته مع الجانبين والتوصل إلى اتفاق مشترك بشأنه ، يكون أساسـاً لالتفاقـات النهائيـة                 
   .)37(للسالم

  
  ـــــــــــــــــــ

   .538مصدر سبق ذآره ، ص . محمد آامل ). 35(
   . 264ص وليام آوانت ، مصدر سبق ذآره ، ). 36(
   . 102حسين ابراهيم العطار ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 37(
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ووضع كل أوراق اللعبة في يد أمريكيا . وبعد تنازل السادات عن اقتراحاته األولية 
  :تم االتفاق على معظم األمور باستثناء 

  .المستوطنات اإلسرائيلية ، والقواعد الجوية في سيناء  .1
 .طاع غزة في اطار عمل كيفية وضع الضفة الغربية وق .2

  
  
  
  
  

وعلى الرغم من أن المشروع األمريكي المعدل األخير ، قد جاء متوافقاً إلى حد كبير               
مع التوجيهات واألفكار اإلسرائيلية التي تضمنها مشروع بيجن للحكم الذاتي ، إال أن أعـضاء               

. الها على المـشروع     الوفد اإلسرائيلي أبدوا الكثير من المالحظات والتعديالت التي يجب إدخ         
فقد  . )38( سبتمبر   16جاء ذلك أثناء اجتماع الوفد اإلسرائيلي مع الوفد األمريكي في نفس يوم             

 ، بما فـي ذلـك       242 األمريكية تتضمن صياغات بشأن انطباق القرار        عكانت جميع المشاري  
ـ              درج دائمـاً   مبدأ االنسحاب ، على المفاوضات النهائية حول الضفة الغربية وغزة ، وكانت ت

فقرة تدعو إلى فرض تجميد على المستوطنات وشرح اإلسرائيليون إلى أن بيجن لـن يقبـل                
  .)39( 242بالصياغة المتعلقة بالقرار نهائياً 

  
وكانـت  . فقد أصر بيجن على حذف االشارة إلى عدم جواز اكتساب األرض بـالقوة        

 ، وهـي  242ن يتصدر ديباجة القرار النتيجة أن حذفت االشارة إلى هذا المبدأ الدولي الذي كا     
العبارة التي كان يصر عليها الجانب المصري ، على أساس أنها الطريق إلى إمكانيـة إعـادة        

 ، وبصعوبة بالغة استطاع أسـامة البـاز أن          1967جميع األراضي العربية المحتلة في سنة       
   . )40(يض النسبي  ، عبارة بكل أجزائه من باب التعو242يضيف عند اإلشارة إلى القرار 

  
وتمسك بيجن أيضاً بتغيير نص آخر في المشروع األمريكي يـشير إلـى أن نتـائج                

 ، فقد أصر بيجن على تغييـر هـذا          242المفاوضات ينبغي أن ترتكز على كل مبادئ القرار         
 ، كمـا    242النص لتصبح المفاوضات وليس نتائج المفاوضات هي التي ترتكز على القـرار             

رة إلى مبادئ القرار ، ووافق الجانب األمريكـي علـى هـذه التعـديالت               طلب شطب اإلشا  
اإلسرائيلية وتم التعتيم بشكل بارع على المفاوضات بشأن الضفة الغربية وغزة لخلق مسارين             
للمفاوضات بين اسرائيل وممثلين عن الفلسطينيين بشأن الوضع النهائي للضفة الغربية وغـزة             

   .  )41(تعلق بالوضع النهائي مما زاد الغموض حولها فيما ي
  ـــــــــــــــــــ

   .103 ص ،  مصدر سبق ذآره. حسين العطار). 38(
   . 268وليام آوانت ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 39(
   .604محمد ابراهيم آامل ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 40(
   .104 ص ،  مصدر سبق ذآره. حسين العطار). 41(
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" حكم الذاتي الكامل ، وأصر على النص علـى عبـارة        واعترض بيجن على عبارة ال    
أمام سلطة الحكم المحلي ، حتى يتقلص اختصاص هذه السلطة ويقتصر علـى     " مجلس إداري   

بما ينسجم مع مشروع     . )42(المسائل اإلدارية ويجردها من االختصاص التشريعي والقضائي        
   .بيجن للحكم الذاتي اإلداري للسكان العرب في الضفة وغزة

  

وقد نص المشروع األمريكي على وقف وتجميد المستوطنات اإلسرائيلية في الـضفة            
ها حـذفت تحـت خـضوع كـارتر         نالغربية وغزة خالل مدة السنوات الخمس االنتقالية إال أ        

وقبول اقتراحات بيجن التي نصت على وقف بناء مستوطنات جديـدة           . للضغوط اإلسرائيلية   
 اإلسـرائيلية ، وحـذفت مـن        - المحددة للمفاوضات المصرية  لمدة ثالثة أشهر وهي الفترة      

المشروع األمريكي المادة المتعلقة باالتفاق بين مصر وإسرائيل على االجراءات المنظمة لحل            
مشكلة الالجئين الفلسطينيين ، والفقرة التي تنص على أخذ قـرارات األمـم المتحـدة بعـين                 

   . )43(العودة والتعويض االعتبار ، والتي تنص على حق الالجئين في 
  

لقد كانت االتفاقية المعدة للتوقيع في كامب ديفيد مشروع أمريكي أخير ومعدل للتسوية             
السياسية بين مصر وإسرائيل وأمـام التعنـت والـرفض اإلسـرائيلي وادخـال التعـديالت                

. والمالحظات أصبح عبارة عن نسخة منقحة ومزخرفة من مشروع بـيجن للحكـم الـذاتي                
ح كامب ديفيد مؤتمر بيجن بال منازع ، فقد سيطر بيجن على كارتر ، وكارتر سـيطر                  فأصب

  . )44(سأوقع على أي شيء يقترحه كارتر دون أن أقرأه : على السادات الذي قال 
  
وقع الرئيس كارتر والرئيس السادات وبيجن على اتفاقيتين ، تمثـل األولـى إطـار               و

ويعتبـر   ،طار اتفاق لمعاهدة سالم بين مصر وإسرائيل        للسالم في الشرق األوسط ، والثانية إ      
 أساسا للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقية سالم مع مصر ، واتفاقية سالم مـع                االطاران

تتكون من صيغة لفترة انتقالية من الحكم الذاتي للفلسطينيين الذين يعيـشون             . )45(الفلسطينيين  
انب األكثر تعقيداً واألقـل تحديـداً فـي اتفـاقيتي           في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وهو الج       

  . )2ملحق رقم  ()47(اإلطار
  
  

  ـــــــــــــــــــ
   .605محمد ابراهيم آامل ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 42(
   .605المصدر نفسه ، ص ). 43(
  .98، ص  1990آامب ديفيد في عقب وزراء خارجية مصر ، مكتبة مديولي ، القاهرة . محمود فوزي ). 44(
   . 106حسين ابراهيم العطار ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 45(
   . 264وليام آوانت ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 46(
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  .الضفة الغربية وقطاع غزة في نص االتفاق  1.9.2

  
تشترك مصر وإسرائيل واألردن وممثلون عن الشعب الفلسطيني فـي مفاوضـات لحـل              . 1

  .المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها 
أن تتفق مصر وإسرائيل على ترتيبات النتقال الضفة الغربية وغزة من الحكـم العـسكري               . أ

اإلسرائيلي إلى حكم ذاتي فلسطيني خالل فترة ال تتجاوز خمس سنوات على أن يتم انتخـاب                
  .سلطة الحكم الذاتي من قبل سكان هذه المنطقة 

طة الحكـم الـذاتي وقـد يـضم         أن تتفق مصر وإسرائيل واألردن على وسائل إقامة سل        . ب
للمفاوضات ممثلون عن الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيون آخرون بحسب مـا يتفـق               

وستفاوض األطراف بشأن اتفاقيات تحول سلطات ومسؤوليات سلطة الحكم الذاتي التي            ،عليه  
ة أيضاً  تمارس في الضفة الغربية وغزة ، وسيجري سحب القوات اإلسرائيلية وتتضمن االتفاقي           

ترتيبات لضمان األمن الخارجي والداخلي والنظام العام وسيتم إنشاء قوة بوليس محلية تمثـل              
  .أردنيون ودوريات أردنية إسرائيلية مشتركة 

ستبدأ الفترة االنتقالية ذات الخمس سنوات عندما تقوم سلطة حكم ذاتي مجلس اداري في .  ج
ن ، ودون تأخير عن العام الثالث بعد بداية الضفة الغربية وقطاع غزة في أسرع وقت ممك

وستجري المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعالقاتها , الفترة االنتقالية 
  .مع جيرانها 

  

سيتم اتخاذ كل اإلجراءات والتدابير الضرورية لضمان أمن إسرائيل وجيرانها خالل الفترة            . 2
  .االنتقالية وما وراءها 

  

الل الفترة االنتقالية يشكل ممثلو مصر وإسرائيل واألردن وسلطة الحكم الـذاتي لجنـة              خ. 3
للعمل لتقرر باالتفاق السماح بعودة األفراد والذين طردوا من الضفة الغربيـة وغـزة عـام                

  .مع اتخاذ اإلجراءات الضرورية لمنع االضطراب ومواجهة الفوضى 1967
  

لبعض ومع األطـراف األخـرى المهمـة لوضـع          ستعمل مصر وإسرائيل مع بعضهما ا     . 4
   . )47(إجراءات متفق عليها للتنفيذ  العاجل والعادل لحل مشكلة الالجئين 

  
  ــــــــــــــــــ

   . 318هنري لورانس ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 47(
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ـ مستقبل الضفة الغربية وغزة ، قـد        فيما يتعلق ب  وبذلك تكون االتفاقية      البـاب   تجعل
عديد من التفسيرات والتأويالت المتباينة إلى درجة التعارض بين الطرفين المـصري             لل اًمفتوح

واإلسرائيلي ، فقد كان هذا الغموض في صياغة اتفاقية اإلطار مقصوداً من جانب األطـراف               
المشاركة في المؤتمر وذلك لكي يمكن العبور إلى ما هو أهم وأجـدى للطـرفين المـصري                 

وإقامة عالقـات سـالم     , ل في االتفاق بشأن سيناء واالنسحاب منها        والذي يتمث , واإلسرائيلي  
فاق ما يخص المسألة الفلسطينية يوازي مـن        ولم يكن ليحدث ذلك إال بالوصول إلى ات       . بينهما  
حتى يتجنب الرئيس السادات االتهامات الموجهة لـه        أهميته السرائيل االتفاق مع مصر      حيث  

سطينية وتمزيق وتفتيت الموقف والصف العربي المتـصدي        بالخيانة والتخلي عن القضية الفل    
وبهذا اإلطار الفضفاض فيما يخص الضفة الغربية وغزة في إطار السالم في             . )48(إلسرائيل  

 لتكون الغطاء لمعاهـدة الـسالم     , الشرق األوسط قفز السادات فوق جدار القضية الفلسطينية         
مـن  قد افـضت    الغربية وغزة في كامب ديفيد      المصرية اإلسرائيلية وبذلك تكون بنود الضفة       

المفاوضات التي تشترك فيها مصر وإسرائيل واألردن وممثلـين عـن الـشعب             رؤية  خالل  
  ::حول األمور التاليةحول األمور التاليةطراف الممثلة للتوصل إلى اتفاق بين األ, الفلسطيني 
  

لهـا  والتي يمكنهـا مـن خال     , تحديد صالحيات ومسؤوليات سلطة الحكم الذاتي المنتخبة        . 1
وبموجب إطار كامب ديفيـد     . )49(ممارسة اختصاصاتها وصالحيتها في الضفة الغربية وغزة        

يـتم  . فإن سلطات ومسؤوليات سلطة الحكم الذاتي بعد سحب الحكومة العسكرية اإلسـرائيلية             
ويتوجب على كل حكومة مـن      , تحديدها من خالل المفاوضات بين مصر وإسرائيل واألردن         

وبناء على ذلك فـان     ,  توافق على سلطات ومسؤوليات سلطة الحكم الذاتي         تلك الحكومات أن  
سلطة الحكم الذاتي لن تكون قادرة على التمتع بأي صفة من صفات الحكومة الذاتية أو الحكم                

   .)50(الذاتي الكامل الذي ال توافق إسرائيل على منحها إياه 
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
   .118 ، مصدر سبق ذآره ، ص حسين ابراهيم العطار). 48(
   .134حاتم صادق ابو غزالة ،آامب ديفيد تسوية ام تصفية ، جمعية عمال المطابع ، نابلس ، ص  ).49(
اقيتي آامب                        . )50( ائق اتف ة عن وث صلة وآامل سطينية مف فايز الصايغ ، آامب ديفيد وفلسطين ، أول دراسة فل

   .10ديفيد ، ص 
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من األمن الداخلي والخارجي والنظام العام ممـا يزيـل مفهـوم            تحديد اإلجراءات التي تؤ   . 2
وقد ألزمت هـذه االتفــاقية الـسـلطة الذاتيــة          , السيـادة الوطنية الكاملة على األرض      

فقد اشترط إطـار الـسالم ترتيبـات         . )51( امن إسرائيل    في الحفاظ على  بمسؤولية المشاركة   
 الحكومة الذاتية لسكان هذه المناطق ولالهتمامات       جديدة ينبغي أن تعطي االعتبار الكافي لمبدأ      

ستشترك قوات إسرائيلية أردنية    :  "  إذ نص اإلطار أنه      ،األمنية المشروعة لألطراف المعنية     
   .)52(" في القيام بدوريات مشتركة في السيطرة على مراكز المراقبة لضمان أمن الحدود 

  
المحددة ألشكال وأسس ســلطة الحكـم الذاتــي         اشتراك الفلسطينيين في اللجنة الثالثية      . 3

وفود مصر واألردن  قد تـضم        " إذ نص اإلطار    , خاضعا إلرادة وموافقة  األطراف  الثالثة        
وتخـضع  " فلسطينيين من الضفة الغربية وغزة وفلسطينيين آخرين يتفق عليهم بشكل متبادل            

  :المشاركة في هذا المضمار لقيود حاسمة منها 
  
ام الفلسطينيين إلى الوفدين المصري واألردني ليس الزامياً بـل خاضـع لقـرار              إن انضم . أ

  .حكومتي األردن ومصر على التوالي 
ان اختيار األفراد  الفلسطينيين خاضع الرادة مصر واألردن ، أي أنهم لن يكونوا ممثلين               . ب

  .بل ستعينهم حكومة مصر واألردن 
النضمام للمفاوضـات يجـب أن توافـق عليـه          ان كل فلسطيني تختاره مصر واألردن ل      . ج

   .)53(إسرائيل أوالً 
   
يجري انسحاب قوات اسرائيلية ويجري إعادة توزيع القوة الباقية من هـذه القـوات إلـى                . 4

أماكن أمنية في مواقع محددة ، إذ لن يتم انسحاب القوات اإلسرائيلية  بأكملهـا بـل سـيكون                   
التي تخيلها كامب ديفيد للفترة     " االجراءات األمنية   " جن أن    فقد ارتأى بي   .)54(االنسحاب جزئياً   

 باالحتفاظ بقوات في الضفة الغربية يالحق األوتوماتيك" االنتقالية وما بعدها ـ تمنح اسرائيل  
إلى " وأعلن أن القوات اإلسرائيلية ستبقى في الضفة الغربية         " بعد فترة الخمس سنوات المؤقتة      

   .)55(" األبد 
  

  ــــــــــــــــــ
   . 135، مصدر سبق ذآره ، ص  حاتم صادق ابو غزالة). 51(
   . 11فايز الصايغ ، مصدر سبق ذآره ، ص  ).52(
   . 11المصدر نفسه ، ص ). 53(
   .136 ، مصدر سبق ذآره ، ص حاتم صادق ابو غزالة ).54(
   .22فايز الصايغ ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 55(
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 ، مـع اتخـاذ      1967 من الضفة الغربيـة وغـزة عـام           "المشردين" االتفاق على عودة    . 5
االجراءات الضرورية لمنع االضطراب والفوضى ، وذلك بتشكيل لجنة تقرر باالتفاق عـودة             

  : مما يجعل العودة مشروطة ومقيدة بما يلي 1967أشخاص شردوا عام 
  

   .1967أن يكون أوالً من الذين نزحوا عام   . أ 
 .     وال يشكل خطر على األمن والنظام العام أن يكون ذو اخالق حميدة . ب 

 .أن توافق عليه اللجنة المؤلفة لدراسة هؤالء األشخاص ومن ضمنها إسرائيل   . ج 

اعتبر هؤالء الفئة الوحيدة التي تحدد مفهوم االجئين الفلسطينيين ، وإزالـة المفهـوم                .د 
دت  والذي يمكن أن يفسر لصالح الـشعب الفلـسطيني وحـد           242الغامض في قرار    

 .مفهومه بما يخدم مآرب وغايات ومفاهيم ومتطلبات أمن إسرائيل 

أن يقبل هذا الفلسطيني أخيراً بالتوطين واالستقرار في بقايا الضفة الغربيـة وغـزة              . هـ
   .       )56(ويسقط صفة اللجوء عنه نهائياً 

  
 أن االنتخابـات           إجراء انتخابات سلطة الحكم الذاتي ، فقد اتفق في إطار كامب ديفيد على            . 6

تتم في ظل االحتالل االسرائيلي وفي حين تواصـل الحكومـة           _ الختيار سلطة الحكم الذاتي     
فلم يرد هناك نـص     , العسكرية االسرائيلية ممارسة السلطة الوحيدة في الضفة الغربية وغزة          

ليـق الحكـم    على وجوب انسحاب الحكومة العسكرية االسرائيلية قبل اجراء االنتخابات أو تع          
وليس هناك نص ايضا على ايجاد رقابة دوليـة         , العسكري االسرائيلي اثناء اجراء االنتخابات      

  .) 57(محايدة لتأمين حرية العملية االنتخابية 
  
وقف اقامة المستوطنات فقد اتفق في كامب ديفيد على تجميد اقامة المستوطنات لمدة ثالثة              . 7

مفاوضات ويتم التوصل الـى معاهـدة سـالم مـصرية           أشهر التي يجب أن تجري خاللها ال      
وليس التجميد  يسري مفعوله خالل المفاوضات الثالثية المقترحـة حـول       , اسرائيلية منفصلة   

شكليات اقامة الحكم الذاتي في الضفة الغربية و غزة و تحديد الوضع النهائي لهما و الـسيادة                 
  .)58(عليهما 

  
  ــــــــــــــــــ

   . 165 ، مصدر سبق ذآره ، ص دق ابو غزالةحاتم صا). 56(
   . 11 فايز الصايغ ، مصدر سبق ذآره ، ص ).57(
   . 14المصدر نفسه ، ص ). 58(
  



 39

القدس المحتلة ، وضع اطار كامب ديفيد القدس المحتلـة خـارج نطـاق صـالحيات و                 . 8
 االطراف ، بمـا  وتم اللجوء الى تبادل الرسائل بين.مسؤوليات سلطة الحكم الذاتي المخطط لها 

  .)59(يؤكد موقف كل طرف من القدس 
  

  : التاليوبناء على ذلك يمكن االستنتاج وابراز 

  
كما انـه ال    , ان المفاوض المصري ال يملك حق التحدث والتفاوض باسم الفلسطينيين                   

ـ , ولم يكن من حقه ان يتقدم بمقترحات لحل المسألة الفلسطينية           ،يملك تفويضا بذلك     ارض تتع
مع القرارات الدولية الصادرة عن االمم المتحدة لحل المسألة واهمها قرار الجمعية العامة رقم              

 ، المعروف بقرار التقسيم ، الذي نص على اقامة دولة عربيـة و اخـرى                1947 لسنة   181
يهودية مع وضع نظام خاص لمدينة القدس و القرارات التي نصت على عودة الالجئين الـى                

 لـسنة   338،  1967، لـسنة    242و ان االكتفـاء بـذكر القـرارين         تعويضهم ،   ديارهم او   
فقد جـاءت اتفاقيـة      ، الفلسطينية يعتبر اهدارا و ضعفا للموقف العربي في حل القضية        ،1973

االطار غامضة بشأن االنسحاب االسرائيلي الذي ربطته بانتخاب سلطة الحكم الذاتي في ظـل              
التي تم االعتراف بها ممثلـة شـرعية ووحيـدة للـشعب            , تغيب لمنظمة التحرير الفلسطينية     

ومن ناحية اخرى فقد قيدت اتفاقية االطار        .  في قمة الرباط العربية    1974 في العام    الفلسطيني
ـ           دون ان يكـون لهـا   , فة رسلطة الحكم الذاتي في حال انتخابها بمهمات اداريـة وفنيـة ص

فأن سلطة الحكم الـذاتي     , دارية لهذه السلطة    فة اال صلتأكيد ال , مسؤوليات حكم كاملة ومستقلة     
دون , هذه بعيدا كثيرا عن االستقالل   والخصوصية في ارتباط واضـح وتبعيـة السـرائيل                 

الن االتفاقية لم تنص    . ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره واقامة كيانه الوطني           
 الـسيادة   ولكـن ابقـت علـى       , مدنيـة   على الغاء الحكومة العسكرية االسرائيلية وادارتها ال      

 االتفاقية نهائيا على ان يحـدد       ي وبالنسبة للقدس فقد تم اسقاط االشارة اليها ف        .)60(االسرائيلية  
كل من االطراف الثالثة موقفه من موضوع القدس في خطابات متبادلة تلحق باالتفاقيـة بـين                

فكتـب  . يجن من جهـة اخـرى       الرئيس السادات والرئيس كارتر من جهته وبين االخيرة وب        
 القدس العربية جزء ال يتجزأ من الضفة الغربية ويجب ان           انالرئيس السادات خطابا مضمونة     

  .تخضع للسيادة العربية 
  

  ــــــــــــــــــ
    . 21، ص  فايز الصايغ ، مصدر سبق ذآره ).59(
   . 119حسين ابراهيم العطار ، مصدر سبق ذآره ، ص  ).60(
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الرئيس كارتر بأنه تلقى خطابه وانه سيبعث بصورة منه الى رئيس الوزراء            ورد عليه   
وقف االمريكي من القدس هو كما عبر عنه السفير جولد برج في خطابه             موان ال . بيجن لعلمه   

من ان الموقف االمريكي ال يعتـرف        , 1967 يوليو   14أمام الجمعية العامة االمم المتحدة في       
وكتب مناجم بيجن الى الرئيس كارتر خطابه مضمونة ان القدس          ،ية  بضم اسرائيل للقدس العرب   

  )2ملحق رقم (.  )61(مدينة واحدة غير قابلة للتقسيم وانها عاصمة لدولة اسرائيل 
  

وفيما يتعلق بالمستوطنات االسرائيلية في االراضي المحتلة فأن اتفاقيـة االطـار لـم              
وطنات او حتى تجميدها في الضفة الغربيـة        تتضمن أي اشارة من قريب او بعيد الزالة المست        

.  )62(التي اتفق على انها ستكون خمـس سـنوات          , وغزة خالل فترة مباحثات الحكم الذاتي       
فتجميد المستوطنات االسرائيلية خالل الفترة االنتقالية كان الضمان الوحيد الذي يكفـل وقـف              

ات جديـدة او التوسـع فـي        تدهور االحوال في الضفة الغربية وغزة بعدم اقامـة مـستوطن          
 ويتم االشارة الى الستوطنات فـي رسـائل متبادلـة بـين              .)63(المستوطنات القائمة بالفعل    

االطراف حول ايقاف بنائها في سيناء و ليس الضفة الغربية و غزة التي كانت اسـرائيل قـد                  
ثالثـة اشـهر    وافقت على ايقاف بناء المستوطنات االسرائيلية في الضفة الغربية و غزة لمدة             

  .الستكمال المفاوضات لتوصل الى معاهدة سالم مصرية اسرائيلية كما جاء في االطار العام
  
في المحصلة النهائية فان البنود الخاصة بالوضع النهائي للضفة الغربية و غزة فـي              و

 إلى حد كبير فـي صـياغتها ممـا يجعلهـا عرضـة      اقية اإلطار جاءت غامضة و مبهمة اتف
متباينة وذلك بأن جعلت االتفاقية الوصول إلى الوضع النهائي عن طريق مسارين            للتفسيرات ال 

اخـتص أحـدهما    ،منفصلين ، وأيضاً مرتبطين دون تحديد واضـح لالنفـصال واالرتبـاط             
بمفاوضات بين األردن وإسرائيل للتوصل إلى معاهـدة سـالم بينهمـا ، واخـتص الثـاني                 

دنية لتحديد الوضع النهـائي     ر بمشاركة مصرية أ   بمفاوضات بين إسرائيل وممثلين فلسطينيين    
أي أن اإلسرائيليين قيدوا الوصول إلى تسوية بشأن الـضفة الغربيـة             ،للضفة الغربية وغزة    

وغزة بمشاركة األردن التي ال تزال غائبة عن عملية السالم والوصول معها إلى اتفاق نهائي               
 وتطبيقه  242 فاألردن قبلت القرار     حتى تشارك في مفاوضات الوضع النهائي للضفة وغزة ،        

      .)64(ومنظمة التحرير الفلسطينية ما زالت ترفضه 
  ــــــــــــــــــ

   .  607محمد ابراهيم آامل ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 61(
   . 122حسين ابراهيم العطار ، مصدر سبق ذآره ، ص  ).62(
   . 604محمد ابراهيم آامل ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 63(
   .120حسين ابراهيم العطار ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 64(
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مع االعتراف بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وعدم ذكرها أو اإلشارة إليها فـي               
 ويحقق المصالح االسرائيلية بشكل واضح      االتفاقية ، بما يتفق مع المشروع اإلسرائيلي للتسوية       

   .وغير مبهم
  

  

  .  مصر وإسرائيل   إطار السالم بين2.9.2

  

تم التوصل إلى اتفاق إلطار سالم بين مصر وإسرائيل ، نص على اجراء مفاوضات              
بين الجانبين تحت علم األمم المتحدة ، في خالل ثالثة أشهر ، للتوصل إلـى معاهـدة سـالم                   

ـ       ،  بينهما في المكان أو األماكن التي يتم االتفاق  عليها            م وأن يتم تطبيق كل مبادئ قرار األم
   .)65( ، في حل النزاع بينهما 242المتحدة رقم 

  

وأكد اإلطار على أن يتم تنفيذ بنود معاهدة السالم ، التي سيتم التوصل إليها ، في فترة                 
عامين أو ثالثة أعوام من تاريخ التوقيع عليها ، وأن تمارس مصر سيادتها الكاملة على النقطة                

 بين مصر وفلسطين في فترة االنتداب وأن تنـسحب          التي تمتد إلى الحدود المعترف بها دولياً      
القوات المسلحة اإلسرائيلية من سيناء ، وأن يتم اسـتخدام المطـارات الجويـة فـي سـيناء                  

 المدنية فقط ، كما أكد اإلطار على حرية مرور الـسفن اإلسـرائيلية فـي خلـيج                  لالغراض
ر مضيق تيران وخليج العقبـة       ، واعتبا  1888السويس، على أساس اتفاقية القسطنطينية لعام       

 مفتوحة أمام جميع الدول لحرية المالحة وحرية المرور البري والجوي فوقها ،              ممرات دولية 
وانشاء طريق سريع يربط سيناء واألردن بالقرب من ايالت مع ضمان حرية المرور السلمي              

  .فيه لكل من مصر وإسرائيل 
  

  
ى معاهدة سالم وبعدما يكتمل االنـسحاب       ونص اإلطار على أنه بعدما يتم التوقيع عل       

المرحلي ، ستقام عالقات طبيعية بين مصر وإسرائيل ، بما في ذلـك االعتـراف الكامـل ،                  
   .)66(ويشمل العالقات الدبلوماسية واالقتصادية والثقافية 

  
  

  ــــــــــــــــــ
   .   108 ، ص حسين ابراهيم العطار ، مصدر سبق ذآره ).65(
   .430م آوانت ، مصدر سبق ذآره ، ص وليا). 66(
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 ما يثار حول هذا اإلطار هو عدم وجود أي نوع من أنواع الربط بين االتفاقيتين                وأهم
فلم يرتبط التوصل إلى سالم بين مصر وإسرائيل حول سيناء بالتوصـل إلـى سـالم بـين                  

لسادات كان يريد   الفلسطينيين وإسرائيل بشأن الضفة الغربية وغزة على الرغم من أن الرئيس ا           
منذ البداية نوعاً من الربط بين التوصل إلى سالم حول سيناء ، وبين إيجـاد حـل للمـسألة                   
الفلسطينية خوفاً من اتهام العرب له بالخيانة والتخلي عن القضية الفلسطينية ، واصطدام ذلـك               

بـور علـى    الذي ذهب إلى كامب ديفيد برؤية إستراتيجية خاصة به ، مفادها الع            بموقف بيجن 
للوصول إلى اتفاق سالم مع مصر لكي يتمكن من خـالل هـذه              ما   صيغةبالمسألة الفلسطينية   

 لتكريس فصل مصر عـن       .)67(اإلستراتيجية من شق الصف والتكتل العربي ضد إسرائيل           
  .العالم العربي والعمل المشترك بما يخدم المصالح االسرائيلية ويحققها 

  
فلـسطينية  دات أن ربط موضوع سيناء بإيجاد حل للقضية ال        الرئيس السا استنتج  وبذلك  

طول أمده في ظل تعصب وتشدد مواقف بيجن ، ويمكن على اثـر             من جميع جوانبها ، أمر ي     
ذلك أن تذوب مبادرته للسالم ويعتريها الضعف والنسيان ، وهي التـي ضـحى مـن أجلهـا             

لنهائية التفاقية اإلطار الخاصة بالضفة      لذلك مال إلى عدم الربط  ، والقبول بالصياغة ا          ،بالكثير
وهذا كرس القطيعة بـين مـصر وبـين القـضية            . )68(الغربية وغزة مقابل استرداد سيناء      

 ، فقد قضت على أي فكرة لالرتباط بين االنسحاب اإلسرائيلي مـن              حينا من الزمن   الفلسطينية
   .)69(الفلسطينية سيناء وتسوية القضية

  
 عدم الربط بين اتفاقية اطار السالم        الى  قبوله  رد لرئيس السادات  ا نأالرد ب  وهنا يمكن 

حول سيناء ، واتفاقية اطار السالم حول الضفة الغربية وغزة ، بأن عبد الناصر ترك له تركة                 
ثقيلة ، وأن أوضاع مصر االقتصادية واالجتماعية في غاية السوء وأن مصر لـن تـستطيع                

ا حصلت على السالم ، وعندها ستكون مصر في مركـز           الخروج من أحوالها المتردية إال إذ     
  . )70(أقوى لمساعدة الفلسطينيين 

  
  
  

  ــــــــــــــــــ
      . 122حسين ابراهيم العطار ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 67(
   . 124المصدر نفسه ، ص ). 68(
   . 603محمد ابارهيم آامل ، مصدر سبق ذآره ، ). 69(
   .    124ار ، مصدر سبق ذآره ، ص  حسين ابراهيم العط).70(
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وفي مقابل عدم الربط والتجاهل النسبي للمسألة الفلسطينية ، مع رغبة بيجن الملحـة              
للتوصل إلى سالم مع مصر ، جاءت اتفاقية اإلطار لمعاهدة سالم بين مصر وإسرائيل أكثـر                

للتوصل إلى معاهدة   وضوحاً ودقة ، فقد نصت اتفاقية اإلطار أن تبدأ المفاوضات بنية صادقة             
وأن يتم  ،  سالم بين مصر وإسرائيل خالل فترة ثالثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا االتفاق               

وعلى أن يتم تنفيذ بنـود      ،   ، في حل النزاع بينهما       242تطبيق كل مبادئ قرار مجلس األمن       
ر كامل سيادتها   وممارسة مص ،  المعاهدة خالل عامين أو ثالثة أعوام من تاريخ التوقيع عليها           

. واالنسحاب الكامل للقوات المسلحة اإلسرائيلية من سيناء        ،  على أرضها حتى الحدود الدولية      
فالسالم مع مصر بالنسبة     . )71(وأن تجري العالقات بين الجانبين وفقاً للقواعد والقانون الدولي          

يد بن غوريون عن هـذه      إلسرائيل له قيمته ، فقد أفصح رئيس الحكومة اإلسرائيلية األولى ديف          
أن مصر هي العدو الرئيسي إسرائيل وأن السالم معها هو هدف كل إنسان             : " الفرضية بقوله   

في الكيان اإلسرائيلي وحلمه ، وأن الصهاينة مقتنعون أنهم إذا حققوا السالم مع مـصر فـإن                 
   .)72(الدول العربية ستضطر إلى سلوك الطريق نفسها 

  

  

  .ي العام من االتفاقية الموقف العرب . 2-9-4
  

 ، عقـدت    1978 سبتمبر سـنة     17بمجرد إعالن التوصل إلى اتفاقية كامب ديفيد في         
الدول العربية المكونة من جبهة الصمود والتصدي ، وهي سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية             

 ) 23 ـ  20( والجزائر وليبيا واليمن الديمقراطية ، اجتماع قمة في دمشق في الفتـرة مـن   
سبتمبر ، شجبت فيها التوصل إلى اتفاقيات كامب ديفيد ، وأكدت رفضها لهـا ، واعتبرتهـا                 

وذكرت هذه الدول في بيانها أن االتفاقيات التي عقدت في كامـب            .اتفاقيات الغية ولدت ميتة     
ديفيد جزء من مؤامرة واسعة ترغب الواليات المتحدة بنتيجتها أن تفـرض هيمنتهـا علـى                

 جبهة الصمود والتصدي دعم سوريا ، وتجميد العالقات الدبلوماسـية           لررت دو المنطقة ، وق  
   . )73(مع مصر ومحاصرتها اقتصادياً 

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
   .     125 ، ص حسين ابراهيم العطار ، مصدر سبق ذآره). 71(
    . 35عدنان السيد حسين ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 72(
   .    137ار ، مصدر سبق ذآره ، ص حسين ابراهيم العط). 73(
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برز موقف منظمة التحرير الفلسطينية من اتفاقيات كامب ديفيد من خالل بيان صادر             
 مؤتمر كامب ديفيـد يعتبـر        أن أشار إلى  , 1978 سبتمبر   19عن لجنتها التنفيذية في تاريخ      

سرائيل وتفريطاً بالقدس    إل تتصفية للقضية الفلسطينية والعربية وتسليماً كامالً من جانب السادا        
 هذا االتفاق ينفذ أهـداف      ه السادات بتوقيع  ونظاموانكاراً للحقوق الوطنية الفلسطينية بكاملها ،       

اإلمبريالية األمريكية المتمثلة بإخضاع المنطقة بكاملها للهيمنة األمريكيـة ويكـرس الهـدف             
ـ األمريكي الصهيوني بعزل مصر عن العالم العربي ، ويضرب           رات الـصادرة عـن     القراب

كما عبـر األردن   . )74(مؤتمرات القمة العربية في الجزائر والرباط ، وقرارات األمم المتحدة   
 سبتمبر جاء فيـه     19عن موقفه تجاه اتفاقية كامب ديفيد في بيان لمجلس الوزراء األردني في             

  : ما يلي 
  

د ال يترتب عليه قانونيـاً أو       أن األردن الذي أشير إليه في عدة أماكن في وثائق كامب ديفي           . 1
  .معنوياً أي التزامات إزاء قضايا لم يشارك في مناقشتها وصياغتها والموافقة عليها 

يعتقد األردن أن حل عادل وشامل ينبغي له أن يعالج جميع أوجـه القـضية الفلـسطينية                 . 2
  . اإلسرائيلي - والصراع العربي

و خروج عن المسؤولية العربية الجماعية      أن أي عمل منفرد من جانب أي طرف عربي ه         . 3
  .التي تسعى لتحقيق تسوية شاملة تؤدي إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 

  
أن أي تسوية نهائية عادلة تكون مقبولة لدى األردن يجب أن تتضمن انسحاباً إسرائيلياً من               . 4

 غزة ، وعودة القدس العربية التـي        جميع األراضي المحتلة بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع        
   ).2ملحق رقم . ( )75( 1967حت االحتالل في حزيران سقطت ت

  

أما الموقف السوري من االتفاقية هو أن كامب ديفيد لم تخرج مصر مـن المعركـة                
فحسب ، بل حولتها عملياً إلى حليف إسرائيل ، وأن االتفاقية أيضاً اسـتهانة واضـحة بكـل                  

   .)76(تحدة  ونقيض لشروط السالم العادل قرارات األمم الم
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
   .      66صائب عريقات ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 74(
  .80،  ص1993 للنشر والتوزيع عمان ،  ، مكتبة يرهوق1مديحة المدفعي ،االردن وحرب السالم ، ط). 75(
    .      65صائب عريقات ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 76(
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  : جاء موقف المملكة العربية السعودية على الشكل اآلتي كما
أن ما تم التوصل إليه في مؤتمر كامب ديفيد ال يعتبر صيغة نهائيا مقبولـة للـسالم ألن                   .1

 وال  1967إسرائيل لم توضح عزمها على االنسحاب من األراضي التي احتلتها بالقوة عام             
وتجاهلت دور  , مصيره وإنشاء دولته    القدس وال تعطي الشعب الفلسطيني حقه في تقرير         

 .منظمة التحرير الفلسطينية التي هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 

  
ان المملكة العربية السعودية ال تعطي لنفسها الحق في ان تتدخل في الشؤون الخاصة ألي                .2

مـصالح   بطرق سلمية أو عسكرية اال بما يتناسب مـع ال          مبلد عربي وال بطريقة تحرره    
وحددت تونس موقفها من االتفاقية ومن القضية الفلـسطينية وقـضايا           . )77(العربية العليا   

 : الشرق األوسط كما يلي 

  
 . التمسك واالحترام بالشرعية الدولية ممثلة بقرارات األمم المتحدة .1

 . رفض االستيالء على أراضي الغير بالقوة  .2

 .)78(لشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل ا .3

  
  

 , 1978 نوفمبر سـنة     5_2انعقد مؤتمر القمة العربي التاسع في بغداد في الفترة من           
أشار فيها الى خطورة اتفاقيتي     , وبدأ المؤتمر اعماله بكلمة للرئيس العراقي أحمد حسن البكر          

د عن الحد االدنى الذي يمكـن أن        مؤكدة أن هذه االتفاقيات جاءت بعيدة كل البع       , كامب ديفيد   
وأن الدول العربية ال تقبل ان      . والى االطراف المعنية مباشرة بالصراع      , تقبله الدول العربية    

يفرض أي حاكم عربي ارائه ويعطي لنفسه حق التصرف في مسألة الـصراع مـع العـدو                 
  . )79( هذا الصراع بإرادته المنفردة ءنهاإو, الصهيوني 

  

  
  

  ــــــــــــــــــ
         . 62هيام جفال ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 77(
   . 62المصدر نفسه ، ص ). 78(
   .    137حسين ابراهيم العطار ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 79(
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  : عن هذا المؤتمر موقف محدد اتجاه اتفاق كامب ديفيد أهم ما جاء فيه وصدر
ر الصراع وكل قطر عربي مسؤول       ان القضية الفلسطينية قضية مصيرية وهي جوه       -1

  .عن المشاركة في هذا الصراع وملتزم بالنضال من اجلها 
  .   على االقطار العربية تقديم المساعدة والدعم للنضال وللمقاومة الفلسطينية -2
عدم انفراد أي طرف من االطراف العربية المعنية بأي حـل للقـضية الفلـسطينية أو              -3

  .ي بالصراع العربي االسرائيل
 ال يقبل أي حل للصراع العربي االسرائيلي اال اذا اقترن بقرار مؤتمر قمـة عربيـة                 -4

  .)80(يعقد لهذه الغاية 
  .وعدم التعامل مع ما يترتب عليها من أثار,  التأكيد على رفض اتفاق كامب ديفيد -5
قيع على   دعوة مصر والرئيس السادات الى العودة نهائيا عن هذه االتفاقيات وعدم التو            -6

وفي حالة توقيع اتفاقيـة الـصلح بـين الحكومـة           ،  معاهدة للصلح مع العدو الصهيوني      
أوصى المؤتمر بنقل مقر الجامعة العربية من القاهرة الـى          , المصرية والعدو الصهيوني    

وتطبيـق قـوانين    , وتعليق عضوية مصر في الجامعة العربيـة        , عاصمة عربية أخرى    
مؤسسات واالفراد في جمهورية مصر العربية الذين يتعاملون        المقاطعة على الشركات وال   

  .)81(بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع العدو الصهيوني 
  

  

وباستثناء سلطنة عمان والسودان فأن كافة الدول العربية رفضت اتفاقات كامب ديفيد            
رفـض مبـدأ    وذلك ليس من منطلق     , كما تبين من ردود الفعل العربية التفاقيتي كامب ديفيد          

بل من أجل تنازل السادات عن حقوق الشعب الفلسطيني الوطنيـة           , المفاوضات مع اسرائيل    
 داخـل الـسياق     .)82(وتكريسه لمبدا المفاوضات الثنائية واالتفاقـات المنفـردة         , المشروعة  

 ما  التاريخي للسياسة االسرائيلية في مرحلة جديدة متقدمة قدم فيها الرئيس السادات لالسرائيلين           
كانوا يسعون اليه من تقويض قضية الشعب الفلسطيني وتجزئة الموقـف العربـي واجـراء               
مفاوضات مباشرة مع اسرائيل وعقد صلح منفرد مع كل دولة على حد ا واخراج مصر مـن                 
دائرة الصراع العربي االسرائيلي وعزلها من محيطها العربي واالحتفـاظ بالـضفة الغربيـة              

لسيادة االسرائيلية من خالل تطبيق مشروع بيجن للحكـم الـذاتي           وقطاع غزة والقدس تحت ا    
 ويهـدم القـضية     ياالداري المتفق عليه في كامب ديفيد الـذي يقـنن االحـتالل اإلسـرائيل             

  .)83(الفلسطينية
  ــــــــــــــــــ

   .       62هيام جفال ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 80(
   .   139ره ، ص حسين ابراهيم العطار ، مصدر سبق ذآ). 81(
   . 67صائب عريقات ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 82(
   . 15، مصدر سبق ذآره ، ص محمود فوزي ). 83(
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  . القضية الفلسطينية في مباحثات بلير هاوس 1.3

  
بين وفود الدول الثالثة     ،   1978 اكتوبر   12ير هاوس في واشنطن في      لافتتح مؤتمر ب  

قشة مسودة معاهـدة الـسالم بـين مـصر          امصر واسرائيل والواليات المتحدة االمريكية لمن     
ة بسالم يقوم بـين     لالمتص )1(  ، واسرائيل تنفيذا التفاقية االطار الثانية الموقعة في كامب ديفيد        

ولى الممارسـة   مصر واسرائيل ، ووضع الشروط المحددة التي تستطيع مصر بواسطتها ان تت           
الكاملة لسلطتها وسيادتها على سيناء والتي بموجبها سيضمن امن الدولتين معاً ويعيش البلدان             

بيرة التي تعرضت لها اتفاقيتي االطار فقد       ونظراً للمعارضة الشديدة والك   , )2(كجارين مسالمين   
همية الربط بين   ير هاوس في اجتماع مع كارتر الى ا       لاشار الوفد المصري قبل بدء مباحثات ب      

الى اهمية ان يحصل الفلسطينيون     و. لتوقيع عليهما  في كامب ديفيد       اتفاقيتي االطار اللتين تم ا    
شيء من هذه المسيرة ، اذا حصلت مصر على سيناء ، حتى ال تتهم مصر بانها عقـدت                   على

لفلـسطيني  ر ا فالتقدم على المسا  . صلحاً منفرداً مع اسرائيل وتزداد عزلتها في العالم العربي          
خفيف حدة المعارضة العربية التفاقيتي كامب ديفيد ، وفي تشجيع كل           سيكون له ايجابياته في ت    

 لالنضمام الى المباحثات الخاصـة بالـضفة الغربيـة          منظمة التحرير الفلسطينية  ومن االردن   
  .وغزة 

  
 ، قدم الوفد المصري مذكرة الى سايروس فـانس وزيـر            1978 اكتوبر سنة    3وفي  

 التي يجب ان تتخـذها اسـرائيل     اإلجراءاترجية الواليات المتحدة االمريكية تتعلق ببعض       خا
 منظمة  تجميد المستوطنات ومشاركة  . )3(من جانب واحد في االراضي المحتلة لبناء الثقة منها          

 القدس الشرقية فـي التـصويت        سكان ومشاركة " 242" التحرير الفلسطينية اذا قبلت القرار      
الذاتي الفلسطيني ، واعادة االراضي التي استولت عليها اسرائيل فـي االراضـي             على الحكم   

المحتلة، وحرية االجتماع والتعبير والحركة للفلسطينين في االراضي المحتلة ، واالفراج عـن             
 النازحين فـي حـرب      ن ، وعودة عدد من الالجئين الفلسطينيي      نالمعتقلين السياسيين الفلسطينيي  

اقبين دوليين او تابعين لألمم المتحدة على انتخابات السلطة الفلسطينية ،           م، واشراف مر  1967
واالنسحاب الفوري لبعض القوات االسرائيلية من بعض أجزاء الضفة الغربية وغزة واعـادة             

  .)4(نشر القوات األخرى 
  ـــــــــــــــــــ 

   .155حسين العطار مصدر سبق ذآره ، ص ). 1(
   .196صدر سبق ذآره ، ص حاتم أبو غزالة م). 2(
   .156حسين العطار مصدر سبق ذآره ، ص ). 3(
   .169بطرس غالي مصدر سبق ذآره ، ص ). 4(
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 ، أعلن السادات أنه إذا أريـد لمعاهـدة الـسالم المـصرية              1978 نوفمبر   15وفي  
االسرائيلية ان توقع فانه يجب على االقل ان يوقع تعهد اسرائيلي باالنسحاب من قطاع غـزة                
وان تعاد لالدارة المصرية فقام بارسال نائبه حسني مبارك الى واشنطن لتقديم طلب رسـمي               
بربط المعاهدة المصرية االسرائيلية بحل المشكلة السياسية لقطاع غزة ، لوحده وترك الـضفة              

 ،  )5(الغربية باعتبارها مسؤولية الملك حسين لوحده ، وان غزة مسؤولية المصريين لوحـدهم            
غبة الرئيس السادات في تنفيذ خيار غزة اوال ، الذي يقضي بأن ينشأ حكم ذاتـي                وتلك هي ر  

في قطاع غزة ، ثم ينشأ بعد ذلك حكم ذاتي في الضفة الغربية ، بعد ان ينضم الملك حـسين                    
  .)6(الى المفاوضات 

م في هذا الشأن حيث تمسك      درز أي تق  فاوضات مع الوفد اإلسرائيلي لم تح     غير ان الم  
سرائيلي بعدم القبول باي شكل من أشكال الربط بين التوصل الى معاهدة سـالم مـع                الوفد اال 

ورفض اسـرائيل التخلـي عـن الـسيطرة         . )7(مصر ، وبين التقدم بشأن المسألة الفلسطينية        
العسكرية على الضفة الغربية وقطاع غزة بغض النظر عن الحكم الذاتي الفلسطيني واكـدت              

  .)8(دة تحت السيادة اإلسرائيلية عاصمة إلسرائيل إسرائيل على بقاء القدس موح
  

 من مصر ان تسقط مطالبتها بالجدول الزمني لالنتخابات والتـي           وكان بيجن قد طلب        
البتهـا فـي غـزة ، وإسـقاط         اقترح بان تكون بعد سنة من التوقيع على االتفاقية واسقاط مط          

ممـا حمـل    . )9( ةن االسـرائيلي  ها بوجوب االفراج عن السجناء السياسيين في الـسجو        مطالب
االتفـاق المـصري االسـرائيلي      االمريكيون وسهل عليهم التقليل الدنى حد من اهمية ربـط           

  .)10(لة الفلسطينية بالمسأ
وعندما اجتمع كارتر مع الوفد االسرائيلي ، واشار الى انه ال يجب ان تكون معاهـدة                

غربية وغزة ، على الرغم مـن ان        السالم مع مصر مشروطة بالتوصل التفاق حول الضفة ال        
اطار العمل المصري االسرائيلي جزء من التزام اوسع يشمل الضفة الغربية وغزة ايـضاً الن   

  .أي اتفاق حول االخرتين يمكن ان يفشل بسبب االردن او الفلسطينيين
  
  ـــــــــــــــــــ   

  .215حاتم أبو غزالة مصدر سبق ذآره ، ص ). 5(
   .281ت مصدر سبق ذآره ، ص وليام آوان). 6(
   .156حسين العطار مصدر سبق ذآره ، ص ). 7(
   .171بطرس غالي مصدر سبق ذآره ، ص ). 8(
  .216حاتم أبو غزالة مصدر سبق ذآره ، ص ). 9(
   .169بطرس غالي مصدر سبق ذآره ، ص ). 10(
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ـ               ت هـي   وتساءل الرئيس كارتر عما يمكن ان يكون عليه الحال لو ان اسـرائيل كان
فهل تعتقد اسـرائيل ان     , الطرف المسؤول عن فشل التسوية بشان الضفة الغربية وقطاع غزة           

المعاهدة مع مصر لن تتاثر في هذه الظروف ؟ فاجاب اهارون باراك بانه يجـب ان تكـون                  
المعاهدة مع مصر مستقلة من الناحية القانونية ، عما قد يحدث للضفة الغربية وغزة حتى لـو                 

  .)11( ما من الربط السياسي بين المسألتين قامت درجة
  

 ناقشت الحكومة االسرائيلية مسودة معاهـدة الـسالم بـين مـصر             غضون ذلك وفي  
واسرائيل ، ووافقت عليها باغلبية كبيرة ، وارفقت هذه الموافقة بقرار يدعو الى تكثيف سياسة               

 القرار وهـدد بـسحب   االستيطان في الضفة الغربية وغزة ، فغضب الرئيس السادات من هذا         
صل به الـرئيس   ة االستيطان ، فات   ساباحثات بلير هاوس احتجاجا على سي     الوفد المصري من م   

  . )12(رتر ليقنعه بضرورة االستمرار في المفاوضاتكا
  

في الوقت الذي نحـاول     : " المستوطنات بقوله   وعلق الرئيس كارتر على قرار زيادة       
ربية واقطاع غزة ، ال يمكن ان تكون هناك خطوة من           فيه اجراء مفاوضات تتناول الضفة الغ     

، واضاف كارتر بخط يده موجها حديثه الـى         " جانب الحكومة االسرائيلية اشد خطراً من هذه        
يتعين علي ان اقول لكم وانا اشعر ببالغ القلق واالسـف ـ ان اتخـاذ هـذه     " اإلسرائيليين ، 

  .)13(ى عالقاتنا الخطوة في هذا الوقت سيكون له اوخم العواقب عل
  

هار انه ال يـساوم علـى الـضفة         ظوكان اعالن بيجن حول المستوطنات يهدف الى ا       
الغربية وبانه لم يوافق في كامب ديفيد على أي شيء لم يسبق وان وافق عليه مجلس وزرائـه   

 ، فقد زادت هذه التـصريحات مـن         1977في اقتراح الحكم الذاتي في كانون االول ديسمبر         
صفان عملية تستطيع ان تؤدي الى الوفاء        العرب بان اتفاقيتي كامب ديفيد ت      ة اقناع صعوبة مهم 

  .)14(بالحقوق الفلسطينية والى تسوية عادلة بين اسرائيل والدول العربية المجاورة لها 
  

  ـــــــــــــــــــ
   .280وليام آوانت مصدر سبق ذآره ، ص ). 11 (
   .156ص حسين العطار مصدر سبق ذآره ، ). 12(
   .282وليام آوانت مصدر سبق ذآره ، ص ). 13 (
   .130سايروس فانس مصدر سبق ذآره ، ص ). 14(
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وخالل االيام االخيرة من اكتوبر اصبح الفريق االمريكي يدرك بشكل متزايد ان االسـرائيليين              
 30 ضيق للحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربيـة وغـزة  ففـي               تعريفيصرون على   

فانس آخر قرارات مجلس الوزراء      نقل ديان في جلسة مباحثات له مع سايروس          1978توبر  اك
 المعاهدة ، ذكر ديان بان اسرائيل ليست مستعدة للحديث مع المصريين اال بشان طريقة               بشأن

اجراء االنتخابات ، وانه من الخطأ تناول مسالة سلطات ومسؤوليات سـلطة الحكـم الـذاتي                
ك سيؤدي الى خالف مصري اسرائيلي فمصر تريـد ان توضـع اراضـي               الن ذل  ،المنتخبة  

الدولة تحت سيطرة الحكم الذاتي واسرائيل ترفض ذلك ،  ومن االفضل قصر المباحثات على               
اجراء االنتخابات وحينها يمكن السرائيل ان تحدد مع الفلسطينيين سلطات الهيئة التي انتخبـوا              

تنظيم االنتخابات  ات بين مصر واسرائيل على مسألة           لعضويتها ودافع ديان عن قصر المباحث     
وعارضه اسـامة البـاز     , في الضفة الغربية وغزة واال فان المحادثات تمتد الى ما ال نهاية             

وقال ان الفلسطينيين ينبغي ان يعرفوا كل ما يصوتون عليه واذا           . بالنيابة عن الوفد المصري     
ولن تكـون   , " خدعة  "  إلى االنتخابات على انها      لم تحدد السلطات والمسؤوليات مسبقا ينظر     

ورد ديان بقولـه اذا وافقـت اسـرائيل علـى مناقـشة الـسلطات               , المشاكل فيما بعد اسهل     
  .)15(والمسؤوليات فان المفاوضين سينفقون سنوات في محاولة الوصول الى اتفاق 

  
 5نتائجـه فـي     كان هذا في الوقت الذي عقد العرب فيه اجتماع قمة بغداد واعلنـوا              

نوفمبر فانتقدوا اتفاقات كامب ديفيد وقرروا نقل المقر الرئيسي للجامعة العربية مـن القـاهرة                
وارسل المشتركون فـي المـؤتمر وفـدا        . اذا ما توصلت مصر واسرائيل الى معاهدة سالم         

 ان  صغيرا الى القاهرة لالجتماع مع الرئيس السادات الثنائه عن مواصلة مفاوضات السالم اال            
ومع هذا الموقف المتشدد من جانب السادات تجاه الـدول          . )16(الرئيس السادات رفض مقابلته     

العربية المعارضة لنهج كامب ديفيد ، اال انه تاثر كثيرا بهذه الضغوط التي تعرض لهـا مـن                 
جانب القادة والزعماء العرب ، فاخذ يتبنى موقفا اكثر شدة فيما يتعلق بموضوع الـربط بـين                 

  .)17( الفلسطينية القضيةتوصل الى معاهدة سالم بين مصر واسرائيل وبين التقدم بشان ال
  
  

  ـــــــــــــــــــ
   .282وليام آوانت مصدر سبق ذآره ، ص ). 15(
   .283المصدر نفسه ص ). 16(
   .158حسين العطار مصدر سبق ذآره ، ص ). 17(
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 يجب  أنهلة الى كارتر ، يقول فيها        ، بعث الرئيس السادات برسا     1978 نوفمبر   8ففي  
ان يكون هناك اتفاق ال لبس فيه بشان ما يتعين ان يحدث في الضفة الغربية وغزة ، واال فانه                   

 بابرام صفقة منفردة مع االسرائيليين والتخلي عن الفلسطينين ، وقال السادات انه غيـر               سيتهم
  .)18( اآلخرين  العربمنمستعد الن يعرض نفسه التهامات من هذا القبيل 

  
بتعليمات جديدة مـن الـسادات       و اجتمع الوفد المصري بعد عودته من القاهرة         الحقاًو

بالوزير فانس وتحدث بطرس غالي عن ان المشكلة الرئيسية التي تواجه التوقيع على معاهـدة    
 شار الـى انـه    أسالم مع اسرائيل هي مسالة الربط بين تلك المعاهدة والقضية الفلسطينية ، و            

يجب تحديد تاريخ الجراء االنتخابات في الخطاب الخاص بالضفة الغربية وغزة ، والذي سيتم              
االسرائيلية ، وانه يجب ان يتضمن الخطـاب الخـاص           -توقيعه مع معاهدة السالم المصرية      

بالضفة الغربية وغزة اشارة الى مسؤولية مصر المميزة على قطاع غزة وانه يجب ان تتخـذ                
  .)19(جراءات من جانب واحد لبناء الثقة مع الفلسطينيين اسرائيل عدة ا

  
 عرض االمريكيون نص المعاهدة ومالحقها على االسـرائيليين والمـصريين           من ثم و

مع في نفس اليوم سايروس فانس مع       ة بشان الضفة الغربية وغزة ، واجت      وكانت تتضمن رسال  
د على عـدم الموافقـة علـى        موشي ديان ، فاوضح  ديان ان مجلس الوزراء االسرائيلي اك          

 تـاريخ   لالتعجيل باالنسحاب للخط المرحلي في سيناء وقال ديان انه شخصيا يميل الى قبـو             
مستهدف وليس تاريخ محدد الجراء االنتخابات في الضفة الغربية وغزة ، ويجب اال يـرتبط               

  .)20(هذا التاريخ المستهدف مع موعد االنسحاب االسرائيلي من سيناء 
  

ه على قبـول    حثّ نوفمبر   11السادات في نفس اليوم     ء اتصال كارتر بالرئيس     وفي اثنا 
نص المعاهدة ومالحقها ، اوضح السادات للرئيس كارتر انه ال ينبغي اعطاء الرافضين فـي               
بغداد اليد العليا ، وانه يجب ان يبين انه حصل على شيء من اجل الفلسطينيين على االقل في                  

االنسحاب المرحلي بل انه ال يمانع في تاخير االنـسحاب شـهورا            غزة قبل ان تكمل اسرائيل      
   كان ذلك يسمح بإجراء انتخابات الحكم الذاتي الفلسطيني في نفس الوقت الذي تعـود              قليلة اذا 

  
  ـــــــــــــــــــ

   .284وليام آوانت مصدر سبق ذآره ، ص ). 18(
   .159حسين العطار مصدر سبق ذآره ، ص ). 19(
   .160صدر نفسه ص الم). 20(
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فيه معظم سيناء، وانه لن يوافق على المرحلة األولى من االنسحاب بدون بدء الحكـم               
واوضح كارتر انه ال يحبذ معاملة غزة بشكل مختلف عن الضفة           . الذاتي في غزة على االقل      

  )21( 1979الغربية وقال انه ينبغي اجراء االنتخابات في كلتا المنطقتين بحلول نهاية 
  

 اتصل بيجن هاتفيا بالرئيس كارتر ليبلغه بان مجلس الـوزراء االسـرائيلي             فيما بعد و
صوت بقبول نص المعاهدة ومالحقها وسر كارتر بذلك ، ولكنه سئل عن الرسـالة المتعلقـة                
بالضفة الغربية وقطاع غزة ، فاجاب بيجن بان مجلس الوزراء رفض فكرة تحديد تاريخ فـي                

نتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وتحدث كارتر هاتفيا مع            م ، الجراء اال    1979نهاية  
سحاب المرحلي الى ان تجري     ن بالموقف اإلسرائيلي واقترح كارتر بتاجيل اال      ه إلخبار تالسادا

انتخابات الحكم الذاتي الفلسطيني فتضايق السادات من هذا االقتراح ، فبدون تاريخ محدد قـد               
تاجيـل قـصير    ن السادات قد اقترح امكانية      وكا. االطالق  ى  ب عل ايعني ذلك اال يحدث انسح    
زامن مع االنتخابات ، اال انه لم يكن مستعدا للقبـول بامكانيـة عـدم               االمد لالنسحاب حتى يت   

  .)22(االنسحاب نهائياً 
  

فالخطاب الجانبي حول الضفة الغربية وغزة الذي اقترحته الواليات المتحدة االمريكية           
ال زمنيا للحكم الذاتي وهو احد المطالب المصرية الرئيسية لكنهـا تلـزم             لم يكن يتضمن جدو   

 - م المـصرية  الاسرائيل بان تبدأ المفاوضات بعد شهر من التـصديق علـى معاهـدة الـس              
 ، الجراء انتخابـات لهيئـة الحكـم         1979االسرائيلية بموعد مستهدف ال يتعدى نهاية العام        

  .  االسرائيلية والمسألة الفلسطينية  -هدة السالم المصرية لحل مسألة الربط بين معا. )23(الذاتي
  

وحينها كتب السادات الى كارتر انه ال يستطيع توقيع المعاهدة فـي ظـل الظـروف                
القائمة دون ان يخل بتعهده باال يعقد سلما منفصال واصر على ان الحل هو ان توافق اسرائيل                 

  .  مع اتمام عملية االنسحاب الجزئي من سيناءعلى موعد مستهدف القامة الحكم الذاتي يتزامن
  
  

  ـــــــــــــــــــ
   .285وليام آوانت مصدر سبق ذآره ، ص ). 21(
   .286المصدر نفسه ص ). 22(
   .134سايروس فانس مصدر سبق ذآره ، ص ). 23(
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ـ   نوفمبر سـأ   29 مور مع كارتر هاتفيا في    وبعد مناقشة السادات هذه األ     ات لت الوالي
 بيجن خطابا يعرض اقتراحـه الشخـصي التمـام           ان يسلم  ريد السادات ما اذا كان ي     المتحدة

 السادات ان يتبادل هو وبيجن خطابين يلتزمان فيهما بان تبدأ المفاوضات            فاقترحالمفاوضات ،   
بعد شهرين من التصديق على المعاهدة ، والجراء انتخابات لمجلس الحكم الذاتي فـي ايلـول                

تاح سلطة الحكم الذاتي بعد ذلك بشهر ، واضاف السادات انه اذا اعادت             ، وبافت 1978سبتمبر  
اسرائيل التزامها السابق بتعجيل مراحل االنسحاب الجزئي ، فان مصر ستبادل السفراء خالل             

 كـانون االول    4رأس محمـد، وفـي      -شهر من انسحاب القوات االسرائيلية الى خط العريش       
رر استعداد اسرائيل لتوقيع المشروع القائم للمعاهـدة        ديسمبر رفض بيجن اقتراح السادات وك     

  .)24(دون أي تغيير
  

بالوزير فانس في القاهرة حيث قدم فـانس اقتـراح            السادات  اجتمع  ديسمبر 10وفي  
بلوماسية بين مصر واسرائيل بعد اتمـام       دامريكي حول الربط يقضي بان يتم اقامة العالقات ال        

يناء مباشرة وان يتم تبادل السفراء بعد اقامة سلطة الحكم          المرحلة االولى من االنسحاب من س     
 االمريكي الجديد   االقتراحفرحب السادات بهذا    ،  الذاتي الفعلي في الضفة الغربية وقطاع غزة        

كون بداية الحكم الذاتي من غزة، وان يتم السماح لضباط االرتباط المصريين ان             تن  أوطالب ب 
    1967 انه كان تحـت االدارة المـصرية حتـى عـام             يتمركزوا في قطاع غزة على اعتبار     

  .)25(وأبدى الوفد األمريكي برئاسة فانس موافقته على المطالب التي عرضها السادات 
  
 ديسمبر كانت إحدى نقاط الخالف بين مصر وإسرائيل والتي حالت دون توقيـع              15في  

غربية وقطاع غزة ، فقد كانـت       االتفاقية لغاية تاريخه هي تحديد موعد االنتخابات في الضفة ال         
 م ، هي صيغة امريكية وقبـل        1979الصيغة التي تحدد الموعد النهائي لالنتخابات هي نهاية         

بها السادات ، فكان رد الفعل االسرائيلي عنيفاً تجاه التقاء الموقفين االمركي والمـصري فـي                
  علم بيجن رفـضه لموقـف     هذه المرحلة واعتبر انحيازه مباشرا من امريكا تجاه السادات ، فا          

  
  

  ـــــــــــــــــــ
   .136 ، ص سايروس فانس مصدر سبق ذآره). 24(
  .160حسين العطار مصدر سبق ذآره ، ص ).25(
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  الواليات المتحدة ، وتوقفت المفاوضات في هذه المرحلة بعد ان اصدر مجلس الـوزراء             
لة المتعلقة بـالحكم الـذاتي فـي         ديسمبر اوضح فيه موقفه من الرسا      15االسرائيلي بيانا في    

  :الضفة الغربية وقطاع غزة فيما يلي 
  .ان الرسالة المتعلقة بالحكم الذاتي يمكن ان توضح وان تعاد صياغتها .1
ذ الحكم الذاتي في يهودا والسامرة      ة تاريخ يسمى الموعد المحدد لتنفي     ان تضمين الرسال   .2

 . اوقطاع غزة غير مقبول اسرائيلي– الضفة الغربية –

 .لمقترحات المصرية ض موقف وتفسير الواليات المتحدة لان حكومة اسرائيل ترف .3

 . عملية استبدال السفراء بتنفيذ الحكم الذاتي على االقل في منطقة غزة ربطرفض .4

يـر جوهريـا    او غيره وتغ  " .  عمل كامب ديفيد     اطار" ان هذه المطالب ال تتالئم و        .5
 .)26(هي غير مقبولة من اسرائيل شروط معاهدة السالم المذكورة ولذلك ف

  

االسرائيلية بسبب توقف مفاوضات بليرهـاوس   -اذن لم توقع اتفاقية السالم المصرية     
 اإلطـار  ، وهو الموعد النهائي للتوقيع بموجـب اتفاقيـة           1979 مارس 17 في موعد أقصاه  

 فتـرة ال     ، اذ انها نصت بوحوب توقيع اتفاقية السالم خـالل          1978 سبتمبر   17الموقعة في   
  .تتجاوز الثالثة اشهر التي تلي توقيع اتفاقيتي االطار 

  

ونظرا لقرب االنتخابات االمريكية ، وامكانية ان يؤثر التعثر في عملية سالم الـشرق              
ارسل بريجنـسكي ، مستـشار      . )27(االوسط ، على موقف الرئيس كارتر في هذه االنتخابات          

س كارتر يفصح فيها عن مخاوفـه بـشأن القـضية           االمن القومي االمريكي رسالة الى الرئي     
 اجعل اتباعنا لمثل هذه االستراتيجية صعب     ان االحداث قد ت   : " ة ، قال فيها      االسرائيلي - العربية

اال انني مقتنع اقتناعا راسخا بانه يجب علينا لما فيه مصلحة الحزب الديمقراطي ،ان نتجنـب                
لمشاكل استثارة لعصبية الجالية اليهودية االمريكية      موقفا نعمل فيه باستمرار على تأجيج اكثر ا       

بدون تحقيق فتح صوب نحـو      " .الضفة الغربية ، الفلسطينيين ، ومنظمة التحرير الفلسطينية         " 
وال اعتقد اننا نستطيع في السنة االنتخابية التي اقتربت ان تقنع االسرائيليين بان لـدينا               , الحل  

  .)28(بالنسبة لتلك القضايا،ولم يعد سوى القليل من الوقت قوة نفوذ ذات شأن عليهم ال سيما 
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ها الضاغط علـى سياسـة      ر ايران اث  يضاً كان لعوامل عدم االستقرار والغليان في      أو
 الرئيس االمركي كارتر الخارجية ، فايران الشاه كانت الحليف االستراتيجي الهـام للواليـات             
المتحدة في الشرق االوسط ، وسقوط الشاه يمثل سقوط احد االعمدة التي تعتمد عليها الواليات               

ديا جديدا امام الواليات المتحدة     ويخلق هذا الوضع تح   . المتحدة كثيرا في سياستها في المنطقة       
االمريكية يدفعها الى ضرورة ايجاد البديل لحفظ التوازن االستراتيجي في المنطقة ، ال سـيما               
ان االتحاد السوفياتي لم يكن راضيا عن اتفاقيات كامب ديفيد ، وانفراد الواليات المتحدة بادارة               

انجاح عملية السالم بين مصر واسرائيل      دفة االحداث في المنطقة ، وتمثل البديل في ضرورة          
  .)29( مصر احدى الدول الحليفة للواليات المتحدة في المنطقة لتصبح

  
 اجتمع كارتر بمستشاريه لشؤون الشرق االوسط ، فاوضح لهم          1979 فبراير   19وفي  

اهمية منطقة الشرق االوسط للواليات المتحدة االمريكية ، واهمية انجاح عملية الـسالم بـين               
 النجـاح  ل في مواجهة علنية مع االسرائيليين مصر واسرائيل ، واوضح لهم انه ال يريد الدخو        

تفاصـيل  وانه قد حان الوقت لتحقيق تقدم في المفاوضات بعمومها مع تـرك ال        ،  عملية السالم   
واشار الى ان السادات    .  المستقبل ، بالتخطي عليها بشكل او بآخر         التي تثير الخالف لحلها في    

هتم كثيرا بالضفة الغربية ومصيرها ، وانه يهتم اكثر بقطاع غزة ،وبتواجد مصري هناك              ال ي 
جاعال من هذه المسالة عامال للربط بين التوصل الى سالم مع اسرائيل وبـين التقـدم بـشان                  
المسألة الفلسطينية ، واوضح كارتر انه يجب على السادات ان يتخلى عن مطلبه فـي الـربط                 

والذي مضمونه ينحصر في موضوع واحد فقط ، وهو توقيت تبادل الـسفراء             بين المسألتين ،    
 الذاتي الفلسطيني ، وفضال عن      الحكمبين مصر وإسرائيل وارتباطه باجراء االنتخابات لسلطة        

ذلك اشار كارتر الى انه ال ينبغي ان يطرح السادات نفسه للتفاوض بشأن الضفة الغربية بديال                
وانه اذا ما استطاع     . )30(فض االردن لالنضمام الى المفاوضات      عن الملك حسين في حالة ر     

السادات ان يتخلى عن اهتمامه بالضفة الغربية فانه يستطيع الحصول على معاهدة منفصلة مع              
  .)31(اسرائيل وان يأخذ شيئاً ما في غزة ويحرج الملك حسين 
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ويعتبر الموقف الجديد للرئيس كارتر الذي يتمثل بعدم الربط بين المسألة الفلـسطينية             
ب  بـسب االسرائيلية ، والمتمثل في خشيته من مواجهة مع اسرائيل     -ومعاهدة السالم المصرية    

يس السادات ، متسقا مع ما يتعرض لـه مـن مواقـف             مفاوضات السالم وضغوطه على الرئ    
حرجة في داخل الواليات المتحدة على منصب الرئاسة ، وفي منطقة الشرق االوسط ونجـاح               

  .)32(الثورة االسالمية وتوليها على مقاليد الحكم في ايران 
  

كية فـي الـشرق     يلح االمر راتيجي للمصا فالواليات المتحدة االمريكية فقدت حليف است     
ياغة السيادة االمنية االمريكية في المنطقة بعد       صال بد للواليات المتحدة من اعادة       و. االوسط  

انهيار نظام الشاه وذلك في جولة قام بها هارولد براون وزير الدفاع االمريكي للمنطقة كانـت                
شريك يركن اليه وتقوية الروابط االمنية مع        ك المتحدةاغراضها دعم الثقة المحلية في الواليات       

الدول الرئيسة في المنطقة مثل اسرائيل ومصر واالردن والسعودية وطلب كارتر من بـراون              
لة اثنين من اشـد اصـدقاء        اسرائيلية حيوية النهاء عز    - مصريةان يوضح ان معاهدة سالم      
حليف قديم للواليـات المتحـدة      مصر واسرائيل فاألخيرة    خالصا  إالواليات المتحدة االمريكية    

حليف جديد ، واوصى براون ان الواليات المتحدة االمريكية تزيد جهودهـا            االمريكية ومصر   
 لحفظ التوازن االسـتراتيجي     )33( اسرائيلية في اقرب وقت ممكن       - لعقد معاهدة سالم مصرية   

   .موازين القوى في المنطقة لصالح الواليات المتحدة االمريكية واسرائيلل
  

  . االتفاق التكميلي الخاص بالحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة 2.3
  

ء الوفود الثالثة مصطفى ابناء هلى طلب الرئيس كارتر ، تم عقد اجتماع في واشنطن بين رؤس
 فبراير 21خليل وموشي ديان ، وسايروس فانس ، ثم بدأت المباحثات بينهم في كامب ديفيد في 

 بين صطفى خليل رئيس الوفد المصري ان مصر تتمسك بموضوع الربطم ،فاوضح م1979
التوصل الى معاهدة سالم مع اسرائيل ، وبين التقدم بشأن المسألة الفلسطينية  وعلى أساس ان 
مصر ال تستطيع ان تتحمل أعباء عزلتها عن العالم العربي بسبب التخلي عن القضية الفلسطينية 

من الممكن الدفاع واسرائيل تراعي القضة الفلسطينية ، يكون ، وان معاهدة سالم بين مصر 
العام العربي ، ال سيما بعد ظهور العديد من شرائح المجتمع العربي التي عنها امام الرأي 
   المعروفة بعدائها للصهيونية فكرة الثورة االسالمية في ايرانتتعاطف مع 
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وعدائها أيضا لالمبريالية والواليات المتحدة االمريكية ـ واوضح مصطفى خليـل   واسرائيل 
اهتمام مصر بقطاع غزة ووضعها المميز هناك ، والى وجوب اجراء انتخابات سلطة الحكـم               

وبدا ان  . )34(لييد لقي هذا الطرح معارضة الجانب االسرائ      الذاتي الفلسطيني هناك اوالً  ، ولق      
المحادثات على هذا المستوى ال تبشر بتحقيق تقدم آخر بعد رفض الجانب االسرائيلي الموقف              
المصري ، لذلك وجه كارتر الدعوة الى بيجن لالنضمام الـى المحادثـات فـرفض مجلـس                 

بدعوى ان ليس لبيجن ان يشارك مصطفى       الوزراء االسرائيلي ان يشارك بيجن في المحادثات        
  .خليل في اجتماع قمة وانما يشارك مع السادات فقط 

  

 دعا كارتر تمهيدا الجتماعه مع بيجن بعد ان طلب منه الحـضور لالجتمـاع               وعندما
وذكـر  . معه ، كبار مستشاريه مونديل وفـانس وبريجنـسكي وهـاملتون الـى االجتمـاع                

اسرائيل تريد سالما منفصال وتريد اال يجدد انتخاب كارتر         وبريجنسكي بصراحة انه يبدو ان      
واستخلص مونديل انه ينبغي لكارتر اال يواجه بيجن وأال يتولى االمور بنفسه وان يدعها تأخذ               

  .)35(مسارها الطبيعي 
  

 عقدت اول جلسة بين كارتر وبيجن فأثار بيجن اعتراضـاته علـى الرسـالة               من ثم و
م الذاتي في الضفة الغربية وغزة ، فقال انها تتضمن خروجـا علـى              الجانبية التي تعالج الحك   

وليس هناك ما يدعو الى الفصل بين غزة والضفة الغربية كمـا يريـد              .اتفاقيات كامب ديفيد    
السادات ان يفعل اآلن ، ولكن اذا كانت مصر مستعدة ان تتخلى عن كـل اهتمـام بالـضفة                   

ولكن غزة لن تكون حينئـٍذ      , زة وحدها مع مصر     الغربية فإن اسرائيل قد تنظر في مناقشة غ       
  .سابقة لما يمكن عمله فيما بعد في الضفة الغربية 

  
واقدم بيجن على الخروج عن اتفاقيات كامب ديفيد بالزعم بأن اسرائيل ليست ملزمـة              
بمناقشة الضفة الغربية ما لم ينضم االردن الى المفاوضات ، فذكره كارتر بان السادات وقـع                

تعتبر جزءاً من اتفاقات كامب ديفيد ، تفيد بان مصر ستتولى القيام بالدور االردنـي اذا          رسالة  
  .بيجن بقوله ان الرسائل ليس لها نفس القيمة كنص االتفاق رد  حسين، والملكلم يقم به 
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 واعترض بيجن على فكرة تحديد تاريخ مستهدف النتخابات سلطة الحكـم الـذاتي ،              
ك المعاهدة مـع مـصر ،       ما ، فان اسرائيل قد تتهم بانتها      النه اذا لم يتم الوفاء بالتاريخ لسبب        

هـدة  وقد تنكث مصر حينها ببعض التزاماتها واسرائيل ال يمكن ان تقبل بهذا الربط بين  المعا               
  . )36(ومستقبل الضفة الغربية وغزة 

  
 مارس اجتمع سايروس فانس وبيجن وبعد مناقشة موجزه بين الوفد االسرائيلي            4وفي  

تـاريخ  ل الجديـد    األمريكـي قدم بيجن اقتراحا طفيفا بتغيير في الصياغة فوافق على االقتراح           
د وسينظره مجلس الوزراء     مستهدف التمام المفاوضات بشأن الحكم الذاتي وقال انه اقتراح جا         

ان مصر واسرائيل تستطيعان على كل حال تحمل المـسؤولية عـن توقيـت              : " وعلق قائالً   
ـ            ال ان إجراء  المفاوضات ا   " ه االنتخابات فعال من اجل الحكومة الفلـسطينية يمكـن ان يعرقل
  .وهذا هو السبب" طرف ثالث 

   
هى االجتماع بعث كارتر برسـالة  في معارضته لتاريخ مستهدف لالنتخابات وحالما انت    

الى السادات يخبره بانه قد تم احراز بعض التقدم وانه يفكر في حقيقة االمر في القيام بنفـسه                  
  .)37(برحلة الى الشرق االوسط خالل االيام القليلة القادمة

  

وذلك خالل زيارة بيجن الى واشنطن التي استمرت ثالثة ايام ،حيث وافـق الـرئيس               
 االسرائيلية وبين مسألة الضفة الغربيـة       –دم الربط بين اتفاقية السالم المصرية       كارتر على ع  
انه تحول كامل وشامل فـي الموقـف        : " وصف ديان الموقف االمريكي بقوله      . وقطاع غزة   
اتفاقيـة  "  الى ذلك وافقت االدراة االمريكية على مطالب اسرائيل بتوقيع           ةوباإلضاف" االمريكي

ن الواليات المتحدة ، وتعهدت الواليات المتحدة بانها في حالة مخالفـة بنـود              بينها وبي " تفاهم  
  ٍ :اتفاقية السالم سنقوم باآلتي 

  
  .استخدام الخطوات المناسبة للضغط بما فيها الدبلوماسية واالقتصادية والعسكرية  .1
 .دعم اسرائيل بالطرق التي تراها مناسبة في حال االخالل باتفاق السالم  .2

ا لزيادة تواجدها في المنطقة وتزويد يد اسرائيل بكل ما تحتاجه فـي حالـة               استعداده .3
 .الطوارئ 
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   .295، ص وليام آوانت مصدر سبق ذآره ). 36 (
   . 295 ، ص  مصدر سبق ذآره، حسين العطار). 37(



 60

سوف تعارض وتصوت ضد أي مشروع قرار في االمم المتحدة قد يمـس باتفاقيـة                .4
 .الم الس

 .سوف تكون متفهمة لكافة طلبات اسرائيل العسكرية واالقتصادية  .5

سوف ترفض تزويد السالح ألية جهة تعتقد انها قد تستخدمه ضد اسرائيل ولو كـان                .6
 .)38(ذلك عن طريق جهة ثالثة

 
اقـر مجلـس    اليات المتحدة السرائيل كل ما طلبته        مارس وبعد ان قدمت الو     5وفي  

لمقترحات االمريكية الجديدة وشعر كارتر بان النجاح في متناول اليـد ،            الوزراء االسرائيلي ا  
 تلـح وان من شأن رحلة يقوم بها الى الشرق االوسط ان تثمر معاهدة للسالم ، ودفعة سياسية                 

وقرر كارتر على الفور ان يوفد بريجنسكي الـى القـاهرة لاللتقـاء بـالرئيس               ،الحاجة اليها   
بشكل خاص جداً   " الجديدة ويلتمس تأييده لها ، وأن يذكر السادات         السادات ليخبره بالمقترحات    

 الداخلي للرئيس يزداد صعوبة ، بل إن بيجن يريد ان يرى الرئيس وقد حاقت               يالوضع السياس 
 مارس اجتمع بريجنسكي مع الـسادات وسـلمه الرسـالة ، واوضـح              6، وفي   " به الهزيمة   

وحينها قرر الرئيس كارتر التوجـه      ،كل بالنسبة له    السادات ان الصياغات الجديدة ال تثير مشا      
  .)39(الى الشرق االوسط 

  
  . كارتر يتوجه الى الشرق االوسط 3.3

   
 ، وصل الرئيس كارتر الى القاهرة ، في بداية زيارتـه للـشرق              1979 مارس   7في  

ـ     ى  االوسط لالتفاق النهائي عل    ضفة بنود ومواد معاهدة السالم واالتفاق التكميلـي الخـاص بال
الغربية وقطاع غزة وفي مباحثاته مع الرئيس السادات ابدى له السادات انه يضع فيه كل الثقة                

  . )40(للتوصل الى سالم مع اسرائيل ، وسيجعل زيارته الى الشرق االوسط تحقق نجاحاً كبيراً 
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وبعد ساعة واحدة من المباحثات اعلن السادات انه والرئيس كارتر تمكنا من حل كافة              
والمشاكل الخمسة الرئيسية التي كانت قائمة قبل زيارة كـارتر للقـاهرة            . )41(المسائل المعلقة 

  : األمريكية لحلها هي بسبب رفض السادات المقترحات
توضح إنهاء جزء من التسوية الشاملة الني دعا        " طلب مصر مذكرة تفسيرية للمعاهدة       .1

  .اليها كامب ديفيد 
طلب مصر حال مرضيا لمشكلة أولوية االلتزامات حتى يصبح واضحا ان المعاهدة لن              .2

 .تمنعها من الوفاء باتفاق دفاعي مع دول عربية تقع ضحية للعدوان 

بالضفة الغربية وغزة موعدا مستهدفا     ر مصر على ان يتضمن الخطاب الخاص        اصرا .3
 .لالنتخابات 

طلب اسرائيل ان تتبادل مصر السفراء بعد شهر من اتمام االنـسحاب الجزئـي مـن             .4
 .سيناء 

 نفط  ببيع مارس ان توافق مصر رسميا على التزام مدته سنوات عدة            4طلب بيجن في     .5
 .)42(ضيلية بترتيبات تف السرائيلسيناء

 
  

وبالنسبة للخطاب الجانبي الخاص بالضفة الغربية وغزة فكان السادات يريد أن توافق            
ضـباط  " إسرائيل على أن يبدأ الحكم الذاتي في غزة اوالً ، وان يسمح لمـصر أن تمركـز                  

في معاهـدة تكـون     . هناك كرمز لوجود عربي حتى قبل أن تبدأ فترة الحكم الذاتي            " ارتباط  
  .)43(ن التسوية الشاملة جزءاً م
  

 ، وصل كارتر إلى إسرائيل قادما من القاهرة وبدأت المباحثات           1979 مارس   10في  
 مارس ، وقد تبلورت خالل هـذه المباحثـات المواقـف            11الرسمية في اليوم الثاني للزيارة      

  : واألفكار التالية 
 .االدارة الذاتية في غزة موافقة بيجن الول مرة على مبدأ  .1

  
  
  ـــــــــــــــــــ
   .145فايروس فانس ، مصدر سبق ذآره ، ). 41 (
   .139فايروس فانس ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 42(
   .140المصدر نفسه ، ص ). 43(
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اتفق كارتر وبيجن على ان يكون      " وهو الربط   "  تنفيذ الحكم الذاتي     –بالنسبة للموعد المحدد     .2
 االسرائيلية فقط وليس    - تاريخ توقيع االتفاقية المصرية   مفهوم الموعد المحدد ، هو بالنسبة ل      

وبالتالي تخلص بيجن من االرتباط بالتنفيذ بموقف الفلـسطينيين         ،بالنسبة لتنفيذ الحكم الذاتي     
من هذا التنفيذ ، بما ال يكون لموقف الفلسطينيين تاثيرا على مسيرة االحـداث والعالقـات                

 .السلمية بين مصر واسرائيل 

  
لنسبة لربط االنسحاب بتنفيذ الحكم الذاتي ، فقد ايد االمريكيون الموقف المصري القائل             اما با  .3

 عليها في اتفاقيات كامب ديفيد ، يجب ان تبدأ          المنصوصبأن فترة الخمس سنوات االنتقالية      
 .اعتباراً من تاريخ اقامة الحكم الذاتي في غزة 

  
  

 فتـرة  -ترة الحكم الذاتي في غـزة هـي  للموقف االسرائيلي فقد بين بان فبالنسبة  اما  
مـع عـدم    .  والتي يمكن خاللها للفلسطينيين المعتدلين المشاركة في ادارة انفـسهم            –تجربة  

ارتباط تجربة الحكم الذاتي في غزة على الضفة الغربية مع بدء تجربة غـزة ،مـع رفـض                  
 المشاركة في   اسرائيل لوجود مكتب ارتباط مصري في غزة للمساعدات وحث المواطنين على          

  . )44(الحكم الذاتي ، فاسرائيل تعتبر ذلك سابقة تعطي مصر مركز خاص الدارة شؤون غزة
  

  

واعترض بيجن على طلب مصر مذكرة تفسيرية للمعاهدة توضح انها جزء من تسوية             
شاملة ، فهذه المذكرة تجعل المعاهدة مشروطة بعقد الدول العربيـة االخـرى للـسالم مـع                 

 ان سوريا تستطيع حينئذ أن تجعل المعاهدة الغية وباطلة عن طريـق رفـض               اسرائيل، وقال 
التفاوض ، واعترض بيجن ايضا على مصطلح الضفة الغربية مـشيرا الـى عـدم صـحة                 
المصطلح من النواحي الجغرافية والتاريخية واهمية استخدام كلمتي يهودا والـسامرة ، وقـال              

وحدها مع مصر اال اذا تخلى السادات كليا عن         بيجن انه لن يوافق على مناقشة موضوع غزة         
  .)45(اهتمامه بهاتين المنطقتين 

  
  ـــــــــــــــــــ

   .232حاتم أبو غزالة ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 44(
   .300وليام آوانت ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 45(
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 سفره يوم واحد التمـام      أجل   ، غادر كارتر اسرائيل بعد ان        1979 مارس   13وفي  
المباحثات مع بيجن ، هناك في القاهرة وفي نفس اليوم اعلن موافقة السادات على اقتراحـات                

  .كارتر االخيرة والتي عرضها على مناحيم بيجن قبل مغادرة اسرائيل 
  

 مارس عقد مجلس الوزراء االسرائيلي جلسة خاصة بحث خاللها النصوص           14وفي  
االسرائيلية وكانت الموافقة باالجماع ، مع التاكيد على عدم          -لسالم المصرية   النهائية التفاقية ا  

ادخال أي تغيرات من الجانب االسرائيلي ، ولقد كانت الحلقة االخيرة من حلقات هذه االتفاقية               
التي تنتظر موافقة السادات عليها هي المتعلقة بالرسالة الجانبية بخصوص ربط الحكم الـذاتي              

بعد توصل االطـراف الـى   " بالسرعة الممكنة " لمناطق والتي تنص على الجملة  العربي في ا  
 االسرائيلي المنفـرد بازالـة      -  أمام الصلح المصري   ةاتفاق وهذه الموافقة أزالت حجر العثر     

  .)46(وهو سنة من توقيع االتفاقية  حول مفهوم التاريخ او الموعد المحدد الخالف
  

االتفاق التكميلي الخاص لموضوع غزة اوالً ، او أي         وبعد ان رفض بيجن االشارة في       
ومن قبيل تحسين   . دور لضباط اتصال مصريين هناك وافق كارتر على المطالب االسرائيلية           

الموقف قليالً مقابل هذه التنازالت ، تساءل كارتر عما اذا كانت اسرائيل توافق علـى اتخـاذ                 
معيشية للفلسطينيين في الضفة الغربيـة      بعض االجراءات من جانب واحد لتحسين الظروف ال       

 حينها ادرك كارتر    { )47(وقطاع غزة ، فاجاب بيجن انه سينتظر في هذا الطلب بعين العطف             
 االسرائيلة بالمـسألة الفلـسطينية واختزالهـا        –بعد التخلي عن ربط معاهدة السالم المصرية        

   .} اول اليدبقضية انسانية واحتياجات معيشية ، ان االتفاق اصبح في متن
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
   .235حاتم أبو غزالة ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 46(
   .166حسين العطار ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 47(
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 اإلسرائيلي المنفرد واالتفاق التكميلي الخاص بالضفة الغربية        – معاهدة السالم المصري     4.3

  .وقطاع غزة 

 السادات ومناحيم أنور ، وقع الرئيس المصري 1979مارس في السادس والعشرين من آذار 
بيجن رئيس الوزراء االسرائيلي وبشهادة جيمي كارتر رئيس الواليات المتحدة االمريكية على 
اتفاقية السالم المنفرد بين مصر واسرائيل ، وعلى االتفاق التكميلي الخاص باقامة الحكم 

توقيع على معاهدة سالم بين مصر واسرائيل دون الذاتي في الضفة الغربية وغزة ، فكان ال
الدول العربية األخرى ، وباهمال تام لموضوع االنسحاب االسرائيلي من الضفة الغربية 

  )48(وقطاع غزة، والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني 
  

زام من خالل التوقيع على االتفاق التكميلي الخاص بالضفة الغربية وغزة الذي يمثل الت            
مصر واسرائيل بما جاء في اتفاقية اطار السالم في الشرق االوسط ، التي تم التوقيع عليها في                 

م ، واهم ما جاء في االتفاق التكميلي الخاص بالحكم الذاتي           1978 سبتمبر   17كامب ديفيد في    
  : في الضفة الغربية وقطاع غزة ما يلي 

 شهر من تبادل وثائق التـصديق علـى         اتفاق مصر واسرائيل على بدء المفاوضات خالل      . 1
معاهدة السالم من اجل التوصل الى تسوية سلمية شاملة تتعلق بالضفة الغربية وغزة ،اسـتنادا               
الى اتفاقيتي كامب ديفيد وهما اطار السالم في الشرق االوسط ، واطار معاهدة الـسالم بـين                 

  .مصر واسرائيل
  
سالم فـي الـشرق االوسـط         التفاقية اطار ال   للمفاوضات وفقا ن االردن مدعو لالنضمام     إ. 2

ان يضم وفد مصر واالردن فلسطينيين من الضفة الغربية وغزة ، او فلسطينين آخرين              ويمكن  
باتفاق مشترك وفي حالة عدم اشتراك االردن في المفاوضات ستجري المفاوضات بين مصر             

  .واسرائيل 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
   .69 سبق ذآره ، ص صائب عريقات ، مصدر). 48 (
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المجلـس  " المنتخبـة   الحكـم الـذاتي     سلطة  ن هدف المفاوضات هو االتفاق على اقامة        إ. 3
  .وتحديد سلطاتها ومسؤولياتها" االداري

  
جل اقامـة  فاوضات في اقرب تاريخ ممكن ، من أتتفق الحكومتان على االنتهاء من هذه الم  . 4

  .لغربية وقطاع غزة الحكم الذاتي الكامل للسكان في الضفة ا
  
حددت مصر واسرائيل مدة زمنية قدرها عام واحد لالنتهاء من هذه المفاوضات ، على ان               . 5

 اتي عملها خـالل شـهر مـن انتخابهـا          يتم اجراء االنتخابات ، وان تمارس سلطة الحكم الذ        
  .واعتبارا من هذا التاريخ تبدأ الفترة االنتقالية ذات السنوات الخمس 

  
اسرائيل بسحب حكومتها العسكرية وادارتها المدنية من الضفة الغربية وغزة ، لتحل            تقوم  . 6

وان يتم اعادة توزيع القوات االسرائيلية المتبقية في مواقع         . محلها سلطة الحكم الذاتي المنتخبة      
   ) .4ملحق رقم .( أمن محددة 

  
 الحكم الذاتي الفلسطيني    ويتضح من القراءة األولية لهذا االتفاق التكميلي الخاص بإقامة        

في الضفة الغربية وغزة ، انه جاء حتى يتجنب الرئيس السادات االتهام الموجه له والمتكـرر                
دائماً من جانب الدول العربية المعارضة لنهج كامب ديفيد ، بأنه عقـد سـالم منفـصل مـع                   

  .)49(اسرائيل على حساب القضية الفلسطينية 
  

 بالتفـاوض    ة اإلسـرائيلي  ةلسطينية بمعاهدة السالم المصري   فلقد استبدل ربط المسألة الف    
وبالتالي أسقطت الصورة اإللزامية في التنفيذ واستعيض عنها بحالة توفر اإلمكانيات وسـرعة             

  :تنفيذها مع الحث على سرعة التنفيذ ، حيث كان نص الرسالة الملحقة كما يلي 
  

الذاتي بعد شهر واحد من توقيع      يجب أن تبدأ المفاوضات على أسس وشكليات الحكم         " 
) بالسرعة الممكنة (  تطبيق الحكم الذاتي     – بهدف   –االتفاقية ويمكن استمرارها حتى عام واحد       

وبالتـالي  " . وهو النص الذي وافق عليه بيجن خالل وجوده في واشنطن في رحلته األخيرة              
راف خـالل مفاوضـتهم     يصبح تطبيق الحكم الذاتي مرهونا باالتفاق الذي سيتوصل إليه األط         

  . حولها بعد توقيع اتفاقية السالم 
  

  ـــــــــــــــــــ
   .168حسين العطار ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 49(
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إلى غزة فقد أسقطت أي إشارة مهما كانت في وثائق المعاهدة بالنسبة لفكـرة              وبالنسبة  
فيما بعد ، فقد كـان      ) ربية  الضفة الغ ( "ويهودا والسامرة   " تطبيق الحكم الذاتي في غزة أوال       

الحكم الذاتي في   " الموقف الرسمي اإلسرائيلي بأن إسرائيل ستكون على استعداد للقبول بفكرة           
وقد أكدت إسرائيل علـى     . بشرط إال يكون هناك مكتب ارتباط كما طلبت القاهرة          " غزة اوالً   

الفكـرة كليـاً وتـرك      رفض وجود مكتب االرتباط ، وبالتالي فقد وافق السادات على إسقاط            
  .)50(الموضوع لينفذ من خالل المفاوضات التالية المتعلقة بأسس وإشكاليات الحكم الذاتي

  

فالمواقف االسرائيلية المتصلبة من جانب بيجن لم تتغير قبل اتفاقية كامب ديفيد وبعـد              
لي الخـاص    االسرائيلية واالتفاق التكمي   –مباحثات بليرهاوس وتوقيع معاهدة السالم المصرية       

بالحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة ، كما جاء في مشروع بـيجن للحكـم الـذاتي                  
االداري ، وهذه المواقف االسرائيلية نابعة من ان بيجن هو صاحب اليد العليا لكونه المسيطر               

ولكونه ايضا يملك الوقت لالستمرار في المفاوضات الكثـر         سيتنازل  على االرض وهو الذي     
   .لكمن ذ

  

من الرئيس السادات والرئيس كارتر     فهو ليس في عجلة من أمره على العكس من كل           
  فالرئيس السادات كان متعجال البرام االتفاقات حتى ال تتعـرض مبادرتـه للـسالم للتآكـل                
و تتالشى مع مرور الوقت ، مع استمرار سيناء تحت االحتالل دون تحرير أي شبر منها عن                 

ضالً عن تعرضه للمقاطعة من جانـب الـدول العربيـة المعارضـة             طريق المفاوضات ، ف   
لنهجه،كما كان الرئيس كارتر متعجالً أيضاً لتوقيع االتفاقات التي استغرقت من وقته وجهـده              

 روجهود االدراة االمريكية الشيء الكثيروالتي عول على نجاحها أيضاً ال سـيما بعـد تـدهو               
  .السالميين المتشددين الى سدة الحكم واالدارة هناكاالوضاع في ايران بسقوط الشاه وصعود ا

  

 بشدة عدائهم للواليات المتحدة االمريكية واسرائيل ، فكان لزاما على           وهم المعروفون   
الرئيس كارتر ان يشهد نجاح جهوده بالتوصل الى اتفاقات سالم في الشرق االوسط ، لحفـظ                

حليف سابق للواليـات المتحـدة االمريكيـة        التوازن االستراتيجي في المنطقة بعد فقد ايران ك       
واالستعاضة عنها بحليف جديد هو مصر، وشعور الرئيس كارتر بضغط عامل الوقت لقـرب              

  .)51(موعد انتخابات الرئاسة االمريكية 
  

  ـــــــــــــــــــ
   .236حاتم أبو غزالة ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 50 (
   .170 حسين العطار ، مصدر سبق ذآره ، ص). 51(
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الضفة الغربية وقطاع غزة لم يخرج عن المفاهيم        في   المتعلق بالحكم الذاتي     بفالخطا
فلم يتضمن   . )52( 1978 سبتمبر   17العامة الواردة في اتفاقية كامب ديفيد االولى الموقعة في          

الخطاب التكميلي االشارة الى قضايا الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة، وعالقاتهمـا مـع              
يرانها ، ومواقع الحدود وطبيعة الترتيبات االمنية وانما جاء ليؤكد اطار السالم فـي كامـب                ج

ديفيد قيما يخص الضفة الغربية وقطاع غزة باقامة الحكم الـذاتي االداري وتحديـد سـلطاته                
معالجة في كامب ديفيد كما كانت ، فلـم يتطـرق           بدون  ومسؤوليات ، مع بقاء القضايا العالقة       

لخاص بالحكم الذاتي الفلسطيني الى القدس وال الى المـستوطنات االسـرائيلية فـي              الخطاب ا 
الضفة الغربية وقطاع غزة وال الى السيادة على الضفة الغربيـة ، وبـذلك فـإن محادثـات                  

 بأي نتيجة ايجابية تجاه حل مشكلة احتالل الضفة الغربيـة وغـزة عـام               بليرهاوس لم تخرج  
 روح المشروع االسرائيلي للتسوية السياسية المفروضـة فـي          م إال بقدر ما ينسجم مع     1967

  .كامب ديفيد طبقا لموازين القوى الراهنة 
  

وفي السابع والعشرين من آذار مارس ، قررت معظم الدول العربية قطـع عالقاتهـا               
الدبلوماسية مع مصر وسحب سفرائها من القاهرة ، واكدت على تنفيذ ما اتخذته من قـرارات                

داد وخاصة تجميد عضوية مصر في الجامعة العربية ونقل مقر الجامعة من القاهرة             في قمة بغ  
لخروج مصر عن االجماع العربي بعقد صلح منفرد وسـالم منفـصل مـع              . )53(الى تونس   

  .اسرائيل 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
   .239حاتم أبو غزالة ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 52 (
   .69مصدر سبق ذآره ، ص صائب عريقات ، ). 53(
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  :مقدمة 

  

بعد استعراض الدراسة بالشرح والتحليل للمسألة الفلسطينية في اتفاقية كامـب ديفيـد             
دثا هامـا وفريـدا فـي       على أساس إن قمة كامب ديفيد وما تمخض عنها من اتفاقات يعتبر ح            

 وأيضا على أساس أن كامب ديفيد نشأت نتيجـة تفـرد         ،  اإلسرائيلي – تاريخ الصراع العربي  
ماع العربي بمخالفتها قرارات مؤتمر القمـة العربيـة فـي           صري تمثل بخروجها عن االج    م

الخرطوم التي تقضي بمقاطعة إسرائيل مقاطعة كاملة وتحرم التعامل معها على أي نحو فقـد               
خرق السادات سياج الحصار والتطويق العربي إلسرائيل بعقد صلح منفرد مع إسرائيل علـى              
حساب الحل الشامل والدائم للصراع  وللقضية الفلسطينية أصل وجوهر الصراع  في الـشرق       
األوسط في تسوية تحكمت فيها موازين القوى ال الشرعية الدولية ومقررات األمـم المتحـدة               

 سـبتمر سـنة     17الم في الشرق األوسط الموقعة فـي        سن اتفاقية إطار ال   وبهذا نجد أن كل م    
 مـارس سـنة     26 واالتفاق التكميلي الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة الموقع فـي            1978
 قد شكال معا األساس الذي جرت عليه المباحثات بين مصر وإسرائيل فيما بين سـنتي                1979
  .ي ، بشأن الحكم الذاتي الفلسطين1982، 1979

  
لذا قد حاولت الدراسة تزويدنا باإلجابة على السؤال الرئيسي في المشكلة البحثية الذي             

 وتـداعياتهما علـى     1978 سـبتمر    17حمل استفسارا حول أسس تـسوية كامـب ديفيـد           
 بدءا من مرجعية التسوية وأساسها ومفاوضات الحكم الذاتي          1982القضيةالفلسطينية حتى عام    

 ممصر وإسرائيل والواليـات المتحـدة بعـد رفـض األردن االنـضما            التي بدأت بين وفود     
 25 جلسات في الفترة مـن       ة واستمرت المفاوضات عشر أشهر عقد خاللها عشر       تللمفاوضا

 فإلى جانب هذه  المباحثات التـي توقفـت انتهجـت            1980 مارس   27 إلى   1979مايو سنة   
لفلسطينية وذلـك بتبنيهـا سياسـة       إسرائيل أسلوبها القائم على فرض أمر واقع على القضية ا         

  االعالن عن قـانون أساسـي       االستعمار االستيطاني في األراضي الفلسطينية المحتلة وقيامها      
بتوحيد القدس المحتلة والعودة مرة أخرى إلى الال تسوية في كامب ديفيد للمسألة الفلـسطينية               

   .1982القضية الفلسطينية حتى عام على وتداعياتها 
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  .كما طبقت  242مرجعية القرار داعيات ت 4.1

  
إن ( ذكـر فـي مقدمتـه        االوسططار السالم في الشرق     إأن اتفاق كامب ديفيد األول      

القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين إسرائيل وجيرانها هو قرار مجلس األمن رقم              
تسوية في مراحلها كافة غير     مما يعني إن هذا القرار المهم هو مرجعية لل        ). ، بكل أجزائه   242

  242سـقط  بعـض مـضامين القـرار          أ للتسوية    عاماً  إطاراً تأن سياسة كامب ديفيد اوجد    
وتجاوز بعضها اآلخر وذلك أن سياسة كامب ديفيد اعتمدت قاعدة التسوية الثنائية بـدءا مـن                

قاطه فسياسة   فانه شكل قاعدة التسوية الشاملة وهذا ما جرى إس         242مصر وإسرائيل إما القرار   
 والن سياسـة    242كامب ديفيد أقرت مبدأ االعتراف الكامل بإسرائيل وهذا لم يبلغه القـرار             

 طردوا  ن الذي  مصير  وربطت ،1967كامب ديفيد تجاهلت حقوق الالجئين الفلسطينيين قبل عام         
 242ار   اإلسرائيلية  بينما دعا القر     - األردنية –بعد هذا التاريخ بقرار جماعي للجنة المصرية        

 ةإلى تسوية عادلة لمسألة الالجئين  والن سياسة كامب ديفيد نقلت مفاوضات التسوية من عهد              
إلى عهده الواليات المتحدة وهذا تبديل خطير إلطـار         ،   242األمم المتحدة كما طالب القرار      

ة التسوية ومفاعيلها القانونية والسياسية لذلك كله فرضت سياسة كامب ديفيـد إطـارا للتـسوي              
  .)1( بمثابة مرجعية معينة في أحسن األحوال 242وأبقت القرار 

  
عدم جواز الحصول (  وهو مبدأ242فقد حذف المبدأ األكثر صلة بالموضوع في قرار        

كـل  (من ديباجة القرار وتم التعويض النسبي عنها بـذكر          ) على األرض عن طريق الحرب    
لبند فقط فلقد رفـضت إسـرائيل تـضمين         فاتفاقية كامب ديفيد لم تشتمل على ذلك ا       )  أجزائه

وتم إذعان كارتر والسادات للموقف اإلسرائيلي بسبب المبررات        ،  ) عدم الجواز   (االتفاق ببند   
  : وهي في مواقفهالتي استند إليها بيجن 

  
 . فانه ال يتمتع بقوة القانون  242 ظهر في مقدمة قرار "عدم الجواز"بما إنا بند   - أ 

 . يشير فقط إلى الحروب العدوانية "عدم الجواز"نونية فان بند وحتى لو كان له قوة قا - ب 

حـروب  (( أن إسرائيل استولت على األراضي الفلسطينية والعربيـة األخـرى فـي              - ج 
 .))ةدفاعي

  
  ـــــــــــــــــــ

  . 51ص ،  المصدر سبق ذآره،عدنان السيد حسين). 1(
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ضفة الغربية وغـزة وهمـا       ال يتصل بأي شكل كان بموضوع ال       "عدم الجواز   "أن بند     -د 
تكتسب فـي   "  ولم   "محررة"وان هذه المنطقة هي     )) جزء ال يتجزأ من ارض إسرائيل       ((

 .من كل صله له بالموضوع ،  242 ويشكل هذا تجريد لقرار .)2( "الحرب

  
وجاء في سياسة كامب ديفيد إن المفاوضات سترتكز على أساس  جميـع النـصوص               

 فأي جانب من هذه المفاوضات سـترتكز علـى القـرار            242والمبادئ لقرار مجلس األمن     
المذكور أهي المفاوضات بين إسرائيل واألردن أم المفاوضات الخاصة بالضفة الغربية وغزة            

 فان كل طرف بوسعه إن يتقدم بتفسير خاص به يتوافق مع رغباتـه              حفليس هناك تحديد واض   
ولـيس  ((  إن ذكر المفاوضات     التي هي بالضرورة متعارضة مع رغبات الطرف األخر كما        

 فقد أدى إلى زيادة الغموض واإلبهـام        242هي التي سترتكز على القرار      )) نتائج المفاوضات 
 ينطبق على كل الجبهات وفي إطار       242كما إن سياسة كامب ديفيد لم تذكر إن تطبيق القرار           

حـل النـزاع    فـي   242السالم بين مصر وإسرائيل يتم تطبيق كل مبادئ قرار مجلس األمن            
 اإلسرائيلي المنفرد وليس لإلطار     -  يشكل مرجعية للسالم المصري    242بينهما أي إن القرار     

كما إن إلزام الدول العربية بتوقيع معاهـدات سـالم مـع            .  )3(العام بمبادئ التسوية السلمية     
ي جميـع   إسرائيل واالعتراف الكامل بها وإنهاء المقاطعة العربية وإقامة عالقات سالم معها ف           

 لم يرد لها ذكر في قـرار        1967المجاالت مقابل انسحاب إسرائيل من األراضي المحتلة عام         
  .)4( الذي تستند عليه اتفاقية إطار السالم كمرجعية 242مجلس األمن 

  
 ال ينطبق على الوضع النهائي للـضفة        242ومن وجهة النظر اإلسرائيلية فان القرار       

 أساس المفاوضات ال يعني موافقتها على       242 على أن القرار     الغربية وغزة فموافقة إسرائيل   
 242انطباقه على الضفة الغربية وغزة الن المفاوضات وليس نتائجها ترتكز علـى القـرار               

الـسالم  ((والن األردن ليس له حق في الضفة الغربية والقول ال ينطوي على االلتزام بصيغة               
  .)5( ))األرضمقابل 

  
  

  ـــــــــــــــــــ
    .27فايز الصايغ ، مصدر سبق ذآره ، ص )2(
   .121حسين العطار ، مصدر سبق ذآره،  ص )3(
   .119المصدر نفسه ، ص )4(
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 على كل الجهات إنما يكون القرار المـذكور         242ق القرار   ي تطب ال تلتزم إذن إسرائيل   
ض حول اتفاقية   مرجعية اتفاق مصري إسرائيلي منفرد مرتبط بشكل غير وثيق بمحاولة للتفاو          

 وال   تتناسـب مـع القـانون الـدولي           ال تتضمن تسوية مقبولة    .)6(تتعلق بالقضية الفلسطينية    
 تنفيذا كامال في    242 وال تنفذ القرار     1967انسحاب إسرائيلي من األراضي المحتلة في يونيو        

هـا  مقابل إنهاء جميع دواعي العداء وحاالته والتعهد بالعيش ضمن حدود آمنـة ومعتـرف ب              
وحرية المالحة في الممرات المائية شريطة أن تطبق إسرائيل جميع مواد قرار مجلس األمـن               

 فالقرار ربط بين المبدأين مبـدأ االنـسحاب اإلسـرائيلي ومبـدأ             .)7( على كل الجبهات     242
حد المبدأين  لتنصل من االلتزام بالموافقة على أ     االعتراف ربطا عضويا محكما بحيث ال يمكن ا       

  .)8( الموافقة كانت محصورة في المبدأ اآلخر لحجة أن
 وخصوصه مقدمته التي ال تجيز االستيالء على األراضي         242فالتنفيذ الكامل للقرار    

بالقوة هو الذي كان  سوف يجبر إسرائيل على االنسحاب من الضفة الغربية وقطـاع غـزة                 
ن مرجعية التسوية هي اختالل      وبذلك تكو  .)9( حقا في إقامة دولتهم المستقلة       ن للفلسطينيي ومنح

موازين القوى وإرادة القوة لصالح إسرائيل في إطار العام للتسوية تضمن إنهاء حالة الحـرب               
واالعتراف الكامل والتطبيع وإنهاء المقاطعة االقتصادية والترتيبات األمنية والحكـم الـذاتي            

 الثالثة فـي كامـب       من خالل مركز وقوة تفاوض كل طرف من اإلطراف            .)10(الفلسطيني  
ديفيد وعالقات كل طرف وقوى تأثيره المحتملة في الوقت الراهن والمستقبل معتمدين علـى              

  من 242ميزان القوى وسياسة األمر الواقع باالحتالل وازدياد القوة والقوى في تجريد القرار             
  .)11( مضمونهأجزاء من
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .268ره، ص وليام آوانت، مصدر سبق ذآ). 5(
  .75مديحه المدقعي ، مصدر سبق ، ذآره ص ). 6(
  .33حسين العطار، مصدر سبق ذآره ،ص ). 7(
  .296حاتم أبو غزالة ،مصدر سبق ذآره، ص ). 8(
  .168موشي ديان ،مصدر سبق ذآره، ص). 9(
  .52عدنان السيد حسين ، مصدر سبق ذآره، ص). 10(
   .110، ص هحسين العطار، مصدر سبق ذآر). 11(
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  . مفاوضات الحكم الذاتي 2.4

  
بدأت مفاوضات الحكم الذاتي بين مصر وإسرائيل وبمشاركة الواليات المتحـدة فـي             

 في مدينة بئر السبع وبدون حضور وفود عـن األردن           1979الخامس والعشرين من أيار عام      
 كامب ديفيد وما     المشاركة في مفاوضات   نفبعد رفض األردن والفلسطينيي   .  )12( نوالفلسطينيي

تبعها من اتفاقات ومشاركتهم في إعمال قمة بغداد أصبح من المؤكد إن تقـوم مـصر بـدور                  
 وقبل بدء المفاوضات بثالثة أيـام نـشرت صـحيفة        .)13(البديل بالنيابة عنهم في المفاوضات      

  -:هآرتس بنود مشروع بيجن للحكم الذاتي  وكانت أهم بنوده 
  

لذاتي الخمس ستطالب اسرائيل بحقها في إحالل سيادتها بعد انقضاء سنوات الحكم ا -1
  على أراضي يهودا والسامرة 

وقطاع غزة )) يهودا والسامرة((لن تسمح إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في  -2
 الن ذلك يشكل خطرا على أمنها ووجودها 

 .الستيطان في مناطق الحكم الذاتي االحفاظ على حق إسرائيل في  -3

  
ل إلى اتفاق مبادئ ومن ثم يترك و المفاوضون المصريين معنيين بالوصلقد كان

 التفصيلية الحقا لذا اعتبرت فكرة حكم ذاتي انتقالي لمدة ت يستكملون المفاوضانالفلسطينيي
 إلى مرحلة لخمس سنوات هي أساس المفاوضات ورأى المصريون بعد هذه المدة سيتم االنتقا

 رغم .)14( " 242"   بموجب قرار ل والى انسحاب إسرائينهائية تؤدي إلى كيان فلسطيني
 لمصر  النوايا الحقيقية إلسرائيل وتبيناإلعالن عن مشروع بيجن للحكم الذاتي الذي كشف

ومن جانبه أكد بيجن إن سلطة الحكم الذاتي اإلداري تنحصر في المسؤوليات المدنية واإلدارية 
الم وعندما سئل بيجن عما سيحدث بعد خمس طبقا لما جاء في المشروع اإلسرائيلي للس

سنوات من الحكم الذاتي الفلسطيني كانت لديه إجابة بسيطة إن إسرائيل ستصر حينئذ على 
ما إذا لم أ وإذا ما وافق العرب فان ذلك سيؤدي األمر  على الضفة الغربيةحقها في السيادة

الفترة المتطاولة من الحكم الذاتي  ما ال نهاية وخالل هذه  فسيستمر الحكم الذاتي إلىايوافقو
  ولن تكون القدس الشرقية، ))يهودا والسامرة((المستوطنات اإلسرائيلية في  سيتواصل بناء

  
  ـــــــــــــــــــ

   .74صائب عريقات، مصدر سبق ذآره، ص ) .12(
   .308وليام آوانت ،مصدر سبق ذآره، ص ). 13(
   .75 مصباح البابا، مصدر سبق ذآره، ص). 14(
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جزءا من خطة الحكم الذاتي ولن تخضع األرض وموارد المياه بصفة تلقائية لسيطرة سـلطة               
  .)15(الحكم الذاتي حيث إن الحكم الذاتي ينطبق فقط على السكان وليس على األرض ومواردها

  
 السنة االنتخابية األمريكية وعين الرئيس كارتر المحامي        ت بدأ 1979وفي نهاية سنة    

اد عيتش لمواصلة جهود السالم في الشرق األوسط بديال لروبرت شتراوس الذي            صول لينو ف  
جديدة رئيسا للواليـات المتحـدة      لفترة  ليرأس الحملة االنتخابية إلعادة انتخاب الرئيس كارتر        

األمريكية فروبرت شتراوس كان قد امضي فترة وجيزة في الشرق األوسط وكـان يـرى إن                
 الفور باعتبارها أصعب المشاكل ولكن شتراوس لم يتوصـل          مشكلة القدس يجب إن تحل على     

 وقد ترافق ذلك مع بروز أزمـة الرهـائن األمـريكيين الـذين تـم                .)16(إلى أي نجاح يذكر     
 وقد مثلت هـذه األزمـة       1979 نوفمبر   4احتجازهم داخل السفارة األمريكية في طهران يوم        

ن لدى الرئيس الوقت الكافي لمتابعـة       تحديا كبيرا للرئيس كارتر وفي ظل هذه الظروف لم يك         
  .)17( يفلسطينالعملية سالم الشرق األوسط وال المفاوضات من اجل الحكم الذاتي 

  
ولم يتمكن المبعوث األمريكي لينوفيتش من التوصل إلى أي اتفاق بشان قضايا حساسة             

نتخابـات سـلطة    في القدس الشرقية إن يشاركوا في ا نمن قبيل ما إذا كان  بإمكان الفلسطينيي       
الحكم الذاتي أو ماذا كان سيفرض تجميد على إنشاء المستوطنات الجديدة وباختصار لم تثمـر               

 وكانت مصر تحـذر     نالمفاوضات شيئا له وزن حول القضايا ذات األهمية الحيوية للفلسطينيي         
ن يمن الذهاب إلى ابعد من ذلك في التعامل مع إسرائيل بدون مشاركة مباشرة من الفلـسطيني               

فاقتراحات إسرائيل بخصوص الحكم الذاتي لم تكن أكثر من تغيير اسـم             ،)18(في المفاوضات   
ـ   أن االحتالل بأسماء أخرى بحيث تبقى السيطرة اإلسرائيلية كما هي بمعنى          تم تغييـر اسـم     ي

الحكم العسكري واإلدارة العسكرية ليصبح الحكم المدني واإلدارة المدنية وأكدت إسرائيل على            
 بين األرض والسكان ففي حين يستطيع السكان إدارة شؤونهم فان األرض سوف تكون              الفصل

  .تحت السيادة اإلسرائيلية 
  
  

  ـــــــــــــــــــ
   .308وليام آوانت ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 15(
   .309 المصدر نفسه ، ص). 16(
   .172حسين العطار، مصدر سبق ذآره ، ص ). 17(
   .310مصدر سبق ذآره ، ص وليام آوانت ، ). 18(
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ويتبين من ذلك إن مناحيم بيجن قد طور إطار الحكم الذاتي لخدمة أهـداف إسـرائيل                
المتعلقة بتكريس األمر الواقع في جعل الضفة الغربية وقطاع غزة جزء ال يتجزأ مـن دولـة                 
إسرائيل وقد حاول السادات إن يطرح الحكم الـذاتي علـى أسـاس الـسكان واألرض معـا                  

 1980 عـام    آباإلسرائيلية لمدة خمس عشر شهرا وفي شهر        المصرية تمرت المفاوضا واست
وكرد فعل على قرار إسرائيل بتوحيد القدس ونقل مكاتب الوزارات إلى القدس الشرقية أعلنت              
مصر عن وقف مفاوضات الحكم الذاتي حيث اتضحت نوايا إسرائيل الحقيقية التي تكمن فـي               

ة المحتلة واإلبقاء على المستوطنات وحق االستيطان ورفض قبـول          االحتفاظ باألراضي العربي  
  .)19(على الضفة الغربية وقطاع غزة تحت ذريعة امن إسرائيل ومستقبلها ،  242قرار رقم 

  

  

  : العودة إلى تداعيات الالتسوية 3.4
  

  

يل  مصر وإسرائيل تبين لمصر إن سالمها مع إسـرائ         ينبعد وقف محادثات الحكم الذاتي ب         
كان سالما منفردا وكان على حساب القضية الفلسطينية وذلك بالقفز فوق جدارها فـي إطـار                
السالم خوفا من االتهام بالتخلي عن القضية الفلسطينية وعقد صلح منفرد مع إسـرائيل علـى                

 اإلسرائيلي لألراضي العربية وبقيت     لحساب السالم الشامل والدائم والعادل فقد استمر االحتال       
فقد حققت الواليات المتحدة وإسرائيل هدفهما بعقد اتفاقية سالم         .)20(ية الفلسطينية دون حل   القض

منفرد مع مصر مما يعني أن مصر سوف تكون خارج إطار العالم العربي وان العرب سوف                
يكونوا بدون مصر بخروجها من أروقة الجامعة العربية فقد كانت مصر الطرف األساسي في              

اإلسرائيلي وفي عالقات العرب الدوليـة فمـصر كانـت المؤيـد             - عربيمعادلة الصراع ال  
الرئيسي في العالم العربي لمنظمة التحرير الفلسطينية ومساندها األساسي  في إحقاق الحقـوق              
الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني فما إن تم توقيع اتفاقية السالم المنفـرد بـين إسـرائيل                

كثيف برنامج االستيطان في األراضـي العربيـة المحتلـة          ومصر حتى أعلنت إسرائيل عن ت     
منظمة التحريـر الفلـسطينية التـي        الفلسطينية وكان موقف     االراضيوصعدت من مصادرة    

 ورفض مبادئ السالم وأسس الحكم الـذاتي        تجاهلتها االتفاقية هو رفض اتفاقيات كامب ديفيد      
  .)21(بكافة إشكاله

  
  ـــــــــــــــــــ

   .75عريقات ، مصدر سبق ذآره ، ص صائب ). 19(
   .77المصدر نفسه ، ص ). 20(
   .73المصدر نفسه ، ص ). 21(
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فعودة سيناء لمصر كانت على حساب الحل العادل والشامل والدائم بخروج مصر من دائـرة               

اإلسرائيلي وإنهاء إستراتيجية العمل العربي المشترك التي تقوم على تطويق          -الصراع العربي 
يل وحصارها ومقاطعتها سياسيا وعسكريا واقتصاديا وثقافيا والتي عبر عنها مؤتمر قمة            إسرائ

بقراره الشهير بالالءات الثالث ال للـصلح ال للتفـاوض ال لالعتـراف             ،1967الخرطوم عام   
    .بخروجها عن قرارات اإلجماع العربي بعقد صلح منفرد مع إسرائيل

  
لرئيس كارتر االنتخابـات الرئاسـية لـصالح        وفي الواليات المتحدة األمريكية خسر ا     

الذي كان قد حدد موقفه مـن الـصراع         و 1981رونالد ريغان الذي تسلم صالحياته في بداية        
العربي اإلسرائيلي أثناء حملته االنتخابية من أن إسرائيل هي الحليف االسـتراتيجي الوحيـد              

ي تبادل المعلومات واالستفادة مـن       ف والتعاون معه للواليات المتحدة الذي يمكن االعتماد عليه       
  .الخبرات والتكنولوجيا اإلسرائيلية ومشاركة إسرائيل في نزاعات يتدخل فيها االتحاد السوفيتي

  
اإلسرائيلي في إطار الحـرب      - الصراع العربي    زجوعندما تسلم ريغان السلطة قام ب     

ـ            ة التحالفـات اإلسـتراتيجية     الباردة التي أعلنها على االتحاد السوفيتي  وبدأ العمل على إقام
اإلقليمية الهادفة للحد من النفوذ السوفيتي وتم التوقيع على اتفاقية التعاون االسـتراتيجي بـين               

 وعلى الرغم من إن الواليات المتحدة       ،1981إسرائيل والواليات المتحدة في شهر تشرين ثاني        
إسرائيل ضم هضبة الجـوالن      بعد قرار    1981قامت بتجميد هذه االتفاقية في كانون أول عام         

السورية وتطبيق القانون اإلسرائيلي على سكانها إال إن االتفاقية أكدت على الشراكة اإلقليميـة              
والقارية والدولية بين الواليات المتحدة وإسرائيل والتي انعكست بوضوح فور تولي الـرئيس             

  .ريغان مقاليد السلطة 
  

 لإلدارة األمريكية الجديدة فقامـت طائراتهـا        أرادت إسرائيل تأكيد قدراتها العسكرية    ف
 ال اعتقد   " :بتكثيف الغارات على جنوب لبنان وبيروت وتمثلت ردة فعل الرئيس ريغان بقوله           

   .)22(" إن تصعيد إعمال العنف يساعد على دفع عجلة السالم إلى اإلمام 
  
  

  ـــــــــــــــــــ
    .79-78 ، ص صائب عريقات ، مصدر سبق ذآره. )22(
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   .1981 مشروع األمير فهد عام 4.4

  
جاءت هذه المبادرة ردا على التصعيد العسكري اإلسرائيلي األخير الذي تمثـل بـشن    

 على مواقع عديدة في جنوب لبنان على مراكز تابعـة لمنظمـة التحريـر        كثيفةغارات جوية   
 وعاصمتها القدس    وهو أول مشروع عربي يعترف بشكل صريح بالدولة الفلسطينية         الفلسطينية

 مؤتمر صحفي أكد األميـر  يفي حين تبقى القدس مقسمة إلى شرقية للعرب وغربية لليهود وف     
فهد ولي العهد السعودي إن الوقت قد حان كي تكون الواليات المتحدة اقل انحيازا إلسـرائيل                

 إن   للعرب وان تبادر بتحرك جدي جديد يختلف جذريا عن كامب ديفيد معتبـرا             اوأكثر إنصاف 
كل محاولة ال تستهدف إجبار إسرائيل على االنسحاب من األراضي العربية المحتلـة وقيـام               

 وتضمنت المبادرة البنود    .)23(الدولة الفلسطينية ستؤدي إلى مزيد من اإلصرار والقتل والدمار          
  -:التالية
 ما فيها ب1967انسحاب إسرائيلي من جميع األراضي العربية التي احتلت عام  -1

  .القدس
إزالة جميع المستوطنات التي إقامتها إسرائيل في األراضي العربية المحتلة بعد عام  -2

1967. 

 .تأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتعويض من ال يرغب في العودة  -3

 .قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس  -4

 . في األماكن المقدسةضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر لجميع األديان -5

إخضاع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف األمم المتحدة ولمدة ال  -6
 .تزيد عن بضعة أشهر 

 .دول المنطقة في العيش بسالم حق تأكيد  -7

 .)24(م األمم المتحدة أو بعض الدول األعضاء فيها بضمان تنفيذ تلك المبادئتقو  -8

أن األمير فهـد لـم      من  ياسر عرفات   له  أشار  فقد  المبادرة  الموقف الفلسطيني من    أما  
يأت بجديد بل وضع قرارات األمم المتحدة في بيان وان الجديد الوحيـد فـي المبـادرة هـو                   

ـ          التعـايش مـع   ةاستخدام األمير فهد وللمرة األولى على لسان احد المسؤولين السعوديين كلم
  .إسرائيل 

  ـــــــــــــــــــ
  .64ال ، مصدر سبق ذآره ، صهيام جف). 23(
   .80صائب عريقات ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 24(
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وأعلن السيد فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فـي            
مؤتمر وزراء الخارجية العرب رفض المنظمة ألي قرار يعترف بإسرائيل وصف القـدومي             

نه خطير جد وقال من المستحيل علـى الفلـسطينيين إن           البند السابع في المشروع السعودي بأ     
  .)25(يعترفوا بإسرائيل وان االجتهاد والمرونة السياسية يجب إن تبتعد عن التفريط 

  

منـاحيم بـيجن رئـيس      وجاء رد الفعل اإلسرائيلي على المشروع فوريا حيث إدانة          
  .)26())أنها خطة لتصفية إسرائيل على مراحل((: الوزراء قائال

  

 الـضفة الغربيـة   أعلنت الحكومة اإلسرائيلية عن إنشاء المزيد من المستوطنات في          و
  .وذلك كرد فعل طبيعي على مشروع األمير فهد

  

 نأما الواليات المتحدة فقد أعلن الرئيس ريغان عند لقائه باألمير فهد في شهر تـشري              
ترى في المشروع    على هامش مؤتمر الشمال والجنوب في المكسيك إن بالده           1981أول عام   

 بينما تعارض إسرائيل والواليات المتحدة عددا من النقـاط والتـي   : "  نقاط ايجابية حيث قال
وردت في الخطة إال إن السعودية أبدت استعداد لالعتراف بإسرائيل مما يشكل نقطـة بدايـة                

  " .للمفاوضات
مير فهـد   وتحدث مساعد وزير الخارجية األمريكي نيكولوس فاليتوس عن مشروع األ         

أن الواليات المتحدة األمريكية ترفض كليا إقامة دولة فلسطينية مستقلة وبالده تقبـل  : "  بقوله
بال تحفظ ما ورد في مشروع فهد عن حرية العبادة وعن حق كافـة دول المنطقـة للعـيش                   

  .)27("بسالم
  

القمـة  أما عربيا فنتيجة للمواقف العربية المتباينة حول مشروع األمير فهد انفـضت             
وتعلقـت أعمالهـا    ،   1981 تشرين ثاني عام     27العربية التي انعقدت في فاس بالمغرب في        

 األحوال العربية بأنها اضعف بكثير من أن تستطيع ملء الفراغ الـذي تركتـه               تحيث وصف 
 بـأن   مصر بتوقيعها اتفاق السالم المنفرد مع إسرائيل مما عزز المقولة األمريكية اإلسرائيلية           

ن دون مصر لن يستطيعوا اتخاذ أي موقف سياسي أو عسكري أو اقتصادي مـن               م العـرب
شأنه إن يؤثر على األوضاع القائمة مما فتح المجال إمام الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل              

   . على ما هي عليهعتسوية وإبقاء األوضازيد من التعنت وتكريس سياسة الاللممارسة الم
  

  

  ـــــــــــــــــــ
  . 65مصدر سبق ذآره ص  ، هيام جفال ). 25(
   .80 ، ص صائب عريقات ، مصدر سبق ذآره). 26(
   .  81المصدر نفسه ، ص ). 27(
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 أعلنت إسرائيل عن تغيير اسم اإلدارة العـسكرية         1981وفي شهر تشرين ثاني عام      
ل روابط القرى   إلى اإلدارة المدنية وكانت تعمل على خلق قيادة بديلة لمنظمة التحرير من خال            

 بإقالة رؤساء البلديات المنتخبين من مناصبهم ومارسـت         1982وقامت في شهر آذار من عام       
سياسات قمعية كثيرة للحد من تطلعات الشعب الفلسطيني الوطنية وأدرك العـالم أن إسـرائيل               

قطـاع  كانت تسعى لتكريس األمر الواقع وتغيير المعالم السكانية والتاريخية للضفة الغربيـة و            
 طرف  منوفي محاولتها لتطبيق الحكم الذاتي      .)28(غزة لجعلها جزءا ال يتجزأ من دولة إسرائيل       

 القضاء على   فواحد على السكان وليس على األرض كانت إسرائيل تعد العدة لغزو لبنان بهد            
البنية التحتية العسكرية والسياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في محاولتها لكـسب المعركـة             

ابها من صـحراء سـيناء    انسحالسياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعندما أتمت إسرائيل  
  .)29( لحملتها على لبنان، كانت إسرائيل قد أعدت1982عام 

  
  

   .1982سار التسوية م غزو لبنان في 5.4
  

 ، في مسار تسوية كامب ديفيد الذي يندرج فـي           1982جاء غزو اسرائيل للبنان عام      
ط اإلسرائيلي االمريكي على لبنان وسوريا والفلسطينيين ومجموعة الدول العربيـة    سياق الضغ 

لالنخراط في تسوية مفروضة بمعزل عن القرارات الدولية والقانون الدولي ، تسوية تنـسجم              
وبالتالي فإن الحـرب    . )30(مع سياسة كامب ديفيد اكثر مما تنسجم مع مفهوم الشرعية الدولية            

 في لبنان لم تكن لتحديد عدد المقاتلين الفلسطينيين فـي لبنـان او              الفلسطينيين على   االسرائيلية
لكيفية خروج المقاتلين الفلسطينيين من بيروت ، بل كانت على اساس رغبـة اسـرائيل فـي                 
القضاء على تجمع فلسطيني منظم قد يشارك مستقبالً في عملية السالم التي بدأت في كامـب                

سرائيل الرئيسية ترتكز على هدم البنية التحتية لمنظمـة التحريـر           ديفيد ، حيث كانت اهداف ا     
الفلسطينية باعتبارها الجهة القادرة والمؤهلة لتمثيل الفلسطينيين في أي تحرك سياسي يتعلـق             

 مبادرة سياسية في اطار     ح فكان ال بد السرائيل ان تعد العدة لطر        ،باحالل السالم في المنطقة     
نية المنظمة الفلسطينية التي تعتبر عقبة رئيـسية فـي طريـق            عسكري بهدف القضاء على ب    

مخطط اسرائيل لحل القضية الفلسطينية على طريقتها الخاصة بمـا يـضمن لهـا االحتفـاظ                
  . )31(باألراضي العربية المحتلة من خالل تحقيق أهداف الغزو اإلسرائيلية 

  ـــــــــــــــــــ
   .81صائب عريقات ، مصدر سبق ذآره ، ). 28(
   .82المصدر نفسه ، ص ). 29(
   .55عدنان السيد حسين ، مصدر سبق ذآره ، ص). 30(
   .97صائب عريقات ، مصدر سبق ذآره ، ). 31(
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  : أهداف غزو لبنان6.4
  

 التي حددت إطارا عاماً   " مب ديفيد   صيغة كا " في إطار فرض التسوية بما ينسجم مع        
 1982جاء غزو اسرائيل للبنان في صيف عام        عربية   السياسية بين اسرائيل والدول ال     لتسويةل

  .)32( وتمثلت اهدافه بما يلي  المفروضةفي إطار التسوية
القضاء على البنية التحتية لمنظمة التحرير الفلسطينية بهدف القضاء علـى الطموحـات              .1

  .الوطنية للشعب الفلسطيني 
لغربيـة وقطـاع غـزة       لسكان وليس على األرض في الضفة ا      اتطبيق الحكم الذاتي على      .2

وبالتالي إيجاد قواسم مشتركة بين إسرائيل ومن يرغب من الدول العربية لتنفيذ مبـدأ اقتـسام           
السيادة مع حرمان الشعب من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة وعلى رأسه حقه في تقريـر           

 .مصيره 

يا وإجبارها   سوريا عسكر  إضعافتدمير القدرات الدفاعية السورية في لبنان وذلك بهدف          .3
 .على الخروج من لبنان والقبول بالمخططات اإلسرائيلية 

 .توقيع اتفاقية سالم بين إسرائيل ولبنان  .4

 . في الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل الراغبةفسح المجال أمام الدول  .5

 . اإلسرائيلية المنفردة –ضمان اتفاقية السالم المصرية  .6

 األراضـي الفلـسطينية   ظمة التحرير الفلسطينية فـي      ضرب وجود العناصر المؤيدة لمن     .7
 ، وعملت   1982المحتلة وبدأت إسرائيل بذلك حين قامت بعزل رؤساء البلديات في ربيع عام             

ائيلية على حـساب    على تقوية مكانة ونفوذ الجبهات الفلسطينية المتعاونة مع المخططات اإلسر         
 مـن خـالل     مشروعة للشعب الفلـسطيني   هات المتمسكة بالحقوق الوطنية ال    مكانة ونفوذ الج  

  . 1967االلتزام بموقف االجماع العربي في قمة الخرطوم عام 

 من خـالل اضـعاف       اإلسرائيلي –إخراج االتحاد السوفياتي من معادلة الصراع العربي         .8
  .حلفائه في المنطقة

 .ني المساعدة على انتخاب بشير الجميل رئيسا للبنان والسيطرة على مياه نهر الليطا .9

 تغييرات جذرية في مواقف دول العالم فيما يتعلق بالقضية الفلـسطينية وخاصـة              ثإحدا. 10
مشاركة منظمـة التحريـر الفلـسطينية        تؤيد   دول اوروبا الغربية ، التي كانت مواقفها      بعض  

كطرف اساسي في معادلة الصراع وتأييد الحقوق الوطنية المـشروعة للـشعب الفلـسطيني              
  .)33(رير المصير وخاصة الحق في تق

  ـــــــــــــــــــ
   .55عدنان السيد حسين ، مصدر سبق ذآره ، ص). 32(
   . 85ئب عريقات ، مصدر سبق ذآره ، صا). 33(
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شارك اسرائيل الرغبة في تحقيق اهـداف الغـزو     توكانت الواليات المتحدة االمريكية     
طينية وانتخاب بـشير الجميـل      وخاصة تلك المتعلقة منها بالقضاء على منظمة التحرير الفلس        

  يمكن االسـتنتاج أن    رئيساً للبنان وتوقيع اتفاقية سالم بين اسرائيل ولبنان ، وعلى ضوء ذلك           
 الثمار الدبلوماسية للغزو االسرائيلي ، وتحدث هنري كـسنجر          االدارة االمريكية أرادت جني   

ل امام تحرك دبلوماسي امريكي     إن الغزو االسرائيلي للبنان يفتح المجا     : " عن هذه الثمار قائالً   
شامل في منطقة الشرق االوسط ، ألن نتائج الغزو االسرائيلي تتطابق مع رؤيتنا لعملية السالم               
في الشرق االوسط ، ونحن نتفق مع الدول المعتدلة في الشرق االوسط ، من حيث ضـرورة                 

االتحـاد الـسوفياتي    قيام حكومة مركزية قوية في لبنان ، حيث ثبت ان التيارات المتطرفة و            
عجزوا عن تقديم الحل للبنان ، وسوف يمنح لبنان الفرصة لمصر للدخول من بوابة الـسياسة                
العربية الرئيسية ، وسوف يفتح الطريق امام محادثات الحكم الـذاتي المعطلـة بـين مـصر                 

  .)34(واسرائيل 
  

ت مختلفة من   أما الدول العربية التي رفضت صيغة كامب ديفيد فقد طالبت في مناسبا           
تحقـق ضـغطا   أن خالل مجلس جامعة الدول العربية بانسحاب القوات اإلسرائيلية ، من دون     
 العربيـة وتفجـر     –قويا على اسرائيل والموقف األمريكي تحت وطأة النزاعـات العربيـة            

 ، بعـد    1981-7-23ولعل في بيان مجلس الدفاع العربي المشترك فـي          .الخالفات االقليمية   
 في تونس ، ما يعكس حقيقة تراجع النظام العربي لمصلحة التسوية المفروضـة              جلسة طارئة 

الذي دعا الى اتخاذ التدابير واإلجراءات التي تفرضها معاهدة الدفاع العربي المشترك لمساعدة             
  .)35(لبنان، لم تتخذ هذه التدابير واإلجراءات قبل غزو لبنان وأثناءه وبعده 

  
ائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على خطـة لوقـف         ، وافقت اسر  1982 آب   19وفي  

إطالق النار واالنسحاب ، نصت على وقف حازم الطالق النار وانـسحاب مقـاتلي منظمـة                
 تحديدها من قبـل منظمـة التحريـر         التحرير من بيروت مع أسلحتهم الشخصية إلى جهة يتم        

سرائيلية من منطقـة بيـروت      ات اال ولبنان والدول العربية والواليات المتحدة ، وانسحاب القو       
  .)36( آب 30 آب وانتهى االنسحاب في 21وبدأت قوات منظمة التحرير باالنسحاب في 

  
  

  ـــــــــــــــــــ
   . 87صائب عريقات ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 34(
   .66ص عدنان السيد حسين ، مصدر سبق ذآره ، ). 35(
   .88صائب عريقات ، مصدر سبق ذآره ، ص ). 36(
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 الفلسطينيون يتطلعون الى الداخل في االراضي المحتلة البتكار صيغة          أخذوبعد الغزو   
للتحرك من اجل قضيتهم بعد ان اكملت منظمة التحرير االنسحاب من بيـروت الـى جهـات       
عربية مختلفة ، واخذت الدبلوماسية االسرائيلية حينها تسعى الستثمار هذه االنتكاسة الجديـدة             

ضغط عليهم الستكمال حلقات التسوية المفروضة التي بدأت فعالً مع سياسة           للعرب من خالل ال   
  .)37(كامب ديفيد 

  
وفي الرابع والعشرين من آب انتخب البرلمان اللبناني بشير جميل رئيساً للجمهوريـة             
وبدا للواليات المتحدة واسرائيل ومجموعة من الدول الغربية ان اهداف الغزو االسرائيلي قـد              

 استطاعت اسرائيل اخراج قوات المنظمة الفلسطينية من لبنان وحينها فان الرئيس            تحققت حيث 
 ، اثنـاء حـصار بيـروت        1982ريغان كان قد أعد مشروعه للسالم الذي طرحه في ايلول           

  .)38(لى الطريقة االمريكية اعتقاداً منه ان الظروف قد اصبحت مالئمة لتمرير التسوية ع
  

  . 1982 مشروع ريغان عام 7.4

  
اعتقدت االدارة االمريكية بان اهداف الغزو االسرائيلي قد تحققت وان الفرصـة قـد              

طرح الرئيس االمركي ريغان مشروع للـسالم       فاصبحت مواتية لجني ثمار الغزو الدبلوماسية       
 ، تلك المبادرة التي هدفت الى توسيع اتفاقات كامـب ديفيـد             1982في االول من ايلول عام      

تي في الضفة الغربية وقطاع غزة ، والغاء دور منطمة التحرير الفلسطينية            وتطبيق الحكم الذا  
 اقامـة دولـة      )وإلغاء فكرة (  االسرائيلي ،    –واالتحاد السوفياتي من معادلة الصراع العربي       

ومن اهم نقاط     .)39(فلسطينية مستقلة وذلك من خالل ربط الضفة الغربية والقطاع مع االردن            
  :عيد القضية الفلسطينية مبادرة ريغان على ص

ان : " رفض مبدأ قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث قـال ريغـان                . 1
  ".الواليات المتحدة لن تؤيد قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة 

لسالم في  ان ا : " رفض ضم الضفة الغربية والقطاع السرائيل ، حيث قال الرئيس ريغان            . 2
المنطقة لن يتحقق بقيام دولة فلسطينية ،كما انه لن يتحقق من خالل ضم المنـاطق والحاقهـا                 

  ".بالسيادة االسرائيلية ، ولذلك فاننا ال نؤيد مبدأ بسط السيادة االسرائيلية على هذه االراضي 
  ـــــــــــــــــــ

   .62 ، مصدر سبق ذآره ، ص حسينعدنان السيد ). 37(
   .87 صائب عريقات ، مصدر سبق ذآره ، ص ).38(
   .88المصدر نفسه ، ص ). 39(
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منح الحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة مـن خـالل ربطهمـا مـع                 . 3
ان الوضع النهائي للضفة والقطاع ، يجب ان يتم من خـالل            : " االردن، وقال الرئيس ريغان   

مريكية تتمثل بأن ممارسـة الحكـم الـذاتي مـن قبـل             المفاوضات ، اال ان وجهة النظر اال      
  ".حقيق السالم الشامل والعادل والدائم تراك مع االردن توفر افضل فرصة لتالفلسطينيين باالش

  
المرحلة االنتقالية وتجميد المستوطنات ، وجاء في مشروع ريغـان بانـه خـالل الفتـرة                . 4

تؤيد انشاء المزيد من المستوطنات االسرائيلية في       االنتقالية فان الواليات المتحدة االمريكية لن       
الضفة الغربية والقطاع ، الن من شأن ذلك ان يوفر الثقـة الالزمـة لمـشاركة اوسـع فـي          

  .المفاوضات 
  
ن ا مازلنا مقتنعين بان القدس يجب أ      انن: " االبقاء على القدس مدينة موحدة ، وقال ريغان         . 5

  .ئي يجب ان يقرر بالمفاوضات تبقى مدينة موحدة لكن وضعها النها
  
ن أ: " رائيل ، وجـاء فـي خطـاب ريغـان           تاكيد التزام الواليات المتحدة بحماية امن اس      . 6

الواليات المتحدة سوف تعارض أي اقتراح من أي طرف من شأنه ان يعرض أمن اسـرائيل                
  .)40(للخطر ألن التزام الواليات المتحدة بامن اسرائيل هو التزام راسخ ال يتزعزع 

  
 بتنبنـي . وبهذا فان مشروع الرئيس ريغان لم يخرج عن اطار اتفاقيتي كامب ديفيـد              

الرئيس الرئيس ريغان مشروع ايغئال الون العمالي االسرائيلي الذي طرح على االردن قبـل              
   : )41(بدء اتفاقيات كامب ديفيد والذي ينص على

  
اسـرائيل حـدوداً آمنـة       ، قد اكد على ضرورة مـنح         242ن قرار مجلس االمن     إ" 

ومعترفاً بها ، لذلك فإنه من الضروري إحداث تغيير في الحدود التي كانت قائمة قبل الخامس                
   ". 1967من حزيران عام 

  
  ـــــــــــــــــــ

   .89ص مصدر سبق ذآره ،  ، صائب عريقات). 40(
   .  90المصدر نفسه ، ص ). 41(
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لحدود التي  كانت قائمة قبل الخامس من حزيران         ويقول ريغان في مشروعه انه وفقاً ل      
فان عرض اسرائيل كان ال يتجاوز العشرة اميال في نقاطه الضعيفة وكانت معظم االراضـي               
االسرائيلية تحت رحمة المدافع العربية المعادية وانني لن اطلب من اسرائيل العودة للعيش في              

يع ان يطلب من اسرائيل االنسحاب مـن   فان الرئيس ريغان يستط  لذا ظل مثل هذه االوضاع ،    
 ، وهذا الطلب الذي رفضه بيجن الذي غيـر النظـرة            األردنبعض االراضي العربية لصالح     

) يهـودا والـسامرة     " (التاريخية   األجدادأرض  " مبادئ  " الى   " ةحدود آمن " االسرائيلية من   
  .وكانت اسرائيل اول دولة ترفض مشروع ريغان 

  
ينية لمشروع ريغان فكان بالرفض الن المشروع عمل على تغييـب           اما النظرة الفلسط  

أي دور لمنظمة التحرير الفلسطينية في عملية السالم ، وغياب أي ذكـر لحقوقـه الوطنيـة                 
  .)42(المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره واختيار ممثليه 

  
   .1982مشروع فاس العربي عام  4.8

  
فضها لمشروع ريغان واصدرت الحكومـة االسـرائيلية        اعلنت الحكومة االسرائيلية ر   

بياناً جاء فيه ان مشروع ريغان يعد بمثابة الخيانة التفاقات كامب ديفيد وانه يحمل في طياتـه                 
 مـستوطنة جديـدة     42انتحاراً السرائيل واعلنت الحكومة االسرائيلية عن نيتها فـي إنـشاء            

 ، خالل فترة الخمس سنوات االتفاقية التي        وتوطين مائة الف يهودي في الضفة الغربية وغزة       
ج القمـة    ، اعلنت نتائ   1982 ايلول   9-6 بين   حددها ريغان في مشروعه ، وفي الفترة الواقعة       

   1981 هي مقررات مـشروع فهـد عـام          العربية في فاس ، والتي كانت نتائجها ومقرراتها       
، بما فيها القدس ، وازالـة        1967حول االنسحاب االسرائيلي من االراضي التي احتلتها عام         

المستوطنات االسرائيلية وتأكيد حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسة حقوقـه            
الوطنية المشروعة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، وهو المشروع الذي رفضه العرب فـي              

فعلـت  حينه وجاء مشروع قمة فاس بمثابة رد على مشروع ريغان دون ان يرفـضوا كمـا                 
اسرائيل ، وفي قمة فاس اعاد العرب احياء مشروع االمير فهد ليكن ذلك بمثابة اعالن عربي                

حديد يتناقض تماما مع ما     صلح وحتى االعتراف بإسرائيل وهو ت     عن قبول مبدأ المفاوضات وال    
  .)43( االسرائيلي –طرحه العرب منذ بداية الصراع العربي 

  
  ـــــــــــــــــــ

   .89عريقات ، مصدر سبق ذآره ، ص صائب ). 42(
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لـم يكـن   يمكن القول أنه وامام رفض اسرائيل لمشروع ريغان ومقررات قمة فاس ،        
امام االدارة االمريكية سوى تكثيف جهودها لتحقيق اتفاقية سالم منفرد بين لبنـان واسـرائيل               

 الى االردن وتركيز الجهـود      االنتباه، مع توجيه     المصرية   - على غرار االتفاقية االسرائيلية   
عليه لتحقيق اتفاقية سالم منفرد بينه وبين اسرائيل ، اال ان االردن طلب ضمانات اميريكيـة                
مقابل دخوله في مفاوضات سالم تمثلت بايقاف االستيطان والموافقة على مبدأ االنسحاب مـن              

رائيلي تمثل باعالن النية عن إنشاء المزيد مـن         اال ان رد الفعل االس    . الضفة الغربية والقطاع    
  .)44(المستوطنات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
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  :النتائج التي توصلت إليها الدراسة  1.5

  
 ، واالتفاق التكميلي    1978 سبتمبر   17 التفاقيتي كامب ديفيد     لمفصلةابعد هذه الدراسة    

 ، وتداعياتها على القـضية      1979 مارس   26الخاص بالحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة        
  : ، فإن الدراسة أفضت الى النتائج التالية 1982الفلسطينية حتى العام 

  
 في مقابل انـشاء الدولـة الفلـسطينية         استعداد الدول العربية العلني لالعتراف باسرائيل      .1

المستقلة ، وقد شكل ذلك نقلة كاملة للمواقف العربية الرافضة لقبول اسرائيل للعيش فـي               
  .منة آالمنطقة ضمن حدود 

عدم موافقة اسرائيل على االنسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة ، على اعتبار انهمـا                .2
  .دفاعيةفي حرب خذتها اسرائيل  ، وقد أجزءاً من دولة اسرائيل التوراتية

زوايـا  الإصرار الواليات المتحدة األمريكية واسرائيل على معالجة القضية الفلسطينية من            .3
المدنية وليس الحقوق السياسية والوطنية ، وذلك من خالل طرح مشروع الحكـم الـذاتي               

 .ذي يفصل بين السكان واالرض لا

المؤتمر الدولي للسالم بمـشاركة كافـة اطـراف       القضاء على كافة اآلمال المتعلقة بعقدد        .4
النزاع بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية ، واالتحاد السوفياتي ، مما يؤكد ان الواليـات               

 الى ابعاد االتحاد السوفياتي عن الساحة الـسياسية فـي           سعتاالمتحدة االمريكية واسرائيل    
 .الشرق االوسط 

نائية ، ورفض التفاوض مع وفد عربي مـشترك         اصرار اسرائيل على اجراء محادثات ث      .5
 . االسرائيلي أو أية مسائل لها عالقة بقرارات االمم المتحدة–يتعلق بحل الصراع العربي 

استبعاد المظلة الدولية من أية محادثات واقتـصارها علـى رعايـة الواليـات المتحـدة                 .6
ييب الشرعية الدولية ممثلـة     ، وتغ " الراعي الوحيد للعملية السلمية     " االمريكية باعتبارها   

 حكـراً   الحل االسرائيلي وجعل    –باالمم المتحدة ومقرراتها وخصخصة الصراع العربي       
 .على الواليات المتحدة االمريكية 

رفض إسرائيل لمبدأ الحوار والتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية تحت أي ظرف من              .7
 .بشكله الحالي  " 242"  لو وافقت المنظمة على القرار حتىالظروف ، 

على الضفة الغربية وقطـاع      " 242" رفض اسرائيل المكانية تطبيق قرار مجلس االمن         .8
 .غزة 
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مريكية القائلـة    العربي وذلك تحقيقا لوجة النظر اإلسرائيلية اال       االجماعاخراج مصر من     .9
بان العرب من دون مصر ال يستطيعون اتخاذ أي موقف سياسي واقتصادي اوعـسكري              

  .ه ان يغير االوضاع  القائمة ، وان الدول العربية ستضطر الى السلوك نفسه من شأن
فتح االبواب على مصراعيها لسياسة المحاور في العالم العربي لملء الفـراغ الـذي               .10

احدثه خروج مصر من الصف العربي ، واعادة ترتيب التحالفات القائمة وخاصة في ظل              
 .الثورة االيرانية في ايران 

 حتفـاظ باالراضـي العربيـة المحتلـة        اقات كامب ديفيد السرائيل حق اال     اعطت اتف  .11
 .واهملت الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني 

استمرار الواليات المتحدة في سياسة اهمال الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وعلـى             .12
 .رأسها حقه في تقرير مصيره واختيار ممثليه 

ة مع الفلسطينيين واالسـتفراد بهـم ، فقامـت          اطالق يد اسرائيل بالتعامل بحرية تام      .13
اسرائيل فور توقيع اتفاقات كامب ديفيد بتكثيف الهجرة اليهودية السرائيل وتنشيط اقامـة             

 .المستوطنات ، والتوسع في االراضي العربية في الضفة الغربية وتهويدها 

 عقب توقيع   قيام اسرائيل بتصعيد الممارسات القمعية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،           .14
  .اتفاقيات كامب ديفيد 

محاولة القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الـشرعي والوحيـد للـشعب              .15
 ، كتجمع فلسطيني قد يشارك مستقبالً في عمليـة          1982الفلسطيني في غزو بيروت عام      

 .تمرير المخطط االسرائيلي بالحكم الذاتي على السكان وليس على االرض لو. السالم 

 مـع  لهم  أو كياناصرار اسرائيل على ان حل القضية الفلسطينية يكمن في اقامة دولة       .16
  . في احد الخياراتاالردن وليس في الضفة الغربية وقطاع غزة

كمرجعية للتسوية واساسا لها من كل صلة        " 242" عملت اسرائيل على تجريد القرار       .17
دم جواز االستيالء على االراضي     له بالموضوع وخاصة عبارة الديباجة التي تشير الى ع        

مـاكن  ونه الذي يسمح لها باالنـسحاب مـن أ  ومبدأ االنسحاب وتفسيرها لمضم . بالحرب  
حـول مفهـوم األراضـي المحتلـة         مستفيدة من الصيغ المختلفة للقرار     والبقاء في أخرى  

 االسرائيلي المنفرد ولـيس     –ليكون القرار مرجعية السالم المصري       .)أراضي محتلة   (و
 ، كما جاء في االتفاقيـة  ساس ومرجعية التسوية الطار التسوية الشاملة على كل الجبهات      ا

 . للدراسة حول اسس تسوية كامب ديفيد ولذلك كان السؤال الرئيسي

مـر  وارادة القوة والوضع القائم ، واأل     تحكمت في اتفاقيات كامب ديفيد موازين القوى         .18
 اذ كانـت التـسوية      لقانونية والـشرعية الدوليـة ،     الواقع ال القانون الدولي وااللتزامات ا     

حساب الطـرف   محصلة لموازين القوى الراهنة وقت ابرامها المختلة لحساب طرف على           
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 اسرائيل وبـذلك    -المرتبطة بدرجة التفاوت في موزاين القوى بين الطرفين مصر        اآلخر  
مـن مفهـوم     والسالم العـادل واقتربـت       الحقوقابتعدت تسوية كامب ديفيد عن مفهوم       

الـذي تقـضي اليـه      "  الحل الوقتي " وتسوية االمر الواقع وكانت عبارة عن       االستسالم  
وهذا ينـسجم مـع االطـار        والساعة المعبر عن موزاين القوى وارادة القوة         ظروف التو 

 . النظرية الواقعية في العالقات الدولية تطبيق للدراسة من خاللالنظري

 ية المتعلقـة بالقـضية الفلـسطينية    ات الشرعية الدول اتفاقات كامب ديفيد قرار  تسقطأ .19
" 242"والقـرارات     " 194"و  " 181 "ت اإلسرائيلي وخاصة القـرارا    –والصراع العربي   

  .جزئياً  " 338"و
 –استخدمت القضية الفلسطينية في اتفاقات كامب ديفيد كغطـاء للـسالم المـصري               .20

خـالل مـشروع الحكـم الـذاتي        اإلسرائيلي المنفرد ، وذلك بالقفز فوق جـدارها مـن           
 اتهام السادات بالخيانة والتخلي عن القضية الفلسطينية بعقـد سـالم            ا من اإلسرائيلي، خوف 

منفرد مع إسرائيل ، والخروج عن اإلجماع العربي برفض التسويات المنفردة ومقـررات             
ال فاقية   ، وان االسس التي قامت عليها االت       1967القمة العربية الرابعة في الخرطوم عام       

كونها ال تعتمد القانون الـدولي والـشرعية        تؤسس لربط المسارين المصري والفلسطيني      
التي قامت عليها الدراسة صحيحة كلياً اذ فشلت كامـب          ، وبذلك تكون الفرضيات     الدولية  

  ديفيد في الوصول الى حل شامل ودائم وعادل يضع حـل جـذري ونهـائي للـصراع                
 . االسرائيلي– العربي 

  
 النهاية قد تم التأكد من أن الدراسة قد اجابت على السؤال الرئيسي حول أسـس                وفي

من خالل ما تبين أن مرجعيات       ،   1982التسوية وتداعياتها على القضية الفلسطينية حتى العام        
مما ترك آثار وتداعيات سـلبية       بعد تجريده من مضامينه األساسية       242التسوية كانت القرار    

وهذا ما بينته االجابـة     . طينية بشكل خاص وعلى العالم العربي بشكل عام         على القضية الفلس  
  .على األسئلة الفرعية للدراسة 

  
ومن خالل مراجعة الفرضيات التي قامت عليها الدراسة قد تم التأكد من مدى تحققهـا   

 ومـن أن القـضية      وإخراجاً لمصر منه  كلياً من حيث أنها كانت خروجاً على النظام العربي          
اتفاقية ثنائية ال تؤسـس لـربط المـسارين المـصري           فلسطينية كانت غطاء للتغطية على      ال

  .كونها خارجة عن القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة كمرجعية أساسية والفلسطيني 
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تبين أنه ينسجم مـع     وفي اإلطار النظري ومدى النجاح في تطبيقه على هذه الدراسة           
ن التسوية كانت محصلة لموازين القوى المختلة لصالح اسـرائيل          من حيث أ  النظرية الواقعية   

وتحكمت فيها القوة واألمر الواقع وهذا ما تم تطابقه مع االطار النظري للدراسة مـن خـالل                 
  .على هذه الدراسة تطبيق النظرية الواقعية في العالقات الدولية القائمة على القوة 
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  :خاتمة
  

التراجع العربي العام الذي ظهر في الهزيمة العسكرية التي اعطـت اسـرائيل             وسط  
 ، الصادر عـن مجلـس       242أراض عربية خارج فلسطين كما حددها االنتداب ، كان القرار           

الذي دعا الى تحقيق انسحاب اسرائيلي مشروط من االراضي          . 1967-11-22االمن بتاريخ   
حقيق التسوية السلمية بين الدول العربية واسرائيل ، مـع           ، بت  1967العربية المحتلة في يونيو     

اغفال القضية الفلسطينية واختصارها في مجموعة الجئين ، وبتعبير آخر لم يتعامـل القـرار               
 ، مع الشعب الفلسطيني كشعب يحق له تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة ، بل علـى                 242

تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني ، وعلى تاكيد       العكس من ذلك عمل على مساعدة اسرائيل في ال        
 ، بنقلها الى مرحلـة      1967نتائج الحرب باالفادة من توسعها الجغرافي بالقوة في حرب يونيو           

  .التسوية مع الدول العربية والتمهيد للقبول بها طرفاً من اطراف النزاع والتسوية 
  

 242نفيـذ القـرار      ،الـضغط لت   1973واذا كان من دوافع حرب تشرين اول اكتوبر         
بمعزل عن االرادة العربية التي ظهرت وتريد المواجهة ، فان التنفيذ بقـي بعيـداً فـي كـل                   
مشاريع تسوية الصراع التي طرحت منذ ذلك الحين ، على الـرغم مـن قبـول المـصريين                  

 ،عندما قبلـوا    1973واالردنيين بالقرار ثم قبول السوريين به بشكل ضمني بعد حرب اكتوبر            
، ومنذ ذلك الحين ًأخذ يتحقق شيء آخر مختلف فـي مـضمونه عـن               1973 لعام   338 قرار

.  ، وعن قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية ، انه مبدأ تسويات ثنائية منفـرد        242القرار  
متعاقبة خارج اطار الشرعية الدولية ومقرراتها ، فكانت نقطة بدء هذه االسـتراتيجية مـصر               

  1975 و   1974 االشتباك على الجبهة المصرية االولى والثانية عـامي          بدءا من عمليات فض   
  1978 سـبتمبر    17حتى بلغت هذه المفاوضات ذروتها وتوجت في مؤتمر كامب ديفيد فـي             

 ، واالتفاق التكميلي الخـاص      1979 مارس   26ومعاهدة السالم المصري االسرائيلي المنفرد      
  .زة بالحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غ

  
فقد عكست تلك االتفاقات في مجملها اختالالً في توازن القوى لصالح اسرائيل علـى              

، الذي ترك تداعيات سلبية في مجملها على القـضية          )الحل الشامل والدائم والعادل     ( حساب  
الفلسطينية ، فقد اقرت اتفاقات كامب ديفيد مبدأ االعتراف الكامل باسرائيل ككيان طبيعي فـي               

 له حق العيش ضمن حدود آمنة ، لتحصل اسرائيل على شرعية احتاللها لالراضـي               المنطقة
العربية من اكبر بلد عربي ، واسقطت حالة الحرب بين مصر وإسرائيل وأخرجت مصر من               
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 االسـرائيلي     –االجماع العربي والقوات المسلحة المصرية من معادلـة الـصراع العربـي             
فيذ مخططها بالسيطرة على االراضي الفلسطينية من خـالل         لتستفرد اسرائيل بالفلسطينيين لتن   

فرض االمر الواقع عليهم الذي تمثل بتضاعف وتيرة االستيطان والتهويد في الضفة الغربيـة              
  .وغزة ، وبتوفير ظروف افضل للهجرة اليهودية الى فلسطين المحتلة 

  
 ، لتـسقط    1967 وتجاهلت اتفاقات كامب ديفيد حقوق الالجئين الفلسطينيين قبل حرب        

 ، الصادر عن الجمعيـة العامـة لألمـم          194بذلك قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار       
 ، والذي ينص على وجوب عودة الالجئين الـذين شـردوا مـن              1948-12-11المتحدة في   
-11-29 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحـدة فـي           181، والقرار   1948ديارهم عام   

على اقتراح اقامة دولتين مستقلتين على ارض فلسطين التاريخية احـدهما            ، الذي نص     1947
فاتفاقات كامب ديفيـد    . عربية فلسطينية والثانية يهودية مع خضوع القدس لنظام دولي خاص           

أسقطت القدس ولم تشير إليها إال من خالل رسائل تاكيد الموقف كما اسقطت حـق الـشعب                 
  . دولته المستقلة الفلسطيني في تقرير المصير واقامة

  
ونقلت اتفاقات كامب ديفيد المفاوضات من عهدة االمم المتحدة الى عهـدة الواليـات              
المتحدة ، وغيبت الشرعية الدولية والقانون الدولي ومقررات االمم المتحـدة ، لتـتحكم فـي                

عن التسوية موازين القوى والقوة بتحالف الواليات المتحدة واسرائيل على مصر بعد خروجها             
االجماع العربي وفقدانها لعمقها وفق وجه نظري كباحث ، وفرض التسوية غير الشرعية التي              
تنتقص الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني التي لم تأخذ بالحسبان الحقوق الوطنية المشروعة            
كما أجهضت هذه االتفاقات فكرة المؤتمر الدولي ذو الصالحيات الملزمة من خـالل اعتمـاد               

انهاء حالـة الحـرب ، االعتـراف الكامـل           : جديدة للتسوية تحت عناوين عريضة      مضامين  
وانهاء المقاطعة العربية ، وضع ترتيبات امنية ، اعتماد فكرة الحكم الذاتي للفلسطينيين الـذي               
يفصل بين  االرض والسكان باقامة حكم ذاتي اداري للسكان ويبقي سيطرة اسـرائيل علـى                

بحقها ومطلبها في السيادة على الضفة الغربية وغزة ، مـع بقـاء             االرض مع تمسك اسرائيل     
   .1967القدس مدينة موحدة عاصمة السرائيل ورفض االنسحاب الى خطوط حزيران 

  
وهذا الحكم الذاتي للسكان في الضفة الغربية وغزة، يختـصر القـضية الفلـسطينية              

ة سياسـية وحقـوق وطنيـة       بمجموعة الجئين وقضية إنسانية بالدرجة األولى ، وليست قضي        
مشروعة على رأسها حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة لشعب محتلة أرضـه،              
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مشروع الحكم الذاتي هو مشروع إسرائيلي باألساس طرحـه بـيجن أول مـرة فـي لقـاء                  
   .1977اإلسماعيلية في ديسمبر 

كامب ديفيد ، ويتم    وحتى تختصر القضية الفلسطينية في مجموعة الجئين كما جاء في           
الضغط على سوريا ولبنان لالنخراط في عملية التسوية التي بدأت في كامب ديفيد كان غـزو                

 من اجل القضاء على البنية التحتية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية كممثـل              1982لبنان عام   
أي تحرك  شرعي ووحيد للفلسطينيين باعتبارها الجهة الوحيدة المؤهلة لتمثيل الفلسطينيين في           

  .سياسي دبلوماسي يتعلق بإحالل السالم في المنطقة 
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  )1( ملحق رقم 

   المرفقين بالوثيقة338 و242نص قراري مجلس األمن 

  

   .1967 نوفمبر 22 في 242س األمن رقم  قرار مجل.أ

  

وإذ  يؤكد عدم جواز حيـازة ,إذ يعرب عن قلقه المستمر للموقف الخطير في الشرق األوسط
عادل دائم تستطيع فيه كل دولـة   إلى العمل من اجل سالم والحاجة, األرض بطريق الحرب

عضاء بقبولها ميـثاق االمم واذ يؤكد أيضا أن جميع الدول اال, في المنطقة أن تحيا في أمن 
  المتحـدة قد تعـهدت بااللـتزام بالعتمل وفقا للـمادة الـثانية من الـميثاق 

يؤكد أن تطبيق مبادئ الميثاق يقتضي اقامة سالم عادل في الشرق االوسط ينبغي أن  -1
  :يشمل تطبيق كل من المبدأين التاليين 

  .احتـلت في الصراع األخـيرانسـحاب القـوات المسـلحة االسرائيلية من أراض   -  أ
انهاء كل دعاوي أو حاالت الحرب واالعتراف بسيادة كل دولة في المنطقة ووحـدة  -  ب

أراضيها واستقاللها السياسي وحقها في الحياة في سالم داخل حدود آمنة معترف بها 
  . متحررة من التهديدات بالقوة أو باستخدام القوة 

  :يؤكد أيضا ضرورة  -2
  .حة عبر الطرق المائية الدولية في المنطقة ضمان حرية المال  -  أ
 .  تحقيق تسوية عادلة لمشكلة الالجئين  -  ب

ضمان حصانـة األراضي واالستقالل السـياسي لكل دولة في المنطقـة عن طريق - ج
  .إجراءات  تشمل إقامة مناطق منزوعة السالح 

قامـة وإجـراء مطالبة السكرتير العام بتعيين ممثل خاص يتجه إلى الشرق األوسط إل-3
اتصاالت مع الدول المعنـية من أجل تنشيط االتفاق ومسـاعدة الجهود المبذولة لتحقيـق 

  .تسـوية سلميـة ومقبولـة وفقا ألحكام ومبادئ هذا الـقرار 
 مطالبة السكرتير العام بإبالغ مجلس األمن في أسرع وقت ممكن بالتقدم في الجهود -4

  .التي يبذلهـا الممثـل الخاص 
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   .1973 أكتوبر 22 / 21 الصادر في 338قرار مجلس األمن رقم . ب

  

إن مجلس األمن يدعو جميع أطراف القتال الحالي بوقف كل إطالق للنيران وإنهاء  -1
 ساعـة على األكثـر من اتخـاذ هذا 12 في مدى –كل نشـاط عسكري فورا 

  . في المواقع التي يحتلونها اآلن –القـرار 
األطراف المعنية بالبدء فورا بعد وقف إطالق النيران في تطبيق قرار يدعو جميع  -2

 . بكامله 1967 لعام 242مجلس األمن رقم 

يقرر المجلس أن تبدأ فورا وفي نفس الوقت مع وقف إطالق النار المفاوضات بين  -3
األطراف المعنية تحت إشراف مناسب تهدف إلى إقامة سالم عادل ودائم في الشرق 

  .األوسط 
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   وثائق زيارة القدس)2(ملحق رقم 

  

 .نص الدعوة الرسمية لزيارة القدس . أ 

وذلك عن طريـق     , 1977 / 11 / 17تلقى الرئيس السادات الدعوة الرسمية لزيارة القدس يوم         
  .سفيري الواليات المتحدة األمريكية في تل أبيب والقاهرة 

  

  :وفيما يلي نص الدعوة 
  

   القاهرة –لرئيس أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية سيادة ا
  .باسم حكومة إسرائيل أتشرف بتوجيه هذه الدعوة الودية اليكم للقدوم إلى القدس لزيارة بلدنا 

  

إن استعداد سيادتكم للقيام بمثل هذه الزيارة كما عبرتم عنها في اجتماع لمجلس الشعب المصري               
ميق وااليجابي ، وكما عبرتم في بيانكم عن رغبتكم في توجيه خطـاب             قد قوبل هنا باالهتمام الع    

  .إلى أعضاء برلماننا ، الكنيست ، وفي االجتماع بي 
  

وإذا ما قبلتم دعوتنا ـ كما آمل ـ فسوف تتخذ الترتيبات لتوجيه خطابكم إلى الكنيست من فوق   
المجموعـات البرلمانيـة    منبر الكنيست وسوف يكون بمقدوركم إن شئتم أن تلتقوا مع مختلـف             

  .بالكنيست ، هؤالء الذين يؤيدون الحكومة والذين يعارضونها على حد سواء 
  

وفيما يتعلق بتاريخ زيارتكم المقترحة فسوف يكون من دواعي سروري أن نلتقي بكم حيثما كان               
نـوفمبر   20وقد حدث أنني كنت مرتبطاً بالتوجه إلى لندن يوم األحد الموافق            . ذلك مالئماً لكم    

فإذا أبلغتمـوني سـيادة     . في زيارة رسمية بدعوة من جيمي كاالهان رئيس الوزراء البرطاني           
 نوفمبر فسوف أعتذر لمـستر      21الرئيس أنكم مستعدون للمجيء إلى القدس يوم اإلثنين الموافق          

 كاالهان رئيس الوزراء وأرتب تأجيل زيارتي إلى برطانيا حتى يتسنى لي أن أستقبلكم شخـصياً              
وأن نبدأ معاً وسوياً محادثات حول اقرار السالم الذي يعرف كالنا أن شعوب الـشرق األوسـط       

  .تصبو إليه وتصلي من أجله 
  

 نوفمبر أو بعد ذلك فسوف أعـود مـن          24أما إذا قررتم أن تأتوا إلى هنا يوم الخميس الموافق           
  .لندن ، مساء األربعاء وأستقبلكم 

  

ؤكد لكم أن برلمان وحكومة وشعب إسـرائيل سـوف يـستقبلكم            اسمحوا لي سيادة الرئيس أن أ     
  .باالحترام والود 

  مناحيم بيغن



 101

   . بيان المتحدث الرسمي بقبول الدعوة.ب

  
وافق الرئيس محمد أنور السادات على زيارة القدس وسيؤدي الـرئيس صـالة عيـد               

من ذي الحجـة     9األضحى المبارك في المسجد األقصى وستبدأ الزيارة مساء بعد غد السبت            
بناء على الرسالة التي تلقاها من الرئيس كارتر         . 1977 من نوفمبر    19الموافق   . 1397عام  

  .مرفقاً بها دعوة حكومة إسرائيل . 
  

 ، يؤدي   1977 من نوفمبر    20 الوافق   1397 من ذي الحجة عام      10وفي صباح األحد    
  ى مـع أبنـاء الـشعب       الرئيس السادات صالة عيد األضحى المبارك فـي المـسجد األقـص           

  .الفلسطيني 
  

وكان الرئيس قد اعتاد أن يؤدي صالة العيد في شبه جزيرة سـيناء بعـد أن حررتهـا                  
  حرب رمضان ـ اكتوبر الظافرة مع الجنود األبطال والضباط البواسل ومع أهالي شبه جزيرة  

  .سيناء 
  

هذا العام ليؤدي صالة    لكن نداء السالم القائم على العدل قد دعا الرئيس السادات ليذهب            
  .عيد األضحى المبارك بالمسجد األقصى فلبى النداء 

  

ورئيس جمهورية مصر العربية حينما يلبي نداء السالم ، ويقرر الذهاب إلـى القـدس               
فإنما يلبيه باسم المطالب المشروعة والعادلة للشعب العربي كلـه ، ولـشعب فلـسطين درءاً                

تهدد اإلنسانية كلها باألهوال وحقناً لدماء الضحايا والشهداء        ألخطار تهدد سكان المنطقة ، بل و      
  .ووقفاً لنزيف التضحية والجهد والطاقة 

  

والرئيس السادات ، وهو المؤمن بعدالة القضية العربية يلبي الدعوة لزيارة القدس باسم             
فـس  المسؤولية القومية التي يتحملها متجاوزا اية حساسية في مواجهة خصومه ومؤمنا فـي ن             

 فـي لقائـه بأعـضاء       –كما سيفعل الرئيس السادات     , الوقت بأن طرح الحقائق بشكل مباشر       
 أقوى في التقصير بها من طرقهـا بأسـاليب طويلـة            –بعد ظهر يوم األحد القادم      , الكنيست  
  .وملتوية 

  

وعندما تتم رحلة السالم في مناخ كالذي تتم فيه بعد ان استعاد العرب عـزتهم بحـرب                 
هي تتم اذن في ظروف ال تحكمها روح الهزيمة وال تقيدها خشية سوء تفسير خاصة               أكتوبر ف 

  .وهي تستهدف الحل الشامل للقضية العربية 
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ان المسؤولية التاريخية التي يجب أن يتحملها قادة األمة العربية اليوم أصـبحت تحكـم               
ل يـستهدف تحريـر     عليهم بأن يعملوا على إقرار السالم في المنطقة ، طالما أنه سالم عـاد             

  . وتقرير الحقوق المشروعة لعرب فلسطين 1967األرض العربية التي أحتلت بعد هزيمة 
  

والرئيس السادات يتحمل اليوم مسؤوليته القومية وال يهدر فرصة تسنح وصوالً إلى هذا             
  .واهللا يوفق األمة العربية إلى تحقيق ما ترنو إليه من أهداف . السالم العادل 

  
   .1978 سبتمبر 17اتفاقية كامب ديفيد ) 3 ( ملحق رقم

  : ديفيد – كامب نص وثيقتي. أ

  
ديفـد  _ الوثيقات هما اطار للسالم في الشرق االوسط جرت الموافقة عليه فـي كامـب             

وفي ما يلي ترجمة رسمية لنـصوص       ) اطار عمل لعقد معاهدة سالم بين مصر و اسرائيل          (
  :هاتين  الموثيقتين

  الوثيقة االولى

  ديفد_ار عمل للسالم في الشرق االوسط جرت الموافقة عليه في كامب اط
لقد اجتمع محمد انور السادات رئيس جمهرية مصر العربية و مناحيم بيغـنن رئـيس                      

وزراء اسرائيل بحيمى كارترئيس الواليات المتحدة االميركية في كامب ديفد في االمس مـن              
 ، واتفقا على اطـار العمـل        1978ستمبر عام   _لول  ستمبر حتى السابع عشر من اي     _ ايلول  

التالي للسالم في الشرق االوسط ، وهما يدعوان االطراف االخـرى فـي النـزاع العربـي                 
  .االسرائيلي للتقيد به

  
  :مقدمه

  :ان السعي نحو السالم في الشرق االوسط يجب ان يسترشد بما يلي 
  

ين اسرائيل و جيزانها هـو مجلـس االمـن          ان االساس المتفق عليه لتسوية سلمية للنزاع ب       * 
  ). يتبع هذا النص242النص الكامل للقرلر . ( بجميع اجزائه " 242" التابع لالمم المتحدة رقم

بعد اربع حروب وقعت خالل ثالثين سنة و بالرغم من الجهود البشرية المكثفة فأن الشرق               * 
 . ينعم حتى االن ببركات السالماالوسط مهد الحضارة و مكان والدة ثالثة ديانات عظيمة ال
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ان الشعوب في الشرق االوسط تتةف الى السالم من اجل ان يصبح بالمكان تحويل مـوارد       * 
المنطقة البشرية و الطبيعية الهائلة ، الى نشدان السالم ، ومن اجل ان تتمكن هذه النطقة مـن                  

 .ان تصبح نمذجا للتعايش و التعاون بين االمم

دات التاريخية المتثملة بزيارته للقدس ة االستقبال الذي به برلمان و حكومـة   ان مبادرة السا  * 
و شعب اسرائيل المقابلة التي قام بها رئيس الوزراء بيغن الى االسماعلية ، و عروض السالم                
التي قدمها الوعيمان باالضافة الى الترحيب الحار الذي قابل به شـعبا الـدولتين هـاتين قـد            

م ال سابق لها و يجب ان تضيع اذا كان لهذا الجيل و االجيال المقبلـة ان                 اوجدت فرصة للسال  
  .تتجنب مآسي الحرب

ان  نصوص ميثاق االمم المتحدة و القواعد االخرى المقبولة في القانون الدزلي و الشرعية               * 
  .الدولية االن مقايس مقبولة لسير العالقات بين جميع الدول

 المادة الثانية من ميثاق االمم التحدة فان اجراء مفاوضات          من اجل اقامة سالم بموجب روح     * 
مقبلة بين اسرائيل واي جارلها على استعداد للتفاوض معها بشان السالم واالمن ، هـو امـر                 

  ".338"و"242"ضروري لهدف تنفيذ جميع نصوص و مبادى القرارين 
سياسيا لكل دولة في المنطقة     ان السالم يستوجب احتراما للسيادة و سالمة اقليمية و اسقالال           * 
. ديدات او أعمال القـوة      هحقه في العيش بسالم ضمن حدود آمنة ومتعرف بها خالية من الت           و

وان التقدم نحو ذلك الهدف يمكنه ان يسرع التحرك باتجاه عهد جديد من المصالحة في الشرق                
االسـتقرار وفـي    االوسط يوسم بالتعاون فس تعزيز النمو االقتصادي ، وفي المحافظة على            

 .ضمان االمن

و باالضـافة   . ان االمن يتعزز بعالقات سلمية و بتعاون بين الدول تتمتع بعالقات طبيعية             * 
الى ذلك و موجب شروط معاهدات السالم ،تستطيع االطراف على التبـادل ان تتفـق علـى                 

ات اخرى على   ترتيبات امنية خاصة امثال مناطق اتصال متبادل و تدابير متفق عليها و ترتيب            
  .انها مفيدة 

  
  اطار العمل

مع اخذ هذه العوامل بالحسبان فان الطرفين مصممان على التواصل عادلـة شـاملة و               
دائمة لنزاع الشرق االوسط من خالل عقد معاهدات سالم تستند الى قراري مجلـس االمـن                

 تحقيـق سـالم     ان هدف الطرفين هو   . بجميع اجزائها   " 338"و"242"التابع لالمم المتحدة رقم   
وهما يعترفان بانه يتفقان ن اطار العمل هذا باعتباره مالئما قد قصدا            . وعالقات جوار حسنة    

ومـع وجـود هـذا      . به ان يشكل اساسا للسالم ، بشان السالم مع اسرائيل على هذا االساس              
  :الهدف ماثال في اتفقا على المتابعة كما يلي
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  الضفة الغربية و غزة

ائيل و االردن ومثلي الشعب الفلسطيني ان يشتركو في مفاوضاتت لحل            على مصر و اسر    -1
المشكلة الفلسطينية بجميع وجودها ، ولتحقيق ذلك يجب ان تتم المفاوضات المتعلقة بالـضفة              

  :الغربية و غزة على ثالث مراحل
ان مصر و اسرائيل تتفقان على انه من اجل انتقال سلمي و منظم للسلطة ومع االخـذ                 _ أ
حسبان االهتمامات االمنية لجميع االطراف يجب ان تكون هنالك ترتيبات انتقاليـة للـضفة              بال

ومن اجل توفير حكم ذاتي تم للـسكان فـان          . الغربية و غزة لمدة ال تتجاوز الخمس سنوات         
الحكومة العسكرية االسرائلية و ادارتها المدنية بموجب هذه الترتيبات حالما يجـري انتخـاب              

اتي انتخابا من قبل سكان هذه الناطق لتحل الحكومة العسكرية القائنة ومن اجـل            الحكم ذ  سلطة
التفاوض حول تفاصيل الترتيبات االنتقالية سـتدعى حكومـة االردن الـى االشـتراك فـي                
المفاوضات على اساس اطار العمل هذا ، ويجب ان تتولى الترتيبات لجديدة اعتبـار مناسـبا                

كان المنطيقتين و لالهتمامات االمنية الشرعية لالطراف المعينـة         لمبدا الحكم الذاتي من قبل س     
  .الشرعية لالطراف في آن واحد معا

ستتفق مصر و اسرائيل واالردن على كيفية انشاء الحكم الذاتي المنتخبـة فـي الـضفة                _ ب
وقد يتضمن وفدا مصر والردن فلسطين من الضفة الغربية وغزة و فلسطين            . الغربية و غزة  

و سيتفاوض الفرقاء بشأن اتفاقية يكون مـن        .ما يتفق على هذا االمر بصورة متبادلة        آخرين ك 
شأنها تحديد سلطات و مسؤوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستارسها في الضفة الغربية و غزة               

و سيجرى تحديد القوات االسرائيلية المسلحة ، وستتمانشاء قوة بوليس محلية قوية قد تشتمل              . 
اضافة الى ذلك ستشترك القوات االسرائيلية و القوات االردنيـة فـي            .  اردنين   على مواطنين 

  .دوريات مشتركة ، وفي تزويد مراكز المرلقبة بالرجال من اجل ضمان أمن الحدود 
وعندما يتم انشاء سلطة الحكم الذاتي و المجلس االداري في الضفة الغربيـة و غـزة و                 _ ج

ولكـن فـي    _ و في ما يمكن     .ترة الخمس سنوات االنتقالية     تباشر هذه السلطة اعملها ستبدا ف     
ستجري مفاوضات لتحديـد الوضـع      _ وقت ال يتجاوز السنة الثالثة من بداية الفترة االنتقالية          

النهائي للضفة و غزة و عالقتها بجيرانها و لعقد معاهدة سالم بين اسرائيل و االردن في نهاية                 
لمفاوضات بين اسرائيل و االردن و ممثلي سـكان الـضفة و            و ستعقد هذه ا   . الفترة االنتقالية   
احداهما تتألف من ممثلين    : وسيعقد اجتماع لجنتين مستقبلين و لكن مرتبطين        . غزة المنتخبين   

وتتألف اللجنة الثانية من ممثلين عن اسرائيل و ممثلين عن االردن يـشترك معهـم               . جيرانها  
ربية و غزة للتفاوض بـشأن معاهـدة سـالم بـين            ممثلون منتخبون من قبل سكان الضفة الغ      

اسرائيل و االردن آخرين في االعتبار االنتقالية التي يتوصل اليها بشأن الوضع النهائي للضفة              
" الغربية وغزة ان المفاوضات سترتكز على جميع نصوص و مبادىء قرار مجلـس االمـن                
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ت بالحقوق الشرعية للـشعب     ويجب ايضا ان يعترف الحل المتوفر نتيجة المفاوضا        " . 242
الفلسطيني و متطالباته العادلة ،و بهذه الطريقة سيشترك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم عـن              
طريق المفاوضات بين مصر و اسرائيل و ممثلي سكان الضفة الغربية و غزة ، وغير ذلـك                 

  :القضايا المعلقة في موعد اقصاه نهائية الفترة االنتقالية
  . للتصويت من قبل الممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية و غزة  عرض اتفاقهم-
 تمكين السكان المنتخبين لسكان الضفة الغربية و غزة بان يقرروا كيف سيحكمون أنفـسهم               -

  .في صورة تتمشى مع بنود اتفاقهم 
ل  المشاركة حسبا ذكر أعاله في عمل اللجنة التي تجري المفاوضة حول السالم بين إسرائي               -

  .و األردن 
 جميع االحرءات االزمة ستتخذ و جميع النصوص ستوضع لضمان امن اسرائيل و جيرانها              -

  -:في اثناءالفترة االنتقالية وما بعدها 
 للمساعدة في توفير مثل هذا االمن ، سيجرى تشكيل قوة بوليس محلية قوية من قبل سـلطة                  -

ربية و غزة ، و ستيقى البـوليس اتـصال          الحكم الذاتي و ستتالف هذه القوة سكان الضفة الغ        
  .متولصل شؤون االمن الذاخلي مع الضباطظ االسرائيلين و االردنين و المصرين المعتمدين م

 في اثناء الفترة االنتقالية سيشكل ممثلو مصر و اسرائيل و االردن وسلطة الحكـم الـذاتي                 -
ا من الضفة الغربية و غزة عام       لجنة مستمرة لتبت االتفاقية على كيفية معالجة اشخاص تشردو        

 مع مع االجراءات الالزمة الفوضى و االضطراب كذلك يمكن معالجة مسائل اخـرى              1967
  .ذات اهتمام مشترك بوساطة هذه اللجنة

  
  الوثيقة الثانية بين مصر و إسرائيل 

تتعهد مصر و اسرائيل بعدم اللجوء الى التهديد بالقوة او اسعمالها لتسوية النزاعـات               -1
   من ميثاق االمم المحدة 2ان اية نزاعات ستستىبوسائل سلمية وفق نصوص المادة و

لكي يتم تحقيق السالم بنهما يوافق الفريقان على التفاوض بنية جنـسية بهـدف عقـد        -2
معاهدة سالم بنهما في غصون ثالثة اشهر من توقيع اطار العمل ، هذا بينما تـدعى                

وقت في لتفاوض و عقد معاهـدات سـالم         اطراف النزاع االخرى للمضي في نفس ال      
و سيتحكم اطار العمل لعقد سالم بين مـصر و          .ممثلة بقصد تحقيق سالم في المنطقة     

و سيوافق الفريقان على كيفية المعالجة و جـدول         . اسرائيل بمفاوضات السالم بينهما     
 .زمني لتنفيذ تعهدهما بموجب المعاهدة
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  مبادئ مرافقة

المبادىء و النصوص المـشروحة ادنـاه تنطبـق علـى           تعلن مصر و اسرائيل ان       -1
مصر و االردن و سـوريا و       : معاهدات السالم بين اسرائيل وكل واحدة من جارتها         

  .لبنان 
ان الموقعين ادناه سينشئان فيما بينهما عالقات هي طبيعية بين الدول في السالم مـع                -2

 نصوص ميثـاق األمـم      ومن اجل هذه الغاية يجب ان يتعهدا بااللتزام بجميع        .بعضها  
 :المتحدة ، و تشمل الخطوات التي ستتخذ في هذا الصدد

  .االعتراف الكامل   -  أ
 .إزالة المقاطعة االقتصادية -  ب

 الضمان بان مواطني األطراف األخرى الذين تحت سـلطتها القـضائية سـيتمتعون              -ج
  .بحماية القانون المناسبة 

ر اقتصادي في اطار سالم نهائيـة       يجب ان يتقصى الموقعان اإلمكانيات من اجل تطو       _ 3
  .بهدف المساهمة في جو السالم و التعاون و الصداقة الذي هو هدفهما

  .يمكن انشاء لجان مطالبة اجل التسوية المتبادلة لجميع المطالب المالية _ 4
ستدعى الواليات المتحدة لالشتراك في الماثات ، حول مساءل تتصل بكيفية معالجـة             _ 5

  .ت ووضع جدول زمني لتطبيق تعدات الطرفين تنفيذ االتفاقا
سيطلب من مجلس االمن الدولي بان يصادق على معاهدلت الـسالم و يـضمن بـاال                _6
تخرق نصوصها ، و سيطلب من اعضاء مجلس االمن الدائمين بان يكلفـوا معاهـدلت               .

م السالم و يضمنوا االحترام لنصوصها ، و سيطلب منه بان يجعلوا سيلستهم و تـصرفاته              
  . متشية مع التعهدات الوارد في اطار العمل هذا 

  
  اطار عمل لعقد معاهدة سالم بين مصر و اسرائيل 

لكي يتحقق سالم بين إسرائيل توافق الدولتان على التفاوض بنية حسنة بهدف عقد معاهدة              
  . سالم في غصون ثالثة اشهر من توقيع اطار العمل هذا 

ة االمم المتحدة في موقع يتفق عليها فـي صـورة            ان مكان المفاوضات تحت علم هيئ      -
  .متبادلة 

   ستطبق في هذا الحل للنزاع بين مصر و اسرائيل 242 جميع مبادئ قرار األمم المتحدة - 
 ما لم يتفق على غير ذلك في صورة متبادلة ستنفذ شروط معاهدة السالم خـالل مـدة                  -

  .ى معاهدة السالم تتراوح بين سنتين و ثالث سنوات بعد على التوقيع عل
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الممارسة الكاملة للسيادة المصرية على الحدود المتعرف بها دوليا مصر و فلسطين في             _ أ
  .عهد االنتداب 

  .انسحاب القوات االسرائيلية المسلحة من سيناء _ ب
استعمال المطارات التي تركها االسرائيليون قرب العريش و رفـح ورأس النقـب و              _ ج

  .سلمية فقط ، بما االستعمال التجاري الممكن من قبل جميع الدولشرم الشيخ لألغراض ال
حق المرور الحر لسفن اسرائيل عبر السويس و قناة السويس علـى اسـاس انطبـاق                _ د

 على جميع الدول ، و ان مضيق تيران و خليج العقبة همـا              1888ميثاق القسطنينية لعام    
جل حرية مالحة غيـر متوقعـة ، و         مائيان ، يجب ان يكونا مفتوحين لجميع الدول من ا         

  .تحليق جوي 
هـ بناء طريق بري عريض بين سيناء و االردن قرب ايالت مع مرور سلمي مـضمون                

  .لمصرو االردن 
  .مرابطة قوات عسكرية كما هو منين ادناه_ و
  

  -:مرابطة القوات 

طقة تقع  ال يسمح بمرابطة اكثر من فرقة مدرعة من القوات المصرية المسلحة داخل من            . أ
  . كيلو مترا الى الشرق من الخليج السويس و قناة السويس 50على مسافة 

ان القوات االمم المتحدة و قوات البوليس المدني المزودة باسـلحة النجـاز المهـام               . ب
البوليسية العادية ، هي فقط ترابط ضمن منطقة تقع غربي الحـدود و خلـيج العقبـة و                  

   . كيلو مترا20يتراوح عرضها بين 
داخل المطقة الواقعة الى الشرق من الحدود الدولية ستكون هنالك قـوات اسـرائيلية              . ج

  .عسكرية محدودة ال تتجاوز اربع كتائب مشاة ،و مراقبون دوليون 
ستعمل وحدات من دوريات الحدود ال تتجاوز الثالث كتائب من البوليس المـدني فـي               . د

  .لة اعاله محافظة على النظام في المنطقة غير المشمو
  .سيتقرر التخطيط الدقيق للمناطق اعاله خالل مفاوضات السالم . هـ 
  .يمكن اقامة محطات لالنذار المبكر لضمان االمتثال لنصوص االتفاق . و
 كيلـو   20سترابط قوات االمم المتحدة في جزء من منطقة سيناء الواقع ضمن حوالي             . ز

حدود الدولية وفي منطقة شرم الشيخ لضمان       مترا من البحر االبيض المتوسط و متاخمة لل       
حرية الملرو بر مضيق تيران و هذه القوات لن تسحب ما لم يوافق على هذا االنـسحاب                 
مجلس الدولي بتصويت اجماعي لالعضاء الدائمين الخمسة ، بعد معاهدة سالم و بعـدهما              

 بما في ذلـك     يكتمل االنسحاب المرحلي حيث ستقام عالقات طبيعية بين مصر و اسؤائيل          
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و يشمل العالقات الدبلماسية و االقتصادية و الثقافية و انهاء المقاطعة           . االعتراف الكامل   
االقتصادية التي تعترض حرية التنقل للسلع و االشخاص و الحماية المتبادلـة للمـواطنين              

  .بعملية القانون المناسبة 
  .....االنسحاب المرحلي

 توقيع معاهدة السالم جميع القوات االسرائيلية الى الـشرق           خالل فترة بين ثالثة اشهر بعد      -
من خط يمتد من نقطة تقع شرقي العريش الى راس محمد و سيجدد الموقع الدقيق لهذا الخـط                  

  .باتفاق متبادل 
  

  . بوثائق كامب ديفيد  الملحقةنص الخطابات المتبادلة. ب

  
 حول 1978 / 9 / 22يجن بتاريخ نص الرسائل المتبادلة بين كارتر والسادات وب: أوالً 

  .القدس 

  
  )1(ـ رسالة رقم 

  
  :إلى الرئيس كارتر من الرئيس السادات 

  أكتب إليكم ألعيد تأكيد موقف جمهورية مصر العربية بشأن القدس
  
تعتبر القدس العربية جزءاً ال يتجزأ من الضفة الغربية ويجب احتـرام وإعـادة الحقـوق                . 1

  .خية في المدينة العربية الشرعية والتاري
  
  .ان القدس العربية يجب أن تكون تحت السيادة العربية . 2
  
أن من حق السكان الفلسطينيين في القدس ممارسة جميع حقـوقهم الوطنيـة المـشروعة               . 3

  .بوصفهم جزءاً ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية 
  
 يجـب أن    267  ، ورقـم      242رارين  أن القرارات الصادرة من مجلس األمن وخاصة الق       . 4

تطبق بشأن القدس وتعتبر كافة اإلجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع المدينة الغيـة              
  .وغير قائمة ويجب إبطال آثارها 
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يجب أن تتوافر لجميع الشعوب حرية الوصول إلى القدس وممارسة الشعائر الدينية وحـق              . 5
  .مييز أو تفرقة زيارة األماكن المقدسة بدون أي ت

  
يجوز وضع األماكن المقدسة لكل دين من األديان الثالثة تحث إدارة وإشراف ممثل هـذا               . 6

  .الدين 
  
ينبغي أال تقسم الوظائف الضرورية في المدينة ، ويمكن اقامة مجلس بلدي من كل العرب               . 7

  . يتم تقسيم المدينة واإلسرائيليين لإلشراف على تنفيذ هذه الوظائف ، وبهذه الطريقة فإنه لن
  )2(ـ رسالة رقم 

  :إلى الرئيس كارتر من رئيس الوزراء بيجن 
أصدر قانونـاً   " الكنيست  " يشرفني أن أبلغكم يا سيادة الرئيس بأن البرلمان اإلسرائيلي          

 يقضي بـ  ، يكون من سلطة الحكومة عن طريق مرسوم تـصدره              1967 يونيو عام    28في  
ائيل الكبرى للقانون والقضاء والسلطة اإلدارية للدولة علـى         إخضاع أي جزء من أراض إسر     

  .النحو المبين في المرسوم 
 1967وقد قامت حكومة ٍإسرائيل على أساس هذا القانون بإصدار مرسوم فـي يوليـو               

  .ينص على أن القدس مدينة واحدة غير قابلة للتقسيم وأنها عاصمة لدولة إسرائيل 
  

  ) 3(ـ رسالة رقم 
  :س السادات من الرئيس كارتر إلى الرئي

 والتي توضح الموقـف المـصري       1978 سبتمبر   17لقد تسلمت رسالتكم المؤرخة في      
وقد أرسلت نسخة من هذه الرسالة إلى رئيس الوزراء مناحيم بـيجن إحاطتـه              . بشأن القدس   

  .علماً بها 
سفير جولد  إن موقف الواليات ا لمتحدة بشأن القدس يظل هو نفس الموقف الذي أعلنه ال             

 وهو ما أكده السفير يوسـت       1967 يوليو عام    14بيرج أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في        
   .1969أمام مجلس األمن في أول يوليو 

  
 حـول   1978 / 9 / 22نص الرسائل المتبادلة بين كارتر والسادات وبيجن بتـاريخ          : ثانياً  

  :المستوطنات 

  )1(ـ رسالة رقم 
  : من الرئيس السادات إلى الرئيس كارتر
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إلحاقاً بإطار التسوية في سيناء الذي ينبغي التوقيع عليه هذا المساء أود أن أؤكـد مـن                 
  .جديد موقف جمهورية مصر العربية بشأن المستوطنات 

  

يجب إجالء جميع المستوطنين اإلسرائيليين من سيناء طبقاً لجدول زمنـي خـالل الفتـرة               . 1
  .الم المحددة لتطبيق معاهدة الس

لذلك فغن موافقة حكومة إسرائيل ومؤسساتها الدستورية على هذا المبدأ األساسـي تعتبـر              . 2
  .شرطاً مسبقاً لبدء مفاوضات السالم التي تستهدف الوصول إلى معاهدة سالم 

  .في حالة فشل إسرائيل في الوفاء بهذا االلتزام فإن إطار التسوية سيكون الغياً وغير قائم . 3
  )2(قم ـ رسالة ر

  1978 / 9 / 17من بيجن إلى كارتر بتاريخ 
أتشرف أن أبلغكم أنه خالل األسبوعين التالين لعودتي إألى إسـرائيل سـأطرح علـى               

  :مشروع قرار للبت فيه يتضمن اإلجابة على السؤال التالي ) الكنيست ( البرلمان اإلسرائيلي 
  

ين مصر وإسـرائيل لتـسوية      إذا تمت خالل المفاوضات الخاصة بإبرام معاهدة سالم ب        
جميع المشاكل المعلقة هل تؤيدون إجالء المستوطنين اإلسرائيليين من المناطق الذين يقيمـون             

  فيها شمال وجنوب سيناء أم أنكم تؤيدون بقاء هؤالء المستوطنين في تلك األماكن ؟
  

قاليـد  إن التصويت على هذا السؤال  ـ سيدي الرئيس ـ سيتم بحرية تامة بعيداً عن ت  
البرلمان المتبعة التي تقضي بأن يتقيد النائب برأي حزبه وذلك برغم أن االئتالف الحكـومي               

وفي اعتقادي أنه سيكون في اسـتطاعة       ..  نائباً هم كل الكنيست      120 نائباً من بين     70بتأييد  
كل عضو في الكنيست سواء المؤيدين للحكومة أو في مقاعد المعارضة اإلدالء بصوته بوحي              

  .ن ضميره الشخصي م
  

  )3(ـ رسالة رقم 
  1978 / 9 / 22من الرئيس كارتر إلى الرئيس السادات بتاريخ 

مرفق بهذه الرسالة نسخة من الرسالة التي بعث بها رئـيس الـوزراء منـاحيم بـيجن                 
موضحاً كيفية طرح قضية مستوطنات سيناء على الكنيست التخاذ قرار بـشأنها فـي وقـت                

  .الحق
  

بهذه القضية فأنا أفهم من رسالتكم أن موافقة الكنيست على إجـالء جميـع              وفيما يتعلق   
المستوطنين اإلسرائيليين من سيناء طبقاً لجدول زمني خالل الفترة المحددة لتطبيـق معاهـدة              

  .السالم تعتبر شرطاً مسبقاً ألي مفاوضات من أجل إبرام معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل 
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  )4(ـ رسالة رقم 

   1978 / 9 / 22رئيس كارتر إلى رئيس الوزراء بيجن بتاريخ من ال
 توضحون فيها كيفية طـرح قـضية مـستقبل          1978 سبتمبر   17لقد تسلمت رسالتكم بتاريخ     

  .المستوطنات في سيناء على الكنيست كي يتخذ قراراً بشانها 
  .ومرفق هنا نسخة من رسالة الرئيس السادات لي حول هذا الموضوع 

  
 حـول   1978 / 9 / 22ص الرسائل المتبادلة بين كارتر والسادات وبيجن بتـاريخ           ن :ثالثاً  

  .الضفة الغربية وغزة 

  
  )1(ـ رسالة رقم 

  
  :إلى الرئيس كارتر من الرئيس السادات 

  
إلحاقاً على إطار السالم في الشرق األوسط أكتب لكم هذه الرسالة ألحيطكم علماً بوقف              

  .ق التسوية الشاملة جمهورية مصر العربية بشأن تطبي
  

إنه من أجل ضمان تنفيذ البنود المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ومن أجل حماية الحقـوق        
الشرعية للشعب الفلسطيني فإن مصر ستكون على استعداد لالضطالع بالدور العربي الـذي             

  .تحدده هذه البنود فذلك بعد المشاورات مع األردن وممثلي الشعب الفلسطيني 
  
  

  )2(لة رقم ـ رسا
  

  :إلى رئيس الوزراء بيجن من الرئيس كارتر 
  :أحيطكم علماً هنا أنكم أبلغتموني بما يلي 

  
الواردة فـي كـل   "الشعب الفلسطيني   "أو" "نالفلسطينيو"أنكم ستفسرون وتفهمون عبارات     ) أ  ( 

  " .عرب فلسطينيون"فقرة من وثيقة إطار التسوية المتفق عليها باعتبارها تعنى 
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في أي فقرة يرد فيها مـن       " الضفة الغربية   " أن الحكومة االسرائيلية تفهم وستفهم تعبير        )ب  ( 
  "يهودا والسامرة " وثيقة اطار التسوية على أنه يعني 

   . (*)1978 ردود كارتر على الملك حسين ، أكتوبر . ج

ة ـتعلقات الم ـال في المفاوض  ـا كام ـأن تكون شريك  , ـ هل تعتزم الواليات المتحدة        1س

والمتصلة بالقضية الفلسطينية عامة ؟ وفي أية مرحلة من مراحل          , بالضـفة الغربية وغزة    

  وبأي دور ؟, المفاوضات ستشترك الواليات المتحدة 

ـ  سوف تكون شريكا كامال في كافـة مفاوضات الـسـالم  , أن الواليـات المتحدة ,  أجل ج 
   سالم عادل ودائم وشامل في الشرق االوسـط العربيـة االسرائيليـة التي تؤدي الى تحقيـق

,  كل نفوذها من أجل أن تصل المفاوضات الى خاتمة ناجحــة  , وستستخدم الواليات المتحدة  
  .وسوف يستمر الرئيس كارتر في القيام بدور شخصي نشيط في المفاوضات 

  

مثلـي الـشعب   التي يشار فيها الـى م  , 1) أ (   ـ ماذا يعني اطار االتفاق في فقرته  2س

  الفلسطيني ؟

ـ  كانـت االشـارة   , ففي بعض الحـاالت  .  لم تجر محاولة لوضع تعريف في هذا الشأن ج 
" وفي حالة واحدة ، كان من الواضح أن عبـارة  . تحديدا الى ممثلي السكان في الضفة وغزة        
 وغزة ،   تشير إلى ممثلين من خارج الضفة الغربية      " فلسطينيين آخرين حسب االتفاق المتبادل      

ويمكن ، بـالطبع ، أن يكـو        . وليس من الضروري أن يكونوا مواطنين من مصر واألردن          
فلسطينيون من مواطني مصر أو األردن أعضاء في وفدي المفاوضات اللذين يمثالن هـذين              

  .وفي حاالت أخرى ورد ذكر سلطة الحكم الذاتي نفسها . البلدين 
  

على انها تعني مجموعة    " لي الشعب الفلسطيني    ممث" وال تفسر لواليات المتحدة عبارة      
واحدة  ، أو منظمة واحدة ، تمثل الشعب الفلسطيني ، إنما تفسرها على أنها تضم األشـخاص       
المنتخبين أو المختارين لالشتراك في المفاوضات ، فمن المتوقع أن يوافق هؤالء األشـخاص              

 ، وأن يكونـوا     242من رقـم    على أهداف المفاوضات على نحو ما جاء في قرار مجلس األ          
مستعدين ، ألن يعيشوا في سالم في ظل عالقات حسن الجوار مـع إسـرائيل ، فـي إطـار      

  . التسوية 
  ـــــــــــــــــــ

النص مأخوذ من نسخة مكتوبة على اآللة الكاتبة وفرتها حكومة األردن ، والنقطة الوحيدة الناقصة فـي                 (*) 

  .ل الصفحة األخيرة هذه الصيغة هي توقيع كارتر أسف
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   انتقالية في الضفة الغربية وغزة ؟كفترةـ لماذا تم اختيار مدم خمس سنوات   3س

  

ـ  إن فكرة السنوات الخمس االنتقالية في الضفة الغربية وغزة ، كانت اقتراحاً أمريكيـاً ،   ج 
وم والنقطة األساسية في االقتراح هي مفه      . 1977طرح على األطراف ألول مرة في صيف        

ونحـن  . الفترة االنتقالية ، وليست فترة الخمس سنوات التي اقترحت وتمت الموافقة عليهـا              
نعتقد أن عملية انتقالية من عدة سنوات والتي تنـسحب فـي بـدايتها الحكومـة العـسكرية                  

 مـن   –وتتم اقامة سلطة حكم ذاتي في الضفة الغربيـة وغـزة            , االسرائيلية وارادتها المدنية    
بين أن المشاكل العملية التي تنشأ خالل االنتقال الى السالم يمكن حلهـا بـصورة               الممكن أن ت  

وتحقيق الحقوق  , ونحن نرى أن الفترة االنتقالية هامة بالنسبة لبناء وكسب قوة دفع            . مرضية  
  .وتضمن أمن اسرائيل واألطراف األخرى , المشروعة للشعب الفلسطيني 

   
افي للضفة الغربية وغزة من وجهـة نظـر الحكومـة           ـ ما هو التعريف الجغر    ) أ (ـ  4س

األمريكية ؟ وهل القدس العربية والمناطق العربية المحيطة بها والتي اندمجت في إسرائيل بعد              
   ، تندرج في تعريف الضفة الغربية ؟1967يونيو 

  
ـ  ترى الواليات المتحدة أن اصطالح الضفة الغربية وغزة ، يشمل كل المنطقـة الواقعـة    ج 
 ، وكـل    1967ربي نهر األردن والتي كانت تقع تحت اإلدارة األردنية قبل حـرب عـالم               غ

المنطقة الواقعة شرق الحدود الغربية لفلسطين تحت االنتداب البريطاني والتي كانت تقع قبـل              
  . تحت اإلدارة المصرية ، وتعرف باسم قطاع غزة 1967حرب 

  
طار االتفاق ، فنحن نعتقد أنه يتعـين أن          التي تم تصورها في إ     فاوضاتموفيما يتعلق بال  

يكون هناك تمييز بين القدس ، وبين بقية الضفة الغربية ، نظراً للظروف وللوضع الخـاص                
ولذلك فنحن نتصور الوصل إلى حل عن طريق التفاوض ، بشأن الوضع النهـائي              . بالمدينة  
اح عن الوضع فـي بقيـة   والذي يمكن أن يكون وضعاً مختلفاً في طبيعته من عدة نو   . للقدس  

  .الضفة الغربية
وال يتعين الحكم المسبق على الوضع النهائي للقدس على ضوء األعمال التي تمت مـن               

وال يزال الموقف الكامل للواليات المتحـدة تجـاه          . 1967جانب واحد في القدس منذ حرب       
مام الجمعية العامـة    القدس  هو الموقف الذي أعلنه السفير جولد بيرج في الخطاب الذي ألقاه أ             

وما أعلنه السفير يوست أمام مجلس األمن في أول يوليو           , 1967 يوليو   14لألمم المتحدة في    
1969.   
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ماذا سيكون الوضـع  , ـ في نهاية ترتيبات فترة السنوات الخمس االنتقالية ) ب(  ـ  4س

  في الضفة الغربية وغزة  من وجهة نظر السيادة ؟

علـى  , بما في ذلك مشكلة الـسيادة  , لنهائي للضفة الغربية وغزة يتعين تحديد الوضع اج ـ  
وذلك في مفاوضات بـين األردن ومـصر        ,  بكل أجزائه    242أساس قرار مجلس األمن رقم      

والتي ينبغي أن تبدأ في فتـرة ال        , واسرائيل والممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وغزة        
  . االنتقالية تتجاوز العام الثالث بعد بداية الفترة

وبمقتضى بنود اتفاق إطار العمل ، فإن نتائج هذه المفاوضات ـ ومن بينهـا تحديـد مـسألة     
 عليها من جانب الممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربيـة  السيادة ـ سوف تطرح للتصويت 

  .وقطاع غزة للتصديق عليها أو رفضها 
لخاصـة بمعاهـدة الـسالم بـين        ومن حيث أنه ال توجد عالقة تبادل بين المفاوضات ا         

إسرائيل واألردن ، وبين المفاوضين حول الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة ، فإن إطـار               
العمل يقتضي بأنه يتعين على ممثلي سكان الضفة الغربية وغزة ، أن يشاركوا في كل هـذه                 

  .المفاوضات 
ضع النهائي للضفة   وهكذا ، سوف يشترك الفلسطينيون في كل عملية تفاوض لتحديد الو          

  .الغربية وغزة 
  

  ـ ما هو موقف الواليات المتحدة تجاه هاتين المسألتين ؟) ج(  ـ 4س

  

) أ (4ج ـ إن وجهة نظر الواليات المتحدة تجاه التعريف الجغرافي ، قد وردت في الفقـرة   
ة الغربية  السالفة الذكر ، وقد عبرت الواليات المتحدة عن موقفها تجاه مشكلة السيادة في الضف             

  . السالفة الذكر ) ب (4وغزة في الفقرة 
  

ـ هل تبقى أي قوات إسرائيلية في أي جزء من الضفة الغربية وغزة بعد فترة ) د(  ـ  4س

السنوات الخمس االنتقالية ، وإذا ما كان األمر كذلك ، فبأي حق يستمر وجود هذه القوات ،                 

  وما هو تبرير ذلك ؟
  

اوضات الخاصة بتحديد الوضع النهائي للضفة الغربيـة وغـزة ،   ج ـ يتعين أن تتناول المف 
والتي تبدأ في فترة ال تزيد على العام الثالث بعد بداية الفترة االنتقالية ، ترتيبات األمـن بعـد                
فترة السنوات الخمس المرحلية في الضفة الغربية وغزة ، بما في ذلك مسألة احتمـال بقـاء                 

  . ودها  قوات أمن إسرائيلية ، ومدة وج
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  ـ ما هو موقف الواليات المتحدة تجاه هذه المسائل؟) هـ(  ـ 4س

  
ـ   تعتقد الواليات المتحدة أن االتفاق بشأن الوضع النهائي في الـضفة الغربيـة وغـزة ،     ج 

ينبغي أن يلبي األماني المشروعة للشعب الفلسطيني ، وأن يوفر احتياجات األمن اإلسرائيلي ،              
المتحدة ، في حالة اتفاق األطراف ، على أن ترابط في الضفة الغربية             ولن تعترض الواليات    

وغزة ، أعداد محدودة من قوات أم إسرائيلية ، في أماكن معينة ، وأن يكون لها دور محدد ،                   
  .باعتبارها عامالً في توفير األمن اإلسرائيلي 

  
 الفترة االنتقاليـة  تحت أية سلطة إشرافية عليا ، ستعمل سلطة الحكم الذاتي خالل  ـ  4س

في الضفة الغربية وغزة ؟ هل ستكون هذه السلطة ، هي األمم المتحدة ، أو سلطة إشرافية                 

دولية محايدة مماثلة ؟ وما هو مصدر تمويل احتياجات ميزانية سلطة الحكم الذاتي ؟ ومـا                

  هي حدود سلطاتها ؟ ومن سيشكل الحدود على سلطاتها ؟

  

ألطـراف ، أي مـصر وإسـرائيل واألردن ، إلـى جانـب      ج ـ يقضي إطار العمل بأن ا 
سيتفاوضـون حـول اتفاقيـة      " الفلسطينيين المشتركين في الوفدين المـصري واألردنـي ،          

ومـن ثـم ، فغـن     " . مسؤوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة           
لي من جانب األطراف الثالثة ،      سلطة الحكم الذاتي تقام في الفترة االنتقالية بمقتضى اتفاق دو         

  .وستحدد االتفاقية سلطات الحكم الذاتي ، وتوفر االستقالل الذاتي الكامل للسكان 
  

وال يوجد في إطار العمل ما يستبعد ، إذا ما اتفقت األطراف ، تقرير تخويل إشرافية أو                 
دم وجـود سـلطة     أي دور آخر لألمم المتحدة ، أو لسلطة دولية محايدة مماثلة ، أو تقرير ع              

 حكـم الـذاتي    وفضالً عن ذلك ، فإن ممثلي مصر وإسـرائيل واألردن وسـلطة ال            .إشرافية  
سيشكلون خالل الفترة االنتقالية ، لجنة تعقد جلساتها باستمرار لمعالجة المسائل ذات االهتمـام              

وكـة  وهي متر , أما وسائل تمويل سلطة الحكم الذاتي فلم تناقش في كامب  ديفيد             . المشترك  
  .لكي يتفق األطراف بشأنها 

  
ـ هل تمتد السلطة القضائية والتشريعية لسلطة الحكم الـذاتي والتـي أشـارت              ) أ  (6س

إلـى الجـزء الواقـع تحـت االحـتالل          , الوثيقة إلى أنها ستقام في الضفة الغربية وغزة         

تـي تـضمها    وكذا إلى المناطق المحيطة بالضفة الغربية ال      , اإلسرائيلي في الضفة الغربية     

  سواء بالنسبة  لألراضي أو األشخاص ؟, إسرائيل 
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وأنه ينبغي , لم يتم حلها في كامب ديفيد , ج ـ كما أشرنا فيما سلف فان مشكلة وضع القدس  
كما أن األسئلة المتعلقة بكيفية ارتباط السكان العرب في القـدس           . تناولها في مفاوضات تالية     

 المطلوب تحديدها في المفاوضـات الخاصـة بالترتيبـات          من, الشرقية بسلطة الحكم الذاتي     
  .االنتقالية

  
  ـ ما هو موقف األمم المتحدة تجاه هذه المسألة ؟) ب  (6س

  

ج ـ إن الواليات المتحدة ستؤيد في تلك المفاوضات ، المقترحات التي من شـانها الـسماح    
يين ، باالشـتراك فـي      للسكان العرب في القدس الشرقية الذين هم ليسوا مـواطنين إسـرائيل           

االنتخابات الخاصة بتشكيل سلطة الحكم الذاتي ، وفي عمل سلطة الحكم الذاتي نفسها ، غيـر                
أنه من المرجح أال يكون أمراً واقعياً أن نتوقع أن يمتد نطاق سلطة الحكم الذاتي إلى القـدس                  

لنتيجـة علـى الوضـع     ومع ذلك ، ال ينبغي أن تؤثر هذه ا        . الشرقية ، خالل الفترة االنتقالية      
النهائي للقدس ، والذي يجب أن يتحدد خالل المفاوضات التي يتعين أن تبـدأ فـي وقـت ال                   

  . يتجاوز السنة الثالثة من بداية الفترة االنتقالية 
  

ـ ماذا سيكون الوضع في القدس العربية المحتلة عنـد نهايـة فتـرة الـسنوات                ) أ  (7س

  الخمس االنتقالية ؟

  

ضفة الغربية وقطاع غزة ، وعالقتهما مع جيرانهما ، وكذلك الـسالم بـين   ج ـ إن وضع ال 
) جـ ( ـ  1إسرائيل واألردن ، سيتم تحديدهما في المفاوضات التي أشير إليها في الفقرة أ ـ  

وتعتقد الواليات المتحدة ، أن وضع هذا الجزء من القـدس الـذي احتلتـه               . من إطار العمل    
ويتصور إطار العمل ، أن     . يجاد حل له خالل هذه المفاوضات        ، ينبغي إ   1967إسرائيل عام   

تشترك في هذه المفاوضات ، مصر وإسرائيل واألردن والممثلون المنتخبون لـسكان الـضفة      
  .الغربية وغزة 

   
  

  ـ ما هو موقف الواليات المتحدة تجاه هذه المسألة ؟) ب  (7س

  

. الـسابقة الـذكر   ) أ (4د في الفقـرة  ج ـ إن موقف الواليات المتحدة تجاه القدس ، قد ور 
وينبغي أال تؤثر األحكام المسبقة على األعمال التي تم القيام بها من جانب واحد في القدس منذ                 
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وأيا يكن الحل الذي يتم االتفاق عليه ، فإنه ينبغي الحفـاظ            .  على وضع القدس     1967حرب  
ل ، حرية المرور لألماكن المقدسة      كما يجب أن يوفر هذا الح     . على القدس غير مقسمة مادياً      

كما . لليهود والمسلمين والمسيحيين دون تمييز او تفرقة بالنسبة لممارسة شعائر العبادة بحرية             
كما يجب أن تكون    . ينبغي أن يؤكد الحل ، على الحقوق األساسية لجميع المقيمين في المدينة             

  .ه األماكن المقدسة لكل دين تحت السيطرة الكاملة لممثلي
  
  

ـ ماذا سيحدث للمستوطنات اإلسرائيلية في المنـاطق المحتلـة خـالل الفتـرة              ) أ  (8س

االنتقالية وبعدها ؟ وماذا سيحدث للعقارات المملوكة والمباني التي تشيد في هذه المناطق ،              

  وماذا سيكون وضعها ؟

  
محتلـة ، وال  ج ـ إن إطار العمل لم يتناول وضع المستوطنات اإلسرائيلية فـي المنـاطق ال   

وسيتم تحديد سلطات ومسؤوليات سلطة الحكـم     . العقارات المملوكة أو المباني التي تشيد فيها        
الذاتي ، التي ستمارس الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية وغزة ، خالل الفترة االنتقالية ،                

 مـن الـضفة     في المعاهدة التي سيتم التفاوض بشأنها بين مصر وإسرائيل واألردن وفلسطين          
الغربية وغزة ، أو فلسطينيين آخرين يشتركون ضمن الوفدين المصري واألردني ، وفقاً لمـا               

وسيتم تناول مسألة المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وغزة          . نص عليه إطار العمل     
 أن إطـار    وعالقاتها بسلطة الحكم الذاتي خالل الفترة االنتقالية ، أثناء سير المفاوضات ، كما            

العمل يقضي بإنشاء لجنة تعقد جلساتها باستمرار ، وتضم ممثلين من مصر واألردن وسـلطة               
ويمكن لهذه اللجنة أن تتناول المسائل المعلقة ذات االهتمام المـشترك خـالل             . الحكم الذاتي   

يـة  الفترة االنتقالية ، وستطرح مسألة المستوطنات اإلسرائيلية ووضعها بعـد الفتـرة االنتقال            
للمناقشة خالل المفاوضات الخاصة بتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة ، كما أشـير              

  ) .جـ( ـ 1الفقرة أ ـ  إلى ذلك في
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ـ ماذا سيكون التزام إسرائيل خالل الفترة القادمة ، وحتى نهاية الفترة االنتقالية             ) ب  (8س

  بالنسبة لسياسة المستوطنين ؟
  

يات المتحدة ، هو ان يتعين على إسرائيل أن تكف عن إقامة مستوطنات ج ـ إن موقف الوال 
جديدة في الضفة الغربية في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات بشأن إقامـة سـلطة الحكـم                 

وسوف تحدد هذه المفاوضات مسألة المستوطنات القائمة ، وكذا أي نشاط اسـتيطاني             . الذاتي  
  .جديد ، خالل الفترة االنتقالية 

  

  ـ ما هو موقف الواليات المتحدة تجاه المسألتين السابقتين ؟) جـ  (8س
  

ج ـ إن موقف الواليات المتحدة ، هو أن المستوطنات التي أقيمت خـالل فتـرة االحـتالل     
ومـع  . العسكري تعد انتهاكاً لمعاهدة جنيف الرابعة الخاصة بحماية األفراد في وقت الحرب             

الم ، فإن األطراف الملتزمة بإقرار الـسالم يجـب أن تحـدد             ذلك ، فإنه في ظل عالقات الس      
الحقوق المتبادلة للسكان ، بالنسبة لممارسـة األعمـال ، والعمـل ، والعـيش ، وممارسـة                  

  . المعامالت التجارية األخرى ، في أراضي الطرف اآلخر 
  

ـ هل يحق للمواطنين اإلسرائيليين الذين يقيمـون فـي الوقـت الحاضـر فـي                ) أ  (9س

  المستوطنات ، أن يشاركوا في إلقامة سلطة الحكم الذاتي وفي نشاطاته الالحقة  ؟
  

ج ـ ال يمكن للمواطنين اإلسرائيليين الذين يقيمون في المستوطنات في الضفة الغربية وغزة  
. أنه يشتركوا في إقامة سلطة الحكم الذاتي إال باعتبارهم أعضاء في وفد التفاوض اإلسرائيلي               

وأن اشتراكهم في سلطة الحكم الذاتي      . أي بند ينص على اشتراكهم بصفة منفصلة        وال يوجد   
  .، إذا ما حدث ، يجب أن يتم تحديده في المفاوضات الخاصة بالنظام االنتقالي 

  

ـ ماذا سيكون عليه وضع المواطنين اإلسرائيليين الذين يقيمـون فـي الـضفة              ) ب  (9س

ية ، وهل سيكون هناك إسرائيليون ؟ وإذا ما كان األمر           الغربية وغزة ، خالل الفترة االنتقال     

  كذلك ، فماذا سيكون وضعهم بعد نهاية الفترة االنتقالية  ؟
  

، والخاصـة بتحديـد   ) ب( ـ  1ج ـ ستتناول المفاوضات التي ستجري بمقتضى الفقرة أ ـ   
الغربيـة  سلطات ومسؤوليات سلطة الحكم الذاتي ، وضع المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة            

ومهما يكن العدد الذي قـد      . وغزة ، وبناء عليه ، وضع المواطنين اإلسرائيليين المقيمين فيها           
يبقى بعد الفترة االنتقالية وأوضاعهم ، فإن ذلك سيتم االتفاق عليه خالل المفاوضات الخاصـة               

  ) .جـ( ـ 1بتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة ، تبعاً للفقرة أ ـ 
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ـ هل يمارس سكان الضفة الغربية وغزة ، في نهاية فترة الـسنوات الخمـس               ) أ(  10س

  االنتقالية بحرية ، حق تقرير المصير من أجل تحديد مستقبلهم السياسي   ؟

  
ج ـ يقضي إطار العمل بأن يشترك الممثلون المنتخبون لسكان الـضفة الغربيـة وغـزة ،     

وضع النهائي للضفة الغربية وغزة ، كما يقـضي         اشتراكاً كامالً في المفاوضات التي تحدد ال      
إطار العمل بأن الحل الذي يتم التوصل إليه خالل المفاوضات ينبغي أن يعتـرف بـالحقوق                

ويعتبر القبول الواسع النطـاق لنتـائج هـذه         . المشروعة للشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة      
وفـي  . أن تتم العملية في حرية      ويتصل اتصاال مباشرا ب   , العملية في مصلحة كافة االطراف      

فان قوة بوليس   , وفي الوقت الذي يتم فيه تنفيذ العملية التي وصفناها فيما سلف            , هذا الصدد   
لضمان عدم وجود أي تـدخل      , محلية قوية ستكون موجودة وتكون مسؤولة أمام الحكم الذاتي          

  .ولضمان هذه الحقوق , في العملية السياسة 
   

  موقف الواليات المتحدة تجاه هذه المسألة ؟ـ ما هو ) ب  (10س

  

ج ـ إن الواليات المتحدة تؤيد حق الفلسطينيين في االشتراك في تحديد مستقبلهم ، وتعتقد أن  
إطار العمل يقضي باشتراكهم هذا في كافة الخطوات الهامة المتعلقة بتحديد مـستقبل الـضفة               

، ال تستبعد إجراء ) 2) (جـ( ـ  1فقرة أ ـ  وتعتقد الواليات المتحدة ، أن ال. الغربية وغزة 
االنتخابات من جانب سكان الضفة الغربية وغزة ، بعد التوصل إلى اتفـاق حـول الوضـع                 
النهائي للضفة الغربية وغزة ، من أجل الغرض الذي تم اإلعراب عنه ، والخاص بانتخـاب                

  .ممثلين تطرح عليهم االتفاقية للتصويت عليها 
  

 الحل الذي يتصوره إطار العمل بالنسبة لمشكلة الفلـسطينيين الـذين            ـ ما هو  ) أ  (11س

  يعيشون خارج األراضي المحتلة كالجئين ، وبالنسبة الستعادة حقوقهم   ؟
  

 ـ من إطار العمل ، بأن مصر وإسرائيل ، سيعمالن مع بعـضهما   4ج ـ تقضي الفقرة أ ـ   
. قرار بشأن حـل مـشكلة الالجئـين         بعضاً ، ومع األطراف المعنية األخرى ، لالتفاق على          

  .وينبغي تنفيذ اإلجراءات التي يتفق عليها على نحو عاجل وعادل ودائم 
  

 ـ من إطار العمل ، بإقامة لجنة تعقد جلـساتها باسـتمرار ، لتقريـر     3وتقضي الفقرة أ ـ  
   . إليهما1967الترتيبات الخاصة بعودة األشخاص الذين طردوا من الضفة الغربية وغزة في 
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ـ ما الذي تعتبره الواليات المتحدة أساساً لحل هذه المشكلة ؟ وكيف تحدد هذه              ) ب  (11س

  الحقوق ؟
  

ج ـ تعتقد الواليات المتحدة ، أن الحل الخاص بمشكلة الالجئين ، يجب أن يعكس قـرارات   
لهـؤالء  ويتعين على أي برنامج لتنفيذ هذه القرارات أن يوفر          . األمم المتحدة القابلة للتطبيق     

الالجئين الذين يعيشون خارج الضفة الغربية وغزة الخيار وفرصة اإلقامة بصورة دائمة ، في              
  .إطار الحقائق والظروف الراهنة 

  

 ـ ما هو تصور اتفاق إطار العمل بالنسبة لمستقبل بقية األراضي العربية المحتلـة ؟   12س

  وما هو موقف حكومة الواليات المتحدة تجاه هذه المسألة؟
  

ج ـ ينص إطار العمل ، على أن الهدف منه ، إقامة أسس سالم بين إسـرائيل وكـل مـن     
جيرانها اآلخرين ، كما ينص على أن الهدف هو إقرار السالم الدائم والشامل والعـادل ، وأن                 

وتـنص   . 338 و   242أية مفاوضات ينبغي أن تنفذ كل بنود ومبادئ قراري مجلس األمـن             
خاصة على أنه ينبغي تطبيق مبادئ إطار العمل على المعاهدات بين  ـ بصفة  1 ج ـ   الفقرة

وفيما يتعلق بالضفة الغربية ، بصفة      . إسرائيل واألردن وسوريا ولبنان ، باإلضافة إلى مصر         
تقضي بإجراء مفاوضات على أساس كافة بنود ومبـادئ  ) جـ( ـ  1خاصة ، فإن الفقرة أ ـ  

وأن الواليـات المتحـدة     . أخرى ، موقـع الحـدود        والتي تحدد ، ضمن مسائل       242القرار  
وفيمـا يـنص باحتمـال إجـراء        . مستمرة في تأييد إقرار سالم شامل لكل جيران إسرائيل          

مفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية بين إسرائيل وسوريا ، فإن الواليات المتحـدة ،          
  .سوية  بالنسبة لهذه الت242ستؤيد تطبيق كافة مبادئ وبنود القرار 

   
 واليات المتحـدة  ـ بالنسبة لتعريف متطلبات األمن في المنطقة ، هل توافق حكومة ال 13س

على مبدأ المعاملة بالمثل تجاه هذه المتطلبات ، أم أن حكومة الواليات المتحدة ترى تطبيقها               

  من جانب واحد ؟
  

 ل ، بالنسبة لمتطلبات األمـن  المثج ـ إن الواليات المتحدة ، تقر إقراراً كامالً مبدأ المعاملة ب 
الـى  , بـصفة خاصـة     , وتشير ديباجة اطار العمـل      . في إطار مفاوضات الشرق األوسط      

باعتبارها االساس الذي يمكن أن يتفق بشأنه األطـراف بالنـسبة لترتيبـات             , المعاملة بالمثل   
وأمـن  , اف  الى اهتمامات األمن لدى كافة األطـر      , كما يشير اطار االتفاق     . األمن الخاصة 

  . اسرائيل وجيرانها
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 أن يكون أسـاس أيـة مفاوضـات    ر قد تقر242 ـ حيث ان قرار مجلس األمن رقم  14س

ماذا ستفعل الواليات   , خاصة بالتسوية في الضفة الغربية وغزة وغيرهما من جوانب النزاع           

وخاصـة علـى ضـوء      , المتحدة في حال تضارب التفسيرات بين األطـراف المتفاوضـة           

والتـي  ,  وااللتزامات المترتبة عليها   242رات السابقة للحكومة األمريكية للقرار رقم       التفسي

  كانت أساس قبول األردن السالف الذكر ؟
  

وخاصة تفسيرها بـأن   , 242ستلتزم أوال بتفسيرها الثابت للقرار , ج ـ ان الواليات المتحدة  
فـي حالـة ظهـور تفـسيرات        و. بند االنسحاب في هذا القرار ينطبق على جميع الجبهات          

مثلمـا فعلـت أثنـاء      , ستسعى  , فأن الواليات المتحدة    , متضاربة بين األطراف المتفاوضة     
كمـا سـتعلن    . الى تحقيق اتفاق اآلراء بين األطـراف        , المفاوضات المكثفة في كامب ديفيد      

لتفسير الذي  هو ا , تفسيرها للوصول الى حل للنزاع وال يزال تفسير الواليات المتحدة للقرار            
   .1967أعلنته منذ 

  
  )4(ملحق رقم 

  .معاهدة السالم اإلسرائيلية المصرية

  1979 مارس 26

  
   .معاهدة السالم بين جمهورية مصر العربية وإسرائيل. أ

  
  إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل ؛

  
  الديباجة

  
شامل ودائم في الشرق الوسط وفقـا       اقتناعا منهما بالضرورة الماسة القامة سالم عادل و       

   " .338" و  " 242" لقراري مجلس المن 
  

اذ تؤكدان من جديد التزامهما باطار السالم في الشرق االوسط المتفق عليه فـي كامـب                
  .م 1978 سبتمبر 17ديفيد المؤرخ في 
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واذ تالحظان ان االطار اليه انما قصد به ان يكون اساسا للـسالم ، لـيس بـين مـصر                    
اسرائيل فحسب بل أيضاً بين اسرائيل واي من جيرانها العرب ، كل فيما يخصه ممن يكون                و

  .على استعداد للتفاوض من اجل السالمك معها على هذا االساس 
  

ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما واقامة سالم تستطيع فيه كل دولة في المنطقـة              
  .أن تعيش في امن 

  
قد معاهدة سالم بين مصر واسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريـق            واقتناعا منهما بان ع   

  .السالم الشامل في المنطقة والتوصل الى تسوية للنزاع العربي االسرائيلي بكافة نواحيه 
  

واذ تدعوان االطراف العربية االخرى في النزاع الى االشتراك في عمليـة الـسالم مـع                
  . اليها آنفا واسترشاداً بها اسرائيل على اساس مبادئ اطار العمل المشار

  
واذ ترغبان ايضا في انماء العالقات الودية وزالتعاون بينهما وفقا لميثاق االمـم المتحـدة               

  .ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العالقات الدولية في وقت السلم 
طـار  قد اتفقتا على األحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيـذ اال  

  :الخاص بعقد معاهدة السالم بين مصر واسرائيل 
  :المادة األولى

تنتهي حالة الحرب بين  الطرفين ، ويقام السالم بينهما عند تبادل وثاءق التصديق علـى                 .1
  .هذه المعاهدة 

تسحب اسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء الى ما وراء الحدود الدولية بـين      .2
الملحق ( ت االنتداب ، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة         مصر وفلسطين تح  

 .وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء ) االول 

عند اتمام االنسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق االول ، يقيم الطرفان عالقـات               .3
 ).3فقرة (طبيعية وودية بينهما للمادة الثالثة 

  
  :نية المادة الثا

الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل ، هي الحدود الدولية المعترف بهـا بـين مـصر                
وفلسطين تحت االنتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني ، وذلك دون المساس بما               
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ويقر الطرفان بان هذه الحدود مصونةال تمس ، ويتعهد كل منهمـا            , يتعلق بوضع قطاع غزة     
  .ضي الطرف اآلخر بما في ذلك مياهه االقليمية ومجاله الجوي باحترام سالمة أرا

  
  :المادة الثالثة

يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق االمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التـي تحكـم                .1
  :العالقات بين الدول في وقت السلم ، وبصف خاصة 

  . أراضيه واستقالله السياسي يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة اآلخر وسالمة). أ ( 
يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق اآلخر في ان يعيش في سالم داخـل حـدوده                ). ب(

  .اآلمنة والمعترف بها 
يتعهد الطرفان باالمتناع عن التهديد باستخدام القوة او استخدامها ضد اآلخر علـى             ). ج(

أ بينهمـا وبالوسـائل     نحو مباشر أو غير مباشر ، وبحل كافة المنازعات التي تنش          
  .السلمية 

يتعهد كل طرف بان يكفل عدم صدرو فعل من افعال الحرب او االفعال العدوانية أو افعال                . 2
العنف او التهديد بها من داخل اراضيه او بواسطة قوات خاضعة لـسيطرته او مرابطـة                

كمـل  على اراضيه ضد السكان او المواطنين او الممتلكات الخاصة بـالطرف اآلخـر ،               
يتعهد كل طرف باالمتناع عن التنظيم او التحريض او االثارة او المساعدة او االشـتراك               
في فعل من افعال الحرب او االفعال العدوانية او النشاط الهدام او افعال العنف الموجهـة                
ضد الطرف اآلخر في أي مكان ، كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هـذه االفعـال                  

  .للمحاكمة 
 يتفق الطرفان على ان العالقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن االعتـراف الكامـل               .3

والعالقات الدبلوماسية واالقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة االقتصادية والحـواجز   
ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال االفراد والسلع ، كمل يتعهد كـل              

ني الطرف اآلخر الخاضعين الختصاصه القضائي بكافة       طرف بان يكفل تمتع مواط    
) الملحق الثالث   ( الضمانات القانونية ، ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة         

الطريق التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل الى اقامة هـذه العالقـات وذلـك              
  .بالتوازي مع تنفيذ األحكام األخرى لهذه المعاهدة 

  
  :بعةالمادة الرا

بغية توفير الحد االدنى لالمن لكال الطرفين ، وذلك على اساس التبادل ، تقام ترتيبات امن                 .1
متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في االراضـي النـصرية واالسـرائيلية،               
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وقوات امم متحدة ومراقبين من االمم المتحدة ، وهذه الترتيبات موضحة تفصيال من حيث              
توقيت في الملحق االول ، وكذلك اية ترتيبات امن اخرى قـد يتفـق عليهـا                الطبيعة وال 

  .الطرفان 
يتفق الطرفان على تمركز افراد االمم المتحدة في المناطق الموضـحة بـالملحق االول ،                .2

ويتفق الطرفان على اال يطلبا سحب هءالء االفراد ، وعلى ان سحب هؤالء االفراد لن يتم                
 التابع لالمم المتحدة ، بما في ذلك التصويت االيجابي لالعـضاء            اال بموافقة مجلس االمن   

 .الخمسة الدائمين بالمجلس ، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك 

تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه فـي الملحـق                 .3
 .االول

يبات االمن المنصوص عليهـا فـي       يتم بناء على طلب احد الطرفين اعادة النظر في ترت          .4
 . من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين 2 ، 1الفقرتين 

  
  :المادة الخامسة 

تتمتع السفن االسرائيلية والشحنات المتجهة من اسرائيل واليها بحق المرور الحر في قماة              .1
تفاقيـة  السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر االبيض المتوسط وفقا الحكام ا     

كما يعامل رعايا اسـرائيل ويفنهـا       .  المنطبقة على جميع الدول      1888القسطنطينية لعام   
وشحناتها وكذلك االشخاص والسفن والشحنات المتجهة من اسرائيل واليها معاملة ال تتسم            

  .بالتمييز وكذلك في كافة الشروم المتعلقة باستخدام الطرفين 
ج العقبة من الممرات المائية الدولية الدولية المفتوحة         ان مضيق تيران وخلي    نيعتبر الطرفا  .2

لكافة الدول دون عائق او ايقاف لحرية المالحة او العبور الجوي ، كما يحترم الطرفـان                
حق كل منهما في المالحة والعبور الجوي من والى اراضيه عبر مضيق تيـران وخلـيج     

 .العقبة 

  :المادة السادسة 

وال يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق والتزامات الطـرفين           ال تمس هذه المعاهدة      . 1
  .وفقا لميثاق االمم المتحدة

يتعهد الطفان بان ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عـن               . 2
أي فعل او امتناع عن فعل من جانب طرف آخر ، وبشكل مستقل عن اية وثيقة خارج هـذه                   

  .المعاهدة 
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كما يتعهدان بأن يتخذا كاغة التدابير الالزمة لكي تنطبق في عالقاتهما احكـام االتفاقيـات               .3
المتعددة االطراف التي يكونان من اطرافها ، بما في ذلك تقديم اإلخطار المناسب لالمين العام               

  .لالمم المتحدة وجهات اإليداع األخرى لمثل هذه االتفاقيات 
  .ول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة يتعهد الطرفان بعدم الدخ. 4
 من ميثاق االمم المتحدة ،يقر الطرفان انه في حالة وجود تنـاقض             103مع مراعاة المادة    . 5

فـإن االلتزامـات    . بين التزامات االطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتها األخرى           
  .الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة 

  : السابعة المادة

  .تحل الخالفات بشأن تطبيق او تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة  .1
 .اذا لم يتيسر حل هذه الخالفات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق او تحال الى التحكيم .2

  :المادة الثامنة 

  .يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية 
  :مادة التاسعة ال

  .تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها .1
  .1975تحل هذه المعاهدة محل االتفاق المعقود بين مصر واسرائيل في سبتمبر . 2
  .تعد كافة البروتوكوالت والمالحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزء ال يتجزأ منها. 3
 مـن   102 العام لالمم المتحدة بهذه االمعاهدة لتسجيلها وفقا الحكام المادة           يتم إخطار االمين  .4

  .ميثاق االمم المتحدة 
  

 ربيـع الثـاني سـنة       27 م ،    1979 مارس سـنة     26سى ، في    . حررت في واشنطن دى     
وتعبر جميعها متساوية   . هـ ، من ثالث نسخات باللغات العربية والعبرية واالنجليزية          1399

  .ي حالة الخالف في التفسير فيكون النص االنجليزي هو الذي يعتد به الحجية ، وف
  عن حكومة

  جمهورية مصر العربية
 محمد أنور السادات) توقيع ( 

  عن حكومة  
  إسرائيل

   بيجنممناح) توقيع ( 
  شهد التوقيع  

  جيمي كارتر
  رئيس الواليات المتحدة األمريكية
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 الذاتي الكامل في الضفة الغربية لنهر األردن وقطاع         االتفاق التكميلي الخاص بالحكم   . ب    

  .غزة 

  )الخطاب المتبادل الموقع من الرؤساء ( 

  1979 مارس 26

  عزيزي السيد الرئيس 
  :يؤكد هذا الخطاب ان كال من مصر واسرائيل قد اتفقتا على ما يلي 

  
 البيت االبيض   تستذكر حكومتا مصر واسرائيل انهما قد اتفقتا في كامب ديفيد ووقعتا في           

اطار السالم في الشرق االوسـط المتفـق        "  الوثائق المرفقة والمعنونة     1978 سبتمبر   17يوم  
  " .اطار لعقد معاهدة سالم بين مصر واسرائيل " و " عليه في كامب ديفيد 

  
 تـشرع   – وفقا لالطارين المشار اليهما آنفـاً        –وبغية التوصل الى تسوية سلمية شاملة       

في تنفيذ النصوص المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة وقد اتفقتا على بـدء             مصر واسرائيل   
الطار الـسالم   " ووفقا  .المفاوضات خالل شهر من تبادل وثائق التصديق على معاهدة السالم           

فإن المملكة االردنية الهاشمية مدعوة لالشتراك في المفاوضات ، وكـل           " في الشرق االوسط    
يضم فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة او فلـسطينيين          من وفدس مصر واالردن ان      

  .آخرين باتفاق مشترك 
  

وهدف المفاوضات عو االتفاق قبل اجراء االنتخابات على الترتيبات الخاصـة باقامـة             
، وتحديد سلطاتها ومسؤولياتها ، واالتفـاق       ) المجلس االداري   ( سلطة الحكم الذاتي المنتخبة     

وفي حالة اذا ما قرر االردن عـدم االشـتراك فـي            , ن مسائل أخرى    على ما يرتبط بذلك م    
  .المفاوضات فستجري المفاوضات بين مصر واسرائيل 

  
 من اجل االنتهـاء     – بصفة مستمرة وبحسن نية      -وتتفق الحكومتان على ان تتفاوضا        

كما تتفق الحكومتان علـى ان الغـرض مـن          . من هذه المفاوضات في أقرب تاريخ ممكن        
وضات هو اقامة سلطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة ومـن اجـل تحقيـق                 المف

  .الحكم الذاتي الكامل للسكان 
  

ولقد حددت مصر واسرائيل لنفسيهما هدفا لالنتهاء من المفاوضات خالل عـام واحـد              
، بحسث يتم اجراء االنتخابات باسرع ما يمكن بعد ان يكون االطراف قد توصلوا الى اتفـاق                 
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وتبـدأ عملهـا    " اطار السالم في الشرق االوسط      " وتنشأ سلطة الحكم الذاتي المشار اليها في        
خالل شهر من انتخابها ، واعتبارا نت هذه التاريخ تبدأ الخمس سنوات االنتقالية ، ويتم سحب                
الحكومة العسكرية وادارتها المدنية لتحل سلطة الحكم الذاتي محلها كما هو منصوص عليـه              

وحينئٍذ يتم انسحاب القوات االسرائيلية المسلحة واعادة       " اطار السالم في الشرق االوسط      " في  
  .القوات االسرائيلية المتبقية في مواقع أمن محددة 

  
ويركد هذا الخطاب أيضاً مفهومنا بأن حكومة الواليات المتحدة األمريكيـة ستـشترك             

  .لص التحية مع خا. اشتراكا كامالً في كافة مراحل المفاوضات 
  

  عن حكومة جمهورية مصر العربية
  محمد أنور السادات) توقيع ( 

  لعن حكومة إسرائي  
   بيجنممناح) توقيع ( 
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