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 ملخص

تناول البحث رؤیة حركة فتح تجاه مشروع المملكة العربیة المتحدة الذي طرحه الملك 

 . وقد هدف البحث لبیان المشروع1972مارس  14حسین بن طالل ملك األردن في 

ومالبساته، وموقف فتح منه. وقد استند البحث إلى مصادر حركة فتح بشكل رئیس، 

ومن أهمها: نشرة فتح الیومیة التي غطت شهر فبرایر ومارس وٕابریل، وعبَّرت بشكل 

واضح عن رؤیة فتح تجاه المشروع. وقد اتبع البحث منهج البحث التاریخي، وجاء في 

 اته، وتناول الثاني موقف فتح منه.فصلین، تناول األول المشروع ومالبس

استعرض الفصل األول مضمون مشروع المملكة العربیة المتحدة، وخلفیته، والموقف 

خلفیة العالقة بین فتح والنظام اإلسرائیلي والسلوك األردني والموقف األمریكي منه، و 

یانات . واستعرض الفصل الثاني موقف حركة فتح، فتناول اإلطار النظري: الباألردني

والندوات، وتناول اإلطار العملي: العمل الدبلوماسي، والمظاهرات، والتهدید، وطرح 

 البدائل، والعمل العسكري. وتوصل البحث إلى أسباب طرح المشروع وأسباب رفضه.
Abstract 

The research dealing with the vision of the Fatah movement 

towards the project of United Arabia Kingdom (UAK) that was 

put forward by King Hussein bin Talal of Jordan on March 14, 

1972. The research aimed to explain the project and its 

circumstances, and Fatah's position on it.  The research was based 

mainly on the sources of the Fatah movement, the most important 

of which are: Fatah's daily bulletin that covered the months of 

February, March and April, and clearly expressed its vision 

towards the project.  The research followed the historical research 

method, and came in two chapters: the first dealing with the 

project and its circumstances. The second dealing with Fatah's 

position. The first chapter reviewed the content of the UAK 

project, its background, the Israeli position, the Jordanian 
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behavior and the American position, and the background of the 

relationship between Fatah and the Jordanian regime. The second 

chapter reviewed the position of the Fatah movement, dealing 

with the theoretical framework: statements and seminars. While 

practical framework: diplomatic work, demonstrations, threats, 

proposing alternatives, and military action.  The research found 

the reasons for the proposal and its rejection. 

Kay words: United Arabia Kingdom Project, King Hussein, 

Fatah, Peaceful Solutions, Palestine: 

 مقدمة

طالل ملك األردن  یعتبر مشروع المملكة العربیة المتحدة الذي طرحه الملك حسین بن

أحد أهم المشاریع السیاسیة التي واجهتها الثورة الفلسطینیة في تلك  1972في عام 

الفترة، لما اتسمت به تلك الفترة من عداء صریح ومفتوح بین فصائل المقاومة 

م والذي أدى 1971، 1970الفلسطینیة والنظام األردني إثر الصراع بینهما في عامي 

 تحریر وفصائلها من األردن.إلى خروج منظمة ال

ویعتبر المشروع ذو أهمیة خاصة، بحیث استدعت جهودًا غیر مسبوقة لمواجهته من 

ِقَبل حركة فتح، وهو ما یشیر إلى أهمیة البحث، ومن أهمیته كذلك التعرف على رؤیة 

حركة فتح تجاه المشروع باالستناد إلى مصادرها. ویهدف البحث إلى التعریف بمشروع 

كة العربیة المتحدة ومالبساته، وموقف فتح منه. وقد تركَّز البحث على وثائق الممل

حركة فتح ومن أهمها "نشرة فتح الیومیة" التي واكبت الحدث أوًال بأول بطریقة موجَّهة 

وغیر محایدة. وقد اتبع الباحث منهج البحث التاریخي في تتّبع األحداث وتحلیلها 

 والربط فیما بینها.

ث في فصلین، تناول األول المشروع ومالبساته، وتناول الثاني موقف فتح وجاء البح

 منه في إطارین: نظري وعملي. ورّكزت الخاتمة أهم النتائج.
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 الفصل األول

 ومالبساته مشروع المملكة العربیة المتحدة

 المشروع

، ) 1( 13/3/1972أنور السادات في  المصري أرسل الملك حسین رسالة إلى الرئیس

بین الضفتین الشرقیة والغربیة لنهر األردن، ثم أعلنه في  فیها مشروعًا للوحدة عرض

 م بشكل رسمي، وتضّمن ما یلي:15/3/1972خطابه بتاریخ 

 تصبح المملكة األردنیة الهاشمیة "مملكة عربیة متحدة" وتسمي بهذا االسم. .1
 تتكون المملكة العربیة المتحدة من قطرین:  .2

راضي فلسطینیة أخرى یتم أیة أالضفة الغربیة و  قطر فلسطین: ویتكون من .أ 
 تحریرها ویرغب أهلها في االنضمام إلیها.

 قطر األردن: ویتكون من الضفة الشرقیة. .ب 
تكون عمان العاصمة المركزیة للمملكة وفي الوقت نفسه تكون عاصمة لقطر  .3

 ردن.األ
 تكون القدس عاصمة لقطر فلسطین. .4
 طة التنفیذیة المركزیة ومعه مجلس وزراء مركزي.رئیس الدولة هو الملك ویتولى السل .5

 ".ما السلطة التشریعیة المركزیة فتناط بالملك وبمجلس یعرف باسم "مجلس االمةأ
ویجري انتخاب اعضاء هذا المجلس بطریق االقتراع السري المباشر وبعدد متساو 

 عضاء لكل من القطرین.من األ
 ".حكمة علیا مركزیةتكون السلطة القضائیة المركزیة منوطة "بم .6
 الملك.على للمملكة "قوات مسلحة" واحدة قائدها األ .7

                                                           

للرسالة وصورة عن البرقیة السریة التـي حملـت الرسـالة فـي: هیكـل، المفاوضـات السـریة بـین العـرب ) أنظر النص الكامل 1(
 ) في مالحقه.4، ووثیقة رقم (35 -32، ص 2) ج2000، ینایر 6سالم األوهام، (القاهرة: دار الشروق، ط-وٕاسرائیل، 
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تنحصر مسؤولیات السلطة التنفیذیة المركزیة في الشؤون ذات العالقة بالمملكة  .8
 وازدهارها.كشخصیة دولیة واحدة وبما یكفل سالمة المملكة واستقرارها 

بنائه ومجلس وزراء قطري أیتولى السلطة التنفیذیـة فـي كـل قطـر، حـاكـم عـام من  .9
 .بنائه أیضاً أمن 

یتولى السلطة التشریعیة في كل قطر مجلس یعرف باسم "مجلس الشعب" یتم  .10
انتخابه بطریق االقتراع السري المباشر. وهذا المجلس هو الذي ینتخب الحاكم العام 

 .للقطر
 علیها.حد یة في القطر لمحاكم القطر وال سلطان ألالسلطة القضائ .11
تتولى السلطة التنفیذیة فـي كـل قطـر جمیـع شـؤون القطر باستثناء ما یحدده  .12

 ) 2( )1( .الدستور للسلطة التنفیذیة المركزیة
وقرر الملك حسین أن هذا المشروع لیس مطروحًا للمناقشة، وأنه سیشرع في التنفیذ 

یتم إنشاء قنصلیة دولیة في القدس، وسیرفع علم الدولة الجدید على فورًا، وأوضح أنه س

 األماكن اإلسالمیة المقدسة، بینما یرفع علم الفاتیكان على األماكن المسیحیة المقدسة،

ولم یذكر ما إذا كان سیرفع علم إسرائیل على األماكن الیهودیة المزعومة في القدس  )3(

 أم ال.

الملك حسین قد دعا عددًا من الشخصیات الفلسطینیة  وأشارت مصادر حركة فتح أن

م، وأعلن 1972مارس  14لحضور مؤتمره الذي أعلن فیه عن مشروعه یوم األربعاء 

 أمامهم أن معظم الدول العربیة، والدول الكبرى وافقوا على المشروع الذي نصَّ على:

                                                           

 .16-15، ص 1984ین أول ، عمان: دائرة المطبوعات والنشر، تشر 1972)  الوثائق األردنیة لعام 1(
 2، (عمــان: دار الجلیــل للنشــر ط1985 -1947)  منیــر الهــور وطــارق الموســى، مشــاریع التســویة للقضــیة الفلســطینیة 2(

. وانظـــر تفاصـــیل المشـــروع كمـــا وردت فـــي رســـالة الملـــك حســـین إلـــى الـــرئیس الســـادات فـــي: هیكـــل، 129) ص1986
 .35-33ص ، 3المفاوضات السریة بین العرب وٕاسرائیل، ج

، ص 1972، مـــایو 9)  بــالل الحســن، "المقاومــة الفلســطینیة والــرد علــى مشـــروع الملــك حســین"، شــئون فلســطینیة، عــدد3(
247- 248. 
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 دولة اتحادیة تضم دولتین؛ فلسطینیة وأردنیة. -1

 )1( تصدر جوازات سفر.یحق لكل دولة أن  -2

 تشكیل حكومة فدرالیة مركزیة في الضفتین. -3

 )2( تشكیل لجان برلمانیة إلعادة صیاغة دستور االتحاد. -4

مارس أكد أنه ال  23وفي مؤتمر صحفي تحّدث فیه الملك عن وضع القدس في  -5
عودة لوضع القدس السابق، بل یمكن أن تكون عاصمة إلسرائیل وٕاقلیم فلسطین 

یمكن التعاون بین إسرائیل واألردن في إدارة القدس لتبقى مفتوحة أمام  معًا، كما
 )3( الجمیع.

وأبدى الملك حسین موافقته على شرط إسرائیلي بعدم السماح بأي عمل "إرهابي"  -6
 )4( من أراضیه ضد إسرائیل، في مقابل موافقتها على استعادته للضفة الغربیة.

ة فلسطینیة في المنفى سیكون مقّرها وصرَّح وزیر خارجیة األردن بأن حكوم -7
 .)5(عّمان

 خلفیة

 1967توجهات نحو السالم مع إسرائیل فقد دعاها بعد حرب عام  لملك حسینوكان ل

عن غربیتها وتصبح شرقیة تندمج في المجتمع الشرقي كمواطنة حرة متخلیة  ألن تتخلى

من أجل من حیث المبدأ على تسویة سیاسیة،  تهموافق أعلنو   ،)6(عن صهیونیتها

الوصول إلى سلم دائم في العالم العربي، سلم فیما بیننا، وسلم مع جمیع جیراننا" في "

                                                           

 .5، ص 15/3/1972، في 21)  نشرة فتح الیومیة، عدد1(
 .6، ص 16/3/1972، في 22)  نشرة فتح الیومیة، عدد2(
 .1، ص 30/3/1972، في 36)  نشرة فتح الیومیة، عدد3(
 .3-2، ص 14/5/1972، في 79)  نشرة فتح الیومیة، عدد 4(
 .1، ص 18/3/1972، في 24)  نشرة فتح الیومیة، عدد 5(
 .310-309، ص1967من خطابه في نادي الصحافة الوطني بواشنطن، الوثائق األردنیة لعام   )6(
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حیث جرى توقیع  ،م1948رغبة تعود إلى ما بعد عام وهي  ،إشارة إلى إسرائیل

 .)1(م1949بروتوكول لوزان في عام 

وقد اعتبرت فتح أن المشروع إنما هو صیغة جدیدة لمشروع مملكة األردن وفلسطین 

م، واعتبرته كذلك نسخة 1971الذي تقّدم به َمن أسمتهم "الرجعیون األردنیون" في عام 

، الذي تحدَّث عن )2(م 1967من مشروع یغال آلون نائب رئیس وزراء إسرائیل لعام 

الغربیة وقطاع غزة ملحق باإلدارة األردنیة، ودعا إلى حكم ذاتي للفلسطینیین في الضفة 

إقامة حزام من المستوطنات في األغوار الفلسطینیة، مع ربط الضفة الغربیة باألردن 

 .)3(بواسطة ممر

 الموقف اإلسرائیلي

قرر الكنیست اإلسرائیلي إدراج مشروع الملك حسین ضمن المشروعات المستعجلة. 

، قام موشي دایان وزیر الدفاع اإلسرائیلي بزیارة تفقدیة وفي خطوة رمزیة ذات داللة

للعلم األردني الذي تم رفعه فوق المسجد األقصى قبل یومین من إعالن المشروع، 

وأظهر اإلعالم اإلسرائیلي اهتمامه باألمر عندما تحدَّث عبر اإلذاعة عن أن الملك 

ضمنیة لدى إسرائیل لقیام الملك في إشارة إلى رغبة  )4(حسین لم یحدِّد موعدًا للتنفیذ 

 بهذه الخطوات.

وفي خطوة یمكن فهمها كدعم ومؤازرة لمشروع الملك حسین، أعلن وزیر خارجیة 

إسرائیل أن جولدا مائیر رئیسة الوزراء تحدثت عن إمكانیة وضع میناء غزة في خدمة 

                                                           

، مجلـــة التاریخیـــة الفلســـطینیة، العـــدد 1967-1964)  عصـــام عـــدوان، فلســـطین فـــي خطابـــات الملـــك حســـین بـــن طـــالل 1(
 .51فلسطین، ص  –م، غزة 2015الرابع، أغسطس 

 .6، ص 18/3/1972، في 24)  نشرة فتح الیومیة، عدد 2(
 .2، ص 18/3/1972، في 24)  نشرة فتح الیومیة، عدد 3(
 .8، ص 15/3/1972، في 21)  نشرة فتح الیومیة، عدد 4(
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الحكومة . كما أشارت عدة صحف إسرائیلیة إلى اتفاق مسبق بین )1(النظام األردني 

اإلسرائیلیة وبین الملك حسین بشأن المشروع، بحیث ُتظِهر إسرائیل معارضتها كي ال 

 . )2(یزداد معارضوه 

تصریح إلیغال آلون والذي تحدث به إلى صحیفة معاریف  )3(ورصدت نشرة فتح 

اإلسرائیلیة، حیث دعا حكومته لعدم معارضة مشروع الملك حسین؛ الذي یوفر حًال 

لسطینیة بهذا االتحاد، داعیًا ألن تقیم إسرائیل خمس قرى جدیدة (استیطانیة) للقضیة الف

في غور األردن "لخلق أسس واقعیة لمقابلة مشروع الملك" ، وتساءل آلون لماذا لم ُیشر 

الملك إلى وجوب تنفیذ خطته في سیاق سالم مع إسرائیل؟ كما لم یمانع آلون من قیام 

، وصرَّح أبا إیبان وزیر خارجیة )4(والضفة الغربیة وٕاسرائیلاتحاد كونفدرالي بین األردن 

إسرائیل بأن حدیث یغال آلون نائب رئیسة الوزراء حول عدم معارضة إسرائیل 

. ومع تعذُّر الخطوات التنفیذیة )5( للمشروع، یؤیده معظم أعضاء الحكومة اإلسرائیلیة

الوطن اإلسرائیلي"، وأن أي للمشروع، أعلن موشي دایان أن الضفة الغربیة جزء من "

 اتفاق مع العرب یجب أن یتضمن حق اإلسرائیلیین في اإلقامة فیها وٕانشاء المستوطنات

. وبالقدر الذي یتضمنه هذا التصریح من تشدُّد، فإنه یحمل في طیاته محاولة إلحیاء )6(

 إلحیاء النقاش حول المشروع، والمراهنة على حاجة الملك لتحقیق نجاحات.

 األردنيالسلوك 

                                                           

 .4، ص 7/5/1972، في 72الیومیة، عدد )  نشرة فتح 1(
 .6، ص 16/3/1972، في 22)  نشرة فتح الیومیة، عدد 2(
 .2، ص 24/3/1972، في 30)  نشرة فتح الیومیة، عدد 3(
، 24/3/1972بتـاریخ  8424)  مقابلة أجرتها جریدة معاریف اإلسرائیلیة مع ییغال آلون، انظـر: جریـدة معـاریف، العـدد 4(

-https://www.nli.org.il/ar/newspapers/mar/1972/03/24/01/article/5/?e=-------ar. 9، 1ص 

20--1--img-txIN%7ctxTI--------------1 
 .4، ص 26/3/1972، في 32)  نشرة فتح الیومیة، عدد 5(
 .1، ص 17/5/1972، في 82)  نشرة فتح الیومیة، عدد 6(
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وافقت السلطات األردنیة على عمل عدد من األطباء األردنیین في القدس بناء على 

. كما هنأت الحكومة األردنیة رؤساء )1(طلب من صندوق المرضى اإلسرائیلیین 

، وأرسل وزیر )2(البلدیات الذین نجحوا في انتخابات البلدیة في مدن وقرى الضفة 

یین من الضفة الغربیة یخبرهم بأن الوزارة ستتكفل اإلعالم األردني رسائل إلى صحف

. وأرسل الملك حسین عدة وفود إلى الدول العربیة لتمریر مشروعه، )3(بدفع مرتبات لهم 

وأغلقت الحكومة األردنیة مكتب منظمة التحریر الفلسطینیة، في محاولة إلسكات 

 .)4(صوت المعارضین 

بیر عن رفضها للمشروع، وجمیعها تربطها وفي المقابل، قامت عدة قوى أردنیة بالتع

صالت بمنظمة التحریر الفلسطینیة وحركة فتح، ولذلك اهتمت فتح بإبراز معارضتهم، 

فقد أصدرت اللجنة التنفیذیة لالتحاد العام لعمال األردن بیانًا شجب فیه "المؤامرة" ودعا 

اهیریة والقیام بإحباط إلحباطها، كما دعا االتحاد العام لطلبة األردن إلى مظاهرات جم

 .)5("المؤامرة"

وأدانت اللجنة التحضیریة للجبهة الوطنیة األردنیة المشروع، ودعت التخاذ خطوات 

 إلحباطه، ومن ذلك:

 العمل إلقامة حكم وطني دیمقراطي في األردن بدیًال عن الحكم الهاشمي. .1
 إقامة الجبهة الوطنیة األردنیة الفلسطینیة الموحدة. .2
ابط النضالیة بین الشعبین بطرح برنامج وطني لوحدة الضفتین بعیدًا عن تعزیز الرو  .3

 .)6(اإلقلیمیة البغیضة
                                                           

 .4ص ، 27/3/1972، في 33)  نشرة فتح الیومیة، عدد 1(
 .3، ص 8/5/1972، في 73)  نشرة فتح الیومیة، عدد 2(
 .3، ص 21/5/1972، في 86)  نشرة فتح الیومیة، عدد 3(
 .6، ص 15/3/1972، في 21)  نشرة فتح الیومیة، عدد 4(
 .6، ص 15/3/1972، في 21)  نشرة فتح الیومیة، عدد 5(
 .4-3، ص 19/3/1972، في 25)  نشرة فتح الیومیة، عدد 6(
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وبینما أعلنت فتح رفضها لمشروع المملكة العربیة المتحدة، نجدها لم تعلِّق سلبًا على 

الخطة األخیرة السابقة، بل وردت في نشرة فتح الیومیة في سیاق إبراز قوى الرفض 

الملك، على الرغم من التشابه الكبیر بین الطرحین، باختالف نوعیة الحكم، لمشروع 

 األمر الذي یبین البعد الشخصي الذي استهدف بالرفض كل ما یصدر عن الملك.

 الموقف األمریكي

سبق إعالن مشروع الملك بیومین تصریح من سفیر إسرائیل في واشنطن؛ إسحاق 

تعداد لتشجیع التوصل إلى تسویة بین إسرائیل رابین، بأن الوالیات المتحدة على اس

، وبعد إعالن المشروع أعرب رسمیون أمریكیون عن ارتیاحهم له، ورأى فیه )1(واألردن 

ولیم روجرز وزیر الخارجیة محاولًة للخروج من المأزق الراهن، كما أفادت صحف 

ر مارس أمریكیة أن الملك حسین سیجتمع بالرئیس األمریكي نیكسون في أواخر شه

، كما وصفته لجنة العالقات الخارجیة في مجلس الشیوخ األمریكي )2( لبحث مشروعه

 .)3(بأنه "اقتراح عظیم"

 خلفیة العالقة بین فتح والنظام األردني

، واألردن 1950منذ إعالن الوحدة بین الضفتین الشرقیة والغربیة لنهر األردن في عام 

، )4( واالستقاللیة والثوریة التي تتبناها حركة فتحمتخوف باستمرار من دعوات الكیانیة 

بعض مناطق والتي حّملته مسئولیة ضیاع الضفة الغربیة، واتهمته بتسلیمها كما سّلم 

، )5(ومنطقة المثلث الحقًا  1948في أطرف الجلیل، واللد والرملة في حرب عام  و

واعتبرت أنه یجب إطالق ید الفلسطینیین في األردن للعمل لصالح قضیتهم، ورأت أنه 

                                                           

 .3، ص 12/3/1972، في 17)  نشرة فتح الیومیة، عدد 1(
 .6، ص 16/3/1972، في 22)  نشرة فتح الیومیة، عدد 2(
 .3، ص 30/3/1972، في 36)  نشرة فتح الیومیة، عدد 3(
 .62الطالئع الثوریة)، ص  –البرنامج الثاني  –الجلسة السابعة (لماذا أنا فتح  –)  فتح، الجلسات الحركیة 4(
 .781)، ص 549(وثیقة رقم  1967الوثائق الفلسطینیة العربیة لعام  ) 5(
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"ال یمكن القبول بالنظام األردني الذي وصفته بأنه یخنق الحریة ویقتل الروح الثوریة 

، واعتبرت رفض األردن لتسلیح الفلسطینیین هو تدخٌل في شئونهم، )1(لدى الشعب 

حرضت الجیش األردني ، و )2(ناء عن األردن كقاعدة للثورة وأعلنت أنه ال یمكن االستغ

. )3( والشرطة على عصیان األوامر الموجهة إلیهم، ودعتهم لالنخراط في الثورة الشعبیة

، وهي ترى أن 1970وهكذا، فإن حركة فتح، وقبل صدامها مع النظام األردني عام 

ردن (بضفتیه) هو فلسطیني ألن الشعب في األالشأن األردني هو شأن فلسطیني، نظرًا 

، وبالتالي، فإن موقف فتح من مشروع الملك حسین سینطلق من موقفها على األغلب

 المبدئي الرافض للوصایة األردنیة.

وأظهر الملك حسین تخوفًا ملموسًا من تمدد الثورة الفلسطینیة في األراضي األردنیة، 

ضغط الرئیس األمریكي كیة، حیث وأجرى اتصاالت سریة بالقیادة اإلسرائیلیة واألمری

تعهد وقد  نیكسون على إسرائیل كي تتعاون مع الملك وتساهم في الحفاظ على نظامه،

م، 1970وفي منتصف نوفمبر . )4( إسرائیلالملك بحفظ األمن على طول الحدود مع 

اجتمع الملك حسین مع ییغال آلون وشكر إسرائیل على دعمها العسكري له أثناء 

 .)5( وأعربا عن أملهما في تسویة سیاسیةاألزمة، 

م، تم إخراج المقاومة الفلسطینیة نهائیًا من األردن، وخسرت أهم 1971وفي یولیو 

موقع یمكن االنطالق منه لتنفیذ هجمات ضد إسرائیل. وافتُتح فصل آخر من العالقات 

فتح جهاز م بالعداء الصریح، فشّكلت 1977بین فتح والنظام األردني، اتسم حتى عام 
                                                           

 .993)، ص 700(وثیقة رقم  1967)  الوثائق الفلسطینیة العربیة لعام 1(
 .4-563)، ص 251(وثیقة رقم  1966)  الوثائق الفلسطینیة العربیة لعام 2(
 .799 )، ص559(وثیقة رقم  1967)  الوثائق الفلسطینیة العربیة لعام 3(
, ישראל ،אביב תל, אחרונות ידיעות( לירדן ישראל בין ס''הסוד הקשרים ת עוינ שתפות: מלמן יוסי ) 4(

العالقــات الســریة بـین إســرائیل واألردن، (تــل أبیــب:  –وترجمتـه إلــى العربیــة: یوسـي میلمــان: الشــراكة العدائیـة ). 1987
 . 79-78م) ص1987یدیعوت أحرونوت، 

 .82المرجع نفسه، ص ) 5(
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، ولم )1( األردن (مكتب شئون األردن) لمتابعة كل ما یجري داخل األراضي األردنیة

یمنع ذلك من الشروع في محادثات بین الطرفین برعایة عربیة وٕاسالمیة، كما في 

 .)2(محادثات جدة قبیل إعالن مشروع الملك

ورصدت نشرة فتح اجتماعات الملك حسین مع القیادة اإلسرائیلیة واألمریكیة قبل وبعد 

، التي زارها بالفعل )3( عن مشروعه، وعزمه زیارة الوالیات المتحدة األمریكیة اإلعالن

، والتقى رئیسها ووزیر دفاعه وخارجیته ومستشاریه، حیث تناول 28/3/1972في 

وأشارت النشرة إلى حدیث لمجلة فرنسیة تفید بملكیتها ، )4( مشروع المملكة المتحدة

تثبت توصل األردن وٕاسرائیل إلى اتفاق سري، وأن  1967وثائق أردنیة منذ عام 

 .)5( األردن یمارس سیاسة مزدوجة منذ الحرب

، فقد زار الضفة )6(كما جرت اتصاالت بین مبعوثي الملك حسین والقادة اإلسرائیلیین

رات أردني كبیر هو كمال الكیالني، وأنور نسیبة حیث أجریا الغربیة ضابط مخاب

لقاءات مع القیادة اإلسرائیلیة باسم الملك، وحاول نسیبة ترتیب فوز الموالین للملك في 

، كما قام یاسین إرشید وهو عضو مجلس األعیان )7(انتخابات البلدیة في الضفة الغربیة

قد عدة اجتماعات مع الملك األعیان األردني من سكان جنین في الضفة الغربیة بع

ورئیس وزرائه، ثم اجتمع مع نائب رئیسة وزراء إسرائیل یغال آلون، وحمل أمواًال من 

عن  اإلعالن. وقبل )8(عّمان لتوزیعها على األنصار في الضفة الغربیة للتهیئة للصلح

                                                           

 .435م، ص 2010، القاهرة، مكتبة مدبولي، 1983-1969عصام عدوان، حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح"  )1(
 .3، ص 4/3/1972، في 9)  نشرة فتح الیومیة، عدد 2(
 .3م، ص31/3/1972، 37نشرة فتح الیومیة، عدد  ) 3(
 .4م، ص28/3/1972، 34نشرة فتح الیومیة، عدد  ) 4(
 .4م، ص26/3/1972، 32نشرة فتح الیومیة، عدد  ) 5(
 .4م، ص6/3/1972، 11نشرة فتح الیومیة، عدد  ) 6(
 .3م، ص10/3/1972، 15نشرة فتح الیومیة، عدد  ) 7(
 .2م، ص14/3/1972، 19نشرة فتح الیومیة، عدد  ) 8(
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مشروع الملك، اتهمت فتح األردن بالسعي للحصول على تسویة منفردة وتكریس صلح 

 عي غیر معلن، والسعي لقیاد اتحاد فیدرالي مع األردن في حال التوصل إلى تسویةواق

)1(. 

ورصدت نشرة فتح تحركات مبعوثي الملك، فقد نزل وفدهم في فندق الملك داوود في 

القدس، وقابل أنور نسیبة رئیسة وزراء إسرائیل ونائبها وقائد شرطتها، وبحث معهم 

شأنها زیادة ربط الضفة الغربیة باألردن، مثل: حریة تقدیم بعض التسهیالت التي من 

التنقل بین الضفتین، والسماح للسیارات ذات األرقام اإلسرائیلیة بعبور الجسر إلى نقطة 

الجمارك األردنیة، والسماح لدوریات الجیش اإلسرائیلي بدخول األراضي األردنیة لتفقُّد 

، وقد منحتهم )2(في بناء المستوطنات الحدود، وتسهیل عبور ألوف العمال العرب للعمل

، وقد وصفت فتح هذه المساعي ب "تنمیة سیاسة )3(منحتهم إسرائیل تصاریح لمدة سنة

 .)4(التعایش بین النظام العمیل وسلطات العدو"

یتضح من هذه المالبسات أن مشروع الملك حسین قد جاء تتویجًا لتوجهات الملك نحو 

، وهي توجهات لها ما یعضدها في الجانب 1967التسویة مع إسرائیل منذ حرب عام 

اإلسرائیلي ممثلة في مشروع آلون، وأن مباحثات كثیرة أجراها الملك وأعوانه مع القادة 

اإلسرائیلیین واألمریكان، انتهت بطرح هذا المشروع، الذي لم یتم طرحه إال بعد تخّلص 

، 1971أواخر عام  الملك من قوى الثورة الفلسطینیة بطردها من األراضي األردنیة

فأصبح الطریق مفتوحًا أمام توجهات الملك لترى النور، ومهدت له إسرائیل بالعمل على 

إجراء انتخابات بلدیة في الضفة الغربیة لتلتف على تمثیل منظمة التحریر الفلسطینیة 

 للشعب الفلسطیني.
                                                           

 .6، 5م، ص11/3/1972، 16 نشرة فتح الیومیة، عدد ) 1(
 .3م، ص14/3/1972، 19نشرة فتح الیومیة، عدد  ) 2(
 .4م، ص16/3/1972، 21نشرة فتح الیومیة، عدد  ) 3(
 .3م، ص7/3/1972، 12نشرة فتح الیومیة، عدد  ) 4(
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 الفصل الثاني

 موقف فتح من مشروع المملكة العربیة المتحدة

نشرة فتح عن الموقف الرسمي لحركة فتح، باإلضافة إلى بعض المصادر عبَّرت 

األخرى، ویمكن تناول موقف فتح من مشروع المملكة العربیة المتحدة في إطارین: 

 اإلطار النظري، واإلطار العلمي.

 أوًال: اإلطار النظري:

ح جاء أول موقف رسمي من حركة فتح على إعالن مشروع الملك حسین، في نشرة فت

وهو الیوم التالي لإلعالن، تحت عنوان: "العمالء ال یمثلون  15/3/1972الیومیة في 

ر مصیره، وأن مشروع  شعبنا"، حیث رأت فتح أن الشعب الفلسطیني وحده هو َمن یقرِّ

الملك ما هو إال "مؤامرة" تم ترتیبها مع العدو الصهیوني بهدف تصفیة القضیة 

حق الملك حسین أو غیره التحدث باسم أي طرف  الفلسطینیة، واعتبرت أنه لیس من

من الشعب الفلسطیني، وأنه ال تملك أي مجموعة فلسطینیة االنفراد بتقریر مصیر 

الشعب وخاصة إذا كانت تحت االحتالل أو تحت حكم إرهابي، وأكدت فتح أن الخالف 

 .)1(لیس بین الشعبین األردني والفلسطیني، وٕانما مع الملك نفسه 

ان اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة في الیوم الثالث بعبارات مشابهة وجاء بی

، )2(تمامًا لموقف فتح، واعتبرت أن المشروع سیخرج إسرائیل من عزلتها العربیة

م أعلنت فیه، أن "إسقاط النظام الملكي في 17/3/1972أصدرت فتح بیانًا في و 

األردن أصبح اآلن یفرض نفسه على أنه الهدف المرحلي الذي سیعید األمور إلى 

وضعها الطبیعي، ویضع العالقات بین الشعبین الفلسطیني واألردني في إطارها 

فتح تبنیها إلسقاط النظام األردني،  الصحیح"، فكانت هذه المرة األولى التي تعلن فیها
                                                           

 .2، 1، ص 15/3/1972، في 21نشرة فتح الیومیة، عدد   )1(
 .1، ص 16/3/1972، في 22نشرة فتح الیومیة، عدد   )2(
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بصیغة  آنذاك م، مكتفیة1970بعد أن عارضت ذلك طویًال، حتى بعد معركة أیلول 

"حكم وطني دیمقراطي"، ومؤكدة على أن ما عدا ذلك هو من مهام القوى الوطنیة 

 .)1( األردنیة

ني وهي تحدد وركزت فتح واللجنة التنفیذیة للمنظمة على مسألة تمثیل الشعب الفلسطی

 .)2( موقفها من المشروع، فأعلنت أنها لن تفرِّط بحقها في تمثیل الشعب وقیادة نضاله

وقد عقدت اللجنة المركزیة لفتح سلسلة اجتماعات طیلة یومین أعقبتها سلسلة 

اجتماعات للمجلس الثوري للحركة، بلورت خاللها موقفها، فقد اعتبرت أن المشروع 

محلیة (داخل فلسطین) سیتم تسخیرها لتوقع على الصلح مع  بحاجة ألداة فلسطینیة

العدو وتعترف بدولته، لیصرف بذلك الملك حسین األنظار عن خیانته إلى تلك الفئة، 

واعتبرت أن المشروع یهدف إلى ضرب وحدة الشعب الفلسطیني، وأن الثورة 

التورط في الفلسطینیة، ممثلة إلرادة الشعب الفلسطیني، ستمنع أي فلسطیني من 

المرحلیة تهدف إلسقاط نظام  ابالقول: "مهمتنالمخطط، وحددت فتح هدف المرحلة 

  )3( الملك لمواصلة الكفاح لتحریر أرضنا الفلسطینیة".

وفي نظرة تحلیلیة، رأت فتح أن مشروع المملكة العربیة المتحدة یحقق للعدو شروطه؛ 

فعسكریًا، لن تكون هناك قوات لهذه المملكة في الضفة الغربیة وقطاع غزة، وسیاسیًا، 

یحقِّق االعتراف بالكیان الصهیوني ویقمع كل عمل مضاد، وثقافیًا، لن ُیسمح بطرح ما 

وني في المناهج وغیرها. ورأت فتح أن المشروع قد خال من یسيء إلى الكیان الصهی

أیة التزامات على العدو الصهیوني في الضفة الغربیة، لتتوصل إلى نتیجة مفادها: أن 

                                                           

 .250الحسن، "المقاومة الفلسطینیة والرد على مشروع الملك حسین"، ص ) 1(
 .1، ص 7/3/19712، في 23نشرة فتح الیومیة، عدد   )2(
، فــي 22دد؛ عــ6، ص 15/3/1972، فــي 21حــول اجتماعــات الهیئــات القیادیــة لفــتح انظــر: نشــرة فــتح الیومیــة، عــدد  )3(

 .1، ص 18/3/1972، في 24؛ وحول الموقف الرسمي لفتح انظر: نشرة فتح الیومیة، عدد 1، ص 16/3/1972
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المشروع هو جسر للنفوذ الصهیوني للمنطقة العربیة، وأداة لضرب الثورة الفلسطینیة 

 .)1(والعربیة. 

 شروع في ثماني نقاط: وقد أوضح خالد الحسن أسباب رفض الم

 .أن الملك لم یكن ملكًا على الفلسطینیین وٕانما هو حاكم باألمر الواقع .1
 .شخصیة فلسطینیة بأنه أخذ موافقة العرب حتى أخذ موافقتهم 13وأنه ضلل  .2

 .لعرب بأنه أخذ موافقة الفلسطینیینا أنه ضلل .3
 الفلسطینیة.وأن المشروع یفرغ قضیة الشرق األوسط من جوهرها وهو القضیة  .4

ویربك الموقف العربي لیتحول إلى مشاكل إقلیمیة ثنائیة بین مصر وٕاسرائیل  .5
 .وسوریا وٕاسرائیل

 .وأنه سیؤدي إلى تعایش رأسمالي وٕانتاجي وبشري بین المملكة وٕاسرائیل .6
وینهي عالقة فلسطینیي الخارج بهویتهم الفلسطینیة فیصبحوا مواطنین في  .7

 .الدول العربیة
كما سیمزق الفلسطینیین داخل الدولة الواحدة باعتبار فلسطینیي األردن،  .8

 .)2( أردنیون
 بیانات

لم تكتِف حركة فتح بإصدار بیاناتها، بل شجعت صدور بیانات رافضة عن االتحادات 

الشعبیة وفصائل المقاومة، فقد أعلنت االتحادات العمالیة والطالبیة الفلسطینیة واتحاد 

الفلسطینیین في لبنان موقفها من المشروع، حیث اعتبرت المشروع خیانة المعلمین 

قومیة، السكوت عنها خیانة، ووصفت النظام األردني بأنه أداة بید اإلمبریالیة 

. وبصورة )3( والصهیونیة، ودعت لعدم استقبال مبعوثیه، وطرده من الجامعة العربیة

                                                           

 .3، ص 15/3/1972، في 21نشرة فتح الیومیة، عدد   )1(
 .136)، ص 123، وثیقة رقم (1972الوثائق الفلسطینیة العربیة لعم  )2(
 .5-4، ص 17/3/1972، في 23نشرة فتح الیومیة، عدد   )3(
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، وبیانات باسم )1( ادات الشعبیةمماثلة صدرت بیانات في صیدا وصور باسم االتح

، وفي معسكر شاتیال وبعلبك في لبنان، )2( فصائل المقاومة رافضة للمشروع، في سوریة

 .)3( ودعت إلضراب عام ومهرجان رفض

 ندوات 

فقد ألقى نبیل شعث عضو اللجنة المركزیة لحركة فتح ندوة سیاسیة في بیروت بمناسبة 

. وأقامت جمعیة )4( أكد فیها على رفض المشروع الذكرى الرابعة لمعركة الكرامة،

 .)5( أنصار فتح ندوة سیاسیة في روالبندي في باكستان وشجبت المشروع

 ثانیًا: اإلطار العملي:

 اتخذ المجلس الثوري لحركة فتح جملة من القرارات التي وصفها بـ "التنفیذیة":

 الحركة من "المؤامرة". تكلیف اللجنة المركزیة لفتح بإبالغ الدول العربیة موقف -1

 تكلیف اللجنة المركزیة بتوجیه دعوة لعقد مؤتمر قمة عربي لتحدید المواقف. -2

 .)6(إجراء اتصاالت واسعة مع القوى والدول الصدیقة والتشاور معها  -3

 العمل الدبلوماسي

لمناهضة مشروع الملك، قام  تندرج قرارات المجلس الثوري ضمن العمل الدبلوماسي

عمار بجولة خارجیة، زار فیها العراق والكویت والسعودیة ومصر  خاللها أبو

 .)7( ویوغسالفیا

                                                           

 .3، ص 18/3/1972، في 24نشرة فتح الیومیة، عدد   )1(
 .3، ص 18/3/1972، في 24نشرة فتح الیومیة، عدد   )2(
 .5-4، ص 18/3/1972، في 24نشرة فتح الیومیة، عدد   )3(
 .8، ص 22/3/1972، في 27نشرة فتح الیومیة، عدد   )4(
 .5، ص 30/4/1972، في 65نشرة فتح الیومیة، عدد   )5(
 .2، ص 17/3/1972، في 23نشرة فتح الیومیة، عدد   )6(
 .2، ص 23/3/1972، في 29؛ عدد 3، ص 22/3/1972في  28نشرة فتح الیومیة، عدد  )7(
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فقد توجه یاسر عرفات بالفعل لزیارة بغداد، حیث أجرى عدة لقاءات مع القیادة العراقیة 

وقیادة حزب البعث العربي االشتراكي في العراق، ترتب على ذلك إبداء الحزب استعداده 

بإمداد الثورة الفلسطینیة بالمساعدات المادیة والمعنویة، وٕاقامة جبهة تقدمیة، وتشكیل 

. كما أید أبو عمار االقتراح الذي قدمه العراق بإقامة اتحاد فوري بین )1(لجنة مشتركة 

، وعقد أبو عمار لقاًء جماهیریًا في الجامعة المستنصریة )2(مصر وسوریا والعراق 

 .)3( مشروع الملك ببغداد هاجم فیه

كما اجتمع عضو من اللجنة المركزیة لفتح بالسفیر السوفیاتي في بیروت، وسفیر 

، وزار وفد من منظمة )4(ي دمشق، ووضعهما في صورة الموقف من المشروع الصین ف

، وأخبر أبو عمار )5(منظمة التحریر الكویت لتحدید المواقف المترتبة على المشروع 

 6وزیر خارجیة الكویت بأن المؤتمر الشعبي الفلسطیني الذي سینعقد في القاهرة في 

 .)6( ینإبریل سیتناول مشروعًا بدیًال لمشروع الملك حس

 وسعت حركة فتح وقیادة منظمة التحریر للحصول على تأیید الدول الصدیقة، فقد

، )7(استنكرت الصین المشروع واعتبرته مؤامرة إمبریالیة تهدف لشق الصف الفلسطیني 

، ودعا )8(وأعلنت الكویت والیمن الدیمقراطي والحكومة التونسیة رفضهم للمشروع 

الرئیس السوداني جعفر النمیري لعقد مؤتمر قمة عربي لدراسة المشروع، األمر الذي 

                                                           

 .2، ص 20/3/1972، في 26نشرة فتح الیومیة، عدد   )1(
 .2، ص 17/3/1972، في 23نشرة فتح الیومیة، عدد   )2(
 .2-1، ص 19/3/1972، في 25نشرة فتح الیومیة، عدد   )3(
 .2، ص 17/3/1972، في 23نشرة فتح الیومیة، عدد   )4(
 .2، ص 18/3/1972، في 24نشرة فتح الیومیة، عدد   )5(
 .4، ص 21/3/1972في  27نشرة فتح الیومیة، عدد  )6(
 .4، ص 25/3/1972في  31فتح الیومیة، عدد نشرة  )7(
فـــــــي  31؛ عـــــــدد 4، ص 24/3/1972فــــــي  30؛ عـــــــدد 3، ص 22/3/1972فــــــي  28نشــــــرة فـــــــتح الیومیــــــة، عـــــــدد  )8(

 .5، ص 25/3/1972
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استنكرته فتح وطالبت السودان بعدم مقایضة موقف الملك حسین وتأییده لخطة النمیري 

 .)1(بمنح الحكم الذاتي لجنوب السودان 

مشروع، لكن البیان وقام یاسر عرفات بزیارة لیوغسالفیا، من أجل إحاطتها بمخاطر ال

المشترك الصادر عن منظمة التحریر وحكومة یوغسالفیا لم یتطرق إلى مشروع الملك 

 ، وهو ما یشیر إلى فشل مسعاه.)2(حسین 

 مظاهراتال

خرجت عدة مظاهرات رافضة لمشروع الملك حسین، ففي بیروت خطب في الجماهیر 

ورئیس اللجنة السیاسیة العلیا محمد النجار أبو یوسف عضو اللجنة المركزیة لفتح 

أن المشروع  قال:، و )3( حیث تعّهد بمواجهة المشروع لشئون الفلسطینیین في لبنان

"عملیة إجهاض لحركة الثورة الفلسطینیة .. وضربة لتطلعات الشعب الفلسطیني الذي 

یرى أن استعادة كامل حقوقه ال تتم إال من خالل عودته إلى أرضه، وٕاقامة الدولة 

وخرجت مظاهرات أخرى في صیدا وصور والشیاح، وفي . )4(فلسطینیة الدیمقراطیة"ال

. ومظاهرات نّفذها فرع )6( ، وفي نابلس والقدس)5( سوریة والمغرب وبنغازي والخرطوم

 .)7( االتحاد العام لطلبة فلسطین في بیشاور في باكستان احتجاجًا ورفضًا للمشروع

 التهدید

السلبي، بل شرعت في استخدام لغة التهدید لكل من یتعاون  لكن فتح لم تكتف بالرفض

في الریاض، أعلن مارس  21خالل اجتماعه مع الملك فیصل في ف ،مع هذا المخطط
                                                           

 .1، ص 27/3/1972في  33نشرة فتح الیومیة، عدد  )1(
 .3-2، ص 31/3/1972في  37نشرة فتح الیومیة، عدد  )2(
 .2، ص 21/3/1972، في 27نشرة فتح الیومیة، عدد   )3(
 .249، 248بالل الحسن، "المقاومة الفلسطینیة والرد على مشروع الملك حسین"، ص ) 4(
 .7، 6، ص 19/3/1972، في 25نشرة فتح الیومیة، عدد   )5(
 .1، ص 20/3/1972، في 26نشرة فتح الیومیة، عدد   )6(
 .5، ص 30/4/1972، في 65نشرة فتح الیومیة، عدد   )7(
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أبو عمار عن رفض واستنكار الثورة الفلسطینیة لمشروع الملك حسین، "وحذر أولئك 

 .)1(الذین سیتعاونون مع مشروع الملك حسین بأنهم سُیقتلون"

مارس، هاجمت فیها  19ووّزعت فتح منشورات في مخیم الوحدات في عّمان لیلة 

، وكررت ذلك بتوزیع )2( مشروع الملك، وحّذرت من التعاون مع السلطات األردنیة

منشورات تحریضیة في الجامعة األردنیة، ومخیم الحسین، ومخیم الوحدات، والشوارع 

ي صرعت العمیل وصفي التل [رئیس الرئیسة من عّمان، وهددت بأن "األیدي الت

] ستمتد لتوجیه ضربتها 1971الوزراء األردني الذي اغتالته فتح في القاهرة في عام 

 .)3(القاضیة للعمیل حسین" 

أبو اللطف في ندوة سیاسیة في فاروق القدومي  عضو اللجنة المركزیة لفتح كما دعا

. )4(] حسین[ "الملكعاون مع العنف لتصفیة كل عمیل یتأسالیب استخدام "دمشق إلى 

وأوضحت فتح أن "إسقاط العرش الهاشمي هو الهدف المرحلي الذي یلتقي علیه 

، فكانت هذه المرة األولى التي تتبنى فیها فتح )5( النضال الفلسطیني األردني المشترك"

 ) 6( .1970علنًا موقفًا یطالب بإسقاط النظام األردني منذ أحداث أیلول 

 طرح البدائل

وفي إطار البحث عن بدائل إلجهاض مشروع الملك، درس المجلس الثوري في اجتماع 

عضو اللجنة بینما طرح ، )7(آخر اقتراحات من بینها إقامة حكومة ثوریة مؤقتة 

خالد الحسن "المساواة [بین الثورة المركزیة لفتح وعضو اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر 
                                                           

 .4، ص 21/3/1972في  27نشرة فتح الیومیة، عدد  )1(
 .4، ص 20/3/1972، في 26نشرة فتح الیومیة، عدد   )2(
 .3، ص 29/3/1972، في 35نشرة فتح الیومیة، عدد   )3(
 .3، ص22/3/1972، 28نشرة فتح الیومیة، عدد )4(
 .3، ص 24/3/1972 30میة، عدد نشرة فتح الیو  )5(
 .250الحسن، "المقاومة الفلسطینیة والرد على مشروع الملك حسین"، ص ) 6(
 .3، ص 20/3/1972، في 26نشرة فتح الیومیة، عدد   )7(
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  .)1(في األردن] على أساس حكم وطني دیمقراطي دستوري"الفلسطینیة والنظام الحاكم 

لكن فتح تنصلت مع أفكار خالد الحسن باعتبار "أن مواقف حركة فتح الرسمیة یجري 

إلى  قّدمتثم  ،)2(إعالنها عبر الناطق الرسمي وٕاذاعة فتح ونشرتها الیومیة فقط"

، قررت "دمج خطة عمل -6/4/1972الذي عقد في القاهرة في –المؤتمر الشعبي 

فلسطینیة" وجعلت من أهدافها االستراتیجیة،  –نضال الشعبین في جبهة وطنیة أردنیة 

وهو بالضبط ما أنكرته فتح  ،)3( "إقامة دولة دیمقراطیة على أرض فلسطین واألردن"

على خالد الحسن وأعلنت تبرؤها منه، ومن الواضح أنه تهرب تكتیكي بهدف استیعاب 

 لعربي لمشروع الملك حسین بعدم االقتراب منه.الرفض الفلسطیني ا

 العمل العسكري

ضد النظام الملكي وقواته، لم تعلن إال عن  مسلحة قامت قوات العاصفة بعدة عملیات

منشورات بخط الید، ال بعضوُوزعت في عمان  .)4( قسم منها لظروف تحفظت علیها

، 10، 8األردن بتواریخ تعلن عن مجموعة عملیات ضد أركان النظام الحاكم في 

عن هذه العملیات، ولیس بحجم الخسائر  اإلعالن. والعبرة هنا، ب)5( م13/4/1972

 التي ألحقتها بالنظام األردني.

من بعد إعالن مشروع  1972وقد نشطت العملیات العسكریة الخارجیة لفتح خالل عام 

، )6( عملیات نوعیةسبع  1973الملك، فنّفذت ثماني عملیات نوعیة، تالها في عام 

                                                           

 .250الحسن، "المقاومة الفلسطینیة والرد على مشروع الملك حسین"، ص ) 1(
. وكانـت جریـدة األهـرام القاهریـة 3، ص 28/3/1972، 34؛ وعـدد3، ص 24/3/1972، 30نشرة فـتح الیومیـة، عـدد  )2(

 1972حــدیث خالــد الحســن المشــار إلیــه، أنظــره فــي الوثــائق الفلســطینیة العربیــة لعــام  23/3/72قــد نشــرت فــي عــددها 
 .151) ص 138وثیقة رقم (

 .7، ص 10/4/1972، 47ملحق نشرة فتح الیومیة، عدد  )3(
 .3، ص 31/3/1972، في 37؛ عدد 2م، ص 13/3/1972، 18نشرة فتح الیومیة، عدد  )4(
 .3م، ص17/4/1972، 54نشرة فتح الیومیة، عدد  )5(
 .6-205، ص 1983-1969عدوان، "فتح" )6(
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إحدى هذه العملیات استهدفت النظام األردني بشكل مباشر بعد عام من مشروع الملك، 

، محمد عودة (أبو داود)، عضو اللجنة المركزیة لفتح أبو إیادصالح خلف فقد كلف 

للقیام بالسیطرة على مجلس الوزراء األردني  1973ومعه عدد من الفدائیین في فبرایر 

ألمریكیة في عمان، من أجل المطالبة بإطالق سراح ألفي معتقل فلسطیني في والسفارة ا

 .)1(الذي لم ُینفَّذ السجون األردنیة. وتم كشف العملیة، وُحكم على أبي داود باإلعدام

عملیة، زاد في  292قد بلغ  1972كما لوحظ أن عدد العملیات العسكریة لفتح في عام 

وهو ما یشیر إلى رغبة فتح في إثبات قدرتها على  ،)2(عملیة 428العام التالي إلى 

ومنها أن الثورة الفلسطینیة التي تضرب العدو الفعل، وهي رسالة أیضًا لكل األطراف، 

الصهیوني بید من حدید لن تسمح بتمریر مشروع سیاسي یتناغم مع رغبات االحتالل 

ذي لم یكتِف بإخراج ، فضًال عن الرغبة في االنتقام من نظام الملك الوفق رؤیة فتح

منظمة التحریر من األردن، بل وسعى لشطبها سیاسیًا عبر مشروع المملكة العربیة 

 .المتحدة

 انتخابات البلدیات في الضفة الغربیة: تجاهفتح  رؤیة

تابعت نشرة فتح الیومیة باهتمام ما أسمته "مؤامرة" االنتخابات فـي الضـفة الغربیـة، وهـي 

انتخابـــات بلدیـــة أشـــرف علیهـــا االحـــتالل الصـــهیوني، فقـــد رصـــدت تحركـــات االتحـــادات 

الشـــعبیة الفلســـطینیة، والتـــي تهـــیمن علیهـــا حركـــة فـــتح، ومنهـــا االتحـــاد العـــام للمعلمـــین 

ه االنتخابــات واعتبــر أن َمــن یقــف وراءهــا هــو الســلطات الفلســطینیین الــذي اســتنكر هــذ

الصهیونیة واألردنیـة، كمـا اسـتنكرها االتحـاد العـام لطلبـة فلسـطین ووصـفها ب "المـؤامرة" 
. )1(ه نضـــــال إلحبـــــاط مـــــؤامرة االنتخابـــــاتووصـــــفت فـــــتح الموقـــــف الجمـــــاهیري بأنـــــ، )3(

                                                           

 .203المرجع نفسه، ص  )1(
 .186المرجع نفسه، ص  )2(
 .7، ص 27/2/1972في  3؛ العدد 5، ص 25/2/1972في  1نشرة فتح الیومیة، عدد  )3(
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روع المملكـــة المتحـــدة، والحظـــت فـــتح االرتبـــاط الوثیـــق بـــین انتخابـــات البلدیـــة وبـــین مشـــ

ووجهت اتهامًا ألغنیاء الضفة الغربیة وأصحاب النفـوذ المـالي والمصـالح التجاریـة بـأنهم 

، واعتبـرت )2( متعاونین مع كل سیِّد وحـاكم بـدءًا مـن الملـك حسـین وانتهـاًء بجولـدا مـائیر

ن انسحاب عشرة من المرشـحین النتخابـات البلدیـة فـي نـابلس ضـربًة قویـة لمشـروع حسـی

 .)3( لها في الضفة الغربیة آلون، وأن إسرائیل قد عجزت عن صنع ركائز –

وقد لمست فتح العالقة الوطیدة بین انتخابات البلدیة التي دعا إلیها االحتالل اإلسرائیلي 

لألردن رغبة خفیة حقیقیة بتشجیع حیث في الضفة الغربیة وبین مشروع الملك حسین، 

انتخابات البلدیة في الضفة الغربیة لیتمكن بواسطة الفائزین الموالین له من تأیید 

، )5(، وهو ما قرأته إسرائیل من مصلحة للملك في تلك االنتخابات)4( األردنيالمشروع 

هددت یتیح االحتالل للملك إنجاح مشروعه عبر دعمه في هذه االنتخابات، ولذلك و 

فتح بممارسة " العنف الثوري " ضد من یصر على المضي في مؤامرة االنتخابات، 

 .)6( قائله:" وحتمًا ستدفع بعض الرؤوس الخائنة ثمن خیانتها"

ومهما یكن من أمر، فإن فتح قد أعلنت رفضها لمشروع الملك حسین، واتخذت لرفضه 

في صرف األنظار عن المشروع جملة من الوسائل النظریة والعملیة، ساهمت بدرجة ما 

 وٕاعاقته، علمًا بأن المحرِّك األساس في هذا الرفض هو العداء لشخص الملك حسین.

  

                                                                                                                                                      

 .7، ص 1/3/1972في  6نشرة فتح الیومیة، العدد  )1(
 .2، ص 29/3/1972في  35نشرة فتح الیومیة، العدد  )2(
 .1، ص 26/3/1972في  32نشرة فتح الیومیة، العدد  )3(
 .136)، ص 123، وثیقة رقم (1972الوثائق الفلسطینیة العربیة لعم  )4(
 .9، ص 24/3/1972بتاریخ  8424)  جریدة معاریف، العدد 5(
 .1، ص 21/3/1972في  27نشرة فتح الیومیة، عدد  )6(
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 خاتمة

تناول البحث رؤیة حركة فتح تجاه مشروع المملكة العربیة المتحدة الذي طرحه الملك 

 ، وتوصل البحث إلى النتائج التالیة:1972مارس  14حسین بن طالل في 

ملك حسین بن طالل توجهات سلمیة نحو إسرائیل من بعد حرب عام كانت لل -1
، حال دون مضیِّه فیها، المّد الثوري الذ قادته فتح ومنظمة التحریر 1967

الفلسطینیة انطالقًا من األردن، وبعد تخلص الملك من الثورة الفلسطینیة شرع 
 في تنفیذ توجهاته السلمیة.

لقادة اإلسرائیلیین خالل السنوات األربع أجرى الملك حسین اتصاالت عدیدة با -2
التي سبقت إعالن مشروع المملكة العربیة المتحدة، األمر الذي یؤشِّر لوجود 

 تفاهمات قادت إلطالق مشروعه دون أي اعتراض من القیادة اإلسرائیلیة.

حملت حركة فتح والفصائل الفلسطینیة الضغائن تجاه الملك حسین جراء  -3
فلسطینیة وٕاخراجه لها من األردن، فأطلقت العنان لخطوات صدامه مع الثورة ال

انتقامیة جعلتها في ظروف موضوعیة غیر متفهمة لمشروعه القاضي بوحدة 
بین الضفتین، وكان تقییمها أن الملك یرید اإلجهاز على منظمة التحریر 
سیاسیًا بعد أن أنهى وجودها عسكریًا داخل األردن، وذلك بسحب تمثیلها 

 نیین، ولذلك اعتبرت مشروعه مؤامرة لإلجهاز على القضیة الفلسطینیة.للفلسطی

خرجت دعوات من بعض القوى الشعبیة األردنیة المناوئة للملك، ومن خالد  -4
الحسن عضو اللجنة المركزیة لحركة فتح، تنادي بوحدة الشعبین، لم تهاجمها 

لك ولیس فتح، األمر الذي یشیر إلى أن رفض المشروع نابع من رفضها للم
 لمضمونه.

اتخذ رفض فتح لمشروع المملكة العربیة المتحدة أشكاًال متعددة، منها النظري  -5
كالبیانات والندوات، ومنها ما هو عملي كالعمل الدبلوماسي والتظاهرات 
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والتهدید وطرح المشاریع البدیلة والعمل المسلح سواء ضد القوات األردنیة أو 
 ضد إسرائیل.

لمشروعه، ولم یتخذ خطوات تنفیذیة مما كان یلوِّح به عند  توقفت دعوات الملك -6
إطالق مشروعه، األمر الذي یعني أن رد الفعل الفلسطیني والذي قادته حركة 
فتح قد أثنى الملك عن المضي في مشروعه، وأوجد ظروفًا شعبیة وٕاقلیمیة 

ًال رافضة له، وانتهى األمر باعتراف الملك بمنظمة التحریر الفلسطینیة ممث
شرعیًا ووحیدًا للفلسطینیین في مؤتمر القمة العربي الثامن في الرباط في عام 

 م.1974
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