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 : ٕارشاف أالسـتاذ اكتور                                                            : ٕاعداد الطالبة

 ^دية شكيل                                                               جامل عبد النارص مانع

 

 : جلنة املناقشة

 رئيسا                 -قسـنطينة -جامعة منتوري           د احلفيظ طاشورعب /أالسـتاذ اكتور
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  عضوا                    -عنابة-جامعة fg خمتار           عبد الرحامن حلرش /أالسـتاذ اكتور
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      مقدمة                                                                                                   

                                                                                             

كانت تهدف من خاللها بعض الجماعات للسيطرة على  ،عبر التاريخ عرفت البشرية عديد الصراعات
تناولت الدراسات تلك  ،جماعات أخرى بغية االستحواذ على ممتلكاتها أو فرض أنظمة معينة عليها

م من حيث تقسيماته وما وصل إليه الصراعات من أجل معرفة الدوافع االجتماعية والنفسية ولفهم تطور العال
أما دراسات اليوم قد أضيف إليها الجانب القانوني الذي البد  ،كان هذا في الماضي ،وانقسامات من تحالفات

   .أن ترضخ له سائر دول العالم

قديما كانت صدامات الناس محكومة بقرارات وقوانين مختلفة استند واضعوها في اتخاذها وصياغتها إلى     
إلى أن وصل العالم إلى ما يعرف اليوم بالمجتمع الدولي المسؤول وفق  ،معتقداتهم وائهم وأطماعهم أوأه

يبقى تطبيقه محل جدل  ،وبغض النظر عن مشرعي القانون ،القانون والعرف الدوليين عن األحداث الدولية
ا تكون الدول الكبرى ها متهمة بانتهاج سياسة الكيل بمكيالين التي عادة مبين أطراف بعضُ  وتجاذب
فبعد الحرب العالمية الثانية اجتمعت القوى المنتصرة إثرها لتتكلم باسم العالم أجمع ولتسن القوانين  ،صاحبتها

  .المصيري" الفيتو"فتتخذ لنفسها دون غيرها حق  ،وتصنف الدول ضمن هيئة األمم المتحدة

لتبقى أكثر القضايا تعقيدا أو  ،ي حل بعضهانجحت من خاللها ف ،مرت على تلك الهيئة قضايا عديدة    
إنها القضية الفلسطينية التي لم تعرف  ،إحداها على األقل معلقة بين سندان أمم ضعيفة ومطرقة قوى عظمى

  .بل تنامت تعقيداتها بمرور الزمن ،يوما أي حل ألي جانب من مكوناتها

فقد تختلف إجابته الخاصة بشقيها التاريخي  ،سألت أي فرد في هذا العالم عن القضية الفلسطينية إنْ     
كونها تتعدى مجرد الخالف حول قطعة أرض إلى كونها خالفا حول أكاذيب وادعاءات  ،والقانوني عن غيره

لكن اإلجابة التي  ،اختلقتها مجموعة من اليهود فصدقتها وساندتها في ذلك عدة دول ألسباب مختلفة
أولئك الذين  ،لعل أغلبهم ،حل ليومنا هذا وأن أناسا كثر يعانون بسببهاسيجمعون عليها هي كون القضية لم ت

نقصد هنا الفلسطينيين الذين جردوا من ممتلكاتهم وأراضيهم وألقي  ،كانوا مستهدفين عندما ظهرت هذه القضية
وهم اليوم يعيشون الشتات في  ،بهم ليس خارج حدودها فحسب بل حتى خارج حدود فلسطين التاريخية

بينما لم  ،بل أن رقعة الشتات والتباعد تزيد يوما بعد يوم مع تزايد األجيال وتزايد مشاكلهم ،لف دول العالممخت
  .تبق منهم سوى أقلية بسيطة تعيش داخل أراضيها وتتمتع بممتلكاتها
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هي حق مكفول في  ،العودة إلى األرض واسترجاع الممتلكات بعد التنقل أو التعرض للطرد والتهجير    
إال أن الشعب  ،وقد استفاد منه عديد األفراد والجماعات في مختلف مناطق العالم ،مواثيق القانون الدولي

حتى  ،دور قرارات أممية خاصة به تثبت له ذلك الحقالفلسطيني ال يزال محروما من تطبيقه بالرغم من ص
على حقوقهم الوطنية الثابتة بما فيها  الصهاينةأصبح ممثلو هذا الشعب مجبرين على التفاوض مع نظرائهم 

فبعدما أجبر معظم أفراد الشعب الفلسطيني على ترك أراضيهم ليتجهوا إلى مناطق أخرى سواء  ،حق العودة
مارين بمراحل مختلفة من  ،فإنا نجدهم اليوم قد بلغوا عقدهم السادس من الشتات  ،في الداخل أو الخارج

المحاوالت الفاشلة التي سعوا من خاللها للتوصل إلى ما يضمن حقهم في التمتع بأراضيهم وممتلكاتهم من 
  .طينيين حقوقهمإال أن القرارات األممية التي اختلقت دولة إسرائيل لم تستطع مثيالتها أن ترد للفلس ،جديد

البد أن يكون نابعا من أسباب شخصية  ،اختيار أي موضوع للبحث فيه والتوصل إلى نتائج بخصوصه    
تشعب نجاز هذا البحث من إ انطلقت رغبتي في فقد ،النسبة لألسباب الشخصيةب ،وأخرى موضوعية

ا يجعل البحث فيه واسعا وفي مم ،موضوع حق العودة الفلسطيني وارتباطه بباقي فروع القضية الفلسطينية
 -إذ ال يمكن التطرق له دون المرور بموضوع المفاوضات الفلسطينية ،نفس الوقت يستدعي االلتزام به

إضافة إلى الحلول النظرية لهذه القضية واآلراء المختلفة  ،مشاريع توطين الفلسطينيين أو ،الصهيونية
   .تجاهها

فالبحث في  ،كونه جامع بين الجانبين القانوني والسياسي  وهو ،عهناك سبب آخر جعلني اختار هذا الموضو 
وهو ما يمنح  ،قضايا راهنة في إطار القانون الدولي يستدعي بالضرورة البحث في مجال العالقات الدولية

خاصة وان األمر يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تعددت  ،فرصة التحليل والتعمق في مقتضيات موضوعه
الصهيوني فال يخفى على أحد الفرق بين الوضع الفلسطيني والوضع  ،رافها والعوامل المؤثرة فيهاواختلفت أط

 .الذي يلقى الدعم منذ بداية وجوده

والتي عادة ما يكون سببا رئيسا في  - كذلك من األسباب التي إلى دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع     
 يوجب التطرق  حق العودة الفلسطيني على جانب استشرافياحتواء موضوع  - اختيار الباحثين لمواضيعهم 
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إضافة إلى التصور الشخصي لما قد يحدث  ،المراكز العلمية وتنبؤاتها إلى ما توصلت إليه دراسات
  .في بناء حل إلشكاالت الموضوع احات التي يمكن طرحها كمساهمةواالقتر 

  . تشعبه وآنيته ،هذا الموضوع إذن سيمكن حتما من تطبيق أساسيات البحث العلمي نظرا لمرونته

وجود مؤلفات ودراسات متضاربة المنطلق أما السبب األهم بالنسبة لي في اختيار هذا الموضوع فهو    
وهو األمر الذي دفع فضولي العلمي إلى الرغبة في دراسة هذا  ،ف انتماءات مؤلفيهابسبب اختال والنتائج

              .الموضوع

  .كل تلك األسباب من محفزات الباحث لتناول مواضيع دون أخرى

 أهمية موضوع حق العودة الفلسطيني على الصعيد الدوليتتلخص في  فهي ،لألسباب الموضوعية بالنسبة  
فما من مركز معني بإجراء دراسات قانونية أو سياسية إال وكان للقضية  ،اء دراسات حولهوضرورة إجر 

اب والصحفيين المهتمين بالقضايا تّ نفس األمر يسري على الكُ  ،الفلسطينية بكل فروعها حصة من دراساته
طقة الشرق على من لصهيونيا-تأثير كل ما يتعلق بالصراع الفلسطينيضاف إلى هذا السبب  يُ  .الدولية

  .األوسط بأكملها

يمس شعبا  كونهلعل أن أهمها  ،ألسباب عديدة يكتسي موضوع حق العودة الفلسطيني أهمية بالغة   
إذ لم تشهد البشرية من قبل قيام أقلية من الغرباء بطرد أكثرية  ،بأكمله تعرض لسابقة في التاريخ الحديث

فانه حرم  ،ذا العمل قد حرم دولة من البقاء المكفول قانونافعدا كون ه ،مواطني بلد ما وأخذ مكانهم بالقوة
نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر حرمانهم من حق التمتع  ،كذلك ماليين الفلسطينيين من حقوق كثيرة

اشتمال موضوع البحث على مواضيع فرعية يضاف إلى هذا السبب  .بممتلكاتهم والتواجد ضمن مجتمعهم
درس كل موضوع أن يُ  إذ يمكن ،هذا فقط ليس ،ل منها موضوع مذكرة أو أطروحةكثيرة  يمكن جعل ك
حق العودة الفلسطيني مادة دسمة قابلة للدراسة من كل  كما أن ،وبأهداف مختلفة انطالقا من خلفيات

عدم لى يعود هذا إ ،بدليل اهتمام مراكز البحث والمعاهد والمجالت والبرامج التلفزيونية بهذا الموضوع الجوانب
بل أن النقاش فيه  ،فهو ليس موضوعا آنيا وحسب ،الحسم في موضوع البحث وفي المواضيع التي يتضمنها

   .وقد يستمر لعقود أخرى مستمر
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 -حسب رأينا–فان العامل الرئيسي الذي يمنح موضوع حق العودة الفلسطيني  ،ق ذكرهإضافة إلى ما سب
 وغربية صهيونيةوجود دراسات كثيرة قام بها يهود وأجانب أصدرتها مؤسسات ومراكز أهميته الكبرى هو 

لحق  البد من أن تقابلها دراسات تفندها وتعطي ،تحمل ادعاءات وأسانيد وتفاسير ليس لها صلة بالقانون
   .الفلسطينيين في العودة حجته

الفلسطينيين  أحقيةاجتهد عديد القانونيين والسياسيين في تبيان حقيقة القضية الفلسطينية بشكل عام وٕاظهار   
الذي تخصص في هذا المجال وأثرى " سلمان أبو ستة " من أهمهم الدكتور  ،في العودة إلى أراضيهم

 ،وآخرون" نصير عاروري"الدكتور  ،"عبد الوهاب المسيري"إليه الدكتور يضاف  ،المكتبات العربية بكتاباته
حيث أنها  ،على وجه الخصوصلة حق عودة الفلسطينيين بمسأ الملفت هو اهتمام بعض دور النشر  واألمر

بل تجمع المقاالت المختلفة وأوراق العمل ونتائج  ،ال تنشر كتب أوالئك القانونيين والسياسيين وحسب
مؤسسة الدراسات الفلسطينية  : نذكر منها ،ات واألعمال المقامة خاللها وتخرجها في شكل كتبالمؤتمر 

 ، )عمان(المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، )بيروت(الزيتونة للدراسات واالستشارات  مركز ، )بيروت(
 . )بيروت(مركز دراسات الوحدة العربية  ،)بيروت(والتوزيع  بيسان للنشر

  . ا أعدادها بالسنين التي مرت على القضية الفلسطينيةا تبقى قليلة إذا ما قارنّ إال أنه  

لماذا لم يستفد الفلسطينيون  : طرح عند اإلقبال على دراسة حق الفلسطينيين في العودةتُ  إشكاليةلعل أهم   
  ؟من حق العودة المكفول قانونا على غرار غيرهم من شعوب العالم

 : لتاليةطرح األسئلة اكما تُ  

ولماذا يشكلون أغلبية الشعب  ؟ما هي أسباب ميالد قضية الفلسطينيين المطالبين بتطبيق حق العودة - 
    ؟الفلسطيني

 ،رين الفلسطينيين وحرمانهم من العودة إلى أراضيهمهجّ ما هو دور هيئة األمم المتحدة في خلق مشكلة المُ  –
  ؟والتمتع بممتلكاتهم

 ؟لمطالبة بتطبيق حق العودة على الفلسطينيين قوة إلزاميةهل للقرارات األممية ا - 
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  ؟ما هي الحلول القانونية الممكنة من أجل تكريس حق العودة الفلسطيني - 

 ؟دة الفلسطينيما هي آليات تطبيق حق العو  - 

خرجوا من أغلبية الفلسطينيين قد أُ  أنّ  فرضيةسنحاول دراسة هذه اإلشكاالت واإلجابة عنها انطالقا من   
السلطات الفلسطينية قد سعت الستصدار قرارات أممية  أنّ و  ،دون وجه حق دوا من ممتلكاتهمرّ أرضهم وجُ 

 ،القانون الدولي يمنحهم ذلك الحق نّ خاصة وأ  ،كاتهمإلى أرضهم والتمتع بممتل ن الفلسطينيين من العودةمكّ تُ 
     .حيث سبق أن استفادت عديد الشعوب األخرى منه بعدما عاشت نفس الوضع الفلسطيني

    : كال من ننتهجارتأينا أن  ،من كافة النواحي حتى نحيط  بموضوع دراستنا

سة الظروف التي أحاطت بإصدار كان استخدام هذا المنهج من اجل درا :المنهج الوصفي التحليلي- 
والعالقة بين ، من خالل تحديد خصائص قضية حق الفلسطينيين في العودة وأسبابهاالقرارات وتحليلها 

  .واستخالص النتائج منهاحقيقتها  لمعرفة وذلك ،متغيراتها

لى ماهيتها من كان البد من انتهاج النقد في قراءة الوثائق القانونية من اجل التوصل إ :المنهج النقدي-
 .خالل التعرف على تاريخها والغرض من إصدارها

القانون الدولي  ماجاء بهوقياسها على  ،من خالل دراسة تفاسير الوثائق المختلفة :منهج التحليل القانوني -
 .أحيانا وعلى تطبيقاتها السابقة أحيانا أخرى

لذلك كان البد  ،قانونية مرتبطة بالواقع السياسيالقضية الفلسطينية بكل جوانبها ال :منهج التحليل السياسي - 
إال أن أي دراسة قانونية  ،فبالرغم من أن الموضوع قانوني ،من رصد تغيرات المعطيات السياسية ثم تحليلها

  .يتقاطع حتما مع االعتبارات السياسية ،لموضوع ال يزال قيد المتابعة والنقاش من اجل حل نزاعاته

م علينا استعمال المنهج التاريخي بالعودة إلى محطات تحتّ  ،ن المنهج الوصفيضم :المنهج التاريخي -
  .تاريخية هامة

                                                                          .ا بين حق العودة الفلسطيني وحق العودة لشعوب أخرى تمكنت من االستفادة منهحيث قارنّ  :منهج المقارنة –

6  



  مقدمة                                                                                                         

 
  ا قد تؤول إليه األمور فيما يخص القضية الفلسطينية من حيث شقحيث تحدثنا عمّ  :المنهج االستشرافي - 

  .حق العودة

وجدنا انه من الضروري اإلشارة إلى  ،إلى كيفية تقسيم هذا البحث وطريقة دراسة جوانبه قبل التطرق    
  :بعض النقاط الخاصة ببعض ما واجهنا أثناء تحضير هذه المذكرة

إال أن مضامين الكثير  ،ا تمكنا من الحصول على العديد منهانشير إلى أنّ  ،بالنسبة لقلة المراجع األجنبية - 
 .وصهاينة غلبها من تأليف يهودعدا أن أ  ،ولروايته الصهيونيففيها انحياز تام للطرف  ،منها غير موضوعية

ارتأينا أن نضيف في الفصل الثاني من هذه الدراسة بعض أقوال  ،إضافة إلى القرارات والقوانين الدولية - 
   .وتصريحات الشخصيات المؤثرة في مسيرة محاوالت تطبيق حق العودة على الفلسطينيين

ناتجا  ،في أحد بنوده حق العودة الفلسطيني منالمتض 194كان تخصيص مطلب كامل للقرار األممي رقم  - 
وهو ما  ،عن االهتمام الواسع الذي حظي به من طرف رجال القانون الدولي المهتمين بالقضية الفلسطينية

على عديد المؤسسات  وهو ما ينطبق ،توضحه كتاباتهم وآراءهم سواء كانوا داعمين له أو منددين به
بينما أجملنا باقي القرارات ذات الصلة  ،ومراكز البحث العربية إذا ما راجعنا بياناتهم وٕاصداراتهم الفلسطينية

   .ستتضح هذه األهمية من خالل هذه الدراسة ،في مطلب آخر

وهذا لكونهم  ،اتوسعنا في الحديث عن الفلسطينيين وتوزعهم وتصنيفاتهم في بداية المذكرة جاء مقصود - 
  .يمثلون صلب موضوعنا والمعنيين به

بل أن تجاوز  ،ليس تعميما أو سهوا" الفلسطينيين"جاء عنوان المذكرة في احد متغيراته مقتصرا على كلمة  -
وتعويضها بالكلمة األولى خالفا لما جرت عليه العادة في الدراسات الخاصة " الالجئين الفلسطينيين"عبارة 

" الالجئ الفلسطيني"وذلك لتعدد تقسيمات الفلسطينيين خاصة بين تسميتي  ،داكان متعمّ  بهذا الموضوع
  سيتضح ذلك  ،المختلفتين في معنييهما بالرغم من حق المقصودين بالتسميتين في العودة "النازح الفلسطيني"و
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  مقدمة                                                                                                    

  

  .كبر في ما يلي من هذه الدراسةبشكل أ   

حق العودة بين الشرعية الدولية وخصوصية األول جاء بعنوان  ،تم تقسيم هذا البحث إلى فصلين    

  .إشكالية تطبيق حق العودة على الفلسطينيينوالثاني بعنوان  القضية الفلسطينية

فخصصنا من  ،لة حق العودة الخاصة بالفلسطينيينسيم اإلحاطة بكل جوانب مسأ كان الغرض من هذا التق
جاء تحت  ،وضحنا فيه الخلفية التاريخية لنشوء مطلب حق العودة الفلسطيني ،خالل الفصل األول مبحثا

تطرقنا فيه إلى جزء من تاريخ فلسطين خاص  ،أصل مطلب حق العودة في القضية الفلسطينيةعنوان 
  كما  ،على الفلسطينيين من تقسيمها إلى غاية نشوء فكرة المطالبة بتطبيق حق العودة ابتداء ،بموضوعنا

  تخلل ذلك ذكر لتطبيقات ذلك الحق على بعض ،تطرقنا إلى مفهوم حق العودة في إطار القانون الدولي العام
خر تحت عنوان ومبحث آ ،كما خصصنا جزءا للحديث عن خصوصية حق العودة الفلسطيني ،شعوب العالم

ذكرنا فيه أهم القرارات األممية  ،حق العودة الفلسطيني بين قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس األمن
 .ووضحنا اآلراء المختلفة تجاهها كما وضحنا مدى قيمتها القانونية ،التي صدرت بهذا الخصوص

ومبحث آخر بعنوان   العودة الفلسطينيعقبات تنفيذ حق فقسمناه إلى مبحث بعنوان  ،أما الفصل الثاني    
حيث سردنا في األول العوائق التي أنتجتها االختالفات التي  ،التصورات المستقبلية لحق العودة الفلسطيني

إضافة إلى الممارسات  ،ومختلف مشاريع التسوية السلمية الصهيونية-واكبت المفاوضات الفلسطينية
بينما تطرقنا في المبحث الثاني إلى االحتماالت المستقبلية  ،لدولي العامالمنافية لمبادئ القانون ا الصهيونية

 ،وبالتالي ما قد يواجه الفلسطينيين الراغبين في العودة والمطالبين بها ،لما قد تؤول إليه القضية الفلسطينية
بها  كان وضع تلك التصورات منطلقا من المعطيات الراهنة ومن الحلول النظرية التي طرحها وطالب

  .البعض
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 حق العودة بين الشرعية الدولية وخصوصية القضية الفلسطينية                                األولالفصل 

  

  جتمع الدولي من وثائق اتفق عليهاوالممتلكات شرعيته مما قدمه الم األرض إلىيكتسب حق العودة     

ن التاريخية والقانونية فالخلفيتا ،للفلسطينيين موقع خاص في هذا الصدد أن إال ،وطبقها في حاالت عديدة
فانطالقا  ،أخرىتماما عن تلك الخاصة بشعوب  تانمختلف ،الحرمان من العودة لعقود إلى هماأوصلت لتانال

لتليه حمالت تطهير عرقي تجاه الفلسطينيين  ،"إسرائيل"دولة  وهما سمّ قيام  ناصدر ليعلن ع أممي من قرار
  .فهم قانوني شامل إلىاليوم  أحوجلة حق العودة الفلسطيني مسأ  أصبحتف ،مقضية يعرفها العال بأكبرانتهت 

ق العودة لة حوالقضية الفلسطينية بما فيها مسأ  ،كل القضايا العادلة في العالم لها سندات قانونية لعل     
كان لكل منها  ،حل لها لمجموعة قوانين وقرارات خاصة بالفلسطينيين بإيجادتستند في الدفاع عنها والمطالبة 

كل الجوانب  إيضاحجل فان التطرق لكل ذلك ضروري من أ  ،لذلك ،وقراءات وتفاسير مختلفة إلصدارهخلفية 
  .ك تلك الجوانب التي قد تكون أثرت سلبا عليهوكذل ،العودة نية التي قد تدعم حق الفلسطينيين فيالقانو 

  :إلىالفصل نقسم هذا  أن ارتأينا ،بالجوانب النظرية لهذه الدراسة اإللمامجل من أ     

  .مطلب حق العودة في القضية الفلسطينية أصل :األولالمبحث 
  .مناألحق العودة الفلسطيني بين قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس  :الثاني المبحث

                                                                                   األولالمبحث 

  أصل مطلب حق العودة في القضية الفلسطينية

من حيث مطالبتهم  الصهيونيسواء في صراعهم مع الطرف  ،لة لدى الفلسطينيينيعتبر حق العودة أهم مسأ   
كما أن لهذا الحق  لة، طريقة التعامل مع هذه المسأبسبب الداخلي من حيث خالفاتهم  نهم ، أو في شأبتطبيقه

، كونه يشكل جوهر أكثر القضايا تعقيدا، خاصة انه بعد مرور أكثر من ذات األهمية على الصعيد الدولي
  ¹ .على بدايتها تفاقمت مشاكلها وتعددت أطرافهارن نصف ق

 

نيكول  :  ترجمة ،حق العودة للشعب الفلسطيني و مبادئ تطبيقه، )جيرو(دو البراديل  ،)مونيك(ندرو شميلييه جا ،)رمضان( بابادجي  ¹

  3-9. :ص ،1996 ،الطبعة األولى ،بيروت ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،قارح
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 طينيةحق العودة بين الشرعية الدولية وخصوصية القضية الفلس                                األولالفصل 

 

  إال أن الوضع بالنسبة  ¹ ،الممتلكات في الشرعية الدوليةاألراضي و  بالرغم من وضوح قانونية العودة إلى  

  :ال يزال خاصا جدا، هذا ما سنوضحه وفقا للخطوات المنهجية التاليةللفلسطينيين كان و  

                                                 . الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية :األول المطلب
    .مطالبة الفلسطينيين بتطبيق حقهم في العودة :المطلب الثاني

                                                                               المطلب األول

  الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية  

لى جزءا من الدولة العثمانية، انهارت هذه األخيرة في نهاية تلك كانت فلسطين قبل الحرب العالمية األو     
ما أوصلهم في النهاية   ² ،الحرب، فوجد الفلسطينيون أنفسهم واقعين بين االنتداب البريطاني و مطامع اليهود

  .في حاجة إلى تطبيق حق العودة –تمثل نسبة كبيرة منهم  - إلى خلق  مجموعة 

:ذلك على النحو التاليو تلك النقاط،  سنخصص فرعين لإللمام بكل  

                                                                .فلسطين والحركة الصهيونية: الفرع األول
 .وقائع النكبة الفلسطينية: الفرع الثاني

 

   ، ولية سنسردها فيما سيأتي من هذه الدراسةكما انه ورد في عدة وثائق د ،اإلنسانحق العودة في اإلعالن العالمي لحقوق  أدرج ¹

 ،سابقمرجع  ،مبادئ تطبيقهحق العودة للشعب الفلسطيني و ، )جيرو(دو البراديل  ،)مونيك(شميلييه جاندرو  ،)رمضان( بابادجي :انظر

 . 10 :ص

يونية الختالق قوانين يجسدون من الحركة الصهعلى بريطانيا و  األمرهذا ما سهل  ،لم يكن لفلسطين كيان مستقل قبل ذلك التاريخ ²

   ،خاللها حلم دولة إسرائيل

رياض  ،علي الجرباوي :ترجمة ،قراءة جديدة في المصادر البريطانية :فلسطين قبل الضياع، )واصف(عبوشي  :راجع ،لتفصيل أكثر

    9-10. :ص ،1985،لندن ،النشرالريس للكتب و 
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 حق العودة بين الشرعية الدولية وخصوصية القضية الفلسطينية                                األولالفصل 

 

                                                                                   ولالفرع األ 

  فلسطين والحركة الصهيونية

حيث كانت الحركة كثيرة رسمت معالم قضيتها،  أحداث، مرت على فلسطين ولىبعد الحرب العالمية األ    
 حداث من خاللهم تلك األأسنتناول  لها، واألكبرول ط األالصهيونية المخط:  

  .في فلسطين األوروبيالتدخل : الفقرة األولى

  .األمم المتحدة إلىدخول القضية الفلسطينية  :الفقرة الثانية

                                                        الفقرة األولى

  التدخل األوروبي في فلسطين

:تصريح بلفور والتأسيس للنكبة :أوال  

عملت الحركة الصهيونية أثناء الحرب العالمية األولى على التحريض على مساعدتها في تحقيق ما     
 ،التي رحبت بدعم الحركةالواليات المتحدة األمريكية وكذلك بريطانيا  ،فاتصلت بكل من ألمانيا ،تطمح إليه

وزير خارجية بريطانيا " آرثر جيمس بلفور"حد مؤسسي الحركة الصهيونية ب وهو أ " حاييم وايزمان"فاجتمع 
استعدادهم لمساندتها من  امن المسؤولين البريطانيين الداعمين ألفكار الحركة فأكدو إلى جانبه عدد  ،آنذاك

     ¹ .طورية العثمانيةتفكك اإلمبراجل تحقيق مساعيها في حال أ 

 :جل بناء كيان لليهود في فلسطين، حيث تقوم علىبناء على ذلك الدعم، وضعت الحركة خطة من أ     

 

 

 ،دراسة تاريخية مقارنة :الخليج العربي- فلسطين-االستيطان األجنبي في الوطن العربي المغرب العربي ،)عبد المالك(خلف التميمي.د ¹

  87. :ص  ، 1983نوفمبر  ،الكويت ،عالم المعرفة
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 حق العودة بين الشرعية الدولية وخصوصية القضية الفلسطينية                                األولالفصل 

 

 ¹ .وضع فلسطين تحت االنتداب البريطاني و انتصار الحلفاء في الحرب - 
 ² .تدابٕانهاء االنومنحهم السيطرة عليها و  إدخال بريطانيا لليهود إلى فلسطين - 

 حيث صدر من الحكومة ،البريطاني- كان تصريح بلفور المحصلة الرسمية األولى للتحالف الصهيوني  
رئيس االتحاد  إلىعلى شكل رسالة موجهة  1917نوفمبر  02البريطانية بتوقيع وزير خارجيتها في 

 :هذا أهم ما جاء فيها ،"اللورد روتشيلد"الصهيوني العالمي 

حب الجاللة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين إن حكومة صا..."  
ينتقص من  أنوستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية على أن يفهم جليا انه لن يؤتى بعمل من شانه 
قوق أو الوضع الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة اآلن في فلسطين وال الح

  ³ . " ...السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان األخرى

ويعتبرونه أساس " اليوم المشؤوم "يصفه الفلسطينيون ب ،فيما يعتبر اليهود التصريح مرحلة مهمة لديهم   
  .نكبتهم

العربية، فتحالفوا قبل صدور الوعد كان العرب منشغلين في قتال الدولة العثمانية وذلك في إطار الثورة     
         .حد مظاهرهاجل تحقيق هدفهم، إال أن بريطانيا انتهجت سياسة الخداع  وكان وعد بلفور أ مع بريطانيا من أ 

 فسارعت كل من فرنسا،  ، 1917نوفمبر 08 بعد إصدار وعد بلفور قامت الصحف البريطانية بنشره في

    

وسياسات، وأضفت عليها الصبغة القانونية، كانت كلها لصالح حلم بناء دولة لليهود،  تمكنت الحركة الصهيونية من رسم عدة خطط  ¹

                                                       من أهم تلك الخطط كان وضع فلسطين تحت االنتداب وصياغة صك االنتداب، 

 ،للمزيد حول هذا الموضوع

الفضيلة، القاهرة،  هشام عواض، دار : ، تقديمأسرار مجهولة ووثائق خطيرة :كارثة فلسطينأسباب ) أمين(الحاج الحسيني : راجع 

 48. : ، ص2002

  32-35. :، ص1999بيروت،  الطبعة األولى، ، دار الفارابي،اإلسرائيلي-المراحل التاريخية للصراع العربي، )علي(عبد فتوني . د ²

  21. :مرجع سابق ص ،جديدة في المصادر البريطانيةقراءة  :فلسطين قبل الضياع ،)واصف(عبوشي  ³
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 حق العودة بين الشرعية الدولية وخصوصية القضية الفلسطينية                                األولالفصل 

 

 ² .بينما استنكره العرب ¹والواليات المتحدة األمريكية إلى تأييده، يطاليا، إ 

  :وذلك لألسباب التالية ،يح بلفور أي قيمةمن الناحية القانونية ليس لتصر   

 .نه مجرد تصريح سياسي صادر عن وزير خارجية بريطانياأ  -

سطيني لحركة سياسية يعيش فهو وعد بمنح وطن الشعب الفل ،نه يتناقض مع مبدأ تقرير المصيرأ  -
 ³ .أتباعها في شتى أنحاء العالمو  أعضاءها

تصرف في أي جزء من أجزاء فلسطين كونها دولة ذات سيادة، فباعتبار نه ال يحق للحكومة البريطانية الأ  -
 أن االنتداب البريطاني على فلسطين هو احد نتائج الوعد، وبالنظر إلى الغرض األساسي من نظام االنتداب، 

 ⁴ .فليس لبريطانيا سوى ضمان سالمة األقاليم الخاضعة لها، والعمل على مساعدتها للحصول على استقاللها

 

دراسة تاريخية : الخليج العربي- فلسطين- االستيطان األجنبي في الوطن العربي المغرب العربي، )عبد المالك(خلف التميمي . د ¹

    89:مرجع سابق ص ،مقارنة

لى لم يكن العرب فقط من وقعوا ضحية المراوغات البريطانية حيث أن بريطانيا احتلت فلسطين بمساعدة من العرب الذين تمردوا ع ²

األتراك وهذا بعدما وعدوهم بمنحهم االستقالل، إال أن بريطانيا قدمت في نفس الوقت تعهدات سرية ومتناقضة مع تلك التي قدمتها 

  بتقسيم و حكم المناطق العربية وذلك من خالل اتفاقية سايكس بيكو، 1916للعرب حيث وعدت كال من فرنسا وروسيا في

   21. :، مرجع سابق، ص قراءة جديدة في المصادر البريطانية :الضياعفلسطين قبل ، )واصف(عبوشي : انظر

    24.: ، ص1970، دار المعارف،القاهرة، قضية فلسطين أمام القانون الدولي، )محمد(طلعت الغنيمي  ³

ن، خاصة الفقرة من عهد عصبة األمم الذي تم االستناد عليه في جعل بريطانيا منتدبة على فلسطي 22هذا ما أكدت عليه المادة ⁴

إن بعض الشعوب التي كانت خاضعة لإلمبراطورية العثمانية قد وصلت إلى درجة من التقدم : "الثالثة منها والتي نصت على التالي

يمكن معها االعتراف مؤقتا بكيانها كأمم مستقلة خاضعة لقبول اإلرشاد اإلداري والمساعدة من قبل الدولة المنتدبة حتى الوقت الذي 

  ،" فيه الشعوب قادرة على النهوض وحدها، ويجب أن يكون لرغبات هذه الشعوب المقام األول في اختيار الدولة المنتدبة تصبح

  83. : ، المرجع السابق، ص)محمد(طلعت الغنيمي : انظر
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  طينيةحق العودة بين الشرعية الدولية وخصوصية القضية الفلس                                األولالفصل 

 

  : وضع فلسطين تحت االنتداب البريطاني: ثانيا

بعد تفكيك اإلمبراطورية العثمانية عقب الحرب العالمية، اجتمع مندوبو الدول المنتصرة في الحرب في     
حتى يقرروا الشكل النهائي لتقسيم األراضي التي كانت تحت " سان ريمو"ايطاليا في إطار ما يسمى بمؤتمر 

  ليليه التوقيع على  ، 1920فريل أ  25انية، فاتفقوا على منح فلسطين لبريطانيا، كان ذلك في السيطرة العثم

والتي خسر بموجبها العثمانيون  ،بين الدولة العثمانية وقوات الحلفاء 1920 أوت 10فيمعاهدة سيفر 
  ¹ .المناطق التي كانت تابعة لهم

 06 فيمشروع صكه من قبل عصبة األمم  بإعالنمي دخل االنتداب البريطاني على فلسطين حيزه الرس    
  ². سبتمبر من نفس السنة 29ودخل حيز التنفيذ في  1922جويلية  24وصودق عليه في 1921 جويلية 

  من ميثاق عصبة األمم،  22سند للحلفاء تحديد الدولة المسؤولة عن تنفيذ االنتداب وفقا لنص المادةحيث أُ 
لف الصك من حيث تأ  ،عليه يتضح ذلك من خالل ما نص ،22 مضمون المادةاء صك االنتداب ليخل بج  

االنتداب، لكنه كان يضم في نفس الوقت خطة  إطارمادة، حكمت بموجبه بريطانيا فلسطين في  28ديباجة و
  .       22 و11 ،7 ، 4،6 ،2  تحقق طموح الحركة الصهيونية من خالل الديباجة و المواد

ي الديباجة مصادقة عصبة األمم على انتداب بريطانيا على فلسطين، مع التأكيد على فقد جاء ف -       
  .مسؤوليتها تنفيذ وعد بلفور

على إعطاء الدولة المنتدبة الحق في إدارة فلسطين بما يكفل ضمان إنشاء وطن  )2(فيما نصت المادة  -  
  .لليهود

دم االستشارة إلى إدارة فلسطين في كل ما قد يؤثر فقد نصت على إنشاء وكالة يهودية تق (4)أما المادة  -  
                    .في إنشاء وطن قومي لليهود

  

    39.: سابق، ص، مرجع اإلسرائيلي-المراحل التاريخية للصراع العربي، )علي(عبد فتوني . د  ¹

مع الكاتب  2008-09-02ر بتاريخ حوار نش(  " 1948 -  1947لة فلسطين في العامينالموقف السوفييتي من مسأ " حول  ²

         :أجراس العودةفي موقع ، )الفلسطيني  داوود تلحمي
http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=47&CatId=&table=studies 
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  .فلسطين إلىعلى مسؤولية إدارة فلسطين عن تسهيل هجرة اليهود  )6(وأكدت المادة - 
   .إلى توفير نصوص قانونية تسهل اكتساب اليهود للجنسية الفلسطينية 7) ( فيما دعت المادة -  

ذه األخيرة تتفق مع الوكالة اليهودية بان تقوم ه أنفقد نصت على انه لإلدارة البريطانية  (11)أما المادة   -
  .بإنشاء وتسيير وتطوير مصالح ومرافق البالد

  ¹ .تكون اللغة االنجليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية لفلسطين أنعلى  (22)ونصت المادة -  
كان االنتداب البريطاني كارثيا على الفلسطينيين وذلك للنتائج التي شهدها والتي كانت محققة آلمال     

  :يمكن تلخيص تلك النتائج في ،ة على حقوق الفلسطينييناليهود ومتعدي
 الزيادةهجرة عشرات آالف اليهود إلى فلسطين كانت معظم تلك الهجرات من أوروبا وهو ما أدى إلى  -  

  دفع الحكومة البريطانية إلى وضع قيود على إلى جانب استياء العرب وهو ما ² ،الكبيرة في عدد السكان

  ³ .فلسطين من خالل إصدارها للكتاب األبيض ىإلالهجرة اليهودية 

 .تبادل الهجمات المسلحة بين السكان العرب وجماعات يهودية منظمة - 
  ⁴ .انتهاج الجانب اليهودي لسياسة العمل اإلرهابي ضد األهداف العربية بعد اإلعالن عن نهاية االنتداب - 
 
 

الدار العربية  ،في العودة و التعويض في ضوء أحكام القانون الدولي العامحق الالجئين الفلسطينيين  ،)محمد(عبد الحميد سيف  ¹

 . 21-19: ص ،2002 ،الطبعة الثانية ،بيروت ،للعلوم

 ،مرجع سابق ،حق العودة للشعب الفلسطيني ومبادئ تطبيقه ،)جيرو(دو البراديل  ،)مونيك(جاندرو - شميلييه ،)رمضان(بابادجي   ²

  19. :ص

البريطانية التي وجهها سياسيون وصحفيون للسياسة البريطانية الموالية الضغوط واالنتقادات الفلسطينية و يد كان الكتاب ول ³

وأوضح فيه بان تصريح بلفور ال يهدف  ،آنذاك رئيس وزراء بريطانياوهو الذي كان  ، 1922 في سنة" تشرشل"إذ أصدره  ،للصهيونية

وبان الحكومة البريطانية ستتبنى سياسة تزايد  ،حقوقهم إطارهود في فلسطين يدخل في وبان وجود الي ،غيرهم إلىإلى إخضاع العرب 

وافق الصهاينة على هذا  ،يتعارض ذلك مع الطاقة االستيعابية االقتصادية للبالد وصوال إلى الحكم الذاتي الكامل أنالسكان اليهود دون 

   ،الكتاب فيما رفضه العرب

: ، ص 1990الطبعة العاشرة، عمان، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،تاريخ فلسطين الحديث، )بعبد الوها(الكيالي . د : انظر

163 - .164   

بكر عباس، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الطبعة  :، ترجمة وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، )لكس(تاكنبرغ   ⁴⁴⁴⁴

    . 15: ، ص2003،بيروت األولى،
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تبقى هذه النتيجة األكبر لالنتداب البريطاني على فلسطين  ،خلق كيان جديد داخل فلسطين والوطن العربي - 
  ¹ .والتي تجلت خاصة بعد نهايته

 ،ة لمحطات مدروسة ومتفق عليها بعيدا عن الطرف الفلسطيني العربيكل هذه األحداث كانت نتائج طبيعي    
وضعوا اللبنة األولى لتحقيق  خطة الحركة  ² ،فوعد بلفور واالنتداب البريطاني وقبلهما اتفاقية سايكس بيكو

  .كان أساسها التواجد اليهودي الواسع الفعال والمدعم بالسالح في ارض فلسطين ،الصهيونية

  يةالفقرة الثان

  دخول القضية الفلسطينية إلى األمم المتحدة

  :المتحدة األمم إلىمؤتمر لندن واللجوء : أوال

  .جل حلهانظرا لتفاقم المشاكل بين العرب واليهود، دعت بريطانيا كال الطرفين إلى مؤتمر لندن من أ     
جانفي 26 والثانية من  1946 أكتوبر 02إلى 1946سبتمبر10انعقد المؤتمر في دورتين، امتدت األولى من

  .إلى أواسط فيفري من نفس السنة 1947
ل فلسطين فيها بسبب عدم ل العرب في الدورة األولى وفود من دول جامعة الدول العربية، فيما لم تمثّ مثّ 

  ³ .توجيه الدعوة إلى الهيئة العربية العليا لفلسطين، أما اليهود فمثلهم وفد من الوكالة اليهودية
نسبة إلى " موريسون"لدورة األولى للمؤتمر بتقديم رئيس الوزراء البريطاني لمشروع عرف بمشروع افتتحت ا  

  :حيث دعا إلى ،نائبه

  .تقسيم فلسطين إلى منطقة عربية ومنطقة يهودية، حيث يكون لكل منهما حكومة خاصة -  
 .بريطانيةبرئاسة تكوين حكومة مركزية تكون مختصة في الدفاع والشؤون الخارجية والجمارك،  -  
  

        بريطانيا أمنت وطنا قوميا لليهود، أمنت إذعوملت فلسطين في صك االنتداب كمستعمرة بريطانية وليس كدولة خاضعة لالنتداب،     ¹

   . 41 - 40: ، مرجع سابق، صاإلسرائيلي-المراحل التاريخية للصراع العربي، )علي(عبد فتوني . انظر د 

 :  ، راجعمن أحداث م فلسطينلمراجعة ماسبق قرار تقسي  ²

 اإلسالمية الجامعة مجلةضمن  ،م1937مشروع تقسيم فلسطين في تقرير لجنة بيل الملكية البريطانية ، ) أكرم( عدوان  محمود محمد

 151.           -  108   :  ص ، 2002،غزة ،اإلسالميةالجامعة  اآلدابكلية  ،األول العدد ، العاشر المجلد ،

 ،المتعلقين بالقضية الفلسطينية 194و 181المتحدة  لألمم العامة الجمعية قراري في نقدية دراسة ،)احمد(جعفر  أبو محمد حسن ³

   21.- 20 :ص ،2008 ،نابلس ،جامعة النجاح ،رسالة ماجستير
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يكون للقدس والنقب وضع خاص، حيث يكون لألولى مجلس بلدي ينتخب قسما من أعضاءه فيما يعين  - 
  ¹ .المندوب السامي الباقي، أما الثانية فتبقى تحت إدارة الحكومة المركزية

  :وتقدم كل منهما بآخر خاص فجاء المشروع العربي بالمطالب التالية ،رفض اليهود والعرب المشروع

  .اء االنتدابإنه -  
  .غلبهم عربإنشاء حكومة انتقالية برئاسة المندوب السامي بوزراء أ  - 
  .وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين -  
  .وضع ضمانات دستورية لحقوق األقليات واليهود -  
  .وبريطانيا -المراد إنشاؤها- عقد معاهدة تحالف بين الدولة الفلسطينية  -  
 .المقدسة ضمان حرية ارتياد األماكن -  

  :أما المشروع اليهودي، فقد ضم المطالب التالية  

  .من مساحة فلسطين65% إنشاء دولة يهودية مستقلة على  -  

  .عقد معاهدة تحالف بين الدولة اليهودية وبريطانيا -  

  ² .منح األماكن المقدسة صفة دولية -  

رين حتى تنظر بريطانيا في المشروعين، ثم نظرا لتضارب اآلراء بين طرفي النزاع، علق المؤتمر لمدة شه    
استأنف المؤتمر في دورته الثانية مع توجيه دعوة إلى الجانب الفلسطيني حتى يرسل ممثال عنه إلى جانب 

  .الوفود العربية، هذه المرة غاب الوفد اليهودي إلصراره على مطالبه

  
 : لسطيني للتوثيق والمعلوماتالمركز الفموقع  ، ضمنمشروع اللورد موريسون: مقال بعنوان ¹

http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=227&table=pa_documents&CatId=78 

     :194موقع المجلة االلكترونية المجموعة في  )1946 -لندن (مؤتمر  :  بعنوان :مقال ²

http://www.group194.net/index.php?mode=article&id=19055.%E3%C4%CA%E3%D1% 20(%E1
%E4%CF%E4%20%DC%201946) 
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نسبة إلى وزير خارجيتها " بيفن"أعلنت بريطانيا رفضها للمشروعين وقدمت مشروعا جديدا عرف بمشروع   
  :آنذاك، وهو يقوم على اآلتي

 .وضع فلسطين تحت الوصاية البريطانية لمدة خمس سنوات بإشراف مندوب سامي بريطاني -  

 .منح مناطق الكثافة السكانية العربية واليهودية سلطات من خالل الحكم المحلي - 

اتفق العرب واليهود خاللها على قيام دولة واحدة يوضع  إذاانتخابات في السنة الرابعة للوصاية  إجراء - 
  .المتحدة األمممجلس الوصاية في منظمة  إلى األمرلم يتفقوا يحال  إذا أمالفلسطين  دستور

                                    .ولتين من الوصايةفلسطين خالل السنتين األ إلىيهودي  ألف 96السماح لدخول  - 
بسبب تجاوز مطالبهم المقترحات  وكذلك اليهود ،يخدم المصالح اليهودية بأنهرفض العرب المشروع الذي راو 

  ¹ . 1947فيفري 14 المتحدة في األمم إلىالقضية  إحالةعلى بريطانيا جبر وهو ما أ  ة،المذكور 

  :فلسطين إلىالموفدة  األمميةاللجنة : ثانيا

ية الجمع قامت أن إليهاالقضية الفلسطينية  إحالةبعد  ةالمتحد األممالتي قامت بها  األولىكانت الخطوة    
 The )وهي اختصار ل  UNSCOPأو ما يعرف بال " لجنة األمم المتحدة الخاصة بفلسطين" بتعيين

United Nation Special Committee On Palestine )   

وهذا تجنبا  ،الخمس الدائمين فيه األعضاءفي حين تم استبعاد  ،األمنعضوا في مجلس  11تشكلت من
وتقديم تقرير مدعم باقتراحات  بحث في جميع المشاكل المتعلقة بفلسطينالكان من صالحيات اللجنة  .للتحيز

   ² .حلول إلى الجمعية العامة

  

 ،المتعلقين بالقضية الفلسطينية 194و   181المتحدة لألممدراسة نقدية في قراري الجمعية العامة ، )احمد(جعفر  أبومحمد  نحس  ¹

                                                                                                        .22 – 21:ص ،مرجع سابق

الطبعة  ،دار البشير للنشر والتوزيع ،األوسطمركز دراسات الشرق  ،القضية الفلسطينية إلىالمدخل  ،وآخرون) جواد(الحمد  ²

  .198  :ص ، 1997 ،عمان،الرابعة
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    :قدمت اللجنة مشروعين أولهما اقترحته األغلبية واشتمل على اآلتي    
                                                                        .إنهاء االنتداب على فلسطين -  
  .ن إلى دولتين عربية ويهودية مرتبطتين اقتصادياتقسيم فلسطي - 

هذا ما  ¹ ،جاء في المشروع بتقسيم فلسطين وفق ما أوصتحيث  األغلبيةالجمعية العامة بمقترح  أخذت    
 .سنوضحه في الفرع الثاني من هذا المطلب

                                                                 الفرع الثاني

  وقائع النكبة الفلسطينية

على القرار أطلق  ،اتخذت الجمعية العامة توصية تقضي بتقسيم فلسطين ،1947نوفمبر من سنة  29في  
 األخيركل ما يتعلق بهذا  ² ،181وسمي رسميا بقرار الجمعية العامة رقم  "خطة تقسيم فلسطين"اسم 

 :ينسنتناوله من خالل الفقرتين التاليت

  .خطة تقسيم فلسطين: األولىالفقرة 

  .تقسيم فلسطين آثار: الفقرة الثانية

                                                                                   األولىالفقرة 

  خطة تقسيم فلسطين

       :181قرار التقسيم رقم  إصدار: أوال

  في ولة، حيث كانت الدول المنهزمة د 57، 1947المتحدة في نوفمبر  مماألفي  األعضاءبلغ عدد الدول     

  

     . 4:ص ،1970 ،بيروت ،مكتبة لبنان ،فلسطين في ضوء الحق و العدل ،)هنري(كتن  ¹

       .7 :ص 1969 ،القاهرة ،معهد البحوث والدراسات العربية،  قضية فلسطين في ضوء القانون الدولي ،)حسن(الجابي  ²
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 أغلبية أماالمنظمة،  إلىممنوعة من االنضمام  أوخاضعة لسلطات االحتالل  إماالحرب العالمية الثانية، 
¹ .عة لالحتاللسياوية، فكانت ال تزال خاضوالدول الجنوب شرق اۤ  اإلفريقية الدول  

حيث حصل القرار على  ، )تايلند حاليا(في التصويت ما عدا مملكة سيام  األعضاءاشتركت كل الدول     
 ² .أعضاءبينما صوت ضده ثالثة عشر وامتنع عشرة  ،موافقة ثالثة وثالثين صوتا

صاحبة  ا كونها كانتبينما امتنعت بريطاني من بين المصوتين لصالح القرار، آنذاككانت الدول العظمى   
ووعدت  إصدارهقبولها القرار بعد  أعلنتبريطانيا  أنّ  إلى اإلشارةكما تجدر  سلطة االنتداب على فلسطين،

  .بالمساعدة على تطبيقه

  :فيما يلي 181 النقاط التي نص عليها القرار أهميمكن تلخيص   

  .االنتداب البريطاني على فلسطين إنهاء - 

 .عربية ويهوديةتين في فلسطين دولتين مستقل إنشاء - 

 .خضوع مدينة القدس لنظام دولي خاص -  

  . االتحاد االقتصادي الفلسطيني - 

  .المتحدة األممالدخول في عضوية  -  

 حرية العقيدة وممارسة طقوس العبادة للجميع - 

 

, Osprey War 1948” Israeli Conflict “The Palestine-Essential Histories: The Arab¹ Karsh (Efraim), 
Publishing, London, 2002, P:7.  

استراليا، بلجيكا، بوليفيا، بالروسيا، كندا، كوستاريكا، تشيكوسلوفاكيا، الدنمارك، الدومينيكان، : الدول التي وافقت على القرار هي ²

، النرويج، بنما، الباراغوي، بيرو، نيكاراغواندا، ، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلأيسلندا، فرنسا، غواتيماال، هاييتي، اإلكوادور

                .المتحدة، األوروغواي وفنزويال األمريكية، اإلتحاد السوفييتي، الواليات إفريقياكرانيا، جنوب او فيليبين، بولندا، السويد، 

  =إيران، العراق، لبنان، باكستان والسعودية، سوريا، ، كوبا مصر اليونان، الهند، أفغانستان: الدول التي صوتت ضد هذا القرار فهي أما
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حيث يصبحون مواطنين  ،العرب أراضيملكية اليهود في أو العرب في دولة اليهود  أراضيعدم نزع ملكية  - 
  ¹ .تعون بكل حقوقهمفيها يتم

   :التقسيم والمواقف المختلفة منه نقد قرار: ثانيا

 األممعلى المصوتين في  األمريكينتيجة لضغوطات اللوبي الصهيوني  إاللم يكن قرار تقسيم فلسطين     
القوى  آنذاكبل هو خطة مجموعات متطرفة منهم  ساندتهم  ،كما انه ال يمثل حقا مشروعا لليهود، المتحدة
المتحدة  باألممالعارف " دانييل ليليينتال" األمريكييؤكده الكاتب اليهودي  هذا ما، خاصة بهم ألسبابالكبرى 

  ² .شرعية  أية إلىن عمل بها فهو يرى بان قرار التقسيم ال يستند والذي سبق وأ 

واقتراح الملزمة القرارات  إصدارنه من صالحيات الجمعية العامة فإ  ،المتحدة األممبموجب ميثاق     
بخصوصها  إجراءاتتدابير للبت فيها ولتنفيذ  إجراءالمسائل التي تتطلب  أما التوصيات في مسائل معينة،

  ³ .األمنمجلس  إلىتحيلها الجمعية العامة  أنفالبد   ،الدوليين واألمنعلى السلم  تأثيرحيث يكون لها 

      

     .تركيا واليمن= 

، هندوراس، المكسيك، المملكة المتحدة إثيوبيا، تشيلي، الصين، كولومبيا، سلفادور، األرجنتين: ل منبينما امتنعت عن التصويت ك

                                                                                                                             ويوغوسالفيا،

     .608: ، ص1990بيروت،  ، دار الهدى، الطبعة الثانية،اهللا التل مذكرات عبد:  رثة فلسطينكا، ) عبد اهللا(التل : انظر

 .9 - 7:، ص1989، الركن للطباعة والنشر، بيروت، أخرىقرار تقسيم فلسطين واتفاقيات  ¹

 .256 - 247 :ص  ،1948 - 1947المتحدة لعام   لألممالكتاب السنوي : النص الكامل لقرار التقسيم، راجعلالطالع على 

  :سنداته القانونية، راجعهذا الكاتب و  آراءعلى  أكثرلالطالع  ²

                           ?, Infinity Publishing, USA, February 2004. What Price Israel.Liliental (Alfred),  M 

،  1989 بيروت، الطبعة الثانية، امعية للطباعة والنشر،الج ، الدارواألشخاصالمصادر : القانون الدولي ، )محمد(السعيد الدقاق  ³

    .450 :ص
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الفقرة  المتحدة في األممنه يعد خرقا لما نص عليه ميثاق فإ  األمنكان القرار صادرا عن مجلس  ٕانحتى و 
السابعة من مادته الثانية والتي نصت صراحة على انه ليس لهذه الهيئة الحق في التدخل في الشؤون 

قرار تقسيم فلسطين والذي منح لفئة من  إصدارالذي حدث فعال من خالل  األمروهو  ¹ .الداخلية لدولة ما
ى حساب شعب متواجد فيها منذ الحق في خلق دولة عليها وذلك علاألرض الناس تربطهم صلة دينية بتلك 

  .زمن طويل

  :كانت على النحو التالي إذتباينت المواقف الرسمية من قرار تقسيم فلسطين  

  :الدول العربية - 1

قوبل قرار التقسيم برفض من طرف الفلسطينيين والعرب كون فلسطين لن تكون جزءا عربيا مقتطعا    
بعد إعالن نتيجة التصويت انسحب المندوبون العرب من ف ² ،فحسب بل ستصبح قاعدة استعمارية للغرب

بيان في نهاية االجتماعات التي الصدر العرب أ  االجتماع وأعلنوا في بيان مشترك رفضهم لخطة التقسيم،
  ³ .1947عقدتها اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في ديسمبر سنة 

  

 

 :، مرجع سابق، صالقانون الدولي العام أحكامينيين في العودة والتعويض في ضوء حق الالجئين الفلسط، )محمد(عبد الحميد سيف  ¹

25.  

 .263: ، ص2007، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، بيروت، قضايا العالم العربي، )حسان(د حالق  ²

، فطالبوا بإحالة القضية في تقرير مصيرها اعتبر العرب أن قرار التقسيم يعد خرقا لميثاق األمم المتحدة الذي يمنح لكل الشعوب الحق

بنى العرب رأيهم على أساس أن اليهود ال . الفلسطينية وتوصية األمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى محكمة العدل الدولية لتبدي رأيها

  ، الدولة من مجموع األرض بينما يمنحهم المشروع الحق ليكونوا وحدهم الهيئة الحاكمة في تلك 10%يملكون أكثر من 

                                   .83 - 82: ، مرجع سابق، صاإلسرائيلي-المراحل التاريخية للصراع العربي، )علي(عبد فتوني . د: انظر

  .237 :ص ،مرجع سابق ،أسرار مجهولة ووثائق خطيرة :أسباب كارثة فلسطين ،)أمين(الحاج الحسيني  ³
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وذلك من خالل مد  181إضافة إلى الرفض، أكد العرب عزمهم على مقاومة الخطة التي جاء بها القرار 
  ¹. عرب فلسطين بالسالح مع إرسال ثالثة آالف متطوع لمساندتهم

في الدفاع عن  األساسيكون عرب فلسطين  أنن، تقرر من خالله العربية في لبنا الجامعةانعقد مجلس 
بها مع وجود دعم من الجيوش العربية، لكن تلك الحرب انتهت بسقوط فلسطين،  األعرفكونهم  أرضهم
  .االنجليز لكل فلسطيني حامل للسالح وٕاعدام رداءته،نقص السالح و بسبب وذلك 

ذلك  قبل العرب ، 1948 جوان من سنة11 لعرب هدنة فيعلى ا األمنفرض مجلس  بعد انتهاء الحرب    
  ² .توريد السالح للعرب أوقفبينما  ،لكن تلك الفترة سمحت لليهود بتدعيم قوتهم العسكرية

 إلىالتي كانت تهدف   - المتحدة  األمموسيط   - " الكونت برنادوت" خالل تلك الفترة ظهرت مبادرة     
 إلىذلك بسبب دعوته في تقريره اغتيل من قبل منظمة صهيونية  و  ،اليهودي لكنه- حل النزاع العربي

التي قام بها  األعمال إلى " الكونت برنادوت"  أشاركما   ،دياره إلىاالعتراف بحق الالجئ العربي في العودة 
  ³ .الطرف اليهودي دون مبرر عسكري من تدمير ونهب ممتلكات العرب

تسليمها  القرار وعملت على دعمه، من بين مظاهر ذلك الدعم،موافقتها على  أعلنت  :بريطانيا -2  
                                                     .الطرف اليهودي إلىفي فلسطين العسكرية قواعدها 

 إلىطائفتها اليهودية بالذهاب  ألفرادسمحت  ،بعد تصويتها لصالح القرار :األمريكيةالواليات المتحدة  - 3
حرصا منهم على و  أمريكيينلكن مجموعة سياسيين  الحركة الصهيونية عسكريا، دعمت أنهاكما ن، فلسطي

وقف تنفيذ قرار التقسيم  وذلك بسبب تهديد العرب باستخدام سالح النفط   إلى، سعوا األمريكيةالمصالح 
  .تخوفا من التدخل السوفياتي في المنطقة وكذلك

 

            .79 -  78 :ص ،1999 ،بنغازي ،الطبعة األولى ،دار الكتب الوطنية ،الصهيوني-الصراع العربي ،)شفيق(د عبد الرزاق السامرائي  ¹

                           .192 :ص ، 1985 ،عمان ،الطبعة األولى ،دار الجليل للنشر ،فلسطين تاريخا ونضاال ،)نجيب(األحمد  ²

 ،ث-ت-ب  األولالمجلد  ،Encyclopedia Palestina Corporation  ،سطينيةالموسوعة الفل ،)أنيس(المستشار الصائغ  ³

 .381  - 379 :ص ،دمشق
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استبدال  إلىيدعو فيه  1948مارس 19في  األمنمجلس  إلىباقتراح  األمريكيةتقدم مندوب الواليات المتحدة 
حل سلمي، لكن  اليهود  إلىيتوصل طرفا النزاع  أن إلىوصاية مؤقتة عل فلسطين، وذلك  بإقامةالتقسيم 

عدم التراجع  أكدو " ترومان" األمريكياحتجوا على هذا االقتراح، وخاصة الوكالة اليهودية، فساندهم الرئيس 
  .عن خطة التقسيم

كال من كندا و بلجيكا دعما مقترح الوصاية، فيما رفضته اللجنة السياسية لجامعة  أن إلى اإلشارةتجدر   
عن نهاية االنتداب  اإلعالنفي النهاية  تم . كبرهذا النظام قد يكسب اليهود قوة أ  أنالدول العربية، واعتبرت 

 ¹. )رائيلإس(الكيان الصهيوني عن قيام دولة اإلعالنوتاله  1948ماي   14البريطاني في

                                                                                     الفقرة الثانية

  تقسيم فلسطين آثار

  :اليهودية-المواجهات العربية :أوال

 ىإلقرار تقسيم فلسطين  إعالنالعنف والمواجهات العسكرية بين طرفي النزاع مباشرة بعد  أعمالانفجرت    
ما قام به الجيش  تالها  - إليه اإلشارةمثلما سبقت  - عرفت تفوق اليهود  ،يهودية وأخرىدولة عربية 

 أدتمن عمليات تطهير  ² 1948نوفمبر  16في  األمنالتي قررها مجلس   خالل الهدنة الثانية الصهيوني
اليهود لم يلتزموا  أنكما  ،بنانول ،قطاع غزة ،الضفة الغربية إلى  لجئوافلسطيني  ألفطرد حوالي  مئة  إلى

فتمكنوا من اجتياح  ،1948من سنة  أكتوبر  15بل حاولوا التوسع في   اإلقليميةحدودهم  بالبقاء داخل
قطاع غزة وجبال الخليل  إلىمن سكانها  اآلالفخروج عشرات  إلى أدىالعديد من القرى والمدن ما 

  .كالجئين

     

  

        . 375 – 374 :ص ،مرجع سابق ،جديدة في المصادر البريطانية لضياع  قراءةفلسطين قبل ا ،)واصف(عبوشي   ¹

 . 90:ص ،سابقمرجع  ، اإلسرائيليالمراحل التاريخية للصراع العربي  ،)علي(عبد فتوني .د ²

25 



  ينيةحق العودة بين الشرعية الدولية وخصوصية القضية الفلسط                             األولالفصل     

  

لبنان  ،1949فيفري  24وكل من مصر في الكيان الصهيونياتفاقيات هدنة بين  أربعانتهت الحرب بتوقيع 
  .جويلية من نفس السنة 20وسوريا في  1949فريل أ 03في األردن ،1949مارس  23 في

من أي اكثر  ،األراضيمن  77 %على حوالي  الكيان الصهيونيسيطرة  إلىاالتفاقيات  تلك أدت    
  ¹. بموجب قرار التقسيم التي كانت مخصصة له المساحة

  :فلسطين وطرد العرب منها إلىالهجرة اليهودية : ثانيا

  :فلسطين إلىتدفق اليهود  -1  

البد من ذكر تلك التي حدثت  ،قرار تقسيم فلسطين إعالنالهجرات اليهودية التي حدثت بعد  إلىقبل التطرق 
 اإلعالنومكنت اليهود من السيطرة بمجرد  ،األراضيبير على طريقة توزيع بشكل ك أثرتوالتي  ،1948قبل 
   :كاآلتيتلك الهجرات  أهميمكن تحديد   .181ممي رقم القرار األعن 

   :في ظل الحكم العثمانيفلسطين  إلىهجرة اليهود  - أ

مانيا معظمهم من رو  ،يهودي ألف 25جاء في هذه الهجرة حوالي  :)1903- 1882( األولىالهجرة  - 
  .من يهود اليمن 450في هذه المرحلة حوالي  فلسطين إلىكما وصل  ،وروسيا

حيث بلغ عدد المهاجرين  اكبر بأعدادلكن  ،حدثت خاللها نفس الهجرات :)1918- 1904(الهجرة الثانية  - 
   .يهودي يمني 1500كما جاء نحو  ،ظمهم من رومانيا وروسياجاء مع ،ألفا أربعينحوالي 

 
  :فلسطين في زمن االنتداب البريطاني إلىة اليهود هجر  -ب    

ألف نسمة، جاءوا في  35حوالي إلى وصل عدد المهاجرين فيها  :)1923-  1919( األولىالهجرة  - 
  .لتوانيا وألمانيا والواليات المتحدة إلى إضافةمعظمهم من روسيا ورومانيا وبولونيا، 

  

 :ص ،1974 ،مصر ،المعاصر مطبوعات مركز وثائق وتاريخ مصر ،1949 ٕاسرائيلو اتفاقية رودس بين العرب  ،)محمود(متولي  ¹

24 . 
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   .لونيامعظمهم من بو  يهودي ألف 89جاء خالل هذه الفترة حوالي  :)1932- 1924(الهجرة الثانية  - 

جاء معظمهم من وسط  ،ألفا 215بلغ عدد المهاجرين فيها حوالي  :)1939- 1933(الهجرة الثالثة  - 
  .من اليمن اآلالفكما جاء خالل تلك الفترة عشرات  ،ألمانياالحكم في  إلىخاصة بعد وصول النازية  أوروبا

 ألف 15نحو  إرسالخاللها  تم حيث ،أحداثعرفت هذه الفترة عدة  :)1948- 1939(الهجرة الرابعة - 
 .مهاجر في سفن

 إلى اإلجماليوصل عدد اليهود  – الكيان الصهيونيقيام دولة  إعالنتاريخ  - 1948ماي  15في      
  .في حين كان عدد السكان العرب الفلسطينيين أكثر من مليون وثالثمائة ألف نسمة ،ألف نسمة 650حوالي 

 :نيالكيان الصهيو  إلىانتقال اليهود  -2

قانونيا تدفق اليهود سهال و  أصبح 1948في عام  "اسرائيل " الكيان الصهيوني المسمى دولة بعد قيام     
كل  هالذي يصبح بموجب ،يهودي حق الجنسية الذي يمنح كل 1950ون العودة عام خاصة مع صدور قان

 اقدمو من نصف مليون يهودي  أكثر ىإل 1951غاية  ٕالىدولتهم و فوصل عددهم منذ قيام  ،"إسرائيليا"يهودي 
بسبب المشاكل  تذبذبا الكيان الصهيوني إلىالعالم، بعدها انخفض معدل الهجرة  من مختلف بلدان

                                  .اختاروا الرحيل اليهود العديد من أنكما   ،التوتر و الصراع مع العالم العربي إلى إضافة ،االقتصادية

شهدت ارتفاعا كبيرا في نسبة  ،1973 عامو  1967عام حربي  فترة ما بين أن إلى إلشارةاتجدر    
                             .االتحاد السوفياتي خاصة القادمين من ،الكيان الصهيوني إلىالمهاجرين اليهود 

ما  أضعافأي تسعة  مليون نسمة 7من  أكثراليوم  الكيان الصهيونييبلغ عدد سكان نتيجة كل ما سبق     
 إلى إضافةمنهم يهود، والباقي عرب،  ةبالمائ 70من  أكثر أنالدولة،  حيث  إقامةكان عليه العدد عند 

 ¹. أخرى أقليات

 

نشرت  ،مؤسسة فلسطين للثقافةدراسة صادرة عن  ،1948االستيطان الصهيوني في فلسطين حتى عام  ،)علي(ضاهر ابراهيم  ¹
    :الموقع الرسمي في 2008/02/07:بتاريخ

http://www.thaqafa.org/Main/default.aspx?xyz=BOgLkxlDHteZpYqykRlUuI1kx%2fVDUOFoknzi
cYlKfNhsViD06m%2b2CbJ04rapS%2fWBtMShmzriD7OT%2bYNLp 9PCVjov3vWj9clidnYT8Pf
bniytPmyw9RN5KN%2bEcd5Yqvp4ufCowZE1EPbLHlXcXD30CA%3 d%3d  
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  :أراضيهممن  اقتالع الفلسطينيين - 3  

 ،أسبابلعدة  أراضيهمالفرار من  إلىمن ثلثي الشعب الفلسطيني  أكثراضطر  ،مقابل كل ما سبق      
ضمن حدود دولة  أراضيهمطينيين من الذين وقعت الفلس آالفهرب  ،بعد صدور قرار تقسيم فلسطين مباشرةف

الفلسطينيين خرجوا  أنفادعى اليهود وذلك خوفًا من بطش الحركات والعصابات الصهيونية،  ،اليهود
 .أراضيهمترك  إلىمطالب الزعماء العرب الداعية  إلىاستجابوا  أنهم أوباختيارهم ورغبتهم 

  :التالية لألسبابسطينيين الفل آالفوخروج مئات  ،تهجير ،تال ذلك طرد
ياسين في  مذبحة دير أشهرهاالفلسطينيين  ارتكاب المذابح في حق على اليهود والذي اشتملإرهاب  - 
 600من  بأكثرما دفع  ،وسائل الترهيب أبشعاستخدام تدمير القرى والممتلكات و  إلى إضافة 9/4/1948

 .كيان الصهيبونيال إقليمالفرار في وجهات مختلفة من  إلىفلسطيني  ألف
جيش الكيان ل ناممارسة من قبل الحركات الصهيونية فحسب بل  األساليبلم تكن تلك الهجمات و     

 .األفعالسجل مليء بمثل تلك  الصهيوني
دت نفسها سيطرت الحركات الصهيونية التي وجو  األمن أجهزةغابت  ،االنتداب إنهاءفبعد  ،انعدام السلطة - 

  .التدخلعدم فضلت  أنها إالالعنف  بأعمالفبالرغم من علم بريطانيا  ،يبحرة فيما تفعل دون حس
 .ألف 800من  أكثر أراضيهمالفلسطينيين الذين اقتلعوا من  إجماليكان 

من المشتتين الفلسطينيين في مختلف  ألف 400لتضيف حوالي  1967جاءت حرب  ،األحداث بعد تلك
اليهودي في ظل  اإلرهابفالخوف من المجازر و  ،النزوح عما سبق أسبابلم تختلف هذه المرة  .العالم أنحاء

كل عائلة  أفرادلحاق  إلى إضافة ،اإلسرائيليين أساساخاصة القوى الكبرى التي تساند  ،الصمت الدولي
   .كبيرة و حالة القضية الفلسطينية مختلفة عن غيرها األرقامهو الذي جعل  ،ببعضهم بغية لم الشمل

  تجاوزلي منها واالقتصادية األمنيةمختلفة خاصة  ألسبابجرات الفلسطينية الفردية والجماعية توالت اله      
  ¹ .الداخل الخمسة ماليين أورين في الخارج هجّ عددهم اليوم كمُ 

  
  
  ،منقحةطبعة  ،لإلعالمالمركز الفلسطيني دراسة صادرة عن  ،في القضية الفلسطينية األربعونالحقائق  ،)محسن(محمد صالح  .د ¹

 .7 -  6:ص ،2003نوفمبر ،فلسطين
   ،أراضيهمخروج الفلسطينيين من  أسبابعن  أكثرلالطالع  -   

 ،بيروت ،األولىالطبعة  ،دار الحمراء للطباعة والنشر ، 1948كيف طرد الفلسطينيون من ديارهم عام )  ميخائيل(بالومبو  :راجع
1990.  
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                                                                                   المطلب الثاني

  مطالبة الفلسطينيين بتطبيق حقهم في العودة

وقد طبق على العديد من الحاالت في  ،عاموالممتلكات حق كفله القانون الدولي ال األرض إلىالعودة   
لكن الحالة الفلسطينية تبقى استثنائية من عدة نواح بسبب  ،مختلف دول العالم وعبر عدة حقب تاريخية

   .القومية والدينية بالعوامل القانونية اختالط العوامل

  

  :الخطة التالية من خاللسنوضح كل ذلك 

  .ن الدولي العامحق العودة في ظل القانو  :األولالفرع 

  .خصائص حق العودة الفلسطيني :الفرع الثاني

                                                                                       األولالفرع 

  حق العودة في ظل القانون الدولي العام

ّجروا منها، وعلى الدول المضيفة التي هُ  األماكنرين الحق في العودة إلى هجّ لجميع الالجئين والمُ     
لالجئين عدم دفع أو إجبار هؤالء الالجئين على العودة، وفي نفس الوقت يجب على دولة المنشأ عدم منع 

على قوانين  من الجماعات من العودة باالرتكازوقد تمكنت العديد ، من العودة إليها رينهجّ والمُ  الالجئين
  :من خالل فقرتين ذلك بشيء من التفصيل سنبين ،دولية

  .النظري اإلطارحق العودة في  :األولىالفقرة 

 .الحلول القانونية لمشكلة اللجوء :الفقرة الثانية
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                                                                                          األولىالفقرة 

  النظري اإلطارحق العودة في 

  :عام كمبدأحق العودة  :أوال

    :حق العودة أصل1-  

   :في وهي تتمثل ،حق المطالبة بالعودة األقلهناك وثائق رسمية وجهات دولية تكفل للفئات المعنية على 

  :الجئينالمفوضية السامية لشؤون ال - أ

ام منها معالجة العديد من المه أمامها، كان األمم المتحدة أنشئت ،ثر انتهاء الحرب العالمية الثانيةإ    
ت جهازًا هو أنشأ أن األولىفكانت الخطوة  ،الوطن إلىالعودة  مبدأ ٕاقرارمشكلة المشردين والالجئين و 

 15واالجتماعي، بقرارها الصادر في  القتصادي، بناًء على توصية من المجلس ا"المنظمة الدولية لالجئين"
   .1951إلى 1947، وامتد نشاط هذه المنظمة خالل الفترة من 1946ديسمبر 

لن تتمكن من إعادة توطين ما تبقي من الجئ الحرب العالمية " المنظمة الدولية لالجئين"حين تبين أن     
تعززت هذه الفكرة مع وجود  ،آخرجهاز  إنشاء رةجاءت فكالموعد المحدد لنهاية واليتها،  الثانية،  قبل

  .الالجئين أعدادكذلك ازدياد ، ضعف وسائلها و منها عجزها المالي أخرىظروف 

، الذي أعلنت فيه 319قرارها رقم  1949، أصدرت الجمعية العامة في ديسمبر بعد مناقشات عديدة    
إنشاء المفوضية  إلى إضافة، مشكلة دولية ف أن مشكلة الالجئينالمبادئ األساسية، مثل االعترا بعض

  ¹ .السامية لشؤون الالجئين لفترة ثالث سنوات

    

  ،القاهرة ،مركز البحوث والدراسات ،"الحماية الدولية لالجئين"ضمن ندوة  المتحدة لشؤون الالجئين األمممفوضية  ،)حافظ( العلوي ¹

  :نت إسالمفي موقع بيبليو  8:ص ،1996

http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/FullText.asp x?tblid=3&id=2975  

30 



  حق العودة بين الشرعية الدولية وخصوصية القضية الفلسطينية                             األولالفصل     

  

ن يلها مهمت أوكلتحيث  للمفوضية، األساسيالجمعية العامة النظام  أقرت ،1950ديسمبر  14في     
عدم ترحيل من  ذلك من خالل، و هما توفير الحماية الدولية لالجئين، والبحث عن حلول دائمة لهم  نتيأساسي

من  .األساسيةتوفرت فيه الشروط القانونية، منحه الحقوق والحريات  إذا، منحه صفة الجئ يطالب باللجوء
منها تشجيع الدول على ، إجراءاتالمفوض السامي بالقيام بمجموعة إلى عهد  جل تفعيل تلك المبادئ،أ 

مساعدة و  ضمان معاملة الالجئين وفقًا للمعايير الدولية، الخاصة بالالجئين،االنضمام إلى االتفاقيات الدولية 
     ¹ .الالجئين على العودة إلى أوطانهم

   :فروع القانون الدولي العام و حق العودة - ب 

  ،اإلنسانوالقانون الدولي لحقوق  اإلنساني يندرج موضوع حق العودة ضمن كل من القانون الدولي    
من خالل اتفاقيات جنيف  ةخالل النزاعات المسلح اإلنسانحماية  إلىيهدف  اإلنسانيفالقانون الدولي 

حيث تنص في المادة  ،متعلقة بحماية المدنيين زمن الحربفهي  – 1949 أوت 12المؤرخة في  –األربعة 
  ². وهو ما يعطي حق العودة قوة قانونية ،صاءاإلقعلى عدم مشروعية النفي و  )49(

 أولهما ،شقين وهو يشمل اإلنسانفهو مجموع الوثائق التي ترعى حقوق  اإلنسانالقانون الدولي لحقوق  أما
 .المتحدة األمموثانيهما الوثائق القانونية الصادرة عن  اإلنسانالميثاق الدولي لحقوق 

  

  

دار العلوم للنشر  ،والمتخصصة واإلقليميةالنظرية العامة والمنظمات العالمية   :ظيم الدوليالتن ،)جمال(عبد الناصر مانع  .د ¹

 .229 -   228 :ص،  2006 ،عنابة  ،والتوزيع

  ،على عمل المفوضية السامية لشؤون الالجئين أكثرلالطالع   - 

- the UNHCR,  s of ProtectionProblemil), Goscher (Lark), ;ibney (G), Nicklausteiner (S ::       راجع 

., 2003York, New Rutledge, Refugees, and Human Rights  

             : Office of the United Nations High Commission for Refugees -                                      :و راجع  

       matic Compilation of Executive CommitteeDivision of International Protection Services, a The         
                                             .2008 augustedition,  rd, UNHCR: the UN Refugees Agency, 3Conclusions  

         .60 :ص ،مرجع سابق ،لعامالقانون الدولي ا أحكامحق الالجئين في العودة والتعويض في ضوء  ،)محمد(عبد الحميد سيف  ²
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جاء فيها ما يدعم حق العودة  أساسيةفهو يتشكل من ثالث وثائق  اإلنسانبالنسبة للميثاق الدولي لحقوق 
  :كاآلتي

تنص صراحة   منه )13(لمادة الفقرة الثانية من ا :اإلنسانالعالمي لحقوق  إلعالناحق العودة في  -    
 ¹ ."إليهابالد بما في ذلك بالده كما يحق له العودة  أييغادر  أنيحق لكل فرد " على حق العودة 
سبقه في والذي ي ،نجد بان المطالبة بحق العودة تنشا عند المنع غير القانوني من تطبيقه ،بتحليل هذا النص

  .على المغادرة إكراهاغلب الحاالت 

جته في ديبا األطرافتعهدت الدول  :السياسيةالدولي الخاص بالحقوق المدنية و  حق العودة في العهد -  
 :فيما يلي بعض المواد التي تقر ضمنا حق العودةو  ،وحرياته اإلنسانلحقوق  العالميبااللتزام بتعزيز االحترام 

  .ذلكحق العودة مرتبط بو  ،الشعوب في تقرير مصيرها بأحقية األطرافتقر فيها الدول  :01الفقرة /01المادة 
كما تؤكد على عدم جواز حرمان  ،تؤكد حق الشعوب في التصرف الحر في ثرواتها :02الفقرة /01المادة 

 .هذا الحرمان إلى أساساالمنع من العودة يؤدي و   ،عيشه أسبابأي شعب من 
 

وفي هذا اعتراف  ،ة مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهلكل فرد حري أننصت على  :02ة الفقر /12المادة   
  .ضمني بحق العودة

  ² .بلده إلىتؤكد هذه الفقرة صراحة على عدم جواز حرمان احد تعسفا من حق الدخول  :04الفقرة /12المادة 
جاء هذا العهد بنفس  :والثقافيةاالجتماعية و حق العودة في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  -  

  ³ .األولىنفس ما جاء في مادته و  ،ة العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالمبادئ التي جاءت في ديباج

    :نا نجدإف المتحدة األمممن  عما صدر أما ،اإلنسانهذا بالنسبة للميثاق الدولي لحقوق  كان  
 كان ،الحرب العالمية الثانية آثارللتقليل من  1951عام جاءت وقد   االتفاقية الدولية لوضع الالجئين  

 لكن تم تدارك ذلك في البروتوكول الصادر عن  ،1951 نصها يشمل فقط الجئي ما قبل الفاتح من جانفي

  
 ،األمنيةلوم جامعة نايف للع ،رسالة ماجستير ،حقوق الالجئين بين الشريعة والقانون ،)عبد العزيز( محمد عبد اهللا السعوي بن¹ 

  .111 :ص ،2007-2006 ،الرياض
  ،المتحدة األممموقع  ،28:ص ،1993 ،نيويورك ،المتحدة األمم ،األولالمجلد  ،مجموعة صكوك دولية² 

un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf  
 .7- 3 :ص ،1996جوان  ،جنيف ، 1تنقيح ،16م صحيفة وقائع رق ،المتحدة األمم ،لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ³
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 أخرى أمميةمشمولون بوكالة  ألنهمهذه االتفاقية ال تعني الفلسطينيين  أن إال ،1967المتحدة سنة  األمم
 :وهي تنص في تعريفها لالجئ ،إليه ةاإلشار مثلما سبقت 

، وبسبب خوف له ما يبرره من 1951كل شخص يوجد نتيجة ألحداث وقعت قبل األول من جانفي سنة " 
آرائه  ئه لعضوية فئة اجتماعية معينة أوانتما عرقه أو جنسه أو التعرض الضطهاده ألسباب ترجع لدينه أو

ال يريد بسبب ذلك التخوف أن يستظل بحماية دولته، أو كل  وال يستطيع أو ،السياسية، خارج بلد جنسيته
شخص ال يتمتع بجنسيته، ويوجد خارج دولة إقامته المعتادة بسبب تلك الظروف، وال يستطيع أو ال يرغب 

  ¹ ." بسبب هذا التخوف أن يعود إلى تلك الدولة
 .الملجأالبقاء في دولة  أولده ب إلىحق الالجئ في االختيار بين العودة  مبدأمن هذا النص، يتضح لنا 

عتمدت هذه االتفاقية وفتحت للتوقيع ا  :اتفاقية جنسية األشخاص الطبيعيين في حالة خالفة الدول 
 .2000، المؤرخ في ديسمبر 55/153والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

  :أنمنها  02في الفقرة  14تبين المادة 
 .ير مطلوبة من اجل حصول السكان العاديين على حق العودةالجنسية غ -     
حق العودة ينطبق على كل السكان العاديين للمنطقة حتى لو كانوا متواجدين خارجها فترة حدوث هذا  -    

 ². التوارث  تنفيذ هذه المادة إجباري لكل الدول الخلف
  :المواثيق اإلقليمية لحقوق اإلنسان وحق العودة

 عربي لحقوق اإلنسان، الميثاق اإلسالمي، الميثاق األوروبي، الميثاق األمريكي، والميثاق الميثاق ال 

  
                 ،)20 رقم( اإلنسانسلسلة وقائع حقوق  ،المتحدة األمممنشورات  ،والالجئون الفلسطينيون اإلنسانحقوق  ،المتحدة األمم ¹

 . 33:ص
تجريد الالجئين الفلسطينيين من  إلى أدىالذي 1952 لقانون الجنسية سنة  بإصدارهفاقية هذه االت الكيان الصهيوني لفلقد خا  ²

   ،دولة في العالم بالحصول على جنسية جديدة أليوفي المقابل سمح لليهود المنتمين  ،الجنسية

  ،حق العودة جريدة ضمن ،ث الدولحقوق الالجئين في حالة توار  ،المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين /بديل :انظر  

  . 6 :ص ،2005أكتوبر ،بيت لحم ،14 - 13العدد المزدوج 

  ،الطبيعيين في حالة خالفة الدول األشخاصلالطالع على اتفاقية جنسية   

  ،جامعة منيسوتا ،اإلنسانمكتبة حقوق  ،  A/Res /55/153المتحدة األمموثيقة  :راجع  
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Nationality_Persons.html 

 
33 



  حق العودة بين الشرعية الدولية وخصوصية القضية الفلسطينية                                األولالفصل 

 
 ¹. اإلفريقي، كلها نّصت على حق اإلقامة في الوطن، وعدم طرد أي إنسان من وطنه ومحل إقامته

  :سمات حق العودة - 2
  :واحد آنجماعي في حق فردي و حق العودة  -ا 

اضطر لترك ممتلكاته أرضه و فان حق العودة يخص كل فرد خرج من  ،مختلف الوثائق الدولية إلىبالرجوع 
 أنكما  ،يبقى حقا اختياريا ألنه ،إليهايعني بالضرورة العودة الجماعية  الخروج الجماعي الو  ،ألي سبب كان

ويمكن القول بان حق العودة يستمد بعده الجماعي   .السالفة الذكرالعودة الجماعية مكفولة بنفس المواثيق 
 .من كونه حقا فرديا منشئا لحقوق قومية

  :حق العودة ال يسقط بالتقادم - ب

فمن حق الطفل مثال الذي غادر أرضه بصحبة أهله و نشا في دولة  ،يرتبط حق العودة بمهلة زمنية معينة ال
   .هالملجأ أن يعود متى أراد إلى أرض

  :حق العودة حق طبيعي وشرعي -ج

إذ ال يمكن تحديد فئة معينة كاألطفال أو  ،فانه ال تجوز اإلنابة فيه أو التجزئة ،بما أن حق العودة فردي
فهذا الحق  ،كما ال تجوز إنابة فئة عن أخرى أو جيل عن آخر للتمتع به ،النساء دون غيرهم من اجل تطبيقه

 ² .ال يجوز القيام بأعمال تحول دون تطبيقه كما ،مرتبط بحق تقرير المصير
 : تبعات تطبيق حق العودة :ثانيا

  ³. يتبع تطبيق حق العودة استرداد المنازل والممتلكات إضافة إلى التعويض

 
  

 القاھرة،ربعوناأل المجلد  ،المجلة المصرية للقانون الدوليضمن  ،لحماية الالجئين األساسيةالجوانب القانونية  ،)عبد اهللا(الجعلي   ¹

  .110 – 98 :ص ،1984
 ماي ،)مظلة تنسيقية لجمعيات ولجان الدفاع العودة في العالم(مؤتمر حق العودة  ،دليل حق العودة ،لجنة مؤتمر حق العودة² 

  .8- 7ص  ،2004

   www.RORCongress.com :  الموقع االلكتروني 

في تقريره حول المبادئ المطبقة برد المساكن والممتلكات " سيرجيو بنهيروباولي " هذا ما نص عليه التقرير الختامي للمقرر الخاص  ³

  إلى الالجئين والمشردين،

 02 ،56الدورة  ،من جدول األعمال المؤقت 4البند  ،)اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان( لجنة حقوق اإلنسان: راجع

    2004.جوان
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  :الممتلكاتالمنازل و  استردادالحق في  – 1

 إنن يستعيدوها أ و  ،ممتلكاتهممنازلهم و  إلىيعودوا  أن وأراضيهمبلدانهم  إلىل تلقائي للعائدين بشكيحق و     
حدث  إذا أما ،شرعية ألسبابكان ذلك  إذا إالما يملك شخص م أيال يجوز تجريد  إذ  ،تم االستيالء عليها

هذا  ،وافقوا على التخلي عن استرجاع الممتلكات نإاخذ تعويض  أوذلك تعسفا فانه يحق للمعنيين االحتجاج 
  :ما يكفله القانون الدولي من خالل

  :اإلنسانيالقانون الدولي  -أ

  :م الملكية الخاصة حيث نصت في كل منالمتحاربين باحترا تأمر  :1907اتفاقية الهاي لسنة 
 .ذلككانت ضرورات الحرب تقتضي  إذا إال حجزها أومنع تدمير ممتلكات العدو ت :)ز( الفقرة  23المادة  - 
  .كانت الوسيلة المستعملة أياالمساكن و المباني غير المحمية المدن والقرى و تحظر مهاجمة  :25المادة  - 
 .ان باغتها الهجومة للنهب حتى و حظر تعريض مدينت :28المادة  - 

  .عدم جواز مصادرتهاى ضرورة احترام الملكية الخاصة و نصت عل : 46المادة 
  ¹ .يحظر السلب تماما :47المادة 

واسع و االستيالء عليها على نطاق نه يحظر تدمير الممتلكات أ تنص على أ  :1949 اتفاقيات جنيف لعام
  :جاء ذلك في كل من  ،تعسفيةغير مشروعة و  ال تبرره الضرورات الحربية وبطريقة

   ² . )147المادة ( االتفاقية الرابعة و  ،) 51المادة ( فاقية الثانية االت ،) 50المادة (  األولىاالتفاقية 
 :اإلنسانالقانون الدولي لحقوق  - ب 

    :اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالن

  .التمتع به خالصا من االضطهادأخرى و في بلدان  أملجلكل فرد حق التماس  :01الفقرة  /14المادة  - 

  
المركز الفلسطيني لمصادر  /بديل  ،دراسة تحليلية في القانون الدولي :وحق العودة الفردي 1948الجئو عام  ،)ج غيل (بولنغ   ¹

 .39 :ص ، 2007جويلية  ،بيت لحم ،الطبعة الثانية ،حقوق المواطنة والالجئين

  :األحمرراجع موقع اللجنة الدولية للصليب  ،1907الهاي لسنة لالطالع على اتفاقية 
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm  

  .164ص ،2008 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الممتلكات المحمية  اإلنسانيالقانون الدولي   ،)عمر(سعد اهللا  ²

جامعة  ،رسالة ماجستير ،قاعدة االحترام الدولي للحقوق المكتسبة في القانون الدولي العام إشكالية ،)محفوظ(يت جبارة راجع كذلك اۤ 

 .26-20 :ص ،2002- 2001  ،الجزائر ،كلية الحقوق ،الجزائر
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  .لكل فرد حق في التملك بمفرده أو باالشتراك مع غيره :01الفقرة / 17ة الماد - 
 .حد من ملكه تعسفاال يجوز تجريد أ  :02الفقرة               

في  والحريات المذكورة كل إنسان حق التمتع بجميع الحقوقنصت المادة الثانية من هذا اإلعالن على أن ل
كما ال . الجنس أو اللغة أو الدين أو أي صفة يتميز بها الشخص هذا اإلعالن دون تمييز بسبب اللون أو

يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو اإلقليم الذي ينتمي إليه الشخص 
سواء أكان مستقال أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو خاضعا ألي قيد آخر على 

  ¹ .سيادته
   :السياسيةالدولي الخاص بالحقوق المدنية و  العهد

  أودولة  أليعلى انه منح حق  تأويلهيوجد في هذا العهد ما يمكن  تؤكد هذه المادة على انه ال :05المادة  
كما ال يقبل   ،حق معترف به في هذا العهد أي إهدار إلىنشاط يهدف  أيشخص  لكي يباشر  أوجماعة 
      .المعترف بها اإلنسانحق من حقوق  أيعلى  قيد أيفرض 

يعيق تطبيق ما جاءت به المادة  أنعمل من شانه  بأيفانه ال يجوز القيام  ،انطالقا من هذه المادة   
 إليهوتمنع حرمانه من الدخول  ،بلد بما في ذلك بلده أيوالتي تكفل لكل فرد حرية مغادرة  ،من هذا العهد12

  ² .ن من الممتلكات يخرق ما جاءت به هذه المادةوبالتالي فان الحرما ،تعسفا
   :الحق في التعويض – 2

تتكبد خسائر مادية ومعنوية على مستوى نسيجها  فإنها ،أراضيهاعندما تجبر الجماعات على مغادرة      
 ،همفهم يفقدون مصادر رزقهم  ويبعدون عن عائالت لألفرادكذلك بالنسبة  ،واالجتماعي ،االقتصادي ،السياسي

هذا الحق لهؤالء الضحايا ضمن العديد من الوثائق الرسمية  لجبر الضرر والمعاناة وليس ثمنا  أدرجلذلك 
  :تتمثل تلك الوثائق في  ³ ،للوطن

 

  :راجع ،لالطالع على المواد المذكورة ¹

  Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Le Département de L’information de l’ONU, 
mars 2005, P: 5-9.   

                                                                                   .28 :ص ،مرجع سابق ،المجلد األول ،مجموعة صكوك دولية ²

    .112: ع سابق، صمرج ، رسالة ماجستير،حقوق الالجئين بين الشريعة والقانون، )عبد العزيز(بن محمد عبد اهللا السعوي  ³
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   : 02الفقرة  53/المادة  : 1907اتفاقية الهاي لسنة -ا     

التي  ،ي الجوسواء في البر أو في البحر أو ف ،يجوز االستيالء على كافة المعداتتنص على انه     
 ،باستثناء الحاالت التي تخضع للقانون البحري ،أو نقل األشخاص واألدوات ،بث األخبار في تستعمل

وينبغي  ،حتى ولو كانت ممتلكات شخصية ،أنواع الذخيرة الحربية بشكل عام ومخازن األسلحة وجميع
     ¹ .التعويضات عند إقرار السلم إعادتها إلى أصحابها ودفع

 :91المادة  :1977التفاقيات جنيف لسنة  األول اإلضافيلبروتوكول ا -ب   

  عن التعويض للجهة  اإلنسانيتؤكد هذه المادة مسؤولية الجهة المتسببة في انتهاكات لقواعد القانون الدولي   

  ² .عام كمبدأالمتضررة وهذا 

  :مبادئ القانون الدولي لتعويض الالجئين إعالن -ج   

عن مؤتمر القانون الدولي الذي نظمته اللجنة الدولية للوضع القانوني لالجئين الذي  الناإلعصدر هذا     
غير  أوطردت دولة مواطنيها بشكل مباشر  إذاانه  اإلعالنخالصة هذا   ،1991عقد في القاهرة سنة 

   ³. مباشر فان لهم الحق في العودة و التعويض معا

  :كاآلتيالعودة ما سبق فانه يمكن تعريف حق  إلىاستنادا 
 ،أراد وأن يستعيد ممتلكاتهمتى  إليهايعود  أنمكرها في  أوحق العودة هو حق كل من غادر بلده برغبته 

 .الشرعية الدولية إطاروالمجتمع الدولي ملزم بمساعدته في  ،مع مجموعة لها نفس صفاته أووحده 

  

 .مرجع سابق ،األحمرموقع اللجنة الدولية للصليب  :راجع ¹

 الموقع الرسمي للجنة الدولية ،والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة 1977التفاقيات جنيف  األول اإلضافيالبروتوكول  ²

  :األحمرللصليب 
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm 

مركز الزيتونة  :  إصدارورقة بحث  ،ألمةلشعب وقومي  نسانيوإ حق قانوني :حق العودة لالجئين الفلسطينيين  ،)ليلى(نقوال الرحباني  ³

 :18-07-2010  نشر في الموقع الرسمي للمركز بتاريخ  ،للدراسات واالستشارات
http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=201&a=120540 
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  الفقرة الثانية

  الحلول القانونية لمشكلة اللجوء

  :التطبيقات السابقة لحق العودة :أوال

  :الوسطى أمريكاالوطن في  إلىالعودة  - 1

من مليوني شخص على  أكثرونيكاراغوا  ، غواتيماال ،في كل من السلفادور األهليةالحروب  أجبرت    
  إقليميتوقيع اتفاق سالم  إلىتوصلت في النهاية البلدان المعنية عدة مؤتمرات، و  تأقام، أوطانهمالفرار من 

              .وقع عليه رؤساء كوستاريكا، السلفادور، غواتيماال، هندوراس ونيكاراغوا  1987 أوت 07في 
سامية لشؤون نتائج تلك االتفاقية، حيث سيرت المفوضية ال أهممن  أوطانهم إلىكانت عودة الالجئين   

الالجئين معظم تلك العمليات، فيما امتنعت عن تسيير بعضها بسبب التخوف من مخاطر قد يواجهها 
 .العائدون

       :في ناميبيا الوطن إلىالعودة  - 2

مارس  21ثم االنتداب الجنوب إفريقي الذي انتهى في  ،األلمانيكانت ناميبيا خاضعة لالحتالل     
تحت  بإدارتها، لم تكتف ل الحرب العالمية األولىريقيا سيطرت على ناميبيا خالجنوب إف أنحيث  ،1990

بعد الحرب العالمية الثانية دون أي اعتراف دولي، فقامت ثورة في عام  إليهاضمتها بل  ،نظام االنتداب
ريقيا إال في ، ولم يتم االعتراف بمطالبهم من قبل جنوب إفمة شعب إفريقيا الجنوبية الغربيةبقيادة منظ 1966
، لتتمكن ناميبيا في النهاية من نيل لسالم التي وضعتها األمم المتحدةوذلك تنفيذا لخطة ا 1988عام 

   .استقاللها

الالجئين  آالفالتي كان من ضمنها عودة لمتحدة على خطوات السالم كلها، و ا لألمماشرف فريق تابع      
  .أخرىوبلدان افريقية ، غوالنأ ،بالدهم  قادمين من زامبيا إلىالناميبيين 

  .1978المؤرخ في  435رقم  األمنكانت هذه العودة تحقيقا لقرار مجلس 

  :الوطن في موزمبيق إلىالعودة  - 3

  عانت من حرب ،1975جوان  25في حصلت على االستقالل منها  ،تغاليةكانت موزمبيق مستعمرة بر     
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وهو ما افرز ترحيل ثلث الشعب  ،المعارضة عاما بسبب الصراع بين الحكومة وحركة الرينامو16لمدة  أهلية
 اتفاقية سالم في روما تم التوقيع على أن إلى ،من النازحين داخليا اآلالفمئات  إلى إضافة ،خارج البالد إلى

  ¹ .المفوضية السامية لشؤون الالجئين إشرافمن العودة تحت  عديدتمكن بعدها ال ،1992 أكتوبر 03ي ف

فيما يلي بعض االتفاقيات الدولية الحديثة التي تقر صراحة بحق عودة بعض  ،إضافة إلى ما سبق

 :الالجئين

 1992وسنة والهرسك بين جاءت لحل النزاع المسلح في الب:  1995اتفاقية دايتون للسالم الموقعة في 
المتعلق بالالجئين والمهجرين داخليًا، اعترافًا صريحًا بالحق  7تضمنت االتفاقية في الملحق رقم  ، 1995و

 أيديارهم،  إلىوفي السنوات العشر التي أعقبت نهاية الحرب، عاد نحو مليون شخص  الحر في العودة،
  .نصف عدد المهجرين

نصت على تمتع الالجئين والمهجرين بالعودة  : حول جورجيا 1995موقعة في عام اتفاقية السالم الرباعية ال
 .أخرىجنائية  إجراءات أية أوالسجن  أوتهديد بالتعرض لالعتقال  أياآلمنة دون 

تنص على حق الالجئين في استعادة ممتلكاتهم والحق في تلقي : 1995الكرواتية في عام " اردوت"اتفاقية 
ن الممتلكات التي ال يمكن استعادتها نتيجة تعرضها للدمار والخراب، وان هذا الحق التعويض المناسب ع

 .ديني أوتمييز عرقي  أيمتاح لجميع الالجئين دون 
على حق جميع الالجئين نصت : 1999اتفاقية السالم الموقعة بين أطراف النزاع في كوسوفو في العام 

االستفادة من هذه الممتلكات  وٕاعادةهم بما فيها العقارات، والمهجرين باستعادة ممتلكاتهم التي صودرت من
 .بالطريقة التي يرونها مناسبة

على أن تتم  نصت: 2000اتفاقية السالم بين األطراف المتنازعة في بوروندي والتي وقعت في تنزانيا عام 
  ². والنساء األطفال اعألوضعملية العودة بكرامة وفي ظل توفر الضمانات األمنية الالزمة مع مراعاة خاصة 

مركز  :ترجمة  ،اإلنسانيخمسون عاما من العمل  : /2000حالة الالجئين في العالم   ،المتحدة لشؤون الالجئين األمممفوضية  ¹

 .137- 133 :ص ، 2000،القاهرة ،األولى، الطبعة للترجمة والنشر األهراممركز ، للترجمة والنشر األهرام

  ،حق العودة جريدةضمن  ،اتفاقيات السالم وحقوق الالجئين ،فلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئينالمركز ال /بديل :انظر ²

  .4 :ص ، 2004جانفي ،بيت لحم ،3العدد 
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  :لتوطين كحلين لمشكلة اللجوءا ٕاعادةالتوطين و  :ثانيا

دائمين لمن يجد صعوبة في تطبيق  آخرينيوفر القانون الدولي حلين  ،الوطن إلىالعودة  إلى إضافة    
 وٕاعادةالتوطين  يتمثل هذان الحالن في  ،في حال العودة األذىيخشى على نفسه من  أو ،األولالحل 

 ¹ .التوطين
 :التوطين - 1

ولقد اتخذ كحل  ،آمنةما كانت غير  إذاوهو الحل الموالي للعودة  ،في بلد اللجوءالمحلي  اإلدماجهو     
  ،العرقية ،يجد فيه الالجئ نفس الخلفية التاريخيةيتم في بلد مجاور عادة ما  ألنه دائم في العديد من الحاالت

 .ى حق اللجوء فقطفانه يحصل عل ٕاالو  ،باألمرقد يفرز منح الجنسية للمعني هذا الحل  ،الدينية وغيرها
 أوسواء بالتسبب في التعطيل المادي للعودة  ،به المنع من تطبيق حق العودة أريد أو باإلكراهتم التوطين  إذا

 :التالية لألسبابفان ذلك يتعارض مع مبادئ القانون الدولي  ،الترهيب منها

ون الدولي العام، وهو مبدأ حق تقرير يخالف التوطين من هذا المنطلق أهم المبادئ والقواعد اآلمرة في القان - 
  . منح الشعوب وحدها الحق في تقرير مصيرهايالمصير الذي 

من اتفاقية جنيف الرابعة ) 49(مخالفًا لقواعد القانون الدولي اإلنساني سّيما المادة  اإلجباريُيعّد التوطين  -  
يين، كما ُيحظر نفيهم من األراضي ُيحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي لألشخاص المحم: "هذا نصها

  .المحتلة إلى أراضي دولة احتالل أو أراضي أية دولة أخرى محتلة كانت أم غير محتلة، أيًا تكن الدواعي

وأعطت الحق لكل إنسان في التمتع بجميع  رفضت نصوص القانون الدولي لحقوق اإلنسان التوطين - 
السياسي أو القانوني، وكذلك منعت استعمال التعسف  الحقوق والحريات دون التمييز على أساس الوضع

 ² .إليه اإلشارةوالتدخل في الشؤون الخاصة للفرد من حيث المسكن والجنسية والتملك مثلما سبقت 

  
 . 404:ص ،مرجع سابق ،وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، )لكس(تاكنبرغ   ¹

 .408 :ص ،المرجع السابق ،)لكس ( تاكنبرغ   ²
    ،"واجب"تجمع العودة الفلسطيني  :  إصداردراسة  ،توطين الالجئين الفلسطينيين في العراق ،)ابراهيم ( العلي  - 

 :الموقع االلكتروني :انظر
http://www.wajeb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3983&Itemid=97 
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  :التوطين إعادة - 2

توافق على  أخرىإلى دولة  األولى الملجأإعادة توطين الالجئين تعني عمليات نقل الالجئين من دولة     
  . واإلقامة فيها إليهادخولهم 

كن منح الالجئ جنسية بلد التوطين، كما انه ال يجوز يم إذالتوطين،  آلياتالتوطين نفس قواعد و  إلعادة    
 ¹. األصليوطنه  إلىحرمانه من العودة  األشكالشكل من  بأي

                                                                                الفرع الثاني

  خصائص حق العودة الفلسطيني

 ،ومر على تقسيمها أكثر من نصف قرن كذلك ،ر من نصف قرنعرف التحضير الحتالل فلسطين أكث    
و بما أن اإلنسان هو الموضوع ، هذه المدة الطويلة كانت كفيلة بتعقيد القضية الفلسطينية من كل النواحي

 دونا –فان حق العودة  الذي لم يتمكن من تحقيقه ماليين الفلسطينيين  ،األساسي لكل التشريعات والقوانين
 ،يعد أهم محاور قضيتهم الختالفه عما هو عليه بالنسبة لعدة شعوب وجماعات من عدة نواح  - عن غيرهم 

   :سنوضحها من خالل

                                                  .خصوصية أشخاص حق العودة الفلسطيني :الفقرة األولى
 .خصوصية القوانين المطبقة على الفلسطينيين :الفقرة الثانية

                                                                             الفقرة األولى

  خصوصية أشخاص حق العودة الفلسطيني

  :رهجّ ثلثي الشعب الفلسطيني مُ  :أوال

 فوجود أكثر من ثلثي الشعب  ،الواقع الديموغرافي  للفلسطينييندمرت النكبة النسيج االجتماعي و     

 

 .409 :ص ،مرجع سابق ،وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي ،)لكس ( تاكنبرغ   ¹
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حوالي  ،2006العام العالم بعدد بلغ مع نهاية  أنحاءبل ومشتتا في مختلف  ،أرضهخارج  الفلسطيني
، والباقي 1967، ومليون من الجئي سنة 1948مليون الجئ ومهجر، ستة ماليين منهم من الجئي 7,5

لدى وكالة مليون فلسطيني منهم مسجل  4.7 أنحيث  ¹الفلسطينية،  واألراضي إسرائيلمهجرون داخل 
  ².  "ونروا االٔ " غوث و تشغيل الالجئين الفلسطينيين 

المشاكل الناجمة عن كل  نّ فإ  ،المختلفة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب الشتات اآلثار إلى إضافة    
تمنح اليهود الفرصة للتوسع  باالستيالء على  أنهاكما  ،)سلطة وشعبا(ذلك تزيد في انقسام الفلسطينيين 

حيث  ،ويد القدسومحاولة تهجدار الفصل العنصري وبناء المستعمرات وتنفيذ مختلف الخطط ك األراضي
   .رض فلسطيناليهود في أ  أحقيةى فكرة لقوم به عيفي كل ما  يعتمد الكيان الصهيوني

دولة وتسجيلها  كأراضي األراضيعن  إلعالنكا ،يتم باستخدام حيل مختلفة األراضيفاالستيالء على     
تقسيم  غاية إلىالمفعول  يالعثماني والذي كان سار  األراضي، وهو مواصلة لتطبيق قانون األساسعلى هذا 

 أنها أو إعالنعسكرية،  مناطق األراضي بإعالنقضائي،  أساساالستيالء على  إلى إضافة، فلسطين
  ³. للمنفعة العامة أراضيمصادرة أو " ممتلكات متروكة"

مستقلة ومنذ قيامها تحاول من خالل ذلك منع إقامة دولة فلسطينية  فإسرائيل ،لبناء المستعمراتبالنسبة     
              .الدولي الرأي أمامواقعا تحتج به  أمراعن طريق إقامة مشاريع تصبح بمرور الوقت حقائق و 

    ⁴ ،فلسطينية أراضينه التهم عدة أ  خاصة ،كذلك يمنع بناء دولة فلسطينية جدار الفصل العنصريبناء 

  

  ،2007 حزيران 20  ،اليوم العالمي لالجئينمقال بعنوان  ،جئينالمركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والال /بديل :انظر  ¹

 .23 :ص ،2007جويلية  ،السنة الخامسة ،24العدد  ،العودة جريدة حق ضمن

  :ونرواالموقع الرسمي لالٔ : انظر ² 
http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=54 

  حق العودة :الالجئون الفلسطينيون :  ضمن كتاب )س والتطهير العرقيالكتاب المقد : حق الطرد( ،مجموعة مؤلفين) مايكل(بريور  ³

                             .48 :ص ، 2003ديسمبر ،بيروت ،الطبعة األولى ،مركز دراسات الوحدة العربية ،نصير عاروري .د :تحرير
ولست سلسلة أ  ،دار العازل في الضفة الغربيةالج ،)محسن(تحرير د صالح  ،)خالد(عايد  ،)حسن(ابحيص  :راجع أكثرلمعلومات  ⁴⁴⁴⁴

 2010.  ،بيروت ،األولىالطبعة  ،8العدد  ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،محسن صالح .تحرير د   ؟إنسانا
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فيها لدى اليهود،   لكنها قامت  األماكنبقدسية  إسرائيلفعادة ما تتحجج  ،تهويد القدسنسبة لمحاوالت بال أما
في عدة حاالت باالعتداء على حقوق ومقدسات المسلمين الموجودة فعال منذ مئات السنين، بحثا عن 

حائط ” أصبحمثال  كأهمفالمسجد األقصى . اختلقتها أو أجياللسنة اليهود عبر عدة موروثات تناقلتها أ 
حسب  -يصلون بجواره لقربه من الهيكل المقدس أصبحوالدى اليهود، و “ حائطا للمبكى”منه  يبدأالذي “ البراق

  ¹. حفريات أسفل المسجد األقصى بحثا عن الهيكل المزعوم إسرائيلبدأت  1967ومنذ عام  - ادعاءهم 

                                                :ينييناختالف األوضاع القانونية للمهجرين الفلسط :ثانيا
يعيش الفلسطينيون أوضاعا عديدة وتطلق على كل جماعة منهم تسميات مختلفة بسبب اختالف أسباب   

الالجئون والنازحون الفلسطينيون، المهجرون في الداخل، وفاقدو  :ويمكن تقسيمهم إلى وفترات التهجير،
 .األوراق الثبوتية

 1- الالجئون و النازحون الفلسطينيون:

تحديد الحماية الدولية، حق العودة  من خالليمكن تحديد تعريف كل من الالجئ والنازح الفلسطيني   
اتفاقية جنيف الخاصة بتعريف حقوق الالجئين أتت على  نّ شرنا فإ كما سبق و أن أ :   الالجئ .والتعويض

، وبسبب 1951تيجة ألحداث وقعت قبل األول من يناير سنة كل شخص يوجد ن"  نهتعريف الالجئ على أ 
خوف له ما يبرره من التعرض الضطهاده ألسباب ترجع لدينه أو جنسه أو عرقه أو انتمائه لعضوية فئة 

اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته وال يستطيع أو ال يريد بسبب ذلك التخوف أن يستظل 
ال يتمتع بجنسيته، ويوجد خارج دولة إقامته المعتادة بسبب تلك الظروف، وال  كل شخص بحماية دولته، أو

الفلسطيني غير معني بهذا  أن إال  "يستطيع أو ال يرغب بسبب هذا التخوف أن يعود إلى تلك الدولة 
اء في عليه، فقد ج اإلشرافالتعريف، كما ال تعنى المفوضية السامية لشؤون الالجئين غير مسؤولة عن 

 بأنه ال تنطبق هذه االتفاقية على األشخاص الذين يتمتعون بحماية أو مساعدة من هيئات أو ) د( المادة 

.وكاالت تابعة لألمم المتحدة  

  

  ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،؟ إنساناولست سلسلة أ  ،نموذجا 48فلسطينيو   إسرائيلعنصرية  ،)اسماعيل(عباس  :راجع ¹

 94.- 89 :ص ،2008بيروت   ،األولىالطبعة  ،1العدد  ،مريم عيتاني ،ياسر علي  ،محسن صالح .ر دتحري
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يم في فلسطين خالل الفترة من أول الشخص الذي كان يق: " بأنه  أما األونروا فقد عرفت الالجئ الفلسطيني
م، ولجأ إلى 1948م والذي فقد بيته ومصدر رزقه جراء حرب عام 1948ماي  15م وحتى 1946جوان 

 ¹ ".إحدى الدول حيث تقدم الوكالة مساعداتها

فئات  أهمل نهكما أ  ،يالحظ أن هذا التعريف ال يتطابق مع التعريف المستخدم في قانون الالجئين الدولي
    :  يمكن حصرها في يدة،عد

  .م وحرموا من حق العودة1946من كانوا خارج فلسطين قبل عام  - 

.لدى الوكالة أنفسهممن لم يسجلوا  -   

  .م1967الذين كانوا خارج الضفة الغربية وقطاع غزة قبل حرب    - 

  . م1967نازحي عام  - 

  . م1952من خرجوا منذ عام  - 

 .    لخمسةمن هاجروا خارج حدود عملياتها ا - 

األردني المشترك  -فقد قدمه رئيس الجانب الفلسطيني في الوفد الفلسطيني أما التعريف الفلسطيني لالجئ  
الذين طردوا ) ومن تحدر منهم(هم أولئك الفلسطينيون : " فكان كاآلتيم لالجئين،  1992في مؤتمر أوتاوا 

اتفاقية الهدنة ( م 1949وجانفي )  قرار التقسيم (م1947أجبروا على مغادرتها، بين نوفمبر  أو من مساكنهم
  "، من األراضي التي تسيطر إسرائيل عليها منذ قيامها )في رودس 

  

  :نرواراجع موقع االٔ  ¹

http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=55  
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م 1948خالل الفترة  "إسرائيل"التي أصبحت دولة  األراضيهذا التعريف يشمل المهاجرين الذين نزحوا داخل 
إثرها، ولكن هذا التعريف ال يشمل المهجرين الذين غادروا  م أو1967م، ويشمل الذين نزحوا سنة 1949- 

  ¹ .م1947فلسطين قبل عام 

على كل فلسطيني غادر أرضه  إطالقهى عللقرارات والوثائق الدولية، لكن جرت العادة ا إليهلم تشر :  النازح
أولئك : "م، أما التعريف الفلسطيني للنازحين1967أو منع من العودة إليها، بسبب الحرب المباشرة في جوان 

نوا غير قادرين على وعائالتهم وأسالفهم الذين غادروا منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو كااألفراد 
   ². "م1967العودة إلى منازلهم نتيجة لحرب 

   :رون الفلسطينيـون في الداخـلالُمهجّـ  - 2

  ³. داخل الكيان الصهيونيغلبهم يقيمون أ : 1948فلسطينيو 

 ⁴. الترانسفيرببسبب ما يعرف  داخل الكيان الصهيونيغلبهم كذلك يوجد أ : 1948فلسطينيو ما بعد 

 

  .98 :ص ،مرجع سابق ،وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي ،)لكس ( رغ تاكنب  ¹

موقع تجمع العودة الفلسطيني  :أصدرهادراسة  ،حق العودة إطارتعريف الالجئ والنازح الفلسطيني في  ،)عالء(ودية زقوت محمد أ  .أ  ²

  :"واجب"

http://www.wajeb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=288&Itemid=309  

، فهم مجرد كون مصيرهم قد سبق تحديده ،جزءا من حل المشكلة الفلسطينية أنفسهمال يعتبرون  الكيان الصهيونيغلب فلسطينيي أ  ³

  ،يهودية أغلبيةقومية داخل دولة ذات  أقلية

الطبعة  ،بيروت ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وغربية إسرائيليةوجهات نظر  :الدولة الفلسطينية ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية :انظر

    27.  : ص، 1990 ،األولى

  ،عنصري أساسوهو قائم على  آخر إلىلمجموعة كبيرة من الناس من بلد  الالإراديالترانسفير هو النقل  ⁴

 =:راجع ،لالطالع على المزيد من المعلومات حول هذا المفهوم الصهيوني 
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  ¹ .م1967إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والى قطاع غزة في حرب  رواجّ هُ : 1967فلسطينيو 
حيث  ،ل العنصريجدار الفصبناء فيها الكيان الصهيوني  وهي السنة التي بدأ :2002فلسطينيو ما بعد 

 ² .رين قسراهجّ رون في الضفة الغربية بسببه مُ هجّ المُ  الفلسطينيونيعتبر 

  :الثبوتية األوراق فاقدو- 3

هم من ال يملكون أوراقًا ثبوتية تمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، وال يتمتعون بأي اعتراف من قبل     
عددهم حوالـي  ،منهم في لبنان األكبرتوجد النسبة  ،)نرواو اال( وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

حيث اجبروا على  ،إلى مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة أساساوهم ينتمون  ،شخص 5000
  ³ .لما تبقى من فلسطين الكيان الصهيونيواحتالل  1967مغادرتها بعد هزيمة 

                                                                                الفقرة الثانية

 خصوصية القوانين المطبقة على الفلسطينيين

 :خصوصية قوانين حماية الفلسطينيين :أوال

  :الكيان الصهيونيحماية الفلسطينيين خارج  - 1

 : مثل أساسا فيتت ،لالجئين عبر العالم مواثيق واتفاقيات دولية تحدد حقوق الدول وواجباتها تجاه الالجئين  

  

  , sindbad : le problème des réfugiés palestiniens le droit au retour anbar,Slias Eey, B-Mardam=
actes sud, 1re édition, Paris, mars 2002 , p15-53                                                                                           

المركز الفلسطيني /بديل :إصدار ،الحماية الدولية: الفلسطينيون والمهجرون في الداخل  :ملخص ورقة عمل بعنوان ،)تيري (رميل ¹

                                                                                             ،2004 ،بيت لحم ،لمصادر حقوق المواطنة والالجئين

  http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/288-article03 :الموقع االلكتروني للمركز :ظران

مركز  ،ولست إنساناسلسلة أ  ، ،الجدار العازل في الضفة الغربية ،)محسن(تحرير د صالح  ،)خالد(عايد  ،)حسن(ابحيص  : راجع ²

                                                      .83- 79 :ص ،2010 ،بيروت ،العدد الثامن ،الزيتونة للدراسات واالستشارات

المنظمة الفلسطينية لحق  :  أصدرتهادراسة  ،؟أين ٕالىمتى و  فإلى .… ومأساةالثبوتية  هم  األوراقفاقدي  ،)أحالم(رشدي عمر  ³

  .10 - 7 :ص ،2008سبتمبر  ،بيروت ،)ثابت( العودة 
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وميثاق المفوضية  ،1967بروتوكول عام، )اتفاقية الالجئين(المتعلقة بوضع الالجئين ) 1951(اتفاقية جنيف 
اثر ف ، -بقا مثلما ذكرنا سا– لكن لالجئين الفلسطينيين وضع خاص ؛العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

وذلك من  ،وضع نظام خاص لتوفير المساعدة والحماية والحل الدائم لالجئين الفلسطينيين 1948نكبة 
  :خالل

     :ن فلسطينألجنة التوفيق الدولية بش -ا

كلفت بتوفير الحماية لالجئين الفلسطينيين، بما في ذلك البحث عن حلول دائمة  وقد ،1948سنة  تأسست   
بعدها أصبح عمل اللجنة يقتصر  ¹ ،كنها فشلت وتوقفت فعليا عن العمل في أواسط الخمسيناتوالتعويض، ول

  ² .هذه العمليات سارية ليومنا هذا ،داخل الكيان الصهيونيعلى حصر سجالت وتوثيق أمالك الالجئين 

   ³ :األدنىوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين في الشرق  - ب

    لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة  302بموجب قرار الجمعية العامة رقم  1949ر ديسمب 8في  تأسست  
وهي تمول بالكامل تقريبا من خالل  ،ومقرها الرئيسي في فيينا وعّمان  ) إيجاد حل للقضية الفلسطينية لغاية( 

المتحدة  حيث تعد الواليات ،الطوعية التي تقدمها الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة التبرعات
 .كبر المانحينأ  األمريكية

، وفيما بعد، 1948كلفت بتوفير المساعدة لالجئي ، حيث 1950بدأت األونروا عملياتها في الفاتح ماي 
، وألولئك المهجرين والنازحين 1967وعلى نحو طارئ ومؤقت لالجئين الفلسطينيين من جراء حرب عام 

 مليون الجئ فلسطيني 5 ي على تقديم الدعم والحماية لحوال تعملفهي  نتيجة لألعمال العدائية الالحقة،

 

¹ Labour Middle East Council,  Right of return join t parliamentary middle east councils 
commission of enquiry-Palestinian refugees, labour middle east council, London, march 2001, P 11-
12. 

حق  :الالجئون الفلسطينيون :كتاب ضمن ،تفسير حقوق الالجئين بمقتضى القانون الدولي إعادة ،مجموعة مؤلفين ،)سوزان(أكرم .م ²
   .262 :ص ،2003ديسمبر  ،األولىالطبعة  ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،العودة

   =مفوضيةقانونية التي توفرها االتفاقية و فتقرون للحماية الي أنهم إال ،يتلقى الفلسطينيون المساعدة من وكالة غوث وتشغيل الالجئين ³
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  ¹ .)الضفة الغربية قطاع غزة و ( الفلسطينية المحتلة سوريا واألراضي  ،لبنان ،مسجلين لديها في األردن

                                                               :المفوضية السامية لشؤون الالجئين -ج
 ² .تعمل على تقديم المساعدة والحماية لالجئين الفلسطينيين خارج مناطق عمليات األونروا

  :الكيان الصهيونيحماية الفلسطينيين داخل  - 2

داخل كيان اليهود لدى العالم العربي باسم عرب إسرائيل أو عرب  يعرف الفلسطينيون الموجودون      
، ويملكون الجنسية 1948وهم يقيمون بحدود الخط األخضر، أي خط الهدنة  ،48الداخل أو فلسطينيو 

عادوا إلى بيوتهم قبل  ، أوالكيان الصهيونيوقيام دولة  1948هم من بقوا في قراهم بعد حرب . اإلسرائيلية
 ³. بحوالي مليون ونصف المليون نسمة يقدر عددهم ،ودإغالق الحد

جويلية  14حسب قانون المواطنة اإلسرائيلي، حاز على المواطنة كل من أقام داخل الخط األخضر في    
هذا القانون أغلق الباب أمام الالجئين الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا ). أي عندما أقر الكنيست القانون( 1952

  .ى بيوتهم حتى هذا التاريخمن العودة إل

 لعرب الفلسطينيين الذين بقوا فيهمن ا اوخالي ،بشكل كامل ياصبح يهودي أنعلى يعمل الكيان الصهيوني     
ويستعملون  ،يوجد مليون وثالثمائة ألف عربي فلسطيني يقيمون على أرضهم إذ ،أرضهمكان قانونيا  أنمنذ 

بعض الـمدن الـمختلطة مثل عكا وحيفا ويافا، وهم يشكلون إلىإضافة  ،ممتلكاتهم في الجليل والـمثلث والنقب  

 

                                                                                                       ،المتحدة لشؤون الالجئين األمم=
نوفمبر  ،بيروت ،األولىالطبعة  ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،2002الالجئون الفلسطينيون في لبنان ،)محمد(علي الخالدي  :انظر

                                                                                                                   .26 :ص ،2002
  :نرواللمزيد راجع الموقع االلكتروني لالٔ ² 

http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=54  

  :نرواانظر الموقع االلكتروني لالٔ  ³
http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=56                                                                                              

                                               .34 -  7 :ص ،مرجع سابق ،نموذجا 48فلسطينيو   إسرائيلعنصرية  ،)إسماعيل(عباس  ³
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فقد تم االستيالء على عدة  ،يعانون وسطهم من التمييز من كل النواحي أنهم إال صهاينةالخمس السكان 
كل هذا   ،إخطارات إخالء المنازل إلىل والمثلث وتدمير عدة قرى وتهجير سكانها، إضافة في الجلي أراضي

  ¹ .الرحيل إلىمن اجل دفع الفلسطينيين 

  :خصوصية حق العودة الفلسطيني :ثانيا

والتي  ،منها اإلنسانيةتختلف الرؤية القانونية لحق العودة الفلسطيني بسبب تحكم عدة نواح فيه غير     
فلو كانت الحالة الفلسطينية كغيرها لتمت العودة منذ   ،في طرح العودة كحق قانوني األوللسبب كانت ا

  .محور للقضية الفلسطينية كأهمعشرات السنين  ولما طرح هذا الموضوع 

     :بهذا الخصوص يمكننا ذكر جانبين يؤثران بشكل مباشر في موضوع حق العودة الفلسطيني  

على فكرة الكيان الصهيوني عتمد ي ،في مواجهة المطالبة بحق العودة الفلسطيني :اإليديولوجيالجانب  - 1
وهي الفكرة التي اختلقتها الحركة الصهيونية واعتمدتها في كل خطوات بناء  ،فلسطين إلىحق عودة اليهود 

  ² .إليه اإلشارةدولة اليهود مثلما سبقت 

   رض الواقع بسبب المساندة الالمشروطة أعلى  وجياإليديولوهو الذي كرس الجانب  :الجانب السياسي - 2
بسبب وجود بعض  ،يومنا هذا ٕالىدولة لليهود و  إنشاءوالمطلقة من قبل القوى الكبرى في العالم منذ طرح فكرة 

تعويضا لهم عن معاناتهم  أورغبة من تلك الدول في التخلص منهم   أواليهود في مراكز هامة لدى تلك الدول 
كانت دفع الفلسطينيين لثمن تلك   األحوالفالنتيجة في كل  ،األسبابكانت  اأيّ و  ،ذلك غير أو ،أوروبافي 

حيث كانوا دائما الطرف الخاسر عند كل  ،بل على العكس  ،يكون لهم يد في مسبباتها أنالمخططات  دون 
   .محاولة للتسوية

   

  

                                                                                .54- 49 :ص ،المرجع السابق ،)إسماعيل(عباس  ¹

المجلس الوطني للثقافة والفنون  :إصدار سلسلة عالم المعرفةضمن  ،اإليديولوجية الصهيونية ، )عبد الوهاب(د محمد المسيري  ²

  . 124-121ص  ،1982 ديسمبر ،الكويت ،60العدد  ،واألدب
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  حق العودة بين الشرعية الدولية وخصوصية القضية الفلسطينية                                األولالفصل 

  

الواليات  لتصبح بعد ذلك   – الكيان الصهيونينواة  –من دعم الحركة الصهيونية  أولتعتبر بريطانيا      
المساعدات  إلى ضافةإ المساعدات العسكرية واالقتصادية،من خالل  لها األكبرالداعم  األمريكيةالمتحدة 

 إدانةمن شانه  أمميقرار  أيالمساندة باستخدام حق الفيتو ضد  إلىكل هذا الدعم المادي يضاف  .المالية
  .األشكالشكل من  بأي إسرائيل

 كأسئلةما يجب طرحه حتما تطبيق حق العودة بالرغم من قوته القانونية،  ونالدعم يمنعكل تلك الخطط و   
فالقضية الفلسطينية  ،هذا ق ليومناطبّ القرارات التي لم تُ ة ليس فقط عن القوانين و حق العودحول تطبيق 

سيعود  أين إلى العودةما طبق حق  فإذا ،اآلخرحدها دون حل يمكن حل أ  ال ،ولها عدة فروع ،متشابكة
تناوله فيما يلي كل هذا سن ،ثبوتية أوراقاخاصة بالنسبة لمن ال يملكون  ؟من له الحق في العودة ؟الفلسطينيون

  ¹ .من هذه الدراسة

                                                                                   المبحث الثاني

  األمنحق العودة الفلسطيني بين قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس 

منها عدة تفسيرات خاصة من  كان لكل ،بخصوص حق عودة الفلسطينيين أمميةصدرت عدة قرارات      
محاولة لحل  أيةومنهم من رفضها ويرفض  ،وطالب بتطبيقها افمنهم من قبله ،الفلسطينيين المنقسمين قبل

  .الصهيونيةالقضية الفلسطينية في شقها المتعلق بالعودة  وفق ما يتناسب مع السياسة 

الكيان من طرف  إسقاطهابسبب  لم تطبق وأخرىبعض تلك القرارات اعترضتها استخدامات الفيتو  
  .تهديدا لوجودهبل  ،رى فيها حال للفلسطينيينيي ال ذال الصهيوني

  :سنعرفها بانتهاج الخطة التالية ،لزاميتهاومدى إ  ،آثارها ،كل تلك القرارات 

 .194قرار الجمعية العامة رقم  :األولالمطلب  

  

¹ J. Mearsheimer  (John)  and M. Walt (Stephen), The Israel Lobby and U.S. Forein Policy, Farrar, 
Straus and Giroux,  First edition, New York, 2007, p: 205-207. 
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 .الداعمة لحق العودة الفلسطيني ىاألخر  األمميةالقرارات  :المطلب الثاني

                                                                              األولالمطلب 

  194قرار الجمعية العامة رقم 

ما  أولحيث انه  ،من بين القرارات المتعلقة بحق العودة الخاص بالفلسطينيين األهم 194يعتبر القرار      
    .إليهعادة ما يشيرون  األمميةوالمطالبون بتنفيذ القرارات  ،ذهن المهتمين بهذا المطلب الفلسطيني إلىيتبادر 

كل هذا سندرسه من خالل الفرعين  ،المواقف المختلفة منهو  ،أهميته ،مضمونه ،إصدارهخلفية  ،عن القرار
  :التاليين

                                                                   .194ممي رقم ماهية القرار األ :األولالفرع 
 .194السياسية للقرار النظرة القانونية و  :لفرع الثانيا

                                                                                    األولالفرع 

  194رقم  مميماهية القرار األ

وكل الخلفيات  ،إصدارهرد الفعل على  ،مضمونه ،تهة من حيث صياغظروف خاص 194كانت للقرار   
                                         :فقرتين كما يلي إلىسنتعرف عليها بتقسيم هذا الفرع  ،به والنتائج المتعلقة

                                                                .194القرار  نشأةظروف  :األولىالفقرة 
  .194المواقف العربية والدولية من القرار  :الفقرة الثانية

                                                                                  األولىالفقرة 

  194القرار  نشأةظروف 

 

 

51 
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  :194القرار  إنشاءخلفية  :أوال

  :194القرار  إصدار أسباب -  1

المتحدة المصدرة لهذا القرار لم  األمم أن إال ،181رض فلسطين من خالل القراراليهود دولتهم على أ  أقام  
حيث ذكرت  ،على تنفيذه باإلشرافالمكلفة اللجنة  برأيلم تلتزم  أنهاحيث  ،منه) ب( تلتزم بما جاء في البند

   من خالل القوة العسكرية إالقرار التقسيم ال يمكن تنفيذه  أنالمتحدة  لألمممين العام المقدم لالٔ  تقريرها في
 باإلشرافدخول اللجنة الدولية المكلفة  -الدولة المنتدبة –خالل تلك الفترة رفضت بريطانيا   - بالحرب  أي - 

 186القرار إصدار إلىبالجمعية العامة  أدىمما  ،ما بعد خروجها من فلسطين إلىمؤجلة ذلك  ،على التقسيم
نه وصل أ  إال ،قتالية أعمال أيوسيط دولي مهمته منع نشوب  إرسالنص على  ، 1948ماي 14في  

    .القتالية األعمالحيث اندلعت  – الكيان الصهيونيقيام دولة  إعالنعقب  – متأخرا

  :على أساساصيغة حل وسط تقوم  إليجادالهدنة الثانية "  الكونت برنادوت " ل الوسيط الدولي استغ    

            .من مساحة فلسطين  60%منح الفلسطينيين  -  

   ."إلسرائيل"عودة الالجئين الذين طردوا من المناطق الخاضعة  - 

  .المقدسة األماكنحماية  - 

 إعادة إلىالعصابات الصهيونية اغتالت الوسيط بسبب دعوته  أنا كم ،لكن كال الطرفين رفض االقتراح  
  .الالجئين

قرارين استنادا للبندين السابع والثامن يحرم فيهما استخدام  األمنصدر مجلس أ  1948أكتوبر 16و  4في   
  .القوة لتغيير الواقع الذي فرضه اليهود

كانت  ،ثم لبنان األردنثم  ،ومصر لصهيونيالكيان ااتفاقية بين كل من  أبرمت 1948نوفمبر 16في    
 أثناءمع قابلية التعديل  ،سلمت فيها هذه الدول بالواقع الجديد لجغرافية فلسطين وحدودها ،للهدنة الدائمة

 .التسوية النهائية للصراع
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حيث  ،أخرىعربي من جهة الوالتخاذل  ،من جهة األجنبيةثمرة توالي السيطرة اليهودية و  194كان القرار   
  ¹ ."الكونت برنادوت" بدأهاالقرار بتشكيل لجنة توفيق دولية تتابع المهمة التي  قضى

  :194التصويت على القرار  - 2

المتحدة  لألممالعام  األمينقدم    - "الكونت برنادوت"ل من اغتيا أيام أربعةبعد  -  1948سبتمبر  21في 
حيث تعاونت الواليات المتحدة  ،للجمعية العامة األولىالجمعية العامة  ناقشته اللجنة  إلى ،"الكونت"تقرير 

وقد تضمن توصيات الوسيط الدولي بشان الالجئين  ،مع المملكة المتحدة في صياغة مشروع القرار األمريكية
عبارة  أضافت كما ،عبارة  الالجئين العرب بإسقاطهاالمملكة المتحدة قامت بعدة تعيالت  أن إال ،طينيينالفلس

لكن السؤال المطروح هنا ما المقصود   ، "قرب وقت ممكن عمليا لالجئين بالعودة في أ  وجوب السماح" 
     ؟ ومن يمكنه تحديد ذلك ، "عمليا" كلمةب

يتعايش العائدون في سالم مع  أنواشتراط   ،خيار الالجئين في العودة مبدأضمت  الواليات المتحدة فقد أما  
توطين  وإلعادةوضع خطط لعودة  إلىكما سحبت المسودات االسترالية والبولندية الداعية  ،جيرانهم

   .سواءالفلسطينيين على حد 

بتصويت  194تبني القرار اجتمعت الجمعية العامة لمناقشة المشروع حيث تم  1948ديسمبر  11في     
 ² .أعضاء 8ضده وامتناع  15عضو لصالحه  35

  

  :فلسطينيدراسة نشرها الموقع االلكتروني  ،194قراءة في الشرعية الدولية من خالل القرار  ،)رشيد(فتحي  ¹

http://www.falestiny.com/news/1373  

، الصين، كولومبيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، السلفادور، األرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا :مع القرار  ²

الحبشة، فرنسا، اليونان، هاييتي، هندوراس، إيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي، 

                       .متحدة، الواليات المتحدة األميركية، أوروغواي، فنزويالبيرو، الفلبين، سيام، السويد، تركيا، جنوب أفريقيا، المملكة ال

، كوبا، تشيكوسلوفاكيا، مصر، العراق، لبنان، باكستان، بولندا، المملكة العربية )روسيا البيضاء(أفغانستان، بلوروسيا  :ضد القرار

                                                              .فياالسعودية، سوريا، أوكرانيا، االتحاد السوفييتي، اليمن، يوغسال

  =.بوليفيا، بورما، الشيلي، كوستاريكا، غواتيماال، الهند، إيران، المكسيك :امتناع
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التي تقر حق العودة صراحة مثلما جاء في  11من الفقرة  األولىحذف الجملة  نه تمّ أ  إلى إلشارةاتجدر   
  ¹ ."الكونت برنادوت"تقرير 

  :194مضمون القرار  :ثانيا

  :علىأساسا وقد نص  ² ،جاء القرار في خمسة عشر بندا

يتم تشكيل   حيث ،ي من القرارذلك في البند الثان نصت الجمعية العامة على ،تشكيل لجنة توفيق دولية  
  ."الكونت برنادوت" إلى أوكلتتكون وظيفتها القيام بالمهام التي  ،المتحدة األممفي  أعضاءاللجنة من ثالثة 

جاء ذلك في كل من  ،المقدسة في فلسطين األماكنحماية كل و  دولي بإشرافجعل مدينة القدس مفتوحة  
  .البند السادس و السابع

  :حيث جاء فيها ما يلي ،11العودة في البند رقم  حق إلى اإلشارة

ارهم والعيش دي إلىتقرر وجوب السماح بالعودة في اقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين في العودة "      
وعن كل   ،ديارهم إلىووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة  ،بسالم  مع جيرانهم

الضرر  أويعوض عن ذلك الفقدان  أن ن من الواجب وفقا لمبادئ القانونيكو  عندمامصاب بضرر  أومفقود 
 إعادةلجنة التوفيق بتسهيل  إلىتصدر الجمعية العامة تعليمات و   ،السلطات المسؤولة أومن قبل الحكومات 

فظة وبالمحاكذلك دفع التعويضات و االقتصادي و االجتماعي  تأهيلهم ٕاعادةالالجئين و توطينهم من جديد و 
  ومن خالله بالهيئات والوكاالت  ،المتحدة لالجئين الفلسطينيين األمم إغاثةعلى االتصال مع مدير 

  

  :ة الجزير  اإللكترونيالموقع ضمن ،  العودة والتعويض.. 194نص القرار رقم  : مقال بعنوان=

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2A615E05-0925-448F-A379-F47DFB012C4B.htm  

 2008ديسمبر  ،بيت لحم 30 – 29العدد  ،جريدة حق العودةمقال ضمن  ،إلصدارهفي الذكرى الستين  194لقرار ا) تيري(رميل  ¹

  .18 :ص

 :ص ، مرجع سابق،القانون الدولي العام أحكامحق الالجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض في ضوء ، )محمد(عبد الحميد سيف  ²

146  - 148. 
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  ¹ ."المتحدة األممالمتخصصة المناسبة في منظمة 

  :لم يذكر 194القرار  أنيالحظ   

  .حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره -  

  .التعويضلعودة و الجمع بين حق ا -  

 .بل اكتفى بالمطالبة بحمايتها ،المقدسة األماكنلمدينة القدس و  لصهيونيااالحتالل  -  

                                                                                 الفقرة الثانية

  194المواقف العربية والدولية من القرار 

  :194رد فعل العرب على القرار  :أوال

واهتموا بمناقشة القضية الفلسطينية  ،عند صدوره مثلما يبينه لنا التصويت عليه 194ر رفض العرب القرا    
كان عليه الحال بالنسبة  لكن جزئية المهجرين الفلسطينيين لم تكن محط اهتمامهم بقدر ما ،في مؤتمراتهم

عتراف االالكيان الصهيوني  حين رفض 2000غاية جويلية  إلى ،الصهيونيلقضية االحتالل والتوسع 
 وذلك في مفاوضات كامب ديفيد194 القرار  إلىالسياسية تجاه مشكلة المهجرين استنادا و القانونية  بمسؤوليته

 ² .الثانية

وها عدّ مشاريع التوطين التي كان يهدف مُ  إلىكما يعود بدء االهتمام العربي بقضية المهجرين الفلسطينيين 
  :  اهتمام العرب بهذه القضية من خالل مؤتمراتهم  ن خاللهذا ما سيتضح م ،التخلص من هذه القضية إلى

 

 ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الميثاق وٕالغاءوحق العودة  وأوسلوقراءات في المشهد الفلسطيني عن عرفات  ،)بالل(الحسن  ¹

  .157 :ص ،2008 ،بيروت ،األولىالطبعة 
 :  إصدار ،تقرير صحفي ،والحل العادل والدائم لقضية الالجئين الفلسطينيين ،419المتحدة  األممقرار  ،2مفاوضات كامب ديفيد  ²

  :راجع الموقع االلكتروني ،المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين /بديل

http://www.badil.org/ar/press-releases/115-press-releases-2000/1262-a-18-2000  
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 : 1967عام الكيان الصهيونيقبل عدوان القمم العربية  - 1

لمناصرة مصر   لم يتم التطرق لموضوع المهجرين الفلسطينيين، بل كان : (1956/11/13)قمة بيروت  -
                                     .الجزائري نضال الشعب ضد العدوان الثالثي وتأييد

    .على ضرورة تطبيق حق العودة التأكيد :(13-1964/01/16)قمة القاهرة  -

  والترحيب بقيام   ،العمل على تحرير فلسطين كهدف قومي :(05-1964/09/11)  اإلسكندريةقمة  -  

 .منظمة التحرير الفلسطينية   

جيش دعم منظمة التحرير و  ،العمل على تحرير فلسطين :(13-1965/09/17)قمة الدار البيضاء  -
                                         .مقاومة محاوالت تصفية قضية المهجرين الفلسطينيين ،التحرير

 :1967 عام الكيان الصهيونيبعد عدوان القمم العربية  - 2

     العمل على ضرورة بالتأكيداالكتفاء العودة و  عدم ذكر حق : (08/29-1967/09/01) قمة الخرطوم  -

   .على صيانة الحق المقدس لشعب فلسطين في وطنه

  ¹ .بيان ختامي نتيجة خالفات القادة العرب إصدارلم يتم  :(21-1969/12/23) قمة الرباط -

  :فكانت القمم التالية 1973 أكتوبربعد حرب  إالبسبب تلك الخالفات لم يجتمع العرب 

 ،1967 العربية المحتلة في عدوان األراضيضرورة تحرير كل  : (26-1973/11/28)الجزائر  قمة -

  

اليومية السياسية مقال منشور في  ،إضاءات على القمم العربية :2007إلى الرياض 1946 اإلسكندريةمن  ،)إبراهيم(زعير  .د ¹

  ،نشرمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة وال ،2007/03/28بتاريخ   الثورة

  :راجع الموقع االلكتروني

http://thawra.alwehda.gov.sy/_kuttab_a.asp?FileName=5512051620070327220314  
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 .دون ذكر تفاصيلها االلتزام باستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينيو 

على حق الشعب  التأكيدو  ،على قرارات القمة السابقة التأكيد : (26-1974/11/29)قمة الرباط  -
                                                             .وطنه وتقرير مصيره إلىالعودة الفلسطيني في 

منها كر الحقوق الفلسطينية بالتفصيل وصراحة و ذ العرب فيها بدأ  : (25-1976/01/26)قمة القاهرة   -
                .حق العودة

  :الكيان الصهيونيعد اتفاقية كامب ديفيد بين مصر و القمم العربية ب - 3 

استعادة و  ،الفلسطينيةدعم المقاومة الفلسطينية متمثلة في منظمة التحرير   :(1978/05/02)قمة بغداد  -
                                                             .ية بما فيها حق العودةالحقوق الوطنية الفلسطين

  .على كل الحقوق تفصيال بما فيها حق العودة التأكيد  : (20-1979/11/22)قمة تونس  -

   ¹  .242استنكار القرار و  جاءت به القمة العاشرة على ما التأكيد : (25-1980/11/27) نقمة عما -

انتهت بعد خمس ساعات من انعقادها بسبب رفض سوريا لخطة الملك : (1981/11/25)قمة فاس  -  
 ² .األوسطالشرق  أزمةفهد لحل 

   :للبنان الصهيونيبعد الغزو القمم العربية  - 4 

تعويض من ال يرغب في  إلىالدعوة و  ،مبادرة سالم عربية أول إقرار : (06-1982/09/09)قمة فاس  -
                          .عن حق  العودة لحديثالعودة بدل ا

  

 :ص ،، مرجع سابقالقانون الدولي العام أحكامحق الالجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض في ضوء ، )محمد(عبد الحميد سيف  ¹

85.  

 ،اليومية السياسية الثورةور في مقال منش ،إضاءات على القمم العربية 2007إلى الرياض 1946 اإلسكندريةمن  ،)ابراهيم(د زعير  ²

   .مرجع سابق
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  .دون المطالبة بالحقوق الفلسطينية الصهيوني باإلرهابالتنديد  : (1985/08/20)قمة الدار البيضاء   -

  .الدعوة لحل القضية الفلسطينية من كل جوانبها : (08-1987/11/11)  قمة عمان -

  .تحمل مسؤولياته إلى األمندعوة مجلس  : (1988/06/07) قمة الجزائر -

 ،عليه التأكيدو  242سحب القادة العرب لرفضهم القرار  : (23-1989/05/26)قمة الدار البيضاء    -
      .194ادا للقرار على حق الفلسطينيين في العودة استن التأكيدو 

ضمان الحقوق الوطنية للشعب  إلىالدعوة صراحة  إعادة  : (28-1990/05/30)قمة بغداد   -
  .194الفلسطيني بما في ذلك حقه في العودة وفق القرار 

 ،تحقيق السالم الشامل من خالل حل قضية القدس إلىالدعوة   : (21-1996/06/23) قمة القاهرة  -
دون  ،المتحدة األممقرارات الشرعية الدولية و  أساسهجرين بتطبيق حقهم في العودة على تسوية مشكلة المو 

                         .194القرار   إلى اإلشارة

ضرورة امتثال و  حق التعويضكل من حق العودة و على  التأكيد : (21-2000/11/22) قمة القاهرة -
  ¹ . 338و  242األمنوقراري مجلس   194قرارللشرعية الدولية استنادا لل الكيان الصهيوني

المسؤولية القانونية الكاملة عن مشكلة  الكيان الصهيوني تحميل : (27-2001/11/28)قمة عمان  -
تمكين الفلسطينيين من ممارسة  إلىالدعوة و  ،على رفض محاوالت التوطين التأكيد ،رين الفلسطينيينهجّ المُ 

  .194دا للقرارحق العودة استنا حقوقهم بما فيها

  إلىالدعوة  ،التراجع عن المطالبة بحق المهجرين في التعويض : (27-2002/03/28) قمة بيروت -

    

  :راجع ، 338لالطالع على مضمون القرار  ¹

 :ص، مرجع سابق، القانون الدولي العام أحكامحق الالجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض في ضوء ، )محمد(سيف عبد الحميد 

87.   
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تمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بكل  إلىالدعوة و  ،194البحث عن حل عادل لمشكلتهم وفق القرار
 الكيان الصهيونيتحميل وكذلك  ،دولة مستقلة ةٕاقامالغير قابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير و  حقوقه

                          .التوطين أشكالرفض كل و المسؤولية عن مشكلة المهجرين 

  األمنالشامل استنادا لقرارات مجلس التمسك بالسالم العادل و  :)  2003/03/02( قمة شرم الشيخ -
رين الفلسطينيين صراحة هجّ ذكر قضية المُ  يأتلم و  ،194قرار الجمعية العامة رقم و  ¹ ،425، 338،  242

  .التمسك بحلها أو

العمليات  وأدانتبل  ،لم تختلف عن سابقاتها من القمم بالكالم النظري : (2004/05/22) قمة تونس -
  .في سابقة من نوعها "إسرائيليين"الفلسطينية التي تستهدف مدنيين 

عملية السالم بناء على  بناء ،االلتزام بمبادرة السالم العربية على التأكيد : (2005/03/22) قمة الجزائر -
    ،مقابل السالم ومرجعية مؤتمر مدريد  األرض ومبدأ ،338و  242المتحدة خاصة القرارين  األممقرارات 

على ضرورة  التأكيدو جدار الفصل العنصري بناء  إدانة ،دولة فلسطينية عاصمتها القدس إلقامةالدعوة و 
                                                                           .194لقرارتطبيق ا

العربية  األراضيمن  الصهيونياالنسحاب على ضرورة  التأكيد : (28-2006/03/29)قمة الخرطوم  -
 .194رين الفلسطينيين وفق القرار هجّ بحل عادل لمشكلة المُ  والتمسك ،المحتلة

التأكيد على المبادرة  ،على خيار السالم العادل والشامل التأكيد : (28-2007/03/29)قمة الرياض  -
  استنادا إلى مبادئ  الشرعية الدولية  الصهيوني- الدعوة إلى تسوية سلمية للصراع العربي ،العربية للسالم

  

  ،كان هذا القرار خاصا بلبنان ¹

  :المتحدة األممموقع  :  راجع

http://www.un.org/arabic/sc/roundup/2000/middleast.htm  
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لم تذكر هذه القمة الحقوق الوطنية الفلسطينية بالتفصيل ولم تشر إلى   ،وقراراتها ومبدأ األرض مقابل السالم
 ¹ .194القرار 

دعا القادة العرب في هذه  ،إضافة إلى ما أكدت عليه القمم السابقة  :(29-2008/03/30)قمة دمشق  -
 194دون ذكر القرار  ،رين الفلسطينيينهجّ القمة إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية بما يكفل عودة المُ 

                                  .صراحة

لكنها  ،194لم تختلف عن سابقتها حيث لم تشر إلى القرار  :(30-2009/03/31)قمة الدوحة  -
  .الصهيونيةعدم قبول المماطلة على أكدت كما أضافت رفض كل أشكال التوطين 

  ² .لم تتطرق إلى القضية الفلسطينية إطالقا :(2010/03/28)قمة سرت  -

 :194الموقف الدولي من القرار  :ثانيا

 :419الموقف األمريكي من القرار  - 1 

أكثر وضوحا بعدما تبنى الحزب الديمقراطي التابع للرئيس  الصهيونيأصبح التأييد األمريكي للجانب     
بإعادة توطين الفلسطينّيين في بالد  الصهيونية، حيث ساند المطالبة " ليندون جونسون " األميركي آنذاك 

  1964.عربية، وذلك أثناء خوضه االنتخابات الرئاسية عام 

 

وهي نفسها المبادرة التي طرحتها المملكة العربية السعودية في قمة  إسرائيلت نتائج هذه القمة بالمبادرة العربية للسالم مع سمي ¹

  ،جعل السعودية تعيد طرحها وهو ما إسرائيلمتابعتها فتجاهلتها  أولكن لم يتم تفعيلها  2002بيروت سنة 

الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجديد بين الفوضى البناءة وتوازن الرعب وسطاأل الشرق  ،)عبد القادر(رزيق المخادمي  :انظر

  217. :ص ،2008

وثائق رسمية خاصة ( راجع الموقع الرسمي للجامعة  ،لالطالع على قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى قممها ²

   ،)بالجامعة

http://www.arableagueonline.org/las/arabic/categoryList.jsp?level_id=202 
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مع بداية الحرب الباردة، أصبحت اإلدارة األمريكية تعتبر مشكلة المهجرين الفلسطينّيين مجّرد وسيلة     
  "هاري ترومان "من اجل التدخل في منطقة الشرق األوسط كان ذلك في عهد  يستغلها الطرف السوفييتي 

 ¹ .رين الفلسطينيينهجّ تجاه المُ  من مسؤولياته الكيان الصهيونيفقد أعفى " رونالد ريغان  " الرئيس  أما

ث تغير حي، 1993حتى عام  194بعد تلك الفترة  أظهرت الواليات المتحدة األمريكية وقوفها مع القرار     
، ضد 1993فقد صوتت في اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها العادية في سبتمبر  ،موقفها

، كما أنها دعت إلى إلغاء كل قرارات األمم المتحدة السابقة ذات الصلة 194مشروع  قرار يرّكز على القرار 
 .  بهذا الموضوع، و بكل الحقوق الوطنية الفلسطينية

 كتابًا تحت 1993سقط حق العودة، وأصدرت وزارة الخارجية األميركية سنة أُ " بيل كلينتون " دفي عه   
، ذكرت فيه أّن اإلدارة األمريكية تعتبر الضفة الغربية وقطاع غّزة أرضًا متنازعًا عليها »إعالن مبادئ«عنوان 

 .أرضًا محتلة ال
ألة الحقوق الفلسطينية حيث تم تجاهل مس  وسلوفي إعالن أ 194ريكية للقرار تتضح المعارضة األم     

 ² .الصادر عن مجلس األمن الدولي 242تمت اإلشارة فقط للقرار الوطنية و 

فقد دعا إلى توطين المهجرين الفلسطينيين كحل دائم لوضعهم، وال يختلف رأي " جورج بوش االبن "أما  
  ³ . سقاط حق عودة الفلسطينيينعن سابقه حيث دعا إلى إ" باراك اوباما " الرئيس الحالي 

  

 ،40لعدد ا ،للدراسات والبحوث اإلماراتمركز  ،1967يونيو  /والواليات المتحدة وحرب حزيران إسرائيل ،)احمد(سليمان البرصان  ¹

  56. - 38 :ص ،2000 ،ظبي أبو ،األولىالطبعة 

 ، ، حق العودة:الالجئون الفلسطينيون  ضمن كتاب ،جئينالواليات المتحدة ومسٔالة الال ،مجموعة مؤلفين ، )نعوم ( تشومسكي   ²

 137. - 136 :ص ،مرجع سابق

جدل في واشنطن حول مسودة لخطة  :نيويورك تايمز(  ،إسرائيلحق العودة وامن  وٕاسقاطاعتراف بدولة فلسطينية  ،جريدة السفير ³

  :في الموقع االلكتروني  2010/04/22 شر بتاريخ ن ،األولىالصفحة  ، 11870العدد  ،جريدة السفيرضمن  ،) أمريكيةسالم 

http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=1829&ChannelId=43025&ArticleId=2555&Author  
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 :194من القرار بي الموقف األورو  - 2  
اتخذت أوروبا مواقف إيجابية حيال القضية الفلسطينّية، خاصة ما يتعلق بالقدس، وسياسة االستيطان،      

وحقوق الفلسطينيين القومية وٕانشاء الدولة الفلسطينية، وحق إسرائيل في العيش بأمان، إال أن موقفها من حق 
  . بر حقب مختلفةعودة الفلسطينيين إلى ديارهم كان متباينا ع

، »شومان«تتمثل بوثيقة "   جورج بومبيدو" ، في عهد الرئيس 1971كانت هناك مبادرة فرنسية سنة      
بلجيكا  ،هولندا ،إيطاليا ،ألمانيا( حين كانت فرنسا تنسق مع نظرائها األعضاء في السوق المشتركة

   .بشأن التعاون السياسي األوروبي) ولوكسمبورغ

وافق  1971ماي  13، ففي  الصهيوني - حلفائها بتبني مقترحات الوثيقة لحل الصراع العربي أقنعت فرنسا
، تضّمنت مبادئ 242الوثيقة أّيدت قرار مجلس األمن . وزراء خارجية الدول األعضاء السّت باإلجماع عليها

وحق  1967ن حزيرا 4إلى الحدود الدولية المعترف بها في  الكيان الصهيوني رئيسة أبرزها انسحاب
 .الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم أو خيار التعويض

صرح وزير الخارجية األلماني بأن الوثيقة ال  أن إلىضغوطا على أكثر من دولة،  مارس الكيان الصهيوني
 13و12في  صدر إعالن البندقية عن المجتمع األوروبي عام تلك الوثيقة،  إلى إضافة .قيمة لها عمليا

 إعالن، تال ذلك ضرورة الحل العادل للمشكلة الفلسطينية دون ذكر حق العودة إلى أشار، 1980جوان 
االعتراف بحق  إلى الكيان الصهيونيحيث دعا  1997جوان  17في  أمستردامفي  األوروبيالمجلس 

وكسمبورغ بين في ل األوروبي، ثم اجتماع المجلس الفلسطينيين في تقرير مصيرهم دون استبعاد حق العودة
استعداده للمساهمة في مفاوضات الوضع الدائم بخصوص كل  أبدىحيث  1997ديسمبر  13و 12

شكل المجلس مجموعة عمل غير رسمية بشان  1998فريل أ، وفي المواضيع بما فيها قضية الالجئين
مقترح  وافقت المجموعة على1998 أكتوبر 06 ، فيمسألتهملحل  أوروبيالالجئين تسعى لوضع تصور 

تلك الجهود لم تشر  أن إال، مشترك أوروبيبشان المبادئ التوجيهية من اجل موقف  مذكرة إلعدادفرنسي 
     ¹ 194.القرار  إلىصراحة 

 

مرجع  ،حق العودة:الالجئون الفلسطينيون ضمن كتاب  ،االتحاد األوروبي ومسٔالة الالجئين ،مجموعة مؤلفين ،)الن اۤ (غريش  ¹

 148.= -  144 :ص ،سابق
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                                                                                  الفرع الثاني
  194للقرار النظرة القانونية والسياسية 

  ،منذ إصداره ردود فعل مختلفة وتعرض النتقادات كثيرة من رجال قانون ورجال سياسة 194ار ثار القر أ    

  :سنوضح كل تلك اآلراء من خالل الفقرتين التاليتين

  .194نقد القرار  :الفقرة األولى

  .194آراء طرفي النزاع حول القرار  :الفقرة الثانية

 

حة، فوزير خارجيتها في كلمته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ عام فرنسا كانت أكثر المشيرين إلى حق العودة صرا= 

والمرتبط بهذه المسألة موجود في مختلف قرارات  في ما يتعلق بفرنسا، فإن األساس في القانون الدولي: " ، صّرح قائالً 1999
  ."األمم المتحدة التي أكدت على حق عودة الالجئين 

  .194إلى تطبيق حق العودة وفقا للقرار  عدة مراتكان قد دعا " جاك شيراك " السابق كذلك الرئيس الفرنسي  

رهم وممتلكاتهم في تصريحاته العداء لحقوق الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديا أبدىحيث  عن سابقيه" نيكوال ساركوزي" اختلف  
 ،لالطالع على المزيد حول الموقغ الفرنسي ،لالجئين الفلسطينيين، القائمة على توطين اأيد رؤية بوشكما انه  ،منذ أكثر من عام

 :  راجع

ورقة عمل قدمت خالل مؤتمر السياسة الخارجية  ،الفلسطيني- فرنسا والصراع اإلسرائيلي ،)Mr.Denis Sieffert)(دنيس(سيفير  - 
   10. :ص ،2010نوفمبر  3-4بيروت  ،تنظيم مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،األوروبية تجاه القضية الفلسطينية

رومانو " ، عندما صرح 2007الداعية إلى توطين الالجئين الفلسطينيين، انطالقًا من بداية العام  األوروبيةالتصريحات  تزايدت  
  ، »لة إسرائيليهودية دو «رئيس الوزراء اإليطالي السابق أن حل قضية الالجئين يقوم على التوطين انطالقًا من الحفاظ على " برودي 

  : انظر

 (2006/12/14) ،اولمرت يلقن برودي ما عليه قوله بمؤتمر صحفي بروما :خبر صحفي بعنوان ،موقع الجزيرة

http://aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1027097 
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                                                                                         الفقرة األولى
 194نقد القرار 

  :لجنة التوفيق الدولية :أوال

  :القانوني لتكليف لجنة التوفيق الدولية األساس - 1

يقع في منزلة وسط بين التحقيق  به قضائي لتسوية نزاعاتإجراء شالتوفيق في القانون الدولي هو     
تقترح حال ال تكون له صفة و  ،أوجه النزاعهيئة ما لتبحث في كل  إلىيعهد خالله طرفا النزاع  ،والتحكيم
  .إلزامية

                                   :فانه يمكن نقد اللجنة من النواحي التالية ،انطالقا من هذا التعريف     
ليس و  "الكونت برنادوت " يط الدولي اللجنة تكونت بناء على طلب الجمعية العامة  تنفيذا القتراح الوس - 

                                                                            .بناء على طلب طرفي النزاع
                                        .بينهما ولم يكن ممكنا التوفيقمواقف الطرفين كانت جد متباعدة  - 
 .التوفيق إلىال تهدف  أساسا أنها أيحق اللجنة في تقديم اقتراحات  إلىالقرار لم يشر  - 

   :تكوين اللجنة - 2

 هذا جعل عمل اللجنة ،ثالث دول يمثلها منتدبون عنها وليس شخص معين كوسيطتكونت اللجنة من     
 ¹ .للكيان الصهيونيفرنسا المنحازتين األمريكية و ها كال من الواليات المتحدة يفقد قيمته بسبب ضم

  :تعامل أطراف النزاع مع اللجنة - 3

  ،وذلك بتنفيذه لكل سياساته دون احترام لوجودها ،فانه لم يكن متعاونا مع اللجنة ،الصهيونيبالنسبة للطرف 

  

 رجعم( الموقع االلكتروني فلسطيني، دراسة نشرها 194لدولية من خالل القرار قراءة في الشرعية امقال بعنوان   ،)فتحي(رشيد  ¹
 ،)ابقس

http://www.falestiny.com/news/1373 
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 تطبيقا للفقرة الخامسة نفسيهماأو بين طرفي النزاع  ،زاع واللجنةكما أن إقامة مفاوضات مباشرة بين طرفي الن

 ¹ .كان مستحيال بسبب تعنت األطراف 194من القرار 

  :مع حق العودة 194القرار تعامل  :ثانيا

  :الربط بين حق العودة وعملية التسوية النهائية للصراع - 1

 ،منح الفلسطينيين حقهم الطبيعي في العودةأصبحت عملية التسوية النهائية للصراع شرطا أساسيا ل     
الدكتور رالف " وخليفته " الكونت برنادوت " الوسيط الدولي السابق بتوصيات حيث أن الجمعية العامة أخذت 

                 .رين الفلسطينيينهجّ لكنها أهملت اقتراحهما المتعلق بضرورة الحل العاجل لمأساة المُ  " بانش
بل أنها كانت تخضع  ،أن ربط ذلك بأي شروط ،ا في أي عملية إعادة الجئين إلى أوطانهملم يتم مسبق    

  .للشرعية الدولية فقط

                                                                   :لحق عودة الفلسطينيين  194القرار كيفية تناول  -2

وليس  ،الخصم والحكم في آن واحد وه الكيان الصهيونين وكأ مع حق العودة الفلسطيني  194القرار تعامل 
   . سمح للفلسطينيين بالعودةيأن  الكيان الصهيونيالذي يطلب من  11وذلك في البند  ،باعتباره حقا طبيعيا

 حيث يتوجب على ،وضع القرار شرطا على الفلسطينيين في حال عودتهم وهو العيش بسالم مع اليهود - 
                   .ن يقبلوا بوجود من احتل أرضهم و ليس له أن يدافع عن حقوقه وممتلكاتهالفلسطينيين أ

 من يحدد ذلك :تجعلنا نطرح السؤال التالي  »قرب وقت عملي ممكنعلى أن يتم ذلك في أ .. « عبارة  -
    ؟الوقت

 

لذي ساهم فيه العديد من الكتاب والمفكرين العرب في ا" نبض الوعي العربي " هذا ما تم توضيحه من خالل الموقع االلكتروني   ¹
   ،كقرار تعسفي وغير خادم لحق العودة الفلسطيني 194مفهوم للقرار  إيضاح

والدراسات في تجمع  األبحاثقسم  : أصدرهادراسة  ،194قراءة في القرار  :حقنا في فلسطين أضاع 194القرار  ،)فتحي(رشيد  :راجع
  :في موقع نبض الوعي العربي ،2009/05/12نشرت بتاريخ  ،)واجب(العودة الفلسطيني 

http://www.arabianawareness.com/news_view_429.html  
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  :لحق التعويض  194القرار كيفية تناول  - 3

هذا  ،لفلسطينيين بوجوب توفر الوثائق واألدلة لدى كل المطالبين بالتعويضلجنة التوفيق الدولية اطالبت  - 
ملكيات على  أوكانت ملكيات عامة  إماغلبهم نسبة صغيرة منهم فقط ستستفيد منه كون ملكيات أ  أنيعني 

  .أوراقهمفقدوا كل  أنهم أوالشيوع 

يعوض عن ذلك  أنما يكون من الواجب وفقا لمبتدئ القانون الدولي عند"   :في القرار الجملة التالية جاء - 
  :هذا النص يستدعي طرح االحتماالت التالية ،"أو السلطات المسؤولة  الضرر من قبل الحكومات  أوالفقدان 

حول مسؤولية الدول العربية عن خروج الفلسطينيين من  الكيان الصهيونيعملت اللجنة بادعاء  إذا -   
  .فان هذه الدول هي التي ستدفع تلك التعويضات لممتلكاتهم  بعدما دعتهم لذلكتركهم و  أراضيهم

 يتحمل تكاليفها الفلسطينيون األموركل هذه  محاميني وجود محاكم و قضاة و تدعالمطالبة بالتعويض تس -   
بتعويضات عن  فان اليهود هم من طالبوا الدول العربية غير هذا وذاك ،االذين لن يستطيع اغلبهم دفعه

 ¹ .هم يملكون وثائق تثبت ذلكو  أمالكهم

  :194القرار و  181المقارنة بين القرار  : ثالثا

ستتضح لنا التنازالت التي قدمها الجانب الفلسطيني  ،194القرار و  181 بإجراء مقارنة بين قرار التقسيم     
                                            :والتراجع الذي قامت به األمم المتحدة عن عدة قرارات ،والعربي

  

                                                                                           ،حول الحق في التعويض أكثرلمعلومات  ¹
ع سابق جمر  ،ون الدولي العامنالقا ء أحكامحق الالجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض في ضو  ،)محمد(عبد الحميد سيف  :راجع
                                                                                                                            .95   :ص

لكتروني لمركز وقع االٕ الممقال نشر في  ،حدهماحق العودة والتعويض معا وليس أ  ..فلسطين  ،)سلمان(ستة أبو .د :كذلك راجع
 :2008/11/13 :بتاريخ الزيتونة للدراسات واالستشارات

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=199&a=76406  
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                                           ،رض فلسطينمن أ  54%امتالك  إلسرائيلشرع  181القرار  - 
  .منها 78%شرع لها امتالك فقد   194القرار أما    

التمتع  مع "العربية" أو "صهيونيةالدولة ا"سواء في  أرضهمحق الفلسطينيين في البقاء في  قرّ أ  181القرار  - 
                                                                ،الدينيةة و المدنيبكافة الحقوق السياسية و 

لتطبيق  رغبيعدمه لمن  أوحق السماح  الكيان الصهيونيمنح و  من هذا الحق 194القرار بينما منعهم 
  .المساواة مع اليهود

                                        ،جل قيام دولة يهوديةاشترط قيام دولة عربية من أ  181القرار  - 
 ¹ .تغاضى عن الحديث عن قيام دولة فلسطينيةو دولة  تكوينعلى حق اليهود في  أكدف 194القرار أما 

                                                                                      الفقرة الثانية
  194طرفي النزاع حول القرار  آراء

  :فلسطينيالجانب ال آراء :أوال

  :الفلسطينية في بداية النكبة اآلراء - 1

        .الفلسطينيين و تعبئتهم عسكريا إلىالقضية الفلسطينية  إعادةلم تر حال غير  :الهيئة العربية العليا - 
 الحرب في رأواو  بإسرائيلالشرعية الدولية تعني االعتراف  اعتبروا أن ،متمثلين في حزب البعث :القوميون -  

  .رين الفلسطينيينهجّ عودة المُ  إلى طريقا
بالقوة بما في  إالما اخذ بالقوة ال يسترجع  أنالتحاور بمنطق  أشكالشكل من  أيرفضوا  :اإلسالميون - 

 .حق البد من تطبيقه بالقوةحسبهم هو ف ،رينهجّ ذلك عودة المُ 

 

مرجع  ،راسة نشرت في موقع نبض الوعي العربيد ،194قراءة في القرار  حقنا في فلسطين أضاع 194القرار  ،)فتحي(رشيد  ¹

 .سابق
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 ،اتبعوا الموقف السوفييتي أنهم إال ،أولوياتهملم يكن موضوع المهجرين الفلسطينيين ضمن  :الشيوعيون - 
  ،قيام دولة فلسطينية إلىمع الدعوة  إسرائيلاالعتراف بشرعية  إطارمشكلة قابلة للحل في  أنهاا حيث اعتبرو 

  ¹ .194لة المهجرين الفلسطينيين وفق القرار مع دولة اليهود على حل مسأ  األخيرةحيث تتفاهم هذه 

  :1982 -  1967الفلسطينية خالل الفترة  اآلراء-  2

  ،استرجاع كل الحقوق الوطنية بما فيها حق العودةرة تحرير كامل فلسطين و الفترة فكسيطرت خالل هذه     

  .تسوية أي أورفض كل القرارات الدولية  إلى إضافة ،منظمة التحرير الفلسطينية إليههذا ما كانت تطمح 

جوان لوطني الفلسطيني في الدورة العاشرة للمجلس ا غاية إلىغابت فكرة العودة بعدما غطتها فكرة التحرير 
 التأكيدكما تم  ،حيث ورد حق العودة  كشرط فلسطيني ال يجوز التنازل عنه في التسوية السياسية ،1974

  .سلطة فلسطينية مستقلة مقاتلة إقامةعلى هدف 

في مقدمة حقوق الفلسطينيين في الدورة الثالثة عشر في مارس  يأتيذكر حق العودة باعتباره  أعيدثم 
1977.  

جبهة الديمقراطية الو  –حركة فتح  رأسهاعلى  –بزعامة كل من منظمة التحرير الفلسطينية  األفكاركانت تلك 
سلطة  إقامة أن معتبرا ،ة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينبزعام آخرحيث عارضهم تيار   ،لتحرير فلسطين

 ² .إسرائيلاعترافا بشرعية و  الفلسطينيةرض فلسطين يعد تنازال عن الحقوق فلسطينية على جزء من أ 

لكن التيارين  ،بددت حلم السلطة الوطنية المقاتلة، "أنور السادات " إال أن مبادرة الرئيس المصري السابق
أو حتى  الكيان الصهيونيالفلسطينيين التقيا واتفقا من خالل وثيقة طرابلس الرافضة للصلح والتفاوض مع 

 . االعتراف به

  

 ، 54العدد  ،اإلستراتيجيةللدراسات والبحوث  اإلماراتمركز  ،في الفكر السياسي الفلسطيني مكانة حق العودة ،)علي(احمد فياض  ¹

                                                                                  .41 -  37 :ص ،2001 ،ظبي أبو ،األولىالطبعة 

 .82 - 68 :ص ،سابقمرجع  ،)علي(احمد فياض  ²
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تم اإلعالن  ،1979خالل الدورة الرابعة عشر للمجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في دمشق سنة     
  .1981لدورة الالحقة سنة وحدث نفس الشيء في ا ،ومن ضمنها حق العودة ،عن التمسك بالحقوق الوطنية

  :2000 -  1983الفلسطينية خالل الفترة  اآلراء - 3

  .شهدت انقساما كبيرا في التوجهات الفلسطينية أنهاكما  ،تراجعت المطالبة بحق العودة خالل هذه الفترة    

في  يأتيحق العودة  أنعلى  التأكيدتم  ،للمجلس الوطني الفلسطيني 1983خالل الدورة السادسة عشر سنة 
 إال ،تنص على نفس المطالب األردنيةان تلتها في العام الموالي دورة في عمّ  ،مقدمة حقوق الشعب لفلسطيني

عكس كل التوجهات السابقة لتعاطيه مع ،  1985ان لسنة فلسطينيا المعروف باتفاق عمّ  - أردنيااتفاقا  أن
   .لعملية التفاوض فلسطيني وفق القرارات الدولية وٕاخضاعهامشكلة حق العودة ال

 ،األنسبالعودة هو أن حل التحرير و التفكير في  عززت ،األولىكانت االنتفاضة الفلسطينية  1987 سنة    
رغبة منظمة التحرير الفلسطينية في استثمار الوضع سياسيا  أن إال ،فاتفقت على ذلك كل التيارات الفلسطينية

 ،بها أمريكيعنه مقابل اعتراف " مؤقتا " فقد صرفت النظر   ،جعلها تقدم عدة تنازالت بالنسبة لحق العودة
  .338و 242 األمن ستقالل وفق قراري مجلساالحاور معها حول الحرية و تو 

خالل دورة المجلس الوطني الفلسطيني   1988سنة   آخرعرف التناول الفلسطيني لحق العودة تراجعا     
عن  اإلعالنتم الوقت انه في نفس  إال ،يها على ذلك الحقف التأكيدنه وبالرغم من حيث أ  ،التاسعة عشر

إلى تسوية العزم على الوصول  تأكيد إلى إضافة، 338و  242القرارين و  181الموافقة على قرار التقسيم 
  .رين الفلسطينيينهجّ كحل لقضية المُ  194القرار  إلى اإلشارة إلى إضافة ،سياسية

 تجلى ذلك في المفاوضات ،الشكل ي للقضية الفلسطينية على هذااستمر التناول الفلسطيني الرسم     
       ¹.الفلسطينية األحزابمختلف التيارات و  آراءالتي تمثل هناك بعض االختالفات و  أن إال ،التصريحاتو 

 

                                   .108 -  93 :ص ،مرجع سابق ،مكانة حق العودة في الفكر السياسي الفلسطيني ،)علي(احمد فياض  ¹
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 :سنتعرف عليها فيما يلي ،194وقتنا الحاضر فيما يتعلق بالقرار في بالنسبة لآلراء 

  :الفلسطينية في الفترة الحالية اآلراء - 4

هذه الحركة تستند  ،فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إحدىوهي  ،يةمثل السلطة الفلسطينت :حركة فتح  
جاء في ختام دورة المجلس الثوري للحركة  هذا ما يبينه ما ،في مطالبتها بتطبيق حق العودة 194القرار  إلى

كلمة الرئيس حيث جاء في  ،م2009جانفي  18- 16 فيفي رام اهللا  36رقم الذي عقد دورة اجتماعاته 
لشامل من جميع االنسحاب ا إال السالم واالستقرارو  األمن أرادت إن إسرائيل أمامليس "   محمود عباس

 ،االعتراف بحقوقنا الوطنية  وفي مقدمتها القدس الشريفو   م1967الفلسطينية المحتلة عام العربية و  أراضينا
   ¹ ."194وحق الالجئين في العودة وفق القرار الدولي 

  .ومعارض لكل القرارات الدولية 194الستناد على القرار بافقد انقسمت بين مؤيد  ،األحزابعن باقي  أما

   :المؤيدون-ا

تؤكد و  ،المقايضة أوالتنازل  أوترى بان حق العودة غير قابل للتصرف   :الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
 ² .قبليةتعملية تسوية مس أييبقى معيار   194القرار  أنعلى 

تؤكد على المسؤولية السياسية و القانونية للحركة الصهيونية ودولتها عن  :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  
 ³ .جل تطبيق حق العودةمن أ  194كما تؤكد على تمسكها بالقرار   ،مشكلة المهجرين الفلسطينيين

  

  :نشر بالموقع االلكتروني ،1967حدود يونيو  إلى رائيلإسعباس يربط السالم بانسحاب  :، مقال بعنوان24موقع فرانس  ¹

http://www.france24.com/ar/node/281396/europe?quicktabs_1=1 

                                      عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،" غوش أبو"عليه السيد  أكدهذا ما  ²

 ،25العدد  ،حق العودة جريدة  ،فلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين مفاوضات السالم وحقوق الالجئينالمركز ال /بديل :انظر

 .10 :ص ،2007نوفمبر  ،بيت لحم ،السنة السادسة

  = 2010في سبتمبر  أصدرتهعليه اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من خالل بيان سياسي  أكدتهذا ما  ³
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والى  ،ر الشرعية الدوليةمصاد كأحد 194التمسك بالقرار  إلىتدعو  :جبهة النضال الشعبي الفلسطيني  
  ¹ .نه ال يلغي التوطينرفض تفسيره على أ 

تصفية حق  إلىوالصهيونية الهادفة  األمريكيةمواجهة المشاريع  إلىتدعو  :ينيةجبهة التحرير الفلسط  
 ² .194كما تطالب بتطبيق القرار   ،العودة

 ،انه ضمان لحق عودة الفلسطينيينالمطالبون بتطبيقه في تفسيره على و  194القرار مؤيدوعموما يشترك     
 ³ .دولي الرسمي والشعبي بهذا الخصوصال التأييدهذا الحق وفي حشد  يلعب دورا مهما في صيانة وبأنه

     :المعارضون- ب

وهي المكون األساسي للملتقى العربي والدولي  ،هدفها تحرير فلسطين  :"حماس"حركة المقاومة اإلسالمية  
 ⁴ .يمثل اعترافا ضمنيا بإسرائيل 194ترى بان القرار   ،لحق العودة

  

  :جبهةونشرته من خالل الموقع الرسمي لل= 

http://www.pflp.ps/arabic/news.php?action=statments&id=2097&cid=2 

  :انظر ،62بيان جماهيري صادر عن الجبهة بمناسبة ذكرى النكبة   ¹

http://www.nedalshabi.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=1490:-----------
62&catid=39:bayanat&Itemid=56  

  ،عام الجبهة أمينعلى ذلك  أكد²  

        .10 :ص ،سابقمرجع  ،مفاوضات السالم وحقوق الالجئين ،المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين/بديل :انظر

 ،194 المجموعة  : االلكترونيةمجلة المقال ضمن  ،ونصون حق الالجئين في العودة  194حتى نصون القرار   ،)معتصم( حمادة ³

  http://www.group194.net :  الموقع االلكتروني :راجع .38 – 37 :ص ، 02لعدد ا

  : 2010/05/27مقال نشر في الموقع االلكتروني للحركة بتاريخ  ،194للقرار   11، البند)إبراهيم(علوش .د  ⁴

http://www.palestine-
info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7hAbRzu2DDok9HWys8C3S
MOEN%2bS%2baUMJ8elCjWcdcm5X262vQd%2fdhmGfKK1p2Vrx2I 6tPA7oZmX8XnIyu02McAFi7AkoK
wrYWVE3vZ8YrN6Q%3d 
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تحرير فلسطين  إلىتهدف و ، 2006سنة   تشارك في العملية السياسية منذال  :في فلسطين اإلسالميالجهاد 
 ¹ .النهر إلىمن البحر 

الذي يعمل تحت  تابعة لحزب البعث العربي االشتراكي  :الصاعقةظمة طالئع حرب التحرير الشعبية و من
  ² .العربية المحتلة واألراضيسطين اح المسلح من اجل تحرير فلالكفشعار حرب الشعب و 

ن قضية فلسطين وهو يرى بأ  ،رين الفلسطينيينهجّ يرى أن هناك محاولة لتمييع مشكلة المُ  :الحزب الشيوعي
  ³ .هي قضية تحرر من االستعمار االستيطاني الصهيوني

ع عن حق الفلسطينيين مجرد سند قانوني للدفا 194ن القرارهناك من يرى بأ  ،ة إلى اآلراء السابقةإضاف   
هذا ما يقول به المنسق العام للتجمع الشعبي الفلسطيني للدفاع  ،ويبقى السند التاريخي أقوى منه  ،في العودة

                                                                                      ⁴ .عن حق العودة
                                                                             :الصهيونيآراء الجانب  :ثانيا
تحمل  بدي إال الرفض له ولكل القرارات الدولية التييال  الكيان الصهيونيو  194القرار منذ إصدار    

  .مضمونا مساندا ألحد الحقوق الفلسطينية

  

 2010/11/29في فلسطين بتاريخ  اإلسالميئة، بيان صادر عن حركة الجهاد التجز  أوفلسطين وحدة واحدة ال تقبل القسمة : راجع ¹

  :الموقع االلكتروني نبض الوعي العربي

http://www.arabianawareness.com/news.php?action=view&id=9935  

   :راجع الموقع ا�لكتروني للحزب ضمن التعريف بالمنظمة ²

 http://voplw.org/arabic/index.php?open=ar&m=4&id=336  

  :عن الحزب في الذكرى الثالثة والستين للنكبة على موقعه الرسمي راجع البيان الصادر³ 

http://www.pallcp.ps/news-action-show-id-133.htm  

لسطيني لمركز الفا /مركز بديل ،حق العودةجريدة مقال ضمن  ،194هل حقنا في العودة مربوط فقط بالقرار  ،)عبد اهللا(الحوراني  ⁴⁴⁴⁴

 23. :ص 2006ديسمبر  ،بيت لحم ،السنة الرابعة ،20العدد  ،لمصادر حقوق المواطنة والالجئين
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تلتزم بشكل واضح بتنفيذ "  أنشرط   م1949جانفي  11المتحدة  في  األممعضوًا في  "إسرائيل"ُقبلت      
موقفها منذ  أن إال ،"تصبح فيه عضوًا في المؤسسة الدولية  المتحدة من اليوم الذي األمموعدم خرق دستور 

أي محاولة  أنفي ذلك  اإليديولوجيةحجتها ، و ذلك التاريخ ظل يتسم بالرفض القاطع لحق العودة والتعويض
 إلىوستؤدي  ،في حق تقرير مصير الشعب اليهودي اإلسرائيليةيم العقيدة سيخرق تعال 194لتطبيق القرار 
ؤولية المعنوية لكن السبب الحقيقي الذي ترفض بسببه حتى مجرد االعتراف بالمس ¹ ."إسرائيل"زعزعة وجود 

  ² .تخوفها من تحمل تبعاته القانونيةهو لمشكلة الالجئين 

 أساساهي التي يعتمد وجودها ط وليس قرارا ملزمًا إلسرائيل، و قالقرار توصية ف أنحجتها القانونية هي  أما
 .، بل وعن نفس األعضاءالصادر عن نفس الهيئة 181 القرار على

، وعدم إدراجه في أسس التسوية للصراع العربي 194دعو إلى إسقاط القرار يدائما  الكيان الصهيوني
، باستثناء األحزاب عن السلطة 194القرار صوص في رأيها بخ لصهيونيةال تختلف األحزاب ا .  الصهيوني

 ³ .د حق العودةمحاوالت وأ عمل على مجابهة مشاريع التوطين و العربية التي ت

فهناك البعض الذي يدعم حق الفلسطينيين في العودة على  ،الصهيونيةأما بالنسبة للنشطاء والحركات   
 أوت 13جاء على شكل إعالن في  .الصهيونيةالتي نشرت بيانا في الصحف " السالم اآلن"غرار حركة 

  

 .28 :مرجع سابق ص ،2002الالجئون الفلسطينيون في لبنان  ،)محمد(علي الخالدي  ¹

 :ص ،04 العدد 194مجلة المجموعة مقال ضمن  ،حق العودة  بين المسؤولية المعنوية وتبعاتها القانونية ،)أحالم( أكرمعميرة  ²

  http://www.group194.net :  ونيراجع الموقع االلكتر  131.

  :راجع ،غرافيا يهدد وجودهاو تعتبر العودة الفلسطينية كابوسا ديم إسرائيلجانب ما سبق فان  إلى 

Nashashibi (Sharef), an adjustice to injustice, an article in Al Majdal magazine, , issue n° 34, Beit 
lahem,summer 2007, P: 32. 

  :في الموقع االلكتروني الجزيرة 2010/09/04مقال نشر بتاريخ  ،قضايا الحل النهائي وعبثية المفاوضات المباشرة ،)نبيل(السهلي  ³

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/41461AF1-5C25-44B8-90C8-1C1FB6B5AB2F.htm  
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  ¹ .عتراف بحق الفلسطينيين في العودةاال إلى الصهيونيةوقد دعت فيه الحكومة  ،1999 من سنة

 إحاللجل تمكين تطبيق حق العودة على الفلسطينيين من أ  إلى الصهيونية األصواتكما تدعو بعض      
 ² ."بات شالوم"هذا ما نادت به جمعية  ،بين الطرفين السالم

                                                                               المطلب الثاني

  الداعمة لحق العودة الفلسطيني األخرى األمميةالقرارات 

قرارات تنص على حق العودة  أو ،عليه والتأكيد إليه لإلشارةصدرت عدة قرارات  194جانب القرار  إلى    
 تلك القرارات مع تبيان مدى قوتها أهمسنذكر  ،تطبيق ذلك الحق إلىقرارات تدعو ضمنيا  إلى إضافة ،نفسه

   :وذلك باتباع الخطة المنهجية التالية ،جدواهاو 

   .المشرعة للعودة الفلسطينية األمميةالقرارات  أهم :األولالفرع 

  .األمميةقيمة القانونية للقرارات ال :الفرع الثاني

                                                                              الفرع األول

  عة للعودة الفلسطينيةأهم القرارات األممية المشر

إطار  وذلك في  ،عدة قرارات سواء أصدرها مجلس األمن أو الجمعية العامة ،194تال صدور القرار     
  رين على مستوىهجّ وخاصة بالنسبة لتطبيق حق العودة على المُ  ،محاولة معالجة القضية من كافة جوانبها

 :سنتناول تلك القرارات من خالل ،هيئة األمم المتحدة التي تمثل أهم منظمة دولية

  

 :إسرائيلالعرب ومواجهة ضمن كتاب  ،الصهيوني-وخطة عمل للصراع العربي إستراتيجيةنحو  ،مجموعة مؤلفين ، )مجدي(حماد   ¹

 ،2000، سبتمبربيروت ،األولىالطبعة ) وخطة عمل إستراتيجيةنحو (الجزء الثاني ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،احتماالت المستقبل

 .1456 :ص

 :ص ،2004سبتمبر  ،ت لحمبي ،7العدد  ،المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين/بديل ،حملة الدفاع عن حق العودة ²

.10  
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  .المؤكدة لحق العودة الفلسطيني األمميةالقرارات  :األولىالفقرة 

  .الغير مباشرة األمميةالقرارات  :الفقرة الثانية

                                                                               األولىالفقرة 

  المؤكدة لحق العودة الفلسطيني األمميةالقرارات 

 :فيما يلي بعض قرارات مجلس األمن والجمعية العامة المؤكدة لحق الفلسطينيين في العودة

  :المؤكدة لحق العودة الفلسطيني األمنقرارات مجلس  :أوال

إلى احترام حقوق  في  فقرته األولى  إسرائيلدعيت فيه  ،م1967جوان  14صدر في  : 237القرار  -
تأمين سالمة وأمن  إلىكما دعيت  ،1967اإلنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق األوسط في سنة 

وذلك امتثاال  ،القتالسكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة الذين فّروا من مناطق 
 ¹ .النزاعأطراف  من قبل جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب جميع االلتزامات الناجمة عن اتفاقيةل

ئ الميثاق يتطلب إقامة سالم تحقيق مباد أنعلى  أكد ،م1967نوفمبر  22صدر في  ² : 242القرار  -
منها تحقيق تسوية عادلة لمشكلة ب تطبيق عدة خطوات من ضجويستو  ،ودائم في الشرق األوسط عادل

سيادة دول المنطقة على أراضيها، حرية المالحة في الممرات الدولية، إنشاء مناطق منزوعة  احترام ،الالجئين
 .   ، وٕاقرار مبادئ سالم عادل ودائم في الشرق األوسط السالح

 

  

 ،السنة الخامسة ،16العدد  ،األهراممؤسسة  ،ياسة الدوليةمجلة السضمن  ،قضية الالجئين في المنظمات الدولية ،)عفاف(مراد  .د ¹

                                                                                                           . 24:ص ،1969 ،القاهرة

 ،1997 ،القاهرة ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،األمم المتحدة والعالم العربي في ظل تحول النظام الدولي ،)عبد اهللا(االشعل ² 

  .18 – 17 :ص
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 :قرارات الجمعية العامة المؤكدة لحق العودة الفلسطيني :ثانيا 

طريقة لتخفيف محنة  أحسن أنفيه  أكدت ،1968ديسمبر  19ية العامة في تبنته الجمع :2452القرار  -
اتخاذ التدابير الفعالة الفورية الالزمة  إسرائيلفطلبت من  ،ديارهم إلىالمشردين هي تامين عودتهم بسرعة 

ن كما طلبت م ،لتجري دون تأخير عودة أولئك السكان الذين فروا من المناطق منذ نشوب األعمال العدائية
القرار  إلىفيه  أشارتكما  . لجمعية العامة عن ذلكا وٕاعالماألمين العام تتبع التنفيذ الفعال لهذا القرار، 

 إعادةتالحظ مع األسف الشديد أنه لم تتم  أنهاحيث ذكرت  ،على عدم عودة المهجرين والتأسف 194
القرار السالف الذكر، وأنه لم  من 11الالجئين إلى ديارهم أو تعويضهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 

توطينهم، وهو البرنامج  إلى ديارهم أو بإعادتهمدمج الالجئين إما  إعادةملموس في برنامج  ميحرز أي تقد
، وان حالة الالجئين ال تزال لذلك مدعاة )6الدورة ( 513من القرار  2الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة 

 إلحرازوسيلة  إيجاد عدم تمكن لجنة األمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين منعلى  تأسفتكما . للقلق الشديد
وتلتمس من اللجنة مواصلة جهودها في ) 3الدورة ( 194من قرار الجمعية العامة  11تقدم في تنفيذ الفقرة 

  ¹. سبيل تنفيذها

ر بأن مشكلة إن الجمعية العامة إذ تق" وجاء فيه  ،1969ديسمبر  10صدر في  :ب/2535القرار  -
والمقررة في ميثاق األمم  ،الالجئين الفلسطينيين نشأت عن إنكار حقوقهم الثابتة التي ال يمكن التخلي عنها

    ".المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، تعود وتؤكد الحقوق الثابتة لشعب فلسطين 

 رها هذا ترحيل الالجئين القسري مناستنكرت الجمعية العامة في قرا ،1971ديسمبر  6في  :2792القرار -
ودعت إسرائيل إلى التوقف فورًا عن هدم مساكن الالجئين وعن ترحيلهم عن أماكن سكناهم الحالية،  غزة،

 ². مساكنهم التي رحلوا عنها وطالبتها بإعادتهم فورا إلى

  

                                         .24:ص ،مرجع سابق ،مجلة السياسة الدولية ،قضية الالجئين في المنظمات الدولية ،)عفاف(مراد  .د ¹

مرجع سابق،  ،القانون الدولي العام أحكامحق الالجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض في ضوء ، )محمد(عبد الحميد سيف  ² 

 79. - 78: ص
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وأخرى شاملة لكل  1967سبق جاءت عدة قرارات أخرى بين محددة لحق عودة نازحي سنة  إضافة إلى ما
، 1974نوفمبر  22في  3236القرار ، 1970نوفمبر  19 في 638القرار  :نذكر منها ،فلسطينيي الشتات

 09في  46/46، والقرار 1990ديسمبر  11في  73/45القرار  ،1989ديسمبر  8في  47/44القرار 
  ¹ .1991ديسمبر 

                                                                              الفقرة الثانية

 القرارات األممية الغير مباشرة

    :الغير مباشرة األمنقرارات مجلس   :أوال

كما دعا أجزائه، بجميع  242تنفيذ القرار رقم  إلىا دع 1973أكتوبر 22بتاريخ صدر  :338القرار  - 
جميع األعمال  وٕانهاءالنار بصورة كاملة،  إطالقوقف إلى المشتركة في القتال  األطراف األمنمجلس 

 وٕاجراءوقف إطالق النار فورا  ،ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار 12العسكرية فورًا في مدة ال تتجاوز 
  ². سالم عادل ودائم في الشرق األوسط إقامةالمالئم بهدف  اإلشرافمعنية تحت مفاوضات بين األطراف ال

  .فورا 338تنفيذ القرار  إلىاألطراف المعنية  دعا، 1976ماي  28عنه في  اإلعالنتم  :390القرار -

بخصوص الممارسات  اكان ،على التوالي 1979ماي  30و مارس 22في  ااتخذ :452و 466 انالقرار  -
واعتبارها عقبة خطيرة في وجه السالم في الشرق  ،بإقامة المستوطنات على األراضي المحتلة ليةاإلسرائي
   .األوسط

  

  

     :لالطالع على تلك القرارات راجع موقع هيئة األمم المتحدة ¹

 ،شر والتوزيعبيسان للن ، 96/12/19إلى  91/10/19وقائع ووثائق من  :اإلسرائيلية - المفاوضات العربية ،)خليل(حسن  .د ²

  .: 30ص ،1993مارس  ،بيروت ،الطبعة األولى
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  :قرارات الجمعية العامة الغير مباشرة :ثانيا

  ، جاء فيه إعادة 1967جويلية  4تاريخ اتخذ هذا القرار في دورة استثنائية طارئة ب : 2252القرار  -

وضرورة ضمان إسرائيل سالمة سكان تلك  ،تأكيد ضرورة احترام حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة
    .المناطق

نروا، صوتت الجمعية و وبعد مناقشة التقرير السنوي لمدير األ ،1970ديسمبر  8في   :2672القرار  –
هذا الذي أكد بوضوح وتفصيل حق الشعب الفلسطيني في استعادة كامل  العامة لألمم المتحدة على قرارها

ضرورة األخذ بمبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير المكرس في "حقوقه، وجاء فيه 
من ميثاق األمم المتحدة، والمعاد تأكيده في اإلعالن الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلقة  55و 1المادتين 

 ."القات الصداقة والتعاون بين الدول وفقًا للميثاقبع

ونصت الفقرة الثالثة منه على  ،صوتت الجمعية العامة عليه ،1970نوفمبر  4بتاريخ  :2628القرار  -  
تعترف بأن احترام حقوق الفلسطينيين هو عنصر ال غنى عنه من أجل إقامة سالم عادل "أن الجمعية العامة 

  ."سطودائم في الشرق األو 

أهمية التحقيق العالمي " حيث أكدت الجمعية العمومية   ، 1970نوفمبر 30اتخذ بتاريخ   :2649القرار  -
وفي " لحق الشعوب في تقرير المصير وضرورة اإلسراع في منح االستقالل للشعوب والبالد المستعمرة  

وب المعترف لها بذلك الحق، الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشع"نهايته أدانت الجمعية 
  ."خصوصًا شعوب جنوب أفريقيا وفلسطين

 أن تبطل جميع إسرائيل إلىتم فيه الطلب بشدة  ،1971ديسمبر  20صدر بتاريخ  :2851القرار  -
  .األراضي المحتلة لضم أو استيطان اإلجراءات

يادة الدائمة على الموارد وكان حول الس 1976ديسمبر 21تم اتخاذ هذا القرار يوم  :186/31القرار   -
  .الوطنية في األراضي العربية المحتلة
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حول السيادة الدائمة على الموارد الوطنية في األراضي  1977ديسمبر  19صدر في  :161/32القرار  -
    .عربية المحتلةال

حول تأكيد حق الدول والشعوب العربية التي تقع  1979ديسمبر  14اتخذ بتاريخ  :136/34القرار  -
 .  في السيادة الدائمة والكاملة على مواردها الطبيعية اإلسرائيليأراضيها تحت االحتالل 

وكان  ،1980جويلية   29ة بتاريخ اتخذ هذا القرار في الدورة االستثنائية الطارئة السابع :12/7القرار  –
من جميع األراضي العربية المحتلة منذ  1980نوفمبر  15بالبدء في االنسحاب قبل  إسرائيلحول مطالبة 

  . 1967جوان 

حق الدول والشعوب العربية الواقعة  أكد ،1980ديسمبر 5هذا القرار صدر بتاريخ  :110/35القرار  –
 .  في السيادة الكاملة الدائمة على مواردها الطبيعية لياإلسرائيأراضيها تحت االحتالل 

جميع التدابير التي اتخذتها  أنتناول التأكيد  ،1981ديسمبر 17صدر في  :173/36القرار رقم   -
العربية المحتلة هي  األراضياالقتصادية في  واألنشطةالستغالل الموارد البشرية والطبيعية والثروات  إسرائيل

    .اإلجراءاتبأن تضع حدا نهائيًا وفوريًا لجميع تلك  إسرائيل كما تمت مطالبة ،رعيةتدابير غير ش

دعا لمؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط وٕادانة  ،1988ديسمبر 4صدر بتاريخ  :40/44القرار  –
قف جميع الدول و  إلىوالطلب  ،سياسة إسرائيل في األراضي المحتلة والمطالبة بانسحابها الكامل منها

   .إسرائيلمساعدة 

التي تمس حقوق اإلنسان في  إسرائيلوكان حول ممارسات  ، 1988ديسمبر 6اتخذ في  :58/43القرار  –
   .على سياسات الضم واالستيطان التي تتبعها في األراضي المحتلة أدينتحيث  ،األراضي المحتلة

لى سياسة الضم واالستيطان التي ع إسرائيلحول إدانة  ،1989ديسمبر 8في  صدر  : 48/44القرار  –
 .وٕادانة الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة ،تتبعها في األراضي المحتلة
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 باإلفراج عن العرب المحتجزين إسرائيلطالب  ، 1991ديسمبر 9القرار بتاريخ صدر هذا  :47/46القرار  –
 ¹ .على اتفاقية جنيف الرابعة وأكد الغير إنسانيةممارساتها على سياسات الضم واالستيطان و  وأدانهالديها 

                                         الفرع الثاني                                       

 ¹ األمميةالقيمة القانونية للقرارات                              

وحق العودة بشكل خاص  ،المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية بشكل عام األممالقرارات الصادرة عن     
سنتناول هذا العنصر من خالل  ،اإللزاميةوقد اتخذت في حقب تاريخية مختلفة لمعرفة مدى قوتها  ،كثيرة

  :الفقرتين التاليتين

 .األمنالقيمة القانونية لقرارات مجلس  :األولىالفقرة 

  .القيمة القانونية لقرارات الجمعية العامة :الفقرة الثانية

الفقرة األولى                                                                           

  القيمة القانونية لقرارات مجلس األمن

 :األمنتكوين مجلس  :أوال

   من ميثاق األمم المتحدة بغية الحفاظ على السالم واألمن الدوليين، 23مجلس األمن وفقًا للمادة  إنشاءتم     

  

 :  الموقع االلكتروني لمركز باحث للدراساتراجع  ¹

http://www.bahethcenter.net/A.W/oldsite/malafat/UN/index.htm 

ومذهب  اإللزاميةالمتحدة بين مذهب ينكر الصفة  األممقرارات المنظمات الدولية بما فيها قرارات  إلزاميةحول مدى ينقسم الفقه الدولي  ¹
                                                                                                                       ،يؤكدها آخر
 :ص ،2004 ،الجزائر ،الطبعة الثانية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،دراسات في القانون الدولي المعاصر ،)عمر(سعد اهللا  .د  :انظر
39 - .42 
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 لتنظيم القانوني له في الفصل الخامس من ميثاق األمم المتحدةوهو الجهاز التنفيذي لألمم المتحدة، وقد ورد ا
  .ه للقراراتوقد بينت اختصاصاته وسلطاته وتشكيله وكيفية إصدار ) 32إلي  23(في المواد من 

الواليات  : وهم ،خمسة منهم دائمون ،من خمسة عشر عضوًا من أعضاء األمم المتحدةالمجلس يتكون    
عشرة أعضاء يتم انتخابهم بواسطة الجمعية  إلى إضافة ،الصينو  فرنسا ،المتحدة المملكة ،روسيا ،المتحدة

وتتناوب الدول األعضاء على . ويتواجد ممثل دائم عن كل عضو في مقر األمم المتحدة العامة لمدة سنتين،
ألعضاء وا ؛رئاسة المجلس شهريًا وفقًا للترتيب األبجدي اإلنجليزي ألسمائها، ولكل عضو منها صوت واحد

الدوليين ويراعى في انتخابهم التوزيع  غير الدائمين ينتخبون وفقًا لقدرتهم على الحفاظ على السالم واألمن
                                         :الجغرافي العادل بالشكل التالي

  .خمسة مقاعد للدول األفريقية واآلسيوية -  
  .مقعدان لدول أميركا الالتينية -  
  .عدان لدول غرب أوروبا والدول األخرىمق -  
  ¹ .مقعد لدول أوروبا الشرقية -  

من الميثاق مرتين في السنة ) 2( 28يعقد مجلس األمن االجتماعات الدورية المنصوص عليها في المادة  - 
  . عادة في مقر األمم المتحدة يكون ذلك ،في المواعيد التي يحددها مجلس األمن

للرئيس أن يعطي األسبقية ألي مقرر ، كما أن ئة أو لجنة أو مقررا لمسألة محددةلمجلس األمن أن يعين هي
ويجوز إعطاء األسبقية لرئيس هيئة أو لجنة أو للمقرر المعين من الهيئة أو اللجنة  ،معين من مجلس األمن

  .لتقديم تقريرها، وذلك لغرض شرح التقرير

 ىتعطحيث   .لموضوعية إلى الممثلين مكتوبة في العادةتقدم مشاريع القرارات والتعديالت واالقتراحات ا
 .األسبقية لالقتراحات الرئيسية ومشاريع القرارات بحسب ترتيب تقديمها

  ويجري تصويت مستقل على أجزاء من اقتراح أو من مشروع قرار بناء على طلب أي ممثل ما لم يعترض 

 

 :ص ، 2005 ،مصر ،دار الكتب القانونية ،والسلم الدوليين األمنفي حفظ  مناألتطور دور مجلس  ،)احمد(العال  أبوعبد اهللا علي  ¹
.9  
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  .على ذلك صاحب االقتراح أو مشروع القرار

وٕاذا ثني  ،وقت من األوقات ما دام لم يجر بشأنه تصويتيمكن سحب أي اقتراح أو مشروع قرار في أي  - 
عليه أن يطلب طرحه للتصويت  ىعلى االقتراح أو مشروع القرار، يجوز للممثل في مجلس األمن الذي ثن

باعتباره اقتراحه هو أو مشروع قراره هو مع إعطائه نفس الحق في األسبقية الذي يكون له لو أن صاحب 
 . رار لم يسحبهاالقتراح أو مشروع الق

وفي . عند اقتراح تعديلين أو أكثر على اقتراح أو مشروع قرار، يبت الرئيس في ترتيب التصويت عليها - 
العادة، يصوت مجلس األمن أوال على التعديل األبعد من حيث المضمون عن االقتراح األصلي، ثم على 

ولكن إذا كان التعديل يضيف إلى  ،للتصويتبعدا، وهكذا حتى يتم طرح جميع التعديالت منه التعديل األقل 
  .نص اقتراح أو مشروع قرار أو يحذف منه، فإن ذلك التعديل يطرح أوال للتصويت

أية دولة عضو في األمم المتحدة ليست عضوا في مجلس األمن، يمكن أن تدعى، بناء على قرار يتخذه  - 
عرض على مجلس األمن متى رأى مجلس المجلس، إلى االشتراك، دون تصويت، في مناقشة أية مسألة ت

األعضاء مجلس األمن  األمن أن مصالح تلك الدولة العضو متأثرة بشكل خاص، أو متى نبهت إحدى الدول
ألية دولة عضو في األمم المتحدة تدعى وفقا للمادة السابقة، أو تطبيقا للمادة الثانية  أنكما  ، اإلى مسألة م

وال يجوز  ؛شتراك في مناقشات مجلس األمن، أن تقدم اقتراحات ومشاريع قراراتمن الميثاق، إلى اال والثالثين
  ¹  .طرح هذه االقتراحات ومشاريع القرارات للتصويت إال بناء على طلب أحد الممثلين في مجلس األمن

:األمنقرارات مجلس  :ثانيا  

  :األمنآلية اتخاذ القرارات في مجلس  - 1 

علقة بالمسائل اإلجرائية موافقة تسعة أعضاء من الخمسة عشر عضوًا، أما يتطلب اتخاذ القرارات المت   
  المسائل الموضوعية فتتخذ القرارات بشأنها عقب تأييد تسعة أصوات تضم الخمسة أعضاء الدائمين وتمتنع 

  

  :المتحدة األممموقع  ،األمنراجع الصفحة الخاصة بالنظام الداخلي المؤقت لمجلس  ¹

http://www.un.org/arabic/sc/sc_files/intersc.htm 
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) إجماع الدول الكبرى(عن التصويت الدول التي تكون طرفا في النزاع  وتتمتع الدول الكبرى وفقًا لقاعدة 
 .)الفيتو(بحق النقض 

 يحق للدول األعضاء في األمم المتحدة وليس في مجلس األمن المشاركة في مناقشات المجلس دون حق  - 
مشاركة الدول غير األعضاء في األمم المتحدة والتي تكون طرفًا في  التصويت، ويضع المجلس شروط

 ¹ .النزاع

   :األمنقرارات مجلس مدى إلزامية -2

له سلطة اتخاذ قرارات تلتزم بتنفيذها الدول األعضاء بموجب هو الجهاز الوحيد الذي  األمنمجلس   
 .أجهزة األمم المتحدة األخرى فهي تقدم توصيات إلى الحكومات الميثاق، أما

 أنيحق للجمعية العامة  حيث يحق له إصدار القرارات التي تتعلق بالسلم واألمن الدوليين منفردا بينما ال  
أن المجلس ينفرد  أي ،سلم واألمن دون قرار أو توصية من المجلس نفسهقرار يتعلق بال أيتصدر فتوى في 

  .يكون مجرد إصدار توصيات أنبحق اتخاذ القرارات منفردا ودور الجمعية العامة ال يعدو 

إلى األطراف بمحاولة  عندما ترفع إلى المجلس شكوى تتعلق بخطر يتهدد السالم، يبادر بتقديم توصيات   
                 .وفي بعض الحاالت يقوم المجلس بالتحقيق والوساطة ،بالوسائل السلمية التوصل إلى اتفاق
العام أن يفعل ذلك يقوم بمساع حميدة  يعّين ممثلين خاصين أو يطلب إلى األمين أن األمنومن حق مجلس 

 ² .سلمية يضع مبادئ من أجل تسوية أولحل النزاع 

تعليمات لوقف  بإصدارع ما، فان المجلس يعمل على إنهاءه، وذلك عندما يكون االقتتال هو نتيجة نزا  
  .إطالق النار

 

 13. - 12  :ص ،مرجع سابق ،والسلم الدوليين األمنفي حفظ  األمنتطور دور مجلس  ،)احمد(العال  أبوعبد اهللا علي  ¹

  :  المتحدة األممموقع  ،األمنراجع الصفحة الخاصة بمهام وسلطات مجلس  ²

http://www.un.org/arabic/sc/sc_files/function.htm  
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السالم للمساعدة على تخفيف التوتر في مناطق االضطرابات،  يوفد أيضا قوات األمم المتحدة لحفظ     
لمتحاربة وتهيئة ظروف الهدوء التي يمكن أن يجري في ظلها البحث عن تسويات ا والفصل بين القوات

  .سلمية

أو ) التجاري مثل عمليات الحظر(ويجوز للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير إنفاذ، أو جزاءات اقتصادية       
  .اتخاذ إجراء عسكري جماعي

العامة، أن  لة عضو ما، يجوز للجمعيةانه عندما يتخذ مجلس األمن إجراء ضد دو  إلى اإلشارة تجدر    
وٕاذا تكررت انتهاكات دولة  المجلس تعلق تمتع تلك الدولة بحقوق العضوية وامتيازاتها، بناء على توصية

  ¹ .تقصيها من األمم المتحدة، بناء على توصية المجلس عضو ما لمبادئ الميثاق، يجوز للجمعية العامة أن

                                                                                   الفقرة الثانية

 القيمة القانونية لقرارات الجمعية العامة

:تكوين الجمعية العامة :أوال  

ورد النص عليها الجمعية العامة هي جهاز األمم المتحدة التمثيلي الرئيسي للتداول وصنع السياسة العامة،    
يثاق األمم المتحدة المادة التاسعة إلي المادة الثانية والعشرين، وقد بين هذا الفصل في الفصل الرابع من م

تشكيل الجمعية العامة لألمم المتحدة وكيفية التمثيل فيها وطريقة التصويت واالختصاصات والسلطات، حيث 
دة الذين يمثلون على تكوين الجمعية العامة من جميع أعضاء األمم المتح (9)من المادة  (1)نصت الفقرة 

عدد وفد كل دولة بحد أقصي فحددت جميع دول العالم ما عدا تايوان، أما الفقرة الثانية من نفس المادة 
فيما  بينت المواد من العاشرة حتى السابعة عشر من الميثاق وظائف  ،مندوبين يمثلون الدولة العضو خمسة

  .الجمعية العامة وسلطاتها

  

  :المتحدة األممموقع  ،األمنعن مجلس  األساسيةراجع صفحة المعلومات  ¹

http://www.un.org/arabic/sc/sc_files/background.htm 
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أجل القيام من دارة وغيرها من الهيئات أنشأت الجمعية العامة عددا من المجالس واللجان ومجالس اإل - 
    .وتقوم بانتخاب رئيس لكل دورة من دوراتها بوظائفها

   :ما يلي األمم المتحدة ميثاق من بين مهام الجمعية العامة وسلطاتها بموجب

يثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها مناقشة أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق الم -
 .فيه أو وظائفه

  .تقديم التوصيات ألعضاء الهيئة أو مجلس األمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل واألمور -
النظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم واألمن الدوليين، بما فيها مبادئ نزع السالح وتنظيم  -

 .التسليح
اقشة أي مسألة لها صلة بالسلم واألمن الدوليين يرفعها إليها أي عضو فيها أو غير عضو طبقا من -

 .للمادة
 .بإحالة كافة المسائل التي تتطلب عمال إلي مجلس األمن سواء قبل المناقشة أو بعدها االلتزام -
 .تنبيه مجلس األمن إلي أي مسألة تهدد السلم واألمن الدوليين -
أي توصية في أي نزاع أو موقف معروض علي مجلس األمن إال بطلب  إصداراقشة أو االلتزام بعدم من -

 .من مجلس األمن
 .حماية وحفظ وتحقيق حقوق اإلنسان وحرياته األساسية بال تمييز ألي سبب من األسباب ىاإلعانة عل -
من  - قد يضر  تقديم التوصيات باتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للتسوية السلمية ألي موقف دولي -

بالرفاهية العامة أو يعكر صفو العالقات الودية بين أمم األرض بما فيها  - وجهة نظر الجمعية العامة 
 ¹ .ميثاق األمم المتحدة المتمثلة في مبادئ وأهداف المنظمة أحكامالمواقف التي تنتج عن انتهاك 

حتى كل عام، وتستمر عادة  من شهر سبتمبر من تبدأ الدورة العادية للجمعية العامة يوم الثالثاء الثالث     
آرائها  كما تعقد الجمعية العامة مناقشة عامة، تعبر فيها الدول األعضاء عن ،األسبوع الثالث من ديسمبر

    .بشأن مسائل دولية

  

  :المتحدة األممموقع  ،راجع صفحة التعريف بالجمعية العامة ¹

http://www.un.org/ar/ga/about/index.shtml  
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حيل الجمعية العامة معظم نظرا للعدد الكبير من القضايا التي ُتدعى الجمعية العامة إلى النظر فيها تُ     
 ض القضايا مباشرة في جلسات عامة، بدال من النظرقضاياها إلى لجانها الرئيسية الست، فيما ينظر في بع

عادة قرب انتهاء الدورة فيها في إحدى اللجان، ويجري التصويت على جميع القضايا في جلسات عامة، تعقد 
بعد أن تكون اللجان قد انتهت من النظر فيها وقدمت مشاريع قرارات بشأنها إلى جلسات الجمعية  العادية
  ¹ .العامة

  :رات الجمعية العامةقرا :ثانيا

  :آلية اتخاذ القرارات في الجمعية العامة -  1

لكل دولة عضو صوت واحد، على أن تصدر الجمعية   أنطريقة التصويت، حيث  (18)بينت المادة  
أعضاء مجلس األمن  وانتخابحفظ السلم واألمن الدوليين، في العامة توصياتها في المسائل العامة المتمثلة 

ن، وانتخاب أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وقبول غير الدائمي
األعضاء الجدد في المنظمة، ووقف األعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها وفصل األعضاء، 

 .التصويت يوالمسائل المتعلقة بنظام الوصاية والميزانية بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين المشتركين ف

بما فيها تحديد المسائل اإلضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين،  األخرىأما القرارات في المسائل     
 .تصدر بأغلبية األعضاء الحاضرين المشتركين في التصويتف

ر انعقاد عادية وفي أدوا انعقادجاء النص علي أن تجتمع الجمعية العامة في أدوار  )20(وفي المادة     
المتحدة بناء علي طلب مجلس  لألمماألمين العام  االنعقادسنوية خاصة إذا لزم األمر، ويقوم بالدعوة إلي 

 ² .أعضاء الجمعية العامة أياألمن أو أغلبية أعضاء األمم المتحدة 

  

  :المتحدة األممموقع  ،راجع صفحة النظام الداخلي الخاص بالجمعية العامة  ¹

http://www.un.org/ar/ga/about/ropga/ropga_sessions.shtml 

  :المتحدة األممموقع  ،ضمن النظام الداخلي للجمعية العامة 19و  18راجع المادتين  ²

http://www.un.org/ar/ga/about/ropga/ropga_agenda.shtml 

  

86 



  خصوصية القضية الفلسطينيةحق العودة بين الشرعية الدولية و                                 األولالفصل 

  

  :قرارات الجمعية العامة مدى إلزامية – 2

تلك القرارات تمثل سلطة  أن إلىانه يجب التنويه  إال، الجمعية العامة ال تلزم الحكوماتقرارات   قانونيا  
جمعية توصيات ال  أن إلى اإلشارةمكونيه  كما تجدر  أغلبية آراءمعنوية للمجتمع الدولي كونها تعبر عن 

  .قبولها بها إليهاتتحول من تدبير غير ملزم إلى تدبير ملزم إذا أعلنت الدولة التي وجهت  أنالعامة يمكن 

فينقسم فقهاء القانون الدولي في مسالة الطبيعة القانونية لما يصدر عن الجمعية العامة من قرارات  فقهيا أما  
لعامة لألمم المتحدة تتمتع بقوة أدبية فقط والجزاء المترتب أن قرارات الجمعية ا ىاالتجاه األول ير  ،التجاهين

على عدم تنفيذ القرار واإللتزام به جزاء أدبي فقط يتمثل في الصورة السيئة التي تلحق بالدولة العضو التي ال 
 أما القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لباقي أجهزة ،الجمعية العامة وهي مجرد توصيات تلتزم بقرارات

                .األمم المتحدة تكون ملزمة لتلك األجهزة وتكون من الناحية القانونية قرارات وليست توصيات
أن كل ما يصدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة يعتبر قرارات ملزمة ألنها تشكل  ىير فاالتجاه الثاني  أما

مة تشمل كل دول العالم، كما أن الجمعية العامة هي الرأي العام السائد في المجتمع الدولي كون الجمعية العا
 ¹ .الجهاز العام لألمم المتحدة، لذلك يجب أن يكون ملزما

 

 

 

 

 

  

   :للمزيد راجع ¹

يصدرها  ،سلسلة كتب ثقافية شهريةضمن  ،1945المتحدة في نصف قرن دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ  األمم ،)حسن(د نافعة 

  1995. أكتوبر ،الكويت ،واآلدابقافة المجلس الوطني للث
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  الثانيالفصل 

تطبيق حق العودة على  إشكالية
  الفلسطينيين

  

  



  إشكالية تطبيق حق العودة على الفلسطينيين                                                 الفصل الثاني 

 

 أعداد، فزادت ية ومشاكل الفلسطينيين في تفاقمالفلسطين األراضيواحتالل  "إسرائيل"منذ قيام دولة     
داخل  الصهيونية اإلجراميةوممتلكاتهم وزادت في المقابل الممارسات  أراضيهم إلىالراغبين في العودة 

كبير على مطلب حق العودة الفلسطيني بسبب انشغال الفلسطينيين  تأثير األخيرةالمحتلة، كان لهذه  األراضي
من جهة  الصهيوني- الفلسطيني والفلسطيني- وبسبب االختالف الفلسطيني ،من جهة ةالصهيونيباالعتداءات 

تاريخية مختلفة كاالنتفاضات كان قد واكبته تجاذبات كثيرة  وأحداثفمرور الفلسطينيين بحروب  ،أخرى
حل القضية  إمامختلفة من شانها  أطرافطرحت عدة حلول من  إذ ،صعيد الداخلي الفلسطينيالخاصة على 

من بعضها فقط فبين مقترح بناء دولة فلسطينية وبناء دولة ثنائية القومية  أولفلسطينية من كافة جوانبها ا
الدولة الفلسطينية اختلف الفلسطينيون باختالف انتماءاتهم  أراضيوبين خيار المقاومة حتى استرجاع كافة 

     .الحزبية

 الكيان الصهيونيفرضه ٕالى الواقع الذي يفاتها و كل تلك الخيارات باختال إلىكان البد من التطرق     
 ،تحققها إمكانيةجل معرفة مدى قانونيتها ومدى جاء به القانون الدولي في هذا الصدد عليها من أ  ما وٕاسقاط

ول ليس فقط دون تنفيذ التي تحُ  الصهيونيةالممارسات  إلى أساسا كان البد من التطرق ،لكن قبل كل ذلك
ماض في تنفيذ كل  الكيان الصهيونيف بل حتى دون الجلوس على طاولة التفاوض ،اراتواحدة من تلك الخي

  .بتنفيذ مطالب معينة لمطالبته أو إلدانتهالتي صدرت  األمميةبعرض الحائط القرارات  مخططاته ضاربا

  :إلىنقسم هذا الفصل  أن ارتأينا ،بالجوانب النظرية لهذه الدراسة اإللمامجل من أ     

  .عقبات تنفيذ حق العودة الفلسطيني :األول المبحث

  .التصورات المستقبلية لحق العودة الفلسطيني :المبحث الثاني

                                                                               األولالمبحث 

  عقبات تنفيذ حق العودة الفلسطيني

من التمتع بحق شرعي  اآلالففلسطينيين عدة حواجز منعت مئات تطبيق حق العودة على ال أمامتقف     
 في كل  لصهيونيةا- المفاوضات العربية أفرزتهتتنوع تلك الحواجز بين ما  ،الدولية واألعرافتكفله القوانين 
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 إلى إضافة ،جعل العودة مستحيلة وليس صعبة فقط إلىالهادفة  الصهيونيةممارسات الحكومة  ،مراحلها
 .أخرىمشاريع توطين الفلسطينيين في بلدان 

   :إلىنقسم هذا المبحث  أن ارتأينا ،ح كل تلك العوائقيلتوض

  .يان الصهيونيالكممارسات مشاريع التسوية السلمية و  حق العودة بين :األولالمطلب 

 .حق العودة ومشاريع توطين الفلسطينيين في الخارج :المطلب الثاني

                                                                              األولالمطلب 

  الكيان الصهيونيممارسات دة بين مشاريع التسوية السلمية و حق العو 

وذلك لتعددها واختالف طرق التعامل مع مختلف  ،ا يميز القضية الفلسطينيةم أهمتعتبر المفاوضات من     
تغير ممثلي  إلى إضافة ،على النظام الدولي طرأتالتغيرات التي  أن إال ،أطرافهامحاورها بالرغم من ثبات 

هو ما و   ،شمل ذلك مطلب حق العودة ،ذلك التباين في الطرح والتناول إلى أدىواختالف تياراتهم  األطراف
  :سنتوسع في دراسته من خالل

  .حق العودة ومشاريع التسوية السلمية :األولالفرع 

 .الكيان الصهيونيحق العودة وممارسات  :الفرع الثاني

                                                                                      األولالفرع 

  لميةحق العودة ومشاريع التسوية الس

 األهدافبخطوات عديدة صبت كلها في صالح  الصهيونية- والمفاوضات العربية ¹مرت مشاريع التسوية 
مستغال الدعم الخارجي له  ،وأطماعهبمطالبه  الصهيونيبسبب تواصل التنازالت العربية والتمسك  الصهيونية

 :من القوى الكبرى في العالم سنبين كل ذلك بانتهاج الخطة التالية

 

90 



  إشكالية تطبيق حق العودة على الفلسطينيين                                                 الفصل الثاني 

  

                                                            .الصهيونية- عملية السالم العربية مسار :األولىالفقرة 
 . ي تجاه حق العودةتقيم الدور الفلسطيني الرسم :الفقرة الثانية

                                                                                                 األولىالفقرة 

 الصهيونية-عملية السالم العربية مسار

 :1967)-(1948مشاريع التسوية السلمية  :أوال

لة وذلك بالتركيز على مسأ  إنسانيالفلسطينية التعامل مع القضية ا أساسخالل هذه المرحلة كان     
 :التالية األحداثوقد شهدت  ،رين الفلسطينيينهجّ المُ 

 .إليه اإلشارةعليه عدة مرات في تلك الفترة مثلما سبقت  التأكيدوتم  ،194القرار  إصدار - 

 . 1950فريل أ  11في  إليهللضفة الغربية رسميا  األردنضم  - 

 .إدارتهاحت وضع مصر لقطاع غزة ت - 

  .)نرواو االٔ ( الالجئين وتشغيلهم  إلغاثةالمتحدة  األمموكالة  إنشاء - 

 

  

في العلوم السياسية  فهي حسب تعريف  أما" القوة  إلىحل المنازعات الدولية دون اللجوء " التسوية في العلوم القانونية تعني  ¹

التفاوض الذي يتطلب المرونة وتقديم التنازالت من قبل الطرفين  إلىالصراع  أطرافلجوء ) " هنري كيسنجر( األمريكيالرئيس 

  "كل منهما  أهدافحالة عدم التعارض بين  إلىالمتخاصمين وصوال 

 ،مؤهلة لاللتزام به أطرافعقد اتفاق بين  إلىتهدف "  أنها يمكن اعتبار ،و بالتوفيق بين المفهومين القانوني والسياسي للتسوية

   ،على هذا الموضوع أكثرلالطالع  ،"  األطرافتقرار ليشمل التزاما بمنع الحرب بين هذه ويتمتع بقدر من االس

التسوية النهائية  إلىمن التسوية المرحلية  / اإلسرائيليالصراع العربي  ،)محمد( أغنيةالسوداني  .د) كريم(السيد كنبار  .د :راجع

 :ص ،2006 ،الجماهيرية العظمى ،طرابلس ،األولىالطبعة  ،والترجمة والنشر فوالتأليللطباعة  األكاديميةمنشورات الدار  ،)سراطينإ (

20 – .21 
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مفاوضات مباشرة بين  وٕاجراءالعدوانية  األعمالوقف  إلىدعا  ، 1952نوفمبر 26 مشروع نرويجي في  - 
 .المعنيين

حصل روزفلت على موافقة كل من بن  ، 1956 – 1955معروف بمشروع جاما  أمريكيمشروع  - 
عبد الناصر ضمن شروطه على ضرورة  أصرغوريون وجمال عبد الناصر على عقد لقاء سري حيث 

  .لصهيونيابسبب رفض الطرف  ففشل المشروع ،على عودة الفلسطينيين لكيان الصهيونيلالموافقة المبدئية 

ة المهجرين قضيكان هدفه تصفية  ،1955 – 1953 "جونستون"معروف بمشروع  أمريكيمشروع  - 
  . 1955مايو 20مؤتمر الذي عقد في القدس في ال، لكن المشروع رفض في الفلسطينيين

بعودتهم الجئين دعا إلى إنهاء مشكلة ال ،1955 أوت 26مشروع وزير الخارجية األمريكي داالس في  - 
  .المناطق العربية التي يقيمون فيهافي لم يتمكنوا من ذلك  الذين، وبتوطين الباقي إلى وطنهم

صيغة "دعا إلى الوصول إلى  ،1955نوفمبر  9مشروع رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن في  - 
المتمسك بحدود الهدنة  صهيونيل، والموقف ا1947بين الموقف العربي المطالب  بحدود التقسيم عام " تسوية
  .ذلك رفض الكيان الصهيونيلكن 

قدم مشروعه  ، 1962أكتوبر  2للسالم العالمي في " كارنيجي"مشروع جوزيف جونسون رئيس مؤسسة  - 
بدراستها، وأكد في مشروعه على حق  1961لحل مشكلة الالجئين بعد أن كلفته الحكومة األمريكية سنة 

  .دة أو التعويضالالجئين الحر بالعو 

ثلث المساحة " إسرائيل"إعادة  وتضمن ، 1965افريل 21مشروع الحبيب بورقيبة رئيس تونس في   - 
   ."إسرائيل"المصالحة بين العرب وو  التي احتلتها منذ إنشائها لتقوم عليها دولة فلسطينية،

  .وع ككلالتنازل عن أي جزء من األرض فيما استهجن العرب المشر  الكيان الصهيونيرفض 

 :2000) – 1967(مشاريع التسوية : ثانيا

سيناء  إلى إضافةكال من الضفة الغربية وقطاع غزة،  إسرائيلاحتلت  ،1967نتيجة لحرب جويلية     
إلى تحرير األرض المحتلة سنة  1948األرض المحتلة عام  والجوالن، فانتقل االهتمام العربي من تحرير

  : ريع التسوية التاليةحرب ظهرت مشالا ، بعد تلك1967
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بعد شهر واحد من حرب  "إيجال آلون" الصهيونيةوزير الخارجية طرحه  ، 1967في  مشروع آلون - 
   :ما تضمنه أهمكان  ،1967

  .يهتجنب ضم السكان العرب إلو  لكيان الصهيونيل األردنيةضم بعض المناطق  - 
  .إقامة حكم ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية -  
  .لكيان الصهيونيلضم قطاع غزة   -  
  .حل مشكلة الالجئين على أساس تعاون إقليمي بمساعدة دولية -   
من هذه  األولالفصل  في إليه اإلشارةقد سبقت  ،1967نوفمبر  22في  242قرار مجلس األمن  - 

  .الدراسة
الكيان و مصر  ،، طرح مشروعًا على األردن1970جوان  25مشروع وزير الخارجية األمريكي  - 

 . "عادل ودائم"، وٕاقامة مباحثات للتوصل إلى اتفاق سالم 242يطالب فيه بتنفيذ القرار  ،الصهيوني
استهجنت ذلك  ،عليه في البداية ثم وافق نيالكيان الصهيو ه بينما رفض ،وافق الطرفان العربيان على ذلك

حقوق الشعب  وٕانكار ،نه يعني التنازل نهائيا عن هدف تحرير فلسطينمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبار أ 
   .الفلسطيني

 الفلسطينية األراضيكان هدفه مملكة من  أردنيهو مشروع  ،1972مشروع المملكة العربية المتحدة  -  
  .للضفة الغربية وتدخل منظمة التحرير الفلسطينية الكيان الصهيونيبسبب تواصل احتالل لم ينجح ،األردنو 
تطبيق حق  إلىوهو في مجمله يدعو  ،إليه اإلشارةسبقت  ، 1973لسنة  338رقم  األمنقرار مجلس  - 

 نأحيث اعتبرت  ،متحدثة بنفس الصيغة أمميةكما تلته عدة قرارات  ،الفلسطينيين في تقرير المصير
                                               .استفادة الفلسطينيين من حقوقهم الوطنية يدخل ضمن حق تقرير المصير

صهيونية -انطلقت مفاوضات مصرية إذ ، 1978سنة  وٕاسرائيلاتفاقيات كامب ديفيد بين مصر  إبرام  - 
نوفمبر 19في الصهيوني  الكيان إلىاجئة السادات المف أنوروعلنية بعد زيارة الرئيس المصري  مباشرة
 .تسوية سلمية إلىخطابا في الكنيست ودعا  ألقى أين ، 1977

بين الطرفين   1978سبتمبر  17افرز كل ذلك التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد في الواليات المتحدة في 
حيث شملت  ،1979مارس  26وقد دخلت حيز التنفيذ في  ،"جيمي كارتر" األمريكيبرعاية الرئيس 

  ،بالبلدان العربية ومستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة الكيان الصهيونيعالقة  أسستناولت  أوالهما ،وثيقتين
  .الكيانو معاهدة السالم بين مصر  أسسفيما حددت ثانيهما 
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عالقة سالم دائم وتطبيع  إقامة إلى إضافة ،رض سيناءاسترجعت مصر أ  أنكان من نتائج تلك االتفاقية 
  .الكيانمع 
  :إلىدعا الطرفان  ،فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني    

 .مشاركة ممثلي الشعب الفلسطيني في المفاوضات -
 .قطاع غزةقيام حكم ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية و  -
لالتفاق على  الكيان الصهيوني جانب إلى ،وممثلي الضفة والقطاع ومصر األردنتشكيل لجنة من  -

 .كل من الضفة والقطاع إلى 1967بعودة نازحي سنة  مدى السماح
حيث اتخذ قرار بقطع العالقات السياسية مع  ،قوبلت تلك المفاوضات برفض عربي شعبي ورسمي   

 ،1981 أكتوبر 06كما اغتيل الرئيس السادات في  ،1979سنة  دالعربية في بغدامصر في مؤتمر القمة 
  .جل مواجهة المشروعما عرف بجبهة الصمود والتحدي من أ  وتشكل

ورئيس لجنة العالقات  ه عضو اللجنة المركزية لحركة فتحقدم ،1982خالد الحسن في  مشروع - 
 األراضيمن  الكيانانسحاب  إلىدعا فيه  ،1982ي ما 14الخارجية في المجلس الوطني الفلسطيني في 

الشرعية  أحكاموان تكون  ،األراضيالدولة الفلسطينية على تلك  وٕاقامة 1967الفلسطينية المحتلة سنة 
 .المتحدة هي المرجع القانوني في ذلك األممالدولية وقرارات 

عدم تقسيم مدينة  إلىدعا  ،بنانلل لصهيونياجاء بعد االجتياح  ، 1982سبتمبر   02مشروع ريغن في - 
 .الكيانوتعهد بحماية  ،القدس  واالتفاق على مستقبلها عن طريق المفاوضات

وقد تبناه  ،فهد بن عبد العزيز األميرطرحه  ،1982لسنة ) مشروع فاس( مشروع السالم العربي  - 
ما  أهم ، 1982ن سنة سبتمبر م 09و  06مؤتمر القمة العربية المنعقد في مدينة فاس المغربية بين 

 :تضمنه
 وٕازالة ،بما فيها القدس 1967العربية التي احتلتها سنة  األراضيمن جميع  الكيان الصهيونيانسحاب  -

 .عليها أقيمالتي  الصهيونيةلمستوطنات ا
 .حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره تأكيد -
 .تعويض من ال يرغب في العودة -
 .ا القدسقيام الدولة الفلسطينية وعاصمته -
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ركز فيه على حق الشعب الفلسطيني في  ،1982 سبتمبر 15مشروع الرئيس ليونيد بريجينيف في  - 
على ضرورة  أكدكما  ،يها القدس الشرقيةدولة مستقلة في الضفة وقطاع غزة بما ف وٕاقامة ،تقرير مصيره

 .حالة الحرب إنهاء
المجلس الوطني الفلسطيني  أيدهكما  ،رحبت منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية بهذا المشروع

  .مشروع فاس  بينما رفض مشروع ريغن أيدمثلما  ،1983فيفري  22السادس عشر بالجزائر في 
طرحه الملك حسين لدى افتتاحه الدورة  ،1985 - 1984الفلسطينية - ةاألردنيمشروع الكونفدرالية  - 

وهو مبني على القرار  ،1984نوفمبر  22السابعة عشر للمجلس الوطني الفلسطيني في عمان بتاريخ 
إقرار تم في ختامها  ،فلسطينية مشتركة-أردنيةمباحثات  حيث جرت ،مقابل السالم األرض مبدأوعلى  242

 :جاء به ما أهمكان  ،1985فيفري  11الفلسطيني في - األردنياالتفاق 
  .الشرعية الدولية دعما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أساسالفلسطيني على - األردنيالتحرك  -
  1967.   ة سنةلالمحت األراضيالكامل من  الكيان الصهيونيانسحاب  -
 .الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره قح -

 .ب معارضة بعض الفصائل الفلسطينية لهلم ينجح هذا المشروع بسب
عندما انعقد المجلس الوطني  األولىجاء بعد االنتفاضة  ،1988مشروع السالم الفلسطيني في نوفمبر  - 

 :ما جاء فيه أهم ، 1988نوفمبر 15 – 12الفلسطيني التاسع عشر في 
وقرار  181لسطين رقم مرة بكل من قرار تقسيم ف وألولاعتراف منظمة التحرير الفلسطينية رسميا  -

 242.رقم  األمنمجلس 
 1967.المحتلة سنة  األراضيمن  إسرائيلالدعوة النسحاب  -
  .المتحدة األممالدعوة لحل قضية المهجرين وفق قرارات  -
حكومته التي  إلىقدمه  ،1989شامير للحكم الذاتي في ماي  الصهيونيمشروع رئيس الوزراء  - 

انتخابات في الضفة  إلىوقد دعا  ،وافق عليه الكنيست سبوعينأوبعد  ،1989ماي  14اعتمدته في 
ليتم  –باستثناء منظمة التحرير الفلسطينية  –الختيار فلسطينيين ) ماعدا القدس الشرقية ( والقطاع 

                                                                      .حكم ذاتي إقامةالتفاوض معهم على 
  .للشعب الفلسطيني األساسيةمنظمة التحرير الفلسطينية المشروع بسبب تجاوزه الحقوق رفضت 
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السابق  األمريكيالرئيس  إليهدعا  ،1991 أكتوبر 30بتاريخ  األوسطمؤتمر مدريد للسالم في الشرق  - 
  ." جورج بوش"

دخل الوفد الفلسطيني في مفاوضات مع وقد  ،يات المتحدة واالتحاد السوفياتيانعقد المؤتمر برعاية الوال
ياسر "نه في ذات الوقت كان أ  إلى اإلشارةتجدر  ،لكن دون فائدة ،دامت حوالي سنتين الصهيونيالوفد 
 ¹ .أوسلوالفلسطينية يجرون مفاوضات سرية نتج عنها اتفاق  وبعض قادة منظمة التحرير" عرفات

الذي يتم  األولاالتفاق  وهو ،تم التوقيع عليه في واشنطن ،1993سبتمبر  13في  أوسلواتفاق  - 
  :جاء به برز ماوكان أ  ،بموجبه تنفيذ تسوية سلمية

 .منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة والقطاع لفترة خمس سنوات إقامة -
بحيث  ،قبل بداية العام الثالث من الحكم الذاتي المفاوضات على الوضع النهائي للضفة والقطاع تبدأ -

 338.و 242الدولي  األمنقراري مجلس  أساستسوية دائمة تقوم على  إلىتؤدي  أنيفترض 
الكيان امتناع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية عن انتهاج العمل المسلح ضد  -

 ² .أطرافلكن هذا االتفاق واجه عدة انتقادات كما شهد مساندة من عدة   ،لصهيونيا
لم تتمكن السلطة الفلسطينية من توسيع صالحياتها تدريجيا مثلما  ،1995سبتمبر  28اتفاق طابا في  - 

 تم ،اتفاق في طابا المصرية إلىلذلك جرت مفاوضات جديدة تم في نهايتها التوصل  ،كان متفقا عليه
  :ثالثة مناطق كالتالي إلىوتضمن االتفاق توزيع الضفة الغربية  ،التوقيع عليه في واشنطن

 واألمني اإلداري اإلشرافمراكز المدن الرئيسية في الضفة الغربية ماعدا الخليل يكون  : )ا(المناطق  -
 .عليها فلسطينيا

 إشرافالفلسطينية لكن تحت  للسلطة إداريامناطق القرى والريف الفلسطيني  تخضع  : )ب(المناطق  -
 .فلسطيني مشترك- إسرائيليامني 

 إدارةتشمل المستوطنات في الضفة الغربية والمناطق الحدودية وغيرها تكون تحت : )ج(المناطق  -
   .الكيان الصهيوني وٕاشراف

  

gle Trading Sdn Professional Ea ،سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية :فلسطين ،)محسن(محمد صالح  .د ¹
Bhd ،  274 - 257 :ص ،  2002ماي  ،كواالالمبور ،األولىالطبعة . 

   ،تطبيق حق العودة إلىغير مباشر يدعو  أونص مباشر  أوسلولم يرد في اتفاقية  ² 

 . 12 :ص ،مرجع سابق ،مفاوضات السالم وحقوق الالجئين ،المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين /بديل :انظر
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يهودي يشمل  األول ،قسمين إلىتم بموجبه تقسيم مدينة الخليل  ،1997جانفي  15اتفاق الخليل في  - 
جدولة زمنية لثالث انسحابات من  إعادةكما تمت  ،والثاني عربي ،اإلبراهيميمركز المدينة بما فيها الحرم 

 . 1998وتنتهي في جوان  1997في مارس  تبدأغير محددة من الضفة  أجزاء
االنسحاب المتفق عليه  إجراء الكيان الصهيونيتم يُ لم  ،1998 أكتوبراتفاق واي ريفر بالنتيشين في  -

 :فتم التفاهم من خالل هذه االتفاقية على ،سابقا
 .رض الضفةمن أ  13%من  الصهيوني اباالنسح -
 .إطالق سراح مئات السياسيين الفلسطينيين المعتقلين -
  .من بين الضفة والقطاعتوفير طريق اۤ و  السماح بتشغيل مطار غزة -
تسريع  إلىكانت السلطة الفلسطينية تطمح من خاللها  ،1999سبتمبر  04اتفاقية شرم الشيخ في  - 

  :جاء بالشروط التالية الصهيونيئيس الوزراء لكن ر   ،أوسلوتنفيذ اتفاقات 
   1967.اعتماد حدود ما بعد حرب و الصهيوني  للكيان أبديةاعتبار القدس عاصمة  -
 .المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة إزالةعدم  -
 .عدم عودة الالجئين الفلسطينيين -

تمديد فترة الحكم الذاتي  ،نتشار المتفق عليه سابقااال إعادةتعجيل  تم التوقيع على هذه االتفاقية بتضمنها
  ¹ .عن مجموعة من المعتقلين الفلسطينيين اإلفراجو  2000شهر سبتمبر من عام  إلى

  :2009) – (2000مشاريع التسوية السلمية  :ثالثا

فشل هذا المؤتمر بسبب عدم االتفاق على  : 2000جويلية  25 – 12مفاوضات كامب ديفيد في  -
كما شهد كل من موضوع السيادة على القدس  ،ة مشكلة المهجرين الفلسطينيين وحقهم في العودةتسوي

  ² .الشرقية وموضوع الوضع النهائي للمسجد األقصى  تجاذبات كثيرة بين طرفي النزاع

  
  . 280 - 259 :ص ،مرجع سابق ،فلسطين  سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، )محسن(محمد صالح  .د ¹

خاللها قد وافق على بناء دولة  اإلسرائيليالطرف  أن إلى اإلشارةلكن تجدر  ،لم تصدر وثائق رسمية عن مفاوضات كامب ديفيد ²

  ، 1967سنة  تم احتاللهاالفلسطينية التي  األراضيمن 90%فلسطينية على 

  12. :ص ،مرجع سابق ،لسالم وحقوق الالجئينمفاوضات ا ،المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين /بديل :انظر
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اضطرت السلطة  ،"كامب ديفيد"ثر فشل مفاوضات إ  ،2000مشروع بيل كلينتون للسالم في ديسمبر  - 
 إشعار إلى 2000سبتمبر  13الدولة الفلسطينية عن موعدها المقرر في  النإع تأجيل إلىالفلسطينية 

مما فتح  ،2000ديسمبر  09تقالة في سلال "باراك"اضطر  ،األقصىانتفاضة وعندما اشتعلت  ،آخر
وفي الواليات المتحدة فاز  ،المجال للتنافس على منصب رئيس الوزراء في انتخابات تتم خالل ستين يوما

غاية  إلى( التي بقيت لواليته  األيامفي  "بيل كلينتون"االبن في االنتخابات الرئاسية وسعى  "جورج بوش"
  .مباحثات إلجراء لصهيونيوادعوة الطرفين الفلسطيني  ٕالىتقديم مشروع و  إلى) 2001جانفي  20

  :تضمن مشروع كلينتون النقاط التالية

 .من القطاع 100%من الضفة و  96% -  94بناء دولة فلسطينية على -  
 إلى) 1948التي احتلتها سنة  األراضي( أراضيهمن  3% -  1عطي ي أن الكيان الصهيونيعلى - 

 .من بين الضفة والقطاعمعبر دائم اۤ  إلى باإلضافة ،الطرف الفلسطيني
باليهود  واآلهلة سكان العرب هي مناطق فلسطينيةبال اآلهلةالمناطق  أنالعام  المبدأ بالنسبة للقدس- 

 .تابعة للكيان الصهيونيهي مناطق 
 .رقابة فلسطينية على الحرم القدسي مع احترام معتقدات اليهود

الدولة الفلسطينية هي الموقع الرئيسي للفلسطينيين  أن األساسي المبدأ ،بالنسبة لتطبيق حق العودة- 
  .ضهمبع الكيان الصهيونيستقبل ي أنالمنطقة دون استبعاد  إلىالذين يقررون العودة 

 .واإلقامةتشكيل لجنة دولية لضمان متابعة ما يتعلق بالتعويضات - 

يسمح  على المشروع  فيما رفضه الطرف الفلسطيني كونه ال يالصهيونوافق الطرف  ،خالل المفاوضات
يحدد بوضوح حدود  الأنه كما   ،1948المحتلة سنة  األراضي إلىرين الفلسطينيين بالعودة هجّ لماليين المُ 

  ¹ .اتفاق أي إلىدون التوصل  "كلينتون"ولة الفلسطينية المقترحة بذلك انتهت والية الد

  

 168- 145 :ص ،مرجع سابق ،سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية :  فلسطين ،)محسن(محمد صالح  .د ¹

 ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ابعهارؤية فلسطينية لمفاوضات كامب ديفيد وتو  اإلسرائيليالخداع  ،)بالل(الحسن  :راجع كذلك

 . 96 – 66 :ص ،2003،بيروت ،األولىالطبعة 
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على فكرة  أساساترتكز  وهي ،السعودية رسميا أكدتها ،2002عبد اهللا في شهر فيفري  األميرمبادرة  -
مقابل السالم وقيام الدولة الفلسطينية عليها  1967المحتلة سنة  األرضالكامل من  الصهيونياالنسحاب 

   .الكيان الصهيونيالكامل واالعتراف والتطبيع العربي الشامل مع 

ومن عدد   ،المتحدة لألممام الع األمينكما لقيت ترحيبا من  ،مبدئيا وأوروبيا أمريكيالقيت المبادرة ترحيبا     
 إلىلكن حدثت تساؤالت حول موقف المبادرة من حق الالجئين الفلسطينيين في العودة  ،العربية األطرافمن 

نه طرح مبادرته في مؤتمر القمة كما أ  ،عبد اهللا على عدم التنازل عن هذا الحق األمير أكدوقد   ،أرضهم
غياب رؤساء  أنّ  إالتبنى المؤتمر المبادرة  . 2002 مارس28 - 27العربية التي انعقدت في بيروت في 

 .ولم يمكنها من التطبيق أضعفها ،الذي كان محاصرا "ياسر عرفات" إلى إضافةدول عربية عديدة 

مرة رؤيته لمستقبل  ألولفيه  أوضح 2002مارس  12في  أصدره ،1397الدولي رقم  األمنقرار مجلس  - 
 .الكيان الصهيونيجانب  إلىة تتعايش الصراع بقيام دولة فلسطيني

جل قيام وضع من خالله شروطا وصفت بالمستحيلة من أ   ،2002جوان  26مشروع جورج بوش في  -
السلطة ومؤسساتها  إصالح  ،األوضاعوقف االنتفاضة وسيطرة السلطة على ب فقد طالب ،الدولة الفلسطينية

  .وتغيير السلطة الفلسطينية بما فيها عرفات

 إتمامحل الدولتين قصد  إلىبهدف الوصول  ،2003فريل أ  30في  األمريكيشروع خارطة الطريق م - 
   :وذلك باتباع الخطوات التالية ،2005تسوية نهائية بحلول العام 

الكيان يؤكد حق  بيان  إصدار حيث يكون على القيادة الفلسطينية "العنف"و "اإلرهاب" إنهاء :األولىالمرحلة 
بيان واضح تؤكد فيه التزامها برؤية  إصدار الصهيونيةفي المقابل على القيادة  ،الوجود بسالم في الصهيوني

   .الدولتين

يتم العمل فيها على توفير  ، 2003وديسمبر  2003كمرحلة انتقالية بين فترتي جوان  :المرحلة الثانية
  .دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة إقامةظروف 

 والمفاوضات  واستقرار المؤسسات الفلسطينية اإلصالحيتم العمل فيها على تعزيز  :المرحلة الثالثة
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  ¹ 2005.اتفاق الوضع الدائم في العام  إلىالتوصل  إلىالتي تهدف  لصهيونيةا- الفلسطينية

تمت بين الرئيس مبارك وجورج بوش ورئيس الحكومة الفلسطينية  ،2003جوان  03قمة شرم الشيخ في  -
صدر الجانب العربي بيانا تم أ  ،في ختام القمة ،"ارييل شارون" الصهيونيةمحمود عباس ورئيس الحكومة 

 ،الكيان الصهيونيورقة التطبيع مع لكنهم رفضوا تقديم  ،ودعم خارطة الطريق "اإلرهاب"بمكافحة  التعهد فيه
حمل مسؤولية تي الكيانن وأ  ،فيه التزامه بقيام دولة فلسطينية أكدفي الختام بيانا  األمريكيصدر الرئيس كما أ 
 ² .متواصلة أراضيوجود 

والملك  "جورج بوش" األمريكيحضرها كل من الرئيس  ،2003جوان  04عقدت في  ،قمة العقبة - 
وفي ختام  ،"ارييل شارون" الصهيونيو  "محمود عباس"رئيس الوزراء الفلسطيني و  "هللا الثانيعبد ا" األردني

والثاني من  ،شارة بدء تطبيق خارطة الطريق أعطىحيث  ،"بوش"من  األول ،القمة صدرت ثالث بيانات
 "إدراكه"ه والذي بين في ،"شارون"والثالث من  ،التزامه بتنفيذ خارطة الطريق أعلنالذي  "محمود عباس"

   .جل قيام دولة فلسطينيةالتالصق الجغرافي في الضفة من أ  ألهمية

 إلىوذلك  الكيان الصهيوني بأمنيتعلق  خاصة ما األمنيتوالت بعد هذه القمة اللقاءات المعنية بالجانب 
 ³  2005.غاية بداية سنة 

  

imon and Schuster), Sedition ( , large printalestine: peace not apartheidPimmy), Jarter (C ¹
new York, 2006, 315-324.  

كتاب  ، )وا9سرائيليينالمبحث الثامن  دور مصر في التھدئة بين الفلسطينيين (  مصر والقضية الفلسطينية ،)زيد(الحسن  أبو .د ²

  ،مصر ،الھيئة العامة ل>ستع>مات إصدارالكتروني من 

 http://www.sis.gov.eg/ar/Story.aspx?sid=4022 :الموقع ا?لكتروني للھيئة :راجع

الموقع في  2003/06/04نشر بتاريخ  ،كدولة يهودية إسرائيل بأمنفي قمة العبثية بوش وشارون جددا التزامهما  :مقال بعنوان ³

  ،48االلكتروني عرب 

  http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=9732 :راجع
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- للبدء بالمفاوضات الفلسطينية "جورج بوش"عقده الرئيس  ،2007نوفمبر  27مؤتمر انابوليس في  - 
ثنائية  مفاوضات إجراء إلىكان يحاول من خالله   ،"ايهود اولمرت"و "محمود عباس"بمشاركة   الصهيونية
التي تضمنتها  الصهيونيةو تطبيق االلتزامات الفلسطينية و  الدولة الفلسطينية إلقامةتهدف بينهما متواصلة 

والرئيس الفلسطيني  "ايهود اولمرت" الصهيونيبيان مشترك بين رئيس الوزراء  إصدار لىإو ،خارطة الطريق
كان في  ،فض شعبي في فلسطين للمؤتمرلكنه قوبل بر  ،محمود عباس يقضي ببدء مفاوضات الحل النهائي

والجهاد  حماس ،لفلسطينية مثل حزب التحريروالقوى السياسية ا األحزاببعض  إليهاشكل مظاهرات دعت 
 ¹ .اإلسالمي

 :2010مشاريع التسوية السلمية في سنة  :رابعا

الصهاينة و  يينفلسطينال أوساطالمفاوضات المباشرة تتردد في  إلىوعبارة العودة  2010منذ مطلع عام     
  .ذات الصلة األخرى واألطراف

المفاوضات غير  أما ،المفاوضات المباشرة هي تفاوض الفريقين المختلفين وجها لوجه دون وسيط    
حيث ينتقل بين  ،عالقة له بالنزاع لكنه يكتسب احترام الطرفين المتنازعين المباشرة فهي وجود طرف ثالث ال

   .لآلخرمنهما الطرفين لنقل شروط كل 

  ،على استئناف المفاوضات المباشرة وذلك باالتفاق مع طرفي النزاع األمريكيةالواليات المتحدة  أصرت    
الصهيونية ا–المفاوضات الفلسطينية "هيالري كلينتون" األمريكيةوكان ذلك حيث افتتحت وزيرة الخارجية 

حيث دعا خاللها رئيس الوزراء  ، 2010 سبتمبر 02واشنطن يوم  األمريكيةالمباشرة في العاصمة 
 في  ،كدولة يهودية بإسرائيلاالعتراف  إلى "محمود عباس"الرئيس الفلسطيني  "بنيامين نتانياهو" الصهيوني

  

في الموقع  : 2009/04/02نشر بتاريخ  ،2007الفلسطينية في مؤتمر انابوليس لعام  اإلسرائيلية االلتزامات :مقال بعنوان ¹

 :نيااللكترو 

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=61805 
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بوقف كامل لالستيطان اليهودي ورفع الحصار المفروض  "محمود عباس"المقابل طالب الرئيس الفلسطيني 
  .على غزة

ثم التقوا من  ،دون االتفاق على شيءوالصهاينة من الحوار المباشر بين الفلسطينيين  األولانتهى اليوم     
 الواليات المتحدة على ضرورة تجميد أكدتحيث  ،سبتمبر في مدينة شرم الشيخ المصرية 15و 14جديد في 

                            .سطينيةدولة فل إقامةعلى ضرورة  أكدتكما  ،االستيطان حتى تستمر المفاوضات
فانتقلت  ،نتائج أيةعن  اإلعالنوانتهت تلك الجولة دون  ،تجميد االستيطان الكيان الصهيوني رفض

ووزيرة  الصهيونيالقدس بلقاء ضم الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء  إلىسبتمبر  15المفاوضات يوم 
 أي إلىعلى موضوع االستيطان لم يسمح بالتوصل  ونيالصهيالجانب  إصرارلكن  ،األمريكيةالخارجية 

  ¹ .اتفاق

التي شاركت في ذلك  األخرىالنزاع واألطراف  ن طرفييرى بأ  ،الناظر إلى كل مشاريع التسوية المذكورة     
وهم بذلك  ،المسار قد تجاوزوا مناقشة موضوع المسؤولية عن سبب نشوء مشكلة الالجئين الفلسطينيين

 إلىإلى تجنب التعرض  والتي تدعو ،الرؤية التي أوصى بها بعض القانونيين والسياسيينبنوا قد تيكونون 
كما  ،موضوع المسؤولية كونه لن يفيد في شيء بل سيضر القضية ومسار التسوية كونه سيذكي نار المعارك

 أنحيث  ،لن يمنح أي فرصة للتقدم نحو حل دائم - حسبهم  –لة اختالف الطرفين حول هذه المسأ أن 
قضية الالجئين  أنينكر تماما أي قدر من المسؤولية بينما يرى الفلسطينيون الراديكاليون  الصهيونيالطرف 

  ² .طرد جماعي للفلسطينيين إحداثنجمت عن تصميم مسبق على 

  

 

  

  :راجع الموقع االلكتروني ¹

http://www.alarabiya.net/articles/2010/09/14/119229.html                                                                         
 417. :ص ،مرجع سابق ،وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي ،)لكس ( تاكنبرغ  ²
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الفقرة الثانية                                                                               

  تقييم الدور الفلسطيني الرسمي تجاه حق العودة

  :سميةبشان الحقوق الفلسطينية الر  األولوياتتغير  :أوال

التي تعد حقوقا خاصة  –نجد بان الثوابت الوطنية الفلسطينية  فإننا ،من خالل ما تقدم من هذه الدراسة  
 ،أخرىعلى حساب  إحداهاتقديم  أولطمس وتغييب بعضها  إمانجدها قد تعرضت  –بالشعب الفلسطيني 

تحرير الفلسطينية  كهدف عليه منظمة ال أكدتالذي   1948المحتلة سنة  األراضيتحرير  فبعدما كان
  1967التي احتلت سنة  األراضيتحرير  إلىتحول اهتمامها الحقا  ،1967بعد حرب جوان  أساسي

 أن إلى 1948 أراضيل خيار تحرير جّ فيما أُ  ،حدث تطور في القضية الفلسطينيةذلك كان أ  أنباعتبار 
لت سنة يفهم منه مباشرة تلك التي احتُ  األرضمجرد الحديث عن  فأصبح ،ب تماما عن مقاصد المنظمةيّ غُ 

  .فقط 1967

كل هذه التحوالت  ،األرضعلى حساب تحرير دولة فلسطينية  إقامة إلىانتقل بعد ذلك الحديث واالهتمام 
بذلك سياسات الممثلين الرسميين للشعب  فأصبحت ،انقسامات كثيرة في الداخل الفلسطيني إلى أدت

 .مكوناتهكل  آراءالفلسطيني ال تعبر عن 

منظمة التحرير الفلسطينية وتغيرت المواقف الرسمية تجاه مسائل القضية الفلسطينية    أولوياتلقد تغيرت    
 أنهم أو ،االعتراف بهم ة نظيرخضوعهم لضغوطات دولية قدموا جراءها تنازالت كثير   األسبابوسواء كانت 

ن فإ  ،اآلخرتغيير طريقة التعامل مع الطرف  كل مرحلة حيث اقتنعوا بضرورة أحداثغيروا سياساتهم وفق 
 ابدأ لم يستفد الشعب الفلسطيني  أنحيث  ،تمثلت في خسائر متوالية لصالح اليهود األحوالالنتائج في كل 

المفاوض الفلسطيني  أنلدرجة  بتلك التصرفات أسسهافقدت قضيته  ،بل على العكس ،من خيارات ممثليه

بدل استرجاع ما تم  ف محاوالت تهويد القدسوقو  ،بدل تفكيكها  توطناتوقيف بناء المستيطالب ب أصبح
 يشترطون على المفاوضين الفلسطينيين االعتراف -حاليا–اليهود  أنحيث  ،بعد من ذلكبل أ  ،تهويده

  .قبل المضي في أي محادثات كدولة يهودية بإسرائيل
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هل سيتراجع عن هذا  ،لسؤال المطروح هنالكن ا  ،الموقف الفلسطيني الرسمي يرفض تماما هذا المطلب  
مواقفه السابقة  إلىيعود  أنوهل يمكن  ؟مثلما تعهد سابقا بالثبات على مواقف معينة لكنه تراجع عنها الرأي

ن حدث وإ  ،مما خسر أكثرنه لن يخسر خاصة وأ  ؟ أولوياته رأسر كامل فلسطين على التي وضعت تحري
  ؟ذلك فماذا سيكون موقف الدول ذات الصلة بهذه القضية

والتي  ،عنها اإلجابةحتى يتم  الصهيوني- تنتظر المراحل المقبلة من الصراع الفلسطيني األسئلةكل هذه    
 .ي في الداخل والخارجالشعب الفلسطين إال آثارهالن يتحمل 

  :الصهيونيةتزايد التنازالت الفلسطينية لصالح المطالب  :ثانيا

لكنها تجلت  ،صهيونيال –تمت التنازالت الفلسطينية عبر عدة مراحل من تاريخ الصراع الفلسطيني     
سنة اتفاق أوسلو وهو ،الكيان الصهيونيو اق رسمي بين السلطة الفلسطينية بشكل كبير من خالل اتف

  :عدة تنازالت يمكن تحديد محاورها بشكل عام فيما يليكانت حيث  ،1993

يعتبر اعترافا بوجود قضية  الصهيونيالجلوس على طاولة المفاوضات مع الطرف  إن :قبول التفاوض - 1
زالت الدخول فيه مع تقديم تنا أن إال ،حد طرق حل النزاعاتيمثل أ  التفاوض نّ منا بأ ن سلّ وإ  ،تجمع الطرفين

 إال ،دونها أوريد  من خالل المفاوضات يحصل على ما ي الكيان الصهيونيف  ،قيمة أيال يجعل له  مسبقة
  .هاحتاجما ا إذاالعالمي  الرأي حتى يواجه بهاعترافات فلسطينية رسمية بمطالبه خذ اريد أ يأنه 

 األراضي أنء اعتبرنا فسوا :الصهيونيالتنازل عن حق المقاومة والكفاح المسلح ضد االحتالل  - 2
تلك  أو ،عترافات الفلسطينية الرسميةاالوفق القرارات الدولية  و   1967سنة أخذتالمحتلة هي فقط تلك التي 

فبقراءة ما جاء في  ،الرسمي الفلسطيني متنازل عن الدفاع عن االثنين الرأيفان  ،التي احتلت منذ النكبة
 واعتماد" بنبذ العنف " مة التحرير الفلسطينية قد تعهدت  منظ نأنجد  ،أوسلومختلف االتفاقات خاصة اتفاق 

  .جل تحقيق تسوية للقضية الفلسطينيةمن أ "  الوسائل السلمية " 

  ،عليها أقيمتالتي  األراضيالتنازل عن كل و  بإسرائيليعني االعتراف  األمر هذا :قبول حل الدولتين - 3

 حلم العيش في  أن إال ،شرائح كبيرة من الشعب الفلسطينية و طينيترفضه العديد من الفصائل الفلس أمرهذا 
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  .تقديم هذا التنازل إلىبالعديد  أدى آمانسلم و 

 1993ي سبتمبر فف  :إسرائيلعتراف بدولة من خالل اال 1948المحتلة سنة  األراضيالتخلي عن 4-
في إطار تبادل  بدولة إسرائيل كرئيس منظمة التحرير الفلسطينية، عن اعتراف المنظمة أعلن ياسر عرفات

  ¹. " إسحاق رابين"  وزراء الكيان الصهيونيرسائل االعتراف مع رئيس 

ما فازت الحركة في االنتخابات التشريعية ما زالت حركة حماس ترفض هذا االعتراف مما أثار التعقيدات عند
للسلطة الوطنية الفلسطينية، فبينما يتمسك رئيس السلطة محمود عباس باالعتراف المنصوص عليه في رسالة 

           ² .ينص عليه ميثاق حماس يرفضه نظرا إلى ما "إسماعيل هنية"عرفات، نجد أن مندوب حماس 
طالبة بتطبيق حق العودة أمرا غير منطقي في ظل ترك القضايا المحورية كل التنازالت المذكورة  تجعل الم

  .إذ البد من استرجاع األرض أوال ثم العودة إليها ،همواالٔ 

                                                                                    الفرع الثاني

  هيونيالكيان الصحق العودة الفلسطيني وممارسات 

وهي تتبع خطوات ممنهجة في تعاملها مع األراضي الفلسطينية والشعب  الكيان الصهيونيمنذ قيام دولة     
 كما تهدف إلى  ،تسعى من خاللها إلى فرض اآلمال الصهيونية على حساب الحقائق التاريخية ،الفلسطيني

  

  :راجع ،لالطالع أكثر على هذه االتفاقية ¹

المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير ( ،)رمزي(رباح  ،)داوود(تلحمي  ،)صالح(زيدان  ،)فهد(سليمان  ،)قيس(عبد الكريم 

 :ص 2001 ،بيروت ،الطبعة األولى ،شركة دار التقدم العربي للصحافة والطباعة والنشر  ،الوهم والحقيقة سالم أوسلو بين ،)فلسطين

7  - .61 

  :راجع الموقع االلكتروني ²

http://www.palestine-
info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7YjyNYgnCrGxy9
LphpYtjbpN10jo4ZpAEj22uHhDqul1JcP2sHDtgZlJCR3C2afNaApr%2bmcrhAOq3FNcmJIzvxLc
U9gqBHHcqmhfrDvamPtU%3d#8 
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قيامها ببناء جدار فوالذي  ،برز تلك الخطوات في الفترة الحاليةلعل أ  ،رض فلسطينجديد على أ صناعة واقع 
كما انه يأخذ مساحات كبيرة من األراضي التابعة حاليا إلى  ،كبريقطع أوصال األراضي الفلسطينية بشكل أ 

 ،للكيان الصهيونيإلى محاوالت تهويد القدس واعتبارها دون مرجعية قانونية عاصمة  إضافة ،فلسطين
  :وأعمال أخرى سنذكرها بشيء من التفصيل من خالل الخطة التالية

  .حيال األراضي الفلسطينية السياسية الصهيونية  :الفقرة األولى

  .ةمع األراضي الفلسطيني الصهيونيأبعاد التعامل   :الفقرة الثانية

                                                                                 األولىالفقرة 

  الفلسطينية األراضيحيال  الصهيونيةسياسة ال

  :جدار الفصل العنصريبناء  :أوال

  ،2002/06/16البناء وشرعت وزارة الدفاع في تطبيقه في  الصهيونيةالحكومة  أقرت ،2002فريل في أ     
 الكيان الصهيونيو  ،المحتلة في الضفة من جهة األراضييفصل بين  ،بطول الضفة الغربية فصلوهو جدار 
  .أمتار 8 إلىكلم ويصل ارتفاعه  770حيث يبلغ طوله  ،أخرىمن جهة 

ن الهدف من بناءه هو منع منفذي العمليات الفدائية من الفلسطينيين من بأ  الكيان الصهيوني ىادع    
قيام دولة  إمكانيةن الهدف الحقيقي من وراء البناء يتلخص في منع الفلسطينيين يرون بأ  أن إال ، يهإلالدخول 

  :هذا ما سنوضحه من خالل التالي ¹ ،الواقع أثبتهالذي  األمرالعودة وهو حق  وٕالغاءفلسطينية 

  :قيام دولة فلسطينية إمكانيةمنع  - 1

  وضع برنامج يحميه إلى تهديدا لوجوده والستمرار مشاريعه فعمد األقصىانتفاضة  الكيان الصهيونياعتبر  

 

 ،مرجع سابق ، ولست إنساناسلسلة أ  ،الجدار العازل في الضفة الغربية ،)محسن(صالح  .د :تحرير ،)خالد(عايد  ،)حسن(ابحيص  ¹

 13. -  12 :ص
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وقد  ،من أهم ما تضمنه ذلك البرنامج جدار الفصل العنصريكان بناء  ،قد تؤول إليه تطورات االنتفاضةمما 
   :أساسا إلى هدف من خالله

  .تغيير معالم األراضي الفلسطينية -  

  .إضعاف المؤسسات الفلسطينية -   

 .فلسطينيإضعاف االقتصاد ال  -   

 .التهويد التام للقدس -   

 .تفريق الفلسطينيين واستهداف النخبة منهم على اختالف أطيافها -   

بتة لفلسطين منذ بدء إذ لم تعد هناك جغرافيا ثا ،من تحقيق كل هذه األهداف الكيان الصهيوني تمكن      
 ،لتزم حتى بالمسار الذي حددهيلم  ووه ،متواصل الصهيونيةفالتهام األراضي من قبل السلطات  ،بناء الجدار

فكثيرا ما يكون هناك انحراف مقصود بغرض ضم مستوطنات يهودية وأراض  ،مسار الخط األخضر أي
والمقصود بها المؤسسات العمومية التي تحاول خدمة  أما المؤسسات الفلسطينية ،لى الكيانفلسطينية إ
 .أو أن الفلسطينيين منعوا من االستفادة منها ،ظفيهافقد حرمت إما من بعض مسيريها ومو  ،الفلسطينيين

رم الكثير من إذ حُ  ،ضعف االقتصاد الفلسطينيوهو نفس األمر الذي أ  ، يةمرور تعقيدات أنتج الفصل 
تي من أسباب عيشهم خاصة األراضي الآخرون  ُحرمكما  ،الموظفين من مواصلة أعمالهم بشكل منتظم

 ¹  .  الفصل العنصري دارجأخذت منهم خدمة لمشروع بناء 

يضاف إلى كل ما سبق أن إتمام مخطط الجدار سيجعل القدس محاطة بالمستوطنات والمناطق اليهودية من 
 .كل جوانبها

  

 ،مرجع سابق ،ولست إنساناسلسلة أ  ،الجدار العازل في الضفة الغربية ،)محسن(صالح  .د :تحرير ، )خالد(عايد  ،)حسن(ابحيص  ¹

 14. :ص
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فالسلطة  ،على خالفات مكوناتها خالفات أخرى جدار الفصل العنصريفقد زاد  ،بالنسبة للنخبة الفلسطينية  
وتقريب الطرفين وأنصارهما   ،قطاع غزة وحركة حماس تسيطر على ،الفلسطينية تسيطر على الضفة الغربية

يحتاج على األقل إلى منطقة عبور بين منطقتهما وهي التي كانت غائبة قبل بناء الجدار  فكيف سيكون 
  .كونه جعل كل منطقة في عزلة تامة عن األخرى  ،الحال بعد بناءه

  .يةكل النتائج المذكورة لبناء الجدار لن تمكن حتما من بناء دولة فلسطين  

   :إلغاء حق العودة - 2  

 :فان عودة الفلسطينيين مستقبال مستحيلة لسببين رئيسيين ،إذا استمر الوضع مثلما هو عليه حاليا     

أن النمو الديموغرافي للفلسطينيين لن يتناسب حتما مع التقليص المستمر في مساحة األراضي  - ا
 .فهي لن تتمكن من استيعابهم كلهم ،الفلسطينية

 ،لن يتمكن من تامين متطلبات العائدين ،االقتصاد الفلسطيني بمعطياته الحالية والتي ستزيد سوءا أن -ب 
  .وهو الذي ال يحقق حتى االكتفاء الذاتي للسكان الحاليين لفلسطين

  :محاوالت تهويد القدس :ثانيا

الكيان قوم بها يالمحاوالت التي و  ،"اإلسرائيليةالدولة "من فكرة يهودية  أساساتنطلق فكرة تهويد القدس     
هذا ما يؤكده قرار اتخذه الكنيست في  ،فلسطين التاريخية أراضيضمن برنامج تهويد كل  تدخل الصهيوني

 أشاركما  ،تضمن ضرورة ترسيخ يهودية الدولة وتعميمها على دول العالم الذي 2003جويلية من سنة  31
 ¹ .طقتين محتلتين ال تاريخيا وال قانونياالضفة الغربية وقطاع غزة ليستا بمن أن إلى

 ،التعدي الصريح أو األسبابالفلسطينيين وبناء المستوطنات عليها باختالق  أراضيالتهويد يتم بسلب     
 بيهودية "لكن المطالبة العلنية والرسمية باالعتراف  ،هذه الممارسات غير جديدة على القضية الفلسطينية

 مركز الزيتونة للدراسات ،ولست إنساناسلسلة أ  ،اة القدس والمقدسات تحت االحتالل اإلسرائيليمعان ،)محسن(صالح  .د ¹

 . 9 :ص ،2011،بيروت ،العدد السابع،واالستشارات
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  :هنا يطرح السؤال التالي ،حديثا إاللم تتم " يةاإلسرائيلالدولة 

من ضمنها بلدان عربية وحتى من  ،كدولة من طرف العديد من بلدان العالم معترف به الكيان الصهيوني  
  ؟ اإلسرائيليةوبين يهودية الدولة  اإلسرائيليةفما الفرق بين االعتراف بالدولة  ،قبل بعض الفصائل الفلسطينية

وذلك استنادا لسياسة  ،ابة عن هذا السؤال بتصور النتائج األولية المحتملة لالعتراف بيهوديتهاتكون اإلج    
  .وللهدف الذي حدده مؤسسوه ،تجاه الفلسطينيين منذ قيامه الكيان الصهيوني

 :يمكن تحديد تلك النتائج المنشودة أساسا في  

يكون  أن إالتمي للدولة اليهودية ال يمكن فالمن ، 1948خاصة فلسطينيي ،فصل الفلسطينيين عن اليهود - 
 إماوالذي يقابله  ،الفلسطينيين فيه أعدادمن تزايد  الكيان الصهيونيتخلص يبهذا س ،الدين اليهودي إلىمنتميا 

  .رحيل عنه أو ،أخرىقدوما من بلدان  إلى الكيانتراجع يهودي عن االنتقال 

يمنع  "إسرائيل"فمجرد االعتراف بيهودية  ،1948 أراضين ردوا محق العودة خاصة بالنسبة لمن طُ  إسقاط -  
  .رين الفلسطينيين وحقهم في العودة على طاولة المفاوضاتهجّ المُ  الطرف الفلسطيني حتى من طرح قضية

  .سيصبح يهوديا الكيان الصهيونيستولي عليه يفكل جزء  ،الفلسطينية األراضيالتمهيد الحتالل باقي  -  

التي ستضع  "اإلسرائيليةيهودية الدولة "نه على الطرف الفلسطيني رفض فكرة لة تعني أ هذه النتائج المحتم
وضع  األقلعلى  أو ،العالم أنحاءالفلسطينيين في كل  وأحالم أهدافمحاوالت تحقيق  أمام أخرىعوائق 

 ¹ .قدهمما ف أكثرحيث ال يفقد الشعب الفلسطيني  ،شروط وصياغة معنى قانوني لهذه الهوية اليهودية

  :توسيع النشاط االستيطاني :ثالثا

، فخالل الحكم العثماني "اإلسرائيلية"يعود تاريخ بناء المستوطنات اليهودية إلى ما قبل إعالن قيام الدولة      
 ، مكن الدعم البريطاني من خالل سلطة االنتداب من1920أنشئت بضع مستوطنات يهودية، لكن بعد سنة 

 : 150.ص ،مرجع سابق ،عن عرفات وأوسلو وحق العودة وٕالغاء الميثاق :ات في المشهد الفلسطينيقراء ،)بالل(الحسن  ¹
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كبر من كن اليهود من بناء عدد أ ، وبعد قيام دولة إسرائيل تم300وصول عدد من المستوطنات إلى حوالي 
كل أرقام الوحدات  فأصبحت ،لتفتح باب تنشيط االستيطان على مصراعيه 1967المستوطنات،  لتأتي حرب 

  .المستوطنين باآلالف وهي في تزايد مستمر إلى يومنا هذااالستيطانية و 

لكيان ي وتحديد جغرافي لإنشاءها للمستوطنات إلى محاولة بناء طوق امن الصهيونيةرجع السلطات تُ   
شارة إليه، بهدف ، وهي في كل مرة تبني طوقا للطوق السابق، مركزة على القدس مثلما سبقت اإلالصهيوني

  .وجلب يهود الدول األخرى طرد الفلسطينيين

قوم في كثير من األحيان ي الكيانحاليا ال يمكن تحديد العدد الحقيقي للوحدات السكنية االستيطانية، كون 
المئات منها دون إجراء تقارير عنها، في حين ال يتمكن الفلسطينيون أو الجهات األخرى من منظمات  بناءب

نه لوحظ بشكل عام بان نسبة االستيطان قد زادت بشكل كبير خالل وصحفيين من القيام بإحصائها، إال أ 
 "واي ريفر"ية بعد توقيع اتفاقية والثان 1996الحكم في مطلع عام  "حزب الليكود"مرحلتين، األولى بعد تولي 

  1999.مارس 11في

جدار الفصل ال تختلف النتائج المترتبة عن توسيع النشاط االستيطاني عن تلك الناجمة عن بناء     
التهويد، فالمتضرر هو نفسه الفرد الفلسطيني، والضرر هو فقدان األرض والممتلكات  وسياسة العنصري

  ¹ .ينية بشكل عاموفقدان ركائز الهوية الفلسط

  :انتهاج فرض الحصار :رابعا

لحركة مرور  بإغالقه للمعابر وتحديده ،طرقا عديدة في حصار الشعب الفلسطيني الكيان الصهيونيتبع ي    
إضافة إلى االستحواذ على آبار  ،الفلسطينيين وتنقالتهم مثلما يحدث يوم الجمعة عند التوجه لتأدية الصالة

إال أن الحصار المفروض على قطاع غزة هو األكثر  ،وغيرها من التصرفات ،مناطقالمياه في مختلف ال
  :يلي وتعرضا للجدل والمناقشة لعدة أسباب ستتضح من خالل ماوضوحا 

  
  

   . 66 - 61 :ص ،مرجع سابق ،ولست إنساناسلسلة أ  ،معاناة القدس والمقدسات تحت االحتالل اإلسرائيلي ،)محسن(صالح  .د ¹
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زعم كونه تحت سيطرة حركة حماس التي ي " منيأ "لقطاع غزة  ن سبب حصارهبأ  الكيان الصهيونيدعي ي
وهي بالتالي تمارس  ،الصهيونيةنية في ذلك هو إطالقها للصواريخ على المناطق السك ودليله ،بأنها إرهابية

 .العنف ضد المدنيين وهو األمر الذي يجرمه القانون الدولي

راهما شرعيين لنفس األسباب ي ،حصارا جويا وآخر بحري الكيانفرض إلى جانب الحصار البري ي    
  ،وة السالحمنع المطار من العمل باستخدام ق ،إذ يتم الحصار الجوي من خالل ضرب مطار غزة ،السابقة

أما الحصار البحري فيتم من خالل اعتراض كل المركبات المائية واستخدام القوة  ،ومنع حركة النقل منه واليه
عندما   2010ماي  30مثلما حدث في  ،في مواجهة تلك المركبات سواء في المياه اإلقليمية أو المياه الدولية

كانت  ،ت متوجهة إلى غزة وعلى متنها معونات إنسانيةأسطوال يضم سبع سفن كان الصهيونيةهاجمت القوات 
غلب وكان أ  ،كل هذا حدث في عرض المياه الدولية ،مقتل وجرح عديد األشخاصهذا الهجوم  نتيجةُ 

فكان الفيتو األمريكي حامي  ،ما أدى بتركيا إلى عرض األمر على مجلس األمن  ،الضحايا من األتراك
 .من العقوبات الكيان الصهيوني

هاجمت سفينة ايرلندية كان لها نفس هدف سابقتها بعد أيام قليلة  الصهيونيةتجدر اإلشارة إلى أن القوات   
 يمكن أن يرد إال أن الشجب وحده ال ،وذلك بالرغم من االستنكار الدولي الواسع الذي لقيته ،من الهجوم األول

 ¹ .على جهة تعودت على اإلقدام على تلك األفعال دون حساب

  فقرة الثانيةال

  مع األراضي الفلسطينية الصهيونيأبعاد التعامل 

  :على ضوء القانون الدولي العام الصهيونيةالممارسات  :أوال 

 التاسع من بينت محكمة العدل الدولية عدم مشروعية بناء الجدار في :جدار الفصل العنصريبالنسبة ل  

  

محسن محمد  .د :مراجعة وتحرير ،الفلسطيني ومحاوالت إسقاط حكومة حماس الحصار دراسة حول حصار الشعب ،)وائل(احمد سعد  ¹

 78. - 64 :ص ،2006نوفمبر  ،بيروت ،الطبعة األولى ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،صالح
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  :يمكن تلخيص األسباب األساسية في ،رأيها االستشاري المقدم تلبية لطلب الجمعية العامةفي   2004جويلية
     .الكيان الصهيونيبناء الجدار يعد خرقا لحق تقرير المصير بسبب ضم أراض من الضفة الغربية إلى  - 
 .نتيجة الحرب الكياند سقطا تحت أيدي كون الضفة والقطاع ق ،في هذا البناء خرق لوثيقة جنيف الرابعة - 
  .من وثيقة جنيف 49المشاريع االستيطانية التي ينتجها الجدار تشكل خرقا للبند  - 
  1907من لوائح هاج لسنة 52و  46إقامة الجدار فيه تعد على األمالك الشخصية وفي هذا خرق للبند - 

 .من وثيقة جنيف الرابعة 53وكذلك البند 
   ،على المواثيق الخاصة بها والمقصود بهاالكيان تلف حقوق اإلنسان والتي وقع الجدار يمس مخ - 

من  17و 12والحق في عدم التدخل في خصوصية البيت والعائلة المذكوران في المادتين الحق في الحركة
 ،الحق في مستوى حياة الئق ،وكذلك الحق في العمل ،الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق  13و 12 ، 6 ،1في الصحة والتعليم المذكورين في المواد والحق 
  . ¹االقتصادية االجتماعية والثقافية

فهذه الممارسة هي شكل  ،إسرائيليهودية الدولة تعني قانونا عنصرية   :بالنسبة لمحاوالت تهويد القدس  
 ،أخرىيقام من اجل ضمان سيطرة مجموعة عرقية على مجموعة عرقية  وباعتباره نظاما ،التمييز أشكالمن 

من قعة على معاهدة التمييز العنصري المو  األطرافتعاقب عليها الدول  اإلنسانيةفانه يعتبر جريمة ضد 
 ² .خالل إنشاءهم لمحكمة دولية خاصة

أو  ،1948فلسطينيي سواء ذلك الذي يتم على حساب أراضي   :بالنسبة لتوسيع النشاط االستيطاني
 إضافة إلى  ،فان كليهما غير مشروع بسبب المساس بممتلكات خاصة ،فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة

  

دراسة في النواحي االقتصادية  :الالجئون الفلسطينيون في قطاع غزة بين معاناة اللجوء وواقع الحصار ،)عالء(محمد أبو دية زقوت  ¹

  ،2008/11/07دراسة نشرت في موقع أجراس العودة بتاريخ  ،عليميةاالجتماعية الصحية والت

  :راجع الموقع االلكتروني
http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=56&table=studies 

  11. - 10 :ص ،مرجع سابق ،ولست إنساناسلسلة أ  ،معاناة القدس والمقدسات تحت االحتالل اإلسرائيلي ،)محسن(صالح  .د  ²

التهجير القسري في األراضي الفلسطينية المحتلة والتهجير  ،المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين /بديل :اجع كذلكر 

ضمن ولم  ،صادرة عن  بديل ،حق العودة جريدة ،مذكرة خطية مقدمة من المركز ،بفعل الهجمات العسكرية األخيرة على قطاع غزة

   2009.فيفري  ،بيت لحم ،السنة السابعة ،31العدد  ،يبتلع البحر غزة
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 .ما يلحق من أضرار أخرى بكل من يشمل االستيطان أراضيهم من تعد على كل حقوق اإلنسان

يمكن الرد عليه  ،فان اتخاذ إسرائيل من حماس ذريعة لفرض سياستها :بالنسبة النتهاج فرض الحصار 
   :قانونا بما يلي

فهي وان سلمنا جدال  ،إسرائيل اتخذت قرارا منفردا في تصنيفها لحماس وطريقة تعاملها مع كل سكان غزة
اتخاذ من ميثاق األمم المتحدة التي تمنح الدولة المعنية حق  51بأنها تكون قد عملت بنص المادة 

وذلك بصفة مؤقتة إلى غاية اتخاذ إجراء دولي بالرجوع إلى  ،اإلجراءات الالزمة من اجل الدفاع عن النفس
إال أننا نجدها قد بالغت في استخدامها القوة لدرجة تطبيق حصار يفترض أال يستخدم إال  ،مجلس األمن

 .بقرار دولي

  : لسطينيعلى حق العودة الف الصھيونيةالممارسات  آثار :ثانيا

   :  على أساساتقوم  ا�سرائيلية ا�عمالكل  أنمن الم�حظ  

   .مصادرة ا�راضي العربية وتھويدھا -

  .غرافيةواستقدام اليھود من اجل توسيع  قاعدتھم الديم -

  .المحافظة عليهو ا�منلكفاح المسلح بحجة توفير قمع المقاومة و ا -

   :صرف اFھتمام الفلسطيني عن حق العودة، ھما  بناء واقع جديد  ونتيجتان  ا�جراءاتترتبت عن ھذه 

  .على سبيل المثال ال الحصر األوجهفيما يلي بعض تلك   ،هذا الواقع أوجهتعددت   :بناء واقع جديد - 1

ارض  إلىمن اليهود  األولى األفواجحيث تجلت هذه النتيجة منذ قدوم   :الكيان الصهيونيتوسعة مساحة  -ا
والذي نص على إقامة دولتين واحدة عربية والثانية يهودية  ،181قرار التقسيم رقم  إصدارفبعد  ،طينفلس

قامت المنظمات اليهودية اإلرهابية المسلحة والجيش اإلسرائيلي  ،من فلسطين العربية% 56على مساحة 
  .تلكيوما سياستها  إسرائيلمنذ ذلك الوقت لم تغير  ،من مساحة فلسطين% 78باحتالل 

 ب- كسب الحرب الديموغرافية في القدس:  يبقى العامل الديموغرافي الهاجس المسيطر على إسرائيل منذ

  وتبلغ نسبة الفلسطينيين في المدينة اليوم وفًقا ،1967استيالئها على كامل مدينة القدس منذ العام 
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بنهاية % 40من جملة السكان، ومن المتوقع أن تصل نسبتهم إلى % 35نفسها  الصهيونيةلإلحصاءات 
                                                                                               .العقد القادم
تقوم  أن، وما يخشاه الكثير من الفلسطينيين هام بالنسبة لليهود التوازن الديموغرافي جدمل تعديل لذا فإن عا

 .%22ن في القدس عن يم الذي يقضي بأن ال تزيد نسبة الفلسطيني1973قانون عام   بتفعيل إسرائيل

سطيني االستيطان موضع االهتمام الفل أصبححيث   :رف االهتمام الفلسطيني عن حق العودةص -  2
 ،التي من ضمنها تطبيق حق العودةالشروط و اولة المفاوضات لتقديم المطالب و ط إلىوبدل الجلوس  ،الدوليو 

بينما  ،حسما للموقف منهوينتظر  ،بوقف االستيطان الكيان الصهيونيطالب يوجد الطرف الفلسطيني نفسه 
  .في هذه الفترة بمواصلة كل ممارساته وقوم هي

                                                                                   المطلب الثاني

  حق العودة و مشاريع توطين الفلسطينيين في الخارج

شعوب العالم  أكثروهم  ،الدولية في توطين فلسطينيي الشتات حال لمشكلتهم األطرافترى العديد من      
حتى و  صهيونية، أممية ،كندية، بريطانية ،أمريكيةبين نوعت مشاريع توطينهم فت ،التي عرض عليها ذلك

 إستراتيجية ، لذلك سنحاول فهمالتوطين قانونا يرضخ لجملة من الشروط من اجل تطبيقه أن إال ،عربية
  :وذلك من خالل الفرعين التاليين منها، وأهدافهم وضعهم لخطط التوطين

    .مخططات توطين فلسطينيي الشتات :األولالفرع 

 .تقديم مشاريع توطين الفلسطينيين وأبعاد أسس :ع الثانيالفر 

                                                                                         األولالفرع 

  مخططات توطين فلسطينيي الشتات

عتبر يي ذال ان الصهيونيالكيعلى  وأمالكهم وأراضيهملفلسطينيين عن وطنهم ا إبعادلم تقتصر محاوالت     
  إلى، بل تعدتها المساندة لهذا الخصم والدول الكبرى األمريكيةلمتحدة الواليات ا أو ،خصمهم في الصراع
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 ،وسواء كانت كذلك، الخائنة لهممتواطئة مع عدو الفلسطينيين و البعض بالالعربية التي وصفها بعض الدول 
على مسار المطالبة بتطبيق حقهم الشرعي في  أثرتتلك المشاريع  نّ فإ ، ألوضاعهم حل إيجادترغب في  أو

:من خالل وذلك ،تلك المخططات  أهمالبد في البداية من التعرف على  التأثيرلفهم ذلك  ،العودة  

  .المشاريع الدولية لتوطين الفلسطينيين في الخارج: األولىالفقرة 

  .العربية  لتوطين الفلسطينيين في الخارجو  اإلسرائيليةالمشاريع : الفقرة الثانية

                                                                               األولىالفقرة 

  يين في الخارجالمشاريع الدولية لتوطين الفلسطين

:ن فلسطينيي الشتاتمقترحات الدول الكبرى بشأ  :أوال  

    :األمريكيةالمقترحات  - 1

طرحت خطته ، مستشار وزير الخارجية األميركي لشؤون الشرق األوسط هو "ماك غي"  :مشروع ماك غي
جمعية العامة رقم الواليات المتحدة األميركية من خالل لجنة التوفيق الدولية التي تأسست بموجب قرار ال

بريطانيا  ،استندت الخطة إلى إنشاء وكالة تتكون من فرنساحيث  ،لتوفير الحماية لالجئين الفلسطينيين 194
تهتم بتقديم المساعدات الكفيلة بإنشاء مشاريع تنموية الحتواء الالجئين في الدول التي  ،والواليات المتحدة
ألف الجئ إلى األراضي المحتلة، و توطين باقي الالجئين في  إلى إعادة مائة إضافة، يمكنها القيام بذلك

 .لعدة شروط الكيان الصهيونيانتهت هذه الخطة بالفشل بسبب وضع  .عدد من البلدان
هو مبعوث الرئيس األميركي أيزنهاور إلى الشرق األوسط في  "إريك جونستون" :جونستون مشروع إريك

حيث طرح  ،الكيان الصهيونيفي مفاوضات بين الدول العربية و  للوساطة 1955و 1953الفترة ما بين سنة 
  .¹مشروعا لتوطين الفلسطينيين على الضفة الشرقية لألردن

 
دار الفضيلة للنشر  ،هشام عواض :  تقديم ،)أسرار مجهولة ووثائق خطيرة(   أسباب كارثة فلسطين ،)الحاج أمين( الحسيني  ¹

 258. - 257 :ص  ، 2002،القاهرة ،والتوزيع والتصدير
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رق أرسلت لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب األميركي بعثة استقصاء إلى الش :وبروتي دراسة سميث
  ،1954تقريرا في فيفري   "سميث وبروتي"ائبان عضوا البعثة، الن، وأصدر 1954األوسط بداية سنة 

                                  .يوصي بممارسة الضغط على الدول العربية لتفتح أبوابها أمام استيعاب الالجئين
خطابا عقب جولة قام بها  "جون فوستر داالس"ألقى وزير الخارجية األميركي  :مشروع جون فوستر داالس

إلى فلسطين بشرط  بإعادة بعض الالجئين الفلسطينيينمقترحا  قدم خالله، 1955سط سنة في الشرق األو 
بتعويض البعض اآلخر، وتوطين العدد المتبقي في البلدان العربية وقد  الكيان الصهيونيإمكان ذلك، وقيام 

  . لقي المشروع معارضة من دول عربية مثل مصر وسوريا
خالل المؤتمر القومي للمسيحيين واليهود،  "جون كينيدي"ميركي ألقى الرئيس األ :مشروع جون كينيدي

، وتعويض الصهيونيةاقترح فيه عودة من يرغب من الفلسطينيين ليعيش في ظل الحكومة  1957خطابا سنة 
 .من ال يرغب منهم في العودة، وتوطين الالجئين اآلخرين من خالل مشاريع اقتصادية في المنطقة

من  1957بدراسة توثيقية سنة  "هيوبرت همفري"عضو الكونغرس األميركي  أكد :دراسة هيوبرت همفري
خالل جولة في الشرق األوسط على ضرورة تسهيل إعادة توطين الالجئين في بعض الدول العربية المحيطة 

   ¹ .مشكلة الالجئين الفلسطينيين جل حلوضرورة وضع برنامج للتنمية االقتصادية من أ  الكيان الصهيونيب
أمام مجلس الشؤون  1997دراسة في جانفي  سنة  "دونا آرزت"قدمت المحامية األميركية  :دراسة دونا آرزت

 ² .اقتراحات تشمل توطين الفلسطينيين حيث يتواجدون "آرزت"حيث طرحت ،  الخارجية في الكونغرس
فكرة توطين الفلسطينيين  2000أواخر سنة  "بيل كلينتون"طرح الرئيس األميركي السابق  :رؤية بيل كلينتون

في الخارج في أماكن إقامتهم ضمن رؤيته لحل هذه اإلشكالية، في سياق حلول أخرى مثل توطينهم في دولة 
توطينهم في  ،إلى الفلسطينيين الكيان الصهيونيتوطينهم في األراضي التي ستنقل من  ،فلسطينية جديدة
 .لثة تقبل بذلكوتوطين قسم آخر في دولة ثا ،لهم الدول المضيفة

عضو مجلس النواب األميركي ورئيسة اللجنة الفرعية  "إلينا روز لشتاين"مت قدّ  :مشروع إلينا روز لشتاين
  في  2006مع عدد من أعضاء مجلس النواب مشروعا للكونغرس سنة  ،لشؤون الشرق األوسط ووسط آسيا

  
 2011 ماي ،بيت لحم ،حق العودة جريدة  ضمن ،جئين الفلسطينيينقراءة في مشاريع توطين الال :  مقال بعنوان ،)تيسير(محيسن  ¹

 5. :ص
مرجع  ،حق العودة :الالجئون الفلسطينيون ضمن كتاب ،مقدس وشرعي وممكن :  حق العودة ،مجموعة مؤلفين، )سلمان(ابو ستة  ²

 :  كتاب لالطالع عليه راجع إلىتحولت تلك الدراسة 296.  :ص ،سابق
, council israeli conflict-: Palestinians and the end of the arab ugees into citizensRef , Donna E.Azert

on foreign relations press, NewYork,  1997,  p: 121. 
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  عة قرار يدعو الرئيس األميركي جورج بوش إلى مطالبة الدول العربية باستيعاب الفلسطينيينمحاولة لصنا

ومعالجة قضايا الالجئين  ،"األونروا"وحل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  ،المقيمين على أرضها 
      .الفلسطينيين بواسطة المفوضية العليا لشؤون الالجئين

وثائقها تقريرا   حسب ما ورد في بعض 1955أعدت وزارة الخارجية البريطانية سنة  :يالمقترح البريطان - 2
وتضمن التقرير عددا من  ،مطوال عن قضية الالجئين الفلسطينيين، تمت مناقشته مع الحكومة األميركية

ر في وذلك بالتنسيق مع السفارة البريطانية في بغداد وقسم التطوي ،في العراق  مشاريع التوطين خاصة
فقد  ¹ ،وبقية السفارات البريطانية في المنطقة  األونرواوالشرق األوسط في بيروت،  المكتب البريطاني في

دى عشرين سنة في المستقبل في حال نجاح كان ينتظر موافقة العراق على استيعاب مليون الجئ على م
 .المشروع

لدى ترؤسه االجتماع الخامس في  1993سنة  "مارك بيرون"طرح الدبلوماسي الكندي  :المقترح الكندي - 3
تونس لمجموعة عمل الالجئين، رؤية كندا لحل أزمة الالجئين في الشرق األوسط عبر التوصل إلى ما سماه 

وذلك من خالل منح الهوية لمن ال هوية لهم، وتوطين الفلسطينيين في  "الجئينشرق أوسط جديدا من دون " 
 .دول اللجوء الحالية بحيث يتمتعون بالحقوق االقتصادية والمدنية كاملة

  :المتحدة األممتوصيات بعثات  :ثانيا

ة لعدد من بعثة لألبحاث لدراسة الحالة االقتصادي 1949أرسلت األمم المتحدة سنة  :مشروع غوردن كالب
رئيسها  باسمعلى استيعاب الالجئين الفلسطينيين، وقدمت اللجنة التي سميت البعثة  البلدان العربية وقدرتها

، حيث أوصت الجمعية العامة بإيجاد برنامج لألشغال 1949، تقريرها لألمم المتحدة سنة "غوردن كالب"
 .ينالعامة مثل الري وبناء السدود وشق الطرق وحرف أخرى لالجئ

  المفوض العام السابق لوكالة الغوث التابعة لألمم المتحدة  "جون بالندفورد"تقدم   :مشروع جون بالندفورد
 
 
 :  2008/01/02دراسة نشرت في موقع الجزيرة بتاريخ  ،مشاريع توطين الفلسطينيين في الخارج ،)كمال(القصير  ¹

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BB7C7085-03F9-4EF1-9C34-DECC6E267036.htm 

  :راجع ،للمزيد حول مشروع دونا ازرت

Bey (Mardam), Sanbar (Elias) , Le droit au retour  le problème des réfugiés palestiniens, OP . CIT, 
P : 349-350. 
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بمشروع من عدة جوانب، من بينها ما اقترحه ضمن تقريره  1951الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة إلى 
 .مليون دوالر، لدمج الالجئين في الدول العربية 250تخصيص ميزانية قوامها  حول

ورقة إلى الجمعية العامة في  "داغ همرشولد"قدم األمين العام لألمم المتحدة  :مشروع داغ همرشولد
مساعدة الالجئين  ت بشأن استمرار األمم المتحدة فيتتضمن مقترحا 1959دورتها الرابعة عشر سنة 

وتوطينهم في األماكن  عزيز قدراتهم على إعالة أنفسهم،واقترح فيها توسيع برامج تأهيلهم وت الفلسطينيين،
  ¹.التي يوجدون فيها، مع مناشدة الدول العربية المضيفة لالجئين التعاون مع الوكالة الدولية

                                                                          الفقرة الثانية

  وطين الفلسطينيين في الخارجوالعربية لت الصهيونيةالمشاريع 

  :والعربية المنفردة الصهيونيةمشاريع التوطين  :أوال
  
  :الصهيونيةالمشاريع  - 1

  من  أوت لجنة في شهر "ديفد بن غوريون "األسبق الصهيونيعين رئيس الوزراء  :لجنة ديفد بن غوريون
توصياتها في تقريرها األول  وكان من ضمن تهدف إلى منع عودة الفلسطينيين، وكانت مهمتها 1948 سنة

 .توطين الالجئين في البلدان المضيفة، كسوريا واألردن بمساعدة من األمم المتحدة، ويفضل في العراق
 1956. ذلك أيضا على غي مولييه رئيس وزراء فرنسا األسبق أثناء اجتماعه به سنة "بن غوريون"وقد اقترح 

في إحدى جلسات الكنيست سنة  "شكولاليفي "األسبق  يونيالصهتقدم رئيس الوزراء  :مشروع ليفي أشكول
بمشروع نص على توجيه جزء من الموارد الكبيرة للمنطقة باتجاه إعادة توطين الالجئين ودمجهم في   1965

للمساهمة المالية إلى جانب  الكيان الصهيونيواستعداد  الدول العربية، التي اعتبرها بيئتهم الوطنية الطبيعية
 .كيانلكبرى في عملية إعادة توطين الالجئين كحل مناسب لهم وللالدول ا

مشروعا للتسوية مع األردن  "شكولاليفي "وزير العمل في حكومة  "ل ألونايغن"طرح  :ل ألونايغنمشروع 
  وحدها ال تستطيع حل المشكلة بأسرها، أو الجزء  "إسرائيل"إن : ، وقال ألون في مشروعه1968سنة 

 
 
سلسلة  ،معاناة الالجئ الفلسطيني مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،)محسن(صالح  .د :تحرير ،)معين(مناع  ،)يممر (عيتاني  ¹
  105. :ص ،2010 ،بيروت ،األولىالطبعة  ،العدد السادس ،إنساناولست أ 
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 .األكبر منها اقتصاديا وسياسيا وديموغرافيا
اليهود، والدول العربية تستوعب  "إسرائيل"فقد استوعبت  ،ألون تقع في خانة تبادل السكان والمشكلة كما يراها

 .الالجئين العرب بنفس العدد
    دراسة 1994معة تل أبيب سنة أصدر مركز جافي للدراسات اإلستراتيجية في جا :دراسة شلومو غازيت

قضية الالجئين الفلسطينيين، قضايا الحل "، بعنوان  "شلومو غازيت" األسبق الصهيونيةرئيس االستخبارات ل
تناولت الدراسة حل قضية الالجئين من خالل عودة بعض الجئي سنة حيث " الدائم من منظور إسرائيلي

اتي وفقا لالتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية إلى مناطق الحكم الذ1967 ونازحي سنة  1948
                               .ويتم استيعاب الباقين في الدول العربية المضيفة ،الصهيونيةوالحكومة 

 أنه يجب حل وكالة الغوث الدولية ونقل صالحياتها إلى السلطة الفلسطينية والدول المضيفة، "غازيت" أضاف
جانب التعويض المادي عن حق العودة، فقد قسمه إلى تعويض جماعي لتطوير ودمج الالجئين في  أما في

أماكن إقامتهم، وتعويض شخصي يصرف للعائالت، ويقدر بعشرة آالف دوالر للعائلة الواحدة بدون اعتبار 
  .لقيمة الممتلكات المفقودة

 :المشاريع العربية - 2
قبوله توطين ثالثمائة ألف  1949الذي قاد انقالبا في سوريا عام  "حسني الزعيم"أعلن  :مشروع الجزيرة

وكان مشروع منطقة الجزيرة الذي اتفقت عليه وكالة الغوث الدولية  الجئ في منطقة الجزيرة في شمال سوريا،
يحمل مقاربة اقتصادية لمسألة توطين الفلسطينيين المتواجدين في تلك  1952مع الحكومة السورية سنة 

 .ربط ذلك بالمطالبة بتعويض الالجئين "حسني الزعيم"هذا المشروع ألن  "بن غوريون"رفض  .طقةالمن
لتوطين  "أديب الشيشكلي"بين الواليات المتحدة وحكومة  1953ويضاف إلى ذلك اتفاق آخر أبرم بداية سنة 

  .الفلسطينيين في سوريا

تأهيل الفلسطينيين المتواجدين هناك، منها مشاريع رصدت وكالة الغوث ميزانية للقيام بمشاريع تهدف إلى     
لكنها توقفت عند المراحل األولى لكون األرض التي وضعتها سوريا بتصرف وكالة الغوث كانت  .زراعية

  .غير قابلة لالستثمار، مع ارتفاع التكلفة
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وافقت الحكومة المصرية على مشروع توطين قسم من الجئي قطاع غزة في سيناء في الفترة  :مشروع سيناء
ألف فدان  250وعقدت اتفاقا مع وكالة الغوث يمنحها إمكانية إجراء اختبارات على . 1953- 1951بين 

 ¹ .تقام عليها عدد من المشاريع

تتراجع من خالله عن  1953مة المصرية مقاومة شعبية للمشروع، لتصدر بيانا سنة وقد واجهت الحكو 
  .موضوع التوطين

                                                              :العربية الثنائية – الصهيونيةالمشاريع  :ثانيا

وزير العدل في حكومة -  "ي بيلينيوس"و "محمود عباس"كال من  جمعت مباحثات :وبيلين وثيقة أبو مازن
كان يفترض أن يعلن عنها رئيس  .وصفت بكونها غير رسمية، عقب توقيع اتفاق أوسلو - إسحق رابين

الحقا ضمن البرنامج االنتخابي لحزب العمل المقرر في االنتخابات  "إسحق رابين"األسبق  الصهيونيالوزراء 
 .ساهم في بقاء االتفاق قيد الكتمان 1995سنة  "نرابي"، لكن حادث اغتيال 1996التشريعية لسنة 

 مسألة االعتراف المتبادل بين الدولتين، واعتبار مدينة القدس عاصمة للدولتين،  باإلضافة إلى التأكيد على
بأن العودة حق مبدئي للفلسطينيين، باإلضافة إلى التعويض عن الخسائر الناتجة  الكيان الصهيونيعترف ي

 194كما نص عليها القرار  لكن بشرط اعتراف الجانب الفلسطيني أن العودة 1967و 1948عن حربي 
 .صارت أمرا غير عملي

 ²  .وكذلك تمت اإلشارة إلى تشكيل لجنة دولية لإلشراف على تأهيل الالجئين وٕادماجهم حيث يتواجدون
 ا للحل النهائي إلشكاليةتصور  "ياسر عبد ربه"برفقة  "يوسي بيلين"أعلن  :ووثيقة جنيف مشروع يوسي بيلين

التي اعتبر أنها ستكون مرجعا مهما للمفاوضين السياسيين حول  من خالل وثيقة جنيف 2003الالجئين سنة 
  هيئة دولية جديدة محل وكالة غوث الالجئين، وٕاعادة إحالل الوثيقة  تناولته من ضمن ما الحل النهائي،

  

  

 5. :ص مرجع سابق ،حق العودة جريدةضمن  مشاريع توطين الالجئين الفلسطينيينقراءة في  :  مقال بعنوان ،)تيسير(محيسن  ¹
  111. :ص ،مرجع سابق ،مكانة حق العودة في الفكر السياسي الفلسطيني ،)علي(احمد فياض  ²
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وتطوير أوضاعهم المعيشية وتذويبهم في الحياة اليومية  تأهيل واستيعاب الالجئين في دول وأماكن إقامتهم،
 ¹ .للمجتمعات التي يعيشون فيها

مباحثات بين الجانب  2002وزارة الخارجية اليونانية سنة  استضافت  :نسيبة وعامي إيالون مشروع سري
الصهيوني ومن الجانب   "سري نسيبة"قدس في منظمة التحرير الفلسطينية مسؤول ملف الالفلسطيني ممثال ب

وحضرها إلى جانب هؤالء مسؤول  - الكيانالرئيس السابق لجهاز األمن الداخلي في  -  "عامي إيالون"
عن وثيقة حملت أسماء  أسفر اللقاءحيث    "خافيير سوالنا"العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي 

، أهم ما ورد فيها، إقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح على "يالونإنسيبة "وثيقة  باسمرفت الحاضرين ع
والبحث عن أماكن  تهجيرهم، ة الالجئين وحقوقهم المترتبة علىوٕاسقاط حق عود أجزاء من الضفة وغزة،

 .ح لهمإليواء الالجئين بتوطينهم في مكان إقامتهم أو في بلد ثالث أو بعودة محدودة لمن يتا

 - صهيونيةوثيقة  2007نوفمبر  24يوم  لصهيونيةنشرت صحيفة هآرتس ا :وثيقة إكس آن بروفانس
، تطرقت إلى عدد من القضايا المصيرية كالوضع النهائي لمدينة "إكس آن بروفانس"فلسطينية تحت إسم 

في إسقاط هذا الحق واقترحت حال لمشكلة عودة الالجئين الفلسطينيين، يتمثل  القدس ومشكلة الالجئين،
    شاركت في صياغتها مجموعة فلسطينية منها صائب بامية  وذكرت هآرتس أن الوثيقة. مقابل التعويض

ووقع عليها كذلك القائم بأعمال رئيس الوزراء  -المستشار االقتصادي لالتحاد العام للصناعات الفلسطينية-
  ."حاييم رامون" الصهيوني

توطين نسبة من الالجئين في األماكن التي يتواجدون بها حاليا، مع تلقيهم  من بين ما تقترح الوثيقة،
 ² .تعويضات مالية

 
  
مشاريع ( حق العودة جريدةضمن  ،اإلنسانالمركز الفلسطيني لمصادر حقوق  /بديل ،مشروع سيناء إسقاط ،)عبد القادر(ياسين   ¹

  : 10. ص ، 2005جويلية  ،السنة الثالثة ، 12العدد  )توطين الالجئين الفلسطينيين
كونه  ،ديارهم واستعادة ممتلكاتهم إلىالفلسطينيين في العودة  التخلي عن حق الالجئين إلىسبق وان دعا سري نسيبة عدة مرات  ²

 ،القاضي بتقسيم فلسطين 181وهو ما يعد خرقا للقرار االممي  ،اإلسرائيلييهدد الكيان 
 10 :ص ، 02العدد  ، 194لة المجموعة جم ،حول حق العودة تهديد لوحدة الفلسطينيين ت نسيبةاتصريح ،)معتصم(حمادة  :انظر

– .14  
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 الفرع الثاني
مشاريع توطين الفلسطينيين وأبعاد أسس  

 
ومن المؤكد  ،ووسائل تنفيذ كل منها كيفية ر قد سبقتها دراسات شملتالمشاريع السالفة الذككل  أنالشك     

    .أهدافالكل منها  أنكذلك 
وقد كانت في ، باتفاقهما أوالعرب  أو الكيان الصهيونيها ات الدولية عن تلك التي وضعاختلفت االقتراح

  :سنبين ذلك من خالل ،ة التي كفلها القانون الدوليحقوقهم الوطنيجائرة على الفلسطينيين و  األحيانغلب أ 
  :كما يلي آثارهالتقييم تلك المشاريع و تحديد  فقرتين خصصناهما

  .المقترحات المقدمة بشان فلسطينيي الشتات أسس :األولىالفقرة 
 .تقديم مشاريع توطين الفلسطينيين أبعاد :الفقرة الثانية

 

األولىالفقرة   
مة بشان فلسطينيي الشتاتالمقترحات المقد أسس  

 
 ¹ :تقييم مشاريع التوطين الدولية :أوال

 :اشتركت مشاريع توطين الفلسطينيين تلك في اعتمادها على االقتراحات التالية
االتحاد  ونروا أو من طرفعادة ما تقدم المساعدات في إطار االٔ  :تقديم مساعدات لفلسطينيي الشتات -

 تعاملت هنا هذه االقتراحات مع الفلسطينيين وكأنهم ضحايا كارثة طبيعية ،كاألوروبي  أو دول  تسهم في ذل
جلها، وما هذا األسلوب إال محاولة إلطالة الشتات الفلسطيني وتبديد  حلم العودة تحرك المجتمع الدولي من أ 

تلك الذي يمثل الحل األساسي لكل معاناتهم،  فعودتهم إلى أراضيهم وممتلكاتهم ستغنيهم حتما عن 
  .المساعدات

 ال يقصد هنا بالمشاريع إال تقديم إعانات من اجل إقامة مشاريع اقتصادية تنموية في مناطق توطينهم -
  إقامة بعض البرامج التي تمكن الفلسطينيين من ضمان قوتهم اليومي، وهي بعيدة تماما عن النمو و البناء

 
 

 
ثمنا يدفع لمن يتنازل عن  أوتعدو كونها وسائل مساعدة لمنكوبين  ة فهي الهناك من يسمي تلك المشاريع بالمشاريع االقتصادي ¹

  ،حقه
 253. :ص ،مرجع سابق ،)مجهولة ووثائق خطيرة أسرار(كارثة فلسطين  أسباب ،)أمينالحاج ( الحسيني  :راجع
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على أرضها وباستخدام مواردها، فهذه المشاريع االقتصادية ستطبق على أراضي  تطمح إليه أية أمة الذي
   .الدولة المضيفة وبأموال ال تمثل سوى تبرعات

التي قد  واألوراقال تذكر صراحة وسائل الضغط  يعخطط المشار  :الضغط على الدول العربية الستقبالهم -
 العالقاتقطع  أواقتصادية كمنع المساعدات  ستكون تهديدات بالتأكيدنها لك ،اإلطاراستخدامها في هذا  يتم
تعاقب بها  أسبابافتعال  أو ،لالعتداء عليها للكيان الصهيوني األخضر مثل منح الضوء أمنيةتهديدات  أو

  .هذه الدول
                          .أراضيهمن الفلسطينيين يريدون بيع أكو  :الكيان الصهيونيتعويض المهجرين الفلسطينيين من قبل  -

  .في العودة بإرادتهمللذين ال يرغبون  إاليكون قانونا مرافقا لتطبيق حق العودة وال يستخدم للتخيير التعويض 
  ن يبين عدمعدد معي أوفعدم تحديد نسبة  يبقى هذا االقتراح مبهما  :أراضيهم إلىتمكين البعض من العودة 

 ،تقي من تريدستختار وتن بأنهابان العودة متاحة للبعض، فهذا يعني  أي جهةعندما تقول ف .الجدية في ذلك
  .المنع من تنفيذ حق كفله القانون أوللسماح  أصالهي غير مخولة القانون، و ال يجيزه  وهذا

لسد كل السبل   :مضيفة غير متاحكان توطينهم في الدولة ال إذاالتوطين في بلد ثالث  إعادة إمكانية -
  .تم طرح هذا الحل الفلسطينيين لتنفيذ عودتهم أمام
  يتوطنوا في البلدان المجاورة  أن أولىكان الفلسطينيون يرغبون في التخلي عن العودة، فمن باب  إذا  
عدم قبول لفلسطين كونها تشترك معها في اغلب النواحي التاريخية والمصيرية، وليس التخوف هنا من   

لها  واإلغراءاتستقدم كل التسهيالت   الكيان الصهيونيباستيعابهم، الن تلك الدول والى جانبها  الملجأدولة 
رض الواقع  حيث قبل الكثيرون بالتوطن حتى  توافق، بل المقصود هنا الفلسطينيون، وقد تم هذا فعال على أ 

                                                                         .أوروبيةفي بلدان 

  حسب هذه المشاريع لن يكون على الدول  :من المفوضية العليا لشؤون الالجئين بإشرافالتوطين يكون  -
  تقديم موافقتها على إال، األولالتي سيتم توطين الفلسطينيين فيها، والمقصود بها الدول العربية في المقام 

  .فيذ هذا الحلومساحات لتن أراضمنح 

 اإلجراءهذا  ،وهذا حتى يكون تمتعهم بكافة الحقوق مضمونا :منح الفلسطينيين جنسية دول اللجوء -
تصرفا قانونيا  ن كان منح الجنسيةوإ  ،وسيسقط حق العودة حتما ،سيفصل الفلسطينيين عن هويتهم الحقيقية

 األغلبيةالمشتتين منهم يمثلون إن تكمن في خصوصية الفلسطينيين  أن إال ،استفاد منه العديد عبر العالم
    .الساحقة
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  يعني عدم  أنفسهماالعتماد على   :حل الوكالة الخاصة بهمو  أنفسهمالفلسطينيين لالعتماد على  تأهيل -
  برامج  بأعدادتقوم  غياب مؤسسة على مستوى دولي أنما ك  ،حل لها إلىوجود معاناة يكونون بحاجة 

 .مما فقدته أكثرقضية العودة  سيفقد العالمي بحقائق عنهم الرأي إلىتتوجه و  خاصة بهم

 :العربيةو  الصهيونيةتقييم مشاريع التوطين  :ثانيا

  :كل عام على التالياعتمدت بش :الصهيونيةتقييم المشاريع  - 1

الفلسطينيين  إبعادفما الغرض من  ،يطرح عدة تساؤالت األمرهذا  :تفضيل توطين الفلسطينيين في العراق -
    .عليه الحالمما هو  أكثر

  :بعض المساهمات يقدم الكيان الصهيونيفيما  ،عمليات التوطين إتمامة من اجل استغالل موارد المنطق - 
 ،فل بعملية  ستكسب منها الكثيروهي ال تريد حتى التك ،الفلسطينيين أراضي بسلب إسرائيل لم تكتف

  .كبيرة ستخلصها من مسؤوليةو 

 الكيان الصهيونيف ،تبادل السكان إطارفي  يأتي الصهيونيةتوطين الفلسطينيين من وجهة النظر  -

 إالج اليهود من البلدان العربية خرو  أولم يكن طرد   :بالتالي فعلى الدول العربية استقبالهماستقبل اليهود و 
فهذا يعني انه  ،عملنا بهذا المنطق وٕاذا ،والحروب  التي خاضها العرب ضده الصهيونينتيجة لالحتالل 

 ،يتمتعون بكل الحقوقان الكثير منهم   يعيشون بحرية و خاصة و  ،يحق للدول العربية طرد سكانها من اليهود
يعود  أنالمكان الذي يجب  يأخذونحصولهم على التكوين الالزم  وهم  بعد الكيان الصهيوني إلى ثم ينتقلون

 .الحقيقيون أصحابه إليه

   مسبق صهيونيفي هذا حكم : مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية إلىتمكين بعض الفلسطينيين من العودة  -
هذه  إلى إالي ال تكون العودة الت أنكما  ،على حكم ذاتي إاليحصلوا  أنومنفرد بان الفلسطينيين ال يمكن 
لن تكون كافية من حيث  أنهاكما  ،التي ال يعوضها أي مبلغ مالي أراضيهمالمناطق تعني حرمان الكثير من 

 .جل استيعابهم كلهممساحتها من أ 

  السلطة الفلسطينية والدول  إلىصالحياتها  وٕاسناد ،حل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين - 
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 المضيفة الدول أما ،باإلعاناتجديدة على السلطة الفلسطينية التي تسير  أعباء إضافةهذا يعني  :المضيفة
 مينلتا تنمية إلىهي بحاجة و   ،حاال أحسنفليست  ،التي عادة ما تكون الدول العربية المجاورة لفلسطينو 

  .سيحرم الفلسطينيين من هيئة دولية تمثلهم اإلجراءمثل هذا  أنهذا عدا  ،ذاتي لشعوبها اكتفاء

تعويض  ،في توطين الفلسطينيين حال لمشاكلهم لكن  بشرطين رأت :تقييم المشاريع العربية - 2

سبقت  لن يكون حال حقيقيا كما فانهمهما كان حجم ذلك التعويض ( الفلسطينيين المشمولين بالتوطين
 إلقناعهذا االقتراح محاولة  يأتي ،اقتصادية بشكل عام لصالحهمتنفيذ مشاريع زراعية و و  ،)إليه اإلشارة

   .الدول المضيفة ولطمأنة الفلسطينيين

اتفق حيث  ،بةكانت االقتراحات التي ضمتها غري :الفلسطينية الثنائية – اإلسرائيليةتقييم المشاريع  - 3
 :على التالي األطراف

ن عن التعويض شرط اعتراف الطرف الفلسطيني بأ  ة و بمسؤوليتهبحق العود الكيان الصهيونياعتراف  -

حقوق الفلسطينيين في حصر ي أنريد ي الكيان الصهيونين لواضح بأ من ا :غير عملي أمرا أصبحت العودة
 .تطبيقه إمكانيةاالعتراف بعدم  المقابل هو أناالعتراف بحق العودة طالما فال فائدة من  ،التعويض

 إالال يفهم من هذا االقتراح  :أخرىتشغيل الالجئين الفلسطينيين و تعويضها بهيئة غوث و  حل وكالة -
 أخرىتحل هيئة  أنبدليل عرضهم  ،التي تقدم حاليا وفقطفي تقليص المساعدات الصهيوني  الكيانرغبة 
 ،المتحدة تجاه الفلسطينيين األمممسؤولية  إلغاءنروا نهائيا بقرار دولي بهدف و ريد حل االٔ الكيان يف ،محلها
  ونروا في المقابل وبالرغم من أهمية وجود االٔ  ¹ ،عن طريق هيئة بديلة توطينهم قسرا في رغبته إلى إضافة

 

  :التالية لألسبابنروا ضرورة في الفكر الصهيوني و االٔ  إلغاءتعتبر عملية  ¹

حالة اللجوء ومنح مزيد من  وٕاطالة إدامةيعني ووجودها  ،الالجئين اليهود إهمالوفي هذا  ،تخدم الالجئين العرب فقط نرواو االٔ  - 

                                                                                                             .الفلسطينيين صفة الجئ

فكرة حقهم في العودة من يهم ترسخ لدكما أنها  ،المتحدة ودول العالم األممالفلسطينيين بحقوقهم تجاه  إيمانيعزز نروا و وجود االٔ  -  

                                                                                                                     = .منشوراتهاخالل 
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إال أن بعضهم يرون بأنها تهدف من خالل مساعداتها وعمليات تنمية المهارات إلى  ،آالف الفلسطينيينلدى 
 ¹ .سلبهم فرص العودة إلى األراضي الفلسطينية

وفقا لما أتت به الوثائق الدولية عن  :مقابل التعويض امة دولة فلسطينية أوإسقاط حق العودة مقابل إق -
  .نه ال يحق ألي جهة حتى لو كانت ممثلة الشعب أن تتنازل عنه بمقابل أو دونهفإ  ،حق العودة بشكل عام

الفقرة الثانية                                                                            

  تطبيق مشاريع توطين الفلسطينيين أبعاد

  :مشاريع التوطين على الفلسطينيين آثار :أوال

 الرأيهذا  أنصار ،يرى الكثيرون بان حق العودة يسقط بمجرد قبول التوطين :فقدان الحق في العودة - 1
 أورجوا منها كبيرة ممن اخ ألعدادالدول العربية المجاورة لفلسطين والمضيفة  إلىينتمون بشكل خاص 

يعتبر التوطين بالنسبة لتلك الدول العربية هاجسا لما هو متوقع من نتائج مستقبلية سببها إذ  ،هاجروها
 ،تأزما أكثرلها مسؤولية الموطنين ستصبح  أضافوا إنوالتي  ،الصعبة والكارثية التي تعاني منها األوضاع

  .محللون هذا ما يراه

، والرئيس "إميل لحود"الرئيس السابق العماد  أنحيث  ،فضا للتوطين رسمياالدول ر  أكثرلبنان من بين     
، أطلقوا في مناسبات عديدة تحذيراتهم حول األخطار الناجمة عن أي مشروع "ميشال سليمان"الحالي العماد 

  .للتوطين، واعتبروا أن التوطين يشكل عائقا سياسيًا في وجه أّي سالم عادٍل وشامٍل في المنطقة

 

 الذي يمكنهم من تشكيل األمرفلسطينيون وهو يها اغلب العاملين فكما أن  ،المتحدة األممنروا ضخمة تمتص ميزانية و تكاليف االٔ  =

                                                                                                                 .إرهابيةجماعات 

في  ،المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين/ القانوني في مركز بديل واإلسنادوالمعلومات  األبحاثوحدة منسق  :انظر

      17. :ص ،2008سبتمبر  ،بيت لحم  ،  28- 27العدد المزدوج  ،لة حق العودةجم ،وكالة غوث الدولية إلغاءمواجهة مشروع 

 ،األولىالطبعة  ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بناء المؤسسات والبحث عن الدولة :لم العربيالفلسطينيون في العا ،)لوري(براند  ¹

 150. :ص ،1991 ،بيروت
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 ال معنى ن، ووجد أالصهيونيين وجهًا آخر لالحتالل رأى في التوط "نبيه بري"رئيس المجلس النيابي 
  .ّفذ هذا الهدفإذا نُ  ةمقاوملل

 أعلن الرفض القاطع للتوطين، واعتبر أن االلتزام نحو "الدكتور سليم الحص"الرئيس السابق لمجلس الوزراء 
 بإجماعرفوض قضية فلسطين يحّفزنا على المطالبة بعودة الفلسطينيين إلى ديارهم، وأكد أن التوطين م

  .وأنه دخل اتفاق الطائف ومقدمة الدستور اللبناني نصًا صريحاً  اللبنانيين،

اللبناني على رفض التوطين هو أكبر ضمانة  اإلجماعقال إن  "عمر كرامي"الرئيس السابق لمجلس الوزراء 
 .كل المحافل الدوليةلعدم حصول التوطين، وطلب من اللبنانيين الحذر والتحرك بذكاء ومتابعة هذا األمر في 

الكاردينال "فالبطريرك الماروني . أدلت بتصريحات مماثلة ،واإلسالميةالمسيحية  الشخصيات والهيئات
. ألن سقوطها يعني سقوط لبنان ،)أي ال تقسيم وال توطين(الطائف ما سماه معادلة حّذر من سقوط  ،"صفير

 ،والمالية اإلنسانيةطر التوطين تحت ستار المساعدات وأصدرت الرابطة المارونية مذكرًة حّذرت فيها من مخا
ألن الصفقات التي ستعرضها الجهات الضالعة في مؤامرة التوطين تعني إقحام لبنان في دائرة مخاطر 

المسؤولة الموقف ذاته، وصدرت عنها تصريحات  اإلسالميةوتبّنت المراجع الروحية . المتاجرة باألوطان
  ¹  .وف من فرض التوطينوبيانات تنطوي على المخا

 ،إنسانيةن التوطين سيسمح للفلسطينيين بالعيش بكرامة وفي ظروف يرى الكثيرون بأ  ،على العكس من ذلك
من بين  ،وأوروبا األمريكيةمن الواليات المتحدة بتجارب الفلسطينيين في كل يستشهدون  الرأيهذا  أنصار
 هذا مقتطف ،حد مقاالتهمن خالل أ  "إيالف"ومية االلكترونية مطر في الي أبوحمد نجد ما كتبه أ  ،اآلراءتلك 
  :منه

 

 

 ،بيروت ،)ثابت(المنظمة الفلسطينية لحق العودة  :  إصداردراسة  ، ؟متى إلى ……… حق العودة ،)جيهان(جاموس  أبوفارس  ¹

  7.- 6 :ص ،2008جويلية 
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 لماذا ال تخّل الجنسية األمريكية واألوربية بحق العودة؟

إّن الدليل الدامغ على استعمال العرب حق العودة شّماعة الستمرار التعسف والظلم بحق الالجئين 

ألمريكية والدول األوربية لمتحدة االفلسطينيين، هو أنه ال يحتّج أي عربي أو فلسطيني على منح الواليات ا

ويدعمون في الوقت ذاته  ……ا المحترمة لالجئين الفلسطينيينجنسياته ،وأمريكا الالتينية واالسكندينافية

لماذا هم . .قطار العربية التي يقيمون فيهاموضوع عدم توطين وتجنيس الالجئين الفلسطينيين في األٌ 

 الالجئقل ألنفسهم وعائالتهم فقط، ويدعون الستمرار اضطهاد وبؤس واالستقرار وحرية التن يريدون الراحة

 ¹؟  الفلسطيني اآلخر

واحدة مرتبطة بالوطن األم والثانية ببلد  ،أكثر من هوية فلسطينيو الشتات يحمل :بنية المجتمع إضعاف - 2
       .تصاديةألسباب اق 1948ومنهم من هاجر قبل عام  ،1967و أ  1948غلبهم هاجروا بعد أ  ،الشتات

مجموعة  أنهمفلسطينيي الخارج باعتبار  إلىيرمز ) Diaspora(استخدام كلمة الشتات  أصبح         
اإلنسان الذي ما يزال يرتبط بعالقات اجتماعية "  : فالمشتت هو ،مرتبطة بالمجتمع المستقبلي المنشود بناءه

لكنه في الوقت نفسه هو الذي أتاحت له  )السياسيالوطن (بشعبه في بالد المنافي وفي األراضي الفلسطينية 
كل ذلك يكون مع  ." الدول التي يقيم بها دولة المستقبل مع إمكانية اإلقامة الدائمة أو الحصول علي الجنسية

  .الهوية فذلك يحافظ على ،الحفاظ على الرابط االجتماعي بنقل عاداته وتقاليده إلي بالد اللجوء

 ت العديدة والمتواصلة للفلسطينيين للحفاظ على وحدتهم  وهدفهم المتمثل في العودة،بالرغم من المحاوال    
منهم من تعلق فمنهم من تخلى عن حق العودة و   ،ثر على الكثيرينإال أن مرور السنين و تعدد األجيال أ 

  ² .ببلد المنشأ

  

 ،2010/07/04بتاريخ  االلكترونية إيالفيومية ر في حين تحقق العودة مقال نش إلىنعم للتوطين والتجنيس ) احمد(مطر  أبو¹ 
 http://www.elaph.com/Web/opinion/2010/7/576192.html?entry=articleRelatedArticle :راجع

 ،ديارهم تجنيس الالجئين يثير مواقف متباينة إلىعلى حق الالجئين في العودة  إجماعوسط  ،)وهبة(الطحان  ،)سائد(فرحة  أبو ²
 15. :ص ،2005جويلية  ،بيت لحم ،السنة الثالثة ،بعنوان توطين الالجئين الفلسطينيين ،12العدد  ، مجلة حق العودةضمن دراسة 
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 فهم موجودون  ،لة العددعن غيرهم من الالجئين في مسأ يختلف الفلسطينيون   :تراجع فرص العمل - 3
 إلىبلد يعني تحولهم من مجرد الجئين  أيوتوطينهم في   ،كجماعات كبيرة في العديد من مناطق العالم

سيخلق منافسة  األمرهذا  ،األخرىمواطنين يحق لهم  الحصول على مناصب شغل والتمتع بكافة الحقوق 
                                                   .الذي قد يخلق بدوره مشاكل عديدة األمروهو  ،والموطنين األصليينبين المواطنين 

 فلسطينيين الذين يرتادون المدارسراجع نسبة الت إلىن تراجع فرص العمل قد يؤدي فإ  ،ما سبق إلى إضافة
  .ةو ممارسة الحقوق الطبيعيعدم القدرة على إعالة العائلة، أإلى  يؤديوالجامعات، أو 

ة في الدول العربية قد خاص فاالستفادة منها ،ينطبق على المرافق العمومية ما ينطبق على فرص العملهذا و 
  .األصليتلك التي يعاني منها المواطن  إلىتضاف  تواجه عدة عوائق

  :مشاريع التوطين على الدول المضيفة آثار :ثانيا

 إضافة ،أرضا د المضيف  مسؤولية منح  الموطنينسيكون على البل :المضيف في اقتصاد البلد التأثير - 1
ن ربطنا هذا مع  تراجع فرص العمل الذي قد يعاني فإ   ،منحهم كل حقوق المواطنة  التي ستكلفه الكثير إلى

التي لتعويض عن الخدمات  أخذه فبالرغم من ،ن البلد المضيف سيتحمل  تبعات كل ذلكفإ  ،منه الفلسطينيون
  .ذلك سيكون فقط عند بداية تطبيق مشروع التوطين أن إال  ،سيقدمها

 عاداتهاجماعة جديدة تختلف في مكوناتها و  الوجود إلىسيخلق  التوطين :في البلد المضيف أقليةخلق  - 2
مضيفة مسؤولة ستكون الدولة الو  ،خاصة عندما يكون خارج  البلدان العربية ،األرض أصحاب عن وأهدافها

    .معتقداتهاوملزمة بتوفير احتياجاتها ومنحها حرية تطبيق عاداتها و  ،األقليةتلك  عن

بلد يعني ضرورة  أيتوطين الفلسطينيين في   :حدوث نزاعات بين الموطنين و المضيفين إمكانية - 3
ي ف ىاألول أنهماعتبروا  إذا األرض أصحاببين قد يخلق نزاعات بينهم و  األمرا هذ ،تمتعهم بكل الحقوق

شاكل اقتصادية  كالبلدان يكون هذا خاصة في البلدان التي تعاني م ،عائداتهااالستفادة من ثروات بلدانهم و 
 األخيرةهذه  ،ستشمل الحقوق  السياسية الحقوق التي سيستفيدون منها أنا كم ،الالتينية أمريكاوبلدان  العربية

فكيف سيكون  ،الالتينية قد نجحت أمريكاية في بلدان فان كانت التجربة الفلسطين ،عدة مشاكل كذلك قد تخلق
    .العربية حالها في البلدان
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                                                           المبحث الثاني

 التصورات المستقبلية لحق العودة الفلسطيني

تي يعيشها الفلسطينيون والتي ما سنالحظه هو التفرقة ال أولفإن  ،الوضع الفلسطيني إلىنظرنا إذا     
 .، خاصة مع االستبعاد الرسمي للخيار العسكريالكيان الصهيوني لمصلحة تصب

طرح معالجات  بأنه  رأوا آخرونبداية حل القضية،  أوسلواتفاق  أنا العرب اعتبرو ن و يالكثير من الفلسطيني
طرح هنا يُ  ،الطرفان في مفاوضاتهما إليهاالنتائج التي وصل و  جانب غيره من االتفاقات إلىهذا دون تكافؤ، 

  ما الذي ينتظر القضية الفلسطينية مستقبًال؟  ،سؤال حول نتائج هذا الوضع

  :من خالل المطلبين التاليين كاآلتيسندرسهما  إطارينتتطلب وضعه في  عن هذا السؤال اإلجابة    

  .مستقبل حق العودة الفلسطيني وفق المعطيات الراهنة :األولالمطلب 

  .الحلول النظرية لحق العودة الفلسطيني :المطلب الثاني

                                                                األولالمطلب 

 مستقبل حق العودة الفلسطيني وفق المعطيات الراهنة

يبقى الوضع على ما هو عليه  أن فإما ،الوضع الحالي للقضية الفلسطينية يفرض علينا تصورين لحلها    
استمرار العملية التفاوضية الغير قادرة على حل مشكلة حق العودة والقدس والمستوطنات والحدود وٕاقامة مع  

مساندة المقاومة، وان كان هذا يتطلب إرادة سياسية يتم انتهاج  الخيار العسكري و  أن أو ¹ ،لدولة الفلسطينيةا
 إلى إضافة ،دعمه لهذا الخيار قائمةسطيني كله و انتفاضة الشعب الفل إمكانية أن إال ،غير موجودة حاليا

 :كل هذا بانتهاج الخطة التالية سندرس ،قد تغير سياستها أحزابحدوث هذا الدعم من قبل  إمكانية

  

 2006 ،الجزائر ،الطبعة الثالثة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الثابت والمتغير :النظام الدولي الجديد ،)عبد القادر(رزيق المخادمي  ¹

 94. -  : 93ص
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  .للحقوق الفلسطينية الصهيونيةتواصل االنتهاكات  :األولالفرع 

 .اندالع ثورة فلسطينية :الفرع الثاني

                                                                                األولالفرع 

للحقوق الفلسطينية الصهيونيةتواصل االنتهاكات   

ها تحوالتخريطة فلسطين و  إلىيوما أي تقدم لصالح الفلسطينيين، فالنظر لم تعرف القضية الفلسطينية     
فلوال انقسام  ،يبين مدى تراجع االهتمام بالقضية من حيث  نواحيها الجوهرية "إسرائيل"قيام دولة  إعالنمنذ 

لما وجد فلسطينيو  ،حقوقهم بشكل تدريجيوتنازلهم عن  الصهيونيةولوال قبولهم للمطالب ، الفلسطينيين والعرب
حال لقضيتهم حقهم القانوني في العودة  فالعديد منهم ال يرى  قبعيدين لهذه الدرجة عن تطبي أنفسهمالشتات 

  :سنعرف هذا بشيء من التوضيح من خالل، في الوقت الحالي

  .ماهية استمرار الوضع الفلسطيني الراهن :األولىالفقرة 

 .النتائج المستقبلية الستمرار الوضع الراهن :الفقرة الثانية

                                                                             األولىالفقرة 

 ماهية استمرار الوضع الفلسطيني الراهن

  :الجرائم الصهيونية في حق الفلسطينيين :أوال

، يشهد العديد الكيان الصهيونيداخل  أوقطاع غزة الغربية و سطينيون سواء في الضفة كل يوم يعيشه الفل    
من  سنتعرف على تلك االنتهاكات ،ليس الرد عليهاحتى مقاومتها و االنتهاكات التي ال يمكن لكثير منهم  من

 الصهيونيةالتقارير األسبوعية للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، الذي رصد االنتهاكات حدث حد أ خالل أ 
  أعمال القتل والتي تنوعت بين  )2010ديسمبر  08 –02(اضي الفلسطينية المحتلة خالل الفترة في األر 
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الحصار والقيود على حرية و ،نينالمستوطاالستيطان والتجريف واعتداءات جرائم  ،والقصفوٕاطالق النار 

    ¹ .الحركة

:األمميةللقرارات  الصهيونيةالخروق  :ثانيا  

  :الكيان الصهيونيحترمها يا يلي بعض تلك القرارات التي لم فيم 
 .على اإلذعان لقرارات األمم المتحدة الكيان حثّ :  162/1961القرار  - 
 .1967جئين الجدد في عام على إعادة الال الكيان حثّ :  237/1967القرار  - 
باالنسحاب من األراضي المحتلة وعدم جواز االستيالء على األراضي  الكيانطالب :  242/1967القرار  - 

 .بالقوة
 .اتخاذ القدس الموحدة عاصمة يهودية أدان:  252/1968القرار  -  
 .حتلةمن األراضي الم الكيانبانسحاب  242طالب بتنفيذ القرار : 338/1973القرار  - 
 .والدعوة إلى التقيد بمعاهدة جنيف الصهيونيةإنشاء المستوطنات  أدان:  446/1979القرار  - 
 .في فلسطين الصهيونيةوقف بناء المستوطنات  إلىدعا :  452/1979القرار  -  
  .الصهيونيةاستنكر إقامة المستوطنات :  465/1980القرار  -  
 .تقيد بمعاهدة جنيف الرابعةلعدم ال الكيان أدان:  471/1980القرار  - 
 . وممارساتها ضد حقوق اإلنسان الفلسطيني الصهيونيةشجب الممارسات :  605/1987القرار  -
 .وطالبها بالتقيد بمعاهدة جنيف الرابعة للفلسطينيين، الكيانعدم إبعاد دعا إلى  : 607/1988القرار  - 
  .ة وٕابعاد المدنيين الفلسطينيينلتحدي األمم المتحد الكيان أدان : 608/1988القرار  - 

  

                                                                                                         :  لالطالع على التقرير راجع ¹
 02 (سطينية المحتلة خالل الفترة الفل األراضيفي  اإلسرائيليةحول االنتهاكات  األسبوعيالتقرير  ،اإلنسانالمركز الفلسطيني لحقوق 

                                                                          ،2010/12/09نشر بتاريخ  ، )2010ديسمبر   08-
  :راجع الموقع االلكتروني للمركز

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=8359:---------
--02-08--2010&catid=95:-2009-2010&Itemid=183 
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 .بإبعاد الفلسطينيين الكيانلقيام  تأسف : 636/1989القرار  - 
 .إبعاد الفلسطينيين الكيانئناف است استنكر : 681/1990القرار  - 
 .وجوب عودتهم في الحالبين للفلسطينيين و  الكيانإبعاد  استنكر : 694/1991القرار  -
 ¹ .الفلسطينيين بشدة إلبعاده الكيان أدان : 726/1992القرار  -

تم  1948سنة دة في األمم المتح فانخراطه ،تمرد على الشرعية الدوليةي ووه الكيان الصهيونيمنذ قيام     
أجزاء من فلسطين التابعة لدولة  بإلحاق ثم قام ،إلى المنظمة ودون طلب االنضمام دون تقديم خريطته

ا كم ،عدة قرارات دولية ثم شن حروبا متتالية على جيرانها ورفض ،181فلسطين حسب قرار التقسيم رقم 
                                      .وريبنفس الشيء  مع الجوالن الس ، وقامبقرار انفرادي إليهالقدس  ضم

في  أوله ضد الفلسطينيين سواء داخ الكيان الصهيونيقوم بها ياالنتهاكات التي  كل ما سبق إلىيضاف 
  .بعضها إلى اإلشارةالتي سبقت و  الفلسطينية األراضي

لها  أنأي  ،ية الدوليةعليها ما تمليه الشرع أسقطنا إذاغير قانونية  إذن الكيان الصهيونيكل تصرفات 
بسيطرة  - استمرت المعطيات الدولية على ما هي عليه   وٕاذا ،بل القوى الكبرى ،حصانة ال تكفلها القوانين
مثلما سنوضحه فيما  ،اليهودية األهدافن النتائج كلها ستكون لصالح فإ   - أخرىبعض القوى على حساب 

 .يلي من هذه الدراسة

                                                                                الفقرة الثانية

  النتائج المستقبلية الستمرار الوضع الراهن

:على باقي األراضي الفلسطينية السيطرة الصهيونية :أوال  

"  هرتزل" ذا تصورها اليهود  وعلى رأسهم هك"  إسرائيل العظمى " أو "  إسرائيل من الفرات إلى النيل "      
 عندما كانوا يخططون لبناء دولتهم، وهكذا هم يتصورونها حاليا ويعملون للوصول إلى ذلك بشتى الطرق   

  

  ،ولم تنفذها إسرائيلالقرارات الدولية التي انتهكتها  بأهمقائمة  :مقال بعنوان ¹

http://mail.fatehforums.com/showthread.php?t=2817 :راجع    
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 قد تحقق سيتضح لنا بان المشروع الصهيوني ،"بروتوكوالت حكماء صهيون " كتاب  إلىرجعنا  فإذا
اليهود  أنبل  ،بما يجري أتتنبهذه البروتوكوالت لم  أنالحقيقة  .بالتسلسل المرغوب فيهو  ،كثيرة منه أجزاءفي 

  ¹ .خططوا و نفذوا

 الفلسطينية واضحة من خالل األراضيفي االستيالء على باقي  الكيان الصهيونيكانت رغبة  إن    
التي عرفتها بعض الدول  األحداثفي الوضع وبعض  المتأملفان  ،وغيرها الحصارو  عمليات االستيطان

 األراضيالحصول على  المزيد من  إلى أوه لى استعادة ما فقدع إماعمل ي الكيانن سيجد بأ  ،المجاورة
 ²  .واألردن،  لبنان سوريا  ،حدث في كل من مصرذلك من خالل ما  يتضح  ،العربية

  :تخلي الفلسطينيين عن حق العودة :ثانيا

 :إمكانية تخلي السلطة الفلسطينية عن حق العودة - 1

السلطة الفلسطينية  بالتخلي  الكيان الصهيوني إليها سالفا، طالب والتي تطرقنا خالل المفاوضات األخيرة    
عن حق العودة مقابل تقديم تنازالت  تخص االستيطان والقدس وٕاقامة دولة فلسطينية، لم توافق السلطة على 
ذلك وأكدت تمسكها بذلك الحق، لكن ما تجدر اإلشارة إليه هو أنها تخلت عنه كليا على المستوى النظري، 

خلت عنه جزئيا على المستوى العملي، فقد سبق لرئيس السلطة الفلسطينية أن صرح بأنه  يريد التفاوض وت
 .مع الطرف الثاني على عودة  عدد معين من الفلسطينيين باعتبار أن عودة كل فلسطينيي الشتات مستحيلة

 

  

-  33   :ص ،2004 ،الجزائر ،التنوير للنشر والتوزيعدار  ،بروتوكوالت حكماء صهيون :الخطر اليهودي ،)محمد(خليفة التونسي  ¹
.37                                                                                                                                 

                                                                                            :على هذه المواضيع راجع الكتب التالية أكثرلالطالع  ²
                                                     1980. ،مصر  ،اإلسالميةدار النصر للطباعة  ،سقوط الجوالن ،)خليل(مصطفى  - 
 أبواحمد  :ترجمة ،مركز الدراسات الفلسطينية ،على لبنان يوم حرب 33 ،اإلسرائيليينمجموعة من الكتاب والمحللين االستراتيجيين  - 

                                                                                              2007. ،بيروت ،األولىالطبعة  ،هدبة
 ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،2006ن ولبنان فلسطي :بين المقاومة والمشروع الصهيوامريكي اإلرادةحرب كسر  ،)خالد(بكر  أبو - 

 2007. ،بيروت ،األولىالطبعة 
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 أخرىواقع من جهة رض المدى تطبيقه على أ هومه في القانون الدولي من جهة و حق العودة بمف بإسقاط    
 :نجد التالي فإننا ،على هذا التصريح

يجب تطبيقه على كل من  إذ، أخرىال يجوز قانونا منح حق العودة لفئة دون  رأيناهحسب كل ما  :نظريا 
 .حق العودة يعني التخلي عنه كليا أركانحد والتخلي عن أ   ،يرغب في ذلك طواعية

 أغلبيتهمن فإ  ،ة الفلسطينية على عودة عدد معين من الفلسطينيينما تم أي اتفاق بين السلط إذا  :عمليا
يرى الكثيرون بان  .وهو ما يعني التخلي عن جزء من حق العودة الفلسطينيسيحرمون من االستفادة منه، 

وقف النقاش  فبعد طلب السلطة الفلسطينية ،علنا عن حق العودة قائمةتخلي السلطة الفلسطينية كليا و  إمكانية
 للتراجع بين مدى االستعداد المسبقت ،في غزة الكيانعن جريمة  "ريتشارد غولدستون"جنيف حول تقرير  في

المصالح األساسية المرتبطة بالقضية التنازل عن الحقوق في كل ما يخص القضايا و عن المطالب و 
 ،وتعديالت فيه تدخالتة للتقرير ناجما عن ضغوط غربية و فان كان سحب السلطة الفلسطيني ،الفلسطينية

  ؟ ن حق العودةفرغ من محتواه  فماذا  لو استمرت الضغوط بشأ حيث أُ 

  :تخلي الشعب الفلسطيني عن حق العودة إمكانية - 2

، كونه مطلب يظهر بين الفلسطينيين بعض المنادين بوقف المطالبة بحق الفلسطينيين في العودة أحيانا    
الموضوع على الصعيدين هذا  ألهميةنظرا  صراحة رأيهماالتجاه عن دو هذا يعلن مؤيقلما . يستحيل تحقيقه

كثيرًا من الفلسطينيين على استعداد  أن إلىيذهب بعضهم  إذ، أفكارهم ، ونظرا لخطورةالقوميالقانوني و 
الفلسطينيين منع نشره  بعض أراد للرأييظهره استطالع  هذا ما.للتخلي عن حق العودة بشروط مادية معينة

نتائجه تبين أن نسبة الالجئين  أنث يح ،المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام اهللا مهمباقتحا
 ،حسب زعم القائمين على هذا االستطالع% 10الفلسطينيين الذي يريدون ممارسة حق العودة ال تزيد على 

حتلة واألردن ولبنان يفضلون البقاء التسعة أعشار الباقية من الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية الم أنحيث 
أن هذه : ، وقال أحد المهاجمينعلى العودة إلى مواطنهم األصلية في مخيمات الالجئين ببؤسها المعروف

   .همرسالة لكل من تسول له نفسه التالعب بحقوق

لى حق نه ال يجوز أن يتم استفتاء عفإ   ،إجراءهطرق ج االستطالع و بغض النظر عن مدى صحة نتائ    
نطبق على الحق في العيش بحرية  والحق في التنقل ما يل للتصرف، فهو حق ال نقاش فيه، و غير قاب

 لكن يجب التمييز بين الحق في العودة  وبين من يرغب ، ينطبق كذلك على حق العودة ،غيرها من الحقوقو 
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، مع ضرورة ذا الحق يعني وجود خيار الالعودةللفلسطيني دون غيره، فوجود هفهو يرجع في ممارسته، 
  ¹ .توفير شروط هذين الخيارين

                                                                               الفرع الثاني

  ورة فلسطينيةاندالع ث

   ،وفي كل مرحلة، منذ بدءه الصهيوني -صراع العربيللمشاريع التسوية السياسية حركة المقاومة رافقت      
قيام حرب عاصفة الصحراء وسقوط للقدس و  "السادات" غاية زيارة إلى اآلخرخيارين يطغى على حد الكان أ 

ن تبين بأ ، "اسحاق رابين"لكن منذ قتل  ،ة السلميةالتسوي حيث ساد منذ ذلك الوقت فكر ،االتحاد السوفيتي
 .خذ بقوة السالحللمدافعين عن فكرة استرجاع ما أ  فكان هذا الحدث داعما ،ريد فعليا تسوية سلميةيال  الكيان

  :سندرس هذا الخيار بالتفصيل من خالل الخطة المنهجية التالية

   .القانون الدولي إطارفي  يونيالصهالمقاومة الفلسطينية لالحتالل  :األولىالفقرة 

  .تغير النظام الدولي إمكانيةالمقاومة الفلسطينية على ضوء   :الفقرة الثانية

                                                                               األولىالفقرة 

  القانون الدولي إطارفي  الصهيونيالمقاومة الفلسطينية لالحتالل 

                                                                        :شرعية المقاومة في القانون الدولي :أوال
فكانت الحروب تقوم دون وجود قوانين  ،كان منطق تحكم القوي في الضعيف سائرا حتى بين الدول ،قديما

 ما تمكنت دولة من إذالدفاع عن نفسه، فكان متفق عليها دوليا تردع المعتدي وتمنح المعتدى عليه حق ا
  ك الكفاح المسلح الذي تقوده حركةالسلطة تلقائيا وال تتم مساءلتها وال يعتبر بذل إليهاتنتقل  أخرىاحتالل 

  

 ،74، عدد 19، مجلد مجلة الدراسات الفلسطينية ضمن ،اJخضرتطور ھوية الفلسطينيين على جانبي الخط  ،)محمود(ميعاري  ¹

   :دراسة نشرها موقع المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات ،2008صيف /ربيع ،يروتب

http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=648&table=table_141&CatId=178 
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 .                                 أهليةبل مجرد صراع داخلي وحرب  ،مقاومة المحتلتحررية من قبيل 
 :المتحدة األممسنوضح نظرة المجتمع الدولي لالحتالل والمقاومة من خالل االتفاقيات الدولية وقرارات 

  :االتفاقيات الدولية -1 

م واتفاقيات جنيف لعام 1907م و1899الهاي لسنة  سنبين حّق المقاومة الذي ورد في اتفاقيات    
  :وأهم القرارات الصادرة عن األمم المتحدة  1949

  :1907و 1899اتفاقيات مؤتمر الهاي   -ا

، فكان من بين نتائجه استمرار اعتبار م1899في مؤتمر الهاي سنة طرح موضوع االحتالل     
 .خالل األنظمة الملحقة باتفاقية الهايالمقاومة ذات طابع داخلي ال دولي، يتضح ذلك من 

مجموعة " الّشعب القائم أو المنتفض في وجه العدو بأنه 1907المادة الثانية من الئحة الهاي لعام وصفت   - 
المواطنين من سكان األراضي المحتلة الذين يحملون الّسالح ويتقدمون إلى قتال العدو سواء أكان ذلك بأمر من 

  ."وطنيتهم أو واجبهم  حكومتهم أم بدافع من

 قوات الّنظامية وتنطبق عليهم صفةحكم ال ن يعدون فيو ن المقاتلو المواطن هؤالء"تلك المادة  وأضافت
  ."بقوانين الحرب داألول حمل الّسالح علنًا والثاني التقي ،وجوب توافر شرطين فيهممع لكن  ،المحاربين

 ةالمنتفض بوجه العدو حرك الشعبعلى اعتبار حتى نهاية الحرب العالمية األولى جرى العرف     
 .¹ مقاومة شعبية يستحق أفرادها حمل صفة المحاربين وقد سار الفقه الّدولي في هذا االتجاه

  :1949اتفاقيات جنيف لعام   - ب 

 م اعتبار االحتالل ال ينقل السيادة 1949اتفاقيات جنيف األربعة سنة إعالنتال اتفاقيات الهاي،     

  

الطبعة  ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام اإلرهاب ،)كمال(حماد  .د ¹
 66. :ص ،2003 ،بيروت ،األولى
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ن مقاومة سكان البلد المحتل ال تعد خرقًا ألية التزامات، هذا ما تبينه حتل، وبالتالي فإ اإلقليم المعلى 
  .جنيف والتي تجيز المقاومة الّشعبية المسّلحة ضد االحتالل الثالثة من اتفاقيات االتفاقية

  :هيو  ومةينبغي توافرها في عنصر المقاالتي  من اتفاقية جنيف الثالثة الشروط المادة الرابعة ذكرت  

  .أي وجود منظومة قيادة وسيطرة للمقاومة ،أن تكون تحت قيادة شخص مسؤول عن مرؤوسيه - 

  .أن تكون لهم عالمة مميزة يمكن تمييزها عن بعد - 

  .أن تحمل أسلحتها بشكل ظاهر - 

 ¹ .أن تقوم بعملياتها الحربية طبقًا لقوانين وتقاليد الحرب - 

 تفسيري للفقرة الثانية من المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثةبروتوكول  إقرارتم  1977سنة      
حيث اقتصرت الشروط الالزمة لشمل حماية أسرى الحرب على رجال المقاومة على أن  ، 1949لعام 

حيث يسهل تمييزهم عن السكان المحليين سواء تحقق  ،يكون وصف أفراد المقاومة كمقاتلين ظاهرين
أو عن طريق حمل الّسالح ظاهرًا باإلضافة إلى شرط  ،يزة ومالبس عسكريةهذا عن طريق عالمة مم

  .احترام قوانين الحرب وأعرافها

وما بعدها من البروتوكول اإلضافي األول على أن أفراد المقاومة الّنظامية  )43(المواد نصت     
  .ن في مفهوم القوات المسّلحةو مذكور 

  :ى أنمن البروتوكول عل )44(المادة وجاء في 

  .الخصم  أسير حرب إذا ما وقع في قبضة) 43(ُيعد كّل مقاتل ممن وصفتهم المادة  -1

  .يلتزم المقاتلون بقواعد القانون الّدولي التي تطبق في المنازعات المسّلحة  -2

 

  69. :ص ،مرجع سابق ، والمقاومة في ضوء القانون الدولي اإلرهاب ،)كمال(حماد  .د  ¹
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يلتزم المقاتلون المكلفون بحماية المدنيين من آثار األعمال العدائية أن يميزوا أنفسهم عن السكان   -3
  .المدنيين أثناء االشتباك في هجوم أو في عملية عسكرية

إلى تفسير شرط انتماء حركة المقاومة إلى أحد أطراف النزاع  وتوكول األول اإلضافيالبر وكذلك ذهب 
أو  ،سواء عن طريق االكتفاء بتحقيق نوع من الرابطة الواقعية بإحدى دول أطراف النزاع ،تفسيرًا واسعاً 

   . ¹االعتراف لها بنوع من الشخصية الّدولية من جانب دولة أو عدد من الّدول

  :مم المتـحدةقرارات األ-2

التهديد باستعمال القّوة أو من الميثاق ) 2(بالفقرة الرابعة من المادة   َحَظَرت األمم المتحدة   
استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر، وأن استعمال 

الّدولي وٕانماء العالقات الودية بين  القوة ال يتفق ومقاصد األمم المتحدة التي هي حفظ السلم واألمن
األمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكّل منها 

  .تقرير مصيرها

ليس في هذا الميثاق   :منه حّق الّدفاع الّشرعي عن الّنفس والتي جاء فيها )51(بالمادة وأجاز الميثاق 
ّق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الّدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قّوة ما يضعف أو ينقص الح

 ² .تيح الحق بالّدفاع الّشرعيي الذيوتعد هذه المادة األساس  ،مسلحة على أحد أعضاء األمم المتحدة

أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة عدة قرارات أكدت فيها حّق الشعوب في الكفاح ومقاومة   
  :العنصرية، من أهم هذه القرارات األنظمةل و االحتال

ن إخضاع الشعوب أ من هذا القرار على ) 1(نصت المادة  :1960ديسمبر  14في  1514القرار - 
   .لالستعباد األجنبي وسيطرته واستغالله، يشكل إنكارًا لحقوق اإلنسان األساسية ويناقض ميثاق األمم المتحدة

  

بحث مقدم لمؤتمر التجمع الوطني  ،القانونية لحق المقاومة في القانون الدولي العام األسس ،)مصطفى(الخير  أبواحمد  .د  ¹
                              22. - 21 :ص ،2010 ،بيروت ،2010فيفري  21و  20و  19 أياملدعم خيار المقاومة في 

 67. :ص ،رجع سابقم ،والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام اإلرهاب ،حماد كمال .د ²
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 كزهامنه بحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحّق أن تحدد بحرية مر ) 2(المادة  وتقر
 .واالجتماعي والثقافي السياسي وتسعى إلى تحقيق إنمائها االقتصادي

أقر بأن نضال الشعوب في سبيل اقتضاء حقها في تقرير  :1973ديسمبر  12في  3103القرار  -
المصير وكرس إقرار المشروعية الّدولية بحق الكفاح المسلح عبر اإلقرار بشرعية حركات التحرر 

  .الوطني

العامة أن األشخاص فيه الجمعية  أكدت :1970 نوفمبر 30في ) 25- د/2649(القرار  -
المشتركين في حركات المقاومة والمقاتلين في سبيل الحرية في جنوب أفريقيا وفي األقاليم الخاضعة 
لالستعمار والسيطرة األجنبية واالحتالل األجنبي والذين يناضلون في سبيل حريتهم وحقهم في تقرير 

واتفاقية  1907مبادئ اتفاقية الهاي لعام أسرى حرب وفقًا لكالمصير ينبغي في حالة اعتقالهم معاملتهم 
 . 1949جنيف الثالثة لعام

على شرعية كفاح الشعوب  التأكيدفيه الجمعية العامة  أعادت :1982الصادر في عام  37/43القرار  -
في سبيل االستقالل والسالمة اإلقليمية والوحدة الوطنّية والتحرر من السيطرة االستعمارية واألجنبية ومن 

  .كم األجنبي بجميع ما أتيح لهذه الشعوب من وسائل بما في ذلك الكفاح المسلحالتح

العهد الّدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الّدولي الخاص بالحقوق  - 
 ،فسهالجميع الشعوب حّق تقرير مصيرها بن أن منهما) 1(جاء في المادة األولى الفقرة  :المدنية والسياسية

وهي بمقتضى هذا الحّق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة بالسعي لتحقيق نمائها االقتصادي 
  ¹ .واالجتماعي

  

 

دار الوافي للنشر  ،علي المكاوي .د :مراجعة وتقديم ،المقاومة إرهاب أم اإلرهابمقاومة   :األوراقلعبة خلط  ،)فرغلي(هارون  ¹
                                                             80. -  78 :ص ،2006 ،القاهرة  ،) 3سلسلة الوافي الثقافية العدد (

 24. – 23 :ص ،مرجع سابق ،القانونية لحق المقاومة في القانون الدولي العام األسس ،)مصطفى(الخير  أبواحمد  .د :راجع كذلك
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                                                                               :الكفاح المسلح الفلسطيني :ثانيا
فيهدفون  منتهجو خيار المقاومة المسلحة أما 1967المفاوضون الممثلون للسلطة الفلسطينية يطالبون بحدود 

الباقي  أما ،حماس اإلسالميةهؤالء حركة المقاومة  رأسعلى  يأتي ،البحر إلىتحرير فلسطين من النهر  إلى
ما وضحناه في  هذا -حركة فتح  رأسهمعلى التسوية السلمية و  إلىغلبهم غيروا منهجهم من الكفاح المسلح فأ 

جانب االختالل في  إلىي الداخل الفلسطيني الذي خلق اختالال ف األمروهو  -ما تقدم من هذه الدراسة
 :هذا ما سنوضحه من خالل ما يلي ،الصهيونيعموما والكيان بين الفلسطينيين  موازين القوي

   :ظروف الكفاح المسلح الفلسطيني -1

اإلحاللي الذي يتطلب اقتالع أصحاب األرض األصليين    اعتماد االحتالل الصهيوني سياسة االستيطان  -ا
الكيان بسبب سياسات  - بسط سبل الحياة سواء داخل فلسطينحرمان ماليين الفلسطينيين من أ  إلى ىأدما 

فما بالك   - الفلسطينيون مع وضعهم  إليهابسبب اختالف تعامل الدول التي لجا  –خارجها  أو - الصهيوني
 ¹ .فاعا عن النفس والوطنوليس د إرهابانه متهم بكونه خاصة وأ  ؛إلى المساندةبالعمل المسلح الذي يفتقر 

الكيان ، بتغلب لكيان الصهيوني منذ بداية الصراعفي موازين القوى بين الفلسطينيين وبين ا االختالل -ب
  . ²من ناحية العالقات الدولية إدارياوتكنولوجيا، وكذلك  ، اقتصادياعسكريا، ماديا الصهيوني

 .السلطة الفلسطينية بقيادة ممثلي حركة فتح رأسهمى عل ن لفكرة الكفاح المسلحوجود مناهضين فلسطينيي - ج
التي تنتهج المقاومة المسلحة بين  ليست الوحيدة أنهاصحيح  ،المصطدمين بالسلطة أكثرهي حماس 
كونها عرفت مواجهات  ،تداوال في ساحة الصراع األكثراالسم و  تأثيرا األكثر أنها إالالفلسطينية   الفصائل

   ³ .م2007سيطرتها على قطاع غزة، في جوان  آخرهاكان  ،الفلسطيني سياسية هامة في الداخل

يتعارض مع حق الشعوب في تقرير مصيرها والدفاع عن  اإلرهابمكافحة  إطارقمعهم داخال في  أواالمتناع عن مساندة الفلسطينيين  ¹
                                                   ،اإلنسانعلى شرعية حقوق  اإلرهابيجوز تغليب شرعية مكافحة  ال إذ ،نفسها
             93. :ص ،2006 ،الجزائر ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،بين السياسة والقانون اإلرهابمكافحة  ،)وقاف(العياشي  :انظر

                    ،الموضوعية إلى المفتقدة األمريكيةفي تماديها في التعامل مع الفلسطينيين على المساندة  أساسا إسرائيلتعتمد ² 
 ،2004 ،قسنطينة ،مؤسسة الزهراء للفنون المطبعية ،بين التطوير والتطويع وأمريكاالعرب  ،)اسماعيل(قيرة  .د ،)علي(غربي  :انظر
                                                                                                                                   84. :ص
  =دار اليازجي للطبع والنشر والتوزيع، ،اتجاهات الفكر السياسي الفلسطيني بين الكفاح المسلح والتسوية ،)زهير(ابراهيم المصري ³ 
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 :الصهيونيات الفلسطينية ودورها في مواجهة االحتالل االنتفاض-2
جل البقاء في قمع وقع من قوة مستبدة داخلية تعمل من أ  أومقاومة شعبية لظلم أو فساد " االنتفاضة هي 

افة تهيمن على مصير هذه الجماعة، تكون االنتفاضة بك أنأو من قوة قمع خارجية استعمارية، تريد  السلطة؛
 . " الوسائل المدنية أو العنيفة أو كالهما معاً 

       .كثير منهم ينتظر انتفاضة التحريرو  ،الكفاح المسلح أشكالشكال من  تعتبر االنتفاضة لدى الفلسطينيين
كان لكل من االنتفاضتين  ¹ ،م 2000الثانية سنة ، و م1987سنة  األولىفلسطينية اندلعت االنتفاضة ال

وهو ما جعله يطالب في كل مرة السلطة الفلسطينية  ،أربكتهو  الصهيونيكثيرا الطرف  أقلقت ونتائج أسباب
ثم توقيع اتفاقات  ،1991الق مؤتمر مدريد للسالم عام فكان انط د بكبح أي انتفاضة تظهر مالمحهابالتعه

                                         .االنتفاضة ونتائجها إجهاضأوسلو ومعاهدة وادي عربة، التي ساهمت في 
االنتفاضة سالحًا بيد الفلسطينيين يهددون به االحتالل، كما أصبحت وسيلًة ضغط تجاه القوى  أصبحت     

مكنت من التعاون بين األجهزة العسكرية  أنها إلى إضافةالتفاوض دون غيره،  بإستراتيجيةالداخلية المؤمنة 
 ² .للفصائل الفلسطينية المقاومة

الفقرة الثانية                                                                                     

  تغير النظام الدولي إمكانيةالمقاومة الفلسطينية على ضوء 

وبالرغم من عدم  ،طالما كانت الثورة الفلسطينية أساس المكتسبات السياسية التي حققها الشعب الفلسطيني  
كما أن فرضية  ،قوتها وتأثيرها الواضحين إال أنها تقف سدا أمام محاوالت التقدم في المشروع الصهيوني

  ³ .التي قد تدعم الكفاح الفلسطيني قائمة الصهيونية-الحرب العربية

  

                                                                                                                  234. :ص ،2007غزة، =
العدد  ،إنساناولست سلسلة أ  ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بحق الشعب الفلسطيني اإلسرائيليةالمجازر  ،)ياسر(علي ¹ 

                                     71. :ص ، 2009،بيروت ،األولىالطبعة  ،)مريم(عيتاني  ،)محسن(صالح  .د :تحرير ،الخامس
    115. – 109 :ص ،1988 ،القاهرة ،األولىالطبعة  ،للترجمة والنشر األهراممركز  ،االنتفاضة والدولة الفلسطينية، )لطفي(الخولي  ²
نحو إستراتيجية وخطة   :  الجزء الثاني ،العرب ومواجهة إسرائيل احتماالت المستقبل : ضمن ،عبد اإلله بلقزيز ،مجموعة مؤلفين ³

 1592-1593. :  ص ،2000سبتمبر  ،بيروت ،الطبعة األولى ،مركز دراسات الوحدة العربية ،عمل
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فقد وافق الجانب الفلسطيني الرسمي  ،بالتنازل الفلسطيني الرسمي عنها متأثرة" الضعيفة " هذه القوة  أن إال
  ¹ .إرهاباال يعدو كونه  وحلفاءه الكيان الصهيونينه في نظر على كبت حق المقاومة طالما أ 

  :الكيان الصهيونيتخلي القوى الكبرى عن  إمكانية :أوال

 ،كافة النواحي من للكيان الصهيونيالدول العظمى المساندة  رأسعلى  األمريكيةالواليات المتحدة  تأتي    
فهي تهيمن على مجريات األحداث   ،فهي متحالفة معها في كل سياساتها تجاه كل البلدان األخرىالدول  أما

  .األحاديةوهو ما شكل النظام الدولي ذو القطبية  ،النظام االشتراكيانهيار  إلىية ابتداء من حرب الخليج الثان

انطالقا  ،في كل الشؤون أمريكيقي مناطق العالم من تدخل يسري على العالم العربي ما يسري على با    
 ² .بقضية الديمقراطية في الوطن العربي مرورا ،القضية العراقية إلىمن القضية الفلسطينية 

على  ،ال تفسر بمنطق المصالح المشتركة والكيان الصهيونيالعالقة بين الواليات المتحدة األمريكية     
تساؤالت حول حقيقة هذه العالقة يطرح عدة  إسرائيلمشروط الذي تلقاه  فالدعم الال ،في الوقت الحالي األقل

   .األوسطالمتحدة من دعم كيان دخيل على الشرق  غاية الوالياتو 

   :مرتبط بحالتين األمرهذا  ،قائمة إسرائيلالدول العظمى عن و  األمريكيةلي الواليات المتحدة تخ إمكانية  
 بدأتهيمنتها  أنفالمراقبون للنشاط الجيوسياسي العالمي يؤكدون   ،ي الذي تلعبهتراجع الدور المحور 

 أنهذا ما يعني  ،عليها دليل على ذلك األنظمةوتمرد العديد من  ،في مناطق كثيرة من العالم باالنحسار
 إلىالوصول  يةإمكانجانب  إلى ،ما تدخلت الدول المتمردة في نفس المنطقة إذادورها في العالم العربي مهدد 

مثلما حدث مؤخرا حول التوسع  ،الصهيونيةبالمواقف  األمريكيةاصطدام المواقف   إمكانيةهناك  ،هذه الحالة
 .في بناء المستوطنات بالضفة الغربية

  

مركز  ،دةحق العو  :  الالجئون الفلسطينيون كتاب  ضمن ،لة الالجئينالواليات المتحدة ومسأ  ،مجموعة مؤلفين ،)نعوم( تشومسكي ¹

                              138. – 137 :ص ، 2003ديسمبر  ،األولىالطبعة  ،بيروت ،نصير عاروري  .تحرير د ،دراسات الوحدة العربية

 ،مرجع سابق ،حق العودة :الالجئون الفلسطينيون ضمن كتاب ،لة الالجئيناالتحاد األوروبي ومسأ  ،مجموعة مؤلفين ،)االن(غريش  ²

 138. – 137 :ص
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،  األوسطا في الشرق ف يصون مصالحهكحلي إليهبحاجتها  لكيان الصهيونيما ربطنا الدعم األمريكي ل إذا 
ات والسبعينات من القرن به تماما العالقة التي كانت بين الواليات المتحدة وٕايران في الستينك يشن ذلفإ 

الممكن توتر الوضع بين قياسا على ذلك فانه من  ،م1979ذلك الوضع تغير بعد الثورة اإليرانية  ،العشرين
حين قام الرئيس الثي على مصر م خالل العدوان الث1956الدليل على ذلك ما حدث سنة  ،وأمريكا الكيان

ما حدث عقب حرب  إلى إضافة ،بإيقاف الدعم ما لم تنسحب من مصر الكيانبتهديد  "إيزنهاور" األمريكي 
ستجب للمطالب يما لم  الكيانبإعادة تقييم العالقات مع " جيرالد فورد " ، حين هدد الرئيس م1973أكتوبر 

 .األمريكية

ما تم رهنها باختالفهما حول بعض  إذاضئيلة  الكيان الصهيونيو  أمريكا ى احتماالت التوتر بينتبق  
 ،األوسطي قد تحدث في منطقة الشرق كبر بالتغيرات التمرتبط بشكل أ  األمرلذلك فان هذا  ،السياسات فقط

  :نهذه الفترة بأ  ترى في األمريكية فاإلدارة ،"وباماباراك أ " وهو ما يحدث فعال في عهد الرئيس

  .األمريكيةال يتعارض ذلك مع المصالح  أن، على الصهيوني –لحل الصراع العربي  هناك حاجة ماسة -  

المتواجدة في العراق  أصبحت تمثل تهديدًا للجيش األمريكي خاصة القوات الكيان الصهيونيسياسة  - 
عندما وجه تحذير شديد  ةاألمريكية أكثر صراح قائد القيادة الوسطى" ديفيد باتريوس" ، لهذا كان وأفغانستان

نها تعظيم مشاعر الكراهية من شأ  االستيطانية التي قد تفجر انتفاضة جديدة بسبب سياسته للكياناللهجة 
  .األمريكيةتجاه الواليات المتحدة 

                          .اإليرانية في الشرق األوسط  األطماعمساعي  - ما تراه - هناك ضرورة لكبح   - 
            .حل للقضية الفلسطينية بإيجادهناك ضرورة للحفاظ على الصدارة في مخطط النظام العالمي  - 

مع  أي خالف أمام الصهيونيفي أمريكا إلى أن يكون رد الفعل  الكيانيدعو أنصار  ،جل كل ذلكمن أ     
  ¹ .وليس العكس هي مصدر قوتها األخيرةالن هذه  ،متزنا األمريكية اإلدارة

  

 ،اإلستراتيجيةللدراسات والبحوث  اإلماراتمركز  ،1967والواليات المتحدة وحرب حزيران يونيو  إسرائيل ،)احمد(سليمان البرصان  ¹

  79.- 76 :ص ،2000 ،ظبي أبو ،األولىالطبعة  ، 40العدد 

144 



 إشكالية تطبيق حق العودة على الفلسطينيين                                                 الفصل الثاني 

 

  :ظهور قوى دولية تدعم الفلسطينيين إمكانية :ثانيا

جانب  إلىف ¹ ،هناك إمكانية لنيل الفلسطينيين لحقوقهم وعلى رأسها حق العودة إذا تغيرت موازين القوى    
رغب في التي ت بعض القوى والدول أخرىبين فترة و  تتضح ،األوروبيمع االتحاد  األمريكيةالواليات المتحدة 

 ،روسيا نذكر أهمهامن  ،على المستوى الدولي اإلداريةلفائدة تطلعاتها السياسية و  استخدام السالح االقتصادي
  ² .األوروبيالصين واالتحاد 

  :عودة روسيا - 1

فمن  ،وى الدوليعلى المست األدوارد الحديث عن التنافس على عن األذهان إلىدولة تتبادر  أولروسيا هي   
في وهي تحاول العودة لتصبح جهة مؤثرة  ،دوليةالالمشاركة في كل المسائل السياسية  إظهارالمهم لها 

                                     ³ .االقتصاديمستويين الجغرافي و هذه المنطقة بالنسبة لها على ال ألهمية األوسطالشرق 
عالميا منذ انفجار الثورة الشيوعية، فلعبت دورا هاما جدا في االنتصار على لقد لعبت روسيا دورا قياديا     

                       .جانب الواليات المتحدة خالل الحرب الباردة قطبا يسير العالم إلىالفاشية والنازية، وكانت 
لدان العالم الثالث كانت مرحلة الحرب الباردة، مرحلة توازن في العالقات الدولية سمحت بتحقيق ب     

 .الستقاللها على غرار الجزائر وفييتنام

ها حلف الناتو بنشاطها في منطقة القوقاز خاصة بعد  اإلشارات التي بعث  تكثيفروسيا  تحاول ،حاليا 
بالعاصمة  2008فريل من سنة والواليات المتحدة األمريكية لجورجيا في قمته التي عقدت في شهر أ 

 نهأروسيا على  قرأتهوهو ما  –الحلف  إلىحيث وعدها باالنضمام في المستقبل القريب  الرومانية بوخارست

  

ماي  ،بيت لحم ،جريدة حق العودةضمن  ،ةحقوق الالجئين في ظل موازين القوى الحالي :  مقال بعنوان ،)عبد الفتاح(القلقيلي  ¹

   3. :  ص  ،2011

 167. :ص ،مرجع سابق ،الثابت والمتغير :لجديدالنظام الدولي ا ،)عبد القادر(رزيق المخادمي  ²

³  Adler (Alexander), le rapport de la CIA comment sera le monde en 2020 ?, édition robert 
laffront, paris,2005, P : 250. 
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                                    .الحلف لالقتراب من المجال الحيوي لألمن القومي الروسي محاولة لقوات هذا
بوادر  بدأتولقد  ،ردا عليها األوسطمحاولة التدخل في الشرق  إلىقد تدفع روسيا  األمريكيةتلك التحركات   

 .إيرانبينها وبين  أو ،بينها و بين سورياذلك في الظهور من خالل صفقات السالح 

ت في التي نجح أمريكافعلى عكس  ،األمريكيةالتحرك الروسي في الوقت الحالي مختلف عن المحاوالت  
ود الواليات سابق عهدها مع وج إلىنجد روسيا تريد العودة  ،السيطرة الدولية المعسكر االشتراكي ثم إسقاط

لذلك فهي تعتمد على المناورة ال على الصدامات مع  ،ب الباردةالحر  دون وجودو  ،المتحدة كقوة عظمى
  ¹ .السياسة أهلمثلما يصف الوضع  أمريكا

الوضع في الشرق  أنقطب دولي هو  إلىما يميز المحاوالت الروسية في االنتقال من دولة عظمى    
توجه قضية العراق و  ظهرت القضية الفلسطينية إلى فإضافة ،مختلف عن عهد االتحاد السوفياتي األوسط

بالنسبة لكل  تمثل مستقبل الطاقة أصبحتهذه المناطق قد  أن إلى إضافة ،أخرىقضايا و  ،النووي إيران
تحالفات  إلىاالنضمام  أوتحت أي غطاء  إليهات للدخول ثغرا إيجادهي بذلك تحاول و  البلدان العظمى

  .حصة ولو قليلة من تلك الطاقةتضمن لها 

                                                                                          :ينالص ظهور - 2
 األمر ناحية االقتصادية والعسكرية، وهوجانب روسيا بدأت الصين في التحول إلى قوة عظمى من ال إلى    

، بالرغم من تصرفها "نة القطب الواحدهيم"يرونها ثائرا جديدا على  إذ ،حلفاءهاالذي يقلق الواليات المتحدة و 
 ² ." التطور السلمي" مبدأوفق 

  

نشر في الموقع  ،اليومية السياسية الشرق القطرية اليوميةمقال ضمن  ،األوسطروسيا مالمح للحضور في الشرق  ،)طلعت(رميح  ¹

 :  20100/05/15االلكتروني بتاريخ 

http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=194520 

- 177ص  ، 1999 ،القاهرة ،األولىالطبعة  ،للترجمة والنشر األهراممركز  ،الصين معجزة نهاية القرن العشرين ،)ابراهيم(نافع   ²

  .180 
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ن خالل مواقفها الصارمة من كل ما يتصل بها مباشرة مثل تايوان والتبت، قضية شبه تتضح قوة الصين م
 ولو بشكل غير مؤثر سياسيا   األوسطتحضر في الشرق  أنهاكما . الجزيرة الكورية، ودول وسط آسيا واليابان 

 ص، هذاخا إقليميومراقبين في لبنان  ومبعوث  بواسطة مفوضيات اقتصادية،  - في الوقت الحالي  - 
، فكان رد الفعل الفلسطيني على هذه الخطوة الصهيونية -المفاوضات الفلسطينية على استئناف حث  األخير

                                    .¹طلب تجميد االستيطان إلىباالستجابة  الصهيونيةترحيبيا بعدما طالبت الصين الحكومة 
  :األوروبياالتحاد  - 3

انه يعرف نموا متزايدا قد يمكنه يوما من التفوق  إال ،عتباره من قبل الكثيرين قوة بال نفوذبالرغم من ا    
  ² .على الواليات المتحدة على الساحة الدولية

الدول المصرة على  تنفيذ برامجها  أماميبقى باب المشاركة في صناعة التحول في النظام الدولي مفتوحا     
تعدهما الواليات المتحدة تهديدا  لتانوكوريا الشمالية، ال إيران، على غرار كل من الدولية األبعادالوطنية ذات 

 –،  والتي تدعم للكيان الصهيونيبالنسبة  األولالعدو الخارجي  أصبحتالتي  إيرانخاصة  كبيرا على العالم،
  .كال من سوريا وحزب اهللا وكذلك حركة حماس –حسبها 

 ألراءالسياسية المخالفة  آراءهاا العالم يتعود على  تعبير الدول عن جانب ظهور قوى جديدة، بد إلى    
غويانا  ،باراغواي، اإلكوادور،  مثلما فعلت كل من البرازيل، األرجنتين، بوليفيا، األمريكيةالواليات المتحدة 

بعض  الذي يعد مطلب األمر، وهو  1967اعترفت بالدولة الفلسطينية على حدود العام   عندماوالبيرو 
                       .جانب السلطة ، هذا بحد ذاته  تغير في طريقة تعامل الدول إلىالفلسطينية  الفصائل

  

 :  راجع الموقع االلكتروني ،القيادة الفلسطينية ترحب بموقف الصين تجاه دفع المحادثات الفلسطينية اإلسرائيلية :مقال بعنوان  ¹

http://arabic.china.org.cn/news/txt/2010-10/14/content_21120659.htm  

راجع الصفحة الخاصة بعالقته بها من خالل  ،األمريكيةوعالقته بالواليات المتحدة  األوروبيعلى مدى قوة االتحاد  أكثرلالطالع  ²

  :يموقعه االلكترون

http://www.eurunion.org/eu/EU-US-Relations/EU-US-Facts-Figures.html 
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ا من مجابهة الواليات سواء بسبب تخوفه ،سياسيا يبقى مؤجال في الفترة الحالية والقادمة أخرىبروز قوى  إن
 ³ ."ة حدثت تحالفات جديد"على كل المستويات حتى لو  األخيرةتواصل تقدم هذه  أو ،األمريكيةالمتحدة 

المطلب الثاني                                                                                    

  الحلول النظرية لحق العودة الفلسطيني

االختالل الفادح  أولها، على ثالثة ركائز إسرائيلز المؤمنون باستحالة الحل العسكري للصراع مع يرتك    
وثالثها ، للسالح النووي الكيان الصهيونيثانيها امتالك  ،وٕاسرائيلفي ميزان القوى العسكرية بين الدول العربية 

  ² . الرسمي العربي للمواجهة العسكرية الرأيتفادي 

حتى يتم جمع فلسطينيي  ضرورة بناء دولة يعترف بها المجتمع الدولي إلىك يذهب البعض من اجل ذل    
انقسم هؤالء بين منادين ببناء دولة  .ركائز حياة طبيعية ،جانب فلسطينيي الداخل إلىمنحهم الشتات، و 

، ة ثنائية القوميةببناء دول آخرونفيما ينادي  ،والصهيونيداخل حدود يتفق عليها الطرفان الفلسطيني  مستقلة
 منهإ فدولة شرعية ال يمكن المساس بوجودها، وبالتالي  الكيان الصهيونييشتركون في اعتبار  هؤالء

 .دولة فلسطينية عليها، من ضمن هؤالء  فلسطينيون وعرب وٕاقامةيستبعدون تماما فكرة تحرير فلسطين، 

                                                           :إلىقسمنا هذا المطلب  ينلدراسة هذين المقترح  
 .                                                         الدولة الفلسطينية إقامةانتهاج حل  :األولالفرع 

 .انتهاج حل بناء دولة ثنائية القومية :الفرع الثاني

                                                                                     األولالفرع 

  الدولة الفلسطينية إقامةانتهاج حل 

  إلىالدولة الفلسطينية سيكون من وجهة نظر المطالبين به من الفلسطينيين الساعين  إقامةتناولنا لحل    

  

                                     77. :ص ،مرجع سابق ،بين التطوير والتطويع وأمريكاالعرب  ،)اسماعيل(د قيرة  ،)علي(غربي  ¹

  .1592  -  1591 :ص ،مرجع سابق  ،احتماالت المستقبل :إسرائيلالعرب ومواجهة  ،مجموعة مؤلفين ²
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له، لذلك فلن نتطرق للفلسطينيين الذين يتبنون الفكر  الصهيونيرؤية الطرف و ، 1967ترسيم حدود    
في المطلب  إليهنتيجة ستكون الحقة لتحرير فلسطين، مثلما تطرقنا  إالالجهادي الذين ال يرون في هذا الحل 

  .السابق

نخصص لهذا  أن ارتأينا ،هتحقيق إمكانيةمدى و  ،لهذا الطرح الصهيونيةالنظرة لمعرفة المطالب الفلسطينية و 
                                                                               :الفرع الفقرتين التاليتين

                                                          .دولة فلسطينية مستقلة إقامةماهية  :األولىالفقرة 
 .بناء دولة فلسطينية مستقلةعوائق  :الفقرة الثانية

                                                                                  األولىالفقرة 

  دولة فلسطينية مستقلة إقامةماهية 

 ¹ :وفق مطالب السلطة الفلسطينيةبناء الدولة  :أوال

،  فكانت البداية الفلسطينيين في بحثهم عن الدولة المنطلق لبدء مسيرة "إسرائيل"قيام دولة  إعالنكان     
كبر في رقعة توسع أ  إلى أوصلتهم عرفوا انقسامات وخالفات أنهم إال ،مسلحة السترجاع ما اخذتحررية و 

 إلىيهدف  واآلخر،  حدهما يريد استكمال النهج التحرريأ  ،معسكرين فلسطينيين ، وخلقالكيان الصهيوني
  . 1967سنة  في توسعهالكيان  إليه المتبقية مما وصل األرضلى بناء دولة فلسطينية ع

  :قطاع غزةالقانوني الحالي للضفة الغربية و الوضع  - 1

  قبل التطرق إلى الصورة التي رسمتها السلطة الفلسطينية، البد من معرفة الوضع القانوني لكل من الضفة      

 

المتمثلة في قرار التقسيم  األمميةقرارات ال إلى ب العربية وفق المبادرة العربيةطالالم تستند ،جانب مطالب السلطة الفلسطينية إلى ¹

وقرار خريطة الطريق  ،194القرار  ،1397الدولتين  إقامةقرار  ،338الدولة الفلسطينية  إقامةقرار  ،242االحتالل  إنهاءقرار  ،181

1515،                                                                                                                        

 294. :ص ،مرجع سابق ،الجديد بين الفوضى البناءة وتوازن الرعب األوسطالشرق  ،)عبد القادر(رزيق المخاديمي  :  راجع
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   .والقطاع، وهذا لمعرفة متطلبات بناء تلك الدولة

، نفس األمر بالنسبة  لقطاع غزة،   1967الضفة الغربية جزء من األراضي الفلسطينية التي تم احتاللها سنة
غير شرعية من  نه يتمتع باستقالل، وانه خاضع لسلطةريد إظهار القطاع على أ ي الكيان الصهيوني إال أن

قانون الهذا وفق تعريف  أن إال ،من القطاع سحب كل قواته أنه إلىفي ذلك  الكيان استند  حركة حماس،
ال تتطلب  وهفاالحتالل هو السيطرة الفعلية و  ،ال يعني تحريره ،اتفاقات جنيف األربعة لالحتاللو  ليالدو 

ريد استبعاد القدس ي هنذلك، فإ  إلى إضافة ،عليه سيطر سيطرة فعليةي والكيانعسكرية،  بالضرورة وجود قوات
  ¹ .عاصمة لها ما عن قضية التسوية، فهي تعتبرهاتما

 :مواصفات الدولة المراد بناءها - 2

 23تشكلت في غزة في  كان عبر حكومة عموم فلسطين التي اإلعالن األول ،دولة فلسطين مرتين إعالنتم 
األمم نيتها التخلي عن انتدابها على فلسطين وأحالت قضيتها إلى  ، عندما أعلنت بريطانيا عن1948سبتمبر 
استقالًال تامًا، في دولة حرة ديمقراطية .. فلسطين كلها"استقالل " جاء فيه  كان ذلك عشية النكبة ،المتحدة

خالل اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني  1988نوفمبر  15فكان في  الثاني اإلعالن أما²  ."ذات سيادة
العديد من البلدان اعترفت  أنصحيح ، التاسع عشر الذي أقيم في الجزائر حيث اعتبرت القدس عاصمة لها

 أنبها من قبل األمم المتحدة ، كما  االعترافتلك الدولة لم يتم  أن إال 1967بفلسطين حسب حدود 
الحدود لم تحدد  وال سيادة  أنتزال تحت االحتالل أي  الفلسطينية ال األراضي أناصطدما  بواقع   اإلعالنين

  ³ .لها

  

  .116 -  115 :ص ،مرجع سابق ،الميثاق وٕالغاءوحق العودة  وأوسلوعن عرفات  :قراءات في المشهد الفلسطيني ،)بالل(الحسن  ¹

                                                          ،الدولة الفلسطينية كانت على الورق فقط دون حكومة ودون رئيس أن أي ²

                           1928. :ص ،2001 ،عمان ،األولىالطبعة  ،للنشر والتوزيع األهلية ،البحث عن الدولة ،)ممدوح(نوفل  :انظر

 ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،دولة منزوعة السالح إلىالحركة الوطنية الفلسطينية من النضال المسلح  ،)صقر(فخر  أبو ³

 164. :ص ،2003 ،بيروت ،األولىالطبعة 
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الدولة المستقلة على حدود  إعالنالسلطة الفلسطينية نيتها التوجه لمجلس األمن لطلب  أعلنت أنو سبق   
 .ذلك قمنعتها من تطبي الصهيونيةدات يالتهد أن إالّ ، وعاصمتها القدس، 1967

حيث  ،قطاع غزةلضفة الغربية و ا أراضيلذلك تطالب السلطة الفلسطينية ومؤيدوها  ببناء دولة على كامل   
 الدولة الفلسطينية من جانب واحد من إعالننيتها  إلى أحياناتشير  أنهاكما  تكون القدس الشرقية عاصمة لها

  ¹ .المتحدة لألممخالل اللجوء 

  :1967لماذا المطالبة بحدود  - 3  

 آنذاكت توجد حدود معترف بها لالعتقاد انه كان 1967دولة فلسطينية على حدود  بإقامةتعود المطالبة   
   . إعادتهالذلك البد من 

الحقيقة  أن إال ،تغييرات بسيطة إالحيث لم تحدث  ،1949قريبا نفسها خطوط الهدنة من هي ت 67خطوط 
، بأيام قليلة، 1967الدليل على ذلك أن نشوب حرب ، و خطوط الهدنة لم يتم االعتراف بها كحدود دولية أن
 . "لم يقرر حدوداً "ي األمم المتحدة أمام مجلس األمن أن االتفاق القديم سفير األردن ف أكد

 في مجلس األمن على أن تستبدل حدود حقيقية بخطوط 242بعد حرب األيام الستة، أصر مصيغو القرار 
 ليست حدودًا دائمة، 1967ن حدود ، السفير البريطاني في األمم بأ "كرادون"ذكر اللورد و  ،1949الهدنة في 

  ²   .ال وجود لحدود تاريخية معترف بها بأنه، فقال "آرثر غولدبيرغ"السفير األمريكي  أما

  :الدولة الفلسطينية حسب اتفاق سويسرا-4  

تم التوقيع عليها في الفاتح من شهر ديسمبر سنة  هي وثيقة غير رسمية، وثيقة جنيف أواتفاقية سويسرا   
  .صهاينة آخرينو فلسطينيين السياسيين البين بعض  2003

  

             90. – 75 :ص ،1989 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،مقدمة لدراسة الدولة الفلسطينية ،)عبد العزيز(محمد سرحان  ¹

مجلة المجموعة  ، )نص المقال الذي نشرته نيويورك تايمز ويحمل توقيع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات(الرؤية الفلسطينية للسالم  ²

  http://www.group194.net  :  راجع الموقع االلكتروني للمجلة 135. :ص ،4العدد  ،941
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 األحزاباعتبارها من قبل بعض  ٕالىات التي اتفقت عليها والتي رعتها و الشخصي إلىهذه الوثيقة  أهميةتعود 
هذه  أثارت ،اتفاق رسمي الحق أليومرجع  كأرضية األجنبية األطرافوالفلسطينية وكذلك بعض  الصهيونية
              إجحافالشعبي لما تضمنته من وعلى المستويين السياسي و  األطرافجدال كبيرا لدى كل الوثيقة 

لما مثلته من و   -لك الوثيقة من الفلسطينيين بالنسبة لمناهضي ت –في حق الشعب الفلسطيني و ثوابته 
  :اآلتيحيث تضمنت   - الصهاينةبالنسبة لمناهضيها  – الصهيونيةتراجع في المكتسبات 

ل ك أكد ،راف لالتفاقيةرير الفلسطينية كأطومنظمة التح الكيان الصهيوني ، تم ذكر كل من في الديباجة   
واعتماد قرارات  ،على أساس سالم عادل ودائم وشامل التعايشمنهما على ضرورة وضع حد للصراع، و 

كحل وحيد لتحقيق ذلك مع التأكيد على حق   1397و كذلك القرار  338والقرار رقم  242مجلس األمن 
أن هذه االتفاقية، تمثل  أعلنكما ، لةواالعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دو  ،في دولةالشعب اليهودي 

الذي تضمنه  الصهيوني –تمثل تمهيدا للتصالح العربي و  ،خارطة الطريق أرادتهتصورا للوضع الدائم مثلما 
                                                            2002.مارس  28قرار الجامعة العربية الصادر في اجتماعها في بيروت في

، والمياه، جئينالوال ،األراضيبالقدس و  ،المواد المتعلقة ،رزهاأب ،ثيقة، من سبعة عشر مادةتتكون الو 
 :والمعتقلين، حيث

، بما في ذلك األماكن صهيونيةتحت سيادة  لصهيونيةاألحياء الفلسطينية تحت سيادة فلسطينية، وا :القدس
 .مفتوحة للجميع مع تواجد قوات دولية البلدة القديمة. المقدسة اليهودية واإلسالمية

كاملة مع وجود قوات دولية  67حدود الدولة الفلسطينية هي حدود نهر األردن وحدود عام حيث تكون    
                                                                 .دون أي مساس بالسيادة الكاملة لألرض

 .بين المنطقتين تحت سيادة فلسطينيةممر  :العبور بين غزة والضفة 
، والمبادرة العربية التي صادقت عليها 194كما ورد في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  : الالجئون

، تُـشّكـل لجنة تعويض دولية لالجئين، وُيـضمن لهم حق "نو كلينت"قمة بيروت، والخيارات الخمسة في خطة 
 .العودة مكفول وتطبيقه على مدار خمس سنواتاالختيار مع التأكيد أن حق 

توزيع عادل وبالتساوي، لكل طرف سيادة على المياه في منطقته وسيادة مشتركة في المناطق  :المياه
 .المشتركة
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 ¹ .اشهر  12من المعتقلين في أول % 90اإلفراج على  :لمعتقلوناألسرى وا

                                                   :الصهيونيةالدولة الفلسطينية على ضوء الرؤية  :ثانيا

عن الحدود  دولة فلسطينية واضحة المعالم، بغض النظر إلقامةأي طرح  الكيان الصهيونيرفض ي   
 إعالنمحاولة أو حذر من مجرد الحديث عنها، ي، بل مفاوضاته أجندةضعها في يال  وا، وهالمقترحة له

دولة  إقامة أومن خالل منحهم حكما ذاتيا  إالرى حاليا حال للفلسطينيين يال  الكيان .أحاديقيامها بشكل 
  .ذات حدود مؤقتة

                                                                 :مقترح منح الفلسطينيين حكما ذاتيا - 1

الحكم الذاتي في القانون الدولي العام هو صيغة قانونية لمفهوم سياسي يتضمن منح نوع من           
االستقالل الذاتي لألقاليم المستعمرة ألنها أصبحت من الوجهتين السياسية واالقتصادية جديرة بأن تقف وحدها 

مرة السيادة عليها، وهو ينشأ بواسطة وثيقة دولية، سواء كانت معاهدة دولية تعقد مع ممارسة الدولة المستع
                                              .عن طريق اتفاقيات تبرمها منظمة األمم المتحدة بين دولتين بشأن إقليم خاضع لسيطرتها، أو

 ليم، حتى يمكن انطباق صفة الحكم الذاتي عليه من المعايير العامة التي ال بد من توافرها في اإلق  
 ² .قضائية وأخرىضرورة توفر سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية 

 فعال وفق اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير أقيمبالنسبة للحكم الذاتي الفلسطيني، فقد 
الكثير من المفهوم  جتزأتا الصهيونيةالشروط  أن إالم، 13/9/1993في  الكيان الصهيونيالفلسطينية و 

 إلى إضافةنحت للسلطة الفلسطينية كانت ذات طابع تنفيذي، الحقيقي للحكم الذاتي، فكل الصالحيات التي مُ 
 .الفلسطينيةعدم شمول كل المناطق الفلسطينية بحكم السلطة 

  رح رئيس الوزراءإذا كان الحكم الذاتي الفلسطيني متجسد حاليا من خالل السلطة الفلسطينية، فلماذا يقت

  

  : للجزيرة راجع الموقع االلكتروني ،وثيقة جنيف :مقال بعنوان ¹

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8DC6909A-E703-4409-A09C-488B29FB5F59.htm  

                                  412. :ص ،مرجع سابق ،وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي ،)لكس(تاكنبرغ  ²
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  ¹   ؟منحه للفلسطينيين  بدل إقامة دولة فلسطينية "بنيامين نتنياهو "  الصهيوني 

 :باالتي إالال يمكن تفسير هذا الوضع   

 أوسلولفرض استحالة بناء الدولة الفلسطينية، فالحكم الذاتي وفق اتفاقية  صهيونية هذا المقترح هو محاولة - 
سلطة حكومة ذاتية انتقالية "عليها تسمية  أطلقتالسلطة التي تم اقتراحها حينها قد إذ أن مرحليا،  كان

  .دولة فلسطينية إقامةبما في ذلك  آخرفكان الباب مفتوحا لالتفاق على حل "  فلسطينية 

الحالي لقطاع غزة، على عكس  الصهيونيهناك فرق جوهري يضاف إلى ذلك، وهو عدم شمول المقترح  - 
ما جاء به اتفاق أوسلو الذي اعتبر القطاع إلى جانب الضفة الغربية منطقة حكم ذاتي، هذا ما يفسر نية 

  .ينهافي إضعاف البنية الفلسطينية، بتقسيم مناطقها وٕازالة الروابط ب الكيان الصهيوني

  :مقترح دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة  - 2

  :، حيث قال"محمود عباس"يتضح لنا معنى هذا الطرح من خالل تصريح للرئيس   

الحكومة اإلسرائيلية ترفض الدولتين، ومرجعيتنا الموجودة في خطة خريطة الطريق تتكلم عن جملتين قالهما " 
إنهاء "، و"لسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيلإقامة دولة ف: "بوش وثبتتا في خريطة الطريق

 ال الكيان الصهيونيإذًا ما معنى هذا الكالم؟ هذا الكالم مهم ومتفق عليه و ". 1967االحتالل الذي وقع في 
  .دولة ذات حدود مؤقتة الكيانعنيها يالدولة التي . ريدهي

في المائة من األراضي الفلسطينية  60أو  50أو  40الدولة ذات حدود مؤقتة هي دولة على : وأضاف
يريدون أن تقام عليها دولة فلسطينية ُتعلن وتبقى حدودها غير نهائية، لكن هذا . الحالية من الضفة الغربية

وهذا هو . سنة، يعني أنها ستصبح حدودًا نهائية بسلطة األمر الواقع 20سنوات أو 10سيطول 
  لقد حددنا الحدود، قلنا إن  ."أولمرت"الذي بدأناه في عهد حكومة  نريد أن نستمر في الحديث.……المقصود

  

 ،القاهرة ،الطبعة الثانية ،دار الشروق ،األقصىانتفاضة  إلىالصهيونية والعنف من بداية االستيطان  ،)عبد الوهاب(المسيري  .د ¹

 167. – 163 :ص ،2002
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مع تعديالت متبادلة بين الطرفين، وهذا ما نقوله اآلن ونستمر  1967حدود األرض المحتلة هي حدود عام 
إذا رسمنا حدودًا، نكون أنهينا مشكلة الحدود ومشكلة االستيطان وأنهينا : وقال الرئيس .في الحديث عنه

 ¹ ."اه وأنهينا مشكلة القدس مشكلة المي

  :توسيع صيغة جنين النموذجية-3

غير مباشر عن أي اقتراح من  أوتفاوض مباشر  أوعقب كل محادثة  الكيان الصهيونيتراجع يعادة ما    
طرح على القيادة الفلسطينية فكرة يلم  أنه، هأعلنلو بسيطا للفلسطينيين، من بين ما حقا و  يضمن أننه شأ 

بمعنى  ،عليها اقتراحا آخر ينص على توسيع صيغة جنين النموذجية بل عرض ،ة بحدود مؤقتةدول إقامة
 ،المسؤولية األمنية عن أي منطقة يثبتون فيها قدرتهم على حفظ األمن ومكافحة اإلرهاب تسليم الفلسطينيين

 األمنوات على دخول عناصر من ق 2008 سنة الكيانقد اتفقت مع كانت السلطة الفلسطينية حيث أن 
 ² .جنين إلىالفلسطيني 

 

 

 

  

حكومة : الرئيس "استئناف المفاوضات يتوقف على أن يكون هناك تحديد كامل لمرجعيتها" : ل بعنوانمقا ،الفلسطيني اإلعالممركز   ¹

   ،2009/9/24 نشر بتاريخ  ،نتنياهو مشكلة وال أرضية للتفاوض معها لن نقبل بوقف جزئي لالستيطان ونرفض دولة بحدود مؤقتة

  :راجع الموقع االلكتروني للمركز

 http://www.palestine-pmc.com/arabic/inside1.asp?x=7292&cat=2&opt=1 

في الموقع  2010/04/24نشر بتاريخ  ،للسلطة يقضي بتوسيع صيغة جنين النموذجية اقدمنا عرض :إسرائيل :مقال بعنوان ²

  االلكتروني

http://www.pal-home.net/arabic/?action=detail&id=31896 
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                                                                                الفقرة الثانية

 عوائق بناء دولة فلسطينية

:انعدام أساسيات بناء دولة :أوال  

الحديث عن بناء دولة فلسطينية يلغي الحق في العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل اإلعالن عن قيام     
نقصد  ،فالمطالبة بتحرير األراضي الفلسطينية في هذا اإلطار تقتصر على جزء منها ،الكيان الصهيوني دولة

ا يحدده القانون دولة فلسطينية على هذا األساس يتطلب خضوعها لم بناء .1967 هنا ما يسمى بحدود
إذا ما أسقطنا هذه المتطلبات على  ،وسيادة ،إقليم ،أي أن ذلك يستوجب وجود شعب ،أركان الدولي العام من

 :سنجد اآلتي فإننا ،الوضع الفلسطيني

 أغلبية الفلسطينيين ش المشترك،يتكون الشعب من مجموع كبير من الناس تجمعهم الرغبة في العي :الشعب
وهم يرغبون  ،وهم يتمتعون بصفة الشعب وال يمكن إسقاط هذا عنهم ،مشتتون في مختلف مناطق العالم

 ¹ .بالعيش المشترك على أرضهم

بيان إعالن دولة فلسطين المستقلة  في الجزائر هو من بين ما يؤكد هذا الترابط، فقد أكد على كون دولة    
 .يع أبناء الشعب الفلسطيني أينما وجدوافلسطين لجم

الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون " فحسب المادة الخامسة من الميثاق الوطني الفلسطيني 
وكل من ولد ألب عربي فلسطيني  ،سواء من اخرج منها أو بقي فيها،  1947إقامة عادية في فلسطين عام  

  ² ."ين أو خارجها هو فلسطينيبعد هذا التاريخ داخل فلسط

  يستقر الشعب فيها، وفي الحالة الفلسطينية، هو األرض التي انسحبت منها بريطانيا هو األرض التي  :اإلقليم

  

 :ص ،2005 ،الجزائر ،الطبعة الثانية ،األولالجزء  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،مبادئ القانون الدولي العام ،)محمد(بوسلطان  ¹

99 - .100                                                                                                                           

                                    159. :ص ،مرجع سابق ،دولة منزوعة السالح إلىالحركة الوطنية الفلسطينية من النضال المسلح  ،)صقر(فخر  أبو ²
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   .181، والتي تم إنشاء دولتين عليها تطبيقا للقرار1948/ 05/ 14يوم 

  .ع بناء المستوطناتتابي الكيانزال يوال  ،ال يزال النزاع قائما حول أحقية الفلسطينيين في بعض األراضي

حق الدولة على إقليمها هو عبارة عن حق عيني نظامي يتحدد مضمونه بممارسة السيادة العامة بكل 
  :أبعادها

تتمتع من خاللها السلطة بالشرعية من  سيادة داخليةهي من أهم خصائص الدولة، وتنقسم إلى  :السيادة
وتعني عدم سيطرة حكومة أو سلطة خارجية  خارجيةسيادة خالل االنتخاب المباشر لها من قبل الشعب، و
    ¹. على السلطة مع خضوعها لقواعد القانون الدولي

لم تحصل أي قيادة فلسطينية على سيادة تامة على أي جزء من األراضي  ،الكيان الصهيونيمنذ قيام دولة 
 .أو منقوصة على أحسن تقدير ،فإما أن تكون تلك السيادة منعدمة ،المزمع بناء الدولة الفلسطينية عليها

  :وهي تتلخص في ،إضافة إلى ما سبق ذكره هناك أسباب أخرى يرونها تعيق بناء الدولة الفلسطينية  

  .الكيانوهو ما قد يشكل خطرا على  ،أن بناء دولة فلسطينية سيمكن آالف الفلسطينيين من العودة - 

 ن عديديرد بعض الفلسطينيين على هذا بأ  ،االقتصادية أن الدولة الفلسطينية غير قابلة للحياة من الناحية - 

 ."على الورق"الدول تكونت بعد الحرب العالمية الثانية دون أن تكون قابلة للحياة اقتصاديا 

   .أن بناء دولة فلسطينية سيهدد وجود عشرات آالف المستوطنين في الضفة والقطاع - 

إذ البد من إجراء مفاوضات حولها قبل اإلقدام على  ،فلسطينيةلة الحدود ستكون عائقا أمام بناء دولة مسأ  - 
  ² .رضى بالرجوع إلى حدود تمت التوصية بها من عشرات السنينيلن  الكيانفي المقابل  ،أي شيء

  

 106. – 102 :ص ،مرجع سابق ،مبادئ القانون الدولي العام ،)محمد(بوسلطان ¹ 

  362. :ص ،مرجع سابق ،وغربية إسرائيليةوجهات نظر  ،طينيةمؤسسة الدراسات الفلسطينية الدولة الفلس ²
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ت كان فإذا  ،هذه الحقائق خلقت عالقة جدلية بين العناصر الواجب توفرها لبناء الدولة الفلسطينية      
 تقرر مصير هذه الجماعة أنفكيف لنسبة اقل  ،أرضهامن الشعب الفلسطيني بعيدة عن  األكبرالنسبة 

  ؟وهل رجوعها ضروري لتقرير هذا المصير المشترك ،المترابطة تاريخيا ومصيريا

  ؟مسبقا ضرورة ال خيار األراضيوهل تصبح بذلك استعادة  ؟تعود أين فإلىمسلوبة  ،أراضيهاكانت  ٕاذاو   
  ؟يتم االتفاق على طريقة التمتع بها وكيف ؟كانت السيادة غائبة إذاومن يقرر كل ذلك 

      واآلخر ،األرضبين بناء الدولة و تحرير  األولويةاحدهما يتجادل حول  ،أساسيينهذا الوضع اظهر تيارين   
التي  وأولوياتهب توجهاته  حز  أولكل  تيار  صحيح أن – بين بناء الدولة و حق العودة األولويةيتجادل حول 

    .القانون الدولي ال يضع ترتيبا للحقوق الثابتة وال يسمح بالمساومة عليها أن إال ،تناسب  تطلعاته

  :واالنشقاق الفلسطيني الصهيونيةالسيطرة  :ثانيا

  :الصهيونيةالسيطرة  - 1

واقتصادية كبيرة  تضاف  كريةإمكانات عس أصبح له ،الكيان الصهيونيحظى به ينتيجة لكل الدعم الذي   
على حساب المحاوالت الفلسطينية  الصهيونيةكل هذه العوامل تساهم في فرض الكلمة  ،السياسية إلى قوته

 من خاللفي صنع القرار تجاه الفلسطينيين  الصهيونيةيتبين مدى تأثير اإلمكانات  .لوضع حلول لمشاكلهم
الوجود  يهودية التي تم إنشاءها مع بدايةجودها المنظمات الالتي أسست لو   الصهيونيةالعسكرية  المؤسسة

يمثل  الصهيونيالجيش  ،المستوطنات اليهودية وصد أي ثورة فلسطينية جل حراسةأ  اليهودي في فلسطين من
   ¹ .ح نوويلسالالكيان إضافة إلى القوة الجوية والبحرية وامتالك  ،الصهيونيجزءا من قوات الدفاع 

  

الجزء  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،العرب ومواجهة اسرائيل احتماالت المستقبل : ضمن  ،مجموعة مؤلفين) االله عبد(القزيز ¹

                                                                          1591. :ص ،2000سبتمبر  ،بيروت ،الطبعة األولى ،الثاني

اهتماما بالعاملين  فأولىهزيمة  ألية ما تعرض إذابالزوال  مهدد ولذلك فه ،أعداءه -جغرافيا - توسط ي أنه مدرك الكيان الصهيوني - 

                                                                                                   ،البشري واالقتصادي بفضل دعم الواليات المتحدة األمريكية 

 102. :  ص ،مرجع سابق ،المراحل التاريخية للصراع العربي اإلسرائيلي ،)عبد(فتوني  :  راجع
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لتي تتعاون بدورها مع ويتفرع عنها ما يعرف بشعبة االستخبارات ا ،م 1948وقد أوجدت هذه القوات عام 
 .)موساد( الصهيونيةستخبارات االووكالة الصهيوني جهاز األمن الداخلي 

من أكثر الجيوش تطورا على كل األصعدة، وتعد الواليات المتحدة األمريكية  جيش الكيان الصهيوني    
هذا يضاف إلى إعالن كل  ،كما تنتج إسرائيل وسائل عسكرية هامة ،في هذا المجال لكيانالشريك الرئيسي ل

نفس الشيء  ،جد عال هفهو متنوع ودخل الفرد في ،الكيانقتصاد أما عن ا.ألسلحة دمار شامل امتالكه الكيان
     .بالنسبة للمستوى التعليمي

  ،خاصة إذا ما قارنا كل ذلك بالوضع الفلسطيني ،الصهيونيكل تلك األمور تعطي الغلبة حتما للجانب 
عن حماس  أما ،فهي ال تتعدى وجود بعض الجنود والبنادق ،سة العسكرية الفلسطينيةفمثال بالنسبة للمؤس

تذبذبات  أويشهد تراجعات  إمافهو  ،عن مستوي االقتصاد أما ،فهي تمتلك بعض الصواريخ يدوية الصنع
التعليم   أما .الكيان الصهيونيالمفروضة من قبل  األراضيومصادرة  واإلغالق بسبب سياسات الحصار

ونروا  وبالرغم جانب مدارس االٔ  إلى ،بنسبة كبيرة من خالل المدارس الحكومية والخاصة األطفالفيستفيد منه 
تركه  إلى األطفالباقي الظروف التي يضطر بسببها العديد من  نه يتبعأ  إال ،من اهتمام الفرد الفلسطيني به

    بسبب النوعيةأجنبية ضل االلتحاق بجامعات تف األغلبيةن عن الجامعات فإ  أما ،عالم الشغل إلىواللجوء 
أي  ¹ ،الفلسطيني الذي يضيف مصاريف على الفرد األمروهو  ،الشهادة المتحصل عليها في الخارج أهميةو 
 .غالبة على الكفة الفلسطينية في غياب الدعم العربي الكيانوكفة  ،نه ال مجال للمقارنة بين الطرفينأ 

 

لوبي صهيوني  أول بإنشاءالكيان الصهيوني  قام ،ياسية واقتصادية وعسكرية كبيرةس أمريكيةعلى مساعدات في الحصول  رغبة منه ¹

                                                                  ،األمريكي-تحت اسم مجلس الشؤون العامة الصهيوني 1945سنة 

 ،الطبعة الثانية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،كيف تصنع ومن يصنعها :جاه العربت األمريكيةالسياسة  ،)فواز(جرجس  .د :انظر

                                                                                                       99. -  98 :ص ،2000 ،بيروت

من خالل ما يعرف بالقوة الناعمة من الصهيوني  الكيان األمريكيةات المتحدة تساند الوالي ،جانب الدعم العسكري والقوة المسلحة إلى - 

                                                                              ،الكيانالعربية المؤيدة للسالم مع  األنظمةخالل تحالفها مع 

   52. :ص ،مرجع سابق ،2006المشروع الصهيوامريكي فلسطين ولبنان  بين المقاومة اإلرادةحرب كسر  ،)خالد(بكر  أبو :انظر
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 :االنشقاق الفلسطيني - 2

من خالل بناء مؤسسات سياسية مقابل محاوالت فلسطينيي الشتات لزرع حس الوالء للوطن وجمع شتاتهم   
االختالف بين وجهات النظر الفلسطينية خاصة بين حماس  ¹ .اقتصادية واجتماعية تحقق أجزاء من مطالبهم

 األراضيحماس تراجعت عن مبدئها المتمثل في استرجاع كافة  أن إال ،ضعف من قوة مطالبهاوفتح أ 
في فترة  - الد مشعل رئيس المكتب السياسي لهذه الحركة خ أعلنحيث  ،الفلسطينية منذ استيالء اليهود عليها

إذا وافق على إقامة دولة " الكيان الصهيوني"أن الحركة على استعداد للقبول باتفاق مع   - المفاوضات الحالية
، عاصمتها القدس، والسماح بعودة الالجئين، وأن تكون لتلك الدولة سيادة 1967فلسطينية على حدود عام 

 األمرهذا  أن إاليقبل الشعب الفلسطيني بكل هذا،  أن شرطَ  أراضيها وحدودها وبدون مستوطناتكاملة على 
أي  أن، أي إرهابيةراها حركة يالحركة باالعتراف به، بل و  طالب هذهيي ذال الكيان إلىنظرنا  إذالن يتحقق 

متلقية لخبر نتيجة االتفاق  طرفا فيه، بل ستكون مجرد  اتفاق على بناء دولة فلسطينية لن تكون حركة حماس
                                                                .   مناهضة له أوتكون داعمة له  أن فإما

لم تقم الدولة عليها بعد، فماذا لو تم  أراضالناظر للوضع الفلسطيني يجد بان الفلسطينيين يتحاربون على 
 الدولة؟ هقيام هذ

فيه بحشد المساندة،  ماض ولديه مخطط وه الكيانف، صهيونيةمن كونها  أكثرسطينية حاليا المشكلة فل  
                                             .لكل جماعة منهم مخططها الخاص أصبحعلى عكس الفلسطينيين الذين 

 حلول وسط بين فتح من الصعب إيجاديعتقد العديد من خبراء السياسة الشرق أوسطية الروس بأنه    
كل هذا سيكون في ظل دعم معظم القوى  ،تنتهي المواجهة في نهاية المطاف بانتصار احدهما وقد ،وحماس

    .الدولية لحركة فتح  خاصة الواليات المتحدة

 

 : راجع ،للمزيد من المعلومات¹    

 ،الطبعة األولى ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،حث عن الدولةبناء المؤسسات والب : الفلسطينيون في العالم العربي ،)لوري(براند . ا

 9.- 6 : ص ،1991 ،بيروت

160  



 إشكالية تطبيق حق العودة على الفلسطينيين                                                 الفصل الثاني 

  

حيث اتفق الطرفان ، م 2007فيفري  8الحركتين وقعتا على اتفاق  في مكة في  إلى أن اإلشارةتجدر     
قطاع غزة  أن االتفاق انهار مع أحداث  إال، أعمال االقتتال الداخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية إيقافعلى 

  ¹ .سيطرة حركة حماس على قطاع غزةبوالتي انتهت  2007في جوان 

                                                                  الفرع الثاني

  انتهاج حل بناء دولة ثنائية القومية

فكرة دولة واحدة ثنائية القومية أصبحت مطلب بعض الفلسطينيين واليهود، كما أنها أصبحت الحل     
 .االستراتيجي للصراع بالنسبة للعديد من األكاديميين والمنظرين

ن ال يوجد اتفاق في الرأي، إال أن الحاجة للوصول إلى حل وسط، لك صحيح أن هناك كثيرا من األفكار    
الملحة إليجاد حل نهائي أوجدت عدة آراء، من أهمها بناء دولة ثنائية القومية، خاصة مع تراجع إمكانية بناء 

ت دولة فلسطينية، ومع التخوف من أن يكون انهيار المفاوضات ممهدا النتفاضة فلسطينية جديدة، مثلما مهد
  2000.الفاشلة في جويلية  الصهيونية-الفلسطينيةلها مباحثات السالم 

ورؤية طرفي النزاع لها، ومدى إمكانية تطبيقها بانتهاج الخطة  ضح القيمة القانونية لهذه الفكرةسنو     
  :التالية

 .ماهية إقامة دولة ثنائية القومية: الفقرة األولى

  .مدى إمكانية بناء دولة ثنائية القومية: الفقرة الثانية

  

  

 - 2006المعنية  واألطرافلفتح وحماس  األمنيالسلوك  اإلراداتصراع  ،)وائل(سعد  ،)معين(مناع  ،)مريم(عيتاني  ،)حسن(ابحيص  ¹

الطبعة  ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،2العدد  ،في السلطة الفلسطينية األمنملف  ،محسن محمد صالح .د :تحرير ، 2007

 128. – 109 :ص ، 2008 ،بيروت ،األولى
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                                                                                    الفقرة األولى

  ماهية إقامة دولة ثنائية القومية

  :أصل فكرة الدولة ثنائية القومية :أوال

  :تعريف الدولة ثنائية القومية - 1

الدولة ثنائية القومية شكل للتعايش بين جماعتين قوميتين، في دولة واحدة، في إطار من االعتراف     
والتضامن، يضمن ذلك دستور يكفل المساواة والعدالة والهوية للطرفين، بشكل متكافئ، بغض النظر عن 

  .العددية القيمة

 وأخرى) والشؤون الخارجية  كاألمنتهتم بالقضايا ذات االهتمام المشترك ( مشتركة  إلىتنقسم  هامؤسسات
ن، مع وجود حكومة مشتركة وبرلمان ان وبرلمانا، وقد توجد حكومت)تهتم بقضايا التعليم والثقافة( منفصلة
  .مشترك

 أننائية القومية والدولة الديمقراطية العلمانية، يتمثل في هناك فرقا  بين الدولة ث أن إلى اإلشارةتجدر     
الثانية  فتتعاطى معه وفق هويته المدنية،  أماتتعاطى معه وفقها،  تحافظ على الهوية القومية للفرد و األولى

يخص موضوع المساواة، ففي الدولة ثنائية القومية تكون المساواة بين جماعتين قوميتين،  فاالختال أنأي 
      ¹ .ي حين أن المساواة في الدولة الثانية هي بين مواطنين أفرادف

  :جذور فكرة الدولة ثنائية القومية في الحالة الفلسطينية - 2

 حيث تبنتها مجموعات ،عهد االنتداب البريطاني فترة االستيطان اليهودي في إلىتعود جذور هذه الفكرة     
   ."إسرائيل"ها بعد إقامة دولة تخلت عن أنها إال ،يهودية غير صهيونية

  

 ،2005/07/15العودة بتاريخ  أجراس، دراسة نشرت في موقع محاولة أولية للتعريف: الدولة ثنائية القومية ،)ماجد(كيالي  ¹

 http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=63&table=articles :انظر
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 بغض النظر ،تعايش بين جميع المواطنين إلىتدعو  1948فلسطينيا برزت مواقف فلسطينية قبل وبعد     
اجعت فكرة الدولة ، تر 1967للضفة الغربية وقطاع غزة عام  الكيان الصهيونيوبعد احتالل  ،عن انتماءهم

االستمرار  إلىيدعو  األول ،صهيونيانفتولد في تلك الفترة اتجاهان  ،الصهيونيفي المجتمع  لقوميةثنائية ا
  .اعتماد حل الدولتين إلىوالثاني يدعو  ،األراضيباقي االستحواذ على و  في بناء المستوطنات

بالتالي تراجع و  ،مستقلة ة بإقامة دولة فلسطينيةازدادت المطالب ،مع اندالع االنتفاضة الفلسطينية األولى    
  ¹ .، وحدث نفس الشيء بعد االنتفاضة الثانيةلمطالبين بالدولة ثنائية القوميةعدد ا

الليبي معمر  العقيدقدمه كمقترح لحل الصراع،  )فلسطين و  إسرائيلالجامعة بين كلمتي (  إسراطين تأتي    
التابعة للطرفين في دولة  األراضيبدمج  ةالصهيوني- القذافي في كتابه األبيض لحل المشكلة  الفلسطينية

 .واحدة ديمقراطية من أجل التعايش السلمي

مقترح اسراطين يختلف عن مقترح الدولة ثنائية القومية، بل انه يعني دولة ديمقراطية علمانية، ترى بعض  
  .تلفة داخلهاحاليا باعتبار وجود ديانات وانتماءات مخالكيان حقيقة وواقع  بأنها الصهيونية األطراف

دولة ديمقراطية  "إسرائيل"من كون  الصهيونية األطرافبين اسراطين وما تدعيه بعض  إذناالختالف 
فال يشمل سوى  الصهيونياالدعاء  أمافلسطين التاريخية،  أراضييشمل كل  األولالمقترح  أنعلمانية، 

 ² ."إسرائيلدولة " أراضي

  :دولة ثنائية القوميةلل الصهيونيةو النظرة الفلسطينية  :ثانيا

  هنا  اإلشارةالبد من  ،حول فكرة الدولة ثنائية القومية والصهيونيالطرفين الفلسطيني  آراء إلىقبل التطرق    

  

التسوية النهائية  إلىمن التسوية المرحلية  :اإلسرائيليالصراع العربي  ، )محمد(السوداني اغنية .د ،)كريم(د السيد كنبار  ¹

  150. :ص ،رجع سابقم ،)اسراطين(

  :راجع الموقع االلكتروني اسراطين ²

http://esraten.com/ 
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 إليهامثلما يدعو  "ئيلإسرا"رض فلسطين التاريخية وليس في حدود دولة نقصد بها دولة على كامل أ  أننا إلى
 .البعض

  :الفلسطينية حول فكرة الدولة ثنائية القوميةاآلراء - 1

 :ين المنادين بدولة ثنائية القوميةيحجج الفلسطين -ا

 حاليا في مسار إليها تم الوصول على ضوء مبعيد المدى يجب تطويره حل دولة ثنائية القومية هو حل  - 
كان حل الدولة ثنائية  فإذا ،بنفس السؤال على معارضيهم الرأيهذا  رأنصارد وهنا ي ،القضية الفلسطينية
حتى وان قبل الفلسطينيون بدولة منقوصة تقوم على  ؟فهل حل الدولتين ممكن  ،التطبيقالقومية مستحيل 

  .1967المحتلة عام  األراضيجزء من 

 الكيان الصهيونيو  ،غزة من جهة يكون على مستوى الضفة الغربية وقطاع أناالهتمام بالفلسطينيين البد  - 
                                                                                             . دولة ثنائية القومية في إاليتحقق  لنمع اليهود  الكيانعرب  تساويو  .على حد سواء أخرىمن جهة 

 األمرهذا  ،أراضيهم إلىيين في الدول العربية المجاورة هو العودة للفلسطين المزرية لألوضاع  األمثلالحل  - 
الدولة  إلىعودتهم  أن، كما للكياناليوم تابعة  أصبحت أراضيغلبهم هجروا من أ  أنغير ممكن  باعتبار 

في مسار  الكيانطالما اشترط  إذ ،ممكنة الفلسطينية التي قد تبنى على قطاع غزة والضفة الغربية غير
خوفا من تغيير كبير  ،للفلسطينيين للعودة أبوابهاالسلطة بفتح  هتقوم هذ أالدولة فلسطينية  إقامةعلى  تهموافق

  .في الميزان الديموغرافي لصالح الفلسطينيين

  :لفكرة الدولة ثنائية القومية عارضينحجج الفلسطينيين الم - ب

لن يتمكن نه أ ، كما " النقية"نهي فكرة دولة اليهود كونها ست ،استحالة قبول اليهود لفكرة دولة ثنائية القومية - 
ن الواجب في الوقت وال حكومتهم  بقبول هذا الحل، يرد مساندو الفكرة بأ  الصهاينة إجبارالفلسطينيون من 

وهم  ،الصهيونيالطرف  إقناعالحقا مرحلة  تأتيثم  ،الحالي اقتناع جل الفلسطينيين بها كحل نهائي ودائم
تحقيق فكرة ما ال يتحقق بانتظار مباركة  أنعبر التاريخ  أثبتتكات التحرر الوطني التي يستشهدون بحر 

  .بل من خالل العمل الجماعي والمناداة بالفكرة على المستوى الدولي ،الطرف الثاني المسيطر

  مشروعا فكرة الدولة ثنائية القومية تتعارض مع حلم الفلسطينيين في بناء دولتهم الخاصة التي تعتبر  - 
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الشمل  لن يمكن الفلسطينيين من لمّ مة دولة في كل من الضفة والقطاع وطنيا، يرد أنصار الفكرة بان إقا
 .ثل مشروعا وطنيا واسعا، فهي تمالكيان الصهيونيخاصة مع المتواجدين داخل 

تذيب المجتمعين الفلسطيني واليهودي في بعضهما،  أنهالفكرة الدولة القومية يرون  آخرونمعارضون  - 
 أنصاريرد عليهم  ،أحسنبالتالي فان فكرة الدولة العلمانية من التمتع بانتماءه وقوميته، و  تحرم الفلسطينيو 

الدولة العلمانية  أما ،تضمن للطرفين تكريس انتماءهما القومي يرةاألخن هذه فكرة الدولة ثنائية القومية بأ 
  ¹ .ال لقوميتهفتنظر للفرد بانتماءه للوطن، 

  :حول فكرة الدولة ثنائية القومية الصهيونيةاآلراء  - 2

إال من قبل بعض مطروحة  1967بعد حرب  الصهيونيلم تعد فكرة الدولة الثنائية القومية في الوسط     
ايالن " ، بينهم أكاديميون وبعض الشيوعيين الذين يرون في ذلك حال سياسيا حقيقيا، مثل البروفسور األفراد
الذي طالب بتدخل خارجي من اجل تحقيق حلم الدولة الديمقراطية أو الثنائية القومية، حيث أكد أن " بابيه

ن اآللية الخارجية في تحقيق هذا تكو " بابيه " حسب  ،دولتين مستقلتين في ارض فلسطين ال يمكن أن تتعايشا
  .مثلما حدث مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا "إسرائيل"الغرض بفرض مقاطعة دولية على 

  :لفكرة الدولة ثنائية القومية عارضينالم الصهاينةحجج  - ب

لفكرة الدولة  ، فبالنسبة لليمين، تأتي معارضته ليس فقطالصهيونيةبرز المعارضون في أوساط األحزاب     
من العلمانية، فهو يريدها دولة  اقريب  الكيان الصهيونينه أن يجعل ثنائية القومية وٕانما ألي تحرك من شأ 

ن اليمين المعارض يستبق أي مناداة بالدولة القومية بترويجه يهودية تطبق  مبادئ الصهيونية، لذلك فإ 
أما اليسار فيرى بان  . الصهيونيمؤيديها في المجتمع لخطورتها على دولة اليهود، محاولة منه منع زيادة 

                                           .ؤكد ذلكيفكرة الدولة ثنائية القومية خاطئة أساسا، وبأن التفكك الحالي لعدة دول 
 المحللون فيما يقراه  أما ،المعارضين الصهيونييناليسار التي صرح بها كل من اليمين و  اآلراءكانت تلك 

  

 ،بيت لحم ، 14- 13العدد  ،جريدة حق العودة ضمن ،مشروع الدولة ثنائية القومية كمطلب فلسطيني مرغوب ،)اسعد(غانم  .د ¹
  20. :ص ،2005أكتوبر 
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   :نذكر ،لفكرة الدولة ثنائية القومية الكيان الصهيونيتحالة قبول اس أسباب

 نقصد هنا  خدمة مصالح الدول  ،جلهامن أ  التي وجد أدوارهحد عن أ  الكيانراجع تي أنال يمكن   - 
 المقابل من الدعم  بكل في الكيانستفيد يحيث  ،بطرق غير مباشرة  األوسطاالمبريالية في منطقة الشرق 

تفوقا في  األكثر هتجعل أنتحاول  فهي ،تلك الدول رأسالواليات المتحدة على  وتأتي ،خاصة المادي ،أشكاله
 األمريكيةيخدم المصالح  لكيانلالموقع الجغرافي  أنباعتبار  األهميةهذه  تأتي ،األصعدةعلى كل  منطقته

بالحروب  األمريكيةالح ومة السمختبر لمنظ أولمثل ي الكيان أن، كما الطامعة في الموارد العربية
   .االعتداءات التي تشنهاو 

ني انهيار ذلك المشروع القبول ببناء دولة ثنائية القومية يعو  ،اليهود فكرة دولة أساسالصهيونية هي  - 
 آخرين وٕاحالل األصليينتهجير السكان ، و األراضيم على سياسة التوسع االستيطاني وضم القائ الصهيوني

 .مكانهم

األخير لم تقم  ان قيادات هذأكدت بأ  والكيان الصهيونيات  التي كانت بين العالم العربي  كل الصراع  -
ية حتى تلك التي كل محاوالت التسو  إذ طالما اختلق أسبابا لالعتداء على جيرانه، وأجهض ،يوما بأي تسوية
 ¹ ."الواليات المتحدة األمريكية "  اقترحتها حليفته

                                                                                             الفقرة الثانية

  بناء دولة ثنائية القومية إمكانيةمدى 

  :المؤشرات التي تدعم فكرة بناء دولة ثنائية القومية :أوال

                                                                  :بناء دولة فلسطينية إمكانيةتراجع  - 1
 عن  الكيان الصهيونيحل الدولتين غير وارد بسبب استحالة تخلي  أن إلى الرأييذهب القائلون بهذا    

 

 :   2005/07/16بتاريخ  بالموقع االلكتروني الجزيرةمقال نشر  ،إسرائيليافكرة الدولة ثنائية القومية  ¹

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1C58CE18-6BF8-40D2-AB54-960AA2042BE9.htm 
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فهم  ؛األراضيواستحالة بناء دولة فلسطينية على ما تبقى من  1967عليها سنة  ىولتاسالتي  األراضي
 فإذا  ،الشروط المطلوبة إلقامة دولة فلسطينيةنفس  إلىبناء دولة فلسطينية  إمكانية تشكيكهم في فيون يستند

كان يرجى من خالل الدولة الفلسطينية تجسيد هوية الفلسطينيين السياسية على أرض خاصة بهم، وتخليصهم 
تشكل  األسباب ن هذهفإ  ،عنوة أراضيهموتحقيق عودة من هجروا من  ،من المعاناة التي يعيشونها في الشتات

                                                    .وهي ما يرفضون تحقيقه ،الصهاينةهاجسا لدى القادة 
تحقيق الدولة  إمكانيةاستحالته ال يعني بالضرورة  أوبناء دولة فلسطينية مستقلة  إمكانيةتراجع  أنصحيح 

وذلك  ،الكيان الصهيوني أمامخاصة  ،حال موازيا وال مفر منهبعض المنظرين يرونه  أن إال ،الثنائية القومية
                  :التالية لألسباب

 لكيان الصهيونيلالمطالبة  أو ،1967لمعترفة بالدولة الفلسطينية على حدود االدولية سواء  األصواتتزايد  -  
ن هذا سيهدد لب الدولية بهذا الشكل فإ توالت المطا إذا ،التي قد تكفل بناء دولة فلسطينية اإلجراءات بتسريع
   :من النواحي التالية الكيان

                                                             .فشل المشروع الصهيوني في التوسع واالستيطان - 
                                          .الفلسطينية المحتلة ومواردها األراضيمن استغالل  الكيانعدم تمكن  - 
وخاصة مع جيرانها باعتبار أن  ،للقانون الدولي الذي يحكم تعامل الدول مع بعضها الكيانضرورة خضوع  - 

                                                                                      .دولة فلسطين ستصبح جارة لها
هذه القوة قد تمهد  ،ستسمح للفلسطينيين ببناء قوة قد تكون اقتصادية أو عسكريةخطوة بناء دولة فلسطينية  - 

                                                     .لثورة فلسطينية السترجاع األراضي التي بنى اليهود عليها دولتهم
الية سواء على الفلسطينيين أو اإلقليمية والدولية بعد االعتداءات المتو  في تحسين صورته الكيانرغبة  - 

فقد  ،وكذلك على قوافل إعانة الفلسطينيين وبعد  تعنتها المستمر في مسار المفاوضات  ،الدول المجاورة
فعت كما رُ  ،لنقد عديد الدول مثلما حدث بعد عدوانها على غزة حين طرد سفيرها من فنزويال  الكيان تعرض

 ¹ .من اإلفالت من المحاكمة ه السياسي مكنهإال أن نفوذ ،عديد القضايا على قادتها

مؤسسة  :  إصدار ،السياسة الخارجية للرئيس الجديدضمن  ،زوال حل الدولتين مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي ،)ناثان(براون  .ج ¹
  05. – 03 :ص ،2008ماي  ،مركز بيروت ،كارنيغي للسالم الدولي
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  :وجود يهود مساندين لفكرة الدولة ثنائية القومية - 2

هم كل فحسب رض فلسطين التاريخيةى على كامل أ تصورا لدولة ثنائية القومية  تبن األكاديميينبعض قدم     
 إلى مفي مقترحه  ينستند، مرض الواقع ثنائيا القوميةعلى أ  هماالفلسطينية المحتلة،  واألراضي إسرائيلمن 

فبلجيكا التي  ،والفلسطينيين االقتداء به لحل نزاعهم بشكل نهائي للصهاينةالتجربة البلجيكية كنموذج يمكن 
  ، تشبهجانب حكومة مركزية إلىوالولونيون؛ في ظل حكومتين إقليميتين  يتعايش فيها  شعبان هما  الفلمنك

                                           .رض فلسطين التاريخية في الوقت الحاليمكونات أ  -حسبهم  –
 األخذنموذجا دون  اتخذوا من بلجيكا   أصحابه أن إذ ،مالحظة بخصوص هذا المقترح إدراجيمكن       

نتج عن  استصدار  األخير فهذا ،الصهيوني -الوضع الفلسطيني  بأصلوضعها مقارنة  أصل بعين االعتبار
كي الذي على عكس الوضع البلجي ،بدلهم آخرين أناس إحاللشعب  ليتم  أغلبيةنه ترحيل نتج ع أمميقرار 

  .تجمعهما رقعة واحدة عي طبيعي، نتجت عنه فئتان مختلفتان اثنيااجتماكان نتيجة تطور تاريخي و 

ن من بأ  ونير  أنهمنستنتج  أن إالفال يمكن  ،همفي وضع والصهاينةيساوي بين الفلسطينيين  هذا المقترح 
  .منه يحق له التمتع بنفس حقوق سالبها أرضهسلبت 

يظهر مؤخرا بين تلك الفئتين والذي قد ينجم عنه  إضافة إلى ذلك، فانه ال يمكن إغفال الصراع الذي بدأ 
                                                                                        .تقسيم بلجيكا بينهما

جل كل ذلك فإننا نرى بأنه ال يمكن إجراء تلك المقارنة، أو األخذ بأي حالة كنموذج، فتبقى القضية من أ    
جل الوصول الفلسطينية مختلفة عن غيرها وتحتاج إلى حل حقيقي يأخذ بالحقائق التاريخية والقانونية من أ 

هي مجرد تطلعات  المطروحةن كل الحلول بأ  أكاديميون آخرون في المقابل يرى ،حل عادل و دائم إلى
الفلسطينيون لن يرضوا   ،رأيهمفحسب  ،سوءا أكثرجعله  أوالوضع الحالي  إلطالة إالّ مستحيلة لن تفضي 

ود حد إلىعود يلن  الكيان أنكما  ،فرض نسبتها عليهم الصهاينةالتي يريد بعض المسؤولين  األراضيببعض 
     .سوى االستمرار في االقتتال  وسفك الدماء – محسبه –وبالتالي فلن يبقى هنا  ،فجأة أوطواعية  1967

        ظهرت حركات  ،الداعمين لفكرة الدولة ثنائية القومية الصهاينةاألكاديميين الكتاب و  إلى إضافة    
  يده حال نهائيا  مثلما هو الحال بالنسبة   تر عربي  تدعم هذا الطرح  و  -يهودي بعضها   صهيونيةمجموعات و 
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بتحويله من   الكيان أراضيتجسيد ذلك على  إلىكانت تدعو  ٕانهذه الحركة و "   ترابط " لحركة اسمها 
دعمها حق الفلسطينيين في بناء دولة  إلى إضافة ،دولة ثنائية القومية إلىلقانوني الحالي وا السياسي وضعه

نتيجة واحدة سواء طبقت على كامل ارض  إلىالفكرة نفسها تفضي  أن إال ؛مستقلة وتطبيق حق العودة
  ¹ .للكيان الصهيونيملكا  أصبحتالرقعة الجغرافية التي  أوفلسطين التاريخية 

 أراضيالمتواجدين على امتداد  والصهاينةبين الفلسطينيين  داخل السكانيالتض عامل يضيف البع  

  ² .بناء دولة ثنائية القومية إمكانيةالمؤشرات التي قد تدعم  إلىفلسطين التاريخية 

                                                                    :عوائق بناء دولة ثنائية القومية :ثانيا
  :من خالل ما تقدم من هذه الدراسة بإمكاننا أن نلخص معوقات هذا الطرح في ما يلي  

  :ديولوجيا الصهيونيةاإل - 1

أساسا على فكر صهيوني، فمن بين مكونات هذه الدولة وأهداف إنشاءها،  تعتمد ،"إسرائيل"فكرة بناء     
زة ال يمكن التخلي عنها حسبهم، هذا ما يدل عليه ما أي أن الهوية اليهودية ركي ،رض واحدةجمع اليهود في أ 

مثلما سبقت -  "إسرائيل"دعا إليه مؤخرا بعض السياسيين من خالل مطالبتهم للفلسطينيين باالعتراف بيهودية 
ن كان بعض اليهود يدعون إلى إقامة دولة ثنائية القومية، فهم مجرد أقلية في مجتمع فإ   -اإلشارة إليه

كك مجتمعا آخر ويتوسع في أرضه، لذلك فال مجال للحديث عن دولة ثنائية القومية تشترك عنصري جاء ليف
 .)مع تحفظنا على إطالق مصطلح قومية على اليهود كونهم ال يشتركون سوى في الديانة(فيها قوميتان 

                                                                            :الفكر التحرري الفلسطيني - 2
  أراضيالمقاومة حتى استرجاع كامل "تتناقض فكرة بناء دولة ثنائية القومية مع رؤية دعاة  ال  

  

 ،مرجع سابق  2005/07/16مقال نشر بالموقع االلكتروني الجزيرة بتاريخ  ،إسرائيليا يةفكرة الدولة ثنائية القوم ¹

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1C58CE18-6BF8-40D2-AB54-960AA2042BE9.htm  

التسوية النهائية  إلىمن التسوية المرحلية  اإلسرائيليالصراع العربي  ،)محمود( أغنيةالسوداني  .د ،)كريم(السيد كنبار  .د ²

  157 .– 155 :  ص ،مرجع سابق ،)اسراطين(
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لما في ذلك  ،1967بل حتى مع توجه من يطالبون بدولة فلسطينية على حدود  ،فحسب "فلسطين التاريخية
 .وتجاوز لما اقترفته من جرائم على مدى عقود من اعتراف باالحتالل

                                                                                       :األحداثمجريات  - 3

على كل الموارد الطبيعية في فلسطين  الصهيونيال يجد جداال في هيمنة االحتالل  األمورلواقع  رالناظ     
السيطرة العسكرية  إلى إضافة ،الفلسطينية المحتلة واألراضيالكيان الصهيوني التاريخية التي تضم اليوم 

 إدماجما يجعل  ،و الواقع الذي اوجد مجتمعين مختلفين وغير متكافئين من كافة النواحيوه  ،واالجتماعية
  .مستحيل الحدوث أمرانصهارهما في دولة واحدة افكرة  أو اآلخرحدهما في أ 
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خاتمة                                                                                                                   

 

تستوجب الدراسة من كل النواحي،  أبعادهاالقضية الفلسطينية بكل  أن إلى، خلصنا بانتهاء هذا البحث    
وذلك لما تعرفه ھذه القضية  ،من الناحية القانونية وحدها غير كاف لوضع النتائج والتوصيات إليهافالتطرق 

  :أھمھامن مفارقات 

ماليين الفلسطينيين الذين يشتركون في  لعاقتُ " رض رض بال شعب لشعب بال أ أ " انطالقا من فكرة  - 1
وجماعات قدموا من بلدان  ألفرادلتمنح  ،أرضهموالعرق والرغبة في العيش المشترك من  واألصلالتاريخ 
  .في عنصر الديانة إالوال يشتركون  ،مختلفة

 الصهاينة آالفالمقابل يتمتع  في ،الفلسطينيين من الهوية والجنسية آالفتم حرمان  ،كنتيجة ذل - 2
    .بجنسيات مزدوجة

    .توسيع دولتهم إلى يسعى اليهود ،بناء دولة لهم إلىيسعى الفلسطينيون  الوقت الذيفي  - 3

خطوات تؤسس  انتهاج إلى - رأيناحسب –نه يحتاج فيما يخص موضوع حق العودة الفلسطيني فإ     
التي  واألرضر هجّ العودة مرتبطة بعاملي الشعب المُ  أن، وبما دولي مساند لهذه الفكرة رأيلالستفادة من 

ملزمون بوضع  ، ونحن كقانونيينأرضههذا الشعب في  أحقية إثباتهو  األساسين المطلب ر منها، فإ جّ هُ 
نه يطبق بانتهاج سياسة الكيل بمكيالين ير على أ جمع الكثن أ القانون الدولي حتى وإ  إطارطرح ال يخرج عن 
، يبقى الفلسطينيين ألصحابهاوالممتلكات  األراضي إرجاعللعمل على  أرضيةوضع  أن إالمن القوى الكبرى، 

 يأتيفقد  -غالبا على النجاح فيه األرضيةنتائج تلك  إلىفي الوصول  اإلخفاقان كن حتى وإ  – ضروريا أمرا
 . الضغط التي يملكونها أسلحةيستخدم فيه العرب  أوفيه النظام الدولي،  اليوم الذي يتغير

مما جعل المجتمع الدولي  ،اإلنسانيةكل التجارب  أثبتتههذا ما  ،يتطلب العمل المسلح األرضاسترجاع     
ة العمل شرعية حال إثباتن ما تحتاجه القضية الفلسطينية هو لذلك فإ  ،يعترف بشرعية مقاومة المحتل بالقوة

ن الواجب هو فإ  ،األنجعهو  –مثلما يدعي البعض  –ن التحرك السلمي منا بأ ن سلّ وإ  ،المسلح الفلسطيني
ن دعوة كل هذا مع اقتناعنا بأ  ،فلسطينية أراضالتي بنى الصهاينة دولتهم عليها هي  األراضي كل أن إثبات

بسيطة من فلسطين التاريخية  أجزاء إلىالحق  التي توارثت هذا األجيالمع  أراضيهمكل من تم تهجيرهم من 
 للجانب ومطالبته  ،1967حدود  إلىبالعودة حتى  الكيان الصهيونيمع استحالة قبول  ،مستحيل أمرهو 
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 أخرىمرحلة  إلىاالنتقال ا نرى ضرورة نّ فإ لذلك  ،عن حق العودةوالتنازل  بيهوديتهباالعتراف الفلسطيني 
حيث تكون هذه المرحلة مختلفة عن  ،حق العودة رأسهاتمكن الفلسطينيين فعليا من التمتع بحقوقهم وعلى 

ومن كسب حلفاء  ،أمميدار قرار حيث تمكنهم هذه المرحلة من استص ،سابقاتها التي لم تتمكن من ذلك
 ،يوما الكيانلتزم بها يوما والتي لم ي وباقي القرارات التي لم تنفعهم 194مؤثرين يغنونهم عن التمسك بالقرار 

بالموازاة يمكنهم هذا القرار  ،ممي الجديد واضحا وشامال لكل الحقوق الفلسطينيةيكون القرار األ أنعلى 
  :المرور بالمراحل التالية كل ذلك يستدعي ،لكيان الصهيونيلدولية  نةإدا إلىوالتحالف من التوصل 

  .بأرضهمالفلسطينيين  أحقيةتثبت  أجنبيةدراسات تاريخية بمشاركة  إجراء -1

الكيان وجود  أن إثباتوبالتالي  ،الذي قسمت بموجبه فلسطين 181ممي رقم عدم شرعية القرار األ إثبات - 2
وهو ما يمنح الشعب الفلسطيني حق المقاومة  ،أرضاانا احتل يبل ك ،سيادة ال يمثل دولة ذات الصهيوني

  .والدفاع الشرعي

باستحداث قوانين  ،الشتات خاصة في العالم العربيي يتوفير ظروف العيش المناسبة لكل فلسطين - 3
شعب اقتلع  أغلبيةفهم يمثلون  ،يكون ذلك بمنحهم صفة قانونية معينة نظرا لخصوصية وضعهم ،تضمنها لهم

ولم ال تكن البداية من خالل جامعة الدول العربية حتى يستوي الفلسطينيون من  ،بالقوة منذ عقود أرضهمن 
هم طريقة للحفاظ على ذلك أوقد يكون هذا  ،كل هذا يكون مع ضمان حقهم في العودة ،أوضاعهمحيث 
 ،بحقهم الالمشروط في استرجاع حقهمفالدعم الذي قد يحصلون عليه مع تقديم التوعية الدائمة لهم  ،الحق

  .سيكون حصانة للقضية الفلسطينية

تستدعي توفر شروط  أنها إال ،من جهات مختلفة أنجزتن أالنقاط الثالث التي ذكرناها سبق و  أنصحيح     
  :وهي ،نراها ضرورية النطالقة جديدة

كان  فإذا ،سلطة تؤمن به وجود أو ،توحيد الصف الفلسطيني والكلمة الفلسطينية بهذا الخصوص - 1
فال يمكن مطالبة غير الفلسطينيين  ،أرضهمالممثلون الرسميون للشعب الفلسطيني معترفين بقرار تقسيم 

  .بعكس ذلك
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غير السياسة في كل مرة مثلما فعلت منظمة التحرير الفلسطينية فت ،لة اعتماد هذا المنهج دون غيرهمواص - 2

  .وكأنه استرد حقا بعدما طالب به الصھيونيظھر الطرف مع تقديم تنازFت متتالية يُ 
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  181نص قرار التقسيم رقم 

  )أ(

 ..إن الجمعية العامة

قدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة لتأليف لجنة خاصة وتكليفھا ا�عداد للنظر في مسألة وقد ع
 ..حكومة فلسطين المستقلة في الدورة العادية الثانية

وقد ألفت لجنة خاصة، وكلفتھا التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين، وإعداد اقتراحات لحل 
 ..لةالمشك

وقد تلقت وبحثت في تقرير اللجنة الخاصة بما في ذلك عدد من التوصيات ا6جتماعية ومشروع تقسيم مع اتحاد 
 ..اقتصادي أقرته أكثرية اللجنة الخاصة

 .تعتبر أن من شأن الوضع الحالي في فلسطين إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والع>قات الودية بين ا;مم

 .1948آب / أغسطس 1ا6نتداب بأنھا تسعى �تمام ج>ئھا عن فلسطين في  تأخذ علما بتصريح سلطة

توصي المملكة المتحدة بصفتھا السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء ا;مم المتحدة اAخرين، فيما يتعلق 
 بحكومة فلسطين المستقلة، بتبني مشروع التقسيم وا6تحاد ا6قتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه

 :لبوتط

 .أن يتخذ مجلس ا;من ا�جراءات الضرورية، كما ھي مبينة في الخطة، من أجل تنفيذھا - أ

فيما إذا كان الوضع  -إذا كانت الظروف خ>ل الفترة ا6نتقالية تقتضي مثل ذلك النظر-أن ينظر مجلس ا;من  -ب
وجب عليه في سبيل المحافظة على  فإذا قرر مجلس ا;من وجود مثل ھذا التھديد. في فلسطين يشكل تھديدا للسلم

تمشيا مع -السلم وا;من الدوليين، أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة ا;مم المتحدة 
سلطة ا6ضط>ع في فلسطين بالمھمات المنوطة بھا  -من الميثاق وكما ھو مبين في ھذا القرار 41و 39المادتين 

 .في ھذا القرار

يعتبر مجلس ا;من كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليھا ھذا القرار بالقوة تھديدا للس>م، أو خرقا له، أن  -ج
 .من الميثاق 39أو عم> عدوانيا، وذلك بحسب المادة 

 .أن يبلغ مجلس الوصاية بمسؤولياته التي تنطوي عليھا ھذه الخطة -د

 .لخطوات ال>زمة لتحقيق ھذه الخطةتدعو سكان فلسطين إلى القيام من جانبھم با

  .تناشد جميع الحكومات والشعوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل أن يعيق ھذه التوصيات أو يؤخر تنفيذھا

 1تفوض ا;مين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة ;عضاء اللجنة المشار إليھا في الجزء ا;ول، القسم ب، الفقرة 
ى ا;ساس والصورة اللذين يراھما م>ئمين في ھذه الظروف، وتزويد اللجنة بالموظفين ال>زمين أدناه، وذلك بناء عل

 للمساعدة على ا6ضط>ع بالمھمات التي عينتھا الجمعية العامة له
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  )ب(

  إن الجمعية العامة

راض المبينة في الفقرة تفوض ا;مين العام سحب مبلغ من صندوق رأس المال العامل 6 يتجاوز مليوني دو6ر لKغ
  .ا;خيرة من القرار المتعلق بحكومة فلسطين المستقلة

  خطة التقسيم مع ا�تحاد ا�قتصادي

  دستور فلسطين وحكومتھا المستقلة: الجزء ا-ول

  التقسيم وا�ستق1ل: اء ا�نتدابإنھ )أ(

آب / أغسطس 1ينتھي ا6نتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على أ6 يتأخر في أي حال عن  .1
1948.  

يجب أن تجلو القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة عن فلسطين بالتدريج، ويتم ا6نسحاب في أقرب وقت  .2
  .1948آب / سأغسط 1ممكن على أ6 يتأخر في أي حال عن 

  . يجب أن تعلم السلطة المنتدبة اللجنة في أبكر وقت ممكن بنيتھا إنھاء ا6نتداب والج>ء عن كل منطقة
تبذل السلطة المنتدبة أفضل مساعيھا لضمان الج>ء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة اليھودية تضم 

، وذلك في أبكر موعد ممكن، على أ6 يتأخر ميناء بحريا وأرضا خلفية كافيين لتوفير تسھي>ت لھجرة كبيرة
  .1948شباط / فبراير 1في أي حال عن 

تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليھودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس المبين في  .3
المنتدبة،  الجزء الثالث من ھذه الخطة، وذلك بعد شھرين من إتمام ج>ء القوات المسلحة التابعة للسلطة

أما حدود الدولة العربية والدولة . 1948تشرين ا;ول / أكتوبر 1على أ6 يتأخر ذلك في أي حال عن 
  .اليھودية ومدينة القدس فتكون كما وضعت في الجزأين الثاني والثالث أدناه

ن العربية تكون الفترة بين تبني الجمعية العامة توصيتھا بشأن مسألة فلسطين وتوطيد استق>ل الدولتي .4
  .واليھودية، فترة انتقالية

  خطوات تمھيدية ل1ستق1ل) ب(

وتنتخب الجمعية العامة ا;عضاء . تؤلف لجنة مكونة من ممثل واحد لكل دولة من خمس دول أعضاء .1
  .ين في اللجنة على أوسع أساس ممكن، جغرافيا وغير جغرافيالممثل

في الوقت الذي تسحب فيه السلطة المنتدبة قواتھا المسلحة، تسلم إدارة فلسطين بالتدريج إلى اللجنة التي 
وعلى السلطة المنتدبة أن تنسق إلى أبعد حد . ستعمل وفق توصيات الجمعية العامة بتوجيه مجلس ا;من

 .ل>نسحاب مع خطط اللجنة لتسلم المناطق التي يتم الج>ء عنھا وإدارتھاممكن خططھا 
في سبيل تنفيذ ھذه المسؤولية ا�دارية تخول اللجنة سلطة إصدار ا;نظمة الضرورية واتخاذ ا�جراءات  .2

 .ا;خرى كما يقتضي الحال
التي أوصت بھا الجمعية  على السلطة المنتدبة أ6 تقوم بأي عمل يحول دون تنفيذ اللجنة لOجراءات -

 .العامة، أو يعرقله، أو يؤخره
تمضي اللجنة لدى وصولھا إلى فلسطين في تنفيذ ا�جراءات �قامة حدود الدولتين العربية واليھودية  .3

على أن الحدود . ومدينة القدس بحسب الخطوط العامة لتوصيات الجمعية العامة بشأن تقسيم فلسطين
من ھذه الخطة يجب تعديلھا كقاعدة بحيث 6 تقسم حدود الدولة مناطق القرى  الموصوفة في الجزء الثاني

 .ما لم تقتض ذلك أسباب ملحة
تختار اللجنة وتنشئ في كل دولة بأسرع ما يمكن، بعد التشاور مع ا;حزاب الديمقراطية والمنظمات العامة  .4

 أعمال مجلسي الحكومة المؤقتين ا;خرى في الدولتين العربية واليھودية، مجلس حكومة مؤقتا، وتسير 
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 .العربي واليھودي بتوجيه اللجنة العام
، أو إذا 1948نيسان / أبريل 1إذا لم يكن في ا�مكان اختيار مجلس حكومة مؤقت ;ي من الدولتين في 

ھذه ولم يستطع ا6ضط>ع بمھماته، فعلى اللجنة أن تبلغ مجلس ا;من با;مر ليتخذ إزاء ) المجلس(انتخب 
 .الدولة التدابير التي يراھا م>ئمة، كما تبلغ ا;مين العام به كي يحيط أعضاء ا;مم المتحدة علما بذلك

كامل  -بإشراف اللجنة-مع مراعاة نصوص ھذه التوصيات، يكون لكل من المجلسين في أثناء فترة ا6نتقال  .5
 .المتعلقة بالھجرة وتنظيم ا;راضيالسلطة في المناطق التابعة لھا، وبنوع خاص السلطة في القضايا 

يتسلم بالتدريج كل من المجلسين المؤقتين في كل دولة من اللجنة التي يعم>ن تحت إشرافھا، كامل التبعات  .6
 .ا�دارية لكل منھما خ>ل الفترة التي تنقضي بين إنھاء ا6نتداب وتثبيت استق>ل الدولة

ل من الدولتين العربية واليھودية بعد تكوينھما، المضي في توعز اللجنة إلى مجلسي الحكومة المؤقتين لك .7
 .إنشاء أجھزة الحكومة ا�دارية المركزية منھا والمحلية

مليشيا مسلحة من سكان تلك الدولة تكون  -في أقصر وقت ممكن-يجند مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة  .8
 .اشتباكات على الحدودكافية في عددھا للمحافظة على النظام الداخلي، وللحيلولة دون 

تحت إمرة ضباط يھود أو  -من أجل أغراض العمليات-يجب أن تكون ھذه المليشيا المسلحة في كل دولة 
بيد أن السيطرة السياسية والعسكرية العامة على المليشيا بما فيھا اختيار . عرب مقيمين في تلك الدولة

 .قيادتھا العليا، يجب أن تمارسھا اللجنة
على أسس ديمقراطية، بحيث 6 " الجمعية التأسيسية"الحكومة المؤقت لكل دولة انتخابات يجري مجلس  .9

 .يتأخر ذلك عن شھرين اثنين من انسحاب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة
  
ويكون مؤھ> لھذا  .يضع مجلس الحكومة المؤقت أنظمة ا6نتخاب في كل دولة، وتوافق عليھا اللجنة 

مواطنين فلسطينيين مقيمين في تلك ) أ(عاما، على أن يكونوا  18  في كل دولة من تجاوزت سنھما6نتخاب 
عربا ويھودا مقيمين في الدولة، وإن لم يكونوا مواطنين فلسطينيين ولكنھم وقعوا قبل ) ب(الدولة، و

 .ا6قتراع بيانا أعربوا فيه عن نيتھم أن يصبحوا مواطنين في تلك الدولة
اليھود المقيمين في مدينة القدس ممن وقعوا بيانا أعربوا فيه عن نيتھم أن يصبحوا مواطنين، يحق للعرب و

والعرب في الدولة العربية واليھود في الدولة اليھودية، أن يقترعوا في الدولتين العربية واليھودية بالترتيب 
 .المذكور

 .يمكن للنساء أن يقترعن وأن ينتخبن للجمعية التأسيسية
اء الفترة ا6نتقالية 6 يسمح ليھودي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة العربية المقترحة، و6 لعربي في أثن

 .بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة اليھودية المقترحة، إ6 بإذن خاص من اللجنة
تضع الجمعية التأسيسية لكل دولة مسودة دستور ديمقراطي، وتختار حكومة مؤقتة لتخلف مجلس  .10

ويضم دستورا الدولتين الفصلين ا;ول والثاني من التصريح المذكور . حكومة المؤقت الذي عينته اللجنةال
 :أدناه، ويحويان في جملة ما يحويان، أحكاما لما يلي) ج(في القسم 

تأسيس ھيئة تشريعية في كل دولة تنتخب بالتصويت العام وبا6قتراع السري على أساس التمثيل النسبي،  -أ
 .ئة تنفيذية مسؤولة أمام الھيئة التشريعيةوھي

تسوية جميع الخ>فات الدولية التي قد تصبح الدولة طرفا فيھا بالوسائل السلمية وبطريقة 6 تعرض  -ب 
 .الس>م وا;من والعدل الدولي للخطر

د الوحدة ا�قليمية قبول التزام الدولة با6متناع في ع>قاتھا الدولية من التھديد بالقوة أو استعمالھا ض -ج 
 .وا6ستق>ل السياسي ;ية دولة، أو بأية وسيلة أخرى تناقض ھدف ا;مم المتحدة

أن تكفل الدولة لكل شخص وبغير تمييز حقوقا متساوية في الشؤون الدينية والمدنية وا6قتصادية،  -د 
ية استعمال اللغة التي يريدھا، والتمتع بحقوق ا�نسان وبالحريات ا;ساسية، بما في ذلك حرية العبادة، وحر

 .وحرية الخطابة والنشر والتعليم وعقد ا6جتماعات وإنشاء الجمعيات
المحافظة على حرية المرور والزيارة لجميع سكان ومواطني الدولة ا;خرى في فلسطين ومدينة  -ھـ 

 .دودھاالقدس، ويخضع ذلك 6عتبارات ا;من القومي، على أن تضبط كل دولة ا�قامة ضمن ح
 تعين اللجنة لجنة اقتصادية تحضيرية من ث>ثة أعضاء لوضع ما يمكن من ترتيبات للتعاون  .11
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 (د(ا6قتصادي، بغية إنشاء ا6تحاد ا6قتصادي والمجلس ا6قتصادي المشترك، كما ھو مبين في القسم 
 .سرع وقت ممكنأدناه، وذلك في أ

في أثناء الفترة ما بين تبني الجمعية العامة التوصيات المتعلقة بمسألة فلسطين وبين إنھاء ا6نتداب،  .12
تحتفظ السلطة المنتدبة في فلسطين بالمسؤولية التامة عن إدارة المناطق التي لم تسحب منھا قوتھا المسلحة، 

 .اوتساعد اللجنة السلطة المنتدبة على تنفيذ مھماتھ
لدى انسحاب القوات المسلحة -ولضمان استمرار الخدمات ا�دارية، ولضمان انتقال ا�دارة برمتھا  .13

إلى المجلسين المؤقتين والمجلس ا6قتصادي المشترك بالترتيب، العاملة تحت إشراف  -للسلطة المنتدبة
ميع مھمات الحكومة بما فيھا مسؤولية ج -من السلطة المنتدبة إلى اللجنة-اللجنة، يجب أن تنتقل بالتدريج 

 .المحافظة على القانون والنظام في المناطق التي انسحبت منھا قوات الدولة المنتدبة
تسترشد اللجنة في أعمالھا بتوصيات الجمعية العامة، وبالتعليمات التي قد يرى مجلس ا;من  .14

 .ضرورة إصدارھا
  

نافذة فورا ما لم تكن اللجنة قد  -معية العامةضمن توصيات الج-تصبح ا�جراءات التي تتخذھا اللجنة 
وعلى اللجنة أن تقدم إلى مجلس ا;من تقريرا كل شھر . تسلمت قبل ذلك تعليمات مضادة من مجلس ا;من

 .عن حالة الب>د، أو أكثر من تقرير إذا كان ذلك مرغوبا فيه
العامة، وإلى مجلس ا;من في ترفع اللجنة تقريرھا النھائي إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية  .15

 .الوقت نفسه

 تصريح) ج(

ترفع الحكومة المؤقتة في كل دولة مقترحة قبل ا6ستق>ل تصريحاً إلى ا;مم المتحدة يتضمن في جملة ما يتضمنه، 
 :صوص التاليةالن

 حكم عام
تعتبر الشروط التي يتضمنھا التصريح قوانين أساسية للدولة، ف> يتعارض قانون أو نظام أو إجراء رسمي مع ھذه 

 .الشروط أو يتدخل فيھا، و6 يقدم عليھا أي قانون أو نظام أو إجراء رسمي

 الفصل ا-ول
 ا-ماكن المقدسة وا-بنية والمواقع الدينية

  .تمس الحقوق القائمة المتعلقة با;ماكن المقدسة وا;بنية والمواقع الدينية 6 تنكر أو .1
فيما يختص با;ماكن المقدسة، تضمن حرية الوصول والزيارة والمرور بما ينسجم مع الحقوق القائمة  .2

ية، لجميع المقيمين والمواطنين في الدولة ا;خرى وفي مدينة القدس، وكذلك لKجانب دون تمييز في الجنس
كذلك تضمن حرية العبادة بما ينسجم مع . على أن يخضع ذلك لمتطلبات ا;من القومي والنظام العام واللياقة
  .الحقوق القائمة، على أن يخضع ذلك لصيانة النظام العام واللياقة

ق تصان ا;ماكن المقدسة وا;بنية والمواقع الدينية، و6 يسمح بأي عمل يمكن أن يمس بطريقة من الطر .3
فإذا بدا للحكومة في أي وقت أن أي مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني معين بحاجة إلى . صفتھا المقدسة

وإذا لم يتخذ إجراء . ترميم عاجل، جاز للحكومة أن تدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى إجراء الترميم
  .الطوائف المعنية خ>ل وقت معقول أمكن للحكومة أن تجريه بنفسھا على نفقة الطائفة أو

 .6 تفرض ضريبة على أي مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفيا منھا في تاريخ إنشاء الدولة .4
يجب أ6 يحدث أي تغيير في وقع ھذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي أو قاطني ا;ماكن المقدسة 

ھؤ6ء المالكين أو القاطنين في موضع أقل شأنا  أو ا;بنية أو المواقع الدينية، أو يكون من شأنه وضع
  .بالنسبة إلى الوقع العام للضريبة مما كان عليه حالھم وقت تبني توصيات الجمعية

 يكون لحاكم مدينة القدس الحق في تقرير ما إذا كانت أحكام دستور الدولة، المتعلقة با;ماكن المقدسة  .5
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د الدولة والحقوق الدينية المختصة بھا، تطبق وتحترم بصورة صحيحة، وا;بنية والمواقع الدينية ضمن حدو
وله أن يثبت على أساس الحقوق القائمة، الخ>فات التي قد تنشب بين الطوائف الدينية المختلفة، أو من 

ويجب أن يلقى الحاكم تعاونا تاما . طقوس طائفة دينية واحدة بالنسبة إلى ھذه ا;ماكن وا;بنية والمواقع
 .والحصانات الضرورية ل>ضط>ع بمھماته في الدولة ويتمتع با6متيازات

 الفصل الثاني
 الحقوق الدينية وحقوق ا-قليات

تكون حرية العقيدة والممارسة الحرة لجميع طقوس العبادة المتفقة مع النظام العام واAداب الحسنة مضمونة  .1
  .للجميع

  .;شكال بسبب ا;صل أو الدين أو اللغة أو الجنس6 يجوز التمييز بين السكان بأي شكل من ا .2
  .يكون لجميع ا;شخاص الخاضعين لو6ية الدولة الحق في حماية القانون .3
يجب احترام القانون العائلي، وا;حوال الشخصية لمختلف ا;قليات، وكذلك مصالحھا الدينية بما في ذلك  .4

  .ا;وقاف
5. �دارة لن يتخذ أي تدبير من شأنه أن يعيق أو يتدخل في نشاط باستثناء ما يتطلبه حفظ النظام وحسن ا

المؤسسات الدينية أو الخبرات لجميع المذاھب، أو يجحف بحقوق أي ممثل لھذه المؤسسات أو عضو فيھا 
  .بسبب الدين أو القومية

تھا، ووفق تقاليدھا تؤمن الدولة لKقلية العربية أو اليھودية القدر الكافي من التعليم ا6بتدائي والثانوي بلغ .6
 .الثقافية

ولن ينكر حق كل طائفة في ا6حتفاظ بمدارسھا لتعليم أبنائھا بلغتھا الخاصة ما دامت تلتزم بمقتضيات 
أما مؤسسات التعليم ا;جنبية فتداوم على نشاطھا على أساس حقوقھا . التعليم العامة التي قد تفرضھا الدولة

  .القائمة
ية أي مواطن في استعمال أية لغة في المحادثات الخاصة أو في التجارة أو لن تفرض أية قيود على حر .7

  .الدين أو الصحافة أو المنشورات على أنواعھا أو في ا6جتماعات العامة
6 يجوز أن يسمح بنزع ملكية أي أرض تخص عربيا في الدولة اليھودية أو يھوديا في الدولة العربية إ6  .8

الحا6ت يجب دفع تعويض كامل وبالمقدار الذي تحدده المحكمة العليا، وأن يتم وفي جميع . للمنفعة العامة
 .الدفع قبل تجريد المالك من أرضه

 الفصل الثالث
 ت الماليةالمواطنة وا�تفاقيات الدولية وا�لتزاما

 (Citizenship) المواطنة -1
إن المواطنين الفلسطينيين المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، والعرب واليھود المقيمين في فلسطين خارج 

مدينة القدس، وھم غير حائزين على الجنسية الفلسطينية يصبحون مواطنين في الدولة التي يقيمون فيھا، ويتمتعون 
ويجوز لكل شخص تجاوز الثامنة عشرة من . والسياسية جميعھا بمجرد ا6عتراف باستق>ل الدولةبالحقوق المدنية 

العمر خ>ل سنة من يوم ا6عتراف باستق>ل الدولة التي يقيم فيھا، أن يختار جنسية الدولة ا;خرى شرط أ6 يكون 
ة اليھودية المقترحة، وأ6 يكون ;ي يھودي ;ي عربي يقيم في ا�قليم العربي المقترح الحق في اختيار جنسية الدول

وكل شخص يمارس حق ا6ختيار . يقيم في الدولة اليھودية المقترحة الحق في اختيار جنسية الدولة العربية المقترحة
 .ھذا يعتبر أنه في الوقت ذاته قد أجرى ا6ختيار بالنسبة إلى زوجته وأو6ده الذين ھم دون الثامنة عشرة من العمر

وز للعرب المقيمين في إقليم الدولة اليھودية المقترحة ولليھود المقيمين في إقليم الدولة العربية المقترحة، الذين ويج
وقعوا تصريحا برغبتھم في اختيار جنسية الدولة ا;خرى أن يشتركوا في انتخابات الجمعية التأسيسية لھذه الدولة، 

  .ولة التي يقيمون فيھاولكن ليس في انتخابات الجمعية التأسيسية للد
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 ا�تفاقات الدولية -2

تربط الدولة بجميع المعاھدات وا6تفاقيات الدولية ذات الصفة العامة والخاصة التي قد أصبحت فلسطين طرفا  - أ
ي وعلى الدولة أن تحترم ھذه المعاھدات وا6تفاقيات طوال المدة المقررة لھا لمدى عقدھا، مع عدم ا�خ>ل بأ. فيھا

 .حق في ا�نھاء قد تنص عليه ھذه ا6تفاقيات

كل نزاع بشأن إمكان تطبيق ا6تفاقيات أو المعاھدات الدولية التي وقعتھا أو انضمت إليھا حكومة ا6نتداب نيابة  -ب
 .عن فلسطين أو بشأن استمرار صحتھا، يرفع إلى محكمة العدل الدولية وفق أحكام نظام المحكمة

 ليةا�لتزامات الما -3

على الدولة أن تحترم وتنفذ جميع أنواع ا6لتزامات المالية التي أخذتھا الدولة المنتدبة على عاتقھا نيابة عن  - أ
فلسطين في أثناء ممارستھا ا6نتداب والتي تعترف بھا الدولة، وھذا الشرط يشمل حق الموظفين في مرتبات التقاعد 

  .والتعويضات والمكافآت

يق اشتراكھا في المجلس ا6قتصادي المختلط بتلك الفئة من ا6لتزامات التي تشمل عموم تفي الدولة عن طر -ب
  .فلسطين، وتفي بصورة فردية بتلك التي يمكن التفاھم عليھا وتوزيعھا بالعدل بين الدولتين

 تابعة للمجلس ا6قتصادي المشترك، ومكونة من عضو) Court of Claims" (محكمة ادعاءات"يجب إنشاء  -ج
تعينه منظمة ا;مم المتحدة ومن ممثل للمملكة المتحدة وممثل للدولة ذات الشأن، ويرفع إلى ھذه المحكمة كل نزاع 

  .بين المملكة المتحدة وھذه الدولة خاص بالمطالب غير المعترف بھا من قبل ھذه ا;خيرة

موافقة الجمعية العامة على القرار،  تبقى ا6متيازات التجارية الممنوحة بالنسبة إلى أي جزء من فلسطين قبل -ج
  .صالحة وفق شروطھا ما لم تعدل بطريق ا6تفاق بين صاحب ا6متياز والدولة

  الفصل الرابع
  أحكام متنوعة

تضمن ا;مم المتحدة أحكام الفصلين ا;ول والثاني من التصريح، و6 يجري عليھا أي تعديل دون موافقة  .1
حق ;ي عضو في ا;مم المتحدة أن ينبه الجمعية العامة إلى أي خرق لھذه وي. الجمعية العامة لKمم المتحدة

  . ويجوز للجمعية العامة بناء على ذلك أن توصي بما تراه م>ئما للظروف. البنود أو إلى خطر خرقھا
بناء على طلب أحد -يحال كل خ>ف متعلق بتطبيق ھذا التصريح أو تفسيره على محكمة العدل الدولية  .2

  .ما لم يتفق الطرفان على أسلوب تسوية آخر -الطرفين

  ا�تحاد ا�قتصادي والعبور) د)

وتحرر ). ترانزيت(يشترك مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة في وضع مشروع اتحاد اقتصادي وعبور  .1
من القسم ب نص ھذا المشروع منتفعة إلى أبعد مدى ممكن بمشورة  1اللجنة المنصوص عليھا في الفقرة 

ويجب أن يتضمن مسائل أخرى ذات نفع مشترك، . المؤسسات والھيئات الممثلة لكل من الدولتينومعاونة 
فإن  1948نيسان / وإن لم يتم اتفاق المجلسين الحكوميين المؤقتين على ھذا المشروع حتى أول أبريل

 .اللجنة ستقوم بوضعه
 

  ا6تحاد ا6قتصادي الفلسطيني
 :تكون ل>تحاد ا6قتصادي الفلسطيني ا;ھداف التالية .2

 .إيجاد وحدة جمركية - أ
 .إقامة نظام نقدي مشترك يتضمن سعر صرف واحدا -ب
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 يد والبرق والھاتف والموانئ إدارة السكك الحديدية والطرق المشتركة بين الدولتين، ومرافق البر -ج

 .والمطارات المستعملة في التجارة الدولية، على أساس من عدم التمييز في سبيل المصلحة العامة .3
 .ا�نماء ا6قتصادي المشترك، وخصوصا فيما يتعلق بالري واستص>ح ا;راضي وصيانة التربة -د

  .مصادر الطاقة على أساس من عدم التمييزتمكين الدولتين ومدينة القدس من الوصول إلى المياه و -ھـ
ينشأ مجلس اقتصادي مشترك يتكون من ث>ثة ممثلين لكل من الدولتين، ومن ث>ثة أعضاء أجانب يعينھم  .4

ويعين ا;عضاء ا;جانب أول مرة لفترة ث>ث . المجلس ا6قتصادي وا6جتماعي لمنظمة ا;مم المتحدة
  .خصية وليس كممثلين لدولسنوات، ويمارسون وظائفھم بصفتھم الش

تكون وظيفة المجلس ا6قتصادي المشترك تنفيذ التدابير ال>زمة لبلوغ أھداف ا6تحاد ا6قتصادي بطريقة  .5
  .مباشرة أو با6نتداب، ويفوض جميع سلطات التنظيم وا�دارة ال>زمة ;داء مھمته

  .قراراته با;كثرية تتعھد الدولتان بتنفيذ قرار المجلس ا6قتصادي المشترك، وتؤخذ .6
يجوز للمجلس في حال تقصير إحدى الدولتين في إجراء العمل ال>زم أن يقرر بأكثرية ستة من أعضائه  .7

حبس جزء م>ئم من الحصة التي تعود إلى الدولة المذكورة من عائدات الجمارك بموجب ا6تحاد 
قرر با;كثرية البسيطة اتخاذ ما يراه ا6قتصادي، فإن تمادت الدولة في عدم التعاون يجوز للمجلس أن ي

  .م>ئما من العقوبات بما في ذلك التصرف في ا;موال التي يكون احتبسھا
تخطيط برامج مشتركة بين الدولتين ودراستھا  -فيما يتعلق با�نماء ا6قتصادي-تكون وظيفة المجلس  .8

لتين وموافقة مدينة القدس في حال تأثرھا وتشجيعھا، ولكن 6 يجوز له تنفيذ ھذه المشاريع بغير موافقة الدو
  .مباشرة بمشروع ا�نماء

فيما يتعلق بالنظام النقدي المشترك يكون إصدار العم>ت المتداولة في الدولتين وفي مدينة القدس تحت  .9
سلطة المجلس ا6قتصادي المشترك الذي يكون سلطة ا�صدار الوحيدة والذي يحدد ا6حتياطي الذي يحتفظ 

  .مان لھذه العم>تبه كض
أن تدير مصرفھا المركزي الخاص، وأن تتحكم  -أع>ه) ب( 2بما يتفق مع البند -يجوز لكل دولة  .10

بسياستھا المالية وا6ئتمانية وبإيراداتھا ونفقاتھا من القطع ا;جنبي، وبمنح رخص ا6ستيراد، وأن تقوم 
ن للمجلس ا6قتصادي المشترك خ>ل السنتين ويكو .بعمليات مالية دولية اعتمادا على ائتمانھا الذاتي

في -التاليتين مباشرة 6نتھاء ا6نتداب سلطة اتخاذ جميع ما قد يلزم من تدابير كي يكون متوفرا لكل دولة 
مبلغ من القطع ا;جنبي كاف لكي يضمن لOقليم ذاته مقدارا من البضائع  -فترة مدتھا اثنا عشر شھرا

6ستھ>ك المحلي مساويا لمقدار من البضائع والخدمات التي استھلكھا ا�قليم والخدمات المستوردة ;جل ا
، وذلك بالقدر الذي يسمح به 1947كانون ا;ول / ديسمبر 31خ>ل ا6ثني عشر شھرا المنتھية في 

مجموع الدخل من القطع ا;جنبي الذي تحصل عليه الدولتان من تصدير البضائع والخدمات، وشرط أن 
  .ولة التدابير الم>ئمة لصيانة مواردھا الخاصة من القطع ا;جنبيتتخذ كل د

تتمتع كل دولة بجميع السلطات ا6قتصادية غير الموكولة صراحة إلى المجلس ا6قتصادي  .11
  .المشترك

  .توضع تعريفة جمركية تترك حرية التجارة كاملة بين الدولتين، وكذلك بين الدولتين ومدينة القدس .12
عريفة لجنة خاصة للتعريفات مكونة من ممثلين متساوي العدد عن كل دولة من تضع جداول الت .13

وفي حال وقوع . الدولتين، وتعرض على المجلس ا6قتصادي المشترك للموافقة عليھا بأكثرية ا;صوات
خ>ف في لجنة التعريفة فإن المجلس ا6قتصادي المشترك يقوم بالتوسط في النقاط المتنازع عليھا، كما 

  .التعريفة بنفسه في حال عدم توصل لجنة التعريفة إلى وضع جدول للتعريفة في المھلة المحددة يضع
يكون لتكاليف البنود التالية ا;ولوية من دخل الجمارك وغيرھا من بنود الدخل العام للمجلس  .14

 :ا6قتصادي المشترك
 .نفقات المصالح الجمركية ومصاريف إدارة المصالح المشتركة - أ

 .قات إدارة المجلس ا6قتصادي المشتركنف -ب
 :ا6لتزامات المالية �دارة فلسطين وھي -ج 

 .نفقات إدارة الدين العام - أ          
معاشات التقاعد التي تدفع حاليا أو التي ستدفع في المستقبل وفقا للقوانين وعلى النطاق  -ب          

  .>همن الفصل الثالث أع) 3(المنصوص عليه في البند 
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بعد تغطية ھذه ا6لتزامات بنمائھا، يوزع فائض الدخل من الجمارك والخدمات المشتركة على  .15
 :الصورة التالية

ويوزع المجلس ا6قتصادي المشترك الباقي % 10و6 يزيد على % 5تمنح مدينة القدس مبلغا 6 يقل عن 
وم>ئم للخدمات الحكومية وا6جتماعية في  بصورة عادلة على الدولتين ھادفا المحافظة على مستوى معقول

كلتا الدولتين، غير أنه 6 يجوز أن تزيد حصة أي منھما على المقدار الذي ساھمت به في دخل ا6تحاد 
ويجوز للمجلس ا6قتصادي المشترك بعد انقضاء خمس . ا6قتصادي بأكثر من أربعة م>يين جنيه في السنة

  .وزيع ا�يرادات المشتركة مستلھما في ذلك اعتبارات العدالةسنوات أن يعيد النظر في مبادئ ت
تشترك الدولتان في عقد جميع ا6تفاقيات والمعاھدات الدولية الخاصة بالتعريفات الجمركية،  .16

وبمرافق المواص>ت الموضوعة تحت سلطة المجلس ا6قتصادي المشترك، وتلزم الدولتان في ھذه ا;مور 
  .أكثرية المجلس ا6قتصادي المشتركبأن تتصرفا طبقا لقرار 

يبذل المجلس ا6قتصادي المشترك جھده ليوفر لصادرات فلسطين منفذا عاد6 ومتساويا إلى  .17
  .ا;سواق العالمية

على جميع المشاريع المدارة من المجلس ا6قتصادي المشترك أن تدفع أجورا عادلة على أساس  .18
  .واحد

ھد أحكاما تحفظ حرية المرور والزيارة لجميع سكان أو يتضمن التع :حرية المرور والزيارة .19
مواطني كلتا الدولتين ومدينة القدس ضمن اعتبارات ا;من، على أن تضبط كل دولة ومدينة القدس ا�قامة 

  .داخل حدودھا
يبقى التعھد وأية اتفاقية صادرة عنه نافذتين مدة عشر سنين، ويستمر : إنھاء التعھد وتعديله وتغييره .20

  .ك حتى يطلب أي من الطرفين إنھاءه فينھى بعد ذلك بعامينكذل
6 يجوز خ>ل فترة السنوات العشر ا;ولى تعديل ھذا التعھد أو أية اتفاقية صادرة عنه، إ6 بقبول  .21

  .ك> الطرفين وموافقة الجمعية العامة
اء على طلب أي من بن-كل نزاع متعلق بتطبيق أو تفسير التعھد وأية اتفاقية صادرة عنه يرجع فيه  .22

 .إلى محكمة العدل الدولية، ما لم يتفق الطرفان على وسيلة أخرى للتسوية -الفريقين

 الموجودات) ھـ(

توزع أموال إدارة فلسطين المنقولة بين الدولتين العربية واليھودية ومدينة القدس على أساس عادل، ويجب  .1
أع>ه، وتصبح ا;موال غير ) 1(بند ) ب(ة في القسم أن يجري التوزيع بواسطة لجنة ا;مم المتحدة المذكور

  .المنقولة ملكا للحكومة التي توجد ھذه ا;موال في إقليمھا
يجب على الدولة المنتدبة خ>ل الفترة التي تنقضي بين تاريخ تعيين لجنة ا;مم المتحدة وانتھاء ا6نتداب أن  .2

نا تصفية أموال حكومة فلسطين والتصرف بھا أو تتشاور مع اللجنة في أي إجراء تفكر في اتخاذه، متضم
رھنھا، مثل فائض الخزينة المتراكم، وريع السندات التي أصدرتھا الحكومة، وأراضي الدولة، وأية 

 .موجودات أخرى

 الدخول في عضوية ا-مم المتحدة -و
ويكون البيان  -مشروع الحاضركما ھو منصوص عليه في ال-عندما يصبح استق>ل الدولة العربية أو اليھودية نافذاً 

والتعھد المنصوص عليھما في ھذا المشروع قد وقعا من قبل الدولة، يصبح عندئذ من الم>ئم أن ينظر بعين العطف 
 .من ميثاق ا;مم المتحدة) 4(إلى طلب قبولھا عضوا في ا;مم المتحدة طبقا للمادة 

 الحدود: الجزء الثاني

 الدولة العربية - أ
يحد منطقة الدولة العربية في الجليل الغربي من الغرب البحر ا;بيض المتوسط، ومن الشمال حدود لبنان من رأس 

الجنوب تاركاً منطقة الصالحة المبنية في  الناقورة إلى نقطة شمالي الصالحة، ومن ھناك يسير خط الحدود في اتجاه
 من ثم يتبع خط الحدود الغربية لقرى علما . الدول العربية في>قي النقطة الواقعة في أقصى جنوبي ھذه القرية
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ويتبع ھذا الخط . صفد/ والريحانية طبطبه، ومنھا يتبع خط الحد الشمالي لقرية ميرون فيلتقي بخط حدود قضاء عكا
ومن ھناك يتبع خط . طة غربي قرية السموعي، وي>قيه مرة أخرى في نقطة في أقصى شمالي قرية الفراضيةإلى نق

صفد العام، ومن ھنا يتبع الحدود الغربية لقرية كفر عنان حتى يصل خط حدود قضاء / حدود القضاء إلى طريق عكا
زاوية الجنوبية الغربية لقرية كفر عنان يتبع كفر عنان، ومن ال/ صفد ولوبية/ عكا، مارا بغربي تقاطع عكا/ طبريا

خط الحدود الحدود الغربية لقضاء طبريا إلى نقطة قريبة من خط الحدود بين قريتي المغار وعيلبون، ومن ثم يبرز 
إلى الغرب ليضم أكبر مساحة من الجزء الشرقي من سھل البطوف 6زمة للخزان الذي اقترحته الوكالة اليھودية 

 .إلى الجنوب والشرق لري ا;راضي
  

طبريا إلى الجنوب الشرقي من منطقة / تعود الحدود فتلتقي بحدود قضاء طبريا في نقطة على طريق الناصرة
طرعان المبنية، ومن ھناك تسير في اتجاه الجنوب، تابعة بادئ ا;مر حدود القضاء، ثم مارة بين مدرسة خضوري 

ومن ھنا تسير إلى الغرب، موازية لخط التقاطع . عند قاعدة جبل تابورالزراعية وجبل تابور إلى نقطة في الجنوب 
ثم تسير إلى الزاوية الشمالية الغربية من . إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي قرية تل عداشيم 230العرضي 

. في قرية يافا ھذه ا;راضي ومنھا تنعطف إلى الجنوب والغرب حتى تضم إلى الدولة العربية مصادر مياه الناصرة
وحين تصل جنجار، تتبع حدود أراضي ھذه القرية الشرقية والشمالية والغربية إلى زاويتھا الجنوبية الغربية، ومن 

العفولة على الحدود ما بين قريتي ساريد والمجيدل، وھذه / ھناك تسير في خط مستقيم إلى نقطة على سكة حديد حيفا
 .ھي نقطة التقاطع

  
جنوبية الغربية من منطقة الدولة العربية في الجليل خطا من ھذه النقطة مارا نحو الشمال على محاذاة تتخذ الحدود ال

حدود ساريد وغفات الشرقية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من نھ>ل، ماضيا من ھناك عبر أراضي كفار ھاحوريش 
لغرب محاذيا حدود تلك القرية إلى حدود بيت إلى نقطة متوسطة على الحدود الجنوبية لقرية عيلوط، ومن ثم نحو ا

لحم الشرقية، ومنھا نحو الشمال فالشمال الشرقي على حدودھا الغربية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من ولدھايم، 
. ومن ھناك جنوب الشمال الغربي عبر أراضي قرية شفاعمرو إلى الزاوية الجنوبية الشرقية من رامات يوحانان

. حيفا، إلى الغرب من اتصالھا بطريق عبلين/ شما6 فشما6 شرقيا إلى نقطة على طريق شفاعمرو ومن ھنا يسير
ومن ھناك يسير على تلك . ومن ھناك يسير شما6 شرقيا إلى نقطة على الحدود الجنوبية من طريق عبلين للبروة
قرية تمرة إلى أقصى زاوية  الحدود إلى أقصى نقطة غربية لھا، ومنھا ينعطف إلى الشمال فيمضي عبر أراضي

بعد ذلك يسير صوب الغرب . صفد/ شمالية غربية، وعلى محاذاة حدود جوليس الغربية حتى يصل إلى طريق عكا
 .حيفا، ومن ھذه النقطة يتبع تلك الحدود إلى البحر /صفد إلى حدود منقطة الجليل/ حتى يصل إلى طريق عكا

  
جبلية على نھر ا;ردن في وادي المالح إلى الجنوب الشرقي من بيسان، وتسير تبدأ حدود منطقة السامرة واليھودية ال

أريحا، ثم تتبع الجانب الغربي من ذلك الطريق في اتجاه شمالي غربي إلى ملتقى / نحو الغرب فتلتقي بطريق بيسان
الغرب إلى مسافة  جنين في اتجاه/ ومن ھذه النقطة تتبع حدود مقاطعة نابلس. حدود أقضية بيسان ونابلس وجنين

تبلغ نحو ث>ثة كيلومترات، ثم تنعطف نحو الشمال الغربي مارة بشرقي المنطقة المبنية من قرى جليون وفقوعة إلى 
ومن ھنا تسير بادئ ا;مر نحو الشمال . حدود مقاطعتي جنين وبيسان في نقطة إلى الشمال الشرقي من نورس

جنين، ومن ثم في اتجاه / زرعين، ثم شطر الغرب إلى سكة حديد العفولة الغربي إلى نقطة شمالي المنطقة المبنية من
من ھنا تتجه الحدود . شمالي غربي على طول خط حدود المنطقة إلى نقطة التقاطع على الخط الحديدي الحجازي

يف إلى الجنوب الغربي بحيث تكون المنطقة المبنية وبعض أراضي خربة ليد ضمن الدولة العربية، ثم تقطع طر
جنين في نقطة على حدود المنطقة بين حيفا والسامرة إلى الغرب من المنسي، وتتبع ھذه الحدود إلى أقصى / حيفا

ومن ھنا تتبع الحدود الشمالية والشرقية لقرية عرعرة ملتقية مرة أخرى بخط حدود . نقطة جنوبي قرية البطيمات
جه نحو الجنوب فالجنوب الغربي في خط مستقيم تقريبا المنطقة بين حيفا والسامرة في وادي عارة، ومن ھناك تت

. ملتقية بحدود قاقون الغربية، ومتجھة معھا إلى نقطة تقع إلى الشرق من سكة الحديد على حدود قرية قاقون الشرقية
ومن ھنا تسير مع سكة الحديد مسافة إلى الشرق منھا نحو نقطة تقع شرقي محطة سكة الحديد في طولكرم، ومن 

رأس العين حتى / جلجولية/ قلقيلية/ تتبع الحدود خطا في منتصف المسافة بين سكة الحديد وبين طريق طولكرم ھناك
نقطة تقع شرقي محطة رأس العين، التي تسير منھا في اتجاه سكة الحديد مسافة إلى الشرق حتى نقطة على سكة 

في اتجاه حدود مطار اللد الجنوبية إلى زاويته بيت نبا6، ومن ھنا تسير / اللد/ الحديد جنوبي ملتقى سكك حيفا
 الجنوبية الغربية، ومن ثم في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة المنطقة المبنية من صرفند العمار، ومن ھناك تنعطف 
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يجب (شطر الجنوب مارة غربي المنطقة المبنية من أبو الفضل إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي بير يعقوب 
، ومن ھناك يتبع خط الحدود حدود )حديد خط الحدود بحيث يسمح باتصال مباشر بين الدولة العربية ومطار اللدت

ومن ثم يسير في خط مستقيم إلى نقطة . بلدة الرملة الغربية والجنوبية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من قرية النعماني
لقرية الشرقية وحدود قرية عنابة الجنوبية، ومن ھناك ينعطف في أقصى الجنوب من البرية على محاذاة حدود تلك ا

القدس حتى القباب، ومنھا يتبع الطريق إلى حدود أبي شوشة، ويسير / شما6 فيتبع الجانب الجنوبي من طريق يافا
ويسير من ھنا نحو . في محاذاة الحدود الشرقية ;بي شوشة وسيدون وحلدة حتى نقطة في أقصى الجنوب من حلدة

الغرب في خط مستقيم إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أم كلخا، ومنھا يتبع الحدود الشمالية ;م كلخا والقزازة 
وحدود المخيزن الشمالية والغربية إلى حدود منطقة غزة، ومنھا يسير عبر أراضي قريتي المسمية الكبيرة وياصور 

 .مسافة بين المناطق المبنية من ياصور وبطاني شرقيإلى النقطة الجنوبية من التقاطع الواقع في منتصف ال

تتجه خطوط الحدود من نقطة التقاطع الجنوبية نحو الشمال الغربي بين قريتي غان يفنة وبرقة إلى البحر في نقطة 
تقع في منتصف المسافة بين النبي يونس وميناء الق>ع، ونحو الجنوب الشرقي إلى نقطة غربي قسطينة، ومنھا 

ومن الزاوية الجنوبية الشرقية من . ي اتجاه جنوبي غربي مارة شرقي المناطق المبنية من السوافير وعبدستنعطف ف
المجدل إلى / قرية عبدس تسير إلى نقطة في الجنوب الشرقي من المنطقة المبنية من بيت عقة قاطعة طريق الخليل

تجاه جنوبي على محاذاة الحدود الغربية لقرية الغرب من المنطقة المبنية من عراق سويدان، ومن ھناك تسير في ا
ثم تسير عبر ا;راضي القبلية لعرب الجبارات إلى نقطة على الحدود ما بين . الفالوجة إلى حدود قضاء بئر السبع

قضاءي بئر السبع إلى الشمال من خربة خويلفة، ومن ھناك تسير في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة على طريق بئر 
العام على بعد كيلومترين إلى الشمال الغربي من البلدة ثم تنعطف شطر الجنوب الشرقي فتصل وادي غزة / السبع

ومن ھنا تنعطف في اتجاه شمالي شرقي، وتسير على . السبع في نقطة واقعة على بعد كيلومتر واحد إلى الغرب منه
واحد، ومن ثم تنعطف شرقا وتسير في  الخليل مسافة كيلومتر/ محاذاة وادي السبع وعلى محاذاة طريق بئر السبع

الخليل في اتجاه / ثم تتبع حدود بئر السبع. خط مستقيم إلى خربة كسيقة لتلتقي بحدود المقاطعة بين بئر السبع والخليل
 .160و 150ثم تنفصل عنھا فتقطع قاعدة الفراغ من بين خطي الطول  .الشرق إلى نقطة شمالي رأس الزويرة

مترات تقريبا إلى الشمال الشرقي من رأس الزويرة، تنعطف الحدود شما6 بحيث تستثني من وعلى بعد خمسة كيلو
الدولة العربية قطاعا على محاذاة ساحل البحر الميت 6 يزيد عرضه على سبعة كيلومترات وذلك حتى عين جدي، 

 .حيث تنعطف من ھناك إلى الشرق لتلتقي حدود شرق ا;ردن في البحر الميت

ود الشمالية للجزء العربي من السھل الساحلي من نقطة بين ميناء الق>ع والنبي يونس، مارة بين المناطق تبدأ الحد
المبنية من غان يفنة وبرقة حتى نقطة التقاطع، ومن ھنا تسير في اتجاه الجنوب الغربي مارة عبر أراضي بطاني 

جوليس، تاركة المناطق المبنية من بطاني شرقي على محاذاة الحد الشرقي من أراضي بيت داراس وعبر أراضي 
ومن ھناك تتجه إلى . شرقي وجوليس في الغرب، وماضية حتى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي بيت طيما

. الشرق من الجية عبر أراضي قرية البربرة على محاذاة الحدود الشرقية من قرى بيت جرجا ودير سنيد ودمرة
. تعبر حدود أراضي بيت حانون تاركة ا;راضي اليھودية من نير عام صوب الشرقومن الزاوية الشرقية لدمرة 

ومن الزاوية الجنوبية الشرقية لبيت حانون تتجة الحدود إلى الجنوب الغربي نحو نقطة إلى الجنوب من خط التوازي 
وتمضي في خط  ، ثم تنعطف نحو الشمال الغربي مسافة كيلومترين، وتنعطف ثانية في اتجاه جنوبي غربي100

مستقيم تقريبا إلى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي خربة أخزاعة ومن ھناك تتبع خط حدود ھذه القرية إلى 
حتى نقطة تقاطعه مع خط  90بعد ذلك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة خط الطول . أقصى نقطة جنوبية منھا

الرحيبة وتمضي في اتجاه جنوبي إلى نقطة معروفة باسم  ثم تنعطف في اتجاه جنوبي شرقي إلى خربة 70العرض 
العوجا العام إلى الغرب من خربة المشرف، ومن ھناك تلتقي بوادي / البھا، حيث تعبر من خلفھا طريق بئر السبع

الزياتين إلى الغرب من السبيطة ومن ھناك تنعطف إلى الشمال الشرقي ثم إلى الجنوب الشرقي تابعة ھذا الوادي ثم 
وتبرز بعد ذلك إلى الجنوب الغربي على محاذاة وادي النفخ ووادي . تمضي إلى الشرق من عبدة فتلتقي بوادي النفخ

 .عجرم ووداي لسان حتى النقطة التي تقطع فيھا وادي لسان الحدود المصرية

ب من ا;حياء اليھودية تتكون منطقة قطاع يافا العربي من ذلك الجزء من منطقة تخطيط مدينة يافا التي تقع إلى الغر
 القدس، وإلى الجنوب الغربي/ الواقعة جنوبي تل أبيب، وإلى الغرب من امتداد شارع ھرتزل حتى التقائه بطريق يافا
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القدس الواقع إلى الجنوب الشرقي من نقطة ا6لتقاء تلك، وإلى الغرب من أراضي / من ذلك الجزء من طريق يافا 
ال الغربي من منطقة مجلس حولون المحلي، وإلى الشمال من الخط الذي يصل الزاوية مكفيه يسرائيل وإلى الشم

الشمالية الغربية من حولون بالزاوية الشمالية الشرقية من منطقة مجلس بات يام المحلي، وإلى الشمال من منطقة 
إضافة إلى -ا6عتبار أما مسألة حي الكاترون فستبتھا لجنة الحدود بحيث تأخذ بعين . مجلس بات يام المحلي

الرغبة في ضم أقل عدد ممكن من سكانه العرب وأكبر عدد ممكن من سكانه اليھود إلى الدولة  -ا6عتبارات ا;خرى
 .اليھودية

 الدولة اليھودية -ب
ق من الشمال والغرب والحدود اللبنانية، ومن الشر) الجليل الشرقي(تحد القطاع الشمالي الشرقي من الدولة اليھودية 

ويضم كل حوض الحولة وبحيرة طبريا وكل مقاطعة بيسان، حيث يمتد خط الحدود . حدود سوريا وشرق ا;ردن
ومن ھناك تمتد الدولة اليھودية نحو الشمال الغربي ضمن الحدود التي وصفت . إلى قمة جبال الجلبوع ووداي المالح

 .فيما يتعلق بالدولة العربية

لساحلي من نقطة بين ميناء الق>ع والنبي يونس في مقاطعة غزة، ويضم مدينتي يمتد الجزء اليھودي من السھل ا
وتتبع الحدود الشرقية للدولة اليھودية الحدود التي وصفت فيما . حيفا وتل أبيب تاركا يافا قطاعا تابعا للدولة العربية

 .يتصل بالدولة العربية

 مدينة القدس -ج
  . ي التوصيات المتعلقة بمدينة القدستكون حدود مدينة القدس كما ھي محددة ف

 مدينة القدس: الجزء الثالث

 نظام خاص - أ
متحدة خاضع لنظام دولي خاص، وتتولى ا;مم ال (Corpus Sepratum) يجعل لمدينة القدس كيان منفصل

 .إدارتھا، ويعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة ا�دارية نيابة عن ا;مم المتحدة

 حدود المدينة -ب
تشمل مدينة القدس بلدية القدس الحالية مضافا إليھا القرى والبلدان المجاورة، وأبعدھا شرقا أبو ديس، وأبعدھا جنوبا 

 .لمبنية من قرية قالونياوتشمل معھا المنطقة ا. بيت لحم، وغربا عين كارم

 نظام المدينة ا-ساسي -ج
على مجلس الوصاية خ>ل خمسة أشھر من الموافقة على المشروع الحاضر، أن يضع ويقر دستورا مفص> للمدينة 

 :يتضمن جوھر الشروط التالية

 :ا<دارة الحكومية، مقاصدھا الخاصة .1
 :ماتھا ا�دارية ا;ھداف الخاصة التاليةعلى السلطة ا�دارية أن تتبع في أثناء قيامھا بالتزا

 
حماية المصالح الروحية والدينية الفريدة الواقعة ضمن مدينة العقائد التوحيدية الكبيرة الث>ث المنتشرة  -أ

-وصيانتھا، والعمل لھذه الغاية بحيث يسود النظام والس>م  -المسيحية واليھودية وا�س>م-في أنحاء العالم 
 .مدينة القدس -خاصة الس>م الديني

 
دعم روح التعاون بين سكان المدينة جميعھم، سواء في سبيل مصلحتھم الخاصة أم في سبيل تشجيع  -ب

التطور السلمي للع>قات المشتركة بين شعبي فلسطين في الب>د المقدسة بأسرھا، وتأمين ا;من والرفاھية، 
، آخذا بعين ا6عتبار العادات والظروف الخاصة وتشجيع كل تدبير بناء من شأنه أن يحسن حياة السكان

  .لمختلف الشعوب والجاليات
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 :الحاكم والموظفون ا<داريون .2
يقوم مجلس الوصاية بتعيين حاكم للقدس يكون مسؤو6 أمامه، ويكون ھذا ا6ختيار على أساس كفايته 

 .في فلسطينالخاصة دون مراعاة لجنسيته، على أ6 يكون مواطنا ;ي من الدولتين 
 

مثل الحاكم ا;مم المتحدة في مدينة القدس، ويمارس نيابة عنھا جميع السلطات ا�دارية بما في ذلك إدارة 
الشؤون الخارجية، وتعاونه مجموعة من الموظفين ا�داريين يعتبر أفرادھا موظفين دوليين وفق منطوق 

كان المدينة ومن سائر فلسطين دون أي تمييز من الميثاق، ويختارون قدر ا�مكان من بين س) 100(المادة 
وعلى الحاكم أن يقدم مشروعا مفص> لتنظيم إدارة المدينة إلى مجلس الوصاية لينال موافقته . عنصري

  .عليه
 :ا�ستق1ل المحلي .3

) القرى والمراكز والبلديات(يكون للوحدات القائمة حاليا ذات ا6ستق>ل المحلي في منطقة المدينة  -أ
 .ات حكومية وإدارية واسعة ضمن النطاق المحليسلط

 
يدرس الحاكم مشروع إنشاء وحدات بلدية خاصة تتألف من ا;قسام اليھودية والعربية في مدينة القدس  -ب

وتستمر الوحدات البلدية الجديدة في . الجديدة، ويرفعه إلى مجلس الوصاية للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه
  .لحالية لمدينة القدستكوين جزء من البلدية ا

 :تدابير ا-من .4
تجرد مدينة القدس من الس>ح ويعلن حيادھا ويحافظ عليه، و6 يسمح بقيام أية تشكي>ت أو تدريب أو  -أ

 .نشاط عسكري ضمن حدودھا
 
في حال عرقلة أعمال ا�دارة في مدينة القدس بصورة خطيرة أو منعھا من جراء عدم تعاون أو تدخل  -ب

 .ثر من السكان، يكون للحاكم السلطة باتخاذ التدابير ال>زمة �عادة سير ا�دارة الفعالفئة أو أك
 
للمساعدة على استتباب القانون والنظام الداخلي، وبصورة خاصة لحماية ا;ماكن المقدسة والمواقع  -ج

رادھا من خارج فلسطين وا;بنية الدينية في المدينة، يقوم الحاكم بتنظيم شرطة خاصة ذات قوة كافية يجد أف
ويعطى الحاكم الحق في التصرف في بنود الميزانية بحسب الحاجة للمحافظة على ھذه القوة وا6تفاق 

  .عليھا
 :التنظيم التشريعي .5

تكون السلطة التشريعية والضرائبية بيد مجلس تشريعي منتخب با6قتراع العام السري، على أساس تمثيل 
ومع ذلك يجب أ6 يتعارض أي إجراء . الغين، وبغير تمييز من حيث الجنسيةنسبي لسكان مدينة القدس الب

تشريعي أو يتناقض مع ا;حكام المنصوص عليھا في دستور المدينة، كما يجب أ6 يسود ھذه ا;حكام أي 
على مشاريع  (VETO)قانون أو 6ئحة أو تصرف رسمي ويعطي الدستور الحاكم الحق في ا6عتراض 

نافية مع ا;حكام المذكورة، ويمنحه كذلك سلطة إصدار أوامر وقتية في حال تخلف المجلس عن القوانين المت
  .الموافقة في الوقت الم>ئم على مشروع قانون يعتبر جوھريا بالنسبة إلى سير ا�دارة الطبيعي

 :القضاء .6
لو6يتھا سكان  يجب أن ينص القانون على إنشاء نظام قضائي مستقل، يشتمل على محكمة استئناف يخضع

  .المدينة
 :ا�تحاد ا�قتصادي والنظام ا�قتصادي .7

تكون مدينة القدس داخلة ضمن ا6تحاد ا6قتصادي الفلسطيني ومقيدة بأحكام التعھد جميعھا وبكل معاھدة 
ويقام مقر المجلس ا6قتصادي في منطقة . تنبثق منه، وكذلك بجميع قرارات المجلس ا6قتصادي المشترك

ويجب أن يحتوي الدستور على أحكام للشؤون ا6قتصادية التي 6 تقع ضمن نظام الوحدة  المدينة
ا6قتصادية، وذلك على أساس من عدم التمييز والمساواة في المعاملة بالنسبة إلى الدول ا;عضاء في ا;مم 

  .المتحدة ورعاياھا
 :والزيارة والسيطرة على المقيمين TRANSIT حرية العبور .8

 ة الدخول وا�قامة ضمن حدود المدينة مضمونة للمقيمين في الدولتين العربية واليھودية تكون حري
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 ولمواطنيھا وذلك بشرط عدم ا�خ>ل باعتبارات ا;من، مع مراعاة ا6عتبارات ا6قتصادية كما يحددھا 

امة فيھا بالنسبة إلى وتكون الھجرة إلى داخل حدود المدينة وا�ق. الحاكم وفقا لتعليمات مجلس الوصاية .9
  .رعايا الدول ا;خرى، خاضعة لسلطة الحاكم وفقا لتعليمات مجلس الوصاية

 :الع1قات بالدولتين العربية واليھودية .10
يعتمد الحاكم للمدينة ممثلي الدولتين العربية واليھودية، ويكونان مكلفين بحماية مصالح دولتيھما ورعاياھما 

  .لدى ا�دارة الدولية للمدينة
 :اللغات الرسمية .11

تكون العربية والعبرية لغتي المدينة الرسميتين، و6 يحول ھذا النص دون أن يعتمد في العمل لغة أو لغات 
  .إضافية عدة بحسب الحاجة

 :المواطنة .12
يصبح جميع المقيمين بحكم الواقع مواطنين في مدينة القدس، ما لم يختاروا جنسية الدولة التي كانوا 

ما لم يكونوا عربا أو يھودا قد أعلنوا نيتھم أن يصبحوا مواطنين في الدولة العربية والدولة  رعاياھا، أو
 .من الجزء ا;ول من المشروع الحاضر) ب(من القسم  (9)اليھودية طبقا للفقرة 

  .ويتخذ مجلس الوصاية التدابير لتوفير الحماية القنصلية لمواطني المدينة خارج أرضھا
 :حريات المواطنين .13

حقوق ا�نسان  -بشرط عدم ا�خ>ل بمقتضيات النظام العام واAداب العامة-يضمن لسكان المدينة  -أ
والحريات ا;ساسية، مشتملة حرية العقيدة والدين والعبادة واللغة والتعليم وحرية القول وحرية الصحافة 

 .وحرية ا6جتماع وا6نتماء إلى الجمعيات وتكوينھا، وحرية التظلم
 
 .6 يجري أي تمييز بين السكان بسبب ا;صل أو الدين أو اللغة أو الجنس -ب
 
 .يكون لجميع المقيمين داخل المدينة حق متساو في التمتع بحماية القانون -ج
 
يجب احترام قانون ا;سرة وا;حوال الشخصية لمختلف ا;فراد ومختلف الطوائف، كما تحترم كذلك  -د

 .مصالحھم الدينية
 
دم ا�خ>ل بضرورات النظام العام وحسن ا�دارة 6 يتخذ أي إجراء يعوق أو يتدخل في نشاط مع ع -ھـ

المؤسسات الدينية أو الخيرية لجميع المذاھب، و6 يجوز عمل أي تمييز نحو ممثلي ھذه المؤسسات أو 
 .أعضائھا بسبب دينھم أو جنسيتھم

 
. طائفتين العربية واليھودية كل بلغتھا ووفق تقاليدھا الثقافيةتؤمن المدينة تعليما ابتدائيا وثانويا كافيين لل -و

شرط أن تلتزم بمتطلبات -وإن حقوق كل طائفة في ا6حتفاظ بمدارسھا الخاصة لتعليم أفرادھا بلغتھم القومية 
على  أما مؤسسات التعليم ا;جنبية فتتابع نشاطھا. لن تنكر أو تعطل -التعليم العامة التي قد تفرضھا المدينة

 .أساس الحقوق القائمة
 
6 يجوز أن تحد حرية أي فرد من سكان المدينة في استخدام أية لغة كانت في أحاديثه الخاصة، أو في  -ز

  .التجارة أو ا;مور الدينية، أو الصحافة أو المنشورات بجميع أنواعھا، أو ا6جتماعات العامة
 :ا-ماكن المقدسة .14

 .الحقوق القائمة الحالية المتعلقة با;ماكن المقدسة وا;بنية والمواقع الدينية6 يجوز أن يلحق أي مساس ب -أ
 
تضمن حرية الوصول إلى ا;ماكن المقدسة وا;بنية والمواقع الدينية، وحرية ممارسة العبادة، وفقا  -ب

 .للحقوق القائمة شرط مراعاة حفظ النظام واللياقة
 
 واقع الدينية ويحرم كل فعل من شأنه أن يسيء بأية صورة كانت تصان ا;ماكن المقدسة وا;بنية والم -ج
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وإن رأى الحاكم في أي وقت ضرورة ترميم مكان مقدس أو بناء موقع ديني ما، فيجوز له أن . إلى قداستھا
ويجوز له القيام بھذه الترميمات على . يدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى القيام بالترميمات ال>زمة

 .اب الطائفة أو الطوائف المعنية إن لم يتلق جوابا عن طلبه خ>ل مدة معقولةحس
 
بوضعھا (6 تجبى أية ضريبة على مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفيا منھا وقت إقامة المدينة  -د

نية والمواقع ، و6 يلحق أي تعديل في ھذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي ا;ماكن وا;ب)الدولي
الدينية أو ساكنيھا، أو يكون من شأنه وضع ھؤ6ء المالكين أو الساكنين من أثر الضريبة العام في وضع 

  .أقل م>ءمة مما كان عليه حالھم وقت تبني توصيات الجمعية العامة

وفي سلطات الحاكم الخاصة فيما يتعلق با-ماكن المقدسة وا-بنية والمواقع الدينية في المدينة  .15
 :أي جزء من فلسطين

إن حماية ا;ماكن المقدسة وا;بنية والمواقع الدينية الموجودة في مدينة القدس، يجب أن تكون موضع  -أ
 .اھتمام الحاكم بصورة خاصة

 
-وفيما يتعلق با;ماكن وا;بنية والمواقع المماثلة الموجودة في فلسطين خارج المدينة يقر الحاكم  -ب

ما إذا كانت أحكام دستوري الدولتين العربية  -تي يكون قد منحه إياھا دستور الدولتينبموجب السلطات ال
 .واليھودية في فلسطين والخاصة بھذه ا;ماكن وبالحقوق الدينية المتعلقة بھا، مطبقة ومحترمة كما يجب

 
بين مختلف وللحاكم كذلك الحق في اتخاذ القرارات على أساس الحقوق القائمة في حال حدوث خ>ف  -ج

الطوائف الدينية أو بشأن شعائر طائفة ما بالنسبة إلى ا;ماكن المقدسة وا;بنية والمواقع الدينية في سائر 
 .أنحاء فلسطين

 
ويجوز للحاكم أن يستعين في أثناء قيامه بھذه المھمة بمجلس استشاري مؤلف من ممثلين لمختلف الطوائف 

 .يعملون بصفة استشارية
 
 لحكم الخاصمدة نظام ا -د

في ميعاد أقصاه أول  -في ضوء المبادئ المذكورة أع>ه-يبدأ تنفيذ الدستور الذي يضعه مجلس الوصاية 
، ويكون سريانه أول ا;مر خ>ل عشر سنوات ما لم ير مجلس الوصاية 1948تشرين ا;ول / أكتوبر

اء ھذه المدة أن يعاد النظر في ويجب عند انقض. وجوب القيام في أقرب وقت بإعادة النظر في ھذه ا;حكام
وعندئذ  .مجموع النظام من قبل مجلس الوصاية في ضوء التجارب المكتسبة خ>ل ھذه الفترة من العمل به

يكون للمقيمين في المدينة الحرية في ا�ع>ن، بطريق ا6ستفتاء، عن رغباتھم في التعدي>ت الممكن 
 .إجراؤھا على نظام المدينة

 �متيازاتا: الجزء الرابع

إن الدول التي يكون رعاياھا قد تمتعوا في الماضي في فلسطين بالمزايا والحصانات القنصلية التي كانت ممنوحة 
أو العرف، مدعوة إلى التنازل عن جميع حقوقھا في إعادة تثبيت  لھم في أثناء الحكم العثماني بموجب ا6متيازات

 .المزايا والحصانات المذكورة في الدولتين العربية واليھودية المنوي إنشاؤھما وكذلك في مدينة القدس

 :كاAتي 10وامتناع  13صوتا مقابل  23بـ 128تبنت الجمعية العامة ھذا القرار في جلستھا العامة رقم 

، كندا، كوستاريكا، تشيكوسلوفاكيا، )روسيا البيضاء(أستراليا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بي>روسيا  :رمع القرا
الدانمارك، جمھورية الدومينيكان، إكوادور، فرنسا، غواتيما6، ھاييتي، إيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، ھولندا، 

الفلبين، بولندا، السويد، أوكرانيا، جنوب أفريقيا، ا6تحاد نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، 
                                                      .السوفياتي، الو6يات المتحدة ا;ميركية، أوروغواي، فنزوي>

المتحدة،  ا;رجنتين، الشيلي، الصين، كولومبيا، السلفادور، الحبشة، ھندوراس، المكسيك، المملكة :امتناع
  .يوغس>فيا
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 1948كانون ا-ول  11بتاريخ ) 3الدورة ( 194قرار الجمعية العامة رقم 
 

 إلىإنشاء لجنة توفيق تابعة لKمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق ال>جئين في العودة 
 فلسطين في المستقبل ديارھم في سبيل تعديل ا;وضاع بحيث تؤدي الى تحقيق الس>م في

 إن الجمعية العامة،
 وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد،

تعرب عن عميق تقديرھا للتقدم الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط ا;مم المتحدة الراحل في  -1
وتشكر للوسيط . لھا بحياتهسبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلية في فلسطين، تلك التسوية التي ضحى من أج

 بالوكالة ولموظفيه جھودھم المتواصلة، وتفانيھم للواجب في فلسطين
 :تنشئ لجنة توفيق مكونة من ث>ث دول أعضاء في ا;مم المتحدة، تكون لھا المھمات التالية -2

المتحدة لفلسطين بموجب القيام بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم، بالمھمات التي أوكلت الى وسيط ا;مم  §
 .1948أيار  14الصادر في  (2-دأ( 186قرار الجمعية العامة رقم 

تنفيذ المھمات والتوجيھات المحددة التي يصدرھا إليھا القرار الحالي، وتلك المھمات والتوجيھات ا�ضافية التي  §
 .قد تصدرھا إليھا الجمعية العامة او مجلس ا;من

بأية مھمة تكلھا حالياً قرارات مجلس ا;من الى وسيط ا;مم المتحدة الى  -مجلس ا;من بناًء على طلب-القيام  §
وينتھي دور الوسيط بناًء على طلب مجلس ا;من من لجنة التوفيق القيام . فلسطين، او الى لجنة ا;مم المتحدة للھدنة

 .يط ا;مم المتحدة الى فلسطينبجميع المھمات المتبقية، التي 6 تزال قرارات مجلس ا;من تكلھا الى وس
تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة، مكونة من الصين وفرنسا وا6تحاد السوفياتي والمملكة المتحدة  3- 

وأمريكا، إقتراحاً بأسماء الدول الث>ث التي ستتكون منھا لجنة التوفيق على الجمعية العامة لموافقتھا قبل نھاية القسم 
 .الحالية ا;ول من دورتھا

تطلب من اللجنة أن تبدأ عملھا فوراً حتى تقيم في أقرب وقت ع>قات بين ا;طراف ذاتھا، وبين ھذه ا;طراف  -4
 .واللجنة
 

تدعو الحكومات والسلطات المعنية الى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليھا في قرار مجلس ا;من  -5
عن اتفاق عن طريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة  ، والى البحث1948تشرين الثاني  16الصادر في 

 .التوفيق، بغية إجراء تسوية لجميع المسائل العالقة بينھا
 

تصدر تعليماتھا الى لجنة التوفيق 6تخاذ التدابير بغية معاونة السلطات والحكومات المعنية، �حراز تسوية  - 6
 .نھائية لجميع المسائل العالقة بيتھا

 
وتأمين . والمواقع وا;بنية الدينية في فلسطين -بما فيھا مدينة الناصرة-رر وجوب حماية ا;ماكن المقدسة تق - 7

حرية الوصول إليھا وفقاً للحقوق القائمة، والعرف التاريخي، ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لھذه الغاية 
�شراف ا;مم المتحدة الفعلي .Kمم المتحدة، لدى تقديمھا الى الجمعية العامة في دورتھا وعلى لجنة التوفيق التابعة ل

العادية الرابعة اقتراحاتھا المفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، أن تتضمن توصيات بشأن ا;ماكن المقدسة 
مية الموجودة في ھذه المنطقة، ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعينة تقديم ضمانات رس

م>ئمة فيما يتعلق بحماية ا;ماكن المقدسة في باقي فلسطين، والوصول الى ھذه ا;ماكن وعرض ھذه التعھدات على 
 .الجمعية العامة للموافقة

 
  تقرر أنه نظراً الى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ث>ث، فإن ھذه المنطقة، بما في ذلك بلدية القدس - 8
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إليھا المقرى والمراكز المجاورة التي أبعدھا شرقاً أبو ديس، وأبعدھا جنوباً بيت لحم، وأبعدھا غرباً  الحالية، يضاف 
وأبعدھا شما6ً شعفاط، يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن ) بما فيھا المنطقة المبنية في موتسا(عين كارم 

 .ا;مم المتحدة الفعلية معاملة باقي مناطق فلسطين ا;خرى، ويجب أن توضع تحت مراقبة
 

 .تطلب من مجلس ا;من إتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع الس>ح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكن
 

تصدر تعليماتھا الى لجنة التوفيق لتقدم الى الجمعية العامة، في دورتھا العادية الرابعة، إقتراحاً مفص>ً بشأن نظام 
من لك> الفئتين المتميزتين الحد ا;قصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام دولي دائم لمنطقة القدس، يؤ

 .الدولي الخاص لمنطقة القدس
 

إن لجنة التوفيق مخولة ص>حية تعيين ممثل لKمم المتحدة، يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق با�دارة المؤقتة 
 .لمنطقة القدس

 
فلسطين، جميعھم، أقصى حرية ممكنة للوصول الى مدينة القدس بطريق البر والسكك تقرر وجوب منح سكان  - 9

 .الحديدية وبطريق الجو، وذلك الى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصي>ً 
 

مدينة من قبل أي تصدر تعليماتھا الى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس ا;من فوراً، بأية محاولة لعرقلة الوصول الى ال
 .من ا;طراف، وذلك كي يتخذ المجلس التدابير ال>زمة

تصدر تعليماتھا الى لجنة التوفيق بالعمل �يجاد ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية، من شأنھا تسھيل  -  10
عمال وسائل النقل نمو المنطقة ا6قتصادي، بما في ذلك عقد اتفاقيات بشأن الوصول الى المرافئ والمطارات واست

 .والمواص>ت
تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، ل>جئين الراغبين في العودة الى ديارھم والعيش بس>م  -  11 

مع جيرانھم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة الى ديارھم وعن كل مفقود أو مصاب 
فقاً لمبادئ القانون الدولي وا�نصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من بضرر، عندما يكون من الواجب، و

 .قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة
وتصدر تعليماتھا الى لجنة التوفيق بتسھيل عودة ال>جئين، وتوطينھم من جديد، وإعادة تأھيلھم ا6قتصادي 

صال والوثيق بمدير إغاثة ا;مم المتحدة ل>جئين وا�جتماعي، وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على ا6ت
 .الفلسطينيين، ومن خ>له بالھيئات والوكا6ت المتخصصة المناسبة في منظمة ا;مم المتحدة

تفوض لجنة التوفيق ص>حية تعيين الھيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين العاملين تحت إمرتھا، ما ترى  -  12
ويكون  .ي، بصورة مجدية، وظائفھا والتزاماتھا الواقعة على عاتقھا بموجب نص القرار الحاليبأنھا بحاجة إليه لتؤد

مقر لجنة التوفيق الرسمي في القدس، ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير 
 .راس لحماية موظفي اللجنة ودورھاال>زمة لـامين س>مة اللجنة، ويقدم ا;مين العام عدداً محدداً من الح

تصدر تعليماتھا الى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى ا;مين العام، بصورة دورية، تقارير عن تطور الحالة كي  -  13
 .يقدمھا الى مجلس ا;من والى أعضاء منظمة ا;مم المتحدة

فيق، والى اتخاذ جميع التدابير الممكنة تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعاً، الى التعاون مع لجنة التو -  14
 .للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي

ترجو من ا;مين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسھي>ت، واتخاذ الترتيبات المناسبة ولتوفير ا;موال  - 15
 .ال>زمة لتنفيذ أحكام القرار الحلي
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 : المراجع العربية  : أو�

  : الكتب - 1

 : الكتب الرئيسية

 .تحرير د   ؟إنسانا ٔاولستسلسلة  ،الجدار العازل في الضفة الغربية ،)محسن(تحرير د صالح ،) خالد(عايد  ،)حسن(ابحيص  -

 2010.  ،بيروت ،األولىالطبعة  ،8العدد  ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،محسن صالح

المعنية  واألطرافلفتح وحماس  األمنيالسلوك  ،اإلراداتصراع  ،)وائل(سعد  ،)معين(مناع  ،)مريم(عيتاني  ،)حسن(ابحيص  - 

مركز الزيتونة للدراسات  ،2العدد  ،في السلطة الفلسطينية األمنملف  ،محسن محمد صالح .د :تحرير ، 2007 - 2006

  2008. ،بيروت ،األولىالطبعة  ،واالستشارات

دار اليازجي للطبع والنشر والتوزيع،  ،جاهات الفكر السياسي الفلسطيني بين الكفاح المسلح والتسويةات ،)زهير(ابراهيم المصري  - 

  2007.غزة، 

 ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،دولة منزوعة السالح إلىالحركة الوطنية الفلسطينية من النضال المسلح  ،)صقر(فخر  أبو - 

 2003. ،بيروت ،األولىالطبعة 

محسن  .د :مراجعة وتحرير ،الحصار دراسة حول حصار الشعب الفلسطيني ومحاوالت إسقاط حكومة حماس ،)وائل(سعد احمد  - 

  2006.نوفمبر  ،بيروت ،الطبعة األولى ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،محمد صالح

 ،54العدد  ،اإلستراتيجيةللدراسات والبحوث  اتاإلمار مركز  ،مكانة حق العودة في الفكر السياسي الفلسطيني ،)علي(احمد فياض  - 

 2001.،ظبي أبو ،األولىالطبعة 

  1985. ،عمان ،األولىالطبعة  ،دار الجليل للنشر ،فلسطين تاريخا ونضاال ،)نجيب( األحمد - 

   1990 ،بيروت ،ألولىاالطبعة  ،دار الحمراء للطباعة والنشر ، 1948كيف طرد الفلسطينيون من ديارهم عام  ،)ميخائيل(بالومبو  - 

   1990.بيروت،  ، دار الهدى، الطبعة الثانية،اهللا التل مذكرات عبد:  كارثة فلسطين، ) عبد اهللا(التل  - 

 1969. ،القاھرة ،معھد البحوث والدراسات العربية ، قضية فلسطين في ضوء القانون الدولي ، )حسن(الجابي  -

 2002.الفضيلة، القاهرة،  ، تقديم هشام عواض، دارأسرار مجهولة ووثائق خطيرة :طينأسباب كارثة فلس) أمين(الحاج الحسيني  - 

الطبعة  ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،رؤية فلسطينية لمفاوضات كامب ديفيد وتوابعها اإلسرائيليالخداع  ،)بالل(الحسن  - 

 2003.،بيروت ،األولى
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 ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الميثاق وٕالغاءوحق العودة  وأوسلوفلسطيني عن عرفات قراءات في المشهد ال ،)بالل(الحسن  - 

  2008. ،بيروت ،األولىالطبعة 

 ،بيسان للنشر والتوزيع ، 96/12/19 إلى 91/10/19وقائع ووثائق من  : اإلسرائيلية-المفاوضات العربية ،)خليل(حسن  .د - 

  1993.مارس  ،بيروت ،األولىالطبعة 

الطبعة  ،البشير للنشر والتوزيع دار ،األوسطمركز دراسات الشرق  ،القضية الفلسطينية إلىالمدخل  ،وآخرون) جواد(الحمد  - 

  1997. ،عمان،الرابعة

 دراسة تاريخية مقارنة :الخليج العربي- فلسطين- االستيطان األجنبي في الوطن العربي المغرب العربي) عبد المالك(خلف التميمي.د - 

   1983.م المعرفة الكويت نوفمبر عال

  1988. ،القاهرة ،األولىالطبعة  ،للترجمة والنشر األهراممركز  ،االنتفاضة والدولة الفلسطينية، )لطفي(الخولي  - 

 1989.، الركن للطباعة والنشر، بيروت، أخرىالركن للطباعة والنشر، قرار تقسيم فلسطين واتفاقيات  - 

 ،اإلستراتيجيةللدراسات والبحوث  اإلماراتمركز  ،1967والواليات المتحدة وحرب حزيران يونيو  إسرائيل ،)احمد(سليمان البرصان  - 

  2000. ،ظبيأبو  ،األولىالطبعة  ، 40العدد 

التسوية النهائية  إلىمن التسوية المرحلية  / اإلسرائيليالصراع العربي  ،)محمد( أغنيةالسوداني  .د) كريم(السيد كنبار  .د - 

  2006. ،الجماهيرية العظمى ،طرابلس ،األولىالطبعة  ،والترجمة والنشر والتأليفللطباعة  األكاديميةمنشورات الدار  ،)سراطينا(

 مركز الزيتونة للدراسات ،ولست إنساناسلسلة أ  ،معاناة القدس والمقدسات تحت االحتالل اإلسرائيلي ،)محسن(صالح  .د - 

 2011.،تبيرو  ،العدد السابع،واالستشارات

 1970.، القاهرة، دار المعارف،قضية فلسطين أمام القانون الدولي، )محمد(طلعت الغنيمي  - 

  ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،؟ إنساناولست سلسلة أ  ،نموذجا 48فلسطينيو   إسرائيلعنصرية  ،)اسماعيل(عباس  - 

  2008. بيروت   ،األولىالطبعة  ،1العدد  ،مريم عيتاني ،ياسر علي  ،محسن صالح .تحرير د

الدار العربية  ،حق ال>جئين الفلسطينيين في العودة و التعويض في ضوء أحكام القانون الدولي العام ،)محمد(عبد الحميد سيف  -

  2002. ، بيروت ، الطبعة الثانية ،للعلوم

     1999. دار الفارابي، بيروت، الطبعة األولى،، اإلسرائيلي- المراحل التاريخية للصراع العربي، ) علي(عبد فتوني . د - 

المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير ( ،)رمزي(رباح  ،)داوود(تلحمي  ،)صالح(زيدان  ،)فهد(سليمن  ،)قيس(عبد الكريم  - 

   2001. ،بيروت ،األولىة الطبع ،شركة دار التقدم العربي للصحافة والطباعة والنشر  ،سالم أوسلو بين الوهم والحقيقة ،)فلسطين

نوفمبر  ،األولىالطبعة  ،بيروت ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،2002الالجئون الفلسطينيون في لبنان ،)محمد(علي الخالدي  -

.2002 
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  :الملخص

، وتزايدت منذ ذلك الوقت القرارات سواء 181رقم  ممياألقرار مع إصدار الظهرت القضية الفلسطينية     
التي أصدرها مجلس األمن أو الجمعية العامة شاملة بذلك كل جوانب القضية بما فيها حق العودة إلى تلك 

فبين قرارات مطالبة أو داعية إلى تطبيق ذلك الحق على الفلسطينيين وبين قرارات  األراضي والممتلكات،
ضرورة البحث عن حلول  مأما أنفسهم، يجد الفلسطينيون منددة بتقاعس الطرف اإلسرائيلي عن تنفيذ ذلك

وبينما يحاول ممثلوهم الرسميون سلوك  ،ممي من اجل التمكن من تطبيق حقوقهمبعيدة عن التعاون األ أخرى
المزيد من  إضافةقدرتها على  أثبتتبل  ،أي حل إيجادعدم قدرتها على  أثبتتطريق المفاوضات التي 

تفسيرهم في احد بنوده إلى تطبيق حق العودة  الداعي حسب 194 بتشبثهم خاصة بالقرار رقم التنازالت
لكل مسائل قضيتهم وال تفسيرا للقرارات األممية بما فيها القرار قوة السالح حال  إال آخرونال يجد  ،الفلسطيني

  .إال اعترافا بالكيان الصهيوني وبحقه في التواجد على أرضهم  194

تيارات المخالفة لهم، تدعو أصوات أخرى إلى محاولة إيجاد مقابل آراء الممثلين الرسميين للفلسطينيين وال    
الذي قد يرضي طرفي الصراع، فهناك من يدعو إلى بناء دولة فلسطينية على "  الحل الوسط " ما يسمونه ب
، فيما يدعو آخرون إلى تجسيد حل دولة ثنائية القومية يندمج من خاللها الفلسطينيون  1967حدود سنة 

أصواتا أخرى ترى أن عودة فلسطينيي الشتات إلى جزء من ارض فلسطين التاريخية غير  واليهود، إال أن
ممكن عمليا، وان اندماج الفلسطينيين مع اليهود غير ممكن كذلك ألسباب عديدة أهمها الفكرة الصهيونية 

ل كل ذلك فإننا التي أقيمت على أساسها إسرائيل، إضافة إلى وجود فلسطينيين رافضين لكلتا الفكرتين، من اج
بقدر ما تحتاج إلى  نرى بان القضية الفلسطينية ال تحتاج إلى نظريات وأفكار من هنا وهناك من اجل حلها

إضافة إلى محاولة إيجاد حلفاء  ،لى التفاف فلسطيني حول رأي واحدإ و  ،دراسات أكثر شموال لكل جوانبها
    .الدوليةمؤثرين دوليا خاصة مع التغيرات التي تشهدها العالقات 

 

 

 

 

 



 

Résumé : 

    La cause palestinienne est apparue avec la promulgation de la résolution de 
l’ONU n° 181, depuis ce moment le nombre des résolutions a augmenté, sois celles 
qui ont été promulguées par le Conseil de sécurité ou par l’assemblé générale, 
associant tous les cotés de la cause y compris le droit au retour aux terres et aux 
propriétés. Entres les résolutions tenues d’appliquer ce droit sur les palestiniens, et 
les résolutions Condamnant l’échec de l’application de ce droit par l’état israélien, 
les palestiniens se trouvent confrontés à la nécessité de chercher d’autres solutions 
loin de la Coopération de l’ONU afin de pouvoir appliquer leurs droits ; et au 
moment ou les représentants officiels palestiniens essayent de prendre le chemin 
des négociations qui a -non seulement- prouvé son incapacité de trouver une  
solution à ce problème , mais aussi a prouvé sa capacité d’ajouter plus de 
concessions palestiniennes en faveur des israéliens, surtout que ces représentants 
s’accrochent à la résolution n° 194 qui appelle - selon leur interprétation - Dans 
l'un de ses articles a appliquer le droit palestinien au retour, d’autres ne trouvent 
que la force des armes comme solution pour toutes les questions concernant leur 
cause, et ne considèrent les résolutions de l’ONU que comme reconnaissance de 
l'entité sioniste et de son droit d’exister sur leur terre. 

    D’autre part, des voix demandent de trouver un compromis qui satisfait les 
parties du conflit, à cet égard, il y a ceux qui proposent la construction d’un état 
palestinien sur les frontières de 1967, d’autres proposent "l’Etat binational " 
 comme solution, ou se réalise l’intégration des palestiniens et des juifs, mais 
d’autres voient que le retour des palestiniens de la Diaspora a ̀une partie de la 
Palestine historique est impossible pratiquement, aussi l’intégration des 
palestiniens et des juifs n’est pas possible pour beaucoup de  raisons, surtout a 
cause de l’idée sioniste qui a fondé l’état israélien, en plus, ces deux solutions sont 
inacceptables pour beaucoup de palestiniens. 

      Pour l'ensemble de ce qui précède, on voit que la cause palestinienne a besoin 
de théories et d’idées mais pas autant qu’elle nécessite des études qui touchent tous 
ses cotés, et un accord palestinien sur une seule solution, et aussi des alliés 
importants au niveau international surtout avec les changements que connaissent 
les relations internationales. 

 

 

 



 

Abstract : 

    The Palestinian case showed to public with the publishing of the UN resolution 
n° 181, since that time the momentum of the resolutions made by the Security 
Council and the General Assembly increased all over the case considering the right 
of  return to the lands and the properties, so between demanding and bidding 
resolutions for the application of that right on Palestinians, and others denouncing 
the failure of the Israeli side of the realization of that right, the Palestinians find 
themselves in need to look for other solutions away from UN cooperation  in order 
to be able to apply their rights; while their official representatives attempt to use 
the negotiations way that proved their inability to find any solution, and proved 
their ability to add more giving ups by holding tight the resolution n° 194 
especially which is -according to their explanation of one of its items- calling for 
the application of the Palestinian right of return; otherwise others find nothing but 
the force of the weapon as a solution of their case’s issues and there is no 
explanation of  the UN resolutions including  the resolution n° 194 only as a 
recognition of the Zionist entity and his right to the presence on their land. 

    On the other side of the official Palestinian representatives and their opposite 
currents, there are some voices calling for other trials to find what they name by " a 
compromise "  which may satisfy all the conflict parts, so there are who are calling 
for the construction of a Palestinian estate pending on 1967 borders; while others 
call for the creation of a binational state which integrate the Palestinians and the 
Jewish, but other voices see that the return of Palestinians of the Diaspora to a part 
of the historical Palestinian land is not possible practically, and the integration of 
both Palestinians and Jewish is impossible for many factors and the main one is the 
Zionist idea which Israel was created based on it besides the existence of some 
refusing Palestinians of both of the ideas; there for we see that the Palestinian case 
doesn’t need any kind of theories or ideas from here and there to solve it as much 
as it need more studies all over it; and a Palestinian surrounding around one view 
in addition an attempt to find powerful and effective allies internationally 
especially with the changes that the international relations are living.    

 

 

 

 


