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  إقرار
  
 نتيجـة أبحـاثي     ، وأنها  قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير      ، أنها قر أنا مقدمة الرسالة   ُأ

 هذه الرسالة أو أي جزء منها لـم يقـدم           ، وان  ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد      ، باستثناء الخاصة
  .لنيل أي درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  
  منار سامي عواد :االسم

  
  :التوقيع
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  الشكر والتقدير
  

أتقدم بعميق شكري وصادق امتناني إلى أستاذتي الجليلة ومشرفتي الحنونة، التي أمدتني من 
ينابيع علمها الوافر، وأولتني من وقتها وعلمها واهتمامها بما تخجل منه كل كلمات الشكر 

حيث لم يقفل أمامها، وتقصر كل كلمات االمتنان عن اإلقرار بفضلها والوفاء ببعض حقها، 
فضل توجيهاتها عند حدود إتمام هذه الدراسة بل تعداه إلى أن حبتني بالكثير من النصائح 
والدروس التي ستبقى دون شك معيناً في ما آتي من أمور العلم والحياة، وضربت أمامي المثل 
 الذي يبقى نصب العينين لألستاذة المخلصة التي ال تضن بعلم وال نصح على تالميذها،

 .فالشكر العميق الصادق ألستاذتي الدكتورة أمنة بدران

    وأتقدم بخالص العرفان واالمتنان إلى أستاذي العزيز األستاذ الدكتور معتصم ناصر الذي 
تعلمت على يديه الكثير في مرحلة البكالوريوس، كما أشكره على تفضله بقبول االشتراك في 

عد شرفاً عظيماً لي ولجميع زمالئي لما يحمله الدكتور مناقشة هذه الرسالة، وكلي ثقة أن ذلك ي
عماد جاد من مكانة عالية، فهو األب المعطاء الذي يمنح ويقدم من علمه وخبرته الكثير 
الكثير، فكل شكري وتقديري لسيادته، كما أتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى االستاذ الدكتور 

مناقشة هذه الرسالة، وهو األمر الذي يشرفني سميح شبيب، على تفضله بقبول االشتراك في 
حقاً ويزيدني تكريماً أمام شخصيته الكريمة؛ ألنهل من علمه وخبرته ، فله مني كل الشكر 

  .والتقدير
  

كما أشكر والدي اللذين علماني بالفعل قبل الكلمة أول حروف خططتها في سفر   
وال سنوات دراستي، فالشكر لكي الحياة، ولقناني من الدروس ما بقى معي، وآنست أثره ط

أمي فأنت من أضاء لي الطريق ومثلت دوماً الحياة بما فيها وكنت سنداً وعوناً طوال حياتي، 
وإلى أبي الحبيب جبل المحامل والنبع الذي ال ينضب، كما أشكر إخوتي الداعمين من خلف 

  .الكواليس، حيث أخذت من حقهم الكثير من أجل إكمال دراستي
قدم بالشكر إلى أصدقائي األعزاء، وبقى لي أن أشكر صادقاً كل من كان له كما أت  

  .فضل في أن يرى هذا العمل النور، واهللا من وراء القصد وهو خير الشاهدين
  
  
  



ج 

  :مصطلحات الدراسة

 بعد أسبوع   أمين الحسيني  برئاسة   الفلسطينيونهي لجنة أسسها     :   العربية العليااللجنة
إنبثقت اللجنة العربية العليـا عـن       . 1936من اشتعال ثورة    

 1919 لعام    فبراير 3المؤتمر العربي الفلسطيني الذي عقد في       
وقد نالت اللجنة العربيـة     . أمين الحسيني برئاسة المفتي الحاج    

يين والنظام العربـي ممـثالً فـي        العليا تأييد معظم الفلسطين   
 ، وشـاركت فـي      1945 عند تأسيسها عـام      الجامعة العربية 

لجانها السياسية واالجتماعات الدولية التـي تخـص القـضية          
   )Khalaf, 1991(. الفلسطينية

  
  معاهدة كامب ديفيد

: 
هي االتفاقيات التي تم التوصل إليها وإعالنهـا فـي منتجـع            

، لوضع حد نهـائي للنـزاع       17/9/1978يوم  " كامب ديفيد "
ائيلي، وإحالل سالم دائم في الـشرق األوسـط،         العربي اإلسر 

ووقع على هذه االتفاقيات كل من الرئيس المـصري محمـد           
أنور السادات، ورئيس الوزراء اإلسـرائيلي منـاحيم بـيغن،      
ورئيس الواليات المتحدة األمريكية جيمي كارتر، وتتكون من        

إطار عمل للسالم في    " منفصلتين األولى تحت عنوان   وثيقتين  
إطار عمل لعقد معاهدة سـالم بـين        " والثانية"  األوسط الشرق

ــاهيم (" مــصر وإســرائيل موســوعة المــصطلحات والمف
  )39،ص2009الفلسطينية،

ــر   ــة التحريـ منظمـ

  الفلسطينية 
المـؤتمر العربـي    "هي المنظمة التي أعلن عن إقامتها فـي          :

 اسـتنادا   28/5/1964في القدس في    الفلسطيني األول المنعقد    
ن بحق الشعب الفلـسطيني فـي وطنـه المقـدس           إلى اإليما 
وتأكيدا لحتمية معركة تحرير الجزء المغتصب فيـه،        فلسطين،

وعزمه وإصراره على إبراز كيانه الثوري الفعـال، وتعبئـة          
. طاقاته وإمكاناتـه وقـواه الماديـة والعـسكرية والروحيـة         

، 2009، موســوعة المــصطلحات والمفــاهيم الفلــسطينية(
  )585ص



د 

 ويعتبـر   وأفريقيـا  الشرق األوسط  تضم دوالً في     منظمةهي   :  ل العربية جامعة الدو
أعضاؤها دوالً عربية، ينص ميثاقها على التنسيق بين الـدول          
األعضاء في الشؤون االقتصادية، ومـن ضـمنها العالقـات          

ئق التجارية، االتصاالت، العالقات الثقافية، الجنـسيات ووثـا       
المقر الـدائم   . وأذونات السفر والعالقات االجتماعية والصحة    

 تـونس  (مصر، عاصمة القاهرةلجامعة الدول العربية يقع في   
عمـرو   الحـالي هـو      وأمينها العام ). 1990 إلى   1979من  

  )wikipedia.orgالموسوعة الحرة،(.موسى
 سـوريا  و ليبيـا : ضمت كل من  هي حلف من الدول العربية        :  جبهة الصمود والتصدي 

 وجمهوريـة   منظمة التحرير الفلـسطينية    و الجزائر و العراقو
عقدت جبهة الـصمود والتـصدي      . اليمن الديمقراطية الشعبية  

 الغرب في الفترة الواقعة مـا بـين         طرابلسأول قمة لها في     
قـررت جبهـة    . م1977الثّاني والخامس من شهر ديـسمبر       

الصمود والتصدي في أول قمة لها تجميد العالقات الدبلوماسية         
اء جامعـة الـدول     وتمكنت من أخذ موافقة أعـض     . مع مصر 

العربية على قرار ينص على طرد مصر من جامعة الـدول           
ــى العاصــمة   ــاهرة إل ــن الق ــا م ــل مقره ــة ونق العربي

  )wikipedia.orgالموسوعة الحرة،(.التونسية
هو اتفاقات تم التوصل إليها، بعد مفاوضات مباشرة وسـرية،              اتفاق أوسلو

منظمـة التحريـر،    جمعت بين ممثلين للحكومة اإلسرائيلية ول     
واحتضنتها العاصمة النرويجية أوسلو،وقد ابرم اتفاق إعـالن        

، ووقعه عن حكومـة     13/9/1993المبادئ في واشنطن يوم     
إسرائيل شمعون بيرس، وعن الوفد الفلسطيني محمود عباس،        

موســوعة (بحــضور الــرئيس األمريكــي بيــل كلينتــون 
  )18-17، ص2009المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية، 
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  الرمز  الكلمة
 ت. ب  ) تاريخ دون من(

   ص  ) الصفحة (
  م. غ   ) منشور غير(
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  ملخص ال
  

 بعـد   مـصر    العالقة السياسة بين منظمة التحرير الفلـسطينية و        طبيعة   دراسة   ال  هذه تناولت
يل،  إلـى الفتـرة   وإسـرائ  مصر  بين  1978 /17/9في  كامب ديفيد   توقيع اتفاقية السالم في     

 بـين منظمـة     ،  13/9/1993عـام   " أوسلو"إعالن المبادئ   الزمنية التي تم التوقيع فيها على       
مـصر  التحرير الفلسطينية وإسرائيل، فقد تعرضت العالقات بين منظمة التحرير الفلسطينية و          

برئاسة   مصر  وكان أوج الخالف قائم بعد  توقيع         تنافرا وتجاذبا على المستوى السياسي،      إلى  
إسرائيل والتي عرفت بكامب ديفيد، مـن       مع   معاهدة السالم    الرئيس المصري أنور السادات     

   .خالل محادثات بين الطرفين برعاية الرئيس األمريكي جيمي كارتر
توقيع االتفاقية زيارة الرئيس المصري للقدس، في سابقة عربيـة أذهلـت العـالم،              حيث سبق   

ير إلى جبهة الصمود والتصدي التي تشكلت لمقاومة سياسات         وأدت إلى انضمام منظمة التحر    
الرئيس المصري والتي سميت حينها باالستسالمية، إضافة إلى طلب منظمة التحريـر قطـع              

 وإصدار بيان بضرورة نقل مقر الجامعة العربية من مصر،          الجمهورية المصرية العالقات مع   
 حسني مبارك نظام الحكم في مصر،حيث       واستمرت هذه التجاذبات إلى أن تولى الرئيس محمد       

 قام رئيس منظمة التحرير الفلسطينية      أن الطبيعي بعد     تعود تدريجياً إلى مجراها    العالقاتبدأت  
 مـصر   أيـدت واستمرت العالقات بين الطرفين حيـث       . ياسر عرفات بزيارة مفاجئة للقاهرة    

تحرير الفلـسطينية فـي     لمنظمة ال  مصر   ، ومشاركة   1988عام  عالن االستقالل الفلسطيني    إ
" 338"و" 242"ضرورة عقد سالم مع إسرائيل من خالل االعتراف بقراري مجلـس األمـن              

 أوسلووضرورة قيام مفاوضات بين الطرفين، والتي تمت بالفعل ونتج عنها إعالن المبادئ في              
  . 1993عام 
ومنظمة التحريـر    بين مصر تناولت طبيعة العالقات السياسية      كونها   من الدراسة   أهمية وتنبع

 بالتحليل والتقييم من اجل     األحداث والتي تناولناها   في فترة زمنية احتوت الكثير من        الفلسطينية
  .في دعم للقضية الفلسطينيةمصر دور توضيح 

 وذلك لتوضيح العالقة بين النظامين ومعرفـة        التحليليالوصفي  منهج  استخدمت الباحثة ال  وقد   
واالختالف الذي حكم شكل العالقة وكـل ذلـك بـالرجوع إلـى             الدوافع التي رافقت االتفاق     

 أوخطابـات،   أو كتب، أو بيانات، أوالمصادر التي تناولت هذه العالقة، سواء كانت اتفاقيات،    
  . مجالت وصحف يومية أو ، سياسيةقرارات أو، مقابالت صحفية
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نية حكمها مجموعة من    ومنظمة التحرير الفلسطي   مصربين  العالقة   أنوقد خلصت النتائج إلى     
  : العوامل تحكمت في تكوين هذه العالقة ومن أهم هذه العوامل

ستراتيجية األولى لما تشكل فلسطين من أهمية إ       مصرقضية  اعتبار القضية الفلسطينية     .1
  . معهاا، فهي تمتلك حدود القومي المصريمنألعلى مستوى ا

م مـا يـستطيع للقـضية    لقد حاول الرئيس المصري الراحل أنور الـسادات أن يقـد          .2
الفلسطينية إال انه اصطدم بواقع التعنت اإلسرائيلي، ليقدم تنازالت جمة تتعلق بالقضية            

  . الفلسطينية وبالتالي عقد اتفاق منفرد مع إسرائيل
ومنظمـة   مصربين  حاول الرئيس المصري محمد حسني مبارك تفادي ما وقع سابقا            .3

للـشرعية   مصرإعادة  المرحلة التي تلت    التحرير ووقف بشكل كامل مع المنظمة في        
  . العربية

بالكامل إعالن االستقالل الذي تاله الرئيس الفلـسطيني الراحـل ياسـر            مصر  أيدت   .4
  .  النظام المصريبدعمعرفات والذي فتح باب التفاوض السلمي مع إسرائيل 

دور المراقب في المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسـرائيل          مصر  لعبت   .5
عـن المفاوضـات مـن الجـانبين الفلـسطيني           مـصر    حيث توفر المعلومات لدى     

واإلسرائيلي، وهذا يؤكد أهمية الدور المصري في منطقة الشرق األوسـط وبالنـسبة             
  للطرفين وتحديدا منظمة التحرير  الفلسطينية 
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Abstract  
 
The study examined the political relationship between the PLO and the Egyptian 
regime after the Treaty of Camp David in 1978 to the signing of the Declaration of 
Principles "Oslo" in 1993, where the political events that occurred in that period 
constituted aggression and skirmishes in the relations between the two systems at the 
political level. during the talks between the two parties and under the auspices of U.S. 
President Jimmy Carter, the Egyptian regime under the chairmanship of Egyptian 
President Anwar Sadat's signed the peace treaty with Israel, which is known as Camp 
David.  
 That treaty was signed after a sudden visit of the Egyptian president's to Jerusalem, 
which stunned the whole Arab world, and led to join the PLO to the resistant fronts 
rebelling against the Egyptian president's policies, which had been called at that time 
by surrendering policies. In addition to that, the PLO called for cutting the ties with 
the Egyptian regime and sentenced for the necessity of transferring the headquarter of 
the Arab league from Egypt. 
After the assassination of Anwar Al-Sadat and giving the presidency to Hosny 
Mubarak, the later realized the importance of the participation of PLO in the peace 
process with Israel, believing that the only way for ending the Arab Israel conflict 
would only been achieved by peaceful ways. 
after the departure of the PLO from Lebanon, as a result of the Israeli military 
offensive, and resolution the fighting by Convention on the exit of the PLO to 
Tunisia, the Relations went back to normal, and Egypt Todd the declaration of 
independence in Algeria in 1988, and the participation of the Egyptian regime with 
the Palestine Liberation Organization on the need for peace with Israel through the 
recognition of Security Council resolutions, "242" and "338" and the need for 
negotiations between the parties, which has already resulted in the Declaration of 
Principles in Oslo in 1993.  
The importance of this study came from dealing with the nature of the political 
relationships with the Egyptian regime, which tried as much as possible bias of the 
Palestinian cause, and work on all the ways to achieve stability, since Palestine is 
considered as having a strategic importance for the Egyptian national security, 
because its on the Egyptian border. 
The researcher used the descriptive analytical method in order to clarify the 
relationship between the two systems and to find out the motives that accompanied 
the agreements and disagreements, which controlled the form of this relationship. 
Using all references and sources that dealt with this relationship, whether they were 
conventions, data, books, letters, interviews, political decisions , or even magazines 
and daily newspapers.  
The study concluded that the relationship between the Egyptian regime and the 
Palestine Liberation Organization is controlled by a set of rules that controlled the 
nature of this relationship. the most important rules were: 
That the Egyptian regime considered the Palestinian issue as an Egyptian issue, since 
it is sharing borders with it, what makes it plays a strategic importance to the security 
of Egypt.  
The Egyptian President Anwar Sadat tried his best to do something to the Palestinian 
cause, but he was faced by Israeli intransigence, which led him to make an individual 
agreement with Israel and to provide substantial concessions on the Palestinian issue. 
the late Egyptian President Anwar Sadat Dropped the right of legal representation, o 



ط 

that been obtained by the Palestine Liberation Organization at the Rabat Summit 
when he agreed to not to mention the organization as the representative of the 
Palestinian people in his speech at the Israeli Knesset. 
although joining the PLO with Arab countries had affected the nature of the 
relationship with the Egyptian regime, but many secret contacts between Palestinian 
officials and Egyptians were taking place at that time.  
The Egyptian President Mohammed Hosni Mubarak tried to avoid repeating what 
happened earlier between the Egyptian regime and the PLO, standing completely to 
the side of the organization after the return back of Egypt to the Arabic legitimacy.  
Egypt fully supported the Declaration of Independence, which was announced by the 
late Palestinian President Yasser Arafat, which opened the door to negotiations with 
Israel in peace with the consent of the Egyptian regime. 
Egypt played an important role in the bilateral negotiations between the Palestinians 
and the Israelis in Oslo that led to the signing of the Declaration of Principles in Oslo. 
Egypt was considered a negotiating channel protector to the Palestine Liberation 
Organization. 
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  الفصل األول 

  اإلطار العام للدراسة 
  

  المقدمة  1.1
  

كان للدور الهام الذي لعبته مصر في إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، أهمية إستراتيجية في  
دعم هذا الكيان حيث عملت مصر على ومنظمة التحرير الفلسطينية مصر العالقة بين صياغة 

بشكل كبير  مصر القضية الفلسطينية، وساهمت ليكون الممثل للشعب الفلسطيني والمدافع عن 
عادل للقضية الفلسطينية  الدولية من اجل إيجاد حلفي المحافل في إبقاء القضية الفلسطينية 

تطلعات الشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقلة ذات الكيان المستقلة، تحقيقا ل وبناء الدولة
  .الواضح والمعترف به

لقيادتين المصرية والفلسطينية لوسائل إدارة الصراع مع إسرائيل ولكن االختالف في رؤيتي ا
م أدى إلى اتساع الفجوة بينهما على نحو متزايد، ثم تفرقت 1973في مرحلة ما بعد حرب عام 

م، وهي الزيارة التي أدت إلى 1977السادات زيارة القدس عام  الرئيس السبل تماما بعد قرار
ردات فعل  م، وقد أثار هذا القرار1978إسرائيل عام منفرد مع اتفاق سالم قرار عقد 

جبهة الصمود "فلسطينية صاخبة أفضت بدورها إلى انضمام منظمة التحرير الفلسطينية إلى 
  .ض العزلة عليها عربيا وإسالميارسميا والمشاركة في فر مصر ومقاطعة " والتصدي

" جبهة الصمود والتصدي"ضمن ولم يكن الخط الذي راهنت عليه منظمة التحرير في تحالفها 
هو الخيار األقوى، فقد اجتاحت إسرائيل لبنان وأصبح وضع منظمة التحرير في خطر، 
وانهارت جبهة الصمود والتصدي، فلم تقم دول تحالف هذه الجبهة بما يمنع انهيار منظمة 

  . توجه من جديد إلى مصرالالتحرير، األمر الذي أدى بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات 
في السياسة المصرية، أدركت من حدث تغير اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، وبعد 

منظمة التحرير خاللها القيادة المصرية الجديدة أن السالم الشامل لن يكون دون إشراك 
  .في العملية السلمية، فانتهجت مبدأ استكمال ما تم بناءه في معاهدة كامب ديفيدالفلسطينية  
 مرحلة جديدة من التنسيق المشترك بين القيادتين فور خروج منظمة التحرير من وهكذا بدأت

جهدا كبيرا في إدخال منظمة التحرير الفلسطينية إلى دائرة التسوية مصر بيروت، وقد بذلت 
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سواء من خالل التوصل إلى صيغة تعاون مع األردن تسمح بااللتفاف حول عقبة اشتراك 
تفاوض اشتراكا مباشرا، أو من خالل فتح قنوات اتصال سري بين منظمة التحرير في عملية ال

  . المنظمة من ناحية وإسرائيل وأمريكا من ناحية أخرى
م، ودعمتها دون 1987االنتفاضة الفلسطينية التي انطلقت عام مصر  بررتومع ذلك فقد 

ن إعالن الرئيس إغفال الترتيبات التي تتعلق باالتصال بالجانب األمريكي واإلسرائيلي، إلى حي
الفلسطيني ياسر عرفات في الجزائر قيام الدولة الفلسطينية على األراضي الفلسطينية المحتلة 

، األمر الذي أدى إلى اعتبار منظمة التحرير 242م، وقبول قرار مجلس األمن 1967عام 
  )107_106،ص 1987عريقات،(. دخلت بشكل جدي في عملية التسويةقد  ةالفلسطيني
كانت تعلم بمسار  مصرأن  آلنحتى اتت القراءات السياسية والدراسات المنشورة وقد أثب

 الرئيس المصري محمد يطلعكان   وان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفاتأوسلوالتفاوض في 
 مما ال .حسني مبارك على جميع تفاصيل االتفاق والنتائج التي توصل إليها مع اإلسرائيليين

.  مصرية كانت تتم في مرحلة المفاوضات– مشاورات فلسطينية يدع مجاال للشك بان هناك
والن منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أراد أن تحاط عملية 

في العملية التفاوضية أمرا  مصر  استشارة التفاوض بالسرية التامة، جعل من اإلفصاح عن
  )107، ص 1987عريقات، (.غير ممكنا حينها

الذي توصل إليه الجانب الفلسطيني  اتفاق أوسلوفي حفل التوقيع على مصر  تشاركوقد 
األفكار التي احتواها إطار اغلب وأيدت المبادئ التي وردت به خاصة أنه يتضمن  وإسرائيل
أن هدف المفاوضات بين " حيث جاء باالتفاق 1978ديفيد للسالم في الشرق األوسط  كامب

 الفلسطينية هو تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية منتخبة لمرحلة انتقاليةومنظمة التحرير  إسرائيل

( .يال تتعدي خمس سنوات تؤدي إلي تسوية نهائية علي أساس قرارات مجلس اآلمن الدول
    ) ، فقرة ب3انظر ملحق 

الفلسطينية في الفترة الواقعة بين معاهدة كامب ديفيد واتفاق -وعليه فان العالقات المصرية
، اتسمت بالمد والجزر تبعا لعوامل داخلية وعوامل إقليمية وعربية أوسلون المبادئ في إعال

  . ودولية أثرت بشكل أو بآخر على طبيعة هذه العالقات
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   مشكلة الدراسة 2.1
منظمة سواء مع  مصر ه تتتمثل مشكلة الدراسة في توضيح وإظهار طبيعة الدور الذي لعب

القضية الفلسطينية سواء كان هذا الدور متوافق مع السياسة التحرير الفلسطينية تجاه حل 
قد تأثرت كثيراً بعد توقيع المصرية  السياسية أن ثالعامة لمنظمة التحرير الفلسطينية أم ال، حي

من الصراع العربي ـ اإلسرائيلي،  مصر المعاهدة أزاحت هذه معاهدة كامب ديفيد، فلقد 
صمود والتصدي إلى إبعاد القرار السياسي المصري وشكل دخول منظمة التحرير لجبهة ال

حلبة السياسة الفلسطينية، وتشنجت العالقات المصرية الفلسطينية لفترة زمنية أدت مؤقتا عن ال
 القوة العسكرية العربية الرئيسية في محور الصراع، كانت تشكلالتي  مصر إلى عزلة 

، ولكنها عادت لتلعب ل حساباً كبيراًتحسب لها إسرائيوإزاحتها تعني خلو الساحة من قوة 
   .الفلسطينية/دوراً على الساحة العربية 

  
  : وتكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤل التالي

  

في الفترة الواقعة  مصر وما الشكل الذي حكم طبيعية العالقات بين منظمة التحرير الفلسطينية 
 إلى توقيع إعالن المبادئ بين منظمة 1978لمعاهدة كامب ديفيد عام  مصر ما بين عقد 

  ؟1993التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 
  

   أهمية الدراسة 3.1
  

، ومنظمة التحرير مصرتنبع أهمية الدراسة من كونها تدرس طبيعية العالقات التي حكمت 
 المرحلة الفلسطينية في الفترة الزمنية الواقعة ما بعد كامب ديفد إلى اتفاقية اوسلو، والن هذه

صاغت الكثير من التطورات على الصعيد السياسي لكال الطرفين من خالل إقناع اإلدارة 
المصرية منظمة التحرير الفلسطينية بانتهاج الخيار السياسي كخيار أساسي لحل القضية 

عقد اتفاقية سالم مع إسرائيل في أواخر ب  منفرداًت سالماًقد اختار مصر الفلسطينية، حيث أن 
  . للوقوع في عزلة عربية اشتركت منظمة التحرير فيها مصر ت ببعينيات أدالس

لقضية لعبت دورا هاما تجاه ا أهم الدول العربية التي من مصر وتنبع أيضا من كون 
، إلى 1948الفلسطينية، وعملت جاهدة على أن تكون طرفا في حلها منذ أن وقعت النكبة عام 

الوسيط بين منظمة التحرير الفلسطينية  لعب دور ت حاولد، وبعد اتفاقية كامب ديفيمصرأن 
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ضاغطا على الفلسطينيين في قبول ما يتم االتفاق  مصر حتى ال يعتبر موقف واإلسرائيليين 
  . عليه في المفاوضات

  
   أهداف الدراسة 4.1

  : تهدف الدراسة إلى ما يأتي

  

 حرير الفلسطينية بعد ومنظمة الت مصر التعرف على طبيعية العالقات السياسية بين  .1
  .  اوسلوإلىد يكامب ديفاتفاقية 

التعرف على طبيعة الظروف والعوامل التي حكمت تلك العالقات ومعرفة  .2
 . التحوالت التي شكلت محور العالقة

لقضية الفلسطينية، من خالل ل حل  إيجادفي مصره تلعبدراسة وتحليل الدور الذي  .3
 . فترة موضوع الدراسةفي البهذا الخصوص  سياسات مصردراسة 

بعد اتفاقية  مصر تجاه  إظهار السياسية التي مارستها منظمة التحرير الفلسطينية  .4
 . كامب ديفيد

تحديد األهداف التي كانت ترمي إليها السياسة الخارجية المصرية تجاه منظمة  .5
بادئ  إعالن المحتىالتحرير الفلسطينية والقضية الفلسطينية بعد اتفاقية كامب ديفيد و

 . أوسلوفي 
 

   أسئلة الدراسة 5.1
  

ما هو شكل العالقة التي تحكم السياسة الخارجية المصرية تجاه سياسات منظمة  .1
  التحرير الفلسطينية ؟

لقضية الفلسطينية في الفترة الواقعة بين ل حل  إيجادفي مصره تلعبما هو الدور الذي  .2
 ؟1993 إلى 1978عامي 

نظمة التحرير الفلسطينية في عملية التفاوض مع شريكا لم مصر هل يمكن اعتبار  .3
 لي؟يالجانب اإلسرائ

على منظمة التحرير الفلسطينية لقبول الدخول في عملية التسوية مع مصر  تكيف أثر .4
 اإلسرائيليين ؟
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   فرضيات الدراسة 6.1
  

أصبحت العالقات الفلسطينية المصرية أكثر قوه واتساعا بعد دخول منظمة التحرير في . 1
  . عملية التفاوض مع الجانب اإلسرائيلي والتخلي جزئيا عن برنامج المقاومة

 تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الدور الحقيقي في التحوالت السياسة العربية تجاه .2
  . م1978بعد عقدها لمعاهدة كامب ديفيد عام مصر 

بين الفلسطينيين " في أوسلو "موقف المحايد في مرحلة التفاوض  مصر  تاتخذ. 3
  .  على أي من الطرفين لمصلحة األخرفي حين لم تؤثرواإلسرائيليين 

 تلك المنطقة  لكون ماألكثر دعما للقضية الفلسطينية، وااله الدولة العربية ، تعتبر مصر. 4
  .  "امن قومي لمصر"تشكل مجال 

زاب المكونة للمجتمع كان للرأي العام المصري المتعاطف مع القضية الفلسطينية واألح -5
المصري دورا هاما في صياغة العالقات السياسية بين منظمة التحرير الفلسطينية و مصر 

  .الحاكم
   
  

  منهج الدراسة 7.1
استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لبيان تأثير السياسة 

 والجزر بين النظام السياسي المصرية على القضية الفلسطينية من خالل عالقات المد
المصري والنظام السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وتحليل كل العوامل األساسية المؤثرة 

  .في السياسة الخارجية المصرية اتجاه القضية الفلسطينية
  

  :حدود الدراسة 7.1
 م1993-م1978الفترة الواقعة بين عامي : الزمنية الحدود •
 .فلسطين –مصر  :مكانيةالحدود ال •

  

 :  صعوبات الدراسة8.1
محدودية الدراسات التي تتناول بشكل مباشر موضوع هذه الدراسة خاصة والتي  •

  . تختلف في إطارها النظري عن هذه الدراسة

 . محدودية المصادر العامة للدراسة لعدم توفرها بشكل كامل في المكتبات الفلسطينية •
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  :  ملخص اإلطار النظري9.1
  

 وفقاً للظـروف    1948 الفلسطينية بمنعطفات كبيرة منذ نكبة العام        –ت المصرية   مرت العالقا 
السياسية والتطورات اإلقليمية التي عصفت بالمنطقة من جانب، أو بسبب تـضارب مـصالح              

سياسياً أخذت القضية الفلـسطينية حيـزاً       . األطراف ورؤيتهم وتقييمهم لألمور من جانب أخر      
  :  والسياسي المصري انطالقا من محورين أساسيينكبيراً من الجهد الدبلوماسي

  . عدالة القضية الفلسطينية - 
إيمان الحكومات المصرية المتعاقبة بضرورة تأمين األمن القومي المصري من خالل تأمين             - 

 . العمق اإلقليمي العربي وعلى رأسه العمق الفلسطيني

نية  الفلسطي –القات المصرية   وعلى الرغم من وجود بعض التوترات التي أسهمت سلباً في الع          
والمنظمة كانا على يقين     مصر   ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، إال أن طرفي العالقة أي           

أنه ال غنى لطرف عن األخر، حيث التأييد للقضية الفلسطينية عربياً ودولياً أكـسب المنظمـة                
 الدولية مـن    –قات المصرية    العربية من جهة والعال    –دوراً في تحديد شكل العالقات العربية       

  .  أحياناً كثيرةجهة أخرى
 وحاولـت توظيفـه      الدولي السياسيواستفادت القضية الفلسطينية عموما من الحراك الفكري        

لخدمة أهدافها وعملت على االستفادة من كل ما طرح من أفكار سياسية تصب في خانة إعادة                
طينية مرونة كبيرة في تـشكيل مواقفهـا        اكتسبت منظمة التحرير الفلس   . الحقوق إلى أصحابها  

السياسية كون منظمة التحرير الفلسطينية مركب واسع من تنظيمـات فلـسطينية بمرجعيـات              
فتباين الفكر السياسي فيها بين قومي عربي، وماركـسي، ويـساري           . وأفكار وأهداف مختلفة  

   .لنموذج الفلسطيني االستفادة من كل ما يطرح ويصلح للتطبيق على اأدى إلىومعتدل ويميني 
القرارات التي صدرت تباعـاً عـن األمـم         ة من   ادالستف ا عملت منظمة التحرير أيضاً على      

المتحدة المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها والتي صدرت قبل إنشاء المنظمة بدءاً مـن               
قم  الذي شابه اللبس وعدم الوضوح وانتهاء بقرارها ر        04/12/1950 الصادر في    421القرار  
 التي دعت فيه الدول األعضاء إلى االعتراف بحق الشعوب          30/11/1973 الصادر في    3070

  . في تقرير مصيرها
بـشكل   مصر   على الجانب المصري من العالقة، تتابعت التطورات السياسية والعسكرية في           

أربك سيادة الدولة المصرية على أراضيها والذي أثر الحقاً في شـكل العالقـات الخارجيـة                
ومارست القيادة المصرية في عهد عبد الناصر جهوداً دبلوماسية وسياسية كبيـرة            . المصرية

لمساعدة الفلسطينيين حتى قبل تأسيس المنظمة،وعلى الرغم مـن وجـود عقبـات عـسكرية               
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في  مصر   من بعض السيادة على أراضيها مثل العدوان السياسي على          مصر  وسياسية جردت   
مـن ممارسـة الـسيادة       مصر    إال أن هذه العقبات لم تمنع        1967 ونكسة العام    1956العام  

السياسية في عالقاتها الخارجية إلى أن مارست هذه السيادة على األرض بعد حـرب أكتـوبر              
  .1973عام 
العربيـة، إال    مصر    أدت هذه الحرب إلى تحسين الموقف السياسي والتفاوضي لجمهورية           وقد

 الفلسطينية ظهر للعيـان بعـد       –في العالقات المصرية    أن هذا التحسن السياسي صاحبه تأزم       
تصريحات الرئيس السادات بعزمه على زيارة القدس على رأس وفد مصري رفيع المـستوى              
وهي الخطوة التي اعتبرتها المنظمة صادمة وغير محسوبة ولم تكن متوقعة خـصوصاً بعـد               

أدى هذا التصادم   . لخارطةنصر عسكري كبير كان بإمكانه أن يستمر حتى محو إسرائيل عن ا           
إلى انضمام منظمة التحرير الفلسطينية إلى جبهة الصمود والتصدي واالنضمام إلى تحالفـات             
إقليمية تشكلت ضد مصر، إال أنها لم تترك الورقة المصرية بـالمطلق لوعيهـا العميـق أن                 

 للقـضية   تمثـل الدولـة األم     مـصر     حيث أن    . التسوية تبدأ من القاهرة، وتمر من القاهرة      
  .الفلسطينية

 الفلسطينية خـالل    - إذا  ما حاولنا  تطبيق نظريات العالقات الدولية على العالقات المصرية           
فترة الدراسة نجد أن أكثر من نظرية يمكن أن تغطي جزءاً من اإلجابة، إال أن أنسب نظريـة                  

نظرية على دراسـة    تمثل واقع هذه العالقة هي النظرية هي النظرية الواقعية حيث تقوم هذه ال            
عامل القوة في العالقات الدولية والنزاعات وعليه فهم سلوكيات النظام السياسي كونها عوامل             
مؤثرة في عالقاته مع األنظمة األخرى، دون أن تهتم بالمثل في دراسة العالقات الدولية كحقل               

 الـذي يحـدد     أساسي متكامل للتنظيم الدولي، وتعميمها حول السلوك هو أن عنصر القوة هو           
سلوك الدولة، وأن اإلمكانيات المتوفرة للدولة تلعب دوراً هاماً في تحديد نتيجة الصراع الدولي              
وقدرتها على التأثير على سلوك اآلخرين و شريطة إدراك أن قدرتها تتعدى الجانب العسكري              

  ).129،ص42، عامرأبو( المادي
لدولية على أنها صراع مستمر نحو زيادة قوة        وتنظر النظرية الواقعية إلى المجتمع والعالقات ا      

الدولة واستغاللها بالبقية التي تمليها عليها مصالحها بغض النظر عن التأثيرات التي تتركهـا              
وبتحديد آخر فإن القـوة الـسياسية التـي         . )22، ص 1987،  مقلد( في مصالح الدول األخرى   

مدى التأثير النسبي الذي تمارسه الـدول       تعنيها هذه النظرية الواقعية في العالقات الدولية هي         
في عالقاتها المتبادلة وهي بذلك ال يمكن أن تكون مرادفاً للعنف بأشكاله الماديـة والعـسكرية            

وقد تكون النظرية الواقعية أخفقـت  ). 23،ص1987مقلد،(وإنما هي أوسع نطاقاً من ذلك بكثير 
 -حرك فـي قـضية الـصراع العربـي        في تحديد المفاهيم المختلفة للقوة التي تؤثر كدافع م        

  ).32،ص1987مقلد،(اإلسرائيلي كجزء من الصراع الدولي



 8

   الدراسات السابقة 10.1

  :1987،  بعنوان السالم على السالمعريقات،صائب : دراسة

تهدف الدراسة إلى استعراض طبيعة األوضاع على الساحة الفلسطينية والعربية ودور 
 مصرعربي اإلسرائيلي، ويذكر الباحث طبيعة العالقات مع الواليات المتحدة في الصراع ال

 كامب ديفيد، وموقف الفلسطينيين ومنظمة التحرير من االتفاقية، ومن القرار السياسي عتوقي
المصري قبل وبعد توقيع االتفاقية، كما يستعرض طبيعة المؤثرات التي حكمت تلك المرحلة 

تفاقات التي صيغت بين الرؤساء وتوضيح تأثير من خالل تحليل الخطابات واالجتماعات واال
ذلك على القصية الفلسطينية سواء بالسلب أو اإليجاب، وقد شكلت الدراسة مرجعا مهما لتوثيق 

  . هذه الحقبة التاريخية واألحداث التي صاحبتها
  

  : 1987، القاضي، بعنوان المصريون والصراع العربي اإلسرائيليعفاف : دراسة
 أجريت هذه الدراسة على عينه دراسية مكونة من فئات الطالب والفالحين دراسة ميدانية

والعمال والموظفين والمهنيين والحرفيين ورجال السياسة، واستخدمت الدراسة أسلوب قياس 
  : االتجاهات عن طريق الجمل الناقصة شبة االسقاطية وانتهت إلى النتائج التالية

  . ت المصرية اإلسرائيلية قبل حرب أكتوبر بأنها عدائيهمن أفراد العينة وصفوا العالقا% 96- 
بأنها سليمة ومنهم من ) 1986(فقط من أفراد العينة وقت إجراء الدراسة  % 12.6وصف - 

 أن العالقات الحالية بين  % 27.6وصفها بالحيادية فال يمكن وصفها بالسلم أو الحرب، ورأي 
  .  واضح بين رجال السياسية والمهنيينوإسرائيل عالقات عدائيه، وظهر ذلك بشكلمصر 

 من هذه الدراسة أن االتجاه الغالب على الرأي العام المصري هو عدم الثقة في نستخلص
السالم مع إسرائيل، حيث يسود اعتقاد بين قطاع عريض من فئاته بان العالقات المصرية 

  . ة السالم رهينة اإلطار الرسمياإلسرائيلية إما عدائية أو حيادية، ولعل هذا ما يفسر بقاء اتفاقي
  

  : 1997 العالقات المصرية الفلسطينية،نافعة، حسن دراسة 
هدفت الدراسة إلى تحليل طبيعة العالقات المصرية الفلسطينية بعد اتفاقية كامب ديفيد إلى عام 

، وقد استنتج الباحث أن العالقات المصرية الفلسطينية تدور دورة كاملة، بعد أن 1997
مت في فترات الكفاح المسلح وتفرقت بها السبل في فترات التسوية، لتعود وتلتقي مجددا تالح

 أكثر واقعية، ولكنها تجد نفسها مرة أخرى في مربع رقم واحد، وما لم تتمكن أهدافحول 
 ةالنخبتان السياسيتان المصرية والفلسطينية من وضع تصور لعالقة جديدة ترتبط برؤي

  . اتيجي العربي في مواجهة محاوالت الهيمنة اإلسرائيليةوتصور للتحرك االستر
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  :1998، )1981-1970(العربية عالقات مصرحسن أبو طالب، : دراسة

 وهي 1981- 1970تعالج الدراسة موضوع العالقات المصرية مع الدول العربية في الفترة 
ل العربية بصورة فترة حكم السادات، وتهدف الدراسة إلى دراسة العالقات المصرية مع الدو

  مع الجانب  مصر  ودراسة عالقة 1979عامة، ودراسة مدى تأثيرها بالمقاطعة العربية عام 
الفلسطيني وتطورات الصراع في المنطقة وتحديد اثر قرارات المقاطعة في مضمون التعاون 

  . والدول العربية مصربين ومجاالته 
  

  1994: عباس بعنوان طريق أوسلومحمود دراسة، 

 توضيح المسار الذي بدأت من خالله منظمة التحرير الفلسطينية إلىدف هذه الدراسة ته
تابه طريق أوسلو مراحل د محمود عباس في كرمفاوضاتها مع الجانب اإلسرائيلي، حيث يس

المفاوضات ويلقي الضوء على أهم االجتماعات والمحطات التي سبقت التوقيع على اتفاق 
ل دراسة نشرت بعد التوقيع على االتفاق تعطي تفاصيل محاضر ، وتعبر أو1993أوسلو عام 

االجتماعات السرية، خالل هذه الدراسة استعرض كافة التفاصيل التي مهدت لتوقيع اتفاق 
أوسلو، ويعرض أيضا أسماء الدول التي ساعدت وساندت منظمة التحرير في مفاوضاتها مع 

 من أهم الوثائق التي تتحدث بالتفصيل وبواقع ويمكن اعتبار هذا الكتاب.  الجانب اإلسرائيلي
  . حقيقة العتبار مؤلفها كان المسئول األول عن االتفاق

  
  :2003، )1967-1957(محمد خلة، سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية:دراسة

تجاه القضية الفلسطينية، وألولوية التي  مصر هدفت الدراسة إلى دراسة السياسية الخارجية ل 
  :للقضية الفلسطينية وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهامصر أعطتها 

 1967-1957لقد دلت األحداث التي وقعت في فلسطين والمنطقة العربية في فترة الدراسة 
والدول العربية كان يعتريها ضعف عسكري مهين رسخ لوجود اليهود في مصر على أن 

  . 1967فلسطين وخصوصا بعد هزيمة يونيو عام 
كما أثبتت مجريات األمور الواردة في الوثائق أن الزعامة العربية غلب عليها الفرقة والتشتت 

  . واألنانية، وحب السلطان، حيث لم تدع في قلبوهم النية الصادقة لتحرير فلسطين
وأضافت الدراسة أن جهود عبد الناصر كان لها  دورا بارزا في إحياء الكيان الفلسطيني 

 به، في  المحافل الدولية والعربية، وهذا اوجد الشخصية الفلسطينية وتحمله واالعتراف
من مسؤولية تجاه قضيته وبعنبر هذا الكيان البدايات األولى النطالقة تجربة الكفاح المسلح 

  .1967أجل تحرير األراضي التي احتلت عام 
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ن أوسلو إلى خارطـة     ات م قريع، بعنوان الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوض     احمد  : دراسة  

  .2005: الطريق 

  محطات ومراحل االجتماعات التفاوضية التي عقدت بـين ممثلـي            الدراسة إلى تطرقت هذه   
منظمة التحرير الفلسطينية وبين ممثلي إسرائيل، والتي  نتج عنها توقيع اتفاق أوسلو، يـسرد               

مناقشتها وجميع القضايا التي تـم      أبو العالء خالل هذا الكتاب جميع التفاصيل والنقاط التي تم           
طرحها واالتفاق عليها خالل  مراحل  المفاوضات بين الطرفين والتي  سبقت التوقيـع علـى                 

وقد جاءت الدراسة بسرد تاريخي لمراحل  المفاوضات والعثـرات والعقبـات التـي              االتفاق،  
  .خالل مرحلة التفاوض واجهة المفاوضين 

  
الحكم الـذاتي فـي     "  والقضية الفلسطينية في كامب ديفيد     العطار بعنوان مصر  حسن  : دراسة

وتهدف هذه الدراسة الى إبراز المسالة الفلسطينية من كافة جوانبهـا،           ،  2006الضفة الغربية، 
لدور المصري في هذه الجهود، وقد تطرقت الدراسـة  إلـى            اوتوضيح   إظهارحاولت  وأيضا  

ث تناولت الدراسة العديـد مـن القـضايا         حيالحديث عن القضية الفلسطينية في كامب ديفيد،        
واالشكاليات، وذلك من خالل دراستها دراسة مستفيضة،وخلصت الدراسة الى توضيح مـدى            
نجاح نهج وإستراتيجية السادات ومحاولة الدول العربية التي كانت في البداية رافـضة لهـذا               

  .  تسلكه بعد ذلكأنالنهج 
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  : الثاني الفصل

_________________________________________________   

  )1977 -1948(الفلسطينية  –العالقات المصرية 

  

  :مقدمة الفصل

  
تنـاول   مـن خـالل      1948ل عام   ي قب المصرية الفلسطينية  العالقات   الفصل طبيعة يتناول هذا   

، ةة الفلسطيني  فيما يتعلق بالقضي   ا، وتحديد  فيها دورامصر  ت   المهمة التي لعب   األحداث التاريخية 
العليا وبعض  العربية  اللجنة  (  حينه  في والقيادة الفلسطينية مصر  بين  كما يتناول طبيعة العالقة     

وجاء الجزء الثاني ليوضح العالقة     ) القيادات المتنفذة   من  جاالت الثورة الفلسطينية، وغيرهم     ر
 بعد النكبة    ما أي الفترة  1967 إلى   1948 الفترة ما بين عام       في والقيادة الفلسطينية  مصر   بين  

ـ  منظمة التحرير الفلسطينية ممثال للشعب الفلسطيني     إنشاءوالتي تم خاللها     -إلى النكسة     ا، وم
ومنظمـة   مـصر    بين  كيف تحولت العالقة    و،   مبادرة روجرز  وأهمها أحداثجرى فيها من    
 وجاء الجزء األخير في هذا الفـصل        ،الناصر بالمبادرة  جمال عبد    قبول الرئيس التحرير عقب   

 بداية عهد الـسادات     إلى 1967مع منظمة التحرير في الفترة ما بعد عام          مصر    عالقة   بيناًم
 أجزاء  4هذا وقد قسمنا هذا الفصل إلى         ،وإسرائيل مصر   بين  وقبل توقيع اتفاقية كامب ديفد      

العالقـات المـصرية الفلـسطينية      . 2. م1948العالقات المصرية الفلسطينية قبل     .1 : وهي
العالقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والنظام السياسي المـصري بعـد           . 3. 1948-1967

  .1977-1971وأخيراً نظام السادات . 4. قبول األخير بمعاهدة روجرز
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  م1948عام   قبل الفلسطينيةالمصرية  العالقات1.2
  

  :تمهيد 1.1.2

  

قومي  وطن   لليهود بإقامة  العشرين القرن   في مطلع  البريطاني بلفور  وزير الخارجية    وعدشكل  
  ، العربيـة  قلـب المنطقـة    االتفاق على وجوده دوليا في       سياسي تم  نواة مشروع    ،في فلسطين 

في إنشاء  ن  كمهذا المشروع ي  كون  ،  بأسرهاواعتبر هذا المشروع خطرا على المنطقة العربية        
  . الفلسطينيةاألرض يهودية على دولة

في أعـين   ، أصبح هذا المشروع     فلسطينمباشرة مع   من الدول التي لها حدود      مصر  وباعتبار  
 أرضيةمصالح الفلسطينية ومصرية على     اللذلك التقت    ،يشكل خطرا استراتيجيا عليها   الكثيرين  
 العربيـة بـدعم غربـي       في المنطقـة   الذي بدا يتفشى   الحد من هذا المشروع       وهي مشتركة،

هذا المشروع علـى نحـو      خطر   مصر    يدرك   أنمن الطبيعي    في حين أن  و وأمريكي كامل، 
الشرقية يشكل   مصر   قيام دولة يهودية على حدود      باعتبار   ، له نالفلسطينيي إدراكمختلف عن   

، 1936الرسمي قبل عام     مصر   كان موقف   ولقد  ،  الوطني واستقاللها  مصر   خطرا على امن    
لتـي تـستهدف    ة ا ي الحركة الصهيون  :أمرين التمييز بين     يدعو إلى  قادة الوفد قَِبلًه اغلب    يوالذ
 حد التـساهل    إلىالتسامح الديني   و ونددوا بهذه الحركة،     ، وطن قومي لليهود في فلسطين     إنشاء

  هو - غلب عليهم التسامح الديني    نالذي-وتصور هؤالء    ،رالكامل مع الجالية اليهودية في مص     
  ممثال عنها للمشاركة في االحتفـاالت الخاصـة بافتتـاح          ترسلالذي جعل الجامعة المصرية     

  .)21، ص1986، سليمة(.  في القدسالجامعة العبرية
إلرضـاء   حينها بأنه محاولـة      ة المصري الحكومةعن  تفسير هذا التصرف الذي صدر      ويمكن  

ع الجالية اليهودية فـي      يقيمها النظام م   التي كان  للعالقات الجيدة    إضافة ، البريطانية الدبلوماسية
، على أعمال القصر المختلفـة    صر يقومون   مصر، حيث كان من اليهود خدم وعمال داخل الق        

حينها لم يكن يرى في وجود جامعة يهوديـة فـي            يمصرالنظام ال  وقد يمكن القول أيضا أن      
فـي   جميع الجاليـات اليهوديـة       أصليين كما فلسطين امرأ غريبا باعتبار يهود فلسطين سكان        

ائرهم الدينية الكاملة في     شع حق ممارسة المنطقة العربية ولهم حقوق وواجبات في الدولة ولهم         
  .  في هذا التصرفباب آخرمعابدهم، فكما لهم معابد يجب أن يكون لهم جامعات وهذا 

حـدة   ورأت أن    ، بريطانيا أن الثورة الفلسطينية مستمرة وتقوى يوما بعد يـوم          وجدتوعندما  
نتـائج   وان اإلضراب مستمر وان القمع لم يـؤد إلـى            1936 عام   تهدالم  الثورة الفلسطينية   

وقـد   ، من اجل وقف هذه الثـورة      العرب التدخل الملوك  من  طلبت  ايجابية، لجأت إلى الحيلة ف    
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ليتجه إلى ملوك العراق والـسعودية وشـرق األردن،    مصر   كان التوجه البريطاني بعيدا عن      
لجنـة   تقوم بريطانيا بإرسال     أن على   ،العرب بهذا الدور   انجلترا قام الملوك  رغبة  عند  نزوال  و

 من قمع لهذه الثورات التي تدافع عن أرضها         يون للوقوف على ما قام به البريطان      ي حقائق تقص
 للتحقيق في طبيعة الهجرات اليهودية التي زادت فـي          ا، وأيض  البريطاني االنتدابفي مقاومة   

 حققت بريطانيا الطلب وأرسلت     : بالقوة نظل االنتداب وأخذت تستولي على أراضي الفلسطينيي      
 نـوفمبر عـام     11 فلسطين فـي     إلى وصلت هذه اللجنة     ،"بيل الملكية "باسم لجنة   عرفت  لجنة  

 تلك اللجنـة مجموعـة مـن        أصدرت  اللورد بيل،  يرأسهم أعضاء ستة، وتكونت من    1936
 إلـى تقسيم فلـسطين    اقتراح توصية ب  كان أخطرها   ،  1937 عام   إعمالها بعد انتهاء    التوصيات

 إرسال إلى سارعت اللجنة العربية العليا       .)31 ص،  1986سليمة،  . (دولتين، عربية ويهودية  
 الحكومة البريطانية والى لجنة االنتدابات الدائمة في جنيـف، نـددت            إلىمذكرة شديدة اللهجة    

 أصـحابها  إلـى  الفلسطينية   األرض وإعادة فلسطين   إلى وطالبت بوقف الهجرة فورا      بالقرار،
عن موقفه  في حينها    ي  مصرال النظام أعرب )97مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ب ت، ص       (

مستفـسرا   الشيوخ المصري منها عندما وجه الدكتور محمد حسين هيكل استجوابا في مجلس           
بيانا في المجلـس اتـسم      بإلقاء  النحاس باشا رئيس الوزارء     ، رد عليه    عما يحدث في فلسطين   

ر الحديث عن مـشكلة     ، وكان محو   انه اجتمع بالسفير البريطاني    إلى حيث نوه بالتحفظ الشديد   
في رأي ان السبيل السوي الجدي لخدمـة قـضية العـرب فـي     "قال النحاس باشا وفلسطين،  
ـ  ، بالطرق الدبلوماسـية الشأن هو استئناف االتصال بالحكومة البريطانية في هذا   ،فلسطين ال ف

 ترى الحكومة المصرية مصلحة لفلسطين نفسها في جعل هذه الموضوعات محـال للمناقـشة             
  .)31 ص، 1986، مةسلي(

 في مناقـشة  الحكومة ال ترى خيرا     أنيبدو لي   "  الخطاب قائال    هيكل على وعقب محمد حسين    
 حال فان النحاس باشا كان يرى منذ        أية وعلى   "هذا االستجواب ولذلك اسحب استجوابي مؤقتا     

لفلـسطينية،   الوسائل الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل القـضية ا      أنبداية الثورة الفلسطينية،    
يؤيد عـرب    مصري رسمي  إعالن أول  في ظاهره  النحاس في مجلس الشيوخ   ويعتبر خطاب   

  .)106، ص2007، سعد(فلسطين 
 الفلسطينية بشكل عام، لم يمس جوهرهـا        بالحديث عن القضية   أن الخطاب اتسم     ويمكن القول 

لمستوى السياسي   في حين يمكن اعتبار الخطاب على ا       ولم يكن قويا على الصعيد الجماهيري،       
 عدم مجابهة بريطانيا التي وقع معها معاهدة تعطـي         ل مصر   سعى فيه   تبأنه خطاب دبلوماسي    

، ولهذا فان موقف النحاس ال يسجل بأنه جبن أو تقاعس عـن دعـم               "دولة كاملة  "سيادةمصر  
عربية الفلسطينيين وإنما حاول الجمع بين اتقاء الصدام مع بريطانيا ومحاولة إرضاء الشعوب ال            

    .قوة عربية وإسالمية كبرى مصر التي ترى في 
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كرد ،  سوريا ب ودان بل  في 1937عام  المؤتمر القومي العربي    قد  علجنة بيل   على اثر توصيات    و
، وقد حـضره  ة الفلسطينيةقضي الدول العربية المهتمة بالإليه التقسيم ودعيت مشروعفعل على  

بصفة  مصر   ولم يتشكل وفد      وفلسطين ومصر،   العراق والبنان وسوريا وشرق األردن     ممثلو
ت التي تميل الى القضايا العربية، وتولى رئاسـة المـؤتمر            من بعض الشخصيا   وإنمارسمية  

 وبعـد انتهـاء   .  السر محمد عزة دروزة    ألمانه، كما اختير    ناجي السويدي رئيس وفد العراق    
ية، تليـت قـرارات      رسـم  أوسواء بصفة شخصية    المندوبين من التعبير عن وجهات نظرهم       
 تقوم حكومة دسـتورية تـرتبط بتحـالف مـع           أنالمؤتمر والتي نادت بفلسطين عربية على       
 تلـك القـرارات   إرسال تقرر وقد) اليهود ( األقلياتبريطانيا والعمل على الحفاظ على حقوق       

  )183، ص 1951دروزة، . ( الرأي إلبداء األمم عصبة إلى
  

  1939مؤتمر لندن 2.1.2
 والـيمن   واألردنوالـسعودية والعـراق      مصر    حكومات   إلى الدعوة    بتوجيه انياريطقامت ب 

 من وجهة نظـر     ها العربية العليا العتبار   لجنة في حين لم توجه دعوة ل      في المؤتمر لالشتراك  
، 2007،  سـعد (فرض ممثلي فلسطين فرضا     بريطانيا هيئة غير شرعية، وحاولت في البداية        

 ممثلـيهم فـي هـذا       نوالفلـسطيني  يختار   أنربية على   ت حكومات الدول الع   ر، أص )170ص
 من اجل إثارة الفـتن      ،حزب الدفاع الوطني دون غيره     إلى  بريطانيا الدعوة  المؤتمر، فوجهت 

ورأى  الدعوة   الحزب رفض  راغب النشاشيبي رئيس     أن إالفي صفوف الحركات الفلسطينية،     
 ).36 ص،  1986سـليمة،   (هذا المؤتمر    في   ن العربية العليا بتمثيل الفلسطينيي    اللجنة تقوم   أن

وقبل المؤتمر اجتمعت    العربية العليا فلسطين في هذا المؤتمر،        اللجنةوتحت هذا الضغط مثلت     
، من اجل توحيد اآلراء، فقرروا  1939الوفود العربية في القاهرة في منتصف كانون ثاني عام          

ون هدف المفاوضـات هـو وقـف        أن ال يجلسوا مع اليهود وال يعتبروهم طرفا ثانيا، وان يك          
   ).108مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ب ت، ص .(الهجرة وانتقال األراضي

 أن الحكومـة     وجـد   الملك فـاروق   أنبعض الدراسات   أما فيما يتعلق بالوفد المصري فتقول       
 يكـون   أنفـأراد    لقضية الفلسطينية في مؤتمر لنـدن،     ل حل    إيجاد البريطانية لديها الرغبة في   

الذي كان يشغل منـصب رئـيس الـديوان          فطلب من علي ماهر      دور في هذا الحل،   للقصر  
تجمعه بالقصر عالقات قديمـة     في لندن الذي     مصر    حسين نشأت سفير     إلى باإلضافةالملكي،  

أن يكون ضمن الوفـد أميـرا أسـوة         ، وأيضا   وثيقة، أن يكونا ضمن وفد جاللته إلى المؤتمر       
 وكان   عزام نعبد الرحم  إلى إضافة محمد عبد المنعم،     ميراأل واألخرى فأرسل    بالدول العربية 

فـي  ،  )شغل منصب األمين العام لجامعة الدول العربية فيما بعد        (يشغل وقتها وزيرا لألوقاف     
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 يكون محمد محمود رئيس الحكومة المصرية هو رئـيس          أنحين كانت رغبة الوفود العربية      
 بين   الخالفات الحزبية والعالقة السيئة    مر ولكن المؤت إلى الوفود العربية    المصري ورئيس الوفد  

، 1986سـليمة،   ( .القصر والحكومة شوهت موقف الحكومة المصرية من القضية الفلسطينية        
   ).38 ص

لفتت النظـر فيـه الـى       " الجبشيان جازيت " وقد نشرت الوثائق البريطانية تصريحا لجريدة       
ـ       Esco foundation of(ؤتمر وجوب دعوة يهود مصر للتعبير عـن آرائهـم فـي هـذا الم

Palestine(  
  

  بعد مؤتمر لندن مصر موقف  3.1.2
 

 بالفـشل، فـان الحكومـة       1939باحثات الرسمية في مؤتمر لنـدن       معلى الرغم من انتهاء ال    
 حـل للقـضية     إلـى مع الحكومة البريطانية من اجل الوصول       تها  امشاورالمصرية واصلت   

 الحكومة البريطانية العمل    ، على لوزراء المصري الفلسطينية فقد عرض محمد محمود رئيس ا      
بقبـول   الوفد الفلـسطيني     إقناعمعها من خالل السفير البريطاني في القاهرة من اجل محاولة           

 محمد محمـود كـان      أن البريطانية التي رفضها في مؤتمر لندن، وهذا يدل على           المقترحات
احد على معارضة الوفد الفلسطيني الذي       المقترحات البريطانية، ولكن لم يجرؤ       قولية بمع مقتنعا

  .)2007، سعد(هذه المقترحاتلكان رافضا بشكل قاطع 
 نقله نوعية في الدبلوماسية العربية حيث تم التوقيع على برتوكـول  1944ي حين شكل عام  وف

ثـاق   يغفـل واضـعو مي     ، ولم   1945 عام   الجامعة العربية ليجسد بعد ذلك ميالد     ،  اإلسكندرية
 مثـل هـذه     إنشاءفي  رأوا أن يستثنوا من القاعدة العامة المتبعة        ضية الفلسطينية، ف  الجامعة الق 

وهـذا يـدلل علـى إدراك        المستقلة، تقتصر عضويتها على الدول      أنالمنظمات الدولية وهي    
األعضاء سواء من المصريين وغيرهم لخطورة المسالة الفلسطينية وتأثيرها علـى أعـضاء             

  .)46، ص1986، سليمة(.الجامعة
  

  من تمثيل فلسطين في جامعة الدول العربية  مصر  موقف 4.1.2

  

 اختيـار   هـو تم تمثيل فلسطين في الجامعة العربية دون معارضة، ولكن ما أثـار الخـالف               
 الذين سيمثلون فلسطين في الجامعة، اقترح مكرم عبيد عضو الوفد خطة لتجاوز ذلك              األعضاء

مثلون االتجاهات المختلفة، حدثت نقاشـات واسـعة        من خالل تعيين المجلس لثالث مندوبين ي      
 غيـرهم   أم سواء المـصريين     األعضاءومختلفة وقدمت اقتراحات متنوعة من قبل الكثير من         
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 يقتصر  أنواستقر الرأي في النهاية على تمثيل فلسطين في مجلس الجامعة بمندوب واحد على              
 العامـة   األمانة إلىلتصويت فتعهد    من حيث ا   أمااشتراكه على المسائل الخاصة بقضية بالده،       

محددا مـن قـضية تمثيـل        مصر    كان موقف    ك التي يراها مناسبة لذلك، وبذل     األسسبوضع  
 فلسطين في مجلسها وميثاقهـا       ضمان وجود  إلى أدىمما  فلسطين في مجلس الجامعة العربية      

  )70، ص2006، حمدان( المخاطرأنواع ألقسىفي وقت كان الكيان الفلسطيني يتعرض 
  

   1946  عامأمريكية-اللجنة االنجلو 5.1.2

 إلى األمريكية الواليات المتحدة    دعوة حكومة  -وزير الخارجية البريطاني  -بيفن  اقترح المستر   
، لتعيد النظر في القضية الفلسطينية فـي ضـوء          أمريكية أنجلو لجنة تحقيق    تأليفالتعاون في   

ة عن المذابح لليهود، فقبلت الواليات المتحدة        اليهودية األوروبية الناجم    للمشكلة البحث عن حل  
 تتهرب من واجبها في حل القـضية منفـردة، وان           أنالدعوة، وقد قصدت بريطانيا من ذلك       

، كما  تشرك الواليات المتحدة في تحمل المسؤولية، مع انه ال مسوغ لتدخلها في قضية فلسطين             
 الكتاب األبيض، الذي تعهـدت      يدلل موقف بيفن على عزم بريطانيا على الرجوع عن سياسة         

أصـدرت   قدو،  )120مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ب ت، ص       .(مرارا باال تحيد عن تنفيذه    
والذي أوصت فيـه     )46، ص 2006،  حمدان( 1946نيسان  /لجنة التحقيق تقريرها في ابريل    

بإصدار مئة ألف شهادة إلدخال اليهود إلى فلسطين حاال، وأوصت أيـضا بـان اليهـود لـن                 
يسيطروا على العرب ولن يسيطر العرب على اليهود، وان فلسطين لن تكون دولة يهوديـة أو     

مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ب ت،     . (عربية، وان نظام الحكم الذاتي سيقام بضمانات دولية       
 الوطنية الفلسطينية وتم رفـضه رفـضا        لآلمال مخيبةصيات  حيث جاءت هذه التو   ) 123ص  
 وقد تمكن الملـك  ،1946في عام  عقد مؤتمر انشاص     فاروق الى عا الملك   د وعلى إثره    ،  تاما

المـؤتمر   أهميـة  أن لمناقشة قضية فلسطين، والواقع      للملوك عقد  مؤتمر   أوفاروق من رئاسة    
حيـث شـكل     على مستوى الملوك يناقش القضية الفلسطينية،        مؤتمر يعقد  أول في كونه    تكمن

  .)46، ص2006، حمدان(ت العربية من قضية فلسطينالمؤتمر نقلة نوعية في موقف الحكوما
 المقاطعـة   والتركيز علـى  هو المطالبة    مصر    كان موقف  ف 1946عام  لودان  بمؤتمر  أما في   

 على وضع تقرير اللجنة االنجلو      واألمريكية البريطانية   ن الحكوميتي حالة تصميم االقتصادية في   
  .)47 ص، 2006، حمدان( موضع التنفيذ أمريكية–

 القـضية الفلـسطينية،     كان لصالح  الدولية أو المحلية     ،في المؤتمرات  مصر   موقف  كان  وقد  
 بـين   األهـداف  على مستوى القصر، وذلك لتبـاين        أوسواء كان ذلك على مستوى الوزارة       

 األحـداث  من   ه فيه الملك مواقف   الذي يصدر  لها، والقصر    المكونة األحزابخالل  الوزارة من   
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 كل القرارات التي    موقفا عاما برفض   مصر   وقد سجل   بية والدولية،    على الساحة العر   الجارية
  .ال تتماشى مع المصالح الفلسطينية 

  

  األمممن القضية الفلسطينية في هيئة  مصر موقف  6.1.2

  

 المتحدة بدا واضـحا ميـل     لألمم العامةعندما ناقشت اللجنة الخاصة بفلسطين والتابعة للجمعة        
 دولتين، نتيجة لهذا الموقف كان البد من        إلىقرار تقسيم فلسطين    مشروع   تجاه   األعضاءمعظم  

محمـود  " م  ئطرح موقفا مغايرة من قبل المعارضين لهذا الميل، فاقترح مندوب مـصر الـدا             
 إحالـة  مقترحا ينص علـى ضـرورة        1947 من العام    أولتشرين   / أكتوبر 18في  " فوزي
اقـشة   ال تختص بمن   األمم العتبار هيئة     جهة مختصة، وهي محكمة العدل الدولية      إلىالة  سالم

 وقد استاء األعضاء المؤيدون لمشروع التقسيم فقد كان بمثابة مفاجئـة            هذا النوع من القضايا،   
حينها  الجمعية تناقش كافة المواضيع ومن ضمنها هذا الموضـوع،         أن إلىبالنسبة لهم، فذهبوا    

ية لبحث مسالة اختـصاص الجمعيـة        لجنة فرعية قانون    يتم تشكيل  أناقترح مندوب الباكستان    
 تـضع   أن "المندوب المصري الدائم لدى االمم المتحدة     "  محمد فوزي  فأوصىالعامة في ذلك،    

،ولكن لم تتم الموافقة على هذا المشروع وحسم األمـر          اللجنة في اعتبارها االقتراح المصري    
تشرين ثاني عام   / نوفمبر من 29بالتوصية التي  اتخذتها األمم المتحدة بالقرار الذي  اتخذ في            

رئـيس  –  وكان الدكتور محمد حسين هيكـل      ،)91،ص2006حمدان،  ( بتقسيم فلسطين  1947
 األمـم  ميثـاق    أن رئيس وفد مصر في هذه المناقشات قد تحدث بـصراحة            -مجلس الشيوخ 

، وقد استدل الدكتور هيكل علـى       يخول الجمعية العامة التقرير في مثل هذه القضايا       المتحدة ال   
للجمعيـة  " العامـة    المادة العاشرة من الميثاق والتي تحدد اختصاص الجمعية          إلى باإلشارة ذلك

 يتـصل بـسلطات فـرع مـن الفـروع           أوفي نطاق هذا الميثاق       تناقش أي مسالة أو أمر يدخل        أنالعامة  
  ).96، ص 1987غنيم،" (أو وظائفهالمنصوص عليها فيه 

 قرار التقسيم إنهاء  زي لعب دورا هاما في محاولة       أن المندوب المصري الدائم محمد فو     ويبدو  
 من اجل العـدول عـن        الكثير من الدول   واستطاع التأثير في آراء   وحشد التأييد الدولي لذلك     

 خـالل اقتراحـات   الموافقة على قرار التقسيم وعن التصويت عليه، وحشد أيضا كل قوته من             
للنظام المصري، الذي قام بدور هام      جل  بإحالة القرار إلى محكمة العدل العليا وهذا موقف يس        

  .  من اجل خدمة وشرح القضية الفلسطينية
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  " 1967-1948  " الفلسطينيةالمصريةالعالقات  2.2
  

 وقام كثير من القيادات     العربية في اغلب الدول     األوضاع تفجير   إلىأدى صدور قرار التقسيم     
ـ  بإعالن الخطب على المتظاهرين     بإلقاءوالرؤساء   اد المقـدس وعنـد اسـتمرار هـذه          الجه

لألمـر، حيـث     لم يستجيبوا    الطلبة أن إال قراراً بمنعها    المصرية الحكومةالمظاهرات اتخذت   
 بمقـر وزارة    العربيـة  اجتماع رؤساء الحكومـات      1947/أولكانون  / ديسمبرشهد منتصف   

  :بنوده أهم كان اللهجة بعد هذه االجتماعات بياناً شديد وأذاعوا بالقاهرة، الخارجية
 .إليها المقاتلين وإرسال بندقية على المقاومة في فلسطين آالفتوزيع عشرة  .1

، 1986 ،بيشـك . ( عربيه للمقاتلين ما يتوفر لديها من السالح والعتـاد         حكومةتقديم كل    .2
 .)66ص

 تقـارير   المصرية الخارجية نشطت االتصاالت الدبلوماسية فتلقت وزارة       1948بحلول عام   و
، وكانـت االشـتباكات   العربية ومفوضتها في الدول  المتحدة األممها في هيئة    عديدة من مندوبي  

وكان هـدف  ،  مستمرة بين الصهاينة وبين العرب المتحدين لقرار التقسيم     المسلحةلمواجهات  وا
 واسـتمرت هـذه     ، قـرار التقـسيم    لمنع تنفيـذ  الفلسطينيين استخدام المقاومة قدر المستطاع      

ادر الحـرب غيـر      عليهـا بعـض المـص      وأطلقت 1948/ار أي -مايو/14حتى  المواجهات  
 من الدكتور محمود فوزي فـي       سلةيتضح من برقيه مر    و )109، ص 2006،  حمدان.(الرسمية

 وإنمـا  المـسئولة  من بعض الشخصيات     أنباء انه لم يكتفي بما يسمعه من        1948/أيار-مايو/7
  .ةاألساسي من مصادرها األموركان يتابع 

هتمـام   هاما في محاولة جلـب ا      لعب دوراً  حاول أن ي   األمم المتحدة، الوفد المصري في     أن و
 لمواجهة القرار في كثير من المناسبات واالجتماعات التي كانـت تحـدث فـي               الغربيةالدول  
 القـضية لك من اجل الدفاع عن       يستغلون ذ  يونمصر ال يون وكان الدبلوماس  المتحدة األمم أروقة

 الكثير من الدول منها الصين والهند واليونان وكذلك         آراءة   ونجحوا كثيرا في استمال    الفلسطينية
عطي العربية التي كانت ت   اإلدارة   سوء   أن إال ،جميع المستويات على    وغيرها من الدول   إيران

 . ايجابيهنتائج يقلل من احتمالية الحصول على كبرى كان أهميه البريطانيةالسياسة 

ا نشاط سياسي في الخارج وبعـض        وصاحبه اشتد الصراع في فلسطين الى حرب غير معلنه       
، وخالل ذلك اتصل وزير الخارجية الـسوري مـع          يالفلسطينليات العسكرية في الداخل     العم

 في بروكـسل بعقـد جلـسه        القائم بأعمال المفوضية  الحكومة المصرية من اجل تحقيق طلب       
 كما تصادف   صهيوني عن نيويورك قوة اللوبي ال      المتحدة في جنيف بعيدا    لألممللجمعية العامة   

والذي قال له    مصر   في اليوم الثاني بقيام السفير البريطاني في القاهرة بمقابلة وزير خارجية            
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 العرب لن   أن على الحدود وانه يعتقد      بالمحافظةانه سيبذل ما في وسعه لتحقيق رغبة بريطانيا         
 وزيـر الخارجيـة     فكان جواب  المناطق لهم،    أهمس التي تعتبر من     القدعلى  يبدوا بأي هجوم    

  .)110ص ،1986شكيب،  (.أعمالقوم به اليهود من  هذا يعتمد على ما سيأنالمصري 
في عهـد    رئيس وزراء مصر  - النقراشيمحمود فهمي   ، طلب   1948/أيار-مايو/12في يوم   و

من محمد حسين هيكل رئيس مجلس الشيوخ عقد جلسه سريه ليطلـب دخـول              ،-الملك فاروق 
 فلـسطين   إلـى  بدخول الجيش    أوامره الملك اصدر    أن إالض فلسطين   القوات المسلحة الى ار   

 بكـل مـا يحتاجونـه مـن         إخوانهبأنه سيمد   ذلك  الملك  وبرر  سرا دون علم رئيس الوزراء      
 منه بأن استعمال القوة يمنع قيام الدولة        إيمانمساعدات عسكرية ومالية وان دخوله الحرب هو        

  .)1986 ،سليمه.  (الصهيونية على الحدود المصرية
طرافا كانت تدفع الحكومة والملك إلى التصرف بهذه المواقف المـضادة فـي    أأن هناك   ويبدو  

قضية فلسطين، ويبدو أن كل منهما يحكمه طبيعة العالقات التي يقيمها مع الحكومة البريطانية              
  . ومدى تأثير ذلك على سير الحرب في فلسطين

يذهب فـي تحليلـه    البعض  أن إلى من الجدل     الكثير أثارت مسألةالحرب   مصر   وكان دخول   
مصري ومن  دخول في الحرب من اجل تقويض قدرة الجيش ال         شجعوا الملك ال   لبريطانيينابأن  
حيث رغبت بريطانيا في هدم هـذا        مصر    بطلب الجالء من     تتعالى  التي اإلحداث إخماداجل  

  .في قناة السويس من تستطيع بالمال من اجل بقاءها لرعاية مصالحها إسكاتالجيش و 
 الهدف من دخول الحرب هو المحافظة على        أن مصرومنها   دول المشرق العربي     أعلنتكما  

من اجـل المحافظـة علـى        مصر   سكان هذه البالد من العدوان الصهيوني، وكذلك بالنسبة ل        
  . القوميأمنهاحدودها سالمة من قيام كيان صهيوني في جوارها يهدد 
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  :األردنشرق إلى الضفة الغربية من ضم  مصر  موقف 1.2.2

في ترتيـب    مصر    فرصة انشغال     بن الحسين ملك إمارة شرق األردن،      استغل الملك عبد اهللا   
 إلى بعض وجهاء العشائر بالتحرك من اجـل ضـم الجـسر             وأوعزوضع جيشها في النقب     

أول كـانون   / في األول من ديسمبر    الشرقي في فلسطين الى شرق األردن فانعقد مؤتمر أريحا        
 وأعلن وحدة األراضـي      رئيس بلدية الخليل     الجعبري محمد علي     برئاسة الشيخ    1948عام  

   ).214، ص1986دروزة، . ( الفلسطينية وبايع الملك عبد اهللا ملك على فلسطين
وقد كان واضحا أن مؤتمر أريحا هو مؤتمر صوري ولم يكن يعلم الكثير من المندوبين الذين                

ومن الذي رتب وعمل على عقده، وكان شكال ممثال بالجعبري فعليـا            حضروا المؤتمر خفاياه    
 بعمر باشا الحاكم العسكري للمنطقة، وقد أثار هذا المؤتمر هجوما مـصريا عنيفـا وأخـذت                

تهاجم هذا المؤتمر وتهاجم قراراته وتهاجم بالغ الحكومة األردنية بـشأنه، واسـتدعى             مصر  
كومات العربية وابلغهم رسالة شـفوية مـن الملـك          رئيس الديوان الملكي المصري ممثلي الح     

فاروق جاء فيها أن الملك تلقى أنباء عن عقد مؤتمرا في أريحا وشهده الالجئون، وقـد اتخـذ                  
هؤالء المجتمعون قرارات طالبوا فيها بضم فلسطين إلى مملكة األردن ومطالبة الدول العربية             

 اجلها وان الذين شهدوا المؤتمر هـم قلـة          بإتمام هذه المهمة التي دخلت الجيوش العربية من       
  .)215، ص1986دروزة، . (بالنسبة للعرب المسلمين

وعليه قررت الحكومة المصرية مناشدة الدول العربية اتخاذ موقـف موحـد تجـاه القـضية                
 تنفرد شرق األردن باتخاذ إجراءات فـي فلـسطين قبـل            أنالفلسطينية وان من غير المالئم      

 الوزراء المصري فـي جلـسة عقـدها         انتهاء الحرب فيها وأعلن مجلس      استشارة أهلها بعد    
تقف دائما إلى جانب مبدأ ترك مصير        مصر   أن  ،  1948كانون أول عام    /ديسمبر/ 12بتاريخ  

  .فلسطين ألهلها
  

  :وإسرائيل مصر  هدنة رودس بين 2.2.2

ها نهاية للحرب بينهم    اختلفت نظرة العرب والصهاينة إلى هذه الهدنة، فقد اعتبرها الصهاينة أن          
وبين العرب، وانه لم يعد يحق للعرب بموجبها استمرار تمسكهم بحقوق الدول المتحاربة التي              
يكلفها القانون الدولي، وكان هدف الصهاينة من ذلك دفع الدول العربية إلى إبرام صلح مهـم                

  .يقوم على أساس األمر الواقع في فلسطين
إنها تدبير مؤقت مرهون بإعادة النظر مـن        " ص الهدنة وهو    أما العرب فقد تمسكوا بحرفية ن     

 مـن   40قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في قضية الحكومة الفلسطينية المقبلة طبقا للمـادة              
ميثاق األمم المتحدة، وبناء عليه اعتبر العرب أن الهدنة لم تضع نهاية للحرب، بعد مفاوضات               
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 بالفعـل فـي     نـه  إبـرام الهد   وتـم هدنة مـع إسـرائيل،       أسابيع عقدت اتفاقية ال    6استمرت  
م، والتي بمقتضاها انتهى حصار قوات الفالوجا، التي وصلت طالئعها إلى غـزة   24/2/1949

وقـد أذاع رئـيس الحكومـة       ). 408، ص 1986شـكيب،    (1949 شباط عام    26ورفح يوم   
 مجلس األمن الصادر    استجابة لقرار "المصرية إبراهيم عبد الهادي بيان المفاوضات وجاء فيه         

، والذي ناشد فيه الحكومة المصرية واليهود أن يتفاوضا بعقد هدنة           1948 تشرين ثاني    16في  
ترمي إلى االنتقال من حالة وقف القتال إلى هدنة دائمة في فلسطين أوفدت الحكومة المصرية               

 األمـم    للمباحثة مع نائب وسـيط هيئـة       1949 كانون ثاني    12وفدا عسكريا إلى رودس يوم      
  . 1948 تشرين األول 16 و4المتحدة في تنفيذ قراري مجلس األمن الصادرين في 

اثني عشر بندا تحوي في مجملها أحكاما مـستوحاة مـن اعتبـارات             حوالي  تضمنت االتفاقية   
وان الحـد الفاصـل ال       سياسية، عسكرية وال يجوز ألي فريق استغاللها ألغراض عسكرية أو        

إقليمية وهو ال يمس الحقوق والمطالب التي تنتج عن تسوية القـضية            يعتبر حدودا سياسية أو     
  ) 223،ص 2006حمدان، .  ( الفلسطينية تسوية نهائية

نصوص مبدأ التقسيم على العرب واستطاعت      فرضت  إسرائيل  أن  هذه االتفاقية   يبدو من خالل    
نـت النـسبة     كا أنمن األراضي من إجمالي مساحة فلسطين بعد        % 77.4أن تأخذ ما مساحته     

، وأصبح نصيب  العرب بعـد الهدنـة   29/11/1947في قرار التقسيم الصادر في      % 56.47
بموجب قرار التقسيم   % 42قطاع غزة، بعد أن كان نصيبهم        % 1.3للضفة الغربية،   % 21.3

  )414، ص1986شكيب، (
  : والقضية الفلسطينية ما يلي مصر وقد ترتب على هدنة رودس بالنسبة ل

  غزة تحت اإلدارة المصرية بفاء قطاع  -1
  مصروالجئ عدم إيجاد حل لمشكلة الجئي قطاع غزة  -2

  وإسرائيلمصر بقاء حالة الحرب والصراع معقلة بين  -3

 ) 227، 2006حمدان، . ( الكبير بمصير تسوية القضية الفلسطينيةمصر انشغال  -4

  
  نالالجئيوقضية من تدويل القدس  مصر  موقف 3.2.2

 خالل قنصلها في القدس احمد فراج من اجل إخراج القـدس مـن              من مصر دورا هاما     أدت
واستمرت محاوالت القنـصل مـن اجـل        ) 97 ص ت،   بفراج،  ( دائرة الحرب والصراع    

إخراج القدس من دائرة الصراع بين العرب واليهود، ولكن هذا الجهد لم يمنع حدوث معـارك        
رجة أصبح جميع السكان مهـددين      بين العرب واليهود في القدس، وساءت الحالة في القدس لد         

 والذي اتخذ قرارا بفرض     1948 تموز عام    15بالفناء، أدى ذلك إلى اجتماع مجلس األمن في         
وقد تلخص موقف الحكومة المـصرية      ). 237، ص 2006حمدان،  . (الهدنة دون قيد أو شرط    
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ة في بيـروت    تجاه تدويل القدس خالل اجتماعات لجنة التوفيق الدولية مع ممثلي الدول العربي           
التدويل مع التعديل على مـشروع لجنـة التوفيـق           مصر   ، حيث قبلت    1949 آذارفي شهر   

 ممر دولي يربط القـدس بيافـا، وبـررت          إيجاد إليهاوتضمنت التعديالت عودة سكان القدس      
 الحق يقتضي بوجوب سيادة عربية عليها       أنالحكومة المصرية ذلك باعتباره أهون الشرين مع        

  )271 ص، 1988زعيتر، ( 
تعاملت مع قرار التدويل بثقة في الوجود الدولي الذي سيحمي مدينة القـدس              مصرأن  ويبدو  

 عاصمة لهم، وتمكين من هجروها من العودة إليها واسـترداد           ذهااختوامن احتالل اليهود لها     
  . أمالكهم

 الحكومات  ، مؤتمرا دعت اليه لجنة التوفيق     21/3/1949وقد عقد في العاصمة بيروت بتاريخ       
العربية من اجل مناقشة مجموعة من القضايا وكانت أبرزها القـضية الفلـسطينية، وتحديـدا               
مشكلة الالجئين وتنفيذ قرار هيئة األمم المتحدة بحقهم في موضوع البحث، وقد طالبت الـدول               

 وطنهم والمحافظة على حقـوقهم، سـمعت اللجنـة          إلىالعربية بتنفيذ القرار وإعادة الالجئين      
 موقف اليهود والذي جـاء بـضرورة إجـراء          إلىمطالبهم وتوجهت إلى تل أبيب لالستماع       

سـخنيني،  ( مفاوضات مع الدول العربية كل على حده، مع رفضهم لتطبيق قرار هيئة األمم              
، أدى ذلك إلى عقد مؤتمر لوزان من اجل متابعة مشكلة الالجئين وحلهـا،              )470، ص 1985

لة على التسوية النهائية للقضية الفلسطينية وأصروا على عقد صلح          وا حل المشك  قلكن اليهود عل  
نهائي مع العرب قبل تنفيذ القرار، انتهى المؤتمر إلى توقيع على برتوكـول رسـمي تحـت                 

 فض النزاع بين الطـرفين      إلى تؤدي   أن األسس التي يجب     أنإشراف لجنة التوفيق نص على      
نية، وتدويل القدس وعودة الالجئين وحقهـم فـي         هي التقسيم وحدوده، مع بعض التعديالت الف      

 اليهود على ذلـك      وافق التصرف بأمالكهم، وحق التعويض للذين ال يرغبون في العودة، وقد         
عندما ضمنوا قبول دولتهم عضوا في األمم المتحدة، تراجعوا عن تنفيذ باقي بنـود االتفـاق،                

مؤسـسة  . ( بأكملها هو الحل الوحيد اعتبار الصلح النهائي مع العرب وحل القضية      إلىوعادوا  
وقد جاء موقف الحكومة المصرية في هذا المـؤتمر         ) 171الدراسات الفلسطينية، ب ت، ص      

 المتحدة  األمم نعتبر تنفيذ قرارات     أننا" من خالل وزير خارجيتها محمد صالح الدين الذي قال          
 المتحـدة   األمـم ن وقرارات    تكون مسالة الالجئي   أنهو المفتاح الوحيد للحل، لذا فمن الواجب        

 تأكدت اللجنة أن الطرف اآلخر يحترم القرار ويتعهد بتنفيذه          وإذانقطة البدء في عملنا الجديد،      
   )254، ص2006حمدان، "(سنكون مستعدين لقبول قرارات اللجنة بهذا الخصوص

ل البيـان   وقد زاد عرقلة الوضع إعالن فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية من خال           
، أن هذه الدول تتعهد بحماية الحدود اإلسرائيلية وإبقـاء الوضـع            1950/أيار/ 25الثالثي في   

وسوريا ولبنان واألردن إلـى      مصر   على ما هو عليه إلى إغضاب الدول العربية فاضطرت          
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 التعامل معها، وأيضا سحبت الدول العربية ممثليها لدى لجنة          أوق  يرفض مقترحات لجنة التوف   
 ،  وقد كان موقـف      )174مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ب ت، ص       (توفيق الدولية مباشرة    ال

 أنمن هذا البيان من خالل الرد الذي حدده جامعة الدول العربية والذي يـتلخص فـي                 مصر  
 عدة دول بان تقوم بدور البوليس       أو تسلم لدولة    أنالجامعة العربية كمنظمة إقليمية ال تستطيع       

ل منـه أداة تعـاون      ع تج أنه المنطقة، وهي  تأمل من الدول صاحبة التصريح          الدولي في هذ  
وإزاء هذا الوضع اضطرت لجنة التوفيق إلى اللجوء        . وسالم لفائدة المنطقة ال وسيلة للسيطرة     

 وقدمت تقريرها لهـا، فاتخـذت الجمعيـة        1950لهيئة األمم التي كانت تنعقد في خريف عام         
حكومات العربية المعنية الدخول مـن دون إبطـاء فـي محادثـات     العامة قرارا ناشدت فيه ال   

مباشرة تحت إشراف لجنة التوفيق أو من دونها، للوصول إلى حل حـول جميـع المـشاكل                 
  ). 246، ص1988زعيتر، . ( القائمة

الـدول  ب - بعد فتح مكتب لها في سـوريا       -أدى عدم وصول اللجنة إلى أي نتائج ايجابية تذكر        
 الحكومات الكبرى، فقد أرسلت الحكومة المـصرية        إلىال مذكرات توضيحية    العربية إلى إرس  

، استنكرت فيها اإلجراءات الظالمة التي تحول دون عـودة          1951مذكرة إيضاحية في نيسان     
 هذه المشكلة عملت على زعزعة االستقرار في الشرق األوسط، وحتى يقوم            أن حيث   نالالجئي

 يكون هناك صدى لذلك، أخذت      أنة اإلنسانية، ولكن دون     السالم العالمي يجب حل هذه المشكل     
من جديد لجنة التوفيق مغازلة الحكومات العربية وإسرائيل من اجل عقد مؤتمر في بـاريس،               

 وقد مني هذا المؤتمر بالفشل      )1095، ص 1960العارف،  ( ،  13/9/1951وعقد المؤتمر في    
لهذا طالب العرب بوقف عمل هذه اللجنة       وبهذا فقد فشلت اللجنة في تحقيق ما قامت من اجله و          

  .)476، ص1986شكيب،  ( الرأيوقد دعم االتحاد السوفيتي هذا 
عمل هذه اللجنة كان ضمن ثالث مراحل تضمنت مرحلة تمهيدية من خالل دور الوسـيط               أن  

 أي نتيجـة    إلـى بين الطرفين العرب واليهود، ثم مرحلة المؤتمرات في لوزان ولم تتوصـل             
 أي نتائج   هم تكريس الجهود من خالل عقد مؤتمر باريس والذي أيضا لم يتمخض عن            ايجابية، ث 

ايجابية تحل المشكلة القائمة والتي كلفت اللجنة من اجل تحقيقها وهي تـدويل القـدس وحـل                 
مشكلة الالجئين الفلسطينيين وكان السبب وراء فشل اللجنة هو التعنت اليهودي والرفض الدائم             

ئين، وكذلك دعم الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا مـن خـالل            لفكرة إعادة الالج  
 الموقف العربي لم يكن قويـا مـع توحـد           إن أيضاالبيان الثالثي الداعم لليهود، ويمكن القول       

 اقتصار  أن إالالدول العربية في حل هذه المشكلة مع الجهود المبذولة من جميع الدول العربية              
 تعنـت  أمـام  أي وسائل ضغط أخرى فتح البـاب  إلىلسلمي وعدم اللجوء الرد على التعامل ا 

  . اليهود ورفضهم حل هذه المشكلة
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   قيام منظمة التحرير الفلسطينية 4.2.2

آذار من  - مارس 9 وزارة الخارجية المصرية بتوصية لمجلس جامعة الدول العربية في           تتقدم
 وافق المجلس فـي دورتـه الحاديـة          من اجل العمل على إنشاء كيان فلسطيني،       1959العام  

والثالثين على قرارات تتعلق بالشعب الفلسطيني، أهمها إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني وإظهار            
وبنـاء  . )33، ص 1998فـرج،   . (كيانه، والعمل على توحيده كشعب واحد، ال مجرد الجئين        

لفلـسطيني، حيـث    على توصيات لجنة الخبراء في جامعة الدول العربية تحدد شكل الكيـان ا            
اقترحت اللجنة شكال يقوم على أساس الدعوة إلى مجلس وطني فلـسطيني يـضم التجمعـات                
الفلسطينية وينبثق عنه جبهة وطنية لقيادة الشعب الفلسطيني يكون لها اختصاصات عـسكرية             
وسياسية وتنظيمية وإعالمية ومالية، إال أن هذا المشروع لم يكتب له النجاح، فقد اعترضـت               

ردن على المشروع قبل تقديمه لمجلس للجامعة، إضافة إلى خالفات أخـرى بـين الـدول                األ
، اتخذ مجلس الجامعة العربيـة      1963، وفي شهر أيلول عام      )5، ص 1989حسين،  . (العربية

قرارا في دورته األربعين يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في حكم بالده وتقرير مـصيره،               
ـ          وممارسة حقوقه الوطنية وطال     ذب الدول العربية أن تتيح للشعب الفلسطيني القيام بذلك، واتخ

 الـشقيري   اقرارا بتمكين احمد الشقيري من تمثيل فلسطين في اجتماعات الجامعة العربية، وبد           
اتصاالته اثر انتهاء القمة العربية، وعقد اجتماعا مع اللجنة التنفيذية لالتحاد القومي الفلسطيني             

قطاع غزة، ثم اجتمع مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر الـذي            والمجلس التشريعي في    
أعرب عن تأييده وتشجيعه لجميع الخطوات التي تؤدي إلى قيام الكيان الفلسطيني، كما اجتمع              
بوزير الخارجية المصري محمود فوزي وعرض عليه الخطوط العريضة لمـشروع الكيـان             

ية، وعرض أيضا عليه النظام األساسي والميثاق       الفلسطيني وجوانبه السياسية والعسكرية والمال    
، ويمكن اعتبار ذلك تأييدا     )36، ص 1998فرج،  (القومي، فتلفى استجابة كاملة، وتأييدا مطلقا       

لقيام كيان فلسطيني، فمواقف الرئيس المصري جمال عبد الناصر ووزيـر            مصر   مطلقا من   
  .   إلى حيز الوجودخارجيته ساهما بشكل فاعل في إبراز هذا الكيان وإخراجه

 عقد مؤتمر القمة العربي األول في القاهرة برئاسة جمـال           1964 -كانون ثاني -يناير 13 في  
عبد الناصر، خرج هذا المؤتمر بقرارات منها ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني مـن القيـام               

ـ  . )138، ص 2000أبو عفيفة،   .(بدوره في تحرير أرضه من االحتالل اإلسرائيلي       د وعليه عق
  ):2/6/1964-28/5ما بين القدس بمدينه (المؤتمر الفلسطيني األول 

قام بافتتاح المؤتمر الملك حسين وألقى فيه خطاباً، وقد تفرعت عن المؤتمر تسع لجان وخرج 
المؤتمر بالعديد من القرارات أهمها إعالن قيام منظمة التحرير الفلسطينية حيث نص القرار 

  :على التالي
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الشعب العربي الفلسطيني في وطنه المقدس فلسطين، وتأكيداً لحتمية معركة إيماناً بحق "
تحرير الجزء المغتصب منه وعزمه وإصراره على إبراز كيانه الثوري الفعال وتعبئة طاقاته 
وإمكانياته وقواه المادية والعسكرية والروحية، وتحقيقاً ألمنية أصيلة من أماني األمة العربية 

  .جامعة الدول العربية ومؤتمر القمة العربي األولممثلة في قرارات 
  

 الموقف المصري من قيام منظمة التحرير الفلسطينية 5.2.2

لوال الجمهورية العربية المتحدة، ولوال جمال عبد الناصر بالذات لما قامـت            " صرح احمد الشقيري قائال     
حرير الفلسطينية والممثل الدائم  وهذا القول من أول رئيس لمنظمة الت  ،"منظمة التحرير الفلـسطينية   

مـصر  لفلسطين في جامعة الدول العربية يبين بشكل واضح أن هناك موافقة مصرية، بل إن ل              
الكثير مـن    مصر   دور في إنشاء كيان فلسطيني سمي بمنظمة التحرير الفلسطيني وقد قدمت            

س عبد الناصر،   في حين أبدى الرئي   ) 41، ص 1998فرج،  (التسهيالت الالزمة لقيام المنظمة،     
، في القاهرة، اسـتعداد بـالده       1965 مايو   31في افتتاحه الدورة الثانية للمجلس الوطني، في        

وكان أبرز اإلسهامات إقامة جيش التحرير الفلـسطيني، فـي          . لتقديم كلَّ شيء، لدعم المنظمة    
يين؛ قطاع غزة؛ وتخصيص إذاعة، من القاهرة، مكّنت الشقيري من مخاطبة العرب والفلسطين           

الناصـرية  "ما ساعد المنظمة على المضي في بناء كيانها، مستفيدة من دعم مصر، والقـوى               
وافتتحت مزيـداً مـن     . وشَكَّلت كتائب جيش التحرير في سورية والعراق، كذلك       ". الفلسطينية

وأصـدر الـرئيس عبـد      . المكاتب في مختلف العواصم العربية، وعدد من العواصم األجنبية        
، حل بموجبه االتحاد القومي العربي الفلسطيني، في        1965 جمهورياً، في مطلع     الناصر قراراً 

قطاع غزة، وتسليم مهامه لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ لتصبح هي التنظيم القومي للفلسطينيين،            
  )200، ص1987، نعبد الرحم. (في القطاع

نتيجة هامة من نتـائج العمـل       "وكانت رؤية عبد الناصر للمنظمة، تمثل دعماً لها؛ ألنها في رأيه،            
، التي كانت تعتقد أن القضاء على شـعب     "قوى االستعمار والـصهيونية   "في مواجهة    ،"العربي الموحد 

فلسطين، هو الطريق نحو القضاء على مشكلة فلسطين؛ إال أن قيام منظمة التحرير الفلسطينية،              
ل منظمة التحرير، أصبح    ومن خال . أثبت عجز تلك القوى عن القضاء على الشعب الفلسطيني        

  ).41، ص1998فرج، . (ممكناً إحياء وجود شعب فلسطين؛ وفي ذلك إحياء للقضية كلها

وقد اقتصرت اهتمامات المنظمة في مراحلها األولى في التركيـز علـى متطلبـات النـضال              
السياسي والعسكري، وكل ما يخدم هذه المتطلبات، وقد نجحت المنظمة بقيادة الـشقيري فـي               

محافظة على كيانها ووجودها، واستمرت في عملها واستقطبت اهتمام القـوى الفلـسطينية،             ال
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حيث تحولت الدورات الثالث األولى في عهد الشقيري الى ندوات عمل للفلسطينيين لمناقـشة              
األوضاع الفلسطينية على جميع المستويات وهذا أعطى للمنظمة قوة أسهمت في زيـادة وزن              

طيني، وقد نحج الشقيري في زيادة القوى المؤيدة للمنظمة بمساعدة مباشرة           العمل الوطني الفلس  
من النظام المصري، واستطاع المحافظة على المنظمة بعيدا عن التقلبات العربية بعدم التدخل             

  )34،ص 1988حجازي، (في الشؤون العربية 

يـان فلـسطيني،     الدور المصري كان مميزا في دعم ومساندة قيام ك         نإيمكن القول مما سبق     
جمال عبد الناصـر    الرئيس   نابعة من قومية وعروبة      روهذه الرؤية للرئيس جمال عبد الناص     

الذي كان يرى في الوطن العربي متحدا السبيل الوحيد للخالص من السرطان اإلسرائيلي فـي               
 1948 في حرب فلسطين عام      رالمنطقة العربية، واعتقد أن اشتراك الرئيس جمال عبد الناص        

صاره في الفالوجا كان دافعا قويا لمحاولته االنتصار للقضية الفلسطينية ووقوفه إلى جانب             وح
قيام كيان فلسطيني يستطيع الدفاع عن األرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني واالنتصار لـه             

  .في كل المحافل من اجل تثبيت األرض ألصحابها

   1967عام  العربية اإلسرائيلية حرب ال  6.2.2

اجتـازت   عنـدما  1967 مـايو  15في  وتحديدا 1966لت حالة التوتر تدريجيا منذ نهاية  تشك
 إلظهـار قوات برية كبيرة من الجيش المصري قناة السويس ورابطت في شبه جزيرة سيناء              

 عن وجود نية لدى     السوفيتيحالة االستعداد بعد معلومات وصلت للقيادة المصرية من االتحاد          
 حالة التأهب القصوى فـي      اإلسرائيليةاضي السورية وأعلنت الحكومة      بمهاجمة األر  إسرائيل

 أعلن عقـب انـسحاب القـوات        اإلسرائيلي، وكان رئيس الوزراء     اإلسرائيليصفوف الجيش   
 الممر المائي في    إغالق إعادة ستعتبر   إسرائيل أن   1956 بعد العدوان الثالثي عام      اإلسرائيلية

 إخالء رعبد الناص  مايو طالب الرئيس جمال      16ب، وفي    سببا لحر  إسرائيليةتيران أمام سفن    
 من سيناء وقطاع غزة، وكانت هذه القوات الدولية تراقب وقـف            UNEFقوات األمم المتحدة    

 القوات الدوليـة،    إخالءعلى   مصر   ، وأصرت   1957منذ   مصر    و إسرائيل النار بين    إطالق
 إغالق مصر    مايو أعلنت    22وفي  . 1967 مايو   18فغادرت قوات األمم المتحدة المنطقة في       

 مايو  30 سببا للحرب، وفي     إسرائيل، األمر الذي اعتبرته     اإلسرائيليةمضيق تيران أمام السفن     
وقع الرئيس المصري والعاهل األردني على اتفاقية تحالف عـسكري أنهـى الخـالف بـين                

  )768 النهار، عددة، جريد2009، إبراهيم(.الدولتين
غزة و شبة جزيرة سيناء و القدس الشرقية العربيـة و    لقطاعإسرائيل باحتالل الحرب انتهت

 حيث اإلسرائيلي االحتاللق تحت  المناطالضفة الغربية و هضبة الجوالن و أصبحت كل تلك
  .  1949في   مرات عما كان علية عند وقف أطالق النارأربعة أكبر إسرائيل حجم أصبح
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 قلقه عن يعرب األمن،إذ مجلس إن"ي ينص على والذ242وقد أصدر مجلس األمن قرار رقم 

 األراضـي  على االستيالء جواز عدم يؤكد األوسط،وإذ الشرق في الخطر الوضع بشأن المستمر

 تعـيش  أن المنطقة في كل دولة تستطيع وعادل دائم سالم أجل من العمل الى والحاجة بالحرب،

 التزمـت  قـد  المتحدة، األمم ميثاق هابقبول األعضاء الدول جميع أن أيضا يؤكد بأمان، وإذ فيه

 الميثاق، من 2 للمادة وفقا بالعمل

 ويستوجب األوسط الشرق في ودائم عادل سالم إقامة يتطلب الميثاق مبادئ تطبيق أن يؤكد -1

 :التاليين المبدأين آال تطبيق

 األخير، النزاع في احتلتها أراضي من اإلسرائيلية المسلحة القوات انسحاب -أ

 دولة كل أراضي ووحدة بسيادة واعتراف واحترام الحرب، حاالت أو ادعاءات جميع هاءإن -ب

 حـرة  بها، ومعترف آمنة حدود ضمن بسالم العيش في وحقها السياسي واستقاللها المنطقة، في

 .استعمالها أو بالقوة التهديد من

 :إلى الحاجة أيضا يؤكد-2

 المنطقة، في لدوليةا المائية الممرات في المالحة حرية ضمان - أ

 الالجئين، لمشكلة عادلة تسوية تحقيق - ب

 من إجراءات طريق عن المنطقة في دولة لكل السياسي واالستقالل األراضي حرمة ضمان - ج

 .السالح من مجردة مناطق إقامة بينها

 اتـصاالت  يجري كي األوسط الشرق إلى ليتوجه خاص ممثل تعيين العام األمين من يطلب-3

 وفقا ومقبولة سلمية تسوية لتحقيق الجهود ومساعدة اتفاق، إيجاد بغية فيها ويستمر المعنية لبالدو

 . ومبادئه القرار هذا ألحكام

 في الخاص الممثل جهود تقدم بشأن األمن مجلس إلى تقريرا يرفع أن العام األمين من يطلب- 4

  ) 245مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ب ت، (.ممكن وقت أقرب
 
 على الصعيد المصري، فقد كانت نتائج الحرب نكسة للقوات المصرية التي خسرت الكثير              أما

ـ               بـالتنحي   رمن عتادها البشري والعسكري، وقد أدت أيضا إلى قيام الرئيس جمال عبد الناص
 الجماهير خرجت في مسيرات تطالبه بالعدول عن قراره واستجاب عبـد            أن إالعن منصبه،   

  . المصرية لطلب الجماهير رالناص
كما أن الشعوب العربية اعتبرت نتائج الحرب أشبه بزلزال مدمر وكانت نتائجها على الصعيد              

، ولكن هذه النتائج وحدت الفلـسطينيين فـي         1948الفلسطيني ال تختلف كثيرا عن نكبة عام        
ت مقاومة االحتالل، فقد اتسع عمل فصائل المقاومة المسلحة التي قامت بشن الكثير من الهجما             

  : في جميع األراضي العربية المحتلة، وقد ركزت المقاومة على أمرين أساسيين هما
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، حتى ال تالقي مـصير حكومـة        اإلمكان رالمحافظة على منظمة التحرير الفلسطينية قد      -1
، ولوال انطالق الكفاح المسلح عبر فصائل العمل الوطني         1948عموم فلسطين بعد حرب عام      
  .  أطار منظمة التحرير الفلسطينية لما بقي هذا الكيان قائماالفلسطيني، وانخراطها ضمن

مؤسـسة الدراسـات الفلـسطينية، ب       (التمسك بحل صحيح لمعادلة العروبة والفلـسطينية        -2
  ) 245ت،

  : يلي  ما فيها ماأهم وقدم الشقيري ورقة كان 29/10/1967وقد عقد مؤتمر الخرطوم في 
  . ال صلح وال تعايش مع إسرائيل–أوالً 
  . رفض المفاوضات مع إسرائيل، وعدم االعتراف باالحتالل السابق–ثانياً 
  . عدم الموافقة على أية تسوية فيها مس بالقضية الفلسطينية، وما يؤدي إلى تصفيتها–ثالثاً 

 عدم التنازل عن قطاع غزة والضفة الغربية ومنطقة الحمة مع التأكيد باهتمام خـاص               –رابعاً  
  .على عروبة القدس

 في نطاق االتصاالت الدولية في هيئة األمم المتحدة وخارجها ال تنفرد أية دولة عربية               -خامساً
  .في قبول أية حلول لقضية فلسطين

 ن التركيز الدائم المستمر على الصعيدين العربي والدولي، على أن قضية فلسطين، وأ            –سادساً  
ق األول في وطنه وهو الذي      تكن قضية عربية مصيرية، إال أن شعب فلسطين هو صاحب الح          

  )205، ص1973الشقيري، (.يقرر مصيره
ـ        فـي  روحسب ما قاله الشقيري في كتابه الهزيمة الكبري في اجتماعه مع جمال عبـد الناص

الخرطوم، إن الرئيس المصري كان مؤيدا لكافة المقترحات التي قدمها الشقيري باسم منظمـة              
ل العربية ال يوافقون على هذه المقترحات، وان عليه         التحرير الفلسطينية، وقال إن رؤساء الدو     

   )207، ص1973الشقيري، .(إقناعهم بها وال مشكلة في الموقف المصري
 إلى أدى الباقي دون تعليق، وهذا       في حين ترك     األولىالءات الثالث   وقد اعتمد مؤتمر القمة ال    

ية، والتي خذلتـه وخـذلت      قيام الشقيري بعزل نفسه والمنظمة عن أي تعاون مع الدول العرب          
 مؤتمر الخرطوم لم يقم بالتزاماته تجـاه منظمـة          أنالشعب الفلسطيني، حيث اعتبر الشقيري      

 التي تقوم بواجب الدفاع عن فلسطين أرضا وشعبا، واستمر الشقيري بعـد             ةالتحرير الفلسطيني 
مؤتمر الخرطوم،  ذلك بالتصريح ضد الدول العربية وأن ال عالقة للمنظمة بالدول العربية بعد             

وقد أزعجت تصريحات الشقيري ملوك ورؤساء الدول العربية، حتى تفاقمت أالزمة التي أدت             
، 1998فـرج،   . (إلى استقالة الشقيري والذي أوعز سبب االستقالة إلى تخلي القـاهرة عنـه            

الحميـد شـومان ويحيـى       في حين طالب كثيرون من قيادات المنظمة ومنهم عبـد         . )52ص
 غربية وأسامة النقيب ووجيه المدني      أبور المصري، وعبد الخالق يغمور وبهجت       حمودة، ونم 
الرحيم، الشقيري باالستقالة من رئاسة المنظمة للطريقة التي يدير بهـا شـؤون              ويوسف عبد 
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المنظمة، وهؤالء أوعزوا سبب االستقالة إلى الضغط الذي تعرض له الشقيري من القيـادات              
وأيـضا  .قالته لعدم قيامه بأداء مهامه في رئاسة المنظمة بشكل عملـي          الفلسطينية المطالبة باست  

عبـد  . (لعداوته مع األنظمة العربية التي تأوي أبناء الشعب الفلسطيني  المهجرين من أرضهم            
  )100، ص1987، نالرحم

وال احد ينكر الدور الذي لعبه احمد الشقيري منذ تكليفه بتمثيل فلسطين فـي جامعـة الـدول                  
 وحتى تكليفه من قبل مؤتمر القمة العربية ببناء منظمة التحرير الفلسطينية، فقد عمل              العربية،

جاهدا، وقد جاب األرض العربية من األردن إلى سوريا السعودية واليمن والمغرب العربـي              
من اجل الحصول على اعتراف عربي في هذا المولود الجديد، وكان ثمرة جهـده والدة أول                

 حتى يومنا هذا في تمثيل الشعب الفلسطيني في جميع المحافل، وينطـق             كيان فلسطيني يستمر  
باسم القضية الفلسطينية، ويحسب ألحمد الشقيري ما أنجزه على صعيد المنظمة، وقد اخذ عليه              
من قبل بعض القيادات الفلسطينية خالل عمله التفرد في اتخاذ القرارات، وهذا ما سـبب لـه                 

اية األمر إلى استقالته، وأرجح هنا إن تشابك مجموعـة مـن            الوقوع في مغالطات أدت في نه     
  . وليس أي منهما منفردا. العوامل أدت إلى استقالته جزء منها فلسطيني واآلخر عربي

  إضافة إلى تنامي قوة فصائل المقاومة المسلحة، التي أظهرت تنظيمات ثورية جديدة تـضم              
 الكفاح المسلح التي قبلها الـشقيري       راتيجيةبإستفي صفوفها قيادات تسعى إلى تجديد المنظمة        

ببعض التردد حيث كان من أنصار مدرسة عدم التسرع في العمل العسكري، واعتبرت فـي               
من أقوى هذه التنظيمات الفلسطينية، والتي قال       " فتح"حينه حركة التحرير والوطني الفلسطيني      

 قيادة منظمة التحرير الفلـسطينية       التنظيم األقوى واألقدر على    ا، بأنه رعنها جمال عبد الناص   
بعد استقالة الشقيري، وقد قررت الدورة الرابعة للمجلس الوطني انتخاب لجنة تنفيذية بواسطة             
المجلس، ال بتسمية من رئيس اللجنة والذي كان يجمع بين هذا المنـصب ورئاسـة المجلـس                 

أعضائها، وأيضا تـم    الوطني، وقد تقرر فصل المنصبين على أن تنتخب اللجنة رئيسها ضمن            
وقد تـم تكليـف     ). 59 ص،  1998فرج،  ( في هذه الدورة تعديل الميثاق القومي الفلسطيني        

 حـين   إلىيحيى حمودة باالستمرارية في عمله كقائم بأعمال رئيس منظمة التحرير الفلسطينية            
  . انتخاب هيئة جديدة في الدورة الخامسة للمجلس الوطني

سطينية في عملها المقاوم ضد االحتالل اإلسرائيلي، وأدى العدوان         وقد استمرت التنظيمات الفل   
 إلى فتح آفاق للتعاون بـين       1968/آذار-مارس/21اإلسرائيلي على بلدة الكرامة األردنية في       

المنظمات الفلسطينية المقاتلة، وجاء هذا االعتداء اإلسرائيلي من اجل القضاء على المنظمـات             
ي مع األردن، حيث كثفت المنظمات الفلسطينية من عملها علـى           المقاتلة على الشريط الحدود   

ين الكثيـر مـن     يخط الحدود األردنية مع األراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا كبـد االسـرئيل           
الخسائر مما دفعهم إلى التقدم نحو الكرامة إلنهاء المقاومة، معتمدين على اإلنجاز العـسكري              
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اع القادة اإلسرائيليين أن العرب انتهوا ولن تقوم لهم          والذي أدى إلى اقتن    1967في حرب عام    
قائمة، وشكلت هذه القناعة باإلضافة لخسائرهم من عمليات المقاومة دافعا للقضاء على العمل             
الفدائي الفلسطيني من خالل شنهم غارات على منطقة الكرامة األردنية، ونجحـت المنظمـات     

. وانتصرت على الجيش اإلسرائيلي   . د هذا الهجوم  الفلسطينية المقاتلة والجيش األردني في ص     
  )247مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ب ت، ص(

ويمكن اعتبار هذا االنتصار نقطة تحول في الصراع العربي اإلسـرائيلي، فقـد أعـاد هـذا                 
االنتصار الثقة للجماهير العربية في الجيوش العربية، ورفع من أسهم التنظيمات التـي تبنـت               

لح كخيار استراتيجي لتحرير األرض الفلـسطينية مـن االحـتالل اإلسـرائيلي،             الكفاح المس 
وأصبحت الجماهير الفلسطينية والعربية تثق بالتنظيمات الفلسطينية وتلتف حولها، إضافة إلـى            

  . قيام الكثير من الشباب بالتطوع من اجل تحرير فلسطين
بقيادة ياسـر   " فتح" ني الفلسطيني    وأيضا شكل هذه االنتصار قوة لتنظيم حركة التحرير الوط        

عرفات والذي انتخب في الدورة الخامسة للمجلس الوطني الفلسطيني بالتزكية رئيسا لمنظمـة             
 المنظمة بيد التنظيمات المسلحة تقودها الحركة األكبر حركـة          تالتحرير الفلسطينية، وأصبح  
ـ     ، وهذا أدى إلى قيام الرئيس ال      "فتح"التحرير الوطني الفلسطيني      رمصري جمال عبـد الناص

وبال حدود متاحـة     مصر   بدعوة أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، وأكد لهم أن جميع إمكانيات           
  )59 ص، 1998فرج، . ( لهم في سبيل دعم المقاومة المسلحة

  
  ومنظمة التحرير مصر  واثر ذلك على العالقة بين ز روجردرةاببم مصر قبول  3.2

كان يدرك ما فيه من مثالب وما فيـه    الرئيس عبد الناصرعلى روجرز مشروع حين عرض
 تأخـذ  أن علـى المـشروع   اإلسرائيليةالفعل  لردود من ايجابيات، ولكنه اثر عدم الرد تاركا

 أنالمتابعة، وخاصـة   الواليات المتحدة من مصر  وقد شجع عدم الرد المباشر من قبل. مداها
 .مـصر  إلى قد فتحت الباب لوصول قوات سوفيتية االتحاد السوفيتي زيارة عبد الناصر إلى 

   وقد صارحه الرئيس عبد الناصـر بموقـف  1970في شهر نيسان  ووصل جوزيف سيسكو
 محـض دون  أمريكي مشروع  انهأهمها عدة ألسبابقبوله  من المشروع وتحفظها علىمصر 

 أن إلى إضافة. طاألوسلالتحاد السوفيتي الذي يشكل طرفا في معادلة القوة في الشرق   دورأي

 إلى إضافة.  يحظى بمشاركتها الفعالةأن المتحدة البد من األممالحل الذي يركز على قرارات 
يرفض قبـول   ولهذا فهو.  في عدوانهاإلسرائيل حليفا مساندا أمريكا العالم العربي يرى في أن
وة الوحيـدة  تمارس فيه الواليات المتحدة ضغطا مباشرا وملموسا، حيث هي الق ال مشروع أي

 )163، ص2001هيكل، ( اإلسرائيلي التأثير في القرار  القادرة على
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مفتـوح    بمناسبة عيد العمال بتوجيه نداءأيار/  من مايواألولقام الرئيس عبد الناصر في  وقد
 كـي  إسرائيل بالضغط على (أمريكا الرئيس نكسون يؤكد فيه ما قاله لسيسكو وهو مطالبة إلى

الـضغط ممكنـا     لم يكن مثل هـذا فإذا 1967 العربية التي احتلتها عام األراضيتنسحب من 
بالـسالح وإال فهـي    إسـرائيل فالممكن بعده ان تتوقف الواليات المتحدة عن استمرار تزويد 

 )64، ص2001هيكل،  (السالح  العربية بقوة هذااألراضيشريك في استمرار احتالل 

 مـشروع  حظات الرئيس عبد الناصر، فقد تم طـي  مالألهمية األمريكية اإلدارة من وإدراكا

المتحدة  لألممروجرز، التي تعطي   عليه مبادرةأطلقواستبداله بما   الصيغةاألمريكي روجرز
كما  روجرز وكانت مبادرة. 242 األمنالدور المباشر في عملية التسوية وتطبيق قرار مجلس 

 : يلي

  . بإيقـاف إطـالق النـار لمـدة محـدودة         ” إسـرائيل ”أن تتعهد الجمهورية العربية المتحدة و     
بإخطار األمم المتحدة بالموافقة علـى      ” إسرائيل”أن تتعهد كل من الجمهورية العربية المتحدة و       

  :ما يلي
 بكل أجزائه، وتعيين ممثلين عنهمـا فـي         242 الموافقة على تنفيذ قرار مجلس األمن رقم         -أ

  . تحدة جونار يارينجالمناقشات التي ستدور تحت إشراف ممثل األمم الم
 الموافقة على أن الهدف من المناقشات هو التوصل إلى اتفاق على إقامة سالم عادل ودائم                -ب

  :يقوم على
وبـين األردن   (” إسـرائيل ” االعتراف المتبادل بين كل من الجمهورية العربية المتحدة و         -)1(
  . بحق كل منهما في السيادة واالستقالل السياسي) ”إسرائيل”و
 كما  242 بما يتمشى مع القرار    1967من أراض احتلت في نزاع      ” اإلسرائيلي“االنسحاب  ) 2(

بعثت الخارجية األمريكية برسالة توضيحية وتأكيدات إضافية في مذكرة أخرى تتضمن عـدة             
  :نقاط أهمها

إن وقف إطالق النار يعني وقف كل النيران في األرض والجو، وعـدم تغييـر الواقـع                 ) أ(
تـم  ( منطقة يتفق عليها غرب قناة السويس ومنطقة مماثلة شرق قناة الـسويس              العسكري في 

ثم بعثت واشـنطن    ،)يلومتراً شرق وغرب قناة السويس    االتفاق على أن تمتد لمسافة خمسين ك      
إن الواليـات   ":بإضافة شفوية بعد هذه الرسالة بناء على استفسارات من القاهرة جـاء فيهـا             

ماتـه فـي     الفلسطينيين يمثلون طرفا مهما يجب أن تؤخذ اهتما        المتحدة األمريكية تعترف بأن   
 باعتبـاره   242وبذلك فقد عادت واشنطن إلى التفسير السليم للقرار         ،”الحسبان عند أية تسوية   

يتضمن حال للمشكلة وليس مجرد مبادئ يتم التفاوض بشأنها، كما عدلت عـن تبنـي الـرأي                 
اء مفاوضات مباشرة ونبذ محاولة الحل المنفـرد        الذي ينادي باإلصرار على إجر    ” اإلسرائيلي“

   )182شرف، ب ت، ص  (.مع مصر
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حـددت   1970/تمور/ 26بيانا في  اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية أصدرت وقد
 -: جاء فيهاألوسطالشرق  أزمةلتسوية  روجرز لمشروع فيه موقفها الرافض

 ينية الناطقة باسـم الـشعب العربـي الفلـسطيني    اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسط إن

  وكل صيغاألمن نضاله، تعلن عن رفض الشعب الفلسطيني لقرار مجلس أهدافوالمعبرة عن 

 تلغي أن أجنبية أو جهة عربية ألي روجرز، وتؤكد انه ال يجوز مشروع  تنفيذه ومنهاوأشكال
مار وتكون عامال في تـصفيته  ولالستع وجود الشعب الفلسطيني وتتنازل عن وطنه للصهيونية

 )36، عدد 1970جريدة فتح، (.ونهائية وطنا وشعبا تصفية شاملة

 1970ثم جاءت قرارات الدورة السابعة للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في أب من العـام               
، وإعالن رفضه القاطع ومقاومتـه      242لتؤكد رفضها القاطع لقرار مجلس األمن الدولي رقم         

روع روجرز، وما تفرع عنه من وقف حرب االستنزاف على الجبهة المـصرية،          الحازمة لمش 
اعترافـا  وواعتبار المقترحات األمريكية تنازال عن جزء مـن األرض الفلـسطينية العربيـة              

بشرعية العدو المحتل، وتكريسا لوجود هذا العدو في الـوطن العربـي، وتـصفية للوجـود                
مؤسـسة الدراسـات    . ( مرة ثانية كمـشكلة الجئـين      الفلسطيني، ومعالجة القضية الفلسطينية   

  الغاضبة من قبـول مبـادرة  واألردنيةكانت الجماهير الفلسطينية و) 250الفلسطينية، ب ت،

 مختلفة، وقد وصلت بعض هذه وأساليبذلك الرفض بوسائل  والرافضة لها تعبر عن روجرز
 إغـالق ات المصرية على الناصر شخصيا مما حمل السلط  الى مهاجمة الرئيس عبداألساليب

حرص رئيس منظمة التحريـر  تبثان من القاهرة، وقد  صوت العاصفة وصوت فلسطين اللتين
 أنوعبد الناصر وهو يدرك  مصر   على المحافظة على حبل الود معالفلسطينية ياسر عرفات

وقـد  ) 36، عدد 1970جريدة فتح، (  . والمتآمريناألعداء اختالف جدي سيخدم  أو خالف   أي
رؤية تحليليـة إن قبـول      -حسن نافعة في دراسة بعنوان العالقات المصرية الفلسطينية       . ذكر د 

الرئيس جمال عبد الناصر بمبادرة روجرز وبوقف إطالق النار على الجبهـة المـصرية أدى               
مع منظمة التحرير الفلسطينية، ويضيف أن قبول الرئيس جمال عبد           مصر   إلى تفجير عالقات    
ق النار كان من اجل إتاحة الفرصة لبناء حائط الصواريخ الضروري لصد            الناصر لوقف إطال  

الغارات اإلسرائيلية على العمق المصري، إال أن منظمة التحرير الفلـسطينية صـعدت مـن               
نافعـة،  ". (إذاعة فلسطين " هجومها العلني على الرئيس المصري األمر الذي أدى إلى إغالق           

  ) .39،ص1997
صية الرئيس المصري كانت من الجماهير الغاضبة ولم تكن من قيادات           اعتقد أن المساس بشخ   

منظمة التحرير الفلسطينية، حيث تمثل رأي المنظمة بالرفض الكامل لمـا جـاء فـي هـذه                 
يقبـل بمبـادرة     مـصر    المبادرة، وقد بررت منظمة التحرير الفلسطينية الوضع الذي جعل          
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مل وذلك لقيام الرئيس المصري جمـال عبـد         روجرز، واعتقد أن العالقات لم تتوتر بشكل كا       
  .الناصر بالتوسط لحل أالزمة بين النظام األردني ومنظمة التحرير في أحداث أيلول األسود

ع االتفاق في القاهرة بين الملـك حـسين         ي فقد اشرف الرئيس المصري بشكل مباشر على توق       
 العرب، من اجل وقـف       جمع الطرفين في القاهرة وبحضور الزعماء      أنوياسر عرفات، بعد    

شالل الدم العربي النازف في األردن، ونجح في ذلك رغم سوء حالته الصحية، بعـد جهـود                 
جبارة بذلها ليل نهار لوقف القتال،  وبعد إنجاز االتفاق قام بتوديع جميع الرؤساء العرب وكان                

الرئيس جمـال   آخر من ودع أمير الكويت، عاد إلى البيت ولم يمهله الموت كثيرا، فقد توفي               
  ) 282شرابي، ب ت، . (عبد الناصر ليزيد من سواد أيلول مرارة على رحيله

وبذلك فقدت القضية الفلسطينية احد ابرز المدافعين عنها، فقد عمل الرئيس المـصري جمـال            
عبد الناصر طيلة فترة حكمة بجانب الثـورة الفلـسطينية، ودفاعـا عـن األرض العربيـة                 

ا قبل مبادرة روجرز كان قبوله مشروطا باالنسحاب مـن األراضـي            الفلسطينية،  حتى عندم   
  . الفلسطينية

  

  )1977-1971 (العالقات الفلسطينية المصرية ما بين 4.2

  

والذي قـدم    اليكسي كوسيغن    شكل اجتماع الرئيس أنور السادات مع رئيس الوزراء السوفيتي          
ر أول اجتماع يتحدث فيه السادات      للمشاركة في تشييع جثمان الرئيس الراحل جمال عبد الناص        

لن تفرط في حقوقها الوطنية، وأننا نريد السالم ولكـن           مصر   أن  " عن سياسته خلفا لعبد الناصر وقال       
  )شرابي، ب ت" (دون أن نفرط في أي شبر من أراضينا أو من القضية الفلسطينية 

طين مؤقتـة رداً   الرئيس السادات فكرة إقامة حكومة فلـس اقترح   1972 سبتمبر   28وفي  
، ثـم   على ادعاءات جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك بعدم وجود شعب فلـسطين            

رضت مصر مشكلة الشرق األوسط من جديد علي مجلس األمن ضمن خطتها لتركيـز              ع
االنتباه الدولي علي األخطار الكامنة في استمرار حالة الالسلم والالحرب وطرح مخاطر            

إسرائيل الحتالل األراضي العربية، ورغم أن القرار لـم يـصدر           التقاضي عن مواصلة    
نتيجة استخدام الواليات المتحدة لحق الفيتو إال أنه أصبح واضحاً أن الرأي العام العـالمي               
قد أيد المطالب العربية العادلة وعقب ذلك قامت مصر باستكمال استعداداتها لشن حـرب              

زرد، الهيئـة العامـة لالسـتعالمات       (. المحتلة الستعادة األراضي العربية     1973أكتوبر  
  ) المصرية
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وبعد أن حققت الحرب أهدافها اقترح الرئيس أنور السادات ضرورة عقد مـؤتمر دولـي               
للسالم لتسوية النزاع في الشرق األوسط مؤكداً علي ضرورة مشاركة منظمـة التحريـر              

 في ضوء المبـادرة     ، و  النزاع تبارها طرفاً رئيسياً في   الفلسطينية في المؤتمر المقترح باع    
 الذي دعا إلي وقف إطالق النـار        338المصرية أصدر مجلس األمن الدولي القرار رقم        

 بجميع بنوده وبدء المفاوضات بين األطراف المعنيـة         242وتنفيذ قرار مجلس األمن رقم      
المـؤتمر  "استجـابة للطرح المصري بشأن صـيغة       ، و قامة السالم الشامل في المنطقة    إل
 ولكنه انفض علـي     1973 ديسمبر   22عقـد مؤتمر جنيف للسـالم في      " لدولي للسـالم ا

الفور دون التوصل إلي أية نتائج بسبب خالفات أساسية حول تفسير قرار مجلس األمـن               
  )زرد، الهيئة العامة لالستعالمات المصرية(. 242رقم 

ر السادات خطابـا     ألقى الرئيس المصري أنو    1975تشرين أول عام    / من أكتوبر  29وفي  
أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، وقد ذكر فيه أن هدف مصر األول هو تحريـر كـل                 
األراضي العربية واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني، واهم هذه الحقوق حقه في تقريـر             
المصير، ودعا الرئيس المصري السكرتير العام لألمم المتحدة والـدولتين العظميـين أن             

 مشاوراتهم مع جميع أطراف النزاع بما في ذلك منظمة التحرير الفلـسطينية،             يبدوا فورا 
لعقد اجتماع دولي للسالم،  وقد القت هذه الدعوة صدى ايجابي واتفقت الـدول العظمـى                

 ايبان الـذي    أبا ويذكر   ) 49، ص   2006العطار،(  استئناف مؤتمر جنيف     ةعلى ضرور 
  المؤتمر أصـبح   أعمال الستئناف   اإلعدادشغل منصب وزير خارجية إسرائيل، من خالل        

 من الواضح انه من غير الممكن التوصل إلى سالم عن طريق مؤتمر احتفالي دولي عـام            
)Eban,1978,p346(   دعوات  1977تشربن ثاني عام    / نوفمبر 26 في   وجهت مصر ثم 

 رسمية إلى كافة أطراف النزاع بما في ذلك منظمـة التحرير الفلسطينيـة لعقـد مؤتمر            
 وكانت هذه هي    ،تحضيري في القاهرة لإلعداد الستئناف عقد مؤتمر جنيف الدولي للسالم         

المرة األولي التي تدعي فيها المنظمة رسمياً لالشتراك في مـؤتمر الـسالم علـي قـدم                 
رغم عدم مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في       ،والمساواة مع األطراف المعنية األخرى    

 فقد تم رفـع     1977 أولكانون  / ديسمبر 22عقد في القاهرة في     المؤتمر التحضيري الذي    
وسيطرت القضية الفلسطينية علي المباحثات فـي       . العلم الفلسطيني أثناء الجلسة االفتتاحية    

المؤتمر حيث قام الوفد المصري بشرح أبعاد القضية مؤكداً علي ضرورة استعادة الشعب             
( حقيق السالم الشامل والدائم في المنطقـة      الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة حتى يمكن ت      

  )زرد، الهيئة العامة لالستعالمات المصرية
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  الفصل الثالث

___________________________________________________  

    وأثارهادمعاهدة كامب ديفي

  

سباب تناول خالل هذا الفصل الزيارة التي قام بها الرئيس المصري السادات إلى القدس واألن
التي أدت لقيامة بهذه الزيارة، وثم تناول موقف منظمة التحرير الفلسطينية من هذه الزيارة، 

 من خالل تجربة الحكم الذاتي ةونناقش الرؤية المصرية للحلول المقترحة للقضية الفلسطيني
ب المطروحة في اتفاقية كامب ديفد، ثم تناول رؤية منظمة التحرير الفلسطينية التفاقية كام

ديفيد، وما ترتب على هذه الرؤية من رفض منظمة التحرير لهذه االتفاقية وذلك بانضمامها 
  .  جبهة الصمود والتصدي، ونتائج ذلك على العالقة مع النظام السياسي المصريإلى
  
  

  1977السادات للقدس عام الرئيس المصري أنور  زيارة 1.3

ت أن السبب الذي دفعة للقيام بهذه الزيارة هو  يقول الرئيس السادات في كتابة البحث عن الذا
والحاجز النفسي الذي " أن هناك حاجزا نفسيا بين العرب وإسرائيل، وقد وصف ذلك بالقول 

اعنيه هو ذلك الجدار الضخم من الحقد والكراهية والخوف وعدم الثقة وسوء الفهم الذي يقف 
د لتصديق اآلخر وغير مهيئا نفسيا بين العرب وإسرائيل إذ أن كال من الطرفين غير مستع

لتقبل ما يأتي عن طريق أمريكا، فما بالك إذا كان عن طريق طرف آخر غيرها، ولذلك فقد 
قررت التعامل مع هذا الحاجز بطريقة أخرى، طريقة تحتاج إلى إيمان عميق بطبيعة الواقع 

، 1978السادات، (ويقول السادات أن لكارتر دور في التوصل الى هذه القناعة " المعقد
 في كتابة فلسطيني بال هوية أن السبب "أبو إياد" صالح خلف وهذا ما صرح به . )317ص

يعود حسب معلومات حصل عليها بعد الزيارة أن الرئيس األمريكي كارتر كان وراء الزيارة 
 حين دعا الرئيس المصري لزيارة إسرائيل من اجل التمهيد لمفاوضات مباشرة من شأنها إنهاء

، ووافق الرئيس السادات من حيث المبدأ، ويكشف أيضا ان موفدا من قبل اإلسرائيليالتصلب 
ديان وزير الخارجية اإلسرائيلي موشية زار المغرب سرا لمالقاة وهو حسن التهامي السادات 
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في ذلك الوقت، والذي وعد بتنازالت كثيرة في طريق السالم، مدعما بتشجيع من الملك 
سأكون أول من " على ضرورة القيام بهذه الرحلة حيث قال للمبعوث المصري الحسن الثاني 

، إال أن هيكل يروى بان الملك الحسن الثاني فوجئ بقرار )229،ص1996خلف،" (يؤيدكم
الرئيس الذهاب شخصيا إلى إسرائيل وكان كل ما يريده الملك عقد لقاءات سرية مع رئيس 

ي المنطقة دون أن يكون هناك زيارة من السادات إلى الوزراء اإلسرائيلي يضفي إلى سالم ف
  . القدس
أن هناك عوامل دعت السادات إلى القيام بمثل هذه المبادرة، تمثلت في دوافع داخلية كما 

، فحاول 1973ركزت على الوضع االقتصادي الذي بدا يزداد سوءا بعد حرب تشرين عام 
 حالة الالسلم والالحرب للوصول إلى سالم من خالل الموافقة على هذه المبادرة الخروج من

نهائي، ومن ناحية أخرى فان صعود الليكود المتطرف إلى السلطة من خالل فوزرة 
باالنتخابات شكل خطر الدخول في حرب عسكرية ثانية دعت السادات إلى التفكير في االبتعاد 

بية موحدة في مواجهة  دوافع عربية تتعلق بعدم القدرة على رسم سياسة عرإلىعنها، إضافة 
إسرائيل يتحمل من خاللها العرب المسؤولية مناصفة، كل ذلك جاء مرادفا لعجز اإلدارة 
األمريكية عن دفع عجلة السالم الى اإلمام بسبب قوة اللوبي اليهودي الضاغط على اإلدارة 

 الى التفكير األمريكية بضرورة االنحياز الكامل إلسرائيل، دفعت هذه العوامل مجتمعة السادات
، 1986نافعة، (من حالة الركود والكساد  مصر في حل ينهي كل أالزمة ويخرج منها 

  .)62ص
نصب عينه ان يتخذ وضع أسباب جعلت من السادات يقوم بهذه الخطوة وأن هناك ويبدو 
غير معادلة الشرق األوسط بكاملها، وإذا ما أردنا مناقشة األسباب التي دفعت السادات يقرارا 

لزيارة فال نجدها بالقوة التي تجعل السادات يزور إسرائيل من اجل حلها، فالدوافع الداخلية ل
سلم والالحرب كان يمكن حلها في البحث عن سالم من خالل المفاوضات الالالمتمثلة بحالة 

السرية والتي كانت تجري حينها برعاية ملك المغرب الحسن الثاني، وهذه المفاوضات تستبعد 
يام إسرائيل بعمل عسكري، فكيف يكون هناك عمل عسكري إسرائيلي وديان يفاوض أيضا ق

  . مبعوث الرئيس المصري في المغرب؟ إضافة إلى أن العامل العربي ال يعطي مبررا للزيارة
ن اتخاذ السادات لهذا الرأي كان قائما على قناعات شخصية، إذا ما نظرنا إلى طبيعة أ ويبدو

لسادات المغامر كثيرا، وهذا ما جعله يقول عند إلقاءه الخطاب الشهير شخصية الرئيس أنور ا
أنني على استعداد حتى للذهاب الى آخر نقطة في العالم " ، 9/11/1977أمام مجلس الشعب بتاريخ 

 يجرح أي من أبنائي الضباط والجنود، بل أنني على استعداد أو يقتل أالسعيا إلى السالم العادل، ومن اجل 
ذهاب إلى الكنيست اإلسرائيلي ألننا ال نخشى السالم، وألننا أيضا ال نخشى المجابهة مع إسرائيل، حتى لل

والن عناصر القوة في الموقف العربي تزيد كثيرا عن عناصر القوة في الموقف اإلسرائيلي، وألننا على 
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" ف صلب من التضامن العربيالمناورات، وألننا أوال وأخيرا نستند إلى موق في دراية كاملة بأساليب خصمنا
وهي الرسالة الغامضة التي  " ذكره السادات في كتابه البحث عن الذات آخر عامل إلى إضافة

تلقاها من الرئيس األمريكي كارتر وكانت مغلقة بالشمع األحمر، وهذا يدل على سريتها 
 فماذا ورد ت سرا،، قرأ السادات الرسالة ولم يطلع أحدا على فحواها وبقي"وسرية ما ورد فيها

عودات أمريكية جدية بحل  فيها جعل السادات يتخذ مثل هذا القرار  الخطير؟ إما أن تكون و
شامل للسالم في الشرق األوسط على أن يكون بطل هذا السالم الرئيس المصري أنور 

  .  أن هناك وعودات ذات طابع اقتصادي إذا ما قبل السادات خوض هذه المغامرةأوالسادات، 
عندما انتهى الرئيس من الكلمة كنت وبعض الوزراء "وقد علق الدكتور بطرس غالي بالقول 

والمستشارين نعلق على ما جاء في الخطاب باعتباره مجرد عبارات خطابية وموقف 
، ثم يردف "دبلوماسي، ولكن الواقع أن الرئيس السادات ربما يعتزم بالفعل الذهاب إلى إسرائيل

 وخالل كتابةبعد أن الرئيس السادات قبل أن يتحدث إمام مجلس الشعب عرفت فيما "قائال 
 اإلعالن عن نيته الذهاب إلى القدس، لكن يفكر فيكلمته كشف لبعض مساعديه المقربين انه 

 إلى القدس، وأعطاهم أي إشارةمساعديه عارضوا الفكرة بشدة، واعد السادات كلمة لم تتضمن 
ندما بدا بالخطاب تكلم ارتجاليا وذكر استعداده للذهاب للقدس، انطباعا بأنه قبل برائيهم، وع

  .)20، ص1997غالي،  ( "فاندهش مساعدوه
وهذا القول للدكتور بطرس غالي يبين أن هناك نية لدى السادات للذهاب للقدس، ويمكن التنبؤ 

إلى ذاهبة  مصر بان هذه النية جاءت من باب محاولة السادات إحراج حكومة إسرائيل بان 
 ليست دولة سالم،  وقد يكون ذلك مساعدة للدور األمريكي الذي وإسرائيلسالم عادل وشامل 

عجز عن دفع السالم في المنطقة وفشل في إقناع اإلسرائيليين بهذا السالم، ضمن قناعات بان 
نجاح ميناحيم بيغن في االنتخابات ووصول اليمين اإلسرائيلي للحكم سيحرجهم أمام الموقف 

  . لي الداعي للسالمالدو
إال أن ميناحيم بيغن استغل الفرصة وبعث بدعوى للسادات لزيارة إسرائيل، وقد تلقى السادات              

  ).101، ص غزالة، ب تأبو( هذه الدعوى من سفير الواليات المتحدة األمريكية في القاهرة 
ات كـان بالفعـل      الساد أنبأحد احتمالين،    ادات الموافقة على الزيارة،   السإعالن  يمكن تفسير   

مـن  سـواء   ينتظر هذه الزيارة ويعرف مسبقا بأن بيغن سيطلب من السادات زيارة إسرائيل             
 مـن   أو خالل محادثات ديان السرية مع حسن التهامي مبعوث السادات في محادثات المغرب،           

 أن الرئيس السادات لـم      أو خالل الرسالة التي بعث بها الرئيس األمريكي كارتر إلى السادات،         
يكن يتصور أن تكون هناك موافقة إسرائيلية واضطر للقبول من بـاب حفـظ مـاء الوجـه،                  
ومكابرة منه نتيجة لحديثة أمام مجلس الشعب، وفي كال الحالتين فقد شكلت الزيارة صدمة لكل               

  .  المستوى السياسيأمالعالم سواء على المستوى الشعبي 
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ب واإلعداد لها بشكل كامل، وقـد وصـف         وصل السادات القدس في زيارة تاريخية تم الترتي       
الدكتور بطرس غالي االستقبال بأنه حافل حيث اصطف زعماء إسرائيل للترحيـب بـالرئيس              
المصري، ووصف ما حدث خالل اليوم األول وذهاب السادات الى المسجد األقصى ورؤيتهم             

وانـب الطريـق    لألعالم المصرية التي ترفرف على السيارات اإلسرائيلية، التي كانت على ج          
  )26، ص1997، غالي( لتحيتهم واستقبالهم 

، ألقى الرئيس السادات خطابة في الكنيست اإلسرائيلي وقد كان أهم           1977 /11/ 20وفي يوم   
  :ما جاء فيه

 مـصر   وإسرائيل، وأي سالم منفـرد بـين         مصر   أنني لم أجئ إليكم لكي اعقد اتفاقا منفردا بين           " 
من دول المواجهة وإسرائيل فانه لن يقيم السالم الدائم والعادل في المنطقـة              دولة   أيه بين   أووإسرائيل  
 من ذلك فانه حتى لو تحقق السالم بين دول المواجهة كلها وإسرائيل بغير حـل عـادل                  أكثركلها، بل   

جـئ  للمشكلة الفلسطينية، فان ذلك لن يحقق أبدا السالم الدائم الذي يلح العالم كله اليوم عليه، أنني لم أ                 
إن قضية شعب فلسطين : ثم قال....  ننهي حالة الحرب في هذه المرحلةأنساعيا لسالم جزئي، بمعنى   

 إنكار من احد، أنها واقع اسـتقبله        أووحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة لم تعد اليوم موضع تجاهل          
وبيانات رسـمية لـن     المجتمع الدولي، غربا وشرقا، بالتأييد والمساندة واالعتراف في مواثيق دولية،           

 أن يغمـض عينيـة عـن حقيقتهـا     أويجدي احد أن يصم أذانه عن دويها المـسموع لـيال ونهـار              
  )53،ص2006ر،العطا".(التاريخية

لقد كان السادات جادا فيما طرحة أمام اإلسرائيليين في الكنيست، راغبا في طرح سالم عـادل             
 مخالفة تماما لما تحدث عنـه الـسادات،         يشمل المنطقة كاملة، ولكن الرؤية اإلسرائيلية كانت      

عندما انتهى السادات من إلقاء كلمته وقـف بـيغن          : وهذا ما أكده الدكتور بطرس غالي فيقول      
 مستوى الحدث التاريخي، فـي الوقـت        إلىوألقى كلمة مرتجلة جافية، ولم ترتقي هذه الكلمة         

، 1997،  غالي(جة المهاترة، الذي تحدث فيه السادات بلهجة من يلقي محاضرة، تحدث بيغن بله          
،  وقد حدد الطرف اإلسرائيلي عدم ذكر منظمة التحرير الفلسطينية في الخطاب عندما              )30ص

   بطرس غالي بالقولإلىتحدث ديان 
لقد تحدثنا في مواضع مختلفة بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية، وقد طلبت من الدكتور                      " 

 إذا، ألنه   ةبتنا في التحدث في خطابه عن منظمة التحرير الفلسطيني        بطرس أن ينقل للسادات عدم رغ     
ـ                  مطلب منا التحدث مع المنظمة، فانه سوف يواجه معارضة شديد وبالفعل فان الرئيس الـسادات ل

  .)86، ص1987،  السعدي" (يذكر المنظمة في الخطاب الذي ألقاه أمام الكنيست
  ويقول ديان أيضا 

 تقـدم   أنقامت بأداء دورها وان علـى إسـرائيل          مصر    العتقاد العالم بان     لقد أدت زيارة السادات   " 
،  الـسعدي  ("  نواجه تيارا جديدا وخاصـة عنـد األصـدقاء         أنالتنازالت مقابل الزيارة وكان علينا      

  .)86، ص1987
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حيث  مصر   وهذا وضح للسادات موقف إسرائيل على حقيقته قبل مغادرته إسرائيل عائدا إلى             
  ضا يقول ديان أي

تحدثت مع السادات وسألته عن راية في تطور األحداث، فأجاب أن آماله قد خابت وخاصة بعد سماعه                 " 
بل مغادرته سوف يقـول  قخطاب بيغن وانه سوف يعلن عن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده            

   )53، ص1987، عريقات ( " إسرائيل رفضت مبادرته ودعوته للسالم نإ
 عربية هي   اكبر دولة  إسرائيل اعترافا عربيا من      أعطتفهي   نتائج الزيارة    لىإما نظرنا   وإذا  

فـي   كانت كما قال السادات آخر حـرب         أنهاو،  1973مصر، التي خاضت معها حرب عام       
 جبهة عربية عسكرية، ولهذا كان الـشعب        أقوى إسرائيل انتهاء ، وبهذا أيضا ضمنت     المنطقة

 االعتراف وضمان   أكثر من نصر في آن واحد،      حققوا    وجنوده وقادته فرحين فهم    اإلسرائيلي
 إضافة إلى إرغام السادات على عدم ذكر منظمة التحرير           الحرب على الجبهة المصرية،    إنهاء

وبـين الـدول     مـصر    أدت إلى القطيعة بين     الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني، كما أنها       
دولة عربية بوجودها علـى األرض      العربية، وأعطت إسرائيل قوة اكبر بسبب اعتراف اكبر         

 على مستوى قرار    أماالعربية، ولهذا يمكن القول بان الزيارة لم تكن لصالح النظام المصري،            
 كسر الحـاجز النفـسي بـين        إلىالزيارة فلم تحقق الهدف الذي تحدث عنه السادات ولم تؤد           

دات حاول تطبيقـه    العرب وإسرائيل، وان هذا الحاجز كان مجرد وهم من خيال الرئيس السا           
حيث مثلت هذه الزيارة طعنة في ظهر القضية        . على الواقع المعقد ليصطدم بواقع أكثر تعقيدا      

  .الفلسطينية على عكس المواقف المصرية الرسمية في الفترات السابقة لهذه الزيارة
  

  .   موقف منظمة التحرير من زيارة السادات للقدس2.3

وقد 1977/ 18/11في عن اللجنة التنفيذية  في بيان صدر التحرير متمثالجاء موقف منظمة 
   :كان أهم ما ورد فيه ما يأتي

 القرار الذي أقدم عليه الرئيس السادات يشكل ارتدادا عن أقدس وأغلى أهداف امتنا وشعبنا، ان                إن "
خطوة الرئيس السادات تضرب عرض الحائط بكل مبادئ التضامن العربي، وقرارات القمة العربية،           

 مـصر  ومكاسب حرب رمضان التي حققتها بطولة وتضحيات المقاتلين العرب وعلى رأسهم جيش           
 حاكم عربي مثل هذه الخطوة، التي تشكل انعطافـا خطيـرا،            أليواألمة العربية لن تغفر     . العظيم

( " . وتنكرا لنضاالتها التاريخية التي كان محورها، على الدوام، قضية فلسطين وتحريـر القـدس             
  ) 1 انظر ملحق للمزيد ()439، ص1977،  الدراسات الفلسطينيةمؤسسة

وبعد الزيارة عبرت منظمة التحرير عن موقفها من خالل بيان صدر عن المجلس المركزي 
اسة خالد الفاهوم وبحضور ياسر عرفات ئلمنظمة التحرير الفلسطينية في جلسة عقدتها بر

  :وكان أهم ما جاء في البيان ما يأتينية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطي
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 المبارك، تـشكل    األضحى الكيان الصهيوني، خالل فترة عيد       إلىان الزيارة التي قام بها السادات       "
 أعلـن  ، حين    اإلمبرياليبحد ذاتها، انتهاكا خطيرا لمبادئ النضال العربي ضد العدوان الصهيوني           

وتشرده، وفي الحروب العدوانية التي تلـت، والتـي         قيام دولة العدو الصهيوني على حساب شعبنا        
 تشمل المنطقـة العربيـة      وإنما العدو الصهيوني غير محصورة في فلسطين،        أطماع أنكشفت عن   

 زيارة السادات تختلف في مخاطرها عن كل ما واجهه النضال العربي في هذه الحقبـة                أن. بأسرها
لقوى المعادية، ذلك ان هذه الزيارة طعن       من صعوبات ومحن نجمت عن طبيعة الصراع ومقاومة ا        

داخلي لجوهر الموقف العربي من الصراع، وتجسيم خطير لمنطق العدو الصهيوني، وتخـل عـن               
الحق العربي الفلسطيني، وتصديع للصف العربي، وانتهاك لميثاق جامعة الدول العربية ومقـررات             

العربية مـن    مصر    إخراج على   صراروإمؤتمرات القمة العربية، وخاصة قمتي الجزائر والرباط،        
   )2للمزيد انظر ملحق ) (523،ص1977مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،"(.جبهة الصراع مع العدو

  
في هذين البيانين عبرت منظمة التحرير الفلسطينية عن موقفها الرافض لما سمته بالزيارة 

 الفلسطينية المحتلة ضاألر لدولة صهيونية على أسستاالستسالمية للرئيس المصري والتي 
من دائرة الصراع مع إسرائيل، وشكلت طعنه في نضال الشعب  مصر ت جوأخر، 1948عام 

الفلسطيني ضد االحتالل اإلسرائيلي، وهذا الموقف لمنظمة التحرير كان موقفا معبرا عن 
س اإلرادة الفلسطينية الرافضة لالحتالل اإلسرائيلي، ورافضة أيضا للنهج االستسالمي ولي

للسالم العادل، وإذا ما أراد العرب الحديث عن القضية الفلسطينية فيكون ذلك من خالل 
منظمة التحرير الفلسطينية التي حصلت على االعتراف بتمثيل الفلسطينيين في الرباط عام 

وكان رفض السادات الحديث عن منظمة التحرير في الكنيست بوصفها الممثل . 1974
 ذكرها، هو طعنه لقرارات القمة العربية في مئيليين على طلبهم بعدالشرعي وموافقة اإلسرا

  . الرباط، وتآمر على القضية الفلسطينية
وهي سوريا للسادات  وكرده فعل عربية على هذه الزيارة شكلت الدول العربية المعارضة

مة خط مقاو  بهدفجبهة الصمود والتصدي، في ليبيا  والجزائر واليمن الجنوبي والعراقولبنان
 على 1977السادات السياسي، وقد وافقت منظمة التحرير الفلسطينية في قمة طرابلس عام 

االنضمام للدول التي تعارض نهج المفاوضات التي يقوم بها السادات مع اإلسرائيليين، 
 رفض العرب إذا وحده اإلسرائيليين على مفاوضة أصروالذي ) 488 ص، 1990شرابي، (

لملك الحسن الثاني الذي كان راعيا للمفاوضات السرية بين مبعوث  اأيدهذلك، في حين 
الرئيس السادات حسن التهامي، وبين دايان وزير الخارجية اإلسرائيلي، كما أيده أيضا 

  ).488،ص1990شرابي،(السلطان قابوس، و الرئيس السوداني  جعفر النميري، 
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 السادات للقدس دعت فيه منظمة مؤتمرا تمهيديا بعد زيارة مصر عقدت  12/1977 /14وفي 
التحرير لحضور االجتماع، وذلك عندما بعث الدكتور بطرس غالي برسالة إلى ياسر عرفات 

   في نصهارئيس منظمة التحرير الفلسطينية عن طريق احمد صدقي الدجاني جاء 
  

  السيد ياسر عرفات 
  رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 

  تحية حارة 
العربية لعقد اجتماع غير رسمي في القاهرة  مصر بادرة التي اتخذتها جمهورية  بالمأبلغكم أن أود

 لألممتشارك فيه كافة أطراف النزاع في الشرق األوسط ورئيس مؤتمر جنيف واألمين العام 
 حل كامل للنزاع إلىالمتحدة، بقصد اإلعداد الستمرار واستكمال عمل المؤتمر من اجل الوصول 

  . تحقيق سالم عادل وشامل ودائم في المنطقةفي الشرق األوسط ول
 ابتداء القاهرةوعلى هذا فاني ادعوكم لتعيين من يمثلكم في هذا االجتماع غير الرسمي الذي يعقد في 

  . 1977 ديسمبر 3من 
  الدكتور بطرس غالي  

   وزير الخارجية بأعمالالقائم 
  العربية  مصر جمهورية 

  
ي واصفا أهمية االجتماع والغرض منه وضرورة وجود        ويضيف غالي بأنه تحدث إلى الدجان     

 حضور الوفد الفلسطيني على طاولة المفاوضات مـع الوفـد           ن، وا منظمة التحرير الفلسطينية  
 ال تضيع   أناإلسرائيلي سيكون نوعا من االعتراف المتبادل غير الرسمي، وان على المنظمة            

 أبو حضور االجتماع كما يقول      ولكن المنظمة رفضت  ) 40، ص 1997غالي،  . ( هذه الفرصة 
إياد بان الرفض كان منطقي حسب مبادئنا وتحليالتنا، واعتبر المصريين هذا الرفض يسهم في              
إفشال االجتماع، وقد علل ذلك أبو إياد بذكر موقف رئيس الوزراء اللبناني رشيد كرامي الذي               

الفنـدق  ( فندق مينا هـاوس،   فإذا كنتم ال تستطيعون رفع العلم الفلسطيني فوق         " قال للسادات   
 تأملوا في جمع ممثلي منظمة التحريـر الفلـسطينية          أنفكيف يمكن   ) الذي اجتمع فيه الخبراء   

  )235، ص 1996خلف، ( وممثلي إسرائيل مواجهة؟ 
تمثل في اشتراك    مصر    خالل هذه الفترة شكلت منظمة التحرير حاجزا سياسيا بينها وبين            إذن

 إليهـا صمود والتصدي، ورفض كافة االجتماعات التـي يـدعو          منظمة التحرير في جبهة ال    
 به السادات، باعتبـاره استـسالما       لما قام  الدول العربية الرافضة     إلىن واالنضمام   والمصري

بإسرائيل، وإهماال لـدور منظمـة      مصر  واعترافا من    الفلسطينية،   باألرضوتخاذال، وتفريطا   
  .التحرير الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني
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  للقضية الفلسطينية ضمن إطار كامب ديفيد مصر  رؤية 3.3 

شكل خطاب الرئيس المصري أنور السادات في الكنيست اإلسرائيلي في الجزء المتعلـق             
   الفلسطينية فقال الساداتلحل القضية مصر بالقضية الفلسطينية رؤية 

كلة كلها وليس هناك من يقبـل        المش أنها جوهر  للقضية الفلسطينية فليس هناك من ينكر        أما بالنسبة  " 
 تتجاهل وجود الشعب الفلسطيني بل وتتساءل أين        في إسرائيل  كله شعارات رفعت هنا      في العالم اليوم  

ثـم   الفلسطيني وحقوقه المشروعة لم تعد موضع تجاهل من احـد،          قضية الشعب هو هذا الشعب؟  إن      
   :يقوم علىللسالم  للعالم المتعطش سالم في جنيف نزفه معي اتفاق يقول تصوروا

  1967 في العام التي احتلتإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية : أوال
تحقيق الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره بما في ذلك حقه فـي إقامـة         : ثانيا
  )358،ص1978السادات،(."  دولته

للقضية الفلسطينية تكمن فـي الـدعوة       إذن بشكل أولي يمكن الحكم على إن النظرة المصرية          
ولكن  .إلقامة دولة فلسطينية وإعادة الحقوق الفلسطينية ألصحابها، وأهمها حق تقرير المصير          

  على هذا الطرح عندما بدا المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي؟  مصر هل بقيت 
 وصل عيزرا    شهر آذار وبناء على دعوة الرئيس السادات       في نهاية يذكر صائب عريقات انه     

   :يقولواجتمع مع السادات حيث  مصر  الدفاع اإلسرائيلي إلى وايزمن وزير
السادات  عن انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية فأجاب         نستطيع التحدث لقد أخبرت السادات إننا ال      " 

ولـة   لن تكون هناك د:فأجاب ان تعلنوا استعدادكم لالنسحاب، فسألت من سيحكم الضفة الغربية؟          يكفي
 للمجلس إجراء انتخاباتفلسطينية في الضفة الغربية، وباستطاعتكم الحديث مع الملك حسين وال بد من      

التشريعي في األراضي المحتلة، وعلى صعيد الضفة الغربية فان إسرائيل واألردن سـوف تكونـان               
، وسـالت   مـصريا -ممثلتين في المجلس التشريعي أما التمثيل في مجلس غزة فسوف يكون إسرائيليا           

 إذا رفض الملك حسين فسوف تقوم      : ولكن هل سيقبل الملك حسين باالنضمام إلى المفاوضات، فأجاب        
  .)60، ص 1987 عريقات، " (بالمهمةمصر 

 في حين لم تقم الواليـات المتحـدة األمريكيـة           اإلسرائيلي،يبدو أن السادات فوجئ بالتعنت      
دنى من دعوته تجاه القضية الفلسطينية وهـذا        بالضغط على الجانب اإلسرائيلي لقبول الحد األ      

يبرر محاولة قبوله التنازالت فيما بعد، يؤيد هذا الرأي الدكتور بطرس غالي الـذي قـال أن                 
السادات كان على ثقة تامة بان األمر سوف ينتهي سريعا، فهو سيعرض موقفه، وسترفـضه               

 ثم تقوم الواليات المتحدة     جيدا وموقف إسرائيل سيئ ومن     مصر   إسرائيل وبهذا يكون موقف     
األمريكية بالضغط على إسرائيل لقبول ما قدمه السادات، وقال انه أمر بسيط، وكنت اعتقد أن               

 على  إسرائيل وسيترتب األمر ليس بمثل هذه البساطة وأظن أن األمريكيين لن يضغطوا على            
رجيـة المـصري     وقد ذكر وزير الخا    ).140، ص   1997غالي،  ( هذا قيام السادات بالتنازل     
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، أمريكـي  بغطـاء    اإلسرائيليمحمد كامل انه حذر السادات من بيغن ومن الخداع والسراب           
 مبادئ بشأن   إعالن إلى يتم التوصل    أن إلى يوجل بحث االنسحاب من سيناء       أنواقترح عليه   

 المحتلة وفقـا    األراضيباالنسحاب من   حق الشعب الفلسطيني على تقرير مصيره، وااللتزام        
وهذا يحد من األطماع التوسعية اإلسرائيلية في الضفة وقطاع غـزة، كمـا ان              ،  242ر  للقرا

االنسحاب من الجوالن وسيناء ال يشكل مشكلة كبيـرة ويمكـن بحثـه فـي أي وقـت مـع                    
 وزارة  أناإلسرائيليين، وافق السادات على كالم وزير خارجيته ولكنـه منعـه مـن قـول                

الم، حيث كان يقـول بـيغن بـان وزارة الخارجيـة            الخارجية المصرية ال تعرقل جهود الس     
  )497، ص1990، شرابي( المصرية تعرقل جهود السالم، 

هنا يمكن القول أن الرئيس السادات يحاول أن ينفرد واتخـاذ القـرارات الخاصـة بالعمليـة                 
التفاوضية مع اإلسرائيليين، وكان يوحي دائما أن الكل متفق معه، وان الجميع موافق على ما               

ن يعرفون معارضة وزراء السادات له، واسـتغلوا ذلـك    وتم طرحه، في حين كان اإلسرائيلي     ي
والرئيس السادات عن العرب، والحصول من السادات علـى تنـازالت            مصر   من اجل عزل    

  . اكبر قدر الممكن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
لية التفاوضية للخطـر،     السخط، والتي كانت تعرض العم     التي تثير استمرت تصريحات بيغن    

 الكبير، وذكر ذلك وزير الخارجية المصري محمـد         لإلحراج موقف السادات    أيضاوتعرض  
 بيغن  أنفوجد   القدس من اجل حضور اجتماع اللجنة السياسية المصرية          إلىكامل الذي وصل    

كما رفـض    في العريش    اإلسرائيلية تبالمستوطنايصر على موقفه المتصلب ويريد االحتفاظ       
 التـي اعتبـر   يغن بشكل قاطع إن يكون هناك وطن قومي للفلسطينيين ورفض تقسيم القدس             ب

 ومـع ذلـك فقـد طلـب          مهما للغاية،  أمرا 1967 للضفة عام    إسرائيلتوحيدها بعد احتالل    
 وبعد اجتماعـات عديـدة بـين        ،إسرائيل من السادات عدم قطع المفاوضات مع        نيواألمريك

جهة واألمريكيين والمصرين من جهة أخـرى، قـررت اإلدارة          األمريكيين واإلسرائيليين من    
األمريكية أن يكون هناك مفاوضات مباشرة بين المصريين واإلسرائيليين في أمريكا وبرعاية            

  )109ابوغزالة، ، ب ت، ص (. الرئيس األمريكي جيمي كارتر
  
  

   ما قبل االتفاقية  محادثات1.3.3

 ذهـب   .1978 ايلـول - سبتمبر 5 كامب ديفيد يوم     وصل الوفدان المصري و اإلسرائيلي إلى     
إلى كامب ديفيد وهو ال يريد أن يساوم، وإنما ردد مشروع قرار مجلس األمن رقـم                 السادات

أما كارتر واإلسرائيليون فكانوا مقتنعين أن السادات لن يوافق قط علـى            . كأساس للحل  242
، العطـار (الدولة الفلـسطينية،    وجود إسرائيلي في سيناء، كما أنه لن يصر على موضوع            أي
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وقبل بدء المفاوضات كان الرئيس كارتر قد اعد قائمة بالنقاط والمسائل التي            ) 79، ص   2006
 وقـد   :الثالثة اإلطراف عليها من    اعتبارها متفق يتوجب بحثها ومعالجتها، وكان منها نقاط تم        

  : وسنذكر هنا ما يخص القضية الفلسطينية في مذكراتهذكرها كارتر 
 .لن يعاد تقسيم القدس، وتكون األماكن المقدسة في متناول الجميع" 

 .ضمان أمن إسرائيل، ضمانا يشتمل على الحفاظ على وجود إسرائيلي في الضفة الغربية

 .يلعب األردن والفلسطينيون دورا مهما في التفاوض حول سالم شامل

رى بيغن أنه ال يقيم وزنا للوضع الخاص في الذي ي( الصادر عن األمم المتحدة 242تطبيق القرار رقم 
 ).الضفة الغربية

وقد تعهد بيغن بوضع حد للحكم العسكري، لكنه لم (إقامة إدارة مدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
 ).يوضح الوسيلة وال نوع الحكم الذي ينوي إحالله محله

 .التوقّف عن إقامة المستعمرات في األراضي المحتلة

 . الصادر عن األمم المتحدة في الضفة الغربية242لقرار تطبيق ا

 .مشاركة الفلسطينيين مشاركة مباشرة في المفاوضات الالحقة

 .مستقبل الضفّة الغربية

   )220، ص 1985بيضون،( ".القدسوضع مدينة 
وقد تقدم الوفد المصري بمشروعة للتسوية وقد طرح فيه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، 

 الجانب العربي وان إلىوغزة، ويتم نقل السلطة  الحكم العسكري على الضفة الغربية بإلغاء
 األردن، يتولى اإلطارتكون هناك فترة انتقالية ال تتجاوز خمس سنوات من تاريخ توقيع 

 قطاع غزة، وان تنسحب إدارة مصر  الضفة الغربية، وتتولى إدارة اإلشراف علىخاللها 
 وان تعود الى الحكم .1949خط الهدنة المبين في اتفاقية الهدنة عام  إلى من القدس إسرائيل
 بيغن على هذا المشروع بالرفض المطلق، وقال ورد) 141، ص 1986، نافعة (العربي،

 وقد علق موشية )89، ص2006العطار، ( ، يجب على المصريين سحب مشروعهم فورا
  ديان بالقول

مصرية، فهل قدمت الوثيقة المصرية لمجرد المفاوضات ام أنهم  متأكدين من النوايا ال نكنإننا لم"  
قد  مصر سوف يقومون بعد ذلك بتغيير مواقفهم ام أنهم ينوون نشرها إلعالم دول الرفض العربية بان 

  )165،ص1987السعدي،( "تبنت موقفا عدائنا معهم فان هذه المقترحات غير مقبولة بالنسبة لنا
  

الرئيس كارتر والسادات وبيغن لالستماع الى سبب الرفض ، اجتمع 7/9/1978وفي يوم 
المشروع النقاط في ن معارضته للكثير من غ بيفابدي للمشروع المصري، اإلسرائيلي

 دولة فلسطينية، فرد السادات بان الدولة ستكون منزوعة بإنشاءالمصري خصوصا ما يتعلق 
 من يقرر ذلك هم الفلسطينيون ، واناألردنالسالح ولن تكون مستقلة وستكون مرتبطة مع 
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 اتفاق وكان موقف كارتر انه سيقدم صيغة إلى ولم يتم التوصل  عام،خالل استفتاء من أنفسهم
  ) 90، ص2006العطار، . ( متقرحاته على نقاط الخالف من اجل حلها

صدر المشروع األمريكي برؤيته للحل وقد جاءت البنود المتعلقة بالقضية الفلسطينية كما 
  : يلي

 :الضفة الغربية وغزة
 
الفلسطيني في المفاوضـات الخاصـة بحـل      وممثلو الشعبواألردن وإسرائيل مصرتشترك  أنـ ينبغي 1

الهدف فإن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ينبغي ان  المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها، ولتحقيق هذا
  :مراحل تتم علي ثالث

 فـي االعتبـار   األخـذ  ي انه من اجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة مع علوإسرائيل مصرتتفق « أ«
انتقالية بالنسبة للضفة الغربيـة    تكون هناك ترتيباتإن يجب األطراف من جانب كل باألمناالهتمامات 

  سلطة الحكمإقامة علي وسائل واألردن وإسرائيل مصرتتفق ن ، واوغزة لفترة ال تتجاوز خمس سنوات

الضفة الغربية   وفلسطينيين منواألردن مصر وقد يضم . بة في الضفة الغربية وقطاع غزةالذاتي المنتخ
بشأن اتفاقية تحدد مسئوليات  األطرافوقطاع غزة او فلسطينيين آخرين طبقا لما يتفق عليه، وستتفاوض 

سنوات الخمس  ستبدأ الفترة االنتقالية ذات ال    ة و سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغز        
وزارة الخارجية .( وقت أسرعفي الضفة الغربية وغزة في « إداريمجلس »سلطة حكم ذاتي  عندما تقوم
 ) 3للمزيد انظر ملحق ) ( 12، ص 1979المصرية، 

 لهم انه بعيد كل البعد عن أتضحبعد استالم المصريين لهذا المشروع وضمن قراءة سريعة 
  لكل من وأعطى حق تقرير المصير بالغموض، التصورات المصرية، فالمشروع يحيط

 على سلطة الحكم اإلشراف المباحثات مهمة إلى األردن حال انضمت، في واألردنمصر 
 وأشار أيضا إلى أن تبدأ مفاوضات الوضع الذاتي في الضفة الغربية وغزة بالتشاور،

، بعد إقامة 242،338النهائي للضفة الغربية وقطاع غزة على أساس قرارات مجلس األمن 
 وكان الرد )98، ص2006العطار،( . سلطة الحكم الذاتي في هذه المناطق بخمس سنوات

  : المصري على المشروع كما يلي
 على األمريكي الهدف المصري من اجتماع كامب ديفيد كان وال يزال التوصل عن طريق الضغط إن   " 

 مصريا وعربيا، والخروج من مؤتمر كامب  ومحدد للسالم يكون مقبوالإطار واضح وضع إلى إسرائيل
 ويبدو ان  متعنت،إسرائيلي موقف في مواجهة متقارب األقل موحد، او على أمريكي-ديفيد بموقف مصري

الرئيس األمريكي فهم المرونة المصرية على نحو خاطئ ليقترب من الموقف اإلسرائيلي ويبتعد عن 
  )453، ص1987، كامل" واقع على استعداد لقبولهالموقف المصري وهذا ابعد كثير مما نحن في ال

بالحق الفلسطيني في كاًيتضح هنا أن الموقف المصري كان حتى هذه اللحظة أكثر تمس 
تقرير المصير وربط القضية الفلسطينية بالمفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، وان الوفد 

األمريكية ممثلة بالرئيس المصري والرئيس أنور السادات غير راضين عما تقترحه اإلدارة 
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األمريكي جيمي كارتر، وان اإلدارة األمريكية فهمت الليونة المصرية بشكل خاطئ، كان 
 هناك خيبة أمل مصرية من أنتقوم بأكثر من ذلك، وهذا يدلل على يجب عليها أن 

 نجاة االمريكية حزم اكبر من اإلدارة إلىاألمريكيين وان الوفد المصري كان يتطلع 
ية باعتقادي ناتجة عن ؤصب اإلسرائيلي، وليس تجاة المواقف المصرية، وهذه الرالتع

 تنازالت في المقابل من اإلسرائيليين عن إلىتنازالت قدمها الرئيس السادات وكان يحتاج 
  . طريق األمريكيين، وهذا لم يحصل، لذلك غضب السادات

األمريكية واعترضوا على الكثير أما الوفد اإلسرائيلي وبيغن فقد رفضوا أيضا المقترحات 
من النصوص والبنود المذكورة في المشروع، وهذا دعا الرئيس األمريكي إلى إعادة قبول 
المقترحات المصرية واإلسرائيلية من اجل الخروج باتفاق عام يحل المشاكل العالقة ويمهد 

  . للتوقيع على اتفاق سالم في الشرق األوسط
 كاتر إعادة صياغة المشروع حسب النقاط التي تم  جيميمريكياأل الرئيس ولهذا فقد طلب

عرضت عندها على السادات أن يسمح لي بتحرير مشروع "  في مذكراته كارتراالتفاق عليها، يقول 
متكامل تندمج فيه كّل المقترحات التي كنّا نحن االثنان متفقين حولها، وكذلك خطة بيغن من أجل غزة والضفة 

ولفت كامل نظري إلى أن ، ثم يقول  التسويات التي قد يظهر لي أنّها من المعقول أن تقدمالغربية، وكذلك 
مزعومة يحتمل أن » إدارة محلية«الفلسطينيين سوف يفضلون أن تكون شؤونهم في أيٍد عربية أخرى، على «

هل تراهم يقبلون «: فانس عندها سايروس سأل.»يصار إلى إبعادهم عنها لمصلحة المستوطنين اإلسرائيليين
 .»وإسرائيل؟ مصر األردن و: بأن تُسير السلطة المحلية بواسطة البلدان الثالثة مشتركين

وعندها ينسحب . إن بإمكاننا أن نقبل اقتراح بيغن إذا قُدم بهذا الشكل. أنا موافق«: رضي السادات بذلك وقال
 بذلك من إدارة شؤونهم بحرية، دون أن ينيونالفلسطاإلسرائيليون إلى مواقع مقبولة من الجميع، ويتمكّن 

  )245،ص 1985بيضون، ( " يكونوا محكومين من قبل اإلسرائيليين
هنا يمكن القول ان السادات كان يبحث عن صيغة مقبولة بشأن القضية الفلسطينية، فهو ال 

 مقبول ولكنه كان يدرك أيضا أن هذا غير الضفة وغزة، إدارة في األردن يشترك مع أنيمانع 
فلسطينيا وذلك الن تمثيل الشعب الفلسطيني انحصر في منظمة التحرير الفلسطينية، والقبول 

 األرضوال وجود لسيادة فلسطينية على  ال وجود لقيام دولة فلسطينية، بهذه الصيغة يعني أن
. عالمن في حكم ذاتي مبهم الم يتحكم بهم المصريون واألردنيون واإلسرائيليووإنماالفلسطينية، 

 . وهذا بحد ذاته غير مقبول فلسطينيا

واحتوت خطتي كذلك على مقترحات أميركية لتسوية  " ثم يستمر الرئيس كارتر في طرح خطته فيقول
المشكالت التي يتنازع أكثر ما يتنازع فيها الفريقان، والتي لم تكن تنال الرضى ال من هذا الفريق وال من 

نيين، على قدم المساواة مع المصريين واإلسرائيليين، في كل المفاوضات مشاركة األردنيين والفلسطي: ذاك
المقبلة حول الضفة الغربية بما فيها المفاوضات حول عودة الالجئين واالعتراف بالحقوق الشرعية للشعب 
الفلسطيني، خاصة منها حقه في تقرير مستقبله، وحقوق األردن على الضفة الغربية وغزة وضبط السلطة 
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واألردن، وإيجاد قوة بوليس تشتمل على أردنيين  مصر لية على هاتين المنطقتين بواسطة إسرائيل والمح
على وضع )  بالحرباألرضبما فيه الفقرة التي تدين االستيالء على  (242وتطبيق قرار األمم المتحدة رقم 

، ص 1985، بيضون" (هذا، فقرة تحدد وضع مدينة القدس كما كان في الخطة فضال عن . الضفة الغربية
 الفعل عند وبدأت ردات، اإلسرائيليالجانب  هذه المقترحات لم يوافق عليها أن ويبدو )247

الوفد المصري الذي بدا ينزعج من محاولة السادات تهميشهم خصوصا وزيرة خارجيته محمد 
 هذه أدت، الذي كان يحاول دائما عدم التنازل عن الق الفلسطيني في تقرير مصيره، وقد كامل

 قرار السادات باالنسحاب من المفاوضات، ويقول إلىالمناقشات الحادة بين كامل والسادات 
 لم يقدموا األمريكيين وان لألمريكان تقدم بتنازالت هائلة ألنه السادات قرر ذلك فقط أنكامل 
 أزاله من اجل إسرائيل لم يضغطوا على وأيضا الغربية بخصوص الضفة يءله ش

 ويقول عندما اخبر السادات وزير الخارجية )520، ص 1990شرابي، ( ، المستوطنات
 سيجرح الرئيس ألنه يرجع عن قراره أنفانس سايروس  فانس بقراره، نصحه األمريكي
، عندها عدل الرئيس المستفيد الوحيد إسرائيل وستكون  بقراره ولن يكسب شيئا،األمريكي

 على االتفاق وقال له انه يستطيع عرض ريكياألم الرئيس إلىالمصري عن المغادرة وذهب 
  . فهو غير ملزم رفضه المجلس وإذامجلس الشعب 
 هذا أن ما وجد إذا هذا الوعد األمريكي يخرجه من دائرة الضغط، وانه حر أناعتبر السادات 

وبهذا فانه يخرج من دائرة التنازل عن االتفاق ال يلبي طموحاته فانه يستطيع التنازل عنه، 
لفلسطينيين في تقرير المصير، ولن يعود من الواليات المتحدة مخذوال بسالم لم يعطه حق ا
  .  مطالبهأدنى

 ليست في موقف بقوله المشكلة عن ذلك "وزير خارجية مصر "في حين يعبر محمد كامل
 إلى به أدت ثقة تامة األمريكي السادات الذي وثق بالرئيس في موقف وإنما المتعنت إسرائيل
، وان أي اتفاقية ستبرم ستكون ت كبيرة ومخيفة وجعلته ضائعا مفلسا ال يمتلك حجةتنازال

، 1990شرابي، (. وعلى الشعب الفلسطيني وعلى األمة العربية جميعا مصر كارثيه على 
  )523 ص
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  توقيع االتفاقية  2.3.3

 ياإلسرائيل السادات ورئيس الوزراء أنور وقع الرئيس المصري 9/1978 /17 بتاريخ
، األوسط السالم في الشرق إطار األولىمي كارتر اتفاقيتين، تمثل ي جاألمريكيوالرئيس 
 للمفاوضات من أساسا اإلطاران ويعتبر وإسرائيل مصر  لمعاهدة السالم بين إطاروالثانية 

 اتفاقية سالم مع مصر، واتفاقية سالم مع الفلسطينيين بشأن الحكم الذاتي إلىاجل التوصل 
   .غزةالغربية وقطاع في الضفة 

 تكون هناك ترتيبات انتقالية أنانه يجب  االتفاقية أقرتوبالنسبة للضفة الغربية وغزة، 
العسكرية  تنسحب الحكومة اإلسرائيلية أنبالنسبة لهما، ولتوفير حكم ذاتي لسكانها يجب 

مصر   يتم انتخاب سلطة الحكم الذاتي، وان تتفق كل من أن د، بمجروأدارتها المدنية
 على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة، وانه ستجري مفاوضات واألردن،وإسرائيل 

لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وإسرائيل واألردن والممثلين المنتمين لسكان 
 والتدابير الضرورية اإلجراءات االتفاقية، انه سيتم اتخاذ كل وأقرت. الضفة الغربية والقطاع

 االنتقالية وما يعدها، وان يتم تشكيل لجنة من خالل الفترة وجيرانها إسرائيلمان امن لض
التي  باالتفاق على الصالحيات ليقروا وسلطة الحكم الذاتي، وإسرائيل واألردن مصر ممثلي 
، مع اتخاذ 1967 في سنه للذين طردوا من الضفة الغربية وغزة بموجبها السماح سيتم

  )106 ص، 2006العطار، ( .  التمزقوأوجهية لمنع االضطراب  الضروراإلجراءات
 في  في بلير هاوساإلسرائيلية المفاوضات المصرية بدأت 13/10/1978بعد ذلك وفي 

 أنواشنطن وقد قدم خاللها الوفد المصري مذكرة تتعلق ببعض اإلجراءات التي يجب 
 االستيطان في الضفة ي تجميدوهمن اجل بناء الثقة  المحتلة األراضي في إسرائيلتتخذها 

 مع أي لقبول التفاوض استعدادها إسرائيل وان تعلن ةاالنتقالي خالل الفترةالغربية وغزة، 
 وان تصدر عفوا عن المسجونين ،242 المتحدة رقم األمممجموعة فلسطينية تقبل بقرار 

( وقطاع غزة الغربية  في الضفةلألهالي تمنح حرية التعبير واالنتخابات أن السياسيين
وأرادوا أن يكون هناك  هذه المقترحات رفض اإلسرائيليون )128، ص1995، عبدالعاطي

وخالل تقدم في المفاوضات مع الجانب المصري دون اإلشارة إلى القضية الفلسطينية، 
المحادثات وافقت إسرائيل على الحديث عن االنتخابات فقط، وانه سكون من الخطأ تناول 

ال إوإسرائيل،  مصر تويات الحكم الذاتي المنتخبة، ألنه سيولد خالفا بين مسالة سلطات ومس
 بعث الرئيس 8/11/1978ي ف و)158،ص 2006العطار، ( .ن الوفد المصري رفض ذلكأ

ن يكون هناك اتفاق ال لبس فيه إوضح فيها انه يجب ألى الرئيس كارتر، إالسادات برسالة 
الغربية وقطاع غزة، قبل  التوقيع على معاهدة صلح بشأن ما ينبغي  الحديث عنه في الضفة 

 وأوضحهم بعقد اتفاق صلح منفرد، والتخلي عن الفلسطينيين، ال فانه سيتإسرائيل، وإمع 
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 اإلسرائيليينوان على الرئيس كارتر الضغط على السادات انه غير مستعد لهذه المغامرة، 
 سيناء اذا ما تم تقدم في المفاوضات  االنسحاب منتأخرلقبول ذلك، مبديا استعداده لقبول 

 عالقات دبلوماسية إقامة، بان يتم األمريكي فكان اقتراح الرئيس على الجانب الفلسطيني،
 من االنسحاب من سيناء، وان يكون هناك األولى المرحلة إتمام بعد وإسرائيل مصر بين 

عدا لذلك ورحب به تبادل للسفراء بعد انتخاب سلطة الحكم الذاتي، وكان السادات مست
   )135، ص1995عبدالعاطي،(

قضية الفلسطينية ر بمظهر الحريص على حل الو الظهاإلمكانان السادات يحاول قدر يبدو 
ليفوت الفرصة على من سماهم معسكر عدو السالم، والذين يرفضون النهج الذي يقوم به 

ك الضفة الغربية الرئيس المصري، ولهذا يحاول جاهدا القبول بأي خيط يمكن أن يشر
وقطاع غزة في الحل، وهذا ما جعله يطلب من الرئيس األمريكي أن يضغط على الجانب 

، فهو وافق على سلطة الحكم الذاتي بإدارة المقترحاتاإلسرائيلي لقبول الحد األدنى من 
فلسطينيون حكم أنفسهم إذا ثالثية أي بوجود إسرائيل لمدة خمس سنوات، فكيف يستطيع ال

   سلطات أخرى تشرف على أرضهم ودوائرهم؟ 3كانت هناك 

ومعهمـا    مـصر    ، وبعد مفاوضات وجوالت، وقعت كل من إسـرائيل و         26/3/1979وفي  
اإلسـرائيلية  -الواليات المتحدة األمريكية كطرف شاهد على االتفاقية معاهدة السالم المصرية         

ص  بإقامة حكم ذاتي كامل في  الـضفة الغربيـة لنهـر األردن               ومعها االتفاق التكميلي  الخا    
  وقطاع عزة وقد جاء في هذا االتفاق

وإسرائيل في   مصر   وبغية التوصل إلى تسوية سلمية شاملة وفقا لإلطارين المشار إليهما آنفا تشرع                 "
شـهر مـن   . ت خاللوقد اتفقتا على بدء المفاوضا. تنفيذ النصوص المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة     

فـإن المملكـة    " إطار السالم في الشرق األوسـط       " ووفقا ل   . تبادل وثائق التصديق على معاهدة السالم     
واألردن أن يضم فلسطينيين     مصر   ولكل من وفدي    . األردنية الهاشمية مدعوة لالشتراك في المفاوضات     

وإسـرائيل   مـصر حـددت   ولقد    .من الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين باتفاق مشترك         
لنفسيهما هدفا لالنتهاء من المفاوضات خالل عام واحد بحيث يتم إجراء االنتخابات بأسرع ما يمكن بعد                 

إطار السالم فـي    " وتنشأ سلطة الحكم الذاتي المشار إليها في        . أن يكون األطراف قد توصلوا إلى اتفاق      
بها، واعتبارا من هذا التاريخ تبدأ فترة الخمس سنوات         وتبدأ عملها خالل شهر من انتخا     " الشرق األوسط   

ويتم سحب الحكومة العسكرية اإلسرائيلية وإدارتها المدنية لتحل سلطة الحكم الذاتي محلها كما             . االنتقالية
وحينئذ يتم انسحاب القوات اإلسرائيلية المسلحة      ". إطار السالم في الشرق األوسط      " هو منصوص عليه    

ويؤكد هذا الخطاب أيضاً مفهومنا بـأن         .القوات اإلسرائيلية المتبقية في مواقع أمن محددة      وإعادة توزيع   
ات   "  .حكومة الواليات المتحدة ستشترك اشتراكا كامال في كافة مراحل المفاوضات          ة   ملف وزارة الخارجي

  )107،ص 1979المصرية،
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 أن ويمكن لكل طـرف      ومفتوحة جاءت عامة،    األلفاظ أن خالل قراءة هذا االتفاق      يبدو من 
 يكون مصطلح الحكم الـذاتي      أن الرئيس السادات    إصراريفسرها بالطريقة المناسبة له، لكن      

الفلسطيني وان يكون هناك انتخابات مباشرة من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطـاع              
ي  باألراض نهائي خاص ل خمس سنوات باتفاق     ، وذلك خال  أنفسهم بأنفسهم عزة وان يحكموا    
، وان تنـسحب    242 رقم   األمن يكون هذا االتفاق قائم على قرار مجلس         أنالفلسطينية، على   

 جاءت مرضية للرئيس     المدنية، اإلدارة وان ينتهي وجود     آمنه مواقع   إلى اإلسرائيليةالقوات  
 يـشمل الجانـب     إسـرائيلي  يكون هناك اتفاق سالم مـصري        أنالسادات الذي كان يطمح     

  .الفلسطيني
 التحرير الفلسطينية التي اكتسبت صفة الممثل الـشرعي         في منظمة  يتمثل   لجانب ال ا ولكن  

 الضفة  وإنما وليس كل الداخل     في الداخل الفلسطيني   الذين يعيشون    وإنما،  مؤتمر الرباط في  
 المعارضـة   قبل الدول العربية  وكل ذلك حتى ال يتم اتهام السادات من         الغربية وقطاع غزة،    

 ولذلك يمكن تلخيص موقـف       الفلسطينية، ونسي القضية اتفاق سالم منفرد     عقد   بأنهلسياساته  
ن يكون ضمن االتفاق المصري، اتفاق فلـسطيني، وكـان          أنه حاول جاهدا    أدور السادات ب  

 يكون هذا االتفاق بمفاوضات يحضرها األردن والفلسطينيين أيضا، ولكن لـم            أنفي  يرغب  
 لألردن، لما فيه من تنازالت كبيرة وجمة، فلـم          وأيكن ما قبله السادات مرضيا للفلسطينيين       

يتحدث هذا االتفاق عن الالجئين بصفة كاملة، ولم يتحدث عن سيادة ودولة فلسطينية، ولـم               
 التي تم احتاللهـا عـام       في أرضه  الفلسطيني الكاملة  حقوق الشعب يتحدث عن حدود وعن     

ضـي الـشعب الفلـسطيني      ، ولم يتحدث عن القدس ولم يكن له أي معالم حقيقية تر           1967
ويمكن القول أيضا أن السادات حاول وضع أرضية عامة يمكن للفلـسطينيين مـن        وممثليه،  

خاللها البدء في مفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي والحصول على نتائج أفضل مما توصـل              
فشل  لم ي  بأنهيستطيع أن يفاوض عن الفلسطينيين من ناحية، وللقول         إليه هو، لقناعاته بأنه ال      

في الطريق الذي سلكه وهو طريق السالم، وإيمانه المطلق بان البحث عن السالم هو الخيار               
األقوى واألسمى والواجب إتباعه في حل المشكلة في الشرق األوسط، وذلك بعـد اعترافـه               

  . بإسرائيل على األراضي الفلسطينية في مبادرة ذاتية منه
م رضاهم عن هذه المفاوضات وعن نتائجهـا        وقد عبر الكثير من مساعديه عن غضبهم وعد       

 بان السادات لن يحقق شـيئا وان        إليمانهوكان محمد كامل نموذجا لهؤالء، فقد قدم استقالته         
ثقته الزائدة بالرئيس األمريكي جيمي كارتر هي التي أوصلته لهـذا الحجـم الهائـل مـن                 

  .  الفلسطينيأوالتنازالت سواء على الصعيد المصري 
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   منظمة التحرير لمعاهدة كامب ديفيد رفض4.3

عبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن رفضها المطلق لكل ما جاء في كامب              
ديفيد وقد صدر عنها بيانا تفصيليا حددت فيه الخطوط العريضة للمنظمـة وموقفهـا مـن                

  :االتفاقية وقد نص البيان على ما يأتي 

 دعت إليه اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر          طارئسطينية، وبعد اجتماع    أن منظمة التحرير الفل     " 
أن اتفاق كامب ديفيد يمثل     ": الفلسطينية وشارك فيه ممثلون عن سائر فصائل المقاومة، تؤكد على ما يلي           

استسالما كامال من جانب السادات لمشروع مناحم بيغن الذي طرحه في خطاب الكنيست، خالل زيـارة                
 على  الصهيوني العدو   إصرار، وهو المشروع الذي يؤكد على       اإلسماعيليةالخيانية، وفي اجتماع    السادات  

 الفلسطينية والجوالن وأجزاء من سيناء والتفريط بالقدس التي مثلت على الدوام            لألراضيتثبيت احتالله   
  . رمزا مقدسا المتنا العربية وسائر المسلمين والمسيحيين في العالم

، ص  1978مؤسسة الدراسـات الفلـسطينية،      " .  انتداب ثالثى على الضفة والقطاع     لفرض محاولة   إنها
  )5للمزيد انظر ملحق رقم  ( )422

مؤتمر وزراء الخارجيـة  وقد تضمنت الورقة التي قدمتها منظمة التحرير خالل مشاركتها في           
  : جاء فيها ، واالقتصاد والمال العرب

ومقاطعة ، من عضوية الجامعة اعتبارا من تاريخ التوقيع مصروطرد فورا،  نقل مقر الجامعة العربية   "
 طيران ونقل - نقديا، هـ - تجاريا، د -جـ ..اقتصاديا -ب ..ودبلوماسيا سياسيا -أ : بمؤسساته مصر

مؤسسة الدراسات " اإلسالمي، المؤتمر األفريقية طردها من عضوية عدم االنحياز، الوحدة -بحري، و 
  " 142، ص 1979الفلسطينية،

إنني باسم الشعب    " فيه   نداء جاء   ياسر عرفات   رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير     أصدروقد  
الفلسطيني وباسم ثواره المجاهدين وباسم منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي لشعبنا الفلسطيني أهيـب              

رجال الفكر والقـادة المـسؤولين الحكـام أن         بالجماهير الصادقة في العالم العربي واإلسالمي وبكل العلماء و        
يتنبهوا للخطر الذي جثم على مدينة القدس، وأن يرفعوا الصوت عاليا ويعلنـوا الجهـاد خالـصا ويتخـذوا                   
اإلجراءات الكفيلة بمواجهة المؤامرة الكبرى الجديدة على قدسهم وعلـى أرض فلـسطين أرض الرسـاالت                

عروبة القدس مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات، وأن يبـدأوا           والرسل وأن يعلنوا رفضهم ألي مساس ب      
العمل الجاد والبناء الفاعل من أجل إنقاذ القدس وتحرير فلسطين وإرجاع حقوق شعب فلسطين المجاهـد ذودا                 

  )1978، وفا(" ودفاعا عن حياة هذه األرض وتلك المقدسات

 العتبارها تجسد مشروعا استعماريا على      إذن جاء موقف منظمة التحرير رافضا لهذه االتفاقية       
األرض الفلسطينية، ودعت منظمة التحرير الى قطع العالقات مع النظام المـصري، وعـدم              

وان هذا المشروع يثبت االحتالل الكامـل        والخونة   االمبرياليةالتعامل مع من سمتهم مناصري      
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ين، وللقدس، فهـي بقيـت      ، ويتنكر لقضية الالجئ   1967على األرض الفلسطينية المحتلة عام      
موحدة تحت مسمى عاصمة إسرائيل، وهذا فيه تفريط وتنازل عن الحق العربي فـي القـدس                

 وقد أصدرت أيضا جميع القوى الوطنية والفصائل الفلـسطينية المكونـة لمنظمـة              الشريف،
التحرير الفلسطينية بياناتها الخاصة في رفض هذا المشروع والتنصل منه والدعوة إلى قطـع              
العالقات مع النظام المصري، ونقل مقر الجامعة العربية من مصر، وكان هذا في توصـيات               

وفـرض  . مؤتمر القمة المنعقد في بغداد، حيث تم نقل مقر جامعة الدول العربية الى تـونس              
عقوبات على النظام المصري، كما وأصدرت لجنة الصمود والتصدي بيانا عبرت فيـه عـن               

 منظمة التحرير هي الممثـل الـشرعي والوحيـد للـشعب            أنعلى  رفضها لالتفاقية وأكدت    
الفلسطيني، وان على جميع الدول الرافضة للمعاهدة دعم منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية            

  . للقيام بعمليات الكفاح المسلح من اجل تحرير فلسطين

 مـصر   عت عالقاتها مع    ولم تكن منظمة التحرير الفلسطينية قد قط      " في حين يقول محمد حسنين هيكل       
 بـان القـاهرة     إحساس الضغط السوري،ومن    موازنةومن رغبة في     مصر    ألهمية إدراك ن، فم  وقت في أي 

 كـان   إذا يكون كامال، وحتى     أن، لم تكن المنظمة تريد لغيابها عن القاهرة         وإعالميةمركز اتصاالت سياسية    
يط فيها، وحتى بعد التوقيع على اتفاقية كامب     علنيا فان وجوده تحت الغطاء كان ضرورة قصوى يصعب التفر         

عن المحافل العربية بما في ذلك مؤتمرات القمة، فان المنظمـة ظلـت طـوال الوقـت                  مصر   ديفيد وغياب   
 ويمكن التعليق على قول هيكـل       )60،ص2004هيكل،  ( " بما يتم في غيبتها    مصر    إعالمحريصه على   

 منظمة التحرير الفلسطينية كان مهتما بـان ال يغلـق           هذا بان القيادة الفلسطينية وتحديدا رئيس     
   . مهما بلغت االختالفاتأمامهبابا مفتوحا 

  1982الموقف المصري من اجتياح لبنان وحصار بيروت عام  5.3

، حزيـران /يونيو في شهر    الكنيست في انتخابات    كوداللي وبعد فوز    1981 تموز/ يوليو 10في  
 تموز/ يوليو 17قامت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على عدة مواقع في جنوب لبنان، وفي              

واستمر القصف إلـى  .  الغربيةبيروت في الجبهة الديمقراطية وفتحقصفت مراكز قيادة حركة     
 يطالب فيه بوقف فوري      يوليو 22صدور قرار من مجلس األمن في       بالرغم من     يوليو 24يوم  

فيليـب  تم التوقف بناء على مساعي موفد الرئاسة األمريكـي،          . للهجمات المسلحة على لبنان   
حبيب كان واضحا بأنه في حالة حـدوث أي مناوشـة           . ، بين منظمة التحرير وإسرائيل    حبيب

بينمـا  .  إلسرائيل فسيجري اجتياح كبير    األمريكيعسكرية مع إسرائيل أو أي اعتداء بالمفهوم        
 وأمنت حدودا شـمالية     الواليات المتحدة  بالهدنة التي رعتها     منظمة التحرير الفلسطينية   التزمت

عبد (. 1982 و   1981 بين عامي     مرة في الفترة   2777 الهدنة   إسرائيلخرقت  . آمنة إلسرائيل 
  )382، ص1987الرحمن، 
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 تحذير المنظمة وطلب من     إعادة قرر الرئيس مبارك انه البد من        1982 عام   حزيران أولفي  
   أخيرة رسالة إلبالغ تتصل ببيروت أنت المخابرا

 وانه لن يتوقف كما قيل      ،أيامحسب معلوماتنا فان شارون سوف يدخل بقوة كبيرة الى لبنان في ظرف             " 
 وإنما سوف يكمل زحفه الى بيـروت نفـسها،     كيلومتر داخل لبنان   40لبعض الدول العربية على مساقة      

ن تقبلوا وضع األسلحة الفلسطينية تحت رقابة مقبولـة،         وقد ترون ان تبطلوا دعاوى شارون وحججه، وا       
  )129، ص 2004هيكل، (" نحن ال نطالبكم بنزع سالحكم ولكن إخماده

 وجدت إسرائيل المبرر لقيامها بغزو لبنـان حيـث          1982عام  حزيران  /يونيووفي الثالث من    
 شلومو اجـروف،    قامت مجموعة ابو نضال بمحاولة اغتيال فاشلة للسفير اإلسرائيلي في لندن          

وقد نفت منظمة التحرير الفلسطينية أي عالقة لها بالحادث إال أن أهداف إسرائيل في القـضاء         
على منظمة التحرير الفلسطينية من اجل إخضاع الشعب الفلسطيني إلى ضرورة الموافقة على             

ية وغزة الى   في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي السماح باقتسام الضفة الغرب         الحكم الذاتي   
 للوصول الى اتفاقية سالم مع لبنان،       وأيضا،  إسرائيلالدول التي ترغب في معاهدات سالم مع        

  )85، ص 1987عريقات،  ( في المنطقة تغيرات جذرية وإحداث
الرئيس المصري محمد حسني مبارك برسالة عاجلة إلى الرئيس           بعث وفي اليوم الرابع للغزو   

، وطالـب الواليـات المتحـدة       "لموقف أمريكي حازم  "عوه فيها   األمريكي، رونالد ريجان، يد   
األمريكية بالضغط على إسرائيل لقبول قرار مجلس األمن بوقف إطالق النار في لبنان، والقيام              

، 1984،  هـالل (بمسعى شامل، لتأمين انسحاب القوات اإلسرائيلية، من األراضـي اللبنانيـة          
يران انتقد الرئيس محمد حسني مبارك الموقف       حز/يونيو وفي اليوم الرابع عشر من       )120ص

ورحب بتشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة في المنفى في القـاهرة ـ وهـي    . األمريكي في لبنان
المرة األولى التي يتحدث فيها مبارك عن مثل هذه الحكومة ـ وحذّر الرئيس المصري مـن   

، في عددها الـصادر     `األهرام`لُعبة، تقضي بنقل الفلسطينيين إلى األردن، وقد ذكرت جريدة          
في الشرق األوسط، وأنها لن تفلح في مصادرة حق شعب          ` النازية الجديدة `،  15/6/1982في  

وأضافت أنه مع الغزو اإلسرائيلي الهمجـي للبنـان،         . في الحياة، واقتالع جذوره من األرض     
رية، التي تـشنها    ومع حرب اإلبادة البرب   . يدخل الشرق األوسط منعطفاً تاريخياً بالغ الخطـر      

قـوات جيش الدفاع اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بنسائه وأطفاله وشيوخه، يقف العـالم             
كله مبهوراً ببسالة الفدائيين الفلسطينيين، الذين يتصـدون لحشود السالح األمريكي، في أيدي            

و إبادة الشعب   فإذا كان الهدف األول من غزو لبنان ه       . الجيش اإلسرائيلي، بجسـارة واستماتة   
  .الفلسطيني، فإن بيجين وزمالءه، هم أول من يعلم أن الشعوب، ال يمكن أن تموت

 كـان  في حينوكانت هذه المواقف المصرية المعلنة  )ب ت، موسوعة مقاتل من الصحراء (
هناك اتصال بين منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة المصرية تبلغها فيه ضمن مباحثات حول             
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وكان ذلك عن طريق سعيد كمال ممثل منظمة التحرير فـي مـصر،             .  النار إطالق الية وقف 
 أفـضت وقـد    حصار بيـروت     إنهاءوالذي عمل مع القيادة المصرية بشكل مكثف من اجل          

 فيليب حبيب لخروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية الـى          األمريكيالمباحثات مع المبعوث    
بسحب سفيرها   مصر    اإلسرائيلي للبنان قامت     ووخالل الغز  )148، ص   2004،  هيكل( تونس

 مـن لبنـان،     إسـرائيل من تل أبيب واشترطت عودته باالتفاق على مشكلة طابا وانـسحاب            
 يتم التوصل   أن العربية المحتلة الى     األراضيوتحسين ظروف المعيشة للسكان الفلسطينيين في       

  الى اتفاقية سالم شاملة
  

   وطبيعة دور النظام المصري خروج منظمة التحرير من بيروت6.3

 إنهاء حصار بيروت هو خروج منظمة التحرير ، كانت النتيجة الطبيعية للتوصل إلى اتفاق
  .الفلسطينية إلى مكان آخر غير لينان

ضمن المفاوضات غير التي كان يقوم بها سعيد كمال مندوب فلسطين لدى مصر، والذي 
 المتحدة األمملدى  مصر المجيد مندوب وصل الى نيويورك وتحديد الى منزل عصمت عبد 

 أمرهالذي وذلك بعد تعليمات تلقاها من رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات 
وعندما وصل سعيد كمال الى منزل المندوب  االتصال مع عصمت عبد المجيد، إبقاءبضرورة 

 هناك اجتماع  يكونأنالمصري وجد عنده ستفين كوهين الذي عرض على المندوب المصري 
 يستطيع حمل العرض ولكن ال يستطيع بأنه فأجابه واللبنانيين، وإسرائيلبين منظمة التحرير 

ذكر بدون توضيح لشخصه في كتاب  " وعند وصول سعيد كمال قام ستيفن كوهينالتفاوض،
قامت  نقله الى قيادة منظمة التحرير، والتي هروالذي بدو بعرض الموضوع عليه، "هيكل
 ( 242 االعتراف بالقرار األمريكيةلمشروع بعد علمها باشتراط الواليات المتحدة  ابرفض
بات مقتنعا بضرورة مغادرة منظمة التحرير  مصر  أننجد وهنا ) 135، ص 2004هيكل، 

الفلسطينية لبنان من اجل التوصل الى وقف إلطالق النار بين اإلسرائيليين وقوات منظمة 
وقد تم . اإلسرائيليةلحالة االجتياح  اللبناني، ومن اجل وضع حد التحرير الفلسطينية والجيش

غير أن الرئيس التوصل الى اتفاق لوقف النار وخرجت منظمة التحرير الفلسطينية الى تونس، 
عرفات ما كان ليرضى بأن يكون في تونس بعيداً عن أرض المعركة آالف األميال، السيما 

جد في لبنان لذلك احتفظ الرئيس عرفات بمقر قيادته في أن القوات الفلسطينية ال زالت تتوا
تونس بينما توجه هو إلى البقاع اللبناني مع القيادات العسكرية الرئيسية في فتـح ومنظمة 

  . التحرير الفلسطينية إلعادة بناء هذه القوات في خطوط المواجهة
 فلم يكن   اإلسرائيليالحتالل الم يكن ليتفق مع تصور سورية لمستقبل لبنان بعد االجتياح، أما 

قادراً على إعالن حرب جديدة لتصفية وجود المنظمة وقواتها في البقاع والشـمال اللبناني 
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كما فعـلت في بيـروت والجنوب لذلك اكتفت باإلغارة بين الحين واآلخر على المواقع 
شـمالية إال أن الفلسـطينية فإذا كانت الصواريخ الفلسـطينية لن تصل إلى المستوطنات ال

العمليات الفدائية خلف خطوط المواجهة كانت متواصـلة وكان يتم التعـامل معها بالغارات 
 القيادة الفلسطينية أن بقاء منظمة التحرير والهوية تأدرك )50، ص 2004حميد، (.الجوية

لها الفلسطينية في خطر بعد أن أبعدت كلياً عن ساحة الصراع وبعد أن تحول العمق العربي 
، فكان البد من خطوة سياسية تفتح آفاقاً سياسية أمام عرفات ورفاقه لياسرإلى خصم سياسي 

وأياً كانت صحة هذه الخطوة أو رأينا فيها إال أن أحداً ال يستطيع توجيه اللوم إلى . المنظمة
الرئيس عرفات ألن إخراج منظمة التحرير من بيروت ثم من طرابلس هو بمثابة تصفية 

، ص 2004، حميد. ( صر الفلسطينية وإلحيائها البد من التقدم إلى األمام ولو إلى مللقضية
قرار وكسر  مصر ويمكن القول ان خيار رئيس منظمة التحرير الفلسطينية التوجه الى ) 53
 اللجنة المركزية لحركة فتح انما جاء أعضاء لرأي الصمود والتصدي وكذلك مخالفته جبهة
على مستوى الدول العربية، والتي ساندت قيام منظمة  األقوىجه الى  التوباب استكمالمن 

 عامة للسيرة عليها، وفي ظل توجهات السالم التي طرحت من أطماعالتحرير الفلسطينية دون 
قبل الملك فهد وغيره من الزعماء العرب، كانت حسابات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 

وهو من وجهة نظري كباحثة خيار يصب في مصلحة . ياسر عرفات قريبة من الدقة والصحة
السياسية، والتي  مصر  الموافقة على خيارات أمامالقضية الفلسطينية، وان كان سيفتح الباب 
ه في كامب ديفيد، وهنا يمكن القول ان مرحلة ءتكمن في الحل السلمي واستكمال ما تم بد

رحلة البحث عن الدولة داخل ، وهي مأخرىجديدة ستكرس لها منظمة التحرير جهودا 
فلسطين من خالل البحث عن محاوالت سالم تناسب ما يمكن ان تقدمه منظمة التحرير 

  . الفلسطينية من تنازالت على المستوى العام
، واجتمع مع 1984ام ع في مطلعمصر عرفات ل زيارة رسمية يقوم بها ياسر أولوكانت 

 رئاسة الجمهوريةن يبحث منذ وصوله الى الرئيس المصري محمد حسني مبارك، والذي كا
خالل قد قدمت مشروعا للسالم  مصر الى طريقة يمد بها جسور العودة للعالم العربي، وكانت 

  :  المبادئ التالية ضمن1982 مكتب التنسيق لدول عدم االنحياز عام اجتماعات
o  لبالدهاإلسرائيلي االحتالل إنهاءحق الشعب الفلسطيني في  

o 194 المتحدة رقم لألمم العامة لقرار الجمعيةودة او التعويض طبقا حقه في الع . 

o حقه في السيادة على ثرواته وموارده 

o وحقه في تقرير المصير دون تدخل خارجي 

o  حدود عام أساس الغربية وقطاع غزة على في الضفة الدولة المستقلة إقامةوحقه في 
1967 .  
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  الفصل الرابع
________________________________________________________ 

  في التوصل التفاق إعالن المبادئ مصر عودة العالقات ودور 
  

خالل هذا الفصل سنتحدث عن طبيعة العالقات المصرية الفلسطينية بعد زيارة رئيس منظمة 
الحجارة عام من اندالع انتفاضة  مصر  مصر، وموقف إلىالتحرير الفلسطينية ياسر عرفات 

 االستقالل الفلسطيني في الجزائر، إلعالندعما  مصر ، ثم المواقف التي قدمتها م1987
 إلىفي التوصل  مصر من المقاطعة العربية والدور الذي لعبه  مصر  خروج إلىلنصل 

  . 1993 عام أوسلوإعالن المبادئ في 
   

  من المقاطعة وأهمية ذلك لمنظمة التحرير الفلسطينية  مصرخروج  1.4

 كان الملك حسين يحاول بشكل جدي التفاوض باسم األردن والفلسطينيين في 1985م طوال عا
 واحد، وفي نفس الوقت كانت منظمة التحرير الفلسطينية تتابع ذلك دون أن تحسب نفسها أن

 باتفاقية السالم والمتلهفة الستكمالها تحاول ةلمهتمامقيدة بتفويض أعطته له، وكانت مصر 
الفلسطينيين واألردنيين، وكانت إلى جانب األردن أكثر منها إلي جانب تثبيت االتفاق بين 

 حل دون األردن، د كان الرئيس المصري محمد حسني مبارك معتقدا انه ال يوجدالمنظمة، فق
 العربي عليها مالتي عادت إلى العالم اإلسالمي والى العال مصر وراحت الرياح تتأرجح الن 

 العربي، سياسياتها الشارعدئية لتضفي قدرا من المصداقية على تستعيد بعض مواقفها المبأن 
 في الواليات له وللملك حسين هي اجتماع فيها الرئيس المصري التي تحدثوكانت المناسبة 

 عربية أي دولةبالقول ليست هناك  رونالد ريغن األمريكيبحضور الرئيس ، األمريكيةالمتحدة 
 فقط من يستطيع التحدث، الن منظمة التحرير الفلسطينية تستطيع الحدث باسم الفلسطينيين وهم

 هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وشكل هذا القول امتعاض الحضور
 تفاجئ بتصريحه وانه بذلك بأنهالمصري  الذي اخبر الرئيس األمريكيوخصوصا الرئيس 

  ) 182، ص 2004 سالم األوهام،هيكل،( في المنطقة  سالم إلى يعرقل الوصول
  الرئيس المصري أراد أن يعيد ثقة الشارع العربي به وثقة منظمة التحرير لتعود أنيبدو 

من جديد الى الساحة العربية وتقوم بما كان تقوم به قبل التوقيع على اتفاقية كامب مصر 
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ى ديفيد، وكان هذا التصريح هو البوابة التي يمكن أن تفح له الطريق أمام هذه العودة، عل
  . حساب األردن

 أنمصر  خالل زيارة ياسر عرفات لأعلن قد حسني مباركوكان الرئيس المصري محمد 
ر منظمة التحرير الفلسطينية ممثال شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وطالب ببالده تعت
  )99، ص1987، عريقات(.السياسية في كافة التحركات إشراكهابضرورة 

 الدور المصري للقضية الفلسطينية، بأهميةطينية تشعر دائما وقد كانت منظمة التحرير الفلس
ها ع تبقى في عزلة بعد توقيأنال تريد  مصر  أنوقد عرف رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 

 الجماهير العربية مامأ  بما تمثلهالتفاقية كامب ديفيد، ولذلك فان منظمة التحرير الفلسطينية 
وهكذا فقد . حصارها مصر ر بها سهي المطرقة التي تكبالنسبة لقضية فلسطين قد تكون 

كانون - يناير/26 في اإلسالمي بمؤتمر القمة طريق العودة وبدأت الصف إلى مصر عادت 
 ثم كانت عودتها الثانية إلى الجامعة العربية عن طريق مؤتمر القمة العربية في 1987/ثاني
 معززا من منظمة التحرير الفلسطينية ، وفي الحالتين كان الطلب1989مايو/ أيار-مايو/ 21

ومن األردن والعراق وببقة الدول العربية باستثناء سوريا التي حاولت أن تعارض من ناحية 
  ).180، ص 2004 سالم األوهام،هيكل،. ( مبدئية ولكنها لم تفلح في ذلك

مع  الدول العربية تتجه إلى خيار التسوية أصبحتإلى الصف العربي  مصر إذن بعودة 
إسرائيل باحثين عن فرص يمكن من خاللها قبول المقترحات اإلسرائيلية للسالم، فكانت 

مسارات التسوية ب والبدءالخيار الذي يمكن االعتماد عليه لحل القضية الفلسطينية، المفاوضات 
  . مع الدول العربية األخرى

 فـي  المحتلـة  باألراضي سطينيةالفل االنتفاضة اندالع منذ جديدة أبعاداً الفلسطينية القضية أخذت

 وضـع  إلى االنتفاضة أدت وقد االحتالل، ضد الشعبية الثورة شكل أخذت والتي 1987 ديسمبر

 العـام  الـرأي  وكـذلك  بالـصراع  المعنيـة  األطراف اهتمامات أولوية في الفلسطينية القضية

 تحقيـق  أجـل  مـن  وأهميته الكفاح ضرورة على الفلسطيني الشعب حرص أكدت كما.العالمي

 فـي  سـواء  الفلـسطينية،  القيادة االنتفاضة تلك وأعطت الفلسطيني، للشعب المشروعة الحقوق

هيكـل،  (.الفلسطينية القضية لتسوية السلمية المبادرات لطرح قوياً حافزاً الخارج، في أو الداخل
  )195،ص 1996المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل،

 أن وأثبتت وأشكاله، صوره بجميع لالحتالل الفلسطيني الشعب رفض عن االنتفاضة كشفت كما

 فـي  البعض يدعى كان كما للفلسطينيين، المعيشية األحوال لتحسين محاولة مجرد ليست المسألة

  .للمشكلة سياسي حل إلى التوصل في الرغبة عن تعبر ولكنها إسرائيل،
 فطرحـت  بالصراع، نيةالمع األطراف جميع على التساؤالت من العديد االنتفاضة طرحت وقد

 التفـاق  انتظـارا  الرف على وضعها بعد الفلسطينية المسألة جديد، من العربية الحكومات على
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 على طرحت كما فيه، النفوذ وتقاسم األوسط الشرق من محدد أو موحد موقف على الكبرى الدول

 كـل  مـن  لرغمبا ومعاناته، الفلسطيني الشعب مأساة جدي وبشكل والشعبي الرسمي العام الرأي

   .األحداث أهمية من االنتقاص أو يجرى ما لطمس الصهيوني اإلعالم أجهزة محاوالت
ـ  مضى وقت أي في يفرضه لم كما ـ العالم على الفلسطيني الشعب فرض وقد  االعتـراف  ـ

 أي بمقـدور  يعـد  ولم دولته، إقامة في المشروعة وبحقوقه الوطنية وبشخصيته بوجوده الفعلي

 علـى  األمريكـي  الجانب إجبار إلى االنتفاضة اشتعال أدى فقد الحقيقة، هذه يتجاهل أن طرف

  )، ب تموسوعة مقاتل من الصحراء( .للقضية حل إيجاد تجاه التحرك

كان الهدف  وقد طرح الرئيس المصري محمد حسني مبارك بعد شهر من االنتفاضة مبادرة
  )مسلم، ب ت (  : يقول النص الرسمي للمبادرة ،األوضاعتحريك منها 

أثبتت األحداث الخطيرة الجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة أهميـة وضـرورة االسـتئناف               "
 وحتى يمكن التمهيد للـدخول فـي عمليـة           الفوري لعجلة السالم لصالح كافة األطراف المعنية،      

معنية بوقف كافة انواع العنف والقمع في األراضي        تقوم األطراف ال  : تفاوض مجدية نقترح ما يلي    
  : شهور يتم خاللها ما يلي6المحتلة لفترة 

  وقف كافة عمليات االستيطان.1
  احترام الحقوق السياسية والحريات األساسية للشعب الفلسطيني .2
   دولية مناسبةآلياتضمان سالمة وحماية الشعب الفلسطيني تحت االحتالل بواسطة .3
ك نحو عقد المؤتمر الدولي للسالم بهدف التوصل إلى تسوية شاملة تتضمن االعتـراف              التحر.4

بحق كل الدول في المنطقة في العيش بسالم وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير     
  "المصير

وقد لقيت هذه المبادرة ردود فعل مختلفة مـن جميـع األطـراف سـواء المـصرية أو                  
األمريكية واإلسرائيلية، وقد تمثلت ردود الفعل الفلسطينية باالحتجـاج         الفلسطينية، وكذلك   

على الفترة التي  يتحدث فيها عن وقف كافة أنواع العنف، في توجه بان االنتفاضة تشكل                
  .  عقبة في وده السالم 

 والتي هي اقرب إلـى مـا   هتمبادر عن األمريكي الخارجية وزير شولتز جورج أعلن وعندما 
وهي تتكون من عشرة نقاط وجدها الفلسطينيون اسـتمراراً للمواقـف            امب ديفيد، طرح في ك  

األمريكية المعروفة التي تستند إلى عدم االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وعدم االعتراف            
 يضم فلـسطينيين تحـت      أردنيبالحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة ومع التركيز على وفد         

 عواصـم  في . الخيار األردنيإطارطيني مشترك وبذلك يضع الحل في  فلس– أردنياسم وفد 

 للعقبـات  نتيجـة  النجاح تحقق لم المهمة فإن ذلك ومع ،1988مارس  شهر خالل المنطقة دول
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 وتجـاه  المشكلة حل أسلوب تجاه األمريكية السياسة في تغير حدوث ولعدم واجهتها التي العديدة

   .إسرائيل مع سياستها
 اإلسـرائيلية،  الـسياسية  النخبة صفوف في االنقسام من نوع إحداث في االنتفاضة نجحت كذلك

 فرض باستمرار يطالب الليكود تكتل أن حين في السالم، مقابل األرض بمبدأ ينادى العمل فحزب

 المجتمـع  بنيـان  فـي  شـرخ  إحداث إلى االنتفاضة أدت كما االنتفاضة، واحتواء الواقع األمر

المفاوضـات الـسرية بـين     ،هيكل( .العرب مع السالم إلى تدعو ماعاتج بظهور اإلسرائيلي
 تعليق للرئيس المصري حسني مبارك علـى        أول وفي   )198، ص   1996، العرب وإسرائيل 

ا لك تقول فيه انك أعطيت األمر باالنتفاضة،        ح قرأت تصري  إنياالنتفاضة، قال لياسر عرفات،     
 إذا حدثت باألمر ليس حقيقة، وحتـى        كأنهاتهم   والشباب الن تصوير تضحيا    لألوالدوذلك ظلم   

 العالم كثـورة    أمام تظهر االنتفاضة    أنكان حقيقة فمن مصلحتك ومصلحة الشعب الفلسطيني        
  .)194، ص 2004سالم األوهام ،هيكل، . (ابنائه قبول التضحية بإلىشعب دفعه اليأس 

 انتفاضة شـعبية عامـة ال       ويبدو ان هذا الدعم المصري لالنتفاضة الفلسطينية على ان تكون         
لالنتفاضـة، علـى ان      مصر   تؤثر على مسار التسويه، واعتقد ان هذا هو الدعم الذي قدمه            

تكون شعبية بالحجارة، وضد االحتالل وقمعه وتسلطه على موارد الشعب الفلـسطيني، حتـى              
ة  من محاولة الوصول الى تفاهمات بـشان الحـل للقـضي   التي تفاوضتتمكن القنوات السرية  

واعتبرته خطوة   بهذا اإلعالن    مصر    ورحبت   1988 االستقالل عام    إعالنثم جاء   .الفلسطينية
  . على طريق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة 

ير الفلـسطينية للقـاهرة     الى الساحة العربية وذلك بزيارة رئيس منظمة التحر        مصر    عودة   إن
فاق أمام منظمة التحرير لبـدء لقـاءات        فتحت اآل  مصر   وإعادة التنسيق بين منظمة التحرير و     

سرية مع قنوات إسرائيلية وأمريكية من اجل التوصل الى تسوية لحل القـضية الفلـسطينية،               
قوية ألنها صبغت بدعوة من منظمة التحرير والتي تعتبر الممثل الشرعي            مصر   وكانت عوده   

  . يللشعب الفلسطيني وبالتالي التأييد الجماهيري الفلسطيني والعرب
  

  دور الدبلوماسية المصرية في دعم المحادثات بين منظمة التحرير وإسرائيل 2.4

  

 وكانت القناة وإسرائيليين فلسطينيين مسئولين بين األجواء للقاءاتعلى توفير  مصر عمل 
وبتشجيع  التحرير الفلسطينية في القاهرة سعيد كمال بمندوب منظمةتتمثل  مصر  التي ترعاها
 القناة في هذه اإلسرائيلية األطراف الباز، وكانت أسامةصطفى خليل والمستشار من الدكتور م

 بكثير من الزوار يلتقي أن الفرصة لسعيد كمال إتاحةعديدة، فقد كانت الفكرة العامة هي  
 وكانت تفضي جميع النقاشات  سواء على المستوى الرسمي او المستوى الشعبي اإلسرائيليين
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 ياسر أعلن، وبناء عليه اإلرهاب، ونبذ 338، 242 األمنار مجلس بضرورة االعتراف بقر
عرفات رئيس منظمة التحرير من القاهرة بعد اجتماع مع الرئيس المصري محمد حسني  

 خارج إسرائيل العنف ضد أعمال جميع إيقاف منظمة التحرير الفلسطينية قررت أنمبارك، 
  المحتلة ذاتها، األراضية االحتالل في  المحتلة، لكنها تحتفظ بالحق في مقاوماألراضي

 اإلرهاب في  أعمالوأيضا طالب  المجتمع الدولي في المقابل بإلزام إسرائيل بوقف جميع 
  )201، ص 2004هيكل، ( .  القاهرةبإعالنالداخل والخارج، وعرف هذا البيان 

  )1989مايو ( مبادرة إسحاق شامير 1.2.4

 الحكومة دفع الذي األمر إسرائيل، على عادية غير ضغط ةورق لتمثل السابقة التطورات جاءت

 إسـحاق " مبـادرة  اسم عليها أطلق مبادرة إعالن إلى شامير، إسحاق رأسها وعلى اإلسرائيلية

 وكانت الفلسطينية، القضية لتسوية الممكنة اإلسرائيلية الرؤية خاللها، من أوضح حيث ،"شامير

 وقـد  وزراء ستة مقابل وزيراً عشرين بأغلبية المبادرة كتل على وافقت قد اإلسرائيلية الحكومة

 ) 130، ص 2005هواري،  (  :اآلتي في تحددت

أن تجرى انتخابات إقليمية في األراضي المحتلة بالضفة الغربية وقطاع غزة التي ستقـسم              . أ
  . لهذا الغرض إلى عشر دوائر انتخابية

  . مع الحكومة اإلسرائيلية حول الحكم الذاتيأن يتفاوض الفلسطينيون الذين سيتم انتخابهم . ب

أن يتفاوض ممثلو الفلسطينيين مع الحكومة اإلسرائيلية حول إجراءات التـسوية الـشاملة             . ج
  . لألراضي المحتلة

بعد إقرار الحكم الذاتي بثالثة أعوام يمكن للفلسطينيين المنتخبين والحكومة اإلسرائيلية تقديم            . د
  . المقترحات التي يرونها

أن تتم تسوية مسألة الالجئين الفلسطينيين باألراضي المحتلة وإنهاء حالة الحـرب بـين              . هـ
  . إسرائيل والدول العربية المجاورة لها

ال يمكن اشتراك فلسطيني الخارج في االنتخابات بالضفة الغربية وغزة، ومـن ثـم فـي                . و
  . المفاوضات التي ستجرى مع الحكومة اإلسرائيلية

  . قيام دولة فلسطينية أو إجراء أية مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينيةرفض . ز
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  .واألردن إلى االشتراك في عملية السالم مصر إن الخطة تدفع . ح

 النظـر  وجهـة  مـن  لالنتخابـات  شامير مبادرة الفلسطينية التحرير منظمة عارضت وقد هذا

 إسـرائيل،  حـول  الدوليـة  العزلة نهاءإ إلى تهدف شامير خطة أن المنظمة ورأت اإلسرائيلية،

 التحرير لمنظمة بديلة قيادة إيجاد إلى تهدف كما المحتلة، باألراضي الشعبية االنتفاضة وإجهاض

  )131، ص 2005هوراي،  (  .الفلسطينية

  
  الموقف المصري ومشروع النقاط العشر  2.2.4

ضـيحها لتعـديل خطـة      على مبادرة شامير، ورأت أن هناك أموراً يتعين تو         مصر   تحفظت  
، وعلى هـذا األسـاس بـدأ         في المنطقة  شامير حتى تستجيب لدواعي السالم الشامل والعادل      

قـام بنقلهـا وفـد      التـي   االستيضاحات المطلوبـة، و    مصر   حددت  بحيث  التحرك المصري   
لهذه المبـادرة    مصر   ، وكان طرح    1989 يونيه   6في   مصر   الكونجرس األمريكي الذي زار     

ة الخالف بين المشروع اإلسرائيلي والمشروع الفلسطيني وقد جاءت المبـادرة           من أجل مواجه  
  :في شكل نقاط عشر كاآلتي

ضرورة اشتراك مواطني الضفة الغربية والقطاع، بما فيها القدس الشرقية، في االنتخابـات             . أ
  . سواء بالتصويت أو الترشيح

  . حرية التعبير السياسي قبل االنتخابات وأثناءها. ب

  .  قبول الرعاية الدولية لعملية االنتخابات.ج

  . تعهد حكومة إسرائيل بقبول النتائج التي تسفر عنها االنتخابات. د

تتعهد حكومة إسرائيل بأن تكون االنتخابات جزءاً من الجهود التي ال تؤدي إلى مرحلـة               . هـ
الحـل وفـق    مؤقتة فحسب ولكن كذلك إلى حل نهائي، وأن كل الجهود تعتمد على أساسيات              

 ومبدأ األرض مقابل السالم، وضمان أمن جميع        338، والرقم   242قراري مجلس األمن الرقم     
  . دول المنطقة، وإقرار الحقوق السياسية للفلسطينيين

ينسحب الجيش اإلسرائيلي أثناء عملية االنتخابات لمسافة كيلو متى واحد، علـى األقـل،              . و
  . خارج نطاق مقار االنتخابات

  . اإلسرائيليين من دخول الضفة والقطاع يوم االنتخاباتمنع . ز
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أال تستغرق فترة اإلعداد لالنتخابات أكثر من شهرين، وأن تتولى ذلـك لجنـة إسـرائيلية         . ح
فلسطينية مشتركة، ويمكن أن تساعد الواليات المتحدة األمريكية إسرائيل فـي تـشكيل هـذه               

  . اللجنة

ة لكل النقاط السابقة، مع إعالن ذلك مسبقاً مـن جانـب            ضمان الواليات المتحدة األمريكي   . ط
  . حكومة إسرائيل

  .إيقاف عملية االستيطان باألراضي المحتلة. ك

 من الموقف حول انقسام حدث حيث اإلسرائيلية، الحكومة داخل الخالف المبادرة تلك أثارت وقد

 قبل حيث الليكود، وحزب العمل حزب وهما الحكومة في الرئيسيين الطرفين بين التسوية عملية

 موردخـاي " أما تحفظاً، أكثر "رابين" كان بينما منها، نقاط بثماني العمل حزب زعيم "بيريز"

 المبادرة، رفض فقد الليكود حزب أما .كارثة تعد التحرير منظمة مع المحادثات أن فيرى "جور

 .األرض عـن  التنـازل  دون للـسكان  الـذاتي  الحكـم  صـيغة  علـى  أصـر  حيـث 

)com.aljazera.wwwب ت ،(  
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  ) 1991أكتوبر ( مؤتمر مدريد، ومسار السالم الفلسطيني ـ اإلسرائيلي 3.2.4

في أعقاب إيقاف النيران في أزمة الخليج، تصاعدت الجهود الدولية إلحالل الـسالم فـي               . 1
مريكية على تفعيل دورها لوضع أسس      منطقة الشرق األوسط، وحرصت الواليات المتحدة األ      

لتسوية الصراع العربي اإلسرائيلي بما يحقق استقرار األمن في المنطقة مستقبالً، ومن أجـل              
بعدة جوالت في المنطقة على مدى سـبعين        " جيمس بيكر "ذلك، قام وزير الخارجية األمريكي      
  . 1991يوماً في الفترة من مارس إلى يوليه 

، خالل تلك الجوالت، وضع مسودة إطار لدفع عمليـة الـسالم، وقـد              وقد حاول جيمس بيكر   
اضطر في بعض الحاالت للتنسيق مع االتحاد السوفيتي السابق والدول األوروبية ذات النفوذ؛             
من أجل وضع تلك المسودة، التي خرجت في صورتها النهائية لتبلـور مـشروعاً أمريكيـاً                

  : لنزاع وتتضمن اآلتيللتوفيق بين اآلراء المتباينة ألطراف ا

تتولى الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي السابق الدعوة لعقد مؤتمر سالم، يبـدأ             . أ
باحتفال افتتاحي، تعقبه مباحثات ثنائية مباشرة بين إسرائيل والدول العربية المحيطة بها، وبين             

  . إسرائيل والفلسطينيين

، على أن يكون لكل طرف تفسيره       338، والرقم   242رقم  يتأسس المؤتمر على القرارين ال    . ب
  . لذلك

  . يشترك وفد فلسطيني أردني مشترك في المحادثات. ج

يجتمع المؤتمر مرة كل ستة شهور، إذا وافقت إسرائيل والدول العربية على ذلـك؛ لكـي                . د
  . يعرض على األطراف النتائج التي تم التوصل إليها

مبعوث يمثلها، تكون له صفة المراقبة والمتابعة، دون أن يكون له           تشترك األمم المتحدة ب   . هـ
  . حق الكالم

توفد المجموعة األوروبية ممثالً عنها تكون له صفة أكثر فاعلية نسبياً من مهمـة ممثـل                . و
األمم المتحدة وأكثر من المراقب، وأقل من الدولتين الداعيتين للمؤتمر، ويستطيع أن يطـرح              

  . االقتصاديمبادرات للتعاون 
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  : وقد تمثل الموقف المصري في مايلي 

الموافقة على تشكيل وفد أردني فلسطيني مشترك، وعـدم مـشاركة منظمـة التحريـر               ) 1(
  . الفلسطينية في هذه المرحلة، على أن يكون دورها مرجعياً في القرارات التي يتخذها الوفد

تي تخضع للتفاوض، كما أن لها أهميـة        تمثل مدينة القدس جزءاً من األراضي المحتلة ال       ) 2(
خاصة عربياً وإسالمياً، في الوقت نفسه يمكن تنحيه موضوع القدس إلى مرحلة تاليـة فـي                 

  . المفاوضات

التمسك بقرارات مجلس األمن، ومبدأ عدم االسـتيالء علـى أراض بـالقوة المـسلحة،               ) 3 (
  ) 1996هيكل، (  . بالكامل1967وتطبيقها الستعادة األراضي التي احتلت عام 

  
  

   اتفاق إعالن المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 3.4

  
 لم 1993 اتفاقية السالم التي  وقعت عام أنيذكر محمود عباس في  كتابة الطريق إلى أوسلو 

 نتيجة مفاوضات في أوسلو بحسب، وإنما كانت ثمرة جهد مميز لمحبي أوتكن وليدة صدفة 
منطقة منذ سنوات، كانت نتيجة النتفاضة راح ضحيتها آالف من األطفال والنساء السالم في ال

والشيوخ والشباب، كانت نتيجة تراكمات سياسية وإعالمية ساهمت فيها أعمال الثورة بشكل 
  )33، ص1994، عباس. (كبير

للسالم إذن جاء توقيع اتفاقية أوسلو بعد قيام منظمة التحرير الفلسطينية وكوادرها الداعمة 
بالكثير من اللقاءات مع الجانب اإلسرائيلي بعد قناعة أن هذا الطريق هو الطريق المؤدي 

 نص البند األول هن اإلعالن أن حسب المبادئ إعالن نللدولة الفلسطينية المستقلة، وقد تضم
  الهدف هو

الفلسطيني في الضفة للشعب ) المجلس( المجلس المنتخب ، سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينيةإقامة" 
 تسوية دائمة تقوم على أساس إلىالغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية ال تتجاوز الخمس سنوات وتؤدي 

  ".338 و 242 األمنقراري مجلس 



 65

وإذا ما قرانا النص بتمعن فإننا ال نجد فيه أي نية إلقامة الدولة الفلسطينية، فلم يشر النص  
تحدث عن حكومة ذاتية، وهي عبارة مؤسسة تقوم بتسيير بتاتا إلى هذه الفكرة وإنما 

األعمال في أمور محددة  كالصحة والتعليم والشؤون االجتماعية وغيرها  وضمن فترة 
زمنية هي  خمس سنوات من توقيع االتفاق،  وهذا يدلل على أن هدف المفاوضات ليس 

 حكم ذاتي فلسطيني يعطيها االستقالل وإقامة الدولة الفلسطينية وإنما  الحصول على سلطة
 ولهذا فان هذا النص ال يلزم إسرائيل بأي التزام قانوني 242اإلسرائيليين لنا ضمن قراري 

  . أو أخالقي أو سياسي باالعتراف بدولة فلسطينية مستقلة

 الباقية نوعا ما هي بنود تتبع الموافقة على البنود الن من هذه األهموقد يعتبر هذا البند هو  
 في هذا القرار ليعتبر الذي يخصنا ما  ألجد338البند، وقد حاولت دائما قراءة القرار هذا 

  ، الفلسطينية اعتباره قرارا مهما للقضية أو ما يمكن االستناد عليه أجدفلم مهما بهذه الدرجة 

  أما  الجزء الثاني من البند األول فقد كان فضفاضا جدا  وقد نص علي 

بات االنتقالية هي جزء ال يتجزأ من عملية السالم بمجملها وأن المفاوضات حول             من المفهوم أن الترتي   " 
  ."   338 و 242الوضع الدائم ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس األمن 

 338وإذا ما نظرنا إلى القرارين فإنهما لم يتحدثا عن القضية الفلسطينية وان تطبيق القـرار                
 األوسط وهذا ذكر في الشطر الثالث منه ، أما  فيما            إنما من اجل التوصل إلى سالم في الشرق       

 فانه يتحدث عن قضية فلسطين باعتبارها قضية الجئـين، ولـذلك فـان              242يتعلق بالقرار     
تطبيق القرارين ال يضيف لنا  شيئا كفلسطينيين وكان من األولى البحث عن قرارات أخـرى                

 وهـو قـرار     181 البحث عن القرار     إذا ما ارددنا الذهاب إلى المفاوضات كحل، ولهذا فان        
التقسيم قد يكون أفضل بكثير من تجاهله، إذ انه يتحدث عن جزء من األرض اكبر بكثير مـن       

 الخـاص    194، إضافة إلى تجاهل إعالن المبادئ للقـرار         1967األراضي التي احتلت عام     
 الفلـسطينية   فريق منظمة التحريـر   " بوضع الالجئين، فقد عمدت حكومة إسرائيل إلى كتابة         

وجملة ممثلي الشعب الفلسطيني، دون اإلشارة إلى منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شـرعي             
ووحيد للشعب الفلسطيني، وهذا يدلل على أن حكومة إسرائيل إنما  أرادت فقـط  الحـصول                 
على اعتراف سيادة بوجودها من الشعب الفلسطيني، في حين لم تعتـرف هـي بـأي هيئـة                  

 . رابين اسحق من خالل  الرسائل المتبادلة بين ياسر عرفات وفلسطينية إال

يبدو واضحا أيضا أن إعالن المبادئ لم يأت على أي تحديد لحدود دولة إسرائيل التي اعترفت                
بها منظمة التحرير الفلسطينية  ولم يتحدث أيضا عن أي حدود  لألراضي الفلـسطينية التـي                 
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تفاق في البند الثالث عن االنتخابات من اجل تـسليم          ستعطى للمجلس المنتخب، وقد تحدث اال     
نيين المهام التي سيشرفون عليها، ومع أن االنتخابـات شـان فلـسطيني داخلـي وال                الفلسطي

ضرورة لوجوده ضمن إعالن مبادئ، فمباشرة هذه العملية تخضع للجانب الفلسطيني، وللشعب            
في حين جاء في  الفقرة ب       عملية برمتها،   الفلسطيني الذي يستطيع بناء نظام انتخابي ويتولى ال       

  ما نصه

بهدف " 1"سيتم عقد اتفاق حول الصيغة المحددة لالنتخابات وشروطها وفقاً للبروتوكول المرفق كملحق             " 
  ". المبادئ هذا حيز التنفيذإعالن من دخول أشهر االنتخابات في مدة ال تتجاوز التسعة إجراء

ل في االنتخابات الفلـسطينية، والتـي هـي شـأن           هذا النص يضيف إلسرائيل حق التدخ     
فلسطيني داخلي، فلماذا تتدخل إسرائيل في وضع شروط لهذه االنتخابـات ولمـاذا يقبـل               

  المفاوض الفلسطيني بمثل هذا البند؟ 

أما البند الرابع فقد اهتم باألراضي التي سيتم تسليمها للجانب الفلسطيني، وقـد ذكـرت هـذه                 
ليمه هو الضفة الغربية وقطاع غزة، وغيرها سيتم التفاوض عليـه فـي              ما سيتم تس   أنالفقرة  

المرحلة االنتقالية، أي أن القدس تعتبر جزء من المرحلة االنتقالية ولم يأت ذكرها فـي هـذا                 
  . اإلعالن باعتبارها جزء من الضفة الغربية

ئم، ومـا سـيتم      البند  الخامس قد تحدث عن المرحلة االنتقالية  ومفاوضات الوضع الدا             إن 
 وجاء في الفقرة ب من هذا البند أن المفاوضات سـتبدأ فـي              التفاوض عليه في هذه المرحلة،    

اقرب وقت ممكن مع ممثلي الشعب الفلسطيني، ولم يذكر منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها             
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبصفتها المفـاوض الفلـسطيني الـذي يقابـل              

اوض اإلسرائيلي على الطاولة، وال ادري لماذا وافق ممثلي منظمة التحريـر الفلـسطينية              المف
على هذا النص الذي يلغي صفتهم التفاوضية أصال، ولكن يبدو أن النص قصد بـه أن الـذين           
سيقومون بعملية التفاوض مع الجانب اإلسرائيلي هم مسئولي الحكم الذاتي، والمجلس المنتخب            

نيين بعد هذه المرحلة، وكان الرسالة مضمونها أن منظمة التحرير الفلـسطينية            من قبل الفلسطي  
سوف تنتهي بمجرد قيام سلطة الحكم الذاتي الفلـسطينية، والتـي ضـمن صـالحياتها فقـط                 

  .األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة

 عليه في هذا اإلعالن     أما الفقرة ج من هذا النص فإنها تنص على حقيقة ما كان يجب التفاوض             
لب الصراع بـين الفلـسطينيين واإلسـرائيليين، فالقـدس           تشكل   مسائل حساسة للغاية    وهي  

ولالجئين والحدود والمياه وغيرها من القضايا الهامة أجلت للتفاوض عليهـا فـي المرحلـة               
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سطينيين ؟  النهائية بعد خمس سنوات من إعالن المبادئ المذكور، إذن ما فائدة هذا اإلعالن للفل             
 كان من الضروري أن يتم التفاوض على        وما األهمية التي جلبها المفاوض الفلسطيني لشعبه؟      

هذه القضايا منذ البداية فهي التي تحدد الدولة الفلسطينية، وإال كيف يتم التفاوض علـى ارض                
  .  دون حدود؟ ودون عاصمة، ودون ذكر وتفصيل لوضع الالجئين الذين طردوا من ديارهم

 هذا النقل بعـد     ويبدأ عن نفل الصالحيات لسلطة الحكم الذاتي        اإلعالنتحدث  ي البند السادس    ف
وتم تحديد المجاالت التي سيتم نقلها للفلسطينيين وهي التعليم          وغزة،   أريحااالنسحاب فورا من    

  . والصحة والشؤون االجتماعية والضرائب والسياحة

  نتقالي وقد نصت الفقرات أ، ب  منه على في حين تحدث البند السابع عن االتفاق اال

  ). االتفاق االنتقالي ( والفلسطيني على اتفاق حول الفترة االنتقالية        اإلسرائيلي سوف يتفاوض الوفدان     -أ" 
، ونقـل   أعـضائه  سوف يحدد االتفاق االنتقالي من بين أشياء أخرى، هيكليـة المجلـس، وعـدد                -ب

 المجلس، وسوف يحدد    إلى المدنية   وإدارتها اإلسرائيليةعسكرية  الصالحيات والمسؤوليات عن الحكومة ال    
 واألجهـزة ) البنـد التاسـع  (االتفاق االنتقالي أيضاً سلطة المجلس التنفيذية وسلطته التشريعية طبقاً لــ    

   " .القضائية الفلسطينية المستقلة

 للفلسطينيين  هذه الفترة سيتفاوض الطرفان على المجاالت األخرى التي يمكن تسليمها         خالل  
ولكن األهم ما ورد في الفقرة ب بان هناك مفاوضات على هيكلية المجلس وعدد أعـضاءه                
وكذلك سوف يحدد سلطة المجلس التنفيذية والتشريعية، وهنا  يمكـن التـساؤل إذا كانـت                
إسرائيل ستقرر في المجلس  وأعضاءه وسلطته فما  الذي  سيقوم به الفلـسطينيون؟ يبـدو                 

مجال مفتوحا لإلسرائيليين ليقرروا كل شي ضـمن هـذا الـنص، فالمـشرع              واضحا أن ال  
الفلسطيني فقط يقوم باقتراح مشاريع قوانين دون أن يكون له حـق إقرارهـا إال بموافقـة                 
الجانب اإلسرائيلي، وبهذا فقد ألزم المفاوض الفلسطيني نفسه بنص يسمح للطـرف الثـاني              

 يمكن أن تصدر عن سلطة الحكم الـذاتي، وعليـه           بالتحكم والسيطرة على كل القوانين التي     
فان مهمة سلطة الحكم الذاتي هي إدارية فقط وترفع القـرارات للموافقـة عليهـا للجانـب                 
اإلسرائيلي  وتصبح سارية المفعول إذا حصلت الموافقة، أما  إذا  قوبلت بالرفض فـستبقى                

  . مشاريع قوانين فقط

اء قوة شرطية من قبل المجلس لحفظ األمن دون ذكـر           في البند الثامن تحدث اإلعالن عن إنش      
ألي تفاصيل تتعلق بهذه القوة، واألمن الخـارجي هـو مـسؤولية إسـرائيل وكـذلك امـن                  
المستوطنات، وفي البند التاسع سيخول المجلس  بالتشريع فقط أما إصدار القوانين فانه يخضع              
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يشرع المجلـس الفلـسطيني إذا كـان        أيضا لموافقة الجانب اإلسرائيلي، وعليه فما  فائدة أن          
  القانون الذي  سيتم تطبيقه سيخضع للموافقة اإلسرائيلية؟

  وقد نصت الفقرة هـ على ما يلي 

  ".اإلسرائيلية المدنية وانسحاب الحكومة العسكرية اإلدارة بعد تنصيب المجلس سيتم حل -هـ"

حكم الذاتي أن يكون بديال عن      هذه الفقرة تدلل على أن الجانب  اإلسرائيلي يريد من مجلس ال           
  .اإلدارة المدنية اإلسرائيلية في  المناطق المحتلة 

   نص على التاسع فقدأما البند 

 سيراجع الطرفان -ب. إليه سيخول المجلس بالتشريع، وفقاً لالتفاق االنتقالي، في جميع السلطات المنقولة - أ
  . فعول في المجاالت المتبقيةبشكل مشترك القوانين واألوامر العسكرية السارية الم

 فـي هـذه     إليـه في جميع ما نقل      أن المجلس  مخول بالتشريع       -يوضح  النص في الفقرة أ     
المرحلة وهي  مجاالت التعليم والصحة والشؤون االجتماعية والـضرائب والـسياحة، وهنـا      

 فلـم    فقد جاءت مبهمة وغامـضة     – في الفقرة ب     أما،  األموريحق للمجلس التشريع في هذه      
سيتم مراجعة األوامـر العـسكرية      ومن الذي يصدرها، هل      العسكرية   لألوامريذكر تعريف   

الصادرة من الجانب اإلسرائيلي بشكل  مشترك، أم يتم  مراجعة األوامر الـصادرة للـشرطة                
الفلسطيني، والواضح هنا أن ما يصدر من الجانب الفلسطيني للشرطة الفلسطينية هو ما سيتم              

  . مراجعته

 ومجاالت التعـاون    10جاءت البنود الباقية لتحدد طبيعة التنسيق بين الطرفين كما في البند              و
وهذا المصطلح  ال يعني  انسحاب إسرائيلي وإنما  إعادة تمركـز             االقتصادي وإعادة االنتشار    

للقوات اإلسرائيلية خارج حدود المناطق المنسحب منها، ويدلل هذا على عدم نية إسرائيلية في               
االنسحاب الكامل من األراضي الفلسطينية التي تم االتفاق على االنسحاب منها، والتي  سـيتم               
فيها سلطة حكم ذاتي فلسطيني، ويدخلنا في دائرة الشك في احتماالت إعادة االحـتالل  لهـذه                 

 مع الدول العربية المجـاورة      قكذلك التنسي األرض من قبل إسرائيل وهذا ما  حصل بالفعل،          
 متفرقات أخرى، وقـد تبـع       إلىالتعاون االقتصادي وتحديدا مصر واألردن، إضافة       من اجل   
 تتعلـق باالنتخابـات   أمـور  في اإلعالن مالحق تحدد مجاالت لم تذكر بالتفصيل في  اإلعالن

  .وكذلك االنسحاب من غزة وأريحاوالتعاون في المجاالت االقتصادية 
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ة األفضل لهذا االتفاق الن ما تم االتفاق عليـه          إذن إعالن المبادئ كما تم تسميته  وهي التسمي        
 يفـسرها   أنإنما هي مبادئ رئيسية فقط ومقتضبة جدا وفضفاضة لدرجة يمكن ألي  طـرف               

 ففي الديباجة ذكر الحقوق المشروعة والسياسية للشعب الفلسطيني  دون           بالطريقة التي  يريد،     
ة للشعب الفلسطيني حقه في  تقريـر        ذكر  وتوضيح لطبيعة هذه الحقوق، والتي  تعتبر بالنسب         

 التي  هجر منها  وحقه في  العيش  بكرامه وضمن دولة              أرضه إلى وحقه في  العودة      مصيره
اعتقـد   تعترف بهذه الحقوق  للشعب الفلسطيني،        إسرائيلذات حدود معروفة وواضحة، فهل        

  . النحوأي إمكانية لتفسير هذه الحقوق على هذا ال يرى الجانب اإلسرائيلي  أن
وفي الوقت ذاته يتعامل االتفاق مع هذه الحقوق بغموض مطلق دون أن يورد أي تفسير لهـا                 

فقـد تـم    . مع إحالة بعض منها إلى القضايا التي ستناقش ضمن مفاوضات الوضع النهـائي            
فلسطينيين من خالل ثالث عبارات شديدة الغموض، وتعتبـر         الالتطرق إلى القضايا التي تهم      

، فـي   )المتبادلـة (كما أن استخدام كلمة     . إحداها) وق الشرعية والسياسية المتبادلة   الحق(عبارة  
اإلشارة إلى الحقوق الشرعية، إنما يضع الحقوق الفلسطينية في كفة واحدة وبالتـساوي مـع               

 وتعطي حقاً لمن ال     الفلسطيني، تجحف بحقوق الشعب      وهي معادلة مغلوطة   اإلسرائيلية،الحقوق  

لمصطلحات لن يتمكن من تفسريها كما يريد إال الجانب اإلسـرائيلي           ان هذه ا  ولذلك ف  . حق له 
 أو القـضايا النهائيـة   أوالذي أعطى لنفسه حق الموافقة مسبقا على كل شئ، سـواء األرض       

ترسيم الحدود حتى التدخل في األمن وسن القوانين الصادرة عن المجلس المنتخب، وسـيكون              
ال يتناسب مع سياستها الداخلية والخارجيـة، فالمفاوضـات   من حقها أيضا التنصل من كل ما     

 بعد ثالث  سنوات على األكثر مـن إعـالن           تبدأعلى النقاط المهمة في اإلعالن يفترض أن        
المبادئ، وان ينتهي في خمس سنوات، لكن المفاوضات المقيدة والمحكومة من قبل الطـرف              

لسيطرتها الكاملة على النص يجعل مـن       اإلسرائيلي، والتي تماطل في تحديد الوقت للتفاوض        
عملية التفاوض مرهونة بالمزاج اإلسرائيلي، والذي استمر في التفاوض حتى هـذه اللحظـة              

دون أي  نتائج  تذكر، وقد قيدت منظمة التحرير نفسها بخيار المفاوضات وحدة عندما قبلـت                  
  . عنها إعالن المبادئ بنبذ اإلرهاب والعنف كشرط أساسي  للدخول في مفاوضات سرية نتج  

 سـببا   والعموميـة، وقد كان لخضوع اتفاق  أوسلو  للتدرج والمرحلية  إضافة  إلى الغموض               
فإذا نظرنا إلى التركية العامة لالتفاق فإننا نجد أن السياسة العامة            كبيرا في تعقيد هذا االتفاق،    

ن من الصعب، التوصـل     ، فدونهما لكا  تعمدت أن يتصف بهذه الخصائص     التي تم بناءه عليها     
إذ نجد أن خاصية الغموض تلف معظم بنـود االتفـاق ونـصوصه،             . إلى ما تم التوصل إليه    

فليست هنالك تعريفات واضحة للعديد من المفاهيم األساسية والرئيسة التي قـد تـشكل حلقـة                
 وصل بين حاالت األزمة واالنفراج، فبقيت مواضيع عديدة مفتوحة للتفسيرات التي سـيقدمها            

  . كل طرف لالتفاق
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ج من أجل التوصل إلى حل للصراع بـين         د بها، االعتماد على منهج التدر     أما المرحلية فيقص  

 تؤدي كل مرحلة    إذ لن يتم حل الصراع دفعة واحدة، بل سيكون على مراحل، بحيث           . الطرفين
تي تقـوم   وتنقسم كل مرحلة إلى مجموعة من اإلجراءات ال       ،عتبر مقدمة لها  منها إلى األخرى تُ   

التفـاق  والمشكلة الكبرى التي خلقتها مرحلية ا     . باألساس على إتباع فلسفة التدرج في تطبيقها      
  .  أمام مخاطر عدة، أهمها استغالل تلك الفترات لتقـويض أسـسه           تتمثل في أنه جعله مفتوحا    

 في   استراتيجيا الم، فكانت خطأ  بالتالي، ساهمت سياسة التدرج بشكل كبير في إفشال عملية الس         
إذ كان من الضروري التوصل إلى تسوية وحل للصراع الفلسطيني اإلسـرائيلي            . اتفاق أوسلو 

دفعة واحدة ، ودون الدخول في متاهات الجداول والفتـرات الزمنيـة وترتيبـات الـسياسة                
فهذه الترتيبات لم تعمل كممر يمهد الطريق للحل الدائم كما كان متوقعاً، بل تحولت              . المرحلية
ولم يتم التعامل معها كمساحة زمنيـة مـن أجـل           . ق نحو تجديد المواجهة والصراع    إلى طري 

االستعداد للمفاوضات النهائية وإنما كوسيلة وأداة تعزز من فرص كل طرف ومـن مقدرتـه               
 .على المساومة في مفاوضات الوضع الدائم
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 وإسرائيلر  مص مقارنه بين إعالن المبادئ في أوسلو  وما طرح في كامب ديفيد بين 4.4

  

  تقول الفقرة ب من اتفاقية كامب ديفيد
وإسرائيل واألردن على إقامة سلطة حكم ذاتي فلسطيني منتخبة في الـضفة الغربيـة               مصر    تتفق   أن"  

واألردن وفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين           مصر   وقطاع غزة، وقد يضم     
ألطراف بشان اتفاقية تحدد مسئوليات سلطة الحكم الذاتي التي  تمارس           طبقا لما يتفق عليه، وستتفاوض ا     

  ".في الضفة الغربية 
 هناك نية إلقامة سلطة حكم ذاتي  منتخبة ستقوم علـى إدارة أمـور   أن ها النص يدل على      إن

الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا أيضا ما تم االتفاق عليه في إعالن المبادئ وهو إقامة سلطة                
 إلدارة أمور الحيـاة     اإلسرائيلياتي  تتحمل  المسؤوليات التي  ستنتقل إليها من الجانب            حكم ذ 

في هذه المناطق، ولم يذكر النص القدس باعتبارها جزء من الضفة الغربية وقد وافق  هذا ما                 
  . تم في  إعالن المبادئ

  
    فقد نصت على-أما الفقرة ج 

في الـضفة   " مجلس إداري "  الخمس عندما تقوم سلطة حكم ذاتي        ستبدأ الفترة االنتقالية ذات السنوات    "  
الغربية وغزة في أسرع وقت ممكن دون تأخير عن العام الثالث بعد بداية الفترة االنتقاليـة  وسـتجري                   
مفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وإبرام معاهـدة سـالم بـين إسـرائيل واألردن                 

وسترتكز المفاوضات على أساس جميع النصوص والمبـادئ        . ان الضفة الغربية    والممثلين المنتمين لسك  
  " . 242لقرار مجلس األمن رقم 

 سنوات كما ذكر في  كامب       5في إعالن المبادئ تم تحديد  السقف الزمني للمرحلة النهائية في            
 إسرائيل ما   ديفيد، وان يبدأ التفاوض عليها أيضا بأقصى حد في العام الثالث، وبهذا فقد حققت             

 الـذي  ال     242 دون تغيير بإسناد المفاوضات إلى القرار        1978طرحته في كامب  ديفيد عام       
  . يخص القضية الفلسطينية بشيء ونصوصه عامة وتذكر فقط  قضية الالجئين

  
   فقد نصت علي–أما الفقرة د 

نها خالل الفترة االنتقاليـة     سيتم اتخاذ كل اإلجراءات والتدابير الضرورية لضمان امن إسرائيل وجيرا         "  
وما بعدها وللمساعدة على توفير مثل هذا األمن ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة قوية من الشرطة                 

   ."المحلية
في البند الثامن من إعالن المبادئ ذكر تقريبا ما يوازي هذا النص من إنشاء قوة شرطية تقوم                 

مسؤولية إسرائيل، لم يختلف النص كثيـر مـن         بمحفظ األمن على ان يكون األمن الخارجي        
حيث المضمون فهو يؤدي نفس الغرض المطروح  وهو توفير األمن المحلـي فـي الـضفة                 
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الغربية من قبل قوة شرطية على أن يتدخل الجيش اإلسرائيلي في الوقت الذي يريـده لتنفيـذ                 
  .مهام يدعي أنها لحماية امن إسرائيل

 فيما يخص القضية الفلسطينية ال يختلف كثيـر         1978 عام    جوهر ما طرح في كامب ديفيد      أن
 242، ففي كال الحالتين تـم اعتمـاد القـرار           أوسلو المبادئ في    إعالنعما طرح في اتفاقية     

 للمفاوضات وفي كال الحالتين تم طرح مصطلح الحكم الذاتي الفلسطيني، كما تم طرح              كأساس
 فريق منظمة التحرير وفـي      أوسلوح في    من الشعب الفلسطيني في حين طر      آخرين أوممثلي  
كذلك تم الحديث عـن قـوة        "   الفقرة ب   5البند  "   طرح ممثلي الشعب الفلسطيني       آخرمكان  

شرطية، وعن نقل صالحيات فيما يتعلق باألمور المدنية للمجلـس اإلداري  المنتخـب مـن                
ف جوهري بـين    الشعب الفلسطيني  في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولذلك أرى أن ال اختال            

هذا وذاك، إال أن توقيت االتفاق الثاني جاء بعد أن توسعت البقعـة الجغرافيـة للمـستوطنات                
اإلسرائيلية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد أتساءل كما  الكثيرون ما الفرق بين               

  كان االختالف ؟ التوقيتين ولماذا رفضت القيادة الفلسطينية كامب ديفيد وقبلته في  أوسلو؟ فيما 
ويمكن القول هنا إذا وافق المفاوض المصري والذي ال يملك صـالحيات علـى األراضـي                
الفلسطينية وإنما  حاول أن يضع حال مؤقتـا للقـضية الفلـسطينية علـى هـذه النـصوص                   
والمقترحات، فلماذا يوافق المفاوض الفلسطيني صاحب األرض والذي يبحث عن العودة إلـى             

  يها بإزالة االحتالل والتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة؟أرضه والحرية ف
  

  أوسلوفي توقيع منظمة التحرير على اتفاقية  مصر مساهمة   5.4
 

القناة المصرية قائمة طوال الوقت وهي مهمة لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية،             : احمد الطيبي 
 )1994عباس، ( ومهمة لجميع األطراف 

  األمريكيـة   يبلـغ الحكومـة    أن  اإلسـرائيلي ، اقترح الوفد    أوسلو  عند بدء المفاوضات في   و
 أنوالحكومة المصرية، وعندما  ابلغنا الوفد الفلسطيني  بهذا االقتراح وافقنا عليـه، شـريطة                

  س، فقـام بيـر     الحكومة المـصرية     بإبالغ ونحن نقوم    األمريكية الحكومة   اإلسرائيليونيبلغ  
 بالنسبة للجانب الفلسطيني فقد ظل على اتصال دائم  بعمـرو            ماأ ،   األمريكية  الحكومة    بإبالغ

 يحفظا السر بينهما وكانـا بطبيعـة الحـال          أنفقد حرص االثنان على      الباز،     وأسامةموسى  
 لينوالمـسئ يبلغان الرئيس المصري حسني مبارك بموجز ما يجـري، وكثيـرا مـا  كـان                 

 أو غيره إال أنهم كانوا يتكتمون علـى          مثل  دينيس روس    أمريكان بمسئولينالمصريين يلتقون   
  . ذكر أوسلو أمامهم، ألنهم كانوا يعرفون أن هؤالء األشخاص خارج دائرة المعرفة

  .  سعيد كمالإال األمر بهذا أحداومن الطرف الفلسطيني  لم يكن يعرف   مصر في 
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 وكانت  ،أوسلو إلىل ما يجري  من مفاوضات  من مدريد          على علم كامل بك    مصر    كانت   إذن
عندما تم التوقيع على االتفاق عارضته من باب          مصر    أن إالعلى اطالع كامل بكل التفاصيل      

عدم دعة الرئيس  حسني  مبارك لالحتفال، وكان عدم دعوته ليظهر الرئيس كلينتـون بانـه                 
 صاحب الفضل في توقيع االتفاق وانه الوحيد الذي بذل  جهدا في ذلك، ومع ذلك فقد  رعـت                   

  بعد ذلك وبقيت تلعب دورا مهما  فـي القـضية             اإلسرائيليتفاقات وقعت مع الجانب     امصر  
  ).1994عباس،(. الفلسطينية 
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  الفصل الخامس

  االستنتاجات 

  
  خالل هذا الفصل سنقوم بتحليل فرضيات الدراسة ونجيب على أسئلتها

  
   مناقشة الفرضيات  1.5

  

   األولىالفرضية 

ة المصرية أكثر قوه واتساعا بعد دخول منظمة التحرير في أصبحت العالقات الفلسطيني

  . عملية التفاوض مع الجانب اإلسرائيلي والتخلي جزئيا عن برنامج المقاومة

توقيع كامب ديفيد صعبة على النظام المصري، فقد  منذ  مصرالعزلة التي وقع فيهاكانت 
 كان الميثاق  ينص أنونس بعد  تإلىحرمته من عضوية جامعة الدول العربية وتم نقل المقر 

 واستمرت القطيعة حتى أعادت منظمة .الدائم لجامعة الدول العربية المقرمصر  تكون أنعلى 
التحرير الفلسطينية عالقاتها مع مصر، وقد كان ذلك بعد زيارة رئيس منظمة التحرير 

صر بالعودة ومنذ هذه الزيارة بدأت م الفلسطينية ياسر عرفات لمصر بعد اجتياح بيروت،
تدريجيا إلى محيطها العربي، لذلك يمكن اعتبار الفرضية صابئة حيث شكل قبول منظمة 

  . التحرير تدريجيا بخيار التفاوض عمقا جديدا لمصر في محيطها العربي
  

  الفرضية الثانية 

 تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الدور الحقيقي في التحوالت السياسة العربية تجاه 

  . م1978بعد عقدها لمعاهدة كامب ديفيد عام مصر 

على اتفاقية كامب ديفيد  مصر هذه الفرضية صائبة وذلك العتبارات عديدة أهمها إن توقيع 
 عربيا، وقد شكلت الدول العربية جبهة الصمود والتصدي لسياسات معزولهجعل منها دول 

قطع العالقات السياسية والتجارية  حينها، وعملوا على تم وصفهاالسادات االستسالمية كما 
والن منظمة . معزولة تماما عن محيطها العربي مصر والثقافية بالنظام المصري، وأصبحت 
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 اجتماع وزراء الخارجية العرب االقتصادي والمالي إلىالتحرير هي التي  تقدمت بطلب 
تي  قوة منظمة من جامعة الدول العربية ومنعها من التمثيل فيها، وتأ مصر بضرورة فصل 

 باعتبارها  الممثل الشرعي  الرباطالتحرير بسبب االعتراف الذي حصلت عليه في قمة 
  . والوحيد للشعب الفلسطيني 

  
  الفرضية الثالثة 

موقف المحايد في مرحلة التفاوض بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ولم يؤثر  مصر  اتخذ 

  . رهذا النظام على أي من الطرفين لمصلحة األخ

 أنال يمكن الجزم بصحة هذه الفرضية من ناحية عدم التدخل المصري النهائي، ولكني  اعتقد 
 وإذا، اآلراء وإمالءهناك تدخال على مستوى االستشارة فقط وليس على مستوى فرض البنود 

 تامتالءا كان هناك فرض إذا أما مقبولة، أيضاما كان هذا االفتراض صحيحا فان الفرضية 
، وان كنت ارجع في للخطأم يفصح عنها أي من الطرفين، فتعتبر الفرضية قابلة سرية ول

  بأي تقم لمفاوضي الوفد الفلسطيني، ولم ردور المستشا ت لعبمصر أن الشخصي رأيي
وافق على جميع التنازالت التي  مصر أنغير .  فروضات في أي اتجاه كانأو تامتالءا

 القيادة أماما صاحبة الحق وهي التي ستتحمل المسؤولية وافقت عليها منظمة التحرير باعتباره
    .الفلسطينية

  
  

  الفرضية الرابعة 

 لكون فلسطين م يعتبر النظام المصري، النظام العربي األكثر دعما للقضية الفلسطينية، وااله

  .  تشكل مجال امن قومي لمصر

تشكل  اكبر داعم مصر هذه الفرضية صائبة، وليس عامل المجال الحيوي وحده الذي يجعل 
لم  مصر  الن وأيضا، واإلسالمي لكونها تشكل قضية العمق العربي وإنماللقضية الفلسطينية، 

 تكون مؤازرة أنتبحث عن االستيالء على القرار الفلسطيني، فكانت دائما تحرص على 
نظمة ومدافعة عن القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، وكانت دائما الى جانب م

وهي تشكل رؤى القيادتين المختلفة . التحرير الفلسطينية، باستثناء فترات التنافر بين النظامين
  . الصراع إلىفي النظر 
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  الفرضية الخامسة 

 للمجتمع المكونةكان للرأي العام المصري المتعاطف مع القضية الفلسطينية واألحزاب 

 مصر ة بين منظمة التحرير الفلسطينية والمصري دورا هاما في صياغة العالقات السياسي

  . الحاكم

 إال  الشعب، برأي النظام الحاكم غالبا ما يهتم أنيمكن القول بصحة هذه الفرضية، العتبار 
 إلى الحكم الفردي ويميل إلىكان يميل  الحكم  رأس الفترة التي كان فيها السادات على إن

دافع فردي، ولم يعلم عن دوافعه حتى اقرب  ولهذا جاءت زيارته للقدس ببالرأياالستفراد 
جزء من القرار في صياغة العالقات المصري  للشعب أنمستشاريه، ويمكن القول بشكل عام 

ومنظمة التحرير العتبار الشعب المصري من الشعوب العربية المدافعة عن  مصر بين 
  .  ضد القوات اإلسرائيلية 1948القضية الفلسطينية وشاركت في حرب عام 

  

  

  أسئلة الدراسة  مناقشة 2.5

ما هو شكل العالقة التي تحكم السياسة الخارجية المصرية تجاه سياسات منظمة التحرير 

  الفلسطينية ؟

إضافة لكون الحديث العصر  في األوسط مشكلة  في الشرق أهم القضية الفلسطينية تعتبر
 في  المجال الحيوي، ولذلك فلسطين واقعة على الحدود المصرية، وهذا يكسبها أهمية أخرى

مدافعا  مصر  عالقة المساندة  فكان نشأتها ومنظمة التحرير منذ  مصر تمثلت العالقة بين 
حتى وقت  مصر ومساندا ورديفا لمنظمة التحرير الفلسطينية خالل  تحركاتها، وكانت 

يمكن القول ان  القطيعة محطا لكثير من الزعماء الفلسطينيين وان كان ذلك في الخفاء، ولذلك 
وال يوجد في  العالقات السياسية . العالقة تكاملية  وعالقة مصالح مشتركة،ال عالقة تنافر 

 القيادة بما يتناسب مع آراءعالقة مكتملة في الشركة الختالف التوجهات العامة التي  تحكم 
  . دوافع النظامين

    
لقضية الفلسطينية في الفترة ما هو الدور الذي لعبه النظام السياسي المصري في حل ا

  ؟1993 إلى 1978الواقعة بين عامي 

لذاتي الذي طرحه بيغن  يكون حل الحكم اأنبعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد  مصر تحاول
، اإلسرائيلييالت الطفيفة والتي ال يمكن اعتبارها حال جذريا للصراع العربي مع بعض التعد

الفلسطينية بداية هذا العرض، وخالل السنوات التالية وبعد ولذلك فقد رفضت منظمة التحرير 
 تونس، إلىتعرض المنظمة لبعض االنتكاسات جراء حصارها في لبنان، ومن ثم مغادرتها  
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 في كونفدرالية مشتركة،  األردنيوحدوث حرب المخيمات وكذلك االتفاقية مع الجانب  
 القاهرة، التي إلىات بالعودة مجددا جعلت المنظمة في حال تيه، فكان القرار لياسر عرف

 ضمن اإلسرائيلياحتضنته وساهمت وساعدت في  دخول  المنظمة في مفاوضات مع الجانب 
اتخذتها الروية الفلسطينية التي يحددها المفاوض الفلسطيني، ودعمت اغلب المواقف التي  

مة التحرير الفلسطينية  المبادئ بين منظإعالن اتفاق إلىمنظمة التحرير الفلسطينية للوصول 
  . وإسرائيل

  

هل اثر دخول منظمة التحرير الفلسطينية في جبهة الصمود والتصدي على العالقات 

  المصرية الفلسطينية؟ 
 

نعم، فقد أدى ذلك لقطع العالقات على المستوى العام بـين النظـامين، وان كانـت قـراءات                   
بعد القطيعة ولكن في  الخفاء، حيث أن        يدعمها بعض المفكرين تؤكد أن العالقة استمرت حتى         

ممثلي  منظمة التحرير الفلسطينية بقوا في مصر، ولم تسحب المنظمة تمثيلها فـي  القـاهرة                 
بشكل  نهائي، أما  على المستوى العلني فكانت التصريحات والمساجالت الكالمية مستمرة بين              

لسادات ووصفته في  أكثر مـن       الطرفين، وقد طلبت المنظمة مرارا قطع العالقات مع نظام ا         
بيان لها بالنظام االستسالمي والتآمري  الذي  يعمل  على تجذير  دولة اليهود في  فلـسطين                   

  . على حساب  الشعب الفلسطيني  الذي  أصبح الجئا في الدول  العربية
  

هل يمكن اعتبار النظام السياسي المصري شريكا لمنظمة التحرير الفلسطينية في عملية 

  ؟اإلسرائيليفاوض مع الجانب الت

يمكن اعتباره مساندا  ومؤيدا وليس شريكا بالمعنى الحرفي للشراكة، الن الجانب  المصري  
قدم ما كان يطلبه منه المفاوض الفلسطيني وضمن احتياجاته وكانت التدخالت المصرية تصب 

 بجانب ، الن الشراكة تفهم على وجود مفاوض مصري في مصلحة القضية الفلسطينية
 عندما طلب  الوفد الفلسطيني  بعض إالالمفاوض الفلسطيني، وهذا لم يحدث في  المفاوضات 

   . الدعم في  بعض  القضايا
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كيف اثر النظام السياسي المصري على منظمة التحرير الفلسطينية لقبول الدخول في عملية 

  التسوية مع اإلسرائيليين ؟

وتحديدا بعد االجتياح  مة التحرير الفلسطينية شكلت الضغوط التي تعرضت لها منظ
اإلسرائيلي للبنان، سببا مباشرة في لجوء رئيس منظمة التحرير الفلسطينية إلى القاهرة، والتي 

طرحت عليه المشاركة في العملية السلمية، ألنه السبيل الوحيد إلنهاء الصراع الفلسطيني  
جميعا في عقد صلح منفرد مع إسرائيل، كانت سبقت الدول العربية  مصر اإلسرائيلي، والن 

بحاجة إلى منظمة التحرير الفلسطينية لتستطيع العودة إلى الشارع العربي بقوة، وتدافع بشكل 
  . بداية في  عهد الرئيس أنور السادات مصر أفضل عن خيار السالم الذي  تبناه 

مان الدعم الغربي في  وكان التأثير يتمثل في تقديم الدعم لكامل لمنظمة التحرير وض
 ما وافقت المنظمة على الدخول في  العملية السلمية، وان هذا إذااالعتراف بمنظمة التحرير 

االعتراف يكسبها قوة على المستوى العالمي، تحديدا في ظل تقبل  الدول  العربية لفكرة 
  . السالم مع إسرائيل كالسعودية واألردن وغيرها من الدول  العربية 
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  خاتمة ال

  
جاءت هذه الدراسة  للبحث في طبيعة العالقات السياسية بين منظمـة التحريـر الفلـسطينية                

 أوسلو، ومن خـالل  اسـتعراض المواقـف          إلىوالنظام السياسي المصري يعد كامب ديفيد       
مع القضية الفلسطينية يمكن تلخيص هذه        مصر   المصرية وطبيعة الدبلوماسية التي تعامل بها       

  : خالل  تلك الفترة  في  النقاط التاليةالعالقات 
o   حيويـا ل   تشكل عمقا  الفلسطينية ارتباطا دائما، الن فلسطين       بالقضية مصر   ارتباط   يعتبر  

 الـصراع علـى     إنهاءعلى   مصر   ، لذلك حرصت    مجالها األمني وتساهم في حفظ    مصر  
   .الفلسطينيةاألراضي 

o    سطينية كممثل شرعي للشعب الفلـسطيني       السادات منظمة التحرير الفل    أنور تجاهل الرئيس
،  والتزم بـالموقف اإلسـرائيلي       1974باعتراف  الدول  العربية في  مؤتمر الرباط عام           

 . الرافض لذكر المنظمة أو التعامل معها

o                   لالشـراف  وافق  الرئيس المصري  أنور  السادات  على حكم ذاتي في فلسطين يخـضع
ا ينهي حقوق  الشعب الفلسطيني  في  إقامـة دولتـه             األردنية المصرية اإلسرائيلية، وهذ   

المستقلة، ويلغي  سيادة الشعب الفلسطيني  على أرضه، وينهي  حلم الالجئين بالعودة إلى               
 .   أرضهم التي هجروا منها

o     حينها ومنظمة التحرير طابع القطيعة، ودعت منظمة التحريـر          مصر    اتخذت العالقة بين
النه افرغ القضية الفلـسطينية مـن        مصر   وضرورة عزل      مصر   الى عدم التعامل مع     

 . محتواها ونصب  نفسه مفاوضا عن الشعب الفلسطيني

o      الفلسطينية بعـد اجتيـاح  لبنـان مـن قبـل             رومنظمة التحري  مصر   اتسمت العالقة بين 
 بالعودة من جديد، ويمكن وصفها بالقوية بعـد زيـارة           بدأت بالفاترة ولكنها    اإلسرائيليين

منظمة التحرير الفلسطينية  للرئيس المصري بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية           رئيس  
بيروت،فقد شكلت هذه  الزيارة بداية حقيقية الستعادة الثقـة بـين منظمـة التحريـر                 من

 . الفلسطينية والنظام المصري

o   في فلسطين ودعم النظام أيـضا إلعـالن         التي قامت  الشعبية   لالنتفاضة مصر    شكل دعم 
لتجسيد عودة العالقـات     مصر   قبل  ، مبادرة حقيقة من     1988 الستقالل في الجزائر عام   ا

 . النظامينالدبلوماسية بين 

o  في  عهد حسني مبارك في تجسير الهوة بين منظمة التحريـر الفلـسطينية        مصر    تساهم
واإلسرائيليين من خالل  توفير قنوات اتصال بين الطرفين للوصول الى تـسوية إلنهـاء               
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لصراع العربي  اإلسرائيلي، وقد اتسمت هذه  القنوات بالسرية في  اغلب األحيان، وكان               ا
 . ذلك بناء  على طلب من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية

o   والتي جدد فيها فكرة الحكم الذاتي       1989ة التي  تقدم بها شامير عام        رالمباد مصر    رفض 
 . في كامب ديفيد مصر ت السالم الموقعة مع التي  طرحها  قبله مناحيم بيغن في  اتفاقا
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  المالحق 

  1ملحق 

 بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول زيارة الرئيس أنور الـسادات المزمعـة إلسـرائيل               

، ص  1، ط   13، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت مـج        1977الوثائق الفلسطينية العربية    : " المصدر

439"    

   أنـور الـسادات المزمعـة       زيـارة الـرئيس    لالفلـسطينية حـو   بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر       

   .إلسرائيل

  يا جماهير شعبنا الفلسطيني،  

  يا جماهير امتنا العربية،  

ان القرار الذي أقدم عليه الرئيس السادات يشكل ارتدادا عن أقدس وأغلى أهداف امتنا وشعبنا، وتنكرا لـدماء       
  . مئات األلوف من الشهداء الذين سقطوا من أجل فلسطين واألراضي العربية

ان خطوة الرئيس السادات تضرب عرض الحائط بكل مبادئ التضامن العربي، وقـرارات القمـة العربيـة،          
  . العظيم مصر ومكاسب حرب رمضان التي حققتها بطولة وتضحيات المقاتلين العرب وعلى رأسهم جيش 

تنكـرا لنـضاالتها    واألمة العربية لن تغفر الي حاكم عربي مثل هذه الخطوة، التي تشكل انعطافا خطيرا، و              
  . التاريخية التي كان محورها، على الدوام، قضية فلسطين وتحرير القدس

ان القيادة الفلسطينية، اذ تعلن رفضها لخطوة الرئيس السادات، تؤكد على تمسكها بقرارات المجلس الوطني                
الى شـجب وادانـة هـذا       الفلسطيني في دوراته المتعاقبة، وبرامجه السياسية، وتدعو جماهير األمة العربية           

الموقف الخطير الذي يمس وجود امتنا ومستقبلها وشرفها، كما تدعو سائر األقطار العربية وحكوماتها الـى                
  . تحديد موقفها، واسماع صوتها تجاه هذا الوضع

اننا، اذ نحيي صمود وتضحيات جماهير شعبنا الصامد في أرضنا المحتلة، ندعوهم الى إعـالن غـضبتهم                  
 ضد هذه الزيارة، والى اإلضراب والتحرك على أوسع نطاق، ومقاطعة كل النـشاطات الـصهيونية                العارمة

والعملية التي تحاول ان تجعل من هذه الزيارة بداية لضرب القضية الفلسطينية وانتصارات ثورة شعبنا على                
، األصـعدة كافة  امتداد ستين عاما، وضرب جميع منجزات حركة التحرر العربي طيلة مراحل نضالها على              

ان المسجد األقصى، الذي كان رمزا لقوافل التحرر والشهداء، ال يمكـن ان يكـون               . وفي مختلف المجاالت  
  . محرابا لالستسالم
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اننا ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني في سائر اماكن تواجدهم، وفي هذا الظرف الخطير، الى تأكيـد التفـافهم                  
منظمة التحرير الفلسطينية، والى التصدي بحزم لكل دعوات االستسالم         حول قيادتهم وممثلهم الشرعي الوحيد      

 الصهيوني ان يجعل من زيارة السادات بداية لفرضها على          - االنهزامية التي يحاول العدو األميركي       وأجواء
  . منطقتنا العربية

ـ             ن المكـافحين ضـد     ان البندقية الفلسطينية، ودماء آالف الشهداء والسجناء المعتقلين، وعشرات األلـوف م
، ويقيم الطريق   1948االحتالل الصهيوني، هم السد المنيع الذي سيدحر االستسالم، ويمنع تكرار مؤامرة عام             

لتحرير القدس واألقصى، حتى يرتفع العلم الفلسطيني على تراب وطننا المقدس، وتحقيق أهـدافنا الوطنيـة                
   .طينية المستقلةوحقنا في العودة وتقرير المصير، وبناء دولتنا الفلس

  وانها لثورة حتى النصر

  

  2ملحق 

  بيان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية حـول زيـارة الـرئيس أنـور الـسادات إلسـرائيل                  

، ص  1، ط   13، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت مـج        1977الوثائق الفلسطينية العربية    : " المصدر

521 - 523"    

 زيارة الرئيس أنور السادات، رئـيس جمهوريـة         لمنظمة التحرير الفلسطينية حول   بيان المجلس المركزي    

   .العربية، إلسرائيلمصر 

، برئاسة األخ خالد    1977 / 11 / 30اجتمع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دمشق بتاريخ          
 القائد العام لقوات    -تحرير الفلسطينية   ، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة ال     "ابو عمار   " الفاهوم، وبحضور األخ    

  . الثورة الفلسطينية، وأعضاء اللجنة التنفيذية

وقد قدمت اللجنة التنفيذية عرضا شامال للموقف العربي الراهن، والنتائج الخطيرة على النـضال العربـي،                 
من مناقشات وتحليالت   وبنتيجة ما دار في المجلس      . الناجمة عن زيارة السادات الى القدس وفلسطين المحتلة       

في موضوع زيارة السادات، انتهى المجلس الى ان الزيارة التي قام بها السادات الى الكيان الصهيوني، خالل                 
فترة عيد االضحى المبارك، تشكل بحد ذاتها، وبالنتائج التي اخذت تتوالى بعدها، انتهاكـا خطيـرا لمبـادئ                  

الي الذي بدأ في ارض فلسطين منذ مطلع هذا القرن، وتتالـت            النضال العربي ضد العدوان الصهيوني االمبري     
، حين اعلن قيام دولة العدو الصهيوني على حـساب شـعبنا            1948حلقاته تصاعدة بالخطورة سواء في عام       

وتشرده، وفي الحروب العدوانية التي تلت، والتي كشفت عن ان اطماع العدو الصهيوني غير محصورة فـي                 
ان زيارة السادات تختلف في مخاطرها عن كل مـا واجهـه            . منطقة العربية بأسرها  فلسطين، وانما تشمل ال   

النضال العربي في هذه الحقبة من صعوبات ومحن نجمت عن طبيعة الصراع ومقاومة القوى المعادية، ذلك                
ان هذه الزيارة طعن داخلي لجوهر الموقف العربي من الصراع، وتجسيم خطير لمنطق العدو الـصهيوني،                

ل عن الحق العربي الفلسطيني، وتصديع للصف العربي، وانتهاك لميثاق جامعة الدول العربية ومقررات              وتخ
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العربية مـن جبهـة      مصر   مؤتمرات القمة العربية، وخاصة قمتي الجزائر والرباط، واصرار على اخراج           
  . الصراع مع العدو

بدعوة العدو الصهيوني الى اجتماع يعقـد فـي      ان هذه السياسة االستسالمية التي قادت الى الزيارة، واتبعت           
ان هـذا   . القاهرة، تشكل خطرا جديدا على الثورة الفلسطينية، وخيانة عظمى للقضية الفلـسطينية والعربيـة             

يـشكل  .  االميركيـة  واإلمبرياليةاالصرار من قبل السادات على االمعان في سياسة التسليم الى شروط العدو             
ية منذ ان بدأت هذه القضية، بأن هذه الـسياسة وضـعت كـل مقـدراتها بيـد                  اكبر ضربة للقضية الفلسطين   

ان زيـارة الـسادات     . االمبريالية االميركية، والكيان الصهيوني قاعدتها واداتها الرئيسية في الشرق االوسط         
 الى  تشكل كذلك انفراجا للكيان الصهيوني، وفرصة للتنفس والبدء بتنفيذ مرحلة جديدة من المخططات الهادفة             

  استكمال السيطرة على االرض العربية، واستغالل الموارد العربية، وتحويل المنطقة 

العربية الى منطقة تابعة سياسيا واقتصاديا للعدو والقوى االمبريالية، وعلى رأسها الواليات المتحـدة التـى                 
قة بقضية فلسطين، والتى اكدت     تدعمه وتحميه، كما ان الزيارة تشكل تحديا لقرارات هيئة األمم المتحدة المتعل           

حق الشعب العربي الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة فوق ارضه، تحت قيادة منظمـة                
وانطالقا من هذا التحليـل لزيـارة       . التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني       

  : مركزي على ما يليالسادات االستسالمية، يؤكد المجلس ال

 ان منظمة التحرير الفلسطينية، انطالقا من ميثاقها وتمسكها بمقـررات مجالـسها الوطنيـة واالعـالن                 - 1
السياسي الصادر عن الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني، لتؤكد موقفها الثابت والحازم في ادانـة زيـارة                 

صدي لخطوة السادات وكافة االجراءات التالية لها، بما        السادات لوطننا المحتل، وتعتبر عن تصميمها على الت       
  في ذلك اجتماع القاهرة الذي دعا الية السادات، والذي ترفضه منظمة التحرير الفلسطينية شكال ومضمونا؛ 

 ان المجلس المركزي الفلسطيني ليحيي باعتزاز موقف شعبنا في الـوطن المحتـل، بكافـة منظماتـه                  - 2
لوطنية، من زيارة السادات، ويعتبر ذلك الموقف الباسل دليال لرفض جماهيرنـا لهـذه              الجماهيرية وهيئاته ا  

الزيارة، وتصميما منها على التصدي لنتائجها، ويدعو الجماهير للضرب بيد من حديد علـى ايـة محاولـة                  
  للخروج من اطار منظمة التحرير الفلسطينية؛ 

رنا العربية في جميع اقطارها في رفـض سياسـة           ان المجلس المركزي ليحيي باعتزاز موقف جماهي       - 3 
السادات االستسالمية، كما يحيي موقف االنظمة الوطنية والتقدمية العربية التي رفضت الزيارة وتصدت لها،              
ويطالب الدول العربية االخرى بتحديد موقف واضح من الزيارة ونتائجها، ويعتبر ذلك واجبا وطنيا وقوميـا                

ة، كما يشجب المجلس مواقف القلة من المسؤولين العرب الذين حركتهم االمبريالية            تفرضه مسؤوليات المرحل  
  االميركية لتأييد السادات في سياسته االستسالمية؛ 

 ان المجلس المركزي ليفتخر، بشكل خاص، بالموقف الوطني المبدئي الـذي وقفتـه القـوى الوطنيـة            - 4 
وقواه الوطنية  مصر ي هذا الموقف الشجاع تأكيدا من شعب   العربية، ويرى ف   مصر   والتقدمية وجماهيرنا في    

والتقدمية على التزامها بمسؤولياتها الوطنية، واهداف حركة التحرر الوطني العربية في التـصدي لالحـتالل      
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والغزو الصهيوني لالرض العربية والمرتدين عن ارادة الشعب المصري واالمة العربية، كما يرى في هـذا                
 مصر  العظيم وجيشها البطل على رفض المخططات الرامية الى اخراج           مصر   ا من شعب    الموقف، تصميم 

من دائرة الصراع بدوره التاريخي في النضال التحرري العربي الذي رفع رايته عالية الزعيم العربي الراحل                
  جمال عبد الناصر؛ 

رسمي والشعبي، بأن يكون حجـم       ان المجلس المركزي، وهو يطالب االمة العربية، على المستويين ال          - 5  
التصدي للمؤامرة مساويا لخطورتها، يؤكد على ضرورة دعم القوى الوطنية والجماهير لمنظمـة التحريـر               
الفلسطينية في موقفها القومي، والتصدي للحل االميركي االسرائيلي الذي فـضح اخبـاره واهدافـه البيـان                 

حم القوى الوطنية والتقدمية مقياسـا حقيقيـا بجديـة          والمجلس يرى في تال   .  السوري -المشترك الفلسطيني   
  التصدي، وقدرة االمة العربية على مواجهة المرحلة الخطيرة؛ 

 يرى المجلس ان تمكين العالقة االستراتيجية بين منظمة التحرير الفلسطينية والقطر العربي الـسوري،               - 6
لحلقة المركزية في صمود االمة العربية في وجـه         وتالحم كافة القوى واالنظمة الوطنية العربية معهما، لهو ا        

  . المؤامرة الجديدة، والتصدي لها واحباط نتائجها

ويدعو المجلس جميع الدول العربية أن تقدم لجبهة المواجهة والصمود الدعم الذي يكفل لها القيـام بواجبهـا                  
  . للدفاع عن االرض العربية والحق العربي

 العمل الفعال على تمتين وتطوير اشكال التعاون والتنسيق بين الدول والقوى             يدعو المجلس المركزي الى    - 7
  الوطنية العربية، وبين البلدان االشتراكية وفي مقدمتها االتحاد السوفياتي الصديق؛ 

 يدعو المجلس المركزي الى مضاعفة التحرك باتجاه الدول االسالمية واالفريقية ودول عدم االنحيـاز،                - 8
وجه سياسة السادات التي تفتح الطريق امام القوى االمبريالية والصهيونية فـي منطقتنـا، وفـي                للوقوف في   

  . أفريقيا ودول العالم الثالث

  المجد والخلود لشهدائنا االبرار،           

   .وثورة حتى النصر          
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   3ملحق 
اق الحكم الذاتي في الضفة والقطـاع،       وإسرائيل واتف  مصر   وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السالم بين       "

  . "12 - 5، ص1979القاهرة، 

 :الضفة الغربية وغزة

الفلسطيني في المفاوضـات الخاصـة بحـل      وممثلو الشعبواألردن وإسرائيل مصر ـ ينبغي ان تشترك 1
غزة ينبغي ان الهدف فإن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية و المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها، ولتحقيق هذا

  :مراحل تتم علي ثالث
 
 فـي االعتبـار   األخـذ   علي انه من اجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة مـع وإسرائيل مصر تتفق « أ«

انتقالية بالنسبة للضفة الغربية وغزة   يجب ان تكون هناك ترتيباتاألطرافاالهتمامات باالمن من جانب كل 
كامل لسكان الضفة الغربية وغزة فإن الحكومة االسرائيلية   ذاتيلفترة ال تتجاوز خمس سنوات، ولتوفير حكم

منهما ستنسحبان بمجرد ان يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان فـي هـذه    العسكرية وادارتها المدنية
 االنتقالية طريق االنتخاب الحر لتحل محل الحكومة العسكرية الحالية ولمناقشة تفاصيل الترتيبات المنطقة عن

ويجب ان تعطي هذه الترتيبات  فإن حكومة االردن ستكون مدعوة لالنضمام للمباحثات علي اساس هذا االطار
هذه االرض واهتمامات االمن الـشرعية لكـل مـن     الجديدة االعتبار الالزم لكل من مبدأ حكم الذات لسكان

 .النزاع االطراف التي يشملها
 
الذاتي المنتخبة في الـضفة الغربيـة    وسائل اقامة سلطة الحكمواسرائيل واالردن علي  مصر ان تتفق « ب«

الضفة الغربية وقطاع غزة او فلـسطينيين آخـرين    واالردن وفلسطينيين من مصر وقد يضم .. وقطاع غزة
بشأن اتفاقية تحدد مسئوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في  طبقا لما يتفق عليه، وستتفاوض االطراف

 وسيتم انسحاب للقوات المسلحة االسرائيلية وستكون هنـاك اعـادة توزيـع للقـوات      وغزة،الضفة الغربية

االمـن الـداخلي    االسرائيلية التي ستبقي في مواقع امن معينة، وستتضمن االتفاقية ايضا ترتيبـات لتأكيـد  
  .والخارجي والنظام العام

االضـافة الـي ذلـك ستـشترك القـوات      ب.. تضم مواطنين اردنيين وسيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية قد
 .الحـدود  دوريات مشتركة وفي تقديم االفراد لتشكيل مراكز مراقبة لـضمان امـن   االسرائيلية واالردنية في

 
في الـضفة  « مجلس اداري»سلطة حكم ذاتي  وستبدأ الفترة االنتقالية ذات السنوات الخمس عندما تقوم« ج«

وسـتجري  .. عن العام الثالث بعد بداية الفترة االنتقاليـة   تتأخرالغربية وغزة في اسرع وقت ممكن دون ان
النهائي للضفة الغربية وغزة وعالقاتها مع جيرانها وإلبرام معاهـدة سـالم بـين     المفاوضات لتحديد الوضع

واالردن  واسـرائيل  مـصر  واالردن بحلول نهاية الفترة االنتقالية، وستدور هذه المفاوضات بـين   اسرائيل
 .ين المنتمين لسكان الضفة الغربية وغزةوالممثل

 
 منفصلتين، ولكنهما مترابطتان في احدي هاتين اللجنتين تتكون من ممثلي االطـراف  وسيجري انعقاد لجنتين

جيرانهـا، وتتكـون    االربعة التي ستتفاوض وتوافق علي الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعالقاتها مع
ممثلو السكان في الضفة الغربية وغزة،  ئيل وممثلي االردن والتي سيشترك معهااللجنة الثانية من ممثلي اسرا
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واالردن، واضعة في تقديرها االتفاق الذي تم التوصل اليه بـشأن   للتفاوض بشأن معاهدة السالم بين اسرائيل
 .وغزة الضفة الغربية

 .242قـم  ر وسترتكز المفاوضات علـي اسـاس جميـع النـصوص والمبـادئ لقـرار مجلـس االمـن        

ويجـب ان يعتـرف   .. االمن وستقرر هذه المفاوضات، ضمن اشياء اخري، موضع الحدود وطبيعة ترتيبات
ومتطلبـاتهم العادلـة، وبهـذا االسـلوب      الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

 :خالل سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من
 
السكان في الضفة الغربية وغـزة   واسرائيل واالردن وممثلي مصر لمفاوضات بين ـ ان يتم االتفاق في ا1

 .البارزة االخري بحلول نهاية الفترة االنتقالية علي الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة والمسائل

 .جانب الممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وغزة ـ ان يعرضوا اتفاقهم للتصويت من2

المنتخبين عن السكان في الضفة الغربية وغزة لتحديد الكيفية التي سيحكمون بهـا   فرصة للممثلينـ اتاحة ال3
 .تمشيا مع نصوص االتفاق انفسهم

  .واألردن إسرائيلتتفاوض بشأن معاهدة السالم بين   ـ في عمل اللجنة التيأعالهـ المشاركة ـ كما ذكر 4
وما   وجيرانها خالل الفترة االنتقاليةإسرائيلورية لضمان امن  والتدابير الضراإلجراءات سيتم اتخاذ كل« د«

 .قوية من الشرطة المحلية وللمساعدة علي توفير مثل هذا االمن ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة.. بعدها

قوة الشرطة علـي اتـصال مـستمر بالـضباط      وستكون.. وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغربية وغزة
 . الداخليباألمن المتعلقة األمورلبحث   والمصريين المعينينواألردنيين ييناإلسرائيل

 
 وسلطة الحكم الذاتي لجنة تعقد جلـساتها  واألردن وإسرائيل مصر ممثلو  خالل الفترة االنتقالية يشكل« هـ«

 ة وغزة في الذين طردوا في الضفة الغربياألفراد صالحيات السماح بعودة األطرافباتفاق  باستمرار وتقرر

اللجنـة ان    لهـذه أيضا الضرورية لمنع االضطراب وأوجه التمزق، ويجوز اإلجراءات مع اتخاذ 1967عام 
 . االخري ذات االهتمام المشتركاألمورتعالج 

 
 متفـق   إجـراءات  االخري المهتمة لوضع     األطراف مع بعضهما البعض ومع      وإسرائيل مصر   ستعمل  « و«

  ل والدائم لحل مشكلة الالجئينللتنفيذ العاجل والعاد عليها
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   4ملحق 

  االتفاق التكميلي الخاص بإقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة والوثائق المتعلقـة بـه                

  1979 مـارس    26 االتفاق التكميلي الخاص بإقامة الحكم الذاتي في الـضفة وغـزة الموقـع فـي                 - 1

وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطـاع،         مصر   م بين   وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السال    "

   "108 - 107، ص 1979القاهرة، 

 )1(    

   1979 مارس 26

   عزيزي السيد الرئيس

   :وإسرائيل قد اتفقتا على ما يلي مصر يؤكد هذا الخطاب أن كال من  

 17تـا فـي البيـت األبـيض يـوم           وإسرائيل أنهما قد اتفقتا في كامب دافيد ووقع        مصر   تستذكر حكومتا    
" و  " إطار السالم في الشرق األوسط المتفق عليه في كامب دافيـد            "  الوثائق المرفقة والمعنونة     1979سبتمبر

   ".وإسرائيل  مصر إطار لعقد معاهدة سالم بين 

 في تنفيـذ    وإسرائيل مصر   وبغية التوصل إلى تسوية سلمية شاملة وفقا لإلطارين المشار إليهما آنفا تشرع              
شهر من تبادل وثائق    . وقد اتفقتا على بدء المفاوضات خالل     . النصوص المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة     

فإن المملكة األردنيـة الهاشـمية      " إطار السالم في الشرق األوسط      " ووفقا ل   . التصديق على معاهدة السالم   
ن أن يضم فلسطينيين من الـضفة الغربيـة         واألرد مصر   ولكل من وفدي    . مدعوة لالشتراك في المفاوضات   

   .وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين باتفاق مشترك

وهدف المفاوضات هو االتفاق قبل إجراء االنتخابات على الترتيبات الخاصة بإقامة سـلطة الحكـم الـذاتي                 
.  من مسائل أخرى   ، وتحديد سلطاتها ومسئولياتها، واالتفاق على ما يرتبط بذلك        )المجلس اإلداري   ( المنتخبة  

   .وإسرائيل مصر وفي حالة إذا ما قرر األردن عدم االشتراك في المفاوضات فستجرى المفاوضات بين 

وتتفق الحكومتان على أن تتفاوضا بصفة مستمرة وبحسن نية من أجل االنتهاء من هذه المفاوضات في أقرب                 
 هو إقامة سلطة الحكم الذاتي في الـضفة         كما تتفق الحكومتان على أن الغرض من المفاوضات       . تاريخ ممكن 

   .الغربية وغزة من أجل تحقيق الحكم الذاتي الكامل للسكان

وإسرائيل لنفسيهما هدفا لالنتهاء من المفاوضات خالل عام واحـد بحيـث يـتم إجـراء                 مصر   ولقد حددت   
ة الحكم الذاتي المـشار     وتنشأ سلط . االنتخابات بأسرع ما يمكن بعد أن يكون األطراف قد توصلوا إلى اتفاق           

وتبدأ عملها خالل شهر من انتخابها، واعتبارا من هذا التـاريخ           " إطار السالم في الشرق األوسط      " إليها في   
ويتم سحب الحكومة العسكرية اإلسرائيلية وإدارتها المدنية لتحـل سـلطة           . تبدأ فترة الخمس سنوات االنتقالية    
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وحينئذ يتم انسحاب القـوات     ". إطار السالم في الشرق األوسط       " الحكم الذاتي محلها كما هو منصوص عليه      
   .اإلسرائيلية المسلحة وإعادة توزيع القوات اإلسرائيلية المتبقية في مواقع أمن محددة

ويؤكد هذا الخطاب أيضاً مفهومنا بأن حكومة الواليات المتحدة ستشترك اشتراكا كامال في كافـة مراحـل                  
   .المفاوضات

  لتحية،،،مع خالص ا

 العربية مصر جمهورية  عن حكومة

 محمـد أنـور السادات

 إسرائيل حكومة عن

 مناحم بيجين
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   5ملحق 

الوثـائق الفلـسطينية    : " المصدر بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول اتفاق كامب ديفيد         

    "423 - 422، ص 1 ط ،14، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج1978العربية لعام 

   .بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول اتفاق كامب ديفيد

  يا جماهير شعبنا الفلسطيني،          

  يا جماهير أمتنا العربية،          

ليه  وما سعى ا1948لقد تمخض اجتماع كامب ديفيد عن اتفاق يشكل اخطر حلقات المؤامرة المعادية منذ عام           
الصهاينة واالمبريالية االميركية طوال ثالثين عاما، قدمه لهم السادات من خالل تـسليمه بكامـل شـروطهم                 

  . لتصفية القضية الفلسطينية والعربية

أن منظمة التحرير الفلسطينية، وبعد اجتماع طارىء دعت إليه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية                
  : ئر فصائل المقاومة، تؤكد على ما يليوشارك فيه ممثلون عن سا

أن اتفاق كامب ديفيد يمثل استسالما كامال من جانب السادات لمشروع مناحم بيغن الذي طرحـه فـي                  : أوال 
خطاب الكنيست، خالل زيارة السادات الخيانية، وفي اجتماع االسماعيلية، وهو المشروع الذي يؤكـد علـى                

حتالله لالراضي الفلسطينية والجوالن وأجزاء مـن سـيناء والتفـريط           اصرار العدو الصهيونى على تثبيت ا     
  . بالقدس التي مثلت على الدوام رمزا مقدسا المتنا العربية وسائر المسلمين والمسيحيين في العالم

أن االتفاق يبين تواطؤ السادات التام مع االهداف الصهيونية في انكار الحقـوق الوطنيـة الفلـسطينية                 : ثانيا 
لها، وفي االستعداد المشترك لضرب القضية الفلسطينية، أرضا وشعبا وثورة، تحت إشـراف وتخطـيط               بكام

  . االمبريالية االميركية

 مصر أن هذا االتفاق يمثل الخطوة االخيرة في مسيرة االستسالم لنظام السادات الذي يفرط اآلن بكرامة      : ثالثا
دو الصهيوني على أرضها الغالية، ويتنكر الرواح شـهداء         وجزء من ترابها الوطني، ويسمح بارتفاع علم الع       

وإننا نهيـب   . الذين سقطوا في سبيل أن يرتفع العلم العربي في القدس وسيناء والجوالن            مصر   شعب وجيش   
العظيم، الذى لم يفرط يوما بكرامته الوطنية واستقالل الوطن وحقوق شعب فلسطين والحقـوق               مصر   بشعب  

  . تنتفض كرامته الوطنية ويتصدى للمؤامرة التي تهدد مستقبل أمتهالعربية القومية، أن 

أن السادات، من خالل هذا االتفاق، يحقق اهداف االمبريالية االميركية القديمة التي فشلت في تنفيـذها                : رابعا
 ويعلن عن استعداده للدخول فـي  1967 وعدوان عام 1956منذ مشاريع حلف بغداد وايزنهاور وعدوان عام    

 أميركي من أجل اخضاع المنطقة بكاملها للهيمنة األميركيـة وتـصفية مواقـع              - إسرائيلي   -ف مصري   حل
  . حركة التحرر والتقدم المتنا وسائر الشعوب المناضلة في أفريقيا، والشرق األوسط عموما
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 مصر  زل  ونظام السادات، بتوقيعه هذا االتفاق، يكرس الهدف االمبريالي الصهيوني المعروف في ع           : خامسا
تماما عن النضال القومي العربي، وضرب كل المقررات العربية الصادرة عن مؤتمرات القمة في الجزائـر                
والرباط، وقرارات المجتمع الدولي التي أعلنتها الجمعية العامة لالمم المتحدة، وقـرارات مـؤتمرات عـدم                

  . االنحياز والدول االفريقية واالسالمية والصديقة

روع السادات للحكم الذاتي يكرس هدف العدو الصهيوني في تحويل الضفة الغربيـة وقطـاع               أن مش : سادسا 
غزة إلى مستعمرة خاضعة لالحتالل بشكل دائم، ويحاول إدخال اإلردن كطرف في هذا المخطط وكأداة قمـع    

  . أمنية في خدمة ديمومة هذا االحتالل ضد شعبنا الفلسطيني

د اظهر استسالم السادات لموقف العدو الصهيوني بشأن القدس ورضوخه          ومن الواضح أن اتفاق كامب ديفي       
وليس الحديث عن تجميد بناء المستوطنات الجديدة اال منـاورة خداعيـة            . لمشروع ضمها بشكل كامل للعدو    

هدفها تثبيت المستوطنات القديمة والسماح بتنفيذ مشروع بيغن في توسيع هذه المستوطنات وزيادة عدد سكانها               
  . ل السنوات الخمس القادمة تمهيدا لفرض االمر الواقع واستمرار االحتاللخال

وأن شـعبنا   . أن منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد تصميم شعبنا على مجابهة هذه المؤامرة واحباطهـا            : سابعا
أنـه ال  الذي يقف اآلن موحدا تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعي الوحيد، يؤكد مرة أخرى    

يمكن أن يساوم أو أن يهادن أي مشروع تصفوي علي غرار الحكم الذاتي أو أي مشروع أخر يستهدف حقـه    
  الثابت والراسخ في االستقالل الوطني الكامل وفي العودة إلى وطنه وبناء دولته 

فة الغربيـة   اية اشارة الى المستوطنات الصهيونية في الـض - كارتر - السادات - بيغن  -كذلك اغفل اتفاق    
مما يعني تثبيت تلك المستوطنات، والموافقة علـى        . وقطاع غزة، الي جانب التساهل بشأن مستوطنات سيناء       

بقائها واعتبار سكانها جزءا من سكان الضفة والقطاع يشاركون في االدارة الذاتية وفي المفاوضـات التـي                 
ممثلي السكان في الـضفة الغربيـة       ( ردن  واسرائيل واال  مصر   يقترح المشروع اجراءها في المستقبل بين       

  وغزة 

وقد تنازل السادات بموجب هذا االتفاق التصفوي عن حقوق السيادة واالسـتقالل الـوطني، لـيس للـشعب         
واالردن كذلك حين وافق على اشتراك سلطات العـدو الـصهيوني، ولـسنين              مصر   الفلسطيني فحسب بل ل   

لعربية وفي ابقاء مصير سكان الضفة الغربيه وقطاع غزة وكـل           طويلة قادمة، في تقرير مستقبل االراضي ا      
الفلسطينيين مرهونا بارادة العدو، وحين وافق على اعطاء سلطات العدو، حق التدخل فـي جميـع الـشؤون                  
الداخلية لكيان الحكم الذاتي الذي قرر السادات وبيغن اقامته في الضفة الغربية وغزة ، والذي يريدونه مجرد                 

سة أمن اسرائيل ومصالحها، وأداة قمع ضد الثوار الفلسطينيين االبطال الذين عجـزت سـلطات               مخفر لحرا 
  . العدو عن مواجهة نشاطهم والقضاء عليه بنفسها

 يتضمن مسخا لحقوق شعبنا الوطنيـة       - كامب ديفيد    -ان مشروع الحكم الذاتى المنصوص عليه في اتفاقية          
  . لوصاية عليه وطمس قضيتهوتجاهال الرادته ومحاولة الحقة لفرض ا



 95

ننا نرفض ذلك المشروع، وندين اصحابه ونعتبر من يقبلون به أعداء مباشرين سوف نقاتلهم كما نقاتل العدو                 ا
  . نفسه

ان هذه الصفقة الخيانية التصفوية ال تكتفي بالخزوج على مقررات الرباط وطعن منظمة التحريـر واالعـداد    
 *متد الى اسباغ الشرعية على االحتالل االسرائيلي للضفة والقطاع ال يمنح            لتصفية الثورة الفلسطينية ، بل ت     

ما يتضمن تكليف   العدو حق ابقاء قواته المسلحة في تلك االراضي بما يمكن تسميته اعادة تنظيم لالحتالل، وب              
اجهزة السلطات المصرية واالردنية بمهمات القمع المباشر الرادة وتطلعات المواطنين الفلسطينيين لحـساب             

انها محاولة لفرض انتداب ثالثى على الضفة والقطاع، يتكافأ فيه الدور           . العدو الصهيوني وبتوجيه مباشر منه    
 مصري على الـسودان قبـل       -ار االنتداب االنجلو    في اط  مصر   المصري واالردني مع الدور الذي كان ل      

  . استقالله

أما قضية الالجئين الفلسطينيين المشردين خارج وطنهم منذ ثالثين عاما، فقد أخضع االتفاق حلها لما يمكن أن                
السادات مـع    مصر   واسرائيل مع بعضها البعض، بعد سنين أخرى يتكرر خاللها تحالف            مصر   تتفق عليه   

  . ني، وخضوعها الرادتهالعدو الصهيو

أن شعبنا يرفض ان يخضع حل قضيته الى اتفاق بين عدوه الصهيوني القديم، وبين عدوه الجديد المتمثل في                   
المجتمع . ان مثل هذا الحل ال يمكن أن يكون الحل العادل الذي يناضلون من أجله ويقر              . نظام السادات الخائن  

  . الدولي بحقه فيه

  . من التسلط الوقح والوصاية االعتباطيةاننا نرفض هذا النمط 

 ان السادات لم يكتف بموجب هذا االتفاق الخسيس، بالتحلل من االلتزام بالقضايا القومية، وبانهـاء عالقـة                   
بالشأن الفلسطيني أرضا وشعبا وقضية، بل تعدى ذلك الى اعطاء العدو حق الوصاية علـي الـشعب                 مصر  

 الشريك الثانوى التـابع، لتـسهيل فـرض هـذه     -دور  مصر  مرتضيا لالفلسطيني وعلى المنطقة العربية،   
  . الوصاية وتغطيتها

 -وان السادات بموافقته على تبادل العالقات الدبلوماسية مع العدو، انما يعمل على فتح ابواب المنطقة العربية         
نا القومية واستغالل الطاقة     أمام المطامع الصهيونية المتطلعة الى السيطرة على ثروات        -عبر البوابة المصرية    

  . البشرية المصرية ، في صيغة معادلة استعمارية مجحفة ومتخلفة، تذكر بعهود العبودية واالستعمار القديم

واسرائيل الدخول مجددا في مفاوضات مباشرة مـن أجـل           مصر   ونالحظ من نص االتفاق انه مطلوب من         
ات السابقة لم توصل بعد اال الى اطار لمفاوضات االستسالم          ابرام معاهدة السالم بينهما حيث ان كل المفاوض       

ومزيدا من االبتزاز لصالح العـدو علـى       مصر    لشعب   -المقبله، االمر الذى يجعلنا ننتظر مزيدا من االذالل       
  . والفلسطينيين والعرب جميعا مصر حساب مصالح وحقوق وكرامة 

 المجاورة لفلسطين المحتلة أن تحذو حذو الـسادات فـي           وبموجب االتفاق الخياني على بقية االقطار العربية       
  باعتباره مغتصبا للسلطة فـي      -فاذا أباح السادات لنفسه     . الخضوع الرادة العدو وعقد المعاهدات المذلة معه      
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وسيادتها واستقاللها وكرامتها، فمـن أيـن    مصر وان يفرط بحقوق    مصر   ان يتحدث ويتفاوض باسم     مصر  
  ؟ ..زام اآلخرين بان يسلكوا طريقه المنحرف وان يتمثلوا بمسلكه الشائنيعطي نفسه الحق بال

اننا نعرف ان السير على الطريق االستسالمي الذي اختاره السادات منذ سنوات، ما كان يمكن أن يوصل اال                  
ق الى هذا النمط من النتائج التصفوية، المجحفة والمذلة، واننا نحذر أي طرف عربي آخر من مخاطر اللحـا                 

  . بهذا النهج الذي سيجعله عرضة البتزاز أكبر ولفقدان البقية الباقية من استقالله الوطني

واسـرائيل والتـي    مـصر  بالمعاهدة الثنائية بين   ) المباديء المرتبطة   ( ان البنود التي أدرجت تحت عنوان       
وحمايـة  " تـصادية   االعتراف الكامل والغاء المقاطعـة االق     ) وعلى من يحذو حذوها     (  مصر   توجب على   

  ". االجراءات القانونية في اللجوء الى القضاء 

واستقاللها وتعني بوضوح    مصر   ان هذه المبادىء تتضمن شكال آخر من أشكال االنتقاص الفاضح من سيادة             
الداخلية وسياستها االقتصادية وتعهدا مبطنا من الـسادات         مصر   السماح للعدو الصهيوني بالتدخل في شؤون       

 ممتلكات الصهاينة المصادرة او المؤممة في مصر، أو التعـويض عنهـا وبالتـالي اعطـاء اليهـود               باعادة
المصريين الفارين امتيازات على المواطنين المصريين اآلخرين، كمكافأة على امضاء سنوات طويلـة مـن               

وق وأراضـي   كل ذلك في الوقت الذى ما يزال الصهاينة يغتصبون حق         .. الخدمة المباشرة في صفوف العدو      
  . وممتلكات الفلسطينيين، ويرفضون االقرار بحقوق اصحابها فيها

  : يا جماهير شعبنا الفلسطيني الثائر         

  : يا جماهير أمتنا العربية المناضلة         

ت لقد جاءت اتفاقية كامب ديفيد انتصارا كامال لبيغن ولسياسته العدوانية، ونجاحا لكارتر في ابتزاز تنـازال                
  . اكبر من السادات لصالح الصهاينة، وسقوطا ذريعا ومشينا للخائن السادات

 ورفضنا كل ما أقـدم      1967 ورفضنا االستسالم بعد هزيمة      1948 ونحن الذين رفضنا االستسالم بعد نكبة       
يق نعلن اننا اليوم أمضى عزما وأشد تصميما على متابعة طر         .. عليه السادات من تفريط وخيانات في السابق      

الثورة والكفاح المسلح الى أن تتحقق كامل اهداف شعبنا المشروعة في استعادة الحقوق الوطنية، في تحريـر                 
االرض والعودة الكريمة إلى الوطن، وممارسة حق تقرير المصير بحرية تامـة، واقامـة الدولـة الوطنيـة                  

ظروف والتحديات وكيف يصون قضيته     الفلسطينية الكاملة االستقالل والسيادة، أن شعبنا يعرف كيف يواجه ال         
من عبث االعداء والخونة المارقين، وكيف يسير بخطى ثابتة نحو النصر والتحرير، متسلحا بوحدته الوطنية               

  وارادته 

الثورية الصلبة، وتحالفاته الستراتيجية مع قلعة الصمود االساسية المتمثلة في سورية الثورة بقيـادة الـرئيس                
ومع بقية دول جبهة الصمود، وكذلك مع القوى التقدمية الحليفة في العالم وفي مقـدمتها               المناضل حافظ االسد    

  . االتحاد السوفياتي
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ان جماهير شعبنا مدعوة الى الحذر من باقي مراحل المؤامرة، والى التأهب التام للدفاع عن الثورة وحمايـة                  
  . القضية القومية، ودحر الخونة واالعداء والمتأمرين

نا السالح وهو ما زال في أيدينا نشد قبضاتنا عليه، وسنقاتل به كل االعداء بال كلل أو ملـل مهمـا                     لقد حمل  
  . طالت سنون الظالم والقهر، ولن نتخلى عنه اال على أرض فلسطين المحررة

ا، ان ارادة شعبنا هي التي ستنتصر في النهاية، النها ارادة الحق، اما السادات فسوف يسقط تحت اقدام ثوارن                 
  . هو وخياناته واتفاقياته ومعه جميع العمالء والخونة

  . تحية الى جماهير شعبنا الصامد في االرض المحتلة  

  . تحية الى مناضلي ثورتنا الصامدين داخل سجون العدو 

  . تحية الى سورية القلعة الوطنية الصامدة والى قائدها المناضل حافظ االسد 

تي ندعوها الى مزيد من العمل والبذل من أجـل تعزيـز صـمود الجبهـة                تحية الى دول جبهة الصمود ال       
  . الشمالية ومحاصرة نظام السادات الخائن

  . الذين يتصدون لنظام السادات العميل ويصممون على اسقاطه واسقاط خياناته مصر تحية لمناضلي شعب  

لى جانب ثورتنا والى جانب قضيتنا والى       تحية الى جميع المناضلين والشرفاء في أنحاء العالم، الذين يقفون ا           
جانب شعبنا في معركته الكبرى ضد االمبريالية االميركية والصهيونية وضد الخائن السادات، وسائر الخونة              

  . والعمالء

  عاش نضال شعبنا من اجل التحرير والعودة والمجد والخلود لشهدائنا االبرار

  
  6ملحق 

  طيني إلـي مـؤتمر وزراء الخارجيـة واالقتـصاد والمـال العـرب             ورقة العمل المقدمة من الوفد الفلـس      
، ص 1، ط15، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مـج    1979الوثائق الفلسطينية العربية لعام     : "المصدر

146"   

مشروع  .ورقة العمل المقدمة من الوفد الفلسطيني الى مؤتمر وزراء الخارجية واالقتصاد والمال العرب

   :ظمة التحرير الفلسطينية الى مؤتمر وزراء الخارجيةمقدم من من

   ..نقل مقر الجامعة العربية فورا : اوال

   ..من عضوية الجامعة اعتبارا من تاريخ التوقيع  مصر طرد : ثانيا
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 - نقديا، هـ - تجاريا، د -جـ .. اقتصاديا -ب .. سياسيا ودبلوماسيا -أ  :بمؤسساته مصر مقاطعة : ثالثا
دعم : رابعا . طردها من عضوية عدم االنحياز، الوحدة االفريقية، المؤتمر االسالمي-قل بحري، و طيران ون

   ..القوى الوطنية المصرية 

   :اتخاذ االجراءات التالية ضد الواليات المتحدة: خامسا

  .. السفراء العرب المعتمدين لدى الواليات المتحدة فورا مقاطعة سياسية ودبلوماسية واستدعاء  - أ

  .. المقاطعة النقدية  - ب

  .. سحب االرصدة من البنوك االميركية  - جـ

  .. المقاطعة التجارية  - د

واغالق االجواء العربية بوجهها واغالق الموانئ العربية امام  وقف التعامل مع شركات الطيران االميركية  - هـ
  .. الشركات االميركية

  .. وسائر الكتل على ضوء موقفها من المعاهدة مختلف دول العالمتحديد العالقات مع   :سادسا

الدعم الطراف المواجهة من اجل التنفيذ العملي لقرارات قمة بغداد  تشكيل قيادة عسكرية موحدة لتحديد اوجه  :سابعا
  .. االستراتيجي بوجه العدو وتحقيق التوازن

  تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ القرارات  :ثامنا

  7لحق م
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   7ملحق 

نداء السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى العالم العربي اإلسالمي              

   1978/ 9/ 26حول المخاطر التي يتضمنها اتفاق كامب ديفيد بالنسبة إلى القدس وفلسطين بيروت، 

  )1978/ 9/ 26وفا، بيروت، ( 

ـدة المؤتمنة على فلسطين وقدسها المقدسة لزاما عليها توجيه هذا النداء، بـل             إن الثورة الفلسطينية المجاه   
هذا النذير إلى جماهير العالم العربي واإلسالمي وإلى كل القادة والمسؤولين والعلماء ورجال الفكر، لكـي                

قدسنا يتنبهوا إلى ما جرى في اتفاقات كامب ديفيد من مخاطر حقيقية على فلسطين، وبصورة خاصة على                 
المقدسة أرض اإلسراء والمعراج ومقام ثالث الحرمين الشريفين مسرى النبي صلى اهللا عليه وسلم ومهـد                

وإن عليهم واجبا مقدسا واجبا وطنيـا  . المسيح عليه السالم والعدد الكبير من مقدسات المسلمين والمسيحيين        
العملية الفورية للحيلولة دون تنفيذ مـا يبيـت         واجبا شرعيا ليرفعوا الصوت عاليا ويتخذوا كل اإلجراءات         

لمدينه القدس العربية التي فرط بها في كامب ديفيد وأصبحت تواجه خطر الضياع بين بـراثن الـصهاينة                  
  . الكاملة بمساندة ومساعدة اإلمبريالية العالمية واالستعمار العالمي بقيـادة الواليـات المتحـدة األميركيـة              

م تزل، مركزا أساسيا للصراع بين العرب والمسلمين من جهـة وبـين الحركـة               إن مدينة القدس كانت ول    
الصهيونية واالستعمار من جهة أخرى، ولهذا تواصلت مؤامرات الصهيونية لكسب المعركة حـول هـذه               

فراحت تعمل على تهويدها وتهجير أهلها العرب المسلمين والمسيحيين ثم أعلنـت ضـمها لدولـة     . المدينة
، ومضت تنتهك حرمات مقدساتها بما في ذلك جريمة حرق المسجد األقـصى والقيـام        1968 إسرائيل عام 

بالحفريات تحت سور الحرم الخلفي تمهيدا لهدمه وبناء الهيكل مكانه وتغيير معالم المدينة وتهويدها بمختلف 
  . األساليب والطرق واإلمكانيات

 مع بيغن أن تبقى القدس موحدة وأعلـن بـيغن أن            أما بعد مؤتمر كامب ديفيد فقد صرح السادات أنه وافق         
وهذا يعني أن مـا     . القدس ستبقى موحدة عاصمة إلسرائيل وإلى األبد ولن يرتفع عليها إال العلم اإلسرائيلي            

جرى في كامب ديفيد من اتفاقات إنما هو عملية خطيرة مست بالصميم عروبة القدس ووجهـت الطعنـة                  
ظ عليها العرب والمسلمون قرونًا وقرونًا وبذلوا في حمايتها وصونها القوافل           النجالء إلى مقدساتها التي حاف    

العديدة من الشهداء األبرار وتكبدوا في سبيل ذلك ما ال يحصى من تضحيات تواصلت من جيل إلى جيـل                   
 صونًا لها وحماية لمقدساتها وأن الشعب الفلسطيني قدم وال زال يقدم منذ ستين عاما التـضحيات الجـسام                 

استشهادا وتشريدا ودمارا ودماء ومعاناة وآالما من أجل القدس، ومن أجل فلـسطين الـوطن وفلـسطين                 
  . المقدسة

فهل سيكتب على جيلنا الراهن في العالم العربي واإلسالمي ذلك العار األبدي والخزي الذي ما بعده خزي                 
والقدرات إلنقاذها؟ إنني على ثقة بـأن       وهو يرى القدس المهودة عاصمة إلسرائيل ونحن نمتلك اإلمكانات          

قبـل غيرهـا،     مصر   المؤمنين الصادقين في كل مكان في العالم العربي واإلسالمي، وبصورة خاصة في             
سيهبون هبة رجل واحد مستنكرين أي تفريط في مدينتنا المقدسة، معلنين الجهـاد فـي سـبيل تحريرهـا                   

مق األخير في قدسنا المقدسة التي يعتبر مجاهدو فلسطين         وشجبهم التفاقات كامب ديفيد، ومتمسكين حتى الر      
أنفسهم سدنتها ولن يتخلوا عنها ولو وقفوا وحيدين في استقبال شرف الشهادة التي يطلبونها من أجل القدس                 

  . التي هي في موقع القلب من كل مؤمن
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سطينية الممثـل الـشرعي     إنني باسم الشعب الفلسطيني وباسم ثواره المجاهدين وباسم منظمة التحرير الفل          
لشعبنا الفلسطيني أهيب بالجماهير الصادقة في العالم العربي واإلسالمي وبكل العلماء ورجال الفكر والقادة              
المسؤولين الحكام أن يتنبهوا للخطر الذي جثم على مدينة القدس، وأن يرفعوا الصوت عاليا ويعلنوا الجهاد                

اجهة المؤامرة الكبرى الجديدة على قدسهم وعلـى أرض فلـسطين           خالصا ويتخذوا اإلجراءات الكفيلة بمو    
أرض الرساالت والرسل وأن يعلنوا رفضهم ألي مساس بعروبة القدس مهما كان الـثمن ومهمـا بلغـت                  
التضحيات، وأن يبدأوا العمل الجاد والبناء الفاعل من أجل إنقاذ القدس وتحرير فلسطين وإرجـاع حقـوق                 

ا عن حياة هذه األرض وتلك المقدساتشعب فلسطين المجاهد ذودا ودفاع .  

  .. اللهم فاشهد أني قد بلغت، اللهم فاشهد أنني قد بلغت

  . هذا بالغ للناس فليؤمنوا به وليجاهدوا في سبيله

 .وإنها لثورة حتى النصر
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   8محلق 

 13/9/1993) الفلسطينية  حول ترتيبات الحكومة الذاتية-اعالن المبادئ(اتفاقية أوسلو 

، الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات من أوسلو إلى خريطة ) عالء  أبو( أحمد قريع  
،  ) 2005مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، : بيروت  ( 1993مفاوضات أوسلو  – 1الطريق ، 

  . 387 – 382ص 
  

 مؤتمر السالم إلىيني،  الفلسطاألردنيفي الوفد ( وفريق منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيلان حكومة دولة 
 عقود إلنهاء الوقت قد حان أنممثالً للشعب الفلسطيني يتفقان على ) الوفد الفلسطيني ) (في الشرق األوسط

من المواجهة والنزاع، واالعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة والسعي للعيش في ظل تعايش 
لمية عادلة ودائمة وشاملة ومصالحة تاريخية من خالل العملية سلمي وبكرامة وامن متبادلين ولتحقيق تسوية س

 : السياسية المتفق عليها، فإن الطرفين يتفقان على المبادئ التالية

   1البند 

  هدف المفاوضات 

 الفلسطينية ضمن عملية السالم الحالية في الشرق األوسط هو، من بين -اإلسرائيلية هدف المفاوضات أن -
للشعب الفلسطيني في ) المجلس( سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية، المجلس المنتخب إقامة أخرى، أمور

الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية ال تتجاوز الخمس سنوات وتؤدي الى تسوية دائمة تقوم على أساس 
  . 338 و 242 األمنقراري مجلس 

جزأ من عملية السالم بمجملها وأن المفاوضات حول  من المفهوم أن الترتيبات االنتقالية هي جزء ال يت-
  . 338 و 242 تطبيق قراري مجلس األمن إلىالوضع الدائم ستؤدي 

   2البند 

   الفترة االنتقالية إطار

  .  المتفق عليه للفترة االنتقالية مبين في اعالن المبادئ هذااإلطار ان -

   3البند 

  االنتخابات 
لسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم نفسه وفقاً لمبادئ ديمقراطية،  يتمكن الشعب الفأن من اجل - أ

 متفق عليه ومراقبة دولية متفق عليها، إشرافستجرى انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس تحت 
  . بينما تقوم الشرطة الفلسطينية بتأمين النظام العام
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بهدف " 1"خابات وشروطها وفقاً للبروتوكول المرفق كملحق  سيتم عقد اتفاق حول الصيغة المحددة لالنت-ب
  .  المبادئ هذا حيز التنفيذإعالن من دخول أشهر االنتخابات في مدة ال تتجاوز التسعة إجراء

 هذه االنتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية هامة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني -ج
  . ومتطلباته العادلة

   4د البن

  الوالية 
 سوف تغطى والية المجلس منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها -

  . في مفاوضات الوضع الدائم

 يعتبر الطرفان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة مناطقية واحدة، يجب المحافظة على وحدتها وسالمتها -
  . خالل الفترة االنتقالية

   5بند ال

  الفترة االنتقالية ومفاوضات الوضع الدائم 

  . أريحا تبدأ فترة السنوات الخمس االنتقالية عند االنسحاب من قطاع غزة ومنطقة - أ

 وممثلي الشعب الفلسطيني في اقرب وقت ممكن، إسرائيل سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة -ب
  . من الفترة االنتقاليةولكن بما ال يتعدى بداية السنة الثالثة 

 من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطى القضايا المتبقية، بما فيها القدس، الالجئين، المستوطنات، -ج
  . ، الحدود، العالقات والتعاون مع جيران آخرين، ومسائل أخرى ذات االهتمام المشتركاألمنيةالترتيبات 

  . النتقالية ال تجحف أو تخل بمفاوضات الوضع الدائم االتفاقات التي تم التوصل لها للمرحلة ا- د

   6البند 

  النقل التمهيدي للصالحيات والمسؤوليات 

 المبادئ هذا حيز التنفيذ وفور االنسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا، سيبدأ نقل إعالن فور دخول - أ
يين المخولين بهذه المهمة، كما هو  الفلسطينإلى المدنية وإدارتها اإلسرائيليةالسلطة من الحكومة العسكرية 

  .  حين تنصيب المجلسإلىمفصل هنا سيكون هذا النقل للسلطة ذات طبيعة تمهيدية 
 األخذ، مع أريحا المبادئ هذا حيز التنفيذ واالنسحاب من قطاع غزة ومنطقة إعالن مباشرة بعد دخول -ب

وقطاع غزة، سيتم نقل السلطة للفلسطينيين في بعين االعتبار تشجيع التنمية االقتصادية في الضفة الغربية 
التعليم، الثقافة، الصحة، الشؤون االجتماعية، الضرائب المباشرة والسياحة، سيشرع الجانب : المجاالت التالية
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وإلى أن يتم تنصيب المجلس، يمكن للطرفين أن . الفلسطيني ببناء قوة الشرطة الفلسطينية كما هو متفق
  .  حسبما يتفق عليهإضافيةحيات ومسؤوليات يتفاوضا على نقل صال

  7البند 

  االتفاق االنتقالي 

  ). االتفاق االنتقالي( والفلسطيني على اتفاق حول الفترة االنتقالية اإلسرائيلي سوف يتفاوض الوفدان - أ
 ، ونقل الصالحياتأعضائه سوف يحدد االتفاق االنتقالي من بين أشياء أخرى، هيكلية المجلس، وعدد -ب

 المجلس، وسوف يحدد االتفاق االنتقالي إلى المدنية وإدارتها اإلسرائيليةوالمسؤوليات عن الحكومة العسكرية 
 القضائية الفلسطينية واألجهزة) البند التاسع(أيضاً سلطة المجلس التنفيذية وسلطته التشريعية طبقاً لـ 

  . المستقلة
تطبيقها عند تنصيب المجلس، لتمكينه من االضطالع بكل  سوف يتضمن االتفاق االنتقالي ترتيبات، سيتم -ج

  . اعاله) 4المادة (الصالحيات والمسؤوليات التي تم نقلها اليه مسبقاً وفقاً لـ 

 أمور إلى إضافة من اجل تمكين المجلس من تشجيع النمو االقتصادي، سيقوم المجلس فور تنصيبه، - د
 ميناء غزة البحري، بنك فلسطين للتنمية، مجلس فلسطين أخرى، بانشاء سلطة فلسطينية للكهرباء، سلطة

لتشجيع الصادرات، سلطة فلسطينية للبيئة، سلطة فلسطينية لألراضي، وسلطة فلسطينية الدارة المياه واية 
  . سلطات أخرى يتم االتفاق عليها وفقاً لالتفاق االنتقالي الذي سيحدد صالحياتها ومسؤولياتها

  . سيتم حل االدارة المدنية وانسحاب الحكومة العسكرية االسرائيلية بعد تنصيب المجلس -هـ

   8البند 

  النظام العام واألمن 

من اجل ضمان النظام العام واألمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، سينشئ المجلس قوة 
هديدات الخارجية، وكذلك  في االضطالع بمسؤولية الدفاع ضد التإسرائيلشرطة قوية، بينما ستستمر 

  .  الداخلي والنظام العامأمنهم بغرض حماية لإلسرائيليين اإلجماليبمسؤولية األمن 

   9البند 

  القوانين واألوامر العسكرية 

 سيراجع الطرفان -ب.  سيخول المجلس بالتشريع، وفقاً لالتفاق االنتقالي، في جميع السلطات المنقولة اليه- أ
  . ن واألوامر العسكرية السارية المفعول في المجاالت المتبقيةبشكل مشترك القواني
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   10البند 

   الفلسطينية -اإلسرائيليةلجنة االرتباط المشتركة 

 المبادئ هذا وألية اتفاقات الحقة تتعلق بالفترة االنتقالية، ستشكل فور إلعالن من اجل توفير تطبيق هادئ -
 وفلسطينية من اجل معالجة القضايا التي إسرائيليةجنة ارتباط مشتركة  المبادئ هذا حيز التنفيذ، لإعالندخول 

  . تتطلب التنسيق وقضايا أخرى ذات االهتمام المشترك، والمنازعات

   11البند 

   الفلسطيني في المجاالت االقتصادية -اإلسرائيليالتعاون 

، سيتم انشاء وإسرائيلربية وقطاع غزة  بالمنفعة المتبادلة للتعاون من اجل التشجيع بتطوير الضفة الغإدراكا-
 فلسطينية، من اجل تطوير وتطبيق البرامج المحددة في البروتوكوالت -إسرائيليةلجنة تعاون اقتصادية 

  .  تعاوني، وذلك فور دخول اعالن المبادئ هذا حيز التنفيذبأسلوب) 4 وملحق 3كملحق (المرفقة 

   12البند 

  مصر   واألردناالرتباط والتعاون مع 

 المزيد من ترتيبات االرتباط والتعاون إقامةللمشاركة في  مصر  واألردن سيقوم الطرفان بدعوة حكومتي -
من جهة أخرى لتشجيع  مصر  واألردن والممثلين الفلسطينيين من جهة، وحكومتي إسرائيلبين حكومة 

 السماح بدخول أشكالاق على  لجنة مستمرة ستقرر باالتفإنشاءالتعاون بينهما، وستضمن هذه الترتيبات 
 الضرورية لمنع اإلجراءات، بالتوافق مع 1967 الذين نزحوا من الضفة الغربية وقطاع غزة عام األشخاص
  .  بالنظام، وستتعاطى هذه اللجنة مع مسائل أخرى ذات االهتمام المشتركواإلخاللالفوضى 

   13البند 

   اإلسرائيلية انتشار القوات إعادة

 انتشار إعادة المبادئ هذا حيز التنفيذ، وفي وقت ال يتجاوز عشية انتخابات المجلس سيتم إعالن بعد دخول - أ
 الذي اإلسرائيلية انسحاب القوات إلى باإلضافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، اإلسرائيليةالقوات العسكرية 

  . 14تم تنفيذه وفقاً للمادة 

 انتشار قواتها العسكرية خارج إعادة بمبدأ وجوب إسرائيلترشد  انتشار قواتها العسكرية، ستسإعادة عند -ب
  . المناطق المأهولة بالسكان
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 االنتشار في مواقع محددة مع تولي المسؤولية عن النظام العام إعادة سيتم تنفيذ تدريجي للمزيد من -ج
  .  أعاله8واألمن الداخلي من قبل قوة الشرطة الفلسطينية وفقاً للمادة 

   14البند 

   أريحا من قطاع غزة ومنطقة اإلسرائيلياالنسحاب 

  . 2، كما هو مبين في البروتوكول المرفق في ملحق أريحا من قطاع غزة ومنطقة إسرائيل ستنسحب -

   15البند 

  تسوية المنازعات 

الفترة  المبادئ هذا، أو أية اتفاقات الحقة تتعلق بإعالنستتم تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أو تفسير  -  أ
  .  أعاله10االنتقالية، بالتفاوض من خالل لجنة االرتباط المشتركة التي ستتشكل وفقاً للمادة 

 المنازعات التي ال يمكن تسويتها بالتفاوض يمكن أن تتم تسويتها من خالل آلية توفيق يتم االتفاق إن -ب
  . األطرافعليها بين 

يم حول خالفات متعلقة بالمرحلة االنتقالية التي ال تحل  التحكإلى أن تتفق على اللجوء لألطراف يمكن -ج
  .  لجنة تحكيماألطرافمباشرة، ولهذا الغرض وحسب االتفاق تنشئ 

   16البند 

   اإلقليمية الفلسطيني فيما يتعلق بالبرامج -اإلسرائيليالتعاون 

  
تشجيع خطة مارشال  مالئمة لأداة األطراف يرى الطرفان أن مجموعات العمل في المفاوضات متعددة -

 في البروتوكول إليه أخرى، بما فيها برامج خاصة للضفة الغربية وقطاع غزة كما هو مشار إقليميةوبرامج 
   . 4المرفق في الملحق 

   17البند 

  متفرقات 
  .  يدخل اتفاق المبادئ هذا حيز التنفيذ بعد شهر واحد من توقيعه-
دئ هذا والمحضر المتفق عليه المتعلق به سيتم اعتبارها جزء ال  المبابإعالن جميع البروتوكوالت الملحقة -

  . يتجزأ من هذا االتفاق
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