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  دةــــــــم المتحــــــــفي األم "رائيلــــــإس"وية ــــعض

  

  يخي اإلطار التار 

اليت كان أخرها االحتالل الصهيوين الغاصب الذي ، و احلروبو  رض فلسطني إىل الكثري من الغزواتأتعرضت 
ا فكرس جل جهده لتحقيقها آاستطاع تسويق فكرته إىل العامل بكل وسائل اإلقناع اليت يتبعها املسوق اجليد لفكرة  من 

وراءه ظهره القيم حقوق اآلخرين نابذا ً نفسهاو  متجاهال ً آلخرون إال ال يرق او  من يتبعه بأنه شعب اهللا املختارو  ملبادئ مقنعا ً
هلم اليت تثب حقهم يف الباطلة املقوالت و  التلمودو  ، مستشهدين على ذلك بنصوص من التوراة املزيفةأن يكونوا خدما ً

احملرم  صهيون مرياث أجدادهمالعودة إىل و  أسطورة ارض امليعادو  كمقولة ارض بال شعب لشعب بال ارض األرض العربية
نسله يف هذه و  على أي يهودي يف العامل التفريط فيه ملا يف ذلك من خمالفة تستوجب غضب الرب الذي وعد إبراهيم

  . ١) لنسلك إىل األبدو  لك أعطيتها -لنسلك أعطي هذه األرض ( عندما خاطبه األرض

ية متواصلة وأخذ املغتصبون اليهود ببناء املغتصبات بدأ التوغل الصهيوين يف أرض فلسطني على شكل هجرات يهود
وتشكيل العصابات املسلحة اليت مارست فيما بعد أبشع سياسات القتل والتنكيل للسيطرة على األرض الفلسطينية بغية 

جغراو  تنفيذ مشروعهم م املزعوم، كما أن الذهنية التوسعية للمشروع الصهيوين جعلته ال يضع حدودا ً فية لدولته إقامة كيا
يف يومياته  ٢إقامة وطن قومي هلم، فقد عرب عن ذلك تيودور هرتزلو  اهلادفة إىل استيعاب مجيع يهود العامل يف منطقة معينة

، بل ذهب بن غوريون إىل أبعد من ذلك حني وصف اجليش ) كلما زاد عدد املهاجرين اتسعت رقعة األرض( :بقوله
هو من سريسم حدود الدولة القادمة وأن ما سيتم االستيالء  يسرائيلاجليش اإلف، ٣ )خري مفسر للتوراة( بأنهاإلسرائيلي 

  .٤املكان الذي لن يصل إليه اجليش سيكون سببا ً يف البكاء ألجيالو  عليه يف املعارك سيبقى يف أيديهم

جري الشعب الفلسطيين حىت اندلعت حرب  ثر إعالن قيام إ ١٩٤٨وارتفعت وترية السلوك الصهيوين الداعية إىل 
جري مثامنائة وأربعة آالف الجئ فلسطيين % ٧٧أيار اليت انتهت باحتالل  ١٥الكيان الصهيوين يف  من أرض فلسطني، و

خارج فلسطني بعد ارتكاب أربع وثالثني جمزرة وتدمري ما يقرب من أربعمائة ومثان وسبعني قرية من أصل مخسمائة ومخس 
جري سكان مخسمائة ، ومثانني ، باإلضافة إىل حوايل ثالثني ألفًا آخرين هجروا من قراهم إىل ٥وإحدى وثالثني قرية و

م ال يستطيعون الرجوع إليها؛ فالعصابات الصهيونية عمدت إىل ، مناطق أخرى ال تبتعد سوى بضعة كيلومرتات عنها إال أ
ه عنصراً م بأي وقت وإىل أي  ،٦تحركا ميكن إجالؤه عنهاتطبيق الفكر الصهيوين الذي ينفي عالقة الفلسطيين بأرضه ويعدّ

  .مكان



 ٤ 

أما على الصعيد اخلارجي فقد تابعت احلركة الصهيونية ما بدأته من الكذب الستمالة عطف الكثري من األمريكان 
فلسطني واألوروبيني، وال سيما بعد جناحها يف إقناع احلركة الربوتستانتية القائمة على الفكر التورايت بأن اليهود هم أهل 

فنجحوا بتوظيف السياسة الربيطانية  ،٧املشردين على األرض الذين سوف جيمعهم اهللا يف فلسطني لعودة املسيح املنتظر
خلدمة مشروعهم مث توجهوا وخبطوة عملية لالستفادة من الوجود األورويب يف فلسطني من خالل القناصل الذين لعبوا دوراً 

   .٨ين الرمسي هناك وتوفري األجواء املناسبة لتحقيق الرغبة اليهودية يف اهلجرة إليها هامًا يف تقويض نظام احلكم العثما

املشروع الصهيوين كان حصيلة عدة عوامل أمهها الدعم الغريب االستعماري الذي ظهر جليا ً يف اجلمعية العامة ف
ت على قرار تقسيم فلسطني بعد أن لألمم املتحدة عندما ضغطت الواليات املتحدة األمريكية على بعض الدول للتصوي

  . فشلت بداية ً من استصدار القرار

  

  "إسرائيل"عضوية و  األمم المتحدة

تزامنت التحركات الصهيونية القاهرة للشعب الفلسطيين اآلمن على أرضه، مع حراك دويل يدعو إلحالل األمن 
تمع الدويل املثايل اخلايل من مظاهر و  والسالم الدوليني    .القوةو  العنفإقامة ا

 شروط العضويةو  األمم المتحدة:  

 قد حدد ميثاقها املكون من ديباجةو  ٩خرجت األمم املتحدة إىل الوجود بعد مراحل متعددة من العمل الدويل 
مادة املهام األساسية لعمل هذه املؤسسة الدولية، فاملادة األوىل منه بينت مقاصدها املتمثلة حبفظ السلم واألمن  ١١١و
إمناء العالقات الودية بني األمم على أساس احرتام املبدأ الذي يقضي بالتسوية يف احلقوق بني الشعوب وبأن يكون و  دويلال

حتقيق التعاون الدويل على حل املسائل و  لكل منها تقرير مصريها، وكذلك اختاذ التدابري األخرى املالئمة لتعزيز السلم العام،
ة واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية الدولية ذات الصبغة االقتصادي

جعل هذه و  للناس مجيعا والتشجيع على ذلك إطالقا بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء
  .١٠يات املشرتكة اهليئة مرجعا لتنسيق أعمال األمم وتوجيهها حنو إدراك هذه الغا

كما قسم امليثاق العضوية إىل عضوية أصلية تكون للدول اليت شاركت يف مؤمتر األمم املتحدة يف سان فرانسيسكو، 
، وتوقع هذا امليثاق وتصدق ١٩٤٢يناير سنة /والدول اليت وقعت من قبل تصريح األمم املتحدة الصادر يف أول كانون الثاين

ن مباحة جلميع الدول األخرى احملبة للسالم، واليت تأخذ نفسها بااللتزامات اليت يتضمنها عضوية باالنضمام تكو و  عليه،
ا قادرة على تنفيذ هذه االلتزامات وراغبة فيه كما حدد اإلجراءات اخلطوات الالزمة لقبول و  امليثاق، واليت ترى اهليئة أ

   .ة بناء على توصية جملس األمنذلك بقرار من اجلمعية العامو  "األمم املتحدة"عضوية الدول يف 



 ٥ 

  باألمم المتحدة  "إسرائيل"عضوية  

يف األمم املتحدة للقبول  "إسرائيل"الدافع لبعض الدول اليت التزمت احلياد أو الرفض لقبول  ١١شكل بروتوكول لوزان
" إسرائيلية"من خديعة أكثر يف نشر خرب توقيعها عليه،فالتوقيع مل يكن  "إسرائيل"ا خصوصا ً بعد الدور الذي لعبه أنصار 

ا  "إسرائيل" غرضها إيهام الدول األعضاء يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت كانت تبحث يف مسألة قبول عضوية بأ
القاضي بعودة الالجئني الفلسطينيني إىل  ١٩٤القرار و ) ١٨١( تقبل بااللتزامات املرتتبة عليها من قبول لقرار التقسيم

  .١٢ديارهم 

  

  :في األمم المتحدة "إسرائيل"الدولية من قبول و  المواقف العربية

  . رافض معارضو  مؤيدو  يف األمم املتحدة بني داعم "إسرائيل"تباينت املواقف جتاه طلب قبول 

  في األمم المتحدة "إسرائيل"الموقف العربي من قبول:  

) اليمن –لبنان  - السعودية –العراق  -صرم –سورية ( رفضت الدول العربية املمثلة يف األمم املتحدة آنذاك
قد جتسد هذا الرفض باملوقف السوري الذي وضحه فارس اخلوري مندوب و  يف األمم املتحدة "إسرائيل"التصويت لقبول 

احلجج  ١٧/١٢/١٩٤٨جملس األمن املنعقد يف قصر شاريو يف باريس جلسة سورية يف األمم املتحدة عندما عرض على 
 اقرتح إحالة املسألة إىل حمكمة العدل الدولية، و يف األمم املتحدة "إسرائيل"لقبول  ١٣ستندات املانعة املو  القانونية

ا حول هذه اخلطوةو   الصالحيات املمنوحة للجمعية العامة لألمم املتحدةو  مدى تالؤمها مع ميثاق األمم املتحدةو  استشار
التقسيم أم قرار انتهاء االنتداب، إال أن هذا االقرتاح سقط لنيله القرارات الدولية الصادرة خبصوص فلسطني سواء قرار و 

   .١٤صوتني مقابل امتناع تسعة دول عن التصويت عليه 

  

  في األمم المتحدة "إسرائيل"الموقف الدولي من قبول.  

أما املندوب  ،"ئيلإسرا"قبول  اقرتح املندوب الربيطاين تأجيل دراسةيف نفس اجللسة املشار إليها أعاله يف جملس األمن  

مت طرح طلب ، و إال أن االقرتاحني مل يناال قبوالً عند التصويت فسقطا ،الفرنسي فقد اقرتح تأجيل دراسة املوضوع ملدة شهر

لس  عاود بعد ١٩٤٩يف شباط إال أن الكيان الصهيوين  ،١٥فرد لعدم حصوله على التأييد الالزم لذلك القبول على ا

 رفع بذات اليوم طلبا ً لنيل العضوية مستغال ً خروج سورية من عضوية جملس األمن إىلنة مع مصر توقيعه على اتفاق اهلد



 ٦ 

لس بالتوازي مع استالم  و  دخول مصرو  ، فنال الطلب "إسرائيل"اقرتاح املندوب األمريكي لقبول طلب عضوية كوبا لرئاسة ا

لس صية إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقبول عضوية الذي محل تو  ٦٩صدر القرار رقم و  موافقة تسعة دول يف ا

 معارض ١٢صوت مقابل  ٣٧كثرية وافقت عليه بأو  الذي ناقشته بدورها اجلمعية العامة لألمم املتحدة ١٦ "إسرائيل"

ريح إن اجلمعية العامة، إذ تأخذ علما ً بالتص( الذي جاء فيه ٢٧٣عربت عنه بقرارها رقم ، و دول عن التصويت ٩امتناع و 

دون أي حتفظ االلتزامات النامجة عن ميثاق األمم املتحدة، وتتعهد باحرتامها منذ اليوم الذي  "إسرائيل"الذي تقبل به 

 ١١ويف ) قرار التقسيم( ١٩٤٧تشرين الثاين /نوفمرب ٢٩إذ تذكر بقراريها الصادرين يف و  .تصبح فيه عضوا يف األمم املتحدة

تأخذ علما بالتصرحيات واإليضاحات اليت و  ،) التعويض عليهم و  رار إعادة الالجئنيق( ١٩٤٨سنة األول  كانون/ديسمرب

دولة  "إسرائيل"تقرر أن  ....أمام اللجنة السياسية املؤقتة، بشأن تطبيق القرارين املذكورين "إسرائيل "قدمها ممثل حكومة 

او  حمبة للسالم تقبل بالتزامات امليثاق،  .عضوا يف األمم املتحدة" إسرائيل"تقرر أن تقبل ، و ذهامستعدة لتنفيو  أهل للقيام 

١٧. 

يف األمم املتحدة حادثة هي األوىل من نوعها إذ كانت الدولة األوىل اليت حتوز على العضوية  "إسرائيل"شكل قبول 
  . ١٨قد وصف األمني العام لألمم املتحدة تريغفي يل قبوهلا بأنه من أحداث التاريخ امللحمية ، و بشكل مشروط

من دون و  قبلت عضوا ً يف األمم املتحدة بتأييد الواليات املتحدة األمريكيةو  يف خديعتها "إسرائيل"فقد جنحت 
ا يف بروتوكول لوزان  بقبول شروط األمم املتحدة "إسرائيل"تظاهر و  ،١٩التزام باملسائل اليت كانت واشنطن تطالب 

مناورة إلمخاد أصوات املعارضة أمام دخوهلا املسرح الدويل من و  وقفًا مرحلياً اعرتافها بقرارات الشرعية الدولية مل يكن إال مو 
  .أوسع أبوابه، ورغبة يف إسباغ الشرعية الدولية على وجودها

التوفیق  غريت موقفها من قضية عودة الالجئني على حنو جذري، ففي املذكرة اليت أرسلتها إىل جلنة "إسرائيلف"
وأن عودة الالجئني العرب إىل أماكنهم السابقة  أن عقارب الساعة ال تعود إىل الوراء..." اخلاصة بفلسطني أكدت فيها

  ."شيء مستحيل



 ٧ 

   :ميثاق األمم المتحدةفي األمم المتحدة وفق معايير  "إسرائيل"عضوية 

ىل من ميثاق األمم ذلك ملخالفتها للمادة الرابعة الفقرة األو و  يف األمم املتحدة مشوبة بالبطالن "إسرائيل"تعد عضوية 

مباحة جلميع الدول األخرى احملبة للسالم، واليت تأخذ نفسها " األمم املتحدة"العضوية يف " املتحدة اليت نصت على

ا قادرة على تنفيذ هذه االلتزامات وراغبة فيه عليه جيب و ،"بااللتزامات اليت يتضمنها هذا امليثاق، واليت ترى اهليئة أ

  : ية توفر الشروط التالية فيهللمتقدم لطلب العضو 

 أن تكون دولة: 

 حقوق"بشأن  ١٩٣٣حددت معاهدة مونيت فيديو بالعناصر املكونة للدولة باملعىن القانوين فقد  "إسرائيل"تتمتع ال 
 :أساسية هيثالثة عناصر  توفر ، الذي نص على ضرورة٢٠الدولة التابع للقانون الدويل إطالقشروط " واجبات الدولو 

إذا ما تتبعنا و  ،٢١سلطة ذات سياسة ( العنصر القانوين السياسيو ) اإلقليم( العنصر اجلغرايفو ) السكان( الدميغرايف العنصر
  :ها تفتقر لتلك املكونات لألسباب التاليةهذه العناصر يف احلالة الصهيونية جند

   :الشعب

عنصر البشري لبناء مشروعه اإلحاليل على شكلت اهلجرة اليهودية إىل فلسطني الرافد األساسي للكيان الصهيوين بال
لوبة من أصقاع األرض بفلسطني لتشكيل العنصر الثاين من أركان دولته  ارض فلسطني يف حماولة منه لربط هذه الشرذمة ا

  .٢٢ليسوا شعبا ً باملعىن القانوينو  بالتايل فاليهود طائفة دينية اجتماعية، و املزعومة

  :اإلقليم 

ا عليها جاء نتيجة استخدام القوة خمالفا " إسرائيل"تسيطر عليها  تعد األراضي اليت  أرضا حمتلة، كما أن سيطر
من ميثاق األمم املتحدة وخمالفة بذلك ملبدأ حترمي االستيالء علي أراضي الغري بالقوة، ومها من املبادئ ) ٢/٤( بذلك املادة

كيان الصهيوين ال ميتلك إقليما ً حمددا ً أو ثابتا ً أو حمصورا ً من كما أن ال  ،٢٣العامة والقواعد اآلمرة يف القانون الدويل 
   .٢٤الوجهة القانونية 

   :السيادة

السيادة على فلسطني كون قواعد القانون الدويل تنص على أن االحتالل ال ينقل السيادة  "إسرائيل"ال متلك 
  .٢٥ للمحتل بل تبقي السيادة ألصحاب األرض

  



 ٨ 

 أن تكون محبة للسالم : 

إن املتتبع ملسرية الكيان الصهيوين منذ بداياته األوىل جيد نفسه على يقني أن هذا الكيان مل يكن يوما ً حمبا ً للسالم 
فلم خيلو  ،فقد بىن نفسه على أنقاض الكيان الفلسطيين الذي دأب على تقويضه منذ أن قرر اختاذ فلسطيين بلد وطنا ً له

لعل الشواهد على ذلك كثرية أبرزها جمزرة دير ياسني اليت راح و  تدمريه للقرىو  للمجازرعاما ً أو رمبا شهرا ً من ارتكابه 
 أبطالعمليات التطهري العرقي اليت بدأها لجلوئه  إىل باإلضافة ،امرأةو  شيخو  شهيد بني طفل ٢٥٠ضحيتها أكثر من 

   .٢٦" حرب االستقالل اليهودية "

 راغبة في تنفيذهاو  اق األمم المتحدةأن تتعهد بتنفيذ االلتزامات الواردة في ميث:   

من قبول بقرار  ٢٧بتنفيذ التعهدات اليت أبدت االستعداد لتنفيذها خصوصا ً ما جاء يف بروتوكول لوزان  "إسرائيل"مل تلتزم 

مام ريون أفقد صرح بن غو ،احرتام الوضع القانوين ملدينة القدسو  مالحقة قتلة الكونت برنادوتو  عودة الالجئنيو  التقسيم

اية  كما قدمت وزارة اخلارجية " غري موجود و  تعترب قرار التقسيم قرارا ً غري مشروع "إسرائيل"أن  ١٩٤٩الكنيست يف 

إن عودة .....إن الساعة ال ميكن أن ترجع إىل الوراء" :ية مذكرة إىل اللجنة الفنية املنبثقة عن جلنة التوفيق تقول فيهاسرائيلاإل

بن و " ٢٨إقامته األصلية إمنا هي شيء مستحيل  أي الجئ عريب إىل مكان كذلك بالنسبة لقرار التقسيم فقد صرح أيضا ً

قبول التقسيم ال يلزمنا بأن نتنازل عن شرق األردن، ال يستطيع أحد أن يطلب من اآلخرين أن يتخلوا عن "  :غوريون

هيونية هي شأن الشعب اليهودي وحده، أحالمهم، سوف نقبل حبدود الدولة كما ستحدد اآلن، ولكن حدود اآلمال الص

عيد ذاك اإلعالن عام  ،"ولن يستطيع أي عاملٍ خارجي احلد منها ُ  ١٩٤٨وهو األمر الذي مضى إىل تأكيده مناحيم بيغن ب

ً " :بقوله وتوقيع املؤسسات واألفراد اتفاق التقسيم باطل، ولن يقيد الشعب . جتزئة الوطن شيء غري شرعي لن نعرتف به أبدا

  .٢٩" إسرائيل"سوف تعود إىل شعب  "إسرائيل "أرض . القدس كانت وستبقى عاصمتنا إىل األبد. هوديالي



 ٩ 

  النتائج 

إىل والدعوة إىل طرده  "إسرائيل"من خالل استقراء جزئيات البحث جند أنه من الواجب العمل على نزع الشرعية عن 
  :ذلك لألسباب التاليةو  خارج املؤسسة الدولية

على أرض فلسطني مبوجب قرار التقسيم املشوب بالبطالن يعد الكيان ا .١ ألنه قام أصال ً غري شرعيا ً لصهيوين كيانا ً
 ً توطيد دولة يهودية يف فلسطني وال حلصول هذه الدولة على حق و  إلنشاءالذي ال ميكن أن يشكل صكا ً حقوقيا 

  .٣٠السيادة على فلسطني 

اليت نصت على أن قرارات  ٢٧ املتحدة ملخافتها املادة لألممتعد عضوية الكيان الصهيوين باطلة يف اجلمعية العامة  .٢
تصدر مبوافقة تسعة أعضاء على ) ومنها مسألة التوصية بقبول عضو جديد( اجلمعية العامة يف املسائل املوضوعية

هذا الشرط مل يتحقق ، و ٣١مة العضوية يف جملس األمنبشرط أن يكون من بينها أصوات الدول اخلمس دائ األقل
   .كون بريطانيا امتنعت عن التصويت "إسرائيل"بشأن 

٣.  ً  -العناصر املكونة للدولة اليت أوجبها القانون الدويل لالعرتاف بالدول من الشعب  "إسرائيل"يف  ال جتتمع حقيقة
 .السيادة لألسباب املبينة أعاله -اإلقليم 

جاء خمالفا ً للرأي االستشاري األول الذي صدر عن حمكمة يف األمم املتحدة  "سرائيلإل"روط إن القبول املش .٤
أن احلرية يف التصويت جيب أن ميارس يف  حيث كان أكثر قضاة حمكمة العدل الدولية ١٩٤٨العدل الدولية عام 

  ٣٢الوحيدة اجلديرة باالعتبارحدود الشروط املنصوص عليها يف املادة الرابعة من امليثاق ألن هذه الشروط هي 

 لعضوية املنظمة الدولية "إسرائيل"احلجج القانونية اليت سيقت ضد أهلية  األمريكيةالواليات املتحدة  جتاهلت .٥
إىل األمم  "إسرائيل" إدخالأصرت على تفسري املادة الرابعة من امليثاق تفسريا ً سياسيا ً حمضا ً خيدم هدفها يف و 

 . ٣٣املتحدة بأي مثن

ترحيل و  تدمري للقرىو  العريب عرب ما ارتكبته عصاباته من جمازرو  الذي كتب بالدم الفلسطيين "يسرائيلاإل"التاريخ  .٦
  .للسكان الذي جيرمه القانون الدويل جيعل منها دولة غري حمبة للسالم

ا أمام الشرعية الدولية من تعهداتبتنفيذ ال "إسرائيل"مل تلتزم  .٧ عودة  قرارو  ر التقسيمقبول بقرا اليت التزمت 
ً و  الالجئني   .غريها من االلتزامات كما مل تبد رغبتها بتنفيذ ذلك مستقبال 



 ١٠ 

   :التوصيات

 . ٣٤للمربرات القانونية السابقة يف األمم املتحدة "إسرائيل"املطالبة ببطالن عضوية و  العمل على نزع الشرعية .١

، ائمها ضد الشعب الفلسطيين أمام احملافل الدوليةعلى جر  "إسرائيل"تشكيل جلان قانونية متخصصة ملقاضاة  .٢
 . "إسرائيل"القرارات العربية الداعية إىل مقاطعة  تفعيلو 

رمة ألفعال و  املؤيدة للحقوق العربيةو  القرارات الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية العمل على استثمار .٣  "إسرائيل"ا
 .طينية يف احملافل الدوليةتفعيل القضية الفلس إعادةاالنطالق منها حنو و 
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 ١٣ 
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  . ٢٢ص -م  ٢٠١٠

دار  -دمشق  –الطبعة األوىل، -الثالث اجلزء المشروع الصهيوني من المجرد إلى الملموس –في خمسين عاما  " "إسرائيل " "  -الياس شوفاين  ٦
  . ١٦٠ص  -م  ٢٠٠٢ -جفرا للدراسات والنشر 

 – ١٤٢٤ -مركز اإلعالم العريب - مصر–الطبعة األوىل - دراسات منهجية في القضية الفلسطينية) ١( يةسلسلة دراسات فلسطين-حمسن صاحل  ٧
   .٢٧ – ٢٦صص  - ٢٠٠٣

دار  -  رام اهللا -الطبعة األوىل  - م ١٩١٤ – ١٨٨٠دور القنصليات األجنبية في الهجرة واالستيطان اليهودي في فلسطين  -نائلة الوعري  ٨
   .٣٧ص  -  ٢٠٠٧ -اعةالشروق للنشر والطب

ص ص  –النشر و  املؤسسة العربية للدراسات -بريوت لبنان -بدون تاريخ أو رقم طبعة –الجزء األول  –موسوعة السياسة  -عبد الوهاب الكيايل  ٩
 يئة عاملية حلفظ السالمه إنشاءجاء فيه ذكر  ١٩٤١ األطلنطيرئيس الوزراء الربيطاين تشرشل تصريح و  روزفلت األمريكيأصدر الرئيس "  .٣١٦-٣١٥

املتحدة يف تصريح  األمم إنشاءتأكدت الرغبة يف و  ١٩٤٢روزفلت  األمريكيمرة من قبل الرئيس  ألولاملتحدة  األمماسم  أطلقو ،حتقيق التعاون الدويلو 
مت فيه سرد  األمريكيةالواليات املتحدة و  الصنيو  بريطانياو  بواشنطن ممثلو االحتاد السوفيايت)  أوكسدمرتتون ( اجتمع يف ١٩٤٤يف سنة و  ١٩٤٣موسكو
اخلطوط  أساسلوضع ميثاق هليئة دولية على  مؤمتر سان فرانسيسكو إىلتقرر الدعوة  ١٩٤٥يف مؤمتر يالطا ، و أهدافهاو  اليت اهليئة الدولية املقرتحة األسس

أو  أملانيامجيع الدول اليت أعلنت احلرب على  إىلجهت الدعوة و و  ١٩٤٥حزيران  ٢٦نيسان حىت  ٢٥يف الفرتة بني  أوكسدمرتتون  الرئيسية ملقرتحات
بعد أن وقعت على  ١٩٤٥اوكتوبر  – األولتشرين  \٢٤الوجود بصفة رمسية يف  إىلاملتحدة  األممخرجت و  ١٩٤٥آذار  أولاليابان يف موعد أقصاه 

   ."دولة  ٥١ميثاقها 

  .١٩٤٥حزيران  ٢٦دينة سان فرانسيسكو يف يوم صدر مب - المتحدة ميثاق األمم المتحدة األممميثاق  ١٠

بروتوكول وما بعدها،  ١٩ص -١٩٨٤ -هيئة املوسوعة الفلسطينية  –دمشق  -الطبعة األوىل المجلد الرابع -القسم العام -الموسوعة الفلسطينية ١١
 – ١٨١( فيه التزامها القرارين إسرائيل وكول لوزان أكدتبروت«ي بشأن فلسطني وأصدرت إسرائيلجلنة التوفيق الدولية بوفود عربية ووفد  اجتمعت: لوزان
أساسًا للمحادثات بشأن مستقبل ) أي قرار التقسيم( ٢٩/١١/٤٧اختاذ اخلريطة امللحقة بقرار اجلمعية العامة الصادر يف ( :ومن أهم نقاطه) ١٩٤



 ١٤ 

                                                                                                                                                                                                  
وراء حدود التقسيم، تدويل القدس، عودة الالجئني وحقهم يف التصرف  إىل ما إسرائيلفلسطني مع بعض تعديالت إقليمية تقتضيها اعتبارات فنية،ارتداد 

  .) بأمالكهم وأمواهلم وحق التعويض للذين ال يرغبون يف العودة 

ذوب  ١٢ الجزء  -القسم الثاني  -الموسوعة الفلسطينية -دراسات القضية الفلسطينية  - القضية الفلسطينية في األمم المتحدة –حممد ا
   .١٥٢ص - ١٩٩٠هيئة املوسوعة الفلسطينية  –بريوت  –الطبعة األوىل -الدراسات اخلاصة ––السادس 

تدعي ممارسة سلطة واقعية على سكان  إسرائيل – ٢ ...حدود جغرافية معينة إسرائيل ليس ل - ١( :تتلخص النقاط اليت أوردها فارس اخلوري بـ ١٣
تدعي أن فيها حكومة مؤقتة  وإسرائيل من مقومات الدول يف القانون وجود حكومة مسؤولة – ٣ .غري أن غالبية هؤالء السكان هي من العرب ،إقليمها

بل  .ية املؤقتة باعتبارها سلطة واقعيةسرائيلإلاألمم املتحدة اعرتفت باحلكومة اقلة من الدول األعضاء يف  – ٤ ؟من انتخبهاو  فكيف وجدت هذه احلكومة
مساواته بالدول األعضاء ذات السيادة و  فكيف حيق لألمم املتحدة قبول كيان من هذا النوعإسرائيل تعرتف بعد ب هناك دول كثرية داخل جملس األمن مل

اللجنة األوىل فيها نستنتج رفض كل املشاريع اليت استهدفت االعرتاف بوجود دولة و  من املناقشات املستفيضة اليت جرت يف اجلمعية العامة - ٥ .الكاملة
لس أنه ينتظر دراسة اللجنة األوىل يف اجلمعية للموضوع لكي يديل برأيهخال – ٦ .إسرائيل لس األمن أعلن هذا ا مجيع القرارات و . ل اجللسات السابقة 

دنة على أعلن جملس األمن يف مناسبات كثرية أنه ال حيق ألي فريق يف النزاع احلصول خالل فرتة اهل – ٧ .إسرائيل اليت صدرت عن اللجنة مل تكن لصاحل
من املتفق عليه أن قرارات جملس األمن جيب أن  – ٨ .يف العضوية األممية مكسبا ً سياسيا ً هلاإسرائيل  أفال يشكل قبول .مكاسب سياسية عسكرية

، يف حال املوافقة إسرائيل الدول اليت مل تعرتف بوجود دولة، و اإلسالميةو  فكيف ستكون ردود فعل الدول العربية ،دف إىل إقامة عالقات ودية بني الدول
ً و  مث أن قبوهلا سيزيد الصهيونيني تعنتا ً  ؟على قبوهلا عضوا ً يف املنظمة العاملية  تقوم بأعمال توسعيةما زالت إسرائيل  – ٩. مهمة جلنة التوفيقيعرقل و  تصلبا 

ا متارس سلطة كاملة يف  إسرائيلتدعي  – ١٠ .الغزوو  الغتصابقبوهلا باألمم املتحدة يعين اعرتاف جملس األمن حبق ا، و تعسفية يف األرض الفلسطينيةو  أ
األمن يف حال  لو افرتضنا أن االدعاء صحيح فمبادئ ميثاق األمم املتحدة متنح جملس، و أن العرب يشكلون أقلية يف هذه املنطقة، و املنطقة اليت حتتلها

   .١٥١ص انظر املرجع السابق نفسه) .ري املغتصب حلقوق الغو  مبكافأة الظاملاملوافقة على قبول إسرائيل 

   .١٥١ص  –املرجع السابق نفسه  ١٤

،يذكر أنه "يتم بقرار من اجلمعية العامة بناء على توصية جملس األمن" األمم املتحدة"قبول أية دولة من هذه الدول يف عضوية " :على ٢\٤تنص املادة  ١٥
املعدلة على أن تصدر قرارات جملس  ٢٧وتنصص املادة . أحد عشر عضوا إىل مخسة عشر عضوا بزيادة عدد أعضاء جملس األمن من ٢٣تعديل املادة  مت

سبعة يف ( ، ويف كافة املسائل األخرى مبوافقة أصوات تسعة من أعضائه) سبعة يف السابق( األمن يف املسائل اإلجرائية مبوافقة أصوات تسعة من أعضائه
 .مرجع سابق ميثاق األمم المتحدة انظر يف. األمن الدائمني اخلمسة يكون من بينها أصوات أعضاء جملس) السابق

االحتاد و  –الصني  –فرنسا  – أوكرانيا – النرويج –كوبا   –كندا   -األرجنتني ( إىل األمم املتحدة هي إسرائيل الدول التسع اليت أيدت طلب انضمام ١٦
   .نعة عن التصويت بريطانيادولة ممتو  دولة معارضة مصرو ) الواليات املتحدة -السوفيايت 

 .١٥٢ص  -مرجع سابق  الموسوعة الفلسطينية القضية الفلسطينية في األمم المتحدة– محمد المجذوب :انظر يف

   .١٥٢ص  -املرجع السابق نفسه  ١٧

   .١٠٠٣ص  –املرجع السابق نفسه  ١٨

 . ٢١٥ص - مرجع سابق -الثالث اجلزء ى الملموسالمشروع الصهيوني من المجرد إل –في خمسين عاما إسرائيل  -الياس شوفاين  ١٩



 ١٥ 

                                                                                                                                                                                                  
على الشبكة العنكبوتية .٧٤ص  –تطابق شروط قبول ميثاق األمم املتحدة مع وضع إسرائيل  – العالقات الدولية اإليرانية –رضا موسى زاده  ٢٠

pdf\www.dermfa.ir.  سكان دائمون، ارض حمددة، السيادة والقدرة على إقامة (املذكورة على ضرورة توفر شروط من املعاهدة  ١نصت املادة
  . عالقات مع سائر الدول

  .١٦٠ص  ١٩٨٤–دار اجليل  -دمشق  – األوىلالطبعة  – الحربو  مبادئ القانون الدولي العام في السلم -إحسان اهلندي  ٢١

  .١٣٧ص  – ٢٠١٠النشر و  دار كنعان للدراسات - دمشق -األوىلالطبعة  – نون الدوليفي ضوء أحكام القاإسرائيل  - سامر وليد احلسين٢٢

جلمعية الفلسطينية ا -المتحدة في األمم" " "إسرائيل " " "بطالن عضوية الكيان العاصي على القانون الدولي  -السيد مصطفي أمحد أبو اخلري  ٢٣
  .monitor.org-www.plaكبوتية على الشبكة العن (. راصد( اإلنسان حلقوق

  .١٣٧ص  -مرجع سابق  – في ضوء أحكام القانون الدوليإسرائيل  -سامر وليد احلسين ٢٤

  .١٢٠ص  –املرجع السابق نفسه  ٢٥

 – ٢٠٠٧يوليو  \متوز –ة الدراسات الفلسطينية مؤسس -بريوت -الطبعة األوىل -ترمجة أمحد خليفة  – التطهير العرقي في فلسطين –ايالن با به  ٢٦
 .١٣ص 

  . ٢١٤ص  - مرجع سابق -الثالث اجلزء المشروع الصهيوني من المجرد إلى الملموس –في خمسين عاما إسرائيل  -الياس شوفاين  ٢٧

  .١٥٣ص  -مرجع سابق الموسوعة الفلسطينية القضية الفلسطينية في األمم المتحدة– محمد المجذوب ٢٨

  .٤٧ص  –م  ٢٠١٢ –دار واجب  –دمشق ) طبعة خاصة( الطبعة األوىل مدخل إلى قضية الالجئين الفلسطينيينراهيم العلي إب ٢٩

العربية  إىلنقلها  – ١٩٧٠باريس يف أواخر و  جنيفو  املؤلف بالفرنسية يف برن ألقاهاحماضرة  –تقسيم فلسطين من الوجهة الحقوقية  –هنري كنت  ٣٠
يعدد األستاذ هنري كنت األسباب اليت جتعل من قرار تقسيم فلسطني باطالً "  .٥٤ص  –نشورات نقابة احملامني يف دمشق م –جناة قصاب حسن 

 االمتناع عن إحقاق احلقو  هيئة األمم املتحدةو  خرق ميثاقي عصبة األممو  دوس سيادة الشعب الفلسطيينو  عدم اختصاص األمم املتحدة :لألسباب التالية
 ". ظلم التقسيم الفاضح و  ال النفوذإساءة استعمو 

تصدر قرارات جملس األمن يف . ٢ -. يكون لكل عضو من أعضاء جملس األمن صوت واحد. ١ :من ميثاق األمم المتحدة على ٢٧المادة تنص  ٣١
صوات تسعة من أعضائه يكون من بينها تصدر قرارات جملس األمن يف املسائل األخرى كافة مبوافقة أ. ٣-. املسائل اإلجرائية مبوافقة تسعة من أعضائه

ميتنع من كان طرفا يف النزاع عن  ٥٢من املادة  ٣أصوات األعضاء الدائمني متفقة، بشرط أنه يف القرارات املتخذة تطبيقا ألحكام الفصل السادس والفقرة 
  .مرجع سابق – ميثاق األمم المتحدةانظر يف  ،التصويت

 .١٨-١٧ ص ص – مرجع سابق –جهة الحقوقية تقسيم فلسطين من الو  –هنري كنت  ٣٢

  .٢٤٠ ص -١٩٨٤ -هيئة املوسوعة الفلسطينية  –دمشق  -الطبعة األوىل.المجلد األول -القسم العام - الموسوعة الفلسطينية ٣٣

يثاق جاز للجمعية العامة أن يف انتهاك مبادئ امل" األمم املتحدة"إذا أمعن عضو من أعضاء "  :على ميثاق األمم المتحدةتنص املادة السادسة من  ٣٤
   ."تفصله من اهليئة بناء على توصية جملس األمن 

 


