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ملخص: 

الأردن  بني  الفل�ضطيني  ال�ضعب  متثيِل  قراِر  اأزمُة  تعترب 
نظًرا  الهامة  املو�ضوعاِت  من  الفل�ضطينية  التحرير  ومنظمة 
عام  والرباط  اجلزائر  قمة  يف  اخلالف  ذلك  لتاأريخ  للحاجة 
التطورات  من  الكثري  �ضهدت  الفرتَة  هذه  اأنَّ  باعتبار  1974م، 

والدولية.  الداخلية والإقليمية 
التناف�س  لذلك  التاأريُخ  هي  البحِث  م�ضكلَة  فاإنَّ  وعليه 
ال�ضعيدين  على  املتالحقة  التطورات  �ضوء  يف  الفرتة  هذه  يف 
حرب  يف  منت�رشًة  العربية  الدول  خروِج  منذ  والدويل  الإقليمي 
ت�رشين الأول/ اأكتوبر 1973م، ومروًرا مبطالبة منظمة التحرير 
ح�ضولها  ثم  الفل�ضطيني،  لل�ضعب  متثيلها  بوحدانية  الفل�ضطينية، 
على  والفل�ضطيني  الأردين  اجلانِب  على  ذلك  اأثر  وما  عليه، 

الداخلي واخلارجي.  ال�ضعيدين 

The Crisis resulted from the decision of repre-
senting the Palestinian people in Rabat summit 
in 1974 AD and its impact on Palestinian - Jorda-

nian relations

Abstract: 

The crisis resulted from the decision to represent 
the Palestinian people between Jordan and the PLO 
is considered one of the crucial topics in addition to 
the need to record this dispute that took place during 
the Algerian and Rabat summit in 1974, considering 
that this period witnessed many internal, regional 
and international developments. 

The problem of the research is to record this 
event in light of the rapid developments at the 
regional and global level and the triumph of the Arab 
countries in October War 1973. Moreover, the case 
of Palestinian Liberation Authority demanding to be 
the legitimate authority to represent the Palestinian 
people and how it attained this. This attainment 
impacted the Jordanian Palestinian relations both 
on the domestic and foreign level. 
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مقدمة: 
كبرًيا  تاأثًرا  الفل�ضطينية–الأردنية  العالقاُت  تاأثرت  لقد 
والأزماِت  ال�ضيا�ضية  والأبعاِد  والدولية  العربية  باملتغرياِت 
حكًما  خ�ضعت  كما  العربي،  النظاُم  لها  تعر�س  التي  الإقليمية 
لالأبعاد الأيديولوجية واخلالفاِت ال�ضخ�ضية بني القيادِة ال�ضيا�ضية 
الأردنية والفل�ضطينية والزعماء العرب، وهو اختالٌف انعك�س �ضلًبا 

واإيجاًبا على العالقاِت الأردنية – الفل�ضطينية. 
فعندما ن�ضاأت منظمة التحرير الفل�ضطينية عام 1964م، بداأ 
تعتقد  اأردنية،  نظٍر  وجهُة  متناق�ضتني،  نظٍر  وجهتي  بني  ال�ضداُم 
الغربية  ال�ضفة  وحدة  اأ�ضا�س  على  الفل�ضطيني،  ال�ضعب  متثُل  باأّنها 
على  الأردن  يف  الفل�ضطينيني  وح�ضول  الأردن،  مع  فل�ضطني  من 
منظمة  نظِر  وجهِة  وبني  املواطنة.  وحقوق  الأردنية  اجلن�ضية 
متثيِل  يف  احلق  لها  باأّن  تعتقُد  كانت  التي  الفل�ضطينية  التحريِر 
وجود  باأهميِة  العربية،  القمِة  قراراِت  ح�ضب  الفل�ضطيني،  ال�ضعِب 
كياٍن فل�ضطيني م�ضتقٍل يت�ضدى لإ�رشائيل ومططها �ضّد الق�ضيِة 
الفل�ضطينية، وبدت مظاهُر ال�رشاِع، ولي�س التعاون حول من له حُق 
متثيِل الفل�ضطينيني وق�ضيتهم، ومن مظاهِر هذا ال�رشاِع ما حدث 
يف اأيلول/ �ضبتمرب 1970م، وخروج املنظمة من الأردن، وم�رشوع 
اململكة العربية املتحدة الذي طرحه امللك ح�ضني يف مار�س/ اآذار 
على  املنظمة  اإ�رشاِر  ب�ضبب  النجاُح  له  يكتب  مل  الذي  1972م. 

وحدانية متثيلها لل�ضعب الفل�ضطيني. 
لها  ليكون  1973م،  اأكتوبر  الأول/  ت�رشين  حرُب  وجاءت 
فكرِّ  اتفاقاِت  من  الأردُن  ا�ضتثني  حيث  الأردن؛  على  الكبري  الأثُر 
اأن  لبثت  وما  واإ�رشائيل.  و�ضوريا  ُعِقدت بني م�رش  التي  ال�ضتباك 
اعترب  الذي  1974م  عام  الرباط  قرار  يف  املخاوُف  هذه  تاأكدت 
لل�ضعب  والوحيد  ال�رشعي  املمثل  الفل�ضطينية  التحرير  منظمة 
املتحدة  الأمِم  ملنظمة  عرفات  يا�رش  زيارُة  وجاءت  الفل�ضطيني، 
واإلقائه كلمًة اأمامها عام 1974م، لتعطي انت�ضاًرا جديًدا للمنظمة 

وموؤيديها على ح�ضاب الأردن. 

أهمية الدراسة
ال�ضعب  متثيل  قرار  اأزمة  لدرا�ضِة  العلمية  الأهميُة  تعود 
العالقات  على  1974م  الرباط  موؤمتر  قمة  يف  الفل�ضطيني 
املتغرياِت  ولأّن  بالأحداِث  مليئًة  كونها  الأردنية   - الفل�ضطينية 
اأثرت على العالقِة بني الطرفني وخا�ضة بعد  العربية والدولية قد 
حرب ت�رشين الأول/ اأكتوبر 1973م، وقرار موؤمتر الرباط بتمثيِل 
منظمِة التحرير الفل�ضطينية لل�ضعب الفل�ضطيني، وما تاله من اأحداٍث 
تارًة،  التوتر  نحو  ت�ضرُي  كانت  �ضواء  هامٍة،  ومنعطفاٍت  �ضاخبٍة 
الذي يعترب ظاهرًة علميًة هامًة  الأمُر  اأخرى،  التقارِب تارًة  ونحو 
التي مّتت يف هذه  املعطياِت واملكونات  تقي�ُس جميع  جًدا كونها 
الفل�ضطينية  العالقات  يف  جديٍد  لتاأريٍخ  يوؤرُخ  مما  بالذات  احلقبِة 

– الأردنية. 

مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 
يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  متثيل  قراِر  اأزمة  البحُث  يدر�ُس 
الفل�ضطينية  العالقاِت  على  واأثره  1974م،  الرباط  موؤمتر  قمة 
التطورات  من  الكثري  �ضهدت  الفرتة  هذه  اأّن  باعتباِر  الأردنية   -

الداخلية والإقليمية والدولية. 
وعليه فاإّن م�ضكلة البحِث هي التاأريُخ للعالقات الفل�ضطينية 
التطوراِت  �ضوِء  يف  1974م  عام  بعد  ما  الفرتة  يف  الأردنية   –
الدول  خروج  منذ  والدويل  الإقليمي  ال�ضعيدين  على  املتالحقة 
العربية منت�رشًة يف حرب ت�رشين الأول/ اأكتوبر 1973م، ومروًرا 
لل�ضعِب  متثيلها  بوحدانية  الفل�ضطينية،  التحرير  منظمة  مبطالبِة 
العالقاِت  على  ذلك  اأّثر  وكيف  عليه،  ح�ضولها  ثم  الفل�ضطيني، 

الفل�ضطينية الأردنية. 

التساؤالت 

يتمحور ال�صوؤال الرئي�صي فيما يلي: 

عام  منذ  الفل�صطينية   – الأردنية  العالقات  ماهية 
1974م؟ 

الأ�صئلةمِ  من  عدٌد  لدينا  يربز  ال�صوؤال  هذا  عن  ولالإجابة 
الفرعية التالية: 

كيف اأّثرت املتغرياُت الداخلية والإقليمية والدولية على  ●
طبيعِة العالقات الفل�ضطينية الأردنية 1974م؟ 

ما هي الأ�ضباب التي اأّدت اإىل تطوِر العالقات الأردنية -  ●
الفل�ضطينية نحو التقارب والنف�ضام؟ 

ملاذا وافقت الأردن على قراراِت موؤمتر الرباط 1974م؟  ●
الفل�ضطينية  ● التحريِر  منظمُة  التي جنتها  الفوائد  ما هي 

بوحدانية متثيلها لل�ضعِب الفل�ضطيني؟ 

فروض الدراسة 
ت�صعى هذه الدرا�صة لختبارمِ �صحةمِ الفرو�س التالية: 

على . 1 الكبرُي  الأثُر  لها  والدولية  العربيُة  املتغرياُت 
العالقاِت الأردنيِة الفل�ضطينية. 

بروُز كياٍن فل�ضطيني جديد واملتمثل يف منظمة التحرير . 2
الفل�ضطيني امل�ضتقل، مبا يحقق  القرار  ا�ضتقاللية  الفل�ضطينية، عّزز 

الندية يف العالقات بني البلدين. 
حالة . 3 يف  الداخلي  النظام  الأردُن  تغري  اأن  املمكِن  من 

اتفاق العرب. 

منهج الدراسة
والأكرث  املختلفِة  للمناهِج  الباحِث  مراجعِة  �ضوء  يف 
وطبيعة  البحث  مبو�ضوع  ال�ضبيهة  الظواهر  معاجلِة  يف  تداوًل 
�ضعيِد  على  عدة  بتطوراٍت  حفلت  التي  البحثية  امل�ضكلة 
�ضعب  متثيل  حول  التحرير  منظمة  مع  الأردين  ال�رشاع  عالقة 
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الدرا�صُة على:  اعتمدت  فل�ضطني، 
Ú  املنهج الو�ضفي التحليلي: ا�ضتند الباحُث يف درا�ضته هذه

يف  املتبعة  املناهج  من  كمنهٍج  التحليلي،  الو�ضفي  الأ�ضلوِب  اإىل 
اأو مو�ضوٍع حمدٍد خالل فرتٍة زمنيٍة حمددة، ومن  درا�ضة ظاهرٍة، 
خالل الرتكاز على معلوماٍت كافيٍة ودقيقة، من اأجِل الو�ضوِل اإىل 
نتائج علمية، وتف�ضريها بطريقٍة علمية، مبا يتنا�ضُب مع املعطياِت 

الفعلية للظاهرة حملرِّ الدرا�ضة. 
Ú  بالدرا�ضِة ال�ضتعانة  ي�ضتلزُم  التاريخي:  املنهج 

اإىل الوراء ملعرفِة بداياِت �ضيا�ضِة الأردن  التاريخية، للعودِة قلياًل 
جتاه منظمة التحرير يف املا�ضي وتطورها عرب الزمن، و�ضوًل اإىل 
حيثيات ال�ضيا�ضة الأردنية جتاه منظمة التحرير يف الوقت الراهن، 

من منطِق اأّن درا�ضة املا�ضي تفيُد يف فهِم احلا�رش وتف�ضريه. 

البحث
منظمِة  بني  غالًبا،  �ضيا�ضًيا  �رشاًعا  1971م،  عام  �ضهد 
م�ضكلة  حول  ومتحور  الأردين،  والنظاِم  الفل�ضطينية  التحرير 
الفل�ضطيني  الوطني  للمجل�س  املتتالية  اجلل�ضات  واأثناء  التمثيل. 
خالل  �ضاغتها  التي  املعادلة  اإىل  فاأكرث،  اأكرث  املنظمة  جلاأت 
، من حيث  1971م(  القاهرة  الثامنة )املنعقد يف  جل�ضة املجل�س 
اأّن منظمة التحرير الفل�ضطينية هي املمثل الوحيد جلماهري ال�ضعب 
الفل�ضطيني )الوثائق الفل�ضطينية العربية 1971م: 1974م: �س9( 
. غري اأّن القيادة الأردنية �ضّككت يف هذه ال�ضفة؛ موؤكدًة اأنها وحدها 
متثُل فل�ضطيني ال�ضفتني، فاأعلن جمل�ُس النواِب الأردين اأّن كّل زعٍم 
الوحدة  لقتل  موؤامرًة  يعترُب  الفل�ضطيني  ال�ضعِب  بتمثيِل  ادعاٍء  اأو 
�ضعًبا  ت�ضمُّ  ب�ضفتيها  الها�ضمية  الأردنية  اململكة  واأّن  الوطنية، 
واحًدا بدولٍة واحدٍة ميثلها امللُك )اليوميات الفل�ضطينية: 1971م: 

�س623( . 
الثاين/  كانون  يف  الفل�ضطيني  الوطني  املجل�ُس  انعقد 
»اإن�ضاء  اإىل  الدعوة  موؤكًدا  اخلتامي  بيانه  واأ�ضدر  1973م،  يناير 
على  ال�ضفتني  وحدة  وي�ضحُح  يجدُد  الأردن،  يف  دميقراطي  نظاٍم 
والقانونية  الد�ضتورية  للحقوق  الكاملة،  الوطنية  امل�ضاواة  اأ�ضا�س 
1974م:  1973م:  العربية  الفل�ضطينية  )الوثائق  والقت�ضادية« 
منظمِة  مع  خالفها  ح�رشت  فقد  الأردنية  احلكومُة  اأما   . �س3( 
قبلت  حيث  الفل�ضطيني،  التمثيِل  م�ضكلِة  يف  الفل�ضطينية  التحرير 
لتقوي�ِس  خارجيٍة  حملٍة  اإطالِق  عن  احلكومِة  امتناع  �ضمنًيا 
 . �س66(  1987م:  )ال�ضباغ:  للمنظمة  العربية  الر�ضمية  املكانة 
الأول/  ت�رشين  حرب  تداعياِت  ندر�س  اأن  علينا  يتعنُي  هذا  وعلى 
موؤمتر  وقرار  الفل�ضطينية،  الأردنية  العالقات  على  اأكتوبر1973م 
لل�ضعب  الفل�ضطينية  التحرير  منظمة  بتمثيل  1974م  الرباط 

الفل�ضطيني واأثره على امل�ضار الأردين الفل�ضطيني. 

أواًل: تداعيات حرب تشرين األول/ أكتوبر 1973م على العالقات 
األردنية الفلسطينية 

عربت  1973م،  اأكتوبر  الأول/  ت�رشين  من  ال�ضاد�س  يف 
القواُت العربية احلدود، لتحطم قواِت العدو الإ�رشائيلي، وا�ضرتكت 

قواُت جي�س التحرير الفل�ضطيني مع القواِت العربية على اجلبهتني 
ال�ضورية وامل�رشية، حيث اأ�ضدر يا�رش عرفات، القائُد العام لقواِت 
التحرير  منظمة  يف  التنفيذية  اللجنة  ورئي�ُس  الفل�ضطينية  الثورة 
املحتل  الوطن  داخل  املقاتلني  جميع  اإىل  نداًء  الفل�ضطينية، 
موا�ضالِت  خلطوِط  ال�رشباِت  من  مزيًدا  »اإّن  فيه:  جاء  وخارجه، 
املحتلة  الأرا�ضي  داخل  احليوية  ومرافقه  جتمعاته  ومراكز  العدو 
بدوِر  الآن  تقومون  واأنكم  ا  خ�ضو�ضً وحا�ضٌم  هاٌم  اأمٌر  وحدودها 
اجلندي املجهول بكلرِّ عظمته الذي يقاتُل ب�ضمٍت وي�ضت�ضهُد ب�ضمٍت 
 . 1973م(   /10  /8 الثورة:  )فل�ضطني  واأمته«  �ضعبه  اأجِل  من 
واحلا�ضل اأّن قواِت الثورِة الفل�ضطينية املتمركزة يف �ضوريا قامت 
بالعمِل وراء خطوط العدو، واأّن قواِت الثورة وقواِت جي�س التحرير 
ووا�ضعِة  جريئٍة  ع�ضكريٍة  بعملياٍت  قامت  لبنان  يف  املتمركزة 
النطاِق يف اجلليِل، وحتركت خاليا الداخِل، ل�رشِب العدِو املن�ضغِل 
حاييم  الإ�رشائيلي  الع�ضكري  املعلِق  دفع  ب�ضكٍل  اجلبهتني،  على 
هرتزوج اإىل التحدِث عن »اجلبهة الثالثة«، وارتفاِع عدِد العملياِت 
التي �ضنتها قواُت الثورِة يف فرتِة احلرب اإىل اأكرث من 200 عمليٍة 
)�ضوؤون فل�ضطينية: 1972م: �س121( . غري اأّن الأردن حالت دون 
قياِم كتيبِة جي�ِس التحريِر املتمركزة يف الأردن بالعمِل عرب احلدوِد 
الغربية  ال�ضفِة  يف  العدو  لأهداِف  ال�رشباِت  وت�ضديِد  الأردنية، 
و�ضحراء النقب، لت�ضتيِت جهد العدو الع�ضكري يف اجلولن و�ضيناء 

)الأيوبي: 1975م: �س237( . 
توازًنا  1973م  اأكتوبر  الأول/  ت�رشين  حرُب  اأحدثت  ولقد 
اآفاًقا  فتح  –اإ�رشائيل«،  العربية  »الدول  املتحاربِة  القوى  بني 
اإىل  التو�ضل  اإمكانيُة  املنطقة، ظهرت خاللها  �ضيا�ضيًة جديدًة يف 
الرئي�س  و�ضفها  كما  احلرُب  كانت  فلقد  �ضاملٍة.  �ضيا�ضيٍة  ت�ضويٍة 
الإ�رشائيلي  الأمن  نظرية  ت�رشُب  حمدودًة،  »حرًبا  ال�ضادات  اأنور 
التحريِر  اأّن ذلك �ضتتبعه تغرياٌت هامٌة نحو  يف ال�ضميم؛ لإدراكنا 
الكامِل لالأرا�ضي« )الوثائق الفل�ضطينية العربية 1974م: 1975: 
الأمن  جمل�ِس  من  بقراٍر  النار  اإطالِق  وقُف  والنتيجة   ، �س239( 
ال�رشق  م�ضكلة  اأّكد على وجوِب حلرِّ  338، حيث  رقم  الدويل حمل 
الأو�ضط اعتماًدا على القرار 242، عرب موؤمتٍر دويل ُيعقد يف جنيف 
برئا�ضة الدولتني العظمتني، الحتاد ال�ضوفيتي والولياِت املتحدة 

الأمريكية. 
عدِة  عن  جتيب  اأن  الفل�ضطينية  التحرير  منظمة  على  وكان 
اأ�ضئلٍة بعد املتغريات ال�ضيا�ضية اجلديدة، كان اأهمها ما هو م�ضرُي 
ال�ضفِة الغربية وقطاِع غزة يف حالِة ان�ضحاب القواِت الإ�رشائيلية 
عملت  واآنذاك   . التمثيل؟!  م�ضكلة  يف  الأردن  مع  والتناف�س  منها، 
اململكة الأردنية على وقِف حمالتها العدائية �ضّد منظمِة التحرير 
اعرتاٍف  وعن  وطنيٍة،  م�ضاحلٍة  عن  تتحدُث  واأخذت  الفل�ضطينية، 
مبنظمِة التحرير. وحتركت اأو�ضاُط النظام الأردين بحًثا عن التفاهِم 
مع القوى وال�ضخ�ضيات الوطنية املقربِة من منظمِة التحرير، ولكن 
املبا�رش  وغري  املبا�رش  الت�ضال  و�ضائل  من  و�ضيلٍة  توفرِي  دون 
اأجل تاأمني هذه امل�ضاحلة )الفايز:  مع قيادِة منظمة التحرير من 
حرب  بعد  الأردين  النظام  حاول  ذلك  واإزاء   ، �س99(  1974م: 
فعر�س  الفل�صطينية،  املقاومة  مع  اتفاٍق  اإىل  ي�صل  اأن  1973م، 

اقرتاًحا من بندين: )عبد املجيد: 1979م: �س47( 
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ÚÚ أو� ت�ضكيل حكومٍة جديدٍة تر�ضى عنها حركُة �ملقاومة، 
حكومٍة ت�ضرتك فيها عنا�رٌص تختارها �ملقاومة، على �أن ت�ضكل هذه 
�حلكومُة وفد �لأردن �إىل موؤمتر �ل�ضلم، و�أن ي�ضّم �لوفُد ممثلاً من 

منظمِة �لتحرير ويكون له �حلُق يف �لنق�ض. 
ÚÚ أن يتّم �لتن�ضيُق بني �حلكومِة �لأردنية ومنظمِة �لتحرير�

�لفل�ضطينية بخ�ضو�ِض موؤمتِر �ل�ضلم. 
طرحت  �لقرت�ح،  هذ�  �لفل�ضطينية  �ملقاومة  رف�ضت  وملا 
تبتغيه  ما  بني  �لتو�فق  من  نوع  خللق  معادلٍة  من  �أكرث  �لأردن 
ا  �لأردُن عربياً �أن يفّو�ض  �إليه �ملنظمة، خل�ضتها  وبني ما ت�ضعى 
يجري  �أن  على  �لغربية،  �ل�ضفِة  ��ضرتجاِع  على  للعمِل  ا  وفل�ضطينياً
�لعودة  بني  يخريون  �لفل�ضطينيني  �ل�ضكان  بني  ��ضتفتاٌء  ذلك  بعد 
�لدخول يف �حتاٍد فيدر�يل بني  �أو  �لأردنية كال�ضابق،  �إىل �ململكة 
�ل�ضفتني، �أو قيام كياٍن فل�ضطيني م�ضتقٍل ولكّن �ملقاومة رف�ضتها. 

)�خلليلي: 1976م: �ض55( . 
�لفل�ضطيني  �ل�ضعب  متثيل  حول  �ل�رص�ُع  �حتدم  وبذلك 
�ل�ضعب  بتمثيل  بتم�ضكه  موقفه  �لأردن  وحدد  �ل�ضلم،  موؤمتر  يف 
ذلك  من  هدفه  وكان  عربي،  �أو  دويل  موؤمتٍر  �أيِّ  يف  �لفل�ضطيني 
وجهة  �إىل  �لعربية  �لدول  و��ضتدر�ج  �لفل�ضطيني،  �ملوقف  تطويق 
نظره، باأّن مو�ضوع حترير �لأر�ض يجب �أن يحتل �لهتمام �لأول 
�لتحرير  منظمة  مع  خلفه  و�أّن  �ملرحلة،  هذه  يف  �لعرب  لدى 
)�لد�ضتور  �لعربي  �لبيت  جدر�ِن  د�خل  يحّل  �أن  يجب  �لفل�ضطينية 
�لأردنية: 25/ 12/ 1973م( . على �أّن م�ضكلة �لتمثيِل �لفل�ضطيني 
كانت  بل  فقط؛  و�لأردن  �لفل�ضطينية  �لتحرير  منظمِة  بني  تكن  مل 
مندرجةاً بني �لدوِل �لعربية و�ملحافِل �لدولية، فموؤمتر �لقمة �لر�بع 
حلركة دول عدم �لنحياز )�ملنعقد يف �جلز�ئر يف �أيلول/ �ضبتمرب 
1973م( ، قد �أقّر ر�ضمياًا مبنظمة �لتحرير �لفل�ضطينية ممثلاً �رصعياًا 
نوعه  من  �لأول  �لعربي  غري  �لعرت�ُف  وهو  �لفل�ضطيني،  لل�ضعِب 
)�ضخنيني: 1975م: �ض70( . ومو�فقة كل من �ليون�ضكو ومنظمة 
�لطري�ن �ملدين �لدولية، ملنظمة �لتحرير على �حل�ضور كمر�قٍب يف 
فرب�ير  �ضباط/  ويف   . �ض124(  1975م:  )هلل:  �جتماعاتهما 
لهور  موؤمتر  يف  �ملجتمعة  �لإ�ضلمية  �لبلد�ن  �أعلنت  1974م 
و�لوحيُد  �ل�رصعُي  �ملمثُل  هي  �ملنظمة  �أّن  بدورها  )باك�ضتان(، 

لل�ضعب �لفل�ضطيني )كابليوك: د. ن: �ض50( . 
فيما  و�لت�ضاوِر  �لتحاوِر  يف  �رصعت  �لعربية  �لدول  �أّن  كما 
بينها ب�ضكٍل ر�ضمٍي حول �لتمثيِل �لفل�ضطيني. فموؤمتُر �لقمة �لعربية 
28 ت�رصين �لثاين/ نوفمرب1973م(  �ل�ضاد�ض يف �جلز�ئر )26 - 
ÚجمموِعÚمنÚواحٍد ÚيفÚللفل�سطينيني Úوحيًدا ÚممثًلÚباملنظمة Úّاأقر  ،

قراراٍتÚ�رسِّيٍةÚوهي:Ú)�لنهار: 4/ 12/ 1973م( 
ÚÚ لتحريُر �لكامل لكلِّ �لأر��ضي �لعربية �ملحتلة يف عدو�ِن�

�خلام�ض من يونيو/ حزير�ن 1967م. 
ÚÚ .حترير مدينِة �لقد�ض �لعربية
ÚÚ وفق �لفل�ضطينية  �لوطنية  �حلقوق  با�ضتعادِة  �للتز�ُم 

�ل�رصعي  �ملمثل  ب�ضفتها  �لفل�ضطينية  �لتحرير  منظمُة  تقرره  ما 
و�لوحيد لل�ضعب �لفل�ضطيني. 

وقد �ضّجل بهجت �لتلهوين رئي�ُض وفد �لأردن حتفظاته على 
�لقر�ر �خلا�ض باعتبار منظمة �لتحرير �لفل�ضطينية �ملمثل �ل�رصعي 
�إ�رص�ِر  �أنه »يف حالِة  �لأردن  �لفل�ضطيني. و�أعلنت  لل�ضعب  و�لوحيد 
�رصعية  �لفل�ضطينية  �لتحرير  منظمة  �إعطاِء  على  �لعربيِة  �لدوِل 
�ل�ضلم،  موؤمتر  يف  �مل�ضاركة  حتى  يرف�ُض  �لأردن  فاإّن  �لتمثيل، 
هم  يذهبو�  �أن  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  ميثلون  �أ�ضبحو�  �لذين  وعلى 

باأنف�ضهم« )عبد �ملجيد: 1979م: �ض48( . 
كانون   21 يف  جنيف  موؤمتر  �لأردن  ح�رص  فقد  ذلك  ومع 
�أّن منظمة  للأردن  تاأكد  »قد  �أّنه  بدعوى  1973م  دي�ضمرب  �لأول/ 
�لتحريِر �لفل�ضطينية لي�ضت مدعوةاً للح�ضور«. وطالب �لوفد �لأردين 
يف �ملوؤمتر باأن يطبق على �جلبهة �لأردنية ما يطبُق على �جلبهاِت 
غري   . �ض48(  1979م:  �ملجيد:  )عبد  للقو�ت  ف�ضٍل  من  �لأخرى 
للموؤمتر،  و�لثانية  �لأوىل  �جلل�ضتني  بعد  توقفت  �ملوؤمتر  �أعمال  �أّن 
كان  وقد  �لأمريكية،  �لدبلوما�ضية  حمله  لتحّل  �لعام،  نهاية  مع 
�لأردن  جانب  من  �ملوؤمتر  يف  �ل�ضرت�ك  حول  �لعربي  �خللُف 
ومنظمة �لتحرير �أحد �لأ�ضباب �لتي �أعاقت ��ضتئناف موؤمتر جنيف 
�ملوؤمتر  ، ولذلك توقف  1974م(   /5  /31 )�لأهر�م:  لجتماعاته 

على �أن ي�ضتاأنف فيما بعد. 
و��ضعٍة  بحملٍة  �لفل�ضطينية  �لتحرير  منظمُة  قامت  و�آنذ�ك 
�ملهنية  و�ملوؤ�ض�ضات  و�لنقاباِت  �ملخيماِت  ومناق�ضاٍت خا�ضٍة يف 
�جلديدة  للأفكار  للرتويج  1973م،  دي�ضمرب  �لأول/  كانون  منذ 
�لعمِل  على:  ��ضرت�تيجيتها  و�رتكزت  �ل�ضيا�ضية.  �لت�ضوية  حول 
�لفل�ضطيني،  لل�ضعِب  �ملنظمِة  متثيِل  ووحد�نيِة  �رصعيِة  تاأكيِد  على 
�ل�رص�ع  حلِّ  جتاه  �لعربي  �ملوقِف  توحيِد  �رصورِة  على  و�لت�ضديِد 
�ملتحدة  �لوليات  �عرت�ف  �نتز�ع  وحماولة  �لإ�رص�ئيلي،  �لعربي 
�لأمريكية و�إ�رص�ئيل باملنظمة، كمدخٍل ل�ضرت�ك �ملنظمة )حجازي: 
1988م: �ض46( . وقد �أ�ضارت �لت�رصيحاُت �لأردنية �لر�ضمية �إىل 
�لفل�ضطينية.  �لتحرير  منظمة  متثيل  بوحد�نية  �لتدريجي  �لقبول 
وتعود �أ�ضباب هذ� �ملوقف �إىل قلة جدوى جمابهة �لعرت�ف �لعربي 
مهٍم  �ضبٍب  و�إىل  �لفل�ضطينية،  �لتحرير  مبنظمة  �ملتنامي  و�لدويل 
�لأردن  ��ضرت�ك  نتيجة  �لإقليمي،  �لأردين  �لنفوِذ  تقلي�ُض  هو  �آخر؛ 
ا يف حرب ت�رصين �لأول/ �أكتوبر 1973م )�ل�ضايغ: 1987م:  رمزياً

�ض66( . 
وعلى هذ� ن�ضط �مللك ح�ضني يف �جتاٍه �آخر بعد قمِة �جلز�ئر، 
حيث قام ببذل جهده ل�ضتعادة مو�قعه، فقد �أطلق حملةاً دبلوما�ضيةاً 
�لبلدياِت  روؤ�ضاء  �إذ دعا  لتعزيِز مكانته هناك،  �لغربية  �ل�ضفة  يف 
�ملالية  �ملعونة  قدم  كما  للتباحث،  عمان؛  لزيارة  و�ل�ضخ�ضيات 
لبع�ض �ملدن )�ل�ضايغ: 1987م: �ض67( ، وعمل على �إعادة �رصف 
رو�تب موظفي �ملوؤ�ض�ضة �لأردنية �ل�ضابقة يف �ل�ضفة �لغربية، بعد 
�أن كانت حكومُة و�ضفي �لتل قد �أوقفتها يف �أب/ �أغ�ضط�ض 1971م 
)عبد �حلميد: 1974م: �ض46( . و�لتاأكيد على قوى �لأمن ورجال 
على  �ملر�بطني  �لأردنية  �لع�ضكرية  و�ل�ضتخبار�ِت  �ملخابر�ِت 
للعابرين  �أ�ضلوب معاملتهم  باأن يغريو� من  �ل�ضفتني  �جل�ضور بني 
كافة،  �جلمركيِة  �لت�ضهيلِت  تقدمي  وكذلك  لهم،  �مل�ضاعدة  وتقدمي 
حتقيق  �ل�ضيا�ضُة  تلك  و��ضتهدفت  �لغربية.  �ل�ضفة  لتجاِر  وغريها 
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�لت�ضال  وتكثيف  �لغربية،  �ل�ضفة  �أر��ضي  من  جزئي  �ن�ضحاٍب 
�آذ�ر/  يف  و��ضنطن  ح�ضني  �مللك  ز�ر  حيث  �لأمريكية؛  بالإد�رة 
�إىل  مبعوثني  و�أوفد   ، �ض360(  ن:  د.  )ز�ك:  مار�ض1974م 
�لعو��ضم �لعربية ل�رصح �ضيا�ضته من م�ضاألة �لتمثيل �لفل�ضطيني، بيد 
�أّن �ملحاولِت �لأردنية مل ت�ضفر عن تغيرٍي يف �ملوقف �لعربي �ملوؤيد 

ملنظمة �لتحرير )�لنهار: 8/ 5/ 1974م( . 
ويف �جتماع �ملجل�ض �لوطني �لفل�ضطيني يف دورته �لثانية 
�أ�ضدر  �لقاهرة،  يف  �ملنعقد  1974م  يونيو  حزير�ن/  يف  ع�رصة 
تاريخ  بكلِّ  بالأردن  �مللكي  »�لنظام  �أّن  �إىل  �أ�ضار  ا  �ضيا�ضياً ا  بياناً
حرب  يخو�ض  �أن  رف�ض  و�لذي  و�أمتنا  ل�ضعبنا  �ملعادية  �ضيا�ضته 
ت�رصين �أول/ �كتوبر1973م، �إىل جانب �أمتنا �لعربية يتاآمُر �لآن 
يف مرحلة تن�ضيٍق كامٍل مع �ل�ضهيونية و�لإمربيالية بهدِف طم�ض 
�لعربية  �لفل�ضطينية  )�لوثائق  �لفل�ضطينية«  �لوطنية  �ل�ضخ�ضية 
يف  �ل�ضائد  �لجتاُه  وكان   ،  )95  - �ض94  1975م:  1974م: 
يكاد  �أمٌر  �لأردين  �لنظاِم  مع  �مل�ضاحلة  �أّن  هو  �ملقاومة  حركة 
1975م:  1974م:  �لعربية:  �لفل�ضطينية  )�لوثائق  يكون م�ضتحيلاً 
مو�قِف  يف  تبايٌن  هناك  يكن  مل  �أّنه  بالذكر  وجديٌر   ، �ض152( 
�لفرتة  تلك  يف  �لأردين  �لنظام  جتاه  �ملقاومة  حركة  منظماِت 
�لوطنية  �ل�ضلطة  �لذي �ضهدته �ملقاومُة حول ق�ضية  رغم �لنق�ضام 
بهما  تقدم  �للتني  �لعمل  ورقتي  �أّن  ذلك  �ملحررة،  �لأر�ض  يف 
وطنيٍة  �ضلطٍة  لقيام  �ملوؤيد  )�لجتاه  و�لر�ف�ض  �لقابل  �لفريقان 
لقياِم  �لر�ف�ض  و�لجتاه  �لدميقر�طية«  �جلبهة  �ل�ضاعقة،  »فتح، 
و�جلبهة  �لعربية،  �لتحرير  جبهة  �ل�ضعبية،  »�جلبهة  وطنيٍة  �ضلطٍة 
�ل�ضعبية �لقيادة �لعامة«، لل�ضلطة �تفقا على �إ�ضقاِط �لنظام �لأردين 

)�ضخنيني: 1974م: �ض195( . 
يوليو  متوز/  يف  �لأخرية  �لأردنية  �ملحاولُة  جاءت  ثم 
1974م، حني �لتقى �مللُك ح�ضني �لرئي�ض �مل�رصي �أنور �ل�ضاد�ت 
يف �لإ�ضكندرية، م�ضتغلاً �خللف �لنا�ضئ بني م�رص و�ضوريا ومنظمة 
 - )�مل�رصي  �لرتباِط  فكِّ  مباحثاِت  حول  �لفل�ضطينية  �لتحرير 
يف  و�لأردين،  �مل�رصي  �جلانبان  و�أعلن  �جلارية،  �لإ�رص�ئيلي( 
1974م:  �لعربية  )�لوثائق  �لإ�ضكندرية(  )بيان  �مل�ضرتك  �لبياِن 
منظمة  »�أن  �ملحادثات،  نهاية  يف  �ل�ضادر  �ض448(  1974م: 
با�ضتثناء  للفل�ضطينيني  �ل�رصعي  �ملمثُل  هي  �لفل�ضطينية  �لتحرير 
�ملقيمني يف �ململكة �لأردنية �لها�ضمية«، ويرجح ذلك �لتعبري، �إىل 
��ضتثناء �ملقيمني يف �ل�ضفة �لغربية )�ل�ضايغ: 1987م: �ض67( . 
كما �تفق �جلانبان على �رصورة �لتو�ضل �إىل �تفاٍق لفكِّ �لرتباِط 

على �جلبهِة �لأردنيِة كخطوٍة �أوىل نحو �حلّل �ل�ضلمي �لعادل. 
بيان  جتاه  ا  وو��ضحاً ا  حا�ضماً �لفل�ضطيني  �لفعِل  رُد  وكان 
»�إّن  فيه  قالت  ا  بياناً �لتنفيذيُة  �للجنُة  �أ�ضدرت  فقد  �لإ�ضكندرية، 
�لبيان �مل�رصي - �لأردين ينق�ُض حق �ضعبنا �لفل�ضطيني يف تقرير 
�أر�ض وطنه ومي�ضُّ وحدة متثيله...  �لكاملة على  م�ضريه و�ضيادته 
�لفل�ضطيني  �ل�ضعب  لتجزئة  حماولٍة  من  �لبياُن  ت�ضمنه  ما  �إّن 
ا �حلّل �لأمريكي – �ل�ضهيوين - �لها�ضمي، �لذي يرمي  يخدم عملياً
�ضخ�ضيته  وطم�ِض  وطنه  و�قت�ضاِم  حقوقه  من  �ضعبنا  حرماِن  �إىل 
�لوطنيِة �مل�ضتقلة �لو�حدة و�رصِب ثورته، وبالتايل مترير م�رصوع 

�ململكة �ملتحدة �لت�ضفوي �مل�ضبوه« )�ضخنيني: 1975م: �ض71( . 
�ضوريا  بقيادة  �لعربية  �لحتجاجاُت  ثارت  لذلك  ونتيجةاً 
عن  �لرت�جع  �إىل  �ل�ضاد�ت  ��ضطر  و  �لفل�ضطينية،  �لتحرير  ومنظمة 
بيان �لإ�ضكندرية خلل �جتماٍع �ضّم �إ�ضماعيل فهمي وزير خارجيِة 
م�رص، وعبد �حلليم خد�م وزير �خلارجية �ل�ضورية، وفاروق �لقدومي 
)�أبو �للطف( رئي�ض �لد�ئرة �ل�ضيا�ضية ملنظمة �لتحرير �لفل�ضطينية، 
)�ضخنيني:  1974م  �ضبتمرب  �أيلول/   20  -  21 يف  �لقاهرة  يف 
1975م: �ض71( . و�تفق فيه �ملجتمعون على تاأكيد �إقامة �ل�ضلطة 
يتمُّ  �لتي  �لفل�ضطينية  �لأر�ض  على  �مل�ضتقلة  �لفل�ضطينية  �لوطنية 
ا، و�ل�ضتمر�ِر يف تقدمي �لدعم ملنظمة  �أو ع�ضكرياً ا  حتريرها �ضيا�ضياً
لل�ضعب  �لوحيد  �ل�رصعي  �ملمثل  بو�ضفها  �لفل�ضطينية  �لتحرير 
�ملناطق  د�خل  �ل�ضمود  �ضمان  �أجل  من  وم�ضاعدتها  �لفل�ضطيني، 

�ملحتلة )�ل�ضعيبي: 1979م: �ض210( . 
هذ� مل مينع من ��ضتنكار نو�ب �ل�ضفة �لغربية �ملو�لني للنظام 
�لأردين للتفاق �لثلثي �لذي ح�ضل بني م�رص و�ضوريا و�ملنظمة؛ 
ا يو�ضح �أّن �لتفاق �لثلثي �لذي ح�ضل، ي�ضكُل  حيث �أ�ضدرو� بياناً
� على �ملوقف �لعربي يف مو�جهة �لعدو�ن )�لوثائق �لعربية:  خطراً
عملت  �لثلثي  �لجتماع  يف  تقرر  ما  وب�ضبب   ، �ض560(  ن:  د. 
وعلقٍة  �ضيا�ضيٍة  م�ضوؤوليٍة  كلِّ  من  نف�ضها،  �إعفاء  على  �لأردن 
مبا�رصٍة خا�ضٍة بالق�ضية، و�ضتتحمُل م�ضوؤولية هذ� �لقر�ر ونتائجه 
و�لتبعات �ملرتتبة عليه جمموعة �لدول �لعربية �ل�ضقيقة. و�أ�ضدرت 
ا �أو�ضحت فيه جتميد ن�ضاطها �ل�ضيا�ضي فيما  �حلكومة �لأردنية بياناً
يتعلُق مبوؤمتِر جنيف )�لوثائق �لعربية لعام 1974م: 1975م: �ض 

 . )337  - 336

التحرير  منظمة  بتمثيل  1974م  الرباط  مؤمتر  قرار  ثانياً: 
الفلسطينية للشعب الفلسطيين

�أ�ضدر �ملجل�ُض �لوطني �لفل�ضطيني يف دورته �لثانية ع�رصة 
فيه  �أقّر  مرحلي  عمٍل  برنامج  1974م،  �ضنة  يونيو  حزير�ن/  يف 
من  خطوةاً  و�عتبارها  و�ملقاتلة  �مل�ضتقلة  �لوطنية  �ل�ضلطِة  �إقامة 
وطنه  يف  �لتاريخي  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  حقِّ  على  �حل�ضول  �أجل 
ف�ضائِل  جميِع  بني  فكري  �رص�ٍع  حم�ضلة  �لربنامُج  وكان   ، كاملاً

�ملقاومة، بني �جتاٍه موؤيٍد، و�جتاٍه معار�ٍض. 
�لربنامج،  هذ�  يف  �لفل�ضطيني  �لوطني  �ملجل�ض  �أّكد  وقد 
�لتحركاِت  عن  غائباًا  �لفل�ضطيني  �ل�ضعُب  يكون  �أل  على  ت�ضميمه 
�إىل ت�ضحيِح �لأو�ضاِع يف �ملنطقة؛  �لدوليِة �لتي تهدُف  �ل�ضيا�ضيِة 
و�ل�ضورية  �مل�رصية  للأر��ضي  �لإ�رص�ئيلي  �لحتلِل  باإنهاِء 
و�لفل�ضطينية، وعلى �أل ُي�ضمح للأردن بانتحاِل �ضفِة متثيِل �ل�ضعِب 
�لفل�ضطيني )�إبر�هيم: 1980م: �ض43( . لقد �أعطى �ملجل�ُض �لوطني 
بالت�ضويِة  يتعلُق  فيما  �لعمل  يف  �حلركة  حرية  �لتحرير  ملنظمِة 
Úالوطنية Úاحلركِة Úموقِف Úيف Úالتعبرِي Úُمظاهر Úوبدت �ل�ضيا�ضية، 

Ú:نقطتنيÚيفÚوا�سحًةÚالفل�سطينية
ÚÚ ا للربنامِج �ملرحلي، �أ�ضيف �لعمل �ل�ضيا�ضي �لو�ضيلة: وفقاً

للعمل  �لوحيد  �لطريق  ميثُل  كان  �لذي  �مل�ضّلح،  �لكفاح  جانب  �إىل 
�لفل�ضطيني. 
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ÚÚ ،فل�ضطني حترير  هو  1974م  عام  قبل  �لهدف  �إّن 
�لعربي  لل�ضعب  �لوطنية  �حلقوق  حتقيُق  فهو  �حلايل  �لهدف  �أما 

�لفل�ضطيني. 
ÚيفÚال�سابعةÚالعربيِةÚالقمِةÚانعقاِدÚموعُدÚاقرتبÚعندماÚوهكذا
ÚالتمثيِلÚمو�سوِعÚحل�سِمÚتهياأÚقدÚالر�سميÚالعربيÚاجلوÚكانÚ،الرباط

Ú:ذلكÚيفÚو�ساعدÚ،الفل�سطيني
ÚÚ عملها برنامج  �لفل�ضطينية  �لوطنية  �حلركِة  تعديُل 

باحتمالِت  �مل�ضحون  �ملنطقة  مناِخ  من  للقرت�ِب  �ل�ضيا�ضي 
�لت�ضوية. 
ÚÚ إ�رص�ئيلي� �ن�ضحاٍب  �إمتاِم  يف  �لأردنيِة  �جلهوِد  �إخفاُق 

غرب نهر �لأردن ب�ضبب �لتلكوؤ �لأمريكي و�ملعار�ضة �لإ�رص�ئيلية. 
عاجلٍة  عربيٍة  قمٍة  �إىل  دعوته  يف  عرفات،  يا�رص  خّل�ض 
�لق�ضيُة  بها  مترُّ  �لتي  �لظروف  خطورة  من  ا  »�نطلقاً فيها:  قال 
�لعربي  �ضعبنا  على  �ملوؤ�مر�ُت  فيها  تتك�ضف  و�لتي  �لفل�ضطينية، 
�لنظام  ُيجريه  ما  خلل  من  �ضورتها  و�ضحت  و�لتي  �لفل�ضطيني، 
�لأردين من �ت�ضالٍت م�ضبوهٍة مع �لعدو �ل�ضهيوين، ك�ضفتها �أو�ضاٌط 
وثورته  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  با�ضم  �إّنني،  م�ضوؤولة...  وت�رصيحاٌت 
�لعربي  �لقمة  موؤمتر  عقد  يف  �لإ�رص�ِع  �رصورة  �أطلب...  �مل�ضّلحة، 
يف  جتري  حماولٍت  هناك  و�أّن  خا�ضةاً  �لتطور�ت،  هذه  ملو�جهة 
وكيان  و�قٍع جديٍد مي�ضُّ جوهر  �أمام  �لعربية  �لأمة  لو�ضع  �خلفاء 
ووجود �ل�ضعِب �لفل�ضطيني« )�لوثائق �لفل�ضطينية �لعربية 1974م: 
1975م: 267( . وكان �ضلح خلف )�أبو �إياد( قد قال: »�إّن هناك 
ا،  �لفل�ضطينية �ضيا�ضياًا وج�ضدياً �لثورِة  �لآن لت�ضفيِة  حماولةاً جتري 
وهناك �أيلول/ �ضبتمرب �أ�ضود �آخر ينتظرنا يف �أكرث من مكاٍن عربي، 
�أّن �لق�ضد من تاأجيِل موؤمتر �لقمة �لعربي مرتبٌط با�ضتمر�ِر  ويبدو 
�لفل�ضطينية  )�لوثائق  �لإ�رص�ئيلي«   – �لأردين  �لرتباِط  فكِّ  عمليِة 

�لعربية: 1974م: 1975م: �ض313( . 
�ململكُة  �قرتحت  �لرباط  موؤمتِر  لنعقاِد  �لتح�ضري  �أثناء 
 - �لأردين  �خللِف  تفاقِم  بعد  ا،  و�ضطاً حلاًّ  �ل�ضعودية  �لعربيُة 
�رصيطة  �لأردنية  �جلبهِة  على  �رتباٍط  فكِّ  باإجر�ِء  �لفل�ضطيني، 
يف  �لفل�ضطيني  لل�ضعِب  ممثلاً  �لتحرير  مبنظمة  �لأردن  �عرت�ِف 
�ل�ضفة �لغربية وغزة، وللأردن حُق متثيل �لفل�ضطينيني يف �ل�ضفة 
منها  تن�ضحب  �لتي  �لأر�ِض  �إىل  عربيٌة  قو�ٌت  تدخل  و�أن  �ل�رصقية، 
�إ�رص�ئيل لتت�ضّلمها منظمُة �لتحرير �لفل�ضطينية، لكّن م�رص و�ضوريا 
�أبدت حّق �ملنظمة يف متثيِل �ل�ضعب �لفل�ضطيني مما جعل مو�ضوع 
بريوت  )�ضحيفة  �لعربية  �لقمة  �نعقاد  ع�ضية  منتٍه  �ضبه  �لتمثيل 

�للبنانية: 21/ 9/ 1974م( . 
على كلِّ حاٍل �نعقد جمل�ض وزر�ء �خلارجية �لعرب يف �لفرتة 
�ملو�ضوعات  لإعد�د  �أكتوبر  �لأول/  ت�رصين   25  -  22 بني  ما 
Úالتو�سياِت Úمن Úعدًدا Úواأ�سدر �لقمة،  للعر�ض على موؤمتر  �لأ�ضا�ضية 

منها:Ú)هلل: 1975م: �ض126( 
ÚÚ تاأكيُد حِق �ل�ضعب �لفل�ضطيني يف �لعودة �إىل وطنه وتقرير

م�ضريه. 
ÚÚ أن �أّي �أر�ٍض فل�ضطينيٍة يتمُّ حتريرها، عن طريِق ممار�ضِة�

�ل�رص�ِع باأ�ضاليبه �ملختلفة، تعود �إىل �أ�ضحابها، �ل�ضعِب �لفل�ضطيني 
حتت قيادِة منظمِة �لتحرير مع �لتاأكيِد على حقه يف �إقامِة �ضلطته 
قوى  وتقوم  حتريرها.  يتمُّ  �لتي  �لأر�ض  على  �مل�ضوؤولة  �لوطنية 
جميِع  يف  قيامها  عند  �ل�ضلطة  هذه  مب�ضاندِة  �لعربية  �ملو�جهة 
�ملجالِت، وعلى �مل�ضتوياِت كافة، )�عرت�ض وفُد �ململكة �لأردنية 

�لها�ضمية على هذه �لفقرة( . 
ÚÚ وتاأ�ضي�ُض �ملتحدة،  �لأمم  يف  فل�ضطني  ق�ضية  عر�ض 

�لتحرير،  ومنظمة  �ملو�جهة  لدوِل  �لع�ضكري  للدعِم  قومي  �ضندوٍق 
مبو�زنٍة �ضنويٍة يحددها موؤمتُر �لقمة. 

هذه  على  و�لفل�ضطيني  �لأردين  �لوفدين  من  كلٌّ  عّقب  وقد 
�لرباط  يف  �لأردين  �ل�ضفري  ف�رّصح  نظره؛  وجهة  من  �لتو�ضيات 
�لقر�ِر  هذ�  مثل  �تخاذ  تعترُب  »لأنها  �عرت��ضها  �أبدت  �لأردن  باأّن 
)هلل:  �لعرب«  و�لروؤ�ضاء  �مللوك  �خت�ضا�ض  من  هو  �خلطري، 
با�ضم  �ملتحدُث  ميزر  �أبو  حم�ضن  عّلق  كذلك   . �ض127(  1975م: 
�لوفد �لفل�ضطيني على تو�ضياِت �ملجل�ض باأّن عبارة قوى �ملو�جهة، 
عت بدل دول �ملو�جهة، حتى ت�ضمل هذه �لعبارة جميع �لقوى  ُو�ضِ
ورّحب  �ل�ضامل،  �لعربي  �للتز�م  �لقر�ُر  يج�ضد  وحتى  �لعربية، 
�لوحيد  �ملمثل  باعتبارها  للمنظمة،  تكري�ٌض  �أّنها  على  بالتو�ضية 

لل�ضعب �لفل�ضطيني )هلل: 1975م: 127( . 
�لأمنية  �لأجهزة  قائُد  وهو   ، �إياد(  )�أبو  خلف  �ضلح  كان 
�خلا�ضة باملنظمة يخ�ضى من مناور�ٍت �ضيا�ضيٍة قد يقوم بها �مللك 
�لعرت�ِف  عن  �لعرب  �لزعماء  لإثناء  �ملوؤمتر  �نعقاِد  ع�ضية  ح�ضني 
لل�ضعِب   � وحيداً �رصعياًا  ممثلاً  �لفل�ضطينية  �لتحرير  مبنظمة  �لكامل 
�مللك ح�ضني  �لرباط لغتياِل  �إىل  �أر�ضل جمموعةاً  لهذ�  �لفل�ضطيني، 
�أو  حقيقيةاً  �لعمليُة  كانت  )�ضو�ء  �ملغربية  �لأمن  �أجهزُة  ك�ضفتها 
وغ�ضن  )�لبندقية  خلف(  �ضلح  ��ضتعملها  دعائيٍة  �ضغٍط  و�ضيلة 

�لزيتون: �جلزيرة( . 
ولدى �نعقاِد �ملوؤمتر يف 27 ت�رصين �لأول/ �أكتوبر 1974م، 
وّزع يا�رص عرفات رئي�ُض منظمة �لتحرير �لفل�ضطينية، وثيقةاً موّقعةاً 
�لتحرير  منظمة  �أّن  توؤكد  �لفل�ضطينية  �ل�ضخ�ضياِت  ع�رص�ِت  من 
�لفل�ضطينية هي �ملمثُل �ل�رصعي لل�ضعب �لفل�ضطيني. و تبطُل �دعاء 
ق�ضٍم من  �أيِّ  با�ضم  تتحدث  �أو  لتمثل  باأّنها خمولٌة  �أخرى  �أيِّ جهٍة 

�ل�ضعب �لفل�ضطيني )�لنهار �للبنانية: 28/ 10/ 1974م( . 
ويف خطاٍب مطّوٍل �أمام �لقمة، �رصح �مللك ح�ضني موقفه من 
و�إقامة دولٍة فل�ضطينيٍة،  �لفل�ضطيني،  �لفل�ضطيني، و�لكيان  �لتمثيل 
منظمُة  مُتثل  �أن  يقبل  �أن  ي�ضعه  ل  �لأردن  »�إّن  فيه  جاء  ما  �أهمُّ 
و�لذين  �لأردنية..  �لدولة  يف  �ملو�طنني  �لفل�ضطينيني،  �لتحرير 
� من �ضعبها يف �ل�ضفتني.. ومتتعو� مبو�طنيتهم،  ا كبرياً ي�ضكلون ق�ضماً
و��ضتوعبتهم �لأردن ب�ضكٍل ع�ضوي يف �ملوؤ�ض�ضاِت ونو�حي �حلياة 
�ملو�طنني  هوؤلء  حكومة  �إن  نقبل..  �أن  مقدورنا  يف  ولي�ض  كافة.. 
يجب �أن ل متثلهم �أو تتحدث با�ضمهم �أو تتحمل م�ضوؤولياتهم �إز�ء 

ق�ضيتهم«. 
 ثم �أ�ضاف: »�إّن �لأردن �آخر من يعرت�ض على حقِّ �لفل�ضطينيني 
تاريخيٍة،  �أمانٍة  ق�ضيُة  هناك  و�إّنا  �أنف�ضهم،  عن  يتحدثو�  �أن  يف 
لهذه  �لأردنية  �ململكة  ل  حتمُّ �إّن  م�ضتقبلية،  حقائٍق  وم�ضئوليُة 
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�لأمانة لي�ض ميزةاً ت�ضعى للح�ضول عليها، ولكّنها عبٌء، هي على 
��ضتعد�ٍد لأن تتحمله، وبعد �أن تعود �لأمور �إىل ن�ضابها، و�إذ� كان 
�لفل�ضطينيني  ور�أي  �لعرب،  و�لروؤ�ضاء  �مللوك  من  �لأخوة  ر�أي  ذلك 
بحيث  �لأر��ضي  هذه  عن  للتخلي  ��ضتعد�ٍد  على  �ململكة  فاإّن   -
يكون �لنتقال من يٍد عربيٍة �إىل يٍد عربية... �ملهم هو ��ضتخل�ض 

�لأر��ضي من �ليد �لإ�رص�ئيلية«. )هيكل: 1996: �ض43( . 
ا، يقوم على �قت�ضام  وكان هذ� يعني �أّن �لأردن �أر�د حلاًّ و�ضطاً
�لتمثيل مع �ملنظمة �أو وحدة �لتمثيل، وهدفه من ذلك هو �حليلولُة 
تثوير  و�إعادة  ملو�طنيه،  �لوطني  �لتكامل  يف  �رصٍخ  �إحد�ِث  دون 
�نتعا�ضه  هد�أ  �لذي  �ض149(  1979م:  )�ل�ضعيبي:  �لإقليمية  تيار 
بعد �أزمة �أيلول/ �ضبتمرب 1970م، وكذلك �أّن بني �لفل�ضطينيني من 
يرغب �أن تكون �لأردن ممثله، فيما يخ�ضُّ م�ضتقبل �ل�ضفِة �لغربية 

)�لوثائق �لفل�ضطينية �لعربية 1974م: 1975م: �ض339( . 
كانت  �لتي  �ملناق�ضِة  يف  �ملغرب  ملُك  �حل�ضن  �مللك  وتدخل 
تدور بني �لروؤ�ضاء و�مللوك �لعرب، حيث كانت هناك �ختلفاٌت يف 
�لر�أي حول م�ضكلة �لتمثيل �لفل�ضطيني يف �ملوؤمتر؛ فقال »�أّنه يرى 
�لذي  �لقر�ر  م�رصوع  يف  �لنظِر  تاأجيِل  �إىل  يدعو  �لقمِة  يف  ا  �جتاهاً
�لفل�ضطيني،  لل�ضعب   � ووحيداً �رصعياًا  ممثلاً  �لتحرير  منظمة  يعترُب 
�لقومي  �لو�جب  �أّن  يرى  و�إّنا  �لتاأجيل،  قبول  ي�ضتطيع  ل  وهو 
يفر�ض �أن يتحمل �ل�ضعب �لفل�ضطيني م�ضوؤوليته و�أّن �ملعربين عنه 
هم قادته«. وقال »�إذ� كانت �لقمة ترى تاأجيل �لنظر يف م�رصوع 
ا �ضوف يرتك قاعة �ملوؤمتر ويخرج« )هيكل:  �لقر�ر، فاإّنه هو �ضخ�ضياً

 . 1996م: �ض44( 
كما �رتفع �ضوٌت يف قمة �لرباط يدعُم منظمة �لتحرير، وهو 
وفِد  ورئي�ُض  �لعر�قي،  �لوزر�ء  رئي�ِض  نائُب  ح�ضني،  �ضد�م  �ضوُت 
بلده �إىل �لقمة، وكان يا�رص عرفات يعرفه جيد�اً لكونه على �ت�ضاٍل 
د�ئٍم بالنظام �لعر�قي وبرئي�ضه �أحمد ح�ضن �لبكر. وقد دعم �ضد�م 
ح�ضني موقف �ملنظمة يف �إ�رص�رها على وحد�نية متثيلها لل�ضعِب 
� يف  �أّية م�ضاركة يف موؤمتر جنيف م�ضتنداً �أد�ن  �لفل�ضطيني، ولكّنه 
ذلك �إىل قر�ر�ِت قمة �خلرطوم �لتي تن�ضُّ على رف�ض �أّية مفاو�ضاٍت 
مع �إ�رص�ئيل، و�أ�ضاف »لبديل عن خو�ض ن�ضاٍل ل هو�دة فيه �ضّد 

�لكيان �ل�ضهيوين« )كابليوك: د. ن: �ض54( . 
�لتحرير  �أن تكون منظمة  �لعربية  �لقمُة  �أقرت  �أيِّ حاٍل  على 
�خلطوة  هذه  وكانت  �لفل�ضطيني  لل�ضعب  ا  �رصعياً ممثلاً  �لفل�ضطينية 
مبثابِة �إ�ضفاء �ل�رصعية �لعربية �لكاملة، مبا يف ذلك مو�فقة �لأردن 
يف  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  با�ضم  ا  متحدثاً لتكون  �لتحرير  منظمة  على 
Ú:ياأتي Úما Úعلى Úالرابط Úموؤمتر Úقراراُت Úن�ّست Úوقد �لد�خل و�خلارج. 

)�جلامعة �لعربية: 1974م: �ض73( . 
ÚÚ تاأكيد حق �ل�ضعب �لفل�ضطيني يف �لعودة �إىل وطنه وتقرير

م�ضريه. 
ÚÚ تاأكيد حق �ل�ضعب �لفل�ضطيني يف �إقامة �ل�ضلطة �لوطنية

�ملمثل  بو�ضفها  �لفل�ضطينية،  �لتحرير  منظمة  بقيادة  �مل�ضتقلة 
�ل�رصعي و�لوحيد لل�ضعب �لفل�ضطيني، على �أيِّ �أر�ٍض فل�ضطينيٍة يتمُّ 
حتريرها. وتقوم �لدول �لعربية مب�ضاندة هذه �ل�ضلطة، عند قيامها، 

يف جميع �ملجالت وعلى جميع �مل�ضتويات. 

ÚÚ دعم منظمة �لتحرير �لفل�ضطينية يف ممار�ضة م�ضوؤولياتها
على �ل�ضعيدين �لقومي و�لدويل يف �إطار �للتز�م �لعربي. 

ÚÚ و�جلمهورية �لها�ضمية،  �لأردنية  �ململكة  من  كلٍّ  دعوة 
�لتحرير  ومنظمة  �لعربية،  م�رص  وجمهورية  �ل�ضورية،  �لعربية 
�ضوء  يف  بينها،  �لعلقات  لتنظيم  �ضيغٍة  لو�ضِع  �لفل�ضطينية 

�ملقرر�ت ومن �أجل تنفيذها. 
ÚÚ لوحدة� على  باحلفاظ  �لعربية  �لدول  جميع  تلتزم  �أن 

للعمل  �لد�خلية  �ل�ضوؤون  يف  �لتدخل  وعدم  �لفل�ضطينية،  �لوطنية 
�لفل�ضطيني. 

وكان من نتيجة هذه �لقر�ر�ت، �أّن منظمة �لتحرير �أ�ضبحت 
�ملحتلة،  فل�ضطني  مب�ضتقبل  يت�ضل  قر�ٍر  �أيِّ  لتخاِذ  عربياًا  خمولةاً 
مع  يتعار�ض  ما  عليها  ميلي  �أن  �آخر  طرٍف  �أيِّ  حقِّ  من  ولي�ض 
�خلطوة  هذه  ومردود   ، �ض188(  1980م:  )�حلور�ين:  تقدير�تها 
 - 1948م  حرب  بعد  �لو�ضع  عك�ِض  على  عرّبت  �أّنها  ا،  فل�ضطينياً
1967م، عن ح�ضوٍر فل�ضطيني معرتٍف به عربياًا وميكنه �أن يطرح 
ويفاو�ض ب�ضاأن �لق�ضيِة �لفل�ضطينية يف �أّيِة موؤمتر�ٍت �أو حماولٍت 

دوليٍة لل�ضلم يف �ملنطقة. 
ا �أن يبطل �لدعاء �لإ�رص�ئيلي باأّن  ومن �ضاأن هذ� �لقر�ر �أي�ضاً
1980م:  )�حلور�ين:  مرتوكٌة  �أر�ٌض  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�ضفة 
عرب  دولياًا  �لفل�ضطينية  �لق�ضية  يطرح  �أن  �ضاأنه  ومن   ، �ض191( 
�لذي  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  وجود  عن  يعرب  كياٍن  �أو  موؤ�ض�ضٍة  وجود 
تفكك بعد حرب1948م، ويدعم حقه يف �ملطالبة بدولٍة فل�ضطينيٍة 
جتمعه على �أر�ضه و�لعرت�ف بحق تقرير م�ضريه، ويقوي �ملوقف 
عام  منذ  �ملتحدة  �لأمم  قر�ر�ِت  بتنفيذ  طالب  ما  �إذ�  �لفل�ضطيني 

1948م. 
و�لروؤ�ضاء  �مللوُك  عقدها  �لتي  �لأخرية  �جلل�ضة  �أثناء  ويف 
�ضت لدر��ضة �لق�ضايا �ملالية، مّت تخ�ضي�ُض مبلٍغ يقدر  و�لتي خ�ضِّ
بحو�يل مليارين ون�ضف دولر، كم�ضاعدٍة لقوى �ملو�جهة، و�أّن هذ� 
دولر  ومليار  ل�ضوريا  دولر  مليار  �لتايل:  بال�ضكل  �ضيوزع  �ملبلغ 
�لتحرير،  ملنظمة  �آخر  ومبلٌغ  للأردن،  دولر  مليون  وربع  مل�رص، 
ر�ضميٍة،  ب�ضفٍة  �ملنظمُة  فيها  تت�ضّلم  �لتي  �لأوىل  �ملرة  هي  وهذه 
ا مالياًا من موؤمتر �لقمة )هلل: 1975م: �ض128 - 129( .  دعماً

ثالثاً: أثر مؤمتر الرباط على املسار األردني الفلسطيين 

Úالأردين Úامل�سار Úعلى Úمتعددٌة Úاآثاٌر Úالرباط Úملوؤمتر Úكان Úلقد
Ú:الآثارÚهذهÚلأبرزÚحتليًلÚنتناولÚيليÚوفيماÚ،الفل�سطيني

◄ÚÚالتحرير Úمنظمة( Úاخلارجي Úالفل�سطيني Úامل�سار Úعلى
Ú)الفل�سطينية

كانت �خلطوة �لأوىل ملنظمة �لتحرير �لفل�ضطينية على طريق 
منظمة �لأمم �ملتحدة، مترُّ عرب �ل�رصعية �لعربية �ملمثلة يف جامعة 
عربيٍة  و�أجو�ٍء  �آنذ�ك،  �لعربي  �لإجماع  ظلِّ  ويف  �لعربية.  �لدول 
من  �لثاين  يف  �لعربية  �جلامعة  �أ�ضدرت  �لتحرير  ملنظمة  مو�تيٍة 
ق�ضية  �إدر�ج  على  بالعمل  يق�ضي   � قر�راً 1974م،  �ضبتمرب  �أيلول/ 
فل�ضطني، كبنٍد م�ضتقٍل يف جدول �أعمال �لدورة �لتا�ضعة و�لع�رصين 
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للجمعية �لعامة للأمم �ملتحدة، ون�ّض قر�ر �جلامعة �لعربية، على 
ما يلي: )�ل�ضعيبي: 1979م: �ض224( 

ÚÚ م�ضتقلاً يف � �ملو�فقة على طلب �إدر�ج ق�ضية فل�ضطني بنداً
�لتا�ضعة  دورتها  �ملتحدة يف  للأمم  �لعامة  �جلمعية  �أعمال  جدول 

و�لع�رصين. 
ÚÚ لتاأكيد على �ملبادئ �لآتية يف �أيِّ م�رصوِع قر�ٍر يقدم يف�

�ملو�ضوع: 
�Ú لفل�ضطيني� لل�ضعب  �لثابتة  �لإن�ضانية  �حلقوق  تاأكيد 

ورف�ض �أّي �إهد�ٍر �أو �غت�ضاب. 
�Ú تاأكيد حق �ل�ضعب �لفل�ضطيني يف تقرير م�ضريه، دون �أّي

تدخٍل خارجي وتاأمني ��ضتقلله وحقِّه يف �لعودة. 
�Ú تاأكيد حق �ل�ضعب �لفل�ضطيني يف �لعمل بجميع �لو�ضائل

ا لأهد�ف ومبادئ ميثاق �لأمم �ملتحدة.  لنيل حقوقه �لأ�ضا�ضية طبقاً
ÚÚ دعوة على  �ملتحدة  �لأمم  لدى  �لعربية  �لوفود  تعمل  �أن 

�لفل�ضطيني  �ل�ضعب  �لفل�ضطينية لعر�ض وجهة نظر  �لتحرير  منظمة 
�أثناء بحث �لق�ضية يف �جلمعية �لعامة للأمم �ملتحدة. 

�لعربي  بالدعم  م�ضفوعةاً  �لتحرير،  منظمة  جنحت  وبالفعل 
�لأمم  يف  �لأع�ضاء  �لدوِل  من  دوٍل  وخم�ِض  مئٍة  حمل  يف  ا،  �أ�ضا�ضاً
�ملتحدة، على �لت�ضويت يف �لر�بع ع�رص من ت�رصين �لأول/ �أكتوبر 
�إذ ترى  �لعمومية،  »�أّن �جلمعية  1974م، ل�ضالح قر�ٍر ين�ضُّ على 
فل�ضطني،  بق�ضية  �ملعني  �لأ�ضا�ضي  �لطرف  هو  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب 
�إىل  �لفل�ضطيني،  لل�ضعب  �ملمثلة  �لفل�ضطينية  �لتحرير  منظمة  تدعو 
يف  فل�ضطني  ق�ضية  ب�ضاأن  �لعامة  �جلمعية  مد�ولت  يف  �ل�ضرت�ك 

�جلل�ضات �لعامة« )قر�ر�ت �لأمم �ملتحدة: 1975م: �ض155( . 
ويف 13 ت�رصين �لثاين/ نوفمرب 1974م، �أي بعد نحو �ضهٍر 
من �ضدور هذه �لدعوة �لتي عار�ضتها فقط �أربُع دوٍل �أع�ضاء، من 
عرفات  يا�رص  دخل  �لأمريكية،  �ملتحدة  و�لولياُت  �إ�رص�ئيل  بينها 
رئي�ُض منظمة �لتحرير �لفل�ضطينية �إىل �لأمم �ملتحدة و�ضط ت�ضفيِق 
يف  وتكّلم  وطني،  حترٍر  حلركة  زعيٍم  كاأول  �لعامل،  دول  ممثلي 
كمكمٍل  و�لدبلوما�ضي  �ل�ضيا�ضي  بالن�ضال  �لإميان  »عن  خطابه 
به  تقوم  �أن  �ملتحدة  للأمم  ميكن  �لذي  وبالدور  �مل�ضّلح،  للن�ضال 
يف حلِّ �مل�ضكلت �لدولية«، كما حّث يف خطابه �ل�ضعب �لأمريكي 
�لعامل  مع  �ضد�قته  �أّن  يتذكر  و�أن  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  مع  للوقوف 
1974م:  �لعربية  �لفل�ضطينية  )�لوثائق  و�أنفع  و�أبقى  �أهم  �لعربي 
مركز  يقوي  �أن  عرفات  ليا�رص  �أمكن  وبذلك   . �ض438(  1975م: 
منظمة �لتحرير �لفل�ضطينية، ويفر�ض �رصعية متثيلها على �مل�ضتوى 
ا �أوفر فيما يتعلق بالعمل �ل�ضيا�ضي من �أجل  �لدويل ويعطيها فر�ضاً
� من قبل دول �لعامل  ا متز�يداً حلِّ �لق�ضية �لفل�ضطينية، و�أن تنال دعماً

ل�ضفتها هذه. 
�إىل  �ملنظمة  تدعو  �أن  �لعامة  �جلمعية  قررت  هذ�  وعلى 
�مل�ضاركة يف مناق�ضاٍت ب�ضاأن �لق�ضية �لفل�ضطينية يف �جتماعاتها 
مبوجبه  منحت  �لذي   3237 رقم  قر�رها  �عتمدت  حتى  �لعامة، 
يف  �ل�ضفة  بهذه  �مل�ضاركة  �إىل  ودعتها  »مر�قٍب«،  مركز  �ملنظمة 
دور�تها و�أعمالها، ويف دور�ت جميع �ملوؤمتر�ت �لدولية �ملعقودة 

�لتحرير  منظمِة  حقِّ  من  �أّن  �لعامة  �جلمعية  ور�أت  �إ�رص�فها،  حتت 
حتت  ُتعقد  �لتي  �لدولية،  �ملوؤمتر�ت  يف  �ل�ضفة  بهذه  �مل�ضاركة 
�إ�رص�ف �لهيئات �لأخرى �لتابعة للأمم �ملتحدة، �أي جمل�ض �لأمن، 
و�لأمانة  �لو�ضاية،  وجمل�ض  و�لجتماعي،  �لقت�ضادي  و�ملجل�ض 

�لعامة، وحمكمة �لعدل �لدولية )�لكاظم: 1990: �ض72( . 
ويف �لأول من كانون �لأول/ دي�ضمرب 1975م، قّرر جمل�ض 
)�ل�ضعيبي:  �جلولن  يف  �لدولية  �لقو�ِت  مر�بطِة  مدِة  متديد  �لأمن 
1979م: �ض227( ، ويف �لوقت نف�ضه قّرر �أن يعود �إىل �لجتماع 
1976م،  يناير  �لثاين/  كانون  من  ع�رص  �لثاين  يف  �أخرى،  مرةاً 
ل�ضتكمال مناق�ضاته حول ق�ضية �ل�رصق �لأو�ضط، مبا يف ذلك ق�ضية 
ورئي�ض  �ل�ضوفيتي  �لوفد  رئي�ض  ماليك،  جاكوب  تلى  و  فل�ضطني. 
يعوُد  »عندما  �أنه  على  ن�ّض  ا  بياناً �لوقت،  ذلك  يف  �لأمن  جمل�ض 
�ملجل�ُض �إىل �جتماعاته يف �لتاريخ �ملحدد، فاإّن ممثلني عن منظمة 
�ملناق�ضات«  يف  �ل�ضرت�ك  �إىل  ُيدعون  �ضوف  �لفل�ضطينية  �لتحرير 
)وفا �لفل�ضطينية: 1/ 12/ 1976م( . وهكذ� عندما �نعقد جمل�ض 
ا، وذلك حول  �لأمن يف �خلام�ض من كانون �لثاين/ يناير ��ضتثنائياً
لبنان،  �ضمايل  �لفل�ضطينية  �ملخيمات  على  �لإ�رص�ئيلي  �لعدو�ن 
��ضرتكت �ملنظمة يف �ملناق�ضات، وكانت تلك هي �ملرة �لأوىل منذ 
، هو �ن�ضحاُب �لوفد  قيامها عام 1964م. وكان �حلدُث �لأكرُب دللةاً
�أهمِّ  �أروقة  ا على هذ� �حل�ضور �لفل�ضطيني يف  �لإ�رص�ئيلي �حتجاجاً

هيئٍة دولية )�ل�ضعيبي: 1979م: �ض228( . 
مكاتبها  تعزيز  يف  �لفل�ضطينية  �لتحرير  منظمة  وبد�أت 
�لدبلوما�ضية يف بع�ض �لدول �لعربية، وفتح مكاتب �أخرى يف دوٍل 
و�لإعلمية  و�لتجارية  �لثقافية  �لتفاقيات  �أخرى، وعقدت  عربيٍة 
و�لقت�ضادية مع كثرٍي من �لدول �لعربية. ويف عام1976م ُمِنحت 
منظمُة �لتحرير �لفل�ضطينية �لع�ضوية �لكاملة و�لد�ئمة يف جامعة 
�لدول  وو�جباِت  بحقوِق  تتمتع  جعلها  �لذي  �لأمر  �لعربية،  �لدول 
�لعربية �لأع�ضاء، على قدم �مل�ضاو�ة؛ حيث يحقُّ لها �لت�ضويت على 
قر�ر�ت �جلامعة، و�أن تتمثل يف وفودها و�إىل غري ذلك من �حلقوق 

)�ضايف: 1987م: �ض84( . 
فقد  �لفل�ضطينية  �لأر��ضي  على  �لوطنية  �ل�ضلطة  �إقامة  �أما 
 � تعذر حتقيقها؛ نتيجة عدم �ن�ضحاب �إ�رص�ئيل، لكّنها �أ�ضبحت جزءاً
ت�ضويٍة  لأّية  عاٍم  بوجٍه  و�لفل�ضطيني  �لعربي  �لت�ضور  من  �أ�ضا�ضياًا 

للق�ضيِة �لفل�ضطينية. 
يف  �لفل�ضطينيني  ��ضرت�ك  �رصورة  على  فرن�ضا  �أّكدت  كذلك 
جتاه  موقفها  على  �أبقت  �أّنها  �مل�ضكلة،  لكّن  �لت�ضوية،  مفاو�ضاِت 
و�فقت  �أخرى  ناحيٍة  ومن  �لتحرير،  ملنظمة  �لتمثيلية  �ل�ضفة 
�لأول/  ت�رصين   14 يف  �لعامة  �جلمعية  من  �ل�ضادر  �لقر�ر  على 
�أكتوبر1974م، و�خلا�ض بدعوة منظمة �لتحرير باعتبارها ممثلاً 
�جلمعية  مناق�ضات  يف  �ل�ضرت�ك  �إىل  �لفل�ضطيني  لل�ضعب  ا  �رصعياً
�لعامة حول فل�ضطني )م�ضطفى: 1986م: �ض100( ، ولقد و�فقت 
�لأوروبية  �لدول  باقي  و�متنعت  و�يرلند�،  �إيطاليا  من  كلٌّ  عليه 
وثارت  عليه،  �لت�ضويت  عن  �لأوروبية  �جلماعة  يف  �لأع�ضاء 
ا فعلياًا مبنظمة  �إ�رص�ئيل �ضّد هذ� �ملوقِف �لفرن�ضي �لذي يعدُّ �عرت�فاً
�لتحرير. وعلى هذ� فعندما �لتقى وزيُر �خلارجية �لفرن�ضي بيا�رص 



206

د. محمد منصور أبو ركبةأزمة قرار متثيل الشعب الفلسطيني في قمة مؤمتر الرباط 1974م وأثره على العالقات الفلسطينية - األردنية.

ثارت  بريوت،  يف  �أكتوبر1974م  �لأول/  ت�رصين   18 يف  عرفات 
�إ�رص�ئيل، حتى �أّنها فكرت يف �إلغاء زيارة وزير �خلارجية �لفرن�ضي 
لإ�رص�ئيل، و�لتي كانت مقررةاً يف ت�رصين �لثاين/ نوفمرب1974م 

)م�ضطفى: 1986م: �ض101( . 
يوم  قر�ره  يف  �لفل�ضطيني  �لوطني  �ملجل�ض  دعا  وعندما 
�آذ�ر/ مار�ض 1977م، »�إىل �لت�ضاِل مع �لقوى �ليهودية مبا   12
�لعلقة  »�أهمية   � موؤكداً �لفل�ضطيني«.  �ل�ضعب  م�ضلحة  مع  يتلءم 
�ملنا�ضلة  و�لتقدمية  �لدميقر�طية  �ليهودية  �لقوى  مع  و�لتن�ضيق 
د�خل �لوطن �ملحتل وخارجه �ضّد �ل�ضهيونية كعقيدٍة وممار�ضة« 
ممثل  عرفات  يا�رص  كّلف  �ض115(  ج4:  �لفل�ضطينية:  )�ملو�ضوعة 
لفكرة  �لرتويج  يف  �لبدء  حمامي  �ضعيد  لندن  يف  �لتحرير  منظمة 
�إ�رص�ئيلٍي يتعاطف مع  �أو  �أيِّ يهودٍي  حلِّ �لدولتني، و�لت�ضال مع 
� ملناق�ضتها. كما ت�ضكلت  فكرة قيام دولٍة فل�ضطينيٍة، �أو يكون م�ضتعداً
جلنٌة من حركة فتح �ضّمت يا�رص عرفات، وخليل �لوزير، وحممود 
عبا�ض، للإ�رص�ف على �لت�ضال مع �لأطر�ف �ملعادية لل�ضهيونية 
)مثل مات�ضنب وحزب ر�كاح �ل�ضيوعي �لإ�رص�ئيلي( �لذين يرف�ضون 
�ل�ضهيونية ويريدون �لعي�ض ب�ضلٍم يف �ملنطقة )�ضايف: 1990م: 
�ض214( . وكانت تلك �ملرة �لأوىل �لتي يتحدث فيها �لفل�ضطينيون 
و�لعرب مع �لإ�رص�ئيليني بطرٍق غري مبا�رصة. وكان ممن يروجون 
لذلك بتكليٍف من �ملنظمة �ضعيد حمامي، وع�ضام �ل�رصطاوي ممثل 
ممثل  قلق  �لدين  وعز  ل�ضبونة،  �لربتغالية  �لعا�ضمة  يف  �ملنظمة 

�ملنظمة يف �لعا�ضمة �لفرن�ضية باري�ض. 
�ل�ضرت�تيجية  �ضياِق  يف  �لتكتيكية  �خلطوُة  جنحت  وبذلك 
�ل�ضيا�ضية ملنظمة �لتحرير لتحقيق هدفها من حيث �ضمان م�ضاركة 
�لفل�ضطينيني يف �أّية مفاو�ضاٍت حول م�ضتقبل �لأر�ض �لفل�ضطينية، 
ا لربنامج عملها  ا، لأّن منظمة �لتحرير وفقاً و�إحر�ج �إ�رص�ئيل �ضيا�ضياً
�ملرحلي تقبُل �إقامة كياٍن وطنٍي لهم، حتى على جزٍء من �لأر�ض 
�لفل�ضطينية �ملحتلة، و�حليلولة دون عودة �ل�ضفة �لغربية للأردن، 

وتخريب �أّية حماولٍت لل�ضلم تغفل �لفل�ضطينيني وم�ضاحلهم. 
◄ÚÚاملحتلةÚالأرا�سيÚيفÚالفل�سطينيÚامل�سارÚعلى

منظمُة  به  حظيت  �لذي  و�لو��ضع  �لعلني  �لتاأييُد  كان  لقد 
�لقمة  موؤمتر  قر�ر  �ضدور  بعد  �لغربية  �ل�ضفة  �ضكاِن  لدى  �لتحرير 
�لعربي �ل�ضاد�ض يف �جلز�ئر عام 1973م، باعتبار �ملنظمة �ملمثل 
�لهيئُة  �أعلنت  �لقر�ر  �ضدور  فبعد  �لفل�ضطيني.  لل�ضعب  �ل�رصعي 
�لإ�ضلمية يف �لقد�ض يف بياٍن لها عن »تاأييدها للإجماع �لعربي 
و�أعماِل  مو�قِف  يف  جتّلت  �لتي  �ملت�ضامنة  �مل�رصفة  و�ملو�قف 
�حلر�ض  ��ضتهدفت  �لتي  وروؤ�ضائها،  وملوكها  �لعربية  �ل�ضعوِب 
�لعربي  �لقمِة  موؤمتِر  ملقرر�ِت  و  �لفل�ضطيني،  �لرت�ب  عروبة  على 
1979م:  )�ل�ضعيبي:  �لعربية«  �لأمة  وحدة  ج�ّضد  �لذي  �جلز�ئر  يف 

�ض214( . 
�إّن �أحد �أهم دلئل �لنحياز �لو��ضع يف �ل�ضفة �لغربية مل�ضلحة 
��ضتعادة �لهوية �لذ�تية �خلا�ضة ل�ضكانها، تتمثل يف موقف �جلبهة 
�أعلنت عن نف�ضها  �لتي  �لأر��ضي �ملحتلة،  �لفل�ضطينية يف  �لوطنية 
تاأييدها  يف  و��ضحةاً  فكانت  �لفل�ضطينية،  �لتحرير  ملنظمة  ا  ذر�عاً
�لعلني ملنظمِة �لتحرير، عرب خمتلِف �لو�ضائل، ويف �ضتى �ملو�قف 

1980م:  )�حلور�ين:  �ملحلّية  �ل�ضيا�ضّية  و�حلملت  و�ملهرجانات 
�ض186( . 

�ملناطق  غالبية  �أ�ضابت  عارمٌة  جماهرييٌة  هّبٌة  قامت 
�ملحتلة عام 1967م، يف ت�رصين �لثاين/ نوفمرب 1974م، وذلك 
ووحيٍد  �رصعٍي  كممثٍل  �لتحرير  مبنظمة  �لعربية  �لقمة  لعرت�ف 
ممثل  وهو  �جلعربي  حممد  �ل�ضيخ  دفع  مما  �لفل�ضطيني،  لل�ضعب 
�لأردن �لأبرز يف �ل�ضفة �لغربية للعرت�ف بالوجه �لثاين للحقيقة، 
عندما ��ضطّر للتاأكيد »بعد �أن �عرتفت جميُع بلد�ِن �لعامل مبنظمة 
وكلُّ  �لعك�ض،  �دعى  �إذ�  ا  جمنوناً �ملرُء  يكون  �لفل�ضطينية،  �لتحرير 
�لفل�ضطينيني  ميثل  �أّنه  يدعي  �لغربية  �ل�ضفة  يف  هنا  فل�ضطينٍي 
« )جو�د: 1979م: �ض12( . ويف 13 ت�رصين  ا بل �ضكٍّ يعترُب جمنوناً
ا  1974م، عا�ضت �ل�ضفة �لغربية وخميماُتها يوماً �لثاين/ نوفمرب 
�لغربية  �ل�ضفة  قرى  يف  �ضاخبٌة  مظاهر�ٌت  عّمت  حيث  �؛  م�ضهوداً
منظمة  رئي�ض  عرفات  يا�رص  �ل�ضيد  لوقوِف   � تاأييداً وخميماتها، 
�لتحرير �لفل�ضطينية، �أمام �جلمعية �لعامة للأمم �ملتحدة ملناق�ضة 

�مل�ضاألة �لفل�ضطينية )عو�ض: 2008م: �ض143( . 
و�لإرهاب  �لقمع  عو�مُل  ��ضتّدت  �ملنعطف  هذ�  وعند 
�لإ�رص�ئيلية �ضّد �جلماهري �لفل�ضطينية، وقال �ألون وزيُر �خلارجية 
فرب�ير  �ضباط/   26 يف  �لإ�رص�ئيلية  لل�ضحافة  �آنذ�ك  �لإ�رص�ئيلي 
ا »باأّن �لفل�ضطينيني هم �لآن يف �لطريق نحو تكوين  1975م معرتفاً
قوميٍة ذ�ِت م�ضالح خارجيٍة، و�أّنه ل يو�ضي حكومته بالتفاق بني 
�ل�ضخ�ضية  لق�ضيِة  بناءٍة  ت�ضويٍة  بدون  �لعرب  وجار�تها  �إ�رص�ئيل 

�لعربية �لفل�ضطينية« )جو�د: 1979م: 11( . 
�نتهز  حيث  �لرباط؛  موؤمتر  قر�ر�ِت  �إ�رص�ئيل  ��ضتغلت  لقد 
�ملالية  ووزير  حينه  يف  �لإ�رص�ئيلي  �لدفاع  وزيُر  بري�ض  �ضمعون 
�لإ�رص�ئيلي وزعيُم حزب �لعمل فر�ضة وجوده يف زيارٍة لبلدة بيت 
1975م،  �أكتوبر  22 ت�رصين لأول/  يوم  �لغربية  �ل�ضفة  جال يف 
جال،  بيت  بلديُة  �أقامته  �لذي  �لر�ضمي  �لحتفال  �أثناء  فاأدىل 
�ل�ضفة  �ضكاِن  ملنِح  ن�ضجت  قد  �لظروف  »�إّن  فيه:  قال  بت�رصيٍح 
 � جديداً ا  و�ضعاً �إّن   »  : قائلاً بري�ض  و�أ�ضاف  ذ�تياًا«،  ا  حكماً �لغربية 
حياة  مت�ضُّ  كثريٍة  جمالٍت  يف  �لذ�تي  �حلكم  و�إطار  هنا  ن�ضاأ  قد 
�ل�ضفة  يف  طر�أ  �لذي  �ل�ضيا�ضي  �لفر�غ  و�إّن  بالتطور،  �آخٌذ  �ل�ضكان، 
�لغربية عقب قر�ر موؤمتر �لرباط �خلا�ض بالأردن ومنظمة �لتحرير 
)�ضوفاين:  ذ�تٌي«  وحكٌم  ذ�تيٌة،  �إد�رٌة  متلأه  �أن  ينبغي  �لفل�ضطينية 

 . 1976م: �ض53( 
لقد ��ضتهدف بري�ض من ور�ء ت�رصيحه ذلك خلق �إد�رٍة ذ�تيٍة 
�إ�رص�ئيلٍي  مب�رصوٍع  وتقبل  �لتحرير  ملنظمة  بديلاً  تكون  �أن  تقبل 
�ض18(  1990م:  �لزرو:  �لرحمن،  )عبد  بري�ض(  مب�رصوع  )عرف 
�لتحرير  منظمة  م�رصوع  لتقوي�ض  حماولٍة  يف  �لذ�تية  للإد�رة 
�لأر��ضي  يف  م�ضتقلٍة  فل�ضطينيٍة  دولٍة  �إقامة  حول  �لفل�ضطينية 
ا يف  فر�غاً �أوجدت  �لرباط  قر�ر�ِت  �أن  ر�أى  بري�ض  �أن  ذلك  �ملحتلة، 
�أجل  من  وت�ضعى  تعمل  �لتحرير  منظمة  �أخذت  �ملحتلة  �ملناطق 
ا. ولكّن هذ� �مل�رصوع ��ضطدم بالرف�ض �جلماهريي  �إ�ضغاله �ضيا�ضياً
ر�هنت، وتر�هن عليها  �لتي  �لزعاماِت  ِقبل  �لفل�ضطيني وحتى من 
�ضلطاُت �لحتلل �لإ�رص�ئيلي، و�لعرت�ف �لدويل مبنظمة �لتحرير، 

وبالتايل مّت �إ�ضقاُطه نتيجة عدِم �لتجاوب معه. 
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ومّلا ف�ضل بري�ض يف �إجناِح خمططه، �أدخل بع�ض �لتعديلِت 
على بع�ِض بنوده باعتماده خيار �لبلديات، )يعترب �أع�ضاء �لبلديات 
يف �ل�ضفة �لغربية من �ملوؤيدين للنظام �لأردين( باعتباره �لأقرب 
يقت�ضى  ول  قائمٌة  موؤ�ض�ضاٌت  �لبلدياِت  لأّن  �لتنفيذ،  �إمكانية  �إىل 
�ملطلوب  �لهدف  لإجناز  �خت�ضا�ضها  نطاق  تو�ضيع  �ضوى  �لأمُر 
�ل�ضلطاِت  من  �لإ�رص�ئيلية. ويف حماولٍة  �ل�ضلطات  �عتقدت  ح�ضبما 
�لإ�رص�ئيلية مو��ضلة تنفيذ خمططها، �أقدمت على �إجر�ء �لنتخابات 
�إبريل  ني�ضان/  من  ع�رص  �لثاين  يف  �لغربية  �ل�ضفة  يف  �لبلدية 
1976م، على �أمل �أن تاأتي ب�ضخ�ضياٍت معتدلٍة ومقبولٍة تتجاوُب 
 . 1990م: �ض20(  مع مهمة �لإد�رة �لذ�تية )عبد �لرحمن، �لزرو: 
غري �أن نتائج �لنتخاباِت ق�ضت على تلك �لآمال، حني فاز مر�ضحو 
�لقوى �لوطنية و�لتقدمية �ملوؤيدة ملنظمة �لتحرير �لفل�ضطينية بـ85 
% من �ملقاعد. وبعد �أياٍم قليلٍة قال �أنور �ل�ضاد�ت، �إّن �لنتخاباِت 
على  بالو�ضاية«  �حلاملني  ولأولئك  ح�ضني  للملك  »ر�ضالةاً  تعدُّ 

�لفل�ضطينيني )جريدة �لهر�م: 2/ 5/ 1976م( . 
◄ÚالأردينÚامل�سارÚعلى

�ل�رصعي  �لو�ضع  لت�ضويب  ا  �أ�ضا�ضاً �لرباط  موؤمتر  جاء 
ب�ضبغٍة  ل�ضبغها  وهناك،  هنا  �مل�ضتتة  �لفل�ضطينية  للف�ضائل 
� يف  ا خطرياً تن�ضجم مع �ل�ضاحة �لعربية، ورغم �أّن هذ� �ضّكل منعطفاً
�ل�ضيا�ضِة �لعربية جتاه �لق�ضيِة �لفل�ضطينية �لتي خرجت من �إطارها 
�لتحرير  منظمة  تخ�ضُّ  و�أ�ضبحت  �لبحت،  �لوطني  للإطار  �لعربي 
�أّن �لقر�ر جاء باملو�فقة �جلماعية للدول �لعربية،  �إل  �لفل�ضطينية، 
على  و�ملو�فقة  �لعربي  بالإجماع  �لقبول  �مللك ح�ضني  ��ضطر  وقد 
�لتوتر،  م�ضادر  عن   � بعيداً �لعربية  علقته  على  للحفاظ  �لقر�ر 
�لتحرير  منظمة  و�ضلوك  �لأردن جتاه ت�رصفاِت  م�ضوؤولية  وليخلي 
�لرغبة،  لهذه  و�لدولية. وبالإ�ضافة  �لعربية  �ل�ضاحة  م�ضتقبلاً على 
�أدو�ت  مو�ضع  �ضتكون  و�لقت�ضادية  �ل�ضيا�ضية  �لأردن  فم�ضالح 
�لقر�ر  على  �لعربي  بالإجماع  يقبل  مل  لو  فيما  �لعربية،  �ل�ضغط 

)قطي�ضات: 2009م: �ض198( . 
�إل  دوٍر  �أيِّ  مبمار�ضِة  رغبٌة  �لأردنية  �ململكة  يف  تظهر  مل 
يف  رغبةاً  �لعربي،  و�لت�ضامن  �لإجماع  على  باحلفاِظ  يتعلُق  فيما 
1973م  عام  بعد  �ملنطقة  يف  �لناجمة  �لتغري�ت  من  �ل�ضتفادة 
�لإ�رص�ئيلي. ويوؤكد  �لعربي  لإيجاد ت�ضويٍة عادلٍة و�ضاملٍة لل�رص�ع 
: »فاإين مقتنٌع باأّن هناك قوى وعو�مل  على ذلك �مللك ح�ضني قائلاً
حلٍّ  �إيجاد  نحو  منطقٍي  ب�ضكٍل  �لطريق  تهيئ  �أن  ميكن  خارجية 
�لتي  �لتغري�ت  وتتمثل   . �ض135(  2001م:  )تليلن:  للق�ضية« 
بالتح�ضن  �لفل�ضطينية،  �لق�ضية  �ضالح  يف  تعمل  �أّنها  �لأردن  ر�أى 
�لكبري �لذي طر�أ على �لقوة �لقت�ضادية و�لقدر�ت �لع�ضكرية �لعربية 
تقرير  بحق  للفل�ضطينيني  عاملٍي  و�عرت�ٍف  1973م،  حرب  منذ 
باأّن  �لرباط،  موؤمتر  قر�ر  لإ�ضد�ر  م�رص  حما�ُض  وُيف�رّص  �مل�ضري. 
�لرئي�ض �مل�رصي �أنور �ل�ضاد�ت، وبعد �لف�ضل بني �لقو�ت �مل�رصية 
�لق�ضية  تبعاِت  من   � جزءاً يتحمل  �أن  عليه  كان  و�لإ�رص�ئيلية، 
لل�رص�ع  �ل�ضامل  باحللِّ  يفكر  مل  �ل�ضاد�ت  �أّن  ومبا  �لفل�ضطينية، 
�ل�ضفة  خ�رصتا  و�ضوريا  �لأردن  �أّن  باعتبار  �لإ�رص�ئيلي،  �لعربي 
�لغربية و�جلولن يف حرب عام 1967م، فاإّنه ر�أى �أّن �خلروج من 

هذ� �ملاأزق يتطلب �نتقال �مل�ضوؤولية �لقانونية على �ل�ضفة �لغربية 
ل مهمته يف  �لفل�ضطينية، مما ي�ضهِّ �لتحرير  �إىل منظمة  �لأردن  من 
عقد  وبالتايل  �ل�ضلم،  عملية  يف  للدخول  �ملنظمة  مع  �لتفاو�ض 
�أر�ض  ل�ضتعادة  و�إ�رص�ئيل  م�رص  بني  ثنائيٍة  �ضلٍم  مفاو�ضات 
و�ضوريا  �لأردن  �أمام  يذكر  حرٍج  �أو  ٍد  تعهُّ دون  �مل�رصية  �ضيناء 

)قطي�ضات: 2009م: 134( . 
 � وكانت �أحد�ث �أيلول/ �ضبتمرب �لأ�ضود 1970م قد �أثرت كثرياً
ي�ضعر  �لأردن  �أ�ضبح  درجٍة  �إىل  �لعربية  بالدول  �لأردن  علقة  يف 
معها بالعزلة، ومل يحدث �نفر�ٌج يف علقاته �إل بعد مو�فقة �مللك 
ح�ضني على قر�ر قمة �لرباط، باعتبار منظمة �لتحرير �لفل�ضطينية 
�ملمثل �ل�رصعي و�لوحيد لل�ضعب �لفل�ضطيني، على �لرغم من �قتناعه 

باأّن �لإجماع �لعربي مل يكن على �ضو�ب. 
ا لقر�ر�ت موؤمتر �لرباط ُدعيت �لدوُل �لعربية بدون �أيِّ  ووفقاً
منظمة  ودعم  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  وحدة  على  �حلفاظ  �إىل  ��ضتثناٍء، 
�لتحرير يف ممار�ضة م�ضوؤولياتها على �ل�ضعيدين �لعربي و�لدويل، 
و�أن ت�ضع هذه �لدول �ضيغةاً فيما بينها لتنظيم علقتها يف �ضوء 
هذه �لقر�ر�ت ومن �أجل تنفيذها، و�أن ل تتدخل يف �ل�ضوؤون �لد�خلية 
م�ضاألة  �أّن  ي�ضعر  �لأردن  كان  فقد  ذلك  ورغم  �لفل�ضطيني.  للعمل 
�لتمثيل و�ل�رصعية مل حت�ضم بعد مل�ضلحة �ملنظمة، على �عتبار �أّن 
�إ�رص�ئيل و�لولياِت �ملتحدة �لأمريكية ما ز�لتا تعترب�ن �لأردن هو 
 Jerusalem post:( ملمثل �ل�رصعي لل�ضفة �لغربية و�لفل�ضطينيني�

 . )2/ 3/ 1975

تغري،  قد  �حل�ضني  �مللك  مركز  �أّن  يعني  يكن  مل  ذلك  ولكّن 
 /12  /13 �أحرنوت �لإ�رص�ئيلية يف  حيث كتبت �ضحيفة يديعوت 
�أن  �لوقت  �لذي حاولنا طو�ل  �مللك ح�ضني،  “�أّن  يلي  ما  1974م 
�إبقائه  �لفم، مل ننجح يف  �إىل  �لفم  �لتنف�ض من  ا بو��ضطة  نبقيه حياً
ا فقد مات”، وبذلك �أعلنت �ل�ضحيفة عن �عتقادها بانهيار �أحد  حياً
1967م،  يونيو  بعد حزير�ن/  �إ�رص�ئيل ملا  �ضيا�ضة  مرتكز�ت  �أهم 
ف�ضلت  وقد   . �ض3(  1979م:  )جو�د:  �لفل�ضطينية  �مل�ضاألة  جتاه 
�خلارجية  وزير  ك�ضينجر  �تبعها  �لتي  خطوة  �خلطوة  دبلوما�ضية 
ب�ضبب  �مل�ضلولة  �لأمريكية  �لإد�رة  و�ضع  يف  يكن  ومل  �لأمريكي، 
�إ�رص�ئيل �لتي كانت  �أّية �ضغوٍط على  �أن متار�ض  ق�ضية ووترجيت 

مرتددةاً يف تقدمي �أيِّ تنازٍل على �جلبهة �لأردنية. 
وبعد عودة �مللك ح�ضني �إىل عمان �إثر �ختتام �ملوؤمتر، خطا 
�ملر�كز  عن  �لفل�ضطينيني  و�إز�حة  �ململكة  �أردنة  �أجل  من  خطو�ٍت 
بتعطيل  قيامه  من  ذلك  ويت�ضُح  و�لإد�ر�ت،  �لوز�ر�ِت  يف  �لهامة 
و�لقانوين  �لإد�ري  �لرتباط  على  �إبقائه  مع  �لأردين،  �لربملان 
�إجر�ء  ، وعمل على  1987م: �ض96(  �لغربية )حبيب �هلل:  لل�ضفة 
“�إعادة  بهدِف  �لد�خلية  �لإجر�ء�ِت  �آخر من  �لوز�ري وعدٍد  �لتغيري 
ترتيب �أمور �لبيت �لأردين، و�إعطاء قر�ر موؤمتر قمة �لرباط م�ضمونه 
ومعناه” )�لوثائق �لعربية 1974م: 1975م: �ض695 - 696( . 
�ملادتني  تعديل  �إىل  ح�ضني  �مللك  دعا  �ملقام  هذ�  ويف 
للربملان  ��ضتثنائيٍة  جل�ضٍة  ويف  �لأردين.  �لد�ضتور  من  34و73 



208

د. محمد منصور أبو ركبةأزمة قرار متثيل الشعب الفلسطيني في قمة مؤمتر الرباط 1974م وأثره على العالقات الفلسطينية - األردنية.

�لأردين، �أقّر جمل�ُض �لنو�ب و�لأعيان تعديل �ملادة 34 من �لد�ضتور، 
يفت �إليها فقرٌة  �لتي تعطي �مللك حّق حلِّ جمل�ض �لنو�ب، بحيث �أُ�ضِ
جديدٌة، �أعطت �مللك �حلّق يف �أن يحّل جمل�ض �لأعيان �أو يعفي �أحد 
وجمل�ض   ، �ض230(  1979م:  )�ل�ضعيبي:  �لع�ضوية  من  �أع�ضائه 
�لأعيان �لذي عّينه �مللك ح�ضني بعد ذلك �ضّم ثمانية فل�ضطينيني 

فقط من �أ�ضل ثلثني. 
Ú كماÚاأقرÚّاملجل�صÚتعديلÚاملادةÚ73ÚمنÚالد�ستورÚالتيÚتن�صُّ

Ú:علىÚوالثانيةÚالأوىلÚفقرتاها
ÚÚ عامٍة �نتخاباٍت  �إجر�ء  فيجب  �لنو�ب  جمل�ُض  ُحّل  �إذ� 

بحيث يجتمع �ملجل�ض �جلديد يف دورٍة غري عاديٍة بعد تاريخ �حللِّ 
باأربعة �أ�ضهٍر على �لأكرث. 

ÚÚ إذ� مل تتم �لنتخابات عند �نتهاء �ل�ضهور �لأربعة ي�ضتعيد�
�، وكاأّن �حلّل  �ملجل�ض �مُلنحلُّ كامل �ضلطته �لد�ضتورية ويجتمع فوراً

مل يكن وي�ضتمُر يف �أعماله �إىل �أن ينتخب �ملجل�ض �جلديد. 
وبالفعل فقد مّت تعديل هذه �ملادة كما تقدمت بها �حلكومة 
هذه  من  1و2  �لفقرتني  يف  ورد  مما  »بالرغم  �لتايل  �لنحو  على 
�ملادة للملك �أن يوؤجل �إجر�ء �لنتخابات �لعامة ملدٍة ل تزيد على 
�ل�ضنتني، �إذ� كانت هنالك ظروٌف قاهرٌة يرى معها جمل�ض �لوزر�ء 
1974م(   /11  /10 �أمٌر متعذٌر« )�لد�ضتور:  �أّن �إجر�ء �لنتخابات 
. ومّت حلُّ جمل�ض �لنو�ب �لذي كان مينح �لفل�ضطينيني حّق �لتمثيل 
فيه ب�ضكٍل م�ضاٍو لتمثيل �لأردنيني، ومل ينعقد �ملجل�ض �إل بعد ع�رص 
�ضنو�ٍت، بعد �إجر�ء �نتخاباٍت جديدٍة )�ضميث: 1991م: �ض169( . 
قامت  1976م،  فرب�ير  �ضباط/  ويف  �أخرى،  جهٍة  ومن 
)�لكتاب  و�ل�ضعودية(  �ضورية  مع  )بالتفاق،  �لأردنية  �حلكومُة 
�ل�ضنوي للق�ضية �لفل�ضطينية 1976م: 1977م: �ض120( ، بدعوة 
�ل�ضفة  ممثلو  فيه  )مبن  �ملنحل  �لنو�ب  وجمل�ض  �لأعيان،  جمل�ض 
�لغربية( �إىل �لنعقاد. وقد عقد كلٌّ من �ملجل�ضني، يف �خلام�ض من 
�ل�ضهر نف�ضه، جل�ضةاً خا�ضةاً �أقّر فيها تعديلاً للد�ضتور يجيُز للحكومِة 
تاأجيل �لنتخابات �لنيابية �إىل �أجٍل غري حمدود، و��ضتدعاء جمل�ِض 

ا لتعديل �لد�ضتور.  �لنو�ب �إىل �لنعقاد ��ضتثنائياً
معي�ضة  على  �أثرت  �إجر�ء�ٍت  عدة  �لأردنية  �حلكومة  �تخذت 
وحترك �ضكان �ل�ضفة �لغربية. وكان �أحدها �إقر�ر �لتجنيِد �لإلز�مي 
�لذي �ضمل �ضباب �ل�ضفة )�ل�ضايغ: 1987م: �ض68( ، مع �إ�ضافِة 
بنٍد خا�ٍض �إىل قر�ر �لتجنيد يعفى مبوجبه �أبناء �ل�ضفة �لغربية من 
خدمة �لعلم، لكن فقط ب�رصوٍط حتدد قدرتهم على �لعي�ض و�لعمل يف 

�ل�ضفة �لغربية. 
و�إرجاء  �لد�ضتور،  ب�ضاأن  �لأردنية  �لإجر�ء�ِت  �أّن  غري 
يف  فعٍل  ردود  �أحدثت  �لوز�رة  ت�ضكيل  و�إعادِة  �لعامة  �لنتخاباِت 
�أو�ضاِط منظمة �لتحرير وحركة �ملقاومة، و�عتربتها �ضيا�ضة �أردنة 
ا للتمييِز �لإقليمي �ضّد �لفل�ضطينيني )�لكتاب �ل�ضنوي  للدولة وتكري�ضاً
للق�ضية �لفل�ضطينية 1974م: 1975م: �ض40( . ونتيجةاً لذلك مّت 
و�إرغام  للبلد  �ل�ضيا�ضية  �لفل�ضطينية يف �حلياة  �مل�ضاركة  تخفي�ُض 
�لتجار  فاإّن  ا  �أي�ضاً لذلك  ونتيجةاً  ولئهم،  حتديد  على  �ملو�طنني 
�حلكومة  على  يعتمدون  �ل�ضابق  يف  كانو�  �لذين  �لفل�ضطينيني، 

معه  ي�ضتطيعون  ل  و�ضٍع  �أنف�ضهم يف  و�لأمو�ل، وجدو�  �لعقود  يف 
متميزٍة  مو�قع  على  ح�ضلو�  �لذين  �لأردنيني،  �لتجار  مناف�ضة 
نظر�ئهم  من  �أقّل  كانت  خرب�تهم  �أّن  رغم  �لقومي  �لقت�ضاد  يف 

�لفل�ضطينيني )�ضميث: 1991م: �ض170( . 
ويف نهاية �لعام بد�أ ملك �لأر��ضي �لفل�ضطينيون يف �ل�ضفة 
�لغربية، و�لذين دعمو� �مللك يف �ل�ضابق ووقفو� �ضّد �لفل�ضطينيني 
يف �لبلد�ن �لعربية �لأخرى، يعلنون عن تاأييدهم ملنظمِة �لتحرير، 
ويطالبون بدولٍة فل�ضطينيٍة م�ضتقلٍة يف �ل�ضفِة �لغربية وقطاع غزة. 
وبذلك نبعت لديهم قناعاٌت حقيقيٌة �أّنه ل ميكن حماية م�ضاحلهم 
�إل يف ظلِّ دولٍة خا�ضٍة بهم )�ضميث: 1991م: �ض170( ، يف قطاع 
غزة و�ل�ضفة �لغربية. ولذلك ر�أت �لأردن �أّنه ما من حلٍّ �أمامها يف 
عودة:  )�أبو  �ضوى:  �لغربية  �ل�ضفة  يف  �لفل�ضطينيني  مع  �لتعامل 

 )130 1999م: �ض129 - 
ÚÚ ضمود� ودعم  �جل�ضور  فتح  �ضيا�ضة  يف  �ل�ضتمر�ر 

�لفل�ضطينيني. 
ÚÚ لفل�ضطينية� �ملقاومة  عمليات  منع  �ضيا�ضة  على  �لإبقاء 

عرب خطوط وقف �إطلق �لنار. 
ÚÚ حماولة �إقناع �لفل�ضطينيني �ملت�ضككني ب�ضدق �لعرت�ف

�لأردين مبنظمة �لتحرير كممثٍل �رصعٍي ووحيٍد للفل�ضطينيني. 
ÚÚ لتعاون على م�ض�ٍض مع روؤ�ضاء بلديات �ل�ضفة �لغربية�

�لذين مّت �نتخابهم كممثلني ملنظمة �لتحرير كممثٍل �رصعي ووحيٍد 
للفل�ضطينيني. 

ÚÚ بد�أ �لأردن يتعامُل مع منظمة �لتحرير كعن�رٍص فاعٍل يف
�لنز�ع �إىل جانب م�رص و�ضوريا. 

ÚÚ ضتمر�ر �لأردن يف �ضيا�ضته على �ل�ضاحة �لدولية لتحريك��
�ل�ضفة  يف  �لإ�رص�ئيلية  �ملمار�ضات  لوقف  �لعاملي  �لعام  �لر�أي 

�لغربية و�لقد�ض �لعربية لتغيري �لأمر �لو�قع. 

اخلامتة: 
�لفل�ضطيني، �ملنعقد  �لوطني  للمجل�ض  �لثامنة  خلل �جلل�ضة 
�لفل�ضطينية على  �أّكدت منظمُة �لتحرير  1971م،  يف �لقاهرة عام 
�لقيادة  �أّن  غري  �لفل�ضطيني.  �ل�ضعب  جلماهري  �لوحيد  �ملمثل  �أّنها 
�لأردنية �ضّككت يف هذه �ل�ضفة؛ موؤكدةاً �أنها وحدها متثُل فل�ضطيني 
�ل�ضفتني، وبهذ� برزت مظاهُر �ل�رص�ِع بني �لأردن ومنظمة �لتحرير 
�لوطني  �ملجل�ِض  ويف  �لفل�ضطيني.  �ل�ضعِب  متثيل  على  �لفل�ضطينية 
�لفل�ضطيني �مُلنعِقد يف كانون �لثاين/ يناير 1973م، �ضدر بياٌن 
�لأردن،  يف  دميقر�طي  نظاٍم  »�إن�ضاء  �إىل  �لدعوة  يوؤِكُد  ختامٌي 
�لتحرير  منظمِة  مع  خلفها  ح�رصت  فقد  �لأردنية  �حلكومُة  �أما 
ÚبجملةÚالبحثÚخرجÚلفل�ضطينية يف م�ضكلِة �لتمثيِل �لفل�ضطيني. وقد�

Ú:وهيÚالنتائجÚمن
�أن منظمُة �لتحرير �لفل�ضطينية �عتمدت يف �عتباِر نف�ضها . 1

ا لل�ضعِب �لفل�ضطيني على قر�ر�ِت �لقمِة �لعربية، �لقائلة  ممثلاً �رصعياً
باأهميِة وجود كياٍن فل�ضطيني م�ضتقٍل يت�ضدى لإ�رص�ئيل وخمططها 

�ضّد �لق�ضيِة �لفل�ضطينية. 
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و�ل�ضفة . 2 �لأردن  يف  �لفل�ضطينيني  بتمثيل  �لأردن  مت�ضك 
�لغربية، على �عتبار �أّن �ل�ضفة �لغربية جزء�اً من �ململكة �لأردنية، 

و�لفل�ضطينيون فيها هم مو�طنون �أردنيون. 
3 . -  22 �لفرتِة  يف  �لعرب  �خلارجية  وزر�ء  ملجل�ِض  كان 

حقوق  توؤكد  تو�ضياٍت  �إ�ضد�ِر  يف  دوٌر  �أكتوبر  �أول/  ت�رصين   25
بتمثيِل  �لفل�ضطينية  �لتحرير  منظمِة  وحقِّ  �لفل�ضطيني،  �ل�ضعب 
�ل�ضعِب �لفل�ضطيني، رغم �عرت��ِض وفِد �ململكِة �لأردنية �لها�ضمية. 

�لروؤ�ضاء . 4 من  ا  دعماً �لفل�ضطينية  �لتحريِر  منظمُة  لقيت 
�لعرب، وممثلي �لدول �لعربية. 

�لفل�ضطينيني و�لروؤ�ضاِء . 5 ر�أي  للنزوِل عند  �لأردن،  ��ضطّر 
ا  �رصعياً ممثلاً  �لفل�ضطينية  �لتحرير  مبنظمِة  بالعرت�ِف  �لعرب، 

� لل�ضعِب �لفل�ضطيني.  ووحيداً
�نتهت �لقمُة �لعربية ل�ضالح منظمة �لتحرير باعتبارها . 6

�خلارج،  و  �لد�خل  يف  �لفل�ضطيني  لل�ضعِب   � ووحيداً �رصعياًا  ممثلاً 
�أيِّ قر�ٍر يت�ضُل مب�ضتقبِل  ا باتخاِذ  �أ�ضبحت خمولةاً عربياً وبالتايل 
فل�ضطني �ملحتلة، و�أبطل هذ� �لقر�ر �لدعاء �لإ�رص�ئيلي باأّن �ل�ضفة 

�لغربية و قطاع غزة �أر�ٌض مرتوكة. 
Ú:اأهمهاÚ،م�ساراتÚعدِةÚعلىÚعديدةÚاآثاٌرÚالرباطÚملوؤمتِرÚوكان

�جلامعِة . 1 �إ�ضد�ُر  �خلارجي،  �لفل�ضطيني  �مل�ضار  على 
� يق�ضي بالعمل  �لعربية يف �لثاين من �أيلول/ �ضبتمرب 1974 قر�راً
�لدورة  �أعماِل  م�ضتقٍل يف جدوِل  كبنٍد  فل�ضطني  �إدر�ِج ق�ضيِة  على 

�لتا�ضعة و�لع�رصين للجمعية �لعامة للأمم �ملتحدة. 
�لعربي، يف حمل . 2 �لدعم  �لتحرير، بفعِل  وجنحت منظمة 

على  �ملتحدة،  �لأمم  يف  �لأع�ضاء  �لدوِل  من  دوٍل  وخم�ِض  مئٍة 
1974م،  �أكتوبر  �لأول/  ت�رصين  من  ع�رص  �لر�بع  يف  �لت�ضويت 
�ل�ضعب  ترى  �إذ  �لعمومية،  �جلمعية  »�أّن  على  ين�ضُّ  قر�ٍر  ل�ضالح 
تدعو  فل�ضطني،  بق�ضية  �ملعني  �لأ�ضا�ضي  �لطرف  هو  �لفل�ضطيني 
�إىل  �لفل�ضطيني،  لل�ضعب  �ملمثلة  �لفل�ضطينية  �لتحرير  منظمة 
يف  فل�ضطني  ق�ضية  ب�ضاأن  �لعامة  �جلمعية  مد�ولت  يف  �ل�ضرت�ك 

�جلل�ضات �لعامة«. 
�لفل�ضطينيني . 3 باإز�حِة  �ملوؤمتر  بعد  �لأردين  �مللك  قام 

يوؤيد  كان  من  حتول  �إىل  �أدى  ما  �لهامة،  �لأردنية  �ملر�كز  عن 
�إىل دعِم منظمِة �لتحرير، فلم  �لفل�ضطينيني متثيل �لأردن لهم  ِمن 
�عرت�فها  ب�ضدِق  �لفل�ضطينيني  تقنع  �أن  �ضوى  �أمامها  �لأردن  جتد 
مبنظمة �لتحرير، وبد�أت تتعامل مع منظمة �لتحرير كعن�رٍص فاعٍل 

يف �لنِّز�ع �إىل جانب م�رص و�ضوريا. 
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