مجلة جامعة اإلسراء للمؤتمرات العلمية
مجلةةةةة ةلميةةةةة مشرمةةةةةا تا ةةةةر ا عةةةةاشاتثا

ةةةةا

ا ةمةةةةا ال ش يةةةةة

للمةةةةؤتمرات العلميةةةةة ال ةةةةع تاإلمثةةةةا جامعةةةةة اإلسةةةةراءا يةةةة
ةةةةمال تشةةةةر ال

املجلةةةةة ا

العلميةةةة املا ةةةو يمةةةا املةةةي
ال ةةةا

ةةةةة واملو ةةةةوةية وا عةةةةالة

تشةةةةر

ا

ال شةةةةو

لةةةي املعريةةةة اإل هةةةا ية مةةةا اهةةة اي ماةةة

ول وعةةةااا التةةةرا ج تا ةةةر املجلةةةة ال شةةةو

العلميةةةة املشرمةةةة ي ةةة

اللغ ةةةةيلع العرييةةةةة يو اإل جليماةةةةةا واةةةة ن تشرةةةةين ال شةةةةو

مةةةةل مشرمةةةةيل

م خصصيلج

ؤاة املجلةع
ال ميةةةةم

ةةةةر ال شةةةةو

العلميةةةةة املشرمةةةةة ملةةةةؤتمرات جامعةةةةة اإلسةةةةراء

املشلية وال وليةج

سالة املجلةع
تهةةةةعي املجلةةةةة لا ةةةةر ال شةةةةو

العلميةةةةة املشرمةةةةة

العلةةةةو اإل هةةةةا ية

وال ط يتيةةةة ال ةةةع تهةةة تط ثا املةةةؤتمرات العلميةةةة ال ةةةع تاإلمثةةةا جامعةةةة
اإلسةةةةراء مشليةةةة ،و وليةةةة،ا ل صةةةة ل املجلةةةةة مرجعةةةةا ةلميةةةةا اهةةةة اي ماثةةةةا
ال ةةةا
ال امية

يل وعةةةااا التةةةرا يمةةةا اخةةة
يلهطيل وخا جثاج

ةةة اإللةةةرا ت املج معيةةةة وةمليةةةة

`

يه اف املجلةع


تجميةةةةا

ةةةةا ا ةمةةةةا ال ش يةةةةة للمةةةةؤتمرات ل صةةةة ل مرجعةةةةا ةلميةةةةا

اهةةةة اي ماةةةة ال ةةةةا

ول وعةةةةااا التةةةةرا ا يمةةةةا اخةةةة

املج معية وةملية ال امية


ةةةةر ال شةةةةو

ةةةة اإللةةةةرا ت

يلهطيل وخا جثاج

العلميةةةةة ال ةةةةع ت ميةةةةم يا عةةةةالة

تةةةةو العلةةةةو

اإل هةةةا ية وال ط يتيةةةة املخ لاةةةةا وال ةةةع مةةةل لةةة ثا يل ت ةةةر

ةةةاية

معريية لثذه العلو .


يةةةةةراا سةةةةةثامات امل خصصةةةةةيل ا الصةةةةةعي املشلةةةةةع والةةةةة ولع
الشتو املخ لاة للعلو اإل ها ية وال ط يتية.



والصةةةةيت يةةةةيل امل خصصةةةةيل مةةةةل العلمةةةةاء واملارةةةةرال

توثيةةةةر الةةةةرواي
ويساتذ الجامعات



يلهطيل وخا جثا.

امةةةةة لةةةة رة تعةةةةاول ةلمةةةةع يش ةةةةع ييفةةةةا امع يةةةةيل امل خصصةةةةيل
العلو اإل ها ية وال ط يتية.



ةةةةر يشةةةةو

ا يفةةةةا امييل و لةةةةأل ليسةةةة اا

العلمية وال توان الهاو .

ماثةةةةا

ةةةةرا

ال ر يةةةةات

`

املؤتمر العلمي الدولي املحكم:

جامعة الدول العربية والقضية الفلسطينية

 رؤيــة املــؤتمر :
و جامعة ال و العريية تجاه التملية الالهطياية مل خي

ال ش

راء معمتة

لترا اتثا املخ لاةا ياإل اية لي الو وف ا ال ش اات ال ع تواج ال و العريية
ةمل ثا ا خ ال جام عةا يفذ لأل ال ش
ليس اا

ا م را يات امل ا ة ي ما الالهةةةطياييل

مل هذه املؤسهة اإل ليمية.

 رســالة املـؤتمر :
تاطلر سةةالة املؤتمر مل يعةة الشتوت ال ا اخية وال اي ة لل ةةعس الالهةةطياع ومل
املهاةع الالهطياية ل

يت هذه الشتوتا و

مت م ثا امة ال ولة الالهطياية

املهة تلة وةاعةةم ثا الت ش ال ةةرا ا و لأل مل خي ا سة اا
خاعة الصا

مل الترا ات ال ولية

ةل الع ا مل املاإلمات ال ولية واإل ليمية.

 أهــداف املــؤتمر
اث ف املؤتمر لي ال عرف ا و جامعة ال و العريية يفماإلمة ليمية وةي ثا
يالتملةةية الالهةةطيايةا وتشلي ة يعة و ها وياةلي ا وال عرف ا ا سةة
تتو ةليثا ا س ة راتيجية الالهةةطياية
ي جعثاا ياإل ةةاية لي تت ان ؤ اسةة

ال ع

ال عام ما جامعة ال و العريية وتش ا
ةةرايية و مهةة ت

للخرو يخا ةة ةرار م راملة لصةةةااا الترا

جامعة ال و العريية

يفياية ال عام ما الجامعة العريية

ظ امل غيرات ال ولية واإل ليمية الشاليةا و لأل يم ةةةا يفة  58جامعة و 27مريفماُ
يش ي ،مل  36ولة و خ ة مل عااا الترا واملاررال.

`



محــاور املــؤتمر:

املشو ا و جامعة ال و العريية تجاه التملةةةةةةةية الالهةةطياية
اإل ليةمية وال ولية (تش اات ويةر

ةةوء امل غيرات

).

املشو ال ا ع و جامعة ال و العرييةة تجاه الاملا الالهطةةياع.
املشو ال ةةةةةال

و مؤسةةهةةات ويجثم جامعة ال و العريية امل خصةةصةةة

ةن

التملةية الالهطةياية.
املشةةةةو الرايةةةةا جامعةةةةة الةةةة و العرييةةةةة وال هةةةةواة الهياسةةةةية
م ةا

ظةةةة

الهي العريية.

املشةةةةو الخةةةةام

مهةةةة ت

لصالل التملية الالهطةياية.

جامعةةةةة الةةةة و العرييةةةةة واليةةةةةات تاعيلثةةةةا

`

`

كلمة الرئيس الفخري للمؤتمر
أ.د .عدنان إبراهيم الحجار
يهن الل الر مل الر ين
الشمةةةة للةةةة

ن العةةةةامليل والصةةةةي والهةةةةي ا يلةةةةرف املرسةةةةليلا سةةةةي ا مشمةةةة

وا آلةةةة وعةةةةش

يجمعةةةةيلا سةةةةعا

الةةةة يف و عةةةةا س ةراتةةةةات يمةةةةيل سةةةةر اللجاةةةةة

ال اايذاةةةةة ملاإلمةةةة ال شراةةةةر الالهةةةةطياية نوالةةةةذ سي ةةةةا
يفو ار
سعا
سةةةعا
مو
الها

معاةةةةا ة ةةةةر الايةةةة او

ن
ال يف و ي م الوا اة ي

املؤتمرا

الةةة يف و يسةةةام ييةةةو شةةة
ي

ةةةي

اللجاةةةة العلميةةةةا سةةةعا

الةةة يف و ةةةةيء

اللجاة ال شمليراةا

الشملو يف ٌ ياسم ولت ا
املةةةؤتمر العلمةةةع املشرةةةن

يسةةةع اللةةة عةةة ا رن يرةةة خيةةةرا ويهةةةي وسةةةثي يرةةةن

الةةةةةذ تاإلمةةةةة جامعةةةةةة اإلسةةةةةراء يعاةةةةةوال جامعةةةةةة الةةةةة و العرييةةةةةة والتملةةةةةية
الالهطياية نتش اات وير

نج

والثا ف لي ةن التملية الالهطياية وااا
لتةةةة

اخمثا مل خي

ييةةةةت جامعةةةةة اإلسةةةةراء ا الةةةة وا

ةا

لةةةةي توظيةةةة

ا ة ا لثاج
يفةةةة ةا اتثةةةةا

خ مةةةةة

التملةةةةةية الالهةةةةةطياية ياة ا هةةةةةا ملةةةةةية العةةةةةرن واملهةةةةةلميل املريفماةةةةةة و لةةةةةأل
ا طي ةةة ،مةةةل مهةةةؤولي ثا الوةايةةةةا وعةةةو لةةةي تشتيةةةر الشلةةةن الالهةةةطياع الةةةذ
ملةةةةةي ا ة اتةةةةة ة ةةةةةرات ا ف مةةةةةل ال ةةةةةث اء والجر ةةةةةي واملع تلةةةةةيلا لتةةةةة
ةةةت يرةةةر إل امةةةة هةةةذا املةةةؤتمر اليةةةو
الالهةةةطيايةا سةةةيما

ظةةة الشةةة ا

ظةةة مر لةةةة مثمةةةة

تةةةا ا التملةةةية

ةةةةل عةةةاتة التةةةرل وا شيةةةاا اإل ا ا مراريةةةة

الصةةةةا ا لصةةةةالل الريةةةةال الصةةةةثيو ع ا هةةةةان الشةةةةر الالهةةةةطياع الةةةةذ يفال ةةةة
يفةةةة ال ةةةةرا ا ال وليةةةةة واسةةةة مرا ا تهةةةةا الالهةةةةطياع الةةةةذ ي خلاةةةةا و ملةةةةي اا
ار مإللن ووير ال يئة الخص ة لر مل ا ريص ياا ال وا رج
الشملةةةو الرةةةران لتةةة
ا سةةةةمة ت ةةةةا

رعةةةت جامعةةةة اإلسةةةراء لةةةي ت سةةةي
الخ ةةةةةرات

مو ةةةةوا ال شةةةة

وةةةةع مو ةةةوةع ارترةةةم

العلمةةةةةع ويفا ةةةةت مةةةةل ثما هةةةةةا

م ةةةةا يف  58جامعةةةةة  27مريفةةةةم يش ةةةةع مةةةةواةيل ا  36ولةةةة ا مةةةةر الةةةةذ اؤيفةةةة يل

`

هةةةةذه التملةةةةية وا الةةةةر ن ممةةةةا اع راثةةةةا مةةةةل يامةةةةات االةةةةت ا ةةةةره
العريةةع واإلسةةيمع والةة ولع وهةةذا ا
ج ا ا ويل هذا الشر

ةةر يةة ل الاةةو الةةذ ييةة

يعةةةة اثا

يةة لةة يل اهةةطا مةةل

امرل يل املياج

ا خوات وا خو الشملو ع
هةةةةذا املةةةةؤتمر يوجةةةةو هةةةةذه الرويف ةةةةة مةةةةل املارةةةةرال

ل امل ةةةةا يفة الواسةةةةعة

وا يفةةةةةا امييل والهياسةةةةةييل اؤيفةةةةة ي ةةةةة ي مرا اةةةةةا يل
اإلسةةةراء اليةةةو

و ةةةةة و ةةةةة اا ل جامعةةةةةة

تش ملةةةل يفةةة هةةةذه العتةةةو يمةةةا تم لةةة مةةةل مخةةةمول ةلمةةةع وثتةةةا

لةةةةة طمل يل ترسةةةةةن مخرجةةةةةات هةةةةةذا املةةةةةؤتمر خا ةةةةةةة ةراةةةةةر تعيةةةةة للتملةةةةةية
الالهةةةةطياية ةمتثةةةةا وتتةةةة

لصةةةةااا التةةةةرا ؤاةةةةة ج اةةةة

ج اةةة ا يعةةة يل ي ثرثةةةا ت ةةةاال الةةةرؤ وتعةةة
ال ر ةةةان يرةةةنا و تةةة
يا

الةةةو ءاتا وخ امةةة ،اسةةةمشوا لةةةع يل يجةةة

يجماةةة ال ةةةرر لرايةةةة لجةةةال املةةةؤتمر املخ لاةةةة الةةةذال ةملةةةوا

ا مةةةة ا الهةةةةاةة للخةةةةرو يثةةةةذا املةةةةؤتمر
جةةةة ات الشةةةةر

تشصةةةةل التملةةةةية مةةةةل

ييثةةةةي عةةةةو ه وسةةةة

وا يعطةةةةا ثن

واملهةةةةؤولية يفمةةةةا اتماةةةةي لرةةةةن جةةةةا يعاليةةةةات املةةةةؤتمر

والهي ةليرن و مة الل ويريفات ج

يج ج ة ال يراهين الشجا
الر ي
ي

الاخر للمؤتمر
جامعة اإلسراء

`

كلمة رئيس املؤتمر
د .أحمــد جـــواد الـــوادية

يهن الل الر مل الر ين
ت ن الصالشات

الشم الل الذ ياعم
سعا

ا س ا ال يف و ة ال الشجا

سعا

ا س ا ال يف و يسامة ييو ش

سعا
الهةةةةةا

ال يف و ةيء مو

ي

الجامعةج

ي
ي

اللجاة العلميةج

اللجاة ال شمليراةج

الاةةةةةوان والةةةةةوا اء و ؤسةةةةةاء الجامعةةةةةات والعمةةةةة اء و ةةةةةا

العمةةةةة الةةةةةوةاع

والهياسع واملج مععج
الشملو جميع ،ججج يف ياسم ولت ج
الهي ةليرن و مة الل ويريفات
ويهةةةي وسةةةثي يرةةةن

ةةةان جامعةةةة اإلسةةةراء ومةةةا يجمةةة يل ل تةةةع و اةةةايفن اليةةةو

ةاةةةة ما ترةةةةول يلهةةةةطيل اسةةةةم ،م ةةةة ريف ،لاةةةةا جميعةةةةاا ويل ج ثةةةة سةةةةوا ،وي ةةةةر
ةلمةةةةع يش ةةةة ،ةةةةةل الشلةةةةو الخي ةةةةة ال ةةةةع مةةةةل لةةةة ثا يل تجمةةةةا لةةةة اتاا وتعيةةةة
لالهطيل ةمتثا وللتملية يراتثا ويلتثاج
ةةةةا مملةةةي ا ةتةةة مؤتمر ةةةا العلمةةةع ا و ومةةةا اا ا مةةة
ال عليميةةةةة ةةةةا
ي ثر

ا التيةةةةا يةةةة و ها الراةةةةا

ا مةةة ،يةةة ل مؤسهةةةاتاا

الةةةةذ ا ةةةةر ةةةةةوت جةةةةا لةةةةوةل

ال جا ياتج

اةةة تع مؤتمر ةةةا العلمةةةع ال ةةةا ع
خلةةةةت هةةةةري

ظةةة ظةةةروف ةصةةةي ة تعي ةةةثا ملةةةي اا يعةةة يل

هةةةةاليم الصةةةةاتات امل ةةةة وهة سةةةةيما

ظةةةة ا شيةةةةاا ا مرارةةةةع

الصةةةةا ا ل ولةةةةة الريةةةةالا وال غيةةةةرات ال وليةةةةة واإل ليميةةةةة ال ةةةةع ا عرهةةةةت سةةةةل  ،ا
التملةةةةية الالهةةةةطياية ا مةةةةر الةةةةذ اجعلاةةةةا جميعةةةة ،يمةةةةا تشةةةة اات جهةةةةا والتةةةةع
ا ةواتتاةةةا واج ةةةات يف يةةةر يولثةةةا ويهمثةةةا يل تةةة
للخرو مل هذا الاار املإللنج

يفةةة مةةةا يوسةةةعاا جثةةة ي وةمةةةي
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Abstract:
In the view of the Arab League, the Palestinian refugee issue is
considered one of the constants that cannot be waived, placing it at the head
of its priorities by including it as a permanent item on its council’s agenda,
it has also worked on setting norms and making decisions, according to
which it has repeatedly demanded the necessity of finding a just solution
to their case, and its constant declaration of its adherence to their right to
return to the homeland, in addition to its continuous support to preserve
their rights in countries of asylum.
The Arab League also opposed the proposed international solutions,
to resolve the Palestinian refugee issue, by refusing their localization or
settle them in countries of asylum, as well as its emphasis on the risk of
turning the right of return into an economic right.
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Nevertheless, the Arab League must return to its role in establishing
norms, ensuring that Palestinian refugees live in dignity in countries of
asylum, while ensuring their full rights until they are able to fulfill their
right to return as an untenable requirement.
Key words: The Arab League, Palestinian refugees, right to return,
naturalization, settlement.
ق اإلنسانية التي أكدتُعليها ُالمادة  41من
مقدمةُ:يعد حق اللجوء بصورة عامة ،من الحقو ُ

اإلعالن العالمي لحقوقُ اإلنسانُعام ُ،14411كماُتمُتوثيق اتفاقية جنيف لرعاية وحماية الالجئينُ

سنةُُ .21951

كما ُتشكل قضية الالجئين الفلسطينيين واحدة من أبرز ظواهر الالجئين في القرنُ

ُ،والتيُينظرُإليهاُدوماُبوصفهاُالقضيةُالعربيةُالمركزيةُ،لذلكُفإنهُومنذُقيامُالجامعةُ
العشرينُ 3
سنةُُ،4411ماُتزالُتمثلُالشغلُالشاغلُلهذهُالمنظمةُ،4التيُسعتُإلىُوضعُالضوابطُواتخاذُ

الق ارراتُبشأنهاُ ُ.5

أهمية الدراسةُ:تناولت جامعةُالدول العربية في اجتماعاتها القضيةُالفلسطينية ،وهو ما تتعرض

له هذه الدراسةُبكثيرُمنُالتفصيلُ،الدراسةُالتيُتكمن أهميتهاُفيما يلي:

ُ-1تنصُالمادةُُ14منُاإلعالن العالمي لحقوقُ اإلنسان"ُ:لكل فرد الحق أن يلجأ إلى بالد أخرىُ أو يحاول االلتجاء إليها

هرباُ من االضطهادُ،ال ينتفع بهذا الحق منُقدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو ألعمال تناقض أغراض األمم المتحدة
ومبادئها"ُ .

ُ -2الجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُ،المفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُ،بتاريخُ 81يوليوُ ُ،4414وبدأُتاريخُ

نفاذهاُفيُُ88أفريلُُ www.unhcr.orgُ،4411

ُ -3يراجعُيحيى الشمريُ،الالجئين الفلسطينيين في ضوء القانونُ الدولي ُلالجئين (من غياب الحماية والرعاية إلى ضياع

حق ُالعودةُ INTRNATIONAL REVIEW OF LAW،العددُُ،8141ُ،1قطرُ،صُُ،10وكذا ُليلى نقوال الرحبانيُ،
حق العودة "لالجئين الفلسطينيينُ:حق قانوني وانساني لشعب ،وقومي ألمة"ُ،الملتقى العربي الدولي لحق العودةُ80ُ،وُُ81

تشرين الثاني/نوفمبرُ،2008صُ،11ُ،18سالمة سعيد ،الالجئونُ الفلسطينيونُ وأهمية وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين" األونروا "والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤونُ الالجئين ،رام الله ،دائرة شؤونُ الالجئين ،تشرين

ثاني  ،2006صُ .5

ُ -4هبه خليل سعدي مبيضُ،هبه خليل سعدي مبيضُ،الالجئونُ الفلسطينيونُ بين االغتراب واالندماج السياسيُ،رسالةُ

ماجستيرُفي التخطيط والتنمية ُالسياسية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية في نابلس ،فلسطينُ،8141ُ،صُ

ُ .18

ُ-5قاسمُالميةُ،حقُالالجئُالفلسطينيُفيُالعودةُبينُالتكريسُالقانونيُوالقيودُالواقعيةُ،المؤتمرُالدوليُالثالثُعشرُلمركزُ

جيلُالبحثُالعلميُ،حولُفلسطينُقضيةُوحقُ،طرابلسُ،لبنانُُ8وُ0ديسمبرُُ،8142مجلةُجيلُلحقوقُاإلنسانُ،ديسمبرُ

ُ،8142صُُ .840
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 -4تسليط ُالضوء على ق اررات الجامعةُالعربيةُبشأنُقضيةُالالجئين ُالفلسطينيينُوتطوراتها،

بإبرازُتفاصيلُموقفهاُمنُقضيةُالالجئينُودورهاُفيُالتمسكُبحقوقهمُ،وذلكُعبرُمراحلُ

مختلفةُ .

تطورتهاُ .
 -8توضيح مدى تأثير هذه الق اررات علىُمجريات أحداث القضيةُ ُو ُا
أهداف الدراسةُ:والتيُتسعىُإلىُتحقيق العديد من األهدافُ،أهمها:

ُ

 -4إبرازُدورُالجامعةُالعربيةُبشأنُمعاييرُمعاملةُالالجئينُالفلسطينيينُفيُالدولُالعربيةُ،وفيُ
تنسيقُالجهودُمنُأجلُالحفاظُعلىُحقوقهمُكحقهمُفيُالعودةُ .

 -8إظهار جهود الجامعة في تعزيز حقوقُالالجئينُالفلسطينيين ،من خاللُاتخاذها العديد من
الق ارراتُ،والسعي الدائمُلتدويلُقضيتهمُ ُ.

منُثمُيطرحُالتساؤلُعنُطبيعةُالدورُأوُاألدوارُالذيُلعبتهُالجامعةُالعربيةُبشأنُدعمُ

قضيةُالالجئينُالفلسطينيين؟ُ ُ

وهوُماُسنحاولُاإلجابةُعليهُمنُخاللُالمباحثُالتاليةُ :

المبحثُاألولُ:دورُق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالحفاظُعلىُحقوقُالالجئينُالفلسطينيين ُ

المبحث ُالثانيُ :موقف ُجامعة ُالدول ُالعربية ُمن ُالحلول ُالمقترحة ُلحل ُقضية ُالالجئينُ

الفلسطينيين ُ

مناهج الدراسةُ:والتيُتراوحتُبينُالمنهج التاريخيُوكذاُالوصفيُ،عالوةُعلىُالمنهجُالتحليليُ،

انطالقا من عرض األحداث وتحليل مضمونها ،بالتاليُالخروج بنتائج موضوعية عن دور جامعة

الدول العربية بشأنُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ .

المبحثُاألولُ:دورُق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالحفاظُعلىُحقوقُالالجئينُالفلسطينيين ُ

لقدُبلورتُجامعةُالدولُالعربيةُعدداُمنُالق ارراتُبشأنُحقوقُالالجئينُ،منُخاللُمعاييرُ

للمعاملةُفيُدولُاللجوءُ،والتيُاعتبرتهاُمرجعيةُاسترشاديةُفيُهذاُاإلطار(1المطلبُاألول).

كما ُأكدتُعلىُأنُحلُمسألةُالالجئينُحالُ ُعادالُُ،هوُبعودتهمُإلىُأوطانهمُ،2اقتناعاُُ

منُجانبهاُبأنهُحقُ،وأنهُالُاستقرارُفيُالمنطقةُإالُبذلكُ(المطلبُالثاني)ُ .
ُ
ُ

 -1نابي عبد القادرُ،دور جامعة الدول العربية في الحفاظ على السيادة اإلقليمية للدول األعضاءُ،أطروحة دكتوراه في

ق والعلوم السياسيةُ،جامعة تلمسانُ،8141/8141ُ،صُُ .21
ن العامُ،كلية الحقو ُ
القانو ُ

ُ-2محمدُمحمودُالمغنيُ،موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُمنُخاللُالق ارراتُوالبياناتُالرسميةُالصادرةُ

عنهاُُ،8112-4411رسالةُماجستيرُ،كليةُاآلدابُ،الجامعةُاإلسالميةُ،غزةُ،8142ُ،صُ .41
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المطلبُاألولُ:معاييرُمعاملةُالالجئينُالفلسطينيينُوالحفاظُعلىُحقوقهمُفيُدولُاللجوءُ :
ُلقدُمرتُق ارراتُالجامعةُالعربيةُالمتعلقةُبمعاملةُالالجئينُالفلسطينيينُفيُالدولُالعربيةُ

بثالثُمراحلُ،حيثُشهدتُاألولىُجهوداُجديةُلوضعُمعاييرُللدولُالعربيةُكافةُ،منُأجلُحمايةُ

حقوقُالفلسطينيينُفيُدولُاللجوءُ(الفرعُاألول)ُ،أماُالمرحلةُالثانيةُفتميزتُبتراجعُالجامعةُعنُ
التشديدُعلىُالمعاييرُالشاملةُ(الفرعُالثاني)ُ،فيُحينُاتسمتُالمرحلةُالثالثةُبتوجهُمرنُ،يسمحُ
باختالفُالمعاييرُبينُالدولُالمختلفةُ(الفرعُالثالث)ُ .

الفرعُاألولُ:تحديدُمعاملةُالالجئينُالفلسطينيينُفيُدولُاللجوء ُ

ُامتدت ُهذه ُالمرحلة ُمن ُخمسينات ُالقرن ُالماضي ُحتى ُعام ُُ ،4424حيث ُأصدرتُ

الجامعةُالعربيةُسلسلةُمنُالق ارراتُ،سعتُبمقتضاهاُإلىُتحديدُمعاييرُدنياُشاملةُوموحدةُلمعاملةُ
الفلسطينيينُفيُالدولُالعربيةُ ُ.1

ُففيُعامُُ،4418وافق مجلس الجامعة علىُلمُ ُشمل أسر الالجئين المشتتين واصدار

وثائق سفر موحدةُُ،2مماُيسهلُتنقلهمُوسفرهمُ .

كماُتمُالتطرق ُمجدداُسنةُُ،4411إلىُمسألةُإصدارُالدولُالعربيةُوثائقُسفرُموحدةُ

ومؤقتةُلالجئينُالفلسطينيينُ،المقيمينُعلىُأراضيهاُأوُتحتُسلطتهاُالقانونيةُ،فيُالحاالتُالتيُ

لمُينالواُفيهاُجنسيةُعربيةُ،3حيثُاتخذ المجلس ق ار اُر مفصالُ يبين المعاييرُواإلجراءات إلصدار

ن فيما بعد استخدامها في السفر والتنقلُ،4وأكدُ ُالقرارُأنُ
هذه الوثائق ،والتي استطاع الفلسطينيو ُ
حامليُهذهُالوثائقُسيعاملونُفيُبلدهمُالمضيفُالعضوُفيُالجامعةُ،علىُقدمُالمساواةُمعُجميعُ
العربُاآلخرينُالمقيمينُفيُذلكُالبلدُ،فيماُيتعلقُبالتأشيراتُواإلقامةُ .

عالوةُعلىُالعديدُمنُالق ارراتُ،التيُأعفتُالالجئينُالفلسطينيينُمنُدفعُرسومُالتأشيراتُ

وتجديد ُوثائق ُالسفرُ ،مثل ُالقرار ُُ 8144لسنة ُُ 4421الذي يمنح المزيد من التسهيالت في

ُ -1يراجع ُالثغرات ُالقانونية ُوالعملية ُفي ُالوضع ُالقانوني ُلالجئين ُالفلسطينيينُ ،الوقوع ُفي ُالمتاهاتُ ،جمعية ُروادُ،

ُ،Frontièresديسمبرُ،8111ُ،لبنانُ،صُُ .10

ُ-2مجلسُجامعةُالدولُالعربيةُ،األسرُالفلسطينيةُالمشتتةُومنحُالالجئينُوثائقُسفرُموحدةُ،القرارُُ،181سبتمبرُُ .4418
ُ-3مجلسُجامعةُالدولُالعربيةُ،صرفُوثائقُموحدةُلالجئينُالفلسطينيينُ،قرارُُ81ُ،141ينايرُُ .4411

بيةُفيُضوءُق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُ،مشروعُحقُالعودةُ
ُ
ُ-4والءُعبداُتمرازُ،حمايةُالالجئينُالفلسطينيينُفيُالدولُالعر
لالجئينُ،مؤتمرُحقُالعودةُبينُالق ارراتُالدوليةُوالق ارراتُالعربيةُ،8141/48/81ُ،قطاعُغزةُ،فلسطينُ،منشوراتُجمعيةُ

منتدىُالتواصلُ،طُُ،8141ُ،4صُُ ُ.81
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إجراءات إصدار وثائقُالسفر ومعاييرهاُ،منُخالل منح الحق لحاملها في العودة إلى البلد الذي
أصدرها ،دونُ الحاجة إلى الحصول على تأشيرة عودةُ .1

مماُيتجلىُمنهُأنُالجامعةُالعربيةُقدُاتخذتُسلسلةُمنُالق ارراتُعلىُمستوياتُعديدةُ،

فهيُمنُجهةُدعتُالدولُالمضيفةُلالجئينُإلىُمعاملتهمُبالنسبةُللحقوق ُالمدنيةُواالجتماعيةُ
واالقتصاديةُ،بماُفيهاُحريةُالعملُوالتنقلُكرعاياُهذهُالدولُ،ودعتُمنُجهةُأخرىُإلىُمنحهمُ

وثائقُسفرُموحدةُ ُ.2

ولقدُجاءُبروتوكولُالدارُالبيضاءُالخاصُبمعاملةُالالجئينُالفلسطينيينُسنةُُ،34421

بمثابةُتتويجُلهذاُالتوجهُالرسميُالعربيُ،حيثُيعتبرُأهمُآليةُمنُآلياتُالجامعةُوالمتعلقةُبمعاملةُ

الفلسطينيينُ،اتفقتُفيهُالجامعةُالعربيةُعلىُعددُمنُالمبادئ(ُ)11التيُتحكمُوضعُالفلسطينيينُ

فيُالدولُاألعضاءُ،والتيُتتمثلُفيماُيليُ :

 الحقُفيُالعملُواالستخدامُأسوةُبالمواطنينُ .

 الحقُفيُمغادرةُبلدُاإلقامةُالحاليُوالعودةُإليهُ .
 الحقُفيُدخولُدولُأعضاءُأخرىُومغادرتهاُ،وذلكُللمدةُالمرخصُلهمُبهاُوللغرضُ
الذيُدخلواُمنُأجلهُ .

 الحقُفيُالحصولُعلىُوثائقُصالحةُلسفرهمُوتجديدهاُعندُالطلبُ .
 الحقُفيُمعاملةُمتساويةُمعُرعاياُدولُالجامعةُبشأنُالتأشيراتُواإلقامةُ .

أماُعنُمواقفُالدولُالعربيةُحيالُموادُبروتوكولُالدارُالبيضاءُ،فتنقسمُبينُمؤيدُلهاُ
ومتحفظُ ،حيث ُأودعت ُكل ُمن ُسورياُ ،األردنُ ،الجزائرُ ،السودانُ ،العراقُ ،الجمهورية ُالمتحدةُ
واليمنُ،البروتوكولُدونُتحفظُ،أماُالكويتُ،ليبياُولبنانُفقدُتمُالتحفظُمنُقبلهاُ ُ.

فيُحينُأنُالسعوديةُوالمغربُالتيُلمُتودعُالبروتوكولُبعدُ،أماُبقيةُالدولُالعربيةُفلمُ

تبدُ ُموقفهاُمنُالبروتوكولُ،مثلُتونسُالتيُلمُتحضرُاجتماعُالرؤساءُوالملوكُالعربُ،وكذلكُ
الدولُالتيُأصبحتُعضواُفيُالجامعةُالعربيةُبعدُتوقعُالبروتوكولُ ُ.

ُ -1األمر الذي أدى إلى ظهور خالف بين الدول األعضاء ،حيث تحفظت على القرار كلُ من السعودية وليبيا وكذاُلبنان،
بالتالي أصبحُالقرار غير ملزم لها حسب نظام الجامعةُ،يراجعُوالءُعبداُتمرازُ،المرجعُنفسهُ،صُ ُ.01

ُ -2ناصرُإسماعيلُجربوعُاليافاويُُ،الموقفُالعربيُمنُمسألةُتنقلُالالجئينُالفلسطينيينُبينُالدولُالعربية ،مشروعُحقُ
العودةُلالجئينُ،مؤتمرُحقُالعودةُبينُالق ارراتُالدوليةُوالق ارراتُالعربيةُ،8141/48/81ُ،قطاعُغزةُ،فلسطينُ،منشوراتُ
جمعيةُمنتدىُالتواصلُ،طُُ،8141ُ،4صُُ .11

 ُ-3أقرهُمجلسُملوكُورؤساءُالدولُالعربيةُفيُدورتهُالثالثةُ،التيُعقدتُفيُالدارُالبيضاءُفيُالمملكةُالمغربيةُفيُالفترةُ

منُُ40إلىُُ41سبتمبرُُ .4421
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ورغمُذلكُفقدُأدىُتبنيُجامعةُالدولُالعربيةُ"بروتوكولُالدارُالبيضاء"ُوالتوقيعُعليهُ،

إلىُتوسيعُمجالُحقوقُالفلسطينيينُ،لمنحهمُحريةُالتنقلُمنُقطرُعربيُإلىُآخرُمجاورُ،والعودةُ
إلىُقطرُإقامتهمُمنُدونُعائقُ،حيثُأنُحصولهمُعلىُوثائقُسفرُمنُدولُاللجوءُاألولُ،والتزامُ
هذهُالدولُبتجديدهاُسواءُمنُداخلهاُأوُمنُخاللُسفاراتهاُفيُالخارجُ،وكذلكُمساواةُحامليهاُ

برعاياُدولُالجامعةُالعربيةُ،سهلُحركتهمُمنُالدولُالعربيةُواليهاُ .

إالُأنُهذاُالبروتوكولُلمُيكنُسوىُبيانُحسنُنيةُأكثرُمماُهوُالتزامُمنُقبلُالدولُ

األعضاءُ،حيثُسلكتُالحكوماتُالعربيةُسبالُمتمايزةُفيُتنفيذهُ،فقدُعمدتُدولتانُعربيتانُفقطُ،

فيهماُوجودُكبيرُلالجئينُ،هماُسوريةُواألردنُإلىُتنفيذُجميعُبنودُالبروتوكولُ،بينماُلمُتنفذهاُ

الكويتُولبنانُتنفيذاُكامالُ،ونفذتهاُمصرُوليبياُبصورةُغيرُمنتظمةُ،وبقيُوضعُالالجئينُحك ارُ
علىُاألوضاعُالسياسيةُالسائدةُفيُالمقامُاألولُ .

الفرعُالثانيُ:إعطاءُدورُلمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُفيُالمفاوضاتُمعُدولُاللجوءُ(-9191
ُ )9191

ُال شك أن تنامي الحركة الوطنية الفلسطينية ،وانتزاع االعتراف العالمي والعربي بمنظمة

التحرير الفلسطينيةُ،1انعكس على نوعيةُالق اررات الصادرة عن جامعة الدول العربية في السبعينيات
والثمانينياتُ،حيثُظهرُتوجهُجديدُفيُق ارراتهاُيشددُعلىُدورُالمنظمةُكممثلُللشعبُالفلسطينيُ
ومفاوضُعنهمُ،مماُشجعُهذهُاألخيرةُعلىُطلبُمزيدُمنُالحمايةُلالجئينُوتحسينُظروفُ

تواجدهمُفيُالدولُالعربيةُ .

وفي ُحين ُأن ُالوثيقة ُاألساسية ُفي ُمرحلة ُوضع ُالمعايير ُتمثلت ُفي ُبروتوكول ُالدارُ

البيضاءُ،فإنُالوثيقةُالمرجعيةُفيُهذهُالمرحلةُكانتُاتفاقُالقاهرة ُفيُشهرُنوفمبرُُ4424بينُ

لبنانُوالمنظمةُبوساطةُمصريةُ،حيثُوفيُنفسُالسنةُدعتُالجامعةُالعربيةُمنظمةُالتحريرُ،إلىُ

ُ-1اتخذ مؤتمر القمة السابع بالرباطُالمنعقدُبتاريخ ُ،4411/44 /84-82ق ارره التاريخي باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية

الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينيُ ُ،يراجعُبالل الحسن ،ق اررات في المشهد الفلسطيني عن عرفات وأوسلوُوحق

العودة والغاء الميثاق ،ط ، 1المؤسسة العربية ُ،بيروتُ،لبنانُ،8111ُ،عمر عبد العزيز عمر ،في تاريخ العرب الحديث
والمعاصر ،القاهرة ،دار المعرفة الجامعية ،2005ُ،صُُ 011وُ،012وكذاُسهيل حسين الفتالويُوعماد محمد ربيع،
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إقامةُاتصاالتُثنائيةُمعُالدولُاألعضاءُلصونُحقوقُالالجئينُالمتعلقةُباإلقامةُ،السفرُوالعملُ،1
وشكلُذلكُتحوالُملحوظاُعنُالمعيارُالشموليُلبروتوكولُالدارُالبيضاءُ .2

ولمُتلغُالجامعةُقطُبروتوكولُالدارُالبيضاءُ،بلُشددتُتك ارراُعلىُأنُالمفاوضاتُمعُ

منظمةُالتحريرُالفلسطينيةُيجبُأنُتهدفُإلىُتحقيقهُ،إالُأنُالتشديدُانتقلُبوضوحُإلىُالمفاوضاتُ

الثنائيةُعوضاُعنُالمعاييرُالواضحةُ .3

الفرعُالثالثُ:االمتثالُللقوانينُالسياديةُللدولُالعربيةُالمضيفة ُ

ُوذلكُمنذُُ،4411حيثُتمُالعودةُإلىُمبدأُاحترامُسيادةُالدولُالعربيةُ،بشأنُالوضعُ

القانونيُلالجئينُالفلسطينيينُعلىُأراضيهاُ،وذلكُبعدُأنُاضطرتُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ

إلىُمغادرةُلبنانُبسببُاالجتياحُاإلسرائيليُ،مماُترتبُعنهُتوقفُالجامعةُالعربيةُتدريجياُعنُ
إصدار ُالق ارراتُ ،التي ُتشدد ُعلى ُالعالقات ُالثنائية ُمع ُالمنظمة ُالتي ُلم ُتعد ُالممثل ُالحصريُ

لمصالحُالالجئينُ .

ودلت تحقيقات مؤتمر المشرفين على الشؤونُ الفلسطينية ،على أن مستوىُ تطبيق معايير

جامعة الدول العربية حول معاملة ُالفلسطينيين في بعض الدول األعضاء متدن ،والسيما في

أعقاب حرب الخليج الثانية ،عندما تبنت الدول األعضاء فيُالجامعة العربية القرار (ُ(5093في
العام  ،4444الذيُأعادُالتأكيدُعلىُبروتوكولُالدارُالبيضاءُوأضعفهُفيُآنُواحدُ،حيثُأعلنتُ

الجامعةُأنهُينبغيُعلىُالدولُتطبيقُالبروتوكولُ"وفقاُللقوانينُالمرعيةُاإلجراءُفيُكلُدولة"ُ،بماُ

يخولُالدول بمعاملة الالجئين الفلسطينيين بموجب المعاييرُوالتشريعات الوطنية التي ترتئيها الدولة

المضيفة مناسبة ،بدالُ من االلتزام ببنودُ"البروتوكول"ُ .4

ُنتيجةُلذلكُ،وبينماُيبقىُبروتوكولُالدارُالبيضاءُنافذاُ ُنظرياُ،فإنُالجامعةُأضعفتُفيُ

الواقعُااللتزامات القانونية التي أقرها ،عندماُقررتُاالمتثالُللقوانينُالسياديةُلكلُدولةُ .
المطلبُالثانيُ:التأكيدُعلىُحقُالالجئينُالفلسطينيينُفيُالعودةُللوطن ُ

ُ -1مجلسُجامعةُالدولُالعربيةُ،قرارُُ،8111يراجعُالثغراتُالقانونيةُوالعمليةُفيُالوضعُالقانونيُلالجئينُالفلسطينيينُ،

المرجع ُالسابقُ ،ص ُُ ،11محسن ُصالحُ ،التقرير ُاالستراتيجي ُالفلسطيني ُالمؤشرات ُالسكانيةُ ،مركز ُالزيتونة ُللدراساتُ
واالستشاراتُ،بيروتُ،لبنانُ،طُُ،8114ُ،4صُُ،81كماُيراجعُمريمُعيتانيُومعينُمناعُ،معاناةُالالجئُالفلسطينيُ،مركزُ

الزيتونةُللدراساتُواالستشاراتُ،بيروتُ،لبنانُ،طُُ،8141ُ4صُُ .08

ُ-2مجلسُجامعةُالدولُالعربيةُ،منُتلكُالق ارراتُ:القرارُرقمُُ8224لسنةُُ،4411قرارُُ1804لسنةُُ .4410
ُ-3يراجعُالثغراتُالقانونيةُوالعمليةُفيُالوضعُالقانونيُلالجئينُالفلسطينيينُ،المرجعُالسابقُ،صُُ .11

ُ-4والءُعبداُتمرازُ،المرجعُالسابقُ،صُُ .08
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ُأخذُالحقُفيُعودةُالالجئينُالفلسطينيينُإلىُديارهم ُحيزاُكبيراُمنُاالهتمامُالدوليُ،

حيثُأنهُشكُلُأرضيةُللعديدُمنُالق ارراتُالدولية(1الفرعُاألول)ُ،عالوةُُعلىُدعمُالجامعةُوتأييدهاُ
لهُبمقتضىُالعديدُمنُالق ارراتُ(الفرعُالثاني).

الفرعُاألولُ:حقُالعودةُعلىُضوءُالشرعيةُالدولية ُ
ُيعتبرُالحقُفيُالعودةُبعدُالتعرضُللطردُوالتهجيرُ،حقاُمكفوالُبموجبُمختلفُمواثيقُ

ونصوصُالشرعيةُالدوليةُ ،التيُأكدتُعلىُحقُالالجئينُبالعودةُإلىُديارهمُ،كمجموعةُبشريةُ
تتمتعُبحقوقُإنسانيةُواضحةُ،وليسُكأفرادُيطالبونُبلمُُالشملُ .

مماُيجعلُمنهُحقُعودةُالالجئينُالفلسطينيينُإلىُديارهمُوممتلكاتهمُ،حقاُشرعياُُُوعادالُُ،

كماُأنهُحقُغيرُقابلُللتصرفُكرستهُالعهودُوالمواثيقُوكذاُالق ارراتُالدوليةُ .2

ُوفيُاليومُالتاليُلصدورهُ ُوبتاريخُُ ،4411/48/44صدرُالقرارُرقمُُ 441منُالجمعيةُ

العامةُلهيئةُاألممُالمتحدةُ،والذيُجاءُفيهُأنه"ُ:تقررُالسماحُبالعودةُفيُأقربُوقتُممكنُلالجئينُ
الراغبينُفيُالعودةُإلىُديارهمُوالعيشُبسالمُمعُجيرانهمُ...وتصدرُالجمعيةُالعامةُتعليماتُإلىُ
لجنةُالتوفيقُبتسهيلُإعادةُالالجئينُوتوطينهمُمنُجديدُ ."...

ثم بعد ذلكُصدر القرار رقم ) (273سنةُ1949المتضمن قبول عضوية إسرائيل في

األمم المتحدة ،بشرط تنفيذ التدابير الواردة في القرار رقم ُ(ُ،)441السيما حق العودة لالجئين
الفلسطينيين إلىُديارهمُ ُ.3

الفرعُالثانيُ:حقُالعودةُفيُق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُ:بينُالدعمُوالتأييد ُ
ُبالرغمُمنُتأكيدُالشرعيةُالدولية على أن قضية الالجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية

الفلسطينية ،وعلى التمسكُبحق الالجئين الفلسطينيين في العودةُ،السيماُبمقتضىُالقرارُ(ُ)441

الذي ُتناول ُالحقُفي ُالعودةُ ُ ،وكأن الكيان الصهيوني هو الخصم والحكم في آن واحد ،وليسُ
باعتباره حقا طبيعياُ ،وذلك بموجب البند( )44الذي يطلب من الكيان الصهيوني أن يسمح

للفلسطينيين بالعودةُ .

وهوُماُشكلُدافعاُلتدخلُجامعةُالدولُالعربيةُومنُخاللُالعديدُمنُالق ارراتُ،منهاُعلىُ

سبيلُالمثالُالُالحصرُ:قمة القاهرةُبتاريخُ(ُ،)4421/14/42-40الرباطُبتاريخُ(/84-82

 ،)4411/44تونسُيوميُ(ُ،)4414/44/88-81الدار البيضاءُيومي )ُ،)4414/11/82-80
ُ-1قاسمُالميةُ،المرجعُالسابقُ،صُُ .840

ُ-2إذُتنصُالمادةُُ8/40علىُأنه"ُ:لكلُفردُمغادرةُأيُبلدُ،بماُفيُذلكُبلدهُوفيُالعودةُإلىُبلده"ُ،يراجعُشكيلُناديةُ،حقُ
العودةُللفلسطينيينُعلىُضوءُق ارراتُاألممُالمتحدةُ،مذكرةُمقدمةُلنيلُشهادةُالماجستيرُفيُالقانونُالعامُ،فرعُالعالقاتُ

الدوليةُ،كليةُالحقوقُوالعلومُالسياسيةُ،جامعةُقسنطينةُ،8148/8144ُ،صُُ .12

ُ-3يحيى الشمريُ،المرجعُالسابقُ،صُُ .14
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القاهرة ُبتاريخ )ُ ُ ،)8111/44/88-84وقمة ُالقدس ُبالمملكة ُالعربية ُالسعودية ُيوم ُ(-11-41

ُُ،)8141والتيُتدعمُحقُالالجئينُالفلسطينيينُفيُالعودةُإلى وطنهم وتقرير مصيرهمُ،1باعتبارهُ :

ُ-حق جماعي وفردي في آن واحدُ:حيثُيملكهُالالجئُنفسهُ،والذي خرج من أرضه واضطر

لترك ممتلكاتهُ،وجماعيُانطالقاُمنُحقُتقريرُالمصيرُ،الواردُفيُديباجةُميثاقُاألممُالمتحدة.
ُ-ال يسقط بالتقادمُ،حيثُإنهُحقُُثابتُُالُينقضيُبمرورُالزمنُ .2

ُحق طبيعي وشرعيُ،ال تجوزُبشأنه اإلنابة ،سواء في التفاوض أو التخلي عنهُ . ُ -الُيخضعُللمفاوضاتُأوُالتنازلُ،حقُالُيعدلُأوُيتغيرُمفهومهُ،فيُأيُمعاهدةُأوُاتفاقُ

سياسيُمنُأيُنوع ،بحيث يمكن إبطال أي اتفاق دولي يخالفه أوُيعرقلهُ .3

المبحث ُالثانيُ :موقف ُجامعة ُالدول ُالعربية ُمن ُالحلول ُالمقترحة ُلحل ُقضية ُالالجئينُ

الفلسطينيين ُ

لقد ُتوالت المشاريع ُوالحلول التي تسعى إليجاد حل لقضية الالجئين الفلسطينيين ،إذ

تعددتُأشكالها وتنوع مقدموها ،فمنهم من اقترح التوطين 4واالستيعاب ،ومنهم من اقترح التعويضُ،

هذه المشاريع-وبشكل عام-تقوم علىُالدعوة الواضحة إلىُتجنيسُوتوطين الالجئين الفلسطينيين

في الدول المضيفة من ناحيةُ(المطلبُاألول) ،ومن ناحية ُأخرىُ تدعو إلى إنكار حق العودة

لالجئين مقابل تعويضهمُ(المطلبُالثاني) ،وهوُماُرفضتهُجامعةُالدولُالعربيةُجملةُُوتفصيالُُ،
كماُحذرتُمنهُمنُخاللُالعديدُمنُالق ارراتُالصادرةُعنهاُ .

المطلبُاألولُ:رفضُالتجنيسُوالتوطينُبالدولُالمضيفة ُ

ُتستهدف المشاريع والحلولُالمقترحةُللتجنيسُوالتوطينُبالدولُالمضيفةُ،إلى استبدال

حق العودة وتركيز الجهود لتنفيذ مشاريعُالتوطين ،وكذاُالعمل على تأهيل الالجئين الفلسطينيين

اقتصاديا واجتماعيا ،بهدفُدمجهم فيما بعدُداخل الدول المضيفة لهمُ،مماُيقتضيُتسليطُالضوءُ
علىُتلكُالمشاريعُوالحلولُالمقترحةُمنُحيثُمضمونهاُوأبعادهاُ(الفرعُاألول)ُ،ناهيكُعنُالتطرقُ

لموقفُالجامعةُالعربيةُمنُتلكُالمشاريعُوتبعاتهاُعلىُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ(الفرعُالثاني)ُ .

الفرعُاألولُ:مشاريعُتجنيسُالفلسطينيينُوتوطينهمُ:المضمونُواألبعادُ .

ُاشتركت مشاريع توطين الفلسطينيين في اعتمادها على االقتراحات التالية:

ُ-1يراجعُشكيلُناديةُ،المرجعُالسابقُ،صُُ .28
ُ-2ليلى نقوال الرحبانيُ،المرجعُالسابقُ،صُ .11

ُ-3يراجعُشكيلُناديةُ،المرجعُالسابقُ،صُُ،21وكذاُهبه خليل سعدي مبيضُ،المرجعُالسابقُ،صُُ 24
ُ-4التوطينُ:هو اإلدماج المحلي في بلد اللجوءُُ،يراجعُشكيلُناديةُ،المرجعُالسابقُ،صُ .20
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-تقديم إعاناتُوبعض ُالمساعدات المادية؛ ألجل إقامة مشاريع اقتصادية تنموية في مناطق

توطينهمُ،بهدف بناءُالمساكن واقامة بعض البرامج التي تمكنهم من ضمان قوتهم اليوميُ،وبأموال

ال تمثل سوىُ تبرعاتُ،1االقتراحُالذيُتعاملُمعُالفلسطينيينُوكأنهم ضحايا كارثة طبيعيةُ،تحرك
المجتمع الدولي من أجلها.

-الضغط على الدول العربية الستقبالهم ،خطط المشاريع ال تذكر صراحة وسائل الضغط

ن تهديدات اقتصادية كمنع
واألوراق التي قدُيتم استخدامها في هذا اإلطار ،لكنها بالتأكيد ستكو ُ

المساعدات أو قطع العالقات.

-إمكانية إعادة التوطين في بلد ثالث ،إذا كان توطينهم في الدولة المضيفة غير متاح لسد كل

السبلُأمام الفلسطينيين؛ُلتنفيذ عودتهمُ،فإذا كانوا يرغبونُ في التخلي عن العودة ،فمن باب أولى
أن يتوطنوا في البلدان المجاورة ُلفلسطين ،كونها تشترك معها في أغلب النواحي التاريخية
والمصيريةُ.

-منح الفلسطينيين جنسية دول اللجوء؛ُحتى يكونُ تمتعهم بكافة الحقوقُ مضمونا ،مماُسيفصل

الفلسطينيين عن هويتهم الحقيقية ،وسيسقط حق العودة حتماُ .2

الفرعُالثانيُ:موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُمشاريعُتجنيسُالفلسطينيينُوتبعاتها ُ
ُمماُالُشكُفيهُأنُمشاريعُالتوطينُالمختلفةُ،تحملُفيُطياتهاُإضعافاُواضحاُللحقُفيُ

العودةُ،وهوُالهاجسُالذيُتعرفهُالعديدُمنُالدولُالعربيةُالمجاورةُلفلسطينُوالتيُاستضافتُالعديدُ
منهمُ،كل ذلك بهدف تصفية قضية ُالالجئين الفلسطينيين ،والسعي لطمس الهوية الفلسطينية،

بالتالي تذويبها عبر دمج الالجئين الفلسطينيين إجباريا في المجتمعات الجديدة التيُهجروا إليهاُ .3
ولقدُتأكدُرفضُالجامعةُالعربيةُأليُمحاوالتُتجنيسُالالجئينُالفلسطينيينُ،وكذاُكلُ

أشكالُتوطينهمُ،ماُيتجلىُمنُخالل العديدُمنُالق ارراتُالصادرةُعنهاُ،والتيُتترجمُأهمُالمبادئُ
التيُكرستهاُتلكُالق ارراتُمنذُالبدايةُ،والمتمثلةُفيُأنُالحصولُعلىُاالعترافُالقانونيُ،بلُحتىُ

علىُالجنسيةُفيُدولُاللجوءُيجبُأالُينقضُهويةُالالجئُالفلسطينيُ ُ.

ولقدُصدرتُعنُالجامعةُالعربيةُعدة ق اررات ،تخص الدول ُالعربية على التقيد ببنود

برتوكول الدار البيضاء ،واتخذُالمشرفين على شؤونُ الفلسطينيين القرار  2600عام ُ،4411والذيُ

اعتبر أن اكتساب بعض الفلسطينيين لجنسية أخرى ،ال يعتبرُمبر ار لحذف أسمائهم من سجالت
الالجئين الفلسطينيين.

ُ-1هبه خليل سعدي مبيضُ،المرجعُالسابقُ،صُُ .11
ُ-2شكيلُناديةُ،المرجعُالسابقُ،صُُ .480
ُ-3قاسمُالميةُ،المرجعُالسابقُ،صُُ .840
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وتتضح أهمية هذا القرار الذي تعزز بقرار من قبل مجلس الجامعةُالعربية من وجهين:

أوُالا_ أنه يسمح بازدواج الجنسية الفلسطينية بالنسبة للفلسطينيين ،على غير ما قضت به اتفاقية
الجنسية الموقعة عام ُ 4411بين الدول األعضاء في جامعة الدول العربيةُ ،وشددت ُالجامعةُ
بمقتضىُهذاُالقرارُعلىُأنُحيازةُجنسيةُثانيةُ،الُيبطلُبالضرورةُالهويةُالفلسطينيةُأوُوضعُ

اللجوءُ .

ثانيا_ أنه يتعارض مع اإلجراءات التي تقوم بها بعض الدول العربية المضيفة ،من شطب الالجئين

من السجالت الرسمية ُلالجئين ،بعد حصولهم على جنسية ثانيةُ،وهو إجراء يوقع أشد الضرر
بقضية الالجئين الفلسطينيين.1

ُلقد أثارت مسألة تجنيس الالجئين الفلسطينيينُوتوطينهمُفي الدول العربية حساسية كبيرةُ،

وتماسا مع حق العودةُ،على نحو مغاير لما نصت عليه ق اررات جامعة الدول العربية ،2وتتمحور

اآلراء حولها بين الرفض والقبول:

االتجاه الرافض ُ

الذي ُاعتبر منح الجنسية لالجئين الفلسطينيين ،التفافا على حق العودة ،ومقدمة منطقية
للتنازل عنه ،ولو بالنسبة لألجيال الالحقة من الالجئينُ .
االتجاه المؤيد ُ

حيث ُاعتبر منح الجنسية لالجئين الفلسطينيين ،ضرورة إنسانية لتخفيف المعاناة عنهم

دونُ ُإسقاط حقهم في العودة ،ومثل هذا االتجاه األردن وقيادات في منظمة التحرير وبعضُ
الحركات واألحزاب الفلسطينيةُ .3

المطلبُالثانيُ:التحذيرُمنُخطرُتحولُحقُالعودةُإلىُمجردُحقُاقتصادي ُ
ُخالفاُ لما تروج له دولةُاالحتالل وما تذهب إليه بعض االدعاءات الغربية ،من أن

"التعويض" يعد بديالُ عن ُحق العودةُ،بالتاليُتحويلُحقُالعودةُإلىُمجردُحقُاقتصاديُ ،فإن

مبادئ القانونُ الدولي العام تكفل لالجئُالحقُفيُالحصرُالشاملُلممتلكاتهُباألراضيُالمحتلةُ،
وتحصيلُمواردهاُ،وعوائدهاُ،وكذاُاستردادهاُ(الفرعُاألول)ُ،إضافة إلىُالحصولُعلى التعويضُ

المناسب ،4والذي يعتبر عنص اُر مكمال لحق العودةُومنُتبعاتُتطبيقهُ(الفرعُالثاني)ُ ُ.

ُ-1أشرفُالمبيضُ،الموقفُالعربيُمنُمسألةُتجنيسُالالجئينُالفلسطينيينُ،مشروعُحقُالعودةُلالجئينُ،مؤتمرُحقُالعودةُ
بين ُالق اررات ُالدولية ُوالق اررات ُالعربيةُ ،8141/48/81ُ ،قطاع ُغزةُ ،فلسطينُ ،منشورات ُجمعية ُمنتدى ُالتواصلُ ،ط ُُ،4

ُ،8141صُُ .81

ُ-2شكيلُناديةُ،المرجعُالسابقُ،صُُ .21

ُ-3أشرفُالمبيضُ،المرجعُالسابقُ،صُُ .82
ُ-4شكيلُناديةُ،المرجعُالسابقُ،صُُ .01
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الفرع ُاألولُ :الحق ُفي ُالحصر ُالشامل ُلممتلكات ُالالجئين ُبفلسطين ُوتحصيل ُعوائدها ُوكذاُ

استردادها ُ

ُيعتبرُحقُالالجئينُالفلسطينيينُباسترجاعُالممتلكاتُبعدُالتعرضُللطردُوالتهجيرُ،حقاُ

مكفوالُبموجبُمختلف ُمواثيق ُونصوص ُالشرعية ُالدوليةُ،مما ُيقتضيُتفعيل ُالجهود ُوالق ار ارتُ
الخاصةُبحصرُهذهُاألموالُوالممتلكاتُوكذاُاألراضيُالزراعيةُالتيُتمُتحويلهاُللبناءُ،وبيعهاُ
للمستوطنينُاليهودُ،وتعيينُقيمتهاُوعوائدهاُبواسطةُجهةُمحايدةُونزيهةُ،ثمُتلمسُالسبلُلتحويلُ

هذهُالعوائدُإلىُأصحابهاُ .

وبناءُعلىُذلكُقامُمجلسُالجامعةُبإصدارُالق ارراتُالتاليةُ :1

أ -الطلبُإلىُاألممُالمتحدةُإرسالُ"بعثةُتقصيُالحقائق"ُ،لتحريُأوضاعُاألراضيُالفلسطينيةُ

واستعماالتهاُُ،وعوائدهاُ،انتهاكُحقوقُملكيتهاُوكذاُاستغاللهاُ،والحصولُعلىُنسخُكاملةُ
منُجميعُالوثائقُوالخرائطُالموجودةُلدىُاإلدارةُاإلسرائيليةُلألراضيُ .

ب -ضرورة ُبذل ُالمساعي ُوالجهود ُلتنفيذ ُقرار ُالجمعية ُالعامة ُرقم11/10ح ُبتاريخُ
ُ،4411/48/12بشأنُاإليراداتُاآلتيةُمنُممتلكاتُالالجئينُالفلسطينيينُ،والذيُنصُ

علىُضرورةُاتخاذُاألمينُالعامُكلُالخطواتُالمناسبةُبالتشاورُمعُلجنةُالتوفيقُالدولية2؛ُ

لحماية ُوادارة ُالممتلكات ُوالموجوداتُ ،وحقوق ُالملكية ُالعربية ُفي ُإسرائيلُ ،وأن ُينشئُ
صندوقاُلتلقيُاإليراداتُاآلتيةُمنهاُبالنيابةُعنُأصحابهاُ ُ.

ت -الطلبُإلىُاألممُالمتحدةُبتعيينُحارسُوقيمُدوليُدائمُومحايدُعلىُتلكُاألمالكُ،ويقدمُ

تقريرهُعنُأوضاعهاُدورياُإلىُاألممُالمتحدةُ،وكذاُحمايتهاُإلىُأنُيتمُعودةُأصحابهاُ ُ.3

الفرعُالثانيُ:الحقُفيُالتعويض ُ

ُتستندُمسألة التعويضُإلىُحق العودة بلُوتعتبرُمنُتبعاتهُ،كماُيجبُأنُيستند التعويضُ
إلى مبادئ العدالة واإلنصاف ،وليس من اإلنصاف أبدا أن يحرم الالجئ من حق ُالعودة إلى

أرضه مقابل التعويض الذي يقررونه عنه ،من دونُ استشارتهُأو علمه حتى ،وبمقتضى مؤامرات
وصفقات تمرر خلسةُ .4

ولقد بات جليا ،أن الشعب الفلسطيني يرفض قبول تعويض عن أرضه وحقه فيُالعودة

إليها ،ألن هذه األراضي هي ملك لشعب وارث لألجيالُ ،لذلك أدرج هذا الحق له ضمن العديد
-1القرارُرقمُُ1101بتاريخُُ .4441/14/41

ُ-2يراجعُمحمدُمحمودُمغنيُ،المرجعُالسابقُ،صُُ .441

ُ-3لتفاصيلُأكثرُيراجعُمحمدُمحمودُمغنيُ،المرجعُنفسهُ،صُُ .441
ُ-4ليلى نقوال الرحبانيُ،المرجعُالسابقُ،صُُ .11
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من الوثائق الدولية لجبر الضرر والمعاناةُ ،ولقاءُالخسائرُواألضرارُالتيُلحقتُبهُجراءُقيامُالكيانُ

الصهيونيُبترحيلهُ،وليس ثمنا لل ُوطنُ .1

ويشملُالحقُفيُالتعويضُماُيليُ :

 -4الخسائرُالمادية الفرديةُ:التي تسبب بها النهب والسلب وكذاُالتدمير واستغالل األمالك.

 -8الخسارة المادية الجماعية ،وتشمل الطرقُ،الموانئُ،المطاراتُ،المياهُ ،الثروة السمكيةُ،
الشواطئُ،الغابات وكذاُاألماكن المقدسة.

 -0الخسارة المعنوية الفردية ،وتتضمنُالمعاناة النفسية ،الشتاتُ،انفصال األسرُوفقدان
أفرادهاُ،التعذيب وسوء المعاملة ،والسجنُ .

 -1الخسارة المعنوية العامة :تشمل فقدان الهوية والوثائق والسجالت العامةُ ،التطهير
العرقي ،الطرد والمذابحُ.

 -1جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وضد السالمُ .2
غيرُأنهُتجدرُاإلشارةُ،إلىُأنُلجنة التوفيق الدوليةُطالبت الفلسطينيين بوجوب توفر

الوثائق واألدلة لدى كل المطالبين بالتعويض ،مما ُيعني أنُفئة قليلةُمنهم فقط ستستفيد منه،
كونُ ملكيات أغلبهم إما كانت ملكيات عامة أو علىُالشيوع أو أنهم فقدوا كل أوراقهمُ .3

الخاتمة ُ

ُتعد قضية ُالالجئين الفلسطينيين ،من أهم القضايا الكبرىُ التي رافقت ُجامعة الدول

العربية منذ نشأتهاُ ،حيث شكلت بجوانبها المتعددة الموضوع األساسي لمعظم ُمؤتمرات القمة

العربية ،في محاولة إليجاد سبل لحلهاُ .

ُولقد اتضحتُجلياُمنُخاللُهذا البحثُطائفةُمنُالنتائجُ،نوجزهاُفيماُيليُ :

ُ -لقدُمرت ُق ارراتُالجامعةُالعربيةُالمتعلقةُبمعاملتهمُفيُالدولُالعربيةُ،بثالثُمراحلُ،حيثُ

امتدتُالمرحلةُاألولىُمنُخمسيناتُالقرنُالماضيُحتىُعامُُ،4424والتيُشهدتُجهوداُجديةُ
لوضع ُمعايير ُشاملةُوموحدة ُللدول ُالعربية ُكافةُ ،من ُأجل ُحمايةُحقوق ُالفلسطينيين ُفي ُدولُ

اللجوءُ،فيُحينُامتدتُالمرحلةُالثانيةُمنُعامُُ4424حتىُمنتصفُالثمانيناتُ،فتميزتُبتراجعُ

الجامعةُالعربيةُعنُالتشديدُعلىُالمعاييرُالشاملةُ،وركزتُبالمقابلُعلىُالمفاوضاتُالثنائيةُبينُ
منظمةُالتحريرُالفلسطينيةُوكلُمنُالدولُالعربيةُ .
ُ-1شكيلُناديةُ،المرجعُالسابقُ،صُُ .01

ُ -2ليلى نقوال الرحبانيُ،المرجعُالسابقُ،صُ 11ويراجعُالسيد مصطفي أحمد أبو الخيرُ،حق الالجئين الفلسطينيين في

التعويض في القانونُ الدوليُ،بحث مقدم إلى المؤتمر الفكريُ والسياسي الثالث لحق العودة ُ،8141صُُ .44
ُ-3شكيلُناديةُ،المرجعُالسابقُ،صُُ .20
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أما ُالمرحلةُالثالثةُ ،فتميزت ُفي ُأواخر ُالثمانينات ُبتوجه ُمرن ُيشدد ُعلى ُسيادة ُالدولةُ،

ويسمحُعملياُباختالفُالمعاييرُبينُالدولُالمختلفةُ .

 ُلقدُشكل ُبروتوكولُالدارُالبيضاءُبادرةُحسنةُمنُالدولُالعربيةُتجاه ُالالجئين ُالفلسطينيينُ،ووضعُمجموعةُمنُالخطوطُالتوجيهيةُفيماُيتعلقُبالتشغيلُُواإلقامةُووثائقُالسفرُ،لكنُتحفظاتُ
لمُيخرجُعنُ
ُ
عددُمنُالدولُأحدثتُنوعاُمنُالمحدوديةُوالقصورُعلىُهذهُالمسائلُ،بالتاليُفهوُ

كونهُبيانُحسنُنيةُالُأكثرُ .

ُالُتزالُقضية الالجئين الفلسطينيينُواحدة من أهم القضايا القانونية على الصعيد العربيُوالدوليُ،غيرُأنها تواجه منعطفا حساسا في الوقت الحاضرُمماُتسببُفيُإهمالهاُ،السيماُوأنُمسيرة

الجامعةُبشأنُقضيةُالالجئينُالفلسطينيين ،لم تكن باالتجاهُالذي يحقق أدنى طموحاتهم وآمالهم،
في إحاطتهمُبالحمايةُالمالئمةُلوضعيتهمُبدولُاللجوءُ .

 ُلقد شهدت قضية الالجئينُالفلسطينيينُضعفا وهشاشةُ من حيث الرعاية والحماية القانونية،نتيجة غيابُهذه القضية في الجوانب القانونية والسياسية ،المؤثرة على الحالة الفلسطينية بشكل
عام ،حيث تم االهتمام بحق تقرير ُالمصير والحكم الذاتي ووقف االستيطان وغيره من القضايا

األخرىُ .

ُويمكنُعلىُضوءُماُتمتُدراستهُإبداءُالتوصياتُالتاليةُ :

ُرغمُالدورُالمهمُالذيُلعبتهُالجامعةُالعربيةُفيُوضعُمعاييرُشاملةُلمعاملةُالالجئُالفلسطينيُفيُالدولُالعربيةُ،إالُأنُغيابُاإلرادةُالسياسيةُحالُلألسفُدون ُتطبيقُهذهُالمعاييرُتطبيقاُ
كامالُ،فيماُحولتُاالضطراباتُالسياسيةُفيُالسبعيناتُاألنظارُباتجاهاتُأخرىُ ُ.

ُمما ُيحتم ُعليها ُأن ُتلعب ُدو ار ُفي ُردم ُالهوة ُالموجودة ُفي ُنظام ُمعاملة ُالالجئينُ

الفلسطينيينُ ،بالعودةُإلى ُدورها ُالمؤسس ُللمعاييرُ ،إلىُأن ُيتمكنوا ُأخيراُمن ُالتمتع ُبحقهم ُفيُ
العودةُإلىُديارهمُ .

 ُ يتوجبُعلىُالجامعةُالعربيةُ،الطلبُرسمياُإلىُالدولُالتيُانضمتُإلىُالجامعةُبعدُت ُوقيعُالبروتوكولُ،العملُعلىُالمصادقةُعليهُوتفعيلهُ،بالتاليُفإنُالمطلوبُهوُالتزامُأكبرُمنُجانبُ

العديدُمنُالدولُالعربيةُ،بتطبيقُمعاييرُالبروتوكولُوازالةُالعقباتُالتيُتحولُدونُتطبيقهاُعلىُ

المستويُالوطنيُ،ومنُثمُموائمةُالحمايةُالمطبقةُعلىُالالجئينُالفلسطينيينُفي ُهذه ُالدولُمعُ
معاييرُالحمايةُالدوليةُ .

 ُضرورةُالتعاملُمعُالحقُفيُالعودةُباعتبارهُمطلباُقومياُالُيقبلُالمساومةُ،والُيتأتىُذلكُإالُعنُطريقُتوحيدُالصفوفُوالتقليصُمنُالتنازالتُعلىُطاولةُالمفاوضات.

قائمةُالمراجعُ ُ:

30

أوالُ:الكتبُ :
 -4بالل الحسن ،ق اررات في المشهد الفلسطيني عن عرفات وأوسلو ُوحق العودة والغاء
الميثاقُ،بيروتُ،لبنانُ،المؤسسة العربيةُ،ط.8111ُ،1

 -8محسنُصالحُ،التقريرُاالستراتيجيُالفلسطينيُ،المؤشراتُالسكانيةُ،بيروتُ،لبنانُ،مركزُ
الزيتونةُللدراساتُواالستشاراتُ،طُ .8114ُ،4

 -0مريم ُعيتاني ُومعين ُمناعُ ،معاناة ُالالجئ ُالفلسطينيُ ،مركز ُالزيتونة ُللدراساتُ
واالستشاراتُ،بيروتُ،لبنانُ،طُُ .8141ُ،4

 -1عثمان العثمان ،مأزقُ التسوية السياسية للصراع العربي اإلسرائيليُ،بيروت ،لبنانُ،مجد
المؤسسة الجامعية ،طُ .8112 ،1

 -1عمر عبد العزيز عمر ،في تاريخ العرب الحديث والمعاصر ،القاهرة ،مصرُ،دار المعرفة
الجامعيةُ ُ.2005ُ،

 -2سهيل حسين الفتالوي ُوعماد محمد ربيع ،موسوعة القانونُ الدولي اإلنسانيُ ،عمان،
األردنُ،دار الثقافةُ،طُ .2007ُ،1

ثانيُاُ:الرسائلُالعلميةُ :

أ -أطروحاتُالدكتوراهُ :
 -4نابي عبد القادرُ ،دور جامعة الدول العربية في الحفاظ على السيادة اإلقليمية للدول
األعضاءُ ،أطروحة ُدكتوراه في القانونُ العامُ ،كلية الحقوقُ والعلوم السياسيةُ ،جامعة

تلمسانُ .8141/8141ُ،

بُ -رسائلُالماجستير:

 -4هبه خليل سعدي مبيضُ،الالجئونُ الفلسطينيونُ بين االغتراب واالندماج السياسي-دراسة
حالة مخيم بالطهُ،رسالةُماجستير ،في التخطيط والتنميةُالسياسية بكلية الدراسات العليا،
جامعة النجاح الوطنيةُ،نابلس ،فلسطينُ .8141ُ،

 -8محمد ُمحمود ُالمغنيُ ،موقف ُجامعة ُالدول ُالعربية ُمن ُالقضية ُالفلسطينية ُمن ُخاللُ
الق ارراتُوالبياناتُالرسميةُالصادرةُعنهاُُ،8112-4411رسالةُماجستيرُ،كليةُاآلدابُ،

الجامعةُاإلسالميةُ،غزةُ .8142ُ،

 -0محمد ُمحمود ُالمغنيُ ،موقف ُجامعة ُالدول ُالعربية ُمن ُالقضية ُالفلسطينية ُمن ُخاللُ
الق ارراتُوالبياناتُالرسميةُالصادرةُعنهاُُ،8112-4411رسالةُماجستيرُ،كليةُاآلدابُ،

الجامعةُاإلسالميةُ،غزةُ .8142ُ،
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 -1شكيلُناديةُ،حقُالعودةُللفلسطينيينُعلىُضوءُق ارراتُاألممُالمتحدةُ،مذكرة ُماجستيرُ
تخصص ُالعالقات ُالدوليةُ ،كلية ُالحقوق ُوالعلوم ُالسياسيةُ ،جامعة ُقسنطينةُ،
.8148/8144

ثالثُاُ:األبحاثُالعلميةُ :

 -4الثغرات ُالقانونية ُوالعملية ُفي ُالوضع ُالقانوني ُلالجئين ُالفلسطينيينُ ،الوقوع ُفيُ
المتاهاتُ،لبنانُ،جمعيةُروادُ،Frontièresُ،ديسمبرُ .8111ُ،

 -8يحيى الشمريُ،الالجئين الفلسطينيين في ضوء القانونُ الدوليُلالجئين (من غياب

الحماية والرعاية إلى ضياع حقُالعودة)ُ،مجلةُُ،INTRNATIONAL REVIEW OF LAW

العددُُ،8141ُ،1قطرُ .

 -0سالمة سعيد ،الالجئونُ الفلسطينيونُ وأهمية وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل

ن الالجئينُ،
الالجئين الفلسطينيين" األونروا "والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤو ُ

دائرة شؤونُ الالجئين ،تشرين ثاني ،رام اللهُ،فلسطين.2006 ،

رابعُاُ:المؤتمراتُالعلميةُ :

 -4السيد مصطفي أحمد أبو الخيرُ،حق الالجئين الفلسطينيين في التعويض في القانونُ
الدوليُ،بحث مقدم إلى المؤتمر الفكريُ والسياسي الثالث لحق العودةُ .8141 ،

 -8أشرفُالمبيضُ،الموقفُالعربيُمنُمسألةُتجنيسُالالجئينُالفلسطينيينُ،مشروعُحقُ
العودةُلالجئينُ،مؤتمرُحقُالعودةُبينُالق ارراتُالدوليةُوالق ارراتُالعربيةُ،8141/48/81ُ،

قطاعُغزةُ،فلسطينُ،منشوراتُجمعيةُمنتدىُالتواصلُ،طُُ ُ.8141ُ،4

جربوعُاليافاويُُ،الموقفُالعربيُمنُمسألةُتنقلُالالجئينُالفلسطينيينُ
 -0ناصرُإسماعيلُ ُ
بينُالدولُالعربية ،مشروعُحقُالعودةُلالجئينُ،مؤتمرُحقُالعودةُبينُالق ارراتُالدوليةُ
والق اررات ُالعربيةُ ،8141/48/81ُ ،قطاع ُغزةُ ،فلسطينُ ،منشورات ُجمعية ُمنتدىُ

التواصلُ،طُُ ُ.8141ُ،4

 -1والءُعبداُتمرازُ،حمايةُالالجئينُالفلسطينيينُفيُالدولُالعربيةُفيُضوءُق ارراتُجامعةُ
الدول ُالعربيةُ ،مشروع ُحق ُالعودة ُلالجئينُ ،مؤتمر ُحق ُالعودة ُبين ُالق اررات ُالدوليةُ
والق اررات ُالعربيةُ ،8141/48/81ُ ،قطاع ُغزةُ ،فلسطينُ ،منشورات ُجمعية ُمنتدىُ

التواصلُ،طُُ ُ.8141ُ،4

 -1ليلى نقوال الرحباني"ُ ،حق العودة "لالجئين الفلسطينيينُ :حق قانوني وانساني لشعب
وقومي ألمة"ُ،ورقة بحثُمقدمة إلىُالملتقى العربي الدولي لحق العودةُ80ُ،وُ81تشرين

الثاني/نوفمبرُ .2008
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 -2قاسمُالميةُ،حقُالالجئُالفلسطينيُفيُالعودةُبينُالتكريسُالقانوني ُوالقيودُالواقعيةُ،

المؤتمر ُالدولي ُالثالث ُعشر ُلمركز ُجيل ُالبحث ُالعلميُ ،حول ُفلسطين ُقضية ُوحقُ،

ُ

طرابلسُ،لبنانُُ8وُ0ديسمبرُُ،8142مجلةُجيلُلحقوقُاإلنسانُ،ديسمبرُُ .8142

خامسُاُ:وثائقُدوليةُواقليميةُ :

أ -األممُالمتحدةُ(إعالناتُواتفاقيات)ُ :

 -4اإلعالن العالمي لحقوقُ اإلنسان ُفي ُُ 41كانون ُاألول ُُ ،4411الجمعية ُالعامة ُلألممُ
المتحدة.

www.un.org

 -8اتفاقية جنيف لرعاية وحماية الالجئينُ،المفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُ،
الجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدة 81ُ،يوليوُ .www.unhcr.orgُ،4414

ب -جامعةُالدولُالعربيةُ :

 -4بروتوكول ُالدار ُالبيضاء ُالخاص ُبمعاملة ُالالجئين ُالفلسطينيين ُسنة ُُ ،4421الدارُ
البيضاءُ،المملكةُالمغربيةُ،فيُالفترةُمنُُ40إلىُُ41سبتمبرُ.4421
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آلياتُعملُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالتأثيرُعلىُمكانةُإسرائيلُفيُالمنظماتُ
اإلقليميةُوالدوليةُ()2099-2002
The Arab League Mechanisms to Influence Israeli Status in
(Regional Organizations )2002-2002
دُ.محمودُعبدُالحيُمحمودُالديب

أستاذُمساعدُفيُكليةُاآلدابُجامعةُالعريش.
Vip2online82@gmail.com
ملخصُ ُ

دُ.عبدُاللهُمحمودُحميدُعياش.

أستاذُمساعدُكليةُالزيتونةُخانيونس
a.m.ayyash85@gmail.com

ظهرُالبعدُالعربيُواإلس الالالميُللقض الاليةُالفلسال الالطينيةُبش الالكلُمباش الالرُوملموسُفيُالنصال الالفُ

األولُمنُالقرنُالعش الرينُ.حيثُلمُتتضالالحُقبلُذلكُماهيةُالمشالالروعُالصالالهيونيُ،ومخططاتهُبكلُ
أبعادهُ،ويرجعُذلكُلتأثيرُاالنتدابُالبريطانيُوالفرنسيُواإليطاليُواإلسبانيُ،واحكامُقبضتهُعلىُ

الشعوبُالعربيةُفيُالمشرقُالعربيُومغربهُ .
ُ

ُوبالرغمُمنُظهورُالعديدُمنُالوقفاتُالعربيةُواإلس ال ال ال الالالميةُالمؤيدةُللثوراتُالفلسال ال ال ال الالطينيةُ،

حيثُقدمُالدعمُالماليُوالسالحُ،ووصلُالمتطوعونُالعرب؛ُلمناصرةُإخوانهمُفيُفلسطينُ .

إالُأنُاالهتمامُبالقض الاليةُالفلس الالطينيةُعلىُالمس الالتوىُالرس الالميُقدُبدأُمنذُقرارُإنش الالاءُجامعةُالد ُولُ
العربيةُعامُ4411مُ،التيُلمُيخلوُأيُمنُق ارراتهاُمنُمناقشال ال ال الالةُاألوضال ال ال الالاعُالفلسال ال ال الالطينيةُ،وتقديمُ
الدعمُالماليُوالمعنويُلتثبيتُالفلس ال ال الالطينيُعلىُأرض ال ال الالهُفيُمواجهةُالمحتلُالص ال ال الالهيونيُ،وتعزيزُ
سالبلُصالمودهُفيُوجهُالمخططاتُالصالهيونيةُالهادفةُلطردهُمنُأرضالهُفيُإطارُسياسةُاإلحاللُ

الديمغرافيُالمنتهجةُحتىُيومناُهذاُ .
لقدُظهرُدورُالجامعةُالعربيةُبش ال ال الالكلُأوض ال ال الالحُعقبُالنكبةُالفلس ال ال الالطينيةُعامُ(4411م)ُ.

واختزالُالقضيةُفيُشخصياتُمحسوبةُلهذاُالتيارُأوُذاكُ،حيثُتداركتُالجامعةُالعربيةُالخطرُ

المحدقُجراءُتلكُالس ال الالياس ال الالة؛ُوعملتُعلىُرس ال الالمُس ال الالياس ال الالةُتتناس ال الالبُوحجمُماُتعرضُلهُالش ال الالعبُ
الفلسال الالطينيُمنُمؤامرةُدوليةُ،فجاءتُسال الالياسال الالتهاُلنص ال الرةُوتدعيمُالقضال الاليةُالفلسال الالطينيةُفيُالمحافلُ

العربيةُواإلقليميةُوالدوليةُ،واحتضال الالانهاُسال الالياسال الالياُوعسال الالكرياُواقتصال الالادياُواجتماعيا؛ُلتخفيفُالبؤسُ
ُوالشقاءُعنُكاهلُجموعُالشعبُالفلسطينيُ .
عملتُجامعةُالعربيةُبكاملُهيئاتهاُعلىُالمسالالتوىُالسالالياسالاليُوالعسالالكريُبرفضُاالعترافُ

بالكيانُالصالالهيونيُ،واعتبارهُالعدوُاألولُ،وحثتُالدولُالعربيةُوالغربيةُعلىُعدمُاالعت ارفُبدولةُ
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ُ،ُومحاولةُعزلهاُمنُجهة،ُومنُثمُشكلتُهيئةُتابعةُلهاُكلفتُبمهمةُمقاطعةُإسرائيل،االحتالل
ُوفرضتُالمقاطعةُعلىُالدولُالتيُتتواطأُوتقيمُعالقاتُمعُدولةُاالحتاللُبشكلُمباشرُأوُغير

ُ .مباشر

ُُوحرص ال ال الالتُعلىُاتخاذُآلياتُللتأثيرُعلىُمكانةُإسال ال ال الرائيلُفيُالمنظمات،منُجهةُأخرى

ُُباإلضالالافةُلذلكُحرصُالجامعةُعلىُتوثيقُجرائمُالمحتلُالصالالهيونيُوعرضالالها.اإلقليميةُوالدولية
ُعلىُالرأيُالعامُالعالميُفيُالمحافلُالدوليةُلفضالالحُالجرائمُالصالالهيونيةُوالعنص الريةُالتيُيمارسالالها
ُُومنهاُما،جيشُاالحتاللُومسال الالتوطنيهُبحقُشال الالعبُأعزلُتتهتكُحقوقهُعلىُمدارُسال الالنواتُعديدة

ُ .هوُماثلُللعيانُفيُقطاعُغزةُخاللُهذهُاأليام

ُ .ُالمنظماتُاإلقليميةُوالدولية،ُإسرائيل،ُجامعةُالدولُالعربية:الكلماتُالمفتاحية
Abstract:
The Arab and Islamic dimension of the Palestinian cause emerged
directly and concretely in the first half of the 20th century as the Zionist
project, and its plans in all its dimensions were not clear before that time.
This belated emergence was due to the influence of the British, French,
Italian and Spanish mandates, and the tightening of their grip on the Arab
peoples of the Levant and Morocco.
many Arab and Islamic uprisings appeared in support of the
Palestinian revolutions, and financial support and weapons were provided
by Arab nations, and Arab volunteers arrived to support their brothers in
Palestine.
However, interest in the Palestinian cause began at the official level
with the establishment the Arab League in 1945, whose resolutions always
discussed the Palestinian situation, provided financial and moral support
for the stabilization of the Palestinians on their territories in the face of the
Zionist occupier, and strengthened Palestinians' means of steadfastness in
the face of Zionist plans aiming to expel Palestinians from their land as part
of the policy of ethnic cleansing that has been pursued to this day.
The role of the Arab League was more clearly demonstrated after the
Palestinian Nakba in 1948. The Arab League addressed the threat posed by
that policy and worked to formulate a policy commensurate with the
magnitude of the international conspiracy that the Palestinian people have
been subjected to.
The Arab League worked with all its bodies at the political and
military level by refusing to recognize the Zionist entity, considering it the
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first enemy, and urged the Arab and Western countries not to recognize the
occupation state, and thus formed a subsidiary body tasked with boycotting
Israel attempting to isolate it on the one hand, and imposed a boycott on
states that colluded and established relations with the occupying State
directly or indirectly.
On the other hand, the Arab league was keen to take measures to influence
Israel's place in regional and international organizations. Besides, the Arab
league documented all Israeli crimes it perpetrated against Palestinians and
propagated them on the international scene.
Keywords: The Arab League, Israel, Regional and International
Organizations
المقدمةُ :
ظهرُالبعدُالعربيُواإلس الالالميُللقض الاليةُالفلسال الالطينيةُبش الالكلُمباش الالرُوملموسُفيُالنصال الالفُ

األولُمنُالقرنُالعش الرينُ.أماُقبلُذلكُ،فلمُتتضالالحُماهيةُالمشالالروعُالصالالهيونيُ،ومخططاتهُبكلُ
أبعاده(ُ،)1ويرجعُذلكُلتأثيرُاالنتدابُالبريطانيُوالفرنسال الاليُواإليطاليُواإلسال الالبانيُ،واحكامُقبضال الالتهُ
علىُالشعوبُالعربيةُفيُالمشرقُالعربيُومغربهُ .

ُ

ُوبالرغمُمنُظهورُالعديدُمنُالوقفاتُالعربيةُواإلس ال ال ال الالالميةُالمؤيدةُللثوراتُالفلسال ال ال ال الالطينيةُ،

حيثُقدمُالدعمُالماليُوالسالحُ،ووصلُالمتطوعونُالعرب؛ُلمناصرةُإخوانهمُفيُفلسطينُ .

إالُأنُاالهتمامُبالقض الاليةُالفلس الالطينيةُعلىُالمس الالتوىُالرس الالميُقدُبدأُمنذُقرارُإنش الالاءُجامعةُالد ُولُ
العربيةُعامُ4411مُ،التيُلمُيخلوُأيُمنُق ارراتهاُمنُمناقشال ال ال الالةُاألوضال ال ال الالاعُالفلسال ال ال الالطينيةُ،وتقديمُ
الدعمُالماليُوالمعنويُلتثبيتُالفلس ال ال الالطينيُعلىُأرض ال ال الالهُفيُمواجهةُالمحتلُالص ال ال الالهيونيُ،وتعزيزُ
سالبلُصالمودهُفيُوجهُالمخططاتُالصالهيونيةُالهادفةُلطردهُمنُأرضالهُفيُإطارُسياسةُاإلحاللُ

الديمغرافيُالمنتهجةُحتىُيومناُهذا(ُ .)2

لقدُظهرُدورُالجامعةُالعربيةُبشال ال ال ال الالكلُأوضال ال ال ال الالحُعقبُالنكبةُالفلسال ال ال ال الالطينيةُعامُ4411مُ.واختزالُ
القض ال ال ال الاليةُفيُش ال ال ال الالخص ال ال ال الالياتُمحس ال ال ال الالوبةُلهذاُالتيارُأوُذاكُ،حيثُتداركتُالجامعةُالعربيةُالخطرُ
المحدقُجراءُتلكُالس ال الالياس ال الالة؛ُوعملتُعلىُرس ال الالمُس ال الالياس ال الالةُتتناس ال الالبُوحجمُماُتعرضُلهُالش ال الالعبُ

الفلسال الالطينيُمنُمؤامرةُدوليةُ،فجاءتُسال الالياسال الالتهاُلنصال الُالرةُوتدعيمُالقضال الاليةُالفلسال الالطينيةُفيُالمحافلُ
ُ-ُ1عبدُالرزاقُأسودُ:الموسوعةُالفلسطينيةُ،الدارُالعربيةُللموسوعاتُ،بيروتُ،د.تُ،المجلدُالثانيُ،صُُ .011

ُ-ُ2مروةُجبرُ:جامعةُالدولُالعربيةُوقضيةُفلسطينُ(ُ،)4421-4411مركزُاألبحاثُ-مُ.تُ.فُ4414ُ،.صُ.12
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العربيةُواإلقليميةُوالدوليةُ،واحتضال الالانهاُسال الالياسال الالياُوعسال الالكرياُواقتصال الالادياُواجتماعيا؛ُلتخفيفُالبؤسُ
الشقاءُعنُكاهلُجموعُالشعبُالفلسطينيُ .

االعترافُبالكيانُ
عملتُجامعةُالعربيةُبكاملُهيئاتهاُعلىُالمسالالتوىُالسالالياسالاليُوالعسالالكريُبرفضُ ُ

الصال ال ال ال ال ال الالهيونيُ،واعتبالالارهُالعالالدوُاألولُ،وحثالالتُالالالدولُالعربيالالةُوالغربيالالةُعلىُعالالدمُاالعترافُبالالدولالالةُ
االحتاللُ،ومنُثمُشكلتُهيئةُتابعةُلهاُكلفتُبمهمةُمقاطعةُإسرائيلُ،ومحاولةُعزلهاُمنُجهةُ،
وفرضتُالمقاطعةُعلىُالدولُالتيُتتواطأُوتقيمُعالقاتُمعُدولةُاالحتاللُبشكلُمباشرُأوُغيرُ

مباش ال ال الالرُمنُجهةُأخرىُ،وحرص ال ال الالتُعلىُاتخاذُآلياتُللتأثيرُعلىُمكانةُإسال ال ال الرائيلُفيُالمنظماتُ
اإلقليميةُوالدوليةُ.باإلضالالافةُلذلكُحرصُالجامعةُعلىُتوثيقُجرائمُالمحتلُالصالالهيونيُوعرضالالهاُ
علىُالرأيُالعامُالعالميُفيُالمحافلُالدوليةُلفضالالحُالجرائمُالصالالهيونيةُوالعنص الريةُالتيُيمارسالالهاُ
جيشُاالحتاللُومسال الالتوطنيهُبحقُشال الالعبُأعزلُتتهتكُحقوقهُعلىُمدارُسال الالنواتُعديدةُ،ومنهاُماُ

هوُماثلُللعيانُفيُقطاعُغزةُخاللُهذهُاأليامُ .

أهميةُالدراسةُ :

تكمنُأهميةُهذهُالد ارسال الالةُبتناولهاُموضال الالوعاُحيوياُيتصال الاللُبمسال الالتقبلُالشال الالعبُالعربيُالفلسال الالطينيُ،
وتهتمُبالالهُالتنظيمالالاتُواألحزابُالفلسال ال ال ال ال ال الالطينيالالةُ،أالُوهوُآليالالاتُالتالالأثيرُعلىُمكالالانالالةُإس ال ال ال ال ال ال الرائيالاللُفيُ
المنظمالالاتُاإلقليميالالةُوالالالدوليالالةُ،وتكمنُكالالذلالالكُفيُالتعرفُعلىُآليالالاتُالتالالأثيرُ،واألثرُالالالذيُأحالالدثتالالهُ
تلكُااللياتُفيُالتأثيرُعلىُعالقاتُإسرائيلُاإلقليميةُوالدوليةُوتداعياتهُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُ،

ونظ اُرُ ألهميةُالموضال الالوعُفقدُقامُبعضُالباحثينُوالمهتمينُبد ارسال الالتهُوتحليلهُ،إالُأنهُتبقىُالحاجةُ
إلىُد ارسالالةُهذاُالموضالالوعُ،فيُالفترةُماُبينُعاميُ(ُ)8141ُ-8118د ارسالالةُعلميةُمتخص الصالالةُ،

حاجةُماسةُوضروريةُ،راجينُمنُاللهُعزُوجلُأنُتكونُهذهُالدراسةُمساهمةُفيُتسليطُالضوءُ

علىُدورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُاتخاذهاُآلياتُالتأثيرُعلىُمكانةُإسال ال ال الرائيلُ،وفض ال ال الالحهاُإقليمياُ
ودولي الالاُ،واظه الالاره الالاُعلىُحقيقته الالاُالعنص ال ال ال ال ال ال الري الالةُ،وك الالذل الالكُتبنيُالوالي الالاتُالمتح الالدةُوغيره الالاُللموقفُ

اإلسرائيليُ،وأنُيكونُفيهاُنفعُلمنُأرادُأنُيبحثُفيُهذاُالميدانُ ُُ.
منهجُالدراسةُ :

سالال الاليسال ال الالتخدمُالباحثُمنهجُالبحثُالوصال ال الالفيُالتحليليُ،الذيُيعتمدُعلىُتجميعُالمعلوماتُالالزمةُ
للد ارسال ال الالةُمنُمصال ال الالادرهاُالمختلفةُ،ويخضال ال الالعهاُبعدُذلكُللتمحيصُوالتحليلُ،وص ال ال الوالُإلىُالنتائجُ،
وفيماُيتعلقُبالتوثيقُسوفُيتبعُالباحثُتسجيلُاسمُمؤلفُالكتابُ،اسمُالكتابُ،ثمُدارُالنشرُ .

محاورُالدراسةُ:سيتمُتقسيمُالدراسةُإلىُمبحثينُ ُ.

المبحثُاألولُ:سييييتناولُنشيييأةُجامعةُالدولُالعربيةُ،وأهدفهاُوميثاقهاُومؤسيييسييياتهاُ،ويتكونُ
منُمطلبينُ :
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المطلبُاألولُ:نشأةُجامعةُالدولُالعربيةُ .

المطلبُالثانيُ:أهدافهاُ،وميثاقهاُ،ومؤسساتهاُ .

المبحثُالثانيُ:سيتناولُالق ارراتُالصادرةُعنُالجامعةُ،وقممهاُُ ُ،2099-2002
ويتكونُمنُمطلبينُ ُ:

المطلبُاألولُ:ق ارراتُالجامعةُ ُ.

المطلبُالثانيُ:ق ارراتُالقممُالعربيةُ .

ثمُالخاتمةُ:وتتضمنُمجموعةُمنُالنتائجُالتيُسيتمُالوقوفُعليهاُخاللُهذهُالدراسةُ،معُبعضُ
التوصياتُالتيُتخدمُأغراضُالبحثُ.ويليهاُالمصادرُوالمراجعُ .

المبحثُاألولُ:نشأةُجامعةُالدولُالعربيةُ،واهدافهاُ،وميثاقهاُ،ومؤسساتهاُ .
المطلبُاألولُ:نشأةُجامعةُالدولُالعربيةُ .

يرجعُاالهتمامُالشال الالعبيُالعربيُبالقضال الاليةُالفلسال الالطينيةُإلىُبداياتُاالسال الالتيطانُالصال الالهيونيُ

علىُأرضُفلسالالطينُ،خاصالالةُفيُأعقابُتصالريحُآرثرُبلفور(ُ)1وزيرُخارجيةُبريطانياُعامُُ4441
ُ،المعروفُبال ال ال ال ال الال"وعدُبلفور"ُوالذيُتعهدتُبموجبهُبريطانياُبالتزامهاُبإنشاءُوطنُقوميُلليهودُفيُ

فلس ال الالطينُ،وقدُكانتُالمنطقةُالعربيةُفيُتلكُالفترةُتش ال الالهدُنش ال الالاطاُجماهيرياُملحوظاُيدعوُللوحدةُ
العربيةُ،خاصةُمعُتطورُالقضيةُالفلسطينيةُمنذُعامُُ،4482وانعقادُعدةُمؤتمراتُعربيةُمهنيةُ
وشعبيةُمثلُالمؤتمرُالطالبيُالعربيُعامُُ،4482والمؤتمرُالبرلمانيُالعربيُاألولُعامُُ،4481

فيُسالورياُ،والمؤتمرُالنسائيُالعربيُاألولُعامُُ4481فيُالقاهرةُ،وفيُ(ُ81أيار/مايوُُ)4418

تكونُناديُاالتحادُالعربيُفيُالقاهرةُ،والذيُدعاُإليهُفؤادُأباظةُباشال ال ال ال الالاُ،ويقومُعلىُايجادُاتحادُ
ش الالعبيُبينُاألقطارُالعربيةُالتيُتتكلمُالعربيةُ،معُتركُالبحثُفيُالخالفةُاإلس الالالميةُالتيُكانتُ

سال الالبباُفيُتوترُالعالقاتُبينُاألسال الالرُالحاكمةُفيُالسال الالعوديةُومصال الالرُ،واسال الالتمرُاالتحادُالعربيُفيُ
القاهرةُوفروعهُفيُبعضُالدولُالعربيةُإلىُماُبعدُقيامُجامعةُالدولُالعربيةُبسنواتُ ُ)2(.

وقدُش ال ال ال ال الالهدتُالفترةُالتاليةُعلىُنهايةُالحربُالعالميةُاألولىُالعديدُمنُالتحركاتُالعربيةُ
الجماعيةُلنصال ال الرةُالش ال الالعبُالعربيُالفلس ال الالطينيُ.ومنُذلكُمثالُ،ماُحدثُعامُُ4402حينُدخلتُ
ُ -ُ 1آرثرُجيمسُبلفور ) (Arthur James Balfourسال ال الالياس ال ال الاليُبريطانيُ(ُ81يوليوُُ44-4111مارسُُ.)4401تولىُ
رياسال ال ال ال ال الالةُالو ازرةُفىُبريطانياُمنُُ44يوليوُُ4418الىُُ1ديسال ال ال ال ال الالمبرُُ.4411منُحزبُالمحافظينُعضال ال ال ال ال الالوُمجلسُالعمومُ

(البرلمان)ُُ،عملُوزيرُللخارجيةُمنُُ4442الىُُ4444فىُحكومة ديفيدُلويدُجورج اشالالتهرُبإعطاء وعدُبلفور الذيُنصُ

علىُدعم بريطانيا إلنشاءُوطنُقوميُلليهودُفي فلسطينُ .

ُ-ُ2أنيسُصايغ(ُ،تحري ار)ُ،عبدُالحميدُالموافيُ،شؤونُعربيةُشهريةُفكريةُتصدرهاُوحدةُالمجالتُفيُاألمانةُالعامةُ

لجامعةُالدولُالعربيةُ،مركزُاألبحاث-مُ.تُ.فُ.العددُُ،4آذار/مارسُُ،4414صُُ .1
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مجموعاتُمنُالمتطوعينُالعربُللمش ال الالاركةُفيُالثورةُالعربيةُالفلس ال الالطينيةُ.ومعُاش ال الالتدادُالض ال الالغطُ

النازيُوالفاش الاليُعلىُالدولُاألوروبيةُأثناءُالحربُالعالميةُالثانيةُرأتُبريطانياُوفرنس الالاُأالُتحدثُ
مزيداُمنُاالضال الالطراباتُداخلُمسال الالتعمراتهاُفيُالبالدُالعربيةُ،فوعدتُقادةُتلكُالدولُباالسال الالتقاللُ
عقبُانتهاءُالحربُ،وأعربتُعنُتش ال ال ال ال ال الالجيعهاُأليُاتجاهُنحوُالوحدةُالعربيةُ،وقدُجاءُتصال ال ال ال ال ال الريحُ

(أنتونيُإيدن)ُوزيرُالخارجيةُالبريطانيُفيُ(ُ،)4414/1/84أحدُاألسال ال ال ال الالاليبُالبريطانيةُلتطويقُ
الموقفُفيُالمنطقةُالعربيةُبمحاولةُاسال ال ال ال ال ال الالتيعابُتياراتُالحركةُالعربيةُالتيُتناديُباالسال ال ال ال ال ال الالتقاللُ
والوحدةُ،والردُعلىُدعايةُالمحورُ،باإلضال ال ال ال ال الالافةُإلىُمحاولةُالحص ال ال ال ال الالولُعلىُتأييدُالعربُللحملةُ

البريطانيةُعلىُسورياُولبنانُ(ُ .)1

ُوقدُأعربُذلكُالتص ال ال ال ال ال الريحُعنُتأييدُبريطانياُأليةُخطوةُتلقىُموافقةُعامةُفيُالمنطقةُالعربيةُ،
يكونُمنُشال الالأنهاُتقويةُالروابطُالثقافيةُواالقتص ال الالاديةُوأخي ارُالسال الالياس ال الاليةُبينُالبلدانُالعربيةُ،وهكذاُ

علقتُبريطانياُتأييدهاُأليُخطوةُعربية؛ُلتقويةُالروابطُ–ُوليسُإلقامةُوحدة-علىُش ال ال ال ال ال الرطُتعلمُ

بريطانياُجيداُص ال ال ال الالعوبةُتحقيقهُفيُالمنطقةُالعربيةُفيُتلكُالفترةُ،بس ال ال ال الالببُصال ال ال ال الراعاتُالنفوذُبينُ
الحكوماتُالعربيةُ،وهوُأنُتحظىُالخطوةُبموافقةُعامةُ.وبالتاليُلمُيكنُذلكُالتص ال ال ال ال ال ال الريحُتحوالُ

إيجابياُفيُالسالياسةُالبريطانيةُ،بلُكانُيستندُإلىُتصورُسلبيُلفكرةُالوحدةُالعربيةُ،واعتقادُقويُ
بعدمُإمكانيةُتنفيذُأيُمشروعُيدعوُإلىُالوحدةُأوُاالتحاد(ُ ُ.)2

وفيُعامُ(ُ،)4418ألقىُ(مصالالطفىُالنحاسُباشالالا)ُخطاباُفيُمجلسُالشالاليولُالمصالالريُ،

أعلنُفيالالهُسال ال ال ال ال ال الالعيُمصال ال ال ال ال ال الالرُإلىُعقالالدُمؤتمرُللقالالادةُالعربُلبحالالثُهالالذاُاألمرُ،وفيُاألردنُجالالاءتُ
تص ال ال ال ال ال الريحاتُاألميرُعبدُاللهُمتوافقةُمعُماُدعاُإليهُالنحاسُباش ال ال ال ال ال الالاُ.بعدُعامُتقريباُمنُخطابُ
إيدنُ،دعاُرئيسُالوزراءُالمصال الالريُ مصال الالطفىُالنحاس كالُمنُرئيسُالوزراءُالسال الالوريُ جميلُمردمُ
بك ورئيسُالكتلةُالوطنيةُاللبنانية بش ال ال ال ال ال الالارةُالخوريُ للتباحثُمعهماُفي القاهرة حولُفكرةُ"إقامةُ
جالامعالةُعربيةُلتوثيقُالتعاونُبينُالبلدانُالعربيةُالمنضال ال ال ال ال ال الالمةُلها"ُ.وكانتُهذهُأولُمرةُتثارُفيهاُ

فكرةُالجامعةُالعربيةُبمثلُهذاُالوضوح(.)3

وفي(ُ،)4410/8/81صدرُتصريحُ"أنتونيُإيدن"ُأنُبريطانياُسوفُتنظرُبعينُالعطفُ

بعالدُالحربُإلىُآمالُالشال ال ال ال ال ال الالعوبُالعربيةُفيُتحقيقُنوعُمنُالوحدةُبينهاُ،وليحددُموقفُبريطانياُ

مرةُأخرىُمنُمس الالألةُالوحدةُالعربيةُوقدُاش الالتملُهذهُالمرةُعلىُلفظُ"الوحدةُاالقتص الالاديةُوالثقافية"ُ
ُ-ُ1صالحُالعقادُ:العربُوالحربُالعالميةُالثانيةُ،معهدُالبحوثُوالدراساتُالعربيةُ،القاهرةُ،4422ُ،صُُ .411

ُ-ُ2أحمدُمحمودُجمعةُ:الدبلوماسيةُالبريطانيةُوقيامُجامعةُالدولُالعربيةُ،مجلةُالمستقبلُالعربيُ،العددُُ،1ينايرُُ4414

صُُ .41-42

ُُ-ُ3هارونُهاشمُرشيدُ:مجلةُشؤونُعربيةُ،مرجعُسابقُ،العددُالثانيُ،نيسانُ/أبريلُُ،4414صُُ 44
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وليسُعلىُلفظُالتقاربُ،كماُجاءُفيُتصال ال ال ال الريحهُاألولُ،وقدُاحتوىُالتصال ال ال ال الريحُالثانيُعلىُنفسُ
الشال ال الالرطُالذيُجاءُفيُالتص ال ال الريحُاألولُ،القبولُالعامُمنُالعربُ،وأرادتُبريطانياُبذلكُأنُيتحملُ

العربُمسؤوليةُعدمُالتوصلُإلىُمشروعُالوحدةُالعربية؛ُوذلكُإلدراكهاُصعوبةُتنفيذهُ )1(ُ.
ُ

ُواذاُكانُالتحركُُالمص ال الالريُمنُأجلُالتوص ال الاللُإلىُص ال الاليغةُللوحدةُالعربيةُ،قدُنش ال الالطُبعدُ

تص الريحُ"إيدن"ُالثانيُ،فهذاُالُيعنيُأنُجامعةُالدولُالعربيةُفكرةُبريطانيةُ،أوُأنهاُقامتُبتوجيهُ

منُبريطالانيالاُ،أوُأنُمصال ال ال ال ال ال الالرُنفالذتُخطالةُبريطالانيالةُفيُإنشال ال ال ال ال ال الالائها؛ُانطالقاُمنُحجةُانُالتحركُ

المصريُتمُفيُعهدُحكومةُمصطفىُالنحاسُباشاُ،التيُجاءتُإلىُالحكمُبضغطُمنُبريطانيا؛ُ
واذاُكانُمنُشال ال الالأنُتلكُاآلراءُتشال ال الالويهُتاريخُالعربُالحديث؛ُألنهاُتصال ال الالورُالبدايةُالعمليةُلتحقيقُ

االتحادُالعربيُفيُالقرنُالعشال الرينُ،وكأنهاُمنُص الالنعُبريطانياُوليس الالتُكماُهيُفيُالحقيقةُُ،فإنُ
تلكُاآلراءُتجانبُالحقيقةُُبلُهيُاس ال ال الالتجابةُإلىُحدُكبيرُلدوافعُوطنيةُنابعةُمنُوعيُالش ال ال الالعبُ

العربي.

(ُ)2

وفيُ(تموزُ/يوليوُُ)4410بدأتُالمحادثاتُبينُمصرُوكلُمنُاألردنُوالعراقُوسورياُ
وص الالدرتُتصال الريحاتُووجهاتُنظرُكثيرةُمنُكلُمنُنوريُالس الالعيدُمنُالعراقُوتوفيقُأبوُالهدىُ

منُاألردنُوسالعدُاللهُالجابريُمنُسالورياُويوسفُياسينُمنُالسعوديةُورياضُالصلحُمنُلبنانُ،
ووفدُاليمنُ )3(ُ.

ُ

ُومعُانتهالاءُالحربُالعالميةُالثانيةُ،وانتصال ال ال ال ال ال الالارُالحلفاءُعلىُدولُالمحورُ،حاولتُالدولُ

الغربيةُالمحتلةُالتخليُعنُوعودهاُبمنحُاالسال ال ال ال الالتقاللُللدولُالعربيةُالتيُوقفتُمعهاُواسال ال ال ال الالتنزفتُ

ثرواتهاُفيُالمجهودُالحربيُ،وقدُكانُالرأيُالعامُالعربيُمهيئاُلقيامُوحدةُعربيةُمنُخاللُضغطُ

األحزابُوالص ال الالحافةُفيُذلكُاالتجاهُ،وفيُ(ُ48تموزُ/يوليوُ4411م)ُ،وجهُ(مص ال الالطفىُالنحاسُ

باشال الالا)ُرئيسُوزراءُمصال الالرُالدعوةُإلىُالحكوماتُالعربيةُالتيُشال الالاركتُفيُالمشال الالاوراتُالتمهيدية؛ُ
إلرس ال ال الالالُمندوبيهاُُلالش ال ال الالتراكُفيُلجنةُتحض ال ال الاليريةُللمؤتمرُالعربيُالعامُالتيُس ال ال الالتتولىُص ال ال الالياغةُ

االقتراحاتُالمقدمةُلتحقيقُالوحدةُالعربية(ُ .)4

بعدُاالنتهاءُمنُالمشاوراتُالتمهيديةُاجتمعتُاللجنةُالتحضيريةُالمكونةُمنُممثلينُعنُ

كلُمنُسال ال ال الالورياُولبنانُواألردنُوالعراقُومصال ال ال الالرُواليمنُ،وعنُعربُفلسال ال ال الالطينُ ،من ُ(ُ81أيلولُ/
ُ-ُ1محمدُحسالالنينُهيكلُ:المفاوضالالاتُالس الريةُبينُالعربُواس الرائيلُ،دارُالشالالروقُ،القاهرةُ،الطبعةُالتاسالالعة8111ُ،مُ،صُ

ُ.411شؤونُعربيةُمرجعُسابقُ،صُُ .41

ُ-ُ2عبدُالحميدُالموافيُ:تأسيسُجامعةُالدولُالعربيةُ،شؤونُعربيةُ،مركزُاألبحاثُمُ.تُ.فُ،4414ُ.صُُ .44-41

ُُ-ُ3هارونُهاشمُرشيدُ:مرجعُسابقُ،العددُالثانيُ،نيسانُ/أبريلُُ،4414صُ44
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/6d89e59a-b826-44cc-b6f1-4bf159f0ce5e- 4
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س ال الالبتمبرُُ1-تشال ال الرينُأول/أكتوبرُُ)4411فيُاإلس ال الالكندريةُ،وبعدُثمانيُجلس ال الالاتُمتواليةُاس ال الالتبعدُ
المجتمعونُفكرةُالحكومةُالمركزيةُومشالالروعيُسالالوريةُالكبرىُوالهاللُالخصالاليبُ،وانحصالالرُالنقاشُ

فيُاقتراحُنوريُالسال ال ال ال ال ال الالعيالدُرئيسُالوفالدُالعراقيُبتكوينُمجلسُاتحالادُالُتنفذُق ارراتهُإالُالدولُالتيُ
توافقُعليهُ،خوفاُُمنُالتأثيرُعلىُسال الاليادةُالدولُاألعضال الالاءُ .وتدخلُ(مصال الالطفىُالنحاس)ُفأكدُأنُ
فكرةُاتحادُعربيُلهُسالاللطةُتنفيذيةُوق ارراتهُملزمةُأمرُيسالالتبعدهُالجميعُلألسالالبابُنفسالالهاُالتيُأدتُ

إلىُاسالتبعادُفكرةُالحكومةُالمركزيةُ،وأنهُيبقىُبعدُذلكُالرأيُالقائلُبتكوينُاتحادُالُتكونُق ارراتهُ

ملزمةُإالُلمنُيقبلهاُ )1(ُ.
ُ

ُورجحتُاالتجاهُالداعيُإلىُوحدةُالدولُالعربيةُالمستقلةُبماُالُيمسُاستقاللهاُوسيادتهاُ.

حيثُاقترحُالوفدُالس الالوريُتس الالميةُرابطُالدولُالعربيةُب ال ال ال ال ال ال ال ال ال" االتحادُالعربي"ُ،واقترحُالوفدُالعراقيُ
تسالالميتهاُب ال ال ال ال ال ال ال ال" التحالفُالعربي"ُ،إالُأنُالوفدُالمصالالريُقدمُالتسالالمية" الجامعةُالعربية "لماُرأىُ

منهاُ:منُمالئمةُمنُالناحيةُاللغويةُوالس الالياسال الاليةُ،وتوافقاُمعُأهدافُالدولُالعربيةُ.ثمُنقحُاالسال الالمُ
ليص ال ال ال ال ال الاليرُ"جامعةُالدولُالعربية"ُ.وأص ال ال ال ال ال الالدرُالمندوبونُالعربُالذينُحض ال ال ال ال ال الالرواُاجتماعاتُاللجنةُ
التحض الاليريةُللمؤتمرُالعربيُالعامُباإلس الالكندريةُبروتوكوالُعرفُباس الالمُبروتوكولُاإلس الالكندريةُينصُ

علىُموافقتهمُعلىُإنشاءُجامعةُللدولُالعربيةُ )2(ُ.
المطلبُالثانيُ:ميثاقهاُ،أهدافهاُ،ومؤسساتهاُ .
أوالاُ:ميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُ :

ص الالاغتُوفودُالدولُالعربيةُالمجتمعةُفيُاإلس الالكندريةُبنوداُعامةُكانتُنواةُأولىُلميثاقُ
جامعةُالدولُالعربيةُ،وفيهاُأكدواُعلىُاحترامُاس ال ال ال ال الالتقاللُوس ال ال ال ال الاليادةُكلُدولةُ،واالعترافُبحدودهاُ
القالالائمالالةُ،واالعترافُلكالاللُدولالالةُبحقُإبرامُالمعالالاهالالداتُواالتفالالاقالالاتُبشال ال ال ال ال ال الالرطُأالُتتعالالارضُمعُأحكالالامُ

الجالالامعالةُوميثالالاقهالالاُ،وكالالانُمنُالالفالالتُللنظرُحرصُالالالدولُالعربيالالةُعلىُالتالالأكيالالدُعلىُأنالالهُليسُمنُ
الالزمُاتبالاعُس ال ال ال ال ال ال اليالاس ال ال ال ال ال ال اليالةُخالارجيالةُموحالدةُ،وعدمُاللجوءُإلىُالقوةُفيُفضُالمنازعاتُبينُالدولُ

األعضاءُ،وفيُحالةُالخالفُيفضُبالوساطةُبناءُعلىُطلبُالمتخاصمينُ(ُ ُ.)3

وفي(ُُ41آذار/مارسُُ،)4411اجتمعتُاللجنةُالتحض الاليريةُفيُقص الالرُالزعفرانُبالقاهرةُ،

برئاس الالةُ(محمودُفهميُالنق ارش الالي)ُ،وأقرتُالص الاليغةُالنهائيةُلميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُبعدُاألخذُ

ُُ-عبدُالحميدُالموافيُُ:مرجعُسابقُ،صُُ .41

1
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فيُاالعتبارُبالمقترحاتُوالصالالياغاتُالتيُأعدهاُالدكتورُعبدُالحميدُبدويُأسالالتاذُالقانونُالدوليُ،
وفي( ُُ44آذار/مالارسُُُ،)4411خرجُالميثالاقُإلىُالوجودُمؤلفاُمنُديباجة ُ،وُ81مادةُوثالثةُ
مالحقُ،الملحقُاألولُخالالاصُبفلسال ال ال ال ال ال الالطينُُ،والثالالانيُخالالاصُبالالالتعالالاونُمعُالبالدُالعربيالالةُ،التيُلمُ
تشال ال ال ال ال ال الالتركُبعالالدُفيُالجالالامعالالةُ،والثالالالالالثُخالالاصُبتعيينُعبالالدُالرحمنُعزامُ،وفيُ( ُُ88آذار/مالالارسُ

انُبالقاهرةُُ،
ُ
ُ)4411وبرئاسةُ(محمودُفهميُالنقراشي)ُأقيمُاحتفالُتوقيعُالميثاقُفيُقصرُالزعفر
شالالاركُفيهُمندوبوُالدولُالعربيةُعداُالسالالعوديةُ،واليمنُاللتينُوقعتاُفيُوقتُالحقُُ،وقدُاتسالالعتُ
عضويةُالدولُالعربيةُُ،فبعدُأنُبدأتُبسبعُدولُفقطُ،أصبحُعددهاُاآلنُُ88دولةُ،وكانتُأولُ

وثيقةُتخصُالجامعةُقدُعرفتُباسال ال ال ال ال الالمُبروتوكولُاالسال ال ال ال ال الالكندريةُ،وقدُمثلُهذاُالبروتوكولُالوثيقةُ

الرئيسيةُالتيُوضعُعلىُأساسهاُميثاقُجامعةُالدولُالعربية(ُ،)1والذيُنصُعلىُالمبادئُالتاليةُ ُُُُ:

 .4قيامُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالدولُالعربيةُالمس ال الالتقلةُالتيُتقبلُاالنض ال الالمامُإليهاُ،ويكونُ
لهاُمجلسُتمثلُفيهُالدولُالمشتركةُعلىُقدمُالمساواة.
 .8مهمةُمجلسُالجامعةُهيُ:مراعاةُتنفيذُماُتبرمهُالدولُاألعضاءُفيماُبينهاُمنُاتفاقياتُ
وعقدُاجتماعاتُدوريةُلتوثيقُالصال ال الالالتُبينهاُوالتنسال ال الاليقُبينُخططهاُالسال ال الالياسال ال الاليةُتحقيقاُ

للتعاونُفيماُبينهاُوالحفاظُعلىُاس الالتقاللهاُوس الاليادتهاُمنُكلُاعتداءُبالوس الالائلُالس الالياسال اليةُ

الممكنةُوالنظرُبصفةُعامةُفيُشئونُالبالدُالعربية.

 .0ق ارراتُالمجلسُملزمالةُلمنُيقبلهالاُفيماُعداُاألحوالُالتيُيقعُفيهاُخالفُبينُدولتينُمنُ
أعض الالاءُالجامعةُويلجأُالطرفانُإلىُالمجلسُلفضُالنزاعُبينهماُ.ففيُهذهُاألحوالُتكونُ

ق ارراتُالمجلسُملزمةُونافذة.

 .1الُيجوزُااللتجالالاءُإلىُالقوةُلفضُالمنالالازعالالاتُبينُدولتينُمنُدولُالجالالامعالالةُكمالالاُالُيجوزُ
اتباعُسياسةُخارجيةُتضرُبسياسةُجامعةُالدولُالعربيةُأوُأيُدولةُمنُدولها.

 .1يجوزُلكلُدولةُمنُالدولُاألعض ال الالاءُبالجامعةُأنُتعقدُمعُدولةُأخرىُمنُدولُالجامعةُ
أوُغيرهاُاتفاقاتُخاصةُالُتتعارضُمعُنصوصُهذهُاألحكامُوروحها.
 .2االعترافُبسيادةُواستقاللُالدولُالمنظمةُإلىُالجامعةُبحدودهاُالقائمةُفعالُُ.
وقدُأثارُانضمامُالصومالُوجيبوتيُإلىُالجامعةُجدالُبينُالدولُالعربيةُعلىُاعتبارُأنُ

لغتهماُالرسال ال ال ال ال الالميةُليسال ال ال ال ال الالتُالعربيةُ،ولكنُمجلسُالجامعةُرأىُأنُأصال ال ال ال ال الاللُالشال ال ال ال ال الالعبينُعربيُفقبلُ

عض الالويتهماُ.كماُاعترض الالتُالعراقُعامُ(ُ)4424علىُطلبُالكويتُباالنض الالمامُمبررةُذلكُبأنهاُ
ُُ-ُ1هارونُهاشمُرشيدُ:مرجعُسابقُ،العددُالثانيُ،نيسانُ/أبريلُُ،4414صُُ .418-414
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جزءُمنُأ ارضالاليهاُوانس الالحبُالمندوبُالعراقيُمنُالمجلسُاحتجاجاُُعلىُهذاُالطلبُ،فماُكانُمنُ
المجلسُإالُأنُقبلُعض ال ال ال الالويتهاُاس ال ال ال الالتناداُإلىُالمادةُالس ال ال ال الالابعةُمنُالميثاقُالتيُتقررُأنُماُيقررهُ

المجلسُباإلجماعُيكونُملزماُلمنُيقبلهُ .
ثانياُ:أهدافُالجامعةُالعربيةُ .

تمثل ال الالت ُأه ال الالداف ُالج ال الالامع ال الالة ُفي ُتعميق ُالتع ال الالاون ُالعربي ُفي ُك ال الالاف ال الالة ُالمج ال الالاالتُ

االقتص ال ال الالاديةُ،والثقافيةُ،واالجتماعيةُ،والبشال ال ال الريةُ،والس ال ال الالياس ال ال الاليةُ،واألمنيةُ،وغيرُذلكُمنُ

المجالالاالتُالمتنوعالالةُ،وبالالالفعالاللُتمُعقالالدُعالالدةُاتفالالاقيالالاتُلتعميقُوترسال ال ال ال ال ال الاليخُالتعالالاونُالعربيُ

المشتركُ،منهاُ :

ُ-اتفاقيةُتسالالهيلُالتبادلُالتجاريُ-التعريفةُالجمركيةُالموحدةُ-إنشالالاءُالمؤس السالالةُالعربيةُ

لإلنماءُاالقتصاديُ-اتفاقيةُالوحدةُاالقتصاديةُ-اتفاقيةُالدفاعُالعربيُالمشترك.

ُ()1

كذلكُتوجدُعدةُمبادئُتلتزمُبهاُالجامعةُ،ومنهاُ ُ:
ُ-االلتزامُبمبادئُاألممُالمتحدة-المسال ال ال الالاواةُالقانونيةُاألممُالمتحدةُ-المسال ال ال الالاواةُالقانونيةُبينُالدولُ

األعضاءُ-المساعدةُالمتبادلةُ-دعمُالتعاونُالعربيُفيُكافةُالمجاالت

ُ ُُُُُ)2(ُ.

فقدُنصالتُالمادةُاألولىُمنُميثاقُالجامعةُعلىُأنهُيحقُلكلُدولةُعربيةُمسالالتقلةُاالنضالالمامُإلىُ
جالالامعالالةُالالالدولُالعربيالالةُبعالالدُأنُتقالالدمُطلبالالاُبالالذلالالكُيودعُلالالدىُاألمالالانالالةُالعالالامالالةُالالالدائمالالةُ،ويعرضُعلىُ
المجلسُفيُأولُاجتماعُيعقدُبعدُتقديمُالطلب.

وتنعقدُاجتماعاتُالجامعةُعلىُالنحوُالتالي :

 -4مجلسُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُمس ال ال ال ال الالتوىُالقمةُ:المجلسُهوُأعلىُس ال ال ال ال الاللطةُفيُ
جامعةُالدولُالعربيةُ،وينعقدُعلىُمس ال ال ال الالتوىُقادةُالدولُالعربية(ُ،ينعقدُفيُش ال ال ال الالهرُ

مالارسُمنُكاللُعالام)ُ.وتعقالالدُجالالامعالالةُالالالدولُالعربيالالةُبينُالفينالالةُواألخرىُاجتمالالاعالالاتُ

طارئةُعلىُمستوىُالقمةُكلماُدعتُالحاجةُلذلك.

ُ-ُ1عبدُالحميدُالموافيُ:،شؤونُعربيةُمرجعُسابقُ،صُ .80-41

ُ-ُ2الجزيرةُنتُالمعرفةُجامعةُالدولُالعربيةُالمبادئُواألهدافُوتاريخُالولوجُُ،8111/2/2نسخةُمحفوظةُ

8148/8/41علىُموقعُوايُباكُمشينُ .
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 -8دوراتُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُالمسال الالتوىُالوزاريُوهيُفيُاألسال الالاسُدورتانُ
تعقدانُفيُشالالهريُمارسُوسالالبتمبرُمنُكلُعامُ،إلىُجانبُالدوراتُاالسالالتثنائيةُالتيُ

قدُتعقدُفيُأيُوقتُمنُالعامُلمناقشةُأيُطارئُيتعلقُبالعملُالعربيُالمشترك.

 -0المجلسُالوزاريُالتحضالاليريُللقمةُالعربيةُ،ويعقدُمرةُواحدةُفيُالعامُللتحضالاليرُللقمةُ
العربيةُالعاديةُالسنوية.

 -1دوراتُمجلسُالجامعةُعلىُمسالالتوىُالمندوبينُالدائمينُ،وهيُتعقدُعادةُإماُتحضالالي ارُ
لالجتماعاتُالو ازريةُأوُمتىُماُدعتُالحاجةُلذلك.

ويختصُمجلسُالجامعةُبحسبُالمادةُالثالثةُمنُالميثاقُبتحقيقُاالغراضُاالتية:


مراعاةُتنفيذُماُتبرمهُالدولُاالعضاءُمنُاتفاقياتُفيُمختلفُالمجاالت.



اتخالالاذُالتالالدابيرُالالزمالالةُلالالدفعُالعالالدوانُالفعليُأوُالمحتمالاللُالالالذيُقالالدُيقعُعلىُإحالالدىُالالالدولُ



فضُالمنازعاتُبينُالدولُاألعضاءُبالطرقُالسلميةُمثلُالوساطةُوالتحكيم.

االعضاء.


تحديدُوسائلُالتعاونُمعُالهيئاتُالدوليةُوبماُيحفظُالسلمُواالمنُالدوليينُ .

ثالث اُ:مؤسساتُالجامعةُالعربيةُ .

المجلسُاالقتصييييييياديُواالجتماعيُ،ينعقدُالمجلسُفيُدورتينُتعقدُعلىُمس ال ال ال ال الالتوىُكبارُ

المس ال الالؤولينُوعلىُالمس ال الالتوىُالوزاريُ،ويش ال الالاركُالمجلسُفيُالتحض ال الاليرُللقممُالعربيةُواالجتماعاتُ
التحضاليريةُللقمةُاالقتصالاديةُواالجتماعيةُ،يتولىُالمجلسُاالقتصالالاديُواالجتماعيُمهمةُالموافقةُ

علىُإنشالاءُأيةُمنظمةُعربيةُمتخصالصالةُ،كماُيشالرفُعلىُحسنُقيامُالمنظماتُالحاليةُبمهامهاُ
المبينةُفيُمواثيقهاُوذلكُوفقُاألحكامُالتيُيقررهاُلذلكُ،وللمجلسُلجنتانُاقتصاديةُواجتماعية

المجالسُالوزاريةُالمتخصصةُ،شكلتُاألمانةُالعامةُمجالسُو ازريةُمتخصصةُلجميعُالقطاعاتُ
لدعمُالعملُالعربيُالمشال ال ال ال الالتركُ،ومثالُذلكُمجلسُوزراءُالداخليةُالعربُ،مجلسُوزراءُالصال ال ال ال الالحةُ
العربُ،ومجلسُوزراءُاإلعالمُالعربُ،وغيرهاُمنُالمجالسُ .

المنظماتُالعربيةُالمتخصصة ُ

مجلسُالوحدةُاالقتص ال ال ال ال الالاديةُالعربية-منظمةُاألقطارُالعربيةُالمص ال ال ال ال الالدرةُللبترول-المنظمةُالعربيةُ

للتنميةُاإلداريةُ-ُ.اتحادُإذاعاتُالدولُالعربية -المنظمةُالعربيةُللتربيةُوالثقافةُوالعلومُ-المركزُ
العربيُلد ارسال ال ال ال ال الالاتُالمناطقُالجافةُواأل ارضال ال ال ال ال الاليُالقاحلةُ-ُ .األكاديميةُالعربيةُللعلومُوالتكنولوجياُ
والنقلُالبحريُُ-ُ.منظمةُالعملُالعربية-المنظمةُالعربيةُللتنميةُالزراعيةُ-ُ.المؤسال ال ال ال الس ال ال ال الالةُالعربيةُ

لالتصال ال ال ال ال الالاالتُالفضال ال ال ال ال الالائية-األمانةُالعامةُلمجلسُوزراءُالداخليةُالعربُ-ُ .الهيئةُالعربيةُللطاقةُ

الذرية -المنظمةُالعربيةُللتنميةُالصال ال ال ال الالناعيةُوالتعدينُ-ُ .الهيئةُالعربيةُللطيرانُالمدني-المنظمةُ
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العربيةُلتكنولوجياُاالتص ال الالالُوالمعلومات -الص ال الالندوقُُالعربيُلإلنماءُاالقتص ال الالاديُواالجتماعي-

المصالالرفُالعربيُللتنميةُاالقتصالالاديةُفيُإفريقياُ-ُ.المؤس السالالةُالعربيةُلضالالمانُاالسالالتثمارُوائتمانُ
الصادرات -صندوقُُالنقدُالعربيُ-ُ.الهيئةُالعربيةُلالستثمارُواإلنماءُالزراعي.

وترفعُهذهُالمنظماتُتقاريرهاُالسالالنويةُإلىُالمجلسُاالقتصالالاديُواالجتماعيُفيُدورةُسالالبتمبرُمنُ

كلُعامُ.

()1

المبحثُالثانيُ:الق ارراتُالصادرةُعنُالجامعةُوقممها(ُ .)2099-2002
منذُنشالال الالأتهاُسالال الالنةُُ4411أخذتُجامعةُالدولُالعربيةُتعقدُاجتماعاتهاُسال ال الالنوياُفيُإحدىُ

العواص ال ال ال الالمُالعربيةُ،وكانُاجتماعهاُاألولُفيُعامُُ،4412بدعوةُمن الملكُفاروقُ ملكُمص ال ال ال الالرُ
سالابقاُُ،حيثُعقدُقادةُدولُالجامعةُالعربيةُأولُمؤتمرُقمةُفيُقصالالرُ"أنشالاص "بمصالالر وشالالاركتُ
ُ،واليمنُ،
ُ،والس ال الالعودية ُ
بهُالدولُالس ال الالبعُالمؤسال ال الس ال الالةُلجامعةُالدولُالعربيةُوهي ُ:األردنُ ُ،ومص ال الالر ُ

ُوالعراقُ ُ،ولبنانُ ُ،وسورياُ .

وخاللُأعمالُالقمةُ،التيُركزتُعلى القض ال الاليةُالفلس ال الالطينيةُ،أعلنتُالدولُالمش ال الالاركةُعنُ

عزمهاُعلىُ"التشال ال ال ال ال ال الالاورُوالتعاونُوالعملُقلباُواحداُويداُواحدة"ُ،إلىُجانبُضال ال ال ال ال ال الالرورةُالعملُبكلُ
الوسالالائلُالممكنة؛ُلمسالالاعدةُالشالالعوبُالعربيةُالتيُماُتزالُتحتُالحكمُاألجنبي؛ُلكيُتنالُحريتهاُ

وتبل َغُأمانيهاُالقوميةُ،بحيثُتصالبحُأعضاءُفاعلينُفيُأسرةُجامعةُالدولُالعربيةُ،ومنظمةُاألممُ

يخُ،عقدُالقادةُالعربُ(ُ)14اجتماعُقمةُحتىُعامُ(ُ،)8141توزعتُبينُ
المتحدةُ.ومنذُذلكُالتار
َ

(ُ)84قمةُعاديةُو(ُ)4قممُطارئةُ(غيرُعادية)ُو(ُ)0قممُاقتصاديةُ ُ)2(ُ.

وفيُهذاُالمبحثُ،سوفُنتناولُآلياتُعملُالجامعةُالعربيةُفيُالتأثيرُعلىُمكانةُإسرائيلُفيُ
المنظماتُاإلقليميةُوالدوليةُ،ومنُخاللُق ارراتُالجامعةُومؤتمراتُالقمةُالعربيةُ،والتيُسنبدأُمنُ

خاللهاُبمؤتمرُالقمةُالعربيُالعاديُالرابعُعشرُفيُمدينةُبيروتُ،فيُالفترةُمن ُ(ُ 81إلىُُ81

مارسُُ .)8118
ُ
ُ

ُ-ُ1الجزيرةُنتُالمعرفةُجامعةُالدولُالعربيةُالمبادئُواألهدافُتاريخُالولوج  = 6-6-2008نسخةُمحفوظة 14
فبرايرُُ8148علىُموقع وايُباكُمشينُ ُ.
 ُ-ُ2مؤتمراتُالقمةُالعربيةُ،منُالموقعُالرسميُلجامعةُالدولُالعربية نسخةُمحفوظة  07أغسطسُُ8141علىُ

موقع وايُباكُمشينُ .
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المطلبُاألولُ:ق ارراتُالجامعةُ ُ.
كانتُالقضيةُالفلسطينيةُحاضرةُفيُكلُجلسةُمنُجلساتُالجامعةُالعربيةُ،فتناولتهاُبالبحثُ

والدراسةُوخرجتُبالعديدُمنُالق ارراتُ،والتيُكانُأهمهاُ ُ:

-المشروعُالعربيُالمقدمُإلىُمؤتمرُلندنُبتاريخُ(ُ،)4412/4/01وهوُمشروعُمتكاملُلقيامُدولةُ

فلسطينيةُموحدةُبحيثُيعلنُاستقاللهاُبعدُفترةُانتقاليةُالُتتجاوزُ(ُ ُ.)4411/48/04

 ُ وكذلكُرسالةُالملكُعبدُالعزيزُآلُسعودُإلىُرئيسُالوالياتُالمتحدةُترومانُحولُموقفهُمنُتسهيلُهجرةُاليهودُإلىُفلسطينُ.بتاريخُ(ُ .)4412/41/41

معةُفيُالقاهرةُ
ُ
ُ -مذكرةُجامعةُالدولُالعربيةُإلىُالحكومةُاألمريكيةُبناءُعلىُقرارُمجلسُالجا

فيُشأنُتدخلُاألمريكانُفيُشؤونُفلسطينُ،وذلكُحولُماُيبذلُفيُمناطقُاالحتاللُاألمريكيةُ
فيُأوروباُمنُتشجيعُوتسهيلُهجرةُالصهيونيةُإلىُفلسطينُ.وهوُأنُتعملُحكومةُالجمهوريةُ
علىُوضعُحدُلهذهُالتصرفاتُ،التيُالُيمكنُأنُتوصفُإالُبالتحيزُألحدُطرفيُالنزاعُالقائمةُ

بينُالعربُواليهودُ.بتاريخُ(ُ .)4412/48/1

ُ-ق ارراُاللجنةُالسياسيةُلجامعةُالدولُالعربيةُالمنعقدةُفيُصوفرُبلبنانُبشأنُتقريرُلجنةُالتحقيقُ

الدوليةُبتاريخُ(ُ .)4411/4/42

ُقرارُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُبشأنُالدفاعُعنُفلسطينُبتاريخُ(ُ .)4411/41/4 ُالبيانُالصادرُعنُاجتماعُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالقاهرةُعقبُصدورُقرارُالتقسيمُبتاريخُ(ُ .)4411/48/1

ُالق ارراتُالسريةُللحكوماتُالعربيةُبشأنُتقسيمُفلسطينُبتاريخُ(ُ .)4411/48/41 ُالق ارراتُالسريةُالجتماعاتُاللجنةُالسياسيةُلمجلسُالجامعةُالعربيةُفيُالقاهرةُبشأنُالموقفُبعدُقرارُالتقسيمُ،بتاريخُ(ُ .)4411/8/88

ُ -قرار ُمجلس ُجامعة ُالدول ُالعربية ُبشأن ُدخول ُالجيوش ُالعربية ُإلى ُفلسطين ُبتاريخُ

(ُ .)4411/0/88

ُ-رسالةُعبدُالرحمنُعزامُأمينُعامُجامعةُالدولُالعربيةُإلىُاألممُالمتحدةُبشأنُوقفُالقتالُفيُ

فلسطينُبتاريخُ(ُ ُُ.)4411/1/81

47

ُ -بيانُاألمانةُالعامةُلجامعةُالدولُالعربيةُحولُإقامةُاإلدارةُالمدنيةُالفلسطينيةُوحكومةُعمومُ

فلسطينُبتاريخُ(ُ )4411/1/41

ُ -قرار ُاللجنة ُالسياسية ُلجامعة ُالدول ُالعربية ُبقبول ُوقف ُالقتال ُفي ُفلسطين ُبتاريخُ

(ُ .)4411/1/41

ُ -مذكرة ُجامعة ُالدول ُالعربية ُبالرد ُعلى ُقرار ُمجلس ُاألمن ُبوقف ُإطالق ُالنار ُثانية ُبتاريخُ

(ُ )1(.)4411/1/41

بعدُالعدوانُالثالثيُعلىُمصرُفيُ(ُ،)4412/41/84واحتاللُالقواتُاإلسرائيليةُلقطاعُ

غزةُ،قامتُبارتكابُجرائمُالحربُبحقُالشعبُالفلسطينيُاألعزلُ،وعليهُفقدُبذلتُاألمانةُالعامةُ

لجامعة ُالدول ُالعربيةُ،ومنذ ُظهور ُالعدوان ُجهوداُ؛ ُإلعادة ُالحق ُإلى ُنصابهُ،ودفع ُقوى ُالشرُ
والسيطرةُاالستعماريةُ،وأولتُقطاعُغزةُماُهوُجديرُبهُمنُعنايةُ،فبذلتُمساعيهاُللمحافظةُ

علىُأهلهُ،وتامينُحياتهمُومصالحهمُوبقائهمُفيُأماكنُسكناهمُفيُوطنهمُوضمانُمتابعةُوكالةُ
الغوث ُالدولية ُللقيام ُبواجباتها ُنحو ُالالجئين ُمنهمُ .وبعد ُجالء ُاالحتالل ُعن ُقطاع ُغزة ُفيُ

(ُ،)4411/0/1اهتمتُالجامعةُبدراسةُماُخلفهُمنُآثارُالخرابُوالدمارُ،وماُارتكبهُمنُآثامُ

وفظائعُ ،فبعثت ُوفدا ُدرس ُفترة ُاالحتالل ُثم ُكتب ُوسجل ُالحقائق ُمن ُمصادرهاُ ،وجمع ُصو ارُ

وضمنهاُذلكُالكتاب؛ُليزدادُالعربُمعرفةُبعدوهمُ،وماُانطوتُعليهُنفسهُمنُحقدُووحشيةُ .
َّ

سالارُ(آرئيلُشارونُ)ُرئيسُوزراءُإسرائيلُعلىُسياسةُسابقهُ(ايهودُباراك)ُ،تجاهُالرئيسُ

الفلسال ال الالطينيُ(ياسال ال الالرُعرفات)ُ،وجعلهاُتحتلُالمكانةُالمهمةُفيُاسال ال الالتراتيجيتهُالعامةُتجاهُالشال ال الالعبُ
الفلسطينيُ،وفيُهذاُالسياقُشنتُحكومةُشارونُ،مدعومةُمنُاإلدارةُاألمريكيةُ،فيُظلُصمتُ
أوُتواطؤُعربيُرسالميُ،حملةُواسالعةُمنظمةُ،وشرسةُضدُالرئيسُالراحلُياسرُعرفاتُ،استمرتُ

عدةُسالالنواتُ،هدفتُإلىُإضالالعافهُ،واحداثُتآكلُمسالالتمرُفيُمكانتهُفلسالالطينياُوعربياُودوليا؛ُلكيُ
يسال ال ال الالهلُفيُالوقتُالمناسال ال ال الالبُ،إبعادهُأوُالتخلصُمنهُُ.كررتُتلكُالحملةُوأطلقتُمقوالتُكثيرةُ،

كانُأهمهاُ:عرفاتُليسُشريكاُفيُعمليةُالسالمُ،عرفاتُعقبةُأمامُتحقيقُالسالمُ،وعرفاتُغيرُ

ذيُص الاللةُ،والُيوجدُشال الريكُفلسال الطينيُلتحقيقُالس الالالم(ُ،)2وقامتُس الاللطاتُاالحتاللُبعملياتُكثيرةُ
بحقُعرفاتُكانُأهمهاُ:فيُ(ُ،)8114/48/0فرضُالجيشُاإلس ال ال الرائيليُحصال ال الالا ارُعسال ال الالكرياُعلىُ

ُ- 1وثائقُالقضيةُالفلسطينيةُ،الجزءُالثانيُ(ُ.)4411-4401المركزُالقوميُللدراساتُوالتوثيقُ.8111ُ،صُ-111
.214

ُ-ُ2أسالال الالعدُغانم(ُ،تحري ار)(ُ،تقريرُمدارُاالس ال الالتراتيجيُُ،8111المشالال الالهدُاإلس ال ال الرائيليُفيُالعامُ(ُ،8111رامُاللهُ،
فلسطينُ،مدارُ،المركزُالفلسطينيُللدراساتُاإلسرائيلية)ُ،صُُ .04
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الرئيس(ُياس الالرُعرفات)ُداخلُمقرهُفيُالمقاطعةُبمدينةُرامُاللهُ،بمس الالاندةُوتأييدُأمريكيُوص الالمتُ
عربيُرسال ال الالميُ،وفيُ(ُ،)8118/8/1شال ال الالارونُوأليعازرُيطالبانُواشال ال الالنطنُبالسال ال الالعي؛ُإليجادُقيادةُ

فلسطينيةُبديلةُلعرفات.

()1

وفيُ(ُ،)8118/0/82عقدُاجتماعُوزراءُالخارجيةُالعربُفيُبيروتُ،يقرونُبيانُالقمةُ،

ُقرروا ُدعم ُميزانية ُالسلطةُ
واإلشادة ُباالنتفاضة ُوالقيادة ُالفلسطينية ُبرئاسة ُياسر ُعرفاتُ ،كما َّ

الفلسطينيةُ،وجاءُفيُمشروعُالبيانُ:أنُالقادةُالعربُ"استعرضواُالوضعُالبالغُالخطورةُ،الذيُ
يعيشهُالشعبُالفلسطينيُ،وحملواُإسرائيلُالمسؤوليةُالكاملة؛ُلعدوانهاُولممارساتهاُالوحشيةُعلىُ
َّ
الشعبُالفلسطينيُوسلطتهُالوطنية"ُ.وطالبُمشروعُالبيانُبإلزامُإسرائيلُمسؤوليةُالتعويضُعنُ

جميعُاألضرارُوالخسائرُ،و َّ
اكدُمشروعُالبيانُالختاميُعلىُ"الرفضُالتامُللمحاوالتُالراميةُإلىُ
توطينُالفلسطينيينُخارجُديارهمُ،وأنُالقادةُالعربُيحملونُإسرائيلُالمسؤوليةُالقانونيةُالكاملةُعنُ
وجود ُمشكلة ُالالجئين ُالفلسطينيين ُوتهجيرهمُ .وكذلك ُتأمين ُحق ُلالجئين ُالفلسطينيينُ ،استناداُ

لق ارراتُالشرعيةُالدوليةُمجلسُاألمنُالدوليُ ُ)2(ُ.
المطلبُالثانيُ:ق ارراتُالقممُالعربيةُ .

منعُالرئيس ُالفلسطيني ُياسرُعرفاتُمنُالمشاركةُفيُمؤتمرُالقمةُالعربيةُفيُبيروتُ،

وقدُأفادتُاإلذاعةُالعامةُاإلسرائيليةُيومُ(ُ،)8118/0/82بأنُوزيرُالخارجيةُالقطريُالشيخُ(حمدُ
ُموافقةُ
بن ُجاسم ُأل ُثاني)ُ ،اقترح ُعلى ُرئيس ُالوزراء ُاإلسرائيلي ُ(آرئيل ُشارونُ) ُلقاءهُ ،مقابل ُ

إسرائيلُعلىُالسماحُللرئيسُعرفاتُبالتوجهُإلىُبيروتُ،وقالتُاإلذاعةُ:انُالوزيرُالقطريُ،اقترحُ

األيامُالماضيةُ،المجيئُإلىُالقدسُللقاءُ"شارون"ُعلناُ،وكذلكُوزيرُالخارجيةُاإلسرائيليُ"شمعونُ
بيريس"ُ ،وأضافت ُاإلذاعة ُنقال ُعن ُمسؤولين ُكبارُ ،أن ُالوزير ُالقطري ُكان ُيرغب ُفي ُالمقابلُ

اصطحابُالرئيسُعرفاتُعلىُمتنُطائرتهُإلىُبيروتُللمشاركةُفيُالقمةُالعربيةُ ُ.

وفي(ُ ،)8118/0/81-81افتتحت ُالقمة ُأعمالها ُفي ُبيروتُ ،بغياب ُعدد ُمن ُالزعماءُ

القادةُالعربُ،ووصلُإلىُبيروتُأيضاُ"خافيرُسوالنا"ُمفوضُالشؤونُالخارجيةُلالتحادُاألوروبيُ،
ُ
و

ُ-ُ1صالالحيفةُاأليامُ:يوميةُسالالياسالاليةُمسالالتقلةُ،الخطُاألخضالالرُ،فلسالالطينُالمحتلةُعامُُ،4411العددُُ،8818السالالنةُ
السابعةُ،8118/8/1ُ،صُُ .84-4

ُ-ُ2صالالحيفةُاأليامُ:يوميةُسالالياسالاليةُمسالالتقلةُ،الخطُاألخضالالرُ،فلسالالطينُالمحتلةُعامُُ،4411العددُُ،8814السالالنةُ
السابعةُ،صُُ،8118/0/82صُُ ُ84-4
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و"كوفي ُأنان" ُاألمين ُالعام ُلألمم ُالمتحدةُ ،ورئيس ُوزراء ُإسبانية ُ"خوسيه ُماريا ُأزنار"ُ ،بصفتهُ

الرئيسُالحاليُلالتحادُاألوروبيُُ)1(ُ.

وقدُتبنىُالمؤتمرُمبادرةُخادمُالحرمينُالشريفينُالملكُعبدُاللهُبنُعبدُالعزيزُللسالمُفيُ

الشرق ُاألوسطُوأصبحتُمبادرةُعربيةُللسالمُ .ودعتُالقمةُالدولُالعربيةُلدعمُميزانيةُالسلطةُ
الوطنيةُالفلسطينيةُبمبلغُإجماليُقدرةُ(ُ001مليونُدوالرُأمريكي)ُولمدةُستةُأشهرُقابلةُللتجديدُ،
إضافةُإلىُدعوةُالدولُاألعضاءُإلىُتقديمُدعمُإضافيُقدرةُ(ُ411مليونُدوالر)ُتوجهُلصندوقيُ
األقصىُوانتفاضةُالقدسُتخصصُلدعمُمجاالتُالتنميةُفيُفلسطين.

ُ()2

ومنُالمؤسفُلهُأنُالجامعةُالعربيةُلمُتتخذُأيُموقفُمشرفُإزاءُماُقامتُبهُالحكومةُ

اإلس ال الرائيليةُ،ولمُتكنُق ارراتهاُعلىُقدرُالمسال الالؤوليةُ.حتىُأنُوزيرُالخارجيةُالقطريُكانُمسال الالتعداُ
لمقابلةُشارونُمنُأجلُالسماحُلعرفاتُبالسفرُوالمشاركةُفيُمؤتمرُبيروتُ،ولكنهُرفضُ .

لمُيتمكنُرئيسُالوزراءُاإلسال ال ال ال ال الرائيليُ(آرئيلُش ال ال ال ال الالارونُ)ُمنُإخفاءُحقدهُوتحديهُللقوانينُواألعرافُ

الدوليةُوحقوقُاإلنس الالانُ،وهاُهوُفيُ(ُ،)8118/8/82يعلنُندمهُلعدمُقتلُعرفاتُ،وكذلكُأعلنُ
ندمهُألنهُتعهدُإلىُالرئيسُاألمريكيُبوشُبعدُالتعرضُلحياةُعرفاتُأوُإبعادهُ ُُُ)3(ُ.

فاتُ،ودمرُ
وفيُ(ُ،)8118/0/84شالالالنُجيشُاالحتاللُاإلس ال الرائيليُأوسال الالعُهج ُومُلهُعلىُمقرُعر
َّ

الجزءُاألكبرُواألهمُمنُالمقاطعةُ،ولمُيبقُسوىُعدةُمكاتبُ )4(.

وفيُ(ُ،)8118/2/81ألقىُالرئيسُاألمريكيُجورجُبوشُخطاباُأفصال ال ال ال الالحُفيهُعنُرؤيتهُ

لحلُالص ال الراعُالفلسال الالطينيُاإلس ال الرائيليُ،وعبرُعنُتأييدهُلقيامُدولةُفلسال الالطينيةُمسال الالتقلةُتعيشُبأمانُ
وسال ال ال ال الالالمُُ،ولكيُيتحققُذلك؛ُطالبُالرئيسُاألمريكيُبظهورُ"قيادةُفلسال ال ال ال الالطينيةُجديدةُومختلفة"ُ،
ومنُثمُبلورتُاإلدارةُاألمريكيةُانطالقاُمنُرؤيةُبوشُ،منُخاللُ"الرباعية"ُالتيُتض ال ال الالمُكالُمنُ
الواليالاتُالمتحالدةُاألمريكيالةُوروس ال ال ال ال ال ال اليالاُواالتحادُاألوروبيُواألممُالمتحدةُ،خطةُ"خارطةُالطريق"ُ،

وفيُتشالرينُاألولُسالنةُ(ُ،)8118عرضتُاإلدارةُاألمريكيةُ،بصورةُغيرُرسميةُمشروعُ"خارطةُ
الطريق"ُعلىُالقيادتينُالفلسالطينيةُواإلسالرائيليةُ،وفيُحينُقبلتُالقيادةُالفلسطينيةُخارطةُالطريقُ

دونُتحفظُ،كماُقبلتُالحكومةُاإلس ال ال الرائيليةُبقيادةُ(آرئيلُشال ال الالارونُ)ُ،الخطةُمنُحيثُالمبدأُفقطُ،
ُ-ُ1صحيفةُاأليامُ:العددُُ،8811صُ 84-4

 -ُ2مؤتمراتُالقمةُالعربيةُ،منُالموقعُالرسالميُلجامعةُالدولُالعربية نسالخةُمحفوظة  07أغسطسُُ8141علىُموقع وايُ

باكُمشينُ .

ُ-ُ3صحيفةُاأليامُ:العددُُ،8814السنةُالسابعةُ،صُُ،8118/0/82صُُ 84-4

ُ-ُ4أسعدُغانم(ُ،تحري ار)ُ،تقريرُ"مدار"ُاالستراتيجيُُ،8111مرجعُسابقُ،صُُ .04
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قامتُبنس ال ال ال ال الالفُذلكُالقبولُبإض ال ال ال ال الالافتهاُماُيزيدُعلىُمئةُتعديلُ-منُحذفُواض ال ال ال ال الالافةُوتغيير-تمُ

تصال ال ال الالنيفهاُتحتُُ41تحفظاُ.وفيُ(ُ،)8118/44/41أنهتُالرباعيةُصال ال ال الالياغةُ"خارطةُالطريق"ُ،
وتأخرتُفيُتس ال الالليمهاُإلىُالقيادتينُبص ال الالورةُرس ال الالميةُ،وبش ال الالكلهاُالنهائيُفيُُ،8110/1/01وذلكُ

بسببُالحربُاألمريكيةُعلىُالعراقُ،ولدوافعُداخليةُإسرائيليةُ ُ)1(.

وفيُ(ُ،)2001/1/9عقدُمؤتمرُالقمةُالعربيُالعاديُالخامسُعشيييرُفيُشال الالرمُالشالالاليخُ
بمصالالرُ،وأكدُالمؤتمرُرفضالالهُالمطلقُلضالالربُالعراقُأوُتهديدُأمنُوسالالالمةُأيُدولةُعربيةُودعمُ

صمودُالشعبُالفلسطينيُ ُ)2(.

كماُأدانتُالقمةُالعربيةُالمواقفُاإلسال ال ال ال الرائيليةُالرافض ال ال ال الالةُلكافةُالمقترحاتُلكافةُالمبادراتُ

َّ
الطُ،فيماُأكدتُتمسال الالكُ
والمقترحاتُالراميةُإلىُتحقيقُحلُسال الاللميُعادلُوشال الالاملُفيُالشال الالرقُاألوسال ال
الدولُالعربيةُبمبادرةُالس ال ال الالالمُالعربيةُالتيُأقرتهاُالقمةُالعربيةُفيُبيروتُس ال ال الالنةُُ.8118ووجهتُ

دعوةُاللجنةُالرباعيةُالدوليةُإلىُاس الالتئنافُالعمل؛ُلتحقيقُالس الالالمُفيُالش الالرقُاألوس الالطُوايجادُحلُ
عادلُوشاملُللصراعُالعربيُاإلسرائيليُعلىُأساسُالمبادرةُالعربيةُللسالمُ )3(.

ن)ُأفكارهُورؤيتهُ،وعرضهاُرسمياُفيُخطابهُعلىُالمألُفيُمؤتمرُهرتسيلياُ
نظمُ(آرئيلُشارو ُ
َّ

فيُ(ُ،)8110/48/41والتيُعرفتُباسال ال ال ال ال الالمُ"خطةُفكُاالرتباطُمنُجانبُواحد"ُ،وقدُسال ال ال ال ال الالاهمتُ
مجموعةُمنُالعواملُفيُالتأثيرُعلىُشالالارونُلطرحُخطتهُ،وأهمهاُ:خشالاليةُإس الرائيلُمنُأنُتواجهُ
وضالالعاُيسالالعىُفيهُالمجتمعُالدوليُلفرضُحلُعليهاُ،مثلُخارطةُالطريقُ،أوُالمبادرةُالعربيةُ،أوُ
غيرهاُمنُالمبادراتُ.وكذلكُفشاللُإسالرائيلُمنُكسالرُإرادةُالشعبُالفلسطينيُ،وتواصلُاالنتفاضةُ

الفلسال ال الالطينيةُ،وماُيترتبُعليهاُمنُأذىُمنظورُوغيرُمنظورُ،وكذلكُخشال ال الاليةُشال ال الالارونُمماُيعرفُ
صهيونيا"ُ،بخطرُالمسألةُالديمغرافية".

()4

تلكُهيُاسال ال الالتراتيجيةُشال ال الالارونُالداعيةُإلىُشال ال الالطبُاالتفاقياتُالسال ال الالابقةُ،والىُكسال ال الالرُإرادةُالشال ال الالعبُ

الفلسالالطينيُ،وتركيعهُ،وتغييرُقيادتهُ،والىُإجهاضُالمقاومةُالفلسالالطينيةُسالالياسالالياُوشالالعبياُ،وتعزيزُ
االستيطانُفيُالضفةُالغربيةُ .
وفيُالفترةُمنُ(ُ،)2002/5/21ُ-22عقدُمؤتمرُالقمةُالعربيُالعاديُالسالالادسُعشالالرُ

فيُتونسُ.و َّ
أكدُالقادةُالعربُفيهاُعلىُتمس الالكهمُباإلص الالالحُباعتمادهمُ"وثيقةُاالص الالالح"ُوبالعملُ
ُ-ُ1أسعدُغانم(ُ،تحري ار)ُ،المرجعُالسابقُ،صُُ .01

ُ-ُ2صحيفةُاأليامُ:السبتُُ،8110/0/4العددُُ،8111صُُ https://elaph.com/Web/AkhbarKhasaُُ،.84-4
ُ-ُ3صحيفةُاأليامُ:األحدُيومُُ،8110/0/8العددُُ،8114صُُ .41-4

ُ-ُ4أسعدُغانم(ُ،تحري ار)ُ،تقريرُ"مدار"ُاالستراتيجيُُ،8111مرجعُسابقُ،صُُ .11ُ-04
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العربيُالمشالالتركُ،باعتمادُ"وثيقةُالعهدُوالوفاق"ُالتيُقدمتهاُالسالالعوديةُو"إعالنُتونس"ُ،كماُاتفقواُ

علىُإدخالُتعديالتُعلىُميثاقُالجامعةُالعربيةُللمرةُاألولىُمنذُعامُُ ُ )1(.4411وأهمُماُجاءُ
فيُالمؤتمرُمنُتوصياتُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُهيُ :
االلتزامُبمبادرةُالسالالمُالعربيةُواعتبارهاُالمشروعُالعربيُلتحقيقُالسالمُالعادلُوالشاملُوالدائمُفيُ
المنطقالالةُ،ورفضُالمواقفُالتيُتتعالالارضُمعهالالاُومعُقواعالالدُالشال ال ال ال ال ال الالرعيالالةُالالالدوليالالةُ،ومرجعيالالاتُعمليالالةُ
الس الالالمُالتيُجاءتُفيُالخطابينُالمتبادلينُبينُرئيسُالوزراءُاإلسال الرائيليُوالرئيسُاألمريكيُ،بماُ

فيُذلكُتلكُالتيُتسال ال الالتبقُنتائجُالمفاوضال ال الالاتُحولُمسال ال الالائلُالوضال ال الالعُالنهائيُ.ويكلفُالقادةُلجنةُ
مبادرةُالسالالمُالعربيةُعلىُالمستوىُالوزاريُواألمينُالعامُ،مباشرةُالعملُفورُانتهاءُأعمالُالقمة؛ُ
لتنفيذُخطةُتحركُعلىُالسال ال ال ال ال الالاحةُالدولية؛ُبغيةُتفعيلُهذهُالمبادرةُوحشال ال ال ال ال الالدُالتأييدُالدوليُلهاُفيُ

المنتدياتُالدوليةُ ُ.ويؤكدُالقادةُعلىُعروبةُالقدسُوعدمُش ال ال ال ال الالرعيةُاإلجراءاتُلضال ال ال ال ال الالمهاُوتهويدهاُ
وتغييرُطبيعتهاُوتركيبتهاُالس الالكانيةُوالجغرافيةُ،ويدينونُإقامةُالحائطُالعنص الالريُالمس الالمىُ"غالفُ
القدس"ُالذيُيعزلُسال ال الالكانهاُالفلسال ال الالطينيينُعنُامتدادهمُالطبيعيُفيُالضال ال الالفةُالغربيةُ.وقررُالقادةُ

استمرارُدعمُالسلطةُالفلسطينيةُلستةُأشهرُأخرىُابتداءُمن(.(8111-1-4

()2

بعدُالخطابُالذيُألقاهُش ال ال ال ال الالارونُوالذيُأعلنُفيهُعنُخطةُفكُاالرتباطُمنُجانبُ

واحدُُ،اتسال ال ال الالمُالموقفُاألمريكيُبالتلكؤُوالترددُ،إالُأنهاُعادتُوقامتُبتنسال ال ال الاليقُواسال ال ال الالعُمعُ

إسال الرائيلُبخص الالوصُجدارُالفص الاللُالعنص الالريُ،وفيُكانونُأول/ينايرُُ8111احتلُموض الالوعُ
جالدارُالفصال ال ال ال ال ال الاللُوطرحهُعلىُمحكمةُالعدلُالدوليةُفيُالهايُ،األولويةُالعلياُفيُالعالقاتُ

اإلس ال ال الرائيليةُ-األمريكيةُ،وإلدراكُإس ال ال الرائيلُمخاوفُاإلدارةُاألمريكيةُفيُهذاُالموضال ال الالوعُ،فقدُ
س ال الالعتُإلىُتجنيدُاإلدارةُاألمريكيةُوتش ال الالجيعهاُلوض ال الالعُكلُثقلهاُفيُمعارض ال الالةُبحثُقض ال الاليةُ

الجدارُأمامُمحكمةُالعدلُالدوليةُفيُالهايُ ُُ)3(.

وفيُالفترةُمن(ُ)2005/1/21ُ -22عقدُمؤتمرُالقمةُالعربيُالعاديُالسالابعُعشرُفيُ

الجزائرُ()8111مُ.وقدُاكدُالمؤتمرُعلىُمركزيةُالقض ال ال ال الاليةُالفلس ال ال ال الالطينيةُ،وقيامُالدولةُالمس ال ال ال الالتقلةُ
والتمسال الالكُبخيارُالسال الالالمُاالسال الالتراتيجيُالعربيُالسال الالتعادةُاأل ارضال الاليُالمحتلةُ،وأهميةُمبادرةُالسال الالالمُ

تجاورتينُ،
العربيةُوخريطةُالطريقُلتسالالويةُالص الراعُالعربيُ-اإلس الرائيليُعلىُأسالالاسُقيامُدولتينُم ُ
الطينيةُواسال ال الرائيليةُتعيش ال الالانُجنباُإلىُجنبُ.وأدانُالمؤتمرُاس ال الالتمرارُإسال ال الرائيلُفيُبناءُالجدارُ
ُ
فلس ال ال
ُُ-صحيفةُالقدسُ:السبتُُ،8111/1/80العددُُ،48110صُُ ،84-4

1

ُ-ُ2صحيفةُالقدسُ:السبتُُ،8111/1/80العددُُ،48110صُ،84-4

ُ-ُ3أسعدُغانم(ُ،تحري ار)ُ،تقريرُمدارُاالستراتيجيُُ،8111مرجعُسابقُ،صُُ .18-14
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التوسال ال ال الالعيُ،وأكدواُاألهميةُالفائقةُلفتوىُمحكمةُالعدلُالدوليةُالصال ال ال الالادرةُبهذاُالشال ال ال الالأنُ.وأكدُالقادةُ
رفضال ال الالهمُللقانونُالمسال ال الالمىُ(محاسال ال الالبةُسال ال الالوريا)ُوعدوهُتجاوزاُلمبادئُالقانونُالدوليُوق ارراتُاألممُ

المتحدةُوأعلنواُتضامنهمُالتامُمعُسورياُوجددُالمؤتمرُإدانتهُالقاطعةُلإلرهابُبجميعُأشكالهُ)1(.
كانُالعامُُ،8111عبارةُعنُبدايةُص ال ال ال الالناعةُدولةُفلسال ال ال ال الالطينيةُتتالءمُمعُالتطلعاتُالس ال ال ال الالياسالال ال ال الاليةُ
والعس الالكريةُواالقتص الالاديةُاإلسال الرائيليةُمس الالتغلةُللحالةُالدوليةُالعامةُ،وفيُمقدمتهاُالغزوُواالجتياحُ
األمريكيُللعراقُ،والضال ال الالغطُالمتواصال ال الاللُعلىُسال ال الالورياُ،وعزلهاُوضال ال الالربُالقدرةُالسال ال الالياسال ال الاليةُاألردنيةُ
والمصال ال الريةُعلىُالتعاطيُمعُالش ال الالأنُالفلس ال الالطينيُ،وحص ال الالرهاُفيُاألمورُاإلنس ال الالانيةُ،وبهذاُحققتُ

إسال ال ال الرائيلُجزءاُكبي ارُمنُمخططهاُفيُعزلُالعالمُالعربيُعنُدعمُالقض ال ال الاليةُالفلس ال ال الالطينيةُ،وقامتُ
بتنفيذُمخططاتهاُمنُمنطلقاتُحمايةُمصالالالحهاُ،وقدُاعتبرُالفلسالالطينيونُقمةُشالالرمُالشالاليخُناجحةُ

وموفقةُ ُُ)2(.

وبالرغمُمنُالنداءاتُاألمريكيةُومحافلُدوليةُأخرىُإلىُوقفُاالستيطانُ،إالُأنُالحكومةُ

اإلسرائيلية ُقدُزادتُمن ُوتيرة ُالنشاطات ُاالستيطانيةُفي ُعام(ُ،)8111فأقامتُآالف ُالوحداتُ

السكنيةُ،وشقُطرق ُالتفافيةُومصادراتُاألراضيُلبناءُالجدارُالعازلُ"جدارُالفصلُالعنصري"ُ،
وبالرغمُمنُالنقدُالدوليُللجدارُالعنصريُ،إالُأنُشرائحُواسعةُمنُالمجتمعُاإلسرائيليُقامتُ

بتأييده؛ُمماُجعلُالحكومةُتستمرُفيُاتمامهُ،غيرُمباليةُبتمزيقُالتواصلُالجغرافيُالفلسطينيُ
في ُأراضي ُالضفة ُالغربية ُالمحتلةُ ،في ُحالة ُاعتماد ُالجدار ُفي ُعملية ُترسيم ُالحدود ُمستقبالُ.
ووضعُالفلسطينيينُفيُسجنُكبيرُتحتُالرقابةُاإلسرائيلية.

ُ(ُ)3

وفي ُ(ُ،)2009/1/21-29كان ُمؤتمر ُالقمة ُالعربية ُالثامنُعشرُ ،والتي ُبدأتُفيُ
العاصمةُالسودانيةُالخرطومُ،حيثُعبرُالجميعُعنُرفضهمُلإلجراءاتُاإلسرائيليةُأحاديةُالجانبُ.
وأكدُالقادةُالعربُمجدداُفيُالبيانُالختاميُللقمةُ،الذيُأطلقُعليهُ"إعالنُالخرطوم"ُوتالهُالسيدُ
عمروُموسىُ،األمينُالعامُلجامعةُالدولُالعربيةُفيُالجلسةُالختاميةُللمؤتمرُُ،علىُتمسكهمُ

بالمبادرةُالعربيةُللسالمُ،التيُأقرتهاُالقمةُالعربيةُفيُبيروتُعامُ(ُ )8118لحلُالصراعُالعربيُ

اإلسرائيليُوعلىُأساسُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُ،وأنُالسالمُالعادلُوالدائمُفيُالشرق ُاألوسطُالُ
يمكنُأنُيتحققُإالُمنُخاللُاالنسحابُاإلسرائيليُالكاملُمنُاألراضيُالفلسطينيةُواقامةُالدولةُ

ُُ-ُ1صحيفةُالقدسُ:األربعاءُُ،8111/0/80العددُُ،48110صُُ ُ.01-4

ُ-ُ2جونيُمنصورُ(تحري ار)ُ،تقريرُمدارُاالستراتيجيُُ،8112المشهدُاإلسرائيليُفيُالعامُ(ُ،8111رامُاللهُ،فلسطينُ،
مدارُ،المركزُالفلسطينيُللدراساتُاإلسرائيلية)ُ،صُ42-48

ُ-ُ3جونيُمنصورُ(تحري ار)ُ،تقريرُمدارُاالستراتيجيُُ8112المرجعُالسابقُ،صُُ .41
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الفلسطينيةُ،وعاصمتهاُالقدسُالشرقيةُ،والتوصلُإلىُحلُعادلُلمشكلةُالالجئينُالفلسطينيينُيتفقُ
عليهُوفقاُلقرارُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُرقمُُ ُ)1(.441

ُ

ُوفيُ(ُ )2002/1/21-29عقدُمؤتمرُالقمةُالعربيُالتاسييييييييعُعشييييييييرُ،فيُالرياض ُ

فيُذلكُالمؤتمرُتقررُتفعيلُمبادرةُالسال ال الالالمُبكافةُعناصال ال الالرهاُعبرُ
بالمملكةُالعربيةُالسييييعوديةُُ:
َّ

اتصالالاالتُسالالتقومُبهاُفرقُعملُخاصالالةُعلىُكلُالمسالالتوياتُ.ودعتُإس الرائيلُإلىُالقبولُبهاُُ)2(ُ.

وفيُس ال ال ال ال ال الالنةُُ،8111اس ال ال ال ال ال الالتمرتُحكومةُإيهودُأولمرتُفيُالتس ال ال ال ال ال الالويفُ،واجراءُاللقاءاتُودعواتُ
العالقاتُالعامةُمنُالطرفُالفلسال الالطينيُ،وتكررتُاالجتماعاتُمعُمسال الالؤولينُفلسال الالطينيينُشال الالملتُ

الرئيسُورئيسُالوزراءُ،ولكنُدون ُنت الالائجُتال الذكرُ،وب الالالرغمُمنُمشال ال ال ال ال ال ال الالارك الالةُالطرفُالفلسال ال ال ال ال ال الالطينيُ
واإلسرائيليُبمؤتمريُأنابوليسُالسياسيُفيُالوالياتُالمتحدةُوباريسُاالقتصاديُفيُفرنسا؛ُلدعمُ
جهودُالسالالالمُ،ودفعُالطرفينُالفلسالالطينيُواإلس الرائيليُللسالاليرُقدماُفيُالمفاوضالالاتُالثنائيةُ،إالُأنهُ

لمُيحرزُأيُتقدمُفيُمسالالارُالقض الالاياُالنهائيةُ،وقدُتمسالالكتُإسال الرائيلُبمواقفهاُالمتصالاللبةُ،مس الالتفيدةُ
منُانقسال ال ال ال ال الالامُالوطنُالفلسال ال ال ال ال الالطينيُبينُالغربيةُوقطاعُغزةُفي(ُحزيران/يونيوُُ،)8111وماُترتبُ
عليهالالاُمنُحالالالالالةُاالقتتالالالُالالالداميُبينُحركالالةُالتحريرُالوطنيُالفلسال ال ال ال ال ال الالطينيُ"فتح"ُوحركالالةُالمقالالاومالالةُ

اإلسالميةُ"حماس"ُ )3(.

وأماُاإلدارةُاألمريكيةُبزعامةُ"بوش"ُ،لمُتتمكنُمنُإحرازُتقدمُحقيقيُعلىُصعيدُالعمليةُ

التفاوض الاليةُالفلس الالطينيةُ-اإلسال الرائيليةُ،وبقيتُالمطالباتُاألمريكيةُمنُإسال الرائيلُش الالكليةُ،واس الالتهالكُ
إعالميُ،علىُش الالاكلةُرفعُالحواجزُ،وازالةُبعضُالكتلُاالس الالتيطانيةُالعشال الوائيةُ،ومطالبةُإسال الرائيلُ
بعدمُبناءُمسال الالتوطناتُجديدةُفضال الالالُعنُالمسال الالاعداتُالماديةُواالقتصال الالاديةُالمقدمةُللفلسال الالطينيينُ،

وعدمُالخوضُفيُمض ال ال ال ال الالمونُالقض ال ال ال ال الالاياُالنهائيةُالحاس ال ال ال ال الالمةُ،ويبدوُأنُاإلدارةُاألمريكيةُقدُغلبتُ

الحسال الالاباتُوالمعادالتُاالسال الالتراتيجيةُفيُمنطقةُالشال الالرقُاألوس ال الالطُ،والترتيباتُاإلقليميةُالتيُتعتبرُ
إسال ال ال ال ال الرائيلُجزءاُمنهاُ،علىُحس ال ال ال ال الالابُالتقدمُالفعليُعلىُمس ال ال ال ال الالارُعمليةُالتس ال ال ال ال الالويةُالفلس ال ال ال ال الالطينيةُ-

اإلسرائيليةُ )4(.

كماُبقيتُدولُاالتحادُالشال ال ال الريكُالتجاريُواالقتص ال ال الالاديُاألولُإلىُإسال ال ال الرائيلُ،فض ال ال الالالُعنُ
عالقالالاتُثقالالافيالالةُوعسال ال ال ال ال ال الالكريالالةُمتنالالاميالالةُيقومُبهالالاُاالتحالالادُبطريقالالةُمسال ال ال ال ال ال الالتقلالالةُأوُكجزءُمنُالمنظومالالةُ
ُ-ُ1صحيفةُالقدسُ:األربعاءُُ،8112/0/84العددُرقمُُ،40414صُُ .04ُ،4

ُ-ُ2صحيفةُالقدسُ:الخميسُُ،8111/0/84العددُُ،48114صُُ،80-4صحيفةُالرأيُ:موقعُالكترونيُ،
ُ http:alrai.comُ/article/10379705

ُ-ُ3شلحتُ،أنطوانُ،قسومُ،مفيد(ُ:تحري ار)ُ،تقريرُمدارُاالستراتيجيُُ،8111المشهدُاإلسرائيليُلعامُُ،8111صُ.04
ُ-ُ4أنطوانُشلحتُ،مفيدُقسوم(ُ،تحري ار)ُ،المرجعُالسابقُ،صُُ .08
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األطلسال ال ال الاليةُ،اسال ال ال الالتمرُاالتحادُاألوروبيُيتبنىُرؤيةُثابتةُلعمليةُالسال ال ال الالالمُبينُالجانبُالفلسال ال ال الالطينيُ
والجانبُواإلسال ال ال ال ال الرائيليُ،تقومُعلىُض ال ال ال ال الالرورةُتقديمُالدعمُالماليُواالقتص ال ال ال ال الالاديُللس ال ال ال ال الاللطةُالوطنيةُ

الفلس ال الالطينية؛ُبغيةُإص ال الالالحُالمؤسال ال الس ال الالاتُالفلس ال الالطينيةُ،ودعمُالموازنةُالمتهالكةُبفعلُالس ال الالياس ال الالاتُ

اإلس ال الرائيليةُ،ودونُأنُيكونُهناكُضال الالغطُأوروبيُواضال الالحُعلىُإسال ال الرائيل؛ُمنُأجلُتحريكُعمليةُ

السالالمُبينُالجانبينُ،وشهدُالعامُ(ُ،)8111استراتيجيةُالتعاملُبمعيارينُمعُالقضيةُالفلسطينيةُ،
اعترافُوتعاملُمعُالرئاسال ال ال الالةُالفلسال ال ال الالطينيةُفيُرامُاللهُ،مقابلُاإلعالنُعنُغزةُ"كياناُمعاديا"ُبعدُ

تقويضُنتائجُاتفاقيةُ"مكة"ُ،وسيطرةُحركةُ"حماس"ُعلىُغزةُعسكرياُفيُحزيران/يونيوُُ ُ.8111
ومنُالواضحُأنُإيقافُماُيسمىُبالعمليةُالسلميةُ،لمُيبدأُفقطُبعدُسيطرةُحركةُ"حماس"ُ

علىُقطالالاعُغزةُ،واالقتتالالالُالفلسال ال ال ال ال ال الالطينيُالالالداخليُ،بالاللُكالالانالالتُهنالالاكُلقالالاءاتُثنالالائيالالةُبينُ"أولمرت"ُ
والرئيسُ"محمودُعباس"ُ،ولقاءاتُثالثيةُبمشال ال الالاركةُوزيرُالخارجيةُاألمريكيةُ"كوندوليزاُُرايس"ُفيُ

كالالانونُثالالان/ينالالايرُ،وش ال ال ال ال ال ال البالالاط/فبرايرُعالالامُ(ُ،)8111ولمُيتحققُأيُتقالالدمُ،وبقيالالتُفيُإطالالارُإدارةُ
العالقاتُالعامةُإسرائيلياُ،وذرُالرمادُفيُعيونُالفلسطينيينُ ُُُُ)1(.

وفيُ(ُ)2009/1/10-21عقدُمؤتمرُالقمةُالعربيُالعشيييرينُفيُدمشيييق بالجمهوريةُ
عماءُعربُ،قررواُإيفادُمندوبينُعنهمُ
العربيةُالسالالالوريةُ،وسال الالطُمقاطعةُلهذهُالقمةُمنُقبلُقادةُوز
َّ
لحضال الالورهاُبينماُقاطعتهاُلبنانُبصال الالورةُمطلقةُ،وقالُدبلوماسال الاليونُومعلقونُ:أنُ"الوالياتُالمتحدةُ
هيُالقوةُالالدافعالةُوراءُحملالةُإلثناءُالقادةُالعربُعنُالذهابُإلىُسال ال ال ال ال ال الالورياُ،التيُتفتخرُبمقاومتهاُ

للسياساتُاألمريكيةُواإلسرائيليةُ .
ُُوأضالافُدبلوماساليُآخرُإلىُأنُالسالعوديةُاتخذتُقرارهاُبعدُفترةُقصاليرةُمنُزيارةُ"ديكُتشالاليني"ُ
نائبُالرئيسُاألمريكيُللمملكةُاألس ال ال ال ال الالبوعُالماض ال ال ال ال الاليُ.وقالُوحيدُعبدُالمجيدُمديرُمركزُاألهرامُ

للد ارسالالاتُالسالالياسالاليةُواالسالالتراتيجية"ُ:أنُهذهُالقمةُتعقدُفيُظلُانقسالالامُعربيُعميقُ،بدأُمعُالقممُ
السابقةُ،لكنهُوصلُإلىُذروتهُاآلنُفيُظلُعدمُقدرةُالعربُعلىُالحوارُعلىُمستوىُالقمةُ ُ.

وفيماُيتعلقُبالتداعياتُالسال ال الاللبيةُالتيُتعيشال ال الالهاُالقضال ال الاليةُالفلسال ال الالطينيةُ،انتقدُوزيرُالخارجيةُالليبيُ،
التشالرذمُالفلسطينيُالحاليُعلىُالساحةُالفلسطينيةُ،وقالُ:عليناُكعربُأنُنتمسكُ ُوندعمُالمبادرةُ

اليمنيةُلحلُالخالفُالفلس ال الالطينيُالداخليُ،معتب ارُأنهاُتمثلُمحاولةُأخيرةُللحل؛ُإلنقاذُاألوض ال الالاعُ
الفلسطينيةُمنُالمزيدُمنُالتدهورُ،وعلىُالقمةُأنُتتبنىُهذهُالمبادرةُ،وتساءلُالوزيرُالليبيُ،هلُ
الدولُالعربيةُمسالالتعدةُلتحملُتبعاتهاُإزاءُالقضالاليةُالفلسالالطينية؟ُأمُأنُكلُواحدةُمنهاُتقولُوتطبقُ
مبدأُنفسالاليُ.نفسالاليُوتغليبُمصالالالحهاُالشالالخصالاليةُعلىُالمصالالالحُالقومية؟ُوخلصُإلىُالقول"ُ:أنُ
ر)ُ،المرجعُالسابقُ،صُُ .01-04
ُ-ُ1نطوانُشلحتُ،أُ،مفيدُقسوم(ُ:تحري ا
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العربُحالياُالُيملكونُالقوةُلمواجهةُإسرائيلُ،والُيملكونُأوراقُلعبُرابحةُ،حتىُتحولتُالصورةُ
الحاليةُإلىُالمزيدُمنُاإلذاللُ،واالنكس ال الالارُ،والحص ال الالارُفوقُرأسُالش ال الالعبُالفلس ال الالطينيُ.وكانُفيُ
مقدمةُمشال ال ال ال الالاريعُالق ارراتُلبنودُجدولُأعمالُالقمةُ،ماُيتعلقُبمبادرةُالسال ال ال ال الالالمُالعربيةُ،حيثُي ُؤكدُ

مشالروعُالقرارُ،االلتزامُالعربيُبالسالالمُالعادلُوالتوصاللُإلىُتسالويةُسياسيةُعادلةُوشاملةُللقضيةُ

الفلسال ال الالطينيةُُ،تنتهيُبإقامةُالدولةُالفلس ال ال الالطينيةُالمس ال ال الالتقلةُفيُالض ال ال الالفةُالغربيةُوقطاعُغزةُوالقدسُ
الشالرقيةُ،وأكدُمشروعُالقرارُتمسكُجميعُالدولُالعربيةُبمبادرةُالسالمُالعربيةُ،التيُتُشكلُمنطلقاُ

أسالاسياُلمعالجةُمختلفُجوانبُالصراعُالعربيُاإلسرائيليُ،مجدداُالدعوةُإلسرائيلُلكيُتقبلُبهذهُ
المبادرةُ،والتأكيدُبأنُأمنُإسال ال ال ال الرائيلُوقبولهاُفيُالمنطقةُمرتبطُبتحقيقُالس ال ال ال الالالمُبينهاُوبينُالدولُ

العربيةُ.وهوُأمرُالُيمكنُتحقيقهُبدونُموافقتهاُعليهُ ُ)1(ُ.

وفي ُ(ُ ،)2001/1/21-29عقد ُمؤتمر ُالقمة ُالعربي ُالعادي ُالحادي ُوالعشرين ُفيُ
الدوحة ُبقطرُ .وقد ُعبر ُعنُ :الدعم ُالكامل ُللجهود ُالعربية ُإلنهاء ُحالة ُاالنقسام ُفي ُالصفُ
الفلسطينيُ.وطالبُبوقفُالسياساتُاإلسرائيليةُأحاديةُالجانبُ،بماُفيُذلكُوقفُاالستيطانُوازالةُ
جدارُالفصلُالعنصريُ،وعدمُالمساسُبوضعُالقدسُالشريفُ.

()2

بيةُفيُإنهاءُاالنقسامُ،بلُتكرسُ
لمُتثمرُالجهودُالعربيةُالتيُبذلتهاُجمهوريةُمصرُالعر
َّ

االنقسامُمنُخاللُدخولُاألموالُالسياسيةُإلىُقطاعُغزةُ،كماُأنُجدارُالفصلُالعنصريُمازالُ
قائما ُدونماُأيُتأثيرُلمسيراتُالعودةُالتيُسقطُجرائهاُالعشراتُمنُالفلسطينيينُ،إضافةُآالفُ
المصابينُالذينُبترتُأرجلهمُ،وكذلكُالحالُبالنسبةُإلىُالقدسُفقدُبقيتُتعانيُمنُهدمُللبيوتُ
ومصادرةُمكانها.

وفيُ(ُ.)2090/1/29-22عقدُمؤتمرُالقمة ُالعربيُالثانيُوالعشرينُفيُ(سرت) ُبالجماهيريةُ
العربيةُالليبيةُالشعبيةُاالشتراكيةُالعظمىُ،وقدُ:أعلنُالقادةُوالزعماءُالعربُوضعُخطةُتحركُ
عربية؛ ُإلنقاذُالقدسُودعوةُالمجتمعُالدوليُخاصةُمجلسُاألمنُواالتحادُاألوروبيُواليونيسكوُ

لتحمُلُالمسؤوليةُفيُالحفاظُعلىُالمسجدُاألقصىُ .كماُقررُالقادةُاستمرارُتكليفُالمجموعةُ
العربية ُفي ُنيويورك ُبطلب ُعقد ُجلسة ُخاصة ُللجمعية ُالعامة ُلألمم ُالمتحدة ُإلدانة ُاإلجراءاتُ
اإلسرائيليةُبالقدسُوتشكيلُلجنةُقانونيةُفيُإطارُجامعةُالدولُالعربيةُلمتابعةُتوثيقُعملياتُ

التهويدُومصادرةُالممتلكاتُالعربيةُ،ورفعُقضاياُأمامُالمحاكمُالوطنيةُوالدوليةُذاتُاالختصاصُ

لمقاضاةُإسرائيلُقانونياُُ.وشرحُخطةُالتحركُالعربيُإلنقاذُالقدسُلوسائلُاإلعالمُالعربيةُ.وأدانُ
ُ-ُ1صحيفةُالقدسُ:السبتُُ،8111/0/84العددُرقمُُ،40124صُ .01ُ،4

ُ-ُ2صحيفةُالقدسُ:األحدُُ،8141/0/81العددُرقمُُ،41801صُُ .04ُ،4
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القادة ُاإلرهاب ُبجميع ُأشكاله ُوصورهُ ،وضرورة ُالتفريق ُبين ُاإلرهاب ُوالمقاومة ُالمشروعة ُضدُ
االحتاللُ،ورفضُالخلطُبينُاإلرهابُوالدينُاإلسالميُ،والعملُعلىُمعالجةُجذورُاإلرهابُ ُ.

كماُدانُالبيانُاغتيالُالقياديُفيُحركةُحماسُ(محمودُالمبحوح) ُواعتبارُهذهُالجريمةُانتهاكاُ
لسيادةُوأمنُاإلماراتُمعُإدانةُاستغاللُالمزاياُالقنصليةُالتيُمنحتُلرعاياُالدولُالتيُاستخدمتُ
جوازاتُسفرهاُفيُعمليةُاالغتيالُ )1(.

لمُيحدثُأيُتغييرُيذكرُفيُمقاربةُالدولُالعربيةُلمسيرةُالتسوية؛ُفلمُتسحبُ"المبادرةُ

العربيةُللسالم"ُ،أوُحتىُتسلحُبأنيابُ.سواءُأكانُفيُالدولُالتيُنجحتُالثورةُفيهاُبإطاحةُأنظمتهاُ

القديمةُ،أوُتلكُالتيُنجتُأنظمتهاُحتىُاآلنُ.ولكنُالشعوبُإذاُماُنجحتُفيُفرضُإرادتهاُ،فالُ

يستبعدُأنُيعودُالصراعُالعربيُاإلسرائيليُمستقبالُبأبعادهُالعربيةُواإلسالميةُواإلنسانيةُ،وانُيكونُ

صراعُوجودُوليسُصراعُحدودُ.ونظ ارُلعدمُتحقيقُالثوراتُالعربيةُألهدافهاُ،فلمُتؤد ُالمعطياتُ
بيُ،أوُتركيزُمركزُالثقلُ
ُ
المباشرةُللبيئةُاالستراتيجيةُالعربيةُالجديدةُإلىُتثويرُالنظامُالرسميُالعر

فيهُفيُأيديُنظمُماُبعدُالثوراتُفيُكلُمنُ(تونسُومصرُوليبيا)ُوربماُأسفرتُاألوضاعُاالنتقاليةُ
عنُنتيجةُعكسيةُولوُمؤقتاُ،بزيادةُالوزنُالنسبيُلدولُمنطقةُالخليجُالعربيُ،التيُلمُيطلُأنظمتهاُ

أيُمنُالثوراتُالعربيةُحتىُاآلنُ،فاندفعتُتلكُاألنظمةُسريعاُلالستفادةُمنها؛ُاستباقاُلتطوراتُ
جديدةُمحتملةُ،وقبلُأنُتنتهيُدولُرئيسيةُفيُالنظامُالعربيُمنُترتيبُأوضاعهاُالداخليةُ،وسعتُ

فيُالوقتُذاتهُإلىُإحكامُسيطرتهاُعلىُالمفاصلُالرئيسيةُللجامعةُالعربيةُ،التيُتمثلُالنظامُ

العربيُالرسميُ ُُُُُ)2(ُ.

ُوقدُمنحتُالجامعةُالعربيةُلرئيسُالسلطةُالفلسطينيةُ(محمودُعباس) ُتفويضا ُشبهُمطلقا ُفيُ
اتباعُاالستراتيجيةُالتيُيراهاُمالئمةُ،وأعربتُعنُتأييدهاُ(بالرغمُمنُالتحفظُالنسبيُمنُقبلُبعضُ

األنظمة)ُلخطوةُالتوجهُالفلسطينيُإلىُمجلسُاألمنُلطلبُالعضويةُالكاملةُلدولةُفلسطينُفيُ

(أيلول/سبتمبرُُ،)8144وهيُالخطوةُالتيُأثارتُجداالُلدىُالبعضُآنذاكُبشأنُكونهاُتحوالُفيُ
استراتيجيةُالسلطةُإزاءُملفُالتسويةُمنُعدمهُ،إلىُأنُتأكدُبعدُذلكُأنُالسلطةُماُزالتُمتمسكةُ

بخيارُالمفاوضاتُ،وأنُالتوجهُإلىُاألممُالمتحدةُلمُيتعدُحدودُكونهُتكتيكا ُفيُإطارُمحاولةُ

تحسينُشروطُالعمليةُالتفاوضيةُ )3(.

ُ-ُ1صحيفةُالرأيُ:موقعُالكترونيhttp:alrai.comُ/article/10379705ُ،

ُ-ُ2التقريرُاالستراتيجيُالفلسطينيُلسنةُُ،8144مركزُالزيتونةُللدراساتُواالستشاراتُ،بيروتُ،لبنانُ،صُُ .488-484
ُ-ُ3المرجعُالسابقُ،صُُ .480
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عقدُمجلسُجامعةُالدولُالعربية.فيُ(ُ21آذارُُ)2092علىُمستوىُالقمةُدورتهُالعاديةُ
ّ

الثالثةُوالعشرينُفيُبغدادُوفيُإطارُاالجتماعاتُالتحضيريةُللقمةُالعربيةُالتيُانعقدتُفيُمقرُ

األمانةُالعامةُ،حيثُانعقدُاجتماعُكبارُالمسؤولينُللمجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُالتحضيريُ
بدُالجامعةُالعربيةُموقفاُمعارضاُلموقفُالسلطةُالفلسطينيةُعندُ
ُ
للقمةُفيُ(ُ)8148ُ/0ُ/48ولمُت
قبولهاُمبادرةُالعاهلُاألردنيُفيُكانونُثان/ينايرُُ8148إلجراءُ"حواراتُاستكشافية"ُمعُالطرفُ
اإلسرائيلي؛ُلبحثُإمكانيةُاستئنافُالمفاوضاتُ.وفيُ(ُ)8148/8/48اجتمعُوزراءُالخارجيةُبمقرُ

الجامعةُالعربيةُ،واتخذواُق ار ارُبالدعوةُإلىُمؤتمرُدوليُحولُالقضيةُالفلسطينيةُ.كماُقررواُتوفيرُ
شبكةُأمانُماليُللسلطةُبقيمةُ(ُ 411مليون ُدوالر) ُشهريا؛ُتحسبا ُلقيامُإسرائيلُباحتجازُأموالُ

السلطةُ ُُُ)1(.

ُ.عقدُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُمستوىُالقمةُدورتهُ
وفيُ(ُ22-29اذارُ)2091
ّ

العادية ُالرابعة ُوالعشرين ُفي ُالدوحة ُفي ُقطر ُواعترفت ُالجامعة ُباالئتالف ُالوطني ُلقوى ُالثورةُ
والمعارضةُالسوريةُممثالُشرعياُللشعبُالسوريُ.كماُتبنتُالقمةُمقترحينُلقطرُبعقدُقمةُمصغرةُ

للمصالحةُالفلسطينيةُفيُالقاهرةُ،وتأسيسُصندوقُعربيُخاصُبالقدسُبرأسمالُيبلغُمليارُدوالرُ.
وسبقُأنُأعلنتُقطرُفيُافتتاحُالقمةُتغطيةُربعُقيمةُهذاُالصندوقُ.

كماُقررتُالقمةُتشكيلُوفدُوزاريُعربيُبرئاسةُرئيسُمجلسُالوزراءُوزيرُخارجيةُقطرُوعضويةُ
كلُمنُاألردنُوالسعوديةُوفلسطينُومصرُوالمغربُواألمينُالعامُللجامعةُالعربيةُ،نهايةُنيسانُ

إلجراءُمشاوراتُمعُاإلدارةُاألميركيةُبشأنُعمليةُالسالم ُ.كماُوافقتُعلىُإنشاءُالمحكمةُالعربيةُ

لحقوقُاإلنسانُوتكليفُلجنةُقانونيةُإلعدادُالنظامُاألساسيُللمحكمةُ )2(ُ.

فيُ(ُ29اذارُُ)2092اختتمُالمؤتمرُأعمالُالدورةُالعاديةُالخامسةُوالعشرينُلمجلسُ

جامعةُالدولُالعربيةُعلىُمستوىُالقمةُفيُدولةُالكويتُبإصدارُ(ُإعالنُالكويت)ُتحتُعنوانُ
(تعزيزُالتضامنُالعربيُلتحقيقُنهضةُعربيةُشاملة .واحتلتُالقضيةُالفلسطينيةُواالزمةُالسوريةُ

المشهدُالرئيسيُفيُمشاريعُق ارراتُالقمةُاضافةُالىُالتعاونُالعربيُالمشتركُفيُمختلفُالمجاالتُ
والصعدُ،وتطويرُجامعةُالدولُالعربيةُ.ورفضُالقادةُالعربُكافةُاشكالُالتوطينُمحملينُاسرائيلُ

مسؤولية ُتعثر ُعملية ُالسالمُ ،واقامة ُالدولة ُالفلسطينية ُالمستقلة ُذات ُالسيادة ُوعاصمتها ُالقدسُ
الشرقيةُ،وفقاُلماُجاءُفيُالمبادرةُالعربيةُالتيُاقرتُفيُقمةُبيروتُ( .(8118كماُدعمُالقادةُ

ُ-ُ1صحيفةُالقدسُ،8148/0/84ُ:العددُرقمُُ،41811صُُ .01-4

ُ-ُ2صحيفةُالقدسُ،8140/0/81ُ:العددُ،41211ُ:صُُ .01ُ-4
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العربُحصولُفلسطينُعلىُعضويةُالوكاالتُالدوليةُالمتخصصةُواالنضمامُإلىُالمواثيقُالدوليةُ
والبروتوكوالتُالدوليةُ )1(.

وفيُُ 29آذارُُ 2095عقدُمؤتمرُالقمة ُالعربيُالسادسُوالعشرون ُفيُشرمُالشيخُُ،

بمصرُتحتُشعارُ"سبعونُعاماُمنُالعملُالعربيُالمشترك".وتحتُعنوانُ(اعالنُشرمُالشيخ)ُ،
وقدُبحثُمجلسُالجامعةُالعربيةُعلىُمستوىُالقمةُبمشاركةُالرئيسُ(محمودُعباس) ُوالزعماءُ

والملوك ُوالرؤساء ُالعربُ ،التطورات ُفي ُفلسطين ُوالمنطقة ُالعربيةُ ،وسبل ُتعزيز ُالعمل ُالعربيُ

ُأقر ُوزراء ُالخارجية ُالعرب ُفي ُاجتماعهم ُالتحضيري ُللقمةُ ،مشروع ُقرار ُبشأنُ
المشتركُ ،وقد َّ
تطوراتُالقضيةُالفلسطينيةُ،ويؤكدُمشروعُالقرارُمجدداُعلىُأنُالسالمُالعادلُوالشاملُهوُالخيارُ
االستراتيجيُ،وأنُعمليةُالسالمُشاملةُوالُيمكنُتجزئتهاُ،وانُالسالمُالعادلُوالشاملُفيُالمنطقةُ

الُيتحققُإالُمنُخاللُاالنسحابُاإلسرائيليُُالكاملُمنُاألراضيُالفلسطينيةُوالعربيةُالمحتلةُ،

والتوصلُإلىُحلُإلىُحلُعادلُلمشكلةُالالجئينُالفلسطينيينُوفقا ُلقرارُالجمعيةُالعامةُلألممُ

المتحدةُرقمُ(ُ،)441لعامُ(ُ،)4411ولماُجاءُفيُمبادرةُالسالمُالعربيةُالتيُأقرتُفيُقمةُبيروتُ

عامُ(ُ،)8118ويطالبُمشروعُالقرارُباستمرارُتكليفُالوفدُالوزاريُالعربيُإلجراءُمشاوراتُمعُ

مجلسُاألمنُواإلدارةُاألمريكيةُ،وروسياُاالتحاديةُ،والصينُواالتحادُاألوروبيُ،وذلكُللتأكيدُمجدداُ
علىُتبنيُمشروعُقرارُيؤكدُااللتزامُالعربيُبماُجاءُفيُمبادرةُالسالمُالعربيةُ ُُُُُ)2(.

ُوفي(،)2099/1/ُ 22-25عقدُمؤتمرُالقمةُالعربيُالسابعُوالعشرون ُفيُالعاصمةُ
الموريتانية ُنواكشوط ُبين ُوشدد ُالقادة ُالعرب ُفي ُهذه ُالقمة ُعلى ُالتزام ُالدول ُالعربية ُبالتصديُ
للتهديداتُالتيُتواجهُاألمنُالقوميُالعربيُ،وتأكيدُمركزيةُالقضيةُالفلسطينيةُواعتبارُعامُ(ُ)8141

عاماُإلنهاءُاالحتاللُاإلسرائيليُألرضُفلسطينُ.ودعاُالبيانُالختاميُالصادرُعنُالقمةُالشعبُ
الليبيُإلىُضرورةُاستكمالُبناءُالدولةُوالتصديُلإلرهابُ،كماُجددواُرفضُالتدخالتُالخارجيةُ

فيُشؤونُالدولُالعربيةُالداخليةُوخاصةُالتدخالتُاإليرانيةُ،كماُدعمُالبيانُحكومةُالُرئيسُعبدُ
ربهُمنصورُهاديُكحكومةُشرعيةُلليمن. .

وشددُإعالنُنواكشوطُعلىُمركزيةُالقضيةُالفلسطينيةُ،وحثُعلىُتكريسُالجهودُللتوصلُلحلُ

شاملُوعادلُودائمُيستندُإلىُمبادرةُالسالمُالعربية ُ )3(.

ُ-ُ1صحيفةُالقدسُ،8141/0/82ُ:العددُ،42181ُ،صُ.04ُ-4

ُ-ُ2صحيفةُالقدسُ:السبتُُ،8141/0/81العددُرقمُ،42011ُ،صُ .84-4

ُ-ُ3صحيفةُالقدسُ:األربعاءُُ،8142/0/84العددُرقمُُ،42111صُُ .04-4

59

وفيُ(ُ،)2092/21-29عقدُمؤتمرُالقمةُالعربيُالثامنُوالعشرينُفيُاألردنُ.ودعتُ
الجامعةُالعربيةُالمجتمعُالدوليُإلىُتحملُمسؤولياتهُ،والتحركُإلنجازُالخطواتُواآللياتُالالزمةُ
منُأجلُانهاءُاالحتاللُاإلسرائيليُ،وتحقيقُالسالمُالعادلُاستناداُإلىُرؤيةُحلُالدولتينُ،واقامةُ
دولةُفلسطينيةُعلىُحدودُالرابعُمن(حزيرانُُ،)4421وعاصمتهاُالقدسُالشرقيةُ،وطالبتُالجامعةُ

العربيةُفيُبيانهاُالصادرُعنُ"قطاعُفلسطينُواألراضيُالعربيةُالمحتلة"ُاألممُالمتحدةُ،ومجلسُ

األمنُبالضغطُعلىُإسرائيلُ،لوقفُسياسةُالعقابُالجماعيُضدُالفلسطينيينُمنُحصارُوقتلُ

واعتقاالتُ ،و َّ
اكد ُالبيان ُعلى ُوجوب ُوقف ُاالستيطانُ ،ومصادرة ُاألراضي ُوهدم ُالقرى ُوالمنازلُ
وتجريفُاألراضيُوسرقةُواستنزافُالمواردُالتيُهيُملكُالشعبُالفلسطيني(ُ ُُ)1

كماُعقدت القمةُالعربيةُالتاسييييييييعةُوالعشييييييييرين ،فيُالظهرانُفي ُ(ُُ،)2099/2/95
وس ال ال ال ال الميت )قمةُالقدس) ،وقدُحظيتُالقمةُبمشال ال ال ال الالاركةُواسال ال ال ال الالعةُمنُالقادةُالعربُ،وعددُكبيرُمنُ

مسال ال ال ال ال ال الالؤوليُالمنظمالالاتُوالتجمعالالاتُاإلقليميالالةُوالالالدوليالالةُ،فيُمقالالدمتهمُاألمينُالعالالامُلألممُالمتحالالدةُ
"أنطونيوُجوتيرش"ُ،إض الالافةُإلىُرئيسُمفوضال الاليةُاالتحادُاإلفريقيُ"موسال الالىُفكي"ُ،والممثلُاألعلىُ

للس ال ال الالياس ال ال الالةُالخارجيةُواألمنيةُلالتحادُاألوروبيُ"فيدريكاُموجريني"ُ،واألمينُالعامُلمنظمةُالتعاونُ
اإلس ال ال الالالميُ"ي ُوس ال ال الالفُالعثيمين"ُ،ورئيسُالبرلمانُالعربيُ"مش ال ال الالعلُالس ال ال الاللمي"ُ،وتناولُجدولُأعمالُ
مؤتمرُالقمةُالعربيةُثمانيةُعشال ال ال ال ال الالرُبنداُلمختلفُالقضال ال ال ال ال الالاياُالعربيةُ،فيُالمجاالتُالسال ال ال ال ال الالياسال ال ال ال ال الاليةُ
واالقتص ال ال ال الالاديةُواالجتماعيةُواألمنيةُ،وغيرهاُمنُالقض ال ال ال الالاياُوفيُمقدمتهاُالقض ال ال ال الاليةُُالفلس ال ال ال الالطينيةُ،

والصراعُالعربيُ-اإلسرائيليُ،واالنتهاكاتُاإلسرائيليةُفيُمدينةُالقدسُالمحتلةُ،ومتابعةُالتطوراتُ

السالياساليةُللقضاليةُالفلسالطينيةُ،وتفعيلُمبادرةُالسالمُ،ودعمُموازنةُدولةُفلسطينُ،وصمودُالشعبُ

العربيُالفلسطينيُ )2(.

لقدُتمس ال الالكتُدولُمجلسُالتعاونُبمبادرةُالس ال الالالمُالعربيةُ،التيُأقرهاُمؤتمرُالقمةُالعربيةُ

فيُبيروتُعامُُُ.8118وأكدتُفيُالقمةُالحاديةُوالعشرينُبأنُاسالالتمرارُالجانبُالعربيُفيُطرحُ
مبادرةُالسال ال ال ال ال الالالمُالع ال ال الربيةُ،مرتبطُببدءُتنفيذُإسرائيلُالتزاماتهاُفيُإطارُالمرجعياتُالدوليةُلتحقيقُ
السالمُفيُالمنطقة ُ.كماُرحبُمجلسُالتعاونُبخطةُ"خارطةُالطريق"ُ،التيُتنصُعلىُإنه الال ال ال ال الالاءُ
االحتاللُاإلسرائيليُ،والتوصلُإلىُإقامةُدولةُفلسطينيةُ،وتنفيذُااللتزاماتُالتيُبنيتُعلىُأساسُ

مؤتمرُمدريدُ،ومبدأُاألرضُمقابلُالسالالالمُ،وق ارراتُالشالالرعيةُالدوليةُ.كماُسال ال ال ال ال ال ال الالاندُالمجلسُجهودُ

ُ-ُ1صحيفةُالقدسُ:الجمعةُُ،8141/0/04العددُُ،41481صُ.80-4

ُُ-صحيفةُالقدسُ:األحدُُ،8141/1/41العددُُ،41111صُُ .88ُ-4
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اللجنالالةُالربالالاعيالالةُالالالدوليالالةُ،راعيالالةُعمليالالةُالسال ال ال ال ال ال الالالمُ،والمجتمعُالالالدوليُلتنفيالالذُخطالالةُخالالارطالالةُالطريقُ،
بالتوافقُمعُأسسُمبادرةُالسالالالمُالعربيةُ .

لقدُاتخذُالزعماءُالعربُالعديدُمنُالق ارراتُبخصوصُالقضيةُالفلسطينيةُولمُيتحققُمنهاُ

أكثرُمنُالدعمُالماليُللسلطةُالفلسطينيةُ،وق ارراتُالشجبُواالستنكارُ.ولمُينجحُأيُقرارُبالسماحُ
لالجئينُالفلسطينيينُبالعودةُإلىُبيوتهمُالتيُهدمهاُاالحتاللُاإلسرائيليُ،ولمُيتمُالسماحُأليُ

الجئُفلسطينيُبالعودةُإلىُبالدهُالتيُطردُمنهاُ.وكثي ارُماُكانُيطلقُالقادةُالعربُالتصريحاتُ

النارية ُبتحميل ُإسرائيل ُالمسؤولية ُعن ُأعمالها ُاإلجرامية ُبحق ُأبناء ُالشعب ُالفلسطينيُ ،ثم ُأيُ

مسؤوليةُالتيُسيحملونهاُالقادةُالعربُإلىُإسرائيل؟!!!ُ ُ

منُخاللُماُسبقُعرضهُمنُمواقفُ،فالُيرىُأيُمنُالباحثينُأمال ُفيُتحريرُفلسطينُوعودةُ
الالجئينُإلىُديارهمُ،إال ُمن ُخالل ُموقفُعربي ُموحدُ ،يقومُعلى ُالدراسة ُالموضوعية ُللحالةُ

العربية ُالمتردية ُمن ُحيث ُاألسبابُوما ُآلت ُإليه ُمنُنتائج ُمخيبة ُلآلمالُ،والعمل ُعلىُوضعُ
استراتيجيةُعربيةُجديدةُ،تتحددُفيهاُالمواقفُمنُإسرائيلُوالدولُالتيُتقفُمنُورائهاُوتدعمهاُ

سياسيا ُواقتصاديا ُوعسكرياُ ،وكذلك ُانهاء ُاالنقسام ُالفلسطيني ُالذي ُال ُيخدم ُسوى ُاالحتاللُ
اإلسرائيليُ ،ويعبر ُعن ُعدم ُأهلية ُالفلسطينيين ُلدولة ُمستقلةُ ،أو ُحكم ُأنفسهم ُبأنفسهمُ .وكذلكُ
التخلصُالوالءاتُوالعملُألجنداتُخارجيةُ ُ.

الخاتمة ُ
سبعونُعاماُمضتُعلىُإعالنُدولةُإسرائيلُ،علىُحسابُمعاناةُالشعبُالعربيُالفلسطينيُوماُ

تعرضُلهُمنُجرائمُارتكبتهاُالعصاباتُالصهيونيةُ،فاضطرُالشعبُاألعزلُأنُيتركُأرضهُقص ارُ

واللجوء ُإلى ُالدول ُالعربية ُالمجاورةُ ،وما ُتبقى ُمن ُاألراضي ُالفلسطينية ُالتي ُخضعت ُلإلدارةُ

المصريةُفيُقطاعُغزةُ،والىُاإلدارةُاألردنيةُفيُالضفةُالغربيةُ .

ومرتُمحطالاتُعديدةُعلىُذلكُالتاريخُفيُإطارُنزاعُبدأُعربياُ-إس ال ال ال ال ال ال الرائيلياُُ،ثمُتحولُبعدُعقودُ

إلىُصال الراعُفلس الالطينيُ–ُإسال الرائيليُ،ولمُيص الاللُذلكُالصال الراعُإلىُحلُ،ولكنُالمطالبُالفلسال الطينية-

العربيالالةُعلىُالمسال ال ال ال ال ال الالتوىُالرسال ال ال ال ال ال الالميُ،قال َّ
الدُتغيرتُمعُالزمنُ،منُرفضُمطلقُأليُاعترافُبالالدولالالةُ
االحتاللُاإلس الرائيليُ،والدخولُفيُمواجهاتُمسالاللحةُمعهاُ،وصالاللتُالدولُالعربيةُفيُعالقتهاُمعُ
إس ال ال ال ال ال ال الرائياللُإلىُمرحلالةُطويلالةُاألمالدُعنوانهاُقبولُإلس ال ال ال ال ال ال الرائيلُمنُلدنُالغالبيةُالعظمىُمنُالدولُ

العربيةُ،مماُيعنيُتفاوضال الالاُحولُسال الالبلُالتعايشُ.حتىُأنُالدولُالعربيةُالمحسال الالوبةُعلىُمعسال الالكرُ
الممانعةُ،الُتتبنىُمواقفُاإلنكارُالمطلقُإلسرائيلُ،فال ال ال ال ال ال الال"الُأحدُمنهاُيدعوُإلىُشنُالحربُعلىُ
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إس ال الرائيلُ،وخالفهاُمعهاُيتجسال الالدُفيُآفاقُالحلُوليسُموقفاُمبدئياُفيُرفضُالتفاوضُ".إلىُتبنيُ

فكرةُالدولتينُ،والمطالبةُباعترافُدوليُبدولةُفلسطينُعلىُحدودُعامُُ،4421وعاصمتهاُالقدسُ
الشرقيةُ ُ.

تمسييييييييءُالزعماءُالعربُبالمبادرةُالتيُأطلقهاُخادمُالحرمينُالشال ال ال ال ال ال الريفينُالملكُعبدُاللهُبنُعبدُ

العزيزُللسال الالالمُفيُالشال الالرقُاألوسال الالطُ،وأصال الالبحتُمبادرةُعربيةُللسال الالالمُ.فيُ(آذار/مارسُُ،)8118
بيةُوتكررُفيهاُالدعوةُإلىُالسال ال ال ال ال الالالمُوالتنديدُ
ورغمُالبياناتُالختاميةُالتيُأصال ال ال ال ال الالدرتهاُالجامعةُالعر
َّ
بسياسةُاالستيطانُاإلسرائيليةُ،ولكنُالموقفُالعربيُصارُأكثرُليوناُفيُوقتُالحقُ،خاصةُبعدُ

محادثاتُأوسال ال ال ال الاللوُعامُ(ُ،)4440حيثُاعترفتُمنظمةُالتحريرُالفلسال ال ال ال الالطينيةُبإس ال ال ال ال الرائيلُ،ثمُتالهُ

الموقفُاألردنيُفيُعامُ(ُ،)4441ليعلنُاعترافهُبإسرائيلُعبرُاتفاقيةُ(واديُعربة)ُ .

وهناكُدوالُمازالتُتنظرُإلىُإسرائيلُنظرةُالعداءُ،وتعتبرهاُعدواُ،فسورياُمازالتُفيُحالةُحربُ

معُإسرائيلُ،ومازالُالتوترُقائماُبينُلبنانُواسرائيلُ،هناكُموقفُالعراقُالمتشددُضدُإسرائيلُمنذُ

زمنُالرئيسُالمرحومُصدامُحسينُ،وكذلكُالجزائرُالتيُترفضُأيُتقاربُمعُإسرائيل.

وهناكُدوال ُمواقفهاُمرنةُ،فجميعُالدولُالعربيةُالمتبقيةُليسُلهاُعالقاتُدبلوماسيةُمعُإسرائيلُ،
ولكنُمسؤولينُمنهاُأجرواُلقاءاتُرسميةُبمسؤولينُإسرائيليينُكالتيُجرتُفيُالمغربُ،وتونسُ،
ومنهاُمنُترتبطُمعهاُبعالقاتُتجاريةُمثلُقطرُ،وهناكُاعترافاتُمنُمصادرُرسميةُإسرائيليةُ

عنُعالقاتُغيرُرسميةُبينُإسرائيلُوغالبيةُالدولُالعربيةُ،واختتمهاُالموقفُالسعوديُبالدفاعُ
نظرةُدولُعربيةُمتعددةُإلىُإسرائيلُ ،قدُ
عنُحقُإسرائيل؛ُليؤكدُالتطور ُالسلبي ُالذيُط أرُعلى ُ ُ

تؤديُإلىُاعترافُمتبادلُمعهاُ،والتطبيعُفيُكافةُالمجاالتُ .

لقدُتوصلُالباحثانُمنُخاللُالدراسةُالتيُقاماُبهاُإلىُعدمُالتوافقُالمطلوبُبينُأعضاءُجامعةُ
الدولُالعربيةُ،وحدوثُخالفاتُفيماُبينهم ُتتعلقُبمصالحُشخصيةُ ،مماُأثرُسلبا ُعلىُالتفكيرُ

الجمعيُ ُ ،ودور ُالجامعة ُفي ُتحقيقُأهدافها ُالتيُانطلقتُمنُأجلهاُ .وكذلك ُعدمُتفعيلُمكاتبُ

المقاطعةُبشكلُدقيقُ،ولمُتثمرُغالبيةُالق ارراتُالتيُتمُاتخاذهاُفيُمؤتمراتُالقمةُ،إالُفيُدعمُ

السلطةُال ُوطنيةُالفلسطينيةُمالياُومعنوياُ.
قائمةُالمصادرُ :

 -4األرشيفُالسريُالجديدُلو ازرةُالخارجيةُ،محفظةُرقمُُ،148ملفُرقمُ4
 -8وثائق ُالقضية ُالفلسطينيةُ ،الجزء ُالثاني ُ(ُ .)4411-4401المركز ُالقومي ُللدراساتُ
والتوثيقُ.8111ُ،

62

المراجعُ ُ:
 -4أحمدُمحمودُجمعةُ:الدبلوماسيةُالبريطانيةُوقيامُجامعةُالدولُالعربيةُ،مجلةُالمستقبلُ
العربيُ،العددُُ،1ينايرُُ.4414

 -8أسعدُغانم(ُ،تحري ار)(ُ،تقريرُمدارُاالستراتيجيُُ،8111المشهدُاإلسرائيليُفيُالعامُ
(ُ،8111رامُاللهُ،فلسطينُ،مدارُ،المركزُالفلسطينيُللدراساتُاإلسرائيلية)

 -0شلحت ُأنطوانُ ،مفيد ُقسوم(ُ ،تحري ار)ُ ،تقرير ُمدار ُاالستراتيجي ُُ ،8111المشهدُ
اإلسرائيليُلعامُ.8111

 -1التقرير ُاالستراتيجي ُالفلسطيني ُلسنة ُُ ،8144مركز ُالزيتونة ُللدراسات ُواالستشاراتُ،
بيروتُ،لبنانُ،صُ.488-484

 -1جونيُمنصورُ(تحري ار)ُ،تقريرُمدارُاالستراتيجيُُ،8112المشهدُاإلسرائيليُفيُالعامُ
(ُ،8111رامُاللهُ،فلسطينُ،مدارُ،المركزُالفلسطينيُللدراساتُاإلسرائيلية)

الحربُالعالميةُالثانيةُ،معهدُالبحوثُوالدراساتُالعربيةُ،القاهرةُ،
ُ
 -2صالحُالعقادُ:العربُو
.4422

 -1عبد ُالحميد ُالموافيُ :شؤون ُعربية ُشهرية ُفكرية ُتصدرها ُوحدة ُالمجالت ُفي ُاألمانةُ
العامة ُلجامعة ُالدول ُالعربية ُتحري ار ُأنيس ُصايغُ ،مركز ُاألبحاث ُمُ .تُ .فُ .العددُ
4414/0/4

 -1محمد ُحسنين ُهيكلُ ،المفاوضات ُالسرية ُبين ُالعرب ُواسرائيلُ ،دار ُالشروقُ ،طُ،4
ُ.8111

 -4هارون ُهاشم ُرشيدُ ،مجلة ُشؤون ُعربيةُ ،مرجع ُسابقُ ،العدد ُالثانيُ ،نيسانُ /أبريلُ
.4414

الصحافةُالعربيةُ :
 -4صحيفةُالقدسُ:السبتُُ،8111/1/80العددُ.48110
 -8صحيفةُالقدسُ:األربعاءُُ،8111/0/80العددُ48110

 -0صحيفةُالقدسُ:األربعاءُُ،8112/0/84العددُرقمُُ .40414
 -1صحيفةُالقدسُ:الخميسُُ،8111/0/84العددُ.48114

 -1صحيفةُالقدسُ:السبتُُ،8111/0/84العددُرقمُ.40124
 -2صحيفةُالقدسُ:األحدُُ،8141/0/81العددُرقمُ41801
 -1صحيفةُالقدسُ،8148/0/84ُ:العددُرقمُ41811
63

 -1صحيفةُالقدسُ،8140/0/81ُ:العددُ.41211ُ:

 -4صحيفةُالقدسُ،8141/0/82ُ:العددُ .42181ُ،
 -41صحيفةُالقدسُ:السبتُُ،8141/0/81العددُ.42011

 -44صحيفةُالقدسُ:األربعاءُُ،8142/0/84العددُرقمُ.42111
 -48صحيفةُالقدسُ:الجمعةُُ،8141/0/04العددُ.41481
 -40صحيفةُالقدسُ:األحدُُ،8141/1/41العددُ.41111

 -41صحيفةُاأليامُ:يوميةُسياسيةُمستقلةُ،الخطُاألخضرُ،فلسطينُالمحتلةُعامُ
ُ،4411العددُُ،8818السنةُالسابعةُ.8118/8/1ُ،

 -41صحيفةُاأليامُ:العددُُ،8814السنةُالسابعةُ،صُُ .8118/0/82
 -42صحيفةُاأليامُ،8110/0/4ُ:العددُ.8811

 -41صحيفةُاأليامُ:األحدُيومُُ،8110/0/8العددُُ .8114

المواقعُاإللكترونيةُ :

 -4جزيرةُنتُالمعرفةُجامعةُالدولُالعربيةُالمبادئُواألهدافُوتاريخُالولوجُُ،8111/2/2
نسخةُمحفوظةُ8148/8/41علىُموقعُوايُباكُمشين.

 -8مؤتمراتُالقمةُالعربيةُ،منُالموقعُالرسالميُلجامعةُالدولُالعربية نسالخةُمحفوظة 07
أغسطسُُ8141علىُموقع وايُباكُمشينُ.

 -0صحيفةُالرأيُ:موقعُالكترونيُ http:alrai.comُ/article/10379705ُ،
ُ https://elaph.com/Web/AkhbarKhasa -1

ُ https://elaph.com/Web/AkhbarKhasa/2007/3/221246.html -1

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/6d89e59a-b826- -2
ُ 44ccb6f1-4bf159f0ce5e

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/6d89e59a-b826- -1
ُ 44cc-b6f1-4bf159f0ce5e

ُ

ُ

ُ
ُ
ُ
64

آليةُاتخاذُالق ارراتُفيُجامعةُالدولُالعربيةُوأثرهاُعلىُالقضيةُالفلسطينية
The Mechanisms of Decision-Making in the Arab League
and its Impact on the Palestinian Cause
فليجُغزالن.أ

ُ كليةُالحقوقُوالعلومُالسياسيةُجامعةُأبوُبكرُبلقايد
ُ الجزائر-تلمسان
felidjghizlene@yahoo.fr

ُ :الملخص
ُُُتعدُجامعةُالدولُالعربيةُمنُأهمُالمنظماتُاإلقليميةُالتيُتعملُعلىُتوثيقُالصالتُبينُالدول
ُُوالذيُيتم،ُويحددُميثاقُالمنظمةُسبلُتحقيقُأهدافها،األعضاءُوخلقُسبلُالتعاون ُفيماُبينهم
ُ لذلك،ُإالُأنُآليةُاتخاذُالقرارُفيهاُالُتحققُفعالية الق اررات،عبرُالق ارراتُالتيُتصدرهاُالمنظمة

ُفالُبد من الوصول إلى تغيير جذريُ لميثاق الجامعة وأهدافهاُبحيث تتطور مبادئها وأساليب النشاط
. معُطريقةُالتصويتُعلىُالق ارراتُفيها،داخلها

ُُحيثُتعطلُصدورُالعديدُمن،ُُولقدُانعكستُآليةُاتخاذُالقرارُسلباُعلىُالقضيةُالفلسطينية

ُُوهو،ُأوُغيابُاإلرادةُالسياسيةُلذلك،الق ارراتُأمُلمُتنفذُأصالُبسببُخللُفيُطريقةُاتخاذُالقرار
.ماُلمُيخدمُالقضيةُالفلسطينية
ُُالقضية،ُالمؤتمراتُالعربية،ُالتصويت،ُالق اررات،ُآلية، ُجامعةُالدولُالعربية:الكلماتُالمفتاحية
.الفلسطينية
Abstract:
The Arab league is considered one of the regional organisations that
works hard to draw closer relationship between member states and coordinate collaboration between them. Its policy shows how to achieve their
goals that appears clearly in their decisions. However, the mechanism of
taking decisions doesn't account for the applicability.
According to that we have to reach for a panacea to modify it's goals,
principals as well as the voting way. The strategy of taking decisions leaded
to dire consequences on the Palestinian cause. For example, It had many
important decisions unexecuted due to the weakens of strategies or the
absence of political administration.
Keywords : The Arab league, the mechanism, decisions, the Voting,
Arab Summits, The Palestinian Cause.
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مقدمة:

ُُإن ُمن ُأهم ُتبعات ُنشأة ُالدولة ُوقيامها ُواعتبارها ُعضوا ُفي ُالمجتمع ُالدولي ُانضمامها ُإلىُ
المنظماتُالدوليةُوعلىُرأسهاُمنظمةُاألممُالمتحدةُ،باإلضافةُإلىُمنظماتُأخرىُالُتقلُأهميةُ
عنُالمنظماتُالعالميةُكالمنظماتُاإلقليميةُكنوعُمنُالتعبيرُعنُالقبولُبالتعاونُالدوليُ .

ُُلقد اعترف ميثاق منظمة األمم المتحدة بفكرة اإلقليمية ونظر إلى المنظمات التي تحمل هذهُ

السمة باعتبارها إحدى وسائل تحقيق األمن والسلم الدوليين ،ولذا أخذت فكرة اإلقليمية فيُالتبلور

في شكل العديد من المنظمات اإلقليمية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وقيام األمم المتحدةُعام

) ،(1945ومثال ذلك منظمة الدول األمريكية وجامعة الدول العربية واالتحاد األوروبي وغيرها،
األمر الذي يعود إلى العديد من األسباب أبرزها:

 .1أن الدولة لم لوحدهاُقادرةُعلىُتلبيةُمتطلباتُشعبهاُفيُكلُالمجاالتُالُسيماُاألمنيةُ
واالقتصادية.

 .2وجود تكتالت وتجمعات معينة فرض على الدول األخرىُ ضرورة مواجهتها بذاتُ
المستوىُ الجماعي ،فالتكتل يمنحُالقوة.

 .3قيامُهيئةُاألممُالمتحدةُبهدفُتحقيقُالسلمُواألمنُالدوليينُ،وحثهاُالدولُعلىُضرورةُ
خلقُسبلُالتعاونُفيماُبينها.

ُوتعرف المنظمات اإلقليمية بأنهاُنوع من االتحاد أوُالتعاهد الدولي يمس في شيء حرية واستقالل

الدول الداخلة فيها ،وتتخذ منه الدول أداة لتوثيقُعالقاتها وتنسيق التعاونُ بينها في مختلف نواحي
نشاطها الحيوي ،كما تستند إليها للدفاع عنُمصالحها وعن كيانها السياسي واإلقليمي ضد كل
عدوان أجنبيُ .1

ُُوتعدُجامعةُالدولُالعربيةُمنُأهمُالمنظماتُاإلقليميةُالتيُتعملُعلىُتوثيقُالصالتُبينُالدولُ
األعضاء ُوتنسيق ُخططها ُالسياسية ُواالقتصادية ُواالجتماعية ُوالثقافية ُواألمنيةُ ،ويحدد ُميثاقُ

المنظمةُسبلُتحقيقُأهدافهاُ،والذيُيتمُعبرُالق ارراتُالتيُتصدرهاُالمنظمةُ(المادةُُ0منُميثاقُ

المنظمة)ُ،ويتمُاإلعالنُعنُإراداتُالدولُداخلُجامعةُالدولُالعربيةُعبرُالتصويتُالذيُتعبرُ

منُخاللهُالدولُالعربيةُعنُإرادتهاُورغباتهاُفيُإطارُالجامعةُ .

ُُولقدُأظهرتُالجامعةُالعربيةُاهتماماُخاصاُبالقضيةُالفلسطينيةُوذلكُمنذُتأسيسهاُحيثُاعتبرتهاُ

ذاتُأولويةُفأدرجتهاُفيُكلُمرةُفيُجداولُأعمالهاُ،وذلكُمنذُوضعُميثاقُالجامعةُوالذيُتعززُ
بملحقُخاصُبوضعُفلسطينُ،لتتوالىُالق ارراتُالتيُتدعمُوضعُفلسطينُداخلُالمنظمةُ،وصوالُ

إلعطائهاُحقُالتصويتُكامالُبكلُماُيترتبُعليهُمنُنتائجُ .

ُ1عليُصادقُأبوُهيفُ،القانونُالدوليُالعامُ،دونُطبعةُ،منشأةُالمعارفُاإلسكندريةُ،دونُسنةُنشرُ،صُ.111
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ُ

ُُُوعليهُتعدُجامعةُالدولُالعربيةُالمنبرُاأل ُولُالذيُسمحُلدولةُفلسطينُبالتعرضُلقضيتهاُعلىُ

المستوىُالدوليُ،كونُأنُاالنضمامُأليُمنظمةُدوليةُيشترطُتمتعهاُبالسيادةُالكاملةُأيُاالستقاللُ،
وهوُماُالُيتوفرُفيُفلسطينُالمحتلةُ،ورغمُذلكُلمُتتوانُالدولُالعربيةُفيُاعتبارُفلسطينُدولةُ

عربيةُوجزءُالُيتجزأُمنُالكيانُالعربيُ،وبالتاليُمنحتهاُالعضويةُالكاملةُدونُقيدُأوُشرطُ ُ.

ُُوعليهُسنطرحُمنُخاللُمداخلتناُالسؤالُالجوهريُالتاليُ:ماُهوُأثرُطريقةُاتخاذُالق ارراتُفيُ
جامعةُالدولُالعربيةُعلىُالقضيةُالفلسطينية؟

أهميةُالبحثُ :
ُُتتجلىُأهميةُالبحثُفيُموضوعُ"آليةُاتخاذُالق ارراتُفيُجامعةُالدولُالعربيةُوأثرهاُعلىُالقضيةُ
الفلسطينية"ُفيُنقطتينُأساسيتينُتتمثالنُفيُ :

 .1دراسةُعمليةُصنعُالقرارُفيُجامعةُالدولُالعربيةُبدءُبتتبعُمراحلُإصدارهُ،واألجهزةُ
المكلفةُبذلكُ،وصوالُللعواملُالمؤثرةُفيُاتخاذه.

 .2دراسةُأثرُعمليةُصنعُالقرارُداخلُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُ،ويتمُ
ذلكُعنُطريقُاستقراءُمختلفُالق ارراتُالتيُصدرتُمنُالجامعةُبهذاُالخصوصُ .

مشكلةُالبحثُ :

ُُيعتبرُموضوعُصنعُالقرارُواتخاذهُمنُالموضوعاتُذاتُاألهميةُالكبرىُالتيُحظيتُباهتمامُ
كبيرُليسُفقطُمنُرجالُالقانونُ،بلُوبالباحثينُفيُالعلومُاالجتماعيةُوعلمُالنفسُوالسياسةُ،
وتبرزُأهميةُهذاُالنوعُمنُالدراساتُعلىُمستوىُالدراساتُالقانونيةُانطالقاُمنُأمرينُأساسيينُ:

هُ،وأمرُواقعيُ
أمرُأكاديميُيتمثلُفيُدراسةُطريقةُصنعُالقرارُوالجهاتُالتيُيتوقفُعليهاُصدور ُ
ممارساتيُيتمثلُفيُدراسةُأهمُالق ارراتُالتيُصدرتُعنُالجامعةُالعربيةُومدىُخدمتهاُللقضيةُ

الفلسطينيةُ .

هدفُالبحثُ :

ُُيهدفُهذاُالبحثُإلىُتسليطُالضوءُعلىُموضوعُمهمُهوُكيفيةُاتخاذُالقرارُداخلُمنظمةُ
يعتبرهاُالكثيرونُأهمُمنظمةُإقليميةُكونُأعضائهاُ"الدولُالعربية"ُيشكلونُقوةُالُيستهانُبهاُإذاُ
تعاونواُفيُأيُمجالُواتخذواُالق ارراتُالصائبةُوسعواُإلىُتنفيذهاُ،لذلكُفمنُالمهمُدراسةُآليةُ

اتخاذُالق ارراتُداخلُهذهُالمنظمةُ .
منهجُالبحثُ ُ:

ُُلقدُاستدعتُمناُهذهُالدراسةُاالعتمادُعلىُعددُمنُالمناهجُوعلىُرأسهاُالمنهجُالتحليليُحيثُ
تطلبت ُمنا ُالدراسة ُتحليلُميثاق ُجامعة ُالدول ُالعربية ُواستخالص ُعدد ُمن ُالنتائج ُالتي ُتخدمُ
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الموضوعُ،كماُاستخدمناُالمنهجُالتاريخيُالذيُساعدناُعلىُتتبعُتطورُجامعةُالدولُالعربيةُمنُ

جهةُ ُوتعاملهاُمعُالقضيةُالفلسطينيةُمنُجهةُأخرىُ ُ.
هيكلةُالبحثُ :

ُفيُمحاولةُمناُلإللمامُبكلُجوانبُالموضوعُ،قسمناُبحثناُكالتاليُ :
المبحثُاألولُ:اتخاذُالق ارراتُداخلُجامعةُالدولُالعربية ُ

المبحثُالثانيُ:أثرُآليةُاتخاذُالقرارُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُفيُجامعةُالدولُالعربيةُ .
ُ

المبحثُاألولُ:اتخاذُالق ارراتُداخلُجامعةُالدولُالعربية ُ
ُُيعرفُالقرارُبأنهُعمل اختياريُيتخذه فرد أو منظمة أو مؤسسةُ،يضع حدا للتشاورُباختيار
هدف ما أوُوسيلة تحقيق هدف ما من مجموعة البدائل المرئية ،وتحيط مختلف القيود تلكُالبدائل

من البيئة ومن داخل هيكل الق اررات ُنفسهُ ،والقواعد واإلجراءات التي تتحكم في اتخاذ الق ارراتُ
أيضا هي عوامل مؤثرة في اختيار الق ارراتُماُ،1وهو عملية ليست بالسهلة إذا ما علمنا أن الق ارراتُ
الُتخضع ألطر خاصة وقواعد محددة ،ولذا فهو اختيار إجراء معين لمواجهة مشكلة ماُ .2

ُأماُاتخاذ القرار فهو االختيار بين البدائل المتاحة والتي تتسم بعدمُاليقينية في نتائجها ،ولكن ال
يجب أن ال يعني ذلك أن صانع القرار يضع أمامه سلسلة من البدائلُويبدأ في دارسة آثار كل

منها لمقياس محددُ .3
ُُ وتختلفُعمليةُصنعُالقرارُباختالفُالجهةُالتيُتصدرهُمنُجهةُ،وبطبيعةُالقرارُ
منُجهةُأخرىُ،وفيُجامعةُالدولُالعربيةُيتخذُالقرارُوفقاُلميثاقهاُالذيُصادقتُعليهُ
جميعُالدولُ .

المطلبُاألولُ:صنعُالقرارُداخلُجامعةُالدولُالعربية ُ

ُُإنُعمليةُاتخاذُالقرارُداخلُالمنظمةُهيُعمليةُجماعيةُتتمُبواسطةُأجهزةُمحددةُمنُقبلُميثاقُ
إنشائهاُ،ووفقاُإلجراءاتُمحددةُحيثُتمرُبمراحلُمعينةُبدءُمنُالمشاوراتُوالمفاوضاتُوصوالُ

إلىُمرحلةُاالتفاقُوصدورُالقرارُبغرضُتنفيذهُإلحداثُآثارُقانونيةُتخدمُمصالحُأعضاءُالمنظمةُ .

الفرعُاألولُ:األجهزةُالمكلفةُباتخاذُالقرارُداخلُجامعةُالدولُالعربية ُ

ُُقصدُالقيامُبمهامهاُعلىُأكملُوجهُ،حددُميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُالهيئاتُالتيُتتكلفُبتنفيذُ
أهدافُالمنظمةُ،والتيُتتحققُغالباُعنُطريقُالق ارراتُالتيُتصدرهاُفيُالمسائلُالمطروحةُعليهاُ،
ُ1عامرُمصباحُ،معجمُالعلومُالسياسيةُوالعالقاتُالدوليةُ،دارُالكتابُللنشرُوالتوزيعُ،الجزائرُ،8141ُ،صُ.111
ُ2حسينُخليلُ،السياساتُالعامةُ،الطبعةُاألولىُ،دارُالمنهلُاللبنانيُللنشرُوالتوزيعُ،لبنانُ،8111ُ،صُ.11
ُ3عامرُمصباحُ،المرجعُنفسهُ،صُ.004ُ-001
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إالُأنُالجامعةُقدُاضطرتُإلضافةُهيئاتُجديدةُتسهلُلهاُالقيامُبأعمالهاُلذلكُنجدُأجهزةُوضعهاُ

الميثاقُعندُالتأسيسُوأجهزةُمستحدثةُ،وذلكُعلىُالوجهُالتاليُ :

أوالُ:األجهزة األصلية التي أنشأها الميثاق ُ

حددها ميثاقُجامعةُالدولُالعربية في المواد  ،4ُ،0و 48هيُ :
 .0مجلسُالجامعةُ :

ن للجامعة مجلس يتألف من ممثلي ُالدول
نصت الفقرة األولى من المادة الثالثة على أن يكو ُ

المشتركة في الجامعة ،ويكونُ لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليهاُطبقا لميثاقُالمجلس
يقومُبالمهام واالختصاصات التالية:1



وضع السياسة العامة للجامعة العربية وخطة عمل المجلس.

توثيق الصالت بين الدول األعضاء وتنسيق خططها تحقيقا للتعاونُ بينها.



النظر في المسائل التي يعرضها عليها األمين العام أو الدول األعضاء واتخاذُالق اررات



مراعاة تنفيذ ق ارراتُالمنظمة وكذلك ما تبرمه الدول األعضاء بينها من اتفاقيات في نطاقُ



بحث التقارير التي تعرضها عليه المجالس والمنظمات العربية المتخصصة واصدارُ



تقرير وسائل التعاونُ مع المنظمات الدولية -.اتخاذ الق اررات في الشؤونُ اإلدارية والمالية

الالزمة بشأنها ُ
الجامعةُ .

الق اررات الالزمة بشأن تلك التقاريرُ .
للجامعةُ .


اتخاذ التدابير الالزمة لرد العدوان الواقع لدولة أو أكثر من دول الجامعةُ .



التحكيم بين دولتين من دول الجامعة في خالف بينها ال يتعلق بسيادة واستقاللُوسالمة



قبول األعضاء الجدد في الجامعة وفصل الدولة العضو من عضوية الجامعة.



إنشاء لجان استشارية وفنية يراها ضرورية لنهوض الجامعة بمهامها.

أراضي أطراف الخالف.



تعيين األمين العام وتعديل الميثاق.

ُُُينعقدُالمجلس انعقادا عاديا مرتين في كل من شهريُ مارسُوسبتمبر ،وينعقد بصفة غير عادية

كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين منُدول الجامعة ،2ويجوز عقد المجلس بصفة
غير عادية بناء على طلب إحدى ُالدول األعضاء في حالة االعتداء عليها وذلك بطلب من

ُ1المادة  3من ميثاق الجامعة والمادةُُ3من نظامهاُالداخلي.
ُ2المادةُُ11من ميثاق الجامعة.
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ممثليها ،واذا تعذر على الممثلُاالتصال بمجلس الجامعة حق ألي دولة من أعضائها أن تطلب

انعقاده ،ويجتمع المجلس فيُالقاهرة بوصفها المقر الدائم لجامعة الدول العربية أو أي مكان آخر
يعينه.1

ُُويكونُ انعقاد المجلس صحيحا إذ حضره ممثلونُ ألغلب الدول األعضاء ،ويتناوب ممثلوُالدول
األعضاءُعلى رئاسة المجلس في كل دورةُعادية وفقا للترتيب األبجدي ألسماء الدولُ،وتنص

ن ملزماُلجميع الدول المشتركة
المادة السابعة من الميثاق على أن ما يقرره المجلس باإلجماع يكو ُ
في الجامعة ،وما يقرره المجلس باألكثرية لمن يقبله ،وفي الحالتين يتمُتنفيذ ق اررات المجلس في
كل دولة وفقا لنظامها األساسيُ .
 .2اللجان الفنية:

ُُنصت المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية على تشكيل لجان للشؤونُ التي ُقامت

ن العربي فيها ،وقد شكل مجلس الجامعة اللجان الدائمة التالية:
الجامعة لتحقيق التعاو ُ

ُُاللجنة السياسية ،اللجنة الثقافية الدائمة ،اللجنة الدائمة للمواصالت ،اللجنة االجتماعيةُالدائمة،

اللجنة القانونية الدائمة ،لجنة خبراء البترول العربي ،اللجنة العسكرية الدائمةُ ،اللجنة الدائمة

لإلعالم العربي ،اللجنة الصحية الدائمة ،اللجنة الدائمة لحقوقُ اإلنسانُ،اللجنة الدائمة للشؤونُ
اإلدارية ُواللجنة الدائمة لألرصاد الجويةُ،وتمثل الدول األعضاء فيُالجامعة في كل لجنة من

هذه اللجان كما يعني مجلس الجامعة رئيسا لكل لجنة وتصدرُاللجان ق ارراتها بأغلبية األصواتُ .
ُ

ن
ُُتمثل الدول المشتركة في الجامعة في هذه اللجان بمندوب واحد أو أكثر في كل لجنة ويكو ُ

لهاُصوت واحد ،وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاونُ ومداه وصياغتها في شكل مشروعاتُ
واتفاقات تعرض علىُالمجلسُللنظرُفيهاُتمهيداُلعرضهاُعلىُالدولُالمذكورةُمعُالعلمُأنُ

أعمال اللجان خاضعة لرقابة مجلس الجامعةُالمادة(8و.)0
ُُوتقوم اللجان الفنية بتنظيم التعاونُ العربي في شكل مشروعات واتفاقات ،تعرضُعلى مجلس
الجامعة إلقرارها وعرض ما يحتاج منها على الدول األعضاء لاللتزام بها بشكل معاهدات دولية،
وتستطيع اللجان الفنية إنشاء لجان فرعية منبثقة عنهاُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ1المادةُُ10من ميثاق الجامعة.
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 .3األمانة العامة:

ُُتنص المادة ) (12من الميثاق على أن تكونُ للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمينُعام
وأمناء مساعدين وعدد كاف من الموظفينُ،ويعين مجلس الجامعة بأغلبية الثلثينُاألمين العام

بعد موافقة المجلس األمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين في الجامعة.

ُُويضع مجلس الجامعة نظاما داخليا ألعمال األمانة العامة وشؤونُ الموظفينُ،وتقومُاألمانة

العامة للجامعة بتحضير أعمال مجلس الجامعة ولجانها ،وتنفيذ ما يصدر عنها من ُق اررات

وتوصياتُ،ويتولى األمين العام دعوة المجلس لالنعقاد ويحضر اجتماعات الفروعُالرئيسية للجامعة

كما يعد مشروع ميزانية الجامعة ،وال يسند الميثاق دو ار أساسيا لألمينُالعام للجامعة ولكن هذا ال
يمنعه من القيام بمثل هذا الدور استنادا إلى ُالمادةُ(ُ) 20من النظامُالداخلي لمجلس الجامعة

التي تخول لألمين العام توجيه نظر المجلس والدول األعضاء ُإلى أية مسألة يرىُ أنها قد تسيء
إلى العالقات بين الدول األعضاء أو بينها وبين الدولُاألخرىُ ُ.
ُ

ثانياُ:األجهزة المستحدثة التيُأنشأهاُميثاقُجامعةُالدولُالعربية ُ

ُمنُالمعلومُأنُالهدفُاألولُمنُإنشاءُجامعةُالدولُالعربيةُهوُإيجادُسبلُللتعاون ُفيماُبينهاُ،
ولعلُأهمُالمسائلُالتيُتطرحُالعديدُمنُاإلشكاالتُتتعلقُبالمجالينُاالقتصاديُواألمنيُ،لذلكُ

فقدُأبرمت الجامعةُمعاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاونُ االقتصادي بين الدول العربية في )17
جوان ،(1951بهدف تحقيق الدفاع المشترك عن كيان الشعوب العربية ،وقد انبثق عنُمعاهدة

الدفاع العربي المشترك األجهزة التالية:

 .0األجهزة المتعلقة باألمن الجماعي العربي:
ُُوتتمثلُهذهُاألجهزةُفي:

أ .مجلس الدفاع العربي ُالمشترءُ :1نصت ُعلىُإنشائهُمعاهد ُالدفاعُالعربيُالمشترك ُوالتيُ
انعقدت ُسنة ُ(ُ ،)4411ويتكونُ من وزراء الخارجية والدفاع للدول األطراف في المعاهدة

ويختصُباإلشراف على تنفيذ كافة االلتزامات المتعلقة بالدفاع المشترك ،واإلشراف على أعمال

اللجنة العسكرية وتصدر ق ارراته بأغلبية ثلثي أعضائه.

ُُُُُُيعمل المجلس تحت إشراف الجامعة فيما يتعلق بشؤونُ مجلس الجامعة وفيما يتعلقُبشؤونُ

األمن الجماعي بما في ذلك استخدام القوة العسكرية لرد االعتداء ،وإلعادة األمن والسالم إلى

ُ1وقعتُعلىُاتفاقيةُالدفاعُالعربيُالمشتركُسبعُدولُهيُ:مصرُ،العراقُ،سورياُ،السعوديةُ،األردنُاليمنُولبنانُ،ثمُانضمتُ
إليهاُباقيُالدولُالعربيةُ،كانُآخرهاُدولةُاإلماراتُالعربيةُالمتحدةُفيُُ81فبرايرُ.4411
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نصابهماُ،وباإلضافة إلى ذلك تنسيق موارد الدول المتعاقدة وحاجاتهاُوتهيئةُالوسائلُالدفاعية

لمقاومةُأيُاعتداءُمسلحُ .1

ُُُُُُوالمالحظُأنهُلمُيتمُتفعيلُالمجلسُبالرغمُمنُالظروفُاألمنيةُالخطيرةُالتيُشهدتهاُالمنطقةُ
على ُغرار ُالعدوان ُالثالثي ُعلى ُمصرُ ،األزمة ُالكويتية ُالعراقية ُفي ُ(ُ ،)4424االجتياحُ

اإلسرائيليُللبنانُفيُ(ُ،)4418باإلضافةُللتهديداتُاإلرهابيةُالُسيماُمنُالمنظماتُاإلرهابيةُ
كال(داعش)ُإالُأنُالمجلسُلمُيفعلُإالُفيُحاالتُمحدودةُ.

ب .اللجنة العسكرية الدائمةُ:تتألف اللجنة من ممثلي هيئة أركان حرب جيوش الدول واألطراف،
وتختص بتنظيمُخطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه بين الدول األطراف.2

جُ .الهيئة االستشارية العسكريةُ:تتألف الهيئة من رؤساء أركان حرب جيوش الدول األطراف
لإلشراف على اللجنةُالعسكرية الدائمة ،وتوجيهها في جميع اختصاصاتهاُ،وتعرض عليها

تقارير اللجنةُالعسكرية الدائمة ومقترحاتها إلقرارها قبل رفعها إلى مجلس الدفاع المشرك،
وتقوم الهيئةُبرفع تقاريرها ومقترحاتها عن جميع وظائفها إلى مجلس الدفاع المشترك للنظر

فيها ،واقرارُما يقتضي الحال إق ارره منها.

د .القيادة العربية الموحدةُ:3وتسند رئاستها للدولة التي تكونُ قواتها المشتركة في العمليات أكثر

عددا وقوة ،ماُلمُتجمع الدول األعضاء على غير ذلكُ،ويعاونُ القائد العام في إدارة العمليات

الحربية هيئة أركان مشتركة.

ُ .2األجهزة المتعلقة بالتعاونُ االقتصاديُ :نصت المادة السابعة من معاهدة الدفاع المشترك

والتعاونُ االقتصادي أنه استكماالُألغراض هذه المعاهدة وما ترمي إليه من إشاعة الطمأنينة
وتوفير الرفاهية في البالدُالعربية ورفع مستوىُ المعيشة فيها تتعاونُ الدول المتعاقدة على

النهوض باقتصاديات بالدها ُواستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية،

ُ1الغنيميُ،محمدُطلعتُ،جامعة الدول العربية دراسة قانونية سياسيةُ،اإلسكندرية ،نشأة المعارفُ،4411ُ،صُ.18
ُ2المادةُالخامسةُمنُمعاهدةُالدفاعُالمشتركُوالتعاونُاالقتصادي.

ُ 3تعودُفكرةُُتأسيسُالقيادةُالعربيةُالموحدةُإلىُماُقبلُحربُُ،4411عندماُقررُمجلسُالجامعةُإرسالُالجيوشُالعربيةُ
إلىُفلسطينُفيُُ 4411-11-01حيثُاجتمعُرؤساء ُأركانُالجيوشُالعربيةُفيُعمانُوأعلنواُأن"ُ:التغلبُعلىُالقواتُ

اليهوديةُيتطلبُماُالُيقلُعنُستُفرق ُكاملةُمعُستةُأسرابُمنُالطائراتُالمقاتلةُوالقاصفة...وأنُهذهُالقواتُيجبُأنُ

كونُخاضعةُُلقيادةُعامةُموحدةُتسيطرُعليهاُوتحركهاُوفقُخطةُمعينة"...إالُأنُالقيادةُقدُواجهتُالكثيرُمنُالعراقيلُ
والعقباتُمنُبعضُالدولُالعربيةُفضعفتُشيئاُفشيئاُبسببُاإلهمالُوالتجاهلُ،خاصةُبعدُقيامُالدولُالعربيةُالمتاخمةُ

إلسرائيلُبعقدُاتفاقياتُعسكريةُثنائيةُمماُأدىُإلضعافُالقيادةُالعامةُوضمورُنشاطهاُ .

القيادة ُالعربية ُالموحدةُ ،الموسوعة ُالفلسطينيةُ ،على ُالموقع www.palestinapedia.netُ :تاريخ ُاالطالع ُ-41-81

ُ .8141
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الزراعية والصناعية ،وبوجهُعام على تنظيم نشاطها االقتصادي وتنسيق وابرام ما تقتضيه

الحال من اتفاقيات خاصةُلتحقيق هذه األهداف.

ُُكماُقررت المادة الثامنة إنشاء مجلس اقتصادي مكونُ من وزراء الدول المتعاقدةُالمختصة
بالشؤونُ االقتصادية أو من يمثلونهم عند الضرورةُ،لكي يقترح على الحكوماتُما يراه كفيالُ

بتحقيق األهداف االقتصاديةُ،ولهذا المجلس أن يستعين في أعماله بلجنةُالشؤونُ االقتصادية

والمالية المشار إليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربيةُ .

الفرعُالثانيُ:مراحلُاتخاذُالقرارُداخلُجامعةُالدولُالعربية ُ

تصرف الجامعة مقترحاتهاُوق ارراتهاُوأعمالها على مراحل عشرة هيُ :1
 .1إدراج االقتراحات في جدول األعمال.

 .2إبالغ هذه االقتراحات إلى الدول األعضاء لدراستها ،وتحديد المواقف بشأنها.
 .3مناقشة االقتراحات في إحدى دورات الجامعة.

 .4تأجيل االقتراحات لدورة ثانية لمزيد من البحث والدرس.

 .5إصدار توصيات بشأن االقتراحات إذا تمت الموافقة الجماعية ،إن لم يقترح أحد األعضاءُ
التأجيل ،أو إحالة االقتراح لدراسته.

 .6قيام األمانة العامة بمطالبة الدول العربية بتنفيذ التوصيات،
 .7موافقة السلطات الدستورية على صيغة التوصيات،
 .8توقيع معاهدة أو اتفاقية بالموافقة على التوصيات.
 .9تكامل التوقيع لتصبح المعاهدة قابلة للتنفيذ.
 .11البدء بتنفيذُالقرار.

علىُأنُأهمُمراحلُاتخاذُالقرارُفيُالجامعةُتتمثلُفي:

ُأوالُ:مرحلةُالمبادرة ُ

ُُإن كل قرار يصدر عن المنظمة الدولية يبدأ بمرحلة المبادرة ،إذ أن هذه المرحلة عبارة عن توجيهُ
دعوة للبحث في مسألة ما لمناقشتها ،ويحق لجهات معينة بأن تبادر في صنع القرار ،وهذهُالجهات

إما أن تكونُ أجهزة المنظمة الدولية نفسها ،أو منظمات دولية أخرى ،أو من قبلُحكومات الدول
أو إن تكونُ هنالك مبادرات من قبل األفراد.2

ُويعدُميثاق الجامعة هو المرجع القانوني الذي تعود إليه الدول األعضاء عند اتخاذ الق ارراتُحيثُ
ينصُميثاق الجامعة على أن تتخذ الق اررات بمعرفة مجلس الجامعة طبقا لقواعد محددةُ،إال أنُ

ُ1الشقيريُأحمدُ،الجامعة االتحادية والجامعة االنفصاليةُ،مجلة المستقبل العربيُ،العددُاألولُ،4414ُ،صُ.14
ُ2العنزيُ عيسى حميد ،تطبيق النظرية العامة للمنظمات الدولية ،مجلس النشر العلميُ،2000ُ،ص36
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ظروفُالعمل أدت إلى أن تتولى اللجنة السياسية كافة اختصاصات المجلس عدا االسم ،وتشكل
اللجنة السياسية عادة من وزراء خارجية الدول األعضاء وان كانت كثي ار ما تتكونُ من الممثلين
الدبلوماسيين للدول األعضاء في القاهرة وتختص بتقديم توصيات للمجلسُ .1

ُُويرىُ فريق من الفقهاء أن نصوصُالميثاقُالمتعلقةُبتحديدُأهدافُالمنظمة تحمل معها مخاطر
تعطيل برامج التعاونُ فيُالمجاالت الفنية كلما اصطدم ذلك بالقيود التي يفرضها التمسك بفكرة

السيادة الوطنية على نحو ضيق ،كذلكُفإن تحقيق هذه األهداف ذات الطابع الفني ال يمكن أنُ
يتم على الوجه األكمل إال باتخاذُق اررات سياسية تبتعد بواسطتها كل دولة عن التزامها المبالغ فيه

بحرفية فكرة السيادة ،على نحو يتيحُللجامعة حرية أكثر في العمل على تحقيق هذه األهدافُ .2
ُ

ثانياُ:مرحلة المناقشة ُ
ُُوفي هذه المرحلة تقوم الدول األعضاء أو أجهزة المنظمة الدولية بمناقشة المقترحات المطروحةُ

من قبل الجهات المسموح لها بذلك ،ويجب أن تكونُ هنالك عالقة بين المسائل المطروحةُ

واختصاصات الجهاز المطروحة عليه المسألة ،فيجب نشر الوثائق المتعلقة بالمسألة المرادُ

مناقشتها قبل موعد المناقشة لكي تقوم الدول األعضاء أو أجهزة المنظمة بدراستها بشكل دقيقُ
إلبداءُرأيها في الموضوع المراد مناقشته ،وقد تدخل في المناقشة حتى الدول غير األعضاء فيُ

المنظمة إذا كانت هذه الدول هي التي بادرت بطرح المسألة أمام المنظمة الدولية أو قد تتعلق
المسألة المطروحة بمصالح هذه الدول وأن لم تكن هي التي بادرت بطرح المشكلةُ .3
وتنتهيُالمناقشةُبصياغةُالقرارُوالتصويتُعليهُوهوُماُسنتعرضُإليهُالحقاُ .

ُُإالُأنهُجديرُبالذكرُأنهُإلصدار ق اررات عن اللجنة السياسيةُللجامعة ،فإن اللجنة تتخذ توصياتهاُ
باألغلبية العادية ،ثم تصاغُفي شكل قرارُ ،يعرض على مجلس الجامعة للموافقة عليه ،وتتم

ن مداولة جدية وعندئذ يمكن القول بأنُ اللجنة تقوم بدور الجهاز الرئيسي
الموافقة على القرار دو ُ
في اتخاذ ق اررات مجلس الجامعةُ.4

ُُولقد غدا مجلس الجامعة يوافق على مقررات اللجنة وتوصياتهاُدون ُمناقشةُحتىُأنُبعضُ

التصرفات اإلدارية التي ينص الميثاق على أن تصدر بموافقة ُالمجلسُ ،أصبحت تتخذ اآلن

بموافقة اللجنة السياسية فحسبُوبذلكُأصبحتُق ارراتُاللجنةُنهائيةُألنهاُفيُالحقيقةُق ارراتُالدولُ

ُ1الغنيميُ،المرجعُالسابقُ،ص.11

ُ2محمدُسعيدُالدقاقُ،المنظمات الدولية العالمية واإلقليميةُ،مؤسسة الثقافة الجامعيةُ،صُ.848

 ُ3شكريُمحمد عزيز ،التنظيم الدولي النظرية العامة ،دمشق ،دار الفكرُ،1973،ص.80
ُ4الغنيمي ،المرجع نفسه ،ص.12
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العربية مجتمعة باالتفاق بينها وتحت مسئوليتها ،فلم يعد للجنة بعد إصدار ق ارراتهاُإالُإخطارُ

المجلسُ .1

ثالثاُ:مرحلةُتنفيذُالقرار ُ

ُوهي مرحلة مهمة كونهاُتسمح بتقويم الخطة التي تم اتخاذها وتشكل المصدر األساسي لرد الفعلُ،
كماُتبرز االختالفات بين التصور والواقع عند اتخاذ القرارُ .2

ُُإالُأنهُولكي تخرج ق اررات واتفاقيات وتوصيات الجامعةُإلى حيز التطبيق والتنفيذ ال بد من
تعديلُبعضُموادُميثاقُالمنظمة باإلضافةُإلىُإعادةُالنظرُفي معاهدة الدفاع المشترك ،وتفعيلُ

المجلس االقتصادي ،ليتولى إعادةُالنظرُفيُسبلُالتعاونُ االقتصادي العربيُبغرض الوصول
إلى أهداف واقعية عملية ال نظريةُ .

المطلبُالثانيُ:العواملُالمؤثرةُعلىُاتخاذُالقرارُفيُجامعةُالدولُالعربيةُ .

ُُترافقُعمليةُاتخاذُالقرارُمجموعةُمنُالعواملُالتيُتؤثرُفيهُوبصفةُمباشرةُوفعالةُ،ومنُخاللُ
هذهُالدراسةُتوصلناُإلىُأهمُماُيؤثرُعلىُإصدارُالقرارُداخلُجامعةُالدولُالعربيةُ،ويتعلقُاألمرُ

بعمليةُالتصويتُوالتيُتتميزُفيُهذهُالمنظمةُالدوليةُبنوعُمنُالخصوصيةُ،وبأهدافُالمنظمةُ

التيُحددهاُالميثاقُ .

الفرعُاألولُ:أحكامُالتصويتُوأثرهاُعلىُق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُ .

ُُلقدُحددُميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُاألحكامُالمتعلقةُبالتصويتُعلىُالق ارراتُالتيُتتخذهاُالدولُ

األعضاء ُوالتي ُتقوم ُعلى ُمبدأين ُأساسيينُ :المساواة ُبين ُاألعضاءُ ،ونظام ُصدور ُالق ارراتُ

باإلجماعُ .

أوالُ:المساواةُبينُأعضاءُالمنظمةُ .

ُُأثناءُاألعمال ُالتحضيرية ُوالمحادثاتُالتمهيدية ُإلنشاء ُالجامعةُ،اقترح ُممثلُلبنان ُأن ُينصُ
صراحةُفيُالنظامُاألساسيُللجامعةُعلىُمبدأُالمساواةُبينُالدولُاألعضاءُفيهاُ،إالُأنُبقيةُ
الوفودُاعتبرتُالمبدأُمنُالبديهياتُالمعترفُبهاُوالمستقرةُفيُالفقهُوالعملُالدوليينُولمُيجدواُ

حاجةُللنصُعليهُمباشرةُ ُ.3

ُُويمكن استخالص هذا المبدأ بداية من الفقرة األولى لبروتوكول اإلسكندرية التي ينص علىُأنُ:

"يكونُ لهذه الجامعة مجلس يسمى مجلس جامعة الدول العربية تمثل فيه الدول المشتركةُالجامعة
ُ1الغنيمي ،المرجع السابقُ،ص.12

ي النعيميُ،عملية صنع القرار في السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية أنموذجاُ ،األردنُ،دار زهران
ُ 2أحمد نور ُ

للنشر والتوزيع ،8140 ،ص. 334

ُ3مفيدُشهابُ،جامعةُالدولُالعربيةُميثاقهاُوانجازاتهاُ،المنظمةُالعربيةُللتربيةُوالثقافةُ،القاهرةُ،4414ُ،صُ.14
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على قدم المساواة"ُ،ثم أكدت الفقرة األولى من المادة الثانية من الميثاق نفسُالمفهوم عندما نصت

أن يكونُ للجامعة مجلس يتألف من ممثلي الدول المشتركة فيُالجامعةُويكونُ لكل منها صوت
مهما يكن عدد ممثليهاُ .

ُُ كما جرت ممارسات العمل فيُالجامعةُ،على ترسيخ هذا المبدأ وذلك بالمساواة في عضوية

المجلس واللجان المتخصصةُواللجان المختلفة ،والحق في رئاسة المجلس بالتناوب ولكل دولة
صوت واحد في كل هذهُاآللياتُ .

ُُوكوسيلة ُلتحيق ُالتوازن ُبين ُحرص ُالدول ُعلى ُالمحافظة ُعلى ُسيادتهاُواستقاللها ُمن ُجهةُ،
وتحقيقاُألغراضُالتيُأنشأتُمنُأجلهاُالمنظمةُالدوليةُومنحهاُالطابعُالواقعيُ،منحتُالمنظماتُ

صالحيةُإصدارُالق ارراتُالملزمةُللدولُاألعضاءُفيهاُبشروطُمعينةُ،كصدورُالقرارُباإلجماعُ

مثالُ ،وهو ُما ُنصت ُعليه ُالمادة ُالسابعة ُمن ُميثاق ُجامعة ُالدول ُالعربية"ُ :ما ُيقرره ُالمجلسُ

باإلجماعُيكونُملزماُلجميعُالدولُالمشتركةُفيُالجامعة"ُ .1

ُُ ويترتبُعلىُمبدأُالمساواةُبينُأعضاءُالمنظمةُأنُأصواتُكلُالدولُمتساويةُ،والُيجوزُلدولةُ

ماُأنُيكون ُلصوتهاُماُيميزهُعنُأصواتُباقيُالدولُاألعضاءُمهماُكانُأساسُالتمييزُ:حجمُ
الدولةُ،موقعهاُ،عددُسكانهاُأوُقوةُاقتصادهاُ ...

ُثانياُ:قاعدةُاإلجماعُكأداةُللتصويتُ .

ُُإن ُاتخاذُالق ارراتُفيُالجامعةُبإجماعُاألعضاءُمنُشأنهُأنُيصوتُعلىُالق ارراتُالتيُاتفقُ
عليهاُأكثرُاألعضاءُ،والتيُيرونُأنهاُتساهمُفيُتحقيقُأهدافُالمنظمةُ .

ُُولماُكانتُالتجربةُقدُأثبتتُأنُعجزُالمنظمةُالدوليةُعنُتحقيقُأهدافهاُبلُوفشلهاُيرجعُبصفةُ
أساسيةُإلىُإعمالُهذهُالقاعدةُأحدُأهمُأسبابُفشلُعصبةُاألممُ،فقدُاتجهُالتطورُنحوُالتحررُ
منهاُتدريجياُ،وهكذاُبدأُالتحولُعنُقاعدةُاإلجماعُفيُالتصويتُإلىُقاعدةُاألغلبيةُمهماُكانتُ

بسيطةُأوُموصوفةُ،ولمُيعدُمنُالمنظماتُالدوليةُمنُيشترطُاإلجماعُإالُقلةُنادرةُمنُالمنظماتُ

الدوليةُعلىُغرارُجامعةُالدولُالعربيةُ .2
ُ

ُُوهناكُنوعينُمنُاألغلبيةُ :

األغلبيةُالبسيطةُ:وهي التي تتجاوز نصف األصوات بأي مقدار فإذا كان عددُالدول مائة عضو،
فإن األغلبية المطلقة تكونُ متحققة إذا ما حصل مشروع القرار علىُ)ُ (% 51من األصوات
فأكثر ،وتختلف قاعدة األغلبية المطلقة من منظمة دولية إلى أخرى ،ويعود السببُفي ذلك إلى
ُ 1عليُيوسفُالشكريُ،المنظماتُالدوليةُ،الطبعةُاألولىُ،مؤسسةُصفاءُللطباعةُوالنشرُوالتوزيعُ،العراقُ،8148ُ،صُ

.21-22

ُ2محمدُسامحُعمرو-أشرفُعرفاتُأبوُحجازةُ،قانونُالتنظيمُالدوليُ،القاهرةُ،8111ُ،صُ.11
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اختالف حسابُاألصوات ،ألنه قد تأخذ المنظمة بأصوات الدول المشاركة في التصويت دونُ

الغيرُ .1

األغلبيةُالموصوفةُ :ويقصدُبهاُإشراكُنسبةُمعينةُتزيدُعنُنصفُعددُاألعضاءُتكون ُمحددةُ
مسبقاُلكيُيكونُالقرارُالمتخذُواجبُالنفاذُ،ومثالُذلكُاشتراطُالثلثينُأوُالثالثةُأرباعُفيُإصدارُ
بعضُالق اررات.2

ُُومما يالحظ على هذه المادة اعتماد التصويت على القرار ،بحيث ال يلتزم بتنفيذه إال من وافقُ
عليهُولكن أليس القرار حين صدوره قد تولُالمصلحةُالعامةُلكلُاألعضاء؟ ثمُأليسُفيهُما يحقق

األهداف من وجود الجامعة ،ثم لماذا يشترط اإلجماع في كل الحاالت المعروضة على المجلسُ
فاإلجماع غير مطلوب إال عند اتخاذ تدابير لدفع العدوان عن إحدى دول الجامعة3؟ ُ
ُُعند النظر في قاعدة اإلجماع يتبين ما يلي:4

إذا أراد المجلسُاتخاذ تدابير معينة ولتكن عند بحث اعتداء على دولة من دول أعضاء الجامعة
فال يتم ذلك إال باإلجماع ،وهذا يعني إمكانية منع إصدار أي قرارُلمجردُاعتراضُدولةُواحدةُ،
وهذا يرجع إلى نظام التصويتُفيُالمجلسُوالذيُتحكمهُقاعدتان:

األولى :تمثل القاعدة العامة ،ومقتضاها أن ق اررات المجلسُالُتلزمُإالُالدولُالتيُوافقتُعليها،

مما يعني أن القرار لكي يسريُ على كل الدول األعضاء البد من توافر اإلجماع ،واالُفإن القرار

الصادر باألكثرية ال يلزم إال من يقبله.

والثانيةُ:تقضي بأن تكونُ ق اررات المجلس ملزمة لكل الدول األعضاء متى وافقت عليها األغلبية

كما هو الحال بالنسبة إلقرار الميزانية وشؤونُ الموظفين ...ومن المالحظ أن األمور الهامشيةُ
جعل منها الميثاق التصويت باألغلبية ،واألمور الهامة جعل فيها التصويت باإلجماع ،مما يعطل
عملُأجهزة الجامعة وجعلها أقل فاعليةُ .

ُ1عبد العزيز مصطفى ،التصويت والقوىُ السياسية في الجمعية العامة لألمم المتحدة ،منظمة التحرير الفلسطينيةُ،بيروتُ،
ُ،1968صُ.21

 ُ 2جمال ُعبد ُالناصر ُمانعُ ،التنظيم ُالدوليُ ،النظرية ُالعامةُوالمنظمات ُالعامةُواإلقليمية ُالمتخصصةُ ،دار ُالعلوم ُللنشرُ
والتوزيعُ،الجزائرُ،8112ُ،صُ.401

ُ3عرفة عبد السالم صالح ،المنظمات الدولية اإلقليميةُ،الطبعةُاألولى ،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالنُ،4440ُ،

صُ.812

ُ4أحمد أبو الوفا ،الوسيط في قانونُ المنظمات الدوليةُ،دارُالنهضةُالعربيةُ،القاهرةُ،4411ُ،صُ.204
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ُُمما سبق نستنتج العيب الذي شاب األسلوب الذي اختاره الميثاق التخاذ الق اررات بجعلُاإلجماع
القاعدة المعتمد عليها ،بحيث أن الدولة ال تلتزم إال بما وافقت عليه ،والصواب في ذلك هو اعتماد

قاعدة األغلبية ،والزام األقلية المعارضة ما تم االتفاق عليه باألغلبيةُ .1

ُُوعليهُفمنُالضروريُ النظر في قانونية القرار ،ولذا فإن األمر يتطلب زيادة سلطات مجلس

الجامعة ،حيثُتتمكن من إصدار أعمال قانونية ملزمة للدول األعضاءُ،وخاصة عند اعتراض
دولة على قرار منُالق اررات ،حيثُالبد من إعادة النظر فيه وتعديله أو إلغائه أو إصدار قرار
آخر يتناسب والحالة والهدفُالذي صدر القرار من أجلهُ،فصارت الجامعة كلما عرضت لها
مشكلة ،وهي غير قادرة بحكمُميثاقها على التصديُلهاُ،تؤلف منظمة مختصةُمتوهمة أن هذا
األسلوب هو الذي يفضي إلىُمعالجةُالمشكلةُ .2

الفرعُالثانيُ:أهدافُالمنظمةُوأثرهاُعلىُعمليةُاتخاذُالقرارُفيها

معبر عن رغبة واضحة في تقوية الروابط بين الدول األعضاء
ا
ُجاءُميثاق جامعة الدول العربية
ودعمها على أساس احترام استقالل تلك الدول وسيادتهاُوالسعي لتأمين مستقبلها ووحدتهاُ،وعليهُ

فال غرابة في أن يكونُ الهدف األساسي منهاُهو تحقيق الوحدة العربية الشاملةُ .3

ُُلقدُحددُميثاقُالمنظمةُفيُالعديدُمنُالموادُعلىُغرارُماُجاءُفي المادة الثانيةُوالمادة الخامسةُ
مجموعةُاألهدافُالتيُتسعىُالمنظمةُلتحقيقهاُ،كما أضافت معاهدة الدفاع المشترك والتعاونُ

ق األوسط عامةُ،
االقتصادي أهدافا تتعلق باألمن والسلمُفي المنطقة العربية خاصةُومنطقة الشر ُ
وعليهُيمكنُحصرُهذهُاألهدافُفيماُيلي:





النظر في مصالح البالد العربية بصفة عامة.

تحقيق التعاونُ العربي في الشؤونُ الثقافية والصحية ،واالجتماعية ،واالقتصادية.
تحقيق التعاونُ العربي في القضايا السياسية ،والتأكيد على السلم واألمن خاصة.

العمل على صيانة استقالل الدول األعضاء ،والسعي الجاد لمساعدة الدول غير المستقلةُ
للحصول على استقاللها.



ضرورة المحافظة على السلم واألمن العربيينُ،وايجاد توازنُ سياسي في منطقة الشرقُ
األوسط.

ُ1الدقاق ،المنظمات الدولية العالمية واإلقليمية ،بيروتُ،4412ُ،صُ.041

ن جامعة وكيف تصبح عربية ،المؤسسة العربية الدولية للنشرُوالتوزيعُ،األردن،
ي أحمدُ،الجامعة العربية :كيف تكو ُ
ُ2الشقير ُ

ُ،8111صُ.14

ُ3بن جديدي ،ق ارراتُالمنظماتُالدوليةُومدىُفعاليتهاُ،معهدُالحقوقُ،جامعةُالجزائر ،4440ُ،صُ.881
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العربية بالطرقُ السلميةُ
ُُولعلُمنُبينُأهمُاألهدافُالتيُيسعىُالمجلسُلتحقيقهاُهوُحل النزاعات ُ
وفي هذا النوع ،يمارس المجلس بين المتنازعينُدو ار توفيقيا إذ أنه يتوسط لحل وفي هذه الحالة

إذا وافقت الدول المعنيةُعلى عرض النزاع على مجلس الجامعة ،فإن المجلس يمارس عندئذ دو اُرُ
تحكيمياُُ،والفارقُ بين دور المجلس التحكيمي ودوره التوفيقي هو أن ق ارراته تكونُ ملزمةُحينما

يمارس دوره التحكيمي؛ُألن الدول المعنية قد لجأت إليه بملء إرادتها ونصبتهُحكماُ،في حين أن

ن ملزمة لألطراف حينما يمارس دوره التوفيقيُكوسيطُ .1
ق اررات المجلس ال تكو ُ

ُُوفيُهذاُالسياقُيقولُاألستاذُأحمدُعارفُالكفارنة"ُ:إن األزمة التي تعاني منها جامعة الدولُ

العربية ليست أزمة عدمُالقدرة على تنفيذ الق اررات بسبب قاعدة االقتراع بقدر ما هي أزمة عد القدرة
على تنفيذ ق اررات االقتراعُهذهُ،كما يعود سبب ضعف هذه المؤسسة إلى افتقارها سلطة اتخاذ

القرار السياسي الذي يجبر األنظمة علىُالخضوع له أو الخوف من هذه الق اررات إذا اتخذت
بحقها"ُ .2

ُُإالُأنُوجودُخالفاتُبينُالدولُالعربيةُنجمُعنه وجود تناقضات ظهرت في ثالثة متغيرات:

هيُفكر قومي -تدخل حاد من البيئة الدولية -منطق القطرية والسيادة اإلقليميةُونتيجة لذلك فإن

الجامعة تخضع لمحددات تفرض عليها عدم إصدار ق اررات تتناقض مع:3


عقيدة النظام العربي.



مراعاة أصحاب التيار القطري ،حتى ال تصطدم برغباتهم.



ما ترمي إليه البيئة الدولية لتضعف من قوة الفكر القومي.



توازنُ القوىُ والتحالفات العربية.

ُُوبناءُعلىُماُسبقُيتضحُلناُأنُالعواملُالتيُسبقُذكرهاُقدُأثرتُتأثيراُبالغاُعلىُعمليةُاتخاذُ
القرارُداخلُالجامعةُوبشكلُسلبيُأكثرُمنهُإيجابيُ،لذلكُفقدُعدتهاُالدولُالعربيةُمنُالمعوقاتُ

التيُحاولتُالتغلبُعليهاُمنُأجلُتفعيلُدورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُظلُالركودُالذيُتشهده.
ُ
ُ
ُ
ُ1محمود مرشحة ،الوجيز في المنظمات الدولية ،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعيةُ،2010ُ،حلب ،ص.195-196

ُ 2أحمدُعارف الكفارنةُ،األردنُفيُالنظام اإلقليمي العربي ،رسالة ماجستير ،قسم العلوم السياسيةُ،غير منشورةُ،الجامعة

األردنية ،ص. 135
3

مطر جميل وهالل علي الدين ،النظام اإلقليمي العربي ،دراسة في العالقات السياسية العربية ،الطبعةُالخامسةُ،مركز

دراسات الوحدة العربية ،بيروتُ،سبتمبر  ،4412صُ.412
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المبحثُالثانيُ:أثرُآليةُاتخاذُالقرارُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُفيُجامعةُالدولُالعربيةُ ُ
ُُتأسست الجامعة العربية في ) 22مارس  (1945وكان عدد الدول المؤسسة سبعة دولُمستقلة
وهي مصر ،العراق ،السعودية ،لبنان ،اليمن ،واألردنُوسوريا وقد أصبحت تضم اليومُ(ُ88دولة

عربية) بادرت باالنضمام بعد حصولها على استقاللها ،وبالتالي شكلت المجموعةُالعربية التي

كانت للحد األدنى من تطلعات وآمال الشعوب العربيةُ .

ُُولقدُأظهرتُالجامعةُالعربيةُموقفهاُالداعمُللقضيةُالفلسطينيةُمنذُإنشائهاُ،حيثُلمُتكتفُبمنحهاُ
العضويةُالكاملةُلهاُكدولةُكاملةُالسيادةُ،وانماُتجلىُذلكُعبرُإصدارُالعديدُمنُالق ارراتُالتيُ

ُلمؤازرة ُالشعبُ
جاءت ُكلها ُإما ُلمحاولة ُمواجهة ُاإلجراءات ُالتعسفية ُللكيان ُالصهيونيُ ،واما ُ

الفلسطينيُوالتذكيرُبحقهُفيُتقريرُالمصيرُ .

ُالمطلبُاألولُ:القضيةُالفلسطينيةُفيُجدولُأعمالُجامعةُالدولُالعربيةُ .

ن الدوليُوالق اررات
ُُعلىُالرغم من أن مواثيق وق اررات جامعة الدول العربية ليس لها قوة القانو ُ
الدوليةُحيث أن هذه الجامعة هي منظمة إقليميةُ،ولكن هناك عالقة بين ق اررات هذه الجامعة

والق اررات الدولية بشأن القضية الفلسطينيةُ،1بحيثُتتدخلُالجامعةُفيُكلُمرةُيتعلقُبهاُاألمرُ
بالقضيةُالفلسطينيةُوفيُكلُالمحافلُالدوليةُ .

الفرعُاألولُ:ق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُفيُمواجهةُاإلجراءاتُالمتخذةُمنُسلطاتُاالحتاللُ .

ُُ بما ُأن ُكل ُاإلجراءات ُالتي ُقامت ُبها ُسلطات ُاالحتالل ُفي ُفلسطين ُتتسم ُبالعدوانية ُوعدمُ
الشرعيةُ،فمنُالطبيعيُأنُتجتمعُالدولُالعربيةُفيُكلُمرةُلتجددُمآزرتهاُللشعبُالفلسطينيُمنُ

جهةُ،وللتنديدُبهذهُاإلجراءاتُوالمطالبةُبوقفهاُمنُجهةُأخرىُ .

ُفعلىُسبيلُالمثال ،اعترضت جامعة الدول العربية على تقرير لجنة التحقيق األنجلوُأمريكية،
وهيُلجنة بريطانية أمريكية مشتركة قامت بزيارة فلسطين عام  1946بهدف التحقق منُالهجرة

ن يهودي منُضحايا االضطهاد
وبيع األراضي الفلسطينيةُ،وأوصت اللجنة في تقريرها بدخول مليو ُ

النازيُ إلى فلسطين ،والغاء نظام األراضي لسنة (ُ )4411واالستعاضة ُعنه بنظام حرية بيع

األراضيُ،فدعت جامعة الدول العربية مجلسها لالنعقاد على مستوىُ الملوك والرؤساء العرب فيُ

مصر في مارسُ(ُ .2)4412

ُ 1جاسر علي العناني ،القدس بين مشاريع الحلول السياسية والقانونُ الدولي ،الطبعةُاألولى ،عمان ،البازودي،2002 ،

ص ُ 190

ُ2شوقي عطا لله الجمل وعبد لله عبد الرزاق إبراهيم ،تاريخ العالم العربي الحديث والمعاصر من الفتح العثماني للعالم العربي

إلىُالوقت الحاضر ،الطبعةُاألولى ،القاهرة ،المكتب المصريُ،2007،ص.143ُ،142
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ُُولما أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في ) 29نوفمبر  (1947أول قرار دولي ُرقم
)(181يعطي الحركة الصهيونية إقليما جغرافيا إلقامة كيان سياسي ليهود العالم ،والذيُقضي

بتقسيم فلسطين العربية إلى دولتين يهودية وعربية إلى جانب مناطق تخضع لإلدارةُالدولية أهمها

منطقة القدسُ،1اجتمعُمجلس الجامعة فيُ(ُ8ديسمبر  (1947وقررُرفض التقسيم وأصدر ق ار ار
يقضي بأن الحكومة العربية ال تقر بقرار األمم المتحدة وتعتبر التقسيم باطال من أساسهُ .2

ُوعندُإعالن بريطانيا إنهاء االنتداب واالنسحاب من فلسطين ،اتخذت اللجنةُالسياسية لجامعة

الدول العربية بتاريخ ) 16سبتمبرُ (1947ق ار ار يقضي بتشكيلُلجنة من الخبراء العسكريين لدراسة
الوضع في فلسطينُ،ووصلوا إلى نتيجةُمفادها إن لليهود في فلسطين منظمات سياسية وتشكيالت
عسكرية يستطيعونُ معهاُأن يؤلفوا فو ار حكومة صهيونيةُ،وأن لهم قوة كبيرة من الرجال والسالح

والعتاد ولهمُموارد من المال الُتنضب ،وليس لعرب فلسطينُمن رجال والسالح والمال ماُيمكن

أنُيقاس بما ألعدائهم اليهود ،وجزء كبير من شعب معرض للفناء ،وفلسطين قادمةُعلى أحداث
خطيرة بسبب ما أعلنته بريطانيا من عزمها على االنسحاب.

ُُوفي نهاية التقرير المؤرل فيُ(ُ 9أكتوبر  (1947أوصت اللجنة العسكريةُلجامعة الدول العربة
بقيادة إسماعيل صفوت باشا ،على ما يلي:3


تجنيد المتطوعين وتسليحهم وأن تقوم الدول العربية بحشد جيوشها النظاميةُعلى مقربة

الحدود الفلسطينية لدخولها بعد انتهاء االحتالل البريطاني.


وكذلك تأليف قيادة عربية عامة.



وأن يعين المرجع األعلى لهذه القيادة من جميع الدول العربية.



مد شعب فلسطين بكميات من السالح إلى أن يتم تحقيق ماُجاء في توصياتُاللجنة.



وضع مليونُ دينار تحت تصرف اللجنة العسكرية لتموين القوات الفلسطينية.



وأن تقوم الدول العربية بتخزين أكبر كمية من األسلحة والعتاد للمجاهدينُ .

ُُُولكن أعضاء الجامعة العربية لم تبد اهتماما لتنفيذ المقترحات باستثناء تخصيصُمليونُ دينار،
والوعود فقط بإرسال كميات من السالح ،وانشاء معسكر في قطنا قرب دمشق لتدريب الشباب

الفلسطينيُ .4

ُ1موسي ابراهيم ،قضايا عربية ودولية معاصرة ،الطبعةُاألولى ،بيروت ،دار المنهل ،2010،صُ.24

ُ2محمد صالح سالم ،الديمقراطية المزعومة في إسرائيل ،عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعيةُ،2002ُ،مصرُ،صُ

ُ.14

ُ3محمد عوض الهزايمةُ،القدس في الصراع العربي اإلسرائيليُ،الطبعةُاألولى ،عمان ،دار حامد ،2011ُ،صُ.841

ُ 4جمال عبد الهادي محمد مسعود ،الطريق إلى بيت المقدس ،القضية الفلسطينيةُ،الجزءُالثانيُ،القاهرةُ،دار الوفاء ،ص
ُ .131-130
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ُُوقد أكد مجلس الجامعة في  29فيفريُ ،1960المبادئ الموحدة التي تلتزم بها الدولُاألعضاء
تجاه قضية فلسطين ،والتي تعتبر بمثابة الخط السياسي العام تجاه الحلول ُومبادرات السالم

اإلقليمية والدولية على حد سواء ،فقد أكد المجلس بأن الشعب العربيُالفلسطيني هو صاحب
الحق الشرعي في وطنه وأن من حقه أن يسترده ويقرر مصيرهُ،وأن يعيش عيشا كريماُ حراُ،
يمارس حقوقه الوطنية الكاملة ،كما طالب المجلس منُالدول العربية مؤازرة الشعب الفلسطيني
السترداد حقوقه سواء على الصعيد اإلقليمي والدوليُ .1

ُُلقد كانت ق اررات القمة العربية منذ  1964مؤش ار هاما لعودة التضامن العربيُ،واعادة تحريك

العمل العربي المشترك لتأييد قضية فلسطين ودعم حقوقُ شعبها فيُتقرير مصيره ،وساندت جامعة
الدول العربية جيش التحرير الفلسطيني ،ومنظمة التحريرُفلسطينيةُ .2
ُ

ُُالفرعُالثانيُ:القضيةُالفلسطينيةُفيُمؤتمراتُالقمةُالعربيةُ .
ُُُأماُبالنسبةُإلىُمؤتمرات القمة العربيةُفتعتبر امتداد ألنشطة جامعة الدول العربية وبرلمانها
الذيُيرسم اإلطار العام لسياسة العربية ،ويتخذ الق اررات مرتبة حسب سلم أولويات التنفيذُوتقوم

الجامعة بدعوة هذا البرلمان لالنعقاد كلما دعت الضرورة لذلك ،وقد استحوذتُالقضية الفلسطينية
علىُاهتمام ملوك ورؤساء العرب في كافة مؤتمراتهم وذلك حرصاُمنهم على عدم ضياع األرض

العربية ،وتفويت الفرصة على الصهيونية العالمية والدولُاالستعمارية المساندةُ .3

أوالُ:القضيةُالفلسطينيةُفيُمؤتمراتُالقمةُالعربيةُقبلُحربُ(أكتوبرُ .)9121
ُُيعدُمؤتمرُأنشاصُالذيُعقدُبمصرُسنةُ(ُ )4412أولُمؤتمراتُالقمةُالعربيةُوالتيُجاءتُ
بق ارراتُمهمةُصدرتُكلهاُمنُمنبرُالقوميةُالعربيةُ،وأهمُهذهُالق ارراتُ :4

 التأكيد على عروبة فلسطين واعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب جميعا.
 الدعوة إلى وقف إطالق الهجرة إلى فلسطين ومنع تسرب األراضي العربية إلى الصهاينةُمنعا
باتا.

 العمل على إنهاض الشعوب العربية وترقية مستواها الثقافي والمادي لتمكينها من مواجهة أيُ
اعتداء صهيوني داهم.
ُ1محمد عوض الهزايمة ،المرجع نفسه ،ص.299- 298

 ُ2طه الفرنواني ،المرجع السابق ،الصراع العربي اإلسرائيلي في ضمير دبلوماسي مصري ،القاهرة ،دار النهضةُالعربية،
ُ،1991ص.14

 ُ3محمد عوض الهزايمة ،المرجع السابق ،ص.24

ُ4جاسم محمد الجبوريُ،موقف لبنان في جامعة الدول العربية من القضية الفلسطينيةُ( ،)4411-4411مجلة أبحاث

كلية التربيةُاألساسية ،المجلدُ،6العددُُ84ُ،18مايو ُ،8111صُ.10
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 اعتبار أي سياسة عدوانية ضد فلسطين من قبل الواليات المتحدة وبريطانيا هي سياسةُ
عدوانية تجاه كافة دول الجامعة العربية.

 تشكيل حكومة وطنية فلسطينية تضمن حقوقُ جميع السكان الشرعيين الفلسطينيين بدونُ
تفريق بين عنصر ومذهب.

 منع انتقال األراضي العربية إلى الصهاينة بأي شكل من األشكال.
ُُونظراُلتوترُالعالقاتُالعربيةُاإلسرائيليةُنتيجةُللسياسةُواإلجراءاتُالعدوانيةُالتيُكانتُتنتهجهاُ
إسرائيلُ،فقدُعقدتُالبلدانُالعربيةُالعديدُمنُالمؤتمراتُفيُسبيلُإيجادُحلولُبخصوصُالقضيةُ

الفلسطينيةُ،أهمها(ُ :مؤتمر بلودان) ُسنة ُ((ُ ،)4412مؤتمر صوفر) ُسنة ُ((ُ ،)4411مؤتمر
عالية) ُسنةُ((ُ،)4411مؤتمر القمة العربي األول) ُفيُالقاهرةُسنةُ((ُ،)4421مؤتمر القمة

العربي الثالث للدار البيضاء) ُسنة ُ((ُ ،)4421مؤتمر القمة العربي الرابع( في الخرطوم ُسنةُ
((ُ،)4421مؤتمر القمة العربي السادس)ُفيُالقاهرةُسنةُ(ُ ..ُ)4411

ُُوقدُاتخذتُفيُهذهُالمؤتمراتُالعديدُمنُالق ارراتُالمهمةُلعلُأبرزهاُ :
 تحرير جميع األراضي المحتلة في حربُُ4421بما في ذلك تحرير القدس.
 توثيق الصلة التعاونُ مع المنظمات والمحافل الدولية.
 تدعيم القضية الفلسطينية سياسياُ .

 اإلصرارُعلىُالالءاتُالعربيةُالثالثةُ:الُصلحُ،الُتفاوضُ،الُاعتراف.

ُُُوبعدُحربُ(أكتوبرُُ)4410واصلتُالدولُالعربيةُمقاومتهاُلالستيطانُالصهيونيُفيُمؤتمراتُ
القمةُالعربيةُ .

ثانياُ:القضيةُالفلسطينيةُفيُمؤتمراتُالقمةُالعربيةُبعدُحرب(أكتوبرُ .)9121

ُُُبعدُانتهاء حرب أكتوبر التي خاضتها القوات العربية ضد إسرائيل انصبت الجه ُود؛ لتوفير

الشروط السياسية لمساعي التسوية ،ومنها توحيد الكلمة العربية ،فطرحت فكرة عقد مؤتمر قمة
عربي في الجزائرُفي)  82نوفمبر  ،)4410وحضرته  42دولة عربيةُ .1

ُُوتأتي أهمية هذا المؤتمر كونه انعقد بعد حرب )أكتوبر  (4410مباشرة ،وما حققته هذه الحرب
من انتصارات جزئية على األراضي العربية ،حيث شهدت وحدة عربية لم يشهدها العالم العربي
نتيجة نجاح التنسيق السوريُ المصريُ الفلسطيني للمعركة ،وبالرغم من أن حرب أكتوبر ال

تهدف إلى تحرير فلسطين عسكريا ،إال أن مؤتمر القمة أكد في ق ارراته وتوجهه للعمل العربي

ُ1جاءُهذاُالمؤتمرُبمبادرةُمصريةُسوريةُ،وقدُقاطعتُالقمةُكلُمنُالعراقُوليبيا.
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المشترك العسكريُ أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعاُ،1ومنُأهمُالق اررات التي صدرت
عن هذا المؤتمر بشأن فلسطين إقرار شرطين للسالم مع إسرائيلُ :

 .9انسحاب إسرائيل من جميع األراضي العربية المحتلةُوفي مقدمتها القدسُ .
 .2استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة.

وقدُتوالتُالقممُالعربيةُوبشكلُسنويُحيثُكانتُأغلبهاُتتمحورُحولُالقضيةُلفلسطينيةُ،لعلُ
أبرزهاُ :

 مؤتمر القمة العربي الثامن فيُالرباطُلعامُُ 4411
 مؤتمر القمة العربي التاسع في القاهرةُلعامُُ ُ4412
 مؤتمر القمة العربي العاشر في بغدادُلعام ُ 4111

 مؤتمر القمة العربي الثاني عشر في عمان لعامُُ 4411
 مؤتمر القمة العربي الثالث عشرُفيُمدينةُفاسُلعامُُ 4414
 مؤتمر القمة العربي السابع عشر فيُالجزائرُلعامُُ.4411

ُُ وقدُأسفرتُكلهاُعلىُاتخاذُق ارراتُغايةُفيُاألهميةُتتمحورُكلهاُحولُحقُالشعبُالفلسطينيُ
فيُتقريرُمصيرهُ،االعتراف بقيام الدولة الفلسطينية ُواعالن االستقاللُ ُ،ودعم االنتفاضة الشعبية

الفلسطينية وتعزيز فعاليتها وضمان استم ارريتهاُ ُ،وتطبيق أحكام مقاطعة إسرائيلُ،وادانة السياسة
اإلسرائيلية في مواصلة عدوانها وانتهاكاتهاُضدُفلسطينُ .

المطلبُالثانيُ:أثرُعضويةُفلسطينُعلىُاتخاذُالق ارراتُفيُجامعةُالدولُالعربية ُ

ُُيشترط ُفي ُالدولة ُلتكون ُعضوا ُفي ُالمنظمات ُالدولية ُأن ُتكون ُمستقلة ُذات ُسيادة ُويقصدُ
باستقالل ُالدول ُاالستقاللُالقانونيُوليسُالحقيقيُ،أيُأنُتتوافرُعناصرهاُالثالثةُمنُحكومةُ

واقليمُوشعبُ،بغضُالنظرُعنُالنظامُالسياسيُوالقانونيُالسائدُفيُالدولةُ،وبغضُالنظرُعنُ

خضوعُهذهُالدولةُللهيمنةُاألجنبيةُأوُوجودُقواتُأجنبيةُعلىُأراضيهاُتحتُأيةُتسميةُأوُغطاءُ .2

ُُ إالُأنهُوعندُإنشاءُجامعةُالدولُالعربيةُكانتُفلسطينُتحتُاالنتدابُالبريطانيُالذيُسمحُ
لليهودُالذينُكانواُمنتشرينُفيُالعديدُمنُدولُالعالمُباالستيطانُفيُفلسطينُ،وبالتاليُفأهمُشرطُ
للعضويةُ"االستقالل"ُلمُيكنُمتوفراُفيهاُ،إالُأنُذلكُلمُيمنعُمنُإقرارُالدولُالمنشئةُللجامعةُ

بأحقيةُالدولةُالفلسطينيةُفيُاالنضمامُللمنظمةُ .

ُ1عبد الحليم مناع أبو العماشُ،القضية الفلسطينية في مؤتمرات القمة العربيةُ( ،)4441-4412دار عمان للنشر والتوزيع،

 ،8114صُ.404

ُ2سهيلُحسينُالفتالويُ،التنظيمُالدوليُ،الطبعةُاألولىُ،دارُالثقافةُللنشرُوالتوزيعُ،األردنُ،8111ُ،صُ.11
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ُُوعندما عرضت مسألة تمثيل فلسطين في مجلس الجامعةُتولى مجلسُالجامعة أمر اختيار

مندوب عربي من فلسطين لالشتراك في أعماله ،ولهذا فقد أصدرُمجلس الجامعة يوم ) 1ديسمبر
 )4411ق ار ار في هذا الشأن نص على أن يمثل فلسطينُبمندوب أو أكثر بحيث ال يزيد عدد

أعضاء ُالوفد عن ثالثةُ ،ويكونُ مفهوما أن اشتراك الوفد ُالفلسطيني معناه أن يكونُ له حق

التصويت في قضية فلسطين ،وفي األمور التي يستطيع أنُيلزم فلسطين بتنفيذها ويكونُ المندوبونُ
ممنُتم ترشحهم للهيئة العربية العلياُ .1

ُُمنُناحيةُأخرىُالُيمكنُالتقليلُمنُأثرُالدعمُالدبلوماسيُالكاملُالذيُقدمتهُالجامعةُللنضالُ

الفلسطيني ُكما ُيتضحُمنُقرار ُ(قمةُالرباط ُُ ،)4411بتأكيدُحقُالشعب ُالفلسطينيُفي ُإقامةُ

السلطةُالوطنيةُالمستقلةُبقيادةُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُبوصفهاُالممثلُالشرعيُالوحيدُللشعبُ

الفلسطينيُعلىُأيةُأرضُفلسطينيةُيتمُتحريرهاُ .2

ُ وإلضفاءُالعضويةُالكاملةُعلىُالوضعُالتمثيليُلمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُاألمرُالذيُيدعمُ
مركزهاُدولياُ،طلبتُجمهوريةُمصرُالعربيةُفيُشهرُ(مايوُُ )4412تصحيحُالوضعُالقائمُفيُ
الجامعةُالعربيةُبالنسبةُللعضويةُغيرُالكاملةُلفلسطينُفيهاُ،وذلكُبقبولُفلسطينُتمثلهاُمنظمةُ

التحريرُالفلسطينيةُعضواُكاملُالعضويةُفيُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُقدمُالمساواةُمعُالدولُ

العربية ُاألعضاء ُبكل ُما ُيترتب ُعلى ُذلك ُمن ُحقوق ُوأوضاعُ ،وفي ُ(ُ )4412/4/4أصبحتُ

فلسطينُعضواُكاملُالعضويةُفيُجامعةُالدولُالعربيةُحيثُاتخذُمجلسُالجامعةُق اررهُالذيُ
ينصُعلىُ"قبولُفلسطينُتمثلهاُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُعضواُكاملُالعضويةُبجامعةُالدولُ

العربية"ُ .3

ُوترتب على قبول منظمة التحرير الفلسطينية في الجامعة بصفة عضو اآلثارُالتالية:4
 لمنظمة التحرير الفلسطينية حق المناقشة في مجلس الجامعة.
 حق التصويت الكامل.

 منظمة التحرير الفلسطينية ممثل دائم في مجلس الجامعة واللجان التابعة للمجلس.

 حق رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في حضور مؤتمرات القمة ويعد بمثابة رئيسُدولة.
ُ1عبد الوهاب الكيالي ،الموسوعة السياسيةُ،الجزءُالثامنُ،دار الهدى للنشر والتوزيع ،بيروت ،صُ.128

ُ2ق ارراتُقمةُبغدادُ(ُ)4411فيُ:األمانةُالعامةُلجامعةُالدولُالعربيةُ،مؤتمراتُالقمةُالعربيةُ:ق ارراتهاُوبياناتهاُ(-4412

ُ،4411ُ،)4411صُ.22

ُ 3دُ.الصادقُشعبانُ(وآخرون)ُ،العملُالعربيُالمشتركُ:إنجازاتُوآفاقُ،كتابُشئونُعربيةُ،سلسةُتصدرهاُمجلةُشؤونُ

عربيةُ،الطبعةُاألولىُ،4411ُ،صُ.02-01

ُ4سهيلُحسنُالفتالويُ،نظريةُالمنظماتُالدوليةُ،صُ.408-101
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 حق ترشيح موظفين يعملونُ في الجامعة والمساهمة في جميع أنشطة الجامعة.

 يتمتع ممثل منظمة التحرير الفلسطينية بالحصانات واالمتيازات التي يتمتع بها أيُممثل
لدولة في مجلس الجامعة.

ى.
 تلتزم منظمة التحرير الفلسطينية بق اررات الجامعة كما تلتزم بها دول أخر ُ

ُُولعلُأهمُأثرُالنضمامُفلسطينُلجامعةُالدولُالعربيةُهوُأنهاُاألدرىُبمصالحهاُواألقدرُ
علىُالدفاعُعلىُحقوقهاُأمامُالمنظمةُ .

الخاتمةُ :
ُُُ تعدُجامعةُالدولُالعربيةُمنُأهمُالمنظماتُاإلقليميةُالتيُانطوتُتحتُلوائهاُالدولُالعربيةُ
منُأجلُتوثيقُالعالقاتُوالروابطُبينهاُوالسعيُإلىُالحفاظُعلىُأمنهاُواستقاللهاُ،وفيماُيخصُ
فلسطينُفبالرغمُمنُكونهاُمحتلةُ،إالُأنُذلكُلمُيمنعُمنُقبولهاُكعضوُفيهاُوذلكُعلىُُاعتبارُ

أنُفلسطينُجزءُالُيتجزأُمنُالعالمُالعربيُ .

ُُ وكأيُمنظمةُدوليةُ،فإنُجامعةُالدولُالعربيةُتحققُأهدافهاُعنُطريقُإصدارُالق ارراتُعنُ
طريقُاألجهزةُوطريقةُالتصويتُالتيُحددهاُالميثاقُ .

ُُإالُأنهُوعندُاستقرائناُلميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُاتضحُلناُأنُآليةُاتخاذُالقرارُفيهاُالُتحقق ُ

ي لميثاق الجامعة وأهدافهاُبحيث تتطور
فعالية الق اررات ،لذلكُفالبد من الوصول إلى تغيير جذر ُ
مبادئها وأساليب النشاطُداخلها ،معُطريقةُالتصويتُعلىُالق ارراتُفيهاُ .

ُُولكيُيكونُ للميثاق صيغة قانونية ،واقعية ،فعالةُ،يجبُأن تحذو جامعة الدول العربية حذو
المنظمات اإلقليمية األخرى ،بإصدار ق ارراتُملزمة ترتب آثا اُر قانونية على الدول األعضاء ،من

أجل فعالية ق ارراتهاُ .

ُُأماُعنُالقضيةُالفلسطينيةُ،فقدُتبنتهاُالجامعةُالعربيةُحيثُسعتُإلىُتوحيدُالجهودُالعربيةُ
إليجادُحلولُلهاُ،وبالرغمُمنُالصراعاتُوالخالفاتُالتيُشهدتهاُكواليسُالجامعةُإالُأنُالدولُ

العربية ُقد ُأجمعت ُعلى ُتأكيد الحقوقُ المشروعة للشعب الفلسطينيُ ،واإلصرار على حقه في

العودة إلىُأرضه والعمل على إرغام إسرائيل للقبول بهذه الحقوقُ واحترامهاُ،ومحاولةُإلزامهاُبإرادة
المجتمع الدولي بخصوص هذه القضية.

ُُولكن رغم الجهود التي بذلتها الجامعة فيُالدفاع عن القضية الفلسطينيةُ،إالُأنُذلكُلم تمنع

من قيام دولة إسرائيل أو وقف االعتداءات اإلسرائيلية وعدوانهاُالمتكررُضدُالشعبُالفلسطينيُ

المتكررةُ،حيث أخفقت في المحافظة علىُحقوقُ الشعب الفلسطينيُ،ولعلُالسببُاألساسيُفيُ
هذاُاإلخفاقُيرجعُإلىُالخللُفيُآليةُاتخاذُالقرارُداخلُالجامعة.
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جامعةُالدولُالعربيةُفيُضوءُاعترافُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُبالقدسُ
عاصمةُلالحتاللُاإلسرائيليُ:انعكاساتُالمواجهةُوخياراتها
The Arab League based the United States' Recognition of
Jerusalem as the Capital of the Israeli Occupation:
Reflections and Options for the Confrontation
د.نبهانُسالمُمرزقُأبوُجاموس
دكتوراهُالقانونُالدوليُالعام

األكاديميةُالعربيةُفيُالدنمارء
nabhan20091@hotmail.com
ملخصُ :
تناولتُهذهُالدراسةُدورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُمواجهةُقرارُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُاالعترافُ
بالقدسُعاصمةُلالحتاللُاإلسرائيليُونقلُالسفارة ُإليهاُوكيفيةُمواجهة ُالقرار ُفيُضوءُالنزاعاتُ

العربيةُوالضعفُالعربيُ،الهدفُمنهاُبيانُدورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُخياراتهاُفيُمواجهةُقرارُ
اعترافُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُبالقدسُعاصمةُلدولةُاالحتاللُاإلسرائيليُ،وأهمُالنتائجُعدمُ

وجودُاستراتيجيةُعربيةُموحدةُمنُأجلُالوقوفُفيُوجهُقرارُالوالياتُالمتحدةُبشأنُالقدسُ،وأهمُ

التوصياتُيجبُعلىُجامعةُالدولُالعربيةُبناءُاستراتيجيةُنضالُطويلةُالمدىُ،واضحةُومتكاملةُ،
وهذاُيتطلبُوقفهُفلسطينيةُموحدة؛ُللضغطُعلىُاألنظمةُالعربيةُوتعبئةُالشارعُالعربيُضدُهذاُ

القرارُ .

الكلماتُاالفتتاحيةُ:جامعةُالدولُالعربيةُ،الوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُ،دونالدُترامبُ،القدسُ .
Abstract:
The study tackled the role of the Arab League in confronting the decision
of the United States of America to recognize Jerusalem as the capital of the
Israeli occupation and the transfer of the embassy to it and how to face the
decision in the light of Arab conflicts and Arab weakness. The aim is to
demonstrate the role of the Arab League in its choices in the face of the
decision of the United States recognition of Jerusalem as the capital of the
occupying state And the most important results are the absence of a unified
Arab strategy to stand up to the United States decision on Jerusalem. The
most important recommendations must be the Arab League to build a longterm, clear and integrated strategy of struggle, Demanding a united
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Palestinian stop; to pressure the Arab regimes and mobilize the Arab street
against this decision.
Keywords: The Arab League, United States of America, Donald Trump,
Jerusalem.
المقدمة ُ
برزُدورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُكثيرُمنُالقضاياُوالنزاعاتُالعربيةُواإلقليميةُ،ومنُ
ضمنها ُأهم ُالقضايا ُالمعاصرة ُفي ُالوقت ُالحاضر ُالقضية ُالفلسطينية ُبعد ُالتغييرات ُاإلقليميةُ
والدوليةُ،فقدُصدق ُنصُقرارُ ُالكونغرسُاألميركي ُبشأنُالقدس ُفيُ(ُ 80أكتوبرُُ )4441علىُ

اعتبارُالقدسُعاصمةُلالحتاللُاإلسرائيليُ ُويسمحُبنقلُالسفارةُاألميركيةُمنُتلُأبيبُإلىُالقدسُ

فيُموعدُأقصاهُ(04مايوُ)4444مُ،ولمُيفعلُأيُمنُالرؤساءُ(بيلُكلينتونُ)ُو(جورجُبوشُاالبن)ُ
و(باراكُأوباما)ُذلكُفيُفتراتُحكمهمُ،فيُظلُسقوطُبعضُاالنظمةُالتيُكانتُتمثلُماُيسمىُ
مريكيةُ
بدولُالممانعةُُ،1وانشغالُالدولُبأزماتهاُومشاكلها ُالداخليةُ،اعترفتُالوالياتُالمتحدةُاأل ُ

الحاليةُفي(ُُ2ديسمبرُ)8141مُبالقدسُعاصمةُلدولةُاالحتاللُاإلسرائيليُونقلُالسفارةُإليهاُفيُ
منُتلُبيتُإلىُالقدسُ،وعليهُفإنهُيقعُعلىُعاتقُجامعةُالدولُالعربيةُ
ُ
(ُ41مايوُُ/آيارُُ)8141
تحدياُحقيقياُُمماُيستوجبُعليهاُأنُتواجهُوتجابهُهذاُالقرارُبجميعُالخياراتُالممكنةُ،للجمُهذهُ

القرارُ،وانُُقرار(ُترامب)ُاالعترافُبالقدسُعاصمةُلالحتاللُاإلسرائيليُ،الذيُيعتبرُبمنزلةُإقرارُ
باألمرُالواقعُفيُالمدينةُالمقدسةُالذيُفرضهُاالحتاللُاإلسرائيليُعلىُالقدسُ،مماُيوجبُتحدياُ

حقيقياُأمامُجامعةُالدولُالعربيةُللتصديُلهُفيُضوءُذلكُكانتُهذهُالدراسةُ ُ.

مشكلةُالدراسةُ:تتمثلُمشكلةُاألساسيةُفيُالسؤالُالرئيسُ،هوُ:ماُطبيعةُالدورُالذيُتمارسهُ
جامعة ُالدول ُالعربية ُتجاهُقضية ُالقدس ُوخياراتها ُفي ُمواجهة ُقرار ُالواليات ُالمتحدة ُاألمريكيةُ

االعترافُبالقدسُعاصمةُلالحتاللُاإلسرائيلي؟ ُ
ُ

ُ1ويطلقُعليهالاُمحورُالممالانعالةُأوُالمقالاومالةُ اس ال ال ال ال ال الالمُأطلقتالهُعلىُنفسال ال ال ال ال ال الهالاُالالدولُوالحركالاتُويشال ال ال ال ال ال الماللُهالذاُالمحورُ(الدولُ
س الالوريا وايران وحركات حزبُاللهُفيُلبنانُوحركةُحماسُفيُفلس الالطينُ،تتميزُبتحديُالوض الالعُالراهنُس ال الواءُموقعُاالحتاللُ

اإلس ال الرائيليُفيُمنطقةُالشال الالرقُاألوسال الالطُ،ومكانةُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُوالغربُوتدخلهماُفيُالمنطقةُوعالقاتهماُبالدولُ

العربيةُ،ويرفعُهذاُالمحورُلواءُُمواجهةُاألطرافُالمذكورةُواألنظمةُالمتعاونةُمعهاُ،متبنياُعقيدةُالمقاومةُكوسال ال الاليلةُمعتمدةُ
لتغييرُالوض ال الالعُالراهنُُ.التيُتعارض الس ال الالياس ال الالةُاألميركية في العالمُالعربي وتؤيد حركاتُالتحررُالوطني العربيةُ،انظرُ:

شالاللومُموبومُ،إس الرائيلُوالعالمُالعربيُ:قوةُالشالالعبُ،مختاراتُالصالالحفُالعبريةُ،ملحقُخاصُ(ُ)40-8صالالادرةُعنُمؤس السالالةُ

الدراساتُالفلسطينية8144/44/8ُ،مُ،صُ .ُ8
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تتفرعُعنهاُتساؤالتُفرعيةُمنهاُ :
 ماُخياراتُجامعةُالدولُالعربيةُفيُمواجهةُقرارُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُبشأنُالمدينةُالمقدسةُفيُظلُالوضعُالراهنُومحاولةُالخروجُمنُاألزمة؟

 كيفُواجهتُجامعةُالدولُالعربيةُالقرارُاالمريكيُباالعترافُبالقدسُعاصمةُلالحتاللُاالسرائيليُفيُظلُالترديُالعربي؟

هدفُالدراسةُ :

ُبيانُدورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُخياراتهاُفيُمواجهةُقرارُاعترافُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُالقدسُعاصمةُلدولةُاالحتاللُاإلسرائيليُ .
ُ -الوقوفُعلىُكيفية ُمواجهةُجامعةُالدولُالعربيةُقرارُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُبخصوصُ

االعترافُبالقدسُعاصمةُلالحتاللُاإلسرائيليُونقلُالسفارةُإليهاُفيُظلُالوضعُالعربيُواإلقليميُ
الراهنُالذيُيعانيُمنُتمزق ُوحروبُأهليةُوانهيار ُفيُالدولةُالوطنيةُ،وانقسامُمجلسُالتعا ُونُ
الخليجيُبعدُحصارُقطرُ .

أهميةُالدراسةُ :

 تعكسُتطو ار ُخطيراُيمسُمكانةُالقدسُالسياسيُوالقانونيُ،نتجُعنهُردودُفعلُغاضبةُعلىُجميعُالمستوياتُالشعبيُوالرسمي.

 ُبيانُدورُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُالمستوىُالنظريُوالفعليُومدىُانسجامهُمعُحجمُقضيةُالقدسُاعترافُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُبالقدسُعاصمةُلدولةُاالحتاللُ .

المنهجُالوصفيُوالتحليلي ُفيُإطارُوصفُالوقائعُوخلفياتُ
ُ
منهجُالدراسةُ:اعتمد ُالباحثُعلىُ
القرارُاألمريكيُوتحليلُخياراتُمواجهةُجامعةُالدولُالعربيةُقرارُالوالياتُالمتحدةُاالمريكيةُفيُ

ارُاالعترافُفيُظلُ
ُ
االعترافُبالقدسُعاصمةُلالحتاللُاإلسرائيليُونقلُالسفارةُإليهاُوخلفياتُقر
الوضعُالعربيُواإلقليميُالراهنُالذيُيعانيُمنُتمزق ُوحروبُأهليةُوانهيار ُفيُالدولةُالوطنيةُ،

وانقسامُمجلسُالتعاونُالخليجيُبعدُحصارُقطرُ .

خطةُالدراسةُ:تتكونُالدراسةُمنُمقدمةُتحتويُعلىُهدفُالدراسةُومشكلتهاُ،ومنهجهاُ،فمنُأجلُ
دراسةُهذاُالموضوعُفإننيُأقسمُهذهُالدراسةُإلىُثالثُمباحثُالنحوُالتاليُ -:
المبحثُاألولُ:اإلطارُالمفاهيميُلجامعةُالدولُالعربيةُوق اررتهاُبشأنُالقدسُ .
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المبحث ُالثانيُ :ظروف ُاعتراف ُالواليات ُالمتحدة ُاألمريكية ُبالقدس ُعاصمة ُلدولة ُاالحتاللُ
اإلسرائيليُونقلُالسفارةُإليهاُ .
ارُالوالياتُالمتحدةُبشأنُالقدسُ ُ.
المبحثُالثالثُ:خياراتُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالمواجهةُالقر ُ
ُوثمُينتهيُالبحثُبخاتمةُتتضمنُأهمُالنتائجُ .
المبحثُاألول ُ
اإلطارُالمفاهيميُلجامعةُالدولُالعربيةُوقرارتهاُبشأنُالقدسُ .
إنُقيامُجامعةُالدولُالعربيةُفيُحدُذاتهُانتصا ارُلإلرادةُالعربيةُالتيُتتطلعُلهاُالشعوبُ
العربيةُلتحقيقُالوحدةُالشاملةُ،ورفضُالكاملُللوحدةُالجزئية1،وكماُإنهاُتعدُمنظمةُإقليميةُقوميةُ،

فمنذُنشأتهاُحتىُاآلنُتواجهُصراعُالتوازنُبينُثالثُمنُاإلراداتُالسياسيةُالمتناقضةُإرادةُالفكرُ
القوميُ،واإلرادةُالقطريةُ،واإلراداتُالبيئةُالدوليةُوالقوىُالدوليةُالتيُتسعىُلمنعُقيامُأيُاتحادُ
عربيُيمسُمصالحهاُالمتشعبةُفيُالمنطقةُ 2.
المطلبُاألول ُ
ماهيةُجامعةُالدولُالعربيةُوأهدافهاُومبادئها ُ
أوالاُ :ماهية ُجامعة ُالدول ُالعربيةُ :إنُ ُبداية ُالعمل ُالعربي ُالمنظم ُأوائل ُالقرن ُالماضي ُعامُ

()4411مُ،ذلكُمنُخاللُتواليُالتنظيماتُوالجمعياتُالعربيةُعلىُأثرهاُعقدُالمؤتمرُالعربيُ
األولُ(4440م)ُ،ومنُثمُُتعددتُاالتصاالتُوالمؤتمراتُنتجُعنهاُاجتماعُتحضيريُلمؤتمرُ
عربيُعقدُفيُ(سبتمبرُ)4411مُ،وتوصلُإلىُعدةُق ارراتُوشكلتُالوثيقةُاألولىُللجامعةُالد ُولُ
العربيةُووقعُالبرتوكولُفيُ(ُ1أكتوبرُ)4411مُ3،ويُعتبرُالعاملُالجغرافيُوتمركزُالدولُالعربيةُ

فيُمنطقةُواحدةُمتقاربةُ،وتجمعهاُضمنُقواسمُمشتركةُ(لغةُ،وتاريخُ،ودينُ،وثقافةُ،وحضارةُ،

ومصالحُمشتركةُ،وتكوينُنفسيُعربيُمشترك)ُ،واضافةُلمطالبةُالشعوبُالعربيةُبالوحدةُوتحقيقُ

ُ1د.محمدُعوضُهزايمةُ،القدسُفيُالص ال ال ال ال الراعُالعربيُ-الصال ال ال ال الالهيونيُ،دارُومكتبةُالحامدُللنشال ال ال ال الالرُ،األردنُ،طُ،8144ُ،4
صُ .811

ُ2د.غالبُغالبُالعتيبيُ،جامعةُالدولُالعربيةُوحلُالمنازعاتُالعربيةُ،جامعةُنايفُللعلومُاألمنيةُ،السال الالعودية ُ-الرياضُ،
ط4104ُ،4هالُ8141-مُ،صُ .41

ُ3د.محمدُعوضُهزايمةُ،القدسُفيُالصراعُالعربيُ-الصهيونيُ،مرجعُسابقُ،صُ .811
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التكتلُبينهمُ،والحفاظُعلىُالقوميةُالعربيةُلهاُدورُكبيرُفيُالمساهمةُوتسهيلُقيامُجامعةُالدولُ

العربيةُ 1.

ثاني اُ:أهدافُجامعةُالدولُالعربيةُ:تهدفُجامعةُالدولُالعربيةُلتحقيقُأهدافُسياسيةُواقتصاديةُ
واجتماعيةُوفقُماُنصُعليهاُميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُ،والدفاعُالمشتركُوالتعاونُاالقتصاديُ

منُخاللُتحقيقُاألهدافُالتاليةُ :2

 -4توثيق ُالصالت ُبين ُالدول ُاألعضاء ُوتنسيق ُخططها ُالسياسية ُتحقيقا ُللتعاون ُبينهاُ،
وصيانةُاستقاللهاُوسيادتهاُ.

-8

المحافظةُعلىُالسالمُواألمنُالعربيُ ُ.

 -0تحقيقُالتعاونُالعربيُاقتصادياُواجتماعياُوثقافياُ.

ثالث اُ:مبادئُجامعةُالدولُالعربيةُ:لمُتصدرُحكوماتُالدولُالتيُوافقتُعلىُإنشاءُجامعةُالدولُ
العربيةُإعالنُمبادئُيتصدرُميثاقُهذهُالمنظمةُ،فقدُتضمنُالميثاقُالتيُتقومُعليهاُجامعةُالدولُ

العربيةُوهيُكالتاليُ 3ُ:

 -4االلتزامُبمبادئُاألممُالمتحدةُ :لمُيذكرُهذهُالمبدأُصراحةُفيُميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُ،

فاكتفىُميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُبتوجيهُعامُ،حثُفيهُالدولُاألعضاءُعلىُالتعاونُُمعُأيُ
هيئةُدوليةُقدُتقامُمستقبالُ،تسعىُلحفظُاألمنُوالسلمُالدوليين.

4

 -8المساواةُالقانونيةُبينُالدولُاألعضاءُ :تتمتعُكلُالدولُاألعضاءُفيُمجلسُجامعةُالدولُ

العربيةُوفروعهاُبحقوق ُمتساويةُ ُ،ولكلُمنهاُصوتُواحدُ،ورئاسةُمجلسُالجامعةُحقُلكلُ

دولةُعضوُتمارسهُبالتناوبُمعُغيرهاُ 5.

 -0عدمُالتدخلُفيُالشؤونُالداخليةُللدولُاألعضاءُ:نصُميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُأنُ
تحترمُكلُدولةُمنُالدولُالمشتركةُفيُالجامعةُنظامُالحكمُالقائمُفيُدولُالجامعةُاألخرىُ،
وتعدهُحقاُمنُحقوقُهذهُالدولُ،وتتعهدُأالُتقومُبعملُيرميُإلىُتغييرُذلكُالنظامُ 6ُ.

ُ1فيسالحُنصاليرةُ،جامعةُالدولُالعربيةُودورهاُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينية(ُ،)4411-4411الجزائرُ،جامعةُمحمدُخيضيرُ

بسكرهُ،كليةُالعلومُاإلنسانيةُواالجتماعيةُتخصصُتاريخُ،8141/8140ُ،رسالةُماجستيرُغيرُمنشورةُ،ص.41

ُ2المرجعُسابقُ،صُ .84-81
ُ3المرجعُسابقُ،صُ .01

ُ4ميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُ،مادة(ُ .)0
ُ5المرجعُسابقُ،صُ .04

ُ6ميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُ،مادة()1
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 -1فضُالمنازعاتُبينُالدولُالعربيةُبالطرقُالسلميةُ:فقدُوردُفيُميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُ
أنهُالُيجوزُفيُأيُحالُمنُاألحوالُااللتجاءُإلىُالقوةُلفضُالمنازعاتُبينُدولتينُمنُدولُ

الجامعةُ،إنماُيتمُتسويةُالمنازعاتُسلميا ُمنُخاللُالتحكيمُوالوساطةُ،1ولكلُدولةُأنُتعقدُ
معُدولةُأخرىُمنُدولُالجامعةُأوُغيرهاُاتفاقياتُخاصةُبهاُالُتتعارضُمعُنصوصُهذهُ

األحكامُأوُروحهاُ 2.

المطلبُالثاني ُ

قضيةُالقدسُفيُق ارراتُوأنشطةُجامعةُالدولُالعربية ُ
اعتبرت ُجامعة ُالدول ُالعربية ُقضية ُالقدس ُمن ُالقضايا ُالهامة ُوالرئيسية ُعلى ُالساحةُ

العربيةُوالدوليةُالتيُتشغلُبالُالكثيرينُمنُعربُومسلمينُ،وهيُمحلُاهتمامُعربيُودوليُ،مماُ
يستلزمُبذلُالجهودُعلىُجميعُالساحاتُاإلقليميةُوالدوليةُ،وهيُمنُالقضاياُالساخنةُوانطالقاُمنُ

يثاقهاُواُيمانهاُبأهميةُالعملُالمشتركُالقائمُعلىُضرورةُالدفاعُعنُكلُالقضاياُالعربيةُ،وحرصاُ
ُ
م
منهاُفيُتأديةُواجبهاُبكافةُأجهزتهاُوتنظيماتهاُفيُوجهُهجمةُاالحتاللُاإلسرائيليُالذيُيستهدفُ

المدينةُالمقدسةُ،وذلكُلتحقيقُانسحابُاالحتاللُاإلسرائيليُالكاملُبدونُشرطُأوُقيدُمنُجميعُ
اإلسرائيليُبكلُماُ
األراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُبماُفيهاُمدينةُالقدسُالشريفُ ُ،ويسعىُاالحتاللُ ُ

أوتيُمنُقوةُلتغييرُمعالمُالمدينةُالمقدسةُمنهاُالعربيُاإلسالميُ، 3فإننيُسأعرضُقضيةُالقدسُ
فيُق ارراتُواهتماماتُوأنشطةُجامعةُالدولُالعربيةُمنُخاللُمطلبينُهماُ :الفرع ُاألولُ:قضيةُ

قضيةُالقدسُوأنشطةُجامعةُالدولُ
ُ
القدسُوق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُواهتماماتهاُ.الفرعُالثانيُ:
العربيةُ ُ.
الفرعُاألول ُ
قضيةُالقدسُوق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُواهتماماتها ُ
لقدُأصدرتُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُفيُجلستهاُرقمُ(ُ)481القرارُرقمُ(ُ)414الدورةُ
(ُ)8الخاصُبالتقسيمُفيُ(ُ84تشرينُالثانيُ_نوفمبرُ)4411مُ،والذيُيوصيُبوضعُنظامُدوليُ

ُ1د.غالبُغالبُالعتيبيُ،جامعةُالدولُالعربيةُوحلُالمنازعاتُالعربيةُ،مرجعُسابقُ،صُ .02
ُ2ميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُ،مادة(ُ .)1

ُ3انظرُد.محمدُعوضُهزايمةُ،القدسُفيُالصراعُالعربيُ-الصهيونيُ،مرجعُسابقُ،صُ .811-811
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خاصُلمدينةُالقدسُتحتُإدارةُاألممُالمتحدةُ ،1وتمُتأكيدهُبقرارُآخرُرقمُ(ُ)010فيُُ 4كانونُ

الثانيُ(ديسمبر)ُ4414مُ،دعاُرئيسُمجلسُالوصايةُإلىُإعالنُورقةُعملُبشأنُنظامُالقدسُ،
وأنهى ُالعمل ُفي ُإعداده ُفي ُُ 41شباط ُ(فبراير) ُ4411مُ ،وعندها ُأعلنت ُحكومة ُاألردن ُعدمُ

ممانعتهاُفيُقيامُاألممُالمتحدةُبالتأكيدُمنُحمايةُاألردنُلألماكنُالمقدسةُ،وأقرتُالصيغةُالنهائيةُ

لهذه ُالنظامُفي ُُ 1نيسانُ_أبريلُ )4414مُ ،فحرصت ُالجامعةُالعربةُمن ُخاللُمجلسها ُعلىُ
تضمينُهذهُالنظامُماُمنُشأنهُالمحافظةُعلىُالقدسُوطابعهاُالعربيُالمميزُالذيُعرفتُبهُعبرُ

مسيرةُالتاريخُ،2تركزُعملُالجامعةُالعربيةُبعدُإنشاءُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُضمنُثالثةُ
محاورُ :3
أوالاُ:شرحُوجهةُالنظرُالعربيةُفيُاألممُالمتحدةُ،وذلكُعبرُالوفودُالمختلفةُوالخطبُالرنانةُعلىُ
الناحيةُالدينيةُلمدينةُالقدس.

ثاني اُ:ركزتُعلىُاالتصالُمعُحكوماتُالدولُالتيُمثلتُبوفودُفيُافتتاح الكنيست فيُالقدسُ،
وذلكُعبرُإرسالُوفودُإلىُالعالمينُاإلسالميُوالمسيحيُمعُالتركيزُعلىُالناحيةُالدينيةُلمدينةُ

القدسُ .
ثالثاُ:اقترحتُالجامعةُالعربيةُعلىُالمستوىُالعربيُعلىُالحكومةُاألردنيةُإعالنُالقدسُعاصمةُ

البالدُبأسرهاُونقلُالمؤسساتُالمعنيةُإليهاُ .

صدرتُالعديدُمنُالق ارراتُالعربيةُالتيُتتعلقُبالقدسُالتيُتختصُبالحفاظُ
ُوعليهُفقطُ ُ
علىُالحقُالعربيُواإلسالميُفيهاُنذكرُمنهاُ ُ:
القرارُاألول:صدرُقرارُمجلسُالجامعةُالدولُالعربيةُرقمُ(ُ)01تاريخُُ1نيسانُ(إبريل)ُ4411مُ
علىُتحديدُصاحبُالجنسيةُالفلسطينيُضمنُنظامُالتدويلُعلىُأنهُ"يجبُالنصُفيُنظامُالقدسُ

علىُأنُسكانُالمنطقةُيكونون ُكماُكانواُيومُ(ُ 84تشرينُالثاني_نوفمبر_)4411مُ،ومنُكانُ

منهمُحاصالُعلىُالجنسيةُالفلسطينيةُفيُذلكُالتاريخُيعتبرُمواطناُمقدسياُ،ولهُالحقُفيُممارسةُ

1صليحةُلقويرحُ،مشروعُتقسيمُفلسطينُفيُهيئةُاألممُُ4411والمواقفُالدوليةُمنهُ،رسالةُماجستيرُ،جامعةُمحمدُخيضرُ

–ُبسكرةُ،كليةُالعلومُاالنسانيةُواالجتماعيةُ،تخصصُالتاريخُالمعاصرُ،8142ُ،صُ .22

ُ2انظرُد.محمدُعوضُهزايمةُ،القدسُفيُالصراعُالعربيُ-اإلسرائيليُ،مرجعُسابقُ،صُ .844

الدولُالعربيالالةُ،األربعالالاءُُ84تشال ال ال ال ال ال الرينُالثالالانيُ8141مُتالالاريخُالتص ال ال ال ال ال الالفحُ
ُ
ُ3محمالالدُأبوُطربوشُ،القالالدسُفيُق ارراتُجالالامعالالةُالال

8141/44/01مُttp://www.alquds-online.org/index.php?s=1&id=25552
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جميعُحقوق ُالمواطنُ،أماُمنُلمُيكنُحائ ازُلهذهُالصفةُفيعتبرُمقيماُُ،بحيثُيبقىُالتوازن ُبينُ
عنصريُالسكانُكماُكانُفيُ(ُ44تشرينُالثانيُ_نوفمبر_)4411مُ 1.

القرارُالثانيُ:تأكيدُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُتحديدُنسبةُالملكيةُمنُخاللُقرراهُالمرقومُ
نيسانُ(ابريل)4411مُ،اإلبقاءُعلىُنسبةُالملكيةُالزراعيةُوالعقاراتُالمبينةُبينُ
ُ
بالُ(ُ)018فيُُ1

عنصريُالسكانُكماُكانتُفيُ(ُ84تشرينُالثانيُ_نوفمبر_ُُ)4411مُ،وذلكُتحقيقاُلكفالةُالرخاءُ

العامُلجميعُمنطقةُالقدسُ 2ُ.
القرارُالثالث:أصدرُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُقرراهُرقمُ(ُ)010فيُُ1نيسانُ(ابريل)ُ4411مُ
أكدُعلىُضرورةُأنُينصُنظامُتدويلُالقدسُعلىُحقُمنطقةُالقدسُالدوليةُفيُنصيبهاُمنُأموالُ
الحكومةُالفلسطينيةُ.

3

نيسانُ(ابريل)ُ4411مُ
ُ
القرارُالرابع:أصدرُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُق اررهُرقمُ(ُ)011فيُُ 1
أكدُعلىُضرورةُأنُينصُنظامُتدويلُالقدسُعلىُالمحافظةُعلىُاألوقافُالموقوفةُعلىُخدمةُ

مؤسساتُدينيةُوخيريةُوثقافيةُمنُمنطقةُالقدسُمعُكفالةُاستثمارهاُدونُأيُعائقُ.

4

ونظ ار ُلماُتتمتعُبهُاألماكنُالمقدسةُمنُأهميةُدينيةُفقدُأولتُجامعةُالدولُالعربيةُاهتماماُ

خاصُاُبهاُمنُخاللُالق ارراتُالتاليةُ :

ارُالُيحلق ُالطيرانُفوق ُاألراضيُالمقدسةُإالُبإذنُخاصُ
 أصدرُمجلسُالجامعةُالعربيةُقرُاُمنُضمنُالحرياتُالخمسُرقمُ(ُ)441المؤرلُفيُ(ُ1كانونُاألولُ_ديسمبر_ُ)4412مُ.

5

 -أصدرُمجلسُالجامعةُق ار ارُرقمُ(ُ)111فيُُ81كانونُالثاني(نوفمبر)ُ4411مُالموافقةُعلىُ

توصيةُحكومةُالمملكةُاألردنيةُالهاشميةُ،بتشكيلُلجنةُجمعُتبرعاتُلهذهُالغايةُ،معُالطلبُ

منُالبعثاتُالعربيةُالتعاونُفيُهذاُالمجال.

6

ُ1جامعةُالدولُالعربيةُ،ق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُالخاصال الالةُبقضال الاليةُفلسال الالطينُمنُالدورة(ُ،)14-4القسال الالمُاألولُ،القاهرةُ،
األمانةُالعامةُ،د.نُ،صُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.01

ُ2المرجعُالسابقُ،صُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.01
ُ3المرجعُالسابقُ،صُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.01

ُ4المرجعُالسابقُ،صُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.01
ُ5المرجعُالسابقُ،صُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.41

ُ6جامعةُالدولُالعربيةُ،ق ارراتُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُدورةُانعاقدهُالعاديُ(ُ)04-81تشرينُالثانيُ(أكتوبر)ُُ،4411
صُ ُُ.0
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ار ُبالموافقة ُعلى ُإعمار ُالمسجد ُاألقصى ُوالصخرة ُالمشرفة ُرقمُ
 أصدر ُمجلس ُالجامعة ُقرُاُُ،واصالحُمسجدُالصخرةُالمشرفةُ
(ُ)4041المؤرلُفيُ(ُ41تشرينُالثانيُ_نوفمبر_ُ4411م) ُ
حثُالدولُصاحبةُالشأنُاالستمرارُبجمعُالتبرعاتُوفقُقرارُرقم(ُ)111والصادرُفيُ(ُ44

كانونُاألولُ_ديسمبر_ُ4411م).

1

 أقر ُمجلس ُالجامعة ُتوفيرُخدمات ُرعاية ُمؤسسة ُالطفلُالعربيُفيُالقدسُمنحهاُمساعدةُماديةُمنُاألموالُالمتخلفةُعنُتصفيةُلجنةُالخبراءُالماليةُ،التيُوضعتُاسمُفلسطينُتحتُ

تصرفُاألمينُالعامُوفق ُقرار ُالمجلس ُرقمُ(ُ)4114فيُجلستهُالمنعقدةُفيُ(ُ 81نيسانُ
_ابريل_ُ)4411م 2،وقررُمجلسُالجامعةُبتاريخُ(ُ84آذارُ_مارس_ُُ،)4422قرارُمجلسُ

الجامعةُبإنشاءُمستشفىُعربيُبالقدسُ،لتقديمُالخدماتُالطبيةُالالزمةُألهلهاُُ،ُ3واتخذُمجلسُ

الجامعةُق ار ارُرقمُ(ُ)4101في(ُ1نيسانُ_إبريل_ُمُ)4428بإنشاءُمكتبُلجامعةُالدولُالعربيةُ
في ُالقدس؛ ُلديمومة ُالصلة ُالمباشرة ُبين ُجامعة ُالدول ُالعربية ُومدينة ُالقدس ُوادراجها ُفيُ
ميزانيةُاألمانةُالعامةُللعامُ()4420/4428مُ ُ،وقدُقررُمجلسُالجامعةُفيُُ44كانونُاألولُ

(ديسمبر)ُ4410مُالقرارُرقمُ(ُ،)120المتضمنُزيادةُعددُأعضاءُالعربُفيُالمجلسُالدولي؛ُ
ارتُالمجلسُكلهاُتمحورتُفيُسياقُ
لتعريبُملكيةُالمتحفُاألثريُُوادارتهُ،4بدراسةُجميعُقرُا
تقديمُالمساعداتُالماديةُإلعمار المسجدُاألقصىُ .
الفرعُالثاني ُ
قضيةُالقدسُوأنشطةُجامعةُالدولُالعربية ُ
قدُحظيتُقضيةُالقدسُفيُأورقةُجامعةُالدولُالعربيةُباهتمامُبالغُلمكانتهاُفيُنفوسُ

العربُوالمسلمينُ،منُخاللُالتمسكُبالحقوق ُالذيُظنُ ُاالحتاللُاإلسرائيليُأنُالطريقُسهلةُ
النتزاعُهذهُالحقوقُ،5وتابعتُجامعةُالدولُالعربيةُتطورهاُفيُاالهتمامُبقضيةُالقدسُمنُخاللُ

رصد ُالتحركات ُالتيُقام ُبهاُاالحتاللُاإلسرائيلي ُتمثلتُفيُاالعتداءات ُالمتكررة ُتجاه ُالمدينةُ

المقدسة ُومحاولةُنقلُالسفارةُاألمريكيةُإليهاُ،وأخي ار ُاالعترافُبمدينةُالقدسُعاصمةُلالحتاللُ

اإلسرائيليُ ،وكما ُقامت ُبتغيير ُالقوانين ُوالتشريعات ُالسارية ُفي ُمدينة ُالقدس ُمن ُخالل ُفرضُ

وتطبيق ُالتشريعات ُاإلسرائيلية ُوتعطيل ُالقوانين ُاألردنيةُ ،والغاء ُالمحكمة ُالشرعيةُ ،ومصادرةُ
ُ1جامعةُالدولُالعربيةُ،ق ارراتُمجلسُالجامعةُالعربيةُمنُالدورةُ(ُ،)14-4مرجعُسابقُ،صُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.04-01
ُ2المرجعُالسابقُ،صُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.04

ُ3مركزُالمعلوماتُوالثوثيقُ،تاريخُالقدسُباألحداثُ،شؤونُعربيةُ،عدد(ُ،)11صُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.411

ُ4جامعةُالدولُالعربيةُ،ق ارراتُمجلسُالجامعةُالعربيةُمنُالدورةُ(ُ،)14-4مرجعُسابقُ،صُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.04-01
ُ5محمدُعوضُهزايمةُ،القدسُفيُالصراعُالعربيُ-الصهيونيُ،مرجعُسابقُ،صُ .041
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األراضيُوهدمُالمنازلُواُجبارُساكنيهاُعلىُالرحيلُبالقوةُ،1كثفتُجامعةُالدولُالعربيةُالجهودُ
لكسبُالتأييدُونصرةُقضيةُالقدسُمنُخاللُالمشاركةُفيُعقدُالعديدُمنُالمؤتمراتُوالندواتُ،

ُوالرعايةُفيُتنظيمُاللجانُالمتنوعةُحسب ُالموضوعاتُالتيُيتمُمناقشتهاُ،واصدارُالعديدُمنُ
النشرات ُوالتقاريرُمنُخاللُإداراتهاُالمتخصصةُإلدامةُالصلةُبالمدينةُالمقدسةُوعدمُنسيانهاُ،
وللحفاظُعلىُالتراثُالحضاريُللمدينة ُالمقدسة؛ُألنهاُغنيةُبالمعالمُالتاريخيةُوالمقدسية ُعربياُ

واسالمياُ،وانهاُمهددةُباألخطارُالتيُتؤديُفيُنهايةُالمطافُالندثارهاُوطمسهاُ،وعليهُتقررُ
إنشاءُمركزُتوثيقُوصيانةُوترميمُآثارُمدينةُالقدسُ 2.

قدُبرزتُأنشطةُجامعةُالدولُالعربيةُبخصوصُقضيةُالقدسُمنُخاللُتسلحهاُباألدلةُ

الدامغةُ ،والحجج ُالمنطقية ُالتي ُتتفق ُمع ُالقانون ُالدوليُ ،للدفاع ُعن ُالقدس ُفي ُمجال ُالعملُ
السياسيُوق ارراتُالهيئاتُالدوليةُالمختلفةُ،واالتفاقياتُالدوليةُ،وخاصةُالنافذةُمنهاُ،وركزتُعلىُ
أبرزُالقضاياُالمطروحةُوابرازهاُللمجتمعُالدوليُفيُعدمُمشروعيةُاحتاللُمدينةُالقدسُوضمهاُ
واالنتهاكاتُالمتكررةُلحرمةُاألماكنُالمقدسةُ،منُخاللُلجوءُالجامعةُلعدةُأساليبُلتبصرةُالعالمُ
بعدالةُقضيةُالقدسُواثباتُعروبتهاُوهيُماُيليُ :3

 -4المقابالتُوالزياراتُ:فقدُبذلتُاألمانةُالعامةُلجامعةُالدولُالعربيةُبالتأكيدُعلىُعروبةُالقدسُ
ومكانتهاُ،ذلكُمنُخاللُزيارةُاألمينُالعامُللجامعةُلبعضُدولُالعالمُ،فقدُزارُاألمينُالعامُ

باباُالفاتيكانُعامُ(4414م)ُ،وبحثُمعهُأنُالقدسُقلبُفلسطينُأنُالشعبُالفلسطينيُيعتبرهاُ

أرضهُاألصليةُ،وكذلكُالتقىُبهُفيُ(ُ88كانونُالثانيُ_ديسمبر_4410م)ُ،أثناءُزيارةُاألمينُ
العام ُلجامعة ُالدول ُالعربية ُللفاتيكان ُوركزت ُالمقابلة ُعلى ُالسياسة ُاإلسرائيلية ُضم ُالقدسُ

وتبديلُمعالمهاُ،وكما ُالتقىُاألمينُالعامُفيُ(ُ 82آذارُ_مارس_ ُ4411م) ُمعُالباباُيوحناُ
بولسُالثانيُفقدمُاألمينُالعامُكلُماُتتعرضُلهُالمدينةُفيُظلُاالحتاللُاإلسرائيليُمنُ

تهويدُوتغييرُمعالمُالمدينةُالمقدسةُ.

 -8حضورُالمؤتم ارتُ :كانُلجامعةُالدولُالعربيةُحضورُالفتُأنُمعظمُالمؤتمراتُاإلقليميةُ
والدوليةُالخاصةُبمدينةُالقدسُسواءُكانتُدعوةُمشاركةُأوُدعوةُحضورُالمؤتمرُكمراقبُ،
فقدُحضرُوفدُمنُجامعةُالدولُالعربيةُكضيفُفيُالمؤتمرُاإلسالميُالثانيُالمنعقدُفيُ

ُ1مركزُالمعلوماتُوالتوثيقُ،أنشالطةُاألمانةُالعامةُلجامعةُالدولُالعربيةُوانجازاتهاُ،4411ُ،شؤونُعربيةُ،العددُ،14آذارُ
(مارس)ُُ،4411صُ .844-841

ُ2انظرُد.محمدُعوضُهزايمةُ،القدسُفيُالصراعُالعربيُ-اإلسرائيليُ،مرجعُسابقُ،صُ .084-041
ُ3انظرُدمحمدُعوضُهزايمةُ،المرجعُالسابقُ،صُ .048-011
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الهورُالباكستانُفيُالفترةُالواقعةُماُبين(ُ81-ُ88شباطُ_فبراير_ُ4411م)ُ،واتخذُالمؤتمرُ

ق ارراتُإيجابيةُبشأنُالقدسُ،وقدُأخذتُالقدسُمكانا ُبار ازُفيُق ارراتُمؤتمراتُالقمةُلحركةُ
عدم ُاالنحياز ُفي ُقمة ُنيودلهي ُآذار ُ(مارس) ُ4410مُ ،و(مؤتمر ُهراريُ) ُعام ُ(4412م)ُ،

وكذلكُعلىُمستوىُالساحةُاإلفريقيةُفيُمؤتمرُالقمةُاإلفريقيُالعشرينُالمنعقدُفيُأديسُأباباُ

في ُالفترة ُالواقعة ُما ُبين ُ(ُ 41-48تشرين ُالثاني ُ_نوفمبر_ ُ4411م) ُأدانت ُتهويد ُالقدسُ

واعالنهاُعاصمةُأبديةُإلسرائيلُ ُ.
المبحثُالثاني ُ

ظروفُاعترافُالوالياتُالمتحدةُبالقدسُ ُ
عاصمةُلدولةُاالحتاللُاإلسرائيليُونقلُالسفارةُإليها ُ
اتسمتُالسياسةُاألمريكيةُتجاهُقضيةُالقدس ُمنذُنكبةُعامُُ 4411حتىُاآلنُ،باتخاذُ
مواقفُأصبحتُثابتةُأوُشبهُثابتةُلإلداراتُاألمريكيةُالمتعاقبة ُبينماُتغيرتُالكثيرُمنُالمواقفُ

األخرىُلهاُ، 1ورغمُذلكُإالُإنهاُمنسجمةُمعُسياسةُاالحتاللُاإلسرائيليُ،وتقفُالوالياتُالمتحدةُ
األمريكيةُدوماُموقفاُمتصلباُمنحا ازُبشكلُواضحُلالحتاللُ"اإلسرائيلي"ُ،علىُالرغمُمنُمحاولتهمُ

اعترفُ
إظهارُشيءُمنُالتوازن ُفيُبعضُالقضاياُالمتعلقةُبالقدسُوأنهمُراعيين ُللسالمُ،ُ 2وب ُا
الرئيسُاألميركي(ُ،دونالدُترامب)ُ،يومُ(األربعاءُُ2ديسمبر/كانونُاألولُُ،)8141بمدينةُالقدسُ
عاصمةُإلسرائيلُُ،واعالنهُعنُخططُلنقلُالسفارةُاألميركيةُمنُتلُأبيبُإلىُمدينةُالقدسُ،يكونُ

بذلك ُقد ُأنهت ُهذه ُالخطوة ُتقاليد ُالسياسة ُالخارجية ُاألميركيةُ 3لذا ُاإلدارات ُالواليات ُالمتحدةُ
ُ1رش الاليديُالخالديُ،الس الالياس الالةُاألمريكيةُتجاهُالقدسُ،حولياتُالقدسُ،العددُالتاس الالعُ،ص الاليفُُ،8141تص الالدرُهاُمؤسال السال الالةُ
الدراساتُالفلسطينيةُ،فلسطينُرامُاللهُ،لبنانُبيروتُ،صُ .2

ُ2أيهُش الالمعةُ،س الالياس الالةُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُتجاهُالقدسُ،المركزُالفلس الالطينيُلإلعالمُ،قس الالمُالد ارس الالاتُ،تاريخُالدخولُ
8141/44/2م

https://www.palinfo.com/news/2017/12/13/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-

ُ %D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3

ُ3مركزُالجزيرةُللد ارس الالاتُ،تقديرُموقفُ،خلفياتُاعترافُترامبُبالقدسُعاص الالمةُالسال الرائيلُوتداعياتهُ،منش الالورُيومُاالثنينُ،
ديسال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال البال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالر،

ُ8141مُ

 ُ ttp://studies.aljazeera.net/ar/positionestimate/2017/12/171211121619961.htmlشال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالوه ال ال ال ال ال الالدُ

8141/48/4مُ .
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األمريكيةُالسابقةُالمتعاقبةُ،التيُامتدتُلعقودُأكدتُعلىُوجوبُحلُقضيةُالقدسُعبرُالمفاوضاتُ
بينُالجانبينُ،ولمُتقبلُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُضمُالقدسُلالحتاللُاإلسرائيليُ،وتعتبرُأيُ

اجراءاتُأحاديةُالجانبُمنُشأنهُاإلجحافُبالمفاوضاتُ،1فإنُالقرارُسيكسرُتوافقُاآلراءُالدوليُ
حولُالقدسُويسهمُفيُالحكمُمسبقاُعلىُمسألةُكانُمنُالمفترضُأنُتتركُللمفاوضاتُالنهائيةُ

بينُالجانبينُُ،وامكانيةُأنُتؤججُمزيداُمنُالتوتراتُفيُالمنطقةُ،2وفيُضوءُذلكُفإننيُأقسمُهذهُ

المبحثُإلىُمطلبينُ ُ-:
المطلبُاألولُ:مراحلُاعترافُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُبالقدسُعاصمةُموحدةُلدولةُاالحتاللُ
اإلسرائيليُ.

ُُ

المطلب ُالثانيُ :الدوافع ُواألسباب ُوراء ُقرار ُ(ترامب) ُاالعتراف ُبالقدس ُعاصمة ُموحدة ُلدولةُ
االحتاللُاإلسرائيليُ ُ.
المطلبُاألُول ُ
مراحلُاعترافُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُبالقدسُ ُ
عاصمةُموحدةُلدولةُاالحتاللُاإلسرائيلي ُ
يكيةُمنُأوائلُالدولُالتيُاعترفتُبدولةُاالحتاللُاإلسرائيليُ ُ ،وذلكُبعدُ
ُ
ُالوالياتُالمتحدةُاألمر
اإلعالنُعنُقيامهاُبعدةُساعاتُ،قدُتميزتُمواقفُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُبالتناقضُبينُالقولُ
والفعلُإزاءُحلُالنزاعُالعربيُ–ُاإلسرائيليُعامةُ،ومسألةُالقدسُخاصةُ،وبانحيازهاُالواضحُإلىُ

االحتاللُاإلسرائيليُ،3بدأُالموقفُاألمريكيُبالتأييدُودعمتهُالدولُالعربيةُمعُاستصدارُالجمعيةُ

العامُلألممُالمتحدةُقرارُالتقسيمُرقم(ُ)414بتاريخُ(ُ84نوفمبرُ4411م)ُوتمُالتصويتُعليهُمنُ
يكيةُالذيُقضىُبموجبةُقيامُدولتينُمستقلتينُعلىُاإلقليمُالخاضعُ
ُ
قبلُُالوالياتُالمتحدةُاألمر

تحتُاالنتدابُالبريطانيُعلىُأرضُفلسطينُاحدهماُعبريةُ– ُيه ُوديةُوالثانيةُعربيةُفلسطينيةُ،

 ُ1صالالائبُعريفاتُ،الموقفُالسالالياسالاليُعلىُضالالوءُاالقتراحاتُاألمريكيةُوق ارراتُالحكوميةُاإلس الرائيليُاالسالالتيطانيةُوالمواقفُ
نُ
العربيةُوالدوليةُ،الد ارسال الالةُرقمُ(ُ،)8صال الالادرُعنُمنظمةُالتحريرُالفلسال الالطينيةُ–ُالسال الاللطةُالوطنيةُالفلسال الالطينيةُ–ُدائرةُشال الالئو ُ

المفاوضاتُ،كانونُالثانيُنيسانُ8141م،صُ ُ0.

ُ2مركزُالجزيرةُللدراساتُ،تقديرُموقفُ،خلفياتُاعترافُترامبُبالقدسُعاصمةُالسرائيلُوتداعياتهُ،مرجعُسابق.

ُ3نزارُأيوبُ،مدينةُالقدسُبينُاالسال ال الالتعمارُواإلسال ال ال الرائيليُوالقبولُاألمريكيُد ارسال ال الالةُحالةُ،المركزُالعربيُلألبحاثُ ُود ارس ال ال الالةُ
السياسات8141/48/44ُ،مُ،صُُ،48شوهدُبتاريخُ8141/48/4مُ .
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باإلضافة ُلوضع ُالقدس ُكيانا ُمنفصال ُخاضعا ُللنظام ُالدوليُ ،1تمُاإلعالنُعن ُدولة ُاالحتاللُ

اإلسرائيليُفيُ(ُ 41آيار/مايوُ4411/م) ُُ،فقد ُسيطرُاالحتاللُاإلسرائيليُعلىُالنصفُالغربيُ
منُمدينةُالقدسُوخضعتُللسيادةُاإلسرائيليةُإثرُحربُعامُُ،4411وبينماُالجزءُالشرقيُخضعُ

الذيُيضمُالمدينةُالقديمةُبماُفيهاُالمسجدُاألقصىُوقبةُ
للسيادةُاألردنيةُحتىُحزيرانُ4421مُ،و
َّ
ضم ُاالحتاللُاإلسرائيليُالقدسُ
الصخرةُبعدُانتصارهاُفيُالحربُاأليامُالستةُعامُ(4421مُ) ُ َّ

الشرقيةُوأعلنتُالمدينةُبشقيهاُالشرقيُوالغربيُ"عاصمةُموحدةُوأبدية"ُ 2.

ُالواليات ُالمتحدة ُاألمريكية ُتدعو ُللحفاظ ُعلى ُالوضع ُالقائم ُفي ُمدينة ُالقدسُ،
أخذت ُ

وتطبيقُالوضعُالدوليُالخاصُعلىُمدنيةُالقدسُبمقتضىُقرارُالتقسيمُ،وحمايةُاألماكنُالمقدسةُ
علىُأساسُالقبولُالمتبادلُبينُالمملكةُالهاشميةُاألردنيةُواالحتاللُاإلسرائيليُ،ورفضتُالوالياتُ

المتحدة ُاألمريكية ُاالعتراف ُبالسيادة ُاإلسرائيلية ُواألردنية ُعلى ُالقدسُ ،ولم ُتحبذ ُنقل ُالمقراتُ

الرسميةُاإلسرائيليةُإليهاُكماُامتنعتُعنُالقيامُبنقلُالسفارةُاألمريكيةُإلىُالقدسُ 3.

واستمرت ُالواليات ُالمتحدة ُبعد ُعام ُُ 4421في ُمساندة ُفكرة ُتدويل ُالقدسُ ،وأعلنتُ

معارضتهاُأليُإجراءُأحاديُالجانبُفيُالمدينةُ،ولمُتعترفُباإلجراءاتُاإلسرائيليةُالهادفةُإلىُ
تغييرُالوضعُالقائمُفيُالقدسُ،ومنُضمنهاُقرارُاالحتاللُاإلسرائيليُبتطبيقُالقانونُاإلس ارئيليُ
ُ

وتوسيعُحدود ُالمدينةُ ،وفيُُ 4تموزُ/يوليوُُ،4424صرحُالمندوبُاألمريكيُفيُاألممُالمتحدةُ
(تشارلزُيوست)ُبأنُبالدهُتعتبرُالقدسُالشرقيةُأرضاُمحتلةُ،وأكدُأنهُيجبُسريانُأحكامُاتفاقيةُ
جنيفُالرابعةُعليهاُ،وحافظتُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُعلىُموقفهاُهذاُالذيُأكدهُالرئيسُجيميُ
كارترُفيُأيلولُ/سبتمبرُُ،4411أنُالقدسُماُزالتُمحتلةُ 4ُ.

ورغمُذلكُفإنُُالعالمُوالعربُوالمسلمينُينظرُللوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُأنهاُراعيُأساسيُ

للتسويةُالسياسيةُبينُالفلسطينيينُواإلسرائيليينُ،وقدُواضبُالمرشحونُُعلىُالرئاسةُاألمريكيةُبيلُ

كلنتونُوجورجُبوشُوباركُأوباماُخاللُحمالتهمُاالنتخابيةُوبعدُفوزهمُفيُاالنتخاباتُعلىُالتأكيدُ
بأنُ"القدسُالموحدةُعاصمةُإسرائيل"ُ،فقدُوعدُالرئيسُاألميركيُبيلُكلينونُخاللُحملتهُاالنتخابيةُ

 ُ1ياس ال ال ال الالينُمحمدُحمدُوعالءُجبارُأحمدُ،تطورُالموقفُاألمريكيُمنُقض ال ال ال الاليةُالقدسُ،مجلةُالس ال ال ال الالياس ال ال ال الالةُوالدوليةُ،جامعةُ
المستنصريةُ،كليةُالسياسةُ،العراقُ،العدد(ُ،8112ُ،)1صُ ُ.401-402

ُ2أسامةُالحلبيُ،الوضعُالقانونيُلمدينةُالقدسُ،مؤسسةُالدراساتُالفلسطينيةُ،بيروتُ،طُ،4441ُ،8صُ ُ.1

ُ3نزارُأيوبُ،مدينةُالقدسُبينُاالسال ال الالتعمارُواإلسال ال ال الرائيليُوالقبولُاألمريكيُد ارسال ال الالةُحالةُ،المركزُالعربيُلألبحاثُ ُود ارس ال ال الالةُ
السياسات8141/48/44ُ،مُ،صُ48شوهدُبتاريخُ8141/48/4م.

ُ4مرجعُسابقُ،نزارُأيوبُ،مدينةُالقدسُبينُاالستعمارُواإلسرائيليُوالقبولُاألمريكيُدراسةُحالة ُ
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عام ُ(4448م) ُ بأن ُ"القدس ُما ُزالت ُعاصمة ُإسرائيلُ ،وأنها ُستبقى ُموحدة ُإلى ُاألبد ُومفتوحةُ
للجميع"ُ،وكذلكُالرئيسُجورجُبوشُأعلنُأنهُعندماُيتولىُالرئاسةُأنهُسيبدأُعمليةُنقلُالسفارةُ

األميركيةُإلىُالقدس،؛ُألنهاُعاصمةُإسرائيلُ،أماُالرئيسُ(باراكُأوباما)أعلنُفيُعامُ(ُ)8111

"أنُالقدسُستكونُعاصمةُإسرائيلُقلتُهذاُفيُالماضيُوكررهُمرةُأخرى"ُ 1.

بالنظرُإلىُسلوءُرؤساءُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُومواقفهمُمنُوضعُقضيةُالقدسُ
إنهاُتركزتُعلىُمحورينُأساسيينُهماُُ : 2
 -4تأكيدُجميعُالحكوماتُاألمريكيةُإبقاءُمدينةُالقدسُموحدةُوعاصمةُاالحتاللُاإلسرائيليُ ُ.
-8عدم ُاعتراف ُالحكومات ُاألمريكية ُبحق ُالشعب ُالفلسطيني ُفي ُ"القدس ُالشرقية" ُالتيُ

احتلتُعامُ(ُ،)4421والُبحقُاليهودُفيهاُ،وتركُمناقشةُهذاُالحقُلتقررهُالمفاوضاتُالحقاُُ ُ.
المطلبُالثاني ُ
الدوافعُواألسبابُوراءُقرارُ(ترامب)ُاالعترافُبالقدس ُ
عاصمةُموحدةُلدولةُاالحتاللُاإلسرائيلي ُ
يعدُقرارُالرئيسُاألمريكيُ(دونالدُترامب) ُاالعترافُبالقدسُالمحتلةُعاصمةُلالحتاللُ
اإلسرائيليُ،ونقلُالسفارةُُخطوةُمتوقعةُمنذُفوزهُباالنتخاباتُالرئاسيةُفيُنهايةُالعامُ(8142م)ُ،
وتعتبرُمنُأبرزُالتطوراتُبشأنُالمدنيةُووضعهاُالسياسيُفيُأعقابُاحتاللهاُعامُ(4421م)ُ،
وقدُأكدُالرئيسُاألمريكيُ(دونالدُترامب)ُفيُبرنامجهُاالنتخابيُتضمنُوعداُأساسيًّاُبنقلُالسفارةُ

األميركيةُمنُمدينةُ(تلُأبيب) ُإلىُمدينةُالقدسُفيُحالُوصولهُإلىُالبيتُاألبيضُ،بعدُفوزهُ
أصرُعلىُتحقيقُوعدهُ،وأعلنُفيُمناسباتُعدةُماُهيُإالُمسألةُوقتُ،وماُكانُتأجيلهُفي(ُ

يونيوُ/حزيرانُُ )8141إالُوفقُما ُفعله ُالرؤساءُالسابقين ُلمدةُستةُأشهرُماُأنُانقضتُالمهلةُ

قررُ(دونالدُترامب)ُإنجازُوعدةُبنقلُالسفارةُللمدينةُالمقدسةُ،3ولمُيكنُقرارُ(ترامب)ُمحلُتوافقُ

سفيرةُُ
ُوال ُ
بخصوص ُالقدس ُبين ُمستشاريهُ ،فقد ُوافقه ُفي ُهذه ُالخطوة ُنائب ُالرئيس ُمايك ُبينس ُ

األمريكيةُفيُاألممُالمتحدةُنيكيُهاليُوالسفيرُاالمريكيُفيُاسرائيلُديفيدُفريدمانُ ،وكما ُأيدهُ

أيضا ُصهرهُومستشارهُ(جاريدُكوشنر)ُ،والمبعوثُاألميركيُالخاصُللسالمُفيُالشرق ُاألوسطُ،

(جيسون ُجرينبالت) ُوفيُحينُعارضةُوزيرُالخارجيةُ(ريكسُتيلرسونُ)ُ،ووزيرُالدفاعُجميسُ
ُ1ياسينُمحمدُحمدُوعالءُجبارُأحمدُ،تطورُالموقفُاألمريكيُمنُقضيةُالقدسُ،مرجعُسابقُ .414-411

ُ2محمدُرشيدُحسينُ،موقفُالوالياتُالمتحدةُمنُقضيةُالقدسُ41ُ،تشرينُاألولُُ،8111شوهدُُ ُ.8141/48/8
ُ3مركزُالجزيرةُللدراساتُ،تقديرُموقفُ،خلفياتُاعترافُترامبُبالقدسُعاصمةُالسرائيلُوتداعياتهُ،مرجعُسابقُ .
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(ماتيس)ُ،ومديرُوكالةُاالستخبا ارتُالمركزيةُاألميركيةُ(سُآيُإيه)ُ،1وانُحججُمعارضيهُللق اررُ
يمثل ُتهديدا ُللمصالح ُاألمُريكية ُفي ُالمنطقتين ُالعربية ُواإلسالميةُ ،وضعف ُالرعاية ُاألمُريكيةُ

للمفاوضاتُالفلسطينيةُُ -اإلسرائيليةُ ُوفشلُأيُمقترحاتُللسالمُتعملُعليهاُ،وربماُيفجرهاُعبرُ

االنجرارُإلىُجولةُجديدةُمنُالعنفُفيُاألراضي ُالفلسطينيةُالمحتلةُ،فضال ُعن ُتوتر ُعالقاتُ
الوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُبحلفائهاُمنُالعربُوالمسلمينُ،بلُقدُيساهمُفيُعزلهاُدبلوماسياُحتىُ
بينُحلفائهاُمنُاألوروبيينُ،2ولكنُالطرفُالمؤيد ُللقرار ُدافعُعنُرأيهُبإنُهذاُاإلعالنُسيعززُ

مصداقيةُ(ترامب)ُبينُاإلسرائيليينُ،ي َمكنهُمنُالمناورةُمعُحكومةُنتنياهوُاليمينيةُفيُحالُطرحتُ

اإلدارةُاألمُريكيةُإطاراُالتفاقُنهائيُمعُالفلسطينيينُ 3.

أماُاألسبابُالحقيقيةُالتيُدفعتُ(ترامب)ُللمضيُفيُاعالنُق اررهُبخصوصُالقدسُفإنهُ

حاولُأنُيضعُق اررةُفيُإطارُالتزامُبالقانونُالذيُأقرهُالكونغرسُعامُ(4441م)ُحولُنقلُالسفارةُ
األميركيةُمنُتلُببيبُإلىُالقدسُ،وكذلكُماُقامُبهُمنُلمزُالرؤساءُالثالثةُقبلهُمنُأنهمُغيرُ

شجعان ُلعدم ُتفعيلهم ُهذا ُالقانونُ ،وكما ُأنه ُقطع ُوعداُ ُعلى ُنفسه ُبوصفه ُمرشحا ُفي ُالدعايةُ
االنتخابيةُللرئاسةُ،فيجبُعليهُالوفاءُبالوعدُالذيُقطعةُعلىُمسؤوليتهُالشخصية ،4ورغبتهُفيُ
إرضاء ُجمهوره ُومحازبيه ُوقاعدة ُدعمه ُاالنتخابية؛ ُوعلى ُرأسها ُإرضاء ُاللوبي ُالصهيوني ُفيُ

أمريكيا ُفيُ(آذارُ/مارسُ)8142مُ،ألقىُترامبُخطاباُأمامُلجنةُالشؤون ُالعامةُاألميركيةُُ-
هُبنقلُ"السفارةُ
ُ
اإلسرائيليةُ(إيباك)ُ،الذراعُالطوَلىُللوبيُالصهيونيُفيُالوالياتُالمتحدةُ،تعهدُفي

األمُريكيةُإلى ُالعاصمةُاألبدية ُالقدس ُللشعبُاليهود"ُ،5وكذلكُحسبُوسائلُإعالمُأمريكيةُ،فقدُ

دخلُترامبُفجأةُإلىُاجتماعُكبارُمستشاريهُلشؤونُاألمنُالقوميُ،فيُ(ُ81تشرينُالثانيُ/نوفمبرُ

ُ،)8141حينُكانواُيناقشونُموضوعُتأجيلُنقلُالسفارةُمرةُأخرىُمنُعدمهُ،وأبدىُإصراراُعلىُ
ضرورةُأنُيقدمواُلهُخياراُيسمحُلهُباإليفاءُبوعدهُاالنتخابيُ،وهوُماُتمُبالشكلُالذيُصدرُعلىُ

remy Diamond and Elise Labott, “Trump recognizes Jerusalem as Israel's capital,” CNN, ُ 1

ُ ُDecember 6, 2017, accessed on 1/12/2017, at: https://goo.gl/3qxfUK
2 David Nakamura, “Trump recognizes Jerusalem as capital of Israel in reversal of longtime
U.S. policy,” The Washington Post, December 6, 2017, accessed on 1/12/2018,
at: https://goo.gl/3H4BrB
3 Mark Landler, “For Trump, an Embassy in Jerusalem Is a Political Decision, Not a
Diplomatic One,” The New York Times, December 6, 2017, accessed on 1/12/2018,
at: https://goo.gl/rwuomN
ُ 4وحدةُالتحليلُللسياسات ُ ،قرارُترامبُإعالنُالقدسُعاصمةُإلسرائيلُالدوافعُوالمعانيُواآلفاقُ،المركزُالعربيُلألبحاثُ
ودراسة ُالسياسات،8141/48/44ُ ،االطالعhttps://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-8141/48/4

ُ PDFDocumentLibrary/Trump_Jerusalem_Move_Motives_and_Implications.pdf

ُ5المرجعُالسابقُ .
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الرغمُمنُتحذيراتُوز َيريُالدفاعُوالخارجيةُ،1ومنُالدوافعُالحقيقةُإلرضاءُالجماعاتُاإلنجيليةُ

الذينُيشكلونُنحوُ(ُ)%81منُسكانُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُ،ويشيرُاستطالعُمنُاالنجيليينُ
البيضُصوتواُنحوُ(ُ)%11منُالبيضُمنهمُلمصلحةُ(ترامب)ُفيُاالنتخاباتُالرئاسيةُاألخيرةُ،
مقارنةُبنسبةُ(ُ)%41فقطُمنُاإلنجيليينُاألمريكيينُمنُأصلُأفريقيُوأسبانيُوآسيويُُ،2تمثلُ

قضيةُنقلُالسفارةُاألمريكيةُمنُتلُأبيبُإلىُالقدسُمتعلقةُفيُتحقيقُللنبوءةُتمهداُلطريقُعودةُ
المسيحُإلىُمعركةُنهايةُالتاريخُالتيُيفترضُأنُتكونُفيُسهلُ"مجيدو"ُبحسبُاألسطورةُ،3ومنُ
ضمنُاألسبابُعلىُماُسبقُذكرهُوراءُقرارُ(ترامب)ُالوضعُالعربيُواإلقليميُالراهنُالذيُيعانيُ
منُتمزقُوحروبُأهليةُوانهيارُالدولةُالوطنيةُ،واالنقسامُفيُمجلسُالتعاونُالخليجيُوخاصةُبعدُ

حصارُقطرُ ُ4.

المبحثُالثالث ُ
خياراتُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالمواجهةُ ُ
القرارُاألمريكيُبشأنُالقدسُ ُ
أثار ُقرار ُالرئيس ُاألمريكي(ُ ،دونالد ُترامب) ُفي ُ(السادس ُمن ُديسمبر ُُ ،)8141بنقلُ

السفارةُاألمريكيةُإليُالقدسُ،واالعترافُبهاُكعاصمةُإلسرائيلُتغيي ارُمفاجئاُفيُالسياسةُاألمريكيةُ

المعلنةُنتجُعنهاُموجةُغضبُعارمةُفىُالشارعُالعربيُواإلسالميُ،فضالُعنُاالنتقاداتُالواسعةُ
منُالحكوماتُالعربيةُواإلسالميةُ،والُتزالُالقضيةُالقدسُحاضرةُفيُشعاراتُوسياساتُاألنظمةُ

العربيةُمنذُالخمسينياتُ،5فقدُقامتُسياسةُاإلدارةُاألميركيةُالجديدةُعلىُإضفاءُالشرعيةُعلىُ
1 Anne Gearan, “Inside the Trump administration debate over declaring Jerusalem to be Israel’s
capital,” The Washington Post, December 1, 2017, accessed on 11/12/2017,
at: https://goo.gl/rQiP97
2 Michael Bird, “US election: Why did evangelicals vote for Donald Trump?,” ABC News,
November 16, 2016, accessed on 1/12/2018, at: https://goo.gl/c27OC1
3 Diana Butler Bass, “For many evangelicals, Jerusalem is about prophecy, not politics,” CNN,
December 8, 2017, accessed on 1/12/2018, at: https://goo.gl/tP4fXw
ُ4مركزُالجزيرةُللدراساتُ،تقديرُموقفُ،خلفياتُاعترافُترامبُبالقدسُعاصمةُالسرائيلُوتداعياتهُ،مرجعُسابقُ .
عتو عربي،
 5علي بكر ،هل يشكككككككل ررمب حرم ا قدس موق ن اد لمتط ولن ،رجلة ،ملا مواككككككلتتككككككا مو عولا ،ح لل
موككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككتهككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككر ،
http://www.siyassa.org.eg/News/15439/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D 1122/21/21
9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A9%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%9F.asp
x
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الوقائعُالتيُيفرضهاُاالحتاللُاإلسرائيليُعلىُاألرضُُ ،1وهذاُبمنزلةُإقرارُبسياسةُاألمرُالواقعُ

الذيُفرضهُاالحتاللُاإلسرائيليُفيُمدينةُالقدسُ،وهذاُماُيميزُسياساتُاالحتاللُاإلسرائيليُ
تجاه ُمدينة ُالقدس ُمنذ ُعام ُ(4411م) ُحتى ُاآلنُ ،وأنُ ُاالحتالل ُاإلسرائيلي ُاستغل ُالتطوراتُ

اإلقليميةُوالدوليةُلخلقُوقائعُجديدةُعلىُاألرضُتخدمُمخططاتهُاإلحالليةُ ُ،2وبناءُُطلبُالمملكةُ

العربيةُالسعوديةُوتأييدُالدولُاألعضاءُعلىُالمستوىُُالوزاريُفيُدورتهُغيرُالعاديةُاجتمعُمجلسُ

جامعةُالدولُالعربيةُفيُمقرُاألمانةُالعامةُبالقاهرةُيومُالخميسُُ41أيارُ/مايوُُ8141بخصوصُ

مشروعُقرارُمواجهةُقيامُالوالياتُالمتحدةُبنقلُالسفارةُاألمريكيةُإليُمدينةُالقدسُ،واالعترافُبهاُ
كعاصمةُللدولةُاالحتاللُاإلسرائيليُ،3وفيُضوءُمواجهةُالقرارُمنُقبلُجامعةُالدولُالعربيةُبناءُ
استراتيجيةُعمليةُعلىُكافةُالمستوياتُلمواجهةُقرارُ .

المطلبُاألولُ:المواجهةُعلىُالمستوىُالسياسيُواالعالميُ .
المطلبُالثانيُ:المواجهةُعلىُالمستوىُالقانونيُوالشعبيُ .
المطلبُاألول ُ
المواجهةُعلىُمستوىُالسياسيُواإلعالمي ُ
الداخليةُواإلقليميةُ
ُ
تواجهُحالةُمنُالضعفُالسياسيُبفعلُأزماتهاُ
إنُُالدولُالعربيةُأساساُُ ُ

منُاتخاذهاُموقفُسياسيُواعالميُموحدُيدينُالقرارُويحمُلُإدارةُ(ترامب)ُ
ُُ
الراهنةُ،وهذاُالُيمنعهاُ
مسؤوليةُتأججُاألزماتُالراهنةُ،واندالعُالمزيدُمنُالحريقُ،والتيُلنُتكون ُالمصالحُاألمُريكيةُ
بمنأىُعنهاُ،4وبناءُعلىُذلكُأصدرتُجامعةُالدولُالعربيةُعدةُق ارراتُخاصةُبالمدينةُالمقدسةُ،

 1عالءُمحاجنةُ ،القدسُفيُالقانونُاإلسال ال الرائيليُفيُض ال الالوءُإعالنُترامبُ:انعكاس ال الالاتُالمواجهةُوخياراتهاُ،مجلةُس ال الالياس ال الالاتُ

عربيةُ،العدد(ُ،)08أيار/مايوُ،8141/المركزُالعربي لألبحاثُودراسةُالسياساتُ،صُ .12

 2محمودُجرابعةُ،الخياراتُالفلسالالطينيةُفيُمواجهةُالسالالياسالالةُاألميركيةُالجديدةُإزاءُالملفُالفلسالالطينيُ81ُ،فبرايرُ،8141ُ،
االطال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالالع

ُب ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال التال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاريال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالخُ،8141/48/4

ttp://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/02/180227105141580.html

 3عالءُمحاجنةُ،القدسُفيُالقانونُاإلسرائيليُفيُضوءُإعالنُترامبُ:انعكاساتُالمواجهةُوخياراتهاُ،مجلةُسياساتُعربيةُ،

العدد(ُ،)08أيار/مايوُ،8141/المركزُالعربي لألبحاثُودراسةُالسياساتُ،صُ .12

ُ 4نزار ُعبد ُالقادرُ ،خيارات ُالرد ُالعربي ُعلى ُقرار ُترامبُ ،مجلة ُاللواءُ ،لبنان ُُ 1كانون ُاألول ُُ ،8141االطالع ُبتاريخُ

ُ8141/48/4

http://aliwaa.com.lb/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D

8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AE%D9
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منذُقيامُدولةُاالحتاللُاإلسرائيليُحتىُعامُ8111مُ،وهذهُالق ارراتُتفاوتتُبينُالشجبُواالستنكارُ
واإلدانةُوالدعوةُللتضامنُمنُأجلُالقدسُ،ومنُخاللُاستعراضُق ارراتُالجامعةُلفتراتُمختلفةُ،

فإنُكافةُالق ارراتُأفرغتُفيُقرارُمجلسُالجامعةُفيُدورةُالمجلسُالمنعقدةُفي(آذارُعامُ4441م)ُ،
وهذهُالدورةُجاءتُبناء ُعلىُمذكرةُاألمانةُالعامةُبشأنُالمدينةُالمقدسةُ،1أهمُالق ارراتُالمتخذةُ

فيُهذاُالشأنُ ُ-:
 التأكيدُعلىُعروبةُالقدسُ،وتثبيتُوجودُالمؤسساتُالوطنيةُالقائمةُفيهاُ،وتمكينُوفودُالدولُمنُزيارةُبيتُالشرق ُالذيُتمُإغالقه ُوكذلكُتسعةُمكاتبُفلسطينيةُفيُ(ُ 44آبُُ،)8114
والمطالبةُبإعادةُفتحُالمؤسساتُالتيُأغلقتهاُسلطاتُاالحتالل.

2

 دعوةُالمجتمعُالدوليُوكذلكُالدولُالراعيةُلعمليةُالسالمُللضغطُعلىُاالحتاللُاإلسرائيليُلاللتزام ُبق اررات ُالشرعية ُالدوليةُ ،وأهمها ُقرار ُمجلس ُاألمن ُرقم ُ(ُ )4421(ُ )818و(ُ112

(ُ ،)4411اللذان ُيعتبران ُإجراءات ُاالحتالل ُاإلسرائيلي ُفي ُمدينة ُالقدس ُالغية ُوباطلةُ.
التأكيد.

3

 الحفاظُعلىُالوجودُالعربيُفيُمدينةُالقدسُ،وتقديمُكافةُأنواعُالدعمُللمواطنينُالعربُفيُالمدينةُوجوارهاُالعربيُعنُطريقُإقامةُمشاريعُإنتاجيةُ،وتنفيذُبرامجُسكانيةُ،وتكثيفُعملياتُ

البناءُالعربيُفيُالمدينةُمنُأجلُتحقيقُأغلبيةُعربيةُفيها.

4

 اعتبارُيومُإعالنُاالحتاللُاإلسرائيليُضمُالقدسُفيُاليومُالثامنُوالعشرينُمنُشهرُيونيوُيوماُسنوياُللتعبيرُعنُرفضُهذاُالقرارُبمختلفُالوسائلُ،وفيُمقدمتهاُالقيامُبإضرابُعربيُ
شاملُلمدةُخمسُدقائقُ،والقيامُبحملةُإعالميةُواسعةُلمواجهةُالسياسةُاإلسرائيليةُ،الهادفةُ

إلىُتجريدُالمواطنينُالفلسطينيينُمنُحقهمُفيُاإلقامةُعلىُأرضهمُوفيُمدينتهمُ،باستعمالُ
شتىُالوسائلُواإلجراءاتُغيرُالقانونيةُ 5.

%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
 1محمدُعوضُالهزايمةُ،القدسُفيُالصراعُالعربيُ–ُاإلسرائيليُ،مرجعُسابقُ،صُ .010

ُ 2أحمدُيوسالفُالقرعيُ،القدسُمنُبنُغوريونُإلىُنيتناهوُ،القاهرةُ،مركزُالدراساتُالعربيُاألوروبيُ،4441ُ،ص-424

.418

ُ3المرجعُالسابق.
4المرجعُالسابق.
5المرجعُالسابق.
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إنُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُالمستوىُالوزاريُفيُجلستهُالمنعقدةُبرئاسةُجمهوريةُ

جيبوتيُ،فيُمقرُاألمانةُالعامةُبالقاهرةُيومُالخميسُفبراير/شباطُُ،8141استكماالُألعمالُ
دورته ُغير ُالعادية ُبشأن ُقرار ُالواليات ُالمتحدة ُاالعتراف ُبالقدس ُعاصمة ُلدولة ُاالحتاللُ

اإلسرائيليُونقلُُسفارتهاُإليهاُالتيُعقدتُيومُ(ُ4ديسمبرُ/كانونُاألولُُ)8141وتنفيذاُلقرارُ

رقمُ(ُ)1084الصادرُعنُتلكُالدورةُُ،فإنهُاتخذُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُمستوىُوزراءُ
الخارجيةُالعربُضمنُالمستوىُالسياسيُواإلعالميُعددُمنُالق ارراتُالتحركُالعربيُلمواجهةُ
قرارُالوالياتُالمتحدةُبشأنُالقدسُ -:1

 أكد ُمجلس ُالجامعة ُعلىُجميع ُق ارراته ُالسابقة ُعلىُكافة ُالمستويات ُبشأن ُالقدس ُالشرقيةُالمحتلةُعاصمةُدولةُفلسطينُ،بماُفيهاُماُيتعلقُبمواجهةُاالعتراف ُبالقدسُعاصمةُلدولةُ

االحتاللُونقلُالبعثاتُالدبلوماسيةُإليها.

جامعةُالدولُالعربيةُعليهاُالعملُمعُالمجتمعُالدوليُللضغطُعليُالوالياتُالمتحدةُإلغاءُقرارهاُ
حولُالقدسُ،والزام االحتاللُاإلسرائيلي تنفيذُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُ،وانهاءُاحتاللهاُغيرُالشرعيُ
والقانونيُلجميعُاألراضيُالفلسطينيةُوالعربيةُالمحتلةُمنذُالرابعُمنُيونيوُمنُالعامُ(4421م)ُ
عبرُحلُسلميُيضمنُقيامُالدولةُالفلسطينيةُوعاصمتهاُالقدسُالشرقيةُسبيالُالُبديلُعنهُإلنهاءُ

الصراعُ،2تشكيلُلجنةُمنُأعضاءُمبادرةُالسالمُالعربيةُللعملُمعُالمجتمعُالدوليُوالمؤسساتُ
الدوليةُعلىُالحدُمنُالتبعاتُالسياسيةُلقرار الوالياتُالمتحدةُاألمريكية االعترافُبالقدسُعاصمةُ
إلسرائيلُومواجهةُأثارهُُ،وتبيانُخطورةُهذاُالقرارُفيُضوءُالمكانةُالوطنيةُوالتاريخيةُوالدينيةُ

للقدس ُعند ُالمسلمين ُوالمسيحيينُعلىُامتدادُالعالمين ُالعربي ُواإلسالمي3،يجبُعلي ُالمجتمعُ
1وثيقالةُالتحركُالعربيُلمواجهةُقرارُاإلدارةُاألمريكيةُبش ال ال ال ال ال الالأنُالقدسُ،ج/41س(ُ–ُ 42/)18/41ق(ُ،)1440صُ0تاريخُ

االطالعُ8144/4/41مُُ .https://www.amad.ps/files_lib/files/20_1517562026_1283.pdfُُ،

2محمود ُأمينُ 41ُ ،ق اررات ُاتخذتها ُالجامعة ُالعربية ُبعد ُقرار ُ"ترامب" ُبشأن ُ"القدس"ُ 41ُ ،ديسمبر ُُ ،8141االطالعُ
ُ8141/48/4

https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2017/12/10/1217435/10-

%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A3%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%AA%D9%87%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-

%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86ُ %D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3

ُ3مرجعُسابقُ .
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الدوليُإطالقُجهدُفاعلُومنهجيُللضغطُعلى ُإسرائيل ُلاللتزامُبق ارراتُالشرعيةُالدوليةُ،ووقفُ

كلُالخطواتُاألحاديةُالتيُتستهدفُفرضُحقائقُجديدةُعلىُاألرضُخصوصاُبناءُالمستوطناتُ
ومصادرةُاألراضيُومحاوالتُتفريغُالقدسُمنُسكانهاُالعربُالمسلمينُوالمسيحيينُوعلىُحلُ

الصراعُعلىُأساسُحلُالدولتين1،ُ.التنسيقُمعُمنظمةُالمؤتمرُاإلسالميُوأمانتهاُالعامةُ،إلطالقُ
حملةُإعالميةُدوليةُتشرحُخطُورةُالقرارُاألمريكيُوتعريُالممارساتُاإلسرائيليةُفيُالقدسُوأثرهاُ
فيُتفريغُالمدينةُالمقدسةُمنُسكانهاُالعربُالمسلمينُوالمسيحيينُوتهديدُالمقدساتُاإلسالميةُ
والمسيحيةُ،وتأكيدُالوضعُالقانونيُللقدسُكمدينةُمحتلةُعلىُأنُيتمُتوفيرُالمخصصاتُالماليةُ

الالزمة ُلتمويل ُهذا ُالجهد ُمن ُالدول ُاألعضاء2،التمسك ُبالسالم ُعلى ُأساس ُحل ُالدولتين ُوفقاُ
للمرجعياتُالدوليةُالمعتمدةُومبادرةُالسالمُالعربيةُخيا ارُاستراتيجياُودعوةُالمجتمعُالدوليُللتحركُ

بشكلُفعال؛ُلتحقيقُهذاُالحل3،إبقاءُاجتماعاتُوزراءُخارجيةُالعربُفيُحالةُانعقادُدائمُوالعودةُ

لال جتماعُفيُموعدُأقصاهُشهرُمنُاآلنُلتقييمُالوضعُوالتوافقُعلىُخطواتُمستقبليةُفيُضوءُ
المستجداتُبماُفيُذلكُعقدُقمةُاستثنائيةُعربيةُفيُالمملكةُاألردنيةُالهاشميةُبصفتهاُرئيساُ

للدورةُالحاليةُللقمةُالعربيةُ 4.
دعمُصمودُأهلُالقدسُفيُاألرضُوالتمسكُبهاُوتحديداُفيُمدينةُالقدسُ،ورفضُالتجاوبُ

ُ،والضغطُلكيُتتبنىُ
معُأيُضغوطاتُلتوقيعُاتفاقياتُتتنازلُفيهاُعنُالحقوقُالوطنيةُالفلسطينية ُ

السلطةُالفلسطينيةُاستراتيجياتُمواجهةُكالعصيانُالمدنيُ،واتخاذُخطواتُعمليةُمثلُتعليقُاتفاقُ
باريس ُاالقتصاديُ ،وتجميد ُاالعتراف ُبإسرائيلُ 5،وعدم ُحصر ُالنضال ُالفلسطيني ُفي ُعمليةُ

التسويةُ،واذاُمورستُضغوطاتُعلىُالقيادةُللقبولُبصفقةُالقرنُأوُأيُتسويةُأخرىُمنُالممكنُ

أنُتكونُعلىُحسابُالحقوقُالسياسيةُوالتاريخيةُللشعبُالفلسطينيُ،فعلىُالقيادةُأنُتكونُجاهزةُ

لرفضُهذهُالمقترحاتُوتأكيدُالتمسكُبهذهُالحقوقُ،وعدمُالرضولُللتهديداتُمثلُقطعُالميزانياتُ
والتمويل ُوغيرها؛ ُمما ُيستوجب ُالتحضير ُلخيارات ُأخرى ُباعتماد ُاستراتيجية ُصمود ُلمواجهةُ

التصعيد ُوالنتائج ُالمترتبة ُعلى ُالمواقف ُالرافضة ُلإلمالءاتُ ،6وكما ُأدان ُورفض ُالقرارُ

ُ،وأنُالدولُالعربيةُستعملُعلىُ
األمريكي مجلسُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُمستوىُوزراءُالخارجية ُ
1مرجعُسابقُ ُ.
2محمودُأمينُ41ُ،ق ارراتُاتخذتهاُالجامعةُالعربيةُبعدُقرارُ"ترامب"ُبشأنُ"القدس"ُ41ُ،ديسمبرُُ،8141مرجعُسابقُ ُ.
ُُ3مرجعُسابقُ ُ.
ُ4مرجعُسابقُ ُ.
ُ5مرجعُسابقُ ُ.

 6عالءُمحاجنةُ ،القدسُفيُالقانونُاإلسال ال ال الرائيليُفيُض ال ال الالوءُإعالنُترامبُ:انعكاس ال ال الالاتُالمواجهةُوخياراتهاُ،مرجعُس ال ال الالابقُ،
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"استصدار ُقرار ُمن ُمجلس ُاألمن ُيؤكد ُأن ُقرار ُالواليات ُالمتحدة ُاألمريكية ُاالعتراف ُبالقدسُ

عاصمةُإلسرائيلُيتناقضُمعُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُوالُيوجدُلهذاُالقرارُأثرُقانوني"ُ 1.
المطلبُالثاني ُ
اجهةُعلىُالمستوىُالقانونيُوالشعبي ُ
ُ
المو

حثتُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُاستصدارُقرارُمن مجلسُاألمن يؤكدُأنُقرارُالوالياتُ

شرعيةُالدوليةُ ُ 2.
المتحدةُاالعترافُبالقدسُعاصمةُإلسرائيلُيتناقضُمعُق ارراتُال ُ
المستوىُالقانونيُ :

يمثلُالقرارُاألمريكيُخرقاُللوضعُالقائمُفيُمدينةُالقدسُمنذُاحتاللهاُ،مماُيشكلُتجاو ازُ

لقواعدُالقانونُالدوليُ،وتهديداُللسلمُواألمنُالدوليينُفيُالمنطقةُ،وكماُيسهمُفيُعدمُاستقرارهاُ،
وهذاُيستدعيُعلىُضرورةُتبنيُودعمُتوجهُدولةُفلسطينُللحصولُعلىُالعضويةُالكاملةُفيُ
األممُالمتحدةُوالعملُعلىُحشدُالتأييدُالدوليُلهذاُالتوجهُ،وتكليفُالمجموعةُالعربيةُبعملُماُ

يلزمُبهذاُالخصوصُوالعملُعلى ُرفعُالمشاريع ُأمامُالجمعيةُالعامةُومجلسُاألمنُ،والحصولُ
على ُعضوية ُمحكمة ُالعدل ُالدوليةُ ،3دعم ُحق ُدولة ُفلسطين ُاالنضمام ُللمنظمات ُوالهيئاتُ

 1الجالالامعالالةُالعربيالالةُترفضُقرارُت ارمالالبُبش ال ال ال ال ال الالأنُالقالالدسُ..ودعواتُلعقوبالالاتُاقتص ال ال ال ال ال الالاديالالةُض ال ال ال ال ال الالدُأمريكالالاُ،جريالالدةُالش ال ال ال ال ال الالرقُ،

ُ،8141/48/41االطالعُُ ُُ8141/48/8

https://www.al-

sharq.com/article/10/12/2017/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D

8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-

%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-

%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-

%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

ُ %D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7

ُ2مرجعُسابقُ ُ.

 ُ3يحيُقاعود،ماُهيُآلياتُالمواجهةُالفلس ال الالطينيةُبعدُقرارُترامب؟ُُ،المركزُالفلس ال الالطينيُلالبحاثُالس ال الالياس ال الالاتُوالد ارس ال الالاتُ

االستراتيجيةُ-مساراتُ،تاريخُاالطالعُ8144/4/41م ُ

ُhttps://www.masarat.ps/article/4725/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-

%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
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والمواثيقُالدولية؛ُلتعزيزُالمكانةُالقانونيةُوالدوليةُلتجسدُاستقاللهاُوسيادتهاُعلىُأرضهاُالمحتلةُ،1
دعمُالجهودُالفلسطينيةُلمساءلةُاالحتاللُاإلسرائيليُعنُجرائمهُبحقُالشعبُالفلسطينيُ،والزامُ

المجتمعُالدوليُبالضغطُعلىُاالحتاللُاإلسرائيليُبق ارراتُالشرعيةُالدوليةُ 2،منُخاللُالضغطُ
ُ

فلسطينياُوعربياُلترجمةُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُللممارسةُسياسيةُإماُالتنفيذُأوُالمقاطعةُالسياسيةُ

واالقتصاديةُوالثقافيةُلالحتاللُ،والمطالبةُبإنهاءُاالحتاللُاإلسرائيليُوفقاُلق ارراتُالشرعيةُالدوليةُ،3

وتقديمُالمساندةُالفنيةُوالماليةُالالزمةُلهذهُالجهودُ 4 ،لمُيلغُقرارُ(ترامب) ُفيُالمنظماتُالدوليةُ

رغمُتأييدُالمجتمعُالدوليُللحقوق ُالفلسطينية؛ ُلذلك ُيجبُالتوجهُللمحاكمُالدوليةُلتعطيلُالقرارُ،
منُخاللُرفعُدعوةُقضائيةُفيُالمحكمةُالجنائيةُضدُُ(ترامب)ُ،وكذلكُالتوجهُللمحاكمُاألميركيةُ

لتعطيلُالقرارُباعتبارُأنُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُجزءاُمنُالتشريعاتُاألميركيةُ،5وكماُأكدُمجلسُ
جامعةُالدولُالعربيةُالتمسكُبق ارراتُمجلسُاألمنُذاتُالصلة؛ُخصوصاُالق ارراتُ(ُ121وُ112
وُ111وُ)ُ8001التيُتؤكدُأنُجميعُاإلجراءاتُوالقرُاراتُاألحاديةُالتيُتستهدفُتغييرُالوضعُ
القانونيُوالتاريخيُالقائمُفيهاُأوُفرضُواقعُجديدُعليهاُالغيةُوباطلةُ)6(،فالمواجهةُالقانونيةُالدوليةُ
بتوصيفُالجرائمُاإلسرائيليةُبأنهاُجرائمُضدُاإلنسانيةُ،وذلكُمنُخاللُإثباتُالمسؤوليةُالفرديةُ

ائمُالتمييزُالعنصريُالتيُتبدوُ
ُ
للشخصياتُاإلسرائيليةُالتيُنفذتُجرائمُضدُالفلسطينيينُ،وجر
واضحةُفيُمحاوالتُإسرائيلُإبقاءُعددُالفلسطينيينُمنخفضاُوزيادةُعددُاليهودُ ُ،ويجبُاعتبارُ

اللجوءُإلىُاألدواتُالقانونيةُبمنزلةُاستراتيجيةُمكملةُللنضالُالفلسطينيُ،وليستُبديالُعنُوجودُ
ُ

استراتيجيةُسياسيةُلمواجهةُالبرامجُوالخططُاإلسرائيليةُالراميةُإلىُاالستيالءُعلىُحقوق ُالشعبُ
الفلسطينيُعموماُوفيُالقدسُخصوصاُ،وحرمانهُمنُحقهُفيُإنشاءُدولتهُالمستقلةُ 7.

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%

A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1ُ .ُُ%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%9F

ُ1وثيقةُالتحركُالعربيُلمواجهةُقرارُاإلدارةُاألمريكيةُبشأنُالقدسُ،مرجعُسابقُ .
ُ2يحيُقاعودُ،ماُهيُآلياتُالمواجهةُالفلسطينيةُبعدُقرارُترامب؟ُ،مرجعُسابقُ .

ُ3وثيقةُالتحركُالعربيُلمواجهةُقرارُاإلدارةُاألمريكيةُبشأنُالقدسُ،مرجعُالسابقُ .
ُ4المرجعُالسابقُ .

ُ5يحيُقاعودُ،ماُهيُآلياتُالمواجهةُالفلسطينيةُبعدُقرارُترامب؟ُ،مرجعُسابقُ .

ُ6محمودُأمينُ41ُ،ق ارراتُاتخذتهاُالجامعةُالعربيةُبعدُقرارُ"ترامب"ُبشأنُالقدسُ،مرجعُسابقُ ُ.
ُ7تقريرُندوةُ،قرارُنقلُالسفارةُاألمريكيةُووضعُالقدسُالقانونيُوالسياسيُ،المركزُالعربيُلألبحاثُودراسةُالسياساتُ81ُ،
شباطُ/فبرايرُُ،8141الطالعُُ ُ،8141/48/4
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المستوىُالشعبي:
تجلتُالمقاومةُالشعبيةُالفلسطينيةُفيُأروعُصورهاُعندماُهبتُالجماهيرُالفلسطينيةُ،
وفيُمقدمتهاُأبناءُمدينةُالقدسُ،لمواجهةُقرارُسلطاتُاالحتاللُاإلسرائيليُإغالقُالمسجدُاألقصىُ

المباركُفيُ(الرابعُعشرُمنُتموزُ8141م)ُوللمطالبةُبإزالةُالبواباتُاإللكترونيةُوالممراتُالحديديةُ
والجسورُوالكاميراتُالذكيةُ،وغيرهاُمنُاإلجراءاتُاإلسرائيليةُالتيُأعقبتُعمليةُاإلغالق؛ُإذُسارعُ

المواطنون ُإلى ُتنظيم ُالمسيرات ُواالعتصامات ُوالمرابطة ُواقامة ُالصلوات ُعلى ُعتبات ُالمسجدُ
األقصى؛ُوكانُبابُاألسباطُالعنوانُاألبرزُلهذهُللمقاومةُالشعبيةُالسلميةُعلىُمدارُُ41يوما

1

ُ ،فإنني ُأرى ُعدم ُتواجد ُأطر ُنقابية ُأو ُشبابية ُللدفاع ُعن ُالقدس ُعلى ُغرار ُقضية ُالالجئينُ
واألسرىُ ،وهذا ُيتطلب ُتشكيالت ُشبابية ُفاعلة ُللدفاع ُعن ُالقدس ُبشكل ُدائم ُومن ُخالل ُخطةُ

موضوعيةُ،وتعتبرُالتظاهراتُالميدانيةُفيُكلُفلسطينُمهمةُللغايةُ،فبدونُتحركُداخليُلنُيكونُ
هناكُتحركُعالمي؛ ُلالستمرارُفيُإدانةُومقاطعةُاالحتاللُوالوالياتُالمتحدةُالداعمةُوالمساندةُ

لكل ُإجراءاته ُالعنصرية ُضد ُالشعب ُالفلسطيني ُومقدساتهُ 2،كما ُأن ُالتحرك ُالدولي ُضد ُقرارُ

(ترامب)ُواالحتاللُاإلسرائيليُداعمُللحقوقُالفلسطينيةُ،لكنُغيرُمستثمرُويتطلبُجهودُفلسطينيةُ
وعربيةُمنُقبلُالجالياتُفيُكافةُدولُالعالمُالستثماره؛ُفتكمنُأهميةُاستمرارُالدعمُالشعبيُالعربيُ
والدوليُبإجبارُالنظمُالسياسيةُبالتحركُالسياسيُلصالحُالقضيةُالفلسطينيةُ،المهمُهوُاستثمارُ

التظاهراتُالشعبيةُفلسطينياُ،والتناغمُماُبينُمتطلباتُالشعبُالفلسطينيُوالقيادةُالفلسطينيةُ،3إنُ
التعاملُمعُالقرارُاألمريكيُالسماحُللجماهيرُالعربيةُبالتعبيرُالسلميُعنُاإلحباطُمنُالم ُوقفُ

الدولي تجاهُالفلسطينيينُبأنُتعبر ُبالوسائلُالسلميةُعنُحالةُالغليانُواإلحباطُالتيُتعيشهاُمنُ
جراءُماُيتعرضُلهُالفلسطينيونُ؛ُُفعندماُتشاهدُالحكوماتُالغربيةُوشعوبهاُمظاهرُالتعبيرُالشعبيُ
عنُمدىُاليأسُالعربيُ،ويصلُإليهمُاحتماليةُأنُيتحولُهذاُاليأسُذاتياُُإلىُقنابلُموقوتةُتهددُ

مصالحهمُ،فقدُتتأكدُالدولُالكبرىُأنُالوضعُبالمنطقةُبلغُحداُ ُخطي اُرُيتطلبُتحركاُ ُجدياُ ُمنُ

جانبهاُللحيلولةُدونُُانفجارُالبركانُ 4 .

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Jerusalem-Embassy-Alquds-Legalُ and-Political-Status-Report.aspx
ُ1مركزُالزيتونةُللدراساتُ،المقاومةُالشعبيةُفيُفلسطينُ،تقريرُمعلوماتُعدد(ُ،)2بيروتُ ُ،8141ُ،
ُ2يحيُقاعودُ،ماُهيُآلياتُالمواجهةُالفلسطينيةُبعدُقرارُترامب؟ُ،المرجعُالسابق.
3المرجعُالسابقُ .

()4حسامُسويلمُ،سبلُمواجهةُالتصعيدُالعسكريُاإلسرائيليُ،الجزيرةُنتُُ،المعرفةُمقاالتُرأيُ(تحليالت)ُ،تاريخُاإلطالعُ
8144/4/41مhttps://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10/3/%D8%B3%D8%A

8%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-

113

الخاتمة ُ
يتضحُمن ُخالل ُهذه ُالدراسةُأن ُدور ُجامعة ُالدول ُالعربيةُفي ُمواجهة ُقرار ُالوالياتُ
المتحدةُاألمريكيةُتجاهُقضيةُالقدسُمهمُ،وعليهُفقدُخلصناُإلىُجملةُمنُالنتائجُوالتوصياتُعلىُ

النحوُالتاليُ :
أوالاُ:النتائج

 -4يعتبرُقرارُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُمدينةُالقدسُعاصمةُلالحتاللُاإلسرائيليُونقلُ
ارُسياسيا.
السفارةُاألمريكيةُإليهاُقرُاُ

 -8أدانت ُجامعة ُالدول ُالعربية ُعلى ُمستوى ُوزراء ُالخارجيةُ ،ق ارر ُالواليات ُالمتحدةُ
بالقدسُعاصمةُإلسرائيلُونقلُسفارتهاُإليهاُواعتبرتهاُق ار اُرُباطالُُ
ُ
األمريكيةُاالعترافُ
وخرقاُُخطي اُرُللقانونُُالدولي.

 -0إنُالتحولُفيُسياسةُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُتجاهُالقدسُهوُتطورُخطيرُوضعتُ
بهُالوالياتُالمتحدةُنفسهاُفيُموقعُاالنحيازُلالحتاللُوخرقُالقوانينُوالق ارراتُالدولية.

ُ -1عزلتُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُنفسها ُعنُمحيطُالمجتمعُالدوليُالنحيازهاُلدولةُ
االحتاللُاإلسرائيليُباعترافهاُبالقدسُعاصمةُلهاُ،وبذلكُفقدتُوضعهاُكراعُووسيطُ

محايدُفيُعمليةُالسالم.

قرراتُجامعةُالدولُالعربيةُلهيمنةُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُعلىُجميعُ
 -1لمُيتمُتنفيذُ ُا
مقدراتُاألمة.

 -2عدمُوجودُاستراتيجية ُعربيةُموحدةُمنُأجلُالوقوفُفيُوجهُقرارُالوالياتُالمتحدةُ
بشأنُقضيةُالقدس.

ثانياُ:التوصيات ُ
 -4يجبُعلىُجامعةُالدولُالعربيةُبناءُاستراتيجيةُنضالُطويلةُالمدىُ،واضحةُومتكاملةُ،
وهذاُيتطلبُوقفهُفلسطينيةُموحدة؛ُللضغطُعلىُاألنظمةُالعربيةُوتعبئةُالشارعُالعربيُ

ضدُهذهُالخطةُ،ذلكُأنهُمنُالصعبُأنُيتحركُهذاُالشارعُإذاُلمُيتحركُالفلسطينيونُُ،

ألنُالمقدسي ُوحده ُالُيمكنهُتحملُالوقوفُلمواجهةُقرارُالوالياتُالمتحدةُاالعترافُ
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%

ُ ُ8A
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بالقدسُعاصمةُاالحتاللُونقلُسفارتهاُإليهاُ،فيُظلُوجودُأزمةُالنضالُالوطنيُفيُ

القدسُوعمومُفلسطينُ.

 -8ينبغي ُالتركيز ُعلى ُالوساطة ُالدولية ُبدالُ ُمن ُالوساطة ُاألميركية؛ ُألنها ُوهمُ ُ ،ومالذُ
مؤقتُلمنُالُيريدُأنُيقدمُبديالُعبرُاستراتيجيةُمختلفةُتماماُعنُالمسارُالحالي.

 -0ينبغي ُالسعيُإلصدارُفتوىُقانونيةُعنُمحكمةُالعدلُالدوليةُ(رأيُاستشاري)ُعلىُ
غرارُالرأيُاالستشاريُبشأنُعدمُقانونيةُجدارُالفصلُالعنصريُ(ُ،)8110بخصوصُ

قرارُاألمريكيُبشأنُالقدس.

ُ -1ينبغيُتفعيلُدورُجامعةُالدولُالعربيةُوالدولةُالفلسطينيةُاألدواتُالقانونيةُوالدبلوماسيةُ
التيُتملكهاُعلىُالمستوىُالدولي.

 -1يجب ُتفعيل ُخيار ُالمقاومة ُالشعبي ُكنمط ُمن ُأنماط ُالمقاومة ُالذي ُتبنتها ُالدولةُ
الفلسطينيةُوفصائلُالمقاومة ُفيُربوعُفلسطينُباألخصُفيُمدينةُالقدسُواستمرارهاُ
منُأجلُمواجهةُالقرارُوالتقليلُمنُآثارهُ.

ُ -2ينبغي ُعلىُجامعةُالدولُالعربيةُوالسلطةُالوطنيةُالفلسطينية ُوفصائلُالمقا ُومةُدعمُ

صمودُأهلُالقدسُفيُبناءُمؤسساتُعلىُاألرضُمنُخاللُصياغةُخطابُعامُموجهُ
إلىُالرأي ُالعام ُالعالميُلدعمُنضالهم ُوحقهم ُفي ُأرضهمُلكونهمُالسكانُاألصليينُ،

وشرحُالممارساتُوالسياساتُاإلسرائيليةُفيُمدينةُالقدس.

 -1عدمُاالعترافُبأيُقرارُمنُأيُطرفُ(دولةُاالحتاللُاإلسرائيليُأوُالوالياتُالمتحدةُ
أو ُغيرها) ُيخالف ُالموقف ُالعربي ُواإلسالمي ُتجاه ُالقدس ُوينتقص ُمن ُعروبتهاُ
ومقدساتهاُوتراثهاُوسكانهاُوأرضها.

قائمةُالمراجعُ :
أوالاُ:الكتبُ

 -4غالبُغالبُالعتيبيُ،جامعةُالدولُالعربيةُوحلُالمنازعاتُالعربيةُ ،جامعةُنايفُللعلومُ
األمنيةُ،السعوديةُ-الرياضُ،ط4104ُ،4هالُ8141-م.

 -8فهدُغالبُالعتيبيُ،جامعةُالدولُالعربيةُوحلُالمنازعاتُالعربيةُ،السعوديةُ،الرياضُ،
جامعةُنايفُالعربيةُللعلومُاألمنيةُ،الرياضُ،السعوديةُ،ط4104ُ،4هالُ8141-م.

 -0مفيد ُمحمد ُشهابُ ،جامعة ُالدول ُالعربيةُ ،ميثاقها ُوانجازاتهُ ،معهد ُالبحوث ُوالدراساتُ
العربية.4411ُ،

115

ُُ -1محمد ُسعيد ُالدقاقُ ،المنظمات ُالدولية ُالعالمية ُواالقليميةُ ،مؤسسة ُالثقافة ُالجامعيةُ،
القاهرة.4411ُ،

 -5محمدُعوضُهزايمةُ،القدسُفيُالصراعُالعربيُ-الصهيونيُ،دارُومكتبةُالحامدُللنشرُ،
األردنُ،طُ .8144ُ،4

ُُ -2هارونُهاشمُرشيدُ،جامعةُالدولةُالعربيةُ،دارُسراسُللنشرُ .4411ُ،
ثاني اُ:رسائلُماجستير
 -4بنُنكاعُعصامُ،اصالحُجامعةُالدولُالعربيةُفيُظلُالواقعُالعربيُالراهنُ،الجزائرُ،
جامعةُالجزائرُقسمُالعلومُالسياسية.8111ُ،

ُ -8فيسحُنصيرةُ،جامعةُالدولُالعربيةُودورهاُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينية(ُ،)4411-4411
الجزائرُ،جامعةُمحمدُخيضيرُبسكرهُ،كليةُالعلومُاإلنسانيةُواالجتماعيةُتخصصُتاريخُ،

ُ.8141/8140

 -0صليحةُلقويرحُ،مشروعُتقسيمُفلسطينُفيُهيئةُاألممُُ4411والمواقفُالدوليةُمنهُ،رسالةُ
ماجستيرُ،جامعةُمحمدُخيضرُ– ُبسكرةُ ،كليةُالعلومُاالنسانيةُواالجتماعيةُ،تخصصُ

ُ

التاريخُالمعاصرُ .8142ُ،

ثالثاُ:االتفاقياتُوالوثائق:
 -4جامعةُالدولُالعربيةُ،ق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُالخاصةُبقضيةُفلسطينُمنُالدورة(-4
ُ،)14القسمُاألولُ،القاهرةُ،األمانةُالعامةُ،د.نُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.

ُ -8جامعةُالدولُالعربيةُ،ق ارراتُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُدورةُانعقادهُالعاديُ(ُ)04-81
تشرينُالثانيُ(أكتوبر)ُُ ُ.4411

 -0مركزُالمعلوماتُوالتوثيقُ،تاريخُالقدسُباألحداثُ،شؤونُعربيةُ،عدد(ُ،)11صُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.411
 -1ميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُ.

 -1مركزُالمعلوماتُوالتوثيقُ،أنشطةُاألمانةُالعامةُلجامعةُالدولُالعربيةُوانجازاتهاُ،4411ُ،
شؤونُعربيةُ،العددُ،14آذارُ(مارس)ُُ .4411

رابع اُ:المجالتُ ُ

 -4أسامةُالحلبيُ،الوضعُالقانونيُلمدينةُالقدسُ،مؤسسةُالدراساتُالفلسطينيةُ،بيروتُ،طُ،8
.4441
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 -8عالءُمحاجنةُ،القدسُفيُالقانونُاإلسرائيليُفيُضوءُإعالنُترامبُ:انعكاساتُالمواجهةُ
وخياراتهاُ،مجلةُسياساتُعربيةُ،العدد(ُ،)08أيار/مايوُ،8141/المركزُالعربي لألبحاثُ
ودراسةُالسياساتُ .

 -0رشيديُالخالديُ،السياسةُاألمريكيةُتجاهُالقدسُ،حولياتُالقدسُ،العددُالتاسعُ،صيفُ
ُ،8141تصدرُهاُمؤسسةُالدراساتُالفلسطينيةُ،فلسطينُرامُاللهُ،لبنانُبيروتُ .

 -1صائب ُعريفاتُ ،الموقف ُالسياسي ُعلى ُضوء ُاالقتراحات ُاألمريكية ُوق اررات ُالحكوميةُ

اإلسرائيليُاالستيطانيةُوالمواقفُالعربيةُوالدوليةُ،الدراسةُرقمُ(ُ،)8صادرُعنُمنظمةُ

التحريرُالفلسطينيةُ–ُالسلطةُالوطنيةُالفلسطينيةُ–ُدائرةُشئونُالمفاوضاتُ،كانونُالثانيُ
نيسانُ8141مُ.

ُُ -1نزار ُأيوبُ ،مدينة ُالقدس ُبين ُاالستعمار ُواإلسرائيلي ُوالقبول ُاألمريكي ُدراسة ُحالةُ،
المركزُالعربيُلألبحاثُودراسةُالسياسات8141/48/44ُ،م.

ُ -2ياسينُمحمدُحمدُوعالءُجبارُأحمدُ،تطورُالموقفُاألمريكيُمنُقضيةُالقدسُ،مجلةُ
السياسةُوالدوليةُ،جامعةُالمستنصريةُ،كليةُالسياسةُ،العراقُ،العدد(ُ ُ.8112ُ،)1

خامس اُاالنترانت:

 -4أيهُشمعةُ،سياسةُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُتجاهُالقدسُ،المركزُالفلسطيني ُلإلعالمُ،قسمُ
الدراساتُ،تاريخُالدخولُ8141/44/2م

https://www.palinfo.com/news/2017/12/13/%D8%B3%D9%8A%D8%

A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%

D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%

D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3

 -8تقرير ُندوةُ ،قرار ُنقل ُالسفارة ُاألمريكية ُووضع ُالقدس ُالقانوني ُوالسياسيُ ،المركز ُالعربيُ
لألبحاث ُودراسة ُالسياساتُ 81ُ ،شباطُ /فبراير ُُ ،8141الطالع ُُ،8141/48/4

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Jerusalemُ Embassy-Alquds-Legal-and-Political-Status-Report.aspx
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أهميةُتفعيلُمكتبُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيل
ُفيُضوءُنجاحاتُحركةBDS
The Significance of activating Arab boycott office for Israel
in light of BDS Accomplishments
دُ.حامدُعبدُالهاديُأبوُسمرة
ُ
السلطةُالوطنيةُالفلسطينية
Hady04@yahoo.com

الملخصُ ُ:
يعتبرُسالحُالمقاطعةُاالقتصاديةُأحدُأشكالُالنضالُالسلميُولهُبالغُاألثرُفيُالوقتُ
الحاليُ،وتشتركُفيهُالدولةُمنُالناحيةُالرسميةُوالشعبيةُلحرمانُالدولةُالمفروضُعليهاُالمقاطعةُ
منُمصادرُدخلُأساسيةُبعدمُالتعاملُمعُكلُماُينتجُفيهاُمماُيؤثرُعليهاُمنُنواحيُاقتصاديةُ

وسياسيةُواجتماعيةُ،وقد ُتمتد ُالمقاطعةُإلى ُالدول ُالمحايدةُوالتي ُتتعامل ُمع ُالدولُالمفروضُ
عليهاُالمقاطعةُللضغطُعليهاُلقطعُعالقاتهاُاالقتصاديةُمعهاُ،وزيادةُالضغطُعليهاُمماُيحرمهاُ
منُالتمويلُومصادرُالدخلُلهاُ،مماُيدفعُالدولةُإلىُمراجعةُسياساتهاُ .

وقد ُاعتبرت ُجامعة ُالدول ُالعربية ُمنذ ُنشأتها ُعام ُُ 4411قضية ُفلسطين ُهي ُالقضيةُ

المركزيةُوأنُاستعادةُالحقوق ُالعربيةُفيُفلسطينُمسئوليةُقوميةُعربيةُوعلىُالجميعُالمشاركةُ

فيهاُسواءُبالدعمُالماديُأوُالسياسيُأوُالعسكريُ،وسعتُإلىُإيجادُعملُعربيُمشتركُلمواجهةُ

االحتاللُاإلسرائيليُواستعادةُحقوق ُالشعبُالفلسطينيُ .وكانتُمنُوسائلُدعمُنضالُالشعبُ

الفلسطينيُمقاطعةُإسرائيلُ،واتخذُمجلسُالجامعةُق ار ارُفيُ(الثانيُمنُديسمبرُُ)4411يدعوُإلىُ
منعُدخولُالمنتجاتُوالصناعاتُاليهوديةُإلىُالدولُالعربيةُ ُ،وكماُأصدرتُجامعةُالدولُالعربيةُ

ق ار ار ُفيُُ 44مايوُُ 4414بإنشاءُجهازُيتولىُتنسيقُعملياتُالمقاطعةُالعربيةُضدُ(إسرائيل)ُ
يرأسهُمفوضُعامُيعينهُاألمينُالعامُللجامعةُ .

ولكنُبعدُمؤتمرُمدريدُللسالمُسنةُ(ُ)4444تراجعتُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ،فألغتُ

بعضُالدولُالعربيةُالمقاطعةُمنُالدرجةُالثانيةُوالدرجةُالثالثةُ،واقتصرتُالمقاطعةُاالقتصاديةُ

علىُإسرائيلُوالشركاتُالمتعاونةُمعهاُ،دونُأنُتمتدُإلىُالدولُالمساندةُلهاُ .

ومعُبدايةُاالنتفاضةُالثانيةُسنةُ(ُ)8111وارتكابُقواتُاالحتاللُجرائمُبحقُالفلسطينيينُ

والتعاطف ُالشعبيُالعالميُمعُالقضية ُالفلسطينيةُقامتُحركاتُشعبيةُلمقاطعةُمنتجات ُدولةُ
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ُ)ُلتحققُنجاحاتُفيُإعادةُتفعيلُالمقاطعةُاالقتصادية1()BDS(ُاالحتاللُوالتيُانبثقُعنهاُحركة

ُُوتذكرُالجميعُالساسةُوالشعوبُبأهميةُسالحُالمقاطعةُاالقتصادية،الشعبيةُفيُالعالمُإلسرائيل
ُ ُ.إلسرائيلُوأثرهُالفعالُللضغطُعلىُدولةُاالحتاللُإلعادةُالحقوقُالعربية

ُ كلماتُمفتاحية
ُ .ُالمقاطعةُالشعبيةُلدولةُاالحتاللُاإلسرائيلي،ُالقضيةُالفلسطينية،جامعةُالدولُالعربية
Abstract:
The economic boycott weapon is one of the forms of peaceful
struggle and it has a great impact at the present time, and the state
participates in it from the official and popular point of view to deprive the
state imposed on the boycott of basic sources of income by not dealing with
everything produced in it that affects it in economic, political and social
aspects, and the boycott may extend To the neutral countries that deal with
the countries imposed on the boycott to put pressure on them to cut their
economic relations with them, and increase the pressure on them, which
deprives them of funding and sources of income for them, which leads the
state to review its policies.
Since its inception in 1945, the Arab League has considered the
question of Palestine to be the central cause, and that restoring Arab rights
in Palestine is an Arab national responsibility and everyone should
participate in it, whether with financial, political or military support, and it
sought to find joint Arab action to confront the Israeli occupation and
restore the rights of the Palestinian people. One of the means of supporting
the Palestinian people's struggle was boycotting Israel, and the League
Council took a decision on the second of December 1945 calling for
preventing the entry of Jewish products and industries into the Arab
countries, and the Arab League also issued a decision on May 19, 1951 to
establish a body to coordinate the Arab boycott operations against Israel.
Headed by a General Commissioner appointed by the Secretary General of
the University.
But after the Madrid Peace Conference in 1991, the Arab boycott of
Israel receded, so some Arab countries cancelled the second and thirddegree boycott, and the economic boycott was limited to Israel and the

ُ،ُسحبُاستثمارات،)ُوتعنيُ(مقاطعةBoycott, Divestment, Sanctions(( ُهيُاختصارُلBDS(ُ )1(
ُ .)فرضُعقوبات
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companies cooperating with it, without extending to the countries that
supported it.
With the beginning of the second intifada in 2000 and the occupation
forces ’perpetration of crimes against the Palestinians and the global
popular sympathy with the Palestinian cause, popular movements began to
boycott the products of the occupation state, from which the BDS
movement emerged, to achieve successes in re-activating the popular
economic boycott in the world of Israel, and remembering all politicians
and peoples With the importance of the weapon of the economic boycott
of Israel and its effective effect on pressuring the occupying state to restore
Arab rights.
Keywords: The Arab League, the Palestinian cause, Popular Boycott of
Israel State.

مقدمة ُ
يعتبرُسالحُالمقاطعةُاالقتصاديةُأحدُأشكالُالنضالُالسلميُولهُبالغُاألثرُفيُالوقتُ

الحاليُ،وتشتركُفيهُالدولةُمنُالناحيةُالرسميةُوالشعبيةُلحرمانُالدولةُالمفروضُعليهاُالمقاطعةُ
منُمصادرُدخلُأساسيةُبعدمُالتعاملُمعُكلُماُينتجُفيهاُمماُيؤثرُعليهاُمنُنواحيُاقتصاديةُ
وسياسيةُواجتماعيةُ،وقد ُتمتد ُالمقاطعةُإلى ُالدول ُالمحايدةُوالتي ُتتعامل ُمع ُالدولُالمفروضُ
عليهاُالمقاطعةُللضغطُعليهاُلقطعُعالقاتهاُاالقتصاديةُمعهاُ،وزيادةُالضغطُعليهاُمماُيحرمهاُ

منُالتمويلُومصادرُالدخلُلهاُ،مماُيدفعُالدولةُإلىُمراجعةُسياساتهاُ .
اعتبرت ُجامعة ُالدول ُالعربية ُمنذ ُنشأتها ُعام ُ(ُ ُ )4411قضية ُفلسطين ُهي ُالقضيةُ

المركزيةُوأنُاستعادةُالحقوق ُالعربيةُفيُفلسطينُمسئوليةُقوميةُعربيةُوعلىُالجميعُالمشاركةُ

فيهاُسواءُبالدعمُالماديُأوُالسياسيُأوُالعسكريُ،وتهدفُإلىُإيجادُعملُعربيُمشتركُلمواجهةُ

االحتاللُاإلسرائيليُواستعادةُحقوقُالشعبُالفلسطينيُ،وقدُبدأُهذاُالدعمُفيُبرتوكولُاإلسكندريةُ

(ُ )4411حيثُتضمنُاألتيُُ(:تعتبرُفلسطينُركنُمنُأركانُالبالدُالعربيةُ،وانُحقوق ُالعربُ
الُيمكنُالمساسُبهاُ،وانُاستقاللُفلسطينُهوُمنُالحقوق ُالثابتةُ،وانهُليسُأشدُظلما ُوعدواناُ

منُأنُتحلُمسألةُيهودُأوروباُبظلمُآخرُيقعُعلىُعربُفلسطينُ،وأنهُيجبُوقفُالهجرةُاليهوديةُ

والمحافظةُعلىُاألراضيُالعربية((ُ،)1كماُتضمنُميثاقُالجامعةُملحقاُخاصاُبفلسطينُ .

)ُ(1أحمدُالشال ال ال الالقيريُُ:جامعةُالدولُالعربيةُكيفُتكونُجامعةُُ..وكيفُتصييييييبةُعربيةُ،دارُبوسال ال ال الالالمةُللطباعةُوالنشال ال ال الالرُ
والتوزيعُ،تونسُ،4414ُ،صُُ .111ُ،ُ41

125

ُوقدُتعددتُوسائلُالجامعةُالعربيةُفيُدعمُنضالُالشعبُالفلسطينيُسواءُسياسياُأوُ

اقتصاديا ُوكانت ُمن ُوسائل ُدعم ُنضال ُالشعب ُالفلسطيني ُمقاطعة ُإسرائيلُ ،ففي ُ(ُ 8ديسمبرُ
ُ)4411اتخذُمجلسُالجامعةُق ار ارُيدعوُإلىُمنعُدخولُالمنتجاتُوالصناعاتُاليهوديةُإلىُالدولُ

العربيةُ،وفيُ(ُ 44مايوُُ )4414أصدرتُجامعةُالدولُالعربيةُق ار ارُبإنشاءُجهازُيتولىُتنسيقُ
عملياتُالمقاطعةُالعربيةُضدُ(إسرائيل)ُيرأسهُمفوضُعامُيعينهُاألمينُالعامُللجامعةُويعاونُ
المفوض ُالعام ُمندوبُعنُكل ُدولةُبصفة ُضابط ُاتصال ُتعينه ُحكومتهُوتضمن ُالقرارُإنشاءُ

مكتبُمركزيُمقرهُدمشقُ/واُنشاءُمكتبُفيُكلُدولةُعربيةُيعنىُبجميعُشؤونُالمقاطعةُ.ويتكونُ
الجهازُمنُالمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُوالمكاتبُاإلقليميةُومؤتمراتُالمقاطعةُ،ويجتمعُمرتينُسنوياُ

فيُشهرُأبريلُوأكتوبرُمنُكلُعامُ .
مشكلةُالبحث ُ

تراجعتُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُبعدُمؤتمرُمدريدُسنةُ(ُ،)4444فألغتُبعضُالدولُ
العربيةُالمقاطعةُمنُالدرجةُالثانيةُوالدرجةُالثالثةُ،واقتصرتُالمقاطعةُاالقتصاديةُعلىُإسرائيلُ

والشركاتُالمتعاونةُمعهاُ،دونُأنُتمتدُإلىُالدولُالمساندةُلها(ُ،)1معُاتجاهُكثيرُمنُالدولُالعربيةُ

إلىُالتطبيعُقبلُنيلُالحقوقُالعربيةُ .
أهميةُالبحث ُ

حققت ُحركةُ(ُ )2()BDSعدةُنجاحاتُفيُإعادةُتفعيلُالمقاطعةُاالقتصاديةُالشعبيةُفيُ

العالمُإلسرائيلُ،وأعادهُتذكيرُالجميعُالساسةُوالشعوبُبأهميةُسالحُالمقاطعةُاالقتصاديةُإلسرائيلُ

وأثرهُالفعالُللضغطُعلىُدولةُاالحتاللُإلعادةُالحقوقُالعربيةُ ُ.
تساؤالتُالبحث ُ

ُيطرحُالبحثُسؤالُرئيسيُحولُقدرةُالمقاطعةُالشعبيةُالعالميةُللمنتجاتُاإلسرائيليةُوالدولُ
الداعمةُلهُفيُالتأثيرُعلىُصناعُالقرارُفيُدولةُاالحتاللُوالدولُالداعمةُلهُللقبولُباالمتثالُ

للق ارراتُالدوليةُوانهاءُاالحتاللُاالسرائيليُلفلسطينُ .
ُ

(ُ)1عليُمحمودُياسينُالجبوريُُ:موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالعراقُ،المنهلُللنشرُ،8141ُ،صُُ .14
(ُ(BDS(ُ )2هيُاختصال ال الالارُل(ُ)Boycott, Divestment, Sanctionsوتعنيُ(مقاطعةُ،سال ال الالحبُاسال ال الالتثماراتُ،فرضُ

عقوبات)ُ .
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ُ
منهجُالبحث ُ
اعتمدُالباحثُفيُد ارسال ال ال ال ال ال الالتهُعلىُالمناهجُالعلميةُالتيُيتطلبهاُالموضال ال ال ال ال ال الالوعُ،فقامُبتناولُ
الموضالوعُفيُبدايتهُبإعطاءُخلفيةُتاريخيةُعنُنشالأة ُالمقاطعةُالشالعبيةُوالرسميةُوتطورهاُ،ونشأةُ

حركة BDSوتأثيرهاُ،ثمُاستخدمُكلُمنُالمنهجُالتحليليُوالصفيُعندُتناولُالنصوصُالقانونيةُ،
وسوفُيقسمُالبحثُإلىُالمبحثينُالتاليينُ :

المبحثُاألولُ:المقاطعةُاالقتصاديةُمنُالناحيةُالشعبيةُ .
المبحثُالثانيُ:المقاطعةُاالقتصاديةُمنُالناحيةُالقانونيةُ .
النتائجُوالتوصياتُ .
المبحثُاألول ُ
المقاطعةُالعربيةُمنُالناحيةُالشعبية ُ
المقاطعةُاالقتصاديةُالشعبيةُهيُالمقاطعةُالتيُيفرضهاُويتولىُتطبيقهاُاألفرادُأوُالهيئاتُ
غير ُالرسميةُ ،بدافع ُمن ُعواطفهم ُوحماسهم ُالوطني ُ-مثالُ ُ-فيقرروا ُإيقاف ُالتعامل ُبالبضائعُ
والمنتجات ُالمستوردة ُمن ُالدولة ُالمعتدية ُوايقاف ُالتصدير ُإليهاُ ،وقد ُيشمل ُذلك ُاالمتناع ُعنُ

التعاملُمعُرعاياها.

ُ

تعريفُالمقاطعةُاالقتصاديةُ ُ:
عرف ُالبعض ُالمقاطعة ُبأنها ُاالمتناعُعن ُمعاملة ُاآلخر ُاقتصادياُوفق ُنظام ُجماعيُ

مرسومُبهدفُالضغطُعليهُلتغييرُسياستهُتجاهُقضيةُمعينةُمنُالقضاياُ،ويتمُاتخاذُهذاُاإلجراءُ
لفترةُغيرُمحددةُ،ويلغىُعندُتحقيقُالهدفُالذيُفرضُمنُاجلهُوزوالُأسبابهُ(ُ .)1

نشأتُالمقاطعةُاالقتصاديةُالشعبيةُفيُفلسطينُوتطورهاُ :

)) 1

ُدُ .خالد ُعبدالله ُالشمراني ُُ :المقاطعة ُاالقتصادية ُحقيقتها ُوحكمهاُ ،مقال ُمنشور ُفيُ،

ُ،ُhttps://saaid.net/mktarat/qatea/5.htmعزالدينُفودةُُ:المقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ،مقالُمنشورُفيُمجلةُاألهرامُ

االقتصاديُ،العددُُ،4424/4/41ُ،412صُُ2والمشارُإليهاُلدىُشاكرُعادلُجودةُُ:حمالتُمقاطعةُالمنتجاتُاإلسرائيليةُ

وعالقتهاُباتجاهاتُالمستهلءُالفلسطينيُنحوُالمنتجاتُالمصنعةُمحلياُ،رسالةُماجستيرُ،كليةُالتجارةُ،الجامعةُاإلسالميةُ،
ا

ُ،8112صُُ .14
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سبقتُالمقاطعةُالشعبيةُالمقاطعةُالرسميةُ،فقدُاستخدمُالشعبُالفلسطينيُسالحُالمقاطعةُ

بشكل ُتلقائي ُوعفويُ ،لمواجهة ُازدياد ُالتسلل ُاليهودي ُإلى ُفلسطين ُوسعيهم ُإلى ُالسيطرة ُعلىُ
مقدراتُالحياةُفيُفلسطينُ،وذلكُإليقافُالنموُاليهوديُ،وكردُفعلُلقيامُاليهودُبعدمُالشراءُمنُ
عربُفلسطينُ،وطردُالعمالُالعربُمنُأماكنُالعملُاليهودي(ُ،)1فقدُولدتُفكرةُالمقاطعةُعامُ

بمدينةُنابلسُالفلسطينيةُوالتيُأعلنتُفيُمؤتمرُالجمعيةُاإلسالميةُالمسيحيةُالذيُدعاُ
ُ
(ُ)4481
فيه ُوجهاء ُومزارعون ُفلسطينيون ُإلى ُمقاطعة ُاليهود ُمقاطعة ُتامةُ ،عن ُطريق ُمقاطعة ُالسلعُ
اليهوديةُووقفُالتعاملُمعُالتجارُاليهودُ،مماُيؤديُإلىُأنُيحدُمنُالنموُالزراعيُوالصناعيُ

وتطورهُ،مماُيحدُمنُهجرةُاليهودُإلىُفلسطين(ُ ُ.)2

ثمُاتخذتُالمقاطعةُبُعدُاُإقليميُاُعندماُأقسمُمندوبونُعربُمنُسورياُوشرقُاألردنُولبنانُ
وفلسطين ُفي ُاجتماع ُلهم ُفي ُالقدس ُعام ُ(ُ )4484على ُمنع ُبيع ُاألراضي ُلليهود ُومقاطعةُ
(.(3

المصنوعاتُوالمتاجرُاليهودية

ُوتشكلتُلجانُمقاطعةُفيُسورياُواألردنُولبنانُخاللُثورةُفلسطينُالكبرىُفيُالفترةُبينُ

(ُ 4402وُُ )4404لمنعُإرسالُالبضائعُوالسلعُإلىُفلسطينُماُلمُتكنُمقترنةُبموافقةُاللجانُ
القوميةُخوفُ اُمنُتسللُالبضائعُوالسلعُالعربيةُإلىُأيديُاليهودُفيُفلسطينُ،وفيُسنةُ(ُ)4401
عقدُالمؤتمرُالقوميُالعربيُفيُسورياُبحضورُمندوبينُمنُسورياُوالعراقُواألردنُولبنانُوالسعوديةُ

ومصرُوفلسطينُوالذيُوسعُحدودُالمقاطعةُالعربيةُلتشملُمقاطعةُبضائعُالدولُاألجنبيةُالتيُ
تدعمُمشروعُاالستيطانُاليهوديُفيُفلسطين(ُ .)4

ُوخاللُاالنتفاضةُاألولىُترسخُفيُذهنُالمواطنُالفلسطينيُداخلُاألرضُالمحتلةُاالعتمادُ

علىُالذاتُوالتحررُالنفسيُ،واتخذُإجراءاتُلشطبُواالستغناءُعنُالوسائلُاإلداريةُواالقتصاديةُ
المقاطعةُالعربيةُإلسيرائيلُ،ساللساللةُد ارسالاتُفلسطينيةُ،مركزُاألبحاثُالتابعُلمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ،
ُ
(ُ)1هانيُالهنديُ:

بيروتُ،4411ُ،صُُ .11ُ،18

(ُ)2إلياسُش الالوفانيُ:الموجزُفيُتاريخُفلسييطينُالسييياسيييُمنذُفجرُالتاريخُحتىُُ،9121مؤسال الس الالةُالد ارس الالاتُالفلس الالطينيةُ
التابعُلمنظمةُالتحريرُالفلسال الالطينيةُ،بيروتُ،4442ُ،صُُ،182كاملُمحمودُخلةُ :فلسييييطينُواالنتدابُالبريطانيُُ9122

–ُُ،9111سلسلةُدراساتُفلسطينيةُ،مركزُاألبحاثُالتابعُلمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ،بيروتُ،4411ُ،صُُ .411

()3إلياسُشوفانيُ:الموجزُفيُتاريخُفلسطينُالسياسيُمنذُفجرُالتاريخُحتىُُ،9121مرجعُسابقُ،صُُُُُ،ُ101شاكرُ

عادلُجودةُُ:حمالتُمقاطعةُالمنتجاتُاإلسيييرائيليةُوعالقتهاُباتجاهاتُالمسيييتهلءُالفلسيييطينيُنحوُالمنتجاتُالمصييينعةُ
محلياُ،مرجعُسابقُ،صُُ .21
ا

(ُ)4ش الالاكرُعادلُجودةُُ:حمالتُمقاطعةُالمنتجاتُاإلسيييرائيليةُوعالقتهاُباتجاهاتُالمسيييتهلءُالفلسيييطينيُنحوُالمنتجاتُ

المصنعةُمحلياُ،المرجعُالسابقُ،صُُ .21
ا
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اإلسرائيليةُ،وحاولُترسيخُروحُالوحدةُوالمصيرُالوطنيُوالثقةُبالنفسُفيُصفوفُاألهاليُ،وقامواُ

بعدةُخطواتُمثلُتعليمُالمواطنينُكيفُيزرعونُالخضرواتُفيُالحدائقُكيُيتحررواُمنُالسوقُ
لُحركةُالنضالُالفلسطينيُوتاريخهاُوأهميةُ
ُ
اإلسرائيليةُ،والسيطرةُعلىُالتعليمُوتضمنُتعليمُاألطفا
االنتفاضةُ،كماُسيطرواُعلىُالبرامجُالصحيةُوالرفاةُاالجتماعي(ُ .)1

ومنُخاللُماُسبقُيتبينُلديناُأنُالمواطنُسبقُالقياداتُالرسميةُفيُمعاقبةُدولةُاالحتاللُ

منُخاللُالتوجهُالفطريُلديهُإلىُمقاطعةُكلُماُيتعلقُبهُوخصوصاُمنُالنواحيُاالقتصاديةُ .
 -نشأتُحركةُ(ُُ :ُ)BDS

انتشرتُدعاويُالمقاطعةُاالقتصاديةُللمنتجاتُاإلسرائيليةُوالدولُالداعمةُلهاُفيُالوطنُ
العربيُمعُبدايةُاالنتفاضةُالثانيةُفيُأواخرُعامُ(ُ،)8111ومعُازديادُجرائمُاالحتاللُاإلسرائيليُ
وسقوطُالكثيرُمنُالضحاياُوتعاطفُالرأيُالعامُالعالميُمعُاالنتفاضةُالفلسطينيةُ،تجاوبُالكثيرُ

منُالشعوبُحولُالعالمُمعُدعاوىُالمقاطعةُ .

وقدُأثمرتُتلكُالجهودُسنةُ(ُ)8111إلىُتأسيسُحركةُمقاطعةُإسرائيلُ)ُ،(BDSوهيُ
حركةُفلسطينيةُالمنشأُعالميةُاالمتدادُلمقاومةُاالحتاللُاإلسرائيليُمنُأجلُتحقيقُالحريةُوالعدالةُ

وصوالُلحقُتقريرُالمصيرُللشعبُالفلسطينيُ .
ُ

والمالحظُأنُحركةُالُ(ُ)BDSحققتُانجازاتُكبيرةُخاللُفترةُقليلةُلألسبابُالتاليةُ :
 .4وضعُأهدافُمحددةُوهيُ :
أ .مقاطعة ُالشركات ُاإلسرائيلية ُوالشركات ُالعالمية ُالمتواطئة ُمعهاُ ،ومقاطعة ُالمؤسساتُ
والنشاطاتُالرياضيةُوالثقافيةُواألكاديمية.
بُ .الضغطُعلىُالمستثمرينُوالمتعاقدينُمعُالشركاتُاإلسرائيليةُوالدوليةُالمتورطةُفيُجرائمُ
دولةُاالحتاللُو(األبارتهايد)ُبسحبُاستثماراتهمُمنُو/أوُإنهاءُتعاقدهمُمعُهذهُالشركات.
تُ .فرضُعقوباتُعليهاُوطردهاُمنُالمؤسساتُالدولية.

)Graham E. Fuller : The Rand Report, Why a Palestinian state is now inevitable , Mideast Mirror (1
Extra, November 1989.

وترجمتهُمؤس ال السال الالةُالد ارسال الالاتُالفلسال الالطينيةُ،فيُكتابُالدولةُالفلسييييطينيةُوجهاتُنظرُإسييييرائيليةُوغربيةُ،بيروتُ،4441ُ،

صُ .811ُ،811
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 .8تواصل ُحركةُمقاطعةُإسرائيل ) (BDSمعُمؤسسات ُالمجتمعُالمدني ُالدوليُمن ُاتحاداتُ
ونقاباتُوأح ازبُوحركاتُشعبيةُوغيرهاُمنُالجهاتُالتيُتمثلُالماليينُمنُاألعضاءُعبرُ
كافةُقاراتُالعالمُ،كماُتؤيدهاُشخصياتُمؤثرةُفيُالرأيُالعام(.)1

 .0استخدامُوسائلُاإلعالمُالمختلفةُبشكلُمناسبُعبرُإنشاءُصفحةُعلىُاالنترنتُتحدثُبشكلُ
تلقائيُبالشركاتُالتيُتتعاملُمعُدولةُاالحتاللُ،وتخصيصُأرقامُتلفوناتُللتواصلُ،والظهورُ

عبرُشاشاتُالتلفازُ ُ.

تأثيرُحمالتُالمقاطعةُالشعبيةُ(ُ :)BDS
أدتُدعواتُحمالتُالمقاطعةُوسحبُاالستثماراتُإلىُإقدامُشركاتُكبرىُ ُعلىُإنهاءُ

تورطهاُفيُالمشاريعُاإلسرائيليةُكلياُ،حيثُأقدمتُشركةُ(ُVeoliaشركةُتعملُفيُإمداداتُالمياهُ
وادارةُالنفاياتُوالطاقةُوخدماتُالنقل)ُعلىُبيعُاستثماراتهاُفيُإسرائيلُبعدُرفضُعدةُبلدياتُفيُ

أوروباُوأسترالياُنتيجةُضغطُنشطاءُحمالتُالمقاطعةُ،حيثُرفضتُمنحُعقودُتساويُُ41مليارُ
دوالرُللشركةُالفرنسيةُبسببُتقديمُهذهُالشركةُخدماتُتتعلقُبالبنيةُالتحتيةُللمستوطنات ُغيرُ

القانونية ،كماُقامت ُشركة  Agrexcoالزراعيةُ،المصدرةُاألولىُسابقا ُفيُإسرائيلُ،فيُسياسةُ
تصفيةُنهايةُسنةُُ8144نتيجةُمقاطعةُُ40دولةُأوروبيةُلهاُ،أضفُإلىُذلكُ،قرارُمجموعةُالال

Co-operativeالبريطانيةُ ،وهي ُإحدى ُأكبر ُالتعاونيات ُفي ُأوروباُ ،مقاطعة ُالشركات ُالتيُ

تتعاون ُمعُمنتجاتُمصدرهاُالمستوطناتُاإلسرائيليةُ،والحملةُالتيُأقيمتُضدُشركة Ahava

اإلسرائيليةُلمستحضراتُالتجميلُ،والتيُأجبرتهاُعلىُإغالقُمتاجرُلهاُفيُلندنُوالنرُويجُواليابانُ
وكندا(ُ .)2

وقطع ُالمستثمر ُالهولندي ُالعمالق ُُ ،PGGMوالبنك ُالدنمركي ُُ،Danske Bank

واأللمانيُُ Deustche Bankعالقتهاُالماليةُمعُبنوكُإسرائيلُ،عوضا ُعنُتخليُبضعةُبنوكُ

أوروبيةُعنُشركةُالنقلُالفرنسيةُالعمالقةُُ،Alstomواألمثلةُتتكاثرُفيُماُيتعلقُبفرضُالعقوباتُُ،

أعلنُبنك ) (HSBCالبريطانيُفيُديسمبرُُ 8141سحبُاستثماراتهُبالكاملُمنُشركة" إلبيت "

اإلسرائيليةُ ،(Elbit systems)ُ ،والتي ُتعد ُأكبر ُشركة ُتصنيع ُأسلحة ُإسرائيلية ُخاصة ُتروجُ
ألسلحتهاُالال"مجربة"ُ،بسببُاستخدامهاُضدُالفلسطينيينُالعزلُفيُقطاعُغزةُ .
))1

https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds.
ُ(ُ(BDSهيُاختص ال ال ال الالارُل(ُ)Boycott, Divestment, Sanctionsوتعنيُ(مقاطعةُ،س ال ال ال الالحبُاس ال ال ال الالتثماراتُ،فرضُ
عقوبات) ُ

https://raseef22.com/politics/2014/08/11/israeli -monster-appetite/
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كماُأنهت ُشركةُاألمنُالبريطانيةُُ G4Sعملهاُفيُالسجون ُاإلسرائيليةُُ،8141وادارتهاُ

ألكاديميةُالشرطةُفيُالقدسُ .

كما ُأبطلت ُالسويد ُصفقة ُاستيراد ُمهمة ُمن ُالشركة ُالمنتجة ُلعصير ُُ ،Prinivبعد ُأنُ

حاولتُاألخيرةُإقناعُالسويدُباستيرادهاُمنُدونُأنُتستخدمُأيُعالمةُتوضحُأنُالمنتجُصنعُفيُ

إسرائيلُ،عوضاُعنُالخسائرُالتيُطالتُالشركةُجراءُسوءُعالقاتهاُمعُزبائنُفيُبلجيكاُوفرنساُ،
والتيُتقدرُ ُوفقُحملةُالمقاطعةُ،بنحوُ(ُ111ألفُدوالر)ُ .

ُوحالياُتسلطُحركةُالمقاطعةُالضوءُعلىُُ1شركاتُمتواطئةُبصورةُواضحةُمعُاالحتاللُ

اإلسرائيليُوهي(ُ :)1

 -4شركةُُ HPأوُُ،Hewlett Packardلكونهاُتشاركُفيُاالنتهاكاتُاإلسرائيليةُ
للقانونُالدوليُمنُخاللُتوفيرُخدماتُتكنولوجياُالمعلوماتُوحل ُولُالبنيةُالتحتيةُ
لقواتُاالحتاللُ .
ُ -8شركة ُُ Caterpillarالتيُاستخدمت ُحفاراتها ُإلعمار ُالجدار ُالفاصل ُوجرافاتهاُ
لتدميرُبيوتُومزارعُالفلسطينيين.

 -0شركةُُSoda Streamالتيُتدفعُضرائبهاُلتمويلُالهجومُاإلسرائيليُعلىُغزة.
ُ -1شركةُُ Elbit Systemsمصنعةُالطائراتُدون
ُطيارُالتيُتستخدمهاُإسرائيلُ
ُ
للهجومُعلىُالمدنيينُفيُغزة.
ُ -1شركةُُMekorotالمسئولةُعنُقطعُالمياهُعنُفلسطينييُغزة.
ُ -2المصارفُاإلسرائيليةُالتيُتمولُالمستوطنات.
 -1شركةُ"بوما )" (Pumaاأللمانيةُإلنهاءُرعايتهاُالتحادُكرةُالقدمُاإلسرائيلي)ُ (IFA
ُ،8141والذيُيضمُأنديةُفيُمستعمراتُإسرائيليةُمبنيةُعلىُأرض ُفلسطينيةُ

مسلوبةُ .
لقدُشكلتُحركةُمقاطعةُإسرائيل ) (BDSعامالُرئيسياُفيُانخفاضُاالستثمارُاألجنبيُ

المباشرُفيُاالقتصادُاإلسرائيليُبنسبةُ()ُ%12سنةُ(ُ)8141مقارنةُبسنةُ(ُ، )8140ونسب البنكُ

الدوليُجزئياُانخفاضُالوارداتُالفلسطينيةُمنُالشركاتُاإلسرائيليةُبنسبةُ(ُ )%81إلىُحمالتُ
https://raseef22.com/politics/2014/08/11/israeli -monster-appetite /
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المقاطعةُ ،وتنبأت ُتقارير ُصادرة ُعن ُالحكومة ُاإلسرائيلية ُومؤسسة ُ"راند" ُاألمريكية ُبأن ُحركةُ
المقاطعةُستكلفُاالقتصادُاإلسرائيليُملياراتُالدوالراتُخاللُاألعوامُالقادمة(ُ .(1
إجراءاتُدولةُاالحتاللُاإلسرائيليُلمواجهةُالمقاطعةُالشعبية ُ

قامت ُدولة ُاالحتالل ُاإلسرائيلي ُلمواجهة ُحركة ُالمقاطعة ُالشعبية ُبإصدار ُقانون ُسنةُ

(ُ،)8144فقدُأقرُالكنيستُاإلسرائيليُبأغلبية ) (47صوتاُمقابلُ(ُ)01صوتاُ،قانونُاُيجرمُويعاقبُ
كلُمنُيقاطعُاالحتاللُاإلسرائيليُومؤسساتهُاألكاديميةُواالقتصاديةُواالستيطانيةُأوُيدعوُلذلكُ،
وينصُقانون ُ"منعُالمقاطعة"ُالذيُاقرهُالكنيستُعلىُفرضُعقوباتُماليةُباهظةُعلىُكلُمنُ
يقاطعُالمستوطناتُأوُالمستوطنينُكماُينصُعلىُأنُكلُمنُيقاطعُالمستوطنينُوالمستوطناتُ،

أوُيدعوُإلىُالمقاطعةُيعرضُنفسهُللمساءلةُالقانونيةُ،ويمنعُمنُالمشاركةُفيُمناقصاتُالدولةُ،
كماُينصُعلىُتقديمُدعوىُقضائيةُمنُقبلُالمستوطنينُضدُكلُمنُيدعوُإلىُالمقاطعة(ُ .)2

ُوقد ُتقدمت ُعدة ُمنظمات ُخاصة ُبالسالم ُولجنة ُالمقاطعة ُالعربية ُبعدة ُالتماسات ُأمامُ

المحكمةُاإلسرائيليةُلوقفُالقانونُالمذكورُ،ولكنُقامتُالمحكمةُاإلسرائيليةُالعلياُبالمصادقةُعلىُ

هذاُالقانونُفيُ(ُ41نيسانُ/أبريلُُ)8141معتبرةُ"أنُالمقاطعةُلهاُطابعُعنصريُكونهاُتناديُ
بمقاطعةُمؤسساتُفقطُالنتمائهاُاإلسرائيلي".

ثمُأصدرُالكنيستُاإلسرائيليُقانونُيمنعُدخولُأيُإنسانُيدعوُأوُيؤيدُمقاطعةُالمنتجاتُ

اإلسرائيليةُ،منُدخ ُولُأراضيهاُمنُكافةُأنحاءُالعالمُ،والقانونُاإلسرائيليُالجديدُ،ينصُعلىُعدمُ
موافقةُالسلطاتُاإلسرائيليةُعلىُدخولُأيُإنسان ُالُيحملُالجنسيةُاإلسرائيليةُ،منُالدخولُإلىُ

األراضيُاإلسرائيليُ،بماُيشكلُمنظماتُأوُأيُشخص ُيعملُأوُينشطُضمنُأيُمؤسسةُحولُ

العالمُتدعوُإلىُأوُتمارسُالمقاطعةُإلسرائيلُعلىُكافةُأشكالهاُ،مثلُمقاطعةُالبضائعُاإلسرائيليةُ
أوُاألكاديميةُوغيرها(ُ .)3

ويتضحُمماُسبقُأثرُالعاملُاالقتصاديُعلىُتوجهاتُالسياسةُ،فالعالمُالُيعترفُغيرُ

لغةُالمصالحُوعندُتعرضُمصالحهُللخطرُيتجهُإلىُتعديلُسياساتهُبماُيحافظُعلىُمصالحهُ .
ُ

)(1

https://bdsmovement.net/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D
8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8
%A9
)(2
http://www.wattan.tv/news/725.html
)(3
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/139429170306-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
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المبحثُالثاني ُ
المقاطعةُاالقتصاديةُمنُالناحيةُالقانونيةُ ُ
تعتبرُمقاطعةُإسرائيلُاقتصاديُاُإجراءُدفاعيُمشروعُيستندُإلىُالقوانينُوالمواثيقُالدوليةُ
وقدُطبقتهُدولُكبرىُفيُالماضي ُوالحاضرُ ُوفي ُحاالتُاقلُبكثيرُمنُحالةُالعدوانُواالحتاللُ

والقمعُالوحشيُالذيُترتكبهُإسرائيلُضدُأبناءُالشعبُالفلسطينيُ،حيثُتواصلُإس ارئيلُ،السلطةُ
القائمةُباالحتاللُ،الحملة ُاالستعماريةُالشرسة ُضدُأرض ُوشعب ُفلسطينُوبشكل ُخاص ُعلىُ

مدينة ُالقدس ُالمحتلةُ ،فضالُ ُعن ُاستمرُارها ُفي ُمصادرةُاألرضُالفلسطينيةُوبناء ُالمستوطناتُ

وعملياتُالتهجيرُالقسريُُوهدمُالمنازلُوالمداهماتُالعسكريةُوعملياتُالقتلُواالعتقاالتُاليوميةُ .
ُ
المقاطعةُاالقتصاديةُمنُالناحيةُالقانونية ُ
كفلُالقانون ُالدوليُفرضُالمقاطعةُاالقتصاديةُعلىُالدولُالمعتدية ُكإجراءُلمعاقبةُتلكُ

الدول ُ،وقدُنصتُكلُالمواثيقُللمنظماتُالدوليةُعلىُهذاُاإلجراءُ،وتمُالنصُعلىُالمقاطعةُ

االقتصاديةُألولُمرةُفيُمعاهدةُدوليةُفيُاتفاقيةُ(وستفاليا)ُ(ُ)4211والتيُأقرتُمبدأُتوازنُالقوةُ

وكانتُأحدُعناصرهاُفرضُحصارُبحريُواقتصاديُعلىُالدولةُالمعتدية ُإلثنائهاُعنُأهدافهاُ
وعودتهاُإلىُالوضعُالسابق(ُ .)1

كما ُنصت ُالفقرة ُاألولى ُمن ُالمادة ُالسادسة ُعشرة ُمن ُعهد ُعصبة ُاألمم ُعلى ُج ازءُ
المقاطعةُاالقتصاديةُ،إذُتقررُفيهاُ«أنُالدولةُالتيُتلجأُإلىُالحربُ،إخالالُبالتزاماتهاُالمنصوصُ
عليهاُفيُالموادُمنُ(ُ48إلىُُ)41تعتبرُكأنهاُقامتُبعملُحربيُضدُالدولُاألعضاءُ،وتتعهدُ
هذهُالدولُبأنُتقطعُكلُعالقةُتجاريةُأوُماليةُمعُالدولةُالمخلةُ،».وتوجبُهذهُالمادةُأيضاُ

ضرورةُالتعاونُبينُالدولُاألعضاءُفيُتنفيذُجزاءُالمقاطعةُاالقتصاديةُ .

ُ ُوقامت ُعصبة ُاألمم ُبتوقيع ُعقوبات ُاقتصادية ُعلى ُايطاليا ُسنة ُ(ُ ،)4401لمواجهةُ
العدوانُاإليطاليُعلىُالحبشةُ،بموجبُتوصيةُصادرةُعنُالجمعيةُالعامةُللعصبةُوبشكلُجزئيُ

محدودُ،علما ُأنُهناكُشبهُإجماعُعلىُأنُإخفاقُنظامُالعقوباتُفيُالعصبةُفيُصد ُالغزوُ
اإليطاليُللحبشةُكانُالنهايةُالحقيقيةُللمنظمة(ُ . (2

(ُ)1دُ.محمدُعبدُالس ال الالتار ُالبدريُ:المواجهةُالمصييييريةُاألوربيةُفيُعهدُمحمدُعليُ،دارُالش ال الالروقُ،القاهرةُ،8114ُ،صُ

ُ ُ.42

(ُ)2دُ.عصامُالدينُبسيمُ:منظمةُاألممُالمتحدةُ،مطبعةُكليةُالشرطةُ،القاهرةُ،4440ُ،صُُ ُ.41ُ،40
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ُوكذلكُتضمنُميثاق ُاألممُالمتحدة ُالمقاطعةُاالقتصاديةُكجزاءُيتمُفرضهُعلىُالدولةُ

التيُترتكبُجريمةُالعدوانُأوُأيُعملُآخرُمنُشأنهُتهديدُالسلمُواألمنُالدوليينُ،وذلكُألنُهذاُ
الجزاءُإنماُيعد ُوسيلةُمهمةُللحفاظُعلىُالسلمُواألمنُالدوليُ،مع ُااللتزامُبمبادئُاألممُالمتحدةُ
وأهدافهاُلمصلحةُاإلنسانيةُجمعاءُ،فنصتُالمادةُالحاديةُواألربعونُمنُميثاقُاألممُالمتحدةُعلىُ

المقاطعةُاالقتصاديةُ(ُلمجلسُاألمنُأنُيقررُماُيجبُاتخاذهُمنُالتدابيرُالتيُالُتتطلبُاستخدامُ
القواتُالمسلحةُلتنفيذُق ارراتهُ،ولهُأنُيطلبُإلىُأعضاءُاألممُالمتحدةُتطبيقُهذهُالتدابيرُ ُ،ويجوزُ

أنُيكون ُمنُبينهاُوقفُالصالتُاالقتصاديةُوالمواصالتُالحديديةُوالبحريةُوالجويةُوالبريديةُ
والبرقيةُوالالسلكيةُوغيرهاُمنُوسائلُالمواصالتُوقفاُجزئياُأوُكلياُوقطعُالعالقاتُالدبلوماسيةُ،).
وماُيصدرُعنُمجلسُاألمنُمنُق ارراتُفيُهذاُالشأنُيلزمُجميعُالدولُأعضاءُالمنظمةُ،والُ

يجوزُلدولةُعضوُفيُالمنظمةُأنُتمتنعُعنُتنفيذُمثلُهذهُالق ارراتُالصادرةُعنُمجلسُاألمن(ُ .)1
وطالبُمجلسُحقوق ُاإلنسانُالتابعُلألممُالمتحدةُفيُ(ُ 81مارسُُ )8142للمنظماتُ
الدولية ُالتي ُأقرت ُالمقاطعة ُاالقتصاديةُ ،فوافق ُعلى ُالقرار ُ(ُ )02/04الخاص ُبإصدار ُقاعدةُ

بياناتُللشركاتُالعاملةُفيُالمستوطناتُ(قائمةُسوداء)ُ،وجاءُفيُمتنُالقرارُُ":واذُيهيبُبجميعُ
الدولُأالُتزودُإسرائيلُبأيُمساعدةُتستخدمهاُعلىُوجهُالتحديدُفيماُيتصلُبالمستوطناتُفيُ

األرضُالفلسطينيةُالمحتلةُبماُفيهاُالقدسُالشرقيةُوفيُالجوالنُالسوريُالمحتلُُ،واذُيؤكدُعلىُ

أهميةُأنُتتصرفُالدولُوفقاُلتشريعاتهاُالوطنيةُالمتعلقةُبتعزيزُاالمتثالُللقانونُاإلنسانيُالدوليُ

فيماُيخصُاألنشطةُالتجاريةُالتيُتؤديُإلىُحدوثُانتهاكاتُلحقوق ُاإلنسانُ،واذُيشعرُبالقلقُ
لوجودُأنشطةُاقتصاديةُتيسرُتوسيعُوترسيخُالمستوطناتُ ،واذُيدركُأنُأوضاعُحصادُوانتاجُ

المنتجاتُفيُالمستوطناتُينطويُفيُجملةُأمورُعلىُخرقُالقواعدُالقانونيةُالمطبقةُبماُفيُذلكُ،
فيُجملةُأمورُ،استغاللُالمواردُالطبيعيةُلألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُ،بماُفيهاُالقدسُالشرقيةُ،

واذُيهيبُبجميعُالدولُأنُتحترمُالتزاماتهاُالقانونيةُفيُهذاُالصددُ،واذُيدركُأنُالمنتجاتُالمنتجةُ

كلياُأوُجزئياُفيُالمستوطناتُقدُألصقتُبهاُبطاقاتُتحددُأنُإسرائيلُهيُمنشأهاُ،وغذُيدركُ

أيضاُدورُأفرادُوروابطُومؤسساتُخيريةُفيُدولُثالثةُمتورطينُفيُتقديمُتمويلُإلىُالمستوطناتُ
اإلسرائيليةُوالىُكياناتُقائمةُفيُالمستوطناتُ،مساهمينُبذلكُفيُالحفاظُعلىُالمستوطناتُوفيُ
توسيعهاُ،".كماُطالبُالتقريرُمفوضُاألممُالمتحدةُلحقوقُاإلنسانُإلىُإعدادُقاعدةُبياناتُتضمُ

جميعُمؤسساتُاألعمالُالضالعةُفيُاألنشطةُالمبينةُبالتفصيلُفيُالفقرةُُ42منُالتقريرُالمذكورُ

(ُ)1المرجعُالسابقُ،صُُ ُ.810
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أنفاُ،علىُأنُيجريُتحديثهاُسنويا(ُ،)1ولكنُلألسفُمارستُعدةُدولُضغوطُمنذُصدورُالقرارُ
وحتىُإعدادُالبحثُلتأجيلُتنفيذُالقرارُباالدعاءُأنُقاعدةُالبياناتُلمُتكتملُ .

ونتيجةُالستمرارُإسرائيلُفيُاحتاللهاُلألراضيُالعربيةُوعدمُالتزامهاُبالقوانينُالدوليةُ،

وممارستهاُألعمالُالعزلُوالحصارُضدُالشعبُالفلسطينيُ،فقدُعممُاالتحادُاألوروبيُفيُ(ُ01
حزيرانُ /يونيو ُ ُ )8140تعليمات ُملزمة ُلجميع ُدول ُاالتحاد ُتقضي ُبمنع ُتقديم ُأي ُتمويل ُأوُ
تعاونُ ُ ُأ وُمنحُلألبحاثُأوُتقديمُجوائزُللجهاتُالموجودةُفيُالمستوطناتُفيُالضفةُالغربيةُ
والقدسُالشرقيةُ ُ،وبموجبُالتعليماتُالتيُعممهاُاالتحادُاألوروبيُعلىُالدولُاألعضاءُفيهُ،فإنُ

أيُاتفاقُيتمُالتوقيعُعليهُفيُالمستقبلُمعُإسرائيلُيجبُأنُيشملُبنداُينصُعلىُأنُالمستوطناتُ

ليستُجزءاُمنُدولةُإسرائيلُولذلكُفإنهاُليستُجزءاُمنُاالتفاق(ُ .)2

واتخذُاالتحادُاألوربيُقرارُفيُ(ُ44نوفمبرُسنةُُ)8141بوضعُملصقاتُلتمييزُالمنتجاتُ
القادمةُمنُالمستوطناتُاإلسرائيليةُفيُالقدسُوالضفةُالغربيةُوالجوالنُباعتبارهمُأراضيُمحتلةُ
وبذلكُلن ُتخضع ُللنظامُالجمركي ُالتفاضلي ُالمتفق ُعليه ُبينُاالتحادُاألوربيُودولة ُاالحتاللُ

اإلسرائيليُسنة(ُ .)3()4441

وقامتُبعضُالدولُالغربيةُبإصدارُقوانينُلمقاطعةُمنتجاتُالمستوطناتُاإلسرائيليةُفيُ

الضفةُالغربيةُ،ففيُايرلنداُصوتُمجلسُالشيولُفيُُ 44يوليوُسنةُُ 8141علىُقانون ُمقاطعةُ
منتجات ُالمستوطناتُ ،وتم ُالموافقة ُبالقراءة ُالثانية ُفي ُمجلس ُالنواب ُاأليرلندي ُفي ُشهر ُينايرُ

ُ 8144القانون ُوالذيُينصُعلىُ":يمنعُاستيرادُمنتجاتُمنُمستوطناتُغيرُقانونيةُفيُبلدانُ
تحتُاالحتاللُغيرُالقانونيُ،الذيُينتهكُالقانونُالدولي.)4).

واعتبرتُمنظمة ُالعفو ُالدوليةُفي ُالبيانُالصادرُفي ُ(ُ )8144/4/01أن ُقيامُإسرائيلُ

بتوطينُمدنيينُإسرائيليينُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُهوُانتهاكُللقانون ُاإلنسانيُالدوليُ
)(1

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/31/36 P. 5, 10
https://arabic.rt.com/news/621292%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A
3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7
%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%
D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%87%
D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%
D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%
D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA/
)(3
https://arabic.rt.com/news/857548-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%B5%D9%82%D8%A7%D8%AA
)(4
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/01/26/1211778.html
)(2
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وترتقيُباعتبارهاُجريمة ُحربُ ،وأن ُقيامُشركات ُالسياحة ُلحجزُأماكنُاإلقامة ُوالرحالت ُعبرُ

اإلنترنتُتغذيُانتهاكاتُحقوقُاإلنسانُضدُالفلسطينيينُوتشاركُفيُتلكُالجريمة(ُ .(1
 -إجراءاتُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالمقاطعةُاالقتصاديةُ :

استشعرتُجامعةُالدولُالعربيةُمنذُنشأتهاُأهميةُالمقاطعةُاالقتصاديةُ،ففيُ(ُ8ديسمبرُ
ُ)4411اتخذُمجلسُالجامعةُق ار ارُيدعوُإلىُمنعُدخولُالمنتجاتُوالصناعاتُاليهوديةُإلىُالدولُ

العربيةُ،وكذلكُقامتُبالتلويحُبالمقاطعةُاالقتصاديةُللدولُالتيُتساندُالصهيونيةُ(ُ،)2وصوالُإلىُ
إنشاءُجهازُلمقاطعةُإسرائيلُسنةُ(ُ .)3()4414

)(1

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/01/israel-opt-tourism-companies-driving-settlementexpansion-profiting-from-war-crimes/

(ُ)2عبدالحليمُمناعُابوالعماشُُ:القضيةُالفلسطينيةُفيُق ارراتُالقمةُالعربيةُ(ُ،)9110-9129دارُعمانُللنشرُوالتوزيعُ،

ُ،8114صُُ.08

) (3اتخذتُجامعةُالدولُالعربيةُفيُدورتهُالعاديةُرقمُ(ُ)41المنعقدةُبتاريخُُ44مايوُ/أيارُُ4414القرارُرقمُ(ُ)012والذيُ

نصُعلىُُ":بعدُاالطالعُعلىُمقترحاتُاللجنةُالسياسيةُالصادرةُفيُأبُُ/أغسطسُُ/أوتُُ4411المتعلقةُبتنظيمُمقاطعُ
إسرائيلُ،وعلىُضوءُالبحثُالذيُجرىُفيُمجلسُالجامعةُفيُجلستهُبتاريخُُ41أيارُ/مايوُ/مايُُ4414بخصوصُهذاُ
الموضوعُولماُكانتُمقاطعةُإسرائيلُعامالُأساسياُفعاالُفيُمكافحةُالصهيونيةُتحتمهُالمصلحةُالقوميةُتقررُُ-4ُ:وجوبُ
اإلسراعُفيُتنفيذُمقترحاتُاللجنةُالسياسيةُفيُأغسطسُ/أبُ/أوتُُ 4411وانشاءُجهازُيتولىُتنسيقُالخططُوالتدابيرُ
الالزمةُلمقاطعةُإسرائيلُوالعملُعلىُتحقيقهاُيرأسهُمفوضُيعينهُاألمينُالعامُيعاونهُمندوبُعنُكلُدولةُبصفةُضابطُ

اتصالُتعينهُحكومتهُخاللُشهرينُعلىُأنُيتمُتعيينُالمفوضُالعامُخاللُشهرُواحدُوانشاءُجهازُخاللُثالثةُأشهرُ-8ُ.

ينشأُبرئاسةُالمفوضُمكتبُمركزيُمقرهُدمشقُمهمتهُتأمينُاالتصالُبالمكاتبُالمختصةُبشؤونُالمقاطعةُفيُكلُدولةُ
لتنسيقُتدابيرهاُوأعمالهاُوتامينُاطرادُنشاطهاُ -0ُ.يدعوُالمفوضُضباطُاالتصالُلعقدُاجتماعاتُبرئاستهُكلماُاقتضتُ

الظروفُفيُالمكانُالذيُيعينهُالمفوضُ-1ُ.تقومُكلُدولةُبإنشاءُمكتبُخاصُفيهاُيغنيُبجميعُشؤونُالمقاطعةُويكونُ

مجهزاُبالموظفينُوالوسائلُالالزمةُتجهيزاُكافياُيمكنهُمنُالقيامُبواجباتهُعلىُوجهُوافُبالقصدُ -1ُ.تكونُالمكاتبُفيُ
الدول ُالعربية ُعلى ُصلة ُوثيقة ُبالمفوض ُوالمكتب ُالمركزي ُلتزويدهما ُبالمعلومات ُالالزمة ُوتقوم ُبأعمالها ُوفقا ُلتوجيهاتُ

المفوضُوتحت ُإشرافهُ -2.يوصيُالمجلسُأنُتمنحُدولُالجامعةُللموظفينُالمذكورينُجميعُالتسهيالتُالتيُتيسرُلهمُ
القيامُبواجباتهمُبناءُعلىُطلبُالمفوضُ -1ُ.يقدمُالمفوضُتقاريرُدوريةُكلُثالثةُأشهرُعنُكافةُشئونُالمقاطعةُوعملُ

مكاتبهاُوموظفيهاُلألمانةُالعامةُالتيُتقومُبإبالغهاُعلىُالفورُإلىُحكوماتُالدولُالعربيةُوعرضهاُعلىُمجلسُالجامعةُ،
كماُيقدمُإلىُاألمانةُالعامةُتقاريرُخاصةُعنُالقضاياُالعارضةُعندُاالقتضاءُأوُعندماُيطلبُمنهُذلكُ،ويسلمُالمفوضُ

علىُالفورُنسخاُمنُهذهُالتقاريرُإلىُضباطُاالتصالُ -1ُ.لماُكانُالتعاملُاالقتصاديُمعُبعضُالبلدانُاألجنبيةُيتخذُ
واسطةُإلجراءُأعمالُالتهريبُإلىُإسرائيلُومنهاُ،فأنُالمجلسُيوصيُجميعُالحكوماتُالعربيةُأنُتبذلُاهتماماُخاصاُبهذهُ

الناحيةُوتعملُعلىُتنظيمُالتصديرُواالستيرادُمنُتلكُالبلدانُواتخاذُغيرُذلكُمنُالتدابيرُالتيُتكونُمنُشأنهاُماُيضمنُ

عدمُالتعاملُمعُإس ارئيلُعنُطريقُتلكُالبلدانُ-4ُ.يوصيُالمجلسُأنُتبادرُالدولُاألعضاءُإلىُاتخاذُماُيلزمُمنُتدابيرُ
إداريةُوتشريعيةُلتنفيذُماُتقدمُولزجرُمنُيثبتُعليهُمنُرعاياهاُوالمقيمينُبهاُالتعاملُمعُإسرائيلُوتسهيلهُ ُُُُ.".
http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/title/GamatDowal/images/wgama20951.gif_cvt.htm
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وأقرتُجامعةُالدولُالعربيةُثالثُمستوياتُللمقاطعةُوهيُ :
 -4تحظرُالمقاطعةُاألولىُاستيرادُالسلعُوالخدماتُمنُإسرائيلُإلىُبلدانُالمقاطعةُ .
 -8تمنعُالمقاطعةُالثانيةُاألفرادُ،وكذلكُشال الالركاتُومنظماتُالقطاعينُالعامُوالخاصُ،
فيُالبلدانُاألعضالالاءُمنُاالنخراطُفيُاألعمالُالتجاريةُمعُأيُكيانُيقومُبأعمالُ
فيُإسرائيلُ،تحتفظُجامعةُالدولُالعربيةُبقائمةُسوداءُلهذهُالشركات.
 -0تحظرُالمقاطعةُالثالثةُأيُكيانُفيُبلدُعضوُمنُالقيامُبأعمالُتجاريةُمعُشركةُ
أوُفردُلالديالهُتعالامالتُتجالاريالةُمعُالواليالاتُالمتحدةُأوُشال ال ال ال ال ال الالركاتُأخرىُفيُالقائمةُ

السوداءُلجامعةُالدولُالعربية.

وطلبتُمنُالدولُاألعضالاءُأنُتطلبُشالهاداتُمنشأُعلىُجميعُالسلعُالتيُتمُالحصولُ

عليهاُمنُالموردينُللتأكدُمنُأنُهذهُالسلعُتلبيُجميعُجوانبُالمقاطعةُ .

ُوأقر مجلس الجال الالامعال الالة في دورتال الاله الث ال الالانيال الالة والعش ال ال ال ال ال ال الرين بجلسال ال ال ال ال ال ال ال الالة المنعقال الالدةُبت ال الالاريخُ

( )4411/48/44مشال ال الالروع القانونُ الموحد لمقاطعة إس ال ال الرائيل ،الذي اعتمدته الدول العربية فيماُ
بعد قانونُ لديهاُ .

كماُأصال ال الالدرتُبعضُالدولُالعربيةُقوانينُخاصال ال الالةُتجرمُكلُمنُيتعاملُمعُإس ال ال الرائيلُمنُ

الناحيةُالتجاريةُ،فقامتُسالورياُبإصالدارُالقانونُرقمُ(ُ)810لسنةُ(ُ)4412الخاصُبمنعُاستيرادُ
وبيعُوشالراءُالمنتجاتُوالبضالائعُالصالهيونيةُداخلُسوريا(ُ،)1وأصدرتُالسلطةُالوطنيةُالفلسطينيةُ

القرارُبقانونُرقمُ(ُ)1لس ال ال الالنةُ(ُ)8141والخاصُبش ال ال الالأنُوحظرُومكافحةُمنتجاتُالمس ال ال الالتوطناتُ،
واتخذتُقرارُبشالالكلُمبدئيُبمنعُدخولُمنتجاتُُ2شالالركاتُوهيُتنوفاُ،شالالتراوسُ،أوسالالمُ،علييتُ،

برغاتُ،يعفورا(ُ .)2

لقدُخس ال ُالرتُدولةُاالحتاللُاإلسال الرائيليُمنُجراءُالمقاطعةُاالقتص الالاديةُمبالغُفلكيةُتص الاللُ

َّ
بيةُفإنُدولةُ
إلىُعشال ال الراتُالملياراتُس ال الالنوياُ،فحس ال الالبُاألرقامُالرس ال الالميةُالص ال الالادرةُعنُالجامعةُالعر
االحتاللُاإلسال ال ال ال ال ال الرائيليُخس ال ال ال ال ال الالرُحتىُنهايةُ(4444م)حواليُ(ُ41مليارُدوالر)ُ،معُتراجعُالناتجُ

القوميُ(ُ)%0سنوياُباإلضافةُإلىُامتناعُكثيرُمنُالشركاتُالعالميةُمنُاالستثمارُأوُفتحُفروعُ
لشال ال ال ال ال ال الالركالاتهمُداخاللُدولالةُاالحتاللُتفالاديالاُلفرضُعقوباتُعليهاُومقاطعتهاُمنُقبلُالدولُالعربيةُ،
https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1248985&language=ar
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9559
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)(1
)(2

والىُاض الالطرارُدولةُاالحتاللُإلىُإقامةُعالقاتُتجاريةُمعُدولُبعيدةُجداُعوضال الاُعنُاألسال الواقُ

العربيةُالقريبةُمنها(ُ .)1

إجراءاتُالوالياتُالمتحدةُلمواجهةُالمقاطعةُ :
حالاولالتُالواليالاتُالمتحالدةُاألمريكيالةُمواجهالةُالمقالاطعالةُالعربيالةُمنالذُالبالدايالةُ،فحاولتُإقناعُ
الدولُالعربيةُعبرُالمفاوضاتُالثنائيةُوالمتعددةُمعُالدولُالعربيةُإقناعهاُبإلغاءُالمقاطعةُالعربيةُ

إلس الرائيلُ،كماُقامتُبإصالالدارُتش الريعاتُمتعددةُلتجريمُالمقاطعةُوتعبرُعنُمعارضالالتهاُلهاُ،فمنذُ

سال ال ال ال الالنةُ(ُ)4414قامتُالوالياتُالمتحدةُعبرُتش ال ال ال ال الريعاتُمتعددةُتعبرُعنُمعارضال ال ال ال الالتهاُللمقاطعةُ
العربيةُ،وفيُسالالنةُ(ُ)4421تمُإصالالدارُتش الريعُيلزمُالشالالركاتُاألمريكيةُباإلبالغُاإللزاميُعنُأيُ

طلباتُللمشالالاركةُفيُالمقاطعةُ،كماُقامُالكونجرسُاألمريكيُفيُ(ُ)4411بإصالالدارُتشالريعُووقعهُ
الرئيس )جيميُكارتر( ووفقاُلهذاُالتشالريعُتفرضُعقوباتُمدنيةُوجنائيةُعلىُالشالالركاتُاألمريكيةُ

التيُتتعاونُمعُالمقاطعة(ُ،)2ولمراقبةُتطبيقُهذاُالقانونُ،تمُإنشاءُمكتبُخاصُسميُبال الالُ"مكتبُ
االمتثالُضالدُالمقاطعة"ُكجزءُمنُو ازرةُالتجارةُاألمريكيةُ.ورغمُالغراماتُ،إالُأنُشركاتُأمريكيةُ

مثالل (مالاكالدونالد) فضال ال ال ال ال ال الاللتُدفعُالغرامةُعلىُأنُتخالفُالمقاطعةُوتخسال ال ال ال ال ال الالرُعملهاُفيُالمنطقةُ

العربية(ُ .)3

وكذلكُفرضالالتُالوالياتُالمتحدةُعقوباتُعلىُالمصالالدرينُالذينُيلتزمونُبالمقاطعةُ،عبرُ

س ال ال ال الالحبُالمزاياُالضال ال ال ال الريبيةُالتيُتمنحهاُحكومةُالوالياتُالمتحدةُلهمُ،تديرُمص ال ال ال الاللحةُالضال ال ال ال الرائبُ
األمريكيةُ(ُ)IRSلوائحُمنعُالض الريبةُذاتُالصالاللةُبالض الرائبُوالتيُتحرمُالمزاياُالض الريبيةُلدافعيُ
الضرائبُاألمريكيينُالذينُيشاركونُفيُالمقاطعة(ُ .)4

أثرُاتفاقياتُالسالمُالموقعةُعلىُالمقاطعةُاالقتصاديةُ :
قامتُبعضُالدولُالعربيةُعقبُ(مؤتمرُمدريد)ُ(ُ)4444إلىُإنهاءُالمقاطعةُمنُالدرجةُ
الثانيةُوالدرجةُالثالثةُوأبقتُعلىُالمقاطعةُمنُالدرجةُاألولىُ،باإلض ال ال ال الالافةُإلىُعدمُانعقادُمكتبُ

(ُ)1جريالدةُاألهرامُ،األحالدُُ40فبرايرُُ،4441صُ ُ4والمش ال ال ال ال ال الالارُإليهاُلدىُش ال ال ال ال ال الالفيقُأحمدُعليُ:فيُجنازةُالمقاطعةُالعربيةُ
إلسرائيلُ،مرجعُسابقُ،صُُ .40

)(2

Martin A. Weiss : Arab League Boycott of Israel, CRS Report for Congress Received through the
CRS Web, April 19, 2006. P.1.
((3
GIL FEILER : From Boycott To Economic Cooperation The Political Economy Of The Arab
Boycott Of Israel , Frank Cass, London, 1998, P. 54, 55.
)(4
Martin A. Weiss : Arab League Boycott of Israel, OP CIT, P.1, 5.
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المقاطعةُالعربيةُمنُ(ُ)4444إلىُ(ُ)8114بسال ال الالببُعدمُاكتمالُالنصال ال الالابُوهوُحضال ال الالورُ(ُ)48

دولةُ،مماُأضعفُالموقفُالعربيُبسحبُأحدُاألسلحةُالهامةُفيُمقابلُإسرائيلُ .

وبعدُتوقيعُ(اتفاقُأوسال ال الاللو) ُ(ُ،)4440قامتُ(ُ)02دولةُبإنهاءُمقاطعتهاُلدولةُاالحتاللُ

اإلسالرائيليُ،وتدفقتُاسالالتثماراتُالشالالركاتُالعالميةُعلىُدولةُاالحتاللُبعدُأنُأصالالبحتُالُتخشالالىُ

المقاطعةُالعربيةُ،وقدرتُحجمُاالس الالتثماراتُالمباشال الرةُخاللُعامينُحواليُمليارُوثمانمائةُمليونُ

دوالر(ُ،)1وُتمُرفعُأكثرُمنُ(ُ)1111ش ال ال ال ال الالركةُأجنبيةُ،و(ُ)110باخرةُ،و(ُ)841فنانُوفنانةُ،وُ

(ُ)121فيلمُسينمائيُ،منُالقوائمُالسوداءُالتيُيصدرهاُمكتبُالمقاطعةُالعربية(ُ ُ.)2

وتباهىُ(شيمعونُبيريز)ُأثناءُعقدُالمؤتمرُاالقتصاديُاألولُفيُالدارُالبيضاءُفيُ(ُ01
أكتوبرُُ)4441قائالُأثناءُرؤيتهُللوفودُالعربيةُ"ُ:أخيراُأيهاُاألصالالدقاءُُ..هاُنحنُنسالاليرُمعاُفيُ
جنازةُالمقاطعةُالعربيةُإلسال ال ال ال الرائيلُ ُ،وقدُعلقُأحدُوزراءُالخارجيةُالعربُ":مس ال ال ال الالترُبيريزُيقولُلناُ
الحقيقالالةُُ..وأنكمُأيهالالاُالعربُقالالدُألقيتمُسال ال ال ال ال ال الالالحكمُاألخيرُ،فمالالاُالالالذيُيرغمنالالاُعلىُإعالالادةُكالاللُم الاُ

اغتصبناهُلكمُبعدُأنُسرتمُجميعاُفيُجنازةُالمقاطعةُ .)3(".
 -تفعيلُمكتبُالمقاطعةُالعربيةُ :

اتخذتُجامعةُالدولُالعربيةُقرارُبإعادةُتفعيلُقرارُالمقاطعةُالعربيةُ،بعدُتبينهاُأنُدولةُ

االحتاللُاإلسال ال ال ال الرائيليُالُتلتزمُباالتفاقياتُالموقعةُوالُتوجدُنيةُلديهاُلالنس ال ال ال الالحابُمنُاأل ارض ال ال ال الاليُ
العربيالةُالمحتلالةُ،فالأكالدتُالقممُالعربيالةُالمتالحقالةُعلىُالمقالاطعةُالعربيةُوكانُأخرهاُالقمتانُالقمةُُ

رقمُ(ُ)81قمالالةُ"عمالالان"ُالمنعقالالدةُبتالالاريخُ(ُ84مالالارسُ/آذارُ،)8141حيالالثُتمُالتالالأكيالالدُعلىُ"أهميالالةُ
اس ال الالتمرارُدعوةُجميعُالدولُوالمؤسال ال الس ال الالاتُوالش ال الالركاتُواألفرادُإلىُوقفُكافةُأش ال الالكالُالتعاملُمعُ

المس ال ال الالتوطناتُاإلسال ال ال الرائيليةُالمقامةُعلىُاألراضُالفلس ال ال الالطينيةُالمحتلةُبماُفيُذلكُحظرُاس ال ال الالتيرادُ
منتجاتهاُأوُاالسال ال الالتثمارُفيهاُبشال ال الالكلُمباشال ال الالرُأوُغيرُمباشال ال الالرُلمخالفتهاُللقانونُالدولي(ُ،)4وكذلكُ

أكالالدتُالقمالالةُرقمُ(ُ)84قمالالةُالظهرانُالمنعقالالدةُبتالالاريخُُ(ُ41أبريالالل/نيسال ال ال ال ال ال الالانُُ)8141فيُالبنالالدُالُ

(ُ)41فيُموض الالوعُالقض الاليةُالفلس الالطينيةُوالصال الراعُالعربيُاإلسال الرائيليُومس الالتجداتهُعلىُأنُمقاطعةُ
االحتاللُاإلسال الرائيليُونظامهُاالس الالتعماريُهيُأحدُالوس الالائلُالناجعةُوالمش الالروعةُلمقاومتهُوانهائهُ
وانقاذُحلُالدولتينُوعمليةُالس الالالمُ،ودعوةُجميعُالدولُوالمؤسال الس الالاتُوالش الالركاتُواألفرادُإلىُوقفُ

)ُ)1شفيقُأحمدُعليُ:فيُجنازةُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ،مركزُالحضارةُالعربيةُ،القاهرةُ،4441ُ،صُ.41
(ُ)2المرجعُالسابقُ،صُُ ُ.41

)ُ)3شفيقُأحمدُعليُ:فيُجنازةُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ،مرجعُسابقُ،صُُ .44

)ُ)4مجلدُق ارراتُالقمةُالعربيةُرقمُ(ُ)81المنعقدةُفيُعمانُبتاريخُُ،8141/0/84صُُ.81
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جميعُأش ال ال الالكالُالتعاملُالمباش ال ال الالرُوغيرُالمباش ال ال الالرُمعُمنظومةُاالحتاللُاالس ال ال الالتعماريُاإلسال ال ال الرائيليُ
ومسال ال الالتوطناتهُالمخالفةُللقانونُالدوليُ،ومتابعةُالعملُمعُالجهاتُالدوليةُإلصال ال الالدارُقاعدةُبياناتُ

للشال ال ال الالركاتُالتيُتتعاملُمعُالمسال ال ال الالتوطناتُاإلس ال ال ال الرائيليةُوفقاُلق ارراتُمجلسُحقوقُاإلنسال ال ال الالانُذاتُ

الصلة(ُ .)1

ارُالدورةُ
ُ
وتحالاولُالجالامعالةُالعربيالةُإعالادةُتفعياللُمكتالبُالمقالاطعالةُالعربيالةُ،وقدُصال ال ال ال ال ال الالدرُقر

العالالاديالالةُ(ُ)411لمجلسُالجالالامعالالةُالمنعقالالدُبتالالاريخُ(ُ )8141/4/48والالالذيُنصُعلىُ"دعوةُالالالدولُ
العربيةُالس الالتض الالافةُمؤتمراتُض الالباطُاتص الالالُالمكاتبُاإلقليميةُلمقاطعةُإسال الرائيلُ،وذلكُفيُإطارُ

تفعيلُعملُأجهزةُالمقاطعةُوتطويرهاُوتنش ال الاليطُدورهاُوالتأكيدُعلىُأهميةُبلورةُآلياتُللتعاونُبينُ

المقاطعةُالرسميةُممثلةُبأجهزةُالمقاطعةُالعربيةُوالمقاطعةُالشعبيةُالدولية"ُ .

وقدُأنعقدُالمؤتمرُ(ُ)44لضال ال ال ال الالباطُاتصال ال ال ال الالالُالمكاتبُاإلقليميةُلمقاطعةُإس ال ال ال ال الرائيلُبتاريخُ

(ُ،)8141/41/88وأكدُاألمينُالعامُالمس ال ال ال الالاعدُلش ال ال ال الالئونُفلس ال ال ال الالطينُواأل ارض ال ال ال الاليُالعربيةُالمحتلةُ،
بالجامعةُالعربيةُ،السفيرُسعيدُأبوُعلى"ُ،رئيسُالمكتبُالرئيسيُلمقاطعةُإسرائيل"ُ،خاللُالكلمةُ

التيُألقاهاُإلىُض ال ال ال الالرورةُتفعيلُسال ال ال ال الالالحُالمقاطعةُضالال ال ال الالدُإس ال ال ال ال الرائيلُ،باعتبارُأنُالمقاطعةُالعربيةُ
إلسرائيلُ،هيُأداةُمقاومةُسلميةُتهدفُإلىُالضغطُعلىُسلطاتُاالحتاللُاإلسرائيليُلالستجابةُ

لق ارراتُالشال ال ال الالرعيةُالدوليةُ،مؤكدُاُعلىُضال ال ال الالرورةُاغتنامُالمنالُالدوليُالقائمُالذيُيشال ال ال الالهدُنجاحاتُ
مستمرةُللمقاطعةُالدوليةُإلسرائيلُلتوسيعُنطاقُالمقاطعةُعلىُالمستويينُالشعبيُُوالرسمي(ُ .)2
النتائجُوالتوصياتُ ُ
يهدفُالمش الالروعُالص الالهيونيُفيُالمنطقةُالعربيةُالذيُبدأُباحتاللُفلس الالطينُإلىُالس الاليطرةُ

علىُالمنطقةُالعربيةُ،بعدةُطرقُس ال الواءُعسال الالكرياُأوُسال الالياسال الالياُواقتصال الالادياُ،وتحاولُدولةُاالحتاللُ
اإلس ال ال الرائيليُوالدولُالداعمةُلهُكلُفترةُحرفُالبوصال ال الاللةُالحقيقيةُوصال ال الالنعُأعداءُجانبيينُ،وص ال ال الالنعُ

أزماتُمختلفةُالستنزافُثرواتُاألمةُالعربيةُ ُ.

يعتبرُغيابُالتنسال ال الاليقُوتوحيدُالموقفُالعربيُ،وتصال ال الالرفُكثيرُمنُالدولُبصال ال الالورةُمنفردةُ

ومنعزلةُعنُاإلجماعُالعربيُ ُ،وتقديمُالتنازالتُعنُالثوابتُوالمبادئُ،دونُمقابلُوحافزُلهاُ،أدىُ
إلىُتجاوزُكلُالخطوطُالحمراءُ،فيُالعالقةُالعربيةُاإلسال ال ال الرائيليةُ،وتناس ال ال الالىُالس ال ال الالاس ال ال الالةُالعربُأنُ

)ُ(1مجلدُق ارراتُالقمةُالعربيةُرقمُ(ُ)84المنعقدةُفيُالظهرانُبتاريخُُ،8141/1/41صُ.48
)(2
https://www.youm7.com/story/2017/10/23/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%
85%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9ُ
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المقاطعةُاالقتصالاديةُسالالحُهامُمنُالممكنُأنُيحققُكثيرُمنُالنتائجُإنُأحسنُاستخدامهُُ ،وأنُ

العالمُالُيعترفُأوُيفقهُإالُلغةُالمصالحُ .

وخلصتُالدراسةُأنُأسبابُفشلُالمقاطعةُعلىُالمستوىُالرسميُتعودُلألسبابُالتاليةُ :
 -4غيالابُاإلرادةُالس ال ال ال ال ال ال اليالاسال ال ال ال ال ال الاليةُلدىُقياداتُالدولُالعربيةُفيُدعمُجامعةُالدولُالعربيةُ،
واألجهزةُالمنبثقةُعنهاُ،والعملُفيُجزرُمنعزلةُ،ووفقُمصالحُخاصةُبكلُدولة.

 -8غيابُصاليغةُاإللزامُفيُميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُأثرُبشالكلُسلبيُعلىُأداءُجامعةُ
الدولُالعربيةُ،فبالرغمُمنُأنُالجامعةُالعربيةُأصال ال ال الالدرتُقرارُبالمقاطعةُالعربيةُإالُأنُ
هذاُالقرارُغيرُملزمُللدولُالعربيةُ،وتركتُأمرُتنفيذُالمقاطعةُلكلُدولةُعلىُحدة.
 -0عدمُمخاطبةُالرأيُالعامُس ال الواءُالمحليُأوُالعالميُفيُتعريفهُبالحقوقُالعادلةُللشال الالعبُ
الفلسال ال ال ال ال ال الالطينيُوجرائمُدولالةُاالحتاللُومخالالفتهالاُللقالانونُُالالدوليُوزرعُثقافةُالمشال ال ال ال ال ال الالاركةُ
الشالعبيةُفيُالنضالالُالسلميُومدىُأهميتهُوتشجيعُالمقاطعةُالشعبيةُلمنتجاتُإسرائيلُ

والدولُالتيُتساندهاُ .
الييتيييوصيييياتُ :
 -4قيالامُجالامعالةُالالدولُالعربيالةُبالالتواصال ال ال ال ال ال الاللُمعُحركالةُ(ُ)BDSوتقالديمُالالدعمُالكالاملُلهاُ
ومحاولةُتذليلُالمعوقاتُالتيُتعترضُعملهاُ،واالستفادةُمنُتجربتهم.

 -8تواصلُمكاتبُالمقاطعةُالعربيةُمعُوسائلُاإلعالمُالمختلفةُبشكلُدوريُعنُطريقُ
إصال ال الالدارُنش ال ال الراتُدوريةُبالشال ال الالركاتُواإلفرادُالتيُتتعاملُمعُدولةُاالحتاللُ،وانشال ال الالاءُ
صال ال الالفحةُعلىُاالنترنتُتنشال ال الالرُمنُخاللهاُالقوائمُالسال ال الالوداءُللشال ال الالركاتُوتقومُبتحديثهاُ

بشكلُتلقائيُ،معُإقامةُمؤتمرُصحفيُبشكلُدوريُ،والظهورُبشكلُدوريُفيُبرامجُ

(التوكُش ال ال ال ال الالو)ُذاتُالمش ال ال ال ال الالاهدةُالعاليةُ،لتوعيةُالجمهورُالمحليُبالدولُوالش ال ال ال ال الالركاتُ
العالميةُالتيُتستثمرُفيُدولةُاالحتالل.
 -0التواص ال الاللُمعُجميعُمؤسال ال الس ال الالاتُالمجتمعُالمدنيُلبيانُأهميةُالمش ال الالاركةُالش ال الالعبيةُفيُ
النضال الالالُالسال الاللميُعبرُمقاطعةُمنتجاتُالشال الالركاتُالعالميةُالتيُتسال الالتثمرُوتتاجرُمعُ
دولةُاالحتاللُلمضاعفةُالضغوطُاالقتصاديةُعليها.
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 -1تواص ال ال ال ال ال الاللُجامعةُالدولُالعربيةُمعُالمنظماتُالدوليةُوحكوماتُالدول؛ُإلبالغهمُأنُ
مقاطعةُمنتجاتُدولةُاالحتاللُوخصالالوص الاُالمنتجاتُالتيُتصالالدرُفيُالمس الالتوطناتُ
هيُق ارراتُتتماشىُمعُالقانونُالدولي.

 -1إصال ال ال ال ال ال الالدارُجامعةُالدولُالعربيةُنش ال ال ال ال ال ال الراتُدوريةُبالدولُالعربيةُالتيُتلتزمُبالمقاطعةُ
العربيالةُ،والالدولُالعربيالةُالتيُلمُتلتزمُونشال ال ال ال ال ال الالرُالمعلومالاتُالمتوفرةُعنُحجمُالتعاملُ

التجاريُواالقتصاديُبينُالدولُالعربيةُودولةُاالحتاللُاإلسرائيلي.

 -2التواصال الاللُالدائمُبينُمكاتبُالمقاطعةُالعربيةُفيُالدولُالعربيةُوغرفُالتجارةُورجالُ
األعمالُوأص الالحابُرؤوسُاألموالُوامدادهمُبش الالكلُمس الالتمرُبالش الالركاتُالمدرجةُعلىُ

القائمةُالس ال ال الالوداءُ،وش ال ال الالرحُأهميةُالدورُالذيُيقومونُُبهُفيُالمس ال ال الالاعدةُلعودةُالحقوقُ

العربيةُ.

 -1قيامُالمكتبُالمركزيُللمقاطعةُالعربيةُبإصالالدارُنش الراتُدوريةُبالشالالركاتُالتيُتنضالالمُ
للقائمةُالسالالوداءُ،وتزويدُالمكاتبُالفرعيةُلهاُفيُالدولُالعربيةُ،والطلبُمنُالمكاتبُ

الفرعيةُبموافاةُالمكتبُالمركزيُبشكلُدوريُباإلجراءاتُالتيُاتخذتُبخصوصُتلكُ

النشرات.

 -1إصال ال الالدارُقرارُملزمُللدولُالعربيةُبااللتزامُبالمقاطعةُالعربيةُإلس ال ال الرائيلُ،والتأكيدُعلىُ
عدمُالتعاونُمعهاُفيُأيُمجالُحتىُاسال الالتعادةُالحقوقُالعربيةُ،ووضال الالعُآلياتُعملُ

فعالة؛ُلتنفيذُهذاُالقرارُ،باإلضافةُإلىُتوقيعُعقوباتُعلىُالدولُالمخالفة.
 -4سال ال ال ال الالحبُالدولُالعربيةُاسال ال ال ال الالتثماراتهاُمنُالدولُالداعمةُلدولةُاالحتاللُاإلس ال ال ال ال الرائيليُ،
وتحويلُتلكُاالسال ال الالتثماراتُإماُإلىُداخلُالدولُالعربيةُنفسال ال الالهاُلحلُمشال ال الالاكلُالبطالةُ
وزيادةُاإلنتاجُ،أوُاالستثمارُفيُبلدانُداعمةُللقضاياُالعربيةُ.
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.4441
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 -1عصامُالدينُبسيمُ:منظمةُاألممُالمتحدةُ،مطبعةُكليةُالشرطةُ،القاهرةُ .4440ُ،
 -9عليُمحمودُياسال ال الالينُالجبوريُ :موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالعراقُ،المنهلُللنشال ال الالرُ،
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مستقبلُالقضيةُالفلسطينيةُفيُضوءُتغييراتُبيئةُوبنيةُجامعةُالدولُالعربيةُ
والتحدياتُاإلقليميةُوالدولية ُ
The Future of the Palestinian Cause in the Light Changes of
Arab League’s Environment and Structure and the
International and Regional Challenges
د.وسامُإسماعيلُمحمودُالفقعاويُ ُ

أستاذُالعلومُالسياسيةُالمساعدُفيُجامعةُفلسطين ُ
ملخصُ ُ

ُ Wattan_2@yahoo.com

البيئةُالتيُعملتُوسطهاُجامعةُالدولُالعربيةُمنذُأواخرُسبعينياتُالقرن ُالمنصرمُعلىُاألقل؛ُ
منُخاللُاالندراجُفيُمشروعُالتسويةُاألمريكيُ،مروراُبتأججُاالنقساماتُوالصراعاتُوالحروبُ

األهليةُوالبينيةُ،منُشنُالحربُعلىُالعراقُأوائلُتسعينياتُالقرنُالمنصرمُوصوالُإلىُاالنتفاضاتُ
الشعبيةُالعربيةُ،وتسارعُخطواتُتطبيعُالعديدُمنُالنظمُالسياسيةُالعربيةُلعالقاتهاُمعُإسرائيلُ،

مضافاُلذلكُالتحدياتُالدوليةُواإلقليميةُالتيُأخضعتُالجامعةُودولهاُللتجاذبُواالستقواءُوالصراعُ

والهيمنةُواإللحاق؛ُأثرتُبمجملهاُتراكمياُوكيفياُعلىُبنيةُالنظامُالسياسيُللجامعةُالعربيةُ،وحددتُ
أولوياتهاُواتجاهاتهاُالسياسيةُالرئيسيةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُومستقبلهاُالذيُباتُرهنُالرؤيةُ

األمريكيةُ–ُاإلسرائيليةُالتيُانتقلتُمنُمرحلةُالتسويةُإلىُمرحلةُالتصفيةُ،بحسبُ"خطةُالسالمُ

األمريكية"ُالمسماةُصفقةُالقرنُ .

الكلماتُالمفتاحيةُ:جامعةُالدولُالعربيةُ–ُالتسويةُالسياسيةُ–ُالقضيةُالفلسطينيةُ–ُالنظمُ

السياسيةُ–ُصفقةُالقرنُ–ُالتطبيع

Abstract
Since at least the late 1970s, the environment of the Arab League has been
exposed to the inclusion in the American reconciliation project, outbreak
of divisions, conflicts and civil wars; such as waging war on Iraq in the
early of 1990s and the Arab popular uprisings, as well as accelerating the
normalization relations of many Arab political systems with Israel, in
addition to the international and regional challenges that led the Arab
League and its countries to tension, power, conflict, domination and
annexation. All these events have cumulatively and quantitatively
impacted the political system of the Arab League, and identified its
priorities and main political trends towards the Palestinian cause and its
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future, which based on the Israeli-American vision, that moved from the
reconciliation phase to the liquidation phase according to the “American
political Plan” that is called the deal of the century.
Key words: The Arab League ; Political Reconciliation ; Palestinian
Cause ; Political systems; The Deal of the Century; Normalization
مقدمةُ :
طالماُاعتبرتُالقضيةُالفلسطينيةُالقضيةُالمركزيةُللدولُالعربيةُ،وعبرُعنُذلكُمنُخاللُ

تبنيهاُلهاُرسمياُ،سواءُعلىُمستوىُكلُدولةُعلىُحدةُأوُمجتمعةُ،منُخاللُجامعةُالدولُالعربيةُ
التيُعبرتُعنُذلكُمنُخاللُقممهاُالمتتاليةُوالق ارراتُالتيُصدرتُعنهاُصعوداُوهبوطاُ.ولقدُ

أولتُالقيادةُالفلسطينيةُتاريخياُأهميةُكبيرةُلجامعةُالدولُالعربيةُودورهاُإزاءُالقضيةُالفلسطينيةُ،
وحاولتُدائماُأنُتحتميُفيُظاللُق ارراتهاُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينيةُمنُجهةُ،وخياراتُتلكُ

القيادةُحرباُأوُسلماُ .

بعدُماُيزيدُعنُسبعينُعاماُمنُالصراعُاإلسرائيليُالعربيُ،الُيزالُهذاُالصراعُمفتوحاُ

علىُمصراعيهُ،ويتخذُأشكاالُوأبعاداُومستوياتُمتعددةُ،فيُظلُتغييراتُجوهريةُفيُبيئةُجامعةُ

الدولُالعربيةُ،سواءُعلىُصعيدُالنظامُالدوليُ،الذيُالُيزالُخاضعاُبشكلُكبيرُالستراتيجياتُ
وسياسات ُالواليات ُالمتحدة ُاألمريكيةُ ،أو ُعلى ُصعيد ُالنظام ُاإلقليمي ُالذي ُيعيش ُحالة ُمنُ

ُمرور ُبالصراعات ُالعربية ُالبينيةُ،
ا
االستقطاب ُوالتجاذب ُوالصراع ُمع ُالعديد ُمن ُالدول ُالعربية،
وحروبُالوكالةُ،والحروبُاألهليةُ،وبروزُالنعراتُالطائفيةُ،وصوالُإلىُالتغيراتُالتيُطالتُبنيةُ
جامعةُالدولُالعربيةُنتيجةُذلكُ،وماُألحقتهُمنُضررُبالغُأدىُإلىُتآكلُوتفككُوانهيارُماُتعارفُ

علىُتسميتهُبالنظامُالسياسيُالعربي؛ُدوراُوهيبةُوتمثيالُ .

إنُهذاُالواقعُيفرضُتحدياتُمتعددةُومتنوعةُأمامُجامعةُالدولُالعربيةُكمنظمةُإقليميةُ،

وخاصةُلجهةُإمكانيةُوكفاءةُواقتدارُأنُتقومُباألدوارُوالمسؤولياتُالمناطةُبهاُ،مقارنةُبأدوارُ

المنافسينُاإلقليميينُوخاصةُ :إيرانُ،وتركياُ،واسرائيلُ،والتدخلُالدوليُغيرُالمسبوق ُفيُشؤونُ
المنطقةُ،وخاصةُمنُقبلُالوالياتُالمتحدةُ ُ.

تأسيساُعلىُماُتقدمُ،وفيُإطارُتأكيدناُأنُالقضيةُالفلسطينيةُهيُقضيةُعربيةُبامتيازُ،

انطالقاُمنُأنُجوهرُالصراعُهوُصراعُبينُاألمةُالعربيةُمنُجهةُ،والمشروعُالصهيونيُمنُجهةُ

أخرىُ،يقفُالشعبُالفلسطينيُرأسُحربةُفيهُ.وعليه؛ُفإنُمستقبلُالقضيةُالفلسطينيةُرهنُصالحُ
بيئةُوبنيةُالوضعُالعربيُومؤسساتهُومنهاُعلىُنحوُأخصُ،جامعةُالدولُالعربيةُ،وقدرةُمواجهةُ

التحدياتُبفاعليةُالنظامُالعربيُالمتكاملُفيُمسؤولياتهُوأدوارهُ .
ُ
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ُ

مشكلةُالدراسةُ :
تعرضتُجامعةُالدولُالعربيةُفيُسيرورتهاُالتاريخيةُمنذُنشأتهاُوالىُالواقعُالقائمُاليومُ،
إلى ُتغييرات ُطالت ُالبيئة ُالتي ُتعمل ُوسطهاُ ،عكست ُنفسها ُعلى ُبنيتها ُوعالقاتها ُالداخليةُ

واتجاهاتهاُالسياسيةُ،خاصةُلجهةُالتعاطيُمعُالقضيةُالفلسطينيةُ،لهذاُيسعىُالبحثُإلىُاإلجابةُ
عنُالسؤالُالرئيسيُالمتمثلُفيُ:ماُهيُتأثيرُالتغييراتُفيُبيئةُوبنيةُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُ

مستقبلُالقضيةُالفلسطينيةُ،خاصةُلجهةُإمكانيةُحمايتهاُوتحقيقُالحقوق ُالفلسطينيةُ،فيُضوءُ

التحدياتُاإلقليميةُوالدولية؟ ُ

ُويتفرعُعنُالسؤالُالرئيسيُعدةُأسئلةُفرعيةُأهمهاُ :
 .4ماُهيُأبرزُالتغييراتُفيُالبيئةُالتيُتعملُوسطهاُجامعةُالدولُالعربية؟

 .8ماُطبيعةُالتغييراتُالتيُطالتُبنيةُالنظامُالسياسيُلجامعةُالدولُالعربية؟
 .0إلىُأيُمدىُالُتزالُالقضيةُالفلسطينيةُالقضيةُالمركزيةُلجامعةُالدولُالعربية؟
 .1ماُمحدداتُقدرةُمواجهةُجامعةُالدولُالعربيةُللتحدياتُاإلقليميةُوالدولية؟

 .1ماُهوُمستقبلُالقضيةُالفلسطينيةُفيُضوءُواقعُجامعةُالدولُالعربيةُالقائم؟ ُ
أهدافُالدراسةُ :
ُتسعىُالدراسةُإلىُتحقيقُاألهدافُالتاليةُ :
 .4تحليلُطبيعةُبنيةُالنظامُالسياسيُالعربيُالقائمُفيُظلُواقعُجامعةُالدولُالعربية.
 .8رصد ُالتغييرات ُالتي ُطرأت ُعلى ُبنية ُجامعة ُالدول ُالعربيةُ ،وتأثيرها ُعلى ُالقضيةُ
الفلسطينية.

 .0التعرف ُعلى ُالمحددات ُالسياسية ُالتي ُتحكم ُعالقة ُجامعة ُالدول ُالعربية ُبالقضيةُ
الفلسطينيةُ،فيُضوءُالتحدياتُاإلقليميةُوالدولية.

 .1استشرافُمستقبلُالقضيةُالفلسطينيةُفيُضوءُتغييرُأولوياتُالصراعُالصهيونيُالعربيُ.
منهجيةُالبحثُ :
استخدم ُالباحث ُفي ُدراسته ُالمنهج ُالتحليليُ ،بحيث ُسعى ُمن ُخالله ُإلى ُعمليةُرصدُ

وتفكيكُوتفسيرُونقدُالبيئةُالتيُعملتُوسطهاُجامعةُالدولُالعربيةُوالتغييراتُالكيفيةُالتيُطالتُ
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بنية ُنظامها ُالسياسي ُوحددت ُأولوياتها ُواتجاهاتها ُالسياسية ُالرئيسية ُتجاه ُالقضية ُالفلسطينيةُ،

وتأثيرُذلكُعلىُمستقبلُهذهُالقضيةُ .

أواالُ:تحوالتُالبيئةُالسياسيةُالعربيةُوأثرهاُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُ .
ُتعرضتُالبيئةُالتيُتعملُوسطهاُجامعةُالدولُالعربيةُإلىُتغيراتُعديدةُمنذُنشأتهاُفيُ

عامُ(ُ،)4411وكانُأولُتلكُالتغيراتُالكبيرةُهي ُالغزوُالصهيونيُلفلسطينُ،حيثُاضطلعتُ
الجامعةُبدورُالتصديُلهُ،منُخاللُتشكيلُجيشُاإلنقاذُوالمساهمةُفيُ"حربُتحريرُفلسطين"ُ،

منُخاللُمشاركةُالعديدُمنُالدولُالعربيةُفيهاُودخولهاُإلىُأرضُفلسطينُ ُ.
ُكان ُمن ُالنتائج ُالمباشرة ُلتلك ُالحرب ُالتي ُاحتل ُفيها ُ(ُ )%11من ُمساحة ُفلسطينُ
االنتدابيةُ،سقوطُالنظامُالملكيُفيُمصرُبعدُنجاحُاالنقالبُالذيُقادهُالضباطُاألحرارُ،واشتهرُ

فيماُبعدُبثورةُ(ُ80يوليوُُ،)4418حيثُشكلتُتلكُالفترةُحالةُمنُالنهوضُللعملُالقوميُالعربيُ،

كانتُالقضيةُالفلسطينيةُومواجهةُاألطماعُاالستعماريةُتمثلُالحلقة ُالمركزيةُفيهاُ.ووسطُهذهُ

البيئةُ،واجهتُمصرُومعهاُالجامعةُالعربيةُالعدوانُالثالثيُ(البريطانيُ،الفرنسيُ،اإلسرائيلي)ُ،
واستطاعتُأنُتصمدُفيُوجهُهذاُالعدوانُوأهدافهُ.وكذلكُ،ساهمتُالجامعةُالعربيةُفيُتأسيسُ

منظمةُالتحررُالفلسطينية؛ُلتتحملُمسألةُالنضالُعلىُالجبهةُالفلسطينيةُ.ورغمُاآلثارُالكارثيةُ

التيُخلفتهاُهزيمةُعامُ(ُ،)4421إالُأنُالجامعةُالعربيةُأعلنتُالءُاتهاُالمشهورةُ:الُصلحُ،الُ
تفاوضُ،الُاعترافُ،لكنُذلكُلمُيستمرُطويال؛ُفمنذُأواسطُالسبعينياتُمنُالقرنُالماضيُوصوالُ
لتوقيعُاتفاقيةُكامبُديفيدُعامُ(ُ،)4411وماُترتبُعليهاُمنُمقاطعةُمصرُونقلُمقرُجامعةُ

الدولُالعربيةُإلىُتونسُ،كانُقدُتغيرُالكثيرُفيُالتفكيرُالسياسيُالعربيُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُ،

التيُكانتُأكثرُالمتأثرينُبتلكُالتغيراتُالتيُيعملُوسطهاُالنظامُالسياسيُالعربيُ،والتيُازدادتُ
تأثيراتهاُالسلبيةُ،فيُضوءُالتغيراتُاإلقليميةُوالدوليةُمنذُأواخرُثمانينياتُالقرن
ُالمنصرمُوالتيُ
ُ

سنتناولهاُمنُخاللُثالثةُبيئاتُرئيسيةُ ُُُُ.
ُ.9بيئةُالالُتوازنُُ :

ُيمكنُأنُنطلقُعليهاُأيضاُبيئةُ"انكشافُالنظام"ُ،حيثُتولدتُتلكُالبيئةُأثرُانهيارُ

االتحادُالسوفييتيُأواخرُثمانينياتُالقرن ُالمنصرمُ،وفقدان ُتوازن ُالقوةُعلىُالصعيدُالد ُوليُ،منُ
خالل ُتسيد ُالواليات ُالمتحدة ُاألمريكية ُكقطب ُأوحد ُعلى ُرأس ُالنظام ُالدوليُ ،وكانت ُالمنطقةُ

العربيةُاألكثرُتأثراُواستهدافاُمنُغيرهاُبتغييراتُتلكُالبيئةُ،والتيُتمثلُبشنُالحربُعلىُالعراقُ
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ُ،وهيُحربُشنتهاُوقادتهاُالوالياتُالمتحدةُ
تحتُمبررُتحريرُالكويتُعاميُ(ُ )4444-4441

بمشاركةُُ01دولةُ،كانتُالمشاركةُاألبرزُفيُذلكُالتحالفُ،هيُالمشاركةُوالتمويلُالعربيُدونُ
الوقوفُملياُأمامُالدورُالمناطُبجامعةُالدولُالعربيةُإزاءُالخالفاتُالعربيةُُ-العربيةُ،وفقُمواثيقهاُ
ومقرراتهاُ،واألخطرُدون ُالتدقيقُفيُاألهدافُوالمراميُالتيُتعملُبموجبهاُاستراتيجيةُالوالياتُ

المتحدةُ،فيُتحالفهاُالعضويُمعُإسرائيلُ .

ن) ُوثيقةُ
ُومن ُالجدير ُذكره ُهناُ ،بأنه ُفي ُثمانينيات ُالقرن ُالماضيُ ،وضع ُ(عوديد ُبينو ُ

بعنوان(ُ:استراتيجيةُإسرائيلُفيُالثمانينيات)ُ،ونشرهاُفيُمجلةُ"كيوفونيم"ُ(اتجاهات)ُاإلسرائيليةُ،
وهي ُتظهر ُبوضوح ُوبشكل ُتفصيلي ُالمشروع ُاإلسرائيليُ ،القاضي ُبتقسيم ُالمنطقة ُالعربية ُإلىُ

دويالتُصغيرةُوطائفيةُومتناحرةُ،وكانتُالعراقُأكثرُالدولُالعربيةُمرشحةُلالستهدافُمنُقبلُ

هذاُالمشروعُ،ارتباطاُبقوةُالعراقُوثروتهُالنفطيةُ.فالعراقُالغنيُبالنفطُمنُناحيةُ،والممزقُداخلياُ
بالتركيبةُالطائفيةُمنُناحيةُأخرىُ،اعتبرُمرشحاُمضموناُلألهدافُاإلسرائيليةُ،وعليه؛ُفإنُتمزيقُ

هاُمنُالدولُالعربيةُ،حيثُشكلتُقوةُالعراقُفيُحينهُأكبرُ
ُ
العراقُيعدُأكثرُأهميةُبالنسبةُإلىُغير

تهديدُإلسرائيلُ،1بعدُخروجُمصرُمنُهذهُالمعادلةُبتوقيعهاُاتفاقيةُكامبُديفيدُ.

ُولعلُأبرزُماُأكدتهُتلكُالبيئةُ،هوُعدمُقدرةُالنظامُالرسميُالعربيُممثال ُفيُالجامعةُ

العربيةُ،علىُحلُالخالفاتُالعربيةُبأدواتُووسائلُوأهدافُعربيةُ،ترتكزُإلىُميثاقُالجامعةُالذيُ
أكدُفيُبنودهُعلىُإقامةُوطنُعربيُمعُاحترامُسيادةُالدولُاألعضاءُ،وأنُالغرضُمنُالجامعةُ

توثيقُالصالتُبينُالدولُالمشتركةُفيهاُ،وتنسيقُخططهاُالسياسيةُ،تحقيقاُللتعاونُبينهاُوصيانةُ

الستقاللهاُوسيادتهاُ،والنظرُبصفةُعامةُفيُشؤونُالبالدُالعربيةُومصالحها؛ُحيثُبرز تأثيرُبيئةُ

الالُتوازن ُأوُاالنكشافُتلكُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُ،بعدُانتهاءُالحربُعلىُالعراقُبأسبوعُالُ

أكثرُ،منُخاللُإعالنُالرئيسُاألمريكيُ(جورجُبوشُاألب)ُ،عنُضرورةُتسويةُمشكلةُ"الصراع"ُ
الفلسطينيُاإلسرائيليُ،حيثُانعقدُمؤتمرُمدريدُللسالمُفيُأكتوبرُُ،4444وصوالُالتفاقُأوسلوُ

وماُترتبُعليهُمنُنتائجُلمُتراعُالحدُاألدنىُمنُالحقوقُالوطنيةُالفلسطينيةُ .

ُإنُماُكانُيحركُالوالياتُالمتحدةُإدراكهاُألهميةُمنطقةُالشرقُاألوسطُبالنسبةُلهاُ،وفيُ

تحقيقُأهدافهاُاالستراتيجيةُفيُالسيطرةُعلىُثرواتُالمنطقةُوبخاصةُالنفطُ،وأنُمدخلُ ُوقفُحالةُ

التوتر ُالدائمة ُفي ُالمنطقة ُبعد ُأن ُأنجزت ُمهمتها ُفي ُالعراقُ ،هو ُإيجاد ُحل ُللصراع ُالعربيُ

ُ.1ساسينُعسافُ:الوحدةُالعربيةُفيُمواجهةُالمشروعُالصهيونيُ،مجلةُالمستقبلُالعربيُ،العددُُ،018بيروتُ،مركزُ

درساتُالوحدةُالعربيةُ،شباط/فبرايرُُ،8141صُُ .80-88
ُا
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اإلسرائيليُ،باعتبارهُمحركُالغضبُلدىُالشعوبُالعربيةُ،كماُأنُالنظامُالرسميُالعربيُكانُيأملُ

بضغطُأمريكيُ–دون ُغيرهاُ-علىُإسرائيلُفيُإيجادُحلُللقضيةُالفلسطينيةُ.1هذاُمنُجانبُ،
لكنُمنُجانبُآخرُأيضاُ،كانُهذاُالنظامُقدُفقدُأحدُمرتكزاتُقدرتهُعلىُمواجهةُالواقعُالجديدُ،
منُخاللُفقدانُوحدةُموقفهُوتماسكهُالداخليُالذيُتوضحُأكثرُفيُاالنقسامُالذيُحدثُبعدُ

أحداثُ(ُ44سبتمبرُُ ُ.)8114
ُ.2بيئةُالتفكء ُ

ُيمكنُأنُنطلقُعليهاُأيضاُبيئةُ"االنفراط"ُالتيُترافقتُمعُإعالنُالرئيسُاألمريكيُ(جورجُ

بوشُاالبن)ُالحربُعلىُماُسميُباإلرهابُ،وماُترتبُعلىُذلكُمنُغزوُأمريكيُواحتاللُللعراقُ
فيُعامُُ،8110بمساعدةُدولُأخرىُمثلُ:بريطانيا وأستراليا وبعضُالدولُالمتحالفةُمعُالوالياتُ
المتحدةُ،واقامةُحكومةُمواليةُللوالياتُالمتحدةُ،دونُقدرةُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُالحيلولةُدونُ
ذلكُ،بلُهناكُمنُالدولُالعربيةُمنُلعبُدورُالمحرضُعلىُالحربُوالممولُلهاُ .

ُكانُمنُأبرزُماُترتبُعلىُتلكُالبيئةُ،هوُماُعرفُ"بوعدُبوش"ُالذيُكشفُعنهُخاللُ

مؤتمرُعقدُفيُواشنطنُفيُ(ُ41أبريلُُ،)8111منُخاللُالرسائلُالمتبادلةُبينُ(بوش)ُورئيسُ

الوزراءُاإلسرائيليُ(أرئيلُشارونُ)ُ،وتضمنتُتقديمُوعودُوضماناتُأمريكيةُلتنفيذُخطةُشارونُ

باالنسحابُمنُقطاعُغزةُ.وقدُخلصتُتصريحاتُجورجُبوشُإلىُصياغةُرؤيةُجديدةُإلىُاإلدارةُ
األمريكية ُتتجاوز ُكل ُ"الخطوط ُالحمراء" ُالتي ُوضعتها ُلنفسها ُاإلدارات ُاألمريكية ُالسابقةُ ،كماُ

تتجاوزُق ارراتُاألممُالمتحدةُذاتُالصلةُ،وبذلكُوضعُأسساُجديدةُلإلدارةُاألمريكيةُتتعاملُمنُ

خاللهاُمعُالصراعُاإلسرائيليُالعربيُ،ويمكنُتلخيصُتلكُاألسسُفيماُيليُ:2

 .4ضرورةُتخليُالالجئينُالفلسطينيينُعنُحقُالعودةُإلىُأراضيُعامُ(ُ )4411التيُ
أقيمت ُعليه ا ُدولة ُإسرائيلُ ،ويمكن ُتوطينهم ُفي ُدولة ُفلسطين ُ(أي ُالضفة ُالغربيةُ
وقطاعُغزة)ُوليسُداخلُإسرائيل.

 .8إلسرائيلُالحقُفيُاالحتفاظُببعضُ"المستوطنات"ُ(المستعمرات)ُفيُالضفةُالغربيةُ،
حفاظاُعلىُأمنهاُواستقرارهاُوحالُإلشكالياتُديموغرافيةُفيُإسرائيل.

ُ.1محمدُحسنينُهيكلُ:اإلمبراطوريةُاألمريكيةُواإلغارةُعلىُالعراقُ،القاهرةُ،دارُالشروقُ،طُ،8114ُ،4.صُُ .484-481
ُ.2عبدُالوهابُالمسيريُ:وعدُبوشُالجديدُ،صحيفةُاالتحادُ41ُ،ديسمبرُُ :8111
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 .0منُغيرُالواقعيُتوقيعُاتفاقُسالمُنهائيُبانسحابُإسرائيلُإلىُحدودُماُقبلُ(ُ1
يونيوُُ،)4421علىُاعتبارُأنُهذهُالحدودُليستُمقدسةُومنُثمُيمكنُتجاوزها.

 .1المنطقةُالتيُمنحهاُبوشُلالستيطانُاإلسرائيليُ،تشملُالقدسُالكبرىُوتحيطُبالمدينةُ
المقدسةُمنُكلُجانب.

 .1االلتزامُاألمريكيُبسالمةُالدولةُاليهوديةُوبقائهاُواستمرارهاُ،أيُأنُبوشُأكدُيهوديةُ
الدولةُالصهيونيةُوأنُشرعيتهاُتستندُإلىُيهوديتهاُ،مماُيعنيُقبولُالفكرةُالصهيونيةُ

القائلةُ:بأنُحقوقُاليهودُالمطلقةُفيُفلسطينُتحجبُوتهمشُحقوقُالفلسطينيين.

ائيلُالتيُباتتُمالزمةُ
ُ
ُترتبُعلىُذلكُالوعدُ،انطالقُالدعوةُلالعترافُبيهوديةُدولةُإسر

للسياسةُاألمريكيةُواإلسرائيليةُمنذُعامُ(ُ،)8110عندماُعقدتُالقمةُالثالثيةُالتيُجمعتُكلُمنُ
أرئيلُشارونُوجورجُبوشُ(االبن)ُورئيسُالوزراءُالفلسطينيُمحمودُعباسُفيُيونيوُ(ُ،)8110

أيُبعدُشهرُمنُاحتاللُالعراقُ،وأكدُخاللهاُشارون ُعلىُمطلب ُاالعترافُالعربيُوالفلسطينيُ

بيهوديةُالدولةُ،حيثُلمُيسبقُأنُطرحُهذاُالمطلبُفيُأي ُمنُجوالتُالمفاوضاتُالتيُجرتُ
فيما ُقبلُ ،أو ُحتى ُاللقاءات ُالثنائية ُبين ُالطرفين ُالفلسطيني ُاإلسرائيليُ ،بهذا ُالوضوح ُوالشرطُ

المسبقُأليُعودةُللمفاوضاتُالثنائيةُبينهماُ.وهذاُالمطلبُعنيُفيُحينهُ،إدراكُشارونُأنهُمنُ
المستحيلُالتحكمُبشعبُآخرُبالقوةُ،وبدأُيقرأُالبعدُالسكانيُوالديمغرافيُفيُالصراعُ،وسارُعلىُ

دربهُأيهودُأولمرتُالذيُحاولُفكُاالرتباطُمعُبعضُالمناطقُذاتُالكثافةُالسكانيةُفيُالضفةُ

الغربيةُ .1

انُاإلدارةُاألمريكيةُراعيُعمليةُالتسويةُعنُتأييدهاُللمطلبُاإلسرائيليُ"االعترافُ
ُلمُتتو َ

بيهودية ُالدولة" ُمن ُخالل ُضمانات ُمكتوبةُ ،2وتصريحات ُعلنية ُوضغوطات ُلرؤساء ُأمريكيينُ
ومسؤولينُكبارُفيُتلكُاإلدارةُ،مقابلُممارسةُالضغطُعلىُالفلسطينيينُللقبولُبالمطلبُاإلسرائيليُ

الذيُيرفضهُالفلسطينيون ُحتىُاللحظةُ،وكانُجُورجُبوشُاالبنُأكدُعلىُ"أنُالوالياتُالمتحدةُ
ملتزمةُبقوةُبأمنُإسرائيلُكدولةُيهوديةُمفعمةُبالحيوية"ُ.3ولمُيفوتُالرئيسُاألمريكيُباراكُأوباماُ

الفرصةُ،حيثُتبناهاُهوُاآلخرُوأيدُاالعترافُبإسرائيلُكدولةُيهوديةُ،وكررُذلكُأمامُلجنةُالشؤونُ

ُ.1مسعودُاغباريةُ:االنتخاباتُاإلسرائيليةُالعامةُ:آذارُُ،8112مجلةُقضاياُإسرائيليةُ،العددُُ،88رامُاللهُ،المركزُالفلسطينيُ

للدراساتُاإلسرائيليةُ(مدار)ُ،8112ُ،صُُ .88
ُ.2فيُنيسانَُّ 8111
مُسلمُالرئيسُاألمريكيُجورجُبوشُاالبنُنظيرهُاإلسرائيليُأرئيلُشارونُ"رسالةُضمانات"ُأكدُفيهاُ
حرصُأمريكاُعلىُأمنُإسرائيلُواالعترافُبهاُدولةُيهودية.

ُ.3عزميُبشارةُ:أنُتكونُعربيُاُفيُأيامناُ،طُ،4.بيروتُ،مركزُدراساتُالوحدةُالعربيةُ،8114ُ،صُُ .411
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العامةُاألمريكيةُاإلسرائيليةُ(إيباك)ُفيُعامُ(ُ،)8111وكذلكُفيُسبتمبرُ(ُ )8141فيُخطابهُ
أمامُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُ،حينُأكدُالتزامُالوالياتُالمتحدةُباالعترافُبإسرائيلُبصفتهاُ
دولةُيهوديةُ،والذيُيفهمُمنهُوكأنهاُمحاولةُإلىُتدويلُهذاُالمصطلحُ .1

ُوالُنبالغُلوُقلناُ:إنُمسألةُتكريسُالدولةُاليهوديةُتقدمُبشكلُسريعُخاللُالسنواتُالقليلةُ

الماضال الاليةُ،واتخذُإجراءاتُسال الالياسال الاليةُوقانونيةُداخلُالمؤس ال السال الالاتُاإلس ال الرائيليةُ،بحيثُأضال الالحىُثابتاُ
كمفهومُسالالياسالاليُفيُالسالالياسالالةُاإلس الرائيليةُ،فيُمحاولةُمنهاُإللصالالاقهُبالمفاهيمُالسالالياسالاليةُالدوليةُ،

جنباُإلىُجنبُمعُفرضُوقائعُجديدةُتعطيُإس ال ال ال الرائيلُمجاالُأوسال ال ال الالعُللمناورةُوكسال ال ال الالبُالوقتُفيُ
المستقبلُ .
ُماُيالحظُوسطُهذهُالبيئةُ"بيئةُالتفككُأوُاالنفراط"ُ،هوُخروجُأصواتُعربيةُرسميةُ

وغيرُرسميةُ(صحفيينُوأكاديميينُومثقفين)ُ،تشككُفيُالروايةُالتاريخيةُالفلسطينيةُلحسابُالروايةُ
اليهوديةُالتوراتيةُالمختلقةُ،وتحاولُترويجُذلكُداخلُاألوساطُالشعبيةُالعربيةُالتيُالُيمكنُإخفاءُ
قبولُ،بلُرعايةُالعديدُمنُاألنظمةُالعربيةُلهذاُالترويجُواألنشطةُالمرافقةُلهُ ُ.

ُ.1بيئةُاالنهيارُ .
ُيمكنُأنُنطلقُعليهاُأيضاُبيئةُاالستسالمُ،وتولدتُتلكُالبيئةُمنُخاللُالتغييراتُالتيُ

شهدتهاُالمنطقةُالعربيةُفيُ(أواسطُشهرُديسمبرُُ،)8141المتمثلةُفيُاالنتفاضاتُالشعبيةُالتيُ
عانُماُتفجرتُفيُكلُمنُمصرُوليبياُواليمنُوالبحرينُوسورياُ،
بدأتُش اررتهاُفيُتونسُ،وسر
َّ
وأدتُإلىُتغيراتُسياسيةُواجتماعيةُواقتصاديةُنوعيةُ،منُحيثُسقوطُنظمُالحكمُفيُبعضهاُ،

تحتُضغطُالمطلب ُالشعبيُ،فيُحينُتحولتُفيُبعضهاُلماُيشبهُالحربُاألهليةُوالمواجهةُ
المفتوحةُوحروبُالوكالةُمثالُ:ليبياُوسورياُواليمنُ ُ.
ُففيُحينُأنُهذهُاالنتفاضاتُلمُتستطعُالنجاحُفيُتحقيقُاألهدافُالتيُرفعتهاُ(عيشُ،

حريةُ ،عدالة ُاجتماعية)ُ ،ونجاح ُالثورات ُالمضادةُ ،سواء ُمن ُخالل ُتحالف ُبعض ُأطرافها ُمعُ
الوالياتُالمتحدةُأوُالبيروقراطيةُالعسكريةُفيُبلدانهاُ،حيثُأعادتُتلكُاالنتفاضاتُإلىُاألذهانُ

مشهدُاالستقطابُالحادُالذيُشهدتهُالمنطقةُإبانُمراحلُسابقةُ،آخذينُبعينُاالعتبارُاالختالفُ
الجوهريُبينُالمرحلتينُ،منُحيثُمنُأيدُوعارضُودعمُوجيشُووظفُإمكاناتُوقدراتُفيُتلكُ
ُ.1محمودُجميلُالجنديُوخالدُشنيكاتُ:إعالنُيهوديةُالدولةُوتداعياتُالمصطلحُ،مجلةُالمستقبلُالعربيُ،العددُُ،181

بيروتُ،مركزُدراساتُالوحدةُالعربيةُ،8141ُ،صُُ .14
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االنتفاضاتُ،جعلتُالعالقاتُالعربيةُعرضةُلألزماتُواالصطفافاتُوالتوترُالمستمرُ،حيثُإنُ

التأثيرُوالتأثرُبينُالداخلُوالخارجُمتبادالنُ،ويصعبُتمييزُأيهماُأسبقُأوُأكثرُتأثيراُ.فاالستقطابُ
اإلقليميُالحاصلُمنذُعدةُسنواتُ،تركُبصمتهُعلىُالتفاعالتُالداخليةُ،1ليسُذلكُفحسب؛ُبلُ
زادُمنُحدةُاالنقساماتُاالجتماعيةُوالسياسيةُ،وعدمُقدرةُحمايةُالسيادةُواالستقرارُالداخليُوغ ُزوُ
الفوضىُمتعددةُاألوجهُ،سواءُعلىُصعيدُكلُدولةُعلىُحدةُأوُعلىُصعيدُالنظامُالسياسيُ

العربيُمجتمعاُ .
ُتأسيساُعلىُماُسبقُ،انقسمتُوجهاتُالنظرُحولُتأثيرُاالنتفاضاتُالشعبيةُالعربيةُعلىُ
القضية ُالفلسطينيةُ ،إلى ُوجهتي ُنظر؛ ُاألولىُ :رأت ُأنها ُستدفع ُبالقضية ُالفلسطينية ُباعتبارهاُ

القضيةُالمركزيةُلألمةُالعربيةُإلىُالواجهةُ،والثانيةُ:ذهبتُإلىُأنُالقضيةُالفلسطينيةُلنُتكونُ
أولويةُانطالقاُمنُالحقوقُواألهدافُالتيُيسعىُالفلسطينيونُلتحقيقهاُ،وذلكُلألسبابُالتاليةُ :2

 ُخلوُتلكُاالنتفاضالالاتُمنُاإلشالالارةُإلىُأيُعدوُخارجيُ،ألنهاُكانتُفيُصالُالراعُمعُعدوُداخليُليسُمنُالسهلُالتغلبُعليهُ،ولهذاُلمُتكنُفيُواردُالبحثُعنُأعداءُإضافيين.

 لمُيكنُفيُخطاباتُهذهُاالنتفاضالاتُنفساُقومياُ،يضعُالقضيةُالفلسطينيةُأولويةُ،حيثُكانُالبديلُ"خطاباُثوريا"ُجديداُيستندُعلىُمرجعياتُقطريةُوطنية.

 إنُاالنتفاضاتُالعربيةُقامتُبشكلُعفويُودون ُقيادةُ،ولمُيكنُلهاُبرنامجُسياسيُ،والُأحزابُسياسيةُتقودُوتوجهُأهدافهاُ،أوُتبرزُشعاراتهاُتجاهُقضيةُفلسطينُوالقضاياُالعربيةُ

األخرىُومنهاُالوحدةُالعربية.

ُإنُصمتُخطابُاالنتفاضاتُالعربيةُعنُالقضيةُالفلسطينية؛ُبسببُالصراعُمعُاألنظمةُ،

لمُيكنُه وُالسببُالوحيدُلغيابُهذهُالقضيةُعنُاألجندةُالمعلنةُلهذهُاالنتفاضاتُ،بلُهناكُ
أسبابُتمثلتُفيُاألوضاعُالتيُسادتُبعدُإسقاطُاألنظمةُ،والتيُأهمهاُ:إشكاليةُالهدمُوالبناءُ

واالنتقالُمنُإرثُاألنظمةُالقديمةُإلىُالجديدُ،والصراعُالداخليُبينُقوىُهذهُاالنتفاضاتُالتيُلمُ

يكنُبينُمعظمهاُمشتركاتُفيُالقيمُوالمبادئُوالمفاهيمُ،وتفجرُالمكبوتاتُاالجتماعيةُمنُعرقيةُ

ُ.1سامحُراشدُ:هلُاالنقسامُالذيُتشهدهُبعضُالمجتمعاتُالعربيةُيعكسُاستقطاباُسياسياُأمُدينياُمدنيا؟ُ ،مجلةُشؤونُ

عربيةُ،العددُُ،410القاهرةُ،جامعةُالدولُالعربيةُ،8140ُ،صُُ .14

ُ.2عمادُالبشتاويُ:الربيعُالعربيُوفلسطينُ،مجلةُشؤونُفلسطينيةُ،العددُُ،811رامُاللهُ،مركزُاألبحاثُ،منظمةُالتحريرُ

الفلسطينيةُ،8141ُ،صُُ .411-411
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ومذهبيةُوجهويةُ،وفيُظلُظروفُكهذهُليسُمنُالمتصورُأنُيستطيعُالغارقون ُفيُهذاُالمشهدُأنُ

يمدواُأبصارهمُخارجهُ،إالُإذاُكانواُباحثينُعنُعونُوليسُعنُالتزاماتُ .1

ُفيُحينُيرىُالبعضُ،بأنُاالنتفاضاتُكانتُقدُأتاحتُفرصةُإلنعاشُالوحدةُالعربيةُ،

واحياءُماُيسمىُبروحُ"التضامن"ُالعربيُ،لكنُلمُيتمُاستثمارُهذهُالفرصةُبماُفيهُالكفايةُ،خاصةُ
معُاستمرارُالنظرةُالقطريةُالتيُسادتُالعالقاتُالعربيةُ–ُالعربيةُفيُعهدُماُقبلُاالنتفاضاتُ،

كماُلوحظُفيُالممارساتُالعربيةُالرسميةُوالشعبيةُ،قدرُمنُازدواجيةُاألحكامُوالتصرفاتُعندُ
التعاملُمعُأحداثُاالنتفاضاتُفيُكلُمنُسورياُواليمنُ،مقارنةُبمنطقُالتعاملُمعُاالنتفاضةُ

فيُليبياُ.ومنُالمالحظُأيضاُأنُقوىُالتغييرُوالثورةُفيُالشارعُالعربيُلمُتنتبهُإلىُأهميةُمساندةُ

أفكارُ"التثوير"ُوالتطويرُ،والمطلوبُإدخالهاُإلىُهياكلُوأدواتُوطرقُعملُالجامعةُالعربيةُ ُ.2

ُمنُالواضحُ،أنُالقضيةُالفلسطينيةُوالىُأمدُليسُقصيرُ،ستبقىُبعيدةُعنُدائرةُاهتمامُ

النظامُالرسميُوالشعبيُالعربيُبالمعنىُالجديُ،خاصةُوأنهاُمثلتُومنذُمطلعُخمسينياتُالقرنُ

المنصرمُعلىُاألقلُالقضيةُالمركزيةُلألمةُالعربيةُ،وباسمهاُحكمتُنظمُوزالتُأخرىُ،وشكلتُ
علىُمدىُعقودُطويلةُمنُالزمنُمحورُتفاعلُالنظامُالرسميُالعربيُفيُسنواتُالحربُوالسلمُ

معاُ،لكنُعلىُماُيبدوُأنُانشغالُالبلدانُالعربيةُبالوقائعُالتيُأنتجتهاُاالنتفاضاتُالشعبيةُوآثارهاُ

علىُأوضاعهاُالداخليةُ،سيبقيُالقضيةُالفلسطينيةُ،خارجُدائرةُاهتمامهاُ،فيُالوقتُالذيُلنُتخرجُ
منُدائرةُاهتماماتُالوالياتُالمتحدةُ،التيُستبقىُمعنيةُبرعايتهاُالحصريةُألبعادُومآالتُالصراعُ .
ُفيُضوءُبيئةُاالنهيارُأوُاالستسالمُتلكُ،جاءُإعالنُماُيسمىُبوعدُالرئيسُاألمريكيُ

(دونالدُترامب)ُ،أوُماُتعارفُعليهُإعالمياُ"بصفقةُالقرن"ُ،متمثالُبالتمسكُبشرطُاالعترافُبالدولةُ
اليهوديةُالتيُضمنهاُقانون ُ"قوميةُالدولة"ُالمقرُمنُالكنيستُاإلسرائيليُ،إلىُجانبُاالعترافُ

فعلياُبالقدسُعاصمةُإلسرائيلُ،واسقاطُصفةُ"الجئ"ُعنُماليينُالالجئينُالفلسطينيينُ،ووقفُ
تمويل ُوكالة ُغوث ُوتشغيل ُالفلسطينيين ُ"األونروا"ُ ،والعمل ُعلى ُتصفيتهاُ ،واالعتراف ُبشرعيةُ

المستوطناتُالمقامةُعلىُأراضيُالضفةُالغربيةُ،وتغييبُماُيسمىُبحلُالدولتينُلحسابُالرؤيةُ

األمريكيةُاإلسرائيليةُ.وتتأكدُتلكُالبيئةُأكثرُعندماُتصبحُإسرائيلُ(أيُالعدو)ُمالذاُآمناُلبعضُ
ُ.1صالحُالدينُالجورشيُ:الثوراتُالعربيةُ..مشروعُناقصُمنُداخلهُ،مجلةُشؤونُعربيةُ،العددُُ،412القاهرةُ،جامعةُ

الدولُالعربيةُ،8140ُ،صُُ .00

ُ.2عبدُالعزيزُمهليةُ:مرتكزاتُواتجاهاتُالسياسةُالخارجيةُاألمريكيةُإزاءُالمنطقةُالمغاربيةُبعدُأحداثُُ44سبتمبرُُ:8141
دراسةُحالةُالجزائرُ،مجلةُاتجاهاتُنظريةُ،العددُالخامسُ،ألمانياُ،المركزُالديمقراطيُالعربيُ،أغسطسُ،8141ُ،صُ-02

ُ ُ.01
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الدولُالعربيةُ،أكثرُمنُالدولُالعربيةُذاتهاُ،منُخاللُالتسابقُلتطبيعُالعالقاتُمعهاُ،وصوالُ

مى ُمواجهةُالخطرُاإليرانيُالذيُباتُأولويةُوأهميةُعلىُ"األجندة"ُالعربيةُأكثرُ
للتحالفُفيماُس َّ

منُالقضيةُالفلسطينيةُ ُ.

ُالنتيجةُالرئيسيةُالتيُنصلُإليهاُفيُضوءُتناولُالبيئةُالتيُعملتُوالُتزالُتعملُوسطهاُ

جامعةُالدولُالعربيةُ،بأنُآثارهاُالسلبيةُترتدُمباشرةُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُ،إنُلمُتكنُهيُ

إحدىُأكثرُالمقصودينُمنُتلكُالبيئةُوارتداداتهاُالسلبية؛ُمسارُوتفاعالتُونتائجُ،منذُأواخرُ

سبعينياتُالقرنُالعشرينُعلىُاألقلُ ُ.

ثانياُ:تفاعالتُوتأثيراتُالبيئةُعلىُبنيةُالنظامُالسياسيُالعربيُ .
ا
ُوسطُالبيئةُالسابقةُكانتُتتحركُبنيةُجامعةُالدولُالعربيةُالتيُلمُتعدُقادرةُعلىُالوفاءُ

بااللتزاماتُالتيُتعلنهاُكماُالق ارراتُالتيُتتخذهاُ،بلُباتتُمرتعاُللتعبيرُعنُمستوىُحدةُاالنحدارُ

فيُالنظامُالرسميُالعربيُ،مروراُبالتفككُ،وصوال ُلالنهيارُالمتمثلُفيُالوحدةُالشكليةُللجامعةُ
بمؤتمراتهاُالتيُباتتُإعالميةُالُأكثرُ،إالُفيماُيتعلقُبتأكيدُاستمرارُذاتُالبيئةُالتيُتعملُوسطهاُ،

ووفقُأجنداتُلمُتعدُعربيةُفيُالمقاصدُواألهدافُ،بالتزامنُمعُتراجعُدورُالدولُالكبرىُ(مصرُ
وسورياُوالعراق ُتحديدا)ُ ،لحساب ُالممالك ُواإلماراتُ :السعودية ُواإلمارات ُالعربيةُوقطر ُما ُقبلُ

حصارُاألخيرةُمنُأخواتهاُالخليجياتُ،أيُماُيمكنُأنُنسميهُتراجعُدورُالمدينةُلحسابُ"الصحراء"ُ

التيُتعنيُالجهلُوالتخلفُوالتبعيةُ،واذاُأردناُالتحديد ُأكثرُ،سنجدُأنهُكلماُتغيرتُبيئةُوبنيةُ
النظامُالرسميُالعربيُ،كلماُتصاعدُحدةُالخطرُعلىُالقضيةُوالحقوق ُالعربيةُ،ومنهاُالقضيةُ
والحقوقُالفلسطينيةُعلىُنحوُأخصُ .

ُإنُتراجعُدورُونفوذُدولُالقلبُفيُالنظامُالرسميُالعربيُمقابلُصعودُالدورُالذيُتلعبهُ

بعضُالدولُالهامشيةُفيهُ،الُيعنيُسوىُانكماشُالدورُاإلقليميُللدولُالعربيةُالرئيسيةُمقابلُتزايدُ
الدورُاإلقليميُلدولُالجوارُالجغرافيُ،خصوصاُإسرائيلُوايرانُوتركياُوحتىُأثيوبياُ ُ.1

ُ ال ُيمكن ُفصل ُبنية ُالنظام ُالسياسي ُالعربي ُعن ُبنية ُالنظام ُالدولي ُوالتداخل ُوالتفاعلُ

الكبيرُبينهماُ،حيثُتسعىُالدولُالقويةُوالفاعلةُفيُالنظامُالدوليُ،وعلىُوجهُالخصوصُالوالياتُ
المتحدةُإلىُضبطُإيقاعُالتحوالتُالتيُيشهدهاُبنيةُالنظامُالسياسيُالعربيُ،حيثُيفرضُهذاُ
ُ.1حسنُنافعةُ:تحوالتُعميقةُفيُبنيةُالنظامُالعربيُ،موقعُعربُُ :11

ُ https://www.arab48.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-
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النظامُالدوليُ،تبعاُلدرجةُالقوةُالتيُتتمتعُبهاُدولهُالمهيمنةُوالباحثةُإلىُاستمرارُالصع ُود ُفيُ
بنيةُالنظامُالدوليُ،والتحكمُبهُوالهيمنةُعليهُ،بماُيحافظُعلىُمكانتهاُالمتقدمةُ،حيثُتعملُعلىُ

تشجيعُالحروبُالصغيرةُوالنزاعاتُاألهليةُبينُوكالئهاُالمحليينُ،فيُالدولُالقابلةُوالمرشحةُلمثلُ

تلك ُالنزاعات ُفي ُالمنطقة ُالعربيةُعلىُوجه ُالخصوصُ ،تبعا ُلزيادة ُحدة ُالتنافس ُالدولي ُفيهاُ،

واستمرارُهذاُالوضعُبكلُتأكيدُسيزيدُمنُتعميقُأزمةُبنيةُالنظامُالسياسيُالعربيُ،واإلزاحاتُ

التدريجيةُفيهاُ،بحيثُيفقدُقدرتهُوقوتهُوشرعيتهُأكثرُ،مماُسيبقيُحالةُالتوترُوالصراعُواالنقسامُ،
وبالتاليُالتفككُأكثرُبينُوحداتهُوأطرافهُالرئيسية؛ُقائمةُ ُومستمرةُ .1

ُفيُالوقتُذاتهُ،الُيمكنُأنُنحيلُالتحوالتُالتيُشهدتهاُبنيةُالنظامُالسياسيُالعربيُفيُ

الحقبةُاألخيرةُإلىُاألطماعُأوُالعواملُالخارجيةُفقطُ،ولكنهاُكانتُأيضاُنتاجُمعطياتُوعواملُ

داخلية ُتتعلق ُببنية ُاألنظمة ُوالنخب ُالحاكمة؛ ُوألنها ُأنظمة ُونخب ُتتسم ُإجماال ُبتفشي ُالفسادُ

واالستبدادُ،رغمُتباينُكبيرُفيُالدرجةُوليسُفيُالنوعُ،فغالباُماُيكون ُوقوعُأيُحدثُفيُدولةُ
عربيةُماُمؤثراُعلىُالنظامُالعربيُككلُ،وهذاُماُتزكيهُتدهورُالعالقاتُالبينية؛ فالحربُالتيُ
يقودها ُ"تحالف ُعربي" ُفي ُاليمن ُال ُتلوح ُلها ُنهاية ُفي ُاألفقُ ،وتنذر ُبكوارث ُإنسانية ُرهيبةُ،

واالنقساماتُبينُدولُمجلسُالتعاونُالخليجيُتزدادُعمقاُوتهددُبانهيارهُ،وليبياُالُتزالُأقربُماُ

تكون ُإلىُ"دولةُفاشلة" منهاُإلىُدولةُعلىُوشكُالدخولُفيُمرحلةُالنقاهةُ،واإلرهابُيضربُ
بعنفُفيُدولُعربيةُعدةُ،وسورياُأضحتُعنواناُللصراعُالدوليُف ُوق ُأراضيهاُوعلىُحسابهاُ،

حكمُبقبضةُمنُحديدُالُتلوحُمعهاُانفراجةُفيُاألفقُ،وفيُالسعوديةُنظامُيهتزُبشدةُ
ومصرُت َ

تحتُوقعُتغييراتُكبرىُقدُالُيستطيعُالسيطرةُعلىُتفاعالتهاُالمتعاكسةُ،األمرُالذيُيعرضهاُ

لمخاطرُكبيرة.2

ُفيُسياقُكهذاُ،تبدوُقدرةُالدولُالعربيةُمنفردةُأوُمجتمعةُعلىُمعالجةُتحدياتهاُالداخليةُ
والخارجية ُمحدودةُ ،خصوصا ُفي ُغياب ُمؤسسات ُمحلية ُواقليمية ُفاعلةُ ،خاصة ُجامعة ُالدولُ

العربية؛ُلذاُيبدوُمستقبلُالعالمُالعربيُمحكوماُعلىُالمديينُالقصيرُوالمتوسطُ،باالستمرارُفيُ
التآكلُالتدريجيُللدورُوالقدرةُفيُالتأثيرُعلىُالصعيدينُاإلقليميُوالدوليُ ُ.
ُ.1نيروزُغانمُساتيكُوأحمدُقاسمُحسينُ:التغيراتُفيُبنيةُالنظامُالدوليُوانعكاساتهاُعلىُالثوراتُالعربيةُ،مجلةُسياساتُ

عربيةُ،العددُُ،0تموز/يوليوُُ،8140صُُ .10

ُ.2حسنُنافعةُ:التحوالتُالسياسيةُفيُالمشرقُالعربيُفيُُ،8141موقعُالجزيرةُللدراساتُ44ُ،فبرايرُُ :8141

ُ http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/02/2018-
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ثال اثاُ:التحدياتُاإلقليميةُوالدوليةُللدولةُالعربيةُوأثرهاُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُ .
ُيحيطُبالدولُالعربيةُثالثُقوىُمركزيةُ،لكلُمنُهذهُالدولُمشروعهاُاإلقليميُالخاصُ

الساعي ُإلى ُالتمدد ُوالنفوذ ُفي ُقلب ُالمنطقة ُالعربية ُوالسيطرة ُعليهاُ ،وان ُكان ُاثنتين ُمنهماُ
إسالميتانُ،لكنُعالقاتهماُفيُالمنطقةُالعربيةُعاشتُوتعيشُمراحلُعديدةُمنُالتواصلُوالصراعُ،

وانُغلبُعليهاُالصراعُفيُالوقتُالحاليُوهماُإيرانُوتركياُ.فيُحينُأنُالدولةُالثالثة؛ُإسرائيلُ،
تشكلُحالةُالصراعُالرئيسيةُفيُالمنطقةُ،ليسُكونهاُمشروعُالحتاللُالجغرافيةُالفلسطينيةُ،بلُ

ألنُأطماعهاُأكبرُوأوسعُمنُذلكُوهيُمعلنةُ،وليستُمخفيةُ .

ُالواضحُعلىُالصعيدُهذاُأنهُمنذُعامُ(ُ،)8141هناكُتصعيدُفيُالصراعُمعُإيرانُ،

يتخذُأشكاالُسياسيةُوعقائديةُمذهبيةُمختلفةُ،وضبطُلهُمعُتركياُباعتبارهاُليسُالخطرُالمباشرُ

اآلنُ،في ُحين ُأن ُالعالقةُمع ُإسرائيل ُتعيشُفيُأفضل ُحاالتهاُفيُظل ُتصاعد ُوتيرة ُتطبيعُ

العالقاتُمعهاُ،وخاصةُمنُدولُالخليجُوفيُمقدمتهاُالسعوديةُ،لهذاُهناكُتحدياتُإقليميةُكبيرةُ

وعميقة ُال ُيمكن ُأخذها ُفي ُالحسبان ُدون ُأخذ ُالتحديات ُالداخليةُ ،والتي ُسيتم ُتناولها ُومآالتهاُ
الممكنةُالحقاُ ُ.
ُ.9تحدياتُالحفاظُعلىُالدولةُ"الوطنية"ُالقطريةُ .

ُهناكُالكثيرُمنُالمشكالتُوالتحدياتُالتيُتعانيُمنهاُالدولةُالوطنيةُ،لعلُأبرزهاُ:مشكلةُ

االنتماءُوالهويةُ،ومشكلةُتحقيقُاالندماجُالسياسيُواالجتماعيُ،ومشكلةُشرعيةُالدولةُوالسلطةُ،

ومشكلة ُالعجز ُعن ُتحقيق ُالتنمية ُاالقتصادية ُالمستقلةُ ،ومشكلة ُالعجز ُعن ُإقرار ُالعدالةُ

االجتماعيةُ،ومشكلةُالمأزق ُاألمنيُوحمايةُاالستقاللُالوطنيُ،ومشكلةُالعجزُعنُتوسيعُدائرةُ
المشاركةُالسياسيةُالشعبيةُ.وبذلك؛ُفإنُالبنىُالسياسيةُوالهياكلُاالقتصاديةُللدولةُيجريُاليومُ

تقويضهاُوتفكيكهاُ،ومحاولةُإعادةُتركيبهاُبماُيوائمُنزعةُقطريةُمقيتةُ،ويجريُذلكُبسرعةُكبيرةُ

حتىُفقدتُكلُدولةُعلىُحدةُقدرتهاُعلىُإثباتُذاتهاُ،والمحافظةُعلىُهويتهاُ .
ُماُسبقُ،يأتيُمعُتعددُأنماطُتدويلُالقضاياُالمحليةُومسمياتهاُومستوىُتأثيرهاُ(حمايةُ

األقلياتُ ،وحقوق ُاإلنسانُ ،والتعددية ُالحزبيةُ ،واقتصاد ُالسوقُ ،واإلرهاب ُاإلسالمي) ُفي ُشكلُ
الدولةُالسياسيُ،والنمطُالقانونيُ،وفيُالتفكيرُالفلسفيُللعقلُالعربيُ.وبدأناُنالحظُتبلورُشكلُ

فسيفساءُفيُالفكرُالسياسيُالعربيُككلُ،نتيجةُلتعددُالنماذجُالسياسيةُفيُالعالمُالعربيُالتيُفيُ
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معظمهاُتميلُللتجزئةُ.1ومنُالعواملُالمساعدةُعلىُتراجعُبنيةُالدولةُالعربيةُ،الضعفُالمؤسسيُ
للدولةُ،وفقدانهاُنفوذهاُعلىُصعيدُالسياسةُالدوليةُ.بمعنىُآخرُ،عدمُالتطابقُبينُالدولةُوالسلطةُ،
وال ُسيما ُبعد ُتباطؤ ُوتآكل ُمتضمنات ُ"مؤتمر ُباندونغ"ُ ،فقد ُأوجز ُذلك ُحوافز ُفاعلة ُباتجاهُ

االقتصادات ُالرأسمالية ُوأطرافها ُالمباشرة ُنحو ُقوى ُالسوقُ ،وأدى ُتدويل ُاألسواق ُوعالميتها ُمنُ
الناحيةُاالقتصاديةُإلىُتواضعُدورُالدولةُالوطنيةُ،أوُإعادةُتوجيهُهذاُالدورُنحوُالمساهمةُفيُ

تراكمُالمالُفيُاالقتصاداتُالمتقدمةُ ُ.2

ُكانُأولىُاالنعكاساتُالسلبيةُلتدويلُاألسواقُقدُطالتُبتأثيراتهاُاالقتصادات ُ"األسواق"ُ

الهشةُالتيُمنهاُاقتصاداتُالدولُالعربيةُالناميةُ،مماُضاعفُمنُتراجعُمكوناتُالدولةُ،وسيادتهاُ

على ُأرضها ُومقدراتها ُوثرواتها ُوحدودهاُ ،وبالتالي ُانتقال ُالدولة ُالعربية ُإلى ُمرحلة ُالمؤسسيةُ،

بحيثُبقيتُفيُإطارُالدولةُالريعية؛ُمنُحيثُالبعدُوالتكوينُالتاريخيُ ُُ.

ُإنُإضعافُسلطةُالدولةُوتآكلُمبدأُالسيادةُالوطنيةُ،فيُالدولُالناميةُومنهاُالعربيةُعلىُ

وجهُالخصوصُ،يدفعُبالدولةُإلىُذوبانهاُفيُكياناتُأكبرُمنهاُ(فوق ُقومية)ُ،واماُإلىُتفتيتهاُ
إلى ُكيانات ُعصبوية ُأصغر ُمنها ُ(تحت ُقومية)ُ ،3وهذا ُبدوره ُما ُيذكي ُالمتضمنات ُالتفكيكيةُ
االجتماعيةُوالجغرافيةُ،أيُعلىُصعيدُتماسكُالتركيبةُاالجتماعيةُالداخليةُ،وعلىُصعيدُوحدةُ

أراضيُالدولةُ،وبالتاليُيعظمُمنُالصراعاتُاإلثنيةُ،مماُيساعدُعلىُتعميقُوتسريعُحالةُالتفككُ،
والُسيماُأثناءُمرحلةُالتحولُإلىُحالةُاالندماجُالمستهدفةُ،مثالُحالةُالعديدُمنُالبلدانُوفيُ

مقدمتهاُيوغسالفياُوأفغانستانُوالعراقُ،4وأيضاُسورياُواليمنُوليبياُ ُ.

ُالملفتُلالنتباهُفيُالفكرُالسياسيُالعربيُمؤخراُالذيُاتسمُفيُمسارهُالتاريخيُإجماالُ

بالفكرة ُالقومية ُالوحدويةُ ،من ُخالل ُمواجهته ُ"لسايكس ُبيكو" ُالتقسيمي ُوالدول ُالتي ُأنتجها ُفيُ

خريطة ُالعالم ُالعربيُ ،أن ُهذا ُالفكر ُبات ُمدافعا ُعن ُوجود ُالدول ُالتي ُأنتجتها ُتلك ُاالتفاقيةُ
التقسيميةُ ،في ُوجه ُمحاوالت ُتفكيك ُالدولة ُ"الوطنية" ُوالتحديات ُالكبيرة ُالمنتصبة ُأمام ُوحدتهاُ

ُ.1مي شيلُشيحةُ:إشكاليةُالدولةُالقطريةُالعربيةُالمعاصرةُ،مجلةُجامعةُدمشقُللعلومُاالقتصاديةُوالقانونيةُ،المجلدُُ،88

العددُاألولُ،8112ُ،صُُ .001-041

ُ.2أحمدُعوضُالرحمونُوآخرونُ:الدولةُالوطنيةُالمعاصرةُأزمةُاالندماجُوالتفكيكُ،بيروتُ،مركزُدراساتُالوحدةُالعربيةُ،
طُ،8111ُ،4.صُُ .11

ُ.3ميشيلُشيحةُ:إشكاليةُالدولةُالقطريةُالعربيةُالمعاصرةُ،مرجعُسابقُ،صُُ .002

ُ.4أحمدُعوضُالرحمونُوآخرونُ:الدولةُالوطنيةُالمعاصرةُ،مرجعُسابقُ،صُُ .14-11
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وتماسكهاُوسيادتهاُ،والمحافظةُعلىُثرواتهاُومقدراتهاُ،فيُالوقتُالذيُباتُالخطرُيعصفُبهذهُ

الدولةُووجودهاُأصالُ ُ.
ُ.2إيرانُ .

ُبرزُالدورُاإليرانيُبشكلُكبيرُوفارق ُعلىُصعيدُالعالمُالعربيُمنذُاندالعُاالنتفاضاتُ

العربيةُ،وخاصةُفيُكلُمنُسورياُوالبحرينُواليمنُ،ناهيكُعنُدعمهاُالمستمرُوالسابقُلكلُمنُ
حزبُاللهُوالمقاومةُالفلسطينيةُ،حيثُإنُكلُالمؤشراتُالقائمةُتدللُعلىُتمددُالنفوذُاإليرانيُ،

وهذاُاألمرُيتعلقُأوالُبمشروعُإيرانيُإقليميُللتوسعُفيماُتعتبرهُمجالهاُالحيويُ،أيُالعالمُالعربيُ،
وفيُالوقتُذاتهُ،كانُنتاجُالتعاطيُالخاطئُمنُقبلُالنظامُالسياسيُالعربيُمعُإيرانُ،منُخاللُ
تصعيدُحالةُالعداءُمعهاُ،منذُانتصارُالثورةُفيهاُعامُ(ُ،)4414والتيُكانتُتعبيراتهُاألوضحُ
الحربُالعراقيةُاإليرانيةُالتيُاستمرتُثمانيُسنواتُ،وجدتُالعراقُخاللهاُكلُأشكالُالدعمُمنُ

الدولُالعربيةُ،والخليجيةُمنهاُبالذاتُ،حيثُاعتبرتُحربُبالوكالةُفيُحينهُ،فيُالوقتُالذيُكانتُ

عالقتهاُمعُإيرانُفترةُحكمُالشاهُ"شرطيُالوالياتُالمتحدةُوحليفُإسرائيلُفيُالمنطقة"ُ،والذيُفيُ
عصرهُجرىُاحتاللُالجزرُاإلماراتيةُالثالث؛ُتسيرُبشكلُهادئُ ُ.

لقدُازدادُتسعيرُالتناقضاتُمعُإيرانُبعدُوصولُالرئيسُاألمريكي(دونالدُترامب)ُإلىُسدةُ

الحكمُفيُالوالياتُالمتحدةُالتيُبدأُمعُإلغاءُاالتفاقُالنوويُالذيُوقعتهُمعهاُإدارةُالرئيسُ(باراكُ

أوباما)ُ،بالتزامنُمعُتأجيجُالصراعُالمذهبيُالسنيُالشيعيُ،حيثُ"راحتُإيرانُتتابعُبقلقُطوالُ
عامُ(ُ )8141ماُطرأُمنُتغيرُعلىُالسياسةُالخارجيةُاألمريكيةُ،مدركةُأنُ(ترامب) ُسيسعىُ
لتعميقُواستغاللُالتناقضاتُالقائمةُبينهاُوبينُالعالمُالعربيُ،وهيُتناقضاتُليستُوليدةُاليومُ،

وانما ُتعود ُإلى ُاأليام ُاألولى ُالنطالق ُالثورة ُاإليرانية ُالتي َّ
ُشكلت ُمنذ ُاندالعها ُفي ُنهاية ُعامُ
َّ
انيُالقديمُ،وسلحتُالنظامُالجديدُبآلياتُوأدواتُأكثرُ
(ُ،)4411قطيعةُشبهُتامةُمعُالنظامُاإلير

فاعليةُلمدُوتوسيعُنفوذهُعلىُالصعيدينُاإلقليميُوالدوليُ.فقدُتبنىُالنظامُاإليرانيُالجديدُمنذُ

اللحظةُاألولىُ،توجهاتُراديكاليةُمناوئةُللسياساتُاألمريكيةُواإلسرائيليةُفيُالمنطقة"ُ.1وعليهُ،

يمكنُالذهابُإلىُأنُكلُمنُالوالياتُالمتحدةُواسرائيلُ،الُيريدانُإليرانُأنُتطورُأسلحةُنوويةُ،

انطالقاُمنُكون ُامتالكُإيرانُلتلكُاألسلحةُالُيعنيُسوىُإنهاُتسعىُلردعُاألعمالُاإلسرائيليةُ

ُ.1حسنُنافعةُ:التحوالتُالسياسيةُفيُالمشرقُالعربيُ،مرجعُسابقُ .
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األمريكيةُالهادفةُإلىُتوسيعُهيمنتهاُعلىُالمنطقةُ،وعليهُفإنُاألسلحةُالنوويةُاإليرانيةُالُتشكلُ

مصدرُقلقُ،إالُمنُبوابةُعدائهاُالواضحُلكلُمنُإسرائيلُوالوالياتُالمتحدةُ ُ.1

ُإنُمجملُمجرياتُاألحداثُ،وطبيعةُالعالقاتُالسياسيةُالسائدةُ،تؤكدُبأنُحدةُالصراعُ

معُإيرانُيأخذُأولويةُعلىُأجندةُالنظامُالسياسيُالعربيُممثالُبجامعةُالدولُالعربيةُ،وهذاُماُتأكدُ
فيُمقرراتُاجتماعاتهاُخاللُالسنواتُالثالثُاألخيرةُعلىُاألقلُ،معُاستبعادُإخضاعُالعالقةُمعُ

إيرانُلماُيمكنُأنُنسميهُقانونُالتحديُواالستجابةُ،أيُ"التصدي"ُلمشروعُإيرانُللتمددُفيُالمنطقةُ

وعلىُحسابها؛ُمنُخاللُالتواصلُفيُالمشتركاتُالسياسيةُالتيُتجمعُالدولُالعربيةُمعُإيرانُ،

سواءُالجغرافيةُ،أوُالدينيةُ،أوُالسياسيةُالتيُأبرزهاُتحديُالسطوةُواألطماعُاألمريكيةُاإلسرائيليةُ

فيُالمنطقةُ،لكنُباتُواضحاُأنُالمسعىُالسياسيُالذيُتسيرُوفقهُمجرياتُومحدداتُالعالقةُ
معُإيرانُ،يضعهاُ"كعدو"ُرئيسيُللدولُالعربيةُ،علىُحسابُالتناقضُالرئيسيُمعُإسرائيلُ،حيثُ

باتُيلوحُفيُاألفقُبناءُتحالفُعربيُإسرائيليُضدُإيرانُ،يتأكدُبتسارعُوتائرُالتطبيعُبينُالعديدُ

منُالدولُالعربيةُواسرائيلُ،منُغيرُتلكُالدولُالتيُتدخلُمعهاُفيُمعاهداتُ"سالم"ُ،ومنهاُ

السعوديةُواإلماراتُوعمانُوالمغربُوغيرهاُ ُ.
ُ.1تركياُ .

ُلقدُتركتُالنزعةُ(العثمانيةُالجديدة)ُلدىُالرئيسُالتركيُ(رجبُطيبُأردوغان)ُ ،الرغبةُ

فيُلعبُتركياُدوراُمحورياُفيُمنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُ،وارتبطُذلكُبمسعىُحكومةُ

(أردوغان) ُنحو ُإعادة ُالسيطرة ُعلى ُالمناطق ُالتي ُكانت ُخضعت ُمنذ ُقرون ُللدولة ُالعثمانيةُ،
السيطرةُهناُالُتعنيُالماديةُعلىُاألرضُفقطُ،بلُتتمثلُفيُالهيمنةُاالقتصاديةُوالسياسيةُمنُ
ُ
و

البوابةُالدينيةُ،وبالتحالفُمعُبعضُاألنظمةُمنُجهةُ،وجماعةُاإلخوانُالمسلمينُمنُجهةُأخرىُ ُ.
ُإنُالعمقُاالستراتيجيُفيُموقعُتركياُودورهاُعلىُالساحةُالدوليةُ،اعتمدُعلىُمقاربةُ

(جيوبوليتيكية) ُترى ُأن ُالسياسة ُالخارجية ُللدولة ُهي ُمحصلة ُلتفاعل ُثالثة ُأبعاد ُهيُ :التاريخُ

السياسيُ،والهويةُالثقافيةُ،والجغرافياُالسياسيةُ،واالستراتيجيةُللدولةُواإلقليمُالمجاورُ.فرغمُالشراكةُ
االستراتيجيةُالوثيقةُلتركياُمعُالغربُباعتبارهاُثانيُأكبرُجيشُفيُحلفُشمالُاألطلنطيُبعدُ

جيشُالوالياتُالمتحدةُ،إالُأنُالسياسةُالخارجيةُالتركيةُغدتُتشهدُتحوالتُهيكليةُعميقةُتتمثلُ
ُ .1سليم ُكاطع ُعليُ :البعد ُاإليراني ُفي ُالسياسة ُالخارجية ُاألمريكيةُ ،مجلة ُدراسات ُدوليةُ ،العدد ُُ ،21مركز ُالدراساتُ
االستراتيجيةُوالدوليةُ،جامعةُبغدادُ،8141ُ،صُُ .414-424
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في ُمحاولة ُجادة ُمن ُجانب ُتركيا ُللتوجه ُشرقا ُباتجاه ُالدول ُوالشعوب ُالتي ُتدين ُباإلسالم ُفيُ
المنطقةُالعربيةُوآسياُالوسطىُوالقوقازُوالبلقان"ُ،1بمعنىُأنُتركياُأعادتُاكتشافُالشرقُاألوسطُ،
بعدُأنُتجاهلتهُالمؤسسةُالتركيةُالعلمانيةُالمواليةُللغربُلعقودُ.وخاللُمرحلةُالحربُالباردةُ،بلُ

وعقبهاُكانُالنشاطُالتركيُفيُالمنطقةُمحدوداُ،إلىُأنُجرىُالتحولُفيُتلكُالسياسةُمنذُعامُ

(ُ ،)8118وكانت ُسوريا ُفي ُقلب ُهذا ُالتحول؛ ُإذ ُازداد ُحضورها ُ ُوأهميتهاُ ،وبخاصة ُبعد ُعامُ
(ُ،)8112ماُأعطىُدفعةُقويةُللمشروعُالتركيُعلىُالصعيدُاإلقليميُ .
ُجاءتُالوقائعُالتيُفرضتهاُاالنتفاضاتُالعربيةُلتفصحُعنُحقيقةُالسياسةُوالدورُالتركيُ،

وحقيقةُاستراتيجيتهاُتجاهُالعالمُالعربيُودولهُ،فلقدُتخلتُعنُسياسةُ"صفرُمشاكل"ُالتيُشكلتُ
منطلقاُلتقويةُالعالقاتُالتركيةُمعُاألنظمةُالعربيةُالقائمةُ،وتجسدُذلكُفيُموقفهاُوتدخلهاُالعسكريُ
فيُاألزمةُالسوريةُ،وصراعهاُمعُإيرانُ،والموقفُمنُتطوراتُالوضعُفيُمصرُبعدُاإلطاحةُ

بحكمُالرئيسُ(محمدُمرسي)ُهناكُ،وكذلكُتدخلهاُفيُالعراقُ،مماُيؤكدُاألطماعُالتوسعيةُالتركيةُ

فيُالمنطقةُالعربيةُوعلىُحسابهاُ،منُبوابةُاستثمارهاُللتناقضاتُوالتحوالتُالتيُشهدتهاُالمنطقة؛ُ

لتكونُفاعالُإقليمياُالُيمكنُتجاهلهُ،وأنُتكونُجزءاُمنُأيةُترتيباتُمستقبليةُفيُمنطقةُالشرقُ

األوسطُعموماُ ُ.2

ُإنُاستم ارريةُالدورُاإلقليميُالتركيُوقدرتهُعلىُالتطورُتظلُمرتهنةُبالعواملُالحاكمةُلهُ

والضغوطُالتيُيواجههاُوكيفيةُمعالجتهُلهاُ،الُسيماُفيُالترويجُلهذاُالدورُاإلقليميُالمنشودُ،
وعليه ُفإن ُهذا ُالدور ُيبقى ُمحكوما ُبالتطورات ُالداخلية ُوالخارجية ُمعاُ ،وفي ُالوقت ُذاته ُمدىُ
استجابةُأوُممانعةُالنظامُالرسميُالعربي؛ُسواءُمنُخاللُجامعةُالدولُالعربيةُأوُخارجهاُلذلكُ
الدورُوأهدافهُ،حيثُأعتقدُأنُهذاُاألمرُيتجاوزُذلكُفيُضوءُقدرةُتركياُفيُتوظيفُالتناقضاتُ

العربيةُالقائمةُفيُخدمةُأهدافهاُفيُالمنطقةُ،كماُاستفادتهاُمنُبعضُعالقاتهاُالدوليةُواستثمارهاُ

اتُالعربيةُ .
ُ
علىُحسابُالجغرافياُوالثرو
ُ

ُ.1خالدُعبدُالعظيمُ:العثمانيةُالجديدةُ:تحوالتُالسياسةُالخارجيةُالتركيةُفيُالشرقُاألوسطُ،مجلةُالسياسةُالدوليةُ،العددُ

(ُ411عددُخاص)ُ،القاهرةُ،مؤسسةُاألهرامُ،ينايرُُ،8148صُُ .88

ُ.2ميُساميُالمرشدُ:الدورُاإلقليميُلتركياُتجاهُالشرق ُاألوسطُ(ُ ،)8142-8118برلينُ ،إصداراتُالمركزُالديمقراطيُ

العربيُ،8141ُ،صُُ .411
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ُ.2إسرائيلُ .
ُسيبقىُمفهومُاألمنُبالنسبةُإلسرائيلُهاجساُدائماُومستمراُوسطُبيئةُمعاديةُبالمجملُ،

وسيظلُهذاُرهنُحقائقُوتاريخُجغرافياُالصراعُ،وبمقدارُشهيةُإسرائيلُللهيمنةُوالنفوذُوالتوسع؛ُ

اتسعتُدائرةُالتحدياتُواألخطارُالتيُتستشعرهاُ.فبرغمُاإلنجازاتُالتيُحققتهاُفيُمجالُاحتاللُ
األراضيُالفلسطينيةُوبعضُالعربيةُوتوسعُرقعتهاُ،وفىُمجالُالقدرات ُالعسكرية ُالتي ُتملكهاُ،

خاصةُفيُالمجالُالنوويُوقوةُالردعُالتيُتتحلىُبهاُوقوةُجيشهاُ،إالُأنهاُلمُتستطعُتوفيرُأمنهُ
اهنُعنُالسالمُبينُالعربُواسرائيلُأوُتسارعُخطىُ
ُ
المرجوُ.فمهماُغلبُالحديثُفىُالوقتُالر

التطبيعُ،أوُالتحالفُحتىُ،سيبقىُاألمنُكماُالحربُهاجساُإلسرائيلُ.وعليهُ،يمكنُاالستنتاجُبأنُ

الحيازةُاإلسرائيليةُلمزيدُمنُالقوةُالعسكريةُتغزىُإلىُاالندفاعُنحوُإيجادُبيئةُأكثرُمالئمةُلهاُفيُ
المنطقةُ.الشيءُالرئيسيُهناُهوُأنُاألمنُاإلسرائيليُغيرُخاضعُلتقديمُتنازالتُفيُاإلقليمُذاتُ
األهميةُاالستراتيجيةُلهاُ،فالتفكيرُاألمنيُاإلسرائيليُيعملُباستمرارُعلىُتعزيزُقدراتهُالدفاعيةُ

من ُاألسلحة ُالتقليدية ُإلى ُأسلحة ُالدمار ُالشامل ُالتي ُستكون ُبكل ُتأكيد ُعلى ُحساب ُالمنطقةُ
ومرتكزاتُوحدتهاُ ُ.1

ُإنُالخططُالتيُتنفذُاآلنُمخصصةُإلبقاءُإسرائيلُمسيطرةُعلىُمعظمُاألراضيُالباهظةُ
الثمنُفيُالضفةُالغربيةُ،وزجُالفلسطينيينُفيُمعازلُغيرُقابلةُللحياةُ،مفصولةُجميعاُعنُالقدسُ

التي ُغدت ُعاصمة ُموحدة ُإلسرائيل ُبقرار ُاإلدارة ُاألمريكية ُالحاليةُ ،إلى ُجانب ُجدار ُالفصلُ

العنصريُ،واستمرارُسرقةُالمياهُالجوفيةُالفلسطينيةُ،فيُحينُإبقاءُقطاعُغزةُمفصوالُعنُالضفةُ
الغربيةُ،وخاضعاُللحصارُوالعدوانُالمستمرُبماُيجعلُإسرائيلُفيُوضعُأفضلُفيُالمستقبلُ

القريبُوالمتوسطُعلىُاألقلُ.وعليهُ،فإنُالخطرُاإلسرائيليُوانُكانُهناكُمحاوالتُللتعاطيُمعهُ
منُبوابةُالمساوماتُالسياسيةُ،أوُالمخاطرُاإلقليميةُ،أوُالخضوعُلالستراتيجيةُاألمريكيةُ،سيظلُ
هوُالخطرُاألساسيُالذيُيتهددُأمنُواستقرارُالمنطقةُبأسرهاُ .

ُ.5العالمُالعربيُومخاطرُمشروعُالشرقُاألوسطُالجديدُ .
ُإنُاالستراتيجيةُاألمريكيةُفيُالعالمُالعربيُتقومُباألساسُ،علىُتحقيقُمصلحةُالوالياتُ

المتحدةُوحلفائهاُدونُالنظر؛ُإنُكانتُتلكُالسياساتُسوفُتضرُدولُالمنطقةُأمُالُ،فكانُالتدخلُ
ُ.1أحمدُعوادُالفاعوريُ:التحوالتُاإلقليميةُالعربيةُوأثرهاُعلىُنظريةُاألمنُاإلسرائيليُفيُالفترةُ(ُ،)8148-8112رسالةُ

ماجستيرُمنشورةُ،جامعةُالشرقُاألوسطُ،8144ُ،صُُ .24-21
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األمريكيُفيُالعراقُعامُ(ُ )8110منُأبرزُاألحداثُفيُالمنطقةُالعربيةُ،وأوضحُمدىُرغبةُ

الوال ياتُالمتحدةُفيُتحقيقُأهدافهاُفيُالمنطقةُ،حتىُلوُيقتضيُاألمرُاستخدامُاألداةُالعسكريةُ،
وهوُبالفعلُماُحصلُويحصلُ.
ُفمنذُأواسطُتسعينياتُالقرن ُالمنصرمُ،انبنتُاالستراتيجيةُاألمريكيةُعلىُمشروعُالشرقُ

األوسطُالكبيرُ(الجديد)ُ،والذيُيستهدفُالهيمنةُبالكاملُعلىُالمنطقةُالعربيةُ،واعادةُالنظرُفيُ
اتفاقيةُسايكسُ–ُ بيكوُ،وفيُالحدودُالتيُرسمتهاُ،والُشكُأنُالوالياتُالمتحدةُاستطاعتُتحقيقُ

بعضُالنجاحاتُفيُمشروعها؛ُمنُخاللُنشرُالفوضى ُواالقتتالُالداخليُوالصراعاتُالمذهبيةُ

والطائفيةُ،وصوالُإلىُتقسيمُبعضُالدولُالعربيةُ(السودان)ُ،أوُت ُوفيرُالبيئةُالمالئمةُلذلكُ(العراقُ،
ليبياُ،اليمنُ،سوريا)ُ،وعززتُكلُذلك؛ُمنُخاللُنشرُقواعدهاُالعسكريةُعلىُامتدادُمنطقةُالخليجُ

والقرنُاألفريقيُ .

ُفلقدُعملتُالوالياتُالمتحدةُعلىُأنُتبقىُديناميةُاستراتيجيتهاُتسيرُبخطىُواثقةُبنجاحهاُ،

لهذاُعملتُإدارةُ(ترامب)ُإلىُإبقاءُعالقاتُالصداقةُوالتحالفُمعُبعضُاألنظمةُالعربيةُخاصةُ
دول ُالخليجُ ،أي ُالدول ُالعربية ُالغنيةُ ،لتسهيل ُمهمة ُهذه ُاالستراتيجيةُ ،وتحمل ُالتكلفة ُالماليةُ

المتعلقةُبقضاياُالمنطقةُ،خاصةُوباعترافاتُالبيتُاألبيضُبأنُالوالياتُالمتحدةُعلىُمدىُثمانيةُ

عشرُعاماُأنفقتُ(ُ 1تريليون ُدوالر) ُفيُالشرق ُاألوسطُ،حيثُحانُوقتُأنُتدفعُدولهُمقابلُ

أمنهاُ .1

ففيُالوقتُالذيُتدعيُالوالياتُالمتحدةُفيُاستراتيجيتهاُ،أنُالمقصودُهوُأمنُالمنطقةُ

ككلُ ،تعمل ُبكل ُجهدها ُلضمان ُأمن ُواستقرار ُإسرائيلُ ،إذا ُما ُاعتبرناها ُشرطيها ُأو ُحليفهاُ

االستراتيجيُوالم ُوثوقُفيُالمنطقةُ .

ابعاُ:مستقبلُالقضيةُالفلسطينيةُ .
را
ُفيُظل ُالبيئةُوالبنية ُالتيُتعمل ُوسطها ُجامعة ُالدولُالعربيةُ ،وفيُظلُغيابُحركةُ

التحررُالعربيةُالتيُشكلتُرافداُلحركةُالتحررُالفلسطينيةُ،لناُأنُنتخيلُشكلُالمستقبلُالذيُ
ينتظرُالقضيةُالفلسطينيةُ،خاصةُوأنُالحديثُعنُالمستقبلُليسُخبطُعشواءُأوُضربُبالمندلُ،
بلُهوُتأسيسُفيُالحاضرُوالذيُسيكونُالمستقبلُعلىُشاكلتهُ.فليسُمنُبابُالتشاؤمُ،لكنُفيُ
1

. Eliot A. Cohen, The Big Stick: The Limits of Soft Power and the Necessity of Military Force,
New York: Basic Books, 2018. PP 197_199.
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ظلُتصاعدُاليمينُالقوميُوالدينيُاإلسرائيليُالمتحالفُمعُاليمينُالشعبويُاألمريكيُممثالُبإدارةُ
ترامبُ،ووصولُعمليةُالتسويةُالسياسيةُإلىُنهاياتهاُبعدُأنُقررتُهذهُاإلدارةُتحديدُإطارُحلُ

القضيةُالفلسطينية؛ُمنُخاللُفرضُوقائعُعمليةُعلىُاألرضُتراعيُالرؤيةُاإلسرائيليةُتماماُ،والُ
تعطيُباال ُللشعبُالفلسطينيُوحقوقهُ،فضالُعنُمرجعياتهُالتمثيليةُسواءُكانتُمنظمةُالتحريرُ

الفلسطينيةُأوُالسلطةُالفلسطينيةُ،أيُأنُالمشروعُالذيُتسيرُوفقهُاإلدارةُاألمريكيةُالحاليةُليسُ
مقطوعُعنُسياقاتهُالتاريخيةُ،وخاصةُماُوفرتهُلهُاتفاقياتُأوسلوُمنُأرضيةُ،للوصولُإلىُخطرُ
التصفيةُالجديُالذيُيتهددُالقضيةُالفلسطينيةُ،بعدُأنُتهيأتُبيئةُالنظامُالرسميُالعربيُلهُ .
نتائجُالبحثُ :

 .4البيئةُالتيُعملتُوسطهاُالجامعةُالعربيةُمنذُأواخرُسبعينياتُالقرن ُالمنصرمُ،وتحديداُ
بعد ُتوقيع ُاتفاقية ُكامب ُديفيد ُعام ُُ 4411على ُاألقلُ ،واالندراج ُفي ُمشروع ُالتسويةُ

األمريكيُ،أدتُلتغييراتُجوهريةُفيُبنيةُالجامعةُ،وكانتُلهاُتأثيراتهاُالسلبيةُالمباشرةُ

علىُالقضيةُالفلسطينية.

 .8تأججُاالنقساماتُوالصراعاتُوالحروبُالعربيةُالبينيةُ،خاصةُمنذُانطالقُاالنتفاضاتُ
العربيةُعامُُ،8141صبتُفيُمصلحةُالمشروعُاألمريكيُاإلسرائيليُفيُالعالمُالعربيُ،
القائمُعلىُاحتاللُاألرضُوالتجزئةُوالتفتيتُونهبُالمقدراتُ،وحرفُبوصلةُالصراعُنحوُ

إيرانُكعدوُرئيسيُ،باتجاهُمركزيةُالدورُاإلسرائيليُفيُالمنطقة.

 .0أدتُالتغييراتُفيُبيئةُوبنيةُجامعةُالدولُالعربيةُ،إلىُعدمُالنظرُفيُالقضاياُوالمصالحُ

العربيةُالمشتركةُ،وفيُقلبهاُالقضيةُالفلسطينيةُ،حسبُالنصوصُواللوائحُالناظمةُلعملهاُ،

مماُفاقمُالمشكالتُواألزماتُالداخليةُقطرياُوقومياُ ،وانعكسُهذاُعلىُاخضاعُالمنطقةُ

لتجاذب ُوصراع ُمع ُالقوى ُاإلقليميةُ ،خاصة ُإيران ُوتركياُ ،دون ُاخضاع ُالعالقة ُمعهماُ

لقانونُالتحديُواالستجابة.

 .1تجلتُالتغييراتُفيُبيئةُوبنيةُجامعةُالدولُالعربيةُ،منُخاللُتراجعُاالهتمامُبالقضيةُ

والحقوقُالفلسطينيةُومركزيةُحضورهاُعلىُأجندةُعملُالجامعةُ،وأبعادُوتجلياتُالصراعُ
معُإسرائيلُالتيُتسارعتُخطىُالتطبيعُمعهاُلدرجةُالتحالف.

 .1القضيةُالفلسطينيةُمعُوضوحُالمشروعُاألمريكيُممثالُبماُسميُصفقةُالقرن؛ُانتقلتُمنُ

مرحلة ُالتسوية ُإلى ُمرحلة ُالتصفيةُ ،مما ُيتطلب ُأخذ ُزمام ُالمبادرة ُفلسطينيا ُلمواجهةُ

ُ

استحقاقاتُهذهُالمرحلةُ،وتعزيزُهذهُالمواجهةُبالعمقُالشعبيُالعربيُ.

ُُُ ُ
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المراجعُ :
 .4ساسينُعسافُ:الوحدةُالعربيةُفيُمواجهةُالمشروعُالصهيونيُ،مجلةُالمستقبلُالعربيُ،العددُ
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الملخصُ :
تهدف هذه الدارسة إلى التعرفُعلىُدورُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُ

فيُضوءُالمتغيراتُاإلقليميةُوالدوليةُالراهنةُفيُالفترةُ(8141-4411م)ُ،وتناولت الدراسة في

البدايةُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُ،منُخالل تناولهاُللخطواتُالمتصاعدةُ
تجاهُالقضيةُالفلسطينيةُفيُضوءُالمتغيراتُاإلقليميةُوالدوليةُومفاوضاتُالحلُالنهائي ،ودورُ

جامعةُالدولُالعربيةُواألوضاعُالدوليةُالراهنةُوآثارهاُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُ.كماُتطرقت الدراسةُ

أيضاُإلى الموقفُاإلسرائيليُمنُق ارراتُالجامعةُالعربيةُواألممُالمتحدةُبشأنُالقضيةُالفلسطينيةُ،

وختمتُالدراسةُإلىُرؤيةُاستشرافيةُلمستقبلُدور ُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُ،

فيُضوءُالمتغيراتُاإلقليميةُوالدوليةُالراهنةُ .

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منهاُ:أن المتغيرات اإلقليمية والدوليةُلها دورُ
رئيسي في التأثير على ق ارراتُالجامعةُالعربيةُوخاصةُفيماُيخصُبالقضيةُالفلسطينيةُ،هذه

المتغيرات أثرت سلباُ علىُالعالم العربيُبصفةُعامةُ،وتوصلتُالدراسةُلبعض التوصياتُمنهاُ:
صياغةُقوةُعسكريةُعربيةُرادعةُ،لتكونُبمثابةُالردعُالعربيُمنُاألخطارُالخارجيةُ .

الكلمات ُالمفتاحيةُ :جامعة ُالدول ُالعربيةُ ،القضية ُالفلسطينيةُ ،المتغيرات ُالدوليةُ ،الق ارراتُ،
المتغيراتُاإلقليميةُ .
Abstract:
This study aims to identify the role of the Arab League towards the
Palestinian cause in light of the current regional and international
developments, and the study at the outset dealt with the position of the Arab
League on the Palestinian cause, through its handling of the escalating
steps towards the Palestinian cause in light of regional and international
variables and the final solution negotiations, and the role The Arab League
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and the current international situation and their implications for the
Palestinian cause. The study also touched on the Israeli position on the
decisions of the Arab League and the United Nations on the Palestinian
cause, and the study concluded with a forward-looking vision for the future
role of the Arab League towards the Palestinian cause, in light of the
current regional and international changes.
The study reached a set of results, including: that regional and
international variables have a major role in influencing the decisions of the
Arab League, especially with regard to the Palestinian cause. These
variables have negatively affected the Arab world in general. As an Arab
deterrent from external threats.
Key words: the Arab League, the Palestinian Cause, international
variables, decisions, regional variables.
اإلطارُالعامُللدراسة ُ
مقدمةُ :
يعيشُالفلسطينيُمنذُفجرُالتاريخُمراحلُممتلئةُبالمعيقاتُوالصعوبات؛ُفالقضيةُالفلسطينيةُ

تمرُفيُمراحلهاُبتطوراتُبالغةُاألهميةُ،وبمجموعةُمنُاألبعادُواالنعكاساتُالتيُتأتىُفيُمقدمتهاُ
دور ُجامعة ُالدول ُالعربية ُتجاه ُالقضية ُالفلسطينيةُ ،في ُضوء ُالتحديات ُوالمواقف ُوالمتغيراتُ
اإلقليميةُوالدوليةُ،والرفضُاإلسرائيليُلجميعُالق ارراتُ،فضال ُعنُاالحتماالتُالمصاحبةُالتخاذُ

خطواتُمتصاعدةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُ،منُخاللُالصفقاتُالمتالحقةُبالقضيةُالفلسطينيةُ،

يقُأركانُالدولةُالفلسطينيةُالمأمولةُ .
وتأثيرهاُفيُتمز ُ
ُوقدُحملت تطورات األحداث في الدول العربيةُ،مزيدا ُمنُالتعقيداتُوالتغيرات في البيئةُ

االستراتيجيةُالمتمركزةُحولُالقضيةُالفلسطينية ،علىُالرغمُمنُوجودُالبيتُالعربيُالمتمثلُبجامعةُ
الدولُالعربيةُ،وطولُالتجربةُوالخبرةُالتيُعاشتهاُفيُجميعُالمجاالتُ،إالُأنُالجامعةُأخفقتُ
العديدُفيُتحقيقُالوحدةُوتوحيدُالصفُالعربيُ،وحسمُالقضاياُالتيُيعيشهاُالعالمُالعربيُوأهمهاُ

القضيةُالفلسطينيةُ،إذُأنهاُلمُتستطعُردُالعدوانُاإلسرائيليُعلىُاألراضيُالفلسطينيةُمنذُعامُ

( ُ )4411وحتىُيومناُهذاُ.وعلىُالرغمُمنُالتحوالتُالتيُيشهدهاُالمجتمعُالدوليُ،وماُينجزُ
عنهاُمنُانعكاساتُوأبعادُخطيرةُعلىُالعالمُالعربيُ،يزدادُاإلحباطُالعربيُوخاصةُالفلسطينيُ

منُدورُالجامعةُالعربيةُوسلبياتهاُالذيُيعتمدُعلىُالشجبُواالستنكار.
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وما ُيهم ُالفلسطينيون ُفي ُالدرجة ُاألولىُ ،هو ُقضيته ُالتي ُحظيت ُبمساحة ُمن ُفعالياتُ

الجامعةُالعربيةُوالمنظماتُالدوليةُ،وأنُأيةُقضيةُأخرىُلمُتحظُالُقبلهاُوالُبعدهاُبمثلُماُحظيتُ
منُاهتمامُ،وأنُجامعةُالدولُالعربيةُكانتُ-وماُزالتُ-لهاُمواقفُإيجابيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُ،
ترجمتُإلىُمنظومةُلمجملُحقوق ُالشعبُالفلسطينيُالذيُعقدُعليهاُآماالُكثيرةُباستعادةُهذهُ

الحقوق ُلكنُبدون ُجدوىُ،إالُأنُماُتمناهُالشعبُالفلسطينيُشيءُوالواقعُشيءُآخرُ،والحالةُ

الفلسطينيةُخيرُمثالُعلىُتلكُالق ارراتُالتيُصدرتُبحقُالشعبُالفلسطينيُومعاناتهُالتاريخيةُ .
فالقضيةُالفلسطينيةُأصبحتُحالةُمزمنةُومستعصيةُفيُأروقتهاُ،برغمُعدالتهاُوشرعيتهاُ

والق ارراتُالتيُصدرتُبحقهاُمنُأعلىُسلطةُوهيئةُدوليةُ،إالُأنُواحداُمنُهذهُالق ارراتُالمناصرةُ

لهاُلمُيجدُالنورُ،وظلتُهذهُالق ارراتُحب ارُعلىُورقُ،فتعاملُالفلسطينيينُمنُخاللُقضيتهمُمعُ
جامعة ُالدول ُالعربية ُوالمنظمات ُالدولية ُاألخرى ُعلى ُمدى ُسنوات ُنضالهم ُإلقامة ُدولتهمُ

الفلسطينيةُ،لكنُاآلمالُالتيُراهنواُعليهاُكشفتُوجههمُالحقيقيُ،النهمُالُيملكونُحقُصنعُأيُ
قرارُصدرُأوُيصدرُبحقُالشعبُالفلسطينيُوفلسطينُ،وأنُالدورُالذيُكانُيؤملُأنُتلعبه ُقدُ
رفضُعلىُأرضُالواقعُ،منُخاللُالتعنتُاإلسرائيليُالذيُقطعُمرحلةُكبيرةُفيُضربُالق ارراتُ

العربيةُوالدوليةُ،وتهويد مقوماتُوأسسُالدولةُالفلسطينيةُوعاصمتهاُالقدسُ .
أوالاُ:تحديدُالمشكلة ُ

تكمنُالمشكلةُفيُأنُجامعةُالدولُالعربيةُالتيُتعدُالجسمُالمتينُللدولُالعربيةُقدُتمُتجاهلُ

ق ارراتهاُعربياُودولياُ،ولمُتستطعُمنُتنفيذُأيُقرارُعلىُأرضُالواقعُ،وذلكُمنُخاللُوجودُقوةُ
دوليةُتصنعُق ارراتُجامعةُالدولُالعربية ،وتتجاهلها كمؤسسةُللعمل العربي المشتركُ،حيثُفضلت

التعامل مع الدول العربية منفردةُ .
وعلى الرغم من سلبية دورها فيُالجسمُالعربيُ،إالُأنُالمتغيرات الدولية ونتائجها النهائيةُ

أفشلت معظم المحاوالت والمواقف التيُاتخذتها الجامعةُ،حيال الحراكاتُالعربية التي توالتُفيُ
المنطقةُالعربيةُ،وخاصةُفيماُيتعلقُبالقضيةُالفلسطينيةُ،وجامعةُالدولُالعربيةُالمؤسسةُالمرجعيةُ

لألمةُالعربيةُ،وكانُمتوقعُمنهاُأنُيكونُلهاُدورُإيجابيُوفعالُفيُحلُالقضاياُالتيُتواجهُاألمةُ
العربيةُ،ولكنهاُأخفقتُفيُحلُبعضُالقضاياُالعربية ،وهذاُكلهُيقودُلطرحُسؤاالُأساسياُهوُ:ماُ
دورُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُفيُضوءُالمتغيراتُاإلقليميةُوالدولية؟ ُ
ُ
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ثانياُ:فرضياتُالدراسة ُ
ا
تعتمدُهذهُالدراسةُعلىُالفروضُوالتوقعاتُالتيُيمكنُإيجازهاُفيماُيليُ :
 -4بيانُأثرُمواقفُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُ .

 -8يعتبر ُنجاح الدبلوماسية ُالفلسطينية ُودخولها ُالهيئات ُالدوليةُ ،بمثابة ُانتصار ُعلىُ
التعنتُاإلسرائيليُ،وقوةُلجامعةُالدولُالعربيةُ .

 -0تشكل السياسة اإلسرائيلية ،تهديدا ُمباش ار ُلق اررات ُالجامعة ُالعربية ُواألمم ُالمتحدةُ
والقضيةُالفلسطينيةُ .

 -1تباينُالمواقفُالعربيةُبشأنُالقضيةُالفلسطينيةُ،نتيجةُالمتغيراتُوالتحدياتُاإلقليميةُ
والدوليةُ .
ثالث اُ:الموقعُوحدودُمنطقةُالدراسة ُ
الحدُالجغرافيُالمكاني(ُ:فلسطين)ُ .
الحدالزماني2099ُ-9125ُ:م ُ
الحدُالموضوعي(ُ:دورُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُفيُضوءُالمتغيراتُ

اإلقليميةُوالدوليةُالراهنةُفيُالفترةُ(8141-4411م)ُ .
رابعاُ:أسئلة الدراسة ُ

 -4ماُطبيعةُالدورُالذيُلعبتهُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُالقضيةُالفلسطينية؟

 -8ماُتأثيرُالتحدياتُعلىُمواقفُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُالمتغيراتُاإلقليميةُوالدوليةُ
علىُالقضيةُالفلسطينية؟

 -0هلُإخفاقُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُفيُضوءُالمتغيراتُوالتحدياتُ
اإلقليميةُوالدوليةُ،ناجمُعنُأسبابُتنظيميةُأوُسياسية.

 -1هلُالخطواتُالمتصاعدةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُمنُتحدياتُوفرصُ،لهاُتأثيرُعلىُ
مفاوضاتُالحلُالنهائي؟

 -1ما نتائج وآثار الموقف العربيُمنُق ارراتُاألممُالمتحدةُبشأنُالقضيةُالفلسطينية؟
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 -2ماُمستقبلُدورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُظلُالمتغيراتُاإلقليميةُوالدوليةُعلىُالقضيةُ
الفلسطينية؟ ُ

خامساُ:أسبابُاختيارُالمنطقةُوموضوعُالدراسة ُ
 -4األوضاع ُالتي ُيعيشها ُالسكان ُالفلسطينيينُ ،من ُخالل ُوجود ُاالحتالل ُاإلسرائيليُ
لألراضيُالفلسطينيةُ .

 -8التعرفُعلىُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُحيالُالقضيةُالفلسطينيةُ .
 -0عدمُتطبيقُالق ارراتُالصادرةُبحقُفلسطينُمنُهيئةُاألممُالمتحدةُ .

 -1االنتهاكات ُاإلسرائيلية ُللقوانين ُواألعراف ُواالتفاقات ُالدولية ُالمتعلقة ُبالقضيةُ
الفلسطينيةُ.

 -1إثراءُالمكتبةُالعربيةُوالفلسطينيةُبمثلُهذهُالدراساتُ .

سادس اُ:أهدافُالدراسة ُ
تهدفُالدراسةُللتعرفُعلىُدورُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُالقضيةُالفلسطينية ُفيُضوءُ

المتغيراتُاإلقليميةُوالدوليةُ،وذلكُلتوطيدُالعالقاتُالعربيةُواستقرارُاألمنُبهاُ،وهذهُاألهدافُ
تتمثلُفيُاالتيُ :

 -4معرفةُمدىُتأثيرُالمتغيراتُواألحداثُاإلقليميةُوالدوليةُعلىُدورُالجامعةُالعربيةُتجاهُ
القضيةُالفلسطينيةُ .

 -8تحديد ُأهم ُالمعوقات ُالتي ُواجهت ُالجامعة ُالعربية ُفي ُتحقيق ُوتوحيد ُمواقفها ُتجاهُ
القضاياُاإلقليميةُوالدوليةُمنُالقضيةُالفلسطينية.

 -0تسليطُالضوءُعلىُدورُجامعةُالدولُالعربيةُوموقفهاُتجاهُاألزماتُالعربيةُوخاصةُ
الفلسطينيةُوتقيمُأدائهاُ .

 -1إبراز خطورة الخطوات ُالمتصاعدة ُتجاه ُالقضية ُالفلسطينيةُ ،من ُخالل ُالمواقفُ
والمتغيراتُاإلقليميةُوالدوليةُ .
سابعاُ:أهميةُالدراسة ُ
 -4توضيحُدورُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُ،فيُضوءُالمتغيراتُاإلقليميةُ
والدوليةُفيُحلُالقضاياُ،وأثرُذلكُعلىُاستقرارُالمنطقةُالعربية.
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 -8تمكنُالقارئُوالباحثُالعربيُمنُاالطالعُعلىُدورُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُالقضيةُ
الفلسطينيةُوتحليلُموقفهاُ .

 -0تعطي الدراسة صورة واضحةُعن مواقفُجامعةُالدولُالعربيةُوالمواقفُالدوليةُمنُ
القضيةُالفلسطينيةُ .

 -1المساهمة في تزويد الطلبة والمؤسسات بمادة علمية عنُجامعة الدولُالعربيةُوالقضيةُ
الفلسطينية.

 -1إظهارُحقيقة الخطواتُالمتصاعدةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُ،منُخاللُدورُجامعةُ
الدولُالعربية ُ

 -2توضحُدورُأهميةُالدبلوماسيةُالفلسطينيةُفيُالمتغيراتُاإلقليميةُوالدولية ُ
ثامن اُ:مناهجُالبحث ُ
 -المنهج الوصفيُالتحليلي :يعتمد على وصف الواقع وايجابيات وسلبياتُأيُظاهرةُيتمُ

دراستهاُ،وتحليلُالمعلوماتُالكافيةُوالدقيقةُعنُظاهرةُأوُموضوعُمحددُعبرُفترةُأوُفتراتُزمنيةُ
معلومةُ،منُأجلُالحصولُعلىُنتائجُعمليةُوتفسيرهاُبطريقةُموضوعيةُ،وكذلكُلوصفُالحالةُ

الفلسطينية ُوتحليل ُالمواقف ُالعربية ُوالدولية ُازاء ُالقضية ُالفلسطينية ُمن ُخالل ُرؤية ُاستشرافيةُ

لمستقبلُودورُالجامعةُالعربيةُتجاهُالقضيةُفيُضوءُالمتغيراتُاإلقليميةُوالدوليةُ .
تاسع اُ:الدراساتُالسابقةُ ُ

تحدثتُأغلبُالدراساتُالسابقةُفيُكلُدراسةُعلىُجانبُمعينُمنُجوانبُهذهُالمشكلةُ،

فمنُهذهُالدراساتُركزُعلىُالجانبُالسياسيُللجامعةُالعربيةُوالقضيةُالفلسطينيةُ،ومنهاُماُركزُ
علىُالجانبُاالقتصاديُواالجتماعينُومنهاُماُيدرسُالوضعُالقانونيُللقضيةُ،ومنهاُماُيشيرُ

إلىُاألخطارُالناجمةُمنُوراءُدورُالجامعةُالعربيةُلقضيةُالفلسطينيةُ،يضافُإلىُهذهُالدراساتُ
العديد ُمن ُالمقاالت ُوالدراسات ُالعربية ُواألجنبية ُالتي ُكتبت ُحول ُالقضية ُالفلسطينية ُفي ُعدةُ

دورياتُعربيةُ،ومنُخاللُاستعراضُهذهُالدراساتُيتضحُتنوعهاُوتعددُميادينهاُ،فهيُمجتمعةُ

تعطيُالصورةُالمتكاملةُعنُالقضيةُالفلسطينيةُ،وتأتيُهذهُالدراسةُلتحاولُتوضيحُدورُجامعةُ

الدولُالعربيةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُفيُضوءُُالتحدياتُوالمتغيراتُاإلقليميةُوالدوليةُ .
ُ
ُ
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ومنُهذهُالدراساتُ :

 دراسةُ،أحمد إبراهيمُمحمودُ،( 8111(ُ ،بعنوانُ:المتغيرات اإلقليمية الدولية بحث مقدمللندوةُالفكرية بعنوان من أجل إصالح جامعة الدول العربيةُ .

 دراسةُ،خالدُاحمدُعبدُالحميدُ،)8148(ُ،بعنوانُ:جامعهُالدولُالعربيةُبينُالمتغيراتُالدولةُواإلقليميةُ .

-

دراسةُ،محمدُربيعُمحرمُالديهيُ،)8141(ُ،بعنوانُ:دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُحلُ
القضاياُالسياسيةُواالقتصاديُ .

المبحثُاالول ُ

(اإلطارُالنظري) ُ

موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُ .
يعد ُموقف ُجامعة ُالدول ُالعربية ُضعيف ُوتطفو ُعليه ُالضبابيةُ ،وأثبت ُعجزهُ ،وطغتُ

المصالحُوالتبعيةُمعُالنظمُالدوليةُعلىُحسابُالشعوبُومستقبلهاُ،وكانتُالجامعةُالعربيةُأحدُ

أسبابُضعفُوضياعُالقضيةُالفلسطينية (ُ .)1

فموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُيثيرُعدةُتساؤالتُ،حيثُيجدُالمتتبعُ

استنكارُلسياسةُ(إسرائيل)ُ
ُ
لق ارراتُالجامعةُبشأنُالقضيةُالفلسطينيةُأنهاُكانتُردةُفعلُوشجبُو
العنصريةُمنُاعتداءُوتهويدُاألرضُالفلسطينيةُمتوافقةُمعُالق اررات ُالدوليةُ،وهذاُيعكسُحالةُ

الضعفُفيُالجامعةُالعربيةُفيُمواجهةُالمخططاتُ(اإلسرائيلية)ُ،وهذهُالسمةُاتسمتُبهاُجامعةُ

الدولُالعربيةُفيُاتخاذُق ارراتهاُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُمنذُنشوئهاُوحتىُالوقتُالحاضرُ .
انعكاسُالحراكاتُالعربيةُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُ :

ُكانتُالحراكاتُالعربيةُفرصةُتاريخيةُلتشكيلُالمنطقةُالعربيةُبعدُتقسيمُالعالمُالعربيُ

ابتداءُمنُسايكسُبيكوُعامُُ،4442وحتىُبدءُالتغييرُفيُالخارطةُالعربيةُومنهاُفلسطينُ،حيثُ
بدأُالتطبيقُالعمليُلهذاُلمخططُمنُقطاعُغزة؛ُفالشعوبُالعربيةُأرادتُهذاُالتغيرُألنظمتهاُمنُ
أجلُاإلصالحُالداخليُلدولهاُ،ولكنُلمُتعلمُأنهُمخططُدوليُوقعتُبهُالشعوبُالتيُساندتُ

بعضُالتياراتُالمرتبطةُبأجندةُخارجيةُلتطبيقُسياستهاُفيُالمنطقةُالعربيةُ(ُ .)2

(ُ)1محمدُربيعُمحرمُالديهيُ،دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُحلُالقضاياُالسياسيةُواالقتصادي ،المركزُالديمقراطيُالعربيُ
للدراساتُاالستراتيجيةُ،االقتصاديةُوالسياسيةُ،8141ُ،صُ .41

(ُ)2محمدُسليمانُالزواويُُ،الربيعُالعربيُودوائرُاألزماتُاإلقليميةُ،موقعُالكترونيُ www.facebook.com/zawawُ،
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يالحظُفيُظلُهذهُالحراكاتُوماُحدثُمنُأحداثُدمويةُفيُالدولُالعربيةُومنهاُفلسطينُ،

كانُالسببُالرئيسُهوُغيابُدورُجامعةُالدولُالعربيةُعنُالمشهدُالعربيُ،لضعفهاُوعدمُقدرتهاُ
علىُحلُاألزماتُالعربيةُوخاصةُاالنقسامُالفلسطينيُ،وهذاُلهُأبعادُبأنُكلمةُالجامعةُالعربيةُ

مسلوبةُأمامُاألقطارُالعربيةُ،مماُيؤديُفيُالنهايةُإلىُرضولُالجامعةُلرغباتُالدولُالعربيةُ

المتحكمةُبهاُ(ُ .)1

فالموقفُالدوليُيميلُمعُاإلسرائيليينُعلىُحسابُالقضيةُالفلسطينيةُ،ويرىُفيُالحراكاتُ

العربيةُإغراءُللقوىُالدوليةُ،بأنُماُيحصلُبالمنطقةُهوُتحويلهاُالىُالديموقراطيةُ،ومزيدا ُمنُ
التعاون ُالعربيُمعُالقوىُالغربيةُ،فالحراكاتُالعربيةُهيُحراكاتُمنظمةُودمويةُوليستُعفويةُ
ومدعومةُمنُجهاتُخارجيةُ،بدأتُتحركاتهاُمنتصفُعامُ(ُ )8111منُفلسطينُ،وانتشرتُفيُ

الدولُالعربيةُأواخرُعامُ(ُ)8141وبدايةُعامُ(ُ)8144منُتونسُثمُمصرُوليبياُواليمنُوسورياُ،
فكانُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُضعيفا ُومختلفا ُمنُحراكُآلخرُ،وتراوحُبينُالموقفُالسلبيُ
وتأييدُمطالبُالجماهيرُ،وتجميدُعضويةُاحدىُالدولُ،وانعكسُذلكُسلباُعلىُموقفهاُمنُالقضيةُ

الفلسطينيةُ،حيثُأهملتُالقضيةُالفلسطينيةُمنُخاللُاهتمامهاُبتلكُالحراكاتُ،وهذاُماُتصبوُ

إليهُ(إسرائيل)ُبانشغالُالدولُالعربيةُبحراكاتهاُالداخليةُ،وابعادهاُعنُالمشهدُالسياسيُفيُفلسطينُ،
منُخاللُمخططاتهاُ،واالنتهاكاتُاليوميةُالتيُتقومُبهاُ(إسرائيل)ُمنُتجريفُمصادرةُوتهويدُ

األراضيُالفلسطينيةُ(ُ .)2
ومن ُخالل ُسياساتها ُالتوسعيةُ ،واستهداف ُالمواطنين ُفي ُاألراضي ُالفلسطينيةُ ،وتجاهلُ

الق ارراتُالدوليةُ،وحقوقُُالشعبُالفلسطينيُ،وسياسةُالحصارُفيُالضفةُالغربيةُ ُوقطاعُغزةُ،كلُ
هذاُيرجعُللموقفُالعربيُوانشغالهُبصراعاتهمُالداخليةُ،وصعودُسياسةُالمحاورُبأجندتهاُ،فالنظامُ

العربيُبجامعتهُالعربيةُباتُيتجهُالىُمقايضةُفلسطينُوالقدسُبالدعمُالخارجيُ،فالحراكُالعربيُ
بنظامهُالجديدُالشرقُأوسطيُ،هوُمحاولةُجديدةُللقضاءُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُ،وتعميقُانقسامهُ
الذيُيعدُمشروعُلتصفيةُاألرضُالفلسطينيةُوالدولةُالفلسطينيةُالموعودةُ .
ُ
ُ
(ُ)1موقعُفلسطينُأونُالينُ .https://goo.gl/ZWqUWQُ:8141ُ،
(ُ)2منصور ،كميل ،احداث ايلول ُ8114والمواجهة الفلسطينية  -االسرائيليةُ،مجلة دراسات فلسطينيةُ،عُ،8118ُ،14
صُ .88
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االنقسامُالفلسطينيُومسارُالمصالحةُوتأثيرهُعلىُالقضيةُالفلسطينية
إنُاستمرار ُاالنقسامُداخلُالبيت ُالفلسطينيُ ،هوُأكبرُتحديُللقضيةُالفلسطينيةُرغمُكلُ

المبادراتُإلنهائهُ،حيثُلمُتتمكنُاألطرافُالفلسطينيةُوالعربيةُوغيرُالعربيةُمنُإنهاءُالخالفاتُ،
والتوصلُإلىُاتفاقُفلسطينيُُ/فلسطينيُ،وهذاُيؤديُإلىُضعفُوتهميشُالقضيةُاألمُ،وهيُ

فلسطينُالتيُتصادرُفيُأكبرُعمليةُتهويدُمنُقبلُ(إسرائيل)ُيومياُ،فيُغيابُالدورُالعربيُ

واإلقليمي ُوالدولي ُالذيُيدفع ُباتجاهُتعميقُشرل ُاالنقسامُالفلسطينيُ،والذيُزادُبعدُتدخلُبعضُ
الدولُالعربيةُوغيرُالعربيةُمثلُ:قطرُوتركياُلترسيخُنفوذهاُفيُالمنطقةُ(ُ .)1

والمصالحةُينطويُعليهاُضروراتُتاريخيةُ،منُشأنهاُأنُتحدثُتغيراُفيُالقراءاتُالسياسيةُ

واالقتصادية ُواالجتماعيةُ ،لالنتقالُمنُحالةُاالنقسام ُإلى ُحالة ُاالزدهارُوالتقدم ُباتجاه ُالقضيةُ

الفلسطينيةُ،لكنُهذاُيصطدمُبجملةُمنُالمعيقاتُتحتاجُفترةُمنُالزمنُإلعادةُماُتمُتدميرهُخاللُ
سنواتُاالنقسامُالعجافُالتيُمضتُ،لذلكُيجبُالتركيزُعلىُالمشاركةُالفاعلةُلحوارُوطنيُجادُ

يجمعُاألطيافُالسياسيةُالفلسطينيةُ،والتوصلُلخارطةُطريقُفلسطينيةُتخرجُالقضيةُمنُعقباتُ

االنقسامُلبناءُالدولةُالفلسطينيةُواالستقاللُ،والستعادةُالثقةُثانيةُللشعبُالذيُعانىُمن ُويالتُ

االنقسامُ،فيجبُقراءةُالمشهدُالفلسطينيُوخاصةُطرفيُاالنقسامُللخروجُمنُهذاُالمستنقعُالمظلمُ

(ُ ُ.)2

المبحثُالثانيُ :

الخطواتُالمتصاعدةُودورُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُفيُضوءُالتحدياتُ
والمتغيراتُاإلقليميةُوالدوليةُومفاوضاتُالحلُالنهائيُ .

إنُالموقفُالمتباينةُمنُقبلُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُتثيرُعدةُتساؤالتُ،

حيثُيجدُالمتتبعُللمشهدُالسياسيُلق ارراتُالجامعةُتجاهُالقضيةُ،أنهاُتأتيُردةُفعلُلماُيقومُبهُ

االحتاللُاإلسرائيليُمنُاالعتداءاتُواالنتهاكاتُالمتواصلةُعلىُاألراضيُالفلسطينيةُ،ومتوافقةُ
معُالق ارراتُالدوليةُالتيُرفضتُسابقاُمنُ(إسرائيل)ُ،كلُهذاُيعكسُالحالةُالعربيةُالضعيفةُفيُ
منظومةُالجامعةُالعربيةُلمواجهةُ(إسرائيل)ُ،إلدراكُالحقيقةُالتيُسيطرتُعلىُالجامعةُفيُعدمُ

تطبيقُأيُقرارُتمُاتخاذهُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُ .
(ُ)1لتقريرُاالستراتيجيُالفلسطينيُ،مركزُالزيتونةُللدراساتُواالستشاراتُ،8111ُ،صُ .41

(ُ )2خالد ُالعيلةُ 41-42–8141ُ ،زلزال ُبقوة ُُ 44درجة ُعلى ُسد ُاالنقسام ُالفلسطيني ُاألسودُ ،موقع ُالكترونيُ
ُ ./https://www.sasapost.com/opinion/palestinian-black-division
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فقدُانصبُاهتمامُجامعةُالدولُالعربيةُبفلسطينُمنذُتأسيسهاُفيُعامُ(ُ،)4411وهذهُالفترةُ

تسبقُماُقبلُإعالنُدولةُ(إسرائيل)ُعامُ(ُ،)4411وفيُمحاولةُلعزلُ(إسرائيل)ُاقتصادياُفقدُأقرتُ
جامعةُالدولُالعربيةُفيُ(ُ8ديسمبرُ(ُ،)4411ق/42دُع/8جُ،)4411/48/8-4والقرارُ(/81دُ

ع/8جُ)4412/0/01-0مقاطعةُرسميةُلالقتصادُ،واعتبرتهاُغيرُمرغوبُبهاُداخلُالدولُالعربيةُ،

وتمُالطلبُمنُجميعُالمؤسساتُالعربيةُبرفضُالتعاملُمعُالبضائعُاإلسرائيلية ،والهدفُالرئيسُ
لتلك ُالمقاطعة ُليس ُدعم ُالفلسطينيين ُضد ُالصهيونيينُ ،لكن ُالهدف ُالرئيس ُهو ُمنع ُالبضائعُ

اإلسرائيليةُمنُدخولُاألراضيُالعربيةُ،حتىُُالُيتأثرُاالقتصادُُالمحليُالعربيُ،ومعُأنُالمقاطعةُ
ليستُضدُاإلسرائيليينُفقط؛ُبلُإنُالبضائعُالفلسطينيةُكانتُمستهدفةُأيضاُمنُقبلُعامةُالعربُ،

فرفعُالفلسطينيينُشكوىُللجنةُالعلياُالعربيةُوللجامعةُالعربيةُ،مثلُاليهودُالذينُاشتكواُللبريطانيينُ
منُتلكُالمقاطعةُ،لكنُدونُجدويُتذكرُعلىُأثرُذلكُ(.)1
وكانُنصُالقرارُماُيليُ :

نظرُالمجلسُفيُالحالةُالتيُتشكوُمنهاُالبالدُالعربيةُجميعاُ،والخطرُالصهيونيُالذيُ

يهددهاُ،ومحاولةُالصهيونيينُتركيزُصناعةُفيُفلسطينُتستندُعلىُاألموالُاليهوديةُالتيُتجمعُ
ويتبرعُبها ُلغرضُسياسيُوالتيُتستفيد ُمنُظروف ُناشئةُعنُالحربُ،لتكوين ُاحتياطي ُكبيرُ

يمكنهاُمنُالبقاءُرغمُالصعوباتُالتيُقدُتصادفهاُوذلكُلتحقيقُالوطنُالقوميُ،والدولةُاليهوديةُ
في ُفلسطينُ .وما ُدام ُهذا ُالغرض ُالسياسيُ ،هو ُهدف ُاألعمال ُالصناعية ُوالتجارية ُوغيرهاُ

للصهيونيينُفيُفلسطينُ،وكانتُاألغراضُالصهيونيةُغيرُقابلةُللتحقيقُإالُباستغاللُأسواقُ

البالدُالعربيةُ،فإنُعلىُالبالدُالعربيةُأنُتدافعُعنُنفسهاُبطريقُسلميُ،دفاعا ُالُبدُمنهُلبقاءُ

فلسطينُعربية" ُ

لذلكُيقررُمجلسُالجامعة"ُ:أنُالمنتجاتُغيرُمرغوبُفيهاُفيُالبالدُالعربيةُ،وأنُإباحةُ

دخولهاُللبالدُالعربيةُيؤديُإلىُتحقيقُاألغراضُالسياسيةُالصهيونيةُ،والىُأنُتتغيرُهذهُاألغراضُ
يقررُمجلسُالجامعةُأنُتتخذُكلُدولةُمنُدولُالجامعةُاإلجراءاتُالتيُتناسبهاُوالتيُتتفقُمعُ

أصولُاإلدارةُوالتشريع؛ُكاستخدامُرخصُاالستيرادُفيُهذاُالشأنُ،لمنعُهذهُالمنتجاتُوالمصنوعاتُ

منُدخولُبالدهاُقبلُ(ُ4ينايرُ4412م)"ُ .

)1) Feiler, Gil. "Arab Boycott." The Continuum Political Encyclopedia of the Middle East. Ed.
Avraham Sela. New York: Continuum, 2002. pp. 54-5.
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(ُ :)1

والق ارراتُالتيُصدرتُلصالحُفلسطينُوضدُ(إسرائيل)ُمتعددةُ،لكنُبدونُجدوىُنذكرُمنهاُ

 (ق/44دُعُ/8جُ)4411/44/41-1بشأنُالهجرةُاليهوديةُإلىُفلسطين.( -ق/1دُعُ/8جُ)4411/44/1ُ-1بشأنُإنقاذُاألراضيُالفلسطينية.

 (قُ/41دُع/8جُ)4411/44/81-1بشأنُالردُعلىُبيانُ(المسترُبيفن) ُوزيرُخارجيةُبريطانياُبشأنُفلسطين.

 (ق/84دُع/8جُ)4411/48/41-41بشأنُالمنفيونُوالمبعدونُالفلسطينيون.دورُجامعةُالدولُالعربيةُ :
ارُالعربيُ،
ُ
فيُضوءُالعالقاتُالعربيةُوالدوليةُالراهنةُ،والدورُاألمريكيُالمهيمنُعلىُالقر

فمنُالطبيعيُأنُتشهدُالساحةُالفلسطينيةُتراجعاُ،منُخاللُمساحةُالتأييدُالدوليُلهاُ،وذلكُبحكمُ
المستجدات ُوالمتغيراتُالعربية ُوالدوليةُ،رغم ُعدالة ُوشرعيةُمطالبُالشعبُالفلسطينيُوحقوقهُ

التاريخيةُفيُتقريرُمصيرهُواقامةُدولتهُالمستقلةُ،وفيُظلُتفاقمُالمتغيراتُالتيُتحاصرُالمشروعُ
الوطنيُالفلسطينيُ،فأصبحُتصورُمسارُالقضيةُالمستقبليُمرتبطاُبالق ارراتُالعربيةُالرسميةُالتيُ

فيُمعظمهاُالُتبتعدُعنُالحاضنةُالدوليةُوخاصةُاألمريكيةُمنُجهةُ،ومنُجهةُأخرىُارتباطُ

الوضع ُالفلسطيني ُالسياسي ُالداخلي ُالمتدهور ُنتيجة ُالفلتان ُاألمنيُ ،وهدر ُالدم ُالفلسطيني ُُ/

الفلسطينيُليكونُعنواناُمحكوماُبمصالحُوأجندةُخارجيةُ،واالنقالبُعلىُالسلطةُالفلسطينيةُالذيُ
أسهمُفيُتراجعُُوانقسامُالتأييدُالعربيُوالدولي.
ولمُيجنُالمفاوضُالفلسطينيُسوىُمزيداُمنُالصراعاتُواألزماتُالداخليةُهبوطاُسياسياُُ،

منُخاللُالصراعُالداخليُالذيُحدثُنتيجةُالسيطرةُ،فأصبحُالشعبُالفلسطينيُوقضيتهُتعانيُ

منُهذاُاالنقسامُالذيُأعاقُالتقدمُالفلسطينيُمنُخاللُالمفاوضاتُ،وأدىُأيضاَُإلىُانهيارُالوحدةُ،
وبروزُسيناريوهاتُوتصوراتُبعيدةُعنُالواقعُوالرؤيةُاالستشرافيةُالمستقبليةُالتيُتبشرُبنظرةُ

تشاؤميةُباتجاهُالتطرفُ،والقبولُبمشاريعُاألجندةُالخارجيةُوالمدعومةُبالقرارُاألمريكيُالذيُيتمُ

تداولهُ(ُ .)2

)1(http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/title/GamatDowal/AGamatDowal16_11.htm_cvt.htm#16.
(ُ)2صالحُالدينُشكريُ:فلسطينُومؤتمرُالقمةُالعربيُ،طُ،4مكتبُالصحافةُللشرقُالعربيُ،دمشقُ.4421ُ،صُُ .21
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ُفيُضوءُاالنتهاكاتُوالمواقفُاإلسرائيليةُالتيُتحاولُفرضُسياسةُاألمرُالواقعُ،ووضعُ

العقباتُأمامُالمصالحةُالفلسطينيةُ،وذلكُمنُخاللُالوعودُالتيُليس ُلهاُأيُدليلُماديُعلىُ
أرضُالواقع؛ُفجميعهاُوعوداُمنُالوهمُغيرُقابلةُللتطبيقُفيُاألمدُالقريبُأوُالبعيدُ،وهذهُالوعودُ
الوهميةُجاءتُمنُضعفُالجانبُالعربيُوالفلسطينيُالمنقسمُ،عقدُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُ

فيُ4411/48/1فيُالقاهرةُ،وقررُإسقاطُمشروعُالتقسيمُ .

وبعد ُإعالن ُ(إسرائيل) ُقيامها ُعلى ُأرض ُفسطين ُلم ُتتوقف ُالق اررات ُضدهاُ ،وفي ُالقرارُ

(ق/848/د ُُ :48جُ ،4411/1/4-1أن ُللقضية ُالفلسطينية ُأهمية ُحيوية ُلجميع ُدول ُالجامعةُ
العربيةُ،والوقوفُللخطرُالمشتركُتتعرضُلهاُدولُالجامعةُدفاعاُعنُنفسهاُوعنُفلسطينُ .
وبعد ُعام ُمن ُهذه ُالق اررات ُانعقد ُمؤتمر ُالقمة ُالعربي ُالثالث ُفي ُالدار ُالبيضاء ُ(-40

ُ،)4421/4/41حيثُصدرُعنهُ"ميثاقُالتضامنُالعربي"ُ،وهذاُنصه"ُ:إيماناُبضرورةُالتضامنُ
بين ُالدول ُالعربية ُودعم ُالصف ُالعربي ُلمناهضة ُالمؤامرات ُاالستعمارية ُالصهيونية ُالتي ُتهددُ

ُمناُبالحاجةُالقصوىُلتوفيرُالطاقاتُالعربيةُتمهيدا ُلتعبئةُالقوىُلمعركةُ
ُ
الكيانُالعربيُ،ويقينا
الكفاحُلتحريرُفلسطينُ،وايماناُبالحاجةُإلىُاالنسجامُوالوفاقُبينُالدولُالعربيةُ،لكيُيتسنىُلهاُ

أنُتلعبُدو ارُفعاالُفيُإقرارُالسالمُ،ورغبةُمناُفيُتوفيرُجوُيسودهُروحُالودُواإلخاءُبينُالبالدُ

العربيةُ .

وفيُم ُؤتمرُالقمةُالعربيُالرابعُالذيُانعقدُفيُالخرطومُ(ُ،)4421/4/4—1/84وذلكُفيُ

قرارُالقمةُرقمُ(/11دُ)4421/4/4-ُ:1الذيُنصُعلىُماُيليُ("ُ:)1اتفقُالملوكُوالرؤساءُعلىُ
توحيدُجهودهمُفيُالعملُالسياسيُعلىُالصعيدُالدوليُوالدبلوماسيُ،إلزالةُآثارُالعدوانُ،وتأمينُ

انسحابُالقواتُاإلسرائيليةُالمعتديةُمنُاألراضيُالعربيةُالمحتلةُبعدُعدوانُُ 1يونيوُ،وذلكُفيُ

نطاقُالمبادئُاألساسيةُالتيُتلتزمُبهاُالدولُالعربيةُ،وهيُعدمُالصلحُمعُ(إسرائيل)ُ،أوُاالعترافُ

بهاُ،وعدمُالتفاوضُمعهاُ،والتمسكُبحقُالشعبُالفلسطينيُفيُوطنه"ُ .
وفيُمؤتمرُالقمةُالعربيُالسادسُفيُالجزائر(ُ،)4410/44/81-82بعدُقيامُحربُ(ُ2

أكتوبرُُ،)4410تثبتُتنازلُالعربُعنُكلُفلسطينُ،واقتصارُمطالبهمُعلىُاألراضيُالتيُاحتلتُ
بعدُحربُعامُ(ُ.)4421

(ُ)1ق ارراتُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُالخاص الالةُبقض الاليةُفلس الالطينُُ ،4421-4411األمانةُالعامةُإلدارةُش الالؤونُفلس الالطينُ،
دارُالقاهرةُ،مصرُ،4411ُ،صُُ .11-11
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 -جاءتُق ارراتُالقمةُالعاشرةُالتيُانعقدتُفيُتونسُمنُ(ُ)4414/44/88لتؤكدُماُجاءُ

فيُالقمةُالتاسعةُ،وبخاصةُماُجاءُفيُالقمتينُالسادسةُوالسابعةُفيُالجزائرُوالرباطُ،وتذكرُفيُ
القرارُ(قُقُ/444دُُ)4414/44/88-ُ/41ماُيلي:

"إنُالوجودُالصهيونيُفيُاألراضيُالعربيةُهوُجوهرُالصراعُمعُالعدوُالصهيونيُ،وانُ

األمةُالعربيةُمعنيةُوملتزمةُبالنضالُمنُأجلُقضيةُفلسطينُواألراضيُالمحتلةُاألخرىُ ُوتقديمُ
جميعُالتضحياتُالماديةُوالمعنوية"ُ(ُ .)1

حيثُجاءُاتفاقُأوسلوُبتاريخُ(ُ،)4440ُ/4/40ومنُثمُجاءُاتفاقُغزةُأريحاُأوالُبتاريخُ

(ُ،)4441/1/1الذيُمنحُحواليُمليون ُفلسطينيُحكما ُذاتياُ،ردُعليهُفيُانعقادُالقمةُالعربيةُ
الطارئةُفي ُالقاهرةُفي ُ(ُ ،)8111/44/84التي ُطالبت ُإسرائيل ُبالتوقف ُالفوري ُعن ُممارستهاُ
القمعيةُوسياستهاُاالستف اززيةُ .

إنُمواقفُوق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُمنذُتأسيسهاُعام(4411م)ُ

حتى ُصفقة ُالقرنُ ،ومقارنتها ُبق اررات ُهيئة ُاألمم ُالمتحدة ُُ ،ومدى ُتأثير ُهذه ُالق اررات ُبالنسبةُ
(إلسرائيل)ُنجدُأنُ:ق ارراتُالجامعةُبدأتُبالرفضُ،ثمُبدأتُبالتراجعُ،ثمُالشجبُواالستنكارُ،إلىُ
أنُأوصلتُ(إلسرائيل)ُالجامعةُوالمجتمعُالدوليُإلىُ"مشروعُالسالمُليرسخُفيُالمنطقةُالعربيةُ،
وفيُالمقابلُق ارراتُاألممُالمتحدةُبدأتُمعُالمشاريعُالصهيونيةُبمباركةُالفيتوُاالمريكيُلتقسيمُ

فلسطينُالتيُكانتُبداياتهاُعامُ4411مُ،ومنُيدريُمستقبالُأنُتكونُجامعةُالدولُالعربيةُأداةُ
إسرائيل ُالتي ُتلوح ُبها ُوبوادر ُذلك ُابتدت ُمنذ ُزمنُ ،وذلك ُللضغط ُعلى ُالفلسطينيين ُبقبولُ

المخططاتُاألمريكيةُاإلسرائيليةُوهذاُماُرفضُمنُالجانبُالفلسطينيُسواءُخارطةُالطريقُسابقاُُ

وصفقةُالقرن ُحالياُ،حتىُباتتُقضيةُفلسطينُشأنُداخليُوليسُعربيُالسؤالُهناُ:أينُالدورُ
العربيُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُفيُضوءُالمتغيراتُاإلقليميةُوالدوليةُالراهنة؟ ُ
المبحثُالثالث ُ

موقفُإسرائيلُواألممُالمتحدةُمنُق ارراتُالجامعةُالعربيةُومستقبلُالقضيةُالفلسطينيةُ
فيُضوءُالمتغيراتُاإلقليميةُوالدوليةُالراهنةُ .

إنُالمواقفُاإلسرائيليةُتجاهُالق ارراتُالجامعةُالعربيةُغيرُذاتُقيمةُولمُتعطُ(إسرائيل)ُأيُ
قيمةُلتلكُالق ارراتُ،وهذاُماُأضعفُالجامعةُالعربيةُوجعلهاُتستسلمُلتلكُالتغيراتُاإلقليميةُوالدوليةُ،
(ُ )1مؤتمراتُالقمةُالعربيةُوق ارراتهاُوبياناتها ُُ،4411-4412إعدادُمكتبُاألمينُالعامُ،مركزُالتوثيقُوالمعلوماتُ ،صُ
ُ .44
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وشهدُالنظامُالعربيُالعديدُمنُالتغيراتُوالتيُتمثلتُفيُاندالعُالحراكاتُالعربيةُ،نظراُللتحدياتُ
التيُتواجههاُالجامعةُنتيجةُالمواقفُاإلسرائيليةُالمعارضةُأليُقرارُيتمُإصدارهُ،حتىُالقممُالعربيةُ

تشكلُفقطُألغراضُدوريةُفيُحدُذاتهاُبدون ُمعنىُ،أوُمجردُاجتماعُوليسُأكثرُ،ومنُاألمثلةُ

التيُتدلُعلىُذلكُ(ُ :)1

 اعتذارُالمملكةُالمغربيةُعنُاستضافةُالقمةُالعربيةُالسابعةُوالعشرينُالتيُكانتُمقررةُفيُ(ُ84مارسُُ،)8142وكانتُحجتهاُعلىُلسانُو ازرةُخارجيتها"ُ:الُيريدُالمغربُأنُ
تعقدُقمةُبينُظهرانيهُدونُأنُت ْسه َمُفيُتقديمُقيمةُمضافةُفيُسياقُالدفاعُعنُقضيةُ

العربُوالمسلمينُاألولىُ،أالُوهيُقضيةُفلسطينُوالقدسُالشريف".

 المخططاتُالصهيونيةُبعدُمائةُعامُمنُالتخطيطُوالتنفيذُماُزالتُفيُحالةُالتوسعُلمُتتحددُنهايتهُ،ولكنُترتبطُتلكُالمخططاتُبعواملُجوهرهاُضعفُالواقعُالعربيُوأمراضهُ

المزمنة.

 تجربة ُسبعون ُعاما ُوأكثرُمن ُالصراع ُحافلة ُبالدروسُ ،وحصيلتها ُعدم ُقدرة ُالجامعةُالعربيةُعلىُوقفُالمشروعُالصهيونيُوانتهاكاتهُفيُاألراضيُالفلسطينية.

 ضعفُبنيةُالمجتمعُالعربيُنتيجةُخضوعهُلالستعمارُلفتراتُمنُالزمن. -غيابُالرؤيةُالعربيةُللمخططاتُاإلسرائيليةُومواجهتها.

 التعارضُوالتناقضُالداخليُفيُالبيتُالعربيُفيُكيفيةُمواجهةُأوُمجابهةُ(إسرائيل)ُ،فيُتعدياتهاُعلىُاألراضيُالفلسطينية.

فيُضوءُالمتغيراتُالعربيةُواإلقليميةُوالدوليةُالراهنةُ،ودورُالوالياتُالمتحدةُالمهيمنُعلىُ

مساحةُومكانةُالسياسةُالدوليةُ،فمنُالطبيعيُأنُتتميزُمساحةُالتأييدُاإلقليميُوالدوليُللقضيةُ

الفلسطينيةُباالنحدارُبحكمُالمتغيراتُوالمصالحُالمشتركةُ،علىُالرغمُمنُعدالةُمطالبُوحقوقُ
الشعبُالفلسطينيُ،إالُأن ُالوضع ُالفلسطينيُزادُمن ُأزماتهُ ،وفقدت ُصوب ُالبوصلةُ ،وأصبحُ

مسارهاُمتعثرُ .

أماُبالنسبةُللحالةُالسياسيةُفقدُأكدتُالمفاوضاتُأنُالفجوةُمعُمرورُالوقتُتوسعتُ،رغمُ

كلُماُقدمهُالمفاوضُالفلسطينيُمنُتنازالتُ،لكنُنتائجهاُكانُمزيدا ُمنُالصراعاتُواألزماتُ
الداخليةُ،ومزيدُمنُالهبوطُالسياسيُ،وبالتاليُ:فإنُإقامةُدولةُفلسطينيةُقابلةُللحياةُماُهيُإالُ

(ُ)1صالحُالسنوسيُ،القضيةُالفلسطينيةُزمنُالربيعُالعربيُ،جامعةُبنغازيُ،ليبياُ،موقعُالجزيرة :www.aljazeera.net
ُ،مكةُالمكرمةُ .4101ُ،
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سوىُنوعا ُمنُالسرابُوالوهمُ،وهذاُنتاجُالضعفُالعربيُالممثلُبالجامعةُالعربيةُ،وهذاُأعطىُ
(إسرائيل)ُأنُتكون ُحالةُزرعتُبينُالدولُالعربيةُلتصبحُمنفذُوحاكمُفيُإقليمُالشرق ُاألوسطُ،
ورافقُذلكُاختاللُوضعفُفيُموازينُالدولُالعربيةُبق ارراتهاُغيرُالمنفذةُ .
فرغمُاختالفُالحكوماتُاإلسرائيليةُالتيُتعاقبتُمنذُسبعونُعاماُ،ورغمُاالختالفاتُبينُ

أطيافُاألحزابُاإلسرائيليةُ،لكنهمُيجمعونُعلىُأنهمُالُيريدونُأيُتسويةُمعُالجانبُالفلسطينيُ ،
فالوضعُالراهنُيؤكدُعلىُأنُالسياسةُماُهيُإالُفنا ُللفوضىُوالموتُبدال ُمنُفنُإدارتهُ،وهذاُ
يشيرُإلىُأنُاالنقسامُالفلسطينيُ،ماُهوُاالُحالةُيمكنُأنُتعطىُمؤش ارُلحدوثُنكبةُأشدُخط ارُ

منُنكبةُعامُ(ُ،)4411لذلكُيسعىُالفلسطينيونُإلدارةُاالنقسامُبدالُمنُانهاؤهُ .

لذلك؛ ُفإن ُالموقف ُاإلسرائيلي ُتعند ُفي ُرفض ُأي ُقرار ُعربي ُأو ُحتى ُدولي ُمنُمعطياتُ

ودالالتُأهمهاُ :

 -4ضعفُالقرارُالعربيُوعدمُتنفيذهُعربيا.

 -8االنقسامُالفلسطينيُمنذُُ44عاماُوأكثر.
 -0الهيمنةُاالمريكيةُعلىُالقرارُالدولي.
الرويةُاالستشرافيةُلمستقبلُدورُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُفيُضوءُ

المتغيراتُاإلقليميةُوالدوليةُالراهنةُ .

إنُالنظرةُالمستقبليةُللدورُالعربيُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُليستُذيُموقفُموحدُيجمعُ

جميعُالدولُالعربيةُ،حيثُتتمايزُمواقفُومكوناتُالجامعةُولنُتتوافقُمعُأطرافُالصراعُ،ونتيجةُ
ارتباط ُالجامعة ُبالمجتمع ُالدولي ُبعالقاتُوتفاعالت ُفريدةُ،فإن ُهذا ُالتبانُوالتمايزُفيُسياسةُ

الجامعةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُ،يخدمُتوازناتُعالقاتهاُالدوليةُوخاصةُاألمريكيةُالمهيمنةُعلىُ
مواقفهم.
فالوضعُالجغرافيُوالتاريخيُوالسياسيُالفلسطينيُوالصلةُالوثيقةُالمرتبطةُباألراضيُ،أكدتُ

علىُأنُالقضيةُالفلسطينيةُموجودةُرغمُجميعُالق ارراتُالتيُاتخذتُوالتيُستتخذُمستقبالُ،ورغمُ
أطماعُالغربُبفلسطينُقديما ُلماُتمثلهُمنُموقعُجغرافيُوسياسيُواقتصاديُوعسكريُودينيُ،
وأمامُهذهُالتغيراتُالتاريخيةُووجودُ(إسرائيل)ُبفلسطينُ،ومرورُسبعون ُعاما ُوأكثرُعلىُتنفيذُ
المخططُالبريطانيُالصهيونيُوتابعهُاألمريكيُ،فإنُمأساةُالشعبُالفلسطينيُالُزالتُقائمةُالُ
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الدوليةُالهشةُالتيُلمُتلق ُأيُتنفيذُمنُقبلُ(إسرائيل)؛ُبلُ
تجدُلهاُحال ُرغمُالق ارراتُالعربيةُو
َ

ازدادتُتعنتاُلتللكُالق ارراتُ .

اعُلمُتلقُإجاباتُجادةُلعلُأخطرهاُ:لماذاُ
واألسئلةُواإلشكالياتُبعدُسبعونُعاماُمنُالصر
َ
تقدمُالمشروعُالصهيونيُعلىُالمشروعُالعربيُ،ولماذاُواصلتُضربُالق ارراتُالعربيةُ

عرضُالحائطُبدونُتنفيذ؟

واإلجابة ُعلى ُهذا ُالسؤالُ ،أن ُنجاح ُالمش ُروع ُاإلسرائيلي ُفي ُعمليات ُالتخطيط ُالناجحةُ

لتجسيدُكيانهُالماديُ،وهذاُكانُحصيلةُجهودُمتواصلةُمنذُانعقادُالمؤتمرُالصهيونيُاألولُعامُ
ُ.4141فقدُاستطاعتُالصهيونيةُمنُتحققُالعديدُمنُالمخططاتُوالمشاريعُمنهاُ(ُ ُ:)1
 -4احتاللُإسرائيلُلألراضيُالفلسطينيةُعامُ.4411
ُ -8احتاللُأجزاءُمنُاألراضيُالعربيةُعامُ.4421

ُ -0احتاللُبيروتُأحدُالعواصمُالعربيةُعامُ.4418

 -1بناء ُوتدعيم ُالبنية ُاالستيطانية ُفي ُاألراضي ُالفلسطينية ُبكيانات ُمستقلة ُفي ُجميعُ
المستوياتُالتكنولوجيةُواالجتماعيةُواالقتصاديةُوالعسكريةُ،فيُإطارُاستراتيجيةُشاملة.
فماُحققتهُ(إسرائيل)ُتجاوزُالمخططاتُوفاقُالتوقعاتُوالتقديراتُ،وباتتُ(إسرائيل)ُتشكلُ

تهديدا ُوخط ارُحقيقيا ُليسُعلىُفلسطين؛ُبلُعلىُالعالمُالعربيُبرمتهُ،فإسرائيلُوبعدُأكثرُمنُ

نصفُقرن ُعلىُقيامهاُليستُكماُكانتُعامُ(ُ،)4411إنماُارتبطتُبالعديدُمنُالتطوراتُالتيُ
عاشتهاُ ،حيث ُتمكنت ُمن ُخالل ُتطورها ُاالقتصادي ُوالتكنولوجي ُوالعسكريُ ،من ُالتحول ُلقوةُ

إقليميةُمحوريةُفيُالمنطقة.
أما ُالعرب ُودورهم ُمن ُقضية ُفلسطينُ ،فإنهم ُلم ُيتمكنوا ُمن ُصد ُالمخططات ُوالمشاريعُ

اإلسرائيليةُوايقافهاُ،وواجهُالعربُعدةُإخفاقاتُمتتاليةُوماُزالتُاإلخفاقاتُمتواصلةُفيُصدُذلكُ،
في ُحين ُاكتسبت ُالمشاريع ُاإلسرائيلية ُمكاسب ُكبيرةُ ،في ُظل ُاإلخفاقات ُالعربية ُوالظروفُ

(ُ )1محمد ُعبد ُالسالم ُسالمهُ ،الصراع ُالفلسطيني ُاإلسرائيلي ُوقضايا ُالمرحلة ُالنهائية ُبين ُقواعد ُالقانون ُواختالل ُالقوىُ
والموازينُ،الطبعةُاالولىُ،شبكةُالمعلوماتُالجامعيةُ،جامعةُعينُشمسُ،8110ُ،صُُ .821
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والمتغيراتُاإلقليميةُوالدوليةُ،ولعلُمنُأهمُتلكُالعواملُالتيُأعطتُهذهُالمخططاتُوالمشاريعُ

قوتهاُ(ُ :)1

 -4تفككُالنظامُالعربيُبعدُالحراكاتُالعربية.

 -8تراكمُالضعفُفيُعدمُتطبيقُالق ارراتُالغربيةُوتجاهلها.

 -0تدهورُالواقعُالعربيُبصفةُجماعيةُومؤسستهُالممثلةُبالجامعةُالعربية.
 -1بلورةُالدولةُالقطريةُفيُالعالمُالعربيُ،بالمقابلُهبوطُاالتجاهُنحوُالوحدةُالعربية.
 -1وجودُالمعيقاتُلصنعُائتالفُعسكريُوسياسيُضدُ(إسرائيل).
 -2ضعفُاالقتصادُالعربي.
إنُتحديدُعواملُالفشلُالعربيُبماُفيهُاإلخفاقُالناتجُعنُاالنقسامُالفلسطينيُ،يتطلبُجرأةُ

موضوعيةُفيُتشخيصُاإلخفاقُ،وذلكُلمعالجةُتلكُاألسبابُللوصولُإلىُرؤىُصائبةُوشاملةُ
تسيرُوفقُاتجاهُخطُعربيُواحدُلتحقيقُعمليةُالنجاحُبشمولية.
فماُهوُمستقبلُاإلخفاقُالعربيُوالد ُروسُالمستفادةُبعدُسبعونُعاماُمنُالنكبة؟

إنُمستقبلُالقضيةُالفلسطينيةُومصيرُمستقبلهاُ،يتوقفُعلىُمعالجةُأسبابُاإلخفاقُالعربيُ

والفلسطيني ُلتحويل ُأسبابُالهزائم ُإلى ُقوةُ ،وتقدم ُلوضع ُحدا ُإلسرائيل ُوالقوى ُاالستعمارية ُمنُ

التدخلُفيُالشؤون ُالداخليةُللعربُوفلسطينُ،لصنع ُمستقبلُمبنيُعلىُأسسُرصينةُ .فمصيرُ
القضيةُالفلسطينيةُ،هوُرهينُدثرُالعنصريةُالصهيونيةُ،وعودةُالالجئينُ،واقامةُالدولةُالفلسطينيةُ
وعاصمتهاُالقدسُ،وقضيةُفلسطينُمنُحيثُجوهرهاُهيُقضيةُأرضُ،وانُاالستعصاءُعلىُ

حلهاُيرجعُإلىُعجزُواضطرابُعربيُفيُمواجهةُ(إسرائيل)ُ.
فالركيزةُاألساسيةُلتحقيقُالوجهُالعادلُللقضيةُالفلسطينيةُالوطنيةُ،يكمنُفيُإدارةُقوىُ

الجامعةُالعربيةُ،ودورهاُالرياديُفيُالضغطُعلىُالطرفُاإلسرائيليُبتطبيقُالق ارراتُالعربيةُحتىُ
ولوُلجأتُللقوةُالعسكريةُ،وبقرارُشجاعُحتىُتستعيدُالجامعةُقوتهاُوهيبتهاُعلىُالحلبةُالسياسيةُ.
إنُمستقبلُقضيةُفلسطينُومصيرهاُومستقبلُاألمةُالعربيةُبأسرهاُ،يتوقفُعلىُمعالجةُأسبابُ

الفشلُوالتراجعُ،حتىُيتمكنُالعربُمنُتحويلُعواملُاإلخفاقُوالهزيمةُإلىُقوةُوصمودُوتقدم؛ُ

(ُ)1خالدُاحمدُعبدُالحميدُ،جامعهُالدولُالعربيةُبينُالمتغيراتُالدولةُواإلقليميةُ،العددُالخامسُطُ،4دراساتُاستراتيجيةُ
تصدرُعنُالمركزُالدبلوماسيُللدراساتُاالستراتيجيةُ،8148ُ،صُُ .10
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ليضعُالجامعةُالعربيةُفيُمكانهاُالطبيعيُلرسمُسياسةُمبنيةُعلىُقوةُورؤيةُاستشرافيةُمستقبليةُ

(ُ .)1

الخاتمةُوالنتائجُوالتوصيات ُ
أوالاُ:الخاتمة ُ
تعدُالقضيةُالفلسطينيةُجوهرُالصراعُفيُالمنطقةُالعربيةُوالشرق ُاألوسطُ،وعليهُستبقىُ

المنطقةُمعرضةُلالنفجارُ.وقدُتكونُالجامعةُالعربيةُالمحركُاألساسيُأوُالمعيقُفيُنفسُالوقتُ
للشعب ُالفلسطيني ُولكل ُالشعوب ُالعربيةُ ،في ُظل ُالحراكات ُالعربيةُ ،واالنقالبات ُوالتغيير ُفيُ

األنظمةُالعربيةُوزعاماتهاُ.فقدُيكونُالتغييرُنقمةُونعمةُعلىُمستقبلُالقضيةُالفلسطينيةُ،إليجادُ
الحلولُالعادلةُللشعبُالفلسطينيُ،ولفرضُواقعُجديدُعلىُ(الوالياتُالمتحدةُواسرائيل)ُ .

فالجامعةُالعربيةُعاجزةُعنُمواجهةُالمتغيراتُالتيُطرحتُعلىُاألنظمةُالعربيةُوجامعتهاُ،
لذلكُفإنُأزمةُالجامعةُالعربيةُالُتكمنُفقطُفيُغيابُاإلرادةُوالتفككُالسياسيُالداخليُ،إنماُفيُ
عدمُمواجهتهاُأمامُالتعنتُاإلسرائيليُلق ارراتهاُالصادرةُعنهاُلصالحُالقضيةُالفلسطينيةُ،وجامعةُ

الدولُالعربيةُما ُ هيُإالُصورةُمصغرةُلتجربةُعصبةُاألممُبعدُالحربُالعالميةُاألولىُ،وعليهُ
يجبُأخذُالعبرُوالدروسُالمستفادةُمنُهذهُاإلخفاقات.
ويالحظُمماُسبقُ،أنُبناءُالجامعةُالعربيةُواصالحهاُوتطويرهاُفيُظلُالمتغيراتُاإلقليميةُ
والدوليةُالراهنةُ،يستدعيُبناءُقوةُعربيةُعسكريةُمشتركةُ،ونظامُسياسيُموحدُلتطبيقُماُيصدرُ
عنهاُولوُبالقوةُمنُق ارراتُيتوافقُمعُمعطياتُالواقعُالعربيُومتغيراتهُالدوليةُ،مماُينعكسُإيجاباُ
ويؤديُفيُالنهايةُإلىُصنعُأسسُقويةُتضمنُلدولُاألعضاءُحمايتهاُ،وللوقوفُبجانبُالقضيةُ

الفلسطينيةُإلنصافهاُ،والتصديُبكلُحزمُأمامُاالنتهاكاتُاإلسرائيليةُفيُاألراضيُالفلسطينيةُ،منُ
خاللُمشاريعهُومخططاتهُالتصفويةُللقضيةُالفلسطينيةُ ُ.
ُ
ُ

( )1أحمد إبراهيمُمحمود ،المتغيرات اإلقليمية الدولية بحث مقدم للندوةُالفكرية بعنوان من أجل إصالح جامعة الدول
العربيةُ،مركز دراساتُلوحدة العربيةُ،8111ُ،صُ .04
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ثانياُ:النتائج ُ
 -4وضحت ُالدراسة ُأن ُإخفاق ُالجامعة العربية في عدم قدرتها على ُتطبيق ُق ارراتهاُ ،هوُ
ضعفهاُداخلياُوخارجيةُ،منُخاللُالتصديُلتلكُالقوىُسواء فيما يتعلق بقضايا عربية

معُغيرُالعربية ،أو ما تعلق منهاُبقضايا العرب أنفسهم.

 -8أكدتُأن المتغيرات اإلقليمية والدوليةُلها دورُرئيسي في التأثير على ق ارراتُالجامعةُ
العربيةُوخاصةُفيماُيخصُبالقضيةُالفلسطينيةُ،فهذه المتغيرات أثرت سلباُ علىُالعالم

العربيُبصفةُعامة.

 -0وعلى الرغم من المتغيرات اإلقليميةُوالدوليةُوآثارهاُالسلبية فيُالمنطقةُالعربية ،إال أن

هذا ال يعني خلوها من بعض العناصر اإليجابية بجانبُالقضيةُالفلسطينيةُ،منُخاللُ
وقوفُالمجتمعُالدوليُباالعترافُبدولةُفلسطينُفاقُاالعترافُالدوليُ(بإسرائيل)ُ،وق ارراتُ

أخرىُكانتُفيُصالحُالقضيةُالفلسطينية.

 -1وضحتُأنُجامعة الدول العربية منذ تأسيسها في عام (ُ،)4411أصابها الضعفُمنذُ
مهدها ،األمرُالذيُانعكسُعلىُقضاياُالعالمُالعربيُعامةُوفلسطينُ .

 -1بينتُأنُالجامعة العربية تتحمل مسؤولية إخفاقُأيُقرارُيصدرُمنهاُ،وذلك ألنُالجامعةُ
الُتستطيعُمواجهُالمعيقاتُوالمشاكلُالتي تعيق أداءُعملها.

ُ -2وضحتُأنُ(إسرائيل)ُتعتبرُالمعيقُاألولُوالرئيسُفيُفشلُتطبيقُأيُقرارُعربيُيصدرُ
منُالجامعةُالعربيةُبحقُالشعبُواألرضُبفلسطين.

 -1أكدت الدراسة عدم رغبة )إسرائيل) في السالم ،وعدمُرغبتهاُفي إقامة دولة فلسطينيةُ،

ويتضحُذلكُمنُخاللُرفضهاُلجميعُالق ارراتُالعربيةُالصارةُمنُالجامعةُالعربيةُ،ومنُ

الهيئاتُالدوليةُبعرضُالحائطُبالُمأوى.
ثالث اُ:التوصياتُ :
 -4ضرورةُالمصالحةُبينُقوىُالدولُالعربيةُإلعادةُالعالقاتُالعربيةُفيُمكانهاُالصحيحُ،

من ُأجل ُإيقاف ُاالنهيار ُوالتذمر ُداخلياُ ،والذي ُينعكس ُعلى ُالكيان ُاألم ُجامعة ُالدولُ

العربية.

 -8صياغةُقوةُعسكريةُرادعةُلمنُيفرضُعلىُأيُدولةُعربيةُأوُيعتديُعليهاُ،لتكونُبمثابةُ
الردعُالعربيُمنُاألخطارُالخارجيةُ،وخطةُسياسيةُشاملةُتتالءمُمعُالمتغيراتُالسياسيةُ

العربيةُواإلقليميةُوالدوليةُالراهنة.
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 -0إحياءُقضيةُاألمنُالعربيُمنُخاللُتكوينُمجلسُأمنُعربيُقادرُعلىُاالنسجامُمعُ
المتغيراتُالعربيةُواإلقليميةُوالدوليةُ،لوضعُحدُللتعدياتُاإلسرائيليةُعلىُالدولُالعربيةُ

وخاصةُفلسطين.

 -1إنشاءُشبكةُاتصالُوتواصلُبينُجامعةُالدولُالعربيةُوالمجتمعُالشعبيُالعربيُومؤسساتهُ
المتعددةُ،ليشاركُفيُاتخاذُالقرارُالعربي.

 -1إنشاءُصندوق ُعربيُلدعمُصمودُالشعبُالفلسطينيُوقضيتهُالعادلةُ،لمواصلةُجهودهُ
والدفاعُعنُاألرضُالتيُتصادرُوتجرفُ،بحجةُاألمنُأمامُالطغيانُاإلسرائيليُالسافرُ .

المراجعُ :
أوالاُ:المراجعُالعربيةُ ُ:
 -4أحمد إبراهيمُمحمود ،المتغيرات اإلقليمية الدولية بحث مقدم للندوةُالفكرية بعنوان من أجل
إصالح جامعة الدول العربيةُ،مركز دراساتُلوحدة العربيةُ .8111ُ،

 -8خالدُاحمدُعبدُالحميدُ،جامعهُالدولُالعربيةُبينُالمتغيراتُالدولةُواإلقليميةُ،العددُالخامسُ

طُ،4دراساتُاستراتيجيةُتصدرُعنُالمركزُالدبلوماسيُللدراساتُاالستراتيجيةُ .8148ُ،

 -0التقريرُاالستراتيجيُالفلسطينيُ،مركزُالزيتونةُللدراساتُواالستشاراتُ .8111ُ،

 -1صالحُالدينُشكريُ:فلسطينُومؤتمرُالقمةُالعربيُ،طُ،4مكتبُالصحافةُللشرقُالعربيُ،
دمشقُ .4421ُ،

 -1ق اررات ُمجلس ُجامعة ُالدول ُالعربية ُالخاصة ُبقضية ُفلسطين ُُ ،4421-4411األمانةُ
العامةُإلدارةُشؤونُفلسطينُ،دارُالقاهرةُ،مصرُ .4411ُ،

 -2محمدُعبدُالسالمُسالمهُ،الصراعُالفلسطينيُاإلسرائيليُوقضاياُالمرحلةُالنهائيةُبينُقواعدُ
القانونُواختاللُالقوىُوالموازينُ،الطبعةُاالولىُ،شبكةُالمعلوماتُالجامعيةُ،جامعةُعينُ

شمس.8110ُ،

 -2محمد ُربيع ُمحرم ُالديهيُ ،دور ُجامعة ُالدول ُالعربية ُفي ُحل ُالقضايا ُالسياسيةُ
واالقتصادي ،المركزُالديمقراطيُالعربيُللدراساتُاالستراتيجيةُ،االقتصاديةُوالسياسيةُ،
ُ .8141

 -1منصور ،كميل ،احداث ايلول ُ8114والمواجهة الفلسطينية -االسرائيليةُ،مجلة دراسات
فلسطينيةُ،عُ .8118ُ،14

 -4مؤتمراتُالقمةُالعربيةُوق ارراتهاُوبياناتهاُُ،4411-4412إعدادُمكتبُاألمينُالعامُ،مركزُ
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التوثيقُوالمعلومات.
ُ

ثانياُ:المواقعُاإللكترونيةُ :
 -4خالدُالعيلةُ41-42–8141ُ،زلزالُبقوةُُ44درجةُعلىُسدُاالنقسامُالفلسطينيُاألسودُ،
موقع

ُالكتروني،

ُالقراءة

ُتاريخ

ُ8141/44/81

ُ ./https://www.sasapost.com/opinion/palestinian-black-division

 -8صالح ُالسنوسيُ ،القضية ُالفلسطينية ُزمن ُالربيع ُالعربيُ ،جامعة ُبنغازيُ ،ليبياُ ،تاريخُ
القراءة ُ ُ ُ ،8141/44/81موقع ُالجزيرة
ُ .4101

ُ ،:www.aljazeera.netمكة ُالمكرمةُ،

 -0محمدُسليمانُالزواويُ،الربيعُالعربيُودوائرُاالزماتُاإلقليميةُ،موقعُالكترونيُ ،تاريخُ
القراءةُُُ www.facebook.com/zawawy.mُُ،8141/44/88

 -1موقع

ُفلسطين

ُأون

ُالين،

ُ،8141

ُ .https://goo.gl/ZWqUWQُ،8141/44/80

ُتاريخ

ُالقراءة

ُ

 -1موقعُالكترونيُ،تاريخُالقراءةُُ ُُ،8141/44/81

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/title/ wal16_1-

ُ .1.htm_cvt.htm#16

ثالثاُ:المراجعُاألجنبيةُ ُ:
1. Feiler, Gil. "Arab Boycott." The Continuum Political Encyclopedia
of the Middle East. Ed. Avraham Sela. New York: Continuum, 2002.
pp. 54-5

187

ُ

188

ُ 2099-2002ُالقدسُفيُمؤتمراتُالقمةُالعربية
نقلُالسفاراتُنموذجُا
Jerusalem in the Arab Summits, 2002 – 2018
Model: Moving of Embassies
ُخالدُشعبان.د

ُ باحثُ–ُمركزُالتخطيطُالفلسطيني
Khalidsh6@gmail.com
ُُهدفتُهذهُالدراسةُإلىُالتعرفُعلىُموقفُمؤتمراتُالقممُالعربيةُمنُاالعتراف:ُالملخص
ُُوكذلكُالتعرفُعلىُموقف،ُبالقدسُعاصمةُإلسرائيلُوقيامُبعضُالدولُبنقلُسفاراتهاُإلىُالقدس
ُالقممُالعربيةُمنُمدينةُالقدسُفيُظلُالهجمةُاإلسرائيليةُالشرسةُعلىُالمدينةُالمقدسةُمنُأجل

ُُوقد ُاستخدم ُالباحث ُالمنهج ُالتحليليُوكذلك ُمنهج ُتحليل ُالمضمون ُمن ُخالل ُتحليل،تهويدها

ُُوخلصتُالدراسةُإلى،ُ )8141ُ –ُ 8118(ُمحتوىُاإلعالنُالختاميُللقممُالعربيةُخاللُالفترة
ُُُمع،وجودُاهتمامُعربيُعامُبالقضيةُالفلسطينيةُومنُقضيةُالقدسُمنذُنشأةُجامعةُالدولُالعربية

ُتراجعُقدرةُالدولُالعربيةُعلىُاتخاذُسياساتُواجراءاتُرادعةُضدُالدولُالتيُتقومُبنقلُسفاراتها

ُُوتوصيُالدراسةُُبدعوةُمؤتمراتُالقمةُالعربيةُإلىُاتخاذُإجراءاتُعقابيةُمتعددة،ُإلىُالقدس

ُ .ُالجوانبُسواءُاقتصاديةُأوُسياسيةُضدُالدولُالتيُتقومُبنقلُسفاراتهاُإلىُالقدس
ُ .ُالسفارات،ُمؤتمراتُالقمةُالعربية،ُالقدس:الكلماتُالمفتاحية

Abstract:
The aim of the study is to identify the positions of the Arab summits
of conferences on recognizing Jerusalem as the capital of Israel and
moving some of states their embassies to Jerusalem, Also the study went
to shed lights on attitudes of Arab summits towards Jerusalem in light of
the fierce Israeli on onslaught on the holy city of Jerusalem in abide to
Judaizing it. The researcher used the analytical approach as well as
analysing the content of the final communiqué of the Arab summits of
2002 – 2018. The study concluded that there is a general Arab interest in
the Palestinian cause since the establishment of the Arab League and the
issue of Jerusalem as well in light of the of the Arab League capability to
adopt taking deterrent measures against countries deciding moving their
embassies to Jerusalem .The study recommends inviting Arab summit to
take punitive measures both economically and politically against those who
move their embassies to Jerusalem.
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المقدمةُ :
احتلتُالقضيةُالفلسطينيةُموقعاُهاماُفيُمؤتمراتُالقمةُالعربيةُُمنذُنشأتهاُُ،حيثُكانتُ

القضيةُالفلسطينيةُمحورُاهتمامُقادةُوزعماءُالدولُالعربيةُسواءُقبلُانضمامُفلسطينُإلىُجامعةُ

الدولُالعربيةُأوُبعدهاُُ،كماُتعددتُالقضاياُالتيُتناولتهاُمؤتمراتُالقمةُالتيُتراوحتُقبلُوجودُ
إسرائيلُللبحثُفيُالهجمةُالصهيونيةُعلىُاألراضيُالفلسطينيةُوالتصديُلمحاوالتهاُالمعلنةُفيُ

إنشاءُوطنُقوميُلليهودُفيُفلسطينُ،أوُقيامُالجامعةُالعربيةُبالتدخلُالعسكريُمنذُعامُ(ُ)4411
ُ،وبعدُقيامُإسرائيلُناقشتُجامعةُالدولُالعربيةُُتحويلُإسرائيلُلمجرىُنهرُاألردنُأوُحربُ

(ُ)4421وقدُاتخذتُجامعةُالدولُالعربيةُعدةُق ارراتُهامةُبشانُالقضيةُالفلسطينيةُُ،وقدُاحتوتُ
نواتُالسابقةُ
سواءُالبياناتُالختاميةُ–ُإعالنُالقمةُ–ُلمؤتمراتُالقممُالعربيةُالمختلفةُُخاللُالس ُ
عدةُق ارراتُحولُالقضيةُالفلسطينيةُرغمُتعددُالمتغيراتُاإلقليميةُوالدوليةُ .
تعتبرُالقدسُمنُأهمُمواضيعُالقضيةُالفلسطينيةُالتيُتناولتهاُمؤتمراتُالقمةُالعربيةُوقدُ

سميتُعدةُقممُعربيةُباسمُالقدسُنتيجةُللهجمةُاإلسرائيليةُالشرسة ُضدُمدينةُالقدسُواعتبارهاُ
مدينةُموحدةُوعاصمةُإلسرائيلُرغمُمخالفةُاإلجراءاتُاإلسرائيليةُللشرعيةُالدوليةُ،ومحاوالتهاُ

المتكررةُتهويدُالمدينةُالمقدسةُمنُخاللُسياساتُواجراءاتُتقومُعلىُتعزيزُاالستيطانُوسحبُ

هوياتُالمقدسيينُوهدمُالمنازلُوأسرلةُالتعليمُوالتعديُعلىُالمقدساتُاإلسالميةُوالمسيحيةُ...إلخ ُ

مشكلةُالدراسة ُ
تعددتُالسياساتُاإلسرائيليةُلتهويدُمدينةُالقدسُوذلكُرغمُعمليةُالتسويةُالسلميةُفيُمنطقةُ

الشرقُاألوسطُومحاولةُإسرائيلُفرضُوقائعُجديدةُعلىُاألرضُتحولُدونُإقامةُالدولةُالفلسطينيةُ

وعاصمتها ُالقدس ُالشرقيةُ ،كما ُأدى ُاعتراف ُالواليات ُالمتحدة ُبالقدس ُعاصمة ُإلسرائيل ُونقلُ
سفارتهاُمنُتلُأبيبُإلىُالقدسُوهوُاألمرُالذيُيخالفُقواعدُالشرعيةُالدوليةُإلىُتعزيزُتوجهُ

دولُأخرىُإلىُنقلُسفارتهاُمنُتلُأبيبُإلىُالقدسُ،وتحاولُمشكلةُالدراسةُاإلجابةُعنُسؤالُ
هام ُما ُهو ُموقف ُمؤتمرات ُالقمم ُالعربية ُمن ُاعتراف ُبعض ُالدول ُبالقدس ُعاصمة ُإلسرائيلُ
واعتزامهاُنقلُسفاراتهاُإلىُالقدسُ؟ُوتحاولُالورقةُاإلجابةُعنُاألسئلةُالتاليةُ :
 -4ماُهوُالموقفُالقانونيُلمدينةُالقدسُ
 -8كيفُتناولتُمؤتمراتُالقمةُالعربيةُالقضيةُالفلسطينيةُ()8141/8118؟
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 -0كيف ُتناولت ُمؤتمرات ُالقمة ُالعربية ُقضية ُالقدس ُونقل ُالسفارات ُالغربية ُإليهاُُُ
()8141/8118؟

أهميةُالدراسةُُ ُ
 -4تتناولُالدراسةُقضيةُهامةُوهيُقضيةُالقدسُبأبعادهاُاالستراتيجيةُالمتعددةُ،وفيُسياقُ
االهتمامُبالقدسُودعمهاُعلميا.

 -8تتناولُالدراسةُآراءُومواقفُجامعةُالدولُالعربيةُومؤتمراتُالقمةُالعربيةُمنُنقلُالسفاراتُ
إلىُالقدس.

أهدافُالدراسةُ ُ
 -4إبرازُالموقفُالقانونيُمنُمدينةُالقدس.

 -8التعرفُعلىُموقفُالقممُالعربيةُمنُمدينةُالقدسُ.
 -0التعرفُعلىُموقفُالقممُالعربيةُمنُاالعترافُبالقدسُعاصمةُإلسرائيلُونقلُالسفاراتُ
إليهاُ.

منهجيةُالد ارسةُ ُ
اعتمدُالباحثُفيُدراستهُعلىُالمنهجُالتحليليُلدراسةُبيئةُالقممُالعربيةُالداخليةُُوالخارجيةُ،

وكذلكُمنهجُتحليلُالمضمونُلتحليلُمحتوىُاإلعالنُالختاميُللقممُالعربيةُوماُاحتوتهُعنُقضيةُ
القدسُونقلُالسفاراتُواعتمدُعلىُعددُاألسطرُالتيُاحتواهاُإعالنُالقمةُ،إليهاُحيثُقامُالباحثُ

بمراجعةُماُيقاربُمنُ(ُ)0111صفحةُمنُق ارراتُصادرةُعنُالقممُالعربيةُخاللُالنطاقُالزمانيُ

للدراسةُ .

حدودُالدراسةُ ُ
الحدُالموضوعيُ:دراسةُموضوعُالقدسُفيُمؤتمراتُالقمةُالعربية ُ
الحد ُالزمانيُ :تبدأ ُالدراسة ُمن ُعام ُ(ُ )8118وهو ُالعام ُالذي ُأقرت ُفيه ُالجامعة ُالعربيةُ
المبادرةُالعربية ُللسالمُ ،وتنتهيُفي ُالعام ُ(ُ )8141وهو ُالعام ُالذي ُنقلت ُفيه ُالواليات ُالمتحدةُ
سفارتهاُمنُتلُأبيبُإلىُالقدسُ .
محاورُالدراسة ُ
تنقسمُالدراسةُإلىُأربعةُمحاورُ :
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 -4المكانةُالقانونيةُلمدينةُالقدسُ.

 -8القضيةُالفلسطينيةُفيُمؤتمراتُالقممُالعربية.
 -0القدسُفيُمؤتمراتُالقممُالعربيةُ.

 -1نقلُالسفاراتُفيُمؤتمراتُالقممُالعربيةُ ُ .
أوالُ:المركزُالقانونيُللقدسُ ُ

استمرتُالقدسُجزءُمنُاإلمبراطوريةُالعثمانيةُحتىُهزيمةُتركياُفيُالحربُالعالميةُاألولىُ

نوفمبرُ(ُ)4441رغمُأنُالجنرالُ(اللنبي)ُاحتلُالقدسُفيُ(ديسمبرُُ)4441وتمُوضعُفلسطينُ
تحتُاالنتدابُحسبُمؤتمرُ(سانُريمو)ُُ،4481حيثُتولىُمندوبُساميُبريطانيُإدارةُفلسطينُ
ولمُيتمُإيرادُذكرُمدينةُالقدسُفيُصكُاالنتدابُالبريطانيُلكنهُطالبُالجهةُالمنتدبةُبالحفاظُ

علىُاألماكنُالمقدسةُفيُفلسطينُ .

وتدلُالمؤش ارتُإلىُأنُالجهةُالمنتدبةُسهلتُعمليةُتطبيقُوعدُبلفورُالداعيُإلىُإنشاءُ

وطن ُقومي ُلليهود ُفي ُفلسطينُ ،رغم ُأن ُأغلبية ُالمقيمين ُفي ُأرض ُفلسطين ُحينها ُكانوا ُمنُ
الفلسطينيينُكماُأنُشعبُفلسطينُكانُفيُدرجةُمنُالتقدمُلمُيصلُإليهاُالكثيرُمنُالشعوبُ

األخرىُفيُالمنطقة(علوانُ .)8140،

لمُيغيرُاالنتدابُمنُمركزُالقدسُالقانونيُولمُيخرجهاُمنُسيادةُشعبُفلسطينُرغمُأنُ

فلسطينُفيُذلكُالوقتُلمُتتمتعُبالسيادةُ،كماُأنُاالنتدابُفيُحدُذاتهُلمُيتمتعُبالسيادةُالقانونيةُ،
ومعُانتهاءُاالنتدابُفقدُتمُتقسيمُالقدسُإلىُثالثةُأقسامُاحدهماُعربيُواآلخرُيهودي ُُوالثالثُ

مدينةُالقدسُالتيُاستبعدهاُالقرارُمنُأراضيُكلُمنُالدولتينُالمقترحتينُووضعهاُتحتُنظامُ
خاصُتقومُاألممُالمتحدةُبإدارتهُعنُطريقُمجلسُالوصايةُحيثُتديرُالمنظماتُالدوليةُاألقاليمُ
المدولة ُوتقوم ُبوظائفها ُحتى ُينضج ُشعب ُاإلقليم ُويقوم ُبإدارة ُمقدراتهُ ،وقد ُرفض ُالفلسطينيينُ

والعربُهذاُالقرارُلعدمُتوازنهُكماُقررُالعربُمقاومتهُ .

وبعد ُإعالن ُإسرائيل ُعن ُنفسها ُعام ُ(ُ )4411وتوقيع ُاتفاقيات ُالهدنة ُمع ُالدول ُالعربية ُعامُ
(ُ،)4414التيُأدتُإلىُتكريسُالسيطرةُاإلسرائيليةُعلىُأجزاءُكبيرةُمنُمدينةُالقدسُ(01كمُ
والتيُتطلعُعليهاُالقدسُالغربية)ُأماُالقدسُالشرقيةُ2كمُفأصبحتُتحتُالسيطرةُاألردنيةُ،وأكملتُ

إسرائيل ُاحتاللها ُلفلسطين ُبعد ُ(حرب ُُ )4421وبالتالي ُفقد ُوقعت ُمدينة ُالقدس ُبأكملها ُتحتُ
السيطرة ُاإلسرائيلية ُوهي ُتعد ُأراضي ُمحتلة ُألنها ُتقع ُتحت ُسلطة ُاحتالل ُفالجيش ُاإلسرائيليُ
ُ

واحتاللهُلمدينةُالقدسُالُينتجُُوالُيعززُسيادةُإسرائيليةُعلىُالمدينةُالمقدسةُرغمُإقرارُإسرائيلُ
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ائيلُوموحدةُوقامتُبنقلُمؤسساتهاُالرسميةُ
ُ
لمجموعةُمنُالقوانينُوالق ارراتُباعتبارهاُعاصمةُإسر

كمقرُالكنيستُوُالحكومةُإليها(شعبانُ،ُ 8144،صُ،)12وهيُقضاياُالُيترتبُعليهاُانتقالُ

السيادةُإلىُدولةُاالحتاللُ،كماُأنُالتقادمُفيُالقانون ُالدوليُالُيجعلُاألوضاعُغيرُالقانونيةُ
أوضاعاُقانونيةُوهوُماُأيدتهُاألممُالمتحدةُسواءُفيُمجلسُاألمنُمثلُالق ارراتُ(ُ818وُُ821

وُ121وُُ)111أوُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُقرارُ(ُ8810يوليوُُ)4421دعوةُإسرائيلُإلىُ
إلغاءُالتدابيرُالمتخذةُلتغييرُوضعُمدينةُالقدسُواالمتناعُعنهاُفيُالمستقبلُ،وقرارُ(ُ)8811

(الدورةُاالستثنائيةُالطارئةُ)1-بتاريخُ(ُ 41يوليوُُ )4421تأسفتُفيهُالجمعيةُالعامةُعنُتخلفُ
إسرائيلُعنُعدمُتنفيذُقرارُ(ُ8810علوانُُ)8140،وطلبتُمنُإسرائيلُإلغاءُجميعُالتدابيرُالتيُ
منُشأنهاُتغييرُالوضعُالقانونيُلمدينةُالقدس ُأنهاُأراضُمحتلةُ،ورفضتُبشكلُدائمُالخطواتُ
األحاديةُالتيُاتخذتهاُإسرائيلُفيُمدينةُالقدسُوالتيُتجعلُمنُالقدسُعاصمةُلهاُوبالتاليُليسُ

اغُفالسيادةُللشعبُوليستُللنظامُحتىُيمألهاُاإلسرائيليونُ(شعبانُ8144،صُ)11كماُ
ُ
هناكُفر

أنُاألردنُتدعمُالموقفُالفلسطينيُفقدُوردُفيُمعاهدةُالسالمُاألردنيةُاالسرائيليةُ(واديُعربه)ُ
احترامُإسرائيلُللدورُالخاصُبالمملكةُفيُاالماكنُالمقدسةُاالسالميةُُ،وعندُاعتراضُالفلسطينيينُ
على ُذلكُجاء ُالتأكيدُاالردنيُأن ُاألردن ُيدعم ُمنظمةُالتحريرُالفلسطينية ُفي ُجهودهاُالراميةُ

الحصولُعلىُالسيادةُالسياسيةُوالجغرافيةُعلىُكاملُاالراضيُالعربيةُوالفلسطينيةُالمحتلةُبماُ
اتُالشرعيةُالدوليةُواالتفاقاتُ
ُ
فيهاُالقدسُالشريف(عنابُ)484ُ،ُ8148ُ،والواضحُأنهُحسبُق ارر
الموقعُبينُاسرائيلُومنظمةُالتحريرُواالردنُُأنُحلُإشكاليةُالقدسُسيبقىُمعلقاُإلىُأنُيتمُحلُ

الصراعُالعربيُاإلسرائيليُووجودُتفاهماتُفلسطينيةُاردنيةُحولُرعايةُاألماكنُالمقدسةُفيهاُ .
ثانياُ:أهميةُالقضيةُالفلسطينيةُفيُمؤتمراتُالقمةُالعربيةُ ُ
يعود ُاهتمام ُالعرب ُبالقضية ُالفلسطينية ُقبل ُوجود ُجامعة ُالدول ُالعربية ُذاتهاُ ،من ُخاللُ

التنبيهُوالتصديُلمحاوالتُالحركةُالصهيونيةُإقامةُوطنُقوميُلليهودُفيُارضُفلسطينُ ،ومعُ

إنشاءُجامعةُالدولُالعربيةُشاركُالفلسطينيون ُفيُجلساتهاُالتحضيريةُوتمُقبولُفلسطينُعضواُ
فيُجامعةُالدولُالعربيةُورغمُتعددُقضاياُدولُالوطنُالعربيُالتيُتناولتهاُمؤتمراتُالقممُالعربيةُ

إالُأنُالقضيةُاألساسُلمؤتمراتُالقمةُكانتُهيُالقضيةُالفلسطينيةُمنُبينُالموضوعاتُالمتعددةُ

التيُاهتمتُبهاُمؤتمراتُالقمةُلجامعةُالدولُالعربيةُ .
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مدى االهتمام بالقضية الفلسطينية في مؤتمرات القمة
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ُ

ومعُاأللفيةُالجديدةُورغمُتعددُالمتغيراتُاإلقليميةُوالدوليةُواألزماتُالداخليةُالتيُمرتُبهاُالدولُ

العربية ُواالعتداءات ُالخارجية ُكاحتالل ُالعراقُ ،وأزمة ُالعمل ُالعربي ُالمشتركُ ،إال ُأن ُالقضيةُ

الفلسطينيةُاستمرتُفيُكونهاُمنُأهمُالقضاياُالنيُاهتمتُبهاُمؤتمراتُالقمةُالعربيةُونلحظُذلكُ

منُخاللُالمؤشراتُالتاليةُ :
 -4تعتبرُالقضيةُالفلسطينيةُاألساسُلمعظمُمؤتمراتُالقمةُالعربيةُمنذُنشأتهاُقضيةُالصراعُ
العربيُاإلسرائيليُ ،إالُأنُمطلعُاأللفيةُالجديدةُمعُتعددُالمتغيراتُاإلقليميةُوالحركاتُ
العربيةُالتيُجرتُفيُبعضُدولُالوطنُالعربيُفقدُتأخرُموقعُالقضيةُالفلسطينيةُفيُ

اهتماماتُمؤتمراتُالقمةُالعربيةُوهوُماُنالحظهُفيُالجدولُرقمُ.4

 -8يالحظُمدىُتأييدُالقممُالعربيةُتوجهاتُمُ.تُ.فُبالحصولُعلىُالعضويةُالكاملةُفيُ
األممُالمتحدةُعامُ(ُ)8140/ُ8148حيثُحظيتُهذهُالقضيةُعلىُاهتمامُمجلسُالقمةُ

ُ80وُ81واحتلتُالقضيةُالفلسطينيةُعلىُالمرتبةُاألولىُمنُاهتمامُمجلسُالقمةُالعربية ُ

ُ -0أثرُالحراكُالعربيُوالعالقاتُالعربيةُ/العربيةُوالوضعُاإلداريُلجامعةُالدولُالعربيةُعلىُ
اهتمامُالقممُالعربيةُبالقضيةُالفلسطينيةُحيثُتراجعتُفيُالمؤتمراتُالالحقة ُ(-8110

ُ .)8148

ُ -1أثرتُهبةُالسكاكينُفيُمدينةُالقدسُعلىُاهتمامُمجلسُالقمةُالعربيُحيثُعادتُالقضيةُ
الفلسطينيةُوخاصةُقضيةُالقدسُعلىُاهتمامُالقممُالعربيةُبعدُعامُ(ُ .)8141

 -1يالحظُمنُخاللُالجدولُاألولُأنُأكثرُمؤتمراتُالقممُالعربيةُاهتماماُبالقضيةُالفلسطينيةُ
خالل ُفترة ُالدراسة ُكان ُمؤتمر ُالقمة ُالعربي ُالعادي ُتونس ُ(ُ )8111حيث ُكانت ُأهمُ
المتغيرات ُاستمرار ُالحصار ُاإلسرائيلي ُعلى ُالسلطة ُالفلسطينية ُوكذلك ُعلى ُالرئيسُ

الفلسطينيُياسرُعرفاتُواعالنُإسرائيلُنيتهاُاالنسحابُأحاديُالجانبُمنُقطاعُغزةُ

وبعضُمستوطناتُالضفةُالغربيةُوكذلكُتوجهاتُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُبإعادةُالروحُ
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إلىُعمليةُالتسويةُالسلميةُمنُخاللُخطةُخارطةُالطريقُحيثُحظيتُالقضيةُالفلسطينيةُُ

بنسبةُ(ُ)%00منُاهتمامُمجلسُالقمةُيليهُ(مؤتمرُعمان)ُ(ُ)8141وهوُالعامُالذيُبدأُ
فيه ُالرئيس ُاألمريكي ُ(دونالد ُترامب) ُالرئاسة ُفي ُالواليات ُالمتحدة ُالرئاسة ُوتوجهاتهُ

المعروفةُباالعترافُبالقدسُعاصمةُإلسرائيلُونقلُمقرُالسفارةُمنُتلُأبيبُإلىُالقدسُ .

ُ -2يالحظ ُأن ُاقل ُالمؤتمرات ُاهتماما ُبالقضية ُالفلسطينية ُكان ُمؤتمر ُالقمة ُفي ُالرياضُ
(ُ )8111وبحسب ُالمتابعون ُلمؤتمرات ُالقمة ُفان ُهذا ُالمؤتمر ُيعتبر ُاألسوأ ُفي ُتاريخُ
مؤتمراتُالقمةُ،وقدُحظيتُالقضيةُبنسبةُاهتمام(ُ)%1.1منُاهتمامُمجلسُالقمةُالعربيُ
ويعودُذلكُإلىُنتائجُاالنتخاباتُالفلسطينيةُُ 8112والتيُأدتُإلىُفوزُحركةُحماسُ
باالنتخاباتُوتشكيلهاُللحكومةُالفلسطينيةُكماُأدتُإلىُنزاعُفلسطينيُفلسطينيُ،ووجودُ

أزمةُفيُعمليةُالتسويةُالسلميةُ،وعلىُماُيبدوُأنُالزعماءُالعربُآثرواُأنُيقومُالفلسطينيونُ
بحلُاشكالياتهمُالداخليةُدون ُتدخلُمنهمُُ،يليهُمؤتمرُ(قمةُشرمُالشيخُُ )8141حيثُ

كانتُتعانيُبعضُدولُالوطنُالعربيُمنُأزماتُالحراكُالعربيُاألمرُالذيُأدىُإلىُ
وجود ُأزمات ُمتعددة ُبين ُدول ُالوطن ُالعربي ُاألمر ُالذي ُأدى ُإلى ُتراجع ُاهتمامُالقمةُ

العربيةُبالقضيةُالفلسطينيةُوتقدمتُقضاياُالعالقاتُالعربيةُوكيفيةُمواجهتهاُباإلضافةُ

إلىُمواجهةُقضاياُالتطرفُفيُدولُالوطنُالعربيُوقضاياُالشبابُوالمرأةُوقضاياُالتنمية.

 -1طغتُكثيرُمنُقضاياُالنزاعاتُالعربيةُعلىُمجرياتُالقممُالعربيةُوالتيُمنُأهمهاُاحتاللُ
العراق ُوالخالفات ُالعربية ُحول ُإصالح ُجامعة ُالدول ُالعربية ُواألزمة ُاللبنانية ُواألزمةُ

السوريةُوانفصالُجنوبُالسودانُوأزمةُدارفورُباإلضافةُإلىُعاصفةُالحزمُوظهورُعددُ
منُالحركاتُاإلرهابيةُالتيُارتبطُاسمهاُباإلسالمُمثلُالقاعدةُوداعشُوكذلكُأزماتُاألمنُ

القوميُالعربيُحيثُتراجعتُالقضيةُالفلسطينيةُفيُكثيرُمنُالمؤتمراتُفيُاألهميةُمقابلُ
هذهُالقضايا.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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جدولُرقمُُ 4

أهميةُالقضيةُالفلسطينيةُوالقدسُفيُمؤتمراتُالقمةُالعربية
رقم ُ السنة ُ

المكان ُ نوعُُ

محورُ

عددُ

عددُ

عددُ

القمة ُ االهتمام ُ األسطرُ األسطرُ اسطرُ
عنُ

عنُ

نسبةُاالهتمامُ نسبةُ
بالقضيةُ

اإلعالن ُ الفلسطينية ُ

االهتمامُ

بالقدس ُ

القدس ُ القضية ُ
 ُ 8118 ُ 41بيروت ُ عادي ُ ُ 4
 ُ 8110 ُ 41شرمُ

عادي

ُ0

ُ 40

ُ 11

ُ 128

ُ %41.2

ُ %8.1

ُ1

ُ 11

ُ 812

ُ %88.2

ُ %4.4

الشيخ ُ
عادي

ُ8

ُ 41

ُ 84

ُ 011

ُ %00

ُ %8.2

 ُ 8111 ُ 42تونس ُ

 ُ 8111 ُ 41الجزائر ُ عادي

ُ1

ُ 48

ُ 41

ُ 181

ُ %88.2

ُ %8.1

 ُ 8112 ُ 41الخرطوم ُ عادي

ُ2

ُ8

ُ4

ُ 412

ُ %41.1

ُ %4.4

 ُ 8111 ُ 44الرياض ُ عادي

ُ1

ُ1

ُ1

ُ 11

ُ %1.1

ُ %11

عادي

ُ1

ُ1

ُ 80

ُ 411

ُ %80

ُ %1

 ُ 8114 ُ 84الدوحة ُ عادي

ُ1

ُ8

ُ 08

ُ 408

ُ %82.1

ُ %4.1

 ُ 8141 ُ 88سرت ُ

عادي

ُ2

ُ 41

ُ 02

ُ 811

ُ %41.1

ُ %1

 ُ 8148 ُ 80بغداد ُ

عادي

ُ4

ُ 41

ُ 11

ُ 881

ُ %81

ُ %2.0

 ُ 8140 ُ 81الدوحة ُ عادي

ُ4

ُ 41

ُ 21

ُ 118

ُ %41

ُ %0.4

 ُ 8141 ُ 81الكويت ُ عادي

ُ1

ُ2

ُ 88

ُ 401

ُ %42.8

ُ %1.1

عادي

ُ0

ُ8

ُ1

ُ 408

ُ %2

ُ %4.1

 ُ 8111 ُ 81دمشق ُ

 ُ 8141 ُ 82شرمُ
الشيخ ُ

 ُ 8142 ُ 81نواكشوط ُ عادي

ُ0

ُ1

ُ 82

ُ 482

ُ %81.2

ُ %0.4

عادي

ُ8

ُ 42

ُ 11

ُ 411

ُ %81.1

ُ %44.1

 ُ 8141 ُ 84الظهران ُ عادي

ُ4

ُ 81

ُ 02

ُ 411

ُ %81.1

ُ %42

 ُ 8141 ُ 81عمان ُ

ثالثاُ:القدسُفيُمؤتمراتُالقمةُالعربيةُ ُ
يالحظُمماُسبقُمدىُاألهميةُالتيُحظيتُبهاُالقضيةُالفلسطينيةُفيُمؤتمراتُالقمةُالعربيةُكماُ
تعددتُالمواضيعُالتيُاهتمتُبهاُمؤتمراتُالقمةُالعربيةُوالخاصةُبالقضيةُالفلسطينيةُوالتيُ

منهاُاحتاللُفلسطينيُ(ُ)4411واحتاللُ(ُ)4421واالعترافُبمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُممثلُ

شرعيُووحيدُللفلسطينيينُعامُ(ُ)4411واعتبارُإسرائيلُالقدسُعاصمةُموحدةُلهاُعامُ

(ُ،ُ)4411والُيختلفُالموقفُالعربيُعنُالموقفُاالسالميُبدعمُالموقفُالفلسطينيُفيُجميعُ
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مطالبهُ(الزبنُُ،السهليُ)ُ11ُ،ُ4441ُ،وسنحاولُفيُهذهُالدراسةُاإلشارةُإلىُأهمُالق ارراتُ
التيُصدرتُعنُكلُمؤتمرُقمةُومنُثمُتحليلُهذهُالق ارراتُ ُ.

مدى االهتمام بالقدس في مؤتمرات القمة
18.00%
16.00%
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8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 -4فيُالمؤتمرُ(رقمُُ)41عامُ(ُ)8118والذيُعقدُفيُظلُالعملياتُالعسكريةُضدُالسلطةُ
الفلسطينيةُمثلُعمليةُالسورُالواقيُوالطريقُالحازمُومجزرةُمخيمُجنينُوفرضُالحصارُ

علىُالرئيسُالفلسطينيُ(ياسرُعرفات)ُوالذيُلمُيشاركُفيُاجتماعُالقمةُنتيجةُللرفضُ
اإلسرائيليُحيثُألقىُالشهيدُعرفاتُكلمةُفلسطينيةُمنُخاللُالتقنياتُاالليكترونيةُعنُ

بعد.

وقدُأكدُالمؤتمرُعلىُأهميةُوجودُدولةُفلسطينيةُعاصمتهاُالقدسُالشرقيةُ،وقدُحظيتُ

القدسُبنسبةُاهتمامُ(ُ)%8.1فيُالبيانُالختاميُلمجلسُالقمةُ(انظرُالجدولُرقمُ)4كماُ
أعلنتُالقمةُالعربيةُعنُالمبادرةُالعربيةُللسالمُوالتيُتنصُ :

يطلبُالمجلسُمنُإسرائيلُإعادةُالنظرُفيُسياساتهاُوانُتجنحُللسلمُمعلنةُأنُالسالمُ

العادلُهوُخيارهاُاالستراتيجيُأيضاُ
 -4كماُيطالبهاُالقيامُبماُيليُ:

 االنسحابُالكاملُمنُاألراضيُالعربيةُالمحتلة. التوصلُإلىُحلُعادلُلمشكلةُالالجئينُالفلسطينيينُحسبُقرارُمجلسُاألمنُ(.)441

 -قبولُقيامُدولةُفلسطينيةُمستقلةُذاتُسيادةُعلىُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُمنذُ

(الرابعُمنُحزيرانُُ)4421فيُالضفةُالغربيةُوقطاعُغزةُوتكونُعاصمتهاُالقدسُ
الشرقية.
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 -8عندئذُُتقومُالدولُالعربيةُبماُيليُ:

 اعتبارُالنزاعُالعربيُاإلسرائيليُمنتهياُوالدخولُفيُاتفاقيةُسالمُبينهاُ ُوبينُإسرائيلُمعُتحقيقُاألمنُلجميعُدولُالمنطقة.
 إنشاءُعالقاتُطبيعيةُمعُإسرائيلُفيُإطارُهذاُالسالمُالشامل(ق-44)10/18(41/و(ُ)1141صُُ )41

كماُأكدُالقادةُالعربُعلىُتمسكهمُبق ارراتُمجلسُاألمنُالخاصةُبمدينةُالقدسُوالتمسكُبق ارراتُ

مجلس ُاألمن ُالمتعلقة ُبمدينة ُالقدس ُخاصة ُالق اررات ُُ )4424(821ُ )4421(ُ 818وُ121

(ُ)4411وُ)4411(ُ111التيُتؤكدُبطالنُكافةُاإلجراءاتُالتيُاتخذتهاُوتتخذهاُإسرائيلُلتغييرُ
معالمُالمدينةُ ُ.
وفيُالدورةُالخامسةُعشرةُوالتيُعقدتُفيُشرمُالشيخُ(ُ )8110فقدُغلبُعليهاُاحتاللُ
الوالياتُالمتحدةُللعراقُُ،وعدمُاستجابةُإسرائيلُللمبادرةُالعربيةُواستمرارُالحصارُاإلسرائيليُ

علىُاألراضيُالفلسطينيةُوالرئيسُ(ياسرُعرفات)ُُ،وبالنسبةُلمدينةُالقدسُفقدُقررُالمؤتمرُالتأكيدُ
علىُعروبةُالقدسُورفضُكافةُاإلجراءاتُاإلسرائيليةُلته ُويدهاُواعتبارُماُتقومُبهُإسرائيلُ،السلطةُ

القائمةُباالحتاللُمنُإجراءاتُوممارساتُباطلةُوالغيهُومخالفةُلق ارراتُالشرعيةُالدوليةُواعتبارُ

االستيطانُفيُالقدسُوفيُباقيُاألراضيُالفلسطينيةُخطراُيهددُاألمنُوالسالمُفيُالمنطقةُوتجديدُ

الدعمُالعربيُألهلُهذهُالمدينةُالصامدة(.ق-01)10/10(41/و(ُ)1481صُ)4
 -8أماُفيُالعامُ(ُ )8111فقدُأعادُمؤتمرُالقمةُ(رقمُُ )42المنعقدُفيُتونسُالتأكيدُعلىُ
عروبةُالقدسُوعدمُشرعيةُاإلجراءاتُاإلسرائيليةُلضمهاُإليهاُوتهويدهاُوتغييرُطبيعتهاُ

وتركيبتهاُالسكانيةُوالجغرافيةُوادانةُإقامةُالحائطُالمسمىُغالفُالقدسُوالذيُيستهدفُ

تقطيعُأوصالُالقدسُوعزلُسكانهاُالفلسطينيينُعنُامتدادهمُالطبيعيُفيُالضفةُالغربيةُ
وكذلكُإدانةُالحفرياتُالتيُأدتُإلىُانهيارُمقطعُمنُالجسرُالمؤديُإلىُبابُالمغاربةُ

والتيُتهددُأساساتُالمسجدُاألقصىُُ(.ق-10)10/11(42/ق(ُ)1411صُُُ)44/88
وهي ُذات ُالفقرة ُتم ُاستخدامها ُفي ُإعالن ُمؤتمر ُالقمة ُعام ُ(ُ )8111وهو ُبذلك ُيدينُ

السياساتُاإلسرائيليةُضدُالمدينةُالمقدسةُ ُ.

 -0وفيُالالالدورةُ(ُ)41المنعقالالدةُفيُالجزائرُعالالامُ(ُ)8111والتيُتمُعقالالدهالالاُبعالالدُرحيالاللُالرئيسُ
(ياسال ال ال الالرُعرفات)ُوالدعوةُاإلس ال ال ال الرائيليةُلالنسال ال ال الالحابُأحاديُالجانبُمنُقطاعُغزةُوبعضُُ
مس الالتوطناتُالض الالفةُالغربيةُُ،وكذلكُالملفُاللبنانيُالس الالوريُ،فقدُأكدُالمؤتمرُعلىُذاتُ
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البنودُالمنصالالوصُعليهاُعامُ(ُ،)8111وهوُماُأكدتهُأيضالالاُقمةُالخرطومُعامُ(ُ)8112
منُخاللُالتأكيدُعلىُأنُالقدسُالشالرقيةُهيُعاصالالمةُالدولةُالفلسالالطينيةُالمسالالتقلةُ،وعدمُ

ائيليةُأحاديةُالجانبُُ،كماُأكدُالبيانُالختاميُلقمةُالخرطومُ
ُ
االعترافُباإلجراءاتُاإلس ال الر

علىُخطورةُاإلعمالُاالستيطانيةُواالستمرارُفيُبناءُجدارُالتوسعُالعنصريُومخططاتُ

تهويدُالقدسُوادانةُالحفرياتُاإلسالرائيليةُأسفلُالمسجدُاألقصىُالتيُتهددُبانهيارهُودعوةُ
المنظماتُوالمؤس السالالاتُالدوليةُالمعنيةُوالُسالاليماُمنظمةُاليونسالالكوُإلىُتحملُمس الُؤُولياتهاُ

فيُالحفاظُعلىُالمقدساتُاإلسالميةُوالمسيحيةُفيُالقدسُالشرقيةُ ُ

 -1إدانالةُمشال ال ال ال ال ال الالروعُإقالامالةُمتروُيهدفُإلىُربطُالقدسُالغربيةُبمناطقُفيُالضال ال ال ال ال ال الالفةُالغربيةُ
المحتلةُعبرُالقدسُالشالال ال ال ال ال الرقيةُالمحتلةُوالتأكيدُعلىُعدمُقانونيةُذلكُودعوةُالش ال ال ال ال ال الالركتينُ

الفرنس ال ال الاليتينُلالنس ال ال الالحابُفوراُواتخاذُاإلجراءاتُالالزمةُبحقهماُفيُحالةُعدمُاالس ال ال الالتجابةُ
وكذلكُدعوةُالحكومةُالفرنسال الاليةُالصال الالديقةُالتخاذُالموقفُالالزمُفيُهذاُالمجالُانسال الالجاماُ

معُمس ال الالؤولياتهاُوفقاُللقانونُالدوليُ،واإلدانةُالش ال الالديدةُالس ال الالتمرارُإسال ال الرائيلُفيُبناءُجدارُ
الفصال الاللُالعنصال الالريُبماُفيُذلكُالقدسُالش ال الرقيةُومطالبةُاألممُالمتحدةُوالدولُاألعض ال الاءُ
باتخاذُماُيلزمُلتنفيذُالتزاماتهاُالقانونيةُكماُوردُفيُالفتوىُالقانونيةُالصال الالادرةُعنُمحكمةُ

العدلُالدوليةُوقرارُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُبش ال ال ال ال الالأنُجدارُالفص ال ال ال ال الاللُالعنص ال ال ال ال الالريُ ُُ.
(ق-14)10/12(41/و(ُ)1411ص.)08
 -1ماُيالحظُأنُإعالنُالقمةُالُ(ُ)44والذيُعقدُفيُالرياضُعامُ(ُ)8111أنهُلمُيتضمنُ
أيُفقرةُعنُالقالدسُكمالاُكلمالةُالقالدسُخلالتُمنُاإلعالنُالقمةُويالحظُمنُالجدولُاألولُ

أنُنس الالبةُاهتمامُالقادةُالعربُبقضال الاليةُالقدسُبلغتُ(ص الالفرُُ)%وهيُمنُأقلُالنسالالالبُفيُ

فترةُالد ارسال ال ال ال ال الالةُعلىُالرغمُأنُعدةُق ارراتُصال ال ال ال ال الالدرتُعنُاجتماعُالقمةُخاصُبالقضال ال ال ال ال الاليةُ

الفلسطينيةُإالُأنُإعالنُالقمةُتجاهلهاُ .

ُ -2وفيُقمةُدمشال ال ال الالقُعامُ(ُ)8111والذيُعقدُفيُظلُاألزماتُالعربيةُالعربيةُمثلُاألزمةُ
اللبنانيةُواألزمةُالسالالوريةُومشالالكلةُدارفورُ،فقدُأكدُمؤتمرُالقمةُُمجدداُعلىُُدعوةُجميعُ

الالدولُوُاألطرافُالتيُشال ال ال ال ال ال الالاركالتُفيُمؤتمرُ(أنابوليس)ُإلىُمواصال ال ال ال ال ال الاللةُجهودها؛ُلتنفيذُ

التعهداتُالتيُاقتُرحتهاُيمكنُإجراءُمفاوضاتُجادةُعلىُجميعُالمساراتُوتتناولُقضاياُ
الوضالعُالنهائيُوصوالُإلقامةُالدولةُالفلسطينيةُوعاصمتهاُالقدسُواالنسحابُاإلسرائيليُ

منُجميعُاألراضيُالمحتلةُإلىُخطُ(الرابعُمنُحزيران)ُ،وفيُ(قمةُالدوحةُعامُُ)8114
فقدُأدانُمؤتمرُالقمةُاإلجراءاتُاإلس ال ال الرائيليةُفيُمدينةُالقدسُوأكدتُعلىُعروبةُالقدسُ
ورفضُكافةُاإلجراءاتُاإلس ال ال الرائيليةُغيرُالشال ال الالرعيةُالتيُتسال ال الالتهدفُتهويدُالمدينةُوتهجيرُ
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سال الالكانهاُخاصال الالةُبعدُقرارُإس ال الرائيلُُبهدمُ(ُ)11منزالُوتش ال الريدُ(ُ)4111مقدسال الاليُمنُحيُ
البسالالتانُفيُس الاللوانُتمهيداُلهدمهُوبناءُمتنزهُعامُوادانةُمص الالادرةُاأل ارض الاليُوبناءُوحداتُ

اسال ال ال الالتيطانيةُفيُمحيطُالقدس ُوالتأكيدُعلىُعدمُشال ال ال الالرعيةُالمسال ال ال الالتوطناتُاإلس ال ال ال الرائيليةُفيُ
األ ارض ال ال ال الاليُالفلس ال ال ال الالطينيةُالمحتلةُوالتيُتمثلُانتهاكاُللقانونُالدوليُوق ارراتُاألممُالمتحدةُ
واتفاقيةُجنيفُالرابعةُوالتأكيدُعلىُضال الالرورةُإعالنُإس ال الرائيلُالوقفُالفوريُوالكاملُوتنفيذُ

الق ارراتُالدوليةُذاتُالصال ال الاللةُالسال ال الاليماُقرارُمجلسُاألمنُرقمُ(ُ)121لعامُ(ُ)4411ورقمُ

(ُ)114لعامُ(ُ)4414اللذانُيؤكدانُعلىُعدمُش ال ال ال ال الالرعيةُاالس ال ال ال ال الالتيطانُوض ال ال ال ال الالرورةُتفكيكُ
المستوطناتُالقائمة(.ق-42)10/14(84/ع(ُ)1444صُ)81-44
ُ

 -1وفيُ(قمةُسال ال ال ال ال ال الالرتُُ)8141والتيُرغمُأنهاُأطلقُعليهاُقمةُصال ال ال ال ال ال الالمودُالقدسُإالُأنهُفيُ
االهتمالامُوفيُظاللُغيالابُمعظمُالرؤسال ال ال ال ال ال الالاءُالعربُفقالالدُطغالتُالن ازعالاتُالالداخليالةُالعربيالالةُ،

وقضال ال ال ال ال ال الالايالاُالتنميالةُعلىُجالدولُأعمالُالقمةُالعربيةُ،وقدُطرحتُالقمةُخطةُتحركُعربيُ
إلنقاذُالقدسُضمتُخاللهاُعددُمنُالعناصرُأهمها:

-التأكيدُعلىُأنُجميعُاالجراءاتُوالممارس ال ال الالاتُاإلسال ال ال الرائيليةُمنُاجلُتغييرُمعالمُمدينةُ

القدسُالمحتلةُووضال ال الالعهاُالجغرافيُوالبشال ال الالريُوالتاريخيُبماُفيُذلكُمصال ال الالادرةُاأل ارضال ال الاليُ
والممتلكالالاتُوتهجيرُالس ال ال ال ال ال ال الكالالانُهيُإجراءاتُبالالاطلالالةُوفقالالاُلقواعالالدُالقالالانونُالالالدوليُوق ارراتُ

مجلسُاألمنُذاتُالصلةُوالُيمكنُاالعترافُبها.
التأكيدُعلىُأنُالقدسُالش ال ال ال الرقيةُارضُمحتلةُوبال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالأنُجميعُاإلجراءاتُالتيُتقومُبهاُسال ال الاللطاتُاالحتاللُاإلس ال ال الرائيليُفيهاُباطلةُبطالناُمطلقاُومنعدمةُقانوناُوحكماُوالُيترتبُ
عليهاُإحداثُأيُتغييرُعلىُوض ال ال ال ال ال الالعُالمدينةُالقانونيُكمدينةُمحتلةُوالُعلىُوض ال ال ال ال ال الالعهاُ

السال الالياسال الاليُباعتبارهاُعاصال الالمةُلدولةُفلسال الالطينُواإلشال الالارةُإلىُالموقفُالدوليُالجماعيُإزاءُ
عدمُقانونيةُوجودُالمستوطناتُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلة.

مطالبةُالدولُوالمنظماتُالدوليةُكافةُباالسالالتمرارُفيُعدمُاالعترافُأوُالتعاملُمعُأيُمنُالمشال الالاريعُواإلجراءاتُالتيُتسال الالتهدفُاألرضُوالمقدسال الالاتُاإلسال الالالميةُوالمسال الاليحيةُفيُ

فلسطينُباعتبارهاُغيرُشرعيةُوتتجاهلُالحقوقُالثابتةُللشعبُالفلسطيني.

-تكليفُالمجموعةُالعربيةُفيُنيويوركُطلبُعقدُجلسال الالةُخاصال الالةُللجمعيةُالعمامةُلوقفُ

اإلجراءاتُاإلس الرائيليةُفيُالقدسُوالتيُتخالفُقواعدُالقانونُالدوليُوقيامُإس الرائيلُبإعاقةُ
تنفيذُق ارراتُمجلسُاألمنُذاتُالصالاللةُوتقييمُإمكانيةُاسالالتصالالدارُقرارُعنُالجمعيةُالعامةُ
يطلالالبُمنُمحكمالالةُالعالالدلُالالالدوليالالةُالنظر ُفيُوقفُاإلجراءاتُاإلس ال ال ال ال ال ال الرائيليالالةُفيُالقالالدسُ
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وتفويضُاألمينُالعامُللجامعةُالعربيةُبإجراءُالمش ال ال الالاوراتُحولُالموض ال ال الالوعُفيُحالُثبتُ

تعذرُرفعُدعوىُمباشرةُأمامُالمحكمة.

-كماُدعاُمؤتمرُالقمةُإلىُالتنسيقُمعُالمنظماتُالدوليةُواإلقليميةُمثلُمنظمةُالمؤتمرُ

اإلسالميُودعاُأيضاُإلىُزيادةُالدعمُلصندوقُالقدسُلدعمُسكانُالمدينةُوالمطالبةُبعقدُ
مؤتمرُدوليُبرعايةُجامعةُالدولُالعربيةُودعوةُالفعالياتُالشالالعبيةُواألفرادُللتبرعُلصالالم ُودُ

الشعبُالفلسطينيُفيُالقدسُ(ق-11)10/41(88/ع(ُ)1841صُ )00
 -1وفيُعامُ(ُ)8148ونتيجةُالس الالياس الالاتُاإلسال الرائيليةُالمش الالددةُض الالدُمدينةُالقدسُومواطنيهاُ
والتيُتهدفُإلىُتغييرُالبنيةُالجغرافيةُالديموغرافيةُوالثقافيةُلمدينةُالقدسُسال الواءُبتوس الاليعُ

المستوطناتُومصادرةُالهوياتُواستهدافُالمقدساتُاإلسالميةُوالمسيحيةُفقدُأكدُمؤتمرُ
القمةُالعربيةُالمنعقدُفيُبغدادُرفضُالمواقفُاإلس ال الرائيليةُالخاصال الالةُبمطالبةُالفلسال الالطينيينُ
باالعترافُبيهوديةُدولةُإسال ال ال ال ال ال الرائيلُورفضُكافةُاإلجراءاتُاإلسال ال ال ال ال ال الرائيليةُُأحاديةُالجانبُ

الهادفةُإلىُتغييرُالواقعُالديموغرافيُوُالجغرافيُلأل ارض ال الاليُالفلسال ال الالطينيةُالمحتلةُبماُفيهاُ
القدسُالشرقيةُوفرضُوقائعُجديدةُعلىُاألرضُواستباقُنتائجُمفاوضاتُلاللتفافُعلىُ

أس ال الالسُعمليةُالس ال الالالمُومرجعيتها ُوتقويضُالحلُالمتمثلُفيُإقامةُدولتينُوالقض ال الالاءُعلىُ
فرصُإقامةُدولةُفلسطينُالمستقلةُوالقابلةُللحياةُُ،وقدُدعاُالمؤتمرُإلىُ :

 التأكيد ُعلى ُالقرار ُالعربي ُالتوجه ُلدعم ُالقرار ُالفلسطيني ُبتقديم ُطلب ُلألمم ُالمتحدةُلالعترافُبدولةُفلسطينُعلىُحدودُالرابعُمنُحزيرانُ(ُ)4421وعاصمتهاُالقدسُالشرقيةُ
والحصولُعلىُالعضويةُالكاملةُودعوةُاألمانةُالعامةُلجامعةُالدولُالعربيةُوجميعُالدولُ
األعضاءُلالستمرارُفيُبذلُالجهودُلحشدُالدعمُالدوليُلهذاُالطلبُوتكليفُالمجموعةُ

العربيةُفيُاألممُالمتحدةُلالستمرارُفيُمتابعةُاإلجراءاتُالقانونية ُالالزمةُلهذاُالتحركُ

ومتابعةُكافةُالجهاتُذاتُالصلةُفيُهذاُالشأن.

 مطالبة ُال فاتيكان ُبعدم ُتوقيع ُأي ُاتفاق ُمع ُالحكومة ُاإلسرائيلية ُيتعلق ُبقضايا ُالملكيةُاالقتصاديةُوالماليةُوالعقاريةُللكنيسةُالكاثوليكيةُأوُلمؤسساتُوتجمعاتُكاثوليكيةُواقعةُ

فيُالقدسُالشرقيةُوالُيجوزُعقدُأيُاتفاقُبهذاُالخصوصُإالُمعُدولةُفلسطين.
 -4وقدُافردُبيانُالقمةُبنداُخاصاُتحتُعنوانُالقدسُأكدُفيهُعلىُ :

 عروبةُالقدسُورفضُكافةُاإلجراءاتُاإلسرائيليةُغيرُالشرعيةُوغيرُالقانونيةُالتيُتستهدفُتهويدُالمدينةُوضمهاُوتهجيرُسكانهاُوادانةُمصادرةُاألراضيُوبناءُوحداتُاستيطانيةُ

فيُالقدسُالشرقيةُوادانةُأعمالُالحفرياتُاإلسرائيليةُأسفلُالمسجدُاألقصىُالتي ُتهددُ
بانهيارهُودعوةُالمنظماتُالدوليةُالمعنيةُوالُسيماُمنظمةُاليونسكوُإلىُتحملُمسُؤُولياتهاُ
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فيُالحفاظُعلىُالمقدساتُاإلسالميةُوالمسيحيةُودعوةُالدولُالعربيةُإلىُضرورةُالتحركُ

السريعُمنُاجلُإحباطُمخططاتُإسرائيلُ .

المتكررةُوالمتواصلةُبالعدوانُعلىُالمسجدُاألقصىُالمباركُ
ُ
إدانةُمحاوالتُإسرائيلُالممنهجة ُوبهدفُإحكامُالسيطرةُعليهُوادانةُسماحهاُلليمينُالمتطرفُمنُاالقتحامُالمتكررُلباحاتُالمسجدُ

األقصىُالمباركُبهدفُتنفيذُمخططُهدمهُواقامةُهيكلهمُالمزعومُفيُسابقةُعنصريةُخطيرةُتمسُ
العالمُاإلسالميُبأسرهُومطالبةُالمجتمعُالدوليُومجلسُاألمنُواالتحادُاألوربيُواليونسكوُبتحملُ

مسؤوليتها ُفي ُالحفاظ ُعلى ُالمسجد ُاألقصى ُباعتباره ُابرز ُمعلم ُإسالمي ُفي ُفلسطين ُالمحتلةُ

وتكليف ُالمجموعة ُالعربية ُفي ُاألمم ُالمتحدة ُبالتحرك ُلتوضيح ُخطورة ُما ُيتعرض ُله ُالمسجدُ

األقصىُالمباركُُ .

التوجهُإلىُمجلسُاألمنُبغرضُاستصدارُقرارُيقضيُبتشكيلُلجنةُدوليةُللتحقيقُفيُجميعُاإلجراءات ُالتي ُاتخذتها ُإسرائيل ُمنذ ُاحتالل ُُ 4421في ُالقدس ُالعربية ُبقصد ُطمس ُمعالمهاُ

اإلسالميةُوالعربيةُ .

-مطالبةُ(الفاتيكان)ُبعدُتوقيعُأيُاتفاقُمعُالحكومةُاإلسرائيليةُيتعلقُبقضاياُالملكيةُاالقتصاديةُ

والماليةُوالعقاريةُللكنيسةُالكاثوليكيةُأوُلمؤسساتُوتجمعاتُكاثوليكيةُواقعةُفيُالقدسُالشرقيةُ
والُيجوزُعقدُأيُاتفاقُبهذاُالخصوصُإالُمعُدولةُفلسطينُوذلكُالنُالقدسُهيُارضُمحتلةُ

نُ
منذُالعامُ(ُ)4421وأيُاتفاقُمعُإسرائيلُ(السلطةُالقائمةُباالحتالل)ُيعتبرُخرقاُصريحاُللقان ُو ُ
الدوليُوالشرعيةُلدوليةُوق ارراتهاُومطالبةُالفاتيكانُبالتزامهُباالتفاقُالذيُوقعهُعامُ(ُ)8111معُ

دولةُفلسطينُ .
-الدعوةُلتفعيلُق ارراتُ(قمةُسرتُ(ُ)8141رقمُُ)110بشأنُالقدسُوالخاصُبزيادةُالدعمُاإلضافيُ

المقررُفيُقمةُبيروتُ(ُ )8118لصندوقيُاألقصىُوالقدسُإلىُ(ُ 111مليون ُُ )$والطلبُمنُ
جامعةُالدولُالعربيةُوضعُآلياتُلتفعيلُخطةُالتحركُالعربيُإلنقاذُالقدس(ُ.ق-48)10/48(80/

ع(ُ)1142صُُ .)81-44
ُ-41وفيُالدورةُ(ُ)81التيُتمُعقدهاُفيُمدينةُالدوحةُعامُ(ُ)8140فقدُأكدتُعلىُمبادرةُالشيخُ
حمدُبنُخليفةُبشأنُإنشاءُصندوقُقوميُباسمُدعمُالقدسُبمواردُماليةُقدرهاُُ(مليارُ)$؛ُلتمويلُ

مشاريع ُو ُبرامج ُتحافظ ُعلى ُالهوية ُالعربية ُ ُُواإلسالمية ُللقدس ُالشريف ُوتعزيز ُصمود ُأهلهاُ
ولتمكينُُاالقتصادُالفلسطينيُمنُتطويرُقدرتهُالذاتيةُوفكُارتهانهُباالقتصادُاإلسرائيليُوُمواجهةُ

سياسةُالعزلُوُالحصارُ،وفيُالدورةُ(ُ )81قامُمؤتمرُالقمةُالعربيُالمنعقدُفيُ(الكويتُعامُ
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 ُ )8141بدعوة ُ ُالواليات ُالمتحدة ُاألمريكية ُوكافة ُدول ُاالتحاد ُاألوروبي ُإلي ُاالعتراف ُبدولةُ
فلسطينُعلىُحدودُُخطُ(الرابعُمنُيونيوُ/حزيرانُُ،ُ )4421وعاصمتهاُالقدسُالشرقيةُودعاُ

أيضاُإلىُُ :
 ُالتأكيد ُعلىُعروبة ُالقدس ُوادانة ُاالنتهاكات ُالخطيرة ُغير ُالشرعيةُوغير ُالقانونية ُالتيُتمارسها ُإسرائيلُفيُمدينةُالقدس ُوادانة ُالحفريات ُفيُمحيط ُبابُالمغاربةُوأسفلُالمسجدُ
األقصىُومحيطهُوالتيُتهددُبانهيارهُومطالبةُإسرائيلُالتوقفُفوراُعنُكلُهذهُاإلجراءاتُ

وتنفيذ ُالتزاماتها ُطبقا ُللقانون ُالدوليُواتفاقيات ُجنيفُبالمحافظةُعلى ُالمقدسات ُاإلسالميةُ

والمسيحيةُفيُالقدسُ ُ.

ُاإلدانةُالشديدةُللتصريحاتُاإلسرائيليةُالتيُتعتبرُالمسجدُاألقصىُالمباركُجزءاُالُيتجزأُسرائيلُلتقسيمُ
منُأراضيُإسرائيلُوينطبقُعليهُالقانونُاإلسرائيليُوالتحذيرُمنُأنُمخططاتُإ ُ

المسجدُاألقصىُالمباركُبينُالمسلمينُواليهودُيعتبرُتصعيداُخطيرُضدُحرمةُالمسجدُ ُوضدُ

المقدساتُاإلسالميةُوالمسلمينُ .

 ُإدانةُمواصلةُإسرائيلُالنتهاكاتهاُالجسيمةُوممارساتهاُالعنصريةُواستمرارهاُفيُمصادرةُوهدمُالبيوتُفيُالقدسُلخدمةُمشاريعهاُاالستيطانيةُفيُالمدينةُالمقدسةُومواصلتهاُتجريفُ

أالفُالدونماتُلصالحُإنشاءُمشروعُالقدسُالكبرىُ .

ُإدانةُإسرائيلُعلىُإقامةُمشروعُالقطارُالخفيفُالذيُيهدفُإلىُربطُجنوبُشرقُالقدسُبالقدسُالغربيةُوبالمستوطناتُاإلسرائيليةُالمقامةُعلىُأراضيُدولةُفلسطينُالتيُاحتلتُعامُ
ُ4421وفصلهاُعنُالضفةُالغربيةُوالذيُيعتبرُخطوةُأخرىُفيُإطارُاالستراتيجيةُاإلسرائيليةُ

الممنهجةُلتهويدُالقدسُولتغييرُمعالمهاُولتكريسُاالحتاللُ .

ُمطالبةُالدولُالعربيةُبالضغطُعلىُالشركاتُاألجنبيةُالتيُتعملُفيُمشاريعُإسرائيليةُعلىُارضُدولةُفلسطينُالمحتلةُبماُفيهاُمدينةُالقدسُومطالبةُهذهُالشركاتُباالنسحابُفُوراُمنُ
نُ
مشاريعُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُلماُيشكلهُذلكُمنُانتهاكاُصارخاُوفاضحاُللقانو ُ

الدوليُواتفاقيةُجنيفُوالمرجعياتُالدوليةُذاتُالعالقةُ ُ.

 ُإدانةُسياسةُالتطهيرُالعرقيُالتيُتمارسهاُإسرائيلُفيُالقدسُعنُطريقُسحبُاالقاماتُوطردُالسكان ُلتغييرُمعالمهاُالسكانيةُوالجغرافيةُوتحميلُالحكومة ُاإلسرائيليةُمسؤُوليةُكافةُ
التداعياتُالمترتبةُعلىُسياستهاُوممارستهاُودعوةُالحكومةُالسويسريةُالستئنافُانعقادُاجتماعُ
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األطراف ُالسامية ُالمتعاقدة ُلال(اتفاقية ُجنيف ُلعام ُ)4414؛ ُلعقد ُمؤتمر ُلبحث ُسبل ُتطبيقُ

االتفاقيةُعلىُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُوتوفيرُالحمايةُللشعبُالفلسطينيُتحتُاالحتاللُ .
ُ-تشكيلُلجنةُقانونيةُفيُإطارُجامعةُالدولُالعربيةُلمتابعةُتوثيقُعملياتُالتهويدُواالستيالءُ

والمصادرةُللممتلكاتُالعربيةُومنازلُالمواطنينُالفلسطينيينُفيُالقدسُالمحتلةُأوُتلكُالتيُ
يتمُإزالتهاُأوُهدمهاُوتقديمُالمقترحاتُالعمليةُلمتابعةُهذاُالموضوعُبماُفيُذلكُرفعُقضاياُ

أمامُمحكمةُالعدلُالدوليةُأوُالمحكمةُالجنائيةُالدولية(ق-44)10/18(41/و(ُ)1141صُ
ُ .)42-41
-44وفيُعامُُ8141استمرتُجهودُجامعةُالدولُالعربيةُفيُمحاربةُاإلجراءاتُاإلسرائيليةُمنُ
خاللُالعملُالسياسيُالعربيُالمشتركُوالذيُاتخذُمنُق ارراتُالقممُالعربيةُنقطةُانطالقُلهُنحوُ

المجتمعُالدوليُُ،وقدُأكدُمؤتمرُالقمةُالعربيةُُ8141تحتُعنوانُالقدسُوالتيُاحتوتُعلىُُ01

بنداُأهمهاُالتأكيدُعلىُانهُلنُيتحققُسالمُدون ُأنُتكون ُالقدسُالشرقيةُالمحتلةُعاصمةُلدولةُ
فلسطين ُوالتأكيد ُعلى ُأن ُالقدس ُهي ُجزء ُال ُيتج أز ُمن ُاألراضي ُالفلسطينية ُالتي ُاحتلت ُعامُ

(ُُ)4421وأنُاالستمرارُفيُاالستيطانُوتهويدُالمدينةُالمقدسةُواالعتداءُعلىُمقدساتهاُاإلسالميةُ
والمسيحيةُوتزييفُتاريخهاُلطمسُارثهاُالحضاريُواإلنسانيُوالتاريخيُُالديموغرافيُوالجغرافيُ

للمدينة ُتعتبر ُجميعها ُإجراءات ُباطلة ُوالغيه ُبموجب ُالقانون ُالدولي ُوق اررات ُالشرعية ُالدوليةُ
واتفاقاتُجنيفُلحمايةُالممتلكاتُالثقافيةُ.
 إدانةُكافةُالسياساتُالتيُتخالفُالقان ُونُالدوليُوتؤديُإلىُتقويضُحلُالدولتينُوترسيخُاالحتاللُاإلسرائيليُلدولةُفلسطينُوالتيُتتخذهاُبعضُالدولُوالتأكيدُفيُهذاُالصددُعلىُ

إدانةُقيامُوزيرُخارجيةُكنداُبلقاءُمسؤولينُإسرائيليينُفيُمدينةُالقدسُودعوةُكنداُإلىُ

إعادة ُالنظر ُفي ُمواقفها ُغير ُالمنسجمة ُمع ُالقانون ُالدولي ُالمعادية ُلحقوق ُالشعبُ
الفلسطينيُوالتأكيدُعلىُضرورةُوضعُآلياتُللردُعلىُمثلُهذهُالسياسات.

 الرفضُالقاطعُلمحاوالتُااللتفافُعلىُحقُالشعبُالفلسطينيُفيُتقريرُالمصيرُواقامةُدولتهُالفلسطينيةُوعاصمتهاُالقدسُالشرقيةُورفضُأيُمشروعُلدولةُفلسطينيةُذاتُحدودُ

مؤقتة ُيرمي ُإلى ُتجزئة ُاالراضي ُالفلسطينية ُوالتأكيد ُعلى ُإنهاء ُاالحتالل ُاإلسرائيليُ
الفلسطينيةُالمحتلةُعلىُحدودُ(الرابعُمنُحزيرانُ.)4421

 دعوةُالعواصمُالعربيةُللتوأمةُمعُمدينةُالقدسُعاصمةُدولةُفلسطينُودعوةُالمؤسساتُالحكوميةُوغيرُالحكوميةُالتعليميةُوالثقافيةُواالقتصاديةُواالجتماعيةُوالصحيةُللتوأمةُمعُ
المؤسساتُالمقدسيةُالمماثلةُدعماُلمدينةُالقدسُالمحتلةُوتعزيزاُلصمودُأهلهاُ ُومؤسساتها.
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دعوةُمجلسُوزراءُاإلعالمُالعربُإلىُتعزيزُالبرامجُوالمشروعاتُالخاصةُبدعمُالمدينةُ

المحتلةُودعوةُوسائلُاإلعالمُالعربُتخصيصُأسبوعُلدعمُمدينةُالقدسُومواطنيهاُ ُوكشفُ
ما ُتتعرض ُله ُالمدينة ُالمقدسة ُمن ُأخطار ُالتهويد ُوتغيير ُطابعها ُالتاريخيُ

والسكاني(ق-04)10/41(82/ع()1411صُ )ُ81

-48أماُفيُقمةُاألملُوالتيُعقدتُفيُ(نواكشوطُُ)8142فقدُأكدتُعلىُماُأكدتُعليهُمؤتمراتُ
القممُالسابقةُوأكدُالبيانُالختاميُباعتبارُالعامُ(ُ)8141العامُالعالميُإلنهاءُاالحتاللُاإلسرائيليُ
لدولةُفلسطينُبماُفيهاُالقدسُالشرقيةُ،وقدُجاءُعقدُالقمةُالعربيةُفيُوقتُشهدتُفيهُمدينةُالقدسُ

(هبةُالقدس)ُوذلكُفيُ(أكتوبرُُ)8141والتيُشهدتُمواجهاتُإسرائيليةُفلسطينيةُعنيفةُأدتُإلىُ
استشهادُالعديدُمنُأبناءُالمدينةُالمقدسةُفيُمختلفُاألعمارُوقدُتميزتُهذهُالهبةُبمشاركةُالفتيانُ

أقلُمنُ(41عاماُ)ُ .
واستم ار اُرُلمؤتمراتُالقمةُواستمرارُالمقدسيينُفيُهبتهمُضدُالجيشُاإلسرائيليُوالسياساتُ
اإلسرائيلية ُفقد ُدعا ُمؤتمرُالقمة ُالعربية ُإلى ُالتنديد ُباإلجراءات ُاإلسرائيلية ُالبالغة ُإلىُ

تهويد ُالقدس ُالشرقية ُمطالبين ُالمجتمع ُالدولي ُبتنفيذ ُالق اررات ُالدولية ُالقاضية ُبإنهاءُ
االحتاللُاإلسرائيليُومطالبةُالمجتمعُالدوليُبماُفيُذلكُمجلسُاألمنُبتحملُمسؤولياتهُ

فيُإنهاءُاالحتاللُوتأمينُالحمايةُالدوليةُللشعبُالفلسطينيُ .

 -إدانةُاإلجراءاتُاإلسرائيليةُالمتمثلةُفيُتطبيقُقانون ُعنصريُيستهدفُحقُالمقدسيينُ

الفلسطينيينُمنُاإلقامةُفيُمدينتهمُوالذيُبموجبهُيتمُسحبُبطاقاتُالهويةُمنُاآلالفُ

الفلسطينيين ُالمقدسيين ُالذين ُيعيشون ُفي ُضواحي ُالقدس ُالمحتلة ُأو ُخارجها ُوادانةُ
استئنافُإسرائيلُتطبيقُماُيسمىُبقانونُأمالكُالغائبينُوالذيُيستهدفُكافةُالمؤسساتُ
والجهاتُالدوليةُالضغطُعلىُإسرائيلُلوقفُق ارراتهاُوقوانينهاُالعنصريةُوالتيُتعملُعلىُ

تفريغ ُالمدينة ُمن ُسكانها ُاألصليين ُعبر ُإبعادهم ُعن ُمدينتهم ُقس ار ُوفرض ُالضرائبُ

الباهظةُعليهمُوعدمُمنحهمُتراخيصُالبناءُ.

الدعوةُإلىُدعمُوزيارةُالقدسُوالمقدساتُالدينيةُاإلسالميةُوالمسيحيةُوالتشديدُعلىُزيارةُالمسجدُاألقصىُُ/الحرمُالقدسيُالشريفُلكسرُالحصارُالمفروضُعليهُوشدُالرحالُإليهُ

لحمايتهُمنُمخططاتُالجماعاتُاليهوديةُالمتطرفة.

أماُفيُموضوعُالقدسُفقدُجاءتُالق ارراتُمتعددةُواحتوىُعلىُ(ُ )41بنداُخاصاُبالقدسُأهمهاُ

مطالبةُجميعُالدولُبااللتزامُبقراريُمجلسُاألمنُ(ُ 112وُ )111لعام ُ(ُ )4411اللذانُيعتبرانُ
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القانونُاإلسرائيليُبضمُالقدسُالشرقيةُالغيُوباطلُوعدمُإنشاءُبعثاتُدبلوماسيةُفيُمدينةُالقدسُ
أوُنقلُتلكُالبعثاتُإليهاُودعوةُالدولُاألعضاءُواألمينُالعام ُومجالسُالسفراءُالعربيةُوبعثاتُ

الجامعةُبالعملُعلىُمتابعةُأيُتوجهُلخرق ُق ارراتُمجلسُاألمنُوالقانون ُالدوليُفيُهذاُالشأنُ
والتصديُلهُبفاعليةُ .

-التأكيدُمجدداُُأنُالقدسُالشرقيةُهيُعاصمةُفلسطينُورفضُأيُمحاولةُلالنتقاصُمنُ

السيادةُالفلسطينيةُعليهاُ.

اإلدانةُالشديدةُوالرفضُالقاطعُلجميعُالسياساتُوالخططُاإلسرائيليةُغيرُالقانونيةُالتيُتستهدفُضمُالمدينةُالمقدسةُوتشويهُهويتهاُالعربيةُوتغييرُتركيبتهاُالسكانيةُوعزلهاُعنُ

محيطهاُالفلسطينيُوالتيُتشكلُخرقاُلق ارراتُمجلسُاألمنُذاتُالصلةُبماُفيهاُالقرارُ

(ُ)112والقرارُ(ُ)111لعامُ(ُ.)4411

إدانةُمواصلةُإسرائيلُ(القوةُالقائمةُباالحتالل)ُلمصادرةُوهدمُالبيوتُفيُمدينةُالقدسُخدمةُلمشاريعهاُاالستيطانيةُفيُالمدينةُالمقدسةُوكذلكُمواصلةُتجريفُأالفُالدونماتُ

لصالحُإنشاءُمشروعُماُيسمىُالقدسُالكبرىُبماُفيهاُالمشروعُاالستيطانيُ(ُ)E1وبناءُ

طوقُاستيطانيُيمزقُالتواصلُالجغرافيُالفلسطينيُبهدفُإحكامُالسيطرةُعليه.

-إدانة ُاإلجراءات ُاإلسرائيلية ُالتعسفية ُباستمرار ُإغالق ُالمؤسسات ُالوطنية ُالعاملة ُفيُ

القدسُوالمطالبةُبإعادةُفتحهاُوعلىُرأسهاُبيتُالشرقُوالغرفةُالتجاريةُلتمكينهاُمنُتقديمُ
الخدماتُللمواطنينُالمقدسيينُوحمايةُالوجودُالفلسطينيُفيُالمدينةُالمقدسةُ .

(ُق-04)11/42(81/عُمعدل()1011صُ)41

-40وفيُالدورةُ(ُ)81والتيُعقدتُفيُ(مارسُعامُُ)8141فيُاألردنُوكانُمنُأهمُمتغيراتهاُ
فوزُالرئيسُ(دونالدُترامب) ُبرئاسةُالوالياتُالمتحدةُوالذيُكانتُحملتهُاالنتخابيةُتقومُعلىُ

االعترافُبالقدسُعاصمةُإلسرائيلُونقلُالسفارةُاألمريكيةُمنُتلُأبيبُإلىُالقدسُ،ولذلكُفقدُ
عكستُالق ارراتُالصادرةُعلىُمؤتمرُالقمةُتخوفاتُالقادةُالعربُمنُإقدامُالرئيسُ( ُترامب)ُ

العشرينُعلىُماُ
علىُنقلُالسفارةُاألمريكيةُإلىُالقدسُوقدُأكدُالبيانُالختاميُللدورةُالثامنةُو ُ

يليُ :

 ُرفضُكلُالخطواتُاإلسرائيليةُاألحاديةُالتيُتستهدفُتغيرُالحقائقُعلىُاألرضُوتقوضُحل ُالدولتينُومطالبة ُ ُالمجتمع ُالدولي ُتنفيذ ُق اررات ُالشرعية ُالدولية ُالتيُ

آخرها ُقرار ُمجلس ُاألمن ُرقم ُُ )8142(ُ 8001والتي ُتدين ُاالستيطان ُومصادرةُ
األراضيُوُدعمُمخرجاتُمؤتمرُباريسُللسالمُبالشرق ُاألوسطُبتاريخُ(ُ 41كانونُ
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الثانيُ– ُينايرُُ )8141والذيُجددُالتزامُالمجتمعُالدوليُحلُالدولتينُسبيالُوحيداُ
لتحقيقُالسالمُالدائمُكماُنؤكدُرفضناُجميعُُالخطواتُالتيُتتخذهاُإسرائيلُلتغيرُ

الوضعُالقانونيُوالتاريخيُفيُالمقدساتُاإلسالميةُوالمسيحيةُفيُالقدسُالمحتلةُ .

 ونؤكدُأيضاُعلىُضرورةُتنفيذُالمجلسُالتنفيذيُلمنظمةُاليونسكوُالذيُصدرُفيُ(دورةُُ)811فيُتاريخُ(ُ41تشرينُاألولُ–ُأكتوبرُُ)8142وطالبُبوقفُاالنتهاكاتُ
اإلسرائيليةُضدُالمجلسُاألقصىُ–ُالحرمُالشريفُواعتبرُإدارةُأوقافُالقدسُوالمسجدُ
األقصىُاألردنيةُالسلطة ُالقانونيةُالوحيدةُعلىُالحرم ُفيُإدارته ُوصيانته ُوالحفاظُ

عليهُوتنظيمُالدخولُإليهُ(قُ-01)10/41(81/ع(ُ)1411صُُ .)8

 -41أماُفيُالدورةُال(ُ )84والتيُعقدت ُفيُالظهرانُعامُ(ُ،)8141والتيُأطلقُعليهاُقمةُ
القدسُفقدُكانُمنُأهمُالمتغيراتُالتيُطرأتُعلىُموضوعُالقدسُهوُقيامُالرئيسُ(دونالدُ

ترامب) ُبالتوقيعُعلىُاعترافُالوالياتُالمتحدةُبالقدسُعاصمةُإلسرائيلُواعالنهُعنُعزمهُ

نقلُالسفارةُاألمريكيةُإلىُالقدسُولذلكُجاءتُق ارراتُمؤتمرُالقمةُلتؤكدُعلىُعروبةُالقدسُ
ُ،واعتبارُالجزءُالشرقيُمنهاُعاصمةُلدولةُفلسطينُ،وأكدُإعالنُالقمةُعلىُ:اإلدانةُالشديدةُ

والرفضُالقاطعُوجميعُالسياساتُوالخططُاإلسرائيليةُغيرُالقانونيةُالتيُتستهدفُضمُالمدينةُ
المقدسةُوتشويهُهويتهاُالعربيةُوتغييرُتركيبتهاُالسكانيةُوعزلهاُعنُمحيطهاُالفلسطينيُبماُ

فيُذلكُمصادقةُبرلمانُاالحتاللُاإلسرائيليُعلىُماُسميُبقانونُالقدسُالموحدةُبدايةُشهرُ

(ينايرُ -كانون ُالثانيُُ )8141والتأكيدُعلىُأنُهذهُالسياساتُوالخططُوالممارساتُتشكلُ
خرقاُلق ارراتُمجلسُاألمنُذاتُالصلةُبماُفيهاُالق ارراتُُ)4421(818وُ)4424(821وُ

112و(.)4411(111ق-81)11/41(84/مجُ()1411صُُ )84
رابعاُ:نقلُالسفاراتُفيُمؤتمراتُالقمةُ ُ

الحظناُمنُالعرضُالسابقُمدىُاهتمامُمؤتمراتُالقمةُالعربيةُبقضيةُالقدسُبمختلفُجوانبهاُ

سواءُالسياسيةُأوُاالقتصاديةُأوُاالجتماعيةُأوُالمعيشيةُ،وأكدتُفيُجميعهاُخاللُفترةُالدراسةُ
علىُاعتبارُالقدسُالشرقيةُعاصمةُللدولةُالفلسطينيةُ،وقدُأكدتُالمؤتمراتُالسابقةُفيُبدايةُنشأةُ
جامعةُالدولُالعربيةُعلىُتحريرُفلسطينُبماُفيهاُالقدسُثمُبعدُذلكُكانتُهناكُمطالبُباالنسحابُ

اإلسرائيليُمنُجميعُاألراضيُالمحتلةُعامُ(ُ)4421بماُفيهاُالقدسُ،كماُرفضتُمؤتمراتُالقمةُ
جميعُاإلجراءاتُوالسياساتُالتيُمنُالممكنُأنُتؤديُإلىُتغييرُالوضعُالقانونيُلمدينةُالقدسُ،
وقدُتمُطرحُقضيةُالقدسُفيُالمجتمعاتُالدوليةُمنُخاللُجامعةُالدولُالعربيةُمدعومةُباألسانيدُ
واألدلةُالقانونيةُوق ارراتُالشرعيةُالدوليةُوالتيُتؤكدُعلىُالسيادةُالفلسطينيةُالعربيةُعلىُالقدسُ

تاريخياُوقانونياُوعدمُشرعيةُاالحتاللُاإلسرائيليُأوُإجراءاتهُالتيُيقومُبهاُلتهويدُمدينةُالقدسُُ .
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ويالحظُانهُمعُمرورُالزمنُكانتُمؤتمراتُالقمةُالعربيةُتعطيُفرصاُمتزايدةُللعملُالدبلوماسيُ

ومقترحاتُالتسويةُمثلُمشروعُاألميرُ(فهدُبنُعبدُالعزيز)ُفيُ(قمةُفأسُُ)4418ومؤتمرُ(القمةُ
العربيُفيُالدارُالبيضاءُُ)4411والذيُدعاُإلىُعقدُم ُؤتمرُدوليُللسالمُبمشاركةُالدولُاألعضاءُ
الدائمينُفيُمجلسُاألمنُومشاركةُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ،وقدُأوصتُالقمةُالعربيةُغيرُ

العاديةُالتيُعقدتُفيُبغدادُ(ُ)4441باتخاذُاشدُاإلجراءاتُاالقتصاديةُوالسياسيةُضدُأيُدولةُ
تعتبرُالقدسُعاصمةُإلسرائيلُ،وفيُهذاُاإلطارُجددُالقادةُالتأكيدُعلىُماُجاءُفيُق ارراتُالقمةُ

العربيةُفيُعمانُعامُ(ُ )4411وبغدادُعامُ(ُ )4441والقاهرةُعامُ(ُ )8111بشأنُقطعُجميعُ

العالقاتُمعُالدولُالتيُتنقلُسفاراتهاُإلىُالقدسُُ،أوُتعترفُبهاُعاصمةُإلسرائيلُ،كماُأكدتُ

جامعةُالدولُالعربيةُعلىُقرارُمجلسُاألمنُالرافضُللقرارُاإلسرائيليُباعتبارُالقدسُعاصمةُ

إلسرائيلُحيثُأصدرُمجلسُاألمنُق اررهُرقمُ(ُ )111بتاريخُ(ُ )4411/1/41حيثُنصُقرارُ
مجلسُاألمنُباعتبارُاإلجراءاتُالتيُتتخذهاُإسرائيلُبشأنُالقدسُباطلةُويجبُإلغاؤهاُُ،كماُأنهاُ

تشكلُانتهاكاُللقانونُالدوليُوقدُطالبُمجلسُاألمنُمنُجميعُالدولُالتيُأقامتُبعثاتُدبلوماسيةُ
فيُالقدسُبسحبهاُفوراُ .
وهوُماُأكدتُالمؤتمرات()8114/8111علىُأنُالقدسُالشرقيةُهيُعاصمةُالدولةُالفلسطينيةُ
المستقلةُومطالبة ُجميعُالدولُبااللتزامُبقراريُمجلسُاألمنُ(ُ 121وُُ )111لعامُ(ُ)4411
اللذانُيعتبرانُالقانونُاإلسرائيليُبضمُالقدسُالشرقيةُالمحتلةُالغُوباطلُوعدمُإنشاءاتُبعثاتُ
دبلوماسيةُفيُمدينةُالقدسُأوُنقلُتلكُالبعثاتُإليها ُودعوةُجميعُاألعضاءُواألمينُالعامُ

ومجالسُالسفراءُالعربيةُوبعثاتُالجامعةُبالعملُعلىُمتابعةُأيُتوجهُلخرق ُق ارراتُمجلسُ

األمنُوالقانونُالدوليُفيُهذاُالشأنُوالتصديُلهُبفاعليةُوالتأكيدُعلىُق ارراتُمجلسُالجامعةُ

ُقرراتُ
بمختلفُمستوياتهُفي ُهذا ُالشأنُ.وكررت ُالمؤتمراتُالالحقة ُالمطالبة ُبتنفيذ ُجميع ُا

مجلس ُاألمن ُالمتعلقة ُبالقدس ُوخصوصا ُالقرار ُُ )4421(ُ 818وُ 821و ُُ)4411(121

وُ)4411(ُ111والتيُتعتبرُباطلةُكلُإجراءاتُإسرائيلُالمستهدفةُتغيرُمعالمُالقدسُالشرقيةُ
وهويتهاُوتطالبُدولُالعالمُعدمُنقلُسفاراتهاُإلىُالقدسُأوُاالعترافُبهاُعاصمةُإلسرائيلُ.

وفيُمؤتمرُالقمةُالعربيُالُ(ُ)84والذيُعقدُفيُالظهرانُ(ُ)8141تحتُعنوانُقمةُالقدسُ
ودعاُالمؤتمرُإلىُ :
 -4أطلقتُالجامعةُالعربيةُعلىُمؤتمرُالقمةُقمةُالقدس.

 -8أكدتُالقمةُبطالنُوعدمُشرعيةُالقرارُاألمريكيُبشأنُاالعترافُبالقدسُعاصمةُإلسرائيلُ

مع ُالرفض ُالقاطع ُاالعتراف ُبالقدس ُعاصمة ُإلسرائيل ُحيث ُستبقى ُالقدس ُالشرقيةُ
208

عاصمةُفلسطينُالعربيةُ،وحذرتُالقمةُمنُاتخاذُأيُإجراءاتُمنُشأنهاُتغييرُالصفةُ

القانونية ُوالسياسية ُالراهنة ُللقدس ُحيث ُسيؤدي ُذلك ُإلى ُتداعيات ُمؤثرة ُعلى ُالشرقُ
األوسطُبأكملهُ .

 -0طالبتُالقمةُبتطبيقُجميعُق ارراتُمجلسُاألمنُالمتعلقةُبالقدسُوالمؤكدةُعلىُبطالنُ
كافةُاإلجراءاتُاإلسرائيليةُالراميةُلتغييرُمعالمُالقدسُالشرقيةُومصادرةُهويتهاُالعربيةُ
الحقيقية ُونطالب ُدول ُالعالم ُبعدم ُنقل ُسفاراتها ُإلى ُالقدس ُأو ُاالعتراف ُبها ُعاصمةُ

إلسرائيلُ .

 -1مطالبةُجميعُالدولُبااللتزامُبقراريُمجلسُاألمنُ(ُ 112وُ )111لعامُ(ُ )4411وقرارُ
الجمعيةُالعامةُُلألممُالمتحدةُفيُإطارُدورتهاُاالستثنائيةُالطارئةُالعاشرةُعلىُأساسُ

االتحاد ُمن ُأجل ُالسلم ُرقم ُ)ُ (2017A/RES/ES-10/19الذي ُأكد ُعلى ُأن ُأيُ
ق ارراتُأوُإجراءاتُتهدفُإلىُتغيرُطابعُمدينةُالقدسُالشريفُأوُمركزهاُأوُتركيبتهاُ

ا لديموغرافيةُليسُلهاُأيُاثرُقانونيُوأنهاُالغيهُوباطلةُويجبُإلغاؤهاُامتثاالُلق ارراتُ
مجلسُاألمنُذاتُالصلةُودعاُجميعُالدولُلالمتناعُعنُإنشاءُبعثاتُدبلوماسيةُفيُ

مدينةُالقدسُالشريفُعمالُبقرارُمجلسُاألمنُُُ)4411(ُ 111والذيُأكدُأيضاُعلىُ

أنُمسألةُالقدسُهيُإحدىُقضاياُالوضعُالنهائيُالتيُيجبُحلهاُعنُطريقُالمفاوضاتُ
وفقاُلق ارراتُمجلسُاألمنُذاتُالصلةُُ .

 -1دعوةُالدولُإلىُاتخاذُجميعُاإلجراءاتُالعمليةُالالزمةُلمواجهةُأيُقرارُيعترفُبالقدسُ

عاصمةُإلسرائيلُ(القوةُالقائمةُباالحتالل)ُوالحيلولةُدونُاتخاذُأيُق ارراتُمماثلةُوذلكُ

تنفيذاُلق ارراتُالقممُوالمجالسُالو ازريةُوالعربيةُالمتعاقبةُ .

 -2التأكيدُمجدداُأنُالقدسُالشرقيةُهيُعاصمةُدولةُفلسطينُورفضُأيُمحاولةُلالنتقاصُ
منُالسيادةُالفلسطينيةُعليها.

 -1إدانةُورفضُقرارُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُاالعترافُبالقدسُعاصمةُإلسرائيلُ(القوةُ
القائمةُباالحتالل)ُ ُومطالبتهاُبإلغاءُهذاُالقرارُالمخالفُللقانونُالدوليُوق ارراتُالشرعيةُ
الدوليةُوالتحذيرُمنُالعبثُبالقدسُومحاوالتُتغيرُالوضعُالقانونيُوالتاريخيُالقائمُفيهاُ

واستفزاز ُمشاعر ُالمسلمين ُوالمسيحيين ُعلى ُامتداد ُالعالمين ُالغربيُ

واإلسالمي(ق-81)11/41(84/مجُ(ُ)1411صُ.)48

ويتضحُمنُالبنودُالسابقةُأنُهناكُرفضاُعربياُمنُأيُاعترافُبالقدسُالموحدةُعاصمةُ
إلسرائيلُ،وألجلُذلكُقامتُبتشكيلُلجانُفرعيةُللتواصلُمعُالمجتمعُالدوليُإلقناعهُ
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بخطورةُاالعترافُبالقدسُالموحدةُعاصمةُإلسرائيلُأوُنقلُسفاراتهاُإلىُالقدسُوأثرُذلكُ

سلبياُعلىُاالستقرارُالسياسيُفيُالشرقُاألوسطُ .
النتائج ُ

يتضحُمنُخاللُالدراسةُأنُنهجُالتسويةُالسلميةُكانُهوُالمسيطرُعلىُمخرجاتُالقممُ
العربيةُفيماُيتعلقُبالصراعُاإلسرائيليُالفلسطينيُحيثُبدأتُالدراسةُبالعامُ(ُ )8118وهوُالعامُ

الذيُطرحتُفيهُ(القمةُالرابعةُعشر) ُالمبادرةُالعربية؛ ُلتسوية ُالصراعُالعربيُاإلسرائيلي ُسلمياُ،
وهوُاألمرُالذيُأكدتُعليهُالقممُالعربيةُالالحقةُوهوُماُيعنيُأنُالدولُالعربيةُأكثرُاتفاقاُفيُ

قبولُعمليةُحلُالصراعُعلىُحدودُالرابعُمنُحزيرانُمعُإغفالُ(قرارُالتقسيمُُ)414والقرارُ(ُ)441
الذيُيتعلقُبقضيةُالالجئينُوالذيُتبنتُفيهُالقممُالعربيةُإيجادُحلُعادلُومتفقُعليهُ،وماُيحسبُ

للقممُالعربيةُرفضُيهوديةُإسرائيلُُ،حيثُطلبتُالوالياتُالمتحدةُواسرائيلُمنُالسلطةُالفلسطينيةُ
االعتراف ُبيهودية ُإسرائيل؛ ُإلقامة ُالدولتينُوهو ُدعمُايجابيُلصالحُالقضيةُالفلسطينيةُُ ،وانُ

استمرارُاهتمامُالقادةُالعربُبالقضيةُالفلسطينيةُيؤكدُأيضاُاهتمامُالقادةُالعربُبقضيتهمُاألساسيةُ
عبرُالتاريخُ،وقدُخلصتُالدراسةُإلىُماُيليُ ُ:
 -4أكدتُالدراسةُبشكلُواضحُأهميةُالقدسُبالنسبةُلمؤتمراتُالقمةُالعربيةُحيثُتبنتُ
بشكلُواضحُموقفُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُوالسلطةُالفلسطينيةُوعارضتُجميعُ

السياساتُواإلجراءاتُاإلسرائيليةُفيُمدينةُالقدس.

ُ -8أكدتُعلىُكونهاُعاصمةُالدولةُالفلسطينيةُالقادمةُ،وماُيؤخذُعلىُالمؤتمراتُالطابعُ
التكراري ُلق ارراتها ُدون ُااللتزام ُبالتطبيق ُالعلني ُمثل ُدعوة ُالدول ُاألعضاء ُااللتزامُ
بحصصهمُالماليةُالالزمُدفعهاُلصندوقُالقدسُ .

 -0أكدتُمؤتمراتُالقممُالعربيةُأنُالقدسُالشرقيةُهيُعاصمةُالدولةُالفلسطينيةُورفضتُ
جميع ُاإلجراءات ُاإلسرائيلية ُالداعية ُإلى ُاعتبار ُالقدس ُالموحدة ُعاصمة ُإلسرائيلُ
وخاطبت ُبذلك ُجميع ُالمنظمات ُاإلقليمية ُوالدولية ُوالدول ُذات ُالشأن ُفي ُالمنظومةُ

الدولية.

 -1أكدتُمؤتمراتُالقمةُعنُنيتهاُقطعُعالقاتهاُمعُأيُدولةُتقومُبنقلُسفارتهاُإلىُالقدسُ
وهوُماُنفذتهُتجاهُبعضُالدولُالتيُقامتُبنقلُسفاراتهاُإلىُالقدسُمثلُكوستاريكاُ

عامُ(ُ،)4411ولكنُيبدوُانهُالُتوجدُلديهاُقدراتُلمواجهةُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُ
التيُنقلتُعاصمتهاُإلىُالقدسُ(ُ،)8141وكذلكُيبدوُانهُالُتوجدُجهودُعمليةُموحدةُ
عربيةُلمواجهةُبعضُالدولُالتيُتنويُنقلُسفاراتهاُإلىُالقدسُ .
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 -1ماُيالحظُعلىُالبياناتُالختاميةُأوُإعالنُالقمةُأنهاُكانتُفيُغالبهاُمتطابقةُوالق ارراتُ
التيُخرجتُبهاُكانتُمتوقعةُولمُتخرجُعنُالمألوفُفيُسياسةُالدولُالعربيةُتجاهُ

القضاياُمحلُاالهتمامُ ،كماُأنهاُلمُتطرحُحلوالُمبتكرةُلمجموعةُاألزماتُالتيُعانتُ
منهاُبعضُالدولُالعربيةُوخاصةُالقضيةُالفلسطينيةُ ،واذاُخرجتُفانُالدولُالعربيةُ

الُتملكُمنفردةُتطبيقُق ارراتهاُالمعلنةُفيُمؤتمراتُالقمةُ،وهوُمماُيعنيُأنُمؤتمراتُ

القمة ُالعربية ُبحاجة ُإلى ُتفعيل ُجهودها ُالوحدوية ُللحفاظ ُعلى ُمكانتها ُفي ُمواجهةُ

التحدياتُاإلقليميةُوالدوليةُ .
المصادرُوالمراجعُ ُ
الوثائق ُ

 -4األمانة ُالعامةُ ،إدارة ُمجلس ُشؤون ُالجامعةُ ،الدورة ُالعادية ُ(-41بيروت ُُ)8118
ق-44)10/18(41/و()1141

 -8األمانةُالعامةُ ،إدارةُمجلسُشؤون ُالجامعةُ ،الدورةُالعاديةُ(-41شرم ُالشيخُُ)8110
ق-01)10/10(41/و(ُ)1481

 -0األمانة ُالعامةُ ،إدارة ُمجلس ُشؤون ُالجامعةُ ،الدورة ُالعادية ُ(-42تونس ُُ)8111
ق-10)10/11(42/ق(ُ)1411

 -1األمانة ُالعامةُ ،إدارة ُمجلس ُشؤون ُالجامعةُ ،الدورة ُالعادية ُ(-41الجزائرُ)8111
ق-04)10/11(41/و(ُ)1810

 -1األمانة ُالعامةُ ،إدارة ُمجلس ُشؤون ُالجامعةُ ،الدورة ُالعادية ُ(-41الخرطوم ُُ)8112
ق-14)10/12(41/و()1411

ُ -2األمانة ُالعامةُ ،إدارة ُمجلس ُشؤون ُالجامعةُ ،الدورة ُالعادية ُ(-44الرياض ُُ)8111
ق-01)10/11(44/ع()1881

 -1األمانة ُالعامةُ ،إدارة ُمجلس ُشؤون ُالجامعةُ ،الدورة ُالعادية ُ(-81دمشق ُُ)8111
ق-14)10/11(81/و(ُ)1810

 -1األمانة ُالعامةُ ،إدارة ُمجلس ُشؤون ُالجامعةُ ،الدورة ُالعادية ُ(-84الدوحة ُُ)8114
ق-42)10/14(84/ع()1444

ُ -4األمانة ُالعامةُ ،إدارة ُمجلس ُشؤون ُالجامعةُ ،الدورة ُالعادية ُ(-88سرت ُُ)8141
ق-11)10/41(88/ع()1841
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 -41األمانة ُالعامةُ ،إدارة ُمجلس ُشؤون ُالجامعةُ ،الدورة ُالعادية ُ(-80بغداد ُُ)8148
ق-48)10/48(80/ع(ُ)1142

 -44األمانة ُالعامةُ ،إدارة ُمجلس ُشؤون ُالجامعةُ ،الدورة ُالعادية ُ(-81الدوحة ُُ)8140
ق-40)10/40(81/ع(ُ)1811

 -48األمانة ُالعامةُ ،إدارة ُمجلس ُشؤون ُالجامعةُ ،الدورة ُالعادية ُ(-81الكويت ُُ)8141
ق-04)10/11(81/و(ُ)1810

 -40األمانةُالعامةُ ،إدارةُمجلسُشؤون ُالجامعةُ ،الدورةُالعاديةُ(-82شرم ُالشيخُُ)8141
ق-04)10/41(82/ع(ُ)1411

 -41األمانة ُالعامةُ ،إدارة ُمجلس ُشؤون ُالجامعةُ ،الدورة ُالعادية ُ(-81نواكشوط ُُ)8142
ق-04)11/42(81/عُمعدل()1011

 -41األمانة ُالعامةُ ،إدارة ُمجلس ُشؤون ُالجامعةُ ،الدورة ُالعادية ُ(-81عمان ُُ)8141
ق-01)10/41(81/ع()1411

ُ -42األمانة ُالعامةُ ،إدارة ُمجلس ُشؤون ُالجامعةُ ،الدورة ُالعادية ُ(-84الظهران ُُ)8141
ق-81)11/41(84/مجُ()1411

المراجع
 -4سمير ُالزبنُ ،نبيل ُالسهليُ ،القدس ُمعضلة ُالسالمُ ،مركز ُاالمارات ُالعربية ُللدراساتُ
والبحوثُاالستراتيجيةُ،ابوُظبيُ(.)4441

 -8إبراهيمُشعبانُ،القدسُفيُق ارراتُاألممُالمتحدةُ،جمعيةُالدراساتُالعربيةُ،القدس()8144

 -0محمدُرشيدُعنابُ،القدسُفيُمشاريعُالتسويةُالسياسيةُُ)8111ُ–ُ4421دارُالشيماءُ،
رامُاللهُ()8148

 -1محمدُعلوانُ ،المركزُالقانونيُللقدسُفيُالقانون ُالدوليُ،المجلةُاألردنيةُفيُالقانونُ
والعلومُالسياسيةُ،المجلدُُ،1العددُُ0ت

ُ
ُ

ُ
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جهودُجامعةُالدولُالعربيةُفيُمعالجةُاالنقسامُالفلسطيني
The efforts of The Arab League in solving The Palestinian
Division
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الملخصُ :
تعدُالقضيةُالفلسطينيةُجوهر ُولب ُالصراعُالعربيُاإلسرائيليُفيُالمنطقةُالعربيةُكلهاُوقدُبدأتُ

الجامعةُالعربيةُمنذُتأسيسهاُعامُ(4411م)ُ،بوضعُملفُالقضيةُالفلسطينيةُعلىُسلمُأولوياتهاُ.
ولمُتغيبُالقضيةُالفلسطينيةُوتطوراتهاُعنُاجتماعاتُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُدوماُ،سواءُ

علىُالمستويُالوزاريُأوُمستويُالقمة؛ُكماُسعتُالجامعةُالعربيةُإلىُإيصالُصوتُالقضيةُ

الفلسطينيةُإلىُكلُالمنابرُالدوليةُبهدفُإيجادُحلُلهذهُالقضيةُ،منُخاللُالعملُالمتواصلُمعُ
المجتمعُالدوليُلكيُينالُالشعبُالفلسطينيُحقوقهُ ُ .
وعلىُالرغمُمنُذلكُ،ماُ زالتُالقضيةُالفلسطينيةُبدونُحُ ْلُُ وت راوحُم كانها؛ُوهيُ تمثلُ
أحد ُأهمُالتحديات ُالتي ُواجهتُالجامعةُخاصة ُبعدُتحررُجميعُالبلدانُالعربيةُمنُ

االستعمار ُالعسكري؛ ُمع ُبقاء ُفلسطين ُتحت ُاالحتالل ُاالس رائيلي؛ ُبالرغم ُمن ُكلُ

الحروبُالتيُخاضتهاُالدولُالعربيةُعلىُمدارُالعقودُالطويلةُالتيُانقضتُ،ولكنهاُ

لمُت نه ُهذاُاالحت اللُولمُت رىُاوُتعيشُفلسطينُالحرية؛ ُ إالُأنُفلسطينُبقيتُا لقضيةُ
األهمُلألمتينُالعربيةُواإلسالميةُمنُوجهةُنظرُالجامعةُالعربيةُ .

الكلماتُالمفتاحية ُ:جامعةُالدولُ العربية  -االنقسامُ الفلسطيني  -المصالحةُالمجتمع يةُ .
Abstract:
The Palestinian cause is considered the essence of the Arab Israeli conflict
in the entire Arab Region .Since its founding in 1945,The Arab League has
started to prioritize The Palestinian Cause. The Palestinian cause and it's
developments have not disappeared from the meetings of the Arab League
Council ,whether on the ministerial level or at the summit level. The Arab
league also sought to bring the voice of the Palestinians cause to all the
international forums in order to find a solution to this cause through the
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continuous work with the international community so that the Palestinian
people can enjoy their rights .However ,the Palestinian cause is remained
unsolved and represents one of the most important challenges facing the
Arab League , especially, after the liberation of all the Arab countries from
colonization while Palestine remains under the Israeli occupation .Despite
the wars fought by the Arab nation over the decades that have elapsed but
it has neither extinguished this occupation and Palestine has never seen or
lived freedom while the Palestinian cause remained the most important
case for the Arab and the Islamic nation from Arab League 's view
Key words: the Arab League - Palestinian division - Societal
Reconciliation.
المقدمة ُ ُ
شكُ لُاالنقسامُ الفلسطينيُالذيُحدثُبينُ حركتيُفتحُوحماسُ ضربة ُ قاسمة ُ ل لمشروع ُ

الوطني ُ الفلسطيني ُ ،والذي ُ تجسد ُ جلياُ ُ على ُ أرض ُ الواقع ُ في ُ منتصف ُ شهر ُ ( حزي ران ُ
 8111م ) ُ،وأضرُكثي را ُبس معُونضالُالشعبُالفلسطينيُوالذي ُ ماُ زالُيسعي ُ ل لتحرر ُ

من ُ االحتالل ُ اإلس رائيلي ُ ،وبناء ُ دولته ُ المستقلة ُ ذات ُ السيادة؛ُحيث ُألقيُ هذاُا النقسامُ
البغيض ُ بظالله ُالقاتمة ُعلى ُكافة ُالمشاريع ُالتحررية ُ ،وبخاصة ُ الُ منطلقة ُمن ُأ سسُ
وطنيةُ ،فأسهم ُ ذلك ُالن زاع ُوالشقاق ُ الذي ُبدأ ُسياسيا ُوأيديولوجياُ  ُ ،وتحول ُإلى ُا نقسامُ
قدُيصلُإليُ"االنفصال"ُ تدريجي اُ ُ بينُالضفة ُ الغربية ُ ُوقطاعُ غ زةُ والذي ُقدُ ن تجُعنهُ
نظامان ُسياسيان ُواجتماعيان ُمختلفانُ ،يحاول ُكل ُمنهما ُنزع ُالشرعية ُعن ُاألخرُ،

ُوتُ َعُ طل ُ إج راء ُاالنتخابات ُ لتجديد ُالشرعياتُ .ولم ُيع د ُ المجلس ُالتشريعي ُيملك ُالح دُ
األدنىُمنُالنصابُلالنعقادُ،وأصبحُالواقعُالسياسيُفيُقطاعُغ زةُمختلفا ُعنُالواقعُ
السياسي ُوالقانوني ُ في ُا لضفة ُالغربية  ُ ،وبذلك ُتداخلت ُفي ُنطاقه ُليس ُالسياسةُ

واأليديولوجيا ُفقطُ ،وا نما ُأيضا ُالمصالح ُواألجندات ُالسياسية ُ واألمنية ُواالقتصا ديةُ
المحليةُوالخارجيةُ،فيُإطارُالسعيُللتحررُواالستقاللُ ُ.

لقدُساهمُاالنقسامُفيُظهور ُفكرةُالكيانُالمنفصلُفيُقطاعُغزةُ ُوبأيدُ ُفلسطينيةُ ،تقوم ُبتسييرُ
األمورُباتجاهُماُيريدهُكيانُاالحتاللُاإلسرائيليُ،وهوُإفراغُشعارُالدولةُالفلسطينيةُالمستقلةُمنُ

مضمونهُ ،استنادا ُإلىُأنُجزءا ُمنُالكيان ُالفلسطيني ُغيرُخاضعُإلطارُالمشروعُالوطني؛ ُكماُ

ساهمُاالنقسامُفيُترسيخُمفهومُالحزبُالواحدُفيُكلُأراضيُالسلطةُالفلسطينيةُ،األمرُالذيُأدىُ
إلىُشلُالمؤسساتُالدستوريةُ،ومقوماتُالحياةُالسياسيةُ ُ.
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ُُُُُُُُُورغمُحالةُالضعفُوالترهلُالعربيُالذي ُتُعانيُمنهُ ُالجامعةُالعربيةُ ،وانشغالهاُبأزماتُ

ومشاكلُإقليميةُ ،إال ُأنها ُحاولت ُاحتواء ُوانهاء ُاالنقسام ُالفلسطينيُ ،ووضعت ُالعديد ُمنُ

االستراتيجيات ُللتوفيق ُبين ُالفلسطينيين؛ ُلذلك ُترتكز ُالدراسة ُعلى ُالمنهج ُالتاريخيُ ،والوصفيُ

التحليليُفيُجمعُالحقائقُ،وتحلليهاُمنُخاللُتسليطُالضوءُللكشفُعنُالعواملُالكامنةُوراءُ

حدوث ُظاهرة ُاالنقسام ُفي ُالمجتمع ُالفلسطينيُ ُ ،ومعرفة ُموقف ُالجامعة ُالعربية ُالسياسي ُتجاهُ
ظاهرةُاالنقسامُ،ودورهاُفيُتعزيزُصمودُالشعبُالفلسطينيُإلنهاءُاالحتاللُ،وسبلُإنهاءُاالنقسامُ

الفلسطينيُ،والقضاءُعليهُ،وتوحيدُالصفُالفلسطينيُوالعربيُمعاُُ.
ُ

أهميةُالدراسةُالنظريةُ :
تكتسبُالدراسةُأهميتهاُمنُطبيعةُالموضوعُالذيُتناقشهُ،فهيُتسلطُالضوءُعلىُموضوعُمفصليُ

في ُتاريخ ُالقضية ُالفلسطينية ُمن ُخالل ُدراسة ُموضوع ُاالنقسامُ ،ومعرفة ُمخاطره ُالسياسيةُ
واالجتماعيةُ،منُحيثُحجمُالتأثيرُوالنتائجُالتيُتترتبُعلىُهذهُالحالةُفيُالمجتمعُالفلسطينيُ.

كماُتنبعُأهميةُالدراسةُمنُكونهاُتبحثُفيُموقفُالجامعةُالعربيةُومدىُدعمهاُللقضيةُالفلسطينيةُ
في ُمواجهة ُمحاوالت ُاالنقسام ُالداخلية ُبالنظام ُالسياسي ُالفلسطيني ُالمثقل ُبالتناحر ُُوالفسادُ

والضعفُ،والعملُعلىُكيفيةُإعادةُالوحدةُبينُالضفةُالغربيةُوقطاعُغزةُ،وبناءُالنظامُالسياسيُ

الفلسطينيُ،األمرُالذيُيحتاجُإلىُتحوالتُبنيويةُعميقةُ،وارادةُسياسيةُقويةُودعمُشعبيُكبيرُ،
وبيئة ُفلسطينية ُداخلية ُمستعدة ُلتحمل ُتبعاتها ُللمساهمة ُفي ُإحداث ُالتحوالت ُالبنيوية ُالتي ُيمكنُ

أنُتقضىُعلىُمخاطرُاالنقسامُ .
مشكلةُالدراسةُ ُ:

تعدُحالةُاالنقسامُحالةُطارئةُعلىُالشعبُالفلسطينيُأثرتُسلبا ُعلىُالوطنُوالمواطنُ،وكانتُ
سبباُفيُتراجعُمكانةُالقضيةُالفلسطينيةُعلىُالصعيدُاالقليميُ،كماُأعطتُالمجالُلالحتاللُفيُ
التوسعُفيُمشاريعهُاالستيطانيةُبالضفةُالغربيةُ،والقدسُالمحتلتينُ،مستغالُانشغالُالفلسطينيينُ
بقضاياهمُالداخليةُلذلكُكانُالُبدُمنُتحركُالجامعةُالعربيةُفيُمواجهةُاالنقسامُرغبةُمنهاُفيُ

تحقيقُالمصالحةُالوطنيةُوالمجتمعيةُمنُأجلُااللتفافُإلىُالهدفُاألسمىُوهوُمواجهةُاالحتاللُ

اإلسرائيلي؛ُلذلءُتتلخصُمشكلهُالدراسةُفيُالسؤالُالتاليُ ُ:

ماُجهودُجامعةُالدولُالعربيةُفيُمعالجةُوانهاءُاالنقسامُالفلسطيني؟ ُ

وتتفرعُاألسئلةُالتاليةُ ُ:

 ماُالعواملُالكامنةُخلفُحدوثُاالنقسامُالفلسطينيُبينُحركتيُفتحُوحماس؟ُ215

 -هلُأثرُاالنقسامُعلىُمستقبلُالقضيةُالفلسطينية؟ ُ

 -ماُدورُالجامعةُالعربيةُفيُمواجهةُاالنقسامُالفلسطيني؟ُ

 -ماُالعراقيلُالتيُأحالتُدونُتحقيقُالمصالحةُالمجتمعية؟

أهدافُالدراسةُ ُ:

ُ -4يسعىُالبحثُلتوضيحُأسبابُاالنقسامُالسياسيُبينُحركتيُفتحُوحماس.

ُ -8يهدف ُالبحث ُلمعرفة ُتأثير ُاالنقسام ُعلى ُاألوضاع ُالسياسيةُ ،إضافة ُإلى ُمعرفةُ
العراقيلُوالمعيقاتُالتيُتحولُدونُُإنهاءُاالنقسامُ،وتحقيقُالمصالحةُالوطنيةُ.

ُ -0توضيحُدورُالجامعةُالعربيةُفيُمواجهةُاالنقسامُ،وتحقيقُالمصالحةُالوطنيةُ .

منهجيهُالدراسةُ :

اعتمدتُهذهُالدراسةُالمنهجُالوصفيُالتحليليُفيُهذهُالدراسةُ،ألنهاُظاهرةُحديثةُ،وقضيةُموجودةُ
يجبُتحليلهاُلمعرفةُالعواملُالكامنةُوراءُحدوثُظاهرةُاالنقسامُفيُالمجتمعُالفلسطيني؛ُومنُثمُ
معرفةُدورُالجامعةُالعربيةُفيُمواجهةُاالنقسامُوتوحيدُأراضيُالسلطةُالفلسطينيةُ،منُخاللُ

المبادراتُالعربيةُالتيُطرحتُلتحقيقُالمصالحةُالوطنية
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الفصلُاألول ُ
العواملُالكامنةُخلفُحدوثُاالنقسامُالفلسطينيُبينُحركتيُفتةُوحماس ُ
جذورُاالنقسامُوأسبابهُ .
ُ،واُنماُهيُسابقةُ
مماُالشكُفيهُأنُسياسةُالخالفاتُالفلسطينيةُالداخليةُليستُوليدةُعامُ(ُ )8111
لذلكُالتاريخُ،وخصوصا ُمنذُعهدُاالنتدابُالبريطانيُعلىُفلسطينُخاللُالفترةُماُبينُعاميُ

(ُ،)4411-4441ثمُازدادتُوتيرتهاُبعدُقيامُدولةُاالحتاللُ(إسرائيل)ُفيُعامُ(4411م)ُ،وبعدُ
نشأةُالتنظيماتُالفدائيةُالمسلحةُالفلسطينيةُفيُستينياتُالقرنُالماضيُ،بسببُاختالفُبرامجهاُ

السياسيةُوأيديولوجياتهاُالمتباينة؛ ُغيرُأنُالتباينُالتامُبينُكافةُالتنظيماتُالفلسطينيةُكانُبعدُ

ثمانينياتُالقرن ُالماضيُ ،وماُتالهُوحتىُيومناُهذاُ،وذلكُبعدُبروزُالفصائلُاإلسالميةُالتيُ

اختلفتُايدلوجياُ،وفكرياُمعُالفصائلُالمنطويةُتحتُإطارُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ،حولُماهيةُ

المشروعُالوطني(ُ .)1

لذلك ُفإن ُانعدام ُالثقة ُالمتبادلةُ ،وثقافة َُقبول ُاآلخر ُتبدو ُغائبة ُتماما ُعن ُالساحة ُالسياسيةُ

الفلسطينيةُ،باإلضافةُإلىُغيابُقبولُفكرةُالشراكةُالوطنيةُعنُالعقلُالفلسطينيُ ُ،وصناعُالقرارُ
الفلسطينيينُأنفسهمُ،وارتهانُالبعضُألجنداتُخارجيةُمثلُ(جماعةُاإلخوانُالمسلمينُ،والقوميينُ،

والبعثيينُُ...إلخ)ُ،حتىُوصلتُتلكُالفرقةُإلىُالشارعُوالمواطنُ،بسببُعدمُالثقةُفيُأصحابُ

القرارُ،والدليلُعلىُصحةُذلكُالقولُأنهُمضيُماُيقاربُعلىُ(ُ)48عاماُُعلىُاالنقسامُالفلسطينيُ
الداخليُ،ولمُيحدثُأيُتغييرُفيُاالتجاهُالصحيحُ،ولمُيط أرُأيُتحسنُايجابيُعلىُحياةُالمواطنُ
الفلسطيني ُوخصوصاُ ُفي ُقطاع ُغزةُ ،بسبب ُاالنقسام ُالسياسي ُالذي ُينهش ُفي ُالكل ُالفلسطيني؛ُ

ففلسطينُليستُحك اُرُلفصيلُُمحددُ،أوُحزبُُواحدُ،إنهاُلكلُالفلسطينيينُ،وشعبهاُصاحبُالقرارُ

المواطنُالعاديُ
فيُاختيارُقيادتهُالمناسبةُ،لكنُهناكُاعتباراتُداخليةُوخارجيةُتحولُدونُُتدخلُ ُ

في ُتغيير ُهذا ُالواقع ُالمريرُ ،واألليم ُوالصعب؛ ُوان ُالوضع ُالفلسطيني ُالداخلي ُفي ُظل ُأزمةُ
االنقسامُ ،وما ُأفرزته ُمن ُمصائبُ ُونكباتُ ُلم ُيعد ُقاد اُر ُبالمنطق ُالوطني ُعلى ُمزيدُ ُمن ُالصبرُ
واالحتمالُ،كماُإنُالتحدياتُالتيُتواجههاُالقضيةُالفلسطينيةُفيُظلُفوزُ(بنيامينُنتنياهو)ُفيُ

االنتخاباتُاإلسرائيليةُ،وتزعمهُائتالفُيمينياُُمتطرفاُحاكماُُمعادياُُللحقوقُُالفلسطينيةُالمشروعةُ،

فضال ُعن ُمعطيات ُالواقع ُالعربي ُواإلسالميُ ،والدولي ُالمعروفُ ،بحاجة ُإلى ُصحوة ُعربيةُ
وفلسطينيةُ ُعارمةُ ُتقود ُإلعادة ُصياغة ُالمشروع ُالوطني ُالفلسطيني ُمن ُجديدُ ،ودفع ُالوضعُ
ُ 1أسامةُأبوُنحلُ،بهاءُخلفُالله(ُ)8141القدسُفيُضوءُالمتغيراتُالمحليةُواالقليميةُ،مؤتمرُالقدسُالعاشرُ،مؤسسةُ

القدسُالدوليةُ .
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الفلسطيني ُإلى ُحالة ُالتعافيُالتامُ ،واعادة ُاالعتبار ُللقضية ُالفلسطينية ُفي ُمركز ُصناعة ُالقرارُ
اإلقليميُوالدوليُ،عبرُجهدُمركزُعلىُعدةُجبهاتُومستوياتُبشكلُُمتوازُُ )1(.
وتتمثلُأسبابُاالنقسامُالفلسطينيُفيماُيليُ :
أوالاُ:االختالفُالفكريُواأليديولوجيُحولُالبرامجُالسياسيةُ .
ُُُُُُيعدُالتباينُواالختالفُفيُالرؤىُالسمةُالرئيسيةُالتيُتميزُالتعدديةُالسياسيةُ،فاالختالفُ
في ُالمواقف ُبين ُاالحزاب ُوالفصائل ُأمر ُطبيعي ُوضروريُ ،إال ُأن ُغياب ُالمؤسسة ُالوطنيةُ

الفلسطينيةُالمنظمةُلذلكُالتباينُفيُظلُنظامُسياسيُسلطويُ،يعدُالعائقُالرئيسُفيُتنظيمُحدودُ

العالقةُبينُالتياراتُالمختلفةُ،وأحدُاالسبابُالمباشرةُفيُوصولُالخالفُالسياسيُبينُالفصائلُ

إلىُصراعُغيرُمضبوطُأوُمنظمُعلىُالسلطة ُ(ُ،)2فحركةُفتحُتعتمدُفيُفكرهاُالسياسيُمنذُ

نشأتهاُعلىُالطابعُالوطنيُللصراعُمعُإسرائيلُ،والتأكيدُعلىُاستقالليةُالقرارُالوطنيُالسياسيُ،
واستبعادُاأليديولوجياتُمنُهويةُالحركةُليتوحدُالجميعُفيُمعركةُالتحريرُ،فلمُتتبنُأيُاتجاهاتُ

فكريةُإيديولوجيةُ،أوُعقيدةُسياسيةُمحددةُ،معتبرةُنفسهاُحركةُوطنيةُشاملةُلكافةُالفلسطينيينُ،

األمرُالذيُأكسبُالحركةُصفةُالمرونةُالتيُمكنتهاُمنُإحداثُالعديدُمنُالتغيراتُتبعاُلمراحلُ
الصراعُوالظروفُالمحيطةُبالقضيةُالفلسطينية(ُ،)3فاعتمدتُالكفاحُالمسلحُحيثُيكونُ،والعملُ

السياسيُحيثُيجبُ،وشكلتُمساحةُواسعةُمنُالتعدديةُتطالُالمجتمعُكلهُ )4(ُ.

لقدُأرادتُفتحُأنُتكونُإطا ارُتنظيمياُحركياُُواسعاُيستوعبُتناقضاتُالمجتمعُالفلسطينيُ ُ،ويوجههُ
نحوُمقاومةُاالحتاللُاإلسرائيليُ،تجسيداُلذلكُيقولُيزيدُالصايغ"ُ:لقدُكانتُفتحُحركةُ،الُحزباُ،
والحركة ُهي ُالعمل ُالمستمر ُالبعيد ُعن ُالتنظيم ُالجامد ُفهي ُحركة ُشعب ُوليست ُحركة ُتنظيمُ

سياسيُفاعتبرتُفتحُأنُالوطنيةُالقطريةُالفلسطينيةُ،وفرتُاالطارُالعريضُالذيُتجدُكلُالطبقاتُ

االجتماعيةُ،وكلُالتياراتُالعقائديةُلهاُموقفاُداخلة"ُ(ُ )5ويريُالباحثانُأنُحركةُفتحُكانُفكرهاُ
ُ1أبوُنحلُ،مرجعُسابقُ،صُ 2

ُ 2الحسيني ُاالنقسام ُالفلسطيني ُوالخالف ُبين ُحركتي ُفتح ُوحماسُ ،دنيا ُالوطن81ُ ،مارس(ُ ،)8141للمزيد ُانظرُ
ُ ُُُُُalwatanvoice.com/content/print/361076.html.http://pulpit

3

ُالشريف ُمحمد(ُ )8142فتح ُوحماس ُُ ...أسباب ُاالنقسام ُوآفاق ُالمصالحةُ ،لمزيد ُمن ُالمعلومات ُانظرُ

ُ http://www.altareekh.com/article/view/8502

ُ4فيصلُنعمان(ُ)8148االنقسامُالفلسطينيُفيُعهدُاالنتدابُالبريطانيُوفىُظلُالسلطةُالوطنيةُالفلسطينيةُدراسةُمقارنةُ،
رسالةُماجستيرُغيرُمنشورةُ،جامعةُاألزهرُ،فلسطينُ،ص424

ُ 5يزيدُالصايغُ ،الكفاحُالمسلحُوالبحثُعنُالدولةُ:الحركةُالوطنيةُالفلسطينيةُُ،4440-4414بيروتُ،مؤسسةُالدراساتُ

الفلسطينيةُ)8118(ُ،ص411
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يقومُعليُمبداُأنُالحركةُهيُاالطارُاألعمُواألشملُالذيُيعملُعليُاستيعابُواستقطابُ،كافةُ

أبناءُالشعبُالفلسطينيُفيُكافةُأماكنُتواجدهُبغضُالنظرُعنُفكرهمُالخاصُبهمُ،المهمُهيُ

أنُيجتمعُالجميعُفيُذلكُاالطارُالوطنيُالشاملُ .
ُُُُُُُومنُهذاُالمنطلقُكانُالبدُمنُتحريرُاإلرادةُالفلسطينيةُ،والمحافظةُعلىُاستقالليهُالقرارُ
الوطنيُالفلسطينيُالمستقلُ،لذلكُكلهُ،تعتبرُحركةُفتحُحركةُوطنيةُثوريةُمستقلةُ.وقدُاستطاعتُ
التنظيماتُالفلسطينيةُالمنضويةُتحتُمظلةُمنظمةُالتحريرُأنُتربطُالوطنيةُالفلسطينيةُببرنامجُ

المنظمةُالسياسيُ ،وتمكنت ُالتنظيماتُمنُاإلبقاء ُعلىُمبدأ ُالوحدة ُالوطنيةُالفلسطينية ُمحدداُ

رئيساُ ،يجمع ُبين ُأطياف ُالعمل ُالسياسي ُفي ُاتخاذ ُالق اررات ُالمصيريةُ ،ليبقى ُميدان ُالصراعُ
والتنافسُفيُإطارُتحقيقُالبرنامجُالسياسيُ(ُ)1ويبدوُذلكُواضحاُمنُخاللُمقارنةُمبادئُوبرامجُ

الحركةُماُقبلُاتفاقُأوسلوُمعُبرنامجهاُالذيُأقرتهُفيُالمؤتمرُالسادسُالذيُانعقدُفي ُالعامُ
ُ )2(ُ.8114

بينماُ وجدتُحركةُحماسُنفسهاُومنذُالبدايةُفيُاختالفُأيديولوجيُعنُفكرُمنظمةُالتحريرُ
يُ
فكر ُ
الفلسطينيةُ،فهيُتعتبرُنفسهاُمنُجماعةُاإلخوانُالمسلمينُالعالميةُ ُ،وتعتمدُفيُتك ُوينها ُال ُ

السياسي ُعلى ُمرتكزات ُدينية ُواضحة ُمن ُخالل ُميثاقها؛ ُحيث ُاعتبرت ُأن ُاإلسالم ُهو ُالحلُ
والمنهجُقوالُ،وهوُالذىُتحتكمُإليهُفيُكلُتصرفاتهاُ،كماُطالبتُمنظمةُالتحريرُبتبنيُاإلسالمُ
كمنهجُوبالتراجعُعنُالتنازالتُالسياسيةُالتيُقدمتهاُوهذاُماُأكدتُعليهُفيُميثاقهاُفقالت"ُيومُ

أنُتتبنيُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُاإلسالمُكمنهجُحياةُ،فنحنُجنودهاُووقودُنارهاُالتيُتحرقُ

األعداء"ُ ُإضافةُإلىُأنهاُاعتمدت ُفيُتعريفهاُألرضُفلسطينُعلىُعباراتُذاتُصبغةُدينيةُ
بحتةُ،فقدُوردُفيُالمادةُالحاديةُعشرُمنُميثاقُالحركةُأنهاُ"أرضُوقفُإسالميُالُيجوزُالتنازلُ
أوُالتفريطُبأيُجزءُمنهُوالُيحقُألحدُذلك"(ُ .)3

ُواستناداُُلهذهُالمرتكزاتُوضعتُالحركةُبرامجهاُوصاغتُمواقفهاُ،فرفضتُاالعترافُ"بإسرائيل"ُ،
وتمسكت ُبالمقاومةُ ،وامتنعت ُعن ُالمشاركة ُفي ُعملية ُالتفاوضُ ،معتبره ُأن ُالحلول ُالسلميةُ

والمؤتمراتُالدوليةُالساعيةُلحلُالقضيةُالفلسطينيةُتتعارضُمعُعقيدةُالمقاومةُاإلسالمية" ُ(ُ،)4

ولكنُكلُماُسبقُاختلفُاألنُتماماُوتبدلُفيُميثاقُالحركةُ .

ُ1فيصلُ،مرجعُسابقُ،صُ 428
ُ2الشريفُ،مرجعُسابق ُ

ُ3فيصلُ،مرجعُسابقُ،ص420
ُ4الشريفُ،مرجعُسابق ُ
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وهكذاُفإنُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُتبنتُفكرُالدولةُالديموقراطيةُبينماُتريُحركةُحماسُأنُ

فكرةُالدولةُالعلمانيةُ،مناقضةُللفكرةُالدينيةُ،وعلىُاألفكارُتبنيُالمواقفُوتتخذُالق ارراتُ،وهذاُماُ
أوضحهُالشيخُ(أحمدُياسين)ُلصحيفةُالنهارُالمقدسةُ،حيثُقال"ُأننيُلستُضدُالمنظمةُولكنُ
ضدُخطهاُالذيُالُيتبنيُاإلسالمُفهماُ،ودستوراُ،وكلماُاقتربتُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُمنُ
اإلسالمُوالتزمتُبهُ،كلماُازدادُالتزاميُبها"ُ(ُ .)1

ثانياُ:موقفُحركةُحماسُمنُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ .
لقدُظهرت ُعدة ُمؤشرات ُمع ُنشأة ُحركة ُحماس ُتؤكد ُأنها ُتمثل ُلونا ُأيديولوجياُ ،وسياسيا ُمغايراُ،

لمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ،ولمُيتبلورُموقفُواضحُلحماسُمنُالمنظمةُبدايةُانطالقةُالحركةُ،

فميثاقُحركةُحماسُلمُيشرُإلىُكونُُمنظمةُالتحريرُهيُالممثلُالوحيدُللشعبُالفلسطينيُ،فقدُ
أظهر ُالميثاق ُموقفا ُضبابيا ُحول ُطبيعة ُالعالقة ُالتي ُتربط ُالحركة ُبمنظمة ُالتحرير ُالفلسطينيةُ،
حيثُركزتُالحركةُعلىُأنُاإلسالمُهوُمرجعيتها؛ُورفضتُحركةُحماسُأيضاُاالعترافُبالبرنامجُ

السياسيُلمنظمةُالتحريرُ،كماُورفضتُالعمليةُالتفاوضيةُ،وشكلتُمشروعهاُالتنافسيُمعُمنظمةُ
التحريرُ،وأصبحتُالساحةُالسياسيةُالفلسطينيةُتعانيُمنذُنشأةُحركةُحماسُحالةُفرزُثنائيةُبينُ
تيارينُمختلفينُأحدهماُوطنيُ،وآخرُإسالميُ،وقدُحملُالتيارانُعناصرُوتناقضاتُجذريةُاكتسبتُ

صفةُالشموليةُوتحولُالخالفُبينهماُإلىُخالفُأيديولوجيُ،وسياسيُ،واجتماعي؛ُوأشارُميثاقُ

حركة ُحماس ُوتحديداُ ُفي ُالمادة ُ(السابعةُوالعشرين) ُمنه ُإلى ُالمنظمة ُبصورة ُغامضةُومطمئنةُ
فيُآنُواحدُ،حيثُوردُفيه"ُ:أنُالمنظمةُمنُأقربُالمقربينُإلىُحركةُالمقاومةُاإلسالميةُ،ففيهاُ

األبُ ،أو ُاألمُ ،أو ُالقريب ُأو ُالصديقُ ،وهل ُيجفو ُالمسلم ُأباهُ ،أو ُأخاهُ ،أوُقريبهُ،أو ُصديقهُ،

فوطنناُواحدُومصيرناُواحدُ،وعدوناُمشترك"ُ،ولكنُالميثاقُرفضُالطابعُالعلمانيُللمنظمةُحيثُ

جاءُفيه"ُ:إنناُالُنستطيعُأنُنستبدلُإسالميةُفلسطينُالحاليةُ،والمستقبليةُلنتبنىُالفكرةُالعلمانيةُ..
ويومُتتبنىُالمنظمةُاإلسالمُكمنهجُحياةُفنحنُجنودهاُ،"..وهوُموقفُناجمُعنُالتمايزُالسياسيُ
والدينيُ،وهوُماُيعنيُبأنُحركةُحماسُهدفتُإلىُأنُتتمايزُبهذاُالتصور عنُالمنظمةُسياسياُ،

وهو ُمبرر ُوجودهاُ ،فقد ُأرادت ُأال ُتكون ُبديالُ ،وأن ُتتمايز ُأيضاُ ُفكرياُ ،بهدف ُالحشد ُالسياسيُ

التنظيميُ ،وهذا ُيشير ُإلى ُمدى ُتناقضُبرنامج ُحماس ُمع ُبرنامج ُالمنظمةُ ،الذي ُكان ُمن ُأحدُ

أسبابُعدمُانخراطُحماسُفيُالنظامُالفلسطينيُالذيُكانتُتمثلهُالمنظمةُ(ُ )2
ُ

ُ1الشريفُ،مرجعُسابق

ُ2سامرُ،مرجعُسابق(صُ .)01
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ثالثاُ:االنقسامُالذيُأوجدهُاتفاقُأوسلو ُ
لقدُتمُاالنتقالُمعُتوقيعُاتفاقيةُأوسلوُعامُ(ُ،)4440منُمشروعُوطنيُمستقلُُ-نسبياُ-ومقاومُ،
لمشروعُوطنيُخاضعُلشروطُتسويةُغيرُمتوازنةُمماُأدىُلحدوثُتصدعُلإلجماعُالوطنيُحولُ
هذاُالمشروعُوبالتاليُغيابُالستراتيجيةُفلسطينيةُواضحةُ،وأصبحُالمشروعُالوطنيُرهينةُعمليةُ

تسويةُسلميةُانحرفتُعنُمسارهاُ،وماُأنتجتُمنُاتفاقاتُواألخطرُمنُذلكُأنُالنظامُالسياسيُ

الذي ُمثلته ُالسلطة ُأصبح ُأسير ُالموافقة ُاإلسرائيليةُ ،فمنذ ُتوقيع ُ(اتفاقية ُأوسلو) ُعارضت ُالعديدُ
منُالتنظيماتُالوطنيةُواإلسالميةُاالتفاقُ،وسعتُبعضهاُكحركةُحماسُإلىُإسقاطهُ،ومنُهناُ

ظهرتُبوادرُاالنقسامُالفلسطينيُالتيُجعلتُمنُالممكنُوصفُاتفاقُأوسلوُبأنهُسببُاالنقسامُ
التشرذمُواالنقسامُ
األكبرُفيُالساحةُالفلسطينيةُ،فمنذُلحظةُاالتفاقُاألولىُأصبحُهناكُحالةُمنُ ُ

الذي ُبدأ ُيتسع ُيوما ُبعد ُيوم ُبين ُحركتي ُفتحُوحماس؛ُوفق ُذلك ُاالتفاقُ ،نظر ُإلى ُالمفاوضاتُ
كآليةُإلقامةُسلطةُذاتيةُمحدودةُللجزءُالمقيمُفيُالضفةُالغربيةُوقطاعُغزةُمنُالشعبُالفلسطينيُ
لفترةُانتقاليةُ،وكانُذلكُاستبطاناُلثالثُإشكالياتُتجزيئيةُاتضحتُآثارهاُالسلبيةُالحقاُ،األولىُ:

اعتماد ُالمفاوضات ُدونُ ُسواها ُكصيغة ُيتيمة ُلرسم ُالعالقة ُبين ُالفلسطينيين ُوكيان ُاالحتاللُ

ن ُالتأكد ُمن ُتوافر ُشروط ُنجاحها ُوجدواها وقد ُترتب ُعلى ُذلك ُتعارضُ
اإلسرائيلي؛ ُلكن ُمن ُدو ُ
سياسيُعميقُفيُصفوفُالفلسطينيينُبينُمؤيدُومعارض؛ُأماُاإلشكاليةُالثانيةُفقدُتمثلتُبالطبيعةُ

المؤقتةُلتلكُاالتفاقيةُماُجعلهاُتتسعُللتأويلُ،والتفسيرُ،وألنُتبقىُعرضةُللتغييرُوامالءُالشروطُ
والمواقفُمنُقبلُاالحتاللُ(اإلسرائيلي)ُ،أوُالتنصلُمماُالُتريدهُمنُإيحاءاتُفيُتلكُاالتفاقيةُ.

واإلشكاليةُالثالثةُتمثلتُباعتمادُالق اررينُاإلشكاليينُلمجلسُاألمنُ(818وُُ)001كأساسُللتسويةُ

الدائمةُ،وترتبُعلىُذلكُتعميقُالخالفاتُوتأجيجهاُداخلياُ،وجاءتُتلكُالخالفاتُامتداداُللتبايناتُ
الحادة ُحولهما ُفلسطينياُ ُوعربيا ُ ُكانت ُرؤية ُحركة ُحماس ُحين ُإنشاء ُالسلطة ُالفلسطينية ُعامُ

(ُ )4441مرتبكة ُفي ُكيفية ُالتعامل ُمعهاُ ،وبرفضها ُلالنتخابات ُأصبحت ُهي ُالقوة ُالمعارضةُ

الرئيسيةُداخلُالنظامُالسياسيُالفلسطينيُ،وأخذتُتتعاملُمعُالسلطةُعلىُأنهاُسلطةُأمرُواقع!؛ُ
واعتبرتُحركةُحماسُأنُمشروعُأوسلوُمضرُبالقضيةُالفلسطينيةُلذاُ،واجهتهُمنُخاللُالرفضُ

المطلقُلهُباستمرارُعملياتهاُالعسكريةُضدُاالحتاللُ،وشكلتُمعارضةُسياسيةُوقدمتُالمقاومةُ
كبديلُ ،مما ُأدى ُإلى ُاصطدامها ُبالسلطة ُفي ُمواقف ُكثيرةُ ،واتهام ُالسلطة ُلهاُبأنها ُتعمل ُعلىُ

إفشال ُمشروعهاُ،وأدت ُمقاطعة ُحركة ُحماس ُأيضا ُلالنتخابات ُالتشريعية ُفي ُ(يناير ُ4442م)ُ،
والرئاسية ُإلى ُتسوية ُمواقفها ُواتهامها ُباالنقالبُ ،واإلرهاب ُوالخوف ُمن ُقياس ُحجمها ُفي ُالشارعُ

الفلسطينيُ،فقدُاتخذتُالحركةُموقفاُرافضاُلالنتخاباتُالتشريعيةُاألولىُالتيُجرتُعامُ(4442م)ُ
مستندة ُفي ُذلك ُإلى ُالثوابت ُاإلسالمية ُوالسياسية ُالواضحةُ ،إذ ُأرادتُأن ُثمة ُمشروع ُخطير ُيتمُ
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تمريرهُمنُخاللُهذهُاالنتخاباتُوهوُمشروعُسلطةُالحكمُالذاتيُالذيُرسمتُمعالمهُآنذاكُليكونُ

رسماُلواقعُسياسيُفلسطينيُجديدُيقبلُبالتنازلُعنُالحقوقُُاألساسيةُ،إضافةُإلىُرفضُالحركةُ
مبدأ ُالمشاركة ُفي ُاالنتخابات ُفي ُظل ُاالحتالل؛ ومنذ ُاتفاق ُأوسلُ ،والمجتمع ُالفلسطيني ُيعيشُ
ثنائيةُحادةُواستقطاباُُبينُتوجهينُوفصيلينُوأيديولوجيتينُأوُبرنامجينُسياسيينُبينُحركتيُفتحُ

وحماسُ ،هذه ُالثنائية ُاالستقطابية ُشكلت ُمعوقا ُحقيقيا ُأمام ُأية ُمحاولة ُلقراءة ُتحليلية ُللواقعُ

طرفُإثباتُ
أخرىُ،حيثُيحاولُكلُ ُ
الفلسطينيُمنُخاللُاستبعادهُلفصائلُوقوىُوشرائحُورؤىُُ ُ

قدرته ُعلى ُضرب ُالطرف ُاآلخر ُوهذا ُما ُيعزز ُأن ُ(اتفاق ُأوسلو) ُعزز ُمفهوم ُاالنقسام ُبينُ
()1

الفلسطينيين.

رابع اُ:رفضُنتائجُاالنتخاباتُالثانيةُ،والتحدياتُالتيُواجهتُالحكومةُالعاشرةُ .

معُنهايةُانتفاضةُاألقصىُ،أعلنتُنتيجةُاالنتخاباتُالرئاسيةُبفوزُالرئيسُ(محمودُعباس)ُرئيساُ

للسلطةُالوطنيةُالفلسطينيةُعامُ(ُ ُ،)8111ولكنُالمفاجأةُكانتُفيُ(ينايرُُ،)8112بفوزُحركةُ

حماسُبحواليُ(ُ)%11فيُاالنتخاباتُالتشريعيةُالفلسطينيةُ،بعدُتمكنُقائمةُالتغييرُواإلصالحُ،
منُالحصولُعلىُ(ُ )11مقعدا ُمنُأصلُ(ُ )408مقعدُ،بينماُحصلتُحركةُفتحُعلىُ(ُ)11
مقعدُ ،وتوزعت ُباقي ُالمقاعد ُعلى ُالفصائل ُالمشاركةُ ،وقوائم ُالمستقلينُ ،شكلت ُقائمة ُحماسُ

الحكومةُالفلسطينيةُالعاشرةُ(ُ،)2لكنهاُلمُتنجحُنتيجةُعدمُدخولُفصائلُمنظمةُالتحريرُللحكومةُ،
حيثُمثلتُلهمُحماسُشريكُاُمفروضاُمنُالشعبُالفلسطينيُ،ولمُيكنُشريكاُمرحباُبهُ؛ُلتشكيلُ
الحكومة ُعلى ُإضعافها ُووضع ُالعراقيل ُأمامهاُ ،وقد ُرفضت ُحركة ُفتح ُالمشاركة ُفي ُالحكومةُ
بذريعةُأنُحماسُهيُالتيُفازتُ ،وعليهاُتشكيلُالحكومةُلوحدهاُوتحملُمسؤوليةُإدارةُالحياةُ

ن)ُالوالياتُالمتحدةُ"بأنُالُأحدُمنُحركةُفتحُسيشاركُفيُ
السياسيةُ،وقدُأخبرُالرئيسُ(أبوُماز ُ
حكومةُحماس" ُ(ُ،)3وقدُصدرتُجملةُمنُالق ارراتُالرئاسيةُالتي ُسلبت ُالحكومةُالجديدةُالكثيرُ
منُصالحياتهاُالهامةُ،مثلُالمعابرُ،والسفاراتُواألمنُواالعالمُ،بسببُعدمُرغبةُالعالمُالتعاملُ

معها؛ُوجميعُهذهُاإلجراءاتُكانتُكفيلةُإلفشالُالحكومةُقبلُأنُتعمل؛ُإضافةُللصعوباتُالتيُ،
واجهتهاُحماسُفيُالتعاملُمعُالقوىُاالقليميةُ،والدوليةُالتيُتعاطتُمعُحصارُسياسيُواقتصاديُ

إسرائيليُودوليُخانقُفرضُعلىُالحكومةُ،بعدُأنُقررت ُالدول ُالداعمة ُوقف ُتقديم ُالمساعداتُ
الدولية ُللسلطةُ ،والتي ُكانت ُتمثل ُنصف ُميزانيتهاُ ،ورفضت ُإسرائيل ُتسليم ُعائدات ُالضرائبُ
ُ-ُ1سامرُمرجعُسابق(ُ:صُ )01ُ:

ُ2محمدُالمغنيُ،موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُمنُخاللُالق ارراتُوالبياناتُالرسميةُالصادرةُعنهاُ

(ُ،)8112-4411رسالةُماجستيرُغيرُمنشورةُ،الجامعةُاالسالميةُ،فلسطين(.)8142

ُ 3أسامة ُيوسف(ُ ،)8141االنقسام ُالفلسطينيُ ...بداية ُوالنهايةُ ،العربي ُالجديد81،أغسطسُ ،لمزيد ُمن ُالمعلومات ُانظرُ
ُ ُ/https://www.alaraby.co.uk/specialpages/2017/8/26
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المستحقةُللسلطة ُالفلسطينيةُ ،والتي ُتمثلُثلثُالميزانيةُ ،وتمُوقت ُالتحويالت ُالبنكية ُلحساباتُ

السلطةُ)1( .وقدُعبرُعنُالسياسةُاألميركيةُوزيرُالخارجيةُالسابق(ُ،ديفيدُوولش)ُ،فيُ(ُ8مارسُ
ُ،)8112قائالُُ"أنُالوالياتُالمتحدةُتريدُعزلُحماسُمالياُوسياسياُحتىُتواجهُصعوباتُفيُتوليُ

الحكم"ُ.وأضافُ"أنُاالستراتيجيةُاألميركيةُتقضيُبوضعُكثيرُمنُالصعوباتُأمامُحماسُلعرقلةُ

توليهاُالحكم"ُ،بينماُوضعت ُالرباعيةُالدوليةُبقيادةُالوالياتُالمتحدةُشروطُتعجيزيةُللتعاملُمعُ

أيُحكومةُتقودهاُأوُتشاركُفيهاُحماسُتمثلتُفيماُيليُ :
 العملُعلىُاالعترافُبالُ"إسرائيل"ُونبذُ"اإلرهاب".

 االلتزامُباالتفاقياتُالموقعةُ،وعلىُرأسهاُاتفاقُأوسلوُ .
ونظ ارُلوجودُرؤيتينُمختلفتينُعلىُالساحةُالفلسطينيةُتتعارضانُفيُأصولُالتعاملُمعُأولوياتُ
العملُالوطنيُوثوابتُالقضيةُ،والتعاملُمعُإدارةُالصراعُمعُاالحتاللُاإلسرائيليُومساراتُالعملُ
(المقاومةُوالتسوية)ُأساساُفيُوجودُالعالقةُالمتأزمةُبينُحركتيُفتحُوحماسُ،وبالتاليُفإنُالحوارُ

الفلسطينيُعانىُمنُثالثُأزماتُسياسيةُ :

 أزمةُتحديدُمسارُالعملُالوطنيُالفلسطينيُبينُتيارينُاألولُيدعيُأنه ُإسالميُمقاومُ،
واألخرُوطنيُبراجماتيُ،األولُبحجةُاإلصالحُوالتغيرُ،وفرضُمعادالتُجديدةُإلدارةُ
الصراعُ،والثانيُيتبنيُفك ارُثورياُنضالياُولكنُحسبُاإلمكانيات.

 أزمةُالثقةُبينُالفصيلينُالكبيرينُ،والتيُتعمقتُأكثرُبعدُاالنقسامُوخاصةُقيامُالسلطةُ،
وحماسُبمالحقةُكلُمنهماُأنصارُاألخرُفيُالضفةُالغربيةُوقطاعُغزةُومحاولةُالقضاءُ

عليه.

 أزمةُالتدخالتُالخارجيةُوتأثيراتهاُعلىُمجملُالحوارُوتفصيالتهُ،والتهديداتُاألمريكيةُ
اإلسرائيليةُبقطعُالمساعداتُوحصارُالسلطةُإذاُتقدمتُباتجاهُالمصالحةُمعُحماسُ

()2

بذلكُفقدُأوجدُاالختالفُالفلسطينيُالتيُحدثتُفيُ(حزيرانُُ)8111شرخاُكبي ارُبالينُالفلسطينيينُ
وضاعفُمشاعرُاإلحباطُوزادُأوضاعهمُالمأساويةُسوءاُ،خاصةُأنهُماُيزالُيتعاملُمعهُعلىُ
أنهُانقسامُسياسيُأدىُالىُانقسامُفيُالنظامُالسياسيُالفلسطيني؛ُويعتبرُاالنقسامُالفلسطينيُ

خدمةُمجانيةُلالحتاللُاإلسرائيليُالذيُكانُوالُيزالُيدعيُبعدمُنضجُالفلسطينيينُوعدمُاستعدادهمُ
ُ 1مجدي ُأبوُعمشةُ،سياساتُمجلسُالتعاونُتجاهُالصراعُالفلسطينيُاإلسرائيليُ(ُ،)8141-8118رسالةُماجستيرُغيرُ

منشورةُ،أكاديميةُاإلدارةُوالسياسةُ،فلسطينُ،ص.11-12
ُ2مجديُأوُعمشةُ،مرجعُسابقُ،ص11
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لالستقالل ُ ،ومنُخاللُاستمرارُاالنقسامُيثبتُاالحتاللُصدقُمزاعمهُكماُيثبتُللعالمُادعاءهمُ
بميل ُالفلسطينيين ُلحل ُاشكالياتهم ُباللجوء ُللعنف ُوبالتالي ُسهل ُعملية ُهروب ُكيان ُاالحتاللُ

اإلسرائيليُمنُعمليةُالسالمُبحجالةُعالدمُوجالودُشالريكُفلسالطينيُفاليُالمفاوضات(ُ .)1
خامس اُ:التداعياتُالسياسيةُلالنقسامُالفلسطينيُ .

تمرُالقضيةُالفلسطينيةُبكلُتشعباتهاُوتعقيداتهاُبظروفُقهريةُشكلُخاللهاُاالنقسامُكارثةُونكبةُ

جديدةُ ،وتحديا ُللواقع ُالفلسطينيُ ،وأوجد ُواقعا ُسياسياُ ،يتسم ُبحالة ُمن ُالضبابية ُحول ُمستقبلُ
القضيةُالفلسطينيةُفيُظلُغيابُالوحدةُالوطنيةُ،كتحدُداخليُ،وتعاطيُالمخططاتُاإلسرائيليةُ

معُالواقعُالفلسطينيُالجديدُكتحد ُخارجيُ،ليشكالُمعاُتحدياتُتقفُحائالُأمامُتحقيقُالمشروعُ

الوطنيُالفلسطينيُ .فاالنقسامُشكلُنقطةُتحول ُفيُتاريخُالمشروعُالوطنيُالفلسطينيُ،قدُتقارنُ
بعمقُالتحولُالذيُأحدثةُنكبةُفلسطينُعامُ(ُ،)4411حيثُضياعُالوطنُبسببُالنكبةُيوازيُ

ضياع ُوحدة ُالشعب ُولفترة ُليست ُبالقصيرةُ ،فاالنقسام ُتوج ُمرحلة ُنوعية ُعلى ُصعيد ُالعالقاتُ

يرُالفلسطينيةُوالمشروعُاإلسالميُ،واعتبرُمنتصفُحزيرانُ
ُ
المتناقضةُماُبينُمشروعُمنظمةُالتحر

(ُ،)8111لحظةُالتصادمُبينُالبرنامجينُعلىُاعتبارُأنُالتصادمُدمويُ،مماُعكسُضيقُمساحةُ

التوافقُبينهماُ.إضافةُإلىُعواملُخارجيهُاقليميهُأثرتُعلىُالواقعُالفلسطينيُتمثلتُفيُارتداداتُ

"الثورات ُالعربية"ُوانشغالُالنظامُاإلقليميُبأزماتهُالداخليةُوالتركيز ُعلى ُاألزمة ُالسوريُ ُوكأنهاُ
ق ُاالوسط ُبدال ُمن ُالقضية ُالفلسطينيةُ ،مما ُوضع ُالمشروع ُالوطنيُ
القضية ُالمركزية ُفي ُالشر ُ
الفلسطينيُفيُمأزق؛ُوهناكُالعديدُمنُالمؤشراتُوالتداعياتُالتيُتدللُعلىُخطورةُاالنقسامُعلىُ
الساحةُالفلسطينيةُوالمشروعُالوطنيُالفلسطينيُوالتمىُتمثلتُفيُ ُ:
 تقسيمُالكيانُالفلسطينيُسياسياُوجغرافياُ :
لقد ُأدى ُاالنقسام ُبين ُحركتي ُفتحُ ،وحماس ُالذي ُتجسد ُجليا ُعلى ُأرض ُالواقع ُفي ُ(منتصفُ

حزيران)ُإلىُشطرُالوطنُإلىُكيانينُمتناحرينُ،وحكومتينُ،وسلطتينُفلسطينيتينُتحتُاالحتاللُ،
وترسيخُمفهومُالحزبُالواحدُفيُكلُشطريُالوطنُ،األمرُالذيُأدىُإلىُشلُالمؤسساتُالدستوريةُ،
وكافةُمقوماتُالحياةُالسياسيةُ،مماُعبرُعنُسابقةُالعالقاتُالداخليةُالفلسطينيةُ،بماُيهددُمبدأُ

الوحدةُالوطنيةُ،ومستقبلُالمشروعُالوطنيُبرمتهُ .

ُ1هناديُاسماعيلُ،الدولةُالفلسطينيةُنموذجُبناءُالمؤسساتُفيُقيامُالدولةُالفلسطينيةُ،رسالةُماجستيرُغيرُمنشورةُ،
جامعةُالنجاحُ،فلسطينُ)8148(ُ،صُ 11
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فاألولُمرةُيؤدىُاالنقسامُالسياسيُإلىُانقسامُجغرافيُ،يساهمُفيُخدمةُالمشروعُاالسرائيليُالذىُ
يقومُعلىُتفتيتُالكيانيةُالفلسطينيةُحيث؛ُوضعتُحركةُحماسُنفسهاُفيُمطبُسياسيُحينماُ

فصلتُقطاعُغزةُُلتكرسُنظامهاُالسياسيُ،المبنىُعلىُفكرةُاالسالمُالسياسيُ،وتكونُبذلكُقدُ
دفعت ُباتجاه ُخدمة ُالمشروع ُاالسرائيليُ ،وأعطت ُالذريعة ُلدولة ُاالحتالل ُالبتالع ُكل ُالمناطقُ

االستراتيجية ُحولُالقدس؛ ُحيثُمكنُاالنقسامُمنُالتفرغُلالستيطانُفي ُالضفة ُوتهويدُالقدسُ

بشكلُغيرُمسبوقُ،كماُمكنهاُمنُاتخاذُق ارراتُعنصريةُكيهوديةُالدولةُمنُدونُأنُتواجهُردُاتُ

فعلُدوليةُ()1؛ُاألمرُالذىُيجعلُمنُفرصُقيامُالدولةُالفلسطينيةُالقابلةُللحياةُأم ارُمستبعدا ُأوُ
شبهُمستحيلُ،وباتتُإسرائيلُتتخذهُذريعةُلرفضُالدولةُالفلسطينيةُأمامُالرأيُالعامُالعالميُ .

كماُاستطاعُكيانُاالحتاللُ(إسرائيل)ُ،استثمارُهذاُاالنقسامُفيُتعزيزُاالنقسامُالجغرافيُ،منُ

خاللُاستفرادهاُبقطاعُغزةُ،وجعلهُكياناُمنفصالُعنُباقيُاألجزاءُالفلسطينيةُ،وتجسدُذلكُجلياُ،

فيُقرارُ(إسرائيل)ُ،بإعالنُقطاعُغزةُكياناُمعادياُلهاُ،ينطويُعلىُتهديدُمباشرُومخاطرُبالغةُ
تهددُالمشروعُالوطنيُالفلسطينيُ)2(ُ،كماُعملتُعلىُتجنيدُالمجتمعُالدوليُضدُمشاركةُحماسُ
فيُاالنتخابات؛ُوبعدُفوزُحماسُفيُاالنتخاباتُ،عممتُوزيرةُالخارجيةُاإلسرائيليةُتسيبيُليفنىُ

عامُ8112مُعلىُجميعُسفرائهاُ،وقالتُبأن"ُ:إسرائيلُلنُتجريُأيُاتصالُمعُالحكومةُالتيُ

ستكون ُفي ُالسلطة ُالفلسطينية ُطالما ُلم ُتعترف ُبإسرائيل ُوتتنازل ُعن ُالعنف ُواالرهابُ ،وتنزعُ
األسلحةُمنُالمنظماتُاإلرهابيةُ،وتوافقُعلىُاالتفاقياتُالتيُتمُالتوقيعُعليهاُبينُدويلةُاالحتاللُ

اإلسرائيلي ُوالسلطة ُالفلسطينية" ُ(ُ ،)3ولم ُيقتصر ُالحصار ُعلى ُالصعيد ُالسياسي ُفقد ُصعدتُ

إسرائيلُحصارهاُليصبحُعسكرياُأيضاُفزادتُعملياتهاُالعسكريةُداخلُاألراضيُالفلسطينيةُلجرُ
حركةُحماسُوقوىُالمقاومةُاألخرىُللمواجهةُالعسكريةُأوُاسقاطُشعبيتهاُفيُحالُامتنعتُعنُ
الردُ،كماُزادتُمنُعملياتُاالغتيالُواالعتقاالتُفيُصفوفُالمقاومةُالفلسطينيةُ(ُ )4وفرُلهاُ

المبرراتُالكاملةُلمحاصرةُالشعبُالفلسطينيُ،وشجعهاُعلىُالقيامُبعمليةُالرصاصُالمصبوبُ،

فيُ(أولُديسمبرُ،)8111دون ُأنُيكترثُأحدُبالشعبُالفلسطينيُ،حتىُهيئةُاألممُالمتحدةُلمُ
تتخذُموقفاُجدياُوصحيحاُإزاءُالعدوانُالبشعُ،حيالُجريمةُالعقابُالجماعيُ،بلُدفعهاُبالعكسُ

إلىُاتخاذُق ارراتُبمحاصرةُغزةُ،وتفتيشُكلُالسفنُالقادمةُإليهاُ،وتبريرُضربها؛ُلوُكانتُخارجُ
ُ 1أبراشُابراهيمُجذور ُاالنقسامُومخاطرةُعلىُالمشروعُالوطنيُ،مجلةُالدراساتُالفلسطينيةُ،بيروتُ،العددُُ)8114(ُ 11

صُ 41

ُ2صقرُمصباحُانكشافُ األمنُالقوميُالفلسطينيُ:مفرداتُفيُدائرةُالضوءُ،غزةُد.نُ)8144(ُ،صُ 01

ُ3ظاهرُفارسُ،دراسة ُ:موقفُالرباعيةُالدوليةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُ.االتحادُالعربيُبينُالواقعُواآلمالُ،مدونةُ8141صُ 48

ُ 4الدبسُمعتزُالتطورات ُالداخليةُوأثرهاُعلىُحركةُالمقاومةُاإلسالميةُحماسُُ،8114-8111رسالةُماجستيرُغيرُمنشورةُ،جامعةُ
األزهرُ،فلسطينُ)8141(ُ،ص411
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المياهُاالقليمية()1؛ُوهكذاُ،توافقُاالنقسامُالفلسطينيُمعُالرؤيةُاالسرائيليةُالقائمةُعلىُفصلُالضفةُ
الغربيةُعنُقطاعُغزةُ،كماُاستطاعتُاسرائيلُتوظيفُاالنقسامُلصالحهاُ،منُخاللُاستثمارهُ

كنقطةُارتكازُلتخطىُالتمثيلُالفلسطينيُ،والحاقُالضررُبالشعبُالفلسطينيُوبمشروعةُالوطنيُ ُُ.
 انهيارُالمشروعُالوطنيُوتهربُإسرائيلُمنُالتزاماتهاُ :
ُُأثرُاالنقسامُبالسلبُعلىُالمشروعُالوطنيُُوالمقاومةُ،األمرُالذيُأضعفُإمكانيةُبناءُاستراتيجيةُ
وطنيةُللمقاومةُأوُالسالمُوالتسويةُ،خاصةُفيُظلُسيطرةُحركةُحماسُعلىُالسلطةُفيُالقطاعُ

ُوانتهى ُالمشروع ُالوطني ُالفلسطيني ُبمحدداته ُوبالمرجعيات ُالتي ُصاغتها ُوثيقة ُاالستقالل ُعامُ
(4411م)ُ،ثمُمشروعُالسالمُالفلسطينيُالمبنيُعلىُالشرعيةُالدوليةُ،وتمُفرضُمعادلةُإسرائيليةُ

خطيرةُوهيُوقوفُدولةُاالحتالل ُفيُمواجهةُعسكريةُدمويةُمعُغزةُ ُ،وفيُمواجهةُالسلطةُفيُ

الضفةُالغربيةُ ،وبمقتضىُهذهُالمعادلةُلمُيعدُالصراعُكماُكانُسابقاُ،بلُساعدُاالحتالل ُفيُ

التهربُمماُعليهاُمنُالتزاماتُمذرعةُبغيابُشريكُفلسطينيُيستطيعُتحقيقُالسالمُاألمرُالذىُ
أضعفُموقفُالرئيسُأبوُمازن ُعلىُطاولةُالمفاوضاتُفهو ُلمُيعدُقادرُعلىُالتكلمُباسمُكلُ

الشعبُالفلسطينيُوخص ُوصاُعندماُتتحدثُعنهُحركةُحماسُبقولهاُ"رئيسُمنتهيةُصالحيته"!؛ُُ

كماُحدُاالنقسامُمنُإمكانيةُتطبيقُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُحولُفلسطينُنظراُالنعدامُالوحدةُبينُ
الضفةُ ،وغزةُكماُم كنُاالنقسامُإسرائيلُمنُالتفرغُلالستيطانُبالضفةُوتهويدُالقدسُبشكلُغيرُ
مسبوقُ،إضافةُإلىُاتخاذهاُق ارراتُعنصريةُكيهوديةُالدولةُبدونُردودُفعلُدولية؛ُبسببُانقطاعُ

التواصلُماُبينُالضفةُوغزةُ،وبماُسببهُمنُغيابُمرجعيةُواحدةُيمكنُأنُتوجهُالحالةُالنضاليةُ

إضافة ُإلىُالتشكيك ُبقدرة ُالشعب ُالفلسطيني ُفي ُحكم ُنفسه ُبنفسه ُكما ُأضعف ُاالنقسام ُخياراتُ
المقاومةُوفقدان ُالمقاوم ُالفلسطيني ُاحترامه ُوهيبته ُأمام ُالعالم ُوأمام ُالشعب ُعندما ُأصبح ُالسالحُ
الفلسطينيُيوجهُللفلسطينيُوأصبحُالمقاومُالفلسطينيُرجلُأمنُأوُميليشياُمهمتهُقمعُالفلسطينيُ
وهذا ُما ُشجع ُعلى ُطرح ُمشاريع ُالوصاية ُعلىُفلسطين؛ُإضافةُإلىُتحويلُالقضيةُمنُقضيةُ

شعبُيناضلُمنُأجلُالحريةُواالستقاللُلصراعُعلىُالسلطةُبينُمنُيفترضُأنهاُفصائلُحركةُ
تحررُوطني؛ُإضافةُتراجعُاالهتمامُالدوليُبالقضيةُكقضيةُسياسيةُإلىُمجردُاهتماماتُإنسانيةُ
ومساعداتُغذائيةُورفعُللحصار)2(.؛ُيتضحُمنُذلكُأنهُفيُظلُاالنقسامُالُيمكنُبناءُاستراتيجيةُ

ُ1صقرُ،مرجعُسابقُ)8144(ُ،ص01

ُ2أبراهيمُأبراشُاالنقسامُالفلسطينيُوتأثيرهُعلىُالمشروعُالوطنيُ،سماُاالخبارية41ُ،نوفمبر(ُ،)8148لمزيدُمنُالمعلوماتُ

انظرُُ ُ/http://samanews.ps/ar/post/142856
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وطنيةُأوُتشكيلُقيادةُعملُوطنيُوهذاُماُستكونُلهُنتائجُخطيرةُليسُفقطُعلىُفلسطينييُالضفةُ
وغزةُبلُعلىُفلسطينييُالشتاتُومستقبلُالقضيةُ ُ.

 ضعفُاالنسجامُبينُاألذرعُالسياسيةُوالعسكريةُداخلُاألحزابُالفلسطينية.
أظهالر ُاالنقسام ُالعالقالة ُالهشالة ُبالين ُاألذرع ُالسياسالية ُواألجنحالة ُالعسالكرية ُداخالل ُالمنظمالاتُ
الفلسالطينيةُ،حيالثُإنُهالالذهُاألجنحالالةُلالالمُتكالالنُتحالالتُسالاليطرةُالقيالالادةُالسياسالاليةُاألمرُالذىُأضالالعفُ

البنيالالةُ،والشالالرعيةُالتنظيميالالةُالداخليالالةُلتلالالكُاألحزاب؛ُكماُلمُتظهرُمراجعاتُنقديةُذاتيةُداخلُهذهُ
المنظماتُمنُأجاللُتحسينُالعالقالاتُبالينُاألذرعُالسياساليةُوالعسالكريةُ ،هالذاُوقدُأدىُالنزاعُبينُ

حركتيُفتحُوحماسُإلىُصداماتُمسلحةُ،رغمُتحريمُالحركتينُإلراقةُالدمُالفلسطيني؛ُُوانُ"معادلالالةُ

الص الراعُفالاليُفلسالالطينُلالالمُتعالالدُص الراعا ُفلسالالطينيا ُفالاليُمواجهالالةُاحالالتاللُإس الرائيليُ،بالاللُصالراعُعلالىُ

الساللطةُبالينُمالنُيفتالرضُأنُيكونالواُفاليُنفالسُالخنالدقُ،صالراعُعلالىُمالاُهالوُمتالاحُمالنُساللطةُكمالدخلُ

ضروريُحتىُوانُكالانُدمويالاُ،للهيمنالةُعلالىُمجماللُالمشالروعُالالوطنيُكاللُطالرفُحسالبُتصالورهُ
ومفهومالهُللمشالروعُالوطني"ُأيُلكلُمشروعُاستراتيجيةُومؤسساتهُوامتداداتهُالخارجيةُ ،فالُيوجدُ

مشروعُوطنيُحقيقي(.)1

 انحسارُوتراجعُمكانهُالقضيةُالفلسطينيةُ :

الُشكُأنُأحداثُانقالبُحركةُحماسُفيُ(حزيرانُ8111م)ُ،والتيُتمثلتُبسيطرةُحركةُحماسُ
على ُالسلطة ُفي ُقطاع ُغزة ُبقوة ُالسالح ُقد ُأوجد ُسلطتين ُسياسيتينُ،أحدهما ُفي ُالضفة ُالغربيةُ
بقيادةُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُوحركةُفتحُ،واالخرُفيُقطاعُغزةُبقيادةُحركةُحماسُ،وبعضُ

الفصائل ُالمنضوية ُتحت ُرايتهاُ ،كالهما ُيمتلكان ُالقوة ُاألمنية ُوالعسكرية ُللسيطرة ُعلى ُالمشهدُ

السياسيُوالعسكريُُواالقتصاديُللحفاظُعلىُسلطتهماُ،وكانتُنتائجُذلكُانتهاكُحرياتُالتعبيرُ
عن ُالرأي ُوتسارع ُوتيرة ُاالعتقال ُالسياسي)2(.؛ ُوظهورُُالتجاذبات ُالسياسية ُبين ُأقوىُ ُحركتين؛ُ

كلُذلكُزادُمنُتعقيداتُالمشهدُالفلسطينيُ
 تدهورُاالقتصادُالفلسطينيُ :
لقدُكانُلالنقسامُالفلسطينيُ-الفلسطينيُالذىُحدثُعامُ(ُ،)8111أسوأُاألثرُفيُتدهورُاالقتصادُ
الفلسطينيُ،كونهُأعطىُاالحتاللُاإلسرائيليُالذرائعُلالستفرادُبالبنيةُالتحتيةُالفلسطينيةُ،والتيُ

ُ1محمدُداودُالصراعُالسياسيُالفلسطينيُوأثرةُعلىُحريةُالصحافةُفيُالضفةُالغربيةُوقطاعُغزةُ(ُ،)8111-8112رسالةُ

ماجستيرُغيرُمنشورةُ،فلسطينُ)8144(ُ،صُ 11

ُ 2محمدُزريعيُلماذا ُتراجعتُالقضيةُالفلسطينيةُسياسياُواعالمياُ،مدونةُالجزيرة ُ(ُ،)8141لمزيدُمنُالمعلوماتُانظرُ
ُhttp://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/6/28
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استطاعت ُالسلطة ُبناؤها ُخالل ُعشرين ُعاماُ ،والتي ُكان ُأخرها ُتدمير ُالمنشآت ُاالقتصاديةُ

والصناعيةُفيُالحروبُاألخيرةُالتيُأوصلتُاالقتصادُإلىُالتدهورُالكاملُ،ثمُجاءُملفُاإلعمارُ

الذىُأعقبُالحربُ،وعدمُاستطاعةُالسلطةُالفلسطينيةُالقيامُبهُأوُإحياؤهُدونُالوصولُإلىُاتفاقُ

مصالحةُينهىُحالةُالقطيعةُواالنقسامُالمستمرُ،والذىُكانُسبباُفيُضربُاالقتصادُالفلسطينيُ،

نتيجةُاستمرارُُإغالقُالمعابرُوانفصالُالضفةُالغربيةُعنُقطاعُغزة(ُ ُ)1
الفصلُالثاني ُ

دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُمواجهةُاالنقسامُ،وتحقيقُالمصالحة ُ
نتيجة ُاختالف ُالرؤىُ ،ومنطلقات ُالتعاطي ُمع ُالمشروع ُالوطني ُالفلسطينيُ ،وعلى ُكيفية ُإدارةُ

الصراعُكانُالبدُمنُجسرُالهوةُبينُتلكُالرؤىُ،والمواقفُ،ليستطيعُالجميعُالعملُمنُأجلُبناءُ
مجتمعُفلسطينيُمتماسكُيواجهُالمؤامراتُالتيُتهدفُلتصفيةُالقضيةُ،وثوابتُشعبناُالفلسطينيُ،
وسار ُالحوارُالوطني ُالفلسطيني ُفي ُالعديدُمن ُالمحطاتُالعربيةُ،واإلسالميةُالتي ُتهدف ُإلىُ

تقريبُ،وجهاتُالنظرُللقضاءُعلىُاالنقسامُ،وتحقيقُالمصالحةُ .
المبحثُاألولُ:العواملُالتيُدفعتُحركةُحماسُلقبولُالمصالحة ُ
حركتيُفتحُوحماسُ
منُالملفتُللنظرُأنهاُتالقتُمصالحُداخليةُفلسطينيةُ،واقليميةُودوليةُفيُدفعُ ُ

إلى ُاالتفاق ُعلى ُتشكيل ُحكومة ُوحدة ُوطنية ُيعقبها ُعدد ُمن ُاالنتخاباتُبهدفُإنهاء ُاالنقسامُ

وتحقيقُالمصالحةُالوطنيةُالفلسطينيةُوالحرصُعلىُإعادةُاللحمةُللمجتمعُالفلسطينيُبعدُالشرلُ

الرأسيُالذيُأصابه ،وتتمثلُالعواملُالتيُدفعتُحماسُلقبولُالمصالحةُماُيليُ -ُ:
 -تحقيقُالمصالحةُيعفيُحركةُحماسُمنُتبعاتُإدارةُحكمُقطاعُغزةُالباهظةُ،سيماُبفعلُ

أضر ُبشكل ُكبير ُباألوضاع ُاالقتصادية ُخاصةُبعدُقيامُالرئيسُبفرضُ
الحصار ُالذي ُ َُ
إجراءاتُ،ضدُالقطاعُتهدفُإلىُ"إنفاقُأقل"ُمنذُ(إبريلُُ،)8141والتيُتمثلتُفيُقيامُ

السلطةُبخصوماتُعلىُرواتبُموظفيهاُفيُالقطاعُ،واحالةُآالفُالموظفينُإلىُالتقاعدُ

المبكرُ ،وتقليص ُالخدمات ُالمقدمة ُلقطاع ُغزةُ ،وتقليصات ُفي ُالتحويالت ُالطبيةُ،وذلكُ
بهدفُإعادةُالقطاعُلشرعيةُالسلطةُالفلسطينيةُ ُ)2(ُ.

ُ1طهُالقصاص(ُ)8141األداءُالسياسيُللسلطةُالفلسطينيةُفيُظلُاالنقسامُُ،8142ُ-8111رسالةُماجستيرُغيرُمنشورةُ،
جامعةُاألزهرُ،فلسطينُص.

ُ 2ناثانُبراونُ ،حماسُ:مكبَّلة ُأمُتتصرفُبحنكةُ،مركزُكارنيغيُللدراسات80ُ،ابريل(ُ،)8141لمزيدُمنُالمعلوماتُانظرُ
ُ ُhttps://carnegie-mec.org/2018/04/23/ar-pub-76154
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 محاولة ُحماس ُااللتفاف ُعلى ُاجراءات ُالسلطة ُالعقابية ُمن ُخالل ُلجوئها ُلالتفاق ُمعُالمفصولُمن ُحركة ُفتحُ"ُ،دحالن"ُ ،وقد ُبدأ ُبالفعل ُإجراء ُتفاهمات ُمع ُالطرفينُ ،برعايةُ

مصريةُغيرُرسميةُ،بيدُأنهُتبينُلقيادةُحماسُأنُالتفاهماتُمعُدحالنُالُتضمنُبالمطلقُ
احتواءُمفاعيلُالحصارُوتقليصُاآلثارُالناجمةُعنُالعقوباتُالتيُاتخذهاُالرئيسُعباس؛ُ

فاختارتُحماسُفيُالنهايةُأنُتحاولُالتوافقُمعُالرئيسُ(محمودُعباس)ُ،لوُإعالمياُُأماُ
الشعب!؛ ُعلى ُاعتبار ُأن ُالدخول ُفي ُمواجهة ُمع ُإسرائيل ُفي ُظل ُالظروف ُاإلقليميةُ،

ضررُ
والدوليةُوالداخليةُالسائدةُحاليًّاُسيفضيُفقطُإلىُالمسُبمكانتهاُالسياسيةُ ُ،ويلحقُ ا

كبيرُببنيتهاُالعسكريةُ،عالوةُعلىُأنهُسيفاقمُترديُاألوضاعُاالقتصاديةُُواالجتماعيةُفيُ
ا
القطاعُ )1(ُ.

 ُتغير ُاستراتيجية ُورؤية ُحركة ُحماسُومحاولةُتكيفهاُمعُالواقعُ ،واعادة ُهيكلة ُمواقفهاُالداخلية ُوالخارجيةُ،خاصةُفيُظلُانخفاض ُشعبيتها ُفي ُالقطاعُ.فرأتُأن ُالمصالحةُ
تشكلُلهاُطوقُُنجاةُللتخلصُمنُأعباءُالحكمُالمنفردُفيُظلُُالحصارُ،واستعادةُمكانتهاُ
بوصفهاُحركةُمقاومةُ،كماُأنُُتوقيعُالمصالحةُينهيُالضغوطُاألمنيةُفيُالضفةُالغربيةُ

التيُيتعرضُلهاُأحياناُكوادرُحركةُ“حماس”ُ،وتؤكدُجديةُالحركةُوحرصهاُعلىُاستعادةُ
وحدةُالضفةُوالقطاعُ )2(ُ.

 تغيرت ُقواعد ُاللعبة ُبعد ُأن ُتوصلت ُحماس ُإلى ُقناعة ُمفاداها ُبأن ُالخارطة ُالسياسيةُاالقليمية ُقد ُتغيرتُمع ُاألزمة ُالخليجية ُالمتفاقمة ُبعد ُوضع ُالواليات ُالمتحدة ُاألمريكيةُ

الحركةُعلىُقائمةُاإلرهابُمعُ"تنظيمُداعش"ُو"ُالقاعدةُ،واإلخوانُالمسلمين"ُ،وبعدُسقوطُ
استدعُرغبةُحركةُحماس"ُدخولُاللعبةُالسياسيةُ،خشيةُمنُ
ُْ
حكمُاإلخوانُفيُمصر؛ُماُ

توصلُالسلطةُالفلسطينيةُبرئاسةُ(محمودُعباس)ُمعُالكيانُالصهيونيُإلىُصفقةُواتفاقُ

يكونُبعيداُُعن ُحركةُحماسُ ،لتجد ُالحركةُنفسهاُ،وفي ُالمنظور ُالدولي ُواالقليمي ُبأنهاُ

حجرُالعثرةُالواجبُإزالتهُ،وهذاُماُأكدةُمساعدُوزيرُالخارجيةُالمصريُُالسابقُ(حسينُ

ُ 1اكرام ُزيادةُ ،اتفاق ُالمصالحة ُالفلسطينيةُ :الدوافع ُوفرص ُالنجاحُ ،المركز ُالديموقراطي ُالعربي ُللدراسات ُاالستراتيجيةُ
االقتصاديةُوالسياسية41ُ،اكتوبر(ُ،)8141لمزيدُمنُالمعلوماتُانظرُُ ُhttps://democraticac.de/?p=50073

ُ2اكرامُزيادةُ،مرجعُسابق
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هريدي)ُبقول"ُ:إنُهناكُمتغيراتُإقليميةُ،ومرحلةُتحولُتاريخيُكبيرُ،فهناكُقوىُُتختفيُ
وقوىُُإقليميةُتظهرُ،وأوزانُنسبيةُلقوىُُعربيةُواقليميةُتتشكلُمنُجديد"ُ.

()1

 وقوعُحماسُفيُعزلةُمحليةُ،واقليميةُبعدُفقدانُاإلخوان ُالمسلمينُسلطتهمُفي ُمصرُأردوغان)ُ
وفي ُتونسُ،إضافةُإلىُانشغالُتركياُبمشاكلهاُالداخليةُبعدُمواجهةُحكومة ُ( ُ

محاولة ُانقالب ُعسكريةُ ،أخذت ُالكثير ُمن ُجهدهاُ ،ووضعتها ُفي ُموقع ُمناوئُ ُللسياسةُ

األمريكيةُ ،فضالُعنُضعفُدورُقطر ُبعدُاألزمةُالخليجيةُومحاصرتها ُمن ُأربع ُدولُ
عربيةُ،وخصومُالحركةُفضالُُعنُاستمرارُتراجعُالقضيةُالفلسطينيةُكقضيةُمركزيةُفيُ

المنطقةُ(ُ ُ)2

المبحثُالثانيُ:العواملُالتيُدفعتُالسلطةُالفلسطينيةُو"حركةُفتة"ُحماسُلقبولُالمصالحةُ .
ُُُُُُُليستُفقطُحماسُمنُيعانيُفيُالساحةُالفلسطينيةُ،وترىُُفيُالمصالحةُطوقُُنجاةُلهاُ،
فالسلطةُأيضاُتمرُبأزماتُسياسيةُ،وداخليةُ،تمثلتُفيُفشلُمشروعُحلُالدولتينُُووصولهُلطريقُ
يُ
مسدودُ،وتوقفُالمفاوضاتُمعُاالحتاللُاإلسرائيليُ،وتسارعُوتيرةُاالستيطانُالصهي ُونيُالعنصر ُ

في ُمساحات ُشاسعة ُفي ُالضفة ُالغربيةُ ،وازدياد ُحالة ُالغضب ُالشعبي ُمن ُسياسيات ُالسلطةُ
االقتصاديةُ،واألمنيةُ،األمرُالذىُتحاولُتحقيقُالمصالحةُمعُحركةُحماسُ،بعدُتذرعُاالحتاللُ

اإلسرائيلي ُواألمريكيُ ،بأن ُالسلطة ُال ُتمثل ُالكل ُالفلسطيني ُوليس ُلها ُسيطرة ُعلى ُقطاع ُغزةُ،

كذريعةُللهروبُمنُالمفاوضاتُوتنفيذُماُعليهاُمنُالتزاماتُتجاهُالفلسطينيينُ،ويمكنُبلورةُدوافعُ

السلطةُ،وحركةُفتحُللمصالحةُفيُاألتيةُ :

 سعيُقياداتُحركةُفتحُلتنشيطُالقواعدُالشعبيةُللحركةُ،التيُتآكلتُبشكلُكبيرُ،نظ ارُالستمرارُتعطلُالعمليةُالسلميةُبينُالفلسطينيينُُ،والمحتلينُ،والتيُتتبناهاُحركةُفتحُ،مماُ

أوقعُقيادةُفتحُ،والسلطةُفيُحرجُشديدُبعدُقيامهاُبكافةُواجباتهاُنحوُالحفاظُعلىُأمنُ

االحتاللُفيُالمقابلُتنصلُ"األخيرة"ُمنُكافةُالتزاماتهاُمماُخلقُحالةُمنُالسخطُلديُ
المواطنُفيُالشارعُالفلسطينيُعلىُالسلطةُالفلسطينيةُفيُرامُاللهُوتشبيههاُبذراعُأمنيُ
لالحتالل ُال ُأكثر؛ ُلذا ُتسعي ُالسلطة ُلتغيير ُهذه ُالصورة ُالذهنية ُوالعمل ُنحو ُإتمامُ

ُ1يحيُاليعقوبيُ،ماُسرُالقبولُاإلقليميُوالدوليُبالمصالحةُالفلسطينيةُبهذاُالتوقيتُ،صحيفةُفلسطين01ُ،سبتمبر(ُ،)8141
لمزيد ُمن ُالمعلومات ُانظر ُhttp://www.felesteen.ps/article/ma-sr-alqbwl-alaqlymy-waldwly-

ُ ُُbalmsalht-alflstynyt-bhdha-altwqyt

ُ 2يوسف ُمكي(ُ ،)8141لماذا ُالمصالحة ُالفلسطينية ُاآلنُ ،موقع ُسما ُاالخبارية44ُ ،أكتوبرُ ،لمزيد ُمن ُالمعلومات ُانظرُ
http://samanews.ps/ar/post/315984
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المصالحةُالفلسطينية(ُ،)1وقدُأوضحُكبيرُالمفاوضينُصائب ُعريقاتُذلكُحينماُقالُ:
نحنُصرناُسلطةُبالُسلطةُ،واحتاللُبالُكلفة"ُ.

الموحدةُفيُ
 الرئيسُ(محمودُعباس)ُيحتاجُإلىُالمصالحةُلدعمُمشروعُالدولةُالفلسطينيةُ ُالضفةُالغربيةُوقطاعُغزةُأمامُاألممُالمتحدةُ،والعالمُ )2(ُ.

 خشيةُالسلطةُالفلسطينيةُمنُإغالقُكافةُأبوابُالمصالحةُأمامُحركةُحماسُ،منُذهابُاألخيرة ُإلى ُاالستفراد ُالكامل ُبقطاع ُغزة ُمما ُيؤدي ُإلى ُاالنفصالُ،وفصل ُكامل ُما ُبينُ

الضفةُالغربيةُوقطاعُغزةُ،األمرُالذيُينتهيُبحدوثُحالةُفراغُسياسيُوأمنيُبغزةُ،ماُ

قدُيفتحُالبابُعلىُمصراعيهُإلىُحدوثُمواجهةُعسكريةُمعُاالحتاللُاإلسرائيليُ ُ.

ُ -رغبة ُالرئيس ُالفلسطيني ُ(محمود ُعباس) ُفي ُمواجهة ُتيار ُ(محمد ُدحالن) ُالمتصاعدُ

والمدعومُسياسياُُومادياُُمنُقوىُُعربيةُ،وخليجيةُمؤثرةُ،خاصةُبعدُوصولُدحالنُُوحركةُ

حماس ُإلى ُجملة ُمن ُالتفاهماتُ ،بالتالي ُفإن ُتحقيق ُالمصالحة ُيضمن ُتجفيف ُالبيئةُ

ىُ
السياسية ُالتي ُيمكن ُأن ُتساعد ُدحالن ُعلى ُتحسين ُمكانته ُالداخلية ُبدعم ُمن ُالقو ُ

اإلقليمية ،إضافةُإلىُمعرفة موقع ُالسلطة ُفي ُخارطة ُالقوىُ ُالجديدة ُفي ُغزةُ ،خاصة ُأنُ

إجراءاتهاُبحقُالقطاعُ،أعطتُالمجالُلمصرُ،واإلماراتُللمناورةُ،لعودةُدحالنُمنُبوابةُ

فكُُالحصارُعنُالقطاعُ )3(ُ.

 ُرغبةُالسلطةُفيُالتماشيُمعُالجهودُالمصريةُ،فيُظلُقناعاتُالسلطةُأنُاإلشكالياتُمعُحركةُحماسُفيُالتفاصيلُ،وليستُفيُالعناوينُ،وبالتاليُالُضررُمنُتوقيعُاالتفاقُ،
وكسبُالطرفُالمصريُ،طالماُأنُالتفاصيلُستفشلهُالحقاُ )4(ُ.

المبحث ُالثالثُ :المبادرات ُالداخلية ُالتي ُتم ُطرحها ُالفلسطينيين ُلمعالجة ُاالنقسام ُوتحقيقُ
المصالحةُالوطنيةُ .
ُُُُُُُلقدُعجزت ُالسلطة ُالفلسطينية ُعن ُنقل ُالسلطة ُبطريقة ُديموقراطية ُكما ُكانت ُاالنتخاباتُ
واحتدم ُالصراع ُبين ُفتح ُالتي ُكانت ُتمسكت ُبزمام ُاألمر ُفي ُالحكومة ُالسابقة ُوبين ُحماس ُالتيُ

ُ1اكرامُزيادةُ،مرجعُسابقُ .

ُ2هانيُالمصريُ،أفاقُعمليةُالمصالحةُ،مجلةُالدراساتُالفلسطينيةُ،العددُُ،11بيروتُ،لبنانُ)8144(ُ،صُ 1

ُ 3عزيز ُالمصريُ ،المصالحة ُالفلسطينيةُ .بين ُالدوافع ُوالتحدياتُ .والمتغيرات ُالدوليةُ ،مركز ُبرق ُللدراسات ُالمستقبليةُ،

01أكتوبر(ُ،)8141لمزيدُمنُالمعلوماتُانظرُ/https://barq-rs.com
ُ4اكرامُزيادةُ،مرجعُسابقُ .
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انتخبتُمنُالشعبُالفلسطينيُ،واعتبرتُأنهاُصاحبةُالحقُفيُتشكيلُالحكومةُالفلسطينيةُالجديدةُ،
أمرُللنائب ُ(إسماعيل ُهنية) ُبتشكيل ُالحكومة ُالعاشرةُ،إالُ
ومع ُأن ُالرئيس ُمحمود ُعباس ُأعطى ُ ا

أن ُأوساط ُكثيرة ُفي ُحركة ُفتح ُرفضت ُهذا ُالتكليف ُورفضت ُالدخول ُفي ُحكومة ُتترأسها ُحركةُ
حماسُ ،وكان ُهذا ُمن ُوجهة ُنظر ُالمعارضين ُللحكومة ُالجديدةُ ،ومن ُهنا ُبدأت ُصراعاتُ
الصالحياتُوالحمالتُاإلعالميةُ،التيُسرعانُماُتحولتُإلىُاشتباكاتُمسلحةُ،وتصاعدتُحدةُ
االحتقانُ ،واالشتباكات ُبين ُالطرفينُ ،ومؤيديهما ُفي ُمنتصفُعام ُ(8111م)ُ،فكان ُاالقتتال ُبينُ

إخوةُالدمُ،حتىُوصلتُمنُداخلُالسجونُُاإلسرائيليةُ،وثيقةُالوفاقُالوطنيُ،والتيُتعتبرُمرجعاُُ
للتوافقُالوطني؛ُحيثُوافقُعليهاُجميعُالتنظيماتُ،معُتحفظُبسيطُلحركةُالجهادُاإلسالميُعلىُ
بعضُالبنودُ .

أوُالاُ:وثيقةُاألسريُ ُ
بعد ُاحتدام ُالصراع ُبين ُحركتي ُفتح ُوحماسُ ،وكانت ُذروة ُالفلتان ُاألمني ُالذي ُخلقتهُ ُ ،ودعمتهُ
إسرائيلُاألمرُالذي ُأدىُإلىُوجودُحالة ُشلل ُفي ُجميعُالمؤسسات ُالرسميةُ ،والمدنيةُ ،واألمنيةُ

نتيجةُحدوثُانقسامُعموديُفيُالمؤسساتُالقياديةُبينُقطبيُالصراعُالرئيسيينُ ُ،وظهورُالسلطةُ

منقسمةُبرأسينُيحملُكلُمنهماُبرنامجهُالخاصُ(الرئاسةُووراءهاُفتحُ.والحكومةُووراءهاُحماس)ُ
واحتقانُوتنافرُبينُالطرفينُ،إضافةُإلىُتفاقمُاألزمةُاالقتصاديةُووجودُحصارُماليُكاملُعلىُ

السلطةُ،والشعبُالفلسطينيُتأتيُتلكُاألزمةُلتفاقمُأزمةُموجودةُبفعلُسياسةُاإلغالقُوالحصارُ
اإلسرائيلية ُالتي ُأدت ُالى ُارتفاع ُفي ُمعدالتُالبطالة ُوازدياد ُمعدالت ُالفقرُ ،فيُظلُغياب ُشبهُ

كامل ُللقانونُ،وحالة ُفوضىُ ،وفلتانُ ،واندالع ُمعارك ُاالقتتال ُالداخليُ )1(.ومن ُهناُبرزتُ ،وثيقةُ

الوفاق ُالوطني ُأو ُما ُيُسمى ُوثيقة ُاألسريُ ،التيُأكدتُعلىُتوحيدُالخطابُالفلسطينيُ،والتأكيدُ
على ُمبادئ ُالشرعية ُالدوليةُ ،واعتبار ُمنظمة ُالتحرير ُالفلسطينية ُالممثل ُالشرعيُ ،والوحيد ُكماُ

طالبتُالوثيقةُبتشكيلُحكومةُوحدةُوطنيةُعلىُأساسُيضمنُجميعُالكثلُالبرلمانيةُالراغبةُفيُ
المشاركةُالسياسيةُ،وتعودُأهميةُوثيقةُالوفاقُالوطنيُإلىُأنهاُتهدفُإلىُتوحيدُالخطابُالسياسيُ

يوجد ُشريك ُفلسطيني ُيمكن ُالدخول ُمعه ُفيُ
الفلسطينيُ ُ ،ودحض ُاالدعاء ُاإلسرائيلي ُبانه ُال ُ ُ
مفاوضاتُسياسيةُ ُ،وتجنيبُالشعبُويالتُاالقتتالُالداخليُ ُوتسهمُفيُفكُالحصارُ ُوتؤسسُلبدايةُ
عمليةُإعادةُبناءُمؤسساتُمنظمةُالتحرير(ُ )2

ُ 1خالد ُمنصور ُوثيقة ُاألسري ُتحليل ُوموقف ُوتوقعاتُ ،دنيا ُالوطن42،يونيو(ُ ،)8112لمزيد ُمن ُالمعلومات ُانظرُ

ُ ُُhttps://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/48040.html
ُ2خالدُمنصورُ،المرجعُالسابقُ .
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المبحثُالرابعُ:دورُالجامعةُالعربيةُفيُانهاءُاالنقسامُوتحقيقُالمصالحةُالفلسطينية ُ
تعدُجامعةُالدولُالعربيةُمنُأقدمُالمنظماتُاإلقليميةُالتيُحاولتُتجسدتُالواقعُالعربيُوتوثيقُ
الصالتُبينُالدولُالعربيةُ،حيثُجاءُميالدُجامعةُالدولُالعربيةُنتيجةُلظروفُداخليةُوخارجيةُ،

المبادئُالمتناقضةُ،اذُجمعتُبينُفكرةُالحركةُالقوميةُ
ُ
وهيُتحملُفيُصلبهاُعددُاُمنُاألفكارُو

وسعيهاُنحوُالوحدةُوفكرةُ ،وجودُدولهُمستقلةُ،لذلكُجاءتُالجامعةُمنظمهُفريدةُمنُ
ُ
العربيةُ ،
نوعهاُ،فهيُتعدُبحكمُوجودهاُرمزاُلفكرةُالقوميةُ ُ.

أوالُ:موقفُالجامعةُالعربيةُمنُنتائجُاالنتخاباتُالرئاسيةُ،والتشريعيةُ .
لقدُشهدتُاألراضيُالفلسطينيةُانتخاباتُرئاسيةُ،بعدُاستشهادُالرئيسُالفلسطينيُ(ياسرُعرفات)ُ،
وتقدم ُانتهتُبفوز ُالرئيس ُ(محمود ُعباس) ُكممثل ُعن ُحركة ُالتحرير ُالوطني ُالفلسطيني ُفتحُ،
بتاريخُ(4يناير8111م)(ُ،)1وقدُأشادتُجامعةُالدولُالعربيةُبالقدرةُالتيُأبداهاُالشعبُالفلسطينيُ

بنجاحُاالنتخاباتُالديمقراطيةُالرئاسيةُ،مهنئةُالرئيسُمحمودُعباسُبانتخابهُرئيساُُللسلطةُالوطنيةُ
الفلسطينيةُ،كماُأشادتُبعمليةُاالنتخاباتُالتشريعيةُ،والتيُأكدتُعلىُقدرةُالشعبُالفلسطينيُ

وجدارته ُبحقة ُفي ُتقرير ُمصيرهُ ،ودعت ُالمجتمع ُالدولي ُالحترام ُالخيار ُالديمقراطي ُللشعبُ

الفلسطينيُ،واالعرابُعنُالدعمُالكاملُللسلطةُالفلسطينيةُبقيادةُالرئيسُ(محمودُعباس)ُ،والحوارُ

الوطنيُالفلسطينيُ،الهادفُلتأكيدُوحدةُالشعبُالفلسطينيُ،إليجادُأنجعُالوسائلُمنُأجلُتحقيقُ
إقامةُدولةُفلسطينيةُمستقلةُ ُ،وتحقيقُالسالمُالقائمُعلىُأساسُالدولتينُعلىُأساسُ،وق ارراتُاألممُ

المتحدة ُذات ُالصلة(ُ )2كما ُحذر ُ(عمرُموسى) ُاألمين ُالعام ُالسابق ُللجامعةُالعربيةُ ،الوالياتُ
المتحدةُمنُممارسةُالكيلُبمكيالينُقائال ُ":الُيمكنُأنُتسعىُواشنطنُلتعزيزُالديموقراطيةُفيماُ

ترفضُنتائجُاالنتخاباتُالديمقراطية"ُ.وطالبُالمجتمعُالدوليُوالسيماُاللجنةُالرباعيةُالدوليةُخاللُ

منتدىُدافوسُاالقتصاديُالعالميُفيُسويسراُ،فيُ(ُ 84ينايرُ،)8112بإعطاءُالفرصةُلحركةُ
حماسُللدخولُفيُالعمليةُالسلميةُ،بعدُفوزهاُفيُاالنتخاباتُالتشريعيةُ )3(ُ.والعملُعلىُاحترامُ
إرادةُالشعبُالفلسطينيُ،وعدمُالتدخلُفيُشؤونهُالداخليةُ،وبماُفيُذلكُحريتهُفيُاختيارُقيادتهُ

بشكلُديمقراطيُ،وتجنبُإصدارُأحكامُمسبقةُ،وفرضُشروطُمجحفةُللتعاملُمعُقيادتهُالمنتخبةُ،
كماُطالبتُالمجتمعُالدوليُباالستمرارُفيُتقديمُالمنحُوالمساعداتُللسلطةُالفلسطينيةُ،واحترامُ

الخيارُالديمقراطيُالفلسطينيُ،والتحذيرُمنُالمواقفُالداعيةُإلىُوقفُالدعمُالدوليُللسلطةُالوطنيةُ
لصادرةُعنهاُ
ُ
ُ 1محمدُالمغني ُ ،موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُمنُخاللُالق ارراتُوالبياناتُالرسميةُا

(ُ،)8112-4411رسالةُماجستيرُغيرُمنشورةُ،الجامعةُاالسالميةُ،فلسطين(.)8142
ُ2محمدُالمغنيُ،مرجعُسابقُ،ص ُ

ُ3سعيدُالسعوديُ،مرجعُسابقُ،صُ 11
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الفلسطينيةُبعدُاالنتخاباتُالتشريعيةُ،ورفضُالذرائعُالتيُاستندتُإليهاُ،والتنبيهُإلىُانعكاساتهاُ

السلبية ُالخطيرة ُعلى ُاألوضاع ُاالقتصاديةُ ،واالجتماعية ُللشعب ُالفلسطينيُ ،وعلى ُاالستقرارُ،
واألمنُفيُالمنطقةُ،مؤكدةُعلىُمسؤوليةُالمجتمعُالدوليُتجاهُدعمُالشعبُالفلسطينيُ،بماُيلبيُ

االحتياجاتُاالغاثيةُالملحةُفيُفلسطينُالمحتلةُ ُ)1(.

يالحظُالباحثانُمماُسبقُ،أنُجامعةُالدولُالعربيةُرحبتُبنتائجُاالنتخاباتُ،وعبرتُعنُاحترامهاُ

لخيارُالشعبُالفلسطينيُفيُاختيارُقادتهُ،كماُأدانتُالموقفُالدوليُالذىُرفضُنتائجُاالنتخاباتُ
التشريعيةُ،وطالبتُبضرورةُاحترامهاُ،لكنهاُلمُتمارسُأدنيُأنواعُالضغطُعلىُالمجتمعُالدوليُأوُ

اسرائيلُ،إلجبارهماُعلىُاالعترافُبنتائجُهذهُاالنتخاباتُ،ودعتُاللجنةُالرباعيةُوالمجتمعُالدوليُ
للضغطُُعلىُاسرائيلُإللغاءُالقرارُالقاضيُبوقفُعائداتُالضرائبُ،والرسومُالجمركيةُالمستحقةُ

للسلطة ُالفلسطينيةُ ،والتأكيد ُعلى ُعدم ُأحقية ُكيان ُاالحتالل ُاإلسرائيلي ُفي ُحرمان ُالشعبُ
الفلسطينيُمنُحقوقه؛ُكماُطالبتُاللجنةُالرباعيةُباتخاذُموقفُواضحُوصريحُ،باالستمرارُفيُ

تقديمُالدعمُللسلطةُالفلسطينيةُ،والضغطُعلىُدولةُاالحتاللُُللكفُعنُابتزازُالشعبُالفلسطينيُ

وسلطتهُالشرعيةُ .

ثانياُ:موقفُالجامعةُالعربيةُتجاهُاالنقسامُ .
لقدُاتسم ُالموقف ُالعربي ُالرسمي ُبنوع ُمن ُالحيرةُ ،مماُ َّ
شكل ُنقطةُحرجة ُفي ُالتعامل ُمع ُالقضيةُ

الفلسطينيةُواتَّخذ ُمنحى ُاإلدانة ُخاللُاجتماع ُلوزراءُالخارجية ُالعرب ُفي ُ(ُ 42مايو ُُ،)8111
حيثُتمُخاللهُإدانةُ"األعمالُاإلجراميةُالتيُارتكبتُفيُغزةُ،وطالبواُبعودةُاألوضاعُفيُالقطاعُ

إلى ُما ُكانت ُعليه ُقبل ُاألحداث ُاألخيرة"ُ،كماُقامتُجامعةُالدولُالعربيةُبإجراءُمشاوراتُمعُ
العواصمُالعربيةُووزراءُالخارجيةُالعربُلتحديدُشكلُالتحركُالذىُستقومُبهُالجامعةُلمعالجةُ

قضيةُالخالفاتُالتيُدارتُبينُالفلسطينيينُ،والدعوة ُللحوار ُالوطني ُالفلسطينيُل أرب ُالصدعُ،
والعودةُعنُحالةُاالنقسامُ،وقدُتقدمُاألمينُالعامُالسابقُلجامعةُالدولُالعربيةُعمروُموسيُباقتراحُ
يتمثلُ"بإرسالُوفدُمنُالجامعةُإلىُاألراضيُالفلسطينيةُللقاءُجميعُاألطرافُ،والعملُعلىُإنهاءُ

االحتقانُالسياسيُووقفُاالقتتالُالداخليُبينُالفلسطينيين"ُ )2(.

أما مواقف األنظمة العربية فقد اتَّسمت بداية بالميل إلى الحيادية ،وعدم التدخلُ،نظ ارُلخصوصيةُ
كلُنظام وأسبابه ،فمثال بدا الموقف السعوديُ،متأث ار بفشل )اتفاق مكة) ،ومتخذا الحياد منهجاُ،
ُ1محمدُالمغنيُ،مرجعُسابقُ،ص

ُ2كفاحُعودةُ،أحداثُحزيرانُفيُقطاعُغزةُوتأثيرهاُعلىُالمشروعُالوطنيُالفلسطينيُ"استراتيجياُوتكتيكيا"ُ،رسالةُ
ماجستيرُغيرُمنشورةُ،جامعةُالنجاحُ،فلسطينُ)8114(ُ،صُ .414-411
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فلم تتدخل الحكومة السعودية ،ورفضت إحياء مبادرة اتفاق مكة ،في حين تأثرُالموقف المصريُ
بمدى نتائج التدخل على مسيرة المفاوضات اإلسرائيليةُالفلسطينية ُفي ُمؤتمر أناُبولسُ،ومع

استمرار الحالة الفلسطينيةُبدأت توالى المبادرات العربيةُ،ففيُ(مارس  ، (2008أعلنتُاليمن عن

مبادرة المصالحة التي تضمنت إعادة األوضاع إلى سابق عهدها في غزة ،والعودةُإلى ُاستئنافُ

الحوار ُالوطنيُ ،وتشكيل ُحكومة ُوحدة ُوطنيهُ ،وانشاء ُلجنه ُعربيه ُتشكلها ُجامعةُالدول ُالعربيةُ،
واتجهتُمصرُإلىُاتخاذُزمامُاألمورُباستضافةُالحوارُالوطنيُالفلسطينيُ،خاصةُ،وأنُمصرُ،
وجدت ُفي ُاالنقسام ُالفلسطيني ُتحول ُيحمل ُفي ُطياته ُدالالت ُأمنيةُ ،وسياسية ُإقليمية؛ُفسيطرةُ

حماسُعلىُقطاعُغزةُتمثلُمرحلةُجديدةُلتوسعُالنفوذُاإليرانيُفيُالمنطقةُ،ولترسيخُموقعُطهرانُ

فيُقلبُالشرقُُاألوسطُ،والعالمُالعربيُ،حيثُالتحديُاألكبرُلسيطرةُحماسُعلىُقطاعُغزةُيمثلهُ
التغير ُالهيكلي ُالذي ُأدخلهُعلى ُالخريطة ُالسياسية ُللشرقُ ُاألوسطُ ،فالصراعُالسياسي ُالفلسطينيُ

الداخليُ ،وألول ُمرة ُيأخذ ُبعدا ُإقليميا ُكونه ُمصحوبا ُبانقسامات ُإقليميةُ ،لكل ُمنها ُمشروعةُ(ُ،)1
وبالرغمُمنُذلكُفقدُأكدُالرئيس ُالسابقُلدورة ُمجلس ُوزراء ُالخارجية ُالعرب ُفي ُجامعةُالدولُ

العربيةُسعودُالفيصلُ،بأنُاستمرارُاالنقسامُمنُشأنهُهدرُالحقوقُُالفلسطينيةُالمشروعةُ،وتشجيعُ

إسرائيلُعلىُالمضيُفيُغيهاُ،وعدوانهاُوتعميقُالمعاناةُاإلنسانيةُللشعبُالفلسطينيُ،لذلكُفإنُ
مجلس ُالجامعة ُقرر ُعدم ُالوقوف ُمكتوف ُاأليدي ُأمام ُاستمرار ُالنزاع ُالفلسطيني ُ– ُالفلسطينيُ

وأوضح ُأن ُمجلس ُوزراء ُالخارجية ُالعرب ُ"يطالب ُبضرورة ُاتخاذ ُموقف ُعربي ُتجاه ُإراقة ُالدمُ

الفلسطينيُوتعميقُاالنقسام"( )2لذلكُبدأتُالجامعةُبدعمُالحلولُوالمبادراتُالتيُطرحتُمنُأجلُ
العملُعلىُتحقيقُالمصالحةُوانهاءُاالنقسامُوقدُتمثلتُتلكُالمبادراتُفيُاالتيُ ُ:
 اتفاقُمكةُ :
بناءُعلىُالمبادرةُ،التيُأعلنهاُالملكُالراحلُعبدُاللهُبنُعبدُالعزيزُ،ملكُالمملكةُالعربيةُالسعوديةُ

للوساطةُبينُحركتيُ"فتحُوحماس" بهدفُإجراء ُمفاوضاتُحياديةُ ،حولُبحثُأسسُالخالفُ
والعمل ُعلىُتحكيمُالعقلُوتغليبُلغة ُالحوارُعلىُلغةُالسالحُفي( ُفبرايرُ ،)8111وشرط ُأنُ

يتوقفُاالقتتالُبينُالطرفينُوقدُبذلتُمصرُجهدا ُمضنياُفيُوقفُالقتالُعشيةُالوصولُإلىُ

السعوديةُ،وقدُالقتُهذهُالدعوةُترحيبا ُمنُالرئاسةُالفلسطينيةُ،وحركةُحماسُ،كماُلقيتُترحيباُ

 ُ 1جمالُعبدُالجوادُ،مصرُبعدُغزةُالحمساويةُ:تهديدُداخليُمحدودُوتحدياتُإقليميةُأكثرُجديةُ،جريدةُالغدُ،لمزيدُمنُ

المعلوماتُانظرُُ ُُhttp://www.alghad.jo/?news=183253

 ُ2صحيفةُاأليامُ،الجامعةُالعربيةُستفرضُعقوباتُضدُاألطرافُالفلسطينيةُالتيُتعيقُالحوار41ُ،سبتمبر(ُ،)8111لمزيدُ

منُالمعلوماتُانظرُُ ُhttp://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=54b7f45y88833861Y54b7f45
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من ُمصر ُوسورياُ ،واألردن ُوالجامعة ُالعربية ُ(ُ )1وتعود ُاستجابة ُحماس ُللمبادرة ُالسعودية ُإلىُ
المكانةُالكبيرةُالتيُتحظيُبهاُالمملكةُالسعوديةُعلىُالصعيدينُالعربيُوالدوليُ،كذلكُتوصلُ
حركةُحماسُإلىُقناعةُبفشلُاستخدامُالقوةُضدُحركةُفتحُ،والسلطةُإذُتبينُأنُالحركةُتمتلكُ

قدرةُعسكريةُتؤهلهاُمنُحمايةُمشروعهاُالوطنيُوحمايةُالسلطةُ،إضافةُإلىُرغبةُحركةُحماسُ
التيُتتمتعُبقدرُمنُالبراغماتيةُفيُالتخلصُمنُتهمةُااللتحاقُبالمحورُااليرانيُ،إضافةُإلىُرغبةُ
حركةُحماسُفيُاستعادةُقدرتهاُعلىُالضبطُوالسيطرةُوالتحكمُفيُإدارةُالحركةُوعدمُالوقوعُفيُ

مغامرةُتسئُإلىُالنموذجُالذيُترغبُفيُأنُتمثلهُكأولُحركةُإسالميةُتصلُإلىُالسلطةُعبرُ
صناديقُاالقتراعُ،فيُحينُيعودُاستجابةُحركةُفتحُللمبادرةُالسعوديةُألنُالحركةُبحاجةُإلىُوقتُ
إلعادةُترتيبُصفوفهاُ،وتوحيدهاُ،فضالُعنُتوفيرُالفرصةُللعملُالسياسيُالخارجيُالذىُيكرسُ

دورهاُكمسؤولهُعنُهذاُالملفُمنُخاللُموقعهاُفيُقيادةُمنظمةُالتحريرُالفلسطينية(ُ ُ)2

وقدُتمُمناقشةُالعديدُمنُالقضاياُ،والتيُتوجتُباتفاقُسمىُ"بإعالنُمكة"ُوتمُاالتفاقُخاللهُعلىُ
أربعُقضاياُأساسيةُوهيُ :
 وضعُنهايةُلالقتتالُالداخليُ،والتأكيدُعلىُالوحدةُكأساسُللصمودُالوطنيُوتحريم ُالدمُ
الفلسطينيُوتحدىُاالحتاللُ،وأنُيكونُالحوارُالوسيلةُالوحيدةُلتحقيقُذلك.

ُ االتفاقُعلىُتشكيلُحكومةُوحدةُوطنيةُ،وفقُاتفاقُتفصيليُمعتمدُبينُالطرفينُ،والشروعُ
العاجلُفيُاتخاذُاإلجراءاتُالدستوريةُلتشكيلها.

 المضيُقدماُُفيُإجراءاتُتفعيلُوتطويرُمنظمةُالتحريرُالفلسطينية.
 تأكيدُمبدأُالشراكةُالسياسيةُوفقُمبدأُالتعدديةُالسياسيةُ.

()3

موقفُالجامعةُالعربيةُتجاهُاتفاقُمكةُ :
لقدُرحبتُالجامعةُالعربيةُباتفاقُمكةُالذىُنتجُعنهُاتفاقُتشكيلُحكومةُوحدةُوطنيةُكماُدعتُ

جميع ُالدولُالعربية ُلمساندةُالرئيس ُالفلسطينيُ،وحكومته ُحتىُتستطيع ُالقيام ُبدورهاُفيُتلبيةُ

احتياجاتُالشعبُالفلسطينيُوتحقيقُمصالحةُ،وأهدافهُالوطنيةُ،كماُأنهاُأدانتُالحصارُالسياسيُ،
1

ُدنيا ُالوطن ُنص ُاتفاق ُمكة ُللوفاق ُالوطني1،فبراير(ُ ،)8111لمزيد ُمن ُالمعلومات ُانظرُ

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2007/02/08/74094.html

ُ2عوكلُطالل(ُ،) 8111اتفاقُمكةُقرائهُفيُالمقدماتُوالنتائجُ،مجلةُالدراساتُالفلسطينيةُ،المجلدُ،41العددُ،24مؤسسةُالدراساتُ
الفلسطينيةُبيرتُ،صُ .411

ُ3التقريرُاالستراتيجي(ُ 08ُ،)8111
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واالقتصاديُوالعسكريُوكافةُاالجراءاتُالتيُاتخذتهاُإسرائيلُوأدتُإلىُخسائرُفادحةُفيُاألروحُ،
والممتلكاتُإضافةُإلىُأنهاُطالبتُالمجتمعُالدوليُبرفعُالحصارُوتوفيرُالدعمُلحكومةُالوحدةُ

الوطنيةُ،واالعترافُبهاُ،والتعاملُمعهاُدون ُتمييزُ،واستئنافُتقديمُالمساعدةُللسلطةُالوطنيةُ،
والشعبُالفلسطينيُ،واحترامُخيارهُالديمقراطيُ ُُ)1(.
ُ المبادرةُاليمنيةُ :
مبادرةُطرحهاُالرئيسُاليمنيُالسابقُعلىُعبدُاللهُصالحُلحلُالخالفُبينُحركتيُفتحُوحماسُ،
ومنُالجديرُذكرهُأنُوفدُاليمنُنجحُفيُدفعُجامعةُالدولُالعربيةُومجلسهاُالوزاريُنحوُتبنيُ

مبادرة ُالرئيسُاليمنيُبكلُبنودهاُالسبعةُإلصالحُذاتُالبينُبينُاألشقاءُالفلسطينيينُ،وكشفُ
مندوب ُاليمنُلدى ُجامعة ُالدولُالعربيةُأن ُجميع ُالدولُالعربيةُأعلنتُعبرُمندوبيها ُالدائمينُ

بجامعةُالدولُالعربيةُتأييدهاُللمبادرةُاليمنية(ُ،)2التيُتضمنتُالعديدُمنُالبنودُالمهمةُللمصالحةُ

منها؛ُالعودةُباألوضاعُإلىُماُكانتُعليهُفيُغزةُقبلُتاريخُ(40يونيوُ،)8111واستئنافُالحوارُ
علىُقاعدةُ(اتفاقُالقاهرةُالعامُ8111م)ُ،و(اتفاقُمكة)ُعلىُأساسُأنُالشعبُالفلسطينيُكلُالُ
يتجزأُ ،وأن ُالسلطة ُالفلسطينية ُتتكونُ ُمن ُسلطة ُالرئاسة ُالمنتخبةُ ،والبرلمان ُالمنتخبُ ،والسلطةُ

التنفيذيةُممثلةُبحكومةُوحدةُوطنيةُوااللتزامُبالشرعيةُالفلسطينيةُبكلُمكوناتها.

واحترام ُالدستورُوالقانونُ ُالفلسطينيُوااللتزام ُبه ُمن ُقبلُالجميعُ،والعملُعلىُإعادةُبناء ُاألجهزةُ
األمنية ُعلى ُأسس ُوطنيةُ ،بحيث ُتتبع ُالسلطة ُالعلياُ ،وحكومة ُالوحدة ُالوطنيةُ ،وال ُعالقة ُأليُ

فصيلُبها؛ُوتشكيلُحكومةُوحدةُوطنيةُائتالفيةُتمثلُفيهاُكلُالفصائلُبحسبُثقلهاُفيُالمجلسُ

التشريعيُوتكونُُقادرةُعلىُممارسةُمسؤولياتهاُكاملةُ )3(ُ.

ولقدُاعتبرتُالجامعةُالعربيةُأنُالمبادرةُاليمنيةُتعدُاألرضيةُاألسلمُلرأبُالصدعُالفلسطينيةُ،وقدُ

تبنتُالجامعةُفكرةُاالتفاقُفيُمجلسهاُ،علىُانهاءُاالنقسامُالفلسطينيُ،وانهاءُالخالفُالقائمُلكنهاُ

لمُتستطيعُتنفيذُاالتفاقُالقائمُعلىُاألرضُ،ألنهاُالُتملكُمقوماتُالقوةُالتيُتجعلهاُقادرةُعلىُ

تنفيذُماُاتفقُعليهُ(ُ ُ.)4
ُ

ُ1سعيدُالسعوديُ،مرجعُسابقُ،ص11

ُ2سعيدُالسعوديُ،مرجعُسابقُ،صُ .14

ُ3مركزُالمعلوماتُالوطنيُالفلسطينيُ-وفا(ُ)8111المبادرةُاليمنيةُالستئنافُالحوارُوانهاءُاالنقسامُالفلسطينيُ1أغسطسُ،

لمزيدُمنُالمعلوماتُانظرُُ ُhttp://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4920
ُ4سعيدُالسعوديُ،مصدرُسابقُ،ص.14
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 المبادرةُالمصريةُ :
لقدُأدىُاالنقسامُإلىُادخالُالساحةُالفلسطينيةُفيُحالةُصراعُوجدلُكبيرينُ،خاصةُبعدُالعدوانُ

الصهيونيُعلىُغزةُبتاريخُ(ُ81ديسمبرُ8111م)ُ(ُ،)1وفشلُالمبادرةُالسعوديةُواليمنيةُفيُتحقيقُ

جهودُالمصالحة ُبإنهاءُاالنقسام؛ُفقد ُكلفتُجامعةُالدولُالعربيةُفيُ(فبراير ُ8114م)ُ ،مصرُ

رسميُاُبإدارةُملفُالمصالحةُالفلسطينيةُ،وظلتُمصرُالمركزُالعربيُالرئيسُفيُالشأنُالفلسطينيُ
طوالُعامُ(8114م)ُ،واستفادتُمنُكونهاُالدولةُالعربيةُاألكبرُ،ومنُوجودُحدودهاُمعُغزةُ،
ومنُعالقاتهاُباالحتاللُاالسرائيليُ،والوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُُ.لقدُشهدُعامُ(ُ)8114جهوداُ
مصريةُلتحقيقُالمصالحةُ،واستمرتُالمحاوالتُالمصريةُلتحقيقُالمصالحةُبينُالطرفينُ،وتبعُ

ملفُالمصالحةُللمخابراتُالمصريةُبقيادةُالوزيرُالراحلُعمرُسليمانُرحمه ُاللهُ،وأصبحُملفُ
المصالحةُالفلسطينيةُملفاُمصرياُُبالدرجةُاألوليُعلىُالصعيدُالعربيُ،وقدُنظمتُجمهُوُريةُمصرُ
العديد ُمن ُاللقاءات ُبين ُالطرفين ُفي ُالقاهرةُ ،انتهت ُبتقديم ُالورقة ُالمصرية ُ(ُ )2للمصالحة ُوقدُ

تضمنتُورقةُالمصالحةُالعديدُمنُالقضاياُالسياسيةُوالتيُتمثلتُفيُ :

 ُإعادة ُتفعيلُمؤسسات ُمنظمة ُالتحرير ُالفلسطينيةُ ،والعمل ُعلى ُترسيخ ُمكانتهاُوتفعيلهاُوفق ُاألسس ُالتي ُيتم ُالتراضي ُعليهاُ ،بحيث ُتضم ُالمنظمة ُجميع ُالقويُ ُوالفصائلُ

الفلسطينيةُمعُاستكمالُتشكيلهاُكإطارُقياديُ .

 ُاعتماد ُمبدأ ُالتمثيل ُالنسبي ُفي ُانتخابات ُمتزامنة ُتشمل ُالمجلس ُالوطنيُ ،والتشريعيُوالرئاسةُ،تجريُُفيُجميعُمناطقُالسلطةُبماُفيهاُالقدسُالشرقيةُفيُ(ُ81ينايرُمنُعامُ
ُ،)8141معُتوفيرُالضماناتُالالزمةُلنزاهتهاُمنُخاللُرقابةُعربيةُودوليةُ .

 ُإنشاءُحكومةُتوافقُوطنيُتنتهيُ،واليتهاُبانتهاءُواليةُالمجلسُالتشريعيُتتخلصُمهمتهاُفيُثالثُقضاياُمحددةُ:اإلعدادُلالنتخاباتُ،وتوحيدُاألجهزةُاألمنيةُ،وبدءُعمليةُُإعادةُ
إعمارُغزةُ .

1

ُمكرم ُأحمدُ ،حماس ُتغير ُشروط ُالمصالحةُ ،األهرام ُاليومي80ُ ،ينايرُ )8141(ُ ،لمزيد ُمن ُالمعلومات ُانظرُ

ُ ُhttp://pw.ahram.org.eg/News/25997.aspx

ُ2عمرانُعودةُ،قضيةُالمصالحةُفيُالخطابُالسياسيُالفصائليُالفلسطينيُُ،8141-8111رسالةُماجستيرُغيرُمنشورةُ،
جامعةُاألزهرُ،فلسطينُ)8142(ُ،صُ ُ.14-11
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 ُتحديد ُمهام ُأجهزة ُالسلطة ُالفلسطينية ُاألمنية ُالثالثُ:األمن ُالوطنيُ ،واألمن ُالداخليُ،والمخابرات ُالعامةُ ،علي ُنحو ُمفصل ُيحدد ُمهام ُكل ُجهازُ ،والتوافق ُعلي ُضرورة ُإعادةُ
بناءُوهيكلةُهذهُاألجهزةُفيُغزةُوالضفةُ )1(.

ُولقدُرحبتُحركةُفتحُ،وحركةُحماسُبالورقةُالمصريةُوالمضيُفيُمشروعُالمصالحةُوأكدُعليُ
ذلكُخطابُاسماعيلُهنيةُالذىُقال"ُوأنُالرغبةُفيُانجاحُالحوارُتلقىُقوةُدفعُفيُكلُاألوساطُ

الحركيةُفيُالداخلُوالخارج"ُ(ُ،)2ولكنُبالرغمُمنُالتقدمُالكبيرُالذيُحققتهُالورقةُالمصريةُحولُ
المصالحةُإالُأنها ُواجهتُالعديدُمن ُالتحديات ُوالمعيقات ُالتي ُتتعلق ُبإطالقُسراحُالمعتقلينُ

الدوراتُ
السياسيين ُفي ُالضفةُ ،وغزةُ(ُ،)3إضافةُإلى ُتحديد ُنسب ُالتمثيل ُالنسبيُ ،والفردي ُفي ُ ُ
االنتخابيةُ،وتشكيلُاللجنةُاألمنيةُالعلياُالتيُأصرتُفتحُعليُأنُيرأسهاُالرئيسُمحمودُعباسُ،
ومدي ُالتزام ُحكومة ُالوفاق ُالوطني ُباالتفاقيات ُالسابقة ُالتي ُوقعتها ُمنظمة ُالتحرير ُالفلسطينيةُ،
وبينهاُاتفاقيةُأوسلوُ،والصيغةُالتيُاقترحتهاُحماسُ،التيُتنصُعليُاحترامُالحك ُومةُلهذهُاالتفاقاتُ

بديالُعنُالصيغةُالتيُأصرتُعليهاُفتحُ،التيُتؤكدُضرورةُالتزامُالحكومةُبهذهُاالتفاقياتُبدالُُ

منُمجردُاحترامهاُ(.)4

 اتفاقُالدوحةُعام:2092
دورُكبي اُرُفيُالمصالحةُالفلسطينيةُمنذُبدءُتنازعُالصالحياتُبينُالرئاسةُوالحكومةُ،
لعبتُقطرُ ا
التي ُتم ُتشكليها ُبعد ُفوزهاُفي ُاالنتخابات(ُ ،)8112وخالل ُالعدوان ُاإلسرائيلي ُعلى ُغزة ُالعامُ

()8111؛ُحيث ُنافستُمصرُ،والسعوديةُفيُالدعوةُإلىُقمةُعربيةُ،وقيادةُجهدُمنسقُلوقفُ
العدوانُعليُغزةُ(ُ)5كماُقامتُبتاريخُ(ُ2فبرايرُ)8148مُ،برعايةُاتفاقُبينُحركتيُحماسُوفتحُ

بهدفُ،وضعُحدُلالنقسامُالفلسطينيُ،والعملُعلىُإتمامُالمصالحةُ،وقدُجاءُإعالنُالدوحةُمستنداُ
علىُمبادئ ُاتفاق ُالقاهرة ُكركيزةُأساسيةُ،وقد ُعملُالرئيسُمحمودُعباسُ،واألستاذُخالدُمشعلُ
ممثل ُحركة ُحماس ُبمناقشة ُالعديد ُمن ُالقضايا ُبهدف ُإنهاء ُاالنقسامُ ،تمثلت ُفي ُتحديد ُموعدُ

لالنتخاباتُ،وتفعيلُ،دورُمنظمةُالتحريرُالذيُيترأسهاُالرئيسُمحمودُعباسُ،وتضمُفيُعضويتهاُ
1

ُمكرم ُأحمدُ ،حماس ُتغير ُشروط ُالمصالحةُ ،األهرام ُاليومي80ُ ،ينايرُ )8141(ُ ،لمزيد ُمن ُالمعلومات ُانظرُ

2

ُمكرم ُأحمدُ ،حماس ُتغير ُشروط ُالمصالحةُ ،األهرام ُاليومي80ُ ،يناير(ُ ،)8141لمزيد ُمن ُالمعلومات ُانظرُ

ُ ُhttp://pw.ahram.org.eg/News/25997.aspx
ُ ُhttp://pw.ahram.org.eg/News/25997.aspx

 ُ 3ابراهيمُدحبورُ،التحولُالديمقراطيُالفلسطينيُوأثرةُعلىُالخطابُالسياسيُلحركةُالمقاومةُاالسالميةُحماسُ-8112

ُ،8148رسالةُماجستيرُغيرُمنشورةُ،جامعةُالنجاحُ،فلسطينُ(ُ )8140
ُ4مكرمُأحمدُ،مرجعُسابق ُ

ُ5طهُالقصاصُ،مرجعُسابقُ،ص11
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أعضاء ُاللجنة ُالتنفيذية ُلمنظمة ُالتحرير ُورئاسة ُالمجلس ُالوطنيُ ،واألمناء ُالعامين ُلكافةُ
الفصائلُ)1(.وقدُتمُخاللُاإلعالنُاالتفاقُعلىُ :

 التأكيد ُعلى ُاالستمرار ُفي ُخطوات ُتفعيل ُمنظمة ُالتحرير ُالفلسطينية ُمن ُخالل ُإعادةُتشكيلُالمجلسُالوطنيُالفلسطينيُبشكلُمتزامنُمعُاالنتخاباتُالرئاسيةُوالتشريعيةُ .
 تشكيلُحكومةُالتوافقُالوطنيُالفلسطينيةُمنُكفاءاتُمهنيةُمستقلةُبرئاسةُمحمودُعباسُ،نُمهمتهاُتسهيلُاالنتخاباتُالرئاسيةُوالتشريعيةُوالبدءُفيُإعمارُغزةُ .
تكو ُ

 ُالتأكيد ُعلى ُاستمرار ُعمل ُاللجان ُالمشتركة ُبينُالطرفينُ ،وهي ُلجنة ُالحريات ُالعامةُالمكلفةُبمعالجةُملفاتُالمعتقلينُ،وحريةُالسفرُ،وعودةُكوادرُفتحُإلىُقطاعُغزةُوحريةُ
العملُ،وتفعيلُلجنةُالمصالحةُالمجتمعيةُ .

 التأكيدُعلىُتنفيذُماُتمُاالتفاقُعليهُفيُالقاهرةُلبدءُعملُلجنةُاالنتخاباتُالمركزيةُفيُالضفةُالغربيةُوقطاعُغزةُوالقدسُ(.)2

وقدُأكدتُجامعةُالدولُالعربيةُ،علىُدعمهاُالكاملُللجهدُالذىُبذلتهُقطرُ،ومصرُودورهماُفيُ

العربيُالمشتركُكماُ
قيادةُالسياسيةُوالدبلوماسيةُالتيُتهدفُإلىُخدمةُالقضيةُالفلسطينيةُ،والعملُ ُ
ن ُإعالن ُالدوحة ُخطوة ُمهمة ُعلى ُصعيد ُتوحيد ُالمؤسسات ُوتغليبُ
أعربت ُعن ُأملها ُبأن ُيكو ُ

المصلحةُالوطنيةُالعلياُللشعبُالفلسطينيُمنُخاللُتقريبُوجهاتُالنظرُبينُالقيادةُُ،والفصائلُ
الفلسطينيةُبهدفُتكريسُمبدأُالوحدة ُالوطنيةُبما ُيستوجب ُوطموحات ُالشعب ُالفلسطيني ُالذيُ

عانىُويالتُاالنقسامُوتبعاتُالحصارُ)3(،وصوالُُإلعادةُبناءُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُبمشاركةُ

جميع ُالفصائلُ ،وفتح ُصفحة ُجديدة ُفي ُالعالقات ُبين ُحركتي ُفتح ُوحماس ُذلك ُإيماناُ ُمنها ُبأنهُ
ضرورة ُاستراتيجية ُملحة ُلدعم ُالقضية ُالفلسطينية ُواعادتها ُإلى ُاألروقة ُالدوليةُفي ُظل ُالظروفُ

الصعبةُالتيُتمرُبهاُجراءُمخططاتُ"إسرائيل"ُالتهويديةُوالعنصريةُفيُالقدسُوالضفةُ،وحصارهاُ
المستمرُعليُقطاعُغزةُ،ومحاوالتهاُالمستمرةُفيُالتهربُ،والتنكرُالتامُللمساعيُالمبذولةُإلعطاءُ
ُ1ابراهيمُبدوي(ُ،)8141اعالنُالدوحةُركيزةُأساسيةُإلتمامُالمصالحةُ،صحيفةُالراية88ُ،إبرايلُ،لمزيدُمنُالمعلوماتُانظرُ
http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/b88e8bc0-

ُ ُcab6-4e01-8f84-6732748bae00
2

ُالجزيرة ُنت ُ(ُ ،)8148إعالن ُالدوحة ُللمصالحة ُالفلسطينية8ُ ،مايوُ ،لمزيد ُمن ُالمعلومات ُانظرُ

ُ ُhttp://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/2/6

ُ 3سماُاالخبارية(ُ ،)8141مجلسُالجامعةُيوكدُالدعمُالماليُوالسياسيُللشعبُالفلسطيني81،ابريلُ،لمزيدُمنُالمعلوماتُ

انظرُhttp://samanews.ps/ar/post/198218
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دفعة ُلعملية ُالسالم ُإلى ُاألمامُعلى ُأساس ُحل ُالدولتينُ ،وفقا ُلما ُنصت ُعليه ُق اررات ُالشرعيةُ
الدوليةُومبادرةُالسالمُالعربيةُ .

نُتحقيقُاتفاقُالمصالحة ُ
المبحثُالخامسُ:المعيقاتُوالعراقيلُالتيُتحولُدو ُ
بالرغم ُمن ُالجهود ُالمبذولة ُمن ُقبل ُجامعة ُالدول ُالعربية ُإلنهاء ُاالنقسام ُوتحقيق ُالمصالحةُ
الوطنيةُإالُأن ُفرص ُنجاح ُالجامعة ُالعربية ُفي ُتحقيق ُاختراق ُفي ُملف ُالمصالحة ُبين ُحركتيُ

نظرُلحجمُالخالفاتُبينُالطرفينُعلىُ
حماسُوفتحُبقيتُمعلقةُبينُتجاذباتُوصراعاتُالحركتينُ ا
الكثيرُمنُالقضاياُالعالقةُاألمرُالذىُأدىُإلىُإضعافُالمشروعُالوطنيُ،وترهلُالحالةُالوطنيةُ،

واضعافُمبرراتُالصمودُالفلسطينيُفيُمواجهةُاالحتاللُ،وهناكُالعديدُمنُالعراقيلُوالتناقضاتُ،

التي ُأسهمت ُفي ُعدم ُتحقيق ُالمصالحة ُوانهاء ُاالنقسام ُواستعادة ُالوحدة ُالوطنية ُوتتمثل ُتلكُ
العراقيلُفيُ :
كبيرُفيُوقوعُاالنقسامُواستم اررهُوتعميقهُ،كماُالحظناُ
دورُ ا
 العاملُاإلسرائيليُالذيُلعبُ ا
منُخاللُخطةُشارونُعامُ(8111م)"ُ،لفكُاالرتباط"ُمعُقطاعُغزةُبصورةُتوفرُأرضيةُ

النوابُ،
خصبةُلوقوعُاالنقسامُ،وعبرُمقاطعةُاالحتاللُلحكومةُ"حماس"ُواعتقالُعشراتُ ُ
والوزراءُ ،وتحريض ُواشنطنُ ،للعواصم ُاألوروبيةُ ،على ُمقاطعة ُأي ُحكومة ُال ُتعترفُ

"بإسرائيل"ُ،وتنبذُالعنفُواإلرهابُ،والُتلتزمُبتطبيقُاالتفاقياتُ ُ.

 تجاهلُ"اتفاقُالقاهرة"ُوملحقاتهُالعديدةُالمضمونُُالسياسيُبسببُالخشيةُمنُعدمُالتمكنُ

منُتجاوزُالخالفُبينُبرنامجُ"فتح"ُومنظمةُالتحريرُمنُجهةُ،وبرنامجُ"حماس"ُوالجهادُ

مشتركةُ
اإلسالميُمنُجهةُأخرىُ،رغمُأنُالخالفُالُيعنيُاستحالةُالتوصلُإلىُقواسمُ ُ
إذا ُتوفرت ُاإلرادة ُالالزمةُ ،وابتعد ُالجميع ُعن ُنهج ُالتفرد ُواإلقصاءُ ،واالدعاء ُأنه ُيملكُ
الحقيقةُأوُيحتكرُالوطنيةُأوُالدينُأوُكليهماُ،وأنُبرنامجهُثبتتُصحتهُ،وأنُاآلخرينُ،

خصوصاُمنُيريدونُُاالنضمامُإلىُالمنظمةُعليهمُتبنيُبرنامجهاُ،معُأنُالوقائعُتشيرُ

إلى ُتوفر ُتقاطعات ُكبيرة ُتمثلت ُباالتفاق ُحول ُهدف ُإقامة ُدولة ُفلسطينية ُعلىُ
حدود4421مُ ،واالستعداد ُللمشاركة ُفي ُالسلطة ُوالمنظمةُ ،والموافقة ُعلى ُحق ُالمقاومةُ،
ىُ
ومبدأ ُالمفاوضاتُ،ووضعهما ُفي ُإطار ُاستراتيجية ُواحدةُ ،كما ُتجسد ُفي ُوثيقة ُاألسر ُ

(الوفاقُالوطني)ُالعامُ(.)1(ُ)8112

ُ1داودُمحمد(ُ)8144الصراعُالسياسيُالفلسطينيُوأثرةُعلىُحريةُالصحافةُفيُالضفةُالغربيةُوقطاعُغزةُُ،8111-8112
رسالةُماجستيرُغيرُمنشورةُ،جامعةُاألزهرُ،فلسطينُ،ص.10
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 عدم ُوجود ُرغبة ُحقيقية ُلدى ُبعض ُالدوائر ُفي ُالحركتين ُبالمصالحة؛ ُألن ُإتمامها ُيعنيُ
التعارض ُمع ُمصالحها ُالحزبيةُ ،والشخصيةُ ،إذ ُإن ُبقاءها ُعلى ُالخارطة ُمرهونُ ُببقاءُ
االنقسام ُالسياسيُ ،واستمرار ُالحالة ُالقائمةُ ،وكذلك ُحالة ُالترهل ُاإلقليمي ُالتي ُتعيشهُ

المنطقةُ ،خاصة ُبعد ُ"الربيع ُالعربي"ُوتبعثر ُأوراق ُاألمن ُاإلقليمي ُالعربي ُبين ُأكثر ُمنُ
عاصمةُودولةُ .

 عدم ُوجود ُمرجعية ُفكريةُ ،وأيديولوجية ُمؤسساتيةُمشتركة ُيحتكم ُإليها ُالطرفانُ ُ ،وتحددُ
حمراءُ
أولوياتُالمشروعُالوطنيُ،وآلياتُاتخاذُالقرارُ،تحددُماُهوُثابتُوماُهوُخطوطُ ُ
ال ُتقبل ُالتنازل ُوالمساومةُتمثل ُالشعب ُالفلسطيني ُفي ُالداخل ُوالخارجُ ،وآليات ُالتداولُ

السلمي ُللسلطةُ ،إضافةُإلىُالتأثير ُالعربيُ ،واإلسرائيلي ُوالدولي ُالذي ُفي ُمجمله ُيساعدُ
في ُتعميق ُالخالف ُبين ُالحركتينُ ،عالوة ُعلى ُالتشتت ُوالتشرذم ُالجغرافي ُللشعبُ

الفلسطينيُ،األمرُالذىُأسهمُفيُتعقيدُالقدرةُعلىُاالجتماعُوالتفاهمُوصناعةُالقرارُ،إذُ
ال ُيجتمع ُالفلسطينيونُ ُفي ُمكان ُواحدُ ،وال ُيحكمهم ُنظام ُسياسي ُواحد ُ(ُ،)1والظاهرُأنُ
بعضُالدولُالعربيةُساهمتُفيُابقاءُاالنقسامُ،وعملتُعليُإدارةُاالنقسامُالُحلهُ .

 ملفُالموظفين:

ُيعد ُملف ُموظفي ُحكومة ُغزة ُالسابقةُ ،أحد ُأكبر ُالعقبات ُوالتحديات ُفي ُطريق ُالمصالحةُ
الفلسطينيةُ،حيثُتطالبُحركةُحماسُحكومةُالوفاقُالوطنيُ،بدمجُجميعُموظفيهاُوالبالغُعددهمُ

ماُيقربُمنُُ11ألفُموظفُبينُمدنيُوعسكريُ،السيماُأنُهؤالءُالموظفينُليسواُمدرجينُفيُ
ميزانيةُحكومةُالسلطةُ(ُ،)2لكنُقيادةُالسلطةُرفضتُذلكُبسببُأنهُالُيمكنُللحكومةُاستيعابهمُ

دفعةُ،واحدةُوتوفيرُرواتبُلهم؛ُولكنُتمُالتوافقُعلىُتشكيلُلجانُإداريةُلدراسةُملفُالموظفينُ،

وكيفية ُاستيعابهم ُضمن ُميزانية ُالسلطة ُالفلسطينيةُ ،وفق ُالورقة ُالسويسرية ُالخاصة ُبهذا ُالملفُ،

وترك ُملف ُموظفي ُحكومة ُغزة ُالعسكريينُ ،للنقاش ُفيما ُبعد ُاالنتهاء ُمن ُملف ُدمج ُالموظفينُ

المدنيينُُ،كماُاقترحُرئيسُالحكومةُ(دُ.راميُالحمدُالله)ُعلىُحماسُأنُتسمحُلموظفيُالسلطةُ
بالعودةُإلىُأعمالهمُ،ثمُيتمُبعدُذلكُحصرُالشواغرُفيُكلُالو ازراتُ،علىُأنُتكونُُاأل ُولويةُفيُ

التوظيفُلموظفيُالحركةُ،ويتمُصرفُمكافآتُللباقين؛ُلكنُحماسُرفضتُذلكُالحلُ،لذلكُفإنُ

ُ 1محمود ُالفطافطه ُ(ُ )8141لماذا ُفشلت ُالمصالحة ُالفلسطينيةُ ،دنيا ُال ُوطن1ُ ،يوليوُ ،لمزيد ُمن ُالمعلومات ُانظرُ
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/07/05/1064544.html

ُ2عزيزُالمصري(ُ،)8141المصالحةُالفلسطينيةُ.بينُالدوافعُوالتحدياتُ.والمتغيُراتُالدوليةُ،مركزُبرقُللدراساتُالمستقبليةُ،

01أكتوبرُ،لمزيدُمنُالمعلوماتُانظرُُ /https://barq-rs.com

242

تعنتُحركةُحماسُبحفظُاألمانُالوظيفيُلكلُالموظفينُ،واصرارُحكومةُالتوافقُعلىُالدمجُوفقُ

إمكانياتُالميزانيةُ،ووفقُحاجةُالو ازراتُوالمؤسساتُكانُكفيالُُبإفشالُالمصالحةُالفلسطينيةُ )1(.
 توحيدُالمؤسسات:

ُال ُشك ُأن ُتوحيد ُمؤسسات ُالسلطة ُالفلسطينية ُالتنفيذية ُوالتشريعية ُوالقضائية ُبين ُغزة ُوالضفةُ
الغربيةُ،منُأهمُالتحدياتُالتيُتواجهُطريقُالمصالحةُالفلسطينيةُ،خاصةُأنُاالنقسامُاستمرُأحدُ
عشرُسنهُتقريباُ،وتولدُعنهُانقسامُفيُمؤسساتُالسلطةُبينُغزةُوالضفةُ،مماُيجعلُمهمةُتوحيدُ
هذه ُالمؤسسات ُأمر ُغاية ُفي ُالصعوبةُ ،في ُظل ُتعدد ُالقوانين ُواللوائح ُالتي ُقامت ُعليها ُهذهُ

المؤسساتُ ،وربما ُيكونُ ُذلك ُدافعا ُنحو ُالعمل ُعلى ُسرعة ُتوحيد ُالمؤسسات ُالفلسطينيةُ ،خاصةُ
القضائيةُ .

 البرنامجُالسياسيُ:
كبير ُأمام ُإنهاء ُاالنقسامُ ،فحركةُ
يشكلُالبرنامجُالسياسي ُالمختلف ُلحركتيُفتحُوحماس ُتحديا ُ ا

حماس ُتتبنيُفكرُاإلخوانُالمسلمينُالدوليُ،وال ُتؤمن ُبإقامة ُالدولة ُالفلسطينيةُ ،إالُبعدُعودةُ

الخالفةُاالسالمية؛ُأماُفتحُفترىُُأنُالمقاومةُمختلفةُاألركانُوالجوانبُ،وأنُالكفاحُالمسلحُوحدهُ
الُيجديُبدون ُالحل ُالسياسي ُالسلميُ ،وكذلكُالمقاومة ُالشعبيةُ ،باإلضافة ُإلى ُالمفاوضات ُمعُ

حكومة ُاالحتاللُاإلسرائيلية ُهي ُالسبيل ُالوحيد ُإلقامة ُالدولة ُعلى ُحدود ُعام ُ(4421م)ُ ،ومنُ
خالل ُجلسات ُالحوار ُالمتعددة ُالتي ُجرت ُفي ُالقاهرةُ ،والدوحة ُمنذ ُ(8111م)ُوحتى ُ(8141م)ُ،
وعامُ(8141م)ُ،حاولُالطرفانُتقليلُالهوةُبينُالبرنامجينُ،ولكنُتمسكُكلُطرفُبمبادئهُأفشلُ

ذلك(ُ ،)2ويري ُالباحثان ُوجود ُأزمة ُثقة ُمتبادلة ُتسببت ُباستدامة ُاالنقسامُ ،باإلضافة ُلبعضُ
التدخالتُالعربيةُ ،واالقليميةُ ،والدوليةُغير ُالمحمودة ُأطالت ُعمرُاالنقسامُ،وأوشكُأن ُيتحولُ
النفصالُبدعمُبعضُالدولُالعربيةُلذلكُاالنفصالُولكنُبشكلُغيرُمعلنُ .

يتضح ُمماُسبقُمن ُذلك ُأن ُالتحديات ُالتي ُتواجه ُالمشروع ُالوطني ُالفلسطينيُكبيرةُوخطيرةُ،
ومنهاُصفقةُالقرنُ،وظهورُتطبيعُعربيُعلنيُرسميُمعُدولةُاالحتاللُ،مماُيتطلب ُاإلسراعُ

بترسيخُالمصالحةُالفلسطينيةُفيُشكلُحقيقيُيتعدىُالشكلياتُ،وانهاءُحالةُاالنقسامُالبغيضُفيُ

نُرجعةُ،نزوالُُعندُمطالباتُالشعبُالفلسطينيُ،فتجميعُالجهدُالفلسطينيُ
الساحةُالفلسطينيةُمنُدو ُ
ُ 1كفاحُزبون(ُ)8141ضروراتُالمصالحةُالفلسطينيةُ...وألغامهاُهلُتنهيُمصرُعقدا ُمنُاالنقسامُواالتفاقاتُالفاشلةُ،

صحيفة

ُالشرق

ُاألوسط،

ُالعدد

ُ،41414

ُ ُ/https://aawsat.com/home/article/1030922

ُ80

ُ2عزيزُالمصريُ،مرجعُسابقُ .
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ُسبتمبر،

ُلمزيد

ُمن

ُالمعلومات

ُانظرُ

واالتفاق ُعلى ُبرنامج ُسياسي ُمشتركُ ،وخيارات ُسياسية ُوكفاحية ُمستقبلية ُمن ُشأنها ُأن ُتحد ُمنُ

السياساتُاإلسرائيليةُالجارفةُ،وفيُمقدمهاُالنشاطُاالستيطانيُالذيُيقضمُاألرضُ ُ،ويفرضُجغرافياُ
سياسيةُإسرائيليةُقسريةُ،وبخاصةُفيُمدينةُالقدسُالمحتلةُ .
ملفُاألمنُ :
يعد ُمن ُأعقد ُالملفات ُالتي ُلم ُتستطع ُالحركتان ُاالتفاق ُحوله ُخالل ُسنوات ُطويلة ُمن ُاالنقسامُ

حيثُعززتُكلُمنُفتحُ،وحماسُقبضتهاُاألمنيةُفيُالضفةُ،وغزةُ،ووظفتاُعشراتُاآلالفُمنُ
الرجالُالجددُ،وفقُتعليماتُ،وعقيدةُأمنيةُمختلفةُتماماُ،وفيُالوقتُالذيُتفهمُالحركتانُفيهُأهميةُ

األمن ُتبدو ُالشراكة ُاألمنية ُشبه ُمستحيلة ُفي ُالمدى ُالقريبُ ،فقدُاشترطت ُحماس ُمن ُأجل ُأيُ
األجهزةُاألمنيةُفيُ
ُ
ترتيباتُأمنيةُ،وعودةُالسلطةُالفلسطينيةُإلىُغزةُدمجُوتوظيفُعناصرهاُفيُ

الضفةُ،وهذهُالمسألةُهيُفيُحقيقةُاألمرُأكثرُتعقيداُوأكبرُمماُتتمناهُحماسُ،وفتحُحتىُ،نظراُ
نُ
للتعقيداتُالسياسيةُواألمنيةُ،والحزبيةُ،إضافةُإلىُإنُالسلطةُلنُتتحملُتفريغُآالفُجددُيضافو ُ

نُ
إلىُعشراتُاآلالفُمنُعناصرُاألمنُالذينُيعملونُُفيُالضفةُالغربيةُ،وآالفُآخرينُُيعملو ُ

فيُقطاعُغزةُ .

ثمُإنهُالُيمكنُإحكامُالقبضةُاألمنيةُبالشكلُالصحيحُعلىُقطاعُغزةُ،فيُظلُوجودُجيشُكبيرُ

من ُكتائب ُالقسامُ ،التيُتمثل ُدرة ُالتاج ُبالنسبة ُلحماسُ ،وقد ُطرحت ُفتحُسابقا ُأن ُيحتفظ ُالقسامُ
بسالحهُدونُُأنُيكونُُظاهراُ،لكنُحركةُحماسُرفضتُمناقشةُسالحُالمقاومةُمنُأساسهُ ُ،وبعدُ
مفاوضاتُصعبةُومعقدةُوطويلةُسابقةُتدخلتُمصرُ،وطلبتُبقاءُالوضعُاألمنيُكماُهوُعليهُ

لمرحلةُالحقةُ ُ)1(.
النتائجُ :

 بالرغمُمنُتأييدُجامعةُالدولُالعربيةُلنتائجُاالنتخاباتُعام(8112م)ُ،ودعوتهاُالمجتمعُ
الدوليُلقبولُاالنتخاباتُ،إالُأنُمحاوالتهاُباءتُبالفشلُ،ولمُتستطعُأنُتقدمُشيءُأمامُ

الحصارُالسياسيُ،واالقتصاديُالذيُفرضتهُالرباعيةُالدوليةُ،ودولةُالحتاللُاإلسرائيليُ

على ُالشعب ُالفلسطينيُ ،وسلطته ُسوى ُتقديم ُالدعم ُاالقتصادي ُلحفظ ُماء ُوجههاُ ،أمُ
عجزهاُالسياسيُ،تجاهُتطوراتُالقضيةُالفلسطينيةُعلىُشتىُاألصعدة.

 أيدتُجامعةُالدولُالعربيةُالحوارُالفلسطينيُ،والوحدةُالفلسطينيةُ،كماُودعتُالمجتمعُ
الدوليُالحترامُالخيارُالديمقراطيُللشعبُالفلسطينيُ،فيُاختيارُقادتهُ،ولمُتسطعُالقيامُ
كفاح زنون ،مرجع سابق.
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بخطواتُعمليةُلفكُالحصارُاالقتصاديُالذيُفرضُعلىُاألراضيُعقبُنتائجُاالنتخاباتُ

التشريعيةُعامُ()8112-8111مُبالرغمُمنُجميعُالمبادراتُالتيُطرحتُفيُسبيلُإنهاءُ
االنقسامُوتحقيقُالمصالحة.
 إنُاختالفُالنهجُ،واأليدلوجياُوالفكرُ،بينُالحركةُالوطنيةُالفلسطينيةُالمتمثلةُبالمنظمةُ،
وحركة ُفتحُ ،وبين ُحركة ُحماسُ ،التي ُتعد ُنفسها ُجزءاُ ُمن ُجماعة ُاإلخوان ُالمسلمينُ

ومنظومةُاإلسالمُالسياسيُفيُالمنطقةُوالعالمُ،هوُالجذرُالحقيقيُلالنقسامُ .

 خسرت ُالقضية ُالفلسطينية ُبسبب ُاالنقسام ُالكثير ُمن ُأوراق ُقوتها ُالتي ُهي ُأحوج ُماُ
تحتاجهاُ ،وربح ُعدوها ُأوراقا ُعديدةُ ،فوقُ ُميزان ُالقوىُ ُالمائل ُلصالحهُ ،إلى ُأبعد ُالحدودُ
العسكريةُ،ونقلتُالسفارةُاألمريكيةُلمدينةُالقدسُ،وبرزتُفكرةُدولةُغزةُ .
ُ استخدمتُدولةُاالحتاللُاإلسرائيليُ،االنقسامُكوسيلةُلتبريرُعدمُااللتزامُبتنفيذُاالتفاقاتُ
الموقعةُبينهاُوبينُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ،ومؤسساتهاُ،وكذلكُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُ
األراضيُ
جميعهاُ ،والخاصة ُبإنهاء ُاالحتاللُ ،واقامة ُالدولة ُالفلسطينية ُالمستقلة ُعلى ُ ُ
الفلسطينيةُالمحتلةُعامُ(4421م)ُ .
 مكنُاالنقسامُاالحتاللُمنُالتفرغُلالستيطانُبالضفةُ،وتهويدُالقدسُبشكلُغيرُمسبوقُ،
كماُمكنهاُمنُاتخاذُق ارراتُعنصريةُكيهوديةُالدولةُبدونُُردودُفعلُدوليةُ ُ.

ُ أدى ُاالنقسام ُالجغرافي ُالسياسي ُإلى ُتفتيت ُوحدة ُالمجتمع ُالفلسطينيُ ،وفصل ُالضفةُ
الغربيةُعنُقطاعُغزةُ،والىُتضاؤلُفرصُتحقيقُاالنجازاتُالسياسيةُالخارجيةُللقضيةُ

الفلسطينيةُ،وأضعفُدورُمنظمةُالتحريرُ،والسلطةُالفلسطينيةُفيُإدارةُملفُالمفاوضاتُ
مع ُاالحتالل ُاالسرائيليُ ،والذي ُرأي ُفي ُاالنقسام ُالفلسطيني ُوسيلة ُللتشكيك ُفي ُقدرةُ

المفاوضُالفلسطينيُعلىُإدارةُالعمليةُالتفاوضية.

 ساهمتُبعضُالدولُالعربيةُواالسالميةُمثلُقطرُ،وغيرهاُعبرُتدخالتها ُالمباشرةُ،فيُ
استدامةُ،واستمرارُاالنقسامُ،ليصبحُانفصاالُتاماُ،لتمريرُصفقةُالقرنُ.

 أضعفُاالنقسامُمنُالروحُالوطنيةُ،وأديُإلىُانقطاعُالتواصلُبينُالضفةُوغزةُُ،وغيابُ
مرجعيةُواحدةُمماُأسهمُفيُإعطاءُالفرصةُلدولةُاالحتاللُالمارقةُ،ومعهاُالوالياتُالمتحدةُ

للتنصلُمنُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُمدعيةُبغيابُشريكُفلسطينيُللسالم.
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التوصياتُ :
 العملُعلىُإعادةُإحياءُدورُمؤسساتُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ،كممثلُشرعيُُوُوحيدُ
للشعبُالفلسطينيُ،بمختلفُهيئاتهاُ،ومؤسساتهاُ،وتعزيزُاالختيارُالطوعيُلكلُالفصائلُ

والمؤسساتُ ،والشخصياتُالوطنيةُالفلسطينيةُللعملُفيُإطارهاُ،دون ُأيُتمييزُيتصلُ
بالفكرُالسياسيُ،أوُالعقائديُ،أوُأيُتمايزُآخرُ،منُحيثُأنهاُإطارُوطنيُعامُجامعُ

شاملُموحد.

 دعوةُفصائلُالعملُالفلسطينيُإلىُاالتفاقُعلىُبرنامجُوطنيُمحددُالُيفرطُبالحقوقُ

المشروعةُ،والُيتشنجُأمامُوقائعُالحياةُالسياسيةُالضاغطةُ،والتيُتهددُحقوق ُالشعبُ
الفلسطينيُبالضياع.

ُ العملُعلىُتوثيقُوترميمُالعالقةُبينُفلسطينُ،والجامعةُالعربيةُ،وتقديمُدراساتُبصفةُ
دوريةُ،تقترحُمنُخاللهاُعلىُجامعةُالدولُالعربيةُرؤىُجديدةُ،وعمليةُيمكنُ،أنُتستغلهاُ
فيُتعاطيهاُمعُتطوراتُالقضيةُالفلسطينيةُودعمهاُ .
ُ

 تفعيل ُجميع ُاتفاقيات ُالمصالحة ُالوطنية ُالتي ُوقع ُعليها ُمن ُقبل ُالفصائل ُالفلسطينيةُ،

والعمل ُعلى ُإعادة ُبناء ُالثقة ُبين ُالطرفينُ ،وقف ُجميع ُأشكال ُالمشاحنات ُاالعالميةُ،
وصوالُُإلنهاءُحالةُاالنقسامُالسياسيُ،والجغرافي.

ُ العملُالفوريُعلىُتشكيلُحكومةُوحدةُوطنيةُ،يشاركُبهاُجميعُألوانُالطيفُالفلسطينيُ،
علىُقاعدةُالُغالبُ،والُمغلوبُ،واعادة ُاالعتبار ُللمؤسسات ُالوطنية ُالمعطلةُ ،واجراءُ

انتخاباتُتشريعيةُ،ورئاسية.

 دعوةُالمنظماتُالعربيةُإلىُتنسيقُجهودُالعملُالمشتركُ،منُأجلُممارسةُضغطُعربيُ
إلجبارهاُ
مشتركُ،علىُالمجتمعُالدوليُبشكلُعامُ،وعليُدولةُاالحتاللُبشكلُخاص؛ ُ ُ
علىُتنفيذُق ارراتُمجلسُاألمنُالخاصةُبالقضيةُالفلسطينية.
 العملُعلىُإعادةُإحياءُمركزيةُالقضيةُالفلسطينيةُلدىُجامعةُالدولُالعربيةُ،ومنظمةُ
اإلسالميُ،والمؤسساتُالرسميةُالعربيةُ،واإلسالمية.
ُ
التعاونُالمؤتمرُ

ُُ العملُعلىُتحقيقُالمصالحة ُبالقوةُإنُلمُيصطلحُالطرفانُفتحُوحماس؛ُوذلكُمنُ
خاللُإصدارُالجامعةُالعربيةُق ار ارُملزماُبإرسالُقواتُعربيةُإلنهاءُاالنقسام.

 تفعيلُدورُمنظماتُالمجتمعُالمدنيُالفلسطينيُ،والنقاباتُ،والشخصياتُالوطنيةُ،ورجالُ
األعمالُ،للقيامُبدورُداعمُلجهودُالوحدةُ،منُأجلُتحقيقُالمصالحةُوالوحدة.
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ُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُاالستيطانُاإلسرائيليُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُخالل
ُ م2099-9111ُالفترة
The Position of the Arab League on Israeli Settlement in the
Occupied Palestinian Territory, 1993-2018
ُ ُهشامُعبدُالقادرُأبوُهاشم.د
ُ أستاذُالعلومُالسياسية
ُ غزةُ–ُفلسطين

hishamabuhashem@gmail.com

ُ

ُ ُ تناولت ُالدراسة ُموقف ُجامعة ُالدولُالعربيةُمن ُاالستيطانُاإلسرائيليُفيُاألراضي:الملخص

ُُوبينتُالدراسةُالق ارراتُالتيُاتخذتهاُجامعةُالدولُالعربيةُموضوعُالدراسة،الفلسطينيةُالمحتلة

ُوالتي ُأكدت ُفيها ُعلى ُضرورة ُاالنسحاب ُاإلسرائيلي ُمن ُاألراضي ُالفلسطينية ُالمحتلة ُعام
ُُوأوضحتُالدراسةُتأثيرُكلُمنُاالستيطانُوالجدارُالفاصلُباإلضافةُإلىُتهويدُمدينة،)م4421(
ُ .ُوخصوصاُمشروعُحلُالدولتين،القدسُعلىُعمليةُالسالمُالفلسطينيةُاإلسرائيلية

ُُُُُُوخلصتُالدراسةُإلىُأنُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُاالستيطانُاإلسرائيليُفيُاألراضي
ُُوهيُخطواتُلمُتكنُكافيةُولمُتجدُنفعا،ُتباينُبينُاإلدانةُورفضُاالعتراف،الفلسطينيةُالمحتلة

ُ .أمامُالتعنتُاإلسرائيلي

ُ )ُاألراضيُالمحتلة،ُاالستيطانُاإلسرائيلي،ُ(جامعةُالدولُالعربية:الكلماتُالمفتاحية
Abstract:
The study examined the Arab League's position on Israeli settlement in
the occupied Palestinian territories. The study examined the decisions
taken by the Arab League on the subject of the study, in which the Arab
League stressed the necessity of Israeli withdrawal from the Palestinian
territories occupied in 1967. The study explained the effect of settlements
and the separation wall, Jerusalem on the Palestinian-Israeli peace process,
especially the two-state solution.
The study concluded that the attitude of the Arab League towards
Israeli settlement in the occupied Palestinian territories differed between
condemnation and refusal to recognize, steps that were not sufficient and
did not work for Israeli intransigence.
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Keywords: The Arab League, Israeli Settlement, Occupied Palestinian
Territories
المقدمةُ:شهدتُجامعةُالدولُالعربيةُالتيُأعلنُعنُإنشائهاُفيُ(ُ88مارس/آذارُُ،)4411العديدُ
منُاألحداثُوالتطوراتُ،وكانُلهاُأدوارُالُتنكرُإيجاباُأوُسلباُُ،فيُدعمهاُلقضاياُالنضالُالوطنيُ
للشعوبُالعربيةُمنُأجلُالحريةُواالستقاللُ،وكذلكُاألمر ُعلىُمستوىُالقضيةُالفلسطينيةُالتيُ

ظلت ُإحدى ُالقضايا ُالمركزية ُالكبرى ُفي ُسياسات ُالجامعةُ ،باإلضافةُإلىُقضاياُالتنميةُ ،وماُ
يتصل ُبها ُمن ُضرورات ُتطوير ُالعمل ُالعربي ُالمشتركُ ،وتعزيزه ُفي ُالمجاالت ُاالقتصاديةُ

واالجتماعيةُوالثقافيةُ،والُشكُفيُأنُدورُالجامعةُالعربيةُتجاهُالعديدُمنُالقضاياُالعربيةُتأثرُ
اتُداخليةُواُقليميةُودوليةُ .
ُ
بعدةُمتغير
ُُُُُتعتبرُجامعةُالدولُالعربيةُالهيئةُالعربيةُالتيُتضمُجميعُالدولُالعربيةُالموقعةُعلىُميثاقهاُ
والتيُتتكلمُالعربيةُعلىُامتدادُالوطنُالعربيُ،والهدفُمنهاُتعزيزُالتعاون ُاإلقليميُفيُإطارُ

قوميُ،فجامعةُالدولُالعربيةُشأنهاُفيُذلكُشأنُكلُمنظمةُدوليةُ،أنشئتُمنُأجلُدعمُالروابطُ
وتحقيقُالمصالحُالمشتركةُبينُأعضائهاُ،ولكنُالجامعةُالعربيةُليستُمجردُمنظمةُدوليةُعاديةُ

كتلكُالتيُنعرفهاُفيُنطاقُدراستناُلقانونُالمنظماتُالدوليةُ،إذُإنهاُمنظمةُذاتُطابعُقوميُقبلُ

أنُتكونُمنظمةُدوليةُإقليميةُ،لذاُفقدُكانُمنُالطبيعيُأنُيحرصُواضعوُالميثاقُعلىُتضمينهُ
العديدُمنُاألهدافُواألفكارُالنابعةُمنُالطبيعةُالقوميةُالعربيةُ .
ُُُُُشكلتُالقضيةُالفلسطينيةُبجوانبهاُالمتعددةُاألساسُلمعظمُمؤتمراتُالقمةُالعربيةُمنذُأوائلُ
الستينياتُ،حيثُوضعتُجامعةُالدولُالعربيةُمنذُتأسيسهاُالقضيةُالفلسطينيةُعلىُرأسُسلمُ
أولوياتهاُ،ولمُتكدُالقضيةُالفلسطينيةُوتطوراتهاُتغيبُعنُأيُمنُاجتماعاتُمجلسُجامعةُالدولُ

العربيةُ،سواءُعلىُالمستويُالوزاريُأوُعلىُمستويُالقمةُ ،بلُإنُبعضُهذهُالمؤتمراتُقدُعقدُ

أساساُُللنظرُفيُموضوعاتُتتعلقُبهذهُالقضيةُ .

ُُُُُأدانتُجامعةُالعربيةُاالنتهاكاتُاإلسرائيليةُبحقُالشعبُالفلسطينيُوخاصةُانتهاكاتهاُلحقوقُ
اإلنسان ُالفلسطينيُ ،كما ُأدانت ُعمليات ُاالستيطان ُاإلسرائيليُ ،ومصادرة ُاألراضي ُالفلسطينيةُ
بشكلُغيرُمشروعُ،متخذةُعدةُق ارراتُللحدُمنُعملياتُاالستيطانُ،رافضةُاالعترافُبشرعيةُ

االستيطانُاإلسرائيليُواعتبارهُعملُغيرُمشروعُ،كماُأدانت ُاإلجراءاتُاإلسرائيليةُالهادفةُإلىُ

تهويدُمدينةُالقدسُ،وبذلتُجهوداُخاصةُعلىُالمستويُالدوليُللضغطُعلىُإسرائيلُإلرغامهاُ
علىُالتوقفُعنُهذهُاالنتهاكاتُ .
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مشكلةُالدراسةُوتساؤالتهاُ:لقدُتمُتحديدُمشكلةُالدراسةُفيُدراسةُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُ
منُاالستيطانُاإلسرائيليُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُ،وتتمحورُالمشكلةُحولُمجموعةُمنُ

التساؤالتُالتيُيطرحهاُالتحليلُ،وذلكُانطالقا ُمنُق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُاالستيطانُ
اإلسرائيليُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُ،والتيُتصبُعمليا ُفيُصالحُالقضيةُالفلسطينيةُ،

فالدراسةُتسعىُإلىُاإلجابةُعلىُالتساؤلُالرئيسيُالتاليُ :

ماُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُاالستيطانُاإلسرائيليُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلة؟ ُ
ويتفرعُمنُالسؤالُالرئيسيُاألسئلةُالفرعيةُالتاليةُ :
 -4ما ُالمواقف ُالسياسية ُلجامعة ُالدول ُالعربية ُمن ُاالنتهاكات ُاإلسرائيلية ُفي ُاألراضيُ
الفلسطينيةُالمحتلة؟

 -8ماُمواقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُقضاياُالصراعُالرئيسية؟

 -0ماُجهودُجامعةُالدولُالعربيةُفيُتعزيزُصمودُأبناءُالشعبُالفلسطيني؟
 -1ماُمستقبلُجامعةُالدولُالعربيةُفيُظلُالظروفُالدوليةُواإلقليميةُالحالية؟

أهميةُالدراسةُ:تناولتُالدراسةُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُاالستيطانُفيُاألراضيُالفلسطينيةُ
المحتلةُوالق ارراتُالتيُأصدرتهاُوماُتتعرضُلهُهذهُالدراسةُوالتيُتتمثلُأهميتهاُفيماُيليُ :
 -4إلقاءُالضوءُعلىُق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُكونهاُأهمُمنظمةُإقليميةُعربيةُفيُالمنطقةُ،
ولهاُعالقاتُسياسيةُودبلوماسيةُهامةُعلىُالمستويينُالدوليُواإلقليمي.

 -8بيان ُطبيعة ُتعاملها ُمع ُالقضية ُالفلسطينية ُوتطوراتها ُكونها ُمحور ُالصراع ُالعربيُ
اإلسرائيلي.

 -0توثيقُالمواقفُالعربيةُالخاصةُبالقضيةُالفلسطينيةُوافادةُالباحثينُبكيفيةُتعاطيُجامعةُ
الدولُالعربيةُمعُالقضيةُالفلسطينيةُوتوضحُمدىُتأثيرُهذهُالق ارراتُعلىُمجرياتُأحداثُ

القضيةُالفلسطينيةُوتطوراتها.

أهدافُالدراسةُ:تهدفُالدراسةُإلىُ :

 -4توضيحُمواقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُتطوراتُالقضيةُالفلسطينيةُوخصوصاُاالستيطانُ
اإلسرائيليُخاللُفترةُالدراسةُ(8141-4440م).

 -8الكشف ُعن ُالمواقف ُالسياسية ُلجامعة ُالدول ُالعربية ُمن ُاالنتهاكات ُاإلسرائيلية ُفيُ
األراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُ،والجهودُالتيُبذلتهاُعلىُالمستويُالمحليُوالدوليُ،لكبحُ
جماحُآلةُالحربُاإلسرائيليةُضدُالشعبُالفلسطيني.
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 -0إبرازُمواقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُقضاياُالصراعُالرئيسيةُوالتيُتتمثلُفيُاالستيطانُ
وتهويدُالقدسُوالجدارُالعازلُوالسعيُإليجادُحلُعادلُلها.

 -1إظهارُجهودُجامعةُالدولُالعربيةُفيُتعزيزُصمودُأبناءُالشعبُالفلسطينيُمنُخاللُ
اتخاذها ُالعديد ُمن ُالخطوات ُالسياسية ُواالقتصادية ُوالسعي ُالدائم ُلتدويل ُالقضيةُ

الفلسطينية.

حدودُالدراسةُ:الحدُالمكانيُللدراسةُيتمثلُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُعامُ(4421م)ُ،أماُ
الحدُالزمانيُللدراسةُيبدأُباتفاقيةُالسالمُالفلسطينيةُاإلسرائيليةُعامُ(4440م)ُ،وحتىُإعدادُهذهُ

الدراسةُفيُ(نوفمبرُ/تشرينُثانيُعامُ8141م)ُ .

منهجُالدراسةُ:استخدمُالباحثُالمنهجُالتاريخيُ:وذلكُمنُخاللُتناولُق ارراتُجامعةُالدولُ
العربيةُالخاصةُبالقضيةُالفلسطينيةُ،والمعلوماتُالخاصةُباالستيطانُفيُاألراضيُالفلسطينيةُ

المحتلةُ ،ثم ُدراستها ُوتحليلها ُوتفسيرها ُومن ُثم ُالخروج ُبالخالصة ُوالنتائجُ .المنهج ُالوصفيُ

التحليلي ُ :وصفُالق ارراتُالتيُصدرتُعنُالجامعةُالعربيةُمنُحيثُشكلهاُوتأثرهاُ،والتركيزُ
علىُتحليلُبعضُالظواهرُوالتعمقُفيُمسبباتهاُوتوابعهاُ .
المبحثُاألول ُ
إجراءاتُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالتصديُلالستيطانُاإلسرائيلي ُ
ُُُُُارتكزُالمشروعُاالستيطانيُاإلسرائيليُفيُفلسطينُعلىُعددُمنُالركائزُأسهمتُفيُتأسيسُ

الدولةُالصهيونيةُفوقُاألراضيُالعربيةُالمحتلةُ،حيثُلمُتتوقفُإسرائيلُعنُاالستيطانُومصادرةُ
األراضي ُالفلسطينية ُوبناء ُالمستوطناتُ ،وقد ُأدانت ُجامعة ُالدول ُالعربية ُعمليات ُاالستيطانُ
اإلسرائيلي ُفي ُاألراضي ُالفلسطينية ُالمحتلةُ ،وأكدت ُأنه ُعمل ُتعسفي ُينتهك ُالشرعية ُالدوليةُ،

وحذرتُمنُالعواقبُالخطيرةُالمترتبةُعلىُاغتصابُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُواخالئهاُمنُ
أصحابها ُوتوطين ُالمهاجرين ُاليهودُ ،وأن ُاالستيطان ُيهدف ُالى ُالتغيير ُفي ُطبيعة ُاألراضيُ

الفلسطينيةُالمحتلة(ُ .)1

ُُُُُعملياتُاالستيطانُاإلسرائيليُومصادرةُاألراضيُالفلسطينيةُتعتبرُمنُأخطرُاالنتهاكاتُ
التيُتقومُبهاُالسلطاتُاإلسرائيليةُفيُاألراضيُالمحتلةُ،لماُلذلكُمنُمخاطرُسياسيةُواقتصاديةُ
وديموغرافيةُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُ،وقدُأكدتُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُخطورةُاستمرارُمصادرةُ

األراضيُالفلسطينيةُ،وبناءُالمستوطناتُعليهاُوضرورةُالتصديُلهذهُالممارساتُالتيُتهددُعمليةُ
ُ-1دورةُعاديةُ،رقمُُ41قرارُرقمُُ،1421فقرةُ4448/1/84ُ،1م
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السالم(ُ،)1كماُأكدتُعلىُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُالتيُتقضيُبعدمُاالعترافُأوُالقبولُبأيُأوضاعُ
تنجمُعنُالنشاطُاالستيطانيُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُ،باعتبارهُإج ارءُغيرُمشروعُوالتأكيدُ

علىُأنُالنشاطاتُاالستيطانيةُتشكلُخرقاُالتفاقياتُجنيفُواطارُمؤتمرُمدريدُللسالم(ُ،)2وايماناُ

منهاُبخطورةُموضوعُاالستيطانُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُفقدُتمُوضعهُكبندُدائمُعلىُ

جدولُأعمالُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُلمتابعةُتطوراته(ُ،)3كماُودعتُإلىُبذلُالجهودُمنُأجلُ

وقفُالنشاطُاالستيطانيُفيُاألراضيُالفلسطينيةُ،وضرورةُتفكيكُالمستوطناتُالقائمةُعليها(ُ،)4
ومطالبةُالمجتمعُالدوليُأنُيتحملُمسؤولياتهُالقانونيةُواألخالقيةُتجاهُالعملُعلىُوقفُالنشاطُ

االستيطانيُاإلسرائيليُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُ ،وتنفيذُالق ارراتُالدوليةُذاتُالصلةُ،والُ

سيما ُق اررات ُمجلس ُاألمن ُ4411(ُ 121م)4414(ُ 141ُ ،م)ُ ،واللذين ُيؤكدان ُعدم ُشرعيةُ
االستيطانُوضرورةُتفكيكُالمستوطناتُالقائمة(ُ .)5

ُُُُُومعُاستمرارُعملياتُاالستيطانُومصادرةُاألراضيُالفلسطينيةُ،فقدُتنوعتُأساليبُجامعةُ

الدولُالعربيةُفيُالتصديُلهذهُاالنتهاكاتُوقدُالتجأتُإلىُعدةُطرقُللحدُمنُعملياتُمصادرةُ
األراضيُوبناءُالمستوطناتُفيُاألراضيُالفلسطينيةُوهيُكماُيليُ :

أوالاُ:التصديُلعملياتُاالستيطانُمنُخاللُالمجتمعُالدولي:
ُُُُُقامتُجامعةُالدولُالعربيةُبدعوةُاألممُالمتحدةُللضغطُعلىُإسرائيلُبتنفيذُقرارُمجلسُاألمنُ
رقمُُ121الصادرُفيُمارسُ(4411م)ُ،الذيُينصُعلىُأنُسياسةُإسرائيلُوأعمالهاُاالستيطانيةُ
تشكلُعقبةُجديةُأمامُتحقيقُسالمُعادلُوشاملُودائمُفيُالشرقُاألوسطُ،ودعوةُالمجتمعُالدوليُ
وبخاصةُالدولُالدائمةُالعضويةُفيُمجلسُاألمنُلتطبيقُأحكامُميثاقُاألممُالمتحدةُمنُأجلُ

تنفيذُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُبشأنُالوقفُالفوريُلعملياتُاالستيطانُفيُاألراضيُالفلسطينيةُ(ُ،)6
وذلكُبإلغاءُماُاتخذُمنُإجراءاتُوالتوقفُعنُالتخطيطُلمستوطناتُجديدةُفيُاألراضيُالمحتلةُ

ووقفُمصادرةُاألراضيُالفلسطينيةُبحجةُإقامةُطرقُالتفافيةُ،والعملُعلىُتطبيقُق ارراتُالشرعيةُ

الدوليةُوخاصةُالقرارُرقمُ(ُ،)121وذلكُوفقاُلمبادئُعمليةُالسالمُ،ودعتُجامعةُالدولُالعربيةُ
الدولتين ُراعيتي ُعملية ُالسالم ُإلى ُالعمل ُلوقف ُإسرائيل ُعن ُمواصلة ُأعمالها ُاالستيطانية ُفيُ

ُ-1دورةُعاديةُ،رقمُُ،411قرارُرقمُُ،1111فقرةُ4442/0/84ُ،4م.
ُ-2دورةُعاديةُ،رقمُُ،412قرارُرقمُُ،1118فقرةُ4442/4/41ُ،4م.
ُ-3دورةُعاديةُ،رقمُُ،418قرارُرقمُُ،1144فقرةُ4441/4/41ُ،1م

ُ-4القمةُالعربيةُ،رقمُُ،42تونسُ،قرارُرقمُُ،814فقرةُ8111/1/80ُ،1م.
ُ-5دورةُعاديةُ،رقمُُ،481قرارُرقمُُ،2111فقرةُ0هال8111/4/1ُ،م.

ُ-6دورةُعاديةُ،رقمُُ،414قرارُرقمُُ،1022فقرةُرقمُ4441/0/81ُ،0مُ .
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األراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُ،واحترامُق ارراتُمجلسُاألمنُفيُهذاُالشأنُ،والضغطُعلىُإسرائيلُ

لوقفُنشاطهاُاالستيطانيُوكذلكُنشاطاتُالمستوطنين(ُ .)1

ُُُُُوكنتيجةُألهميةُقرارُمجلسُاألمنُرقمُ(ُ)121فقدُدعتُجامعةُالدولُالعربيةُمجلسُاألمنُ
الدولي ُإلى ُاتخاذ ُاإلجراءات ُالفورية ُالالزمة ُإلرغام ُإسرائيل ُعلى ُتنفيذه ُفو ارُ ،وخاصة ُالفقرتانُ
الخامسةُوالسادسةُمنهُ،واللتانُتنصانُعلىُ:أنُجميعُالتدابيرُالتيُاتخذتهاُإسرائيلُلتغييرُالمعالمُ
الماديةُ،والتركيبُالسكانيُوالهيكلُالمؤسسيُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُعامُ(4421م)ُ،بماُ
فيهاُالقدسُ،أوُأيُجزءُمنهاُليسُلهاُأيُمستندُقانونيُ،وأنُسياسةُإسرائيلُوأعمالهاُلت ُوطينُ

المهاجرينُالجددُفيُهذهُاألراضيُ،تشكلُخرقا ُفاضحا ُالتفاقيةُجنيفُالرابعةُالمتعلقةُبحمايةُ
المدنيينُفيُوقتُالحربُكماُتشكلُعقبةُجديةُأمامُتحقيقُالسالم(ُ .)2

ُُُُُ قامت ُجامعة ُالدول ُالعربية ُبدعوة ُالمجتمع ُالدولي ُوكافة ُدول ُالعالم ُالتي ُتقدم ُمساعداتُ
اقتصاديةُوماليةُإلسرائيلُوخاصةُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُودولُاالتحادُاألوروبيُ،والمؤسساتُ
والصناديقُالدوليةُالمانحةُعلىُوقفُالمساعداتُالتيُتستخدمهاُإسرائيلُفيُتنفيذُالمخططاتُ

االستيطانيةُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلة(ُ،)3ودعتُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُبصفةُخاصةُ

للعمل ُعلى ُإلزام ُإسرائيل ُبالتقيد ُبالشروط ُالتي ُالتزمت ُبها ُللحصول ُعلى ُضمانات ُالقروضُ

األمريكيةُوفيُمقدمتهاُتجميدُاالستيطانُفيُجميعُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلة(ُ .)4
ثانياُ:إدانةُاإلجراءاتُاإلسرائيليةُوالمخططاتُاالستيطانيةُ :

ُُُُُ حذرتُجامعةُالدولُالعربيةُمنُخطورةُاالستيطانُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُ،وماُ
يتبعهُمنُطردُالفلسطينيينُوتهجيرهمُمنُأراضيهمُ،والممارساتُاإلسرائيليةُالتيُتؤديُالىُالتوسعُ

االستيطانيُ ،والمتمثلة ُفي ُمصادرة ُاألراضي ُبحجة ُشق ُالطرق ُااللتفافية ُوالتحذير ُمن ُعواقبُ
االستمرارُفيُهذهُالسياسةُالتيُتؤثرُعلىُعمليةُالسالمُالجاريةُ،كماُأدانتُجامعةُالدولُالعربيةُ
سياسةُسلطاتُاالحتاللُاإلسرائيليةُالراميةُإلىُاستخدامُذريعةُدعمُجماعاتُالمستوطنينُوحمايتهمُ

فيُتوسيعُنطاقُالمستوطناتُ،وتثبيتهاُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُ،واعتبارهاُانتهاكاُصارخاُ
للشرعيةُالدوليةُ،وشجبتُبشدةُاستمرارُإسرائيلُوتصميمهاُعلىُمتابعةُهذهُالسياساتُوالممارساتُ،
وقامت ُالجامعةُالعربيةُبدعوة ُحكومةُاالحتاللُإلى ُوقف ُهذهُاإلجراءات ُوتفكيكُالمستوطناتُ

ُ-1دورةُعاديةُ،رقمُُ،412قرارُرقمُُ،1118فقرةُ4442/4/41ُ،0م.
ُ-2دورةُغيرُعاديةُ،قرارُرقمُُ،1114فقرةُرقمُ4441/4/41ُ،8م.

ُ-3دورةُعاديةُ،رقمُُ،411قرارُرقمُُ،1201فقرةُرقمُ4441/0/04ُ،0م.
ُ-4دورةُعاديةُ،رقمُُ،418قرارُرقمُُ،1144فقرةُ4441/4/41ُ،0م.
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القائمة ُكماُودعتها ُإلى ُالتوقف ُفو ار ُعن ُبناء ُوانشاء ُالمستوطناتُوالتخطيطُلهاُفيُاألراضيُ
الفلسطينيةُالمحتلة(ُ .)1

ُُُُُلقدُأسفرتُاالنتخاباتُاإلسرائيليةُالتيُجرتُفيُعامُ(4442م)ُ،عنُفوزُ(نتنياهو)ُبرئاسةُ
الحكومة ُاإلسرائيليةُ ،أعلنت ُحكومته ُعن ُتجميد ُاالتفاقات ُالموقعة ُمع ُالجانب ُالفلسطيني ُكماُ

شجعتُحكومتهُاالستيطانُفيُاألراضيُالفلسطينيةُوقررتُبناءُآالفُالمساكنُوالمباني(ُ،)2وقامتُ

جامعة ُالدول ُالعربية ُبإدانة ُقرار ُحكومة ُنتنياهو ُبإعادة ُتنشيط ُاالستيطان ُوتكثيفه ُفي ُالقدسُ،

والضفة ُالغربية ُالذي ُيظهر ُنيتها ُفي ُفرض ُسياسة ُاألمر ُالواقع ُبتهديد ُاألراضي ُالفلسطينيةُ

واالستيالء ُعليها ُلصالح ُالمستوطنين ُاليهودُ ،كما ُحذرت ُمن ُخطورة ُالعواقب ُالوخيمة ُالمترتبةُ

عليهاُ،وتأثيراتهاُالسلبيةُعلىُعمليةُالسالمُبرمتها(ُ .)3

ُُُُُأدانتُالدورةُ(ُ)414لمؤتمرُالمشرفينُعلىُشؤون ُالفلسطينيين ُالنازحين ُفيُالدولُالعربيةُ
المضيفةُ،تصعيدُسلطاتُاالحتاللُلوتيرةُاالستيطانُبعدُقرارُالرئيسُاألمريكيُ(دونالدُترامب)ُ

االعترافُبالقدسُعاصمةُللكيانُاإلسرائيليُونقلُسفارةُبالدهُإليهاُ،ومواصلةُمصادرةُاألراضيُ
وهدم ُالمنازل ُوتهجير ُالفلسطينيين ُفي ُمنطقة ُالخان ُاألحمر ُلتوسيع ُمستوطناتها ُلعزل ُالقدسُ

المحتلة ُعن ُالضفة ُالغربيةُ ،وذلك ُلتغيير ُاألوضاع ُجغرافيا ُوديمُوغرافيا ُعلى ُاألرضُ ،وفرضُ
سياسةُاألمرُالواقعُومحاوالتُشرعنهُالبؤرُاالستيطانيُ،وطالبُالبيانُالختاميُالدولُوالمؤسساتُ
التيُتقدمُدعماُلالستيطانُالعملُعلىُوقفهُباعتبارهُخرقاُللقانونُالدوليُوق ارراتُالشرعيةُالدوليةُ
التيُتعتبرُاالستيطانُجريمةُحربُتقتضيُالمسائلةُ،مشدداُعلىُضرورةُاالنسحابُاإلسرائيليُ

الكاملُمنُاألراضيُالعربيةُالمحتلةُحتىُخطوطُ(الرابعُمنُيونيوُ/حزيرانُعام4421م)(ُ ُ.)4

ُُُُُأعربتُجامعةُالدولُالعربيةُعنُرفضهاُكافةُالممارساتُاالستيطانيةُوبشكلُخاصُالخطةُ
األخيرةُلالستيطانُفيُجبلُأبوُغنيمُوالتحذيرُمنُعواقبُاالستمرارُفيُهذهُالسياسةُالتيُتؤثرُ

سلباُعلىُعمليةُالسالم(ُ،)5كماُأدانتُالهجمةُاالستيطانيةُالشرسةُفيُمدينةُالقدسُالعربيةُوفيُ
سائرُاألراضيُالفلسطينيةُوالعربيةُالمحتلةُوالتحذيرُمنُمغبةُاستمرارها(ُ،)6هذاُوأعلنتُعنُإدانتهاُ

ُ-1دورةُغيرُعاديةُ،قرارُرقمُُ،1114فقرةُ4441/4/1ُ،8م.

ُ-2إبراهيمُنافعُ،نتنياهوُوأكاذيبهُالمستفزةُ،مجلةُالرأيُ،العدد4441ُ،41مُ،ص.14
ُ-3دورةُعاديةُ،رقمُُ،412قرارُرقمُُ،1118فقرةُرقمُ4442/4/41ُ،8م.

ُ-4اجتماعُعربيُيدينُتصعيدُسلطاتُاالحتاللُاإلسرائيليُلوتيرةُاالستيطانُ،صحيفةُالشرق8141/48/44ُ،مُ .

https://al-sharq.com/article/11/12/2018/%D8%A7%D8%A

ُ-5دورةُعاديةُ،رقمُُ،411قرارُرقمُُ،1201فقرةُرقمُ4441/0/04ُ،8مُ .
ُ-6دورةُعاديةُ،رقمُُ،411قرارُرقمُُ،1212فقرةُرقمُ4441/4/84ُ،1م.
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ورفضهاُأليةُنتائجُتترتبُعلىُعملياتُاالستيطانُسواءُتحديدُمواقعُدائمةُأوُتغييرُيخلُبالواقعُ
الديموغرافيُعلىُاألرضُ،بعدُأنُلجأتُإسرائيلُإلىُعزلُمدينةُالقدسُبشكلُكاملُعنُمدنُ

الضفةُالغربيةُ،وأقرتُبناءُآالفُالوحداتُالسكنيةُومصادرةُجبلُأبوُغنيمُوقيدتُالحركةُالعمرانيةُ

فيُاألحياءُالعربية(ُ .)1

ثالثاُ:فضةُعملياتُاالستيطانُإعالمياُ :
ُُُُُدعتُجامعةُالدولُالعربيةُالدولُاألعضاءُإلىُتكثيفُاتصاالتهاُمعُالجهاتُالدوليةُالمعنيةُ،
من ُأجل ُممارسة ُالضغط ُعلى ُإسرائيل ُلوقف ُممارساتها ُاالستيطانية ُفي ُاألراضي ُالفلسطينيةُ

المحتلةُ،وقدُقامتُبالضغطُعلىُإسرائيلُإعالمياُبعدةُطرقُوهيُ :

 -4القيام ُبتحرك ُسياسيُواعالميُفي ُالدولُاألوروبية ُوالدولُاآلسيوية ُالمؤثرة ُلشرحُمدىُ
التأثيرُالسلبيُللنشاطُاالستيطانيُاإلسرائيليُعلىُعمليةُالسالم.

 -8إعدادُكتيبُحولُاالستيطانُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُوترجمةُالكتابُإلىُلغاتُ
أجنبيةُوتوزيعهُعلىُأوسعُنطاق(.)2

 -0التنبيهُعلىُالمستوىُالدوليُإلىُخطورةُالمخططاتُالعنصريةُاإلسرائيليةُوالتيُترميُإلىُ
طردُالفلسطينيينُمنُأراضيهمُوأنُهذهُالمخططاتُمخالفةُلكافةُالشرائعُوالمواثيقُالدوليةُ،

وخاصةُاتفاقيةُجنيفُالرابعةُومواثيقُحقوقُاالنسانُوق ارراتُاألممُالمتحدة(.)3

 -1دعوةُالمجتمعُالدوليُإلىُعدمُتقديمُمساعداتُماليةُواقتصاديةُتستخدمهاُإسرائيلُفيُ
تنفيذُمشاريعهاُاالستيطانيةُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُ،وذلكُعنُطريقُالبعثاتُ

الدبلوماسيةُفيُالدولُالعربيةُوخارجهاُوعرضُالدراساتُالخاصةُبالمخططاتُاالستيطانيةُ
فيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُمنُقبلُالجهاتُالمختصةُفيُالدولُالمضيفةُعلىُالوفودُ

األجنبيةُالتيُتزورُهذهُالدول(.)4

رابعاُ:مواجهةُاالستيطانُمنُخاللُدعمُصمودُالمواطنينُالمقدسيينُ :
ُُُُُأعربتُجامعةُالدولُالعربيةُعنُمشاعرُاالعتزازُوالتقديرُللصمودُالبطوليُالذيُيبديهُالشعبُ
الفلسطينيُفي ُاألراضيُالفلسطينية ُالمحتلة ُضد ُسياسة ُاالستيطانُاإلسرائيليُ،وعملياتُالقمعُ

ُ-1جميلُالعبادسةُ،الخروقاتُاإلسرائيليةُالتفاقياتُالسالمُالفلسطينيةُاإلسرائيليةُ،الهيئةُالعامةُلالستعالماتُ،غزةُ،

8114مُ،ص.1

ُ-2دُورةُعاديةُ،رقمُُ،410قرارُرقمُُ،1124فقرةُرقم4441/0/84ُ،8م.
ُ-3دورةُعاديةُ،رقمُُ،441قرارُرقمُُ،1111فقرةُ4441/4/41ُ،1م.

ُ-4دورةُعاديةُ،رقمُُ،444قرارُرقمُُ،1104فقرةُرقم4444/0/41ُ،8م.
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والتشريدُ،ولتعزيزُصمودُالشعبُالفلسطينيُأمامُالهجمةُاالستيطانيةُالشرسةُوقامتُجامعةُالدولُ

العربيةُبعدةُخطواتُوهي:

 -4تقديم ُالدعم ُالمادي ُالكافي ُألنشطة ُاإلسكان ُواعادة ُاإلعمار ُفي ُالمدن ُوالمخيمات ُفيُ
القدسُوالضفةُالغربية(.)1

 -8دعمُوتأييد ُاإلجراءاتُالتيُاتخذتهاُالجهاتُالمختصةُفيُدولةُفلسطينُلتشكيلُلجانُ
شعبيةُومحليةُللدفاعُعنُاألراضيُالفلسطينيةُومواجهةُاالنتهاكاتُاإلسرائيلية(.)2

 -0دعمُالجهاتُالمختصةُفيُدولةُفلسطينُومساعدتهاُفيُتوثيقُاألمالكُواألراضيُالتيُ
يتمُمصادرتهاُأوُاالعتداءُعليها(.)3

 -1تقديمُالدعمُالالزمُللمنظماتُالعربيةُواألجنبيةُالعاملةُفيُاألراضيُالفلسطينيةُوالتيُتعملُ
علىُفضحُاالنتهاكاتُاالستيطانيةُاإلسرائيلية(.)4

 -1اإلعرابُعنُمشاعرُاالعتزازُوالتقديرُللصمودُالبطوليُالذيُيبديهُالشعبُالفلسطينيُفيُ
األراضيُالمحتلةُضدُسياسةُاالستيطانُاإلسرائيليةُوعملياتُالقمعُوالتشريدُ .

ُُُُُلذلك ُيمكن ُالقول ُبأن ُعمليات ُاالستيطان ُاإلسرائيلي ُفي ُاألراضي ُالفلسطينية ُالمحتلة ُلمُ
تتوقفُبغيةُفرضُواقعُجديدُعلىُاألرضُ،وقدُلجأتُإسرائيلُإلىُشكلُجديدُوخطيرُمنُأشكالُ

االستيطان ُوشروعها ُفي ُبناء ُجدار ُالفصل ُالعنصريُ ،وأكدت ُجامعة ُالدول ُالعربية ُعلى ُعدمُ
شرعيةُجميعُالمستوطناتُاإلسرائيليةُالتيُأقيمتُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُ،والتيُتمثلُ

انتهاكا ُصريحا ُللقانون ُالدولي ُوق اررات ُاألمم ُالمتحدة ُواتفاقية ُجنيف ُالرابعةُ ،ودعت ُإلى ُالقيامُ
بتحرك ُسياسي ُواعالمي ُعاجل ُعلى ُالصعيدين ُاإلقليمي ُوالدوليُ ،بما ُفي ُذلك ُمجلس ُاألمنُ
والجمعية ُالعامة ُواللجنة ُالرباعية ُوالدول ُالفاعلةُ ،لمجابهة ُالسياسة ُاالستيطانية ُاإلسرائيليةُ،

وانتهاكاتُالمستوطنينُواعتداءاتهمُالمتواصلةُعلىُأبناءُالشعبُالفلسطينيُ،ومحاولةُمنعُالتوصلُ

تأثيرُالسلبيُلالستيطانُاإلسرائيليُ
ُ
إلىُحلُدائمُوعادلُعبرُترسيمُالحدودُمنُجانبُواحدُ،وشرحُال
علىُعمليةُالسالمُواالستقرارُفيُالمنطقةُبأكملهاُ .
خامساُ:جامعةُالدولُالعربيةُوجدارُالفصلُالعنصريُ :
ُُُُُبدأتُإسرائيلُفيُبناءُجدارُالفصلُالعنصريُعامُ(8118م)ُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُ

الذيُيعزلُ(ُ)21تجمعاُفلسطينياُويقطعُأوصالُاألراضيُالفلسطينيةُ،وعلىُالرغمُمنُأنُإسرائيلُ
ُ-1دورةُعاديةُ،رقمُُ،411قرارُرقمُُ،1141فقرةُرقمُ4441/4/84ُ،1م.
ُ-2دورةُعاديةُ،رقمُُ،411قرارُرقمُُ،1201فقرةُرقمُ4441/0/04ُ،1م.
ُ-3دورةُعاديةُ،رقمُُ،444قرارُرقمُُ،1104فقرةُرقمُ4444/0/41ُ،0م.
ُ-4دورةُعاديةُ،رقمُُ،448قرارُرقمُُ،1111فقرةُرقمُ4444/4/40م.
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تدعيُأنُإقامةُهذاُالجدارُجاءُألغراضُأمنيةُ ،إالُأنُالواقعُجاءُليؤكدُأنهُجزءُالُيتجزأُمنُ

البنيةُالتحتيةُالمخصصةُللمستوطناتُوأنهُساهمُفيُاالستيالءُعلىُمساحاتُشاسعةُمنُاألراضيُ

الفلسطينيةُبماُيضمنُإلسرائيلُتوسيعُمستوطناتهاُ،وقدُشهدتُتلكُالفترةُمنُالصراعُإقدامُإسرائيلُ
علىُأخطرُبناءُاستيطانيُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُ،الُسيماُفيُالضفةُالغربيةُ،ويقدرُ

طولهُحواليُ(ُ 211كلم)(ُ،)1وقدرتُالمساحةُالتيُالتهمهاُالجدارُبحوالي(ُ )%80.1منُمساحةُ

األراضيُالفلسطينيةُفيُالضفةُالغربية(ُ،)2وأدىُالجدارُالفاصلُإلىُتقسيمُاألراضيُالفلسطينيةُ
وعزلهاُ،وتجريفُآالفُالدونماتُالزراعيةُالفلسطينيةُ،واالستيالءُعلىُمعظمُمصادرُالمياهُوقطعُ

أرزاقُآالفُالفلسطينيين(ُ،)3إلىُجانبُعزلُمدينةُالقدسُبالكاملُعنُالمدنُالفلسطينيةُومنعُ

الفلسطينيينُمنُالوصولُإلىُأراضيهم(ُ .)4

ُُُُُأدانت ُجامعة ُالدول ُالعربية ُإقامة ُجدار ُالفصل ُالذي ُيهدد ُبإحداث ُعملية ُتهجير ُجديدةُ

للمواطنينُالفلسطينيينُويهددُفرصُقيامُالدولةُالفلسطينيةُالمستقلةُ،ودعوةُالمجتمعُالدوليُعلىُ

وقفُبنائهُوازالةُاألجزاءُالتيُتمُبناؤهاُ،طبقاُلقرارُالدورةُاالستثنائيةُالطارئةُللجمعيةُالعامةُلألممُ

المتحدةُرقمُ(ُ41/40عامُ8110م)(ُ،)5ومعُاستمرارُالسلطاتُاإلسرائيليةُفيُبناءُجدارُالفصلُ
أدانتُجامعةُالدولُالعربيةُبشدةُاستمرارُإسرائيلُسلطةُاالحتاللُفيُبناءُالجدارُالتوسعيُعلىُ

األراضيُالفلسطينية ُالمحتلةُ ،بما ُفي ُذلكُالقدسُالشرقيةُ،والتأكيد ُعلى ُالتصدي ُلبناء ُالجدارُ
واآلثارُالتدميريةُالمترتبةُعليهُضدُالشعبُالفلسطينيُ،ووقفُهذاُالبناءُواألجزاءُالقائمةُمنهُ،

مؤكدةُعلىُاالستمرارُفيُالتحذيرُمنُاآلثارُالخطيرةُالمترتبةُعلىُإقامةُإسرائيلُلجدارُالفصلُ

العنصري ُواعتباره ُإجراء ُغير ُشرعي ُيستهدف ُإفشال ُالحل ُالسلمي ُللقضية ُالفلسطينيةُ ،وقطعُ

التواصلُبينُالمدنُوالقريُالفلسطينيةُ،ونهبُمصادرُالمياهُوعرقلةُحركةُالبضائعُواألفرادُ،مماُ
يهددُفرصُقيامُالدولةُالفلسطينيةُالمستقلةُذاتُالسيادةُوالقابلةُللحياة(ُ .)6

ُُُُُونتيجةُللجهودُالعربيةُوالفلسطينيةُعلىُالمستوىُالدوليُقامتُمحكمةُالعدلُالدوليةُبإصدارُ
رأيهاُاإليجابيُفيُموضوعُالجدارُالعنصريُبتاريخ(8111/1/4م)ُ،وقامتُالجمعيةُالعامةُلألممُ
المتحدةُبتبنيُرأيُالمحكمةُبتاريخُ(8111/1/81م)ُ،وأكدتُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُاألهميةُ

ُ-1سعادُالعامريُ،الجدارُاإلسرائيليُالفاصلُ،مجلةُالدراساتُالفلسطينيةُ،العددُ،8بيروت8111ُ،مُ،ص.481

ُ-2أحمدُقريعُ،السالمُالمعلقُُ8فيُالطريقُإلىُالدولةُالفلسطينيةُ،المؤسسةُالعربيةُللدراساتُوالنشرُ،بيروت8111ُ،مُ،

ص.444

ُ-3غانيةُملحيسُ،جدارُالفصلُالعنصريُاإلسرائيليُ،مجلةُالدراساتُالفلسطينيةُ،العددُ،11بيروت8110ُ،مُ،ص14
ُ-4محمدُعجورُ،فلنسقطُالجدارُ،دارُالكلمةُللنشرُوالتوزيعُ،المنصورة8141ُ،مُ،ص.81
ُ-5القمةُالعربيةُ،رقمُُ،42تونسُ،قرارُرقمُُ،814فقرةُ1ب8111/1/80ُ،م.
ُ-6دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،481قرارُرقمُُ،2111فقرةُ8111/4/1ُ،4م.
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الفائقةُللفتوىُالقانونيةُلمحكمةُالعدلُالدوليةُ،وضرورةُالتقيدُبااللتزاماتُالقانونيةُالمترتبةُعلىُ
إسرائيلُ،وعلىُالدولُاألعضاءُفيُاألممُالمتحدةُوعلىُالمنظمةُالدوليةُنفسها(ُ،)1ومناشدةُجميعُ
الدول ُوالمنظمات ُوالهيئات ُالدولية ُالمعنية ُإلى ُاالستجابة ُالفورية ُلما ُطالبت ُبه ُمحكمة ُالعدلُ

الدوليةُ ،بشأن ُعدم ُاالعتراف ُبالوضع ُالناشئ ُعن ُإقامة ُهذا ُالجدارُ ،واالمتناع ُعن ُتقديم ُأيُ

مساعدةُلعمليةُبنائه(ُ،)2كذلكُدعوةُالجمعيةُالعامةُومجلسُاألمنُلمتابعةُالفتوىُالقانونيةُللمحكمة؛ُ
لضمانُتنفيذُااللتزاماتُالقانونيةُالتيُحددتهاُالمحكمةُ،ودعوتهماُوكافةُالدولُإلىُإجراءاتُعقابيةُ

ضدُالهيئاتُوالشركاتُالتيُتسهمُفيُبناءُالجدار(ُ .)3

ُُُُُدعتُاألمانةُالعامةُللجامعةُالعربيةُلوضعُخطةُتحركُلدفعُالمجتمعُالدوليُإلىُاإلسراعُفيُ
تنفيذُالرأيُاالستشاريُلمحكمةُالعدلُالدوليةُ،وقرارُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُوتحميلُمجلسُ

األمنُوالجمعيةُالعامةُمسؤولياتهماُ،كماُحددتهاُالفتوىُالقانونيةُوالدعوةُالستئنافُالدُورةُاالستثنائيةُ
الطارئةُالعاشرةُللجمعيةُالعامةُ،للنظرُفيُرفضُإسرائيلُتنفيذُالتزاماتهاُالقانونيةُالتيُحددتهاُ
محكمةُالعدلُالدوليةُ،والدعوةُإلىُفرضُإجراءاتُعقابيةُعلىُالشركاتُالمنخرطةُبشكلُمباشرُ

ارُالحكومةُاإلسرائيليةُفيُعمليةُالبناءُأدانتُجامعةُ
ُ
أوُغيرُمباشرُفيُبناءُالجدار(ُ،)4ومعُاستمر
الدولُالعربيةُالمخططاتُاإلسرائيليةُالساعيةُإلىُتسريعُوتيرةُالبناءُفيُجدارُالفصلُالعنصريُ،
وبصفةُخاصةُفيُالمقطعُالمسمىُالحزامُالشرقيُ،الذيُيهدفُإلىُفصلُمنطقةُاألغوارُعنُ

الضفةُالغربيةُ،والمقطعُالمسمىُبغالفُالقدسُ،الذيُيهدفُإلىُتوسيعُحدودُالمدينةُالمقدسةُ
بهدفُاالستيالءُعليهاُوتهويدهاُ،موجهةُالدعوةُإلىُجميعُالدولُوالمنظماتُاإلقليميةُوالدوليةُ

للضغطُعلىُإسرائيلُلوقفُبناءُجدارُالفصلُالعنصريُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُ،واالمتناعُ
عنُتقديمُأيُمساعدةُفيُبناءهُأوُاإلبقاءُعليه(ُ .)5

ُُُُكما ُدعتُإلى ُالعملُبكل ُالوسائلُللحفاظ ُعلىُوضعُالقدسُالشريفُ،واعتبارُاإلجراءاتُ
اإلسرائيليةُالراميةُإلىُتغييرُهذاُالوضعُباطلةُوغيرُشرعيةُوعديمةُاألثرُ،معُالتأكيدُعلىُضرورةُ

تحقيقُاالنسحابُالفوريُللقواتُاإلسرائيليةُالتيُتحتلُالمؤسساتُالفلسطينيةُفيُمدينةُالقدسُ،
وانهاء ُاحتاللها ُللقرى ُالفلسطينية ُالمحيطة ُبالقدسُ ،ودعمُعروبة ُالقدسُ،وتوجيهُطاقات ُاألمةُ
العربيةُإلحباطُمخططاتُتهويدهاُ،وتعزيزُالمؤسساتُالفلسطينيةُفيهاُ،وتمكينُشعبهاُمنُالصمودُ
ُ-1القمةُالعربيةُ،رقمُُ،41الجزائرُ،قرارُرقمُُ،841فقرةُ48ج8111/0/80ُ،م.
ُ-2دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،481قرارُرقمُُ،2111فقرةُرقمُ8111/4/1ُ،8م.

ُ-3القمةُالعربيةُ،رقمُُ،41الجزائرُ،قرارُرقمُُ،841فقرةُ40ج8111/0/80ُ،م.
ُ-4دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،481قرارُرقمُُ،2111فقرةُرقمُ8111/4/1ُ،2م.
ُ-5دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،481قرارُرقمُُ،2111فقرةُ1ج8111/4/1ُ،م.
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أمامُكلُمحاوالتُالنيلُمنُالمسجدُاألقصىُوقبةُالصخرةُواألماكنُاإلسالميةُوالمسيحيةُ ُ،ومواصلةُ

العملُعلىُفضحُممارساتُإسرائيلُومنعُمحاولةُإقامةُمؤتمراتُدوليةُفيها(ُ،)1كماُأدانتُقرارُ

الحكومةُاإلسرائيليةُالقاضيُبتسريعُبناءُجدارُالفصلُالعنصريُحولُالقدسُ،الذيُيعزلُأكثرُ
من ُمائةُألف ُفلسطيني ُمقدسي ُعنُمدينتهمُ ،وعن ُمصادرُرزقهم ُومراكز ُخدماتهم ُاألساسيةُ،

متحديةُالرأيُاالستشاريُلمحكمةُالعدلُالدوليةُولقرارُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُبعدمُشرعيةُ

إقامةُهذاُالحائط(ُ .)2

ُُُُُعلىُالرغمُمنُصدورُفتوىُمحكمةُالعدلُالدوليةُبشأنُالجدارُإالُأنُإسرائيلُلمُتتوقفُعنُ
بناءُجدارُالفصلُ،ولمُتفلحُقبلهاُالمناشداتُالتيُأطلقتهاُجامعةُالدولُالعربيةُللمجتمعُالدوليُ
والمنظماتُاإلقليميةُوالدوليةُلحثُإسرائيلُعلىُوقفُالبناءُ،وعلىُالرغمُمنُالجهدُالفلسطينيُ

والعربيُإالُانُذلكُكلهُلمُيجدُنفعاُأمامُالتعنتُاإلسرائيليُالذيُالُيأبهُللق ارراتُالدوليةُ،فانحسرُ

هذاُالجهدُتقريباُفيُمناشدةُالمجتمعُالدوليُ،وهذاُالمجتمعُيدورهُلمُيستطعُأنُيحركُساكناُأمامُ
االنتهاكاتُاإلسرائيليةُالمتكررةُضدُأبناءُالشعبُالفلسطينيُ .
المبحثُالثاني ُ
موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُاالستيطانُاإلسرائيليُفيُمدينةُالقدس ُ
ُُُُُُأولتُجامعةُالدولُالعربيةُاهتماماُُخاصاُُلقضيةُالقدسُبالنظرُإلىُأهميتهاُالدينيةُوالتاريخيةُ

للعرب ُجميعاُُ ُ ،ومن ُبين ُالق اررات ُالمهمة ُالتي ُصدرت ُعن ُمؤتمر ُالقمة ُالعربي ُبالجزائر ُعامُ
(ُ)4410القرارُالذيُنصُعلىُوجوبُالعملُالعربيُقدماُمنُأجلُتحريرُمدينةُالقدسُالعربيةُ،
وعدمُالقبولُبأيُوضعُمنُشأنهُالمساسُبالسيادةُالعربيةُالكاملةُعلىُالمدينةُالمقدسةُ،وألهميةُ
مدينةُالقدسُقامتُجامعةُالدولُالعربيةُبإدراجُقضيةُالقدسُكبندُدائمُعلىُجدولُأعمالُمجلسُ

الجامعةُ،وأكدتُعلىُاألهميةُالفائقةُلمدينةُالقدسُبالنسبةُللعالمينُالعربيُواإلسالميُ،والتأكيدُ

علىُضرورةُاستعادةُالسيادةُالفلسطينيةُعليهاُبوصفهاُعاصمةُللدولةُالفلسطينيةُالمستقلةُ،وأهميةُ
ذلكُالستمرارُعمليةُالسالمُ،والتأكيدُعلىُتثبيتُوجودُالمؤسساتُالوطنيةُالقائمةُوالمطالبةُبإعادةُ

فتحُالمؤسساتُالتيُأغلقتهاُسلطاتُاالحتاللُاإلسرائيلية(ُ .)3

ُ-1دورةُغيرُعاديةُ،البيانُالختامي8114/1/88ُ،م.

ُ-2دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،481قرارُرقمُُ،2111فقرةُرقمُ8ب8111/4/1ُ،مُ .
ُ-3دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،411قرارُرقمُُ،1281فقرةُرقمُ4ج4441/0/04ُ،م.
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ُُُُُظلُموضوعُالقدسُأحدُالبنودُاألساسيةُوالدائمةُفيُكلُاجتماعاتُجامعةُالدولُالعربيةُ
سواءُعلىُمستوىُالقمةُأوُعلىُالمستوىُالوزاريُكذلكُعلىُمستوىُالمندوبينُالدائمينُالمعتمدينُ،
عقدت ُالقمةُالعربيةُاالستثنائيةُبمقرُالجامعةُبالقاهرةُفيُ(أكتوبر/تشرينُاألولُ8111م) ُبهدفُ
دعمُاالنتفاضةُالفلسطينيةُوحمايةُالمقدساتُاإلسالميةُ،إالُأنُالمسألةُاألصعبُفيماُيتعلقُبموقفُ
الجامعةُإزاءُالقضيةُالفلسطينيةُيتمثلُفيُأنهاُنجحتُوالُشكُفيُبلورةُنوعُمنُاإلجماعُالعربيُ

بشأنُتأييدُحقوق ُالشعبُالعربيُالفلسطينيُفيُمواجهةُاألطماعُاإلسرائيليةُ،إالُأنهاُقدُأخفقتُ

فيُالمقابلُفيُالتوصلُإلىُصياغةُخطةُعربيةُتفصيليةُيمكنُالسيرُبمقتضاهاُفيُهذاُالشأنُ .

ُُُُُتزايدتُوتيرةُاإلجراءاتُاإلسرائيليةُالهادفةُإلىُتهويدُمدينةُالقدسُواالستمرارُفيُمصادرةُ
األراضي ُواقامة ُالمستوطنات ُواالستمرار ُفي ُبناء ُجدار ُالفصل ُالعنصريُ ،وطرد ُالمواطنينُ

المقدسيينُمنُمدينتهمُ،واغالقُالمؤسساتُالفلسطينيةُفيُمدينةُالقدس(ُ،)1واالقتحاماتُالمتكررةُ
لباحاتُالمسجدُاألقصىُواالستمرارُفيُوالحفرياتُتحتُاساساتُالمسجدُاألقصى(ُ،)2إزاءُهذهُ
االنتهاكاتُواإلجراءاتُأكدتُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُعروبةُمدينةُالقدسُورفضُاإلجراءاتُ

اإلسرائيليةُلتهويدهاُ،واعتبارُماُتقومُبهُإسرائيلُالسلطةُالقائمةُباالحتاللُمنُإجراءاتُوممارساتُ
باطلةُوالغيةُ،ومخالفةُلق ارراتُالشرعيةُالدوليةُ،واعتبارُاالستيطانُفيُمدينةُالقدسُوجوارهاُخط ارُ
يهددُاألمنُوالسلمُفيُالمنطقةُ،واعالنهاُعنُتجديدُالدعمُالعربيُألهلُالمدينةُالمقدسة(ُ،)3كذلكُ

عدمُشرعيةُاإلجراءاتُاإلسرائيليةُالساعيةُإلىُضمُالمدينةُوتهويدهاُ،وتغييرُطابعهاُوتركيبتهاُ

السكانيةُوالجغرافيةُ،وادانةُالجدارُالمسمىُبغالفُالقدسُالذيُيستهدفُتقطيعُأوصالُالقدسُ،
وعزلُسكانهاُالفلسطينيينُعنُامتدادهمُالطبيعيُفيُالضفةُالغربيةُ،وكذلكُإدانةُالحفرياتُالتيُ

أ دتُإلىُانهيارُمقطعُمنُالجسرُالمؤديُإلىُجسرُالمغاربةُ،والتيُتهددُمنُغيرُشكُأساساتُ
المسجدُاألقصى(ُ .)4

ُُُُُأدانتُجامعةُالدولُالعربيةُبشدةُالمخططاتُاإلسرائيليةُالساعيةُلالستيالءُعلىُمنطقةُغورُ
األردنُ ،ومنطقة ُالبحر ُالميتُ ،والمنحدراتُالشرقيةُلجبال ُالضفةُ،وتقسيم ُاألراضي ُالباقية ُإلىُ

(كانتونات) ُمعزولةُ ،لمنع ُأي ُإمكانية ُإلقامة ُدولة ُفلسطينية ُمستقلة ُمتواصلة ُعلى ُاأل ارضيُ

ُ-1قيسُسمرةُ،الصفُاألولُفيُاألمةُللدفاعُعنُاألقصىُ،مجلةُالعودةُ،العدد8114ُ،82مُ،ص.81

ُ-2شامخُعالونةُ،الحفرياتُاألثريةُفيُمدينةُالقدسُماُبينُ8114-4120مُ،مجلةُجامعةُالقدسُالمفتوحةُ،عددُ،81
فلسطين8148ُ،مُ،ص.021

ُ-3القمةُالعربيةُ،رقمُُ،41شرمُالشيخُ،قرارُرقمُُ،811فقرةُ8110/0/4ُ،1م.
ُ-4القمةُالعربيةُ،رقمُُ،42تونسُ،قرارُرقمُُ،814فقرةُ4ب8111/1/80ُ،م.
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الفلسطينية(ُ،)1وأكدتُعلىُرفضُأيُمحاولةُمنُأيُطرفُأوُجهةُالعتبارُالمستوطناتُاإلسرائيليةُ
في ُاألراضي ُالفلسطينية ُالمحتلة ُكلها ُأو ُبعضها ُأم ار ُواقعا ُفي ُانتهاك ُصريح ُوواضح ُللقانونُ
عنُرفضهاُ
الدوليُوالشرعيةُالدوليةُوق ارراتُاألممُالمتحدةُذاتُالصلةُ،وأعلنتُالجامعةُالعربيةُ ُ

لجميع ُاإلجراءات ُوالممارسات ُاإلسرائيلية ُالهادفة ُإلى ُتهويد ُمدينة ُالقدسُ ،من ُخالل ُعملياتُ
االستيطانُواالستيالءُعلىُممتلكاتُالفلسطينيينُواالعتداءاتُالتيُتقومُبهاُفيُالمدينةُ،منُأجلُ

التصديُلهذهُاإلجراءاتُوالممارساتُ،قامتُجامعةُالدولُالعربيةُبعدةُإجراءاتُ،وهيُ :
أوالاُ:الضغطُعلىُالمجتمعُالدوليُلرفضُاإلجراءاتُاإلسرائيلية:

ُُُُُأدانت ُجامعة ُالدولُالعربيةُكافةُالممارساتُاإلسرائيليةُفيُمدينةُالقدسُ،من ُاالستيطانُ
ومصادرةُاألراضيُ،والحفرياتُواستخدامُالطرقُااللتفافيةُللسيطرةُعلىُالممتلكاتُالفلسطينيةُفيُ

القدسُ،ودعتُإلىُضرورةُقيامُالمجتمعُالدوليُبمنظماتهُالمختلفةُببذلُالجهودُواتخاذُاإلجراءاتُ
الضرورية ُلوضع ُحد ُلمثل ُهذه ُاالنتهاكات ُواالعتداءات ُقبل ُوقوعها ُوضرورة ُالتصدي ُالفوريُ

لها(ُ،)2ونبهتُجامعةُالدولُالعربيةُلخطورةُتلكُاإلجراءاتُعندماُحثتُالدولتينُالراعيتينُلمؤتمرُ
السالمُال والياتُالمتحدةُاألمريكيةُوروسياُ،علىُتأكيدُالتزاماتهاُبأنُعدمُمناقشةُمدينةُالقدسُفيُ
المرحلةُالحاليةُمنُالمفاوضاتُ،الُيؤثرُعلىُضرورةُتطبيقُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُوفيُمقدمتهاُ

قرارُمجلسُاألمنُُ818عامُ4421مُ،والقرارُرقمُُ111عامُ4411مُ،وخاصةُفيماُيتعلقُبعدمُ
جوازُإجراءُأيُتغييرُمنُجانبُواحدُفيُطبيعةُالمدينةُالمقدسة(ُ .)3

ُُُُُدعتُجامعةُالدولُالعربيةُللضغطُعلىُإسرائيلُلعدمُتغييرُالوضعُالقائمُلمدينةُالقدسُ،وفقاُ

لحدودُعامُ(4421م)ُوضرورةُاالمتثالُلق ارراتُالشرعيةُالدوليةُالخاصةُبالمدينةُ،باعتبارهاُجزءاُ
منُاألراضيُالمحتلةُوضرورةُالتزامهاُبعدمُإجراءُتغييراتُفيُخصائصهاُالجغرافيةُوالسكانيةُأثناءُ
المرحلةُاالنتقاليةُ،والتأكيدُعلىُعدمُمساسهاُبالمقدساتُاإلسالميةُوالمسيحيةُوعدمُتقسيمُاألماكنُ

المقدسةُ،ورفعُالحصارُعنُالمدينةُووقفُعملياتُمصادرةُاألراضي(ُ .)4

ُُُُالتأكيدُعلىُرفضُقرارُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُاالعترافُبالقدسُعاصمةُإلسرائيلُونقلُ
سفارتهاُإليهاُ ،واعتبارهُق ار ار ُباطال ُوخرقاُ ُللقانون ُالدوليُوق ارراتُمجلسُاألمنُوالجمعيةُالعامةُ

لألممُالمتحدةُذاتُالصلةُ،واعتبرتهُتقوضُلجهودُتحقيقُالسالمُويعمقُالتوترُويفجرُالغضبُ
ُ-1القمةُالعربيةُ،رقمُُ،41الخرطومُ،قرارُرقمُُ،002فقرةُ8112/0/84ُ،1م.
ُ-2دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،444قرارُرقمُُ،1101فقرةُرقمُ1ج4444/0/41ُ،م.
ةُرقمُ8ج4441/0/81ُ،م.
ُ-3دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،414قرارُرقمُُ،1022فقر ُ
ُُ-4دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،418قرارُرقمُُ،1141فقرةُرقمُ8ج.4441/4/41ُ،
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ويهددُبدفعُالمنطقةُإلىُالمزيدُمنُالعنفُوالفوضىُوعدمُاالستقرار(ُ،)1وحملُاألمينُالعامُلجامعةُ

الدولُالعربيةُ(أحمدُأبوُالغيط)ُ،الوالياتُالمتحدةُمسؤوليةُإشعالُالتوتراتُوتأجيجُمشاعرُالغضبُ
فيُفلسطينُ،وعمومُالعالمينُالعربيُواإلسالميُ،بكلُماُينطويُعليهُهذاُاألمرُمنُتداعياتُ

خطيرةُعلىُاألمنُواالستقرارُفيُاإلقليم(ُ،)2وبخصوصُالدولُالتيُتفكرُبنقلُبعثاتهاُإلىُالقدسُ
أوصتُالجامعةُبأنُيقومُاألمينُالعامُبإجراءُاالتصاالتُالالزمةُلشرحُوجهةُالنظرُالعربيةُمنُ

قضيةُالقدسُ،والتأكيدُعلىُق ارراتُمجلسُالجامعةُواإلجراءاتُالتيُتتخذُتجاهُأيُدولةُتنقلُبعثتهاُ

الدبلوماسيةُإلىُالقدسُأوُتعترفُبهاُعاصمةُإلسرائيل(ُ .)3

وأكدُمشروعُ"إعالنُالظهران"ُفيُختامُأعمال القمةُالعربيةُالعاديةُالال(ُ84قمةُالقدس)ُعلىُمركزيةُ
قضية فلسطينُبالنسبةُلألمةُالعربيةُجمعاءُ،وعلىُالهويةُالعربيةُللقدسُالشرقيةُالمحتلةُ،عاصمةُ
دولةُفلسطينُكماُأكدتُالقمةُالعربيةُعلىُأهميةُالسالمُالشاملُوالدائمُفيُالشرقُاألوسطُكخيارُ
عربيُاستراتيجيُتجسدهُمبادرةُالسالمُالعربيةُالتيُتنتهجهاُجميعُالدولُالعربيةُفيُقمةُبيروتُ

فيُالعامُ(8118م)ُودعمهاُمنظمةُالتعاونُاالسالميُالتيُماُتزالُتشكلُالخطةُاألكثرُشموليةُ

لمعالجة ُجميع ُقضايا ُالوضع ُالنهائي ُوفي ُمقدمتها ُقضية ُالالجئين ُوالتي ُتوفر ُاألمن ُوالقبولُ

والسالمُإلسرائيلُمعُجميعُالدولُالعربيةُ،ونؤكدُعلىُالتزامناُبالمبادرةُوعلىُتمسكناُبجميعُبنودهاُ ،
أكدتُقمةُالظهرانُعلى ُبطالنُوعدمُشرعيةُالقرارُاألمريكيُبشأنُاالعترافُبالقدسُعاصمةُ
إلسرائيلُ،معُرفضناُالقاطعُاالعترافُبالقدسُعاصمةُإلسرائيلُ،حيثُستبقيُالقدسُعاصمة

بيةُ،وحذرتُمنُاتخاذُأيُاجراءاتُمنُشأنهاُتغييرُالصفةُالقانونيةُوالسياسيةُالراهنةُ
ُ
فلسطينُالعر

للقدسُحيثُسيؤديُذلكُالىُتداعياتُمؤثرةُعلىُالشرق ُاألوسطُبأكملهُُ،ورحبت ُبقرارُالجمعيةُ

العامةُلألمم ُالمتحدةُبشأنُالقدسُ ،رفضهاُكلُالخطواتُاإلسرائيليةُأحاديةُالجانبُالتيُتهدفُ

إلىُتغييرُالحقائق ُعلىُاألرضُوتقويضُحلُالدولتينُ،وطالبت ُالمجتمعُالدوليُبتنفيذُق ارراتُ
الشرعية ُالدولية ُوآخرها ُقرار ُمجلس ُاألمن ُرقم ُ(ُ 8001عام ُ8142م) ُالذي ُيدين ُاالستيطانُ

ومصادرةُاألراضيُ ُ،وطالبتُبتنفيذُجميعُق ارراتُمجلسُاالمنُالمتعلقةُبالقدسُالمؤكدةُعليُبطالنُ

ُ-1القادةُالعربُيرفضونُقرارُترامبُبشأنُالقدسُ،صحيفةُالبيانُاإلماراتية8141/1/41ُ،مُ .

https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-04-15-1.3238379

ُ-2جامعةُالدولُالعربيةُتعقدُاجتماعاُو ازرياُطارئاُحولُالقدسُ،موقعُعرب8141/48/4ُ،مُ .

ُ https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/12/09/arab-league-meeting-jerusalem-trump

ُ-3دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،418قرارُرقمُُ،1141فقرةُرقمُ0ج4441/4/41ُ،مُ .
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كافةُاإلجراءاتُاإلس ارئيليةُالراميةُلتغيرُمعالمُالقدسُالشرقيةُومصادرةُهويتهاُالعربيةُالحقيقيةُ،
وطالبتُدولُالعالمُبعدمُنقلُسفاراتهاُإلىُالقدسُأوُاالعترافُبهاُعاصمةُإلسرائيل(ُ .(1

ُُُُُ وأصدرتُالحكومةُاإلسرائيليةُمجموعةُمنُالقوانينُوالق ارراتُالتيُنصتُعلىُتجميدُالبناءُ
فيُالقدسُ،واتبعتُسياسةُأخرىُمنُخاللُفرضُالقوانينُواألحكامُالقضائيةُاألمرُالذيُتسببُ

فيُفقدانُآالفُالعائالتُالفلسطينيةُحقهاُفيُاإلقامةُفيُالمدينة(ُ،)2بناء ُعلىُهذهُالق ار ارتُفقدُ

طلبتُالجامعةُالعربيةُعقدُجلسةُعاجلةُلمجلسُاألمنُالدوليُلبحثُالموضوعُ،وعدمُشرعيةُقرارُ
إسرائيلُوالزامهاُبإلغاءُقرارُمصادرةُاألراضيُالفلسطينيةُفيُمدينةُالقدسُوخارجهاُ،ووقفُكافةُ
الحفرياتُالتيُتهددُأساساتُالمسجدُاألقصىُضمانا ُالستمرارُعمليةُالسالمُ،وأنُيقوم ُاألمينُ

العامُبمتابعةُهذاُالقرارُ،واجراءُاالتصاالتُالالزمةُبشأنهُفيُاألممُالمتحدةُ،ومنظمةُالمؤتمرُ
اإلسالميُومجموعةُحركةُعدمُاالنحيازُ،وتقديمُتقريرُفوريُبأيُتطوراتُجديدة(ُ .)3

ُُُُُمعُتزايدُالحصارُاإلسرائيليُللمدينةُالمقدسةُفقدُوجهتُجامعةُالدولُالعربيةُطلباُإلىُاألممُ

المتحدةُوالجهاتُالدوليةُللضغطُعلىُإسرائيلُلاللتزامُبالق ارراتُالدوليةُ،وخاصةُق ارراتُمجلسُ

األمنُ(ُ،)111ُ،121ُ،818ُ،818ورفعُالحصارُعنُالمدينةُالمقدسةُ،وضمانُحريةُالعبادةُ
للمواطنينُالفلسطينيينُ،والتوقفُعنُسحبُهوياتُالمواطنينُالفلسطينيينُ،وهدمُالمنازلُوتفريغُ

القدسُمنُسكانهاُالعربُ،وتوسيعُالمستوطناتُاإلسرائيلية(ُ،)4وفيُ(ينايرُ4442م)ُقررتُإسرائيلُ
إقامةُمشروعُاستيطانيُفيُمدينةُالقدسُ،وشملُبناءُ(ُ)4111وحدةُسكنيةُعلىُمساحةُ(ُ401

ألفُمترُمربع)ُ،وبناءُ(ُ)011غرفةُفندقيةُعلىُمساحةُ(ُ11ألفُمترُمربع)ُ،وفيُشهرُ(مارسُ
4442م)ُ،صادقتُالحكومةُاإلسرائيليةُعلىُتوسيعُمستوطنةُمعاليهُأدوميمُودمجهاُضمنُمدينةُ

القدس(ُ،)5وفيُ(سبتمبرُ4442م) ُشهدتُاألراضيُالفلسطينيةُانتفاضةُالنفقُبعدُقرارُإسرائيلُ
بفت حُنفقُتحتُالمسجدُاألقصىُ،نتيجةُالستمرارُسياسةُإسرائيلُاالستيطانيةُفقدُقررتُجامعةُ
الدولُالعربيةُالعملُعلىُعقدُاجتماعُللجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُ،والطلبُمنُاألممُالمتحدةُ
والجهات ُالدولية ُالمعنية ُالضغط ُعلى ُإسرائيل ُلرفع ُالحصار ُعن ُالمدينةُ ،وتمكين ُالمواطنينُ

ُ-1نصُاعالنُالظهرانُالصادرُعنُالقمةُالعربيةُالُ،84موقعُمصراوي8141/1/41ُ،مُ .

ُ ُhttps://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2018/4/15/1325783

ُ-2أسامةُحلبيُ،الوضعُالقانونيُلمدينةُالقدسُبينُاالنتدابُوالتسويةُالسلميةُ،مؤسسةُالدراساتُالفلسطينيةُ،بيروتُ،

4441مُ،ص.84

ُ-3دورةُغيرُعاديةُ،قرارُرقمُُ،1111فقرةُرقمُ4441/1/2ُ،1،2م.

ُ-4دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،412قرارُرقمُُ،1114فقرةُ0ج4442/4/41ُ،م.

ُ-5عايدُ،خالدُ،االستيطانُفيُالقدسُ:جبلُأبوُغنيمُوماُيتجاوزهُ،مؤسسةُالدراساتُالفلسطينيةُ،عددُ،04بيروتُ،

ُ،4441ص.481
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الف لسطينيينُمسلمينُومسيحيينُمنُأداءُشعائرهمُالدينيةُومنعهاُمنُمواصلةُحفرياتهاُالتيُتهددُ

المسجدُاألقصى(ُ .)1

ُُُُُوعلىُصعيدُآخرُولممارسةُمزيدُمنُالضغطُعلىُالمجتمعُالدوليُ،فقدُأوصتُجامعةُالدولُ
العربيةُ،باتخاذُموقفُموحدُلدىُالعواصمُالدوليةُالتيُتستضيفُمعارضُإسرائيليةُبشأنُالقدسُ،
وتحميل ُتلك ُالدول ُمسؤولية ُمخالفة ُق اررات ُالشرعية ُالدولية ُبشأن ُالقدسُ ،وانعكاس ُذلك ُعلىُ

العالقاتُالعربيةُمعُتلكُالدول(ُ،)2وقامتُجامعةُالدولُالعربيةُبدعوةُالمنظماتُالدوليةُوخاصةُ
منظمةُاليونسكوُللضغطُعلىُإسرائيلُلمنعهاُمنُتهديدُأساساتُالمسجدُاألقصىُ،وماُيحيطُبهُ
منُأبنيةُتاريخيةُبماُتجريهُمنُحفرياتُبجوارهُ،ورفضُاالدعاءاتُاإلسرائيليةُالباطلةُالتيُتستندُ

اليهاُإسرائيلُلتهويدُالمواقعُاإلسالميةُفيُالمدينة(ُ،)3كماُودعتُإلىُدعمُالتعاونُبينُالمنظماتُ

العربيةُوغيرُالحكوميةُومثيالتهاُفيُأوروباُوالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُ،فيُإطارُالمحافظةُعلىُ

عروبةُالقدسُ،وصمودُمواطنيهاُالعرب(ُ،)4هذاُوطلبتُمنُاألمينُالعامُالقيامُباالتصاالتُالالزمةُ
معُالمنظماتُاإلقليميةُوالدوليةُ،والوكاالتُالدوليةُالمتخصصةُلدراسةُالوسائلُالكفيلةُبالمحافظةُ

علىُالتراثُالحضاريُوالثقافيُوالدينيُلمدينةُالقدس(ُ .)5

ُُُُُ وفي ُمحاولة ُمنها ُللتصدي ُلإلجراءات ُاإلسرائيلية ُالهادفة ُإلى ُتهويد ُمدينة ُالقدسُ ،قامتُ
جامعةُالدولُالعربيةُبتوجيهُالدعوةُعلىُالمجتمعُالدوليُوبخاصةُمجلسُاألمنُالدوليُالمسؤولُ

ُوحمايته ُمنُ
عن ُاألمن ُوالسلم ُالدوليينُ ،لتحمل ُمسؤولياته ُفي ُالحفاظ ُعلى ُالمسجد ُاألقصى ُ

التهديداتُاإلسرائيليةُ،وحمايةُسائرُالمقدساتُاإلسالميةُوالمسيحيةُفيُالمدينةُ،ووقفُاالعتداءاتُ

التيُيتعرضُلهاُرجالُالدينُالمسلمون ُوالمسيحيون ُفيُمدينةُالقدس(ُ،)6ودعوةُالمجتمعُالدوليُ
إلىُممارسةُالضغطُعلىُحكومة ُإسرائيل ُلرفعُالقيود ُالتيُتفرضها ُإسرائيل ُعلىُسكان ُمدينةُ

القدسُ،وعلىُالوصولُإلىُاألماكنُالمقدسةُاإلسالميةُوالمسيحيةُ،واحترامُحريةُممارسةُالشعبُ

الفلسطينيُلشعائرهُالدينيةُ،ومطالبةُمنظمةُاألممُالمتحدةُباتخاذُاإلجراءاتُالمناسبةُإلرغامُإسرائيلُ

علىُوقفُبناءُجدارُالفصلُالعنصريُحولُمدينةُالقدس(ُ ُ.)7

ُ-1دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،411قرارُرقمُُ،1281فقرةُ0ج4441/0/04ُ،م.
ُ-2دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،414قرارُرقمُُ،1184فقرةُ1ج4441/0/81ُ،م.
ُ-3دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،448قرارُرقمُُ،1110فقرةُ2ج4444/4/40ُ،م.
ُ-4دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،441قرارُرقمُُ،1110فقرةُ2أ4441/4/41ُ،م.
ُ-5دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،411قرارُرقمُُ،1281فقرةُ1أ4441/0/04ُ،م.

ُ-6دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،481قرارُرقمُُ،2111فقرةُرقمُ0ب8111/4/1ُ،م.
ُ-7دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،481قرارُرقمُُ،2211فقرةُ0أ8112/0/1ُ،م.
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ُُُُُيتضحُمماُسبقُمدىُاإلصرارُاإلسرائيليُعلىُالسيرُقدماُفيُتهويدُالمدينةُالمقدسةُ،وعدمُ

نجاح ُجهود ُجامعة ُالدول ُالعربيةُمن ُخاللُالضغط ُالدولي ُالذيُمارسته ُللحد ُمنُاإلجراءاتُ

الهادفةُإلىُتهويدُالمدينةُ،وعلىُالرغمُمنُصدورُق ارراتُدوليةُتدعوُالسلطاتُاإلسرائيليةُالتوقفُ

اءاتُ،إالُأنهاُسارت ُوبوتيرةُمتسارعة ُلتهويدهاُ،غير ُآبهة ُللق اررات ُالدوليةُُ ،والُ
ُ
عن ُهذه ُاإلجر
لجهودُجامعةُالدولُالعربيةُ .
ثانياُ:تنسيقُالجهودُالعربيةُضدُاالنتهاكاتُاإلسرائيليةُفيُمدينةُالقدسُ :
ُُُسلطاتُاالحتاللُاإلسرائيليةُلمُتتوانىُفيُطمسُمعالمُمدينةُالقدسُالعربيةُواإلسالميةُ،وذلكُ
بمصادرة ُمزيد ُمن ُاألراضي ُالفلسطينية ُواقامة ُالمستوطنات ُعليهاُ ،حيث ُأصدرت ُالحكومةُ

اإلسرائيليةُمزيدا ُمنُالق ارراتُالخاصةُبمصادرةُاألراضيُالفلسطينيةُفيُمدينةُالقدسُوخارجهاُ،
وبناءُعلىُذلكُعقدُمجلسُالجامعةُدورةُغيرُعاديةُوقدُصدرُعنهُالق ارراتُالتالية(ُ ُ.)1

 اإلدانة ُالجماعية ُلق اررات ُالحكومة ُاإلسرائيلية ُوالتي ُتشكل ُخروجا ُعن ُق اررات ُالشرعيةُالدوليةُوتحدياُللقانونُالدوليُالعام.

 عدمُاالعترافُتحتُأيُظرفُمنُالظروفُبأيُتعدياتُتجريهاُإسرائيلُعلىُالوضعُالقانونيُاوُالتركيبُالسكانيُأوُالجغرافيُلمدينةُالقدسُ،ودعوةُكافةُدولُالعالمُتأكيدُعدمُ

االعترافُبهذهُالتغيرات.

 رفضُادعاءُإسرائيلُبأنُالقدسُعاصمةُأبديةُإلسرائيلُ،وعدمُاالعترافُبذلكُتحتُأيُظرفُودعوةُكافةُدولُالعالمُإلىُعدمُالتعاملُمعُالقدسُكعاصمةُإلسرائيل.

ُُُُُأدانت ُجامعة ُالدول ُالعربية ُقرار ُالمحكمة ُاإلسرائيلية ُالعليا ُيوم(4441/1/0م)ُ ،السماحُ
لجماعاتُيهوديةُمتطرفةُالصالةُفيُالمسجدُاألقصى(ُ،)2كماُأدانتُإسرائيلُبسببُاالحتفالُالذيُ
تقيمهُإحياء ُلذكرىُماُتسميهُاأللفيةُالثالثةُالتخاذُداوودُعليهُالسالمُمدينةُالقدسُعاصمةُلهُ،

باعتبارهُتزوي ارُلتاريخُالمدينةُالمقدسةُ،التيُحكمهاُالعربُثالثةُعشرُقرنا ُمنُالزمانُ،وض ُرورةُ
بذلُكلُالجهودُالعربيةُللردُعلىُهذهُاالفتراءاتُفيُالمجالينُالسياسيُواإلعالمي(ُ،)3كماُوأدانتُ

ق ار ارُجديدا ُللمحكمةُالعلياُاإلسرائيليةُبتاريخُ(4442/1/81م)ُ،والذيُيسمحُلليهودُبالصالةُفيُ
باحاتُالمسجدُاألقصى(ُ .)4

ُ-1دورةُغيرُعاديةُ،قرارُرقمُُ،1111فقرةُرقمُ4441/1/2ُ،4،8،0م.

ُ-2دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،411قرارُرقمُُ،1148فقرةُرقمُ8ج4441/4/84ُ،م.

ُُ-3دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،411قرارُرقمُُ،1148فقرةُرقمُ0ج4441/4/84ُ،م.
ُ-4دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،412قرارُرقمُُ،1114فقرةُرقمُ1ج4442/4/41ُ،م.
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ُُُُُهذاُودعتُجامعةُالدولُالعربيةُإلىُتنسيقُالجهودُبينُاألمانةُالعامةُلجامعةُالدولُالعربيةُ
ومنظمة ُالمؤتمر ُاإلسالمي ُفيما ُيتعلق ُبأوضاع ُالمدينة ُالمقدسةُ ،وما ُيجري ُلتهويدها ُوطمسُ
معالمهاُالعربيةُواإلسالميةُ،والتنسيقُلعقدُندوةُدوليةُحولُالقدسُخاللُعامُ(4441م)(ُ،)1كماُ

ُودعتُإلىُتنظيمُحمالتُشعبيةُفيُالدولُالعربيةُواإلسالميةُمنُأجلُإنقاذُالقدسُ،وتشكيلُلجنةُ
تحضيريةُمنُالمنظمينُلوضعُخطةُعملُلهذهُالحمالتُمعُمراعاةُأنُتقومُكلُمنظمةُبدعوةُ

المنظمة ُاألخرى ُلحضور ُاالجتماعات ُالتي ُتعقدهاُ ،والتنسيق ُبين ُأجهزتها ُولجانها ُذاتُ

االختصاص(ُ،)2وطلبتُمنُاألمانةُالعامةُبالتعاون ُمعُالمنظمةُالعربيةُللتربيةُوالثقافةُوالعلومُ

(اليسكو)ُ ،والمنظمة ُاإلسالمية ُللتربية ُوالعلوم ُوالثقافة ُ(اسيسكو)ُ ،من ُأجل ُإقامة ُمعارض ُفيُ

مختلفُدولُالعالمُتؤكدُفيهاُعلىُعروبةُمدينةُالقدسُوتاريخهاُاإلسالمي(ُ،)3كذلكُتعزيزُالتعاونُ
والتنسيقُمعُحضرةُالفاتيكانُوسائرُالكنائسُالمسيحيةُ،بشأنُالمحافظةُعلىُمدينةُالقدسُ،وهويتهاُ

ومبانيهاُوممتلكاتُأهلهاُالعربُالشرعيينُ،وطابعهاُالعربيةُوالتاريخيُ،وادانةُاستخدامُالسلطاتُ

اإلسرائيليةُطرقُاالحتيالُوالتزويرُللسيطرةُعلىُالممتلكاتُالفلسطينية(ُ .)4

ُُُُُأدانتُجامعةُالدولُالعربيةُالحكومةُاإلسرائيليةُبشدة؛ُالتخاذهاُقرارُالبدءُفيُإقامةُمستوطنةُ
يهوديةُفيُقلبُالقدسُ(ُفيُرأسُالعامودُ،وفيُجبلُأبوُغنيم)ُ،واعتبرتُهذاُالقرارُانتهاكاُصارخاُ

لالتفاقيات ُالموقعة ُمع ُمنظمة ُالتحرير ُالفلسطينيةُ ،وتنك ار ُلكافة ُالق اررات ُالتي ُأصدرتها ُاألممُ

المتحدةُ،كذلكُالتصعيدُاالستيطانيُاإلسرائيليُخاصةُعقبُطرحُإسرائيلُأربعةُعطاءاتُمختلفةُ
لبناءُوحداتُاستيطانيةُجديدةُفيُالقدسُ،واصفاُهذاُالقرارُباالنتهاكُالجسيمُالذيُيعكسُنهجُ

حكومةُاالحتاللُاإلسرائيليُللتوسعُاالستيطانيُغيرُالشرعيُوالمخالفُللقانونُالدوليُبصورةُغيرُ
مسبوقةُ ،واإلصرار ُعلى ُإحباط ُوافشال ُالجهود ُالمبذولة ُفي ُسبيل ُإحياء ُالعملية ُالسلمية ُفيُ

المنطقة(ُ،)5كماُوأدانتُإسرائيلُلماُتقومُبهُمنُحفرياتُبجوارُالمسجدُاألقصىُالمباركُ،وتحتُ
أساساتهُمماُيهددُبانهيارُهذاُاألثرُاإلسالميُالعظيمُ،ودعوةُالمنظماتُالدوليةُوخاصةُمنظمةُ

اليونسكوُ،للضغطُعلىُإسرائيلُلوقفُهذهُالممارسات(ُ،)6ونتيجةُلهذهُالممارساتُفقدُحثتُجامعةُ
ُ-1دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،412قرارُرقمُُ،1114فقرةُرقمُ4ج4442/4/41ُ،م.
ُ-2دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،411قرارُرقمُُ،1212فقرةُرقمُ1ج4441/4/84ُ،م.
ُ-3دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،414قرارُرقمُُ،1184فقرةُرقمُ1ج4441/0/81ُ،م.
ُ-4دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،441قرارُرقمُُ،1110فقرةُرقمُ1ج4441/4/41ُ،م.

ُ-5الجامعةُالعربيةُتستنكرُقرارُإسرائيلُبناءُوحداتُاستيطانيةُجديدةُبالقدسُ،مركزُاليمامةُالصحفيةُللتدريبُ،

8142/1/04مُ .

http://www.alriyadh.com/1522789

ُ-6دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،414قرارُرقمُُ،1184فقرةُرقمُ0ج4441/0/81ُ،مُ .
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الدولُالعربيةُالدولُالعربيةُالتيُشرعتُفيُإقامةُعالقاتُمعُإسرائيلُ،علىُاتخاذُكافةُاإلجراءاتُ
بماُفيُذلكُاغالقُالمكاتبُوالبعثاتُحتىُتنصاعُإسرائيلُوتلتزمُبالق ارراتُالدوليةُالمتعلقةُبقضيةُ

فلسطينُوقضيةُالقدسُبشكلُخاص(ُ .)1

ُُُُُلمُتفقدُجامعةُالدولُالعربيةُاألملُفيُتكرارُإدانتهاُلإلجراءاتُوالممارساتُاإلسرائيليةُالهادفةُ
إلىُتهويدُمدينةُالقدسُ،وعلىُالرغمُمنُالمجهوداتُالكبيرةُالتيُبذلتهاُفيُتنسيقُالجهودُالعربيةُ

واإل سالمية ُللحفاظ ُعلى ُالمدينة ُالمقدسة ُمن ُالتهويدُ ،إال ُأنها ُلم ُتستطع ُكبح ُجماح ُالسلطاتُ
اإلسرائيليةُ،لذلكُسعتُجامعةُالدولُالعربيةُإلىُمقاومةُعملياتُالتهويدُداخلياُ،وذلكُبتقديمُالدعمُ
الالزمُللشعبُالفلسطينيُ،لكيُيقومُبالتصديُللممارساتُاإلسرائيليةُبنفسهُ .

ثالثاُ:دعمُصمودُالمواطنينُالمقدسيينُ :
ُُُُُسعت ُجامعة ُالدول ُالعربية ُومن ُخالل ُالق اررات ُالصادرة ُعنهاُ ،إلى ُوقف ُجميع ُأشكالُ
االنتهاكاتُاإلسرائيليةُفيُمدينةُالقدسُ،منُمصادرةُأراضيُوهدمُالمنازلُوسحبُهوياتُالمواطنينُ

المقدسيين ُواقامة ُالمستوطنات ُداخل ُالقدس ُالشريفُ ،وطرد ُالمواطنين ُمن ُبيوتهم ُومناطقهمُ،
ولمساعدة ُالمواطنينُفيُمدينةُالقدسُوتعزيز ُصمودهمُأمام ُعمليات ُالتهويد ُالمنظمة ُللمدينةُ،

قامتُجامعةُالدولُالعربيةُباتخاذُعدةُق ارراتُمنُشأنهاُأنُتعززُصمودُالشعبُالفلسطينيُفيُ

مدينةُالقدسُوهيُ :

أ -تقديمُالدعمُالماديُللمدينةُالمقدسةُلتمكينُالمواطنينُالفلسطينيينُفيهاُمنُالمحافظةُعلىُ

ممتلكاتهمُالعقاريةُ،منُاجلُمنعُسلطاتُاالحتاللُاإلسرائيليةُمنُالمزيدُمنُالمصادرةُ

واالستيالءُعلىُالممتلكاتُ(.)2

بُ -قيامُالدولُالعربيةُبدعمُالوجودُالعربيُالفلسطينيُومؤسساتهُفيُالقدسُالشريفُ،منُ
خاللُتقديمُكافةُأشكالُالدعمُالسياسيُوالماديُالمناسبُ(.)3

تُ -اتخاذُاإلجراءاتُالالزمةُلتنظيمُوتنشيطُمركزُتوثيقُوصيانةُوترميمُآثارُالقدسُ،فيُ
إطارُاألمانةُالعامةُبماُيتناسبُمعُاالهتمامُالعربيُواإلسالميُفيُالمدينةُالمقدسةُ(.)4

ُ-1دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،411قرارُرقمُُ،1281فقرةُرقمُ2ج4441/0/04ُ،م.
ُ-2دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،414قرارُرقمُُ،1022فقرةُرقمُ1ج4441/0/81ُ،م.
ُ-3دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،411قرارُرقمُُ،1148فقرةُرقمُ1ج4441/4/84ُ،م.

ُ-4دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،412قرارُرقمُُ،1114فقرةُرقمُ41ج4442/4/41ُ،م.
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ثُ -المحافظةُعلىُعروبةُالقدسُومواجهةُالحملةُاإلسرائيليةُلتهويدهاُوطمسُمعالمهاُالعربيةُ

واإلسالمية ُوتثبيت ُوجود ُالمؤسسات ُالوطنية ُالقائمة ُفيهاُ ،والمتمثلة ُفي ُتغيير ُالبرامجُ

التعليميةُللفلسطينيينُوسحبُهوياتُالمقدسيينُواغالقُالمكاتبُالفلسطينيةُ(.)1

ج -توثيقُالتعاونُمعُالكنائسُالشرقيةُودعمُالمبادراتُالتيُتقومُبهاُفيُتأييدُالحقوقُالعربيةُ
فيُمدينةُالقدسُ،وقضيةُفلسطينُ(.)2

ح -دعوةُوسائلُاإلعالمُالعربيةُلتخصيصُأسبوعُلدعمُالقدسُومواطنيهاُ،وتوضيحُماُتتعرضُ
لهُالمدينةُالمقدسةُمنُأخطارُالتهويدُ،وتغييرُطابعهاُالتاريخيُوالسكانيُ(.)3

ُُُُُ يتضحُمماُسبقُأنُجامعةُالدولُالعربيةُقدُأولتُمدينةُالقدسُأهميةُخاصةُوسعتُجاهدةُ
بشتىُالوسائلُالمتاحةُلهاُ،لوقفُاإلجراءاتُوالممارساتُاإلسرائيليةُالهادفةُإلىُتهويدُالمدينةُ،
فقدُسعتُإلىُالضغطُعلىُالمجتمعُالدوليُإلرغامُإسرائيلُعلىُتطبيقُبنودُالق ارراتُالخاصةُ
بمدينةُالقدسُ،كذلكُتهديدهاُباتخاذُإجراءاتُحازمةُتجاهُالدولُالتيُتساعدُفيُعملياتُالتهويدُ

اإلسرائيليةُ،كماُوسعتُجاهدةُإلىُتعزيزُالصمودُالفلسطينيُفيُمدينةُالقدسُوذلكُبتقديمُالعونُ

السياسي ُواالقتصادي ُواإلعالميُ ،فعلى ُالرغم ُمن ُكل ُجهود ُالجامعة ُالعربية ُإال ُأن ُالسلطاتُ

اإلسرائيلية ُسارت ُقدما ُوبوتيرة ُسريعة ُفي ُتهويد ُالمدينةُ ،من ُخالل ُزيادة ُعمليات ُاالستيطانُ
ومصادرة ُاألراضي ُالفلسطينيةُ ،واتخاذها ُمزيدا ُمن ُاإلجراءات ُلطمس ُمعالم ُالمدينة ُالعربيةُ
واإلسالميةُوتفريغهاُمنُسكانهاُالعرب ُ

رابع اُ:جامعةُالدولُالعربيةُرؤيةُمستقبليةُ :
بيةُالتيُمرُعلىُتأسيسهاُماُيقربُمنُاثنينُوسبعينُعاماُ،الُزالتُتشكلُ
ُُُُُجامعةُالدولُالعر
َ
االطارُالتنظيميُلتجسيدُآمالُوتطلعاتُاألمةُالعربيةُ،لذلكُفإنُجامعةُالدولُالعربيةُتعتبرُالمرآةُ

التي ُتعكس ُمنظمة ُالعمل ُوالتفاعالت ُالعربيةُ ،وأيضا ُصنفت ُفاعال ُمهما ُفي ُالنظام ُاإلقليميُ

العربيُتتأثرُباألوضاعُالعربيةُوالدوليةُ،فقدُتأثرتُالعالقاتُبينُالدولُالعربيةُداخلُالجامعةُ

العربيةُ،وفقاُللمتغيراتُالتيُحدثتُعلىُسبيلُالمثالُالعالقاتُالمصريةُاإلسرائيليةُعامُ(4414م)ُ،

بعدُاتفاقيةُ(كامبُديفيد)ُفقدُتأثرتُالعالقاتُسلباُفيُأداءُجامعةُالدولُالعربيةُوامتدتُماُيقربُ
منُعشرةُأعوامُأيُحتىُعامُ(4414م)ُ.وتالُذلكُماُحدثُأثناءُالغزوُالعراقيُللكويتُعامُ

(4441م)ُ،وماُتالهاُمنُتداعياتُوآثارُسلبيةُعلىُوضعُالجامعةُالعربيةُوالتيُبدتُعاجزةُتماماُ
ُ-1دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،411قرارُرقمُُ،1212فقرةُرقمُ8ج4441/4/84ُ،م.

ُ-2دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،448قرارُرقمُُ،1110فقرةُرقمُ1ج40ُ،م4444/4م.
ُ-3دورةُ،عاديةُ،رقمُُ،481قرارُرقمُُ،2211فقرةُرقمُ1ا8112/0/1ُ،م.
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منُالقيامُبأيُخطوةُإيجابيةُفيُاحتواءُاألزمةُ،بصفةُعامةُيمكنُالقولُبأنُهنالكُأربعةُاتجاهاتُ

رئيسيةُتتبلورُحولهاُبشأنُمستقبلُجامعةُالدولُالعربيةُوهيُ :

االتجاهُاألولُ:فشلُجامعةُالدولُالعربيةُفيُتحقيقُأهدافهاُومبادئهاُالتيُانطلقتُمنُأجلهاُ،وأنُ
بقاءهاُعلىُماُهيُعليهُيسببُعقبةُفيُسبيلُإقامةُمشروعاتُأخرىُللوحدةُالعربية ُأوُالعملُ

العربيُالمشتركُ،وتكون ُأكثرُقدرةُعلىُمواجهةُاحتياجاتُالشعوبُالعربيةُوخاصةُبعدُالثوراتُ
العربيةُالتيُشهدتهاُالمنطقةُالعربيةُأواخرُعامُ(8141م)ُ،فقدُأثرتُتلكُالثوراتُعلىُبعضُ
األنظمةُالعربيةُوالدولُالمجاورةُلهاُ،باإلضافةُإلىُعدمُقدرةُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُضبطُ
قواعدُالعالقةُبينُالدولُالعربيةُفيماُبينهاُ،أماُفيماُيخصُالقضيةُالفلسطينيةُفقدُعملتُجامعةُ

الدولُالعربيةُعلىُدعمُحقوقُالشعبُالفلسطينيُفيُكافةُالمحافلُالدوليةُ،كذلكُالق ارراتُالصادرةُ
عن ُالجامعةُالعربية ُبخصوصُالقضيةُالفلسطينيةُلمُتلقىُآذان ُصاغيةُلدى ُالمجتمعُالدوليُ

إلجبارُإسرائيلُعلىُاالنسحابُمنُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُ،وذلكُبسببُعدمُقدرةُالجامعةُ

العربيةُعلىُالعملُضمنُاطارُومشاريعُمشتركةُباإلضافةُإلىُالوحدةُالعربيةُالتيُأنشئتُمنُ
أجلهاُجامعةُالدولُالعربيةُ .
االتجاهُالثانيُ :المحافظةُعلىُبقاءُجامعةُالد ُولُالعربيةُبرغمُبعضُالقصورُفيُأدائهاُعلىُ
مستوىُتعزيزُالعملُالعربيُالمشتركُ،لذلكُيجبُالعملُعلىُأنُتقومُجامعةُالدولُالعربيةُبإعادةُ
صياغةُأهدافهاُوبرامجهاُالتنظيميةُبصورةُأفضلُ،فبقاءُجامعةُالدولُالعربيةُفيُاستمرارُالوضعُ

الراهنُعلىُماُهوُعليهُ،فاالجتماعاتُالعربيةُفيُإطارُالجامعةُالعربيةُتنعقدُبانتظامُوخاصةُ
علىُمستوىُمجلسُالجامعةُوكذلكُعلىُمستوىُالقمةُبعدُالتوصلُإلىُاتفاقُبشأنُتقنينهاُ،ومنُ

المخاطرُتكوينُجسمُبديلُعنُجامعةُالدولُالعربيةُفيُظلُاألوضاعُالعربيةُوالدوليةُالراهنةُ

بهدفُتعزيزُاالنقسامُالعربيُ .

االتجاه ُالثالثُ :الدعوة ُإلى ُمبادرة ُجدية ُللعمل ُمن ُأجل ُتطوير ُأداء ُالجامعة ُالعربيةُ ،وتدعيمُ
أجهزتهاُومؤسساتهاُ،وذلكُمنُخاللُتعديلُالميثاقُعلىُنحوُيكفلُلهذهُالمنظمةُالعربيةُالقدرةُ
المناسبةُعلىُتحقيقُأهدافهاُوتخويلهاُالسلطاتُوالصالحياتُالالزمةُلذلكُ،علىُأنُتقومُالجامعةُ

العربيةُبإحياءُفكرةُالتضامنُالعربيُ،بمعنيُإقامةُنظامُعربيُجديدُيأخذُباالعتبارُكافةُالظروفُ
والمتغيراتُالمحيطةُعلىُالمستوىُالدوليُواإلقليميُوالعربيُ،والتيُاستجدتُمنذُأوائلُالتسعينياتُ
كانهيارُاالتحادُالسوفيتيُ،وانفرادُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُبزعامةُالعالمُ،باإلضافةُإلىُعمليةُ

السالمُبينُالعربُواسرائيلُ،لذاُيجبُانُتعيدُجامعةُالدولُالعربيةُالنظرُفيُنظامهاُالقانونيُ
لكيُيتالءمُمعُالتطوراتُعلىُالساحةُالعربيةُوالدوليةُ ُ.
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االتجاهُالرابعُ :وهوُأنُينخرطُالعربُفيُنظامُإقليميُأوسعُكالمشروعاتُالجماعيةُالمطروحةُ،

كمشروع ُالشرق ُاألوسطُ ،والمشروع ُالمتوسطيُ ،لذا ُال ُتستطيع ُجامعة ُالدول ُالعربية ُتحقيقُ
مصالحها ُالحقيقية ُالجماعية ُأو ُالفردية ُفي ُعالقتها ُمع ُهذه ُالتجمعات ُوالمشروعات ُاإلقليميةُ

المطروحةُإالُإذاُتعاملتُمعهاُمنُمنطلقُتنظيميُعربيُجماعيُ،لذلكُيعتبرُهذاُاالحتمالُهوُ

األخطرُمنُبينُاالحتماالتُلمستقبلُجامعةُالدولُالعربيةُ،ألنُاالنخراطُفيُنظامُإقليميُأوسعُ
يعملُعلىُذوبانُالحقوقُالعربيةُوالتمايزُالعربيُ،وسيكونُالخطرُعظيماُعلىُالدولُالعربيةُإذاُ

انخرطواُفرادىُفيُهذاُالنظامُالمقترحُ ُ.
الخالصةُ :

منُخاللُدراسةُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُاالستيطانُاإلسرائيليُفيُاألراضيُالفلسطينيةُ

المحتلةُنستنتجُماُيلي:

 -4فيُإطارُسعيهاُللتصديُلعملياتُاالستيطانُلمُتقمُجامعةُالدولُالعربيةُبخطواتُجديدةُ
سوىُإدانةُعملياتُاالستيطانُورفضُاالعترافُبهاُ،وهيُخطواتُلمُتكنُكافيةُولمُتجدُ
نفعاُأمامُالتعنتُاإلسرائيلي.

 -8فيُإطارُتصديهاُلبناءُجدارُالفصلُالعنصريُاكتفتُجامعةُالدولُالعربيةُبطلبُالمساعدةُ
من ُالمجتمع ُالدولي ُلوقف ُالبناءُ ،وعلى ُالرغم ُمن ُخطورة ُهذا ُالجدار ُإال ُانها ُلم ُتقمُ

بخطواتُمنُشانهاُوقفُبناءه.

 -0معُتزايدُاإلجراءاتُالهادفةُإلىُتهويدُمدينةُالقدسُقامتُجامعةُالدولُالعربيةُبطلبُمنُ
األممُالمتحدةُومجلسُاألمنُحمايةُالمدينةُالمقدسةُ .

المراجعُ :

أوالاُ:ق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُ :
أ -الق ارراتُالصادرةُعنُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُمستوىُالقمةُ :
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ملخصُ :
بحثتُالد ارسال الالة ُدور ُجامعة ُالدولُالعربية ُفي ُمواجهة ُاالجراءات ُوالسال الالياسال الالات ُاألمريكية ُفي ُعهدُ

دونالدُترامبُتجاهُالقضالاليةُالفلسالالطينيةُوعمليةُالسالالالمُ.كذلكُ،ناقشالالتُموقفُالجامعةُمنُتسالالويةُ
الصالراعُالعربي-اإلسالرائيليُفيُضالوءُ"مبادرةُالسالالمُالعربيةُُ."8118وخلصالتُالدراسةُإلىُثالثُ
سيناريوهاتُمحتملةُفيُظلُالموقفُالعربيُالراهنُ،واإلجراءاتُوالسياساتُاألمريكية.

كلمات ُمفتاحيةُ:جامعة ُالدول ُالعربية-مبادرة ُالس ال ال الالالم ُالعربية-الس ال ال الالياس ال ال الالات ُاالمريكية-الص ال ال الُالراعُ
العربي-االسرائيلي-مستقبلُفلسطينُ،السيناريوهاتُالمحتملةُ .
ُ

Abstract
The study examined the role of the Arab League in confronting the new
American policies and procedures. In the era of Donald Trump, against the
Palestinian cause and the peace process. This also discussed the Arab
League's position on settling the Arab-Israeli conflict in the light of the
2002 Arab Peace Initiative.
The study concluded with three possible scenarios in the light of the Arab
position and American policies.
Keywords: Arab League - The Arab Peace Initiative, 2002- The American
Policy - Arab-Israeli Conflict - the future Palestine, Possible Scenarios.

مقدمةُ :
طرح ال الالتُالمملك ال الالةُالس ال الالعوديةُ"مب ال الالادرةُالس ال الالالمُالعربي ال الالة"ُف ال الاليُقم ال الالةُجامع ال الالةُال ال الالدولُالعربي ال الالةُالرابع ال الالةُ
عشالال الرةُ،ع ال الالامُ8118مُ،ف ال الاليُبي ال الالروت-لبن ال الالانُ،لتس ال الالويةُالص ال الراعُاإلسال ال الرائيلي-الفلس ال الالطينيُ.الداعي ال الالةُ

لالنس ال الالحابُاإلسال ال الرائيليُالكام ال الاللُم ال الالنُجمي ال الالعُاأل ارض ال الاليُالعربي ال الالةُالمحتل ال الالةُمن ال الالذُ(4421م)ُ،تنفي ال الالذاُ

لق ال ال ال الراريُمجلال ال ال الالسُاألمال ال ال الالنُ(ُ،818وُ،)001واللال ال ال الالذينُعززتهمال ال ال الالاُق ال ال ال ال ارراتُمال ال ال الالؤتمرُمدريال ال ال الالدُعال ال ال الالامُ
277

(4444م)ُ،ومبال ال الالدأُاألرضُمقابال ال الاللُالسال ال الالالمُ،والال ال الالىُقبولهال ال الالاُقيال ال الالامُدولال ال الالةُفلسال ال الالطينيةُمسال ال الالتقلةُوذاتُ
سيادةُعاصمتهاُالقدسُالشرقيةُ ُ.1

رغمُالتحوالتُالسالالياسالاليةُفيُالمنطقةُالعربيةُطوالُتلكُالفترةُ،ورغمُاألزماتُالعربية-العربيةُ،وماُ

تعانيهُمنُالتغولُالخارجيُفيُأ ارض ال ال الاليهاُ،وانتش ال ال الالارُاإلرهابُوالجماعاتُاألص ال ال الالوليةُ.بقيُموقفُ
جالامعةُالدولُالعربيةُمنُعمليةُالسال ال ال ال ال ال الالالمُ،هو"ُ:إقامةُالدولةُالفلسال ال ال ال ال ال الالطينيةُعلىُحدودُالرابعُمنُ

حزيرانُ4421م"ُ.لكنُالخطورةُالحقيقيةُتكمنُفيُاإلجراءاتُوالسالالياسالالاتُاألمريكيةُتجاهُالقضالاليةُ

الفلسالالطينيةُبعدُوصالالولُ(دونالدُترامبُُ)Donald Trumpإلىُسالالدةُالحكمُ،والتيُتؤسالالسُلتسالالويةُ
الصال الراعُمس الالتقبالُقائمُعلىُمنحُحقوقُمنقوص الالةُللفلس الالطينيينُ،بعيداُعنُق ارراتُالش الالرعيةُالدوليةُ
والموقفُالعربيُفيُمبادرتهُ"مبادرةُالسالمُالعربيةُ(8118م)"ُ .

فال ال الاليُظال ال الاللُذلال ال الالكُكلال ال الالهُ،تال ال الالأثرتُالقضال ال الاليةُالفلسال ال الالطينيةُبشال ال الالكلُمباشال ال الالرُ،حيال ال الالثُلال ال الالمُتبال ال الالقُالقضال ال الاليةُ
الفلس ال ال الالطينيةُه ال ال الاليُالقض ال ال الاليةُالمركزي ال ال الالةُواألول ال ال الالىُعربي ال ال الالاُ،وأص ال ال الالبحتُعرض ال ال الالةُلتس ال ال الالويةُسياس ال ال الاليةُ

أمريكيالال ال الالةُخال ال ال الالارجُإطال ال ال الالارُالشال ال ال الالرعيةُالدوليالال ال الالةُواالتفاقالال ال الالاتُالموقع ال ال الالةُ،بم ال ال الالاُفيه ال ال الالاُالطال ال ال الالرحُالعربالال ال الاليُ
للتسال ال الالويةُ.بعال ال الالدُاإلج ال ال الراءاتُوالسياسال ال الالاتُاألمريكيال ال الالةُالتال ال الاليُاسال ال الالتهدفتُ"قضال ال الالاياُالحال ال الاللُالنهال ال الالائي"ُ،
القدسُ،ثمُالالجئينُ،والتمثيلُالفلسطينيُ،واآلنُمقاومةُالشعبُالفلسطينيُلالحتاللُ ُ.

إنُد ارس ال الالةُمس ال الالتقبلُالتس ال الالويةُالسياس ال الاليةُ،عملي ال الالةُمعق ال الالدةُومتش ال الالعبهُتتض ال الالمنُالجوان ال الالبُالسياس ال الاليةُ

واألمنيال ال الالةُواالقتص ال ال الالاديةُ،وتع ال ال الالددُاألطالال ال الرافُالمش ال ال الالاركةُواص ال ال الالطفافاتهاُ.لكن ال ال الالاُف ال ال الاليُه ال ال الالذهُالد ارس ال ال الالةُ

نرك ال ال الالزُعل ال ال الالىُموق ال ال الالفُالجامع ال ال الالةُالعربي ال ال الالةُم ال ال الالنُاإلجال ال ال الراءاتُوالسياس ال ال الالاتُإلدارةُ(دونال ال ال الالدُت ارم ال ال الالب)ُ
اتج ال الالاهُالقض ال الاليةُالفلس ال الالطينيةُف ال الاليُض ال الالوءُمب ال الالادرةُالس ال الالالمُالعربي ال الالةُ،م ال الالعُالتركي ال الالزُعل ال الالىُالمتغيال ال الراتُ
السياسال الاليةُفال الاليُالمنطقال الالةُالعربيال الالةُوالعال الالالمُ،وانعكاسال الالاتهاُالمباش ال الرةُعلال الالىُمسال الالارُالتسال الالويةُالسياسال الاليةُ

مستقبالُ ُ.

إشكاليةُالدراسةُ :
لالال ال الالمُتبال ال ال الالقُالقضال ال ال الاليةُالفلسال ال ال الالطينيةُعلال ال ال الالىُحالهال ال ال الالاُط ال ال ال الوالُسال ال ال الالبعينُسال ال ال الالنهُ،وهال ال ال الالوُعمال ال ال الالرُالمشال ال ال الالروعُ
االسال ال الالتعماريُالصال ال الالهيونيُفال ال الاليُقلال ال الالبُالال ال الالوطنُالعربال ال الالي-فلسال ال الالطينُ.إذُلعبال ال الالتُاألحال ال الالداثُالسياسال ال الاليةُ
ف ال الاليُال ال الالوطنُالعرب ال الاليُدو ارُب ال الالار ازُف ال الاليُمس ال الالارُالقض ال الاليةُالفلس ال الالطينيةُزم ال الالنُالح ال الالربُوالس ال الاللمُ،وعل ال الالىُ
أثره ال الالاُاتخ ال الالذتُجامع ال الالةُال ال الالدولُالعربي ال الالةُالعدي ال الالدُم ال الالنُاإلجال ال الراءاتُ،والقال ال ال ارراتُ،والسياس ال الالاتُ،دعم ال الالاُ

للقضال ال الاليةُالفلسال ال الالطينيةُ.رغال ال الالمُذلال ال الالكُ،كال ال الالانُللقال ال الالوىُالدوليال ال الالةُالكبال ال الالرىُ،ضال ال الاللعُكبيال ال الالرُف ال الاليُاسال ال الالتم ارريةُ

ُ1مجلةُالدراساتُالفلسطينيةُ:)8118(ُ.مبادرةُالسالمُالعربيةُالتيُأقرهاُمؤتمرُالقمةُالعربيُفيُبيروتُ،العددُُ،14المجلدُ

ُ،40صُ .411
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الصال ال الراعُوادارت ال الالهُ،الُس ال الاليماُالوالي ال الالاتُالمتح ال الالدةُ،الحلي ال الالفُالعض ال الالويُلدول ال الالةُاالح ال الالتالل-إسال ال الرائيلُ،
منُخاللُرعايتهاُالمنفردةُلعمليةُالسالمُ .

ف الاليُظ الاللُك الاللُذل الالكُ،تح الالاولُالد ارس الالةُع الالرضُوتحلي الاللُدورُالجامع الالةُالعربي الالةُف الاليُتس الالويةُالصال الراعُ
العرب ال الالي-اإلسال ال الرائيليُ،م ال الالنُخ ال الالاللُرؤيته ال الالاُإلقام ال الالةُس ال الالالمُع ال الالادلُوش ال الالاملُف ال الاليُالمنطق ال الالةُالعربي ال الالةُ،
وفال ال الالقُ"مبال ال الالادرةُالسال ال الالالمُالعربيال ال الالةُ،")8118(ُ،ومواجهتاهال ال الالاُللسياسال ال الالاتُاألمريكيال ال الالةُتجال ال الالاهُالقضال ال الاليةُ
الفلسال الالطينيةُ،والتال الاليُأوصال الاللتُحالالاللُالالالالدولتينُإلال الالىُطريال الالقُمس الالدودُ.وتنطلال الالقُالد ارس الالةُم الالنُالتسال الالاؤلُ

ال ال الرئيسُالتال الالاليُ:ميييياُموقييييفُجامعييييةُالييييدولُالعربيييييةُميييينُاإلجييييراءاتُوالسياسيييياتُاألمريكيييييةُ
الجديدةُفيُضوءُ"مبادرةُالسالمُالعربية"ُ،وماُهيُآلياتُالمجابهةُالعربية؟ ُ

أهدافُالدراسةُ :

تهدفُالدراسةُإلىُتحقيقُالتاليُ :

 -إظهارُتحوالتُتسويةُالصراعُالعربي-اإلسرائيلي.

 بيال ال الالانُرؤيال ال الالةُجامعال ال الالةُالال ال الالدولُالعربيال ال الالةُإلنهال ال الالاءُالص ال ال الراعُالعربال ال الالي-اإلس ال ال الرائيليُ،وموقفهال ال الالاُمال ال الالنُالسياساتُاألمريكيةُالمعنونةُإعالمياُبالُ"صفقةُالقرن".

 تش ال ال الالخيصُالف ال ال الالرصُوالتح ال ال الالدياتُالت ال ال الاليُتواج ال ال الالهُجامع ال ال الالةُال ال ال الالدولُالعربي ال ال الالةُأم ال ال الالامُاإلجال ال ال الراءاتُوالسياساتُاألمريكية.

 إدراكُالتفكيرُوالسياساتُالعربيةُفيُالتعاملُمعُإسرائيلُوالتسويةُالسياسية. استعادةُمكانةُالقضيةُالفلسطينيةُعربياُواسالمياُ،وعلىُالصعيدُالدوليُ.ُ

أهميةُالدراسةُ :
تكمال ال الالنُأهميال ال الالةُالد ارسال ال الالةُفال ال الاليُعال ال الالرضُوتحليال ال الاللُنهال ال الالجُجامعال ال الالةُالال ال الالدولُالعربيال ال الالةُإلحال ال الالاللُالسال ال الالالمُ
والتسال ال ال الالويةُالسياسال ال ال الاليةُمال ال ال الالعُاالحال ال ال الالتاللُوفال ال ال الالقُالمشال ال ال الالتركاتُالعربيال ال ال الالةُ"مبال ال ال الالادرةُالسال ال ال الالالمُالعربيال ال ال الالة"ُ،
ومحاولال الالةُق ال الراءةُالموقال الالفُالعربال الاليُالحال الالاليُفال الاليُظال الاللُمال الالاُأحدثتال الالهُاإلدارةُاألمريكيال الالة-ت ارمال الالبُ،مال الالنُ

إجال ال الراءاتُوسياس ال الالاتُض ال الالدُالقض ال الاليةُالفلس ال الالطينيةُ.مخالف ال الالةُف ال الاليُذل ال الالكُ،م ال الالاُنص ال الالتُعلي ال الالهُقال ال ال ارراتُ
الشال الالرعيةُالدوليال الالةُو"مبال الالادرةُالسال الالالمُالعربيال الالة"ُ.ومسال الالاقاتهاُنحال الالوُعال الالرضُ"تسال الالويةُسياسال الاليةُجديال الالدة"ُ

خ الالارجُإطال الالارُالش الالرعيةُالدوليال الالةُ،ومب الالادرةُالسال الالالمُالعربي الالةُ،فالالاليُظ الاللُالواق الالعُالعرب الاليُالح الالاليُ،ومالالالاُ

ق ال الالدُين ال الالتجُعن ال الالهُم ال الالنُسياس ال الالاتُعل ال الالىُأرضُالواق ال الالعُتفرض ال الالهاُإسال ال الرائيلُب ال الالدعمُومش ال الالاركةُالوالي ال الالاتُ
المتح ال الالدةُاألمريكي ال الالةُ،تعم ال الاللُعل ال الالىُتغيي ال الالرُمس ال الالارُعملي ال الالةُالس ال الالالمُلص ال الالالحُالمش ال الالروعُالص ال الالهيونيُ

المستقبليُ .
ُ
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منهجيةُالدراسةُ :

ُالمنهجُالوصيفيُالتحليليُ،حيثُأنُالمنهجُيسالاعدُعلىُفهمُوتحليلُتحوالتُالسياسةُاألمريكيةُ
تجاهُالتسويةُالسياسيةُللصراعُالعربي-اإلسرائيليُ،والتعرفُعلىُاألسبابُالموضوعيةُالتيُدعتُ
الوالياتُالمتحدةُلتجاوزُق ارراتُالش ال ال الالرعيةُالدوليةُومبادرةُالس ال ال الالالمُالعربيةُ.ومنُثمُتحليلُالموقفُ

العربيُالمشتركُتجاهُالسياساتُاألمريكيةُالحاليةُ .

منهجُتحليلُالنظمُ:تعتمدُالدراسةُعلىُمنهجُتحليلُالنظمُالذيُيهتمُبدراسةُبيئةُالجامعةُالعربيةُ
وماُتمثلهُمنُ"مدخالت"ُتتمثلُفيُاإلجراءاتُوالسياساتُاألمريكيةُلإلدارةُاألمريكيةُالجديدةُ،معُ
األخذُبعينُاالعتبارُ،المتغيراتُالس ال ال الالياس ال ال الاليةُعلىُص ال ال الالعيدُالمنطقةُالعربيةُ،وتحوالتُالس ال ال الالياس ال ال الالةُ

األمريكيةُواإلس ال الرائيليةُ،وآلياتُتعبيرُجامعةُالدولةُالعربيةُ"مخرجات"ُمنُخاللُالنهجُالسال الالياسال الاليُ

الذيُتسلكهُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُالصراعُاإلسرائيلي-الفلسطينيُ ُ.

مصطلحاتُالدراسةُ :

 التسيييييييييويةُالسياسييييييييييةُ:يقص ال ال ال الالدُبعملي ال ال ال الالةُالتس ال ال ال الالويةُالسياس ال ال ال الاليةُالحل ال ال ال الالولُالمطروح ال ال ال الالةُلح ال ال ال الاللُاالختالف ال ال الالاتُب ال ال الالينُاألطال ال ال الرافُالمعني ال ال الالةُم ال ال الالنُخ ال ال الالاللُتق ال ال الالديمُتن ال ال الالازالتُللتوفي ال ال الالقُب ال ال الالينُمواق ال ال الالفُ

األط ال ال الرافُ،وللتكيال ال الالفُمال ال الالعُاخال ال الالتاللُمي ال ال الزانُالقال ال الالوىُفال ال الاليُلحظال ال الالةُمعينال ال الالةُ،حيال ال الالثُيقال ال الالدمُالطال ال الالرفُ

الض الالعيفُتن الالازالتُللط الالرفُاآلخ الالرُلتجن الالبُعواق الالبُق الالدُتك الالونُأكث الالرُس الالوءاُم الالنُالحال الالةُالقائم الالةُ

ف ال الاليُالموق ال الالفُالمح ال الالددُوس ال الاليكونُذل ال الالكُم ال الالنُخ ال الالاللُعق ال الالدُاتفاقي ال الالاتُومعاه ال الالداتُتجس ال الالدُميال ال الزانُ

القوىُفيُالمرحلةُالقائمةُ.1

تسال الالويةُالص ال الُارعُالعربال الالي-اإلس ال الرائيليُ:وهال الاليُتسال الالويةُالص ال الراعُالقال الالائمُبنال الالاءُعلال الالىُق ال ال ارراتُالشال الالرعيةُ
الدولي ال الالةُ،واقام ال الالةُالدول ال الالةُالفلس ال الالطينيةُعل ال الالىُح ال الالدودُال ارب ال الالعُم ال الالنُ(حزيال ال الرانُع ال الالامُ4421م)ُ،وف ال الالتحُ
عالقاتُدبلوماسيةُوانهاءُالصراعُمعُإسرائيلُكماُنصتُعليهُمبادرةُالسالمُالعربيةُ ُ.

 مبيييييييادرةُالسيييييييالمُالعربييييييييةُ:ت ال ال الالنصُالمب ال ال الالادرةُالعربي ال ال الالةُلع ال ال الالامُ("ُ،)8118انس ال ال الالحابُإسال ال ال الرائيلُالكام ال الاللُم ال الالنُجمي ال الالعُاأل ارض ال الاليُالعربي ال الالةُالمحتل ال الالةُمن ال الالذُُ،4421وتنفي ال الالذُلقال ال الراريُمجل ال الالسُاألم ال الالنُ

"ُ،818وُ،"011والل ال ال ال الالذينُعززتهم ال ال ال الالاُقال ال ال ال ال ارراتُم ال ال ال الالؤتمرُمدري ال ال ال الالدُع ال ال ال الالامُُ4444ومب ال ال ال الالدأُاألرضُ
مقابال الاللُالسال الالالمُ،والال الالىُقبولهال الالاُقيال الالامُدولال الالةُفلسال الالطينيةُمسال الالتقلةُوذاتُسال الاليادةُوعاصال الالمتهاُالقال الالدسُ
الشال الرقيةُ،وذل الالكُمقاب الاللُقي الالامُال الالدولُالعربي الالةُبإنش الالاءُعالق الالاتُطبيعي الالةُف الاليُإط الالارُس الالالمُش الالاملُ

معُإسرائيل".2

تقسيماتُالدراسةُ :
ُ1ناظمُبركاتُ:مسالالتقبلُالتسالالويةُالسالالياسالاليةُفيُظلُالتغيراتُالجاريةُفيُإس الرائيلُ،مجلةُد ارسالالاتُشالالرقُأوسالالطيةُ،العددُُ،10

(ُ)8141صُُ .42

ُ2نصُقرارُجامعةُالدولُالعربيةُ(ق.قُ884ُ:د.عُ(ُ .)8118/0/81ُ–ُ)41
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تنقس ال الالمُالد ارس ال الالةُإل ال الالىُأربع ال الالةُمح ال الالاورُرئيس ال الاليةُ،تن ال الالاقشُم ال الالنُخالله ال الالاُدورُالجامع ال الالةُالعربي ال الالةُف ال الاليُ

تسال الالويةُالصال الالرعُاإلس ال الرائيلي-الفلسال الالطينيُبعال الالدُطرحهال الالاُ"مبال الالادرةُالسال الالالمُالعربيال الالة"ُلتسال الالويةُالص ال الراعُ
باإلض ال الالافةُإل ال الالىُالسياس ال الالةُاألمريكي ال الالةُلتس ال الالويةُالصالال الراعُبص ال الالفتهاُال ارع ال الاليُال ال الرئيسُلعملي ال الالةُالتس ال الالويةُ

السياسال ال ال الاليةُ،والتح ال ال ال الوالتُالتال ال ال الاليُرافقتهال ال ال الالاُمال ال ال الالعُاإلداراتُاألمريكيال ال ال الالةُالمختلفال ال ال الالةُوص ال ال ال الوالُإلال ال ال الالىُإدارةُ
الرئيسُاألمريكيُ(دونالدُترامب)ُ،وذلكُمنُخاللُ :

المحورُاألولُ:جامعةُالدولُالعربيةُوالصراعُالعربي-اإلسرائيليُ .

المحورُالثانيُ:جامعةُالدولُالعربيةُ:بينُالمبادرةُوالسياساتُاألمريكيةُ .

المحورُالثالثُ:جامعةُالدولُالعربيةُ..فرصُوتحدياتُ .

المحورُالرابعُ:السيناريوهاتُالمحتملةُلمستقبلُالدولةُالفلسطينيةُ .

ُُ
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المحورُاألول ُ

جامعةُالدولُالعربيةُوالصراعُالعربي-اإلسرائيلي ُ
تزامن ال ال الالتُنش ال ال الالأةُجامع ال ال الالةُال ال ال الالدولُالعربي ال ال الالةُف ال ال الاليُ(ُ88آذارُع ال ال الالامُ4411م)ُ،م ال ال الالعُتف ال ال الالاقمُالقض ال ال الاليةُ

الفلسال الالطينيةُ،وزيال الالادةُالهجالال الراتُالصال الالهيونيةُإل ال الالىُفلسال الالطينُ.فكانال الالتُالقض ال الاليةُالفلسال الالطينيةُحاضالال الرةُ
ف ال ال الاليُجامع ال ال الالةُال ال ال الالدولُالعربي ال ال الالةُبق ال ال الالوةُ،حي ال ال الالثُكان ال ال الالتُعل ال ال الالىُرأسُاهتمام ال ال الالاتُالجامع ال ال الالةُالعربي ال ال الالةُ،
واعتبال ال الالرتُالقضال ال الاليةُ"المركزيال ال الالةُاألولال ال الالى"ُعربيال ال الالاُ.وقال ال الالدُتال ال الالمُضال ال الالمُملحال ال الالقُلميثال ال الالاقُجامعال ال الالةُالال ال الالدولُ

العربيةُخاصُبفلسطينُ .1

ومن ال الالذُأنُاش ال الالتعلُالصال ال الراعُالعرب ال الالي-اإلسال ال الرائيليُ،والجامع ال الالةُالعربي ال الالةُطرف ال الالاُُف ال الاليُالصال ال الراعُممثل ال الالهُ

عال الالنُدولهال الالاُ،وقال الالدُدعمال الالتُالجامعال الالةُالعربيال الالةُالفلسال الالطينيينُط ال الوالُتال الالاريخُنضال الالالهمُ.وسال الالاهمتُفال الاليُ
إنشال الالاءُكي ال الالانُفلسال الالطينيُ"منظم ال الالةُالتحريال الالرُالفلس ال الالطينية"ُ،وكال الالانُه ال الالذاُالال الالدعمُيخبال ال الواُتال الالارةُلص ال الالالحُ

مص ال ال الالالحُوسياس ال ال الالاتُال ال ال الالدولُالعربي ال ال الالةُ،ويض ال ال الالعفُلص ال ال الالالحُاإلش ال ال الالكالياتُالعربي ال ال الالة-العربي ال ال الالةُت ال ال الالارةُ
أخ الالرىُُ.ومال الالعُذلال الالكُيبق الالىُللجامعال الالةُالعربيال الالةُدو اُرُب الالار اُزُفال الاليُالص ال الراعُالق الالائمُإذاُمالالالاُأحس الالنتُالالالالدولُ
العربيال الالةُاس ال الالتخدامهُعلال الالىُالمس ال الالتوىُُاإلقليم ال الاليُوالال الالدوليُ،وعل ال الالىُمسال الالتوىُُالمؤسس ال الالاتُوالمنظم ال الالاتُ

الدوليال ال الالةُ.فالجامعال ال الالةُالعربيال ال الالةُهال ال الاليُاإلطال ال الالارُالعربال ال الاليُالوحيال ال الالدُالقال ال الالادرُعلال ال الالىُبلال ال الالورةُعمال ال الاللُعربال ال الاليُ
مش ال الالتركُعل ال الالىُص ال الالعيدُدع ال الالمُالقض ال الاليةُالفلس ال الالطينيةُومواجه ال الالةُالسياس ال الالاتُاإلسال ال الرائيلية-األمريكي ال الالةُ

معاُ .

المطلبُاألول ُ

الجامعةُالعربيةُوالقضيةُالفلسطينية ُ

منال الالذُنشال الالأةُالجامعال الالةُالعربيال الالةُعال الالامُ4411مُوضال الالعتُالقضال الاليةُالفلسال الالطينيةُفال الاليُإطارهال الالاُالقال الالوميُ،
عنال ال الالدماُاعتبال ال الالرتُأنُالمسال ال الالؤوليةُتجال ال الالاهُفلسال ال الالطينُهال ال الاليُمسال ال الالؤوليةُاألمال ال الالةُالعربيال ال الالةُكلهال ال الالاُوليسال ال الالتُ

مسال الالؤوليةُالشال الالعبُالعربال الاليُالفلسال الالطينيُوحال الالدهُ.2حاولال الالتُالجامعال الالةُالعربيال الالةُمنال الالذُنشال الالأتهاُالتصال الالديُ
أليُمخطط ال ال الالاتُترم ال ال الاليُإل ال ال الالىُتغيي ال ال الالرُالهوي ال ال الالةُالعربي ال ال الالةُأليُج ال ال الالزءُم ال ال الالنُأج ال ال الزاءُال ال ال الالوطنُالعرب ال ال الاليُ

الكبي ال الالرُوتنبي ال الالهُاألم ال الالةُالعربي ال الالةُإل ال الالىُم ال الالاُيح ال الالاكُض ال الالدهاُم ال الالنُمال ال الؤامراتُ،وك ال الالانُأب ال الالرزُمث ال الاللُعل ال الالىُ
ذلكُ،اهتمامهاُمنذُنشأتهاُبالسياساتُالصهيونيةُالراميةُإلىُتهويدُفلسطينُ .3

ُ1جامعةُالدولُالعربيةُ:سال ال ال الالبعونُعاماُمنُعملُالعملُالعربيُالمشال ال ال الالتركُ،فيلمُتعريفيُحولُنشال ال ال الالأةُوتاريخُوأهدافُجامعةُ

الدولُالعربيةُ،األمانةُالعامةُلجامعةُالدولُالعربية-قطاعُاإلعالمُواالتصالُ،إدارةُالمعلوماتُوالتوثيق(ُ .)8142

ُ2عودةُبطرسُع ُودةُ:الجامعةُالعربيةُوالقض الاليةُالفلسال الالطينيةُ،المجلةُالمصال الريةُللعلومُالسال الالياسال الاليةُ،العددُُ،21تموزُُ،4411

صُ.411

 ُ3حسال الالنُنافعةُ:الدورُالسال الالياسال الاليُللجامعةُالعربيةُفيُاسال الالتقاللُبعضُاألقطارُالعربيةُوفيُالقضال الاليةُالفلسال الالطينيةُ،فيُكتابُ
"جامعةُالدولُالعربيةُالواقعُوالطموح"ُمجموعةُمؤلفينُ،مركزُدراساتُالوحدةُالعربيةُ)4410(ُ،ص.401
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فال ال الاليُاجتمال ال الالاعُملال ال الالوكُالعال ال الالربُورؤسال ال الالائهمُوأم ال ال الرائهمُفال ال الاليُ(ُ84أيال ال الالارُ4412م)ُ،تال ال الالداولواُالقضال ال الاليةُ
الفلسال الالطينيةُ،ف ال ال أرواُأنُقضالالاليتهاُليسال الالتُقضال الاليةُخاصال الالةُبعال الالربُفلسال الالطينُوحال الالدهمُ،بال الاللُهال الاليُقضال الاليةُ

العال ال الالربُجميعال ال الالاُ،وأنُفلسال ال الالطينُعربيال ال الالةُيتحال ال الالتمُعلال ال الالىُدولُالعال ال الالربُوشال ال الالعوبهاُصال ال الاليانةُعروبتهال ال الالاُ.
وليسُفيُإمكانُهذهُالدولُالموافقةُعلىُأيةُهجرةُجديدةُ ُ.1

عنال الالدماُعال الالززتُبريطانيال الالاُالعصال الالاباتُالصال الالهيونيةُوسال الاللحتهاُ،وأمُنال الالتُوصال الالولُالمهال الالاجرينُاليهال الالودُ

إل ال ال الالىُفلس ال ال الالطينُ،ق ال ال الالررتُع ال ال الالرضُالقض ال ال الاليةُالفلس ال ال الالطينيةُف ال ال الاليُاألم ال ال الالمُالمتح ال ال الالدةُ،وطلب ال ال الالتُس ال ال الاللطةُ
االنتال الالداب-بريطانيال الالاُ،م ال الالنُاألمال الالمُالمتح ال الالدةُمعالجال الالةُالقض ال الاليةُالفلسال الالطينيةُ،وعل ال الالىُأثرهال الالاُاص ال الالدرتُ

الجمعيالال الالةُالعامال ال الالةُلألمال ال الالمُالمتحال ال الالدةُق ار ارهال ال الالاُ(ُ)414القاضال ال الاليُبتقسال ال الاليمُفلسال ال الالطينُعال ال الالامُ(4411م)ُ.
حاولال الالتُالجامعال الالةُتنسال الاليقُموقال الالفُالال الالدولُالعربيال الالةُاألعضال الالاءُفال الاليُاألمال الالمُالمتحال الالدةُ،لكال الالنُالتحال الالديُ

الغربيُكانُأكبرُمنُإمكانياتُالدولُالعربيةُ ُ.

رفض ال ال الالتُالجامع ال ال الالةُالعربي ال ال الالةُق ال ال ال الرارُالتقس ال ال الاليمُ،وف ال ال الاليُاجتمالال ال الالاعُرؤس ال ال الالاءُوممثل ال ال الاليُحكوم ال ال الالاتُدولُ

جامعال ال الالةُالال ال الالدولُالعربيال ال الالةُفال ال الاليُ(ُ41كال ال الالانونُأولُ4411م)ُ،اتخال ال الالذواُباإلجمال ال الالاعُمجموعال ال الالةُق ال ال ال ارراتُ
بشأنُفلسطينُ،كانُأهمهاُ ُ:

أوُالاُ،العملُعلىُإحباطُمشروعُالتقسيمُوالحيلولةُدونُقيامُدولةُ"يهودية"ُفيُفلسطينُ .

ثانيييييييُاُ،تقال ال الالررُتزويال ال الالدُاللجنال ال الالةُالعسال ال الالكريةُالدائمال ال الالةُللجامعال ال الالةُبعش ال ال الرةُآالفُبندقيال ال الالةُ.ثالثال ال الالاُ،عمال ال الاللُ
جميعُالتسهيالتُالالزمةُإلرسالُالمتطوعينُ ُ.2

دخلال الالتُالجيال الالوشُالعربيال الالةُفلسال الالطينُفال الالورُإعال الالالنُقيال الالامُالدولال الالةُاإلس ال الرائيليةُعال الالامُ(4411م)ُ،لكنهال الالاُ

ل ال الالمُت ال الالدخلُبخط ال الالةُعربي ال الالةُموح ال الالدةُول ال الالمُتعم ال الاللُتح ال الالتُقي ال الالادةُمش ال الالتركةُ،فكان ال الالتُالكارث ال الالةُ.3وس ال الالقطُ
الج ال ال الالزءُاألكب ال ال الالرُم ال ال الالنُفلس ال ال الالطينُتح ال ال الالتُاح ال ال الالتاللُالعص ال ال الالاباتُالص ال ال الالهيونيةُ،الت ال ال الاليُش ال ال الالكلتُدول ال ال الالةُ

االحتالل-إسرائيلُفيماُبعدُ،وتوالتُالحروبُالعربية-اإلسرائيليةُ .

خاضال ال ال الالتُالال ال ال الالدولُالعربيال ال ال الالةُأربعال ال ال الالةُحال ال ال الالروبُمال ال ال الالعُإس ال ال ال الرائيلُ(ُ،)4410-4421-4412-4411
ارفال الالقُتلال الالكُالحال الالروبُ"هال الالدن"ُمنفال الالردةُبعال الالدُالنكبال الالةُعال الالامُ4411مُ،ومواجهال الالةُجمال الالالُعبال الالدُالناصال الالرُ

للعالال الالدوانُالثالثال ال الاليُعالال الالامُ(4412م)ُ،ومالال الالنُثالال الالمُالحال ال الالربُاإلس ال ال الرائيلية-العربيال ال الالةُعلال ال الالىُدولُالطال ال الالوقُ

ف ال ال الاليُآنُواح ال ال الالدُع ال ال الالامُ(4421م)ُ،وعل ال ال الالىُإثره ال ال الالاُاحتل ال ال الالتُفلس ال ال الالطينُبالكام ال ال الاللُ،وأ ارض ال ال الاليُس ال ال الاليناءُ،
والجوالنُ،وجنوبُلبنانُ ُ.
ُ1مؤس الس الالةُالد ارسالالاتُالفلس الالطينيةُ:)8148(ُ.بيانُعنُاجتماعُملوكُالعربُورؤسالالائهمُوأمرائهمُ،وثائقُمؤسال السالالةُالد ارس الالاتُ

الفلسطينيةُ84ُ،أيارُ4412مُ https://goo.gl/j1byAyُ.

2بيانُالحوتُ:القياداتُوالمؤسالسالالاتُالسالالياسالاليةُفيُفلسالطينُُ،4411-4441مؤسالسالالةُالد ارسالالاتُالفلسالالطينيةُ،بيروت-لبنانُ،

(ُ)4412صُ ُ.101

ُ3مرجعُسابقُ.حسنُنافعةُ،صُ .411
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م ال الالنُث ال الالمُب ال الالدأتُالمب ال الالادراتُالسياس ال الاليةُتع ال الالرضُم ال الالنُقب ال الاللُأطال ال الرافُدولي ال الالةُ،فالمب ال الالادراتُالسياس ال الاليةُ
دائمال الالاُتطال الالرحُبعال الالدُالنتال الالائجُالتال الاليُتفرزهال الالاُالحال الالروبُ.ولألسال الالفُلال الالمُتحقال الالقُالال الالدولُالعربيال الالةُفال الاليُكال الاللُ

حروبهال ال ال الالاُمال ال ال الالعُإس ال ال ال الرائيلُأيُانتصال ال ال الالارُسال ال ال الالوىُ(حال ال ال الالربُأكتال ال ال الالوبرُ/تش ال ال ال الرينُأولُ4410م)ُ،حيال ال ال الالثُ

حال ال الالررتُسال ال الاليناءُم ال ال الالنُاالحال ال الالتاللُاإلسال ال الُالرائيليُ.وعل ال ال الالىُإثرهال ال الالاُدخلال ال الالتُجمهوري ال ال الالةُمصال ال الالرُالعربي ال ال الالةُ
اتفاقيةُسالمُمعُإسرائيلُ"كامبُديفيدُ4411م"ُ ُ.

ك ال الالذلكُ،طرح ال الالتُمنظم ال الالةُالتحري ال الالرُالفلس ال الالطينيةُالبرن ال الالامجُالمرحل ال الاليُع ال الالامُ(4411م)ُ.بع ال الالدُصال ال الراعُ
طوي الاللُمالالالعُاالحال الالتاللُبمعاون الالةُالالالالدولُالعربيالالالةُف الاليُفت ال الراتُالحال الالربُالس الالابقةُ.رغ الالمُذل الالكُ،الُننكال الالرُ

أنُالجامعال الالةُالعربيال الالةُسال الالاعدتُالفلسال الالطينيينُعلال الالىُإنشال الالاءُكيال الالانُفلسال الالطينيُخال الالاصُبهال الالمُيتحال الالدثُ
باس ال ال الالمهم-منظم ال ال الالةُالتحري ال ال الالرُالفلس ال ال الالطينيةُ.واحتض ال ال الالنتُال ال ال الالدولُالعربي ال ال الالةُالالجئ ال ال الالينُالفلس ال ال الالطينيينُ
علىُمرُتاريخُالصراعُالعربي-اإلسرائيليُ .

المطلبُالثاني ُ

الجامعةُالعربيةُومواجهةُاالستعمارُالصهيوني ُ
بعالدُالهزيمالةُالعربيالةُ،وتوقيعُاتفالاقالاتُالهالدنالةُعالامُ(4414م)ُ،نجحالتُالجامعةُفيُبلورةُأولُعملُ
جماعيُفيُالتعاملُمعُاالسال ال ال الالتعمارُالصال ال ال الالهيونيُ،وقدُأمكنُالتوص ال ال ال الاللُإلىُهذاُالموقفُبعدُقيامُ

األردنُباتصاالتُسريةُمعُإسرائيلُ.وقدُتزعمتُمصرُالحملةُضدُاألردنُداخلُمجلسُالجامعةُ

الالذيُاتخالذُق ار ارُفيُدورتالهُالثالانيالةُعشال ال ال ال ال ال الالرُعالامُ(4411م)"ُ.الُيجوزُأليُدولةُمنُدولُالجامعةُ
العربيةُأنُتتفاوضُفيُعقدُصال ال الاللحُمنفردُأوُأيُاتفاقُسال ال الالياسال ال الاليُأوُاقتصال ال الالاديُأوُعسال ال الالكريُمعُ
إس ال ال ال ال الرائيلُأوُأنُتعقدُصال ال ال ال الاللحُأوُاتفاقُ،وأنُالدولُالتيُتقدمُعلىُذلكُتعتبرُفو ارُمنفصال ال ال ال الاللةُعنُ

الجالامعالةُالعربيةُطبقاُللمادةُ(ُ)41منُميثاقهاُوأنُعلىُجميعُالدولُاألعضال ال ال ال ال ال الالاءُأنُتتخذُتجاهاُ
اإلجراءاتُ:قطعُالعالقاتُالسالالياسالاليةُمعهاُ،اغالقُالحدودُالمشالالتركةُمعهاُ،منعُكلُاتصالالالُماليُ

أوُتعاملُتجاريُ،مباشرةُأوُبالوسطةُمعُرعاياها"ُ .1

شال ال الالهدتُالقضال ال الاليةُالفلسال ال الالطينيةُاهتمامُكبيرُفيُالمؤتمرينُ،األولُفيُكانونُثانيُعامُ(4421م)ُ،
والثالانيُفيُ(أيلولُ4421م)ُ،منُخاللُتحالديالدُالهالالدفُالقوميُالعربيُبتحريرُأ ارضال ال ال ال ال ال الاليهالالاُكالاملالالةُ،
والقيامُبمحاوالتُحش ال الالدُالطاقاتُالعربيةُكاملةُلتوحيدُالهدفُوالص ال الالفُوالعملُالعس ال الالكريُالموحدُ،

للوصولُلمرحلةُراقيةُمنُالعملُالعربيُالمشتركُ.أماُفيُالمؤتمرُالثالثُللجامعةُالعربية(ُ،أيلولُ

ُ،)4421أقرُميثاقُالتضالامنُالعربيُ،رداُعلىُاالعتداءاتُاإلسرائيليةُعلىُطولُالحدودُالعربيةُ

ُ1راجعُكلُمنُ :
-

حسنُنافعة

عودةُبطرسُعودة ُ
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فيُسوريةُواألردنُ،وقدُحددتُاختصاصاتُهامةُللقيادةُالعربيةُالموحدةُمنُبينهاُتنظيمُعملياتُ

مشتركةُ،وتركتُتنظيمُالدفاعُالعربيُالشاملُللقياداتُالدولُالقطريةُ ُ.1.

بعالالدُنتيجالالةُ(حربُ4421م)ُ"النكس ال ال ال ال ال ال الالة"ُ،عقالالدتُالجالالامعالالةُالعربيالالةُمؤتمرهالالاُالرابعُفيُالخرطومُ،

أيلول4421مُ.والتيُتسال ال ال الالمىُبقمةُ"الالءات"ُالُصال ال ال الاللحُالُتفاوضُالُاعترافُ.2إضال ال ال الالافةُلمجابهةُ
العالدوانُ،أقرتُالجالامعالةُالعربيالةُفيُمؤتمرهاُ(السال ال ال ال ال ال الالابعُتش ال ال ال ال ال ال الرينُأولُ4411م)ُ،باعتبارُمنظمةُ

التحريرُالفلس ال ال الالطينيةُالممثلُالش ال ال الالرعيُوالوحيدُللش ال ال الالعبُالفلسال ال ال الالطينيُ.وأدخل ُعرفات ُعلى ُالبيانُ

الختاميُللقمةُبنداُُيشيرُإلىُإنهُ:يمكنُللشعبُالفلسطينيُأنُيقيمُسلطتهُالوطنيةُالمستقلةُبقيادةُ
منظمةُالتحريرُالفلسطينيةُعلىُكلُجزءُيتمُتحريرهُمنُاألرضُ .3

بالرغمُمنُذلكُ،كانتُالق ارراتُالدوليةُس الواءُالفرديةُأوُالجماعيةُخاللُالفترةُالواقعةُبينُالحربينُ

العربيةُواإلسالال ال الرائيليةُ(4421م4411-م)ُإلىُحدُكبيرُقليلةُجداُوهذاُماُانعكسُعلىُقلةُق ارراتُ
الجامعةُالعربيةُالخاصةُبالقضيةُالفلسطينيةُ ُ.4

إنُق ارراتُالجامعةُالعربيةُالصال الالادرةُعنُكلُالقممُالعربيةُ،تدعمُمواجهةُاالسال الالتعمارُاإلس ال الرائيليُ،
وتدعواُإلىُمقاطعتهُ،إلىُأنُتتحققُالتسالالويةُالسالالياسالاليةُوتقامُالدولةُالفلسالالطينيةُعلىُحدودُ(الرابعُ

منُحزيرانُ4421م)ُ.كذلكُتدعمُالجامعةُالعربيةُ،توجهُمنظمةُالتحريرُالفلسالالطينيةُ،وبعدُنشالالأةُ
السالاللطةُالوطنيةُأصالالبحتُتدعمُتوجهُقيادتهاُ،فيُالمؤسالسالالاتُالدوليةُوحتىُعلىُصالالعيدُالسالالياسالالةُ

الداخليةُ،مالياُومعنوياُ.فهيُالتيُتدعمُتوجهُالسال ال ال ال ال الاللطةُفيُاألممُالمتحدةُ،غيرُأنُهذاُالدعمُلمُ
يحققُحتىُاآلنُ ُ.

أوُالاُ،قدرةُالجامعةُالعربيةُعلىُتنفيذُق ارراتهاُوتوصياتهاُبشأنُفلسطينُ ُ.

ثانيُاُ،لمُتستطعُمعالجةُماُيتعرضُلهُالشعبُالفلسطينيُفيُالقدسُوالضفةُالغربيةُوقطاعُغزةُ،
منُانتهاكاتُواعتداءاتُعلىُمرُتاريخُالقضيةُحتىُاآلنُ .

يبقىُدعمُالجامعةُالعربيةُ،محصالالو ارُبالدعمُالماديُوالسالالياسالاليُ،فهيُتدعمُتوجهُالسالاللطةُالوطنيةُ
وتعززُمنُصالالمودهاُأمامُالعالمُ.لكنُتبقىُسالالياسالالاتُالدولُالعربيةُمنُجهةُ،وسالالياسالالاتُالجامعةُ

العربيةُمنُجهةُأخرىُ،ضالالعيفةُأمامُالسالالياسالالةُالخارجيةُاألمريكيةُفيُالمنطقةُالعربيةُ.وتتماشالالىُ

 ُ1فسال الاليحُنصال الاليرةُ:جامعةُالدولُالعربيةُودورهاُفيُدعمُالقضال الاليةُالفلسال الالطينيةُ،رسال الالالةُماجسال الالتيرُغيرُمنشال الالورةُ،جامعةُمحمدُ
خضيرُ-بسكرةُ،الجزائر)8141(ُ،صُ .81-81
2

نصُقرارُجامعةُالدولُالعربيةُ،الدورةُالعاديةُ(ُ4ُ،)1أيلولُ(ُ،4421قُقُُ/11دُ .)4421ُ/4/4-ُ/1

ُ3وفاُ.محطاتُهامةُفيُتاريخُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ،وكالةُاالنباءُوالمعلوماتُالفلسطينيةُ–ُوفاُ ُ.

ُ https://goo.gl/kmebHD

4عثمانُالعثمانُ:مأزقُالتس ال ال الالويةُالس ال ال الالياس ال ال الاليةُللصال ال ال الراعُالعربيُاإلسال ال ال الرائيليُ،الناش ال ال الالرُمجدُالمؤسال ال ال الس ال ال الالةُالجامعيةُ،بيروتُ-

لبنانُ)8110(،صُ ُ.81
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الجامعةُالعربيةُمعُكلُالتناقضال الالاتُالداخليةُوالخارجيةُالتيُتجعلُمنُسال الالياسال الالةُالجامعةُسال الالياسال الالةُ

ضالالعيفةُأمامُضالالغطُالوالياتُالمتحدةُالسالالياسالاليُوالماليُوالعسالالكريُ،السالاليماُفيُظلُاألزماتُالتيُ
تشال ال الالهدهاُالمنطقةُالعربيةُس ال ال الواءُعلىُصال ال الالعيدُ،األزماتُالعربية-العربيةُ،أوُعلىُصال ال الالعيدُمواجهةُ

اإلرهابُوالتمددُاإليرانيُ ُ.

المحورُالثاني ُ

جامعةُالدولُالعربيةُ:بينُالمبادرةُوالسياساتُاألمريكية ُ
لنُتبقىُالدولُالعربيةُبعيدةُعنُالس ال ال الالياس ال ال الالاتُاألمريكيةُفيُالمنطقةُالعربيةُ،فهيُمس ال ال الالتهدفةُكماُ

القضال ال الاليةُالفلسال ال الالطينيةُ،لكنُبدرجةُأقلُخطورةُ.علىُصال ال الالعيدينُ:األولُ،تعرضُالدولُالعربيةُإلىُ
تهديداتُالقرص ال الالنةُاألمريكيةُعلىُالمس ال الالاعداتُاألمنيةُوالعس ال الالكريةُ،إذاُماُعارض ال الالتُالس ال الالياس ال الالاتُ
واإلجراءاتُاألمريكيةُتجاهُالقض الاليةُالفلسال الالطينيةُ.والثانيُ،اس الالتهدافُالحلُالتقليديُللتس الالويةُ،وفقُ

مبدأُ"حلُالدولتين"ُلصالحُالرؤيةُإسرائيليةُ،مماُيعنيُتصفيةُالقضيةُالفلسطينيةُ .

ومماُالُشكُُفيهُأنُُالوالياتُالمتحدةُشريكُإسرائيلُغيرُالمباشرُفيُاحتاللُاألراضيُالفلسطينيةُ

فيُحربُ(حزيرانُُ،)4421فهيُالتيُتوفرُالغطاءُالس الياسالاليُُإلس الرائيلُفيُالمحافلُالد ُوليةُ،فقدُ
اس ال الالتعملت ُحقُ ُالنقض ُالفيتو ُلمنع ُإدانة ُإسال ال الرائيل ُفي ُمجلس ُاألمن ُالدولي ُأكثر ُمن ُ(ُ )11مرةُ.
وهيُالتيُتزودُاسرائيلُبأحدثُاألسلحةُالمتطورةُ،وتدعمُموازنتهاُبملياراتُالدوالراتُسنوياُ،وهيُ

التيُتمولُاالس الالتيطانُفيُالقدسُوبقيةُأجزاءُالضال الفةُالغربيةُالمخصال الص الالةُإلقامةُدولة ُفلس الالطينُ
حسبُاالجماعُالدوليُ ُ.1

بالتاليُ،السال ال الالياسال ال الالاتُاألمريكيةُالجديدةُتجاهُالقضال ال الاليةُالفلسال ال الالطينيةُهوُخروجُفاضال ال الالحُعنُق ارراتُ

الشرعيةُالدوليةُ،واإلجماعُالعربي–ُمبادرةُالسالمُالعرية8118(ُ،م)ُ ُُ.
المطلبُاألول ُ

جامعةُالدولُالعربيةُومبادرةُالسالمُ2002م ُ
أيُدتُجامعةُالدولُالعربيةُإعالنُقيامُدولةُفلس ال ال الالطينُعامُ(4411م)ُ،ورحبتُبالق ارراتُالتاريخيةُ
والنتائجُالهامةُلدورةُالمجلسُالوطنيُلمنظمةُالتحريرُالفلسال الالطينيةُفيُدورتهُاالسال الالتثنائيةُالتاسال الالعةُ

عشرةُالمنعقدةُفيُالجزائرُ.وأكدتُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُدعمُوتأييدُمبادرةُالسالمُالفلسطينيةُ
المسالالتندةُإلىُق ارراتُالشالالرعيةُالدولية-ق ارراتُالمجلسُالوطنيُ(4411م)ُ،واعتبرتهاُالحلُالواقعيُ

للسالمُفيُالمنطقةُالعربيةُ .

ُ1جميلُالس ال ال ال ال الاللحوتُ:بدونُمؤاخذةُ-حربُأمريكاُعلىُفلس ال ال ال ال الالطينُ،وكالةُمعاُاإلخباريةُ،نش ال ال ال ال الالرُبتاريخُُ4أيلولُ8141مُ.

ُ https://goo.gl/U9CVSP

286

وض الالعتُجامعةُالدولُالعربيةُأس الالاسُمش الالروعهاُللس الالالمُوفقُمش الالروعُالس الالالمُالفلس الالطينيُالذيُتمُ

طرحهُخاللُأعمالُالدورةُالتاس ال ال ال الالعةُعش ال ال ال الالرُللمجلسُالوطنيُ،بحيثُيكونُمقبوالُدولياُ،وأهمُهذهُ

األسال ال ال الالس"ُ1انسال ال ال الالحابُإس ال ال ال الرائيلُمنُجميعُاأل ارضال ال ال الاليُالفلسال ال ال الالطينيةُوالعربيةُالتيُاحتلتهاُمنذُعامُ

(4421م)ُبماُفيهاُمدينةُالقدسُالشرقية"ُ ُ.

يتض الالحُبش الالكلُجليُأنُجامعةُالدولُالعربيةُاس الالتس الاللمتُلفكرةُحلُالقض الاليةُالفلس الالطينيةُعنُطريقُ

التسويةُالسلميةُ،والتمسكُبالحلولُالسلميةُرغمُمعارضةُإسرائيلُلهاُ ُ.

رغمُالتنازالتُالمس ال الالتمرةُفيُس ال الالقفُالمطالبُالفلس ال الالطينيةُوالعربيةُ،إالُأنُجامعةُالدولُالعربيةُلمُ

تملكُالتأثيرُالقويُعلىُالسال ال الالاحةُالدوليةُمنُأجلُفرضُرؤيتهاُللسال ال الالالمُ.2وبدأتُعمليةُالتسال ال الالويةُ

السياسيةُمنُمؤتمرُمدريدُللسالمُ(4444م)ُ،لكنهاُلمُتترجمُإلىُاتفاقاتُعمليةُبينُالفلسطينيينُ
واإلسرائيليينُإالُفيُأوسلوُعامُ(4440م)ُ ُ.

حزيرانُ4421م)ُ،بدايةُبالُ
تض ال الالمنتُاتفاقاتُأوس ال الاللوُإقامةُدولةُفلس ال الالطينيةُعلىُحدودُالرابعُمنُ( ُ
"غزةُأريحا"ُ،وتأجيلُقضال ال الالاياُالحلُالنهائيُ"القدسُ،الالجئينُ،الحدودُ،المياه"ُ،لماُبعدُانتهاءُفترةُ

الحكمُالذاتيُالمقدرةُب ال ال ال ال الالُخمسُسنواتُ.انتهتُالفترةُالمحددةُ،ولمُتفضيُلقاءاتُالسلطةُالوطنيةُ

معُاالحتاللُفيُ(كالامالبُديفيالدُ)8عامُ(8111م)ُ،إلىُاتفاقُ.ماُأدىُإلىُاشال ال ال ال ال ال الالتعالُانتفاضال ال ال ال ال ال الالةُ
األقصىُفيُاألراضيُالفلسطينيةُ ُ.

فيُمحاولةُعربيةُإلعادةُإحياءُمس الالارُالتس الالويةُالس الالياس الاليةُقدمتُالمملكةُالعربيةُالس الالعوديةُمبادرةُ
السالالالمُالعربيةُ.وقدُتلىُوليُعهدُالمملكةُالعربيةُالسالالعوديةُعبداللهُبنُعبدُالعزيزُمبادرةُقدمتهاُ

المملكالةُالعربيالالةُالسال ال ال ال ال ال الالعوديالالةُفيُالقمالالةُالعربيالةُفيُبيروتُ(آذارُ8118م)ُ،والتيُعرفالالتُبالالاسال ال ال ال ال ال الالمُ
"المبادرةُالعربيةُللسالم"ُ ُ.3

أخالذتُالمبالادرةُمكالانتهالاُاإلعالميالةُدوليالاُ،لكنهالاُقوبلالتُبالاجتياحُقواتُاالحتاللُلمخيمُجنينُتزامناُ
معُانعقالادُالقمالةُالعربيالةُ،والالذيُمثاللُالردُاإلس ال ال ال ال ال ال الرائيليُالفعليُعلىُالمبالادرةُالمطروحةُ.وتطُورتُ
انتفاضةُاألقصىُ،حتىُحوصرُالرئيسُالفلسطينيُالسابقُياسرُعرفاتُ.ورغمُقبولُالفلسطينيينُ

ُ1األسال الالسُالتيُقامتُعليهاُمبادرةُالسال الالالمُالعربيةُوفقُماُأقرتهُجامعةُالدولُالعربيةُفيُقمتهاُ"غيرُالعادية-الجزائرُ،قرارُ

رقمُُ،411فقرةُب4411ُ،مُ.

ُ2محمدُالمغنيُ:موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضال الاليةُالفلسال الالطينيةُمنُخاللُالق ارراتُوالبياناتُالرسال الالميةُالصال الالادرةُعنهاُ

ُ،8112-4411رسالةُماجستيرُغيرُمنشورةُ،الجامعةُاإلسالميةُبغزةُ،فلسطين-غزةُ)8142(ُ،صُ ُ.11

ُ3مبادرةُالسالمُالعربيةُ8118مُ:تقومُالمبادرةُعلىُدعوةُإسرائيلُإلىُاالنسحابُالكاملُمنُجميعُاألراضيُالعربيةُالمحتلةُ

منالذُ4421مُ،تنفيالذاُلقراريُمجلسُاألمنُ(ُ،)001ُ،818واللالذينُعززتهمالاُق ارراتُمؤتمرُمالدريدُعامُ4444مُومبدأُاألرضُ
مقابلُالسالالمُ،والىُقبولهاُقيامُدولةُفلسالطينيةُمسالتقلةُذاتُسيادةُوعاصمتهاُالقدسُالشرقيةُ.وذلكُمقابلُقيامُالدولُالعربيةُ
بإنشاءُعالقاتُطبيعيةُفيُإطارُسالمُشاملُمعُإسرائيلُ .

-

ق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُ،الدورةُالعاديةُ(ُ81-81ُ،)41آذارُ8118مُ،ق-41)10/18(41/قُ(ُ.)1114
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بالمبادرةُإالُأنهاُلمُتترجمُإلىُس ال ال ال الالياس ال ال ال الالاتُعربيةُوفعليةُعلىُأرضُالواقعُ،رغمُمتابعتهاُفيُكلُ

مؤتمراتُالجامعةُالتيُتلتُالقمةُالرابعةُعشرةُ .

المطلبُالثاني ُ

الجامعةُالعربيةُوالسياساتُاألمريكيةُالجديدةُتجاهُالقضيةُالفلسطينية ُ
تتقالاربُالمواقفُالعربيالةُمنُموقفُجالامعالةُالدولُالعربيةُمنُتسال ال ال ال ال ال الالويةُالص ال ال ال ال ال ال الراعُاإلس ال ال ال ال ال ال الرائيلي-

الفلسالالطينيُ،لكنناُالُنسالالتطيعُرصالالدُوتحليلُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُ"صالالفقة"ُغيرُمعلنةُ،
أوُحتىُعرضُأمريكيُقائمُ،كماُيش ال ال ال الالاعُفيُأحديثُوبرامجُاإلعالمُعنُ"ص ال ال ال الالفقةُالقرن"ُأوُعنُ

مالمحُهذهُ"الصفقة"ُوبنودهاُ.وانماُهناكُسياساتُواجراءاتُتبنتهاُاإلدارةُاألمريكيةُالجديدةُضدُ
القض الاليةُالفلس الالطينيةُ،علىُوجهُالخص الالوصُإنهاءُملفاتُ"قض الالاياُالحلُالنهائي"ُ،واس الالتبعادهاُ،أيُ
تصفيةُالقضيةُالفلسطينيةُلصالحُالمشروعُالصهيونيُالتوسعيُ .

لعلُالحكمُالحقيقيُعلىُالموقفُالعربيُالرس الالميُتجاهُالس الالياس الالاتُاألمريكيةُ،يأتيُمنُردةُفعلهمُ
علىُقرارُ(دونالدُترامب)ُبش ال ال ال ال الالأنُنقلُالس ال ال ال ال الالفارةُاألمريكيةُللقدسُفيُ(أيارُ8141م)ُ.حيثُاتخذُ
القرارُاألمريكيُفيُلحظةُكانتُمفاعيلُموجهُالثوراتُالعربيةُوموجهُالثو ارتُالمض ال ال ال الالادةُقدُأدتُ

إلىُتغييبُدولُعربيةُمركزيةُ،واضال الالعافُأخرىُ.كانتُالنتيجةُفشال الاللُالنظامُالرسال الالميُالعربيُفيُ
االلتئالامُبقمالةُتسال ال ال ال ال ال الالتجيالبُللتهديدُالماثلُعلىُالقدسُ.فقدُغابتُدولُعربيةُعنُقمةُاسال ال ال ال ال ال الالطنبولُ

اإلسالميةُ(أيارُ8141م)ُ ُ.1

الفارةُ
فيُتحدُجديدُلق ارراتُالش ال ال الالرعيةُالدوليةُبعدُإص ال ال الالدارُق اررُ(ترامب)ُبش ال ال الالأنُالقدسُ،نقلتُالس ال ال ال ُ

األمريكيةُللقدسُفيُ(ُ41أيارُ8141م)ُبالتزامنُمعُالذكرىُالال ال ال الالُُ11إلعالنُقيامُدولةُاالحتاللُ
"النكبالالةُالفلسال ال ال ال ال ال الالطينيالالة"ُ.مخالالالفالالةُلقرارُأص ال ال ال ال ال ال الالدرهُمجلسُاألمنُالالالدوليُرقمُ(ُ)112فيُ(ُ 84آبُ

4411م)ُ،الذيُيتضمنُعدمُاالعترافُبالقانونُاإلسرائيليُبشأنُالقدسُ،ودعوةُالدولُإلىُسحبُ
بعثاتهاُالدبلوماسيةُمنُالمدينةُ .2

لمُتس ال الالتطعُالدولُتقديمُموقفُعربيُموحدُعلىُمسال ال الالتوىُجامعةُالدولُالعربيةُ،أوُحتىُنداءُمنُ
جامعةُالدولُالعربيةُلال ال ال ال ال ال ال ال الالُعقدُ"قمةُغيرُعادية-طارئة"ُ،لمواجهةُالقرارُاألمريكيُبشال الالأنُالقدسُ.
نُ
وبقيُالردُالعربيُعلىُالسالياسالاتُاألمريكيةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُبينُاإلدانةُواالستنكارُ،دو ُ

ُ1زيادُابحيصُ:آفاقُمواجهةُالقرارُاالمريكيُاالعترافُبالقدسُعاص الالمةُللكيانُالص الالهيونيُ،تقديرُموقفُ،مؤسال الس الالةُالقدسُ
الدوليةُ،فلسطين-غزة.)8141(ُ،صُ .41

ُ2إيهابُأبوُمنديلُ،يحيىُقاعودُ:)8141(ُ.آلياتُتطبيقُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُومواجهةُالسياساتُاألمريكيةُ،بحثُ

مقدمُلمؤتمرُجامعةُالقدسُالمفتوحةُ"القدسُفيُقلبُالصراعُالعربيُاإلس ارئيليُُ-رؤيةُاستراتيجيةُنحوُالمستقبل"ُ،
فلسطينُ،صُ .1
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تقديمُخطةُمواجهةُواضال ال ال الالحةُالمعالمُ،مماُشال ال ال الالجعُدولُأخرىُلنقلُسال ال ال الالفارتهاُإلىُالقدسُ،دونُأنُ

تحركُالدولُالعربيةُساكناُ ُ.

توالتُاإلجراءاتُوالس ال الالياس ال الالاتُاألمريكيةُض ال الالدُالقض ال الاليةُالفلس ال الالطينيةُ،فبعدُقرارُنقلُالس ال الالفارةُ،أتتُ

قض ال ال ال ال ال ال اليالةُالالجئينُ،حيالثُخفضال ال ال ال ال ال الالتُالواليالاتُالمتحالدةُبالبدايةُالدعمُالماليُالمقدمُلوكالةُالغوثُ
وتشغيلُالالجئين-األونرواُفيُعامُ(8141م)ُ،ومنُثمُأوقفتهُبشكلُكليُ ُ.

نُفيُالتواصالاللُالمباشالالرُمعُالحكوماتُالعربيةُالتيُتسالالتضالاليفُ
يبدوُأنُالخطوةُالقادمةُسالالوفُتكو ُ

الفلسالالطينيينُكالجئينُوذلكُلتوطينهمُسالواءُفيُأ ارضالاليهاُأوُفيُإعادةُتوطينهمُفيُمناطقُأخرىُ،
ومنُأبرزُهذهُالدولُالمطروحةُاألردنُولبنانُ ُ.1

فيُتصريحُلالُأمينُعامُجامعةُالدولُالعربيةُ(أحمدُأبوُالغيط)ُفيُبيانُرسميُللجامعةُ،أنُقرارُ
وقفُالدعمُاألميركيُعنُاألونرواُ"الُيخفُرغبتهاُفيُإسقاطُقضاياُالقدسُوالالجئينُمنُطاولةُ

التفاوضُبنُالفلسطينيينُواإلسرائيليين"ُ ُ.2

فيُذاتُالسالالياقُ،اسالالتنكرتُجامعةُالدولُاإلجراءاتُوالسالالياسالالاتُالمتالحقةُعلىُالقضالاليةُوقيادتهاُ

الس ال الالياسالال الاليةُ.حيثُاس ال الالتنكرت ُالجامعةُ ،قرار ُاإلدارة ُاألمريكية ُإغالق ُمكتب ُبعثة ُمنظمة ُالتحريرُ

الفلس ال ال الالطينية ُفي ُواش ال ال الالنطنُأيلولُ(8141م)ُ ،معتبرة ُأنه ُيأتي ُفي ُإطار ُهدف ُتص ال ال الالفية ُالقض ال ال الاليةُ
الفلس الالطينيةُوافراغهاُمنُمض الالمونهاُ.قالتُالجامعةُالعربيةُ،فيُبيانُاليومُ،إنهُ"حلقةُفيُس الاللسال اللةُ
ممتدةُمنُاإلجراءاتُوالسالالياسالالاتُاألمريكيةُالمجحفةُبحقُالفلسالالطينيينُ،والتيُتهدفُإلىُتصالالفيةُ

قضال الاليتهم ُوافراغها ُمن ُمض ال الالمونها"ُ.3هذاُباإلض ال الالافةُإلىُدعمُالقوةُالمفرطةُالتيُتس ال الالتخدمهاُقواتُ
االحتاللُضدُالمدنيينُ،ومطالبتهاُبتجريمُالمقاومةُالفلسطينيةُ .

أكدتُالقمةُالعربيةُالتاسالالعةُوالعش الرينُ،علىُموقفهاُمنُتلكُالقضالالاياُ،ومنُمبادرةُالسالالالمُالعربيةُ
منُجالديالدُ.وقالدُأطلقالتُالجالامعالةُتسال ال ال ال ال ال الالميالةُ"قمالةُالقالدس"ُعلىُالالدورةُالعاديةُلمجلسُالجامعةُعلىُ

مسال ال الالتوىُالقمةُ.وأكدتُق ارراتُالقمةُعلىُمركزيةُقضال ال الاليةُفلسال ال الالطينُبالنسال ال الالبةُلألمةُالعربيةُ،وعلىُ

الهويةُالعربيةُللقدسُالش ال ال ال الرقيةُالمحتلةُ،عاصال ال ال الالمةُلدولةُفلسال ال ال الالطينُ،واعادةُالتأكيدُعلىُحقُدولةُ
فلسطينُبالسيادةُعلىُكافةُاألرضُالفلسطينيةُالمحتلةُعامُ(4421م)ُ .

ُ1محمودُجرابعةُ:الخياراتُالفلسالطينيةُفيُمواجهةُالسالياسالةُاألمريكيةُالجديدةُإزاءُالملفُالفلسالطينيُ،تقاريرُ،مركزُالجزيرةُ

للدراساتُ81ُ،شباطُ8141مُ،صُ.0

النطنُدعمُ"األونروا"ُإس الالقاطُلقض الاليةُالالجئينُوالقدسُ،نش الالرُبتاريخُُ4أيلولُ
ُ
ُ2رامُاللهُاألخباريُُ:الجامعةُالعربيةُ:وقفُواش ال

8141مُ https://goo.gl/7vNrMbُ.

ُTRTُ3العربيةُ:الجامعةُالعربيةُ:إغالقُواشنطنُلمكتبُ"منظمةُالتحرير"ُتصفيةُللقضيةُالفلسطينيةُ،وكالةُاالناضولُ

التركيةُ،نشرُبتاريخُُ44أيلولُ8141مُ ُ.

ُ https://goo.gl/SCJER7
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كذلكُ،أعادتُق ارراتُالقمةُالتأكيدُعلىُالتمسكُبالسالمُكخيارُاستراتيجيُ،وحلُالصراعُالعربي-

اإلس الرائيليُوفقُمبادرةُالسالالالمُالعربيةُبكافةُعناصالالرهاُ،والتيُنصالالتُعلىُأنُالسالالالمُمعُإس الرائيلُ
وتطبيعُالعالقاتُمعهاُ،يجبُانُيسالالبقهُإنهاءُاحتاللهاُلأل ارضالاليُالفلسالالطينيةُوالعربيةُالمحتلةُمنذُ

عامُ4421مُ،وشال ال ال ال الالددتُعلىُمقاطعةُاالحتاللُونظامهُاالسال ال ال ال الالتعماريُ،واعتبرتهاُأحدُالوسال ال ال ال الالائلُ

الناجعةُوالمشروعةُلمقا ُومتهُ،وانقاذُحلُالدولتينُوعمليةُالسالمُ ُ.1

فيماُرفضال ال الالتُالقمةُ(ُ،)84قرارُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُاالعترافُبالقدسُعاصال ال الالمةُإلس ال ال الرائيلُ
(القوةُالقالائمالالةُبالالاالحتالل)ُ،وطالالالبالالتُجميعُالالالدولُبالالااللتزامُبقراريُمجلسُاألمنُ(ُ)112وُ(ُ)111

لعامُ4411مُ،وقرارُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُفيُإطارُدورتهاُاالسال ال الالتثنائيةُالطارئةُالعاش ال ال الرةُ
علىُأساسُ"االتحادُمنُأجلُالسلم"ُ،رقمُ(ُ.)A/RES/ ES-10/19 2017والذيُأكدُعلىُأنُ
أيُق ارراتُأوُإجراءاتُتهدفُإلىُتغييرُطابعُمدينةُالقدسُالشال ال الريفُ.وبعدُاإلدانةُانتقلتُق ارراتُ

القمةُإلىُمواجهةُأيُقرارُيعترفُبالقدسُعاصمةُإلسرائيلُ .

ماُزالتُاإلجراءاتُوالسالياسالاتُاألمريكيةُمتواليةُولمُتنتهيُبعدُضالدُالقضاليةُالفلسطينيةُ.فيُهذهُ

الد ارسالةُرصدناُأهمُاإلجراءاتُوالسياساتُوموقفُالجامعةُالعربيةُمنهاُ،وفيُضوءُمبادرةُالسالمُ

العربيةُ.واذاُماُاكتفتُالدولُالعربيةُ،وجامعةُالدولُالعربيةُ،بق ارراتُاإلدانةُوالشجبُواالستنكارُ،
س الالوفُتس الالتمرُاإلدارةُاألمريكيةُبإزالةُقض الاليةُالالجئينُوتص الالفيتهاُ،منُخاللُالض الالغطُعلىُالدولُ

العربيةُلتوطينهمُ،بدالُمنُإعادتهمُلديارهمُوفقُق ارراتُالش الالرعيةُالدوليةُ.بعدُقرارُ(ترامب)ُبش الالأنُ
القدسُ،ومحاربةُأيُتوجهُفلس ال ال الالطينيُفيُالمؤسال ال ال الس ال ال الالاتُالدوليةُ،أوُمواجهةُاالحتاللُفيُاألرضُ

المحتلةُحتىُوانُكانُس ال الاللمياُ.فيُالمقابلُ،تس ال الالتمرُمخططاتُاالحتاللُفيُتهويدُوأسال ال الرلةُمدينةُ
القدسُ،مسال الالتفيدةُمنُإجراءاتُوسال الالياسال الالاتُاإلدارةُاألمريكيةُمنُجهةُ،وضال الالعفُالسال الالياسال الالةُالفعليةُ

لجامعةُالدولُالعربيةُمنُجهةُثانيةُ .

المحورُالثالث ُ

جامعةُالدولُالعربيةُ..فرصُوتحديات ُ
علىُالرغمُمنُمرورُأكثرُمنُ(ُ42سالالنة)ُعلىُإطالقُالمبادرةُالعربيةُللسالالالمُ،إالُأنُبنودهاُلمُ
ترُالنورُولمُيتحققُشاليءُمنُمقترحاتهاُ،وماُزالتُاألنظمةُالعربيةُمتمسالكةُبالمبادرةُ ُوتسوقُُلهاُ

فيُالمحافلُالدوليةُ،وخصوصاُعندُكلُتغيرُيحدثُفيُرأسُهرمُاإلدارةُاألمريكيةُ،وقدُأصبحتُ

قُاألوسالالطُ.2يتضالالحُمنُذلكُ،أنُأمامُ
المبادرةُواحدةُمنُأهمُمبادراتُالسالالالمُاألسالالاسالاليةُفيُالشالالر ُ
ُ1ق ارراتُالدورةُالعاديةُ(ُ)84قمةُالقدسُ،قُ-81ُ )1/41(ُ 84مجُ(ُ،)1411الظهرانُ-المملكةُالعربيةُالس ال ال ال ال الالعوديةُ41ُ،

نيسانُ8141م.

ُ2محمدُريانُ:مبادرةُالسالمُفيُطيُالنسيانُ،جريدةُالعربيُالجديدُ،نشرُبتاريخُُ81كانونُثانيُُ ُ.8141

ُ https://goo.gl/37FYjk
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جامعةُالدولُالعربيةُكإرادةُجامعةُللدولُالعربيةُ،جملةُمنُالتحدياتُالتيُتقفُأمامُدعمُالقضيةُ

الفلس ال الالطينيةُمحلياُودولياُ،ولعلُأبرزُهذهُالتحدياتُ.آلياتُتعاملهاُمعُأزماتهاُالداخليةُمنُجهةُ،
وآلياتُدعمُالقضيةُالفلسطينيةُمنُجهةُأخرىُ ُ.

تفرضُالوقائعُالسياسيةُالجديدةُفيُالمنطقةُالعربيةُبعدُظهورُ"الجماعاتُاإلرهابية"ُفيُالمنطقةُ،

الُسال ال الالمياُفيُسال ال الالوريةُومصال ال الالر-سال ال الاليناءُ.إلىُتعاونُأمنيُمشال ال الالتركُمعُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُ
واس الرائيلُ.فيُظلُكلُذلكُ،تأتيُالسالالياسالالةُالخارجيةُاألمريكيةُفيُظلُتناميُالعالقاتُالعربيةُ-

اإلس الرائيليةُ،سالالياسالالياُُوأمنياُ،خاصالالةُبعدُالتطوراتُالحاصالاللةُفيُالمنطقةُالعربيةُلمجابهةُاإلرهابُ
والتوغلُاإليرانيُ،واستبعادُالقضيةُالفلسطينيةُ .

مطلبُأول ُ

ُتحدياتُجامعةُالدولُالعربية ُ
تروجُإس ال ال ال ال ال ال الرائياللُبعالدُالتغيراتُالحالاصال ال ال ال ال ال الاللةُفيُالمنطقةُالعربيةُ،وماُنجمُعنُ"الربيعُالعربي"ُإلىُ

التعاونُاألمنيُوالسياسيُمعُالدولُالعربيةُإعالمياُ.وانُلمُيكنُهذاُالتعاونُبشكلُعلنيُ.خاصةُ
"التطبيع"ُمعُالدولُالعربيةُ،وتس الالتغلهُفيُتحويلُالصال الراعُمنُالداخلُإلىُالخارجُ.أيُأنُإسال الرائيلُ

تسالعىُإلقامةُالسالالمُمعُالدولُالعربيةُ،دونُتسويةُالقضيةُالفلسطينيةُ،فهيُتفضلُإدارةُالصراعُ
واستمرارُالسياساتُاألمريكيةُالداعمةُلهاُ،حتىُتوصلُالفلسطينيينُإلىُالنقطةُالتيُترغبُبهاُ .

ُفيُكلمةُرئيسُالوكالةُاليهوديةُوحزبُالعملُ(إس ال ال ال ال ال الالحاقُهيرتس ال ال ال ال ال الالوغ)ُفيُمؤتمرُمعهدُ"ميتافيم"ُ
مسالالاراتُاإلسالرائيليُ،فيُ(أيارُ8141م)ُ،قال"ُ:توجدُإلسالرائيلُمصالالالحُأمنيةُواقتصالالاديةُمشالالتركةُ
معُدولُعربيال الالةُوهيُتنطويُعلىُقوةُكال الالامنال الالهُهال الالائلال الالةُ.لكنُالعالقال الالاتُمعُالعال الالالمُالعربيُتجريُ

بمعظمهاُ(تحتُالسطح)"ُ ُ.1

فيُالسال الالابقُ،اشال الالترطت ُالدول ُالعربية ُللتطبيع ُمع ُإس ال الرائيل ُفي ُمبادرة ُالسال الالالم ُالعربية ُ(8118م)ُ،

إقامة ُالدولة ُالفلسال الالطينيةُ.ورغم ُذلكُ ،تسال الالتمر ُالزيارات ُالدبلوماسال الالية ُواالقتصال الالادية ُوالرياض ال الية ُبينُ
بعضُالدولُالعربيةُواسالرائيلُ.فقدُاسالتقبلتُبعضُالدولُالعربيةُوفودُرياضيةُفيُبلدانهاُ.وكذلكُ

استقبلتُعمانُرئيسُالوزراءُاإلسرائيليُفيُ(تشرينُأولُ8141م)ُ ُ.

مجردُالزياراتُاإلسالرائيليةُلدولُعربيةُ،تشالالكلُمكسالالباُلهاُعلىُالمسالالتويينُ.الداخليُ،حيثُتطمئنُ
النخالالبُالحالالاكمالالةُالجمهورُاإلس ال ال ال ال ال ال الرائيليُبالالأنهالالاُغيرُمعزولالالةُعنُمحيطهالالاُ،وتحققُنتالالائجُكبيرةُفيُ

الشال ال ال ال ال ال الالرقُاألوسال ال ال ال ال ال الالطُ.أمالاُعلىُالمسال ال ال ال ال ال الالتوىُالخالارجيُ،تحاولُإقناعُالعالمُبأنُالدولُالعربيةُتقبلُ

ُ1مدار ُ:إس ال ال الرائيلُبينُالرغبةُالقويةُفيُالتطبيعُمعُأنظمةُعربيةُوبينُرفضال ال الالهاُدفعُثمنُالتسال ال الالويةُالسال ال الالياسال ال الاليةُمعُالشال ال الالعبُ

الفلسطينيُ،مدارُ،نشرُبتاريخُُ82يونيوُ8141مُ https://goo.gl/e4Ao5rُ.
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باإلجراءاتُوالس ال الالياس ال الالاتُاألمريكيةُالجديدةُتجاهُالقض ال الاليةُالفلس ال الالطينيةُ،وقبولُالعربُلهاُ،محا ُولةُ

كسرُالرفضُالعالميُلتلكُالق ارراتُ،خاصةُالدولُاألوروبيةُ .

ماُيحدثُيوضحُأنُُهناكُأمو اُرُكثيرةُتجريُُفيُكواليسُغيرُمعلنةُ.ربماُتأتيُهذهُالتطوراتُفيُ

س الالياقُ"التجربة"ُو"جسُالنبض"ُأينُيمكنُأنُتص الاللُإسال الرائيل؟ُوفيُس الالياقُمتطلباتُس الالياسال اليةُالُ
عالقة ُلها ُبالش ال الالأن ُالفلس ال الالطينيُ ،ولكن ُال ُش ال الالك ُأن ُالوقت ُقص ال الالير ُجداُ ُأمام ُبلورة ُتص ال الالور ُعربيُ
وفلسطينيُواضحُمنُمجملُهذهُالتفاعالتُ،بماُيقطعُالطريقُعلىُمكاسبُإسرائيليةُمجانيةُ ُ.

أنُ ُمبادرة ُالس ال الالالم ُالعربيةُ ،تفرض ُحل ُالقض ال الالية ُالفلس ال الالطينية ُقبل ُأي ُتطبيع ُعربي ُمع ُإسال ال الرائيلُ.
ويخش الالىُأحمدُعزمُمنُمحاوالتُإسال الرائيل ُاس الالتخدام ُالورقةُاإليرانيةُ،أو ُفكرةُ"التطبيعُقبل ُالحل"ُ،

ألنُُاإلسال الرائيليينُ،س الاليكونونُُقدُحص الاللواُعلىُمرادهمُفيُالقبولُاإلقليميُ،وبالتاليُلنُيقدمواُأيُ

شيءُفيُالموضوعُالفلسطينيُ .1

فيُذاتُالسالياقُ،أقدمتُاإلدارةُاألمريكيةُعلىُسالاللوكُإجرائيُوهوُ،السالالماحُللمواطنينُاألمريكيينُ

بمقاض ال ال ال ال ال الالاةُالدولُالتيُتحص ال ال ال ال ال الاللُعلىُمس ال ال ال ال ال الالاعداتُماليةُلقوىُاألمنُ.رغمُأنُالقانونُالذيُأقرهُ
الكونغرسُاألمريكيُنهالالايالالةُأيلولُ/سال ال ال ال ال ال الالبتمبرُُ،8141ووقعالالةُالرئيسُ(ت ارمالالب) ُيومُ(األربعالالاءُُ0

أكتوبرُ/تشال الرينُأولُ8141م)ُيس الالتهدفُقوىُاألمنُالفلس الالطينيةُبالدرجةُاألولىُ،إالُأنهُيس الالتهدفُ
كذلكُالدولُالعربيةُالتيُتتحصلُعلىُمساعداتُعسكريةُ،السيماُاألردنُومصرُ ُ.

فقدُحذرتُرئيسُمؤسالسالةُالسالالالمُفيُالشالرقُاألوسالالطُ–ُواشالنطنُ،الراُفريدمانُُLara Friedman
منُأنُالقانونُالجديد"ُ،سال ال الاليقللُبشال ال الالكلُجوهريُالمسال ال الالاعداتُالخارجيةُاألمريكيةُفيُجميعُأنحاءُ
العالم"ُ،وأوضال الالحتُفريدمانُأنُ"التش ال الريعُالذيُتمُاعدادهُخصال الاليصال الالاُإليذاءُالسال الاللطةُالفلس ال الالطينيةُ،
سالوفُيكونُلهُمخاطرُكبيرةُلمجموعةُحلفاءُالوالياتُالمتحدةُوشركائهاُالذينُيتلقونُمساعداتُ،
وعلىُوجهُالتحديدُاألردنُومصر"ُ ُ.2

يتضالالحُلناُأنُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُتسالالتخدمُدبلوماسالاليةُالترهيبُوالترغيبُ،فهيُترهبُالدولُ

العربيةُالتيُترفضُس ال الالياس ال الالاتهاُسال ال الواءُفيُالمنطقةُأوُفيُالمؤسال ال الس ال الالاتُالدوليةُ.فيُالمقابلُترغبُ
الدولُالعربيةُبفتحُقنواتُاتص ال ال ال ال الالالُوتواص ال ال ال ال الاللُمعُإسال ال ال ال ال الرائيلُلمجابهةُالتحديُالمش ال ال ال ال الالتركُ"إيرانُ،

والجماعاتُاإلرهابية"ُ .

 -دعمُالفلسطينيينُوتعزيزُصمودهم

ينظرُللجامعةُالعربيةُأنُتقفُبجانبُالفلس ال ال ال ال الالطينيينُوقيادتهمُوتواجهُاإلجراءاتُوالس ال ال ال ال الالياسالال ال ال ال الالاتُ

األمريكيةُ،فهيُالدرعُالحاميُللقضال الاليةُالفلسال الالطينيةُ.حتىُوانُلمُتسال الالتطعُالدولُالعربيةُوجامعتهمُ
ُ1أحمدُعزمُ:موضوعانُفيُزيارةُنتنياهوُإلىُمسقطُ،جريدةُالغدُاألردنيةُ01ُ،تشرينُاألولُ8141مُ.
2
Tibon, Amir: New Law Endangers U.S. Assistance to Palestinian Authority Security Forces,
Haaretz, Oct 05, 2018.
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منُمواجهةُالسالالياسالالاتُاألمريكيةُمباشالرةُ،فهناكُإمكانيةُحشالالدُالمجتمعُالدوليُليقفُأمامُالعقباتُ

التيُيتعرضُلهاُالالجئُالفلسالالطينيُدولياُ.المسالالألةُليسالالتُإنسالالانيةُكماُتروجُلهاُالوالياتُالمتحدةُ

واسرائيلُ.والُيطلبُمنُالجامعةُدفعُالمستحقاتُفقطُ،دونُسياسةُإعادةُالالجئينُإلىُفلسطينُ ُ.

كذلكُ،إقرارُس ال ال الالياس ال ال الالةُعربيةُموحدةُ،تجاهُأيُدولةُتنقلُس ال ال الالفارتهاُللقدسُ،فهناكُاليومُس ال ال الالفارتانُ
بالقدسُوليسالالتُفقطُالس الالفارةُاألمريكيةُ.حتىُاآلنُ،الُيوجدُسالالياس الالةُعربيةُمقرهُمنُجامعةُالدولُ

العربيةُتجاهُالدولُالتيُتنقلُسفاراتهاُإلىُالقدسُ،وهذاُالحدُاألدنىُ،فبعدُغواتيماالُ،يهددُالرئيسُ

الب ارزيليُالمنتخب (جاير بولسووووووونارو ُ )Jair Bolsonaroبنقلُس ال ال ال ال الالفارةُبالدهُ،وقدُيص ال ال ال ال الالدقُفيُ
تصريحاتهُ،لعدمُوجودُسياسةُعربيةُرادعةُلتلكُالدولُ .

ُُمطلبُثاني ُ

ُفرصُجامعةُالدولُالعربية ُ

 -الموقفُالعربيُالرافضُللسياساتُاألمريكية

منذُوص الالولُ(دونالدُترامب)ُإلىُس الالدةُالحكمُفيُالوالياتُالمتحدةُ،بدايةُعامُ(8141م)ُوهوُيقفُ
بجانبُاالحتاللُ،بلُوتسعىُإدارتهُفيُسياستهاُالخارجيةُإلىُتنفيذُالمشروعُالصهيونيُالتوسعيُ
علىُحس الالابُقيامُالدولةُالفلس الالطينيةُ،مماُيعنيُإنهاءُحلُالدولتينُ،ومحاولةُتس الالويةُالقض الاليةُبعدُ

اإلجراءاتُوالسياساتُالتيُاتخذتهاُاإلدارةُاألمريكيةُكيفماُيرغبُاالحتاللُ .

رغمُذلكُ،يسال الالجلُللدولُالعربيةُوجامعتها-جامعةُالدولُالعربيةُ،الموقفُالرسال الالميُالواضال الالحُوهوُ،
رفضُالسياساتُواإلجراءاتُاألمريكيةُ،رغمُماُيشاعُفيُاإلعالمُمنُعروضُتقدمُللدولُالعربيةُ

تحتُماُيسالمىُ"صالفقةُالقرن"ُ،إالُأنُالدولُالعربيةُعندُموقفهاُمنُالتسويةُالسياسيةُالشاملةُمعُ

إسالال ال ال الرائيلُ،وهيُإقامةُالدولةُالفلس ال ال ال الالطينيةُعلىُحدودُ(الرابعُمنُحزيرانُ4421م)ُ،ومنُثمُإقامةُ
عالقاتُطبيعيةُمعُاالحتاللُ ُ.

بالرغمُمنُذلكُ،بعضُالدولُالعربيةُتتعاملُمعُاالحتاللُأمنياُوس الالياس الالياُورياض الالياُ.أيُأنُهناكُ
وفودُتزورُبعضُالدولُالعربيةُ.وهوُش ال ال الالكلُمنُأش ال ال الالكالُالتطبيعُمعُاالحتاللُ،وانُكانُمحدوداُ

فيُالفترةُالحاليةُ.فيُذاتُالسال ال ال ال ال ال الالياقُ،ماُزالُموقفُالدولُالعربيةُرسال ال ال ال ال ال الالمياُثابتُمنُالتسال ال ال ال ال ال الالويةُ
السالياساليةُ،خاصالةُجمهوريةُمصالرُالعربيةُوالمملكةُالسالعوديةُ.فهيُترفضُاإلجراءاتُوالسياساتُ

األمريكيةُ،وتتمسكُبالمبادرةُالعربيةُواقامةُالدولةُالفلسطينيةُ.
 -التمسءُبالمبادرةُالعربية

ماُزالُالموقفُالعربيُتجاهُالتسال الالويةُالسال الالياسال الاليةُقائماُعلىُمبادرةُالسال الالالمُالعربيةُ،والتيُتتفقُمعُ
ق ارراتُالشرعيةُالدوليةُوماُنتجُعنُاتفاقاتُالسالمُماُبينُالفلسطينيينُواإلسرائيليينُ .

رغمُذلكُ،الُيمكنُأنُتبقىُالس الالياس الالةُالعربيةُفقطُمتمس الالكةُبالمبادرةُدونُالعملُعلىُتحقيقهاُ،أوُ

فرضُإجراءاتُسياسيةُواقتصاديةُحتىُتذعنُإسرائيلُلتنفيذهاُ.وهذاُلنُيأتيُدونُترويجُالمبادرةُ
ُ
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دولياُوحشالالدُالدعمُالدوليُلهاُ.فهيُتتوافقُمعُكافةُق ارراتُالشالالرعيةُالدوليةُ.وبالتاليُالُيكفىُأنُ
يكونُهنالاكُموقفُعربيُ،باللُيتوجالبُأنُيكونُهناكُسال ال ال ال ال ال الالياسال ال ال ال ال ال الالةُعربيةُموحدةُتجاهُالص ال ال ال ال ال ال الراعُ

اإلسرائيلي-الفلسطينيُ ُ.

فيُخت الالامُه الالذاُالمحورُ،وب الالإجراءُنوعُمنُالمق الالارن الالةُبينُم الالاُتضال ال ال ال ال ال الالمنت الالهُبنودُ"المب الالادرةُالعربي الالة"ُ،

و"السياساتُالترامبية"ُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُ،نجدُماُيليُ :

 تجالاوزتُالالدولُالعربيالةُعنُبعضُبنودُ"المبالادرةُالعربيالة"ُ،بشال ال ال ال ال ال الالكلُمنفردُومتفاوتُ.حيثُنص ال ال ال الالتُالمبادرةُعلىُأنُالتطبيعُمعُاالحتاللُيأتيُبعدُأنُيحص ال ال ال الاللُالفلس ال ال ال الالطينيينُعلىُ
حقوقهمُالسياسيةُ.لكنُالدولُالعربيةُتجاوزتُعنُهذاُالبندُ،تماشياُمعُالتغيراتُالحاصلةُ
فيُالمنطقةُالعربيةُوالس ال الالياس ال الالاتُالترامبيةُ،التيُاعتبرتُمحاربةُاإلرهابُبرئاس ال الالةُالوالياتُ

المتحدةُاألمريكيةُتوجبُالتنسال ال ال الاليقُوالتعاونُاألمنيُمعُإس ال ال ال الرائيلُ،وهذهُاألخيرةُاسال ال ال الالتغلتُ
الواقعُالعربيُلتعزيزُعالقاتهاُالس ال الالياس ال الاليةُواالقتص ال الالاديةُوحتىُالرياض ال الاليةُمعُبعضُالدولُ

العربية.

 الس ال الالياس ال الالاتُالترامبيةُتجاهُالقض ال الاليةُالفلس ال الالطينيةُ،تنس ال الالفُ"المبادرةُالعربية"ُ،التيُأقرتُبأنُحالدودُ(الرابعُمنُحزيرانُ4421م)ُهيُحالالدودُالالالدولالالةُالفلسال ال ال ال ال ال الالطينيالالةُوعالالاصال ال ال ال ال ال الالمتهالاُالقالالدسُ
الشال الريفُ.فترامبُاعترفُب ال ال ال ال ال ال ال الالُ"القدسُعاص الالمةُإلسال الرائيل"ُ،وكذلكُالُيرىُفيُاالس الالتيطانُ

اإلس الرائيليُفيُالضالالفةُالغربيةُأيُعقبهُأمامُالتسالالويةُالسالالياسالاليةُ،وعلىُالنقيضُتماماُيرىُ

أيُمقاومةُللسياساتُاالحتالليةُهيُإرهاباُضدُإسرائيل.

 رغمُالموقفُالجمعيُللالالدولُالعربيالالةُ،المتمثالاللُفيُ"جالالامعالالةُالالالدولُالعربيالالة"ُ،إالُأنُالالالدرعُاألخيرُأمامُالسال ال الالياسال ال الالاتُالترامبيةُهمُالفلسال ال الالطينيونُ،وهذاُماُسال ال الالعتُإليهُاإلدارةُاألمريكيةُ
وهوُ،تحييدُالدولُالعربيةُ،وصالالبُجلُاهتمامهاُفيُقضالالاياهاُالداخليةُواإلقليميةُ.بدالُمنُ

أنُتكونُجامعةُالدولُالعربيةُبجانبُالفلسطينيينُفيُمواجهةُالسياساتُالترامبيةُ ُ.

ثمةُض الالرورةُعربيةُملحةُفيُتبنيُ"نهجُس الالياس الالي"ُجامعُفيُإطارُ"جامعةُالدولُالعربية"ُلمواجهةُ
اإلجراءاتُوالس ال ال الالياس ال ال الالاتُاألمريكيةُواإلسال ال ال الرائيليةُمعاُ،تجاهُالقض ال ال الاليةُالفلس ال ال الالطينيةُ.فالس ال ال الالياس ال ال الالاتُ
والمعالجاتُالمنفردةُللدولُالعربيةُتجعلناُأمامُس الالياس الالةُخارجيةُمتعددةُ،وربماُمختلفةُومتناقض الالةُ،
وليسُأمامُسياسةُخارجيةُعربيةُواحدةُلمواجهةُاإلجراءاتُوالسياساتُاألمريكيةُ .
المحورُالرابع ُ

السيناريوهاتُالمحتملةُلمستقبلُالدولةُالفلسطينية ُ

علىُكافةُالمستوياتُ،الداخليُوالعربيُ
ُ
اليومُ،الُيخفىُعلىُأحدُأنُالقضيةُالفلسطينيةُفيُتراجعُ

والدوليُ.فعلىُالمسال الالتوىُالداخليُ،انقس ال الالامُفلسال الالطينيُوتراجعُقوةُمنظمةُالتحريرُالفلس ال الالطينيةُ.أماُ

علىُالمسالتوىُالعربيُفهناكُأزماتُداخليةُوأزماتُعربية-عربيةُ،أثرتُبشكلُمباشرُعلىُمكانةُ
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القض ال الاليةُالفلس ال الالطينيةُعربياُ.وفيماُيخصُالعالمُ،فهوُينظرُإلىُاألزماتُالجديدةُالتيُظهرتُبعدُ
ماُيسمىُثوراتُالربيعُالعربيُ،كأزمةُالالجئينُ،وعودةُروسياُاالتحاديةُ،وانتخابُ(دونالدُترامب)ُ
والتغيراتُالتيُأحدثهاُفيُالسياسةُالخارجيةُاألمريكيةُ،ومنُثمُينظرُللقضيةُالفلسطينيةُ .

إنُأيُنظرةُمس ال الالتقبليةُللوطنُالعربيُتقتض ال الاليُأنُنبدأُمنُالواقعُونبنيُعليهُأمالُفيُتغييرهُنحوُ
األفض ال الاللُ.والواقعُيقولُأنُأكبرُدولةُعربية-مص ال الالرُ،تلتزمُبمعاهدةُمعُإسال ال الرائيلُ(باإلض ال الالافةُإلىُ

المملكةُاألردنية)ُ،ولكنُالواقعُيقولُأيضالالاُأنُالص الراعُاإلس الرائيلي-العربيُلمُيحسالالمُبعدُوماُزالتُ
مصالرُتلتزمُرساليماُعلىُاألقلُبالعملُعلىُتمكينُالشعبُالفلسطينيُمنُتقريرُمصيرهُ.ولنُيكرهُ
إس ال الرائيلُأوُيجبرهاُعلىُقبولُحقُتقريرُالمصال الاليرُللشال الالعبُالفلسال الالطينيُإالُجبهةُعربيةُمتماسال الالكةُ

تعرفُماذاُتريدُثمُتوظفُكلُإمكاناتهاُومواردهاُللعملُعلىُتحقيقهُ ُ.1

السيناريوهاتُالمحتملة ُ

رغمُعدمُوجودُسال ال ال الالياسال ال ال الالةُخارجيةُعربيةُموحدةُنحوُالقضال ال ال الاليةُالفلسال ال ال الالطينيةُأوالُ،ودعماُللمطالبُ

الفلسالالطينيةُأمامُالعالمُومؤس السالالاتهُالدوليةُثانياُ.إالُأنُالدورُالعربيُمحوريُورئيسالاليُفيُالص الراعُ
القائمُ.وعليهُ،تطرحُالدراسةُمجموعةُمنُالسيناريوهاتُالمحتملةُمستقبالُعلىُالنحوُالتاليُ :

أوالاُ:استمرارُالسياساتُاألمريكيةُتجاهُالفلسطينيينُمعُتأزمُالقضيةُالفلسطينية

يتوقعُاسالتمرارُاإلجراءاتُوالسالالياسالالاتُاألمريكيةُضالالدُالقضالاليةُالفلسالالطينيةُ.وكذلكُاسالالتمرارُالرفضُ

الفلسالطينيُوالعربيُلهاُ.فيُالمقابلُ،سالوفُتسالتمرُالسالياساتُاإلسرائيليةُعلىُاألرضُالفلسطينيةُ
وتغييرُمعالمُمدينةُالقدسُ،كذلكُسال ال الالوفُتدعمُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُتلكُالسال ال الالياس ال ال الالاتُمالياُ

ودولياُ .

بعدُاإلجراءاتُوالس الالياس الالاتُاألمريكيةُتجاهُالقدسُ،والالجئينُ،والس الالياس الالاتُالموجهُض الالدُالسال الاللطةُ

الفلسالطينيةُ(إغالقُالسفارةُالفلسطينيةُفيُواشنطن-وقفُالدعمُالمالي)ُ،توجهتُالوالياتُالمتحدةُ
إلىُاألممُالمتحدةُإلدانةُالمقاومةُالفلس ال ال الالطينيةُ.وتقدمتُبمش ال ال الالروعُقرارُإلىُالجمعيةُالعامةُلألممُ

المتحدة(ُ،الخميسُُ2كانونُثانيُ8141م)ُ.واس ال ال الالتعرض ُس ال ال الالفيرُأميركاُنيكي ُهيلي ُبنود ُالتقريرُ
"األممُالمتحدةُلمُتعتمدُأبداُق ار ارُيدينُحماسُ.اعتمدتُأكثرُمنُ(ُ)111قرارُيدينُإس الرائيلُ،ولمُ
تصالالدرُق ار ارُواحداُيدينُحماس"ُ.ولمُتفلحُواشالالنطنُبالحصالالولُعلىُأغلبيةُثلثيُالدولُاألعضالالاءُ،
حيثُص الالوتتُلص الالالحُالقرار(ُ)11دولةُ،وعارض الالتهُ(ُ،)11وامتنعتُ(ُ)00عنُالتص الالويتُ.2وهوُ
أحدثُإجراءُتتخذهُالوالياتُالمتحدةُضالال ال ال الالدُالفلسال ال ال ال الالطينيينُحتىُاللحظةُ،لكنهُليسُاألخيرُ،طالماُ

الفلسطينيينُصامدينُفيُوجهُاالحتاللُ،ويطالبونُبحقوقهمُالمشروعةُ .
ُ1مرجعُسابقُ،حسنُنافعةُ،صُ .414
ُ2مرجعُسابقُ.أخبارُاألممُالمتحدة.
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وبالتاليُ،منذُوصالالولُ(دونالدُترامب)ُالحكمُ،واختيارهُإلدارةُيمينيةُتدعمُالمشالالروعُالصالالهيونيُ،ماُ
التوىُالداخليُأوُ
توقفتُاإلجراءاتُوالسال الالياسال الالاتُاألمريكيةُلدعمُهذاُالمشال الالروعُ،إنُكانُعلىُالمسال ال ُ

اإلقليميُأوُالدوليُ.ويتوقعُاس ال ال الالتمرارُتلكُالس ال ال الالياس ال ال الالاتُالداعمةُإلسال ال ال الرائيلُ،التيُتقوضُالس ال ال الاللطةُ

الوطنيةُوامكانيةُإقامةُالدولةُالفلسطينيةُوفقُمبدأُحلُالدولتينُ ُ.

إذاُماُبقيُالموقفُالعربيُالرسال ال الالميُماُبينُاإلدانةُواالسال ال الالتنكارُ،ولمُيسال ال الالعىُلدعمُالفلسال ال الالطينيينُ،

ومحاولةُالضال الالغطُعلىُإس ال الرائيلُوالعالمُ،لتنفيذُماُجاءُفيُمبادرةُالسال الالالمُالعربيةُ.فالرغبة ُالعربيةُ

فيُالسالالالمُواالسالالتعدادُلالعترافُبإس الرائيلُوتطبيعُالعالقاتُمعهاُلمُتدغدغُعاطفةُاالحتاللُولمُ
تحركها ُقيد ُأنملة ُفي ُاتجاه ُالس ال الالالم ُالمنش ال الالود ُعربياُ ،فموقف ُإس ال الرائيل ُمن ُالمبادرة ُلم ُيتغير ُومنذُ

اللحظةُاألولىُعنُالرفضُالقاطعُفيُالتعاملُمعهاُأوُالتعاطيُمعُماُجاءُفيهاُعلىُالرغمُمنُ
أنهاُشكلتُتنازالتُكبرىُُوغيرُمسبوقةُوخطيرةُعلىُمستوىُُالثوابتُوالحقوقُُالفلسطينيةُ،وقدمتُ
إلسرائيلُماُكانتُبحاجةُإليهُمنُتطبيعُوعالقاتُدبلوماسيةُمعُالعربُ .1

ثانياُ:استمرارُإدارةُالصراعُتمهيداُلفرضُمشروعُالتسويةُخالفاُلحلُالدولتين

قدُتستمرُإسرائيلُفيُالفترةُالحاليةُمعُاإلدارةُاألمريكيةُبإدارةُالصراعُمنُجانبُإسرائيلُ،وتأجيلُ

إعالنُطرحُبنودُأوُمبادرةُإدارةُ(ترامب)ُللتسويةُالسياسيةُكسابقاتهاُمنُاإلداراتُ،وهوُماُيشاعُ

إعالميا ُبالُ"صفقةُالقرن"ُ.فيُالمقابلُ،استمرارُإسرائيلُبتنفيذُالمزيدُمنُالمخططاتُاالستيطانيةُ
في ُالضفة ُالغربيةُ ،وكذلك ُزيادة ُعدد ُالمستوطنينُ .إضافة ُإلى ُذلكُ ،حث ُدول ُالعالم ُالمؤيدةُ

للمشروعُالتوسعيُاإلسرائيليُلنقلُسفاراتهاُللقدسُ ُ.

الهدف ُاألس ال ال الالاس ال ال الالي ُلما ُتفعله ُإدارة ُ(ترامب)ُواسال ال ال الرائيل ُعلىُما ُيبدو ُهوُ،محاولة ُتدمير ُالحركةُ
الوطنية ُالفلس ال الالطينيةُ،وليسُفقطُحس ال الالمُملفُالالجئينُوالقدسُ.ويفهم ُاليمين ُاإلسال ال الرائيلي ُونظراؤهُ

األميركيونُ ُجيداُ ُعدم ُتوازنُ ُالقوىُ ُبين ُالفلسال ال الالطينيين ُواس ال ال الرائيلُ.وهم ُيعتقدونُ ُأن ُعليهم ُسال ال الالحقُ
التطلعات ُالوطنية ُالفلسال ال ال الالطينيةُ ،وأن ُإسالال ال ال الرائيل ُيمكن ُأن ُتتعامل ُمع ُرد ُالفعل ُالعربي ُُوالعالميُ
وتمتصهُإلىُأنُينحسرُفيُنهايةُالمطافُ .2

كلُماُنتجُمنُإجراءاتُوسياساتُأمريكيةُ،وتصريحاتُوسياساتُفعليةُإلسرائيلُيوضحُأنهاُلنُ
تقبلُبدولةُفلسطينيةُوفقُمشروعُ"حلُالدولتين"ُ،ولنُتقبلُأيضاُُبدولةُواحدةُوفقُمشروعُ"الدولةُ

الواحدة"ُيتمتع ُفيهاُالفلس الالطينيين ُبحقوقُُمتسال الالاويةُمعُاإلسال الرائيليينُ.كما ُأنهاُلن ُتس الالتطيع ُاإلبقاءُ
علىُنظامُعنص الالريُُالىُأبدُاآلبدينُ.ولذلكُمنُالطبيعيُأنُتروجُلحلولُأخرىُُيتمُفيهاُمحاولةُ

حلُالقضيةُعلىُحسابُاآلخرينُ،بماُفيُذلكُاألردنُ.3فاالحتاللُ،أنهىُفعلياُُحلُالدولتينُ،منُ
1

ُمرجعُسابقُ.محمدُريانُ ُ.

ُ2ميتشلُبلتينكُ:ترامبُيسعىُللقضاءُعلىُالحركةُالوطنيةُالفلسطينيةُ،ترجماتُ،جريدةُاأليامُ48ُ،أيلولُ8141م.
ُ3مروانُالمعشرُ:للمرةُاأللفُ:األردنُليسُفلسطينُ،جريدةُالغدُاألردنيةُ،األربعاءُُ42أيارُُ .8141
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خاللُماُيص ال الالنعهُمنُمتغيراتُعلىُأرضُالواقعُوبدعمُالوالياتُالمتحدةُ.كذلكُ،أفش ال الاللُمشال ال ال ُروعُ

الدولةُالواحدةُ،بعدُإق اررهُلالُ"قانونُُالقومية"ُ ُ.

يفترضُهذاُالسالاليناريوُ،اسالالتمرارُالسالالياسالالاتُاألمريكيةُمنُجهةُ،واسالالتمرارُالسالالياسالالاتُاإلس الرائيليةُ

علىُأرضُالواقعُمنُجهةُثانيةُ.فيُالمقابلُ،إبقاءُالتحركُالعربيُوالفلس ال ال الالطينيُبنفسُالمس ال ال الالتوىُ
لمواجهةُتلكُالسالالياسالالاتُُ.وبالتاليُ،سالالوفُتشالالرعنُتلكُالسالالياسالالاتُالتيُاتخذتهاُاإلدارةُاألمريكيةُ،
والسالياساتُالتيُتقومُبهاُإسرائيلُعلىُأرضُالواقعُمعبرةُعنُ"إدارةُالصراع"ُفيُهذهُالفترةُ.حتىُ

تبدأُمفاوضاتُجديدةُوتصبحُتلكُالسياساتُوقائعُأمامُالمفاوضُالفلسطينيُ .

ثالثاُ:إفشالُالسياساتُاألمريكية ُ

بعدُالرفضُالعربيُلإلجراءاتُوالس الالياس الالاتُاألمريكيةُعلىُمس الالتوىُالدولُ،وجامعةُالدولُالعربيةُ،

أعلنُ(دونالد ُترامب) ُفي ُلقاءُمع ُجمهورهُفيُ(تشال الالارلسال الالتونُ-واليةُفرجيناُالغربية)ُعام ُ(ُ،)8141
بأنُعلىُإسال الرائيلُدفعُثمنُللس الالالمُ.وأكدُُ(ترامب)ُعلىُموقفهُالجديدُمنُالتس الالويةُالس الالياس الاليةُفيُ

لقاءه ُمع ُرئيس ُالوزراء ُاإلس ال الرائيلي ُنتنياهو ُعلى ُهامش ُاجتماع ُالجمعية ُالعمومية ُلألمم ُالمتحدةُ

(8141م)ُ،حيثُصرحُألولُمرةُبأنهُمعُ"حلُالدولتين"ُ .

لمُيالأتُُتغييرُموقفُ(ترامب)ُمنُفراغُ،بلُلصال ال ال ال ال ال الالبرُالفلسال ال ال ال ال ال الالطينيينُومقاطعتهمُلإلدارةُاألمريكيةُ
الحاليةُ،ورفضُالعربُماُيرفض ال ال الالهُالفلس ال ال الالطينيونُ.وبالتاليُ،لمُتنجحُالس ال ال الالياس ال ال الالاتُاألمريكيةُرغمُ
الض ال ال الالغطُالماليُوالس ال ال الالياس ال ال الاليُالتيُتفرض ال ال الالهُعلىُالفلس ال ال الالطينيينُ.وموافقةُالعربُوالجامعةُالعربيةُ

يُلمُيتبقُأمامُ(ترامب)ُإالُأنُيتركُأوُيؤجلُالقض ال ال ال ال ال الاليةُ
َُ
ودعمهمُللمواقفُالفلس ال ال ال ال ال الالطينيةُ.هذاُيعن

وتسويتهاُ،أمامُإدارةُالصراعُواستم اررهُ.دونُأنُيعلنُعنُتسويةُجديدةُ ُ.

بالتاليُنكونُأمامُفشال ال الاللُكلُمحاوالتُاإلدارةُاألمريكيةُالسال ال الالاعيةُإلىُتنفيذُالمشال ال الالروعُالصال ال الالهيونيُ
التوس ال الالعيُورغباتهُفيُإبقاءُالمس ال الالتوطناتُوض ال الالمُالقدسُبش ال الالكلُكاملُ،أيُإقامةُ"دولةُفلس ال الالطينيةُ
مؤقتهُأكبرُمنُحكمُذاتيُواقلُمنُدولة"ُحسال الالبُتص ال الريحاتُبنيامينُنتنياهو ،خاللُخطابُألقاهُ

فيُمؤتمرُالجالياتُاليهوديةُاألمريكيةُالمنعقدُفيُمدينةُتلُأبيبُفيُ(تشرينُأولُ8141م)ُ .1

إذاُماُتوحدتُالجهودُالعربيةُ،ورفضتُجامعةُالدولُالعربيةُأيُتسويةُسياسيةُيمكنُأنُتطرحهاُ
اإلدارةُاألمريكيةُ،خارجُإطارُالشالالرعيةُالدوليةُومبادرةُالسالالالمُالعربيةُ،ودعمتُالقيادةُالفلسالالطينيةُ

سالياسالياُومادياُومعنوياُحتىُتسالتطيعُالصالمودُأمامُالسالياساتُاإلسرائيلية-األمريكيةُ،سوفُتنجحُ
فيُرفضُالسال الالياسال الالاتُواإلجراءاتُاألمريكيةُ،ومنُثمُيبقىُالعملُموجهُنحوُالسال الالياسال الالاتُالتيُتمُ

فرضهاُعلىُأرضُالواقعُومحاولةُمواجهتهاُوالغائهاُ .

ُ1صحيفةُالقدسُالعربيُ:نتنياهوُ:أقبلُبكيانُفلسطينيُأقلُمنُدولةُوأكثرُمنُحكمُذاتيُ،نشرُبتاريخُُ81تشرينُأولُ

ُ https://goo.gl/F1PsKjُ.8141
ُ
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 المفاضلةُبينُالسيناريوهاتالقضيةُالفلسطينيةُالُتموتُولنُتموتُ،مهماُبلغتُالسياساتُواإلجراءاتُاإلسرائيليةُواألمريكيةُ،

فالقضالاليةُالفلس الالطينيةُهيُفكرةُالحريةُللشالالعبُالفلس الالطينيُصالالاحبُالحقُواألرضُ.كذلكُص الالنعتُ
اإلداراتُاألمريكيةُالس الالابقةُوالحركةُالص الالهيونيةُوحكوماتُاالحتاللُالمتتاليةُالعديدُمنُالمش الالاريعُ

الهادفةُإلىُتصفيةُالقضيةُالفلسطينيةُ،إالُأنهاُفشلتُتتابعاُ،رغمُامتالكهمُالقوةُالماديةُ ُ.

ه الالذاُالُيعنيُأنُالمشال ال ال ال ال ال الالروعُالصال ال ال ال ال ال الالهيونيُالُيتمالالالددُعلىُأرضُالواقعُمنُخاللُالمخططال الالاتُ

االس ال الالتيطانيةُ،وض ال الالمُالمزيدُمنُأ ارض ال الاليُالض ال الالفةُالغربيةُ،ومحاولةُإيجادُحلولُإنس ال الالانيةُبدالُمنُ
الحلولُالسالياساليةُ.رغمُذلكُكلهُ،لمُيسالتطيعُالمشالروعُالصالهيونيُإنهاءُالمشالروعُالفلسالطينيُالذيُ
يقاومُبكلُماُيستطيعُمنُقوةُرغمُنقاطُضعفةُ ُ.
إنُالموقفُالعربيُتجاهُالقض الاليةُالفلس الالطينيةُ،وماُيحدثُمنُتغيراتُجراءُالس الالياس الالاتُاإلسال الرائيليةُ
واألمريكيةُمعاُ،جيدُويدعمُالحقوقُالفلس الالطينيةُ.لكنهُيبقىُدونُمس الالتوىُالخطرُالذيُتتعرضُلهُ
القضيةُالفلسطينيةُ.وهذاُيتطلبُتحركُعربيُموحدُأمامُتلكُاإلجراءاتُوالسياساتُاألمريكيةُفيُ

إطارُجامعةُالدولُالعربيةُ،واحياءُ"مبادرةُالسال الالالمُالعربية"ُسال الالياسال الالاُودولياُ،ومحاولةُحشال الالدُالدعمُ
الدوليُعلىُمستوىُالدولُوالمؤسساتُالدوليةُ.وعدمُاالكتفاءُباإلدانةُواالستنكارُ ُ.
المراجعُ :

أوالاُ:الكتب ُ

 .4بيانُالحوتُ:القياداتُوالمؤسالساتُالسياسيةُفيُفلسطينُ(ُ،)4411-4441مؤسسةُالدراساتُ
الفلسطينيةُ،بيروت-لبنان(.)4412

 .8حسالالنُنافعةُ:الدورُالسالالياسالاليُللجامعةُالعربيةُفيُاسالالتقاللُبعضُاألقطارُالعربيةُوفيُالقضالاليةُ
الفلس ال الالطينيةُ،فيُكتابُ"جامعةُالدولُالعربيةُالواقعُوالطموح"ُمجموعةُمؤلفينُ،مركزُد ارس ال الالاتُ

الوحدةُالعربيةُ،بيروت-لبنان(.)4410

 .0عثمانُالعثمانُ:مأزقُالتس الالويةُالس الالياس الاليةُللصال الراعُالعربيُاإلسال الرائيليُ،الناش الالرُمجدُالمؤسال الس الالةُ
الجامعيةُ،بيروت-لبنان(ُ .)8110

ثانياُ:ق ارراتُالجامعةُالعربية ُ

 -نصُقرارُجامعةُالدولُالعربيةُ(ق.قُ884ُ:د.عُ(ُ .)8118/0/81ُ–ُ)41

 قال ال اررات ُج ال ال الالامال الع ال ال الالة ُال ال ال الالدول ُالال العال الربال الي ال ال الالةُ ،ال ال ال الالدورة ُالال الع ال ال الالادي ال ال الالة ُ(ُ 81-81ُ ،)41آذار ُ8118مُ،ق-41)10/18(41/قُ(.)1114

 ق ارراتُالدورةُالعاديةُ(ُ)84قمةُالقدسُ،قُ-81ُ)1/41(ُ84مجُ(ُ،)1411الظهرانُ-المملكةُالعربيةُالسعوديةُ41ُ،نيسانُ8141م.
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 نصُقرارُجامعةُالدولُالعربيةُ،الدورةُالعاديةُ(ُ4ُ،)1أيلولُ(ُ،4421قُقُُ/11د-ُ/1ُ )4421ُ/4/4

ُ:رسائلُالدكتوراهُوالماجستير ُ
ُ
ثالثا

 .4فسالاليحُنصالاليرةُ:جامعةُالدولُالعربيةُودورهاُفيُدعمُالقضالاليةُالفلسالالطينيةُ،رسالالالةُماجسالالتيرُغيرُ
منشورةُ،جامعةُمحمدُخضير-بسكرةُ،الجزائرُ)8141(ُ،صُ .81-81

 .8محمدُالمغنيُ:موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُمنُخاللُالق ارراتُوالبياناتُ
الرسميةُالصادرةُعنهاُُ،8112-4411رسالةُماجستيرُغيرُمنشورةُ،الجامعةُاإلسالميةُبغزةُ،

(ُ)8142فلسطين-غزة.
رابع اُالدراسات ُ
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المجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُلجامعةُالدولُالعربيةُودورهُفيُاالستثمارُ
المباشرُفيُفلسطين
Economic and Social Council of the Arab League and its
Role in Direct Investment In Palestine
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أستاذُالقانونُالمساعد

أستاذُعلمُاالجتماعُواألنثروبولوجيا

ملخصُ ُ
تُالدراسةُإلىُالتعرفُعلىُالمجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُ،ودورهُفيُدعمُاالستثمارُالمباشرُ
هدف ُْ

وتمُاستخدمُالمنهجُالوصفيُالتحليليُلتحقيقُأهدافُالدراسةُ،وتوصلُالباحثانُإلىُ
فيُفلسطينَّ ُ،

أنُُاالستثمارُالفلسطينيُيعاني من اختالالت بنيوية مزمنة ،وتكوين هيكلي مشوه ،حيث أنُ التفاوتُ
في الدخل يتزايد لصالح فئات معينة وعلى حساب عدم نفاذ مفعول إعادة توزيع الدخل بشكلُعادلُ

ن اجتماعيُُ،وهناكُمساهمةُمنُالمجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُلجامعةُالدولُالعربيةُفيُ
ومتواز ُ
تقديمُالدعمُلالقتصادُالفلسطينيُإالُأنهُيعتبرُقليلُجداُفيُظلُاألزماتُوالمشاكلُالتيُيمرُبهاُ

أن ُتراعي ُجامعة ُالدول ُالعربية ُضرورة ُتوفير ُاألموالُ
االقتصاد ُالفلسطينيُ ،وأوصى ُالباحثان ُ ْ

الالزمةُلالقتصادُالفلسطينيُبهدفُاالستغناء ُعنُالمساعداتُالخارجيةُالتيُتدفعُلهاُالحكومةُ
الفلسطينيةُثمنا ُباهظا ُممثال ُبشروط ُمقيدةُ ُ،وضرورةُالعملُعلىُتوفيرُتشريعاتُوقوانينُتخدمُ
البيئةُاالستثماريةُفيُاألراضيُالفلسطينيةُ .

الكلماتُالمفتاحيةُ:المجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُ،االستثمارُالمباشرُ،جامعةُالدولُالعربية.
Abstract:
The study aimed at identifying the Economic and Social Council and its
role in supporting direct investment in Palestine. The descriptive and
analytical approach was used to achieve the objectives of the study, and the
researchers discovered that Palestinian investment suffers from chronic
structural imbalances and distorted structural formation, as income
inequality increases in favor of certain groups and at the expense of the
lack of effect of income redistribution in a just and socially balanced
manner, and there is a contribution from The Economic and Social Council
of the Arab League in providing support to the Palestinian economy, but it
is considered very little in light of the crises and problems that the
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Palestinian economy is going through. Expensive, represented by restricted
conditions, and the need to work to provide legislation and laws that serve
the investment environment in the Palestinian territories.
Key words: Economic and Social Council, Direct Investment, The Arab
League.
ُ

مقدمة ُ

ُتحولت ُمن ُاالقتصادُ
يمر ُاالقتصاد ُالعالمي ُبتفاعالت ُوتحوالت ُاقتصادية ُكثيرةُ ،فدول ُكثيرة
ُّ
ْ

المخططُوالمسيرُمركزياُإلىُاقتصادُالسوقُباحثةُعنُموقعُاقتصاديُداخلُالتكتالتُاالقتصاديةُ،
معتبرةُأنُسببُفشلُخططهاُالتنمويةُهوُالتخطيطُالمركزيُوالتسييرُاإلداريُلالقتصادُ،حيثُأنُ

التحولُإلىُاقتصادُالسوقُيحررُالمبادراتُويقضيُعلىُالبيروقراطيةُفيُالتسييرُويحررُالمبادراتُ

فيُاتخاذُالقرارُ،ويمكنهاُإيجادُمرك از ُاقتصاديا ُلهاُضمنُالتكتالتُاالقتصاديةُفيُإطار ُنظامُ
اقتصاديُعالميُيدخلهاُضمنُالعولمةُفتجنيُمنُفؤادهاُحسبُرأيُهذهُالدولُويخلصهاُمنُ

أخطاءُالماضيُالتيُحملتهاُللتخطيطُوالتسييرُالمركزيُ،ومنُبينُهذهُالدولُكثيرُمنُالدولُ

العربيةُالتيُتعلقُواقعهاُعلىُالوقائعُاالقتصاديةُالسابقةُ،دونُاتخاذُمبادراتُجادةُاتجاهُالتكاملُ
االقتصادي ُوالشراكة ُفيما ُبينها ُفي ُإطار ُالتوجهات ُاالقتصادية ُالعالمية(ُ ،)1وينبغي ُالذكر ُأنُ

االقتصاد الفلسطينيُعانى من أزمات كثيرة ،وال يمكن أن تصنف تلك األزمات تصنيفاُ اقتصادياُ
عادياُ بسبب وجود العديد من المؤثرات واألزمات ،والتي كانت نتيجة لكثير منُالتحديات التي
واجهها االقتصاد الوليدُ ،وبالرغم من هذه التحديات ُوالتطورات ُالسياسية ُالتي ُواكبها ُالمجتمعُ
الفلسطينيُ،شجعتُالسلطةُالوطنيةُُتطويرُاالستثمارُفيُمختلفُالقطاعاتُاالقتصاديةُحسبُ

ماُنصُعليهُقانون ُاالستثمارُالفلسطينيُرقمُ(ُ)1لعامُ(ُ،)1998الذيُيعتبرُاإلطارُالتشريعيُ
الذيُيكفلُللمستثمرينُالفلسطينيينُوغيرُالفلسطينيينُالحمايةُالالزمةُوالضماناتُالضروريةُألموالُ
المستثمرُويسهلُعليهمُاتخاذُق ارراتهمُبهذاُالشأنُ،وتقديمُالعديدُمنُالحوافزُواإلعفاءاتُالممنوحةُ

للمستثمرينُ،وانشاءُهيئةُعامةُلالستثمارُتسمىُالهيئةُالفلسطينيةُالعلياُلتشجيعُاالستثمارُوتتمتعُ
هذهُالهيئةُبشخصيةُاعتباريةُمستقلةُ،حيثُأوكلُالقانونُلهذهُالهيئةُوضعُالسياساتُاالستثماريةُ
واصدارُالموافقاتُعلىُكلُالمشاريعُاالستثماريةُ،بماُيضمنُتحقيقُالتنميةُاالقتصاديةُفيُفلسطينُ
وفقُاألهدافُوالبرامجُواألولوياتُالمستهدفة(ُ،)2ولقد سارعت العديد من دول العالم إلى مدُ االقتصاد

(ُ )1علىُكسال الالابُ،ومحمدُراتولُ،التكاملُاالقتصال الالاديُالعربيُوالتنميةُاالقتصال الالاديةُفيُإطارُالتدافعُاالقتصال الالاديُوالش ال الراكةُ،
مجلةُاقتصادياتُشمالُافريقياُ،العددُاالولُ)8141(ُ،صُ ُ ُ.4

( ُ)2خالدُأبوُالقمصال الالانُ،د ارسال الالةُتحليليةُلواقعُاالقتصال الالادُالفلسال الالطينيُبينُفرصُاالسال الالتثمارُوتحدياتُالمسال الالتقبلُ،ورقةُعملُ
مقدمةُإلىُالمؤتمرُالعلميُاألول ُ،بعنوانُاالس ال ال ال الالتثمارُوالتمويلُفيُفلس ال ال ال الالطينُبينُآفاقُالتنميةُوالتحدياتُالمعاصال ال ال ال الرةُ،كليةُ
التجارةُالجامعةُاالسالميةُ،الفترةُمنُُ4-1مايوُُ)8111(ُ،8111صُ.44
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ُُ

الفلسطيني مالياُ من خالل الدعم المالي ُالذي يطلق عليه بالمساعدات الخارجيةُ،لبناءُمؤسساتُ
السلطةُالفلسطينية ُوالبنيةُالتحتيةُوتطويرُاالقتصادُالفلسطيني ،فحصلت العديد منُالقطاعات

المختلفة على نصيبها من تلك المساعداتُ،ومنُخاللُماُسبقُيمكنُتحديدُمشكلةُالدراسةُفيماُ
يليُ -:

مشكلةُالدراسةُ :
يعانيُاالقتصالادُالعربيُمنُتذبذبُفيُمسالتوياتُالنموُاالقتصالاديُ،وضالالعفُالقطاعاتُاإلنتاجيةُ
وندرةُاالستثمارُاألجنبيُالمباشرُباإلضافةُللعديدُمنُالفجواتُاالقتصاديةُ،وتعتبرُفلسطينُأكثرُ

الدولُالعربيةُمعاناةُفيُالجانبُاالقتصال ال ال الالاديُحيثُالبطالةُالمرتفعةُوالنموُاالقتصال ال ال الالاديُالمتُرديُ
والعجزُفيُالميزانُالتجاريُ،لذلكُحظيتُالقض ال ال ال ال الاليةُالفلس ال ال ال ال الالطينيةُباهتمامُكبيرُمنُجامعةُالدولُ

العربيةُوخاص الالةُمنُالمجلسُاالقتص الالاديُواالجتماعيُلجامعةُالدولُالعربيةُالذيُيقومُبدورُدعمُ
االسال ال الالتثمارُالمباشال ال الالرُفيُفلسال ال الالطينُ،إالُأنهُغيرُكافُُ،وبذلكُيمكنُتحديدُمشال ال الالكلةُالد ارس ال ال الةُفيُ

التساؤلُالرئيسُاآلتيُ ُ:

ماُدورُالمجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُفيُدعمُاالستثمارُالمباشرُفيُفلسطين؟

أهدافُالدراسة ُ

نتيجةُلدورُالمجلسُاالقتص الالاديُواالجتماعيُلجامعةُالدولُالعربيةُفيُاالس الالتثمارُالمباش الالرُلدعمُ
القض ال ال ال ال ال ال اليالةُالفلسال ال ال ال ال ال الالطينيةُوتحديدُماهيةُاالسال ال ال ال ال ال الالتثمارُوبيانُأنواعهُ ،وتقييمُبعضُأهدافُالمجلسُ
االقتصال ال الالاديُواالجتماعيُالتيُتنظمُاالس ال ال الالتثمارُالمباشال ال الالرُفيُفلس ال ال الالطينُ،وبيانُأثرُالعراقيلُالتيُ

تمثلتُ
تحققتُمجموعةُمنُاألهدافُ ُْ
تواجهُالمس الالتثمرُوتؤثرُعلىُق اررهُباالس الالتثمارُفيُفلس الالطينُ ،
ْ

فيماُيليُ ُ:

 .4التأصيل النظريُ لمفهوم االستثمارُالمباشر وأنواعه ومزياهُوعيوبه.
 .8التعرف على حجم دعمُالمجلسُاالقتص ال ال ال ال ال الالاديُواالجتماعي وتطوره لالس ال ال ال ال ال الالتثمارُالمباش ال ال ال ال ال الالر
الفلسطيني.

 .0إيضاحُدور المجلسُاالقتصاديُواالجتماعي فيُدعم االستثمارُالمباشر الفلسطيني من خالل
المتغيراتُوالمؤشرات االقتصادية المختلفةُ.
أهمية الدراسة ُ

تكمن أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية:
 .1إلقاء الضال ال الالوء على مسال ال الالاهمةُالمجلسُاالقتصال ال الالاديُواالجتماعيُفيُدعمُالقضال ال الاليةُالفلسال ال الالطينيةُ
وتوضيحُتأثيرهُعلىُاالستثمارُالمباشرُفيُفلسطين.

 .2توضالاليحُمدىُاعتمادُاالسالالتثمارُالفلسالالطينيُعلىُاالسالالتثمارُاألجنبيُوتحديدُإمكانيةُاالسالالتغناءُ
المستقبليُعنه.
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 .3معرفةُتأثيرُمس الالاعداتُالمجلسُاالقتص الالاديُواالجتماعيُعلىُالتبعيةُالس الالياس الاليةُواالقتص الالاديةُ
ودراسةُأثرهاُعلىُمختلفُالجوانبُاالقتصاديةُالفلسطينية.

 .4إبرازُأهمُالتحدياتُالتيُتواجهُاالس ال ال ال الالتثمار ُالفلس ال ال ال الالطينيُالمباش ال ال ال الالرُفيُحالةُاعتمادهُعلىُتلكُ
المساعداتُبشكلُرئيسي.

ُومنُخاللُاطالعُالبالالاحثينُورجوعهمالالاُإلىُالعالالديالالدُمنُالمص ال ال ال ال ال ال الالادرُالعلميالالةُمنُمجالتُبحوثُ
ود ارسالاتُومؤتمراتُعلميةُمنُأجلُالحصالالولُعلىُأبحاثُود ارسالالاتُذاتُصالاللةُبالدارسالالةُالحاليةُ،

يتُفيُموضال ال ال الالوعُاالسال ال ال الالتثمارُالمباشال ال ال الالرُودُورُ
فقدُوجداُالعديدُمنُالد ارسال ال ال الالاتُواألبحاثُالتيُأُجر ُْ
المجلسُاالقتصالالاديُواالجتماعيُلجامعةُالدولُالعربيةُفيُاالسالالتثمارُ،وذلكُمنُخاللُالد ارسالالاتُ

التاليةُ :

 -هدفتُد ارسالالةُنصالاليرةُعامُ(ُ)2114معرفة مدى مسالالاهمة جامعة الدول العربية في دعم القضالالية

الفلس ال الالطينية وتوص ال الاللنا في نهاية الد ارس ال الالة الي نتائج تمثلت أن الجامعة العربية منظمة إقليمية تقومُ
علي أسالالس قومية أنشالالئت أسالالاسالالا لتدعيم الصالالالت الوثيقة والروابط الكثيرة التي تجمعُالدول العربية
ولتوطد العالقات فيما بينهاُ،ومن أهم القض ال ال الالايا التي رافقت الجامعة القض ال ال الالية الفلس ال ال الالطينيةُ،حيث

اتخذت ق ارراتُلمواجهة الق اررات اليهودية ،والدولية الداعمة إلسرائيلُ،وق اررات في مبدأ العملُالعربيُ
ورغم الجهود التي بذلتها الجامعة لدعم القضال ال ال الاليةُ ،واُبراز معاناة الشال ال ال الالعب الفلسال ال ال الالطينيُ،والسال ال ال الالعي

للمحافظة على كيانه وش ال ال الالخص ال ال الاليته العربيةُُُ،واالعتداءات اإلسال ال ال الرائيلية المتكررةُُ،والمحافظةُعلى
حقوقُ الشعب الفلسطينيُ(ُ.)1

 أظهرتُد ارس ال الالةُس ال الالمارهُعامُ(ُ)2113مدىُمس ال الالاهمةُالمس ال الالاعداتُالخارجيةُوآثارهاُعلىُالنموُاالقتصالادُالفلسالطينيُ،وتوصلتُالدراسة إلى مجموعة من النتائج النظرية والتطبيقية والتي كان من

أهمها أنُالمسالالاعدات الخارجية أثرت إيجاباُ على الناتج المحلي الفلسالالطيني ،ولكنها لم تكن صالالاحبة

الدورُالريادي في هذا التأثير ،فقد كان هناك عوامل أخرىُ أكثر إيجابية س الالاهمت في الناتج المحليُ
اإلجمالي مثل الصادرات والقوىُ العاملة الفلسطينية والتراكمُالرأسماليُ(.)2

 اهتمالالتُد ارسال ال ال ال ال ال الالةُقعلولُعالالامُ(ُ)2117بالالالوقوفُعلىُالمحالالدداتُالرئيس ال ال ال ال ال ال اليالالةُالمؤثرةُفيُتالالدفقُاالستثماراتُاألجنبيةُالمباشرةُوقياسُدرجةُالتباينُفيُهذهُالمحدداتُبينُالدولُموضوعُالدراسةُ،

وذلكُمنُخاللُتكوينُمؤشالرُمتعددُاألبعادُيتميزُبعديدُمنُالخصائصُالتيُتؤهلهُليكونُمؤشراُ

مرجعياُُللبلدانُالعربيةُ،حيثُأنهُيهتمُبخاصالالالياتُالبلدانُالعربيةُويلتزمُبالض ال الوابطُالنظريةُعالوةُ
دورهاُفيُدعمُالقضاليةُالفلسطينية4411-4411مُ،رسالةُماجستيرُغيرُمنشورةُ،
(ُ)1فساليحُنصاليرةُ،جامعةُالدولُالعربيةُ ُو ُ
جامعةُمحمدُخضير-بسكرة-كليةُالعلومُاالنسانيةُواالجتماعية-قطبُشتمةُ،الجزائر(ُُ.)8141

ُُ

(ُ)2خميسُأحمدُسالالمارهُ،المسالالاعدات الخارجية وآثارها على النمو االقتصالالادي الفلسالالطينيُ،رسالالالةُماجسالالتيرُغيرُمنشالالورةُ،
جامعةُاألزهر-غزةُ،كليةُاالقتصادُوالعلومُاالداريةُ،فلسطين(ُ .)8140
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علىُاسالالتعمالهُللسالالالسالاللُالزمنيةُ،ويمكنُالمؤشالالرُمنُقياسُومتابعةُاالسالالتثماراتُفيُهذهُالبلدانُ،

ويسالالاهمُفيُإزالةُالغموضُفيماُيتعلقُبأسالالبابُضالالعفُضالالالةُحصالالةُالبلدانُالعربيةُمنُالتدفقاتُ
االسالتثماريةُاألجنبيةُالمباشرةُ،وتبنتُالدراسةُالمنهجُالوصفيُوالمنهجُالقياسيُالتحليليُ،واختيارُ

(ُ15بلداُعربياُ)ُ،حسبُتوفرُالمعلوماتُالالزمةُلبناءُمؤشر(ُ.)1

 هدفتُد ارسالالة حمدانُعام ) (2010إلى تحليل خطابات المانحين للسالاللطة الفلسالالطينية ،وارتكزتعلى فترة ماُبعد أوسالاللو ،وأكدت الد ارسالالةُعلى أهميةُالتمويل العربي للسالاللطة الفلسالالطينية نظ اُر لعدم

خضالالوعه ألثمان سالالياسالالة ،باإلضالالافة إلى أنه الُيملك القدرة التحويلة داخل الفضالالاء الفلسالالطيني كما
هو الحال في التمويل الغربي ،وأض ال ال الالافتُالد ارس ال ال الالةُبأن المس ال ال الالاعدات الخارجية حولت االقتص ال ال الالاد

الفلس الالطيني إلى مجرد اقتص الالاد تابع وهي ال تدعم بأي ش الالكل من األش الالكال اس الالتقالله وتطوره بس الالبب
غياب السياساتُالحقيقة لتوظيف تلك المساعدات داخل السياق الفلسطينيُ(.)2

 كشالالفتُد ارسالالةُنسالاليمة؛ُويوسالالفُعامُ(ُ)2115عنُقياسُأثرُاالسالالتثمارُاألجنبيُالمباشالالرُعلىُالنموُاالقتصالالاديُلدولُالخليجُالفترةُُ،2114-1991باسالالتخدامُتحليلُاالنحدارُلبياناتُمقطعيةُ،
تمُتقالديرُالنموذجُالمختالارُبنالاءُعلىُبعضُاالختبالاراتُاإلحصال ال ال ال ال ال الالائيالةُ،وبتطبيقُطريقالةُالمربعاتُ

الص ال الالغرىُذاتُالمرحلتينُ،حيثُكش ال الالفتُنتائجُالمرحلةُاألولىُعنُإيجابيةُومعنويةُتأثيرُكلُمنُ
ُFDIوالص ال ال الالادراتُعلىُُ،GDPغيرُأنُتأثيرُالص ال ال الالادراتُهوُأكثرُفعاليةُ،بينماُأش ال ال الالارتُنتائجُ
المرحلةُالثانيةُإلىُساللبيةُومعنويةُتأثيرُُ،FDIوأنُاآلثارُااليجابيةُلُُFDIتعتمدُعلىُاالنفتاحُ

التجاريُ،الدخلُالفرديُوسعرُالصرفُالمتوفرةُبالدولُالمضيفة(.)3

 أظهرتُد ارس الالةُالعرجةُعامُ( )2113عنُأهم معوقات االس الالتثمار في قطاع غزة وعوامل جذباالسالالتثمارُاألجنبي المباشالالر واالسالالتثمار األجنبيُغير المباشالالر ،وتوضالاليح القصالالور في التش الريعات
والقوانينُالخاصال الالةُباالسال الالتثمار منُ(ُ)2112-1995من خالل د ارسال الالةُاتجاهات تطور االقتصال الالاد

الفلسالطينيُباالسالتثمار من) (1995وتطور نسبة االستثمار في الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني
ومش الالاكل ومعوقات االس الالتثمار فيُقطاع غزة ووض الالع س الاليناريوهات محتملة للعملية االس الالتثمارية في

قطاع غزةُ،وقد توص ال الاللتُالد ارس ال الالة إلى مجموعة من النتائج منهاُيواجهُاالس ال الالتثمار في قطاع غزة

نتيجةُالحصال ال الالار واإلغالق المتكرر والدائم مجموعة من القيود والمشال ال الالاكل والمعوقات أبرزها انعدامُ

(ُ)1سال الالفيان ُ قعلولُ،جاذبيةُالبلدانُالعربيةُلالسال الالتثمارُاألجنبيُالمباشال الالرُ،د ارسال الالةُتشال الالخيصال الاليةُحسال الالبُمؤشال الالرُقياسُمحدداتُ
االستثمارُ،العددُ،02صندوقُالنقدُالعربيةُ،ابريلُ)8141(ُ،صُ ُ.1

(ُ)2آياتُحمدانُ،المساعدات الخارجية وتشكيل الفضاء الفلسطيني ،مركز بيسان للبحوث واإلنماءُ،رامُاللهُ(ُ .)8141

(ُ)3نسالاليمةُجلوليُُ،؛ُويوسالالفُص الوارُُآثارُاالسالالتثمارُاألجنبيُالمباشالالرُعلىُالنموُاالقتصالالادي-د ارسالالةُقياسالاليةُعلىُد ُولُ
مجلسُالتعالاونُالخليجيُخاللُالفترةُُ،8141-4441مجلالةُاالس ال ال ال ال ال الالتراتيجيةُوالتنميةُ)8141(ُ،صُُ،408-411عددُ،44

مجلدُُ .2
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االستقرار السياسي ،التشوهات الهيكلية في االقتصاد الفلسطيني ،وتذمر رجال األعمال منُاألعباء

الضال الريبية ،الترهل والفس الالاد في التعامل مع القطاع العام ،انخفاض التس الالهيالت االئتمانيةُوضالالالعف
مصادر التمويل(.)1
منهجُالدراسةُ :

اعتمدتُالد ارسالةُعلىُالمنهجُالوصفيُالتحليليُ،الذيُيرتبطُبعملياتُالوصفُوالتحليلُللموضوعُ
ْ

محلُالدراسةُ،وهدفهُيرتبطُبعملياتُبحوثُالتحليلُ،منُخاللُجمعُالمعلوماتُوالبياناتُالمتعلقةُ
بموضوعُالدراسةُ،وتحليلهاُللوصولُللنتائجُالعمليةُ .

التطورُالتاريخيُللمجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُ :

تأسستُالجامعةُالعربيةُفيُالقاهرةُعامُُ،1945كأداةُللتعاونُبينُالدولُالعربيةُوتوثيقُالروابطُ

والصالتُ،وانبثقُمنهاُالمجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُعلىُالنحوُالتالي (*)ُ ُ-ُ:

المجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُ ُ

أنشئ ُالمجلس ُاالقتصادي ُواالجتماعي ُفي ُإطار ُجامعة ُالدول ُالعربية ُكأحد ُأجهزتها ُالرئيسةُ
بموجبُالمادةُالثامنةُمنُ"معاهدةُالدفاعُالعربيُالمشتركُوالتعاونُُاالقتصاديُبينُالدولُالعربية"ُ

التي ُتم ُتوقيعها ُعام ُ(ُ ،)1951ثم ُعدلت ُأكثر ُمن ُمرة ُوآخرها ُفي ُقمة ُتونس ُعام ُ(ُ ،)2114إذُ
نُ
نصت ُالمعاهدة ُعلى ُإنشاء ُمجلس ُيضم ُوزراء ُالدول ُالعربية ُاألعضاء ُالمختصين ُبالشؤو ُ
ُْ

االقتصادية ُوالمالية ُوذلك ُبهدف ُتحقيق ُالتعاونُ ُبين ُالدول ُاألعضاء ُعلى ُالنهوض ُباقتصاداتهاُ
التجارة ُبين ُالدول ُاألعضاءُ ،وبصفة ُعامة ُتنسيق ُالنشاطُ
واستثمار ُمرافقها ُالطبيعية ُوتسهيل ُ ُ

االقتصاديُللدولُالعربيةُ .

ومنُبينُالمهامُالحاليةُللمجلسُالمحددةُفيُنظامهُالداخليُ :

 رسم ُالسياسة ُالعامة ُللتكامل ُوالتعاونُ ُاالقتصادي ُواالجتماعي ُالعربي ُوتخطيط ُالبرامج ُالالزمالةُلذلكُ،ومتابعةُتنفيذها

نُأساساُُلتخطيطُوتنفيالذُ
 وضعُاالستراتيجياتُالمشتركةُللعملُاالقتصاديُواالجتماعيُالعربيُلتكو ُومتابعةُمجاالتُالعملُاالقتصاديُواالجتماعيُالعربيُالمشترك.

 -إعدادُالملفُاالقتصاديُواالجتماعيُالذيُيعرضُعلىُمجلسُالجامعةُعلىُمستوىُُالقمالة.

(ُ)1نهادُالعرجةُُ،معوقاتُاالس الالتثمارُفيُقطاعُغزةُوس الالبلُالتغلبُعليهاُ،رس الالالةُماجس الالتيرُغيرُمنش الالورةُ،كليةُاالقتص الالادُ
والعلومُاالداريةُ،جامعةُاالزهر-غزةُ،فلسطين(ُ )8140

ُ،كأداةُللتعاونُبينُالدولُالعربيةُ
ُ
(*) ُجامعةُالعربيةُ:هيُجامعةُعربيةُتأسستُالجامعةُالعربيةُفيُالقاهرةُعامُ4411
وتوثيقُالروابطُ،وانبثقُمنهاُالمجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُللتعاونُبينُالدولُالعربيةُعامُُ .4411

ُ
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 تحديدُالتكاليفُالماليةُلألنشطةُوالبرامجُالتيُتكلفُأمانةُالمجلسُالقيامُبتنفيذهاُفيُإطارُموازنالةُاألمانةُالعامةُللجامعة.

 اإلشرافُعلىُحسنُقيامُالمنظماتُالعربيةُالمتخصصةُبمهامهاُالمبينةُفيُمواثيقهاُ ُودعوتهاُللقيامُبمشروعاتُمشتركةُوفقاُللشروطُالتيُيقرهاُالمجلس.

 تقديمُتوجيهاتُملزمةُللمنظماتُالعربيةُالمتخصصةُفيماُيتعلقُبموازناتهاُوأنظمتها. -الموافقةُعلىُإنشاءُأيةُمنظمةُعربيةُجديدةُ،وعلىُإلغاءُأوُدمجُالقائمُمنها.

وبموجبُتلكُالمهامُيحددُالمجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُالموضوعاتُومحاورُالملفاتُاالقتصاديةُ
واالجتماعيةُالتيُتعرضُعلىُالقمةُالعربيةُخاللُاجتماعهُفيُشهرُفبرايرُمنُكلُعامُ ُ،ودراسةُتلكُ

الموضوعاتُثمُتقومُأمانةُالمجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُبإعدادُالملفُالنهائيُالذيُيعرضُعلىُ

المجلس ُالحقاُ ُمتضمناُ ُمشاريع ُالق ارراتُ ،لينظر ُفيه ُالمجلس ُبمستوييهُ:مستوىُ ُكبار ُالمسئولين ُفيُ
الو ازراتُوالهيئاتُالمعنيةُفيُالدولُاألعضاءُ،ثمُالمستوىُُالوزاريُ،تمهيداُُلرفعُمشاريعُالق ارراتُإلىُ

مجلسُالجامعةُعلىُمستوىُُوزراءُالخارجيةُومنُثمُإلىُالقادةُالعربُخاللُاجتماعهمُفيُالقمةُالعربيةُ
إلقرارهاُ،هذاُوقدُوضعُالمجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُعامُ(ُ)2111المعاييرُالتيُيتمُفيُضوئهاُ

عرضُالموضوعاتُعلىُالقمةُالعربيةُومنُأهمُتلكُالمعاييرُأنُتكونُُالموضوعاتُذاتُأولويةُنسبيةُ
فيُتحقيقُالتكاملُاالقتصاديُالعربيُ،وأنُتقدمُللقمةُمدعومةُبالدراساتُواألبحاثُالالزمةُالتيُتساعدُ
فيُاتخاذُالق ارراتُالمناسبةُبشأنهاُ .
مفهومُاالستثمار ُ

يعرف ُمفهوم ُاالستثمار ُعلى ُأنه ُتوظيف ُالنقود ُألي ُأجلُفيُأي ُأصلُأو ُملكيةُأو ُممتلكاتُأوُ
مشاركات ُ،يحتفظُبهاُللمحافظةُعلىُالمالُأوُتنميتهُسواءُبأرباحُدوريةُأوُبزياداتُفيُقيمةُاألموالُ
فيُنهايةُالمدةُ،أوُبمنافعُغيرُماديةُ(ُ،)1أوُهوُاستعمالُحصيلةُاالدخارُمنُالسلعُالتيُلمُتستهلكُ
في ُعمل ُأو ُتفاعل ُمنتج ُ(ُ .)2وعرف ُاالستثمار ُعند ُبعض ُاالقتصاديين ُبأنه ُتكوين ُرأس ُالمالُ،

واستخدامه ُ بهدفُتحقيقُالربحُفيُاألجلُالقريبُأوُالبعيدُبشكلُمباشرُأوُغيرُمباشرُ ،بماُيشملُ

إنشاءُنشاطُإنتاجيُ،أوُتوسيعُطاقةُإنتاجيةُقائمةُ،أوُحيازةُملكيةُعقاريةُأوُإصدارُأسهمُأوُشرائهاُ

منُاآلخرينُ(ُ.)3أوُأنهُكلُاتفاقُ–ُعامُأوُخاصُ–ُيؤديُإلىُزيادةُحقيقيةُفيُسلعُأوُعناصرُأوُ

()1عبدُالسالتارُأبوعزةُ،التوجيهُاإلسالالميُلالسالالتثمارُ،د ارسالالةُمنشالالورةُفيُكليةُاالقتصالالادُاإلسالالالميُ،قسالالمُالبحوثُوالد ارسالالاتُ،
بنكُدبيُاإلسالميُ،عددُُ)4441(ُ،410صُ .4

(ُ)2أحمدُقاسمُ)2891(ُ،أثرُقانونُتشجيعُاالستثمارُعلىُاالقتصادُاألردنيُ،عمانُ،األردنُ،صُ .2

الةُقانونيةُمقارنةُ،دارُالثقافةُللنش الالرُوالتوزيعُ،
ُ
()3عبدُاللهُعبدُالكريمُعبدُاللهُ ،ض الالماناتُاالس الالتثمارُفيُالدولُالعربيةُ،د ارس ال
(ُ)1121صُ .29
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خدماتُاإلنتاجُ(ُ.)1فيُحينُذهبُآخرونُإلىُأنُاالستثمارُهوُعبارةُعنُ"عمليةُإنماءُللذمةُالماليةُ
لبلدُماُمنُخالل ُحركةُرؤوسُاألموالُالمملوكةُلهُعبرُالحدودُودخولهاُفيُمشروعاتُاقتصاديةُ

تعملُعلىُتوفيرُاحتياجاتُمختلفةُوتحقيقُأرباحُمالية"(ُ.)2وكذلكُعرفُبأنهُ"التوظيفُطويلُالمدىُ
وعرفُ
لرأسُالمالُفيُالصناعةُوالزراعةُوالمواصالتُوغيرهاُمنُالمجاالتُاالقتصاديةُالمهمة"(ُ ُ .)3

االستثمارُبأنهُ"ُتحويلُالمدخراتُالنقديةُإلىُأصولُرأسُماليةُأيُتحويلهاُإلىُعددُوآالتُومبان"(ُ.)4
وقدُعرفُبأنهُ"انتقالُعواملُاإلنتاجُعبرُالحدودُللمساهمةُفيُاالستقاللُاالقتصاديُبطريقةُمباشرةُ

أوُغيرُمباشرةُوبقصدُتحقيقُربحُنقديُمتميز"(ُ .)5

أنواعُاالستثمارُ ُ:

ينقسمُاالستثمارُإلىُالعديدُمنُاألنواعُمنهاُ(ُ)6االستثمارُالماليُواالستثمارُالحقيقي.

ُُ

ُ .1االستثمارُالماليُ:هوُشراءُاألوراقُالماليةُمثلُاألسهمُوالسنداتُوأذوناتُالخزانةُوماُشابههاُ،
وبذلكُفهوُالُيمثلُإضافةُإلىُاألصولُالحقيقيةُوانماُهوُمجردُتحويلُالملكية.

 .2االستثمار ُالحقيقيُ :فهو ُالذي ُيتضمن ُحيازة ُاألصول ُوالموجودات ُالرأسمالية ُالجديدة ُمثلُ
اآلالتُوالمعداتُواقامةُالمصانعُ،وهوُبذلكُوعلىُعكسُاالستثمارُالماليُيمثلُإضافةُحقيقيةُ

إلىُالثروةُفيُالمجتمعُ،وعلىُالرغمُمنُأنُكالُمنُالنوعينُيكملُاآلخرُفأنُاالستثمارُالحقيقيُ

يظلُهوُاألصلُواألهمُألنهُيؤديُإلىُزيادةُاإلنتاجُوتوفيرُالعديدُمنُفرصُالعملُ.

 .3االستثمارُالمشترءُ :يعرفهُكولديُبأنهُأحدُمشروعاتُاألعمالُالذيُيمتلكهُأوُيشاركُفيهُ
طرفانُشخصيانُمعنويتانُأوُأكثرُمنُدولتينُمختلفتينُبصفةُدائمةُ،والمشاركةُهناُالُتقتصرُ

علىُالحصةُفيُرأسُالمالُبلُتمتدُأيضا ُإلىُاالدارةُ،أوُالخبرةُوبراءاتُاالختراعُأوُالعالماتُ

التجاريةُُ.....الخ

ُ()7

()1عطيةُعبدُالحليمُصقرُ،الحوافزُالضريبيةُلتشجيعُاالستثمارُفيُمصرُ،دارُالنهضةُالعربيةُ)1119(ُ،ص.2

قُ ،جامعة ُعين ُشمسُ)2892(ُ ،
()2حازم ُجمعةُ ،الحماية ُالدبلوماسية ُللمشروعات ُالمشتركةُ ،رسالة ُدكتوراهُ ،كلية ُالحقو ُ
صُ .252

()3محمدُأحمدُعلىُالمخالفيُ،تأثيرُالعولمةُعلىُالتنميةُفيُالبلدانُاألقلُنمواُ،منشوراتُمركزُالدراساتُوالبحوثُاليمنيُ،
(ُ)1111صُ .12

()4السيدُعبدُالمولىُ،أصولُاالقتصادُ،دارُالنهضةُالعربيةُ)2889(ُ،صُ .115

()5ناصرُمحمدُعثمانُعثمانُ،ضماناتُاالستثمارُاألجنبيُفيُالدولُالعربيةُ،دارُالنهضةُالعربيةُ،الطبعةُاألولىُ)1118(ُ،
صُُ .22

()6عبدُالحكيم ُجمعةُمحمودُ،دورُاالستثمارُفيُاإلصالحُاالقتصاديُوالتنميةُفيُجمهوريةُمصرُالعربيةُ،رسالةُدكتوراهُ
غيرُمنشورةُ،كليةُالحقوقُ،جامعةُعينُشمسُ،القاهرةُ)1111(ُ،صُ .2

()7عبدُالسالمُأبوُقحفُ،اقتصادياتُاألعمالُواالستثمارُالدوليُ،الدارُالجامعيةُ،االسكندريةُ)1112(ُ،صُُ .89
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 .4االستثمارات ُالمملوكة ُبالكامل ُللمستثمرُاألجنبيُ :بالنسبةُللمستثمرُاألجنبي ُبصفة ُخاصةُ
تعتبر ُاالستثمارات ُالمملوكة ُبالكامل ُمن ُأكثر ُأشكال ُاالستثمار ُاألجنبي ُالمباشر ُتفصيالُ ،أماُ

بالنسبةُللدولُالمضيفةُلهُنجدهاُتترددُكثي ارُفيُقبولُهذهُاالستثماراتُفيُأغلبُاألوقاتُوالتصريحُ
للشركاتُبالتملكُالكاملُلهذهُالمشاريعُاالستثماريةُويرجعُهذاُللتخوفُمنُالتبعيةُاالقتصاديةُوماُ

يترتبُعنهاُمنُآثارُعلىُالمستوىُالمحليُوالعالميُ(ُ.)1

 .5شركاتُمتعددةُالجنسياتُ:هيُشركةُأمُتسيطرُعلىُعددُكبيرُمنُالمشروعاتُمنُمختلفُ
الجنسياتُوبذلكُتكون ُمجموعةُضخمةُتتجمعُلديهاُالمواردُالماليةُوالبشريةُ،وفيُنفسُالوقتُ

تتبعُاستراتيجيةُمشتركةُ،كماُأنُالحجمُيحتلُأهميةُكبرىُفيُتمييزُالمجموعاتُمتعددةُالجنسيةُ،

حيثُتستبعدُالشركاتُالتيُتقلُالمبيعاتُالسنويةُعنُ(مئةُمليونُدوالر)ُ،كذلكُيعتبرُمنُالعواملُ
الهامةُطبيعةُالنشاطاتُالخارجيةُللمجموعةُ،حيثُتستبعدُمنُنطاقُالمجموعةُ،حيثُتستبعدُمنُ

نطاقُالمجموعاتُمتعددةُالجنسيةُالشركاتُالتيُتقومُبالتصديرُفقطُ،هذاُحتىُإذاُكانتُتمتلكُ

فروعاُأجنبيةُللبيع(.)2

مفهومُاالستثمارُاألجنبيُالمباشرُ :
يقصدُبهذاُالنمطُمنُاالستثمارُقيامُالمستثمرُغيرُالوطنيُ،سواءُأكانُشخصا ُطبيعيا ُأمُمعنوياُ،
بممارسةُنشاطُفيُالدولةُحيثُيخضعُهذاُالنشاطُلسيطرتهُوتوجيههُ،سواءُكانُذلكُعنُطريقُملكيتهُ

الكاملةُلرأسمالُالمشروعُالتجاريُ(الشركةُالتجارية)ُ ،أوُعنُطريقُمساهمتهُمعُرأسُالمالُالوطنيُ

بنسبةُمعينةُتكفلُلهُالسيطرةُعلىُإدارةُالمشروع(ُ،)3ويعتبرُاستثما ارُمباش ارُكلُعملياتُشراءُأوُخلقُ

أوُتوسعُلمحالُتجاريةُأوُمنشآتُفرديةُأوُفروعُأوُمشروعاتُذاتُطابعُشخصيُ،كماُيعدُاستثما ارُ

مباش ارُكلُالعملياتُالتيُيكون ُالهدفُمنهاُالسماحُلشخصُأوُلعدةُأشخاصُبالسيطرةُأوُتدعيمهاُ

علىُشكلُشركةُتمارسُأنشطةُصناعيةُأوُزراعيةُأوُتجاريةُأوُماليةُوذلكُأياُكانُالشكلُالذيُتتخذهُ

هذهُالشركة(ُ .)4

األموالُاألجنبيةُ
ومنُالتعريفاتُاالقتصاديةُلالستثمارُاألجنبيُالمباشرُأنهُ"ُعبارةُعنُتدفقُرؤوسُ ُ
سواءُكانُ
إلىُداخلُالبالدُبغرضُاالستثمارُطويلُاألجلُفيُاألصولُواإلنشاءاتُوالمعداتُوغيرهاُ ُ،

()1عبدُالسالمُأبوُقحفُ،مرجعُسبقُذكرهُ،صُُ .12-11

()2محمدُعبدُالعزيزُعبدُاللهُعيدُ،االس الالتثمارُاالجنبيُالمباشال الالرُفيُالدولُاالس الالالميةُفيُضال الالوءُاالقتص الالادُاالسال الالالميُ،دارُ
النفائسُ،االردنُ)1112(ُ،صُُ .12-11

()3السامرائيُ،دريدُمحمودُمرجعُسابقُ،صُ .22

()4ساميُعبدُالباقيُصالحُ،اإلطارُالقانونيُلالستثماراتُاألجنبيةُفيُمصرُ،دارُالنهضةُالعربية)1112(ُ،صُ .8

309

ذلكُباالشتراكُبنسبةُمعينةُمعُالمستثمرينُالوطنيينُأوُبنسبةُ(ُ )%111ملكيةُأجنبيةُلهذهُاألص ُولُ

أوُالمشروعات"ُ )1(ُ.

لذلكُيمكنناُأنُنقولُبأنُاالسالتثمارُاألجنبيُالمباشالرُهوُاألصالولُالمحولةُمنُالخارجُلالستثمارُ

فيُفلسطينُفيُالمجاالتُالتيُحددهاُالقانونُالفلسطينيُ .

فإنُاالستثمارُاألجنبيُالمباشرُيتركزُعلىُامتالكُاألفرادُأوُالمؤسساتُغيرُالوطنيةُلمشروعاتُ
تقامُداخلُالوطنُويقومُالمسالالتثمرُبإدارتهاُسالواءُبشالالكلُكليُأوُجزئيُ،ويهدفُمنُذلكُالحصالالولُ

علىُأعلىُربحُمنُهذهُالمشروعاتُ،لذلكُاالستثمارُالمباشرُيفترضُفيهُأمرانُهماُ ُ:
أ -وجودُمشروعُيقومُبهُالمستثمرُاألجنبيُداخلُالوطن.

ب -أنُيكونُللمس ال الالتثمرُالحقُفيُالمش ال الالاركةُفيُإدارةُالمشال ال ال ُروعُأوُالس ال الاليطرةُعلىُإدارتهُبش ال الالكلُ
كامل.

وأنُالمس الالتثمرُاألجنبيُس ال الواءُكانُش الالخصال الالاُطبيعياُأوُمعنوياُُ ،فإنهُيفض الاللُاالس الالتثمارُالمباش ال الرُ.
ويرجعُذلكُلتمكنهُمنُالرقابةُواإلشرافُواإلدارةُ .

وفتحتُالسال ال ال الاللطةُالفلس ال ال ال الالطينيةُُالمجالُلجذبُالكثيرُمنُالمس ال ال ال الالتثمرينُاألجانبُُلالس ال ال ال الالتثمارُفيُ

فلس الالطينُ،فيُجميعُقطاعاتُالمش الالاريعُأوُفروعهاُ،وعاملُجميعُالمس الالتثمرينُبش الالكلُمتس الالاوُولمُ
يميزُبينُأحالالدُمنهمُإالُفيُمبالالدأُالمعالالاملالالةُبالالالمثالاللُ،وهالالذاُيحققُلالالدولالالةُفلسال ال ال ال ال ال الالطينُُكونهالالاُالالالدولالالةُ

المس ال الالتقطبةُلرأسُالمالُ،حص ال الالولهاُعلىُالخبرةُالفنيةُواإلداريةُوالتكنولوجياُ،مماُيعودُعلىُدولتناُ
الفلس ال ال الالطينيةُبالنفعُالعامُ،لكنُالمس ال ال الالتثمرُاألجنبيُيعتمدُعلىُاختيارُالمش ال ال الالروعاتُالتجاريةُالتيُ
تمكنهُمنُالحصال ال ال الالولُعلىُعائدُمجزُُ،دونُأنُيدخلُفيُاعتبارهُمدىُأهميةُالمشال ال ال الالروعُفيُتنميةُ
اقتصالادُدولةُفلسالطينُ.لذلكُيجبُتحديدُاألولوياتُالالزمةُلالسالتثماراتُاألجنبيةُالتيُتساعدُفيُ

تنميةُاقتصاديةُحقيقيةُمعُمراعاةُجميعُالمجاالتُاألخرىُالالزمُتنميتهاُ .

أهميةُاالستثمارُاألجنبيُ :

إنُأهميةُاالستثمارُاألجنبيُالمباشرُتتضحُفيُاالعتباراتُالتاليةُ :

أ -تساهمُاالستثماراتُاألجنبيةُفيُتوفيرُالنقدُاألجنبيُالالزمُلعمليةُالتنمية.
ب -تسال ال ال الالاعدُاالسال ال ال الالتثماراتُاألجنبيةُعلىُتدريبُالكوادرُالمحليةُوتنميةُمهاراتهمُ،كماُت ُؤديُإلىُ
حلُمشكلةُالبطالةُمنُخاللُخلقُفرصُللعمالةُالوطنيةُ،وتساهمُفيُرفعُاألجور.

ج -تس الالاعدُاالس الالتثماراتُاألجنبيةُعلىُإعفاءُالدولُالناميةُمنُاللجوءُإلىُس الالياس الالةُالقروضُمنُ
الخارجُوتجنبُمضاعفةُحجمُالدينُالخارجيُلتلكُالدول.

( )1جميلُعبدُالرحمنُصال ال الالابونيُ،التهربُالض ال ال الريبيُالدوليُللشال ال الالركاتُعابرةُالقومياتُ(د ارسال ال الالةُمقارنة)ُرسال ال الالالةُدكتوراهُغيرُ
منشورةُ،كليةُحقوقُعينُشمسُ،جامعةُعينُشمسُ)1115(ُ،ص.282
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د -تؤديُاالس ال ال ال الالتثماراتُاألجنبيةُإلىُتعجيلُحركةُالتنميةُاالقتص ال ال ال الالاديةُللدولُالناميةُ،حيثُإنُ
زيالادةُحجمُاالسال ال ال ال ال ال الالتثماراتُاألجنبيةُالمتدفقةُإليهاُتؤديُإلىُزيادةُالناتجُالقوميُ،وبالتاليُإمكانيةُ

تنفيذُخططُالتنميةُاالقتصال ال ال الالاديةُ،بإضال ال ال الالافةُإلىُسال ال ال الالدُالفجوةُالتكنولوجيةُبينُالدولُالناميةُوالدولُ

المتقدمةُ(.)1

ولتجنبُالخوفُمنُنفوذُاالسالالتثماراتُاألجنبيةُفيُفلسالالطينُيمكنُأنُتتخذُالمشالالاركةُالوطنيةُفيُ

المشروعُاالستثماريُصو ارُمتعددةُلعلُمنُأهمهاُماُيأتيُ ُ:

 .1مساهمةُالمواطنينُفيُرأسمالُمشروعُاستثماريُتقومُبهُشركةُأجنبيةُفيُدولةُفلسطين.
 .2االتفاقُعلىُإنشاءُمشروعُمشتركُبينُدولةُفلسطينُأوُإحدىُمؤسساتهاُالوطنيةُأوُمواطنيهاُ
وبينُمستثمرُأجنبي.

 .3االتفاقُبينُدولةُفلسالطينُوبينُالدولُالمتقدمةُصالناعياُواقتصالادياُعلىُإنشالاءُمشروعُمشتركُ
فيُفلسطين.

االستثمارُفيُفلسطين ُ

بعدُصال الالدورُقانونُتشال الالجيعُاالسال الالتثمارُفيُفلسال الالطينُرقمُ(ُ)1لسال الالنة(1998م)ُ،حيثُأجازُالقانونُ
الحقُللس ال الاللطةُالوطنيةُالفلس ال الالطينيةُفيُمنحُمعاملةُتفض ال الاليليةُللمس ال الالتثمرينُعلىُأس ال الالاسُالجنس ال الاليةُ
وبموجبُاالتفاقياتُالتجاريةُأوُاالس ال الالتثماريةُالثنائيةُأوُمتعددةُاألطرافُالتيُتعقدهاُالس ال الاللطةُمعُ

دولُأخرىُدونُالمسال ال الالاسُبحقوقُاآلخرينُومعُمراعاةُمبدأُالمعاملةُبالمثلُ،وقدُجاءُهذاُالقانونُ
كمتطلبُأسالال ال ال الالاسال ال ال ال الاليُلتأسال ال ال ال الاليسُبيئةُاسالال ال ال الالتثماريةُقويةُومتينةُتهدفُبالدرجةُاألولىُإلىُتشال ال ال ال الالجيعُ

المسالتثمرينُالمحليينُواألجانبُعلىُاالستثمارُفيُفلسطينُ،كماُواكبُصدورُهذاُالقانونُإنشاءُ
التثمارُوالتيُتمُتعديلهاُلتصالبحُ"هيئةُتشالجيعُاالسالتثمارُالفلسطينية"ُوالتيُ
ُ
الهيئةُالعامةُالعلياُلالس
تعنىُبتنفيذُبرامجُالتنميةُاالقتص الالاديةُوفقُأهدافُوُأولوياتُاس الالتراتيجيةُالتنميةُالفلس الالطينيةُككلُ

وكذلكُتش ال الالجيعُالمس ال الالتثمرينُعلىُزيادةُاالس ال الالتثمارُداخلُفلس ال الالطينُ،إض ال الالافةُإلىُإص ال الالدارُرخصُ

االستثمارُومنحُعددُمنُالحوافزُالتيُتساعدُفيُتنشيطُقطاعُاالستثمارُبشكلُعامُ .

هذاُالتعريفُالذيُجاءُبهُالقانونُالفلس ال الالطينيُلمُيعطُهناُتأص ال الاليالُقانونياُلعمليةُاالس ال الالتثمارُ،بلُ

إنهُيتفقُعلىُاعتبارُماُيأتيُماالُمستثم ارُيسريُعليهُقانونُاالستثمارُومنهاُ :

أ -األموالُالنقديةُ،وتشملُالنقدُاألجنبيُالمحولُمنُالخارجُأوُمنُالداخلُلتنفيذُأحدُالمش ُروعاتُ
االستثماريةُأوُلالكتتابُفيُاألوراقُالماليةُ(األسهمُوالسندات).

()1حسالنُخليلُخليلُ،رؤوسُاألموالُاألجنبيةُفيُتنميةُاالقتصادياتُالمتخلفةُمعُدراسةُتحليليةُبإقليمُمصرُ،رسالةُدكتوراهُ

غيرُمنشورةُ،كليةُحقوقُالقاهرةُ،جامعةُالقاهرةُ)2821(ُ،صُ .281
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ب -األموالُالعينيةُ،كاآلالتُوالمعداتُوالموادُاألوليةُالمستوردةُوغيرهاُ،الالزمةُإلقامةُاالستثمارُ
أوُالتوسعُفيه.

ج -الحقوقُالمعنويالالةُ،كبراءاتُاالختراعُوالعالمالالاتُالتجالالاريالالةُالمعترفُبهالالاُدوليالالاُوالمملوكالالةُأليُ

شخصُ،متىُكانتُلالستثمارُالمرادُإنشاؤه.

خصائصُالبيئةُاالستثماريةُفيُفلسطينُ(ُ :)1

.4

هناكُالعديدُمنُالفرصُاالستثماريةُالمتاحةُللفلسطينيينُوغيرُالفلسطينيينُمنُالعربُواألجانبُ

.8

العملية ُالتنمويةُتبدأ ُمنُالصفرُعند ُكثير ُمن ُالقطاعاتُ ،خاصة ُأن ُالمنطقة ُبكرُفيُالعرفُ

فيُمختلفُالقطاعاتُاالقتصاديةُوالخدماتية.

االقتصاديُوتحتاجُإلىُالكثيرُمنُأجلُالبناءُواإلنماءُواالزدهارُوتحقيقُاألهداف.

 .0توفرُالمدنُالصناعيةُفيُقطاعُغزةُوالضفةُالغربية.

 .1توفرُاأليديُالعاملةُالفنيةُوالمدربةُوالرخيصةُاألجرُباإلضافةُإلىُأنهاُسوقُخامُ.
.1

ما ُيتصف ُبه ُاالقتصاد ُالفلسطيني ُمن ُقوة ُبسبب ُعدم ُوجود ُمديونية ُعلى ُالسلطة ُالوطنيةُ

الفلسطينية.

 .2توفرُالقوىُالمدربةُوالمؤهلةُالقادرةُعلىُإقامةُالمشاريعُوادارتها.
.1

أصبحت ُالسلطة ُالوطنية ُالفلسطينية ُتعامل ُكدولة ُمستقلة ُبعد ُتوقيع ُالعديد ُمن ُاالتفاقياتُ
االقتصاديةُولهاُحصصُمنُاألسواقُالعالميةُوتتمتعُبميزةُاألفضليةُعنُكثيرُمنُأسواقُالدولُ

.1

العظمىُخاصةُأمريكاُواالتحادُاألوروبيُودولُحوضُالمتوسط.

وجودُالمناطقُالحرةُالفلسطينيةُوالحدوديةُوهذهُتشجعُإقامةُالمشاريعُوتوفرُفرصُاالستثمارُأكبرُ

خاصةُأنُهذهُالمناطقُتوفرُنوعاُمنُالحريةُاالقتصاديةُوحريةُالسوقُوالحركةُالتجارية.

 .4االنتهاءُمنُاعتمادُوسائلُالشحنُالجويُفيُمطارُغزةُالدوليُوتشغيلهُواستخدامهُفيُعمليةُ
االستيرادُوالتصدير.

 .41العملُبميناءُغزةُمماُيوفرُفرصُاستثماريةُأكثرُويسهلُالحركةُالتجاريةُوينشطها.

 .44المنطقة ُأقرت ُمنطقة ُتنموية ُعالميةُ ،وعليه ُال ُداعي ُإلى ُالتردد ُدائما ُللذين ُيحققون ُاألهدافُ
ويغتنمونُالفرصُوفرصُاالستثمارُفيُفلسطينُمكملةُللفرصُاالستثماريةُفيُالمنطقةُ .
ُ
ُ
ُ
( ُ)1خالدُأبوُالقمصال الالانُ،د ارسال الالةُتحليليةُلواقعُاالقتصال الالادُالفلسال الالطينيُبينُفرصُاالسال الالتثمارُوتحدياتُالمسال الالتقبلُ،ورقةُعملُ
مقدمةُإلىُالمؤتمرُالعلميُاألولُ،بعنوانُاالس ال ال ال الالتثمارُوالتمويلُفيُفلس ال ال ال الالطينُبينُآفاقُالتنميةُوالتحدياتُالمعاصال ال ال ال الرةُ،كليةُ

التجارةُالجامعةُاالسالميةُ،الفترةُمنُُ4ُ-1مايوُ)8111(ُ،8111صُ.44
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ُُ

االستثمارُاألجنبيُالمباشرُالواردُإلىُفلسطينُ ُ
مرُاالقتصادُالفلسطينيُفيُالعديدُمنُالمراحلُنتيجةُتقلباتُاالوضاعُفيُفلسطينُ،وتذبذبُمعدلُ
النموُاالقتصاديُخاللُالفترةُالسابقةُوسجلُمعدالتُنموُسالبةُجراءُاإلجراءاتُالممنهجةُمنُ

االحتالل ُاإلسرائيليُ،وكذلكُشهدُاالستثمارُاألجنبيُالمباشرُالعديدُمنُالتقلباتُوشهدُمت ُوسطُ

االستثمارُاالجنبيُالمباشرُفيُالمؤسساتُالمقيمةُفيُفلسطينُ(ُ)242.7625مليونُدوالرُخاللُ

الفترةُُ،8141-8141والشكلُالبيانيُالتاليُيوضحُحجمُاالستثمارُاالجنبيُفيُالمؤسساتُالقيمةُ
فيُفلسطينُخاللُالفترةُُ .8141-8141

شكلُ(ُ)9رصيدُاالستثمارُاالجنبيُالمباشرُفيُالشركاتُالمقيمةُفيُفلسطينُخاللُالفترةُُ 2092-2090

400

مليون دوالر أمريكي

300
200
100
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

المصدرُ:اعتمادُعلىُبياناتُالجهازُالمركزيُلإلحصاءُالفلسطيني ُ

ُ

نالحظُمنُخاللُشكلُُ 4أنُرصيدُاالستثمارُاستقرُخاللُالفترةُمن(ُ )8140-8141وشهدتُ

ارتفاعُملحوظُخاللُالعامُ(ُ،)8141إذُارتفعُرصيدُاالستثمارُاالجنبيُفيُالشركاتُالمقيمةُفيُ

فلسطينُمنُ(ُ410مليونُدوالر)ُعامُ(ُ)8140إلىُ(ُ042مليونُدوالر)ُخاللُالعامُ(ُ.)8141
واستمرُاالرتفاعُفيُتدفقُرصيدُاالستثمارُاالجنبيُالمباشرُفيُالشركاتُالمقيمةُفيُفلسطينُ

حتىُعامُ(ُ،)8142حيثُبلغتُُ 011مليون ُدوالرُومنُثمُانخفضتُإلىُ(ُ 011مليون ُدوالر)ُ
عامُ(ُ .)8141

أما ُفيما ُيتعلق ُاالستثمارات ُالخارجية ُللمؤسسات ُالمقسمة ُفي ُفلسطين ُفقد ُبلغ ُمتوسط ُرصيدُ

االستثماراتُالخارجيةُللمؤسساتُالمقيمةُفيُفلسطينُ(ُ)1551.875مليونُدوالرُوالشكلُالبيانيُ

التاليُيوضحُرصيدُاالستثماراتُالخارجيةُللمؤسساتُالمقيمةُفيُفلسطين
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شكلُ(ُ)2رصيدُاالستثماراتُالخارجيةُللمؤسساتُالمقيمةُفيُفلسطينُللفترةُ(ُ )2092-2090
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نالحظُمنُالشكلُُ 8أنُاالستثماراتُالخارجيةُانخفضتُخاللُعامُُ 8144إلىُُ 4110مليونُ

دوالر ُمقارنة ُمع ُُ 4114مليون ُدوالر ُعام ُُ .8141كما ُانخفضت ُاالستثمارات ُالخارجية ُمنُ
ُ4111.1مليونُدوالرُعامُُ8141إلىُُ4011.0مليونُدوالرُعامُُ .8142

ومما ُسبق ُيتضح ُلنا ُاتساع ُالفجوة ُبين ُاالستثمارات ُالداخلة ُوالخارجة ُمن ُفلسطينُ ،حيث ُبلغُ

متوسطُالفجوةُبينُاالستثماراتُالداخلةُإلىُفلسطينُواالستثماراتُالخارجةُمنُفلسطينُماُيقارب(-

ُ )4014.44مليون ُدوالر ُأمريكيُ .والشكل ُالبياني ُالتالي ُيوضح ُحجم ُالفجوة ُبين ُاالستثماراتُ
الداخلةُوالخارجةُمنُفلسطينُخاللُالفترةُُ 8141-8141
شكلُ(ُ)1حجمُالفجوةُبينُاالستثماراتُالداخلةُوالخارجةُخاللُالفترةُُ 2092-2090
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نالحظُمنُشكلُ(ُ)0أنُالعامُُ8141سجلُأكبرُفجوةُبينُاالستثمارُالداخلُوالخارجُحيثُبلغتُ

(ُ)-1555.4مليونُدوالرُ،كماُبلغتُأقلُفجوةُبينُاالستثمارُالداخلةُوالخارجةُعامُُ8142بواقعُ
(ُ)4184.0مليونُدوالرُ .

ُأماُفيماُيتعلقُبالمساعداتُالمقدمةُمنُالمجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُلجامعةُالدولُالعربيةُ
بلغ ُ(ُ )27.470مليون ُدوالر ُووزعت ُالمساعدات ُعلى ُالقطاعات ُاالقتصادية ُوالخدماتية ُفيُ
االقتصادُالفلسطينيُوالجدولُالتاليُيوضحُحجمُالمساعداتُالمقدمةُحسبُالقطاعُالمقدمُلهُ .
جدولُ(ُ)9التوزيعُالهيكليُالمقدمُمنُالمجلسُاالقتصاديُلجامعةُالدولُالعربية ُ

المبلغ

القطاع ُ
االتصاالت

249

خدماتُاجتماعية

15410

زراعةُريُتنمية

4712

صناعة

671

الطاقة

605

المياه

669

انشطةُاخرىُ

5154
27470

نالحظُمنُخاللُجدولُ(ُ)4أنُأغلبُالمساعداتُُ 41.141مليون ُدوالرُللخدماتُاالجتماعيةُ
ومنُثمُتلتهاُالزراعةُبمبلغُُ 1.148مليون ُدوالرُ.وأقلُقيمةُمنُالمساعداتُكانتُموجهُلقطاعُ

الطاقةُ.ومماُسبقُنالحظُضعفُالمساعداتُواالستثمارُالعربيُفيُفلسطينُ،ومنُالجديرُذكرهُ

أن ُحركةُاالستثمارُسواءُالمحليةُأوُالعربيةُأوُاألجنبيةُضعيفةُفيُفلسطينُ،بسببُالمعوقاتُ
العديدةُالتيُتواجهُاالستثمارُوالتيُتهدفُإلىُضربُاالقتصادُالفلسطينيُبصفتهُأهمُركائزُإقامةُ

الدولةُالفلسطينيةُ،وذلكُمنُخاللُالعديدُمنُالممارساتُالمتمثلةُفيُإغالقُالطرق ُوالمعابرُ،
وتدمير ُالبنية ُالتحتيةُ ،ومصادرة ُاألراضيُ ،وعدم ُمنح ُتصاريح ُزيارة ُللمستثمرين ُوغيرها ُمنُ

الممارساتُ.منُجهةُأخرىُ،تسيرُالجهودُحالياُنحوُإعادةُتفعيلُاالستثمارُفيُفلسطينُمنُخاللُ
العملُعلىُبلورةُسياساتُاالستثمارُواعادةُتعزيزُثقةُالمستثمرينُ،خصوصا ُالعربُ،باإلضافةُ
إلىُتقديمُالعديدُمنُالحوافزُالمشجعةُعلىُإقامةُمشاريعُاقتصاديةُمختلفةُبهدفُدعمُوتطويرُ

االقتصادُ،وخلقُفرصُعملُخصوصاُللشبابُ .
ُ
ُ
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النتائجُ :
من خاللُدراسةُجوانب وأبعادُالمجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُفي االستثمارُالمباشر في فلسطينُ،
تمُالتوصل إلى النتائج التالية:

 .4يعاني االستثمار ُالفلسطيني من اختالالت بنيوية مزمنة ،وتكوين هيكلي مشوه ،حيث أنُ

التفاوتُفي الدخل يتزايد لصالح فئات معينة وعلىُحسابُعدمُنفاذُمفعولُإعادةُتوزيعُالدخلُبشكلُ
عادلُومتوازنُاجتماعي.

 .8ساهمتُالمساعداتُالخارجيةُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينيةُواستمرارُوجودهاُفقطُ،دونُُتحقيقُ

أيُإنجازُتنمويُبسببُتخصيصُالمساعداتُالخارجيةُلصالحُالميزانيةُالعامةُ،والتيُتوجهُمعظمُ
بنودهاُللنفقاتُالجاريةُأوُالتشغيلية.

 .0هناكُتهويلُلدورُالمجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُفيُاالستثمارُالمباشرُفيُفلسطين؛ُألنُ

االستثمارُتحتُاالحتاللُ ،والُتوفرُلهُالسلطةُفيُالضفةُالغربيةُوالُفيُغزةُسياساتُحمائيةُ
جُوخاصةُاإلسرائيليةُ .
وحوافزُتشجيعيةُوتنافسيةُفيُمواجهةُالسلعُالمستوردةُمنُالخار ُ

ومكنت ُبعضُ
ُْ
 .1ساهمتُالمساعدات ُالدولية ُفي ُالتقليل ُمن ُمستويات ُالفقر ُداخل ُفلسطينُ ،

الفئاتُالضعيفة ُمنُالصمودُواالستمرارُ،لكنهاُلمُتنجحُفيُإخراجُتلكُالفئاتُمنُظاهرةُالفقرُ
والبطالة.

 .1هناكُمساهمةُمنُالمجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُلجامعةُالدولُالعربيةُفيُتقديمُالدعمُ

لالقتصادُالفلسطينيُإالُأنهُيعتبرُقليلُجدا ُفيُظلُاألزماتُوالمشاكلُالتيُيمرُبهاُاالقتصادُ

الفلسطينيُ ُ.

التوصياتُ :

 .4ضرورةُأنُيتناولُقانونُاالستثمارُالضماناتُالقانونيةُالممنوحةُللمستثمرُاألجنبيُومسُؤوليتهُ
القانونيةُومس ال ال الُؤوليةُالدولةُعنُتعويضال ال الالهُ،وذلك ُبقدرُمنُالتفصال ال الاليلُ،حتىُيوجدُلدىُالمسال ال الالتثمرُ
االطمئنانُوالثقةُعندُاتخاذهُقرار ُباالس ال ال الالتثمارُفيُالدولةُ،وض ال ال الالرورةُأنُيتناولُقانونُاالس ال ال الالتثمارُ

حقوقُوواجبالالاتُالمسال ال ال ال ال ال الالتثمرُبالالأكبرُقالالدرُمنُالتفص ال ال ال ال ال ال اليالاللُ،نظ ارُألنالالهُيوجالالدُاالطمئنالالانُوالثقالالةُلالالدىُ
المستثمرُالذيُيعدُمنُأكثرُالعواملُالتيُتشجعهُعلىُاتخاذُقرارُباالستثمارُفيُالدولةُ .

 .8ضالرورةُالعملُعلىُتوفيرُتشالريعاتُوقوانينُتخدمُالبيئةُاالسالتثماريةُفيُاأل ارضاليُالفلسطينيةُ،
وفتحُالطريقُأمالامُعالقاتُاقتصال ال ال ال ال ال الالاديةُقويةُمعُالجيرانُالعربُكبديلُلتلكُالتيُتحكمهاُوتتحكمُ

فيهاُإسرائيل.

 .0حثُُالدولُالعربيةُعلىُتوفيرُاألموالُالالزمةُلالقتصالال ال الالادُالفلسال ال ال الالطينيُبهدفُاالسال ال ال الالتغناء ُعنُ
المسالاعداتُالخارجيةُالغربيةُالتيُتدفعُلهاُالحكومةُالفلسطينيةُثمناُباهظاُممثالُبشرُوطُسياسيةُ
واقتصاديةُمقيدةُ .
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 .1االسال ال ال ال ال ال الالتثمالارُفيُالقطالاعاتُاإلنتاجيةُذاتُالمردودُاالسال ال ال ال ال ال الالتثماريُالمرتفع ُوالمرتبطُباإلنتاجيةُ
المرتفعةُوبخاصةُاالستثمارُفيُمجالُالتعليمُواكتسابُالتكنولوجياُُ،ووضعُضوابطُتلزمُالشركاتُ

األجنبيةُبضرورةُالمساهمةُفيُنقلُالتكنولوجياُ ُ .
المراجع ُ
 .4خالدُأبوُالقمصانُ،دراسة ُتحليليةُلواقعُاالقتصادُالفلسطينيُبينُفرصُاالستثمارُوتحدياتُ
المستقبلُ،ورقةُعملُمقدمةُإلىُالمؤتمرُالعلميُاألولُ،بعنوانُاالستثمارُوالتمويلُفيُفلسطينُ
بينُآفاقُالتنميةُوالتحدياتُالمعاصرةُ،كليةُالتجارةُالجامعةُاالسالميةُ،الفترةُمنُُ4-1مايوُ

ُ)8111(ُ،8111صُُ ُ .44

 .8عبدُالس ال ال الالتارُأبوُعزةُ،التوجيهُاإلس ال ال الالالميُلالس ال ال الالتثمارُ،د ارس ال ال الالةُمنش ال ال الالورةُفيُكليةُاالقتص ال ال الالادُ
اإلسالميُ،قسمُالبحوثُوالدراساتُ،بنكُدبيُاإلسالميُ)4441(ُ،عددُُ .410

 .0تقريرُلجنةُاالس ال الالتثمارُوالتكنولوجياُوالقض ال الالاياُالماليةُالتابعةُلألممُالمتحدةُ،اتفاقُاالس ال الالتثمارُ
الثنائيُالمعقودُبينُالدينماركُوليتوانياُ،والمنشورُفيُُ82-81آذارُُ/مارسُُ .4444

 .1حازمُجمعةُ،الحمايةُالدبلوماسال الاليةُللمشال الالروعاتُالمشال الالتركةُ،رسال الالالةُدكتوراهُغيرُمنشال الالورةُ،كليةُ
قُ)4414(ُ،جامعةُعينُشمسُ .
الحقو ُ

 .1الجهازُالمركزيُلإلحصال الالاءُالفلسال الالطينيُ،سال الاللطةُالنقدُالفلسال الالطينيةُ.8144ُ،مسال الالحُاالسال الالتثمارُ
األجنبيُللمؤسساتُالفلسطينيةُ،8141ُ،اإلصدارُاألولُ،رامُاللهُ،فلسطينُ،نوفمبرُ.8144

 .2آياتُحمدانُ،المساعداتُالخارجيةُوتشكيلُالفضاءُالفلسطينيُ،مركزُبيسانُللبحوثُ
واإلنماءُ،رامُاللهُ(ُ .)8141

 .1د ارسال الالةُبحثيةُلتعزيزُالقدرةُالذاتيةُلالقتصال الالادُالفلسال الالطينيُ(ُ،)8110معهدُأبحاثُالسال الالياسال الالاتُ
االقتصاديةُالفلسطينيُ(ماس)ُرامُاللهُحزيرانُ .

 .1دريدُمحمودُالسال الالامرائيُ،االسال الالتثمارُاألجنبيُالمعوقاتُوالضال الالماناتُالقانونيةُ،مركزُد ارسال الالاتُ
الوحدةُالعربية(ُ .)8112

 .4خميسُأحمدُسالالمارهُ،المسالالاعداتُالخارجيةُوآثارهاُعلىُالنموُاالقتصالالاديُالفلسالالطينيُ،رسالالالةُ
ماجسال ال ال الالتيرُغيرُمنشال ال ال الالورةُ،جامعةُاألزهر-غزةُ،كليةُاالقتصال ال ال الالادُوالعلومُاالداريةُ،فلسال ال ال الالطينُ،

(ُ)8140صُُ.8

.41

عبالدُالسال ال ال ال ال ال الالالمُأبوُقحفُ،اقتصال ال ال ال ال ال الالادياتُاألعمالُواالسال ال ال ال ال ال الالتثمارُالدوليُ،الدارُالجامعيةُ،

االسكندريةُ،صُ.11

.44

محمدُعبدُالعزيزُعبدُاللهُعيدُ،االس ال ال الالتثمارُاألجنبيُالمباش ال ال الالرُفيُالدولُاالس ال ال الالالميةُفيُ

ضوءُاالقتصادُاالسالميُ،دارُالنفائسُ،األردنُ)8112(ُ،صُ.80-81
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.48

ُجميلُعبدُالرحمنُص الالابونيُ،التهربُالضال الريبيُالدوليُللش الالركاتُعابرةُالقومياتُد ارس الالةُ

.40

عطيةُعبدُالحليمُصالقرُ،الحوافزُالضالريبيةُلتشالجيعُاالسالتثمارُفيُمصالرُ،دارُالنهضةُ

.41

عبدُاللهُعبدُالكريمُعبدُاللهُ،ض ال ال الالماناتُاالس ال ال الالتثمارُفيُالدولُالعربيةُ،د ارس ال ال الالةُقانونيةُ

.41

ناصال ال ال ال الالرُعثمانُمحمدُعثمانُ،ضال ال ال ال الالماناتُاالسال ال ال ال الالتثمارُاألجنبيُفيُالدولُالعربيةُ،دارُ

مقارنةُرسالةُدكتوراهُغيرُمنشورةُ،كليةُحقوقُُ،جامعةُعينُشمسُ،القاهرة(ُ .)8111

العربية(.)4441

مقارنةُ،دارُالثقافةُللنشرُوالتوزيعُ(ُ .)8141

النهضةُالعربيةُ(.)8114

.42

نهادُالعرجةُ،معوقاتُاالستثمارُفيُقطاعُغزةُوسبلُالتغلبُعليهاُ،رسالةُماجستيرُ

غيرُمنشورةُ،كليةُاالقتصادُوالعلومُاالداريةُ،جامعةُاالزهر-غزةُ،فلسطين(.)8140

.41

خليلُمحمدُخليلُعطيةُ،االسال ال ال الالتثماراتُاألجنبيةُالمباش ال ال ال الرةُوالتنميةُ،بحثُفيُالنظريةُ،

مجلةُمصالالرُالمعاص الرةُ،العددانُُ،101ُ–ُ101السالالنةُالخامسالالةُوالثامنةُ،الجمعيةُالمص الريةُ

اإلحصاءُوالتشريعُ،القاهرةُ،يوليوُُ/أكتوبر(.)4441
ُ
لالقتصادُالسياسيُو

.41

أحمالالدُقالالاسال ال ال ال ال ال الالمُ،أثرُقالالانونُتشال ال ال ال ال ال الالجيعُاالسال ال ال ال ال ال الالتثمالالارُعلىُاالقتص ال ال ال ال ال ال الالادُاألردنيُ،عمالالانُ،

األردن(ُ .)4411

.44
.81

القانونُرقمُ(ُ)4لسنةُُ4441بشأنُتشجيعُاالستثمارُفيُفلسطينُ .

قرارُبقانونُرقمُ(ُ)8لسالالنةُ8144مُ،بشالالأنُتعديلُقانونُتشالالجيعُاالسالالتثمارُفيُفلسالالطينُ

رقمُ(ُ)4لسنةُُ .4441

.84

سفيانُقعلولُ،جاذبيةُالبلدانُالعربيةُلالستثمارُاألجنبيُالمباشرُ،دراسةُتشخيصيةُ

حسبُمؤشرُقياسُمحدداتُاالستثمارُ،العددُ،02صندوقُالنقدُالعربيةُ،ابريلُ)8141(ُ،

صُ.1

.88

علىُكسابُ،ومحمدُراتولُ،التكاملُاالقتصاديُالعربيُوالتنميةُاالقتصاديةُفيُإطارُ

التدافعُاالقتصاديُوالشراكةُ،مجلةُاقتصادياتُشمالُافريقياُ،العددُاالول)8141(ُ،صُُ.4

.80

عبدُالحكيمُجمعةُمحمودُ،دورُاالستثمارُفيُاإلصالحُاالقتصاديُوالتنميةُفيُ

جمهوريةُمصرُالعربيةُ،رسالةُدكتوراهُغيرُمنشورةُ،كليةُالحقوقُُ،جامعةُعينُشمسُ،

القاهرة(ُ.)8111

 .81منشورات الهيئة العامة لتشجيع االستثمارُ . 2006،
 .81نس الاليمةُجلوليُ،ويوس الالفُصال الوارُآثارُاالس الالتثمارُاألجنبيُالمباش الالرُعلىُالنموُاالقتص الالادي-

د ارس ال ال ال ال ال ال الالةُقيالالاس ال ال ال ال ال ال اليالالةُعلىُدولُمجلسُالتعالالاونُالخليجيُخاللُالفترةُُ،8141-4441مجلالالةُ
االستراتيجيةُوالتنميةُ)8141(ُ،صُُ،408-411عددُ،44مجلدُ.2
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 .82فس الاليحُنص الاليرةُ،جامعةُالدولُالعربيةُودورهاُفيُدعمُالقض الاليةُالفلس الالطينية4411-4411مُ،
رس ال ال ال الالالةُماجس ال ال ال الالتيرُغيرُمنش ال ال ال الالورةُ،جامعةُمحمدُخض ال ال ال الالير-بس ال ال ال الالكرة-كليةُالعلومُاالنس ال ال ال الالانيةُ
واالجتماعيةُ-قطبُشتمةُ،الجزائر(ُُ.)8141

ُ

 .81الوقائعُالفلسالالطينيةُ،العددُتسالالعونُ–ُُ01آذارُ(مارس)ُُ،8144قرارُبقانونُرقمُ(ُ)8لس الالنةُ
8144مُ،بشأنُتعديلُقانونُتشجيعُاالستثمارُفيُفلسطينُرقمُ(ُ)4لسنةُ.4441

28. Kindleberger,c. international Economics, third Edition, richd,
D ,Irwn-london 1963
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تطورُدورُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُ
فيُظلُالمتغيراتُاالقليميةُ)ُ (2099-2099
Development of the role of the Arab League from the Palestinian
Cause in light of regional changes, 2011-2018
مُ.عدنانُفضلُالهندي ُ

مديرُعامُوحدةُشؤونُالقدس ُ

عضوُإدارةُالمجلسُالعامُلنقابةُالمهندسينُ-مركزُغزة
عضوُتجمعُحكماءُفلسطين

ملخصُ ُ

adnanelhindi@gmail.com

تهدفُهذهُالدراسةُإلىُاستنباطُومعرفةُدورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُمساندةُالقضيةُالفلسطينيةُ

فيُظلُالمتغيراتُاإلقليميةُوالدوليةُمنُمنذُنشأتهاُعامُُ4411وحتىُعامُُ،8141حيثُلعبتُهذهُ
المتغيراتُدو أرُمهماُُفيُتطورُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُبماُيخصُالقضيةُالفلسطينيةُ ُ.ومنُهناُ:
سيتمُدراسةُهذهُالمتغيراتُوتأثيرهاُعلىُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينية.

وأظهرتُنتائجُالدراسةُأن ُموقفُجامعةُالدولُالعربية ُمنُالقضيةُالفلسطينيةُفيُظلُالمتغيراتُ

االقليميةُ)(8141-8144هو ُحصيلة ُللسياساتُالعربيةُالرسمية ُبما ُفيهاُمن ُتناقضات ُبين ُهذهُ

الدولُالكامنةُفيُالواقعُالعربيُ .

وأوصتُالدراسةُأنُعلىُالجامعةُأالُيبقىُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُهوُالشجبُواالستنكارُمنُ

تهويدُاألراضيُالفلسطينيةُومدينةُالقدسُ،والجرائمُاإلسرائيليةُبحقُالفلسطينيينُُ،ووقفُالتطبيعُالعربيُ

المعلنُوغيرُالمعلنُعلىُأكثرُمنُصعيدُمعُإسرائيلُ،وذلكُللضغطُعلىُإسرائيلُإليجادُتسويةُ
تضمنُحلُالقضيةُالفلسطينيةُعلىُأقلُتقديرُوفقُمبادرةُالسالمُالعربية.

كلماتُمفتاحيةُ:جامعةُالدولُالعربيةُ،منظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ،القضيةُالفلسطينيةُ،قضيةُالقدسُ،
قضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ .
Abstract
This study aims to devise and know the role of the Arab League in
supporting the Palestinian cause in light of the regional and international
variables from its inception in 1945 until 2018, as these variables played an
important role in the development of the Arab League’s position regarding
the Palestinian cause. Hence: These variables will be studied and their effect
on the position of the Arab League on the Palestinian cause.
The results of the study showed that the position of the Arab League on
the Palestinian cause in light of regional variables (2011-2018) is a result of
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official Arab policies, including the contradictions between these countries
inherent in the Arab reality.
The study recommended that the Arab League should not remain the
position of the Arab League which is denouncing and denouncing the
Judaization of the Palestinian lands and the city of Jerusalem, the Israeli
crimes against the Palestinians, and stopping the declared and undeclared
Arab normalization on more than one level with Israel, in order to put
pressure on Israel to find a settlement that guarantees a solution to the
Palestinian cause. The lowest estimate, according to the Arab Peace
Initiative.
Key words: the Arab League, the Palestine Liberation Organization, the
Palestinian cause, the Jerusalem issue, the Palestinian refugee issue.
ُ
المقدمةُ ُ

حظيت ُالقضية ُالفلسطينية ُباهتمام ُكبير ُمن ُجامعة ُالدول ُالعربية ُمنذ ُإنشائها ُفقد ُتضمنُ

بيةُ،وأنُحقوقُالعربُالُ
بروتوكولُاإلسكندريةُالعبارةُالتالية"ُ:إنُفلسطينُركنُمنُأركانُالبالدُالعر ُ
يمكنُالمساسُبهاُ،وأنُاستقاللُفلسطينُهوُمنُالحقوقُالثابتةُ،وانهُليسُأشدُظلماُوعدواناُمنُأنُ
ُ
تحلُمسألةُيهودُأوروباُبظلمُآخرُيقعُعلىُعربُفلسطينُ،وأنهُيجبُوقفُالهجرةُاليهوديةُوالمحافظةُ

علىُاألراضيُالعربية"ُ .

علىُأنُالمسألةُاألصعبُفيماُيتعلقُبموقفُالجامعةُإزاءُالقضيةُالفلسطينيةُ،إنماُيتمثلُفيُ

حقيقةُأنهاُوانُكانتُقدُنجحتُوالُشكُ،فيُبلورةُنوعُمنُاإلجماعُالعربيُبشأنُتأييدُحقوقُالشعبُ
العربيُالفلسطينيُفيُمواجهةُاألطماعُاإلسرائيليةُوالصهيونيةُ،إالُأنهاُقدُأخفقتُفيُالمقابلُفيُ

التوصل ُإلى ُصياغةُخطة ُعربية ُتفصيلية ُيمكن ُالسير ُبمقتضاها ُفي ُهذا ُالشأن ُنتيجة ُللخالفاتُ

القائمةُبينُأعضائهاُ.فقدُانقسمتُدولهاُإلىُمحورينُ،األولُ:دولُاالعتدالُالعربيُ،والثانيُ:دولُ

الممانعةُ،مماُأعاقُاالجماعُالعربيُحولُالقضيةُالفلسطينيةُ .

مشكلةُالدراسةُ ُ:

كانُللمتغيراتُاإلقليميةُأث ارُكبي ارُعلىُدورُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُ،حيثُ
إنُالحراكاتُالشعبيةُوالمتغيراتُالتيُحصلتُفيُالدولُالعربيةُمنذُأواخرُعامُُ8141قدُأثرتُعلىُ

دورُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُ.وتكمنُمشكلةُالدراسةُفيُالسؤالُالرئيسيُاآلتيُ :
ماُمستقبلُدورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُمساندةُالقضيةُالفلسطينيةُفيُظلُالمتغيراتُاإلقليمية؟ ُ
ويتفرعُمنُالسؤالُالرئيسيُاألسئلةُالفرعيةُالتاليةُ :

 -4ماُهوُدورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُمساندةُالقضيةُالفلسطينيةُماُقبلُعامُ8144؟
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 -8ما ُهو ُدور ُجامعة ُالدول ُالعربية ُفي ُمساندة ُالقضية ُالفلسطينية ُفي ُظل ُالمتغيرات ُاإلقليمية ُمنُ
8141-8144؟ ُ

أهدافُالدراسةُ :

 -4توضيحُدورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُمساندةُالقضيةُالفلسطينية.

 -8وضعُرؤيةُاستشرافيةُعنُمستقبلُدورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُمساندةُالقضيةُالفلسطينيةُفيُظلُ
المتغيراتُاإلقليميةُ .
أهميةُالدراسةُ :

 -4تزويدُالسياسيينُبإضافةُعنُدورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُمساندةُالقضيةُالفلسطينيةُ .
 -8استشرافُمستقبلُدورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُمساندةُالقضيةُالفلسطينيةُفيُظلُالمتغيراتُاإلقليميةُ .
حدودُالدراسةُ :

الحدُالمكانيُ :

ُُُتدورُالدراسةُفيُإطارهاُالمكانيُفلسطينُ .

الحدُالزمانيُ :

تمتدُالدراسةُمنُبينُعاميُُ .2018-2011
منهجُالدراسة:

تمُاستخدامُالمنهجُالوصفيُ،والمنهجُالتحليليُ،والمنهجُالتاريخيُفيُهذهُالدراسةُ .

المنهجُالتاريخيُ:استخدمتُالدراسةُالمنهجُالتاريخيُ،منُخاللُرصدُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُ
بينُعاميُُ .2018-2011

المنهجُالوصفيُ :واستخدمتُالدراسةُالمنهجُالوصفي ُالتحليليُ ،منُخاللُدراسةُموقفُجامعةُ
الدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُبينُعاميُُ .2018-2011

المنهجُالتحليليُ :واستخدمتُالدراسةُالمنهجُالتحليليُ ،لتحليلُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُ
القضيةُالفلسطينيةُبينُعاميُُ .2018-2011
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المقدمةُ :
اضطلعتُبريطانياُبدورُمهمُفيُمجالُاإلعدادُإلنشاءُجامعةُالدولُالعربيةُ،حيثُكانتُهيُ

القوةُالدوليةُالكبرىُ،وذلكُتحقيقاُألهدافُسياستهاُفيُالمنطقةُوقتئذُ.فقدُكانتُتصريحاتُالمسؤولينُ
البريطانيينُحولُمسألةُالوحدةُالعربيةُوالمشاريعُالتيُكانتُمطروحةُفيُأوائلُاألربعينياتُمنُالقرنُ

العشرينُ،بقصدُتحقيقُهذهُالوحدةُبمثابةُالضوءُاألخضرُللعديدُمنُالقياداتُالعربيةُلبدءُسلسلةُمنُ
االتصاالتُالثنائيةُوالجماعيةُ،ولتنظيمُعددُمنُالمشاوراتُلدراسةُفكرةُإقامةُتنظيمُعربيُواحدُيجمعُ

شملُاألقطارُالعربيةُوقدُعرفتُاالتصاالتُالعربيةُالتيُجرتُفيُهذاُالشأنُبالمباحثاتُالتمهيديةُ.

وفيُهذاُاإلطارُ :جرتُلقاءاتُرسميةُعديدةُبينُرؤساءُالدولُالعربيةُوقياداتهاُ ،انتهتُبعقدُمؤتمرُ

تمهيديُباإلسكندريةُخاللُالفترةُمنُُ81أيلولُ(سبتمبر)ُإلىُُ41تشرينُاألولُ(أكتوبر)ُ .4411وقدُ

شاركتُفيُهذاُالمؤتمرُوفودُسبعُدولُعربيةُهيُ:سورياُ،شرق ُاألردنُ،العراقُ،المملكةُالعربيةُ

السعوديةُ،لبنانُ،مصرُ،اليمنُ(ُ ُ.)1

ونظراُللخالفاتُبينُاألحزابُالفلسطينيةُفيمنُيمثلُفلسطينُوالتيُلمُتكنُمستقلةُ ،قامتُتلكُ

االحزابُباختيارُشخصيةُمستقلةُوهوُموسىُالعلميُكممثلُلعربُفلسطينُ.وقدُوافقتُاللجنةُالتحضيريةُ

علىُقبولُالعلميُللمشاركةُفيُأعمالهاُباعتبارهُالعضوُالذيُيمثلُعربُفلسطينُ،بحيثُيكونُلهُالحقُ

فيُمناقشةُكلُالمواضيعُ،ولكنُدونُالحقُفيُالتصويتُ(ُ.)2

وقدُحظيتُالقضيةُالفلسطينيةُباهتمامُكبيرُمنُجامعةُالدولُالعربيةُمنذُإنشائهاُفقدُتضمنُ

بيةُ،وأنُحق ُوقُالعربُالُ
بروتوكولُاإلسكندريةُالعبارةُالتالية"ُ:إنُفلسطينُركنُمنُأركانُالبالدُالعر ُ
يمكنُالمساسُبهاُ،وأنُاستقاللُفلسطينُهوُمنُالحقوقُالثابتةُ،وانهُليسُأشدُظلماُوعدواناُمنُأنُ
ُ
تحلُمسألةُيهودُأوروباُبظلمُآخرُيقعُعلىُعربُفلسطينُ،وأنهُيجبُوقفُالهجرةُاليهوديةُوالمحافظةُ

علىُاألراضيُالعربية"ُ(ُ .)3

المحورُاألولُ:دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُمساندةُالقضيةُالفلسطينيةُماُقبلُعامُُ 2099
كانت ُالقضية ُالفلسطينية ُمحور ُاالهتمام ُالرئيس ُللجامعة ُالعربية ُمنذ ُلحظة ُقيامهاُ ،ولعلُ

انجازهاُاألساسيُفيُهذاُالمجالُوضعُالقضيةُالفلسطينيةُفيُإطارهاُالقوميُ ،فوضعتُالحكوماتُ

(ُ)1أحمدُالرشيديُ،الجامعةُالعربيةُ11ُ:عاماُعلىُطريقُالعملُالعربيُالمشتركhttp://www.aljazeera.netُ،

(ُ)2مروةُجبرُ:جامعةُالدولُالعربيةُوقضيةُفلسطينُ(ُ،)4421-4411مركزُأبحاثُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ،نيقوسياُ،
(ُ)4414صُ.441-441

)ُُ(3جامعةُالدولُالعربيةُ،الموسوعةُالفلسطينية.https://www.palestinapedia.netُ،
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العربية ُأمام ُمسؤولياتها ُالتاريخية ُتجاههاُ ،باعتبار ُأنُالمسؤولية ُتجاه ُفلسطين ُهي ُمسؤولية ُاألمةُ

العربيةُكلهاُوليستُمسؤوليةُالشعبُالفلسطينيُوحدهُ(ُ .)1

ُوكانُصدورُأولُقرارُرسميُبشأنُمقاطعةُالبضائعُوالمنتجاتُالصهيونيةُفيُُ8كانونُاألولُ

(ديسمبر)ُُ،4411ثمُجاءتُقمةُأنشاصُفيُمصرُمنُُ81إلىُُ84آيارُ(مايو)ُُ،4412حيثُعقدُ
ألول ُمرة ُمؤتمر ُالملوك ُوالرؤساء ُالعربُ ،واتخذوا ُبشأن ُفلسطين ُالق اررات ُالتاليةُ :إيقاف ُالهجرةُ

الصهيونيةُتماماُ ُ،ومنعُتسربُاألراضيُالعربيةُإلىُاألياديُالصهيونيةُبصورةُتامةُُ،والعملُعلىُ

تحقيقُاستقاللُفلسطينُوتشكيلُحكومةُتضمنُفيهاُحقوق ُجميعُسكانهاُالشرعيينُ.وعقبُصدورُ

قرارُاألممُالمتحدةُبتقسيمُفلسطينُ ،اجتمعُمجلسُالجامعةُفيُلبنانُلدراسةُقرارُهيئةُاألممُالمتحدةُ

التيُأوصتُبالتقسيمُ،حيثُرفضُرفضاُقاطعاُ.واختارتُالجامعةُموسىُالعلميُممثال ُللفلسطينيينُ
للمشاركةُفيُاالجتماعاتُالتحضيريةُلوضعُميثاقُالجامعةُمنُدونُأنُيكونُلهُحقُالتصويتُ،وخلفهُ
بعدُذلكُأحمدُحلميُعبدُالباقيُرئيسُحكومةُعمومُفلسطينُالتيُأنشئتُفيُُ 80أيلولُ(سبتمبر)ُ

ُ .)2(ُ4411

وسيتناولُهذاُالمحورُدور ُجامعةُالدولُالعربيةُفي ُمساندةُالقضيةُالفلسطينيةُماُقبلُعامُ

ُ،8144منُخاللُدراسةُمواقفُبعضُالدولُومدىُتأثيرهاُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُ .

أوالُ:دور ُجامعة ُالدول ُالعربية ُفيُمساندة ُالقضية ُالفلسطينية ُحتى ُقيام ُالسلطة ُالفلسطينيةُعامُ

9111

وقدُشكلتُالقضيةُالفلسطينيةُبجوانبهاُالمتعددةُاألساسُلمعظمُمؤتمراتُالقمةُالعربيةُمنذُأوائلُ

الستينيات؛ُبلُإنُبعضُهذهُالمؤتمراتُقدُعقدُأساساُللنظرُفيُموضوعاتُتتعلقُبهذهُالقضيةُ ،

وأماُعنُق ارراتُالقممُالعربيةُالتيُتتمُمنُحاللُجامعةُالدولُالعربيةُفقدُاجتمعُالملوكُوالرؤساءُالعربُ

فيُمؤتمرُالقمةُفيُأنشاصُبمصرُفيُُ84-81آذارُ(مارس)ُُ،4412واتخذتُالقمةُق ار ارُينصُعلىُ

أنُفلسطينُقطرُعربيُالُيمكنُأنُيفصلُعنُاألقطارُالعربيةُاألخرىُ،وعقدتُجامعةُالدولُالعربيةُ
اجتماعاُغيرُعاديُفيُبلودانُبلبنانُُ48-1حزيرانُ(يونيو)ُُ،4412حثاُفيهاُالشعوبُالعربيةُلنصرةُ
عربُفلسطينُفيُالمالُوالسالحُوالمجاهدينُ،وفيُُ42أيلولُ(سبتمبر)ُُ4411اجتمعتُاللجنةُالسياسيةُ

لجامعة ُالدول ُالعربيةُ ،واتخذت ُق ار ار ُبمقاومة ُمقترحات ُاللجنة ُاإلنجليزية ُاألمريكية ُبتقسيم ُفلسطينُ،

( ُ)1حسنُنافعةُ:الجامعةُالعربيةُوالقضيةُالفلسطينيةُ،جامعةُالدولُالعربيةُالواقعُوالمأمولُ،مركزُدراساتُالوحدةُالعربيةُ،
بيروتُ،لبنانُ،طُ)4448(ُ،8صُ .418

) (2الجامعةُالعربيةُوالقضيةُالفلسطينيةُ..تاريخُطويلُودعمُصوريُومواقفُهزيلةُ،الطريقhttp://www.el-ُ،

tareeq.net
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واجتمعتُمرةُأخرىُفيُُ1تشرينُالثانيُ(نوفمبر)ُفيُعالياُبلبنانُوقررتُتقديمُالسالحُلعربُفلسطينُ،

ُواُنشاءُقيادةُعربيةُلمواجهةُالمليشياتُاليهوديةُ،وحشدُقطاعاتُمنُجيوشهاُعلىُحدودُفلسطينُ(ُ .)1

وفيُأيلولُ(سبتمبر)ُُ4421عقدُمؤتمرُالقمةُالعربيُالعاديُالثانيُفيُمدينةُاإلسكندريةُ،الذيُ

رحبُبقيامُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُواعتمادهاُممثالُللشعبُالفلسطينيُ.وسي ارُعلىُالنهجُالذيُاختطهُ
القادةُالعربُبعقدُالقمةُبشكلُسنويُ،استضافتُمدينةُالدارُالبيضاءُبالمملكةُالمغربيةُفيُأيلولُ(سبتمبر)ُ
ُ 4421القمةُالعربيةُ،وتوجتُأعمالهاُبدعمُقضيةُفلسطينُفيُجميعُالمحافلُالدوليةُُ،وجاءتُالقمةُ
العربيةُالعاديةُالرابعةُالتيُعقدتُفيُالعاصمةُالسودانيةُالخرطومُفيُآبُ(أغسطس)ُُ،4421مطالبةُ

بإزالة ُآثار ُالعدوان ُاإلسرائيلي ُعلى ُاألراضي ُالعربية ُالمحتلة ُعام ُُ ،4421وسعى ُالقادة ُالعرب ُفيُ

اجتماعهمُغيرُالعاديُالثالثُفيُأيلولُ(سبتمبر)ُُ4411بالقاهرةُ،إلىُحلُالخالفُاألردنيُالفلسطينيُ
حقناُللدماءُالعربيةُ.وظلتُالقضيةُالفلسطينيةُالهاجسُاألكبرُللقادةُالعربُومحورُأعمالُالقمةُالعربيةُ
العاديةُالسادسةُبالجزائرُفيُتشرينُالثانيُ(نوفمبر) ُُ،4410التيُدعتُإلىُاالنسحابُاإلسرائيليُمنُ

جميعُاألراضيُالعربيةُالمحتلةُبماُفيهاُالقدسُ،والىُاستعادةُالشعبُالفلسطينيُحقوقهُالوطنيةُالمشروعةُ

(ُ ُ.)2

وعقدتُالقمةُالعربيةُالعاديةُالسابعةُفيُالرباطُفيُتشرينُاألولُ(أكتوبر)ُُ،4411والتيُأكدتُ

ضرورةُااللتزامُباستعادةُكاملُاألراضيُالعربيةُالمحتلةُفيُعدوانُعام ُُ ،4421وعدمُالقبولُبأيُ

وضعُمنُشأنهُالمساسُبالسيادةُالعربيةُعلىُمدينةُالقدسُ،واعتمدتُهذهُالقمةُمنظمةُالتحريرُممثالُ

شرعياُوحيداُللشعبُالفلسطينيُ.وفيُتشرينُاألولُ(أكتوبر)ُُ،4412عقدُمؤتمرُالقمةُالعربيُالعاديُ
الثامنُفيُالقاهرةُولكونُالقضيةُالفلسطينيةُ"قضيةُالعربُاألولى"ُ،أكدُقادةُالدولُالعربيةُفيُمؤتمرُ
بيُالعاديُالتاسعُفيُالعاصمةُالعراقيةُبغدادُ،دعمهمُلمنظمةُالتحريرُ،وضرورةُالموافقةُ
ُ
القمةُالعر
علىُأيُحلُمستقبليُللقضيةُالفلسطينيةُ.واحتضنتُتونسُفيُتشرينُالثانيُ(نوفمبر)ُُ4414القمةُ
العربيةُالعاديةُالعاشرةُ،حيثُجددُالقادةُالعربُتأكيدهمُعلىُااللتزامُالكاملُبدعمُالقضيةُالفلسطينيةُ.

وتواصلتُأعمالُالقممُالعربيةُمسيرتهاُ،وسعياُمنُالمملكةُالعربيةُالسعوديةُإلىُجانبُأشقائهاُالعربُ،
جاءُمشروعُالملكُفهدُللسالمُفيُالشرق ُاألوسطُ،وأقرُكمشروعُللسالمُالعربيُخاللُمؤتمرُالقمةُ
العربيُالعاديُالثانيُعشرُفيُمدينةُفاسُالمغربيةُالذيُعقدُعلىُمرحلتينُ،األولىُفيُتشرينُالثانيُ

(ن ُوفمبر)ُُ،4414والثانيةُفيُقمةُبيروتُعامُُ .)3( 4418

(ُ)1فسيحُنصيرةُ:جامعةُالدولُالعربيةُودورهاُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينية(ُ،)4411-4411جامعةُمحمدُخيضرُ،الجزائرُ)8141(ُ،
ص.11-11

(ُ)2عادلُأبوُطالبُ،بعدُمرورُُ10عاماُعلىُإنشائهاُ.نرصدُمسيرةُجامعةُالدولُالعربيةُ،األهرامُالعربي.،8141/1/41ُ،
ُ) (3الجامعةُالعربيةُ..تاريخُحافلُبالتعاونُمنذُُ،4412العينُاالخباريةhttps://al-ain.comُ،
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ُوكانُللجامعةُالعربيةُفيُخاللُهذهُالفترةُدو ارُمهماُفيُمساندةُالشعبُالفلسطينيُمنذُالبدايةُ،

فقامت ُالجامعة ُالعربية ُبإصدار ُعدد ُمن ُالق اررات ُعلى ُالصعيد ُالسياسيُ ،منها ُاالعتراف ُبمنظمةُ

التحريرُالفلسطينيةُممثالُُوحيداُُللشعبُالفلسطينيُ،وذلكُفيُمؤتمرُالقمةُالعربيُالذيُانعقدُفيُالرباطُ
عامُُ،4411وكانُذلكُأولُمرةُيتمُفيهاُاعترافُعربيُجماعيُبجبهةُوحيدةُلتمثيلُالشعبُالفلسطينيُ،

وبذلكُ:حسمتُخالقاُقديماُومزمناُفيُالساحةُالعربيةُحولُمنُيمثلُفلسطينُوشعبهاُ(األسطلُ،كمالُ

مجمود ُ(ُ :)4411الجامعة ُالعربية ُوالقضية ُالفلسطينيةُ ،العلومُ ،تصدر ُعن ُدار ُالعلوم ُوالصحافةُ

والطباعةُوالنشرُ،غزةُ،العددُُ،411ص(ُ)41-41يتمُوضعُهذاُالتوثيقُفيُالحاشيةُ،أوُاتباعُهذاُ

النسقُمعُبقيةُالمراجع))ُ،واكتملتُهذهُالخطوةُبقرارُمجلسُالجامعةُالذيُاجتمعُفيُأيلولُ(سبتمبر)ُ
ُ 4412علىُشكلُمؤتمرُلوزراءُالخارجيةُالعربُ ،واعتبرُمنظمةُالتحريرُعضوا ُكاملُالعضويةُفيُ

جامعةُالدولُالعربيةُ،واصبحُلهاُالحقُفيُاالشتراكُفيُالمداولةُفقطُوانماُالتصويتُعلىُالقضاياُ

العربيةُأمامُجميعُأجهزةُالجامعةُالعربيةُ(ُ .)1

وعملتُالجامعةُعلىُمواصلةُمساعيهاُالدبلوماسيةُلمنعُقرارُنقلُو ازرةُالخارجيةُوالكنيستُ

اإلسرائيليُإلىُالقدسُ،ومجابهةُالضغطُالتيُتمارسهُإسرائيلُعلىُالدولُلنقلُسفاراتهاُإلىُالقدسُ،

أماُعلىُالصعيدُاالقتصاديُفاتخذتُجامعةُالدولُالعربيةُق ار ارُبإنشاءُمكاتبُللمقاطعةُفيُكلُالدولُ
العربيةُ ،ومنعُتصديرُالموادُاألوليةُالمساعدةُلإلنتاجُاإلسرائيليُ ،واتخاذُاإلجراءاتُالجمركية ُللتأكدُ
منُجنسيةُالبضائعُ،واتخذتُق ار ارُبفرضُالعقوباتُعلىُالشركاتُالتيُتفتحُفروعا ُلهاُفيُإسرائيلُ،

كمأُاعلنتُأنُقضيةُالتعاملُمعُإسرائيلُقضيةُعربيةُخالصةُ،وأنهُالُيجوزُأليُدولةُعربيةُمنفردةُ

أنُتعقدُصلحُأوُاتفاقُسياسيُأوُاقتصاديُأوُعسكريُمعُإسرائيلُ،وأنُالدولةُالتيُتقدمُعلىُذلكُ
تعتبرُمنفصلةُعنُالجامعةُالعربيةُ،وأنُتقومُالدولُالعربيةُاألخرىُباتخاذُإجراءاتُضدُهذه ُالدولةُ

منها(ُ:قطعُالعالقاتُالسياسيةُوالقنصليةُ ُ،واغالقُالحدودُالمشتركةُمعهاُُ،ووقفُالعالقاتُاالقتصاديةُ
والماليةُُمعها)ُ(ُ .)2

وبعدُأسبوعُمنُاندالعُاالنتفاضةُالفلسطينيةُاألولىُفيُعامُُ،4411عقدُمجلسُجامعةُالدولُ

العربيةُدورةُغيرُعاديةُبتاريخُُ 41كانون ُاألولُ(ديسمبر)ُُ ،4411وكانُمنُُأهمُق ارراتهاُتقديمُالدعمُ

الشاملُوالسريعُللشعبُالفلسطينيُ،وقيامُالدولُاألعضاءُبتكثيفُاتصاالتهاُمعُحميهُالدولُوالهيئاتُ
الدوليةُكيُتوقفُإسرائيلُممارساتهاُالتعسفيةُوالقمعيةُضدُالشعبُالفلسطينيُ،والعملُعلىُاستصدارُ

قرارُمنُمجلسُاألمنُالدوليُيدينُالممارساتُاإلرهابيةُالتيُتمارسهاُإسرائيلُضدُالشعبُالفلسطينيُ،
(ُ)1حسنُنافعةُ:الجامعةُالعربيةُوالقضيةُالفلسطينيةُ،جامعةُالدولُالعربيةُالواقعُوالمأمولُ،مركزُدراساتُالوحدةُ
العربيةُ،بيروتُ،لبنانُ)4448(ُ،ط.8

(ُ)2فسيحُنصيرةُ:جامعةُالدولُالعربيةُودورهاُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينية(ُ،)4411-4411جامعةُمحمدُخيضرُ،
الجزائرُ)8141(ُ،ص.14-11
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وأنُيتخذُاإلجراءاتُالضروريةُلحمايةُالشعبُالفلسطينيُ.ومعُعجزهاُعنُوقفُاالنتهاكاتُاإلسرائيليةُ

لحقوقُاإلنسانُالفلسطينيُلمُيكنُأمامهاُإالُإصدارُق ارراتُالشجبُواالستنكارُ،ومناشدةُاألسرةُالدوليةُ
للتدخلُلوقفُهذهُاالنتهاكاتُ.وأيدتُجامعةُالدولُالعربيةُالقرارُالذيُاتخذهُالمجلسُالوطنيُالفلسطينيُ
فيُدورتهُالتاسعةُعشرُالمنعقدةُفيُالجزائرُفيُالفترةُمنُُ 41-48تشرينُالثانيُ(نوفمبر)ُُ،4411

بإعالنُقيامُالدولةُالفلسطينيةُفوقُأرضُفلسطينُوعاصمتهاُالقدسُالشريفُ.وأيدتُانعقادُمؤتمرُمدريدُ

للسالمُالذي ُتمُعقدهُفيُُ /01تشرينُاألولُ(أكتوبر)ُُ 4444لحلُالصراعُالعربيُاإلسرائيليُبماُفيهُ
القضيةُالفلسطينيةُ،وفيُُ48كانونُالثانيُ(يناير)ُُ4440أدانُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُبدورتهُغيرُ

العاديةُاإلبعادُالجماعيُلحواليُُ141فلسطينيُإلىُاألراضيُاللبنانيةُ،وحذرُمنُالمخاطرُالجسيمةُلهذاُ

اإلبعادُ.كماُاعتبرتُأنُاتفاقُأوسلوُيمثلُبدايةُلحلُالقضيةُالفلسطينيةُ،وقامتُبتأييدُهذاُاالتفاقُالذيُ
تمُتوقيعهُفيُُ40أيلولُ(سبتمبر)ُُ .)1(ُ4440

ثاني اُ:دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُمساندةُالقضيةُالفلسطينيةُبعدُقيامُالسلطةُالفلسطينيةُحتىُعامُ

2099

حظيتُالقضيةُالفلسطينيةُباهتمامُجامعةُالدولُالعربيةُبعدُقيامُالسلطةُالفلسطينيةُفيُالضفةُ

الغربيةُوقطاعُغزةُعامُُ ،4441خصوصا ُفيُظلُاالنتهاكاتُاإلسرائيليةُللحقوق ُالفلسطينيةُُ ،وعدمُ
تنفيذهاُاللتزاماتهاُالمترتبةُعليهاُفيُاتفاقُأوسلوُالموقعُبينهاُوبينُالسلطةُالفلسطينيةُ،فأدانتُالجريمةُ

اإلسرائيليةُالبشعةُفيُالحرمُاإلبراهيميُالتيُ ُوقعتُفيُُ 81شباطُ(فبراير)ُُ .4441وقدُسعتُجامعةُ
الدولُالعربيةُللتصديُلهذهُاالنتهاكاتُمنُخاللُدعمُالسعبُالفلسطينيُُ،واُدانةُاالنتهاكاتُاإلسرائيليةُ

لحقوق ُاإل نسانُفيُاألراضيُالفلسطينيةُ،ومخاطبةُالمجتمعُالدوليُودعوتهُللتصديُلهذهُاالنتهاكاتُ،
كماُرفضتُاالستيطانُاإلسرائيليُ(ُ .)2

وطالبتُالقمةُالعربيةُالطارئةُفيُالقاهرةُفيُُ84تشرينُالثانيُ(نوفمبر)ُُ،8111إسرائيلُبالتوقفُ

الفوريُُعنُممارستهاُالقمعيةُوسياستهاُاالستف اززيةُ،كماُطالبتُالقمةُالدولُالتيُالُتربطهاُمعاهداتُمعُ

إسرائيل ُبوقف ُعالقاتها ُمعهاُ ،وربط ُالتطبيع ُبانتهاء ُالتسوية ُالسلمية؛ ُوقررت ُمواصلة ُالدعم ُالماديُ

والمعنويُُلصمودُالشعبُالفلسطينيُ.فق ارراتُالقمةُالعربيةُالطارئةُجاءتُمتوافقةُمعُصدُورُقرارُمجلسُ

األمنُ(ُ)4088الذيُأدانُاألعمالُالعدوانيةُاإلسرائيليةُضدُالشعبُالفلسطينيُواعتبرهاُ"استخدامُمفرطُ
فيُالقوة"ُ .

(ُ)1محمدُمحمودُالمغنيُ:موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُمنُخاللُالق ارراتُوالبياناتُالرسميةُ
الصادرةُعنهاُ(8112-4411م)ُ،الجامعةُاالسالميةُ)8142(ُ،ص.21-81

(ُ)2محمدُمحمودُالمغنيُ:موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُمنُخاللُالق ارراتُوالبياناتُالرسميةُ
الصادرةُعنهاُ(8112-4411م)ُ،الجامعةُاالسالميةُ)8142(ُ،صُ .11-14
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فق ارراتُالقمةُالعربيةُالتيُتحتفظُبقدرتهاُعلىُالتأثيرُداخلُأروقةُالجامعةُالعربيةُأثناءُصياغتهاُ

لم ُتمنع ُشارونُ ُفي ُ(ُ 41نيسان ُأبريل ُُ ،)8114من ُإعادة ُاحتالل ُبعض ُالمدن ُالفلسطينية ُفي ُمناطقُ
الحكمُالذاتيُ،وتدميرُعشراتُالمنازلُفيها؛ُبلُجاءتُضمنُسياقُالضعفُالذيُتسيرُعليهُمنظومتهاُ
منذ ُأن ُنشأتُ .ولم ُتشذ ُق ارراتها ُفي ُقمتها ُالرابعة ُعشرة ُالتي ُعقدت ُفي ُبيروت ُبتاريخ ُ(ُ 81-82آذارُ

مارسُُ،)8118عنُخطُالتراجعُتجاهُالمشروعُالصهيونيُاالستعماريُُ(ُ .)1

أماُفيُمؤتمراتُالقمةُالعربية؛ُففيُمؤتمرُعمانُلعامُ(ُ)8114فقدُاتخذتُفيهُالقمةُق ار ارُتعهدُ

فيهُالقادةُالعربُبدعمُصمودُالشعبُالفلسطينيُمالياُوسياسياُُ،وتحذيرُإسرائيلُمنُمخاطرُتنصلهاُمنُ
األسسُالتيُقامتُعليهاُمنذُمؤتمرُمدريد ُعام ُ(ُ .)4444كماُأكدُالمؤتمرُعلىُتمسكُالقادةُبقطعُ
العالقاتُمعُالدولُالتيُتنقلُسفاراتهاُالىُالقدسُ.وطغتُعلىُأعمالُمؤتمرُبيروت ُلعام ُ(ُ)8118

غزةُ ،ومذبحةُ
الحالةُفيُاألراضيُالفلسطينيةُ ،حيثُزادُالتوترُفيُاألراضيُالمحتلةُمعُاجتياحُقطاعُ ُ

مخيم ُجنينُ ،وحصارُالرئيس ُالفلسطينيُالراحل ُ(ياسر ُعرفات) ُفي ُمقرهُ ،وأكدتُالقمةُكالعادة ُعلىُ

دعمهاُلصمودُونضالُالشعبُالفلسطينيُ.اماُمؤتمرُالقمةُالالُُ41فقدُانعقدُفيُالجزائرُلعامُ(ُ،)8111

وركزُالمشاركونُخاللهاُعلىُتمسكُالعربُبالسالمُكخيارُاستراتيجيُ،فيُضوءُتوقعُإقرارُماُرفعهُلهمُ
وزراءُخارجيتهمُبشأنُ"تفعيلُمبادرةُالسالمُالعربية"ُالتيُأقرتهاُقمةُبيروتُ ُ.

مارسُُ،)8112وتبنتُ
وفىُالعامُالتاليُاحتضنتُالخرطومُأعمالُالقمةُالتيُعقدتُفيُ(آذارُ ُ

اءُاإلسرائيليُ
ُ
بياناُلجعلُالشرقُاألوسطُمنطقةُخاليةُمنُأسلحةُالدمارُالشاملُ،ورفضتُخطةُرئيسُالوزر

أيهودُأولمرتُرسمُالحدودُمعُاألراضيُالفلسطينيةُمنُجانبُواحدُ.كماُقررتُالقمةُالعربيةُالتيُعقدتُ

بالرياضُفيُ(آذارُمارسُُ )8111مجدداُتفعيلُمبادرةُالسالمُالعربيةُبعدُخمسُسنواتُمنُإطالقهاُ،
ودعتُإسرائيلُإلىُالقبولُبهاُ،وأكدتُدعمهاُلحكومةُالوحدةُالفلسطينيةُالتيُشكلتُبمشاركةُحركتاُفتحُ

وحماسُ.وفىُ(آذارُمارسُُ)8111استضافتُدمشقُالقمةُالتيُغابُعنهاُحواليُنصفُالقادةُالعربُ،
وهيُالقمةُالتيُأكدتُتمسكهاُبمبادرةُالسالمُالعربيةُ.واستضافتُالدوحةُفيُ(آذارُمارسُُ)8114أعمالُ

القمة ُالعربية ُالدوريةُ ،حيث ُأكد ُإعالن ُعلى ُضرورة ُتحديد ُإطار ُزمني ُمحدد ُلقيام ُإسرائيل ُبالوفاءُ
بالتزاماتهاُتجاهُعمليةُالسالمُ.وفىُالعامُالتاليُاستضافتُمدينةُسرتُالقمةُالعربيةُالدوريةُفيُليبياُفيُ

عامُ(ُ)8141والتيُكانتُآخرُقمةُقبلُانطالقُش اررةُالحراكاتُالشعبيةُفيُعددُمنُالدولُالعربيةُومنُ

بينهاُمصرُ(ُ .)2

(ُ )1جبر ُالهلولُ ،موقف ُوق اررات ُجامعة ُالدول ُالعربية ُمن ُالقضية ُالفلسطينية ُوالمشروع ُالصهيونيُ ،المعرفةُ
الموجهة.http://doc-gabr-alhallul.blogspot.comُ،8141/2/1ُ،

(ُ )2عادلُأبوُطالبُ،بعدُمرورُُ 10عاماُعلىُإنشائهاُ..نرصدُمسيرةُجامعةُالدولُالعربيةُ،األهرامُالعربيُ،
.http://arabi.ahram.org.egُ،8141/1/41
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ُوكانُللجامعةُالعربيةُبعدُاالنتخاباتُالفلسطينيةُدو ارُحيادياُ،وطالبتُالمجتمعُالدوليُاالعترافُ

بنتائجُهذهُاالنتخاباتُ،أماُبالنسبةُلالنقسامُعلىُالساحةُالفلسطينيةُبينُحركتيُفتحُوحماسُفكانُدورهاُ
يتمثلُفقطُبتأييدُجميعُاالتفاقياتُالتيُوقعهاُالطرفانُبخصوصُالمصالحةُ،ماُعداُاتفاقيةُصنعاءُحيثُ

لعبتُالجامعةُالعربيةُفيهاُدو ارُكبي ارُوتبنتهاُ،واعتبرتهاُاألرضيةُاألسلمُإلنهاءُاالنقسامُالفلسطينيُ،ولكنهاُ

لمُتملكُمقوماتُالقوةُالتيُتجعلهاُقادرةُعلىُتنفيذُماُاتفقُعليهُ(ُ .)1

ئةُالتيُدعتُإليهاُقطرُبالدوحةُ
ُ
وقدُفشلتُجامعةُالدولُالعربيةُمنُخاللُالقمةُالعربيةُالطار

بإدانةُالعدوانُاإلسرائيليُعلىُقطاعُغزةُفيُ(ُ،)8114-8111حيثُلمُيحضرهاُإالُُ41عضواُبينماُ
المطلوبُهوُ(ُ41عضوا)ُُ.ولمُتخصصُالقمةُاالقتصاديةُفيُالكويتُفيُنفسُالوقتُأيُمبالغُإلعادةُ

ُإعمارُالقطاعُ،أماُالعدوانُاإلسرائيليُعلىُقطاعُغزةُفيُعامُ(ُ)8148فقدُقامتُجامعةُالدولُالعربيةُ
بإدانتهُووصفتهُبالهمجيُ،محملةُإسرائيلُالمسؤوليةُالكاملةُعماُيلحقُبالشعبُالفلسطينيُ(ُ .)2

ومماُسبقُبيانهُ:نرىُُأنُموقفُالدولُالعربيةُرغمُأنهُكانُمعارضاُلقيامُدولةُإسرائيلُ،إالُأنهُ

كانُغيرُمؤث ارُفيُالق ارراتُالصادرةُعنُاألممُالمتحدةُ ،وأنهُأخفق ُفيُمنعُقيامُالدولةُاإلسرائيلية؛ ُبلُ
أصبح ُدعمهُلقيامُدولةُفلسطينيةُعلىُ(ُ )%88منُفلسطينُاالنتدابية ُفيُالضفة ُالغربية ُوقطاعُغزةُ

ُوالجزءُالشرقيُمنُمدينةُالقدسُالتيُاحتلتُعامُ(ُ،)4421وهوُماُجاءُفيُمبادرةُالسالمُالسعوديةُالتيُ
تبنتهاُجامعةُالدولُالعربيةُ .

المحور ُالثانيُ :دور ُجامعة ُالدول ُالعربية ُفي ُمساندة ُالقضية ُالفلسطينية ُفي ُظل ُالمتغيراتُ

اإلقليميةُمنُُ 2099-2099

المالحظُفيُظلُالتغيراتُالمتسارعةُفيُعددُمنُالدولُالعربيةُ ،هوُغيابُدور ُجامعة ُالد ُولُ

العربيةُ،وعدمُقدرتهاُعلىُوضعُحلُللقضيةُالفلسطينيةُوخاصةُالوضعُالناشئُعنُاالنقسامُالفلسطينيُ،
وهذاُينبئُبشيءُهامُبأنُإرادةُإدارةُالجامعةُالعربيةُمسلوبةُأمامُالدولُالعربيةُالقويةُ،فترضخُلرغباتهاُ

ومشروعاتهاُ.فالحالةُالفلسطينيةُتعيشُفيُمأزقُسياسيُخطيرُنتيجةُالنسدادُأفقُالحلُالسياسيُ،وتعثرُ
المفاوضاتُالتيُلمُتحققُالحلمُالفلسطينيُبإقامةُالدولة ُكاملة ُالسيادةُعلىُأراضيُحدودُ(الرابعُمنُ

حزيرانُ(يونيو)ُُ4421وعاصمتهاُالقسمُالشرقيُمنُمدينةُالقدسُُ.واألهمُمنُذلكُ:هوُتعثرُالمصالحةُ

الفلسطينيةُبسببُاالنقسامُواالختالفُفيُالبرامجُالسياسيةُ ،وماُنتجُعنهُمنُغيابُالمرجعياتُ ُوتعددُ

الشرعياتُ،كلُذلكُزادُمنُتعقيداتُالمشهدُالفلسطينيُ،ووضعُالمشروعُالوطنيُفيُأزمةُ،ذلكُالمشروعُ
الذىُسقطُفيُسبيلهُآالفُالشهداءُوجيشُجرارُمنُاألسرىُومقاومةُباسلةُ .وأنُالحكمُعلىُمحوريةُ

(ُ)1سعيدُأحمدُالسعوديُ:دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالصراعُالفلسطينيُاإلسرائيليُُ،8142-8118أكاديميةُ
لإلجارةُوالسياساتُالعلياُوجامعةُاألقصىُ،غزةُ)8141(ُ،ص.11-11

(ُ )2أنسُالراهبُ:جامعةُالدولُالعربيةُشرلُفيُمستقبلُوطنُُ،8141-4411منشوراتُالهيئةُالعامةُالسوريةُ
للكتابُ،دمشقُ)8141(ُ،ص.428-424
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القضيةُالفلسطينيةُمنُعدمهُيتوقفُعلىُماُستؤولُإليهُاألوضاعُفيُسورياُ،فمركزيةُالصراعُفيُالشرقُ

األوسطُانتقلتُمؤقتاُمنُالقضيةُالفلسطينيةُإلىُسورياُ،وذلكُبسببُالتدخالتُالدوليةُالفاعلةُوالمنظماتُ
المسلحةُالعابرةُللحدودُ.فلمُيعدُهناكُقوىُممانعةُتتغنىُبشعارُتحريرُفلسطينُ،وهذاُيعنيُأنُاإلطارُ

اإلقليميُالعامُلنُتعودُالقضيةُالفلسطينيةُكمركزُتفاعالتُفيُالنظامُالعربيُاإلقليميُ ،وذلكُالنشغالُ

الدولُاإلقليميةُالعربيةُكمصرُوالسعوديةُبأمنهمُالقوميُفيُاليمنُوسورياُباإلضافةُالىُمجابهةُإيرانُ
والحدُمنُنفوذهاُ(ُ .)1

وسوفُيتمُدراسةُهذاُالمحورُمنُخاللُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُبعضُالقضاياُ

الفلسطينيةُ .

أوالُ:موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالمصالحةُالفلسطينيةُمنُ:2099-2099
لم ُتقم ُالجامعة ُالعربية ُبأي ُدور ُلحل ُاالنقسام ُالفلسطيني ُمنذ ُبدء ُما ُسمي ُبالربيع ُالعربيُ
والتغييراتُاالقليميةُالحاصلةُ،بلُسلمتُملفُالمصالحةُلجمهوريةُمصرُالعربيةُحيثُأنُلهاُامتدادُ

قوميُمعُقطاعُغزةُ،وأصبحُموقفهاُهوُدعمُالجهودُالمصريةُفيُهذاُالمجالُفقطُ(ُ .)2

قامتُجامعةُالدولُالعربيةُبإظهارُبعضُاالشاراتُاإليجابيةُبالنسبةُللقضيةُالفلسطينيةُوخاصةُفيُ

العدوانُاإلسرائيليُعلىُقطاعُغزةُعامُ(ُ،)8148بسببُصعودُقويُعربيةُمنتخبةُسدةُالحكمُفيُتلكُ
الفترةُفيُهددُمنُالدولُالعربيةُ،بعدُالثوراتُالعربيةُومنُأبرزهاُمصرُ،ووقفتُوقفةُتضامنيةُمعُقطاعُ
غزةُحيقُزارُأمينُجامعةُالدولُالعربيةُووزراءُخارجيةُبعضُالدولُالعربيةُقطاعُغزةُفيُسابقةُلمُ

تحدثُمنُقبلُفكانُلهاُأث ارُكبي ارُفيُنفوسُالفلسطينيينُوحاصةُمنُأهلُقطاعُغزةُ،كماُانتفدُاألمينُ

العامُالمساعدُحفظُالمحكمةُالجنائيةُالدوليةُللدعوىُالمقامةُأمامهاُضدُالعدوانُاإلسرائيليُعلىُقطاعُ
غزةُبحجةُأنُفلسطينُليستُدولةُبعدُ،اماُفيُالعدوانُاإلسرائيليُُعامُ(ُ)8141علىُقطاعُغزةُُفكانُ

موقفُالجامعةُالعربيةُأكثرُمحدوديةُمنُقبلُنظ ارُللتغييرُالسياسيُفيُالمنطقةُالعربيةُوخاصةُالتغييرُ
السياسيُفيُمصرُوبعضُالبلدان ُالعربيةُوالعالقاتُالعربيةُالمعاديةُلإلخوانُالمسلمينُ،مثلُمصرُ
والسعوديةُواالماراتُالتبُتوحدتُبموقفُضاغطُعلىُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالعدوانُعلىُغزةُمتهماُ
حماسُبأنهاُتسيطرُعلىُغزةُوهيُالتيُتسببتُبالعدوانُوبسببُانتمائهاُلإلخوانُالمسلمينُ(ُ .)3
ُ
ُ
(ُ)1التغيراتُاإلقليميةُوأثرهاُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُ،وطن.http://www.wattan.tvُ،8142/1/44ُ،

(ُ )2سعيدُأحمدُالسعوديُ:دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالصراعُالفمسطينيُاإلسرائيليُُ،8142-8118أكاديميةُلإلجارةُ
والسياساتُالعلياُوجامعةُاألقصىُ،غزةُ)8141(ُ،ص.11

(ُ)0سعيدُأحمدُالسعوديُ :دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالصراعُالفمسطينيُاإلسرائيليُُ،8142-8118أكاديميةُلإلجارةُ
والسياساتُالعلياُوجامعةُاألقصىُ،غزةُ)8141(ُ،ص.41-40
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ثاني اُ:موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُقضيةُالقدسُمنُ2099-2099

القسمُالشرقيُمنُمدينةُ
ُ
أماُبالنسبةُلمدينةُالقدسُفكانتُالجامعةُالعربيةُفيُكلُق اررتهاُتؤكدُأنُ

القدس ُ ،هيُجزءُمنُاألراضيُالفلسطينيةُالتيُسوفُتقومُعليهاُالدولةُالفلسطينيةُ،وفيُ(ُ 40تشرينُ
األولُأكتوبرُُ)8141التقىُأعضاءُجامعةُالدولُالعربيةُفيُاجتماعُطارئُعلىُمستوىُالمندوبينُبناءُ

على ُطلبُمن ُفلسطينُ ،لبحث ُاالعتداءات ُاإلسرائيلية ُالصارخة ُعلى ُمدينة ُالقدس ُوخاصة ُالمسجدُ

األقصىُالمباركُ ،وقررُالمجتمعون ُدعوةُاألممُالمتحدةُلتوفيرُنظامُحمايةُدوليةُلمدينةُالقدسُخاصةُ
وللشعبُالفلسطينيُعامةُ،كماُانعقدُمجلسُالجامعةُالعربيةُفيُ(ُ4تشرينُالثانيُنوفمبر)ُعلىُمستوىُ

وزراءُالخارجيةُالعربُ،وأكدُعلىُنفسُالقرارُللمندوبينُ،ودعوتهاُإلىُجلسةُطارئةُللجمعيةُالعامةُلألممُ

المتحدةُفيُدورةُاستثنائيُ،لطرحُالحمايةُالدوليةُللفلسطينيينُطبقاُلقرارُاالتحادُمنُأجلُالسالمُ(ُ .)1
وفيُاجتماعُُلمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُلدعمُالقضيةُالفلسطينيةُُبتاريخُُ4كانونُاألولُ

القوةُالقائمةُ
(ديسمبر)ُُ،8141قررُرفضُقرارُالوالياتُالمتحدةُاالعترافُبالقدسُعاصمةُإلسرائيلُ" ُ

باالحتالل"ُ ،ونقل ُسفارتها ُإليها ُوادانته ُواعتباره ُق ار ار ُباطال ُوخرقا ُخطي ار ُللقانون ُالدولي ُولق ارراتُ

مجلسُاألمنُ ُ،وللجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُذاتُالصلةُ،والفتوىُالقانونيةُلمحكمةُالعدلُالدوليةُ
فيُقضيةُالجدارُالعازلُ ،وأنُالُأثرُقانونيا ُلهذاُالقرارُالذيُيقوضُجهودُتحقيق ُالسالمُ،ويعمقُ

التوترُويفجرُالغضبُ،ويهددُبدفعُالمنطقةُإلىُهاويةُالمزيدُمنُالعنفُوالفوضىُواراقةُالدماءُوعدمُ
االستقرار.

وحذرُمنُأنُالعبثُبالقدسُومحاوالتُتغييرُالوضعُالقانونيُوالتاريخيُالقائمُفيهاُ،واستمرارُ

محاوالت ُإسرائيل ُ(القوة ُالقائمة ُباالحتالل) ُتغيير ُاله ُوية ُالعربية ُللمدينةُ ،واالعتداء ُعلى ُمقدساتهاُ
اإلسالميةُوالمسيحيةُُ،واستفزازُمشاعرُالمسلمينُوالمسيحيينُعلىُامتدادُالعالمينُالعربيُواإلسالميُ،
ومحبيُالسالمُفيُالعالمُأجمعُ.وطالبُالوالياتُالمتحدةُبإلغاءُقرارهاُحولُالقدسُ،والعملُمعُالمجتمعُ
الدولي ُعلى ُإلزام ُإسرائيل ُتنفيذ ُالق اررات ُالدولية ُالخاصة ُبالقضية ُالفلسطينيةُ ،وانهاء ُاحتاللها ُلجميعُ
األراضيُالفلسطينيةُوالعربيةُالمحتلةُمنذُ(الرابعُمنُحزيران_ُيونيو_ُُ،)4421عبرُحلُسلميُيضمنُ

قيامُالدولةُالفلسطينيةُوعاصمتهاُالقدسُالشرقيةُسبيال ُالُبديلُعنهُإلنهاءُالصراعُ .ودعاُجميعُالدولُ
االعترافُبالدولةُالفلسطينيةُوعاصمتهاُالقدسُالشرقيُ .)2(ُ.

وكلفُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُمستوىُوزراءُالخارجيةُالعربُبتاريخُ(ُ 41أيارُ

_مايو_ُُ،)8141األمانةُالعامةُللجامعةُالعربيةُبإعدادُخطةُمتكاملةُتشتملُعلىُالوسائلُوالطرقُ

المناسبةُالتيُيمكنُاستخدامهاُلمواجهةُالقرارُاألمُريكيُأوُأيُدولةُأخرىُباالعترافُبالقدسُعاصمةُ
(ُ)1سعيدُأحمدُالسعوديُ:دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالصراعُالفمسطينيُاإلسرائيليُُ،8142-8118أكاديميةُلإلجارةُ
والسياساتُالعلياُوجامعةُاألقصىُ،غزةُ)8141(ُ،ص.411-418

(ُ (2نصُقرارُالجامعةُالعربيةُحولُالقدسُ،الحياةُ .http://www.alhayat.comُ،8141/48/41ُ،
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لالحتاللُ،أوُنقلُسفارتهاُإليهاُبماُفيُذلكُالوسائلُوالطرقُالسياسيةُوالقانونيةُواالقتصاديةُ،وتعميمُ
هذهُالخطةُعلىُالدولُاألعضاءُفيُغضونُأسبوعينُمنُتاريخُصدورُهذاُالقرارُالعتمادهاُوالعملُ

بمقتضاها.

كماُكلفُوزراءُالخارجيةُالعربُاألمانةُالعامةُلجامعةُالدولُالعربيةُبالتحركُالفوريُُ ،لتشكيلُ

لجنةُدوليةُمستقلةُمنُالخبراءُللتحقيقُفيُالجرائمُوالمجازرُالتيُاقترفتهاُقواتُاالحتاللُاإلسرائيليُضدُ

المتظاهرينُفيُغزةُ.وأكدُالوزراءُدعمُق ارراتُالقيادةُالفلسطينيةُدفاعاُعنُحقوقُالشعبُالفلسطينيُعلىُ

ةُاألمريكيةُإلىُالقدسُالشريفُبماُفيهاُاالنضمامُإلىُالمعاهداتُ
ُ
مختلفُالصعدُ،ورداُعلىُنقلُالسفار
والمنظمات ُالدوليةُ ،واحالة ُالجرائم ُاإلسرائيلية ُإلى ُالمحاكم ُواآلليات ُالدولية ُالمناسبة ُبما ُيشمل ُملفُ

االستيطانُاالستعماريُاإلسرائيلي ُ.ودعاُوزراءُالخارجيةُالعربُجميعُالدولُلالمتناعُعنُإنشاءُبعثاتُ

دبلوماسيةُفيُمدينةُالقدسُ ،عمالُبقرارُمجلسُاألمن ُرقم ُ(ُ )111لعامُُ 4411والذيُأكدُأنُمسألةُ
القدسُهيُإحدىُقضاياُالحلُالنهائيُالتيُيجبُحلهاُعنُطريقُالمفاوضاتُ،وفقاُلق ارراتُمجلسُاألمنُ

ةُاألمريكيةُإلىُمدينةُالقدسُ
ُ
ذاتُالصلةُ .وأدانُالوزراءُمشاركةُبعضُالدولُفيُفعالياتُنقلُالسفار
الشريفُ،واعتبارُمثلُهذهُالمشاركاتُتشجيعاُلألعمالُغيرُالقانونيةُعلىُالمستوىُالدوليُ(ُ .)1
ثالثاُ:موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُعامةاُمنُُ 2099-2099

أماُبالنسبةُللقضيةُالفلسطينيةُعامةُفقدُقامُمجلسُالجامعةُعلىُمستوىُالمندوبينُالذيُانعقدُ

في ُ(ُ 41تشرين ُالثاني ُ(نوفمبر) ُُ ،)8148بدعم ُالقضية ُالفلسطينية ُمن ُخالل ُتشكيل ُلجنة ُخماسيةُ
لمتابعةُتنفيذُق ارراتُالقممُالعربيةُ،وللتصديُلمحاولةُإسرائيلُنيلُعضويةُغيرُدائمةُفيُمجلسُاألمنُ

للعامينُ(ُ.)8181ُ/8144وتضمُاللجنةُ:رئاسةُالقمةُالعربيةُ،ورئاسةُالمجلسُالوزاريُ،ودولةُفلسطينُ،
واألمينُالعامُللجامعةُالعربيةُ،باإلضافةُللدولةُالعربيةُالعضوُفيُمجلسُاألمنُ(جمهوريةُمصرُالعربية)ُ

(ُ .)2

وفيُلقاءُألحمدُأبوُالغيطُأمينُعامُالجامعةُالعربيةُفيُحوارُمعُرئيسُتحريرُاألهرامُعالءُ

ثابتُقال"ُ:تحظىُالقضيةُالفلسطينيةُباهتمامُكبيرُخاللُالقمةُ،وهوُأمرُتفرضهُالتطوراتُالتيُشهدتهاُ

القضيةُعلىُمدىُالشهورُالخمسةُاألخيرةُ،نتيجةُمواقفُاإلدارةُاألمريكيةُوعلىُرأسهاُاالعترافُبالقدسُ
عاصمةُإلسرائيلُ،إضافةُلتجميدهاُجزءاُمنُالمساهمةُاألمريكيةُفيُميزانيةُوكالةُغوثُوتشغيلُالالجئينُ

الفلسطينيينُ(أونروا)ُ ،بماُيزيد ُمنُمعاناةُهؤالءُالالجئينُويحرمهمُمنُخدماتُأساسيةُ،معُاستمرارُ

)ُ)4أبرزُماجاءُفيُاجتماعُجامعةُالدولُالعربيةُ،شبكةُأجيالُاإلذاعيةhttp://www.arn.psُ،8141/1/41ُ،

)ُ(2الجامعةُالعربية"ُتوافقُعلىُمقترحُفلسطينُبتشكيلُلجنةُللتصديُلمحاوالتُإسرائيلُنيلُعضويةُمجلسُاألمنُ،الهيئةُ

العامةُلإلذاعةُوالتلفزيونُالفلسطينيُ .http://www.pbc.psُ،8148/44/41ُ،
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االنتهاكاتُاإلسرائيليةُلحقوقُأبناءُالشعبُالفلسطينيُ،وماُارتكبتهُمؤخراُأثناءُتظاهراتُيومُاألرضُضدُ

المدنيينُالعزل"ُ(ُ .)1

ُوأكدتُجامعةُالدولُالعربيةُفيُكلمةُلألمينُالعامُالمساعدُلشؤون ُفلسطينُبالجامعة ُالعربيةُ

سعيدُأبوُعليُفيُافتتاحُمؤتمرُالمشرفينُعلىُشؤونُالفلسطينيينُبالدولُالعربيةُالمضيفةُ،المنعقدُفيُ
القاهرة" :إنُانحيازُاإلدارةُاألمريكيةُلالحتاللُاإلسرائيليُ،أعطاهاُالضوءُاألخضرُلتنفيذُمخططاتهاُ
التيُتستهدفُالقدسُعزالُواستيطاناُوتهويداُ،معُتصعيدُأنشطتهاُاالستيطانيةُوالتيُكانُآخرهاُماُيجريُ

فيُ"الخانُاألحمر"ُوالذيُيمثلُنموذجاُألبشعُصورُالتهجيرُواالقتالعُوالتشريدُألبناءُالشعبُالفلسطيني

.وأكدُضرورةُتوفيرُالحمايةُالدوليةُللشعبُالفلسطينيُفيُمواجهةُجرائمُاالحتاللُاإلسرائيليُ،داعياُإلىُ
توفيرُالد عمُالالزمُلمنظمةُغوثُوتشغيلُالالجئينُالفلسطينيينُ"أونروا"ُلسدُالعجزُفيُميزانيتهاُوالذيُ
باتُيهددُبوقفُعملياتهاُلدعمُالالجئينُالفلسطينيينُ ،كماُيهددُالعمليةُالتعليمية ُفيُغزةُ .ولفتُإلىُ

خطورةُاالستهدافُاالمريكيُللالُ"أونروا"ُالتيُقالُإنهاُ"تمثلُعنواناُلاللتزامُالدوليُتجاهُقضيةُمهمةُتمسُ

حياةُ(ُ1.1مليونُ)ُالجئُفلسطينيُ،وذلكُبتعليقهاُجزءاُكبيراُمنُمساهماتهاُفيُميزانيةُالوكالة"ُ(ُ .)2

إنُالقضيةُالفلسطينيةُالتيُتع َتبرُالقضيةُاألمُوالمركزيةُكانتُفيُمهبُالريحُ،إنُلمُتكنُفيُ

غياهبُالنسيانُ،ومفروضةُعلىُلقاءُالقمةُبحكمُاألمرُالواقعُالذيُالُمفر ُمنهُأمامُالتحدياتُالتيُ
تهاُإسرائيلُوشركاؤهاُاإلقليميينُ
ُ
تواجههاُدولُالمنطقةُ،بعدُأحداثُالحراكاتُالشعبيةُالعربيةُوالتيُاستغل

والدوليينُ ،لجهة ُتصفية ُالقضية ُالفلسطينيةُ ،ومحاولة ُنسف ُحق ُالعودةُ ،والتوسع ُالكبير ُلالستيطانُ

اإلسرائيليُ،عداُعنُاللغمُالجديدُالذيُيتخوفُالجميعُمنُانفجارهُوالذيُتستخدمهُبعضُالدولُكفزاعةُ
تعطيهاُالمجالُالكبيرُللمناورةُفيُالحصولُعلىُأكبرُقدرُمنُالمكاسبُمقابلُالتخليُعنهُ،وهوُنقلُ

السفاراتُإلىُعاصمةُفلسطينُفيُالقدسُالشريفُ،فيسقطُالحاملُالدينيُوالتاريخيُواإلنسانيُوالثقافيُ
المقدسُلألم َتينُالعربيةُواإلسالميةُفيُرحابُإسرائيلُدونُأيُمتاعبُوبغطاءُدوليُمتواطئُ.وهناُ:لمُ
َنر ُمنُالمجتمعينُسوىُأنُهمُعبرواُكالعادةُعنُدعمهمُومساندتهمُللقضيةُالفلسطينيةُ ،ووجُهواُرسائلُ
خجولةُإلىُإسرائيلُوالمجتمعُالدوليُيطالبونُفيهاُبعدمُنقلُالسفاراتُإلىُالقدسُ،دونُأنُيكونُهناكُ

أيُرسالةُحاسمةُتحذرُمنُمغبةُهذاُاإلجراءُ،وماُيمكنُأنُيترتبُعليهُفيُالحقيقةُمنُمواجهةُليستُ

فيُمصلحةُمنُيتبنىُهذاُالمشروعُ،نظ ارُلعواملُشعبيةُودينيةُوتاريخيةُالُيمكنُأنُتتسامحُبهاُشعوبُ
المنطقةُولوُأذعنُقادتهاُ(ُ .)3

(ُ)1مشاركةُواسعةُللقادةُالعربُفىُقمةُالرياضُواألولويةُللقضيةُالفلسطينيةُ،األهرامُ،8141/1/2ُ،

.http://www.ahram.org.eg

(ُ )2الجامعة ُالعربيةُ :االنحياز ُاألمريكي ُيهدد ُبتصفية ُالقضية ُالفلسطينيةُ ،وكالة ُقدس ُبرس ُانترناشيونال ُلألنباءُ،
..http://www.qudspress.comُ،8141/1/84

( )3ق ّمة النّيام ال تحقّق لشعوبها األحالم ،عربي .https://arabic.sputniknews.com ،8141/0/01 ،SPUTNIK
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رابع اُ:موقفُالقممُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُمنُُ 2099-2099

اُقرراتُأوُ
أماُعنُالقممُالعربيةُالمنعقدةُتحتُمظلةُالجامعةُالعربيةُفقدُكانتُتصدرُعنه ُا

مواقفُخاصةُبالقضيةُالفلسطينيةُ،كقمةُالكويتُالتيُانعقدتُبينُ(ُ82-81آذارُ(مارس)ُُ،)8141
وأكدتُمشاريعُالق ارراتُالتيُتبنتهاُعلىُرفضُيهوديةُدولةُ“إسرائيل”ُ،وحملتهاُمسؤوليةُتعثرُعمليةُ

السالمُ،كماُطالبتُمجلسُاألمنُبتحملُمسؤولياتهُحيالُماُيجريُفيُسورياُ.وفيماُيليُأبرزُالنقاطُ
التيُتضمنهاُالقرارُالذيُاتخذتهُقمةُالكويتُبخصوصُالقضيةُالفلسطينيةُ :

ُ_4التأكيدُمجدداُعلىُأنُالسالمُالعادلُوالشاملُهوُالخيارُاالستراتيجيُُ،وأنُعمليةُالسالمُعمليةُ
شاملةُالُيمكنُتجزئتهاُ،والتأكيدُعلىُأنُالسالمُالعادلُوالشاملُفيُالمنطقةُالُيتحققُإالُمنُخاللُ
االنسحابُاالسرائيليُالكاملُمنُاالراضيُالفلسطينيةُوالعربيةُالمحتلةُبماُفيُذلكُالجوالنُ،وحتىُ

خطُ(الرابعُمنُحزيرانُ(يونيو)ُُ،)4421وكذلكُاألراضيُالتيُالُتزالُمحتلةُفيُالجنوبُاللبنانيُ،
والتوصلُإلىُحلُعادلُلمشكلةُالالجئينُالفلسطينيينُاستناداُالىُمبادرةُالسالمُالعربيةُ،ووفقاُلقرارُ

الجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُرقمُ(ُ .)441

ُ_8رفضُكافةُأشكالُالتوطينُُ،واُقامةُدولةُفلسطينُالمستقلةُذاتُالسيادةُوعاصمتهاُالقدسُالشرقيةُ،
وفقا ُلماُجاءُفيُالمبادرةُالعربيةُالتيُأقرتُفيُقمةُبيروتُ(ُ،)8118وأعادتُالتأكيدُعليهاُالقممُ

العربيةُالمتعاقبةُووفقاُللق ارراتُالدوليةُومرجعيتهاُذاتُالصلةُ .

ُ _0الرفض ُالمطلق ُوالقاطع ُلالعتراف ُ“بإسرائيل” ُدولة ُيهوديةُ ،ورفض ُجميع ُالضغوطات ُالتيُ
تمارسُعلىُالقيادةُالفلسطينيةُفيُهذاُالشأنُ .

_1حملُمشروعُالقرارُ“إسرائيل”ُالمسؤوليةُالكاملةُلتعثرُعمليةُالسالمُ ،والتأكيدُعلىُانُاستئنافُ
المفاوضاتُجاءُنتيجةُلتجاوبُالدولُدائمةُالعضويةُفيُمجلسُاالمنُمعُالتحركُالعربيُالمطالبُ

وتغييرُالمنهجيةُالدوليةُالمتبعةُفيُمعالجةُالقضيةُالفلسطينيةُواُدارةُ
ُ
بإنهاءُاالحتاللُاإلسرائيليُ ،
عمليةُالسالمُ .

ُ _1دعوةُمجلسُاالمنُالىُتحملُمسؤولياتهُوالتحركُالتخاذُالخطواتُواآللياتُالالزمةُلحلُالصراعُ

العربيُاالسرائيلي ُبكافةُجوانبهُ ،وتحقيقُالسالمُالعادلُوالشاملُفيُالمنطقةُعلىُأساسُحلُالدولتينُ
وفقاُلحدودُ(ُ .)4421

ُ _2دعوةُالوالياتُالمتحدةُودولُاالتحادُاألوروبيُإلىُاالعترافُبدولةُفلسطينُعلىُخطُ(الرابع ُمنُ

حزيرانُ(يونيو)ُُ)4421وعاصمتهاُالقدسُالشرقيةُ(ُ .)1

( )4قراءُفيُالقممُالعربيةُمنُ"ُانشاصُُ ″4412إلىُ"ُانواكشوطُُ،″ !!8142وكالةُكيفهُلألنباء ُ،8142/1/44ُ،KI
.http://kiffainfo.net
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أماُفيُالقمةُالعربيةُالمنعقدةُفيُ(ُ 40تشرينُاألولُ/أكتوبرُُ )8141فقدُأكدتُعلىُمركزيةُ

القضيةُالفلسطينيةُبالنسبةُلألمةُالعربيةُ،وأنُالسالمُالعادلُهوُالخيارُاالستراتيجيُُ،وأنُعمليةُالسالمُ
هيُعمليةُشاملةُالُيمكنُتجزئتهاُ،وأنُالسالمُفيُالمنطقةُالُيمكنُأنُيتحققُإالُبإنهاءُاالحتاللُ

اإلسرائيلي ُلكامل ُاألرضي ُالفلسطينيةُوالجوالن ُوما ُتبقىُمن ُجنوبُلبنان ُتحت ُالسيطرةُاإلسرائيليةُ،
والتأكيدُعلىُسيادةُدولةُفلسطينُعلىُجميعُاألراضيُالتيُاحتلتُعامُ(ُ)4421بماُفيهاُالقدسُ،ورفضُ

أيُمشروعُلدولةُفلسطينيةُمؤقتةُ ،أوُأيُخطوةُترميُلتجزئةُاألراضيُالفلسطينيةُ،والتأكيدُعلىُدعمُ
انضمامُفلسطينُإلىُالمنظماتُوالمعاهداتُوالمواثيقُالدوليةُ(ُ .)1

ومن ُهناُ :نرى ُأن ُالدول ُالعربية ُبكاملها ُأكدت ُعلى ُرفضها ُالتام ُلالحتالل ُاإلسرائيليُ

ُماُيكتفيُبالشجبُواستنكارُ
ُ
لفلسطينُمنُخاللُمواقفهاُالمختلفةُ،إالُأنُالموقفُالرسميُالعربيُغالبا
الممارساتُواالعتداءاتُ .وقدُأكدتُجامعةُدولُالعربيةُعلىُأنهاُلنُتعترفُتحتُأيُظرفُمنُ
الظروفُبشرعيةُاالحتاللُواإلجراءاتُالتيُتتخذهاُإسرائيلُ(السلطةُالقائمةُباالحتالل)ُوالتيُترميُ
إلىُتغييرُالوضعُالقانونيُأوُالشكلُالجغرافيُفيُاألراضيُالفلسطينيةُ،ورفضُسياسةُاالستيطانُ.
ودعتُكافةُدولُالعالمُإلىُالتحركُلوقفُالممارساتُاإلسرائيليةُضدُالمقدساتُاإلسالميةُ،واإلسراعُ

فيُالتوصلُإلىُحلُللقضيةُالفلسطينيةُمنُخاللُالمفاوضاتُ .

المحورُالثالثُ:مستقبلُدورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُمساندةُالقضيةُالفلسطينيةُفيُظلُالمتغيراتُ

اإلقليمية ُ

تواجهُجامعةُالدولُالعربيةُتحدياتُكبيرةُبالنسبةُللقضيةُالفلسطينيةُعقبُتنفيذُالوالياتُالمتحدةُ

لقرارهاُبنقلُسفارتهاُمنُتلُأبيبُللقدسُ،وتخفيض ُدعمهاُلوكالةُالالجئينُالفلسطينيينُ(األونروا)ُ،

ائيليُفيُقطاعُغزة ُضد ُمسيراتُ
ُ
وعقب ُالمجازرُالدمويةُالبشعةُالتيُترتكبهاُقواتُاالحتاللُاإلسر
العودةُ .

كماُأنهُينبغيُاإلشارةُ-منُبابُاإلنصافُ-إلىُحقيقةُأنُجامعةُالدولُالعربيةُالُتعيشُفيُ

معزلُعنُالتطوراتُالعالميةُواإلقليميةُالمحيطةُ.فمماُالُشكُفيهُأنُهذهُالتطوراتُكثيراُماُتؤثرُ-

إيجاباُأوُسلباُ-علىُأداءُالمنظماتُالدوليةُعموماُومنُبينهاُجامعةُالدولُالعربيةُ(ُ .)2

وما ُزالتُسمةُالال ُاستقرارُحالُبعضُالدولُالعربيةُنتيجةُللحراكاتُالعربيةُ،والمالحظُ

ُقدرتهاُ
في ُظل ُهذه ُالتغيرات ُالمتسارعة ُفي ُاإلقليم ُهو ُغياب ُدور ُجامعة ُالدول ُالعربيةُ ،وعدم ُ

على ُوضع ُحل ُلالنقسام ُالفلسطينيُ ،والممارسات ُاإلسرائيلية ُفي ُاألراضي ُالفلسطينيةُ ،والتعنتُ
(ُ )1سعيدُأحمدُالسعوديُ:دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالصراعُالفمسطينيُاإلسرائيليُُ،8142-8118أكاديميةُلإلجارةُ
والسياساتُالعلياُوجامعةُاألقصىُ،غزةُ)8141(ُ،ص.412-411

(ُ)2أبوُطالبُ،عادلُ(ُ،)8141بعدُمرورُُ 10عاماُعلىُإنشائهاُ..نرصدُمسيرةُجامعةُالدولُالعربيةُ،األهرامُالعربيُ،
.http://arabi.ahram.org.egُ،8141/1/41
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اإلسرائيليُإزاءُمشروعُالمبادرةُالعربيةُللسالمُ،وهذاُينبئُبشيءُهامُبأنُإرادةُإدارةُالجامعةُالعربيةُ

مسلوبةُأمامُالدولُالعربيةُالقويةُفترضخُلرغباتهاُومشروعاتهاُ(يجبُأنُيكونُالتوثيقُكماُأسلفناُ
سابقا) (.)http://www.wattan.tvُ،8142/1/44

وهناكُسيناريوهانُمحتمالنُلمستقبلُدورُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُفيُظلُ

المتغيراتُاإلقليميةُوالدوليةُنستعرضهماُفيماُيليُ :

السيناريوُاألولُ:تقدمُدورُجامعةُالدولُالعربيةُلصالةُالقضيةُالفلسطينية
وذلكُمن ُخالل ُزيادة ُالدعم ُالذي ُتقدمه ُجامعة ُالدولُالعربيةُ ،والتأكيد ُعلىُمركزية ُالقضيةُ

الفلسطينيةُفيُالعملُالعربيُالمشتركُ،والمضيُقدماُفيُدعمُصمودُالشعبُالفلسطينيُفيُوجهُالعدوانُ
اإلسرائيليُالممنهجُ،وتكريسُالجهودُكافةُفيُسبيلُحلُشاملُعادلُودائمُيستندُإلىُمبادرةُالسالمُ

العربيةُومبادئُمدريدُوقواعدُالقانونُالدوليُوالق ارراتُاألمميةُذاتُالصلةُ،والمطالبةُبوقفُجميعُاألنشطةُ
االستيطانيةُاإلسرائيليةُبماُيكفلُحقُالشعبُالفلسطينيُ"وفقُإطارُزمني"ُفيُإقامةُدولتهُالمستقلةُعلىُ

حدود ُ(ُ 1حزيران ُ/يونيوُعام ُُ )4421وعاصمتها ُالقدس ُالشرقيةُ ،كاملة ُالسيادة ُعلى ُمجالها ُالجويُ
ومياههاُاإلقليميةُوحدودهاُالدوليةُ،والُرفضُالقاطعُأليُإجراءاتُمنُشأنهاُالمساسُبوضعُمدينةُالقدسُ

التاريخي ُوالقانوني ،والحل ُالعادل ُلقضية ُالالجئينُ ،وكذلك ُرفع ُالحصار ُاإلسرائيلي ُعن ُقطاع ُغزةُ،

واطالقُسراحُجميعُاألسرىُالفلسطينيينُ،ووقفُاالعتداءاتُعلىُالمسجدُاألقصىُ.والتأكيدُباالستمرارُ
فيُالعملُعلىُإعادةُإطالقُمفاوضاتُسالمُفلسطينيةُإسرائيليةُجادةُوفاعلةُتنهيُاالنسدادُالسياسيُ،
وتسيرُوفقُجدولُزمنيُمحددُإلنهاءُالصراعُعلىُأساسُحلُالدولتينُ،ومنُخاللُتفعيلُالمقاطعةُ

االقتصادية ُإلسرائيلُ ،وتقديم ُالدعم ُالكامل ُسياسيا ُفي ُكل ُالمحافل ُاالقليمية ُوالدوليةُُ ،وأيضا ُالدعمُ
االقتصاديُللشعبُالفلسطينيُ(ُ .)1

وكذلكُ:التأكيدُعلىُالتمسكُبالسالمُكخيارُاستراتيجيُ ،وحلُالصراعُالعربيُاإلسرائيليُ ُوفقُ

مبادرةُالسالمُالعربيةُلعامُُ 8118بكافةُعناصرهاُوالتيُنصتُعلىُأنُالسالمُمعُإسرائيلُ ،وتطبيعُ
العالقاتُمعهاُيجبُأنُيسبقهُإنهاءُاحتاللهاُلألراضيُالفلسطينيةُوالعربيةُ ،واقامةُالدولةُالفلسطينيةُ

المستقلةُعلىُحدودُ(الرابعُمنُحزيرانُ/يونيوُُ)4421وعاصمتهاُالقدسُالشرقيةُ،واعترافهاُبدولةُفلسطينُ
وحقُالعودةُوالتعويضُ
ُ
وحقوق ُالشعبُالفلسطينيُغيرُالقابلةُللتصرفُبماُفيهاُحقُتقريرُالمصيرُ ،
لالجئينُالفلسطينيينُوحلُقضيتهمُبشكلُعادل؛ُوفقُقرارُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُرقمُ(ُ)441

لعامُ(ُ،)4411ورفضُأيُصفقةُأوُمبادرةُلحلُالصراعُالُتنسجمُمعُالمرجعياتُالدوليةُلعمليةُالسالمُ

(ُ .)2

(ُ)1الجامعةُالعربيةُ..خطةُتحركُضدُنقلُالسفارةُللقدسُ،العينُاالخبارية.https://al-ain.comُ،8141/1/42ُ،
(ُ)2أبرزُماجاءُفيُاجتماعُجامعةُالدولُالعربيةُ،شبكةُأجيالُاإلذاعية.http://www.arn.psُ،8141/1/41ُ،
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ُوقيامُمجلسُالجامعةُالعربيةُبتكليفُاألمانةُالعامةُللمجلسُ ،بتشكيلُلجنةُخماسيةُللتصديُ

لمحاولةُإسرائيلُنيلُعضويةُغيرُدائمةُفيُمجلسُاألمنُللعامينُ(ُ .)8181ُ/8144ولدعمُالقضيةُ

الفلسطينيةُ ،ولمتابعةُتنفيذُق ارراتُالقممُالعربيةُ،وق ارراتُالوزاريُالعربيُ،وهيُتحتاجُلمزيدُمنُالجهدُ
وستساعدُفيُدعمُهذاُالتوجهُ(ُ .)1
ُ

ُونرىُأنُهذاُالسناريوُمستبعدُفيُظلُالظروفُالتيُتمرُبهاُالدولُاألعضاءُفيُجامعةُ

الدولُالعربيةُ،وخاصةُالدولُالمؤثرةُفيهاُكمصرُوسورياُوالعراقُوالسعوديةُواألردنُ،وهيُاألكثرُتأثي ارُ
في ُالقضية ُالفلسطينيةُ ،ودخول ُدول ُجديدة ُتحاول ُأن ُتكون ُمؤثرة ُعلى ُالقضية ُالفلسطينية ُكقطرُ
واإلماراتُالعربيةُ .

السيناريوُالثانيُ:تراجعُدورُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينية ُ

ماُتشهدهُمنطقةُالشرقُاألوسطُمنُتطوراتُوانتشارُالجماعاتُاإلرهابيةُ،وحالةُعدمُاالستقرارُ

والتدهورُاألمنيُالتيُدفعتُبملفُمكافحةُاإلرهابُوالتطرفُإلىُصدارةُالمشهدُالعامُللحراكُالسياسيُ

والعسكريُإقليمياُودولياُ،بينماُيجيبُتقريرُاألمانةُالعامةُلجامعةُالدولُالعربيةُعنُالعديدُمنُالتساؤالتُ

حولُقضيةُالعربُاألولىُ،أدتُإلىُتراجعُالقضيةُالفلسطينيةُعنُصدارةُاالهتمامُفيُالمشهدُاإلقليميُ
العربيُ،بينماُمنحتُالكيانُاإلسرائيليُفرصةُكافيةُلتعميقُالخللُالقائمُفيُاألراضيُالمحتلةُلمصلحتهُ

(ُ .)2

واذاُماُاستمرتُسياسةُاالحتاللُفيُاستالبُاألرضُوالعدوانُ،وسطُاالنشغاالتُالعربيةُعنُ

القضيةُ ،واستمرار ُاالنقسام ُالفلسطينيُ ،واالنحياز ُاألمريكي ُالمفتوح ُللكيان ُاإلسرائيليُ ،فلن ُيبقى ُمنُ

الُشكُبأنُاألحداثُالجاريةُبالمنطقةُ
ُ
المساحةُالمخصصةُإلقامةُالدولةُالفلسطينيةُالمنشودةُشيءُ.و
تحتل ُأولوية ُاالهتمام ُفي ُاألجندة ُاإلقليمية ُوالدوليةُ ،فاألحداث ُوالمتغيرات ُالجارية ُفي ُالمنطقة ُتلقيُ

بظاللهاُالسلبيةُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُ،مثلماُتقودُانشغاالتُدولهاُالداخليةُإلىُصرفُاالهتمامُعنهاُ،
أسوةُبماُيحدثُحالياُمعُاألزمةُاليمنيةُ.فاألنظمةُالعربيةُالمهمومةُاليومُبقضاياهاُواشكاالتهاُالداخليةُ،
تريدُالتخلصُمنُ"ثقل"ُالقضيةُالفلسطينيةُعلىُكاهلهاُ،تحتُعنوانُماُيريدهُالفلسطينيونُفنحنُموافقونُ

عليهُ(ُ .)3

(")1الجامعةُالعربية"ُتوافقُعلىُمقترحُفلسطينُبتشكيلُلجنةُللتصديُلمحاوالتُإسرائيلُنيلُعضويةُمجلسُاألمنُ،الهيئةُ
العامةُلإلذاعةُوالتلفزيونُالفلسطيني.http://www.pbc.psُ،8148/44/41ُ،

(ُ)2هلُتراجعُاهتمامُالعربُبالقضيةُالفلسطينية؟!ُ،عربيُُ،8142/2/8ُ،SUPTINK
.https://arabic.sputniknews.com

(ُ)3عدنانُأبوُناصرُ،المتغيراتُاإلقليميةُوأثرهاُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُ،الوحدةُاإلسالميةُ،السنةُالرابعةُعشرُ)8141(ُ،
العدد.424
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ومن ُهناُ :نرى ُتراجع ُعربي ُمن ُناحية ُاالهتمام ُبالقضية ُالفلسطينيةُ ،وهو ُما ُاشتكى ُمنهُ

الفلسطينيون ُكثيراُفيُاألعوامُاألخيرةُ،خاصةُمنذُاندالعُالحراكاتُالعربية ُأواخر ُعامُ(ُ ،)8141وماُ
شهدتهُعدةُدولُعربيةُمنُتفاقمُألزماتهاُالداخليةُوتدخالتُخارجيةُ.وأنُالقضيةُالفلسطينيةُحظيتُ

خاللُقممُالجامعةُالعربيةُفيُالسنواتُاألخيرةُببياناتُوق ارراتُمكررةُيجريُسحبهاُمنُاألدراجُ،ماُ
كرس ُحدة ُتراجع ُمكانتها ُلدى ُالنظام ُالعربي ُالرسميُ ،حيث ُتراجعت ُالقضية ُالفلسطينية ُوترك ُأهلهاُ
وحدهمُفيُمجابهةُمخططاتُإسرائيليةُاستيطانيةُتوسعيةُ ،تعملُعلىُنسفُالحدُاألدنىُمنُالحقوقُ

التيُيسعىُالفلسطينيونُلتحقيقهاُ.وحالياُتمرُالقضيةُالفلسطينيةُفيُمرحلةُخطرُشديدُفيُضوءُاستمرارُ
إسرائيل ُبمخططاتها ُالتوسعيةُ ،وفي ُضوء ُاستمرار ُاالنقسام ُالفلسطيني ُالداخليُ ،لكن ُالتقييم ُالسريعُ
لألوضاعُالعربيةُالُيحملُللفلسطينيينُماُيدعوُللتفاؤلُ(ُ .)1

ومنُهناُ :نرىُأنُهنالكُتراجعاُ ُعربياُ ُمنُناحيةُاالهتمامُبالقضيةُالفلسطينيةُوهيُفيُ

مهبُالريحُ،إنُلمُتكنُفيُغياهبُالنسيانُوهوُماُاشتكىُمنهُالفلسطينيون ُكثيراُفيُاألعوامُ

األخيرةُ،خاصةُمنذُاندالعُالحراكاتُالعربيةُأواخرُعامُ(ُ،)8141وماُشهدتهُعدةُدولُعربيةُمنُ
تفاقمُألزماتها ُالداخلية ُوتدخالتُخارجيةُ .وبدأ ُيتراجعُفي ُتقديم ُالدعمُالكامل ُلفلسطينُ ،حيثُ
أصبحُيؤيدُتسويةُسلميةُتقبلُبتقسيمُفلسطينُإلىُدولتينُ،واالعترافُبإسرائيلُكدولهُقائمةُتملكُ

معظمُأرضُفلسطينُ،حيثُإنهاُمقامةُعلىُ(ُ)%11منُأرضُفلسطينُاالنتدابيةُ .

الخاتمةُ :

مماُالُشكُفيهُ:أنُالمسألةُاألصعبُفيماُيتعلقُبموقفُالجامعةُإزاءُالقضيةُالفلسطينيةُ،

إنماُيتمثلُفيُحقيقةُأنهاُرغمُنجاحهاُ-والُشكُ-في ُبلورةُنوعُمنُاإلجماعُالعربيُبشأنُتأييدُ

حقوق ُالشعبُالعربيُالفلسطينيُفيُمواجهةُاألطماعُاإلسرائيليةُوالصهيونيةُقدُأخفقتُبالمقابلُ

فيُالتوصلُإلىُصياغةُخطةُعربيةُتفصيليةُ ،يمكنُالسيرُبمقتضاهاُفيُهذاُالشأنُ.ولعلُمنُ
بينُاألمورُالقليلةُالمهمةُالتيُحصلُاتفاقُعربيُإيجابيُبشأنهاُفيُهذاُالخصوصُ،هوُاالتفاقُ

الذيُأمكنُالتوصلُإليهُفيُمؤتمرُقمةُالرباطُعامُ(ُ)4411بشأنُاعتبارُمنظمةُالتحريرُالممثلُ

الشرعي ُوالوحيد ُللشعب ُالفلسطينيُ ،وهي ُالخطوة ُالتي ُتلتهاُبعد ُذلك ُخطوة ُأخرى ُأكثر ُأهميةُ
تمثلتُفيُقبولُفلسطينُعامُ(ُ)4412عضواُكاملُالعضويةُفيُجامعةُالدولُالعربيةُ .

وانُالدارسُلموقفُجامعةُالدولُالعربيةُوق ارراتهاُمنُالقضيةُالفلسطينيةُمنذُقيامهاُعامُ

( ُ)4411وحتىُاآلنُ،ومقارنتهاُبق ارراتُهيئةُاألممُالمتحدةُمنذُصدورُقرارُالتقسيمُ(ُ)414عامُ
(ُ )4411وحتىُاآلنُ،ومدىُتأثيرُذلكُفيُالمشروعُالصهيونيُيجدُأنُق ارراتُالجامعةُالعربيةُ
( ُ)1القمةُالعربيةُلنُتحملُق ارراتُجديدةُلصالحُالقضيةُالفلسطينيةُ،القدسُ،8141/0/81ُ،
.http://www.alquds.com
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بدأتُبالرفضُلهذاُالمشروعُكامال ُمنُالقمةُ،ثمُبدأتُتتراجعُخطوةُفخطوةُ،إثرُتقدمُالمشروعُ

الصهي ُونيُخطوةُفخطوةُ،إلىُأنُوصلتُإلىُ"مشروعُالسالم"ُالذيُيثبتُالمشروعُالصهيونيُ،
ويرسخهُفيُالمنطقةُالعربيةُرسمياُمنُقبلُأعلىُمنظمةُعربيةُتمثلُقرارُالعربُجميعاُ،وتوحدُ

أهدافهمُتجاهُالقضيةُالفلسطينية.

النتائجُوالتوصياتُ :

أوالاُ:النتائج ُ

توصلتُالدراسةُإلىُالعديدُمنُالنتائجُأهمهاُ :

 -4أدتُجامعةُالدولُالعربيةُدو ارُمهما ُفيُقيامُمنظمةُالتحريرُ ،حيثُرفعُالشقيريُتقري ارُ
لمؤتمرُالقمةُالعربيُالثانيُالذيُانعقدُفيُاإلسكندريةُفيُعامُ(ُ،)4421حولُالجهودُ

التيُقامُبهاُلتنظيمُالشعبُالفلسطينيُ،والخطواتُالتيُنفذهاُتمهيداُإلعالنُقيامُمنظمةُ

التحريرُ.وعلىُضوءُذلكُ:اتخذُمؤتمرُالقمةُالعربيُق ار ارُرحبُفيهُبقيامُمنظمةُالتحريرُ،
واعتمادهاُممثلةُالشعبُالفلسطينيُفيُتحملُمسؤوليةُالعملُلقضيةُفلسطينُ،والنهوضُ

بواجبهاُعلىُالصعيدينُالعربيُوالدولي.

 -8أصبحتُالقضيةُالفلسطينيةُهيُالقضيةُالرئيسيةُاألولىُعلىُجد ُولُاجتماعاتُمؤتمراتُ
القمةُالعربيةُالتيُتعقدهاُالجامعةُ،كماُاهتمتُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالدفاعُعنُالقضيةُ

الفلسطينيةُفيُالمحافلُالدوليةُ،واعتبارهاُمنُالقضاياُالرئيسيةُالتيُتثبرهاُفيُالمؤتمراتُ

الدولية.

 -0أكدت ُجامعة ُالدول ُالعربية ُعلى ُااللتزام ُباستعادة ُالحقوق ُال ُوطنية ُللشعب ُالعربيُ
الفلسطينيُ،بماُفيُذلكُحقهُفيُالعودةُوتقريرُالمصيرُواقامةُالدولةُالفلسطينيةُالمستقلةُ

على ُترابه ُالوطني ُبقيادة ُمنظمة ُالتحرير ُبوصفها ُالممثل ُالشرعي ُالوحيد ُللشعبُ

الفلسطينيُ،وتقومُالدولُالعربيةُبمساندةُهذهُالدولةُعندُقيامهاُفيُجميعُالمجاالتُوعلىُ
جميعُالمستويات.

 -1كانُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُحصيلةُللسياساتُالعربيةُالرسميةُبماُفيهاُمنُتناقضاتُ
بينُهذهُالدولُالكامنةُفيُالواقعُالعربي.

 -1إن ُموقف ُجامعة ُالدول ُالعربية ُمن ُالقضية ُالفلسطينية ُيثير ُتساؤالت ُكثيرةُ ،بحيث ُيجدُ
المتتبعُلق ارراتهاُالحاسمةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُأنهاُكانتُعلىُالدوامُتأتيُردُفعلُلماُ
يقومُبهُالكيانُاإلسرائيليُمنُاعتداءُوتوسعُعلىُاألرضُالعربيةُ،وتأتيُأيضاُُمتوافقةُمعُ

ق ارراتُدوليةُرفضتُسابقا.

 -2تم ُالتخلي ُعن ُتحرير ُفلسطين ُوأصبح ُهدف ُالجامعة ُاالقتصار ُعلى ُالمطالبة ُبتحريرُ
األراضيُالعربيةُالتيُاحتلتُعامُ(ُ،)4421وهذاُيعنيُأنُاألراضيُالتيُاحتلتُقبلُهذاُ
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ن ُاعتراف ُضمني ُمن ُقبل ُالجامعة ُالعربيةُ
التاريخ ُهي ُأراض ُليست ُعربيةُ ،وبذلك ُيكو ُ

باغتصابُاليهودُلفلسطينُوتنازلُعنهاُ،واعترافُأيضاُُبقرارُمجلسُاألمنُرقمُ(ُ،)818

وبخاصةُبعدماُقسمُقرارُالقمةُهذاُفلسطينُإلىُأراضُماُقبلُحربُُ4421وأراضيُبعدُ

(.)4421

 -1فشلت ُجامعة ُالدول ُالعربية ُتماما ُفي ُاالتفاق ُعلى ُاستراتيجية ُلمواجهة ُإسرائيل ُبعدماُ
جانبهاُالنجاحُفيُدعمُحركةُالتحريرُالفلسطينيُ،للوصولُإلىُمرحلةُاالستقاللُفيُإطارُ

الدولةُالفلسطينيةُالموحدة.

 -1هنالكُتطبيعاُعربياُغيرُمعلنُعلىُأكثرُمنُصعيدُمعُإسرائيلُ،لكنُإسرائيلُترغبُ
بعالقاتُعلنيةُمعُعددُمنُالدولُالعربيةُ،فيماُهذهُالدولُتدركُأنهُمنُغيرُالممكنُ

اإلقدامُعلىُذلكُمنُدونُمسارُسياسيُيضمنُحلُالقضيةُالفلسطينيةُ،وهوُماُالُيتوفرُ
فيُاألفقُحتىُاآلنُ .

ثانياُ:التوصيات ُ

توصلتُالدراسةُإلىُالعديدُمنُالتوصياتُأهمهاُ :

 -4أال ُيبقى ُموقف ُجامعة ُالدولُالعربية ُهوُالشجب ُواالستنكار ُمنُتهويدُاألراضيُالفلسطينيةُ
ومدينةُالقدسُ،والجرائمُاإلسرائيليةُبحقُالفلسطينيينُمنُقتلُوتعذيبُ،خاصةُأنهاُمنظمةُإقليميةُ
عليها ُأن ُتعمل ُبالضغط ُعلى ُالدول ُالعظمى ُوالمنظمات ُالدوليةُ ،من ُأجل ُتطبيق ُالق ارراتُ

الدوليةُ،وذلكُباستخدامُمواردهاُالتيُتؤثرُعلىُالمصالحُالحيويةُللدولُالعظمى.

 -8إنُقضيةُفلسطينُقضيةُعربية ُمصيريةُ،وهيُجوهرُالصراعُمعُالعدوُالصهيونيُُ ،وأنُأبناءُ
األمةُالعربيةُوأقطارهاُجميعا ُمعنيون ُبهاُوملزمون ُبالنضالُمنُأجلهاُ ،وتقديمُكلُالتضحياتُ
المعنويةُفيُسبيلهاُ،وأنُالنضالُمنُأجلُاستعادةُالحقوقُالعربيةُفيُفلسطينُواألراضيُ
ُ
الماديةُو
العربية ُالمحتلةُمسؤولية ُقومية ُعامةُ ،وعلى ُجامعة ُالدولُالعربيةُتقديمُكل ُالدعم ُوالمساندةُ

للشعبُالفلسطيني.

 -0على ُالجامعةُالعربية ُمنُخاللُمؤتمرُالقمةُللقادةُالعرب ُصياغة ُق اررات ُتقف ُوراءها ُإرادةُ
جماعيةُعربيةُقويةُإزاءُالتمسكُبالحقوقُالفلسطينيةُ،ورفضُالمخططاتُالتوسعيةُاإلسرائيليةُ،
وتنشيطُالدورُالعربيُدولياُلنصرةُالقضيةُالفلسطينية.

 -1وقفُالتطبيعُالعربيُالمعلنُوغيرُالمعلنُعلىُأكثرُمنُصعيدُمعُإسرائيلُ،وذلكُللضغطُعلىُ
إسرائيلُإليجادُتسويةُتضمنُحلُالقضيةُالفلسطينيةُعلىُأقلُتقديرُوفقُمبادرةُالسالمُالعربية.

 -1دعمُالجهودُالفلسطينيةُفيُالحصولُعلىُعضويةُكاملةُفيُاألممُالمتحدةُوجميعُالتنظيماتُ
والهيئاتُالتابعةُلهاُوالوكاالتُالدوليةُاألخرى.
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 -2العمل ُعلىُاستصدار ُقرارُمنُالجمعية ُالعامةُلتعليق ُعضوية ُإسرائيل ُباألمم ُالمتحدة ُحتىُ
تطبيقهاُللقرارُ(ُ)414الذيُعلىُأساسهُتمُالموافقةُعلىُعضويتهاُفيُاألممُالمتحدةُ .

المراجع ُ

الكتبُالعربيةُ :
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Arab Political Changes and Its Impact on the Arab League's Role
in Supporting The Palestinian Cause, 2011-2017
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باحثُومختصُبالدراساتُالسياسيةُوالجيوبوليتكس ُ
ُُُالملخصُ :
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ُُُُُُُيهدفُهذاُالبحثُإلىُالتعرفُعلىُأثرُالمتغيراتُالسياسيةُالعربيةُعلىُدورُجامعةُالدولُالعربيةُ
فيُدعم ُالقضية ُالفلسطينيةُ ،حيث ُ تشهدُالمنطقةُالعربيةُتحوالتُعميقةُأدتُإلىُتغيراتُفيُالمكوناتُ
األساسيةُللنظامُاإلقليميُالعربيُ ،انعكستُعلىُطبيعةُالتوجهاتُالسياسيةُالعربيةُ،وبالتاليُأثرتُعلىُ

دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُمعالجتهاُللقضيةُالفلسطينيةُ،وهوُاألمرُالذيُسيكون ُلهُانعكاساتُخطيرةُ
علىُمستقبلُالقضيةُالفلسطينيةُ .

ُُُُُُوخلصتُالدراسةُإلىُمجموعةُمنُالنتائجُوالتوصياتُكانُمنُأهمهاُ :

ُُُُُإنُاالحداثُالجاريةُفيُالمنطقةُالعربيةُمنذُالعامُ(8144م)ُ،أدتُإلىُتغيرُعميقُفيُبنيةُومكوناتُ
النظامُالعربيُالذىُسادُلعقودُطويلةُسابقةُ،حيثُغابتُدولُرئيسةُكالعراقُوسورياُواليمنُوليبياُ،وتحولتُ

هذهُالدولُإلىُساحةُصراعُبينُالمحاورُاالقليميةُوالدوليةُ،وأزمةُمستمرةُشكلتُتهديدُألمنُواستقرارُالدولُ

العربيةُ،فيُظلُغيابُرؤيةُعربيةُموحدةُللمخاطرُوالتهديداتُالتيُتواجههاُالمنطقةُ،هذهُاألوضاعُغيرُ
المسبوقة ُالتي ُفرضتها ُالثورات ُواالستجابة ُالضعيفة ُوالمتواضعة ُللجامعة ُحيالهاُ ،والتأخر ُفي ُإصالحُ

ةُعنُالقيامُبدورهاُفيُ
ُ
الجامعةُوتطويرُوظيفتهاُوصالحياتهاُ،ألقتُبظاللهاُعلىُالجامعةُ،وجعلتهاُعاجز
مواجهةُالتحدياتُوالمخاطرُالىُتعترضُالقضيةُالفلسطينيةُ،لكنُهناكُالكثيرُمماُتستطيعُجامعةُالدولُ

العربيةُالقيامُبهُلدعمُالصمودُالفلسطينيُوالمحافظةُعلىُالحقوقُالفلسطينيةُمنُخاللُتوفيرُشبكةُأمانُ
ُ
سياسيةُودبلوماسيةُمنُناحيةُوماديةُواقتصاديةُمنُناحيةُأخرىُ ُ.

الكلمات ُالمفتاحيةُ :المتغيراتُالسياسيةُ،ثوراتُالربيعُالعربيُ،جامعةُالدولُالعربيةُ،السياسةُالخارجيةُ،
الصراعُالعربيُاإلسرائيليُ،التسويةُالسياسيةُ .
ُ
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Abstract:
This research aims to identify the impact of Arab political changes on the role of
the Arab league in supporting the Palestinian cause. The Arab region is witnessing
profound changes that have led to changes in the basic components of the Arab
regional system, which will have serious implications for the future of the
Palestinian cause.
The study concludes with a set of results and recommendations:
The current events in the Arab region since 2011 have led to profound changes in
the structure and components of the Arab systems, that last for many decades
before. This includes the absence of major countries such as Iraq, Syria, Yemen
and Libya who turned into a battlefield between regional and international players.
Moreover, the absence of a unified Arab vision threatens Arab regional stability.
These conditions combined with the Arab spring revolutions make it difficult for
the Arab league to reform and deliver its duties towards the Palestinian cause.
Nonetheless, there is much support the Arab League can provide for the
Palestinians to help preserve Palestinian rights and provide political and
diplomatic safety net on the one hand and help improving the Palestinian economy
on the other hand.
ُ ُُُُ

ُ،ُالسياسةُالخارجية،ُجامعةُالدولُالعربية،ُثوراتُالربيعُالعربي، ُالمتغيراتُالسياسية:الكلمات ُالمفتاحية
ُ .ُالتسويةُالسياسية،الصراعُالعربيُاإلسرائيلي
ُ

ُ :ُالمقدمة
ُُُُُُُشكلت ُالقضية ُالفلسطينية ُعلى ُمدار ُسبعة ُعقود ُمن ُتأسيس ُجامعة ُالدول ُالعربية ُالقضية ُالعربية

ُ،ُكماُشكلتُعلىُالدوامُنموذجُلإلجماعُالعربيُحولها،َُالتيُاستحوذتُعلىُاهتمامُالعربُجميعا،المركزية
ُوعلىُالرغمُمنُعدمُقدرةُالجامعةُالعربيةُعلىُتحقيقُأيُشيءُللفلسطينيينُلنيلُحريتهمُُواستقاللهمُحتى

ُ ُإال ُأنها ُمثلت ُعلى ُالدوام ُدرعُاَ ُسياسيُاَ ُودبلوماسيُاَ ُوماليُاَ ُلدعم ُنضال ُالشعب ُالفلسطيني ُ ُوصموده،اآلن
ُ .علىُأرضه

ُُخاصةُالمتعلقةُبالمواقفُاألمريكيةُالمتطابقةُمعُمواقف،ُُُُلكنُالتطوراتُاألخيرةُفيُالملفُالفلسطيني

ُُوالهادفة ُإلى ُتصفية ُالقضية ُالفلسطينية ُعبر ُإدارة ُالظهر ُلمبدأ ُحل،حكومة ُاليمن ُالمتطرف ُفي ُإسرائيل

ُ"ن
ُ ُوتطبيقُماُأصطلحُعلىُتسميتهُ"صفقةُالقر،ُوسحبُملفيُالقدسُوالالجئينُمنُالمفاوضات،الدولتين

ُُمستغلةُحالةُاالنكشافُفيُالوضعُالعربيُالراهنُنتيجةُارتدادات،عبرُتدابيرُواجراءاتُفرضُاألمرُالواقع

ُ ُوما ُأحدثته ُمن ُتغيرات ُسياسية ُوأمنية ُواقتصادية ُعلى ُالعديد ُمن ُالدول،"ما ُسمى ُ"بثورات ُالربيع ُالعربي
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العربيةُ ،أثرت ُفي ُُهيكل ُوبنية ُالنظام ُالرسمي ُالعربي ُبشكل ُملحوظُ ،فاألولويات ُلم ُتعد ُنفسها ُوالمصالحُ

والتحالفات ُتبدلتُ ،واالنقسامات ُوالخالفات ُفي ُوجهات ُالنظر ُحول ُالعديد ُمن ُاألزمات ُالراهنة ُذادتُ ،كلُ

ذلك ُأثر ُبالطبع ُعلى ُأداء ُوفاعلية ُالجامعة ُالعربيةُ ،التي ُتعتبر ُمحصلة ُإلرادة ُالدول ُالعربية ُاألعضاءُ،
وبالتاليُأثرتُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُوسحبتُكثي اُرُمنُاالهتمامُبهاُبعدماُكانتُتتصدُرُقائمةُاألولوياتُ

فيُالسياساتُالعربيةُُ .

ُُُُعلى ُأثر ُذلك ُيسعى ُالبحث ُلتسليط ُالضوءُعلى ُمجملُالتغيرات ُالسياسية ُالتيُشهدتهاُالد ُولُالعربيةُ

خاللُالفترةُمنُ(8141-8144م)ُ،وتداعياتُذلكُعلىُدورُالجامعةُالعربيةُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينيةُ،
وبناءُعلىُذلكُتمُصياغةُمشكلةُالبحثُفيُالسؤالُالمحوريُالتاليُ :
ُ

ُماُأثرُالمتغيراتُالسياسيةُالعربيةُعلىُدورُالجامعةُالعربيةُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينية؟ ُ
ُُوتتمثل ُأهمية ُهذا ُالموضوع ُفي ُبيان ُتأثير ُالمتغيراتُالسياسيةُالعربيةُالراهنةُعلىُموقفُجامعةُالدولُ
العربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُ،منُخاللُمواكبة ُالتغيرات ُالسياسية ُالعربية ُالمؤثرة ُفي ُسياسات ُالجامعةُ

العربيةُالمتعلقةُبالقضيةُالفلسطينيةُ .

ُُُُسنعتمدُفيُقراءةُتأثيرُالمتغيراتُالسياسيةُالعربيةُالراهنةُعلىُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُ

الفلسطينيةُ،منُخاللُاتباعُمناهجُالبحثُالتاريخيةُوالوصفيةُومنهجُنسقُالسياسةُالخارجيةُ:لتتبعُوتحليلُ
مجموعةُمنُالمتغيراتُالتيُتؤثرُفيُصناعةُالقرارُالعربيُ ُ.

ُُُُُفيُهذاُاإلطارُتمُتقسيمُالدراسةُاليُثالثةُمباحثُ:األولُ:مدخلُتاريخيُ:الجامعةُالعربيةُُوالقضيةُ

الفلسطينيةُ ،الثانيُ:الجامعة ُالعربية ُفي ُظل ُالتغيرات ُالسياسية ُالعربية ُالراهنةُ(ُ ،)8141-8144الثالث:
دورُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُخاللُالفترةُ8141-8144مُ .

ُُُُُالمبحثُاألولُ:مدخلُتاريخيُ:الجامعةُالعربيةُوالقضيةُالفلسطينيةُ .

ُُُُ تبنت ُجامعة ُالدول ُالعربية ُمنذ ُاليوم ُاألول ُلتأسيسها ُتحقيق ُتطلعات ُالشعب ُالفلسطيني ُفي ُالحريةُ
واالستقاللُ،والدفاعُعنُأرضهُومقدساتهُ،إالُأنُتطوراتُالقضيةُالفلسطينيةُأثبتتُضعفُاَُإداريُاَُوتنظيميُاَُ

وبنيويُاَُفي ُقدرة ُالجامعة ُالعربية ُعلى ُالتعامل ُمع ُالتحديات ُالتي ُواجتها ُالقضية ُالفلسطينيةُ ،الُيمكن ُفهمُ

أسبابُهذاُالضعفُدونُُالتطرقُُإلىُتأصيلُتاريخيُلمراحلُمهمةُمنُحياةُالجامعةُالعربيةُيشملُظروفُ
نشأتهاُ،ونصوصُميثاقهاُ،والتطورُالتاريخيُلموقفهاُمنُالقضيةُالفلسطينيةُ .

ُُُ ُ
ُ
ُ
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أوالُ:اإلطارُالتاريخيُلنشأةُجامعةُالدولُالعربيةُ :
ُُُُُتأسستُجامعةُالدولُالعربيةُفيُخضمُتحوالتُعميقةُضربنُالوطنُالعربيُ،فيُالفترةُماُبينُالحربينُ

العالميتينُاألولىُوالثانيةُ،كانُلهاُأثرُكبيرُفيُتشكلُالوضعُالعربيُالحاليُدوالُوأنظمةُ ُوسياساتُ،كذلكُ

اآلمرُبالنسبةُلهياكلهُاالجتماعيةُوالثقافيةُوالعسكريةُ،ومنُأهمُهذهُالتحوالتُ ُ:

-4ما ُأن ُانتهت ُالحرب ُالعالمية ُاالولى ُحتى ُسيطرة ُالقوىُ ُاالستعمارية ُعلى ُالمنطقة ُالعربية ُبالكاملُ،

وعملتُعلىُاقتسامهاُتطبيقاُالتفاقيةُ(سايكسُبيكوُ4442م)ُ1،وتجسدُذلكُفيُفرضُدولُالحلفاءُاالنتدابُ

قُاالردنُ،وكذلكُفلسطينُالتيُوضعتُ
الفرنسيُعلىُسورياُولبنانُ،واالنتدابُالبريطانيُعلىُالعراقُوشر ُ
تمهيدا ُإلنشاء ُوطن ُقومي ُلليهود ُفيهاُ ،أما ُباقي ُأقطار ُالوطن ُالعربي ُباستثناء ُنجد ُوالحجاز ُُواليمن ُفقدُ

كانت ُواقعة ُتحت ُاالستعمار ُاألجنبيُ ،حيث ُفرنسا ُفي ُالمغرب ُوالجزائر ُوتونس ُوموريتانياُُ ،وايطاليا ُفيُ

ليبياُ،وبريطانياُاحتلتُمصرُومدتُنفوذهاُإلىُعدنُوالسواحلُالشرقيةُللجزيرةُالعربيةُ .2

-8نجاح ُالسياسة ُاالستعمارية ُفي ُفرض ُالتجزئة ُعلى ُالوطن ُالعربيُ ،التي ُأدت ُإلى ُالفصل ُبين ُدولهُ،
وطبقتُعليهاُسياسةُالتجهيلُوالتجويعُونهبُالثرواتُ،والعملُعلىُإذابةُهويتهاُورسمُمعالمُمصيرهاُوفقُ

ماُيخدمُمصالحهاُ .

ُ-0تصاعدُحركةُمقاومةُاالستعمارُ،وواكبُذلكُانتشارُالوعيُالقوميُالداعيُللوحدةُالعربيةُمتوخيُاَُالدولةُ
العربيةُالناشئةُ،تمهيداُلتخلصهاُالتامُمنُالسيطرةُاالستعماريةُوالتبعيةُاالجنبيةُ،ومساعدةُسائرُالشعوبُ
العربيةُاألخرىُُعلىُنيلُاستقاللهاُ .ُ3

-1في ُهذا ُاإلطار ُبدأت ُتتشكل ُاالقطار ُالعربيةُ ،حتى ُبعد ُاالنتهاء ُمن ُاالستعمار ُالمباشر ،والتي ُكانتُ

السمةُالرئيسةُلهاُإقامةُالدولةُالقطريةُالمبنيةُعلىُالتسلطُواالفقارُ،وأوجدُكياناتُُ ُ

ُمصطنعةُاعتمدتُعلىُالغربُفيُحمايتهاُ،وشكلتُمعهُحلفُضدُقوىُُالتحررُوالوحدةُالتيُكانتُفيُ
تصاعد4،وهكذاُانجزتُبعضُالدولُالعربيةُاستقاللهاُلكنُدونُُالوحدةُ،وكانُاستقاللُمفرغُمنُمضمونهُ

الحقيقي ُيخفى ُخلفه ُحقيقة ُالتبعية ُللغربُ ،أدى ُذلك ُإلى ُتحول ُالنضال ُالقومي ُالعربي ُإلى ُنضال ُقطريُُ
ضيقُاألفقُ .5

ُ1أنسُالراهبُ،جامعةُالدولُالعربيةُشرلُفيُمستقبلُوطنُ،منشوراتُالهيئةُالعامةُالسوريةُللكتابُ،طُ،4دمشقُ،8141ُ،صُ .42
ُ2أحمدُالشقيريُ،الجامعةُالعربيةُكيفُتكونُجامعةُوكيفُتصبحُعربيةُ،المؤسسةُالعربيةُالدوليةُالنشرُوالتوزيعُ،طُالكُ،8111ُ،4صُ .08

ُ3نابيُعبدُالقادرُ،دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالحفاظُعلىُالسيادةُاالقليميةُللدولُاالعضاءُ،رسالةُدكتوراهُ،جامعةُأبىُبكرُبالقايدُ،

الجزائرُ،8141،صُ .01

ُ4مجديُحمادُ،جامعةُالدولُالعربيةُمدخلُإلىُالمستقبلُ،عالمُالمعرفةُ،طُ،8الكويتُ،8111ُ،ص.44
ُ5أنسُالراهبُ،مرجعُسابقُ،ص.41
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ُ-1اندالعُالحربُالعالميةُالثانيةُ(4411-4404م)ُ،والتيُانعكستُأحداثهاُعلىُالمنطقةُالعربيةُ،حيثُ

شكلتُالمنطقةُالعربيةُإحدىُساحاتُالحربُ،وسارعتُالقوىُُالدوليةُلكسبُودُالعربُمنُخاللُالحديثُ
عنُحقهمُفيُاالستقاللُوالوحدةُ،وهوُماُعبرتُعنهُألمانياُفيُالبدايةُ،ومنُثمُبريطانياُلقطعُالطريقُعلىُ

دول ُالمحور ُفبادرت ُبإعطاء ُإشارة ُالبدء ُبإنشاء ُالجامعة ُالعربيةُ ،عندما ُصرح ُوزير ُخارجيتها ُأيدن ُفيُ

(4414/1/84م)ُ،تأييدُبالدةُقيامُوحدةُعربيةُ،هذهُاالشارةُلمُتأتىُمنُفراغُُ،حيثُكانتُبريطانياُتجتازُ
القواتُااللمانيةُ
ظروفُعسكريةُرهيبةُ،منُسقوطُفرنساُإلىُسقوطُدولُالبلقانُواحدةُتلوُاألخرىُ،ووصولُ ُ
إلىُمشارفُاالسكندريةُوالقاهرةُ،كذلكُقيامُثورةُرشيدُالكيالنيُفيُالعراقُالتيُايقظتُمشاعرُاالمةُالعربيةُ
ضد ُاالستعمارُ،وسحقتها ُالقوات ُالبريطانيةُ ،فكان ُالبد ُمن ُتخفيف ُوطأة ُذلك ُبالحديث ُعنُوحدة ُالعربُ،
باإلضافة ُلتخطيط ُقيادة ُالشرقُ ُاالوسط ُالبريطانية ُالحتالل ُسوريا ُولبنان ُوالسيطرة ُعلى ُالقوات ُالفرنسيةُ

قُ
هناك ُالموالية ُلدول ُالمحور ُوالتي ُكانت ُتعيق ُتقدم ُقوات ُالحلفاءُ ،أما ُالوضع ُالعربي ُفي ُفلسطين ُوشر ُ

االردنُفكانُينتظرُاللحظةُلالنقضاضُعلىُالبريطانيينُفيُحالُحسمتُالمعركةُلصالحُدولُالمحورُ .1

ُُُجاءت ُنشأة ُجامعة ُالدول ُالعربية ُفي ُظروف ُاستثنائيةُ ،جمعت ُبين ُكل ُمن ُارادة ُالدول ُالعربيةُُوالدولُ
الغربيةُالمحتلةُعلىُحدُسواءُخاصةُبريطانياُ،وكذلكُالجهودُالكبيرةُالتيُمارستهاُالجماهيرُالعربيةُوالرأيُ

العامُالعربيُ،ومهدتُلميالدُالجامعةُ .2

ُُُُُعلى ُأثر ُذلك ُدعي ُ(مصطفى ُالنحاس) ُرئيس ُالوزراء ُالمصريُ ُإلى ُعقد ُمؤتمر ُللقادة ُالعرب ُلبحثُ

أمرُالوحدةُالعربيةُ،وفيُاألردنُجاءتُتصريحاتُالملكُعبدُاللهُاألولُمتوافقةُمعُماُدعاُإليهُالنحاسُ،
قُ
وكانُقدُبدأُحراكُحقيقيُعندماُدعتُمصرُعامُ(4411م)ُ،كالُمنُالسعوديةُو لبنانُوُالعراقُوُشر ُ

هؤالءُالمندوبينُ،
األردنُوُسورياُوُاليمنُإليفادُمندوبينُعنهاُلتبادلُالرأيُفيُموضوعُالوحدةُ،وتشكلتُمنُ ُ

إضافةُإلىُممثلُعنُالفلسطينيينُ،لجنةُتحضيريةُعقدتُاجتماعاتهاُعلىُامتدادُأسبوعينُفيُاإلسكندريةُ،

وبدأتُمرحلةُعرفتُباسمُ"مشاوراتُالوحدةُالعربية"ُُ،3والتيُسادتهاُخالفاتُعديدةُتمثلتُفيُتطلعُالعراقُ

إلقامةُمشروعُالهاللُالخصيبُ،واألميرُعبدُاللهُطمحُإلقامةُاتحادُسورياُالكبرىُ،وهوُماُرأىُفيهماُالملكُ
قُالعربيُ،باإلضافةُإلىُالخالفُعلىُشكلُاالتحادُالعربيُ
عبدُالعزيزُخططاُهاشميةُلالستيالءُعلىُالمشر ُ

نُ .4
نُالهدفُهوُوحدةُأوُاتحادُأوُتعاو ُ
ودورُكلُدولةُفيهُ،هلُيكو ُ

ُ1أحمدُالشقيريُ،مرجعُسابقُ،صُ .01-02
ُ2نابيُعبدُالقادرُ،مرجعُسابقُ،ص.01

ُ3محمدُالمغنىُ،موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُمنُخاللُالق ارراتُالرسميةُالصادرةُعنهاُ(ُ،)8112-4411رسالةُ

ماجستيرُ،الجامعةُاالسالميةُ،غزةُ:8142،ص.1
ُ4أحمدُالشقيريُ،مرجعُسابقُ،ص.21

349

ُُُُُُاختتمت ُالمشاورات ُباإلعالن ُعن ُوثيقة ُبرتوكول ُاالسكندرية ُفي ُ(4411/44/1م)ُ ،ومن ُثم ُأقرتُ

اللجنةُالسياسيةُالتيُشكلتهاُالدولُالعربيةُميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُفيُ(4411/0/88م)ُ،والتيُتضمنتُ
علىُعددُمنُالمبادئُحولُإنشاءُوتسييرُالمنظمةُالتيُستجمعُالدولُالعربيةُالمستقلةُ،1وبذلكُأصبحتُ

الَُوميثاقُاَُ .
الَُوعم ُ
جامعتُالدولُالعربيةُقائمةُهيك ُ

ُُُثانياُ:ميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُ :

ُُُُُكما ُأشرنا ُسابقا ُفإن ُالتحوالت ُالعميقة ُالتي ُشهدتها ُالمنطقة ُالعربية ُقبل ُانشاءُجامعة ُالدول ُالعربيةُ،
قدُانعكستُعلىُفكرةُانشاءُالجامعةُنفسهاُ،والتيُيمكنُمالحظتهاُفيُموادُالميثاقُعلىُالنحوُالتاليُ :

-4تضمنتُديباجةُالميثاقُ:تثبيتاُللعالقاتُالوثيقةُوالروابطُالعديدةُالتيُتربطُبينُالدولُالعربيةُ،وحرصاُ
على ُدعم ُهذه ُالروابط ُوتوطيدها ُعلى ُأساس ُاحترام ُاستقالل ُتلك ُالدول ُوسيادتها.......ُ ،واستجابة ُللرأيُ

العامُفيُجميعُاالقطارُالعربيةُ ُ.2

ُُُُُُنجد ُفي ُالديباجة ُحقيقتين ُأساسيتين ُشكلت ُمحددا ُألي ُعمل ُعربي ُمشترك ُوهماُ:االولىُ:الروابطُ
ورغبتهاُوموافقتهاُ،
والعالقاتُبينُالدولُالعربيةُتصبحُمرهونةُبسيادةُتلكُالدولُ،والُتتحركُإالُفيُنطاقهاُ ُ

والثانيةُ:أنُالسيادةُللدولُوليسُهناكُسيادةُتعلوهاُالُلجامعةُالدولُالعربيةُوالُحتىُلألمةُالعربيةُ،3وتأكيداُ

علىُذلكُجاءتُالتسميةُعلىُأنهاُجامعةُللدولُبدلُجامعةُعربيةُ،لترسيخُوجودُدولُوليسُدولةُعربيةُ .

-8المادة ُالثانية ُمن ُالميثاقُ :هدف ُالجامعة ُتوثيق ُالصالت ُبين ُالدول ُالمشتركة ُفيها ُوتنسيق ُخططهاُ

السياسيةُتحقيقاُللتعاونُُبينهماُ،وصيانةُاستقاللهاُوسيادتهاُ،والنظرُبصفةُعامةُفيُشؤونُُالبالدُالعربيةُ
ومصالحهاُ،4جاءتُالمادة الثانيةُللتأكيدُعلىُماُتضمنتهُالديباجةُوحددتُهدفُجامعةُالدولُالعربيةُهوُ

تنسيقُسياساتُالدولُالعربيةُ،وهذاُيدلُعلىُعمقُاالنقسامُالموجودُفيُجامعةُالدولُالعربيةُمنذُتأسيسهاُ،

حيثُالمفارقةُالكبيرةُبينُالطموحُواالنجازاتُ،وهوُماُتجلىُفيُاطارُالعملُعلىُصعيدُالقضيةُالفلسطينيةُ،
والتي ُكانت ُبين ُمتأرجحة ُبين ُممانع ُومشاهد ُومستسلمُ ،5والتعاونُ ُوالتنسيق ُفيما ُبين ُالدول ُالمشتركة ُيتمُ

حسبُنظمُكلُدولةُوأحوالهاُ،وهذاُيعنىُأنُكلُدولةُعليهاُأنُتأخذُبمقتضياتُالتعاونُُبينهاُ ُوبينُغيرهاُ

منُاالعضاءُبماُيتفقُمعُالوسائلُالتيُتسمحُبهاُقوانينهاُونظمهاُالداخليةُ .6
ُ1محمدُالمغنىُ،مرجعُسابقُ،ص.1

ُ2ميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُ،نسخةُتاريخيةُ،ص.pdfُ،8
ُ3أحمدُالشقيريُ،مرجعُسابقُ،ص.484

ُ4ميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُ،مرجعُسابقُ،ص.pdfُ،1

ُ 5سعيدُالسعوديُ،دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالصراعُالفلسطينيُاإلسرائيليُ(ُ،)8142-8118رسالةُماجستيرُ،أكاديميةُاالدارةُ
والسياسةُللدراساتُالعلياُ،غزةُ:8141،ص.42

ُ6أنسُالراهبُ،مرجعُسابقُ،ص.02
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ُُُُإن ُسيادة ُواستقالل ُكل ُدولة ُهو ُاالساس ُالذي ُتقوم ُعليه ُالجامعةُ ،وبذلك ُأعطى ُالحق ُلكل ُدولةُ

عربيةُواحدةُ،والُ
باالحتفاظُبسيادتهاُالتامةُفيُصناعةُسياساتهاُالداخليةُوالخارجيةُ،أيُليسُهناكُسيادةُ ُ

سياسيةُخارجيةُواحدةُ .

نُ
-0المادة ُالسابعة ُمن ُالميثاقُ ،ما ُيقرره ُالمجلس ُباإلجماع ُيكونُ ُملزمُاَ ُللجميعُ ،وما ُيقرره ُباألغلبية ُيكو ُ

ملزمُاَُلمنُيقبلهُ،وفىُالحالتينُتنفذُق ارراتُالمجلسُفيُكلُدولةُوفقاُألنظمتهاُاالساسيةُ .1

ُُُحددُطبيعةُالجامعةُبأنهاُليستُاتحادُفيدراليُوالُكونفدراليُعربيُ،وليسُفيهاُسلطةُتعلواُسلطةُالدولُ
االعضاء ُوال ُتمتلك ُسلطة ُتتولى ُتنفيذ ُق اررات ُالمجلسُ ،والق اررات ُالتي ُتتخذ ُباإلجماع ُتلزم ُمن ُأقرها ُمنُ

الدولُ،وكلُدولةُتنفذهاُوفقاُلرؤيتهاُ .2

-1المادة ُالثامنة ُمن ُالميثاقُ :تحترم ُكل ُدولة ُمن ُالدول ُالمشتركة ُنظام ُالحكم ُالقائم ُفي ُدول ُالجامعةُ

األخرىُ ،وتعتبره ُحق ُمن ُحقوقُ ُتلك ُالدولةُ ،وتتعهد ُبأن ُال ُتقوم ُبأي ُعمل ُيرمى ُإلى ُتغيير ُذلك ُالنظامُ
فيهاُ .3

يرمىُلتغييرهاُ
ُُُُهناُالميثاقُيقرُباختالفُأنظمةُالحكمُفيُالدولُالعربيةُ،منُحيثُالشكلُوالمضمونُ،والُ ُ

أوُتوحيدهاُ،وهوُماُيجعلُمنُتلكُالدولُرغمُوجودهاُتحتُسقفُمجلسُواحدُوأمةُواحدةُمختلفةُفيُكلُ
شيءُ،وهوُماُيفتحُالبابُأماُسياساتُمختلفةُ،وتنافسُبينُالدولُ،وتناقضُفيُالمصالحُواالولوياتُ .4

ُُُُُُيتبنُمماُسبقُأنُغالبيةُالدولُالعربيةُفضلتُإقامةُتنظيمُاختياريُ،ينظمُوينسقُوينشطُالتعاونُُبينُ

الدول ُالعربية ُفي ُالمجاالت ُالمختلفةُ ،دونُ ُالمساس ُبسيادتها ُواستقاللهاُ،كماُتم ُالتأكيد ُعلى ُأن ُق ارراتُ

المجلسُملزمةُلمنُيقبلهاُ،وكذلكُأنُالتعاونُُاختياريُُبينُالدولُ،هوُتأكيدُعلىُأنُالجامعةُهيُمنظمةُ
بينُحكوماتُوليستُسلطةُعلياُ .5

ُُُُُثالثاُ:التطورُالتاريخيُلموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُ :
ُُُُكماُسبقُاالشارةُفإنُجامعةُالدولُالعربيةُليسُلهاُسلطةُعلياُعلىُسلطةُالدولُاالعضاءُفيهاُ،وانماُ
هي ُأداة ُلتنسيق ُالسياسات ُبين ُهذه ُالدولُ ،لذا ُفإن ُمواقف ُالجامعة ُالعربية ُمن ُالقضايا ُالمختلفة ُوخاصةُ

القضيةُالفلسطينيةُ،عادةُماُتصنعُفيُاجتماعاتُوزراءُالخارجيةُليتمُالتوافقُبشأنهاُ،ثمُيتمُاالعالنُعنهاُ

نُالموقفُالعربيُمتماسكُوصلبُ،
فيُمؤتمراتُالقمةُالعربيةُ،وعندماُتتوافقُالدولُالعربيةُفيماُبينهاُيكو ُ
وكذلك ُيكونُ ُموقف ُالجامعة ُمتماسك ُوصلب ُفي ُمواجهة ُأي ُتحدى ُأو ُتهديدُ ،وهذا ُينعكس ُعلى ُالقضيةُ

ُ1ميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُ،مرجعُسابقُص.41
ُ2سعيدُالسعوديُ،مرجعُسابقُ،ص.41

ُ3ميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُ،مرجعُسابقُ،ص.41
ُ4سعيدُالسعوديُ،مرجعُسابقُ،صُُُ.42
ُ5أنسُالراهبُ،مرجعُسابقُ،ص.02
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الفلسطينيةُالتيُشكلتُعلىُمدارُسبعونُُعامُاَُمنُعمرُالجامعةُالعربيةُاالساسُلمعظمُالقممُالعربيةُسواءُ

في ُدوراتها ُالعادية ُأو ُالطارئة ُبوصفها ُالقضية ُالعربية ُالمركزيةُ ،وليس ُأدل ُمن ُذلك ُحقيقة ُأن ُبرتوكولُ
االسكندرية ُالموقع ُعام ُ(4411م)ُ ،والذى ُيعد ُإحدى ُالوثائق ُالتأسيسية ُللجامعة ُالعربيةُ ،قد ُتضمن ُقرارُ

خاصاُبفلسطينُنصُعلىُ:أنُفلسطينُقطرُعربيُالُينفصلُعنُاالقطارُالعربيةُ،وتأكيداُُعلىُهذاُالنهجُ
تضمنُميثاقُالجامعةُالعربيةُالموقعُعامُ(4411م)ُ،ملحقُخاصُبفلسطينُ،ثمُجاءتُ(قمةُانشاص)ُعامُ

(4412م)؛ ُليؤكد ُعلى ُاستقالل ُفلسطين ُوصيانة ُعروبتهاُ ،وضرورة ُالوقوف ُأمام ُالصهيونيةُ ،باعتبارهاُ
خطرُعلىُجميعُالبالدُالعربيةُ،مساعدةُعربُفلسطينُبالمالُ،وبكلُالوسائلُالممكنةُ ُُُُُ.1

ُُُُُشهد ُالعام ُ(4421م) ُقمة ُالقاهرة ُاالولى ُوالتي ُاتخذت ُمجموعة ُمن ُالق اررات ُوباإلجماعُ ،تمثلت ُفيُ
ثالث ُمسائل ُرئيسةُ:االولىُ :انشاء ُمؤسسة ُالروافدُ ،والثانيةُ :انشاء ُقيادة ُموحدة ُلجيوش ُالدول ُالعربيةُ،
والثالثةُ:انشاءُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ ُ.2

ُُُُُفي ُعام ُ(4421م) ُعقدت ُقمة ُالخرطوم ُوهي ُمنُأبرز ُالقمم ُوسميت ُبقمة ُ(االءُات ُالثالث)ُوجاءتُ

فيُاعقابُهزيمةُحربُ(4421م)ُ،وأكدتُعلىُشعارُالُصلحُوالُمفاوضاتُمعُاسرائيلُوالُاعترافُبهاُ،
نُالعربيُفيُإزالةُآثارُالعدوانُعنُاألراضيُالفلسطينيةُ،والعملُعلى انسحابُالقواتُاإلسرائيليةُمنُ
التعاو ُ
األراضيُالعربيةُ ُ.3

ُُُيالحظ ُهنا ُأن ُاالهتمام ُالعربي ُاتجه ُنحو ُالتركيز ُعلى ُازالة ُأثر ُالعدوانُ ،بمعنى ُالتركيز ُعلى ُتحريرُ
األراضيُالتيُاحتلتُمؤخ ارُنتيجةُحربُ(4421م)ُ،ليصارُفيماُبعدُالهدفُالعربيُهوُاستعادةُاألراضيُ

المحتلةُعامُ(ُ،)4421واالستعدادُالضمنيُللتنازلُعنُاألراضيُالمحتلةُعامُ(ُ،)4411والتيُقامتُكلُ
هذهُالمعاركُوالحروبُأساسُاَُلتحريرها

4

ُ.

الرباطُ
ُُُُُُُفيُاعقابُحربُاكتوبرُ(4410م)ُواالنتصارُالجزئيُالذيُحققتهُالدولُالعربيةُ،عقدتُقمةُ ُ
والتي ُتضمنت ُق ارراتهاُ :إقرار ُشرطان ُللسالم ُمع ُإسرائيلُ :األولُ :انسحاب ُإسرائيل ُمن ُجميع ُاألراضيُ

العربية ُالمحتلة ُوفي ُمقدمتها ُالقدسُ ،الثانيُ:استعادة ُالشعب ُالفلسطيني ُلحقوقه ُالوطنية ُالثابتةُ ،وال ُيجوزُ
أليُطرفُعربيُالتنازلُعنهاُحسبُق ارراتُالقممُالسابقةُ ُ.5

ُ1موقعُجامعةُالدولُالعربيةُ:مؤتمراتُالقمةُالعربيةُُ،8148-4412اللجنةُالدائمةُلتنظيمُالمؤتمراتُ .)8140(:
http://www.lasportal.org/ar/summits/Pages/default.aspx?Stype
ُ2أحمدُالشقيريُ،علىُطريقُالهزيمةُمعُالملوكُوالرؤساءُ،المؤسسةُالعربيةُالدوليةُالنشرُوالتوزيعُ،طُالكُ،8111ُ،4ص41
ُ3موقعُجامعةُالدولُالعربيةُ،مرجعُسابق

ُ4محسنُصالحُ،القضيةُالفلسطينيةُخلفياتهاُالتاريخيةُوتطوراتهاُالمعاصرةُ،طُ،4مركزُالزيتونةُللدراساتُواالستشاراتُ،بيروتُ،8148،

ص.18

ُ5موقعُجامعةُالدولُالعربيةُ،مرجعُسابق
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ُُُُُهناُنالحظُتحولُفيُالخطُاالستراتيجيُالعربيُفيماُيخصُالقضيةُالفلسطينيةُمنُخاللُالتراجعُعنُ

ق ارراتُ(قمةُالخرطوم)ُوماُسبقهاُ،إذُوافقُالعربُعلىُالسالمُمعُاسرائيلُ،وهوُماُيعنىُالقبولُبهاُوالصلحُ
معهاُواالعترافُبهاُ،باإلضافةُالىُالتنازلُعنُالهدفُالقوميُالمتمثلُبتحريرُكاملُفلسطينُ .

ُُُُثمُجاءُمؤتمرُ(قمةُالرباطُ)(4411م)ُ،ومنُق ارراتهُ:التحريرُالكاملُلجميعُاألراضيُالعربيةُالمحتلةُ

في ُعدوان ُ(4421م)ُ ،وتحرير ُمدينة ُالقدس ُوعدم ُالتنازل ُعن ُذلكُ ،واعتماد ُمنظمة ُالتحرير ُالفلسطينيةُ
ممثالُشرعياُووحيداُللشعبُالفلسطينيُ،توثيقُالصلةُوالتعاونُُمعُالمنظماتُوالمحافلُالدوليةُ ُُُُُ.1

ُُُُُُهناُكانُالموقفُالعربيُواضحُإذُوضعُأسسُلخطُاستراتيجيُعربيُسياسيُجديدُ،يقومُعلىُتحريرُ
ن ُمع ُالمنظمات ُالدوليةُ ،وغاب ُالخيارُ
األراضي ُالعربية ُالمحتلة ُعام ُ4421م ُفقطُ ،ومن ُخالل ُالتعاو ُ

العسكريُ ُولو ُبالتهديدُ ،كما ُاعترف ُالمؤتمر ُبمنظمة ُالتحرير ُالفلسطينية ُممثالُ ُشرعياُ ُووحيداُ ُللشعبُ
الفلسطينيُ ،وبذلك ُرفعت ُالدول ُالعربية ُمسؤولية ُالقضية ُالفلسطينية ُعن ُكاهلهاُ ،ودفعت ُبها ُللفلسطينيينُ
وحدهمُ،وانحصرتُمسؤوليةُالعربُفيُالدعمُالسياسيُواالقتصاديُ .2

ُُُُُالتحولُاألخطرُفيُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُكانُفيُ(مؤتمرُفاس)ُبالمغربُ
(4418م)ُ ،بهدف ُدراسة ُمشاريع ُالسالم ُالمقترحة ُلحل ُالقضية ُالفلسطينيةُ ،وفيها ُاعترفت ُالدول ُعربيةُ
ضمنياُبوجودُإسرائيلُوخرجتُبق ارراتُمنهاُ:إقرارُمشروعُعربيُللسالمُمعُإسرائيلُ،منُبينُبنودهُانسحابهاُ

من ُجميع ُاألراضي ُالعربية ُالتي ُاحتلتها ُعام ُ(ُ )4421وليس ُعام ُ(ُُ ،)4411واُزالة ُالمستعمرات ُالمقامةُ
عليهاُ،وحق ُالشعب ُالفلسطيني ُبالعودة ُلديارهُُ ،واُقامة ُدولة ُفلسطينيةُبعاصمتها ُالقدسُ ،وتأكيد ُحق ُجميعُ

الدولُفيُالمنطقةُفيُالعيشُبسالمُ .3

ُُُُُفيُالعامُ(4411م)ُعقدُمؤتمرُالقمةُبالجزائرُوالذيُتضمنتُق ارراتهُ:الدعوةُلعقدُمؤتمرُدوليُللسالمُ
تحت ُاشراف ُاالمم ُالمتحدةُ ،وكذلك ُاالعتراف ُبقيام ُالدولة ُالفلسطينية ُواعالن ُاالستقالل ُالفلسطينيُ ،وعلىُ

أثرُذلكُأعلنتُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُقيامُدولةُفلسطينُعلىُاألراضيُالمحتلةُعامُ(4421م)ُومطالبةُ

إسرائيلُبتطبيقُالق ارراتُوالمواثيقُالدوليةُ ُ.4

ُُُُيالحظُهناُأنُموقفُالجامعةُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُمنذُعامُ(ُ)4418وحتىُالعامُ(ُ،)4440
تمثل ُفي ُق اررات ُ(قمة ُفاسُ )4418مُ ،والتي ُاعتبرت ُموجها ُعاما ُللمسار ُالسياسي ُالعربي ُلحل ُالقضيةُ

الفلسطينيةُ .

ُ1موقعُجامعةُالدولُالعربيةُ،مرجعُسابق
ُ2محسنُصالحُ،مرجعُسابقُ،ص41

ُ3موقعُجامعةُالدولُالعربيةُ،مرجعُسابق
ُ4موقعُجامعةُالدولُالعربيةُ،مرجعُسابق
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ُُُُُُثمُماُلبسُأنُحدثُانقالبُفيُالموقفُالعربيُمنُالقضيةُالفلسطينيةُ،نتيجةُالتغيراتُالكبرىُُالتيُ
حدثت ُفي ُأواخر ُالثمانينيات ُوأوائل ُالتسعينيات ُعلى ُالمستوىُ ُالعربي ُو ُالدوليُ ،وأضعفت ُكثي ار ُالموقفُ

الفلسطينيُوالعربيُ ،فقد ُواجهت ُالجامعة ُالعربية ُأخطر ُاالزمات ُمنذ ُتأسيسهاُُ ،وأحدث ُمزيدا ُمن ُالضعفُ
والتفكك ُفي ُالساحة ُالعربيةُ ،وهى ُأزمة ُاالجتياح ُالعراقي ُللكويت ُفي ُ(4441م)ُ ،وما ُنتج ُعنها ُمن ُعداءُ
بين ُالدول ُالعربيةُ ،وكانت ُنتائجها ُكارثية ُعلى ُالقضية ُالفلسطينيةُ ،1أما ُعلى ُالصعيد ُالدولي ُفقد ُشهدتُ

هذهُالفترةُانهيارُاالتحادُالسوفيتيُوتفككهُوكذلكُالدولُاالشتراكيةُ،واسهمُذلكُفيُاختاللُالتوازنُُالسياسيُ

الدوليُ ،الذى ُكان ُيستفيد ُمنه ُالفلسطينيين ُوالعرب ُإلى ُحد ُماُ ،وهكذا ُبرزت ُالواليات ُالمتحدة ُكقوة ُأولىُ
وحيدة ُفي ُالعالمُ ،خصوصاُبعد ُحرب ُالخليج ُالثانيةُعام ُ(ُ ،)4444وقد ُاستثمرت ُذلك ُفي ُفرض ُهيمنتهاُ

وادارتها ُلنظام ُعالمي ُجديدُ ،وسعت ُإلغالق ُالملف ُالفلسطيني ُبما ُيخدم ُحليفتها ُاالستراتيجية ُاسرائيلُ،

ونجحت ُفي ُجر ُالدول ُالعربية ُإلى ُمؤتمر ُالسالم ُالعربي ُاإلسرائيلي ُفي ُمدريد ُ(4444م)ُ ،ثم ُتاله ُ(اتفاقُ

أوسلوا)ُبينُالفلسطينيينُواإلسرائيليينُعامُ(ُ،)4440ثمُاتفاقُ(وادىُعربة)ُبينُاالردنُُواُسرائيلُ ُُُُ.2

ُُُُالمالحظ ُهنا ُغياب ُدور ُالجامعة ُالعربية ُوتالشى ُق ارراتها ُالسابقة ُالخاصة ُبرفض ُالحلول ُالجزئيةُ،
والصلحُالمنفردُمعُاسرائيلُ،باإلضافةُإلىُالقبولُبالتفاوضُالمباشرُمعُاسرائيلُوليسُعبرُتطبيقُالق ارراتُ

الدوليةُالخاصةُبالقضيةُالفلسطينيةُ،وأصبحُشعارُالعربُنقبلُبماُيقبلُبهُالفلسطينيينُ ُ.

ُُُُُُومع ُتدهور ُاالوضاع ُفي ُفلسطين ُواندالع ُانتفاضة ُاالقصى ُعام ُ(8111م)ُ ،أثر ُفشل ُمفاوضاتُ

الوضع ُالنهائي ُبين ُالفلسطينيين ُواالحتالل ُالتي ُجرت ُفي ُ(كامب ُديفيد)ُ ،عقدت ُ(قمة ُبيرُوت ُ8118م)ُ
وكانت ُإحدى ُالقمم ُاألكثر ُأهمية ُفي ُتاريخ ُالقمم ُالعربيةُ ،إذ ُتبنت ُمبادرة ُالملك ُعبد ُالله ُبن ُعبد ُالعزيزُ

(كان ُولياُ ُللعهد ُالسعودي ُيومذاك)ُبشأن ُتطبيع ُالعالقات ُاإلسرائيلية ُالعربية ُشريطة ُاالنسحاب ُإلى ُحدودُ
(الرابعُمنُيونيو/حزيرانُُ،)4421وايجادُحلُعادلُلمشكلةُالالجئينُالفلسطينيينُ 3.

ُُيالحظُهناُأنُالموقفُالعربيُمنُالقضيةُالفلسطينيةُتمثلُفيُتبنيُالمبادرةُالعربيةُللسالمُ،والتيُأصبحتُ
هي ُالمرجعية ُالمعتمدة ُللرؤية ُالعربية ُللتسوية ُالسياسية ُللصراع ُالعربي ُاإلسرائيليُ ،مع ُتبنى ُشعار ُالسالمُ

الخيارُاالستراتيجيُالوحيدُللعربُ .

المبحثُالثانيُ:جامعةُالدولُالعربيةُفيُظلُالتغيراتُالسياسيةُالراهنة(2092-2099م)ُ .

ُُُُُتعتبر ُالجامعة ُالعربية ُاإلطار ُالمؤسسي ُوالهيكل ُالتنظيمي ُللنظام ُالعربيُ ،وهى ُذات ُالمرجعيةُ

المتخصصةُفيُمعالجةُاالختالفاتُبينُالدولُالعربيةُوتوحيدُالصفُالعربيُ،وهوُماُيتطلبُُوجودُرؤيةُ
ُ1عالُالقاقُ،دورُالنظريةُالوظيفةُفيُتحليلُسياسةُجامعةُالدولُالعربيةُخاللُالفترةُُ،8141-4411رسالةُماجستيرُ،جامعةُالشرقُ

االوسطُ:8141،ص01

ُ2محسنُصالحُ،مرجعُسابقُ،ص448

ُ3موقعُجامعةُالدولُالعربيةُ،مرجعُسابق
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موحدة ُللمخاطر ُوالتهديدات ُالتي ُتواجهها ُالمنطقةُ ،إال ُأن ُالمتغيرات ُالتي ُشهدتها ُالدول ُالعربية ُأدت ُإليُ
تغيرات ُعميقة ُفي ُالمشهد ُالعربي ُالذى ُساد ُقبل ُ(8144م)ُ،وأثر ُعلى ُالتوجهات ُالسياسية ُللدول ُالعربيةُ،

سواءُعليُمستويُُالعالقاتُالثنائيةُفيماُبينهاُ،أوُعلىُعالقاتهاُبالدولُاألخرىُ،مماُأثرُعلىُدورُوفاعليةُ
جامعةُالدولُالعربيةُتجاهُالقضاياُالعربيةُوعلىُرأسهاُالقضيةُالفلسطينيةُ .

ُُُُأوُالاُ:التغيراتُالسياسيةُفيُالمشهدُالعربيُخاللُالفترةُ2092-2099مُ .

ُُُُُُتشهدُالمنطقةُالعربيةُتحوالتُوتغيراتُسياسيةُعميقةُ،نتيجةُاندالعُحركةُاحتجاجاتُشعبيةُواسعةُ،
بدأتُفيُتونسُأواخرُعامُ(8141م)ُ،وانتشرتُفيُمعظمُالدولُالعربيةُ،عرفتُاعالمياُباسمُ"ثوراتُالربيعُ

العربي" ،أطاحت ُببعض ُالدكتاتوريات ُالعربيةُ ،والبعضُاآلخرُاتخذ ُتدابير ُتهدف ُإلى ُالحد ُمن ُالتوتراتُ
االجتماعيةُ،كماُأنُالتدخلُفيُليبياُدلُعلىُأنُالغربُيمكنُأنُيتدخلُعسكرياُفيُمحيطهُالقريبُ،عندماُ
تكونُُمصالحهُمهددةُ ُ.1

هذهُاألثارُكشفت ُعن ُمشهد ُعربي ُتغيرت ُمالمحه ُوتفاوتت ُمتغيراته ُبشكل ُتدريجي ُعميقُ ،تمثلت ُفيماُ

يليُ 2:

-4دول ُأسقطت ُالحركة ُاالحتجاجية ُالشعبية ُالعربية ُفيها ُأنظمة ُسادت ُلعقودُ ،واكملت ُثوراتها ُ ُوبدأت ُفيُ
التغييرُولكنهاُمتعثرةُ(تونسُومصر)ُ .

-8كما ُنجحت ُفي ُاسقاط ُنظام ُالقذافي ُفي ُليبيا ُوعلى ُعبدُالله ُصالح ُفي ُاليمنُ ،إال ُأن ُالثورة ُفيها ُلمُ
تكتملُ ،وتحولت ُإلى ُصراع ُداخلي ُعلى ُالسلطة ُمصحوب ُبتدخالت ُإقليمية ُودوليةُ ،تنذر ُبتحولها ُلدولُ

فاشلةُومصدرُتهديدُلدولُالجوارُالعربيُ(ليبياُواليمن)ُ .

-0أما ُفي ُسوريا ُفقد ُفشلتُالحركة ُاالحتجاجية ُفي ُاسقاط ُنظام ُاالسد ُنتيجة ُعوامل ُعديدةُ،وتح ُولت ُإلىُ

مواجهةُعسكرية ُشاملةُ ،تداخل ُفيها ُالصراع ُالمحلى ُباإلقليميُوالدوليُ ،ويتوقع ُأن ُتطول ُأزمتهاُ ،وال ُتزالُ
االحتماالتُالمستقبليةُالنعكاساتُالصراعُداخلهاُعربياُواقليمياُغيرُمعروفةُبدقةُ ُ.

-1دول ُاستطاعت ُاحتواء ُالحركات ُاالحتجاجية ُوتشهد ُقدر ُمن ُالتماسك ُواالستقرارُ(دول ُالخليج ُالعربيُ
واالردنُوالمغرب)ُ .

ُMarcin Tarnawski,2013, Regional Implications of the Arab Spring, Jagiellonian University, p126

2

1

ُمحمد ُالزياتُ ،العالقات ُالعربية ُ-العربية ُبعد ُالثوراتُ .تحديات ُجديدةُ ،معهد ُالعربية ُللدراساتُ8140ُ ،

http://studies.alarabiya.net/future-scenarioes
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ُُُُُانعكستُهذهُالتغيراتُوانُبدرجاتُوأشكالُمتباينةُعلىُتفاعالتُالدولُالعربيةُوخياراتهاُفيُعالقاتهاُ

معُالقوىُُاإلقليميةُوالدوليةُالتيُتأثرتُمصالحهاُبفعلُهذهُالثوراتُوتداعياتهاُ،وبهذاُفإنُالثوراتُأسقطتُ
كلُخرائطُالتحالفاتُوالصراعاتُالسابقةُ،لكنهاُلمُتؤسسُلنظامُجديدُحتىُاآلنُلسببينُ 1:

مستقرةُ،واليمنُ
ُاألولُ:أنُموجةُالثوراتُلمُتكتملُبعدُ،ففيُمصرُوتونسُالتزالُأوضاعهاُالداخليةُغيرُ ُ
وليبيا ُدخلتا ُصراع ُداخلي ُعلى ُالسلطة ُبين ُقوىُ ُداخلية ُمتناحرة ُمدعومة ُبقوىُ ُاقليمية ُودوليةُ ،أما ُسورياُ

فأحدثتُأزمةُداخليةُواقليميةُماُتزالُتفاعالتهاُالصراعيةُمستمرةُ .

الثانيُ :أن ُالثورات ُالتي ُاستقرت ُمؤقتا ُلم ُتطرح ُرؤىُ ُاستراتيجية ُبديلةُ،والتزال ُتوجهاتها ُالسياسية ُمرتبكةُ
ىُ ُ.
هيُاألخر ُ

ُُُُُنالحظ ُمما ُسبق ُتغير ُعميق ُفي ُبنية ُومكونات ُالنظام ُالعربي ُالذي ُساد ُلعقود ُطويلة ُسابقةُ ،حيثُ
غابتُدولُرئيسةُكالعراقُوسورياُواليمنُوليبياُ،وتحولتُهذهُالدولُإلىُساحةُصراعُبينُالمحاورُاالقليميةُ

والدوليةُ ،وأزمة ُمستمرة ُشكلت ُتهديد ُألمن ُواستقرار ُالدول ُالعربيةُ ،في ُظل ُغياب ُرؤية ُعربية ُموحدةُ

للمخاطرُوالتهديداتُالتيُتواجههاُالمنطقةُ ُ.
ُ

ُُُُثانياُ:أثرُالتغيراتُالسياسيةُالراهنةُعلىُالتوجهاتُالسياسيةُالعربيةُ .
ُُُُُمنذ ُأنُقامت ُ"الثورات ُالعربية" ُفي ُكل ُمن ُتونس ُومصر ُوليبيا ُواليمنُ ،وكذلك ُفي ُسوريا ُيتصاعدُ

الحديثُحولُتأثيرُهذهُالثوراتُعلىُالمشهدُالسياسيُالعربيُبصفةُعامةُوعلىُالعالقاتُالعربية-العربيةُ،
وهلُستؤديُالمتغيراتُالسياسيةُفيُالساحةُالعربيةُإلىُتغيرُفيُبنيةُالمشهدُالسياسيُالعربيُبصفةُعامةُ .

ُُُُُفمنذُأواخرُعامُ(8141م)ُدخلتُالمنطقةُالعربيةُفيُمرحلةُتحولُكبيرُ،وحراكُسياسيُغيرُمسبوقُ،
أفرز ُتغيرات ُسياسية ُمتالحقة ُشملت ُوال ُتزال ُكافة ُالدول ُالعربيةُ ،وان ُكان ُذلك ُبدرجات ُمتفا ُوتةُ ،حيثُ

قسمتُ"ثوراتُالربيعُالعربي"ُالدولُالعربيةُإلىُثالثُمجموعاتُهيُ 2:
 -4دولُالثوراتُالسلمية(تونس-مصر)ُ .

 -8دولُالثوراتُالعنيفةُ(ليبيا-اليمن-سوريا)ُ .

نُالخليجي)ُوهيُالدولُالتيُاستخدمتُ
 -0دولُاالصالحُالذاتيُ(االردن-المغرب-دولُمجلسُالتعاو ُ
الفكرُاالستباقيُفيُالتعاملُمعُاالحتجاجاتُ .

ُ 1أحمدُزعربُ،التغيراتُالسياسيةُاالقليميةُوانعكاسهاُعلىُتوازن ُالقوىُفيُالشرق ُاألوسطُُ،8148-8110رسالةُماجستيرُ،جامعةُ

األزهرُ،غزةُ:8140،ص481-481

ُ2عيسىُالشلبيُونوافُأبوُتايةُ،سياسةُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُاألزمةُالسوريةُوأبعادُالتدخلُالعربيُواإلقليميُوالدوليُ،مجلةُدراساتُ
وأبحاثُ،جامعةُالحسينُبنُطاللُ،العددُ:81،8141صُ 111
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ُُُُُُأماُباقيُالدولُالعربيةُالتيُلمُيصلهاُالربيعُالعربيُفهيُدولُضعيفةُوفاشلةُتضمُ(لبنان-جيبوتي-

الصومال-فلسطين)ُ .

ُُُُُأدىُذلكُإلىُتحولُتاريخيُتدريجيُعميقُغيرُمنُالمكوناتُاالساسيةُللمشهدُالعربيُليعيدُتشكيلةُ
على ُأسس ُجديدةُ ،حيث ُأدت ُهذه ُالتحوالت ُإلى ُتغيرات ُفي ُالتوجهات ُالسياسية ُللدول ُالعربية ُسواء ُفيُ
عالقاتهاُمعُبعضهاُالبعضُ،أوُفيُعالقاتهاُمعُمحيطهاُاإلقليميُوالدوليُ،تمثلتُفيُاالتيُ :

ُُُُُ-4غيابُدولُعربيةُفاعلةُشكلتُعلىُمدارُعقودُدو ارُفاعالُفيُصناعةُالقرارُالعربيُ،أهمهاُ :

ُأ-العراقُالغائبُعنُالساحةُالعربيةُنتيجةُماُيعانيهُمنُتفككُوعجزُوتبديدُلإلمكانياتُالوطنيةُ

والقوميةُ ،واالحتالل ُاألمريكي ُالذي ُانسحب ُمنه ُعام ُ(8141م)ُ ،إضافة ُإلى ُالتدخل ُاإليراني ُوالتركيُ
واإلسرائيليُالسافرُ،وغيابُالدورُالعربيُ،وتنامىُالطائفيةُوالعرقيةُوالجهويةُ،مماُأدىُإلىُانشغالهُبمشاكلهُ

الداخليةُ،مماُألغىُدورهُالمنوطُبهُوحجمهُعلىُالساحةُالعربيةُ .1
ُ

ُب-سورياُالتيُشكلتُمعقالُللقوميةُالعربيةُ،ومحو ارُاساسياُفيُالنظامُالعربيُ،اندلعتُاالحتجاجاتُ

الشعبيةُفيهاُمنذُمارس(8144م)ُوسرعانُماُتطورتُإلىُثورةُمسلحةُ،تحولتُإلىُأزمةُماُزالتُمستمرةُ
حتى ُاآلنُ ،وفي ُقمة ُالدوحة ُفي ُ(ُ 82مارس ُ8140م)ُ،تمُتجميدُعضويتهاُفيُالجامعةُالعربيةُ،ونقلهاُ

للمعارضةُالسوريةُ،وهوُأخرجهاُمنُأيُتأثيرُفيُالتوجهاتُالسياسيةُالعربيةُفيُالمدىُالقريبُعلىُاألقلُ .2
الرئيسُ(عليُعبدُ
ج-اليمنُوهيُإحدىُأكثرُالدولُالعربيةُفقراُ،حيثُانتقلتُالثورةُفيهاُبعدُتنحىُ ُ

الله ُصالح) ُإلى ُحرب ُبين ُالحكومة ُالمعترف ُبها ُدوليا ُبقيادة ُالرئيس ُالحالي ُ(عبد ُربه ُمنصُور ُهادي)ُ
وأولئكُالمتحالفينُمعُالحركةُالحوثيةُالمتمردةُ،ويرىُُالبعضُأنُالصراعُبينُالحوثيينُوالحكومةُالمنتخبةُ

جزءاُمنُصراعُإقليميُأكبرُبينُإيرانُ،ذاتُاألغلبيةُالشيعيةُ،والسعوديةُذاتُاألغلبيةُالسنيةُ .3

د-ليبياُالتيُتشهدُحالةُمنُعدمُاالستقرارُوالنزاعُالمسلحُمنذُسقوطُالقذافيُعامُ(ُ،)8144نتيجةُ

نشوءُالكثيرُمنُالمجموعاتُالمسلحةُوالميليشياتُالتيُتتصارعُعلىُالسلطةُوالحكمُ،وأسهمتُفيُتمزيقُ
السلمُاالجتماعيُحيثُانتهىُالواقعُالسياسيُفيُليبياُإلىُأزمةُعميقةُ،وصراعُبينُالتشكيالتُالمسلحةُفيُ
مختلف ُمناطق ُليبياُ ،التدخالت ُالخارجية ُاإلقليمية ُوالدولية ُفي ُالشأن ُالليبي ُوباتجاهات ُمتناقضة ُلرسمُ

مستقبلُالدولةُبعدُسقوطُالقذافيُ .4

ُ1أحمدُزعربُ،مرجعُسابقُ:صُ .481
2
. Mona El-Kouedi,, NATO and the Arab League The Importance of Being Eanest,NATO Defense
College, Rome 2013
ُ3بيُبيُسيُعربيةُ،األزمةُفيُاليمنُ:منُيحاربُمن؟ُ 8142،
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/10/161011
ُ4أحمدُنوفلُوآخرونُ،األزمةُالليبيةُإلىُأين؟ُمركزُدراساتُالشرقُاألوسطُ،العددُُ،40فريقُاألزماتُالعربيُ،االردنُ،عمانُ،8141،

صُ pdfُ4
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ُ-8انكفاءُبعضُالدولُنحوُالداخلُالقطريُُ:ويتمثلُخصوصاُفيُدولُالمغرب ُالعربيُ،نتيجةُالتحدياتُ

االقتصاديةُمنُجهةُوالتحدياتُاألمنيةُالتيُأفرزتهاُالمتغيراتُفيُتونسُوليبياُعلىُوجهُالخصوصُ،فقدُ
عرفتُالمنطقةُتدهو اُرُأمنياُُمتصاعداُُإثرُسقوطُالنظامُالليبيُواندماجُبعضُميلشياتُالتنظيماتُالمتطرفةُ

في ُأجهزة ُاألمن ُالليبيةُ ،وتزايد ُانتشار ُاألسلحة ُدونُ ُضوابطُ ،وعمليات ُتهريب ُاألسلحة ُعبر ُحدود ُبعضُ
الدولُالمغربيةُإلىُمناطقُالجوارُاإلفريقيُوالىُمصرُ،باإلضافةُإلىُغيابُتامُلمؤسساتُالدولةُوهوُماُ

ائريُُ
فسحُالمجالُلصراعاتُداخليةُمنُجهةُوتدخالتُأجنبيةُمنُجهةُأخرىُ،ومعُاستمرارُالخالفُالجز ُ

المغربيُ،وعدمُتقبلُالجزائرُحتىُاآلنُاللطبيعةُالمتغيراتُالتيُتشهدهاُليبياُ،وهوُماُأدىُإلىُتباينُوجهاتُ
ن ُالثنائي ُلمواجههُ
النظر ُبين ُدول ُالمنطقة ُوهو ُما ُأثر ُعلىُتوجهاتها ُالسياسيةُ ،ودفع ُللتركيزُعلى ُالتعاو ُ
التداعيات ُاألمنية ُوالتهديدات ُاإلرهابية ُوالجريمة ُالمنظمةُ ،على ُحساب ُأيه ُمجاالت ُللتعاونُ ُالسياسي ُأوُ
االقتصاديُأوُاالهتمامُبالقضاياُالعربيةُ .1

-0عودةُالدورُالمصريُُالتدريجيُ،رغمُأنُمصرُماُبعدُالثورةُدخلتُبيئتهاُالسياسيةُفيُمنزلقُاألزماتُ

الداخلية ُالتي ُتواجه ُتشكل ُالنظام ُالمصريُ ُالجديدُ ،ومواجهته ُلكم ُهائل ُمن ُالملفات ُوالتفاعالت ُعلىُ
ي ُإلى ُقوته ُوحدود ُتأثيرهُ ،2إال ُأنهُ
المستويين ُالداخلي ُوالخارجيُ ،مما ُشكل ُحاج ازُفي ُرجوع ُالدور ُالمصر ُ
ومنذُثورةُ(الثالثينُمنُيونيوُ8140م)ُ،أصبحُلمصرُرؤيةُوسياسةُخارجيةُمتزنةُتعيُالكثيرُمنُالمصالحُ

المصرية ُجيدا ُسواء ُعلى ُالنطاق ُاإلقليمي ُأو ُالدوليُ ،وبالتالي ُتم ُإعادة ُرسم ُخرائط ُاألعداء ُواألصدقاءُ،
وتكوين ُتحالفات ُواتخاذ ُمواقف ُدقيقة ُإزاء ُأزمات ُوقضايا ُالمنطقةُ ،عالوة ُعلى ُذلكُ ،فأن ُالدولة ُالمصريةُ

نجحتُباختراقُأربعةُملفاتُمهمةُوأثبتتُدورهاُالفعالُفيهاُوهيُ"ُليبياُ،لبنانُ،فلسطينُ،األزمةُالخليجيةُ،

جنوبُالسودانُ،إثيوبياُأخي ارُ"ُ،3وهوماُيعنىُأنُالدولةُالمصريةُبدأتُفيُاستعادةُمكانتهاُاإلقليميةُ ُوتحقيقُ

رؤيتهاُالسياسيةُوعودتهاُإلىُدورهاُالعربيُوالقوميُالمنوطُبهاُ .

نُ
-1صعودُفاعلُلدولُمجلسُالتعاونُُالخليجيُمعُتبدلُفيُاألولوياتُالسياسيةُ،بينماُكانُمجلسُالتعاو ُ
ناشطاُفيُركنُمنُالنظامُالعربيُ،ومعنياُبتطوراتُعالقاتهُالبينيةُومستجداتُعالقاتهُمعُكلُمنُالعراقُ

وايرانُ ،أصبح ُفي ُقلب ُالمشهد ُالعربيُ ،ويكاد ُيرسخ ُالقناعة ُبأنه ُيرث ُالنظام ُالعربيُ ،الذي ُتمركز ُحولُ

جامعة ُالدول ُالعربية ُلعقودُ ،ويكاد ُمركز ُالثقل ُالعربي ُينتقل ُسياسيا ُوجغرافيا ُإلى ُالخليجُ ،بعدما ُانتقلُ

اقتصادياُواعالمياُمنذُسنواتُ،وقدُتراوحتُأهدافُالدورُالخليجيُبينُثالثُأهدافُ ُ4:
ُ1محمدُالزياتُ،مرجعُسابق

ُ2أحمدُزعربُ،مرجعُسابقُ:ص481

ُ3محمدُأبوُشعيشعُ،ملفاتُمعقدةُ:مستقبلُالصراعُاإلقليميُفيُالشرقُاألوسطُ،المركزُالعربيُللبحوثُوالدراساتُ8141،

http://www.acrseg.org/40684

ُ4أحمدُزعربُ،مرجعُسابقُ،صُ 401
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-4الهدفُاإلحالليُ:استشعارُدولُالخليجُبتراجعُالدورُالمصريُُاإلقليميُ،فسعتُإلىُتعبئة ُ
ُالفراغُالسياسيُواألمنيُالعربيُمعُغيابُمصرُالمؤقتُ،حيثُكانُعليهاُالقيامُبمسؤولياتهاُالقوميةُ .

-8الهدف ُاالستباقيُ:التحرك ُالدفاعي ُواألمني ُالهادف ُإلى ُحماية ُدول ُالمجلسُ ،ببناء ُسور ُواقي ُيحولُ

دونُ ُسقوط ُأي ُمن ُأنظمتهاُ ،كقرار ُالمجلس ُبتدخل ُقوات ُدرع ُالجزيرة ُفي ُالبحرينُ ،ومن ُثم ُقرار ُالتدخلُ
العسكريُُفيُاليمنُ .

-0الهدفُاإلغراقيُ:إجهاضُعقليةُالثورةُمنُخاللُسلسلةُمبادراتُجريئةُعلىُالجبهاتُالخارجيةُ،تشتتُ

طاقةُالثورةُبالداخلُ،حيثُأشعرتُالتفاعالتُالنشطةُلدولُالمجلسُبأنُالثوراتُليسُفقطُباإلمكانُتفاديهاُ،
بلُبصعوبةُنجاحهاُعلىُاالقلُفيُاألمدُالقصيرُ،فيُهذاُاالطارُتأتىُمحاوالتُالسعوديةُمنعُإيرانُمنُ

عرقلة ُالدورُ
فرض ُسيطرتها ُعلى ُالمنطقة ُخصوصا ُفي ُالخليج ُالعربيُ ،وبرز ُذلك ُمن ُخالل ُتحركها ُفي ُ ُ
ىُ
اإليرانيُفيُكلُمنُالعراقُواليمنُوسورياُ،باإلضافةُإلىُتعزيزُمفهومُاالستقالليةُالذىُبرزُعلىُالمستو ُ
االستراتيجيُ،وذلكُبمنعُأيُتحالفُبينُإيرانُواحدىُالدولُالخليجيةُ،ألنُذلكُيزيدُمنُقوةُإيرانُاالقليميةُ
ويؤدىُإلىُضعفُفاعليةُالسعوديةُفيُالساحةُالخليجيةُ .1

ُُُُُُهناُتبرزُمناطقُاالشتباكُالواسعةُ،حيثُتركزُالسعوديةُعلىُاستعادةُسوريةُولبنانُ،وضبطُالساحةُ

اليمنيةُ،بعدُأنُاستطاعتُحسمُالملفُبحرينياُ،فيماُترىُُإيرانُفيُتلكُالساحاتُأداةُلتثبيتُقوتهاُومصالحهاُ

فيُعمليةُالضغطُعلىُالسعوديةُ،وعليهُفإنُأيةُحلولُتبقىُمرتبطةُبالملفاتُتلكُجميعاُ،فيُالمقابلُفإنُ
تبلور ُتحالف ُجديد ُفي ُالمنطقة ُخارج ُاإلطار ُالدوليُ ،يشمل ُباكستان ُوتركياُ ،يبقى ُرهناُ ُبتسوية ُاإلشكاليةُ

المصريةُماُبينُدولُالخليجُالعربيُوتركياُ،عبرُإنقاذُالمشهدُالمصريُُبسيناريوهاتُتوافقيةُ،تسمحُللجميعُ
بحفظُمصالحهُفيهاُ .2

ُُُنالحظُمماُسبقُأنُالتغيراتُالسياسيةُالتيُعصفتُبالمنطقةُالعربيةُ،أثرتُعلىُالسلوكُالسياسيُللدولُ
العربيةُفيُعالقاتهاُمعُبعضُأوُعالقاتهاُاالقليميةُوالدوليةُ،وأنُتباينُفيُوجهاتُالنظرُُواألولوياتُسيطرُ
علىُالمشهدُالعربيُ،وهوُماُستكونُُلهُتداعياتُعلىُأداءُوفاعليةُجامعةُالدولُالعربيةُبوصفهاُأداةُتنسيقُ
وتفعيلُللسياساتُالعربيةُ،وتمثلُالموقفُالعربيُالرسميُ .

ُُُثالثاُ:انعكاسُالتغيراتُالسياسيةُفيُالساحةُالعربيةُعلىُجامعةُالدولُالعربيةُ .
ُُُُُُُتهدف ُجامعة ُالدول ُالعربية ُإلى ُتوثيق ُالصالت ُبين ُالدول ُاألعضاء ُفيهاُ ،وصيانة ُاستقاللهاُ
والتخلص ُمن ُالهيمنة ُاالستعماريةُ ،والعمل ُعلى ُمنع ُنشوب ُالنزاعات ُالداخلية ُوترقيةُالعالقات ُالعربية–ُ

ُ1أحمدُزعربُ،مرجعُسابقُ،ص401

ُ 2عبد ُالقادر ُنعناعُ ،المتغيرات ُالدولية ُوأثرها ُفي ُاالشتباك ُاإلقليمي ُشرق ُاألوسطيُ ،مركز ُالمزماه ُللدراسات ُوالبحوثُ8141ُ ،
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العربيةُمنُأجلُتحقيقُالوحدةُالعربيةُ،نظ ارُلماُتمتلكهُهذهُالدولُمنُمؤهالتُوامكاناتُالتكاملُالضروريةُ
سواءُمنهاُالجغرافيةُ،االقتصاديةُ،االجتماعيةُأوُالتاريخيةُالحضاريةُ .

ُُُُُعلىُالرغمُمنُذلكُإالُأنهاُأخفقتُفيُتوحيدُالصفُالعربيُوتحقيقُالوحدةُالمنشودةُمنُقبلُالشعوبُ
العربيةُ،وهذاُظاهرُمنُخاللُالواقعُالذيُتعيشهُ،حيثُبقيتُعاجزةُفيُحسمُالقضاياُالحساسةُالتيُتواجهُ

الدول ُالعربية ُالسيما ُمنها ُالقضية ُالفلسطينيةُ ،أو ُحتى ُرد ُالعدوان ُعلى ُالدول ُاألعضاء ُكحالة ُالعراق-

وسوريةُمثالُفيُظلُالتحوالتُالتيُيشهدهاُالنظامُالدوليُ،وتعزىُُأسبابُاخفاقُجامعةُالدولُالعربيةُفيُ
تحقيق ُأهدافها ُإلى ُالعديد ُمن ُالعوامل ُالتي ُمثلت ُتحديات ُأمام ُنجاح ُمنظومة ُجامعة ُالدول ُالعربية ُ ُومنُ

أهمهاُ :

_4غياب ُاإلرادة ُالسياسية ُلدى ُالدول ُالعربية ُتحت ُمبرر ُالسيادةُ،كما ُان ُالدول ُالعربية ُتغلب ُالمصالحُ

القطريةُعلىُالمصالحُالعربيةُ .1

_8الخالفاتُالعربيةُالناتجةُعنُالتناقضاتُالحقيقيةُبينُمصالحُدولُعربيةُرئيسيهُفيُمجاالتُشتىُعلىُ

راسهاُمجالُالدفاعُواالمنُ،باإلضافةُإلىُالصراعُحولُالقيادةُفيُالنظامُالعربيُ .

_0عدمُتمتعُالجامعةُالعربيةُبأيُسلطاتُتمكنهاُمنُبسطُسيطرتهاُوفرضُتوصيتهاُ .
ُ_1تفضيلُبعضُالدولُاللجوءُالىُمنظماتُاالممُالمتحدةُ،لحلُأيُنزاعُيقعُبينهاُوبينُدولةُأخرىُ،نتيجةُ

لفقدانُالثقةُبنظامُالجامعةُالعربيةُ .

ُُُُُُإنُاستمرارُهذهُاألسبابُوغيرهاُأدتُإلىُمواجهةُجامعةُالدولُالعربيةُالعديدُمنُالمصاعبُواألزماتُ
المختلفةُخاللُمراحلُتطورهاُ،بعضهاُاخذُشكلُالتحدياتُالثابتةُ،كالصراعُالعربيُاإلسرائيليُ،والخالفاتُ
العربيةُ،وصعوباتُالعملُالعربيُالمشتركُ،لكنُفيُظلُالوضعُالراهنُ،فإنُجامعهُالدولُالعربيةُتواجههُ
تحدياتُالُتقلُخطورةُعنُالتحدياتُالتيُواجهتهاُفيُمراحلُسابقهُ،ومنُأبرزهاُ -ُ:

أوُالاُ :تحدى ُالمرحلة ُالجديدة ُفي ُالعالقات ُالدولية ُاو ُما ُيسمى ُالنظام ُالعالمي ُالجديدُ ،هذا ُالتحدي ُيفرضُ
علىُالدولُالعربيةُوجامعهُالدولُالعربيةُالعملُعلىُتوفيرُالقدراتُالعربيةُللتعاملُمعُهذاُالنظامُمنُموقعُ

يحمى ُاالمه ُالعربية ُوكل ُقطر ُمن ُاقطارها ُمن ُمخططات ُالهيمنة ُواالطماع ُاألجنبيةُ ،ويسهم ُفي ُارساءُ

العالقاتُالدوليةُعلىُاساسُمبدأُالتكافؤُوالمنافعُالمتبادلةُ .2

ثانيُاُ :التحدي ُالناجم ُعن ُمستلزمات ُاالمن ُالقومي ُالعربيُ،فالنظام ُالعربي ُما ُزال ُيفتقد ُللمؤسسية ُوالقدرةُ
علىُالعملُالجماعيُالمنظمُفيُمواجهةُتحدياتُتستلزمُبطبيعتهاُاستراتيجيةُمشتركةُ،والُيخفىُأنُواحداُ

 ُ 1محمدُالديهىُ،وهانيُعبدُالرسولُ،دورُجامعةُالدولُالعربيةُفىُحلُالقضاياُالسياسيةُواالقتصاديُ،المركزُالعربيُالديمقراطيُ،

https://democraticac.deُ،8141

ُ2محمدُالديهىُ،وهانيُعبدُالرسولُ،مرجعُسابق
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منُأوجهُالقصورُالرئيسيةُفيُالمنظومةُالعربيةُهوُغيابُاستراتيجيةُدفاعيةُموحدةُ،وهوُأمرُُمقلقُبالنظرُ

إلىُأنُاتفاقيةُالدفاعُالمشتركُبينُالدولُالعربيةُاألعضاءُفيُالجامعةُكانتُقدُوقعتُفيُعامُُ .14414

ُثالثُاُ:التحديُالذيُتطرحهُعمليهُالسالمُالشاملُوالدائمُمعُاسرائيلُ،سواءُمنُحيثُالقدرةُعلىُالتصديُ
لنزاعات ُالتوسع ُوالسيطرة ُاإلقليمية ُوانهاء ُاالحتالل ُاإلسرائيلي ُلجميع ُاألراضي ُالعربية ُفي ُإطار ُالتنفيذُ

الكاملُلق ارراتُالشرعيةُالدوليةُ،ووفقاُلمبدأُاالرضُمقابلُالسالمُ،أمُمنُحيثُمتطلباتُالسالمُالقادمُ،أوُ

ما ُيترتب ُعلى ُاداره ُالصراعات ُفي ُحالة ُالسلمُ ،وكال ُاألمرين ُيستوجب ُرؤية ُعربية ُمشتركة ُوموقفا ُعربياُ
موحداُ .2

رابعُاُ :تحدى ُاالرهابُ ،وهو ُأحد ُأهم ُالتحديات ُالتي ُيواجها ُالعالم ُالعربيُ ،لم ُيعد ُاإلرهاب ُالمتأسلمُ ،أوُ

الملتحفُبرداءُالدينُ،فكرةُنظريةُأوُمجردُتصورُذهنيُ،بلُصارُواقعاُماثالُُأمامناُبكلُمأسا ُويتهُوكارثيتهُ
كالنموذجُالذيُقدمتهُ«داعش»ُ،برغمُاإلجماعُعلىُرفضُاإلرهابُومحاربتهُ،إالُأنهُباتُظاهرهُعالميهُ
ومعقدهُالُترتبطُبدينُاوُمجتمعُاوُثقافهُ،3مماُيتطلبُالحاجةُالماسةُالىُتعزيزُسبلُالتعاونُُالدوليُعلىُ

مختلفُالمستوياتُالمحليةُواإلقليميةُوالدوليةُوذلكُلمواجههُخطرُاالرهابُ ُ.

خامسُاُ :تحدى ُالثورات ُالعربيةُ ،طرحت ُالثورات ُالتي ُشهدتها ُالمنطقة ُمنذ ُالعام ُ(ُ )8144ضغوطُاَ ُشديدةُ
على ُجامعة ُالدول ُالعربيةُ ،فلم ُتؤد ُفقط ُإلى ُسقوط ُقواعد ُالعمل ُالتي ُاعتادت ُعليها ُالجامعة ُوحسبُ ،أنُ

المنطقة ُالعربية ُتواجه ُجملة ُمن ُالتحديات ُوالمعضالت ُبعضها ُذو ُطبيعة ُجيوسياسيةُ ،مثل ُانفراط ُعقدُ
السلطة ُالمركزية ُفي ُبعض ُاألقطارُ ،كما ُهو ُالحال ُفي ُاليمن ُوليبيا ُوسورياُ ،أو ُتنامي ُاألطماع ُاإلقليميةُ
لدولُالجوارُكإيرانُواسرائيلُ .4

ُُُُحيث ُجاء ُأداء ُالجامعة ُالعربية ُمع ُالثورات ُأقل ُمن ُالمتوقع؛ ُفلم ُتتمكن ُمن ُفرض ُذاتها ُفي ُمنطقةُ
عملهاُالرئيسية؛ُففيُمصرُوتونسُلمُتتعاملُمعُوضعُالثورةُالذيُباغتهاُوفاجأهاُ،وفيُاليمنُتركتُاألمرُ

إلىُمجلسُالتعاونُُالخليجيُ،أماُفيُالبلدينُاللذينُبداُفيهماُدورهاُحيويُ،فكانُأداؤهاُنشطاُ،ففيُسورياُ
مثالَُفرضتُالجامعةُعقوباتُاقتصاديةُوسياسيةُعلىُسورياُبسببُفشلهاُفيُوقفُالعنفُ ُوطالبتُالدولُ
األعضاءُفيهاُسحبُسفرائهاُمنُدمشقُ،5لكنهاُلمُتكنُلديهاُقدرةُعلىُتنفيذُق ارراتهاُ،وهوُماُكشفُعنُ

مظاهرُومؤشراتُقصورُسياسيُومهنيُ،علىُالرغمُمنُأنُذلكُقدُمكنهاُمنُإعادةُتأكيدُوضعهاُفيُقلبُ

المشهد ُالعربيُ ،إال ُأنه ُال ُيمكن ُالقول ُبأن ُالنشاط ُالذي ُشهدته ُالمؤسسة ُالعربية ُالجامعة ُيعزىُ ُإلى ُقرارُ
1أحمدُأبوُالغيطُ،الجامعةُالعربيةُبينُالواقعُوالتحدياتُ،جريدةُالشرقُاألوسطُ https://aawsat.com/home/articleُ،8141ُ،
ُ2محمدُالديهىُ،وهانيُعبدُالرسولُ،مرجعُسابق ُ
ُ3أحمدُأبوُالغيطُ،مرجعُسابق

ُ4أحمدُأبوُالغيطُ،مرجعُسابق
5
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suspended
from
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https://www.theguardian.com/world/2011/nov/12/syria-suspended-arab-league
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ذاتي ُمستقل ُللجامعة ُباألساسُ ،وانما ُإلى ُمجموعة ُالقلب ُالجديدة ُفي ُالنظام ُالعربي ُ(وهي ُدول ُمجلسُ
نُ
نُالخليجي)ُالتيُقررتُالقيامُبمهمةُإدارةُالنظامُمنُداخلُجهازهُالرئيسيُ،وليسُمنُمجلسُالتعاو ُ
التعاو ُ
الخليجيُ .1

سادسُاُ:التعارضُفيُمركزُقيادةُالنظامُالعربيُ،حيثُشهدُالعالمُالعربيُمنذُفترةُحالةُمفارقةُ،تبدتُفيُ

أن ُمركز ُالثقل ُالذي ُتستقر ُفيه ُالجامعةُ ،وهو ُالقاهرة ُتراجع ُكثيراُ ،وبرز ُمركز ُثقل ُعربي ُجديد ُلم ُيتحددُ
دوره ُفي ُمركز ُالقيادةُ ،ومع ُوجود ُالسعودية ُكممثل ُخليجي ُفي ُالنظام ُالعربي ُلم ُيكن ُذلك ُيمثل ُمشكلةُ
بالنسبةُللمملكةُالتيُمثلتُقلبُالنظامُالخليجيُ،وانماُاتضحتُالمشكلةُحينماُبرزتُدولةُقطرُفيُالسعيُ

لممارسةُدورُخارجُالقيادةُالعربيةُ،وخارجُمركزهُالتاريخيُ(الجامعة)ُ،ففيُسنواتُماُقبلُالثو ارتُ،خرجتُ
ملفات ُعديدة ُمنُيد ُالجامعةُ ،وبدت ُالمبادرات ُالقطرية ُفي ُالشأن ُالعربي ُمستقلة ُعن ُجامعة ُالدولُُ،وعنُ
مثلث ُالقيادة ُالتقليدي ُالذي ُنهشت ُفيه ُالخالفات ُإلى ُحد ُكبيرُ ،مثل ُانبعاث ُدور ُالجامعة ُوالتفافها ُبدعمُ

الثورات ُحالة ُمن ُحاالت ُتطابق ُالمصالح ُبين ُالمؤسسة ُالعربية ُوقطرُ ،كانت ُقطر ُفي ُحاجة ُإلى ُشرعنهُ

دورها ُإقليميا ُعبر ُالمؤسسة ُاألمُ ،وليس ُمن ُخالل ُمجلس ُالتعاونُ ُالخليجيُ ،الذي ُلم ُيكن ُيتيح ُلها ُذلكُ
ن ُالخليجيُ ،أوُ
بالقدر ُنفسهُ ،وكان ُاإلعالن ُعن ُ“خلجنة” ُالجامعة ُالعربية ُبالتصاقها ُبدول ُمجلس ُالتعاو ُ

“قطرنتها” ُبالتصاقها ُبدولة ُقطرُ ،مرحلة ُكاشفة ُعن ُحالة ُالنظام ُالعربي ُووضعيته ُاالنتقاليةُ ُ ،وتكشف ُهذهُ
المرحلة ُعن ُحالة ُمصالح ُوظيفية ُبحتةُ ،فلم ُيدفع ُالجامعة ُإلى ُذلك ُباألساس ُأكثر ُمن ُحاجتها ُكمؤسسةُ
ودفاعهاُعنُدورهاُوظيفياُ .2

سابعاُ:كيفيةُالتعايشُفيُظلُوضعيةُنصفُالنظامُالقديمُ(المتوجس)ُوالنصفُالجديدُ(المضطرب)ُ،فقدُ
قسمتُالثوراتُالعالمُالعربيُإلىُشطرينُ،األولُهوُدولُالملكياتُالمستقرةُ،وفيُالقلبُمنهاُدولُمجلسُ

التعاونُ ُالخليجيُ ،وهذه ُالدول ُمن ُالمفترض ُأنها ُتحرص ُعلى ُبقاء ُالنظام ُالعربي ُبعد ُالثورات ُعلى ُغرارُ

النظامُالسابقُ:الُيتدخلُفيُالشؤونُُالداخليةُ،وتحكمهُالعالقاتُالرسميةُ،وجامعةُعربيةُتعملُعلىُالحفاظُ
علىُاألمرُالواقعُ،3فيُظلُماُتعانيهُالحالةُالعربيةُمنُالتفككُوالضعفُ،وغيابُالرؤيةُالعربيةُالجامعةُ

فيُمواجهةُالتحدياتُالتيُتعصفُبالمنطقةُودولهاُالعربيةُ،وسعيُبعضُالدولُالعربيةُللمنافسةُعلىُموقعُ
يُعلىُصعيدُالعملُالعربيُالمشتركُوجامعةُالدولُالعربيةُُ،والتأثيرُفيُق اررتهاُ
الصدارةُُ،وأخذُدورُمحور ُ
تجاه ُأي ُأزمة ُعربية ُُ ،باإلضافة ُللتكتالت ُالعربية ُاألجنبيةُ ،4هذه ُاألوضاع ُغير ُالمسبوقة ُالتي ُفرضتهاُ

ُ1محمدُالديهىُ،وهانىُعبدُالرسولُ،مرجعُسابق
ُ2محمدُالديهىُ،وهانىُعبدُالرسولُ،مرجعُسابق
ُ3محمدُالزياتُ،مرجعُسابق
4

ُعبد ُالحكيم ُوادىُ ،الربيع ُالعربي ُوانعكاساته ُعلى ُالدبلوماسية ُالعربيةُ .األسباب ُوالمبرراتُ ،أمد ُلإلعالمُ8141ُ ،

https://www.amad.ps/ar/Details
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الثورات ُواالستجابة ُالضعيفة ُوالمتواضعة ُللجامعة ُحيالهاُ ،والتأخر ُفي ُإصالح ُالجامعة ُوتطوير ُوظيفتهاُ
وصالحياتهاُ،ألقتُبظاللهاُعلىُالجامعةُ،وجعلتهاُمجردُجسمُإداريُ،يعكسُسوءُالحالةُالراهنةُلألنظمةُ

العربيةُ .

ُُُُُالمبحثُالثالثُ:دورُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُخاللُالفترةُ2092-2099مُ .
ُُُُُُأشرناُسابقاُإلىُطبيعةُالتحوالتُالتيُعصفتُبالنظامُاإلقليميُالعربيُ،وأدتُإلىُتغيراتُعميقةُفيُ
مكوناته ُاالساسية ُوتوجهاته ُالسياسيةُ ،فتبدلت ُاألولويات ُوتغيرت ُالتحالفات ُبين ُالدول ُالعربيةُ ،وهو ُماُ

أضعف ُمن ُالعمل ُالعربي ُالمشتركُ ،خاصة ُفي ُإطار ُمنظومة ُالجامعة ُالعربيةُ ،التي ُأصبحت ُبوضعهاُ

الحاليُغيرُقادرةُعلىُالتأثيرُوالتغييرُفيُالقضاياُالتيُتحيطُبهاُ،وهوُماُظهرُجلياُلدىُفشلهاُفيُإيجادُ
حلول ُُللمشاكل ُواالزمات ُفي ُالدول ُاألعضاء ُمثل ُسوريا ُواليمن ُوليبيا ُوغيرهاُ ،أما ُفيما ُيتعلق ُبالقضيةُ

الفلسطينيةُفيالحظُمحدوديةُفيُأداءُجامعةُالدولُالعربيةُوعجزُعنُتحيقُأيُاختراقُفيُمعالجةُالتحدياتُ
والمخاطرُغيرُالمسبوقةُالتيُتعترضُالقضيةُالفلسطينيةُ .

قُاألوسطُ .
ُُُأوالُ:دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُعمليةُالتسويةُالسياسيةُفيُالشر ُ

نُالموقفُ
ُُُُجامعةُالدولُالعربيةُهيُمحصلةُإراداتُالدولُالعربيةُاالعضاءُ،وعندماُتتوافقُالدولُوُيكو ُ

العربيُمتماسكُوصلبُ،يكونُُموقفُالجامعةُالعربيةُمتماسكُوصلبُفيُمواجهةُأيُتحدُُأوُتهديدُيواجهُ
األمةُالعربيةُ،والعكسُبالعكسُوهوُماُوجدناهُيتكررُمرةُوراءُمرةُعلىُمدارُالعقودُالسبعةُالماضيةُ،وعلىُ

الرغم ُمن ُبلورة ُإجماع ُعربي ُحول ُأسس ُأي ُتسوية ُسياسية ُللقضية ُالفلسطينيةُ ،انطالقا ُمن ُمقررات ُقمةُ
بيروت ُ(8118م)ُ ،والتي ُأقرت ُفيها ُجامعة ُالدول ُالعربية ُمبادرة ُالسالم ُالعربيةُ ،باعتبارها ُتمثل ُالخطةُ

السياسيةُلجامعةُالدولُالعربيةُومرجعتيهاُاألساسيةُلتسويةُالصراعُالعربي-اإلسرائيليُُ،واحاللُالسالمُفيُ
منطقةُالشرقُُاالوسطُ .1

ُُُُُُباإلضافةُإلىُتأكيدهاُعلىُذلكُفيُكلُق ارراتهاُوأخرهاُالقرارُرقمُ(ُ)1888لعامُ(8141م)ُُ،الذىُ
تضمنُأنُالسالمُمعُإسرائيلُوتطبيعُالعالقاتُمعهاُ،يجبُأنُيسبقهُإنهاءُاحتاللهاُلألراضيُالفلسطينيةُ
والعربية ُالمحتلة ُمنذ ُعام ُ(4421م)ُ ،واعترافها ُبدولة ُفلسطين ُوحقوقُ ُالشعب ُالفلسطيني ُغير ُالقابلةُ

للتصرفُ ،بما ُفيها ُحق ُتقرير ُالمصير ُوحق ُالعودة ُوالتعويض ُلالجئين ُالفلسطينيين ُوحل ُقضيتهم ُبشكلُ
عادل ُوفق ُمبادرة ُالسالم ُالعربية ُلعام(ُ )8118و ُقرار ُالجمعية ُالعامة ُلألمم ُالمتحدة ُ(رقم ُُ 441لعامُ

1
ُفلسطين
ُقسم
ُالعربي،
ُالدول
ُجامعة
ُموقع
http://www.lasportal.org/ar/Palestine/Pages/about.aspx?RID=1
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ُواألراضي

ُالمحتلة،

ُخلفية

ُتاريخيةُ،

4411مُ،)،ورفض ُأي ُصفقة ُأو ُمبادرة ُلحل ُالصراع ُال ُتنسجم ُمع ُالمرجعيات ُالدولية ُلعملية ُالسالم ُفيُ

قُاألوسطُ .1
الشر ُ

ُُُُُُبعدُمرورُ(ُ)41عامُعلىُتبنىُالمبادرةُ،إالُأنُجامعةُالدولُالعربيةُعجزتُعنُتحقيقُأيُإنجازُ

فيُمعالجةُالقضيةُالفلسطينيةُ،وعلىُالرغمُمنُاتخاذُجامعةُالدولُالعربيةُالعديدُمنُالق ارراتُالمهمةُفيُ
اطارُالردُعلىُاالنتهاكاتُاالسرائيليةُ،إالُأنهاُلمُتستطعُفرضُأيُمنُهذهُالق ارراتُأوُتنفيذهاُ،أوُممارسةُ

أي ُضغط ُعلى ُإسرائيل ُلدفعها ُللتجاوب ُمع ُالمساعي ُالعربية ُللسالمُُ ،ويمكن ُوصف ُالدور ُالذى ُلعبتهُ
جامعةُالدولُالعربيةُفيُالتأثيرُعلىُمساراتُالصراعُأوُحتىُالسالمُمعُإسرائيلُكانُمحدوداُوغيرُمؤثرُ

فيُمواجهةُالتحدياتُالتيُتمرُبهاُالقضيةُالفلسطينيةُ .2

ُُُيعود ُالسبب ُفي ُاخفاقُجامعة ُالدول ُالعربية ُفي ُالملف ُالفلسطيني ُإلىُعواملُعديدةُومتداخلة ُأبرزهاُ:

الحالةُالعربيةُالتيُتعانيُمنُالتفككُوالضعفُالعربيُ،وغيابُالرؤيةُالعربيةُالجامعةُفيُمواجهةُالتحدياتُ

التيُتعصفُبالمنطقةُودولهاُالعربيةُ،وسعيُبعضُالدولُالعربيةُللمنافسةُعلىُموقعُالصدارةُ،وأخذُدورُ
محوريُُعلىُصعيدُالعملُالعربيُالمشتركُوجامعةُالدولُالعربيةُ،والتأثيرُفيُق اررتهاُتجاهُأيُازمةُعربيةُ،
باإلضافةُللتكتالتُالعربيةُاألجنبيةُ،وسياسةُاألحالفُالتيُانتهجتهاُالدولُالعربيةُفيُبناءُعالقاتهاُعلىُ

حساب ُالعمل ُالعربي ُالمشتركُ ،مما ُأدى ُإلتباع ُسياسةُُحياديةُ ُأحياناُ ،أو ُاتخاذ ُق اررات ُفردية ُتجاه ُقضاياُ
عربيةُ،تتناسبُمعُوجهةُالنظرُاألجنبيةُتبعاُللمصالحُالمشتركةُ .3

ُُُُُلكن ُالتحدي ُاألصعب ُالذى ُيواجه ُجامعة ُالدول ُالعربية ُفي ُملف ُالتسوية ُالسياسيةُ ،هو ُالم ُوقفُ
والسلوك ُاألمريكي ُالمتمثل ُفي ُقرار ُالرئيس(ترامب) ُفي ُ(8141/48/1م)ُ ،باالعتراف ُبالقدس ُعاصمةُ

إلسرائيلُ ،إذ ُيعتبر ُالقرار ُاألمريكي ُخطوة ُاستباقية ُلحسم ُملفات ُالوضع ُالنهائي ُللمفاوضاتُ ،وخروج ُعنُ

مرجعياتُعمليةُالتسويةُ،وق ارراتُالشرعيةُالدوليةُوالقانونُُالدوليُ،وهىُبذلكُتضعُعقبةُجديدةُأمامُعمليةُ

السالمُ ،وتطرح ُتساؤالت ُعديدة ُعن ُمدى ُجدية ُاالدارة ُاألمريكية ُالجديدة ُوتوجهاتها ُنحو ُحل ُالصراعُ
الفلسطينيُاإلسرائيليُ،فيُظلُتبنيهاُالكاملُللموقفُاإلسرائيليُودعمهُفيُأيُمفاوضاتُسالمُ .4

ُُُُُحيثُرفضتُجامعةُالدولُالعربيةُفيُاجتماعُطارئُُلوزراءُالخارجيةُالعربُالقرارُاألمريكيُُ،واعتبرُ
أمين ُعام ُالجامعة ُالعربية ُأحمد ُأبو ُالغيط ُأن ُ"ُالقرار ُاألميركي ُسيطلق ُيد ُاالحتالل ُواالستيطان ُأكثر"ُ.
ُ 1موقعُجامعةُالدولُالعربيةُ،قرارُرقمُُ،1888قرارُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُبشأنُنقلُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُسفارتهاُإلىُ
موق نpdf http://www.lasportal.org/ar/Palestine ،
ُ2محمدُريانُ،مبادرةُالسالمُفيُطيُالنسيانُ،العربيُالجديدhttps://www.alaraby.co.uk/specialpages.8141ُ،
ُ3عبدُالحكيمُوادىُ،مرجعُسابق ُ

 ُ 4إيادُكرمُ،التوازناتُالدوليةُبمجلسُاألمنُوأثرهاُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُ،بحثُمقدمُلمؤتمرُاألممُالمتحدةُوالقضيةُالفلسطينيةُ،

ُ:8141ص.88
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وأكد ُأن ُالرد ُالعملي ُعلى ُقرار ُ(ترامب) ُينبغي ُأن ُيكونُ ُاالعتراف ُبالدولة ُالفلسطينية ُوعاصمتها ُالقدسُ

الشرقيةُ ،وأجمعت ُالجامعة ُالعربية ُأن ُالقرار ُاألميركي ُبشأن ُالقدس ُتجاوز ُخطير ُال ُيمكن ُالسكوت ُعنهُ،
وشددت ُعلى ُأن ُقرار ُ(ترامب) ُبشأن ُالقدس ُباطل ُوماُيبنى ُعليه ُباطلُ.وعليه ُفإن ُالقرار ُاألميركي ُيدفعُ

الدولُالعربيةُإلعادةُالنظرُفيُمسارُعمليةُ"السالم"

1

ُُُُُُوهو ُما ُأكدت ُعليه ُمقررات ُ(قمة ُالبحر ُالميت) ُفي ُاألردن ُ(ُ ،)8141والظهران ُفي ُالسعوديةُ

(8141م)ُ،استم اررناُفيُالعملُعلىُإعادةُإطالقُمفاوضاتُسالمُفلسطينيةُإسرائيليةُجادةُوفاعلةُتنهيُ
االنسدادُالسياسيُوتسيرُوفقُجدولُزمنيُمحددُإلنهاءُالصراعُعلىُأساسُحلُالدولتينُالذيُيضمنُقيامُ

الدولة ُالفلسطينية ُالمستقلةُعلى ُخطوط ُ(الرابع ُمن ُحزيران ُعامُُ )4421وعاصمتها ُالقدس ُالشرقية ُوالذيُ
يشكلُالسبيلُالوحيدُلتحقيقُاألمنُواالستقرارُ .2

ُُُُُيبقىُهذاُهوُالموقفُالرسميُالعربيُالذىُأقرتهُالقممُالعربيةُوعبرتُعنهُجامعةُالدولُالعربيةُ،الذىُ
يتبنىُالسالمُالشاملُوالدائمُخيارُعربيُاستراتيجيُتجسدهُمبادرةُالسالمُالتيُتبنتهاُجميعُالدولُالعربيةُفيُ

قمةُبيروتُفيُالعامُ(ُ)8118ودعمتهاُمنظمةُالتعاونُُاإلسالميُوالتيُماُتزالُتشكلُالخطةُاألكثرُشموليةُ
ن ُتفعيل ُأي ُاجراءات ُعربية ُتدفع ُالمجتمع ُالدولي ُللضغط ُعلىُ
وقدرة ُعلى ُتحقيق ُمصالحة ُتاريخيةُ ،دو ُ

إسرائيلُللقبولُبالمبادرةُالعربيةُ،أوُحتىُالتوقفُعنُاستمرارُإسرائيلُفيُانتهاكُالحقوقُُالمشروعةُللشعبُ
الفلسطينيُ ،وهو ُما ُيعبر ُعن ُحالة ُالضعف ُوالعجز ُلدى ُجامعة ُالدول ُالعربية ُفي ُمعالجتها ُللقضيةُ
الفلسطينيةُ .

ُُُثانياُ:دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُملفُالمصالحةُالفلسطينيةُ .
ُُُُُالوضع ُالداخلي ُالفلسطيني ُيشهد ُانقساما ُخطي ارُمنذ ُالعام ُ(8111م)ُ ،صيرورته ُتكمن ُفي ُحكومتينُ
وسلطتين ُفلسطينيتين ُمتناحرتين ُوتحت ُاالحتاللُ ،وهو ُما ُيعتبر ُتدمي ار ُللمشروع ُالوطني ُبكل ُصياغاتهُ،

التوافق ُعلىُ
ومنذ ُذلك ُلم ُتقم ُجامعة ُالدول ُالعربية ُبدور ُحقيقي ُتجاه ُملف ُالمصالحة ُالفلسطينيةُ ،رغم ُ ُ

امكانيةُقيامهاُبخطواتُتنهىُاالنقسامُالفلسطينيُ،إالُأنهاُسلمتُملفُالمصالحةُللدولةُالمصريةُلماُلهاُ
من ُتأثير ُفي ُالساحة ُالفلسطينيةُُ ،وحسب ُرئيس ُمكتب ُاألمين ُالعام ُلجامعة ُالدول ُالعربيةُ:بأن ُالجامعةُ

ى ُالسياسية ُمن ُأجل ُتجاوز ُوانهاء ُحالة ُاالنقسام ُالفلسطينيُ ،مشي ارُإلى ُأنُ
على ُاتصال ُمع ُمختلف ُالقو ُ
هناكُدعماُعربياُكبي ارُلجهودُمصرُفيُإنهاءُاالنقسامُعلىُالساحةُالفلسطينيةُ ُ.3

ُ1عليُجعفرُ،وزراءُالخارجيةُالعربُيرفضونُقرارُترامبُحولُالقدسُ،عربيُُُُُُُ8141ُ،ُR T
https://arabic.rt.com/middle_east/914671
ُ2جامعةُالدولُالعربيةُ،مؤتمراتُالقمةُالعربيةُ،مرجعُسابق ُ
ُ3سعيدُالسعوديُ،مرجعُسابقُ،ص11
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ُُُُلقد ُكان ُدور ُجامعة ُالدول ُالعربية ُدو ارُثانويا ُحيث ُكانت ُتؤيد ُكل ُاالتفاقات ُالتي ُيتم ُالتوصل ُاليهاُ

فلسطينياُ،ولكنُلمُيكنُلهاُتأثيرُقوىُُعلىُالقرارُ،ألنهاُالُتملكُالقرارُأيضاُ،والُتملكُالقوةُلفرضُالقرارُ،
وهو ُما ُفتح ُالباب ُلتدخل ُأكثر ُمن ُطرف ُعربي ُفي ُهذا ُالملف ُوجعله ُعرضة ُللتجاذب ُوالتنافس ُالعربيُ،
وهوُاألمرُالذيُأدىُلعدمُالوصولُللمصالحةُحتىُاآلنُ ُ.

ُُُُُفمنذُالعامُ(8140م)ُ،وفيُظلُتدهورُاالوضاعُعلىُالساحةُالعربيةُ،وتصاعدُحالةُالخالفُالمزمنةُ
بين ُالدولة ُالمصرية ُوقطرُ ،وانشغال ُالمصريين ُبأوضاعهم ُالداخليةُ ،سعت ُقطر ُوبدعم ُمن ُتركيا ُلسحبُ

ملفُالمصالحةُمنُمصرُليصبحُتحتُرعايةُالدولتينُ،وجاءُالسعيُالقطريُُالتركي؛ُلتفعيلُملفُالمصالحةُ
الفلسطينيةُتحتُعنوانُأنهُالُيعقلُانُيبقىُذلكُالملفُمعلقاُعندُالمصريينُبسببُاألوضاعُالداخليةُالتيُ
تعيشهاُمصرُ .1

ُُُُوهوُاألمرُالذىُترفضهُالدولةُالمصريةُباعتبارهُيعززُالدورُالقطريُُفيُالمنطقةُ،ويقلصُدورُالرعايةُ
المصريةُللملفُالفلسطينيُ،بحكمُالموقعُالجغرافيُللقطاعُ،وحمايةُاألمنُالقوميُالمصريُ،ومنذُذلكُيشهدُ
ملفُالمصالحةُالفلسطينيُحالةُتجاذبُبينُمصرُوقطرُالتيُتتمتعُبعالقاتُجيدةُمعُحركةُحماسُ،التيُ
تعتمدُعلىُالمساعداتُالخارجيةُفيُإدارةُاألوضاعُداخلُقطاعُغزةُ،حيثُيعدُأبرزُالممولينُالخارجيينُ

لها ُدولة ُقطرُ ،حيث ُتحظى ُاألخيرة ُُبتسهيالت ُمن ُالجانب ُاإلسرائيليُ ،وهو ُاألمر ُالذى ُيصعب ُالدورُ
المصريُ ُإلتمام ُالمصالحةُ ،ففي ُأكتوبر ُ(8141م)ُ ،وقعت ُحركتا ُفتح ُوحماس ُعلى ُاتفاق ُللمصالحة ُفيُ

القاهرةُ،لكنُتطبيقهُلمُيتمُبشكلُكاملُوسطُخالفاتُبينُالحركتينُبخصوصُبعضُالملفاتُ،وهوُاألمرُ
الذى ُيرىُ ُفيه ُمراقبين ُنتيجة ُللتدخل ُالقطريُ ُالتي ُلن ُيرضيها ُالوصول ُالتفاق ُنهائي ُبين ُالفصائل؛ ُألنهُ
يضعف ُدورها ُفي ُقطاع ُغزة”ُ ،موضحا ُأن ُالحديث ُعن ُعقد ُمؤتمر ُإنقاذ ُفلسطيني ُبالقاهرة ُواجتماعاتُ

كثيرُ .2
جديدةُإلتمامُالمصالحةُتسببُفيُإزعاجُقطرُ ا

ُُُُمماُسبقُيتبينُأنُجامعةُالدولُالعربيةُلمُتتمكنُمنُالتدخلُالمباشرُفيُملفُالمصالحةُالفلسطينيةُ،
وتركتُاألمرُللدولةُالمصريةُللقيامُبذلكُ،وهوُماُأضعفُدورهاُوسمحُألطرافُمتعددةُالتدخلُفيُالساحةُ

الفلسطينيةُ،وبالتاليُاستمرارُحالةُاالنقسامُوالخالفُالفلسطينيُالتيُحتماُستوثرُعلىُطبيعةُالصراعُمعُ
إسرائيلُوالموقفُالعربيُمنُذلكُوهوُماُيشكلُضر ارُبالغاُبالقضيةُالفلسطينيةُ ُُ.
ُُ ُ
ُ

1

ُ فلسطين

ُاليوم،

ُملف

ُالمصالحة

https://paltoday.ps/ar/post/184105

ُيدخل

ُمنافسة

ُالرعاية

ُبين

ُقطر

ُوالسعودية

ُوتركياُُ8140،

ُ 2محمدُربيعُ،رداُعلىُسعيُقياداتهاُإلتمامُ“المصالحة”ُ..هلُتعاقبُقطرُ“حماس”ُبقطعُمعوناتهاُعنُغزة؟ُ،إرمُنيوزُ،8141،
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ُثالثاُ:دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُدعمُالحقوقُُالمشروعةُللشعبُالفلسطينيُدولياُ .

ُُُُُيمثلُالتحركُالفلسطينيُوالعربيُعلىُالمستوىُُالدوليُواحدةُمنُساحاتُالصراعُمعُإسرائيلُ،وخاصةُ

لدىُالمنظماتُالدوليةُكاألممُالمتحدةُوغيرهاُ،وبرغمُالصعوباتُالتيُتواجهُالموقفُالعربيُنتيجةُالتعقيداتُ

الدولية ُوطبيعة ُالتحالفات ُوخاصة ُالموقف ُاألمريكي ُالداعم ُإلسرائيلُ ،الذي ُيوفر ُلها ُالحماية ُالسياسيةُ
والدبلوماسية ُعلى ُالمستوىُ ُالدوليُ ،إال ُالعمل ُالعربي ُالمشترك ُالداعم ُللموقف ُالفلسطيني ُشكل ُنجاحاتُ

متعددةُعلىُالساحةُالدوليةُ ُ.

ُُُُُفي ُهذا ُاإلطار ُتكللت ُنجاحات ُوانتصارات ُالدبلوماسية ُالفلسطينية ُوالنشاط ُالعربي ُممثالُ ُفي ُجامعةُ

الدولُالعربيةُوجهودُمعاليُاألمينُالعامُوالدولُالعربيةُاألعضاءُمنُخاللُ 1:

-4استصدارُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُقرارهاُالتاريخيُرقمُ(ُ21/44بتاريخُُ84تشرينُالثاني/نوفمبرُ

عام ُُ )8148بترقية ُمركز ُفلسطين ُإلى ُدولة ُغير ُعضو ُلها ُصفة ُلمراقب ُفي ُاألمم ُالمتحدة ُبتصويتُ

(ُ)401دولةُلصالحُالقرارُالذيُتكمنُأهميتهُمنُخاللُتمكينُدولةُفلسطينُمنُاالنضمامُإلىُاالتفاقياتُ
والمعاهداتُوالمواثيقُوالمنظماتُالدوليةُبإجماليُ(ُ)411منظمةُواتفاقيةُدوليةُ،وهوُماُيعكسُحجمُالدعمُ

الدوليُالكبيرُللقضيةُالفلسطينيةُالعادلةُ .

-8تكرر ُاألمر ُفي ُحصول ُدولة ُفلسطين ُعلى ُالعضوية ُالكاملة ُفي ُمنظمة ُاألمم ُالمتحدة ُللتربية ُُوالعلومُ
والثقافةُ(اليونسكو)ُعامُ(ُ ُ.)8144

-0الحصولُعلىُالعضويةُالكاملةُفيُمنظمةُالشرطةُالجنائيةُالدوليةُ(االنتربول)ُعامُ(ُ .)8141

ُ-1أصدار ُالجمعية ُالعامة ُلألمم ُالمتحدة ُُ 111ق ار اُر ُوُ 12ق ار اُر ُمن ُمجلس ُاألمن ُدعماُ ُلحقوقُ ُالشعبُ
الفلسطيني ُالمشروعة ُوالثابتة ُغير ُالقابلة ُللتصرف ُوالتي ُكان ُآخرها ُقرار ُمجلس ُاألمن ُبشأن ُاالستيطانُ
االسرائيلي ُرقم ُ(ُ )8001بتاريخ ُ(ُ )8142/48/80بتصويت ُ(ُ )41دولة ُلصالح ُالقرار ُوامتناع ُالوالياتُ

المتحدةُاألمريكيةُ،وقرارُالجمعيةُالعامةُبتاريخُ(ُ)8141/48/84الذيُاتخذتهُوفقُقرارُ"االتحادُمنُأجلُ

السالم"ُبشأنُالقدسُبتصويتُ(ُ)481دولةُلصالحُالقرارُ،وتعملُجامعةُالدولُالعربيةُبالتنسيقُمعُمجالسُ
السفراءُالعربُوبعثاتهاُفيُالخارجُمنُأجلُتفعيلُوتنفيذُهذهُالق ارراتُُ .

ى ُالدولي ُوخاصة ُلدىُ
ى ُمما ُسبق ُأن ُدور ُجامعة ُالدول ُالعربية ُكان ُأكثر ُفعالية ُعلى ُالمستو ُ
ُُُُنر ُ

المنظمات ُالدولية ُفي ُتنسيق ُالمواقف ُالعربية ُوتفعيل ُالدور ُالدبلوماسي ُالعربيُ ،يساعد ُفي ُذلك ُالمواقفُ

الدوليةُالمختلفةُالمؤيدةُللشعبُالفلسطينيُوحقوقهُالمشروعةُوهوُماُيسهلُعملُجامعةُالدولُالعربيةُ .
ُُُ ُ
1

ُموقع

ُجامعة

ُالدول

ُالعربي،

ُقسم

ُفلسطين

ُواألراضي

ُ http://www.lasportal.org/ar/Palestine/Pages/about.aspx?RID=1
ُ
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ُالمحتلة،

ُخلفية

ُتاريخيةُ،

الخاتمةُ:النتائجُوالتوصياتُ .
ُُُُأوُالاُ:النتائجُ :

ُُُُُُفيماُيليُعرضُألهمُالنتائجُالتيُتوصلتُإليهاُالدراسةُ :

-4تأسستُجامعةُالدولُالعربيةُفيُخضمُتحوالتُعميقةُسادتُالوطنُالعربيُ،فيُالفترةُماُبينُالحربينُ

العالميتينُاألولىُوالثانيةُ،كانُلهاُأثرُكبيرُفيُتشكلُالوضعُالعربيُالحاليُدوالُوأنظمةُ ُوسياساتُ،كذلكُ
اآلمرُبالنسبةُللهياكلُاالجتماعيةُوالثقافيةُوالعسكريةُلكلُدولةُ .

-8أنُجامعةُالدولُالعربيةُهيُتنظيمُإقليميُاختياريُ،ينظمُوينسقُوينشطُالتعاونُُبينُالد ُولُالعربيةُفيُ

نُالمساسُبسيادتهاُواستقاللهاُ،وانُق ارراتهاُالتيُتصدرهاُملزمةُلمنُيقبلهاُ،وكذلكُ
المجاالتُالمختلفةُ،دو ُ

أنُالتعاونُُاختياريُُبينُالدولُ،هوُتأكيدُعلىُأنُالجامعةُهيُمنظمةُبينُحكوماتُوليستُسلطةُعلياُ .
-0مرُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُبعدةُمراحلُ،تمثلتُباآلتيُ :

أ -المرحلةُاألولىُ،وامتدتُمنُعامُ(ُ)4411حتىُالعامُ(ُ،)4421وفيهاُتمثلُالخط ُاالستراتيجيُ
العربي ُفيما ُيخص ُالقضية ُالفلسطينية ُبالعمل ُالعربي ُالمشترك ُعلى ُاستقالل ُفلسطين ُوصيانةُ
عروبتهاُ ،وضرورة ُالوقوف ُأمام ُالصهيونيةُ ،باعتبارها ُخطر ُعلى ُجميع ُالبالد ُالعربيةُ ،مساعدةُ

عربُفلسطينُبالمالُ،وبكلُالوسائلُالممكنةُ .

بُ -المرحلةُالثانيةُ:وامتدتُمنُالعامُ(ُ)4421حتىُالعامُ(ُ،)4418وفيهاُاتجهُاالهتمامُالعربيُنحوُ
التركيزُعلىُازالةُأثرُالعدوانُ،وبعدُعامُ(4411م)ُ،وضعُالعربُاسسُلخطُاستراتيجيُسياسيُ
جديدُ ،يقوم ُعلى ُتحرير ُاألراضي ُالعربية ُالمحتلة ُعام ُ(4421م) ُفقطُ ،ومن ُخالل ُالتعاونُ ُمعُ

يُولوُبالتهديد.
المنظماتُالدوليةُ،وغابُالخيارُالعسكر ُ

ت -المرحلةُالثالثةُ:وامتدتُمنُالعامُ(ُ )4418حتىُالعامُ(8111م)ُ،وفيهاُاعترفت ُالدول ُعربيةُ
ضمنياُبوجودُإسرائيلُ،والقبولُبالتفاوضُالمباشرُمعهاُوليسُعبرُتطبيقُالق ارراتُالدوليةُالخاصةُ
بالقضيةُالفلسطينيةُ،وأصبحُشعارُالعربُنقبلُبماُيقبلُبهُالفلسطينيينُ.

ث -المرحلةُالرابعةُ:وامتدتُمنُالعامُ(ُ)8118حتىُاآلنُ،وفيهاُتبنىُالعربُالمبادرةُالعربيةُللسالمُ،
والتيُأصبحتُهيُالمرجعيةُالمعتمدةُللرؤيةُالعربيةُللتسويةُالسياسيةُللصراعُالعربيُاإلسرائيليُ،

معُتبنىُشعارُالسالمُالخيارُاالستراتيجيُالوحيدُللعرب.

-1شهدتُالمنطقةُالعربيةُتحوالتُوتغيراتُسياسيةُعميقةُ،نتيجةُاندالعُحركةُاحتجاجاتُشعبيةُواسعةُ،
بدأتُفيُتونسُأواخرُعامُ(8141م)ُ،وانتشرتُفيُمعظمُالدولُالعربيةُ،عرفتُاعالمياُباسمُ"ثوراتُالربيعُ

العربي"ُ،كشفتُعنُمشهدُعربيُتغيرتُمالمحهُوتفاوتتُمتغيراتهُبشكلُتدريجيُعميقُتمثلُفيُاآلتيُ :
ُ
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أ -غيابُدولُعربيةُفاعلةُعنُالمشهدُالعربيُكسورياُوالعراقُوليبياُواليمنُ .

ب -انكفاءُبعضُالدولُنحوُالداخلُالقطريُُ:ويتمثلُخصوصاُفيُدولُالمغربُالعربيُ،نتيجةُالتحدياتُ
االقتصاديةُمنُجهةُوالتحدياتُاألمنيةُالتيُأفرزتهاُالمتغيراتُالعربية.

ت -عودةُالدورُالمصريُُالتدريجيُ ُ،وصعودُفاعلُلدولُمجلسُالتعاونُُالخليجيُمعُتبدلُفيُاألولوياتُ
السياسية.

-1ترىُالدراسةُأنُاألحداثُالجاريةُفيُالساحةُالعربيةُ،قدُانعكستُعلىُأداءُوفاعليةُجامعةُالدولُالعربيةُ،
نتيجةُالخالفاتُالعربيةُالناتجةُعنُالتناقضاتُالحقيقيةُبينُمصالحُدولُعربيةُرئيسيهُفيُمجاالتُشتىُ

علىُ أرسهاُمجالُالدفاعُواألمنُ،باإلضافةُإلىُالصراعُحولُالقيادةُفيُالنظامُالعربيُ .

-2ترىُالدراسةُأنُالمتغيراتُالسياسيةُالراهنةُأدتُإلىُضعفُومحدوديةُفيُأداءُجامعةُالدولُالعربيةُ،
وبالتاليُعجزتُعنُتحيقُأيُاختراقُفيُمعالجةُالتحدياتُوالمخاطرُغيرُالمسبوقةُالتيُتعترضُالقضيةُ

الفلسطينيةُ .

ُُُُُُثانيُاُ:التوصياتُ :

ُُُُُبعد ُعرض ُالنتائج ُالتي ُتوصلت ُإليها ُالدراسةُ ،يمكن ُاقتراح ُبعض ُالتوصيات ُالتي ُيمكن ُاالستفادةُ
منهاُوهيُ :

-4ضرورةُالحفاظُعلىُبقاءُدورُالجامعةُالعربيةُمنسجماُمعُق ارراتهاُومواثيقاُ،دون ُأنُتتأثرُبالخالفاتُ

الداخليةُالعربيةُ .

 -8علىُالفلسطينيينُالتمسكُبالق ارراتُوالمواثيقُالتيُاقرتهاُالجامعةُالعربيةُلصالحُالقضيةُالفلسطينيةُ،
واالستفادةُمنهاُبتفعيلهاُمعُالجامعةُمثلُاتفاقيةُالدفاعُالمشتركُ،ودعمُصندوقُالقدسُواألقصىُومحكمةُ

العدلُالعربيةُوهذاُيعززُموقفُالقضيةُالفلسطينيةُوالشعبُالفلسطينيُفيُتقريرُمصيرهُ ُ.

-0علىُالفلسطينيينُالنأيُبأنفسهمُعنُلعبةُالمحاورُالعربيةُ،واالبتعادُعنُالتدخلُفيُالشؤون ُالداخليةُ

العربيةُ .

-1علىُالفلسطينيينُالتمسكُبوحدتهمُالداخليةُوانهاءُحالةُاالنقسامُفوراُ،حتىُالُتكونُذريعةُللبعضُفيُ
تصفيةُالقضيةُالفلسطينيةُ .

ُُُرابعاُ:المراجعُوالمصادرُالعلميةُ .
ُُُُُُُأوُالاُ:الوثائق ُ

 -4ميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُ،نسخةُتاريخيةُ،صُ pdfُ،8

ُ
ُ
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ثاني اُ:الكتبُالعربيةُوالمترجمةُ :

ن ُجامعة ُوكيف ُتصبح ُعربيةُ ،المؤسسة ُالعربية ُللدراساتُ
-9أحمد ُالشقيريُ ،الجامعة ُالعربية ُكيف ُتكو ُ
والنشرُ،طُالكُ،8111ُ،4صُ 08

-8أحمد ُالشقيريُ ،على ُطريق ُالهزيمة ُمع ُالملوك ُوالرؤساءُ ،المؤسسة ُالعربية ُالدولية ُالنشر ُوالتوزيعُ ،طُ

الكُ،8111ُ،4صُ 41

-0أنسُالراهبُ،جامعةُالدولُالعربيةُشرلُفيُمستقبلُوطنُ،منشوراتُالهيئةُالعامةُالسوريةُللكتابُ،طُ،4

دمشقُ،8141،صُ .42

-1مجديُحمادُ،جامعةُالدولُالعربيةُمدخلُإلىُالمستقبلُ،عالمُالمعرفةُ،طُ،8الكويتُ،8111ُ،صُ 44
-1محسنُصالحُ،القضيةُالفلسطينيةُخلفياتهاُالتاريخيةُوتطوراتهاُالمعاصرةُ،طُ،4مركزُالزيتونةُللدراساتُ
واالستشاراتُ،بيروتُ،8148،ص.18
ثالثُاُ:الرسائلُالعلميةُ :

ق ُاألوسط ُ-8110
ن ُالقوىُ ُفي ُالشر ُ
-4أحمد ُزعربُ ،التغيرات ُالسياسية ُاالقليمية ُوانعكاسها ُعلى ُتواز ُ
ُ،8148رسالةُماجستيرُ،جامعةُاألزهرُ،غزةُ:8140،صُ 481-481

-8سعيدُالسعوديُ،دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالصراعُالفلسطينيُاإلسرائيليُ(ُ،)8142-8118رسالةُ

ماجستيرُ،أكاديميةُاالدارةُوالسياسةُللدراساتُالعلياُ،غزةُ:8141،صُ .42

-0عال ُالقاقُ ،دور ُالنظرية ُالوظيفة ُفي ُتحليل ُسياسة ُجامعة ُالدول ُالعربية ُخالل ُالفترة ُُ،8141-4411

رسالةُماجستيرُ،جامعةُالشرقُُاالوسطُ:8141،صُ 01

-1محمدُالمغنىُ،موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُمنُخاللُالق ارراتُالرسميةُالصادرةُ
عنهاُ(ُ،)8112-4411رسالةُماجستيرُ،الجامعةُاالسالميةُ،غزةُ:8142،صُ 1

-1نابى ُعبد ُالقادرُ ،دور ُجامعة ُالدول ُالعربية ُفي ُالحفاظ ُعلى ُالسيادة ُاالقليمية ُللدول ُاالعضاءُُ ،رسالةُ

دكتوراهُ،جامعةُأبىُبكرُبلقايُ،الجزائرُ،8141،ص01
رابعُاُ:الدراساتُواألبحاثُ :

ق ُاألوسطُ ،العدد ُُ ،40فريق ُاألزماتُ
-4أحمد ُنوفل ُوآخرونُ ،األزمة ُالليبية ُإلى ُأين؟ ُمركز ُدراسات ُالشر ُ
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الملخصُ :
تتناولُ هذهُالدراسةُدورُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ،الذيُغلبُعليهُحالةُ
الضعفُحيثُكانُهناكُحالةُمنُالفجوةُبينُالق ارراتُوالتطبيقُ ،وذلكُمنُخاللُتناولُاهمُالق ارراتُلتيُ

اتخذتهاُبهذاُالخصوصُوماُقدمتهُفعلياُوذلكُفيُالفترةُالممتدةُمنُ8141-4440مُ .

وهدفتُهذهُالدراسةُالىُإبرازُحالةُالتقاعسُفيماُقدمتهُجامعةُالدولُالعربيةُلقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ،
معُتحليلُألسبابُضعفُهذاُالدورُبشكلُمختصرُ،باإلضافةُالىُوضعُرؤيةُاستشرافيةُلدورهاُتجاهُ

قضيةُالالجئينُالفلسطينيينُمستقبالُ،واقتراحُسبلُتفعيلُهذاُالدورُكماُهوُمطلوبُ .
ُ

واتبعتُالدراسةُعدةُمناهجُبحثيةُتتالءمُومحتوياتُالدراسةُوهيُالمنهجُالوصفيُالتحليليُ،والمنهجُالتاريخيُ

التحليليُ .

وتوصلت ُ الدراسةُالىُمجموعةُمنُالنتائجُوالتيُكانُأهمهاُ:أنُدورُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُقضيةُ
الالجئينُالفلسطينيينُلمُيكنُكماُهوُمطلوبُرغمُالق ارراتُواالهميةُالتيُاولتهاُللقضيةُالفلسطينيةُبشكلُ

عامُ.باإلضافةُإلىُأنُُأهمُأسبابُوجودُفجوةُبينُالق ارراتُوالتطبيقُهيُمحاولةُالتوفيقُبينُالسيادةُُوالزاميةُ
الق اررات ُماُأضفىُحالةُالعجزُفيُالتطبيقُ.منُُأهمُسبل ُمعالجةُهذاُالضعفُهوُُإعطائهمُحقوقهمُفيُ
الدولُالعربيةُوبخاصةُفيماُيتعلقُباإلقامةُوالعملُ،وايجادُهيئةُتابعةُلجامعةُالدولُالعربيةُيكونُلهاُأفرعُ
فيُالدولُالعربيةُالتيُيتواجدُفيهاُالالجئينُلتقديمُالغوثُلهمُعلىُغرارُاألونرواُ .

الكلماتُالمفتاحية :جامعةُالدولُالعربيةُ،قضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ،حقُالعودةُ .
Abstract:
The following study focuses and cares about the role of the Arab League
towards the Palestinian refugee issue, which was dominated by weakness, where
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there was a state of gap between decisions and implementation, by addressing the
most important decisions taken in this regard and what they actually provided
(1993-2018).
The core of the study is to put under the spot light the state of inaction in the
Arab League's case for the Palestinian refugees, with an analysis of the reasons
for the weakness of this role in short, In addition to seeing a forward-looking
vision for its role in the future, and finally proposing ways to activate its role as
required.
The study employs several research approaches and methodologies which are
implemented with the contents of the study: "the analytical descriptive" approach,
“the analytical historical" approach.
The most important conclusions of the study are: that the role of the Arab
League towards the Palestinian refugee issue was not as required, despite all the
resolutions and importance it attached to the Palestinian cause in general. In
addition, the most important reasons for the gap between decisions and
application is the attempt to reconcile sovereigntyof Arab countries and
mandatory decisions of the Arab league, which has caused an inability in
implementation. One of the most important solutions to end this weakness is to
give them their rights in the Arab countries, especially residence and work, and
finding branches of the Arab League in the Arab countries where the refugees are
to provide relief to them as the UNRWA does.
Key words: The Arab League, The Palestinian refugee issue, Right of return.
ُ :مصطلحاتُالدراسة
ُ،ُهيُمنظمةُإقليميةُتضمُدوالُفيُآسياُوأفريقياُويعتبرُأعضاؤهاُدوالُعربية: جامعةُالدولُالعربية.4

ُ، ُالثقافية،ينص ُميثاقها ُعلى ُالتنسيق ُبين ُالدول ُاألعضاء ُفي ُالشؤون ُالسياسية ُواالقتصادية
.مصر-ُويقعُالمقرُالرئيسيُلهاُفيُالقاهرة،)م4411(ُُتأسستُسنة،واالجتماعيةُوالصحية

 تطلق ُوكالة ُاألمم ُالمتحدة ُإلغاثة ُوتشغيل الالجئين" األونروا" ُوصف: الالجئين ُالفلسطينيين.8

ُن "على ُاألشخاص ُالذين ُكانت ُفلسطين ُمكان ُإقامتهم ُالطبيعي ُفي ُالفترة
ُ "الالجئون ُالفلسطينيو
ُُأيُأقامواُلفترةُسنتينُعلىُاألقلُفي،)م4411ُُأيار/مُومايو4412ُُحزيران/الواقعةُبينُ(يونيو

ُ-ُوالذينُفقدواُأماكنُسكنهمُووسائلُعيشهمُنتيجةُالصراعُالعربي،)م4411(ُفلسطينُقبلُعام
ُُمماُاضطرهمُللجوءُإلىُبالدُمجاورةُكاألردنُولبنانُوسورياُوالضفة،)م4411(ُاإلسرائيلي عام

ُُكماُويغطيُتعريفُاألونرواُلالجئينُأولئكُالمنحدرينُمنُأصلُالجئيُمنطقة،الغربيةُوقطاعُغزة

.)11(
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ُ

مقدمةُ ُ
لالم ُتغبُأحداثُالقضيةُالفلسطينية ُعنُأيُمن ُالق ارراتُالصادرة ُعن ُجامعة ُالدولُالعربيةُ،وذلكُمنذُ

تأسيسهاُعامُ(4411م)ُ،حيثُاكدتُعلى أنُ"قضيةُفلسطينُهيُقضيةُالعربُجميعا ُوالُيجوزُأليُ
طرفُعربيُالتنازلُعنُهذاُااللتزام"ُ .

فقدُشكلتُالقضيةُالفلسطينيةُبجوانبهاُالمتعددةُالموضوعُاألساسيُلمعظمُمؤتمراتُالقمةُالعربيةُفيُمحاولةُ
إليجادُاتفاقُعربيُحولُسبلُحلهاُ،ولكنُرغمُالجهودُالتيُبذلتهاُجامعةُالدولُالعربيةُمنذُنشأتهاُدفاعاُ

عنُالقضيةُالفلسطينيةُ،لمُتمنعُمنُقيامُدولةُاسرائيلُواحتاللهاُلكلُالترابُالفلسطينيُ،أوُوقفُاالعتداءاتُ

اإلسرائيليةُالمتكررةُ،كماُأخفقتُفيُالمحافظةُعلىُحقوقُالشعبُالفلسطينيُومنهاُحقُالالجئينُفيُالعودةُ
الىُديارهم(ُ .)1

برزتُمشكلةُالالجئينُالفلسطينيينُنتيجةُقيامُاليهودُباغتصابُفلسطينُواعالنُ"دولتهم"ُعليهاُوتهجيرُ

وطردُالسكانُالفلسطينيينُمنهاُ،وذلكُمنذُحربُ(4411م)ُ،حيثُقامتُالحكومةُاليهوديةُوالعصاباتُ

الصهيونيةُبإتباعُسياسةُالتطهيرُالعنصريُوذلكُعنُطريقُطردُالفلسطينيينُمنُأرضهمُوارتكابُالمجازرُ

الوحشيةُبحقهمُالتيُتجعلهمُيفرونُبأرواحهمُمنُاإلرهابُالصهيونيُالمنظمُ،مماُأدىُإلىُنزوحُأكثرُمنُ
ستمائةُألفُفلسطينيُمنُديارهمُخاللُحربُ(4411م)ُولجوئهمُإلىُالبلدانُالعربيةُ،وسميُهؤالءُبالالجئينُ

الفلسطينيينُ،وأصبحتُمشكلتهمُعالميةُلمُتجدُلهاُحالُإلىُغايةُاآلنُ )2(.

وتعتبرُقضيةُالالجئينُمنُالثوابتُالفلسطينيةُالتيُالُيمكنُالتنازلُعنهاُ،كذلكُهوُالحالُبالنسبةُلجامعةُ

الدولُالعربيةُ،التيُأعلنتُصراحةُتمسكهاُبحقُالعودةُ،ومطالبتهاُالمتكررةُبضرورةُإيجادُحقُعادلُلقضيةُ
الالجئينُ،علىُأساسُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُ،وخاصةُقرارُالجمعيةُالعموميةُرقالمُ(ُ،)441وللتأكيدُعلىُ

ماُسبقُ،فقدُسعتُجامعةُالدولُالعربيةُإلى ُتدويلُقضيةُالالجئينُ،إيماناُمنهاُبعدمُالقدرةُمنفردةُعلىُ

حلُهذهُالقضيةُالمعقدةُ،فيُإطارُذلكُسعتُالجامعةُإلىُحشدُالدعالمُالسياسيُوالقانونيُواإلنسانيُلهذهُ
القضيةُعلىُالمستوىُالدوليُوالعربيُ،وللتأكيدُعلىُأهميةُهذهُالقضيةُ،فقدُقامتُبوضعهاُعلىُجدولُ

أعمالُمجلسُالجامعةُبشكلُشبهُدائم(ُ .)3

()1فيسحُنصيرةُ،جامعةُالدولُالعربيةُودورهاُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينيةُ4411-4411مُ،رسالةُماجستيرُ،الفصلُاالولُ،
جامعةُمحمدُخيضرُ،الجزائر8141ُ،مُ .
()2جبرُالهلولُ،منهجيةُإسرائيلُفيُالتعاطيُمعُالمنظماتُالدوليةُ،دراسةُغيرُمنشورة2015ُ،مُ .
()3

ُمحمدُالمغني ُ ،موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُمنُخاللُالق ارراتُوالبياناتُالرسميةُالصادرةُعنهاُ

(8112-4411م)ُ،رسالةُماجستيرُ،الجامعةُاإلسالميةُ،غزةُ،فلسطين8142ُ،مُ .
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وسوفُنبينُفيُهذهُالورقةُالبحثيةُموقفُجامعةُالدولُمنُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ،وذلكُمنُخاللُ

إلقاءُالضوءُعلىُعدةُنقاطُبشكلُمقتضبُ،وهيُ:كيفيةُنشوءُمشكلةُالالجئينُالفلسطينيينُ،باإلضافةُإلىُ
بيانُُأهمُأسبابُفشلُالجامعةُفيُإيجادُحلُلقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ ،باإلضافةُإلىُوضع ُالباحثةُ
لرؤيةُاستشرافيةُلقدرةُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُحلُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُودورهاُالمتوقعُُ،وختاما؛ُ

سبلُمقترحةُمنُالباحثةُإلعادةُتفعيلُدورُالمنظمةُتجاهُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ .

المشكلةُالرئيسيةُللدراسةُ :

ماُهيُسبلُُإعادةُتفعيلُدورُالجامعةُتجاهُقضيةُالالجئينُالفلسطينيين؟

االسئلةُالفرعيةُ :

 -4ماُهوُوضعُالالجئينُالفلسطينيينُفيُالدولُالعربية؟

 -8ماُهيُأسبابُفشلُجامعةُالدولُالعربيةُفيُحلُقضيةُالالجئينُالفلسطينيين؟
 -0ماُهيُالرؤيةُاالستشرافيةُلمستقبلُدورُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُقضيةُالالجئينُالفلسطينيين؟
أهميةُالدراسةُ :
األهميةُالعلميةُ:حيثُتعتبرُالدراسةُتكملةُوبناءُلماُسبقهاُمنُدراساتُبخصوصُدورُجامعةُالدولُالعربيةُ
تجاهُالقضيةُالفلسطينيةُ،حيثُركزتُعلىُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُعلىُوجهُالخصوصُ،وبينُأسبابُ

اإلخفاقُبالتفصيلُ،معُطرحُمقترحاتُلحلُاإلشكالياتُواعادةُتفعيلُهذاُالدورُ،وهيُإضافةُهامةُتستحقُ

الدراسةُفيُهذاُالموضوعُ .

األهميةُالعمليةُ:كماُتشكلُأهميةُلصناعُالقرارُفيُجامعةُالدولُالعربيةُوالساسةُوالمفاوضينُالفلسطينيينُ

علىُجميعُالمستوياتُ،حيثُتقترحُسبلُهامةُوعمليةُلتفعيلُدورُالجامعةُتجاهُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ،
مماُيعودُباإليجابُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُعموماُ .

المبحثُاألولُ :

جامعةُالدولُالعربيةُوقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ :
أوالُ:الالجئينُالفلسطينيينُفيُالدولُالعربيةُ :
أطولهاُعمراُفيُعالمناُ
ُ
رغمُأنُقضيةُالمهجرينُوالالجئينُالفلسطينيينُالُزالتُتمثلُأكبرُقضاياُاللجوءُ،و
المعاصرُ،فإنهاُالُتزالُبالُحلُحتىُوقتُإعدادُهذهُالورقةُالبحثيةُ ُ.

إنُالسببُالرئيسُوراءُبقاءُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُبالُحلُيعودُبشكلُأساسيُإلىُممارساتُإسرائيلُ
–ُدولةُاالستعمارُاإلحالليُ،والفصلُالعنصريُ،والىُانعدامُاإلرادةُالسياسيةُلدىُالمجتمعُالدولي(ُ .)1

(ُ)1نضالُالعزةُ،حقوقُالالجئينُالفلسطينيينُفيُالدولُالعربيةُ،ورقةُبحثيةُ،جريدةُحقُالعودةُ،العددُُ،11صُ،1تشرينُاالولُ8140مُ .
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ويعتبرُالقرارُ(ُ)441لسنةُ(4411م)ُوالذيُاتخذتهُهيئةُاألممُالمتحدةُ"مرجعاُقانونياُدولياُ،ثابتاُ،يتضمنُ

تعريفاُواضحاُبحقوق ُالالجئينُالفلسطينيينُبصورةُجماعيةُ،ويطالبُبحقهمُفيُالعودةُكمجموعةُقوميةُ،

أوُفيُالتعويضُللذينُالُيرغبون ُفيُالعودة"(ُ )1وقدُنصُالقرارُ(ُ)441علىُوجوبُالسماحُبالعودةُفيُ
أقربُوقتُممكنُلالجئينُالراغبينُفيُالعودةُإلىُبيوتهمُوالعيشُبسالمُمعُجيرانهمُووجوبُوضعُتعويضاتُ

عنُممتلكاتُالذينُيقررون ُعدمُالعودةُإلىُبيوتهمُوعنُكلُمفقودُأوُمصابُبضررُعندماُيكون ُمنُ

الواجبُ ُوفقاُلمبادئُالقانونُالدوليُواإلنصافُأنُيعوضُعنُذلكُالفقدانُأوُالضررُمنُقبلُالحكوماتُ
أوُالسلطاتُالمسؤولة(ُ .)2

 ظهورُمشكلةُالالجئينُالفلسطينيينُفيُالدولُالعربيةُ :

رفضت ُ"إسرائيل" ُتطبيق ُالقرار ُ(ُ )441الخاص ُبعودة ُالالجئين ُالفلسطينيينُ ،ورأت ُأن ُحل ُجزء ُكبير ُمنُ

مسألةُالالجئينُيكمنُفيُإعادةُتوطينهمُفيُالدولُالعربيةُ،معللةُذلكُبأنُعمليةُإدماجهمُفيُالمجالُالعربيُ

اقتصادياُوسياسياُ،تنطلقُبدورهاُمنُتفضيالتُمعينةُمنهاُ :

ُُ -أنُيجريُُتوطينُالالجئينُفيُنقاطُبعيدةُعنُجغرافيةُ"إسرائيل"ُمن ُالناحيةُاإلقليميةُ،فإنُلمُيكنُذلكُ

ممكناُ،فإنُاألردنُيمثلُمكاناُمناسباُلهذاُالحلُ،ذلكُأنُدفعُالالجئينُبعيداُإلىُداخلُالعالمُالعربيُيقطعُ
شعورهمُبالحنينُالىُالوطنُويبعدُفكرةُالعودةُعنُتفكيرهمُ .

 ُُإن ُإدماج ُالالجئين ُفي ُإطار ُإقليمي ُعربي ُأمر ُيتسق ُومبدأ ُ"أنهم ُعرب ُسوف ُيعيشونُ ُبين ُعرب"ُ،والمنطقةُالعربيةُمليئةُبالمواردُالتيُتمكنُمنُاستيعابهمُ،وفيُهذاُاإلطارُلنُيعانيُالالجئونُُمنُصدمةُ

لغويةُأوُقوميةُأوُثقافيةُحضارية(ُ ُ.)3

الوضعُالقانونيُللالجئينُالفلسطينيينُفيُالدولُالعربيةُ :
بعيدُالنكبةُالفلسطينيةُعامُ4411مُ،اعتمدتُالدولُالعربيةُعلىُمبدأُ"النخوة"ُفيُتنظيمهاُلوضعُ"األخوةُ

الالجئينُالفلسطينيين"ُ.وتدريجياُ،بعدماُطالتُالنكبةُواستمرُالتشريدُ،وفشلُ"مشروعُالتحريرُالسريع"ُوالذيُ

كانُيعنيُضمناُتحقيقُالعودةُللالجئينُإلىُديارهمُ،لجأتُالدولُالعربيةُالىُإصدارُتعليماتُشف ُويةُأوُ

ق ارراتُإداريةُ،لم ُترق
ُإلىُمستوىُالقوانينُبأيُحالُ.فقدُكانتُهذهُالق ارراتُ،كماُهوُالحالُفيُالواقعُ
ُ
العمليُحتىُاليومُتتعاملُمعُجزئياتُقضيةُاللجوءُالفلسطينيُبحسبُالحاجةُ،حيثُتنظمُالدولُمنفردةُ

منُخاللهاُوضعُالالجئينُالفلسطينيينُمعُكلُجزئيةُمنفردةُكموضوعُاإلقامةُُ،والعملُُ،والتنقل.

(ُ)1محمدُمنيرُالحمشُ،السالمُالمدانُ،طُ،8صُُ،118مكتبةُمدبوليُ،مصر4441ُ،مُ .

)ُ(2ق ارراتُاألممُالمتحدةُحولُفلسطينُ(4418-4411م)ُ،كتابُ،جُ،4صُ،41مؤسسةُالدراساتُالفلسطينيةُ،بيروت4410ُ،مُ .

(ُ )3فرجُاللهُ،سمعانُبطرسُ،مستقبلُالترتيباتُاإلقليميةُفيُمنطقةُالشرق ُاألوسطُوتأثيراتهاُعلىُالوطنُالعربيُ،كتابُ،صُ-184

4441ُ،101مُ .
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وفيُظلُغيابُمعاييرُإقليمية ُملزمةُوواجبةُفيماُيتعلقُبمعاملةُالالجئينُالفلسطينيينُفيُالبالدُالعربيةُ
المضيفةُ،فإنُماهيةُوضعهمُالقانونيُيخضعُللتشريعاتُالوطنيةُفيُكلُدولةُ.فقدُتمُوضعُقيود ُعلىُ

حقوق ُاإلقامةُ،وحريةُالحركةُ،والتوظيفُ،والتملكُ،واالنتفاعُبالخدماتُالحكومية؛ُوذلك ُبدرجاتُمختلفةُ

علىُالفلسطينيينُالحاملينُلوثائقُالجئينُفيُالدولُالعربيةُ،ويزيدُعلىُماُسبقُ،أنُتلكُالمراسيمُالو ازريةُ،

ُالمتغيرة(ُ ،)1فمن ُسوء ُحظُ
ُ
أو ُالق اررات ُاإلداريةُ ،يمكن ُبسهولة ُالرجوع ُعنها ُاستجابة ُللظروف ُالسياسية
الفلسطينيينُأنهمُأجبرواُعلىُمغادرةُوطنهمُفيُوقتُشغلُفيهُباقيُالعربُبتوطيدُدعائمُكياناتهمُالسياسيةُ

الحديثةُالنشأةُوالمفروضة ُمنُاالستعمارُ،وبالتالي ُفإنُالالجئينُالفلسطينيينُاليومُيعانون ُأمرينُ:فقدانُ

الوطنُ،وفقدانُحقُالمواطنة(.)2

ثانياُ:دورُجامعةُالدولُتجاهُإيجادُحلُعادلُلقضيةُالالجئينُ :

بشكلُعامُفقدُأكدُمجلسُالجامعةُفيُ(ُ 84فبرايرُ4421م) ُعلىُالمبادئُالموحدةُالتيُتلتزمُبهاُالدولُ
األعضاءُتجاهُقضيةُفلسطينُ،والتيُتعتبرُبمثابةُالخطُالسياسيُالعامُتجاهُحلولُومبادراتُالسالمُاإلقليميةُ

والدوليةُعلىُحدُسواءُ،فقدُأكدُالمجلسُبأنُالشعبُالعربيُالفلسطينيُهوُصاحبُالحقُالشرعيُفيُوطنهُ
وأنُمنُحقهُأنُيستردهُويقررُمصيرهُ،وأنُيعيشُعيشاُكريماُحراُُ،يمارسُحقوقهُالوطنيةُالكاملةُ،كماُ

طالبُالمجلسُمنُالدولُالعربيةُمؤازرةُالشعبُالفلسطينيُالستردادُحقوقهُسواءُعلىُالصعيدُاإلقليميُأوُ

الدوليُ،وهذاُبالُشكُيشتملُعلىُحلُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُإلىُجانبُالقضاياُالمصيريةُاالساسيةُ

للشعبُالفلسطينيُمثلُقضيةُمدينةُالقدس(ُ.)3

وفيماُيليُأهمُالق ارراتُالتيُاتخذتهاُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ :

 .9قرارُفرضُ"ضريبةُفلسطين"ُعلىُالدولُالعربية:

حيثُأصدرُمجلسُالجامعةُقرارُتبنتهُفي(ُ88فبرايرُ4411م)ُ،والذيُيفرضُضريبةُفيُكلُدولةُعربيةُ
منُدولُالجامعةُ،عرفتُباسمُ"ضريبةُفلسطين"ُتخصصُمواردهاُللالجئينُالفلسطينيينُ،وذلكُمنُمنطلقُ

اهتمامهاُبقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُمنذُالنكبةُعامُ(4411م)ُ(ُ .)4

 .2قرارُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُبصرفُوثائقُموحدةُللالجئينُالفلسطينيينُينايرُ9152مُ ُ :
حيثُوافقُمجلسُالجامعةُعلى ق ارراتُوتوصياتُلجنةُفلسطينُالدائمةُ،وفيماُيليُاهمُالق ارراتُكماُأقرتهاُ
اللجنةُالسياسيةُ :

( )1العزةُ،جريدةُحقُالعودةُ،مرجعُسابقُ،صُ .2
()2

حمودةُ،ساميُ،ملحوظاتُعلىُالق ارراتُالعربيةُالمتعلقةُبالالجئينُوالقضيةُالفلسطينيةُ،مقالُ،مجلةُالعودةُ،العدد8140ُ،18مُ .

)(3الهزايمةُ،محمدُعوضُ،القدسُفيُالصراعُالعربيُاالسرائيليُ،كتابُ،طُ،4صُ،011،014دارُالحامدُ،عمان8144ُ،مُ .

)(4فاديُأبوُبكرُ ،صورةُالالجئ ُالفلسطينيُفيُعيونُاألنظمةُالعربيةُ،مقالُ،صحيفةُدنياُالوطنُااللكترونيةُ،نشرُفيُ-48-84

8141مُ،رابطُُُ https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/351659.html
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المادةُاالولى -اتفقتُحكوماتُدولُالجامعةُالعربيةُعلىُأنُتمنحُكلُحكومةُالالجئينُالفلسطينيينُالذينُ
يقيمونُفيُأراضيهاُأوُالمشمولينُبرعايتهاُوثائقُسفرُمؤقتةُبناءُعلىُطلبهمُوحسبُأحكامُالموادُالتاليةُ

ماُلمُيكونواُقدُاكتسبواُجنسيةُإحدىُالدولُ .

المادةُالثانيةُ– ُتلغيُهذهُالوثيقةُماُيكون ُبيدُالالجئُمنُوثائقُغيرُصالحةُللسفرُبموجبهاُإلىُجميعُ

الدولُالعربيةُواألجنبيُ .

المادةُالثالثةُ–ُمعُمراعاةُحكمُالمادةُالسادسةُالُتلزمُهذهُالوثيقةُالدولُالتيُيسافرُإليهاُالالجئُبإقامتهُ
فيُأراضيهاُكماُالُتسلبهُحقُالعودةُإلىُالدولةُالتيُمنحتهُإياهاُ،ويخضعُحاملهاُألحكامُقانون ُاإلقامةُ

فيُالبلدُالذيُيقيمُفيهُ .

المادةُالسادسةُ-يعاملُحاملوُهذهُالوثيقةُفيُأراضيُدولُالجامعةُالعربيةُمعاملةُرعاياُدولُالجامعةُبشأنُ
التأشيراتُواإلقامة(ُ ُ.)1

 .1التأكيدُعلىُحقُالعودةُ :

ُأكدتُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُالتمسكُبحقُالعودةُعلىُالمستوىُالعربيُ،وضرورةُبذلُالجهودُلضمانُ
استمرارُالموقفُالدوليُفيُالتمسكُبحقُالعودةُ،وايجادُاآللياتُالكفيلةُبتحقيقُحلُعادلُلمشكلةُالالجئينُ

علىُأساسُق ارراتُاالمالمُالمتحدةُ،وخاصةُالقرارُرقالمُ(ُ)441ورفضُكافةُالمخططاتُالتيُترميُالىُحلُ

قضيةُالالجئينُعنُطريقُتوطينهمُخارجُوطنهمُفلسطين(ُ،)2كماُوطالبتُبضرُورةُالعملُعلىُتنفيذُقرارُ

مجلسُاألمنُرقالمُ(ُ )810لعامُ(4421م) ُالخاصُبضرورةُتسهيلُعودةُالنازحينُ،وق ارراتُاألممُالمتحدةُ

ذاتُالصلة(.)3

كماُأكدُمؤتمرُالقمةُالعربيةُالحاديُعشرُالمنعقدُفيُنوفمبرُ(4411م)ُفيُعمان-األردنُعلىُحقُالشعبُ

الفلسطيني ُممثالُ ُبمنظمةُالتحرير ُالفلسطينية ُالممثل ُالشرعي ُالوحيدُلهذاُالشعبُفي ُالعودةُإلى ُأرضهُ
وتقريرُمصيرهُبنفسهُواقامةُالدولةُالفلسطينيةُالمستقلةُفوقُترابهُالوطنيُ ُ.4
ُ
ُ
)ُ(1جامعةُالدولُالعربيةُ،األمانةُالعامةُ،إدارةُشئونُفلسطينُ،ق ارراتُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُالخاصةُبقضيةُفلسطينُالصادرةُمنذُ
الدورةُاألولىُحتىُالدورةُالخامسةُوالثالثينُ،يونيهُ"حزيران"ُُ–ُ 4411مارسُ"آذار"ُ(ُ ،4424ص )424ُ–414دارُالقاهرةُللطباعةُ،

القاهرة4424ُ،مُ .

ُ،قرارُرقمُُ،1110فقرةُد4441-4-41ُ،2مُ،د.عُدورةُرقمُُ،444قرارُرقمُُ،1101فقرةُد4444-0-4،41مُ .
)ُ(2د.عُدورةُرقمُُ 441
)ُ(3د.عُدورةُرقمُُ،412قرارُرقمُُ،1114فقرةُد4442-4-41ُ،1مُ،د.عُدورةُعاديةُرقدُُ،411قرارُرقمُُ،1281فقرةُد-0-04ُ،1

4441مُ،د.عُدورةُرقمُُ،411قرارُرقمُُ،1212فقرةُد4441-4-84ُ،1مُ .

)(4مالذُاألغاُ،جامعةُالدولُالعربيةُوالقضيةُالفلسطينيةُ،بحثُغيرُمنشورُ،الجامعةُاالسالميةُ،غزةُ،فلسطين8142ُ،م.
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 .1بروتوكولُمعاملةُالالجئينُالفلسطينيينُفيُالدولُالعربيةُ :
حيثُسعتُالجامعة ُلتطبيقُبروتوكولُمعاملةُالفلسطينيينُفيُالدولُالعربيةُاوُماُيعرفُب"بروتوكولُ
الدار ُالبيضاء"ُ ،وقد ُتبنته ُجامعة ُالدول ُكمحاولة ُلتوسيع ُإطار ُحقوق ُالالجئين ُالفلسطينيين ُفي ُالدولُ

نُبعضُالدولُالعربيةُ
ُ
المضيفةُ،وعلىُالرغمُمنُأنُبعضُالدولُالعربيةُوقعتُعليهُبدون ُتحفظُ ،إالُأ
تحفظتُعلىُهذهُالبروتوكولُ،وعلىُالرغمُمنُُأهميتهُ،إالُأنُالبعضُاعتبرهُمجردُ"نيات"ُاكثرُمنهُالتزامُ

جديُمنُالدولُالعربيةُتجاهُالفلسطينيين( ،)1ففيُكلُمنُمصرُوليبياُودولُالخليجُوالكويتُبصفةُخاصةُ،
يجريُمعاملةُالفلسطينيينُعلىُأساسُمعاييرُتماثلُتلكُالتيُيعاملُبهاُاألجانبُ،وعلىُالعكسُمنُذلكُ،
نجدُأنُالفلسطينيينُفيُاألردنُ،وسورياُ،والجزائرُ،والمغربُ،وتونسُ،يعاملون ُمعاملةُشبيهةُبالمواطنُ

العاديُنسبيا.

إنُالدولُالعربيةُبالُاستثناءُلمُتلزمُنفسها ُبأحكامُالبروتوكولُالذيُوضعتهُ،ولعلُهذاُيفسرُسببُوضعُ
"االتفاقية" ُفي ُصيغة ُ"بروتوكول" ُحيث ُتبقى ُطبيعته ُالقانونية ُغير ُملزمة ُبمعنى ُالتجرد ُمن ُالمسؤوليةُ
القانونيةُعندُمخالفتهُأوُعدمُتطبيقهُ.وبالتاليُبقيتُالدولُالتيُصادقتُعليهُتتعاملُمعهُبخفةُ ،ويؤكدُ

ذلكُجملةُمنُالق ارراتُوالسياساتُالمناقضةُوالمخالفةُألحكامهُوالتيُاتخذتُمنُقبلُالدولُالتيُصادقتُ
عليه(ُ ُ.)2

والحقاُتمُوضعُالمزيدُمنُالقيودُعلىُبروتوكولُالدارُالبيضاءُمعُتبنيُجامعةُالدولُالعربيةُاقتراحُالمملكةُ
العربيةُالسعوديةُوالكويتُللقرارُرقم)ُ (1140للعامُ(4444م)ُ،والذيُقرن ُتطبيقُالبروتوكولُبعبارةُ"وفقُ

النظمُالمعمولُبهاُفيُكلُدولة"(ُ،)3وبذلكُتكونُُاألولويةُلتطبيقُالمعاييرُالوطنيةُالخاصةُبكلُدولةُبدالُ

منُاتباعُاألحكامُالمنصوصُعليهاُفيُبروتوكولُالدارُالبيضاءُ .
ُ
ُ
ُ
ُ

)(1نجوىُحساويُ،حقوقُالالجئينُالفلسطينيينُبينُالشرعيةُالدوليةُوالمفاوضاتُالفلسطينية-اإلسرائيليةُ،كتابُ،صُ،41طُ،4
بيروت8111،مُ .
)ُ(2العزةُ،جريدةُحقُالعودةُ،مرجعُسابقُ،صُ .2
)(3

عليُهويديُ،مخاوفُحولُالرؤيةُاللبنانيةُللفلسطينيينُفيُلبنانُ،مقالُ،صحيفةُالوطنُالعربيُاليوميةُ،مؤسسةُالوطنُ

العربىُاإلعالميةُُ-القاهرةُُ،جُمُعُ44ُ،اغسطسُ8141مُ .
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 .2السعيُلتنشيطُ"لجنةُالتوفيقُالدوليةُحولُفلسطين"(*):
حاولتُالجامعةُالعربيةُتجديدُالدعوةُلتنشيطُلجنةُالتوفيقُفيُقرارهاُرقمُ(ُ)1141لعامُ(4441م)ُ،حيثُ

دعتُإلىُتكليفُاللجنةُبالُ"حصرُشاملُللالجئينُوأمالكهمُ،ووضعُتصورُشاملُلحلُقضيتهمُعلىُأساسُ
القرارُرقمُ(")441؛ُوكأنهاُبهذاُتعفيهاُوتعفيُالمجتمعُالدوليُبأسرهُمنُالمسؤولياتُاألخرىُالمنصوصُ
عليها ُصراحة ُوتفصيال ُضمن ُالقرار ُ)ُ )444في ُتحقيق ُالعودة ُوالحل ُالدائمُ ،أو ُعلى ُاألقل ُفي ُتوفيرُ

الحمايةُالفيزيائيةُوالقانونيةُلالجئين(ُ .)1

منُالجديرُبالذكرُأنُآخرُالقمم ُالعربيةُالمنعقدةُحتىُتاريخُإعدادُهذهُالورقةُالبحثيةُهيُالقمةُالثالثينُ

فيُالسعوديةُبتاريخُ(ُ41ابريلُ8141م)ُوالتيُسميتُبقمةُالقدسُوقدُتناولتُأيضاُقضيةُالالجئينُ،حيثُ
شددتُفيُبيانهاُالختاميُعلى ُُأهميةُالسالمُالشاملُوالدائمُفيُالشرق ُاألوسطُكخيارُعربيُاستراتيجيُ
تجسدهُمبادرةُالسالمُالعربيةُالتيُتنتهجهاُجميعُالدولُالعربيةُفيُقمةُبيروتُفيُالعامُ(8118م)ُ،ودعمهاُ

منظمةُالتعاونُاالسالميُوالتيُماُتزالُتشكلُالخطةُاالكثرُشموليةُلمعالجةُجميعُقضاياُالوضعُالنهائيُ

وفيُمقدمتهاُقضيةُالالجئينُوالتيُتوفر ُاألمن ُوالقبولُوالسالمُإلسرائيل ُمعُجميعُالدولُالعربية(ُ.)4منُ

الجديرُبالذكرُأنهاُسميتُبقمةُالقدسُنصرةُلمدينةُالقدسُوتأكيداُعلىُبطالنُوعدمُشرعيةُالقرارُاألمريكيُ
بشأنُاالعترافُبالقدسُعاصمةُإلسرائيلُ،والتحذيرُمنُاتخاذُأيُاجراءاتُمنُشأنهاُتغييرُالصفةُالقانونيةُ

والسياسيةُالراهنةُلمدينةُالقدسُ .

المبحثُالثانيُ :

دورُجامعةُالدولُتجاهُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ(إخفاقُ،ورؤيةُاستشرافية) ُ
أوُالاُ:إخفاقُجامعةُالدولُفيُحلُقضيةُالالجئينُالفلسطينيين:

ترىُالباحثةُأنُالجامعةُلمُتتمكنُمن اتخاذُأيُخطواتُحقيقةُلحلُالقضيةُالفلسطينيةُالتيُتعتبرُ

قضيةُالعربُالمصيريةُبشكلُعامُ،اوُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُبشكلُخاصُ،فلمُتكنُهناكُأيُمبادراتُ

وحلول ُجادةُوعمليةُعلىُأرضُالواقعُلدعمُالشعبُالفلسطينيُ،أوُإيقافُاالستيطانُوالتهويدُوالتهجيرُ
والقتل ُالذي ُيقوم ُبه ُاالحتالل ُاالسرائيلي ُفي ُاألراضي ُالفلسطينية ُالمحتلةُ ،أو ُحل ُقضية ُالالجئينُ

(*) ُ لجنةُالتوفيقُالدوليةُحولُفلسطينُ:أنشئتُلجنةُالتوفيقُالتابعةُلألممُالمتحدةُوالمختصةُبالقضيةُالفلسطينيةُبإصرارُ
منُالدولُالعربيةُوبموجبُقرارُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُرقمُ(ُ 441الدورةُالثالثة)ُالصادرُبتاريخُُ،4411/48/44
نساُوتركياُوالوالياتُالمتحدةُاألمريكيُ،مهمتهاُاالساسيةُالتوصلُلتسويةُسياسيةُبينُالعربُ
ُ
وضمتُفيُعضويتهاُكالُمنُفر
واالسرائيليينُ،وقدُتعثرُذلكُ،ثمُاتجهتُلمعالجةُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُكمدخلُللتسويةُالسياسيةُالشاملة.

)ُ(1العزةُ،جريدةُحقُالعودةُ،مرجعُسابقُ،ص.1
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الفلسطينيين ُوتحسينُأوضاعهمُفيُالدولُالعربيةُعلىُاالقلُ ،ويمكنُإيجازُُأهمُاسبابُهذاُاالخفاقُفيُ

األسبابُاألتيةُ ُ:

 .9أسبابُتتعلقُبالمبادئُالواردةُفيُميثاقُالجامعةُ :

توافقُالباحثةُالكثيرُمنُالمحللينُالسياسيينُالذينُيرون ُأنُإخفاقُجامعةُالدولُفيُحلُقضيةُالالجئينُ
الفلسطينيينُخاصةُوالقضيةُالفلسطينيةُعامةُيعودُإلىُعدة ُأسبابُلعلُُأهمهاُيتمثلُفيُظروفُنشأتهاُ

وميثاقهاُالذيُهوُأقربُإلىُمحاولةُالتوفيقُبينُاالتجاهينُالقطريُوالقوميُ،ويمكنُرصدُذلكُمنُخاللُ
المبادئُالتاليةُ:مثلُمبدأُ"الدفاعُالمشترك"ُوهوُالمادةُالسادسةُمنُميثاقُالجامعةُ،والذيُينصُعلىُأنُ

"مجلسُالجامعةُهوُالذيُيقررُالتدابيرُالالزمةُلدفعُالعدوانُعلىُدولةُعضوُفيُالجامعةُأوُالتهديدُبه"(*)ُ،
والمالحظُأنُالميثاقُالُيلزمُالدولُاألعضاءُبتقديمُالمساعدةُمباشرةُللدولةُضحيةُالعدوانُولكنهُالُيمنعهُ.
ويشترطُالميثاقُصدورُقرارُالمجلسُفيُهذهُالحالةُباإلجماعُمعُعدمُأخذُرأيُالدولةُالمعتديةُإنُكانتُ

عربيةُ،والميثاقُالُيحددُطبيعةُالتدابيرُالجماعيةُالتيُيلزمُعلىُالدولُاألعضاءُالمساعدةُبهاُفيُحالةُماُ

إذاُأقرهاُمجلسُالجامعةُالعربية(ُ .)1

 كماُأنُالميثاقُقدُاستبعدُماُكانتُتنصُعليهُالمادةُالثالثةُمنُبروتوكولُاالسكندرية(**)ُالتأسيسيُالتيُ
كانتُتسعىُإلىُدرجةُأقوىُمنُالوحدةُُ،حيثُنصتُعلىُأنُاللجنةُترجوُ"أنُتوفقُالبالدُالعربيةُفيُ
المستقبلُإلىُتدعيمهاُبخطواتُأخرىُوبخاصةُإذاُأسفرتُاألوضاعُالعالميةُبعدُالحربُالقائمةُعنُنظمُ
تربطُبينُالدولُالعربيةُبروابطُأمتنُوأوثق"(ُ،)2وهذاُبرأيُالباحثةُقدُاضعفُقدرتهاُعلىُتحقيقُاالمنُ

القوميُللدولُاالعضاءُفيُالجامعةُوعدمُالقدرةُعلىُدفعُاالعتداءاتُالخارجيةُعنُأيُمنهاُباعتبارهاُ
وحداتُسياسيةُمنفصلةُعنُبعضهاُالبعضُ،كماُأضعفُقدرتهاُعلىُايجادُحلُحقيقيُوملزمُللمشاكلُ

التيُتواجههاُدولهاُوذلكُعلىُهيئةُق ارراتُموحدةُوالزاميةُ"ُأيُانهاُهيئةُتجمعُالدولُوليسُهيئةُف ُوقُ

الدولُأوُفوقُقومية"ُ،وبالتاليُانعكسُذلكُعلىُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ .

 مبدأُالسيادةُ:حيثُأضافُالميثاقُقيداُلمُيكنُفيُالبروتوكولُ،وهوُالتزامُالدولُاألعضاءُبعدمُالتدخلُ
فيُنظمُالحكمُالخاصةُبكلُدولة(ُ،)3وبالتاليُعدمُقدرةُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُإلزامُالدولُاألعضاءُ

(*)ُراجعُميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُ،المادةُالسادسةُ .

(ُ)4موقعُقناةُروسياُاالخباريةُ،البيانُالختاميُلقمةُالقدسُفيُالظهرانُبالسعوديةُ،خبرُصحفي8141ُ،م.

()1

ُرابحُغليمُ،الموظفُالدوليُفيُنطاقُجامعةُالدولُالعربيةُ،كتابُ،صُُ،401دارُهومةُ،الجزائر8111ُ،م.

()2

نصيرةُ،جامعةُالدولُالعربيةُودورهاُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينيةُ4411-4411مُ،مرجعُسابقُ .

(**)ُبروتوكولُاالسكندريةُ:وهوُبمثابةُالوثيقةُالتأسيسيةُلجامعةُالدولُالعربيةُوعقدُفيُاالسكندريةُسنةُ4411مُ،بحضورُوفودُعربيةُ
منُمصرُوالعراقُوسورياُولبنانُواالردنُ،وذلكُإلنشاءُ"جامعةُالدولُالعربية"ُمنُالدولُالعربيةُالمستقلةُالتيُتقبلُاالنضمامُاليهاُ،
تكونُاهدافهاُاالساسيةُتوطيدُالعالقاتُوالتعاونُفيماُبينها(ُ.مؤسسةُالدراساتُالفلسطينيةُ،ب ُروتوكولُاالسكندريةُ،وثيقةُرسمية4411ُ،م)ُ .

(ُ)3محمدُطلعتُالغنيميُ، ،جامعةُالدولُالعربيةُدراسةُقانونيةُسياسيةُ،كتابُ،صُ،44،48االسكندريةُ،منشأةُالمعارف4411ُ،مُ ُ.
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علىُاتباعُسياسةُموحدةُللتعاملُمعُالالجئينُالفلسطينيينُوحلُمشكالتهمُفيُأراضيُهذهُالدولُ،أيُأنهاُ

فشلتُفيُالتنسيقُبينُالمصالحُالقطريةُوالقوميةُ .

 .8التبعيةُالعربيةُللغربُ:ارتباطُوتبعيةُُأغلبُالدولُالعربيةُالىُالغربُ،فكيفُلهذهُالدولُأنُتكونُذاتُ

رأيُمستقلُوهيُتجعلُمنُاراضيهاُمرتعا ُلقواعدُوقواتُالناتو(*)ُ،هذاُاألمرُجعلُجامعةُالدولُالعربيةُ

ممراُلمخططاتُالدولُالغربيةُ،التيُعملتُعلىُالسيطرةُعلىُالمنطقةُمنُخاللُزرعُالخالفاتُبينُالدولُ

العربيةُواتخاذُدورُالحكمُوالمنقذُلهذهُالدول(.)1

 .0انعكاسُالتغيراتُوالثوراتُفيُالوطنُالعربيُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُ :أدتُالتطوراتُالتيُشهدهاُ
العالمُالعربيُخاللُماُيسمىُبالربيعُالعربيُمنذُاواخرُالعامُ8141مُومطلعُالعامُ8144مُالىُالمزيدُمنُ
التراجعُفيُدورُجامعةُالدولُالعربيةُالقضيةُالفلسطينيةُبصفةُخاصةُ،نتيجةُلعدةُعواملُ،أبرزهاُانشغالُ
عددُكبيرُمنُالدولُاألعضاءُفيهاُبالنزاعاتُواألزماتُالتيُتعصفُبساحتهاُالداخليةُ،وتداخلُتلكُاألزماتُ

معُالصراعاتُاإلقليميةُالتيُباتتُتحتلُأولويةُمتقدمةُعلىُاألوضاعُمعُ”اسرائيل“ُ،وهيُأزماتُكلُمنُ

(سورياُواليمنُوليبيا)ُ،باإلضافةُإلىُالحربُضدُتنظيمُ"داعش"(*) ُفيُاألماكنُالتيُينتشرُفيهاُ(سورياُ،
والعراقُ،وليبياُ،وشبهُجزيرةُسيناء(((ُ،)2معُاإلشارةُإلىُاستمرارُالكثيرُمنُأعمالُالعنفُوعدمُاالستقرارُ

السياسيُفيُهذهُالمناطقُوحتىُتاريخُإعدادُهذهُالورقةُالبحثية)ُ،ومنُأبرزُالمؤشراتُبحسبُُاعتقادُالباحثةُ

على ُهذا ُالتراجع ُعلى ُسبيل ُالمثال ُالتأخر ُفي ُاالستجابة ُوالرد ُعلى ُقرار ُاالحتالل ُاإلسرائيلي ُبإغالقُ
المسجدُاألقصىُالمباركُ،ومحاولتهُنصبُبواباتُتفتيشُإلكترونيةُعلىُأبوابُالمسجد ُعامُ(8141م)ُ،

حيثُتصدىُالفلسطينيون ُأنفسهمُلمنعُالرضولُلهذهُالسياسيةُ،ثمُجاءُالدعمُالعربيُلموقفهمُالحقاُتبعهُ
تدخالتُدبلوماسيةُإلنهاءُهذاُالوضعُ .
(*)ُالناتوُ:هوُحلفُعسكريُُأوروبيُ،تمُتأسيسهُمنُقبلُالوالياتُالمتحدةُاالمريكيةُ،وقدُأنشئُفيُمواجهةُحلفُوارسوُفيُأوجُالحربُ

الباردةُ،وبعدُانفراطُعقدُاالتحادُالسوفياتيُتوسعُحتىُضمُمعظمُدول حلفُوارسو وعقدُاتفاقاُمعُروسياُ،يبلغُعددُأعضائهُُ81دولةُ،
ويقعُمقرهُفيُبلجيكاُ .

()1

وكالةُتسنيمُالدوليةُلألنباءُ،لمحةُتاريخيةُعنُتأسيسُالجامعهُالعربيةُواسبابُفشلهاُ،مقال8141-0-04ُ،مُ،رابطُ

للقراءةُُ https://www.tasnimnews.com/ar/news/2017/03/31/1367122
(*)ُ ُداعشُُ:هوُاختصارُلتنظيمُ"الدولةُاإلسالميةُفيُالعراقُوالشام"ُالذيُظهرُبشكلُواضحُفيُالعامُ8141مُُ،وهوُ
َّ
تنظيمُمسلحُيتبعُفكرُجماعات السلفيةُالجهاديةُ،ويهدفُأعضاؤهُ-حسبُاعتقادهمُ-إلىُإعادةُ"الخالفةُاإلسالميةُوتطبيقُ
الشريعة"ُ،ويتواجدُأفرادهُوينتشرُنفوذهُبشكلُرئيسيُفي العراق وسوريا معُأنباءُبوجودهُفيُمناطقُدولُأخرىُهي جنوبُ

اليمن وليبيا وسيناء والصومال وشمالُشرقُنيجيرياُوباكستانُ .

( )2محسنُصالحُ،التقريرُاالستراتيجيُالفلسطينيُُ،8141-8142كتابُ،صُ،011مركزُالزيتونةُلالستشاراتُوالدراساتُ
ُ،بيروتُ،لبنان8141ُ،م.
ُ
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ثاني اُ:رؤيةُاستشرافيةُلدورُجامعةُالدولُالعربيةُالمتوقعُتجاهُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ :

إنُالدارسُلموقفُجامعةُالدولُالعربيةُوق ارراتهاُمنُالقضيةُالفلسطينيةُمنذُقيامهاُعامُ(4411م)ُوحتىُ

اآلنُ،ومقارنتهاُبق ارراتُهيئةُاألممُالمتحدةُمنذُصدورُقرارُالتقسيمُ(ُ)414عامُ(4411م) ُوحتىُاآلنُ،
ومدىُتأثيرُذلكُفيُالمشروعُالصهيونيُيجدُأنُق ارراتُالجامعةُالعربيةُبدأتُبالرفضُلهذاُالمشروعُكامالُ
منُالقمةُ،ثمُبدأتُتتراجعُعلىُإثرُتقدمُالمشروعُالصهيونيُخطوةُفخطوةُ،إلىُأنُوصلتُإلىُ"مشروعُ

السالم"ُالذيُيرسخُويطبعُالعالقاتُمعُدولةُاالحتاللُرسميا(ُ .)1

بناءُعلىُماُسبقُ،وفيُضوءُالظروفُاإلقليميةُوالدوليةُالمحيطةُحتىُالعامُ(8141م)ُ،يمكنُالحديثُ
عنُرؤيةُاستشرافيةُللدورُالمتوقعُمنُقبلُجامعةُالدولُالعربيةُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ،وذلكُمنُ

خاللُثالثُسيناريوهاتُمستقبليةُأساسيةُ،وهيُكالتاليُ ُ:

-4السيناريوُاأل ُول(ُ:استمرارُإخفاقُجامعةُالدولُالعربيةُفيُإيجادُحلُلقضيةُالالجئينُالفلسطينيين)ُ ،

حيثُيفترضُهذاُالسيناريوُبقاءُالحالُعلىُماُهوُعليهُ،حيثُتستمرُنكبتهمُفيُظلُعدمُالعودةُالىُ

الوطنُوذلكُمعُاستمرارُالتبعيةُللغربُواالعتمادُعلىُالمساعداتُالماليةُالخارجيةُ ُوبقاءُالنظامُاإلقليميُ

العربيُمفككا ُوضعيفاُ،عالوةُعلىُضعفُدولهُمنفردةُ،كماُلنُيحصلُالالجئينُالفلسطينيينُعلىُحقُ
المواطنةُفيُالدولُالعربيةُوذلكُلعدةُأسبابُكماُذكرُسابقاُلعلُاهمهاُيتمثلُفيُظروفُنشأةُالجامعةُ

وميثاقهاُالذيُهوُأقربُإلىُمحاولةُالتوفيقُبينُاالتجاهينُالقطريُوالقوميُللدولُالعربيةُ،وبالتاليُغيابُ

أيُافقُلحلُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ .

-8السيناريوُالثاني(ُ:تفاقمُأزمةُالالجئينُالفلسطينيين)ُ .

حيثُيفترضُهذاُالسيناريوُفقدانُجامعةُالدولُالعربيةُقدرتهاُعلىُالحفاظُعلىُمستوىُثابتُأوُحقوقُ

دنياُللالجئينُالفلسطينيينُلدىُالدولُالعربيةُالمضيفةُلهمُ،وبالتاليُتفاقمُأزمتهمُوُترديُأحوالهمُوتهميشهمُ
أكثرُفيُهذهُالدولُمعُعدمُقدرتهمُعلىُالعودةُإلىُوطنهمُ،وذلكُفيُظلُمتغيرينُأساسيينُوهماُ:تزايدُ

عالقاتُدولةُاالحتاللُاإلسرائيليُمعُبعضُالدولُالعربيةُفيُالمجاالتُاالقتصاديةُواالجتماعيةُوالثقافيةُ،
مماُيشكلُفرصةُإلسرائيلُلتؤديُدو ار ُداخليا ُفيُالعالقاتُالعربيةُالبينيةُ،وبالتاليُالتأثير ُعلىُق ارراتُ
الجامعةُواصطدامُتياراتُمتعارضةُداخلهاُتفقدهاُالقدرةُعلىُالخروجُبخطابُموحدُتجاهُقضيةُالالجئينُ

الفلسطينيينُ،أماُالمتغيرُالثانيُوهوُأزمةُالالجئينُالعربُالتيُظهرتُمعُماُيسمىُبثوراتُالربيعُالعربيُ .
(ُ)1موقعُطريقُااللكترونيُ،الجامعةُالعربيةُوالقضيةُالفلسطينيةُ..تاريخُطويلُودعمُصوريُومواقفُهزيلةُ،مقالُسياسيُ،
8141مُ .
ُ
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ُوبالتاليُيرىُهذاُالسيناريوُأنُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُلنُتعودُقضيةُمركزيةُوُمنفصلةُبحدُذاتهاُ
بلُجزءُمنُقضيةُومشكلةُالالجئينُالعربُعامةُوبالتاليُسوفُتتدهورُاوضاعهمُاكثرُوتصبحُاكثرُ

تهميشاُوتراجعاُلدىُالدولُالعربية ،كماُأنُوجودُأعدادُكبيرةُمنُالالجئينُسيؤثرُسلباُعلىُإمكانيةُالوص ُولُ

إلىُالخدماتُ،والسيماُالرعايةُالصحيةُوالمأوىُوالتعليمُ،وبالتاليُحدوثُتوتراتُبينُالالجئينُعامةُوبينُ
مواطنينُالدولةُالمضيفةُ،وترجحُالباحثةُهذاُالسيناريوُ .

ُ-0السيناريوُالثالث(ُ:تحسينُأوضاعُالالجئينُالفلسطينيينُلدىُالدولُالعربيةُُ:مقترحاتُوسبل)ُ .

وذلكُمنُخاللُافتراضُوضعُقوانينُوتشريعاتُموحدةُوملزمةُمنُقبلُجامعةُالدولُالعربيةُللدولُاألعضاءُ

للتعاملُمعُالالجئينُالفلسطينيينُفيُكلُالقضايا ُالتيُتهمهمُبدون ُاستثناءُوحلُالقضاياُبكليتهاُوليسُ

بجزئيتهاُ،واعطائهمُحقوق ُالمواطنةُكاملةُوعدمُبقائهمُرهنُاألوضاعُالسياسيةُلكلُدولةُوتغيرُاألنظمةُ

الحاكمةُفيهاُ .

اتُالربيعُ
ُوتستبعدُالباحثةُهذاُالسيناريوُفيُالوقتُالراهنُبسببُاستمرارُانشغالُالدولُالعربيةُبتبعاتُثور ُ
العربيُوعدمُاستقرارُاالوضاعُالسياسيةُالداخليةُفيُالعديدُمنهاُ .

النتائجُ ُ:
توصلتُالدراسةُإلىُمجموعةُمنُالنتائجُوالتيُكانُأهمهاُ ُ:
 .4أنُدورُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُلمُيكنُكماُهوُمطلوبُرغمُالق ارراتُ
واألهميةُالتيُاولتهاُللقضيةُالفلسطينيةُبشكلُعامُوقضيةُالالجئينُبشكلُخاص.

ُ .8أنُُأهمُاسبابُوجودُفجوةُبينُالق اررات ُالصادرةُعنُالجامعةُوالخاصةُبالالجئينُالفلسطينيينُ ُوبينُ
التطبيقُهيُمحاولةُالتوفيقُماُبينُالقطريُوالقوميُ،ماُأضفىُحالةُالعجزُفيُالتطبيق.

ُ .0أثرتُالمتغيراتُالسياسيةُفيُكلُدولةُعربيةُمنذُاستقاللهاُعنُاالستعمارُونشوئهاُ،باإلضافةُإلىُ
الثوراتُالسياسيةُوتغييرُأنظمةُالحكمُمؤخراُ،إلىُعدمُالتزامُهذهُالدولُبق ارراتُالجامعةُالخاصةُبإعطاءُ

الالجئينُالفلسطينيينُحقوقهمُفيُهذهُالدولُ،بالتاليُفقدُفقدواُالوطنُوحقُالمواطنة.

ُ .1وجوب ُتغيير ُفي ُبنية ُوهيكلية ُجامعة ُالدول ُالعربيةُ ،وذلك ُلضمان ُنفاذ ُق ارراتها ُوقدرتها ُعلى ُحلُ
المشاكلُالتيُتعصفُبدولهاُاالعضاءُ،والتوفيقُبينُالقوميةُوالقطريةُ،والذيُبدورهُسينعكسُإيجاباُ

علىُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ .

التوصياتُ ُُ:
ُتقترح ُالباحثة ُجملة ُمن ُالمقترحات ُوالسبل ُلتفعيل ُدور ُجامعة ُالدول ُالعربية ُتجاه ُقضية ُالالجئينُ

الفلسطينيينُ :
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 .4تحتاجُجامعةُالدولُالعربيةُالىُتغييرُجذريُفيُبنيتهاُوهيكلتهاُوتعديلُميثاقهاُ،بحيثُيصبحُهيئةُ
فوق ُقوميةُلهاُكلمتهاُالنافذةُعلىُدولهاُاألعضاءُولوُبشكلُجزئيُفيُالبدايةُ،وذلكُلتجاوزُحالةُ
العجزُالتيُتعتريهاُ،ومنُثمُتطويرُقدرتهاُعلىُحلُالقضاياُالتيُتواجههاُومنهاُقضيةُالالجئينُ
الفلسطينيينُ .

 .8العملُعلىُإ يجادُسياسةُموحدةُللتعاملُمعُالالجئينُالفلسطينيينُفيُالدولُالعربيةُواعطائهمُحقوقُ
تتعلقُبالعملُواإلقامةُ،وحلُمشاكلهمُمعُضمانُعدمُإسقاطُالجنسيةُاألمُعنهمُ،منُخاللُاتفاقيةُ

عربيةُتنظمُوضعُالالجئينُوحقوقهمُفيُالدولُالعربيةُ،بماُينسجمُمعُالقانونُالدوليُللالجئينُوعديميُ

الجنسيةُوالمهجرينُداخلياُ،والقانونُالدوليُلحقوقُاإلنسان.

 .0العملُعلىُإيجادُهيئةُتابعة ُللجامعةُلهاُفروعهاُفيُكلُدولةُعربيةُتستضيف ُالجئينُفلسطينيينُ،

بحيثُتختصُبشؤونُهؤالءُالالجئينُوذلكُعلىُغرارُوكالةُالغوثُ"االونروا"(**)ُ،وذلكُإليجادُفرصُ
عمل ُومشاريع ُتشغيلية ُلهمُُ ،واُنشاء ُمدارسُ ،وضمان ُحصولهم ُعلى ُالحقوق ُاالقتصادية ُوالمدنيةُ
واالجتماعيةُ،وذلكُبهدفُتحسينُأوضاعهمُفيُمناطقُتواجدهمُوسكنهم.

ُ .1وجوبُالفصلُالتامُماُبينُالشؤونُالداخليةُلكلُدولةُعربيةُمنُمتغيراتُومواقفُسياسيةُُ،ووجوبُ
إعطاءُالالجئينُالفلسطينيينُحقوقهمُالمدنيةُواالجتماعيةُواالقتصادية.

 .1مقاطعةُالدولُالعربيةُاألعضاءُفيُجامعةُالدولُوالتيُتقومُبالتطبيعُمعُإسرائيلُ،وتجميدُعضويتهاُ،
وقفُكافةُأشكالُالتعاملُمعهاُ،وذلكُتعبي ار ُعنُرفضُاالحتاللُاالسرائيليُلألراضيُالفلسطينيةُ

وضمانُحقُالالجئينُالفلسطينيينُفيُالعودةُإلىُديارهمُ،ويأتيُهذاُاالقتراحُفيُظلُاتجاهُالعديدُمنُ
الدولُالعربيةُنحوُالتطبيعُخصوصاُفيُالسنواتُاألخيرةُقبيلُُإعدادُهذهُالورقةُ .

المراجعُ :
أوالاُ:وثائقُرسمية:
4) -4ق ارراتُصادرةُعنُجامعةُالدولُالعربيةُ:د.عُدورةُرقمُُ،412قرارُرقمُُ،1114فقرةُد-41ُ،1
4442-4مُ،د.عُدورةُعاديةُرقمُُ،411قرارُرقمُُ،1281فقرةُد4441-0-04ُ،1مُ،د.عُدورةُ

رقمُُُ،411قرارُرقمُُ،1212فقرةُد4441-4-84ُ،1م،

(**)ُُاألونرواُ:هيُوكالةُاألممُالمتحدةُإلغاثةُوتشغيلُالالجئينُالفلسطينيينُ،تمُتأسيسهاُفيُنوفمبرُ4411مُ،تهدفُالىُ
ن الجئ ُفلسطيني مسجلينُلديهاُفي األردن ولبنان وسوريا والضفةُ
تقديمُالدعمُوالحمايةُوكسبُالتأييدُلحواليُُ 1.1مليو ُ
الغربية وقطاعُغزةُ،إلىُأنُيتمُإيجادُحلُلمعاناتهمُ،يتمُتمويلُاألونرواُبالكاملُتقريبا ُمنُخاللُالتبرعاتُالطوعيةُالتيُ
تقدمها الدولُاألعضاءُفيُمنظمةُاألممُالمتحدةُ .
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 -8د.عُدورةُرقمُُ،441قرارُرقمُُ،1110فقرةُد4441-4-41ُ،2مُ،د.عُدورةُرقمُُ،444قرارُرقمُ
ُ،1101فقرةُد4444-0-4،41م

 -0ق ارراتُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُالخاصةُبقضيةُفلسطينُالصادرةُمنذُالدورةُاألولىُحتىُالدورةُ
الخامسةُوالثالثينُ،يونيهُ"حزيران"ُُ–ُ4411مارسُ"آذار"ُُ،ُ"4424جامعةُالدولُالعربيةُ،األمانةُ
العامةُ،إدارةُشئونُُفلسطينُ،دارُالقاهرةُللطباعةُ،القاهرة4424ُ،م.

 -1مؤسسةُالدراساتُالفلسطينيةُ،بروتوكولُاإلسكندريةُ،وثيقةُرسمية4411ُ،م.
 -1ميثاقُجامعةُالدولُالعربية.
ثاني اُ:كتب:
 -4نجوى ُحساويُ ،حقوقُ ُالالجئين ُالفلسطينيين ُبين ُالشرعية ُالدولية ُوالمفاوضات ُالفلسطينية-
اإلسرائيليةُ،صُ،41طُ،4بيروت8111،م.

 -8محمدُمنيرُالحمشُ،السالمُالمدانُ،طُ،8مكتبةُمدبوليُ،مصر. 4441ُ،

 -0محسن ُصالحُ ،التقرير ُاالستراتيجي ُالفلسطيني ُُ ،8141-8142مركز ُالزيتونة ُلالستشاراتُ
والدراساتُ،بيروتُ،لبنان8141ُ،م.

 -1رابحُغليمُ،الموظفُالدوليُفيُنطاقُجامعةُالدولُالعربيةُ،كتابُ،دارُهومةُ،الجزائر8111ُ،م.

 -1محمدُطلعتُالغنيميُ،جامعةُالدولُالعربيةُدراسةُقانونيةُسياسيةُ،منشأةُالمعارفُ،االسكندريةُ،
4411م.

 -2سمعان ُفرج ُاللهُ ،مستقبل ُالترتيبات ُاإلقليمية ُفي ُمنطقة ُالشرقُ ُاألوسط ُوتأثيراتها ُعلى ُالوطنُ
العربي4441ُ،م.

 -1ق ارراتُاألممُالمتحدةُحولُفلسطينُ(ُ،)4418-4411جُ،4مؤسسةُالدراساتُالفلسطينيةُ،بيروتُ،
4410م.

 -1حمدُعوضُالهزايمةُ،القدسُفيُالصراعُالعربيُاالسرائيليُ،طُ،4عمانُ،دارُالحامد8144،م.

ثالثاُ:مجالتُعلمية:

 -4سامي ُحمودةُ ،ملحوظات ُعلى ُالق اررات ُالعربية ُالمتعلقة ُبالالجئين ُوالقضية ُالفلسطينيةُ ،مجلةُ
العودةُ،العدد8140ُ،18م.

مقاالتُوأخبارُصحفية:
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 -4فاديُأبوبكرُ ،صورة ُالالجئ ُالفلسطيني ُفي ُعيونُ ُاألنظمة ُالعربيةُ ،مقالُ ،صحيفة ُدنيا ُالوطنُ
االلكترونية،

ُنشر

ُفي

ُ8141-48-84م،

ُرابط

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/351659.html

 -8موقعُطريقُااللكترونيُ،الجامعةُالعربيةُوالقضيةُالفلسطينيةُ..تاريخُطويلُودعمُصوريُُومواقفُ
هزيلةُ ،مقال ُسياسي8141ُ -8-48ُ ،مُ ،رابط ُالمقالhttp://www.el-
tareeq.net/Article.aspx?Article_ID=10910&art

 -0موقعُقناةُروسياُاإلخباريةُ،البيانُالختاميُلقمةُالقدسُفيُالظهرانُبالسعوديةُ،خبرُصحفي-41،
8141ُ-1مُ،رابطُللقراءةhttps

 -1هويديُ،عليُ،مخاوفُحولُالرؤيةُاللبنانيةُللفلسطينيينُفيُلبنانُ،مقالُ،صحيفةُالوطنُالعربيُ
اليوميةُ،مؤسسةُالوطنُالعربىُاإلعالميةُُ-القاهرةُُ،جُمُعُ44ُ،اغسطس.

 -1وكالةُتسنيمُالدوليةُلألنباءُ،لمحةُتاريخيةُعنُتأسيسُالجامعةُالعربيةُوأسبابُفشلهاُ،مقالُ،
8141-0-04مُ،رابطُللقراءة

https://www.tasnimnews.com/ar/news/2017/03/31/1367122

أبحاثُودراساتُورسائلُماجستيرُ :

قُالالجئينُالفلسطينيينُفيُالدولُالعربيةُ،ورقةُبحثيةُ،جريدةُحقُالعودةُ،العددُ
 -4نضالُالعزةُ،حقو ُ
ُ،11تشرينُاألولُ8140مُ.

 -8المغنيُ ،محمدُ ،موقف ُجامعة ُالدول ُالعربية ُمن ُالقضية ُالفلسطينية ُمن ُخالل ُالق اررات ُوالبياناتُ
الرسميةُالصادرةُعنهاُ(8112-4411م)ُ،رسالةُماجستيرُ،الجامعةُاالسالميةُ،فلسطين8142ُ،م.

 -0مالذ ُاألغاُ ،جامعة ُالدول ُالعربية ُوالقضية ُالفلسطينيةُ ،بحث ُغير ُمنشورُ ،الجامعة ُاإلسالميةُ،
فلسطين8142ُ،م.

 -1فيسحُنصيرةُ ،جامعة ُالدول ُالعربية ُودورها ُفي ُدعم ُالقضية ُالفلسطينيةُ4411-4411مُ ،رسالةُ
ماجستيرُ،الفصلُاالولُ،جامعةُمحمدُخيضرُ،الجزائر8141ُ،م.

 -1جبرُالهلولُ،منهجيةُإسرائيلُفيُالتعاطيُمعُالمنظماتُالدوليةُ،دراسةُغيرُمنشورة8141ُ،م
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دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينيةُاقتصاديُا ُ

للفترةُُ 2017ُ–ُ2002
The role of the Arab League in supporting the Palestinian cause
economically, 2002-2017
أ .رائدُمحمدُحلس ُ

باحثُومختصُفيُالشأنُاالقتصادي ُ
غزةُ–ُفلسطين ُ
raidhelles@outlook.com

الملخصُ :
هدفتُالدارسة ُإلىُالتعرفُعلىُدور ُجامعةُالدولُالعربيةُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينيةُاقتصاديا ُومالياُُ

خالل ُالفترة ُ(ُ،(2017ُ –ُ 2002من ُخالل ُمناقشةُوتحليل ُالق اررات ُوالبرامج ُالتيُأقرتها ُجامعة ُالدولُ
العربيةُفيُتلكُالفترةُ،وكذلكُتقييمُالدعمُاالقتصاديُوالماليُالذيُقدمتهُالدولُالعربيةُلفلسطينُفيُإطارُ

ق ارراتُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُ .

واعتمدتُالدراسةُعلىُالمنهجُالوصفيُالتحليليُ،لوصفُوتحليلُأشكالُالدعمُاالقتصاديُالمقدمُمنُجامعةُ
الدولُالعربيةُللقضيةُالفلسطينيةُ،وتقدير ُمدىُمساهمةُجامعةُالدولُالعربيةُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينيةُ

اقتصاديا ُومالياُ،وذلك ُباالستناد ُإلى ُالتقاريرُالصادرة ُعنُجامعة ُالدولُالعربيةُوالجهاتُالرسمية ُذاتُ
العالقةُ .

وقدُتوصلتُالدراسةُإلىُأنُسياسةُالحصارُواإلغالقُالمستمرُوعدمُالسيطرةُعلىُالمعابرُوالحدودُأدتُ
إلىُعدمُاستفادةُاالقتصادُالفلسطينيُمنُق ارراتُالقمةُالعربيةُالمتعلقةُبدعمُاالقتصادُالفلسطينيُالمتمثلةُ

بفتحُاألسواقُالعربيةُأمامُالتدفقُالحرُللمنتجاتُالفلسطينيةُواعفاءهاُمنُالرسومُالجمركيةُ،كما ُتوصلتُ

أيضاُإلىُتأثرُحجمُالدعمُالماليُالعربيُللموازنةُالفلسطينيةُبتطوراتُالقضيةُالفلسطينيةُمنُجهةُوبتطوراتُ
القضاياُالعربيةُمنُجهةُأخرىُخاللُالسنواتُ(ُ .)2017-2002
وأوصت ُالدراسة ُبضرورة ُتشديد ُجامعة ُالدول ُالعربية ُعلى ُالدول ُاألعضاء ُااللتزام ُبسداد ُالمساهماتُ

المتوجبةُعليهمُلدعمُالموازنةُالعامةُالفلسطينيةُ،وضرورةُالضغطُعلىُالمجتمعُالدولي؛ُلكيُتقومُإسرائيلُ
بتنفيذُاالتفاقياتُالمبرمةُبينهاُوبينُالسلطةُالفلسطينيةُوانهاءُالحصارُالمفروضُعلىُاألراضيُالفلسطينيُ،

وفتحُالمنافذُوالحدودُأمامُحركةُالتجارةُواألفرادُدونُقيودُ .

الكلماتُالمفتاحية :جامعةُالدولُالعربيةُ–ُالدعمُاالقتصاديُ–ُالدعمُالماليُ–ُالقضيةُالفلسطينيةُ .
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Abstract:
This study aims to identify the role of the Arab countries league in financial and
economic supporting of the Palestinian case between the period 2002-2017, this
throughout discussing, analyzing, and evaluating the programs and the decisions
which stated at this period. The study uses the descriptive analysis to achieve its
aims, depending on the reports which designed by the Arab countries league and
official entities.
The study conclud that, the policy of continued closure and siege in addition to
the lake of control over the cross boards leaded to weak utilization for the Arab
countries league decisions which represented mainly in the free openness of Arab
markets for the Palestinian products and consider it tariffs exempted, one more
conclusion, that the Arab financial support for the Palestine have affected by both
the Palestinian internal circumstances, and the new internal Arab issues as well.
The recommendations for this study are summarized in, motivating the Arab
counties which provided a financial pledge to transfer it to the Palestinian public
budget, and to in force Israel through the international community to earmarks the
signed agreements with the Palestinian authority, end its siege over the Palestinian
territories, and to increase individual's mobility and trade openness without
restrictions.
Key words: The Arab League - Economic Support - Financial Support - The
Palestinian Question.
ُ :مقدمة
ُمنالذُانُبالرزت ُالقضاليةُالفلسالطينيةُإلالىُحيالزُالوجالودُوالالدولُالعربيالةُتعماللُعلالىُدعالمُالشالعبُالفلسالطيني
ُوعلالىُمس الالاندتهُبهال الالدفُإيج الالادُعم الاللُعرب الاليُمش الالتركُتج الالاهُالقض الاليةُالفلس الالطينيةُلمواجهال الالةُاالحتاللُاإلسرائيلي

.والستعادةُحقُالشعبُالفلسطينيُالمشروعُفيُالحريةُواالستقالل
ُحيثُظهالرُفاليُتاريخنالاُالمعاصالرُمالاُيعالرفُبالمنظمالاتُاالقليميالةُوالدوليالةُالتاليُكالانُلهالاُصالدىُواسعُوتأثير
ُبليغُلمسالاندةُالقضاليةُالفلسالطينيةُضالدُاالحتاللُاإلسرائيليُولعاللُأبرزهالاُجامعالةُالالدولُالعربيالالةُالتالاليُاعتبرت

ُنفسهاُطرفالالاُأساسالالياُفالاليُمختلالالفُالقضالالاياُالسياسالاليةُالعربيالالةُالمتعلقالالةُباالسالالتقاللُُُوأهمهالاُالقضاليةُالفلسالطينية
ُُوذلالكُانطالقالاُُمالنُميثاقهالاُالقالائمُعلالىُضالرورةُالالدفاعُعالنُكالل،التاليُتابعتهالاُفاليُكاللُالمجالاالتُواألصالعدة

.القضالاياُالعربيالةُخاصالةُالقضاليةُالفلسالطينيةُالتاليُأفالردتُلهالاُملحقاُُخاصاُُبها

ُُشكلُالدعمُاالقتصاديُوالماليُللشعب،ُوحتىُوقتناُالراهن،(1945)ُومنذُتأسيسُالجامعةُالعربيةُعام

ُُترجم ُعلى،الفلسطينيُمحو ارُهاما ُمنُمحاورُاهتماماتُوأولوياتُجامعةُالدولُالعربيةُودولهاُوشعوبها
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أرضُالواقعُمنُخاللُالمساعداتُالعربية ُالتي ُقدمتها ُالدولُالعربيةُوالشعوبُالعربيةُعبرُجامعةُالدولُ
العربيةُسواءُعلىُصعيدُ(مؤتمراتُالقمةُالعربيةُأوُاجتماعاتُوزراءُالخارجيةُواجتماعاتُوزراءُالمالُ

واالقتصاد) ُالتي ُأقرت ُالعديد ُمن ُالق اررات ُوالبرامج ُالداعمة ُللقضية ُالفلسطينية ُوالتصدي ُللسياساتُ

والممارساتُاإلسرائيليةُالعدوانيةُ .

وقدُشكلُانطالقُاالنتفاضةُالثانيةُ(انتفاضةُاألقصى)ُفيُ(سبتمبرُُ/أيلولُمنُعامُُ،)2000نقطةُتحولُ

فيُمستوىُالدعمُاالقتصاديُوالماليُللشعبُالفلسطينيُمنُقبلُالدولُالعربيةُوعبرُجامعةُالدولُالعربيةُ
باتجاهُزيادةُالدعمُاالقتصاديُوالماليُللشعبُالفلسطينيُوسلطتهُومؤسساتهُبشكلُملحوظُنتيجةُلماُتعرضُ

له ُالشعب ُالفلسطيني ُفي ُاألراضي ُالفلسطينية ُمن ُتصعيد ُفي ُمستوى ُاالجراءات ُوالممارسات ُالعدوانيةُ
اإلسرائيليةُوانتهاجُسياسةُالحصارُواالغالقُ .
وعليهُتسعى ُالدراسةُإلىُدراسةُوتحليلُدورُالدعمُاالقتصاديُوالماليُالذيُقدمتهُالدولُالعربيةُللشعبُ
الفلسطينيُوسلطتهُومؤسساتهُعبرُجامعةُالدولُالعربيةُخاللُالفترةُالممتدة ُماُبينُالعامُ(ُ 2002وحتىُ

العامُُ ُ.(2017

مشكلةُالدراسةُ :
معُاندالعُاالنتفاضةُالثانيةُ(انتفاضةُاألقصى)ُفيُ(ُ28سبتمبرُُ/أيلولُُ،(2000وماُرافقهاُمنُتصعيدُ
عسكريُإسرائيليُوحصارُواغالقُواجتياحُللمناطقُالفلسطينيةُ،شهدتُالمناطقُالفلسطينيةُتراجعا ُحاداُ
فيُمستوياتُالدخلُوالمعيشةُ،مماُدفعتُتلكُاألوضاعُُجامعةُالدولُالعربيةُودولهاُوشعوبهاُإلىُزيادةُ

مستوىُالدعمُاالقتصاديُوالماليُالذيُتقدمهُللشعبُالفلسطينيُوذلكُبهدفُمواجهةُالسياساتُوالممارساتُ
اإلسرائيليةُالعدوانية ُمنُجهةُ،وتمكينُاالقتصادُالفلسطينيُوتعزي ازُلقدراتهُالذاتيةُوفكُارتهانهُباالقتصادُ

اإلسرائيليُمنُجهةُأخرىُ ُ.

وعليهُتتمحورُمشكلةُالدراسةُفيُالسؤالُالرئيسُالتاليُ :
ماُدورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينيةُاقتصادي اُخاللُالفترةُ2017ُ-2002؟ ُ
وينبثقُعنُالسؤالُالرئيسُعدةُأسئلةُفرعيةُ،وفقاُلماُيليُ :
 ماُهيُأبرزُالق ارراتُوالبرامجُذاتُالطابعُاالقتصاديُالتيُصدرتُعنُجامعةُالدولُالعربيةُلدعمُالقضيةُالفلسطينيةُوسلطتهُالوطنيةُومؤسساته؟ ُ

 -ماُهوُحجمُالمساعداتُالعربيةُالتيُتمُتقديمهاُعبرُجامعةُالدولُالعربية؟
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 هلُالدعمُاالقتصاديُوالماليُالمقدمُمنُقبلُجامعةُالدولُالعربيةُلدعمُالقضيةُالفلسطينيةُيرتقيُإلىُالمستوىُالمطلوب؟

أهميةُوأهدافُالدراسة:
ُتكتسبُالدراسةُأهميتهاُمن ُطبيعةُالدورُالذيُتلعبه ُجامعةُالدولُالعربية ُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينيةُ
سياسياُواقتصادياُ،الُسيماُوأنُجامعةُالدولُالعربيةُاعتبرتُنفسهاُطرفاُأساسياُفيُمختلفُالقضاياُالعربيةُ
والمتعلقةُباستقاللُالدولُالعربيةُالمستعمرةُ،وأهمهاُتبنيهاُللقضيةُالفلسطينيةُوجعلهاُقضيتهاُالمركزيةُمنذُ

نشأتهاُوحتىُالوقتُالراهنُ،وتتجلىُأهميتهاُفيُطبيعةُاألهدافُالتيُتسعىُإلىُتحقيقهاُوأهمهاُ :
 التعرفُعلىُمدىُمساهمةُجامعةُالدولُالعربيةُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينيةُاقتصادياُخاللُالفترةُُ .2017ُ–ُ2002

 مناقشةُوتحليلُالق ارراتُوالبرامجُالتيُأقرتهاُجامعةُالدولُالعربيةُلدعمُالشعبُالفلسطينيُوسلطتهُومؤسساتهُفيُالمجالُاالقتصادي.

 رصدُحجمُالدعمُالمالي ُالذي ُقدمتهُالدولُالعربيةُللشعبُالفلسطينيُوسلطتهُومؤسساتهُخاللُالفترةُُ .2017ُ–ُ2002

 تقييمُالدعمُاالقتصادي ُوالمالي ُالذيُقدمتهُالدولُالعربيةُلفلسطينُفيُإطارُتنفيذُق اررات ُمجلسُجامعةُالدولُالعربية.

منهجيةُالدراسة:

منُأجلُاإلجابةُعلىُتساؤالتُالدراسةُوتحقيقُأهدافهاُاعتمدت ُالدراسةُعلىُالمنهجُالوصفيُالتحليليُ،

لوصفُوتحليلُأشكالُالدعمُاالقتصاديُالمقدمُمنُجامعةُالدولُالعربيةُللقضيةُالفلسطينيةُ،وتقديرُمدىُ
مساهمةُجامعةُالدولُالعربيةُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينيةُاقتصاديا ُومالياُ،وذلكُباالستناد ُإلىُالتقاريرُ

الصادرةُعنُجامعةُالدولُالعربيةُوالجهاتُالرسميةُذاتُالعالقةُ .
حدودُالدراسةُ :
 الحدُالموضوعيُ:دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينيةُاقتصادياُ. -الحدُالمكانيُ:فلسطينُ–ُامتدادُجامعةُالدولُالعربيةُ.

 -الحدُالزمانيُ:يغطيُالفترةُالزمنيةُمنُعامُُ2002وحتىُعامُ.2017
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هيكلُالدراسة:
بيةُوأهدافُومبادئهاُوهيكلهاُ
تنقسمُالدراسةُإلىُمحورينُ،يتناولُالمحورُاألولُنبذةُتعريفيةُعنُالجامعةُالعر ُ

تنظيميُ،بينماُالمحورُالثانيُيتناولُبالتحليلُأبرزُالق ارراتُوالبرامجُالتيُأقرتهاُجامعةُالدولُالعربيةُلدعمُ
الشعب ُالفلسطيني ُوسلطته ُومؤسساته ُفي ُالمجال ُاالقتصاديُ ،وكذلك ُرصد ُحجم ُالدعم ُالمالي ُالعربيُ

لفلسطينُفيُإطارُجامعةُالدولُالعربية ُخاللُالفترةُ)ُ،(2017ُ -2002وتقييم ُالدعمُاالقتصاديُالماليُ
العربيُالمقدمُلفلسطينُفيُإطارُتنفيذُق ارراتُالقمةُالعربيةُ،وتختتمُالدراسةُباستعراضُمجموعةُمنُالنتائجُ

وتقديمُبعضُالتوصياتُاإلجرائيةُالموجهةُللمعنيينُ .

المحورُاألول ُ

نبذهُتعريفيةُعنُجامعةُالدولُالعربية ُ
أوالاُ:جامعةُالدولُالعربيةُ ُ
هيُمنظمةُحكوميةُدوليةُمكونةُمنُالدولُالعربيةُالمستقلةُ،وهيُأولُمنظمةُإقليميةُمنُهذاُالنوعُ،تتألفُ

منُ(ُ (22دولةُعربيةُ،تتمركزُ(ُ (12منهاُفيُقارةُآسياُ،و(ُ )10آخرينُفيُقارةُأفريقياُ،وهي(ُ:الجزائرُ،
البحرينُ،جزرُالقمرُ،جيبوتيُ،مصرُ،العراقُ،األردنُ،الكويتُ،لبنانُ،ليبياُ،موريتانياُ،عمانُ،فلسطينُ،

قطرُ،السعوديةُ،الصومالُ،السودانُ،سورياُ،تونسُ،اإلماراتُ،واليمن)ُ(ُ .)1

وقدُتمُمنعُسورياُمنُحضورُاجتماعاتُجامعةُالدولُالعربيةُفيُ(نوفمبرُُ/تشرينُالثانيُُ،(2011ومنحُ

مقعدُسورياُإلىُالمجلسُالوطنيُالسوريُالمعارضُللنظامُالسوريُبرئاسةُ(بشارُاألسد)ُفيُ(مارسُُ/آذارُ
عامُُ .)2(ُ(2013

والُتستندُالعضويةُفيُجامعةُالدولُالعربيةُإلىُالموقعُالجغرافيُفحسبُ،فتركياُواسرائيلُعلىُسبيلُالمثالُ
ليستاُمنُأعضاءُالجامعةُرغمُأنهماُفيُنفسُالمنطقةُالجغرافيةُالتيُتحتلهاُالدولُالعربيةُ،والُيحددُميثاقُ

الجامعةُمعاييرُللعضويةُباستثناءُأنُتكونُالدولةُدولةُعربيةُمستقلةُ،دونُتحديدُماهيةُالدولةُالعربيةُ(ُ،)3
وبهذاُفإنُجامعةُالدولُالعربيةُمختلفةُعنُالمنظماتُاإلقليميةُاألخرىُحيثُأنُجميعُأعضائهاُيشتركونُ

ُ.ُ 1مرفتُرشماويُ ،جامعةُالدولُالعربيةُ:حقوق ُاإلنسانُالمعاييرُواآللياتُ،مؤسسةُالمجتمعُالمنفتحُومركزُالقاهرةُلدراساتُحقوقُ

اإلنسانُ،القاهرةُ)8140(ُ،صُ .4

ُ.ُ2سهيرُرياضُ،مبادراتُالمجتمعُالمدنيُفيُالعملُمعُجامعةُالدولُالعربيةُ،مركزُالقاهرةُلدراساتُحقوقُاإلنسانُ،القاهرةُ)2013(ُ،

صُ ُ.8

ُ.ُ3رغمُأنُفلسطينُلمُتكنُدولةُعربيةُمستقلةُلدىُإنشاءُالجامعةُأوُبعدهاُ،فقدُتمُإدخالهاُللجامعةُبعضويةُكاملةُمنُالبدايةُ،ممثلةُ

بمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ(وهوُالكيانُالسياسيُالذيُيتكونُمنُعدةُفصائلُفلسطينيةُسياسية).
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ُ

بخاصيةُواحدةُوهيُأنُجميعهمُدولُعربيةُ،أيُأنُهذاُأبعدُمنُاالشتراكُفقطُفيُمنطقةُجغرافيةُُواحدة

(.)1

ثانياُ:أهدافُجامعةُالدولُالعربيةُ :
وفقاُلميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُ،تسعىُالجامعةُإلىُتحقيقُاألهدافُالتاليةُ(ُ :)2
 .9تحقيقُالتعاونُفيُالمسائلُالسياسية:
فالقصدُمنُالجامعةُالعربيةُبصريحُنصُالمادةُالثانيةُمنُميثاقهاُهوُتوثيقُالصالتُبينُالدولُالمشتركةُ

وتنسيقُخططهاُالسياسيةُتحقيقاُللتعاونُبينهاُ،فعلىُالجامعةُالعربيةُأنُتسهرُعلىُتأمينُمستقبلُالدولُ

العربيةُوتحقيقُأمانيهاُوآمالهاُ،وعلىُتوجيهُجهودُهذهُالدولُإلىُماُفيهُخيرُللوطنُالعربيُ،أماُالدولُ

الراغبةُفيماُبينهاُفيُتعاون ُأوثقُوروابطُأقوىُمماُنصُعليهُهذاُالميثاقُفلهاُأنُتعقدُفيماُبينها ُمنُ

االتفاقياتُماُتشاء؛ُلتحقيقُهذهُاألغراضُخارجُنطاقُالجامعةُ(ُ .)3
 .2صيانةُاستقاللُالدولُاألعضاء:

وردُهذاُالهدفُفيُديباجةُالميثاقُوالمادةُالثانيةُمنهُ،والغرضُمنهُتنسيقُالمواقفُالسياسيةُالعربيةُأمامُ
المشكالتُالدوليةُ،وتعاونهاُوتضامنهاُداخلُالجامعةُالعربيةُوخارجهاُحتىُيؤديُهذاُالتضامنُإلىُدعمهاُ
واستقاللهاُفيُمواجهةُاألطماعُاألجنبيةُ(ُ .)4

 .1المحافظةُعلىُالسالمُواألمنُالعربي:

ويمكن ُاستخالصُهذاُالهدفُمنُالمادتينُالخامسةُوالسادسةُمنُالميثاقُ(ُ،)5حيثُتهدفُجامعةُالدولُ
العربيةُإلىُصيانةُالسلمُواألمنُالعربيُ،ويتمُبوسيلتينُ :
-

ُحلُالنزاعاتُالعربيةُبالطرقُالسلمية.

-

ُقمعُالعدوانُالواقعُعلىُإحدىُالدولُاألعضاءُ(الجانبُالعالجيُلتحقيقُاألمنُالعربي).

 .2تحقيقُالتعاونُالعربيُاقتصادياُواجتماعياُوثقافيا:
 التعاون ُاالقتصاديُ:ويعتبرُالتعاون ُاالقتصاديُأحدُأهمُاألهدافُالتيُتسعيُجامعةُالدولُالعربيةُإلىُتحقيقهاُ،الُسيماُفيُظلُعالمُيزدادُفيهُدورُالتجمعاتُوالتكتالتُاالقتصاديةُ،

ُ.ُ1مرفتُرشماويُ،مرجعُسبقُذكرهُ)8140(ُ،صُ .4
ُ.ُ2عليُيوسفُالشكريُ،المنظماتُالدوليةُ،طُُ،1دارُصفاءُ،األردنُ)2012(ُ،صُ .268

ُ .ُ 3محمد ُعزيز ُشكريُ ،ماجدة ُحموي ُ ،الوسيط ُفي ُالمنظمات ُالدوليةُ :النظرية ُالعامة ُالتنظيم ُالعالمي ُالتنظيم ُاإلقليمي ُالتنظيمُ
التعاقديُ،طُ،5،دارُالكتابُ،دمشقُ)2007(ُ،ص242

ُ.ُ4رابحُغليمُ،الموظفُالدوليُفيُنطاقُجامعةُالدولُالعربيةُ،دارُهومةُ،الجزائرُ)2004(ُ،صُ .132
ُ.ُ5محمدُعزيزُشكريُ،ماجدةُحمويُ،مرجعُسبقُذكرهُ)2007(ُ،صُ ُ.243
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ولتحقيقُهذاُالهدفُتمُإنشاءُمجلسُالوحدةُاالقتصاديةُفيُ(ُ 3حزيرانُُ،(1957وقدُاتخذُ

مجلسُالوحدةُاالقتصاديةُق ار ار ُفيُ(ُ 13أغسطسُُ (1964بإنشاءُالسوق ُالعربيةُالمشتركةُ،
وقد ُوافقت ُعلى ُالقرار ُكل ُمن ُسوريا ُومصر ُواألردن ُوالكويتُ ،وأصبحت ُاالتفاقية ُساريةُ

المفعولُفي ُ(ُ 1يناير ُُ ،)1965وبدأ ُبالفعل ُفرض ُالتخفيضاتُالجمركيةُبالنسبةُللمنتجاتُ
الزراعيةُوالثرواتُالطبيعيةُ،لتصلُعامُُ1976إلىُإعفاءُكاملُ،لكنُمجلسُالوحدةُاالقتصاديةُ

لمُيحققُأهدافهُ،فتمُإنشاءُالسوقُالعربيةُالمشتركةُفيُبدايةُالسبعينياتُ،وفيُعامُ)ُ(1976
كونتُجامعةُالدولُالعربيةُلجنةُخبراءُاستراتيجيةُللعملُاالقتصاديُالمشتركُ(.)1

 التعاونُالثقافيُواالجتماعيُ:اهتمتُجامعةُالدولُالعربيةُمنذُنشأتهاُبكلُماُيؤديُإلىُدعمُالتعاونُاالجتماعيُوالثقافيُومعالجةُاآلثارُالسلبيةُلالستعمارُاألوروبيُللدولُالعربيةُ،حيثُ

أكدُميثاقهاُعلىُتثبيتُالعالقاتُالوثيقةُوالروابطُالعديدةُالتيُتربطُالدولُالعربيةُ،والحرصُ

علىُدعمُهذه ُالروابطُوتوطيدهاُوتوجيههاُبجهودهاُإلىُماُفيهُخيرُللدولُالعربيةُوصالحُ

أحوالهاُوتأمينُمستقبلهاُ(.)2

ثالث اُ:مبادئُجامعةُالدولُالعربية ُ

لمُتصدرُحكوماتُالدولُالتيُوافقتُعلىُإنشاءُجامعةُالدولُالعربيةُإعالنُمبادئُيتصدرُميثاقُهذهُ
المنظمةُ،إال ُأنُعدمُوجود ُتصريح ُفي ُصيغة ُنظريةُفيُمستهل ُميثاق ُالجامعةُال ُيعني ُانتفاءُوجودُ
المبادئُالتيُتستهلهاُجامعةُالدولُالعربيةُفيُممارستهاُومباشرةُاختصاصاتهاُكأيُتنظيمُإقليميُأوُدوليُ،

واذاُكانُميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُلمُيتصدرهُإعالنُللمبادئُ،فقدُتضمنُالميثاقُالمبادئُالتيُتقومُعليهاُ

جامعةُالدولُالعربيةُ،وهيُكماُيليُ(ُ :)3

 .4احترامُسيادةُالدولُاألعضاءُواستقاللهاُووحدتهاُوسيادةُأراضيهاُوأنظمةُالحكمُالقائمةُفيهاُ،والحفاظُ
علىُالمصالحُالعربيةُالمشتركةُبماُيتفقُمعُمبادئُوأهدافُميثاقُجامعةُالدولُالعربية.

المعاهداتُواالتفاقياتُوالمواثيقُالدوليةُ.
ُ
 .8االلتزامُبمبادئُاألممُالمتحدةُ،واحترامُ
 .0احترامُمبدأُالمساواةُبينُالدولُاألعضاءُفيُالحقوقُوالواجبات.
 .1عدمُالتدخلُأيُدولةُفيُالشؤونُالداخليةُلدولةُأخرىُ.

 .1عدمُاستخدامُالقوةُأوُالتهديدُبهاُبينُالدولُاألعضاءُ،وتسويةُالخالفاتُبالطرقُالسلمية.
ُ.ُ1حسنُإبراهيمُ،التعاونُوالتكاملُاالقتصاديُالعربيُ:ماُلهاُوماُعليهاُ،مجلةُشؤونُعربيةُ،العددُُ،79القاهرةُ)1994(ُ،صُ .10
ُ.ُ2نفسُالرجعُالساقُ،صُ .10

ُ.ُ3فهدُالعتيبيُ،جامعةُالدولُالعربيةُوحلُالمنازعاتُالعربيةُ،طُ،1جامعةُنايفُللعلومُاألمنيةُ،الرياضُ،السعوديةُ)2010(ُ،

ص.30
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 .2احترامُالمبادئُالديمقراطيةُوقيمُالعدلُوالمساواةُوضمانُحمايةُحقوقُاإلنسانُوتعزيزُالحكمُالرشيدُ
وسيادةُالقانون.

رابعاُالهيكلُالتنظيميُلجامعةُالدولُالعربية ُ
لجامعةُالدولُالعربيةُ،شأنهاُشأنُالمنظماتُاإلقليميةُاألخرىُ،عددُمنُالهيئاتُواألجهزةُاإلداريةُالتيُأمرُ
إدارتها ُوالقيام ُع لى ُتحقيق ُأهدافها ُوالتعبير ُعن ُإرادتهاُ ،بحيث ُتتقاسم ُالمهام ُوالمسؤوليات ُالملقاة ُعلىُ

عاتقهاُ،وهيُ :

 .9مجلسُجامعةُالدولُالعربية:

يتكونُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُمنُمندوبينُعنُالدولُاألعضاءُ،ولكلُدولةُصوتُواحدُبغضُالنظرُ
عنُالحجمُأوُالثراءُ،وسلطاتُالمجلسُواختصاصاتهُواسعةُ(.)1

وعلىُمدارُسنواتُعدةُ،لمُيجتمعُالمجلسُفيُجلساتُاعتياديةُ،ولكنُتمُاالتفاقُفيُعامُ(ُ(2000علىُ

ضرورةُاجتماعُالمجلسُواتخاذُالق ارراتُعلىُثالثةُمستوياتُ(ُ :)2
 قممُرؤساءُالدول.
 وزراءُالخارجية.

 المندوبونُالدائمون.

 قممُرؤساءُالدولُ:يجتمعُرؤساءُالدولُعلىُمستوىُالقمةُ،وهيُأعلىُسلطةُالتخاذُالق ارراتُفيُالجامعةُالعربية.

وقدُتمُعقدُالقمةُاألولىُعامُ)ُ،(1964بعدُذلكُكانتُالقممُتنعقدُكلماُظهرتُالحاجةُإليهاُ،ولكنُمنذُ
العامُ(ُ(2000تمُاالتفاقُعلىُانعقادُالقمةُبشكلُدوريُفيُ(ماسُُ/آذار)ُمنُكلُعامُ،ويمكنُعقدُقممُ
استثنائيةُبناءُُعلىُطلبُدولةُعضوُأوُطلبُاألمانةُالعامةُ،وقبلُانعقادُالقممُفيُ(مارسُُ/آذار)ُيجتمعُ

المجلسُأوالُعلىُمستوىُالمندوبينُالدائمينُثمُعلىُمستوىُوزراءُالخارجيةُمنُأجلُالتحضيرُللمناقشاتُ

(ُ .)3
ُ
ُ

ُ.ُ1انظرُ:ميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُ،الموادُ(ُ .)5ُ،3ُ،2
ُ.ُ 2مرفتُرشماويُ ُ،وسهيرُرياضُ ،تفاعلُالمجتمعُالمدنيُمعُجامعةُالدولُالعربيةُ– ُقراءةُتحليليةُألهمُالمبادئُوالممارساتُ
والدروسُالمستفادةُ،مركزُالقاهرةُلدراساتُحقوقُاإلنسانُ،القاهرةُ)2013(ُ،صُ .35

ُ.ُ3مرفتُرشماويُ،مرجعُسبقُذكرهُ)2013(ُ،صُ .20
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وتتعاملُقممُرؤساءُالدولُمعُالقضاياُاألساسيةُالتاليةُ(ُ :)1

 القضاياُالسياسيةُالعلياُحولُاالعتباراتُاإلقليميةُوالدولية.
 الشؤونُاألمنيةُالعربيةُاالستراتيجية.

 الق ارراتُوالتقاريرُالعربيةُوالتوصياتُالمعروضةُعلىُمستوىُوزراءُالخارجية.
 تعديالتُميثاقُجامعةُالدولُالعربية.
 تعيينُاألمينُالعام.

 قبولُاألعضاءُالجددُفيُالجامعة.
 فصلُأوُتجميدُعضويةُالدول.

ويصدرُرؤساءُالدولُق ارراتُوبياناتُتوضحُموقفهمُمنُالقضاياُالتيُتناقشهاُالقممُ،وتجدرُاإلشارةُإلىُ

أنه ُتم ُاالتفاق ُفي( ُأكتوبر ُُ (2000على ُأن ُتكون ُالصادرة ُباإلجماعُ ،وباإلضافة ُإلى ُهذا ُتنعقد ُالقمةُ
التنمويةُواالقتصاديةُواالجتماعيةُكلُعامينُ ُ.
 مجلسُوزراءُالخارجيةُ:يعدُمجلسُوزراءُالخارجيةُفيُالمرتبةُالثانيةُمنُحيثُمستوىُصناعةُالقرارُفيُالجامعةُ،ويتداولُالقضاياُوالتحضيراتُالخاصةُبالق ارراتُالتيُستقررهاُقممُرؤساءُ

الدولُ،كماُعليهُمسؤوليةُاتخاذُالق ارراتُفيماُيخصُبعضُاألمورُ،وتشملُالمسؤولياتُالرئيسيةُ
()2

ماُيليُ

 تنفيذُسياساتُالجامعةُالعربيةُالعامة.

 تداولُالقضاياُالمعروضةُعلىُمجلسُوزراءُالخارجيةُمنُقبلُالمجلسُعلىُمستوىُ
المندوبينُالدائمينُ،ومنُقبلُالدولُاألعضاءُأوُمنُقبلُاألمينُالعام.

 تسويةُالخالفاتُبينُاثنينُمنُالدولُاألعضاءُأوُأكثرُبموافقةُأطرافُالنزاع.
 متابعةُالق ارراتُالتيُتمُاتخاذهاُعلىُمستوىُالقمة.
 إنشاءُاللجانُالفنيةُواالستشارية.

 اعتمادُميزانيةُالجامعةُالعربيةُواالتفاقُعلىُمقدارُإسهامُكلُدولةُعضوُفيها.
 اتخاذُالتدابيرُالالزمةُفيماُيخصُالعدوانُمنُدولةُعضوُعلىُأخرى.
 اعتمادُقواعدُإجراءاتُالجامعة

الجلساتُالعاديةُلمجلسُوزراءُالخارجيةُتنعقدُفيُ(مارسُُ/آذارُوفيُسبتمبرُُ/أيلول)ُ،وتسبقهاُجلساتُ
المندوبينُالدائمينُ،ويمكنُأيضاُلهذاُالمجلسُأنُيجتمعُفيُجلساتُاستثنائيةُفيُأوقاتُأخرىُ،إذاُتقررُ
ُ.ُ1عبدُالكريمُعوضُخليفةُ،قانونُالمنظماتُالدوليةُ،دارُالجامعةُالجديدُ،مصرُ)2009(ُ،صُ .176
ُ.ُ2مرفتُرشماويُ،مرجعُسبقُذكرهُ)2013(ُ،ص22
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علىُطلبُاألمينُالعامُوبموافقةُ
ُ
هذاُفيُجلسةُعاديةُسابقةُأوُبناءُُعلىُطلبُمنُدولتينُأوُأكثرُ،أوُبناءُُ

دولتينُأوُأكثرُ .

 .2اللجانُالمتخصصةُ

وتختصُهذهُاللجانُبالمسائلُالتاليةُ(ُ ُ)1
 المسائلُالماليةُواالقتصادية.
 المسائلُالثقافية.
 مسائلُالنقل.

 مسائلُالمواطنةُوالتأشيرات.
 المسائلُاالجتماعية.
 مسائلُالصحة.

 المسائلُالسياسية.

 مسائلُحقوقُاإلنسان.

 .1األمانةُالعامة

نصت ُالمادةُ)ُ (12منُميثاقُجامعةُالدولُالعربية ُ"علىُأنُتكون ُللجامعةُأمانةُعامةُدائمةُتتألفُمنُ

أمينُعامُأمناءُمساعدينُوعددُكافُمنُالموظفينُ،ويُعينُمجلسُالجامعةُبأغلبيةُالثلثينُاألمينُالعامُبعدُ
موافقةُالمجلسُاألمناءُالمساعدينُوالموظفينُالرئيسيينُفيُالجامعةُ،ويضعُمجلسُالجامعةُنظاماُُداخلياُُ

ألعمالُاألمانةُالعامةُوشؤون ُالموظفينُ،وتقوم ُاألمانةُالعامةُللجامعةُبتحضيرُأعمالُمجلسُالجامعةُ
ولجانهاُ،وتنفيذُماُيصدرُعنهاُمنُق ارراتُوتوصياتُويتولىُاألمينُالعامُدعوةُالمجلسُلالنعقاد"ُ(ُ .)2
 .2مجلسُالدفاعُالمشترء ُ

أنشئُمجلسُالدفاعُالمشتركُتطبيقا ُلمعاهدةُالدفاعُالمشتركُوالتعاون ُاالقتصاديُبينُالدولُالعربيةُالتيُ
وافقُعليهاُمجلسُالجامعةُفيُإبريلُُ/نيسانُُ .)3(ُ2015

ويتألفُالمجلسُمنُوزراءُالخارجيةُوالدفاعُفيُالدولُالموقعةُعلىُالمعاهدةُأوُمنُينوبُعنهمُ،ويختصُ
المجلسُباتخاذُالتدابيرُالالزمةُلردُأيُاعتداءُيقعُعلىُأيُعضوُ،وتوحيدُالخططُالدفاعيةُوالتنسيقُبينُ

ُ.ُ1انظرُ:المادةُرقمُُ4منُميثاقُجامعةُالدولُالعربية.
ُ.ُ2جمالُعبدُالناصرُمانعُ،التنظيمُالدوليُالنظريةُالعامةُوالمنظماتُالعالميةُواإلقليميةُالمتخصصةُ،طُ،1دارُالفكرُالجامعيُ،

مصرُ)2008(ُ،صُ .811

ُ.ُ3أحمدُفارسُعبدُالمنعمُ،جامعةُالدولُالعربيةُُ1980-1945دراسةُتاريخيةُ،مركزُدراساتُالوحدةُالعربيةُ،بيروتُ)1986(ُ،

ص.01
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الدولُاألعضاءُ،ويعملُالمجلسُتحتُإشرافُمجلسُالجامعةُوماُيقررهُمجلسُالدفاعُالمشتركُبأغلبيةُ

الثلثينُيكونُملزماُللدولُاألعضاءُ(ُ .)1

 .5المجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُالعربي

تمُإنشاءُالمجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُالعربيُفيُعامُ(ُ،(1953ولقدُتمُتعديلُوتفصيلُأهدافهُفيُ

عاميُ)ُ 1977وُ،(2004حيثُيوافقُالمجلسُعلىُتشكيلُأيةُمنظمةُمتخصصةُتابعةُلجامعةُالدولُ

العربيةُطبقاُلنظامُالمجلسُاالقتصاديُ،الذيُاعتمدُفيُعامُ(ُ،(2005والمجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُ
العربيُمكون ُمنُوزراءُاالقتصادُوالشؤون ُالماليةُ،أوُمندوبينُعنهمُ،ويحتويُعلىُلجانُفرعيةُبماُفيُ

ذلكُالشؤونُاالقتصاديةُواالجتماعيةُ(ُ .)2

والمجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُالعربيُمكلفُباألساسُبتنفيذُالجوانبُاالقتصاديةُواالجتماعيةُمنُميثاقُ

الجامعةُالعربيةُ،وبتوضيحُالسياساتُفيُهذاُالصددُ،وباإلشرافُعلىُعملُالمنظماتُالمتخصصةُفيُ

الجامعةُ،ويجتمعُمرتينُفيُالسنةُفيُجلساتُعاديةُفيُشهريُ(فبرايرُُ/شباطُوسبتمبرُُ/أيلول)ُ،ويمكنهُ
االنعقادُفيُجلساتُاستثنائيةُ .

وقدُقامُالمجلسُاالقتصاديُواالجتماعيُبتشكيلُالصندوقُالعربيُللتعاونُاالقتصاديُواالجتماعيُ،ومقرهُ
الكويتُ،وهوُمؤسسةُتمويليةُتنمويةُعربيةُتضمُفيُعضويتهاُالدولُاألعضاءُفيُالجامعةُالعربيةُوتستفيدُ

منهُباألساسُمشروعاتُالقطاعُالخاصُصغيرةُومتوسطةُالحجمُ(ُ .)3

المحورُالثاني ُ

الدعمُاالقتصاديُوالماليُالعربيُلفلسطين ُ

ُفيُإطارُق ارراتُمجلسُجامعةُالدولُالعربية ُ
نتيجةُلماُشهدهُالشعبُالفلسطينيُفيُاألراضيُالفلسطينيةُمنُتصعيدُفيُمستوىُاالجراءاتُالعدوانيةُ
اإلسرائيليةُلمواجهةُانتفاضةُاألقصىُالتيُاندلعتُفيُ)ُ28سبتمبرُُ/أيلولُُ،)2000خاصةُوأنُاإلجراءاتُ
اإلسرائيليةُأصابتُاالقتصادُالفلسطينيُبالشللُشبهُالتامُفيُكافةُمجاالتُالحياةُاالقتصاديةُواالجتماعيةُ

نتيجة ُتدميرُاالحتاللُاإلسرائيليُالمؤسساتُاالقتصاديةُواإلنتاجيةُوتجريف ُاألراضيُالزراعيةُ،وانتهاجُ
سياسة ُالحصار ُواإلغالق ُمن ُخالل ُإغالق ُالمعابر ُوالحدود ُوفرض ُحصار ُمشدد ُعلى ُالمدن ُوالقرىُ

ومنعُحركةُالبضائعُوالسلعُوالموادُاألوليةُمنُوالىُفلسطينُ،باإلضافةُإلىُمنعُالقوىُالعاملةُ
ُ
الفلسطينيةُ
الفلسطينيةُمنُالعملُسواءُداخلُ"إسرائيل"ُأوُداخلُالمناطقُالفلسطينيةُذاتهاُوذلكُبمنعُانتقالُالعمالةُمنُ
ُ.ُ1محمدُمحمودُالمغنيُ،موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُمنُخاللُالق ارراتُوالبياناتُالرسميةُالصادرةُعنهاُ

ُ،2006-1987رسالةُماجستيرُغيرُمنشورةُ،الجامعةُاإلسالميةُ،غزةُ)2016(ُ،ص.12

ُ.ُ2انظرُ:المنظماتُالمتخصصةُبجامعةُالدولُالعربيةُ،الموقعُالرسميُلجامعةُالدولُالعربيةُ .ُhttp://www.lasportal.orgُ:
ُ.ُ3مرفتُرشماويُ،مرجعُسبقُذكرهُ)2013(ُ،ص.32
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فلسطينُإلىُالمناطقُالمحتلةُداخلُ"إسرائيل"ُومنعهاُأيضاُمنُاالنتقالُفيماُبينُالمدنُوالقرىُالفلسطينيةُ

ذاتهاُمماُأدىُإلىُحرمانُحواليُ)ُ 150ألفُعاملُفلسطيني) ُمنُالعملُداخلُ"إسرائيل" ُوعدمُتقاضيهمُ
أجُو ارُ ،وكذلك ُاحتجاز ُمستحقات ُالسلطة ُالفلسطينية ُمن ُضرائب ُالمقاصة ُوالقيمة ُالمضافة ُوالتحويالتُ
المستحقةُالتيُتجبيهاُ"إسرائيل"ُنيابةُعنُالسلطةُالفلسطينيةُبموجبُبرتوكولُباريسُاالقتصاديُ)ُ(1994

(ُ .)1

فقدُقامتُالدولُوالشعوبُالعربيةُبتقديمُمساعداتهاُللشعبُالفلسطينيُوسلطتهُالوطنيةُ،كماُقامتُجامعةُ
الدولُالعربيةُمنُخاللُمجالسهاُالمختلفةُ(القمةُ–ُوزراءُالخارجيةُ–ُوزراءُالمالُواالقتصاد)ُبإقرارُالق ارراتُ
والبرامجُالداعمةُللشعبُالفلسطينيُومؤسساتهُفيُمواجهةُتلكُالسياساتُاإلسرائيليةُ .

ويستعرض ُهذا ُالمحورُبشكلُمفصل ُالق اررات ُوالبرامج ُواألطر ُذات ُالعالقة ُبالدعمُاالقتصادي ُوالماليُ
العربيُلفلسطينُفيُإطارُجامعةُالدولُالعربيةُخاللُالفترةُمحلُالدراسةُُ،2017-2000وذلكُعلىُالنحوُ

اآلتيُ :

أوالاُ:إنشاءُصندوقيُاألقصىُوانتفاضةُالقدس ُ
أصدرتُالقمةُالعربيةُالتيُعقدتهاُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالقاهرةُعامُ)ُ (2000ق ار ارُبإنشاءُصندوقينُ
(األقصى ُوانتفاضة ُالقدس) ُبقيمة ُمليار ُدوالر ُلمواجهة ُاالنتهاكات ُوالسياسات ُاإلسرائيلية ُودعم ُصمودُ

الشعبُالفلسطينيُوسلطتهُالوطنيةُفيُمواجهةُسياساتُوممارساتُاالحتاللُاإلسرائيليُ،كماُوأقرتُالقمةُ

بيةُفيُبيرتُعامُ)ُ(2002تقديمُدعمُإضافيُللصندوقينُبقيمةُ(ُ150
ُ
العربيةُالتيُعقدتهاُجامعةُالدولُالعر

بيةُفيُعمانُ
مليون ُدوالر) ُ(ُ،)2وهوُالدعمُالذيُتمُزيادتهُفيُالقمةُ(ُ (28التيُعقدتهاُجامعةُالدولُالعر
َ
عامُ)ُ(2017إلىُ)ُ500مليونُدوالر)ُ(ُ .)3

وقدُعملُالصندوقانُفيُالعديدُمنُالمجاالتُاالقتصاديةُواالجتماعيةُ،وقدماُدعماُمباش ارُلموازنةُالسلطةُ
الوطنيةُالفلسطينيةُ،إضافةُإلىُمساهمتهماُفيُدعمُأسرُالشهداءُوتعليمُأبنائهمُ،كماُعمالُعلىُإعادةُ

ُ،أبوُظبيُ،االماراتُالعربيةُ
ُ
ُ.ُ1صندوقُالنقدُالعربيُ،التقريرُاالقتصاديُالعربيُالموحدُ،الفصلُالثالثُعشرُ:االقتصادُالفلسطيني
المتحدةُ)2001(ُ،صُ ُ.333
ُ.2األمانال الالةُالعامال الالةُلجامعال الالةُالال الالدولُالعربيال الالةُ،ورقيييييةُمعلوميييياتُمييييوجزةُحييييولُالمسييييياعداتُالعربيييييةُالمقدمييييةُللشييييعبُالفلسيييييطينيُ
وسلطتهُالوطنيةُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُخاللُالفترةُ(ُ،)2009-2000القاهرةُ)2010(ُ،صُ .2

ُ.3محس ال ال الالنُص ال ال الالالحُ،التقرييييييييرُاالسيييييييتراتيجيُالفلسيييييييطينيُُ، 2017-2016مرك ال ال الالزُالزيتون ال ال الالةُللد ارس ال ال الالاتُواالستش ال ال الالاراتُ،بي ال ال الالروتُ،

(ُ)2018ص.304
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ترميم ُالمستشفيات ُواعادة ُتأهيلها ُوتزويدها ُبالمعدات ُواألدويةُ ،وتقديم ُقروض ُإلقامة ُمشروعات ُصغيرةُ

لمواجهةُمشكلةُالبطالةُ .

ثانياُ:دعمُاالقتصادُالفلسطيني ُ
تسعىُجامعةُالدولُالعربيةُإلىُدعمُاالقتصادُالفلسطينيُوتعزيزُقدراتهُاالقتصاديةُفيُمواجهةُالحصارُ

والعزلُاإلسرائيليُ،وتوفيرُالمساندةُاالقتصاديةُللشعبُالفلسطينيُوسلطتهُالوطنيةُومؤسساتهُاالقتصاديةُ،
بماُفيُذلكُتخليصُاالقتصادُالفلسطينيُمنُالتبعيةُاالقتصاديةُمعُاالقتصادُاإلسرائيليُ،حيثُأقرتُقمةُ

القاهرةُلعامُُ 2000القرارُرقمُُ 200الذيُتضمنُدعوةُالدولُالعربيةُإلىُدعمُاالقتصادُالفلسطينيُعبرُ
السماحُباستيرادُالسلعُوالمنتجاتُالفلسطينيةُبدونُقيودُكميةُأوُنوعيةُ،واعفاءُالسلعُوالمنتجاتُالفلسطينيةُ
منُالرسومُوالجماركُ،واعتمادُشهاداتُالمنشأُالفلسطينيةُالصادرةُعنُغرفُالتجارةُوالصناعةُوالمقرةُمنُ
و ازرةُاالقتصادُوالتجارةُالفلسطينيةُ .)1(ُ.

قمةُعمانُُ،(2017
وهوُالقرارُالذيُتابعُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُالتأكيدُعليهُفيُالقممُالالحقةُحتىُ(
َ

بيةُفيُعمانُ(ُ(2017دعوتهاُللدولُالعربيةُوفقُالترتيباتُالثنائيةُمعُدولةُفلسطينُ
حيثُجددتُالقمةُالعر
َ
االستمرار ُبدعم ُاالقتصاد ُالفلسطيني ُوفتح ُأسواقها ُأمام ُالتدفق ُالحر ُللمنتجات ُالفلسطينية ُواعفاءها ُمنُ
الرسومُالجمركيةُ،وذلكُتنفيذاُللق ارراتُالسابقةُبهذاُالشأنُ،وكذلكُدعوةُمؤسساتُالقطاعُالخاصُبالدولُ

العربيةُللمشاركةُالفعالةُفيُاالستثمارُفيُفلسطينُودعمُالقطاعُالخاصُالفلسطينيُ(ُ .)2
ثالث اُ:دعمُالموازنةُالعامةُالفلسطينية ُ

أقرتُ(قمةُبيروتُُ،(2002القرارُرقمُ)/224أ)ُالذيُنصُعلىُدعوةُالدولُالعربيةُلدعمُميزانيةُالسلطةُ
الوطنيةُالفلسطينيةُبمبلغُُ330مليونُدوالرُبواقعُُ55مليونُدوالرُشهرياُ،ولمدةُستةُأشهرُابتداءُُمنُأولُ

(إبريلُُ/نيسانُُ،(2002قابلةُللتجديدُالتلقائيُلمدةُستةُأشهرُأخرىُطالماُاستمرُالعدوانُاإلسرائيليُ،
واستمرُاحتياجُالسلطةُالوطنيةُالفلسطينيةُلهذاُالدعمُ،وأنُتكون ُجملةُهذهُالمبالغُعلىُشكلُمنحُغيرُ

مستردةُوأنُتكونُُالمساهماتُإلزاميةُعلىُجميعُالدولُاألعضاءُحسبُنسبةُأنصبتهاُفيُميزانيةُاألمانةُ
العامةُلجامعةُالدولُالعربيةُ(ُ .)3

ُ.ُ1انظرُ:الفرارُرقمُُ:200قمةُالقاهرةُلعامُُ،2000ق ارراتُالقممُالعربيةُ،الموقعُااللكترونيُ ُhttp://www.lasportal.orgُ:

ُعمان ُُ ،2017الموقع ُااللكترونيُ:
ُ 2انظرُ :ق اررات ُمجلس ُالدول ُالعربية ُعلى ُمستوى ُالقمة-الجلسة ُُ :28قمة
ا
.http://www.lasportal.org
ُ .ُ 3انظرُ :ق اررات ُمجلس ُالدول ُالعربية ُعلى ُمستوى ُالقمة ُ– ُالجلسة ُالعادية ُ(ُ :)14قمة ُبيروت ُُ ،2002الموقع ُااللكترونيُ:

ُ ُُ.http://www.lasportal.org
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ُعمانُُ،(2017فقدُقام ُمجلسُجامعة ُالدولُالعربية ُسواءُعلىُ
ومنذ ُ(قمةُبيروتُُ (2002حتى ُ(قمة َ

مستوىُالقمةُأوُوزراءُالخارجيةُبإصدارُالق ارراتُالمجددةُلتقديمُهذاُالدعمُ .

قمةُعمانُُ )2017ق ار ارُبدعوةُالدولُالعربيةُتفعيلُشبكةُأمانُماليةُبأسرعُوقتُممكنُ
هذاُوقدُأقرتُ(
َ

بمبلغُ)ُ100مليونُدوالر)ُشهرياُلدعمُموازنةُدولةُفلسطين؛ُوذلكُلمواجهةُالضغوطاتُواألزماتُالماليةُ
التيُتتعرضُلهاُبفعلُاستمرارُ"إسرائيل"ُباتخاذُإجراءاتُاقتصاديةُوماليةُعقابيةُ،بينهاُاحتجازُأموالُ
الضرائبُ(ايراداتُالمقاصة)ُواقتطاعُجزءُكبيرُمنهاُبماُيتنافىُمعُالقوانينُوالمواثيقُالدوليةُواالتفاقياتُ

المبرمةُبينُالجانبينُ(ُ ُ.)1

وللوقوفُعلىُحجمُالدعمُالماليُالذيُقدمتهُالدولُالعربيةُلدعمُموازنةُالسلطةُالوطنيةُالفلسطينيةُفيُ

إطارُتنفيذهاُللق ارراتُالصادرةُعنُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُمستوىُالقمةُالخاصةُبدعوةُالدولُ
العربيةُلالستمرارُفيُدعمُالموازنةُوالتيُبلغتُفيُعامُ)ُ(2002نحوُ)ُ400مليونُدوالر)ُلتصلُقيمتهاُ

فيُعامُ)ُ (2017نحوُ)ُ 145.2مليون ُدوالر) ُلترتفعُفيُمجملهاُ(ُ 4790.8مليون ُدوالر) ُخاللُالفترةُ

)ُ،(2017-2002انظرُالجدولُرقمُ(ُ .)1

جدول رقم ( :)1حجم الدعم المالي العربي للموازنة الفلسطينية
في إطار قرارات مجلس جامعة الدول العربية للفترة ()2017-2002
تمويل الدول العربية
400
360
99
194.8
440.4
444
446
461.6
230.8
288.2
272.7
285.7
410

السنة
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1
ُعمان ُُ ،2017الموقع ُااللكترونيُ:
ُُ .انظرُ :ق اررات ُمجلس ُالدول ُالعربية ُعلى ُمستوى ُالقمةُ -الجلسة ُُ :28قمة ا
.http://www.lasportal.org
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330.3
212.9
145.2
4790.8

2015
2016
2017
المجموع

 المصدرُ:سلطةُالنقدُالفلسطينيةُ،التقريرُالسنويُ،دائرةُاألبحاثُوالسياساتُالنقديةُ،رامُاللهُ،أعدادُمختلفة. -المبالغُبالمليونُدوالر.

تمويل الدول العربية لدعم الموازنة الفلسطينية
خالل الفترة 2017-2002
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ُ
 شكلُرقمُ(ُ:)1تمويلُالدولُالعربيةُللموازنةُالعامةُالفلسطينيةُخاللُالفترةُُ .2017-2002 -إعدادُالباحثُباالستنادُإلىُسلطةُالنقدُالفلسطينيةُالتقريرُالسنويُ،رامُاللهُ،أعدادُمختلفة ُ

وبالنظرُفيُالبياناتُالمدرجةُفيُالجدولُرقمُ(ُ،)1نالحظُأنُالسلطةُالوطنيةُالفلسطينيةُحصلتُعلىُ

أكبرُدعمُماليُمنُالدولُالعربيةُلدعمُموازنتهاُفيُالعامينُ(ُ)2009-2008علىُالتواليُوبقيمةُبلغتُ

نحوُ)ُ446مليونُدوالر)ُعامُ)ُ)2008و(ُ461.6مليونُدوالر)ُعامُ)ُ،(2009ويعزىُارتفاعُحجمُالدعمُ
الماليُالعربيُللسلطةُالوطنيةُالفلسطينيةُفيُهذينُالعامينُإلىُاستمرارُتراجعُقدراتُاالقتصادُالفلسطينيُ
ومؤشرات ُمناعته ُالذاتيةُ ،وما ُنجم ُبصفة ُأساسية ُعن ُاستمرار ُوتصعيد ُسياسات ُاالحتالل ُاإلسرائيليُ

وبخاصةُسياسةُالحصارُواإلغالقُ،بجانبُالعدوانُالعسكريُاإلسرائيليُعلىُالبنيةُاألساسيةُواإلنتاجيةُ

فيُقطاعُغزةُخاللُالفترةُمنُ)ُ27ديسمبرُ/كانونُاألولُُ(2008حتىُ)ُ18ينايرُُ/كانونُالثانيُُ،(2009
وماُنجمُعنهُمنُارتدادُكبيرُفيُعمليةُالتنميةُاالقتصاديةُواالجتماعيةُ،وتكبدُاالقتصادُالفلسطينيُخسائرُ

كبيرةُفيُثروتهُالماديةُوالبشريةُ،وقدُأشارتُالتقديراتُالدوليةُإلىُأنُالخسائرُالمباشرةُوغيرُالمباشرةُالتيُ

لحقتُبمختلفُاألنشطةُاالقتصاديةُالفلسطينيةُفيُذلكُالعدوانُقدُبلغتُنحوُ)ُ4مليارُدوالر)ُ(ُ .)1

ُ،أبوُظبيُ،االماراتُالعربيةُ
ُ
ُ.ُ1صندوقُالنقدُالعربيُ،التقريرُاالقتصاديُالعربيُالموحدُ،الفصلُالثالثُعشرُ:االقتصادُالفلسطيني

المتحدةُ)2010(ُ،صُ ُُ.259
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وقدُتراجعُحجمُالدعمُالماليُالعربيُللموازنةُالعامةُالفلسطينيةُخاللُالفترةُالتيُتلتُعامُ(ُ،(2009بشكلُ

ملحوظُليعاودُإلىُاالرتفاعُفيُعامُ)ُ،(2014حيثُزادتُالدولُالعربيةُمنُقيمةُالدعمُالماليُللموازنةُ

العامةُلدولةُفلسطينُفيُهذاُالعامُإلىُ)ُ410مليونُدوالر)ُ،وذلكُنتيجةُتأثرُاالقتصادُالفلسطينيُخاللُ

رُعلىُكافةُاألنشطةُاالقتصاديةُوتكبدُ
هذاُالعامُبممارسةُسلطاتُاالحتاللُالتيُشهدتُتصاعداُملموساُأثَ
َ
االقتصادُالفلسطينيُخسائرُاقتصاديةُفادحةُخاللُالعدوانُاإلسرائيليُالذيُشنتهُعلىُقطاعُغزةُفيُ(يوليوُ

ُ/تموزُُ،)2014وطبقا ُلتقاريرُصندوق ُالنقدُالدوليُفقدُانكمشُاالقتصادُالفلسطينيُفيُعامُ(ُ)8141
بنسبةُ)ُُ)%15مقارنةُبعامُ(ُ)8140ويعدُهذاُاالنكماشُاألولُمنُنوعهُمنذُالعامُ(ُ،(2006ويعزىُهذاُ
االنكماشُإلىُالعدوانُالذيُشنهُاالحتاللُاإلسرائيليُعلىُقطاعُغزةُفيُصيفُ(ُ،)8141باإلضافةُإلىُ

استمرارُالحصارُاالقتصاديُواالجراءاتُاإلسرائيليةُالعدوانيةُفيُالضفةُالغربيةُبماُفيهاُالقدسُالشرقيةُ

(ُ .)1

ُرابع اُ:تقييمُالدعمُاالقتصاديُوالماليُالعربيُالمقدمُلدولةُفلسطينُفيُإطارُتنفيذُق ارراتُمجلسُجامعةُ
الدولُالعربية ُ

 .9تقييمُالدعمُاالقتصاديُالعربيُلالقتصادُالفلسطينيُ .
علىُالرغمُمنُأهميةُالقرارُالمتعلقُبدعمُاالقتصادُالفلسطينيُالذيُأقرهُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُفيُ

التأكيدُعليهُفيُالقممُالالحقةُحتىُقمةُعمانُ)ُ،)2017المتمثلُبالسماحُباستيرادُ
قمةُالقاهرةُ)ُ(2000و
َ
السلع ُوالمنتجات ُالفلسطينية ُبدون ُقيود ُكمية ُأو ُنوعيةُ ،واعفاء ُالسلعُوالمنتجات ُالفلسطينية ُمن ُالرسومُ
والجماركُ،واعتمادُشهاداتُالمنشأُالفلسطينيةُُ،إالُأنُمستوىُاالستجابةُلتنفيذُهذاُالقرارُمنُقبلُالدولُ

العربيةُكانتُمتفاوتةُ،حيثُاستجابتُُ13دولةُعربيةُفقطُفيُتنفيذُهذاُالقرارُطبقاُللبياناتُالواردةُلألمانةُ

العامةُلجامعةُالدولُالعربيةُوهيُ(األردنُ–ُاإلماراتُ–ُالبحرينُ–ُتونسُ–ُالسعوديةُ–ُسورياُ–ُالكويتُ
–ُالمغربُ–ُاليمنُ–ُمصرُ–ُقطرُ–ُالعراقُ–ُوعمان)ُ(ُ .)2

كماُأنُسياسةُالحصارُواإلغالقُالمستمرُالذيُانتهجتهاُ"إسرائيل"ُمنذُأواخرُالعامُ)ُ،(2000وعدمُوجودُ
معابرُوحدودُتتحكمُبهاُدولةُفلسطينُأعاقُمنُإمكانيةُالتصديرُخارجُفلسطينُ،وكذلكُاستيرادُالعديدُمنُ

السلعُمنُمناطقُودولُأخرىُوبخاصةُالدولُالعربيةُ،وكذلكُالمعيقاتُالتيُوضعهاُاالحتاللُاإلسرائيليُ

ُ،أبوُظبيُ،االماراتُالعربيةُ
ُ
ُ.ُ 1صندوقُالنقدُالعربي ُ ،التقريرُاالقتصاديُالعربيُالموحدُ،الفصلُالثالثُعشرُ:االقتصادُالفلسطيني

المتحدةُ)2015(ُ،صُ .001

ُ.ُ2األمانةُالعامةُلجامعةُالدولُالعربيةُ،مرجعُسبقُذكرهُ)2010(ُ،صُ .3
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أمامُعمليةُاالستيرادُلغرضُاجبارُالجانبُالفلسطينيُمنُاالستيرادُقس ارُمنُ"إسرائيل"ُ،حالُدونُاستفادةُ
االقتصادُالفلسطينيُبالشكلُالمطلوبُمنُهذاُالقرارُ .

ُ .2تقييمُالدعمُالماليُالعربيُللموازنةُالعامةُالفلسطينية ُ
لقدُمثَلُالدعمُالماليُالعربيُلموازنةُالعامةُالفلسطينيةُالتيُأقرهاُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُفيُقمةُ
قمةُعمانُُ،(2017عونا ُهاما ُللسلطةُالوطنيةُ
بيروتُ)ُ،(2002والتأكيدُعليهاُفيُالقممُالالحقةُحتىُ(
َ

الفلسطينيةُُ،لمواجهةُالسياساتُاإلسرائيليةُالمتمثلةُبحجزُأموالُالضرائبُُوالتيُهيُحقُالشعبُالفلسطينيُ
وتحويلهاُإلىُشركةُالكهرباءُاإلسرائيليةُ،فيُانتهاكُلجميعُاالتفاقياتُالموقعةُمعُدولةُفلسطينُ،مماُأدىُ

إلىُزيادةُاألزمةُالماليةُالخانقة ُالتيُتعانيُمنهاُالحكومةُالفلسطينيةُوالتيُأثرت ُعلىُمستوىُالخدماتُ
المقدمةُللمواطنينُ،إضافةُإلىُعدمُوفاءُالدولُالمانحةُبالتزاماتهاُ .

وتدلُالمعطياتُالمتاحةُحولُالدعمُالماليُالعربيُللموازنةُالفلسطينيةُعلىُأنُوتيرةُهذاُالدعمُ– ُكماُ
ونوعاُ-تأثرُإلىُحدُكبيرُبتطوراتُالقضيةُالفلسطينيةُمنُجهةُوبتطوراتُالقضاياُالعربيةُمنُجهةُأخرىُ،

وهذاُكانُواضحاُفيُتذبذبُقيمةُالدعمُالماليُالعربيُللموازنةُالفلسطينيةُخاللُالسنواتُ(ُ .)2017-2002

وقدُشهدُالعامُُ2009أعلىُقيمةُللدعمُالماليُالعربيُللموازنةُالعامةُالفلسطينيةُبلغُنحوُ(ُ461.6مليونُ
دوالر) ُ وذلكُنتيجةُلترديُاألوضاعُاالقتصاديةُواالجتماعيةُواإلنسانيةُفيُاألراضيُالفلسطينيةُفيُهذاُ
ةُبجانبُاستمرارُالسياساتُاإلسرائيليةُالعدوانيةُالمتمثلةُفيُ
ُ
العامُجراءُالعدوانُاإلسرائيليُعلىُقطاعُغز

الحصارُواإلغالقُ .

وقدُشهدتُالفترةُ(ُ)2017-2010تراجعا ُحادا ُفيُحجمُالدعمُالماليُالعربيُ،ويعزىُهذاُالتراجعُإلىُ
التطوراتُالتيُشهدهاُالعالمُالعربيُفيُتلكُالفترةُوالتيُأدتُبطبيعةُالحالُإلىُتراجعُفيُدورُجامعةُالدولُ
العربيةُفيُمختلفُالقضاياُالعربيةُبصفةُعامةُوفيُالقضيةُالفلسطينيةُبصفةُخاصةُنتيجةُلعدةُعواملُ،

أبرزهاُ:تعددُاألزماتُالعربيةُالتيُيفترضُبالجامعةُالعربيةُالتعاملُمعهاُ،وانشغالُعددُكبيرُمنُالدولُ
األعضاء ُفيها ُبالنزاعات ُواألزمات ُالتي ُتعصف ُبساحتها ُالداخلية ُوتداخل ُتلك ُاألزمات ُمع ُالصراعاتُ

اإلقليميةُالتيُباتتُتحتلُأولويةُمتقدمةُعلىُالصراعُمعُ"إسرائيل"ُفيُأجندةُالدولُالعربيةُالكبرىُ،إلىُ
جانبُماُأسفرُعنهُذلكُمنُتوترُفيُالعالقاتُمضعفا ُبذلكُدورُالجامعةُالعربيةُبكاملهاُ(ُ،)1وبالتاليُ
تراجعُالدعمُالماليُالعربيُللموازنةُالعامةُالفلسطينيةُ .

ُ.ُ1محس ال ال الالنُصال ال ال الالالحُ،القضيييييييييةُالفلسييييييييطينيةُوالعييييييييالمُالعربيييييييييُ مركال ال ال الالزُالزيتونال ال ال الالةُللد ارسال ال ال الالاتُواالستشال ال ال الالاراتُ،بيال ال ال الالروتُ)2018(ُ،

صُ .300
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ومنُأبرزُالمؤشراتُالتيُتدلُعلىُتراجعُاهتمامُالدولُالعربيةُللقضيةُالفلسطينيةُبصفةُعامةُتراجعُالدعمُ

الماليُللموازنةُالفلسطينيةُبصفةُخاصةُ،فتتمثلُفيُمستوىُاالستجابةُوااللتزامُبتنفيذُق ارراتُالقمةُالعربيةُ
المتعلقةُبدعمُالموازنةُالفلسطينيةُ،التيُأقرهاُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُفيُقمةُبيروتُ(ُ،(2002وهوُ
دعمُالموازنةُالفلسطينيةُبمبلغُ)ُ 330مليون ُدوالر) ُلمدةُستةُأشهرُبمعدلُ)ُ 55مليون ُدوالر) ُشهريا ُأيُ

)ُ660مليونُدوالر)ُسنوياُ،وهوُماُلمُتلتزمُبهُالدولُالعربيةُخاللُالفترةُ(ُ .)2017-2002

ُحيث ُيبين ُالجدول ُرقم ُ(ُ )8انخفاض ُالدعم ُالعربي ُللموازنة ُالعامة ُالفلسطينية ُبشكل ُحادُ ،اذ ُبلغتُ
المساعدات ُالعربية ُعام ُ(ُ )8118نحو ُ(ُ 111مليون ُدوالر) ُبنسبة(ُ )%11.0من ُإجمالي ُالمساعداتُ

الخارجيةُخاللُعامُ(ُ،)8118لتصلُإلى(ُ411.8مليونُدوالر)ُبنسبةُ(ُ)%0.2منُإجماليُالمساعداتُ
الخارجيةُخاللُعامُ(ُ،)8141األمرُالذيُيدلُعلىُأنُالدعمُالماليُالعربيُلمُيكنُكافياُلسدُاالحتياجاتُ
الماليةُللسلطةُالفلسطينيةُلتغطيةُالعجزُفيُالموازنةُالعامةُمنُجهةُولدعمُصمودهاُمنُجهةُأخرىُ،وهذاُ

يتطلبُمنُالسلطةُالفلسطينيةُوالحكومةُالفلسطينيةُمواصلةُالضغطُعلىُجامعةُالدولُالعربيةُلحثُالدولُ
العربيةُنحوُالوقوفُأمامُمسؤولياتهمُوالزامهمُبالوفاءُبتعهداتهمُالماليةُوتوفيرُشبكةُاألمانُالعربيةُالتيُ

أقرتهاُالدولُفيُالقممُالعربيةُوتعهدتُبهاُجميعُالدولُالعربية.

جدولُرقمُ(ُ:)2نسبةُالمساعداتُالعربيةُمنُإجماليُالمساعداتُالخارجيةُالمقدمةُلدعمُالموازنةُالعامةُ

خاللُالفترةُ(ُ )2092ُ–ُ2002
السنة ُ

المساعدات ُ
العربية ُ

إجماليُالمساعداتُ

نسبةُالمساعداتُالعربيةُمنُ

ُ

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

400
360
99
194.8
440.4
444
446
461.6
230.8
288.2
272.7
285.7

796
620
353
636
1019
1322
1978
1402
1277
983
932
1358

(ُ )%
50.3
58.1
28.0
30.6
43.2
33.6
22.5
32.9
18.1
29.3
29.3
21.0

الخارجية ُ
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إجماليُالمساعداتُالخارجية ُ

2014
2015
2016
2017
-

410
330.3
212.9
145.2

1230
3682
4100
4056

33.3
9.0
5.2
3.6

المصدر :تل ا مونق موفلا لنلا ،مو،قرير مواندي ،دمئر مألب تث عموالتتت مونق يا ،بمم موله ،أع مد خ،لفا.

 -مونبتوغ بتونللدن دعالب.

وعلىُالرغمُمنُعدمُالتزامُالدولُالعربيةُمنُالوفاءُبالتزامهاُالكاملُبماُأقرتهُجامعةُالدولُالعربيةُفيُقمةُ
التأكيدُعليهُفيُالقممُالالحقةُحتىُقمةُعمانُُ،2017إالُأنُتدفقُالدعمُالعربيُللموازنةُ
بيروتُ)ُ،(2002و
َ

الفلسطينيةُيلعبُدو ار ُمهما ُفيُدعمُصمودُالشعبُالفلسطيني ُوسلطتهُالوطنيةُومؤسساتهُاالقتصاديةُ،
ويساهمُفيُالتخفيفُمنُحدةُاألزمةُالماليةُالتيُتعانيُمنهاُالسلطةُالفلسطينيةُويحولُدونُانهيارهاُ،األمرُ
الذيُيتطلبُاالستمرارُفيُزيادةُهذاُالدعمُطالماُ"إسرائيل"ُمستمرةُفيُسياستهاُالتدميريةُالعدوانيةُالمتمثلةُ

فيُسياسةُالحصارُ واالغالقُ،كماُأنُالسلطةُالفلسطينيةُبحاجةُماسةُلهذاُالدعمُُالعربيُالُسيماُوأنُ
الدعمُالماليُالعربيُوالمساعداتُالعربيةُيأتيُفيُسياقُتنفيذُق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُلدعمُاالقتصادُ

الفلسطينيُودعمُالموازنةُالعامةُبدونُشروطُأوُقيودُمقارنةُبالمساعداتُالخارجيةُاألجنبيةُالتيُعادةُماُ
تكونُمقيدةُبشروطُسياسيةُواقتصاديةُ ُُُ.

النتائجُوالتوصيات ُ
أوالاُ:النتائجُ :
فيُضوءُاستعراضُحجمُالدعمُاالقتصاديُوالماليُالعربيُالذيُقدمتهُالدولُالعربيةُإلىُفلسطينُفيُإطارُ

ق ارراتُالقمةُلجامعةُالدولُالعربيةُخاللُالفترةُ(ُ،)2017-2002توصلتُالدراسةُإلىُمجموعةُمنُالنتائجُ،
أهمهاُ :
 .4أولتُجامعةُالدولُالعربيةُاهتماماُكبي ارُبتقديمُالدعمُاالقتصاديُوالماليُللشعبُالفلسطينيُوسلطتهُ

ومؤسساتهُفيُمجالسهاُالمختلفةُ(القمةُ–ُوزراءُالخارجيةُ–ُوزراءُالمالُواالقتصاد)ُخاللُالفترةُ

(.)2017-2002

 .8أقرتُجامعةُالدولُالعربيةُالعديدُمنُالق ارراتُلدعمُالقضيةُالفلسطينيةُاقتصاديا ُومالياُ،أبرزهاُ،
إنشاءُصندوقيُاألقصىُوانتفاضةُالقدسُ،وقرارُدعمُاالقتصادُالفلسطينيُ،وقرارُدعمُالموازنةُ

العامةُالفلسطينيةُ،وقرارُبتفعيلُشبكةُاألمانُالعربية.

 .0أدتُسياسةُالحصارُواإلغالقُالمستمرُالذيُانتهجتهاُ"إسرائيل"ُمنذُأواخرُالعامُ(ُ،)2000وعدمُ
وجودُمعابرُوحدودُتتحكمُبهاُدولةُفلسطينُعدمُاستفادةُاالقتصادُالفلسطينيُمنُق ارراتُالقمةُ
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العربيةُالمتعلقةُبدعمُاالقتصادُالفلسطينيُالمتمثلةُبفتحُاألسواقُالعربيةُأمامُالتدفقُالحرُللمنتجاتُ

الفلسطينيةُواعفاءهاُمنُالرسومُالجمركيةُ .

 .1تأثرُحجمُالدعمُالماليُالعربيُللموازنةُالفلسطينيةُبتطوراتُالقضيةُالفلسطينيةُمنُجهةُوبتطوراتُ
القضايا ُالعربية ُمن ُجهة ُأخرى ُخالل ُالسنوات ُ(ُ ،)2017-2002وذلك ُنتيجة ُلتعدد ُاألزماتُ
العربيةُفيُبعضُالدولُ،وانشغالُهذهُالدولُفيهاُوالتيُكانتُعلىُحسابُالقضيةُالفلسطينية.

 .1أدىُاستمرارُالسياساتُاإلسرائيليةُالتدميريةُوالتقييديةُتجاهُاالقتصادُالفلسطينيُإلىُاستمرارُتفريغُ
الدعمُالماليُالعربيُمنُمردودهُالتنمويُليقتصرُدورهُفيُسدادُالعجزُفيُالموازنةُالعامةُبدالُمنُ

ُ

االستفادةُمنهُفيُمجاالتُالتطويرُوالتنمية.

ثاني اُ:التوصيات ُ
فيُظلُأهميةُالدورُالذيُتلعبهُجامعةُالدولُالعربيةُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينيةُعلىُالصعيدُاالقتصاديُ
والماليُ،وفيُظلُالنتائجُالتيُتوصلتُإليهاُالدراسةُ،يقترحُالباحثُمجموعةُمنُالتوصياتُالموجهةُلجامعةُ

الدولُالعربيةُوللحكومةُالفلسطينيةُ :

 .9التوصياتُالموجهةُلجامعةُالدولُالعربيةُ :
 ضرورةُاالستمرارُفي ُتقديم ُالدعم ُالماليُلصندوقيُاألقصى ُوانتفاضةُالقدسُلدعمُصمودُالشعبُالفلسطينيُوسلطتهُومؤسساته.

 دعوةُالو ازراتُالعربيةُالمختصةُبالعملُعلىُتوجيهُشكوىُلمنظمةُالتجارةُالعالميةُوللمؤسساتُالدوليةُالمعنيةُإلزالةُاإلجراءاتُاإلسرائيليةُالمعرقلةُلحريةُمرورُالسلعُوالمنتجاتُالفلسطينيةُ

إلىُاألسواقُالعربية.

 ضرورةُتشديدُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُالدولُاألعضاءُعلىُأهميةُااللتزامُبسدادُالمساهماتُالمتوجبةُعلىُالدولُاألعضاءُلدعمُالموازنةُالعامةُالفلسطينية.

 ضرورةُالضغطُعلىُالمجتمعُالدوليُلكيُتقومُإسرائيلُبتنفيذُاالتفاقياتُالمبرمةُبينهاُ ُوبينُالسلطةُالفلسطينيةُوانهاءُالحصارُالمفروضُعلىُاألراضيُالفلسطينيُ،وفتحُالمنافذُوالحدودُ

أمامُحركةُالتجارةُواألفرادُدونُقيود.

 تفعيلُودعمُمبادرةُالتكاملُاالقتصاديُالعربيُ،لتنميةُالتبادلُالتجاريُبينُفلسطينُوالدولُالعربيةُ،بهدفُتحريرُاالقتصادُالفلسطينيُمنُالتبعيُةُاالقتصاديةُمعُاقتصادُاالحتالل.

 التأكيدُعلىُدعوةُمؤسساتُالقطاعُالخاصُبالدولُالعربيةُللمشاركةُالفعالةُفيُاالستثمارُفيُفلسطينُودعمُالقطاعُالخاصُالفلسطيني.
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 .2التوصياتُالموجهةُللحكومةُالفلسطينية

 ضرورةُإعادةُالنظرُفيُجميعُالسياساتُالتيُأدتُإلىُوجودُالعجزُالمزمنُفيُالموازنةُالعامةُوالعملُعلىُالحدُمنُتأثيراتهاُالسلبيةُعلىُاالقتصادُالفلسطيني.

 ضرورةُمواصلةُالحكومةُالفلسطينيةُجهودهاُتحقيقُاالستدامةُالماليةُوخفضُاالعتمادُعلىُالدعمُالمقدمُمنُالجهاتُالخارجيةُ،واستغاللُالدعمُالعربيُبشكلُأمثلُوتحديداُفيُمجاالتُ

التطويرُوالتنمية.

 ضرورةُتبنيُخطةُتنمويةُوطنيةُشاملةُتعتمدُبشكلُرئيسيُعلىُالقدراتُالذاتيةُلالقتصادُالفلسطيني ُتكون ُقادرة ُعلى ُمعالجة ُالعجز ُالمزمن ُفي ُالموازنة ُالعامة ُمن ُجهةُ ،وتُجنبُ
االقتصادُالفلسطيني ُمنُاحتماليةُنشوءُأيةُتشوهاتُأوُاختناقاتُمرافقةُلعملية ُالتنمية ُفيُ

المستقبلُمنُجهةُأخرىُ .

 ضرورةُمواصلةُالحكومةُالفلسطينيةُجهودهاُفيُاالنفكاكُاالقتصاديُمنُخاللُتعزيزُالعالقاتُالمراجييييييييع ُ

االقتصاديةُمعُالدولُالعربيةُلتحلُمحلُالعالقةُالقسريةُمعُاقتصادُاالحتاللُاإلسرائيلي.

أوالاُ:الكتب ُ
 .4عبدُالكريمُعوضُخليفةُ،قانونُالمنظماتُالدوليةُ،دارُالجامعةُالجديدُ،مصر(ُ .)2009
 .8عليُيوسفُالشكريُ،المنظماتُالدوليةُ،طُُ،1دارُصفاءُ،األردن(ُ .)2012

 .0محمدُعزيزُشكريُ ُ،وماجدةُحمويُ،الوسيطُفيُالمنظماتُالدوليةُ:النظريةُالعامةُالتنظيمُالعالميُ
التنظيمُاإلقليميُالتنظيمُالتعاقديُ،طُ،5،دارُالكتابُ،دمشق(ُ .)2007

 .1فهد ُالعتيبيُ ،جامعة ُالدول ُالعربية ُوحل ُالمنازعات ُالعربيةُ ،طُ ،1جامعة ُنايف ُللعلوم ُاألمنيةُ،
الرياضُ،السعودية(ُ .)2010

 .1رابحُغليمُ،الموظفُالدوليُفيُنطاقُجامعةُالدولُالعربيةُ،دارُهومةُ،الجزائر(.)2004

 .2جمال ُعبد ُالناصر ُمانعُ ،التنظيم ُالدولي ُالنظرية ُالعامة ُوالمنظمات ُالعالمية ُواإلقليميةُ
المتخصصةُ،طُ،1دارُالفكرُالجامعيُ،مصر(ُ .)2008

ثانياُ:الدراسات ُ

 .4حسنُإبراهيمُ،التعاونُوالتكاملُاالقتصاديُالعربيُ:ماُلهاُوماُعليهاُ،مجلةُشؤونُعربيةُ،العددُ
ُ،79القاهرةُ(ُ .)1994

 .8مرفتُرشماويُ،جامعةُالدولُالعربيةُ:حقوق ُاإلنسانُالمعاييرُواآللياتُ،مركزُالقاهرةُلدراساتُ
حقوقُاإلنسانُ،القاهرةُ(ُ .)2013
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 .0مرفتُرشماويُ ُ،وسهيرُرياضُ،تفاعلُالمجتمعُالمدنيُمعُجامعةُالدولُالعربيةُ–ُقراءةُتحليليةُ

ألهم ُالمبادئ ُوالممارسات ُوالدروس ُالمستفادةُ ،مركز ُالقاهرة ُلدراسات ُحقوق ُاإلنسانُ ،القاهرةُ

(ُ .)2013

 .1سهيرُرياضُ،مبادراتُالمجتمعُالمدنيُفيُالعملُمعُجامعةُالدولُالعربيةُ،مركزُالقاهرةُلدراساتُ
حقوقُاإلنسانُ،القاهرة(.)2013

 .1أحمد ُفارس ُعبد ُالمنعمُ ،جامعة ُالدول ُالعربيةُُ 1980-1945دراسة ُتاريخيةُ،مركز ُدراساتُ
الوحدةُالعربيةُ،بيروت(.)1986

 .2محمدُمحمود ُالمغنيُ ،موقفُجامعة ُالدول ُالعربيةُمن ُالقضية ُالفلسطينية ُمن ُخالل ُالق ارراتُ
والبيانات ُالرسمية ُالصادرة ُعنها ُُ ،2006-1987رسالة ُماجستير ُغير ُمنشورةُ ،الجامعةُ

اإلسالميةُ،غزة(ُ .)2016

ثالث اُ:التقارير ُ

 .4األمانة ُالعامة ُلجامعة ُالدول ُالعربيةُ ،ورقة ُمعلومات ُموجزة ُحول ُالمساعدات ُالعربية ُالمقدمةُ
للشعب ُالفلسطيني ُوسلطته ُالوطنية ُفي ُاألراضي ُالفلسطينية ُالمحتلة ُخالل ُالفترة ُ(2009-

ُ،)2000القاهرةُ(ُ .)2010

 .8سلطةُالنقدُالفلسطينيةُ،التقريرُالسنويُُ،دائرةُاألبحاثُوالسياساتُالنقديةُ،رامُاللهُ،األعدادُمنُ
عامُُ .2017-2000

 .0محسن ُصالحُ ،التقرير ُاالستراتيجي ُالفلسطيني ُُ ،2017-2016مركز ُالزيتونة ُللدراساتُ
واالستشاراتُ،بيروت(.)2018

 .1محسن ُصالحُ ،القضية ُالفلسطينية ُوالعالم ُالعربي ُمركز ُالزيتونة ُللدراسات ُواالستشاراتُ،
بيروت(ُ .)2018

 .1صندوق ُالنقد ُالعربيُ ،التقرير ُاالقتصادي ُالعربي ُالموحدُ ،الفصل ُالثالث ُعشرُ :االقتصادُ

الفلسطينيُ،أبوُظبيُ،االماراتُالعربيةُالمتحدة(ُ .)2001

 .2صندوق ُالنقد ُالعربيُ ،التقرير ُاالقتصادي ُالعربي ُالموحدُ ،الفصل ُالثالث ُعشرُ :االقتصادُ
الفلسطينيُ،أبوُظبيُ،االماراتُالعربيةُالمتحدة(ُ .)2010

 .1صندوق ُالنقد ُالعربيُ ،التقرير ُاالقتصادي ُالعربي ُالموحدُ ،الفصل ُالثالث ُعشرُ :االقتصادُ
الفلسطينيُ،أبوُظبيُ،االماراتُالعربيةُالمتحدة(ُ .)2015

رابعاُ:الق اررات ُ
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 .4ق اررات ُمجلس ُالدول ُالعربية ُعلى ُمستوى ُالقمة ُ– ُالجلسة ُالعاديةُ(ُ :)14قمة ُبيروتُُ،2002
الموقعُااللكترونيُ ُ.http://www.lasportal.orgُ:

ُ:قمةُعمانُُ،2017الموقعُااللكترونيُ:
 .8ق ارراتُمجلسُالدولُالعربيةُعلىُمستوىُالقمة-الجلسةُ28
ا
ُ ُ.http://www.lasportal.org

 .0ق اررات ُمجلس ُالدول ُالعربية ُعلى ُمستوى ُالقمة-قمة ُالقاهرة ُُ ،2000الموقع ُااللكترونيُ:
ُ ُ.http://www.lasportal.org
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استراتيجيةُمقاطعةُاسرائيلُداخلُجامعةُالدولُالعربيةُفيُظلُالتحدياتُالتيُتواجهها ُ
The Strategy of Boycotting Israel within the Arab League in light
of the Encountering Challenges
أُ.نهادُنعمانُكرم ُ

ُ

باحثُمتخصصُفيُالعالقاتُالدولية
nkaram_83@hotmail.com

الملخصُ :
ُُُُُُُُهدفتُالدراسةُإلىُتسليطُالضوءُعلىُاستراتيجيةُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ،والتيَُُفرضتُنفسهاُ
كأحدُاشكالُالمقاومةُالشعبيةُالسلميةُ،حيثُأقرتهاُجامعةُالدولُالعربيةُلمواجهةُالمشروعُالصهيونيُقبلُ

تأسيسُدولةُاسرائيلُعامُُ،4411وظلتُتمارسُدورهاُعبرُالمكاتبُالرسميةُلجامعةُالدولُالعربيةُبعدُأنُ

تمُاعتمادهاُبشكلُرسميُبعدُعامُ .4411

وناقشتُالدراسةُالتحدياتُوالمعيقات ُالتيُواجهتُاستراتيجيةُالمقاطعةُداخلُجامعةُالدولُالعربيةُ ،كماُ

استعرضتُالدراسةُمحطاتُتطورُاستراتيجيةُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ،واآللياتُالعربيةُإلعادةُتفعيلها؛ُ
وتبنيهاُمنُجديدُللضغطُعلىُاسرائيلُحتىُتنصاعُللق ارراتُالدوليةُوتعطيُالفلسطينيينُحقوقهمُ ُ.
بيُجماعيُمشتركُحتىُ
ُ
وخلصتُالدراسةُإلىُأنُاستراتيجيةُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُتحتاجُإلىُجهدُعر

تستطيعُتحقيقُأهدافهاُ،كماُأوصتُبضرورةُاالسراعُفيُُإعادةُبناءُوهيكليةُمؤسساتُوهيئاتُجامعةُالدولُ
العربية؛ُوالتيُمنُُأهمهاُمجلسُالدفاعُالعربيُالمشتركُومحكمةُالعدلُالعربيةُ،معُضرورةُصياغةُنظامُ
عربيُقادرُعلىُتوفيرُالحدُاألدنىُمنُالحمايةُالعربيةُلردُاالعتداءُالواقعُعلىُالشعبُالفلسطينيُ .
الكلماتُالدالةُ:جامعةُالدولُالعربيةُ،استراتيجيةُالمقاطعةُ،حركةُالمقاطعةُُ،BDSالتطبيعُ،مجلسُالدفاعُ
العربيُالمشتركُ ُ.
Abstract:
The study aimed to light on the strategy of the Arab boycott of Israel, which
imposed itself as a form of peaceful resistance, and has adopted by the Arab
League to boycott the Zionist project before the establishment of Israel State in
1948, and has continued to play its role through the official offices of Arab League
After the War in 1948.
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The study discussed the challenges and impediments encountered by the boycott
strategy within the Arab League, and reviewed the developments of the strategy
of the Arab boycott of Israel, beside the Arab mechanisms for reactivating it.
Key words: the Arab League, Boycott strategy, BDS movement, normalization,
the Joint Arab Defense Council
المقدمةُ :
ُُُُُلقدُكانتُاستراتيجيةُمقاطعةُإسرائيلُداخلُجامعةُالدولُالعربيةُ،استراتيجيةُرسميةُعربية؛ُإذُصدرُ
عنُجامعةُالدولُالعربيةُعددُمنُالق ارراتُ ،كانُاولهاُالقرارُرقمُ(ُ 42فيُديسمبرُُ )4411الذيُطالبُ

دولُالجامعةُبمنعُمنتوجاتُالمؤسسةُالتجاريةُالصهيونيةُمنُدخولُاراضيهاُ،وطالبُالقرارُكلُالمؤسساتُ
والمنظماتُوالتجارُالعربُبرفضُالتعاملُبالبضائعُالصهيونيةُاوُتوزيعهاُاوُاستهالكهاُ .
وبعدُُإعالنُقيامُدولةُاسرائيلُ،باتتُالمقاطعةُأكثرُتنظيماُمعُقرارُمجلسُالجامعةُرقمُ(ُ)011فيُ(مايوُ
ُ ،)4414الذيُتضمنُتأسيسُجهازُيشرفُعلىُعمليةُالمقاطعةُيرأسه ُمفوضُعامُيعينهُاألمينُالعامُ

للجامعةُ ،ويعاون ُالمفوضُمندوبُعنُكلُدولةُبصفةُضابطُاتصالُتعينهُحكومتهُ.كماُتضمنُالقرارُ
إنشاءُمكتبُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُمقرهُدمشقُ،فقدُاندرجتُالمقاطعةُفيُإطارُتبنيُالجامعةُللصراعُ
ضدُإسرائيلُبوصفهُصراعاُعربياُُإسرائيلياُُمتعلقاُُباألمنُالقوميُالعربيُ ُ.

وكانتُنتائجُسياساتُالمقاطعةُالعربيةُمحدودةُالتأثيرُوالفاعليةُبسببُالدعمُالغربيُلالقتصادُاإلسرائيليُ

منُجهةُ ،وعدمُوجودُاستراتيجيةُعربيةُمتكاملةُللمقاطعةُمنُجهةُثانيةُ ،وهوُماُجعلُنتائجُالمقاطعةُ
الرسميةُمتواضعةُومحدودة ُ،وقدُتراجعتُبعدُتوقيعُعددُمنُالدولُالعربيةُاتفاقياتُسالمُمعُاسرائيلُ،إذُ

أصبحتُالسياساتُالعربيةُتقتصرُعلىُاجتماعاتُدوريةُلمكتبُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ .

بلُأنُالدولُالعربيةُالتيُوقعتُاتفاقياتُسالمُمعُاسرائيلُضربتُبالمقاطعةُعرضُالحائطُ ،منُخاللُ

قبولهاُالتعا ُونُاالقتصاديُمعُإسرائيلُ،وبعدُاتفاقياتُاوسلوُوتحولُالموقفُالعربيُاليُاستراتيجيةُالسالمُ
معُإسرائيلُ ،وفيُظلُمأزق ُالكفاحُالمسلحُالفلسطينيُوتحولهُمنُاستراتيجيةُالتحريرُإلى ُحالةُمقاومةُ
ودفاعُعنُالنفسُفيُظلُاالحتاللُ،برزتُالحاجةُإلىُاستراتيجياتُجديدةُإلعادةُتفعيلُالمقاطعةُالعربيةُ

إلسرائيلُ .

مشكلةُالدراسةُوتساؤالتهاُ ُُ:
فيُظلُالمتغيراتُالسياسيةُالعربيةُوتراجعُاستراتيجيةُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُمنُجهةُ،وظهورُحركةُ

المقاطعةُوسحبُاالستثماراتُوفرضُالعقوباتُالدوليةُعلىُاسرائيلُمنُجهةُثانيةُ،أصبحُمنُالضروريُ
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ُإعادةُتفعيلُمكاتبُالمقاطعةُداخلُجامعةُالدولُالعربيةُلتساندُوتدعمُحملةُالمقاطعةُالدوليةُالمعروفةُ
ُ،BDSمنُأجلُتوحيدُالموقفُالعربيُتجاهُدعمُالقضيةُالفلسطينيةُوعليةُيطرحُالسؤالُالرئيسيُ ُ:
ماُهيُاستراتيجيةُمقاطعةُاسرائيلُداخلُجامعةُالدولُالعربيةُفيُظلُالتحدياتُالتيُتواجهها؟ُُ ُ
ويتفرعُعنهُالتساؤالتُالتاليةُ :
 ماُهيُمراحلُومحطاتُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيل؟
 ماُهيُمبادئُووسائلُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيل؟

 ماُالتحدياتُالتيُتواجهُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيل؟

 كيفُيمكنُاعادةُتفعيلُاستراتيجيةُمقاطعةُاسرائيلُداخلُجامعةُالدولُالعربية؟
ُ

أهدافُالدراسةُ :
 معرفةُمراحلُومحطاتُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ .
 مناقشةُمبادئُووسائلُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ .

 التعرفُعليُاهمُالتحدياتُالتيُتواجهُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ .
ُُ ُ

 مناقشةُالياتُُإعادةُتفعيلُاستراتيجيةُمقاطعةُإسرائيلُداخلُجامعةُالدولُالعربيةُ .

أهميةُالدراسةُ ُ:
تكمنُأهميةُالدراسةُفيُسعيهاُلتوضيحُأهميةُتبنيُجامعةُالدولُالعربيةُاستراتيجيةُمقاطعةُإسرائيلُمنُ

جديدُوبشكلُجماعيُومشتركُ ،وخصوصاُحركةُالمقاطعةُالدوليةُُ،BDSوالوقوف ُعلىُالتحدياتُالتيُ
تواجهُالمقاطعةُوطرقُتفعيلهاُداخلُجامعةُالدولُالعربيةُ .
ومنُهناُتتمثلُأهميةُالدراسةُفيماُيليُ :
 تزويدُالمكتبةُالفلسطينية ُوالعربية ُبالدراسات ُاألكاديميةُالمتعلقة ُبمقاطعة ُإسرائيلُ ،والتي ُتعتبرُ
مدخالُللباحثينُلتحليلُظاهرةُالمقاطعةُوضرورتهاُكشكلُقديمُجديدُفيُمواجهةُإسرائيل.

ُوآليات ُتفعيلها ُوتقويتهاُ ،معُ
 تسليط ُالضوء ُعلى ُاستراتيجية ُالمقاطعة ُالعربية ُوتأثيرها ُبإسرائيل ُ
ابرازهاُكأسلوبُجديدُيمكنُاالعتمادُعليةُفيُاستيرادُالحقوقُالفلسطينيةُ ُ.
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 تسعىُالدراسةُإلىُتزويدُصانعُالقرارُالعربيُبالمعلوماتُحولُاستراتيجيةُالمقاطعةُبشتىُأنواعهاُ،
وبتوصياتُ،يمكنُاالستفادةُمنهاُفيُتحديدُآلياتُتفعيلُمقاطعةُإسرائيلُ،ودعمُالقضيةُالفلسطينيةُ

منُمنطلقُأنهاُجزءُمنُاألمنُالقوميُالعربيُ ُ.

منهجيةُالدراسةُ ُ:

حيث ُاعتمدت ُعلى ُالمنهج ُالتاريخي؛ ُوذلك ُلسرد ُوتتبع ُالمراحل ُوالمحطات ُالتي ُمرت ُبها ُاستراتيجيةُ
المقاطعةُالعربيةُ ،وكيفُحققتُواخفقتُفيُنفسُالوقتُفيُتحقيقُاالهدافُ ،كماُاعتمدتُعلى ُالمنهجُ
الوصفيُالتحليليُمنُمنطلقُحاجةُالدراسةُالىُالياتُاستراتيجيةُالمقاطعةُالعربيةُداخلُجامعةُالدولُ

العربيةُوتحليلُالتحدياتُوالمعيقاتُالتيُتواجههاُومناقشةُكيفيةُتبنيهاُعلىُالمستويُالرسميُالعربيُضمنُ
حالةُاجماعُعربيُيؤديُاليُتحقيقُالنتائجُالمرجوةُمنهاُ .
ُحدودُالدراسةُ :
 الحدُالزمانيُللدراسةُ:تمتدُالدراسةُمنُعامُُ8141وهوُنقطةُالتحولُالسياسيُلألنظمةُالعربيةُ
نتيجةُالثوراتُالعربيةُوحتىُُ 8141

 الحدُالمكانيُللدراسةُ:جامعةُالدولُالعربية.
ُ
المبحثُاألولُ:محطاتُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيل ُ
اوالاُ:التأصيلُلمفهومُالمقاطعةُ ُ
ثانياُ:محطاتُالمقاطعةُالعربيةُ ُ
ُمقدمةُ ُ:
ُُُُُُُلقدُاعتمدتُجامعةُالدولُالعربيةُاستراتيجيةُمقاطعةُاسرائيلُقبلُتأسيسُدولةُاسرائيلُ،وذلكُايماناُُ

منهاُبأنُالصهيونيةُالتيُتعملُعلىُإنشاءُوطنُقوميُلليهودُفيُفلسطينُتُهددُاالمنُالقوميُالعربيُبرمتهُ،
وتطورتُاستراتيجيةُالمقاطعةُلتأخذُحي ازُاكبرُبعدُحربُُ 4411والتيُاطلقُعليهاُحربُنكبةُفلسطينُ،
حيثُعملتُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُتأسيسُمكاتبُللمقاطعةُفيُالدولُالعربيةُفيُعامُُ،4411وتبنتُ

المقاطعةُبشكلُرسميُ ُ،ولقدُحاولتُاسرائيلُومنُورائهاُالوالياتُالمتحدةُاالمريكيةُااللتفافُعلىُالمقاطعةُ
العربيةُبعدةُطرقُواشكالُلماُلهاُمنُاثارُسلبيةُجداُُعلىُاسرائيلُاذاُاستمرتُ،حتىُجاءتُمرحلةُتوقيعُ
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االتفاقياتُوالمعاهداتُمعُاسرائيلُ،االمرُالذيُساهمُفيُالتخفيفُمنُقوةُاستراتيجيةُالمقاطعةُوتحويلهاُ

فيُبعضُالدولُالعربيةُمنُمقاطعةُرسميةُإلىُشعبيةُ،بلُايقافهاُفيُبعضُالدولُاألخرىُ ُ.
أوالاُ:التأصيلُلمفهومُالمقاطعة ُ

ُُُُتعودُالمقاطعةُإلى ُماُقبلُُ 4111عامُ ،ففيُالتراثُاالسالميُ ،وفيُالسنةُالسابعةُمنُبعثةُالنبيُ-
محمدُصليُاللهُعليةُوسلم-خضعُهوُواصحابهُمنُبنيُهاشمُوبنيُعبدُالمطلبُ،وكلُمنُانحازُإليهمُ

قريشُ،ولكنُ
إلىُمقاطعةُشاملةُاقتصاديةُواجتماعيةُوسياسيةُتمثلتُفيُحصارُشعبُأبيُطالبُمنُقبلُ ُ
هذهُالمقاطعُباءتُبالفشلُ .1

ولكنُمصطلحُالمقاطعةُيعودُلعامُُ،4141-4180حيثُاشتقُمنُاسمُالكابتنُاالنجليزيُتشارلزُبويكاتُ،

الذيُكانُيعملُمدي ارُعقاريا ُفيُايرلنداُ،وفيُذلكُالعامُغضبُالمزارعون ُااليرلنديون ُمنُتشارلزُبسببُ

رفع ُقيمة ُايجارات ُاالراضيُ ،حيث ُرفض ُالمزارعون ُرفع ُقيمة ُايجارات ُاألراضيُ ،فطردهم ُتشارلز ُمنُ

االراضيُالتيُيعملونُبها ُ،وساءتُاالحوالُفيُظلُمقاطعةُااليرلنديينُعنُالعملُفيُالمزارعُ،وبعدُفترةُ
أقرُتشارلزُبالهزيمةُ،وكانتُنتيجةُالمقاطعةُلصالحُااليرلنديينُ،واصبحتُالمقاطعةُدرساُلكلُمنُيستغلُ

الضعفاءُ،واطلقُعليهاُباسمُالمقاطعةُُBoycottنسبةُللكابتنُتشارلزُبويكاتُ ُ2.
تعريفُالمقاطعةُ ُ:

تعدُالمقاطعةُاسلوبُحديثُفيُالعالقاتُالدوليةُ،فهيُاجراءُتلجأُاليهُسلطاتُالدولةُأوُهيئاتهاُأوُافرادهاُ

المشتغلون ُبالتجارة؛ ُلوقف ُالعالقات ُالتجارية ُمع ُدولة ُاخري ُومنع ُالتعامل ُمع ُرعاياها ُبقصد ُالضغطُ
االقتصاديُعليهاُرداُعلىُارتكابهاُألعمالُعدوانيةُ ُ3.

ويعبرُعنُالمقاطعةُعادةُباسم ُالمقاطعةُاالقتصاديةُ ،كماُجاءُفيُالمادة(ُ)42منُميثاقُعصبةُاالممُ

والمادة ُ(ُ )14من ُميثاق ُهيئة ُاالمم ُالمتحدةُ ،التي ُتنص ُعلى ُوقف ُالعالقات ُاالقتصادية ُوالمواصالتُ

الحديديةُوالبحريةُوالجويةُوالبريديةُوالالسلكيةُوغيرهاُمنُوسائلُالمواصالتُوقفاُجزئياُأوُكلياُ 4.
ُ

ُ1انظرُموقعُو ازرةُالخارجيةُالفلسطينيةُ،مقاطعةُدولةُاالحتاللhttp://www.mofa.gov.ps/new/?page_id=1286،
2
Torndlike, E.L and Clarence L Barnhart,1979, Advanced Dictionary, Illinois Scott Foresman and
Company,p122
ُ3عزُالدينُفودةُ،المقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ،مجلةُاألهرامُاالقتصاديُ،العددُ4424ُ،412صُ 2
ُ4عزيزُعبدُالمهديُالردامُ،4414،المقاطعةُاالقتصاديةُالعربيةُإلسرائيلُ،مركزُالدراساتُالفلسطينيةُ،بغداد.صُ 41
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ثاني اُ:محطاتُالمقاطعةُالعربية ُ
أوالاُ:استراتيجيةُالمقاطعةُالعربيةُمنُ(ُ ُُ)9129-9125
ُُُُُُُُاقرت ُجامعة ُالدولُالعربيةُبعد ُتأسيسها ُعامُُ 4411استراتيجيةُمقاطعةُاسرائيلُ ،وتبنت ُالقرارُ
بالمقاطعةُعلىُمستويُالقمةُعامُُ،4411أيُقبلُأنُتنشأُاسرائيلُنفسهاُ،ثمُتطورتُبعدُذلكُفشرعتُ

جامعةُالدولُالعربيةُقانوناُموحدا ُبشأنُالمقاطعةُ،فأسست ُجها اُزُمركزياُ ُللمقاطعةُسميُالمكتبُالرئيسيُ
لمقاطعةُاسرائيلُ،وقامتُكلُدولةُبإنشاءُمكتبُاقليميُخاصُبهاُليتولىُمراقبةُتنفيذُالمقاطعةُفيُتلكُ

الدولةُ 1.

أصدرتُالجامعةُالعربيةُقراراُرقمُ(ُ)42بتاريخُُ8ديسمبرُ4411بمقاطعةُالبضائعُوالصناعاتُاليهوديةُ،
وشكلتُلجنةُلتنفيذُتلكُالمقاطعةُ،وعلىُأهميةُهذهُالخطوةُفيُتلكُالمرحلةُالهامةُ،إالُأنهُيبدوُأنُقرارُ
َ

الجامعةُأتخذُعلىُعجلُدونُأنُتكونُهناكُدراسةُواضحةُحولُمفهومُوكيفيةُتطبيقُنظامُالمقاطعةُ ُ2.

وفيُدورةُمجلسُالجامعةُالثانيةُوالعشرينُفيُُ44ديسمبرُُ،4411قررُتطبيقُالصياغةُلإلطارُالقانونيُ،
مكتبُرئيسيُ
ُ
حيثُحددتُالقواعدُالمنظمةُللمقاطعةُ،ويشملُاإلطارُالتنظيميُلمقاطعةُإسرائيلُوتأسيسُ
ومقرهُدمشقُ،يديرهُمفوضُعامُ،يعينهُاألمينُالعامُللجامعةُالعربيةُ،ويرتبطُبهُتأمينُاالتصاالتُبالمكاتبُ

المختصة ُبشؤون ُالمقاطعة ُفي ُالدول ُالعربيةُ ،بهدف ُتنسيق ُأعمالهاُ ،واستمرار ُأنشطتها ُوتحتفظ ُلجنةُ
المقاطعةُالعربيةُبمشروعيتهاُمنُمختلفُالمواثيقُواألعرافُالدوليةُ ُ3.

وترىُالدراسةُأنُقرارُالمقاطعةُالعربيةُيعتبرُمنُالق ارراتُالهامةُالتيُاتخذتهاُالجامعةُالعربيةُبالرغمُمنُ
أنهُصدرُفيُبدايةُتشكيلهاُ،حيثُعملُعلىُتوحيدُالمجموعُالعربيُآنذاكُفي ُخندقُمقاطعةُإسرائيل؛ُ

ألنهاُتعتديُعلىُجزءُأصيلُمنُاألرضُالعربيةُ ،وكانُالقرارُفيُالبداياتُقويُوأثرُبإسرائيلُولكنُمعُ
مرورُالوقتُوتغيرُالظروفُالدوليةُ،ضعفتُالمقاطعةُالعربيةُتدريجياُوصوالُإلىُاتفاقُالسالمُبينُمصرُ
َ

ُ،حيثُيعتبرُنقطةُتحولُكبيرةُفيُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ .
ُ
واسرائيلُعامُ4411
ُ

ُ1مركزُدراساتُالوحدةُالعربيةُ،العربُومواجهُاسرائيلُاحتماالتُالمستقبلُ،ج8111ُ،8بيروتُ .

ُ2نهادُكرمُ،حملةُالمقاطعةُالدوليةُُBDSوتداعياتهاُعلىُالمواقفُالدوليةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُُ،8142-8111رسالةُماجستيرُ

غيرُمنشورةُ،جامعةُاالزهرُ،غزة8141ُ،صُُ 80

ُ3عبدُاللهُعابدينُالسعدونُ،المقاطعةُاالقتصاديةُتأصيلهاُالشرعيُواقعهاُوالمأمولُلهاُ،دارُالتابعينُ،الرياضُ،ط8111ُ،4صُ 418
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وتنقسمُالمقاطعةُالتيُأقرتهاُجامعةُالدولُالعربيةُإلىُثالثُدرجاتُ ُ1:
ُ.4مقاطعةُالسلعُذاتُشهاداتُالمنشأةُاإلسرائيليةُ .
ُ.8مقاطعةُالشركاتُاألجنبيةُالعاملةُفيُإسرائيلُ .
ُ.0مقاطعةُالشركاتُاألجنبيةُالتيُلهاُعالقةُبالشركاتُاإلسرائيليةُ ُ.
مطالبةُالسلطاتُالعربيةُفيُالدولُالمختلفةُبتنفيذُاإلجراءات ُالمطلوبةُمنهاُفيُهذاُالمجالُ،وتتمُهذهُ

المقاطعةُفيُعدةُمجاالتُمنهاُاالستيرادُوالتصديرُ،والمناطقُالجمركيةُالحرةُ،ومراقبةُاألسواقُالماليةُ

والمصاريفُوتعامالتُالتجارُ،ومكافحةُالتهريبُ،ومراقبةُالحدودُ،ومعاقبةُالشركاتُالتيُتعاونُإسرائيلُ،

خاصةُشركاتُالطيرانُوالمالحةُواإلنتاجُالسينمائيُ ُ2.

علىُالرغمُمنُالتشكيكُفيُاستراتيجيةُمقاطعةُجامعةُالدولُالعربيةُإلسرائيلُ،وعلىُالرغمُايضاُمنُبعضُ

الثغرات ُالتي ُتطرقت ُاليها ُالمقاطعةُ ،فإن ُالمقاطعة ُالعربية ُكانت ُجيدة ُالتطبيق ُوعالية ُالفعاليةُ ،حيثُ

استطاعتُأنُتشقُطريقهاُمنُدونُمقاومةُتذكرُأوُحتىُبقبولُضمنيُمنُقُبلُالدولُالصناعيةُالمصدرةُ

للبالدُالعربيةُ .3

لقدُاحدثتُالمقاطعةُالعربيةُاختراقاتُاقتصاديةُوسياسيةُبإسرائيلُ،جعلتهاُعاجزةُعلىُالهيمنةُعلىُالدولُ

العربيةُ،لذلكُبذلتُاسرائيلُجهوداُُكبيرةُإللغاءُالمقاطعةُالعربيةُوااللتفافُحولهاُبشتىُالطرقُولكنهاُفشلتُ
فيُبدايةُاالمرُ .4

ولقدُاعترفُالسياسيينُاإلسرائيليينُبأنهمُلمسواُفيُالمقاطعةُالعربيةُخط ارُكبي ارُعليهمُ،حيثُعملتُالدولُ

العربيةُعلىُعزلُاسرائيلُسياسياُ ،فاستخدمتُالمقاطعةُسالحا ُقانونيا ُدوليا ُللضغطُعلى ُاسرائيلُحتىُ
تنسحبُمنُاالراضيُالتيُاحتلتهاُعامُُ 5.4421
ُ
ُ
ُ1انظرُق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُلعامُ4411

ُ2غسانُحمدانُ،د.تُ،التطبيعُاستراتيجيةُاالختراقُالصهيونيُ،قصرُالكتابُ،البليدةُ،الجزائرُ،صُ .80-84

ُ3جعفرُعبدُالسالمُوآخرونُ،دراسةُالصراعُالعربيُاإلسرائيليُبينُالنضالُالمسلحُوالتسويةُالسلميةُ،مركزُالبديلُُ .8112
ُ4مركزُدراساتُالوحدةُالعربيةُ،مرجعُسابقُ،صُ 41

ُ5حسينُأبوُشنبُ،االتفاقُالفلسطينيُاإلسرائيليُالرأيُوالرأيُاآلخرُ،طُ،4القاهرةُ،دارُالنهضة4441ُ،صُ481
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ثاني اُ:استراتيجيةُالمقاطعةُالعربيةُبعدُاتفاقيةُكامبُديفيدُللسالمُبينُمصرُواسرائيل(ُ )9112-9129
ُُُُُُلقدُاثرتُمرحلةُدخولُمصرُواالردنُمعُاسرائيلُفيُمعاهداتُسالمُفيُعملُاجهزةُالمقاطعةُوعدمُ
انتظامُمؤتمراتهاُ،وبدأتُتبرزُبعضُالعقباتُمثلُغيابُضباطُاتصالُالمكاتبُاالقليميةُوعدمُااللتزامُ

بحضورُدوراتُالمؤتمراتُاالقليميةُالمقاطعةُإلسرائيلُ،االمرُالذيُاديُإلىُعدمُاكتمالُالنصابُالقانونيُ

والتقاعسُعنُتنفيذُمضمونُقرارُالقمةُالعربيةُرقمُ  202بتاريخُُ81مارسُُ8114بشانُتفعيلُالمقاطعةُ
العربيةُضدُاسرائيلُومقاومةُالتغلغلُاالسرائيليُفيُالوطنُالعربيُوذلكُلعدمُالوفاءُبالواجباتُوالق ارراتُ

التيُتصدرهاُاجهزةُالمكتبُالرئيسيُلمقاطعةُاسرائيلُ ُ.1

تلقتُالمقاطعةُالعربيةُضربةُقويةُبعدُتوقيعُاتفاقيةُكامبُديفيدُُ،4411بسببُاسقاطُمصرُالستراتيجيةُ

المقاطعةُفيُاطارُاتفاقيةُالسالمُمعُاسرائيلُ،معُاستمرُسريانهاُمنُجانبُباقيُالدولُالعربيةُ،ولكنُ
التحديُاالكبرُالذيُواجهتهُاستراتيجيةُالمقاطعةُالعربية؛ُجاءُعقبُمؤتمرُمدريدُعامُ،4444وانخراطُ
الدولُالعربيةُفيُمفاوضاتُالسالمُالثنائيةُوالمفاوضاتُالمتعددةُاالطرافُ،وماُانبثقُعنهاُمنُاتفاقياتُ

اوسلوُوُواديُعربةُ،ومنُثمُالمؤتمراتُاالقتصاديةُللشرق ُاالوسط؛ُإلىُجانبُانطالقُالتطبيعُالرسميُ
فيُاطارُاتفاقياتُاوسلوُوواديُعربةُ،وطلبُالوالياتُالمتحدةُاالمريكيةُمنُالبلدانُالعربيةُالتيُلمُتوقعُ

معاهداتُصلحُمعُاسرائيلُإنهاءُالمقاطعةُ،واصبحتُاجهزةُالمقاطعةُمجمدةُمنُالناحيةُالعمليةُُ 2.
ثالث اُ:استراتيجيةُالمقاطعةُالعربيةُبعدُانتفاضةُاالقصىُعامُُ 2000

ُُُُفيُُ81مارسُُ،8114اعتمدتُالقمةُالعربيةُالتيُانعقدتُفيُاالردنُُالقرارُرقمُ(ُ،)818بشأنُاعادةُ
تفعيلُالمقاطعةُالعربيةُضدُاسرائيلُ،وعقدُفريقُالعملُمنُالمعنيينُفيُُشؤونُالمقاطعةُفيُالدولُالعربيةُ

مؤتمرُبتاريخُُ01-84يوليوُ8114فيُمدينةُدمشقُ،لبحثُسُبلُتنفيذُقرارُمؤتمرُالقمةُالعربيةُالمتضمنُ

البد ءُبإعادةُتفعيلُمكاتبُاالتصالُالمخصصةُفيُالدولُالعربيةُ،وانتظامُعقدُمؤتمراتُالمقاطعةُالدوريةُ
التيُيدعوُاليهاُالمكتبُالرئيسيُلمقاطعةُاسرائيلُواوصيُبماُيليُ ُ3:

 دعوةُاالمانةُالعامةُللجامعةُالعربيةُإلىُنقلُعددُكافُمنُموظفيهاُإلىُالعواصمُالرئيسيةُفيُ
العالم؛ُوالسيماُذاتُالفعاليةُاالقتصاديةُ،للقيامُمهامُمكاتبُاالتصال.

ُ1ايادُالقطراويُ،المقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُفيُظلُعمليةُالتسويةُالسياسيةُ،رسالةُماجستيرُغيرُمنشورةُ،جامعة االزهرُ،غزةُ،

8141صُ 81

ُ2المرجعُالسابقُ،صُ 81-81

رراتُجامعةُالدولُالعربيةُلعامُُ،8114صُ 12
ُ3للمزيدُانظرُق ا
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 دعوةُالدولُالعربيةُإلىُالتأكيدُعلىُسفاراتهاُفيُالخارجُعلىُضرورةُالتعاونُمعُضباطُاالتصالُ
فيُالخارجُلتفعيلُدورُاللجانُاالقتصاديةُالعربيةُالمشتركةُ ،وتنشيطُدورهاُفيُكشفُعملياتُ

اعادةُتصديرُالبضائعُاالسرائيليةُإلىُالدولُالعربيةُتحتُاسماءُلشركاتُوهميةُوالتحققُمنُصحةُ

البياناتُالواردةُفيُشهادةُالمنشأ.

 الطلبُمنُالدولُالعربيةُادخالُمبادئُالمقاطعةُواسبابُوجودهاُومبرراتهاُوقانونيتهاُعلىُمواقعُ
االنترنتُللجهاتُصاحبةُاالختصاصُفيهاُباللغاتُالعربيةُواالجنبيةُبهدفُاطالعُالرايُالعامُ

عليهاُ.

 دعوةُوزراءُاالعالمُالعربُإلىُاعطاءُالمقاطعةُالحيزُالالزمُفيُاجهزةُاالعالمُالمرئيةُوالمسموعةُ
والمقروءة؛ ُ والردُعلىُالنشاطُاالعالميُوالسياسيُالمعاديُللمقاطعةُالعربيةُالذيُيحاولُاتهامُ
المقاطعةُالعربيةُبانهاُعنصريةُومعاديةُللسامية.

 الطلبُمنُالمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُأنُيعممُالمعلوماتُالتيُتتوافرُلديةُعنُالشركاتُالعاملةُ
فيُبعضُالدولُالعربيةُوالتيُتخرقُقواعدُالمقاطعةُالمقررة.

 قيامُالدولُالعربيةُالتيُلمُتُصدرُقانون ُالمقاطعةُالموحدُبالعملُعلىُاصدارهُبالسرعةُالممكنةُ
وفقاُلألصولُالمتبعةُفيُبالدها.

 دعوةُالدولُالعربيةُالتيُلمُتأسس ُمكتبُلضباطُاالتصالُاالقليميينُبانُتبادرُإلىُذلكُتنفيذاُُ
لمبادئُالمقاطعةُالعربيةُلمنعُتسربُالبضائعُاالسرائيليةُاليها.

 يوصيُالفريقُبدعمُوتشجيعُالمقاطعةُالعربيةُالشعبيةُولجانُالمقاطعةُومقاومةُالتطبيعُمعُاسرائيلُ
فيُاالقطارُالعربيةُكافة.

اعتمدتُجامعةُالدولُالعربيةُهذهُالتوصيات؛ ُوعرضتهاُعلىُالمكاتب ُالخاصةُبالمقاطعةُوالتيُبدروهاُ

اعتبرتهاُجزءُالُيتجزأُمنُالمبادئُالعامةُللمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ .

رابعاُ:استراتيجيةُالمقاطعةُالعربيةُبعدُثوراتُالربيعُالعربي(ُ )2099-2090
ُُُُُُعلىُمدىُماُيزيدُعنُثالثينُعاماُ ُفشلتُإسرائيلُفيُالتطبيعُاقتصادياُ ُمعُجيرانهاُالعربُ،ومنذُ
توقيعُاتفاقيةُكامبُديفيدُبينُإسرائيلُومصرُعامُُ،4411مرو ارُباتفاقيةُإعالنُالمبادئُالمعروفةُباتفاقيةُ

أوسلوُمعُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُومعاهدةُواديُعربةُمعُاألردنُعامُُ،4441تحاولُاسرائيلُجاهدةُ
التطبيعُاقتصاديا ُمعُهذهُالدولُوغيرهاُمنُالدولُالعربيةُ،خصوصا ُأنُالعالقاتُالسياسيةُبينُإسرائيلُ
وبعضُالدولُالعربيةُشهدتُبالفعلُتحوالتُعميقةُمنذُتوقيعُهذهُاالتفاقاتُ .
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ورغمُحصولُتطبيعُرسميُمعُبعضُالدولُالعربيةُ،إالُأنهُالُيمكنُالحديثُعنُتطبيعُشعبيُعربيُ

بالمعنىُالحقيقيُ،إذُرفضُالشعبُالمصريُ،وكذلكُاألردنيُعمليةُالتطبيعُمعُالكيانُالصهيونيُرغمُوجودُ
اتفاقياتُرسميةُ،ماُساهمُبعدمُوجودُتطبيعُاقتصاديُ،إذُالُيمكنُإقامةُعالقاتُاقتصاديةُوسطُمقاطعةُ

شعبيةُ 1.

طرحتُالمتغيراتُالتيُشهدهاُالعالمُالعربيُمنذُبدايةُالعام(ُ)8144أسئلةُهامةُحولُآفاقُالتطبيعُ
ُُُُُلقدُ َ
العربيُالرسميُمعُإسرائيلُ،فثمةُدالئلُتشيرُإلىُأنهُبعدُانتصارُالثوراتُفيُكلُمنُتونسُومصرُوليبياُ

واستمرارهاُفيُدولُعربيةُأخرىُ،ستكون ُكلمةُالشعوبُالعربيةُالفيصلُبينُزمنُهرولةُالنظامُالرسميُ
العربيُلجهةُالتطبيعُمعُإسرائيلُ،وزمنُالمقاطعةُالعربيةُالشاملةُلكيانُغاصبُارتكبُأفظعُالمجازرُبحقُ

الفلسطينيينُوالعربُعلىُمدارُأكثرُمنُسبعينُعاما؛ُولكنُعلىُمستويُدولُالخليجُُ،وبعدُسقوطُنظامُ

الرئيسُالمصريُاالسبقُحسنيُمباركُ،اعتقدتُكثيرُمنُُدولُالخليجُأنُإسرائيلُعاملُثابتُومستقرُفيُ
ُاالقتصاديةُ،ونظر ُإلى ُالقلق ُالمشترك ُمن ُالنفوذ ُاإليرانيُ ،يمكنُ
ا
المنطقةُ ،سواء ُمن ُالناحيةُاألمنية ُأو
تطويرُالعالقاتُمعهاُأكثرُفأكثرُ ُ2.

ُُُُُُلقدُفتحتُالتغييراتُفيُالعالمُالعربيُنوافذُصغيرةُمنُالفرصُ،ومكنتُالعبينُجددُفيُالساحةُ
العربيةُمنُإعادةُتقييمُإمكانيةُإقامةُعالقاتُبعددُمنُأوساطُالمجتمعُفيُإسرائيلُ،ولكن يجبُالبحثُعنُ

فرص ُأخرى ُأيضا ُلالستفادة ُالقصوى ُمن ُالمرونة ُالتي ُتنتجها ُفترة ُالتغييرُالحالية ُحيث ُهناك العبونُ

كثيرونُفيُالعالمُالعربيُ–ُكزعماءُالمعارضةُالسوريةُالحاليةُ،سياسيينُمنُدولُالخليجُ،كتابُ،صحافيينُ،

وسينمائيينُ–ُمستعدونُاليومُللبحثُعنُإمكانياتُوفرصُجديدة؛ لكنُأقليةُصغيرةُفقطُمستعدةُلالعترافُ
بعالقاتهاُمعُإسرائيلُومواجهةُالنقدُالغاضبُ 3.

ُُُُهدفُاسرائيلُمنُوراءُالتطبيعُمعُالدولُالعربيةُليس ُفقطُإقامةُعالقاتُتجاريةُأوُدبلوماسيةُ،وانماُ

يشملُمراجعةُلمفاهيمُالصراعُولفهمُالتاريخُوالمنطلقاتُالدينيةُ،أيُيجبُأنُيكونُعمليةُقلبُجذريةُللنظرةُ

ُ1إسرائيلُتلجأُإلىُتجارةُالترانزيتُلتطبيعُالعالقاتُمعُالعربُ،موقعُالعربيُالجديدُ،8141،انظرُالرابطُ

ُ ُhttps://www.alaraby.co.uk/printedarchive/02-12-2018

ُ2العالقاتُاإلسرائيليةُ–ُالعربيةُماُبعدُالربيعُالعربيُ،موقعُالمصدرُ،8140،انظرُالرابطُُ ُhttps://www.al-masdar.net
ُ3المرجعُالسابقُ
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العربيةُتجاهُإسرائيلُ،فاالتفاقياتُتوفرُإلسرائيلُاعترافاُُقانونياُُبسيادتهاُكدولةُ،ولكنُهذاُاالعترافُالُيوفرُ

لهاُشرعيةُوجوديةُلدىُالشعوبُالعربيةُ ُ1.
الخالصة ُ

يفُمفهومُوأصلُالمقاطعةُ،باإلضافةُإلىُاهميتهاُكنوعُقديمُجديدُ
ُ
خلصتُالدراسةُفيُهذاُالفصلُإلىُتعر
فيُالعالقاتُالدوليةُوكشكلُجديدُمنُاشكالُالمقاومةُالسلميةُ،وسالحُمنُاسلحةُالدفاعُالتيُتهدفُإلىُ

غاية ُمهمة ُتتمثل ُفي ُالدفاع ُعن ُحقوق ُالشعب ُالفلسطينيُ ،مرو ار ُبالمراحل ُوالمحطات ُالتي ُمرت ُبهاُ

اخرىُ ُبالضغط ُعلىُ
المقاطعة ُالعربية ُمنذ ُتأسيس ُالجامعة ُالعربية ُوكيف ُنجحت ُاحياناُ ُواخفت ُاحياناُ ُ ُ

اسرائيلُالنتزاعُالحقوقُالعربيةُالمسلوبةُ .

التجاريةُمعُالوالياتُالمتحدةُواالتحادُاألوروبيُتوفرُلهاُامتيازاتُعديدةُ،غيرُ
ُبالرغمُأنُعالقاتُاسرائيلُ ُ
أنهاُتسعىُفيُالوقتُنفسهُإلىُتحقيقُأكبرُقدرُمنُالمكاسبُالممكنةُمنُتعزيزُحجمُتجارتهاُسواءُالسريةُ

أوُالمعلنةُمعُبعضُ الدولُالعربيةُ،وذلكُمنُخاللُاتباعُماُيطلقُعليهُنظامُالعالقاتُالتجاريةُالثنائيةُ،
بمعنىُأنُتقيمُإسرائيلُعالقاتُثنائيةُمعُكلُدولةُعربيةُعلىُحدةُ،بماُيؤهلهاُفيُمرحلةُالحقةُألنُ

تضطلعُبدورُالمركزُوالمحورُالرئيسيُفيُالتعامالتُالتجاريةُواالقتصاديةُمعُعددُكبيرُمنُالدولُالعربيةُ
واإلسالميةُ،لذلكُمحاوالتُاسرائيلُومنُخلفهاُالوالياتُالمتحدةُللتطبيعُالكاملُمعُالدولُالعربيةُسواءُ

بشكلُفرديُاوُجماعيُلمُولنُتنتهيُ .

المبحثُالثانيُ:مبادئُووسائلُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيل ُ

اوالاُ:وسائلُومعاييرُالمقاطعةُالعربيةُ .
ثاني اُ:أهدافُومبادئُالمقاطعةُالعربيةُ ُ.
مقدمةُ ُ:
ُُُُُاعتمدتُجامعةُالدولُالعربيةُاستراتيجيةُالمقاطعةُضدُإسرائيلُبعدُتأسيسهاُمباشرةُعامُ(ُ،)4411
ووضعتُلهاُوسائلُوطرقُعدةُللتعاملُمعُإسرائيلُتتكيفُمعُأنواعُواشكالُالمقاطعةُ،هذهُالوسائلُالمتعددةُ
والمتنوعةُجعلتُإسرائيلُعاجزةُعلى ُالهيمنةُعلىُالدولُالعربيةُوعلىُاقتصادها ُبالذاتُ ،وحاولتُجاهدةُ

لاللتفافُحولُآلياتُعملُالمقاطعةُبأشكالهاُالمختلفةُ،ولكنُقوةُعملُمكاتبُالمقاطعةُوالحزمُفيُق اررتهاُ
ُ1نبيلُالسهليُ،الثوراتُالعربيةُوافاقُالتطبيعُمعُاسرائيلُ،8144الجزيرةُنتُ،انظرُالرابط
ُ ُhttp://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/9/30
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واالشراف ُعلى ُوسائل ُعملهاُ ،أفشل ُكل ُالمحاوالت ُاإلسرائيليةُ ،حتي ُجاءت ُمرحلة ُتوقيع ُالمعاهداتُ
واالتفاقياتُبينُبعضُالدولُالعربيةُواسرائيلُوالتيُكانُمنُُأهمُنصوصهاُإلغاءُاستراتيجيةُمقاطعةُإسرائيلُ

نهائياُُ،وهوُماُضربُالمقاطعةُبعرضُالحائطُ،لتبدأُمرحلةُالتطبيعُالسريُوالعلنيُأحياناُأخريُ .
اوالاُ:الوسائلُوالمعاييرُالعربيةُلمقاطعةُإسرائيلُ ُ.
ُُُُُُفيُ(44ديسمبرُُ،)4411أقرتُجامعةُالدولُالعربيةُمشروعُالقانونُالموحدُلمقاطعةُاسرائيلُ،الذيُ
اعتمدتهُالدولُالعربيةُفيماُبعدُقانوناُ ُلديهاُ ،ويضمُالقانون ُالمعاييرُوالشروطُالالزمُتوافرهاُحتى ُتحققُ
المقاطعةُالعربيةُاالهدافُالمرجوةُوالمتمثلةُبالضغطُعلىُإسرائيلُحتى ُترجعُالحقوق ُالعربيةُالمسلوبةُ

ألصحابهاُ .
ترميُالمقاطعةُالعربيةُإلىُمنعُالبلدانُالعربيةُمنُالدخولُفيُعالقاتُاقتصاديةُبطريقُمباشرُأوُغيرُ

مباشرُ ،ولتحقيق ُذلك ُتقدمُالمكتب ُالرئيسي ُباالشتراكُمع ُالمكاتب ُاإلقليمية ُللمقاطعة ُبتوصياتُ ،أقرهاُ

مجلسُجامعةُالدولُالعربيةُفيُدوراتهُالمختلفة؛ُووضعتهاُالبلدانُالعربيةُموضعُالتنفيذُ ُ1.
 منعُالتعاملُالمباشرُمعُإسرائيل ُ

ُُُُُيعتبرُمبدأُمنعُالتعاملُمعُإسرائيلُبطريقُمباشرُحقيقةُأساسية؛ُمفادهاُأنُإسرائيلُتفتقرُإلىُالموادُ
األوليةُالالزمةُلصناعتهاُوكذلكُالموادُالغذائيةُ،والبدُلهاُاستيرادُاحتياجاتهاُمنُتلكُالموادُمنُالخارجُ،

ويفضلُأنُيكون ُمنُالبالدُالقريبةُمنهاُلتوفيرُالوقتُوالنفقاتُ،فإسرائيلُإذنُبحاجةُإلىُالبلدانُالعربيةُ
وخاصةُالمجاورةُلهاُلتأمينُاحتياجاتهاُمنُتلكُالموادُ ُ2.

وبالنسبةُللصناعةُ،فإنُإسرائيلُفيُأشدُالحاجةُإلىُتصريفُمنتجاتهاُالصناعيةُفيُاألسواقُالعربيةُ،نظ ارُ

لقربُهذهُاألسواقُمنهاُ،ولكونهاُذاتُقدرةُشرائيةُواسعةُوباإلمكانُأيضاُاستثمارُرؤوسُاألموالُالصهي ُونيةُ
ائيليُبدرجةُالُيقوىُعلىُتحملهاُعلىُالمدىُ
فيُهذهُالبالدُ،وهذاُيؤديُإلىُخسارةُتصيبُاالقتصادُاإلسر
َ
البعيدُإذاُتمُااللتزامُبعدمُالتعاملُمعُإسرائيلُبطريقُمباشرُأوُغيرُمباشرُ ُُ3.

ُ1شاكرُعادلُجودةُ،حمالتُمقاطعةُالمنتجاتُاإلسرائيليةُوعالقاتهاُباتجاهاتُالمستهلكُالفلسطينيُنحوُالمنتجاتُالمصنعةُمحلياُ،
رسالةُماجستيرُغيرُمنشورةُ،كليةُالتجارةُ،الجامعةُاإلسالميةُ،غزة8112ُ،صُ 14

ُ2نهادُكرمُ،مرجعُسابقُ،صُ 81

ُ3هانيُالهنديُ،المقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ،سلسلةُدراساتُفلسطينيةُ،مركزُأبحاثُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ،بي ُروتُ،
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لذلكُعملتُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُمنعُاقامةُعالقاتُمباشرةُبينُالدولُالعربيةُ-علىُالمستويُالرسميُ

اوُالشعبي-واسرائيلُ،وقررتُعواملُمنعُالتعاملُالمباشرُوهيُ ُ:

 وضعُالمصاريفُالماليةُوالحواالتُالبريديةُتحتُرقابةُشديدةُ ،منعا ُلتسربُرؤوسُاالموالُمنُ

اسرائيلُإلىُاالقطارُالعربيةُوبالعكسُ،معُايقافُالمصارفُفيُالدولُالعربيةُالتيُتعملُلحسابُ

اسرائيل.

1

 مراقبةُجميعُوسائلُالنقلُالبريةُوالبحريةُوالجويةُ،لمنعهاُمنُنقلُالسلعُوالمنتجاتُالعربيةُإلسرائيلُ
وبالعكس.

 منعُالطائراتُاالجنبيةُمنُالمرورُفوقُاالراضيُالعربيةُ،وعدمُاعطائهاُأيُتسهيالتُعندُثبوتُ
هبوطهاُفيُمطاراتُاسرائيلُفيُرحالتهاُلشرقُاألوسطُ 2ُ.

 منعُالتعاملُغيرُالمباشرُمعُإسرائيلُ .

ُُُُُُيعتبرُمبدأُمنع ُالتعامل ُغير ُالمباشر ُأصعب ُمنُالتعامل ُالمباشرُ ،على ُاألقل ُبالنسبة ُللعالقاتُ
االقتصاديةُغيرُمباشرةُفيُالوقتُالذيُحاولتُإسرائيل ُااللتفافُعلى ُمبدأ ُمنعُالتعاملُبالطرق ُالمباشرةُ

معهاُ،وعليهُركزتُاجهزةُالمقاطعةُالعربيةُعلىُهذاُالمبدأُ،ووضحتُاساليبُاسرائيلُالتيُيمكنُأنُتلجأُ
اليهاُمنُاجلُالتعاملُالمباشرُمعُاالقطارُالعربيةُوكيفيةُمواجهتهاُ :
 مواجهة ُمحاولة ُإسرائيل ُالحصول ُعلى ُالمواد ُالغذائية ُبطرق ُغير ُمباشرةُ ،أكدت ُاستراتيجيةُ
المقاطعةُعلى ُإتباعُاالجراءاتُللتحققُمنُاستهالكُتلكُالسلعُوالموادُفيُأسواقُالبلدانُالتيُ
استوردتهاُمنُالدولُالعربيةُ،واشتراطُعدمُاعادةُتصديرهاُإلىُاسرائيلُ،وتضمينُاالتفاقياتُالتجاريةُ
بينُالدولُالعربيةُواالجنبيةُعلىُهذاُالبند.

3

 مواجهةُمحاولةُإسرائيلُالسيطرةُاألسواقُالعربيةُمنُخاللُالتحايلُعلىُاالقتصادُالعربيُ،حيثُ
أنُاالسواقُالعربيةُتتميزُبانهاُواسعةُوكبيرةُوتتمتعُبقدرةُشرائيةُكبيرةُ ،باإلضافةُإلىُوجودهاُ

بالقربُمنُاسرائيلُ ،منُهذاُالمنطلقُعملتُاسرائيلُعلىُالتسللُإلىُاالسواقُالعربيةُللسيطرةُ

عليهاُ ُوذلكُمنُخاللُتصديرُمنتجاتهاُإلىُأيُميناءُأجنبيُحرُ،وعنُطريقهُيعادُتصديرهاُإلىُ
البلدانُالعربية.

ُُُُُوبالتاليُاشترطتُمكاتبُالمقاطعةُعلىُالتأكدُمنُمنشأُالبضاعةُالمستوردة؛ُمنُخاللُتقديمُالمستوردُ
ة؛ُتثبتُأنُالبضاعةُالمصدرةُمنشأهاُ
للجهاتُالمختصةُشهادةُصادرةُعنُالمصنعُاوُالشركةُالمصدر
َ
ُ1انظرُق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُلعامُ4411

ُُ2عزيزُعبدُالمهديُالردامُ،المقاطعةُاالقتصاديةُالعربيةُإلسرائيلُ،مركزُالدراساتُالفلسطينيةُ،بغداد4414ُ،ص12
ُ3المرجعُالسابقُ
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وطنيُ،وتكونُشهادةُالمنشأُمعتمدةُمنُغرفةُالتجارةُفيُبلدُالتصديرُومصدقةُمنُممثليةُعربيةُفيُذلكُ

البلدُ 1.

 مواجهةُمحاولةُاسرائيلُانشاءُمصانعُلهاُفيُالدولُاألجنبيةُ ،أوُمساهمتهاُفيُشركاتُأجنبيةُ
قائمةُفيُهذهُالبلدانُمنُأجلُتصريفُمنتجاتهاُإلىُالبالدُالعربيةُ،لذلكُخصصُمشروعُالقانونُ

الموحدُلمقاطعةُإسرائيلُللبضائعُوالمنتجاتُاإلسرائيليةُالمصنوعةُخارجُإسرائيلُبقصدُتصديرهاُ

لحسابهاُأوُلحسابُاالشخاصُالمقيمينُفيُإسرائيلُأوُالمنتمينُإليهاُبجنسياتهم.

2

 مواجهةُمحاولةُإسرائيلُاستخدامُرؤوسُاألموالُالصهيونيةُللسيطرةُعلىُاالقتصادُالعربيُ،وبذاتُ
رؤوسُاألموالُالتيُتحملُجنسيةُغيرُاسرائيليةُ،لذلكُيجبُعلىُحكوماتُالدولُالعربيةُالتدقيقُ
فيُاختيارُرؤوسُاألموالُاألجنبيةُالتيُيسمحُلهاُبدخولُأراضيهاُلالستثمار.

3

ُُُُُُُومنُجانبُاخرُ،بعدُأنُعجزتُاسرائيلُمنُاختراقُاألسواقُالعربيةُ،وأغلقتُاالسواقُالعربيةُفيُ
وجههُمنتجاتهاُ ،عملتُعلىُتسويقُمنتجاتهاُفيُاألسواقُاالجنبيةُ ،فكانُقرارُمكاتبُالمقاطعةُبإنشاءُ

صناعاتُعربيةُإلنتاجُسلعُمماثلةُلتلكُالتيُتنتجهاُاسرائيلُومنافستهاُفيُأسواقهاُالخارجيةُ ،كماُأكدتُ

علىُإقامةُالمعارضُالعربيةُفيُالبلدانُاألجنبيةُلمنافسةُالصناعاتُاإلسرائيليةُ 4.
ثانياُ:أهدافُومبادئُالمقاطعةُالعربيةُ .

ُُُُُُُُتعتبرُالمقاطعةُأسلوبُجديدُمنُأساليبُالمقاومةُالسلميةُ ،تتفرعُإلىُعدةُأنواعُمنهاُالسياسيةُ
واالقتصاديةُوالثقافيةُوغيرهاُ،بهدفُالضغطُعلىُإسرائيلُحتىُتنصاعُللق ارراتُالدوليةُوتعطيُالفلسطينيينُ

حقوقهمُ .

لقدُقامتُجامعةُالدولُالعربيةُمنذُتأسيسهاُبإشهارُسالحُالمقاطعةُفيُوجهُاسرائيل؛ُحتى ُيتمُكشفُ

مامُالريُالعامُ ،كماُحاولتُعزلُإسرائيلُسياسياُ ،فاستخدمتُالمقاطعةُسالحاُ
ُأ
مخططاتهاُاالستعماريةُأ

قانونيا ُدولياُ،بعدُأنُاجمعتُالدولُالعربيةُعلىُضرورةُانسحابُإسرائيلُمنُاألراضيُالتيُاحتلتهاُعامُ

(ُ 5.)4421
ُ
ُ

ُ1المرجعُالسابقُ،صُ14

ُ2شاكرُعادلُجودةُ،مرجعُسابقُ،ص10
ُ3المرجعُالسابقُ،ص11-10

ُ4عزيزُعبدُالمهديُالردامُ،مرجعُسابقُ،صُ 44

ُ5حسينُأبوُشنبُ،االتفاقُالفلسطينيُاإلسرائيليُالرأيُوالرأيُاآلخرُ،طُ،4القاهرةُ،دارُالنهضة4441ُ،ص481
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أهدافُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ :
هدفتُالمقاطعةُالعربيةُبشتىُاشكالهاُإلىُ ُ:

 هدفتُالمقاطعةُالسياسيةُالعربيةُإلسرائيلُإلىُإضعافُالقوةُالسياسيةُاإلسرائيليةُ ُ ،وتقليلُدورهاُ
فيُالمنطقةُ،ألنهاُبالتأكيدُتكونُعاجزةُبدونُدعمُسياسيُعربيُقوي.

1

 المقاطعةُاالقتصاديةُ،فكانُالهدفُمنهاُمنعُإسرائيلُمنُاالستفادةُمنُالموادُالخامُواأليديُالعاملةُ
العربيةُ ،معُضرورةُحمايةُاالنتاجُالعربيُوتنشيطُحركةُالعملُواالستثمارُوالتبادلُالتجاريُبينُ

الدولُالعربيةُ،باإلضافةُإلىُحرمانُإسرائيلُمنُالكسبُالماليُوازدهارُاقتصادها.

 كذلكُالمقاطعةُالثقافيةُوالفنيةُ،فعملتُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُعدمُتمكينُاسرائيلُمنُالتأثيرُ
السلبيُعلىُسلوكُالعربُ،وذلكُبوقفُالتبادلُالثقافيُالعربيُاالسرائيليُ،وحمايةُالهويةُالعربيةُ
منُالغزوُواالختراق.2

 كماُهدفتُالمقاطعةُالعربيةُإلىُمنعُالدولُالعربيةُمنُالدخولُفيُعالقاتُاقتصاديةُمباشرةُأوُ
غيرُمباشرةُمعُإسرائيلُ ،منُمنطلقُأنُإسرائيلُتفتقدُللموادُاالوليةُالالزمةُلصناعتهاُوكذلكُ

لألسواقُلتصريفُمنتجاتهاُ ،بالتاليُسيصاب ُاالقتصادُاالسرائيليُبخسارةُلدرجةُالُيقويُعلىُ
تحملهاُعلىُالمديُالبعيد.

3

 منُاجلُمكافحةُتهريبُالبترولُالمصدرُمنُالدولُالعربيةُأوُالمارُبأراضيهاُإلىُإسرائيلُ،عملتُ
مكاتبُالمقاطعةُعلىُوجوبُالحصولُعلىُشهادةُرسميةُتثبتُأنُالبترولُقدُوصلُأراضيُ

البالدُالمصدرُإليهاُ،ومراقبةُناقالتُالبترولُومتابعةُخطوطُسيرها.

4

 تهدفُالمقاطعةُالعربيةُإلىُعرقلةُحصولُإسرائيلُعلىُرؤوسُاألموالُاألجنبيةُلغرضُاالستثمارُ
فيُإقامةُالمشاريعُالصناعيةُ،بلُوتهدفُإلىُتشجيعُرؤوسُاألموالُاألجنبيةُالموجدةُفيُإسرائيلُ

بالهربُمنهاُ ،فأوصتُمكاتبُالمقاطعةُبأنُتقدمُالدولُالعربيةُالتسهيالتُواالعفاءاتُللشركاتُ

األجنبيةُالتيُتستجيبُللمقاطعةُوتغلقُفروعهاُومصانعهاُفيُفلسطينُالمحتلة.

5

ُ1محمدُالسيدُالشناويُ،المقاطعةُفريضةُوضرورةُ،مركزُاإلعالمُالعربيُ،طُ،8القاهرة8112ُ،صُُ 41
ُ2انظرُموقعُالمسلمُ،المقاطعةُاألهدافُواألبعادُ ُ http://almoslim.net/node/85403،
ُ3هانيُالهنديُ،مرجعُسابقُ،صُ 41

ُ4عزيزُعبدُالمهديُالردامُ،مرجعُسابقُ،ص11

ُُ5محمدُعبدُالحميدُعبدُالغنيُ،قوانينُومبادئُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ،جامعةُالملكُسعودُ،الرياضُ،صُ 411
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 تهدفُالمقاطعةُالعربيةُإلىُمنافسةُإسرائيلُفيُأسواقُصادراتهاُ،مماُأديُإلىُمضايقتهاُُوالحاقُ
الضررُباقتصادهاُ،كماُهدفتُإلىُعرقلةُوحرمانُإسرائيلُمنُالحصولُعلىُماُتحتاجهُمنُموادُ
اوليةُتعتمدُعليهاُصناعتهاُ 1.

مبادئُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ :

ُُُُُاعتمدتُاستراتيجيةُالمقاطعةُالعربيةُعلىُالعديدُمنُالمبادئ ُواألساسياتُ ،التيُاقرتهاُجامعةُالدولُ

العربيةُُ،وأوصتُمكاتبُالمقاطعةُبواجبُااللتزامُبها؛ُلتحقيقُاألهدافُالمرجوةُمنُمقاطعةُإسرائيلُ،ومنهاُ ُ:
 عدمُاالعترافُبإسرائيلُأوُالتعاملُمعها.

 حرمانُالطائراتُالتيُتهبطُفيُرحالتهاُفيُمطاراتُإسرائيلُمنُالمرورُفوقُأراضيُالبالدُالعربيةُ،
وعدمُمنحهاُأيُتسهيالت.

اخرُوالناقالتُوغيرهاُمنُوسائلُالنقلُالبحريُاألجنبيةُفيُالقائمةُالسوداءُ،إذاُثبتُأنهاُ
 إدراجُالبو ُ
بيُوآخرُإسرائيليُفيُرحلةُواحدةُذهاباُُواياباُ،ماُعداُالرحالتُالسياحةُالعالميةُ
مرتُبميناءُعر ُ

المتعارفُعليها.

2

 إدراجُالشركاتُوالمؤسساتُاألجنبيةُالتيُتتعاون ُمعُإسرائيلُإلى ُقائمةُالمقاطعةُالعربيةُ ،إذا ُلمُ
تجعلُموقفهاُيتفقُوأحكامُقانونُالمقاطعةُخاللُمدةُانذارها.3
ُ

 منعُتسريبُالبترولُإلىُإسرائيلُ،عنُطريقُأخذُالتعهداتُالكافيةُمنُالشركاتُالمنتجةُوالمصدرةُ
بمرعاهُذلك.4

 مراقبةُالمناطقُالمتاخمةُإلسرائيلُ ،بحيثُالُتزيدُحجمُالبضائعُالتيُترسلهاُالدولُالعربيةُإلىُ
أقاليمها ُالواقعة ُعلى ُالحدود ُمع ُإسرائيلُ ،عنُالقدر ُالمطلوب ُلهاُ ،حتى ُالُيكون ُهناك ُمتسعُ
لتهريبهاُالىُاسرائيل.

 يحق ُلمكاتب ُالمقاطعة ُحق ُاالتصال ُوالتواصل ُمع ُالسفارات ُوالقنصليات ُالعربية ُفي ُالخارجُ
لالستعانةُبهاُفيُسيرُعملُالمقاطعة.5

ُ1عزيزُعبدُالمهديُالردامُ،مرجعُالسابقُ،4441ُ،ص44
ُ2انظرُقرارُجامعةُالدولُالعربيةُرقمُُ114لعامُ4411

ُُ3آيةُقبيصيُ،الموقفُاإلسرائيليُواألمريكيُمنُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ،جُ،8مركزُبحوثُالشرقُاالوسطُ،العددُُ8144ُ،84

صُ 184

ُ4محسنُعوضُ،وآخرونُ،مقاومةُالتطبيعُثالثونُعاماُمنُالمواجهةُ،مركزُدراساتُالوحدةُالعربيةُ،بيروتُ8111صُ 821
5محمدُعبدُالحميدُعبدُالغنيُ،مرجعُسابقُ،صُ 411
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 بالنسبةُللتصديرُ ،يجبُعلىُالمصدرُالذيُيقومُبتصديرُبضاعةُأوُسلعةُيخشى ُتسريبهاُمنُ
دولُالجامعةُالعربيةُإلىُإسرائيلُ،أنُيقدمُضماناتُكافيةُأوُتعهداتُتضمنُعدمُتسريبُالبضائعُ

إلىُإسرائيل.

1

 بالنسبةُلالستيرادُ ،يجبُعلىُالمستوردُأنُيقدمُللسلطاتُالمختصةُفيُبلدهُشهادةُصادرةُعنُ
المصنعُأوُالشركةُالمصدرةُومعتمدةُمنُالسلطاتُالمختصةُفيُالبلدُالمصدرُ،تثبتُأنُالبضاعةُ
المصدرةُهيُمنُمنشأُوطنيُبحتُللدولةُالمصدرة.

2

 تقومُكلُدولةُعربيةُبإحكامُالرقابةُعلىُالمصارفُالماليةُوالحواالتُالبريدية؛ُللحيلولةُدونُتسربُ
االموالُمنُإسرائيلُواليهاُوبصفةُخاصةُاالجراءاتُالالزمةُإليقافُجميعُالمصاريفُالموجودةُ

فيُالبالدُالعربيةُالتيُتعملُلحسابُإسرائيلُ 3.

الخالصةُ ُ

ُُُُُُُربماُتوحيُعبارةُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُإلىُأنُهدفهاُاالساسيُهوُفقطُمنعُالتعاملُالمباشرُ
ولكنُمبادئُوأهدافُاستراتيجيةُالمقاطعةُالعربيةُكانتُواضحةُبتأكيدهاُعلىُمنعُالتعاملُ
ُُ
معُإسرائيلُ ،
بشكلُمباشرُوغيرُمباشرُأوُعنُطريقُطرفُثالثُ ،وذلكُبقطعُالطريقُبشكلُكاملُأمامُإسرائيلُمنُ

االستفادةُمنُاالقتصادُالعربيُوالموادُاألوليةُالالزمةُلصناعتهاُ،وفيُنفسُالوقتُمالحقةُعالقاتُإسرائيلُ

االقتصاديةُالخارجيةُ .

المبحثُالثالثُ:معيقاتُاستراتيجيةُالمقاطعةُالعربيةُ ُ
اوالاُ:التحدياتُالتيُتواجهُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيل ُ
ثاني اُ:آلياتُتفعيلُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيل ُ
مقدمةُ ُ:
ُُُُُُُعلىُالرغمُمنُنجاحُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيل ُفيُبدايةُتأسيسُالجامعةُالعربيةُ ،إالُأن ُهناكُ

إخفاقا ُكبي ارُفيُبلوغُاألهدافُالمرجوةُوالمتمثلةُبالدفاعُعنُحقوق ُالشعبُالفلسطينيُ،وربماُيكون ُافتقارُ
جامعةُالدولُالعربيةُلألسسُوالثوابتُالموضوعيةُ،باإلضافةُإلىُالقيودُوالتحدياتُوالمعوقاتُالتيُحالتُ

نُالبدُمنُتوضيحُهذهُالمعيقاتُ،واُيجادُعواملُوآلياتُتدفعُبالجامعةُالعربيةُإلى ُاتخاذُ
ُ
دون ُذلك؛ُفكا
ُ1المرجعُالسابقُ،ص44

ُ2المرجعُالسابقُ،صُ 411

ُ3محسنُعوضُواخرونُ،مرجعُسابقُ،صُ824
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مواقفُأكثرُانضباطاُ،منُأجلُالضغطُعلىُإسرائيلُحتىُتحترمُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُفيماُيخصُالقضاياُ
العربيةُوالقضيةُالفلسطينيةُعلىُوجهُالخصوصُ .
ُ
اوالاُ:التحدياتُالتيُتواجهُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيل ُ
 االنقسامُالعربيُالعربيُ ُ:
ُُُُُإنُالمقاطعةُالعربيةُالتيُأقرتهاُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُإسرائيلُ،لمُتكنُبالقوةُالتيُيمكنُأنُتفرضُ

على ُإسرائيل ُاالعتراف ُبحقوق ُالشعب ُالفلسطينيُ ،والسبب ُفي ُذلك ُعدم ُتفعيل ُمجلس ُالدفاع ُالعربيُ

المشترك؛ُالمنصوصُعليهُفيُالمادةُاألولىُمنُمعاهدةُالدفاعُالعربيُالمشتركُعامُ(ُ ُُُ1.)4411

ُحيثُماُزالتُأجهزةُوهيئاتُجامعةُالدولُالعربيةُوبذاتُالتيُتخصُالعملُالعربيُالجماعيُتحتاجُإلىُ
استحداثُ،فهيُعاجزةُعلىُتوحيدُالقرارُالعربيُالمشتركُوبذاتُالمجالسُغيرُالمفعلةُمثلُمجلسُالدفاعُ
المشتركُومحكمةُالعدلُالعربيةُ ُ2.

لذلكُيعتبرُالفشلُفيُآلياتُصنعُالقرارُالعربيُضمنُحالةُاالجماعُالعربي؛ُمنُُأهمُاالسبابُالتيُساهمتُ

فيُعدمُتحقيقُاستراتيجيةُالمقاطعةُالعربيةُألهدافهاُ ،فيُظلُالحاجةُإلىُإدارةُالعالقاتُالمشتركةُعلىُ

مواضيعُ
خرىُُمفادهاُعدمُقصرُالق ارراتُعلىُ ُ
أساسُقاعدةُاإلجماعُالعربيُبجانبُالمبادرةُالتخاذُخطواتُأ ُ

خرىُُتؤثرُعلىُحالةُاإلجماعُالعربيُالمشتركُلجميعُالقضاياُالعربيةُ 3.
دونُأ ُ
 فقدانُالتكاملُفيُالعملُالعربيُالجماعيُ ُ:

ُُُُُإنُالعملُالعربيُالجماعيُداخلُالجامعةُالعربيةُيفتقدُإلىُالتكاملُفيُالعملُوكذلكُإلىُالثوابتُ

واألسسُالموضوعيةُ،وباعتبارُجامعةُالدولُالعربيةُهيُإحدىُالمنظماتُاإلقليميةُ،والتيُهيُامتدادُلعملُ
واختصاص ُالمنظمات ُالدوليةُ،لها ُنفس ُأهداف ُالمنظمات ُاإلقليمية ُاألخرىُ ُ،حيثُأنها ُجاءت ُمنُوألجلُ

توثيق ُالصالت ُبين ُالدول ُاألعضاء ُفيهاُ،وصيانة ُاستقاللها ُوالتخلص ُمن ُالهيمنة ُاالستعماريةُ،والعملُ

على ُمنع ُنشوب ُالنزاعات ُالداخلية ُوترقية ُالعالقات ُالعربية ُ–العربية ُمن ُأجل ُتحقيق ُالوحدة ُالعربيةُ،نظ ارُ
لما ُتمتلكهُهذه ُالدول ُمن ُمؤهالت ُوامكانات ُالتكامل ُالضرورية ُسواء ُالجغرافية ُ،االقتصاديةُ،واالجتماعيةُ

ُ1رمضانُعبدُاللهُ،انهاءُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ-االفاقُاالقتصاديةُلعمليةُالتسويةُ،مركزُدراساتُاإلسالمُوالعالمُ4448العددُ 8

ُ2عبدُالرازقُحسينُ،التطبيعُومقاومةُالغزوُالصهيونيُ،دارُالسفورُ،القاهرةُ8111صُ 10
ُ3المرجعُالسابقُ،صُ 12
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ُ،أوُالتاريخيةُالحضاريةُ.ولعلُماُيحققُذلكُالهدفُاألسمىُوهوُتوحيدُالعملُالعربيُالجماعيُ،فيُإطارُ
الحفاظُعلىُمصالحُالدولُالعربيةُ 1.
ُ
 الدعمُاألمريكيُوالغربيُإلسرائيلُ ُ:
ُُُُُُُإنُحالةُالضعفُوالفرقةُالذيُتعيشهُاالمةُالعربيةُ،والخوفُمنُالدعمُالالمحدودُسواءُاألورُوبيُ
أوُاألمريكيُإلسرائيلُ،ووجودُمعاهداتُسالمُمعُإسرائيلُ،باإلضافةُإلىُحاالتُالتطبيعُالذيُأصبحُعلناُ
عندُبعضُالدولُالعربيةُ،قدُأثرُبشكلُكبيرُعلىُاستراتيجيةُالمقاطعةُالعربيةُالتيُنشأتُفيُأروقةُجامعةُ

اتهاُوأفكارهاُإلرضالُإسرائيلُالحترامُمبادئُالقانونُالدوليُ،
التيُهيُمنُحددُبنودهاُوآلي ُ
ُ
الدولُالعربيةُ،و

كذلك ُالخالفات ُواالختالفات ُوالنزاعات ُالعربية ُالعربية ُالتي ُعجزت ُجامعة ُالدول ُالعربية ُعلى ُتسويتهاُ
وحلهاُ،قدُأثرتُعلىُاستراتيجيةُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ،فهيُأكبرُالمعيقاتُالتيُتواجههاُ،فالنظامُ
بيينُ،مماُيجعلُالجهدُالعربيُالمبذولُ
ُ
العربيُقاصرُعلىُتوفيرُالحدُاألدنىُالالزمُمنُاالستقرارُوالسلمُالعر

إزاءُالقضيةُالفلسطينيةُدونُالمطلوبُ .2

 التهديداتُاألمريكيةُللدولُالعربيةُ ُ:
ُُُُُلقدُعملتُكلُدولةُعربيةُطبقاُلمصالحهاُالخاصةُ،وسادتُحالةُالخوفُعلىُسيادةُبالدهاُ،بغضُ
النظرُعلىُتناقضُذلكُمعُالمصالحُالعربيةُالقوميةُ،بلُتهافتُبعضُالدولُالعربيةُوراءُإرضاءُالوالياتُ

المتحدةُاألمريكيةُوالقويُالعظميُفيُالمنطقةُ،مماُأدىُإلىُتفسخُالعالقاتُالعربيةُوالتيُأصبحتُق ارراتهاُ
غيرُفاعلةُ .3

ومنُجانبُآخرُ ،ضغطتُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُوالدولُاألوروبيةُعلىُالدولُالعربيةُمنُأجلُعدمُ

مواجهةُإسرائيلُ،حيثُعملتُالوالياتُالمتحدةُبضغطُشديدُعلىُكسرُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيل؛ُودمجُ

اقتصادياتُالمنطقةُفيُشكلُسوق ُشرق ُأوسطيةُ،ولوحتُبالعقوباتُاالقتصاديةُتجاهُالدولُالعربيةُالتيُ
تقاطعُإسرائيلُ،باإلضافةُإلىُأنُالدولُالعربيةُمنقسمةُعلىُنفسهاُوتتقدُإلىُالقوةُفيُمواجهةُإسرائيلُ .4

المركزُالديمقراطيُ
ُ
ُ1عبدُالمومنُبنُصغيرُ،متطلباتُإرساءُدبلوماسيةُعربيةُموحدةُفيُظلُحتميةُإصالحُجامعةُالدولُالعربيةُ،

العربيُللدراساتُاالستراتيجيةُاالقتصاديةُوالسياسيةُ،الجزائر 8142
Biumenthal, max, live and loathing in greater Israel, nation books, 2013p231 l Goliath
ُ3ايادُالقطراويُ،مرجعُسابقُ،صُ 18
ُ4شالاليمونُبيالالرزُ،الشالالرقُاالوسالالطُالجديدُ،ترجمالالةُمحمالالدُحلمالاليُعبالالدُالحالالافظُ،مؤسسةُاالهليةُللنشرُوالتوزيعُ،عمان4441ُ،ص81
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لقدُحاولتُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُترسيخُمفهومُأنُاستمرارُاحتاللُإسرائيلُلألراضيُالعربيةُأمرُواقعُ،
وأنُفكرةُإنهاءُوجودُإسرائيلُهيُفكرةُمستحيلةُ،وهوُماُجعلُالدولُالعربيةُتقتنعُبأنُمنُمصلحتهمُإقرارُ

السالمُمعُإاسرائيلُوالتخليُعنُمقاطعتهاُ .1

 االتفاقياتُوالمعاهداتُوالتطبيعُمعُاسرائيلُ ُ:
ُُُُُُتعد ُاالتفاقيات ُوالمعاهدات ُوحاالت ُالتطبيع ُمع ُإسرائيل ُمن ُُأهم ُالتحديات ُوالعقبات ُالتي ُواجهتُ
استراتيجيةُالمقاطعةُ،حيثُساهمتُبضربُالمقاطعةُالعربيةُفيُالصميمُ،إذُبدأتُاالستثماراتُتتدفقُعلىُ

إسرائيلُبشكلُكبيرُ،وبدأُاالقتصادُاإلسرائيليُباالنتعاشُ،ألنُالدولُالعربيةُشعرتُبالعجزُنتيجةُالتفوقُ
العسكريُاإلسرائيليُالمدعومُأمريكياُُ .2

لقدُاستبعدتُمعاهداتُالسالمُمعُإسرائيلُفكرةُالحربُوفكرةُالمقاطعةُكوسيلةُللضغطُعلىُإسرائيلُمنُ

أجلُاستعادةُالحقوقُالفلسطينية؛ُواعترافُضمنيُبوجودُإسرائيلُوقبولهاُفيُالمنطقةُ،فيُظلُسالمُيضمنُ
تحقيقُأمنهاُورفاهيتهاُ،واتفاقياتُتنصُحرفياُعلىُإنهاءُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ .

لقدُاعتبرتُالدولُالعربيةُالتيُدخلتُفيُمعاهداتُسالمُمعُإسرائيلُ ،أنُالمقاطعةُلمُتكنُق ار اُرُ ،ولكنهاُ

كانتُتوصيةُ،األمرُالذيُاتخذتهُالدولُالعربيةُكمصرُواألردنُمدخالُإلنهائهاُوالتطبيعُمعُإسرائيلُ،وهذاُ

األمرُُأعطىُإسرائيلُحقاُُقانونياُُفيُوجودهاُوأسقطُالحقُالفلسطينيُفيُالعودةُواالستقاللُ 3.
ثانيُاُ:آلياتُإعادةُتفعيلُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيل ُ
 استحداثُأجهزةُالجامعةُالعربيةُ ُ:

ُُُُُُماُزالُالبناءُالمؤسسيُللعملُالجماعيُالعربيُيحتاجُإلىُاستحداثُألجهزةُوهيئاتُجامعةُالدولُ

العربيةُ،وتفعيلُالمجالسُاألخرىُمثلُمجلسُالدفاعُالمشتركُومحكمةُالعدلُالعربيةُ،وانشاءُجهازُخاصُ
بحمايةُحقوق ُالشعبُالفلسطينيُعلىُمستوىُالجامعةُ ،معُمحاولةُصياغةُنظامُعربيُجديدُقادرُعلىُ
توفيرُحدُادنيُمنُالحمايةُللدولُالعربيةُلردُاالعتداءُالواقعُعلىُالشعبُالفلسطينيُ 4.

إنُاستراتيجيةُالمقاطعةُالتيُأقرتهاُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُإسرائيلُلمُتكنُبالشكلُالمطلوبُلتفرضُ
علىُإسرائيلُاالعترافُبحقوقُالشعبُالفلسطينيُ،والسببُهوُإيقافُالعملُبمجلسُالدفاعُالعربيُالمشتركُ،
1

MazIn B. Qumsiyeh, , popular resistance in Palestine history of hope and empowerment, Pluto press,
2011 p176
ُ2محسنُعوضُواخرونُ،مرجعُسابقُ،صُ 014
32 MazIn B. Qumsiyeh, Previous reference p
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ُ4عبدُالرازقُحسينُ،مرجعُسابقُ،صُ 10
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المنصوصُعليهُفيُالمادةُاالولىُمنُمعاهدةُالدفاعُالعربيُالمشتركُعامُ(ُ ،)4411والذيُينصُعلىُ
اتخاذُكافةُالتدابيرُالالزمةُلردُاالعتداءُالواقعُعلىُأيُدولةُعربيةُ ،واعادةُاألمنُوالسالمُالعربيينُإلىُ

نصابهماُ ُ.1

 استحداثُآلياتُتوحيدُالقرارُالعربيُ :
ُُُُُُُُحتىُيتمُتحقيقُمقاطعةُفاعلةُوشاملةُتجاهُإسرائيلُ،البدُمنُاستحداثُآلياتُصنعُالقرارُالعربيُ
وتوحيدهُضمن ُحالةُاإلجماعُالعربيُ ،فيُظلُالحاجةُإلىُقاعدةُاالجماعُالعربيُوفقُمقتضياتُالعملُ

الجماعيُ ،معُتوحيدُالق ارراتُالعربيةُتجاهُجميعُالقضاياُالعربيةُبنفسُاالهميةُ ،حتىُالُتؤثر ُعلى ُحالةُ
اإلجماعُالعربيُالمشتركُ .2

 التكاملُفيُالعملُالعربيُالمشترءُ :
ُُُُُُُجامعةُالدولُالعربيةُتمتلكُفيماُبينُدولهاُالقوةُسواءُبالوحدةُفيُاللغةُأوُالدينُواالنتماءُالثقافيُ
والفكريُوالتاريخيُوالجوارُالجغرافيُ ،باإلضافةُإلى ُالتنوعُفيُاالمكانياتُوالمواردُ ،فالبدُمن ُتوفرُحالةُ

التكاملُفيُالعملُوأنُالُتقفُالمصالحُالقُطريةُللدولُاالعضاءُحاجزُضدُالعملُالجماعيُ .3
ُ
 إعادةُتفعيلُمكاتبُالمقاطعةُالتابعةُللجامعةُالعربيةُ ُ:

بيةُعندماُشرعتُقانوناُموحداُبشأنُمقاطعةُ
ُُُُُُُإنُاستراتيجيةُالمقاطعةُالعربيةُالتيُنفذتهاُالدولُالعر
َ

إسرائيلُ،تحتاجُُإعادةُترتيبُوتفعيلُللمكتبُاإلقليميُالخاصُبالمقاطعةُ،وأنُيتولىُمنُجديدُمراقبةُتنفيذُ
وهذُالُيتمُإالُبتوحيدُالموقفُ
ُ
المقاطعةُفيُالدولُالعربيةُ ،بالتواصلُوالتنسيقُمعُالمكاتبُالفرعيةُفيهاُ ،
العربيُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُ،معُاإلقرارُالعربيُالمشتركُبأنُإسرائيلُهيُالعدوُاألوحدُلألمنُالقوميُ

العربيُ 4.

 إعادةُتفعيلُنظامُالقوائمُالسواءُللشركاتُوالمؤسساتُالتيُتتعاملُمعُإسرائيلُ :
ُُُُُُبالرغمُمنُالتشكيكُفيُالمقاطعةُالعربيةُ،إالُأنهاُكانتُجيدةُالتطبيقُوعاليةُالفعاليةُ،حيثُاستطاعتُ

ُ،وأنهاُكانتُتعتمدُعلىُعدةُعناصرُُأهمهاُالحظرُاالقتصاديُ
أنُتغلقُاألسواقُالعربيةُفيُوجهُإسرائيلُ 5

ُ1رمضانُعبدُاللهُ،مرجعُسابق

ُ2عبدُالرازقُحسينُ،مرجعُسابقُ،صُ 12
ُ3ايادُالقطراويُ،مرجعُسابقُ،صُ 24

ُ4مركزُدراساتُالوحدةُالعربيةُ،العربُومواجهةُاسرائيل-احتماالتُالمستقبلُ،جُ،8بيروتُُ .8111

ُ5جعفرُعبدُالسالالمُ.وآخرونُ،دراسةُالصراعُالعربيُاإلسرائيليُبينُالنضالُالمسلحُوالتسويةُالسلميةُ،مركزُالبديلُُ.8112
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والحصارُونظامُالقوائمُالسوداءُ 1،لذلكُحتى ُيتمُُإعادةُتفعيلهاُلتحقيقُاهدافهاُ،البدُلهاُمنُُإعادةُتفعيلُ

نظام ُالقوائم ُالسواء ُللشركات ُوالمؤسسات ُالتي ُتتعامل ُمع ُإسرائيلُ ،على ُغرار ُمصادقة ُمجلس ُحقوقُ

اإلنسانُالتابعُلألممُالمتحدةُ،علىُمشروعُقرارُ"القائمةُالسوداء"ُ،الذيُضمُأسماءُشركاتُتعملُبصورةُ
مباشرةُأوُغيرُمباشرةُفيُالمستوطناتُاإلسرائيلية....وكانُقدُسبقُهذاُالقرارُإلهامُ،قرارُعلىُالمستوىُ

الوطنيُاتخذتهُالحكومةُالفلسطينيةُرداُعلىُق ارراتُإسرائيلُبمنعُمنتجاتُالشركاتُالفلسطينيةُمنُالدخولُ
للقدسُالمحتلةُوأراضي(ُ،)11وقامتُبمنعُخمسُشركاتُإسرائيليةُمنُالدخولُللمدنُالفلسطينيةُالمحتلةُ
في ُالضفة ُالغربيةُ ،وأعلنت ُالحكومة ُالفلسطينية ُأسماء ُالشركات ُالممنوعة ُوهي ُ"شركات ُاأللبان ُتنوفاُ،

نُ:إنُمنتجاتُهذهُالشركاتُ
شتراوسُ،تاراُ،وشركةُزغلوبكُللحومُ،وشركةُتبوزيناُللمشروبات"ُوقالُاقتصاديو ُ
تمثلُنسبهُمهمةُمنُمجملُالوارداتُمنُإسرائيلُ ُ2.

 تبنيُالجامعةُالعربيةُلحركةُالمقاطعةُ:BDS
ُُُُُُُتنسجمُمعظمُق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُمعُحركةُالمقاطعةُوسحبُاالستثماراتُوفرضُالعقوباتُ
علىُإسرائيلُالمعروفةُعالمياُُُ،BDSوالتيُتطالبُعزلُإسرائيلُفيُكافةُالمجاالتُ،االقتصاديةُوالعسكريةُ
واألكاديميةُوالثقافيةُ،علىُغرارُعزلُنظامُالفصلُالعنصريُ(األبارتهايد)ُفيُجنوبُإفريقياُمنُقبلُ،حتىُ

تنصاعُإسرائيلُللقانونُالدوليُوالمبادئُاألساسيةُلحقوقُاإلنسانُ،وتحديداُحتىُتلتزمُبتطبيقُثالثُشروطُ

ضرورية ُليمارس ُالشعب ُالفلسطيني ُحقه ُغير ُالقابل ُللتصرف ُفي ُتقرير ُالمصيرُ ،وهي ُإنهاء ُإسرائيلُ
احتاللهاُواستعمارهاُلكلُاألراضيُالعربيةُالمحتلةُعامُُ 4421بماُفيُذلكُتفكيكُالجدارُوالمستعمراتُ،

وانهاءُنظامُاألبارتهايدُاإلسرائيليُضدُفلسطينييُالالُ،11وعودةُالالجئينُالفلسطينيينُإلىُديارهمُالتيُهجُ ُرواُ
منهاُبموجبُقرارُاالممُالمتحدةُرقم(ُ 3.)441

حركةُُBDSأزعجتُالسلطاتُاالسرائيليةُكثي ارُ،حيثُتأثرُاالقتصادُاإلسرائيليُبشكلُمباشرُ،إذُوصلتُ
خسائرُالمقاطعةُاألوروبيةُلمنتوجاتُالمستوطناتُالزراعيةُإلىُنحوُ(ُ2ملياراتُدوالرُأميركي)ُفيُالفترةُ

بينُعاميُ(ُ 8140وُ ،)8141كماُاضطرتُشركةُ"فيتنز"ُالهولنديةُللمياهُإلىُإيقافُالتعاملُمعُشركةُ
َ

المياهُاإلسرائيليةُ"مكوروت"ُالتيُخسرتُعقدا ُقيمتهُ(ُ 411مليون ُدوالرُأميركي)ُ ،وقاطعُ"دانسُبانك"ُ،
أكبرُبنوكُالدنماركُ،بنكُ"هبوعاليم"ُاإلسرائيليُلتورطهُفيُتمويلُبناءُالمستوطناتُ .
ُ1غسانُحمدانُ،التطبيعُاستراتيجيةُاالختراقُالصهيونيُ،قصرُالكتابُ،البليدةُ،الجزائرُ8118ُ،ص84

ُ2وكالةُالصحافةُالفلسطينيةُ،صفاُ،8142،حمالتُمقاطعةُاالحتاللُتتواصلُفلسطينياُودولياُ،مقالُمنشورُبتاريخُُ8142/0/01

انظرُالرابطhttp://safa.ps/post/177427/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%D9%82%D8%A7%

ُ3نهادُكرمُ،مرجعُسابقُ،صُ 14
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حاولُالمشاركونُعدمُتضخيمُأهميةُاألضرارُالتيُلحقتُبالمصالحُاإلسرائيليةُ،باعتبارُأنهُتمُتعويضهاُ
بأشكالُمتعددةُ،لكنهمُأشارواُإلىُالخوفُاألساسيُلدىُاألوساطُاإلسرائيليةُالذيُيكمنُفيُالبعدُالمعنويُ

لهذهُالحملةُالعالميةُ،وانعكاساتهاُالمحتملةُعلىُشرعيةُإسرائيلُحينُيتمُتقديمهاُللعالمُفيُصورةُاستعمارُ

استيطانيُواحتالليُومناهضُلكلُقواعدُومبادئُحقوقُاإلنسانُ 1.

لذلك ُتحتاج ُهذه ُالحركة ُالحضن ُالعربي ُلتعزيز ُالتعاون ُوالتنسيق ُبينهماُ ،حتى ُتستطيع ُالضغط ُعلىُ

اسرائيلُ ،الُسيماُوأنُهناكُتجاوبُأوروبيُعلىُالمستويُالشعبيُوشبهُالرسميُمعهاُ ،وخصوصاُأنهُالُ
يوجدُفروقُبينهاُوبينُاستراتيجيةُالمقاطعةُفيُجامعةُالدولُالعربيةُ .

الخالصةُُ :
ُُُُإنُالتحدياتُوالمعيقاتُالتيُواجهتُاستراتيجيةُالمقاطعةُداخلُجامعةُالدولُالعربيةُُبكلُاشكالهاُ،
يمكنُالتغلبُعليهاُوقدُحصلُذلكُفيُبدايةُانطالقُقطارُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُمنذُتأسيسُجامعةُ

الدولُالعربيةُ،حيثُنجحتُفيُالضغطُعلىُإسرائيلُاقتصادياُُوسياسياُُ،ولكنُمحاوالتُاسرائيلُ ُومنُخلفهاُ
الوالياتُالمتحدةُااللتفافُعلىُالمقاطعةُمنُجانب؛ ُوالضغطُعلىُبعضُالدولُالعربيةُمنُجانبُآخر؛ُ

حققُنجاحاتُفيُطعنُالمقاطعةُالعربيةُمنُالخلفُ ،وتحولهاُبشكلُأوُبآخرُمنُمقاطعةُعربيةُرسميةُ
إلىُمقاطعةُشعبيةُ ،لذلك ُركزتُالدراسةُعلىُآلياتُُإعادةُتفعيلُالمقاطعةُالعربيةُوخصوصاُفيُالوقتُ

الذيُتحققُفيهُحركةُالمقاطعةُالفلسطينيةُُ BDSنجاحاتُكبيرةُعلىُالمستويُالدولُاألوروبيةُوالوالياتُ

المتحدةُ ُ،وتصاعدُوتيرةُمقاطعةُإسرائيلُاقتصادياُُُوأكاديمياُُوثقافياُُورياضياُُ،وحتىُيتمُُإعادةُتبنيُالمقاطعةُ
فيُأروقةُالجامعةُالعربيةُ ،البدُمنُوجودُحالةُتوافقُعربيُمشتركُعلى ُأنُإسرائيلُهيُالعدوُاالولُ
واألوحدُلألمةُالعربيةُ،ويجبُالضغطُعليةُبكلُالوسائلُإلجبارهُاحترامُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُ،معُضرورةُ

تبنيُحركةُُBDSعلىُمستويُالقمةُالعربيةُ ُ.
خاتمةُالدراسةُ :
النتائجُوالتوصيات ُ
ُُُُُُ تناولت ُالدراسة ُبالتحليل ُاستراتيجية ُالمقاطعة ُداخل ُجامعة ُالدول ُالعربية ُفي ُظل ُالتحديات ُالتيُ
تواجهها؛ ُبنهجها ُالقائم ُعلى ُالحقوق ُومرجعية ُالقانون ُالدوليُ ،حيث ُقطعت ُأشواطا ُكبيرة ُللوصول ُإلىُ

ُ1للمزيدُانظرُمؤتمرُاستراتيجيةُالمقاطعةُضدُاالحتاللُاإلسرائيليُونظامُاألبرتهايدُ:الواقعُوالطموح"ُلعامُُ،8142العربيُالجديد،

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/8/5/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%
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أهدافهاُ،ولكنُثمةُمعيقاتُوتحدياتُكبيرةُوجهتها؛ ُبلُواجهتُحالةُاإلجماعُالعربيُبرمتهُ،حيثُتعتبرُ

مرحلةُاالعترافُالعربيُبوجودُإسرائيلُمنُخاللُاالتفاقياتُوالمعاهداتُالسياسيةُواالقتصاديةُ،قدُفتحتُ
البابُعلىُمصرعيهُلاللتفافُعلىُق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُ ،وبذاتُفيماُيخصُالمقاطعةُالتيُأثرتُ

بإسرائيلُفيُبدايةُاتخاذهاُكقرارُعربيُيُعاقبُمنُيخالفهُ .

إنُحالةُالشرذمةُوالفرقةُالعربيةُأضعفتُالموقفُالعربيُفيُوجهُالتهديداتُاألمريكيةُلبعضُالدولُالعربية؛ُ

التيُطبعتُمعُاسرائيلُس اُرُوآخريُ ُعلناُ ُنتيجةُالضغوطُاالمريكيةُ ،فجاءتُالدراسةُلتوضحُكيفيةُُإعادةُ
َُ
تفعيل ُالمقاطعة ُالعربية ُإلسرائيل ُلما ُلها ُمن ُُأهمية ُكون ُالسوق ُالعربية ُتعتبر ُالسوق ُاألكبر ُلتصريفُ

فركزتُالدراسةُعلىُ
البضائعُاإلسرائيليةُ ،بجانبُالموادُالخامُالعربيةُالتيُتحتاجهاُإسرائيلُلصناعتهاُ ُ ،
المعيقاتُوالتحدياتُ،باإلضافةُإلىُمحاولةُتوحيدُالقرارُالعربيُمنُخاللُاستحداثُآلياتُصنعهُ ُُُُ.

كماُتناولتُالدراسةُضرورةُتبنيُجامعةُالدولُالعربيةُحملةُالمقاطعةُالدوليةُُ،BDSالتيُالُتختلفُمعهاُ

فيُبرامجهاُوأدواتهاُ،وخصوصاُُبعدُالنجاحاتُالكبيرةُلهاُفيُالعقدُاالولُمنُانطالقهاُ،ولكنهاُبحاجةُإلىُ
الحضنُالعربيُلتحقيقُنجاحاتُأكبر ُباتجاه ُالضغطُعلىُالمجتمعُالد ُوليُالتخاذُمواقفُأكثر ُشدةُضدُ

إسرائيلُإلجبارهاُعلىُاحترامُالق ارراتُالدوليةُ .

ولقدُخلصتُالدراسةُإلىُمجموعةُمنُالنتائجُوالتوصياتُ،وهيُكماُيليُ :
النتائجُ :
 -4غياب ُواضح ُللمقاطعةُالعربيةُمنُخاللُالمؤسساتُالعربيةُاإلقليميةُوعلىُرأسهاُجامعةُالدولُ
العربية.

 -8استراتيجيةُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُتحتاجُإلىُجهدُعربيُجماعيُمشتركُحتىُتستطيعُتحقيقُ
ُأهدافهاُ .

 -0المقاطعةُسالحُفعالُاثبتُجدواهُعلىُمرُالتاريخُوكذلكُأثرُبإسرائيلُعندماُاستخدمتهُجامعةُ
الدولُالعربيةُفيُبدايةُنشأتهاُ،حيثُألحقتُبهاُخسائرُفادحة.

 -1حالةُالتهديدُالتيُعاشتهاُومازالتُتعيشهاُاألمةُالعربيةُمنُقبلُإسرائيلُ،تستوجبُوجودُاستراتيجيةُ
المقاطعةُإلىُجانبُالوسائلُاألخرىُالتيُمنُشأنهاُالضغطُعلىُإسرائيلُ ُ.

 -1إسرائيل ُوالواليات ُالمتحدة ُاألمريكية ُتبذالن ُكل ُجهد ُإللغاء ُالمقاطعة ُالعربية ُوحركة ُُBDS
وتفكيكهاُ،وذلكُبتفعيلُالتطبيعُالعربيُمعُإسرائيل.
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 -2أسبابُالمقاطعةُمازالتُموجودةُوهيُعدمُاعترافُإسرائيلُبالشرعيةُالدوليةُوالتنكرُلحقوقُالشعبُ
الفلسطينيُوتهويدُالقدسُوتوسيعُاالستيطان.

 -1تغليبُالمصلحةُالقطريةُعلىُالقوميةُالعربيةُ،سببُحالةُضعفُعربيُوسمحُللمؤثراتُالخارجيةُ
بالتدخلُفيُالشؤونُالداخليةُللدولُالعربيةُ .

التوصياتُ :

 -4ضرورةُإتمامُالمصالحةُبينُالدولُالعربيةُإليقافُاالنهيارُالعربيُ ،والذيُينعكسُعلىُالمؤسسةُ
الرسميةُالعربيةُوعلىُطبيعيةُق ارراتها.

 -8عدمُالسماحُبأيُتدخالتُخارجيةُأوُداخليةُتؤثرُعلىُالقرارُالعربيُالسليمُتجاهُأيُقضيةُعربيةُ.

 -0إعادة ُتفعيل ُمجلس ُالدفاع ُالعربي ُالمشتركُُ ،واُنشاء ُمجلس ُأمن ُقومي ُعربي ُيكون ُقاد ار ُعلىُ
االنسجامُمعُالمتغيراتُالدوليةُواإلقليميةُ ُ.

 -4إحياءُلجانُالمقاطعةُفيُجامعةُالدولُالعربيةُ،وتنشيطُدورهماُلمنعُوصولُالمنتجاتُاإلسرائيليةُ
إلىُاألسواقُالعربيةُواإلسالميةُ،منُخاللُتفعيلُمكاتبُجامعةُالدولُالعربيةُالمخصصةُلمقاطعةُ

إسرائيلُفيُالدولُالعربيةُ .

 -5تفعيلُودعمُحملةُالمقاطعةُالدوليةُ(ُ،)BDSوتعزيزهاُفيُمختلفُالمحافلُالدوليةُلتحقيقُأهدافهاُ،
منُخاللُتعزيزُالتنسيقُبينهاُوبينُجامعةُالدولُالعربية.

 -2رفض كافة أشكال التطبيع السياسي واالقتصادي والثقافي واألكاديمي بين الدول العربية وإسرائيل،
وتجريم ذلك في قوانين جامعة الدول العربيةُ .
 -7تفعيلُحمالتُمقاطعةُالمنتجُاالسرائيليُوتشجيعُالمنتجُالمحليُعنُطريقُتشكيلُلجنةُلمقاطعةُ

المنتجاتُاإلسرائيليةُوتشجيعُالمنتجاتُالمحليةُتضمُو از ارتُالصناعةُوالتجارةُوالتموينُواإلعالمُ

العربيُ،معُتوفيرُالدعمُالمادي؛ُلضمانُاستمرارها.
المصادرُوالمراجع ُ
أوالاُ:الوثائق ُ
 ق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُلعامُُ 4411ُ،4411,8114
ثانياُ:المراجعُالعربيةُوالمترجمة ُ

 عبدُالمؤمنُبنُصغيرُ،متطلباتُإرساءُدبلوماسيةُعربيةُموحدةُفيُظلُحتميةُإصالحُجامعةُالدولُ
العربيةُ،المركزُالديمقراطيُالعربيُللدراساتُاالستراتيجيةُاالقتصاديةُوالسياسيةُ،الجزائرُ.8142
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 شمعون ُبيرزُ ،الشرق ُاالوسطُالجديدُ،ترجمةُمحمدُحلميُعبدُالحافظُ،مؤسسةُاالهليةُللنشرُوالتوزيعُ،
عمان.4441

 عبدُالرازقُحسينُ،التطبيعُومقاومةُالغزوُالصهيونيُ،دارُالسفورُ،القاهرةُ.8111

 غسانُحمدانُ،د.تُ،التطبيعُاستراتيجيةُاالختراقُالصهيونيُ،قصرُالكتابُ،البليدةُ،الجزائر.

 عزيزُعبدُالمهديُالردامُ،المقاطعةُاالقتصاديةُالعربيةُإلسرائيلُ،مركزُالدراساتُالفلسطينيةُ،بغدادُ.4414

 عابدين ُعبد ُالله ُالسعدونُ ،المقاطعة ُاالقتصادية ُتأصيلها ُالشرعي ُواقعها ُوالمأمول ُلهاُ ،دار ُالتابعينُ،
الرياض8111ُ،ط.4

 محمدُالسيدُالشناويُ،المقاطعةُفريضةُوضرورةُ،مركزُاإلعالمُالعربيُ،القاهرةُُ8112ط.8

 حسينُابوُشنبُ،االتفاقُالفلسطينيُاالسرائيليُالرايُوالرايُاالخرُ،دارُالنهضةُ،القاهرةُ4441ُ،ط.4

 جعفرُعبدُالسالمُ،واخرونُ،دراسةُالصراعُالعربيُاالسرائيليُبينُالنضالُالمسلحُوالتسويةُالسلميةُ،مركزُ
البديلُ.8112

الرياضُ
 محمدُعبدُالحميدُعبدُالغنيُ ،قوانينُومبادئُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ ،جامعةُالملكُسعودُ ُ ،
.4441

 محيسنُعوضُ،واخرونُ،مقاومةُالتطبيعُثالثونُعاماُمنُالمواجهةُ،مركزُدراساتُالوحدةُالعربيةُ،بيروتُ
.8111

 عزُالدينُفودةُ،المقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ،مجلةُاألهرامُاالقتصاديُ4424ُ،العددُُ.412

 مركزُدراساتُالوحدةُالعربيةُ،العربُومواجهةُاسرائيلُ،واحتماالتُالمستقبلُ،بيروتُ8111ُ،ج.8
 هاني ُهنديُ ،المقاطعة ُالعربية ُإلسرائيلُ ،سلسلة ُدراسات ُفلسطينيةُ ،مركز ُابحاث ُمنظمة ُالتحريرُ
الفلسطينيةُ،بيروتُ.4411

ثالثاُ:الرسائلُالعلمية ُ

 شاكر ُجودةُ ،حمالت ُمقاطعة ُالمنتجات ُاالسرائيلية ُوعالقاتها ُباتجاهات ُالمستهلك ُالفلسطينيُُ ،رسالةُ
ماجستيرُغيرُمنشورةُ،الجامعةُاالسالميةُ،غزةُ.8112

 ايادُقطراويُ ،المقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُفيُظلُعمليةُالتسويةُالسياسيةُ ،رسالةُماجستيرُغيرُمنشورةُ،
جامعةُاالزهرُ،غزة.8141

 نهادُكرمُ،حملةُالمقاطعةُالدوليةُُBDSوتداعياتهاُعلىُالمواقفُالدوليةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُُ،رسالةُ
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ُ سبلُتفعيلُالمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُفيُجامعةُالدولُالعربية
Methods of Operationalizing the Central Office of the Arab
Boycott of Israel in the Arab League
ُ حسامُمحمدُيونس.أ

ُ ماجستيرُعلومُسياسية
Hussamyns@yahoo.com
ُ ملخص
ُ ُودوافع، ُوصالحياته،هدف ُالبحث ُإلى ُدراسة ُنشأة ُالمكتب ُالرئيسي ُللمقاطعة ُالعربية ُإلسرائيل
ُ،ُومنهاُالقواعدُالتنظيميةُللمقاطعةُفيُالدولُالعربية،ُوآلياتُومداخلُهذاُالتفعيل،الحاجةُنحوُتفعيلُالمكتب
ُُوتعويض،ُوتفعيلُاألداةُاإلعالمية،ُوتشبيكُالعالقةُمعُمؤسساتُالمجتمعُالمدني،والبناءُالمؤسسيُللمكتب

ُُأنُتفعيلُالمكتبُالرئيسي،ُوتوصلتُالدراسةُإلىُمجموعةُمنُالنتائجُمنُأهمها،"المتضررين"ُمنُالمقاطعة
ُُواالرتقاءُبالجانب،يرتبطُبدرجةُكبيرةُبإصالحُجامعةُالدولُالعربيةُوتعزيزُسلطاتهاُفيُمواجهةُأعضائها

ُُوأوصىُالبحثُبتعزيز ُالجهود ُالعربية ُالهادفة ُنحو ُإصالح،المؤسسيُللمكتبُومنحهُصالحياتُتنفيذية

ُى
ُ  ُوبتفعيل ُاألداة ُاإلعالمية ُالتقليدية ُوالرقمية ُلنشر ُالوعي ُبأهمية ُوجدو،جامعة ُالدول ُالعربية ُوأجهزتها

ُ ُ.المقاطعةُالعربية

ُ .التطبيع-جامعةُالدولُالعربية-المقاطعةُالعربية-الكلماتُالمفتاحيةُالمكتبُالرئيسي
Abstract
The research aimed to study the establishment of The Central Office of the Arab
Boycott of Israel, its powers, the need to operationalize the office, the mechanisms
and entrances of this activation, including the regulations of the boycott in the
Arab countries, and the institutional building of the office, and the study reached
a set of results, the most important of which is that the operationalization of the
main office is largely related to the reform of the Arab League and the
strengthening of its powers in facing of its members, and to improve the
institutional aspect of the Office, grant it executive powers. In addition,
empowerment of Arab Efforts which aim to reform the Arab League and its
organs, activating the traditional and digital media tool to spread awareness of the
importance and feasibility of Arab boycott.
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مقدمة ُ
استخدمتُجامعةُالدولُالعربيةُمنذُعامُ(4414م)ُسالحُالمقاطعةُاالقتصاديةُضدُإسرائيلُ،وضدُ

كل ُمن ُيتعامل ُمعها ُأو ُيساعدها ُاقتصادياُ ،من ُخالل ُمكتب ُالمقاطعة ُالرئيسي ُفي ُدمشق ُو(ُ )41مكتباُُ
إقليمياُُفيُجميعُأنحاءُالعالمُالعربيُ،فقدُتمكنتُالمقاطعةُالعربيةُمنُتحقيقُنجاحُُكبيرُ،تأثرتُبهاُإسرائيلُ
نتهاءُعصرُالمواجهةُ
ُ
ونموهاُوتعاملهاُمعُالخارجُ،ماُجعلهاُفيُعزلةُفيُالمنطقةُالعربيةُ،وذلكُفيُظلُا

ائيلُ،فلمُيتبقُسوىُهذاُالسالحُاالقتصاديُفيُالتصديُإلسرائيلُوهمجيتهاُ .
العسكريةُالنظاميةُمعُإسر
َ
غيرُأنهُمعُمرورُالوقتُتغيرت ُطبيعةُومضمون ُالمقاطعةُعلى ُمدارُالسبعينُعاما ُالماضيةُ،
خاصةُبعدُاتفاقياتُالسالمُالتيُعقدتهاُبعضُالدولُالعربيةُمعُإسرائيلُ،وتغيرُطبيعةُاالقتصادُالعالميُ،

فقدُصارتُبعضا ُمنُالدولُالعربيةُتهرولُإلىُالتطبيعُدون ُأيةُفائدةُألمنهاُأوُاقتصادهاُ،حيثُتمكنتُ
إسرائيل ُمن ُاختراق ُالمقاطعةُ ،والتحايل ُعليها ُبسبب ُخضوع ُبعض ُاألقطار ُالعربية ُللضغوط ُالدوليةُ،
وخصوصاُمنُجانبُالوالياتُالمتحدةُ،لتهيئةُالمنطقةُالعربيةُللقبولُبالوجودُاإلسرائيليُفيماُبينهمُ،حتىُ

أن ُبعض ُاألنظمة ُالعربية ُانتقلت ُإلى ُالتعامل ُالمباشر ُمعُإسرائيلُوانهاءُالمقاطعةُاالقتصاديةُ،مماُأثرُ
علىُفاعليةُالمقاطعةُوعلىُالهدفُمنهاُ .
ُ وعلىُالرغمُمنُمرورُقطارُالتطبيعُ،بداُالمشهدُالسياسيُفيُالمنطقةُالعربيةُمنذُاتفاقُكامبُ

ديفيدُ،منُأنُإسرائيلُقدُحصلتُعلىُكلُشيءُ،ولمُيحصلُالعربُعلىُأيُشيءُفيُظلُالتطبيعُ،وعلىُ
الرغمُمنُذلكُيبقىُللمقاطعةُأهميتهاُ،والبحثُفيُفاعليتهاُفيُمواجهةُاالحتاللُاإلسرائيليُوالدفاعُعنُ
الشعبُالفلسطينيُوحقوقهُ،ودعمُصمودهُ،منُخاللُالتأكيدُعلىُأهميةُالمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُالعربيةُ

إلسرائيل ُبجامعة ُالدول ُالعربيةُ ،في ُزمن ُالتشرذم ُوالوهن ُوالعجز ُالعربيُ ،وفي ُظل ُاستمرار ُاالحتاللُ
اإلسرائيليُلألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُعامُ(4421م)ُ .
المشكلةُالبحثيةُ ُ
تتمثلُالمشكلةُالبحثيةُفيُدراسةُسبلُتفعيلُالمكتبُالرئيسيُللمقاطعة ُالعربية ُإلسرائيل ُبجامعةُ

الدولُالعربيةُ،فمنذُنشأةُالمكتبُالرئيسيُفيُخمسينياتُالقرنُالماضيُ،قدُحدثتُمجموعةُمنُالتحوالتُ
والتغيراتُاإلقليميةُ،والدوليةُ،التيُتركتُآثارهاُعلىُالمكتبُالرئيسيُ،وعلىُدورُالمقاطعةُبرمتهاُ،كماُأنُ
الظروفُالراهنةُقدُبينتُعنُسعيُإسرائيلُإلىُفتحُقنواتُللتطبيعُ،فيُظلُحساباتُبعضُالحكوماتُ

العربيةُعلىُأنُالقضيةُالفلسطينيةُقدُباتتُعبئاُينبغيُتجاوزهُ،وهذاُالسعيُمنُجانبُاالحتاللُُقائمُعلىُ
إقصاءُالقضيةُالفلسطينيةُ،وافقادهاُالظهيرُالعربيُ،ولفرضُالرؤيةُاإلسرائيليةُفيُتسويةُالقضيةُ،ومنُثمُ
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تسعىُالدراسةُإلىُالبحثُعنُاآللياتُواألدواتُالتيُمنُالممكنُأنُتساهم ُفيُتفعيلُالمكتبُالرئيسيُ

لمقاطعةُإسرائيلُ،فيُسبيلُمواجهتهاُ،ومواجهةُمسوقيُالتطبيعُفيُالمنطقةُالعربيةُ،وتعزيزُصمودُالشعبُ
الفلسطينيُ ُُُ.
ومنُثمُفإنُالسؤالُالبحثيُالرئيس"ُماُسبلُتفعيلُمكتبُمقاطعةُإسرائيلُالتابعُلجامعةُالدولُالعربية؟" ُ
وينبثقُعنُالسؤالُالبحثيُالرئيسُمجموعةُمنُاألسئلةُالفرعيةُعلىُالنحوُالتاليُ :
 .4ماُهيُسلطاتُوصالحياتُالمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُالعربيةُإلسرائيل؟ُوماُأثرُإنشاءُالمكتبُ
الرئيسيُعلىُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيل؟ُ

 .8ماُدوافعُالحاجةُنحوُتفعيلُالمكتبُالرئيسيُلمقاطعةُإسرائيل؟

 .0ماُاآللياتُوالمداخلُالتيُيمكنُمنُخاللهاُتفعيلُالمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُالعربيةُإلسرائيل؟ُ
وماُاإلجراءاتُالتيُيتبعهاُمكتبُالمقاطعةُتجاهُالشركاتُالعربيةُوالدوليةُالتيُتتعاونُمعُ

االحتالل؟

 .1ماُأثرُالظروفُوالمتغيراتُالعربيةُسواءُعلىُمستوىُالدولُوالجامعةُعلىُدورُالمكتبُالرئيسيُ
فيُالمقاطعة؟ ُ

منهجُالبحثُ ُ

استخدمُالبحثُاقترابُتحليلُالنظمُل الال(ديفيدُإيستونُ)ُ،حيثُإنُالمدخالتُالقائمةُعلىُالمطالبُ
لتحقيقُاألهدافُ،والغاياتُ،التيُتنطلقُمنُخاللُالبيئةُالداخليةُوالخارجيةُ،وتشكلُمدخالتُلصناعةُ

االستقرارُ
ُ
القرار ُالسياسيُ ،ومن ُخالل ُالتفاعل ُتكون ُالمخرجات ُبشكل ُق اررات ُسياسية ُتحقق ُاالتزان ُو

المطلوب(ُ،)1لذاُيهدفُاستخدامُالمنهجُإلىُتحليلُللعوائقُوالتحدياتُالتيُواجههاُالمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُ
العربيةُإلسرائيلُ،وتحليلُلآللياتُوالمداخلُومدىُتأثيرهاُعلىُأداءُالمكتبُ .
اإلطارُالمفاهيميُ .
المقاطعةُ"هيُإجراءُتلجأُإليهُسلطاتُالدولةُأوُهيئاتهاُوأفرادهاُالمشتغلونُبالتجارةُلوقفُالعالقاتُالتجاريةُ
مع ُدولة ُأخرىُ ،ومنع ُالتعامل ُمع ُرعاياها ُبقصد ُالضغط ُاالقتصادي ُعليها ُردا ُعلى ُارتكابها ُألعمالُ

ُ1دُ.محمدُطهُبدويُ،النظريةُالسياسيةُ:النظريةُالعامةُللمعرفةُالسياسيةُ،القاهرةُ:المكتبُالمصريُالحديثُ،4412ُ،صُ .011
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عدوانية"ُ،وتعرفُالموسوعةُالبريطانيةُالمقاطعةُبأنهاُ"ُرفضُأوُتحريضُعلىُرفضُأنُيكونُهناكُأيُ
تعاملُتجاريُأوُاجتماعيُمعُطرفُيرادُالضغطُعليه"(ُ .)1

المقاطعة ُالعربية ُوتعرفُ" بأنها ُمجموعة ُمنُاإلجراءات ُالتي ُتتخذها ُالدول ُالعربية ُعبر ُجامعة ُالدولُ
العربيةُضدُإسرائيلُالدولُوالمؤسساتُالتيُتتعاملُمعهاُ،وتتضمنُعلىُمقاطعةُاستيرادُالسلعُ،والخدماتُ
التيُتصنعها إسرائيلُ،وحظرُالقيامُبأعمالُتجاريةُمعُأيُشخصُيتعاملُمعُإسرائيلُ،ومنعُالقيامُبأعمالُ
تجاريةُمعُأيُأحدُعلىُقائمةُجامعةُالدولُالعربيةُالسوداء"ُ .

أهدافُالبحث ُ
 .4التعرفُعلىُسلطاتُوصالحياتُالمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ.
 .8اآللياتُوالمداخلُالتيُيمكنُمنُخاللهاُتفعيلُالمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُالعربيةُإلسرائيل.
 .0تحليلُللعوائقُوالتحدياتُالتيُيواجههاُالمكتبُفيُمقاطعةُإسرائيل.

 .1دراسةُمدىُتأثيرُمجموعةُمنُاآللياتُوالمداخلُكالعاملُالمؤسسيُوالتنظيميُعلىُأداءُالمكتب.
 .1تقديمُتصورُمقترحُلزيادةُفاعليةُالمقاطعةُالعربيةُ .

أهميةُالبحثُ ُ

تتجلىُأهميةُالدراسةُفيُكونهاُتبحثُفيُتفعيلُالمقاطعةُالعربيةُ،منُخاللُإلقاءُالضوءُعلىُ

المكتبُالرئيسيُلمقاطعةُإسرائيلُواحياءُلدورهُفيُمواجهةُاالحتاللُاإلسرائيليُ،حيثُيعدُالمكتبُالرئيسيُ
للمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُهوُمنُأحدُأهمُأوجهُالمقا ُومةُالسلميةُالعربيةُفيُمواجهةُإسرائيلُ،والضغطُ

عليها ُلالستجابة ُلمقررات ُالشرعية ُالدوليةُ،وتلعب ُدو اُرُمحورياُُضد ُعنصرية ُاالحتالل ُوعدوانه ُالمتواصلُ
علىُالشعبُالفلسطينيُ .

تقسيمُالبحث ُ
المبحثُاألولُ:نشأةُالمكتبُوصالحياته ُ
المبحثُالثانيُ:دوافعُالحاجةُنحوُتفعيلُالمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ
المبحثُالثالثُ:آلياتُومداخلُتفعيلُالمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُالعربيةُإلسرائيل ُ
أوالاُ:القواعدُالتنظيميةُللمقاطعةُفيُالدولُالعربيةُ .
ُ1غسانُحمدانُ،التطبيعُاستراتيجيةُاالختراقُالصهيونيُ،بيروتُ:دارُاألمانُللطباعةُوالنشرُ،4414،صُ.81
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ثانيُاُ:البناءُالمؤسسيُللمكتبُ .
ثالثُاُ:تشبيكُالعالقةُمعُمؤسساتُالمجتمعُالمدنيُ .
رابع اُ:تفعيلُاألداةُاإلعالميةُ .
خامس اُ:تعويضُ"المتضررين"ُمنُالمقاطعةُ .
المبحثُاألولُنشأةُالمكتبُوصالحياته ُ
ُالُيقتصرُالصراعُمعُإسرائيلُعلىُالجانبُالمسلحُفقطُ،حيثُتوجدُمجموعةُمنُالجوانبُالمكملةُ
لهذاُالدورالُومنُأهمهاُالحربُاالقتصاديةُالتيُتعرفهاُالموسوعةُاالجتماعيةُبأنهاُقيامُدولةُماُبالتدخلُفيُ
العالقاتُاالقتصاديةُالدوليةُبقصدُتحقيقُتحسنُنسبيُفيُأوضاعهاُاالقتصاديةُ،وتعتبرُالمقاطعة(*)ُبأنهاُ

أعنفُصورُالحربُوفقا ُللدكتورُلطفيُعبدُالعظيمُ،كماُأنُأنواعهاُكثيرةُتبدأُمنُتلكُالتيُتهدفُإلىُ

حمايةُعاداتُوأخالقُمعينةُ،وهوُماُيطلقُعليهُالمقاطعةُاالجتماعيةُ،إلىُالمقاطعةُاالقتصاديةُالبحتة)ُ.(1

وتمثلُالمقاطعةُالعربية(**) ُجانبا ُمنُجوانبُالمقاومةُالعربيةُإلسرائيلُ،وشكال ُمنُأشكالُالرفضُالعربيُ

* ُكانُالمهاجرونُالصهاينةُهمُالبادئونُفيُزرعُفكرةُالمقاطعةُفيُفلسطينُ،فكانواُمنذُبدايةُاالنتدابُالبريطانيُيمتنعونُعنُشراءُ

البضائعُوالحاجياتُمنُالمتاجرُالعربيةُ،عندماُيكونُلديهمُمثيالتهاُ،ويمتنعونُبقدرُالمستطاعُعنُاالستعانةُباليدُالعاملةُالعربيةُ،

استناداُإلىُجوزيفُمغيزلُ،المقاطعةُالعربيةُوالقانونُالدوليُ،بيروتُ:مركزُاألبحاثُبمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ،4421ُ،صُ-11

ُ 11

ُ1هانيُالهنديُ،المقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ،طُ،8عمانُ:دارُالبيرونيُللنشرُوالتوزيعُ،8141ُ،صُُ .00-84

** ُولدتُفكرةُالمقاطعةُعامُ4481مُبمدينةُنابلسُالفلسطينيةُوأعلنتُفيُمؤتمرُالجمعيةُاإلسالميةُالمسيحيةُالذيُدعاُفيهُوجهاءُ

ومزارعونُفلسطينيونُإلىُمقاطعةُاليهودُمقاطعةُتامةُ،ثمُاتخذتُالمقاطعةُبعداُإقليمياُعندماُأقسمُمندوبونُعربُمنُسورياُوشرقُ

األردنُولبنانُوفلسطينُفيُاجتماعُلهمُفيُالقدسُعامُُ4481علىُمنعُبيعُاألراضيُلليهودُومقاطعةُالمصنوعاتُوالمتاجرُاليهوديُ،

توشكلتُلجانُمقاطعةُفيُسورياُواألردنُولبنانُخاللُثورةُفلسطينُالكبرىُفيُالفترةُبينُُ4402وُُ4404لمنعُإرسالُالبضائعُوالسلعُ

إلىُفلسطينُماُلمُتكنُمقترنةُبموافقةُاللجانُالقوميةُخوفاُمنُتسللُالبضائعُوالسلعُالعربيةُإلىُأيديُاليهودُفيُفلسطينُ،وفيُعامُ

 ُ 4401عقدُالمؤتمرُالقوميُالعربيُفيُسورياُبحضورُمندوبينُمنُسورياُوالعراقُواألردنُولبنانُوالسعوديةُومصرُوفلسطينُوالذيُ
وسعُحدودُالمقاطعةُالعربيةُلتشملُمقاطعةُبضائعُالدولُاألجنبيةُالتيُتدعمُمشروعُاالستيطانُاليهوديُفيُفلسطينُ،ثمُ ُانتقلتُ

المقاطعةُمنُالمستوىُالشعبيُإلىُالمستوىُالرسميُعندماُتبنتُالجامعةُالعربيةُالمقاطعةُحيثُقررُمجلسُالجامعةُفيُجلستهُالثانيةُ

عامُُ4411باالستنادُإلىُ ُ

ُمشروع-المقاطعة-العربيةhttp://www.aljazeera.net/programs/al-jazeera-platform/2008/4/24/-
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للتطبيعُاالقتصاديُوالثقافيُمعُإسرائيلُ،فقدُبدأتُالمقاطعةُالعربيةُوالمقاطعةُالفلسطينيةُعلىُوجهُالتحديدُ
قبلُقيامُإسرائيلُ،التيُرافقتُالنضالُالوطنيُفيُمواجهةُموجاتُالهجرةُالصهيونيةُإلىُفلسطين(ُ .)1

وتستند ُالمقاطعة ُالعربية ُإلسرائيل ُإلى ُاألعراف ُالدوليةُوالى ُمبدأين ُفي ُالقانونُ ُالدولي ُهماُ:أوالُ،

حق ُالدفاع ُعن ُالنفسُ ،إذ ُمن ُالمسلم ُبه ُأن ُالمقاطعة ُاالقتصادية ُمن ُدولة ُما ُلدولة ُأخرىُ ُهي ُفي ُحالةُ

حرب ُمعها ُهو ُأمر ُمشروعُ ،ما ُدامت ُحالة ُالحرب ُقائمة ُبينهماُ.ثانياُ ،حرية ُاختيار ُالشريك ُاالقتصاديُ،

إذ ُال ُيجوز ُلدولة ُما ُأن ُتفرض ُإرادتها ُعلى ُدولة ُأخرىُ ُفتجبرها ُعلى ُالتعامل ُمعها ُحتى ُفي ُحالة ُالسلمُ
معهاُ ،فكيف ُإن ُكانتا ُفي ُحالة ُحربُ.وهذه ُقاعدة ُثابتة ُفي ُالقانونُ ُالتجاريُ ُالدوليُ ،فضالُ ُعن ُأن ُالعقدُ

شريعة ُالمتعاقدينُ ،ولكل ُطرف ُالحق ُفي ُاشتراط ُما ُيراه ُمناسباُ ُلمصلحته ُوللطرف ُاآلخرُ ،أن ُيقبل ُأوُ
يرفض(ُ .)2

ُوأظهرت ُجامعة ُالدول ُالعربية ُمنذ ُبداية ُتأسيسها ُاهتماما ُخاصا ُبالقضية ُالفلسطينيةُ ،وبقضيةُ

المقاطعةُإلسرائيلُ،فقدُكانتُعلىُرأسُأولوياتُمجلسُالجامعةُ،حيثُاتخذُالمجلسُأولُقرارُرسميُ

عربيُبمقاطعةُإسرائيلُفيُديسمبرُعامُ(4411م)(ُ،)3إلدراكهُخطورةُخططُالبرامجُالعسكريةُواالقتصاديةُ

الصهيونية ُمن ُأجل ُالسيطرة ُعلى ُفلسطينُ ،وسائر ُالمنطقة ُالعربيةُ ،وأسواقها ُآنذاكُ ،فقد ُكان ُالغرضُ

الرئيسي ُمنُالمقاطعةُهو ُالقضاءُعلى ُالصناعات ُالصهيونية ُفي ُفلسطينُ ،حتى ُال ُتساهمُفيُتحقيقُ

أهدافُالمشروعُالصهيونيُفيُفلسطينُ،واستخدامهاُكنقطةُانطالقُلسائرُالمنطقةُالعربية(ُ .)4

ُوبناء ُعلىُذلكُأقامتُجامعةُالدولُالعربيةُنظاما ُمتكامال ُلمقاطعةُإسرائيلُطوالُمراحلُتطورُ

الصراعُالعربيُاإلسرائيليُ،فقدُقررُمجلسُالجامعةُفيُفبرايرُعامُ(4412م) ُإنشاءُلجانُالمقاطعةُفيُ

دولةُمنُدولُالجامعةُ،وأنُتكونُهذهُاللجانُعلىُاتصالُدائمُباللجنةُالدائمةُللمقاطعةُباألمانةُالعامةُفيُ

القاهرة(ُ،)5وقدمتُاللجنةُتقريرهاُفيُ(مارسُعامُ4412م)ُ،والذيُتضمنُالجوانبُالقانونيةُالتيُيجبُأنُ
تأخذُبهاُالدولُالعربيةُلمقاطعةُإسرائيلُ،ووفقاُلقرارُمجلسُالجامعةُفيُ(ديسمبرُعامُ4411م)ُ،وأوضحُ
1دُ.أحمدُسعيدُنوفلُ،دورُإسرائيلُفيُتفتيتُالوطنُالعربيُ،طُ،4بيروتُ:مركزُالزيتونةُللدراساتُواالستشاراتُ،8111،صُ ُ.410

2إبراهيمُحميديُ،تعطلُعملهُمنذُانطالقُ"عمليةُالسالم"ُ.دمشقُ:حماسةُإلحياءُمكتبُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُُ...منُدونُانترنيتُ

والُخبراءُ!ُ،موقعُجريدةُالحياةُ 8144/1/42ُ،

http://www.alhayat.com/article/1083387 Accessed 3/11/2018

ُ3محمدُعليُعبوديُ،جامعةُالدولُالعربيةُوالصراعُالعربيُاإلسرائيليُُ،4444-4411منُتأسيسُالجامعةُإلىُمؤتمرُمدريدُ،

بيروتُ:دارُالهاديُللطباعةُوالنشروالتوزيعُ،8111،صُُ .14

ُ4شفيقُأحمدُعليُ،فيُجنازةُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ:أسرارُووثائقُمائةُعامُمنُالمقاطعةُوالهرولةُ،طُ،8القاهرةُ:مركزُ

الحضارةُالعربيةُ،4441،صُصُُ .11-11

ُ5سهيلُالفتالويُ،موسوعةُالقانونُالدوليُ:التنظيمُالدوليُ،عمانُ:دارُالثقافةُللنشرُوالتوزيعُ،8114ُ،صُ.811
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التقريرُالمعاييرُالتيُيجبُأنُتتخذهاُالدولُالعربيةُلملءُالفجواتُالتيُأعقبتُوقفُجميعُأشكالُالتجارةُ

مع ُالمجتمع ُالصهيونيُفيُفلسطينُ،وفيُ(ُ 48يوليوُعامُ4412م) ُتبنتُاللجنةُتوصيةُإلنشاءُجهازُ
لمقاطعةُإسرائيلُإلعطاءُقوةُالتأثيرُلق ارراتُالمجلسُوتوصياتُاللجنةُالسابقة)ُ .(1

ُوفيُعامُ(4414م)ُأنشأتُجامعةُالدولُالعربيةُجها ازُمركزياُللمقاطعةُسميُبالمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُ
العربيةُإلسرائيلُ،ومقرهُفيُدمشقُ،وقامتُكلُدولةُبإنشاءُمكتبُإقليميُخاصُبهاُ،وقدُحددتُاللوائحُ

بأنُمكتبُالمقاطعةُهوُالجهةُالمسئولةُعنُتنفيذُق ارراتُالمقاطعةُفيُتلكُالدولةُ،وكانتُالمكاتبُاإلقليميةُ

تدعىُإلىُمؤتمراتُنصفُسنويةُتتخذُفيهاُالق ارراتُالخاصةُبمقاطعةُمنتوجاتُوشركاتُ،أوُبإزالةُالمقاطعةُ
عنهاُ،وقدُطورتُق ارراتُالمقاطعةُإلىُدرجةُشملتُمنتوجاتُالشركاتُالتيُتقيمُمصانعُأوُفروعاُلهاُفيُ

إسرائيلُ،وكذلكُالشركاتُالتيُتدعمُاالقتصادُاإلس ارئيليُبالتبرعاتُ،وطبقتُأنظمةُبحقُالسفنُالتيُحظرُ
عليهاُأنُتمرُبميناءُعربيُوآخرُإسرائيليُفيُنفسُالسفرة(ُ،)2باإلضافةُإلىُتلقيُالتقاريرُوالمعلوماتُالتيُ

تعدُمنُقبلُاللجانُالمشتركةُالمؤلفةُمنُالبعثاتُالدبلوماسيةُفيُالخارجُ(ُمجلسُالسفراءُالعربُ،أوُاللجانُ

االقتصادية)(ُ، )3ويرأسُالمكتبُالرئيسُمفوضُيعينهُاألمينُالعامُللجامعةُ،ويعاونهُمندوبُمنُكلُدولةُ
عربيةُبصفةُضابطُاتصالُتعينهُحكومتهُ،وتولىُهذاُالجهازُتنسيقُالخططُوالتدابيرُالالزمةُلمقاطعةُ

إسرائيل(ُ .)4

وقد ُمرت ُالمقاطعة ُالعربية ُإلسرائيل ُبمراحل ُمترابطةُ ،ومواكبة ُلألحداث ُالسياسية ُالكبرى ُالتيُ

صاحبتُالصراعُالعربيُاإلسرائيليُ،فقدُحدثتُمجموعةُمنُالتطوراتُالتيُأثرتُعلىُتغييرُمضمونُ

المقاطعةُوالهدفُمنهاُ،ولعلُمنُأهمُهذهُالتطوراتُفيُأنُمشكلةُالصراعُالعربيُاإلسرائيلُقدُصارتُ

ليستُمشكلةُوجوديةُ،فمعظمُالدولُالعربيةُتعترفُبإسرائيلُ،بلُوتعترفُبحقهاُفيُالوجودُمثلُبقيةُدولُ
المنطقةُفيُالعيشُفيُسالمُداخلُ"حدودُآمنة"ُومعترفُبهاُ،فبدال ُمنُتقويضُإسرائيلُوالتخلصُمنُ

وجودهاُعلىُأرضُفلسطينُ،وكفعلُإجرائيُللدفاعُعنُالنفسُبالنسبةُللدولُالعربيةُ،إلىُأنُتصبحُالمشكلةُ

1

Gil Feiler, From Boycott to Economic Cooperation: The Political Economy of the Arab Boycott of
Israel,NewYork: Routledge,2011,p.25.
ُ2مجديُحمادُ،نحوُاستراتيجيةُوخطةُعملُللصراعُالعربيُالصهيونيُ،طُ،4بيروتُ:مركزُدراساتُالوحدةُالعربيةُ،8111ُ،صُ

.411

ُُ3الطاهرُالمهديُبنُعريفة ،الجامعةُالعربيةُوالعملُالعربيُالمشتركُُ8111-ُ4411مُ،طُ،4عمانُ:دارُزهرانُللنشرُ

والتوزيعُ،8141،صُُ .882

ُ4سهيلُالفتالويُ،مرجعُسابقُ،صُُ .811
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ماثلةُفيُسياساتُإسرائيلُالتيُالُتريدُسوىُدولةُفلسطينيةُورقيةُهزيلةُ،تقومُعلىُجزءُمنُأراضيُالضفةُ

الغربيةُمقطعةُاألوصال(ُ ُُُ.)1

ُوشهدتُالمقاطعةُالعربيةُعدةُمراحلُ،شملتُالمرحلةُاألولىُخاللُالفترةُ(4402م4411-م)ُ،

وهيُالفترةُالتيُوعيُفيهاُالفلسطينيونُفداحةُالخطرُالصهيونيُ،و أرواُفيُالمقاطعةُسالحاُمساعداُإلضعافُ
النموُاالقتصاديُالصهيونيُ،والمرحلةُالثانيةُخاللُالفترةُ(4411-4411م)ُ،وهيُالمرحلةُالتيُتدخلُ
مجلس ُالجامعة ُفي ُمسألة ُالمقاطعة ُلمساعدة ُالشعب ُالفلسطيني ُعلى ُإضعاف ُالصناعة ُوالتجارةُ

الصهيونية(ُ،)2المرحلةُالثالثةُمنُسنةُ(4414م)ُإلىُسنةُ(4412م)ُهيُفترةُوضعُالمبادئُواألسسُ،فقدُ
انتقلتُمنُضدُإسرائيلُإلىُالدولُوالمنشآتُالتيُتساندُإسرائيلُ،والمرحلةُالرابعةُالتيُبدأتُمنذُسنةُ

(4411م)ُ ،مع ُازدياد ُالدولُالعربيةُالمستقلة ُوفتح ُمكاتبُللمقاطعة ُفيهاُ،والمرحلة ُالخامسة ُبعدُحربُ
(يونيوُ4421م) ُووقفُضخُالنفطُومنعُتصديرهُللدولُالتيُتغذيُالعدوانُعلىُسيادةُأيُدولةُعربيةُ،
واستخدامُالنفطُكسالحُاستراتيجيُفيُحربُأكتوبرُعامُ(4410م)ُ،والمرحلةُالسادسةُهيُالتيُتلتُالتوقيعُ

علىُاتفاقُ(كامبُديفيد)ُ،وتوقيعُمعاهدةُالصلحُوكانتُأهمُالمطالبُاإلسرائيليةُإنهاءُالمقاطعةُالعربيةُ

إلسرائيل)ُ .(3

وتهدفُإسرائيلُمنُذلكُإلىُاالعترافُالعلنيُبوجودهاُ،وتقديمُتنازالتُلصالحُالمشروعُالصهيونيُ

فيُفلسطينُ،والصمتُعنُالسياساتُالعدوانيةُضدُكلُماُهوُفلسطينيُ،والحصولُعلىُمزاياُاقتصاديةُ

وماليةُكبرىُعلىُحسابُالمصالحُالعربيةُالمشتركةُ،واخراجُالمواطنُالعربيُمنُدائرتهُالقوميةُالعربيةُ،

وتغييرُالخطابُالرسميُالعربيُمنُخطابُجماهيريُمقاومُللوجودُاإلسرائيليُإلىُاستسالميُمهادن(ُ .)4

وجديرُبالذكرُأنُبعدُإقرارُقانونُالمقاطعةُالموحدُعامُ(4411م)ُ،قسمتُالمقاطعةُإلىُ"مقاطعةُ

سلبية"ُالتي ُمنعت ُالتعامل ُأو ُالتهريب ُالمباشر ُبين ُالدول ُالعربيةُواسرائيلُوماُيتبعه ُمن ُإجراءاتُ ،كذلكُ
منعُالتعاملُأوُالتهريبُغيرُالمباشرُمنُأوُإلىُاسرائيلُعنُطريقُالدولُاألجنبيةُوماُيتبعهُمنُإجراءاتُ.
نُ
بينما ُسعت ُ"المقاطعة ُاإليجابية"ُإلى ُمنعُتدفق ُرؤوس ُاألموالُوالخبرات ُالفنية ُإلى ُإسرائيل ُوالحيلولة ُدو ُ

تدعيمُاقتصاداتُإسرائيلُومجهودهاُالحربيُإضافةُإلىُإصدارُ"القوائمُالسوداء"ُللبواخرُالتيُتخالفُمبادئُ

المقاطعةُ،وتتضمنُأيضاُُمراقبةُتطورُاالقتصادُوالصناعةُفيُإسرائيلُووضعُالخططُالتيُتؤديُإلىُعدمُ
ُ1أحمدُنافعُ،النظامُاإلقليميُالعربيُالتحديُواالستجابةُ،كراساتُاستراتيجيةُ،السنةُالثانيةُعشر(ُ،العددُُ،)441القاهرةُ:مركزُ

الدراساتُالسياسيةُواالستراتيجيةُباألهرامُ،8118،صُصُُ .04-01

ُ2جوزيفُمغيزلُ،المقاطعةُالعربيةُوالقانونُالدوليُ،بيروتُ:مركزُاألبحاثُبمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ،4421ُ،صُصُ.11-11
ُ3الطاهرُالمهديُبنُعريفة ،مرجع سابق ،ص ص ُ .032-032
ُ4أحمدُسعيدُنوفلُ،مرجعُسابقُ،صُُ .411
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تحقيق ُأهدافهاُ ،ومتابعة ُنشاط ُإسرائيل ُاالقتصادي ُوالتجاريُ ُوالصناعي ُفي ُالدول ُاألجنبية ُُوخصوصاُُ

اآلسيوية ُمنها ُواالفريقية ُووضع ُالخطط ُالالزمة ُإلحباط ُهذا ُالنشاط ُوأهمها ُمنافستها ُفي ُأسواق ُصادراتهاُ
ووارداتها(ُ .)1

كما ُيوجد ُثالث ُدرجات ُللمقاطعة ُالعربية ُإلسرائيلُ ،الدرجة ُاألولي ُتتمثل ُفي ُمقاطعة ُالبضائعُ
والخدماتُالمصدرةُمنُإسرائيلُ،والثانيةُمقاطعةُالشركات ُغير ُالعربية ُالتي ُتتعامل ُمع ُإسرائيلُ،والثالثةُ

مقاطعةُالشركاتُالتيُتشحنُبضائعهاُمنُخاللُالمنافذُاإلسرائيلية).(2

المبحثُالثانيُ:دوافعُالحاجةُنحوُتفعيلُالمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُالعربيةُإلسرائيل ُ
ُتتعددُأسبابُالحاجةُنحوُتفعيلُمكتبُالمقاطعةُالرئيسيُللمقاطعةُالعربيةُفيُالوقتُالحاليُعلىُ
النحوُالتاليُ :
أوالا ُ :إنُالتأكيدُعلىُأهميةُالمهمةُالمنوطُبهاُالمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُالعربيةُفيُالدفاعُعنُ

الحقوق ُالعربيةُوتأمينُاألمنُالقوميُالعربيُفيُمواجهةُاالحتاللُاإلسرائيليُ،يؤديُإلىُأنُالقيامُبهذهُ
المهمةُفيُظلُعدمُوجودُاجتماعاتُمنتظمةُلعدمُاكتمالُالنصابُالقانونيُللدولُاألعضاءُ،يجعلُمنُ
المقاطعةُغيرُمؤثرةُوغيرُفاعلةُ،فكانتُهذهُالمشكلةُقدُتأزمتُبدرجةُأكبرُبعدُحربُالخليجُالثانيةُعامُ

(4444م)ُ ،واتفاق ُأوسلوُ ،فقد ُتأجلت ُاالجتماعات ُأكثر ُمن ُمرة ُخالل ُتلك ُالفترة ُبدعوى ُتهيئة ُالمنالُ
لمفاوضات ُالسالمُ ،وطالب ُالمكتب ُفي ُبيان ُله ُبتدخل ُوزراء ُالخارجية ُالعرب ُلمساعدته ُفي ُاستئنافُ
نشاطاته ُضد ُإسرائيلُ ،وقال ُإن ُإسرائيل ُتكبدت ُ(ُ 41مليار ُدوالر) ُمن ُجراءُالمقاطعة ُالعربية ُوحدها ُمماُ

إسرائيلُعلىُ
أرهقُاالقتصادُاإلسرائيليُ،وأنُالمقاطعةُأصبحتُاآلنُمنُأهمُاألسلحةُالتيُيمكنُأنُتجبرُ ُ
الوفاءُبالتزاماتهاُتجاهُالسالم(ُ،)3ولكنُفيُالفترةُماُبينُ4440مُوحتىُ(8118م)ُلمُيجتمعُالمكتبُبسببُ
عدم ُاكتمال ُالنصاب ُالقانوني(ُ،)4لعدم ُإرسال ُالعديد ُمن ُالبلدان ُالعربية ُممثلينُعنها ُلحضور ُاجتماعاتهُ،
وتعثرُانعقادهُفيُالفترةُاألخيرةُبسببُالحربُفيُسورياُ،والمقاطعةُالعربيةُللنظامُالسوريُ،حيثُإنُبلدُ

مقرُالمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ،هيُمنُيتمُمقاطعتهاُُ،وتمُنقلُمكانُانعقادهُإلىُالقاهرةُ .
ُ1إبراهيمُحميديُ،مرجعُسابق
2
Gil Feiler, The Continuum Political Encyclopedia of the Middle East, Ed. Avraham Sela. New York:
Continuum, 2002. pp.55-56.
ُ 3شاكرُعادلُجودةُ،حمالتُمقاطعةُالمنتجاتُاإلسرائيليةُوعالقتهاُباتجاهاتُالمستهلكُالفلسطينيُنحوُالمنتجاتُالمصنعةُمحلياُ،

رسالةُماجستيرُغيرُمنشورةُ،غزةُ:كليةُالتجارةُبالجامعةُاإلسالميةُ،8112،صُُ .408

ُ4زينُالدينُزديغةُ،دعواتُلتفعيلُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ،جريدةُالمصدرُ .8141/48/4،

.htm Accessed 6/11/2018الحدثhttp://elmihwar.com/ar/index.php/41144/
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ثاني ا ُ :علىُالرغمُمنُإسهامُجامعةُالدولُالعربيةُفيُوضعُأسسُ،وقواعدُتمُتحديثهاُ،وق ارراتُ

للمقاطعةُمنذُقبلُإنشاءُدولةُإسرائيلُ،إالُأنهاُلمُتكنُبالقوةُوالقدرُالكافيينُفيُالبدايةُمنُالتخلصُمنُ

الوجودُالصهيونيُعلىُأرضُفلسطينُ،وتجريدُإسرائيلُمنُقوتهاُاالقتصاديةُوالعسكريةُ،مرو ارُإلىُالضغطُ

عليها ُبشأن ُالتسوية ُالسلمية ُواالنسحاب ُمن ُاألراضي ُالعربية ُالمحتلةُ ،واحترام ُمبادئ ُالقانون ُالدوليُ
واإلنسانيُ ،ولعل ُذلك ُبسبب ُالضعف ُوالتدهور ُالذي ُتعيشه ُاألمة ُالعربيةُ ،والدعم ُالدولي ُالالمحدودُ

وخصوصاُمنُجانبُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُ،ومعاهداتُالسالمُوالتطبيعُمعُإسرائيلُ،والذيُأثرُبماُالُ

يدعُمجاالُللشكُعلىُفكرةُالمقاطعةُونتائجها(ُُ.)1

ثالثُاُ :مقاومة ُالضغوط ُاإلسرائيليةُواألمريكيةُفي ُالتخلصُمنُالمقاطعةُ ،فمنذُعام ُ(4411م)ُ،

شكلت ُإسرائيل ُجها از ُخاصا ُإلعداد ُالدراسات ُوالبرامج ُحول ُوسائل ُالمقاطعة ُالعربية ُونظمها ُومبادئهاُ،

ووضعُالخططُالالزمةُلمحاربتهاُوشلُحركتهاُ،وتهديدُالشركاتُالدوليةُالتيُترضخُللمقاطعةُالعربيةُ،

وتفضلُالتعاملُمعُالدولُالعربيةُعلىُحسابُإسرائيلُ،واظهارُالمقاطعةُبعدمُالجدوىُوالفاعلية(ُ،)2وتوجيهُ

دعايةُمضادةُبأنُاألجدىُواألهمُاالعتمادُعلىُالمهاراتُوالسوقُاإلسرائيليةُبدالُعنُالمقاطعة)ُ،(3وبالنسبةُ

للوالياتُالمتحدةُخاللُالعشرينُعاماُاألولىُمنُتاريخُالمقاطعةُالعربيةُلمُيكنُهناكُتشريعُأمريكيُيتعلقُ
بهاُ،وكانُأولُقانونُعامُ(4424م)ُ،حيثُسنتُالوالياتُالمتحدةُقانونُإدارةُالتصديرُ،لمواجهةُالمقاطعةُ

المفروضةُمن ُقبل ُالدول ُاألجنبية ُضد ُالدولُالتيُلهاُعالقاتُصداقةُمعُالواليات ُالمتحدةُ ،فقدُتضمنُ

علىُتمكينُالرئيسُاألمريكيُفيُحاالتُمعينةُلحظرُأوُتقليصُالصادراتُمنُقبلُالشركاتُالتيُتشاركُ

فيُالمقاطعةُ،وانتهى ُالعملُبهذا ُالقانونُ ُفي ُ(ُ 01سبتمبر ُ4412م)ُ،ومعُذلكُطالبُأعضاءُمجلسيُ
الكونجرسُبأغلبيةُساحقةُفيُتوسيعُدائرةُعملُالقانونُ،وتعديلُأحكامهُلمواجهةُالمقاطعةُبشكلُأكبرُ،

وأصدر ُالرئيس ُاألمريكيُآنذاكُ(جيرالدُفورد) ُق ار ارُبإعادة ُالعديد ُمن ُاألحكام ُاألصليةُفيُالقانونُ ُمنتهيُ
الصالحيةُ.باإلضافةُإلىُجوانبُمعينةُمنُالمقاطعةُالتيُتتعلقُفيُالتمييزُضدُالمواطنينُاألمريكيينُأوُ
الشركات ُوتقديم ُتقرير ُإلى ُو ازرة ُالتجارة ُضد ُالشركات ُالتي ُتمتثل ُللمقاطعة)ُ ،(4وقانونا ُآخر ُفي ُعامُ

ُ1إيادُالقطراويُ،المقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُفيُظلُعمليةُالتسويةُالسياسيةُ(ُ:)8141-4440دراسةُفيُاألبعادُوالنتائجُ،رسالةُ

ماجستيرُغيرُمنشورةُ،غزةُ:كليةُاآلدابُوالعلومُاإلنسانيةُبجامعةُاألزهرُ،8141،صُُ .24

ُ2محمدُعبدُالحميدُأبوزيدُ،قوانينُومبادئُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ،طُ،4الرياضُ:جامعةُالملكُسعودُ،4440ُ،صُصُ-411

.414
Marwan Iskander , The Arab Boycott Of israel. Palestine Mongraphs,(6), Beirut: Research Center,
Palestine Liberation Organization,1966.p.48
4
12 questions and Answers About Arab Boycott, NewYork: Institute Of Human Rights in The
American Jewish Community,1976.pp2-3
http://www.ajcarchives.org/AJC_DATA/Files/774.PDF Accessed 8/11/2018
3
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(4421م)ُقانونُإصالحُالضرائبُالذيُتضمنُمواجهةُالشركاتُالتيُتمتثلُللمقاطعةُبحرمانهاُمنُفوائدُ
(ُ )1

ضريبيةُمهمة .

ُوفي ُعام ُ(4411م)ُ ،مرر ُالكونجرس ُتشريعاُ ُوقع ُعليه ُالرئيس ُ(جيمي ُكارتر) ُيفرض ُعلىُ

الشركاتُاألمريكيةُالتيُتتعاونُُمعُالمقاطعةُ.ولمراقبةُتطبيقُهذاُالقانونُ،تمُإنشاءُمكتبُخاصُسميُبالُ

"مكتب ُاالمتثال ُضد ُالمقاطعة"ُكجزء ُمن ُو ازرة ُالتجارة ُاألمريكية)ُ،(2ورضختُبعضُالشركاتُاألمريكيةُ
لشروطُالمقاطعةُالعربيةُبسببُاالحتياطاتُالنفطيةُفيُالدولُالعربيةُالخليجيةُ،والقوةُالماليةُالمتوفرةُلهاُ

منُالنفطُ،كماُأنهاُكانتُسوقا ُآخذة ُفيُالنمو)ُ،ُ (3ومنُناحيةُأخرىُبذلتُالوالياتُالمتحدةُمنذُاتفاقيةُ
(كامبُديفيدُعامُ4414م)ُ،جهوداُكبيرةُإلنهاءُالمقاطعةُ،فقدُنظمتُفيُتلكُالفترةُهيُواسرائيلُمؤتمرُ
القمةُاالقتصاديةُللشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُ،وأنهتُعددُمنُالدولُالعربيةُالتيُلمُتوقعُعلىُاتفاقُسالمُ
مع ُإسرائيل ُالمقاطعة ُمن ُالدرجة ُالثانية ُوالثالثة(ُ ،)4وتقديم ُمشاريع ُمختلفة ُبمسميات ُالتنمية ُفي ُالشرقُ

األوسطُبعدُمؤتمرُمدريد ُللسالم ُإلى ُالفترة ُالحاليةُ ،تجمع ُبين ُرجال ُأعمال ُعرب ُواسرائيليين ُوأوربيينُ
وأمريكيينُ،وذلكُبغرضُااللتفافُعلىُالمقاطعةُ،وانهائهاُ،والغاءُالتمييزُفيُالتبادلُاالقتصادي(ُ .)5

رابعاُ :مواجهة ُالشركات ُمتعدية ُالجنسيات ُالتي ُتستثمر ُفي ُاألراضي ُالفلسطينية ُالمحتلة ُعامُ

(4421م)ُ،والتيُتساندُاالحتاللُفيُتشريدُوتهجيرُالشعبُالفلسطينيُ،منُخاللُاالستعانةُبمعداتهاُفيُ
بناءُوتوسيعُاالستيطانُ،وفتحُفروعُلهاُفيُالمستوطناتُ،أوُاستخدامُمنتجاتهاُوآالتهاُألغراضُعسكريةُ

فيُهدمُمنازلُالفلسطينيينُفيُمدينةُالقدسُ،وفيُسائرُمدنُالضفةُالغربيةُ،فيُمخالفةُللقانون ُالدوليُ

واإلنسانيُ،حيثُإنُممارسة ُاألعمال ُالتجارية ُوالعالقات ُاالقتصادية ُمع ُإسرائيل ُبشكل ُطبيعي ُيمنحهاُ
الضوءُاألخضرُالرتكابُالمزيدُمنُاالنتهاكاتُبحقُالفلسطينيينُ،كماُويمنحُذلكُالحكومةُعائداتُُضريبية؛ُ
لتستخدمهاُفيُمواصلةُاضطهادهاُوجرائمهاُ،ويعتمدُاالقتصادُاإلسرائيليُعلىُالتجارةُواالستثمارُالدوليينُ
بشكل ُكبيرُ ،ما ُيجعل ُإسرائيل ُعرضةُ ُللمزيد ُمن ُالضغط ُعبر ُالمقاطعة ُاالقتصادية ُالدولية)ُ ،(6وجديرُ
1

John Marsh Files at the Gerald R. Ford Presidential Library. Arab Boycott - Question and Answer
Briefing Sheets”, Ford Library Museum
https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0067/1562826.pdf Accessed 8/11/2018
2
Peter S. Watson, Janet A. Nuzum, Effects of the Arab League Boycott of Israel on U.S. Businesses,
Investigation No. 332-349, U.S. International Trade Commission,1994,p.17
https://www.usitc.gov/publications/332/pub2827_0.pdf Accessed 8/11/2018
3
Nancy Turck, The Middle East: The Arab Boycott of Israel ,Foreign Affairs, April 1977
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/1977-04-01/middle-east-arab-boycott-israel
Accessed 11/8/2018
ُ4مجديُحمادُ،مرجعُسابقُ،صُصُُ .414-411
ُ5جهادُالقطيطُوآخرُونُ،العربُومقاطعةُإسرائيلُ،طُ،4عمانُ:مركزُدراساتُالشرقُاألوسطُ،8112،صُ.28
ُ6الدعمُاالقتصاديُودعمُالشركاتُللمنظومةُاالستعماريةُاالسرائيليةُ،موقعُBDS
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بالذكرُأنهُمنذُقبلُإنشاءُدولةُاالحتاللُتعرضتُالشركاتُالدوليةُالكبرىُإلىُضغوطُصهيونيةُلحملهاُ

علىُفتحُفروعُلهاُفيُفلسطينُ،دعماُللمشروعُالصهيونيُ،وتحديُألنظمةُالمقاطعةُالعربيةُوضرباُلمبادئهاُ

فيماُبعد(ُ .)1

خامس اُ :يرتبطُتفعيلُالمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُبدرجةُكبيرةُبواقعُالعملُالعربيُ

المشتركُ،فبعدُالخبرةُالطويلةُالتيُمرُبهاُ،الُيزالُيعانيُالكثيرُمنُاإلحباطُ،إذُتعرضتُمسيرة ُالعملُ
العربيُالمشتركُإلىُصعوباتُوأزماتُكثيرةُوحادةُ،حتىُأضحىُفيُكثيرُمنُاألحيانُغيرُقادرُعلىُ

الوصولُإلىُمستوىُالطموحُالعربيُالمنشودُفيُتحقيقُاألهدافُوالمصالحُالعلياُلألمةُالعربيةُ،وجعلهاُ

قادرةُعلىُمواجهةُالتحدياتُوالوقوفُعلىُقدرُالمنافسةُوالتهديداتُالتيُيتعرضُلهاُباستمرار(ُ،)2فعلىُ
مدارُتاريخُالمقاطعةُقدُأثبتتُفاعليتهاُ،ودورهاُفيُالضغطُعلىُإسرائيلُ،والدولُ،والشركاتُالتيُتدعمهاُ
وتساهمُفيُبناءُاقتصادهاُمنُخاللُتوحيدُالجهودُوالمواقفُالعربيةُ،أيُأنُتفعيلُالمكتبُالرئيسيُإلىُ

بيُالمشتركُ،
ُ
المستوىُالذيُيلبيُطموحاتُالشعوبُوالحكوماتُالعربيةُ،سيكون ُلهُأثرهُعلىُالعملُالعر
وعلىُتكثيفُالجهودُالعربيةُلمواجهةُالتحدياتُالتيُتواجهُالقضيةُالفلسطينيةُ ُُُ.

سادس اُ:كبحُجماحُالدولُالعربيةُ-الخليجيةُمنهاُ-منُالهرولةُللتطبيعُمعُإسرائيلُ،وفيُالبحثُ

عنُإقامةُعالقاتُطبيعيةُودائمةُمعهاُرغمُحساسيةُالموقفُخاصةُُفيُالوقتُالراهنُ،بدعوىُوجودُالعدوُ
المشتركُإيرانُ،والحاجةُإلىُالخبرةُاإلسرائيليةُفيُمجالُالتطورُالتكنولوجيُ،بيدُأنُالتطورُفيُالتطبيعُ

بماُلهُمنُانعكاساتُخطيرةُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُفيُأنهُباتُال ُينحصر ُفي ُالمواقف ُالحكوميةُ ،بلُ

تعداهُإلىُمشاركةُكتابُواعالميينُورياضيينُورجالُأعمالُ،وقراءةُالواقعُالحاليُتبينُأنهُمنُالمرجحُأنُ
يتمُإنشاء ُمكاتب ُالتمثيل ُللظهور ُأو ُربما ُسفارات ُوقنصلياتُ ،وماُيعزز ُهذا ُالموقف ُتصريح ُ(بنيامينُ
نتنياهو) ُوالمتحدثُباسمهُ(أوفير ُجندلمان)ُ ،في ُُ (2سبتمبر ُ8141م) ُأن ُ"ما ُيحدث ُبعالقاتنا ُمع ُالدولُ

العربية ُغير ُمسبوقُ ،لم ُيتم ُالكشف ُعن ُحجم ُالتعاونُ ُبعدُ ،ولكنه ُأكبر ُمن ُأي ُوقت ُمضىُ ،هذا ُتحولُ
هائل")ُ،(3وفيُهذاُالسياقُتبرزُأهميةُتفعيلُالمكتبُالرئيسيُلمقاطعةُإسرائيلُلمقاطعةُالدولُالتيُتلجأُ

إلى ُالتطبيع ُمع ُاالحتالل ُواصدار ُقائمة ُسوداء ُللشركات ُوالمكاتب ُالتجارية ُالتي ُتتعاون ُمع ُاالحتاللُ
ُ#tab1ُ Accessed 9/11/2018المقاطعة-االقتصاديةhttps://bdsmovement.net/ar/

ُ1محمدُعبدُالحميدُأبوزيدُ،مرجعُسابقُ،صُُ .411

ُ2دُ.عبدُالفتاحُالرشدانُ،العملُالعربيُالمشتركُوُسبلُتدعيمه،طُ،4الرياضُُ:أكاديميةُنايفُللعلومُاألمنيةُُ،4444ُ،صُُ .84

https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/54024/EB_231.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y Accessed 10/11/2018

ُ3العربُواسرائيلُ..هلُيمرُطريقُالتطبيعُعبرُالخليج؟ُ،موقعُالقدسُالعربيُ 8141/44/1ُ،

/ Accessed 10/11/2018العرب-واسرائيل-هل-يمر-طريق-التطبيع-عبرhttps://www.alquds.co.uk/
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اإلسرائيليُ،وفيُكيفيةُتحويلُالدعمُوالتضامنُالعربيُالشعبيُغيرُالمحدودينُ ،لقضيةُفلسطينُولحقوقُ

الشعبُالفلسطينيُإلىُحمالتُمناصرةُ،وتأثيرُفعالةُ،ومستدامةُقادرةُعلىُتحقيقُانتصاراتُضدُأيُجهةُ
تعملُعلىُالتطبيعُمعُاالحتاللُ .
المبحثُالثالثُ:آلياتُومداخلُتفعيلُالمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ .
يتعلق ُتفعيل ُالمكتب ُالرئيسي ُلمقاطعة ُإسرائيل ُبمجموعة ُمن ُاآلليات ُترتبط ُبالمكتب ُنفسهُ،

وبالمكاتب ُالفرعيةُ،وكذلك ُبالدولُالعربيةُ ،والقواعدُالقانونية ُالوطنية ُالتي ُتضبطُعملُمكتبُالمقاطعةُ

الوطنيُوعالقتهُبالمكتبُالرئيسيُ،والمدخلُالمؤسسيُ،وتشبيكُالعالقاتُمعُالمجتمعُالمدنيُوالجمعياتُ
اإلعالميُ،وهيُعلىُالنحوُالتاليُ :
ُ
األهليةُو
أوالاُ:القواعدُالتنظيميةُللمقاطعةُفيُالدولُالعربيةُ .
أقرُ ُمجلس ُالجامعة ُالعربية ُالقانونُ ُالموحد ُلمقاطعة ُإسرائيل ُفي ُدورته ُالثانية ُوالعشرين ُبتاريخُ

(4411/48/44م)ُ،والمبادئُالعامةُللمقاطعةُلمنعُوحرمانُإسرائيلُمنُالتغلغلُفيُاألسواقُالعربيةُ(ُ ُُ.)1
وفقا ُلق اررات ُمجلس ُالجامعة ُيتعين ُعلى ُالدول ُالعربية ُبوضع ُقوانين ُلوائح ُداخلية ُتحظر ُعلىُ

التطبيعُأوُالتعاونُبكافةُصورهُمعُاالحتاللُاإلسرائيليُ،فقدُأوصىُالمكتبُالرئيسيُإلىُاقتراحاتُعديدةُ
بغيةُتحسينُوضعُالمقاطعةُالعربيةُ،ومنهاُسدُالنقصُفيُالتشريعاتُالمتعلقةُبالمقاطعةُفيُالدولُالعربيةُ
التيُلمُتصدرُبهاُتلكُالتشريعاتُالمتعلقةُفيُالبلدانُالعربيةُالتيُلمُيصدرُفيهاُتلكُالتشريعاتُ،وااللتزامُ
بق ارراتُمجلسُالجامعةُبشأنُالتنفيذُالجماعيُلتوصياتُمؤتمرُالمقاطعةُ،فقدُأثبتتُالتجربةُإلىُأنُالحاالتُ

التيُاتفقتُفيهاُالدولُالعربيةُعلىُحظرُالتعاملُمعُشركةُمعينةُ،فإنهاُتلجأُإلىُقطعُعالقتهاُمعُإسرائيلُ،
والتنسيقُبينُخططُالدولُالعربيةُتجاهُفيُأفريقياُوآسيا(ُ .)2

ولكنُتبقىُالمشكلةُفيُاحترامُالنخبُالحاكمةُلقوانينُبالدهاُبخصوصُالمقاطعةُ،فقدُأشارُالمكتبُ

الرئيسيُفيُأكثرُمنُمرةُإلىُالخروقاتُالرسميةُللمقاطعةُ،وخصوصاُفيُظلُهرولةُبعضُالدولُالعربيةُ
نحوُالتطبيعُ،ونذكرُمنُهذهُاالجتماعاتُاجتماعُضباطُاتصالُالمكاتبُاإلقليميةُلمقاطعةُإسرائيلُالذيُ

ترتكبُ
عقدُبدمشقُفيُ(ُ81أكتوبرُ8111م)ُ،الذيُأبلغُالمشاركونُفيهُموقعُالجزيرةُنتُأنُدوالُُعربيةُ ُ
خروقاُُعديدةُلمبدأُالمقاطعةُمنُخاللُتأسيسُشركاتُمشتركةُمعُإسرائيلُوتأسيسُمكاتبُتجاريةُإسرائيليةُ،
ُ1فؤادُحمديُبسيسوُ،الوطنُالمحتلُبينُمتطلباتُدعمُالصمودُوالتزاماتُالمقاطعةُإلسرائيلُ،مجلةُشئونُعربية(ُ،عددُ،)18تونسُ:

األمانةُالعامةُبجامعةُالدولُالعربيةُ،4411ُ،صُ.01
ُ2محمدُعبدُالحميدُأبوُزيدُ،مرجعُسابقُ،صُُ .11
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وقدمُالمكتبُتوصيتهُبضرورةُالتزامُالدولُالعربيةُبالق اررات ُالصادرة ُعن ُمؤتمرات ُالمقاطعة ُفي ُمواجهةُ

التعنت ُاإلسرائيلي ُفي ُتنفيذ ُق اررات ُالشرعية ُالدولية)،(1ألنُااللتزامُبالمقاطعةُهو ُدفاع ُعن ُالنفس ُللدولُ
العربيةُ،وارغامُللمحتلُعلىُااللتزامُبمتطلباتُالسالمُالعادلُوالشاملُ .
كماُأنُتفعيلُالمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُالعربيةُيرتبطُأيضاُبتفعيلُالمكاتبُاإلقليميةُالفرعيةُفيُ
الدولُالعربيةُ،عبرُتعزيزُاستقالليتهاُعنُالتوجهاتُالحكوميةُوتوحيدُالمبادئُالقانونيةُالتيُتنظمُأعمالهاُ،
وتساهمُفيُنشرُبرامجُتوعيةُإلىُمخاطرُالتطبيعُمعُاالحتاللُاإلسرائيليُ،وانعكاسهُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُ

واألمنُالقوميُالعربيُ ،فهذا ُال ُيمكن ُأن ُيتحققُفي ُظل ُوجود ُهيمنة ُحكومية ُعلىُالمكتبُ ،ففي ُظلُ

الظروفُالسائدةُفيُالمنطقةُالعربيةُالُنستطيعُأنُنتصورُأنُينتقدُرئيسُمكتبُأوُضابطُاتصالُلمكتبُ
إقليميُللمقاطعةُرئيسُبالدهُأوُأيُشخصُمسئولُفيُشأنُالمقاطعةُ،فتبقىُالمسألةُمنُالنواحيُالتنظيميةُ

خاضعةُللقرارُالرسميُالحكوميُفيُشأنُسلطاتُوصالحياتُالمكتبُاإلقليميُ،بوضعُقيودُعلىُاالتصالُ

معُدولةُاالحتاللُ ُُُُُ.

ومنُجانبُآخرُ،تختلفُجهةُالرقابةُواإلشرافُعلىُالمكاتبُاإلقليميةُمنُدولةُعربيةُإلىُأخرىُ

منُدولُجامعةُالدولُالعربيةُ،وذلكُالختالفُنظمُاإلدارةُوالتشريعُفيُكلُمنهاُمنُجهةُُ،والختالفُ
تقديرُكلُدولةُفيُإلحاقُمكتبهاُبإحدىُأجهزتهاُمنُجهةُأخرىُ،فضالُعنُأنُاألنظمةُالمتعلقةُبالمقاطعةُ،
ونظامُتأسيسُالمكاتبُالفرعيةُقدُوردتُكلهاُدونُتحديدُالجهةُالتيُتلتحقُبهاُتلكُالمكاتبُ،ولذلكُترتبطُ

المكاتبُالفرعيةُبو ازرةُالدفاعُفيُبعضُالدولُ،وترتبطُبو ازرةُالخارجيةُفيُبعضهاُاآلخرُ،وقدُترتبطُبو ازرةُ

االقتصاد ُوالتجارة ُالخارجية ُأو ُبإدارة ُالجمارك(ُ ،)2ويعكس ُهذا ُ"الربط" ُالموقف ُالسياسي ُلكل ُدولة ُمنُ

المقاطعةُومدىُتحمسهاُاليهُورؤيتهاُلكيفيةُتحقيقُذلكُباألسلوبُاالقتصاديُأوُالديبلوماسيُأوُالمعلوماتيُ .
وتوجدُعددُمنُالدولُالعربيةُمثالُلمُتجرُأيُتعديالتُعلىُقوانينُالمقاطعةُالتيُأقرتُبعدُقرارُ

جامعة ُالدول ُالعربية ُبالمقاطعة ُفي ُخمسينيات ُالقرن ُالماضيُ ،فمثال ُلبنان ُأقرت ُقانون ُالمقاطعة ُعامُ

(4411م)ُ.ومنذُذلكُالوقتُ،لمُيط أرُأيُُتغييرُيذكرُعلىُالقانونُ،حتىُإنُُالغراماتُالتيُيفرضهاُبقيتُ

ذاتهاُمنذُخمسينياتُالقرنُُالماضيُ،تتراوحُبينُخمسةُآالفُوأربعينُألفُليرة)ُ .(3

ُ1خروقُرسميةُعربيةُلمبدأُمقاطعةُإسرائيلُ،موقعُالجزيرةُنتُ81ُ،أكتوبرُُ 8141

ُخروقُ-رسمية-عربية-لمبدأ-مقاطعةhttp://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2008/10/25/-
Accessed 26/10/2018إسرائيل

ُ2محمدُعبدُالحميدُأبوزيدُ،مرجعُسابقُ،صُُ .11

ُ3عليُإبراهيمُمطرُ،قانونُمقاطعة’ُإسرائيل’ُبينُضرورةُتعديلهُأوُضرورةُتطبيقهُ،موقعُالعهدُاإلخباريُ 8141/2/44،
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كماُأنُآليةُاتخاذُالق ارراتُوالتوصياتُالصادرةُعنُاجتماعُالمكتبُالرئيسيُبالمكاتبُالفرعيةُ،هيُ

صورةُمعكوسةُآللياتُاتخاذُالقرارُفيُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالتمسكُالشديدُبسيادةُالدولةُ،وعدمُالرغبةُ

فيُااللتزام ُبق اررات ُال ُتوافق ُعليهاُ ،والتقيد ُبأمور ُقد ُتتحفظ ُعليهاُ ،ودون ُالتمييز ُبين ُاألمور ُاإلجرائيةُ
والموضوعيةُ،أوُبالرقابةُعلىُاالمتثالُبهذهُالق ارراتُُ،فمثال ُالتوصياتُتقسمُإلىُمجموعةُمنُالفئاتُ،

الفئةُاألولىُوهيُلتوصياتُذاتُطابعُإداريُتتعلقُبتنظيمُالعملُفيُمكاتبُالمقاطعةُاإلقليميةُوتنسيقُ
عالقتهاُبالمكتبُالرئيسيُ،والفئةُالثانيةُتوصياتُتستنفذُغرضهاُإثرُتعليقهاُوكأنهاُلمُتكنُ،الفئةُالثالثةُُ،
توصياتُتصدرُعنُمؤتمرُمكاتبُالمقاطعةُدون ُأنُتحظىُعلىُموافقةُالمجلسُاالقتصاديُأوُمجلسُ

الجامعة ُفتعتبر ُكأن ُلم ُتكن ُوال ُيعمل ُبهاُ ،والفئة ُالرابعة ُتوصيات ُتحظى ُبموافقة ُالمجلس ُاالقتصاديُ

ُومجلسُجامعةُالدولُالعربيةُفتصبحُمنُالمبادئُالعامةُللمقاطعة(ُ .)1

وانُتوصياتُالفئةُالرابعةُقدُواجهتُالعديدُمنُالصعوباتُ،تتعلقُبحاجةُالدولُالعربيةُللشركاتُ

الدوليةُالكبرىُفيُسبيلُتحقيقُالتنميةُ،وتطويرُالبنيةُالتحتيةُ،والتيُيسهمُفيهاُمواطنونُمنُدولةُاالحتاللُ

فيُرأسُالمالُأوُبالشقُاإلداريُوالتنفيذيُ،وخصوصاُأنُمعظمهمُممنُيملكونُأكثرُمنُجنسيةُ،أوُوجودُ
ُ
فروعُلهذهُالشركةُفيُدولةُاالحتاللُ،أوُقامتُشركةُإسرائيليةُبشراءُأسهمُأوُملكيةُلشركةُدوليةُ،ففيُظلُ
سعيُالدولُالعربيةُلجذبُاالستثماراتُالخارجيةُ،وتوطينُبعضُالصناعاتُ،التيُمنُالممكنُأنُتساهمُ

فيُتحسينُمعدلُالنموُاالقتصاديُ،وتقليلُنسبةُالبطالةُ،وفتحُفرصُالتشغيلُ،وتحسينُالمستوىُالمعيشيُ

لشعوبهاُ،حيثُسيكونُمنُالصعبُإجماعُالدولُالعربيةُعلىُذلكُ .

مجموعةُ
ُونذكرُمثاالُفيُهذاُالشأنُ،فيُعامُ(8144م)ُأفادُالمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُالعربيةُأنُال ُ

السويسريةُالعمالقةُ"نستلة"ُ،األولىُفيُالعالمُفيُمجالُإنتاجُالموادُالغذائيةُ،وضعتُعلىُالالئحةُالعربيةُ
لمقاطعةُإسرائيلُ،وأمهلتُسنةُلوقفُأنشطتهاُفيُإسرائيلُ،لوجودُفرعُللشركةُفيهاُ،وأبلغتُسورياُالشركةُ

بقرار ُالمقاطعةُ ،الذي ُاتخذه ُالمكتبُ ،علما ُبأن ُالفرعُيعمل ُفيه ُ(ُ )041سوريُ ،وفي ُنهاية ُ(8111م)ُ،

استثمرت ُ"نستلة"(ُ 81مليونُ ُدوالر) ُفيهُآنذاكُ،إالُأنُدوالُ ُعربية ُأخرىُ ُحيث ُتنشطُ"نستلةُفيهاُ"ُ ،أبدتُ
أنهاُالُتنويُُتطبيقُقرارُمكتبُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيل).(2

ُ1المرجعُالسابقُ،صُصُُ .11-11

https://alahednews.com.lb/97443/76 Accessed 2/11/2018

ُ2مكتبُمقاطعةُإسرائيلُيمنحُ"نستلة"ُمهلةُسنةُلتسويةُوضعهاُ،موقُجريدةُالحياةُُ 8144/41/2

-nbspمكتب-مقاطعة-إسرائيل-يمنح-نستلة-مهلة-سنة-لتسوية-وضعهاhttp://www.alhayat.com/article/1301806/
Accessed 30/10/2018
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ثاني اُ:البناءُالمؤسسيُللمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ .
إنُالمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُهوُجزءُمنُالجهازُالتنفيذيُالمتمثلُفيُاألمانةُ

العامةُلجامعةُالدولُالعربيةُ،وهذاُالمكتبُينفذُق ارراتُمجلسُالجامعةُالُسيماُفيماُيتعلقُبالمقاطعةُالعربيةُ
إلسرائيلُ ،وتوجد ُلدى ُالمكتب ُآليتان ُوهما ُمؤتمر ُالفنيين ُوالمعنيين ُبشئون ُالمقاطعة ُالعربية ُإلسرائيلُ،

ومؤتمرُضباطُاالتصالُاإلقليميينُللمقاطعةُ،ويجتمعُهذاُالمؤتمرُمرتينُفيُالسنةُأيُكلُستةُأشهرُ،

ويقدمُالمفوضُالعامُإلىُاألمانةُالعامةُتقري ارُعنُشئونُحالةُالمقاطعةُُ،وعملُالمكتبُالرئيسيُ،ومكاتبُ

ضباطُاالتصالُفيُالدولُالعربيةُ،وتحيلُاألمانةُالعامةُإلىُمجلسُالجامعةُهذاُالتقريرُالدوريُوتوصياتُ
مؤتمرُضباطُاالتصالُاإلقليميين(ُ ُ.)1

ولمُيطرأُأيُتغييرُعلىُالبناءُالمؤسسيُلمقاطعةُإسرائيلُ،فقدُاكتفواُبالمكتبُالرئيسيُوالمكاتبُ
الفرعيةُالمنتشرةُفيُالدولُالعربيةُواعدادُالبحوثُوالدراساتُ،وتقديمُالتقاريرُوالتوصياتُ،فمماُالُشكُأنُ
سالحُالمقاطعةُوانشاءُالمكتبُهوُأمرُمهمُ،وسيكونُأكثرُأهميةُفيُحالُتبنيُتصورُمؤسسيُتنظيميُ

للمقاطعةُكسالحُدونُتقليلُمنُدورُالمكتبُ،تشملُعلىُوحداتُإداريةُتتعلقُبمستوياتُالمقاطعةُسياسيةُ
ياضيةُوأكاديميةُ،والخُ،ودوائرُأخرىُتتعلقُباالتصالُبالمكتبُالرئيسيُومخاطبةُالدولُالعربيةُ
ُ
وثقافيةُور
المعنيةُالستقصاءُالحقائقُ،أوُبتوجيههاُ،وتصويبُأدائهاُوأوضاعهاُفيُقضيةُالمقاطعةُ،وعلىُأنُتضمُ

المؤسسةُخبراءُقانونيونُضمنُدوائرُقانونيةُأخرىُلمواجهةُإسرائيلُوشركاتهاُ،والشركاتُالد ُوليةُاألخرىُ
التيُتستثمرُفيُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُعامُ(4421م)ُ،ووحداتُإداريةُأخرىُلمكاتبُاالتصالُفيُ

الدولُالعربيةُ .

وقدُأثبتتُالخبرةُالدوليةُفيُأهميةُإنشاءُمنظماتُأوُوكالةُمتخصصةُذاتُالطابعُالفنيُإلىُجانبُ
المنظمةُاألمُلالرتقاءُبمهامهاُ،فيُضوءُتجربةُاألممُالمتحدةُمثالُ،فإنُتحويلُالمكتبُالرئيسُللمقاطعةُ
العربيةُإلىُمجلسُالجامعةُللمقاطعةُالعربيةُسيعطيهُصالحياتُتنفيذيةُأكبرُفيُمواجهةُإسرائيلُوالتطبيعُ

معهاُ .

فمنُالصعبُأنُنؤمنُمقاطعةُإلسرائيلُذاتُكفاءةُوفاعليةُدون ُالبناءُالمؤسسيُ،توفرُقواعدُ

واطارُللعملُ،وفيُحقيقةُاألمرُيبقىُالعاملُالمؤسسيُفيُجامعةُالدولُالعربيةُبشكلُعامُمنُأهمُإشكالياتُ
تطويرُالعملُالعربيُالمشتركُضمنُجامعةُالدولُالعربيةُ،سواءُبإعادةُبناءُالمؤسساتُالمكلفةُبمهمةُ

تحقيقُأهدافُالعملُالعربيُالمشتركُ،وتزويدُكافةُالمؤسساتُالقائمةُبالصالحياتُاألساسيةُالالزمةُألداءُ
ُ1جهادُالقطيطُوآخرونُ،مرجعُسابقُ،صُُ .14
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مهامهاُبكفاءةُ،أوُباستحداثُمؤسساتُجديدةُالستكمالُالبناءُالمؤسسيُالتنظيمي(ُ،)1حيثُالُتزالُفيُ

طور ُاألفكار ُوالمبادرات ُدون ُتحقيقها ُعلى ُأرض ُالواقعُ ،مثل ُمحكمة ُالعدل ُالعربيةُ،والبرلمان ُالعربيُ،
ومجلسُأمنُعربيُ،وتشكيلُمجلسُرؤساءُالحكوماتُالعربيةُ،علماُبأنُمنُهذهُالمبادراتُقدُقدمتُإلىُ

مجلسُالجامعةُمنذُماُيزيدُعلىُنصفُقرنُ .

وفيُضوءُهذاُالتصورُبالنسبةُللمدخلُالمؤسسيُلتفعيلُمكتبُمقاطعةُإسرائيلُنشيرُإلىُالتأكيدُ

بيةُالمتخصصةُ،قدُبينتُتجربةُ
ُ
علىُأهميةُمعالجةُالعالقةُبينُجامعةُالعربيةُالدولُالعربيةُوالمنظماتُالعر
جامعةُالدولُالعربيةُوجودُمجموعةُمنُالمثالبُ،تتمثلُفيُأنُميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُقدُخالُمنُ
تنظيمُالعالقةُبينُجامعةُالدولُالعربيةُوالمنظماتُالعربيةُالمتخصصةُ،كماُأنُاتفاقياتُإنشاءُالمنظماتُ

العربيةُالمتخصصةُالُتتضمنُنظاما ُقانونيا ُواحدا ُمتكامال ُيحكمُهذهُالعالقة(ُ.)2أيُأنُالتصورُنحوُ
المؤسسيةُيرتبطُبشكلُآخرُنحوُتنظيمُالعالقةُمعُجامعةُالدولُالعربيةُفيُضوءُعالقتهاُمعُالمنظماتُ

المتخصصة.

ثالث اُ:تشبيءُالعالقةُمعُمؤسساتُالمجتمعُالمدنيُ .
اهتمُالمكتبُالرئيسيُمنذُالبدايةُبأهميةُودورُالمقاطعةُالشعبيةُإلسرائيلُ،فقد ُعملُالمكتبُمنذُ
البدايةُعلىُالتوعيةُبأهميتهاُ،وحثُالمواطنينُالعربُعلىُالمساهمةُبهاُ،فقدُقررُفيُوقتُمبكرُبعدُ

تأسيسهُ،بإرسالُوفودُمنُمكاتبُالمقاطعةُإلىُالدولُالعربيةُللقيامُبحملةُإعالميةُلشرحُاهدافُالمقاطعةُ،

لمواجهةُالحربُالنفسيةُالتيُيقودهاُاالحتاللُاإلسرائيليُفيُالتشكيكُبالمقاطعةُوعلىُالقائمينُعليهاُ،وعلىُ
الرغمُمنُذلكُكانتُحملةُالتوعيةُشكليةُوهامشيةُ،ولمُتتركُاألثرُالمطلوبُوبالتاليُبقيتُالمشاركةُالشعبيةُ

بعيدةُعنُاهتمامُأجهزةُالمقاطعةُوتفكيرُالمشرفينُعليهاُ،وظلتُالجماهيرُالُتعرفُشيئا ُعنُالمقاطعةُ

وماُتواجههُمنُمتاعبُوأزمات(ُ .)3

وانُنشرُثقافةُالمقاطعةُاالقتصاديةُللمنتجاتُاإلسرائيليةُفيُالدولُالعربيةُوغيرهاُبشتىُالوسائلُ
الممكنةُ،ألنُالمقاطعةُهدفهاُإضعافُاالقتصادُاإلسرائيليُالذيُيمدُاآللةُالعسكريةُالتيُتستخدمُفيُقتلُ
ُ 1عبدُالحليمُمحجوبُ،مستقبلُالجامعةُالعربيةُفيُضوءُمبادراتُالتطويرُواإلصالحُ،فيُمحمدُجمالُباروتُ(محرر)ُ،منُأجلُ

إصالحُجامعةُالدولُالعربيةُ ،بحوثُومناقشاتُالندوةُالفكريةُالتيُنظمهاُمركزُدراساتُالوحدةُالعربيةُبالتعاونُمعُالمؤتمرُالشعبيُ

العامُفيُاليمنُ،طُ،4بيروتُ:مركزُدراساتُالوحدةُالعربيةُ،8111،صُُ .411

ُ2سليمانُالمنذريُ،إصالحُهيكلُالعالقةُبينُالجامعةُوالمنظماتُالمتخصصةُ،فيُمحمدُجمالُباروتُ(محرر)ُ،المرجعُالسابقُ،صُ

ُ .801

ُ 3دُ.كريمُالعانيُ،المقاطعةُالشعبيةُ،مجلةُشئونُعربية(ُ ،عددُُ،)441القاهرةُ :األمانةُالعامةُبجامعةُالدولُالعربيةُ،8118ُ،صُ

ُ.11
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أبناءُالشعبُالفلسطينيُ،وتدميرُممتلكاتهُ،وتوجيهُالدعوةُبالمقاطعةُالشعبيةُنحوُاألحزابُالسياسيةُ،ورجالُ

الفكر ُوالتنظيمات ُالنقابية ُالتي ُتستطيع ُأن ُتدعو ُمنتسبيها ُلالمتناع ُعن ُشراء ُالمنتجات ُاإلسرائيليةُ ،أمالُُ
فيُأنُيدفعُذلكُإسرائيلُإلىُالرجوعُعنُغيهاُ،وقبولُمشروعُالسالمُالذيُأقرتهُالقمةُالعربيةُفيُبيروتُ
عامُ(8118م)ُ،والتوقف ُعن ُالجرائم ُاليومية ُالتي ُترتكب ُبحق ُالشعب ُالفلسطيني ُوتطبيق ُق اررات ُاألممُ

المتحدةُذاتُالشأنُ،واستردادُالحقوقُُالمشروعةُللشعبُالفلسطينيُالمناضلُمنُأجلُالحريةُ .

ومع ُاندالع ُانتفاضة ُاألقصى ُفي ُسبتمبر ُ(8111م)ُ ،وما ُترتب ُعليها ُمن ُنتائج ُقاسية ُنتيجةُ

االعتداءاتُوالممارساتُوالتجاوزاتُالوحشيةُوالالأخالقيةُمنُقبلُاالحتاللُاإلسرائيليُ،وماُرافقهاُمنُإفراطُ
المحتلُفيُاستخدامُأقسىُدرجاتُالعنفُضدُالشعبُالفلسطينيُ،واستخدمُالشعبُالفلسطينيُكافةُوسائلُ
النضالُالتصعيديةُ،ومنهاُالالعنفيةُالمتمثلةُبالمقاطعةُاالقتصاديةُ،والتيُتعتبرُمنُأفضلُصورُمقاومةُ

الشعوبُللمحتلينُمنُخاللُحقهمُفيُاالمتناعُعنُشراءُمنتجاتُاالحتاللُ،وتنشيطُالتعاملُمعُالمنتجاتُ

الوطنيةُوالعربيةُمنُجهةُأخرىُ(ُ .)1

ُُُأوصىُالمكتبُالرئيسيُفيُتلكُالفترةُبدعمُوتشجيعُالمقاطعةُالعربيةُ،ولجانُمواجهةُالتطبيعُ،

ودعاُمجلسُالجامعةُالجماهيرُالعربيةُإلىُأهميةُمقاطعةُإسرائيل(ُ،)2غيرُأنهُمعُمرورُالوقتُوفيُظلُ
الظروفُالفلسطينيةُواإلقليميةُالعربيةُ،قدُحدثُتراخيا ُعلىُالمستوىُالرسميُالعربيُ،ففي ُحينُتطلبُ

جامعةُالدولُالعربيةُبالمقاطعةُُ،تقومُبعضُالدولُالعربيةُوخصوصاُالخليجيةُفيُاستقبالُرئيسُالوزراءُ

اإلسرائيليُوعددُمنُالمسئولينُاإلسرائيليينُ،مماُيجعلُالمقاطعةُفارغةُالمضمونُ،ويبقىُالدورُاألكبرُعلىُ
المستوىُالشعبيُ،وخصوصاُفيُظلُالنجاحُالكبيرُالذيُحققتهُحركةُمقاطعةُإسرائيلُوسحبُاالستثماراتُ

منهاُوفرضُالعقوباتُعليهاُ)ُ(BDSفيُبدايةُعزلُالنظامُاإلسرائيليُأكاديمياُُوثقافياُُوسياسياُُ،والىُدرجةُ

ما ُاقتصادياُ ُكذلكُ ،حتى ُبات ُهذا ُالنظام ُيعتبر ُالحركة ُاليوم ُمن ُأكبر ُ"األخطار ُاالستراتيجية"ُالمحدقةُ
بها)ُ،(3ومواجهةُالشركاتُالدوليةُوخصوصاُاألوروبيةُالتيُتتعاونُمعُاالحتاللُفيُانتهاكهاُللقانونُالدوليُ

العامُواإلنسانيُ،وانتهاكُحقوقُالشعبُالفلسطينيُ ُ.

ُولذلكُيتعينُإيجاد ُآلية ُفعالة ُللتواصل ُمع ُحركة ُمقاطعة ُإسرائيلُ(ُ ،)BDSنظ اُر ُألهمية ُدورُ
المقاطعة ُفي ُدعم ُصمود ُالشعب ُالفلسطينيُ ،ومواجهة ُاالحتالل ُاإلسرائيلي ُباستخدام ُاألدوات ُالقانونيةُ
 ُ 1دُ.محمدُاشتيه(تحرير)ُ،موسوعةُالمصطلحاتُوالمفاهيمُالفلسطينيةُ،عمانُ:دارُالجليلُللنشرُوالدراساتُواألبحاثُالفلسطينيةُ،

ُ،8144صُ .111

ُ2دُ.كريمُالعانيُ،مرجعُسابقُ،صُُ .11

ُ3ماُهيُحركةُمقاطعةُإسرائيلُ""BDS؟ُ،موقعُBDS

https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds Accessed 2/11/2018
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واالقتصاديةُ،التيُتحدثُنتائجُإيجابيةُفعالةُ،أوُبحمايةُحركةُمقاطعُإسرائيلُمنُالهجماتُالصهيونيةُفيُ
أوروباُوالوالياتُالمتحدةُعلىُوجهُالتحديدُ،فإذا ُتوفرتُاإلرادةُالعربيةُفيُاالستفادة ُمن ُكامل ُإمكاناتهاُ،

فعليهاُأنُتحظىُبدعمُسياسيُغيرُمحدودُوالُمشروطُمنُجميعُالقوىُُالفلسطينيةُوالعربيةُ .

وخصوصاُأنُدورهاُالحاليُهوُاألكثرُفاعليةُفيُظلُالوضعُالعربيُالراهنُ،وعدمُتنسيقُسياساتُ
الدولُالعربيةُبشأنُالمقاطعةُاالقتصاديةُوالسياسيةُإلسرائيلُ،وحالةُالشللُبالُشكُفيُأغلبُأجهزةُالعملُ
العربي ُالمشتركُ ،وتأجيل ُالبت ُفي ُأكثر ُمن ُمرة ُللشركات ُالتي ُتساهم ُفي ُإنشاء ُوتوسيع ُالمستوطناتُ

اإلسرائيليةُالمقامةُفيُالضفةُالغربيةُ،ومدينةُالقدسُفيُمؤتمراتُضباطُاتصالُالمكاتبُاالقليميةُلمقاطعةُ
اسرائيلُ،فقدُساهمتُحركةُمقاطعةُإسرائيلُفيُتغيير ُالشركات ُوالمستثمرين ُالكبار ُمواقفهم ُتجاه ُإسرائيلُ

وسياساتهاُالعنصريةُواالستعماريةُبحقُالفلسطينيينُ .
رابعاُ:تفعيلُاألداةُاإلعالميةُ ُ

إنُالبحثُعنُفيُمسألةُتفعيلُالمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُالعربيةُ،نجدُأنهُيفتقرُإلىُأمُورُ ُفنيةُ
في ُحاجة ُإلى ُحسم ُوق اررات ُعربية ُتتعلق ُبتكييف ُآلية ُعمل ُالمقاطعة ُمع ُالعولمة ُاالقتصاديةُ ،إذ ُكيفُ

يمكن ُنجاحها ُفي ُوقت ُاليزال ُالمكتب ُالرئيسي ُيفتقد ُإلى ُأبسط ُالشروط ُالتكنولوجيةُ ،لذلك ُإذا ُكانت ُإرادةُ

فعلية ُلال"التفعيل" ُواإلحياء ُالبد ُمن ُتأسيس ُموقع ُعلى ُشبكة ُالمعلومات ُالدولية ُاالنترنت ُيشرح ُأسبابُ
المقاطعةُ،ومرجعيتهاُالقانونيةُويقيمُعالقاتُمعُالجمهورُ(ُ .)1

وفيُذاتُالسياقُيجبُأنُتحظىُبدعمُفعليُوحقيقيُمنُالشعبُالعربيُواإلعالمُالعربيُمدعوماُُ

باإلعالمُالعالميُ،والدعوةُإلىُمقاطعةُالمنتجاتُاإلسرائيليةُفيُكافةُأنحاءُالعالمُ.كماُأنناُنعيشُفيُعصرُ
شبكاتُالتواصلُاالجتماعيُ،واإلعالمُالتفاعليُمعُالفئاتُالمستهدفةُ،فالُيوجدُللمكتبُأيةُصفحةُأوُأيةُ
قناةُعلىُشبكاتُالتواصلُ،توضحُأهميةُالمقاطعةُ،وماُقدمتهُالمقاطعةُالعربيةُمنذُنشأتهاُإلىُاآلنُفيُ

الشركاتُاألخرىُالتيُلمُتستجبُلتوصياتُالمكتبُومجلسُ
مواجهةُإسرائيلُ،والشركاتُالتيُاستجابتُو ُ
الجامعةُفيُتوفيقُأوضاعهاُ،كماُيجبُالتأكيدُعلىُأهميةُرفع ُموازنة ُالمكتب ُالرئيسيُ ،وارسال ُالمكاتبُ

االقليميةُالمعلوماتُعنُالشركاتُالمستهدفةُ،واألهمُتوسيعُالمكتبُوتزويدهُبخبراءُفيُاالقتصادُوالقانونُ

فقدُلجأُالمكتبُفيُالسنواتُالسابقةُإلىُخفضُعددُالعاملينُفيه(ُ ُ.)2

ُ1إبراهيمُحميديُ،تعطلُعملهُمنذُانطالقُ"عمليةُالسالم"ُ.دمشقُ:حماسةُإلحياءُمكتبُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُُ...منُدونُ

انترنيتُوالُخبراءُ!ُ،موقعُجريدةُالحياةُ 8144/1/42ُ،
ُ2المرجعُالسابق ُ
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وتبرزُاألهميةُالملحةُفيُالوقتُالحاليُأكثرُمنُأيُوقتُمضىُفيُظلُتدميرُاالحتاللُاإلسرائيليُ

لمقومات ُبناء ُالدولة ُالفلسطينية ُعلى ُحدود ُعام ُ4421مُ ،والسرقة ُوالنهب ُلألراضي ُوالموارد ُالطبيعية ُفيُ
الضفةُالغربيةُوغزةُ،واالستمرارُفيُالتهويدُالكاملُلمدينةُالقدسُالمحتلةُُ،فاالحتاللُيسابقُالزمنُفيُخلقُ
حقائق ُعلى ُاألرض ُليجعل ُمن ُفرص ُانسحابه ُمستحيلةُ،أوُبمعنىُآخرُتغيرُالظروفُلصالحُالشعبُ

الفلسطينيُأمرُبالغُالصعوبةُ ،في ُظل ُالخسائر ُاليومية ُالتي ُيعانيها ُالشعب ُالفلسطيني ُُواستنزاف ُقدراتهُ،

وبالتاليُفإنُدواعيُالمقاطعةُالشاملةُإلسرائيلُومبرراتهاُ،هيُأوجبُاليومُأكثرُمنُأيُوقتُمضىُ،وقدُ

أقرتهاُاألعرافُوالقوانينُالدوليةُ،واعتمدتهاُالمنظماتُاإلقليميةُوالدوليةُ،دفاعاُُعنُاألمنُالوطنيُوالقوميُ،
وكأداةُضغطُمشروعُلتنفيذُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُ .
خامس اُ:تعويضُ"المتضررين"ُمنُالمقاطعة ُ
يتطلب ُتعزيزُالمقاطعةُعلىُالمستوياتُالرسميةُوغيرُالرسميةُفيُالدولُالعربيةُ،التنسيق ُبينُ

مختلف ُالجهات ُالرسمية ُوالشعبيةُ ،والتاجر ُوالمستهلك ُإلقناعه ُبأهمية ُمقاطعة ُإسرائيلُ ،والضغط ُعليهاُ

لالنصياع ُللحقوقُ ُالفلسطينيةُ ،وكذلك ُالعمل ُعلى ُتشكيل ُتجمعات ُلتفعيل ُالمقاطعة ُفي ُكل ُالمحافظاتُ
والمناطقُوالدولُ،باإلضافةُإلعادةُتقييمُاالتفاقاتُالموقعةُمعُإسرائيلُ،واحياءُمكاتبُلجانُالمقاطعةُفيُ

جامعة ُالدول ُالعربية ُوتنشيط ُدورها ُلمنع ُوصول ُالمنتجات ُاإلسرائيلية ُإلى ُاألسواق ُالعربيةُ ُ .وذلكُبغرضُ
تثبيتُالمقاطعةُكمبدأُفيُوجدانُالشعوبُوفيُضمائرُالنخبُالحاكمةُ .
ُ غيرُأنهُمنُخاللُالتجربةُالعربيةُفيُمقاطعةُإسرائيلُ،قدُبينتُأنهُمنُالممكنُأنُتتأثرُبعضُ
اقتصاداتُالدولُالعربيةُمنُجراءُمقاطعةُالشركاتُالدوليةُالكبرىُالتيُتفتتحُفروعا ُفيُدولةُاالحتاللُ،
وهذاُماُكانتُتروجُلهُالدعايةُالصهيونيةُبأنُالمقاطعةُلهاُستؤديُإلىُالخرابُفيُاالقتصاداتُالعربيةُ .

ُفمنُالممكنُأنُيتمُاستثناءُبعضُالشركاتُبناء ُعلىُطلبُبعضُالدولُالعربيةُ،خشيةُعلىُ

مستوىُُاالقتصادُككلُأوُالخشيةُمنُتشردُالعمالُ،وتفشيُالبطالةُ،وهذاُبدورهُيؤثرُبالُشكُعلىُااللتزامُ
بالمقاطعةُ،وعلىُالحفاظُعليهاُكمبدأُحاكمُفيُالمواجهةُمعُاالحتاللُأوُفيُضوءُعالقاتُالدولُالعربيةُ
الدوليةُ،حيثُتمُإزالةُالعديدُمنُالشركاتُالتيُكانتُفيُالقائمةُالسوداءُلجامعةُالدولُالعربيةُ،والتيُ

تتعاملُمعُدولةُاالحتاللُ،وتوجدُبعض ُالسلع ُالتيُال ُيمكن ُاالستغناء ُعنها ُمن ُقبل ُبعض ُالد ُولُ،إلىُ
جانبُوجودُمساهمينُعربُفيهاُ،وألنهُقدُيؤثرُعلىُاالقتصادُالعربيُ،حيثُالُيتمُمقاطعةُتلكُالشركاتُ،
ويقولُفيُهذاُالشأنُالمفوضُالعامُاألسبقُللمكتبُ"محمدُالطيبُبوصالعة"ُخاللُلقاءُعبرُقناةُالجزيرةُ

العربيُ،
الفضائيةُفيُسبتمبرُ8141مُ"نريدُمقاطعةُأن ُتؤثر ُعلى ُاقتصاد ُإسرائيل ُوليس ُعلى ُاالقتصاد ُ ُ

فقدُتمُمقاطعةُإحدىُالشركاتُالدوليةُُنتيجةُوجودُفرعُلهاُفيُإسرائيلُ،ومركزُأبحاثُورأسمالُإسرائيليُ،
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وطلبتُإحدىُالدولُرفع ُالحظر ُعن ُهذه ُالشركةُ ،ألسباب ُقالت ُهناك ُعمال ُآالف ُالعمال ُسيتشردونُ،

ُوسيتأثر ُاقتصاد ُالدولةُ ،،ودرس ُالمؤتمر ُهذا ُالموضوع ُووجد ُأنه ُمن ُالمفيد ُأن ُيرفع ُالحظر ُعن ُهذهُ

الشركة"(ُ .)1

ونرىُالحلُفيُذلكُفيُضرورةُإنشاءُصندوقُعربيُلتعويضُالدولُوالشركاتُواألفرادُالمتضررينُ،
فإن ُالحفاظ ُعلى ُاستمرار ُالمقاطعة ُستتأثر ُمع ُالضرر ُكآخر ُسالح ُلجأت ُإليه ُالدول ُالعربية ُلمواجهةُ

إسرائيلُ ،وخصوصا ُفي ُظل ُتراخي ُالمستوى ُالرسمي ُالعربي ُالقطري ُلدى ُالبعض ُمنها ُبشأن ُمقاطعةُ
إسرائيلُ ،والحديث ُعن ُالفائدة ُمن ُالمقاطعة ُإذا ُكانت ُستجلب ُالضرر ُلالقتصاد ُالوطنيُ ،وعدم ُتضررُ

إسرائيلُوالدولُالداعمةُلهاُمنُهذهُالمقاطعةُ،علما ُبأنُالمقاطعةُفيُحدُذاتهاُهيُمبدأُأخالقيُتجاهُ

القضيةُالفلسطينيةُ،والحقوقُالعربيةُالمسلوبةُ،فاإليمانُبالمبدأُوعدالةُالقضيةُينبغيُأنُتحسمُعليهاُالقضاياُ
األخرىُ ُ.
نتائجُالدراسة ُ
توصلتُالدراسةُإلىُماُيليُ :
 .4إنُدراسةُتطورُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُولدورُالمكتبُفيهاُ،تبينُأنُاالهتمامُالعربيُبالمقاطعةُ
اهتماما ُموسميا ُيتأثر ُبالظروف ُالوطنية ُواإلقليمية ُوالدولية ُالمحيطة ُباألمة ُالعربيةُ ،وتأثرهاُ
باالستراتيجيةُالعربيةُتجاهُإسرائيلُمنُالتخلصُمنُوجودهاُ،إلىُالضغطُعليهاُمنُأجلُالقضيةُ

الفلسطينيةُوعمليةُالسالمُ،فهذاُالسالحُالعربيُاالقتصاديُمنُالممكنُأنُيكونُتأثيرهُمثلُتأثيرُ
السالحُالعسكريُضدُإسرائيلُبالنظرُإلىُالخسائرُاالقتصاديةُ،وحصارُإسرائيلُبمنعُالشركاتُ
الدولية ُالتيُتستثمر ُفيها ُمن ُاالستثمار ُفي ُالدول ُالعربيةُ،بشرط ُأن ُيكون ُهناكُتواقفُعربيُ
رسميُعلىُأهميةُالمقاطعةُومناهضةُالتطبيعُ،ومقاومةُالضغوطُالصهيونيةُواألمريكيةُللتخلصُ

منُالمقاطعةُالعربية.

ائيلُمنُإنشاءُشبكةُاتصاالتُتضمُالسفاراتُ
ُ
 .8ساهمتُقدرةُالمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُالعربيةُإلسر
والقنصلياتُوالمكاتبُالتجاريةُالعربيةُفيُالخارجُ،فيُالقيامُبالمهامُالمنوطةُبهاُفيُتنسيقُالخططُ

والتدابيرُلمقاطعةُإسرائيلُ،ومراقبةُتطورُاقتصادُإسرائيلُ،ألنُإنشاءُمكاتبُأخرىُفيُبعضُالدولُ

األوربيةُواآلسيويةُلمقاطعةُإس ارئيلُسيعدُأم ارُغيرُمرغوبُفيهُفيُظلُعالقاتهاُمعُإسرائيل.
1تأثرُالمقاطعةُالعربيةُعلىُإسرائيلُ،برنامجُالملفُ،موقعُالجزيرةُنتُ 8141/4/2،

ُ Accessedتأثير-المقاطعة-العربية-على-إسرائيلhttp://www.aljazeera.net/programs/the-file/2010/9/6/
15/11/2018
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 ُ .0تأثرُأداءُالمكتبُالرئيسيُللمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُبقرارُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُالصادرُ

فيُمايوُعامُ4414مُ،منُخاللُعدمُوجودُصالحياتُتنفيذيةُ،كإجراءاتُعقابيةُضدُالدولُالتيُ
الُتحضرُاالجتماعاتُللنصفُسنويةُ،أوُالُتلتزمُبتقديمُتقاريرُللمكتبُالرئيسيُ،فالُيعقلُأالُ
يجتمعُضباطُالمكاتبُالفرعيةُلعدمُاكتمالُالنصابُالقانونيُُ،ناهيكُعنُالدولُالتيُتطبعُمعُ

االحتاللُأوُتخالفُق ارراتُالجامعةُالدولُالعربيةُبشأنُالقضيةُالفلسطينيةُ،فإنُهذهُالمسألةُتبقىُ
منُاختصاصُمجلسُالجامعةُفيُالنظرُفيُالتقاريرُالصادرةُعنُالمكتبُ،وتبقىُعمليةُإصدارُ

قرارُمسألةُصعبةُ،بسببُالبناءُالمؤسسيُلجامعةُالدولُالعربيةُوآليةُاتخاذُالقرارُفيهُ،والخللُفيُ
نظامُالجزاءاتُالتيُتحتويُفقطُعلىُالطردُمنُالجامعةُ،أضفُإلىُقرارُالقمةُالعربيةُفيُبيروتُ

عامُ(8118م)ُمنُطرحُمبادرةُسالمُعربية.

 .1يرتبطُتفعيلُالمكتبُبتغييرُالمنظومةُالتيُيعملُمنُخاللهاُ،بإعادةُطرحُمسألةُقديمةُجديدةُتتعلقُ
بإصالحُجامعةُالدولُالعربيةُلمواجهةُالتحدياتُالتيُتواجهُالجامعةُمنُناحيةُ،والدولُالعربيةُمنُ

ناحيةُأخرىُ،وتغييرُجذريُفيُبنيةُالمكتبُالرئيسيُمنُخاللُتحويلهُإلىُمؤسسةُبالئحةُداخليةُ
أوُنظامُأساسيُتعملُباستقالليةُعنُجامعةُالدولُالعربيةُ،فقدُبينتُالدراسةُعلىُأهميةُالعاملُ

المؤسسيُفيُاالرتقاءُبالمهامُالمكلفُبها.

 .1تعددُالقوانينُواللوائحُفيُالدولُالعربيةُالمنظمةُإلنشاءُمكاتبُالمقاطعةُالفرعيةُفيهاُ،أدىُإلىُ
إلحاقُالمكاتبُبالو ازراتُالمختلفةُكاالقتصادُ،والدفاعُوالماليةُوالخارجيةُ،وهذاُقدُأثرُسلبا ُعلىُ

أداءُالمكتبُ،ألنُتعددُجهاتُاالختصاصُفيُأكثرُمنُدولةُلقضيةُواحدةُسيصعبُمنُالبحثُ

فيُاآللياتُواألدواتُالقرارُ،كماُأنُإلحاقُمكتبُالمقاطعةُبالو ازراتُالحكوميةُسيخضعُالمكاتبُ

اإلقليميةُللتوجهاتُوالسياساتُالرسميةُالحكوميةُ،وسيحد ُمنُفاعليةُالمكاتبُاإلقليميةُفيُكتابةُ

التقاريرُوتقديمهاُحولُالمقاطعة.

 .2تأثرُأداءُالمكتبُإلغفالهُسالحُقويُومهمُفيُالقيامُبمهامهُ،وهوُالمستوىُالشعبيُ،حيثُيفتقرُ

المكتبُإلىُآليةُاتصالُوتواصلُمعُالشعوبُالعربيةُ،وفيُظلُالتطورُالحديثُفيُالمجاالتُ

التقنيةُواالتصالُ،حيثُصارتُالشعوبُلهاُدورهاُوتأثيرهاُحتىُفيُالنظمُالقمعيةُ،حيثُنجدُأنُ
المكتبُالُيزالُيفتقرُإلىُموقعُعلىُشبكةُالمعلوماتُالدوليةُاالنترنتُ،أوُأيةُأداةُعلىُشبكاتُ

التواصلُاالجتماعيُالمختلفةُ،وهذاُماُكانُآثارهُعلىُالتعريفُبالمكتبُفيُالشارعُالعربيُ،وبيانُ
أهميةُالمقاطعةُالعربيةُ،ومنُاالتصالُباللجانُالشعبيةُلمقاطعةُإسرائيلُفيُالدولُالعربيةُ،وغيرهاُ
منُدولُالعالمُُ.
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التوصيات ُ
 .4االستمرارُفيُتعزيزُالجهودُالعربيةُالهادفةُنحوُإصالحُجامعةُالدولُالعربيةُوأجهزتها.
 .8توحيدُالقوانينُواللوائحُالمنظمةُلعملُالمكاتبُاإلقليميةُالفرعيةُفيُالدولُالعربيةُ.

 .0تفعيلُاألداةُاإلعالميةُالتقليديةُوالرقميةُلنشرُالوعيُبأهميةُوجدوىُالمقاطعةُالعربية.
 .1رفعُدرجةُالبناءُالمؤسسيُواالستقالليةُللمكتبُالرئيسيُلمقاطعةُإسرائيلُوانشاءُالدوائرُالمتخصصةُ
فيه.

 .1تنظيمُالعالقةُبينُالمكتبُالرئيسيُومجلسُالجامعةُتكون ُقائمةُمنح ُالمكتب ُالرئيسي ُاالستقالليةُ
فيُمواجهةُالدولُاألعضاء.

 .2إنشاءُصندوقُعربيُيتمُمنُخاللهُتعويضُاألفرادُ،والشركاتُ،والدولُالمتضررةُمالياُمنُالمقاطعةُ
العربية.

 .1تشكيلُشبكةُمنُالمحامينُالعربُلمواجهةُالشركاتُالدوليةُ،والشركاتُاإلسرائيليةُالتيُتستثمرُفيُ
المستوطناتُالمقامةُعلىُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُعامُ4421مُ .

المراجع ُ

أوالاُ:المراجعُباللغةُالعربية ُ
الرسائلُالعلمية ُ
 .4إيادُالقطراويُ،المقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُفيُظلُعمليةُالتسويةُالسياسيةُ(ُ:)8141-4440دراسةُ
في ُاألبعاد ُوالنتائجُ ،رسالة ُماجستير ُغير ُمنشورةُ ،غزةُ :كلية ُاآلداب ُوالعلوم ُاإلنسانية ُبجامعةُ
األزهر.8141،

 .8شاكرُعادلُجودةُ،حمالتُمقاطعةُالمنتجاتُاإلسرائيليةُوعالقتهاُباتجاهاتُالمستهلكُالفلسطينيُ
نحو ُالمنتجات ُالمصنعة ُمحلياُ ،رسالة ُماجستير ُغير ُمنشورةُ ،غزةُ :كلية ُالتجارة ُبالجامعةُ

اإلسالميةُ .8112،

الكتب ُ
 .4دُ.أحمدُسعيدُنوفلُ،دورُإسرائيلُفيُتفتيتُالوطنُالعربيُ،طُ،4بيروتُ:مركزُالزيتونةُللدراساتُ
واالستشارات.8111،

ُُ .8الطاهر ُالمهدي ُبن ُعريفةُ ،الجامعة ُالعربية ُوالعمل ُالعربي ُالمشترك ُُ 8111-ُ 4411مُ ،طُ،4
عمانُ:دارُزهرانُللنشرُوالتوزيع.8141،
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ُملخصُ ُ
تهدفُهذهُالدراسةُإلىُاستنباطُومعرفةُتطورُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالمبادرةُالعربيةُللسالمُ

منذُالعامُ(8118م)ُ–ُالعامُ(8141م)ُ.وماُتمُمنُتعديالتُعلىُمواقفُبعضُالدولُالعربيةُمنها.

وأظهرتُنتائجُالدراسةُأنُمشروعُالسالمُالعربيُيلتقيُمعُق ارراتُهيئةُاألممُالمتحدةُ،ولكنهُلمُيضعُ

أيةُآلياتُتكفلُالتزامُالدولُالعربيةُبالمبادرةُكسبيلُوحيدُللسالمُمعُإسرائيلُ،إذُتركزتُالجهودُعلىُمحاولةُ
نيلُالقبولُاإلسرائيليُواألميركيُلها.

وأوصتُالدراسةُأنُعلىُالجامعةُالعربيةُمنُخاللُم ُؤتمرُالقمةُللقادةُالعربُصياغةُق ارراتُتقفُوراءهاُ

إرادةُجماعيةُعربيةُقويةُإزاءُالتمسكُبالحقوق ُالفلسطينيةُورفضُالمخططاتُالتوسعيةُاإلسرائيليةُوتنشيطُالدورُ
العربيُدولياُلنصرةُالقضيةُالفلسطينيةُ.معُعدمُإقامةُأيةُعالقاتُمعُإسرائيلُ،وتفعيلُنشاطُمكتبُالمقاطعةُ

العربيةُإلسرائيلُ،حتىُتستجيبُلتنفيذُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُ،ومرجعيةُمؤتمرُمدريدُللسالمُ،واالنسحابُمنُكافةُ
األراضيُالعربيةُالمحتلةُحتىُخطوطُ(الرابعُمنُحزيران/يونيوُ.)4421

الكلماتُاالفتتاحيةُ:جامعةُالدولُالعربيةُ–ُمبادرةُالسالمُالعربيةُ-القضيةُالفلسطينيةُ–ُالمتغيراتُاإلقليميةُ-
المتغيراتُالدولية ُ
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Abstract
This study aims at extrapolating and knowing the development of the Arab
League’s position on the Arab Peace Initiative
The results of the study showed that the Arab peace project meets the United Nations
resolutions, but it has not established any mechanisms to ensure that Arab countries
adhere to the initiative as the only way to peace with Israel, as efforts have focused
on trying to gain Israeli and American acceptance of it.
The study recommended that the Arab League, through the summit conference
of Arab leaders, formulate resolutions behind which stand a strong Arab collective
will to uphold Palestinian rights, reject Israeli expansionist plans, and revitalize the
Arab role internationally in support of the Palestinian cause. Without establishing any
relations with Israel, and activating the activities of the Arab Boycott Office of Israel,
until it responds to the implementation of the resolutions of international legitimacy,
the reference to the Madrid Peace Conference, and the withdrawal from all occupied
Arab territories until the June 4, 1967 lines.
Key words: The Arab League - The Arab Peace Initiative - The Palestinian Question
- Regional Changes - International Changes
ُ

ُ ُُ:المقدمة

ُ.تنبعُأهميةُمبادرةُالسالمُالعربيةُمنُكونهاُأولُموقفُعربيُجماعيُمعلنُبشأنُالسالمُمعُإسرائيل
ُُحيثُأطلقهاُوليُالعهدُالسعودي،)8118(ُوهذاُالموقفُجاءُمحصلةُجهودُسعوديةُفيُ(قمةُبيروت)ُعام

ُُفالمملكةُالعربيةُالسعوديةُكانتُحتىُإطالقُالمبادرةُمنُالمعسكرُالعربي.)آنذاكُ(عبدُاللهُبنُعبدُالعزيز
ُُمما،ُكانُله ُأثره ُعربيا، ُوجاءتُخطوة ُالمبادرةُلتعبر ُعن ُتحولُسعودي.الرافضُللصلح ُمع ُإسرائيل

ُُاذُكانتُالمبادرةُأولُاعالنُجماعي.أعطاهاُقيمةُسياسيةُكبيرة ألنهاُمثلتُتحوالُجذرياُفيُالعالمُالعربي
ُُكماُأنهاُصدرتُعنُقمةُعربيةُشهدتُأعلىُنسبةُمشاركة،عربيُيتحدثُعنُإمكانيةُالسالمُمعُإسرائيل
ُُيضافُإلىُذلكُانهاُالُتزال.ُوحظيتُآنذاكُبإجماعُقلُأنُينالهُقرارُعربي،منُجانبُالقادةُوالزعماء

ُ .ُوماُعداهاُتعدُتحركاتُمنفردة.اإلطارُالعربيُالرسميُالوحيدُالخاصُبالسالمُمعُإسرائيل

ُ:مشكلةُالدراسة

ُكانُللمتغيراتُاالقليميةُوالدوليةُأث اُرُكبي ارُعلىُاعتمادُجامعةُالدولُالعربيةُالمبادرةُالتيُأطلقهاُالملك
ُم)ُخاللُانعقاد8118(ُفهدُعاهلُالسعوديةُوتمُتجديدهاُمنُقبلُالملكُعبدُاللهُعاهلُالسعوديةُاألحقُفيُالعام

ُُوتكمنُمشكلةُالدراسةُفيُالسؤال،م)ُعلىُالقضيةُالفلسطينية8118/0(ُمؤتمرُالقمةُالعربيُفيُبيروتُفيُشهر
:الرئيسُاآلتي

ُماُمدىُانعكاسُتطورُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُمبادرةُالسالمُالعربيةُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُفيُظل

ُ :المتغيراتُاإلقليميةُوالدوليةُويتفرعُمنُالسؤالُالرئيسُاألسئلةُالفرعيةُالتالية
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 -4ماُأهمُبنودُمبادرةُالسالمُالعربية؟

 -8ماُهوُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُمبادرةُالسالمُالعربية؟ ُ
 -0كيفُتطورُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُمبادرةُالسالمُالعربيةُفيُظلُالمتغيراتُاإلقليميةُوالدوليةُمنُ
العامُ8141-8118؟

أهدافُالدراسة:

 -4توضيحُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُمبادرةُالسالمُالعربيةُ .
 -8وضعُرؤيةُاستشرافيةُعنُمدىُانعكاسُتطورُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُمبادرةُالسالمُالعربيةُعلىُ
القضيةُالفلسطينيةُفيُظلُالمتغيراتُاالقليميةُوالدولية.

أهميةُالدراسةُ :

 -4تزويدُالسياسيينُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُمبادرةُالسالمُالعربيةُ .
 -8استشرافُمستقبلُدورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُمساندةُالقضيةُالفلسطينيةُفيُظلُالمتغيراتُاالقليمية
حدودُالدراسةُ :

الحدُالزمانيُ :

تمتدُالدراسةُمنُعامُ8141-8118مُ،بعدُاعتمادُجامعةُالدولُالعربيةُلمبادرةُالملكُعبدُاللهُملكُالسعوديةُ

فيُقمةُُ8118المنعقدةُفيُبيروتُ .
منهجُالدراسةُ :

تمُاستخدامُالمنهجُالوصفيُوالتحليليُوالمنهجُالتاريخيُفيُهذهُالدراسة.

المنهجُالتاريخيُ:استخدمتُالدراسةُالمنهجُالتاريخيُمنُخاللُرصدُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُمبادرةُ
السالمُالعربيةُ .

المنهجُالتحليليُ:واستخدمتُالدراسةُالمنهجُالوصفيُمنُخاللُدراسةُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُمبادرةُ
السالمُالعربيةُمنُ8141-8118مُ .

المنهجُالتحليليُ:واستخدمتُالدراسةُالمنهجُالوصفيُمنُخاللُتحليلُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُمبادرةُ
السالمُالعربيةُمنُ8141-8118مُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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المقدمةُ :
تنبعُأهميةُمبادرةُالسالمُالعربيةُمنُكونهاُأولُموقفُعربيُجماعيُمعلنُبشأنُالسالمُمعُإسرائيلُ.

وهذاُالموقفُجاءُمحصلةُجهودُسعوديةُفيُ(قمةُبيروتُعامُ)ُ،8118حيثُأطلقهاُوليُالعهدُالسعوديُ
آنذاكُ(عبدُاللهُبنُعبدُالعزيز)ُ.فالمملكةُالعربيةُالسعوديةُكانتُحتىُإطالقُالمبادرةُمنُالمعسكرُالعربيُ
الرافضُللصلحُمعُإسرائيلُ.وجاءتُخطوةُالمبادرةُلتعبرُعنُتحولُسعوديُ،كانُلهُأثرهُعربياُ،مماُأعطاهاُ

قيمةُسياسيةُكبيرةُ،ألنهاُمثلتُتحوالُجذرياُفيُالعالمُالعربي(ُ.راجحُ،8118ُ،صُ،)412-411اذُكانتُالمبادرةُ
أولُاعالنُجماعيُعربيُيتحدثُعنُإمكانيةُالسالمُمعُإسرائيلُ،كماُأنهاُصدرتُعنُقمةُعربيةُشهدتُأعلىُ
نسبةُمشاركةُمنُجانبُالقادةُوالزعماءُ،وحظيتُآنذاكُبإجماعُقلُأنُينالهُقرارُعربيُ.يضافُإلىُذلكُانهاُ

الُتزالُاإلطارُالعربيُالرسميُالوحيدُالخاصُبالسالمُمعُإسرائيلُ.وماُعداهاُتعدُتحركاتُمنفردةُ ُ.)1(ُ.

وبشكلُعامُيمكنُمالحظةُأنُمفرداتُالمبادرةُالعربيةُتستندُإلىُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُ،التيُتقومُ

علىُأنُاعتبارُاألراضيُالفلسطينيةُوالعربيةُالتيُاحتلتهاُإسرائيلُآثرُ(حربُُ)4421هيُأراضيُمحتلةُ،وبأنُ

كافةُالمبادراتُالدوليةُواالقليميةُالمطروحةُكإطارُلعمليةُالسالمُفيُالشرق ُاألوسطُالُتخرجُعنُإطارُتلكُ
الق ارراتُ،إالُفيماُيتصلُبقضيةُعودةُالالجئينُالفلسطينيينُ ُ.)2( .

المحورُاألولُ:دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُمساندةُالقضيةُالفلسطينيةُماُقبلُعامُ2099مُ :

تنطلقُالمبادرةُمنُاقتناعُالدولُالعربيةُبأنُالحلولُالعسكريةُللنزاعُالعربيُاإلسرائيليُالُتقودُإلىُ

السالمُ.ودعتُقمةُبيروتُإسرائيلُمنُخاللُنصوصُالمبادرةُإلىُإعادةُالنظرُفيُسياساتهاُ،وأنُتجنحُ

للسلمُ،معلنةُأنُالسالمُهوُخيارهاُاالستراتيجيُأيضاُ.ويكونُمطلوباُمنهاُاالنسحابُالكاملُمنُاألراضيُ
العربيةُالمحتلةُ،بماُفيُذلكُالجوالنُالسوريُ،وحتىُخطُ(الرابعُمنُيونيوُُ،)4421ومنُاألراضيُالتيُ
مازالتُمحتلةُفيُجنوبُلبنان .

()3

وكذلكُالتوصلُإلىُحلُعادلُلمشكلةُالالجئينُالفلسطينيينُيتفقُعليهُوفقاُلقرارُالجمعيةُالعامةُلألممُ

المتحدةُرقمُ(ُ. )441وقبولُإسرائيلُلقيامُدولةُفلسطينيةُمستقلةُذاتُسيادةُعلىُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُ

منذُ(الرابعُمنُيونيوُُ4421فيُالضفةُالغربيةُوقطاعُغزةُ،وتكونُعاصمتهاُالقدسُالشرقية)ُ.وفيُمقابلُقيامُ
إسرائيلُباتخاذُهذهُالخطواتُتقومُالدولُالعربيةُمنُجانبهاُبخطواتُأخرىُتتمثلُفيُاعتبار أنُالنزاعُالعربيُ

(ُ)1مبادرةُالسالمُالعربيةُبينُالتآكلُوالتفعيلُ،البيان. https://www.albayan.ae،8114ُ،

(ُ)2حسينُالعوداتُ،مبادرةُالسالمُالعربيةُ..مشروعُجادُيبحثُعنُشريكُ،مجلةُشؤونُعربيةُ،8114ُ،تصدرهاُاألمانةُالعامةُلجامعةُ
الدولُالعربيةُ،العددُُ،401ص.00-01

(ُ)3نبيلةُأبوُسلطانُ،القمةُالعربيةُفيُبيروتُُ،8118مجلةُمركزُالتخطيطُالفلسطينيُ،الستةُالثانيةُ،العددُالخامسُوالسادسُ)8118(ُ،
ص.412-411
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اإلسرائيليُمنتهياُ،والدخولُفيُمفاوضاتُسالمُنهاُوبينُإسرائيلُمعُتحقيقُاألمنُلجميعُدولُالمنطقةُ،وانشاءُ
عالقاتُطبيعيةُمعُإسرائيلُفيُإطارُالسالمُالشاملُ .)1(ُ.

ُوكانُصدورُأولُقرارُرسميُبشأنُمقاطعةُالبضائعُوالمنتجاتُالصهيونيةُفيُ(8ديسمبرُ،)4411ثمُ

جاءتُقمةُأنشاصُفيُمصرُمنُ(ُ 81إلىُ84مايوُُ )4412حيثُعقدُألولُمرةُمؤتمرُالملوكُوالرؤساءُ

العربُواتخذواُبشأنُفلسطينُالق ارراتُالتاليةُ:إيقافُالهجرةُالصهيونيةُتماماُ،منعُتسربُاألراضيُالعربيةُإلىُ

األياديُالصهيونيةُبصورةُتامةُ،العملُعلىُتحقيقُاستقاللُفلسطينُوتشكيلُحكومةُتضمنُفيهاُحقوقُجميعُ

عيينُ.وعقبُصدورُقرارُاألممُالمتحدةُبتقسيمُفلسطينُاجتمعُمجلسُالجامعةُفيُلبنانُلدراسةُ
ُ
سكانهاُالشر
قرارُهيئةُاألممُالمتحدةُالتيُأوصتُبالتقسيمُ،حيثُرفضُرفضاُقاطعاُ.واختارتُالجامعةُموسىُالعلميُممثالُ
للفلسطينيينُللمشاركةُفيُاالجتماعاتُالتحضيريةُلوضعُميثاقُالجامعةُمنُدونُأنُيك ُونُلهُحقُالتصويتُ،
وخلفهُبعدُذلكُ(أحمدُحلميُعبدُالباقي)ُرئيسُحكومةُفلسطينُالتيُأنشئتُفيُ(ُ )2(ُ.)4411/4/80

وسنقومُبالتعرفُعلىُأهمُينودُالمبادرةُالعربيةُللسالمُودراسةُموقفُدولُجامعةُالدولُالعربيةُمنُ

هذهُالمبادرةُ .

أوالُ:أهمُبنودُمبادرةُالسالمُالعربيةُ :
وقدُجاءتُمبادرةُالسالمُالعربيةُلتؤكدُعلىُالقضاياُالتاليةُفيُالجوهرُواآللياتُوأهمهاُ :

 -4انسحابُإسرائيلُمنُاألراضيُالمحتلةُعامُ(ُ)4421بماُفيهاُالقدس.
 -8ازالةُالمستعمراتُاإلسرائيلية.

 -0تمكينُالشعبُالفلسطينيُمنُممارسةُحقوقهُالوطنيةُالثابتة.

 -1التشديدُعلىُمعادلةُالسالمُمقابلُاألرضُوهذاُالمبدأُتعرضُللتقويضُمنُقبلُإسرائيلُحيثُتعرضُ
السالمُمقابلُاألمنُأوُالسالمُمقابلُالسالم.

 -1التشديدُعلىُشموليةُالحلُالسياسيُبمعنىُأنُيعالجُالحلُكلُالمساراتُالتفاوضيةُويؤديُإلىُإنهاءُ
االحتاللُاإلسرائيليُلكلُاألراضيُالعربية.

 -2يعرضُالعربُملفُالالجئينُعلى ُطاولةُالمفاوضات؛ ُليكون ُالحلُبماُيمكنُاالتفاقُعليهُوليسُ
لتنفيذُقرارُالجمعيةُالعامُلألممُالمتحدةُرقمُ(.)441

 -1يعرضُالعربُماُيمكنُاعتبارهُضمنياُآليةُمفاوضاتُجماعيةُأوُعملُجماعيُبمعنىُتالزمُالمساراتُ
التفاوضيةُ،أوُتكاملهاُدونُوضعُفيتوُعلىُآليةُالتفاوضُالثنائي.

( )1مبادرةُالسالمُالعربىُالتيُأقرهاُمؤتمرُالقمةُالغربيُفيُبيروتُ،مجلةُالدراساتُالفلسطينيةُ،العددُ(14صفُُ،)8118صُ ُ.411
(ُ)2مبادرةُالسالمُالعربىُالتيُأقرهاُمؤتمرُالقمةُالغربيُفيُبيروتُُ،8118/0/81مجلةُالدراساتُالفلسطينيةُ،العددُ(14صفُ)8118الُ
ص.411
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ُ -1الثمنُالذيُستحصلُعليهُإسرائيلُمقابلُالتسويةُعلىُجميعُالمساراتُسيكونُعربياُبماُيؤديُإلىُ
قبولُالمجموعةُالعربيةُبتطبيعُعالقاتهاُمعُالدولةُالعبرية.)1(ُ.

ونصتُمبادرةُالسالمُالعربيةُعلىُالبنودُالتاليةُ :

 -1يطلالبُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُمالنُإسالرائيلُإعالادةُالنظالرُفيُسياسالاتهاُ،وأنُتجالنحُللساللمُمعلنالةُأنُ
السالالمُالعالادلُهالوُخيارهاُاالستراتيجيُأيضاُُ .

 -2كماُطالبهاُالقيامُبماُيلي ُ :

أ -االنسحابُالكاملُمنُاألراضيُالعربيةُالمحتلةُبماُفيُذلكُالجوالنُالسوريُوحتىُخطُ(الرابعُمنُيونيوُ
/حزيرانُُ،)4421واألراضيُالتيُماُزالتُمحتلةُفيُجنوبُلبنانُ .

ب -االلالتوصلُإاللىالُحلُعالاداللالُلمالشكلةُاالُلالجالئينُااللالفلسطينيينُيالتفقُعليهُوالفالقاُلالق ارالرالُالجالمعيةُااللالعامالةُلالألممُ
المتحدةُرقمُ(ُ .)441

ت -قبولُقيامُدولةُفلسطينيةُمستقلةُذاتُسيادةُعلىُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُمنذُ(الرابعُمنُيونيوُ
/حزيرانُُ)4421فيُالضفةُالغربيةُوقطاعُغزةُوتكونُعاصمتهاُالقدسُالشرقية ُ

 -3عندئذُتقومُالدولُالعربيةُبماُيلي ُ :

أُ-اعتبارُالنزاعُالعربيُالُاإلسرائيليُمنتهياُ،والدخولُفيُاتفاقيةُسالمُبينهاُوبينُإسرائيلُمعُتحقيقُاألمنُ
لجميعُدولُالمنطقة ُ .

بُ-إنشاءُعالقاتُطبيعيةُمعُإسرائيلُفيُإطارُهذاُالسالمُالشاملُ .

الىُوالوضعُالخاصُفيُالبلدانُالعربيةُ
 -4ضمانُرفضُكاللُأشكالُالتوطينُالفلسطينيُالذيُالُيالتناف ُ
المضيفةُ .

 -5يدعوُالمجلسُحكومةُإسرائيلُواإلسرائيليينُجميعاُإلىُقبولُهذهُالمبادرةُالمبينةُأعالهُحمايةُلفرصُ

السالمُوحقناُللدماءُ،بماُيمكنُالدولُالعربيةُواسرائيلُمنُالعيشُفيُسالمُجنباُإلىُجنبُ،ويوفرُلألجيالُ
القادمةُمستقبالُآمناُيسودهُالرخاءُواالستقرارُ .

 -6يدعوُالمجلسُالمجتمعُالدوليُبكلُدولهُومنظماتهُإلىُدعمُهذهُالمبادرةُ .
 -7طلبُالمجلسُمالنُرالئالاستهُتالشكيلُلجالنةُخالاصةُمالنُعالددالُمالنُالدولُاألالعالضاءالُااللمالعنيةُواألالمالينُالعامُ،

إلجراءُاالتالصاالتُالالالزمالةُلهذهُالمالبادرالُوالالعملُعلىُتالأكيدالُعمهاُعاللىُكافالةُالمالستوياتُوفيُمقدمالتهاُ

األالممُالمتحدةُومجلسُاألمنُوالوالياتُالمتحدةُواالتحادُالروسيُوالدولُاإلسالميةُواالتحادُاألوروبي.)2(ُ.

ُ
(ُ)1طاللُعوكلُ،مبادرةُالسالمُالعربيةُإلىُأين؟!ُ،تسامحُ،مركزُرامُاللهُلحقوقُاإلنسانُ،رامُاللهُ،فلسطينُ،العددُُ،8141ُ .80
ص.11-04

(ُ)2مبادرةُالسالمُالعربيُالتيُأقرهاُمؤتمرُالقمةُالغربيُفيُبيروتُ،مجلةُالدراساتُالفلسطينيةُ،العددُ(14صفُُ،)8118صُ.411

472

وقدُأصدرُمجلسُجامعةُالدولُفيُدورتهُالعاديةُالمائةُفيُالقاهرةُ(سبتمبرُُ)4440بيانا ُيؤكدُفيهُعلىُ

تمسكهُبالمبادرةُالعربيةُللسالمُ،أنُالسالمُالشاملُوالعادلُوالدائمُيجبُأنُيستندُإلىُق ارراتُمجلسُاألمنُأرقامُ
( ُ)181ُ،881ُ،818وق ارراتُالشرعيةُالدوليةُذاتُالصلةُوأنُيحققُاالنسحابُاإلسرائيليُمنُكافةُاألراضيُ
العربيةُالمحتلةُوقطاعُغزةُوالضفةُالعربيةُبماُفيهاُالقدسُالشريفُوالجوالنُوجميعُاألراضيُاللبنانيةُوبماُيفتحُ

صفحةُجديدةُفيُتاريخُالشرقُاألوسط.)1(ُ.

إنُ"مشروعُالسالمُالعربي"ُجاءُليلتقيُمعُق ارراتُهيئةُاألممُالمتحدةُ،ولكنُبعدماُقامتُ"إسرائيل"ُباجتياحُ

لبنانُ،وقطعتُشوطاُكبي ارُفيُبناءُالمشروعُالصهيونيُواحتلتُمساحةُجغرافيةُكبيرةُعلىُطريقُبناءُ"إسرائيلُ
الكبرى"ُ،وأصبحتُبحاجةُإلىُتثبيتُهذاُاالنتصارُوترسيخهُ،فجاءُمشروعُالسالمُالعربيُليفتح ُالمجالُأمامُ
تسويةُتقومُبمجملهاُعلىُالتفريطُبالحقوق ُالعربيةُ،ويفتحُالطريقُواسعا ُأمامُبناء"ُ،إسرائيلُالعظمى"ُوكأنُ

الثغرةُالتيُفتحتهاُمصرُبتوقيعهاُعلىُمعاهدةُالسالمُمعُإسرائيلُ(ُ)4414قدُأنهتُبشكلُفعليُالوجودُالشكليُ
لمعاهدةُالدفاعُالمشتركُوميثاقُالتضامنُالعربيُالذيُلمُيكنُلهماُوجودُسوىُعلىُالورقُالذيُكتبتُعليه .
ُ

(.)2

ثاني اُ:موقفُدولُجامعةُالدولُالعربيةُمنُمبادرةُالسالمُالعربية:

علىُالرغمُمنُانُالمبادرةُصدرتُبإجماعُعربيُفيُقمةُبيروتُ،االُأنُهذاُالموقفُلمُيكنُبالقوةُ

التيُتضمنُللمبادرةُالصمودُعربياُ،فسرعانُماُتجاوبتُكلُمنُالسلطةُالفلسطينيةُوسورياُمعُإسرائيلُ
للدخولُفيُمفاوضاتُثنائيةُ،بعيداُعنُااللتزامُبماُجاءُفيُالمبادرةُ.ويمكنُتفسيرُذلكُبعدةُأسباب:

 -4لمُتضعُقمةُبيروتُوالُغيرهاُمنُالقممُأيةُآلياتُتكفلُالتزامُالدولُالعربيةُبالمبادرةُكسبيلُوحيدُ
للسالمُمعُإسرائيلُ،إذُتركزتُالجهودُعلىُمحاولةُنيلُالقبولُاإلسرائيليُواألميركيُلها.

 -8احتدامُالخالفاتُالعربيةُتجاهُعديدُمنُالقضاياُ،وانقسامُالدولُالعربيةُبشأنهاُإلىُحدُالدخولُفيُ
صراعاتُوصلتُإلىُدرجةُاالنخراطُفيُحروبُأهليةُعربيةُعربيةُ،كماُحدثُفيُلبنانُوفلسطين.

 -0عدمُاالقتناعُبقدرةُالمبادرةُعلىُتحقيقُماُيمكنُالتوصلُاليهُبالطرقُالثنائيةُالمباشرةُوغيرُالمباشرةُ،
فدخلت ُالسلطة ُالفلسطينيةُفي ُعدة ُجوالت ُحول ُالمرحلة ُالنهائية ُللمفاوضات ُمنُدون ُتحقيق ُأيُ

مكسبُيذكرُسواءُعلىُصعيدُالالجئينُأوُاالنسحابُمنُبقيةُاألراضيُالفلسطينيةُأوُالقدسُأوُفيماُ

يتعل قُبقيامُالدولةُ،والُتزالُالسلطةُتصرُعلىُالسيرُفيُهذاُاالتجاهُ.وفيُسورياُجرتُمفاوضاتُ

(ُ)1بينُفاسُوبيرُوتُمبادرتانُسعوديتانُللسالمُ،الجزيرةُنت.netُhttp://www.aljazeera.net ،8118/0/81ُ،

(ُ)2جبرُالهلولُ،موقفُوق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُوالمشروعُالصهيونيُ،المعرفةُالموجهة.8142ُ،
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سريةُمعُإسرائيلُبرعايةُتركيةُ،لمُتعرفُبهاُآنذاكُمعظمُالدولُالعربيةُ.واستمرتُالمفاوضاتُعدةُ

أشهرُ،ولمُتتوقفُإالُخاللُالحربُاإلسرائيليةُعلىُغزةُ،حيثُأعلنتُسورياُتعليقهاُمنُجانبها.

 -1لعبتُالضغوطُاألميركيةُالتيُمارستهاُاإلدارةُالسابقةُبرئاسةُجورجُدبليوُبوشُ،دوراُمعوقاُلبناءُأيُ
توافقُعربيُعربيُ،فاستراتيجيةُبوشُحرصتُعلىُادارةُالعالقاتُالعربيةُمنُخاللُتأجيجُالخالفاتُ،

كماُأنُانحيازهاُالمطلقُإلسرائيلُشجعهاُعلىُاالستمرارُفيُممارسةُاألعمالُالعسكريةُالعدوانيةُضدُ
الفلسطينيينُوضدُلبنانُوضدُسورياُ.يضافُإلىُذلكُانُمحاوالتُعزلُسورياُعربياُودولياُجعلهاُ

تتشكك ُفي ُامكانية ُالحصول ُعلى ُأي ُمساندة ُعربية ُلها ُفي ُمواجهة ُإسرائيلُ ،وكذلك ُالحال ُمعُ

الفلسطينيينُ،خاصةُمعُوصولُحركةُحماسُإلىُالحكمُ،وتعرضُالداخلُالفلسطينيُالستقطابُحادُ

عربياُودوليا.

 -1فيُظلُالخالفاتُواالحتراباتُالعربيةُتعرضتُالمبادرةُلضرباتُمنُداخلُمؤسسةُالقمةُذاتهاُ،وهيُ
التيُسبقُوأقرتهاُعامُ(ُ،)8118ثمُأعادتُتفعيلهاُفيُ(قمةُالرياض) ُفيُ(مارسُ.)8111ففيُقمةُ
الدوحةُغيرُالرسميةُالتيُعقدُتُإبانُالحربُعلىُغزةُ،وضمتُعدداُمنُالدولُالعربيةُ.خرجتُ

القمةُبدعوةُإلسقاطُالمبادرةُ،بلُإنُالرئيسُالسوريُبشارُاألسدُوصفهاُبأنهاُفيُحكمُالمنتهيةُسياسياُ.
وجددُهذاُالموقفُفيُكلمتهُامامُقمةُالدوحةُالثانيةُفيُمارسُالماضيُبقولهُ(الُيوجدُشريكُحقيقيُ

للعربُفيُعمليةُالسالمُ،وانُالمبادرةُالُيمكنُأنُتنجزُبطرفُعربيُواحدُفقطُ،ومنُالناحيةُالعمليةُ،
هذهُالمبادرةُغيرُفاعلةُ،ولوُعملناُعلىُتفعيلهاُلعدمُاكتمالُشروطُالتفعيل.

 -2التزالُسورياُتفضلُالعودةُإلىُالمفاوضاتُالثنائيةُمعُإسرائيلُ،ومنُأجلُذلكُأعلنتُمؤخراُعلىُلسانُ
الرئيسُالسوريُاستعدادهاُللعودةُإلى ُالمفاوضاتُ،إذاُكانتُالوالياتُالمتحدةُوسيطاُبينهماُ ُ ،وذلكُفيُ

حوارُمعهُأجرتهُصحيفةُ(أساهيُشيمبون)ُاليابانيةُ.كماُجددُوزيرُالخارجيةُ(وليدُالمعلم)ُاستعدادُسورياُ
الستئنافُالمفاوضاتُمعُإسرائيلُشرطُانُتكون ُمبنيةُعلىُاالنسحابُمنُالجوالنُطبقاُلحدودُ(الرابعُ

ُ

منُيونيو)ُ.وكانُالوزيرُالسوريُيتحدثُفيُمؤتمرُصحفيُمعُنظيرهُااليطاليُ(فرانكوُفراتين(ُ )1(.

المحورُالثانيُ:تطورُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُمبادرةُالسالمُالعربيةُطبق اُللمتغيراتُاالقليميةُ
والدوليةُ ُ:

سعياُمنُالمملكةُالعربيةُالسعوديةُإلىُجانبُأشقاؤهاُالعربُ،جاءُمشروعُالملكُفهدُبنُعبدُالعزيزُ

للسالمُفيُالشرقُاألوسطُحيثُأقرتهُجامعةُالدولُخاللُمؤتمرُالقمةُالعربيُالعاديُالثانيُعشرُفيُمدينةُ
فاس ُالمغربية ُالذي ُعقد ُعلى ُمرحلتينُ ،األولى ُفي ُ(نوفمبر/تشرين ُالثاني ُ4414م)ُ ،والثانية ُفي ُعامُ
(ُ)1مبادرةُالسالمُالعربيةُبينُالتآكلُوالتفعيلُ،البيان. https://www.albayan.ae،8114ُ،
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(4418م)ُ،ودعتُمبادرةُالملكُفهدُ-التيُاعتمدتُبشكلُكبيرُعلىُقرارُمجلسُاألمنُرقمُ(ُ)818إلىُ
إقامةُدولةُفلسطينيةُعاصمتهاُالقدسُالشرقيةُالتيُضمتهاُإسرائيلُرسمياُبعدهاُبعامُإلىُأرضيهاُ.)1(ُ.

ثمُجاءتُمبادرةُخادمُالحرمينُالشريفينُالملكُ(عبدُاللهُبنُعبدُالعزيزُآلُسعود)ُ-رحمهُاللهُ-

للسالم ُفيُالشرق ُاألوسطُ،محورُأعمالُالقمةُالعربيةُالعاديةُالرابعةُعشرةُفيُالعاصمةُاللبنانيةُبيروتُ

فيُ(مارسُ8118م)ُ،والتيُتعتمدُعلىُمبادرةُالملكُ(فهدُبنُعبدُالعزيز)ُلعامُ(4418م)ُ،ودعتُالمبادرةُ
فيُبادئُاألمرُإلىُاالنسحابُاإلسرائيليُالكاملُمنُاألراضيُالعربيةُالتيُتحتلهاُعامُ(ُ)4421بماُفيهاُ

القدسُالشرقيةُ،وفقُق ارراتُاألممُالمتحدةُ،والجديدُفيهعُهوُمقابلُهذاُاالنسحابُ"التطبيعُالكامل"ُللعالقاتُ
بينُالعربُواسرائيلُ .ولقيتُالمبادرةُاستحسان ُالوالياتُالمتحدةُوتأييدُغالبيةُالدولُالعربيةُ،حيثُتبناهاُ
مؤتمرُالقمةُالعربيُالرابعُعشرُوأصبحتُمبادرةُعربيةُللسالمُ،وأصبحُيطلقُعليهاُمبادرةُالسالمُالعربيةُ.

(ُ .)2

شكلتُجامعةُالدولُالعربيةُلجنةُخاصةُباسمُاللجنةُالو ازريةُلمتابعةُمبادرةُالسالمُالعربيةُتضمُ
اليمنُ والسودانُوالبحرينُوتونسُوالجزائرُوالمغربُوقطرُوالسعوديةُومصرُولبنانُوسوريةُواألردنُوفلسطينُ
إلىُجانبُاألمينُالعامُللجامعةُالعربيةُ.فيُالقمةُالعربيةُالمنعقدةُفيُبيروتُعامُ(8118م)ُ(ُ .)3

وسوفُيتمُدراسةُهذاُالمحورُمنُخاللُالموقفُاإلسرائيليُمنُمبادرةُالسالمُالعربيةُ،وتبعاُلهذاُ

الموقفُندرسُكيفُتطورُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُمبادرةُالسالمُالعربيةُوانعكاساتهُعلىُالقضيةُ

الفلسطينيةُ .

أوالُ:الموقفُاإلسرائيليُمنُمبادرةُالسالمُالعربية:

منذُاعتمادُجامعةُالدولُالعربيةُلمبادرةُالسالمُالعربيةُفيُ(ُ 81مارسُُ،)8118لمُتهتم ُإسرائيلُ

بالتعاملُالجديُمعُالمبادرةُ،فقدُرأتُأنهاُصدرتُعنُضعفُعربيُشاملُ،اذُجاءتُفيُأعقابُهجماتُ

سبتمبرُعلىُالوالياتُالمتحدةُاألميركيةُ،فيُوقتُكانتُواشنطنُتتعاملُمعُالعربُكلهمُبعدائيةُشديدةُ،

وسطُدعواتُلتغييرُبعضُأنظمةُالحكمُالعربيةُبالقوةُ.وهوُماُانعكسُعلىُسلوكُإسرائيلُتجاهُالمبادرةُ،

فتعاملتُمعهاُعلىُعدةُمستويات:

 -4أحاطتُإسرائيلُموقفهاُمنُالمبادرةُبنوعُمنُالغموضُ،فلمُترفضهاُولمُتقبلهاُ،كماُتعاملتُمعهاُ
باستهانةُشديدةُ.فبالتزامنُمعُانعقادُالقمةُواعالنُالمبادرةُهاجمُالجيشُاإلسرائيليُبأوامرُمنُ(أرييلُ

شارونُ) ُرئيسُالوزراءُآنذاكُمقرُالرئاسةُالفلسطينيةُفيُرامُاللهُ،وحاصرُالرئيسُ(ياسر ُعرفات)ُ
داخلهُ،بعدماُرفضُالسماحُلهُبالتوجهُإلىُبيروتُللمشاركةُفيُالقمةُ.
(ُ)1الجامعةُالعربيةُ..تاريخُحافلُبالتعاونُمنذُُ،4412العينُاالخبارية.https://al-ain.comُ،8141/1/48ُ،
(ُ)2بينُفاسُوبيروتُمبادرتانُسعوديتانُللسالمُ،الجزيرةُنتhttp://www.aljazeera.netُ،8118/0/81ُ،
(ُ)3اجتماعُللجنةُمبادرةُالسالمُالعربيةُغداُفيُعمانُ،االيامhttp://www.al-ayyam.psُ،8114/1/41ُ،
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 -8عمدت ُإسرائيل ُإلى ُتجزئة ُبنود ُالمبادرة ُفرفضت ُما ُجاء ُفيها ُبشأن ُحقوق ُالالجئين ُالفلسطينيينُ،
وأعلنتُرفضهاُلعودتهم ُ،ودعتُإلىُتوطينهمُفيُالدولُالعربيةُ،مماُينسفُجانباُمهماُمنُبنودهاُ.
كماُأعلنتُرفضهاُاقتسامُالقدسُ.ورفضتُاعتبارُحدودُ(ُ)4421حدوداُدوليةُدائمةُ،وذلكُللتهربُ
منُاالنسحابُإلىُحدودُالرابعُمنُيونيوُ،بلُانهاُطلبتُتطبيعاُعربياُشامالُللعالقاتُكشرطُسابقُ

-0

علىُالدخولُفيُالمفاوضاتُعلىُأساسُالمبادرة.

أخضعتُإسرائيلُالمبادرةُللمناوراتُالسياسيةُالداخليةُوالخارجيةُ،فبعدُاختفاءُ(أرييلُشارونُ) ُمنُ

المسرحُالسياسيُ،لوحتُإسرائيلُبإمكانيةُقبولهاُوتوالتُالمزايداتُاإلسرائيليةُالداخليةُعلىُالمبادرةُ

فيُسياقُالحملةُاالنتخابيةُاألخيرةُللكنيست ُمنُجانبُ(تسيبيُليفنيُوايهودُباراك) ُُزعيميُحزبيُ

كاديماُوالليكودُشريكيُالحكمُفيُالحكومةُالسابقةُ،اذُأعلنُكلُمنهماُعنُدراسةُالمبادرةُلبحثُإمكانيةُ

القبولُبهاُ،منُدونُأنُيصدرُعنُأيهماُأيُالتزامُرسميُبقبولهاُ.

()1

 -1حرصتُإسرائيلُعلىُالتمسكُبالخيارُالعسكريُكاستراتيجيةُثابتةُ،فيُمقابلُاعالنُالعربُفيُمبادرتهمُ
عنُالتمسكُبالسالمُكخيارُاستراتيجيُ.وقدُمارستُإسرائيلُهذاُالخيارُعدةُمراتُ،فقامتُمنذُطرحُ

المبادرةُباجتياحُالضفةُالغربيةُعسكرياُإلسقاطُمؤسساتُالسلطةُالتيُظهرتُنتيجةُلال ال(اتفاقُأوسلو)ُ ُ.

 -1تمسكت ُإسرائيل ُبتفضيل ُالمفاوضات ُالثنائية ُبديال ُعن ُالمبادرةُ ،كي ُتستطيع ُالتالعب ُبالمساراتُ
والتهربُمن ُالسالم ُالعادل ُوالشاملُ .وهذا ُما ُحدثُمعُسوريا ُومعُالفلسطينيينُ،كما ُدعتُلبنانُ

لمفاوضاتُمماثلةُحولُمزارعُشبعاُ،لكنهُرفضُالسقوطُفيُهذاُالفخُ )2(ُُ.

إنُمبادرةُالسالمُالعربيةُالُتزالُتعيشُمحنةُكبرىُعربياُواسرائيلياُ،وعلىُالرغمُمنُذلكُفانُاآلمالُالعربيةُ
ال ُتزال ُمعقودة ُعلى ُموقف ُأميركي ُمشكوك ُفيهُ ،خاصة ُوان ُالتغييرات ُالتي ُجرت ُفي ُإسرائيل ُجعلتُ

اقفُالصادرةُمنُتلُأبيبُ،أنُإسرائيلُلنُتلتزمُ
ُ
الوصولُإلىُالسالمُالعربيُاإلسرائيليُسراباُ،وذلكُتبعاُللمو
بمقرراتُمؤتمرُأنابوليسُ،ولنُتكونُملزمةُاالُبمشروعُخارطةُالطريقُ،وهوُماُيعنيُالتهربُمنُاستحقاقُ
الدولتينُ،والعودةُبجهودُالسالمُاإلسرائيليُالفلسطينيُإلىُالوراءُبنحوُستُسنواتُ.كماُأعلنُرفضهُاستمرارُ

المفاوضاتُالتيُسارتُفيهاُالحكومةُاإلسرائيليةُالسابقةُمعُالسلطةُالفلسطينيةُ،معترفاُبأنُالسالمُوصلُ

إلىُطريقُمسدودُ،وذلكُفيُخطابُلهُأمامُاعضاءُحزبهُ(إسرائيلُبيتنا)ُبعدُنيلُالحكومةُموافقةُالكنيستُ
(ُ )3

بأيامُ،وقالُإنُاألمرُيحتاجُإلىُتقديمُأفكارُجديدةُ،وهوُماُيعنيُالعودةُإلىُالمربعُصفرُ.

إن ُطبيعة ُالمواقف ُاإلسرائيلية ُمن ُالمبادرة ُالعربيةُهي ُتلك ُالحالة ُمن ُالالمباالة ُالتي ُردت ُبهاُ

إسرائيلُوادارةُالرئيسُ(بوش)ُعلىُالمبادرةُمنذُإطالقهاُ،والسببُأنهاُتطلبُمنُإسرائيلُااللتزامُبماُالُتالريدُ
(ُُ)1آلونُبينُمئيرُ،8141ُ،مبادرةُالسالمُالعربيةُ:اآلنُأوُأبدا.http://alonben-meir.comُ،
(ُُ)2مبادرةُالسالمُالعربيةُبينُالتآكلُوالتفعيلُ،البيان. https://www.albayan.ae،8114ُ،
()3مبادرةُالسالمُالعربيةُبينُالتآكلُوالتفعيلُ،البيانُ . https://www.albayan.ae،8114ُ،
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االلتزامُبهُ،سواءُلجالهةُاالنسحابُمنُاألرضُالمحتلالةُفيُفلسطينُوالجوالنُولبنانُ،وأنُتعطيُالفلسطينيينُ
حقالهمُفيُبناءُدولةُمستقلالةُ،وفقاُلحدودُ(ُ،)4421علىُأنُتكونُالقدسُالشرقيةُعاصمةُلهاُوتتوصاللُإلىُ
حل ُلقضيةُالالجئينُ،وفقاُللق ارراتُالدوليةُ،وفيُالمقابلُ،سيعطيُالعربُ،كلُالعربُ،صكالوكُاالعترافُ
والتطبيعُبالُقيودُ .فإنُإسرائيلُطالماُنظرتُإلىُالعرضُالعربيُباعتبارهُفخالاُسياسياُ،يجبُالح َذرُمنهُ
وعدمُالتعاملُمعهُ،اللالهمُباستخفافُورفضُوالُمباالةُ،ولذاُحينُتأتيُإشاراتُإيجابيةُمنُقادةُإسرائيليينُ،

طالماُاستهانواُبالمبادرةُ ُوبنودهاُومضمونهاُ،تعبرُعنُتقديرُنسبيُللمبادرةُمعُاختالفُفيُطريقةُالتعاطيُ
معهاُ،يبدوُاألمرُبحاجةُإلىُتفسيرُ،ليسُفقطُلألسبابُالتيُدفعتُإلىُهذاُالتغيالرُالنسبيُ،وانماُأيضاُ

إلىُالمآالتُالتيُيالمكنُأنُتصلُإليهاُالمبادرةُفيُالمستقبلُالمنظورُ )1( .

السياسةُاإلسرائيليةُتسعىُإلىُعدمُالربطُبينُالسالمُمعُالدولُالعربيةُوبينُالحقوق ُالفلسطينيةُ

وهوُاألساسُالذيُقامتُعليهُمبادرةُالسالمُالعربيةُ،وتعملُعلىُمنعُاستخدامُالعربُللقضيةُالفلسطينيةُ
كورقةُتساومُوتضغطُبهاُعلىُإسرائيلُ،وتعملُعلىُاختراقُالصفُالعربيُواالستفرادُبكلُدولةُوجرهاُإلىُ
التطبيعُفيُظروفُمختلفةُ،وقدُحدثُذلكُبالفعلُعندماُوقعتُمعاهداتُسالمُمعُمصرُواألردنُقبلُأنُ

تتمُتسويةُالقضيةُالفلسطينيةُ )2(ُ.

وترغبُإسرائيلُفيُالوصولُإلىُالتطبيعُمقابلُالتطبيعُ،والسالمُمقابلُالسالمُ،وبذلكُتعملُمدعومةُ

باإلدارةُاألميركيةُالجديدةُبرئاسةُ(دونالدُترامب)ُالتيُتتفاخرُوبشكلُعلنيُبانحيازهاُإلسرائيلُ،علىُفرضُ

سياساتهاُوحلولهاُفيُماُيتعلقُبالشرقُاألوسطُ،وتطالبُالعربُبتقديمُالمزيدُمنُالتنازالتُوالرضولُأكثرُ

لمطالبهاُللوصولُإلىُتحالفُعربيُإسرائيليُيواجهُالعدوُالمشتركُالمتمثلُ،علىُحدُتعبيرُرئيسُالوزراءُ

اإلسرائيليُ(بنيامينُنتنياهو)ُ،فيُإيرانُوفيُالجماعاتُاإلرهابيةُالمتطرفةُوليسُللوصولُإلىُحلُالقضيةُ

الفلسطينيةُ )3(ُ ،بل ُوتحت ُغطاء ُأوسلو ُسرعت ُإسرائيل ُمن ُوتيرة ُاالستيطان ُواالستيالء ُعلى ُاألراضيُ
الفلسطينيةُوكرستُاالحتاللُوالتهويدُوعمدتُإلىُخلقُوقائعُجديدةُعلىُاألرضُيصبحُمنُالمستحيلُفيُ

ظلُوجودهاُتنفيذُمبادرةُالسالمُالعربيةُ،إالُأنُالمبادرةُبقيتُحاضرةُعلىُألسنةُالدبلوماسيةُالعربيةُوتجوبُ

األرُوقةُالسياسيةُالعالميةُرغمُأنهاُسقطتُبفعلُالتعنتُاإلسرائيليُوالتجاهلُاألميركيُالمتعمدُ.

(ُ )4

()1مبادرةُالسالمُالعربيةُ..بريقُعابالرُقبلُانطفاءُ..مؤقت؟.https://www.swissinfo.chُ،8114/4/1ُ،SWI swisinfo.chُ،
( ُ )2قراءة ُفي ُحقيقة ُالموقف ُاألمريكي ُوالصهيوني ُمن ُ"مبادرة ُالسالم ُالعربية"ُ ،المركز ُالفلسطيني ُلإلعالمُ،8111/0/84ُ ،
.https://www.palinfo.com

(ُ)3مروانُالمعشرُ،هلُماتتُمبادرةُالسالمُالعربية؟ُ،مركزُكارنيغيُللسالمُ.https://carnegie-mec.orgُ،8144ُ،
(ُ)4مبادرةُالسالمُفيُطيُالنسيانُ،العربيُالجديدhttps://www.alaraby.co.ukُ،8141ُ،
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ومنُهناُنرىُأنُمبادرةُالسالمُقامتُعلىُأسسُالق ارراتُالدوليةُبعدُحربُ(4421م)ُوالتيُوافقتُ

عليهاُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُهندُالبدءُبمفاوضاتُمدريدُوالتيُتعطيُفقطُ(ُ)%81منُمساحةُفلسطينُ
التاريخيةُللفلسطينيينُ،ورغمُذلكُفإسرائيلُتراوغُحتىُتتهربُمنُاعطاءُأيُحقُللفلسطينيينُ .

ثانياُ:تطورُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُمبادرةُالسالمُالعربية:

كانُهناكُتطو ارُعلىُموقفُالدولُالعربيةُمنُمبادرةُالسالمُالعربيةُ،حيثُأكدتُالقممُالعربيةُ

علىُتمسكُالعربُبالسالمُكخيارُاستراتيجيُلتحقيقُالسالمُفيُالمنطقةُوانُاطالقُمبادرةُالسالمُالعربيةُ

فيُ(قمةُبيروت)ُسنةُُ8118والمشاركةُبقوةُوبنواياُصادقةُفيُالمؤتمرُالدوليُللسالمُفيُالشرقُاالوسطُ
فيُأنابلوليسُاعتقاداُبانهُالمحطةُالحاسمةُفيُاتجاهُقيامُدولةُفلسطينيةُعاصمتهاُالقدسُالشريفُوعودةُ

الالجئينُواُزالةُاالحتاللُعنُالجوالنُومزارعُشبعاُوكفرُشوباُُ،إالُأنُهذاُالخيارُاالستراتيجيُالعربيُ
ُ
لتسويةُالصراعُالعربيُاالسرائيليُيطرحُنفسهُمنُجديدُاثرُاالعتداءاتُاالسرائيليةُعلىُقطاعُغزةُوزيادةُ

وتيرةُاالستيطانُاإلسرائيليُبالضفةُالغربيةُوالقدسُ،فإنُالمبادرةُالعربيةُللسالمُاصبحتُفيُالمحكُلتأرجحهاُ
بينُاالهتمامُالمتناميُبهاُعلىُالساحةُالدوليةُمنُجهةُوالتعنتُاالسرائيليُواستمرارُالتنكرُلهاُمنُقبلُ

ىُ.كماُأنُالخيارُبينُالسالمُوالحربُلنُيكونُمفتوحاُدائماُ
ُ
الحكوماتُاالسرائيليةُالمتعاقبةُمنُجهةُاخر
أمامُاسرائيلُ(ُ .)1

قامت ُجامعة ُالدول ُالعربية ُبتشكيل ُلجنة ُو ازرية ُحيث ُتتكون ُمن ُثالثة ُعشر ُدولة ُعربية ُتقومُ

بتسويق ُمبادرة ُالسالم ُالعربية ُومتابعة ُلمسار ُالمفاوضات ُالفلسطينية ُاإلسرائيلية ُالمباشرة ُوذلك ُعبرُ

االتصاالتُالمكثفةُالتيُتقومُبهاُمعُالدولُالمعنيةُبالسالمُبالشرقُاألوسطُوحلُالقضيةُالفلسطينيةُسواءُ
أمريكاُأوُروسياُأوُاالتحادُاألوروبيُأوُاألممُالمتحدةالُحيثُانُالقضيةُالفلسطينيةُكونهاُالقضيةُالمحوريةُ

والمركزيةُالعربيةُالتيُبدونُحلهاُلنُيكونُهناكُسالمُفيُالشرقُاألوسطُ.

(ُ )2

وقدُكلفتُاللجنةُمصرُواألردنُلالتصالُبإسرائيلُلمناقشةُسبلُتفعيلُمبادرةُالسالمُالتيُأقرتهاُ

جامعةُالدولُالعربيةُ،وفيُحالُالتزمتُتلُأبيبُفعلياُبماُتشترطهُالمبادرةُمنُرفعُللحصارُعنُالشعبُ
الفلسطينيُ،ووقفُالعملياتُاالستيطانيةُفيُالضفةُالغربيةُوالحفرياتُحولُالمسجد ُاألقصىُوغيرهاُمنُ

الممارساتُ،سيتمُتشكيلُوفدُعربيُلالتصالُبالطرفُاإلسرائيليُ )3(ُ.

(ُُ)1اجتماعُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُمستوىُالقمةُُ-الدورةُالعاديةُالحاديةُوالعشرينُدولةُقطرُ-الدوحةُ،قمةُالدوحةُ،
.http://qatarconferences.ُ،8114
ةُالسالمُالعربيةُ،المصدر.https://www.al-masdar.net ُ،8141ُ،
ُ
(ُ)2مستقبلُمبادر

(ُ)3تفعيلُمبادرةُالسالمُالعربيةُ،ملفُمبادرونُالسالمُالعربيةُ،مجلةُ"بيتُالعربُدليلكُإلىُالعالمُالعربيُ،محلةُجوريةُتصدرهاُبعثةُ
جامعةُالدولُالعربيةُلدىُجمهوريةُالصينُالشعبيةُ،العددُالثانيُوالخمسونُ،مايوُُ،8111ص.41
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فيُضوءُالقمةُالعربيةُاألخيرةُبمدينةُالظهرانُالسعوديةُ(أبريلُ8141م) ُتمُالتأكيدُعلىُالمبادرةُ

العربيةُكأساسُللحلُالعادلُوالشاملُللصراعُالعربي-اإلسرائيليُ ،وأنُالقدسُالشرقيةُهيُعاصمةُللدولةُ
الفلسطينيةُومنُهناُفإنُأيُصفقاتُأوُتحركاتُمثيرةُللجدلُ ،أوُالضغطُهناُوهناكُلنُتنجحُ ُ ،وسوفُ

يكون ُمصيرهاُالفشلُ ،فيُضوءُمحاوالتُسابقةُحاولُعددُمنُالرؤساءُاألمريكيينُتسويقهاُمنُأبرزهاُ
محاولةُإدارةُالرئيس ُ(كلينتونُ) ُبشكل ُخاصُ .ومن ُهناُفإنُالتسويقُاألمريكيُللصفقةُأصبح ُمكشوفاُ،
وبالطبعُفإنُمصرُوالشعبُالمصريُسوفُيرفضُاقتطاعُأراض ُمنُوطنهُلصالحُتلكُالصفقةُ ،والتيُ
ينبغيُعلىُاإلعالمُالعربيُتفنيدهاُإليضاحُأبعادهاُالحقيقيةُعلىُالمستويينُالعربيُوالدوليُ ،معُالتأكيدُ

علىُأنُالعربُيريدونُالسالمُالقائمُعلىُالحقُوالعدلُ،والسالمُلكافةُشعوبُالمنطقةُمعُاستعادةُالحقوقُ
الوطنيةُللشعبُالفلسطينيُفيُإطارُحلُالدولتينُكماُسبقتُاإلشارةُإلىُذلكُ(ُ .)1

نقلتُالسعوديةُوبعضُالدولُالخليجيةُإلىُاإلسرائيليينُتعديالت ُعلىُمبادرةُالسالمُالعربيةُعبرُ

مبعوثينُدوليينُمنهمُرئيسُالوزراءُالبريطانيُالسابقُتونيُبلير"ُ.وأنُالدولُالعربيةُالمعنية ُتنتظرُرداُ

إسرائيلياُرسمياُعلىُاقتراحُالتعديلُ،خاصةُفيماُيتعلقُبإعادةُهضبةُالجوالنُوحقُالعودةُالمنصوصُعليهاُ

بيةُ.وأنُمباحثاتُالتعديلُستنطلقُبقيادةُمصريةُفورُحصولُالدولُالعربيةُالمذكورةُ
فيُمبادرةُالسالمُالعر ُ
علىُردُإسرائيلُعلىُأنُيتمُباالعتمادُعلىُنتائجهاُ،استئنافُالمفاوضاتُمعُالجانبُالفلسطينيُ.هناُالُ

بدُمنُإعادةُالتذكيرُبأنُالعرضُالسعوديُجاءُبعدماُعرضُالرئيسُالمصريُعبدُالفتاحُالسيسيُنفسهُ
ُوسيطاُلحلُالصراعُالفلسطينيُاإلسرائيليُ،وليسُشريكاُ،خاصةُوأنهُبذلكُقدُتخلىُعنُمصطلحُ"الصراعُ

العربيُاإلسرائيلي"ُ .)2(ُ.

عدلتُجامعةُالدولُالعربيةُمبادرتهاُللسالمُفيُالشرق ُاالوسطُالتيُكانتُأطلقتهاُفيُ(ُ)8118

بحيثُأجازتُفيهاُرسمياُمبدأُتبادلُأراضُ ُبينُإسرائيلُوالفلسطينيينُفيُاجتماعُعقدهُمعُوزراءُخارجيةُ
عددُمنُالدولُالعربيةُ.وقالتُإنهاُمستعدةُللقبولُبحدودُ(ُ )4421معُتعديالتُتترجمُاتفاقاُثنائياُعلىُ

تبادلُأراضُ".حيثُرحبتُأمريكاُواسرائيلُبهذهُالتعديالتُ(ُ .)3

غابُعنُالبيانُالختاميُللقمةُأيُذكرُلحقُالفلسطينيينُفيُالعودةُإلىُديارهمُوممتلكاتهمُوفقُ

ما ُيكفلهُلهم ُالقرار ُ(ُ ،)441واإلشارةُالىُقضيةُالالجئينُجاءتُفيُسياق ُاإلشارةُإلى ُ“مبادرة ُالسالمُ

العربية”ُ،فيُتأكيدُجديدُعلىُتجاهلُحقُالعودةُ(ُ .)4
ُ

(ُ)1المبادرةُالعربيةُوالتسوياتُالمثيرةُللجدل!! ُ،عمانُ.//http://www.omandaily.om/607498ُ،8141/1/0

(ُُ)2المبادرةُالعربيةُ:السالحُاألخيرُلقتلُالحقوقُالفلسطينيةُ،نُبوستُ.https://www.noonpost.orgُ،8142/1/88ُ،
(ُُ)3المرجعُالسابقُ.

(ُ)4جامعةُالدولُالعربيةُومؤتمراتُالقمةُالعربيةُ،ساحةُالتحرير.http://www.sahat-ُ،8141/1/41ُ،
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ثالث اُ:انعكاساتُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُمبادرةُالسالمُالعربيةُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُ :

إنُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُكانُلهُانعكاساتُكبيرةُاحياناُإيجابيةُوأحياناُأخرىُسلبيةُعلىُالقضيةُ

الفلسطينيةُنتيجة ُللمتغيراتُعلىُالساحتينُاالقليميةُوالدوليةُ،فنجدُأنُمبادرةُالسالمُالعربيةُعادتُإلىُ

اجهةُ،لكنُفيُظلُصعودُقادةُفيُالدولُالعربيةُينظرونُإلىُتلكُالتطوراتُبصورةُمختلفةُعنُسابقيهمُ،
ُ
الو

حيثُتحدثُالرئيسُالمصريُ ُ(عبدالفتاحُالسيسي)ُ،عنُالمبادرةُ،وهوُماُقوبلُبردودُإيجابيةُمنُالجانبُ

اإلسرائيليُ،كماُأعربُمبعوثُالرباعيةُالدوليةُلمنطقةُالشرقُاألوسط(ُ،تونيُبلير)ُ،تأييدهُللمبادرةُ،واتفقُ
معُالرئيسُالمصريُ،وأطرافُأخرىُأنُالوضعُاإلقليميُالراهنُيطرحُفرصةُقدُالُتتعوضُللوصولُإلىُ
تسويةُنهائيةُللقضيةُالفلسطينيةُ )1(ُ.

أماُمواقفُالفلسطينيونُفقدُطغىُعليهاُالتباينُإزاءُماُأعلنهُوزراءُالخارجيةُالعربُفيُواشنطنُبشأنُ

االستعدادُلتبادلُمساوُلألراضيُضمنُحلُنهائيُمعُإسرائيلُ.فيماُاعتبرتُفصائلُمعارضةُلهاُ،أنهُتضمنُ

"تنازالتُمجانيةُللحكومةُاإلسرائيلية"ُ.وقالُعضوُاللجنةُالتنفيذيةُلمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ(أحمدُمجدالني)ُ
لوكالةُاألنباءُاأللمانيةُ(د.ب.أ)ُإنُالموقفُالعربيُ"أكدُالتمسكُبمبادرةُالسالمُالعربيةُعلىُأساسُالتبادليةُ

للسالمُمعُإسرائيل ُ

إنُاالستعدادُ"لتبادلُطفيفُبالقيمةُوالمثل"ُلألراضيُمعُإسرائيلُ"ُجزءُمنُعمليةُتفاوضيةُسابقةُخاللُ

عهدُ(رئيسُالوزراءُاإلسرائيليُاألسبق)ُأيهودُأولمرتُوهوُالُيضرُبحلُالدولتين"ُ.واعتبرُمجدالنيُأنُ
الموقفُالفلسطينيُوالعربيُ"يتيح ُالتقدمُباتجاهُحلُقضاياُالوضع ُالنهائي ُللمفاوضاتُ ،خاصة ُما ُيتعلقُ

باالستيطانُوالحدودُوالقدس"ُ.لكنهُشددُعلىُأنُ"تحقيقُذلكُمرهون ُبقبولُالحكومةُاإلسرائيليةُمبدأُحلُ

الدولتينُوفقُالحدودُالمحتلةُعامُ(ُ)4421وتطبيقُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُوأنُأيُحديثُعنُتبادلُلألراضيُ
سيكون ُخطوةُتاليةُإلعالنُإسرائيلُالتزامهاُبذلكُوليسُأمرُمسبقُ ".ومنُجهتهاُ،رفضتُحركةُحماسُ

التعديالتُعلىُمبادرةُالسالمُالعربيةُوقالتُإنُ"التجربةُالطويلةُأنُإسرائيلُتبحثُعنُالمزيدُمنُالتنازالتُ
عنُحقوقناُوثوابتناُالوطنيةُفاالحتاللُالُيريدُالسالمُوانماُيسعىُلفرضُاالستسالمُعلىُشعبناُوأمتناُوهوُ
يحاولُكسبُالوقتُبالحديثُعنُأوهامُالسالمُلفرضُسياسةُاألمرُالواقع"ُ.وكماُأعربتُالجبهةُالشعبيةُ

اليساريةُلتحريرُفلسطينُعنُرفضهاُلموقفُالوفدُالعربيُفيُواشنطنُ،معتبرةُإياهُ"إيغاالُفيُدبلوماسيةُ
التسولُوالتوسلُلوزراءُالخارجيةُالعرب"ُ.وقالتُالجبهةُ،فيُبيانُصحفيُ،إنُ"الشعبُالفلسطينيُالُينقصهُ

من ُيقدم ُالتنازالت ُباسمه ُولم ُيكلف ُهذا ُالوفد ُللتبرع ُبالتنازل ُعن ُأراض ُفلسطينية ُوال ُيمتلك ُالحق ُبذلكُ

(ُ)1مبادرةُالسالمُالعربيةُ0ُ.نقاطُخالفيةُتحسمُالموقفُاإلسرائيليُ،دوتُمصرُ.http://www.dotmsr.comُ،8142/1/04ُ،
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ويفترضُعلىُالعربُانتزاعُموافقةُاإلدارةُاألمريكيةُعلىُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُباالعترافُبالدولةُالفلسطينيةُ
ُ
كماُقبلتهاُهيئةُاألممُالمتحدةُعلىُكافةُاألراضيُالفلسطينيةُالمحتلةُعامُ(ُ)4421بماُفيهاُالقدسُ .)1(ُ".

ومنُهناُنرىُأنُموقفُالجامعةُالعربيةُقدُآثرُتأثي ارُسلبياُأكثرُمنهُإيجابياُعلىُالقضيةُالفلسطينيةُواألطرافُ
الفلسطينيةُفخوُقدُزادُمنُعمليةُالتباعدُفيُالمواقفُالفلسطينيةُبعضهاُعنُبعضُ .

المحورُالثالثُ:مستقبلُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُمبادرةُالسالمُالعربيةُطبقاُللمتغيراتُاالقليميةُ
والدوليةُ(رؤيةُاستشرافية)ُ :

تواجهُجامعةُالدولُالعربيةُتحدياتُكبيرةُبالنسبةُللقضيةُالفلسطينيةُعقبُتنفيذُأمريكاُلقرارهاُبنقلُ
سفارتهاُمنُتلُأبيبُللقدسُ،وتخفيضُدعمهاُلوكالةُالالجئينُالفلسطينيينُاألونرواُ،وعقبُالمجازرُالدمويةُ
التيُترتكبهاُقواتُاالحتاللُاإلسرائيليُفيُقطاعُغزُضدُمسيراتُالع ُودةُ .

وبمعزلُعنُالسلبيةُالعُنفيةُمنُجانبُإسرائيلُوالسلبيةُالديبلوماسيةُمنُجانبُالوالياتُالمتحدةُفيُتعاملهماُ
معُهذهُالمبادرةُ،فإنُالعالمُرحبُبهاُكمشروعُعربيُهوُاألولُمنُنوعهُللسالمُفيُالشرق ُاألوسطُ،ليسُ

فقطُألنهُشاملُومتوازنُ،إذُيقومُعلىُمبدأُ«االنسحابُاإلسرائيليُالكاملُمنُاألرضُالمحتلةُعامُ(ُ)4421
مقابلُالتطبيعُالعربيُالكاملُمعُإسرائيل»ُ،بلُأيضاُألنهُشكلُنقلةُنوعيةُفيُالموقفُالعربيُوحظيُبالتزامُ

الدولُالعربيةُكافةُ.

لذاُفأيُتسويةُللقضيةُالفلسطينيةُالتيُالُتزالُ«مركزية»ُلكلُالبلدانُالعربيةُ،ينبغيُأنُتبنىُعلىُ

قاعدةُ«رابحُ-رابح»ُلطرفيهاُ،وفيُالمبادرةُالعربيةُماُيضمنُحقوق ُالشعبُالفلسطينيُبماُفيهاُحقهُفيُ
إقامةُدولةُقابلةُللحياةُداخلُحدودُالالُ21وتكونُالقدسُالشرقيةُعاصمتهاُ.وبالتوازيُ،فإنُالسالمُواالستقرارُ

فيُإطارُ«التطبيعُالعربي»ُهماُاللذانُيضمنانُ«أمنُإسرائيل»ُوانهاءُالصراعُمعهاُ.وأنُاالقتراحاتُاألميركيةُ
واإلسرائيليةُالكثيرةُ،المعلنةُوغيرُالمعلنةُكانتُتأخذُالمبادرةُالعربيةُفيُاالعتبارُ،خصوصاُأنُالقممُالعربيةُ

واظبتُعلىُالتزامهاُ،وقدُنصتُق ارراتُالقمةُاألخيرة«ُ،قمةُالقدس»ُ،فيُالظهرانُ(نيسانُ/أبريلُُ)8141

علىُأنُ«السالمُالشاملُوالدائمُخيارُاستراتيجيُتجسدهُمبادرةُالسالمُالعربية»ُ.ويفترضُذلكُأالُيكونُهناكُ
تخلُعربيُعنُهذهُالمبادرةُ،مضموناُوروحاُوأهدافاُ،أياُتكنُالظروفُ.فحتىُلوُلمُتعدُالقضيةُالفلسطينيةُ

بمجرياتهاُوتقلباتهاُ«مركزيةُ»ُللعربُكافةُ،وقدُتكاثرتُعليهمُالقضاياُالمركزيةُمنُسوريةُإلىُالعراقُواليمنُ

وليبياُ،إالُأنُحلهاُسياسيا ُوقانونيا ُوحقوقيا ُوانسانيا ُيبقىُبالغُالمركزيةُوالحيويةُللقضاياُاألخرىُالمختلفةُ.

(ُ .)2

(ُ)1تباينُردودُالفعلُحولُتعديالتُمبادرةُالسالمُالعربيةُ.https://www.dw.comُ،8140/1/4ُ،WDُ،

ن» ُالحقيقية ُهي ُالمبادرة ُالعربية ُللسالمُ ،الحياة ُ(ُ،8141/1/41ُ ،)8141
(ُ )2عبد ُالوهاب ُبدرخان«"ُ ،صفقة ُالقر ُ

ُ ُ..http://www.alhayat.com
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كلفُمجلسُالجامعةُالعربيةُاألمانةُالعامةُللجامعةُبإعدادُخطةُتحركُعربيةُللتعاملُمعُالقرارُ

األمريكيُونقلُسفارةُواشنطنُبالقدسُوماُتضمنهُمنُاالعترافُبالقدسُعاصمةُإلسرائيلُ.فيُاجتماعُعلىُ

مستوىُالمندوبينُبالجامعةُالعربيةُحولُغزةُوالقدسُوالقضيةُالفلسطينيةُعموماُبتاريخُ8141/1/42مُ .)1(ُ.

هناك ُسيناريوهان ُمحتمالن ُلمستقبل ُدور ُجامعة ُالدول ُالعربية ُمن ُالقضية ُالفلسطينية ُفي ُظلُ

المتغيراتُاالقليميةُنستعرضهماُفيماُيليُ :

السيناريوُاألولُ:تقدمُدورُجامعةُالدولُالعربيةُلصالةُالقضيةُالفلسطينية:
يعتبرُتهديدُالمجلسُالوزاريُالعربيُبإعادةُالنظرُفيُمبادرةُالسالمُالعربيةُموقفُمتقدمُمنُجامعةُ

الدولُالعربيةُازاءُالقضيةُالفلسطينيةُ،حيثُجاءتُاالشارةُاالولىُمنُالمجلسُالوزاريُالعربيُالذيُهددُ
بإعادةُالنظرُفيُمبادرةُالسالمُالعربيةُازاءُاستمرارُالمماطلةُاالسرائيليةُ،ولمُينسُالسادةُوزراءُالخارجيةُ
العربُ،مطالبةُالمجتمعُالدوليُبالضغطُعلىُاسرائيلُإلظهارُنيةُحقيقيةُورغبةُاكيدةُللتوصلُالىُسالمُ

عادلُوشاملُبدال ُمنُاالمعانُفيُسياسةُالحربُالممنهجةُوالتيُزادتُوتيرتهاُبعدُمؤتمرُانابوليسُثمُقالُ
فيماُيشبهُاالستسالمُبموتُالمبادرةُأوُاحتضارها..

إنُيحددُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُموعداُ ُللنظرُفيُسحبُمبادرةُالسالمُالعربيةُحيثُالُيجبُأنُتظلُ

قائمةُدون ُتجاوبُحقيقيُمنُاسرائيلُمعُطرحهاُوتنفيذهاُالىُجانبُالمرجعياتُالدوليةُاالساسيةُاالخرىُ
والتيُلمُتحدثُالتحركُالمطلوبُ )2(ُ.

السيناريوُالثانيُ:تراجعُدورُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُ :
رغمُأنُالمبادرةُالعربيةُللسالم»ُالتيُحظيتُبإجماعُعربيُواسالميُلمُتنلُالدعمُالسياسيُالعربيُ،
ولمُيجرُتسويقهاُعالمياُ،بلُيمكنُالقولُبأنهاُاختفتُمنُاألجنداتُالسياسيةُللدولُالعربيةُعلىُالرغمُمنُ

أنهاُ مبادرةُتتماشىُتماماُمعُمختلفُالق ارراتُالدوليةُومواقفُمعظمُدولُالعالمُالتيُتناديُوتدعمُماُتسميهُ

بالحل ُالعادل ُللصراع ُالعربي ُ«اإلسرائيلي» ُودول ُالعالم ُكلهاُ ،بما ُفيها ُأصدقاء ُوحلفاء ُ«إسرائيل» ُالذينُ

يظهرونُمواقفهمُالعلنيةُالمطالبةُبانسحابُ«إسرائيل»ُمنُاألراضيُالعربيةُالمحتلةُ،وبإقامةُدولةُفلسطينيةُ
مستقلةُعلىُحدودُالخامسُمنُيونيوُ،فالمبادرةُالعربيةُتتقاطعُمعُهذهُالمواقفُوكانُباإلمكانُالعملُعلىُ

تسويقهاُوجعلهاُورقةُضغطُعلىُسياسةُ«إسرائيل»ُالتوسعيةُالعدوانيةُ،إالُأنُذلكُمعُاألسفُلمُيتمُعلىُ

اإلطالقُ )3(ُ.

(ُ)1الجامعةُالعربيةُ.تاريخُحافلُبالتعاونُمنذُُ،4412العينُاالخباريةُ.https://al-ain.comُ،8141/1/48ُ،
(ُ)2الجامعةُالعربيةُ..تاريخُحافلُبالتعاونُمنذُُ،4412العينُاالخباريةhttps://al-ain.comُ،8141/1/48ُ،

()3عبد ُالله ُاأليوبيُ ،التطبيع ُالمجاني ُيدفن ُالمبادرة ُالعربية(ُ ،8141/48/8ُ ،)8141أخبار ُالخليجُ،
ُ ُ../http://www.akhbar-alkhaleej.com
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وقيامُالدولُالعربيةُإجراءُ"تعديالت"ُعلىُمبادرةُالسالمُالعربيةُ،التيُتوافقُعليهاُالعربُفيُالعامُ

(ُ،)8118وبقيتُحبيسةُ"درج"ُجامعةُالدولُالعربيةُطوالُالال(ُ )41عاماُالماضيةُ،بسببُالرفضُالقاطعُ
إلسرائيلُفيُالتعاملُمعهاُ.فبدالُمنُأنُتقومُالدولُالعربيةُبجهودُدبلوماسيةُوسياسيةُكبيرةُ،واستخدامُ"لغةُ

المصالح"ُفيُالضغطُعلىُاالحتاللُللقبولُبمبادرةُالسالمُالعربيةُ،التيُتعترفُفعلياُبكلُالحقوقُالفلسطينيةُ،

بماُفيهاُحقُعودةُالالجئينُوفقاُلقرارُ(ُ،)441بدأتُتلكُالدولُبمغازلةُإسرائيلُ.هناكُالحديثُعنُإجراءُ
التعديالتُعلىُمبادرةُالسالمُالعربيةُ،تلقتهُإسرائيلُبإيجابيةُكبيرةُ،كونهُفيُنهايةُاألمرُيخدمُمصالحهاُفيُ

المنطقةُ،بإقامةُعالقاتُرسميةُمعُدولُعربيةُذاتُوزن
ُومنهاُالسعوديةُومصرُواألردنُواإلماراتُ،وسيسهلُ
ُ
عليهاُالوصولُللتطبيعُالكاملُمعُتلكُالدولُ.لكنُثمةُجانبُأساسيُفيُالمعادلةُ"العربيةُ-اإلسرائيلية"ُ

المطروحة ُللتعديلُ ،وهم ُالفلسطينيون ُاللذين ُدفعوا ُثمن ُالصراع ُمع ُاالحتالل ُاإلسرائيلي ُفي ُظل ُوحشيتهُ
وجبروته ُفي ُالمنطقة ُغالياُ ،ولم ُتسلم ُأرواحهم ُوال ُمنازلهم ُوال ُحتى ُمقدساتهم ُاإلسالمية ُمن ُآلة ُالبطشُ

اإلسرائيليةُ.فهمُيعتبرونُالبنودُالتيُطرحتُفيُمبادرةُالسالمُالعربيةُ،أساسياتُالُيمكنُالتفريطُبهاُوالُحتىُ

التنازلُعنهاُ،مقابلُإقامةُأيُعالقاتُمعُإسرائيلُ،وعلىُرأسهاُاالعترافُبالحقوق ُالفلسطينيةُكاملةُ،بماُ
فيهاُحقُعودةُالالجئينُ،واالنسحابُاإلسرائيليُمنُاألراضيُالمحتلةُعامُ(ُ.)21وعبرواُعنُتخوفهمُالكبيرُ

منُأنُتكونُالتعديالتُالتيُستطرحُعلىُمبادرةُالسالمُالعربيةُ،تمسُبالحقوقُالفلسطينيةُ ُوثوابتهاُ،إلرضاءُ
إسرائيلُ،تحتُذريعةُتحريكُعمليةُالسالمُوالمفاوضاتُفيُالمنطقةُ )1(ُ.

ومن ُهنا ُنرى ُأن ُهناك ُتراجع ُعربي ُمن ُناحية ُاالهتمام ُبالقضية ُالفلسطينيةُ ،وهو ُما ُاشتكى ُمنهُ

الفلسطينيونُكثيراُفيُاألعوامُاألخيرةُ،خاصةُمنذُاندالعُأحداثُ"الربيعُالعربي"ُمطلعُعامُ(ُ)8144وماُشهدتهُ
عدةُدولُعربيةُمنُتفاقمُألزماتهاُالداخليةُوتدخالتُخارجيةُ.وبدأُيتراجعُفيُتقديمُالدعمُالكاملُلفلسطينُ،
حيثُأصبحُيؤيدُتسويةُسلميةُتقبلُبتقسيمُفلسطينُإلىُدولتينُ،واالعترافُبإسرائيلُكدولهُقائمةُتملكُمعظمُ

أرضُفلسطينُحيثُانهاُمقامةُعلىُ(ُ)%18منُأرضُفلسطينُالتاريخيةُ .

بلُأنُعددا ُمنُالدولُالعربيةُلمُتنتظرُخلُالقضيةُالفلسطينيةُوبدأت ُفعليا ُبالتطبيعُمع ُإسرائيلُوماُ

الزياراتُالتيُقامُوتقومُبهاُبعضُالوفودُمنُدولُعربيةُخليجيةُوغيرهاُرسميةُأوُغيرُرسميةُإالُدليال ُعلىُ
هذاُالتطبيعُالذيُظهرُعلُالعلنُبعدُأنُكانُسرياُُ .

الخاتمةُ :

إنُمبادرةُالسالمُالعربيةُالُتزالُتعيشُمحنةُكبرىُعربياُواسرائيلياُ،وعلىُالرغمُمنُذلكُفانُاآلمالُ

العربيةُالُتزالُمعقودةُعلىُموقفُأميركيُمشكوكُفيهُ،خاصةُوانُالتغييراتُالتيُجرتُفيُإسرائيلُجعلتُ
(ُ)1المبادرةُالعربيةُ:السالحُاألخيرُلقتلُالحقوقُالفلسطينيةُ،نُبوستُ .https://www.noonpost.orgُ،8142/1/88ُ،
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الوصولُإلىُالسالمُالعربيُاإلسرائيليُسراباُ،وذلكُتبعاُللمواقفُالصادرةُمنُتلُأبيبُ،ففورُإقرارُالحكومةُمنُ
جانب ُالكنيست ُأعلن ُوزير ُالخارجية ُاإلسرائيلي ُ(أفيجدور ُليبرمان) ُأن ُإسرائيل ُلن ُتلتزم ُبمقررات ُ(مؤتمرُ

أنابوليس)ُ،ولنُتكون ُملزمةُاالُبمشروعُخارطةُالطريقُ،وهوُما ُيعنيُالتهربُمنُاستحقاقُالدولتينُ،والعودةُ
بجهودُالسالمُاإلسرائيليُالفلسطينيُإلىُالوراءُبنحوُستُسنواتُ.كماُأعلن ُرفضهُاستمرارُالمفاوضاتُالتيُ

سارتُفيهاُالحكومةُاإلسرائيليةُالسابقةُمعُالسلطةُالفلسطينيةُ،معترفاُبأنُالسالمُوصلُإلىُطريقُمسدودُ،
وذلكُفيُخطابُلهُأما مُاعضاءُحزبهُ(إسرائيلُبيتنا)ُبعدُنيلُالحكومةُموافقةُالكنيستُبأيامُ،وقالُإنُاألمرُ
يحتاجُإلىُتقديمُأفكارُجديدةُ،وهوُماُيعنيُالعودةُإلىُالمربعُصفر.

أماُنتانياهوُفتجاهلُالحديثُعنُالسالمُوعنُحلُالدولتينُفيُكلمتهُامامُالكنيستُبعدُإقرارُحكومتهُ،فهوُ

يعتبرُالبرنامجُالنوويُاإليرانيُأولىُأولوياتُحكومتهُوليسُالسالمُمعُالعربُأوُالفلسطينيينُ،وهيُاألولويةُ

التي ُلم ُتعد ُتحظى ُباهتمام ُأميركيُ ،وكانت ُمن ُأجلها ُتحرص ُواشنطن ُبوش ُعلى ُحشد ُبعض ُالعربُ

واسرائيلُسويةُضدُإيرانُ .

إنُإسرائيلُقدُتجاوزتُالمبادرةُالعربيةُبمراحلُ،حتةُأنُبعضُالدولُالعربيةُاقترحتُتعديالُُعلىُ

المبادرةُالعربيةُلتالئمُماُتطالبُبهُإسرائيلُبحجةُتغيرُالظروفُالدوليةُواإلقليمية ُ

إنُمبادرةُالسالمُالعربيةُطرحتُكمبادرةُعربيةُجماعيةُتتضمنُبنودهاُحداُماُلتسويةُالقضيةُالفلسطينيةُ،

ولكنُبعدُ(ُ)41عاماُتحولتُإلىُمبادرةُفرديةُ،واآلنُتمُتجاوزهاُبعدماُباتُالتطبيعُيمرُمنُدونهاُوبشكلُ
منفردُ،كماُانفردتُإسرائيلُبالدولُالعربيةُفيُالسالمُتنفردُاليومُبأقلُمنُذلكُبدولُالتطبيعُ،وبالتاليُلمُ

يعدُاستدعاءُالمبادرةُالعربيةُللسالمُضرورةُمنُأجلُالتطبيعُ .

لدرجةُأنُالحراكُالعربيُأصبحُلهُتأثيرُسلبيُعلىُالقضيةُالفلسطينية.

النتائجُوالتوصياتُ :

اوالاُ:النتائجُ :

توصلتُالدراسةُإلىُالعديدُمنُالنتائجُأهمهاُ :

 -4جاءُمشروعُالسالمُالعربيُليلتقيُمعُق ارراتُهيئةُاألممُالمتحدةُ،ولكنُبعدماُقامتُ"إسرائيل"ُباجتياحُلبنانُ،
وقطعتُشوطاُكبيراُفيُبناءُالمشروعُالصهيونيُواحتلتُمساحةُجغرافيةُكبيرةُعلىُطريقُبناءُ"إسرائيلُ
الكبرى"ُ،وأصبحتُبحاجةُإلىُتثبيتُهذاُاالنتصارُوترسيخهُ،فجاءُمشروعُالسالمُالعربيُليفتحُالمجالُ

أمامُتسويةُتقومُبمجملهاُعلىُالتفريطُبالحقوقُالعربيةُ،ويفتحُالطريقُواسعاُأمامُبناءُ"إسرائيلُالعظمى".
 -8لمُتضعُقمةُبيروتُوالُغيرهاُمنُالقممُأيةُآلياتُتكفلُالتزامُالدولُالعربيةُبالمبادرةُكسبيلُوحيدُ
للسالمُمعُإسرائيلُ،إذُتركزتُالجهودُعلىُمحاولةُنيلُالقبولُاإلسرائيليُواألميركيُلها.
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 -0احتدامُالخالفاتُالعربيةُتجاهُعديدُمنُالقضاياُ،وانقسامُالدولُالعربيةُبشأنهاُإلىُحدُالدخول ُفيُ
صراعاتُوصلتُإلىُدرجةُاالنخراطُفيُحروبُأهليةُعربيةُعربيةُ،كماُحدثُفيُلبنانُوفلسطين.

 -1عدمُاالقتناعُبقدرةُالمبادرةُعلىُتحقيقُماُيمكنُالتوصلُاليهُبالطرقُالثنائيةُالمباشرةُوغيرُالمباشرةُ،
فدخلتُالسلطةُالفلسطينيةُفيُعدةُجوالتُحولُالمرحلةُالنهائيةُللمفاوضاتُمنُدونُتحقيقُأيُمكسبُ
يذكرُسواءُعلىُصعيدُالالجئينُأوُاالنسحابُمنُبقيةُاألراضيُالفلسطينيةُأوُالقدسُأوُفيماُيتعلقُ

بقيامُالدولةُ،والُتزالُالسلطةُتصرُعلىُالسيرُفيُهذاُاالتجاهُ.وفيُسورياُجرتُمفاوضاتُسريةُمعُ

إسرائيلُبرعايةُتركيةُ،لمُتعرفُبهاُآنذاكُمعظمُالدولُالعربيةُ.واستمرتُالمفاوضاتُعدةُأشهرُ،ولمُ
تتوقفُإالُخاللُالحربُاإلسرائيليةُعلىُغزةُ،حيثُأعلنتُسورياُتعليقهاُمنُجانبها.

 -1أدتُالضغوطُاألميركيةُالتيُمارستهاُاإلدارةُالسابقةُبرئاسةُجورجُدبليوُبوشُ،دوراُمعوقاُلبناءُأيُ
توافقُعربيُعربيُ،فاستراتيجيةُ(بوش)ُحرصتُعلىُإدارةُالعالقاتُالعربيةُمنُخاللُتأجيجُالخالفاتُ،
كماُأنُانحيازهاُالمطلقُإلسرائيلُشجعهاُعلىُاالستمرارُفيُممارسةُاألعمالُالعسكريةُالعدوانيةُضدُ
الفلسطينيينُوضدُلبنانُوضدُسورياُ.يضافُإلىُذلكُانُمحاوالتُعزلُسورياُعربياُودولياُجعلهاُ

تتشكك ُفي ُإمكانية ُالحصول ُعلى ُأي ُمساندة ُعربية ُلها ُفي ُمواجهة ُإسرائيلُ ،وكذلك ُالحال ُمعُ

الفلسطينيينُ،خاصةُمعُوصولُحركةُحماسُإلىُالحكمُ،وتعرضُالداخلُالفلسطينيُالستقطابُحادُ

عربياُودوليا.

 -2فيُظلُالخالفاتُواالحتراباتُالعربيةُتعرضتُالمبادرةُلضرباتُمنُداخلُمؤسسةُالقمةُذاتهاُ،وهيُ
التيُسبقُوأقرتهاُعامُ(ُ،)8118ثمُأعادتُتفعيلهاُفيُ(قمةُالرياض) ُفيُ(مارسُ.)8111ففيُقمةُ
الدوحةُغيرُالرسميةُالتيُعقدُتُإبانُالحربُعلىُغزةُ،وضمتُعدداُمنُالدولُالعربيةُ.خرجتُالقمةُ

بدعوةُإلسقاطُالمبادرةُ،بلُإنُالرئيسُالسوريُ(بشارُاألسد)ُوصفهاُبأنهاُفيُحكمُالميتةُسياسياُ.وجددُ
هذاُالموقفُفيُكلمتهُامامُقمةُالدوحةُالثانيةُفيُمارسُالماضيُبقولهُ(الُيوجدُشريكُحقيقيُللعربُ
فيُعمليةُالسالمُ،وانُالمبادرةُالُيمكنُأنُتنجزُبطرفُعربيُواحدُفقطُ،ومنُالناحيةُالعمليةُ،هذهُ

المبادرةُغيرُفاعلةُ،ولوُعملناُعلىُتفعيلهاُلعدمُاكتمالُشروطُالتفعيل).

ثاني اُ:التوصيات:

توصلتُالدراسةُإلىُالعديدُمنُالتوصياتُأهمهاُ :

 -4أالُيبقىُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُهوُالشجبُواالستنكارُمنُتهويدُاألراضيُالفلسطينيةُومدينةُالقدسُ
والجرائمُاإلسرائيليةُبحقُالفلسطينيينُمنُقتلُوتعذيبُوخاصةُأنهاُمنظمةُإقليميةُعليهاُأنُتعملُبالضغطُ
علىُالدولُالعظمىُوالمنظماتُالدوليةُمنُأجلُتطبيقُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُوذلكُباستخدامُمواردهاُالتيُ

تؤثرُعلىُالمصالحُالحيويةُللدولُالعظمىُ .
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 -8إنُقضيةُفلسطينُقضيةُعربيةُمصيريةُ،وهيُجوهرُالصراعُمعُالعدوُالصهيونيُ.وانُأبناءُاألمةُالعربيةُ
وأقطارهاُجميعاُمعنيونُبهاُوملزمونُبالنضالُمنُأجلهاُوتقديمُكلُالتضحياتُالماديةُوالمعنويةُفيُسبيلهاُ،
وانُالنضالُمنُأجلُاستعادةُالحقوقُالعربيةُفيُفلسطينُواألراضيُالعربيةُالمحتلةُمسؤوليةُقوميةُعامةُ،
وعلىُجامعةُالدولُالعربيةُتقديمُكلُالدعمُوالمساندةُللشعبُالفلسطيني.

علىُالجامعةُالعربيةُمنُخاللُمؤتمرُالقمةُللقادةُالعربُصياغةُق ارراتُتقفُوراءهاُإرادةُجماعيةُعربيةُ
ُ
-0
قويةُإزاءُالتمسكُبالحقوق ُالفلسطينيةُورفضُالمخططاتُالتوسعيةُاإلسرائيليةُوتنشيطُالدورُالعربيُدولياُ
لنصرةُالقضيةُالفلسطينية.

 -1عدمُإقامةُأيةُعالقاتُمعُإسرائيلُ،وتفعيلُنشاطُمكتبُالمقاطعةُالعربيةُإلسرائيلُ،حتىُتستجيبُلتنفيذُ
ق ارراتُالشرعيةُالدوليةُ،ومرجعيةُمؤتمرُمدريدُللسالمُ،واالنسحابُمنُكافةُاألراضيُالعربيةُالمحتلةُحتىُ

خطوطُ(الرابعُمنُحزيران/يونيوُ.)4421

 -1التأكيدُعلىُأنُالسالمُفيُالشرقُاألوسطُلنُيكتبُلهُالنجاحُإنُلمُيكنُعادالُوشامالُُتنفيذاُُلق ارراتُمجلسُ
األمنُرقمُ(ُ818وُ001وُ)181ولمبدأُاألرضُمقابلُالسالمُ،والتأكيدُعلىُتالزمُالمسارينُالسوريُواللبنانيُ
وارتباطهماُعضوياُمعُالمسارُالفلسطينيُتحقيقاُلألهدافُالعربيةُفيُشموليةُالحلُ.

 -2الوقوفُبإجاللُواكبارُأمامُشهداءُاالنتفاضاتُالبواسلُ،وتأكيدُالدعمُالثابتُللشعبُالفلسطينيُبمختلفُ
األشكالُتأييداُلنضالهُالبطوليُالمشروعُفيُوجهُاالحتاللُحتىُتتحققُمطالبهُالعادلةُالمتمثلةُبحقُالعودةُ
وتقريرُالمصيرُوقيامُدولتهُالمستقلةُوعاصمتهاُالقدس.

المراجع ُ

ُ

التقاريرُ :

 -4قراءة ُفي ُحقيقة ُالموقف ُاألمريكي ُوالصهيوني ُمن ُ"مبادرة ُالسالم ُالعربية"ُ ،المركز ُالفلسطيني ُلإلعالمُ،
.https://www.palinfo.comُ،8111/0/84

 -8مروان ُالمعشرُ :)8144(ُ ،هل ُماتت ُمبادرة ُالسالم ُالعربية؟ُ ،مركز ُكارنيغي ُللسالمُ،8144/44/80ُ ،
ُ https://carnegie-mec.org

ُالمجالتُوالدورياتُ :

 -4نبيلةُأبوُسلطانُ،القمةُالعربيةُفيُبيروتُُ،8118/0/82مجلةُمركزُالتخطيطُالفلسطينيُ،السنةُالثانيةُ،
العددُالخامسُوالسادس.

 -8تفعيلُمبادرةُالسالمُالعربيةُ،ملفُمبادرونُالسالمُالعربيةُ،مجلةُ"بيتُالعربُدليلكُإلىُالعالمُالعربيُ،
محلةُجوريةُتصدرهاُبعثةُجامعةُالدولُالعربيةُلدىُجمهوريةُالصينُالشعبيةُ،العددُالثانيُُوالخمسونُ،
مايوُ.8111
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 -0طالل ُعوكلُ ،مبادرةُالسالمُالعربيةُإلىُأين؟!ُ،تسامحُ،مركزُرامُاللهُلحقوق ُاإلنسانُ،رامُاللهُ،فلسطينُ،
(ُ)8141العددُُُ.80

 -1حسينُالعوداتُ،مبادرة ُالسالمُالعربيةُ .مشروعُجادُيبحثُعنُشريكُ،مجلةُشؤون ُعربيةُ،ربيهُُ،8114
تصدرهاُاألمانةُالعامةُلجامعةُالدولُالعربيةُ،العددُ.401

 -1محمدُراجحُ،القمةُالعربيةُفيُبيروتُُ،8118/0/81مجلةُمركزُالتخطيطُالفلسطينيُ،السنةُالثانيةُ،
العددُالخامسُوالسادس.

 -2مبادرة ُالسالم ُالعربى ُالتي ُأقرها ُمؤتمر ُالقمة ُالغربي ُفي ُبيروت ُُ ،8118/0/81مؤسسة ُالدراساتُ
الفلسطينيةُ،مجلةُالدراساتُالفلسطينيةُ،العددُ(14صفُ.)8118

 -1جبرُالهلولُ،موقفُوق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُوالمشروعُالصهيونيُ،المعرفةُ
الموجهة.8142/2/41ُ،

 -1مبادرة ُالسالم ُالعربي ُالتي ُأقرها ُمؤتمر ُالقمة ُالغربي ُفي ُبيروت ُُ ،8118/0/81مجلة ُالدراساتُ
الفلسطينيةُ،العددُ(14صفُُ)8118الُص.411

مؤتمراتُوندواتُ :
 -4مصير

ُالمبادرة

ُالعربية

ُللسالم،

ُمركز

ُالرأي

ُللدراسات،

ُُ،8141/41/81

.http://www.alraicenter.com

مواقعُاألنترنتُ :

 -4الجامعةُالعربيةُ.تاريخُحافلُبالتعاونُمنذُُ،4412العيمُاالخباريةhttps://al-ُ،8141/1/48ُ،
ُ .ain.com

 -8بين ُفاس ُوبيروت ُمبادرتان ُسعوديتان ُللسالمُ ،الجزيرة ُنتُ،8118/0/81ُ ،
ُ .http://www.aljazeera.net

 -0عبد ُالوهاب ُبدرخان«"ُ ،)8141(ُ ،صفقة ُالقرنُ» ُالحقيقية ُهي ُالمبادرة ُالعربية ُللسالمُ ،الحياةُ،
ُ .http://www.alhayat.comُ،8141/1/41

 -1اجتماعُللجنةُمبادرةُالسالمُالعربيةُغداُفيُعمانُ،االيامhttp://www.al-ُ،8114/1/41ُ،
ُ .ayyam.ps

 -1مبادرةُالسالمُالعربيةُ،ويكيبيدياُ .https://ar.wikipedia.org/wikiُ،
 -2اجتماعُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُمستوىُالقمةُ-الدورة ُالعاديةُالحاديةُوالعشرينُدولةُ
قطر-الدوحةُ،قمةُالدوحةُ .http://qatarconferences.ُ،8114/0/01ُ،

 -1مستقبلُمبادرةُالسالمُالعربيةُ،المصدر.https://www.al-masdar.netُ،8141/0/81ُ،
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 -1المبادرة ُالعربيةُ :السالح ُاألخير ُلقتل ُالحقوق ُالفلسطينيةُ ،ن ُبوستُ،8142/1/88ُ ،
ُ .https://www.noonpost.org

 -4تباين ُردود ُالفعل ُحول ُتعديالت ُمبادرة ُالسالم ُالعربيةُ،8140/1/4ُ ،WDُ ،
ُ .https://www.dw.com

 -41جامعة ُالدول ُالعربية ُومؤتمرات ُالقمة ُالعربيةُ ،ساحة ُالتحريرُ،8141/1/41ُ ،
.http://www.sahat-altahreer.com

 -44مبادرةُالسالمُالعربيةُ0ُ..نقاطُخالفيةُتحسمُالموقفُاإلسرائيليُ،دوتُمصرُ،8142/1/04ُ،
ُ .http://www.dotmsr.com

 -48مبادرةُالسالمُالعربيةُ..بريقُعابالرُقبلُانطفاءُ..مؤقت؟ُ،8114/4/1ُ،SWI swisinfo.chُ،
ُ .https://www.swissinfo.ch

 -40المبادرة

ُالعربية

 -41مبادرة

ُالسالم

ُوالتسويات

ُللجدل!!

ُالمثيرة

ُ .//http://www.omandaily.om/607498
ُفي

ُطي

ُ .https://www.alaraby.co.uk

ُالنسيان،

ُالعربي

،

ُعمان

ُُ،8141/1/0

ُالجديد،

ُُ،8141/4/1

 -41لجنةُالمبادرةُالعربيةُتقررُالتحركُدولياُلشرحُالمبادرةُوتفعيلهاُكأساسُلتحقيقُالسالمُفيُالشرقُ
األوسطُ،وفاُ ./http://www.wafa.psُ،8111/1/41ُ،

 -42عبد ُالله ُاأليوبيُ ،)8141(ُ ،التطبيع ُالمجاني ُيدفن ُالمبادرة ُالعربيةُ ،8141/48/8ُ ،أخبارُ
الخليجُ ./http://www.akhbar-alkhaleej.comُ،

 -41آلونُبينُمئيرُ،8141ُ،مبادرةُالسالمُالعربيةُ:اآلنُأوُأبداُ .http://alonben-meir.comُ،
 -41مبادرة
ُ

ُالسالم
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الملخص ُ

سعتُالدراسة ُإلىُاإلجابةُعلىُالتساؤلُالرئيس ُحولُأهمُالمستجداتُلرؤيةُمبادرةُالسالمُالعربيةُلحلُ
الصراعُاإلسرائيلي–ُ الفلسطينيُوحقُتقريرُالمصيرُوقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ،وحاولتُالدراسةُتحديدُ

موقفُجامعةُالدولُالعربيةُالعامُتجاهُالصراعُاإلسرائيليُ-الفلسطيني ،كماُتناولتُالدراسةُقضاياُالصراعُ

ورصد ُأهم ُق اررات ُالشرعية ُالدولية ُالخاصة ُبالالجئين ُوحق ُتقرير ُالمصيرُُ،والموقفُمنُمبادرةُ
الرئيسيةُ ،
السالمُالعربيةُ(8118م) ُ ،ودعتُالدراسةُجامعةُالدولُأنُالُيبقىُموقفهاُمنُالجرائمُاالسرائيليةُبحقُ
القضيةُالفلسطينيةُفيُاطارُالشجبُواالستنكارُ،خاصةُأنهاُمنظمةُإقليميةُ،وعلىُرأسُميثاقهاُالدفاعُعنُ

الحقوق ُالعربية ُ ،بما ُفيها ُحق ُالفلسطينيين ُوقيام ُدولتهم ُالمستقلةُ ،وذلك ُبالضغط ُعلى ُالدول ُالعظمىُ،
والمنظمات ُالدولية ُلحل ُالصراع ُاالسرائيلي– ُالفلسطيني ُخاصة ُمسألة ُحق ُتقرير ُالمصير ُوالالجئينُ

الفلسطينيينُ ُ.

كلماتُمفتاحيةُ:االحتاللُاإلسرائيليُ،الالجئينُالفلسطينيينُ،حقُالعودةُ،جامعةُالدولُالعربيةُ .
ُ

Abstract
The study sought to answer the main question about the most important
developments in the vision of the Arab peace initiative to solve the IsraeliPalestinian conflict and the right of self-determination and the issue of Palestinian
refugees. The study tried to determine the general position of the Arab League
towards the Israeli- Palestinian conflict. And the position of the Arab Peace
Initiative (2002). The study called on the Arab League not to remain in the
position of the Israeli crimes against the Palestinian cause in the context of
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denunciation and condemnation, especially as it is a regional organization, on top
of its Charter to defend Arab rights, including the right of the Palestinians and the
establishment of an independent state, and by pressing the Great Powers, and
international organizations to resolve the Israeli-Palestinian conflict, especially
the question of the right of self-determination of the Palestinian refugees.
Key words: Israeli occupation, Palestinian refugees, Right of return, Arab
League.
مقييدمةُ :
تعتبرُالقضيةُالفلسطينيةُهيُجوهرُالصراعُمعُاالحتاللُالمغتصبُاإلسرائيليُ،ومنذُتأسيسُجامعةُالدولُ
العربيةُعام(ُ،)4411كانتُوماُزالتُالقضيةُالفلسطينيةُوتطوراتهاُتمثلُأهمُالتحدياتُالتيُتواجهُجامعةُ
الدولُالعربيةُ،وشكلتُاالنتفاضةُالفلسطينيةُعام(ُ،)4411انعطافا ُجديدا ُفيُأحداثُالقضيةُالفلسطينيةُ،
وقدُاتخذتُجامعةُالدولُالعربيةُالعديدُمنُالق ارراتُالخاصةُبأحداثُاالنتفاضةُوتطوراتهاُ،هذاُوأيدتُ

جامعةُالدولُالعربيةُالمساعيُالسلميةُلحلُالقضيةُالفلسطينيةُ،واتخذتُمنُالسالمُخيا ارُاستراتيجياُلحلُ
القضيةُالفلسطينيةُ،كماُقامتُبتبنيُمبادرةُالسالمُالعربيةُعام(ُ،)8118وذلكُأثناءُاالنتفاضةُالثانيةُوالتيُ

انطلقتُعامُ(ُ .)1(.)8111

ُ َّ
إن ُالقضيةُالتيُدأبتُدولةُ"االحتاللُاإلسرائيلي"ُعلىُعدمُااللتزامُبتنفيذُُق ارراتهاُومازالتُترفضُتنفيذُ

القرارُرقم(ُ،)441والذيُيعودُإلىُأنُالمجتمعُالدوليُلمُيكنُحازماُفيُالضغطُعلىُإسرائيلُلتنفيذُق ارراتهُ،
وكذلكُفيُآليةُتناولهاُ،حيثُإنُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُمنذُعامُ(ُ)4411وحتىُاللحظةُتبحثُفيُ

الجمعيةُالعامةُ،وبالرغمُأنُكلُماُصدرُعنُالشرعيةُالدوليةُمنُق ارراتُوتوصياتُبشأنُالقضيةُالفلسطينيةُ
بصفتهاُالقضيةُالمركزيةُفيُالشرق ُاألوسطُالُترقىُإلىُطموحاتُالشعبُالعربيُالفلسطينيُأوُتتطابقُ

معُحقوقهُالتاريخيةُ،إالُأنهاُتعدُمكسباُيجبُالتمسكُبهُوالعملُعلىُمراكمتهُ،ومنُهذهُالق ارراتُالخاصةُ
بعودةُالالجئينُرقمُ(ُ)441الصادرُعنُالجمعيةُالعامةُعامُ(ُ،ُ)4414والق اررانُ(ُ818وُ،)001والق اررانُ

(ُ 0114وُ )0802الصادران ُعن ُالجمعية ُالعامة ُوالمتعلقان ُبالحقوق ُالفلسطينية ُغير ُالقابلة ُللتصرفُ،
والق اررانُ(ُ8214وُ)8218الصادرانُعنُالجمعيةُالعامةُعامُ(ُ)4411واللذانُيتحدثانُعنُحقُالشعبُ

الفلسطينيُفيُتقريرُمصيرهُ،والناظرُإلىُمواقفُجامعةُالدولُالعربيةُيجدهاُأكدتُعلىُأنُحلُ ُمسألةُ
الالجئينُحال ُدائما ُوعادالُ،هوُبعودتهمُإلىُأوطانهمُ،والمحافظةُعلىُجميعُحقوقهمُ،وأموالهمُوحياتهمُ

(ُ)1محمدُالمغنيُ:موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُمنُخاللُالق ارراتُوالبياناتُالرسميةُالصادرةُعنهاُ(-4411
ُ،)8112صُيُ.
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وحريتهمُ،وأنُتكفلُذلكُهيئةُاألممُالمتحدة( ُ،)1وبناء ُعلىُماُتقدمُجاءُهذاُالبحثُليلقيُالضوءُعلىُ

رؤية ُالسالم ُالعربية ُلحل ُالصراع ُاإلسرائيلي– ُالفلسطيني ُباإلضافة ُالى ُحق ُتقرير ُالمصير ُوالالجئينُ
الفلسطينيينُ،وهذاُيقودناُللتعرفُعلىُمشكلةُالدراسةُ .
مشكلةُالدراسةُ:تكمنُمشكلةُالدراسةُمنُخاللُطرحُالسؤالُاآلتيُ ُ:
ما ُرؤية ُمبادرة ُالسالم ُالعربية ُلحل ُالصراع ُاإلسرائيلي-الفلسطيني ُوحق ُتقرير ُالمصير ُوالالجئينُ
الفلسطينيين؟
وسيتفرعُعنُالسؤالُالرئيسُعدةُأسئلةُفرعيةُ :
نُالفلسطينيون؟ ُ
• منُهمُالالجئو ُ

• ماُهيُمواقفُجامعةُالدولُالعربيةُالعامُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُوعمليةُالسالم؟ُ ُ
• ماُهيُبنودُمبادرةُالسالمُالعربية(8118م)؟ ُ

• ماُهيُمواقفُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُقضيةُالالجئينُالفلسطينيين؟ ُ

• ماُهيُأهمُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُالخاصةُبحقُتقريرُالمصيرُوالالجئينُالفلسطينيين؟ ُ
منهجيةُالدراسةُ :

ُانتهجتُالدراسةُمنهجُالبحثُالوصفيُُوالتحليليُ،التيُتصفُوتقيمُدورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالصراعُ
اإلسرائيلي-الفلسطينيُوتحليلها؛ُإليجادُالتفسيراتُالمالئمةُوالمنطقيةُلهاُعلىُأسسُعلميةُدقيقةُمنُأجلُ
التنبؤُلماُيمكنُأنُتكونُعليهُالمشاهدُالمستقبليةُللظاهرةُالمدروسةُ،وذلكُمنُخاللُجمعُالمعلوماتُمنُ

المصادرُوالمراجعُالمختلفة.
أهدافُالدراسةُ:تهدفُالدراسةُالحاليةُإلىُ :
 .4الوقوفُعلىُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُالعامُتجاهُالصراعُاإلسرائيلي–الفلسطيني.
 .8التعرفُعلىُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُمبادرةُالسالمُالعربيةُ(8118م).

 .0إظهارُ مواقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُقضاياُالصراعُالرئيسيةُوالتيُتتمثلُفيُحقُتقريرُالمصيرُ
والالجئينُالفلسطينيينُ .

 .1تسليطُالضوءُعلىُأهمُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُالخاصةُبالقضيةُالفلسطينية ُحولُ(حق ُتقرير ُالمصيرُ
والالجئينُالفلسطينيين).

(ُُ)1دورةُ.عاديةُ،دورةُرقمُُ،41قرارُرقمُُ41ُ/ُ10ُ/4414ُ،804م.
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ُ .1استشراف ُمستقبل ُالقضية ُالفلسطينية ُوالصراع ُاإلسرائيلي–الفلسطيني ُفي ُضوء ُرؤية ُجامعة ُالدولُ
العربيةُ .

أهميةُالدراسةُ:تكمنُأهميةُالدراسة العمليةُوالعلميةُفيُالنقاطُالتاليةُ :

 .4تناولُمواقفُجامعةُالدولُالعربيةُالعامُتجاهُالصراعُاإلسرائيلي-الفلسطينيُ .
 .8تسليطُالضوءُعلىُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُمبادرةُالسالمُالعربيةُ(8118م).

 .0القاءُالضوءُعلىُمواقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُقضاياُالصراعُالرئيسيةُوالتيُتتمثلُفيُحقُتقريرُ
المصيرُوقضيةُالالجئينُالفلسطينيين.

ُ .1ترجعُأهميةُالدراسةُإلىُكونهاُتتناولُقضيةُهامةُجداُومؤثرةُفيُالسياسةُالدوليةُوتاريخُفلسطينُ،فهيُ

تتناولُقضيةُالالجئينُوتقريرُالمصيرُواللتانُتعتبرانُجزءاُمحورياُورئيساُمنُقضيةُفلسطينُ،فيُأبعادهماُ

الدوليةُواإلنسانيةُ،فالالجئونُالفلسطينيونُوتقريرُمصيرهمُالُيمكنُفصلهماُعنُأيُحلُسلميُسيطرحُفيُ

المنطقةُلحلُقضيةُفلسطينُ.

ُالمواقف ُالرسمية ُالعملية ُالصادرة ُمن ُجامعة ُالدول ُالعربيةُ
 .1تقدم ُللمسؤولين ُوالسياسيين ُالفلسطينيين ُ

المتعلقةُبقضاياُحقُتقريرُالمصيرُوقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ ُ.
مصطلحاتُالدراسةُ :

االحتاللُاإلسرائيليُ:سيطرةُواغتصابُالقواتُاليهودية/اإلسرائيليةُالعسكريةُلكاملُأرضُفلسطينُالتاريخيةُ
بعدُحربُعامُ(ُ)4411والتيُنتج ُعنهاُتشريدُوتهجيرُماُالُيقلُعنُمليون ُونصفُفلسطينيُ،تبعهاُ
احتاللُالقواتُاإلسرائيليةُلمناطقُالضفةُالغربيةُوالقدسُالشرقيةُوقطاعُغزةُبعدُحربُعام(ُ .)4421

Israeli occupation: The control and raping of the Jewish/Israeli military forces
for the entire historic land of Palestine after (1948) war, which resulted in the
displacement (1.5) million Palestinians, followed by the occupation of the West
Bank and East Jerusalem and Gaza Strip after (1967) war.
الالجئينُالفلسطينيينُ Palestinian refugeesُ:
عرفتُوكالةُالغوثُوتشغيلُالالجئينُ(الالجئُالفلسطيني)ُأنهُ"الشخصُالذيُكانتُإقامتهُالعاديةُفيُ
فلسطينُخالل ُالفترة ُماُبينُاألول ُمن ُحزيران/يونيوُ(ُ)4412ولغايةُُ 15أيار/مايو(ُ ،)4411وتعرضُ

لفقدانُبيتهُومصادرُمعيشتهُنتيجةُللنزاع/الصراعُ(اإلسرائيلي-العربي)ُالذيُاندلعُفيُعامُ(ُ،)4411ولجأُ
إلىُإحدىُالدولُحيثُتقدمُاألونرواُمساعدتهاُ ُ.
ُ
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قرارُحقُالعودةُرقمُُ Right of return912
قرارُأصدرتهُالجمعيةُالعموميةُلألممُالمتحدةُبعدُهزيمةُالعربُفيُحربُعامُ(ُ)4411وفيُالعام ُ
نفسهُ،وأهمُماُينصُعليهُالقرارُ:إنشاءُلجنةُتوفيقُتابعةُلألممُالمتحدةُ،ووضعُالقدسُتحتُإشرافُدوليُ،
وتقريرُحقُالالجئينُفيُالعودةُإلىُديارهمُفيُسبيلُتعديلُاألوضاعُ،بحيثُتؤديُإلىُتحقيق ُالسالمُ

لفلسطينُفيُالمستقبلُ،وعلىُالجميعُالدخولُإلىُاألماكنُالمقدسةُ.وتكمنُأهميةُالقرارُبأنُعودةُالالجئينُ
الفلسطينيينُإلىُبيوتهمُوممتلكاتهمُهيُحقُلهمُ،وأنُعودتهمُتتوقفُعلىُاختيارهمُالحرُهمُوحدهمُ ُ.
ُ

جامعةُالدولُالعربيةArab League ُ:

هي منظمةُإقليمية تضمُدوالُفي آسيا وأفريقيا ويعتبرُأعضاؤهاُدوالُعربيةُ.ينصُميثاقهاُعلىُالتنسيقُ
بينُالدولُاألعضاءُفيُالشؤونُاالقتصاديةُ،ومنُضمنهاُالعالقاتُالتجاريةُ،االتصاالتُ،العالقاتُ

الثقافيةُ،الجنسياتُووثائقُوأذوناتُالسفرُوالعالقاتُاالجتماعيةُوالصحةُ،ومنُضمنُاختصاصاتهاُ

الحفاظُعلىُاستقاللُالدولُاألعضاءُ،والنظرُفيُشئونُُالبالدُالعربيةُومصالحهاُ،وتحريرُالبالدُالعربيةُ
غيرُالمستقلةُ .

تقسيمُالدراسةُ:قسمتُالدراسةُإلىُثالثُمباحثُ،خصصُالمبحثُاألولُللقضيةُالفلسطينيةُ ُومبادرةُالسالمُ
العربيةُ،أماُالمبحثُالثانيُمواقفُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ ُوتقريرُالمصيرُ،
وأفردُالباحثانُالمبحثُالثالث ُلمبادرةُالسالمُالعربيةُ(ُ )8118وموقف ُجامعة ُالدول ُالعربيةُمنهاُ،وانتهىُ

هذاُالبحثُبخاتمةُعرضناُفيهاُأهمُاالستنتاجاتُوبعضُالمقترحاتُ ُ.
المبحثُاألولُ ُ
المطلبُاألولُ:القضيةُالفلسطينيةُومبادرةُالسالمُالعربية ُ
أوُالاُ:الالجئ ُوالنازحُإنُالتغيراتُفيُبنيةُالشعبُالفلسطينيُفيُمختلفُالنواحيُجغرافياُوسياسياُواقتصادياُ،
وكذلكُطبقياُنتيجةُلهجمةُاستعماريةُوصهيونيةُ،أدىُإلىُظهورُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُالتيُاحتلتُأهميةُ
خاصةُلدىُالمؤسساتُالفلسطينيةُالعامةُوالخاصةُفهيُالمظهرُاألبرزُللقضيةُالفلسطينيةُ،وفيُالوقتُذاتهُ

قضيةُفرديةُلغالبيةُالفلسطينيينُالذينُانتزعواُمنُأراضيهمُ،وأصبحواُيحملونُاسمُ"الجئ"ُسواءُأكانواُفيُأرضُ
فلسطينُأمُفيُالشتاتُ،وجوهرُالصراعُالفلسطينيُالصهيونيُ،وهيُمنُأهمُالقضاياُوأعقدهاُبالنسبةُللعربُ

والفلسطينيينُالذينُماُزالواُيعيشونُفيُأماكنُتجمعهمُالتيُتعرفُباسمُ(مخيمات)ُسواءُفيُالداخلُأوُالخارجُ

نُ
ُ،وقبلُالحديثُعنُمصطلحُالالجئونُالبدُأنُنتعرفُعلىُالمصطلحُالقريبُمنهُمثلُالنازحونُالذينُيُعرفو ُ

أيضاُ ُبالالجئين ُعندما ُيغادرونُ ُبلدهمُ،إذا ُالنازحون ُهم ُأشخاص ُاضطرواُإلى ُمغادرة ُمكان ُإقامتهم ُألسبابُ
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مختلفةُمثلُالعنفُ،وبالتاليُيضطرونُُإلىُمغادرةُمنازلهمُإلىُأماكنُأخرىُُفيُبلدهمُأوُقدُيلجُؤونُُإلىُالخارج.

ُ

(ُ .)1

أماُماُيخصُتعريفُالالجئينُفقدُقامتُالعديدُمنُالمؤسساتُوالهيئاتُالدوليةُبتقديمُتعريفاُُلالجئُ،ومنُ

أبرزُالتعريفاتُالدوليةُماُوردُفيُ(اتفاقيةُجنيف)ُالخاصةُعامُ(4414م)ُتعريفاُلالجئُبأنه"ُ:كلُشخصُ

يوجدُنتيجةُأحداثُوقعتُقبلُ(األولُمنُكانونُالثانيُ/يناير4414م)ُبسببُخوفُلهُماُيبررهُمنُالتعرضُ
لالضطهادُبسببُعرقهُأوُدينهُ،أوُجنسيتهُأوُانتمائهُلمجموعةُاجتماعيةُمعينةُ،أوُآراءُسياسيةُ،خارجُ

بلدهُ،والُيستطيعُأوُالُيرغبُبسببُالخوفُأنُيحتميُفيُذلكُالبلدُ،أوُكلُشخصُالُيملكُجنسيةُويوجدُ
خارجُبلدُإقامتهُالمعتادةُالسابقُ،نتيجةُمثلُتلكُاألحداثُ،والُيستطيعُأوُالُيريدُبسببُذلكُالخوفُأنُ

يعودُإلىُذلكُالبلد"ُ .

ويتضحُمنُخاللُالتعريفُأنُالغرضُمنهُاقتصاديُفقطُ،أيُتحديدُالمؤهلُللحصولُعلىُمساعدةُالوكالةُ

الخدماتيةُومنها"ُ:ذريةُ(أبناءُوأحفاد)ُالالجئينُالفلسطينيينُالمولودينُبعدُ)ُ14أيارُ1948م)ُ،وفئاتُغيرُ
الالجئين ُالمحرومين ُوذرياتهم ُالذين ُفقدوا ُمصدر ُرزقهم ُكنتيجة ُالصراع ُ(1948-1947م) ُ"الالجئونُ

االقتصاديون"ُويشملُسكانُالقرىُالحدوديةُوفقراءُالقدسُفيُالضفةُالغربيةُوفقراءُفيُمنطقةُغزةُ.

(ُ )2

المغربُوالخليجُ
ُ
وأيضاُاستثنتُمئاتُآالفُالذينُيعيشونُخارجُنطاقُعملياتهاُكماُهوُفيُمصرُوالعراقُو
وكذلكُالالجئينُغيرُالمسجلينُمنُعربُعام(1948م)ُ،وسكانُرحلواُمنُغزةُوالضفةُجراءُحربُعامُ

( 4421م)ُ،والذينُغادرواُاألراضيُالفلسطينيةُبغرضُالدراسةُأوُالعملُأوُالزيارةُ،وانتهىُمفعولُإقامتهمُ
المرخصةُإسرائيليا ُوكذلكُعددُكبيرُمنُالفلسطينيينُالذينُكانواُخارجُفلسطينُزمنُاالنتدابُالبريطانيُ

قبل(1948م)ُ،والفلسطينيون ُالميسورون ُالذينُهجرواُسنة(1948م)ُ،لكنُكبرياءهمُوثراءهمُالسابقُحالُ
دونُتسجيلُأنفسهمُلدىُاألونرواُ ُ.

الالجئُالفلسطينيُفيُقرار(ُ:)194الصادرُعنُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُتعريفُأوسعُمماُُوردُفيُ
تعريفُوكالةُغوثُوتشغيلُالالجئينُالفلسطينيينُ(األونروا)ُإذُجاءُفيُذلكُالقرارُأنُالالجئُالفلسطينيُ:
"هوُالشخصُالذيُكانُقدُعاشُفيُفلسطينُلمدةُسنتينُعلىُاألقلُقبلُاندالعُالنزاعُالعربيُاإلسرائيليُ

فيُعامُ(1948م)ُوالذيُفقدُبسببُذلكُبيتهُووسائلُكسبُمعيشتهُ ُ.
عرفُالميثاقُالقوميُالفلسطينيُالالجئُفيُالمادةُالخامسةُعلىُأنُالالجئينُالفلسطينيينُهمُالمواطنونُ

العربُالذينُكانواُيقيمونُإقامةُعاديةُفيُفلسطينُوحدودهاُطبقاُلحدودُاالنتدابُالموضوعةُعامُ(1906م)ُ
(ُ)1هبةُمبيضُ:الالجئونُالفلسطينيينُبينُاالغترابُواالندماجُالسياسيُدراسةُحالةُفيُمخيمُبالطةُ،ص.ُ8
(ُ)2محمدُالحواجريُ:مورفولوجيةُالسكنُفيُمخيماتُالالجئينُالفلسطينيةُُُ،صُ.ُ88
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حتىُعامُ(1947م)ُسواءُمنُأخرجُمنهاُأوُبقيُفيهاُ،وكلُمنُولدُألبُعربيُفلسطينيُبعدُهذاُالتاريخُ
داخلُفلسطينُأوُخارجهاُهوُفلسطينيُ ُ.

عرفتُدائرةُشؤون ُالالجئينُبمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُالالجئُالفلسطينيُبأنهُ"ُ:أيُشخصُكانُفيُ

التاسع ُوالعشرين ُمن ُتشرين ُثاني(1947م) ُأو ُبعد ُهذا ُالتاريخُ ،مواطنا ُفلسطينيا ُوفقا ُلقانون ُالمواطنةُ

الفلسطينيُالصادرُفيُ(الرابعُوالعشرينُمنُتموز1925م)ُ،أوُبعدهُمقيماُبشكلُدائمُفيُفلسطينُولمُيكنُ

مواطناُفيُأيُبلدُآخرُأوُكانتُجنسيتهُغيرُمحددةُوغيرُواضحةُوكانُمكانُإقامتهُالطبيعيُفيُفلسطينُ،

في ُالتجمعات ُالتي ُأصبحت ُالحقا ُتحت ُسيطرة ُ"دولة ُإسرائيل" ُبين ُ)ُ 15أيار1948م)ُ ،و(ُ20
تموز1999م)ُ،وأجبرُعلىُتركُمكانُإقامتهُالطبيعيُبسببُالحربُولمُيكنُبإمكانهُالرجوعُإليهُنتيجةُ

إجراءات ُوممارسات ُالسلطات" ُاإلسرائيلية"ُ ،أو ُفقد ُفي ُأي ُوقت ُبين ُ)ُ 29تشرين ُثاني4411م) ُو)ُ20

تموز4411م)ُ،مصدرُرزقهُنتيجةُالحربُ،أوُبسببُإجراءاتُوممارساتُالسلطاتُاإلسرائيليةُ،سواءُكانُ

هذاُالالجئُأوُهذهُالالجئةُأحدُسكانُالقرىُالحدوديةُفيُالضفةُالغربيةُالذيُفقدُحقُالوصولُإلىُأراضيهُ
الزراعيةُالتيُيزرعهاُبعدُذلكُفيُالتجمعاتُالخاضعةُلسيطرةُإسرائيلُ،أوُكانُأحدُسكانُالضفةُالغربيةُ

أوُقطاعُغزةُالذيُفقدُعملهُفيُالتجمعاتُالخاصة ُلسيطرةُإسرائيلُ،أوُأحدُأفرادُالقبائلُالبدويةُأوُشبهُ
البدويةُالذيُلمُيكنُبإمكانهُالوصولُإلىُالتجمعاتُالخاضعةُلسيطرةُ"إسرائيل"ُحيثُكانُيقومُسابقاُبرعيُ

ماشيتهُوالمتاجرةُبهاُالحقاُ،وذريةُالالجئينُالفلسطينيينُوأزواجهمُوزوجاتهمُمنُالالجئينُالفلسطينيينُحسبُ
()1

تعريفُالالجئينُالمذكورُأعالهُسواءُكانُهؤالءُاألشخاصُعلىُقيدُالحياةُأمُالُ.
ُ

لمُيتضمنُالتعريفُأيُإشارةُإلىُحقُهذهُالمجموعاتُفيُالعودةُوتقريرُالمصيرُفيُالعودةُوالتعويضُ.
وعليهُنجدُاختالفاُواضحاُجداُبينُتعريفُالميثاقُالوطنيُالفلسطينيُ،الواردُبدايةُ،والتعريفُالصادرُعنُ

دائرةُشؤونُالالجئينُ .

يفاتُالسابقةُلالجئُالفلسطينيُيرىُالباحثانُأنُأقربُهذهُالتعريفاتُإلىُالصحةُهوُتعريفُ
ُ
وفيُضوءُالتعر
الالجئُالفلسطينيُوفقُقرار(ُ)194الصادرُعنُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدة؛ُألنهُاألكثرُشموالُمنُغيرهُ
منُالتعريفاتُالواردةُ،معُالعلمُبأنُالقرارُالُيغطيُمفهومُالالجئينُالفلسطينيينُبشكلُواضحُ ُومحدد.

ُ(ُ )2

نُمطروحةُفيُالمفاوضاتُ،متجاوزينُالق ارراتُ
ُُوبعدُسبعونُعاماُمنُالنكبةُوالتشريدُالتزالُقضيةُالالجئو ُ
الداعيةُإلىُعودةُالالجئينُالفلسطينيينُإلىُديارهمُالتيُشردواُمنهاُعامُ(4411م)ُفهناكُالعديدُمنُالق ارراتُ

()1الحواجريُ،محمدُُ:مورفولوجيةُالسكنُفيُمخيماتُالالجئينُالفلسطينيةُُُ،صُ.88
()2المرجعُالسابقُ.
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ُ

ُعالقاُفيُالمخيمُيحلمُبالعودة.
أصدرتهاُاألممُالمتحدةُتؤكدُحقُالعودةُ،ورغمُذلكُاليزالُالالجئُالفلسطيني
َ

(ُ )1

وبالرغمُمنُأنُالق ارراتُالدوليةُلمُتُطبقُبعدُوتعطيُالحقُألصحابه؛ُإالُأنهاُتمثلُمستنداُقانونياُللمطالبةُ
بالحقُ،وهذاُالحقُيتوافقُعليهُالمجتمعُالدولي.
ثالثاُ:مبادرةُالسالمُالعربية(2002م):

ُ

علىُالرغمُمنُرفضُإسرائيلُلمبادرةُالسالمُالعربيةُ،إالُأنُجامعةُالدولُالعربيةُواصلتُالتمسكُبهذهُ

المبادرةُ،وقامتُببذلُجهودُحثيثةُعلىُالمستوىُالدوليُمنُأجلُتفعيلهاُ،ُ)2(.ووجهتُجهودهاُالىُالساحةُ
الدوليةُوخاصةُاألممُالمتحدةُمنُأجلُتبنيهاُكمسارُجديدُللعمليةُالسلميةُ،والتمسكُبحقُالعودةُلالجئينُ
الفلسطينيينُ،وضرورةُاالتفاقُعلىُحلُعادلُلقضيتهمُ،وفقاُلقرارُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُرقم(ُ،)441
مؤكدةُفيُنفسُالوقتُعلىُالتمسكُبحقُالالجئينُالفلسطينيينُبالعودةُ،وفقاُلق ارراتُالشرعيةُالدوليةُ،ووفقاُُ
لمبادرةُالسالمُالعربيةُ،والتجديدُعلىُرفضُكلُمحاوالتُالتوطينُبكافةُأشكالهُ،والذيُيتنافىُوالوضعُ

الخاص ُفي ُالبلدان ُالعربية ُالمضيفةُ ،وتأكيد ُمسئولية ُإسرائيل ُالقانونية ُوالسياسية ُواألخالقية ُعن ُنشوءُ

واستمرارُمشكلةُالالجئينُ،وتأكيدُتحملُالمجتمعُالدوليُمسئوليتهُتجاهُالالجئينُالفلسطينيينُحتىُيتمُحلُ
قضيتهمُ،والتعبيرُعنُتقديرُجهودُالدولُالمضيفةُلالجئينُ،وتوفيرُالظروفُالمالئمةُلهمُ،بماُفيُذلكُ
()3

حمايتهم.

كماُووجهتُالدعوةُإلىُالمجتمعُالدوليُبكلُدولةُومنظماتهُالىُدعمُهذهُالمبادرةُ،ووضعهاُموضعُالتنفيذُ،

مطالبةُفيُنفسُالوقتُضرورةُتنفيذُقرارُمجلسُاألمنُرقمُ(ُ)041بتاريخ(8118/10/48م)ُ،وتكليفُاللجنةُ
الو ازرية ُالعربية ُالخاصة ُبمبادرة ُالسالم ُالعربيةُ ،مواصلة ُاالتصاالت ُمع ُاللجنة ُالرباعية ُواألطراف ُالدوليةُ

المعنيةُبعمليةُالسالمُ،منُأجلُحشدُالتأييدُلهذهُالمبادرةُ،والسعيُالستصدارُقرارُمنُمجلسُاألمنُأوُالجمعيةُ
العامةُلألممُالم تحدة؛ُلتبنيهاُكإطارُللحلُالسلميُالمنشودُللنزاعُالعربيُ،مؤكدةُأنُمبادرةُالسالمُالعربيةُهيُ
()1الحواجريُ،محمدُُ:قضيةُالالجئينُالفلسطينيينُوق ارراتُاألممُالمتحدةُُ،صُ.ُ1

مُ.القمةُالعربيةُ،رقمُُ،41
ُ
()2منُهذهُالق ارراتُ(ُ:أ)ُُالقمةُالعربيةُ،رقمُُ،42تونسُ،قرارُرقمُُ،814فقرةُأُ80ُ/ُ11ُ/8111ُ،4
الجزائرُ،قرارُرقمُُ،841فقرةُأُ80ُ/ُ10ُ/ُ8111ُ،4م.

القمةُالعربيةُ،رقمُُ،41الجزائرُ،قرارُرقمُُ،844فقرةُبُُ80/ُ10ُ/ُ8111ُ،8م.

()3منُهذهُالق ارراتُ :

(ُ)4القمةُالعربيةُ،رقمُُ،41بيروتُ،قرارُرقمُُ،814فقرةُُ81ُ/ُ10ُ/8118ُ،40مُ .

(ُ)8القمةُالعربيةُ،رقمُُ،41الجزائرُ،قرارُرقمُُ،841فقرةُجُ80ُ/ُ10ُ/8111ُ،8مُ .
(ُ)0القمةُالعربيةُ،رقمُُ،41الخرطومُ،قرارُرقمُُ،002فقرةُُ84ُ/ُ10ُ/8112ُ،40م.
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الطريقُلتحقيقُالسالمُالعادلُوالشاملُ،والتأكيدُعلىُااللتزامُبهاُوالعملُعلىُتفعيلهاُ،عنُطريقُالتحركُعلىُ
(ُ )1

جميعُالمستوياتُالمحليةُواإلقليميةُوالدولية.

كماُأكدتُجامعةُالد ولُالعربيةُعلىُضرورةُاستمرارُاألونرواُفيُتقديمُخدماتهاُلالجئينُالفلسطينيينُ،
رافضةُأنُتحلُمكانهاُأيُجهةُأخرىُقبلُإيجادُحلُعادلُلقضيةُالالجئينُ،علىُأساسُق ارراتُالشرعيةُ

الدولية.

ُ

المبحثُالثاني ُ
مواقفُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُقضيةُالالجئينُالفلسطينيين وتقريرُالمصير ُ
أوالاُ:قضيةُالالجئينُالفلسطينيينُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ
أكدتُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُأهميةُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ،وأعلنتُتمسكهاُبحقُالعودةُ،
وضرورةُإيجادُحلُعادلُلالجئينُعلىُأساسُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُخاصةُقرارُالجمعيةُالعموميةُرقمُ

ُ.441
.4

كماُوطالبتُبضرورةُالعملُعلىُتنفيذُقرارُمجلسُاألمنُرقمُ(ُ)801لعام(4421م)ُ،الخاصةُبضرورةُ

.8

بالدعوةُإلىُإعدادُ
ُ
تأكيدُعلىُتمسكهاُبحقُالعودةُ،وحقوقُالالجئينُوأمالكهمُ،فقدُقامتُجامعةُالدولُالعربيةُ

.0

تسهيلُعودةُالنازحينُُ،وق ارراتُاألممُالمتحدةُذاتُالصلةُُ ُ.

حصرُشاملُلالجئينُ،وأمالكهمُ،وحقوقهمُالسياسيةُوالقانونيةُ،وطالبتُبوضعُتصورُشاملُلحلُقضيتهم.
رفضتُجامعةُالدولُالعربيةُجميعُالدعواتُالتيُتعتبرُقضيةُالالجئينُقضيةُإنسانيةُ،وأكدتُعلىُ

أهميةُالجوانبُالسياسيةُوالقانونيةُلقضيةُالالجئينُ،كماُرفضتُجميعُاألفكارُالراميةُإلىُحلُقضيةُ
.1

الالجئينُعنُطريقُتوطينهمُفيُالدولُالعربيةُأوغيرها.

أكدتُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُضرورةُاستمرارُوكالةُالغوثُالدولية-االنروا ُ(ُ)UNRWAفيُتقديمُ
خدماتهاُلالجئينُالفلسطينيينُ،ورفضتُأيُتقليصُأوُوقفُلهذهُالخدماتُ،كماُورفضتُأنُتحلُأيُ
(ُ )2

جهةُأخرىُمكانُ(األنروا)ُ،حتىُيتمُحلُقضيةُالالجئين)
.1

بذلتُجامعةُالدولُالعربيةُجهوداُكبيرةُفيُدعمُميزانيةُ(األنروا)ُ،للتغلبُعلىُالعجزُالماليُالذيُتعانيُ
منهُ،محملةُالمجتمعُالدوليُوالدولُالمانحةُمسؤوليةُدعمُميزانيتها.

ُ

()1منُهذهُالق ارراتُ)+(ُ:القمةُالعربيةُ،رقمُُ،41قرارُرقمُُ،001فقرةُُ84ُ/ُ10ُ/8112ُ،1مُ .
()+دورةُعاديةُُ،دورةُرقمُُ،481قرارُرقمُُ،2110فقرةُُ11ُ/ُ14ُ/8111ُ،2م.

(ُ)2المغنيُُ،محمدُ:موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُمنُخاللُالق ارراتُوالبياناتُالرسميةُالصادرةُعنهاُ(-4411
ُ،)8112ص.442-484

497

.2

إضافةُإلىُتقديمُ(األنروا)ُخدماتهاُلالجئينُ،فقدُطالبتُجامعةُالدولُالعربيةُمنهاُأنُتتحملُمسؤولياتهاُ
القانونيةُتجاهُاالنتهاكاتُاإلسرائيليةُ،بحقُالالجئينُوالمخيماتُالفلسطينيةُ،منُخاللُإرسالُتقاريرُ

دوريةُلألممُالمتحدةُبهذهُاالنتهاكات.

ُ()1

بناء ُعلىُماُسبقُيتضحُجليا ُللباحثينُأنُأحداث ُالقضية ُالفلسطينيةُلمُتغب ُعن ُالق اررات ُالصادرة ُعنُ

جامعةُالدولُالعربيةُ،وذلكُمنذُتأسيسهاُعامُ(4411م)ُ،حتىُبدايةُهذهُالدراسةُ،خاصةُقضيةُالالجئينُ
الفلسطينيينُوتقريرُالمصيرُ،فقدُأدانتُجامعةُالدولُالعربيةُاالجراءاتُاإلسرائيليةُغيرُالمشروعةُ،وأعلنتُ

أنها ُتشكل ُانتهاكاُ ُخطي اُرُلمبادئ ُميثاق ُاألمم ُالمتحدةُ ،وألحكام ُالقانونُ ُالدوليُ ،ولنصوص ُاتفاقية ُجنيفُ

يُ
الرابعةُ ،ولق اررات ُاألمم ُالمتحدة ُذات ُالعالقةُ،هذا ُودعت ُإلى ُاالستمرار ُفي ُتقديم ُالدعم ُالمادي ُوالمعنو ُ
الالزمين ُلصمود ُالالجئين ُالفلسطينيين ُفي ُاألراضي ُالفلسطينية ُالمحتلةُ ،لتمكينه ُمن ُمواصلة ُتصديهُ

لسلطاتُاالحتاللُالصهيونيُ .

كما ُأكدت ُجامعة ُالدول ُالعربية ُعلى ُحق ُالشعب ُالفلسطيني ُفي ُتقرير ُمصيرهُ ،وحقه ُفي ُإقامة ُدولتهُ
الفلسطينيةُ،وعاصمتهاُالقدسُالشريفُ،هذاُوقدُسعتُجامعةُالدولُالعربيةُومنُخاللُاألممُالمتحدةُإلىُ
نُالفلسطينيينُ،وتعملُعلىُتوفيرُالحمايةُالدوليةُلهمُ .
توفيرُقوةُدوليةُتشرفُعلىُشؤو ُ

أيضاُحاولتُجامعةُالدولُالعربيةُالتعبيرُعنُانزعاجهاُمنُالموقفُاألمريكيُالمساندُإلسرائيلُ ُ،وذلكُمنُ
خالل ُرفضهاُللق اررات ُاألمريكية ُالمتحيزةُإلسرائيلُبشكل ُعامُ،والمتعلقةُبحقوق ُالالجئينُ ُوتقريرُمصيرهمُ
علىُوجهُالخصوصُ .

عملتُالجامعةُعلىُوضعُالمعاييرُواتخاذُالعديدُمنُالق ارراتُللتعاملُمعُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ،وامتازتُ
هذه ُالق اررات ُبتركيزها ُعلىُتقديم ُتسهيالت ُلوصول ُالمعونات ُواإلغاثة ُالدولية ُلالجئين ُالفلسطينيينُواصدارهمُ

وثائق ُسفر ُلمساعدتهم ُعلى ُالتنقل ُواتخاذها ُأيضا ُسلسلة ُمن ُالق اررات ُبلم ُشمل ُالعائالت ُالفلسطينية ُالمشتتةُ
والوضعُالقانونُوالسياسيُلالجئينُالفلسطينيينُداخلُالدولُاألعضاءُفيُالجامعةُ )2(.

ثاني اُ:ق ارراتُالشرعيةُالدوليةُالخاصةُبحقُتقريرُالمصير ُ

()1منهذهُالق ارراتُُ :

دورةُعاديةُُ،دورةُرقمُُ،412قرارُرقمُُ،1111فقرةُُ41ُ/ُ14ُ/ُ4442ُ،0مُ .

دورةُعاديةُُ،دورةُرقمُُ،411قرارُرقمُُ04ُ/ُ10ُ/ُ4441ُ،1208مُ .

دورةُعاديةُُ،دورةُرقمُُ،411قرارُرقمُُ،1211فقرةُأُ84ُ/ُ14ُ/ُ4441ُ،4م.

ُ()2هبهُمبيضُ:الالجئونُالفلسطينيونُبينُاالغترابُواالندماجُ،ص14
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عندماُغدتُمشكلةُالالجئينُتتسعُفيُعالمُمليءُباألحداثُوالتطوراتُالسياسيةُواالقتصاديةُوالتقنيةُ،وأصبحتُ

المشكلةُتأخذُأبعاداُومنحنياتُأخرىُ،كانُلزاماُعلىُالمجتمعُالدوليُوبالتعاونُمعُالمؤسساتُالحقوقيةُوالقانونيةُ،
وضعُنظمُولوائحُوقوانينُتحميُهذاُالالجئُ،وأصبحُاإلنسانُالمستضعفُالذيُفقدُالحمايةُ،إنسانُله ُحقوقُ

حددتهاُلهُاألعرافُوالمواثيقُالدوليةُ-وأيضاُ-أصبحتُكلُالمؤسساتُاإلنسانيةُتطالبُبتنفيذُحقوقُهذاُاإلنسانُ

المستضعفُ،وبناء ُعلىُذلكُنشأتُمؤسساتُحقوقيةُوقانونيةُوانسانيةُتعنيُبالالجئُ،وتساهمُفيُحلُبعضُ

المشاكلُوالعثراتُالتيُتعتريُطريقةُوأسلوبُمعيشته(ُ .)1

المهددةُنتيجةُالنتهاكاتُخطيرةُلحقوقُ
ُ
لذلكُفقدُقامتُهيئاتُدوليةُواقليميةُومحليةُبالتأكيدُعلىُحقوقُالالجئُ
االنسانُوبناء ُعليهُقامُاألشخاصُبتركُبالدهمُوالبحثُعنُبالدُأكثرُأمناُواحتراماُمماُتبنتهُإلعالنُالعالميُ

شرُعلىُالمألُبموجبُقرارُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُ(ُ)841ألفُ(دُ)0-
ُ
لحقوق ُاإلنسانُالذيُأعتمدُون

المؤرلُفيُ(41كانونُاألولُُ/ديسمبر4411م)ُبصدورُعدةُموادُمنهاُ )2(:

المادةُ(ُ :)8لكلُإنسانُحقُفيُالتمتعُبكافةُالحقوق ُوالحرياتُالواردةُفيُاإلعالنُدون ُتمييزُأساسهُالوضعُ
السياسيُأوُالقانونيُأوُالدوليُأوُالبقعةُالتيُينتميُاليهاُالفردُسواءُكانُتلكُالبقعةُمستقلةُأوُتحتُالوصايةُ .

المادةُ(ُ:)0لكلُفردُالحقُفيُالحياةُوالحريةُوسالمةُشخصهُ .
المادةُ(ُ:)2لكلُإنسانُأينماُوجدُالحقُفيُأنُيعترفُبشخصيتهُالقانونيةُ .
وهناُتأكيدُودعمُلالجئُعلىُاالعترافُبالشخصيةُالقانونيةُلإلنسانُأينماُوجدُوهذاُإيعازُلجميعُالدولُبأنُتمنحُ

هذهُالشخصيةُالقانونيةُأليُشخصُيعيشُعلىُأراضيهاُ .

أماُالمادةُ(ُ)40الفرعُ(ُ)4لكلُفردُحريةُالتنقلُواختيارُمحلُإقامتهُداخلُحدودُكلُدولةُ،والمادةُ(ُ)40الفرعُ
(ُ:)8يحقُلكلُفردُأنُيغادرُأيةُبالدُبماُفيُذلكُبلدهُكماُيحقُلهُالع ُودةُإليهاُ .
َّ
هذاُيؤكدُأن ُإعطاءُحقُاللجوءُلكلُفردُداخلُحدودُكلُدولةُمنُدولُالعالمُومنحهُحريةُالتنقلُبينُالدولُ
والتماسُمكانُإقامةُلهُفيُأيُدولةُ،ويحقُلهُأيضاُبمغادرةُبلدهُاالصليُ،وأعطيُلهُالحقُبالعودةُإلىُبلدهُفيُ

أيُوقتُشاءُ .

بينماُفيُالمادة(ُ)41الفرع(ُ:)4لكل ُفردُالحقُفيُأنُيلجأُإلىُبالدُأخرىُ،أوُيحاولُااللتجاءُإليهاُهرباُمنُ
االضطهادُ .

(ُ)1جمعيةُراصدُلحقوقُاالنسانُُ ُhttp://www.pal-monitor.org/ar/news.php?extend.579.32ُُ:
(ُ)2سلمةُ،ناصرةُ:الالجئونُالفلسطينيونُبينُالق ارراتُالدوليةُ،ص24-21
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وهذاُيؤكدُحقُاللجوءُإلىُبالدُأخرىُغيرُبلدتهُاألصليةُوالهروبُمنُاالضطهادُالذيُيعتبرُأخطرُانتهاكُلحقوقُ

اإلنسانُ .

ثالثاُ:موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُمبادرةُالسالمُالفلسطينية ُ
ُكانُمنُالطبيعيُأنُتؤيدُجامعةُالدولُالعربيةُمبادرةُالسالمُالفلسطينية؛ُألنهاُوضعتُأساسا ُلمشروعُالسالمُ

العربيُ ،وهي ُما ُسمي ُفيما ُبعد ُبمشروع ُالسالم ُالفلسطيني ُالذي ُتم ُطرحه ُخالل ُأعمال ُالدورة ُالتاسعة ُعشرةُ
للمجلس ُالوطني ُالفلسطيني ُالمنعقدة ُأعماله ُفي ُالجزائر(4411م)ُ ،بحيث ُيكون ُمقبوال ُإسرائيليا ُوأمريكيا ُوهذهُ

األسسُهيُ :

ُُ.4انسحابُإسرائيلُمنُجميعُاألراضيُالفلسطينيةُوالعربيةُالتيُاحتلتهاُمنذُعام(4421م)ُ،بماُفيهاُ
مدينةُالقدسُالشرقيةُ .

ُُ.8إلغاءُجميعُإجراءاتُاإللحاقُوالضمُ،وازالةُالمستعمراتُالتيُأقامتهاُإسرائيلُفيُاألراضيُالفلسطينيةُ
والعربيةُمنذُعام(4421م)ُ .

ُُ. 0وضعُالضفةُالغربيةُوقطاعُغزةُلفترةُانتقاليةُتحتُإشرافُاألممُالمتحدةُولمدةُالُتزيدُعنُبضعةُ

أشهرُ .

ُُ. 1تمكينُالشعبُالفلسطينيُمنُممارسةُحقوقهُالوطنيةُالثابتةُبماُفيهاُحقهُفيُالعودةُوتقريرُالمصيرُ،
واقامةُدولتهُالوطنيةُالمستقلةُبعاصمتهاُالقدسُعلىُترابهُالوطنيُبقيادةُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ،ممثلهُ
الشرعيُوالوحيدُ،وذلكُوفقُق ارراتُاألممُالمتحدةُذاتُالصلةُ .

ُ.1ضمانُحريةُالعبادةُوممارسةُالشعائرُالدينيةُلجميعُاألديانُفيُاألماكنُالمقدسةُفيُفلسطينُ ُ.

ُ.2وضعُمجلسُاألمنُضماناتُالسالمُبينُجميعُدولُالمنطقةُالمعنيةُبماُفيهاُالدولةُالفلسطينيةُالمستقلةُ.

(ُ )1

الحظُالباحثانُمماُسبقُ،استسالمُجامعةُالدولُالعربيةُلفكرةُالوصولُلحلُالقضيةُالفلسطينيةُعنُطريقُ

التسويةُالسلميةُ،والتمسكُبالحلولُالسلميةُرغمُمعارضةُإسرائيلُلهاُ،وعلىُالرغمُمنُالتنازالتُالمستمرةُفيُ
سقفُالمطالبُالفلسطينيةُوالعربيةُ،إالُأنُجامعةُالدولُالعربيةُلمُتملكُالتأثيرُالقويُعلىُالساحةُالدوليةُ

منُأجلُفرضُرؤيتهاُللسالمُ ُ.

ُُُُُُُُرابعاُ:موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُعقدُالمؤتمرُالدوليُللسالمُفيُالشرقُاألوسطُُ ُ

أيدتُجامعةُالدولُالعربيةُعقدُالمؤتمرُالدوليُللسالمُفيُالشرقُاألوسطُ،بمشاركةُالدولُالخمسُدائمةُالعضويةُ

فيُمجلسُاألمنُوسائرُأطرافُالنزاعُ،بماُفيهاُوفدُدولةُفلسطينُبشكلُمستقلُوعلىُقدمُالمساواةُ،بهدفُتوصلُ
(ُ)1القمةُالعربيةُ(ُدورةُغيرُعادية)ُ،الجزائرُ،قرارُرقمُُ،411فقرةُب.14ُ/ُ12ُ/4411ُ،
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جميعُاألطرافُإلىُتسويةُعادلةُوشاملةُللنزاعُفيُالشرق ُاألوسطُعلىُأساسُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُ،خاصةُ

ق ارراتُمجلسُاألمنُ،وخاصةُالق اررينُ(ُ )818عام(4421م)ُُ،و(ُ )001عام(4410م)ُُ،وكافةُق ارراتُاألممُ

المتحدةُذاتُالصلةُ،والحقوقُالوطنيةُالثابتةُللشعبُالفلسطينيُ،واالتفاقُعلىُضماناتُأمنيةُلجميعُدولُالمنطقةُ
بماُفيهاُدولةُفلسطينُ،وحلُمشكلةُالالجئينُالفلسطينيينُوفقاُلقرارُاألممُالمتحدةُرقمُ(ُ )441عام(4411م)ُ

الصادرُعنُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُ،واعتبارُجميعُق ارراتُاألممُالمتحدةُذاتُالصلةُمازالتُتوفرُشروطاُ

للشرعيةُالدوليةُتضمنُحقوقُالشعبُالفلسطينيُفيُإقامةُدولتهُالمستقلة(ُ ُ.)1
المبحثُالثالث ُ

موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُمبادرةُالسالمُالعربيةُ(ُ )2002
شهدت عملية التسوية السلمية بين ُاإلسرائيليينُوالفلسطينيين ُتوقيعُالعديدُمنُاالتفاقياتُبعدُمؤتمرُمدريدُللسالمُ
عام( 4444م)ُ،كانُكلُمصيرهاُعدمُالتطبيقُعلىُأرضُالواقعُ؛ُبسببُالسياساتُاإلسرائيليةُالمخالفةُلهاُُ،وعدمُُ
التزامها ُبتطبيق ُبنود ُتلك ُاالتفاقيات ُعلى ُاألرضُ ،وبتاريخ(8111/11/44م)ُ ،بدأت ُمباحثات ُ(كامب ُديفيد) ُفيُ

الوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُُ،وكانُالهدفُمنهاُالتوصلُإلىُتسويةُسلميةُنهائيةُللنزاعُالفلسطينيُاإلسرائيليُ،إالُأنُ
تلكُُالمباحثاتُباءتُبالفشل؛ُبسببُاختالفُالجانبينُعلىُموضوعُالقدسُ،حيثُرفضُالجانبُالفلسطينيُالمقترحُ

اإلسرائيلي ُباعتبار ُالقدس ُعاصمة ُلهاُ ،وبعد ُفشل ُالمباحثات ُبين ُالجانبين ُأكد ُالرئيس ُالفلسطيني ُال ارحل ُ(ياسرُ
عرفات/أبوعمار)ُ علىُهشاشةُالمواقفُاإلقليميةُالداعمةُللفلسطينيينُ،خاصةُالمواقفُالعربيةُ،وكانُمنُأهمُُنتائجُ
فشلُهذهُالمباحثاتُاندالعُاالنتفاضةُالفلسطينيةُفي(8111/14/81م)ُ،وتعرضُالعمليةُالسلميةُبرمتهاُللضياعُ .
طرحُوليُالعهدُالسعوديُاألميرُعبدُاللهُبنُعبدُالعزيزُُفيُالقمةُالعربيةُالرابعةُعشرُ،المنعقدةُفيُبيروتُ

بتاريخُ(8118/10/81-81م)مبادرةُللسالمُفيُالشرقُاألوسطُ،وانبثقُعنهاُمبادرةُالسالمُالعربيةُ،التيُتبنتهاُ

جامعة ُالدول ُالعربية(ُ ،)2وترتكز ُالمبادرة ُعلى ُفكرة ُاالنسحاب ُاإلسرائيلي ُالكامل ُمن ُاألرض ُالمحتلةُ

سنة( 4421م)ُ،وقيامُالدولةُالفلسطينيةُعليهاُ،مقابلُالسالمُالكاملُواالعترافُوالتطبيعُالعربيُالشاملُمعُ"ُ
إسرائيل"ُ،وتبنىُالمؤتمرُالمبادرةُوحولهاُإلىُمبادرةُعربيةُشاملةُ،وقدُلقيتُالمبادرةُترحيباُأمريكياُوأوروبياُ ُ.
التأكيدُعلىُمبادرةُالسالمُالعربيةُوالدعوةُإلىُتفعيلهاُ :
رحبتُجامعةُالدولُالعربيةُ،بالترحيبُالدوليُالذيُلقيتهُالمبادرةُالعربيةُ،والذيُلمُيحلُدونُترجمتهُإلىُ
تنفيذ ُفعلي ُعلى ُأرض ُالواقعُ ،إال ُرفض ُإسرائيل ُواستمرار ُسياساتها ُالعدوانية ُضد ُالشعب ُالفلسطينيُ،

(ُ)1القمةُالعربيةُ(دورةُغيرُعادية)ُ،الدارُالبيضاءُ،قرارُرقمُُ،411فقرةُ.82ُ/ُ11ُ/4414ُ،0

(ُ )2محمدُالمغني ُ :موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُمنُخاللُالق ارراتُوالبياناتُالرسميةُالصادرةُعنهاُ(-4411
ُ،)8112صُ.414
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وتهديدهاُالمستمر ُلدولُالمنطقةُ،مؤكدةُمنُجديدُأنُمبادرةُالسالمُالعربيةُهيُالمشروعُالعربيُلتحقيقُ
السالمُالعادلُوالشاملُوالدائمُفيُالمنطقةُ،والذيُحظيُبترحيبُدوليُواسعُ )1(ُ.

ولقد وضحت القمم العربية االهتمام البالغ في المبادرة العربية للسالمُُ،ولكن بسببُعدم اهتمام اسرائيل
لتلك المبادرة طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي وخاصة ُالواليات ُالمتحدة ُواالتحاد ُاالوروبيُ

وروسياُللضغطُعلىُإسرائيلُلالستجابةُعلىُمطالبُجامعةُالدولُالعربيةُفيُمبادرةُالسالمُ،ولقدُأرسلُ

وفدُمنُوزيريُالخارجيةُالمصريُواألردنيُألنهمُأصحابُعالقةُمباشرةُمعُإسرائيلُلمقابلةُوزيرةُالخارجيةُ
االسرائيليةُ(تسيفيُلفني)ُوشرحُالموقفُالعربيُومعُذلكُفشلتُدبلوماسيةُجامعةُالدولُالعربيةُإلقناعُ

اسرائيلُبالمبادرةُالعربية للسالمُ )2(ُ.

فيماُيخصُموقفُ"أيهودُأولمرت"ُرئيسُالوزراءُاإلسرائيليُالسابقُ،فقدُقالُفيُصحيفةُالغارديانُالبريطانيةُ:
"وفيُالعالمُالعربي ُهناك ُاعترافُأوسع ُبأن) إسرائيل ( ُلن تزول ُمنُالخارطةُ ،إنني ُأنظرُإلىُعرضُ
التطبيعُالكاملُفيُالعالقاتُبينُ(اسرائيل)ُوالعالمُالعربيُبصورةُجديةُ،وأناُمستعدُلمناقشةُمبادرةُالسالمُ

العربيةُبطريقةُصريحةُومخلصةُُ،أماُردُ"أرئيلُشارون"ُرئيسُالوزراءُاإلسرائيليُآنذاكُفكانُ:أنهاُالُ
تساويُقيمةُالحبرُالذيُكتبتُبهُ،وتابعُالقولُبالفعلُباجتياحُالضفةُالغربيةُفيُ(نيسانُأبريلُ8118م)ُ،
بماُسميُبعمليةُ"السورُالواقي"ُ،حيثُحاصرُالرئيسُياسرُعرفاتُفيُالمقاطعةُبرامُاللهُ،دون ُأيُسندُ

أوُنصيرُعربيُُ .
ولقدُرفضتُالحكوماتُاإلسرائيليةُالمبادرة ُالعربيةُبطريقهُغيرُمباشرةُواحيانا ُبطريقهُمباشرهُحيثُكانُ

آخرُرفضُاسرائيليُعلىُلسانُرئيسُالوزراءُاإلسرائيليُ،بنيامينُنتنياهوُ،فيُاجتماعُمعُوزراءُالليكودُ،

إذُقالُإنهُلنُيقبلُأبداُبمبادرةُالسالمُالعربيةُبشكلهاُالحاليُ .
أهمُمبادرةُ
ُ
أماُالموقفُالفلسطينيُمنُالمبادرةُ،فقدُقالُالرئيسُ(محمودُعباس)ُإنُالمبادرةُالعربيةُهيُأثمنُو

للسالمُمنذُعامُ(4411م)ُحتىُاليومُ،وانُعلىُالشعبُاالسرائيليُأنُيفهمُماُهيُالجائزةُالتيُسيحصلُعليهاُ
منُموافقتهُعلىُالمبادرةُالعربيةُ،وفيُمؤتمرُصحفيُمشتركُمعُالممثلُاألعلىُللسياسةُالخارجية ُواألمنيةُ

فيُاالتحادُاألوروبيُ(فدريكاُموغريني)ُ،فيُبروكسل(8141/0/81م)ُجدد ُالرئيسُ(محمودُعباس) ُالتزامهُُ

(ُ )1محمدُالمغنيُ :موقف ُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُمنُخاللُالق ارراتُوالبياناتُالرسميةُالصادرةُعنهاُ(ُ)8112-4411
صُ.414-411
()2القمةُالعربيةُ،رقمُُ،42تونسُ،قرارُرقمُُ،814فقرةُأُ.8111/11/23ُ،4القمةُالعربيةُ،رقمُُ،41الجزائرُ،قرارُرقمُُ،841فقرةُأ/ 03 ُ،4
.8111/ 23
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بالمبادرة ُالعربية ُللسالم ُقائال ُ"ملتزمون ُبصنع ُالسالم ُالعادل ُوالشامل ُوالدائم ُمع ُجيراننا ُاإلسرائيليينُ ،وفقُ

المرجعياتُوق ارراتُالشرعيةُالدوليةُومبادرةُالسالمُالعربيةُ،وانهاءُاالحتاللُاإلسرائيليُألرضُدولةُفلسطينُ

المحتلةُمنذُالعام(4421م)ُُ،بعاصمتهاُالقدسُالشرقيةُ،التيُنريدهاُمدينةُمفتوحةُللعبادةُلجميعُأتباعُالدياناتُ
السماوية(ُ .)1

ُ عملتُالجامعةُعلىُوضعُالمعاييرُواتخاذُالعديدُمنُالق ارراتُللتعاملُمعُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ،
وامتازتُهذهُالق ارراتُبتركيزهاُعلىُتقديمُتسهيالتُلوصولُالمعوناتُواإلغاثةُالدوليةُلالجئينُالفلسطينيينُ

واصدارهم ُوثائق ُسفر ُلمساعدتهم ُعلى ُالتنقل ُواتخاذها ُأيضا ُسلسلة ُمن ُالق اررات ُبلم ُشمل ُالعائالتُ

الفلسطينيةُالمشتتةُوالوضعُالقانونُوالسياسيُلالجئينُالفلسطينيينُداخلُالدولُاألعضاءُفيُالجامعةُ ُ)2(ُ.
الخالصةُ :
إنُمعظمُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُوالصادرةُعنُهيئةُاألممُالمتحدةُالمتعلقةُبحقُتقريرُالمصيرُوالالجئينُالفلسطينيينُ

تطالبُفيُبعضُاألحيانُأوُتدعوُإسرائيلُفيُصورةُتشبهُالتوسلُإليهاُإلرجاعُالحقوقُألصحابهاُاألصليينُوعودةُ

الالجئينُإلىُديارهمُالتيُشردواُمنهاُجراءُاالحتاللُُ،كماُلعبتُالوالياتُالمتحدةُوماُزالتُتلعبُدو ارُكبي ارُفيُ
مساندةُإسرائيلُفيُصدورُجلُالق ارراتُاألمميةُالتيُتتعلقُبالشأنُالفلسطينيُ،وعدمُتمريرُأيُق ارراتُيمسُبأمنهاُ

كماُتدعيُ،كماُكانتُتسخرُكلُطاقاتهاُوالضغطُعلىُالدولُصاحبةُأيُمشروعُقرارُيتعلقُبالفلسطينيينُ،وهناكُ
بعضُالدولُتتعاطفُمعُالقضيةُالفلسطينيةُوهذاُالُيكفيُ ،أغلبُالق ارراتُالتيُكانتُتصدرُمنُقبلُهيئةُاألممُ

المتحدةُكانتُتصدرُمنُقبلُالجمعيةُالعموميةُوليسُمجلسُاألمنُوانُكانتُغيرُملزمةُ،أماُجامعةُالدولُالعربيةُ

فكانتُمواقفها ُواضحةُمباشرة ُ ُوداعمةُلحلُمسألةُالالجئينُحال ُدائما ُوعادالُ،يتمثلُفيُعودتهمُإلىُأوطانهمُ،
والحفاظُعلىُكافةُحقوقهمُ،وأموالهمُوحياتهمُوحريتهمُ،وبكفالةُمنُهيئةُاألممُالمتحدةُ،كماُوأوصتُأنُيؤخذُبجميعُ
الوسائلُالتيُتدعمُوتعينُعلىُتحسينُكافةُأحوالهمُوتيسيرُالعملُلهمُ،ونادتُأنُتضاعفُالدولُالعربيةُجهدهاُ

فيُإغاثةُالالجئينُوالعنايةُبأمورهمُالمعيشيةُاليوميةُ،منُجانبُآخرُرفضتُجامعةُالدولُالعربيةُفكرةُأنُتتخليُ
وكالةُغوثُوتشغيلُالالجئينُالفلسطينيين(ُ)UNRWAعنُأيُعملُمنُأعمالهاُالتيُتقدمهاُلمجتمعُالالجئينُساءُ

تسويُقضيةُالالجئينُبصورةُنهائيةُيقبلهاُالشعبُالفلسطينيُ .
ُ
اإلغاثيةُأوُالتشغيليةُعلىُحدُسواءُإالُبعدُأنُ

(ُ)1سعيدُالسعوديُ:دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالصراعُاإلسرائيليُالفلسطينيُ(8142-8118م)ُ،ص.12-11
ُ(ُ)2هبهُمبيضُ:الالجئونُالفلسطينيونُبينُاالغترابُواالندماجُ،ص14
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يستشرفُالباحثانُأنُهناكُتراجعُللقضيةُالفلسطينيةُفيُظلُتراجعُعربيُمنُناحيةُاالهتمامُبالقضيةُالفلسطينيةُ،

وهوُماُاشتكىُمنهُالساسةُالفلسطينيونُكثي ارُفيُاألعوامُاألخيرةُ،خاصةُمنذُاندالعُأحداثُ"الربيعُالعُربي"ُمطلعُ
عامُ(8144م)ُوماُشهدتهُعدةُدولُعربيةُمنُتفاقمُألزماتهاُالداخليةُوتدخالتُخارجيةُ .
يرىُالباحثانُأنُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُقضيةُصعبةُومعقدةُلهاُتفرعاتُكثيرةُوتلعبُدو ارُمهما ُفيُتحقيقُ
ائيليُ،هذهُالقضيةُشكلتُوماُزالتُتشكلُالمعضلةُاألساسيةُفيُطريقُ
ُ
السالمُُبينُالطرفينُالفلسطينيُواإلسر

السالمُبينُالطرفينُ،حيثُالحظناُمنُخاللُجوالتُالمفاوضاتُالمختلفةُأنُهذهُالقضيةُكانتُسببا ُرئيسيا ُفيُ
عدمُتوصلُالطرفينُإلىُاتفاقُينهيُالصراعُبينهماُ،بكلماتُأخرىُقضيةُالالجئينُتشكلُمعضلةُتختلفُعنُغيرهاُ
منُمعضالتُتحقيقُالسالمُفيُالمعضالتُاألخرىُمثل(القدسُ،والمستوطناتُ،والحدودُ)...،خاصةُأنُهناكُ
هامشُللحديثُعنهاُوهناكُسيناريوهاتُمختلفةُ،بينماُفيُقضيةُالالجئينُفالهامشُمحدودُ .
هذهُالمعضلةُطبعاُصعبةُومعقدةُلكنُالُتستعصيُعنُالحلُفلكلُمشكلةُحلُ،وبناءُعلىُالنظريةُالواقعيةُلطبيعةُ

الحلُتجدُأنهاُلنُترضيُكالُالطرفينُ،خاصةُأنُمفتاحُالحلُفيُهذهُالقضيةُهوُاالعترافُاإلسرائيليُبحقُالعودةُ

وتقريرُالمصيرُوبمسؤوليتهاُواالعتذارُعنُتسببُهذهُالمعاناةُلالجئينُطوالُفترةُالتهجيرُ،وهذاُيحتاجُإلىُجهدُ

افُالمختلفةُمنُضمنهاُجامعةُالدولُالعربيةُ،ومنُخاللُكلُماُسبقُنصلُإلىُتقديمُبعضُ
ُ
حثيثُمنُكافةُاألطر

التوصياتُالمقترحةُ .
النتائجُوالتوصياتُ :
أوالاُ:النتائجُ :

يمكنُاستخالصُعدةُنتائجُهامةُتلخصُاألدوارُالتيُقامتُبهاُالجامعةُطوالُالسنواتُالسابقةُخاصةُبعدُُإعالنُ

(مبادرةُالسالمُالعربيةُ8118م).

أوالُ:تبنتُجامعةُالدولُالعربيةُمبادرةُعربيةُللسالمُمعُ"اسرائيل"ُ(مبادرةُالسالمُالعربيةُ8118م)ُتقومُعلىُاستعدادُ
الدول ُالعربية ُلالعتراف ُبإسرائيل ُوتطبيع ُالعالقات ُمعها ُفي ُمقابل ُانسحاب ُإسرائيل ُمن ُاألراضي ُالمحتلةُ

عام( 4421م)ُ ،وقيام ُدولة ُفلسطينيةُ ،وحل ُمتوافق ُعليه ُلقضية ُالالجئين ُباالستناد ُللقرار ُالدولي(ُ ،)441ولكنُ

إسرائيل"ُلمُتستجيبُلهذهُالمبادرةُانطالقاُمنُشعورهاُبقوةُموقفهاُوعدمُوجودُموقفُعربيُمؤثرُوضاغط.

ُ(ُ )1

ثانياُ:لمُتلتزمُالعديدُمنُالدولُالعربيةُبالمبادرةُالعربيةُفيماُيتعلقُبالتطبيعُمعُإسرائيلُ،ولجأتُبإقامةُعالقاتُإماُ

تحتُغطاءُعالقاتُتجاريةُأوُعالقاتُسريةُ،وذلكُبدونُموافقهُجامعةُالدولُالعربيةُأوُالرجوعُإليهاُودونُإبداءُ
()1سعيدُالسعوديُ،دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالصراعُالفلسطينيُاإلسرائيليُُ .،8142-8118
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الجامعةُأيُموقفُمعارضُلهذهُالدولُبتأثيرُالضغطُمنُالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُوبدعوةُمواجهةُالخطرُاإليرانيُ
فيُالمنطقةُوهذاُبدورهُيؤديُإلىُإضعافُالموقفُالفلسطينيُفيُالصراعُمعُإسرائيل.

ثالثاُ:يوجدُمجموعةُمنُالدولُالعربيةُالمتنفذةُمثلُالسعوديةُومصرُتؤثرُفيُق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُاتجاهُ

القضيةُالفلسطينيةُ،انطالقاُمنُتحالفاتهاُاإلقليميةُوالدوليةُكماُأنُالتغيرُفيُبعضُاألنظمةُالعربيةُأثرُعلىُموقفُ
جامعةُالدولُالعربيةُمنُالصراعُاالسرائيليُالفلسطينيُلصالحُموقفُالدولُالحليفةُللوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُوالتيُ

تقيمُعالقاتُمعُإسرائيلُ،وهذاُمنُرأيُالباحثانُليسُفيُصالحُالقضيةُالفلسطينيةُ.
رابعاُ:ثمةُق ارراتُومواثيقُعربيةُيمكنُللطرفُالفلسطينيُاالستنادُإليهاُلمطالبةُجامعةُالدولُالعربيةُبتفعيلُدعمهاُ
للشعبُالفلسطينيُ،ومنهاُاتفاقيةُالدفاعُالمشترك(4421م)ُ،وصندوقُدعمُالقدسُواألقصى(8111م)ُ،وقرارُمحكمةُ

العدلُالعربية(8141م).

ُ(ُ )1

خامساُ :تناولت ُجامعة ُالدول ُالعربيةُ ،محطات ُالقضية ُالفلسطينيةُ ،في ُجميع ُالق اررات ُوالبيانات ُالصادرة ُعنُ
اجتماعاتهاُ،خاصةُفيماُيتعلقُباالعتداءاتُاإلسرائيليةُضدُالشعبُالفلسطينيُ،ومشاريعُالتسويةُالسلميةُ،والتنميةُ

فيُاألراضيُالفلسطينيةُ،واألوضاعُالداخليةُالفلسطينيةُ )2(ُ.

سادساُ:أكدتُجامعةُالدولُالعربيةُ،أنُالسالمُفيُالمنطقةُالعربيةُ،الُيتحققُإالُبإقامةُالدولةُالفلسطينيةُالمستقلةُ،
وعاصمتهاُالقدسُالشريفُ،واالنسحابُاإلسرائيليُمنُاألراضيُالعربيةُالمحتلةُمنذُعامُ(4421م)ُ،علىُأساسُ

ق ارراتُالشرعيةُالدوليةُ،خاصةُالق ارراتُرقم ُ(ُ 818وُ 001وُ،)181وحقُالشعبُالفلسطينيُفيُالعودةُ،وتقريرُ
المصيرُ ُ.

سابعاُ:أيدتُجامعةُالدولُالعربيةُ،جميعُالمبادراتُاإلقليميةُوالدوليةُللسالمُ،وكللتُذلكُبالمبادرةُالعربيةُللسالمُ

عام( 8118م)ُ،ولمُتكنُالجامعةُالعربيةُفاعلةُمؤثرةُفيُمسيرةُالتسويةُالسلميةُفيُالمنطقةُ،بلُكانتُوظيفتهاُ
إصدارُالق ارراتُالمرحبةُبأيةُمبادرةُ،أوُاتفاقيةُسلميةُ .

ثامناُ :أعلنت ُجامعة ُالدول ُالعربيةُ ،عن ُتمسكها ُبحق ُالعودة ُلالجئين ُالفلسطينيينُ ،وضرورة ُإيجاد ُحل ُعادلُ
بيةُعنُإصرارهاُعلىُأنُالحلُ
ُ
لقضيتهمُ،علىُأساسُالقرارُرقمُ(ُ،)441ويالحظُهناُتراجعُجامعةُالدولُالعر

الوحيدُلقضيةُالالجئينُهوُعودتهمُإلىُديارهمُالتيُهجرواُمنهاُ،كماُورفضتُالتعاملُمعُقضيةُالالجئينُكقضيةُ

()1المرجعُالسابقُ.

(ُ)2محمدُالمغنيُُ،ُ،موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُمنُخاللُالق ارراتُوالبياناتُالرسميةُالصادرةُعنهاُ(-4411
.)8112
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إنسانيةُبحتةُ،ورفضتُالمحاوالتُالساعيةُلتجريدُالقضيةُمنُأبعادهاُالسياسيةُوالقانونيةُ،ورفضتُجميعُمشاريعُ

التوطينُخارجُفلسطينُ ُ.

تاسعاُ:أكدتُجامعةُالدولُالعربيةُ،علىُضرورةُالدورُالذيُتقومُبهُوكالةُالغوثُالدوليةُ/األونرواُ(ُ،)UNRWA
رافضةُإيقافُعملهاُحتىُتحلُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ،كماُوقامتُبدعمُموازنتهاُفيُالعديدُمنُاألوقاتُ،حتىُ

يتسنىُلهاُالقيامُبمهامهاُالمنوطةُبهاُ )1(.

ختاما ُتطرقتُالدراسةُإلىُأثرُهذهُالمتغيراتُجمعيهاُعلىُالفلسطينيينُ،وعلىُقضيةُالالجئينُ،مبينةُالظروفُ

السياسيةُ،االجتماعيةُ،االقتصاديةُوالبيئيةُالتيُيعيشهاُالالجئونُالفلسطينيونُ،كماُأكدتُالدراسةُضرورةُالتوصلُ
إلىُحلُعادلُلقضيةُالالجئينُ،والتمسكُبحقهمُفيُالعودةُإلىُديارهم.

ُ

ثانياُ:التوصياتُ ُ:
منُخاللُاستعراضُكلُالمباحثُالسابقةُوتحليلهاُيوصيُالباحثانُبالتاليُ :
 .4منُالضروريُأنُالُيبقىُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالجرائمُاالسرائيلية"ُبحقُقضيةُالفلسطينيينُفيُإطارُ

الشجب ُواالستنكارُ ،وخاصة ُأنها ُمنظمة ُإقليميةُ ،وعلى ُرأس ُميثاقها ُالدفاع ُعن ُالحقوقُ ُالعربية ُبما ُفيها ُحقُ
الفلسطينيينُوقيامُدولتهمُالمستقلةُوذلكُبالضغطُعلىُالدولُالعظمىُ،والمنظماتُالدوليةُلحلُالصراعُاالسرائيليُ

الفلسطينيُخاصةُقضيةُالالجئينُوحقُتقريرُالمصيرُ،معتمدةُعلىُالق ارراتُالدوليةُ،والجهدُالدبلوماسيُالعربيُ،

وعلىُماُتمتلكهُمنُمواردُتؤثرُعلىُالمصالحُالحيويةُللدولُالغربيةُ .

 .8منُالمهمُأنُالُتبقىُالمبادرةُالعربيةُللسالمُعلىُالطاولةُكخيارُاستراتيجيُ،وتظلُ"إسرائيل"ُهيُصاحبةُالقرارُ،
دونُوجودُردُعربيُقويُ،علىُاألقلُإعطاءُالمبادرةُمدةُزمنيةُمحدودةُ،لسحبهاُعنُالطاولةُ،ووضعُاستراتيجياتُ

أخرىُللصراعُ .

 .0دعوةُجامعةُالدولُالعربيةُللمزيدُمنُالمواقفُاإليجابيةُاتجاهُالصراعُاالسرائيليُالفلسطينيُ،وخاصةُفيُحلُ

القضاياُالداخليةُالفلسطينيةُ،لماُلجامعةُالدولُالعربيةُمنُدورُهامُفيُتصفيةُاألجواءُالفلسطينيةُالداخليةُ،األمرُ

الذيُينعكسُإيجابياُعلىُإدارةُالصراعُاالسرائيليُالفلسطيني.

 .1من ُالمهم ُأن ُيبقى ُدور ُجامعة ُالدول ُالعربية ُمنسجمة ُمع ُق ارراتها ُومواثيقها ُفيما ُيتعلق ُبالصراع ُاالسرائيليُ

الفلسطينيُبعيدةُ عنُالخالفاتُالداخليةُالعربيةُ،والُتتأثرُبمواقفُتلكُالدولُالتيُتقيمُعالقاتُمباشرةُمعُإسرائيلُ

أوُتسعىُللتطبيعُمعهاُ .

)ُ مونغني ،

ن  ،درف جت عا مو عس موعربلا ة موقضلا موفلا لنلا ة خ س موقرمبم عموبلتلت مورتنلا موصتدب عنهت ((1.)8112-4411
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 .1أنُتتخذُجامعةُالدولُالعربيةُموقفاُواضحاُمنُالدولُاألعضاءُالذينُلجأواُإلقامةُعالقاتُأياُكانُنوعهاُمعُ

إسرائيلُباعتبارُذلكُخروجا ُعلىُمقرراتُجامعةُالدولُالعربيةُوالمبادرةُالعربيةُلعام(8118م)ُواعتبارُأنُهذهُ
ُُ

العالقاتُتلحقُضر ارُبالغاُُفيُالقضيةُالفلسطينية.

 .2علىُالطرفُالفلسطينيُمراجعةُالق ارراتُوالمواثيقُالتيُأقرتُفيُجامعةُالدولُالعربيةُلصالحُالقضيةُالفلسطينيةُ،
واالستفادةُمنهاُبتفعيلهاُمعُالجامعةُ،مثلُاتفاقيةُالدفاعُالمشتركُودعمُصندوق ُالقدسُواألقصىُومحكمةُالعدلُ
العربية ُوهذا ُيعززُموقفُالقضية ُالفلسطينيةُوالشعب ُالفلسطينيُفيُتقريرُمصيرهُ ،والعمل ُعلىُوج ُودُمؤسسةُ
إعالميةُعربيةُناطقةُبجميعُاللغاتُإلقناعُالرأيُالعامُالدوليُواالقليميُبعدالةُالقضيةُالفلسطينيةُوكشفُزيفُ

إسرائيلُوجرائمها.

ُ()1

 .1دعوةُالمنظماتُالعربيةُالمختلفةُ،إلىُتنسيقُجهودهاُ،والعملُالمشتركُ،منُأجلُممارسةُضغطُعربيُمشتركُ،
علىُالمجتمعُالدوليُبشكل ُعامُ،وعلىُإسرائيلُبشكل ُخاصُ،إلجبارهاُعلىُتنفيذُق ارراتُمجلسُاألمنُالخاصةُ

بالقضيةُالفلسطينيةُبشكلُعامُوالالجئينُوتقريرُالمصيرُبشكلُخاصُ.

 .1يتوجبُعلىُجامعةُالدولُالعربيةُ،أنُتقومُبوضعُاستراتيجيةُجديدةُللتعاملُمعُالغطرسةُاإلسرائيليةُ،ورفضهاُ
الدائمُاالنصياعُللق ارراتُالدوليةُ،وأنُتقومُبتنويعُأساليبهاُفيُالتعاطيُمعُالقضيةُالفلسطينيةُ.

 .4دعوةُالقيادةُوالفصائلُالفلسطينيةُ،إلىُتوثيقُعالقاتهاُمعُجامعة ُالدولُالعربيةُ،وتقديمُدراساتُبصفة ُدوريةُ،
تقترحُمنُخاللهاُعلىُجامعةُالدولُالعربيةُرؤىُجديدةُ،وعمليةُتخصُمصيرُالالجئينُ،يمكنُأنُتستغلهاُفيُ

تعاطيهاُمعُتطوراتُالقضيةُالفلسطينيةُ.

 .41إعادة ُالنظر ُفي ُالقوانين ُواإلجراءات ُالتي ُتتخذها ُالدول ُالعربيةُ ،في ُالتعامل ُمع ُأبناء ُالشعب ُالفلسطينيُ،
الالجئينُ،أوُالمقيمينُأوُالعابرينُ،وخصوصاُدولُالطوقُ،والتيُيرتبطُالفلسطينيونُبهاُبروابطُمميزة.

 .44تكثيفُاألبحاثُوالدراساتُالمتعلقةُبمواقفُالمنظماتُالعربيةُواإلقليميةُوالدوليةُ،تجاهُقضيةُالالجئينُ
وحقُتقريرُالمصيرُوتوضيحُالطرقُُالتيُتتعاملُبهاُهذهُالمنظماتُمعُهذينُالملفين.

ُ .48العملُالجادُإلنهاءُحالةُالضعفُواالنقسامُالفلسطينيُالداخليُ،منُأجلُالمساهمةُمنُقبلُالجهاتُ
اإلقليمية ُوالدولية ُبمساعدة ُالفلسطينيين ُأمام ُالمحافل ُالدولية ُفي ُحق ُتقرير ُالمصير ُوعودة ُالالجئينُ

لديارهمُ .

 .40ضرورةُاهتمامُالباحثينُفيُالمجالينُالتاريخيُوالسياسيُ،بتناولُمواقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضاياُالعربيةُ،
خاصةُالقضيةُالفلسطينيةُومشكلةُالالجئينُعلىُوجهُالخصوصُ .

الميراجيع ُ

(ُ)1سعيدُالسعوديُ،دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالصراعُالفلسطينيُاإلسرائيليُ.8142-8118
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أوالاُ:الوثائق:
 -9وثائقُاألممُالمتحدةُ:
أ) التقريرُالسنويُالصادرُعنُمجلسُاالمنُالدوليُفيُالفترةُمنُ4448/2/41ُ –ُ 4444/2/42مُ،
والمقدمُالىُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُخاللُانعقادُدورتهاُالسابعةُواألربعينُ،نيويورك4448ُ،م

ب) التقريرُالسنويُلمجلسُاألمنُالدوليُفيُالفترةُمنُُ 8114/2/42مُ– ُ8118/1/04مُ ،والمقدمُالىُ
الجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُخاللُانعقادُدورتهاُالسابعةُوالخمسينُ،نيويوركُ8118،م.

ثاني اُ:البياناتُ ُ:

 .4البيانُالختاميُللدورةُالتاسعةُعشرةُللمجلسُالوطنيُالفلسطينيُ،الجزائرُ،4411/44/41ُ ،فلسطينُمنُ
التقسيمُالىُاالستقاللُ،منشوراتُاالتحادُالعامُللحقوقيينُالفلسطينيين.4441ُ،

ثالثاُ:قائمةُالكتبُالعربيةُ ُ:

 -4جالل ُالحسينيُ :الالجئونُ ُالفلسطينيون" ُدائرة ُشؤون ُالالجئينُبالتعاون ُمع ُدائرةُشؤون ُالمفاوضاتُسليمُ
تمارىُوايلياءُزريقُ.

 -8حقوقُاالنسانُ:مجموعةُصكوكُدوليةُ،المجلدُاالولُ،االممُالمتحدةُ،نيويورك4440ُ،

ُ -0زكرياُالسنوارُ،رباُالزهارُ،وآخرونُ":دراساتُفيُالقضيةُالفلسطينيةُ"مكتبةُومطبعةُدارُاالرقمُالطبعةُاالولىُ
فلسطينُ–غزةُ8141م.

 -1محمود ُكريم"ُ :أوضاعُالالجئينُوالنازحينُالفلسطينيينُوحقُلعودةُووكالةُالغوثُوالمعاملةُالدوليةُللمشكلةُ
"مكتبةُجريدةُالوردُالقاهرةُالطبعةُاألولىُ8141مُ .

 -1و ازرةُاالعالمُ":تاريخُفلسطينُوقائعُوأحداثُأيامُاأللمُواألملُ"ُالناشرُو ازرةُاالعالمُالطبعةُاالولىُ8141م.

 -2حسين ُالريماويُ ،وآخرونُ ":خصائص ُالسكان ُفي ُمخيماتُاألراضي ُالفلسطينيةُ" ُجهاز ُالمركزُاإلحصائيُ
كانونُاولُُ/ديسمبرُ/ُ8118سلسلةُتقاريرُالتحليليةُالوصفيةُ(.)10
رابعاُ:الرسائلُالعلميةُُ ُ

 -4محمد ُالمغنيُ :موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُمنُخاللُالق ارراتُوالبياناتُالرسميةُ
الصادرةُعنهاُ(ُ،)2009-9192الجامعةُاإلسالميةُ-غزةُ8142،

 -8هبةُمبيضُ:الالجئونُالفلسطينيونُبينُاالغترابُواالندماجُالسياسيُدراسةُحالةُفيُمخيمُبالطةُ،جامعةُ
النجاحُالوطنيةُ8141،م

 -0محمدُالحواجريُُ :مورفولوجيةُالسكنُفيُمخيماتُالالجئينُالفلسطينيينُمخيمُجبالياُدراسةُحالةُ ،جامعةُ
اإلسالمية8142ُ،م
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 -1سعيد ُالسعوديُ :دورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالصراعُاإلسرائيليُالفلسطينيُ(2099-2002م)ُ .برنامجُ
الدراساتُالعلياُالمشتركُأكاديميةُاإلدارةُوالسياسةُللدراساتُالعلياُوجامعةُاألقصىُ8141،م

ُرسالةُ
 -1ناصر ُمحمد ُسليمةُ :الالجئون ُالفلسطينيون ُبين ُق اررات ُالشرعية ُالدولية ُومفاوضات ُالتسويةُ .
ماجستيرُ.جامعةُالحرةُ.هولندا)8140(ُ.

 -2يحيُملكةُ"ُ:األوضاعُالديمغرافيةُلالجئينُالفلسطينيينُفيُقطاعُغزةُ"ُرسالةُماجستيرُفيُقسمُالجغرافياُ،معهدُ
البحوثُوالدراساتُالعربيةُ.8111،

 -1مصطفى ُزملطُ ،مواقف ُدول ُالطوق ُالعربية ُمن ُالصراع ُالفلسطيني ُاإلسرائيلي ُُ .2009-9111رسالةُ
ماجستيرُ،جامعةُالقدسُ،القدسُ–ُفلسطين.8114ُ،

 -1درويشُ،ياسرُ:الحلولُالسياسيةُلقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُوافاقُمفاوضاتُالسالمُ ،رسالةُماجستيرُ،
جامعةُبيرزيتُ.8111،
خامس اُ:الدورياتُ ُ

أ) المجالتُ

 -4محمد ُالحواجريُُ :قضيةُالالجئين ُالفلسطينيينُوق اررات ُاألمم ُالمتحدةُ ،جامعة ُاالسراء ُ(مؤتمر ُدوليُ
علميُبعنوانُ:األممُالمتحدةُوالقضيةُالفلسطينيةُتحدياتُوفرص)ُ2-1ُ،فبرايرُ.8141

 -8مركزُالزيتونةُللدراساتُواالستشاراتُ:تقريرُحولُالموقفُاألوروبيُمنُمبادراتُالتسويةُالسلميةُللقضيةُ
الفلسطينيةُ(ُ،)8148-4411بيروتُ–ُلبنانُ،تموزُ/يوليوُ.8148

 -0صالحُالدينُفرجُ:حقوق ُالالجئينُفيُالشريعةُاالسالميةُوالقانون ُالدوليُ،مجلةُالجامعةُاالسالميةُ،
(سلسلةُالدراساتُاالسالمية)ُ،المجلدُالسابعُعشرُ،العددُاألولُ،يناير.8114

 -1غازيُالصورانيُ،فلسطينُوحقُالعودةُ،منشوراتُمركزُعبدُاللهُالحورانيُللدراساتُوالتوثيقُ،الطبعةُ
االولىُ،أبُ–أغسطسُ)8148(ُ،قطاعُغزةُ–فلسطين

 -1سعيدُسالمةُ،الالجئونُُالفلسطينيونُق ارراتُومعاهداتُواتفاقياتُ،دائرةُشؤونُالالجئينُمنظمةُالتحريرُ،
(ُ)8111رامُاللهُ.

ب) الصحفُ ُ:

 -4الفجرُ،العددُ4414/18/41ُ،1112مُ،صُ ُ4
 -8القدسُ،العددُ4414/41/14ُ،2121مُ،ص4
سادساُ:المواقعُااللكترونيةُ :

 -4صفحةُجامعةُالدولُالعربيةhttp://www.lasportal.org/Pages/Welcome.aspx ُ:
 -8جمعيةُراصدُلحقوقُاالنسانُُ:
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http://www.pal-monitor.org/ar/news.php?extend.579.32

 -0المكتبةُالحرةُhttp://www.ar.wikisource.orgُُ:

 -1واديُعبدُالحكيمُسليمانُ:أزمةُ،تطبيقُق ارراتُالشرعيةُالدوليةُ،فلسطينُنموذجُ،مركزُراشيلُكوريُ
لحقوقُاإلنسانُُwww.rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=4739ُ.8140/1/1
ُ ُُُ .
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الجامعةُالعربيةُوالعملُالمشترءُودورهُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينية

ُ

دراسةُتحليليةُلمستقبلُالعالقةُبينُجامعةُالدولُالعربيةُودعمُالقضيةُالفلسطينيةُ ُ
The Arab League and joint work and its role in supporting the
Palestinian Cause
Analytical study of the future of the relationship between the
Arab League and supporting the Palestinian Cause
د.راميُفهميُحلس ُ

الباحثُوالمختصُفيُالشؤونُاالجتماعيةُوالسياسيةُالفلسطينية

الملخصُ ُ

محاضرُكليةُاآلدابُبجامعةُاالمةُللتعليمُالمفتوحُقطاعُغزة ُ
Ramifahmi12@gmail.com

هدفتُالدراسةُالتعرفُإلىُدورُجامعةُالدولُالعربيةُوالعملُالمشتركُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينيةُلماُلهذاُ

الدورُمنُأهميةُعلىُالمستويانُالسياسيُوالجغرافيُلماُلفلسطينُموقعُحساسُمنذُالعامُمنذُالعام(ُ)4411
وتوصلتُالدراسةُإلىُالنتائجُالتاليةُ :
 .1أنُجامعةُالدولُالعربيةُكانتُعلىُالدوامُرافضةُلكلُالق ارراتُالدوليةُالتيُتقللُمنُاهميةُومكانةُ
فلسطين ُعربيا ُودولياُ ،والق اررات ُالتي ُكانت ُتعمل ُعلى ُطمس ُالهوية ُالفلسطينية ُوشطب ُتاريخهاُ
ومعالمهاُالدينيةُوالتاريخية.

 .2قدمتُالجامعةُالكثيرُمنُالدعمُالالزمُلمؤسساتُالسلطةُالوطنيةُالفلسطينيةُومنظمةُالتحريرُمنُ
خاللُالمشاريعُالتجاريةُوالثقافية.

وأوصتُالدراسةُبضرورةُأنُيكون ُهناكُخططُاستراتيجيةُواضحةُللتعاملُمعُممارساتُاالحتاللُ
والعمل ُالمشترك ُمع ُكافة ُالدول ُاالعضاء ُلدعم ُصمود ُالشعب ُالفلسطيني ُفي ُمواجهة ُالتحدياتُ

المستقبليةُخاصةُملفُالقدسُوالالجئينُوالمياهُوالحدودُ.واعادةُالنظرُفيُاالتفاقياتُالموقعةُمعُ
إسرائيلُ،وضرورةُالزامهاُباحترامُالقوانينُالدوليةُوتنفيذهاُ،وممارسةُالضغطُعليهاُبماُيخدمُالقضيةُ

الفلسطينيةُضمنُرؤيةُالعملُالمشتركُ .

الكلماتُالمفتاحيةُ:جامعةُالدولُالعربيةُ،العملُالمشتركُ،القضيةُالفلسطينيةُ .
Abstract:
The study aimed to identify the role of the Arab League and joint work in support
of the Palestinian cause, Because of this role of importance on the political and
geographical levels, as Palestine has been a sensitive site since the year (1948),
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and
the
study
reached
the
following
results:
1-The Arab League has always rejected all international resolutions that diminish
the importance and status of Palestine, both Arab and international, and those that
have been working to obliterate Palestinian identity and to write off its history,
religious and historical features.
2- The Arab League has provided much of the necessary support to the institutions
of the Palestinian National Authority and the PLO through commercial and
cultural projects.
The study recommended that there should be clear strategic plans to deal with the
practices of occupation and to work together with all member states to support the
Palestinian people's steadfastness in meeting future challenges, especially the
Jerusalem file, refugees, water and borders. To review the agreements signed with
Israel, and to oblige it to respect and implement international laws, and to exert
pressure on them in order to serve the Palestinian cause within the vision of joint
action.
Key words: Arab League, Joint Action, The Palestinian Cause.
مقدمةُ :
تعتبرُجامعةُالدولُالعربيةُودورهاُفي ُدعمُالقضيةُالفلسطينيةُتاريخُطويلُالُيتوقفُ ،ك ُونهاُتتصدرُُأهمُ

القضاياُوأعقدهاُعلىُالساحةُاالقليميةُ،وجسدتُبرامجُولجانُالجامعةُمواقفهاُمنُخاللُالق ارراتُالتيُكانتُ
ُُ
تعملُعلىُحمايةُفلسطينُمنُاالندثارُوالضياعُ،ودرعُحاميُمنُطمسُالهويةُالفلسطينيةُوالمحافظةُعليهاُ
منُخاللُالخططُالتكتيكيةُواالستراتيجية ُفيُمواجهةُاالحتاللُوالمجتمعُالدوليُفيماُيتعلقُبالمنظماتُ

الدوليةُالمساندةُلالحتاللُاالسرائيليُ .وفيُالحقيقةُيمكنُالقولُ:أن ُجامعةُالدولُالعربيةُكمنظمةُيجتمعُ
تحتُمظلتهاُكافةُالدولُالعربيةُودورهاُفيُدعمُومساندةُالقضيةُالفلسطينيةُ،ومنذُنشأتهاُليسُمنُمنظورُ

شكليُوانماُمنُمنظورُفعليُوتنفيذيُ،حيثُتعتبرُالحاضنةُاالمُللقضيةُالفلسطينيةُ،ومنُخاللُتأسيسهاُ
وعلىُطاولةُاجتماعاتهاُالدوريةُوالرئيسيةُكانتُالقضيةُالفلسطينيةُلهاُاألولويةُاالوليُلمناقشتهاُومتابعتهاُ
وتعمدُاليُإصدارُالق ارراتُالتيُتخدمُالفلسطينيينُفيُكلُمكانُ .
يثيرُالبحثُفيُمواقفُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُتساؤالتُعديدةُ،بحيثُيمكنُالقولُ:
أنُدورُالجامعةُكانُيأخذُشكالُدبلوماسيا ُتمشياُمعُالمواقفُالدوليةُالمناصرةُللصهيونيةُوإلسرائيلُفيُ
ذلكُالوقتُ،والُيأخذُالتدخلُالفعليُوالتنفيذيُأوُاللجوءُاليُاستخدامُالقوةُ"ُالجيشُالعربيُ"ُإالُفيُحالةُ
واحدةُفيُعهدُالرئيسُالراحلُ(جمالُعبدُالناصر)ُواقتصرُالحالُعليُالدعمُالسياسيُواالقتصاديُوالثقافيُ

واالجتماعيُللقضيةُالفلسطينيةُُ .فقدُكانُاهتمامُجامعةُالدولُالعربيةُبفلسطينُتعودُبدايتهُإلىُماُقبلُ
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إعالن ُدولة ُإسرائيل ُ(ُ :)4411حيث ُكان ُصدور ُأ ُول ُقرار ُرسمي ُبشأن ُمقاطعة ُالبضائع ُوالمنتجاتُ
()1

الصهيونيةُفيُُ4411/48/8قرارُرقمُ/42الدورةُ/8الجلسة)44

ُ

والتساؤلُاألبرزُفيُهذاُالموضوعُلماذاُاحتلتُفلسطينُبالكاملُ()4411؟ُفيُظلُوجودُجامعةُالدولُ

العربيةُولماذاُاحتلتُأجزاءُمنُالدولُالعربيةُالمجاورُمثلُلبنانُومصرُوسوريا؟ُ،وباتُتراجعُجامعةُالدولُ
العربيةُواضحُفيُعدمُالجديةُفيُتنفيذُق ارراتهاُالمتخذةُفيُدورتهاُالمنعقدةُفيُالرباطُعامُ(ُ.)4412وظهرُ

التراجعُعنُدعمُالقضيةُالفلسطينيةُعندماُاتخذتُجامعةُالدولُالعربيةُقرارُنصُعلىُاالتي«ُ:إنُفلسطينُ
قطرُعربيُالُيمكنُأنُينفصلُعنُاألقطارُالعربيةُاألخرىُإذُهوُالقلبُفيُالمجموعةُالعربيةُوانُمصيرهُ
مرتبطُبمصيرُدولُالجامعةُالعربيةُذاتهاُ،ولذلكُتعتبرُقضيةُفلسطينُجزءا ُالُيتجزأُمنُقضاياُالقوميةُ

األساسية(ُ.قُقُ.)4412/1/84-/4وهناُيكمنُالتراجعُوهوُاعتبارُفلسطينُقطراُعربياُوليسُدولةُذاتُ

سيادةُولهاُالحقُفيُاالرضُ .
رؤيةُاستشرافيةُُ /

عندُتناولُدراسةُجامعةُالدولُالعربيةُوالعملُالمشتركُفي ُدعمُالقضيةُالفلسطينيةُ ،يتسألُالكثيرُعنُ
مستقبلُجامعةُالدولُالعربيةُفيُدعمُومساندةُالقضيةُالفلسطينيةُفيُظلُالتغيراتُاالقليميةُوالدوليةُالُ

سيماُالربيعُالعربيُوالصراعُالباردُبينُالدولُالعظميُواعادةُتقسيمُالمنطقةُلحسابُاجنداتُومصالحُتخدمُ

تمكينُواستم ارريةُاسرائيلُفيُالوجودُ.يمكنُالق ُولُانهُالُيمكنُاستشرافُالمستقبلُلهذاُالموضوعُإالُمنُ

خاللُعرضُعددُمنُالمشاهدُالتيُمنُخاللهاُ ُ
ُ.لذلكُتتمحورُهذاُالدراسةُحولُاالتيُ :
ُ

أوالاُُ/اهميةُالدراسةُ :

تأتيُاهميةُهذهُالدراسةُعلىُالنحوُالتاليُ :

 -4تقديمُرؤيةُاستشرافيةُلدورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينية.
 -8تسليطُالضوءُعلىُق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُلدعمُالقضيةُالفلسطينية.
 -0الوقوفُعلىُالظروفُالتيُنشأتُفيهاُالجامعة.

ُ

 -1التعرفُعلىُاالجهزةُوالمؤسساتُذاتُاالختصاصُبدعمُالقضيةُالفلسطينية.

ُ
)ُ)1ق ارراتُمجلسُالجامعةُالعربيةُالخاصةُبقضيةُفلسطينُ(ُ،)4428ُ-4411صُ .22-21
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ثاني اُُ/أهدافُالدراسةُ :

منُمنطلقُدوافعُالمؤتمرُوأهدافهُ،والذيُيهدفُاليُتسليطُالضوءُعليُدورُجامعةُالدولُالعربيةُفيُدعمُ

القضيةُالفلسطينيةُ ،واختياريُكباحثُلمحور ُ(الجامعةُالعربيةُوالعملُالمشترءُودورهُفيُدعمُالقضيةُ
الفلسطينية)ُتأتيُُأهدافُهذهُالدراسةُعلىُالنحوُالتاليُ :
 -4الوقوفُعليُدورُالمؤسساتُواألجهزةُالمتخصصةُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينيةُ
 -8التعرفُعلىُاإلخفاقاتُوالنجاحاتُالتيُحققتهاُجامعةُالدولُالعربيةُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينية.
 -0تسليطُالضوءُعلىُاشكالُوأنواعُالدعمُالذيُكانُيقدمُالقضيةُالفلسطينيةُ.

 -1التعرفُعلىُمواطنُضعفُوقوةُجامعةُالدولُالعربيةُمنُحيثُق ارراتهاُوتطبيقها.

 -1التعرفُعلىُالق ارراتُالتيُاتخذتُفيُالجامعةُالعربيةُبماُيحققُطموحاتُالفلسطينيينُ.

 -2عالقةُجامعةُالدولُالعربيةُبالمنظماتُالدوليةُاألخرىُُعلىُالمستويينُالسياسيُواالقتصادي.

ثالثاُُ/فرضياتُبحثيةُ :

منُالعنوانُالرئيسيُللدراسةُ(الجامعةُالعربيةُوالعملُالمشترءُودورهُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينية)ُيتفرعُ
عدةُتساؤالتُوهي:
 -4لماذاُأُنشئتُجامعةُالدولُالعربيةُومماُتتكون؟

 -8ماُهيُاألعمالُالمشتركةُالتيُجمعتُفلسطينُبجامعةُالدولُالعربيةُودورهاُفيُدعمُالقضية؟
 -0ماُأشكالُوأنواعُخدماتُالدعمُالتيُتقدمهاُجامعةُالدولُالعربيةُلفلسطين؟
 -1ماذاُقدمتُجامعةُالدولُالعربيةُللقضيةُالفلسطينية؟

 -1ماُهوُمستقبلُجامعةُالدولُالعربيةُخاصةُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينية؟
رابعاُُ/منهجيةُالدراسةُ ُ:

اعتمدُالباحثُفيُالدراسة ُعلى ُاستخدامُالمنهجُالتحليليُالوصفيُفيُوصفُوتحليلُواقعُومستقبلُ
جامعةُالدولُالعربيةُمعُاالخذُبعينُاالعتبارُوضعُرؤيةُاستشرافيةُلهذاُالموضوع.

خامس اُُ/تقسيماتُالدراسةُ :

تنقسمُالدراسةُوفقاُلمنهجُالبحثُالعلميُاليُثالثُفصولُوهيُعلىُالشكلُاالتيُ :

الفصلُاألولُجامعةُالدولُالعربيةُ"تاريخُالنشأةُوارهاصاتُالتأسيس" ُ
 تاريخُوظروفُنشأةُجامعةُالدولُالعربيةُالمحليةُواإلقليمية. -مؤسساتُوأجهزةُجامعةُالدوليُالعربيةُ(البنيةُوالتكوين)

الفصلُالثانيُ:القضيةُالفلسطينيةُوجامعيُالدولُالعربيةُ"ُمحطاتُالدعمُواإلخفاقاتُ" ُ

 عالقةُجامعةُالدولُالعربيةُبفلسطينُوالقضيةُالفلسطينيةُمحورُالصراعُفيُالشرقُاالوسط.514

 -أشكالُالدعمُالتكتيكيُواالستراتيجيُللقضيةُالفلسطينية.

 رؤيةُاستشرافيةُلمستقبلُالعالقةُبينُجامعةُالدولُالعربيةُوفلسطين -تعقيب

الفصلُالثالثُ :

ُ -النتائجُ

 التوصياتُ -المصادرُوالمراجعُ ُ

الفصلُاالولُ/جامعةُالدولُالعربيةُ"تاريخُالنشأةُوارهاصاتُالتأسيس" ُ
المبحثُاالولُُ/تاريخُوظروفُنشأةُجامعةُالدولُالعربيةُالمحليةُواإلقليمية.
المبحثُالثانيُُ/مؤسساتُوأجهزةُجامعةُالدوليُالعربيةُ(البنيةُوالتكوين) ُ

المبحثُاالول :تاريخُوظروفُنشأةُجامعةُالدولُالعربيةُالمحليةُواإلقليميةُ .
 -9التعريفُبجامعةُالدولُالعربيةُخلفيةُتاريخيةُ"ارهاصاتُالنشأة":
ينبغيُقبلُالبدءُفيُتناولُدراسةُجامعةُالدولُالعربيةُكمؤسسةُعربيةُحاضنةُللمجتمعاتُالعربيةُوحاميةُ

لهاُ،ينبغيُالتطرقُاليُالظروفُوالبيئةُالتيُظهرتُفيهاُهذهُالمؤسسةُ،واألسبابُوراءُتأسيسهاُالسيماُ
الدوليةُواإلقليميةُفيُتلكُالفترةُ ُ.

جامعةُالدولُالعربيةُهيُهيئةُعربيةُتضمُالدولُالموقعةُعلىُميثاقهاُُ،هدفهاُالتعاونُاإلقليميُفيُإطارُ
قوميُ،فقدُجاءتُبمثابةُاستجابةُشكليةُللشعورُالقوميُالعربيُولمطلبُالوحدةُالعربيةُمنُقبلُبريطانياُ

والحلفاءُفيُ(.الحربُالعالميةُالثانية )ُتعتبرُجامعةُالدولُالعربيةُاحدُأقدمُالمنظماتُاإلقليميةُالدوليةُنشأةُ

ُ،حيثُتزامنُقيامهاُمعُنهايةُالحربُالعالميةُالثانيةُفكانُتأسيسهاُعلىُيدُبعضُالدولُالمستقلةُآنذاكُ،

كل ُهذا ُجعل ُمن ُأسسها ُوفلسفتها ُومنطلقاتها ُهي ُانعكاس ُلظروف ُمعينة ُسواء ُأكانت ُداخلية– ُالدولُ
المؤسسةُ–ُأمُخارجيةُ-بريطانياُوالوالياتُالمتحدةُاألمريكي .حيث تسعىُالمنظماتُاإلقليميةُإلىُتكريسُ
إرادةُالدولُاألطرافُفيُتحقيقُأهدافُمشتركةُوتتمثلُفيُتعزيزُالتعاونُواالعتمادُالمتبادلُالمتكافئُ،كماُ
تعملُعلىُالعيشُمعُبعضهاُالبعضُفيُإطارُالسلمُواألمنُومواجهةُالتهديداتُألخارجيةُكماُتهدفُإلىُ
تحقيقُهدفهاُاألسمىُوهوُالوحدةُواالندماجُفيُكتلةُواحدةُ .انهاُليستُبفكرهُحديثهُففكرهُالوحدة ُالعربيةُ

انماُظهرتُفيُمشاريعُعديدةُمثلُمشروعُمحمدُعلىُباشاُوُابنهُابراهيمُفيُتوحيدُاقطارُاسياُالعربيةُمعُ

المارونىُيوسفُكرم) ُبتوحيدُالدولةُ
ُ
القطرُالمصريُعام(ُُ ُ ،ُ)4111_4108وأيضا ُمقترحاتُالثائرُ(
ُ
نجيبُعازورىُ)ُ
ُ
العربية ُفي ُالدولة ُالعثمانية ُتحتُزعامة ُاالميرُعبدُالقادرُالجزائريُ ُوُكذلكُمشروع ُ ُ(
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بتوحيدُأقطارُآسيا ) (1وُأسسُ(عازورىُ)ُعصبهُالوطنُالعربيُثمُأصدرُمجلهُلهُتهتمُبمسائلهُاالستقاللُ
العربيُوُيعدُكتابهُ”ُيقظة ُآالمه ُ ُالعربية ُ”ُمنُاهمُالكتبُالتي ُنشرتُفي ُهذاُالعصرُونادىُانُتكونُ

الوحدةُعلىُأسسُدستوريهُوُلبراليهُ )1( .

إنُانتهاءُالحربُالعالميةُاالوليُُالعامُُ،4441حسبُكثيرُمنُالدراساتُهيُالسببُالرئيسُفيُالتفكيرُ
فيُالتفكيرُبتبنيُتنفيذُفكرةُإنشاءُبيتُ
ُ
بإنشاءُجسمُعربيُموحدُ ،حيثُتعتبرُهذهُالفترةُالبدايةُاألولى ُ

عربيُتجتمعُتحتهُكافةُاألقطارُالعربيةُ،إذُإنُانهيارُالدولةُالعثمانيةُوتفككهاُسببُمباشرُفيُاللجوءُاليُ

ُإعادةُترتيبُالمجتمعاتُالعربيةُجغرافياُ ُوسياسياُوثقافياُ،إالُأنُهذاُلمُيتمُتجسيدهُعليُأرضُالواقعُإالُفيُ
ُأعقابُانتهاءُالحربُالعالميةُالثانيةُ(ُ)4411ولقدُلعبُاالستعمارُاألوربيُللوطنُالعربيُُوُتوسعهُعقبُ

إنهاءُالحربُالعالمية ُالثانية ُاثارهُكبيرهُفي ُفكرهُالوحدة ُالعربية ُواستخدامات ُالدعاوىُالىُالوحدة ُالعربيةُ
كاداهُدفاعيهُمنُقبلُالقومينُالعربُإلزالةُالتجزئةُالسياسيةُالتيُعانتهاُالدولُالعربيةُوكانُيراهاُالقومينُ

هدفاُمعاكساُ ُلالستعمار .ومعُبداياتُالقرن ُالعشرينُبرزُللفكرُالقومي ُاتجاهاتُأربعة ُتدعو ُالىُالوحدةُ

العربية.

االتجاهُاالول :يدعوُأنصارُهذاُاالتجاهُالىُالحكمُالالمركزيةُفيُالدولةُالعثمانية
االتجاهُالثاني :يدعوُبإنشاءُمملكةُعربيهُتتمتعُباالستقاللُالذاتيُمعُبقاءُاالرتباطُبالدولةُالعثمانية.
االتجاهُالثالث :يدعوُإلىُخالفهُعربيهُقرشييهُويرفضُالخالفةُالعثمانية.

االتجاهُالرابع ُ:دعوُإلىُالثورةُعلىُاألتراكُواالنفصالُعنهمُوانشاءُدولةُعربيةُمستقلةُ )2(ُ.
يريُالباحثُأ نُهذهُاالتجاهاتُاالربعةُعبارةُعنُنواهُتبلورُفكرةُتأسيسُتجمعُيوحدُالمجتمعاتُالعربيةُ،
وكانتُهذهُاالتجاهاتُهيُبدايةُتشكلُخارطةُجيوسياسيةُحديثةُ.لكنُلمُتكنُتحملُفيُمضمونهاُشكلُ

هذاُالتجمعُالذيُهوُعليهُاالنُ.ويكمنُعرضُالخطواتُاألولى؛ُلتكونُهذاُالتجمعُمنُخاللُاالجتماعاتُ

والبررتوكوالتُالسياسيةُ.وبهذا ُكانت ُالنشأة ُفيُ(ُ 88مارسُُ )4411تمُالتوقيعُعلىُميثاق جامعةُالدولُ

العربية منُقبلُمندوبيُالدولُالعربية،

بروتوكوالتُجامعةُالدولُالعربية:
ُ
-2

لقدُعقدُالعربُعدةُاجتماعاتُلبلورةُفكرةُالتوحدُالعربيُوتمُطرحُالعديدُمنُاالفكارُوالمسمياتُالتيُتحملُ

هذاُالتوحدُكانتُقدُاوشكتُالحربُالعالمية ُالثانية ُعلىُاالنتهاءُبانتصارُالحلفاء ُوهزيمة ُدول ُالمحورُ
ُوازدادُاهتمامُالرأيُالعامُالعربيُبأحزابهُوُصحفهُوُمنظماتهُفيُاتجاهُقيامُوحدهُعربيةُحقيقيةُُ،كماُتبوأتُ
)ُُ(1دُ.محمدُشبانهُُ،الوطنُالعربيُفىُالسياسةُالدوليهُُ،8141صُُ 80

)ُ)2د.علىُمحافظهُُ،موقفُفرنساُوُالمانياُوُايطالياُمنُالوحدةُالعربيةُ(ُ،ُ )4411_4444مركزُدراساتُالوحدةُالعربيةُُ،بيروتُ
نوفمبرُ.4411
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جرهاُ(مصطفىُالنحاسُباشا)ُ
مصرُمقاماُخاصاُفيُنف ُوسُالعربُوخصوصاُبعدُالمشاوراتُاألوليةُالتيُأ ُُا

رئيسُوزراءُمصرُفيُذلكُالوقتُمعُالوفودُالعربية .وفىُظلُهذاُالمنالُوجُهُ(النحاسُباشا)ُرئيسُوزراءُ

مصرُفيُ(ُ)4411/1/48دعوهُالىُالحكوماتُالعربيةُالتيُشاركتُفيُالمشاوراتُالمهديةُإلرسالُمندوبيهاُ

لالشتراك ُفي(اللجنة ُالتحضيرية ُللمؤتمر ُالعربي ُالعام ُالتي ُستتولى ُصوغ ُالمشروعات ُلتحقيق ُالوحدةُ
العربية).واجتمعتُاللجنةُالتحضرية ُفيُ(ُ81أيلولُ/سبتمبرُُ)4411فيُاإلسكندريةُبحضورُممثلينُعنُ
مصرُولبنانُوسورياُوالعراقُوشرقُاالردنُوالسعوديةُواليمنُوعربُفلسطينُوتمُعقدُثمانيةُجلساتُمتواليةُ،
ومعُبدءُاالجتماعُاستبعدُالجميعُفكرهُالحكومةُالمركزيةُوُمشروعُسورياُُالكبرىُومشروعُالهاللُالخصيبُ

بعدُُمناقشاتُطويلةُوُانحصرُالنقاشُفيُاقتراحُ"نورىُالسعيدُ"(*ُ)1بتكوينُمجلسُاتحادُلهُسلطهُتنفذيهُ

أوُيكونُمجلسُالُتنفذُق ارراتهُإالُالدولُالتيُتوافقُعلىُالقرار(ُ )2
 -1االتفاقُوصياغةُالميثاق:

اجتمعتُاللجنة ُالتحضيرية ُفي(81أيلولُ /سبتمبرُُ )4411في ُاإلسكندرية ُبحضورُممثلينُعنُمصرُ

ولبنانُوسورياُوالعراقُوشرقُاألردنُوُالسعوديةُواليمنُوعربُفلسطينُوتمُعقدُثمانيُجلساتُمتواليةُُ،

ومع ُبدء ُاالجتماع ُاستبعد ُالجميع ُفكره ُالحكومة ُالمركزية ُو ُمشروع ُسوريا ُ ُالكبرى ُومشروع ُالهاللُ
الخصيبُبعد ُمناقشاتُطويلةُوانحصرُالنقاشُفيُاقتراحُ(نورىُلبسعيد)ُبتكوينُمجلسُاتحادُلهُسلطهُ
تنفذيهُاوُيكونُمجلسُالُتنفذُق ارراتهُإالُالدولُالتيُتوافقُعلىُالقرارُ )3(.

ومنُهناُتدخلُ(مصطفيُباشاُالنحاس)ُفأكدُعلىُانُفكرهُُاتحادُعربيُلهُسلطهُتنفيذيهُوق ارراتهُملزمهُ

ىُ
سو ُ
أمرُيستبعدهُالجميع ُلألسباب ُنفسهاُالتي ُادتُالىُاستبعادُفكرهُحكومة ُمركزيهُُ،وبذلكُالُيبقي ُ ُ
الرأيُالقائلُبتكوينُاتحادُالُتكونُق ارراتهُملزمهُإالُلمنُتقبلُبهاُوُقدمُ(النحاسُباشا)ُمقترحناُمكتوبُ
ُ

وكانُذلكُفيُالجلسةُالرابعةُوُكانتُفيُيومُ(ُ)4()4411/41/8وفيُنهايةُهذهُالمشاوراتُخلصتُاليُ

(*)1هوُنوريُبنُسالعيدُبنُصالحُابنُالمالطةُ،منُعشيرةُالقرهُغوليُالبغداديةُ.سياسيُ،عسكريُالمنشأُ،فيهُدهاءُوعنفُ.ولدُببغدادُ
سنةُُ،4111منُعائلةُمنُالطبقةُالوسطىُ،حيثُكانُوالدهُيعملُمدققا ُفيُإحدىُالدوائرُفيُالعهدُالعثمانيُوتعلمُفيُمدارسهاُ
العسكريةُ .وتخرج ُبالمدرسة ُالحربية ُفي ُاالستانة ُ( ُُ )ُ 4412ودخل ُمدرسة ُأركان ُالحرب ُفيها ُ( ُُ )ُ 4444وحضر حرب ُالبلقانُ
األولى )(1912-1319وشاركُفيُاعتناقُ«الفكرةُالعربية»ُأيامُظهورهاُفيُالعاصمةُالعثمانيةُ .
)ُ)2الواقعُوُالطموحُجامعهُالدولُالعربيةُُ،ص ال ال 11ال ُ
)ُ)3محاضرُاللجنةُالتحضيريهُللمؤتمرُالعربيُالعامُ(القاهرهُالمطبعهُاالميريهُببوالقُُ (.4412
)ُ)4دُ.غالبُبنُغالبُالعتيبىُُ،جامعهُالدولُالعربيةُوحلُالنزاعاتُالعربيةُُ،جامعهُنايفُللعلومُاالمنيةُُ،طبعهُاولىُالرياضُ
ُ8141صُ 84
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االتفاقُعليُاختيارُاسمُجامعةُالدولُالعربيةُُ،يجمعُجميعُالدولُالملتزمةُبالميثاقُُحيثُكانتُمصرُ

قدُاعدتُمشروعاُمتكاملُووافيُُلهذاُ،واتفقُالجميعُعليُاالتيُُ :

 -4االعترافُبسيادةُواستقاللُالدولُاألعضاءُبحدودهاُالقائمةُفعال.
 -8االعترافُبالمساواةُالتامةُبينُالدولُاألعضاءُكبيرهاُوصغيرها

 -0االعترافُلكلُدولهُبحقُابرامُالمعاهداتُواالتفاقاتُمع ُغيرهاُمنُالدولُالعربية ُاوُغيرُالعربيةُ
بشرطُانُالُتتعارضُمعُاحكامُميثاقُالجامعة.

 -1ليسُهناكُإلزامُواضحُالتباعُسياسةُخارجيةُموحده.
 -1عدمُاللجوءُالىُالقوةُلفضُالمنازعاتُوالخالفاتُالتيُقدُتنشبُبينُالدولُاالعضاءُوتشملُالقوةُ
فرضُالقيودُاالقتصاديةُاوُحشدُالجيوشُعلىُالحدود.

 -2يقومُمجلسُالجامعة ُبالوساطة ُبينُالدولُاالعضاءُبناءُعلىُطلبهاُ .وتحفظتُالمملكة ُالعربيةُ
السعوديةُواليمنُعلىُالتعاونُالسياسيُبينُالدولُالعربيةُ .

المبحثُالثانيُ:مؤسساتُوأجهزةُجامعةُالدوليُالعربيةُ(البنيةُوالتكوين)ُُ ُ
 -9الدولُاالعضاءُفيُالجامعة:

تتكونُجامعةُالدولُالعربيةُمنُكافةُالدولُالموقعةُعلىُميثاقُالجامعةُ"ُالدولُاألعضاء"ُوتضمُالدولُ
ىُ
العربيةُالتيُتنطقُبالعربيةُكشرطُثقافيُ،وتقعُفيُالمحيطُالجغرافيُللوطنُالعربيُويسمحُللدولُاألخر ُ

التيُترغبُبالمشاركةُااللتحاقُبالجامعةُوفقُشروطُالعضويةُوانُكانتُالُتنطقُبالعربيةُكماُأنُهناكُ
دولُخارجُنطاقُالمنومةُالعربيةُتعتبرُدولُمراقبةُعلى ُُأعمالُالجامعةُوالدولُالتيُتتكون ُمنهاُجامعةُ

الدولُالعربيةُهيُ ُ:

األردنُدولةُمؤسسةُُ4411/0/88مصرُدولةُمؤسسةُُ4411/0/88اليمنُدولةُمؤسسةُُ4411/0/88
لبنانُدولةُمؤسسةُُ4411/0/88العراقُدولةُمؤسسةُُ4411/0/88سورياُدولةُمؤسسةُُ4411/0/88

السعوديةُدولةُمؤسسةُُ4411/0/88اإلماراتُعضوُُ4414/48/2البحرينُعضوُُ4414/44/4تونسُ
عضو ُُ 4411/41/41الجزائر ُعضو ُُ 4428/1/42جيبوتي ُعضو ُُ 4411/4/1السودان ُعضوُ

ُ4412/4/44الصومالُعضوُُ4411/8/41عمانُعضوُُ4414/4/84فلسطينُعضوُُ4414/4/4

قطرُعضوُُ4414/4/44جزرُالقمرُعضوُُ4440/44/81الكويتُعضوُُ4424/1/81ليبياُعضوُ
ُ4410/0/81المغربُعضوُُ4411/41/4موريتانياُعضوُُ ُ4410/44/82

أمُاُالدولُالتيُتأخذُصفةُالمراقبُهيُ :
 فنزويالُدولةُمراقبةُمراقبُمنذُ8112مُ ُ -إرتيرياُدولةُمراقبةُمراقبُمنذُ8110مُ ُ

518

()1

 -الهندُدولةُمراقبةُمراقبُمنذُ8111م

 -2بنيةُالجامعةُداخلي اُ"ُالهيكليةُاإلدا ُريةُوجهاتُاالختصاصُ"

جامعةُالدولُالعربيةُتتكون ُمنُمجالسُواتحاداتُولجانُفرعيةُ ،تعملُعليُحلُالقضاياُوتنفيذُالمشاريعُ
واالتفاقياتُالموقعةُبينُالدولُاألعضاءُومراقبةُومتابعةُاألحداثُالتيُتمسُالدولُ ،وهيُتجتمعُبشكلُ

دوريُواستثنائيُفيُحاالتُالضرورةُوالطوارئُوتضمُالجامعةُالمجالسُواللجانُواالتحاداتُاالتيةُ ُ:

أوالُُ:مجلسُالجامعة  /يتألفُهذاُالمجلسُالذيُيعتبرُأعلىُسلطةُفيُالجامعةُمنُممثلىُالدولُاألعضاءُ،
ولكلُمنهاُصوتُواحدُمهماُكانُعددُممثليهاُ،وقدُاعتبرتُمؤتمراتُالقمةُللملوكُوالرؤساءُالعربُدوراتُ
لمجلسُالجامعةُولمُتعتبرُتلكُالمؤتمراتُجهازاُمنُأجهزتها.وعرفتُالجامعةُمنذُنشأتهاُمؤتمراتُقمةُ

كثيرةُكانُأولهاُفيُأنشاصُبالقربُمنُالقاهرةُفيُ(ُ 84-81مارس/آذارُُ )4412تأييداُ ُلموقفُمصرُ

أمامُبريطانياُبعدُإلغائهماُمعاهدةُ(ُ،)4402والتخاذُقرارُعربيُموحدُفيُقضيةُفلسطين.وعامُ(ُ)4410

حسمُالنظامُالداخليُلمجلسُالجامعة ُقضيةُالتمثيلُفتقررُأنُيعقدُالمجلسُدوراتهُعلىُمستوىُوزراءُ

الخارجيةُأوُمستوىُأعليُولهمُأنُينيبواُعنهمُمندوبينُأوُمفوضينُوفقاُللمادةُالثانيةُمنُهذاُالنظامُ .

ثانياُ:اللجانُ/يتمُتشكيلُاللجانُمنُالمجلسُاألعلىُللجامعةُوتتوزعُمهامُعملهاُوفقاُلالحتياجاتُالتيُ
يحتاجهاُالمجلسُوهيُ :



لجنةُالشؤونُالسياسيةُ-لجنةُالشؤونُاالقتصاديةُ-لجنةُالشؤونُاالجتماعيةُوالثقافيةُ-لجنةُالشؤونُ
الماليةُواإلداريةُ-لجنةُالشؤونُالقانونيةُتدرسُهذهُاللجانُماُيحولُإليهاُمنُمجلسُالجامعةُوتقدمُ
تقاريرهاُمتضمنةُتوصياتُللمجلسُبالق ارراتُالمناسبة.

ثالثاُ/االتحادات ُوالمنظماتُالفرعيةُ :وتضمُالجامعةُالعربيةُالعديدُمنُالمنظماتُالمتخصصةُ،أنشئتُ
لحاجةُبعضُاللجانُإلىُتخصصاتُبعينهاُ،منُهذهُالمنظمات:
 -4اتحادُالبريدُالعربي.

 -8االتحادُالعربيُللمواصالتُالسلكيةُوالالسلكية.
 -0اتحادُاإلذاعاتُالعربية.

 -1المنظمةُالدوليةُالعربيةُللدفاعُاالجتماعيةُضدُالجريمة.
 -1المنظمةُالعربيةُللعلومُاإلدارية.

 -2المنظمةُالعربيةُللتربيةُوالعلومُوالثقافة.
 -1منظمةُالعملُالعربية.

 -1مجلسُالطيرانُالمدنيُللدولُالعربية.
ُ(ُ ُhttps://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/ab81d9aa-01c5-4ad4-abdf-8aed6d6c8dbcُ)1
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 -4المنظمةُالعربيةُللمواصفاتُوالمقاييس.

 -41المنظمةُالعربيةُللتنميةُالزراعية.
 -44المنظمةُالعربيةُللصحةُ )1(ُ.

تعقيبُعلىُالفصلُاألُول ُ

 منُخاللُالعرضُالسابقُوالمختصرُلنشأةُجامعةُالدولُالعربيةُوالظروفُالدوليةُواإلقليميةُالتيُأحاطتُبتأسيسهاُ ،أرىُ ُبأنُالقيادةُالعربيةُفيُتلكُالفترةُحاولتُالمحافظةُعلى ُالنسيجُالعربيُ

والهويةُالعربيةُوالثقافةُالعربيةُمنُخاللُتكوينُمؤسسةُتكون ُبمثابةُدرعُواقيُفيُظلُالتغيراتُ
الدوليةُوظهورُقوةُجديدُبعدُانتهاءُالحربُوبدايةُتشكلُخارطةُدوليةُجديدة.

 فلسطينُكانتُمحورُاهتمامُجامعةُالدولُالعربيةُفيُتلكُالفترةُوانُتأسيسُالجامعةُجاءُُأعقابُحربُ(ُ)4411حمايةُلضياعُالهويةُالعربيةُوالمحافظةُعليها.

 كانُهناكُإخفاقُمنُجامعةُالدولُالعربيةُفيُماُيتعلقُبحربُ(حزيرانُُ )4421والتيُانتهتُباحتاللُمساحاتُكبيرةُمنُالدولُالعربيةُبماُفيهمُفلسطينُبالكاملُ،حيثُكانُمنُالمفترضُعدمُ

حدوثُذلك.
ُ

الفصلُالثاني ُ

القضيةُالفلسطينيةُوجامعةُالدولُالعربيةُ"ُمحطاتُالدعمُواإلخفاقاتُ" ُ

المبحثُاالولُُ/عالقةُجامعةُالدولُالعربيةُبفلسطينُوالقضيةُالفلسطينيةُمحورُالصراعُفيُالشرقُ

االوسط.

المبحثُالثانيُُ/اشكالُالدعمُالتكتيكيُواالستراتيجيُللقضيةُالفلسطينيةُ".الق ارراتُوالمواقفُ"

المبحثُالثالثُُ/رؤيةُاستشرافيةُلمستقبلُالعالقةُبينُجامعةُالدولُالعربيةُوفلسطين
خالصة ُ

المبحثُاالولُُ/عالقةُجامعةُالدولُالعربيةُبفلسطينُوالقضيةُالفلسطينيةُمحورُالصراعُفيُالشرقُ

االوسطُ .

)ُ(ُ1لإلطالعُاكثرُعليُتكويناتُجامعةُالدولُالعربيةُجامعةُالدولُالعربيةُُ-ويكيبيدياُ،الموسوعةُالحرة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D
8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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لعبتُجامعةُالدولُالعربيةُدوراُبارزاُفيُاصدارُق ارراتُوتجسيدُمواقفُهامةُتدعمُالقضيةُالفلسطينيةُسواءُ

علىُالمستويُاوُالوزاريُاوُمستويُالقمةُفيُمواجهةُاالحتاللُالُسيماُعبرُمراحلهاُالتاريخيةُ،حيثُسيتمُ
عرضهاُفيماُبعدُمنُخاللُهذهُالدراسةُوتحليلُكافةُالمواقفُوالق ارراتُالتيُصدرتُعنُاجتماعاتُالجامعةُ

تجاهُالقضيةُالفلسطينيةُولكنُيمكنُالقولُأنُهذهُالق ارراتُكانتُقدُرسختُلديُالمجتمعُالدوليُقناعةُبأنُ

فلسطينُجزءاُُالُيتجزأُمنُالمنظومةُالعربيةُ .

اوالاُ:موقعُفلسطينُمنُجامعةُالدولُالعربيةُ".متسوىُُالعضويةُوااللتحاقُبالجامعةُ" ُ

اضعوا ُميثاقُالجامعةُواعينُلتصريحاتهمُالسابقةُالداعمة لفلسطين ُولذاُكانواُمصممينُعلىُإدراجُ
كان ُو ُ
فلسطينُضمنُالجامعةُمنذُتأسيسها فقدُأعلنتُوثيقةُمرفقةُللميثاقُاآلتيُ :

وضع ميثاقُعصبةُاألمم لفلسطينُنظامُحكومةُ،علىُأساسُاالعترافُباستقاللهاُ،ولوُكانتُفلسطينُالُ
تملكُأن ُتحكمُمصيرهاُ .فكيانها بحكم ُالقانونُ واستقاللها ُفي ُاألممُصار ُيقيناُ ،مثلها ُمثل ُسائر ُالدولُ

العربيةُ.فإنُالدولُالموقعةُعلىُاتفاقُجامعةُالدولُالعربيةُترىُ للمجلس أنُيعينُمندوبا ُلدولةُفلسطينُ،
إلىُحينُاستقاللهاُالتامُوبالفعلُقامُالمجلسُبتعيينُالسيدينُ(يوسفُالعلميُوالحاجُأمينُالحسيني)ُليكوناُ
مندوبينُلفلسطينُلدىُجامعةُالدولُالعربية(1ُ (ُ .النصُاألصلي ُُ:فيُمؤتمرُ(قمةُالقاهرةُلعامُُ،)4421

شرعتُجامعةُالدولُالعربيةُفيُإنشاءُمنظمة ُتمثلُالشعبُالفلسطينيُ .فقد ُعق َدتُأول ُجلسةُ للمجلسُ

الوطنيُالفلسطيني في القدسُالشرقية فيُالتاسعُوالعشرينُمنُمايوُلعامُُ.4421وقدُتمُتأسيس منظمةُ
التحريرُالفلسطينية خاللُهذاُاالجتماعُفيُيوم ُ(ُ 8يونيوُُ.)4421في قمةُبيروت يومُ(ُ 81مارسُمنُ
عامُُ،)8118اعتمدتُالجامعةُ مبادرةُالسالمُالعربية(2) ،وهيُمبادرة ُسعودية ُالمنشأ ُأوجدتُكخطة ُسالمُ

بيعُالكاملُللعالقاتُمع إسرائيل .وطالبتُالمبادرةُ
إلنهاء الصراعُالعربيُاإلسرائيلي َ .ع َرضتُالمبادرةُالتط َ
إسرائيلُفيُالمقابلُباالنسحابُمنُجميع األراضي ألمحتلةُبماُفيُذلك مرتفعاتُالجوالنُ،وأنُتعترفُ

إسرائيلُ بدولة ُفلسطينية ُمستقلةُ في الضفةُالغربية وقطاعُغزةُ،بالقدسُالشرقية ُعاصمة ُلهاُ،فضالُعنُ
القيامُ"بحلُعادل"ُلقضية الالجئينُالفلسطينيين ُ.تمُإقرارُمبادرةُالسالمُالعربيةُمرةُُأخرىُفيُعامُ(ُ8111
فيُقمةُالرياض)ُ.وقامتُالجامعةُُبإرسالُبعثةُتألفتُمنُوزيريُخارجية مصر واألردن إلىُإسرائيلُللترويجُ

للمبادرةُ،وذلكُفيُشهرُ(يوليوُمنُعامُُ،)8111وقدُقوبلتُتلكُالمهمةُبترحابُمتحفظُمنُقبلُإسرائيلُ.
(ُ )3

واتخذُمجلسُالجامعةُفيُ(ُ84شباطُ/فبرايرُُ،)4421ق ار ارُأكدُفيهُعلىُماُيلي:

) ُ(1الجزيرة.نتُ،المعرفة:جامعةُالدولُالعربيةُ:المبادئُواألهداف  -تاريخُالولوج  = 6-6-2008نسخةُمحفوظة  14فبرايرُ
ُ8148علىُموقع وايُباكُمشينُ .

(2) https://www.al-bab.com/arab/docs/league/peace02.htm
)ُ)3عدنانُالسيدُحسينُ:عصرُالتسويةُ،طُ،4دارُالنفائسُ،بيروتُ.4441ُ،صُ .841
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 -4أنُالشعبُالعربيُالفلسطينيُهوُصاحبُالحقُالشرعيُفيُفلسطينُ،وأنُمنُحقهُأنُيستردُ ُوطنهُ
ويقررُمصيرهُ،ولهُكأيُشعبُفيُالعالمُأنُيعيشُفيُوطنهُعيشاُكريماُح ارُ،وأنُيمارسُحقوقهُ

الوطنيةُكاملة.

 -8أنُمطالبةُالشعبُالعربيُالفلسطينيُبحقوقهُفيُحركةُوطنيةُلتحررُمنُالصهيونيةُالتيُأدتُ
بمساندةُاالستعمارُإلىُإخراجُالعربُمنُوطنهمُواغتصابُأراضيهمُ.ويتعينُلكلُهذاُأنُتتضامنُ

الدولُالعربيةُوتلتزمُبمؤازرةُالشعبُالفلسطينيُالستردادُحقوقه.

 -0كماُاهتمتُجامعةُالدولُالعربيةُفيُالدفاعُعنُالقضيةُالفلسطينيةُفيُالمحافلُالدوليةُ،واعتبارهاُ
منُالقضاياُالرئيسيةُالتيُتثيرهاُفيُالمؤتمراتُالدوليةُ 1.

ثانياُُ/العالقاتُالسياسيةُ"مستويُالتمثيلُالدبلوماسيُلفلسطينُ :

تعتبرُفلسطينُعضوُدائمُفيُجامعةُالدولُالعربيةُ ُ،ويجريُعليهاُماُيجريُعليُالدولُاألخريُ،سواءُعليُ

مستويُاالجتماعاتُالو ازريةُاوُعليُمستويُالقمةُلذاُكانُلفلسطينُاولوية ُكبيرةُواهتمامُمنُكافةُالدولُ
األعضاءُمنُجانبُتعزيزُعالقتاهاُومكانتهاُمنُخاللُاتفاقياتُالجامعةُالتبادليةُالموقعةُسواءُكانتُثقافيةُ
أمُتجاريةُأمُسياسيةُ،وتعملُفلسطينُممثلةُبمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُوالتيُتعتبرُفيُنظرُجامعةُالدولُ
العربيةُالممثلُالشرعيُللشعبُالفلسطينيُبعدُتوقفُعملُومهامُ"حكومةُالعموم"ُالتيُتمُتشكيلهاُعامُ

(ُ )4411عليُانُيكون ُلهاُدورُرياديُفيُالجامعةُمنُخاللُالمشاركاتُالدوليةُواالتفاقياتُوالحضورُ
الدوليُعليُمستويُالمنظماتُالقانونيةُواإلنسانيةُُ 2ُ.

ويأخذُشكلُالعالقةُعلىُمستويُالتمثيلُالسياسيُعدةُمظاهرُوهيُ :

 -4عالقة ُالدعم ُوالمساندة ُمن ُخالل ُالق اررات ُالتي ُتخدم ُالقضية ُالفلسطينية ُعلى ُمستوي ُالمجتمعُ
واألفرادُوالقضية.

 -8المشاركاتُعلىُمستويُاالجتماعاتُسواءُُالمحليةُأوُاإلقليميةُوالدوليةُ
 -0التعاونُوالتبادلُالقنصلي.

ثالث اُُ/فلسطينُوجامعةُالدولُالعربيةُ"ُالعالقاتُاالستراتيجيةُ" ُ

منذُأنُاحتلتُإسرائيلُفلسطينُعامُ(ُ)4411والقضيةُالفلسطينيةُتتصدرُأولوياتُجامعةُالدولُالعربيةُ،
والُيمكنُتجاوزُنقاشُقضاياهاُومشكالتهاُبأيُشكلُمنُاألشكالُ ،وأمانةُالجامعةُتحاولُدائماُوتعملُ

الجامعةُمنذُتأسيسهاُعلىُتقديمُكافةُأشكالُالدعمُالسياسيُواالقتصاديُفيُسبيلُحمايةُفلسطينُوالدفاعُ
عنهاُ ُ.
))1

أحمدُالشقيريُ:كيفُتكونُجامعةُوكيفُتصبحُعربيةُ،تونسُ،دارُبوسالمةُللطباعةُوالنشرُ .4412ُ،

(ُ)0عبدُالحميدُالموافيُ:الجامعةُكإطارُللعملُالجماعيُالعربيُمنُأجلُفلسطينُمجلةُالباحثُالعربيُ،لندنُ،عددُُ،4414ُ،84صُ

ُ .04ُ–ُ41
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وقدُحظيتُالقضيةُالفلسطينيةُباهتمامُكبيرُمنُجامعةُالدولُالعربيةُمنذُإنشائهاُ.فقدُتضمنُبروتوكولُ

اإلسكندريةُالعبارةُالتاليةُ“أنُفلسطينُركنُمنُأركانُالبالدُالعربيةُ،وانُحقوق ُالعربُالُيمكنُالمساسُ
بهاُ،وانُاستقاللُفلسطينُهوُمنُالحقوق ُالثابتةُ،وانهُليسُأشدُظلما ُوعدوانا ُمنُأنُتحلُمسألةُيهودُ

أوروباُبظلمُآخرُيقعُعلىُعربُفلسطينُوأنهُيجبُوقفُالهجرةُاليهوديةُوالمحافظةُعلىُاألراضيُألعربيةُ
وتضمنُميثاقُالجامعةُملحقاُخاصاُبفلسطينُمنُأهمُماُجاءُفيهُ“ترىُالدولُالعربيةُالموقعةُعلىُميثاقُ

جامعةُالدولُالعربيةُأنهُنظ ارُلظروفُفلسطينُالخاصةُوالىُأنُيتمتعُهذاُالقطرُبممارسةُاستقاللهُفعالُ
يتولىُجامعةُأمرُاختيارُمندوبُعربيُفيُفلسطينُلالشتراكُفيُأعمالهُ…ُأنُفلسطينُأصبحتُمستقلةُ

بنفسهاُغيرُتابعةُأليةُدولةُ،وانُأمرهاُألصحابُالشأنُفيهاُ،وأنُوجودهاُواستقاللهاُالدوليُمنُالناحيةُ

الشرعيةُأمرُالُشكُفيه”ُ.واختارتُالجامعةُموسىُالعلميُممثال ُللفلسطينيينُللمشاركةُفيُاالجتماعاتُ

التحضيريةُلوضعُميثاقُالجامعةُمنُدون ُأنُيكون ُلهُحقُالتصويتُ،وخلفهُبعدُذلكُ(أحمدُحلمي ُعبدُ

الباقي)ُرئيسُحكومةُفلسطينُالتيُأنشئتُفيُ(ُ 1.4411)/4/80

ويمكنُهناُأ نُنوجزُالعالقةُاالستراتيجيةُبينُفلسطينُوجامعةُالدولُالعربيةُمنُخاللُبعضُالق ارراتُ

الهامةُوالتيُتمُاتخاذهاُفيُمؤتمرُالقمةُالعربيُالتاسعُالذيُعقدُفيُبغدادُعامُ(ُ)4411أصدرُالمؤتمرُ

عدةُق ارراتُوهيُ :

ُ -4إنُقضيةُفلسطينُقضيةُعربيةُمصيريةُ،وهيُجوهرُالصراعُمعُالعدوُالصهيونيُ.وانُأبناءُ
األمةُالعربيةُوأقطارهاُجميعاُمعنيونُبهاُوملزمونُبالنضالُمنُأجلهاُوتقديمُكلُالتضحياتُالماديةُ
والمعنويةُفيُسبيلهاُ،وانُالنضالُمنُأجلُاستعادةُالحقوقُالعربيةُفيُفلسطينُواألراضيُالعُربيةُ
المحتلةُمسؤوليةُقوميةُعامةُ،وعلىُجميعُالعربُالمشاركةُفيهاُ،كلُمنُموقعهُ،وبماُيمتلكُمنُ

قدراتُعسكريةُواقتصاديةُوسياسيةُوغيرهاُ.وانُالصراعُمعُالعدوُالصهيونيُيتعدىُإطارُالصراعُ
ضدهُمنُقبلُاألقطارُالتيُاحتلتُأراضيهاُفيُعامُ(ُ )4421إلىُاألمةُالعربيةُكلهاُلماُتشكلهُ

الصهيونيةُوكيانهاُفيُاألراضيُالمحتلةُمنُخطرُعسكريُوسياسيُواقتصاديُوحضاريُعلىُ

األمةُالعربيةُكلهاُ،وعلى ُمصالحها ُالقومية ُالجوهريةُ،وعلى ُحضارتهاُوبمصيرهاُ،األمر ُالذيُ

يحملُكلُأقطارُاألمةُالعربيةُمسؤوليةُالمشاركةُفيُهذاُالصراعُبكلُماُتملكهُمنُإمكانات.

ُ علىُكلُاألقطارُالعربيةُتقديمُكافةُأشكالُالمساندةُوالدعمُوالتسهيالتُلنضالُالمقاومةُالفلسطينية ُمنُ

خاللُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُباعتبارهاُالممثلُالشرعيُالوحيدُللشعبُالفلسطينيُداخلُاألرضُالمحتلةُ

وخارجهاُمنُأجلُتحريرُفلسطينُواستعادةُالحقوقُالوطنيةُللشعبُالعربيُالفلسطينيُ.وتلتزمُجميعُالدولُ

العربيةُبالحفاظُعلىُالوحدةُالوطنيةُالفلسطينيةُوعدمُالتدخلُفيُالشؤونُالداخليةُللعملُالفلسطيني.
)ُُ(1مفيدُشهابُُ:جامعةُالدولُألعربيةُميثاقهاُوانجازاتهاُ،القاهرةُ،معهدُالبحوثُوالدراساتُالعربيةُ .4411ُ،
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 -8تأكيد ُااللتزام ُبمقررات ُالقمة ُالعربيةُ ،وخاصة ُالمؤتمرين ُالسادس ُوالسابع ُالمنعقدين ُفي ُالجزائرُ
والرباطُبتحديدُالهدفُالمرحليُللنضالُالمشتركُبماُيلي:

التحريرُالكاملُلجميعُاألراضيُالعربيةُالمحتلةُفيُعدوانُحزيرانُوعدمُالتنازلُأوُالتفريطُبأيُجزءُمنُ

األراضيُأوُالمساسُبالسيادةُالوطنيةُعليها.تحريرُمدينةُالقدسُالعربيةُوعدمُالقبولُبأيُوضعُمنُشأنهُ

المساس ُبسيادة ُالعرب ُالكاملة ُعلى ُالمدينة ُالمقدسة.االلتزام ُباستعادة ُالحقوق ُالوطنية ُللشعب ُالعربيُ
الفلسطينيُبماُفيُذلكُحقهُفيُالعودةُوتقريرُالمصيرُواقامةُالدولةُالفلسطينيةُالمستقلةُعلىُترابهُالوطنيُ
بقيادةُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُبوصفهاُالممثلُالشرعيُالوحيدُللشعبُالفلسطينيُ.وتقومُالدولُالعربيةُ

بمساندةُهذهُالدولةُعندُقيامهاُفيُجميعُالمجاالتُوعلىُجميعُالمستويات.
قضيةُفلسطينُهيُقضيةُالعربُجميعاُوالُيجوزُأليُطرفُعربيُالتنازلُعنُهذاُااللتزامُ .
 -0استناداُإلىُماُجاءُأعالهُفإنُمنُالمبادىءُالجوهريةُالتيُالُيجوزُالخروجُعنهاُأوُالتساهلُفيماُ

عدمُجوازُانفرادُأيُطرفُمنُاألطرافُالعربيةُبأيُحلُللقضيةُالفلسطينيةُبوجهُخاصُ،وللصراعُ

العربيُالصهيونيُبوجهُعام.

 -1الُيقبلُأيُحلُإالُإذاُاقترنُبقرارُمنُمؤتمرُقمةُعربيُبعقدُلهذهُالغاية.
وفيُمعظمُالمؤتمراتُالتيُ عقدتهاُالجامعةُالعربيةُعلىُكافةُالمستوياتُكانتُهناكُتوصياتُأوُق ارراتُ

تخص ُالقضية ُالفلسطينية.ومن ُأبرز ُق ارراتها ُالتي ُاصبحت ُتعتبر ُمرجعا ُعربيا ُقرار ُ(قمة ُبيروت ُلعامُ

العربُ،والتيُ
ُ
ُ،)8118والتيُتمُخاللهاُتبنيُمبادرةُللسالمُ،أطلقُعليهاُمبادرةُالسالمُالعربيةُبينُاسرائيلُو
أطلقها ُالملكُ(عبدُاللهُبنُعبدُالعزيز) ُملكُالسعوديةُ،وتمُتبنيهاُمنُالدولُالعربيةُواالسالميةُ(منظمةُ
التعاونُاالسالمي)ُ.وماُزالتُالجامعةُالعربيةُتتمسكُبهاُإلحاللُالسالمُفيُالمنطقةُ،منُأهمُبنودُالمبادرة:

 االنسحابُالكاملُمنُاالراضيُالعربيةُالمحتلةُبماُفيُذلكُالجوالنُالسوريُحتىُخطُ(ال اربعُمنُحزيرانُُ،)4421واالراضيُالتيُالُزالتُمحتلةُفيُجنوبُلبنان.

 التوصلُإلىُحلُعادلُلمشكلةُالالجئينُالفلسطينيينُيتفقُعليهُوفقاُلقرارُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُرقمُ(.)441

 قيام ُدولةُفلسطينيةُمستقلةُذاتُسيادةُعلىُاالرضُالفلسطينيةُالمحتلةُمنذُ(الرابعُمن ُحزيرانُُ)4421منُالضفةُالغربيةُوقطاعُغزةُوتكونُالقدسُالشرقيةُعاصمتهاُ.

((1

) (1أحمدُفارسُعبدُالمنعمُ:جامعةُالدولُالعربيةُُ4411ُ–ُ4411دراسةُتاريخيةُسياسيةُ،بيروتُ،مركزُدراساتُالوحدةُالعربيةُُ،

4412صُ .88
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المبحثُالثانيُُ/أشكالُالدعمُالتكتيكيُواالستراتيجيُللقضيةُالفلسطينيةُ".الق ارراتُوالمواقفُ"
لعبتُالقضيةُالفلسطينيةُودعمُنضالُالشعبُالفلسطينيُ،ضدُالمشروعُاالستعماريُالبريطاني-الصهيونيُ،

دو ار ُأساسيا ُفي ُالكتابات ُالقومية ُوالمؤتمرات ُالعربية ُالمشتركة ُالتي ُانعقدت ُفي ُفترة ُالثالثينات ُومطلعُ
األربعيناتُ.وساهمُذلكُفيُإثارةُانتباهُو ازرةُالخارجيةُالبريطانيةُ،التيُوضعتُدراسةُبعنوانُ“تاريخُالقوميةُ

العربيةُوأصولُالجامعةُالعربيةُ“أبدتُفيهاُتخوفهاُمنُازديادُالمطالبينُبالوحدةُالعربيةُ،ومنُحدةُالعداءُ
العربيُلبريطانياُ،مماُجعلهاُتعلنُخاللُالحربُالعالميةُالثانيةُ،عنُتعاطفهاُمعُالشعورُالقوميُالعربيُ،

ولمطلبُالوحدةُالعربيةُ.وأرادتُمنُذلكُااللتفافُحولُالمطالبُالقوميةُالعربيةُبالوحدةُوالتحررُ.وفيُ

(ُ )4414/1/84ألقىُ(أنطونيُأيدن) ُوزيرُالخارجيةُالبريطانيُخطاباُفيه”ُ…ُ.لقدُحققُالعالمُالعربيُ
نُآمالُالعديدُمنُالمفكرينُالعربُ
ُ
قفزاتُكبيرةُمنذُالحلُالذيُتمُالتوصلُإليهُفيُنهايةُالحربُالماضيةُ.وا
هوُتحقيقُدرجاتُأكبرُمنُالوحدةُالتيُيتمتعون ُبهاُاآلنُ.وفيُمجالُالوصولُإلىُتحقيقُهذهُالوحدةُ،
يأملونُفيُالحصولُعلىُمساعدتناُ.والُينبغيُأنُنحجمُعنُالردُعلىُنداءاتُكهذهُمنُأصدقائناُ.ويبدوُ

ليُطبيعيا ُوصحيحا ُأنُالعالقاتُالثقافيةُواالقتصاديةُبينُالبلدانُالعربيةُوالروابطُالسياسية ُأيضاُ،يجبُ
أنُتعززُ.إنُحكومةُجاللتهُستمنحُدعمهاُالكاملُمنُجهتهاُأليُمشروعُيحظىُبالقبولُالعام”ُ.وأدلىُ

(أيدن)ُببيانُآخرُفيُشهرُ(شباطُ/فبرايرُُ،)4410أيدُفيهُالوحدةُالعربيةُ،إالُأنهُدعاُالدولُالعربيةُإلىُ
القيامُبذلكُ.

((1

ُ

واستعرضُهناُوبشكلُموجزُُأهمُالق ارراتُوالمواقفُالتيُاتخذتُفيُاجتماعاتُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُ

مستويُالقمةُ،والتيُكانُلهاُدورُفيُحمايةُالقضيةُالفلسطينيةُمنذُالعامُ(ُ)4414وبعدُاإلعالنُعنُقيامُ

دولةُإسرائيلُوالتيُأُزمتُجميعُالدولُاألعضاءُبعدمُاالعترافُبهذهُالدولةُوعدمُالتعاملُمعهاُعلىُالمستويُ

السياسيُواالقتصاديُواألمنيُ.والق ارراتُوالمواقفُعلىُالنحوُالتاليُ :
ُأوُالاُ/ق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُتجاهُالقضيةُالفلسطينيةُ :
شكلتُالق ارراتُالتيُاتخذتُمنُجهةُجامعةُالدولُالعربيةُعقبُحربُ(ُ )4411واإلعالنُعنُقيامُدولةُ

إسرائيلُعلىُأرضُفلسطينُ،شكلتُحالةُمنُالتوحدُفيُمواجهةُهذاُالكيانُالجديدُفيُالمنطقةُ ُ،وفيُنظريُ
أنُإسرائيلُكانتُعاملُرئيس ُلتوحدُالعربُواصدارُق ارراتُتحفظُالحقوق ُالعربيةُبشكلُعامُوفلسطينُ

بشكلُخاصُ،حيثُأخذتُالجامعةُحينهاُموقفُمعاديُإلسرائيلُوتترجمُذلكُمنُخاللُجلساتهاُفيُاخذُ
التدابيرُالالزمةُمعُماُيحدثُحيثُقامتُالجامعةُفيُالجلستينُالرابعةُوالسادسةُلمجلسُالجامعةُالعربيةُ

عامُ(ُ،)4411بإصدار ُ ق اررانُيدعوانُإلىُعدمُالتفاوضُأوُاالعترافُبالكيانُالصهيونيُأوُعقدُصلحُ
)ُ)1المرجعُالسابقُصُُ81صُ 82
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منفرد ُمع ُإسرائيلُ .القرار ُاألول ُيحمل ُالرقم ُ(ق/848/د ُ:48جُ ،4411/1/4-1وينص ُعلى ُما ُيليُ:

«استناداُإلىُالفقرةُاألولىُمنُالمادةُالثانيةُمنُميثاقُجامعةُالدولُالعربيةُوالىُالملحقُالخاصُبفلسطينُ
وبالنظرُإلىُماُللقضيةُالفلسطينيةُمنُاألهميةُالحيويةُلجميعُدولُالجامعةُالعربيةُولماُكانتُهذهُالدولُ

قدُعملتُمجتمعةُفيُتطوراتُهذهُالقضيةُنظ ارُللخطرُالمشتركُالذيُتعرضتُوتتعرضُلهُدولُالجامعةُ
دفاعاُعنُفلسطينُوعنُنفسهاُقررُمجلسُجامعةُالدولُالعربيةُفيُجلستهُالرابعةُ...باإلجماعُ :

أوالُ:أنهُالُيجوزُأليةُدولةُمنُدولُالجامعةُالعربيةُأنُتتفاوضُفيُعقدُصلحُمنفردُأوُأيُاتفاقُسياسيُ
أوُعسكريُأوُاقتصاديُمعُإسرائيلُأوُأنُتعقدُفعالُمثلُهذاُالصلحُأوُاالتفاقُوانُالدولةُالتيُتقدمُعلىُ
ذلكُتعتبرُعلىُالفورُمنفصلةُعنُالجامعةُالعربيةُطبقاُللمادةُالثامنةُعشرةُمنُميثاقهاُ .
ثانياُ:تكليفُاللجنةُالسياسيةُاقتراحُالتدابيرُالتيُيجبُأنُتتخذُبشأنُالدولةُالتيُتركتُهذهُالمخالفة»ُ(ُ .)1
اماُالقرارُالثانيُفكانُيحملُالرقمُ(ق/041/د/48جُ)4411/1/40-2وينصُعلىُماُيلي«ُ:يوافقُالمجلسُ
علىُقرارُاللجنةُالسياسيةُاآلتيُ :
تنفيذاُلقرارُمجلسُالجامعةُالصادرُبتاريخُ(أولُأبريلُ/نيسانُُ)4411والذيُينصُعلىُماُيأتيُ :
أوالُ:الُيجوزُأليةُدولةُمنُدولُالجامعةُالعربيةُأنُتتفاوضُفيُعقدُصلحُمنفردُأوُأنُتعقدُفعال ُمثلُ
هذاُالصلحُأوُاالتفاقُ.وأنُالدولةُالتيُتقدمُعلىُذلكُتعتبرُعلىُالفورُمنفصلةُمنُالجامعةُالعربيةُطبقاُ
ُ

للمادةُ(ُ)41منُميثاقهاُ.ويترتبُعلىُصدورُقرارُاللجنةُالسياسيةُبثبوتُالمخالفةُاعتبارُالدولةُالمخالفةُ
منفصلةُعنُجامعةُالدولُالعربيةُواتخاذُالتدابيرُاآلتيُبيانهاُ :
ُُ -4قطعُالعالقاتُالسياسيةُوالقنصليةُمعُالدولةُ .
 -8إغالقُالحدودُالمشتركةُمعهاُووقفُالعالقاتُاالقتصاديةُوالتجاريةُوالماليةُمعهاُ .
 -0منعُكلُاتصالُماليُأوُتعاملُتجاريُمباشرةُأوُبالوساطةُمعُرعاياهاُ .

 -1تبلغُكلُدولةُاألمانةُالعامةُبجامعةُالدولُالعربيةُاإلج ارءاتُالتيُاتخذتهاُفيُهذاُالشأن.
ُ -1تتضافرُالدولُاألعضاءُعلىُتقديمُالمعونةُالمتبادلةُلتنفيذُالتدابيرُالمشارُإليهاُ 2

ثانياُُ/قرارُميثاقُالتضامنُالعربيُُ9195وصوُالاُاليُعمليةُالسالمُمعُاسرائيلُكامُديفيد ُ ُ

)ُ(1ق ارراتُمجلسُالجامعةُالعربيةُالخاصةُبقضيةُفلسطينُ(ُ،ُ)4428ُ-4411صُ .22-21
)ُ(2المرجعُنفسهُ،ص.21-21
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 -4انعقدُمؤتمرُالقمةُالعربيُالثالثُفيُالدارُالبيضاءُ(ُ)4421/4/41-40حيثُصدرُعنهُ"ميثاقُالتضامنُ
ألعربي ُالذيُوقعهُالملوكُوالرؤساءُالعربُفيُ(ُ )4421/4/41وأودعوهُاألمانةُالعامةُ،بعدُأنُتسلمواُ
صو ارُمنهُ،واتفقواُعلىُأنُيصبحُنافذاُابتداءُُمنُيومُتوقيعهُوهذاُنصه«ُ:إيماناُبضرورةُالتضامنُبينُ

الدولُالعربيةُودعمُالصفُالعربيُلمناهضةُالمؤامراتُاالستعماريةُالصهيونيةُالتيُتهددُالكيانُالعربيُ،

ويقينا ُمناُبالحاجةُالقصوىُلتوفيرُالطاقاتُالعربيةُتمهيدا ُلتعبئةُالقوىُلمعركةُالكفاحُلتحريرُفلسطينُ،

وايمانا ُبالحاجةُإلىُاالنسجامُوالوفاقُبينُالدولُالعربيةُلكيُيتسنىُلهاُأنُتلعبُدو ار ُفعاال ُفيُإقرارُ

السالمُ،ورغبةُمناُفيُتوفيرُجوُيسودهُروحُالودُواإلخاءُبينُالبالدُالعربيةُ،حتىُالُيتمكنُاألعداءُمنُ

أنُيفتواُفيُ()1عضدُاألمةُالعربيةُفقدُالتزمناُُ،نحنُملوكُورؤساءُالدولُالعربيةُ،فيُمؤتمرُالقمةُالمنعقدُ
بالدارُالبيضاءُبين(ُ)4421/4/41-40بماُيلي:

"العملُعلىُتحقيقُالتضامنُفيُمعالجةُالقضاياُالعربيةُ،وخاصةُقضيةُتحريرُفلسطين"(ُ )2

وبعدُحربُ(ُ1حزيرانُ)ُ4421والتيُاستطاعتُإسرائيلُفيهاُأنُتحتلُكلُفلسطينُوأجزاءُمنُالدولُالعربيةُ

المجاورةُلهاُ،حيثُلمُيستطعُميثاقُالتضامنُالعربيُأنُيوقفُتوسعهاُوعدوانهاُالمستمر!!ُلكنُمعُذلكُ

بقيتُالجامعةُالعربيةُعلىُمواقفهاُالثابتةُتجاهُإسرائيلُإذُالُصلحُوالُتفاوضُوالُُاعترافُبهاُوهذاُماُصدرُ

عنُمؤتمرُالقمةُالعربيُالرابعُالذيُانعقدُفيُالخرطومُ(ُ)4421/4/4—1/84وذلكُفيُقرارُالقمةُرقمُ

(/11دُ)4421/4/4-:1الذيُنصُعلىُماُيليُ :

« اتفقُالملوكُوالرؤساءُعلىُتوحيدُجهودهمُفيُالعملُالسياسيُعلىُالصعيدُالدوليُوالدبلوماسيُإلزالةُ
آثارُالعدوانُوتأمينُانسحابُالقواتُاإلسرائيليةُالمعتديةُمنُاألراضيُالعربيةُالمحتلةُبعدُعدوانُُ1حزيرانُ،
وذلكُفيُنطاقُالمبادئُاألساسيةُالتيُتلتزمُبهاُالدولُالعربيةُ،وهيُعدمُالصلحُمعُإسرائيلُأوُاالعترافُ

بهاُوعدمُالتفاوضُمعهاُوالتمسكُبحقُالشعبُالفلسطينيُفيُوطنه»ُ 3

 -8ق اررات ُمؤتمر ُالقمة ُالعربي ُالسادس ُفي ُالجزائر ُُ 4410/44/81-82بعد ُقيام ُحرب ُ(ُ 2تشرين ُأولُ

ُ) 4410تثبتُتنازلُالعربُعنُكلُفلسطينُواقتصارُمطالبهمُعلىُاألراضيُالتيُاحتلتُبعدُحربُ
ُ4421حص ارُواعتبرُذلكُهوُالهدفُالمرحليُلألمةُالعربيةُفيُنضالهاُالمشترك!!ُ .

ومماُجاءُفيُهذهُالقمةُ(القرارُ/12دُ)4410/44/81-/2الذيُنصُعلىُماُيليُ:ويقررُالمؤتمرُأنُ

أهدافُالمرحلةُالحاليةُللنضالُالعربيُالمشتركُهيُ :

(ُ)2مؤتمراتُالقمةُالعربيةُ،صُُ .01
)ُ(3المرجعُنفسه.11ُ،
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ُُُُ .4التحريرُالكاملُلجميعُاألراضيُالعربيةُالمحتلةُفيُعدوانُيونيو/حزيرانُُ،4421وعدمُالتنازلُأوُ

التفريطُفيُأيُجزءُمنُهذهُاألراضيُأوُالمساسُبالسيادةُالوطنيةُعليهاُ .

ُُُُ .8تحريرُمدينةُالقدسُالعربيةُ،وعدمُالقبولُبأيُوضعُمنُشأنهُالمساسُبسيادةُالعربُالكاملةُعلىُ

المدينةُالمقدسةُ .

ُُُُ.0االلتزامُباستعادةُالحقوقُالوطنيةُللشعبُالفلسطينيُوفقُماُتقررهُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُبوصفهاُ
الممثلُالوحيدُللشعبُالفلسطينيُ .

ُُُُ .1قضيةُفلسطينُهيُقضيةُالعربُجميعا ُوالُيجوزُأليُطرفُعربيُالتنازلُعنُهذاُااللتزامُوذلكُ

وفقُماُأكدتهُمقرراتُمؤتمراتُالقمةُالسابقةُ(ُ .)1

وقدُانعقدتُعدهُاجتماعاتُوقممُعربيةُتؤكدُعليُالق ارراتُالسابقةُالتيُكانتُقدُاتخذتهاُفيماُيتعلقُ

بالتعاملُمعُاسرائيلُوالدفاعُعنُفلسطينُ ،حتيُوصلتُاليُالقمةُالتيُاتخذتُفيهاُقرارُرفضُاتفاقيةُ
السالمُ"ُاتفاقُ(كامبُديفيد)ُبينُإسرائيلُومصرُالتيُتمُالتوقيعُعليهاُفيُُ،4411/4/41واتخذت قراراتُ

رافضة ُلما ُجرىُ ُفيُكامبُديفيدُوذلكُلألسبابُالتيُأوضحتهاُق ارراتُالقمةُباالستنادُإلىُق ارراتُالقمةُ
السادسةُفيُالجزائرُوالقمةُالسابعةُفيُالرباطُالتيُتحددُالهدفُالمحليُللنضالُالعربيُالمشترك!ُ ُوبخاصةُ

البندُرقمُ(ُ)1الذيُينصُعلى«ُ:قضيةُفلسطينُهيُقضيةُالعربُجميعاُوالُيجوزُأليُطرفُعربيُالتنازلُ
عنُهذاُااللتزام»«ُ.واستناداُإلىُماُجاءُفيُأعالهُ،فإنُمنُالمبادئُالجوهريةُالتيُالُيجوزُالخروجُعنهاُ،
افُالعربيةُبأيُحلُللقضيةُالفلسطينيةُبوجهُخاصُ،
ُ
أوُالتساهلُفيهاُ،عدمُجوازُانفرادُأليُطرفُمنُاألطر

وللصراعُالعربيُالصهيونيُبوجهُعامُ .

والُيقبلُأيُحلُإالُإذاُاقترنُبقرارُمنُمؤتمرُقمةُعربيُينعقدُلهلُالغاية(ُ )2

ثالثا ُُ/موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُاتفاقُاوسلوُبينُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُواسرائيلُ"ُاعالنُ

المبادئ" 13سبتمبرُ ، 1993

لقدُكانتُمواقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُحيثُكانتُتؤكدُوتؤيدُفيُكلُق ارراتهاُاحقيةُ

الشعبُالفلسطينيُفيُتقريرُمصيرهُ،فكانتُقدُأيدتُاالنتفاضةُاألولىُعامُ(ُ)4414وقدمتُالدعمُلالزمُ
علىُالمستويُاالقتصاديُواللوجيستيُوالدفاعُعنُحقُالشعبُالفلسطينيُفيُالمحافلُالدوليةُ،ودافعتُعنُ

القدسُواالنتهاكاتُالتيُكانتُتمارسهاُإسرائيلُبحقُالقدسُوالمسجدُاألقصىُ ،وقدمتُالدعمُلالزمُفيُ

قضيةُالالجئينُالفلسطينيينُوغيرهاُمنُالقضاياُ.وصوالُُإلىُ(اتفاقُأوسلوُعامُُ .)4440

)ُُ(1المرجعُنفسهُ،صُ .14

) )2عبدُالحميدُالموافيُمرجعُسابقُُ،4414ُ،صُُ 12ُ–ُ11
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تعتبر ُاتفاقية أوسلوُ ،التي ُتم ُتوقيعها ُفي ) 13سبتمبر /أيلولُ ،(1993أول ُاتفاقية ُرسمية ُمباشرةُ

بين إسرائيل ممثلة بوزير خارجيتها ُآنذاك )شمعون ُبيريز( ،ومنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ،ممثلةُبأمينُسرُ
اللجنةُالتنفيذية ُ(محمودُعباس) .وشكُلُإعالنُالمبادئُوالرسائلُالمتبادلةُنقطةُفارقةُفيُشكلُالعالقةُ

بين منظمةُالتحريرُالفلسطينية واسرائيلُالتزمُبموجبهاُاألطرافُباآلتيُ :

التزمت منظمةُالتحريرُالفلسطينية علىُلسانُرئيسيها ياسرُعرفات بحقُدولةُإسرائيلُفيُالعيشُ

-0

فيُسالمُوأمنُوالوصولُإلىُحلُلكلُالقضاياُاألساسيةُالمتعلقةُباألوضاعُالدائمةُمنُخاللُالمفاوضاتُ،

وأنُإعالنُالمبادئُهذاُيبدأُحقبةُخاليةُمنُالعنفُ،وطبقاُلذلكُفإنُمنظمةُالتحريرُتدينُاستخدامُاإلرهابُ

وأعمالُالعنفُأألخرىُُوستقومُبتعديلُبنودُالميثاقُالوطنيُللتماشيُمعُهذاُالتغييرُ،كماُوسوفُتأخذُعلىُ
عاتقهاُإلزامُكلُعناصرُأفرادُمنظمةُالتحريرُبهاُومنعُانتهاكُهذهُالحالةُوضبطُالمنتهكين.

قررتُحكومةُإسرائيلُعلىُلسانُرئيسُوزرائها "اسحقُرابيين "أنهُفيُضوءُالتزامات الفلسطينيةُ

-1

االعتراف بمنظمةُالتحريرُالفلسطينية باعتبارهاُالممثلُللشعبُألفلسطينيُوبدءُالمفاوضاتُمعها)1(ُ.
ُ

أماُفيماُيتعلقُبموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُاالتفاقيةُفكانُعلىُالنحوُالتاليُ :
ُّ
لقدُاتخذتُجامعةُالدولُقرارُبتأييدُاالتفاقُورحبتُبهُفيُالوقتُنفسهُلمُتتخليُجامعةُالدولُالعربيةُ

عن ُالحقوق ُوالثوابت ُالفلسطينيةُ ،والحفاظ ُعلى ُقومية ُالمجتمع ُالفلسطينيُ ،وهويته ُالعربيةُ ،وقدمتُ
الدعمُلالزمُلذلكُمعُالتمسكُبعددُمنُالق ارراتُوالمواقفُ،وقدُأصدرتُالجامعةُبياناُفيماُيتعلقُبذلكُ
معُاشتراطُاسسُللموافقةُعلىُهذاُاالتفاقُحيثُجاءُذلكُفيُاجتماعُالمجلسُالوطنيُالفلسطينيُ

ودورتهُالمنعقدةُفيُالجزائرُ.وهذهُاألسسُهيُ :
 -4انسحابُاسرائيلُمنُجميعُاالراضيُالفلسطينيةُوالعربيةُالتيُاحتلتهاُمنذُالعامُ(ُ)4421بماُفيُ
ذلكُمدينةُالقدسُالشرقية.

 -8إلغاءُجميعُاجراءاتُاللحاقُوالضمُ،وأزالهُالمستعمراتُالتيُأقامتهاُاسرائيلُفيُاألراضيُالفلسطينيةُ
والعربيةُمنذُالعامُ(.)4421

 -0وضعُالضفةُالغربيةُوقطاعُغزةُلفترةُانتقاليةُتحتُإشرافُاألممُالمتحدةُولمدةُالُتزيدُبضعةُ
أشهر.

(1) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%
%D9%8D8%B3%D9%84%D9%88
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 -1تمكينُالشعبُالفلسطينيُمنُممارسةُحقوقهُالوطنيةُالثابتةُبماُفيهاُحقهُفيُالعودةُوتقريرُالمصيرُ،
واقامةُدولتهُالوطنيةُالمستقلةُبعاصمتهاُالقدسُعليُترابهُالوطنيُبقيادةُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ

ممثلهُالشرعيُوالوحيد.

 -1ضمانُحريةُالعبادةُ ُوممارسةُالشعائرُالدينيةُليجمعُاألديانُفيُاالماكنُالمقدسةُفيُفلسطين.

 -2وضعُمجلسُاألمنُضماناتُالسالمُبينُجميعُدولُالمنطقةُالمعنيةُبماُفيهاُالدولةُالفلسطينيةُ
المستقلة.

وقدُأيدتُجامعةُالدولُالعربيةُق ارراتُالمجلسُالوطنيُفيُدوراتهُالتاسعةُعشرُ،وتأكيدُدعمهاُلمبادرةُ
السالمُالفلسطينيةُالمستندةُاليُمشروعُالسالمُالعربيةُ،والشرعيةُالدوليةُوالترحيبُوالتجاوبُالدوليُ
وااليجابيُمعُهذهُالمقترحاتُوقدُالقيُالمشروعُبمقترحاتهُترحيباُدولياُالُسيماُبعدُالتأكيدُعليهاُمنُ

رئيسُاللجنةُالتنفيذيةُلمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُ(ُ .)1
خالصةُ :

تستنجُمماُسبقُأنُجامعةُالدولُالعربيةُلعبُدو ارُمحورياُفيُالوقوفُعليُدعمُالقضيةُالفلسطينيةُومنُ
خاللُالعرضُالسابقُيمكنُنستخلصُاآلتيُ :
 -1كانُموقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُُإعالنُقيامُدولةُفلسطينُ،إيجابيُوداعماُلفلسطينُإيماناُ
منهاُبضرورةُأنُيكونُللعشبُالفلسطينيُدولة.

 -2شكلتُق ارراتُجامعةُالدولُالعربيةُومواقفهاُدافعاُ ُقوياُللقيادةُالفلسطينيةُ،التخاذُكثيرُمنُ
المواقفُمنهاُاالنتفاضةُاألولى ُوالثانيةُ،ثمُانتفاضةُاألقصىُ،وكانتُبمثابةُالسندُللمجتمعُ

الفلسطينيُ.

 -1موقفُجامعةُالدولُالعربيةُمنُاتفاقيةُالسالمُفيهُترددُاليُحداُماُحيثُلمُيكنُظاهرُذلكُ
للعلنُلكنُجاءُمؤيدُوبشدةُحيثُعمدتُالجامعةُاليُاستخدامُأسلوبُجديدُفيُالتعاملُمعُ

المجتمعُالدوليُ،واظهارُالدولُالعربيةُبأنهاُدولُسالمُوليسُعنفُوحرب.

 -1حققت ُفلسطين ُانتصارات ُعديد ُفي ُالمحافل ُالدولية ُوانتزعت ُعدد ُمن ُالق اررات ُالتي ُتخدمُ
الفلسطينيينُحيثُكانُذلكُبدعمُمنُجامعةُالدولُالعربية.

ُ

)ُ)1جوادُالحمدُ:المدخلُاليُالقضيةُالفلسطينيةُصُُ 118
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المبحثُالثالثُُ/رؤيةُاستشرافيةُلمستقبلُالعالقةُبينُجامعةُالدولُالعربيةُوفلسطينُ .
انُالقضيةُالفلسطينيةُتعتبرُقضيةُمحوريةُبالنسبةُللمجتمعُالدوليُبشكلُعامُ،والدولُالعربيةُبشكلُخاصُ،

السيماُجامعةُالدولُالعربيةُ،التيُماُزلتُتقدمُكلُالدعمُللفلسطينيينُولضرورةُالمحافظةُعلى ُالعملُ

طماعُالخارجيةُخاصةُالدولُ
ُ
المشتركُفيُحمايةُفلسطينُليسُمنُاالحتاللُفحسبُوانماُحمايتهاُمنُاأل

الداعمةُلالحتالل ُ ،ويمكنُهناُانُاضعُعددُمنُالنقاطُالتيُتعتبرُبمثابةُمقترحُلطبيعةُالعملُالمشتركُ
المستقبليُلجامعةُالدولُالعربيةُودورهاُفيُدعمُالقضيةُالفلسطينيةُوهيُ :
-4

منُالضروريُأنُيكون ُهناكُاعادةُصياغةُوبلورةُلميثاقُالجامعةُخاصةُفيُالنقاطُالتيُتتعلقُ

بالقضيةُالفلسطينيةُُ،والعملُعليُتطويعهاُمنُخاللُاستحداثُاستراتيجيةُجديدةُتخدمُالمجتمعُالفلسطينيُ

تزامناُمعُتغيرُادواتُالصراعُالفلسطينيُاالسرائيليُوبالتحديدُتطورُالمجتمعُالفلسطينيُعقبُاتفاقُ(أوسلوُُُ

ُ)4440وبروزُأحزابُفلسطينيةُجديدةُ.

 -41العمل ُعلي ُرفع ُمستوىُ ُالتنسيق ُالمشترك ُفي ُيتعلق ُبالقضايا ُالعاجلة ُومعالجتها ُُ ،خاصةُ

االعتداءاتُالمتكررةُمنُجهةُاالحتاللُعليُالقدسُوالمدنُالفلسطينيةُ.

 -44ضرورةُأنُيكون ُعمالُ ُمشتركاُ ُفيماُيتعلقُبمتغيراتُالوطنُالعربي ُخاصةُمرحلةُالربيعُالعربيُ،

علىُأنُيكونُموضعُالقضيةُالفلسطينيةُموضعُاهتمام.

النتائجُوالتوصياتُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:
اوُالاُ:النتائجُ ُ:
 -4تعتبرُجامعةُالدولُالعربيةُهيئةُعربيةُحاميةُللدولُاألعضاءُوالمجتمعاتُالمنكوبةُ،ومدافعةُعنهمُ
فيُكلُالميادينُالدوليةُ،سواءُُعلىُالمستويُالسياسيُواالقتصاديُوالعسكريُواإلعالميُواألمنيُ،
وهناُتجدرُاالشارةُإلى ُأنُجامعةُالدولُالعربيةُكانتُوالزالتُتدافعُعنُالقضيةُالفلسطينيةُبكلُ

األدواتُواألساليبُ،حيثُتجسدُذلكُفيُالمواقفُوالق ارراتُالتيُكانتُتنصفُالقضيةُالفلسطينيةُ

 -8اكدتُجامعةُالدولُالعربيةُانُقب ُولهاُالسالمُفيُالمنطقةُلمُيتحققُإالُمنُخاللُاستقاللُفلسطينُ،
وعاصمتهاُالقدسُالشريفُ.وعلىُإسرائيلُاالنسحابُمنُاألراضيُالتيُاحتلتُعامُ(ُ)21وتمسكتُ

الجامعةُبأنُعلىُإ سرائيلُااللتزامُبق ارراتُالشرعيةُالدوليةُوتنفيذُتلكُالق ارراتُالتيُتتعلقُبالحدودُ
والقدسُوالالجئين.

 -0منُخاللُالدراسةُفانُجامعةُالدولُالعربيةُكانتُعلىُالدوامُرافضةُلكلُالق ارراتُالدوليةُالتيُتقللُ
منُُأهميةُومكانةُفلسطينُعربياُودولياُ،والق ارراتُالتيُكانتُتعملُعلىُطمسُالهويةُالفلسطينيةُ
وشطبُتاريخهاُومعالمهاُالدينيةُوالتاريخية.
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 -1قدمتُالجامعةُالكثيرُمنُالدعمُالالزمُلمؤسساتُالسلطةُالوطنيةُالفلسطينيةُومنظمةُالتحريرُمنُ
خاللُالمشاريعُالتجاريةُوالثقافية.

 -1الحظتُالدراسةُانُهناكُغيابُلدراسةُومعالجةُالقضاياُالفرعيةُفيُالمجتمعُالفلسطينيُمنهاُعلىُ
المهارتية ُوالفنية ُمن ُخاللُ
سبيل ُالمثال ُال ُالحصرُ ،دعم ُالشباب ُفي ُكافة ُالمجاالت ُالتنموية ُو ُ

البعثاتُوالدوراتُ،كذلكُالتعليمُفيُدعمُالكفاءاتُوالخبراتُواالكتشافاتُ،كذلكُالمجالُالعسكريُ
منُخاللُتقديمُالدوراتُورفعُمستويُ،والمجالُالفنيُفيُدعمُهذاُالقطاعُالمهملُ،كذلكُدعمُ

المؤسساتُبكافةُانواعهاُورفعُمستويُادائهاُالمهنيُوالفنيُواإلداري.

 -2الحظتُالدراسةُانُموقفُالجامعةُمنُالقضيةُالفلسطينيةُيقتصرُعلىُالق ارراتُسواءُعلىُمستويُ

اجتماعُالوزراءُالدائمينُاوُعلىُمستويُالقممُالدوريةُحيثُالحظتُانُاغلبُهذهُالق ارراتُلمُتنفذُ
علىُاالرضُ،وتكتفيُالجامعةُبأخذُالموقفُالمعاديُ،منُخاللُالشجبُواالستنكار.

 -1تبينُمنُخاللُالدراسةُانهُالُيوجدُمكاتبُتمثيلُلجامعةُالدولُالعربيةُفيُفلسطينُ،وذلكُلسهولهُ
التبادلُالثقافيُوالتجاريُبينُالدولُاالعضاءُومتابعةُاالحداثُواألوضاعُعنُقرب.

 -1الحظتُالدراسةُغيابُدورُالجامعةُفيُمعالجةُاالنقسامُالفلسطينيُحيثُاقتصرُمعالجةُالمشكلةُ
علىُجهودُدولةُمصرُالشقيقة.

 -4رأتُالدراسةُبانُالجامعةُلمُتعطُ ُاهتمامُكبيرُفيُتسليطُالضوءُعلىُالمرأةُالعربيةُبشكلُعامُ
والمرأةُالفلسطينيةُبشكلُخاصُ،منُحيثُتوليُالمهامُاإلداريةُوالفنيةُمنُخاللُالمجالسُواللجانُ .

ثانيُاُ:التوصيات ُ

 -4ضرورةُأنُيكونُهناكُخططُاستراتيجيةُواضحةُللتعاملُمعُممارساتُاالحتاللُوالعملُالمشتركُ
معُكافةُالدولُاألعضاءُلدعمُصمودُالشعبُالفلسطينيُفيُمواجهةُالتحدياتُالمستقبليةُخاصةُ
ملفُالقدسُوالالجئينُوالمياهُوالحدود.

ُ -8إعادةُالنظرُفيُاالتفاقياتُالموقعةُمعُاسرائيلُ،وضرورةُإلزامهاُباحترامُالقوانينُالدوليةُوتنفيذهاُ،
وممارسةُالضغطُعليهاُبماُيخدمُالقضيةُالفلسطينيةُضمنُرؤيةُالعملُالمشترك.

 -0تشكيلُغرفةُعملياتُمشتركةُبينُالدولُالعربيةُاألعضاءُتتكونُمنُالنخبُالسياسيةُوالعسكريةُ
والفكريةُلمواجهةُكافةُالمخاطرُالتيُقدُتعملُعليُتفاقمُالصراعُالعربيُاإلسرائيلي.

بيةُ،علىُغرارُاالتحادُ
ُ
 -1يريُالباحثُأنهُمنُالمهمُجداُُرفعُتأشيرةُالتنقلُبينُفلسطينُوالدولُالعر
األوربيُ،وذلكُللتخفيفُمنُمعاناةُالمجتمعُالفلسطينيُوحركةُتنقلُاألفرادُمنُوالىُفلسطين.

 -1تسليطُالضوءُعلىُالخبراتُوالكفاءاتُالعلميةُوغيرهاُمنُافرادُالمجتمعُالفلسطينيُوالعملُعلىُ
صقلهاُودعمهاُبكلُاالمكاناتُواعدادهمُاعداداُجيد.
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 -2ضرورةُتفعيلُالتواصلُالثقافيُوالعلميُمنُخاللُالمؤتمراتُوالندواتُوالدراساتُالتيُتخدمُليسُ
القضيةُالفلسطينيةُبحسبُوانماُكافةُالمجتمعات.

 -1رقعُمستويُالتدخلُفيُمعالجةُمشكلةُاالنقسامُالفلسطينيُمنُخاللُالدعواتُالمستمرةُلقيادةُ
االحزابُوالفصائلُالفلسطينيةُ،وممارسةُاالساليبُالممكنةُفيُحلُهذهُالمشكلةُوبأقصىُسرعة.

 -1منُالضروريُأنُيكون ُهناكُتجديدُفيُالهيكليةُاإلداريةُوالفنيةُفيُالجامعةُوضخُشخصياتُ
منُالجيلُالجديدُالذيُتحملُأفكارُتواكبُمتطلباتُالعصرُمنُثقافةُوتكنولوجياُوغيرهاُ .

المصادرُوالمراجعُ :
-

ق ارراتُمجلسُالجامعةُالعربيةُالخاصةُبقضيةُفلسطينُ()4428-4411

-

ُدُ.محمدُشبانهُ،الوطنُالعربيُفيُالسياسةُالدوليةُ.

-

د.علىُمحافظهُ،موقفُفرنساُوالمانياُوايطالياُمنُالوحدةُالعربيةُ(ُ،)4411_4444مركزُدراساتُ

الوحدةُالعربيةُ،بيروتُنوفمبرُُ .4411
-

الواقعُوالطموحُجامعهُالدولُالعربيةُ،الجامعةُاالسالميةُالمكتبة ُ

-

محاضرُاللجنةُالتحضيريةُللمؤتمرُالعربيُالعامُ(القاهرةُالمطبعهُاألميريهُببوالقُُ (.4412

-

دُ .غالب ُبن ُغالب ُالعتيبىُ ،جامعه ُالدول ُالعربية ُوحل ُالنزاعات ُالعربيةُ ،جامعه ُنايف ُللعل ُومُ

-

الجزيرة.نتُ،المعرفةُ:جامعةُالدولُالعربيةُ:المبادئُواألهداف  -تاريخُالولوج  = 6-6-2008نسخةُ

االمنيةُ،طبعهُاولىُالرياضُُ8141ص84

محفوظة  14فبرايرُُ8148علىُموقع وايُباكُمشين.
-

عدنانُالسيدُحسينُ:عصرُالتسويةُ،طُ،4دارُالنفائسُ،بيروتُ .4441ُ،

-

أحمد ُالشقيريُ :كيف ُتكون ُجامعة ُوكيف ُتصبح ُعربيةُ ،تونسُ ،دار ُبوسالمة ُللطباعة ُوالنشرُ،

-

عبدُالحميدُالموافيُ:الجامعةُكإطارُللعملُالجماعيُالعربيُمنُأجلُفلسطينُمجلةُالباحثُالعربيُ،

-

مفيدُشهابُ:جامعةُالدولُالعربية ُميثاقها ُوانجازاتهاُ،القاهرةُ،معهدُالبحوثُوالدراساتُالعربيةُ،

ُ .4412

لندنُ،عددُُ ُ،4414ُ،84
ُ .4411
-

)ُأحمدُفارسُعبدُالمنعمُ:جامعةُالدولُالعربيةُُ4411ُ–ُ4411دراسةُتاريخيةُسياسيةُ،بيروتُ،

مركزُدراساتُالوحدةُالعربيةُ .4412ُُ،
-

مؤتمراتُالقمةُالعربيةُ،صُُ .01

عبدُالحميدُالموافيُمرجعُسابقُ ُ،4414ُ،
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ُ ُُالمدخلُاليُالقضيةُالفلسطينية:جوادُالحمد

-

ُ https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%
ُُُhttps://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/ab81d9aa-01c5-4ad4-

ُُُhttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%

ُ ُhttps://www.al-bab.com/arab/docs/league/peace02.htm
ُ https://www.palestinapedia.net
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توصياتُالمؤتمر ُ

باالستناد ُإلى ُنتائج ُوتوصيات ُالبحوثُ ،ورؤساء ُالجلسات ُوالمعقبين ُوالحضورُ ،خرجت ُلجنة ُتوصياتُ
المؤتمرُوالمكونةُمنُ:رئيسُالمؤتمرُدُ.أحمدُالواديةُرئيساُ،وعضويةُدُ.أسامةُأبوُنحلُرئيسُاللجنةُ
العلميةُ ،ودُ .عالء ُحمودة ُرئيس ُاللجنة ُالتحضيرية ،بحصيلة ُالنتائج ُوالتوصيات ُالتي ُتم ُوضعها ُعبرُ

المستويينُالفلسطينيُأوالُُوالعربيُثانياُ ُ.
أنُتشكلُرؤيةُعمليةُعلىُ
خارطةُطريقُ،علىُأملُ ُْ
َ

ىُالفلسطينيُ :
علىُالمستو ُ

أوالُُ:الخروجُمنُدائرةُاالنغالقُالقطريُُالذيُتعززُفيُالذهنيةُوالممارسةُالسياسيةُالرسميةُالفلسطينيةُ،منُ
أنُتبقىُأولويةُومركزيةُ
خاللُإعادةُالتأكيدُعلىُأنَُُّالقضيةُالفلسطينيةُ،هيُباألساسُقضيةُعربيةُ،ويجبُ ُْ
علىُأجندةُالعملُالعربيُرسمياُوشعبياُ ُ.

جوهر ُالصراعُ
ثانياُ:التعامل ُالجدي ُوالمسؤول ُمع ُاستحقاقات ُالعمل ُالسياسي ُوالدبلوماسيُ ،باالستناد ُإلى ُ ُ

ن ُيعيدُ
العربي ُ– ُالفلسطيني ُ– ُاإلسرائيليُ ،بما ُهو ُصراع ُوجودُ ،وهذا ُيفترض ُأوالُ ُوقبل ُكل ُشيء ُأ ُْ

الفلسطينيونُ ُمراجعة ُونقد ُالتجربة ُالدبلوماسية ُوالتفاوضية ُالماضية؛ ُلالستفادة ُمن ُدروسها ُُوخبراتهاُ،
وأخطائهاُوثغراتهاُ،فيُإعادةُبناءُاستراتيجيةُوطنيةُشاملةُوفاعلةُ .

ثالثاُ :بناء ُاالستراتيجية ُالوطنيةُ ،انطالقا ُمن ُرؤية ُوطنية ُموحدة؛ ُمن ُخالل ُإعادة ُاالعتبار ُللمسَّلماتُ
والخيارات ُوالعناصر ُالرئيسيةُ ،وفي ُمقدمتها ُ َّ
مسلمة ُالوحدة ُالوطنية ُوما ُتتطلبه ُمن ُإنهاء ُاالنقسامُ ،وعدمُ

التفريطُفيُالخياراتُالكفاحيةُالمختلفةُالتيُتتفاعلُوتتكاملُمعُالجبهةُالدبلوماسية؛ُ ُوبماُيعنيُاالستثمارُ

فيُعواملُالقوةُالتقليديةُ،منُالوحدةُالوطنيةُإلىُاإلرادةُالسياسيةُإلىُالتماسكُالداخليُ،إلىُالعملُالعربيُ
والتنسيقُاإلقليميُوالتضامنُالدوليُ،والحفاظُعلىُالثوابتُالتاريخيةُوالوطنيةُللشعبُالفلسطينيُ .

رابعاُ:التمسك ُبالق اررات ُوالمواثيق ُالتي ُأقرتها ُالجامعة ُالعربية ُلصالح ُالقضية ُالفلسطينيةُ ،واالستفادة ُمنهاُ

بتفعيلهاُمعُالجامعةُمثلُاتفاقيةُالدفاعُالمشتركُ،ودعمُصندوقُُالقدسُواألقصىُومحكمةُالعدلُالعربيةُ،

بماُيعززُموقفُالقضيةُالفلسطينيةُوالشعبُالفلسطينيُفيُتقريرُمصيرهُ .

خامساُ:وضعُخطةُعمليةُلتوثيقُالعالقةُالفلسطينيةُرسمياُوشعبياُمعُجامعةُالدولُالعربيةُ،تشرفُعليهاُ

الدائرة ُالسياسية ُالتابعة ُلمنظمة ُالتحرير ُالفلسطينيةُ ،ويكونُ ُمن ُضمن ُهذه ُالخطة ُتقديم ُد ارسات ُدوريةُ،
تقترح ُمن ُخاللها ُعلى ُجامعة ُالدول ُالعربية ُرؤىُ ُجديدة ُوعملية ُتخص ُالقضية ُالفلسطينية ُوتطوراتهاُ

ومصيرهاُحقوقاُوأهدافاُ ُ.
ُ
ُ
ُ
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علىُالمستوىُُالعربيُ :

أوالُُ:مواجهةُالفكرُالقطريُُالذيُباتُيترسخُرسمياُوشعبياُ،وتبنيُفكرُوحدويُُفيُالوطنُالعربيُ،مرتكزةُ
العربية ُوحمايةُُ
التخلص ُمن ُالتبعية ُلالستعمار ُوالوجود ُاإلسرائيلي ُفي ُفلسطينُ ،دفاعا ُعن ُمصير ُاألمة ُ ُ

لمستقبلهاُ .

ثانياُ:دعوة ُالمنظمات ُالعربية ُالتابعة ُلجامعة ُالدول ُالعربية ُإلى ُتنسيق ُجهود ُالعمل ُالمشتركُ ،من ُأجلُ

ممارسةُالضغطُعلىُالمجتمعُالدوليُبشكلُعام؛ُإلجبارُ"إسرائيل"ُعلىُتنفيذُق ارراتُالجمعيةُالعامةُلألممُ

تقرُبحقوقُُالشعبُالفلسطينيُفيُالعودةُُوالدولةُوتقريرُالمصيرُ .
المتحدةُالخاصةُبالقضيةُالفلسطينيةُ،التيُ ُُّ
نُ
ثالثاُ :العمل ُعلى ُإعادة ُإحياء ُمركزية ُالقضية ُالفلسطينية ُلدى ُجامعة ُالدول ُالعربيةُ ،ومنظمة ُالتعاو ُ

اإلسالميُ،والمؤسساتُالرسميةُالعربيةُواإلسالمية؛ُمنُخاللُالتنسيقُالمخططُبينهاُ،وأيضاُمركزيةُالقضيةُ

فيُالوعيُالشعبيُالعربيُ .

رابعاُ:دعمُمقاومةُوكفاحُالشعبُالفلسطينيُللوجودُالصهيونيُ،بجميعُاألشكالُالممكنةُوالمتاحةُوالمكفولةُ

أممياُ،شعبياُوسياسياُومالياُوثقافياُوعسكرياُواعالمياُواقتصادياُ .

خامساُ :المواجهة ُالموحدة ُللمخططات ُوالمشاريع ُاألمريكية ُواإلسرائيلية ُالتي ُتستهدف ُتصفية ُالقضيةُ
الفلسطينيةُتحتُمسمياتُمختلفةُ،مثل"ُ:صفقةُالقرنُ"ُوالسالمُاالقتصاديُ،والحلُاإلقليميُ،التيُبمجملهاُ
تحولُالقضيةُالفلسطينيةُإلىُمشكلةُيجبُحلهاُفيُاإلطارُالعربي.

ُولمواجهةُهذهُالمشاريعُوالمخططاتُ،فإنَُُّالخارطةُتضعُأمامكمُالصعدُالتاليةُكأولوياتُعملُ ُ:

علىُصعيدُالتطبيعُوالمقاطعةُ :

أوالُُ:رفض ُجميع ُأشكال ُالتطبيع ُالسياسي ُواالقتصادي ُوالثقافي ُواألكاديمي ُوالرياضي ُبين ُالدول ُالعربيةُ
واسرائيلُ،وتجريمُذلكُفيُقوانينُجامعةُالدولُالعربيةُ،واعتبارُ"إسرائيل"ُمشروعاُاستعمارياُللوطنُالعربيُ

أجمعُ .

ُثانياُ:إصدار ُقرار ُمن ُجامعة ُالدول ُالعربية ُبتفعيل ُقرار ُالمقاطعة ُاالقتصادية ُالعربيةُ ،سواءُُعلىُصعيدُ
مقاطعة ُالمنتوجات ُاإلسرائيلية ُفي ُالدول ُاألعضاءُ ،وكذلك ُمقاطعة ُالشركات ُالتي ُتتعامل ُوتستثمر ُداخلُ

"إسرائيل"ُ .

ثالثاُ:سحبُالدولُالعربيةُاستثماراتهاُمنُالدولُالداعمةُ"إلسرائيل"ُ،وتحويلُتلكُاالستثماراتُإماُإلىُداخلُ

الدولُالعربيةُنفسهاُلحلُمشاكلُالبطالةُوزيادةُاإلنتاجُ،أوُاالستثمارُفيُبلدانُداعمةُللقضاياُالعربيةُ .

رابعاُ:إصدارُقرارُملزمُللدولُالعربيةُبالتزامُالمقاطعةُالعربيةُ"إلسرائيل"ُ،والتأكيدُعلىُعدمُالتعاونُُمعهاُ

فيُأيُمجالُحتىُاستعادةُالحقوقُُالعربيةُالتيُتمُُاإلشارةُإليهاُمنُخاللُالق ارراتُالدوليةُالتيُأقرتُبذلكُ،
ووضعُآلياتُعملُفعالةُلتنفيذُهذاُالقرارُ،باإلضافةُإلىُتوقيعُعقوباتُعلىُالدولُالمخالفةُ .
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خامساُ:قيامُالمكتبُالمركزيُُللمقاطعةُالعربيةُبإصدارُنشراتُدوريةُبالشركاتُالتيُتنضمُللقائمةُالسوداءُ،
يُ
وتزويد ُالمكاتب ُالفرعية ُلها ُفي ُالدول ُالعربيةُ ،والطلب ُمن ُالمكاتب ُالفرعية ُبموافاة ُالمكتب ُالمركز ُ
باإلجراءاتُالتيُاتخذتُبخصوصُتلكُالنشراتُ .

سادساُ :التواصل ُالدائم ُبين ُمكاتب ُالمقاطعة ُالعربية ُفي ُالدول ُالعربية ُوغرف ُالتجارة ُورجال ُاألعمالُ
وأصحاب ُرؤوس ُاألموالُ ،وامدادهم ُبشكل ُمستمر ُبالشركات ُالمدرجة ُعلى ُالقائمة ُالسوداءُ ،وشرح ُأهميةُ

الدورُالذيُيقومونُُبهُفيُالمساعدةُلعودةُالحقوقُُالعربيةُ .

سابعاُ:توحيدُالقوانينُواللوائحُفيُالدولُالعربيةُالمنظمةُإلنشاءُمكاتبُالمقاطعةُالفرعيةُفيهاُ،بماُالُيلحقهاُ
نُتابعةُ
–ُكماُهوُحاصل-بالو ازراتُالمختلفةُكاالقتصادُ،والدفاعُوالماليةُوالخارجيةُفيُكلُدولةُ،بلُتكو ُ

لمكتبُرئاسةُجامعةُالدولُالعربيةُ،بماُيوحدُسياساتهاُوأدواتهاُوممارستهاُ .

ثامناُ:عدم ُإغفال ُالمكتب ُالمركزيُ ُللمقاطعة ُلسالح ُقويُ ُومهم ُوفعال ُوهو ُالمستوىُ ُالشعبيُ ،حيث ُيفتقرُ

المكتبُإلىُآليةُاتصالُوتواصلُمعُالشعوبُالعربيةُ،ورغمُالتطورُالهائلُفيُمجاالتُالتقنيةُُواالتصالُ،
الُيزالُالمكتبُيفتقرُإلىُموقعُعلىُشبكةُالمعلوماتُالدوليةُاإلنترنتُ،أوُأيُأداةُعلىُشبكاتُالتواصلُ
ى ُالشعبيُ
االجتماعي ُالمختلفةُ ،وهذا ُأحد ُاألسباب ُالتي ُتقف ُخلف ُعدم ُالتعريف ُبالمكتب ُعلى ُالمستو ُ

العربيُ،وبيانُأهميةُالمقاطعةُالعربيةُ،ومنُاالتصالُباللجانُالشعبيةُلمقاطعةُ"إسرائيل"ُفيُالدولُالعربيةُ،
وغيرهاُمنُدولُالعالمُ .

تاسعاُ:تفعيلُودعمُحملةُالمقاطعةُالدوليةُ(ُ،)BDSوتعزيزهاُفيُمختلفُالمحافلُالدوليةُلتحقيقُأهدافهاُ،

منُخاللُتعزيزُالتنسيقُبينهاُوبينُجامعةُالدولُالعربيةُ .

السالمُالعربيةُ :
علىُصعيدُمبادرةُ ّ

أوالُُ:تبنت ُجامعة ُالدول ُالعربية ُمبادرة ُعربية ُللسالم ُمع ُ"إسرائيل"ُ(مبادرة ُالسالم ُالعربية ُ8118م)ُ ،تقومُ
علىُاستعدادُالدولُالعربيةُاالعترافُ"بإسرائيل"ُوتطبيعُالعالقاتُمعهاُمقابلُانسحابُإسرائيلُمنُاألراضيُ

المحتلة ُعام ُ(4421م)ُ ،وقيام ُدولة ُفلسطينيةُ ،وحل ُمتوافق ُعليه ُلقضية ُالالجئين ُباالستناد ُللقرار ُالدوليُ
(ُ،)441ولكنُ"إسرائيل"ُلمُتستجبُلهذهُالمبادرةُانطالقاُمنُشعورهاُبقوةُموقفهاُ،وعدمُوجودُموقفُعربيُ
أنُالُتبقىُالمبادرةُالعربيةُللسالمُمطروحةُعلىُالطاولةُكخيارُاستراتيجيُ،
مؤثرُوضاغطُ،وهذاُيتطلبُ ُْ
وتظلُ"اسرائيل"ُهيُصاحبةُالقرارُدونُُوجودُفعلُعربيُقويُ،علىُاألقلُإعطاءُالمبادرةُمدةُزمنيةُمحدودةُ

لسحبهاُعن ُالطاولةُ ،ووضع ُاستراتيجيات ُأخرىُ ُللصراع ُتوظفُعوامل ُالقوة ُالخشنة ُوالناعمة ُالتي ُتملكهاُ

الدولُالعربيةُ .

ثانياُ:ضرورةُتأكيدُالجامعةُالعربيةُعلىُأنَُُّالسالمُفيُالمنطقةُالعربيةُالُيتحققُإالُبإقامةُالدولةُالفلسطينيةُ

المستقلةُ،وعاصمتهاُالقدسُ،واالنسحابُاإلسرائيليُمنُاألراضيُالعربيةُالمحتلةُمنذُعامُ(ُ،)4421علىُ
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تقر ُبحق ُالشعب ُالفلسطيني ُفي ُالعودة ُوالدولةُ
أساس ُالق اررات ُالدوليةُ ،الخاصة ُبالقضية ُالفلسطينية ُالتي ُ ُُّ
وتقريرُالمصيرُ .

أن ُتتخذ ُموقفا ُواضحا ُمن ُالدول ُاألعضاء ُالذين ُلجئوا ُإلى ُإقامةُ
ثالثاُ:إنَُّ ُجامعة ُالدول ُالعربية ُمطالبة ُ ُْ

عالقات ُ-أيا ُكان ُنوعها ُ-مع ُ"إسرائيل"ُباعتبار ُذلك ُخروجا ُعلى ُمقررات ُجامعة ُالدول ُالعربية ُوالمبادرةُ

ضرر ُبالغا ُباألمن ُالقومي ُالعربي ُوالقضيةُ
العربية ُلعام ُ(ُ ،)8118واعتبار ُأنَُّ ُهذه ُالعالقات ُتلحق ُ ا
الفلسطينيةُ ُ.

علىُصعيدُقضيةُالالجئينُالفلسطينيينُ :
مؤثرُعلىُالحكوماتُالعربيةُ،فيُردمُالهوةُالموجودةُ
دورُ ا
أنُتلعبُ ا
أوالُُ:يتوجبُعلىُجامعةُالدولُالعربيةُ ُْ

أنُيتمكنواُ
فيُنظامُمعاملةُالالجئينُالفلسطينيينُبماُيكفلُلهمُالعيشُبكرامةُ،معُضمانُحقوقهمُكاملةُإلىُ ُْ
من ُالتمتع ُبحقهم ُفي ُالعودة ُإلى ُديارهم؛ ُوذلك ُمن ُخالل ُالعمل ُعلى ُإيجاد ُسياسة ُموحدة ُللتعامل ُمعُ
الالجئينُالفلسطينيينُفيُالدولُالعربيةُ،واعطائهمُحقوقاُتتعلقُبالعملُواإلقامةُ،وحلُمشاكلهمُ،معُضمانُ
عدمُإسقاطُالجنسيةُالفلسطينيةُعنُالفلسطينيينُالذينُحصلواُعلىُجنسياتُأخرىُ،منُخاللُاتفاقيةُعربيةُ
تنظم ُوضع ُالالجئين ُوحقوقهم ُفي ُالدول ُالعربيةُ ،وعدم ُاالنجرار ُوراء ُمشاريع ُدولية ُواسرائيلية ُتطالبُ
بتوطينهمُفيُالبلدانُالتيُيقيمونُُبهاُ .

ثانياُ:ضرورة ُاالحتكام ُإلى ُالق اررات ُاألمميةُ ،والتي ُنصت ُعلى ُالحق ُفي ُالعودة ُوتفعيلهاُ ،وال ُسيما ُالقرارُ

رقمُ(ُ،)441وتلكُالتيُجاءتُمدعمةُلهُ،والتمسكُبماُجاءُفيهاُمنُحقُكلُالجئُفيُالعودةُإلىُأراضيهُ .

علىُصعيدُقضيةُالقدسُ :

أوالُُ:العملُعلىُتحويلُقرارُإدانةُجامعةُالدولُالعربيةُعلىُمستوىُُوزراءُالخارجيةُلقرارُالوالياتُالمتحدةُ
األمريكيةُاالعترافُبالقدسُعاصمةُإلسرائيلُونقلُسفارتهاُإليهاُ،إلىُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُومجلسُ

نُ
ير ُللقانو ُ
أمنها؛ ُلتنفيذ ُق ارراتها ُالتي ُأكدت ُعلى ُعدم ُالمس ُبوضعية ُومكانة ُالقدسُ ،باعتباره ُخرقا ُخط ا
الدوليُ .

ثانياُ:قطعُالعالقاتُالسياسيةُواالقتصاديةُمعُالدولُالتيُنقلتُأوُتنويُُنقلُسفاراتهاُإلىُمدينةُالقدسُ .
ثالثاُ :العمل ُعلى ُتوحيد ُرؤية ُجامعة ُالدول ُالعربية ُومنظمة ُالتحرير ُالفلسطينية ُوالسلطة ُالفلسطينيةُ
ومؤسساتُالمجتمعُالمدنيُفيُمدينةُالقدسُ،والتنسيقُفيماُبينهمُلوضعُالخططُالمناسبةُ،وتحديدُالوسائلُ

واألساليب ُوآليات ُاتخاذ ُالقرار ُبين ُمختلف ُالفاعلين ُفيما ُيتعلق ُبأوضاع ُالقدس ُالسياسية ُُوالقانونيةُ
واالقتصادية ُواالجتماعية ُوالتعليمية ُوالثقافيةُ ،بما ُيحافظ ُعلى ُعروبة ُالقدسُ ،والتصدي ُلعملية ُالتهويدُ

واألسرلةُواالستيطانُفيُالقدسُواألراضيُالفلسطينيةُكافةُ .
ُ
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علىُصعيدُدعمُاالقتصادُالفلسطينيُ :

أوالُُ:دعوةُالو ازراتُالعربيةُالمختصةُبالعملُعلىُتوجيهُشكوىُُلمنظمةُالتجارةُالعالميةُوللمؤسساتُالدوليةُ

المعنية؛ُإلزالةُاإلجراءاتُاإلسرائيليةُالمعرقلةُلحريةُمرورُالسلعُوالمنتجاتُالفلسطينيةُإلىُاألسواقُالعربيةُ .
ثانياُ:تفعيلُودعم ُمبادرة ُالتكامل ُاالقتصادي ُالعربي؛ ُلتنمية ُالتبادل ُالتجاريُ ُبين ُفلسطينُوالدول ُالعربيةُ،

بهدفُتحريرُاالقتصادُالفلسطينيُمنُالتبعيةُاالقتصاديةُلالقتصادُاإلسرائيليُ .

ثالثاُ:العملُعلىُتفعيلُسياساتُتبسيطُإجراءاتُإقامةُاألعمالُ،وتأسيسُالمشروعاتُواالستثمارُالمتنوعُ

فيُاألراضيُالفلسطينيةُ،والعملُعلىُقصرُالفترةُبينُإجراءاتُتأسيسُاالستثمارُوبدءُاإلنتاجُ .

قُالعربيةُأمامُالعمالةُالفلسطينيةُ،بماُيخففُويحدُمنُمعدالتُالبطالةُوالفقرُالمرتفعةُفيُ
رابعاُ:فتحُالسو ُ
األراضيُالفلسطينيةُ .

خامساُ:ضرورة ُاالستمرار ُفي ُتقديم ُالدعم ُالمالي ُلصندوقي ُالقدس ُواألقصىُ ،والوفاء ُبااللتزامات ُالماليةُ

المترتبةُعلىُكلُدولةُعربية؛ُلدعمُصمودُالشعبُالفلسطينيُومؤسساتهُالوطنيةُوالمجتمعيةُ .

ختاماُ ،سيتم ُإرسال ُهذه ُالخارطة ُإلى ُالجهات ُالمختصة ُفي ُجامعة ُالدول ُالعربيةُ ،بواسطةُالدكتور ُسعيدُ

أبوُعليُاألمينُالعامُالمساعدُللجامعةُ،والىُسعادةُسفيرُدولةُفلسطينُفيُجمهوريةُمصرُالعربيةُ،والىُ
جهاتُاالختصاصُالفلسطينيةُكذلكُ .
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