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: التعريفات
 

: المبادرة السياسية
 

وىي التي يقوم بتقديميا شخص أو مجموعو من االشخاص وذلك لغرض المساعدة في التوصل 
الى حمول لممشكالت التي تقدمت لمعالجتيا المبادرة، في مختمف مجاالت الحياه، اما المبادرة 
السياسية فيي التي يقوم بتقديميا شخص او مجموعو من االشخاص لمتوصل الى حل يرضي 

. كافة اطراف الصراع
 

: القضية الفمسطينية
 

 عند صدور وعد بمفور بانشاء وطن قومي لمييود في 1917برزت القضية الفمسطينية منذ عام 
 واقامة اسرائيل وتيجير 1948فمسطين وبدات القضية في التصاعد والتعقيد بعد حرب عام 

 قامت 1967الشعب الفمسطيني من ارضو ليصبح ميجرًا في مختمف دول العالم وبعد حرب عام 
اسرائيل باحتالل الضفة الغربية وقطاع غزة واصبح الشعب الفمسطيني تحت االحتالل 

.  الصييوني
 

: الصراع العربي االسرائيمي
 

الصراع والتوترات السياسية والحروب العسكرية التي قامت بين اسرائيل منذ بداية تشكميا عام 
ويشكل النزاع الفمسطيني االسرائيمي اساسًا .  وبقية الدول العربية المجاورة او البعيدة عنيا1948

(. 2007الموسوعة الحرة،). لمصراع العربي االسرائيمي 
 

: القرارت الدولية بشأن القضية الفمسطينية
 

 1947 في عام 181وىي القرارت التي صدرت عن ىيئة االمم المتحدة مثل قرار التقسيم رقم 
 الذي صدر عقب 242الذي يدعو الى تقسيم فمسطين بين الييود والعرب وتدويل القدس، وقرار 

 1967 والذي يدعو الى انياء االحتالل والعودة الى حدود ما قبل حرب عام 1967حرب عام 
 وغيرىا من القرارت 242 والذي يؤكد عمى قرار 1973 الذي صدر عقب حرب عام 338وقرار



 

.  التي صدرت لحل الصراع العربي االسرائيمي والقضية الفمسطينية
 

: المبادرة العربية السعودية
 

 لتسوية القضية 2002ىي المباردة التي طرحيا ولي العيد السعودي االمير عبد اهلل عام 
 وتربط تطبيع العالقات العربية مع 2002الفمسطينية وتم تبنييا عربيًا في قمة بيروت عام 

. اسرائيل بانسحابيا من االرض العربية المحتمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

: ممخص الدراسة
 

م حتى عام  1973تتناول ىذه الدراسة المبادرات العربية لتسوية القضية الفمسطينية من عام 
م العديد مشاريع التسوية لمصراع العربي اإلسرائيمي 1973م ، فقد أعقب حرب رمضان 2002

، كما شيد العالم العربي عقد 338 بالقرار 242وذلك بعد أن أكد مجمس األمن الدولي عمى قرار 
قمة فاس التي اعترفت بمنظمة التحرير الفمسطينة ممثاًل شرعيًا ووحيدًا لمشعب الفمسطيني، وفي 

م مؤتمر بيروت الذي أقر مبادرة األمير عبد اهلل بن عبد العزيز آل 2002المقابل شيد عام 
. سعود باعتبارىا مبادرة عربية لتسوية القضية الفمسطينية

تبرز أىمية ىذه الدراسة في كونيا تتناول موضوع تسوية القضية الفمسطينية من خالل المبادرات 
العربية تحديدًا، فيي تحاول استعراض ىذه المبادرات وبيان كيفية معالجتيا لقضايا الصراع، 

وتحديد مواقف األطراف المختمفة منيا، وعمى وجو الخصوص الموقفين الفمسطيني واإلسرائيمي، 
. ومواقف الدول الكبرى

كما تبرز أىمية الدراسة نظرًا لتزايد الحديث حول المبادرة العربية لتسوية القضية الفمسطينية المقرة 
م وبروز إمكانية أن تمعب ىذه المبادرة دورًا ميمًا 2002في مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 

في تسوية الصراع الفمسطيني االسرائيمي بعد مرور وقت طويل من ألمحادثات والمبادرات العربية 
. والدولية التي لم تجد ليا قبواًل خاصة من قبل إسرائيل

وتعتمد الدراسة المنيج التاريخي حيث سيتم دراسة المبادرات العربية لتسوية القضية الفمسطينية 
م واستخالص المواقف الدولية من ىذه المبادرات من خالل تحميل الوثائق 1973منذ عام 

. التاريخية في ىذا المجال، كذلك ستعتمد الدراسة األسموب المقارن في تناوليا ليذه المبادرات

وتتألف الدراسة من أربعة فصول، يتناول الفصل األول خمفية الدراسة وأىميتيا، ويتناول الفصل 
الثاني الصراع الفمسطيني االسرائيمي والتدخل الدولي فيو، أما الفصل الثالث، فيتناول أىم 

م، أما الفصل 2002م حتى عام 1973المبادرات العربية لتسوية القضية الفمسطينية من عام 
. 2002التي طرحيا األمير عبد اهلل عام  (السعودية)الرابع، فيتناول المبادرة العربية 

أن المبادرات العربية لمسالم كانت فردية، وان  ووصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منيا 
ما تتضمنو من مواقف حول قضايا الصراع االساسية كانت متشابيو، وكان الخالف في 

الشخوص والجيات التي تقدمت بيا، وان سبب ضعف ىذه المبادرات يعود الى عدم االصرار 



 

والمتابعة ليا من قبل الدول العربية والتعنت االسرائيمي في الموافقو عمييا، اما بالنسبة لممبادرة 
العربية السعودية التي طرحيا األمير عبد اهلل فان مصدر قوتيا يكمن في تبنييا في قمة عربية 

. ووجود اجماع عمييا، ومازالت المبادرة العربية الوحيدة المطروحة حتى تاريخة عمى الساحو
 

من جية اخرى شكمت المواقف األمريكية المؤيد لمموقف االسرائيمي تجاه مبادرات السالم العربية 
عائقًا امام نجاح ىذه المبادرات او االخذ بيا، بل ان تدخل الواليات المتحدة االمريكية، في كثير 
من االحيان، ادى الى افراغ ىذه المبادرات من مضمونيا، فقد سعت الواليات المتحدة واسرائيل 

لفرض وقائع عمى االرض الستباق اي مفاوضات سالم بين الجانبين الفمسطيني واالسرائيمي كان 
 ويبقى الكتل 1967الذي يمغي حق العودة لالجئين والعودة لحدود عام  (وعد بوش)اخرىا 

 .االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية بغض النظر عن نتائج المفاوضات
 

أما التوصيات التي خرجت بيا الدراسة، فيي ضرورة تمسك القيادة الفمسطينية بالثوابت الوطنية 
واالصرار عمى المبادرة العربية، وعدم التنازل عن اي بند من بنودىا باعتبارىا الحد االدنى 

المقبول لمحقوق الفمسطينية، وعدم الدخول في مفاوضات عمى اسس مخالفة لما تتضمنو المبادرة 
العربية لمسالم او القبول بمشاريع تسوية مؤقتة تؤجل قضايا الصراع االساسية تمييدًا لفرض 

. وقائع جديدة عمى االرض وتصفية ىذه القضايا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: 

This study focused on the Arab political inatialves concerning the Arab 

Israel since 1973-2002. 



 

 

After that war of Ramadan 1973, different projects concerning setting the 

Arab Israel: conflict were presented especially the international security 

resolution 338 that confirmed the former resolution 242 after that the 

Arab world witnessed fas summit in which PLD has been recognized as 

the only representative of the Palestinian people. And finally in 2002 the 

Arab summit conference was held in Beirut, and the Arab states have 

accepted the initiative of the Saudi prince Abdullah Bin Abedalaziz Al 

Saud to be as later known the Arab imitative for settling the Palestinian 

issue. 

 

The study reveals the recent increasing debate about  the Arab initiatives 

that has been affirmed in the arab summit conference in berut in 2002, 

and the reasonable potential for this initiative to ply a crucial role in 

finding a reconciliation for  the Arab – Israeli conflict especially after the 

failure of all efforts to put an end to this conflict. 

To resaech used the historical approach in which in all Arab initiatives 

will be studied since 1973, and the international community standings 

behind these initiatives through analyzing a related historical documents. 

The study uses the comparative method as well in discussing these 

initiatives. 

 

The study is composed of four sections. The first part focused on  the 

background and its importance. The second is about the Palestinian Israel 

conflict and the international interference the third part is about the must 

important Arab initiatives concerning the Palestinian issue since 1973 to 

2002. while the last section is about the last initiative that has been 

presented by the Saudi prince abd ullah in 2002. 

 

The conclusion of the study implies that all Arab peace initiatives were 

almost similar, and the only difference were in the individuals or the 

persons who present such an initiatives the weakness of these initiatives 

was the lack of insestance and pursuance form the Arab states on one 

hard and the Israeli rejection one the other hard. 

From the other side, the American attitudes that support the Israelis 

position twords the Arab peace initiatives, have put on obslicles in the 

way of success for these initiatives, have put on obslicles in the way of 

success for these initatives, American and most of time the American 



 

interference contributed to weaken these initiative. Israel and United 

States strove to impose new facts before only peace talks between Israel 

and the Palestinian people and the last example was the promise of bush 

that cancels the right of Palestinian refugees of returning back home art 

and leanes the major settlements in the west band regardless to the results 

of the negotiations. 

 

The study recommends the Palestinian leadership to hang on to the 

Palestinian national rights and to insisking on the Arab ileac inactive and 

never give up any of its items not negotiations  an any basis that 

contradict what the Arab peace initiative implies, and never accept any 

temporary reconcitaion projects that postpone the Loa sic conflict issues. 
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الفصل االول   .1
 

 :الخمفية الدراسية وأىميتيا
 

 :المقدمة.1.1
 

ـ عمى انقاض أرض وحقوؽ الشعب الفمسطيني، وبمشاركة 1948نشأت دولة إسرائيؿ في عاـ 
بريطانية، ومباركة دولية ومنذ ذلؾ الوقت تصاعد الصراع االسرائيمي الفمسطيني وبرزت القضية 

 وىزيمة العرب، وتحوؿ 1967الفمسطينية بخصوصيتيا االقميمية والدولية وصواًل الى حرب عاـ 
الصراع الى صراع عربي إسرائيمي مما ادى الى ازدياد القضية الفمسطينية تعقيدًا، وطرحت العديد مف 

 الذي تـ 242المبادرات الدولية لتسوية القضية الفمسطينية كما صدرت عدة قرارت دولية منيا قرار 
 مف قبؿ مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة، وكانت ىذه القرارات تالقي صعوبة في 338تاكيده بقرار 

تنفيذىا بسبب التعنت اإلسرائيمي وظمت ىذه الحموؿ الدولية دوف نتيجة الى أف وقعت حرب عاـ 
ـ وبعد ىذا التاريخ اخذ العرب يتجيوف الى تبني حموؿ مف قبميـ كمقترحات لتسوية القضية 1973

الفمسطينية وتقديميا الى العالـ، إما بصورة فردية مف قبؿ دوؿ بمفردىا، أو بشكؿ جماعي ومف خالؿ 
جامعة الدوؿ العربية، وىذا ما سيتـ نقاشو في ىذه الدراسة مف خالؿ الوقوؼ عمى ابرز ىذه المبادرات 

. (ـ2002-1973)خالؿ الفترة 
 
 :مشكمة الدراسة1.2 .1

 

تتمثؿ مشكمة الدراسة في البحث في المبادرات العربية لتسوية القضية الفمسطينية تحديدًا، وذلؾ مف 
حيث الجيات التي تقدمت بيا أو مف حيث مضمونيا، والحموؿ التي تتضمنيا لقضايا الصراع 

، والمواقؼ المختمفة منيا، (الالجئيف، االستيطاف، والحدود، والكياف الفمسطيني، القدس)األساسية 
وبخاصة موقؼ طرفي الصراع الفمسطيني واالسرائيمي، واالسباب التي حالت دوف نجاح أي مف ىذه 
المبادرات في اف تشكؿ اساسا لحؿ الصراع الفمسطيني االسرائيمي، كما تبحث في مضموف المبادرة 
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العربية لمسالـ، والظروؼ التي قادت لطرح ىذه المبادرة وفرصتيا في النجاح باف تصبح أساسا لحؿ 
. الصراع الفمسطيني االسرائيمي والصراع العربي االسرائيمي

 
 : اىمية الدراسة1.3 .2

 
تبرز أىمية ىذه الدراسة في كونيا تتناوؿ موضوع تسوية القضية الفمسطينية مف خالؿ المبادرات 

العربيًة، فيي تحاوؿ استعراض ىذه المبادرات وبياف كيفية معالجتيا لقضايا الصراع، وتحديد مواقؼ 
االطراؼ المختمفة منيا، وعمى وجو الخصوص الموقؼ الفمسطيني، والموقؼ اإلسرائيمي، ومواقؼ 

. الدوؿ الكبرى
كما تبرز أىمية الدراسة نظرًا لتزايد الحديث حوؿ المبادرة العربية لتسوية القضية الفمسطينية التي تـ 

ـ، وبروز إمكانية أف تمعب ىذه المبادرة دورًا ميمًا في 2002تبنييا في مؤتمر القمة العربية في بيروت 
تسوية الصراع مع اسرائيؿ بعد مرور وقت طويؿ مف المحادثات والمبادرات العربية والدولية التي لـ 

. تجد ليا قبواًل خاصة مف قبؿ اسرائيؿ
 

 : أىداف الدراسة1.4 .3

 
: تسعى الدراسة الى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ أىميا

ـ، 1973التعريؼ بما طرحة العرب مف مبادرات لتسوية القضية الفمسطينية وذلؾ منذ عاـ  .1
 .ـ2002وحتى المبادرة العربية األخيرة في عاـ 

 .تحديد مواقؼ االطراؼ المختمفة مف ىذه المبادرات .2

 .التعرؼ عمى كيفية معالجة ىذه المبادرات لقضايا الصراع االساسية .3

 .البحث في اسباب فشؿ ىذه المبادرات في تسوية الصراع .4

 في تسوية القضية 2002التعرؼ عمى امكانيات نجاح المبادرة العربية المقرة في قمة بيروت  .5
 .الفمسطينية

 

: أسئمة الدراسة.1.5 .4
 

ما ىي المبادرات العربية التي طرحت لتسوية القضية )تسعى الدراسة لالجابة عمى سؤاؿ رئيسي، وىو 
كما تسعى لالجابة عمى عدد مف االسئمة الفرعية االخرى  (ـ؟2002ـ وحتى 1973الفمسطينية مف عاـ 

: وىي
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ما ىي مواقؼ األطراؼ المعنية مف المبادرات العربية لتسوية القضية الفمسطنية منيا؟ ما ىي  .1
 التطورات التي شيدتيا ىذه المبادرات مف حيث معالجتيا لقضايا الصراع األساسية؟

ما ىي نقاط الضعؼ والقوة في المبادرات العربية التي طرحت لتسوية القضية الفمسطينية؟ ما  .2
 ىي أسباب فشؿ ىذه المبادرات في تسوية القضية الفمسطينية ؟

ما ىو أبرز ميزات المبادرة العربية لتسوية القضية الفمسطينية التي اقرىا مؤتمر القمة العربي  .3
 ـ؟2002في بيروت عاـ 

 ما ىي الظروؼ التي دفعت األقطار العربية لتبني مبادرة موحدة لتسوية القضية الفمسطينية؟ .4

 ما ىو مستقبؿ المبادرة العربية لتسوية القضية الفمسطينية؟ .5

 

: فرضيات الدراسة.1.6 .5
 

: تنطمؽ الدراسة مف عدد مف الفرضيات ىي
اف المبادرات العربية لتسوية القضية الفمسطينة كانت مبادرات فردية، وفي إطار الصراع بيف  .1

محاور مختمفة في العالـ العربي، واف المبادرة العربية لمسالـ ىي اوؿ مبادرة عربية جماعية 
 .لمتسوية مع اسرائيؿ تعتمد في مؤتمر قمة عربية

اف ما تضمنتو المبادرات العربية لتسوية الصراع الفمسطيني االسرائيمي مف مواقؼ حوؿ قضايا  .2
الصراع االساسية كانت متشابية، والخالؼ فيما بينيا كاف شكميًا فقط ويتعمؽ باألطراؼ 

 .المقدمة ليا

اف ضعؼ المبادرات العربية لتسوية الصراع الفمسطيني االسرائيمي وعدـ األخذ بيا يعود الى  .3
 .تقديميا مف قبؿ أطراؼ معينة في العالـ العربي، وليس باسـ الدوؿ العربية معاً 

 .ـ ىو اإلجماع العربي حوليا2002اف مصدر القوة التي تتمتع بيا مبادرة السالـ العربية عاـ  .4

ـ ستشكؿ أساسا لحؿ الصراع 2002اف مبادرة السالـ العربية التي اقرتيا قمة بيروت عاـ  .5
 . الفمسطيني االسرائيمي خالؿ المرحمة المقبمة

 

:  التحديد المكاني والزماني1.7 .6
 

، فقد 2002 وحتى عاـ 1973تتناوؿ الدراسة المبادرات العربية لتسوية القضية الفمسطينية مف عاـ 
 طرح عدد مف مشاريع التسوية لمصراع العربي االسرائيمي وذلؾ بعد اف 1973اعقب حرب رمضاف 

، كما شيد العالـ عقد قمة فاس التي اعترفت بمنظمة 338 بالقرار 242اكد مجمس االمف عمى قرار 
 مؤتمر قمة 2002التحرير الفمسطينة كممثؿ شرعي ووحيد لمشعب الفمسطيني وفي المقابؿ شيد عاـ 
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بيروت الذي تبنى مبادرة االمير عبد اهلل بف عبد العزيز اؿ سعود باعتبارىا مبادرة عربية لتسوية 
. القضية الفمسطينية
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الفصل الثاني  .2
 

:  االطار النظري واالدبيات السابقة2.1
 

: الصراعات والنزعات الدولية وآليات تسويتيا:  اطار نظري2.2.1
 

تتعد نظريات ومناىج الدراسية لمعالقات بيف الدوؿ بما تحويو مف تفاصيؿ وجزيئات ما بيف حالتي 
السمـ والحرب وما بينيما مف تشوىات قد تعكر صفو العالقات بيف اطراؼ المجتمع الدولي الناتجة عف 

تعارض المصالح بيف ىذه االطراؼ فكؿ دولة تسعى لتحقيؽ مصالحيا القومية واىدافيا الوطنية 
فالمحافظة عمى سالمة اراضييا وحفظ امنيا والوصوؿ الى االسواؽ والشيرة مما يستدعي ذلؾ انشاء 
تحالفات واسقاط دوؿ وحكومات او احداث تغيرات في بعض القواعد الناظمة لمعالقات بيف الدوؿ  

 
:  مفيوم الصراع والنزاع في العالقات الدولية2.2.1.1

 
تقع الصراعات والنزاعات بيف الدوؿ، كما تقع بيف األفراد، فالعالقات الدولية ليست دائمًا مستقرة 

نما ىي عالقات بيف السالـ والحرب  وقد يخمط البعض بيف . (203، ص 2004ابو عامر، )وىادئة، وا 
في الكتابات السياسية، وأحيانًا عند عدد مف المتخصصيف بالعموـ - مفيومي الصراع والنزاع

. االجتماعية والسياسية والقانونية ويكاد يتالشى الفارؽ بينيما في غمرة الحوادث الدولية المتعاقبة
لتتداخؿ مع مفاىيـ اخرى كاالزمة والتوتر والحرب، لذا ستعمد الدراسة فيما يمي لتحديد ومناقشة ىذه 

. المفاىيـ بشيء مف االيجاز
 

 :االزمة

عرؼ االنساف منذ بداية وجودة عمى سطح االرض اشكااًل مف الصراع والتناقض، سواء اكاف ىذا 
الصراع بينو وبيف بيئتو المحيطة او بينو وبيف ابناء جنسو، وكاف مطالب دومًا بمجابية ىذه التحديات، 

والخروج منيا بما يحقؽ مصمحتو واستمراره، ثـ اصبح مطالبًا بما يحقؽ مصمحة اسرتو ثـ قبيمتو 
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. فبالده، وىذا كمو ما اصبح يعرؼ اليـو باالزمة
وبالتالي فيي الخروج عف  (135، ص 1997ابف منظور، ). واالزمة اصطالحًا تعني الشد والضيؽ

. المالوؼ واالستقرار في الحياة
 

 :التوتر

التوتر ىو مسبب أي مؤثر خارجي او داخمي يحث وينشط ويزيد مف مستوى اليقظة عند الفرد 
والتوتر . فيو بالتالي الخروج عف حالة االستقرار واليدوء التي يعيشيا الفرد والمجتمع (2008السماف، )

. في العالقات الدولية يعني الخوؼ والقمؽ الذي يحدث في العالـ نتيجة تيديده بالخطر وعدـ السمـ
 

 النزاع الدولي: 

المقصود بالنزاع الدولي ىو الوضع الدولي الناشىء عف اصطداـ بيف دولتيف او اكثر او تعارض 
مصالحيما حوؿ موضوع او مسالة ما، وبدت ىذه االمور لموىمة االولى متناقضة بينيما ولكف في 
حالة التقارب بيف الطرفيف يمكف معالجة ىذا الخالؼ وحمو حاًل سمميًا بالطرؽ الودية والدبموماسية 

(. 21، ص 2006الشاعري،)
 

 الصراع الدولي: 

الصراع ظاىرة انسانية تنشأ عف تعارض المصالح او رغبة طرفيف او اكثر في القياـ باعماؿ 
فالصراع ليس مقتصرًا عمى االفراد فيو مف اقدـ واىـ  (2008عودة،)متعارضو فيما بينيما 

. الظواىر في المجتمع الدولي المعاصر
 

 الحرب: 

عمى الرغـ مف اف الكثير مف المواثيؽ الدولية تحظر المجؤ الى القوة المسمحة في العالقات بيف 
الدوؿ وتنظر اليو عمى انو عمؿ غير مقبوؿ اال اف ظاىرة االعتماد عمى القوة المسمحة عادة في 
السياسيات الخارجية لمدوؿ، وىي ظاىرة قائمة ومستمرة وتشكؿ الحرب الحؿ االخير عندما تمجاء 

االطراؼ المتصارعة الى حسـ تناقضاتيا المتجذارة باالداة العسكرية بعد اف تعجز عف حميا 
(. 224، ص1993مقمد، )بالوسائؿ السممية 

 
 

:  المنطمقات النظرية لفيم اسباب الصراعات والنزعات الدولية2.2.1.2
 

اف اغمب النزعات او الصراعات الدولية تنتج مف البيئة الدولية المحيطة بيا والمتغيرات المؤثرة بيا 
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: ويمكف رد اسباب الصراع في العالقات بيف الدوؿ الى ما يمي
 

 المدخؿ السيكولوجي: 

يحتؿ المدخؿ السيكولوجي مكانو بارزة في مختمؼ الدراسات التي تتناوؿ بالتحميؿ والمعالجة ظاىرة 
: الصراع في العالقات الدولية، وتتركز التفسيرات السيكولوجية ليذه الظاىرة في ثالث اتجاىات

االتجاه الذي يربط بيف النزاع والعدواف وبيف الطبيعة االنسانية نفسيا أي الطبيعة االنسانية . أ
. المتسمطة وحب السيطرة واالنانية التي بدورىا تمعب دورًا كبيرًا في نشوب الحروب بيف الدوؿ

 

 :نظرية االخفاؽ او االحباط. ب

والتي تعود الى الشعور باالحباط نتيجة الفشؿ في تنفيذ الخطط القومية لمدولة وقد يكوف ىذا 
 (.225، ص1993مقمد، )االحباط عامؿ رئيسي وراء الصراعات بيف الدوؿ 

 :نظرية الشخصية القومية. ج

وتنبني ىذه النظرية عمى االعتقاد في وجود ما يطمؽ عميو بالطابع العدواني لبعض الطبائع القومية 
. العامة التي تشكؿ في تصورىا القوة المحركة لمصراعات والحروب الدولية

 
 المدخؿ االيدلوجي: 

ترى اف الصراع يعود الى التناقضات االيدولوجية بيف الدوؿ والتي تعكس بدورىا دورًا كبيرًا وميـ 
في تكويف حالة الصراع بيف الدوؿ، فحالة التضاد بيف االشتراكية الماركسية وبيف الراسمالية تحتـ 

. حالة الصراع بيف الطرفيف وعمى ما تمثمة مف افكار والمبدأ العامة في الحياة
 

 مدخؿ المصالح القومية في نطاؽ صراعات القوة الواقعية: 

بحسب ىذا المدخؿ فاف القوة الرئيسية المحركة لسياسات الدوؿ الخارجية تتمثؿ في السعي 
المستمر نحو حماية وتنمية المصالح القومية ومف ثـ التحدي الذي يواجو الدوؿ، في تنفيذ سياستيا 

الخارجية ىو كيؼ تصؿ الى تحقيؽ الدرجة القصوى مف الحماية لمصمحيا القومية في ظروؼ 
(. 228، ص 1993مقمد، )الحاضر والمستقبؿ 

 

 مدخؿ سباؽ التسمح : 

ويعود ذلؾ الى الثورة التكنولوجيو في ميداف انتاج صنع االسمحة وما يترتب عمييا مف تغيير في 
النظـ الدولية، كما يعود الى التفوؽ في التسمح، وينتج ذلؾ في طبيعة الميؿ الستعراض القوة 
وسباؽ التسمح والذي يقوـ في طبيعتو عمى السرية كذلؾ الضغوط االقتصادية المرافقة لسباؽ 

. التسمح كؿ ذلؾ يزيد مف عمميات النزاع والصراع بيف الدوؿ
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 مدخؿ طبيعة النظاـ الدولي: 

ويعود ذلؾ الى طبيعة النظاـ الدولي السائد والتمثيؿ بوجود الدوؿ ذات السيادة القومية وبسبب 
انعداـ القانوف الدولي االلزامي لمدوؿ االعضاء في المجتمع الدولي، حيث اف كؿ دولة ىي الحكـ 

. النيائي لنظاميا وىي المقرر االوؿ لطموحاتيا فاف وجود الحرب والصراعات يصبح امرًا حتمياً 
 

 المدخؿ الجيوبوليتكي: 

يعتمد ىذا المدخؿ عمى مبدأ اف الحدود مناطؽ مائعة ال ثبات فييا وانيا قابمة لمزحزحة في صالح 
الدوؿ االكبر قوة واف الحدود كثيرًا ما تؤدي الى قياـ الحروب الدولية فاذا ما نظر لمحدود انيا 

. نيائية فانيا تكوف بذلؾ عائقًا اماـ نمو الدولة
 

 المدخؿ السياسي: 

ويعود ذلؾ الى التكتالت والتحالفات السياسية المتصارعة في العاـ فيي الركيزة االساسية التي 
.  يعتمد عمييا سياسيات توازف القوى والتي تاتي عمى راس العوامؿ التي تدفع الى الحرب

 

 طبيعة النظاـ السياسي الداخمي: 

فأنظمة الحكـ الشمولية، بحكـ عقيدتيا واىدافيا، واالساليب التي تنتيجيا تعتبر المصدر الرئيسي 
ووفقًا ليذا المدخؿ فإف . الذي يكمف وراء تزايد حدة ونطاؽ الصراعات في المجتمع الدولي
فكثير ما تمجأ الدولة لمحرب . مؤسسات الدولة وانظمتيا االقتصادية قد تكوف احيانًا سببًا لمصراع

كما اف الدولة . والصراع، لفرض عقيدتيا السياسية أو نظاميا االقتصادي عمى مجتمعات اخرى
التي تواجو صراعات ومشاكؿ سياسية داخمية كثيرًا ما تمجأ لمحروب، والتي عف طريقيا تخمؽ 
. متنفسًا لمصراعات الداخمية، وتوجد مف خالليا الوحدة الوطنية ولحمو المجتمع المحمي لمدولة

 

وتمثؿ جماعة أصحاب المصالح، رجاؿ الصناعة : نظرية المحور الصناعي العسكري . أ
والعسكرييف وسطوة ىذه النخبة تكاد تكوف عامة وشاممة، أو تمتد إلى كافة القرارات، 

التي يمكف وصفيا بأنيا ىامة وحيوية، وعمى األخص، في أمور الرخاء والكساد 
 .والحرب والسمـ

 
التي ترى في احد اتجاىاتيا أف االعتماد المتبادؿ في الجانب : النظرية الميبرالية . ب

االقتصادي، سوؼ يثني الدوؿ عف استخداـ القوة ضد بعضيا البعض، ألف الحرب 
ينسب لمرئيس األمريكي وودرو  )تيدد حالة الرفاه لكال الطرفيف فيما يرى اتجاه آخر 
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أف انتشار الديمقراطية يعتبر مفتاحًا لمسالـ العالمي مستندًا في ذلؾ، أف  (ويمسوف 
الدوؿ الديمقراطية أكثر مياًل لمسالـ مف الدوؿ التسمطية، وىناؾ اتجاه ثالث وىو 

األحدث، يرى أف المؤسسات الدولية مثؿ وكالة الطاقة الذرية وصندوؽ النقد الدولي 
يمكف أف تساعد لمتغمب عمى النزعة األنانية لمدوؿ عف طريؽ تشجعييا عمى ترؾ 

 (.571الكيالني، ص)المصالح األمنية لصالح فوائد أكبر لمتعاوف الدائـ 

 
:   وسائل حل وتسوية النزاعات والصراعات الدولية2.2.2

:  وسائل حل النزاعات الدولية
ىناؾ عدة طرؽ سياسية ودبموماسية لتسوية النزاعات الدولية ومف اىـ ىذه الوسائؿ وأكثرىا انتشارًا ما 

: يمي
 

 :المفاوضات
تعني قياـ األطراؼ البشرية المتعددة التكوينات، بالحوار، والتشاور، والنقاش، والتباحث، ، كخطوة 

. لتحقيؽ االتفاؽ حوؿ القضايا الخاصة بيـ، وذات الصمة بمصالحيـ المشتركة
. وتعد المفاوضات الدبموماسية المباشرة، مف أقدـ وسائؿ تسوية المنازعات الدولية وأكثرىا انتشاراً 

فالمفاوضات لتحقيؽ المصالح القومية وتعزيزىا بالوسائؿ السممية، ضرورية جدًا، في حالة اختالؼ 
فيي األداة األساسية لموصوؿ إلى تسوية الخالفات والتوفيؽ . األىداؼ والمصالح بيف دولتيف أو أكثر

(. 15،ص 1999قشي،)بيف مصالح اآلطراؼ، التي تختمؼ مصالحيا 
 
 المساعي الحميدة :

إذا وصمت المفاوضات إلى طريؽ مسدود، ولـ تؤد المفاوضات إلى تسوية النزاع، فإف طرفًا ثالثًا قد 
يتدخؿ، ويكوف ىذا التدخؿ إما بمبادرة منو، أو بطمب مف األطراؼ أو أحدىـ، مف أجؿ تييئة المناخ 

. المالئـ، إلجراء المفاوضات
 

تكوف مف خالؿ عرض طرؼ ثالث، خدماتو مف أجؿ التعجيؿ بتسييؿ االتصاالت : فالمساعي الحميدة
بيف المتنازعيف، ويكوف ذلؾ مف خالؿ ممارسة التفاوض، عمى أنو مف المالحظ أف ىذا الطرؼ، غير 

وال يشترؾ في المفاوضات بصورة مباشرة، ويسمح لو بالعمؿ كقناة اتصاؿ بيف . مفوض القتراح حؿ
وقد يقترح أماكف الجمسات ويحث المتنازعيف لبدء مناقشات - بتمرير الرسائؿ- األطراؼ المتنازعة

. رسمية، وقد تيدؼ المساعي الحميدة إلى وضع حد لحرب قائمة فعاًل بيف بعض الدوؿ



 10 

 
 لجان التحقيق :

قد يحدث أف يكوف أساس النزاع خالؼ عمى وقائع معينة، إذا ما فصؿ في صحتيا أمكف بعد ذلؾ 
وفي ىذه الحالة يحسف بالدولتيف المتنازعتيف أف يحيال موضوع النزاع عمى . تسوية النزاع ودياً 

حتى تكوف المناقشة فيما يتبع لحؿ النزاع مستندة إلى . التحقيؽ، إليضاح حقيقة الوقائع المختمؼ عمييا
وميمة لجاف التحقيؽ، تحديد حقائؽ النزاع، بواسطة وسائؿ التحقيؽ . أساس مف الوقائع الصحية الثابتة

غير المتحيزة، بمعنى تقصي الحقائؽ المتعمقة بنزاع قائـ بيف دولتيف، دوف أف يكوف ذلؾ مشفوعًا 
بإبداء مالحظات، يمكف أف تؤثر في تحديد الطرؼ الذي تقع عميو مسؤولية قياـ النزاع، بؿ تكوف 
ميمتيا قاصرة عمى جمع الحقائؽ، ووضعيا تحت تصرؼ الطرفيف، كي يتصرفا عمى ضوئيا في 
اتخاذ القرار، إما بالدخوؿ في مفاوضات مباشرة بقصد حؿ النزاع، أو إقرار عرضو عمى التحكيـ 

الدولي، كما أف التقرير الذي قد تخمص لو لجنة التحقيؽ، ليس لو أي صفة إلزامية لطرفي النزاع، لذا 
يكوف ىدؼ لجاف التحقيؽ، تحديد الحقائؽ، مف أجؿ أف تستند إلييا األطراؼ في تسوية النزاع القائـ 

عمى أنو قد ينص أحيانًا في بعض االتفاقيات المتعددة األطراؼ عمى تشكيؿ لجاف التحقيؽ . بينيما
. ىذه، وتكوف سمطتيا مقبولة مقدمًا مف الدوؿ األطراؼ في تمؾ االتفاقيات

 
 التوفيق :

يعتبر التوفيؽ إجراء حديثًا مف اجراءات التسوية السممية لممنازعات الدولية وعادة ما تتواله لجنة يطغى 
عمى تشكيميا العنصر الحيادي كأف تتشكؿ المجنة مف خمسة اعضاء يعيف كؿ طرؼ منيـ عضوًا 

. ويعيف الثالثة الباقوف باتفاؽ الطرفيف مف رعايا دوؿ اخرى
اف عممية التوفيؽ ىي الجوىر الرسمي لمطرؽ الدبموماسية والسياسية ولتسوية الصراعات الدولية، 
وتستخدـ عمى الخصوص في النزاعات السياسية الخطرة، ىدفيا دائمًا تحقيؽ السالـ، بإيجاد حؿ 

ـ كمجنة التوفيؽ الخاصة 1945وسط، لقد استخدمت األمـ المتحدة العديد مف لجاف التوفيؽ منذ عاـ 
(. 25، ص1999قشي،)بفمسطيف 

 
  اإلجراء القضائي" التحكيم والمحاكم الدولية : "

فيما يختمؼ عنيما . يمتقي اإلجراء القضائي باإلجراءات السابقة بموافقة ورىف طرفي النزاع بالمجوء إليو
بكونو ممـز لمطرفيف، بما تؤوؿ إليو المحاكمة، سواء بالتحكيـ أو القضاء الدولي، فالتحكيـ والقضاء 
الدولي، يستند إلى القانوف الدولي في تسوية ما قد يعرض عميو مف منازعات دولية، فكالىما يتوج 

فيو ممـز ألطراؼ النزاع، فالحكـ يصدره في الحالتيف طرؼ . بحكـ نيائي يكوف غير قابؿ لالستئناؼ
(. 37-36، ص1999قشي،)ثالث حيادي
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:  انياء الصراعات2.2.3

:  في ضوء ما سبؽ يمكف تحديد طرؽ إنياء الصراع بما يمي
 
 التجنب أو االنسحاب اإلرادي :

عندما يدرؾ طرفا الصراع المواقؼ، المصالح، األىداؼ والقيـ المتعارضة، فإف أمر الحموؿ الممكنة 
لطرؼ أو لمطرفيف باالنسحاب، ومف وضع المساومة أو إيقاؼ األعماؿ التي سببت التعارض، 

باستجابة الطرؼ الثاني، فالدولة مثاًل عندما تبادر باقتراح مع جارتيا لعمؿ تسويات حدودية معينة في 
مصمحتيا، وأف الطرؼ الثاني يصر عمى إبقاء الحاؿ الراىنة، فإف البادئ في الغالب ال يرغب بإيجاد 

. عالقة سيئة يؤدي عمى سحبو الطمب واالقتراح، وبالتالي يتـ تجنب حدوث صراع بيف الدولتيف
 

 اإلخضاع بالقوة: 
أي سحؽ العدو باستخداـ القوة، وحتى انتياء الصراع باإلخضاع بالعنؼ، وقد يتضمف بعض االتفاقات 

والمساومة بيف المتخاصميف، فإنو أحيانًا يعمؿ مف جانب واحد لتحقيؽ السالـ حتى تحت شروط 
. االستسالـ غير المشروط، وقد ينتيي الصراع أيضًا إذا كاف الجانب الرابح يقدـ شروط سالـ نسبية

 
 الردع الفعال :

إف المعيار المستخدـ لمتمييز بيف التدمير أو الردع ىو تنفيذ التيديد، باستخداـ القوة العسكرية، أو عدـ 
نما باستخداـ جيد لمحرب النفسية، يجعؿ الخصـ يحجـ . تنفيذه فالردع قد يكوف بغير طريؽ القوة، وا 

. عف الدخوؿ في أي معركة أو أي استخداـ لمقوة العسكرية
 

  (الحمول الوسطى  )التسوية :
وىذا ال يعني . وىي تراجع الطرفيف جزئيًا عف بعض أىدافيما األولية، او مواقفيما ومطالبيما

نما تستمـز بعض التصحيح لممواقؼ . بالضرورة أف يكوف حجـ التراجع بنفس الحجـ لكؿ األطراؼ وا 
األولية لكؿ األطراؼ، فالمسألة الجوىرية لترتيب التسوية ىي جعؿ الطرفيف يدركاف بأف ثمف استمرار 

والمتطمب األساسي مف أجؿ تحقيؽ التسوية ىو الجمود العسكرية، . الصراع أغمى في التكمفة والنتائج
أي إيقاؼ األعماؿ العسكري وجعؿ األطراؼ غير راغبيف في االستيالء أو تدمير قوة الخصـ، ومف ثـ 

. إجراء التسوية بالطرؽ الدبموماسية
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 استعراض االدبيات 2.3
 

: الدراسات السابقة
 

ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناولت الصراع العربي االسرائيمي ومشارع تسوية ىذا الصراع ومنيا 
: عمى سيبؿ المثاؿ

 
: دراسة بعنوان الفكر الساسي الفمسطيني لمباحث عيسى ابو زىيره: 2.3.1

 
، كاف الفكر السياسي 1993-1967تناولت ىذه الدراسة الفكر السياسي الفمسطيني في الفترة مف عاـ 

 ظؿ 1967الفمسطيني محصورًا في التحرير الكامؿ ورفض انصاؼ الحموؿ، فحتى ىزيمة حزيراف 
الشعب الفمسطيني يرفض انصاؼ الحموؿ واي شكؿ مف اشكاؿ التسوية وكاف يفضؿ الحموؿ العسكرية 
عمى التسوية السياسية الى اف تسممت حركة فتح قيادة منظمة التحرير وباتت تطمح الى قيادة الشعب 
الفمسطيني في المحافؿ الدولية وكما اسيمت ىزيمة الجيوش العربية في حرب حزيراف في ىذا التوجو 
حيث رأت بعض الفصائؿ الفمسطينية اف المفاوضات مع اسرائيؿ امر ال مفر منو خاصة بعد أقرار 

عدد مف الدوؿ العربية بوجود اسرائيؿ وبدات بطرح الحموؿ المرحمية مثؿ طرح اقامة سمطة وطنية عاـ 
 واصبح ىناؾ اعتراؼ صريح بوجود اسرائيؿ في المنطقة ضمف 242 وقبمت الدوؿ العربية قرار 1974
. 1982-1981 وبعد ذلؾ تالحقت المشاريع العربية السممية مثؿ المبادرة السعودية عاـ 1967حدود 

ويرى الباحث انو وعمى مدى فترة الصراع الفمسطيني االسرائيمي كانت الواليات المتحدة االمريكية 
تعارض معظـ القرارات ومبادرات التسوية لمقضية الفمسطينية، كما يبيف الباحث اف العوامؿ االقميمية 
كاف ليا تأثير سمبي عمى القضية الفمسطينية  كحرب الخميج االولى والثانية والضعؼ العربي لصالح 

واستعرض الباحث الدور المصري في حؿ الصراع واشار الى مبادرة السادات لتسوية القضية . اسرائيؿ
الفمسطينية كما أشار الى الدور االردني في المشاركة في مؤتمر مدريد، وعمى الصعيد العربي اشار 

.   الداعمو لممسيرة السممية1988وعاـ 1987الى القمتيف العربيتيف في عامي 
وقد توصؿ الباحث الى نتيجة مفادىا إف الكياف اإلسرائيمي يعتبر مف أكثر األطراؼ اىمية في معادلة 

الصراع العربي اإلسرائيمي واكثرىا استفادة مف التحوالت التي طرأت في النظاـ الدولي، فقد أصبح 
لمكياف اإلسرائيمي عالقات دبموماسية عمى كافة المستويات مع ومعظـ دوؿ العالـ تقريبا بما فييا 

. االتحاد السوفييتي السابؽ والصيف
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لمباحث  (1985-1947مشاريع التسوية لمقضية الفمسطينية )دراسة بعنوان :2.3.2
: منير اليور

 
يتناوؿ الكاتب في بداية كتابة كيفية نشأة الصييونية كفكر وعقيدة وكيؼ تميزت في ايديولوجيتيا 
السياسية كحركة استعمارية وقياميا بعممية اجالء شعب عف ارضو ليحؿ مكانو شعب اخر يصبح 

. صاحب االرض والقرار
 

ويركز الكاتب في ىذه الدراسة عمى االطماع الصييونية ومخططاتيا التوسعية عبر مراحؿ الصراع 
" بالوطف القومي"المختمفة والعوامؿ النفسية والسياسية التي حكمتيا ومكنتيا مف تحقيؽ حمميا بما سمي 

ويشير الكاتب الى القوى السياسية الدولية الفاعمة في الصراع العربي االسرائيمي التي . وبدعـ دولي
طرحت العديد مف الحموؿ والمشاريع الدولية واالقميمية لتسوية الصراع عبر المراحؿ المختمفة لمقضية 

 وقرارت اخرى 338 و242الفمسطينية كما يشير الى قرارات االمـ المتحدة ومجمس االمف مثؿ قرار 
حوؿ القدس وقضية االجئيف وقرارت او مشاريع وطروحات عربية لجامعة الدوؿ العربية ومشاريع 

 وبياف المواقؼ المختمفة مف ىذه المشاريع 1985اخرى فردية وامريكية واوروبية وذلؾ حتى عاـ 
. والحموؿ فمسطينيًا واسرائيميًا واقميميًا ودولياً 

 
: (مجموعة باحثين) بعنوان القضية الفمسطينية وافاق التسوية السممية دراسة 2.3.3

 
تتناوؿ ىذه الدراسو اتفاقية اوسمو كاطار مقترح لمتسوية، كما تستعرض البعد الدولي لمقضية الفمسطينية 
باعتبارىا جوىر الصراع العربي االسرائيمي والبيئة المؤثرة التي بدأت فييا التسوية السممية لمصراع منذ 

اوائؿ السبعينات والعوامؿ التي حالت دوف تدخؿ كامؿ مف قبؿ البيئة الدولية في التسوية السممية 
كذلؾ تستعرض البيئة االقميمية والمواقؼ االقميمية مف الصراع والقضية الفمسطينية وعمى . لمصراع

، حيث تـ الوقوؼ عمى اىـ الظروؼ االقميمية التي جرت فييا وقائع 1991وجية التحديد منذ عاـ 
عممية التسوية، كما اشارت الى اىـ القضايا التي شكمت مركز اىتماـ االطراؼ االقميمية مثؿ قضية 

وتحدثت الدراسة عف الحالة الفمسطينية كونيا عنصرًا . المياه والالجئيف واالمف االقميمي واالقتصادي
اساسيًا مف عناصر الصراع حيث ركزت عمى اداء السمطة الوطنية الفمسطينية، وتاثير ذلؾ عمى 
االستعداد لمعممية التفاوضية وعالقتيا مع البيئة االقميمية والدولية والعوامؿ التي اثرت في اتخاذ 

كذلؾ عرضت الدراسة لمحالة االسرائيمية فاشارت الى العوامؿ المؤثرة في . القرارات في عممية التسوية
وفي . أتخاذ القرار اسرائيميا في عممية التسوية كالبيئة السياسية والثقافية وغيرىا مف المؤثرات االخرى
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نياية الدراسة تـ تناوؿ اطراؼ الصراع والتسوية السممية وموقؼ كؿ مف االسرائيمييف والفمسطينيف مف 
كما اشارت الى اىـ  (االستيطاف والقدس والمياه والتعاوف االقتصادي)القضايا االساسية لمصراع  

. المبادرات الدولية واالقميمية والحموؿ والمقترحات لحؿ ىذه القضايا
 

وتوصمت الدراسة الى اف كؿ مف البيئة االقميمية والدولية لعممية التسوية قائمة عمى تشوىات عضوية 
في التصور والمشروع وال تمثؿ مناخًا صحيًا لعممية التفاوض العربي االسرائيمي، وانو يجب التركيز 

. عمى العممية التفاوضية وتحسيف شروطيا
 

 بيدؼ ايجاد تسوية 1991كما اشارت الى اف المفاوضات التي جرت بعد او منذ مؤتمر مدريد عاـ 
سممية لمقضية الفمسطينية ولمصراع العربي االسرائيمي عانت مف تعثر مستمر ويعود ذلؾ الى الموقؼ 

. االسرائيمي المتعنت وعدـ التزاـ اسرائيؿ باالتفاقات المبرمو
 

لمباحث محمد عوض  (القضية الفمسطينية دراسة واقتراحات لمحل) دراسة بعنوان 2.3.4
: اهلل
 

 وما 181تحدث الباحث بداية عف بروز القضية الفمسطينية والدعـ االمريكي لمصييونية، وقرار التقسيـ 
. اعقبو مف احداث وردود فعؿ عربية عمى ىذا القرار

كما اشار الباحث الى المشاريع  والمقترحات التي طرحت لتسوية القضية الفمسطينية والتي لـ يتـ 
تنفيذىا منذ بداية ىذه القضية وحتى تاريخ اعداد الباحث لدراستو 

 والقرارات الدولية في ىذا المجاؿ 1973وركز الباحث عمى مشارع التسوية التي تـ اقتراحيا بعد حرب 
 1977 ومؤتمر جنيؼ الدولي والمبادرات الفردية االخرى بدءًا بمبادرة السادات عاـ 338مثؿ قرار 

 والحموؿ التي تـ اقتراحيا منذ االنتفاضة 1981ومبادرة االمير فيد في مؤتمر فاس في المغرب عاـ 
.  1987االولى عاـ 

 
:  التعميق عمى الدراسات السابقة2.1.5

 
تناولت الدراسات السابقة في مجمميا تطور القضية الفمسطينية والصراع العربي االسرائيمي، كما 

استعرضت البيئة الدولية واالقميمية التي احاطت بيذا الصراع وحددت مواقؼ االطراؼ المختمفة منو، 
اال اف . وعرضت العديد مف المبادرات والمقترحات لتسوية القضية الفمسطينية والمواقؼ المختمفة منيا
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: الدراسة الحالية تختمؼ عف الدراسات السابقة في عدة نواحي اىميا
اف الدراسة الحالية تتناوؿ المبادرات العربية لتسوية القضية الفمسطينية تحديدًا في حيف تناولت  .1

 .الدراسة السابقة مبادرات ومقترحات لتسوية ىذه القضية بشكؿ عاـ ودوف تحديد

 وحتى 1973اف الدراسة الحالية تتناوؿ المبادرات العربية لتسوية القضية الفمسطينية منذ عاـ  .2
 وىو تاريخ تقديـ اخر مبادرة عربية لتسوية الصراع في حيف توفقت الدراسات 2002عاـ 

السابقة في عرضيا لمبادرة التسوية قبؿ طرح المبادرة العربية االخيرة وتناولت فترات تاريخية 
 .سابقة

لـ تتضمف الدراسات السابقة تحديد المواقؼ لمختمؼ االطراؼ مف مجمؿ المبادرات المتعمقة  .3
 .بتسوية الصراع الفمسطيني االسرائيمي وىو ما ستركز عميو الدراسة الحالية

اف الدراسو الحالية ستركز عمى المبادرة العربية االخيرة لتسوية القضية الفمسطينية والتي يمكف  .4
 اف تشكؿ اساسًا لتسوية الصراع خالؿ المرحمة المقبمة 

.  وبالرغـ مما تقدـ فاف الدراسات سابقة الذكر ستشكؿ مصدرًا اساسيًا لممعمومات لمدراسة الحالية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: الفصل الثالث.3
 

: الصراع العربي اإلسرائيمي والتدخل الدولي فيو
 

:  المقدمة3.1
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 عمى يد بريطانيا عندما أعطت الييود وطنًا قوميًا ليـ في فكانت بداية النكبة األولى لمفمسطينيي
 في عاـ 181ـ ومف ثـ اصدار األمـ المتحدة قرار التقسيـ رقـ 1917فمسطيف في وعد بمفور عاـ 

ـ والذي رفضو الفمسطينيوف والعرب، وجاءت النكبة الثانية لدى اعالف إسرائيؿ قياـ دولتيا في 1947
ـ وكاف 1948ـ واالستيالء عمى األراضي الفمسطينية التي عرفت فيما بعد بأراضي عاـ 1948عاـ 

ـ وسيطرت إسرائيؿ عمى كافة 1967ذلؾ بمساعدة امريكية وبريطانية الى أف جاءت حرب عاـ 
 242األراضي الفمسطينية باإلضافة إلى أراضي عربية والحقت ىزيمة بالجيوش العربية، وصدر قرار

ومنذ حرب . ليصبح بمثابة قاعدة دولية لممبادرات ومشاريع التسوية الدولية لمصراع العربي االسرائيمي
ـ ومشاريع التسوية تدعوا لتطبيؽ القرارت الدولية اال أنيا فشمت في ذلؾ، الى اف قامت 1973عاـ 

 بالخروج عف النطاـ االقميمي العربي لدى قبوليا الصمح 1973مصر بقمب الموازيف العربية بعد عاـ 
، بعد اف كانت المدافع األوؿ عف النظاـ 1978مع اسرائيؿ وعقدت معيا اتفاقية كامب ديفيد عاـ 

االقميمي العربي، وقد رفضت الدوؿ العربية تمؾ االتفاقيات، وخرجت المظاىرات الشعبية لمتعبير العربي 
. عف ىذا الرفض

لقد بدأت مع اتفاقيات كامب ديفيد مرحمة أخرى مف مراحؿ الصراع العربي االسرائيمي، فمنذ ذلؾ 
التاريخ والدوؿ العربية تتجو نحو السالـ لحؿ الصراع بعد استبعاد الحموؿ العسكرية، كما نشطت في 
ىذه الفترة المبادرات الدولية لتسوية القضية الفمسطينية، وكاف اتفاؽ كامب ديفيد الخطوة األولى التي 
انبثقت منيا عمميات السالـ، وتـ توقيع العديد مف االتفاقيات، وعقد الكثير مف المؤتمرات وكاف مف 

 حكـ ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة فابرزىا مؤتمر مدريد واتفاؽ اسموا الذي أعطى الفمسطينيي
ضمف مرحمة انتقالية ثـ اتفاقية وادي عربو بيف اسرائيؿ واالردف اال اف ىذه االتفاقيات لـ تؤد الى ايجاد 

االجئيف والمستوطنات، والقدس،  )حموؿ نيائية لمقضية الفمسطينية وقضايا الصراع االساسية 
. (والحدود

 
:  القضية الفمسطينية والصراع العربي اإلسرائيمي3.2

 
في ظؿ تفاقـ المشاكؿ التي تعرض ليا الييود بأوروبا في القرف التاسع عشر وبداية القرف العشريف، 

وفي ظؿ الضيؽ الحضاري األوروبي بالجنس الييودي، اتجيت األنظار إثر إنشاء الحركة الصييونية 
وذلؾ بمساعدة الدوؿ االستعمارية إلى إقامة وطف لمييود في فمسطيف لتحقيؽ ىوية خاصة مستقمة ليـ 

الكبرى وقاد ىذه الحركة الصحفي الييودي النمساوي تيودور ىرتزؿ واخذ يدعو إلى عقد أوؿ مؤتمر 
  سويسرا وكاف مف نتائجو إنشاء المنظمة الصييونية العالميةفيـ 1897صييوني عقد في عاـ 

  (.11، ص 2005حسيف،)
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:  وعد بمفور3.2.1
 

 وعدًا لمييود بانشاء وطف قومي ليـ في اـ، أعطت حكومة بريطاني1917في الثاني مف نوفمبر 
جاء وعد بمفور بعد مفاوضات استمرت فمسطيف، وذلؾ عمى لساف وزير خارجيتيا جيمس بمفور، كما 

ثالث سنوات دارت بيف الحكومة البريطانية والييود البريطانييف والمنظمة الصييونية العالمية قبؿ أف 
 .  بمفور إلى المورد روتشيمدجيمسيخرج بشكؿ خطاب موجو مف 

 
ومف الجدير بالذكر أف نص تصريح بمفور كاف قد عرض عمى الرئيس األمريكي ولسوف ووافؽ عمى 

يطاليا رسميا عاـ  ثـ تبعيا الرئيس األمريكي , ـ1918محتواه قبؿ نشره ووافقت عميو كؿ مف فرنسا وا 
ـ وافؽ عميو مؤتمر ساف ريمو الذي 1920وفي عاـ . ـ، وكذلؾ الياباف1919ولسوف رسميا عاـ 

. ـ1922عقده الحمفاء لوضع الخريطة السياسية الجديدة لما بعد الحرب العالمية األولى وفي سنة 
ويكيبديا الموسوعة ).   وافقت عميو عصبة األمـ وضّمف في صؾ االنتداب البريطاني عمى فمسطيف

(.  50، ص2007الحرة،
 

 بأف بداية النكبة تعود الى دعـ الدوؿ الكبرى، غير المحدود لمييود القامة دولتيـ بويرى بعض الكتا
وتقديـ المساعدة والمعونة اليائمة ليا واستخداـ كؿ الوسائؿ لمضغط عمى الدوؿ الصغيرة والكبيرة مف 

. (13، ص 2006عوض اهلل،  ). أجؿ دعميـ وحمايتيـ
 
 

 :   أسباب وعد بمفور
: يعود انتزع الوكالة الييودية وعد بمفور الى عدة اسباب أىميا

القيمة اإلستراتيجية لفمسطيف باعتبارىا بوابو العبور إلى آسيا كما وصؼ ىيرتزؿ دور الدولة  -1
, سنكوف بالنسبة إلى أوروبا جزءا مف حائط يحمييا مف آسيا ): الييودية في فمسطيف بقولة

 . (وسنكوف بمثابة حارس يقؼ في الطميعة ضد البربرية 
 . محاولة بريطانيا كسب تأييد الطوائؼ الييودية في العالـ في أثناء الحرب العالمية األولى -2
 .التخمص مف موجات اليجرة الييودية داخؿ أوروبا وتوجيييا إلى فمسطيف -3

 
نشاء دولة إسرائيؿ، وبذلؾ تحوؿ وعد  ساعدت بريطانيا الييود في استكماؿ مخططيـ الصييوني وا 

بمفور مف مجرد كالـ مكتوب في خطاب وزير خارجية بريطانيا الى لمورد روتشيمد إلى جزء مف اتفاقية 
االنتداب الموقعة بيف عصبة األمـ وبريطانيا، وحصمت الصييونية عمى أوؿ اعتراؼ دولي بيا يقر 
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بصمة تاريخية بيف الييود وفمسطيف، وحقيـ في إقامة وطف قومي ليـ فييا كما سمحت بريطانيا لمييود 
باليجرة إلى فمسطيف بطرؽ جماعية وفردية ، وبطرؽ شرعية وغير شرعية، كما سمحت بإنشاء الوكالة 

 كؿ ما يخص الييود، وكانت بريطانيا تسمح لمييود بشراء األراضي ةالييودية التي تولت مسؤولي
 . الفمسطينية، وتسمح ليـ في التدخؿ في شؤوف االنتداب

 الذي تضمف 7/7/1937ثـ أصدرت الحكومة البريطانية مشروعًا يعرؼ بمشروع لجنة بؿ في 
: مجموعو مف المقترحات حوؿ الصراع في فمسطيف مف أىميا

 عرب فمسطيف يصمحوف أف يحكموا أنفسيـ بأنفسيـ كعرب العراؽ وسوريا كما يصمح لمييود  .1
 . أنفسيـ بأنفسيـاأف يحكمو

 أف التقسيـ ىو سبيؿ السالـ في النياية، وعمى أساس التقسيـ يتـ إنياء اجؿ االنتداب عمى  .2
 .فمسطيف

 :تقسـ البالد إلى دولتيف .3

عربية وتشمؿ، مناطؽ غزة، وبئر السبع، وصحراء النقب، والخميؿ، ونابمس، والقسـ : االولى
، وجنيف، وبيساف، ويافا، وتتبع الدولة العربية شرقي األردف . الشرقي مف مناطؽ طولكـر

وتشمؿ، جميع ألوية حيفا، والجميؿ، ومف ضمنيا صفد، وعكا، وجميع السيؿ : ييودية: الثانية
 .الساحمي مف وأسدود إلى الشماؿ

تبقى القدس، وبيت لحـ، والناصرة، تحت االنتداب البريطاني مع ممر يصؿ القدس بالبحر  .4
 .االبيض عند يافا

 .وضع االنتداب الجديد لؤلماكف المقدسة بضماف عصبة األمـ .5

 .تتمقى الدوؿ العربية إعانة مالية مف الدولة الييودية، ومنحة مف الخزينة البريطانية .6

 .(دوف نقؿ أمالكيـ) ييوديًا مف الدولة العربية إلى الدوؿ الييودية 1250نقؿ  .7

، 2006عوض اهلل،) (مشروع تقسيـ لجنة بؿ)خضوع كؿ مف العرب والييود لتوصية لجنة بؿ  .8
 (17ص

 

 مشروع لجنة بؿ ورفضوا التعاوف معيا وأصدروا بيانًا يؤكد عدـ شرعيتيا، وعدـ فرفض الفمسطينيو
 ـشرعية وعد بمفور، كما طالبوا فيو بإلغاء االنتداب البريطاني عمى فمسطيف، ورفضوا اقتراح التقسي

. رفضًا مطمقاً 
 

أما بالنسبة الالسرائيمييف فقد رحبوا بتمؾ المجنة، ألنيـ كانوا يتوقعوف السماح ليـ بزيادة عدد المياجريف 
. ودعميـ في إقامة وطف قومي

كما كاف الييود يعارضوف إقامة دولة فمسطينية في فمسطيف أو أي مشروع استقالؿ لمفمسطينيف، ألف 
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إف أرض فمسطيف : " عمييـ، وكما قاؿ حاييـ وايزماففذلؾ يقمؿ مف سيطرتيـ لزيادة عدد الفمسطينيي
ـ قبؿ الييود مبدأ تقسيـ فمسطيف دوف ما 1948ىي ارض اآلباء المشتركة لمعرب ولمييود وفي سنة 

.  وراء نير األردف إلى دولتيف، ووافقوا عمى توصيات لجنة بؿ مف حيث المبدأ
 

 في 181الى اف اصدرت األمـ المتحدة التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية قرار التقسيـ رقـ 
قامة نظاـ 29/11/947 نشاء دولة ييودية، وأخرى عربية وا   الذي دعى لتقسيـ فمسطيف إلى قسميف، وا 

( 26 -21، ص 2006عوض اهلل، ). دولي لمقدس والذي سيتـ الحديث عنو في ما بعد
 

: 1948 أحداث عام 3.2.2
 

 يومًا مف إعالف دولة إسرائيؿ شنت القوات الصييونية ىجومًا مسمحًا كاف جزءًا مف خطة 40قبؿ 
، وقد شمؿ اليجـو منطقة الساحؿ الفمسطيني، ومناطؽ أخرى غرب القدس و "داليت"عرفت بخطة 

أحدثت القوات الصييونية مجزرة دير ياسيف، وىزمت القوات الفمسطينية، كما شنت ىجومًا عمى مدينة 
 أيار وبعد اعالف انياء االنتداب البريطاني أعمنت دولة إسرائيؿ في 14يافا وكذلؾ حيفا وطبريا، وفي 

 الؼ مواطف فمسطيني مف مدنيـ 300معظـ الساحؿ الفمسطيني، وقد نتج عف ذلؾ طرد ما يقارب 
. وكانت ىذه الضربة األولى مف النكبة (22، ص 1997الغبرا، )وقراىـ 

 أي بعد إعالف قياـ دولة إسرائيؿ، وكاف عدد القوات 1948 أيار 15دخمت القوات العربية الحرب في 
الغبرا، ) ألؼ جندي إسرائيمي لذلؾ خسرت المعركة الفمسطينية 60 ألؼ جندي مقابؿ 25-20العربية 
وبسبب دخوؿ الدوؿ العربية الحرب متأخرة أعمنت األمـ المتحدة أف ىذا خرؽ لقرار  (22، ص 1997

 ونتيجة لضعؼ الدوؿ العربية دخؿ العرب اليدنة بعد وقوع معظـ اراض فمسطيف في 181التقسيـ رقـ 
. أيدي القوات اإلسرائيمية دولة اسرائيؿ

 
(:  1967) حرب حزيران 3.2.3

 
 1967 حزيراف 5جاءت حرب حزيراف كمرحمة أخرى مف مراحؿ الصراع، وقد بدأت الحرب بتاريخ 
سقطت الضفة وبيجوـ مفاجىء شنتو القوات الجوية اإلسرائيمية عمى المطارات العسكرية المصرية 

نتيت الحرب دوف وضع حد لمنزاع الذي استمّر حتى . الغربية والجوالف وسيناء ففي تشريف . تاريخةوا 
 بعد مرور أشير مف المداوالت، صادؽ مجمس االمف الدولي باإلجماع عمىو، 1967نوفمبر  الثاني

آمنة   في العيش بسالـ ضمف حدود اسرائيؿسالـ واالعتراؼ بحؽ دولةاؿ، والذي يدعو إلى 242قرار 
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 ألراضي التي احتّمتيا خالؿ العمميات العدائية األخيرةا ىا مفومعترؼ بيا مقابؿ انسحاب
(. 286-282،ص1997جرجس،)
 

: م1973 حرب رمضان عام 3.2.4
 

باغتت القوات المصرية والسورية  (1973 اكتوبر تشريف االوؿ 6)في حرب العاشر مف رمضاف 
الجيش اإلسرائيمي باليجوـ حيث تمكف الجيش المصري مف عبور قناة السويس والحؽ ىزيمة بالجيش 

اإلسرائيمي وتحطـ خط بارليؼ وأسطورة التفوؽ اإلسرائيمي، فيما أحرز السوريوف تقدما في الجوالف 
 إيقاؼ القتاؿ بعد أف تقدـ المصريوف في شبو ةوتدخمت األمـ المتحدة، فطمبت مف األطراؼ المتحارب

جزيرة سيناء وىو ما تـ فعاًل عمى إثر المفاوضات التي أجرتيا الواليات المتحدة إلنياء 
(  280-277،ص1992لورنس،).الحرب

مف أىـ االتفاقيات في مسار الصراع العربي وىي اتفاقية كامب ديفد  1973نتج عف حرب عاـ 
سرائيؿ، وأوؿ اعتراؼ رسمي لدولة عربية بيا . اإلسرائيمي، فيي أوؿ اتفاقية رسمية بيف دولة عربية وا 

وقع االتفاقية . ومف أىـ نتائج ىذه االتفاقية خروج مصر عسكريا مف الصراع العربي اإلسرائيمي
الرئيس  المصري محمد أنور السادات ورئيس الوزراء اإلسرائيمي مناحيـ بيغف بحضور الرئيس 

 .األميركي جيمي كارتر

 

 

:  المشاكل المتفرعة عن الصراع العربي االسرائيمي3.2.5
 

يشكؿ االحتالؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية جوىر الصراع العربي اإلسرائيمي، والفمسطيني 
اإلسرائيمي وبالرغـ مف قبوؿ الطرفيف العربي والفمسطيني المفاوضات كأساس لحؿ ىذا الصراع وقبوليـ 

ـ إال أف سياسة 1967توقيع معاىدة سالـ مع إسرائيؿ مقابؿ أنسحابيا مف األراضي المحتمة عاـ 
إسرائيؿ القائمة عمى التوسع واالحتالؿ حالت دوف التوصؿ الى انياء الصراع وتتمثؿ قضايا الصراع 

: االساسية في االمور االتية
 احدى عناصر الصراع الفمسطيني االسرائيمي الذي كاف وما زاؿ ييدد االراضي : االستيطاف

ـ، واالحتالؿ االسرائيمي يتبنى سياسة استيطانية تقـو عمى 1948الفمسطينية فمنذ حرب 
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سياسي : تشجيع ودعـ عمميات االستيطاف في الضفة الغربية وقطاع غزة  لتحقيؽ ىدفيف األوؿ
وذلؾ لغرض تيويد االراضي المحتمة تمييدًا لسيطرتيا عمييا وضميا وتغيير طابعيا العربي، 

يقوـ عمى جعؿ المستوطنات القائمة خارج الخط األخضر خط دفاع أوؿ عف : والثاني عسكري
 (.25، ص 1982عموف،)إسرائيؿ 

 1967أكدت القرارت الدولية عمى عدـ شرعية االستيطاف الييودي في األراضي المحتمة عاـ 
 الصادر عف مجمس 242ومف أىـ القرارات الدولية التي أشارت إلى االستيطاف قرار رقـ 

األمف الدولي، إال أف إسرائيؿ ما زالت تواصؿ ىذه السياسة التي كانت سببًا مباشرًا في فشؿ 
. العديد مف مبادرات السالـ

 
 قضية القدس ىي مف اكثر قضايا مفاوضات الوضع الدائـ حساسية بسبب : مشكمة القدس

ابعادىا المتعددة الدينية والتاريخية والثقافية والقومية وبسبب مكانتيا الدينية لمديانات الثالث 
بالرغـ مف اف القدس مف بيف الماوضات الوضع الدائـ الفمسطيني فاف الحكومة االسرائيمية 
تعمف تمسكيا بموقفيا الرافض الي سيادة غير اسرائيمية وتعتبر وضع القدس قد حسـ نيائيًا 
باعتبارىا عاصمة اسرائيؿ االبدية اال اف الفمسطينييوف يطالبوف باف تكوف القدس الشرقية 

عاصمة لمدولة الفمسطينية كذلؾ الدوؿ العربية فانيا تعتبر مدينة القدس الشرقية جزء ال يتجزأ 
 (.114فودة، ص) 1967مف االراضي العربية التي احتمتيا اسرائيؿ عاـ 

 

فاف اغمب الخالفات االسرائيمية في المفاوضات والمؤتمرات الدولية التي عقدت لتسوية الصراع 
. ىي موقؼ اسرائيؿ الثابت حوؿ موضوع القدس

 181اما بالنسبة لموقؼ االمـ المتحدة فانيا اعتبرتيا ضمف التوصيات الدولية في قرار رقـ 
(. 176، ص1997الغبرا،).  باالضافة الى القرارت االخرى1947عاـ 

 
 وىي المشكمة األكبر عربيًا وفمسطينيًا حيث حققت إسرائيؿ توسعًا غير مشروًع : مشكمة الحدود

ـ وضمت الكثير مف األراضي 1967عمى حساب األراضي العربية والفمسطينية في حرب عاـ 
ـ، وتدعي باف قرار 1967العربية إلييا وحتى تاريخو ترفض إسرائيؿ االنسحاب إلى حدود عاـ 

 يدعو لالنسحاب مف أراضي محتمة وليس مف كؿ األراضي المحتمة ومف 242مجمس األمف 
 .ثـ فاف انسحابيا مرتبط بما يسمى بالحدود اآلمنة

 

 تعتبر مشكمة الالجئيف واحدة مف أىـ المشكالت المتفرعة عف الصراع وقد : مشكمة الالجئيف
 في وثائؽ األمـ المتحدة بأنيـ األشخاص أو أحفاد فجاء تعريؼ الالجئيف الفمسطينيي
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األشخاص الذيف كانت فمسطيف مكاف أقامتيـ العادية لفترة ال تقؿ عف سنتيف قبؿ النزاع العربي 
ـ والذيف فقدوا مف جراء ذلؾ النزاع ديارىـ ومورد رزقيـ 1948اإلسرائيمي في سنة 

 (.20،ص1982عمواف،)

 

 في عاـ 212 بموجب قرار مف األمـ المتحدة رقـ فلقد أنشئ صندوؽ خاص لالجئيف الفمسطينيي
كاف عدد  "302 كما تـ تأسيس وكالة األمـ المتحدة إلغاثة الالجئيف وتشغيميـ بموجب قرار 1948

ويبمغ  (119، ص1995غارنيت،) مميوف نسمة 1,38 نحو 1948الالجئيف مع نياية حرب عاـ 
عدد االجئيف في الوقت الحاضر نحو خمسة مالييف ونصؼ موزعيف في العديد مف البمداف خاصة  

ويتمسؾ . األردف، ولبناف، وسوريا، ويسكف معظميـ في مخيمات تعاني أوضاعًا سيئة لمغاية: العربية
 تشريف الثاني 11 الصادر بتاريخ 194الفمسطينيوف بحؽ العودة وفقًا لقرار ىيئة األمـ المتحدة رقـ 

انو يجب السماح لالجئيف الراغبيف في  "(11) وكاف مف القرارت اليامو الذي حدد في البند رقـ 1948
العودة إلى ديارىـ في اقرب وقت ممكف شريطة أف يبدوا االستعداد لمعيش بسالـ مع جيرانيـ وتعويض 

 ال يرغبوف في العودة الى أمالكيـ واألضرار التي لحقت بيـ حسب مبادئ فأولئؾ الالجئيف الذي
( 42مجمة الدراسات الفمسطينية،ص)القانوف الدولي 

 
وىناؾ مف يفسر ىذا القرار في الجانب االسرائيمي عمى انو يعني حؽ العودة ولكف ال ينص عمى حؽ 

( 60P,1996, Zureik).التممؾ
 
 
 
 
 والقرارات الدولية لحل الصراع العربي اإلسرائيمي والمواقف المختمفة ت أىم المبادرا3.3
: منيا

 
: القرارات الدولية لتسوية الصراع العربي اإلسرائيمي. 3.3.1

 
 صدرت عدة قرارات عف ىيئة االمـ المتحدة لتسوية الصراع العربي االسرائيمي 1947منذ حرب عاـ 

مف ىذه القرارت ما صدر عف جمعية االمـ المتحدة واخرى صدرعف مجمس االمف، ويمكف اجماؿ اىـ 
: ىذه القرارات عمى النحو التالي
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: 181قرار التقسيم رقم . 3.3.1.1

 
 والذي بموجبو تـ تقسيـ فمسطيف 1947 عف الجمعية لالمـ المتحدة عاـ 181صدر قرار التقسيـ رقـ 

قامة نظاـ دولي لمقدس، أما الدولة الييودية فقد اختصيا القرار  إلى قسميف دولة ييودية وأخرى عربية وا 
 5,893% )43مف أراضي فمسطيف في حيف خصص لمدولة العربية  ( مياًل مربعاً 7,475% )56بػ

 ( مياًل مربعاً 68% )1مف تمؾ األراضي وأما المنطقة الدولية لمقدس فخصصت مساحتيا  (مياًل مربعاً 
مف ارض فمسطيف التاريخية وقد كاف القرار مجحفًا بحقوؽ العرب الذيف كاف عددىـ ثمثي مجموع 

. مف مساحتيا% 10السكاف وكانت ممكية الييود مف األراضي المخصصة لمدولة الييودية ال تزيد عف 
  (.31، ص 1995شمش)
 

وقد جاء في القرار وجوب حماية األماكف المقدسة بما فييا الناصرة، والمواقع واألبنية الدينية في 
فمسطيف وتأميف حرية الوصوؿ إلييا وفقًا لمحقوؽ القائمة، والعرؼ التاريخي، ووجوب إخضاع الترتيبات 

وعمى لجنة التوفيؽ التابعة لؤلمـ المتحدة، لدى . المعمولة ليذه الغاية إلشراؼ األمـ المتحدة الفعمي
تقديميا إلى الجمعية العامة في دورتيا العادية الرابعة اقتراحاتيا المفصمة بشأف نظاـ دولي دائـ في 

منطقة القدس، أف تتضمف توصيات بشأف األماكف المقدسة الموجودة في ىذه المنطقة، ووجوب طمب 
المجنة مف السمطات السياسية في المناطؽ المعنية تقديـ ضمانات رسمية مالئمة فيما يتعمؽ بحماية 

األماكف المقدسة في باقي فمسطيف، والوصوؿ إلى ىذه األماكف، وعرض ىذه التعيدات عمى الجمعية 
.  العامة لمموافقة عمييا

فقد نص القرار أنو نظرًا إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثالث، فإف ىذه المنطقة، بما في 
ذلؾ بمدية القدس، يضاؼ إلييا القرى والمدف المجاورة التي أبعدىا شرقًا أبو ديس، وأبعدىا جنوبًا بيت 

وأبعدىا شمااًل شعفاط، يجب أف  (بما فييا المنطقة المبنية في موتسا)لحـ وأبعدىا غربًا عيف كاـر 
تتمتع بمعاممة خاصة منفصمة عف معاممة مناطؽ فمسطيف األخرى، ويجب أف توضع تحت مراقبة 

(. ,p147199 Zureik ,6)".األمـ المتحدة الفعمية
 

: 1948 عام 194 القرار رقم 3.3.1.2
 

في أقرب وقت ممكف، لالجئيف الراغبيف في العودة الى  وجوب السماح بالعودة، 194نص قرار رقـ 
ديارىـ والعيش بسالـ مع جيرانيـ، ووجوب دفع تعويضات عف ممتمكات الذيف يقرروف عدـ العودة الى 
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ديارىـ وعف كؿ مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكوف مف الواجب، وفقًا لمبادئ القانوف الدولي 
 .واإلنصاؼ، أف يعوض عف ذلؾ الفقداف أو الضرر مف قبؿ الحكومات أو السمطات المسؤولة

 
: 242القرار رقم . 3.3.3

 
 في اعقاب حرب 22/11/1967 اتخاذه مف قبؿ مجمس األمف بتاريخ ـ أوؿ قرار ت242كاف القرار رقـ 

:  وتضمف البنود التالية1967حزيراف 
وينبغي أف / اف تحقيؽ مبادىء الميثاؽ يقتضي إقامة سالـ عادؿ ودائـ في الشرؽ األوسط .1

 :يشمؿ تطبيؽ كؿ مف المبدأيف التالييف

سحب القوات اإلسرائيمية المسمحة مف األراضي التي احتمت في النزاع  . أ
. األخير

إنياء كؿ دعاوي أو حاالت الحرب، واحتراـ واالعتراؼ بسيادة كؿ دولة في  . ب
المنطقة ووحدة أراضييا و استقالليا السياسي، وحقيا في الحياة في سالـ 
داخؿ حدود آمنة ومعترؼ بيا متحررة مف التيديدات بالقوة أو باستخداـ 

 .القوة

 :ضرورة .2

. ضماف حرية المالحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة . أ
 .تحقيؽ تسوية عادلة لمشكمة الالجئيف . ب

ضماف حصانة األراضي واالستقالؿ السياسي لكؿ دولة في المنطقة عف  . ت
 . طريؽ إجراءات تشمؿ إقامة مناطؽ منزوعة السالح

 

جراء اتصاالت  .3 مطالبة السكرتير العاـ بتعييف ممثؿ خاص يتجو إلى الشرؽ األوسط إلقامة وا 
مع الدوؿ المعنية مف اجؿ تنشيط االتفاؽ ومساعدة الجيود المبذولة لتحقيؽ تسوية سممية 

 .ومقبولة وفقا ألحكاـ ومبادىء ىذا القرار

مطالبة السكرتير العاـ بإبالغ مجمس األمف في أسرع وقت ممكف بالتقدـ في الجيود التي يبذليا المثؿ 
(. 171،ص1998حسيف، ).الخاص

 ألنو مف وجية نظرىـ يعني تصفية القضية الفمسطينية، فبرنامج 242 قرار فعارض الفمسطينيو
. النضاؿ الفمسطيني كاف يسعى إلى تحرير كؿ األراضي الفمسطينية المحتمة عبر أسموب حرب التحرير

. كما عارضت كؿ مف العراؽ، والجزائر، وسوريا، القرار ولقي القرار موافقة كؿ مف األردف ومصر
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 ليكوف بمثابة المشروع الدولي لتسوية الصراع العربي اإلسرائيمي، وأصبح حجر األساس 242جاء قرار 
الذي تنطمؽ منو جميع المبادرات الدولية حيث بنيت بنودىا عمى أساس ىذا القرار، وقد االسرائيمييف 

تفسيرىـ الخاص لمقرار فيو ال يعني بأف االنسحاب شامؿ، وانما االنسحاب الجزئي، والمطالبة بإنجاز 
اتفاقيات ثنائية مع الدوؿ العربية وادعت إسرائيؿ أف النص اإلنجميزي لمقرار يدعو إلى انسحاب القوات 
اإلسرائيمية مف أراض احتمت في النزاع األخير ورفضت بذلؾ االنسحاب الكامؿ، حيث برزت نظرية 

وفي المقابؿ كاف التفسير العربي لمقرار االنسحاب . الحدود اآلمنة التي يدعو إلييا القادة اإلسرائيميوف
اإلسرائيمي الكامؿ، ورفض التسوية الخاصة والمنفردة ورفض التوصؿ إلى معاىدات صمح ثنائية مع 

. 242 في تنفيذ القرار 1973 و1967إسرائيؿ، وقد أخفقت جميع المبادرات الدولية بيف الحربيف 
(. 106،ص1979الجمبي،)
 

: 338القرار رقم . 3.3.4
 1973 عف مجمس األمف الدولي بعد حرب أكتوبر عاـ 22/10/1973 بتاريخ 338صدر قرار 

: لتسوية النزاع العربي االسرائيمي، ودعت بنود القرار الى ما يمي
نياء كؿ النشاطات . 1 أف مجمس األمف يدعو جميع أطراؼ القتاؿ الحالي الى وقؼ إطالؽ النار، وا 

.  ساعة عمى األكثر مف اتخاذ ىذا القرار في المواقع التي يحتمونيا اآلف12العسكرية فورا في مدى 
يدعو جميع األطراؼ المعنية بالبدء فورًا بعد وقؼ إطالؽ النار الى تطبيؽ قرار مجمس األمف رقـ . 2

.  بكاممة1967 لعاـ 242
يقرر المجمس أف تبدأ فورًا وفي نفس الوقت مع وقؼ إطالؽ النار مفاوضات بيف األطراؼ المعنية . 3

( 217،ص1995شمش، ).تحت إشراؼ مناسب تيدؼ إلى إقامة سالـ عادؿ ودائـ في الشرؽ األوسط
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:  القرارت الدولية الصادرة عن االمم المتحدة لتسوية الصراع العربي االسرائيمي2-1جدول 
 

مالحظات الظروف المحيطة بالقرار نص القرار رقم القرار # 

 الصادر 181قرار رقـ . 1
عف الجمعية العامة لالمـ 

  1947المتحدة عاـ 

نص القرار عمى تقسيـ فمسطيف الى قسميف دولة ييودية ودولة 
عربية واقامة نظاـ دولي في القدس 

 في ظؿ 1947صدر القرار في عاـ 
. الصراع بيف الفمسطينيف والييود

تـ رفض القرار مف قبؿ الفمسطينيوف 
والعرب في ذلؾ الوقت 

 1948 عاـ 194قرار رقـ . 2
الصادر عف الجمعية 
العامة لالمـ المتحدة 

نص القرار عمى عودة الالجيئف الى ديارىـ التي ىجروا منيا و 
. تعويض مف ال يرغب بالعودة

 1948صدر القرار بعد حرب عاـ 
وتيجير الشعب الفمسطيني ليصبح مشردًا 

. في العديد مف الدوؿ العربية

لقد تـ رفض القرار مف قبؿ اسرائيؿ 
حيث اصبح القرار مرجعية لكؿ 

المبادرات الفمسطينية والعربية التي تدعو 
. الى حؿ قضية الالجئيف فيما بعد

 1967 عاـ 242قرار رقـ . 3
الصادر عف مجمس االمف 

الدولي 

 1967نص القرار عمى سحب القوات االسرائيمية الى حدود عاـ 
وانياء االحتالؿ وحاالت الحرب واالعتراؼ بحدود امنة السرائيؿ 

وتسوية عادلة لقضية الالجئيف وضماف حرية المالحة في 
. الممرات المائية

 1967صدر القرار عقب حرب عاـ 
. النياء حالة الحرب وتسوية الصراع

التي نتج عنيا احتالؿ اراضي الضفة 
الغربية وغزة وسيناء والجوالف  

رفض االسرائيميوف والفمسطينيوف القرار 
كذلؾ بعض الدوؿ العربية عدا مصر 
واالردف واصبح القرار فيما بعد اساس 

. ومرجعية لتسوية الصراع
 1973 عاـ 338قرار رقـ . 4

الصادر عف مجمس االمف 
الدولي 

نص القرار عمى انياء حالة الحرب ووقؼ اطالؽ النار وانياء 
 بكاممة واقامة سالـ عادؿ 242النشاط العسكري وتطبيؽ قرار 

ودائـ 

وافقت كؿ مف سوريا ومصر واالردف . 1973صدر القرار عقب حرب عاـ 
عمى القرار ورفضتو منظمة التحرير 

ووافقت اسرائيؿ عمى وقؼ . الفمسطينية
. اطالؽ النار

ىذه المعمومات مف تجميع الباحثة : مالحظة
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:  الدولية لتسوية الصراع العربي اإلسرائيميتالمبادرا. 3.4

 
وحتى تاريخو قدمت العديد مف المبادرات الدولية لحؿ العربية و  الفمسطينية األرضي إسرائيؿمنذ احتالؿ

: الصراع العربي اإلسرائيمي ويمكف إجماليا عمى النحو التالي
 

 :1969 عام وزير الخارجية األميركية مشروع وليم روجرز 3.4.1

 
 أي 242وتنفيذ قرار مجمس األمف رقـ   أطراؼ النزاع وقفًا إلطالؽ النارإعالف عمى  المشروعنص

 وانسحاب إسرائيؿ مف أراض احتمتيا في حرب ،المتبادؿ التوصؿ إلى اتفاٍؽ سالـ مبني عمى االعتراؼ
(  121،ص1985اليور، ) 1967عاـ 
 مرحمة حرب االستنزاؼ بيف القوات المصرية واإلسرائيمية ىذا المشروع أثناءقدـ 

: وقد فشمت ىذه المبادرة لالسباب التالية
. أف البيت األبيض لـ ييتـ بالمبادرة بشكؿ رسمي .1
أف الموبي الصييوني كاف قادرًا عمى الضغط عمى الرئيس نكسوف لصالح إسرائيؿ مف خالؿ  .2

. تأثيره عمى أعضاء الكونغرس األمريكي
معارضة إسرائيؿ لممشروع وتمسؾ مصر بالتسوية الشاممة، ورفض التسوية الجزئية، وأخيرًا  .3

وافقت مصر عمى المبادرة ورفضتيا كؿ مف منظمة التحرير الفمسطينية وسوريا 
( 165،ص1996ىيكؿ،).والعراؽ

 
: مؤتمر جنيف الدولي. 3.4.2

 
 بدعوة مف الواليات 1973 بعد حرب اكتوبررمضاف 21/12/1973عقد مؤتمر جنيؼ الدولي بتاريخ

المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي، وضـ المؤتمر كؿ مف إسرائيؿ، ومصر، واألردف، واألمـ 
المتحدة، ومف الدوؿ الكبرى االتحاد السوفيتي، والواليات المتحدة االمريكية، وقد امتنعت سوريا ولبناف 

ورفضت إسرائيؿ حضور منظمة التحرير الفمسطينية التي تعد الممثؿ الشرعي والوحيد . عف المشاركة
. لمشعب الفمسطيني فعدـ اعتراؼ إسرائيؿ بيا أو التفاوض معيا حاؿ دوف اشتراكيا في المؤتمر

وقد تحوؿ المؤتمر إلى منصة لطرح األفكار التي يرغب أطراؼ الصراع بطرحيا، ومف ثـ لـ يحقؽ 
مؤتمر جنيؼ شيئًا يذكر ولـ يصدر عنو أي قرار، فقد عقدت جمسات أولية إللقاء الخطب والبيانات ثـ 
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(. 206، ص1996ىيكؿ،)شكمت لجاف مصغرة لبحث قضايا الصراع 
 

:  مؤتمر مدريد االول3.4.3
 

بعد تراجع النظاـ العربي بعد سعي مصر منفردة لعقد سالـ مع اسرائيؿ وفشؿ العرب في رسـ سياسة 
بديمة في اطار استراتيجة فاعمة في السياسة الدولية دعا مجمس وزراء العرب باالجماع الى عقد مؤتمر 

دولي تحت رعاية االمـ المتحدة وبمشاركة جميع االطراؼ المعنية، وعميو عقد مؤتمر مدريد االوؿ 
 338 و242 مصر بمشروعيا القائـ عمى أساس تنفيذ قراري ت وتقدـ1978 سبتمبر عاـ 1بتاريخ 

وانسحاب إسرائيؿ مف كافة األراضي العربية التي احتمتيا كما تضمف المشروع تسوية لمقضية 
زالة المستوطنات 242الفمسطينية وكانت المشكمة الرئيسية في المؤتمر رفض إسرائيؿ تطبيؽ قرار  ، وا 

أو التفاوض حوؿ القدس فمـ يتـ أي اتفاؽ بشأف ىذه القضايا واكتفت األطراؼ بتقديـ خطابات ألحقت 
(. 128،ص1984السياسة الدولية، )باتفاقيات كامب ديفيد 

 
:  مؤتمر مدريد الثاني لمسالم في الشرق األوسط3.4.4

 
 بدعوة مف الواليات المتحدة 1991 أكتوبر 30عقد المؤتمر في العاصمة األسبانية مدريد بتاريخ 

 وروسيا وبحضور اإلطراؼ المعنية بالصراع إسرائيؿ، وسوريا، ولبناف والوفد االردني ةاألمريكي
الفمسطيني المشترؾ، وحضرت مصر بصفة شريؾ كامؿ وحضرت المجموعة األوربية بصفة مراقب 

: وتضمف المؤتمر ثالثة عناصر رئيسية ىي
 .انو مؤتمر سالـ عاـ وىو بمثابة الجمسة االفتتاحية لممفاوضات .1

 .البدء بمفاوضات ثنائية في واشنطف عقب انفضاض المؤتمر .2

 عقد مفاوضات متعددة األطراؼ لمبحث في المشاكؿ الرئيسية األخرى في المنطقة، وتبدأ بعد  .3
 .أسبوعيف مف بداية المفاوضات الثنائية

 

لـ يكف المؤتمر سوى مدخؿ الى المفاوضات الثنائية والمتعددة األطراؼ، و شكؿ مظير خطابي امتد 
 وكاف اإلطار الموضوعي لممؤتمر يستند إلى شعار 1991 تشريف الثاني 2 تشريف أوؿ إلى 30مف 

، بدأت المحادثات الثنائية مع الدوؿ العربية والتشاور مع 338 و242األرض مقابؿ السالـ ولقراري 
 حوؿ حكـ ذاتي مرحمي مدتو خمس سنوات، تتبعو مفاوضات حوؿ الحؿ النيائي فالفمسطينيي

(. 86، ص 1998حسيف،)
إال أف مفاوضات السالـ بعد مؤتمر مدريد افضت الى مفاوضات سرية انتيت باتفاقية اسمو الموقعة 
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، 1992السياسة الدولية،  ). 1994 وتبعيا المعاىدة األردنية اإلسرائيمية عاـ 1993في ايموؿ 
( 116ص
 

: 2000 مبادرة كمينتون لمسالم. 3.4.5
 

في الوقت الذي وصمت مفاوضات مؤتمر كامب ديفيد الى طريؽ مسدود وفي الوقت التي اشرفت 
الواليات المتحدة االمريكية عمى انتخابات رئاسية، وكانت اسرائيؿ ايضًا مقبمة عمى انتخابات لمكنيست 
كما كاف الجانب الفمسطيني منشغاًل في االنتفاضة، نشطت الدبموماسية االمريكية التي تمثمت يتقديـ 

الرئيس كمينتوف افكارًا لمسالـ بعد النقاش الذي دار في كامب ديفيد وما تبعة مف مفاوضات، وطرحت 
ىذه االفكار بحضور وزيرة الخارجية مادليف اولبرايت ومستشار االمف القومي ساندي بيرغر باالضافة 
الى اعضاء الفريؽ االمريكي والوفد الفمسطيني والوفد االسرائيمي وبيدؼ تنفيذ اتفاؽ شـر الشيخ الرامي 

. اساسًا الى وقؼ اطالؽ النار وتيدئة الوضع
( 368-365، ص2001قريع، ): وكانت ىذه االفكار عمى النحو التالي

مف اراضي الضفة الغربية % 96و% 94يجب اف يشمؿ االنسحاب مف نسبة، بيف : االرض .1
القامة الدولة الفمسطينية، واالراضي التي تضـ مف جانب اسرائيؿ يجب التعويض عنيا بتبادؿ 

. باالضافة الى ترتيبات متعمقة بالممر الدائـ بيف الضفة وغزة% 3الى % 1لالراضي بنسبة 
كما ينبغي لمطرفيف اف يدرسا تبادؿ اراض مستاجرة لتمبية حاجات كؿ منيما وعمى الطرفيف اف 

 : يطورا خريطة تنسجـ مع المعايير التالية

 .مف المستوطنيف يتـ تجميعيـ في كتؿ كبرى% 80 . أ

 .التواصؿ الجغرافي لمدولة الفمسطينية . ب

 .تقميص المناطؽ التي يتـ ضميا مف قبؿ اسرائيؿ الى الحد االدنى . ت

 

يجب اف يكوف االنسحاب بموافقة الطرفيف وبوجود مراقبييف دولييف ويكوف االنسحاب : االمف .2
 شيرًا مع وجود اسرائيمي ثابت وضيئؿ في غور االردف يخضع 36االسرائيمي عمى مدى 

 شيرًا اضافية، وبالنسبة الى محطات االنذار المبكر ينبغي 36لسمطة القوة الدولية لمدة 
السرائيؿ اف تحتفظ بثالثة منشأت عسكرية في الضفة الغربية مع وجود فمسطيني لغرض 

االتصاؿ فيما يتعمؽ باعادة االنتشار في حالة الطوارئ حيث يجب عمى الطرفيف وضع خريطة 
لممناطؽ والطرؽ ذات الصمة اذا استدعى االنتشار في حالة وجود خطر وشيؾ ييدد أمف 

 .اسرائيؿ القومي وتكوف طبيعتو عسكرية ويستدعي اعالف الطوارئ
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اف المناطؽ العربية في القدس تكوف فمسطينية والمناطؽ الييودية تكوف : القدس والالجئيف .3
اسرائيمية وسينطبؽ ىذا عمى البمدة القديمة ايضًا، وحث الطرفيف لخمؽ الحد االقصى مف 

ويجب ايجاد وسيمة الظيار " جبؿ الييكؿ"فيما يتعمؽ بالحـر . التواصؿ الجغرافي لكال الطرفيف
واف يكوف ىناؾ مراقبة دولية لتوفير ثقة متبادلة كما . االحتراـ لممعتقدات الدينية لكال الطرفيف

 :يتطمب ذلؾ تخصيص احدى الصيغتيف التاليتيف

سيادة فمسطينية عمى الحـر وسيادة اسرائيمية عمى الحائط الغربي والمساحة المقدسة  . أ
الحائط الغربي وقدس االقداس الذي )لدى الديانة الييودية الذي يعتبر جزءًا منيا 

سيكوف ىناؾ التزاـ صاـر مف كال الطرفيف بعدـ القياـ بعمميات حفر  (يعتبر جزءًا منو
. اسفؿ الحـر او وراء الحائط

سيادة فمسطينية عمى الحـر وسيادة اسرائيمية عمى الحائط الغربي، وسيادة اجرائية  . ب
مشتركة عمى الحفريات اسفؿ الحـر ووراء الحائط، ويتطمب ذلؾ موافقة متبادلة قبؿ اف 

 .تجري أي عممية حفر

 

فيجب انشاء لجنة دولية لتنفيذ كؿ الجوانب التي تنجـ عف اتفاؽ الجانبيف بيذا : اما الالجئوف
، او أي اتفاؽ اخر يتفؽ عميو الجانباف واف (التعويض، اعادة التوطيف، اعادة التاىيؿ)الخصوص 

 .الواليات المتحدة مستعدة الف تقود جيدًا دوليًا لمساعدة الالجئيف

 (360، ص2007قريع، ). يجب اف يتـ انياء الصراع بموجب ىذا االقتراح: انياء الصراع. .4

 
: مفاوضات شرم الشيخ. 3.4.6

 
حدثت مشاورات شـر الشيخ بيف محمود عباس عف الجانب الفمسطيني وارئيؿ شاروف عف الجانب 
االسرائيمي بحضور الرئيس االمريكي جورج بوش والرئيس المصري حسني مبارؾ وممؾ االردف 
عبد اهلل الثاني، اتفؽ في نياية المفاوضات عمى اطالؽ سراح المعتقميف، واالنسحاب مف المدف 

 لمعودة بعد ذلؾ الى استكماؿ 28/9/2000الفمسطينية، والتمييد لمعودة الى الوضع قبؿ تاريخ 
ولـ تنفذ ىذه التفاىمات حيث اطمؽ سراح عشرات المعتقميف وبقي . االستحقاقات واالتفاقات الموقعة

. االالؼ، لـ يتـ االنسحاب مف المدف التي اصبحت تقتحميا يومياً 
 
 
 

 نسيبة -  مبادرة أيمون3.4.7
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مدير األمف الداخمي )وعامي أيموف  (رئيس جامعة القدس الفمسطينية)سري نسيبة .وضع كؿ مف د
 مجموعة مبادئ لمسالـ اإلسرائيمي 2002عاـ  (اإلسرائيمي وأدميراؿ سالح البحرية المتقاعد

 : عمى مايمينص الوثيقةنسيبة وت-الفمسطيني سميت وثيقة ايموف
.  لآلخر بالحقوؽ التاريخية في ذات األرضمنيايعترؼ الشعب الفمسطيني والشعب الييودي كؿ 

، "إسرائيؿ"قامة الدولة الييودية في كؿ أرجاء أرض إلفعمى مدى األجياؿ سعى الشعب الييودي 
بيذا، يتفؽ الطرفاف .قامة دولة في كؿ أرجاء فمسطيفإلفيما سعى الشعب الفمسطيني ىو اآلخر 

عمى حؿ وسط تاريخي يقوـ عمى مبدأ دولتيف ذات سيادتيف قابمتيف لمعيش تعيشاف جنبًا إلى جنب، 
عالف النوايا التالي ىو تعبير عف إرادة أغمبية الشعبيف فالطرفاف يؤمناف بأف ىذه المبادرة ستتيح . وا 

كما يتحقؽ ىذا الفصؿ . ليما التأثير عمى قياداتيـ، وبالتالي فتح فصؿ جديد في تاريخ المنطقة
 .بدعوة األسرة الدولية إلى ضماف أمف المنطقة والمساعدة في ترميـ وتطوير اقتصادىا

 
 :إعالن النوايا

ىي " إسرائيؿ"يعمف الطرفاف أف فمسطيف ىي الدولة الوحيدة لمشعب الفمسطيني و: دولتاف لمشعبيف
 .الدولة الوحيدة لمشعب الييودي

، 1967تتفؽ الدولتاف عمى إقامة حدود دائمة بينيما عمى أساس خطوط الرابع مف يونيو: الحدود
 .(المسماة بالمبادرة السعودية)وقرارات األمـ المتحدة ومبادرة السالـ العربية 

وفقًا لؤلغراض  (1:1بنسبة  )التعديالت الحدودية ستقوـ عمى أساس تبادؿ األراضي بشكؿ متساٍو 
 . الحيوية لمطرفيف، بما في ذلؾ األمف التواصؿ اإلقميمي واالعتبارات الديمغرافية

تكوناف - الضفة الغربية وقطاع غزة-المنطقتاف الجغرافيتاف المتاف ستشكالف الدولة الفمسطينية
 .متصمتيف

 .بعد إقامة الحدود المتفؽ عمييا ال يبقى مستوطنيف في الدولة الفمسطينية
الحرية الدينية وحرية الوصوؿ الكاممة إلى األماكف .ستكوف مدينة مفتوحة، عاصمة لمدولتيف: القدس

دولة فمسطينية . ال يكوف ألي طرؼ سيادة عمى األماكف المقدسة. المقدسة تكوف مضمونة لمجميع
سرائيؿ توصؼ كوصية . عمى الحـر الشريؼ لصالح المسمميف (guardian)توصؼ كوصية وا 

يجري الحفاظ عمى الوضع الراىف في موضوع . عمى الجدار الغربي لصالح الشعب الييودي
 .ال تجرى أي حفريات داخؿ األماكف المقدسة أو في نطاقيا. األماكف المسيحية المقدسة

انطالقًا مف االعتراؼ بمعاناة وأزمة الالجئيف الفمسطينييف، فإف األسرة الدولية : حؽ العودة
 .والدولة الفمسطينية تبادر وتتبرع باألمواؿ لصندوؽ دولي لتعويض الالجئيف" إسرائيؿ"و
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 ".إسرائيؿ"ال يعود الالجئيف الفمسطينيوف إال إلى دولة فمسطيف، وال يعود الييود إال لدولة 
األسرة الدولية تقترح منح التعويض لتحسيف وضع الالجئيف الساعيف إلى البقاء في الدوؿ التي 

 .يعيشوف فييا حاليًا أو الساعيف إلى اليجرة إلى دولة ثالثة
 .الدولة الفمسطينية تكوف مجردة مف السالح واألسرة الدولية تضمف أمنيا واستقالليا

مع التطبيؽ الكامؿ ليذه المبادئ يوضع حد لكؿ المطالب مف الطرفيف ويصؿ النزاع : نياية النزاع
 .الفمسطيني إلى منتياه"-اإلسرائيمي"

سري نسيبة وعامي أيموف بجولة في الواليات المتحدة لطرح مبادرتيـ، وقد وقع .قاـ واضعوا المبادرة، د
 . الؼ فمسطيني70 الؼ اسرائيمي و100عمى تاييد المبادرة نحو 

 
 : مبادرة جنيف3.4.8

 

بعد اف وصمت محادثات السالـ الى طريؽ مسدود في عيد كؿ مف ارئيؿ شاروف وجورج بوش االبف 
حاولت مجموعة مف االسرائيميف والفمسطينيف اف تبني فوؽ ما تـ انجازة في محادثات طابا التي عقدت 

 المبادرة جنيؼ مف طرؼ ياسر عبد ربو، وزير اإلعالـ ت إطمؽخالؿ االياـ االخيرة مف ادارة كمينتوف
بدعـ سويسري فقد كانت ىذه الفمسطيني السابؽ، ويوسي بيميف وزير العدؿ اإلسرائيمي السابؽ، 

الحدود القدس )المحاولة كنموذج لمحؿ النيائي وىي تعالج القضايا الرئيسية التي تشكؿ جوىر الصراع 
 جدال ساخنا في 2003واثارت مبادرة جنيؼ التي تـ توقيعيا في االوؿ مف شير دسيمبر  (الالجئوف

(. 157،ص1990الشقاقي،).مختمؼ اوساط النخب السياسية الفمسطينية واالسرائيمية والعربية والدولية
 

تنص المبادرة في مقدمتيا عمى تعيد كؿ مف اسرائيؿ ومنظمة التحرير الفمسطينية بانياء عقود 
المواجيات والصراع وقبوؿ العيش جنبًا الى جنب في سالـ وامف قائـ عمى السالـ العادؿ والشامؿ 

والتاكيد عمى اف حؿ الصراع يقـو عمى اساس االرض مقابؿ السالـ المنصوص عميو في قراري االمـ 
 1991 وفي اطار المبادرات السممية السابقة بدءًا مف مؤتمر مدريد في اكتوبر 338 و242المتحدة 

 ومذكرة واي ريفير في اكتوبر 1995 واتفاقية سبتمبر 1993 سبتمبر 13مرورًا باعالف المبادئ في 
 ومفاوضات طابا 2000 ومفاوضات كامب ديفيد 1999 سبتمبر 5 ومذكرة شـر الشيخ في 1998
( 3وثيقة جنيؼ، ص). 2001يناير 

 
وتعترؼ اسرائيؿ بدولة فمسطينية فور انشائيا مع اعتراؼ الدولة الفمسطينية فور اعالنيا بدولة اسرائيؿ 



 33 

اما . واقامة عالقات دبموماسية كاممة بيف الطرفيف وتبادؿ السفراء بعد شير مف االعتراؼ المتبادؿ
بخصوص القدس فكاف االقتراح بوضع المدينة القديمة والقدس الشرقية تحت السيطرة الفمسطينية 

باستثناء الحي الييودي وحائط البراؽ مع التاكيد عمى اف ذلؾ المسجد االقصى والحـر المقدس تحت 
. السيطرة الفمسطينية وعدـ السماح لمييود بالصاله داخمة او التنقيب في موقع المسجد عف االثار

وبخصوص المستعمرات تحتفظ اسرائيؿ بالسيطرة عمى مستعمرات بجنوب الضفة الغربية ومحيط 
القدس وضـ مستعمرات اخرى شماؿ نابمس وجنوب الضفة الرض الدولة الفمسطينية، وتنقؿ اسرائيؿ 
الى الفمسطينييف مناطؽ في النقب محاذية لقطاع غزه تعويضًا عف االجزاء التي ستقوـ بضميا في 

(. 157،ص1990الشقاقي،). الضفة الغربية
تنص الوثيقة عمى اف حؿ مشكمة الالجئيف مسألة جوىرية لتحقيؽ السالـ الشامؿ والعادؿ : الالجئوف

 242 و194بيف االسرائيمييف والفمسطينييف مع التاكيد عمى قرارات االمـ المتحدة الخاصة بيـ رقمي 
( 264، ص2006عوض اهلل، ).كاساس لحؿ المشكمة

 
 :2003 خارطة الطريق لمجنة الرباعية الدولية خطة  3.4.7

 
 التي تعرضت ليا مدينتا نيويورؾ وواشنطف المناخ السياسي 2001أيموؿ / سبتمبر11ىيأت ىجمات 

تشريف األوؿ /المالئـ لميالد خطة خارطة الطريؽ األميركية التي أعمف عنيا ألوؿ مرة في أكتوبر
، حيث شكمت ىذه اليجمات الذريعة التي استندت إلييا اإلدارة األميركية في إنشاء تحالؼ دولي 2002

 . سخرتو لشف حروب عمى ما يسمى باإلرىاب في العالـ
 
 

وقد منحت ىذه الحممة األميركية رئيس الوزراء اإلسرائيمي أرئيؿ شاروف وقواتو العسكرية ضوءًا أخضر 
لشف حرب عمى الشعب الفمسطيني بنفس الذريعة، في محاولة لتحقيؽ ما وعد بو مف حسـ عسكري 
ينيي أي إمكانية لممقاومة وتييئة األرضية المالئمة لفرض الحموؿ التي تخدـ المصالح اإلسرائيمية 

. واألميركية
 

الدائـ   نص خارطة الطريؽ لمحؿ2003 إبريؿ / نيساف30بتاريخ نشرت وزارة الخارجية األمريكية 
اتخاذىا لمتوصؿ إلى  وُتحّدد خارطة الطريؽ خطوات يجب عمى الطرفيف. لمنزاع اإلسرائيمي الفمسطيني

الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي )تسوية، والجدوؿ الزمني التخاذىا تحت رعاية الرباعية الدولية
 .)واألمـ المتحدة وروسيا
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 حؿ دائـ لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي مبني عمى قياـ دولتيفؿ توجوخارطة الطريؽ عمى تقـو 
الفمسطينيوف يسعوف فييا الى محاربة اإلرىاب : وتتحدث عف مراحؿ زمنية واجراءات متبادلة

، واف ةواإلسرائيميوف يسعوف نحو إنجاح مشروع دولة فمسطينية مستقمة تقـو عمى أسس الديمقراطي
تساعد المجنة الرباعية في تسوية الصراع وتطبيؽ خارطة الطريؽ، وستقـو التسوية عمى إنياء 

ـ، وعمى أساس مؤتمر مدريد ومبدأ األرض مقابؿ السالـ، 1967االحتالؿ اإلسرائيمي منذ عاـ 
 واالتفاقيات السابقة والمبادرة السعودية التي تـ اعتمادىا في قمة 1397 و338 و242 الدولية توالقرارا
. بيروت

 
: وتتضمف الخطة المرحمية التالية

عادة الحياة الفمسطينية إلى طبيعتيا، وبناء المؤسسات "العنف واإلرىاب"إنياء :المرحمة األولى ، وا 
 2003الفمسطينية وذلك حتى تاريخ ايار 

في ىذه المرحمة يبدأ الفمسطينيوف بشكؿ فوري تنفيذ وقؼ غير مشروط لمعنؼ بدعـ إسرائيمي ويستأنؼ 
إلنياء العنؼ واإلرىاب كما يقـو "* خطة تينت"الفمسطينيوف واإلسرائيميوف التعاوف األمني عمى أساس 

الفمسطينيوف بعممية إصالح سياسية شاممة تحضيرًا لمدولة بما في ذلؾ صياغة الدستور الفمسطيني، 
جراء انتخابات حرة ونزيية ومفتوحة، وتتخذ إسرائيؿ كؿ الخطوات المطموبة إلعادة الحياة الفمسطينية  وا 

، واعادة 9/2000 /28االنسحاب مف المناطؽ الفمسطينية المحتمة منذ : إلى طبيعتيا، ويشمؿ ذلؾ
. الوضع إلى ما كاف عميو قبؿ ىذا التاريخ، وتجمد النشاطات االستيطانية كافة

 
: 2003 وحتى تشرين اول 2003المرحمة الثانية وتمتد من شير حزيران 

وتتركز الجيود في ىذه المرحمة عمى خيار إنشاء دولة فمسطينية بحدود مؤقتة وسمات سيادية عمى 
وسيتحقؽ ىذا عندما يكوف لمشعب . أساس الدستور الجديد، كمحطة عمى الطريؽ نحو الحؿ الدائـ

، وليا الرغبة والقدرة عمى بناء ممارسة ديمقراطية عمى "اإلرىاب"الفمسطيني قيادة تعمؿ بحـز ضد 
وتقيـ مؤسسات مدنية وأمنية عمى اسس سميمة عمى اف تقدـ المجنة الرباعية .أساس التسامح والحرية

( 228، 1995الثقافي، ).والمجتمع الدولي الدعـ لمفمسطينيف القامة دولة مستقمة قابمة لمحياة
 

 2005-2004وتمتد خالل الفترة من : المرحمة الثالثة
نياء الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي، ويكوف التقدـ نحوىا مرىونًا -وىي مرحمة اتفاؽ الوضع الدائـ وا 

بالتقييـ الجماعي مف قبؿ المجنة الرباعية، التي سوؼ تأخذ بعيف االعتبار خطوات الطرفيف، والتقدـ 
الممموس عمى أرض الواقع، حيث يتمثؿ اليدؼ النيائي ليذه المرحمة في تعزيز اإلصالح واستقرار 
المؤسسات الفمسطينية، وضماف أداء أمني فمسطينيي فعاؿ ومستمر، ومفاوضات فمسطينية إسرائيمية 
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. 2005تيدؼ إلى اتفاؽ نيائي في العاـ 
لقد جاءت خطة خارطة الطريؽ عمى اثر مبادرة الرئيس بوش لرؤيتو لمتسوية في الشرؽ االوسط والتي 

تضمنت الوؿ مرة تعيد مف االدارة االمريكية بالعمؿ عمى اقامة دولة فمسطينية ديمقراطية ومزدىرة 
وقد تبنت المجنة الرباعية الدولية ىذه الرؤية وترجمتيا الى خطة خارطة الطريؽ . بجوار دولة اسرائيؿ

التي تتكوف مف اجراءات مرحمية كاف مف المفترض اف تؤدي الى اقامة الدولة الفمسطينية في عاـ 
وعميو فاف خارطة الطريؽ تمثؿ التزاما دوليا باقامة دولة فمسطينية مستقمة وقابمة لمحياة وفقا . 2005

 ( 2008قريع، )لخطوات عمميو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ______________________________________________________________
 تؤكد األجيزة األمنية لحكومة إسرائيؿ ولمسمطة الفمسطينية التزاميا باالتفاقات األمنية التي وضعت *

 200في شـر الشيخ في تشريف األوؿ 
 . 2001، والمبادئ األمنية في وثيقة ميتشؿ في نيساف 2001وفي القاىرة في كانوف الثاني *
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: اىـ المبادرات الدولية التي قدمت لتسوية القضية الفمسطينية (أ) 2-2جدوؿ 
 

المالحظات نص المبادرة المبادرة # 
مشروع وليـ روجرز وزير  1

خارجية الواليات المتحدة 
 1969قدمت المبادرة عاـ 

 242تنص المبادرة عمى اعالف االطراؼ وقؼ اطالؽ النار وتنفيذ قرار مجمس االمف رقـ 
والتوصؿ الى سالـ مبني عمى االعتراؼ المتبادؿ وانسحاب اسرائيؿ مف اراضي احتمتيا في حرب 

1967 .

قدـ ىذا المشروع اثناء حرب االستنزاؼ بيف 
القوات المصرية واالسرائيمية لقد فشمت المبادرة 

بسب ضغط الموبي الصييوني كما رفضتة منظمة 
التحرير وسوريا والعراؽ ومصر حيث طالبت 

. بتسوية شاممة
مؤتمر جنيؼ الدولي عاـ  2

 بدعوى مف الواليات 1973
المتحدة االمريكية واالتحاد 

. السوفيتي

. فشؿ المؤتمر ولـ يخرج باي قرار او توصياتلـ يطرح المؤتمر أي حؿ ولـ يتخذ أي قرار 

مؤتمر مدريد االوؿ عاـ  3
 برعاية امريكية 1978

وسوفيتية 

 وانسحاب 338 و242كاف المؤتمر قائـ عمى المشروع الذي قدمتو مصر عمى اساس تنفيذ قراري 
. 1967اسرائيؿ مف جميع االراضي التي احتمتيا عاـ 

تحوؿ المؤتمر الى مجرد خطابات كما رفضت 
 وازالة 338 و242اسرائيؿ تنفيذ قراري 

. المستوطنات والتفاوض عمى القدس
مؤتمر مدريد الثاني لمسالـ  4

في الشرؽ االوسط عاـ 
 بدعوى مف الواليات 1991

المتحدة وروسيا 

 واقامة حكـ ذاتي مؤقت 338 و242كاف المؤتمر يستند الى مبدأ االرض مقابؿ السالـ وقراري 
. في االراضي المحتمة

لـ يصدر عف المؤتمر أي قرارت وكاف مجرد 
. مدخؿ لممحادثات السرية بشأف اتفاؽ اوسمو

تـ االتفاؽ عمى اطالؽ سراح المعتقميف، واالنسحاب مف المدف الفمسطينية، والتمييد لمعودة الى تفاىمات شـر الشيخ  5
.  لمعودة بعد ذلؾ الى استكماؿ االستحقاقات واالتفاقات28/9/2000الوضع قبؿ 

لـ يتـ تنفيذ أي مف ىذه البنود سوى اطالؽ سراح 
. عشرات مف الفمسطينييف
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: اىـ المبادرات الدولية التي قدمت لتسوية القضية الفمسطينية (ب) 2-2جدوؿ 
مبادرة كمينتوف لمسالـ عاـ . 6

2000 
االراضي التي . مف اراضي الضفة الغربية% 96و% 94اف يكوف االنسحاب بحدود : االرض

باالضافة الى % 3الى % 1تضـ مف جانب اسرائيؿ يجب التعويض عنيا بتبادؿ لالراضي مف 
ممر دائـ بيف الضفة الغربية وغزة واف يكوف االنسحاب بموافقة الطرفيف اما القدس فتكوف مناطؽ 

عربية واسرائيمية مع سيادة فمسطينية عمى الحـر وسيادة اسرائيمية عمى الحائط الغربي، اما 
. الالجئيف فيتـ ايجاد حا ليـ باالتفاؽ المشترؾ مف قبؿ الجانبيف

كانت ىذه المبادرة نتيجة لمخالفات التي حدثت 
. في مفاوضات كامب ديفيد وفشميا

خطة خارطة الطريؽ التي .  7
تـ تبنييا مف قبؿ الواليات 
المتحدة االمريكية واالتحاد 
االوروبي وروسيا واالمـ 

. 2002المتحدة عاـ 

 سبتمبر عاـ 11تـ طرح ىذه المباردة بعد احداث .  قامت خطة خارطة الطرؽ عمى اساس قياـ دولتيف وتسوية الصراع عمى عدة مراحؿ محددة
 وما زالت مطروحة عمى الساحة السياسية 2001

. حتى تاريخة

 
 

. ىذه المعمومات مف تجميع الباحثة: مالحظة
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: االتفاقيات الدولية التي أبرمت لتسوية الصراع العربي اإلسرائيمي 3.5
 

فيما يمي اىـ االتفاقيات التي تـ توقيعيا بيف الجانب االسرائيمي مف جيو والجانب الفمسطيني والعربي 
. مف جيو اخرى مف اجؿ تسوية الصراع بينيما

 

: اتفاقية أوسمو. 3.5.1
 

 أوؿ اتفاقية رسمية مباشرة بيف إسرائيؿ ممثمة 13/9/1993تعتبر اتفاقية أوسمو التي تـ توقيعيا في 
بوزير خارجيتيا آنذاؾ شمعوف بيريز ومنظمة التحرير الفمسطينية ممثمة بأميف سر المجنة التنفيذية 

. (perry ،1995 ،p269-272)محمود عباس 
أصبحت تعرؼ فيما بعد بالسمطة )تنص االتفاقية عمى إقامة سمطة حكومة ذاتية انتقالية فمسطينية 

، ومجمس تشريعي منتخب لمشعب الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة (الوطنية الفمسطينية
(. 55،ص1994عباس،)انتقالية ال تتجاوز الخمس سنوات 

 
وكاف مف المفترض، وفقا لالتفاقية، أف تشيد السنوات االنتقالية الخمس، مفاوضات بيف الجانبيف، 

. 338 و242بيدؼ التوصؿ لتسوية دائمة عمى أساس قراري مجمس األمف 
ووفقا لالتفاقية، فإف الفترة االنتقالية تبدأ عند االنسحاب مف قطاع غزة ومنطقة أريحا، كما تبدأ 

مفاوضات الوضع الدائـ بيف حكومة إسرائيؿ وممثمي الشعب الفمسطيني، في أقرب وقت ممكف، بما ال 
. يتعدى بداية السنة الثالثة مف الفترة االنتقالية

 
ونصت االتفاقية، عمى أف المفاوضات سوؼ تغطي القضايا المتبقية، بما فييا القدس، الالجئيف، 

. المستوطنات، والترتيبات األمنية، والحدود، والعالقات والتعاوف مع جيراف آخريف
ولحفظ األمف في األراضي الخاضعة لمسمطة الفمسطينية، نصت االتفاقية عمى إنشاء قوة شرطة 
فمسطينية، مف أجؿ ضماف النظاـ العاـ في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تستمر إسرائيؿ في 

 (191، ص1998حسيف، . )ةاالضطالع بمسؤولية الدفاع ضد التيديدات الخارجي
 

وفي تحديده لالسباب التي دفعت بمنظمة التحرير الفمسطينية العتماد مسار المفاوضات السرية في 
: أوسمو اشار احمد قريع وىو احد ميندسي اتفاؽ اوسمو الى مايمي

، انطمقت مسارات المحادثات بيف اطراؼ 1991عمى اثر مؤتمر مدريد لمسالـ الذي عقد في عاـ 
وبيف اسرائيؿ مف جية اخرى، باالضافة الى  (فمسطيف، االردف، سوريا، لبناف)النزاع العربي مف جية 
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اال أف ىده المفاوضات الثنائية واجيت عقبات . محادثات متعددة االطراؼ التي تناولت قضايا اقميمية
كثيرة جعمت مف الصعوبة بمكاف الوصوؿ معيا الى اي اتفاؽ وجعمتيا تدور في حمقة مفرغة دوف 

تحقيؽ أي انجاز يذكر بما في ذلؾ الحديث عف منظمة التحرير الفمسطينية باعتبارىا الممثؿ الشرعي 
وىكذا جاءت قناة أوسمو الخمفية في محاولة لمتغمب عمى ىذا الجمود في . والوحيد لمشعب الفمسطيني

مفاوضات واشنطف وتفادي االشتراطات والعقبات التي واجيتيا ومحاولة استكشاؼ افاؽ وامكانيات 
الوصوؿ الى اتفاؽ مع الجانب االسرائيمي والتطرؽ الى األمور الجوىرية في الصراع، كموضوع 

 (2008قريع، )القدس، والالجئيف بعيدًا عف االعالـ والتاثيرات السمبية 
 

ويشير احمد قريع الى االىمية التاريخية التفاؽ اوسمو حيث يرى انو منح اىمية تاريخية لمشعب 
كما منح الشعب . الفمسطيني لتحديد الكياف الفمسطيني والدولة الفمسطينة عمى جزء مف أرض فمسطيف

قريع،  )الفمسطيني، وألوؿ مرة اعترافًا اسرائيميًا بوجوده وبحقوقة الوطنية المقرة مف قبؿ الشرعية الدولية
2008 )

 
 :1994 أريحا– اتفاق غزة . 3.5.2

 

 الواليات المتحدة وبحضورالفمسطينية وحكومة إسرائيؿ،  منظمة التحريرتـ توقيع ىذا االتفاؽ بيف 
 . في القاىرة4/5/1994 وذلؾ بتاريخ الروسية، وجميورية مصر العربية كية، والفدراليةياألمر

مثمت في ثالث اتفاقيات وقعت بيف الطرفيف  تسبؽ توقيع ىذا االتفاؽ إجراءات لبناء الثقةوقد 
 والثانية حوؿ ترتيبات األمف في الخميؿ ،بالمعابر وأمف الطرؽ إحداىا خاصة: اإلسرائيمي والفمسطيني

 .(120،ص1994سعيد، ) لمتعاوف االقتصادي والثالثة بروتوكوؿ
 

وأريحا وتشكيؿ السمطة  أوسمو وخطوة البداية النسحاب إسرائيؿ مف غزة تنفيذًا ألتفاؽتفاؽ الا ويعد ىذا
 ،المعابرو الحدود و، الالجئييف،لمستوطناتؿ)الفمسطينية وأجيزتيا، ولـ يبت االتفاؽ بالقضايا العالقة، 

 ينظـ  (اتفاؽ باريس) (1994/يوليو) ة اقتصاديىاألوؿ: ىذا االتفاؽ باتفاقيتيف تنفيذيتيفوأتبع . (والمياه
واالقتصادية بيف الطرفيف، واآلخر اتفاؽ تمييدي لنقؿ  ، والعالقات المالية،العمالة الفمسطينية

جراءاتيا في (8/1994) الصالحيات المدنية في الضفة ، واشتمؿ عمى تعريفات خاصة بنقؿ السمطة وا 
 .(2000العربية نت، ).والتعميـ والثقافة وغيرىا مجاالت الصحة
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 :1994 اتفاق وادي عربة. 3.5.3
 

سرائيؿ  المممكةتـ التوقيع عمى ىذا االتفاؽ بيف   الواليات المتحدة وبحضوراألردنية الياشمية وا 
االتفاؽ مواضيع اىميا اقامة السالـ بيف الطرفيف قضية الحدود  وشمؿ 26/10/1994 بتاريخ األميركية

عمى اساس الحدود الدولية بيف االردف واسرائيؿ زمف االنتداب، تعرؼ الحدود الدولية الدائمة والمعترؼ 
 1967بيا دوليًا دوف المساس بوضع أي ارض دخمت تحت سيطرة الحكـ العسكري االسرائيمي سنة 

بما في ذلؾ قضية المياه االقميمية والمجاؿ الجوي لكؿ منيما، كما ناقشت المعاىدة قضيايا االمف 
وبناء الثقة المتبادلة وتطوير المصالح المشتركة و العالقات االقتصادية الالجئيف والنقؿ والطرؽ و 

. (230-214، ص1998حسيف،) المالحة والسياحة والبريد والطيراف المدني الخ
 

  :1995 اتفاقية طابا. 3.5.4
 

التحرير الفمسطينية، ووقعت عمييا الواليات المتحدة  إسرائيؿ ومنظمةتـ التوقيع عمى ىذه االتفاقية بيف 
اتفاقية  وىي . وجميورية مصر العربية، ومممكة النرويج،واالتحاد األوروبي  وروسيا الفدرالية،األميركية

 28/9/1995جرت مباحثاتيا في طابا ووقعت رسميا في واشنطف يـو  مرحمية حوؿ الضفة والقطاع،
  (.63،ص 1994صقر، ) 2/بأوسمو عرفتو
 

 مدف فمسطينية واف تتولى سمطة الحكـ 6وتشمؿ  (أ)لمناطؽ الفمسطينية إلى ية ااالتفاؽوقسمت ىذه 
 قرية وبمدية وتتولى السمطة بواسطة الشرطة مسؤولية 450وتضـ  (ب)والذاتي المسؤولية االمنية فييا 

النظاـ العاـ الى جانب مسؤوليات ادارية ومدنية عمى اف تحتفظ اسرائيؿ بالمسؤولية االمنية العميا في 
وتشمؿ المساحة المتبقية مف الضفة الغربية وتضـ المستوطنات وقوعد عسكرية  (ج)وىذه المنطقة 

ومواقع حيوية تتولى السمطة الفمسطينية مسؤولية مدنية محدودة عمييا وتحتفظ اسرائيؿ بالسيطرة 
في   لممجمس التشريعي، واإلفراج عف معتقميفاعضاءانتخاب كما شكؿ االتفاؽ . الشاممة عمى االرض
(. 211-206، ص 1997مجمة الدراسات الفمسطينية، ).السجوف اإلسرائيمية

 
: 1998( 1 )ريفراتفاق واي . 3.5.5

 
سرائيؿ وبصفة شاىد الواليات المتحدة األميركية  منظمة التحريروقع ىذا االتفاؽ بيف  الفمسطينية وا 

د العممية ي تجـ كاف أبرزىاالمتغيرات قبؿ ىذا االتفاؽ ويدعى اتفاؽ واي بالنتيشف، وقد حدث عدد مف
المفاوضات  ثـ استؤنفت 6/1996 في شيرالسممية باستالـ بنياميف نتنياىو الحكـ في إسرائيؿ 
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وأرسى نتنياىو معادلة جديدة . 17/1/1997بروتوكوؿ حوؿ إعادة االنتشار في الخميؿ يـو ؿ بالتوصؿ
.  األرض مقابؿ السالـبدال مف" السالـ األمف مقابؿ"لممفاوضات 

 عمى االنسحاب اإلسرائيمي مف بعض مناطؽ الضفة، 1998نصت اتفاقية واي ريفر التي وقعت عاـ 
وعمى اتخاذ تدابير أمنية لمكافحة اإلرىاب، وتوطيد العالقات االقتصادية بيف السمطة الفمسطينية 

سرائيؿ عادة االنتشار الثاني لمقوات اإلسرائيمية في الضفة الغربية عمى أف تتـ إعادة االنتشار عمى . وا  وا 
 :ثالث مراحؿ

 :المرحمة األولى والثانية- أواًل 
وتشمؿ إجراءات تسييؿ تطبيؽ االتفاؽ االنتقالي بشأف الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع في الثامف 

ات أخرى ذات صمة خاصة تمؾ المتعمقة بعمميات إعادة ي واتفاؽ1995أيموؿ / والعشريف مف سبتمبر
. انتشار إضافية وبقضايا األمف

 :وبالنسبة لممزيد مف إعادة االنتشار فإنيا تنص عمى
إلى % 12و (أ)إلى المنطقة % 1إلى الفريؽ الفمسطيني بواقع  (ج)مف المنطقة % 13انتقاؿ  -1

التي آلت إليو  (ب)مف المنطقة % 3، عمى أف يتعيد الفريؽ الفمسطيني بتحويؿ (ب)المنطقة 
إلى مناطؽ خضراء أو محميات طبيعية، ويحتفظ الفريؽ اإلسرائيمي بالمسؤولية األمنية الشاممة 

عمى تمؾ المحميات الطبيعية بيدؼ حماية اإلسرائيمييف ومواجية تحدي األعماؿ اإلرىابية، 
.  بيف الجانبيفويمكف لقوات الشرطة الفمسطينية أف تقـو بتحركاتيا بعد التنسيؽ

مف % 14,2كجزء مف التطبيؽ السابؽ لممرحمتيف األولى والثانية مف إعادة االنتشار فإف - 2
 .(أ) المنطقة الى سيتـ نقميا (ب)المنطقة 

 لجنة يتابعيا وزير الخارجية األميركية آنذاؾ وارف تقوـ :المرحمة الثالثة مف إعادة االنتشار- ثانيًا 
 .ما يتـ مف خطواتكريستوفر ويتـ إطالع الواليات المتحدة باستمرار عمى 

 
 :وقد قسمت االتفاقية إلى عدة بنود ىي

وافؽ الجانب الفمسطيني في االتفاقية عمى اتخاذ جميع اإلجراءات األمنية الضرورية لمنع : األمف- 1
أي عمميات إرىابية أو جرائـ أو أعماؿ عدوانية ضد الفريؽ اإلسرائيمي، كما وافؽ الجانب اإلسرائيمي 

. عمى اتخاذ اإلجراءات الضرورية كذلؾ لحماية الجانب الفمسطيني
وفييا يعيد الفريقاف الفمسطيني واإلسرائيمي التزاميما بتوطيد : المجاف االنتقالية والشؤوف االقتصادية- 2

العالقات االقتصادية بينيما وباألخص االلتزاـ بافتتاح المنطقة الصناعية في غزة في الموعد المحدد، 
واالعتراؼ المتبادؿ باألىمية القصوى لممرفأ الفمسطيني في غزة، واالتفاؽ عمى تكويف بعض المجاف 

لقوانيف المعموؿ بيا في مف ااالنتقالية ومنيا المجنة القانونية بشرط أف يقدـ الجانب الفمسطيني نسخة 
. مناطقو، ولجنة أخرى لمكافحة سرقة السيارات ومعالجة الديوف الفمسطينية
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نصت االتفاقية عمى استئناؼ مفاوضات الوضع النيائي بوتيرة : مفاوضات الوضع النيائي- 3
. ، وستكوف المفاوضات مستمرة دوف انقطاع1999أيار / مايو4سريعة، وصواًل إلى اتفاؽ بحموؿ 

نصت االتفاقية كذلؾ عمى عدـ القياـ بأي خطوة مف شأنيا أف تغير : اإلجراءات األحادية الجانب- 4
. وضع الضفة الغربية وغزة، وفقًا لالتفاؽ االنتقالي

.   حيث يبدأ التنفيذ بعد عشرة أياـ مف توقيعيا لمتنفيذ االتفاقية جدوؿ زمنيتضمنتوأخيرًا 
 

 :1999 (2 )اتفاق واي ريفر. 3.5.6
 

الواليات المتحدة  حكومة إسرائيؿ ومنظمة التحرير الفمسطينية وبصفة شاىدوقع ىذا االتفاؽ بيف 
وامتنع عف  ،1/ريفر في اتفاؽ واي جزءًا مما وردنتنياىو  طبؽ، األميركية والمممكة األردنية الياشمية

 حيث تسمـ1999 /ايار  التي جرت في شيرنتخاباتالاتطبيؽ الجزء اآلخر وانتيى األمر بخسارتو 
األساس نفسو   عممية السالـ عمى الذي استأنؼ بزعامة إييود باراؾالعمؿ حزب  في اسرائيؿالحكـ
 .2/ وسميت واي ريفر4/9، فكانت مفاوضات شـر الشيخ يـو 1/ واي ريفر اتفاؽ عميوقاـالذي 

 ليا، خاصة فيما اً وتنفيذ (1) واي ريفر  التي تضمنيااالتفاؽ تعديؿ وتوضيح لبعض النقاطويشكؿ 
طالؽ السجناء والممر اآلمف وميناء غزة والترتيبات األمنية وسواىاب يتعمؽ  .إعادة االنتشار، وا 

 
: 2000كامب ديفيد . 3.5.7

 
 وتوجت بمحاولة الرئيس األميركي بيؿ كمينتوف التوصؿ يات واي ريفيراتفاؽبعد تعددت التفاىمات بعد 

، وفشمت المفاوضات 2000تموز / يوليو11  بتاريخديإلى اتفاؽ الحؿ النيائي في كامب ديؼ
لالختالفات العميقة بيف الطرفيف خاصة حوؿ مدينة القدس ومقدساتيا وعودة الالجئيف وسواىا مف 

 . المسائؿ العالقة
 

 فقد حاوؿ كمينتوف في  .  أف ما طرحو باراؾ وكمينتوف لـ يكف مف الممكف أف يقبؿ بو الفمسطينيوف
  ,  مف المفاوضاتالحقو مرحمة ى وضع مدينة القدس إؿىاجتماعات كامب ديفيد تجميد التفاوض عؿ

 التي تشمؿ  ،  تفتيت ساحة الحـر وعاصمة لدولة فمسطينية  ضواحي مدينة القدسىثـ اقترح جعؿ إحد
المسجد األقصي وقبة الصخرة والباحة الواقعة بينيما بتطبيؽ نموذج الفاتيكاف عمييا بحيث تصبح 

األماكف اإلسالمية فوؽ األرض فقط تابعة لجيات إسالمية أما ما تحت ساحة الحـر فيو تحت السيادة 
 أما المواقع المسيحية ،  الحـراإلسرائيمية وفقا لالدعاءات االسرائيمة بوجود أطالؿ ىيكؿ سميماف أسفؿ
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( 364،ص 2001قريع، )  . مثؿ كنيسة القيامة وما حوليا فتتبع ىيئة الكنائس العالمية
 

لقد كاف مف أىـ أسباب فشؿ مفاوضات كامب ديفيد عدـ التحضير الجيد ليا واصرار الجانب 
االمريكي عمى عقدىا بالرغـ مف التحذيرات التي عبر عنيا الرئيس الراحؿ ياسر عرفات مف اف فشؿ 

ىذه القمة التي اعدت بعد سمسة مف المحادثات التي لـ تفض الى أي تقدـ ستؤدي الى قتؿ االمؿ لدى 
الشعبيف الفمسطيني واالسرائيمي بعممية السالـ، باالضافة الى ما سبؽ االشارة اليو مف تبني االدارة 
األمريكية لوجيات النظر االسرائيمية وعدـ التعامؿ بحيادية و أستمرار التعنت االسرائيمي في رفضو 

 (2008قريع، )لتسوية القضايا الرئيسية وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي تضمف الحؽ الفمسطيني
لقد كانت قناعة شبو يقينة لدى الجانب الفمسطيني باف مؤتمر كامب ديفيد الذي دعى اليو الرئيس 

االمريكي كمينتوف كاف اقرب ما يكوف الى المغامرة غير محسوبة العواقب، مما حدى بالفمسطينيف الى 
مقاومة ىذا المؤتمر قبؿ انضاج الظروؼ المالئمو ليس لعقده فقط انما النجاحو ايضاً، حيث فقد 
غالبية الفمسطينييف الثقة في عممية اوسمو، وكاف قبوؿ عرفات لموقؼ كمنتوف وباراؾ يعني عند 

. Aruri,2003))الفمسطنييف استسالما تاماً 
 

نقاط الخالف 
: ويمكف تمخيص نقاط الخالؼ بيف الجانبيف كالتالي

مف % 90 إعادة االنتشار في أكثر مف فطالب الفمسطينيو: إعادة االنتشار .1
. فقط% 10مساحة الضفة والقطاع، أما إسرائيؿ فوافقت عمى 

طالب الفمسطينيوف بإطالؽ سراح كافة األسرى، اما : إطالؽ سراح األسرى .2
، وبعد اف يتـ 9/1993إسرائيؿ فوافقت عمى إطالؽ سراح األسرى قبؿ تارخ 

 .توقيع االتفاؽ النيائي

طالب الفمسطينيوف بالقدس كعاصمة لدولتيف، أما اإلسرائيميوف فأصروا : القدس .3
 .عمى بقاء القدس تحت السيادة اإلسرائيمية فقط

، أما إسرائيؿ فأصرت عمى أنيا 194طالب الفمسطينيوف بتنفيذ القرار : الالجئوف .4
 .ال تتحمؿ المسؤولية عف قضية الالجئيف

طالب الفمسطينيوف اخالء كافة المستوطنات، أما اإلسرائيميوف : المستوطنات .5
 .تخضع لمسيادة اإلسرائيمية إقامة كتؿ استيطانيةفطالبوا ب

 ومف القدس 1967طالب الفمسطينيوف بانسحاب إسرائيؿ إلى حدود : الحدود .6
الشرقية أما إسرائيؿ فطالبت إجراء تعديالت عمى الحدود مع السيادة عمى 

 .القدس
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 (.366،ص2001قريع،)طالب الجانباف بالسيطرة عمييا : المياه .7

 

 تعثرت عممية بيف الجانبيف إسرائيؿ عمى الحصوؿ عمى إقرار فمسطيني بإنياء الصراع وبسبب اصرار
، فتشكمت لجنة دولية برئاسة 2000أيموؿ / سبتمبر28)السالـ وانطمقت االنتفاضة الفمسطينية الثانية 

 توصمت إلى عدة مقترحات تتمحور 2001آذار /السيناتور األميركي السابؽ جورج ميتشؿ في مارس
يقاؼ العنؼ مف الجانبيف، إال أنيا كانت دوف جدوى بعد فوز  حوؿ إيقاؼ االستيطاف اإلسرائيمي وا 

 والذي بدأ عيده بوعد 2001شباط / فبراير7في االنتخابات اإلسرائيمية يـو  (الميكودي)أرييؿ شاروف 
 ليجعؿ مف حرب أميركا عمى 2001أيموؿ / سبتمبر11المائة يـو لسحؽ االنتفاضة، واستغؿ تفجيرات 

. ات السالـ المعقودة مع الفمسطينييفياإلرىاب حربا عمى كؿ اتفاؽ
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: االتفاقيات الدولية التي ابرمت بيف االسرائيميف والعرب لتسوية القضية الفمسطينية (أ) 2-3الجدوؿ 
مالحظات بنود االتفاق االتفاقية # 
تنص االتفاقية عمى اقامة سمطة ذاتية انتقالية فمسطينية ومجمس  1993 اتفاقية اوسمو عاـ  1

تشريعي منتخب مف قبؿ الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع 
غزة لفترة انتقالية ال تتجاوز الخمس سنوات عمى اف تغطي المفاوضات 

القدس، الالجئيف، المستوطنات، الترتيبات )النيائية القضايا المتبقية 
. ( مع الجيرافتاالمنية، الحدود، والعالقا

 لـ 2000اقامة سمطة فمسطينية ومجمس تشريعي ولكف بعد انتفاضة االقصى عاـ 
. يكمؿ ىذا االتفاؽ ولـ يكف لو أي صالحية عمى ارض الواقع

اتفاؽ غزة اريحا عاـ  2
1994 

تـ البدء باالنسحاب مف غزة واريحا وتشكيؿ سمطة فمسطينية واجيزتيا 
القدس، الالجئوف، المستوطنات، )ولكف بقيت االمور االخرى عالقة 
. ( مع الجيرافتالترتيبات االمنية، الحدود، والعالقا

تـ االنسحاب مف غزة واريحا وتـ تشكيؿ سمطة فمسطينية واجيزتيا، بعد االنتفاضة 
وبمقولة الحرب عمى االرىاب اخذت اسرائيؿ بالدخوؿ الى ىذه االراضي في أي 

. وقت تريد ودوف النظر الى صالحيات ىذه السمطة
( 1)اتفاؽ وادي عربة  3

 الذي تـ توقيعة بيف 1994
الحكومة االردنية واسرائيؿ 

نص االتفاؽ عمى االعتراؼ المتبادؿ والتعاوف االقتصادي وتحديد 
الحدود وترتيبات حوؿ االرىاب والمياه واقامة عالقات طبيعية واحالة 
قضية الالجئيف الى لجاف متعددة االطراؼ ورعاية االماكف المقدسة 

. في القدس

تـ العمؿ عمى تطوير التبادؿ االقتصادي والعالقات السياسية ولـ يجد حؿ لقضية 
الالجئيف الفمسطينييف 

 1995اتفاقية طابا عاـ  4
الذي وقع بيف منظمة 

التحرير الفمسطينة 
واسرائيؿ 

 اتفاقية مرحمية حوؿ الضفة الغربية وقطاع غزة 2عرؼ باوسمو 
تحدد مناطؽ السمطة الفمسطينية  (ج)و (ب)و (أ)وقسمت المناطؽ الى 

 مدف فمسطينية واجراء 6والمناطؽ الخاضعة السرائيؿ واالنسحاب مف 
انتخابات واطالؽ سراح االسرى الفمسطينييف 

تـ تنفيذ االتفاؽ بخصوص تقسيـ المناطؽ  وتـ اجراء انتخابات و االفراج عف 
. عدد مف المعتقميف الفمسطينييف

: االتفاقيات الدولية التي ابرمت بيف االسرائيميف والعرب لتسوية القضية الفمسطينية (ب) 2-3الجدوؿ 
عاـ  (1)اتفاؽ واي ريفر  5

 وقع بيف اسرائيؿ 1998
االنسحاب اإلسرائيمي مف بعض مناطؽ الضفة، نصت االتفاقية عمى 

وعمى اتخاذ تدابير أمنية لمكافحة اإلرىاب، وتوطيد العالقات 
انسحبت اسرائيؿ مف بعض المناطؽ الفمسطينية واصبحت تابعة لمسمطة الوطنية، 
و اعادة انتشار لمقوات االسرائيمية في مناطؽ الضفة الغربية كما قامت اسرائيؿ 
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ومنظمة التحرير 
الفمسطينية 

سرائيؿ عمى أف تتـ إعادة  االقتصادية بيف السمطة الفمسطينية وا 
. االنتشار لمقوات اإلسرائيمية في الضفة الغربية عمى ثالث مراحؿ

بالدخوؿ الى مناطؽ السمطة الفمسطينية واعتقاؿ واغتياؿ عدد كبير مف 
. الفمسطينييف

عاـ  (2)اتفاؽ واي ريفير  6
 وقع بيف اسرائيؿ 1999

ومنظمة التحرير 
الفمسطينية 

( 1) واي ريفر  اتفاؽاالتفاؽ ىو تعديؿ وتوضيح لبعض النقاط في
طالؽ السجناء والممر ب يتعمؽوتنفيذ لو، خاصة فيما  إعادة االنتشار، وا 

 .اآلمف وميناء غزة والترتيبات األمنية

تـ تطبيؽ بعض ما نص عميو االتفاؽ بخصوص الترتيبات االمنية وميناء غزة 
ولكف بعد انتفاضة االقصى عممت اسرائيؿ عمى اغالؽ وعزؿ غزة عف الضفة 

. الغربية

 مفاوضات كامب ديفيد  7
2000  

اختالفات عميقة بيف الطرفيف خاصة حوؿ مدينة  المفاوضاتشيدت 
. القدس ومقدساتيا وعودة الالجئيف وسواىا مف المسائؿ العالقة

. فشمت المفاوضات بسبب عدـ التحضير ليا

مالحظة ىذه المعمومات مف تجميع الباحثة 
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:  الخالصة3.6

 
الوؿ مره يطرد شعب مف بالده ويغير اسـ وطنو وتنتيؾ حقوقة الوطنية ليحؿ محمة شعب اخر تـ 

تجميعو مف مختمؼ انحاء العالـ ومف قوميات مختمفة، وليصبح ابناء ىذا الوطف الجئيف لدى الدوؿ 
االخرى، وصدرت مجموعة مف القرارت الدولية حولت الكياف االسرائيمي الى كياف ثابت في المنطقة 

( 181)وبدعامات قانونية يأتي قرار التقسيـ رقـ . ودعت العرب الى االعتراؼ بو والتعامؿ معو
 ليمكف اسرائيؿ مف االنتقاؿ مف فكرة الوطف 1947الصادر عف الجمعية العامة لالمـ المتحدة عاـ 

. القومي الييودي الى دولو عمى ارض الواقع
 

، 1967ـ وحرب عاـ 1968، حرب عاـ 1947و ساعد الضعؼ العربي الذي ظير خالؿ حرب عاـ 
 عف مجمس االمف 242عمى اعطاء اسرائيؿ اراضي عربية جديدة خارج جغرافية فمسطيف، وىو قرار 

 الذي دعا الى انسحاب اسرائيؿ مف االراضي العربية التي احتمتيا وربط القرار بيف 1967عاـ 
 التي اقضت الى التوقيع عمى 1973االنسحاب االسرائيمي والتسوية السممية ووقعت حرب رمضاف 

. اتفاؽ كامب ديفيد بيف مصر واسرائيؿ وانتيت حالة الحرب بينيما
 

 الذي تبعو مفاوضات 1991وتمثمت الخطوة الرئيسية االخرى بعممية التسوية في مؤتمر مدريد عاـ 
 والتفاوض بشاف االنسحاب االسرائيمي مف 1993سرية انتيت بالتوقيع عمى معاىدة اوسمو االولى عاـ 

االراضي الفمسطينية المحتمة في اطار الوضع النيائي الذي تضمف قضايا القدس واالستيطاف، 
. والالجئيف، واالمف، ومشكالت الحدود، المياه

 
وكاف اتفاؽ اوسمو بمثابة اعتراؼ متبادؿ مف الجانبيف االسرائيؿ ومنظمة التحرير الفمسطينية وىو ما 
يعتبر منعطفًا حاسمًا في مسار القضية الفمسطينية، فقد حصؿ االسرائيميوف عمى اعتراؼ فمسطيني 

كامؿ بينما حصؿ الفمسطينيوف عمى اعتراؼ جزئي ومنقوص بحقوقيـ الوطنية، وبدأت صعوبة 
 في اتفاقيتي طابا والقاىرة عمى الصالحية المدنية 1995-1994المفاوضات بالبروز خالؿ عامي 

 ىو 1995 عاـ 2ولعؿ اتفاؽ طابا لتوسيع الحكـ الذاتي المعروؼ باسـ اتفاؽ اوسمو . لمحكـ الذاتي
 فقد ركز عمى اعادة االنتشار االسرائيمي خارج المدف 1دليؿ اخر عمى عمومية اتفاؽ اوسمو 

الفمسطينية وعمى االنتخابات الفمسطينية، واوضح اف صالحية الحكـ الذاتي محدودة عمى أراضي 
. الضفة الغربية في مقابؿ سيطرة اسرئيمية أكبر عمى غالبية االراضي بحجة االعتبارات االمنية
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وتمقت محاوالت التوصؿ الى تسوية سممية لمصراع الفمسطيني االسرائيمي ضربة قوية بفشؿ مؤتمر 
كامب ديفيد بسبب عدـ التحضير المسبؽ لو وعدـ حيادية الراعي االمريكي والتعنت االسرائيمي بالقبوؿ 

. بالحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني
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الفصل الرابع 
 

  :2002-1973المبادرات العربية لتسوية القضية الفمسطينية 
 

:  المقدمة 4.1
 

إف االىتماـ العربي بالقضية الفمسطينية يرجع إلى بدايات االستيطاف الصييوني عمى أرض فمسطيف، 
 والذي تعيدت بموجبو بريطانيا بإنشاء وطف قومي 1917خاصة في أعقاب صدور وعد بمفور عاـ 

 العديد مف الحركات الثانيةوقد شيدت الفترة التالية عمى نياية الحرب العالمية . لمييود في فمسطيف
وليس أدؿ عمى ذلؾ مف حقيقة أف بروتوكوؿ . العربية الجماعية لنصرة الشعب العربي الفمسطيني

 والذي يعد إحدى الوثائؽ التأسيسية لجامعة الدوؿ العربية، قد تضمف 1944اإلسكندرية الموقع عاـ 
قرارًا خاصًا بفمسطيف نص فيو صراحًة عمى أف فمسطيف ركف ميـ مف أركاف البالد العربية، وأف حقوؽ 

منذ قياـ ، و مف غير اإلضرار بالسمـ واالستقرار في العالـ العربياالعرب فييا ال يمكف المساس بو
 وحتى يومنا ىذا ما تزاؿ القضية الفمسطينية تمثؿ الشغؿ الشاغؿ ليذه المنظمة 1945الجامعة عاـ 

كذلؾ شكمت القضية الفمسطينية بجوانبيا المتعددة . العربية القومية عمى اختالؼ أجيزتيا ومؤسساتيا
أيار / قمة مايوومنذاألساس لمعظـ مؤتمرات القمة العربية منذ أوائؿ الستينيات مف القرف العشريف بؿ 

 والتي أكدت قراراتيا صراحًة أف فمسطيف قطر عربي ال يمكف أف ينفصؿ عف األقطار العربية 1946
 ( 2007الرشيدي، ) . المجموعة العربيةمفاألخرى، إذ ىو في القمب 

 
 الخاص بتقسيـ فمسطيف الذي صدر عف 1947 لسنة 181 كما اف العرب رفضوا قرار التقسيـ رقـ 

( 24، ص 1997عرابي،).  العمومية لالمـ المتحدة كما رفض العرب االعتراؼ باسرائيؿةالجمعي
 إثر إعالف بريطانيا إنياء انتدابيا عمى فمسطيف، بادرت الدوؿ 1948/ايار 15وبعد قياـ إسرائيؿ في 

  العربيةلـ تتردد الجامعةو. جامعة العربية إلى التدخؿ لمواجية ىذا الوضع الجديداؿالعربية في إطار 
في اتخاذ مجموعة مف القرارات لمقاطعة إسرائيؿ في المجاالت كافة ومقاطعة كؿ الدوؿ التي تتعاوف 

كما أف إبراـ معاىدة الدفاع . معيا في أي مجاؿ مف المجاالت االقتصادية أو الثقافية أو غير ذلؾ
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، إنما جاء كنتيجة 4/1950  شيرالعربي المشترؾ والتعاوف االقتصادي بيف دوؿ الجامعة العربية في
لمظروؼ غير المواتية التي مرت بيا القضية الفمسطينية بعد المواجية العربية اإلسرائيمية األولى عاـ 

1948. 
 

 أساسًا لمنظر في موضوعات تتعمؽ بيذه القضية، ومف ت العربية عقد القمة إف بعض مؤتمراتكما
 لبحث مسألة قياـ إسرائيؿ بتحويؿ 1964  عاـمؤتمر القمة العربي الذي انعقد بالقاىرة في: ذلؾ مثالً 

 .مياه نير األردف بيدؼ االستحواذ عمى أكبر قدر مف ىذه المياه لصالحيا وحدىا
وكما ىو معمـو فقد جاءت قرارات ىذا المؤتمر صريحة في التأكيد عمى اعتبار أف إسرائيؿ تمثؿ 

الخطر األساسي الذي ييدد الدوؿ العربية في مجمميا وليس فقط الشعب العربي الفمسطيني، األمر 
 المطامع األوؿ لدرءوأف التضامف العربي ىو السبيؿ . الذي يستوجب عماًل عربيًا جماعيًا لمواجيتيا

 .التوسعية والعدوانية لمكياف اإلسرائيمي
 

واتساقًا مع ذلؾ قرر المؤتمر إنشاء القيادة العربية الموحدة لمواجية التيديدات اإلسرائيمية، كما أكد 
وقد تـ بموجب ذلؾ إنشاء . ضرورة إشراؾ الشعب الفمسطيني في النضاؿ لتحرير وطنو وتقرير مصيره

منظمة التحرير الفمسطينية التي بدأت نضاليا المسمح منذ ذلؾ الحيف مف أجؿ استعادة الحقوؽ 
 التي 1980وقد تأكد ىذا التوجو األخير كذلؾ في قمة عماف عاـ . المشروعة لمشعب الفمسطيني

نصت قراراتيا عمى أىمية تحقيؽ التوازف العسكري مع إسرائيؿ، وطالبت بإنشاء قيادة عسكرية مشتركة 
 .بالتنسيؽ مع مجمس الدفاع العربي المشترؾ

 
: وحددت الجامعة في سنواتيا األولى أىدافيا اليامة بالنسبة لمقضية الفمسطينية كالتالي

 . العمؿ عمى إيقاؼ اليجرة الييودية إلى فمسطيف .1

 . مقاطعة المنتجات الصييونية .2

نقاذ األراضي الفمسطينية مف محاوالت السيطرة عمييا مف الحركة الصييونية .3  .تطوير الزراعة وا 

 العمؿ عمى استقالؿ فمسطيف السياسي، وانضماميا إلى جامعة الدوؿ العربية، كعضو كامؿ  .4
 (.26 ص، 1997عرابي، )" الحقوؽ

 

لقد اخفقت جامعة الدوؿ العربية في تنفيذ أي مف ىذه البنود سوى انضماـ فمسطيف إلى الجامعة 
. العربية
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:  اىتمام الدول العربية بالقضية الفمسطينية4.2
 

:  تمثيل الشعب الفمسطيني4.2.1
 

االولى قبؿ قياـ إف مسألة التمثيؿ الدولي لمشعب الفمسطيني قد تطورت عبر مرحمتيف زمنيتيف المرحمة 
. التي أعقبت قياـ ىذه المنظمةمنظمة التحرير الفمسطينية، والمرحمة الثانية 
 :1964التمثيل الدولي لمشعب الفمسطيني قبل عام 

لتمثيؿ الفمسطيني عمى المستوى الدولي خالؿ المرحمة التي سبقت إنشاء منظمة التحرير كاف ا
لـ يكف لمشعب الفمسطيني وجود تمثيمي خارج نطاؽ المنطقة و ،الفمسطينية، محصورًا في نطاقو العربي

تعامؿ المجتمع الدولي و. العربية، كما لـ يعترؼ بمؤسساتو مف جانب أي دولة أو منظمة غير عربية
 انسانية تتعمؽ بمساعدة الالجئيف الذيف ىجروا عف  باعتبارىا قضية الشعب الفمسطينيمع قضية
ف كاف ذلؾ ال يعني بطبيعة الحاؿ أف المجتمع الدولي قد أنكر عمى ىذا مف قبؿ اسرائيؿ أراضييـ ، وا 

 تمتعو بالشخصية القانونية الدولية 1947الشعب وفي حدود الكياف الذي أشار إليو قرار التقسيـ عاـ 
 .التي تكفؿ لو التمتع بحقوقو المشروعة وغير القابمة لمتصرؼ

 
: وقد تطور التمثيؿ الفمسطيني عربيًا خالؿ ىذه المرحمة عمى النحو التالي

فيما يتعمؽ  الخطوة األولى 1944/1945خالؿ عامي  صياغة ميثاؽ جامعة الدوؿ العربية شكؿ
فكما ىو معمـو فإف أحد الممحقيف المذيف ألحقا بميثاؽ الجامعة في صورتو النيائية . بالتمثيؿ الفمسطيني

 .حؽ الخاص بفمسطيف ووضعيا العربي في إطار الجامعةالمؿ، كاف 1945 عميو عاـ ةفؽاوالـ  تـالتي
 

 ت، سقط1918 - 1914 منذ نياية الحرب العالمية األولى  انونص في ىذا الممحؽ عمىاؿ  تـوقد
 البالد العربية المنسمخة عف الدولة العثمانية والية تمؾ الدولة، وأصبحت مستقمة بنفسيا وغير تابعة عف

 لـ يقرر النظاـ 1919ألي دولة أخرى، إذا لـ تكف قد مكنت مف تولي أمورىا فإف ميثاؽ العصبة سنة 
الذي وضعو ليا إال عمى أساس االعتراؼ باستقالليا، فوجودىا واستقالليا الدولي مف الناحية الشرعية 
ذا كانت المظاىر الخارجية لذلؾ  أمر ال شؾ فيو، كما أنو ال شؾ في استقالؿ البالد العربية األخرى، وا 

االستقالؿ ظمت محجوبة ألسباب قاىرة، فال يسوغ أف يكوف ذلؾ حائاًل دوف اشتراكيا في أعماؿ 
ولذلؾ، ترى الدوؿ الموقعة عمى ميثاؽ الجامعة العربية أنو نظرًا لظروؼ فمسطيف . مجمس الجامعة

لى أف يتمتع ىذا القطر بممارسة استقاللو فعاًل، يتولى مجمس الجامعة أمر اختيار مندوب  الخاصة وا 
 . (15، ص 2007الرشيدي، ) عربي مف فمسطيف لالشتراؾ في أعمالو
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 والذي 4/12/1945 بتاريخ (17)أصدر مجمس الجامعة العربية القرار رقـ "وتنفيذًا ألحكاـ ىذا الممحؽ 

. حدد فيو كيفية تمثيؿ الشعب الفمسطيني في الجامعة وطريقة مشاركتو في االجتماعات التي تعقدىا
 في جميع ممثموا فمسطيفويشترؾ . الى  ثالثة مندوبيف القرار تمثؿ فمسطيف بمندوب واحد ىذاوبحسب 

 ـيكوف لووأعماؿ المجمس وفقًا لما ورد في الممحؽ الخاص بفمسطيف في ميثاؽ جامعة الدوؿ العربية، 
 طريقة ، اماـز بتنفيذىاتؿت أف تستطيع فمسطيفحؽ التصويت في قضية فمسطيف وفي األمور التي 

تتـ بترشيحيـ مف قبؿ المجنة العربية العميا ثـ بتعيينيـ مف قبؿ مجمس ؼ  الفمسطينيفاختيار المندوبيف
ذا تعذر الترشيح يرد األمر كمو إلى المجمس  . (22،ص2007الرشيدي، ). الجامعة، وا 

وبالفعؿ قاـ المجمس بتعييف السيديف يوسؼ العممي والحاج أميف الحسيني ليكونا مندوبيف لفمسطيف لدى 
 .جامعة الدوؿ العربية

 
 عمـو فمسطيف التي أعمفبحكومة  اعتراؼ الدوؿ العربية فيما عدا األردف فتمثمت فيأما الخطوة الثانية 

 بصفتيا التنظيمية إلى االعتراؼ بيذه  العربيةوقد بادرت الجامعة. 1948 تشكيميا أواخر عاـ عف
الحكومة ووجيت الدعوة إلى كؿ مف رئيس وزرائيا ووزير خارجيتيا لممشاركة في اجتماعات مجمس 

 .1948  عاـالجامعة في
 

 عمى أي اعتراؼ دولي غير عربي، إال أنو مف الناحية القانونية  ىذه الحكومة عدـ حصوؿوبالرغـ مف
قد نظر إلييا بوصفيا ممثمة لمشعب الفمسطيني، كما اعتبر وجودىا دليال عمى استمرارية الشخصية 
القانونية الدولية لفمسطيف في أعقاب انتياء االنتداب البريطاني، إف لـ يكف بالنسبة لكامؿ اإلقميـ 

الفمسطيني طبقًا لخريطة االنتداب، فعمى األقؿ طبقًا لقرار التقسيـ الذي أصدرتو الجمعية العامة لؤلمـ 
 . (25-22،ص2007الرشيدي، )29/11/1947 بتاريخالمتحدة 

 
 مف الناحية توقفت مباشرة ميامياولـ تمبث اف  1948أنشئت حكومة عمـو فمسطيف في أواخر عاـ 

ف ظمت قائمة بصورة رسمية حتى منتصؼ عاـ الواقعية  مسألة التمثيؿ الفمسطيني في اما، 1962، وا 
وقد . 1963 و 1948لـ يطرأ عميو أي تغيير ذي قيمة طيمة الفترة الممتدة بيف عامي ؼمجمس الجامعة 

، والذي قرر فيو صراحة أنو 23/8/1952 بتاريخعزي ذلؾ إلى القرار الذي أصدره مجمس الجامعة 
السيد أحمد )نظرا لتوقؼ أعماؿ حكومة عمـو فمسطيف بسبب الظروؼ الراىنة، يكوف رئيس الحكومة "

ممثاًل لفمسطيف في مجمس جامعة الدوؿ العربية، ثـ خمفو في ذلؾ السيد أحمد  (حممي عبد الباقي
 (19/8/1963 ،1909قرار مجمس الجامعة رقـ )الشقيري 
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 محؿ حكومة عمـو فمسطيف 14/5/1964 بتاريخوقد حمت منظمة التحرير الفمسطينية بعد إنشائيا 
 1963 منتصؼ عاـ قائمة حتىالتي ظمت 

: أف الصفة التمثيمية لمنظمة التحرير الفمسطينية عمى المستوى العربي قد تبمورت في اتجاىيف رئيسييف
 تمثؿ في تطور الموقؼ العربي بالنسبة إلى المنظمة، إذ عمى الرغـ مف أف ىذه ،االتجاه األوؿ

 فيفإنو لـ يعترؼ بيا كممثؿ وحيد لمشعب الفمسطيني إال  ، 1964المنظمة أنشئت في منتصؼ عاـ 
وأما االتجاه اآلخر الذي . 1973تشريف الثاني عاـ /مؤتمر القمة العربي السادس بالجزائر في نوفمبر

سارت فيو الجيود العربية الجماعية مف أجؿ تعزيز قضية التمثيؿ الفمسطيني مف خالؿ منظمة التحرير 
منظمة التحرير بالفمسطينية وعمى المستوييف العربي والدولي عمى حد سواء، فقد تمثؿ في االعتراؼ 

 3462 في جمسة رقـ 1976 عاـ بصفة العضوية الكاممة في إطار جامعة الدوؿ العربية وذلؾ في
 .(2ج  / 66د / 3462رقـ  1976 عاـ مجمس الجامعة)
 

بوصفيا الممثؿ )، أضحت منظمة التحرير الفمسطينية 9/9/1976  تاريخومنذ ذلؾ الحيف أي منذ
 تباشر دورىا في إطار جامعة الدوؿ العربية، وتتمتع بكامؿ (الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني

الحقوؽ والمزايا التي تترتب عمى اكتساب العضوية في قانوف المنظمات الدولية وطبقًا ألحكاـ ميثاؽ 
كما أنو عمى أثر اكتساب صفة العضوية الكاممة، لـ يعد ثمة مسوغ لبقاء ذلؾ القيد الذي . الجامعة

 بشأف حدود مشاركة مندوب فمسطيف في 4/12/1945 بتاريخقرار مجمس الجامعة "أشار إليو 
 سالؼ 3462صدور القرار رقـ وبوبعبارة أخرى، . التصويت عمى القرارات التي يصدرىا ىذا المجمس

فمسطيف المشاركة في االقتراع عمى أي موضوع مف " دولة"الذكر، أضحى مف حؽ مندوب 
وثائؽ جامعة الدوؿ العربية، ).الموضوعات المتعمقة بالقضية الفمسطينية أو التي تمتـز فمسطيف بتنفيذىا

4/12/1946.) 
 

:  الدعم العربي لمقضية الفمسطينية4.2.2
 

 :قضية القدس 4.2.2.1
 

قضية القدس، بالنظر إلى أىميتيا الدينية والتاريخية ب العمؿ العربي المشترؾ اىتمامًا خاصًا أولى
كاف مف بيف القرارات الميمة التي صدرت عف مؤتمر القمة العربي بالجزائر عاـ  ؼ.لمعرب جميعاً 

، ذلؾ القرار الذي نص عمى وجوب العمؿ العربي قدمًا مف أجؿ تحرير مدينة القدس العربية، 1973
 .(35، ص1997عرابي، ) وعدـ القبوؿ بأي مساس بالسيادة العربية الكاممة عمى ىذه المدينة المقدسة
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 أحد البنود األساسية والدائمة في كؿ اجتماعات جامعة الدوؿ العربية، سواء عمى  موضوع القدسظؿو
مستوى القمة أو عمى المستوى الوزاري أو حتى عمى مستوى المندوبيف الدائميف المعتمديف، إذ كاف يتـ 

دائمًا اإلصرار عمى وجوب دعـ النضاؿ الفمسطيني لتمكيف الفمسطينييف مف إقامة دولتيـ المستقمة 
 إلى القمة العربية االستثنائية التي عقدت في مقر  في ىذا المجاؿاإلشارةويمكف . وعاصمتيا القدس

 في  بيدؼ دعـ االنتفاضة الفمسطينية وحماية المقدسات اإلسالمية2000  عاـالجامعة بالقاىرة في
( 27.، ص2007الرشيدي، )فمسطيف 

 
: لمقاطعة العربية إلسرائيل ا4.2.2.2

 
 المقاطعة لممنتجات الييودية مبكرًا، وتجمت ىذه المقاطعة بصورة واضحة أثناء  بعممية الفمسطينيوفبدأ

اتخذ فقد . منذ المحادثات التمييدية لقياـ الجامعةفكاف ذلؾ  اما عمى المستوى العربي.1936ثورة عاـ 
 دوؿ الجامعة إلى منع الذي دعا، 2/12/1945 بتاريخمجمس الجامعة أوؿ قرار لو في ىذا الشأف 

تنظيـ تمؾ ؿقرارات عدة المنتجات والصناعات الييودية مف دخوؿ أراضييا كما اتخذ مجمس الجامعة 
( 29،ص2007الرشيدي، ،) المقاطعة

 قرارًا بإنشاء جياز يتولى تنسيؽ 19/5/1958 بتاريخوبعد قياـ دولة إسرائيؿ اتخذ مجمس الجامعة 
عممية المقاطعة يرأسو مفوض عاـ يعينو األميف العاـ لمجامعة، ويعاوف المفوض مندوب عف كؿ دولة 

نشاء . بصفة ضابط اتصاؿ تعينو حكومتو كما تضمف القرار إنشاء مكتب مركزي مقره في دمشؽ، وا 
 التطورات التي حدثت عمى مستوى وبعد. مكتب في كؿ دولة عربية يعنى بجميع شؤوف المقاطعة

، فقد تفاوتت مواقؼ الدوؿ 1991العالقات العربية اإلسرائيمية عمومًا منذ انعقاد مؤتمر مدريد عاـ 
 .العربية بشأف تحمسيا لمبدأ المقاطعة إلسرائيؿ

 
: دعم انتفاضة الشعب الفمسطيني 4.2.2.3

 
ينص التي " قمة االنتفاضة" القمة العربية غير العادية 9/6/1988 – 7انعقدت في الجزائر بتاريخ 

تدارس بروح مف المسؤولية القومية والتاريخية تطورات االنتفاضة " إف المؤتمر بيانيا الختامي عمى
الشاممة لمشعب الفمسطيني في األراضي الفمسطينية المحتمة وتعاظـ المقاومة في فمسطيف والجوالف 

وثائؽ جامعة الدوؿ العربية، ) وجنوب لبناف ضد االحتالؿ اإلسرائيمي وممارساتو القمعية اإلرىابية
االلتزاـ بتقديـ جميع أنواع المساندة وكاف مف مظاىر دعـ االنتفاضة في قرارت ىذه القمة . (1988
 تأكدكما . ستمرار مقاومة وانتفاضة الشعب الفمسطيني ضد االحتالؿ الصييونيال الماديوالدعـ 
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 بقرارات مؤتمرات القمة السابقة وخاصة مشروع السالـ العربي المقرر في مؤتمر القمة الثاني االتزامو
 والذي حدد مبادئ السالـ العادؿ لحؿ الصراع العربي اإلسرائيمي وجوىره 1982عشر في فاس عاـ 

وتضمف حؽ الشعب الفمسطيني الوطني الثابت في العودة وتقرير المصير واالستقالؿ  قضية فمسطيف
الوطني وبمشاركة الدوؿ الخمس دائمة العضوية في مجمس األمف وجميع أطراؼ الصراع في المنطقة 
 .بما فييا منظمة التحرير الفمسطينية عمى قدـ المساواة وبنفس الحقوؽ مع األطراؼ األخرى المشاركة

 
: الدعم العربي لمحقوق الفمسطينية دوليا 4.2.2.4

 
 لمحصوؿ عمى اعتراؼ المجتمع الدولي بالحقوؽ  العديد مف الجيود جامعة الدوؿ العربيةبذلت

قرارًا بشأف  (29/10/1974 – 26: الرباط)فقد اتخذ مؤتمر القمة السابع " . الفمسطينية وبالمنظمة
 التاكيد عرض قضية فمسطيف عمى الدورة السادسة والعشريف لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، جاء فيو

: عمى مايمي
الحقوؽ األساسية لمشعب الفمسطيني طبقًا لقرارت االمـ المتحدة، وحقوقو غير القابمة لمتصرؼ في . 1

. العودة الى دياره وممتمكاتة
، 13/12/1974 أف يجري بحث موضوع قضية فمسطيف في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بتاريخ.2

 عمى أف يقـو األميف العاـ بإبالغ القرار إلى رئيس الجمعية العامة والسكرتير العاـ لؤلمـ المتحدة
بحضور رئيس مجمس جامعة الدوؿ العربية لتاكيد التضامف العربي مع القضية الفمسطينية، وأف يكوف 

. (1974وثائؽ جامعة الدوؿ العربية، )التمثيؿ عمى مستوى وزراء الخارجية لمدوؿ العربية 
اتخذت الجمعية "ونتيجة لمتضامف العربي والجيد العربي المشترؾ في إطار جامعة الدوؿ العربية، 

:  ينص عمى، والذي22/11/1974بتاريخ  (3236)العامة لؤلمـ المتحدة القرار رقـ 
 .في العودة إلى دياره وممتمكاتوو يؤكد حقوؽ الشعب الفمسطيني غير القابمة لمتصرؼ في فمسطيف .1
.  يعترؼ بأف الشعب الفمسطيني طرؼ رئيسي في إقامة سالـ عادؿ ودائـ في الشرؽ األوسط.2
يعترؼ كذلؾ بحؽ الشعب الفمسطيني في استعادة حقوقو كاممة بكؿ الوسائؿ، وفقًا ألىداؼ ميثاؽ - 3

 .األمـ المتحدة
، والقاضي بدعوة منظمة 22/11/1974 الصادر يـو 3237)كما اتخذت الجمعية العامة قرارىا رقـ 

 وكؿ المؤتمرات الدولية التي تعقد برعاية ،التحرير الفمسطينية إلى االشتراؾ في دورات الجمعية العامة
 .(1974وثائؽ جامعة الدوؿ العربية، )".الجمعية العامة وفي أعماليا بصفة مراقب

 
:  2002 الى عام 1973 المبادرات العربية لتسوية القضية الفمسطينية من عام 4.3
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اتجو النظاـ العربي نحو التسوية السممية لمقضية الفمسطينية وأخذت تتراجع قضية المواجية مع 

وكانت العالقات مع . 1978إسرائيؿ، ذلؾ بعد عقد اتفاقية كامب ديفيد بيف مصر واسرائيؿ عاـ 
إسرائيؿ قبؿ ذلؾ محرمة سواء عمى المستوى الرسمي أو الشعبي ، وتطورت العالقات مع إسرائيؿ 

األردنية والسودانية "وبدأت العالقات السرية العربية مع إسرائيؿ تتكشؼ واحده تمو األخرى منيا 
 كما كاف ىناؾ العديد مف االقتراحات مف قبؿ الدوؿ العربية منيا مبادرة فوالمبنانية وبعض الفمسطينيي

، كما كاف ىدؼ اتفاقات كممب ديفيد التي وقعيا السادات مع 11/3/1965الحبيب بورقيبة بتاريخ 
نياء الصراع واقامة أسس لسالـ بيف  اسرائيؿ الوصوؿ إلى سالـ دائـ وشامؿ في الشرؽ األوسط وا 

، 1990حسيف،). إسرائيؿ وكؿ الدوؿ مف دواللجوار مستعدة لمتفاوض مع إسرائيؿ عمى ىذا األساس
ويمكف استعراض ابرز المبادرات العربية التي قدمت عربيًا لتسوية القضية الفمسطينية عمى . (210ص 

: النحو التالي
 

 1972 آذار مارس 15في  (مشروع المممكة المتحدة) مشروع الممك حسين 4.3.1
: ويتضمن اقامة مممكة متحدة من قطرين عمى النحو التالي

 
، وأية أراض فمسطينية أخرى، يتـ تحريرىا، ويرغب ةقطر فمسطيني، يتكوف مف الضفة الغربي .1

 .أىميا في االنضماـ الى المممكة

 .قطر أردني، ويتكوف مف الضفة الشرقية .2

 .تكوف عماف العاصمة المركزية لممممكة، وفي نفس الوقت، عاصمة القطر األردني .3

 (.87،ص1997كيواف،)تكوف القدس، عاصمة لقطر فمسطيف  .4

 
لـ تتحدث ىذه المبادرة عف اي حؿ لقضية الالجئيف كما لـ تتحدث عف المستوطنات والحدود والتي 
ىي اىـ عناصر الصراع االساسية، فشؿ ىذا المشروع بسبب عدـ موافقة الفمسطينيف عميو كذلؾ 

.  اسرائيؿ
 

: 1973 مبادرة الرئيس بورقيبة 4.3.2
 

جاءت مبادرة الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة لتسوية الصراع مع اسرائيؿ بسبب ايمانو بأف العرب 
وأف جوىر القضية يكمف . ليس لدييـ القدرة، وال يممكوف القوة الكافية الستخالص حقيـ الميضـو بالقوة
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بيف االسرائيميف  (فمسطيف)في كوف شعبيف يتنازعاف عمى ارض واحدة ومف الممكف تقسيـ ىذه االرض 
والعرب واف السبب في تقديـ المبادرة ىو كوف الوضع ال يسير في صالح العرب بؿ يسير باتجاة 

. األسوأ
: وتتضمف مبادرة الرئيس بورقيبة النقاط التالية

 .1947قبوؿ إسرائيؿ قرار التقسيـ الصادر عف األمـ المتحدة عاـ  .1

سرائيؿ عف طريؽ المفاوضات .2  .تعييف الحدود بيف العرب وا 

 (.87، ص1997كيواف،)إقامة دولة فمسطينية  .3

وقد لقيت ىذه المبادرة معارضة عربية وفمسطينية شعبية شديدة مع أف جامعة الدوؿ العربية قبمت بقرار 
ـ، االف رفض المشروع جاء نتيجة صعود التيارات القومية الثورية التي كانت سائدة 1950التقسيـ عاـ 

أياـ الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر والتي تدعو الى تحرير فمسطيف كاممة مف النير الى البحر 
أما الموقؼ األردني، فقد جاء في قرار مجمس الوزراء االردني يـو . وترفض اية تسوية مع اسرائيؿ

(.  149،ص1985اليور،) والذي تضمف قطع العالقات الدبموماسية بيف االردف وتونس 17/7/1973
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لـ تعط ىذه المبادرة اي حموؿ لقضية الالجئيف والمستوطنات كذلؾ تـ رفض ىذا المشروع مف قبؿ 
 الذي تـ طرحة في ذلؾ الوقت كاف مرفوضًا بالنسبة 181اطراؼ الصراع والدوؿ العربية الف قرار 

. لمعرب والفمسطينيف
 

: 1977 مبادرة السادات عام 4.4.3
 

لقد اختارت اسرائيؿ مصر مف اجؿ ابراـ اتفاقيات سالـ معيا بسبب مكانتيا بيف الدوؿ العربية وبدأت 
( 73، ص 1990حسيف، )المفاوضات الدبموماسية بشكؿ سري بيف الجانبيف بوساطة مغربية 
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 تـ توقيع اتفاؽ فصؿ بيف القوات المصرية واالسرائيمية سيناء الذي أخذ طابعًا 1/9/1975بتاريخ 
سياسيًا، تال ذلؾ حدوث تحوالت جذرية في سياسة مصر نحو الصراع العربي االسرائيمي تمثمت في 

 الى تسوية ثنائية مع اسرائيؿ وتوفير الضمانات االمنية 16/6/1977دعوة السادات بتاريخ 
االسرائيمية، وطمب وزير خارجية اسرائيؿ موشى داياف مف السادات زيارة مباشرة لمدينة القدس لمقائو 

والتفاوض مع المسؤوليف االسرائيمييف وميدت االتصاالت الدبموماسية السرية بيف مصر واسرائيؿ 
(. 199-195،ص1996ىيكؿ،  ). بمشاركة أطراؼ دولية لزيارة السادات الى القدس

 
 في افتتاح الدورة 7/11/1977تحولت المباحثات الى شكؿ عمني فور أعالف السادات بتاريخ 

البرلمانية الجديدة لمجمس الشعب المصري وبحضور ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفمسطينية 
أنني مستعد لمذىاب الى أقصى "عف استعداده لزيارة اسرائيؿ لتحقيؽ السالـ حيث جاء في خطابة 

". األرض حتى الى الكنيست نفسو لكي اتحدث لالسرائيمييف في عقر دارىـ عف رغبنتا في السالـ
(. 80،ص 1990حسيف،)

 وجيت دعوة رسمية لمسادات لزيارة لمقدس، ووصؿ السادت لمقدس بتاريخ 9/11/1977وبتاريخ 
 وقاـ بإلقاء خطاب أماـ الكنيست  ودخؿ الكنيست برفقة وفد مف الوزراء المصرييف،19/11/1977

وشكؿ ذلؾ بداية مفاوضات . اإلسرائيمي، وقد نجـ عف زيارتو اعترافًا مصريًا بالدولة اإلسرائيمية
 .1978اتفاقيات كامب ديفيد لمسالـ بيف مصر واسرائيؿ التي وقعت عاـ 

وحوؿ الموقؼ المصري مف القضية الفمسطينية ومدينة القدس تحديدًا اكدت الورقة التي سمميا السادات  
:  عمى مايمي17/9/1978إلى كارتر بتاريخ 

أف القدس العربية جزءًا ال يتجزأ مف الضفة الغربية، ويتعيف إعادة الحقوؽ العربية التاريخية  .1
 .والشرعية، عمى مدينة القدس، واحتراميا

 .يجب أف تكوف مدينة القدس العربية تحت السيادة العربية .2

، الحؽ في ممارسة حقوقيـ الوطنية المشروعة كونيـ جزءا فلسكاف القدس العربية الفمسطينيي .3
 .مف الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية

، فيما يتعمؽ 276، 242 مجمس األمف، الوثيقة الصمة، ال سيما القراريف تينبغي تطبيؽ قرارا .4
وأف كؿ التدابير التي اتخذتيا إسرائيؿ، لتبديؿ وضع المدينة، ىي الغية، وكأنيا لـ . بالقدس

 .تكف، ويجب أف تزاؿ

يجب أف يكوف لجميع الشعوب حرية الوصوؿ إلى المدينة، والتمتع بحرية ممارسة شعائرىـ،  .5
 .والحؽ في الزيارة وفي المجيء إلى األراضي المقدسة مف دوف إي تمييز

 .يمكف أف توضع األماكف المقدسة لكؿ ديانة تحت إدارة ممثمييـ وسمطتيـ .6

يجب أال تقتسـ الوظائؼ األساسية في المدينة، ويمكف لمجمس بمدي مشترؾ مؤلؼ مف عدد  .7
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متساو، مف األعضاء العرب واالسرائيمييف، أف يشرؼ عمى تنفيذ ىذه الميمات وبيذه الطريقة، 
 .فاف المدينة لف تكوف مقسمة

 

قوبمت خطوات السادات برفض رسمي وشعبي عربي، وكاف أوليا الرفض السوري ورفض منظمة 
التحرير الفمسطينية لزيارة السادات لمقدس فصدرعف قيادة حزب البعث العربي االشتراكي بيانًا حوؿ 
زيارة السادات لمقدس، اعتبر فيو الزيارة خروجًا عمى ارادة األمة العربية واساءة بالغة لمصر والدوؿ 
العربية، كما أصدرت منظمة التحرير الفمسطينية بيانًا تدعت فيو جماىير االمة العربية الى شجب 

. وادانة ىذا الموقؼ الخطير
 

زادت االتصاالت الرسمية المباشرة والعمنية بيف مصر واسرائيؿ في أعقاب زيارة السادات لمقدس والتي 
 حيث أعمنت الواليات المتحدة األمريكية عف 17/9/1978ميدت الى انعقاد مؤتمر كامب ديفيد بتاريخ 

توصؿ مصر واسرائيؿ الى صيغة اتفاؽ بينيما لوضع حد نيائي لمنزاع العربي االسرائيمي واحالؿ 
 23تـ التوصؿ التفاؽ مف خالؿ سمسمة اجتماعات دامت "السالـ الدائـ والشامؿ في الشرؽ األوسط، 

يومًا حيث ضمت الرئيس األمريكي جيمي كارتر، والرئيس المصري انور السادات ورئيس الوزراء 
االسرائيمي مناحـ بيغف ودارت المفاوضات حوؿ وثيقتيف منفصمتيف الوثيقة االولى تحدد اسس عالقات 
السالـ بيف اسرائيؿ والدوؿ العربية وتدعو سوريا ولبناف الى الموافقة عمييا واعتمادىا وتنص مف جية 

اخرى عمى اقامة حكـ ذاتي لسكاف الضفة الغربية وقطاع غزة وذلؾ لمدة خمسة اعواـ دوف تحديد 
موعد البدء بيا او ما سيخمفيا بعد انقضاء االعواـ الخمسة، اما الوثيقة الثانية فترسـ أسس معاىدة 

السالـ بيف مصر واسرائيؿ عمى أف تنجر وتبـر في فترة ال تتعدى ثالثة اشير مف تاريخ انتياء 
(. 177، ص 1985اليور، )االجتماع الثالثي في كامب ديفيد 

: اما موقؼ السادات مف القضية الفمسطينية فقد تمثؿ في ثالث نقاط اساسية
 أف األراضي العربية مقدسة وال بد مف زواؿ االحتالؿ عنيا وأف العرب ال يتسامحوف او  .1

 .يقبموف ببقاء االحتالؿ ألراضييـ

 .أنو ال بد مف قياـ دولة فمسطينية تتولى قيادتيا منظمة التحرير الفمسطينية .2

أف السالـ واالمف ضرورياف لكؿ مف اسرائيؿ والعرب وأف عمييما اف يوقفا االحتالؿ ويسويا  .3
 (.141، ص 2006عوض اهلل، )" االمور بينيما بالتفاىـ

 أف القاعدة المناسبة لمتسوية السممية بيف إسرائيؿ وجيرانيا ىي قرار مجمس األمف كما راى السادات
 .، وأف تعيش كؿ دولة آمنة في حدودىا338 بكؿ أجزائو وقرار 242

 
: بنود معاىدة كامب ديفيد
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:  فتمثمت بما يميالضفة الغربية وقطاع غزة اما بنود معاىدة كامب ديفيد ذات الصمو ب
سرائيؿ واألردف وممثمو الشعب الفمسطيني في مفاوضات لحؿ المشكمة .  1 أف تشترؾ مصر وا 

 . بكؿ جوانبياالفمسطينية
سرائيؿ . أ عمى ترتيبات النتقاؿ الضفة الغربية وغزة مف الحكـ العسكري ، أف تتفؽ مصر وا 

 عمى اف يتـ انتخاب سمطة اإلسرائيمي إلى حكـ ذاتي فمسطيني خالؿ فترة ال تتجاوز خمس سنوات
 .الحكـ الذاتي مف قبؿ سكاف ىذه المنطقة

سرائيؿ واألردف عمى وسائؿ إقامة سمطة الحكـ الذاتي، وقد يضـ لممفاوضات   . ب أف تتفؽ مصر وا 
. ممثموف عف الضفة الغربية وقطاع غزة أو فمسطينيوف آخروف بحسب ما يتفؽ عميو

 وسيفاوض الطرفاف بشاف اتفاقية تحدد مسؤوليات الحكـ الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية 
 .وقطاع غزة مع انسحاب اسرائيمي واعادة توزيع لمقوات في مواقع معينة

  كما سيتـ تشكيؿ قوة بوليس محمية قد تضـ مواطنيف اردنييف باالشتراؾ مع القوات االسرائيمية
. في دوريات مشتركو لتشكيؿ مراكز مراقبة لضماف امف الحدود

ستبدأ الفترة االنتقالية ذات الخمس سنوات عندما تقـو سمطة الحكـ الذاتي في الضفة الغربية . ج
وقطاع غزة في أسرع وقت ممكف، ودوف تاخير عف العاـ الثالث بعد بداية الفترة االنتقالية ستجري 

. مفاوضات لتحديد الوضع النيائي لمضفة الغربية وقطاع غزة وعالقتيا مع جيرانيا
سيتـ اتخاذ كؿ االجراءات والتدابير الضرورية لضماف أمف اسرائيؿ وجيرنيا خالؿ الفترة . 2

. االنتقالية وما بعدىا
 خالؿ خالؿ الفترة االنتقالية يشكؿ ممثمو مصر واسرائيؿ واالردف وسمطة الحكـ الذاتي لجنة لمعمؿ. 3

، 1967الفترة االنتقالية لتقرر باالتفاؽ السماح بعودة األفراد الذيف طردوا مف الضفة الغربية وغزة عاـ 
سرائيؿ ستعمالف معا ومع األطراؼ األخرى لحؿ مشكمة الالجئيف  .وأف مصر وا 

ستعمؿ مصر واسرائيؿ مع بعضيما البعض، ومع األطراؼ االخرى الميتمة لوضع اجراءات متفؽ . 4
(. 180، ص1985اليور، )عمييا لمتنفيذ العاجؿ والعادؿ لحؿ مشكمة الالجئيف 

اف انجرار السادات نحو التسوية السممية مع اسرائيؿ نابع عف عدـ القدرة عمى الحسـ في الخيار 
العسكري لكسب تعاطؼ الواليات المتحدة، ألف الواليات المتحدة ىي القوة القادرة عمى مساعدة مصر 

في تنفيذ اىدافيا، وكاف تبرير السادات بقبوؿ أنصاؼ الحموؿ أف الصراع يمكف حؿ جزء منو في 
تحرير األرض "الوقت الحاضر وترؾ الجزء التالي إلى األجياؿ القادمة واف ميمات الجيؿ الحالي ىي 

" العربية المحتمة واالعتراؼ بحقوؽ الشعب الفمسطيني بإقامة دولة وطنية في غزة والضفة الغربية
(  77،ص1982عمواف،)
 

 :المواقف المختمفة من اتفاقية كامب ديفيد
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برز موقؼ منظمة التحرير الفمسطينية مف اتفاقية كامب ديفيد مف خالؿ بياف صادر عف المجنة 
التنفيذية لممنظمة أشار الى أف مؤتمر كامب ديفيد يعتبر تصفية لمقضية الفمسطينية والعربية وتسميمًا 

كاماًل مف جانب السادات السرائيؿ وتفريطًا في القدس وانكارًا لمحقوؽ الوطنية الفمسطينية بكامميا، وىو 
ينفذ اىداؼ االمبريالية االمريكية المتمثمة باخضاع المنطقة بكامميا  (اي السادات)في ىذا المشروع 

. لمييمنة االمريكية وعزؿ مصر عف العالـ العربي، وضرب قرارت القمة العربية واالمـ المتحدة
 

اما الموقؼ االسرائيمي فقد عبرت مختمؼ االتجاىات السياسية في اسرائيؿ عف تاييدىا وارتياحيا ليذه 
المعاىدة واعتبرتيا بمثابة تحوؿ كبير في تاريخ الصراع مع العرب وتخدـ اىدافيا االستراتيجية، حيث 

اف يـو توقيع المعاىدة ىو "عبر رئيس الوزراء وزعيـ تكتؿ لميكود مناحـ بيغف في حفؿ توقيع المعاىدة 
واحد مف ثالثة اسعد اياـ في حياتي الى جانب يـو اقامة دولة اسرائيؿ ويـو احتالؿ القدس الشرقية 

. جئت اسرائيؿ ارض صييوف القدس وانا ىنا في تواضع وكبرياء واحد مف ابناء الشعب الييودي
(. 130،ص 1990حسيف، )

كما اشار شمعوف بيرز زعيـ حزب العمؿ الى اف المعاىدة ستفتح الطريؽ اماـ التسوية مع االطراؼ 
. العربية االخرى الف مصر ىي الدولة الرائدة في الحرب والسمـ

اما سوريا، فقد اعتبرت اف االتفاؽ حوؿ اسرائيؿ مف عدو الى حميؼ واف االتفاؽ استيانة واضحة 
بالقرارات الدولية 

: كما عبر االردف عف موقفو تجاه معاىدة كامب ديفيد في بياف لمجمس الوزارء االردني جاء فيو مايمي
أف االردف التي وردت االشارة اليو في مواقع متعددة في وثائؽ كامب ديفيد ال يترتب عميو  .1

 .قانونيًا اية التزامات ازاء مواضيع لـ يشارؾ في مناقشتيا وصياغتيا والموافقة عمييا

 .أف األردف يؤمف بحؿ عادؿ وشامؿ يعالج مختمؼ جوانب القضية والنزاع العربي االسرائيمي .2

أف أية تسوية نيائية عادلة يوصي بيا األردف تتضمف انسحابًا اسرائيميًا مف جميع االراضي  .3
 (.189، ص1985اليور،). العربية وتسوية قضية القدس

 

 :كما جاء موقؼ المممكة العربية السعودية عمى الشكؿ التالي

اف ما تـ التوصؿ اليو في مؤتمر كامب ديفيد ال يعتبر صيغة نيائية مقبولة لمسالـ الف  .1
ـ، وال 1967اسرائيؿ لـ توضح عزميا عمى االنسحاب مف االراضي التي احتمتيا بالقوه عاـ 

القدس، وال تعطي الشعب الفمسطيني حقو في تقرير مصيره وانشاء دولتو وتجاىمت دور 
 .منظمة التحرير الفمسطينية التي ىي الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني

أف المممكة العربية السعودية ال تعطي لنفسيا الحؽ في أف تتدخؿ في الشؤوف الخاصة الي  .2
بمد عربي وال بطريقة تحرره بطرؽ سممية أو عسكرية اال بما ال يتناسب مع المصالح العربية 
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 (.189، ص1985اليور،). العميا

 

: وحددت تونس موقفيا مف المعاىدة ومف القضية الفمسطينية، وقضايا الشرؽ االوسط كما يمي
 .التمسؾ واالحتراـ بالشرعية الدولية ممثمة بقرارت االمـ المتحدة .1

 .رفض االستيالء عمى اراضي الغير بالقوه .2

 .اعتبار منظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني .3

 

 موقؼ محدد تجاه اتفاؽ كامب ديفيد اىـ ما 2/5/1968كما صدر عف القمة العربية المنعقدة بتاريخ 
:: جاء فيو

اف القضية الفمسطينية قضية عربية مصيرية وىي جوىر الصراع وكؿ قطر عربي مسؤوؿ عف  .1
 .المشاركة في ىذا الصراع وممـز بالنضاؿ مف اجميا

 .عمى كؿ األقطار العربية تقديـ المساعدة والدعـ لمنضاؿ ولممقاومة الفمسطينية .2

عدـ انفراد أي طرؼ مف األطرؼ العربية المعنية بأي حؿ لمقضية الفمسطينية أو بالصراع  .3
 .العربي االسرائيمي

ال يقبؿ أي حؿ لمصراع العربي االسرائيمي اال اذا اقترف بقرار مؤتمر قمة عربية يعقد ليذا  .4
 .الغاية

وقد اعتبرت القمة العربية اف اتفاؽ كامب ديفيد يمس بحقوؽ الشعب الفمسطيني، وحقوؽ األمة العربية، 
. ويتعارض مع قرارات القمـ العربية واألمـ المتحدة، ودعت مصر الى العودة عف االتفاؽ

: موقؼ الواليات المتحدة االمريكية مف االتفاؽ
مارست الواليات المتحدة األمريكية ضغوطًا كبيرة عمى الطرفيف المصري واالسرائيمي لموصوؿ الى 
أتفاؽ كامب ديفيد انطالقًا مف مصالحيا االستراتيجية في المنطقة في مواجية االتحاد السوفيتي، 

. وانفرادىا في عممية التسوية بايجاد تسوية جزئية بيف مصر واسرائيؿ
انيا صفقة جديدة معادية لمعرب تمت بيف اسرائيؿ " اما الموقؼ السوفيتي فقد رفض المعاىدة وقاؿ 
(. 102،ص1990حسيف،)ومصر، وتـ اخراجيا بمشاركة الواليات المتحدة 

اما الموقؼ الفرنسي، فاشار الى اف التسوية يجب أف تكوف بمشاركة األطراؼ الدولية الكبرى، واف 
(. 102،ص1990حسيف،). تكوف تسوية شاممة، وغير جزئية وقابمة لالستمرار

 
. أما مجموعة األوروبية فتحفظت عمى المعاىدة، ألنيا ال تشكؿ حاًل شاماًل لمصراع العربي االسرائيمي
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اما ابرز النتائج التي تمخضت عف معاىدة كامب ديفيد فتمثمت باف مصر كانت اوؿ دولة عربية تعقد 
سالـ مع اسرائيؿ واوؿ دولة تعترؼ باسرائيؿ كما كاف مف نتائج المعاىدة انسحاب اسرائيؿ بشكؿ كامؿ 

مف شبة جزيرة سيناء وجعميا منطقة منزوعة السالح، كما تـ السماح لمسفف االسرائيمية بالمالحة في 
ومنذ لحظة توقيع المعاىدة بدات الدولتاف بتبادؿ السفارات بينيما كما عمؿ السادات . قناة السويس

، وتـ (االردف والحكـ الذاتي لمضفة الغربية وقطاع غزة)عمى التفاوض مع اسرائيؿ بشأف قضايا اخرى 
في اعقاد عقد اتفاقية كامب ديفيد قياـ الدوؿ العربية بقطع عالقاتيا مع مصر ونقؿ مقر الجامعة 

 .(103،ص1990حسيف،) .العربية مف القاىرة الى تونس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .فشؿ ىذه المبادة بسبب خروج مصر عف المنظومة العربية
 

 :1981مشروع األمير فيد عام  4.3.4

جاءت ىذه المبادرة ردًا عمى تصعيد عسكري اسرائيمي تمثؿ بشف غارات جوية عنيفة عمى مواقع عديدة 
في جنوب لبناف، وعمى مراكز قيادة حركة فتح والجبية الديمقراطية في احدى احياء بيروت الغربية، 

وىو أوؿ مشروع عربي يعترؼ بشكؿ صريح بالدولة الفمسطينية وعاصمتيا القدس في حيف يبقي 
 7/8/1981القدس مقسمة شرقية لمعرب وغربية لمييود، ففي مؤتمر صحفي عقد في الرياض بتاريخ 
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اكد االمير فيد ولي العيد السعودي اف الوقت قد حاف كي تكوف الواليات المتحدة اقؿ انحيازًا السرائيؿ 
واكثر انصافًا لمعرب واف تبادر الى القياـ بتحرؾ جدي جديد يختمؼ جذريًا عف كامب ديفيد معتبرًا اف 

كؿ محاولة ال تستيدؼ اجبار اسرائيؿ عمى االنسحاب مف االراضي العربية المحتمة وقياـ الدولة 
، 2002ابو زىيرة،)" الفمسطينية ستؤدي الى مزيدًا مف االضراب والقتؿ والدمار كما يحدث في لبناف

: وتضمنت المبادرة البنود التالية (183ص
 بما فييا مدينة القدس 1967انسحاب إسرائيمي مف جميع األراضي العربية التي احتمتيا عاـ  .1

 .العربية

 .1967إزالة جميع المستوطنات التي إقامتيا إسرائيؿ في األراضي العربية المحتمة بعد عاـ  .2

 .ضماف حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع األدياف في األماكف المقدسة .3

تأكيد حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره وممارسة حقوقو الوطنية الثابتة بقيادة منظمة  .4
التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي والوحيد وضماف حؽ العودة لالجئيف، وتعويض مف ال 

 .يرغب في العودة

إخضاع الضفة الغربية وقطاع غزة الشراؼ األمـ المتحدة لفترة انتقالية ولمدة ال تزيد عف  .5
 .بضعة أشير

 .قياـ الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس .6

يضع مجمس األمف الدولي ضمانات سالـ بيف جميع دوؿ المنطقة بما فييا الدولة الفمسطينية  .7
 .المستقمة

 (.215، ص 1990حسيف،)يقـو مجمس األمف الدولي بتحقيؽ تمؾ المبادىء  .8

 

: المواقف المختمفة من المبادرة
اشار ياسر عرفات الى اف االمير فيد لـ يأت بجديد بؿ وضع قرارت االمـ : الموقف الفمسطيني

المتحدة في بياف، واف الجديد الوحيد في المبادرة ىو استخداـ االمير فيد ولممرة االولى عمى لساف احد 
(.  186، ص2002ابو زىيره، )المسؤوليف السعودييف كممة التعايش مع اسرائيؿ 

وأعمف السيد فاروؽ القدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفمسطينية في مؤتمر وزراء 
خارجية الدوؿ العربية رفض المنظمة الي قرار يعترؼ باسرائيؿ سواء كاف في مؤتمر وزراء الخارجية 
أو مؤتمر القمة العربية ووصؼ القدومي البند السابع في المشروع السعودي بانو خطير جدًا، وقاؿ انو 
مف المستحيؿ عمى الفمسطينيوف اف يعترفوا باسرائيؿ واف االجتياد والمرونو السياسية يجب اف تبتعد 

كما اضاؼ اف عمى وزراء الخارجية العرب اال يسجموا عمى انفسيـ االقرار . عف التفريط بالحؽ القومي
(. 210،ص 1985اليور،)بمسالة االعتراؼ باسرائيؿ ضمف حدود امنة 

اما الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف فقد عبرت عمى لساف امينيا العاـ اف المبادرة تاتي في سياؽ 
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وتستيدؼ كسر النيوض الجماىيري الفمسطيني والعربي وفؾ العزلة . فشؿ مؤامرة الحكـ الذاتي االداري
عف نظاـ السادات ولمخروج مف مأزؽ اتفاقيات كامب ديفيد وتحاوؿ جر المنطقة العربية مف جديد 

اما الجبية الشعبية فقد رات في المبادرة السعودية محاولة ترمي . لمركض وراء اوىاـ التسوية االمريكية
(. 186،ص 2002سعافيف، )الى اعادة مصر الى الحظيرة العربية ومعيا اتفاقيات كامب ديفيد 

 
رفض االسرائيميوف المشروع واعتبروه خطرًا عمى اسرائيؿ، فيما رأت الصييونية : الموقف االسرائيمي

المعارضة أف في المشروع عنصرًا ايجابيًا ونقطة تحوؿ مف قبؿ السعودية، فيما عمقت االحزاب 
االسرائيمية األخرى بأف المشروع يستيدؼ تصفية اسرائيؿ عمى مراحؿ، وانو يناقض اتفاقية كامب ديفيد 

كما رفض اسحؽ شامير وزير خارجية اسرائيؿ المشروع السعودي قائاًل انو ليس فيو جديد وانو ليس 
خطة سالـ بؿ تجميع لقرارات معادية السرائيؿ اتخذت في االمـ المتحدة ومؤتمرات القمة العربية، ويرى 
اسحؽ رابيف اف مجرد نشر مشروع السالـ السعودي ظاىرة ذات مغزى سياسي ىاـ يشكؿ تغيرًا بالنسبة 
لمموقؼ الذي اتخذتو السعودية في الماضي فيما يتعمؽ بالنزاع العربي االسرائيمي، الموقؼ الذي اتسـ 
بالتطرؼ، اما شمعوف بيرس فقد رأى في المشروع السعودي مقدمو لمعركة تيدؼ الى كسب الراي 

(. 210،ص 1985اليور،)العاـ العالمي واالمريكي
فقد كانت ردود الفعؿ العربية بيف مؤيد ومعارض لممشروع فقد ايدت قطر المبادرة : اما الموقف العربي

واعتبر . واعتبرت انيا تشكؿ االساس الوحيد لسالـ حقيقي وعادؿ في المنطقة، كما أيدتيا البحريف 
العراؽ المبادرة اعترافًا صريحا بالكياف الصييوني، ورفضت مصر المبادرة فور اعالنيا واعمنت 

. تمسكيا باتفاقية كامب ديفيد
 

فقد قرر وزراء خارجية دوؿ السوؽ االوربية المشتركة في لندف بتاريخ : وفيما يتعمق بالموقف االوروبي
 تاييدىـ لمبادرة االمير فيد واعمف المورد كار نيفتوف وزير الخارجية البريطانية رئيس 13/10/1981

مجمس وزراء المجموعة االروبية انو سيقوـ بزيارة المممكة العربية السعودية الجراء مباحثات حوؿ 
كما اضاؼ اف االتحاد االوروبي . المقترحات السعودية الخاصة بتحقيؽ السالـ في الشرؽ االوسط

يثمف مجموعة مف النقاط الواردة في مبادرة االمير فيد وأشار بأف أوروبا ستعمؿ جاىدة مف اجؿ 
(.  211،ص 1985اليور،)الوصوؿ الى ىذا االتفاؽ 

 
: 1982مشروع قمة فاس  4.3.5
 

جاء ىذا المشروع عقب خروج منظمة التحرير الفمسطينية مف لبناف، والذي أضعؼ بنيتيا العسكرية 
واالقتصادية وقدرتيا عمى المناورة السياسية، وكاف لدى العرب تصورًا كبيرًا باف األمة العربية قادرة 



 66 

زالة العدواف اإلسرائيمي والعمؿ مف اجؿ تحقيؽ السالـ العادؿ والشامؿ  عمى تحقيؽ أىدافيا المشروعة وا 
في المنطقة وعمى الساحة الدولية، وذلؾ باالعتماد عمى مبادرة الرئيس بورقيبة التي تعتمد الشرعية 

الدولية أساسًا لحؿ القضية الفمسطينية وعمى مشروع الممؾ فيد حوؿ السالـ في الشرؽ األوسط، فقد 
اعمنت القمة العربية الثانية عشر في مدينة فاس عف مشروعيا العربي لمسالـ في الشرؽ االوسط وكاف 

 وكاف ىذا المشروع نسخة عف مشروع األمير فيد لمسالـ والوؿ مره تقرر 9/9/1982ذلؾ بتاريخ 
  الدوؿ العربية مجتمعة اقامة دولة فمسطينية وعاصمتيا القدس الشرقية

كما جاءت ىذه القمة كردة فعؿ عمى فوز تجمع الميكود في االنتخابات الذي شكؿ حكومة ذات برنامج 
قبيؿ انعقاد القمة العربية ؼ عمى السواء، فسياسي متطرؼ يحمؿ تحديات واضحة لمعرب والفمسطينيي

 عرض الوفد السعودي الدائـ لدى جامعة الدوؿ العربية 1982 في مدينة فاس بالمغرب عاـ 12الػ
 األمانة العامة لمجامعة إلدراجيا عمى بند عمى لمسالـ  فيدالمبادرة التي عرفت باسـ مشروع األمير

مقترحة مف نقاط  ثمانية  مفوحممت ىذه المبادرة إعالف مبادئ. فمسطيف في جدوؿ أعماؿ المؤتمر
. :جانب السعودية كأساس لحؿ عادؿ وشامؿ لمقضية الفمسطينية وىي

 بما فييا مدينة 1967انسحاب إسرائيمي مف جميع األراضي العربية التي احتمتيا عاـ  .1
 .القدس العربية

إزالة جميع المستوطنات التي أقامتيا إسرائيؿ في األراضي العربية المحتمة بعد عاـ  .2
1967. 

 .ضماف حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع األدياف في األماكف المقدسة .3

تأكيد حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيرة وممارسة حقوقة الوطنية الثابتة بقيادة  .4
منظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي والوحيد، وعودة الالجئيف وتعويض مف ال 

 .يرغب في العودة

إخضاع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراؼ األمـ المتحدة ولمدة ال  .5
 .تزيد عف بضعة اشير

 .قياـ الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس .6

يضع مجمس األمف الدولي ضمانات سالـ بيف جميع دوؿ المنطقة بما فييا الدولة  .7
 .الفمسطينية المستقمة

 ( 220،ص1985اليور، ). يقـو مجمس األمف الدولي بتحقيؽ تمؾ المبادىء .8

 

: المواقف المختمفة من مشروع قمة فاس
اعتبرت اسرائيؿ اف مشروع قمة فاس سيؤدي الى تدميرىا ودعت الى محادثات : الموقف االسرائيمي

سالـ مباشرة مع العرب، كما رأت اف المشروع ال يتضمف اي تغيير في السياسة التقميدية لمدوؿ العربية 
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. وانو أسوأ مف مشروع الممؾ فيد كونو يدعو الى أنشاء دولة فمسطينية
 

دعمت كؿ مف الجبية الديمقراطية والحزب الشيوعي الفمسطسني الى جانب فتح : الموقف الفمسطيني
(. 314، ص 1995الشريؼ، ). بنود المشروع في حيف رفضتيا الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف

 
تمقت االدارة األمريكية مقررات قمة فاس باراء متباينة لكنيا اعتبرت المبادرة ايجابية : الموقف األمريكي

بشكؿ عاـ، مع التاكيد عمى رفض الدولة الفمسطينية المستقمة التي وجدت فييا تيديدًا المف اسرائيؿ 
. كما اعتبرت اف قرارت القمة ال تتعارض مع مقترحات الواليات المتحدة

 
رحبت المانيا بالمشروع كما أعربت فرنسا عف ارتياحيا لقرارات قمة فاس، :  الموقف االوروبي

واعتبرت انيا تاتي مطابقة لمشروع القرار الفرنسي المصري كما اعتبرت لندف المشروع بانو بدايو طيبة 
. تدؿ عمى أف الدوؿ العربية حددت أىدافيا عمى نحو أكثر وضوحًا مف أي وقت مضى

وبعد انتياء اعماؿ قمة فاس اعمف الناطؽ الرسمي السعودي انو نظرًا اليماف المممكة التاـ باف اي 
استراتيجية عربية يجب اف تحظى بالتاييد الجماعي لكي تستطيع دفع الموقؼ العربي الى االماـ فقد 

قاـ الوفد السعودي بسحب المشروع مؤكدًا لمؤتمر القمة اف المممكة العربية السعودية عمى استعداد تاـ 
(. 186، ص 2002ابو زىيره، ).الف تقبؿ اي بديؿ يجمع عميو العرب

 
 :1988 حزيران 31قرار فك االرتباط بين االردن والضفة الغربية بتاريخ  4.3.6

 اقرارًا باف االردف 1967يشكؿ فؾ االرتباط مع الضفة الغربية التي كانت خاضعة لالردف قبؿ حرب 
يعترؼ باف منظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني كما عزز دورىا 
وجعؿ اسرائيؿ أماـ االمر الواقع بالقبوؿ بالتعامؿ مع المنظمة عمى اساس انيا الممثؿ لمفسطينيف 

. واصبحت االردف تؤيد اقامة دولة فمسطينية مستقمة في االراضي العربية المحتمة
 

 نوفمبر 15اجتماع المجمس الوطني الفمسطيني واعالن الدولة الفمسطينية في  4.3.7
1988 :

 قياـ الدولة 15/11/1988أعمف المجمس الوطني الفمسطيني في اجتماعو المنعقد بالجزائر بتاريخ 
الفمسطينية فوؽ األراض الفمسطينية وعاصمتيا القدس باعتبارىا دولة عربية، وجزءًا ال يتجزء مف األمة 
العربية وشكؿ ذلؾ وألوؿ مره وبصورة غير مباشرة موافقة منظمة التحرير الفمسطينية عمى قرار التقسيـ 

واتخذ المجمس قرارًا بتشكيؿ حكومة مؤقتة لمدولة مف قيادات . 181 تحت رقـ 1947الذي صدر عاـ 
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فمسطينية مقيمة داخؿ االراضي المحتمة وخارجيا كما ايد المجمس عزمو السعي لمتوصؿ الى حؿ 
و طالب بانعقاد مؤتمر دولي لمسالـ في الشرؽ االوسط باشراؼ األمـ . لمصراع العربي االسرائيمي

 ومطالبة اسرائيؿ باالنسحاب 338 و242المتحدة وضرور انعقاد المؤتمر عمى أساس القرارات الدولية 
كما أكد المجمس عمى حسف العالقات بيف الشعبيف األردني . 1967مف األراضي المحتمة عاـ 

والفمسطيني، وأف العالقات ستقـو عمى أساس كنفدرالية وباالختيار القومي الحر لمشعبيف وتقرير 
. المصالح الحيوية المشتركة بينيما

 ردًا عمى القرار الفمسطيني أعمف رئيس الوزارء األسرائيمي أف اعالف دولة فمسطينية ىو خطوة اولى 
(. 370،ص 1995الشريؼ، )العالف الحرب

 
: المشروع الفمسطيني لمسالم 4.3.8
 

تـ طرح المشروع مف قبؿ ياسر عرفات في الخطاب الذي القاه أماـ الجمعية العمومية لالمـ المتحدة 
 والذي دعا فيو الى تشكيؿ لجنة تحضيرية لمؤتمر دولي 1988 كانوف االوؿ 13في جنيؼ بتاريخ 

لمسالـ في الشرؽ األوسط تحت اشراؼ االميف العاـ لالمـ المتحدة، واعتراؼ منظمة التحرير 
 وكما تضمف المشروع عدة مقترحات تقوـ عمى أساس انسحاب 338 و242الفمسطينية بالقراريف 

 مع ضرورة وضع تمؾ األراضي تحت اشراؼ االمـ 1967اسرائيؿ مف االراضي التي احتمت عاـ 
المتحدة لتمكيف الشعب الفمسطيني مف تقرير مصيره، وعقد المؤتمر الدولي لمسالـ بحضور منظمة 

التحرير الفمسطينية، واسرائيؿ، وكافة االطراؼ المعنية بالصراع وكاف مف نتائج طرح ىذا المشروع اف 
(. 4، ص 1995ابو زىيرة، )تمت لقاءات بيف الفمسطينييف واالسرائيمييف 

 
: 1989المشروع المصري لمسالم في عام  4.3.9
 

الداعية لالنتخابات في " مبادرة اسحؽ شامير"جاء طرح ىذه المبادرة ردًا عمى المشروع االسرائيمي 
الضفة الغربية وقطاع غزة، والمشروع الفمسطيني الذي جاء ردًا عمى مبادرة شامير، وقد جاء ىذا 

: المشروع عمى شكؿ نقاط عشرة كاالتي
ضرورة اشتراؾ مواطني الضفة الغربية والقطاع، بما فييا القدس الشرقية، في  .1

. االنتخابات سواء بالتصويت أو الترشيح
 .حرية التعبير السياسي قبؿ االنتخابات واثنائيا .2

 .قبوؿ الرعاية الدولية لمعممية االنتخابية .3
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 .تعيد الحكومة االسرائيمية بقبوؿ النتائج التي تسفر عنيا االنتخابات .4

تتعيد الحكومة االسرائيمية باف تكوف االنتخابات جزءًا مف الجيود التي ال تؤدي  .5
الى مرحمة مؤقتة فحسب ولكف كذلؾ الى حؿ نيائي، وأف كؿ الجيود تعتمد 

 ومبدأ االرض مقابؿ 338 و242عمى اساسيات الحؿ وفؽ قراري مجمس األمف 
 .السالـ، وضماف امف جميع دوؿ المنطقة، واقرار الحقوؽ السياسية لمفسطينييف

ينسحب الجيش االسرائيمي أثناء العممية االنتخابية لمسافة كيمو متر واحد عمى  .6
 .االقؿ، خارج نطاؽ مقار االنتخابات

اال تستغرؽ فترة االعداد الى االنتخابات أكثر مف شيريف، وأف تتولى عممية  .7
 .االعداد ليا لجنة اسرائيمية فمسطينية مشتركة

ضماف الواليات المتحدة األمريكية كؿ النقاط السابقة مع اعالف ذلؾ مسبقًا مف  .8
 .جانب حكومة اسرائيؿ

 (369، ص 1995الشريؼ، ).ايقاؼ عممية االستيطاف .9

 
 

 

 ______________________________________________________________
ونتج عف ىذه المبادرة انقساـ داخؿ الحكومة االسرائيمية بيف حزب الميكود الذي رفض المبادرة وحزب 

.   نقاط منيا8العمؿ الذي وافؽ عمى 
كاف مف نتائج قرار فؾ االرتباط االردني بالضفة الغربية االعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ 
شرعي ووحيد لمشعب الفمسطني والذي رفضتو اسرائيؿ كما رفضت اعالف المجمس الفمسطيني الدولة 

فتقدمت .  اال اف منظمة التحرير اصبح ليا كينيا واصبحت تعمؿ مف خاللو1988الفمسطينية عاـ 
 الذي كاف مرفوضًا مف قبؿ ودعت 242بالمشروع الفمسطيني لمسالـ الذي تضمف الموافقة عمى قرار 

.  اسرائيؿ لتطبيقو
 ": 2002مبادرة األمير عبد اهلل"مبادرة السالم العربية  4.3.10

 

 مبادرة السالـ العربية، التي عرفت أيضًا بػمبادرة الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز أثناء انعقاد طرحت
وطرحت ىذه . 2002 (آذار)مؤتمر القمة العربية في العاصمة المبنانية بيروت في أواخر مارس 

المبادرة التي أقرت باإلجماع االعتراؼ العربي بإسرائيؿ مقابؿ االنسحاب اإلسرائيمي الكامؿ مف جميع 
 وقياـ دولة فمسطينية مستقمة في الضفة والقطاع عاصمتيا القدس 1967األراضي العربية المحتمة عاـ 

 وسيتـ عرض ىذه المبادرة بشكؿ تفصيمي في الشرقية، والحؿ العادؿ لقضية الالجئيف الفمسطينييف
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 .الفصؿ التالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ______________________________________________________________
 لقد فشمت وكاف 2002نرى اف كؿ المبادرات العربية التي طرحت قبؿ المبادرة العربية لمسالـ عاـ 

السبب اما فشؿ الودؿ العربية في اقناع اطراؼ الصراع والعاـ الخارجي بيذه المبادارات اما اف ىذه 
المبادات طرحت بشكؿ فردي ولـ مف يجد يتبنيا مف قبؿ الدوؿ العربية لمعمؿ عمى ترويجيا واقناع 
العالـ الخاجي بيا اما اف اغمب ىذه المبادرات لـ يرعى الوقت المناسب لطرحيا حيث اف ما قبؿ 

 كاف اي حموؿ او اي تسوية مع اسرائيؿ مستحيمة او اف السبب 1987وحتى اتفاقية كامب ديفيد عاـ 
في بنود المبادرة نفسيا تشمؿ جانب مف الحؿ التسوية الصراع وتتجاىؿ الجانب االخر مف عناصر 

. الصراع االساسية لتسوية القضايا الصراع
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 2002-1973المبادرات العربية التي قدمت لتسوية القضية الفمسطينة منذ عاـ  (أ) 3-.1جدوؿ 
مالحظات الحدود الدولة المستوطنات الالجئون القدس المبادرة 

مشروع المممكة المتحدة 
 تقدـ بو 1972في عاـ 

الممؾ حسيف  

تكوف القدس عاصمة 
لمقطر الفمسطيني تحت 
سيطرة المممكة المتحدة 

واسرائيؿ 

القطر القمسطيني يتكوف مف ----------  
الضفة الغربية او اي ارض 
فمسطينية اخرى يتـ تحريرىا 
ويرغب اىميا في االنضماـ 

الى المممكة  

 تقاـ مممكة متحدة مف قطريف واف  
يكوف الفمسطينيف تابعييف االردف  

مبادرة الحبيب بو رقيبة 
 1973عاـ 

اقامة نظاـ دولي في 
القدس 

تعييف حدود عف طريؽ اقامة دولة فمسطينية ----------- ------------- 
المفاوضات بيف العرب 

واسرائيؿ 

دعى الى تطبيؽ قرار التقسيـ رقـ 
تـ رفض ىذه المبادرة مف قبؿ . 181

االسرئيمييف والفمسطينييف والدوؿ 
العربية 

مبادرة السادات عاـ 
1978 

حكـ ذاتي في الضفة الغربية    
وقطاع غزة تحت قيادة منظمة 

لتحرير الفمسطنية 

عممت ىذه المبادرة عمى تغيير يدعو الى زواؿ االحتالؿ 
المنظومة العربية مف المقاطعة 

االسرائيمية الى مقاطعة مصر حيث 
. اعادت العالقات معيا في الثمنينات

مشروع االمير فيد 
 1981لمسالـ عاـ 

حؽ الشعب الفمسطيني االنسحاب مف القدس 
في العودة الى وطنو 

وتعويض مف ال يرغب 
في العودة 

ازالة المستعمرات التي 
 1967انشئت بعد عاـ 

حكـ ذاتي في الضفة الغربية 
وقطاع غزة تحت اشراؼ االمـ 

المتحدة بمدة ال تزيد عف 
بضعة اشير 

انسحاب اسرائيمي مف 
االراضي العربية التي 

 1967احتمت عاـ 

تـ رفض ىذه المبادرة مف قبؿ كافة 
اطراؼ الصراع كما تـ رفضيا مف 

قبؿ بعض الدوؿ العربية  

مشروع قمة فاس التي 
تـ تبنية في قمة فاس 

 1982عاـ 

حؽ الشعب الفمسطيني االنسحاب مف القدس 
في العودة الى وطنو 

وتعويض مف ال يرغب 
في العودة 

ازالة المستعمرات التي 
 1967انشئت بعد عاـ 

حكـ ذاتي في الضفة الغربية 
وقطاع غزة تحت اشراؼ االمـ 

المتحدة بمدة ال تزيد عف 
بضعة اشير 

انسحاب اسرائيمي مف 
االراضي العربية التي 

 1967احتمت عاـ 

كانت بنود ىذا المشروع نسخة عف 
مبادرة االمير فيد لمسالـ تـ رفض 

. ىذا المشروع مف قبؿ اسرائيؿ
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 2002-1973المبادرات العربية التي قدمت لتسوية القضية الفمسطينة منذ عاـ  (ب) 3-.1جدوؿ 
اجتماع المجمس 

الوطني الفمسطيني عاـ 
1988 

القدس عاصمة الدولة 
الفمسطينية باعتبارىا 

دولة عربية 

قياـ دولة فمسطينية عمى ------------ ------------- 
االراضي الفمسطينية وفؽ قرار 

التقسيـ 

االنسحاب مف االراضي 
التي تـ احتالليا عاـ 

 وفؽ القرارات 1967
 338 و242الدولية 

. عرؼ ذلؾ بوثيقة االستقالؿ الوطني
تـ رفض ىذا المشروع مف قبؿ 

. االسرائيمييف

المشروع الوطني 
الفمسطيني الذي طرحة 

ياسر عرفات عاـ 
1988 

االنسحاب مف االراضي     
التي تـ احتالليا عاـ 

 وفؽ القرارات 1967
 338 و242الدولية 

كاف ىذا المشوع بمثابة مقترحات 
قدمت مف قبؿ الرئيس الراحؿ ياسر 

 1988عرفات لمؤتمر جنيؼ عاـ 
ودعا الى عقد مؤتمر دولي عمى اف 
يتـ اعتراؼ منطة التحرير الفمسطينية 

 338 و242بقراري 
المشروع المصري 

 1989لمسالـ عاـ 
ايقاؼ عممية االستيطاف   

في االراضي الفمسطينية 
االنسحاب مف االراضي  

التي تـ احتالليا عاـ 
 وفؽ القرارات 1967
 338 و242الدولية 

العمؿ عمى اجراء انتخابات في 
الضفة الغربية وقطاع غزة ليمنح 
. الشعب الفمسطيني تقرير مصيرة

ىذه المعمومات مف تجميع الباحثة : مالحظة
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 :الخالصة 4.4

 
اف الدوؿ العربية مف خؿ ما تـ طرحة مف مبادرات لتسوية القضة الفمسطينية لـ تحقؽ اي نجاح فعمي 
عمى االرض سوى االعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي ووحيد لمشعب الفمسطيني بعد 
اف كانت تمثميا في المحافؿ الدولية،  اضافة الى انضماـ منظمة التحرير الفمسطينة الى جامعة الدوؿ 

العربية باعتبارىا عضوًا كامؿ العضوية، كما عممت عمى تشديد المقاطعة عمى اسرائيؿ، اما عمى 
صعيد التسوية لمصراع فانيا لـ تحقؽ أي نجاح يذكر عمى أي صعيد مف االصعدة المتعمؽ بالصراع 

. العربي االسرائيمي
وقد كانت المبادرات التي تقدمت بيا الدوؿ العربية لتسوية الصرع، في االغمب متشابة، في البنود 

وطرحت مف قبؿ شخوص ولـ يتـ تبنييا مف قبؿ جامعة الدوؿ العربية، وحتى مبادرة قمة فاس التي تـ 
تبنييا في قمة عربية لـ ينجح العرب في اقناع اسرائيؿ التي ىي اىـ اطراؼ الصراع وال حتى الواليات 
المتحدة التي تعمؿ بدورىا عمى اقناع اسرائيؿ بيا كا لـ تنجح في اقناع االطراؼ الفاعمة عمى المستوى 
الدولي وذلؾ واضح في ردود الفعؿ االقميمية والعالمية عمى ىذه المبادرات والتي بات جميعيا بالفشؿ 

. عمى ىذه المبادرات
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: الفصل الخامس.5
 

: 2002عام  (المبادرة العربية السعودية)مبادرة االمير عبد اهلل 
 

 : المقدمة5.1

 
لقد مرت القضية الفمسطينية بعدد مف المراحؿ وشيدت العديد مف المبادات الدولية والعربية لتسويتيا 

وكانت اغمب ىذه المبادرات مبنية عمى القرارت الدولية اال اف ىذه المبادات لـ تنجح ونتيجة لمظروؼ 
التي مر بيا الشعب الفمسطيني لدى تولي حزب الميكود اليميني بقيادة شاروف الحكـ وتجاىمو كؿ 
االتفاقيات والمبادرات وقرارت ىيئة االمـ المتحدة التي تحث عمى احياء العممية السممية في الشرؽ 

في ظؿ ىذه الظروؼ طرح االمير عبد اهلل مبادرتو حيث تضمنت عدد مف البنود الشاممة . االوسط
لعناصر الصراع العربي االسرائيمي التي عرفت بالمبادرة العربية السعودية وتبنييا القمة العربية في 

. 2002بيروت عاـ 
تحفظ االسرائيمييف عمى البنود التي تشير الى عودة االجئييف والحدود والتي ىي مف وجية نظرىـ خطًا 
احمر ال يمكف تجاوزىا كما اف الواليات المتحدة  االمريكية كاف ليا نفس التعميؽ كذلؾ الدوؿ االوروبية 

. كاف ليا مواقؼ متفاوتة مف المبادرة
كما وجيت عدة انتقادات الى ىذه المبادرة مف قبؿ انيا جاءت في ظروؼ غير مناسبة كذلؾ بانيا لـ 

. تاخذ قضية االجئييف والمستوطنات عمى محمؿ الجد
اما بالنسبة لمستقبؿ تمؾ المبادرة فيو مرىوف ببقائيا مطمبًا عربيًا مجمعًا عميو مف قبؿ الدوؿ العربية 

. واالصرار العربي عمييا دوف أي تراجع
 

: الظروف المحيطة بطرح المبادرة 
 

جاءت ىذه المبادرة نتيجة أعماؿ القمع والتنكيؿ بالشعب الفمسطيني، واغتياؿ العديد مف قادة الفصائؿ 
.  الفمسطينية، ومحاولة لمواجية المخطط الشاروني الساعي لتصفية القضية الفمسطينية
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طرح األمير عبد اهلل ولي العيد السعودي مبادرتو لتحقيؽ السالـ في الشرؽ األوسط وذلؾ في منتصؼ 
 واكد عمى عزمو طرح المبادرة عمى القمة العربية التي كانت ستنعقد في بيروت في مارس 2002يناير

.  الستخالص موقؼ عربي اتجاىيا2002
 

اف الجديد في ىذه المبادرة أف المممكة العربية السعودية رأت انيا ستضع إسرائيؿ والواليات المتحدة 
األمريكية أماـ مسؤوليتيا وبياف مدى جديتيما في صنع السالـ، وتستند المبادرة إلى قرارات األمـ 

.  (258، ص1996حسيف، )" المتحدة ومبدأ األرض مقابؿ السالـ
 

ـ حيث جاء في نص 2002 مارس عاـ 28تـ تبني ىذه المبادرة في القمة العربية في بيروت بتاريخ 
ـ في القمة 1996نؤكد عمى القرار الذي اتخذناه في شير يونيو مف عاـ "القرار الذي تبنى المبادرة 

العربية غير العادية التي عقدت في القاىرة وىو أف السالـ العادؿ والشامؿ في الشرؽ األوسط ىو 
خيار استراتيجي لمدوؿ العربية، واف الوصوؿ إلية يكوف مف خالؿ الشرعية الدولية والتي وكاف ذلؾ 

انطالقا مف اقتناع الدوؿ العربية بأف الحؿ العسكري لمنزاع لـ يحقؽ السالـ أو األمف ألي مف 
(. 225، ص 2007كارتر، )األطراؼ

 
السرائيؿ  ايصاؿ فكرة  اخرىلمممكة العربية السعودية ودوؿ عربيةفقد كاف اليدؼ االوؿ مف المبادرة ؿ

مقابؿ االنسحاب مف األراضي العربية التي ىا إقامة عالقات طبيعية معمفادىا اف الدوؿ العربية تنوي 
يجاد تسوية عادلة لمشكمة الالجئيف الفمسطينييف مف خالؿ التفاوضـ1967عاـ احتمتيا في حرب   ، وا 

 (.187، ص 2002ابوزىيرة، )
 

:  بنود المبادرة5.3
تنص المبادرة عمى التطبيع العربي الكامؿ لمعالقات مع إسرائيؿ في مقابؿ انسحابيا الكامؿ مف كافة 
األراضي العربية المحتمة وايجاد تسوية عادلة لمشكمة الالجئيف واالعتراؼ بالحقوؽ المشروعة لمشعب 

 (.60-259 ص، 1996حسيف، )الفمسطيني خاصة حقة في إقامة دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس 
:  مايمي2002وجاء في نص القرار الصادر عف القمة العربية في بيروت 

مف إسرائيؿ إعادة النظر في سياساتيا، وأف تجنح لمسمـ معمنة أف  (مجمس الجامعة)يطمب المجمس . 1
. السالـ العادؿ ىو خيارىا االستراتيجي أيضا

: كما يطالبيا القياـ بما يمي. 2
االنسحاب الكامؿ مف األراضي العربية المحتمة بما في ذلؾ الجوالف السوري وحتى خط الرابع مف - أ

. ، واألراضي التي ما زالت محتمة في جنوب لبناف1967 (حزيراف)يونيو 
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التوصؿ إلى حؿ عادؿ لمشكمة الالجئيف الفمسطينييف يتفؽ عميو وفقا لقرار الجمعية العامة لؤلمـ - ب
. 194المتحدة رقـ 

قبوؿ قياـ دولة فمسطينية مستقمة ذات سيادة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة منذ الرابع مف - ج
. في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكوف عاصمتيا القدس الشرقية (1967حزيراف )يونيو 

: عندئذ تقـو الدوؿ العربية بما يمي. 3
اعتبار النزاع العربي اإلسرائيمي منتييا، والدخوؿ في اتفاقية سالـ بينيا وبيف إسرائيؿ مع تحقيؽ - أ

. األمف لجميع دوؿ المنطقة
. إنشاء عالقات طبيعية مع إسرائيؿ في إطار ىذا السالـ الشامؿ- ب
ضماف رفض كؿ أشكاؿ التوطيف الفمسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البمداف العربية . 4

. المضيفة
يدعو المجمس حكومة إسرائيؿ واإلسرائيمييف جميعا إلى قبوؿ ىذه المبادرة المبينة أعاله حماية . 5

سرائيؿ مف العيش في سالـ جنبا إلى جنب،  لفرص السالـ وحقنا لمدماء، بما يمكف الدوؿ العربية وا 
. ويوفر لؤلجياؿ القادمة مستقبال آمنا يسوده الرخاء واالستقرار

. يدعو المجمس المجتمع الدولي بكؿ دولو ومنظماتو إلى دعـ ىذه المبادرة. 6
يطمب المجمس مف رئاستو تشكيؿ لجنة خاصة مف عدد مف الدوؿ األعضاء المعنية واألميف العاـ . 7

إلجراء االتصاالت الالزمة بيذه المبادرة، والعمؿ عمى تأكيد دعميا عمى كافة المستويات وفي مقدمتيا 
األمـ المتحدة، ومجمس األمف، والواليات المتحدة، واالتحاد الروسي، والدوؿ اإلسالمية، واالتحاد 

. األوروبي
 

: المواقف المختمفة من مبادرة السالم العربية .5.4
 

: الموقف الفمسطيني
أيدت االطراؼ الفمسطينية عمى اختالؼ أطيافيا وتوجياتيا ضرورة شموؿ المبادرة تأكيدًا عمى اعادة 
الحقوؽ الفمسطينية كاممة وغير منقوصة مف أجؿ االلتزاـ بأي تحرؾ النياء الصراع واعتبرت السمطة 

الفمسطينية أف القمة العربية قد اصدرت أىـ مبادرة لمسالـ مف العالـ العربي كما اعمنت تأييدىا 
.  لمضموف المبادرة ورأت اف نجاحيا مرىوف بضمانات مف الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي

 
 لف  عمى لساف رئيس مكتبيا السياسي خالد مشعؿ اف الحركةأعمنت حركة حماسمف جيو اخرى 

حماس حركة  في  عدد مف المسؤوليفرحبو ،تبدي أي اعتراض عمى مبادرة السالـ العربية مع إسرائيؿ
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بفكرة إقامة دولة فمسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلؾ القدس الشرقية، لكنيـ اعترضوا 
 الحركة عمى دعوة المبادرة العربية لمتطبيع مع إسرائيؿ تعترضا كما. عتراؼ بإسرائيؿالافكرة عمى 

 .(2007وكالة انباء اسالـ اف اليف، )" رغـ أنيا مشروطة
 

: الموقف االسرائيمي
 أنو تدرج الموقؼ االسرائيمي مف المبادرة حيث رحب بيا الرئيس االسرائيمي موسى كساب واشار الى

عمى استعداد لزيارة السعودية لمقاء األمير عبد اهلل، لكف منصب الرئيس في إسرائيؿ تشريفي وال يحمؿ 
(  27/2/2002وكالة انباء اسالـ اوف اليف، االربعاء ) اوزنًا تنفيذي

الموقؼ االسرائيمي الرسمي ورغـ الترحيب االعالمي بالمبادرة اال انو تحفظ عمى معظـ بنودىا أما 
واشار الى انو غير مستعد لمقبوؿ باي حؿ يدعو الى عودة لالجئيف 

 .(112،ص2003القرعى،)الفمسطينيف
ودعا لفتحيا لمتفاوض كما طالب باف يبدأ التطبيع العربي لمعالقات مع اسرائيؿ قبؿ الحديث عف 

 . (17،ص2007عمـ،). القضايا االخرى
 

اما شمعوف بيرس وزير الخارجية السابؽ فقد أكد عمى اف اسرائيؿ لف تقبؿ العودة الى حدود ما قبؿ 
 واعمف اليميف االسرائيمي معارضتو ألي أقتراح يطالب بالتنازؿ عف األراضي التي احتمتيا 1967

 و إف تقاسـ المدينة .مرنة بشأف القدس، ومواضيع أخرىالمبادرة اعتبر كما  ـ1967اسرائيؿ عاـ 
المقدسة سوؼ يتضمف اإلبقاء عمى مواقع إسرائيمية في القدس الشرقية، حيث ستبقى بعض 

 . (1،ص 2002اىاروف،)  أيدي إسرائيؿ فيالقطاعات
 

بيف اإلسرائيمييف " تبادؿ أراض" أف الحموؿ التي تطرحيا المبادرة تقـو عمى ويرى الموقؼ االسرائيمي
والفمسطينييف، مع اعترافيا في الوقت نفسو بأف وضع المستوطنات الييودية يشكِّؿ واقًعا مف الصعب 

.  جدًّا تغييره
 

مف جية اخرى اشارت وزيرة خارجية اسرائيؿ تسيبي ليفني الى عناصر ايجابية في المبادرة ولكنيا 
اشارت ايضًا الى اف بعض البنود في المبادرة تتناقض مع مبدأ قياـ دولتيف اسرائيؿ وفمسطيف وذكرت 

أف المبادرة تتضمف بنديف اضافييف يطرحاف اشكااًل كبيرًا السرائيؿ وىما حؽ عودة الالجئيف الفمسطينيف 
 الصادر عف االمـ المتحدة، والتاكيد عمى عدـ وجود حؿ لالجئيف الفمسطينيف في 194وفقًا لقرار رقـ 

الدوؿ التي يتواجدوف فييا حاليا، مخالفة تمامًا لمبدأ الدولتيف، فعودة الالجئيف يجب اف يكوف لمدولة 
العرب بعودة اسرائيؿ إلى حدود " حمـ"وصفتو بػ  ماالفمسطينية وليس السرائيؿ اما االمر االخر فيو
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 وىو ما رفضتو اسرائيؿ مستندة في ذلؾ إلى التعيد الذي قطعو الرئيس األميركي بوش 1967
 وحثت الدوؿ العربية عمى عدـ انتظار السالـ لتقرير تطبيع العالقات مع ،2004إلسرائيؿ في ربيع 

( 2006تمفزيوف اسرائيؿ ). اسرائيؿ
 

ينبغي النظر الى المبادرة "  وأعرب وزير الجيش االسرائيمي السابؽ عمير بيرتس قبولو لممبادرة بالقوؿ 
السعودية بصورة أكثر انفتاحا، واعتبر بيرتس اف المبادرة السعودية يمكنيا اف تكوف الخطوه التي 

ستؤدي الى شؽ الطريؽ لتطورات سياسية في المنطقة ولـ يتحفظ في حديثة عمى أي مف بنود المبادرة، 
(. 189،ص2003سعافيف،)اما رئيس الوزراء االسرائيمي اييود اولمرت فوصؼ المبادرة بااليجابية، 

 
:  الموقف األمريكي

باألمير عبد اهلل يحثو عمى تدعيـ المبادرة  (بوش) فاتصؿ الرئيس " الواليات المتحدة لممبادرة،تحمست
كما عبر عف قمقو حوؿ الغموض والقصور في صياغة نسخة الجامعة العربية مف كي ينتيي العنؼ، 

المبادراة خاصة فيما يتعمؽ بحؽ عودة الالجئيف الى اسرائيؿ او الى الدولة فمسطينية أـ الى غير 
مكاف، واشارات الى انيا تنظر الى المبادرة عمى أنيا مساىمة في اقامة بنية تعزز مسيرة السالـ، 

(  113، ص2003القرعى، )وحجر زاوية قد يمكف البناء عميو 
 

أوضح ارى فميش المتحدث الرسمي باسـ البيت األبيض أف الواليات المتحدة ترى أف "مف جانب آخر 
المبادرة العربية السعودية تقدـ حاًل، ولكنيا ال تعتبر تنفيذ المقترحات المطروحة بالفعؿ اساسًا لوضع 

وعمى جانب اخر أكد ريتشارد فوتشر المتحدث باسـ وزارة الخارجية . (2002بيكرينغ، )" نياية لمعنؼ
األمريكية أف االتفاؽ الشامؿ يعني التوافؽ بشاف كؿ توجيات الصراع، وذلؾ يتضمف قضايا الالجئيف، 

والقدس، واألمف، كما اكدت الواليات المتحدة اف االسبقية المطمقة مف وجية نظرىا ىو لتطبيؽ 
". ميتشؿ"مقترحات 

 
عف تحفظاتيا حياؿ  "كوندوليزا رايس" لؤلمف القومي السابقةأعربت مستشارة الرئيس األمريكيكما 

 عمى اعتبار اف. المبادرة السممية السعودية، ال سيما فيما يتعمؽ بحدود الدولة الفمسطينية المستقبمية
 ".  خالؿ عممية التفاوض مفيتـ ترسيـ الحدود النيائية لمدولة الفمسطينية يجب أف

 
 

 : لقد تميزت ىذه المبادرة بالنسبة لالسرائيمييف واالمريكييف بعدة امور اىميا
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قامة عالقات كاممة معيا؛ وىو ما 22اعتراؼ : أوال  دولة أعضاء في الجامعة العربية بإسرائيؿ، وا 
 في السابؽ، والحيرة في اتيايوفر عمى إسرائيؿ التخبط الذي تعرض لو الكثير مف رؤساء حكوـ

ىؿ يجب أوال إنياء المفاوضات مع الفمسطينييف، أـ مف األفضؿ الحديث أوال :  التساؤؿىاإلجابة عؿ
مع السورييف؟  

أف السعودية بما ليا مف تأثير في العالـ اإلسالمي انتظرت قياـ دوؿ أخرى بالخطوة األولى : ثانيا
تجاه إسرائيؿ، لكنيا ىذه المرة تأخذ زماـ المبادرة، وىو ما ينطوي عمى أثر كبير عمى العالميف 

.  اإلسالمي والعربي
 في مبادرتو ذكر حؽ العودة، وىو البند الذي لف توافؽ عميو أي حكومة اغفؿأف األمير عبد اهلل : ثالثا

 .إسرائيمية
 

: الموقف االوروبي
خافير سوالنا منسؽ السياسة الخارجية لممبادرة العربية فقد عبر أكثر المتحمسيف كاف الجانب االوروبي 

وقاـ خفير  ،واألمنية في االتحاد األوروبي عف مناخ أوروبي عاـ متعاطؼ مع القضية الفمسطينية
سوالنا بمناقشة المبادرة خالؿ جولة لو في المنطقة شممت لقاء مع الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات 
ورئيس الوزراء االسرائيمي اريئؿ شاروف ثـ توجو الى المممكة العربية السعودية لمقاء األمير عبد اهلل 

. فيما اعتبر أوؿ مسؤوؿ دبموماسي أوروبي يجري مباحثات مع ولي العيد السعودي بيذا الشأف
. (17الشقير، جزيرة نت، ص)
 

قوية "بأنيا الذي وصؼ المبادرة  فقد عبر عنو الرئيس الفرنسي جاؾ شيراؾ: اما الموقف الفرنسي
إف فرنسا واالتحاد األوروبي يؤيداف دوف تحفظات ىذه الخطة، مضيفا أف الواليات : ، وقاؿ"وشجاعة

 . (22، ص2008برس، )" المتحدة واألمـ المتحدة أيدتا ىذه المبادرة
. وقد ايدت كؿ مف تركيا، وروسيا، والصيف المبادرة العربية السعودية

 
:  بخصوص المبادرة العربية23/3/2005قرار القمة العربية  المنعقدة بتارخ 

 28/2/2002 بتاريخ 221التاكيد عمى المبادرة العربية السعودية اذا يؤكد قرار قمة بيروت رقـ  .1
الذي اعتمد مبادرة السالـ العربية والذي يتمسؾ بيا كاساس لمحؿ السممي العادؿ والشامؿ 

 .والدائـ في المنطقة

التاكيد عمى اف عممية السالـ قد قامت عمى اساس الشرعية الدولية وقرارت االمـ المتحدة ذات  .2
الصمة ومبدأ االرض مقابؿ السالـ ومرجعية مؤتمر مدريد وعمى ذلؾ فانو ال يحؽ الي جية 
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ميما كانت اف تجري اي تعديؿ عمى اي مف المرجعيات التي قامت عمييا العممية السممية 
 .لغايات التنصؿ مف التزاماتيا او التراجع عنيا، وعما وقعت عميو مف اتفاقيات

رفض المواقؼ التي تتعارض مع قواعد الشرعية الدولية ومرجعيات عممية السالـ التي جاءت  .3
في الخطابيف المتبادليف بيف رئيس الوزراء االسرائيمي والرئيس االمريكي بما في ذلؾ تمؾ التي 

 .تستبؽ نتائج المفاوضات حوؿ مسائؿ الوضع النيائي

التاكيد عمى اف عممية السالـ كؿ ال يتجزأ و اف السالـ العادؿ والشامؿ والدائـ الذي تتطمع اليو  .4
شعوب المنطقة لف يتحقؽ اال بعودة الحقوؽ العربية كاممة غير منقوصة الى اصحابيا وفي 
مقدمتيا انسحاب اسرائيؿ مف جميع االراضي العربية المحتمة في فمسطيف والجوالف وجنوب 

، واقامة الدولة الفمسطينية عمى ترابيا الوطني 1967لبناف الى حدود الرابع مف حزيراف 
وعاصمتيا القدس الشرقية، وحؿ مشكمة الالجئيف الفمسطينيف حال عاداًل يتفؽ عميو طبقًا لقرار 

، وضماف رفض كؿ اشكاؿ التوطيف 1948 لعاـ 194الجمعية العامة لالمـ المتحدة رقـ 
 .الفمسطيني والذي يتنافى ومبادىء القانوف الدولي والوضع الخاص في الدوؿ العربية المضيفة

بشأف اعتماد مبادرة  (221)مواصمة التحرؾ لما ورد في البند السابع مف قرار قمة بيروت رقـ  .5
السالـ العربية الستصدار قرار مف مجمس االمف او الجمعية العامة لالمـ المتحدة يتبنى مبادرة 

 .السالـ العربية كاطار لمحؿ السممي

تكميؼ لجنة خاصة بمبادرة السالـ العربية التشاور مع الدوؿ العربية والدعوة الى عقد اجتماع  .6
 .مشترؾ معيا التخاذ الخطوات الالزمة لدفع مسيرة التسوية لمصراع العربي االسرائيمي

دعوة لجنة مبادرة السالـ العربية الى المستوى الوزاري برئاسة رئيس الدورة الحالية لمقمة العربية  .7
بالتنسيؽ مع االميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية الى مباشرة العمؿ لتفعيؿ خطة التحرؾ 

الموضوعو عمى الساحة الدولية بغية تنفيذ المبادرة وتقديـ تقارير عف اعماليا والنتائج التي 
 297:ؽ.ؽ)وثائؽ القمة العربية رقـ)" تتوصؿ الييا الى مجمس الجامعة عمى المستوى الوزاري

 (.23/3/2005(- 17)ع .د

 
:  بخصوص المبادرة العربية لمسالم2008 آذار 25-24قرار القمة العربية بتارخ 

 بتفعيؿ مبادرة 24/3/2008 المنعقد بتاريخ أصدر مجمس الجامعة العربية قرارًا عمى مستوى القمة
السالـ العربية، والتأكيد عمى تمسؾ جميع الدوؿ العربية بيذه المبادرة كما أقرتيا قمة بيروت عاـ 

 بكافة عناصرىا المستندة لقرارات الشرعية الدولية ومبادئيا النياء الصراع العربى ػ االسرائيمى 2002
وفرض السالـ الشامؿ والعادؿ الذى يحقؽ االمف لجميع دوؿ المنطقة ويمكف الشعب الفمسطينى مف 

 القرار التأكيد مرة أخرى عمى دعوة حكومة اعادكما . اقامة دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس الشرقية
اسرائيؿ واالسرائيمييف جميعا الى قبوؿ مبادرة السالـ العربية واغتناـ الفرصة السانحة الستئناؼ عممية 
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 المجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السالـ وكمؼ القرارالمفاوضات المباشرة عمى كافة المسارات، 
العربية بمواصمة جيودىا وتشكيؿ فرؽ عمؿ الجراء االتصاالت الالزمة مع االميف العاـ لالمـ المتحدة 

والدوؿ االعضاء بمجمس االمف الدولى والمجنة الرباعية واالطراؼ المعنية بعممية السالـ مف أجؿ 
استئناؼ عممية السالـ وحشد التأييد ليذه المبادرة وبدء مفاوضات جادة عمى أساس المرجعيات المتفؽ 

عمييا، والمتمثمة فى قرارات االمـ المتحدة ذات الصمة ومبدأ االرض مقابؿ السالـ ومبدأ عدـ جواز 
 تكميؼ مجمس الجامعة عمى المستوى الوزارى بمتابعة  كما تضمف.االستيالء عمى أراض الغير بالقوة

تقييـ الوضع بالنسبة لجيود السالـ الحالية ومدى فعاليتيا واقرار الخطوات القادمة لمتحرؾ فى ضوء 
 .(2008وثائؽ جامعة الدوؿ العربية،)" ىذا التقييـ

 

سرائيؿ مف اف مبادرة السالـ العربية مرتبطة بالسموؾ ال اً  تحذير لمقمةالبياف الختاميوتضمف 
استمرار "اإلسرائيمي، واف الحكومات العربية ستراجع استراتيجياتيا بشأف السالـ مع إسرائيؿ، منوىًا أف 
الجانب العربي في طرح مبادرة السالـ العربية مرتبط ببدء تنفيذ إسرائيؿ اللتزاماتيا في إطار 

المرجعيات الدولية لتحقيؽ السالـ في المنطقة، وأكد البياف عمى ضرورة تحقيؽ السالـ العادؿ والشامؿ 
كخيار استراتيجي، مؤكدًا أف عممية السالـ عممية شاممة ال يمكف تجزئتيا واف السالـ العادؿ والشامؿ 
في المنطقة ال يمكف اف يتحقؽ اال مف خالؿ االنسحاب االسرائيمي الكامؿ مف االراضي الفمسطينية 

 واالراضي التي ما زالت 1967والعربية المحتمة بما فييا الجوالف السوري حتى خط الرابع مف حزيراف 
ثائؽ )" محتمة في جنوب لبناف والتوصؿ الى حؿ عادؿ متفؽ عميو لمشكمة الالجئيف الفمسطينييف

 (.2008جامعة الدوؿ العربية، 
 

: االنتقادات التي وجيت لممبادرة5.6
 

: لقد وجية بعض المحمميف السياسييف والكتاب انتقادات مف اىميا
ف المبادرة تجاىمت قضية الالجئيف الفمسطينييف، وحقوقيـ الثابتة في العودة، والمستوطنات، أ .1

 .والقدس

أف إسرائيؿ ستعمؿ عمى استغالؿ أطروحاتيا لخدمة وف توقيت المبادرة غير مناسب أ .2
 .مصالحيا

 التزاـ الدوؿ العربية جميًعا باالعتراؼ بإسرائيؿ وتطبيع سوىمبادرة لـ تأت بجديد اؿف أ .3
. العالقات معيا

ف المبادرة لـ تأخذ مجمؿ الحقوؽ الفمسطينية بعيف االعتبار، بؿ حصرت الحقوؽ في أ .4
أنيا أغفمت جوىر القضية واالنسحاب اإلسرائيمي مف الضفة والقطاع وفي الدولة الفمسطينية، 
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نما باحتالؿ فمسطيف عاـ 1967الفمسطينية التي لـ تبدأ عاـ  ، وتيجير وطرد 1948، وا 
. الشعب الفمسطيني مف أرضو

أف ىناؾ جوانب اخرى وقضايا ىامة لـ تتطرؽ ليا المبادرة السعودية واىميا عمى سبيؿ المثاؿ  .5
. الصراع السوري االسرائيمي وىو ما اعتبره البعض تقصيرًا في جوانب المبادرة السعودية

 
:  مستقبل المبادرة العربية5.5

 
أعرب مندوب المممكة العربية السعودية لدى الجامعة العربية، السفير أحمد عبد العزيز قطاف، عف 

اف صبر العرب : ف المبادرة العربية لمسالـ لف تبقى مطروحة عمى الطاولة مدى الحياة، وقاؿأاعتقاده ب
. قد نفد بسبب التعنت االسرائيمي عمى حد تعبيره

ف إسرائيؿ تحمـ إذا كانت أف تعميؽ المبادرة يحتاج إلى قرار مف القمة، مضيفا أواشار القطاف الى 
 وتحمـ أكثر إذا كانت تطمب تعديؿ المبادرة أو ،تسعى الى التطبيع قبؿ تحقيؽ السالـ الشامؿ والعادؿ

. المساس بجوىرىا، فعمييا قبوليا ثـ بدء التفاوض عمى أساسيا مع األطراؼ المعنية
 إال أف 1967 انسحاب إسرائيؿ إلى حدود  ما تضمنتو المبادرة مف حديث عفإنو رغـوىناؾ مف يرى 

الخاص بحؽ عودة الالجئيف الفمسطينييف إلى  (194) القرار  تطبيؽخمو المبادرة مف أي إشارة إلى
 .ديارىـ قد يفرغيا مف أي محتوى حقيقي

 ىؿ فشمت المبادرة ويبقى السؤاؿ المطروح بعد مرور نحو خمس سنوات عمى تبني المبادرة العربية ىو
العربية؟ أو ما زاؿ ىناؾ امؿ في اعتمادىا كاساس لمتسوية؟ 

وال يمكف اعتبار المبادرة العربية فاشمة اذ أنيا طرحت اطارا عامًا آللية حؿ الصراع الفمسطيني 
االسرائيمي ضمف مظمة دعـ عربية، وىو ما يدعـ خطة خارطة الطريؽ التي تاتي ضمف مظمة دولية 
اال أف التعنت االسرائيمي المستمر وتحديو لممجتمع الدولي قد أدى الى اعادة النظر في مدى جدية 

اسرائيؿ في التوصؿ الى تسوية شاممة وفي ىذا المجاؿ يشير احمد قريع رئيس الوفد الفمسطيني 
المفاوض الى أف المجتمع الدولي لف يسمح بضياع فرصة اضافية لمتوصؿ الى حؿ لمصراع العربي 
االسرائيمي خاصة في ظؿ الوضع الحالي في الشرؽ األوسط والمستجدات األجتماعية والسياسية التي 

 ( 4/2008احمد قريع، ) ".تدعـ الحركات االسالمية األصولية والتاثير االيراني في المنطقة
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:  الخالصة5.7

 
 2002 -1973اف مشاريع التسوية التي قدمت لتسوية الصراع العربي االسرائيمي منذ عاـ 

قدمت بشكؿ فردي ولـ تكف عمى مستوى رسمي مما ادى الى فشميا وجعؿ الدوؿ العربية تتبنى 
 ولي العيد السعودي لتحد مف 2002المبادرة العربية السعودية التي طرحيا االمير عبد اهلل عاـ 

التصعيد االسرائيمي عمى الشعب الفمسطيني وتكوف الحؿ االمثؿ لتسوية الصراع باحتوائيا عمى بنود 
لمعالجة قضايا الصراع االساسية مما دعى اسرائيؿ الى التعميؽ عمى بند الالجئيف والعودة الى حدود 
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 باف الحديث عف ىذه القضايا قد انتيى بالوعود التي وعدىا بيا الرئيس االمريكي 1967عاـ 
جورج بوش، وقد عبرت الدوؿ العربية عف رفضيا الموقؼ االسرائيمي في قرارات القمـ العربية التي 

تمت قمة بيروت واف الدواؿ العربي قد وضعت اسرائيؿ والواليات المتحدة االمريكية اماـ اختبار 
لمعرفة اف كانت جادة في التسوية مع العرب اـ انيا غير جادة وتضع عقبات اماـ كؿ تسوية 

. لمصراع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 :النتائج الرئيسية 

  

طرحت الرسالة عدد مف الفرضيات والتساؤالت التي انطمقت منيا في تحميؿ مبادرات التسوية العربية  
 :لمقضية الفمسطينية وىي عمى النحو التالي

 
  

 :اواًل التساؤالت 
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كاف السؤاؿ الرئيسي يدور حوؿ المبادرات العربية التي طرحت لتسوية القضية الفمسطينية؟ وما ىي  
 التطورات التي شيدتيا ىذه المبادرات مف حيث معالجتيا لقضايا الصراع االساسية؟

 وكاف اوؿ ىذه 2002 -1973لقد قدمت العديد مف المبادرات لتسوية القضية الفمسطينية منذ عاـ  
المبادرات المشروع االردني الذي تقدـ بو الممؾ حسيف والذي عرؼ بمشروع المممكة المتحدة في اذار 

 والذي يتضمف اقامة مممكة متحدة مف قطريف قطر فمسطيف ويضـ الضفة الغربية و 1972عاـ 
 .وقطر االردف يضـ الضفة الشرقية

 انطالقًا مف اف الدوؿ العربية 1973 ثـ المشروع الذي تقدـ بو الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة عاـ  
ال يمكف اف تصؿ الى حؿ مع اسرائيؿ باستخداـ القوة وكاف المشروع قائمًا عمى اساس عمى قرار 

 .181التقسيـ 

 ونتج عنو معاىدة كامب ديفيد 1973 الذي قدـ بعد حرب عاـ 1978 اما مشروع السادات عاـ  
فقد قمب موازيف المنظومة . وتـ بموجبة استعادة سيناء والتفاوض مف اجؿ حكـ ذاتي في فمسطيف

 . العربية مف المقاطعة االسرائيمية الى مقاطعة مصرية

 والتي تضمنت عدة مقترحات تتعمؽ بقضايا الصراع 1981 وتقدـ االمير فيد بمبادرتة عاـ  
 الذي ىو نسخة عف 1982االساسية ثـ تحولت الى المشروع العربي لمسالـ في قمة فاس عاـ 

 .مشروع االمير فيد

واعمنت االردف فؾ االرتباط االردني مع الضفة الغربية واالعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ  
 .1988 حزيراف 31الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني وذلؾ بتاريخ 

 االستقالؿ الذي تـ بموجبو اعالف 1988 نوفمبر عاـ 15اعمف المجمس الوطني الفمسطيني بتاريخ  
 .الدولة الفمسطينية عمى االراضي الفمسطينية وعاصمتيا القدس الشريؼ

 الذي يدعو الى اجراء انتخابات في االراضي الفمسطينية 1989 اما المشروع المصري لمسالـ عاـ  
 وشكمت المبادرة العربية التي قدميا االمير عبد اهلل 338 و242المحتمة ويدعو الى تطبيؽ قراري 

 اخر 2002 والتي تـ تبنييا في قمة عربية موحدة في بيروت عاـ 2002ولي العيد السعودي عاـ 
مبادرات الالمـ العربية ولتصبح المبادرة العربية لمسالـ وتتضمف عدد مف الحموؿ لقضايا الصراع 

 .االساسية

 
اما السؤاؿ حوؿ نقاط الضعؼ والقوة في المبادرات العربية التي طرحت لتسوية القضية؟ اسباب فشؿ  

 ىذه المبادرات في تسوية القضية الفمسطينية؟

فيمكف القوؿ اف نقاط القوة ميزت المبادرة العربية لمسالـ عما سبقيا انيا القت دعمًا عربيًا وتطرحت  
 .بشكؿ جماعي المبادرات االخرى التي تطرحت بشكؿ فردي
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اف اسباب فشؿ ىذه المبادرات يعود بالدرحة االولى الى التعنت االسرائيمي ورفضة الي مف مشاريع  
التسوية لمقضية الفمسطينية كما اف الدعـ االمريكي السرائيؿ في رفضيا لتمؾ المبادرات سببًا اخر في 

 .فشؿ ىذه المبادرات

  

اما ابرز مميزات المبادرة العربية لتسوية القضية الفمسطينية التي اقرىا مؤتمر القمة العربية في بيروت  
 2002عاـ 

 22فالذي يميز ىذه المبادرة عف المبادرات العربية االخرى انو تـ تبنييا وكما سبؽ القوؿ مف قبؿ  
دولة عربية اعضاء في جامعة الدوؿ العربية في قمة عربية وانيا وضعت اسرائيؿ والواليات المتحدة 
االمريكية اماـ تحدي كبير لبياف مدى جديتيما في تطبيؽ السالـ، كما اف ىذه المبادرة تستند الى 

 .قرارت االمـ المتحدة والشرعية الدولية

  

 واما ابرز الظروؼ التي دفعت االقطار العربية لتبني مبادرة موحدة لتسوية القضية الفمسطينية 

فقد جاءت ىذه المبادرة نتيجة لمظروؼ والمعاناه التي يعيشيا الشعب الفمسطيني ونتيجة العماؿ القمع  
والتنكيؿ بالشعب الفمسطيني وعدـ التزاـ اسرائيؿ باي مف االتفاقيات او قبوليا باي مف الحموؿ، فجاءت 
ىذه المبادرة لتعبر عف مواقؼ الدوؿ العربية وجديتيا في تحقيؽ سالـ عادؿ وشامؿ مع اسرائيؿ النياء 

 .الصراع

  

 واما السؤاؿ حوؿ مستقبؿ المبادرة العربية لتسوية القضية؟ 

 وما زالت مطروحة منذ ذلؾ التاريخ بالرغـ مف اعتراض اسرائيؿ 2002فقد طرحت المبادرة في عاـ  
عمى بعض بنودىا وطمبيا مف الدوؿ العربية تعديميا ورفض الدوؿ العربية لذلؾ فمستقبؿ المبادرة يكمف 

 .في مدى االصرار عمييا ورفض تعديميا

 
 
 :الفرضيات: ثانياً  

 :لقد انطمقت الدراسة مف عدد مف الفرضيات ىي 

اف المبادرات العربية لتسوية القضية الفمسطينية كانت مبادرات فردية، وفي إطار الصراع بيف  .1
محاور مختمفة في العالـ العربي، في حيف طرحت المبادرة العربية لمسالـ كمبادرة عربية 

. 2002جماعية لمتسوية مع اسرائيؿ في مؤتمر القمة في بيروت عاـ 
اف جميع المبادرات التي قدمت لتسوية القضية الفمسطينية كانت فردية في طرحيا لذلؾ نرى بانيا 

 في 2002فشمت ولـ تنجح أي منيا ولـ يتـ االخذ بيا، في حيف لـ تقديـ المبادرة العربية عاـ 
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مؤتمر القمة في بيروت لتكوف المبادرة العربية االولى التي يتـ وضعيا اما اسرائيؿ وامريكا لمتأكد 
. مف مدى جديتيما في تحقيؽ السالـ

 

اف ما تضمنتو المبادرات العربية لتسوية الصراع الفمسطيني االسرائيمي مف مواقؼ حوؿ قضايا  .2
الصراع االساسية كانت متشابية، والخالؼ فيما بينيا كاف شكميًا فقط ويتعمؽ باألطراؼ 

 .المقدمة ليا

مف الواضح اف المبادرات العربية السابقة كانت متشابة نوعًا ما والذي يختمؼ ىـ الشخوص 
. والمكاف والزماف فمعظميا ينطمؽ مف قرارات االمـ المتحدة والشرعية الدولية

 

اف ضعؼ المبادرات العربية لتسوية الصراع الفمسطيني االسرائيمي وعدـ األخذ بيا يعود الى  .3
 .تقديميا مف قبؿ أطراؼ معينة في العالـ العربي، وليس باسـ الدوؿ العربية معاً 

يبرز بوضوح اف السبب في ضعؼ ىذه المبادرات انيا طرحت بشكؿ فردي وليس بشكؿ جماعي 
. رسمي باف يتـ طرحا في قمة عربية موحدة وعدـ االلتزاـ بيا ومحاولة اقناع العالـ بيا

 

ـ اإلجماع العربي حوؿ ىذه 2002اف مصدر القوة التي تتمتع بيا مبادرة السالـ العربية  .4
 .المبادرة

يتضح ذلؾ باف المبادرة العربية ما زالت مطروحة عمى الساحة السياسية حتى االف بالرغـ مف 
. الضغوط التي مرت بيا لتعديؿ بعض بنودىا اال انيا موجودة بدوف أي تعديؿ

 

ـ ستشكؿ أساسا لحؿ الصراع 2002اف مبادرة السالـ العربية التي اقرتيا قمة بيروت عاـ  .5
 . الفمسطيني االسرائيمي خالؿ المرحمة المقبمة

اف المبادرة العربية ستوضح فيما اذا كانت اسرائيؿ وامريكا تتجو نحو حؿ جذري لمقضية 
الفمسطينية وفؽ الحموؿ التي قدمتيا المبادرة العربية اـ انيا مصرة عمى عدـ الاللتزاـ بقرارات 

. الشرعية الدولية
 

لقد أكدت الدراسة عمى صحة الفرضيات التي انطمقت منيا خاصة أف المبادرة العربية لمسالـ بما 
تتضمنو مف مواقؼ حوؿ قضايا الصراع األساسية كانت متشابيو، وأف سبب ضعؼ المبادرات 
االخرى يعود الى عدـ األصرار والمتابعة ليا مف قبؿ الدوؿ العربية، أما بالنسبة لممبادرة العربية 

السعودية التي طرحيا االمير عبد اهلل فكاف مصدر قوتيا انو تـ تبنييا عربيًا وفي قمة عربية وىي 
. المطروحة اآلف عمى الساحو السياسية
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كما كاف لمتعنت االسرائيمي ازاء كؿ مبادرة او اتفاؽ الدور االكبر في عدـ تنفيذ المبادرات واالخذ 
اضافة الى الموقؼ االمريكي الداعـ السرائيؿ في موافقيا اتجاه العممية السممية والذي كاف مف .بيا

مجموعة مف المطالب  ويمنح اسرائيؿالذي يمغي مضموف التفاوض سمفا،  (وعد بوش) خطأ ىو
: المتمثمة في

  1967 عدـ العودة إلى حدود 1
  .الكتؿ االستيطانية الكبرى عدـ إزالة 2
. االجئيف رفض بحث موضوع حؽ العودة 3
  دعـ منيج ييودية دولة إسرائيؿ 4
 

: التوصيات
بناء عمى ما تقدـ مف استعراض لممبادرات السممية العربية والمواقؼ المختمفة منيا خاصة الموقؼ 

 يتطمب تسوية سياسية مقبولةوالتوصؿ الى ،  تبدو  أماـ منيج التفاوض المجدياالسرائيمي فاف الطريؽ
: االخذ باالعتبار التوصيات التالية

وىنا . أف يتـ تطوير المبادرة العربية بما يشكؿ ردا عمى اإلضافات اإلسرائيمية عمى مشروع التسوية. 1
:  يمكف ليذا التطوير أف يشمؿ ما يمي

  . وعدـ التنازؿ عف اقؿ مف ذلؾ1967 إف االنسحاب اإلسرائيمي يجب أف يكوف إلى حدود . 1
عاصمة لمدولة الفمسطينية دوف فتح الموضوع لمتفاوض مف قبيؿ   الشرقيةالقدسالتمسؾ ب . 2

  .2000 عمى غرار ما جرى في مفاوضات كامب ديفيد تقاسـ السيادة عمييا
 وذلؾ بسبب طبيعة الوضع  ابقاء االستيطاف االسرائيمي في االراضي الفمسطينيةرفض. 3

االستيطاني المكثؼ الذي تـ، وألف ىذا االستيطاف يحاصر القدس ويفصؿ بينيا وبيف الضفة 
 .الغربية، وألف المستوطنات تقطع أوصاؿ الدولة الفمسطينية الموعودة، وبقاؤىا يمنع قياميا

ومبدأ االرض مقابؿ قرارات األمـ المتحدة ب االصرار عمى المرجعيات االساسية لعممية السالـ ممثمة .2
السالـ، والحذر مف فرض مرجعيات جديدة مف قبيؿ خطة خارطة الطريؽ او رؤية بوش حوؿ الدولة 

 أف اإلضافات اإلسرائيمية عمى مشروع التسوية تخالؼ الشرعية ةالحظـ مف وىنا ال بد .الفمسطينية
الدولية، أما اإلضافات العربية المطموبة لتطوير المبادرة العربية، فإنيا تقع كميا ضمف إطار الشرعية 

 . الدولية
رفض مبدأ التفاوض وفؽ االسس التي تطرحيا الواليات المتحدة االمريكية التي تساند بشكؿ مطمؽ . 3

رؤية اسرائيؿ حوؿ التسوية النيائية واعتبارىا طرفًا الى جانب اسرائيؿ في المفاوضات وليست وسيطا 
. نزييا فيو

االصرار عمى المبادرة العربية السعودية وعدـ فتحيا لمتعديالت كما ترغب اسرائيؿ والواليات . 4
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. المتحدة كما ىي
استمرار االطراؼ العربية في تقديـ الدعـ لمفمسطينيف في موافقيـ وثوابتيـ ورفض تقديـ أي غطاء . 5

. الية تسوية ال تمبي الحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطينييف
العمؿ عمى انياء الخالفات الفمسطينية الداخمية واعادة الوحدة الوطنية والعمؿ ضمف ىدؼ واحد . 6

وىو انياء االحتالؿ االسرائيمي لالراضي الفمسطينية واقامة الدولة الفمسطينية المستقمة فاالنقساـ القائـ 
. يضعؼ موقؼ المقاومة الفمسطينية وموقؼ المفاوض الفمسطيني معاً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قائمة بمبادرات ومشاريع التسوية الخاصة بالقضية الفمسطينية والصراع العربي : اسم الممحق
 .االسرائيمي_

 : 1952شروع النرويجي عاـ اؿ .1

. الذي قدمو المندوب النرويجي لدى األمـ المتحدة مف أجؿ تسوية الصراع العربية اإلسرائيمية
 :1955-1953مشروع جونستوف  .1

 والقضية الفمسطينية عف طريؽ فييدؼ ىذا المشروع إلى معالجة قضية الالجئيف الفمسطينيي"
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سرائيؿ في استثمار مياه نير األردف استثمارًا مشتركاً  ، 1985ىور،)" تعاوف الدوؿ العربية وا 
 (52ص

 1956: مشروع دالس .2

 عف طريؽ توطينيـ في مناطؽ تواجدىـ كما ركز عمى حؿ فوالذي ركز عمى حؿ قضية الالجئي
سرائيؿ  .مشكمة الحدود بالتوصؿ إلى تسوية سممية بيف العرب وا 

 :1956مشروع إسرائيؿ جديدة  .3

 .ركز عمى تعويض الالجئيف بجمع األمواؿ والتسييالت التجارية لمدوؿ العربية وتطوير نير األردف

 :1957المشروع الكندي  .4

قامة إدارة مدنية تابعة لييئة األمـ المتحدة في غزة وانسحاب القوات 1948 ببنود ىدنة عاـ دالتقي  وا 
 .اإلسرائيمية مف شـر الشيخ

 :1957المشروع االسترالي  .5

 وتقديـ المساعدات االقتصادية إلى دوؿ الشرؽ األوسط فيتحدث عف تسوية الحدود والالجئي
قامة ىيئة استشارية تابعة لؤلمـ  والتبادؿ التجاري بيف إسرائيؿ والدوؿ العربية، ومشكمة النفط، وا 

 .المتحدة لتقديـ النصائح لدوؿ الشرؽ األوسط المالية واالقتصادية

 :1958-1957 رمشروع ايزنياو .6

 .دعا في مشروعة الى اقامة في الشرؽ األوسط دوف أف يشير إلى فمسطيف وقضية االجئيف

 :1960مشروع أشكوؿ  .7

 إال أف 1948يتمحور حوؿ االلتزاـ باليدنة وأجراء مفاوضات بيف البمداف التي وقعت اليدنة عاـ 
 .يتـ التوصؿ إلى تسوية سممية مع وضع إسرائيؿ تعديالت عمى الحدود

 :1961مشروع جونسوف  .8

اقترح جونسوف أف يعطي كؿ رب أسرة مف الالجئيف فرصة االختيار الحر بيف العودة إلى فمسطيف 
 .أو التعويض وكاف المشروع يتحدث عف الالجئيف تعويضيـ

 :1967قمة غالسبورة  .9

 .إنياء األعماؿ العسكرية وتسوية عادلة لمشكمة الالجئيف وحماية األماكف المقدسة

 :1967مشروع الرئيس األمريكي جونسوف  .10

حؿ مشكمة الالجئيف ووضع حد لسباؽ التسمح واحتراـ االستقالؿ السياسي والسالـ اإلقميمي لجميع 
 .دوؿ المنطقة

 :1967المشروع السوفيتي  .11

 .انسحاب إسرائيمي والتصالح العربي اإلسرائيمي

 :1967المشروع األمريكي  .12
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 .االستقالؿ السياسي لجميع دوؿ في المنطقة وحؿ مشكمة الالجئيف وحرية المالحة

 :1967المشروع النيجيري  .13

رساؿ المساعدات  االنسحاب اإلسرائيمي مف االراضي المحتمة وتأليؼ لجنة دولية لمقدس وا 
. لالجئيف

 :1967المشروع أاللماني  .14

 .ويتناوؿ حرية المالحة والالجئيف والقدس واحتراـ كياف الدوؿ اإلقميمي

 :1967مشروع دوؿ عدـ االنحياز  .15

 .االنسحاب اإلسرائيمي ودراسة األوضاع بعد االنسحاب

 :1967مشروع ألوف  .16

 .يتناوؿ الجوالف وسيناء ووضع حدود دقيقة وتوطيف الالجئيف

 :1969مشروع باـ لمسالـ  .17

 خطوط إلىاسرئيؿ وفمسطيف، واالنسحاب اإلسرائيمي : أف إسرائيؿ تؤيد حاًل عمى أساس الدولتيف
اليدنة والقدس الموحدة عاصمة إلسرائيؿ عمى أف يكوف نظاـ لالماكف الدينية ومراعاة مشكمة 

. الحدود كما يجب أف تكوف ىناؾ حؿ لمشكمة الالجئيف
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