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 ممخص الدراسة 
تعتبر القضية الفمسطينية جوىر الصراع العربي االسراصيمي؛ نظرًا لمكانتيا       

الدينية والسياسية، وتيدف ىذا البحث إلى دراسة موقف جامعة الدول العربية من 
م، 1988-1967مشاريع التسوية السممية لمقضية الفمسطينية في الفترة ما بين عام 

لتحميمي؛ وتوصمت الدراسة إلى عدة نتاصج وقد اتبع الباحث المنيج التاريخي ا
أبرزىا: ان الجامعة العربية أصدرت العديد من القرارات الداعمة لمقضية الفمسطينية 
رفضت االعتراف بمسراصيل أو أية مبادرات تتنكر لحقوق الشعب الفمسطيني، وقد 

م، لذلك 1967لعام   242تباينت المواقف العربية من قرار مجمس األمن رقم  
تجنبت جامعة الدول العربية إبراز موقف واضح من القرار. ورفضت جامعة الدول 
العربية زيارة السادات لمقدس، وتوقيعو اتفاقية كامب ديفيد، وظمت متمسكة بموقفيا 

م، التي تبنت مشروع األمير فيد 1982الرافض لالعتراف بمسراصيل حتى قمة فاس 
 لمسالم، الذي رفضتو إسراصيل. 

وأوصت الدراسة بوضع استراتيجية عربية، تستند إلى عدم االكتفاء بالعمل         
السياسي واإلعالمي، وتفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك، وتنفيذ قرارات 
الجامعة بشأن القضية الفمسطينية، وأن تحرير مدينة القدس مسؤولية عربية 

عادة طرح مفيوم الكفاح المسمح،  سالمية مشتركة، واا سالميا. كما واا ودعمو عربيا واا
أوصت الدراسة بمطالق حممة دولية لفرض عقوبات سياسية، واقتصادية، وعسكرية 
عمى إسراصيل بسبب رفضيا االنسحاب من مدينة القدس، وتحدييا الداصم لقرارات 
األمم المتحدة بشأن القدس، وطالبت الدراسة الجامعة العربية بسحب مبادراتيا 

 لغاء جميع االتفاقيات مع إسراصيل، بسبب تعنتيا.لتحقيق السالم، واا 
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Abstract 

The Palestinian issue is the core of the Arab-Israeli conflict. 

Given its religious and political standing, this research aims to 

study the Arab League’s position on the peaceful settlement 

projects for the Palestinian issue in the period between 1967-

1988, and the researcher followed the analytical historical 

approach. The study reached several results, the most 

prominent of which is: The Arab League has issued many 

decisions in support of the Palestinian cause and refused to 

recognize Israel or any initiatives that deny the rights of the 

Palestinian people. Arab positions have varied regarding 

Security Council Resolution No. 242 of 1967 AD. Therefore, 

the Arab League avoided highlighting a clear position on the 

decision. The Arab League rejected Sadat’s visit to Jerusalem, 

and his signature of the Camp David Accords, and remained 

committed to its position of refusing to recognize Israel until 

the 1982 Fez summit, which adopted Prince Fahd’s peace 

project, which was rejected by Israel. 

        The study recommended the development of an Arab 

strategy, based on not being satisfied with political and media 

work, activating joint Arab defense agreements, implementing 

Arab League decisions on the Palestinian issue, and that 

liberating the city of Jerusalem is a joint Arab and Islamic 

responsibility, and reintroducing the concept of armed struggle, 

and supporting it on the Arab and Islamic levels. The study 

also recommended launching an international campaign to 

impose political, economic and military sanctions on Israel 

because of its refusal to withdraw from the city of Jerusalem, 

and its constant defiance of United Nations decisions on 

Jerusalem. The study called on the Arab League to withdraw 

its initiatives to achieve peace and cancel all agreements with 

Israel, due to its intransigence. 
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 مقدمة 
حظيت القضية الفمسطينية باىتمام كبير من قبل المنظمات الدولية واإلقميمية       

، وييدف السيما جامعة الدول العربية، وذلك منذ بداية الصراع العربي االسراصيمي
ىذا البحث إلى دراسة موقف جامعة الدول العربية من المشاريع السممية لتسوية 

م والتي حاولت 1988-1967القضية الفمسطينية في الفترة الزمنية الواقعة بين عام 
فرض رؤيتيا لمحل عمى الدول العربية  -بدعم الواليات المتحدة االمريكية -إسراصيل 

رعيتيا ووجودىا ضمن حدود آمنة. حيث إن الجامعة والقاصمة عمى االعتراف بش
 العربية تمثل الدول العربية والواقع العربي.

وقد اختار الباحث الفترة الزمنية باعتبارىا األبرز من حيث تناوليا          
م، 1967عام  242لمبادرات التسوية حيث شيدت قيام مجمس االمن بمصدار قرار 

درات لتسوية القضية الفمسطينية، كما شيدت ىذه ، كمبا1973عام  338والقرار 
سراصيل باعتبارىا أول اتفاقية تطبيع بين  الفترة توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر واا

سراصيل، كما شيد عام  م، أول مبادرة عربية 1982دولة عربية من دول المواجية واا
العربي المطمق لمتسوية السممية في قمة فاس، والتي جاءت بعد سنوات من الرفض 

م فكان متزامنا مع اطالق 1988التفاقية كامب ديفيد، اما نياية البحث عند عام 
 أول مشروع فمسطيني يقبل التسوية واالعتراف بمسراصيل. 

وقد اعتمد الباحث عمى العديد من الوثاصق العربية المنشورة وكان أبرزىا        
 ية، ويوميات ووثاصق الوحدة العربية.الوثاصق العربية، والوثاصق العربية الفمسطين

موقف  التمييدوقد تم تقسيم الدراسة إلى تمييد وثالثة مباحث تناول           
جامعة الدول العربية من قبول عضوية إسراصيل في األمم المتحدة والتفاوض معيا 

م، وتناول المبحث األول: موقف الجامعة العربية من قرارات مجمس 1948-1967
وتطرق المبحث الثاني إلى: موقف جامعة الدول العربية من توقيع اتفاقية األمن 

كامب ديفيد أما المبحث الثالث فتناول موقف جامعة الدول العربية من المشاريع 
 العربية لتسوية الصراع العربي اإلسراصيمي، تال ذلك الخاتمة وتوصيات الدراسة.
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 تمييد
 1967-1948موقف الجامعة العربية من قيام دولة إسرائيل والتفاوض معيا 
 -: 1949عام  أوال: الموقف العربي من قبول إسرائيل عضوًا في األمم المتحدة

بدأ مجمس األمن البحث في طمب ترشيح إسراصيل لعضوية األمم المتحدة      
يسمبر كانون األول ، بناء عمى طمب كانت قد تقدمت بو في د4/3/1949بتاريخ 
م والذي 1949وبعد أن أعمنت موافقتيا عمى بروتوكول لوزان في مايو  (1)م.1948

 (2) سرعان ما تنصمت من تنفيذه بمجرد قبول عضويتيا في األمم المتحدة.
وبالفعل كان لمتوقيع عمى البروتوكول أثر كبير لقبول إسراصيل عضوًا في األمم 

الذي لعبتو الدول المناصرة إلسراصيل في تضخيم خبر المتحدة، خاصة بعد الدور 
وحظيت  (3)موافقتيا عمى بروتوكول لوزان، لكسب المزيد من األصوات لصالحيا.

أعضاء امتنعوا عن  9معارضًا، و 12صوتًا مؤيدًا، مقابل  37إسراصيل بموافقة 
ة من ، واحتجاجا عمى ذلك انسحبت الوفود العربي273التصويت، وحمل القرار رقم 

 (4) الجمسات.
رفضت الدول العربية المناقشات التي دارت حول طمب إسراصيل الحصول عمى 

 -األعضاء في األمم المتحدة في ذلك الوقت )مصر (5)عضوية األمم المتحدة
اليمن(. لكن مندوب الواليات المتحدة قام  –السعودية  -لبنان  -العراق  -سوريا

                                                           

م ، مركز األبحاث الفمسطينية، بيروت 1965-1945( جبر، مروة: جامعة الدول العربية وقضية فمسطين 1( 
 .244م ص 1989،
 .1051، ص 250أوراق ووثاصق فمسطينية، وثيقة رقم ( ممف وثاصق فمسطين: مجموعة 2( 
( العمي، إبراىيم: عضوية فمسطين في األمم المتحدة ، تجمع العودة الفمسطيني، قسم األبحاث والدراسات دار 3( 

 .5ص  2012واجب ،
م ، 2011، الدار التقدمية، لبنان، 2م، ط1950-1800( أرسالن، شكيب: مدونة أحداث العالم العربي ووقاصعو 4( 

 .427ص
 .345( جبر، جامعة الدول العربية وقضية فمسطين ، ص 5( 
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الحجج العربية، مؤكدًا أحقية إسراصيل في  بالدفاع عن إسراصيل بشراسة، ورفض
  (1) العضوية.

استمرت جامعة الدول العربية ودوليا في رفض التعامل مع إسراصيل، بالرغم      
 من حصوليا عمى العضوية، وقامت الجامعة بمحاولة عزليا ومحاصرتيا.

 ثانيا: جيود الجامعة العربية في عزل إسرائيل ومنع التعامل معيا.
 جيود الجامعة العربية في عزل إسرائيل عمى المستوى العربي.  -1

استمرت الدول العربية في رفض وجود إسراصيل، أو التعامل معيا، بالرغم من 
محاوالت إسراصيل المتكررة الستمرار المفاوضات، وتطويرىا إلى توقيع معاىدات 

 (2) لمحصول عمى اعتراف عربي بيا. صمح بينيا وبين الدول العربية
وقد بدأت إسراصيل مع مصر؛ إلدراكيا أن توقيع مصر سيشجع الدول العربية 
األخرى مثمما حدث في التوقيع عمى ىدنة رودس. وقد تجدد أمميا بعد تصريح 

م، الذي جاء فيو: 1950فبراير 20وزير الدفاع المصري مصطفى نصرت بتاريخ 
سراصيل لمناقشة إم كانية استعادة مصر بأن لجنة التوفيق ستجمع وفدي مصر واا

لمنطقة النقب، وأضاف أنو إذا ما توصمنا إلى اتفاق فمن ذلك سيكون تقدمًا ميمًا 
نحو االستمرار في اتفاقيات الصمح، ولكن ىذه الجيود باءت بالفشل؛ بسبب عدم 

 .(3) إبداء إسراصيل أية رغبة أو استعداد لمتراجع عن احتالليا لمنقب
ت أخبار تجدد مفاوضاتيا مع إسراصيل في أكتوبر أما األردن فقد انتشر        
م، والتي تيدف إلى عقد صمح منفرد مع إسراصيل، وقد أثارت ىذه األخبار 1949

م بمغالق 1950ردة فعل ساخطة لدى الدول العربية، فيددت سوريا في مارس 
الحدود مع األردن حال استمرار المفاوضات، مما دفع بريطانيا بتقديم النصح لمممك 

                                                           

 . 2020 14/1( إسراصيل في األمم المتحدة. موقع انترنت، الموسوعة الفمسطينية تاريخ الدخول 1( 
م،معيد البحوث والدراسات العربية، القاىرة، 1956-1945( العقاد، صالح: قضية فمسطين المرحمة الحرجة 2( 

، المكتبة 1م،ط1974-1934؛ عبد اليادي، ميدي: المسألة الفمسطينية ومشاريع الحمول السياسية150م ص 1968
 .196م ، ص 1975العصرية، بيروت،

 .150( العقاد، قضية فمسطين المرحمة الحرجة، ص 3( 
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عبد هللا بتأجيل البحث في مسألة الصمح مع إسراصيل إلى ما بعد إجراء االنتخابات 
 (1)م.1950األردنية في أبريل 

سراصيل إلى  أدت ىذه االخبار المتتالية حول موضوع التفاوض بين الدول العربية واا
م، حيث قامت المجنة 1950مارس  27تحرك جامعة الدول العربية بتاريخ 

موضوع التفاوض مع إسراصيل بناء عمى دعوة رصيس وزراء لبنان السياسية ببحث 
رياض الصمح، وذلك بالتزامن مع األنباء المتداولة بشأن استصناف المفاوضات 
األردنية اإلسراصيمية، فأصدرت المجنة السياسية قرارًا يمنع التفاوض مع إسراصيل، أو 

م التدابير 1950/ 13/4وأقر مجمس الجامعة بتاريخ  (2)عقد صمح منفرد معيا.
 (3) واإلجراءات الرادعة ضد الدول المخالفة.

م 1950مايو 24كما رفضت جامعة الدول العربية البيان الثالثي الصادر بتاريخ   
عن الواليات المتحدة األمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، والذي دعت فيو أطراف الصراع 
العربي اإلسراصيمي إلى حل الخالفات بالطرق السممية، وعدم المجوء إلى التسمح؛ 

ا ستنظر في طمبات التسمح المقدمة من الدول لضمان االستقرار في المنطقة، وأني
. بينما قامت الجامعة (5)وقد القى ىذا القرار ترحيبًا من قبل إسراصيل (4)العربية.

بحثِّ الدول األعضاء فييا عمى استدعاء ممثمي وسفراء الدول الثالث، وتقديم 
توفيق احتجاج عمى ما جاء في البيان، وسحبت الدول العربية وفودىا من لجنة ال

 (6)الدولية.

                                                           

ماجستير، معيد البحوث م، رسالة 1964-1948( حنودة، حسام: القضية الفمسطينية في جامعة الدول العربية 1( 
 .151، ص  2002والدراسات العربية ،

 .153( حنودة، القضية الفمسطينية، ص 2( 
 .13/4/1950بتاريخ  6، الجمسة 12، الدورة العادية 314( قرار مجمس الجامعة رقم 3( 
 .184( وثاصق فمسطين: ماصتان وثمانون وثيقة مختارة، ص 4( 
 .445العربي ووقاصعو ،ص ( أرسالن، مدونة أحداث العالم5( 
 12/6/1950، بتاريخ 327( قرار مجمس جامعة الدول العربية رقم 6( 
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م أفشمت الجامعة العربية دعوة الجمعية العامة لامم المتحدة 1952وفي ديسمبر
لمدول العربية بالتفاوض مع إسراصيل، وذلك بجيود المجموعة العربية في األمم 

م قرار 1954ديسمبر  26المتحدة، كما رفضت المجنة السياسية لمجامعة بتاريخ 
م الذي دعا إلى عقد اجتماع بين 1954نوفمبر  4 مجمس األمن الصادر بتاريخ

 (1)ممثمي إسراصيل واألردن؛ لمناقشة أوضاع الحدود، وخطوط اليدنة بين الطرفين.
وقد أكد الممك حسين أنو ليس في إمكان دولة عربية واحدة أن تنفرد بمعالجتيا أو 

افضًا إيجاد تسوية ليا، بل يجب حميا ضمن نطاق التفاىم العربي المشترك، ر 
استدراج األردن لمدخول في محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع إسراصيل. وقد أثبتت 
المفاوضات السرية التي أشرف عمييا الوسيط الدولي رالف جونسون بانش 

(Bunche. Ralph J سراصيل في الفترة م خالف 1955 – 1949( بين األردن واا
 .(2)تصريحات الممك اآلنفة
انيا في الضغط عمى األمم المتحدة؛ الستصدار قرار يدعو استمرت إسراصيل وأعو 

سراصيل، اليدف منيا إبراز القضية  إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين الدول العربية واا
سراصيل يمكن تسويتو بسيولة، ولكن  الفمسطينية وكأنيا خالف بين الدول العربية واا

 (3)ة.ىذه المحاوالت فشمت بفعل الجيود العربية والدول الصديق
 موقف الجامعة من مشروع بورقيبة 

رفضت الجامعة أية مبادرات أو مشاريع عربية تيدف إلى االنتقاص من حقوق 
م رفضت 1965ففي عام الشعب الفمسطيني، وتدعو لمتفاوض مع إسراصيل، 

الجامعة العربية مشروع الرصيس التونسي الحبيب بورقيبة الذي أعمنو خالل زيارتو 

                                                           

 .155( حنودة، القضية الفمسطينية ص 1(
م، مجمة التاريخية 1967-1964( عدوان، عصام محمد عمي: فمسطين في خطابات الممك حسين بن طالل 2(

 .17م، ص2015، نوفمبر 4الفمسطينية، العدد 
م،ص 1964د، خيري: التطورات األخيرة في القضية الفمسطينية، الدار القومية لمطباعة والنشر، القاىرة، ( حما3(

102. 
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م  الذي اقترح فيو أن حل القضية الفمسطينية 1965مارس  3في لمبالد العربية 
 (1)يمكن أن يتحقق من خالل التعايش العربي اإلسراصيمي.

م، 29/4/1965وتمثل الرد العربي في البيان الذي أصدره الزعماء العرب بتاريخ 
حيث أُعمن فيو الرفض ألية دعوة إلى االعتراف، أو المصالحة، أو التعايش مع 

يل التي اغتصبت جزءًا ميمًا من الوطن العربي، واعتبر أن دعوة بورقيبة تمثل إسراص
خروجًا عن االجماع العربي، ونقضًا لمخطط التي أجمع المموك العرب إليجاد حل 

 (2)لمقضية الفمسطينية، وبالتالي أدان مجمس الجامعة تصريحات بورقيبة .
ستنكر وزير خارجية مصر في كما رفض الفمسطينيون ىذه التصريحات بقوة، كما ا

خطابو أمام مجمس األمة المصري ىذه التصريحات، وقامت مصر بسحب سفيرىا 
 (3)من تونس.

ولم يقتصر الرفض العربي عمى الصعيد الرسمي، فقد ىاجمت الجماىير الغاضبة 
في مصر السفارة التونسية في القاىرة، وحاولوا إحراقيا، كما عمت بيروت، وسوريا، 

 (4)مظاىرات واسعة ىتفت ضد بورقيبة ومبادرتو.والعراق 
أما الموقف اإلسراصيمي، فقد عبرت عنو وزارة الخارجية اإلسراصيمية التي رحبت 
بالمشروع، وبدعوة التعايش التي تضمنيا المشروع، وقالت: " ىناك زعيم عربي ال 
يتحدث عن الحرب وعن تصفية إسراصيل، بل يدعو إلى السالم والتعايش السممي مع 

انب األخرى من المشروع ". أما الرصيس إسراصيل، لكنيا رفضت في الوقت نفسو الجو 
، فقد رحب بتصريحات بورقيبة باعتبارىا تصريحات تتحدث *اإلسراصيمي ليفي أشكول

                                                           

 .242( عبد اليادي، المسألة الفمسطينية ومشاريع الحمول السياسية، ص 1( 
 . 29/4/1965، بتاريخ 330( ممف وثاصق فمسطين، جامعة الدول العربية، وثيقة رقم 2( 
، 1965بي، أديب ، الموقف العربي من مشروع الرصيس التونسي الحبيب بورقيبة لحل القضية الفمسطينية ( الميي3( 

 .22، جامعة كركوك، العراق، ص 2013، 1، ع 20مجمة التربية والتعميم، المجمد 
 .24( المييبي، الموقف العربي، ص 4( 

 لمشبيبة وانضم ،1895عام  أوكرانيا في فمخك ييف مدينة في : ولد (Levi Eshkol)*( ليفي أشكول: ليفي أشكول 
 في المتطوعين أحد وكان المستوطنات، حراسة في وعمل ، 1913عام  فمسطين إلى وفد في روسيا، الصييونية

ىاتسعير في عدد من  ىابوعيل لحزب الممثمين أحد وكان األولى ، العالمية الحرب أثناء العبرية في الكتيبة
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عن المصالحة ألول مرة بين العرب والييود، ولكنو رفض التراجع عن أية إنجازات 
 (1)حققتيا إسراصيل سابقًا.

إلجراء أية مفاوضات أو يتضح لنا من خالل ما تقدم مدى الرفض العربي       
اتصاالت تؤدي إلى عقد صمح مع االحتالل اإلسراصيمي، وأن الجامعة العربية وقفت 
في وجو ىذه الفكرة من خالل إصدارىا العديد من القرارات التي تمنع أية 
مفاوضات، باإلضافة إلى تبنييا إجراءات عممية ضد الدول العربية التي تقوم 

دانت أية مبادرات سواء عربية أو دولية لمتفاوض والتعايش بمخالفة قراراتيا، كما أ
 مع إسراصيل. 

-م1967المبحــــث األول: موقــــف الجامعــــة العربيــــة مــــن مشــــاريع التســــوية الســــممية 
 .م1978

 م 1967/ 242المطمب األول: موقف جامعة الدول العربية من قرار مجمس األمن 
دعت جامعة الدول العربية لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك، بعد تزايد االعتداءات       

اإلسراصيمية عمى كل من سوريا واألردن، ومع بدء العدوان أصدرت الجامعة بيانًا لمرأي 
العام، مؤكدة عمى ضرورة التصدي الجماعي لو، حيث إن ىذا العدو يتحدى األمم 

دولي، ودعا بيان الجامعة الشعوب العربية لممشاركة في ىذه المتحدة والرأي العام ال
الحرب التي وصفيا بالمقدسة لتحرير فمسطين، والثأر من العدو الصييوني وتصفيتو، 
كما جاء في البيان أنو قد "حانت المحظة لكل مواطن عربي ألن يشارك في حرب تحرير 

حفدتنا رىن وقفتنا ضد ىذا العدوان فمسطين" وأضاف البيان "إن حياتنا ومستقبل أبناصنا، و 

                                                                                                                                               

انضم إلى حزب الماباي عند تأسيسو، وبعد اإلعالن عن قيام ) إسراصيل( تسمم عددًا من  المؤتمرات الييودية،
؛  أفرايم ومناحيم تممي، كول ىآرتس،  1969أصبح رصيسًا لموزراء، توفي عام  1963المناصب الوزارية، وفي عام 

 .59م، ص 1973
 .264 ( عبد اليادي، المسألة الفمسطينية ومشاريع الحمول السياسية ، ص1(
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في لحظة انتظرناىا منذ عشرين عاما، وختم بيان الجامعة بالقول: "إن الحياة ترخص 
ن التضحية والفداء في معركة الحرية والمصير العربي ىو طريقنا  . (1)"اليوم، واا

م قيام إسراصيل بشن عدوانيا عمى كل من مصر وسوريا واألردن، 1967شيد عام 
نت من احتالل شبو جزيرة سيناء، وىضبة الجوالن السورية، والضفة الغربية، وتمك

 وتدخمت العديد من الطراف الدولية لوقف العدوان.
وقد صدرت العديد من القرارات الدولية التي تدعو إلى وقف إطالق النار، باعتبار أن 

ل العربية، حيث الطرفين مسؤوالن عن اندالع الحرب، األمر الذي كان مرفوضًا من الدو 
إن ىذه القرارات لم تتضمن أية إدانة واضحة إلسراصيل. وفي ظل ىذه األجواء أقر مجمس 

والذي ُيعد من أىم قرارات مجمس  242م قرار رقم 1967/ 22/11األمن الدولي بتاريخ 
 (2) األمن، حيث أصبح فيما بعد األساس ألية تسوية مستقبمية.

وقد تقدمت بريطانيا بيذا المشروع، حيث استند القرار إلى قرارات وقف إطالق   
، 234، 233النار الصادرة خالل اندالع الحرب، وىي القرارات التي تحمل  أرقام 

، وقد جاء ىذا القرار كحل وسط بعد فشل عدة مشاريع قرارات طرحت لمنقاش في 235
شترط مندوب بريطانيا لدى مجمس األمن مجمس األمن خالل الحرب وبعدىا، ىذا وقد ا

ومعد المشروع المورد كارادون لنجاح المشروع عدم إجراء أية تعديالت عمى  مشروع  
 (3)القرار؛ ألن أي تعديل حتى لو كان بسيطا سيؤدي إلى نسف المشروع من وجية نظره
سطة وقد تضمن القرار إعالن مجمس األمن رفضو لمبدأ االستيالء عمى األراضي بوا

                                                           

م، الوثاصق 5/6/1967( بيان األمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى الشعب العربي عمى إثر بدء العدوان اإلسراصيمي بتاريخ 1( 
 .302،ص 218م، وثيقة رقم 1967الفمسطينية العربية عام 

المقدم إلى الجمعية  1968تموز  15إلى 1977تموز  16التقرير السنوي الصادر عن مجمس األمن الدولي في الفترة من  (2( 
 .  48العامة لامم المتحدة في دورتيا الثالثة والعشرين، ص 

 .773م، ص1985الكيالي، عبد الوىاب: موسوعة السياسية، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، الجزء الرابع، بيروت،  (3(
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الحرب، والعمل عمى تحقيق سالم عادل، تستطيع كل دولة أن تعيش بأمن وسالم، وأن 
 .(1)تمتزم جميع الدول األعضاء بقبول ميثاق ىيصة األمم المتحدة

وأكد القرار عمى أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطمب إقامة سالم عادل وداصم في        
حاب القوات اإلسراصيمية من أراض الشرق األوسط، ويستوجب العمل عمى تطبيق انس

نياء جميع ادعاءات أو حاالت الحرب، واحترام واعتراف  احتمت في النزاع األخير، واا
بسيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة، واستقالليا السياسي، وحقيا في العيش 

 (2)بسالم ضمن حدود آمنة، ومعترف بيا، حرة من التيديد بالقوة أو استعماليا.
كما أكد المجمس الحاجة إلى ضمان حرية المالحة في الممرات الماصية الدولية          

في المنطقة، وتحقيق تسوية عادلة لقضية الالجصين، وضمان حرية االستقالل السياسي 
لكل دولة في المنطقة، عن طريق إجراءات من بينيا: إقامة مناطق مجردة من السالح،  

لامم المتحدة تعيين ممثل خاص يتوجو إلى الشرق األوسط، والطمب من األمين العام 
يجري اتصاالتو بالدول المعنية؛ لموصول إلى اتفاق، والمساعدة في تحقيق تسوية سممية 
ومقبولة وفقا ألحكام ىذا القرار، ويطمب من السكرتير العام أن يبما المجمس بمدى تقدم 

 (3)جيود المبعوث الخاص في أقرب وقت ممكن.
م، الذي 29/8/1967الحرب عقد في الخرطوم مؤتمر القمة العربي الرابع بتاريخ  إثر

ركَّز عمى إزالة آثار العدوان، والعمل عمى انسحاب القوات الصييونية من األراضي التي 
احتمتيا خالل عدوانيا، والتأكيد عمى مبدأ ال صمح، ال اعتراف، وال تفاوض، مع 

 .(4)الصياينة

                                                           
وضع القدس في قرارات األمم المتحدة: المجنة المعنية بممارسة الشعب الفمسطيني لحقوقو غير القابمة لمتصرف، األمم  ( 1( 

 .483م،ص1997المتحدة نيويورك،
 .483وضع القدس في قرارات األمم المتحدة: ص (2( 
 .483وضع القدس في قرارات األمم المتحدة ، ص( 3( 
 ،  287( اليزايمة، القدس في الصراع العربي اإلسراصيمي، ص 4( 
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انسحبت منظمة التحرير الفمسطينية خالل الجمسة األخيرة المغمقة  وخالل قمة الخرطوم
 (1) بعد أن وجدت أن القرارات التي أقرت ال تتناسب مع الحدث.

الداعي لوقف اطالق النار، تباينت  242وبعد اصدار مجمس االمن لقرار        
فمسطينية، كما المواقف العربية حولو فقد رفضو الفمسطينيون باعتباره تصفية لمقضية ال

  (2)رفضتو كل من سوريا، والعراق، والجزاصر، في حين وافقت عميو األردن ومصر.
أعطى آرثر جولدبيرج  242ومن أجل تفتيت الموقف العربي، وكسب قبول األردن لقرار 

السفير األمريكي في األمم المتحدة تأكيدات لاردن بأن الواليات المتحدة سوف تعمل 
وقد وافق األردن عمى  (3) الغربية لاردن حال وافقت عمى القرار.عمى إعادة الضفة 

القرار مطالبًا "بمعادة النظر في شأن مدينة القدس التي تيم األردن بشكل خاص روحيًا 
 (4)واقتصاديًا"

وقد جاء الموقف الرافض ليذا القرار لعدة أسباب منيا: أن القرار يحمل عبارات مبيمة، 
سراصيل من أراض احتمت في النزاع األخير)دون الم التعريف( حيث دعا إلى انسحاب إ

وىذه النقطة تعني أنو بمقدور إسراصيل االنسحاب من بعض األراضي التي احتمت عام 
م  وتستثني األراضي التي تمثل أىمية كبيرة ليا مثل القدس، لذلك نجد إسراصيل قد 1967

( theالتعريف من النص اإلنجميزي) تمسكت بيذه الصيغة المبيمة التي تم فييا حذف الم
ليصبح االنسحاب من أراِض وليس كل األراضي،  باإلضافة إلى أن ىذه القرارات أعطت 
الشرعية إلسراصيل، باعتبارىا دولة ذات سيادة، ومن حقيا العيش بسالم، وفي مقابل ذلك 

مم المتحدة تناولت القضية الفمسطينية كقضية الجصين، فيما يعتبر تراجعًا عن موقف األ
من قرار التقسيم الذي تضمن أن يكون ىناك دولتان: دولة ييودية، ودولة عربية في 
فمسطين، حيث إن الفقرة التي جاءت في القرار تتحدث فقط عن حمول لقضية الالجصين، 

                                                           

 .180م، ص 1970م: مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت،1968( الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية 1( 
 .494. ص 2003صالح، محسن: فمسطين دراسات منيجية في القضية الفمسطينية ،مركز اإلعالم العربي ، القاىرة  (2( 
 .62، ص2006حمة، محمد عمي: القدس الشريف حقاصق التاريخ وآفاق المستقبل، كتب عربية، (  3( 
 .54(  عدوان، فمسطين في خطابات الممك حسين بن طالل، ص 4( 
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وال تتحدث عن أية حقوق سياسية لمفمسطينيين، وقد أدى االختالف حول التعريف إلى 
  (1)بحوا يخوضون حرب األلف والالم.القول بأن العرب أص

وقد ظل الفمسطينيون يرفضون ىذا القرار، كما أن جامعة الدول العربية لم تحاول إثارة 
ىذا القرار في جمساتيا؛ لتحاشي الخالفات بين الدول العربية، وقد استطاعت الدول 

ن الجمعية م بناء عمى رغبة الفمسطينيين من استصدار قرار م1981العربية في ديسمبر
ال يؤمِّن مستقبل الشعب الفمسطيني وحقوقو الثابتة،  242العامة لامم المتحدة بأن القرار

وأكدت عمى حقو في العودة، وتقرير المصير، واالستقالل، وذلك بعد توقيع اتفاقية كامب 
سراصيل التي تجاوزت حقوق الشعب الفمسطيني.   (2)ديفيد بين مصر واا

ل ما تقدم أن جامعة الدول العربية تابعت باىتمام االعتداءات يتبين لنا من خال     
اإلسراصيمية، وأصدرت العديد من القرارات بيذا الشأن، وعندما اندلعت حرب حزيران 
يونيو، أطمقت الشعارات الكبيرة، واعتبرت الحرب فرصة الستعادة الحقوق العربية، وحثت 

اجية العدوان. وبعد انتياء الحرب بموافقة الدول العربية والشعوب العربية لمتوحد في مو 
لم يكن ليا موقف واضح، ولم تتمكن من فرض  242بعض الدول العربية عمى قرار 

رؤيتيا عمى الدول العربية عمى التوحد تجاه القرار، سواًء بقبول، أو رفض القرار، وجاءت 
السياسي، ولم تقم قرارات قمة الخرطوم لتؤكد عمى إزالة آثار العدوان، من خالل العمل 

 بمعداد خطة عربية عسكرية موحدة من أجل استعادة الحقوق العربية المشروعة.    
المطمب الثاني: موقف جامعة الدول العربية من حرب أكتوبر وقرار مجمس األمن 

 م1973عام  338
  -م: 1973أوال: الحرب العربية اإلسرائيمية الرابعة حرب أكتوبر

نتيجة الستمرار االعتداءات اإلسراصيمية عمى األراضي العربية المحتمة، ورفضيا االمتثال 
م، قام كل من 1967( عام 242لقرارات األمم المتحدة، خاصة قرار مجمس األمن )

                                                           

 . 494( صالح، دراسات منيجية، ص 1( 
 .495صالح، دراسات منيجية، ص  (2( 
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عمى القوات اإلسراصيمية التي كانت  مفاجئ الجيش المصري والجيش السوري بشن ىجوم
 م.1973أكتوبر  6بتاريخ متمركزة في سيناء والجوالن، 

وقد طاصرة مصرية وسورية بقصف المواقع العسكرية اإلسراصيمية،  300وبدأ اليجوم بقيام 
حقق الجيشان المصري والسوري من خالل عنصر المفاجأة إلسراصيل، إنجازات كبيرة في 
األيام األولى لمحرب، حيث تمكنت القوات المصرية اختراق خط بارليف المحصن، 

كمم شرقي قناة السويس، وتمكنت القوات السورية من اختراق  15ل مسافة والتوغ
 (1) الدفاعات اإلسراصيمية في الجوالن.

واستمر ىذا التفوق العسكري العربي حتى ليمة الخامس عشر من أكتوبر، حيث تمكن 
وفتح ثغرة الدفرسوار، واختراق  (2) الجيش اإلسراصيمي من اختراق الدفاعات المصرية

الضفة الغربية لقناة السويس، وفرض الحصار عمى الجيش الثالث الميداني، وتمكنت من 
كمم عن القاىرة، وقد كان ىذا التفوق اإلسراصيمي نتيجة  101الوصول إلى نقطة تبعد 

مداد إسراصيل باألسمحة المتطورة . وعمى الجبية السورية (3) لمجسر الجوي األمريكي، واا
ية من صد اليجوم السوري عن ىضبة الجوالن، وتمكنت من تمكنت القوات اإلسراصيم

، وأمام ىذا (4) كمم من دمشق 25التوغل في عمق األراضي السورية، ووصمت إلى 
الوضع وصمت إلى سوريا قوات عربية عراقية، وأردنية، وسعودية، وبدأت سوريا 

 338قم ، إال أن موافقة مصر عمى قرار مجمس األمن ر (5) االستعداد ليجوم مضاد
م فاجأ السوريين، ودفعيم لوقف الحرب، 22/10/1973الداعي إلى وقف القتال بتاريخ 

                                                           
 .  176صالح، دراسات منيجية ، ص (1( 
م، مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت 1988-م 1948االستراتيجية العسكرية لمحروب العربية اإلسراصيمية :الكيالني، ىيثم (2( 

 . 441م.، ص1991
الفي، عبد الحكيم: الدور األمريكي في الحروب العربية اإلسراصيمية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة  (3( 

 .169، ص2011اإلسالمية،غزة،
 .  177صالح، فمسطين دراسة منيجية، ص (4( 
 . 135الفي، الدور األمريكي في الحروب العربية اإلسراصيمية ، ص (5( 
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يوما، توقفت بتوقيع اتفاقية فصل القوات بين سوريا  83لتبدأ حرب استنزاف لمدة 
سراصيل  .      (1) واا
عمى إثر حرب أكتوبر، تدخمت الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي لوقف الحرب      
رًا؛ لمحيمولة دون استمراريتيا، وبناء عمى ذلك تدخمت بقوة من أجل إصدار قرار مبك

سراصيل 1973/ 10/ 22بتاريخ  338مجمس األمن رقم  م لوقف القتال بين العرب واا
 (2) م.1967لعام  242وتطبيق قرار 

ونص القرار عمى دعوة جميع األطراف المشتركة في القتال الداصر لوقف إطالق    
ساعة من لحظة اتخاذ  12وانياء جميع األعمال العسكرية فورًا في مدة ال تتجاوز  النار،

القرار، وفي المواقع التي تحتميا اآلن، ويدعو جميع األطراف المعنية البدء الفوري بعد 
م، والبدء بمفاوضات بين 1967عام  242وقف إطالق النار بتنفيذ قرار مجمس األمن 

األمم المتحدة؛ بيدف إقامة سالم عادل وداصم في الشرق  األطراف المعنية تحت إشراف
.وقد وافقت عمى القرار في حينو كل من مصر، وسوريا، واألردن، ورفضتو (3)األوسط

 (4)منظمة التحرير الفمسطينية، حيث أعمنت استمرارىا في الكفاح المسمح.
 .1973ثانيا: موقف جامعة الدول العربية من مؤتمر جنيف عام 

رت الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي بالضغط لمبدء في عقد مؤتمر جنيف استم   
لالتفاق عمى وقف إطالق النار، وقد عقدت الجمسة األولى لمؤتمر جنيف بتاريخ 

سراصيل، ورفضت سوريا المشاركة، وقد 21/12/1973 م، بمشاركة مصر، واألردن، واا
تباك عمى جبيات القتال، ولم يتم أفرز المؤتمر تشكيل لجنة عسكرية ميمتيا فك االش

مناقشة موضوعات أخرى بشأن القضية الفمسطينية وقضية القدس، وتم استثناء 
الفمسطينيين من حضور المؤتمر، وقد أدى استثناء منظمة التحرير الفمسطينية من مؤتمر 

                                                           

 .  177صالح، فمسطين دراسة منيجية، ص (1 (
، 2وت، طىويدي، امين: الصراع العربي اإلسراصيمي بين الرادع التقميدي والرادع النووي، مركز دراسات الوحدة العربية، بير  (2( 

 .26م، ص 1987
 .493القدس في قرارات األمم المتحدة: ص (3( 
 .451( صالح، فمسطين دراسات منيجية، ص4( 
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جنيف إلى قيام جامعة الدول العربية التأكيد عمى أن منظمة التحرير الفمسطينية ىي 
لممثل الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني، وذلك في مؤتمر القمة العربي الذي عقد في ا

م قبل أيام من انعقاد أولى جمسات مؤتمر جنيف، إال أن 28/11/1973الجزاصر بتاريخ 
  (1)األردن رفض االعتراف بالقرار.

الشعب م أقر المؤتمر حق 1974وفي مؤتمر القمة التالي الذي عقد في الرباط عام 
الوطنية، واالعتراف بمنظمة التحرير الفمسطينية الممثل  الفمسطيني في إقامة سمطتو

 .(2) الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني، ودعميا عمى الصعيدين القومي والدولي
وأدى استمرار الضغط األمريكي في ىذا المجال إلى توقيع اتفاقية فك االرتباط عمى 

م كما تم التوقيع عمى اتفاق 1974يناير/ كانون الثاني  18الجبية المصرية بتاريخ 
 (3)م 1974أيار/ مايو  31مماثل مع سوريا بتاريخ 

م تم توقيع اتفاق فض االشتباك الثاني بين القوات 1975وفي الرابع من أيمول/ سبتمبر 
المصرية واإلسراصيمية التي اعتبرت امتدادا الجتماعات مؤتمر جنيف، وعمى أساس 

، فيما يعتبر الطرفان ىذه االتفاقية خطوة ميمة نحو تحقيق 338و 242االعتراف بقراري 
سالم عادل وداصم، وسيواصل األطراف بذل الجيود؛ لمتوصل عن طريق التفاوض إلى 

، وعدم استخدام القوة في حل 338اتفاق سالم نياصي في مؤتمر جنيف وفقا لمقرار 
 . (4) الخالفات

                                                           

، 1مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، ط م،1973م الوثاصق العربية الفمسطينية 1973( بيان مؤتمر قمة الجزاصر عام 1(
 . 480، ص 489رقم  وثيقة م،1974

م 29/10/1974مؤتمر القمة العربي السابع بشأن إقامة السمطة الوطنية الفمسطينية ، وحق تمثيل الفمسطينيين بتاريخ ( قرارات 2(
 .420، ص368. وثيقة رقم 1976، 1: مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت،ط1974الوثاصق الفمسطينية العربية عام 

، 12: وثيقة رقم 1974م، الوثاصق العربية عام 1974/ 1/ 18يمية بتاريخ ( اتفاقيو فصل القوات عمى الجبية المصرية اإلسراص3(
 . 329ص  154م، وثيقة رقم 1974؛ اتفاقية الفصل بين القوات السورية واإلسراصيمي الوثاصق العربية عام 24ص 

م ، 1975طينية العربية لعام ( االتفاقية الثانية لمفصل بين القوات المصرية والقوات اإلسراصيمية في سيناء، الوثاصق الفمس4(
؛ ديان يعترف، إعداد ومراجعة إبراىيم، 375، ص  319وثيقة رقم .1977، 1مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت،ط

 .336، ص 1977شوقي، عزمي، عزيز، مؤسسة دار التعاون، مركز الدراسات الصحفية، القاىرة، 
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تقدم اختالف الموقف العربي من مؤتمر جنيف، وأن جامعة الدول يتضح من خالل ما 
العربية رفضت ىذا المؤتمر؛ كونو يستثني منظمة التحرير الفمسطينية، إال أنيا لم تتخذ 
موقفًا من الدول العربية المشاركة في المؤتمر، ولم تضغط عمى ىذه الدول لعدم 

 المشاركة.
 -: توقيع اتفاقية كامب ديفيدالمبحث الثاني: زيارة السادات لمقدس 

 -المطمب األول: زيارة السادات إلسرائيل وخطابو أمام الكنيست: 
سراصيل 1975كانت اتفاقية سيناء عام    م مقدمة إلجراء مفاوضات بين مصر واا

من خمف الكواليس، وبدأت ىذه المقاءات بشكل سري عن طريق عقد لقاء بين موشي 
سن التيامي مبعوث السادات، وتم المقاء في الرباط في ديان وزير خارجية إسراصيل، وح

م، وخالل المقاء أخبر التيامي ديان أن السادات 1977/ سبتمبر 16المغرب بتاريخ 
مستعد لالجتماع سرًا مع بيجن، شرط أن تتعيد الحكومة اإلسراصيمية بأن تعيد سيناء إلى 

قد لقاء آخر بين التيامي مصر، وقام ديان بنقل الطمب المصري إلى إسراصيل، كما ع
وديان في منتصف أكتوبر، وقرر السادات بعد ىذا االجتماع أن يكون المقاء بينو وبين 

 .(1)بيجين بشكل عمني وبزيارة القدس
م أعمن السادات بشكل عمني ومفاجئ أمام مجمس 1977نوفمبر 9وفي تاريخ        

حثًا عن السالم، وأطمق السادات الشعب المصري أنو عمى استعداد لمذىاب إلى إسراصيل ب
ىذه المبادرة أمام مجمس الشعب المصري، وبحضور ياسر عرفات رصيس منظمة التحرير 

 (2) يصدق أن ىذه الزيارة ستحدث بسرعة. الفمسطينية، ولم يكن أحد
م بعد تمقي دعوة من 20/11/1977وقد قام السادات بالفعل بزيارة إسراصيل بتاريخ       

رصيس الوزراء اإلسراصيمي مناحيم بيجين، وقد ألقى السادات خطابًا أمام الكنيست 

                                                           

م، دار الوسيمة، القاىرة، 1993-1918يونية مصطفى، امين: االتصاالت السرية العربية الصي( 1( 
 .108م.ص1994

م، الوثاصق الفمسطينية 9/11/1977( خطاب السادات أمام مجمس الشعب المصري حول اإلعداد لعقد مؤتمر جنيف بتاريخ 2( 
 .394، ص  336وثيقة رقم  ،1978، 1مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، طم: 1977العربية لعام 
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اإلسراصيمي، تحدث فيو عن أسس السالم، وضرورة االنسحاب اإلسراصيمي من األراضي 
 .(1) قدس الشريفالعربية المحتمة بما فييا ال

  -أوال: القدس في خطاب السادات أمام الكنيست: 
تناول السادات في خطابو أمام الكنيست قضية القدس بالقول: " إن ىناك     

ونحن نصر عمى  أرضًا عربية تحتميا إسراصيل وال تزال بالقوة العسكرية المسمحة،
نو ل يس من المقبول أن يفكر أحد في االنسحاب الكامل منيا، باعتبارىا مدينة السالم، واا

نما يجب أن تكون مدينة حرة  الوضع الخاص لمدينة القدس في إطار الضم والتوسع، واا
عن ىؤالء الذين  ال تنفصلمفتوحة لكل المؤمنين، وأىم من ىذا فمن المدينة يجب أن 

  (2)سكنوىا لعدة قرون".
والحقوق العربية فمن  وبالرغم من حديث السادات المطّول أمام الكنيست عن القدس

دعوتو وحديثو لم يمق أي استعداد إسراصيمي لتحقيق طمبو، وعمى الجانب اآلخر تجاىل 
مناحيم بيجن في خطابو الحقوق العربية، ولم يتطرق إلى موضوع القدس والشعب 

 .  (3) الفمسطيني بتاتا
سرائيل   -م: 1978ثانيا: توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وا 

بعد زيارة السادات إلسراصيل بدأت الواليات المتحدة األمريكية اإلعداد لمؤتمر قمة         
م وقد تم تمبية الدعوة من 1978سبتمبر  17 -5كامب ديفيد، وتم تحديد موعد لو بتاريخ 

مشروعات: مشروع  ثالثكال الطرفين المصري واإلسراصيمي، وقدمت خالل المفاوضات 
يمي، ومشروع أمريكي، وقد كان ىناك خالفات حوليا؛ بسبب مصري، ومشروع إسراص

التعنت الصييوني، خاصة في موضوع القدس، وتمثيل الفمسطينيين، والمستوطنات، 
سبتمبر  15. مما دفع الرصيس السادات التخاذ قرار مفاجئ بتاريخ 242وتفسير قرار 

س األمريكي كارتر، بوقف المباحثات، ومغادرة كامب ديفيد، مما أدى إلى تدخل الرصي

                                                           

 .108، صاالتصاالت السرية العربية الصييونية ، ( مصطفى1( 
 .14(  مالحظات حول القدس في الخطاب العربي، ص 2( 
 .108صاالتصاالت السرية العربية الصييونية، (  مصطفى، 3( 
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والتي أفمحت جيوده في استصناف المفاوضات، ونجحت الواليات المتحدة في التوصل إلى 
صيغة توفيقية بين الطرفين بأن يتم الفصل بين االتفاقية المصرية، واتفاقية الحكم الذاتي 

 . (1)التي كانت متعثرة جدًا، وتأجيل البحث فييا
تمثمت في إطارين: إطار السالم  1978سبتمبر  17يخ وتم التوقيع عمى االتفاقية بتار  

سراصيل، ويعتبر اإلطاران  طار اتفاق لمعاىدة سالم بين مصر واا في الشرق األوسط، واا
أساسا لممفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سالم مع مصر، واتفاقية سالم مع 

خمت ىذه االتفاقية الفمسطينيين بشأن الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد د
 (.2)م1979آذار مارس  26حيز التنفيذ بتاريخ 

ونص االتفاق عمى أن القاعدة التي تستند إلييا التسوية السممية لمصراع العربي   
بكل أجزاصو، وأشارت االتفاقية عمى االنسحاب اإلسراصيمي من  242اإلسراصيمي ىي قرار 

قامة مناطق منزوعة السالح، ومناطق ذات تسمح محدود، ومحطات انذار  سيناء، واا
مبكر، مع تواجد قوات دولية، كما نصت عمى أن ىذه االتفاقية تشكل أساسًا لمسالم ليس 
سراصيل فقط، بل تمتد لتشمل الدول العربية المجاورة الذين يرغبون في  مع مصر واا

  (.3)التوصل التفاق سالم مماثل
في الضفة الغربية وقطاع غزة،  واقترح االتفاق إقامة حكم ذاتي لمفمسطينيين  

ويجب أن يكون ىناك ترتيبات انتقالية لذلك لمدة ال تزيد عن خمس سنوات، وانسحاب 
إسراصيل منيا بمجرد انتخاب سمطة الحكم الذاتي من قبل السكان، وتتفق كل من مصر، 

سراصيل عمى تحديد مسؤوليات الحكم الذاتي، ويجب أن يعترف الحل الناتج  عن األردن، واا
 (.4) المفاوضات بالحقوق المشروعة لمشعب الفمسطيني ومطالبو العادلة.

                                                           

 .  60، ص 2007، القاىرة، 3، العدد 8( العطار، حسين: القضية الفمسطينية في اتفاقية كامب ديفيد، مجمة النيضة، المجمد 1( 
 .456؛ صالح، فمسطين دراسات منيجية، ص 61( العطار، القضية الفمسطينية ، ص2( 
ية الصمح المنفرد حتى اآلن، مجمة األرض، مؤسسة ( عبد الكريم، إبراىيم: العالقات اإلسراصيمية الساداتية من توقيع اتفاق3( 

 .10م، دمشق، ص 22،1981األرض لمدراسات الفمسطينية، السنة الثامنة، العدد
 .10( عبد الكريم، العالقات اإلسراصيمية الساداتية ، ص 4( 
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، وقد حدد االتفاق األسموب الذي سوف يشارك فيو الفمسطينيون في تقرير مستقبميم   

سراصيل، واألردن، وممثمي السكان في الضفة  وأن يتم عن طريق مفاوضات بين مصر، واا
وغزة، وعرض اتفاقيم لمتصويت من جانب الممثمين المنتخبين من سكان الضفة الغربية 

 (1)وغزة، فيما يميد ذلك لعقد اتفاقيات مشابية مع بقية األطراف 
 ثالثا: القدس في اتفاقية كامب ديفيد

من محاوالت السادات الحصول عمى تنازالت بشأن القدس فمنو لم يتمكن بالرغم   
من ذلك إال من خالل بعض اإلشارات الضمنية، والتي اعتبرت أن البحث عن السالم 

 242في الشرق األوسط وتحقيق السالم بين العرب إسراصيل يجب أن يستند إلى قرار 
نو سيتم إرفاق القرار رقم  بوثيقة كامب ديفيد. ومن  338ار رقم وقر  242بكل أجزاصو، واا

 تشمل القدس، باعتبارىا جزءا من األراضي 242ىذا المنطمق فمن اإلشارة إلى قرار 
م، ولكن الوثاصق لم يرد فييا ذكر موضوع القدس 1967التي احتمتيا إسراصيل عام  العربية
ترفض بحثيا  . وىذا يؤكد صعوبة المفاوضات بشأن القدس التي كانت إسراصيل(2)مطمقًا 

مطمقًا، لذلك نجد أن الوثاصق جاءت خالية تمامًا من ذكر القدس، وعدم تمكن مصر من 
 .(3) إدراجيا ضمن االتفاقيات الموقعة

ولتعويض خمو االتفاقية من عدم وجود بند واضح عن القدس، تم تناول موضوع    
يجن، فقد قام السادات القدس في الرساصل المتبادلة بين السادات وكارتر، وبين كارتر وب

م  جاء  فييا: " أكتب إليكم 1978/ 9/ 17بمرسال رسالة إلى الرصيس كارتر بتاريخ 
ألعيد تأكيد موقف جميورية مصر العربية بشأن القدس التي تعد جزءا ال يتجزأ من 
الضفة الغربية، ويجب أن تكون تحت السيادة العربية، وأن من حق السكان الفمسطينيين 

                                                           

م، مؤسسة الدراسات 1978لعام  م، الوثاصق الفمسطينية العربية17/9/1978( نص الوثيقة األولى التفاق كامب ديفيد بتاريخ 1( 
؛ انظر: وثيقة كامب ديفيد األولى والثانية، الوثاصق العربية لعام 415ص  294. وثيقة رقم 1980، 1الفمسطينية، بيروت،ط

 . 550-548، ص 282،283داصرة الدراسات السياسية واإلدارة العامة. بيروت د. ت، وثيقة رقم  -األمريكية،  م الجامعة1978
ر، صالح الدين: القدس في مشاريع التسوية لمصراع العربي اإلسراصيمي والقضية الفمسطينية ، بحث مقدم إلى الندوة (عام2( 

 .  255، ص 1998العالمية حول القدس، االتحاد البرلماني العربي، الرباط ،
 .68(  العطار، القضية الفمسطينية في اتفاقية كامب ديفيد، ص 3( 
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ممارسة حقوقيم المشروعة باعتبارىم جزءا ال يتجزأ من الشعب الفمسطيني في  في القدس
و  242الضفة الغربية، وأن القرارات الصادرة من مجمس األمن، وبوجو خاص  قرار 

يجب أن تطبق بشأن القدس، وتعتبر كافة اإلجراءات التي اتخذتيا إسراصيل لتغيير  338
بطال آثارىا، و يجب أن تتوافر لكل وضع المدينة الغية، ويجب العمل عمى إ بطاليا واا

الشعوب حرية الوصول إلى القدس، وممارسة الشعاصر الدينية، وحق زيارة األماكن 
نو ال ينبغي تقسيم الوظاصف في المدينة، و يمكن إقامة  المقدسة فييا دون استثناء أحد، واا

سراصيل لتحقيق اإلشراف عمى األما  (1)كن العامة ."مجمس بمدي مشترك من العرب واا
ولكن الرد اإلسراصيمي في ىذا الشأن كان سمبيًا كما جاء في رسالة بيجن إلى         

كارتر التي أرسميا بدوره إلى السادات بشأن القدس، حيث أشار إلى أن الكنيست 
يخول الحكومة اإلسراصيمية عن  1967يونيو  28اإلسراصيمي كان قد أصدر قانونًا في 

دره ممارسة سمطات التشريع، والقضاء، واإلدارة عمى أي جزء من طريق مرسوم تص
فمسطين( كما ورد في المرسوم، وعمى أساس ىذا  -أرض إسراصيل الكبرى )أرض إسراصيل 

م ينص عمى أن 1967القانون أصدرت الحكومة اإلسراصيمية مرسومًا في تموز يوليو 
 (2)لة إسراصيل. القدس مدينة واحدة غير قابمة لمتقسيم، وىي عاصمة دو 

كارتر ألن يؤكد  دفع الرصيسىذا الرد اإلسراصيمي المتعنت والمتصمب تجاه القدس، 
لمسادات بأن موقف الواليات المتحدة األمريكية من القدس يبقى كما أعمن عنو السفير 

م، وأكده السفير 1967تموز  14جولد بيرج أمام الجمعية العامة لامم المتحدة بتاريخ 
م والذي ال يعترف بضم القدس العربية  1969يوليو  1أمام مجمس األمن بتاريخ  يوست

 .("3)إلسراصيل 
عمى ىذه  -مدير الداصرة القانونية في وزارة الخارجية المصرية -وقد اعترض نبيل العربي

الرساصل، وأخبر السادات أن ىذه الرساصل ليس ليا أي قيمة قانونية، فجاء رد السادات 

                                                           

 .419،ص297م، وثيقة رقم 1978المتبادلة بين السادات وكارتر، الوثاصق الفمسطينية العربية (  انظر الرساصل 1( 
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بقولو: " إنكم في وزارة الخارجية تظنون أنكم تفيمون في السياسة، ولكنكم ال  عميو فظاً 
تفيمون شيصا عمى اإلطالق، ولكن لن أعير كالمكم أو مذكرتكم أي التفات بعد ذلك، أنا 

 .(1)رجل أعمل وفق استراتيجية عميا ال تستطيعون فيميا أو إدراكيا"
سراصيل، حيث نخمص مما سبق إلى أن مدينة القدس كانت مثا  ر نقاش بين مصر واا

اإلجراءات اإلسراصيمية  اعتبرت مصر أن القدس يجب أن تبقى عربية، والمطالبة بمبطال
من خالل رسالة بيجين التي أكد فييا  ظير بشدة، كما ذلك فييا، إال أن إسراصيل رفضت

المتحدة سريان قانون القدس والضم عمى القدس الشرقية، وال تراجع عنو، وأن الواليات 
كوسيط لم تستطع فرض رؤيتيا في ىذا الشأن، مما دفع الرصيس كارتر لمتأكيد عمى أن 

 ىذه اإلجراءات. ترفض موقف الواليات المتحدة مختمف عن موقف إسراصيل، حيث إنيا
المطمب الثاني: موقف الجامعة العربية من زيارة السادات لمقدس وتوقيع اتفاقية كامب 

  -ديفيد: 
 -موقف جامعة الدول العربية من زيارة السادات لمقدس: أوال: 

م وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد 1977نوفمبر عام  9أثارت زيارة السادات لمقدس         
رد فعل كبيرة ومتباينة، فصدرت بيانات عربية، وفمسطينية، وشعبية، ونقابية، تدين 

عربية، ففي مصر استقال وزير الزيارة، وعمت التظاىرات الشعبية العديد من الدول ال
م احتجاجا عمى 17/11/1977خارجية مصر إسماعيل فيمي من منصبو بتاريخ 

 .  ( 2)الزيارة
أما في دول الخميج، فقد كان ىناك تباين في المواقف، فقد رفضت السعودية الزيارة، 
وقيام السادات بالتفرد في قراره، وقال الممك خالد: " إنو سيتوجو إلى الكعبة لوقفة يوم 
عرفة وسيدعو هللا أن تسقط طاصرة السادات قبل أن تتم رحمتو إلى القدس" وفي المقابل أيد 

خ خميفة زيارة السادات، وأبدى إعجابو بيذه الخطوة، كما أيدت سمطنة حاكم قطر الشي
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. وفي المقابل أعمنت المغرب والسودان تأييدىا لزيارة السادات، وقام كل (1)ُعمان الزيارة 
من الممك الحسن ممك المغرب والرصيس السوداني جعفر النميري بمرسال رساصل تأييد إلى 

 .(2)الرصيس السادات بعد الزيارة
ودعت ليبيا عمى إثر زيارة السادات إلى عقد مؤتمر قمة عربية؛ لدراسة اآلثار        

المترتبة عمى زيارة السادات إلى إسراصيل، وعقدت القمة بحضور كل من الجزاصر، 
ديسمبر  5-2وسوريا، وليبيا، والعراق، واليمن، ومنظمة التحرير الفمسطينية بتاريخ 

ع أكد الرؤساء إدانة زيارة الرصيس السادات إلسراصيل، م، وفي نياية االجتما1977
 (3) باعتبارىا تشكل خيانة عظمى لتضحيات ونضاالت ومبادئ األمة العربية.

وقرر المؤتمر العمل عمى إسقاط نتاصج زيارة السادات، وتجميد العالقات السياسية      
ودوليًا، وتطبيق قوانين والدبموماسية مع الحكومة المصرية، وقف التعامل معيا عربيًا 

وأحكام قرارات المقاطعة العربية عمى األفراد، والشركات، والمؤسسات المصرية التي 
تتعامل مع العدو الصييوني، وعدم المشاركة في اجتماعات الجامعة العربية التي تعقد 
في مصر، كما قرر المؤتمر إجراء اتصاالت مع دول الجامعة العربية لدراسة موضوع 

ا، والمنظمات التابعة ليا، وسجل المؤتمر بارتياح المواقف الدولية األولية لمدول التي مقرى
أدانت الزيارة، ورفضتيا، كما دعا المؤتمر إلى مساندة سوريا، باعتبارىا دولة المواجية 

 .(4)الرصيسية،  كما وجو المؤتمر التحية لمشعب المصري وتضحياتو
 من توقيع اتفاقية كامب ديفيد. ثانيا: موقف جامعة الدول العربية 

دفع توقيع مصر التفاقية كامب ديفيد وخروجيا عن اإلجماع العربي إلى تشكيل الجبية 
القومية لمصمود والتصدي، خالل اجتماع القمة الذي عقد في دمشق، وحضرتو كل من 

                                                           

، عمان ، ص 2016م، دار زىران لمنشر،1989-1969أبو الخير، سيد عبد الكريم: سياسة الواليات المتحدة نحو ليبيا  (1( 
239. 

 .466، ص1977؛ الوثاصق الفمسطينية العربية لعام 240أبو الخير، سياسة الواليات المتحدة نحو ليبيا، ص  (2( 
 .241أبو الخير، سياسة الواليات المتحدة نحو ليبيا، ص  (3( 
 .536، ص440م، وثيقة رقم 1977بيان القمة في طرابمس حول زيارة السادات إلسراصيل الوثاصق الفمسطينية العربية لعام  (4( 
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فترة ما سوريا، والجزاصر، وليبيا، واليمن الديمقراطية، ومنظمة التحرير الفمسطينية في ال
 .(1)م1978سبتمبر  23 - 20بين 
دانتيا لالتفاقية، والتصميم عمى التصدي ليا،       وأعمنت الدول المجتمعة عن رفضيا واا

والعمل من أجل إسقاطيا، ومواصمة الكفاح بمختمف الوساصل ضد العدو الصييوني 
ق العربي واالمبريالية، واعتبار ىذه االتفاقيات غير شرعية وباطمة لتفريطيا بالح

والفمسطيني بشكل خاص، كما وضعت استراتيجية عمل تضمنت عدم االعتراف بيذه 
االتفاقية، ورفض كل ما يترتب عمييا، ودعت إلى دعم منظمة التحرير الفمسطينية 
باعتبارىا الممثل الشرعي الوحيد لمشعب الفمسطيني، وحشد  طاقات األمة العربية، 

مكافحة العدو الصييوني ونتاصج االتفاقية، وتنبيو وتحقيق التضامن العربي عمى أسس 
الرأي العام العالمي بخطورة اتفاقية كامب ديفيد عمى األمن والسالم في المنطقة والعالم، 
دانة سياسية الواليات  وقطع العالقات الدبموماسية والسياسية مع النظام المصري، واا

أوسع تأييد عالمي لمنضال العادل  المتحدة المنحازة إلسراصيل، والعمل عمى الحصول عمى
 .(2)لمشعب الفمسطيني

وعمى الصعيد الفمسطيني رفضت منظمة التحرير الفمسطينية وحركات المقاومة 
الفمسطينية اتفاقيتي كامب ديفيد، فقد جاء في بيان المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

د تمثل استسالمًا كاماًل م أن اتفاقية كامب ديفي18/9/1978الفمسطينية الصادر بتاريخ 
من جانب السادات لمشروع مناحيم بيجن، وتفريطًا بحقوق الشعب الفمسطيني، والقدس، 
والجوالن، وسيناء، كما أكد البيان تصميم منظمة التحرير الفمسطينية عمى مجابية ىذه 
حباطيا، كما أعمنت رفضيا الكامل لنتاصج وتوصيات كامب ديفيد، ودعت  المؤامرة واا

م يوم غضب، تعبيرًا عن رفضو لمخنوع، 20/9/1978عب الفمسطيني إلى إعالن يوم الش
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واالستسالم، والتفافو حول ثورتو، وذلك من خالل تنظيم مسيرات شعبية ضد المؤامرات، 
   (.1)ودعاتيا، والقوى المتواطصة معيا

"أن ما  -في خطابو أمام القمة العربية لجبية الصمود والتصدي -واعتبر ياسر عرفات
قام بو السادات ىو اعتداء عمى األراضي العربية، والوطن العربي، والكرامة العربية، 
وعمى الوجود العربي، والمستقبل العربي، وعمى كل القيم والمقدسات، وأضاف: آسف أن 
أقول لكم إن القدس، وفمسطين، والحقوق الوطنية لمشعب الفمسطيني قد بيعت بحفنة من 

طوة لم يجرؤ عمييا أي حاكم عربي من قبل، وأن السادات لن رمال سيناء، في خ
يستطيع إلزام األمة العربية عمى قبول الذل، والخيانة، والركوع، واالستسالم بما فعمو في 

 (.2)كامب ديفيد".

أما موقف األردن من توقيع اتفاقية كامب ديفيد فقد أعمن مجمس الوزراء األردني، أن 
ىذه المفاوضات من اإلشارات التي وردت لاردن ضمن وثاصق  األردن لن يكون طرفًا في

كامب ديفيد ال يترتب عميو أية التزامات قانونية أو معنوية خاصة في مواضيع لن تشارك 
في مناقشتيا، وصياغتيا، والموافقة عمييا، وأن األردن مع أي حل عادل وشامل لجوانب 

د إضعافًا لمموقف العربي، ولفرص القضية برمتيا، وأن انفراد طرف في ىذا الحل يع
ن أي حل يجب أن يشمل مدينة القدس  الوصول إلى الحل العادل والشامل المنشود، واا

م، فيما اعتبرت أن الشعب الفمسطيني 1967العربية و األراضي التي تم احتالليا عام 
 .(3) ىو الطرف األول واألصيل في أي تسوية نياصية لمقضية الفمسطينية والقدس

  

                                                           

م، الوثاصق العربية لعام 18/9/1978بيان المجنة التنفيذية لمنظمو التحرير الفمسطينية حول اتفاق كامب ديفيد بتاريخ  (1( 
 . 422، ص  299: وثيقة رقم 1978

خطاب ياسر عرفات رصيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية في افتتاح مؤتمر القمة لجبية الصمود والتصدي  (2( 
 .429، ص  308، وثيقة رقم 1978صق الفمسطينية العربية الوثا
، وثيقة رقم 1978م ، الوثاصق الفمسطينية العربية 19/9/1978بيان مجمس الوزراء األردني حول اتفاقية كامب ديفيد بتاريخ (3( 

 .424ص  301
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  -أوال: قرارات جامعة الدول العربية بشأن اتفاقية كامب ديفيد:
جاء رد فعل جامعة الدول العربية عمى اتفاقية كامب ديفيد خالل انعقاد مؤتمر القمة 

م بدعوة من الرصيس العراقي 11/1978/ 5 -2العربي التاسع في بغداد في الفترة من 
شات مطولة، كما تطرق الزعماء أحمد حسن البكر، وحظي اتفاق كامب ديفيد بمناق

العرب في خطبيم إلى مخاطر ىذه االتفاقية، وأسباب رفضيا، ففي كممة الرصيس العراقي 
نيا بعيدة كل  أمام المؤتمر أكد أن توقيع االتفاقية يعد خروجًا عن اإلجماع العربي، واا

ر والرباط البعد عن األسس العامة التي حددىا اإلجماع العربي في مؤتمري قمة  الجزاص
نيا فرطت في الحقوق التاريخية لامة العربية، وأوجدت ثغرة في 1974، 1973 ، واا

 . (1)جدارىا ال تخدم إال العدو وحمفاءه
وبعث الرصيس العراقي برسالة لمرصيس السادات ناشده فييا بالتراجع عن اتفاقية كامب 

اتفاقية كامب ديفيد بالقول: "  ، كما تطرق األمين العام لجامعة الدول العربية إلى(2)ديفيد 
إن السالم يجب أن يرتكز عمى حل شامل، يحقق لمشعب الفمسطيني آمالو في دولتو 
المستقمة عمى أرضو، ويتضمن انسحاب إسراصيل من كافة األراضي العربية المحتمة، وىذا 

 .(3)السالم لم توفره اتفاقية كامب ديفيد، وىي بعيدة عن ىذا اليدف
تمر القمة العربي بشأن كامب ديفيد، فقد اشتمل عمى عدة نقاط ميمة، حيث أما بيان مؤ  

أكدت عمى أن قضية فمسطين ىي قضية عربية مصيرية، وتمثل جوىر الصراع العربي 
الصييوني، وأن أبناء األمة  العربية  أقطارىا جميعًا معنيون بيا، وممزمون بالنضال من 

لمعنوية المطموبة في سبيميا، وعمى كل الدول أجميا، وتقديم كل التضحيات المادية وا
العربية تقديم كافة أشكال المساندة، والدعم، والتسييالت لنضال المقاومة الفمسطينية 
بشتى الوساصل، من خالل منظمة التحرير الفمسطينية، باعتبارىا الممثل الشرعي الوحيد 

                                                           

العربي التاسع، الوثاصق الفمسطينية خطاب الرصيس أحمد حسن البكر رصيس الجميورية العراقية في افتتاح مؤتمر القمة  (1( 
 .652، ص 430م ، وثيقة رقم 1978العربية 

( رسالة الرصيس أحمد حسن البكر إلى الرصيس السادات يناشده بالتخمي عن كامب ديفيد، الوثاصق العربية عام 2( 
 .702، ص  353: وثيقة رقم 1978

 .78( العطار، القضية الفمسطينية، ص3( 
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التحرير، واستعادة  لمشعب الفمسطيني داخل األراضي الفمسطينية وخارجيا، من أجل
 (1)الحقوق الوطنية لمشعب الفمسطيني.

وقد أكد المؤتمر عمى االلتزام بقرارات القمم العربية، وخاصة مؤتمري قمة الجزاصر 
بشأن التمثيل الفمسطيني،  ورفض اتفاقية كامب ديفيد، وعدم  1974م، والرباط 1973

اقتصادية، وقانونية، إلى جانب التعامل مع ما يترتب عمييا من نتاصج وآثار سياسية، و 
عدم جواز انفراد أي طرف من األطراف العربية بأي حل لمقضية الفمسطينية والقدس 
بوجو خاص، ولمصراع العربي اإلسراصيمي بوجو عام، كما دعا المؤتمر مصر لمتراجع عن 

حيد ىاتين االتفاقيتين، وعدم توقيع أية اتفاقية مع العدو الصييوني، والتأكيد عمى تو 
الجيود لمواجية المرحمة الجديدة، وحماية أىداف األمة العربية ومصالحيا، والقيام بنشاط 

 (2)واسع عمى المستوى الدولي لشرح الحقوق العادلة لمشعب الفمسطيني.
م  بالتراجع عن 1978ونظرا لعدم استجابة مصر لطمب مؤتمر القمة التاسع في بغداد 

 26ن خالل توقيع معاىدة الصمح مع إسراصيل بتاريخ اتفاقية كامب ديفيد، بل تمادت م
م، فقد اعتبر مجمس الجامعة العربية عمى مستوى وزراء الخارجية أن مصر 1979آذار 

بذلك اختارت أن تخرج عن الصف العربي، والتواطؤ مع الواليات المتحدة، وأن تقف مع 
صراع العربي العدو الصييوني في موقع واحد، وتصرفت بصورة منفردة بشؤون ال

اإلسراصيمي، وانتيكت حقوق األمة العربية، وعرضت مصيرىا ونضاليا لاخطار 
والتحديات، وتخمت عن واجبيا القومي في تحرير األراضي العربية المحتمة، وبخاصة 
القدس، كما فرطت في استعادة الحقوق الوطنية الثابتة لمشعب الفمسطيني، بما في ذلك 

 (3) حق العودة.

                                                           

م، وثيقة رقم 1978م، الوثاصق العربية لعام  5/11/1978( البيان الختامي لمؤتمر القمة العربي التاسع بتاريخ 1( 
 . 702، ص 354

، 1978، الوثاصق العربية لعام  5/11/1978(  بيان مؤتمر القمة العربي التاسع حول اتفاق كامب ديفيد بتاريخ 2( 
 .660، ص 439وثيقة رقم 

س جامعة الدول العربية الجتماعات وزراء الخارجية واالقتصاد والمال العربي، وثاصق ويوميات ( قرارات مجم3( 
 .355، ص 275م، وثيقة رقم 1980م، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،1979الوحدة العربية لعام 
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مؤتمر سحب سفراء الدول العربية من مصر فورًا، والتوصية بقطع العالقات وقرر ال
السياسية والدبموماسية مع الحكومة المصرية، عمى أن تتخذ الحكومات العربية اإلجراءات 
الالزمة لتطبيق ىذه التوصية خالل مدة أقصاىا شير، واعتبار تعميق عضوية مصر في 

يخ توقيع الحكومة المصرية عمى معاىدة الصمح مع جامعة الدول العربية نافذًا من تار 
الكيان الصييوني، ونقل مقر الجامعة العربية إلى تونس، وألمانتيا العامة، والمجالس 
الوزارية المتخصصة، والمجان الفنية الداصمة، وتشكيل لجنة من سوريا، وتونس، والكويت، 

العامة؛ بيدف تنفيذ أحكام ىذا  والسعودية، والجزاصر، باإلضافة إلى ممثمين عن األمانة
 .(1)القرار، والسعي لدى الدول األعضاء من أجل تنفيذ قراراتو

واحتجت مصر، وأعمنت رفضيا لجميع القرارات الصادرة بحقيا لعدم مشروعيتيا، لكن 
جامعة الدول العربية تجاىمت احتجاج مصر، وقامت بالتحرك الجدي من أجل تعميق 

اإلقميمية، فعمى صعيد منظمة المؤتمر اإلسالمي اتخذ عضوية مصر في المنظمات 
الذي عقد في فاس قرارًا بتعميق عضوية مصر  -مؤتمر وزراء خارجية الدول اإلسالمية

  (.2)في منظمة المؤتمر اإلسالمي
أما عمى صعيد منظمة الوحدة االفريقية، فقد تقدمت كل من ليبيا، والجزاصر، بمشروع قرار 

ألولى تنص عمى إدانة اتفاقيات كامب ديفيد؛ لتجاىميا حقوق الشعب يتكون من فقرتين: ا
 (3) الفمسطيني، والفقرة الثانية تعميق عضوية مصر في منظمة الوحدة االفريقية.

 -وأثارت قرارات مؤتمر وزراء الخارجية العرب، ومؤتمر وزراء خارجية الدول اإلسالمية
ما بين مؤيد ومعارض، فقد صدر ردود فعل متباينة  -الخاصة بتعميق عضوية مصر

                                                           

 .355، ص 1979وثاصق ويوميات الوحدة العربية لعام  (1( 
جمنار النمس: القضية الفمسطينية في المؤتمرات  .309، ص 92، وثيقة رقم 1979عربية لعام ( وثاصق ويوميات الوحدة ال2( 

 .68، ص 1980، 49م، مجمة شؤون فمسطينية، العدد 1979 -1969اإلسالمية 
لعربية، ( بارود أحمد: منظمة التحرير الفمسطينية والدول االفريقية، رسالة ماجستير غير منشورة، معيد البحوث والدراسات ا3( 

 . 51،ص2005القاىرة 
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قرار بمدانة االتفاقيات لتجاىميا حقوق الشعب الفمسطيني، في حين لم تنجح محاولة 
 .  (1)تعميق عضوية مصر في منظمة الوحدة االفريقية

يتضح لنا من خالل ما تقدم مدى تأثير توقيع اتفاقية كامب ديفيد عمى العالقات العربية 
ى فرض المقاطعة السياسية، والدبموماسية، واالقتصادية عمى العربية، إذ إنيا أدت إل

مصر، وأن إسراصيل نجحت من ىذا التوقيع المنفرد إخراج مصر من داصرة الصراع، مما 
 أضر بشكل كبير بقضية القدس وفمسطين. 

 -: المبحث الثالث: المشاريع العربية لتسوية الصراع العربي اإلسرائيمي
 -م: 1982الدول العربية ومشروع السالم العربي المطمب األول: جامعة 

تعود فكرة مشروع السالم إلى المقترح الذي طرحو األمير فيد بن عبد العزيز عام 
م قبل أن يصبح ممكًا لمسعودية إليجاد حل سممي لمصراع العربي االسراصيمي، 1981

اختالفات  م، وقد أثيرت خالل مناقشة المشروع1981أغسطس عام  7وكان ذلك بتاريخ 
في وجيات النظر بين الدول العربية، مما أدى إلى تأجيل البت فيو لحين إيجاد حل 
توافقي لمقضية الفمسطينية بما فييا القدس، وتم إعادة طرح المشروع في قمة فاس الثانية 

م وذلك بعد شن إسراصيل الحرب عمى لبنان، وخروج 1982ايمول  9 - 6في الفترة من 
وكان اليدف من ىذه النقاشات وضع استراتيجية  )*(لفمسطينية منيامنظمة التحرير ا

عربية شاممة تيدف إلى االستفادة من كافة الوساصل السياسية، واالقتصادية، 
 (2)والدبموماسية

وقد تم تقديم المشروع لتحقيق السالم العادل في المنطقة، تكون قضية القدس في مقدمتو، 
تم إقرار المشروع بعد إدخال بعض التعديالت عمى   بيةالدول العر وبعد المداوالت بين 

الفقرة الرابعة التي لم تكن تتطرق إلى تمثيل منظمة التحرير، لتصبح تأكيد حق الشعب 
                                                           

 . 52(  بارود منظمة التحرير الفمسطينية، ص1( 
م بعد حرب شرسة شنتيا إسراصيل عمى لبنان وحصار بيروت، تم التوصل 1982*( خرجت منظمة التحرير الى تونس عام 

ينية خمفياتيا التاريخية وتطوراتيا خالليا إلى اتفاق عمى خروج المقاومة الى تونس كمقر جديد ليا. صالح، محسن: القضية الفمسط
 .    92م. ص2012المعاصرة، مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، بيروت ،

    92. صالح، القضية الفمسطينية وخمفياتيا، ص270( صالح، دراسات منيجية، ص2(
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الفمسطيني في تقرير مصيره وممارسة حقوقو الوطنية الثابتة غير القابمة لمتصرف بقيادة 
منظمة التحرير الفمسطينية الممثل الشرعي والوحيد، وتعويض من ال يرغب في العودة، 

وحظي المشروع بموافقة  (1)وكذلك إضافة مجمس األمن؛ ليكون ضامنًا لتنفيذ المبادرة 
 (2) عربية، وتم إقراره.

انسحاب إسراصيل من جميع األراضي المحتمة التي وقد تضمن مشروع قمة فاس لمسالم 
إزالة المستعمرات التي أقامتيا  وم، بما فييا القدس العربية، 1967احتميا في العام 

ضمان حرية، وممارسة الشعاصر الدينية و ، 1967إسراصيل في األراضي العربية بعد العام 
اكن المقدسة، باإلضافة إلى تأكيد حق الشعب الفمسطيني في لجميع األديان في األم

تقرير مصيره، وممارسة حقوقو الوطنية الثابتة غير القابمة لمتصرف بقيادة منظمة 
 التحرير الفمسطينية ممثمو الشرعي الوحيد، وتعويض من ال يرغب في العودة، إلى جانب

إشراف األمم المتحدة، ولمدة ال إخضاع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت 
يضع مجمس  قيام الدولة الفمسطينية وعاصمتيا القدس، بحيثو  تزيد عن بضعة أشير،

األمن الدولي ضمانات سالم بين جميع دول المنطقة بما فييا الدولة الفمسطينية 
 (3)المستقمة.

خالل ىذه  وقد أصبح مشروع قمة فاس يمثل الرؤية العربية المشتركة لمتسوية السممية
الفترة، والذي يعترف ضمنيا بمسراصيل، وقبول الحل المرحمي بمقامة دولة فمسطينية في 

  (4) الضفة والقطاع
وقد قبمت منظمة التحرير الفمسطينية والدول العربية بمشروع فاس لمسالم، باعتباره يمثل 

األمريكية  الحد األدنى لمحقوق الفمسطينية، وفي مقابل ذلك رفضت الواليات المتحدة

                                                           

 291م.ص 2000( اليزايمة، محمد: القدس في الصراع العربي الصييوني، دار سراح، عمان، 1(
المواقف السياسية الفمسطينية المتباينة وأثرىا عمى مشاريع الدولة الفمسطينية المقترحة في إطار التسوية سامي: ( أحمد، 2(
 .1274، ص2011، 13، المجمد 1العموم اإلنسانية، العددسمسمة ، ( مجمة جامعة األزىر بغزة1993 – 1967)
م، إعداد مكتب األمين العام، 1990- 1946ات القمة العربية قراراتيا وبياناتيا جامعة الدول العربية، األمانة العامة مؤتمر   (3( 

 . 236م، ص 1983، 29؛ قمة فاس: مجمة شؤون عربية، العدد 176ص 1996مطابع الجامعة، القاىرة ،
 .462صالح، فمسطين دراسات منيجية، ص  (4( 



 موقف الجامعة العربية من مشاريع تسوية القضية الفمسطينية ـــــــــــــــــــــــمجمة "التاريخية الفمسطينية" ـــــــــ

41 

سراصيل مشروع السالم العربي، باعتباره ييدف إلى تدمير إسراصيل، كونو يدعو إلى قيام  واا
 .      (1) دولة فمسطينية، ويعزز من مكانة منظمة التحرير الفمسطينية

ومن أجل الترويج لممشروع قامت الدول العربية بتشكيل لجنة سباعية من الدول 
العربية السعودية، وسوريا، واألردن، والمغرب، وتونس، األعضاء ضمت كل من المممكة 

ومنظمة التحرير؛ إلجراء اتصاالت بالدول األعضاء في مجمس األمن لطرح وجية النظر 
( 2)العربية، وقامت الوفود العربية بجوالت إلى الدول األوروبية واالتحاد السوفيتي والصين

ة األمريكية، والتقت الرصيس األمريكي م زارت المجنة الواليات المتحد1982وفي أكتوبر 
رونالد ريغان، وتم خالل المقاء تبادل وجيات النظر حول مشروع السالم العربي 
والمقترحات األمريكية بيذا الشأن، وطالبت بمزيد من الوقت لدراسة المشروع، كما 

باعية رفضت الواليات المتحدة استقبال ممثل منظمة التحرير الفمسطينية في المجنة الس
 .  (3)العربية المكمفة بالترويج لمشروع السالم العربي 

وعمى صعيد المنظمات اإلقميمية نجحت الجامعة العربية في الحصول عمى دعم منظمة 
الوحدة األفريقية، ومنظمو المؤتمر اإلسالمي، وحركة عدم االنحياز، التي أكدت قراراتيا 

ميمًا في السعي إلى تسوية عادلة وشاممة تأييد مشروع السالم العربي، بوصفو إسيامًا 
 .(4)في الشرق األوسط

وكانت فكرة تطبيق ىذه المبادرة تقوم عمى عقد مؤتمر دولي لمسالم تشارك فيو كل 
األطراف المعنية بما في ذلك منظمة التحرير الفمسطينية، لذلك حرصت مؤتمرات القمم 

                                                           

، 1983، 1، عمان، دار الجميل، ط 1982 – 1947مسطينية ( اليور منير، والموسى طارق: مشاريع التسوية لمقضية الف1( 
 .208ص
 .   292اليزايمة، القدس في الصراع العربي االسراصيمي، ص  (2( 
 .271-270، ص 1984م، بيروت، 1983م: مركز دراسات الوحدة العربية 1982يوميات ووثاصق الوحدة العربية عام  (3( 
، منظمة التحرير 1987_ 1964( قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة األفريقية بشأن الشرق األوسط، 4( 

؛ اليور، والموسى: مشاريع التسوية لمقضية الفمسطينية، 79، ص1988الفمسطينية مركز األبحاث، بيروت 
م، مجمة جامعة 2003-1969؛ أكرم عدوان: قضية القدس في قرارات قمم منظمة المؤتمر اإلسالمي 208ص

 .    95، فمسطين، ص12،2008القدس المفتوحة العدد
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سالم، تشارك في الدول الكبرى، التالية عمى التأكيد عمى أىمية عقد مؤتمر دولي لم
 (1) انطالقا من المبادرة العربية المتمثمة في مشروع فاس.

يتضح لنا من خالل ما تقدم أن ىناك تراجعًا في الموقف العربي المتشدد ضد إسراصيل، 
 ورفض التعايش معيا، إلى جانب قبوليا واالستعداد لمتنازل عن جزء كبير من فمسطين.  

فاس العربي مع مشروع الرصيس التونسي بورقيبة الذي طرحو عام وبمقارنة مشروع 
والذي دعا فيو إلى التعايش السممي مع إسراصيل بعد أن تعيد ثمث المساحة التي  م1965

م لتقوم عمييا دولة عربية فمسطينية، وىو المشروع الذي رفضتو كل 1948احتمتيا عام 
جد أن مقترحات بورقيبة أفضل من حيث األطراف العربية، وشنت ىجومًا كبيرًا عميو، ن

دعوتو إلقامة دولة فمسطينية، تضم الجزء الشرقي من القدس، وتنسحب إسراصيل من ثمث 
 م باإلضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.1948األراضي التي احتمتيا عام 

م فقط، لذلك فمن تبني 1967أما المشروع العربي، فطالب بدولة فمسطينية عمى أراضي 
مشروع فاس في ىذا الوقت يؤكد أن جامعة الدول العربية فقدت األمل في توحيد الجيود 
العربية من أجل التحرير؛ بسبب الخالفات العربية، خاصة بعد توقيع مصر التفاقية 
كامب ديفيد، مما يعني انتياء فكرة التحرير الكامل لاراضي المحتمة، وقبوليا لمتعايش، 

 العربي تجاه القدس والقضية الفمسطينية. مما يؤكد تراجع الموقف
 م1988موقف جامعة الدول العربية من مشروع السالم الفمسطيني  المطمب الثاني:

أدت االنتفاضة الفمسطينية إلى زيادة الحراك الدولي واإلقميمي، حيث كثر الحديث عن 
منظمة ضرورة إيجاد حل عادل وشامل لمقضية الفمسطينية، وقد أوصى ممك األردن 

التحرير الفمسطينية أثناء انعقاد المجمس الوطني الفمسطيني في عّمان في نوفمبر 
الذي "ينطوي عل مبادلة األرض مقابل  242م بأىمية قبول المنظمة لقرار 1984
، وقد حاولت منظمو التحرير الفمسطينية استثمار االنتفاضة الفمسطينية سياسيًا، (2)السالم"

                                                           

 .272( صالح، فمسطين دراسات منيجية، ص1( 
م لمتحرك األردني الفمسطيني المشترك، مجمة 1985شباط/ فبراير  11( أبو ركبة، محمد منصور: اتفاق عمان 2( 

  251م، ص 2013، ديسمبر 3التاريخية الفمسطينية، العدد 
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وتزامن  م، 1982مسطينية بقبوليا لمتسوية ومشروع فاس عام وتكررت التصريحات الف
ذلك مع قيام األردن بفك االرتباط اإلداري والقانوني بالضفة الغربية بتاريخ 

م لتفتح المجال أمام منظمة التحرير الفمسطينية لتؤكد تمثيميا لكل 31/7/1988
من خالل ىذا القرار الفمسطينيين بمن فييم أىل الضفة والقطاع، كما أن األردن سعى 

إلى افشال أية محاوالت بأن تكون األردن ىي الوطن البديل لمفمسطينيين، حيث طرح 
شارون مقترحًا يعتبر فيو األردن ىي الدولة الفمسطينية، وقد قوبل ىذا الطرح بالرفض 

 . (1)العربي
 -12لممجمس الوطني الفمسطيني في الفترة ما بين  19وخالل انعقاد الدورة 

 أطمق عمييا بمبادرة السالم الفمسطينية م طرحت مبادرة لمتسوية السممية15/11/1988
كما قام ياسر عرفات بمعالن المبادرة نفسيا عمى أساس االعتراف بقرارات األمم المتحدة، 

خالل خطابو في الجمعية العامة لامم المتحدة، بمناسبة انعقاد الدورة الخاصة لمناقشة 
 (.2)13/12/1988في جنيف بتاريخ القضية الفمسطينية 

ووضعت المبادرة عدة أسس منيا: اعتراف منظمة التحرير الفمسطينية بقرار تقسيم 
الصادر  242م، واالعتراف بقراري مجمس األمن1947عام  181فمسطين رقم 

م، وانسحاب إسراصيل من جميع األراضي 1973الصادر عام  338م، وقرار1967عام
لغاء جميع إجراءات  1967التي احتمتيا عام الفمسطينية والعربية  بما فييا القدس، واا

زالة المستعمرات، ووضع الضفة الغربية وقطاع  الضم االسراصيمي لاراضي الفمسطينية واا

                                                           

  466( صالح، فمسطين دراسة منيجية، ص 1( 
نوفمبر  15-12( البيان السياسي لممجمس الوطني الفمسطيني في دورتو التاسعة عشر، الذي عقد في الفترة من 2( 

، الجزاصر، وكذلك خطاب ياسر عرفات رصيس المجنة التنفيذية لممنظمة التحرير الفمسطينية في الجمعية العامة 1988
في جنيف، وثاصق  13/12/1988بمناسبة انعقاد الدورة الخاصة لمناقشة القضية الفمسطينية في لامم المتحدة 

حركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح، اإلعالم والعالقات الخارجية، القاىرة. بدون تاريخ؛ صالح،  -فمسطينية 
ونة لمدراسات واالستشارات، ، مركز الزيت2محسن: منظمة التحرير الفمسطينية والمجمس الوطني الفمسطيني، ط

 48، ص2014بيروت، 
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غزه لفترة انتقالية محدودة تحت إشراف األمم المتحدة، وحل قضية الالجصين وفق قرارات 
 (1) األمم المتحدة

العربية تأييدىا لمشروع السالم الفمسطيني، وااعالن االستقالل،  وقد أعمنت جامعة الدول
كما رحبت بالتجاوب الدولي اإليجابي مع ىذه المبادرة التي تتطابق مع مبادرة فاس 
العربية، وأكدت أن التسوية يجب أن تكون طبقًا لقرارات القمم العربية السابقة، خاصو 

ية لمصراع يجب أن تضمن االنسحاب قمة فاس، التي أكدت عمى أن أية تسوية سياس
م بما فييا 1967االسراصيمي الكامل وغير المشروط من جميع األراضي التي احتميا عام 

القدس، وتمكين الشعب الفمسطيني من ممارسة حقوقو الوطنية الثابتة طبقا لقرارات قمة 
 .(2)فاس

و مبادرة الجامعة العربية وكانت رؤية الجامعة أن تحقيق السالم وفق المبادرة الفمسطينية أ
يجب أن يتم عبر عقد مؤتمر دولي تشارك فيو منظمة التحرير الفمسطينية باعتبارىا 
الممثل الشرعي لمشعب الفمسطيني، وأعمن الشاذلي القميبي األمين العام لجامعة الدول 
العربية أن المبادرة الفمسطينية تشكل مرحمة جديدة نحو تحقيق سالم شامل وداصم في 

 .   (3)المنطقة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية
كما حظيت مبادرة السالم الفمسطينية بتأييد الجمعية العامة لامم المتحدة، حيث أكدت 
ترحيبيا لقرارات المجمس الوطني الفمسطيني ومبادرة السالم، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي 

 وقد اعتبر( 4. )ير الفمسطينيةلمسالم تشارك في جميع األطراف بما في ذلك منظمو التحر 

                                                           

 - 12( البيان السياسي لممجمس الوطني الفمسطيني، في دورتو غير العادية التاسعة عشر، الذي عقد في الفترة 1( 
م الجزاصر؛ خطاب ياسر عرفات رصيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية في 1988تشرين الثاني  15

م في 13/12/1988مة لامم المتحدة بمناسبة انعقاد الدورة الخاصة لمناقشة القضية الفمسطينية في الجمعية العا
م، فتح، اإلعالم والعالقات 13/12/1988حركة= التحرير الوطني الفمسطينية بتاريخ –جنيف، وثاصق فمسطينية 

 .468الخارجية، القاىرة، د ت.؛ صالح، فمسطين دراسات منيجية، ص 
  55، ص1989يات وثاصق الوحدة العربية عام (  يوم2( 
 .447م، ص 1988( يوميات ووثاصق الوحدة العربية عام 3( 
 . 291(  القدس في قرارات األمم المتحدة، ص 4( 



 موقف الجامعة العربية من مشاريع تسوية القضية الفمسطينية ـــــــــــــــــــــــمجمة "التاريخية الفمسطينية" ـــــــــ

45 

خافيير بيرس دكوايار األمين العام لامم المتحدة أن قرارات المجمس الوطني الفمسطيني 
 (1)فرصة جيدة لمتقدم نحو السالم في الشرق األوسط.
ووجدت ترحيبًا دوليًا فمن إسراصيل  )*(وبالرغم من أن ىذه المبادرة قدمت تنازالت كبيرة

رفضتيا باعتبارىا معرقمة لعممية السالم، وقد أعمن شمعون بيرس وزير الخارجية 
باعتراف إسراصيل المسبق بحق الفمسطينيين  242اإلسراصيمي أن ربط المنظمة قبوليا قرار 

رتيا خطوة أما الواليات المتحدة، فقد اعتب (2)في تقرير المصير ىو ىروب من الواقع.
 .  (3)إيجابية يمكن البناء عمييا، لكنيا غير كافية

وبالفعل كانت المبادرة ىي البوابة التي أدت إلى فتح الحوار بين الواليات المتحدة 
األمريكية ومنظمة التحرير، حيث بدأ في تونس حوار من خالل سفير الواليات المتحدة 

لم تؤِد إلى نتاصج؛ بسبب رغبة الواليات في تونس روبرت بميترو، الذي عقد عدة جمسات 
وطالبتيا بمدانة (. 4) المتحدة إرغام منظمة التحرير الفمسطينية عمى تقديم تنازالت أكبر

عمميات المقاومة، ومعاقبة منفذييا، مما أدى إلى رفض المنظمة ليذا الموقف، وتوقف 
اليات المتحدة، فقد الحوار عند ىذا الحد. أما موقف الجامعة من وقف الحوار مع الو 

 (.5)ية، دون القيام بأية خطوات عمميةتمثل بمعالن تضامنيا مع منظمة التحرير الفمسطين

 الخاتمة 
رفضت جامعة الدول العربية منذ نشأتيا االعتراف بالمشروع الصييوني،  -1

من القرارات الداعية إلى عدم االعتراف بيا أو التفاوض معيا منذ  وأصدرت العديد
م وقد استمر ىذا الرفض بعد قبول األمم المتحدة إسراصيل عضوا في 1948عام 

                                                           

 .248م، ص1988( يوميات ووثاصق الوحدة العربية عام 1( 
ادرة فاس إلى أن وافقت عمييا، حتى مب 242،338*( ظمت منظمة التحرير ترفض االعتراف بقرار التقسيم وقرار

لتطمق بعد ذلك مبادرتيا لمسالم، مستندة في ذلك إلى قمة فاس، وعندما وقعت مصر اتفاقية كامب ديفيد شنت 
 .460المنظمة ىجومًا شرسًا، ووصفت توقيعيا بالخيانة؛ صالح، فمسطين دراسات منيجية، ص 

 .448، ص 1988( يوميات ووثاصق الوحدة العربية عام 2( 
 .468(  صالح، فمسطين دراسات منيجية، ص 3( 
 .468( صالح، فمسطين دراسات منيجية، ص 4( 
 .59( المغني، موقف جامعة الدول العربية من القضية الفمسطينية ص5( 
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إلى  عربية تيدفم، كما رفضت أية مبادرات دولية أو 1949األمم المتحدة عام 
تفاوض مع األردن بعد التفاوض أو التعايش معيا، فرفضت المحاوالت اإلسراصيمية لم

م 1965توقيع اتفاقية رودس، كما رفضت بقوة مبادرة الرصيس التونسي بورقيبة عام 
 لمتعايش السممي. 

كما رفضت جامعة الدول العربية أية تسوية سممية لمقضية الفمسطينية، بعد  -2
م، التي حاولت خالليا إسراصيل وبدعم من الواليات المتحدة 1967حرب حزيران 

مى الدول العربية القاصمة عمى االعتراف بشرعيتيا ووجودىا ضمن حدود فرضيا ع
 آمنة. 

م 1967لعام  242تباينت المواقف العربية من قرار مجمس األمن رقم   -3
الذي توقفت بموجبو الحرب، والذي يعترف بحق إسراصيل بالعيش ضمن حدود آمنة، 

ين، وبقية الدول حيث أيدتو مصر واألردن، ورفضتو كل من سوريا والفمسطيني
العربية، لذلك تجنبت جامعة الدول العربية إبراز موقف واضح من القرار، حفاظا 

 عمى استمرارية الجامعة.   
رفضت جامعة الدول العربية زيارة السادات لمدينة القدس، وتوقيع اتفاقية  -4

سراصيل في حينو؛ ألنيا فتحت المجال إلمكانية التفاوض  كامب ديفيد بين مصر واا
االعتراف بمسراصيل، والتنكر لحقوق الشعب الفمسطيني، وعدم تناوليا لقضية القدس و 

بشكل واضح، وقامت الجامعة بتعميق عضوية مصر في جامعة الدول العربية، 
وفرضت المقاطعة السياسية واالقتصادية عمييا، وقامت بنقل مقر جامعة الدول 

 العربية إلى تونس. 
امب ديفيد فشمت في تحقيق السالم واستعادة أظيرت الدراسة أن اتفاقية ك -5

الحقوق الفمسطينية، وأدت إلى تمزيق وحدة الصف العربي، وفتحت المجال أمام 
 عدد من دول العالم خاصة في إفريقيا إلى إعادة عالقاتيا مع إسراصيل.

ظمت جامعة الدول العربية متمسكة بموقفيا الرافض لالعتراف أو التفاوض  -6
فيد بن عبد العزيز م، التي تبنت مشروع األمير 1982قمة فاس مع إسراصيل حتى 
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، مما يعني االعتراف ضمنًا 242، الذي يستند إلى قرار مجمس األمن لمسالم
م التي تشمل 1967بمسراصيل، مقابل انسحاب إسراصيل من األراضي المحتمة عام 

المبادرة فمن  الجزء الشرقي من مدينة القدس، وبالرغم من ىذا التنازل الذي قدمتو
 إسراصيل رفضتيا. 
 توصيات الدراسة 

التأكيد عمى أن قضية القدس وفمسطين ىي قضية عربية إسالمية، فيي  -1
سالمية اليوية، حيث إنيا ارتبطت برحمة  عربية األصل في نشأتيا وتكوينيا، واا

 اإلسراء والمعراج.
وضع استراتيجية عربية إسالمية ومسيحية جديدة لمواجية التعنت  -2
إلسراصيمي، بعد فشل الحمول السممية، تقوم عمى تفعيل قضية القدس محميًا، ودوليًا، ا

براز االنتياكات الصييونية المتواصمة في مدينة القدس، والتي تستيدف سكانيا،  واا
ومقدساتيا، وتراثيا التاريخي، مع التركيز عمى االعتداءات اإلسراصيمية بحق 

م الفاتيكان والدول المسيحية لمجيود العربية المقدسات المسيحية، من أجل كسب دع
 واإلسالمية لعزل إسراصيل عمى المستوى الدولي. 

قيام جامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمات الدولية، واإلقميمية،  -3
والدول الصديقة بالعمل عمى إطالق حممة دولية لفرض عقوبات سياسية واقتصادية 

لمتكررة لمدينة القدس، وتحدييا الداصم لقرارات األمم عمى إسراصيل بسبب انتياكاتيا ا
المتحدة بشأن القدس، عمى غرار العقوبات التي فرضيا المجتمع الدولي عمى 

 م.  1994حكومة جنوب إفريقيا العنصرية، وأدت إلى انتياصيا عام 
توصي الدراسة بدعم المقاومة الشعبية، وتعزيز فكرة ىشاشة العدو  -4

مسح فكرة استحالة ىزيمتو باعتباره الجيش الذي ال يقير،  عمىالصييوني، والعمل 
وىذا يتطمب جيدًا إعالميًا كبيرًا، وتعزيز ىذه األفكار ببث نماذج من صمود الشعب 
الفمسطيني األعزل في القدس، والضفة الغربية، وغزة في مواجية آلة البطش 

 الصييونية.
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ت العربية المطروحة قيام جامعة الدول العربية بسحب جميع المبادرا -5
لتحقيق السالم مع إسراصيل، ومطالبة الدول العربية التي وقعت اتفاقيات سالم مع 

بملغاء ىذه االتفاقيات، بسبب تعنتيا ورفضيا  -بما في ذلك الفمسطينيين -إسراصيل
لتنفيذىا، ونقضيا باستمرار، وقياميا بخطوات أحادية الجانب تؤكد عدوانيتيا. ومن 

صرارىا عمى تنفيذ مشروع ضم الضفة الذي تسعى إسراصيل لتنفيذه أمثمة ذلك إ
حاليًا، بعد نجاحيا في الحصول عمى االعتراف األمريكي بالقدس كعاصمة ليا 

 م.2017نياية عام 
يجب عدم اكتفاء الجامعة العربية بالعمل السياسي واإلعالمي تجاه استمرار  -6

الفمسطينية، والعمل عمى وضع خطة االحتالل اإلسراصيمي لمدينة القدس، واألراضي 
عربية إسالمية لتحرير مدينة القدس، وذلك من خالل تفعيل اتفاقيات الدفاع العربي 
المشترك، وتنفيذ قرارات الجامعة التي اعتبرت القضية الفمسطينية قضية العرب 
عادة طرح  سالمية مشتركة، واا جميعا، وأن تحرير مدينة القدس مسؤولية عربية واا

سالميًا. مفيوم   الكفاح المسمح ودعمو عربيًا واا
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