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 بيانات وقرارات

  يف املوضوع الفلسطيني
  )بالعبرية( ١٩٨٩ -  ١٩٥٠

  .جتميع وإعداد موشيه غباي
  .١٩٩٠ياد طبنكين، : أفعال

  
  

جمع موشيه غباي وبوّب ونقل إىل العبرية أهم البيانات والقرارات املتعلقة   
، وذلك ملساعدة الباحثين يف ١٩٨٩حتى سنة  ١٩٥٠بالقضية الفلسطينية، من سنة 

  .هذا املوضوع
، مع أنها "ثابتة تاريخياً"ليست ظاهرة " القومية الفلسطينية"يرى غباي أن   
ومتصلة بتبلور وعي قومي فلسطيني يحاول منذ عشرات " ثابتة سياسياً"ظاهرة 

تبر جتاهالً لعنصر لذا فإن جتاهل هذا األمر يع. األعوام البحث عن تعبيره السياسي
  .مهم موجود يف أساس عدد من املشكالت املطروحة حالياً يف الواقع السياسي الراهن

املشكلة الفلسطينية معقدة جداً، وجتمع بين وجهات نظر "ويرى غباي أن   
العدل، واألخالق، : وتطرح قضايا مثل. أيديولوجية وسياسية واجتماعية واقتصادية

وهو، يف كتابه هذا، يستخدم الوثيقة أداة لبلورة ." تراث الثقايفواحلقوق التاريخية، وال
  .فهم حقيقي وواقعي لهذه املشكلة

اتبع غباي منهج التسلسل الزمني للوثائق ال أسلوب التصنيف بحسب 
إال إن يف اإلمكان تقسيم موضوعات وثائق الكتاب إىل أربعة موضوعات . املوضوعات

  .ية، ووثائق دولية، ووثائق إسرائيليةوثائق فلسطينية، ووثائق عرب: هي
يتضمن القسم الفلسطيني من الوثائق قرارات الدورات التي عقدها اجمللس 

، حتى ١٩٦٤يونيو /الوطني الفلسطيني، بدءاً بالدورة األوىل التي عُقدت يف حزيران
كما يحتوي القسم على . ١٩٨٧أبريل /الدورة الثامنة عشرة التي عُقدت يف نيسان

، وعلى بيانات ١٩٨٨نوفمبر /الدولة الفلسطينية املستقلة يف تشرين الثاينإعالن 
وجتدر اإلشارة إىل أن هذه ". حماس"القيادة املوحدة لالنتفاضة وبيانات حركة 

إىل جانب . البيانات املترجمة إىل العبرية ترد مرفقة بنسخ مصورة عن األصل العربي
ياسر : كلمات لزعماء فلسطينيين مثلهذه املادة، اختار غباي مقتطفات من خطب و



  ١٥٩، ص )١٩٩١ فيص( ٧، العدد ٢المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاءارق
 

٢ 
 

وهذا باإلضافة إىل . عرفات، وأحمد الشقيري، ونايف حواتمه، وبسام أبو شريف
  .املشاريع السياسية التي طرحتها املنظمات الفلسطينية

إذ يقدم غباي قرارات . أما يف اجلانب العربي، فاالختيار هنا كان أوضح وأكبر
ومما . ١٩٨٢، ١٩٧٨، ١٩٧٤، ١٩٧٣، ١٩٦٤: التاليةمؤتمرات القمة العربية للسنوات 

ال شك فيه أن اختيار هذه القرارات بالذات، من دون غيرها، عائد بالدرجة األوىل إىل 
اإلسرائيلي، ويف املواقف  –أن هذه املؤتمرات شكلت نقاط حتول يف النزاع العربي 

عدد من الوثائق املهمة  واشتملت املادة العربية أيضاً على. العربية من حل هذا النزاع
الذي عقدته احلكومة اللبنانية مع منظمة التحرير " اتفاق القاهرة"واألساسية، مثل 
، ومشروع السالم يف الشرق األوسط الذي طرحه امللك فهد سنة ١٩٦٩الفلسطينية سنة 

، إىل جانب خمتارات خلطب قادة عرب ١٩٨٥، واتفاق عمان الذي عقد سنة ١٩٨١
  .ورسائل رسمية

اشتملت الوثائق الدولية، بصورة أساسية، على قرارات جملس األمن وهيئة 
يونيو /األمم املتحدة، والهيئات الدولية األخرى، مثل إعالن البندقية يف حزيران

. ١٩٨٢، ومشروعي السالم اللذين تقدم بهما الرئيسان ريغان وبريجنيف سنة ١٩٨٠
اختيار هذه الوثائق هو تسجيل نقاط وهنا، أيضاً، يبرز أن احملرك أو الدافع إىل 

  .التحول األساسية يف الرأي العام الدويل والعاملي جتاه القضية الفلسطينية
أما الباب اإلسرائيلي، فهو األقل غنى يف الكتاب، واقتصر على وثائق معدودة 

، وإعالن ١٩٦٧تناولت توحيد مدينة القدس وتطبيق القنون اإلسرائيلي عليها سنة 
،  ومبادرة السالم التي اقترحتها احلكومة ١٩٨٠صمة إلسرائيل سنة القدس عا

  .١٩٨٩مايو /اإلسرائيلية يف أيار
يقدّم كتاب غباي مادة توثيقية ال يستهان بها وبفائدتها بالنسبة إىل كل 

كما أن اجلهد الذي بذله غباي يف عملية التجميع . دارس ومهتم بالقضية الفلسطينية
جلهد الذي قام به على صعيد االختيار واالنتقاء، األمر الذي ال بد والترجمة ال يقل عن ا

يبقى السؤال ما إذا كان حمصول هذا الكتاب قادراً على . من أنه كان صعباً وشائكاً
تقديم صورة لكيفية نشوء الوعي القومي الفلسطيني وألشكال تطوره عبر األعوام؟ وهو 

  .ما ادعى غباي أنه يهدف إليه عبر عمله هذا
إن العمل الذي قام غباي به يمكن أن يشكل مصدراً توثيقياً للبحاثة 

اإلسرائيليين يف املوضوع الفلسطيني، لكنه ما زال بعيداً عن أن يشكل مادة قادرة 
ويف . على فهم أواليات النزاع وتعقيد املشكلة، ألنه يفتقر إىل البعد التحليلي الضروري
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شارات على طريق نزاع استعصى حله حتى اآلن، غياب هذا البعد تبقى هذه الوثائق إ
  .على الرغم من كل اجلهود التي بُذلت من أجل السالم منذ أربعة عقود



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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