
  ١٨١بمناسبة الذكرى الرابعة والستین لصدور القرار 

  

  بیروت / لندن             و                منظمة ثابت لحق العودة / مركز العودة الفلسطیني 

  

  :تقریر بعنوان

  

  ١٩٤٧تشرین ثاني   ٢٩ 

  يبین ذكرى تقسیم فلسطین والیوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطین

 علي ھویدي

  :مقدمة

بموجبھ  الذي ١٨١القرار رقم في دورتھا الثانیة الجمعیة العامة لالمم المتحدة  اصدرت ١٩٤٧تشرین الثاني من العام  ٢٩في 
 )%٥٥،٤٧(من مساحة فلسطین واخرى یھودیة بنسبة  )%٤٢،٨٨(تین واحدة عربیة بنسبة یم فلسطین الى دولسبتقاوصت 

استرالیا، ( دولة ٣٣وایدت القرار . ن المساحةم) %٠،٦٥(الدولیة بنسبة  وان تبقى مدینتي القدس وبیت لحم تحت الوصایة
بلجیكا، بولونیا، البرازیل، روسیا البیضاء، كندا، كوستاریكا، تشیكوسلوفاكیا، الدانمرك، الدونیمیكان، اكوادور، فرنسا، 

ا، النروج، بناما، باراغواي، بیرو، الفلبین، غواتیماال، ھاییتي، ایسلندا، لیبیریا، لوكسومبورغ، ھولندا، نیوزیلندا، نیكاراغو
بینما عارضتھ  ،)بولندا، السوید، اوكرانیا، جنوبي افریقیا، االتحاد السوفیاتي، الوالیات المتحدة االمریكیة، اوروغواي، فانزویال

سوریا، تركیا، ة السعودیة، افغنستان، كوبا، مصر، الیونان، الھند، ایران، العراق، لبنان، باكستان، المملكة العربی( دولة ١٣
االرجنتین، تشیلي، الصین، كولومبیا، السلفادور، الحبشة، ھندوراس، المكسیك، ( دول عن التصویت ١٠وامتناع ) الیمن

جمعیة العامة اتخذت ال ٩١وفي جلستھا العامة رقم  ١٩٧٧العام دیسمبر من / الثاني من كانون االول وفي  ،)انكلترا، یوغسالفیا
یوما للتضامن الدولي مع الشعب  ٢٩/١١/٤٧تاریخ صدور قرار التقسیم  اعتبرت فیھ ج/٥٠/٣رقم  متحدة القرارلالمم ال

مختلف المشارب ومعھا حسب القرار  ١٩٧٨ابتداء من العام االمم المتحدة المناسبة سنویا  ھذا وتحیي ،)١( الفلسطیني
   .في مختلف ارجاء العالم واالطیاف الفلسطینیة والصدیقة المساندة للحق الفلسطیني

تعقد اللجنة المعنیة بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطیني اجتماعا خاصا یشارك فیھ أمین  وفي اجراء تقلیدي من كل عام
ر عن تضامنھم مع الشعب عام األمم المتحدة ورئیس مجلس األمن ورئیس الجمعیة العامة إلى جانب عدد من ممثلي الدول للتعبی

ناسبة یتمنى فیھا السالم العادل والدائم وفقا لقرارات مجلس االمن دون یني، كما یصدر االمین العام رسالة خاصة بالمالفلسط
 ٦٠/٣٧بموجب القرار الستین و جلستھا فيكما طلبت الجمعیة العامة .)٢( ١٩٤ذكر لقرار حق عودة الالجئین الفلسطینیین رقم 

تنظیم معرض سنوي عن حقوق "الفلسطینیین ضمن فعالیات احیاء المناسبة  ن لجنة وشعبة حقوقم ١/١٢/٢٠٠٥بتاریخ 
  " الفلسطینیین او مناسبة ثقافیة بالتعاون مع البعثة المراقبة الدائمة لفلسطین لدى االمم المتحدة

  فكرة تقسیم فلسطین

الى ما قبل عشرة سنوات من صدور القرار  ةفكرالتعود  ، إذتقسیم فلسطین خطط تنفیذلمالرئیسیة المسیِّرة  مادةال تعتبر بریطانیا
عاما على وقوع  ١٩وبعد مرور  ١٩٣٧یولیو من العام / وتحدیدا في السابع من شھر تموز  لالمم المتحدة، عن الجمعیة العامة

لجنة تحقیق  ١٩٣٦اغسطس من العام /الحكومة البریطانیة في شھر آبشكلت  ، حینھااالنتداب البریطاني على فلسطین
بغرض دراسة االسباب االساسیة النتفاضة الشعب  ،"لیب لجنة" طانیة برئاسة اللورد روبرت بیل سمیت اللجنة الحقا باسمھبری

ستة اشھر من عملھا في فلسطین  مرور ، وبعد، وقد ضمت اللجنة ستة اعضاء١٩٣٦ابریل من العام / الفلسطیني في نیسان 



واحدة لبریطانیة الخطوات الالزمة إلنھاء االنتداب وتقسیم فلسطین إلى دولتین أن تتخذ الحكومة ا ،توصلت الى نتیجة مفادھا
ولى التي ترد فیھا یھودیة مع بقاء القدس وبیت لحم والناصرة تحت االنتداب البریطاني، وكانت تلك المرة األاخرى عربیة و

وما دام الیھود یرمون الى التوسع على  ،ة دخالءتبرون الیھود غزاما دام العرب یع" ھاتقریر في واضافت اللجنة فكرة التقسیم،
ن الیھود اكثریة سكانھا ودولة  ،حساب العرب فالحل الوحید ھو الفصل بین الشعبین ِّ فتؤلف دولة یھودیة في االراضي التي یكو

سمي " فلسطینلجنة الدفاع عن "بناء على دعوة في دمشق وقد سارع العرب الى عقد مؤتمر عام . "عربیة في المناطق االخرى
وقد كان اول مؤتمر عربي یناقش  ،١٩٣٧سبتمبر/ ایلول  الثامن والتاسع من في "المؤتمر الفلسطیني العربي في بلودان"بـ 

فلسطین جزء ال یتجزأ من الوطن "واعتبار ان  لفكرة التقسیمالكامل عن رفضھم  المشاركون اعربالقضیة الفلسطینیة، وفیھ 
    ".عد بلفور والھجرة الیھودیة والتقسیم وانتقال االراضي ومقاومة انشاء دولة یھودیةالعربي، ورفض االنتداب وو

الذي عرضتھ  "مشروع النظام االتحادي"او  "مشروع موریسون"وتكررت فكرة التقسیم مرة اخرى من خالل اقتراح تنفیذ 
یم فلسطین الى اربع تقس ٢/١٠/١٩٤٦یة ولغا ١٠/٩دن من على العرب خالل انعقاد مؤتمر لن، فقد اقترحت ایضابریطانیا 

   :مناطق اداریة

 .المنطقة الیھودیة، وتشمل معظم االراضي التي اقام فیھا الیھود - ١
 القدس، وتشمل القدس وبیت لحم والمناطق المجاورة - ٢
 النقب - ٣
 .ذاتیاوتمنح كل من المنطقة العربیة والیھودیة استقالال  ،المنطقة العربیة وتشمل ما تبقى من اراضي فلسطین - ٤

الى ان یتم  ١٩٤٦وحین ادركت بریطانیا فشل مساعیھا الرامیة الى التقسیم بموافقة العرب اتجھت منذ انتھاء مؤتمر لندن سنة "
تقسیم فلسطین وانشاء الدولة الیھودیة فیھا عن طریق االمم المتحدة التي كان للوالیات المتحدة االمریكیة نفوذ كبیر داخلھا في 

الحركة الصھیونیة بدورھا قد بدات تركز نشاطاتھا وضغوطھا على الحكومة االمریكیة الدراكھا انھا القادر  ذلك الوقت وكانت
  .)٣( "على تمریر التقسیم في المنظمة الدولیة الجدیدة

مر في مدینة فقد كانت التحضیرات شبھ مكتملة الطالق ھیئة االمم المتحدة، اذ انھ وعقب انتھاء الحرب العالمیة الثانیة، عقد مؤت
حضره زعماء الدول الكبرى بھدف وضع مشروع لمیثاق دولي یھدف الى  ٢٥/٤/١٩٤٥سان فرنسیسكو بالوالیات المتحدة في 

باغلبیة الدول على تم التصدیق  ١٩٤٥كتوبر عام ا/ تشرین االول  ٢٤، وفي دولة ٥٠احالل السالم بین الدول حضره وفود 
دولة، واعتبر مجلس االمن احد  ٥١بوفود  ١٩٤٦عام  فبرایر/ شباط  ١٤في  دورتھا االولى ت ھیئة االمم المتحدةالمیثاق وبدأ

الجمعیة العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس الوصایة ومحكمة العدل الدولیة واالمانة (اجھزتھا الرئیسیة الستة بعد 
امریكا، فرنسا، االتحاد (احدة من الدول الخمس الكبرى ، فاذا رفضت دولة و"حق النقض الفیتو"ینص على  مع بند ،)العامة

فان ذلك یتسبب في عدم نفاذه، حتى لو وافق علیھ باقي الدول غیر دائمة العضویة في  اي قرار) السوفیاتي، الصین وبریطانیا
ً من افریقیا وآسیا، وواحدة من اوروبا الشرقیة، واثنین من ام(وعددھا حینھا عشرة  مجلس االمن ریكا الالتینیة، واثنین من خمسا

والتسلح  الموافقة على قرار تقسیم فلسطین او اي قرار آخر االمر الذي سھل الطریق لتكریس. )اوروبا الغربیة واماكن اخرى
الذي فقد  -لتعدیل في ھذا البند المجحف رة اولت العدید من البلدان مرات كثیاوقد ح. بالموقف االمریكي في مجلس االمن

وفي وصف مساعي الحركة الصھیونیة للضغط على الدول . اال انھا لم تنجح وبقي الشرط ساریا حتى یومنا ھذا -مبرراتھ 
اجتمعنا في مكاتب الوكالة وتشاورنا في الطرق والوسائل " :المعارضة للتقسیم لتغییر مواقفھا كتب الصھیوني دافید ھورفیتش

أیقظنا أناس من . أرسلت البرقیات إلى كل أنحاء العالم. ف بشكل محمومدقت أجراس الھوات. الكفیلة لتغییر مجرى األحداث
واألغرب من ذلك كلھ انھ ما من یھودي ذي نفوذ سواء أكان صھیونیا أم . نومھم في منتصف اللیالي وأرسلناھم في مھام غریبة

المحاوالت ت أم كبیرة في خدمة غیر صھیوني رفض أن یعطینا العون في أي وقت كان فقد وضع الجمیع إمكاناتھم صغیرة كان
  ."الیائسة لترجیح كفتنا

  اھمیة قرار التقسیم

دولة (اھم قرار أصدرتھ األمم المتحدة خالل تعاملھا مع القضیة الفلسطینیة، ویعد األساس الذي قامت علیھ  ١٨١یعتبر القرار 
لناحیة السیاسیة النھ یتناول موضوع االرض وھو القرار االكثر اھمیة وخطورة من كافة القرارات الدولیة من ا ،)اسرائیل



 وأن التراجع أو التنازل عن جوھر ھذا القرار ھو بمثابة التنازل عن السیادة  القانونیة والحق التاریخيوالسكان في آن واحد، 
خیة في فلسطین بما لشكل من أشكال السیادة القانونیة والحقوق التاری لباب نحو اكتساب االحتالل، بما یفتح اللیھود في فلسطین

ھا بوسائل القوة واإلكراه بعیدا عن كل ا یعزز السیادة السیاسیة لالحتالل، والتي حققوبم ،یتناقض مع كل حقائق التاریخ من جھة
التقسیم  قرارلم تنفذ ) اسرائیل(حقا اال ان وعلى الرغم من عدم قانونیة القرار كما سنوضح ال .مصادر الشرعیة من جھة أخرى

من خالل عملیات القتل الممنھج على ایدي لشعب الفلسطیني السیاسة التطھیر العرقي بحق استمرت في تنفیذھا مقابل في الو
واالستیالء تدریجیا على وبث االشاعات الخافة الفلسطینیین ودفعھم للھجرة،  "الھمس"العصابات الصھیونیة واستخدام سیاسة 

ال م من استخدام الحركة الصھیونیة لكافة الوسائل غیر المشروعة لتنفیذ مخططھا م، وتفید االحصاءات على انھ بالرغممتلكاتھ
القرى اھالي من %) ٨٩"( خرجوا من فلسطین بملء ارادتھم فانو باعوا بیوتھم نومن ان الفلسطینیی ،سیما بث االشاعات

ً على أعمال عسكریة إسرائیلیة و واخرج ً على نظریة الح واخرج ممنھ%) ١٠(بناء %) ١(و رب النفسیة وبث االشاعاتبناء
ً أو بقرار منھمفقط  من مساحة فلسطین تطبیق لقرار % ٥٥،٤٧، ولم تكتف دولة االحتالل بالسیطرة على )٤(".خرجوا طوعا

التقسیم، انما تعدتھ لتحتل اراض فلسطینیة اخرى لتصل المساحة االجمالیة لالحتالل مع انتھاء االنتداب البریطاني واالعالن 
تبقى من ارض فلسطین في  ما ، لتعود وتحتلمن ارض فلسطین% ٧٨ الى ما نسبتھ ١٥/٥/١٩٤٨في " دولة اسرائیل"یام عن ق
، وعلى الرغم من صدور )سوریا، مصر ولبنان(باالضافة الى بعض االجزاء من بعض الدول العربیة االخرى ، ١٩٦٧العام 

بانسحاب القوات االسرائیلیة من "الذي یقضي  ٦٧نوفمبر عام / تشرین الثاني  ٢٢عن مجلس االمن بتاریخ  ٢٤٢القرار 
، اال ان ٢٤٢بضرورة تطبیق القرار  ١٩٧٣اوكتوبر / تشرین االول  ٢٢في  ٣٣٨وصدور القرار " االراضي التي احتلت

  .االحتالل االسرائیلي لم یكن لیتجاوب مع اي من القرارات االممیة اال بما یتوافق مع مصلحتھ االستراتیجیة

  عدم شرعیة قرار التقسیم

منح مجلس جمعیة األمم انتدابا للحكومة البریطانیة لتتولى بمقتضاه إدارة فلسطین، "إن خبراء القانون الدولي یعتبرون ان لھذا ف
ر أیا ١٥جمال الوضع القانوني لفلسطین وفقا للقانون الدولي في فترة االنتداب وإلى یوم إ، ویمكن "م یحرم شعبھا حق سیادتھل

في أثناء سریان االنتداب تمتع شعب فلسطین بوضع دولي مستقل، كانت لھ السیادة على أراضیھ، وكانت : كما یلي ١٩٤٨
  ".لفلسطین شخصیتھا الخاصة المتمیزة عن شخصیة الدولة المنتدبة، وكانت إدارتھا من حق شعب فلسطین نظریاً 

انت للدولة المنتدبة وترتب على ھذا أن زالت القیود المفروضة على انتھت سلطات اإلدارة التي ك"وبمجرد انتھاء االنتداب، 
ممارسة شعب فلسطین لسیادتھ الكاملة، وأصبح شعب فلسطین بحكم ھذا الحق وبحكم حقھ في تقریر مصیره، مؤھال الن یحكم 

في فلسطین، غیر أن ھذا الحكم نفسھ ویقرر مصیره طبقا للمبادئ واألصول الدیمقراطیة المألوفة، كونھ یمثل األغلبیة الساحقة 
قد  )إسرائیل(بتقسیم فلسطین وھذا ال یعني إطالقا أن  ١٩٤٧لم تحترمھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة التي أوصت في سنة 

ظفرت بالسیادة القانونیة على فلسطین، كما یتجاھل القرار رغبات الشعب الفلسطیني تجاھال تاما ویتصرف على النقیض من 
كل سند قانوني، وھو لیس داخال ضمن سلطة الجمعیة العامة لألمم "لبیة السكان، ومن ثم فان قرار التقسیم یفتقر إلى مشیئة أغ

المتحدة، وال یسعھ أن یسبغ على إسرائیل أي حق على أي جزء من فلسطین مما خصص للدولة الیھودیة في قرار التقسیم، 
  )٥". (رار التقسیم أي حق مشروعوالنتیجة فان إسرائیل ال یسعھا أن تستمد من ق

ً ألربعة أسباب  :وبھذا المعنى یعتبر قرار تقسیم فلسطین غیر قانوني والغیا

نتَدَب لتقریر مصیره وتھیئتھ لبناء دولتھ : أوالً  ُ ً لنصوص میثاق األمم المتحدة فإن مھمة أي انتداب، تھیئة الشعب الم وفقا
ً لإلنتداب لحین بلوغ الشعب المنتدب القدرة على إدارة نفسھ،  المستقلة، واذا عجز عن ذلك، یتم تشكیل نظام وصایة دولیة خلفا

 ). ١٩٤٨- ١٩١٨(إال أن األمم المتحدة لم تفعل ھذا وال ذاك مع اإلنتداب البریطاني على فلسطین 

 ً عامة وحسب النصوص أن حتى وإن رأت الجمعیة ال. ال تملك الجمعیة العامة إجراء أي تعدیل أو تغییر في صك اإلنتداب: ثانیا
ً ألحد وإنما یكون ذلك ا ً ملزما ً منھا خیر حل للقضیة الفلسطینیة ھو التقسیم، فال یعتبر ذلك قرارا وتوصیة غیر ملزمة قتراحا

وھذه التوصیة ال یمكنھا بأي حال من األحوال أن تمس الحقوق الثابتة . صدرت وفقا للمادة العاشرة من میثاق االمم المتحدة
ویضفون علیھ صفة اإللزام  –التوصیة  –لفلسطیني، ومن عجب أن دولة االحتالل وحلفاؤھا إذ یتمسكون بھذا القرار للشعب ا



القانوني المطلق، وال یقیمون وزنا ألي من قرارات الجمعیة العامة الالحقة الخاصة بفلسطین وشعبھا وحقوقھ الثابتة مدعین أنھا 
 .   !مجرد توصیات ال إلزاما قانونیا لھا 

 ً ً للنصوص، ال یحق لألمم المتحدة أن تنشئ دولة جدیدة، أو أن تلغي دولة قائمة، لذلك صدور القرار : ثالثا بتقسیم  ١٨١وفقا
 .فلسطین وانشاء دولتین غیر قانوني

 ً ع التقسیم تراجعت الوالیات المتحدة عن فكرة التقسیم، وأعلن مندوبھا سحب حكومتھ لتأییدھا مشرو ١٩٤٨في شھر آذار  :رابعا
، واقترح وضع فلسطین تحت الوصایة الدولیة وإعادة القضیة الى األمم المتحدة للنظر فیھا على "ال یمكن تنفیذه إال بالقوة"ألنھ 

ً في مجلس األمن وقد وافق المجلس على المشروع األمریكي  ھذا األساس، وتقدمت الوالیات المتحدة بھذا المشروع رسمیا
قرارھا بإعفاء فلسطین من أیة مسؤولیات نصت علیھا المادة الثانیة من  ١٩٤٨ایار  ١٤عیة العامة في باإلجماع وأصدرت الجم

م، أي أنھ حتى لو كان من حق الجمعیة العامة لألمم المتحدة أن تقرر تقسیم فلسطین إلنشاء دولة جدیدة لشتات قرار التقسی
ً .. الصھاینة على أنقاض دولة قائمة، فقد تراجعت ھي ذاتھا بعد ذلك عن قرارھا  .مما یجعلھ الغیا

، ذلك لعدم صالحیة جاء  بھا میثاق األمم المتحدةمع أحكام القانون الدولي التي  یتعارضإذ الغ  ١٨١وبھذا یعتبر القرار 
الجمعیة العامة لألمم المتحدة إصداره، ولتجاوزه حدود نظام الوصایة الدولیة، ولعدم قانونیة االجراءات التي تم بموجبھا اعتماده 

  ".وتنفیذه

  فكرة مناسبة یوم التضامن

برت الجمعیة العامة لالمم المتحدة ذكرى تقسیم فلسطین یوما اعت ١٩٧٧دیسمبر من العام / في الثاني من شھر كانون االول 
اخذ طابعا فترض ان یضرورة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطیني كان من المللتضامن الدولي مع الشعب الفلسطیني، لكن 

لیشكل ) من ال یستحقوعد من ال یملك ل( ١٩١٧ نوفمبر/  تشرین ثاني ٢وعد وزیر خارجیة بریطانیا ارثر بلفور في  عملیا مع
مھددا في القتل والتھجیر ومصادرة  التضامن مع الشعب الفلسطیني الذي بات االھتمام وتفعیللضرورة  ااستراتیجی مفصال

 باتت مسألة ١٩١٨لعام ع االنتداب البریطاني على فلسطین في اوقوو ، ومع تفكك وانھیار الدولة العثمانیةاالراضي والممتلكات
مع ما كان یمارسھ االنتداب من عملیات قھر وظلم بحق ابناء الشعب  اتزامنذلك وملحا طلبا استثنائیا ي التضامن العالم

وتھریب االسلحة لتلك  ،ارتكاب العصابات الصھیونیة للمجازر بحق الشعب الفلسطیني عن ، وغض الطرفالفلسطینني
یا ومن تشیكوسلوفاكیا تحدیدا والتي كانت تحت سلطة ت من روسوالذي كان یأ) ..والشتیرن واالرغون الھاجانا،(العصابات 

 جیر ثلث الشعب الفلسطینيتھ الى بنتیجتھ ادىاالمر الذي  ،تسھیل لھجرة الیھود الى فلسطیناالتحاد السوفیاتي سابقا، عدا عن 
حاجة اال ان ، يالف فلسطین ١٣٠ حوالي فمن مدینتي حیفا ویافا وحدھا تم تھجیر ١٥/٥/٤٨في ) دولة اسرائیل(قبل قیام 

ومعھا االمم المتحدة الكیان الصھیوني تسبب لتین، االولى مع مسأ عند وقوع بلغت اوجھامع الشعب الفلسطیني التضامن العالمي 
في ھیئة االمم ) اسرائیلدولة (قبول والثانیة بقاع الدنیا،  في مشتتین تحولوا الى الجئین فلسطیني بنشوء مشكلة الكثر من ملیون

سعیا الى خدعة دولیة  مارست ، خاصة اذا علمنا بان دولة االحتالل قدالذي كان بمثابة اعتراف جماعي بدولة االحتالل المتحدة
بطلب  ٢٩/١١/٤٨وبعد سنة كاملة على صدور قرار التقسیم وتحدیدا في  )اسرائیل(فقد تقدمت قبولھا عضوا في االمم المتحدة، 

رفض الطلب من مجلس االمن على اساس ان الدولة  ١٧/١٢/٤٨ساب الى ھیئة االمم وفي الى االمین العام لالمم المتحدة لالنت
وحصلت على  ٢٤/٢/٤٩وتقدمت بطلب اخر في علیھا میثاق االمم المتحدة، الجدیدة لم تستوفي الشروط الالزمة التي ینص 

) اسرائیل(تحدة على التوصیة وقبلت وافقت الجمعیة العامة لالمم المو ١١/٥/١٩٤٩وفي  ٤/٣/٤٩توصیة من مجلس االمن في 
بھا، اال ان قرار قبول العضویة كان مشروطا بالتزامھا  اجماعی افي االمم المتحدة االمر الذي یشكل اعتراف )٥٩(بالدولة رقم 

الخاص بعودة الالجئین والتعویض علیھم  ١١/١٢/١٩٤٨في  ١٩٤والقرار بیق قرار التقسیم بمیثاق االمم المتحدة، وتط
عقد  ١٢/٥/٤٩اي في  مباشرة وفي الیوم التاليفكانت الدولة الوحیدة التي قبلت عضویتھا مشروطة،  تعادة ممتلكاتھم،واس

 ،"اعتراف اسرائیل بحق الفلسطینیین بالعودة وتعھدھا بتطبیق قرار التقسیم"مؤتمر لوزان الذي تضمنت بروتوكوالتھ 
قرارات االمم  فر للمنظومة الدولیة لم تلتزم بتنفیذ القرارین اووفي تحد سا باستعدادھا لتنفیذ القرارین،) اسرائیل(وتظاھرت 

واثبتت وال تزال وعلى مدى اكثر من ستة عقود من الزمن عدم احترامھا لالتفاقیات والمعاھدات والمبادئ  .المتحدة الالحقة



وینتھك االعالن العالمي لحقوق االنسان، او  الدولیة التي تتضمن معاقبة من یمارس سیاسة التطھیر العرقي بحق الفلسطینیین،
عدم  اضافة الى ،لعھد الخاص بحقوق االنسان المدنیة والسیاسیةل التنكر االتفاق الخاص بشؤون الالجئین في جنیف، او ینتھك

تقریر ، حق حق العودة، حق التعویض، استعادة الممتلكات(البروتوكوالت الخاصة بالالجئین الفلسطین  التزامھا بتطبیق
   ).تیار من یمثلھم، حق الشعوب في اخالمصیر

ب العالمیة الثانیة ویبدو بان محاوالت االمم المتحدة ال سیما الدول االروروبیة منھا للتكفیر عن ذنبھا باضطھاد الیھود ابان الحر
تي وتامین الغطاء السیاسي وتوفیر كافة مستلزمات الدعم المالي واللوجس ھجرتھم الى فلسطین یلسھت من خالل ١٩٤٥عام في ال

والتسبب ) دولة اسرائیل(اقامة ب االعتراف في مشكلة استراتیجیة اخرى بتسھیل ، لم یكن اال لیوقع تلك الدولوالقانوني للھجرة
اكثر من ملیون الجئ فلسطیني وصل عددھم في الوقت الحالي الى ما یزید (بنشوء اكبر مشكلة الجئین في التاریخ المعاصر 

االمر الذي ال تزال تدفع ثمنھ تلك الدول غالیا، خاصة على مستوى احترامھا وتطبیقھا لالعالن العالمي  ،)بعة مالیینعن الس
ت ان استطاع آنذاك اال ان تلك الدول ومعھا االحتالل االسرائیلي لحقوق االنسان والمعاھدات والمواثیق الدولیة ذات الصلة،

لذلك وتحت تاثیر التعاطف العالمي مع الالجئین الفلسطینیین وللتخلص  ،اقیق مخططاتھعتبرھا فرصة لتحكلة وتوظف تلك المشت
ولتحقیق الرؤیة االمریكیة واالسرائیلیة  على صانعي القرار من عبء تحمل المسؤولیة الدولیة والتخفیف من الضغط الشعبي
نوفمبر / تشرین الثاني  ١٩لتاریخ  ٢١٢قرار رقم العامة ال بعدم عودة الالجئین وتوطینھم في الدول المضیفة اتخذت الجمعیة

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین في الشرق ب خاص بإغاثة الالجئین، ثم استبدلتھ بإنشاء صندوق ١٩٤٨
لسطیني على انھ حینھا بدا ینظر المجتمع الدولي الى الشعب الف، ٨/١٢/١٩٤٩في  ٣٠٢لقرار رقم لاالونروا وفقا / األدنى 

مجرد مجموعة من الالجئین بحاجة الى تامین المسكن والملبس والغذاء والدواء وھم عاجزون عن العودة، اي انھ اصبحت 
مساعي فشلت  .معالجة قضیتھم على انھم الجئین افراد ولیس قضیة شعب بحاجة الى تقریر مصیره بعد عودتھ الى دیاره

الدائم  وما السعي االسرائیلي ،وتحولت الى شاھد دولي على جریمة نكبة فلسطین ،بة منھافي تحقیق الغایة المطلواالونروا 
       .لشطب وكالة الغوث اال لھذا الغرضوالغربي النسبي 

دولة "من خالل انشاء  بحق شعب كامل اقترفتھ بیقظة ضمیر لالمم المتحدة للتكفیر عن ذن ٢/١٢/١٩٧٧ھل شكل تاریخ لكن 
ولماذا لم تختر مثال  ،لكي تعتبر تاریخ تقسیم فلسطین یوما للتضامن مع الشعب الفلسطیني ب بمشكلة الالجئین،والتسب" اسرائیل

ان الفارق خاصة اذا علمنا  ب ،او بعد ذلك التاریخن قبل ولم یك ٧٧؟ ولماذا في العام ذكرى نكبة فلسطین ان یكون یوما للتضامن
  كاملة؟ ودذكرى التقسیم ویوم التضامن ثالثة عقبین 

فقد ذكر  ٤٨مع الشعب الفلسطیني وفي الصفحة رقم العالمي الملفت بانھ وفقا لمبررات ومقدمات صدور قرار یوم التضامن 
في تقریر اللجنة المعنیة بممارسة الشعب الفلسطیني لحقوقھ غیر  )الجمعیة( نظرت"ان بعد بان قرار الجمعیة العامة جاء  حرفیا

تمعت الى بیان منظمة التحریر الفلسطینیة ممثلة الشعب الفلسطیني واذ تشعر بقلق عمیق لعدم تحقیق وقد اس ،القابلة للتصرف
وبالتالي تؤدي الى تفاقم النزاع في الشرق االوسط الذي تمثل لبھ والى  ،حل عادل لمشكلة فلسطین ولكون ھذه المشكلة ال زالت

التحول المفصلي للمسار السیاسي لمنظمة یشیر الى ارتباط بین  االمر الذي، )٦( "تعریض السلم واالمن الدولیین للخطر
امام الجمعیة العامة والقائھ خطاب تاریخي یاسر عرفات  التحریر الفلسطینیة وفتح ابواب الوالیات المتحدة االمریكیة للمرحوم

 ات حینھا والول مرة عناعلن عرف ، فقدمن جھة اخرى التضامنیوم صدور قرار بین ومن جھة  ١٣/١١/٧٤ نیویورك في في
من % ٧٨والتخلي عن  )اسرائیلبدولة (عتراف بھذا تم االو ٦٧على حدود الرابع من حزیران عام ستقام  یةفلسطینالدولة ال ان

بمن فیھم ، ٤٨وا منھا ابان النكبة في العام ارض فلسطین وبھذا یلغي حق الالجئین الفلسطینیین بعودتھم الى بیوتھم التي طرد
 واولھا كان" الجدیدة"مة التحریر لمنظ "المكافآت"تتالت بعد ذلك ، ٤٨ن الفلسطینیون داخل فلسطین المحتلة عام المھجرو

بعد تسعة ایام فقط من خطاب عرفات وتحدیدا في عن الجمعیة العامة لالمم المتحدة  ٣٢٣٦ر القرار التاریخي رقم وصد
على الحقوق الثابتة للشعب القرار  یؤكدو . ٣٧، وامتناع ٨ابل دولة مق ٨٩حیث تم تبني القرار بموافقة  ٢٢/١١/١٩٧٤

  :الفلسطیني ومن ضمنھا

 .حق تقریر المصیر دون تدخل خارجي - ١
 حق الشعب الفلسطیني في االستقالل والسیادة الوطنیة - ٢



 .تدعو الجمعیة العامة إلى إعادتھم الیھاة إلى دیارھم وحق الفلسطینیین الثابت في العود - ٣
العامة بان الشعب الفلسطیني ھو طرف أساسي في  تحقیق سالم عادل وثابت في الشرق األوسط  تعترف الجمعیة - ٤

وتعترف بحق الشعب الفلسطیني في إعادة حقوقھ بجمیع الوسائل طبقا الھداف ومبادئ میثاق األمم المتحدة وتدعو 
 .استرداد حقوقھ المشروعةجمیع الدول في العالم إلى زیادة مساعدتھا للشعب الفلسطیني في كفاحھ من أجل 

، اي االعتراف بحق االحتالل االسرائیلي بالوجود على ارض فلسطین "الخطوات الجادة باتجاه السالم"ذلك بھدف االیحاء بان 
 وبتقدیم المزید من التنازالت سیمھد لالعتراف بوجود الشعب الفلسطیني واقامة دولتھ المستقلة على حدود الرابع من حزیران

ذلك لم یكن اال حبرا على ورق  اال ان.. وھذا ما نص علیھ بعد ذلك مؤتمر مدرید واتفاق اوسلو واتفاقیة جنیف وغیرھا ٦٧عام 
سب على االرض، ولم یكن خطاب محمود عباس في مكامزید من اللتحقیق  لالحتالل االسرائیلي المزید من الوقت واعطاء

لنیل االعتراف بالدولة الفلسطینیة، اال لیكرس المزید من  ٢٠١١سبتمبر عام / ایلول  ٢٣الجمعیة العامة لالمم المتحدة بتاریخ 
من ارض فلسطین اذا اضفنا الیھا عملیة تبادل االراضي % ٨٠على " بدولة اسرائیل"التنازالت حیث تحدث عن االعتراف 

من تحفظنا على قرار التقسیم كان  ، وعلى الرغموالسكان، االمر الذي یساھم وبشكل مباشر بشطب قضیة الالجئین وحق العودة
اذ لم یشر الى عدم عودة الالجئین الى دیارھم وعندما تحدث  ١٨١االجدى بالرئیس عباس ان یطالب بدولة فلسطینیة وفقا للقرار 

یأت  بانھ یتحدث عن دولتین وبان القرار لم ١٨١وسیط االمم المتحدة للسالم السویدي الكونت فولك برنادوت عن تفسیر القرار 
/ ایلول  ١٧على ذكر عدم عودة الالجئین الى دیارھم تم اغتیالھ من قبل عصابة الشتیرن الصھیونیة بزعامة اسحاق شامیر في 

قررت الجمعیة العامة لألمم المتحدة االعتراف  والحث على المزید من التنازالت، وللمزید من االغراءات. ١٩٤٨سبتمبر 
الجمعیة العامة  تقرى اعتبار أنھا عضو مراقب، وكذلك اإلى عضویتھا عل المنظمةممثلي الفلسطینیة، وضم بمنظمة التحریر 

) ٩٠(بأغلبیة  ٣٢٣٦اي  وقد صدر ھذا القرار..…ف االشتراك في جمیع مؤسسات األمم المتحدة ومؤتمراتھا الدولیة.ت.بحق م
عن الجمعیة العامة لالمم  ٣٣٧٦ار رقم القر، صدر ٣٢٣٦وتكریسا للقرار  ."دولة عن التصویت) ١٩(وامتناع ) ١٧(ضد 

  .، بإنشاء اللجنة الدولیة المعنیة بممارسة الشعب الفلسطیني لحقوقھ غیر القابلة للتصرف ١٠/١١/١٩٧٥المتحدة بتاریخ 

  خاتمة

 مؤسسات المجتمع المدني ومختلفمستوى ، فقد نجح الفلسطیني على العالمي للتضامن یحتاج الشعب الفلسطیني الى الیوم
المشارب السیاسیة والمجتمع المحلي، باستثمار ھذه المناسبة وعمل على تحویلھا الى فرصة یستطیع من خاللھا ان یقدم للعالم 

وضیاع االرض وقتل وتھجیر السكان قضیتھ العادلة وتوضیح ما جرى من مراحل لعبت دورا في صدور قرار التقسیم 
 االحتالل وحلفاء االحتاللقوة  احینھ فوقتوكیف تا لیحلوا مكاننا في فلسطین واستجالب مالیین الیھود من مختلف بقاع الدنی

وما العزلة الدولیة  ،على المستوى العالميویحقق النجاحات تلو النجاحات  الفلسطیني على قوة الحق، ونتیجة لھذا التضامن بات
تضم برلمانیین ل تتخذ منحا تصاعدیا ضامن العالمیة التيلحركة الت اال نتیجة ،التي یعیشھا االحتالل االسرائیلي في الوقت الحالي

وادراك المجتمع الدولي  ،ومن جنسیات مختلفة...زراء سابقین واكادمیین وفنانین وكتاب وصحفیینووسفراء دول ورؤساء و
سیات واالعراق وما الوعي الذي یعیشھ الشعب الفلسطیني في الداخل والخارج ومعھ اصدقاء من مختلف الجنلحقیقة االحتالل، 

من التوعیة الھرم التراكمي  سنوات عمل بحاجة الى البناء علىوفي كل یوم ونحن الیوم  والدیانات اال نتیجة لذلك التضامن،
ل عملیة الى الذروة من خالیوما الذي سیصل بالقضیة الفلسطینیة عموما وقضیة الالجئین وحق العودة على وجھ الخصوص، 

وتعریف االجیال  لصاعدة والواعدة ابناء الجیل الثالث والرابع في اماكن اللجوء والشتات والمنافي،االجیال ا تثقیف وتوعیة
االخرى من ابناء الجنسیات االخرى على الروایة الفلسطینیة الحقیقیة وطمس جمیع معالم الروایة الصھیونیة المزیفة، ومع تلك 

ضربا من المستحیل،  نيان العودة الى الوراء واالستفراد بالحق الفلسطی تدرك باتت االمم المتحدة الحركة التضامنیة العالیمة
االحتالل االسرائیلي لیس اسثناء، وھذا ما زوال وكما ترید الشعوب االخرى فان الشعب الفلسطیني ایضا یرید، فالعالم یتغیر و

  . الشعب الفلسطیني یرید

  :ھوامش

   ٥٠ولغایة صفحة  ٤٨ من صفحة المم المتحدةالجمعیة العامة ل ارشیف : )١(



)http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/796/48/IMG/NR079648.pdf?OpenElement( 

ولتكن السنة المقبلة " ٢٠١٠/ ١١/ ٢٩جاء في رسالة بانكي مون في بمناسبة یوم التضامن مع الشعب الفلسطیني في  )٢(
و  ٢٤٢األوسط استنادا إلى قرارات مجلس األمن  دائما في الشرق ھي السنة التي نحقق فیھا أخیرا سالما عادال و

االتفاقات السابقة وإطار عمل مدرید وخریطة الطریق ومبادرة السالم  ، وإلى ١٨٥٠و  ١٥١٥و  ١٣٩٧و  ٣٣٨
 ". العربیة

 . ٥٥٧صفحة  ١٩٨٤الموسوعة الفلسطینیة المجلد االول الطبعة االولى  )٣(
 : ارشیف قناة الجزیرة )٤(

http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=1095323  
 -  ١/٥/١٩٩٨الحقوق التاریخیة الثابتة للفلسطینیین والصراع من أجل السیادة السیاسیة غازي الصوراني دراسة حول  )٥(

  غزة
)٦( )http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/796/48/IMG/NR079648.pdf?OpenElement(  

  


