
 
  دراسة بعنوان 

  "١٩٤قراءة في القرار "
الباحث فتحي الرشید: إعداد  

قسم الدراسات و األبحاث - )واجب( العودة الفلسطیني تجمع  

   :تمهید 

م تاریخ بدء أعمال الدورة السادسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطیني ١٩٨٣لعام ) فبرایر(حتى الرابع عشر من شهر شباط 
ت القیادة الفلسطینیة المهیمنة على منظمة التحریر تستند في نضالها ومواقفها وتحركاتها وقراراتها على المنعقدة في الجزائر، كان

حق شعبها الفلسطیني الطبیعي والتاریخي والقانوني في فلسطین، كما تجسد في المیثاق الوطني الفلسطیني، والذي كان بمثابة 
طینیة، ولم تكن حتى ذلك التاریخ ـ باستثناء قلة من التنظیمات العاملة خارج المرجعیة الفكریة والسیاسیة لغالبیة القوى الفلس

) ١٨١(وبخاصة القرارین " الشرعیة الدولیة"منظمة التحریر ـ تتعاطى مع القرارت الدولیة، أو ما بات یطلق علیه مصطلح 
   ).٢٤٢(و

   :ه صدر الموقف التاليإال أنه مع انتهاء أعمال تلك الدورة في الثاني والعشرین من الشهر نفس

ویؤكد المجلس على أن مهمة هذه ... یعتبر المجلس الوطني الفلسطیني قرارات قمة فاس، الحد األدنى للتحرك السیاسي"
   .[1]"القرارات ال تتناقض مع االلتزام للبرنامج السیاسي وقرارات المجلس الوطني السابقة

في ذلك العام یجد أن تلك القرارات ) فاس(من یدقق جیدًا في قرارات قمة الدورة الثانیة عشرة للدول العربیة المنعقدة في 
فة للقرار والذي أصبح ملكًا فیما ب" مبادرة األمیر فهد"استندت إلى ما أطلق علیه  عد، والتي لم تكن سوى الصیاغة العربیة الملّط

   .الذي صاغه اللورد البریطاني كارادون) ٢٤٢(

% ٧٨والتي تعني بالضبط التنازل عن ) ٢٤٢(وال یخفى على أحد أن القبول بقرارات قمة فاس تعني ضمنًا القبول بالقرار 
لفلسطیني بعرض الحائط، والتخلي عن الحقوق المشروعة للشعب من أرض فلسطین للغزاة الصهاینة، وضرب للمیثاق الوطني ا

   .العربي والفلسطیني في فلسطین وبدایة لمسلسل التنازالت الالحقة

ة  ة التاریخیّ ّ ل من الشرعی ّ ومن الملفت للنظر أن القادة الفلسطینیین الذین كانوا یعتبرون أنفسهم ثوریین اعتبروا ذلك التحو
ة إلى الشرعیة ا ل نقلة نوعیة في الوعي الفلسطیني، وانتقاال من الحالة الخیالیة الحالمة والثوریّ لدولیة بدایًة لنضج سیاسي شّك

لم یكن إال " أو ما تسمى بالشرعیة الدولیة"إلى الحالة الواقعیة، والحقیقة هي أن ذلك االستناد إلى القرارات الدولیة ) الطوباویة(
ة من الشرعیة التاریخیة ة جاءت انعكاسًا للهزیمة التي لحقت بالمقاومة  مرحلة انتقالیّ ة االمبریالیّ والثوریة إلى الشرعیة الصهیونیّ

بعادها من ساحة ١٩٨٢الفلسطینیة المعاصرة بعد العدوان اإلسرائیلي على لبنان عام  ٕ م، والذي أدّى إلى إخراجها من لبنان وا



ة من خالل الصراع مع العدو الصهیوني وبدایًة توقف األعمال الفدائیة  من الخارج وبدء التعاطي مع المشاریع التسوویّ
ة    .المفاوضات الماراثونیّ

ومنذ ذلك التاریخ باتت القیادة المهیمنة والمتسلطة على منظمة التحریر تستخدم مصطلح الشرعیة الدولیة كمرجعیة لها في 
لسطینیة كبدیل عن الشرعیة التاریخیة والثوریة حتى كاد جمیع تحركاتها الدبلوماسیة سواء في األوساط الدولیة أو العربیة أو الف

   .الناس ینسون أن هناك میثاق شرف اسمه المیثاق الوطني الفلسطیني

جون للقرارین  ّ مكاسب للشعب "باعتبارها ) ١٩٤(ثم للقرار ) ٢٤٢(و ) ١٨١(ضمن هذا السیاق بدأ الكثیرون یرو
   ".الفلسطیني

من أرض فلسطین؛ فإن % ٥٥تعني بالضبط القبول بإقامة دولة للغزاة الصهاینة على ) ١٨١(إذا كانت الموافقة على القرار 
من أرض فلسطین مجانًا لهؤالء الغزاة البرابرة، والموافقة على % ٧٨تعني بالضبط التنازل عن ) ٢٤٢(الموافقة على القرار 

الطبیعیة وغیر المشروطة في استعادة بیوتهم وأمالكهم تعني التنازل عن حقوق الالجئین الفلسطینیین القانونیة و ) ١٩٤(القرار 
   .وأراضیهم المنهوبة وحقهم غیر المشروط في العودة إلیها

لون القرار  ّ مطالب وأهداف ال ) ١٩٤(ومن المؤسف أن كثیرًا من الباحثین والعاملین في لجان حق العودة راحوا یحم
ذهب بعضهم إلى اعتبار القرار المذكور بمثابة المرجعیة القانونیة یتضمنها القرار ذاته كما هو وارد في نصه الحرفي، و 

والسیاسیة التي تتیح لهم إذا ما تمسكوا به العودة إلى وطنهم، أو على األقل بما یحرج الصهاینة وحماتهم في المجال الدولي، ال 
   .بیوم إصداره كما لو كان نصرًا لهموحتى إلى االحتفال ) ١٩٤(بل ذهب بعضهم إلى تشكیل لجان وهیئات تحمل اسم القرار 

بالنقض والدحض وبكثیر من التفصیل، لكن حسب ) ٢٤٢(و ) ١٨١(لقد تصدى الكثیر من الباحثین والسیاسیین للقرارین 
بالنقد مع أنه أسوء من القرارین المذكورین كما سنبین الحقًا بسبب ما یكتنفه من غموض ) ١٩٤(علمي لم یتصدى أحد للقرار 

ات، األمر الذي یستدعي وضع ذلك القرار على طاولة البحث لمناقشته بالتفصیل ولنبین فیما إذا كان یصلح بالمطالبة ومالبس
   .بحق العودة أم ال، أو فیما إذا كان یمكن اعتباره سالحًا یصلح لالستخدام في المجال اإلعالمي

، ثم سنركز على البند رقم ، بعد ذ)١٩٤(بدایةً، البد من اإلطالع على النص الحرفي للقرار   لك سنناقش هذا القرار بندًا بندًا
منه، ثم سنناقش القرار من الناحیة القانونیة، بما یمكننا أخیرًا من تكوین رؤیة صحیحة تصبح أساسًا التخاذ موقف واضح  ١١

   .وصریح منه



   

  :أوالً 

   )١٩٤(نص قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم 

   [2]م١٩٤٨) دیسمبر(كانون األول  ١١بتاریخ  ٣في دورته رقم 

العودة إلى  حق الالجئین في دولي دائم وتقریر إنشاء لجنة توفیق تابعة لألمم المتحدة وتقریر وضع القدس في نظام
   .السالم في فلسطین في المستقبل دیارهم في سبیل تعدیل األوضاع بحیث تؤدي إلى تحقیق

   :فلسطین من جدید إن الجمعیة العامة وقد بحثت في الحالة في

المبذولة من وسیط األمم المتحدة الراحل في سبیل  تعرب عن عمیق تقدیرها للتقدم الذي تم بفضل المساعي الحمیدة. ١
 وتشكر للوسیط بالوكالة ولموظفیه. في فلسطین، تلك التسویة التي ضحى من أجلها بحیاته عزیز تسویة سلمیة للحالة المستقبلةت

   .جهودهم المتواصلة، وتفانیهم للواجب في فلسطین

   :ثالثة دول أعضاء في األمم المتحدة، تكون لها المهمات التالي تنشئ لجنة توفیق مؤلفة من. ٢

لفلسطین بموجب قرار  بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم، بالمهمات التي أوكلت إلى وسیط األمم المتحدة یام،الق -أ  
   .١٩٤٨سنة ) مایو(أیار  ١٤الصادر في ). ٢ –دإ ( ١٨٦الجمعیة العامة رقم 

ت والتوجیهات اإلضافیة التي قد القرار الحالي، وتلك المهما تنفیذ المهمات والتوجیهات المحددة التي یصدرها إلیها - ب  
   .العامة أو مجلس األمن تصدرها إلیها الجمعیة

تكلها حالیًا قرارات مجلس األمن إلى وسیط األمم المتحدة  بأیة مهمة -بناء على طلب مجلس األمن - القیام  - ج  
ً على طلب مجلس. المتحدة للهدنة لفلسطین، أو إلى لجنة األمم القیام بجمیع  األمن من لجنة التوفیق وینتهي دور الوسیط بناء

   .األمم المتحدة لفلسطین المهمات المتبقیة، التي ال تزال قرارات مجلس األمن تكلها إلى وسیط

الصین وفرنسا واتحاد الجمهوریات االشتراكیة السوفیاتیة والمملكة  تقرر أن تعرض لجنة من الجمعیة العامة، مكونة من. ٣
الجمعیة لموافقتها قبل نهایة  مریكیة، اقتراحًا بأسماء الدول الثالث التي ستتكون منها لجنة التوفیق علىاأل المتحدة والوالیات

   .القسم األول من دورتها الحالیة

 
   .هذه األطراف واللجنة اللجنة أن تبدأ عملها فورًا حتى تقیم في أقرب وقت عالقات بین األطراف ذاتها، وبین تطلب من. ٤



المفاوضات المنصوص علیها في قرار مجلس األمن الصادر في  ومات والسلطات المعنیة إلى توسیع نطاقتدعو الحك. ٥
لى البحث عن اتفاق بطریق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفیق، بغیة ١٩٤٨ سنة) نوفمبر(تشرین الثاني  ١٦ ٕ ، وا

   .إجراء تسویة نهائیة لجمیع المسائل المعلقة بینها

نهائیة لجمیع  لجنة التوفیق التخاذ التدابیر بغیة معونة الحكومات والسلطات المعنیة، إلحراز تسویة تعلیمات إلى تصدر. ٦
   .المسائل المعلقة بینها

والمواقع واألبنیة الدینیة في فلسطین، وتأمین حریة الوصول  -بما فیها الناصرة - تقرر وجوب حمایة األماكن المقدسة. ٧
. الغایة إلشراف األمم المتحدة الفعلي قوق القائمة، والعرف التاریخي، ووجوب إخضاع الترتیبات المعمولة لهذهوفقًا للح إلیها

 تقدیمها إلى الجمعیة العامة في دورتها العادیة الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن وعلى لجنة التوفیق التابعة لألمم المتحدة، لدى
هذه المنطقة، ووجوب طلب  ن تتضمن توصیات بشأن األماكن المقدسة الموجودة فينظام دولي دائم في منطقة القدس، أ

ضمانات رسمیة مالئمة فیما یتعلق بحمایة األماكن المقدسة في باقي  اللجنة من السلطات السیاسیة في المناطق المعنیة تقدیم
   .لموافقةإلى هذه األماكن، وعرض هذه التعهدات على الجمعیة العامة ل فلسطین، والوصول

ذلك بلدیة القدس الحالیة،  تقرر أنه نظرًا إلى ارتباط منطقة القدس بدیانات عالمیة ثالث، فإن هذه المنطقة، بما في. ٨
بما فیها (أبو دیس وأبعدها جنوبًا بیت لحم وأبعدها غربًا عین كارم  یضاف إلیها القرى والمدن المجاورة التي یكون أبعدها شرقاً 

فلسطین األخرى،  وأبعدها شماًال شعفاط، یجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق) في موتسا المنطقة المبنیة
   .ویجب أن توضع تحت مراقبة األمم المتحدة الفعلیة

   .ممكن مجلس األمن اتخاذ تدابیر جدیدة بغیة تأمین نزع السالح في مدینة القدس في أقرب وقت تطلب من

العادیة الرابعة اقتراحاتها مفصلة بشأن نظام دولي  لجنة التوفیق لتقدم إلى الجمعیة العامة في دورتها تصدر تعلیمات إلى 
 الفئتین المتمیزتین الحد األقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي دائم لمنطقة القدس، یؤمن لكل من

   .الخاص لمنطقة القدس

 
 المتحدة، یتعاون مع السلطات المحلیة فیما یتعلق باإلدارة المؤقتة لمنطقة حیة تعیین ممثل لألممإن لجنة التوفیق مخولة صال 

   .القدس

مدینة القدس بطریق البر والسكك الحدیدة  تقرر وجوب منح سكان فلسطین، جمیعهم، أقصى حریة ممكنة للوصول إلى. ٩
 .ة على ترتیبات أكثر تفصیالً والسلطات المعنی وبطریق الجو، وذلك إلى أن تتفق الحكومات

، بأي محاولة لعرقلة الوصول غلى المدینة من قبل أي من تصدر تعلیمات إلى لجنة التوفیق بأن   تعلم مجلس األمن فورًا
   .األطراف، وذلك كي یتخذ المجلس التدابیر الالزمة



 سلطات المعنیة، من شأنها تسهیل نموالتوفیق بالعمل إلیجاد ترتیبات بین الحكومات وال تصدر تعلیمات إلى لجنة. ١٠
   .واستعمال وسائل النقل والمواصالت المنطقة االقتصادي، بما في ذلك عقد اتفاقیات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات

وقت ممكن، لالجئین الراغبین في العودة إلى دیارهم والعیش بسالم مع  تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب. ١١
بضرر، عندما  دفع تعویضات عن الممتلكات للذین یقررون عدم العودة إلى دیارهم وعن كل مفقود أو مصاب ووجوبجیرانهم، 

الفقدان أو اضرر من قبل الحكومات أو السلطات  یكون من الواجب وفقًا لمبادئ القانون الدولي واإلنصاف أن یعوض عن ذلك
   .المسؤولة

عادة تأهیلهم االجتماعيلجنة التوفیق بتسه وتصدر تعلیمات إلى  ٕ واالقتصادي،  یل إعادة الالجئین، وتوطینهم من جدید، وا
المتحدة لالجئین الفلسطینیین، ومن خالله  وكذلك دفع التعویضات، وبالمحافظة على االتصال الوثیق بمدیر إغاثة األمم

   ..منظمة األمم المتحدة بالهیئات والوكاالت المتخصصة المناسبة في

واستخدام الخبراء الفنیین العاملین تحت امرتها، ما ترى أنها  نة التوفیق صالحیة تعیین الهیئات الفرعیةتفوض لج. ١٢
ویكون على السلطات  .بصورة مجدیة، وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي بحاجة إلیة لتؤدي،

ویقدم األمین العام عددًا محددًا من . لتأمین سالمة اللجنة دابیر الالزمةالمسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جمیع الت
   .اللجنة ودورها الحراس لحمایة موظفي

العام بصورة دوریة، تقاریر عن تطور الحالة كي یقدمها إلى  تصدر تعلیمات إلى لجنة التوفیق بأن تقدم إلى األمین. ١٣
لى أعضاء األمم المتحدة ٕ    .مجلس األمن وا

لى اتخاذ جمیع التدابیر الممكنة للمساعدة  تدعو الحكومات والسلطات المعنیة، جمیعًا إلى التعاون .١٤ ٕ مع لجنة التوفیق، وا
   .الحالي على تنفیذ القرار

نرجو األمین العام تقدیم ما یلزم من موظفین وتسهیالت، واتخاذ الترتیبات المناسبة لتوفیر األموال الالزمة لتنفیذ أحكام . ١٥
   .لقرار الحاليا

    

   :كاآلتي ١٠وامتناع  ١٣صوتًا مقابل  ٢٣بـ  ١٢٨العامة رقم  تبنت الجمعیة العامة هذا القرار في جلستها

كندا الصین، كولومبیا، الدنیمارك، جمهریة الدومنیكان، اإلكوادور،  األرجنتین، استرالیا، بلجیكا، البرازیل، :مع القرار
نیوزیلندا، نیكاراغوا، النروج، بنما،  هندوراس، ایسلندا، لیبیریا، لوكسنبورغ، هولندا،‘ لیونان، هاییتالحبشة، فرنسا؟، ا السلفادور،

   .فنزویال تركیا، جنوب أفریقیا، المملكة المتحدة، الوالیات المتحدة األمریكیة، أوروغواي، باراغواي، بیرو، الفلبین، سیام، السوید،



العربیة السعودیة،  كوبا، تشیكوسلوفاكیا، مصر، العراق، لبنان، باكستان، بولندا، المملكةبییلوروسیا،  أفغانستان، :ضد القرار
   .سوریا، أوكرانیا، االتحاد السوفیاتي، الیمن یوغسالفیا

   .غواتیماال، الهند، إیران، المكسیك بورما، تشیلي، كوستاریكا، :امتناع

 -----------------------------------------   



   

  :والغایة منه) ١٩٤(مضمون القرار : یاً ثان

أن الهدف من ورائه لیس تثبیت حق العودة كما روج ویروج  ١٩٤٨تاریخ ) ١٩٤/٣(یتضح لنا من القراءة العامة للقرار رقم 
ة ب عد البعض له، بل إنشاء لجنة توفیق دولیة تقوم بإجراء االتصاالت مع األطراف المتصارعة بهدف التوصل إلى تسویة سلمیّ

اء استیالء العصابات الصهیونیة على  ّ ت بفلسطین جر ّ من أرضها وطرد ما یزید عن ملیون إنسان من % ٧٨األحداث التي ألم
ّ علیه القرار    . ١٨١أرضهم ودیارهم، واحتالل ما یزید عن ثالثة أرباع مدینة القدس، خالفًا لما نص

  : وهذا یعني

وبین ما جرى على أرض ) ١٨١(یرمي إلى التوفیق بین ما نص علیه القرار أن الهدف غیر المعلن للجنة والقرار  :أوالً 
الواقع بعد الحرب، أي بمعنى العمل على إیجاد تسویة تستند إلى ما تم فرضه على األرض عن طریق القوة واإلرهاب والعنف، 

   .ولمطالب العرب المشروعة) ١٨١(خالفًا لمیثاق األمم المتحدة وللقرار 

مر أن تطلب الجمعیة العامة من اللجنة بعد كل الحیف والظلم الذي لحق بالعرب ـ ومن ضمنهم والطریف في األ
أن تبدأ أعمالها فورًا لتقیم في أقرب وقت ممكن عالقات فیما بینهم وبین من ألحقوا بهم الظلم،  ٤الفلسطینیین ـ في المادة 

لمفاوضات المباشرة بین الضحیة والجالد لتسویة جمیع المسائل إلى توسیع نطاق ا ٦و  ٥واألطرف أن تدعو اللجنة في البندین 
األخرى العالقة والمتعلقة بشكل رئیسي بمسألتي التهجیر الجماعي لملیون إنسان واحتالل مدینة القدس، وذلك بعد أن تم إبرام 

   .من أرض فلسطین أمرًا منتهیاً % ٧٨اتفاقیات للهدنة جعلت من االحتالل الصهیوني لـ 

إلى االحتالل اإلسرائیلي لمدینة القدس واألماكن المقدسة األخرى بل اعتبرت ذلك االحتالل  ٩و ٨و ٧لم تشر المواد  :ثانیاً 
أي الخاضعة (أمرًا منتهیًا وغیر قابل للنقاش، واقتصرت بوجوب طلب اللجنة من السلطات السیاسیة في المناطق المعنیة 

نات رسمیة مالئمة لحمایة األماكن المقدسة وحریة الوصول إلیها تحت إشراف ومراقبة تقدیم ضما) لالحتالل اإلسرائیلي واألردني
   .األمم المتحدة

فقط، فنشیر إلى أن القرار ربط حل هذه المسألة الملحة أو المأساة  ١١فیما یتعلق بمسألة الالجئین المعالجة في البند  :ثالثاً 
، بالتوصل إلى حل شامل للصراع، أي أنه ربط حل هذه "جریمة العصر"نبي الكبیرة أو الجریمة التي أطلق علیها أرنولد توی

، وهذا ما أشار  المسألة الملحة بعملیة التسویة النهائیة للصراع، مع العلم أن مأساة الالجئین كانت تتطلب حًال عاجًال وسریعًا
   .إلیه وأكد علیه كلٌ من الكونت برنادوت وخلیفته الدكتور رالف بانش

وفي الوقت الذي كان یتطلب األمر أن تصدر الجمعیة العامة أو مجلس األمن قرارات ملزمة وحازمة ترغم المسماة 
على إعادة هؤالء الالجئین المشردین إلى قراهم بأسرع وقت ممكن ومن دون أي قید أو شرط، تجاهلت الجمعیة العامة " إسرائیل"

إن حق الفرد : "إلى القول [3])رینیه رادلي(لصراع، وهذا ما دفع القانوني الكبیر هذه المأساة وربطت حلها بالتسویة الشاملة ل



، أي بمعنى أن حق "دولي أو مرهونًا بموقف جیرانه اآلخرین بالعودة إلى منزله لم یكن یومًا في أي مؤتمر دولي یستند لقانون
، وال یجوز "إسرائیل"العودة یجب أال یصبح مرهونًا لتحققه بقرار دولي، وال بشرط التوصل إلى تسویة بین الدول العربیة والمسماة 

ل حتى حصول هذه التسویة التي كما یقول رادلي قد تتحقق وقد ال تتحقق حتى لو تو  صلت جمیع الدول العربیة أن یؤجّ
  . إلى تسویة باستثناء دولة واحدة" إسرائیل"والمسماة 

ووضعناه على طاولة البحث والدراسة فإننا  ١١ومع ذلك إذا تجاهلنا جمیع هذه المالحظات وذهبنا مع المتمسكین بالبند 
   :نسجل حوله المالحظات التالیة

من دون تحدید هویتهم أو جنسیتهم ومن دون أن ترفق بكلمة " إلى دیارهمالالجئین الراغبین بالعودة "إن إیراد كلمة . ١
الفلسطینیین تعني أن المقصود بها جمیع الالجئین بما فیهم الیهود المقیمین في جمیع دول العالم باعتبار أنهم حسب الرؤیة 

من وطنهم ) األوباش(والرومان والعرب  عام بعد أن طردهم الفرس ٢٠٠٠الصهیونیة والغربیة قد تحولوا إلى الجئین منذ حوالي 
   ".یهوه"التاریخي فلسطین باعتبارها األرض التي وعدهم بها الرب 

هنا معطوفة على السماح، أي بمعنى " وجوب"تتناقض مع العودة كحق طبیعي، فكلمة " وجوب السماح بالعودة"جملة . ٢
، كحق طبیعي غیر قابل للتصرف  َحقُ له أن السماح هو واجب ولیس فرضًا مما یفهم منه أیضًا أن الواجب یعود على من ی

هي التي یصبح من حقها أن تسمح أو ال حسب تقدیرها لألمور، أي بمعنى أن العودة لم تعد " إسرائیل"السماح، أي أن المسماة 
العودة، أي بمن تتكرم حقًا معطى مسبقًا لجمیع الفلسطینیین الذین طردوا من دیارهم وبیوتهم، بل هي مربوطة بمن یسمح لهم ب

   .وتمن علیهم وتسمح لهم بالعودة" إسرائیل"

في األمم المتحدة هذا المصطلح لرفض إعادة الالجئین من منطلق أن مبدأ السماح هو من " إسرائیل"ولقد استخدم مندوبو 
لقد تذرعت "بقوله  [4])كتنهنري (حق الدولة الیهودیة الذي یتناقض مع حق سیادة الدول على أراضیها، وهذا ما أشار إلیه 

صور ، ولذلك من الوهم الت"الذي شرع وجودها) ١٨١(إسرائیل بحق السیادة إلحباط جمیع قرارات األمم المتحدة بما فیها القرار 
  . وخاصة بهذا البند) ١٩٤(كما یرى المتمسكون بالقرار " إسرائیل"بأن جملة وجوب السماح یمكن أن تشكل أي ضغط على 

في قسمها الثاني الذین یحق لهم العودة فقط، بأولئك الذین یرغبون بالعودة للعیش بسالم مع من قاموا  ١١رط المادة تشت. ٣
ن كاملي المواطنة كما ورد في الفصل الثالث من قرار التقسیم، بل كمواطنین من الدرجة باحتالل بلدهم، ولیس بصفتهم مواطنی

   .الثالثة كما هو حاصل الیوم في فلسطین المحتلة

وبالتالي فإن من ال تسمح لهم كرامتهم بالعودة للعیش كمواطنین من الدرجة الثانیة أو الثالثة وهم كثر ـ إن لم نقل یشكلون 
حت لهم هذه المادة بالحصول على تعویضاتالغالبیة ـ لن ی ّ    .عودوا، لذلك لو

فع لمن یثبتون بالوثائق واألدلة  ١١أما إذا ناقشنا مسألة التعویضات الواردة في القسم الثاني من البند . ٤ فإننا نجد أنها ستُدْ
لَّ وقتها من وجود ممتلكات لهم، وهذا ما طالبت به اللجنة المسؤولین العرب والفلسطینیین وما كرست  لجنة التوفیق الدولیة جُ



من الفلسطینیین %  ٢٠، أي بمعنى أن من یحق لهم الحصول على التعویض لن یتجاوزوا الـ ١٩٥٢حتى عام  ١٩٤٨عام 
   .من الالجئین كانت ملكیات عامة أو على الشیوع، مما یعني ضیاع حقهم في العودة والتعویض%  ٨٠باعتبار أن ملكیة 

عندما یكون من الواجب وفقًا لمبادئ القانون الدولي أن یعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من "نا في جملة إذا ما دقق. ٥
فإننا نفهم أن التعویض سیكون خاضعًا لمحاكم وقضاة ومحامین وجلسات استئناف وفقًا " قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة

" إسرائیل"، واألهم أن التعویض لن یدفع من قبل )من الالجئین%  ٩٠التي تتطلب مصاریف یعجز عنها (للقانون الدولي 
َتسبب باألضرار، بل من قبل الحكومات والسلطات المعنیة، أي أن الدول العربیة هي التي ستدفع التعویضات ألنها  ُ باعتبارها الم

لدول العربیة تعویضات عن مسؤولة بشكل ما عن هجرة الفلسطینیین، لذلك طالب الیهود للحد من مطالب العرب أن تدفع ا
أمالك الیهود الذین تركوا البلدان العربیة، أي أن التعویضات التي ستدفع للیهود قد تكون أكثر من التي ستدفع للعرب 

للجنة التوفیق عن " إسرائیل"، وقد عبرت المسماة )طابو(الفلسطینیین، باعتبار أن أمالك الیهود في البلدان العربیة مثبتة بأوراق 
إن التعویضات یجب أن تدفع للحكومات والجهات المعنیة من أجل توطین الالجئین ولیس لالجئین أنفسهم : "یها بالقولرأ

  ". بصورة مباشرة

ّ على إن الجمعیة العامة تصدر تعلیماتها للجنة التوفیق لتسهیل إعادة  ١١أما الفقرة الثانیة من المادة . ٦ والتي تنص
نطبق علیهم صفة الالجئ، ولكننا نراها تركز بشكل واضح في شقها الثاني، على ضرورة توطینهم الالجئین دون أن تحدد من ت

عادة تأهیلهم االقتصادي واالجتماعي مع شرط القبول بالتسویة ٕ    .من جدید وا

ح كفة كلها ومن الناحیة العمل ١١نجد أن الفقرة  ١١وبالتالي فإذا أقمنا ربطًا بین الشقین األول والثاني من البند  ة ترجّ یّ
ة، وهذا ما بدأت به لجنة التوفیق عام  بتشكیلها  ١٩٤٩التعویضات والتوطین على العودة التي وضعت أمامها شروطًا تعجیزیّ

التي تركزت مهمتها على دراسة األوضاع االقتصادیة للبلدان المضیفة لالجئین والتي تأثرت بالقتال الحاصل  ][5)كالب(لجنة 
ل عملیة دمجهم في حیاة  ّ من أجل مساعدة الحكومات المضیفة للسیر قدمًا في برامج اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي، بما یسه

مكنهم من إعالة أنفسهم في أقصر وقت ممكن، وهو األمر الذي أكدت علیه ثانیةً المنطقة وجعلهم جزءًا ال یتجزأ منها، وبما ی
والذي  ١٩٤٩عام ) ٣٠٢(الجمعیة العامة لألمم المتحدة عندما شكلت الهیئة العامة إلغاثة وتشغیل الالجئین استنادًا للقرار 

ّ بشكل واضح على  األوسط إما بالعودة أو االستیطان ضروري أثناء أن اندماج الالجئین الفلسطینیین اقتصادیًا في الشرق "ینص
   ".التحضیر للفترة االنتقالیة التي تتوفر فیها المعونة العالمیة من أجل تحقیق شرط السالم واالستقرار في المنطقة

   ١٩٤المخالفات القانونیة والسیاسیة للقرار  :ثالثاً 

أن ثالثة عناصر حددت سلفًا عمل اللجنة،  [6]شأن فلسطینفي كتابه عن لجنة التوفیق الدولیة ب) جان إیف أولیه(یرى 
   :أساسها القانوني وتكوینها وصفات أعضائها وموقف أطراف النزاع منها

إجراءًا شبه قضائي لتسویة نزاعات، تقع في منزلة وسط بین التحقیق (التوفیق في القانون الدولي باعتباره استنادًا لتعریف  /أ
یرى ) والتحكیم، یتضمن أن یعهد طرفا النزاع إلى هیئة ما لتقوم بامتحان جمیع وجوه النزاع واقتراح حل ال تكون له صفة إلزامیة

   :أولیه



ً على. ١ الكونت (طلب من الجمعیة العامة استجابة لالقتراح الذي تقدم به الوسیط الدولي  بما أن اللجنة تكونت بناء
   .ولیس بناء على طلب أو استجابة لرغبة طرفي النزاع، فإن هذا جعل من عمل اللجنة محكوم علیه بالفشل سلفاً ) برنادوت

التوفیق بینها من خالل اإلقناع والحوار بما أن مواقف طرفي النزاع كانت متباعدة جدًا من الناحیة الحقوقیة ویصعب  .٢
والمفاوضات، لذلك كان من المتعذر التوصل إلى اتفاق أو إلى حل وسط فیما بینهما من خالل المفاوضات، كما نص على 

   .٦و  ٥و  ٤ذلك القرار في المواد 

ن قد أفقدها سلطًة معنویة حكمت بما أن القرار لم یشر إلى حق اللجنة في تقدیم االقتراحات التي تراها مناسبة، یكو  .٣
على عملها سلفًا بالفشل قبل أن تبدأ، األمر الذي یفهم منه أن تشكیل اللجنة لم یكن یهدف إلى التوفیق بقدر ما كان یرمي إلى 

   .إضاعة الوقت أو كسبه من قبل أحد طرفي النزاع

فید ألنها األقوى واألقدر على حصول مزید من هي الطرف المست" إسرائیل"في الظروف الملموسة للنزاع كانت المسماة (
عوامل القوة، في حین كان الطرف العربي مشتتًا ومحاصرًا ویفتقد القدرة على اتخاذ المواقف الموحدة األمر الذي أتاح للمسماة 

ولیس استنادًا  االنفراد بكل طرف عربي على حده لتثبیت الحدود التي جرى احتاللها بالقوة العسكریة كأمر واقع" إسرائیل"
   ).لالقتراحات التي تقدمت بها الجمعیة العامة أو الوسیط الدولي، وهذا األمر ما زال ساریًا منذ ذلك التاریخ وحتى الیوم

بما أن التوفیق هو نهج مرن جدًا لتسویة النزاعات ویترك لألطراف المتنازعة كامل حریتها وسیادتها فإنه یجعل من عدم  .٤
ن كان . ت اللجنة أمرًا عبثیاً إلزامیة اقتراحا ٕ وبما أن القرار افتقد إلى ال یقینیة المصطلحات والمرجعیات وكان یعوزه التماسك، وا

   .عامل المرونة هذا مهم جدًا من الناحیة العملیة إال أنه من الناحیة القانونیة جعل عمل اللجنة عدیم الجدوى

بمهمة تنفیذ المهام ) (١٩٤(الواردة في القرار ) أ(من المادة ) ب(عندما كلفت الجمعیة العامة اللجنة في الفقرة  .٥
والتوجهات المحددة التي یصدرها القرار إلیها إضافة للمهمات والتوجهات اإلضافیة التي تصدرها الجمعیة العامة أو مجلس 

غیر ذي قیمة من دون العودة إلى فإن القرار یكون قد خلق حالة من االزدواجیة تجعل من أي اقتراح تتقدم به اللجنة ) األمن
   .الجمعیة العامة أو مجلس األمن

ن كانت قد تشكلت استجابة لرغبة  /ب ٕ فیما یتعلق بتكوین اللجنة وصفات أعضائها، فإن السید أولیه یرى أن اللجنة وا
أفراد مستقلین، باعتبار أن الوسیط الدولي، إال أنها عملیًا ابتعدت عن اقتراحه المتعلق بالتفویض الذي یجب أن یعهد به إلى 

الجمعیة العامة ارتأت في البند الثاني أن یكون الوسیط دوًال على أن تنتدب هذه الدول ممثلین عنها، بالزعم أن ذلك سیوفر 
" لإسرائی"للجنة دعمًا سیاسیًا ویجعلها أكثر فعالیة لكن تكوین اللجنة من دول مثل فرنسا والوالیات المتحدة المنحازتین لكیان 

   .إضافة لتركیا لتقوم هذه الدول الثالث بدور الوسیط جعل عمل اللجنة غیر ذي جدوى الفتقاده إلى النزاهة المطلوبة

    



لم تكن متعاونة معها ولم تعر " إسرائیل"أما فیما یتعلق بمواقف أطراف الصراع من اللجنة فإن المؤلف یرى أن المسماة  /ج
   .ة في سیاستها كما لو أن اللجنة غیر موجودةاقتراحاتها أي اهتمام، وظلت ماضی

لى البحث عن اتفاق عن طریق المفاوضات ) ٥(وبما أن الفقرة  ٕ من القرار تدعو الحكومات إلى توسیع نطاق المفاوضات وا
اشرة فیما المباشرة مع اللجنة أو بین األطراف المتنازعة، التي كان معروفًا أنه من المستحیل أن توافق على إجراء مفاوضات مب

بینها فإن هذا الواقع یكون قد أغلق الباب سلفًا على أیة إمكانیة للتوصل إلى تسویة سلمیة، زعم القرار أنه صدر من أجلها، 
   .وترك الباب مفتوحًا للصراع حتى وقتنا الراهن

ما یصلح للبحث عن  ال یصلح للمطالبة بحق العودة وال بأي حق آخر مسلوب بقدر) ١٩٤(نخلص مما سبق إلى أن القرار 
تسویة على أساس األمر الواقع المفروض بالقوة والتواطؤ بین الدول االستعماریة المسیطرة على مجلس األمن والحركة 
الصهیونیة وبین القیادات العربیة والفلسطینیة، أو لنقل صراحة لتصفیة القضیة، وهو ما عملت علیه األمم المتحدة والدول 

وحتى الیوم من خالل اتفاقیات كامب دیفید وأوسلو  ١٩٤٨كثیر من القیادات الفلسطینیة والعربیة منذ عام الكبرى االستعماریة و 
  . ومدرید وأخیرًا أنابولیس

لذلك نقول للمتمسكین بجمیع حقوقهم الذین رفضوا وما زالوا یرفضون تقسیم بلدهم بینهم وبین هؤالء الغزاة القادمین من خارج 
  : األوهام واألطماع واألحقاد أنهالتاریخ والمحملین ب

ّع رسمیًا ) ١٩٤(من أرض فلسطین فإن القرار % ٥٤قد شّرع للدولة الیهودیة امتالك ) ١٨١(إذا كان القرار . ١ قد شر
   .من أرض فلسطین% ٧٨احتاللها وامتالكها لـ 

ذا كان القرار . ٢ ٕ م في المادة ) ١٨١(وا سطیني موجود على األراضي من الفصل الثاني نزع ملكیة أي فل ٨قد حرَّ
تغاضى عن عملیة نزع الملكیة هذه أو تعاطى معها كأمر واقع غیر قابل ) ١٩٤(المخصصة للدولة الیهودیة فإن القرار 

   .للتبدیل

ذا كان القرار . ٣ ٕ قد أقر حق الفلسطینیین بالبقاء على أرضهم سواء في الدولة الیهودیة أو العربیة مع تمتعهم ) ١٨١(وا
سلب منهم هذه الحقوق وجعل عودتهم مرهونة بموافقة المسماة ) ١٩٤(السیاسیة والمدنیة والدینیة كاملة، فإن القرار  بحقوقهم

  . وشرطها بمن یرغب بالعودة للعیش بسالم مع أعدائهم دون مساواتهم مع الیهود في الحقوق" إسرائیل"

ذا كان القرار . ٤ ٕ ّ على عدم موافقة األمم المت) ١٨١(وا حدة على إقامة دولة یهودیة من دون إقامة الدولة الثانیة قد نص
دشّن وألول مرة حق الیهود في أن یكون لهم دولة خالفًا ) ١٩٤(، فإن القرار )١٨١(الواردة في القرار ) و(العربیة حسب الفقرة 

دولي تغاضى أو شطب  في الوقت الذي شطب فیه حق الفلسطینیین في إقامة دولتهم وبذلك یكون أول قرار) ١٨١(للقرار 
  . الحق الطبیعي للفلسطینیین في أن یكون لهم دولة مستقلة أسوة بغیرهم من الشعوب



ال یصلح ألن یستخدم كسالح وال حتى كشعار لمحاصرة إسرائیل أو للتمسك ) ١٩٤(نخلص مجددًا مما سبق إلى أن القرار 
تزال تتمسك بحقها في فلسطین كل فلسطین من البحر إلى بحل عادل لقضیة الالجئین األمر الذي یفترض بالقوى التي ما 

تباع وسائل أخرى ثبتت  ١٩١٨النهر وباستعادة جمیع أمالكهم المنهوبة والمسروقة منذ عام  ٕ أن تبحث عن مرجعیات أخرى وا
   .صحتها على أرض الواقع تمكنهم من استعادة تلك الحقوق

   ـ انتهى ـ
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