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 مهادنة قرار االنفصال -ج               

  
 إسرائيل أمام الخيار الفلسطيني-  ثالثا 

 إسرائيل أمام الخيار الفلسطيني        

  
  

 

مـؤسـســـــــة PASSIA لـــشـــــــــــ الـــدـلـــيــــــــ الــجــمــعـــيـــــــــ الــــــــيـــــيـــ ــيــــــــ اـيـــاد ــمــيــــــــ
ــــــــربة أو التجــــــــارة  وبيــــــــر مرتبطــــــــة بأيــــــــة جهــــــــة ح وميــــــــة أو حزبيــــــــة أو فلســــــــطينية م ســــــــتقلة  ال تســــــــعر لل

ـــــــي  ـــــــة  وتهـــــــدد مـــــــن خـــــــمل برامجهـــــــا ا ـــــــداد ونشـــــــر بحـــــــو  ودراســـــــات متخصصـــــــة ف ـــــــة أو طائفي تنظيمي
 .المسألة الفلسطينية

  

إن مـــــا ورد فــــــي هــــــ و الورقــــــة مــــــن اراء وأف ــــــار تعبــــــر  ــــــن وجهــــــة نظــــــر ال اتــــــب الشخصــــــية وال تع ــــــس أو 
ل بالضـــــــرورة موقـــــــد أو رأس الجمعيـــــــة الفلســـــــطينية األ اديميـــــــة للشـــــــؤون الدوليـــــــة  وقـــــــد أ ـــــــد الـــــــد تور تمثـــــــ

 22مهــــدس  بــــد الهــــادس هــــ و الورقــــة لبرنــــامق الحــــوار فــــي الجمعيــــة لتنــــاق  فــــي نــــدوة يــــو  الســــبت الموافــــ  
  ل ــــــــن الســـــــلطات قـــــــــررت يومهـــــــا اال ـــــــمن  ـــــــن منــــــــ   ـقــــــــد اللقـــــــاءات الثقافيــــــــة 1811( ابســـــــطس)اب 

األ ـاديـمـيــــــة فــــــي الـقــــــدس الشـــــرقية  األمــــــر الــــــ س فــــــرض تأجيـــــل  قـــــد النـــــدوة  والهميـــــة موضـــــو  الورقــــــة  و 
 .رأت اللجنة األ اديمية نشر وتوزي  ورقة العمل  محاضرة لمطم  والمتابعة

   

 حقو  الطب  محفوظة للجمعية

 1811( سبتمبر)أيلول  -الطبعة األولر 

 1881( سبتمبر)أيلول  -الطبعة الثانية 

 PASSIA مطبو ات
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 االنفصال االردني  -  أوال

  

 مقدمات االنفصال( 1)

  
ـــــــ  حســـــــين         ـــــــد المل ـــــــل والعشـــــــائر  ق ـــــــاءات الشـــــــعبية المفتوحـــــــة مـــــــ  رجـــــــال القبائ   سلســـــــلة مـــــــن اللق

ــــــاني مــــــن  ــــــداد النصــــــد الث ــــــة  لــــــر امت ــــــة والعماليــــــة االردني ــــــي النقابيــــــة والمهني والشخصــــــيات العامــــــة وممثل
  بهــــــدد تهيئــــــة الــــــرأس العــــــا  والتمهيــــــد لم ــــــمن  ــــــن قــــــرار سياســــــي 1811 ــــــا  ( أيــــــار)شــــــهر رمضــــــان 

 .فيه و نه مفتوحا  لر مصرا يه دون تدخلمصيرس  وتر  باب االجتهاد 
  

الفلســــــــطينية وأ ــــــــاد التــــــــ  ير -لقــــــــد أثــــــــار الملــــــــ  حســــــــين  فــــــــي  لماتــــــــه  قصــــــــة الوحــــــــدة االردنيــــــــة        
حســــــب نــــــغ قــــــرار مجلــــــس األمــــــة " وحــــــدة مقيــــــدة"وانهــــــا . بنصــــــوغ الصــــــي ة الدســــــتورية لوحــــــدة الضــــــفتين

 :1812نيسان  22االردني بتاريخ 
  

فـــــي نطـــــا  ( القضـــــية الفلســـــطينية)ة النهائيـــــة لقضـــــيتها العادلـــــة  ـــــد  المســـــاس بالتســـــوي"
 ".األماني القومية والتعاون العربي  والعدالة الدولية

  
ــــــة فــــــي "مؤقتــــــة ومشــــــروطة"وانهــــــا أيضــــــا وحــــــدة          ــــــرار مجلــــــس جامعــــــة الــــــدول العربي  12  حســــــب ق
 :وال س ينغ  لر أن 1812حزيران 

  
ــــــــن أن ضــــــــ  الجـــــــزء الفلســـــــطيني اليهـــــــا  إنـمــــــــا هــــــــو " الممل ـــــــة االردنيـــــــة الهاشـــــــمية تـعـل

وانـهــــــا تحـــــتفظ بـهــــــ ا الـجــــــزء وديـعــــــة تحـــــت يـدهــــــا  . إجــــــراء اقتضـــــته الضـــــرورات العمليـــــة
ــــــــر أن ي ــــــــون تــابــعـــــــــا للتســـــــوية النهائيـــــــة لقضـــــــية فلســـــــطين  ـنــــــــد تحريـــــــر أجزائهـــــــا   ل

انــــــت  ليــــــه قـبـــــــل العــــــدوان  و لـــــــر أن تقبــــــل فـــــــي شــــــأنه مــــــا االخـــــــرن ب يانهــــــا الـــــــ س  
 ".تقررو دول الجامعة األخرن

  
حســــــــب  ـلـمــــــــات الملـــــــ  حســـــــين  ونـصــــــــوغ القـــــــرارين المـــــــ  ورين أ ـــــــمو " الوحدويـــــــة"إن العمقـــــــة         

 :هي



الشــــــعب                لـحـيـــــــن إيجــــــاد حـــــــل للقضــــــية الفلســــــطينية  أس ممارســــــة"وحـــــــدة مشروطـــــــة"         -
 .لـحـقـه فـي تـقـريـر مصيرو   الفلسطيني
ــــــــــــــــــــدة"         - ــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــرتبط "ووحـــــــــــــــــــــدة مقي   بمعنــــــــــــــــــــر ان حــــــــــــــــــــدود واطــــــــــــــــــــار العمقــــــــــــــــــــة الوحدوي

 ".المساس بالتسوية الـنـهـائـيـة               بـعـد "

جــــــــزء  ل ربيـــــــةا               أس ليســـــــت نهائيـــــــة أو دائمـــــــة با تبـــــــار أن الضـــــــفة"وحـــــــــدة مـؤقــتـــــــــة"         -
ـــــــ ا الـجـــــــزء وديـعـــــــة تـحـــــــت    االحتفــــــاظ"            :ان مـــــــن فلســــــطين ولــــــيس  ـــــــل فلســــــطين  وبالـتـــــــالي بــهـ

 ".يـدها

  
مشـــــرو ا  1892وأ ـــــاد الملـــــ  حســـــين  فـــــي لقـــــاءات رمضـــــان  التـــــ  ير بأنـــــه طـــــر  فـــــي ا ار  ـــــا          
مشـــــــار  األرض وم اربهـــــــا   يني فـــــــييشـــــــمل  ـــــــل فلســـــــط" الفلســـــــطيني -تنظـــــــي  البيـــــــت االردنـــــــي "إل ـــــــادة 

ــــــة المتحــــــدة: "و ــــــرد المشــــــرو  باســــــ  ــــــي االردن وخارجهــــــا    "مشــــــرو  الممل ــــــة العربي ل ــــــن الفلســــــطينيين ف
الصـــــــــي ة المقترحـــــــــة  وقـــــــــرروا فــــــــــي مـؤتـمــــــــــر قمـــــــــة  ربـــــــــي  وح ومـــــــــات دول الجامعـــــــــة العربيـــــــــة  رفضـــــــــوا

ـقـريـــــــر المصــــــير دون تـدخـــــــل   حـــــــ  الشــــــعب الفلســــــطيني فـــــــي ت1892وبحضــــــور االردن فــــــي الربــــــاط  ــــــا  
ـــــــه الشـــــــر ي والـوحـيــــــــد   ـمــــــــا (. د.ت. )خـارجــــــــي وحـقــــــــه فــــــــي االســـــــتقمل والســـــــيادة الوطنيـــــــة بـقـيــــــــادة ممثل

ـــــــــي  ـــــــــي تـشـريــــــــــن الــثــانـ قـراريـــــــــن تــــــــاريخيين  1892صـــــــــدر  ـــــــــن االرادة الـدولـيـــــــــة  فـــــــــي االمـــــــــ  الـمـتـحـــــــــدة فـ
 .طيـؤ دان نـصـا وروحا مقررات الربا

  
ــــــات التمهيديــــــة          ــــــي الخطاب ــــــة  و مــــــا وردت ف ــــــي  حســــــب التفســــــير والقــــــراءة االردني وهــــــ ا األمــــــر يعن

الوحـــــــدة فـــــــي الخمســـــــينات  والتـــــــي  انـــــــت مشـــــــروطة ومقيـــــــدة " أورا "أن " االنفصـــــــال"لقـــــــرار اال ـــــــمن  ـــــــن 
ـــــب إ ا ـــــي ودولـــــي  تتطل ـــــب فلســـــطيني و رب ـــــاءا  لـــــر طل ـــــي الثمانينـــــات وبن ـــــة  أصـــــبحت اان ف دتهـــــا ومؤقت

 ...أصحاب القرار " الفلسطينيون"الهلها 

  

  
 إجراءات االنفصال( 2)

  
توجيهـــــات الملـــــ  حســـــين     قـــــررت الح ومـــــة االردنيـــــة  بنـــــاء  لـــــر1811فـــــي مطلـــــ  شـــــهر تمـــــوز         

مـــــــ  الضـــــــفة " فـــــــ  االرتبـــــــاط القـــــــانوني واالدارس والمـــــــالي"اتخـــــــا  سلســـــــلة مـــــــن االجـــــــراءات جـــــــرن تســـــــميتها 
ال ربيـــــة  وتضـــــمنت قـــــرار الح ومـــــة ال ـــــاء خطـــــة التنميـــــة االردنيـــــة للضـــــفة ال ربيـــــة  واســـــتبدال وزارة شـــــؤون 



نهــــــــاء خــــــــدمات حــــــــوالي فــــــــي وزارة الخارجيــــــــ" الشــــــــؤون الفلســــــــطينية"األرض المحتلــــــــة  بــــــــدائرة  ة االردنيــــــــة وام
لمؤسســـــات األوقـــــاد االســـــممية والمحـــــا   " إســـــتثناء مؤقـــــت"ألـــــد موظـــــد فـــــي الضـــــفة ال ربيـــــة مـــــ  ( 21)

وثـــــائ  " ســــحب"بعــــض األ ضـــــاء الفلســــطينيين فــــي مجلــــس األ يـــــان االردنــــي  وأخيــــرا  " إخــــراج"الشــــر ية و
" وثــــــائ  جــــــواز الســــــفر االردنــــــي"بــــــار الجنســــــية االردنيــــــة مــــــن مــــــواطني الضــــــفة ال ربيــــــة وقطــــــا  بــــــزة  وا ت

التـــــــي بحـــــــوزته   وثـــــــائ  للتعريـــــــد فقـــــــط  لـــــــر هـــــــويته  الشخصـــــــية دونمـــــــا حقـــــــو  مواطنـــــــة فـــــــي الدولـــــــة  
ــــدء فــــي  مليــــة إســــتبدالها " جــــواز الســــفر"والتوقــــد  ــــن مــــنة  ــــدو  والب ــــأورا "أو تجدي خاصــــة  رفــــت فيمــــا " ب

 !بعد بجواز سفر مؤقت لعامين 
  

ــــــــه قــــــــرار تــــــــاريخي "االنفصــــــــال االردنــــــــي"ارين والمنظــــــــرين لقــــــــرار مــــــــن وجــــــــه نظــــــــر  المستشــــــــ           ان
واســـــــتراتيجي وسياســـــــي  ال  ـــــــودة  نـــــــه  وال تراجـــــــ  فيـــــــه  وقـــــــد جـــــــاء نتيجـــــــة دراســـــــة وتحليـــــــل موضـــــــو ين 

القـــــرار  هـــــو نتيجـــــة اســـــتقراء بـــــل تفســـــير   ـــــي " توقيـــــت" مـــــا أن . للمعادلـــــة السياســـــية الحاليـــــة فـــــي المنطقـــــة
ـعــــــــاد مســـــــتقبل أخـطــــــــر  ا ا لــــــــ  يـتــــــــ  الـتـدخــــــــل المباشـــــــر اان  بـحـيــــــــ  وقـــــــراءة جيـــــــدة وموقـــــــد جـــــــرسء الب

بـــــــه بــــــل التعامــــــل " اال تـــــراد"يفـــــرض االنفصـــــال   لـــــــر جـمـيــــــ  أطـــــــراد المعادلـــــة السياســــــية  لـــــيس فـقـــــــط 
 .مـعـه حسب قـوا ـدو وشروطه

  
 األسباب االردنية-  أ

  
لـــــــيس أمـــــــرا جديـــــــدا أو طارئـــــــا أو مـؤقـتــــــــا " االنتفاضـــــــة الوطنيـــــــة"إن تفا ـــــــل الســـــــاحة االردنيـــــــة مـــــــ          

لــــ  تت يــــر منــــ  أن  تــــب األميــــر  بــــد ا  " فـــــي فلســــطين وشرقـــــي االردن  لــــر وتيــــرة واحــــدة فـــــااراء العامــــة"
 1831تمـــــوز  12مـــــن  مـــــان الـــــر الســـــير ارثـــــر وا هـــــوب المنـــــدوب الســـــامي البريطـــــاني فـــــي القـــــدس  فـــــي 

 : لر اثر الثورة الفلسطينية منبها الثار  ل   بقوله
  

ي شـــــــرقي االردن  والحـــــــؤول إننـــــــي ســـــــاهر يقـــــــظ  لـــــــر اســـــــتمرار السياســـــــة الســـــــلمية فـــــــ"
دون مــــــا احــــــس بقربــــــه مــــــن االنفجــــــار فيهــــــا إن دامــــــت البلــــــون فــــــي فلســــــطين  أو  ــــــان 

و شــــــد األميــــــر  بــــــد ا   وفــــــي نفــــــس الرســــــالة اثــــــار "  مجهــــــا الســــــيد البــــــاتر وحــــــدو
وا  وحــــــدو أ لـــــ  بالصــــــعوبات التـــــي أ ابــــــدها فــــــي : "... الثـــــورة يومهــــــا  فأضـــــاد يقــــــول

بينمـــــــا الصـــــــرخات مـــــــن فلســـــــطين تشـــــــ  مســـــــام  . دنســـــــبيل الســـــــم  فـــــــي شـــــــرقي االر 



األمـــــــة  ــــــــل يـــــــو   ورســــــــائل االســـــــتفزاز تتطــــــــاير بينهـــــــا  والمتحمســــــــون يســـــــتقتلون فــــــــي 
 ..."تحري   واطفها بشتر الطر  من دينية و نصرية 

  
حيـــــاء المـــــدارس السياســـــية فـــــي شـــــرقي االردن  لتعيـــــد " االنتفاضـــــة الفلســـــطينية"لقـــــد جـــــاءت          إنشـــــاء وام

ــــات ــــي الثمثين ــــت الحــــال ف ــــة  لتجــــدد ف رهــــا . وتحر هــــا تمامــــا  مــــا  ان ــــم  مــــدارس سياســــية اردني و ــــادت ث
ـــــرار باتجـــــاو اتخـــــا   ـــــي الضـــــ ط  لـــــر صـــــاحب الق ـــــرار مـــــا"ودورهـــــا وصـــــوتها  وأخـــــ ت ف " مبـــــادرة مـــــا"أو " ق

 !وليس الجمود أو االنتظار 
  

 ول المدرسة األ 

  
 انـــــت وال تـــــزال  مدرســـــة الوحـــــدة العربيـــــة  ملـــــت وتعمـــــل مـــــن أجـــــل المســـــاواة والعدالـــــة فـــــي أجـــــواء         

مــــــن الديمقراطيــــــة والحريــــــة   اســــــس لصــــــيابة العمقــــــات الوحدويــــــة  و ــــــان مــــــن أســــــات ها فــــــي الخمســــــينات 
ــــــي  النمــــــر وســــــليمان النابلســــــ ــــــر أرض شــــــرقي االردن شــــــفي  ارشــــــيدات و بــــــد الحل ــــــر والســــــتينات  ل ي  و ل

 .أرض فلسطين  بد ا  رشيد  مرو و بد ا  نعواس و بد ا  الريماوس و مال ناصر
  

ـــــان المدرســـــة هـــــ و تشـــــمل النشـــــطاء مـــــن ممثلـــــي ومنتســـــبي النقابـــــات          أمـــــا اليـــــو  فـــــي الثمانينـــــات  ف
حمـــــد : الالمهنيـــــة والهيئـــــات التدريســـــية فـــــي ال ليـــــات والجامعـــــات وبعـــــض الشخصـــــيات العامـــــة االردنيـــــة أمثـــــ

الفرحـــــان ومحمــــــد  ـــــودو القر ــــــان وســــــليمان الحديـــــدس ونجيــــــب ارشــــــيدات والشخصـــــيات العامــــــة الفلســــــطينية 
االردنــــــي )ابــــــراهي  ب ــــــر وبهجــــــت أبــــــو بربيــــــة  و بــــــد المجيــــــد شــــــومان  ل ــــــن تــــــأثير  ــــــم الفــــــريقين : أمثــــــال

ــــــت ( والفلســــــطيني ــــــت ومــــــا زال ــــــي  ان ــــــرار االردن ــــــر صــــــاحب الق ــــــي هــــــ و المدرســــــة  ل ــــــة ومحــــــ"ف " دودةمزاجي
وأيضــــا دورهــــ  فــــي الشــــار  السياســــي فــــي  مــــان   ــــان متقطعــــا بــــل مبتــــورا  وبالتــــالي بقيــــت هــــ و المدرســــة  

 .القومية محصورة في صالونات  مان السياسية" الرومانسية"أسيرة 
  

 المدرسة الثانية

  



ــــــزال          ــــــت وال ت ـــــة" ـان ــــــة الدول طة وادارة الح ـــــ  الفلســـــطينيين مـــــن مواقـــــ  الســـــل" إخـــــراج"و" مــــــدرسة أردن
ــــــة " إخـــــــراج"فــــــي  مــــــان وأيضــــــا  ــــــة االردني ـــــــات سياســــــة الدول ملفــــــات المســــــألة الفلســــــطينية مـــــــن جـــــــدول أولـي

 .الداخلية والخارجية
  

و ـــــــان لـهــــــــ و المدرســـــــة فـــــــي الماضــــــي  أســـــــات ة ومنظـــــــرين  فـــــــي الخمســــــينات  ـــــــان هنـــــــا  الشـــــــيخ         
مجــــــالي  والســــــبعينات صــــــعد نجــــــ  وصــــــفي التــــــل محمــــــد األمــــــين الشــــــنقيطي وفــــــي الســــــتينات بــــــرز هــــــزا  ال

 بـــــــد الســـــــم  المجـــــــالي و بـــــــد . خليـــــــل الســـــــال   ومـــــــن أبـــــــرز المنظـــــــرين لهـــــــ و المدرســـــــة  د. والثمانينـــــــات د
ـــــر أن األرض الخصـــــبة . الهـــــادس المجـــــالي و د ـــــل وطـــــار  مصـــــاروو  باالضـــــافة ال ـــــد الت ـــــل ومروي ســـــعيد الت

وامتــــــد دورهــــــا الــــــر مضــــــارب القبائــــــل . ردنلنشــــــر ف ــــــر هــــــ و المدرســــــة هــــــي التجمعــــــات الشر ســــــية فــــــي اال
ــــي الســــبعينات  وتحــــول  ــــر " الهمــــس"والعشــــائر  بعــــد الحــــرب األهليــــة ف ــــر صــــفحات الجرائــــد  " صــــرا "ال  ل

ــــــد  فاالقتصــــــاد والتجــــــارة والمــــــال  -الفلســــــطينيون  -" ال ربــــــاء"بانتقــــــاد هــــــؤالء  الـ يـــــــن يتمتعــــــون بخيــــــرات البل
ــــــــارات ــــــــادارته   واألراضــــــــي والعق ــــــــاد  والســــــــهرات الحمــــــــراء  " ونوقصــــــــور  بــــــــد" ب ــــــــديه   ومفــــــــاتية الفن بأي

ــــــي الشـــــر ات والبنـــــو  " هـــــؤالء ال ربـــــاء"الزواجهـــــ  وخلـــــيمته   باالضـــــافة الــــــر إنتشـــــار  ــــــي  ــــــل م ـــــان  ف ف
 ــــــل بــــــاب " وفــــــتة"مـــــــن أحـدهـــــــ  ال تــــــزال بطاقــــــة التــــــأمين لتســــــهيل  ــــــل أمــــــر ( وبطاقــــــة بـــــــوار)والمحــــــا    

 .ـتـهـاء بـقـرارات الـوزراءموصد بـدءا بصفقات المتعهدين وان
  

ــــأثيره  " ال ربــــاء"مــــن ســــلطان هــــؤالء الفلســــطينيين " التــــ مر"لقــــد اتســــعت دائــــرة          ــــد  وأيضــــا ت  لــــر البل
ــــــة شــــــؤون ومشــــــا ل العشــــــيرة  ــــــه ابتعــــــد شخصــــــيا ولســــــنوات   ــــــن ر اي ــــــرار  خاصــــــة وان ــــــر صــــــاحب الق  ل

بـــــــأن األلولويـــــــة هـــــــي لقضـــــــايا العشـــــــيرة والقبيلـــــــة االردنيـــــــة حســـــــبما  ـــــــان قـــــــد  ـــــــوده  وو ـــــــده   باســـــــتمرار 
ــــي قضــــايا هــــؤالء  ــــة  ف ــــه وب ثاف ــــدون  ر ــــز اهتمامــــه وتحر ات ــــر   ــــس مــــا يري ــــه و ل ــــة  ل ن ــــاء"االردني " ال رب

ــــــر مــــــا بعــــــد أن تــــــ   بــــــم  م ــــــاتبه   1811مــــــن  مــــــان فــــــي ا ار ( د.ت. )قــــــادته  " إخــــــراج"وحتــــــر ال وام
 .وتقييد حرية حر ته 

  
المدرســـــــة  أن تـــــــدهور األوضـــــــا  االقتصـــــــادية  وتضـــــــخ  أزمــــــــة وتضـــــــيد قـــــــراءات أقطـــــــاب هـــــــ و         

النقابيـــــــة والعماليـــــــة والمهنيـــــــة وأيضـــــــا ظـــــــاهرة بيـــــــاب " االضـــــــرابات"الخـــــــريجين والعـــــــاطلين  وبدايـــــــة ظـــــــاهرة 
سرقـــــــــــــات واختمســــــــــــات وتهريــــــــــــب األمــــــــــــوال وهبــــــــــــوط القيمــــــــــــة الفعليــــــــــــة للــــــــــــدينار : األمــــــــــــن االجتمــــــــــــا ي

وهـــــ ا  -الفلســـــطينيين  -" ال ربـــــاء"ردنيـــــة  مـــــردو الرئيســـــي لهـــــؤالء والتراجـــــ  فــــــي البنيـــــة التحتيـــــة اال.االردنـــــي
 :األمر يعني تحر  رجاالت ه و المدرسة  بأحد اتجاهين



  
 لنيــــــــة للمســــــــيرة الحاليــــــــة لنظــــــــا  الح ــــــــ  فــــــــي " معارضــــــــة سياســــــــية"االتجــــــــاو األول نحــــــــو تســــــــجيل         
وقــــد بـــــرزت مطالـــــب ". ال ربـــــاء"بهـــــدد الحــــد مـــــن اســـــتمرار وتصــــا د دور " التعــــديل"و " لمصـــــم "محاولــــة 

اســـــتقطاب وتأهيـــــل وتنظـــــي  التبـــــا  هـــــ و " منـــــابر" لنيـــــه  تـــــد و لتشـــــ يل األحـــــزاب السياســـــية  الســـــتخدامها 
درســـــة  مـــــن أجـــــل إحـــــدا  اصـــــم  سياســـــي ويـــــت  بنـــــاء  لـــــر  لـــــ   التعـــــديل المطلـــــوب مـــــن مر ـــــز ثقـــــل الم

 .سياسي وقوة جماهيرية في الساحة
  

ـــــــــــد و للعمـــــــــــل          سياســـــــــــات و مقـــــــــــات وأدوات الح ـــــــــــ  بـــــــــــدءا فـــــــــــي " لت ييـــــــــــر"االتجـــــــــــاو الثـــــــــــاني ي
ـــــاء الفلســـــطينيين) االجتمـــــا ي ثـــــ  االقتصـــــادس والتجـــــارس وأخيـــــرا السياســـــي  ـــــن هـــــؤالء "االنفصـــــال" (. ال رب

ت ـــــتمت للمتعهـــــدين االردنيـــــين  وأنديـــــة اجتما يـــــة خاصـــــة بـــــاالردنيين  . وقـــــد ظهـــــرت فـــــي الســـــاحة االردنيـــــة
مــــــن هـــــؤالء الفلســــــطينيين تمهيـــــدا لتشــــــ يل تجمــــــ  " بريـــــب"وشـــــر ات وبنــــــو   ت لـــــ  أبوابهــــــا فـــــي وجــــــه أس 

ـــــت " ال ربـــــاء"هـــــؤالء اردنـــــي  اقتصـــــادس واجتمـــــا ي ومـــــالي  قـــــادر ومؤهـــــل  لـــــر الوقـــــود أمـــــا   ا ا مـــــا حان
 !سا ة المجابهة أو التحدس 

  
 المدرسة الثالثة

  
فقــــــد  انــــــت فــــــي طــــــور التأســــــيس و لــــــر أمــــــل أن تبقــــــر المعادلــــــة بــــــين المدرســــــتين الســــــابقتين دون         

ريـــــا  "حســـــ  لصـــــالة أس منهمـــــا  فالبـــــديل الثالـــــ   و لـــــر فـــــرض أن صـــــاحب القـــــرار لـــــ  يـــــتم ن مـــــن إبعـــــاد 
فـــــــان المســـــــتقبل الـــــــديم رافي فـــــــي االردن وخـــــــمل ســـــــنوات ثـــــــم  . يطـــــــا وتنفيـــــــ ا مـــــــن  مـــــــانتخط" الت ييـــــــر

الفلســـــطينيين بحيـــــ  يتواجـــــد فـــــي الســـــاحة الج رافيـــــة االردنيـــــة الحاليـــــة  ( ال ربـــــاء)قادمـــــة  ســـــيتحول لصـــــالة 
أبلبيــــة فلســــطينية  تملــــ  المــــال والعلــــ  والخبــــرة  وتعــــي  حرمانــــا مــــن وطــــن تنتمــــي اليــــه وســــلطة ترنــــو اليهــــا 
وتشـــــار   لـــــر مضـــــض فـــــي معادلـــــة بيـــــر مت افئـــــة  فـــــان الحـــــل المنطقـــــي أمـــــا  أصـــــحاب المدرســـــة الثالثـــــة 
. الحديثـــــة  أن تطـــــر  معادلـــــة جديـــــدة وهـــــي القبـــــول فـــــي ح ـــــ  أبلبيـــــة فلســـــطينية  لـــــر ضـــــفتي نهـــــر االردن

وقــــــد ال تنتظــــــر هــــــ و المدرســــــة طــــــويم  نــــــد محطــــــة االجتهــــــاد والتنظيــــــر  بــــــل قــــــد تشــــــر  اان فــــــي إقامــــــة 
و ـانـــــــت ال تـــــــزال  قـا ـــــــدة هـــــــ و المدرســــــة  هـــــــي . هــــــا ولوائحهــــــا  تمهيــــــدا للوصــــــول الـــــــر تـلـــــــ  النتيجــــــةأبنيت

ــــة  ـــــد أخــــ ت فـــــي الظهــــور الشــــ لي فـــــي هـــــ و المرحل ــــة لنظــــا  الح ــــ   وق صــــفود اليســــار والمعارضــــة الوطني
 .وتطلعاتها" الـتـجـمـعـات االسـممـيـة"بانسجا  م  مواقد 



  
ــــــاريخ ت ــــــرار          ــــــد الت ــــــي الخمســــــينات  ويعي ــــــد  ــــــان ف ــــــين هــــــ و المــــــدارس  فق ــــــد ب أمــــــا االســــــتثناء الوحي

ــــــات ــــــي الثمانين ــــــت . أحداثــــــه مــــــرة اخــــــرن ف ــــــر  رف ــــــد تنافســــــت مدرســــــتان فــــــي الماضــــــي  األول بالمدرســــــة "لق
بقيـــــادة الملـــــ   ـبــــــد ا   وضـــــمت فــــــي صـــــفوفها ســـــليمان  ـبــــــد الــــــرزا  طوقـــــان وأحمـــــد الشـــــ عة " المشـــــتر ة

حمـــــــد  لــــــــي الجعبـــــــرس  ورابـــــــب النشاشـــــــيبي  و بـــــــد اللطيـــــــد صـــــــم  وروحـــــــي  بـــــــد الهـــــــادس وموســـــــر وم
ــــــة  ــــــت أهــــــدافها بضــــــ  الضــــــفة ال ربي ناصــــــر وتوفيــــــ  أبــــــو الهــــــدن وســــــمير الرفــــــا ي وســــــعيد المفتــــــي  وحقق

بقيــــــادة المفتـــــــي " الخصوصــــــية الفلســـــــطينية"للممل ــــــة االردنيــــــة الهاشـــــــمية  والمدرســــــة الثانيـــــــة  رفــــــت باســـــــ  
ــــور الحــــاج أمــــي ــــد الهــــادس  وجمــــال الحســــيني وأن ــــاقي و ــــوني  ب ــــد الب ن الحســــيني وضــــمت أحمــــد حلمــــي  ب

ـــــــت  ـــــــة " شـــــــ م"نســـــــيبه  وحقق ـــــــت وثيق ـــــــي بـــــــزة وا لن ـــــــدت مـــــــؤتمرا فلســـــــطينيا ف ـــــــ   ق بعـــــــض أهـــــــدافها  حي
 .االستقمل األولر  وش لت مجلس تشريعي وح ومة  مو  فلسطين في بزة

  
ســــــباب شخصــــــية ولتطلعــــــات بـيـــــــر  لنيــــــة  ومــــــوجهين  لمهــــــ  وابتعــــــد  ـــــــن هــــــاتين المدرســــــتين  وال        

وف ـــــــره  ونشـــــــاطاته  فــــــــي مشـــــــاري  اقتصـــــــادية وزرا يـــــــة واخــــــــرن تعليميـــــــة وثالثـــــــة مهنيـــــــة طبيـــــــة وهندســـــــية 
حلـــــوال خارجيـــــة لحســـــ  الصـــــرا  " منتظـــــرين"وحقوقيـــــة  مجمو ـــــات فلســـــطينية فــــــي مقـــــدمتها موســـــر العلمـــــي 

الســـــتمرار الشـــــعب فــــــو  " نــــــواة المســـــتقبل االقتصـــــادس. "ـواقــــــ منشـــــأين  لــــــر أرض ال. بـــــين قـــــادة المدرســـــتين
 .فـي أريحا" المشرو  االنشائي"و ـان مـن بـيـن تـلـ  المشاري  . أرضـه

  
ـــــــد ... وبعـــــــد          ـــــــات  " ور "لق ـــــــد مـــــــن العمق ـــــــزخ  والمعق صـــــــاحب القـــــــرار فـــــــي  مـــــــان هـــــــ ا األر  ال

المــــــدارس  ماضــــــيا وحاضــــــرا  اطروحتهــــــا  و ــــــان  لــــــر اطــــــم  ومتابعــــــة شخصــــــية مباشــــــرة  لتطــــــور هــــــ و 
رجالهـــــا   مقاتهـــــا وحتـــــر تمـــــويم وطبيعـــــة اختـــــرا  صـــــفوفها  ل نـــــه  ـــــان فـــــي انتظـــــار التوقيـــــت المناســـــب  

الــــ س طالمــــا " قــــرار الحســــ "التخــــا  قــــرار هــــو يــــرن الصــــواب فيــــه ومنــــه  ولمصــــلحة هــــو مقتنــــ  بهــــا  ولعلــــه 
 .أرادو  ول نه ل  يتم ن من تنفي و

  

 
 
 
 
 

 



 األسباب الفلسطينية-  ب

  
ــــــت  لمــــــات          ـــــــ  فلســــــطينية  حمل ـــــــم  رسـائـــــــل فلســــــطينية  مـــــــن ثـــــــم  مـواق ـــــــت  ـمـــــــان  ث ـــــــد تـلـق لـق

الفلســـــــطينية - ـبـاراتـهــــــــا  ــــــــن تـراجــــــــ  وتـــــــردس فـــــــي العمقـــــــات االردنيـــــــة سـطــــــــورها  ات المعـــــــاني  و شـــــــفت
 .وانتهت جـمـيـعـهـا الـر نـتـائـق واحـدة

  
ـــــــر جـــــــاءت مـــــــن ســـــــاحة          - ـــــــة  و ـــــــان " االنتفاضـــــــة الوطنيـــــــة"الرســـــــالة األول ـــــــي األراضـــــــي المحتل ف

 :مفادها
  
لتأ يـــــد لـــــيس هـنــــــا  أس انـــــه ا ا  ــــــان هـنــــــا  مــــــاض لح ـــــ  اردنــــــي للضـــــفة ال ربيـــــة  فبا"

وال بـــــأس شـ ــــــل  ــــــان للضـــــفة " العـــــودة"ولــــــن تـ ــــــون فــــــي مقـــــدورو . مســـــتقبل لهـــــ ا الح ـــــ 
 ".ال ربية واستحالة  ل  بالنسبة لقطا  بـزة

  
وأيضـــــا  ا ا  انـــــت انتقاضـــــة الحجـــــارة ضـــــد االحـــــتمل العســـــ رس االســـــرائيلي فـــــي مراحلهـــــا األولـــــر          

ـــــــدون أس اســــــتثمار س ــــــر خــــــارج حــــــدودها الج رافيــــــة فانهــــــا وب ــــــي أو فلســــــطيني لـهـــــــا  ســــــتنتقل ال ياســــــي  رب
باتجــــــاو ال ــــــرب  الــــــر داخــــــل الخــــــط األخضــــــر  وأيضــــــا " للتصــــــدير"وســــــت ون مهيئــــــة . وحجمهــــــا الســــــ اني

ـــــر الضــــفة الشــــرقية لنهــــر االردن ــــدأت  .باتجــــاو الشــــر   ال ـــــد ب ــــرن العربيــــة " مظــــاهر"وق ـــــي الق هـــــ ا التوجــــه ف
ــــــائس داخـــــــل الخــــــط األخضــــــر وأ يضــــــا فـــــــي المخيمــــــات الفلســــــطينية والمؤسســــــات التعليميــــــة والمســــــاجد وال ن

 .فـي االردن
  

فــــــي األراضــــــي " االنتفاضــــــة"الرســــــالة الثانيــــــة جــــــاءت مــــــن جمــــــو  الفلســــــطينيين فــــــي االردن بــــــأن          -
وال يم ـــــن الوقـــــود أمامهـــــا بـــــدون حـــــرا  أو تفا ـــــل أو تجـــــاوب  وهـــــي " يقظـــــة  ربيـــــة ثانيـــــة"المحتلـــــة  هـــــي 

ــــــــ ــــــــر األراضــــــــي الفلســــــــطينيةف ــــــــوطني الفلســــــــطيني  ل ــــــــرفض . ي أساســــــــها د ــــــــوة للتحــــــــرر واالســــــــتقمل ال ب
ـــــــي   ـــــــ ات والف ـــــــر العرب ـــــــ  واالحـــــــتمل العســـــــ رس  وهـــــــي أيضـــــــا د ـــــــوة الســـــــتقمل ال ومقاومـــــــة القمـــــــ  والظل

 .وتحررهما من قم  وظل  واستبداد النظا  العربي الحا  
  



وبــــــدأت مظـــــاهر هــــــ ا الفهـــــ  لحقيقـــــة معـــــاني االنتفاضـــــة الفلســـــطينية فــــــي االنتشـــــار  ـبــــــر المقـــــاالت         
وأحاديـــــــ  المثقفــــــــين . فـــــــي ال نــــــــائس( و ظــــــــة األحـــــــد)فـــــــي الجوامـــــــ   و ( خطبـــــــة الجمعــــــــة)الصـــــــحفية  و 

 .الفلسطينية وهمومها اليومية( االنتلجنسيا)
  

نظمــــــة التحريــــــر الفلســــــطينية القيــــــادة  والتــــــي ا تــــــ رت الرســــــالة الثالثــــــة  ــــــان مصــــــدرها قيــــــادات م         -
 ـــــــن تلبيــــــة أ ـثـــــــر مـــــــن د ـــــــوة رســــــمية لـزيـــــــارة  مــــــان  و هبــــــت الـــــــر طـلـــــــب التنســــــي  السياســــــي فــــــي وفــــــد 

ــــــدولي واال تــــــ ار  ــــــن د ــــــوات ب ــــــداد  مـــــــ   ـمـــــــان   "للمصــــــالحة"مـصـــــــرس فلســــــطيني مشــــــتر  للمــــــؤتمر ال
ـــــــة االردنيـــــــة األمــــــــر الــــــــ س رأت  مـــــــان فيـــــــه  بـــــــوادر تراجـــــــ  الفلســـــــطينية  واقتنعـــــــت - ـــــــن خطـــــــوط المعادل

 .1811 ـمـان بإستحالة العودة الـر الـحـد األدنر لما ورد في اتفا  شباط  ا  
  

لـقــــــد  انـــــت الـرسـائــــــل الفلســـــطينية الـــــثم  واضـــــحة وصـــــريحة  وتـر ــــــت صـــــاحب الـقــــــرار ... وبـعــــــد         
 لـــــــر أمـــــــل أن تت يـــــــر المعادلـــــــة  أو الســـــــعي نحـــــــو بـــــــديل " ـتـظــــــــاراالن"فــــــــي  ـمــــــــان  أمـــــــــا  امـتـحــــــــان إمـــــــا 

لمســـــــها  المباشـــــــر  ولمصـــــــلحة " التحــــــر " "الماضـــــــي"ولـــــــيس " المســـــــتقبل"نحــــــو " للتحـــــــر " مبــــــادرة اردنيـــــــة 
 ! اتية اردنية وليس فقط ردود فعل 

  
  
 األسباب العربية-  ج

  
ــــ  حســــين  أقــــوال وتصــــرفات قــــادة وح ــــا  العــــرب  فـــــي          ـــــ  المل ـــــد ســــم  وتـاب " مــــؤتمر االنتفاضــــة"لــقـ

لـــــن يمتـــــد الــــــر مـــــــا بـعــــــد " مخـــــاض االنتفاضـــــة"فــــــي الجزائـــــر  والتـــــي  انــــت تفيـــــد بـــــأن  1811فــــــي حزيـــــران 
اان فـــــــي شــــــهرها التاســــــ   خـاصـــــــة بـعـــــــد فـشـــــــل محــــــاوالت جــــــورج " اجهاضــــــها"وال يم ــــــن . شــــــهرها التاســــــ 

ــــــة األمير يــــــة  وبـعـــــــد فشــــــل ســــــلطات االحــــــتمل  .فــــــي أشــــــهرها األولــــــر "اجهاضــــــها"شــــــولتس وزيــــــر الخارجي
ــــــر  .العســـــ رس خـيــــــرة شـــــبابها  " إبـعــــــاد"و " أســــــر"فــــــي حرمانهـــــا مــــــن قوتهـــــا وتموينهـــــا وتمويلهـــــا باالضـــــافة الـ

ـــــــة الفلســــــطينية فـــــــي مـو ـدهـــــــا  وفـــــــي بيتهــــــا   ـــــــد الـدول ــــــوالدة الطبيعيــــــة  لـمـول ـــــــي ال واألمـــــــر الطبيعــــــي  أن تـأت
 .وبحضور والدها الشر ي منظمة التحرير الفلسطينية

ـــــد هـــــ ا  ـــــن ا         ـــــة  فــقـ لموقــــد العربــــي الجمــــا ي فـــــي الجزائــــر  أمـــــا  ـــــن مـوقـــــد  ـــــل  اصــــمة  ـربـي
 ــــــان أ ـثــــــر صـراحــــــة  ووضـوحــــــا فــــــي حـصــــــر الـتـعـامــــــل بـشــــــأن الـمـوضــــــو  الـفـلسـطـيـنــــــي فـقــــــط مــــــ  منظمـــــة 

 .التحرير الفلسطينية



  
فــــــــي  ــــــــا  ( د.ت. )لشــــــــر ي لـــــــــ فالربــــــــاط  انــــــــت أول  اصــــــــمة  ربيــــــــة د ــــــــت وتبنــــــــت الــــــــدور ا        
  وانتشـــــــرت د وتهـــــــا الـــــــر  واصـــــــ  الم ـــــــرب العربـــــــي  الجزائـــــــر وتـــــــونس وطـــــــرابلس  وفـــــــي الخلـــــــيق 1892

ـــــــيق  حتـــــــر أن الريـــــــاض   العربـــــــي   انـــــــت ال ويـــــــت ثـــــــ  الريـــــــاض وانتشـــــــار د وتهمـــــــا لبقيـــــــة  واصـــــــ  الخل
ر فـــــي تمويـــــل ا تـــــ رت  ـــــن تمويـــــل خطـــــة التنميـــــة االردنيـــــة لتراضـــــي المحتلـــــة  وحرصـــــت  لـــــر أن تســـــتم

برنــــامق اللجنــــة المشــــتر ة فــــي  مــــان  أمــــا ب ــــداد والقــــاهرة  فعلــــر الــــرب  مــــن العمقــــات الجيــــدة بينهمــــا وبــــين 
ــــــــــة ــــــــــة التعامــــــــــل مــــــــــ  .  مــــــــــان  اال انهمــــــــــا تمســــــــــ تا بصــــــــــراحة و مني ــــــــــي الموضــــــــــو  ( د.ت. )بأولوي ف

عها  حصــــــر الفلســــــطيني  األمــــــر الــــــ س لــــــ  يتــــــر  خيــــــارا أمــــــا   مــــــان  اال التراجــــــ   ــــــن خططهــــــا ومشــــــاري
قــــــادة منظمــــــة التحريــــــر الفلســــــطينية  " محاصــــــرة"التنســــــي  مــــــ  سياســــــة دمشــــــ   ــــــل لمصــــــالحه  مــــــن أجــــــل 

 . لر األراضي السورية واللبنانية واالردنية( د.ت. )وتم نتا الر حين في تقييد حر ة 
  

ـــــت د ـــــ           ـــــردة   ان ـــــة  مجتمعـــــة ومنف ـــــة وقيادتهـــــا الت( االنتفاضـــــة)ول ـــــن مجمـــــل الرســـــائل العربي اريخي
األمـــــــر الـــــــ س أســـــــقط  ـــــــل االجتهـــــــادات أو التمنيـــــــات فـــــــي إم انيـــــــة المنـــــــاورة ( د.ت. )الشـــــــر ية الوحيـــــــدة 

ــــــ  لمنافســــــة أو مزاحمــــــة  وبالتــــــالي  دفعــــــت هــــــ و األمــــــور  صــــــاحب القــــــرار فــــــي  مــــــان   (د.ت. )والت تي
 !وحس  الموقد " قرار ما"الر التمس  بقنا اته بانه بات من الضرورة اتخا  

  
  
 األسباب االسرائيلية-  د

  
لـقــــــد تابعـــــت وتتـــــاب   مـــــان  ســـــيناريو حمـــــمت االنتخابـــــات االســـــرائيلية  واســـــتقرأت حتميـــــة وصــــــول         

ر تـفـاهــــــ  فــــــي نـهـايــــــة رحـلــــــة االنتخابـــــات بـهــــــدد فــــــرض حــــــل سياســـــي أو  ســـــ رس أو اللي ـــــود والمعـــــرا  الــــــ
 لــــــــر  ـمــــــــان  بالتربيـــــــب حـيـنــــــــا  وبالتهديـــــــد أحـيـانــــــــا وبالحيلـــــــة والمراوبـــــــة األمير يـــــــة  (ترانســـــــفير)ســـــــ اني 

 .بـالـبـا
  

زب العمـــــل  امتـــــد و ــــــان أمــــــا   مـــــان ملـــــد مـــــن الوثـــــائ  التاريخيـــــة  ـــــن اســـــلوب التعامـــــل مـــــ  حـــــ        
ــــر مـــــن  شــــرين  امــــا مــــن محــــاوالت الحــــوار والتنســــي  وحـتـــــر التعــــاون  ــــي)ال ث فـــــي شــــؤون ( بتقاســــ  وظيف

أن يـفــــــي بـــــأس مــــــن و ــــــودو أو ( شـــــمعون بـيــــــرس)األراضــــي المحتلـــــة  اال انــــــه لــــــ  يثمـــــر شـــــيئا  ولــــــ  يـــــتم ن 



ـــــــ س جـعــــــــل مســـــــألة  ــــــــه وأحـممــــــــه  األمــــــــر ال ـــــــار االردنـــــــي)يـحـقــــــــ  بـعــــــــض أمـانـي ــــــــه ( الخي ـــــــ  ب ــــــــا يتعل سـراب
 .الحالمون وليس الواقعيون

  
القديمـــــة  وتجـــــدد شــــــبابها ( جابوتنســـــ ي) مـــــا أن  مـــــان  انـــــت  لـــــر و ـــــي  بمخـــــاطر اطروحـــــات         

وجنـــــــراالت المؤسســـــــة العســـــــ رية ( أرئيـــــــل شـــــــارون)  وانتقـــــــال شـــــــعلتها اليـــــــدس (منـــــــاحي  بـــــــي ن)فـــــــي  هـــــــد 
واســـــتحالة التفـــــاه  مـــــ  هـــــ و المجمو ـــــة  األمـــــر الـــــ س وضـــــ  أمـــــا   مـــــان حقيقـــــة واحـــــدة هـــــي  .االســـــرائيلية

ــــــب وأواهــــــا  حــــــزب العمــــــل ــــــرار االســــــرائيلي  وبالتــــــالي   انــــــت  .أ ا ي وأطمــــــا  حــــــزب اللي ــــــود  وبيــــــاب الق
ــــــي مـــــــن أس  مــــــن أقطــــــاب الســــــاحة " تنســــــي "األمــــــور تــــــدف  نحــــــو البــــــديل الوحيــــــد  وهــــــو االنســــــحاب االردن

ــــــــوب  هـــــــــو االنســــــــحاب السياســــــــي والتفاوضــــــــي مـــــــــن الســــــــاحة : االســــــــرائيلية ف ــــــــان القــــــــرار االردنــــــــي المطل
ــــــــة والعســــــــ رية لمجابهــــــــة مــــــــ  الفلســــــــطينيين وحـدهـــــــــ  دون  ــــــــدها ومشــــــــا لها العقائدي االســــــــرائيلية وتـــــــــر   ق

بـــــــــرامق تحســــــــــين )أو ( الح ـــــــــ  الـــــــــ اتي)أو ( للتقاســـــــــ  الــــــــــوظيفي)واال تـــــــــراد بـانـتـهــــــــــاء أس دور  .بيـــــــــره 
ــــــاة اطروحـــــة ( عيشـــــةظــــــرود الم والتراجـــــ  داخـــــل حـــــدود الدولـــــة االردنيـــــة لبنـــــاء " الخيـــــار االردنـــــي"وأخيـــــرا وفـ

( المفاوضـــــات االممئيـــــة)وأيـضــــــا ( الـوطــــــن البـــــديل)خــــــط دفـا ــــــي اردنــــــي لمجابهـــــة تـحـديــــــات الـتــــــرانسفير و 
 !بـعـد احتمال هزيمة  س رية مستقبلية 

  
 األسباب الدولية-  هـ

  
ــــا  الــــدولي"بـعـــــد نجــــا  واشــــنطن وموســــ و فـــــي تأســــيس قوا ــــد          ـــــي قضــــايا األســــلحة النوويــــة " الوف ف

ليميــــــــة  أف انســــــــتان وأنـ ـــــــــوال وناميبيــــــــا والحــــــــرب والقوا ــــــــد العســــــــ رية  وفـتـــــــــة مـلـــــــــد الحلــــــــول للقضــــــــايا االق
ــــــة ـــــــرها فـــــــان -العراقي ــــــد الفلســــــطيني)األيـرانـيـــــــة وبـي وحســــــب الـقـــــــراءات المطروحــــــة  ســـــــود يـتـصـــــــدر ( المل

األمير يـــــة  واألمير يـــــة الســـــوفياتية  وبالتـــــالي فـــــان -جــــــدول أ ـمــــــال العواصـــــ  االوروبيـــــة والقمـــــة  واالوروبيـــــة
وبالتــــــالي فانــــــه مــــــن بــــــاب أولــــــر  أن يعيــــــد االردن حســــــاباته . يا ولــــــيس رئيســــــيادور االردن سيصــــــبة هامشــــــ

ـــــــر  ال اتيـــــــة  لـــــــر هـــــــ ا األســـــــاس داخلـــــــي أو خـــــــارجي  ويعيـــــــد ترتيـــــــب بيتـــــــه بنفســـــــه  ومنفـــــــردا  وبنـــــــاءا  ل
 ".حل"مصالحه وأهدافه قبل أن تت ير موازين القون األقليمية ويفرض  ليه أس 

  
ــــــــة اال         نتخابــــــــات للرئاســــــــة األمير يــــــــة  مضــــــــمون مماثــــــــل  يلتقــــــــي مــــــــ  وأيضــــــــا  ــــــــان لمتابعــــــــة حمل

المضــــمون الــــدولي  فقــــد طــــر  الحــــزب الــــديمقراطي األمير ــــي  والول مــــرة فــــي تــــاريخ مؤتمراتــــه االنتخابيــــة  



و لــــر الــــرب  مــــن  ــــد  اتخــــا  قــــرار مــــا  اال أن . مســــألة حــــ  تقريــــر المصــــير للشــــعب الفلســــطيني للمناقشــــة
ـــــا  بحـــــد  اتـــــه ـــــداءات ا. النق ـــــة فلســـــطينية الــــــر جـانــــــب -لعربيـــــةوالن األمير يـــــة  لضـــــرورة إقامـــــة دولـــــة وطني

ـــــر وم ـــــزن وأبرزهـــــا  أن مســـــألة  ــــــر مــــــن معن ـــــة  ـــــان لـهــــــا أ ـث ــــــر أرض فلســـــطين التاريخي ــــــة اســـــرائيل  ل دول
وقـــــــد ي ــــــون  لـــــــ   لـــــــر . الفلســــــطينية  هـــــــي مســــــألة وقـــــــت ال أ ثــــــر وال أقـــــــل-تطبيــــــ  العمقــــــات األمير يــــــة

االســـــرائيلية  واســـــتعمال  مـــــان محطـــــة بانتظـــــار -االردنيـــــة  ولـــــيس األمير يـــــة-األمير يـــــة حســـــاب العمقـــــات
ــــــر الفلســــــطينيين ــــــب مــــــن  مــــــان  ســــــر ة الحر ــــــة  ال ــــــادة طــــــر  موقفهــــــا . الوصــــــول ال وهــــــ ا األمــــــر يتطل

وانهــــا ســــتبقر وفيــــة وملتزمــــة بتســــوية وفيــــه وملتزمــــة سياســــية ســــلمية فــــي المنطقــــة  . ودورهــــا  لــــر واشــــنطن
ة  لـــــر ان تبقـــــر أحـــــد األطـــــراد الرئيســـــة لهـــــ و التســـــوية  اال أنهـــــا ومـــــن أجـــــل الحفـــــاظ  لـــــر وانهـــــا حريصـــــ

حــــدودها وأمنهــــا واســــتقرارها  لــــن ت ــــون الطــــرد الرئيســــي أو الطــــرد المشــــتر   وأيضــــا لــــن ت ــــون الطــــرد 
ـــــديل  ـــــن الفلســـــطينيين ـــــي الجديـــــد  ودور الفلســـــطينيين . الب ـــــين دور مـــــان االردن و لـــــر واشـــــنطن أن تميـــــز ب

ــــــريقين  بشــــــ ل منفصــــــل ومســــــتقل  وهــــــ و بعــــــد اال ــــــط أو مــــــزج بينهمــــــا  والتعامــــــل مــــــ  الف نتفاضــــــة  دون خل
األمــــور  فــــي مجمو هــــا  تفــــرض  لــــر صــــاحب القــــرار فــــي  مــــان   ــــد  االنتظــــار طــــويم والتحــــر  نحــــو 

 .مبادرة اردنية لحس  الموقد
  

  
 

 آثار االنفصال -ثانيا 

  
 السياسي" الفراغ"مسألة ( 1)

  
ـــــــ           ـــــــدة الرســـــــمية رق ـــــــي الجري ـــــــي المنشـــــــور ف ـــــــر مـــــــن الدســـــــتور االردن ( 1283)نصـــــــت المـــــــادة األول
الممل ــــــة االردنيــــــة الهاشــــــمية  دولــــــة  ربيــــــة مســــــتقلة  ات ســــــيادة  مل هــــــا ال يتجــــــزأ "أن  1/1/1812تــــــاريخ 

ولــــــ  تحــــــدد هــــــ و المــــــادة أراضــــــي الممل ــــــة بأنهــــــا الضــــــفة ال ربيــــــة والضــــــفة ...( وال ينــــــزل  ــــــن شــــــيء منــــــه 
 .اردنية لتعديل الدستور  لر أثر الض -ية  حتر بعد تش يل لجنة قانونية فلسطينيةالشرق

  
ـــــي مهـــــدت          ـــــررات المـــــؤتمرات الفلســـــطينية  الت ـــــة " لضـــــ "ونصـــــت مق ـــــة للممل ـــــة االردني الضـــــفة ال ربي

يعتبـــــــر المــــــؤتمر فلســـــــطين  : "1821 ــــــانون ثــــــاني  1الهاشــــــمية  وبالتحديــــــد مقـــــــررات مــــــؤتمر أريحــــــا فـــــــي 
 ".ال تتجزأ  و ل حل يتنافر م   ل  ال يعتبر حم نهائياوحدة 



  
تأ يــــــد " 1812نيســــــان  22 مــــــا نصــــــت المــــــادة الثانيــــــة فــــــي قــــــرار مجلــــــس األمــــــة االردنــــــي بتــــــاريخ         

ـــــــي  ـــــــو  العربيـــــــة ف ـــــــر  امـــــــل الحق ـــــــو  ب ـــــــل الوســـــــائل ( فلســـــــطين)المحافظـــــــة  ل ـــــــ  الحق ـــــــدفا   ـــــــن تل وال
ـــــــي نطـــــــا  األمـــــــاني المشـــــــرو ة وبمـــــــلء الحـــــــ   و ـــــــد  المســـــــاس بال ـــــــة ف ـــــــة لقضـــــــيتها العادل تســـــــوية النهائي

 .القومية والتعاون العربي والعدالة الدولية
  

ونصــــــت أيضــــــا مقــــــررات اللجنــــــة السياســــــية التــــــي أقرهــــــا وا تمــــــدها مجلــــــس جامعــــــة الــــــدول العربيــــــة         
ملها أن الــــــدول العربيــــــة  قــــــد أ لنــــــت استمســــــا ها بعروبــــــة فلســــــطين واســــــتق" لــــــر  1812حزيــــــران  12فــــــي 

وســـــممة اقليمهـــــا تحقيقـــــا لرببـــــات ســـــ انها الشـــــر يين  ورفضـــــت  ـــــل حـــــل يقـــــو   لـــــر أســـــاس تجزئتهـــــا  وأن 
الممل ـــــة االردنيـــــة الهاشـــــمية  تعلـــــن أن ضـــــ  الجـــــزء الفلســـــطيني اليهـــــا إنمـــــا هـــــو إجـــــراء اقتضـــــته الضـــــرورات 

نهائيــــــة لقضــــــية العمليـــــة  وانهــــــا تحـــــتفظ بهــــــ ا الجــــــزء وديعـــــة تحــــــت يــــــدها  لـــــر أن ي ــــــون تابعــــــا للتســـــوية ال
ولـــــــ  تـــــــرفض الح ومـــــــة ..." و لـــــــر أن تقبـــــــل فـــــــي شـــــــأنه مـــــــا تقـــــــررو دول الجامعـــــــة األخـــــــرن ... فلســـــــطين 

 .االردنية ه ا القرار
  

الضـــــفة ال ربيـــــة للممل ـــــة االردنيـــــة الهاشـــــمية   ـــــان مؤقتـــــا ومشـــــروطا ومقيـــــدا " ضـــــ "وبالتـــــالي فـــــان         
ـــــي أنهـــــا أصـــــبحت جـــــزءا ال يتجـــــزأ  ـــــا وال يعن ـــــيس نهائي ـــــالي فـــــان ول ــــــ  " الضـــــ "مـــــن أراضـــــي الممل ـــــة  وبالت ل

الســــــلطة "الراضــــــي الضــــــفة ال ربيــــــة  بـــــــل منحهــــــا حـــــــ  ( حـــــــ  التملــــــ )يمــــــنة الممل ــــــة االردنيــــــة الهاشــــــمية 
 .تـابـعـة للتسوية النهائية لقضية فلسطين"  وديعة تـحـت يـدهـا"الدارتها وح مها  "السياسية

  
ـــــــرار ا         ـــــــان ق ـــــــه  ف ـــــــاء  لـي ـــــــي  وال يعتبــــــر وبـن ــــــا للدســــــتور االردن ــــــر مخالف النفصــــــال االردنــــــي  ال يعتب

ـــــل هـــــي جـــــزء  ـــــة  ب ــــة  الن الضــــفة ال ربيــــة ليســــت جـــــزءا مـــــن ملــــ  الـدول ـــــ  الدول ـــــازال  ـــــن جـــــزء مــــــن مـل تـن
 .مـن فلسطين

  
مـــــــن فـــــــي أ ثـــــــر " أراضـــــــي فلســـــــطينية محتلـــــــة"وقـــــــد ا ترفـــــــت االرادة الدوليـــــــة بـــــــأن الضـــــــفة ال ربيـــــــة         

ـــــر أحـــــدا   ـــــرارات ( االنتفاضـــــة)مناســـــبة  وخاصـــــة  لـــــر اث لعـــــا   121و  129و  121الفلســـــطينية فـــــي الق
ــــــــر هــــــــ و أراضــــــــي  لشــــــــعب  .الصــــــــادر  ــــــــن مجلــــــــس األمــــــــن الــــــــدولي 1811 ــــــــ  والســــــــيادة  ل وحــــــــ  المل

 .فلسطين  ال س يقي  نصفه حاليا فو  تراب وطنه



  
للســـــــلطة الحا مـــــــة  أ انـــــــت ســـــــلطة ح ـــــــ   فالملـــــــ  والســـــــيادة لهـــــــ   وحقهـــــــ  ومل هـــــــ  وهـــــــي ليســـــــت        

شــــــر ي أ  ســــــلطة احــــــتمل  ســــــ رس  أو  انــــــت ســــــلطة مؤقتــــــة أ  طارئــــــة أ  دائمــــــة  وال يملــــــ  الشــــــعب أن 
ــــ  وتــــرا   ــــر أرضــــه  وهــــي ملتصــــقة بوجــــودو واســــتمرارو  وهــــي أيضــــا مل ــــل أو يســــقط مل ــــه وســــيادته  ل ينق

وســـــيادته  لـــــر أرضـــــه بوجـــــودو الفعلـــــي يتحـــــدر  ـــــن األجـــــداد الـــــر اابـــــاء واألبنـــــاء  ويتمتـــــ  الشـــــعب بمل ـــــه 
 . ليها  ومن خمل حياة أفرادو ومؤسساته واطرو وفعالياته

  
ــــرار         ـــــان ق ــــه  ف ــــر  أس " االنفصــــال"و لي ــــراغ"لـــــ  يت سياســــي  بـــــل هـــــو انســــحاب الح ومــــة االردنيــــة " ف

 .اسطة أحـيـانـاالضفة ال ربية مباشرة مـرة  وبالو " حـ ـ  وادارة" ـن مـواقـعـهـا االدارية فـي 
  

الح ومــــــــة االردنيــــــــة فــــــــي الضــــــــفة ال ربيــــــــة  وهــــــــي األجهــــــــزة االداريــــــــة والماليــــــــة " أدوات"أمــــــــا  ــــــــن         
ســــحبها وال ائهــــا لــــن يحــــد  ت ييــــرا جوهريــــا فــــي حيــــاة المجتمــــ  الفلســــطيني تحــــت " إ ــــمن"والقانونيــــة  فــــان 

 :االحتمل  ومن األمثلة  لر  ل  
  
 خطة التنمية االردنية -أ

  
ـــــيس          لقـــــد رفـــــض و ـــــارض بـــــل قـــــاو  الفلســـــطينيون هـــــ و خطـــــط التنميـــــة االردنيـــــة للضـــــفة ال ربيـــــة  ل

حــــم سياســــيا ولــــيس حــــم اقتصــــاديا "وهــــ  يريــــدون " تحســــين ظــــرود المعيشــــة"فقــــط النهــــا تصــــب فــــي بــــرامق 
ــــــل أيضــــــا الن " لقضــــــيته  ــــــاب التنســــــي  والتشــــــاور مــــــ  " الخطــــــة"ب ــــــردس  وفــــــي بي ــــــرار اردنــــــي ف جــــــاءت بق

ــــــداخل( د.ت. )ســــــطينية القيــــــادة الفل " األدوات" مــــــا أن . وأيضــــــا بال ــــــاء أس مشــــــار ة لهــــــا فــــــي الخــــــارج وال
" أدوات" انــــــت وال تــــــزال  " الخطــــــة"التــــــي أفرزتهــــــا الح ومــــــة االردنيــــــة التــــــي يرئســــــها زيــــــد الرفــــــا ي  لتنفيــــــ  

ـــــــة  ـــــــر نظيف ـــــــد واللســـــــان"بي ـــــــر تشـــــــ يل مجمو ـــــــات  مـــــــن " الخطـــــــة"وســـــــعت " الي ـــــــر  ال فـــــــي مراحلهـــــــا األول
ـــــة  وطـــــرحه   شـــــريحة اجتما يـــــة أصـــــحاب  المصـــــالة االقتصـــــادية  الزرا يـــــة والصـــــنا ية والتجاريـــــة والمالي

الم تســــــبات " حمايــــــة"و " المصــــــالة االقتصــــــادية"فلســــــطينية  لتتقــــــد  الصــــــفود  تحــــــت مظلــــــة الــــــدفا   ــــــن 
ــــول  ــــ  قب ــــة ث ــــ   لمهادن ــــد  ل ــــة  وتوظي ــــة"التنموي ــــة " التســــويات السياســــية الجزئي ــــر حســــاب القضــــية ال لي   ل

ـــــــــاوين"وظهـــــــــرت  ـــــــــد وات القنصـــــــــلية  واالدارة " أســـــــــماء و ن ـــــــــوائ   ال ـــــــــي ق ـــــــــة  ف هـــــــــ و الشـــــــــريحة االجتما ي
العســـــ رية المحتلـــــة   مـــــا أن البلـــــديات وهـــــي أبـــــرز المؤسســـــات المحليـــــة والتـــــي ســـــتت  مـــــن خملهـــــا معظـــــ  



الخطـــــة التنمويـــــة هـــــي بلـــــديات مفربـــــة مـــــن مضـــــمونها الـــــوطني  ويجلـــــس فيهـــــا موظفـــــون فرضـــــته  الســـــلطة 
 .تلة بالتنسي  في بعض األحيان م  ح ومة  مان  للخت   لر قراراتهاالمح

  
 مجلس النواب -ب

  
ـــــاة          ـــــي حي ـــــا ف ـــــأثير  ال ســـــلبا وال إيجاب ـــــن ي ـــــون  و ت ـــــي  مـــــا  ـــــان ول ـــــواب االردن ـــــس الن إن حـــــل مجل

ـــــــاب  ـــــــي"المجتمـــــــ  الفلســـــــطيني تحـــــــت االحـــــــتمل  فوجـــــــود أو بي ـــــــر  أس بصـــــــمات " البرلمـــــــان االردن ـــــــ  يت ل
ـــــد "وباســـــتثناء ســـــنوات . سياســـــية فـــــي  مقـــــات الضـــــفتين خـــــمل ســـــنوات االحـــــتمل الواحـــــدة والعشـــــرين تجمي

( د.ت. )ول ايــــة بدايـــــة التنســــي  بـــــين الح ومــــة االردنيـــــة و  1892منـــــ  قــــرار قمـــــة الربــــاط  ـــــا  " البرلمــــان
ـــــــات 1812فـــــــي  ـــــــررات اســـــــتراتيجية لتطـــــــوير صـــــــي ة العمق ـــــــي  أس مق ـــــــ  يصـــــــدر  ـــــــن البرلمـــــــان االردن   ل

ـــــرب  مـــــن أن المؤسســـــات الشـــــر ية فـــــي  ـــــر ال بـــــداء فـــــي ( د.ت. )الوحدويـــــة بـــــين الشـــــعبين والضـــــفتين  و ل
ــــة ال وانتهــــاءا فــــي مقــــررات المجلــــس الــــوطني الفلســــطيني  الســــادس  شــــر  تنفي يــــة  مــــرورا فــــي المجلــــس المر ــــزس اللجن

ـــــة  ـــــررت وا تمــــدت اـلصـيـ  ــــامن  شــــر  ق ــــة"والســــاب   شــــر والث ــــزة واـلخـاصـــــة " ال ونفدرالي ـــــة الممي ـــــر الـعـمقـــــات اـلوحـدوي الســــتمرار وـتـطوي
در اـلحـ ومـــــــة االردنـيـــــــة أو الــبرلـمـــــــان االردنــــــي أو حـتـــــــر الـهـيـئـــــــات والــتجـمـعـــــــات الشـعـبـيـــــــة بـيـــــــن فلســــــطين واالردن  فـــــــي حـيـــــــن لـــــــ  تـصـــــــ

 .االردنـيـة  أس ـقرار أو ـتوصـيـة أو دـ وة رسـمـيـة لتبني ه و الصي ة
  

 فــــــي" شــــــر اء"ولــــــيس " مــــــوظفين" ــــــانوا " البرلمــــــان"باالضــــــافة الــــــر أن األ ضــــــاء الفلســــــطينيين فــــــي         
 مـــــا ســـــ تت أصـــــواته   وبابـــــت أدوارهـــــ  فـــــي إحـــــدا  األرض المحتلـــــة طـــــوال ســـــنوات . السياســـــة االردنيـــــة

 .صفته  التمثيلية  ناهي   ن مصداقيته  الشخصية" شر ية"االحتمل  األمر ال س زاد في إل اء 
  
 وزارة شؤون األرض المحتلة -ج

  
 العصـــــــــــا و" انـــــــــــت خـــــــــــمل العـــــــــــامين الماضـــــــــــيين لتـــــــــــاريخ قـــــــــــرار االنفصـــــــــــال  تنـــــــــــتهق سياســـــــــــة         

ـــــة" الجـــــزرة ـــــاس  داخــــــل األرض المحتل ــــــي تعاملهـــــا مــــــ  الن ــــــر . ف ــــــة الجـــــزرة"باالضـــــافة ال ــــــي مـعـظــــــ  " سـرق ف
االردنـيـــــــة  بـــــــدءا " العصــــــا"فـــــــي اســــــتخدا  " بيــــــر معقولــــــة"و " بـيـــــــر حضــــــارية"ابت ــــــار أســــــاليب األحـيـــــــان  و 

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي االجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات التعســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفية  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 

همـــــال تــــــل  الـتــــــي تـــــنجة فــــــي "شخصـــــيات بـيــــــر مـربــــــوب فـيـهــــــا"وا تبـــــار العـــــابرين    الجســـــور "  ـبــــــور"  وام



هـــــ و القضــــــايا  ... لمقـامــــــة والـتـنــــــقل والـعـمـــــــل والـتـعـامــــــل " ـيــــــودق"و " شـــــــروط"و " تـعـلـيـمــــــات"وانـتــــــهاءا فــــــي 
 .الح ومية مـن حسابـات الـنـاس فـي الـداخل والـخـارج" الـد ـان"أسقطت  ـلـيـا دور وفـعـل هـ و 

  
 رواتب الموظفين -د

  
إن إنهــــــــاء خــــــــدمات المــــــــوظفين  بــــــــا من تقا ــــــــده  وفصــــــــله  مــــــــن الخدمــــــــة فــــــــي أجهــــــــزة الضــــــــفة         

هــــا أثــــر  بيــــرا أو هــــزة  بيــــرة مــــن الجــــ ور فــــي حيــــاة هــــؤالء المــــوظفين  ال ربيــــة  وقطــــ  رواتــــبه   لــــن ي ــــون ل
فالرواتـــــب الشـــــهرية   انـــــت إضـــــافة محـــــدودة لمـــــدخوالته   ولـــــ  ت ـــــن مجمـــــو  الـــــدخل المـــــالي الشـــــهرس الـــــ س 

ــــــرات  وباســــــتمرار  فــــــرض  لــــــر النــــــاس  األخــــــ  . يحصــــــلونه  مــــــا أن تقطــــــ  موا يــــــد وصــــــولها  ولعــــــدة فت
ا هـــــــا فجــــــأة ونهائيــــــا  والبــــــديل لـــــــديه  التعــــــود  لــــــر إم انيــــــة االســـــــت ناء بعــــــين اال تبــــــار  إحتمــــــاالت انقط

 نهــــــــا  وبالتــــــــالي تعامــــــــل النــــــــاس معهــــــــا   م مــــــــل لمــــــــداخيله   و ــــــــان يجــــــــرس توفيرهــــــــا أو إنفاقهــــــــا  لــــــــر 
ــــاة اليوميــــة لهــــوالء المــــوظفين   ــــن يز ــــز  مســــار الحي ــــالي فــــان قــــرار ال ائهــــا اان  ل ــــة  وبالت الحاجــــات الثانوي

 ــــــدة " الصـــــمود"ي  انــــــت تلـــــ  الرواتـــــب تعتبـــــر دخلهــــــا الوحيـــــد  فهـــــي أيضـــــا قــــــادرة  لــــــر أمـــــا األقليـــــة التـــــ
أمــــــين  -لت طيتهــــــا وباســــــلوب حضــــــارس " فلســــــطينية"أشــــــهر دون الحصــــــول  ليهــــــا  ريثمــــــا تجــــــرس ترتيبــــــات 

 .دون سمسرة أو  موله -
  

ال ربيـــــة  أن  وبنـــــاء  ليـــــه  فـــــان المطلـــــوب والمنتظـــــر حاليـــــا مـــــن أهـــــالي ومـــــواطني وقيـــــادات الضـــــفة        
قــــــرار االنفصــــــال االردنــــــي واجراءاتــــــه " قبــــــول"تتماســــــ  فــــــي وحــــــدتها الوطنيــــــة  وتعلــــــن ب ــــــل الرضــــــر  ــــــن 

ــــــادر فــــــورا   افــــــة مؤسســــــاتها وأطرهــــــا وفعالياتهــــــا نحــــــو . االداريــــــة والقانونيــــــة والماليــــــة ــــــة " فلســــــطنة"وتب اداري
 .وقانونية ومالية في لوائحها وأنظمتها وبرامجها وأدواتها

  
تطبيقـــــــا للبرنـــــــامق " ســـــــلطة الشـــــــعب"المؤسســـــــات فـــــــي الضـــــــفة ال ربيـــــــة  تعنـــــــي بنـــــــاء " فلســـــــطنة"إن         

ـــــادة الوطنيـــــة الموحـــــدة  إن المطلـــــوب  العمـــــل دون إنفعـــــال  السياســـــي لمنتفاضـــــة   مـــــا ورد فـــــي بيانـــــات القي
  فهنـــــا  دور وم ـــــان وصـــــوت  "ليبـــــ   ـــــل بطـــــل م انـــــه"أو صـــــخب  ودون حقـــــد أو انتقـــــا   وتحـــــت شـــــعار 

ـــــب"لســـــطيني وفلســـــطينيه  لعمـــــل مشـــــتر  تقـــــدمي وطنـــــي  فـــــي ل ـــــل ف ـــــت الفلســـــطيني  و " تنظيـــــد وترتي البي
لحاجاتـــــه لتنجســـــ  مـــــ  تطلعاتـــــه القامـــــة دولتـــــه المســـــتقلة فـــــو  ترابـــــه " ا تفـــــاء  اتـــــي"محاولـــــة الوصـــــول الـــــر 

 .الوطني



  
ما يـــــــــة فالمؤسســـــــــة الفلســـــــــطينية  هـــــــــي ملـــــــــ  الشـــــــــعب  ومســـــــــتمرة باراداتـــــــــه  والمســـــــــؤولية فيهـــــــــا ج        

ــــــــــة  والــــــــــد وة ــــــــــه العدالــــــــــة االجتما ي اان  أن تســــــــــتمر  بت ــــــــــافرء ومســــــــــاواة  وباســــــــــلوب ديمقراطــــــــــي تظلل
ســــــلطته  وا ا  ــــــان هنــــــا  مــــــن  الشــــــعب و الخــــــدمات والفعاليــــــات الفلســــــطينية فــــــي الضــــــفة ال ربيــــــة  بــــــارادة

ـــــد أن  ـــــ  اان  دون إجحـــــاد(ينتظـــــر)أو ( يتراجـــــ )أو ( يتقا ـــــد)يري ـــــه  ـــــل الحـــــ  أن يفعـــــل  ل ـــــه    فل بحقوق
وفــــــي نفــــــس الوقــــــت  لــــــيس لـــــــه أس صـــــــوت أو دور أو حـــــــ  فـــــــي أن يـعـرقـــــــل   المســــــتقبلية  الحاليــــــة وأيضــــــا

رسـالـــــــــة االسـتـقـــــــــمل الـــــــــر الـ ـــــــــد  سـتـبـقـــــــــر حـيـويـــــــــة " االنتفاضــــــــة"الن . المســــــــيرة تحــــــــت أس اجتهــــــــاد  ــــــــان
 .ومـتـفـا ـلـة ومسـتـمـرة  وال تـراجـ   ـنـهـا أو انسحاب منها

  
 الفلسطينيون في الدولة االردنية( 2)

  
لقــــد فاجــــأ قــــرار االنفصـــــال االردنــــي النــــاس فـــــي االردن  فجــــاء  حــــد  سياســـــي رســــمي  خطــــط لـــــه         

ــــاسوارادو صــــاح ــــي حســــابات أو توقعــــات الن ــــه  ولــــ  ي ــــن ف ــــه ح ومت ــــرار ونف ت ــــاجون لوقــــت . ب الق ــــد يحت وق
 .طويل  لفه  وتفه  أسبابه وأهدافه واثارو

  
لقـــــد فـــــرض قـــــرار االنفصـــــال االردنـــــي  لـــــر الفلســـــطينيين فـــــي االردن  تحـــــديا رســـــميا مـــــن الح ومـــــة         

ــــا واقتصــــاديا وأيضــــا شــــعبيا مــــن الشــــار   ــــر  ليصــــبة تحــــديا اجتما ي ــــد منــــ  ســــا اته األول مباشــــرة  وأخــــ  يمت
 .االردني

  
ـــــاس  بصـــــر          ـــــدأ فـــــي فـــــرز الن ـــــ  األقنعـــــة  وب ـــــرار االنفصـــــال االردنـــــي جمي ـــــد أســـــقط ق احة ووضـــــو  لق

ـــــي واخـــــر فلســـــطيني ـــــين اردن ـــــرز  .ب ـــــة  وطـــــالبوا بف ـــــات الرمادي ـــــدو قـــــرار االنفصـــــال  إل ـــــاء النظري ـــــرر مؤي وق
الحطــــــــة "أو " الحطــــــــة االردنيــــــــة"وطــــــــالبوا تحديــــــــد بطـــــــاء الــــــــرأس  أمــــــــا . األلـــــــوان بــــــــين األبــــــــيض واألســــــــود

نفصـــــــال أحـــــــد ورفضـــــــوا اســـــــتمرار الجمـــــــ  بينهمـــــــا  مهمـــــــا  انـــــــت األســـــــباب  وفـــــــرض قـــــــرار اال" الفلســـــــطينية
مــــــن البيــــــت ( حصــــــان طــــــروادو الفلســــــطيني)للملــــــ  أو ضــــــد الملــــــ   تمهيــــــدا الخــــــراج  "الــــــوالء"خيــــــارين أمــــــا 

لقـــــــد وضـــــــ  قـــــــرار االنفصـــــــال  الفلســـــــطينيين فـــــــي االردن أمـــــــا  امتحـــــــان أو خيـــــــار فـــــــي منتهـــــــر  .االردنـــــــي
 :الصعوبة

  



ـــــــــة" قبـــــــــول"         -         االحتفـــــــــاظ بحقـــــــــوقه  الم تســـــــــبة فقـــــــــط فـــــــــي الدولـــــــــة االردنيـــــــــة حســـــــــب معادل
ــــــــــــــوا " الفصــــــــــــــل"            ــــــــــــــأن ي ون ــــــــــــــي  ب ــــــــــــــرار االنفصــــــــــــــال االردن ــــــــــــــدة لق ــــــــــــــط"الجدي " فلســــــــــــــطينيين فق

 !دولة االردن                في
ــــــــــــــــة"         -  بــــــــــــــــالجم  بــــــــــــــــين حقــــــــــــــــوقه  الترا ميــــــــــــــــة الشــــــــــــــــر ية فــــــــــــــــي فلســــــــــــــــطين وبــــــــــــــــين" المطالب

 !في نفس الوقت " فلسطينيين واردنيين"الم تسبة في االردن بأن ي ونوا                حقوقه 
 !التورط اان في اتخا  أس موقد " رفض"        -  

        

ــــــــ  مــــــــن التجمعــــــــات الفلســــــــطينية فــــــــي االردن  اســــــــتمرار المحافظــــــــة  لــــــــر دورهــــــــ  فــــــــي          إن المتوق
ــــدخل" ــــي التطــــور السياســــي اال" الت ــــيس مــــن أجــــل ف ــــد  ل " النظــــا "مــــ  " التصــــاد "جتمــــا ي االقتصــــادس الجدي

ــــــر أرضــــــه أو  ــــــه"و ل ــــــل " مقاومت ــــــه"خــــــارج حــــــدودو  ب ــــــا  ال " مهادنت ــــــة مؤقت ــــــة مت افئ ــــــورة معادل مــــــن أجــــــل بل
تتعــــــارض مــــــ  قــــــرار وااثــــــار المباشــــــرة لمنفصــــــال  معادلــــــة يــــــت  خملهــــــا  طــــــر  وتنفيــــــ  برنــــــامق مرحلــــــي 

ــــــدريجي  لتراجــــــ  وانســــــحاب فلســــــ ــــــاة السياســــــية واالقتصــــــادية واالردنيــــــة  و ت بهــــــا " العــــــودة"طيني  مــــــن الحي
" وتطمــــــــــين"الــــــــــر أرضــــــــــها األصــــــــــلية  أرض فلســــــــــطين  الســــــــــت مال بنــــــــــاء مؤسســــــــــات الدولــــــــــة الوطنيــــــــــة  

ــــــيس بهــــــدد  ــــــأن التراجــــــ  واالنســــــحاب  ل ــــــة" ز ز ــــــة"االنفصــــــال وأصــــــحابه  ب ــــــة االقتصــــــادية الحالي . التر يب
ن  انــــــت ســــــتؤدس الــــــر بعــــــض  لــــــ   بــــــ : ل ل ايــــــات التمهيــــــد لعمقــــــات مســــــتقبلية مت افئــــــة بــــــين القطــــــرينوام

ـــــي  ـــــة"فلســـــطين واالردن  ف  لـــــر اســـــس المســـــاواة والعدالـــــة  مـــــا قـــــررت المجـــــالس الوطنيـــــة " وحـــــدة  ونفدرالي
الفلســــطينية  وقــــد ي ــــون هنــــا  اســــتثناء وحيــــد مــــن هــــ و المعادلــــة المؤقتــــة   ــــأن تــــ هب بعــــض المجمو ــــات 

فـــــــي الهويـــــــة " باالنـــــــدماج"والعمـــــــل " االردنـــــــة"االردن  الـــــــر القبـــــــول بنظريـــــــة أو التجمعـــــــات الفلســـــــطينية فـــــــي 
االردنيـــــــة  وا ـــــــمن الـــــــوالء لنظـــــــا  الح ـــــــ   لمحتفـــــــاظ بم اســـــــبها ومصـــــــالحها ومواقعهـــــــا  رافضـــــــة المراهنـــــــة 
ــــا  أحــــدا ســــود يتــــدخل  لت ييــــر رأس وســــلو  هــــ و   لــــر مســــتقبل مجهــــول فــــي فلســــطين  وال أ تقــــد  أن هن

عـــــــــات  لـــــــــيس فقـــــــــط الن الفلســـــــــطينيين  مليـــــــــون فـــــــــي قـــــــــراراته  اســـــــــتنادا لمعانـــــــــاته  المجمو ـــــــــات أو التجم
التاريخيــــــة وتشــــــتته  خــــــارج الــــــوطن الفلســــــطيني  بــــــل الن الـصـعـــــــاب والـتـبـعـــــــات السـلـبـيـــــــة التــــــي قــــــد تترتــــــب 

ســـــتجعل أ ـــــداد تلـــــ  المجمو ـــــات  -" باللســـــان دون القلـــــب -ازدواجيـــــة الـــــوالء "أو " االنـــــدماج" لـــــر  مليـــــة 
 .دامحدو 

  
 
 
 



 منظمة التحرير الفلسطينية( 3)

  
جـــــاء ليحســـــ  مســــألة المـــــد والجـــــزر فـــــي أمـــــواج بحـــــر العمقـــــات " االنفصـــــال"يم ــــن القـــــول  أن قـــــرار         
االردنيـــــــة  وجـــــــاء ليعتـــــــرد  لـــــــيس فقـــــــط  بعبثـــــــة التنـــــــافس والمزاحمـــــــة فيمـــــــا بـــــــين القيـــــــادتين  -ينية الفلســـــــط

لقــــــد طــــــر  . االردنيــــــة والفلســــــطينية  بــــــل أيضــــــا اســــــتحالة هزيمــــــة أحــــــدهما  لــــــر حســــــاب انتصــــــار األخــــــرن
 :أما  قيادة منظمة التحرير البدائل التالية " االنفصال"قرار 

  
 قرار االنفصال" قبول" -أ

  
ـــــــة مشـــــــتر ة  ـــــــي التعامـــــــل معـــــــه  حســـــــب شـــــــروطه أو قوا ـــــــدو  أو العمـــــــل لمتفـــــــا  معـــــــه  لـــــــر معادل ويعن

 .مت افئة لصيابة  مقات مستقبلية  لر اسس  ونفدرالية
  
 قرار االنفصال" رفض" -ب

  
ويعنـــــي مجابهتـــــه ومقاومتـــــه  لـــــر أرضـــــه والتصـــــدس لتحديـــــه داخـــــل وخـــــارج حـــــدودو الج رافيـــــة والديم رافيـــــة  

 !واالستعداد لنتائق  ل  في االردن وخارجه 
  
 قرار االنفصال" مهادنة" -ج

  
حرصــــا  لــــر  ــــد  تجــــاوز الحــــد األدنــــر مــــن الخســــائر الفلســــطينية فــــي األراضــــي االردنيــــة وخارجهــــا  وفــــي 

ـــــــدها " االنتفاضـــــــة"نفـــــــس الوقـــــــت   ـــــــد  تـــــــر  المجـــــــال اثـــــــار االنفصـــــــال الـــــــر اضـــــــعاد أو اجهـــــــاض  مول
 .  االستقمل الفلسطيني  نحو إقامة الدولة"المنتظر

  
ـــــر طـــــريقين فـــــي " لمحطـــــةا"إن          ـــــة والفلســـــطينية  تـــــؤدس ال ـــــدها  ـــــم القيـــــادتين االردني التـــــي تقـــــد  ن

ــــــيس لمقامــــــة  وال يم ــــــن  ــــــين  وهــــــي محطــــــة للســــــفر ول فيهــــــا طــــــويم   مــــــا أن " االنتظــــــار"اتجــــــاهين مختلف
و ـــــــم القيـــــــادتين  " موتـــــــا"  ويعنـــــــي فـــــــي أبلـــــــب األوقـــــــات ســـــــ ونا أو "ســـــــ وتا"يعتبـــــــر ا ا طـــــــال " الوقـــــــود"

 ".الحياة"من أجل  تتصار ان



  
ـــــول"ويم ـــــن تســـــمية هـــــ و المحطـــــة مجـــــازا           ـــــدها   ـــــم القيـــــادتين  فـــــي " محطـــــة أيل فقـــــد تجابهـــــت  ن

  وتقفـــــان  نـــــدها اليـــــو  فـــــي "االرض" لـــــر نفـــــس " البقـــــاء"مـــــن أجـــــل  1892امتحـــــان  ســـــ رس  فـــــي أيلـــــول 
ــــــر أرضــــــين يفصــــــل"االســــــتمرار"فــــــي امتحــــــان سياســــــي مــــــن أجــــــل  1811أيلــــــول  بينهمــــــا نهــــــر    ول ــــــن  ل

 .االردن الخالد
  

ــــرار االنفصــــال وهــــو بالتوجــــه نحــــو          ــــة ق ــــادة االردني ــــ ات"لقــــد اتخــــ ت القي ــــ  باتجــــاو الشــــر  " ال ومــــن ث
ــــه   ــــه وبــــرد أصــــحابه  وصــــالونات نزالئ ــــت االردنــــي  ال ــــادة ترتيــــب أثاث ــــر داخــــل البي والجنــــوب والعــــودة ال

وطلبــــــت . فتــــــا  واحــــــد  يمل ــــــه حــــــا   البيــــــت وحــــــدووزوارو  وأيضــــــا ت ييــــــر أقفــــــال أبوابــــــه  وحصــــــرها فــــــي م
ـــــي  ـــــي  وانهـــــا تأمـــــل ف ـــــت االردن ـــــي البي ـــــازل والتراجـــــ   ـــــن حصـــــتها ف ـــــادة الفلســـــطينية  التن صـــــراحة مـــــن القي

ومســـــــــبقا  ـــــــــن حصــــــــتها فـــــــــي البيـــــــــت . موافقتهــــــــا  النهـــــــــا  أس القيـــــــــادة االردنيــــــــة  تراجعـــــــــت فـــــــــي المقابــــــــل
ــــــ  أمــــــا  . الفلســــــطيني بــــــدون قيــــــود أو شــــــروط ــــــت  ل ــــــي  "االنتفاضــــــة"تقــــــد  وقــــــد فعل  حر ــــــة اســــــتقمل وطن

ضــــــمن حــــــدودها " االنتفاضــــــة"القامــــــة الدولــــــة الفلســــــطينية المســــــتقلة فــــــو  تــــــراب فلســــــطين  ول ايــــــات إبقــــــاء 
الج رافيــــــــة والســـــــــ انية وحصـــــــــر مســـــــــؤولية مســـــــــتقبلها األيجـــــــــابي أو الســـــــــلبي  لـــــــــر حـــــــــد ســـــــــواء  بالقيـــــــــادة 

توزيـــــــ  جهـــــــدها ودورهـــــــا فـــــــي موقـــــــ  اخــــــــر مـــــــن ( د.ت. )وبالتـــــــالي  ـــــــد  تم ـــــــين ( د.ت. )الفلســـــــطينية 
 وسياساته واثارو ؟( االنفصال) لر ( د.ت. )وبـنـاء  ـلـيـه ما هي أجوبه  ".االنتفاضة"بـيـر مـوقـ  

  
 :إن أولويات العمل السياسي المطروحة أما  قيادة منظمة التحرير الفلسطينية هي         

  
خلـــــــد       تـــــــأمين المحافظـــــــة  لـــــــر الوحـــــــدة الوطنيـــــــة الفلســـــــطينية فـــــــي الـــــــداخل والخـــــــارج   : أوال    

 .قيادتها التاريخية الشر ية والوحيدة
  

و ــــــد   مهادنـــــة االنفصـــــال االردنـــــي  حـــــد  سياســـــي بـــــادرت بفرضـــــه  ـمــــــان  ـــــأمر واقـــــ    : ثانيـــــا    
مـحـاولــــــــة التنســـــــي  بتحديـــــــد و . أرضــــــــه   معارضـــــــة قــــــــراراته  لــــــــر أرضــــــــه و ــــــــد  مصـــــــار ته خــــــــارج حـــــــدود

خـملـهــــــا     لتجـــــرس" فـتــــــرة انـتـقـالـيــــــة"  واالتـفــــــا   لـــــر "لمنفصـــــال"والج رافيـــــة       وفــــــرز الـحــــــدود الســـــ انية
ـــــة مــــــن الجانـــــب ـــــة والقانوني ـــــة والمالي ــــــل الصـــــمحيات االداري ــــــر الجانـــــب   نـق ــــــي الـرسـمــــــي ال الفلســـــطيني  اردن

 .الشعبي



  
المؤسســــــــــــــات واألطــــــــــــــر والفعاليــــــــــــــات " فلســــــــــــــطنة"باشــــــــــــــرة دونمــــــــــــــا إبطــــــــــــــاء فــــــــــــــي الم   : ثالثــــــــــــــا  

ـــــي ـــــل      ف ـــــه وادارة حازمـــــة وتموي ـــــرامق  مـــــل دوري ـــــة وب ـــــوائة داخلي ـــــة  ل ـــــي دون أس   األراضـــــي المحتل وطن
تـــــــدخل مباشـــــــر الس  اصـــــــمة  ربيـــــــة أو أجنبيـــــــة  ب ـــــــض النظـــــــر  ـــــــن حجـــــــ  مبـــــــال  تبر اتهـــــــا  وحصـــــــر 

 .القنوات الفلسطينية  التمويل  بر
  

ــــــاريخي بــــــاال من  ــــــن : رابعــــــا         ــــــوطني الفلســــــطيني  واصــــــدار القــــــرار الت ــــــس ال ــــــد المجل ــــــة "   ق وثيق
ــــــرار" االســــــتقمل ــــــي حــــــدودها حســــــب ق ــــــة  ف ــــــة فلســــــطين المحتل ــــــة االمــــــ     لدول التقســــــي  الصــــــادر  ــــــن هيئ

ـــــــــي  ـــــــــي مفاوضـــــــــات النهـــــــــاء " الرببـــــــــة واالســـــــــتعداد"   وام ـــــــــمن1829نـــــــــوفمبر  28المتحـــــــــدة ف ـــــــــدخول ف لل
 .لاالحتم

  
لهــــــا   مقــــــرا مؤقتـــــا" القـــــاهرة"تـــــأليد ح ومــــــة وطنيـــــة انتقاليــــــة فلســـــطينية  وقــــــد تتخـــــ  مــــــن  : خامســـــا        
ــــي  امــــل"  ــــأداة سياســــية"ولتعمــــل  ــــي مــــؤتمر دول ــــط لمفاوضــــات ف ــــيس فق الصــــمحيات  تحضــــرو األطــــراد  ل

ـــــــي ـــــــدول الدائمـــــــة العضـــــــوية ف ـــــــة وال ـــــــل لتتصـــــــ المعني ـــــــس األمـــــــن تحـــــــت اشـــــــراد االمـــــــ  المتحـــــــدة ب دن مجل
لل ونفدراليــــــــة "ومســـــــؤولياتها القوميـــــــة فـــــــي اال ـــــــداد" البيـــــــت الفلســــــــطيني"الوطنيـــــــة فـــــــي بنـــــــاء   لمســـــــؤولياتها

 :وقد تض  الح ومة المؤقتة" العربية
  

 .أ ضاء من األراضي المحتلة -أ                
 .أ ضاء من الجاليات الفلسطينية العربية واالوروبية واألمير ية -ب                
 (.د.ت. )قادة التنظيمات الفلسطينية  -ج                

 .استثناء مؤقت للقيادات الفلسطينية في االردن-  د                
  

الـــــــثم      ا تمـــــــاد برنـــــــامق سياســـــــي للح ومـــــــة االنتقاليـــــــة وتوزيـــــــ  أدوارو  لـــــــر الفئـــــــات : سادســـــــا        
الح ومــــة المؤقتــــة للمجلــــس الـــــوطني   بعـــــدوبانســــجا  ودونمــــا تــــداخل أو خلــــط وضـــــمن جــــدول زمنــــي ترجــــ  

ــــامق الح ومــــة  "البرلمــــان الفلســــطيني"الفلســــطيني  ــــد يشــــتمل برن ــــي اتخــــا  القــــرار وق ــــا ف صــــاحب الســــلطة العلي
 :المؤقتة  لر أقسا  مت املة منها

  



 .البرنامق السياسي لمنتفاضة الوطنية -أ
 ".وثيقة أبو شريد"الوثيقة الفلسطينية المعروفة باس   -ب

ـــــة مؤسســـــات  -ج بعـــــد     "للو الـــــة اليهوديـــــة" تمامـــــا  مـــــا هـــــو الحـــــال بالنســـــبة( د.ت. )االبقـــــاء  لـــــر  اف
ــــــــة العبريــــــــة  وتصــــــــبة  ــــــــة( د.ت. )إ ــــــــمن الدول مؤسســــــــاتها     فلســــــــطينية دوليــــــــة مــــــــ  بقــــــــاء  افــــــــة و ال

 .وفعاليتها
   تش يل فري  فلسطيني ليتفرغ ويتخصغ في ا ادة صيابة العمقات  -د

      

 ......م  الدولة االردنية  لر ضوء ما ت                          

 ...وبعد         

  
يمل ـــــــــون الرؤيـــــــــة " رجـــــــــال"فـــــــــان التحـــــــــديات التاريخيـــــــــة وا بـــــــــاء المســـــــــؤوليات الميدانيـــــــــة  تتطلـــــــــب         

التاريخيـــــــــة  والشـــــــــجا ة السياســـــــــية  والموقـــــــــ  الـــــــــوطني المســـــــــؤول والملتـــــــــز  لتطـــــــــوير مبـــــــــادرة االنتفاضـــــــــة 
االنفصــــال السياســــي االردنــــي بــــل لمجاراتــــه الــــر نهايـــــة " معارضــــة"أو " لمنافســــة"التاريخيــــة والجريئــــة  لــــيس 

 حر ــــــــة وطنيــــــــة لمســــــــتقمل " االنتفاضــــــــة"بقامــــــــات  اليــــــــه  لتطــــــــوير " أمامــــــــه ومعــــــــه"المطــــــــاد والوقــــــــود 
قامـــــة مؤسســـــات الد ولـــــة الفلســـــطينية والحريـــــة لتحقيـــــ  المزيـــــد مـــــن االنجـــــازات المحليـــــة واالقليميـــــة والدوليـــــة وام

 .ومن ث  اقامة الدولة ال ونفدرالية. د.ت.بقيادة  
  
  

 اسرائيل أمام الخيار الفلسطيني -ثالثا 

  
االســــــرائيلي  منــــــ  الثمثينــــــات  يــــــتم ن الفلســــــطينيون  -للمــــــرة الثانيــــــة  فــــــي تــــــاريخ الصــــــرا  العربــــــي        

بأنفســــــــه  ومباشــــــــرة  لحــــــــل قضــــــــيته  الوطنيــــــــة " التــــــــدخل"الطــــــــرد الرئيســــــــي فــــــــي معادلــــــــة الصــــــــرا   مــــــــن 
األرض المقســــــــــمة والمحتلــــــــــة  الشــــــــــعب المحــــــــــرو  والمشــــــــــتت  والحقــــــــــو  الشــــــــــر ية : "بعناصــــــــــرها الــــــــــثم 

 ".المعلقة

  
تــــــــدخل الفلســــــــطينيون  بســــــــلو ه  الطبيعــــــــي  لــــــــيس ضــــــــد  مقــــــــات الدولــــــــة العبريــــــــة  األقليميــــــــة أو         

ــــــة  التــــــي اســــــتمرت  ــــــل ضــــــد الممارســــــات القمعيــــــة للســــــلطات العســــــ رية المحتل  امــــــا دون ( 21)الدوليــــــة  ب



ا د تراجــــــ  أو توقــــــد أو راد  دولــــــي أو اقليمــــــي  واســــــتمرت االجــــــراءات والممارســــــات االحتمليــــــة فــــــي تصــــــ
ـــــــو ي  وأبرزهـــــــا  محـــــــاوالت إل ـــــــاء الهويـــــــة الوطنيـــــــة الفلســـــــطينية  ومصـــــــادرة األراضـــــــي  وتطـــــــور  مـــــــي ون

 .والمياو  واقامة المستعمرات ال ولونيالية  باالضافة الر االنتها ات الصارخة لحقو  االنسان
  

لسياســــــــي الــــــــر القــــــــاموس ا" االنتفاضــــــــة"تــــــــدخل الفلســــــــطينيون  بل ــــــــته  الخاصــــــــة  فــــــــادخلوا  لمــــــــة         
للصـــــرا   وجعلوهـــــا واقعـــــا وحـــــدثا تاريخيـــــا  ال يم ـــــن إبفالهـــــا أو تجاوزهـــــا أو إســـــقاطها مـــــن ملفـــــات قضـــــايا 

 .الصرا 
  

تــــــــــدخل الفلســــــــــطينيون  بتــــــــــرا  حضــــــــــاراته   ومنحــــــــــوا االنتفاضــــــــــة  رمــــــــــوزا  ات جــــــــــ ور  ربيــــــــــة         
  تـــــزين ألـــــوان زس 1819واســـــمميه و صـــــريه  ف انـــــت ألـــــوان العلـــــ  الفلســـــطيني الـــــ س رفعـــــوو أول مـــــرة  ـــــا  

النســــــاء  والحطــــــة الفلســــــطينية المميــــــزة  ــــــن بطــــــاء الــــــرأس ال ربــــــي او الشــــــرقي  تعتمرهــــــا رؤوس الرجــــــال  
 .والحجارة الرافضة والمقاومة تت ل  في أيدس الص ار وال بار

تــــــدخل الفلســــــطينيون  أفــــــرادا وجما ــــــات  بحر ــــــة مقاومــــــة وطنيــــــة خاصــــــة  ليســــــت مقلــــــدة لمدرســــــة         
ـــــد ـــــدس فلســـــطيني  وأيضـــــا مقاومـــــة ليســـــت نســـــخة  ـــــن مدرســـــة الحقـــــو   الم ن ـــــا  بان ـــــيس هن ـــــة  فل الهندي

ـــــل  ـــــوثر فلســـــطيني  ب ـــــيس هنـــــا  مـــــارتن ل ـــــر مســـــلحة"المدينـــــة  فل ـــــوطني"بـــــداياتها " مقاومـــــة بي " العصـــــيان ال
تســـــعر الــــــر حـــــل سياســــــي يقـــــو   لــــــر " بيضــــــاء بيـــــر دمويــــــة"نحـــــو الحريــــــة واالســـــتقمل  وفلســــــفتها  انهـــــا 

 .ة والعدالة القامة دولتين  لر أرض فلسطين  حسب الشر ية الدوليةأساس المساوا
        

ــــــــاني          ــــــــي  ــــــــانون الث ــــــــر لمنتفاضــــــــة  ف ــــــــة األول ــــــــدأت المرحل    ســــــــلو  نفســــــــي 1819( ديســــــــمبر)ب
واجتمــــــا ي  و ــــــردة فعــــــل طبيعيــــــة لترســــــبات القمــــــ  والظلــــــ  والحرمــــــان  فــــــي مخيمــــــات المجئــــــين فــــــي بــــــزة 

 افـــــة أراضـــــي الضـــــفة ال ربيـــــة وقطـــــا  بـــــزة بمـــــا فيهـــــا مر ـــــز و اصـــــمة الـــــوطن ونـــــابلس  وامتـــــدت ليشـــــمل 
  ويقظـــــــــــة ال بريـــــــــــاء "الخــــــــــود"الفلســــــــــطيني  مدينـــــــــــة القــــــــــدس وتمثـــــــــــل هــــــــــ ا الســـــــــــلو   بســــــــــقوط  امـــــــــــل 

ــــــوطني  ــــــت  ال ــــــة وأدواتهــــــا  ف ان ــــــة  وتحــــــدس الســــــلطة المحتل ــــــالنفس  والوقــــــود بقامــــــات  الي ــــــة ب و ــــــودة الثق
 .بداية انبعا  فلسطيني جديد

  



وتناقلــــــــت وســــــــائل اال ــــــــم  وصــــــــورها وأخبارهــــــــا  و شــــــــفت أســــــــاليب وأ ا يــــــــب الســــــــلطة المحتلــــــــة          
ـــــرأس العـــــا  إقليميـــــا ودوليـــــا مـــــ  االنتفاضـــــة والتـــــي أ ـــــادت للمنظمـــــة  م انهـــــا ودورهـــــا ( د.ت. )وتعـــــاطد ال

 .في العال  العربي
  

ــــــــد جــــــــاءت االنتفاضــــــــة  صــــــــدمة سياســــــــية         ــــــــة  و حر ــــــــة  أمــــــــا بالنســــــــبة لمســــــــرائيليين  فق واجتما ي
وأيقظـــــت .مقاومـــــة جماهيريـــــة   لمـــــا اقتربـــــوا منهـــــا تصـــــده  حجارتهـــــا  و لمـــــا ابتعـــــدوا  نهـــــا يقلقهـــــ  تطورهـــــا

ــــــــ )االنتفاضــــــــة الحــــــــالمون بمشــــــــاري   ــــــــر وضــــــــ  دائ ــــــــائ  ال ــــــــل الوضــــــــ  الق ــــــــي االنقســــــــامات ( تحوي وزادت ف
ثقلهـــــا  ـــــن االســـــرائيليين  السياســـــية فـــــي اســـــرائيل وســـــار  جـــــورج شـــــولتز وزيـــــر الخارجيـــــة األمري ـــــي لتخفيـــــد

ـــــــة  ــــــــة  دون نتيجـــــــة  ومضـــــــت االنتفاضـــــــة الفلســـــــطينية فـــــــي طريقهـــــــا بثق أو نـقــــــــل ا ـبـائـهــــــــا لـعـواصــــــــ   ـربـي
 .راسخة و ناد وطني

  
ـــــــة الثانيـــــــة  نجحـــــــت          لمنتفاضـــــــة  مـــــــن تحقيـــــــ  الشـــــــر ية " القيـــــــادة الوطنيـــــــة الموحـــــــدة"وفـــــــي المرحل

وصــــــــلت " نــــــــداءات"  برامجهــــــــا الدوريــــــــة  الصــــــــادرة فـــــــي صــــــــي ة الوطنيـــــــة  حيــــــــ  التــــــــز  واحتــــــــر  المجتمـــــــ
ــــــر مــــــدن ( 22)  ل ايــــــة ــــــداءا  ل ــــــي . اســــــبو ا( 31)ن ــــــد"ونهضــــــت االنتفاضــــــة ف ــــــت الفلســــــطيني " تنظي البي
لبنــــــاء ( لجــــــان شــــــعبية) امــــــا مــــــن االحــــــتمل وتشــــــ لت ( 21)الــــــ ين افــــــرزته  الســــــنوات الـــــــ " العمــــــمء"مــــــن 

شــــــيط جميـــــ  الشــــــرائة االجتما يــــــة  حتـــــر أصــــــبة ل ــــــل وتحـــــدي  البيــــــت  لـــــر اســــــس وطنيــــــة  وتفعيـــــل وتن
 .فلسطيني وفلسطينية م ان ودور وصوت في تطويرها واستمرارها وتعمي  ج ورها

  
ـــــة واألراضـــــي المحتلـــــة           ـــــة العبري ـــــين الدول  مـــــا أ ـــــادت االنتفاضـــــة  رســـــ  حـــــدود الخـــــط األخضـــــر ب

: وبـــــين الضـــــفة ال ربيـــــة المحتلــــــة وبـــــين االردن  ج رافيـــــا وســـــ انيا وسياســــــيا  و انـــــت رســـــالتها لمســــــرائيليين
ــــراهن  ورســــالتها لــــم ــــن يســــتمر االحــــتمل وال بــــد مــــن ســــقوطه وانحصــــار ادواتــــه  وال  ــــودة للوضــــ  ال ردن ل

ا ا  ـــــــان هنـــــــا  مـــــــاض لح ـــــــ  اردنـــــــي للضـــــــفة ال ربيـــــــة فبالتأ يـــــــد لـــــــيس هنـــــــا  أس مســـــــتقبل لهـــــــ ا :  انــــــت
 .الح  

  
واســــــتمر فــــــي تصــــــا د  تعـــــــاطد العــــــال  معهــــــا  وتصــــــدرت موضـــــــو اتها جــــــداول أ مــــــال الســـــــو          

فاضـــــــة فـــــــي الســـــــوفياتية  ونجحـــــــت االنت-االوروبيـــــــة  واألمير يـــــــة-االوروبيـــــــة  ومـــــــؤتمرات القمـــــــة األمير يـــــــة
و انــــــت االردن أول الــــــوا ين لرســــــالتها   1811القــــــرار العربــــــي فــــــي قمــــــة الجزائــــــر فــــــي حزيــــــران " فلســــــطنة"



ــــــر  ــــــد   ــــــر اتخــــــا  " تصــــــديرها"والحريصــــــين  ل ــــــادرين  ل ــــــر خــــــارج حــــــدودها الســــــ انية والج رافيــــــة  والق ال
ططـــــات اللي وديـــــة القـــــرار السياســـــي التـــــاريخي  وتحمـــــل تبعاتـــــه الســـــلبية مرحليـــــا  والتحـــــرر مـــــن  ـــــابوس المخ

مـــــــن خطـــــــوط المشـــــــار ة األماميـــــــة  ( االنســـــــحاب) ـــــــن فلســـــــطين  و" االنفصـــــــال"االســـــــرائيلية  فجـــــــاء قـــــــرار 
 ".الخيار االردني"ودفن 

  
الــــدولي والعربــــي وخاصــــة القـــــرار " الت ييــــر"ل ــــن المؤسســــة العســــ رية االســــرائيلية  لــــ  تعتـــــرد بهــــ ا         

ــــة " االنتفاضــــةنــــور "االردنــــي  واســــتمرت فــــي  نادهــــا لتخفــــي  ــــة  اال انهــــا فــــي مرحل فتابعــــت أســــاليبها التقليدي
ــــا  فقتلــــت قــــوات االحــــتمل  الصــــرا ات االنتخابيــــة  أخــــ ت فــــي تطبيــــ  فعلــــي لسياســــة ح ومــــة جنــــوب افريقي
االســـــــرائيلي أ ثـــــــر مـــــــن مـــــــائتي انســـــــان  وا تقلـــــــت االاد وابعـــــــدت المئـــــــات  ومارســـــــت أســـــــاليب الضـــــــرب 

تطرفــــــون مــــــن  ســــــ ر ومســــــتوطنين بــــــدفن الشــــــباب أحيــــــاء فــــــي قريــــــة وت ســــــير األيــــــدس واألرجــــــل  وقــــــا  الم
( قريـــــة بيتـــــا)وتـــــدمير منـــــازل القـــــرن والمـــــدن ( فـــــي بـــــزة)ســـــال  قـــــرب نـــــابلس  وحـــــر  العمـــــال حتـــــر المـــــوت 

 .وأبلقت المؤسسات المختلفة  وفرضت تعتيما إ مميا شامم
  

ــــــة  حرصــــــت          ــــــة الثالث ــــــر تســــــييس برامجهــــــا " االنتفاضــــــة"وفــــــي المرحل ــــــار   ل ــــــة خي ــــــوير"متجنب " التث
ـــــــ  أول أيامهـــــــا ـــــــي تنفيـــــــ  خطـــــــوات مرحليـــــــة تصـــــــا دية  وصـــــــوال لهـــــــدفها السياســـــــي المعلـــــــن من ـــــــدأت ف : وب

فعملــــــت  لــــــر تطــــــوير . ل ايــــــات االنســــــحاب  ــــــن اطــــــار الهيمنــــــة االســــــرائيلية" العصــــــيان الــــــوطني الشــــــامل"
لمنتوجـــــات بيـــــر الفلســـــطينية فـــــي الخـــــدمات والزرا ـــــة والصـــــحة والتعلـــــي   و ـــــد  إدخـــــال ا" اال تفـــــاء الـــــ اتي"

جـــــاء المزيـــــد " تنظيـــــد البيـــــت"  واســـــت ماال لبرنـــــامق "لبرنـــــامق المقاطعـــــة"الـــــر المجتمـــــ  الفلســـــطيني اســـــتمرارا 
ــــة  وتــــ  توســــي   اللجــــان "مــــن االســــتقاالت الجما يــــة للعــــاملين فــــي دوائــــر الشــــرطة والســــير والضــــرائب والمالي

نتفاضـــــة ســـــلو ا حياتيـــــا جما يـــــا مســـــتمرا  وحســـــب وأصـــــبحت اال" لســـــلطة الشـــــعب" ـــــأداة طبيعيـــــة " الشـــــعبية
قـــــــد أخطـــــــأ مـــــــن ا تقـــــــد أن هنـــــــا  حـــــــم : "دان شـــــــمرون رئـــــــيس األر ـــــــان االســـــــرائيلي تصـــــــريحات الجنـــــــرال

حتـــــر أن التعليمـــــات  ".ســـــحريا ضـــــد االنتفاضـــــة   لـــــ  أن هـــــ و االنتفاضـــــة  راســـــخة بقـــــوة فـــــي و ـــــي النـــــاس
وقــــد . نية البعيــــدة  ــــن الشــــوار  الرئيســــيةللجيشــــن جــــاءت تطلــــب  ــــد  توبــــل الجــــي  داخــــل القــــرن الفلســــطي

منــــــاط  فلســـــــطينية "ي ــــــون هــــــ ا االنســــــحاب العســــــ رس الجزئـــــــي لــــــيس فقــــــط ا تــــــراد رســـــــمي بــــــأن هنــــــا  
 .سقوط االحتمل: بل أيضا هو أحد مظاهر بداية النهاية" محررة

  



ي الرمــــــال  ل ـــــن القيـــــادة السياســـــية والعســــــ رية االســـــرائيلية  اســـــتمرت فـــــي  نادهــــــا ودفـــــن رأســـــها فـــــ        
ــــــة هــــــ ا  ــــــر"رافضــــــة رؤي ــــــة " الت يي ــــــاب الرؤي ــــــي بي ــــــة  ف ــــــي إجراءاتهــــــا القمعي ــــــت تصــــــعد ف هــــــ و المــــــرة  و هب

االســـــــــتراتيجية  ولتحقيـــــــــ  أهـــــــــداد وم اســـــــــب انتخابيـــــــــة لل نيســـــــــت الثـــــــــاني  شـــــــــرة فـــــــــي نـــــــــوفمبر  و ـــــــــأن 
ـــــد للمنطـــــ  والح مـــــة  ـــــة المســـــؤولية  وبأســـــاليب تفتق ـــــة المشـــــوار  وليســـــت بداي ـــــات هـــــي نهاي وأســـــيرة  االنتخاب

ــــــة   ــــــة واأل اديمي ــــــاءات الثقافي ــــــ  اللق ــــــة  ومن ــــــات الخيري ــــــي إبــــــم  الجمعي ــــــوة الســــــلطة  فشــــــر ت ف ــــــون ق لجن
ــــــر " اللجــــــان الشــــــعبية"وا تبــــــار    والحقــــــت النشــــــطاء فيهــــــا  ا تقــــــاالت وأبعــــــادا ونســــــفا "القــــــانون"خارجــــــة  ل

ات اال تقــــال  حتـــــر محليــــة واوروبيـــــة وأمير يــــة  وقامــــت بتوســـــي  معســــ ر " معارضــــة"لبيــــوته   متحديــــة  ـــــل 
المعتقلــــون خلـــــد القضـــــبان  لـــــ  يســــلموا مـــــن بطـــــ  الســـــلطة  فجـــــرت تصــــفية بعضـــــه  فـــــي برفـــــة التعـــــ يب 

  واخــــــرين فــــــي ســــــجن (المســــــ وبية-أحــــــده  فــــــي ســــــجن الظاهريــــــة وااخــــــر فــــــي ســــــجن القــــــدس )والتحقيــــــ  
ــــــت القيــــــادة االســــــرائيلية( 3أنصــــــار )النقــــــب  ــــــتله  بــــــد  بــــــارد و هب ــــــيه  وق   اليهــــــا  جــــــرن إطــــــم  النــــــار  ل

حتـــــر لـــــو اســـــتمرت "  ويم ـــــن تحقيـــــ  النصـــــر العســـــ رس فيهـــــا "حـــــرب"هـــــي " االنتفاضـــــة"االســـــرائيليين  بـــــأن 
 . لر حسب تعبير شامير" تس  سنوات

  
ل ــــــن االنتفاضـــــــة  مليـــــــون ونصـــــــد فلســـــــطيني  لـــــــ  يحملـــــــوا أو يســـــــتعملوا الســـــــم   ولـــــــ  يخططـــــــوا         

   التــــي اســــتمرت حتــــر شــــهرها التاســــ   ووصــــلوا بهــــا الــــر لقتــــل اســــرائيلي واحــــد طــــوال رحلــــة المعانــــاة واأللــــ
بعـــــد أن فشـــــل جـــــورج شـــــولتز فـــــي اجهاضـــــها فـــــي ( محطـــــة االســـــتقمل الفلســـــطينية)  وهـــــي (أيلـــــول)محطـــــة 

أشـــــــهرها الـــــــثم  األولـــــــر  وفشـــــــلت المؤسســـــــة العســـــــ رية االســـــــرائيلية مـــــــن حرمانهـــــــا مـــــــن قوتهـــــــا وتمويلهـــــــا 
فــــــي تــــــونس  وفشــــــلت القيــــــادة  1811نيســــــان  11فــــــي ( هــــــادأبــــــو ج)بابتيــــــال والــــــدها القائــــــد خليــــــل الــــــوزير 

بعاد المئات من خيرة رجالها  .السياسية االسرائيلية من شل حر تها بابم  المؤسسات وا تقال وام
  

وأخيــــــرا  الفشــــــل االســــــرائيلي العســــــ رس والسياســــــي معــــــا فــــــي إجــــــراء  مليــــــة قيصــــــرية لمنتفاضــــــة أو         
  (وثيقــــــة االســــــتقمل الفلســــــطيني وتشــــــ يل الح ومــــــة المؤقتــــــة)بــــــارو تشــــــويه مولودهــــــا المنتظــــــر  بتســــــريب أخ

ــــــــــل  ليحمــــــــــي االنتفاضــــــــــة ومولودهــــــــــا  و ــــــــــت بتســــــــــريب فلســــــــــطيني مقاب اســــــــــتعداد شــــــــــعبي لقبــــــــــول )وفوجئ
ــــي  يتعــــاطد مــــ   (التحــــدس و لــــر   ــــس مــــا أراد شــــامير " المولــــود المنتظــــر"ولبنــــاء  رأس  ــــا   ربــــي ودول

ـــــــر  افـــــــة لم اســـــــ" المنظـــــــرين"وبيـــــــرس ورابـــــــين  وجميـــــــ   ب انتخابيـــــــة  تـــــــاب  العـــــــال  وباهتمـــــــا  يـــــــومي  و ل
البـــــدء فـــــي إ ـــــداد الترتيبـــــات  لفـــــتة أبـــــواب ( د.ت. )المســـــتويات  مصـــــير االنتفاضـــــة ومولودهـــــا  وأ لنـــــت 

لتـــــــت  الـــــــوالدة الطبيعيــــــة فـــــــي مو ـــــــدها فيـــــــه   (المجلـــــــس الــــــوطني الفلســـــــطيني)البيــــــت الفلســـــــطيني الشـــــــر ي 



ــــــوال)وأوحــــــت باحتمــــــاالت صــــــدور  ــــــة )أو نيويــــــور  ( البرلمــــــان االوروبــــــي)فــــــي ستراســــــبورغ ( دةشــــــهادة ال هيئ
ـــــول ( أبـــــو  مـــــار)حيـــــ  يـــــ هب القائـــــد ياســـــر  رفـــــات ( االمـــــ  حـــــامم بصـــــن الزيتـــــون الفلســـــطيني  فـــــي أيل
 (.الدولة الفلسطينية)  ليمهد إ من نبأ والدة 1811

        

ستســــــــــتمر ( د.ت. ) وتمهيــــــــــدا الزالــــــــــة  ــــــــــوابيس الشــــــــــ  والخــــــــــود  أ لــــــــــن  ــــــــــن احتمــــــــــاالت ان        
بعـــــــد تشـــــــ يل الح ومـــــــة المؤقتـــــــة   لـــــــر نفـــــــس النحـــــــو الــــــــ س (  و الـــــــة فلســـــــطينية)بمؤسســـــــاتها ورجالهـــــــا 

ــــــــه  ــــــــة)اســــــــتمرت  لي ــــــــة اليهودي ــــــــة  ــــــــا  ( الو ال ــــــــون للح ومــــــــة االســــــــرائيلية المؤقت ــــــــن بوري بعــــــــد تشــــــــ يل ب
أبـــــو )الـــــر أصـــــحاب القـــــرار فـــــي اســـــرائيل  صـــــر  صـــــم  خلـــــد "ريـــــا  الت ييـــــر"واليصـــــال صـــــوت  .1821
بــــــأن حــــــدود الدولــــــة الفلســــــطينية ليســــــت مقيــــــدة ومشــــــروطة فــــــي ( د.ت.مــــــن القــــــادة البــــــارزين فــــــي  ( )ايــــــاد

بـــــــل أن هـــــــ و الحـــــــدود ســـــــتقرها المفاوضـــــــات مـــــــ  االســـــــرائيليين   1829لعـــــــا  ( 111)حـــــــدود التقســـــــي  رقـــــــ  
ومبـــــدئيا  هنـــــا  قبـــــول فلســـــطيني بـــــأن ت ـــــون الضـــــفة ال ربيـــــة وقطـــــا  بـــــزة و اصـــــمتها القـــــدس هـــــي أراض 

 .الدولة الجديدة
  

 لـــــــر اســـــــرائيل خيـــــــارا  فلســـــــطينيا يوميـــــــا  واســـــــقطت جميـــــــ  " االنتفاضـــــــة"لقـــــــد فرضـــــــت ... وبعـــــــد         
 :األقنعة ووضعتها أما  البدائل التالية وجها لوجه

  
ــــــــــــــه  :الضــــــــــــــم ( 1) ــــــــــــــه حســــــــــــــب اد ائ ــــــــــــــد  -رفضــــــــــــــه اللي ــــــــــــــود الن ــــــــــــــات  امــــــــــــــب ديفي ملتــــــــــــــز  باتفاقي
 .اريخية ميتةوه و أورا  ت( ال اتي        الح  )

 .الدولة العبرية" نقاء"رفضه المعرا  النه يقضي  لر   -
واخــــــرين  لــــــر   الســــــ ان  يطالــــــب بــــــه بعــــــض المتطــــــرفين  لــــــر أن يقتصــــــر الضــــــ   لــــــر األرض دون  -

 .أن ي ون ضما جزئيا وليس شامم
  
    رفضـــــــــه اللي ـــــــــود النـــــــــه بيـــــــــر  ملـــــــــي فـــــــــي الظـــــــــرود الدوليـــــــــة الراهنـــــــــة  وا تفـــــــــر :الترانســـــــــفير ( 2)
 .باجراءات األبعاد المرحلية 

ــــ  بعــــودة   - ــــزال يحل ــــه ال ي ــــي"رفضــــه المعــــرا  الن ــــار االردن ــــن" الخي ــــي حــــين أ ل ــــرار االنفصــــال   ف االردن ق
 .وال س يعني وفاة الخيار االردني



العســـــ رية والشـــــروط االممئيـــــة  يطالـــــب بـــــه المتطرفـــــون  لـــــر انـــــه الحـــــل األمثـــــل  ويم ـــــن فرضـــــه بـــــالقوة  -
 .حتر م  سوريا لن تحل المش لة  لر االردن  ل ن الحرب م  االردن أو

  

  
 ".أرض اسرائيل ال برن"رفضه اللي ود النه إ ادو لتقسي   :االنسحاب ( 3)

 .وش ليا حدود األمن  وطر  إنسحابا جزئيا" الدولة"رفضه المعرا  النه يفقد    -
 .معس ر السم  االسرائيلي يطالب به بعض قادة الجي  واأل اديميين االسرائيليين وأقطاب  -
  
ــــــــيني ( 4) اســـــــتراتيجية   ات رؤيــــــــة  تـاريـخـيــــــــة يـرفـضــــــــه اللي ـــــــود النــــــــه يفتقـــــــد لـز ـامــــــــة :الســـــــسم الفلسطـ

 .موضو ية
 ".االردنـي  الـخـيـار" ـ  بـوفـاةبـعـجـزو وتـسـلـي  يـرفـضـه الـمـعـرا  النـه يـعـنـي ا ـتـراد -

 .والـسـلـطـة ويـريـدون حـم دمـويـا يـرفـضـه المتطرفون  النـهـ  يمل ون الـسـم  -
  

وأمــــا  هــــ و المعادلــــة  فــــان المطلــــوب مــــن  ــــل صــــدي  وحــــريغ  لــــر الدولــــة العبريــــة  وأيضــــا  ــــل         
ــــــاب  لقصــــــة االنتفاضــــــة  الحاضــــــر الفلســــــطين ــــــود المنتظــــــر  أن متعــــــاطد ومــــــتفه  ومت ي  ومســــــتقبلها  المول

اان  محليـــــــا واقليميـــــــا ودوليـــــــا  النقـــــــا  اســـــــرائيل فـــــــي األيـــــــا  الســـــــبعين القادمـــــــة  والحاســـــــمة  فـــــــي " يتـــــــدخل"
 .نتيجة لمنتخابات -مستقبل القرار السياسي 

  
ـــــــــــــــــيس الن          - ـــــــــــــــــت " الصـــــــــــــــــرا "ل مـــــــــــــــــ  الفلســـــــــــــــــطينيين وطـــــــــــــــــوال أربعـــــــــــــــــة قود ماضـــــــــــــــــيه  أثب
 .هزيمة أو تصفية الفلسطينيين            إستحالة

ـــــــــــــــــيس الن          - ومولودهـــــــــــــــــا المنتظـــــــــــــــــر  ال يم ـــــــــــــــــن اان أو بـــــــــــــــــدا  بحهمـــــــــــــــــا " االنتفاضـــــــــــــــــة"ول
 .تصفيتهما  لر مسم  ومرأن من العال                 أو

   ولــــــــــيس الن اســــــــــرائيل ال تملــــــــــ  بعــــــــــد االنتفاضــــــــــة أن تفــــــــــرض شــــــــــروطها  لــــــــــر أحــــــــــد فــــــــــي         -
 .العربي وخاصة  لر االردنالعال              

  
ـــــد  المـــــن واســـــتقرار  اســـــرائيل هـــــو الفلســـــطينيون         والســـــم  الفلســـــطيني هـــــو . بـــــل الن الضـــــمان الوحي

البــــــديل الوحيــــــد ل افــــــة  ــــــوابيس األمــــــن االســــــرائيلي  وا ا مــــــا قتــــــل الســــــم  الفلســــــطيني اان  فــــــان المنطقــــــة 
ـــــر  ـــــار " بلفاســـــت" لهـــــا ســـــتع  بالفوضـــــر والعنـــــد  وســـــتتحول ال ـــــل اســـــرائيل خي ـــــر األبـــــد  فهـــــل تقب ثانيـــــه وال



ــــه خيــــار  ــــاة"الســــم  الفلســــطيني؟ ان " مريضــــا"ومــــن يــــرفض الحيــــاة لنفســــه أو يمنعهــــا  ــــن بيــــرو يعتبــــر " الحي
نقا و" التدخل"و لر الجمي    .لمعالجته وام

  
  

 


