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  القاهووي التنريض بين العودة في الفلصطيني الالجئ حق

 .الواقعيت والقيود
 .ااجزائر -2 شطيف حامعت -الصياشيت والعلوم االقووق مليت"  أ"  مصاعدة أشتاذة.  الميت قاشم. د

 

 

: ملخص

 الالحئحن معألت فان الّام، الذولي القاهىنن اواس في الٍىاَش أَم مً ٌاَشة وخقىقهم الالحئحن قمُت ؼهلذ لئن

ا الالحئحن قماًا أَم مً اِخبرث الخفىؿ، وحه ِلى الفلعىُيُحن ا أَم ولّل. الّالم في حّقُذا وألثَر  سماةَض
ى ،"الّىدة في الخق"ألاظاظُت  الذولي القاهىنن ولزا الّام الذولي القاهىنن اواس في  الالحئحن لهل دولُا به مّترف خق َو

 َى الذساظت َذف فان رلو وبىاء. اإلاخدذة ألامم قشاساث مً الّذًذ بمقخض ى جألُذٍ جم والزي الاوعان، بدقىون اإلاخّلق
 ومذي به، اإلاخّلقت الذولُت القاهىهُت الىفىؿ مخخلف اظخقشاء خالى مً الّىدة، في للخق الّام القاهىوي الاواس جدذًذ
ل الخق، َزا مً الفلعىُجي الالجئ جمنحن  في البدث ولزا الّالم، في الالحئحن باقي لها ًخمْ التي اإلاّاملت بىفغ خٍي َو

 َزا ِلى واوّهاظاتها الشاَىت الذولُت والخىىساث الّىدة، لخق الهامل الخجعُذ دونن جدىىن التي والّشاقُل القُىد أَم

ش في بالخق اسجباوه مذي جىبُقه،وما وآلُاثٌ لخنَشغ الالصمت القاهىهُت الخلىىن وماهي الخق، . اإلافحر جقٍش

. الفلعىُيُحن خقىون الفلعىُيُت، القمُت الفلعىُجي، الالجئ الّىدة، خق: املفتاحيت الهلماث

 

Résumé :  

Bien la question des réfugiés et leurs droits, constitue la phénomène le plus important dans le cadre du droit 
international public, la question des réfugiés palestiniens, en particulier est considéré comme l’un des problèmes les plus 
importants et complexes dans le monde, dont  "le droit au retour" fait l’élément le plus fondamentale dans ce contexte  , qui est 
reconnu internationalement a tous les réfugiés, dans le cadre du droit international public et du droit international des droits de 
l'homme, qui a été confirmé a travers plusieurs résolutions de l'Organisation des Nations Unies. L'objectif de cette étude est de 
déterminer le cadre juridique général du droit au retour, a travers l’analyse des différents textes juridiques internationaux  
relatifs à ce droit, et ces applications aux réfugiés palestiniens, ainsi la recherche des obstacles et restrictions qui empêchent la 
pleine réalisation du droit au retour, et les développements internationaux actuels et leur impact sur ce droit, aussi le différents 
mécanismes et solutions juridiques nécessaires pour consacré le droit au retour des palestiniens et la nature de relation avec  le 
droit à l'autodétermination. 

Mots clés: le droit au retour, les réfugiés palestiniens, la question palestinienne, les droits des Palestiniens. 
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 :مقدمت

ا، مً ألي خل أي ًىما حّشف لم والتي ؤلاوالو ِلى حّقُذا القماًا ألثر الفلعىُيُت القمُت حّخبر لى ِىاـَش  ِو
ذ ًىمىا ئلى معخمش جفاِذ في جضاى ال ألامىسن فان رلو مً الّنغ ا َزا،وجٍض  مً الّذًذ َىاك أن ؼو وال ِمقا، آزاَس

م بعببها، ٌّاهىنن الزًً ألاشخاؿ  مً خالت في ٌِّؽىنن والزًً وأساليهم، ممخلهاتهم مً حشدوا لزًًا الفلعىُيُىنن حل َو

.  خاسحها أو فلعىحن داخل ظىاء أخشين مىاوق باججاٍ أساليهم جشك ِلى أحبروا بّذما الّالم دوىن مخخلف في الؽخاث

لى  منفىىن خق َى والخهجحر، للىشد الخّشك أو الخىقل بّذ اإلامخلهاث واظترحاُ الّىدة في الخق أن مً الشغم ِو
 مىاوق مخخلف في والجماِاث ألافشاد مً الّذًذ وأن وؤلاقلُمُت، منها الّاإلاُت الذولُت والىفىؿ اإلاىازُق مخخلف بمىحب
 القشاسث مً الّذًذ ـذوسن مً الشغم ِلى جىبُقه مً مدشوما ًضاى ال الفلعىُجي الؽّب أن ئال مىه، اظخفادوا قذ الّالم
 أساليهم ئلى الّىدة في خقهم مً الفلعىُيُحن الالحئحن جمنحن ئلى الشامُت اإلاداوالث مل اءثب وقذ به، له ئِترفذ التي ألاممُت

 بذولت ٌعمى ما أسمان اسظاء في أظهمذ التي  العابقت القشاساث ألزاس الخفذي حعخىْ لم والتي بالفؽل، ممخلهاتهم واظترحاُ

. اظشاةُل

لى  أن ِلُىا لضاما مان حزوسَا وحغلغل حؽابنها مْ الفلعىُيُت اإلاعألت في القماًا أَم مً الّىدة خق اِخباس ِو
 حملت ِليها جخفُش سةِعُت اؼهالُت لمً خاـت، بفىسة الفلعىُيُحن ومً ِامت الخق َزا مً اإلاخدذة الامم مىقف هدذد

ىىن ِليها ؤلاحابت خالى مً هداوىن التي الدعاؤالث مً . الىاقْ في جنَشعه ومذي الخق َزا خىىن ؼاملت هٍشة ئلى الـى

ُت الّىدة خق ًندس ي فهل  الّقباث هي وما الشاًَ؟ وقخىا ئلى مىه الفلعىُيُحن جمنحن ًخم لم وإلاارا دولُت؟ ؼِش
 الفلعىُيُت اإلاىالباث جىاـل مْ اإلاعخقبل في الخق َزا جنَشغ ًخم أن ًمنً َل زم رلو؟ دونن خالذ التي والّشاقُل

  به الٍفش ِلى اإلالخت

 الذولي؟ اإلاجخمْ ٌّشفها التي الخىىساث ٌل في ليؤلاظشاتي الىشف حّىذ و

:  مباخث أسبّت ئلى الذساظت جقعُم ًمنً اإلاىشوخت الدعاؤالث حملت ِلى لإلحابت

خي الخأـُل : ووق املبحث . الّىدة في للخق الخاٍس

ُت ٌل في الّىدة خق :الثاوي املبحث . (ألاممُت والقشاساث الذولُت اإلاىازُق) الذولُت الؽِش

. الفلعىُجي الّىدة خق جىبُق ئؼهالُاث:الثالث ثاملبح

.  الّىدة في خقه مً الفلعىُجي الالجئ لخمنحن اإلامنىت الخلىىن :الرابع املبحث

ق

 العودة في لللق التاريخي التأصيل:  ووق البحث

ى القاهىهُت، ألاظاهُذ مً حملت ئلى ِنها الذفاُ في حعدىذ الّالم في الّادلت القماًا حل أن ؼو ال  باليعبت الىلْ َو
خُت خلفُت ِلى جقىم والتي الّىدة في الخق فيها بما الفلعىُيُت للقمُت  القىاهحن مً حملت ِلى وجشجنض قاهىهُت، وأخشين جاٍس

منً ألاخُان، بّن في ظلبا ِلُه جإزش أو الخق َزا جذِم التي والقشاساث  هقىخحن ئلى جقعُمها اإلاعألت جىلُذ ظبُل في ٍو

. فلعىحن جقعُم خىت الثاهُت في ووّالج الفهُىهُت بالخشلت فلعىحن ِالقت ئلى ألاولى في هخىشون ظِخحنأظا
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 :الصهيوهيت باالرلت فلصطين عالقت:  ووق املطلب

 ئلى جىمذ التي 1ألافهاس حملت وججعُذ ئلُه جفبى ما جدقُق ألاولى الّاإلاُت الخشب أزىاء الفهُىهُت الخشلت خاولذ
 أإلااهُا، مً مل دِم ولب ئلى رلو ظبُل في ئلخجأث وقذ الخلفاء، مً حملت ِلى جبدث أن الىاقْ، أسك ِلى جدقُقها
نُت الىالًاث ىاهُا، اإلاخدذة ألامٍش  خالت في معاِيها جدقُق ظبُل في إلاعاهذتها واظخّذادَا الخشلت بذِم سخبذ التي وبٍش
 مً حملت جدقُق ِلى حّمل فلعىحن، في لليهىد لُان اءبً أحل مً خىت جبجي جم وقذ الّثماهُت، ؤلامبراوىسٍت جفنو

ىاوي، ؤلاهخذاب جدذ فلعىحن وولْ الخشب في الخلفاء ئهخفاس أَمها ألاَذاف ىاهُا ئدخاى البًر  فلعىحن، ئلى لليهىد بٍش

 2.ؤلاهخذاب وئنهاء ِليها العُىشة مىدهم

ىاوي -الفهُىوي الخدالف جىج وقذ ذ ٌعمى بما البًر ىاهُت الخهىمت ًِ ـذس لزيوا 3بلفىسن بخفٍش  هىفمبر 2 في البًر

ى ،"سوحؽُلذ اللىسد" الفهُىوي ؤلاجداد سةِغ ئلى مىحهت سظالت ؼهل في 1917 ذ َو خ في مهمت مشخلت ؼهل الزي الِى  جاٍس

. هنبتهم أظاط الفلعىُيُىنن ٌّخبٍر بدُث اليهىدي، الفلعىُجي الفشاُ

ذ ئـذاس وبّذ ىاهُت الصخف قامذ بلفىسن ِو  فشوعا مً مل مً معاهذة لقي وقذ ،1917 هىفمبر 8 في وؽٍشب البًر

نُت والىالًاث واًىالُا،  . الّشب اظدىنٍش خحن في اإلاخدذة ألامٍش

لى ذ أن مً الشغم ِو ذ مجشد لهىهه هٍشا القاهىهُت القُمت ئلى ًفخقذ بلفىسن جفٍش  وصٍش ًِ ـادس ظُاس ي جفٍش
ىاهُا خاسحُت ش مبذأ مْ ًدىاقن وأهه بٍش ىاهُا ٌّىي ال الزي الاهخذاب لىٍام ألاظاس ي الغشك ولزا ـحر،الم جقٍش  الخق لبًر

  في الخفشف في

 ًٍهش ظىف جممىه ما حملت أن ئال لها، الخالّت ألاقالُم ظالمت لمان في ًىدفش والزي فلعىحن، أحضاء مً حضء أي

ىاوي الاهخذاب ـو لمً حلُت بفىسة  1922.4 ظبخمبر 29 في الىفار خحز دخل والزي فلعىحن ِلى البًر

                                                           
بعنوان  896 والذي نشر عام  895 تعود جذور احلركة الصهيونية إىل مجلة من األفكار تضمنها الكتيب الذي ألفو ثيودور ىرتزل سنة   
"DERJUDENSTAAT  " "السبل  اذوربطهم باحلركة الصهيونية واتخ إلقامة وطن قومي ذلم يف فلسطُت من خالل تشجيع اذلجرة اليهودية وتنظيم اليهود

". ادلؤمتر الصهيوين األول" ابَت للحصول على تأييد دول العامل للهدف الصهيوين ، وىو ما ترجم بعد ذلك إىل ما يسمى بوالتد
.  48 .، ص 00 ، القاىرة، الفضيلةىشام عواض، دار : أمية، أساب كارثة فلسطُت، أسرار رلهولة ووثائق خطَتة، تقدمي احلسيٍتاحلاج : أنظر  

 .35- 3 .، ص999 االسرائيلي، دارالفارايب، الطبعة األوىل، بَتوت،  -علي ، ادلراحل التارخيية للصراع العريبفتوين  عبد : وأيضا
إن حكومة صاحب اجلاللة تنظر بعُت العطف إىل تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي يف فلسطُت وستبذل غاية جهدىا ...›› من أىم ما جاء يف تصريح بلفور،  3

بعمل من شأنو أن ينتقص من احلقوق ادلدنية والدينية اليت تتمتع هبا الطوائف غَت اليهودية ادلقيمة يف فلسطُت وال يؤتى الغاية على أن يفهم جليا أنو لن لتسهيل حتقيق ىذه 
‹‹ ...احلقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع بو اليهود يف البلدان األخرى

 .، ص985 على اجلرباوي، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، : قراءة جديدة يف ادلصادر الربيطانية ، ترمجة: عبوشى واصف، فلسطُت قبل الضياع: حول ذلك أنظر
   .

، وقد نضمن   9 جويلية  4 وصودق عليو يف    9 جويلية  6مت اإلعالن عن مشروع صك اإلنتداب الربيطاين على فلسطُت من قبل عصبة االمم ادلتحدة يف  4
، حبيث مت التأكيد على مسؤولية بريطانيا على تنفيذ وعد  (  و   ،4،6،7،  )ركة الصهيونية من خالل الديباجة وكذا مجلة من ادلواد حلموحات اخطة دقيقة لتحقيق ط

جلنسية الفلسطينية، بلفور من خالل ضمان إنشاء وطن لليهود يف فلسطُت عن طريق تشجيع وتسهيل ىجرة اليهود إليها وتوفَت نصوص قانونية تسهل إكتساب اليهود ل
. ير وتطوير مصاحل ومرافق البالديواإلتفاق مع الوكالة اليهودية على إنشاء وتس

وت، الطبعة عبد احلميد سيف زلمد، حق الالجئُت الفلسطينيُت يف العودة والتعويض يف ضوء أحكام القانون الدويل العام ، الدار العربية للعلوم، بَت: حول ذلك أنظر
.    -9  .، ص 00 الثانية، 
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ىاوي ؤلاهخذاب خلف وقذ  وخاـت فلعىحن ئلى اليهىد آالف ِؽشاث هجشة أَمها الىخاةج مً حملت فلعىحن ِلى البًر
زا أوسوبا، مً  الّشب العهان بحن الفشاُ وبذاًت بالعالح مذِم الّشبي والىوً فلعىحن في حذًذ لُان خلق ئلى أدي ما َو

 5.مىٍمت يهىدًت وحماِاث

ىاهُا دِذ واليهىد الّشب بحن الىلْ لخفاقم هدُجت  اإلاؽامل خل أحل مً 6لىذن مإجمش ئلى الىشفحن لال بٍش
 .اإلاىشوخت

ىاهُا جقذمذ ألاولى دوسجه وفي :  ئلى دِا والزي" مىسظُىنن" بمؽشوُ بٍش

 خاـت؛ بدهىمت واخذة مل جخمخْ يهىدًت وأخشين ِشبُت مىىقت ئلى فلعىحن جقعُم 

 ت خهىمت حؽنُل ىاهُا؛ بشةاظت والجماسك الخاسحُت والؽإون الذفاُ في جفتمخ مشلٍض  بٍش

 ٌّحن فُما أِماةه مً قعما ًيخخب بلذي مجلغ لألولى ًهىنن خُث خاؿ، ولْ والىقب للقذط ًهىنن 
ت الخهىمت ئداسة جدذ فخبقى الثاهُت أما الباقي، العامي اإلاىذوب  . اإلاشلٍض

 مً حملت ًخممً بمؽشوُ منهما مل وجقذم واليهىدي، الفلعىُجي الىشفحن مً سفمه جم اإلاؽشوُ َزا أن ِلى

ىاهُا مً اإلاؽشوِحن سفن جم ولنً 7اإلاىالب اًت جدذ فلعىحن ًمْ حذًذا، مؽشوِا وقذمذ بٍش ىاهُت الـى  5 إلاذة البًر
ىاوي، ظامي مىذوب باؼشاف ظىىاث  اإلادلي، الخنم خالى مً ظلىاث واليهىدًت الّشبُت العهاهُت النثافت مىاوق مىذ بٍش
اًت الشابّت العىت في اهخخاباث ئحشاء  أما لفلعىحن، دظخىسن بىلْ واخذة دولت قُام ِلى خاللها واليهىد الّشب اجفق ئرا للـى

اًت مجلغ ئلى ألامش فُداى ًخفقىا لم ئرا اًت مجلغ ئلى يهىدي ألف 96 بذخىىن العماح ولزا اإلاخدذة، ألامم في الـى  في الـى
زا الىشفحن، بشفن اإلاؽشوُ قىبل وقذ. اإلاخدذة ألامم مىٍمت  فُفشين 14 في اإلاخدذة ألامم ئلى القمُت ئخالت ئلى أدي ما َو

1947 .

: فلصطين جقصيم: الثاوي املطلب

 اإلاخدذة ألامم لجىت باوؽاء أولى لخىىة ألاخحرة َزٍ قامذ اإلاخدذة، ألامم ِلى الفلعىُيُت القمُت ئخالت ئزش ِلى

 ئنهاء جممً والزي ألاغلبُت ئقترخخه مؽشوُ بُنهما مً مؽشوِحن اللجىت قذمذ وقذ 8(UNSCOP) بفلعىحن الخاـت
.  ئقخفادًا مشجبىخحن ويهىدًت ِشبُت دولخحن ئلى وجقعُمها فلعىحن ِلى ؤلاهخذاب

                                                           
إىل وضع قيود على اذلجرة اليهودية إىل فلسطُت عن طريق اصدارىا ، ضغوط االنتقادات الفلسطينيةأثارت األوضاع إستياء العرب وىو ما دفع احلكومة الربيطانية نتيجة ال 5

ود اليهود يف فلسطُت يدخل يف إطار حقوقهم، وبأن احلكومة ، مربزا فيو أن وعد بلفور ال يهدف إىل إخضاع العرب إىل غَتىم وبأن وج  9 للكتاب األبيض سنة 
. سياسة تزايد السكان اليهود دون أن يتعارض ذلك الطاقة االستيعابية االقتصادية للبالد وصوال إىل احلكم الذايت الكاملستتبٌت الربيطانية 
. 64 ، 63  .، ص990 عبد الوىاب، تاريخ فلسطُت احلديثة، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة العاشرة، عمان،  الكيايل: نقال عن 

. 947 إىل أواسط فيفري  947 جانفي  6 والثانية من  946 أكتوبر   إىل  946 سبتمرب  0 جرت األوىل من  انعقد ادلؤمتر يف دورتُت 6
، ووضع ووقف اذلجرة اليهودية إىل فلسطُتيب ضرورة إهناء اإلنتداب وإنشاء حكومة انتقالية برئاسة ادلندوب السامي بوزراء أغلبهم عرب ، يف حُت تضمن ادلشروع العر 7

من   %65قلة على ة مستضمانات دستورية حلقوق األقليات واليهود وكذا ضمان إرتياد األماكن ادلقدسة، فقد جاء يف ادلشروع اليهودي ادلطالبة بإنشاء دولة يهودي
. ، ومنح األماكن ادلقدسة صفة دولية ، وكذا عقد معاىدة حتالف بُت الدولة اليهودية وبريطانيامساحة فلسطُت

 .(6 0 سبتمرب  0  ) [ /http://www.palestinapedia.net ]:وسوعة الفلسطينية موقع املراجع  (946 لندن  )مؤمتر أكثر تفاصيل حول 
   " .The United Nation Special Committee On Palestine" ختصار دلا يعرف ب اوىي  8

http://www.palestinapedia.net/
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ُت 1947 هىفمبر 29 في الّامت الجمُّت اجخزث وقذ ى ألاغلبُت إلاؽشوُ جبىيها خالى مً فلعىحن بخقعُم جقض ي جـى  َو

 9.فلعىحن جقعُم خىت أو بقشاس ِلُه أولق ما

: القشاس جممىه ما حملت ومً

 ىاوي ؤلاهخذاب نهاءئ  فلعىحن؛ ِلى البًر

 ويهىدًت؛ ِشبُت فلعىحن في معخقلخحن دولخحن ئوؽاء 

 خاؿ؛ دولي لىٍام القذط مذًىت خمُى 

 الفلعىُجي؛ ؤلاقخفادي الاجداد  

 ت في الذخىىن  اإلاخدذة؛ ألامم ِمٍى

 ت  للجمُْ؛ الّبادة وقىط ومماسظت الّقُذة خٍش

 خقىقهم بهل ًخمخّىنن فيها مىاوىحن ًفبدىنن خُث الّشب، أساض ي ملنُت هُض ِذم. 

ُت خشقا (181) قشاس البّن اِخبر وقذ  الفقشة وخاـت اإلاخدذة ألامم مُثاو هفىؿ ًِ وخشوحا الذولُت للؽِش
ى ما، لذولت الذاخلُت الؽإون في الهُئت جذخل حىاص ِذم ِلى ـشاخت هفذ والتي (2/7م ) الثاهُت اإلاادة العابّتمً  َو

 ِلى ورلو ِليها، دولت خلق في الخق ألاسك بخلو دًيُت ـلت جشبىهم الىاط مً لفئت مىذ الزي القشاس بمىحب فّال ماخذر

ل صمً مىز ِليها مخىاحذ ؼّب خعاب  10.وٍى

 أِلىذ خحن في جممنها، التي الخىت مقاومت ِلى ِضمهم وأبذوا والّشبي، الفلعىُجي الجاهب بشفن القشاس قىبل وقذ
ىاهُا ملذ ساسالق ِلى مىافقتها بٍش ت لقىاِذَا حعلُمها في ججعذ الزي دِمه، ِلى ِو  الىشف ئلى فلعىحن في الّعنٍش
نُت الىالًاث ظمدذ لما اليهىدي،  الخشلت بذِم وقامذ فلعىحن، ئلى بالزَاب اليهىدًت واةفتها ألفشاد اإلاخدذة ألامٍش

ا، الفهُىهُت تها بّذ ورلو ِعنٍش  11.القشاس لفالح جفٍى

ت واإلاىاحهاث الّىف أِماى ئهفجاس لخقعُما قشاس هخاةج مً ومان  الجِؾ قام بدُث الجزاُ، وشفي بحن الّعنٍش
 خاوىن لما ولبىان، غضة قىاُ الغشبُت، المفت ئلى لجإوا فلعىُجي ألف ماةت خىالي وشد ئلى  أدث جىهحر بّملُاث الفهُىوي

زا واإلاذن القشين مً الّذًذ احخُاح مً 1948 ألخىبش 15 مً ابخذاء وجمنىىا ؤلاقلُمُت خذودَم خاسج الخىظْ اليهىد  ما َو
. لالحئحن الخلُل وحباى غضة قىاُ ئلى الخشوج ئلى ظهانها مً آلاالف الىش

                                                           
. أعضاء عن التصويت 0 دولة وامتنع  3 صوتا ، يف حُت صوتت ضده  33، وقد حصل على ادلوافقة مبجموع  يعرف بقرار التقسيم رقم  9

: انظر
. 9 -7 .، ص990 ، دار اذلدى، الطبعة الثانية، بَتوت، التلعبد اهلل ، كارثة فلسطُت، مذكرات عبد اهلل  التل
:  أنظر 0 

. 5  .، حق الالجئُت الفلسطينيُت يف العودة والتعويض يف ضوء أحكام القانون الدويل العام، مرجع سابق، ص (زلمد)عبد احلميد سيف 
: اإلسرائيلي أنظر -على الصراع العريب وتداعياهتااجتاه قرار التقسيم حول ادلواقف ادلتباينة للدول    

. 83،  8 .اإلسرائيلي، مرجع سابق، ص –علي، ادلراحل التارخيية للصراع العريب فتوين عبد 
 79.0، 78 .، ص999 عبد الرزاق السامرائي شفيق، الصراع العرب الصيوين، دار الكتب الوطنية، الطبعة األوىل، بنغازي، : وكذلك
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ى ألاساض ي، مً 77% خىالي ِلى الفهُىوي النُان بعُىشة وؤلاظشاةُلُحن الفلعىُيُحن بحن اإلاىاحهاث اهتهذ وقذ  َو

 12.الخقعُم قشاس بمىحب لهم اإلاخففت اإلاعاخت ججاوصن الزي ألامش

 ،1950 ِام الّىدة قاهىنن ـذوسن بّذ ظهىلت ألثر وأـبذ 1948 ِام ئظشاةُل دولت قُام بّذ اليهىد جذفق جىاـل لما
ى الجيعُت، في الخق يهىدي مل ًمىذ الزي  بلغ بدُث الفهُىوي النُان ئلى اليهىد اإلاهاحٍشً وعبت ئسجفاُ ئلى أدي ما َو

 2008.13 ظىت وعمت ملُىنن 7 ئلى رلو بّذ الّذد لحرجفْ يهىدي ملُىنن هفف مً لثرأ ئلى 1951 ظىت نهاًت ئلى ِذدَم

لى  أَمها أظباب لّذة أساليهم مً الفشاس ئلى الفلعىُجي الؽّب زلثي مً الثر الىش فقذ رلو مً الّنغ ِو
اب مً الخىف ذم ؤلاهخذاب، اهتهاء بّذ العلىت اوّذام ٌل في الفهُىهُت والّفاباث الخشماث ئَس ىاهُا جذخل ِو  سغم بٍش

 وخذَا  1967 خشب خلفذ بدُث الفهُىوي، النُان قُام مىز الفلعىُيُت الهجشاث جىالذ وقذ الّىف، بأِماى ِلمها

 أو بالذاخل ظىاء مهجش مالًحن الخمعت 2000 ظىت بّذ ِذدَم لُخجاوصن الفلعىُيُحن، اإلاؽشدًً مً ألف 400 خىالي

ى الخاسج، ا ًِ ةالفلعىُجي القمُت ًمحز ما َو 14.اإلامخلهاث واظترحاُ الّىدة فنشة مً ًفّب ولزلو القماًا، مً غحَر

 الدوليت الشرعيت طوء على العودة حق: الثاوي املبحث 

 الخفذي ئلى جدخاج التي اإلاؽامل مً الّذًذ أمام هفعها اإلاخدذة ألامم وحذث الثاهُت، الّاإلاُت الخشب نهاًت ئزش ِلى
لى لها، وواقُّت قاهىهُت خلىىن ئًجاد وٍشق ًِ لها  الىوً، ئلى الّىدة في خقهم وئسظاء واإلاؽشدًً، الالحئحن مؽهلت سأظها ِو

 باِادة واإلاخّلقت ئليها اإلاىملت اإلاهام أداء في فؽلذ ولننها 1946،15 ظىت لالحئحن الذولُت اإلاىٍمت ئوؽاء جم رلو ِلى وبىاءًءن
  جبقى ما جىوحن

ان ولزلو 16.الثاهُت الّاإلاُت الخشب الحئي مً  بمىحب آخش حهاص ئوؽاء هدى اإلاخدذة ألامم حهىد جىحُه جم ما ظِش
ا تراف جممً والزي ،1949 دٌعمبر في الفادس" 319" سقم قشاَس الن ،"دولُت مؽهلت" هي الالحئحن مؽهلت بأن الِا  ًِ وؤلِا

 ئلى الاهممام ِلى الذوىن حشجُْو لهم، داةمت خلىىن ئًجاد ِلى الّمل ولزا 17الالحئحن، لؽإون العامُت اإلافىلُت مُالد
 18.أووانهم ئلى الّىدة ِلى الالحئحن معاِذة ولزا الذولُت، الاجفاقُاث

                                                           
، األردن  (949 مارس  3 )، لبنان  (949 فيفري  4 يف  )اتفاقات ىدنة بُت الكيان الصهيوين وكل من مصر يذكر أن احلرب انتهت بتوقيع أربع   
. (949 جويلية  0  )وسوريا  (949 أفريل  3 )

  
 07/02/2008، دراست صادرة ػي هؤسست فلسطيي للثقافت ًشرث بتاريخ 948 ضاهر إبراهين ػلي، االستيطاى الصهيىًي في فلسطيي حتى ػام   

 .(6 20سبتوبر  26  )[http://www.wata.cc/forums/showthread.php ]:في الوىقغ الرسوي
:  أنظر  4 

زلمد صاحل زلسن، احلقائق األربعون : ؛ وأيضا990 ، دار احلمراء للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، بَتوت، 948 بادلبو ميخائيل، كيف طُرد الفلسطينيون من ديارىم عام 
 .6،7. ، ص003 م، طبعة منقحة، فلسطُت، يف القضية الفلسطينية، ادلركز الفلسطيٍت لإلعال

، بناًء على توصية من اجمللس االقتصادي واالجتماعي، وقد عملت ادلنظمة 946 ديسمرب  5 أنشئت ادلنظمة الدولية لالجئُت مبوجب قرار اجلمعية العامة الصادر يف   5 
. ( 95 -947 )يف الفًتة ما بُت 

. يرجع ذلك أساسا إىل عجزىا ادلايل وضعف وسائلها وكذا زيادة عدد الالجئُت  6 
  .950 ديسمرب  4 إقرار النظام األساسي للمفوضية السامية لشؤون الالجئُت يف  مت  7 
:  أنظر  8 

. 9  ،8  .، صعبد الناصر مانع مجال، التنظيم الدويل، النظرية العامة وادلنظمات العادلية واإلقليمية ادلتخصصة، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة

http://www.wata.cc/forums/showthread.php
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 مافت معخىين ِلى هلخٍه أن ًمنً واضخا اَخماما الالحئحن ِىدة في بالخق اإلاخدذة ألامم اَخمذ فقذ رلو ئلى واظدىادا
 خالى مً الفلعىُيُحن بالالحئحن خاـا اَخماما أبذث لما ي،ؤلاوعان الذولي والقاهىنن ؤلاوعان بدقىون اإلاخّلقت الىزاةق

تراف ى ألامً مجلغ أو الّامت الجمُّت ًِ الفادسة القشاساث مً الّذًذ ِبر الّىدة في بدقهم الِا  وّالجه ظىف ما َو

 .مىلبحن لمً

  :الدوليت والصنوك املواثيق ظل في العودة حق:  ووق املطلب

الن أقش  الثاهُت فقشتها في ِؽش الثالثت اإلاادة لمً ـشاخت بىفه الّىدة في الخق  19ؤلاوعان لخقىون الّالمي ؤلِا

ّخبر ئليها، الّىدة له ًدق لما بلذٍ، رلو في بما بلذ أي مغادسة في فشد مل خق ِلى (13/2 اإلاادة) دا اِترافا رلو َو  بالخق ـٍش
 لما. اإلاغادسة ِىذ ئلشاٍ ِملُت الخاالث أغلب في بقهحغ والزي جىبُقه مً القاهىوي غحر اإلاىْ ًِ ًيؽأ الزي الّىدة في

 فقذ الّىدة، في الخق أقشث التي الىفىؿ مً الّذًذ (RIDCP) والعُاظُت اإلاذهُت بالخقىون الخاؿ الذولي الّهذ جممً
ش في الؽّىب أخقُت ِلى (1/1،2 اإلاادة) والثاهُت ألاولى فقشجيها في ألاولى اإلاادة هفذ ا جقٍش  بزلو، الّىدة خق واسجباه مفحَر

ذم  20.الخشمان َزا ئلى أظاظا ًإدي الّىدة مً اإلاىْ وأن ِِؽه، أظباب مً ؼّب أي  خشمان حىاص ِو

ت ِلى هفعه، الّهذ مً (12/2م) الثاهُت فقشتها في ِؽش الثاهُت اإلاادة هفذ خحن في  رلو في بما بلذ أي مغادسة في فشد مل خٍش

. بلذٍ ئلى الذخىىن في خقه مً حّعفا شخق أي خشمان حىاص ِذم ِلى ختـشا ألذث فقذ الشابّت الفقشة أما بلذٍ،

قت بىفغ الخألُذ جم لما  والثقافُت الاحخماُِت الاقخفادًت، بالخقىون الخاؿ الذولي الّهذ ٌل في الّىدة في الخق ِلى الىٍش

(PIDESC) ً21.ألاولى ومادجه دًباحخه لم 

 ألخذار هدُجت ًىحذ شخق مل: "أهه ِلى الالجئ ِشفذ فقذ 195122 لعىت الالحئحن لىلْ الذولُت الاجفاقُت أما

 ِشقه أو حيعه أو لذًىه جشحْ ألظباب اللىهادٍ الخّشك مً ًبرسٍ ما له خىف وبعبب ،1951 حاهفي مً ألاوىن قبل وقّذ
ت اهخماةه أو ذ وال ٌعخىُْ وال حيعِخه، بلذ خاسج العُاظُت، آساةه أو مُّىت احخماُِت فئت لّمٍى  الخخىف رلو بعبب ًٍش
ىحذ بجيعِخه، ًخمخْ ال شخق مل أو دولخه، بدماًت ٌعخٍل أن  وال الٍشوف جلو بعبب اإلاّخادة ئقامخه دولت خاسج ٍو

...". الذولت جلو ئلى ٌّىد أن الخخىف َزا بعبب ًشغب وال ٌعخىُْ

                                                           
 ، لإلطالع على نصوص اإلعالن لراجع ادلوقع948 ديسمرب  0 يف  (III) 7  ادلتحدة مبوجب القرار صدقت عليو اجلمعية العامة لألمم   9 
[ www.un.org/fr/document] ( 0   6 0 أكتوبر) أو وثيقة األمم ادلتحدة ،A/RES/217(III) 
 .966 ديسمرب  6 يف  (XXI)أ  00  قوق ادلدنية والسياسية مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم مت التصديق على العهد الدويل اخلاص باحل  0  

 :ونصت على ما يلي .جاءت ادلادتُت األوىل من العهدين الدوليُت متطابقتُت    
 .السعي لتحقيق منائها االقتصادي واالجتماعي والثقايفوىى مبقتضى ىذا احلق حرة يف تقرير مركزىا السياسي وحرة يف . ميع الشعوب حق تقرير مصَتىا بنفسهاجل - 
تعاون االقتصادي الدويل القائم جلميع الشعوب، سعيا وراء أىدافها اخلاصة، التصرف احلر بثرواهتا ومواردىا الطبيعية دومنا إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات ال  - 

 .وال جيوز يف أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشو اخلاصة ،عة ادلتبادلة وعن القانون الدويلعلى مبدأ ادلنف
م ادلشمولة بالوصاية، أن تعمل على على الدول األطراف يف ىذا العهد، مبا فيها الدول اليت تقع على عاتقها مسئولية إدارة األقاليم غَت ادلتمتعة باحلكم الذايت واألقايل -3

 .ق، وفقا ألحكام ميثاق األمم ادلتحدةحتقيق حق تقرير ادلصَت وأن حتًتم ىذا احل
 .954 أفريل    ، ودخلت حيز النفاذ يف   95 جويلية  8 يف  (5-د) 9 4مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم  .مت التصديق على االتفاقية الدولية لوضع الالجئُت    

http://www.un.org/fr/document
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 خالفت خالت في لىبُُّحنا ألاشخاؿ حيعُت اجفاقُت مً (14/2م) الثاهُت فقشتها في ِؽش الشابّت اإلاادة أؼاسث لما

لُحن العهان خفىىن أحل مً مىلىبت غحر الجيعُت أن ِلى بالىق الّىدة في الخق ئلى 23الذوىن  وأن الّىدة، خق ِلى ألـا
 َزٍ وجىفُز الخىاسر، َزا خذور فترة خاسحها مخىاحذًً ماهىا ولى ختى للمىىقت الّادًحن العهان ِلى ًىىبق ألاخحر َزا

. الخلف وىند لهل ئحباسين اإلاادة

 لخقىون ألاوسبُت الاجفاقُت مً اهىالقا ؤلاقلُمُت، الذولُت اإلاىازُق خالى مً الّىدة في الخق ِلى الخألُذ حاء لما
نُت الاجفاقُت ؤلاوعان، قي اإلاُثاو ؤلاوعان، لخقىون ألامٍش  لخقىون الّشبي اإلاُثاو ئلى ووـىال والؽّىب ؤلاوعان لخقىون ألافٍش

ذم الىوً في ؤلاقامت في شخق مل خق ِلى َاحمُْ ألذث والتي ؤلاوعان،  24.ئقامخه ومدل ووىه مً ئوعان أي وشد ِو

:  مً ومجلض العامت ااجمعيت قراراث عبر العودة حق: الثاوي املطلب

 أو الجمُّت ًِ الفادسة القشاساث مً الّذًذ بمىحب الّىدة في الفلعىُجي الؽّب خق اإلاخدذة ألامم أقشث 

. جألُذٍ ِلى ِملذ قشاساث بّذة جذُِمه جم والزي (194) سقم الّامت الجمُّت قشاس أَمها ولّل ألامً، مجلغ

 الالحئحن بقمُت ظمي إلاا خل ئًجاد لشوسة ئلى جدذةالم ألامم ،1948 خشب وبّذ قبل الفلعىُيُحن الالحئحن مىحت دفّذ فقذ

لى الفلعىُيُحن،  دولي وظُي ئسظاى ِلى هق والزي ،1948 ماي 14 في (186) سقم القشاس الّامت الجمُّت أـذسث رلو ئزش ِو
  (Conte Folke Bernadotte) باسهادوث الهىهذ ِلى الاخخُاس وقْ وقذ قخالُت، أِماى أًت وؽىب مىْ ِلى ٌّمل

 الالحئحن ئِادة ئلى دِىجه بعبب الفهُىهُت الّفاباث قبل مً أغخُل ولنىه 25للمؽهلت، وظي خل ئًجاد خاوىن والزي

ٍش جقذًم ِؽُت ُاث ِلى بىاءًءن جبيذ والتي الّامت، الجمُّت ئلى جقٍش  1948.26 دٌعمبر 11 في (194) سقم القشاس جممنها، التي الخـى

ؽمل ، ِؽش خمعت القشاس َو
ًء
 في الخق ئلى أؼاس وقذ 27الفلعىُيُت، بالقمُت اإلاخّلقت الجىاهب مً الّذًذ جىاولذ بىذا

 الشاغبحن لالحئحن ممنً وقذ أقشب في بالّىدة العماح جقشسن: "أهه فُه حاء ومما (11البىذ) ِؽش الخادي البىذ لمً الّىدة
م ئلى الّىدة في ماث دفْ ووحىب ححرانهم، مْ بعالم والِّؾ دًاَس  ئلى الّىدة ِذم ًقشسونن لزًًا ممخلهاث ًِ حٍّى

م، ً دًاَس  أو الفقذان رلو ًِ ٌّىك أن القاهىنن إلابادب وفقا الىاحب مً ًهىنن ِىذما بمشسن مفاب أو مفقىد مل ِو

                                                           
. 53 /55مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم  000 صدرت اتفاقية جنسية األشخاص الطبيعيُت يف حالة خالفة الدول يف ديسمرب   3 
: أنظر  4 
. 0  -98.، ص984 اجلعلٍت عبد اهلل، اجلوانب الثانوية حلماية الالجئُت، اجمللة ادلصرية للقانون الدويل، اجمللد األربعون، القاىرة،  

 : مجلة من ادلقًتحات أمهها" الكونت بارنادوت"تضمنت صيغة احلل الوسط ادلقدم من طرف   5 
. من مساحة فلسطُت %60منح الفلسطينيُت  -
 .عودة الالجئُت الذين طردوا من ادلناطق اخلاضعة إلسرائيل -
 .محاية األماكن ادلقدسة -

  :، راجع948 سبتمرب  6 اجلمعية العامة  يف  إىل تمل ادلقدم من طرف الكونت بارنادولإلطالع على التقرير الكا
Documents Officiels de l’assembleé génerale, troisième session supplément n° 11(A/648), paris, 1948, p.20, 

disponible sur le site de L’ONU[ http://Unispal.un.org/pdfs/A648f.pds] (0   6 0 أكتوبر).  
. دول 8دولة وامتنعت  5 دولة، ضده  35صوتت لصاحل القرار   6 
أنو مل يتضمن حق الشعب الفلسطيٍت يف تقرير مصَته وال إمكانية اجلمع بُت احلق يف العودة والتعويض وال باالحتالل الصهيوين دلدينة  (94 )يؤخذ على القرار   7 

. القدس واألماكن ادلقدسة بل اكتفى بادلطالبة حبمايتها

http://unispal.un.org/pdfs/A648f.pds
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 ئِادة بدعهُل الخىفُق لجىت ئلى حّلُماث الّامت الجمُّت وجفذس اإلاعإولت، العلىاث أو الخهىماث قبل مً المشسن
ماث، دفْ ولزلو والاحخماعي، الاقخفادي جأَُلهم وئِادة حذًذ مً وجىوُنهم الالحئحن  مْ الاجفاى ِلى وباإلادافٍت الخٍّى

 ألامم مىٍمت في اإلاىاظبت اإلاخخففت والىماالث بالهُئاث خالله ومً الفلعىُيُحن، لالحئحن اإلاخدذة ألامم ئغازت مذًش

منً 28".اإلاخدذة : الّىدة في للخق (194) القشاس جىٍُم لُفُت خىىن مالخٍاث زالر ئبذاء ٍو

 ت الّىدة خق بحن الشبي جم  الهىهذ باقتراخاث الّامت الجمُّت أخز مً الشغم ِلى بدُث للفشاُ، النهاةُت والدعٍى
 لم أهه خاـت الفلعىُيُحن، اإلاهجٍشً إلاأظاة ِاحل خل ئًجاد بمشوسة القاض ي مقترخه جشاُ لم أنها ئال باسهادوث،

ُت فقي جخمْ ولنً ؼشوه، بأًت أووانهم ئلى ًًالالجئ ئِادة ِملُت سبي جم أن ٌعبق  29.الذولُت للؽِش

 ِىدتهم خالت في الفلعىُيُحن ِلى 11 البىذ ًفشك بدُث وبُُّا، خقا باِخباٍس الّىدة في بالخق القشاس ٌّترف لم 
 هُحنللفلعىي العماح الفهُىوي النُان مً ًىلب اهه لما وونهم، اخخل مً وقبىىن اليهىد مْ بعالم الِّؾ لشوسة

 30.بالّىدة

 ن، في بالخق ًخّلق فُما  وألادلت الىزاةق جقذًم لشوسة الفلعىُيُحن مً الذولُت الخىفُق لجىت والبذ فقذ الخٍّى
زا الخٍّىن مً لالظخفادة الهافُت  ملنُت أن رلو مىه، حعخفُذ ظىف التي هي فقي منهم ـغحرة وعبت أن ٌّجي َو

 الّذًذ في اإلاخدذة ألامم  ألذث فقذ ،(194) القشاس ئلى ئلافت 31.وزاةقهم قذواف أنهم أو الؽُُى ِلى أو ِامت ئما أغلبهم

 :هجذ ألامً مجلغ ئواس ففي الّىدة، في الفلعىُيُحن خق ِلى اإلاىالُت القشاساث مً

 التي اإلاىاوق في ؤلاوعان خقىون اخترام ئلى ئظشاةُل دِىة ِلى اإلاخدذة ألامم فُه ألذث والزي 32:(237) القشاس 
 ِملُاث فيها حشث التي اإلاىاوق ظهان وأمً ظالمت وجأمحن ،1967 ظىت في ألاوظي الؽشون بفشاُ جأزشث

ت،  اجفاقُت ًِ الىاحمت الالتزاماث لجمُْ امخثاال ورلو القخاى، مىاوق مً فشوا الزًً ِىدة وحعهُل ِعنٍش

 .الجزاُ أوشاف قبل مً الخشب أظشين بمّاملت الخاـت حىُف

 عخىحب ألاوظي، الؽشون في وداةم ِادى ظالم ئقامت ًخىلب اإلاُثاو مبادب جدقُق أن ِلى ألذ 33:(242) القشاس  َو
ت جدقُق لمنها مً خىىاث ِذة جىبُق  أساليها، ِلى اإلاىىقت دوىن ظُادة اخترام الالحئحن، إلاؽهلت ِادلت حعٍى
ت  الؽشون في وداةم ِادى ظالم مبادب وئقشاس العالح، مجزوِت مىاوق ئوؽاء الذولُت، اإلامشاث في اإلاالخت خٍش

 34.ألاوظي

                                                           
 [ /http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages  ]:والتعويض  العودة... 94 نص القرار رقم : لإلطالع على نص القرار راجع  8 
 .(6 0 أكتوبر  0  ) 

الجئُت، حالة الالجئُت يف العامل مفوضية األمم ادلتحدة لشؤون ال: كما سبق وأن حدث يف كل من أمريكا الوسطى، ناميبيا وادلوزمبيق حول كل ىذه التجارب أنظر  9 
. 37 -33 . ، ص000 مخسون عاما من العمل اإلنساين، ترمجة مركز األىرام للًتمجة والنشر، الطبعة األوىل، القاىرة، : 000 

: أنظر (  )حول تفسَت دقيق للمصطلحات الواردة يف البند   30
Morsee Al Smadi, Le droit international à l’épreuve de la question palestinienne, quel état palestinien ? Thèse de 

doctorat, Université de Grenoble, 2012, pp.135-141. 
 .37 .ادلرجع نفسو، ص   3
 .967 جوان  4 صدر عن رللس األمن بتاريخ    3
. 967 نوفمرب    أقره رللس األمن يف   33
.  45وقرار  466، قرار 390، قرار 338يف العودة بصورة غَت مباشرة ومن بينها قرار حلق االعديد من القرارات الالحقة  تتضمن  34

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/
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: رلش ًمنً الّامت الجمُّت ئواس وفي

 قت أخعً أن ِلى الّامت الجمُّت فُه ألذث الزي: (2452) القشاس  جأمحن هي اإلاؽشدًً مدىت لخخفُف وٍش
ت ِىدتهم م، ئلى بعِش  ِىدة جأخحر دونن لخجشين الالصمت الفىسٍت الفّالت الخذابحر باجخار ئظشاةُل ووالبذ دًاَس
ماى وؽىب مىز اإلاىاوق مً فشوا الزًً العهان أولئو  جأظفها مْ الّامت الجمُّت الخٍذ لما الّذاةُت، ألِا

م ئلى الالحئحن ئِادة ِذم الؽذًذ مهم أو دًاَس  .(194) قشاس مً (11) البىذ في وسد لما حٍّى

 غضة، مً القعشين الالحئحن جشخُل الّامت الجمُّت اظدىنشث وبمىحبه ،1971 دٌعمبر 6 في ـذس: (2792) القشاس 
ً الالحئحن معالً َذم ًِ فىسا الخىقف ئلى ئظشاةُل ودِذ  ووالبتها الخالُت ظنىاَم أمالً ًِ جشخُلهم ِو

 .ِنها سخلىا التي معالنهم ئلى باِادتهم

 دٌعمبر 10 في الفادس ب/2535 القشاس غشاس ِلى الّامت الجمُّت قشاساث مً الّذًذ بمىحب الّىدة في الخق جألذ لما

 ؛1989 دٌعمبر 8 في الفادس 47/44 قشاس ؛1974 هىفمبر 22 في الفادس 3236 قشاس ؛1970 هىفمبر 19 في الفادس 638 قشاس ؛1969
 1991.35 دٌعمبر 9 في الفادس 46/46 وقشاس 1990 دٌعمبر 11 في الفادس 5/73 4قشاس

 خىىن ًثىسن ؤلاؼهاى ولنً ألاممُت ساساثالق مً الّذًذ بمىحب للفلعىُيُحن منفىىن الّىدة خق فان الخٍىا لما
 بالفُغت اإلاخدذة ألامم أحهضة مً غحٍر ًِ ًىفشد الذولي ألامً مجلغ أن الفذد َزا في وهجذ القشاساث، لهزٍ ؤلالضامُت القىة

 بتهذًذ مشألا ًخّلق ِىذما أي العابْ الففل بمىحب له اإلاخىلت اإلاهام ئواس في ًخخزَا التي جلو وخاـت لقشاساجه، ؤلالضامُت

 بدُث ؤلاظشاةُلي -الفلعىُجي للفشاُ باليعت الخاى َى لما ألاخشي، الخاالث في ًثىسن الجذى ولنً الذولُحن، وألامً العلم
. اإلالضمت القشاساث مً الىُى َزا لمً القمُت خىىن ـذسث التي اإلاخخلفت القشاساث سغم جفيُفها ًخم لم

ُاث مجشد فهي الّامت الجمُّت قشاساث أما  ًمفي الذولي ؤلاحتهاد مً حاهب ولنً ؤلالضامي، الىابْ ئلى جفخقذ جـى

ت جىفشث متى قشاساتها بّن ِلى ؤلالضامُت الففت : وهي الؽشوه مً مجمِى

 .القشاس جىبُق بقبىلها الذولت ئقشاس -

ىاث مً ِالُت بيعبت القشاس ًدٍى أن -  .مامال الجغشافي جمثُلها ًهىنن والتي ألـا

. الخقت قشاساث في الّامت الجمُّت جإلذَا التي القشاساث -

ى الّىدة، في بالخق ٌّترف والزي 194 القشاس في مخىفشة حمُّها الؽشوه فهزٍ  إلاا خاـت ئلضامُت ئلفاء ؼأهه مً ما َو
 36.الّىدة في الفلعىُيُحن خق مً فُه حاء

: العودة في الفلصطيييين حق جطبيق إشهاالث: الثالث املبحث

شاف القىاهحن مافت جنفله وبُعي خق َى دةالّى خق أن مً الشغم ِلى   الفلعىُيُحن ِىدة خق ان ئال الذولُت، وألِا
 خقهم بهامل الخمخْ مً َزا ًىمىا غاًت ئلى الفلعىُيُحن مىّذ والخىاحض الّشاقُل مً حملت جدفه الخفىؿ وحه ِلى

ْ الفهُىوي النُان مماسظاث مً مل بالذساظت هخق بُنها ومً  .الخاسج في ًيُحنالفلعي جىوحن ومؽاَس

                                                           
 .(6 0 أكتوبر     ) [ http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions ]:حول سلتلف القرارات راجع ادلوقع  35
 6

 :حىل القىة اإللزاهيت لقراراث هجلس األهي ،اًظر  

Morsee Al Samadi, op.cit., PP.150-154 

http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions
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: الصهيووي النيان ممارشاث:  ووق املطلب

 ئلى الشامُت اإلاخىىاث مً حملت جىفُز ئلى ئظشاةُل دولت قُام مىز الفهُىهُت الخشلت حععى أمالها جدقُق ظبُل في 

خُت الخقاةق ومغ : أَمها ولّل الخاٍس

 الغشبُت، المفت بىىىن ففل حذاس بىاء الفهُىهُت الخهىمت أقشث: (الّاصىن الجذاس) العىصررق الفصل حدار بىاء .أ
 مً الفلعىُيُحن مً الفذاةُت الّملُاث مىفزي مىْ بهذف الفهُىوي والنُان المفت في اإلادخلت ألاساض ي بحن ًففل

 مّالم حغُحر وٍشق ًِ ورلو فلعىُيُت دولت قُام ئمهاهُت مىْ ئلى ألامش خقُقت في ًشمي ولنىه ئلُه، الذخىىن
 ومداولت اليهىدًت واإلاىاوق باإلاعخىوىاث ئخاوتها ولزا لفلعىحن، زابخت خذود َىاك حّذ فلم الفلعىُيُت، ألاساض ي

 37.أوُافها اخخالف ِلى منهم الىخبت اظتهذاف وٍشق ًِ الفلعىُيُحن بحن الخفٍشق
 أـبذ بدُث معخدُلت، حّلها وٍشق ًِ أساليهم لىئ الّىدة في الفلعىُيُحن خق ئلغاء الّاصىن الجذاس أَذاف أن لما
 اظدُّابهم مً جخمنً لً والتي الفلعىُيُت ألاساض ي معاخت في اإلاعخمش الخقلُق مْ ًدىاظب ال الفلعىُيُحن ِذد

ى الّاةذًً، مخىلباث جأمحن دونن جدىىن بفىسة الفلعىُجي الاقخفاد حعجحز ولزا ملهم،  بمّىُاجه قادس غحر َو

 38.الخالُحن للعهان الزاحي الالخفاء قُقجذ ِلى الخالُت

لُت 31 في النىِعذ اجخز :القدس تهويد محاوالث .ب  ؤلاظشاةُلُت الذولت يهىدًت جشظُخ لشوسة ًخممً قشاسا 2003 حٍى
خم الّالم، دوىن ِلى وحّمُمها ىمذ ِليها، اإلاعخىوىاث وبىاء الفلعىُيُت ألاساض ي ظلب وٍشق ًِ رلو ٍو  ًِ ٍو

تراف مجشد ألن ،1948 أساض ي مً وشدوا إلاً باليعبت خاـت الّىدة خق ئظقاه ئلى ظلىبألا َزا اهتهاج وٍشق  الِا

 واولت ِلى الّىدة في وخقهم الفلعىُيُحن اإلاهجٍشً قمُت وشح مً الفلعىُجي الىشف ًمىْ" ئظشاةُل"    بيهىدًت
 39.اإلافاولاث

ىاوي الذِم وٍشق ًِ اليهىد منًث: إلاشتيطاوي اليشاط جوشيع  .ت  300 خىالي بىاء مً ؤلاهخذاب فترة خالى البًر
 ئلى باإلظدىاد ،1967 خشب بّذ وخاـت ؤلاظشاةُلُت، الذولت قُام بّذ َزا ًىمىا ئلى الّملُت واظخمشث معخىوىت،

 الفلعىُيُحن وشد بهذف ورلو القذط ِلى ومشلضة الفهُىوي، للنُان حغشافي وجدذًذ أمجي وىون بىاء لشوسة
ى ،الاخشين الذوىن يهىد وحلب  واإلامخلهاث ألاساض ي ِلى العُىشة وٍشق ًِ الّىدة خق ِلى القماء ؼأهه مً ما َو

ت سماةض وفقذان الفلعىُيُت  40.الفلعىُيُت الهٍى

                                                           
أمتار، حول كل ما يتعلق باجلدار العازل،  8، ويصل ارتفاعو إىل كلم775، ويبلغ طولو  00 جوان  6 وشرع يف تنفيذه يف   00 مت إقرار اجلدار العازل يف أفريل  37

. وما بعدىا 4 .الد، اجلدار العازل يف الضفة الغربية، صإحييص حسن، عابد خ: أنظر
 :انظر  38
وما  9.، ص  0 ، بَتوت، 7صاحل زلسن معاناة القدس وادلقدسات حتت االحتالل اإلسرائيلي، سلسلة أو لست إنسانا، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، العدد  

. بعدىا
 :أنظر  39

 .005 اإلسرائيلية لتهويد القدس وحسم مصَتىا، رللة دراسات باحث، السنة الثالثة، أمحد رأفت غضية، اإلجراءات 
 .005 من أمساء ادلواقع بفلسطُت، ادلركز الفلسطيٍت للدراسات االسرائيلية،  %90وديع عواودة، الصهيونية غَتت : وأيضا

 : انظر40
  [http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2494]، 3 0 تسونامي لتبديد عاصمة الدولة،  عبد الرؤوف أراناؤوط،

 .(6 0 أكتوبر  3 )

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2494
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 وٍشق ًِ الفلعىُجي، الؽّب ِلى الخفاس مً ِذًذة أهىاِا الفهُىوي النُان ًفشك: االصار فرض شياشت .ث
ّذ اإلاىاوق، مخخلف في اإلاُاٍ آباس ِلى والاظخدىار وجىقالتهم الفلعىُيُحن مشوس لخشلت وجدذًذٍ للمّابش غلقه  َو

ابُت خماط خشلت ًفف بدُث امىُت، ادِاءاث بمىحب ورلو ِمقا، ألالثر َى غضة ِلى اإلافشوك الخفاس  باإلَس
خ إلوالقها هٍشا  الخفاس ئلى الافت اإلاذهُحن، لذ الّىف ومماسظت الفهُىهُت، العنىُت اإلاىاوق ِلى للفىاٍس
نُت الىالًاث مً وبمعاهذة أمنها ِلى الخفاً غىاء جدذ والبدشي، وينالج  ئلى مشة مل في حععى والتي اإلاخدذة، ألامٍش

 41.الفُخى خق باظخّماى ِليها ِقىباث جىقُْ ئمهاهُت جىقُف

 في الفلعىُيُحن بدق اإلاىالبت ِلى الخأزحر ؼأنها مً الفهُىوي النُان وشف مً اإلاىخهجت العُاظاث َزٍ فهل
 في النُان هجاح بّذ الّىدة، في بالخق اإلاىالبت مً بذال ؤلاظدُىان وقف معألت خىىن ؤلاَخمام جشلحز جم بدُث لّىدة،ا

 وٍشق ًِ القذط في الذًمىغشافُت اإلاّشلت ولعبه. فلعىحن معاخت مً%78 خىالي ئخخالى ِلى ًقىم حذًذ واقْ بىاء
. اإلاذًىت في الفلعىُجي الخىاحذ وعبت مً ظُاظتها حببمى والخقلُق فيها اإلاخىاحذًً اليهىد ِذد مً الشفْ

: ااخارج في الفلصطيييين جوطين مشاريع: الثاوي املطلب

ْ، ـذسث ِاما 60 خىالي مذاس ِلى ىدتهم ِادال خال قمُتهم خل ئلى بّمها ًشمي لثحرة اجفاقُاث ووقّذ مؽاَس  ِو

م، ئلى م ئلى الّىدة في اإلاؽشوِت خقىقهم وجففُت الخق َزا ئلغاء ئلى آلاخش البّن ويهذف دًاَس  42.دًاَس

ْ أغلب احمّذ وقذ : أَمها الفلعىُيُحن الالحئحن جىوحن ظبُل في ؤلاقتراخاث مً حملت ِلى الذولُت اإلاؽاَس

 ألاوسوبي؛ ؤلاجداد وشف أومً ألاوهشوا ئواس في اإلاؽشدًً للفلعىُيُحن معاِذاث جقذًم 

 ئقامت أحل مً ئِاهاث جقذًم ْ ت اقخفادًت مؽاَس  جىوُنهم؛ مىاوق في وجىمٍى

 الفهُىوي؛ النُان قبل مً الفلعىُيُحن اإلاهجٍشً حٍّىن 

 مخاح؛ غحر اإلامُفت الذولت في جىوُنهم مىنن خالت في زالث بلذ في الخىوحن ئِادة ئمهاهُت 

 اللجىء؛ دولت حيعُت الفلعىُيُحن مىذ 

 اإلامُفت؛ والذوىن وُيُتالفلغ العلىت ئلى وئظىادَا الفلعىُيُحن الالحئحن ئغازت ومالت خل 

 ِلى الالحئحن لؽإون العامُت اإلافىلُت ئؼشاف ْ  43.الخىوحن مؽاَس

                                                           
العديد من الضحايا األتراك شلا دفع ، سللفة غزة حتمل معونات إنسانية سلتلفة أسطوال يضم سبع سفن متوجهة غلى 0 0 ماي  30ىامجت القوات الصهيونية يف    4
. ، واألمر نفسو تكرر إجتاه سفينة إيرلنديةاألمريكي حال دون توقيع الغقوبات، ولكن الفيتو يا إىل عرض االمر على سللس األمنبًتك
 : انظر

للدراسات واإلستشارات، الطبعة االوىل، بَتوت، نوفمرب  ، مركز الزيتونةسطيٍت وزلاوالت إسقاط حكومة محاسأمحد سعد وائل، احلصار، دراسة حول حصار الشعب الفل
. 78 -64 .، ص006 

: الفلسطينية ، وادلؤمترات و اإلتفاقيات الدولية الرمسية وغَت الرمسية حول فكرة التوطُت أنظر -األوروبية؛ العربية -األمريكية -اإلسرائيلية: حول سلتلف ادلشاريع   4
متوفر على  العودة، جامعة الَتموك، األردن، ، ادلشاريع واالتفاقيات السياسية اليت هتدد بإلغاء حقلفلسطينيُت بُت النظرية والتطبيقا أمحد سعد نوفل، حق عودة الالجئُت

 (6 0 أكتوبر  5  )[http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=3613 ]:ادلوقع اإللكًتوين
 .58بُت حلم العودة واإلنكار االسرائيلي، جريدة حق العودة، العدد: سلمى نزال، مشاريع توطُت الالجئُت الفلسطينيُت: انظر  43

 [ http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1895   ]زلمد اجملذوب، الالجئون وسلاطر التوطُت والتجنيس ، : وأيضا

http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=3613
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1895
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ْ أن فُه ؼو ال ومما  مً فالنثحر الّىدة، في للخق واضخا ئلّافا وُاتها في جدمل اإلاخخلفت الخىوحن مؽاَس
ى الخىوحن، قبىىن بمجشد ٌعقي الّىدة في الخق أن ًشين اإلادللحن  الّشبُت الذوىن مً الّذًذ حّشفه الزي الهاحغ َو
 ئلى مؽحرة الخىوحن فنشة اإلاىاظباث مً النثحر في لبىان سفمذ فقذ منهم، الّذًذ اظخمافذ والتي لفلعىحن اإلاجاوسة
 خالت في للمقاومت مّجى ال وأن الفهُىوي لإلخخالى آخش وحه فهى للخىوحن، مؽشوُ أي ًخلفها أن ًمنً التي ألاخىاس

. الهذف َزا جىفُز

 ًِ الخىوحن، لخبّاث الذوىن َزٍ جدمل مً ِىه ًىجم إلاا هٍشا الخىوحن اإلامُفت الذوىن مً الّذًذ فمذس لما
ى للمىاوىت وخقىقا أسلا اإلاىاوىحن مىذ وٍشق  ججىب ئلى الشفن َزا أًما ٌّضين لما ئقخفادَا، ِلى الخأزحر ؼأهه مً ما َو
ً  ئقدعام خىىن واإلامُفحن اإلاىاوىحن بحن هضاُ خذور امهاهُت مْ ألاقلُت، جلو ًِ ومعإولُخه اإلامُف البلذ في أقلُاث جهٍى

 ئقخفادًت مؽامل حّاوي التي الذوىن ئقخفادًاث ِلى رلو وجأزحر منها العُاظُت الظُما اإلاخخلفت الخقىون ومماسظت الثرواث

 44.الّشبُت الذوىن وخاـت

 للفلصطيييين العودة حق إلرشاء املمنىت االلووق: الرابع املبحث 

ت الخلىىن نُ بُّذا  هٍشا الشاًَ الىقذ في ئلُه اللجىء ـّىبت وأمام الفلعىُيُحن، مً اججاٍ بها ًىادي التي الّعنٍش
 حمْ ِلى حّمل فلعىُيُت دولت قُام لشوسة ئلى آلاخش الجاهب ًزَب وئظشاةُل، الّشبُت الذوىن بحن القىين محزان إلخخالى
 الفلعىُجي الىشفحن مً ِليها ؤلاجفاو ًخم خذود لمً معخقلت دولت بىاء لشوسة ئلى ئظدىادا اإلاؽشدًً الفلعىُيُحن ؼخاث

ى القىمُت زىاةُت دولت بىاء في ًنمً الخل أن آلاخش البّن ًشين فُما وؤلاظشاةُلي،  في ِلُه المىء ئلقاء ظىداوىن ما َو

: اإلاىالُخحن الىقىخحن

 :مصتقلت فلصطيييت دولت إقامت:  ووق املطلب

خخلف ومداوالث، جفىساث ِذة معخقلت فلعىُيُت دولت بىاء فنشة ِشفذ  الىٍشة ًِ الفلعىُجي الىشح ٍو
 جهىنن غضة، وقىاُ الغشبُت المفت أساض ي مامل ِلى دولت ببىاء الفلعىُيُت العلىت جىالب بدُث للمعألت، ؤلاظشاةُلُت

الن جم وأن ظبق وقذ لها، ِاـمت الؽشقُت القذط  ظبخمبر 23 في غضة في ظىحنفل ِمىم خهىمت ِبر فلعىحن دولت ًِ ؤلِا
الن جم لما. الذولت لخلو خقُقي ئسظاء دونن ورلو ،1948  الفلعىُجي الىوجي اإلاجلغ احخماُ اوّقاد ئزش ِلى الثاوي ؤلِا

 خاى الفهُىوي ؤلاخخالى اظخمشاس ولنً لها، ِاـمت القذط مً اجخز والزي ،1988 هىفمبر 15 في الجضاةش في ِؽش الخاظْ
. رلو دونن

عشا اجفاقُت ثسظم لما  مل خق ِلى الىزُقت ألذث بدُث فلعىُيُت دولت قُام مالمذ أًما 45(حىُف وزُقت ) ظَى
 خمغ مذاس ِلى وجىبُقه الّىدة في الالحئحن خق ِلى وألذث معخقلت، دولت اقامت في والفلعىُجي اليهىدي الؽّبحن مً

                                                                                                                                                                                           

 (6 0 أكتوبر  5 )
 :انظر  44
. 6،7 .، ص008 ، بَتوت، جويلية (ثابت )ة الفلسطينية حلق العودة إىل مىت؟، ادلنظم... فارس أبو جاموس جيهان، حق العودة 

بُت بعض السياسيُت الفلسطينيُت والصهاينة، واليت اعتربت من قبل بعض األطراف كأرضية ألي إتفاق رمسي 003 ديسمرب   يف " وثيقة جنيف"مت التوقيع على   45
. الحق
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 حٍّىن لجىت حؽنُل وجممىذ بحروث، قمت ِليها ادقذؿ التي الّشبُت واإلابادسة ،(194) قشاس ِلى الخألُذ ولزلو ظىىاث،

 46.ؤلاخخُاس خق لمان مْ لالحئحن دولُت

لى  اإلاقابل وفي اإلاّالم، واضخت فلعىُيُت دولت ئقامت سفن ِلى دأب الفهُىوي النُان فان رلو مً الّنغ ِو

 خذود راث دولت ئقامت أو راجُا خنما الفلعىُيُحن مىذ خىىن داةما ، الفهُىوي -الّشبي الفشاُ النهاء مقترخاجه جىفب
ش مىٍمت بحن اإلاىقّت أوظلى إلجفاقُت وفقا الزاحي الخنم ـُغت مىنن وسغم مإقخت،  في الفهُىوي والنُان الفلعىُيُت الخدٍش

 للعلىت اإلامىىخت الفالخُاث أن رلو الذولي القاهىنن قىاِذ ئواس في الزاحي الخنم ـُغت مْ مخىافقت غحر 1993 ظبخمبر 13
ذم جىفُزًت، ـالخُاث مجشد هي وُيُتالفلغ  خنم جدذ الىاقّت الفلعىُيُت اإلاىاوق لهافت الزاحي الخنم ؼمىلُت ِو

ى مشة مل ًشفن الفهُىوي النُان أن ئال الفلعىُيُت، العلىت  خقا ًخممً مقترح مل اإلافاولاث واولت ِلى َو
 بخىظُْ فقي ًشين وئهما مإقخت بدذود فلعىُيُت دولت ئقامت فنشة ًىشح ال أهه اإلافاولاث ئخذي في ِبر فقذ للفلعىُيُحن،

 ِلى قذستهم فيها ًثبخىنن مىىقت أًت ًِ ألامىُت اإلاعإولُت الفلعىُيُحن حعلُم فنشة جممىذ والتي الىمىرحُت، حىحن ـُغت

اب ومهافدت ألامً خفَ  47.ؤلاَس

ت جدفه معخقلت فلعىُيُت دولت بىاء أن لما  الّىدة، في الخق ِلى فّلُا جىّنغ التي والّىاةق الّشاقُل مً مجمِى
 وظلىت وئقلُم ؼّب في جنمً والتي الّام، الذولي القاهىنن قىاِذ ئلى بالمشوسة ًخمْ معخقلت دولت بىاء مّاًحر أن رلو

 الّالم، أهداء مافت في الفلعىُيُىنن ٌّشفه الزي الؽخاث بعبب مخىفشة غحر حمُّها وهي ظُادتها، ِليها جماسط ظُاظُت
 ٌّذ لم بدُث الفلعىُيُت، ألاساض ي مً لبحر حضء ِلى أِالٍ وضخىاٍ وأن ظبق لما          الفهُىوي لُاناى وظُىشة
 ألاساض ي ِلى خقُقُت ظُادة أًت غُاب ئلى ئلافت ؤلاظدُىاوي، الخىظْ بعبب الفلعىُجي ؤلاقلُم خذود جدذًذ باإلمهان

ت القىة بعبب الفلعىُيُت  بدُث الفلعىُجي ؤلاوؽقاو ًِ فمال الفهُىوي، النُان اًدىصٍ التي وؤلاقخفادًت االّعنٍش

  48.الخٍّىن مقابل الّىدة في الخق ًِ ًدىاصىن مً ألاوشاف مً ًىحذ

 :القوميت ثىائيت دولت بىاء: الثاوي املطلب

تراف مً ئواس في واخذة دولت في قىمُخحن حماِخحن بحن الجمْ القىمُت زىاةُت بالذولت هقفذ نفل والخمامً، ؤلِا  ٍو
ت والّذالت اإلاعاواة الذظخىسن  ِلى الثىاةُت الذولت وجقىم الّذدًت، القُمت ًِ الىٍش بغن مخهافئ، بؽهل للىشفحن والهٍى

 بقماًا تهخم معخقلت هي مً ومنها الخاسحُت والؽإون ألامً بقماًا ًمىلْ مؽترك، َى ما منها اإلاإظعاث مً حملت

ا والثقافت الخّلُم ت ألامىسن مً وغحَر  49.الثاهٍى

                                                           
 :انظر  46

 3 0 ، 83مسألة الدولة الفلسطينية يف القانون الدويل ، ، رللة الدفاع الوطٍت اللبناين، العدد شفيق ادلصري
.[https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/  ] (  0  6 0 أكتوبر). 

على دخول عناصر قوات األمن الفلسطيٍت إىل جنيف، حول اإلتفاق والسلطات  008 يذكر أن السلطة الفلسطينية كانت قد اتقفت مع الكيان الصهيوين سنة   47
قدمنا عرضا للسلطة يقضي بتوسيع صيغة جنيف النموذجية  : إسرائيل: منوحة للسلطة الفلسطينية راجعامل
[ http://www.pal-home.net/arabic/?action=detail&id=31896 ] (  4  6 0 أكتوبر). 

 .   0 ادلؤسسات يف قيام الدولة، رسالة ماجيستَت، جامعة النجاح، نابلس،فلسطُت،  زلمد امساعيل، الدولة الفلسطينية منوذج بناء انظر ىنادي ىاين  48
 :انظر  49
 (6 0 أكتوبر     )[ http://hem.bredband.net/dccls2/s143.htm ]:، على ادلوقعزلاولة أولية للتعريف: ة القوميةكيايل ماجد، الدولة ثنائي 

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/
http://www.pal-home.net/arabic/?action=detail&id=31896
http://www.pal-home.net/arabic/?action=detail&id=31896
http://hem.bredband.net/dccls2/s143.htm
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 -الفلعىُجي الفشاُ بذاًت مىز جذاولها جم الفنشة أن رلو حذًذا، لِغ الىاخذة الذولت بىاء خىىن الىقاػ ئن

 ًِ الىٍش بغن اإلاىاوىحن، حمُْ بحن حّاٌؾ ئلى جذِىا 1948 وبّذ قبل فلعىُيُت مىاقف بشصث بدُث الفهُىوي،
 هٍشة خعب ججعُذَا ِملُت جخخلف الفنشة ولنً ليهىد،ا بّن وشف مً قبىال القذ الفنشة أن لما اإلاخخلفت، اهخماءاتهم

 50.حهت مل

ٍش ًمنً خل َى القىمُت زىاةُت دولت خل أن الفلعىُجي الجاهب ًشين خحن ففي ى الىقذ، مشوس مْ جىٍى  الخل َو
 بّذما زىاةُت،اى الذولت َزٍ ٌل في أساليهم ئلى الّىدة َى اإلاجاوسة الّشبُت الذوىن في للفلعىُيُحن اإلاضسٍت لألولاُ ألامثل

. الخالي الىقذ في ألاظاظُت أسمانها جىفش ِذم بعبب الخق لهزا الىاخذة الذولت لفالت  ِذم ًِ جهلمىا وأن ظبق

 1967خشب بّذ خاـت القىمُت زىاةُت الذولت فنشة جشاحّذ ؤلاظشاةُلي، الجاهب حهت ومً رلو مً الّنغ ِلى فاهه

: بُنها مً وحجج أظاهُذ ِذة ئلى معدىذًً فيها الشحُى لًًم ال التي ألافهاس مً حملت ِلى بىاء ورلو

 اإلاخىي َى اليهىد دولت أظاط أن باِخباس وانهُاٍس الفهُىوي اإلاؽشوُ تهذًذ ؼأهه مً الثىاةُت الذولت بىاء أن 
 الفهُىوي؛

 الُت الذولت خذمت ِلى أظاظا واإلابيُت وؽأجه، مىز ًإديها التي ألادواس ًِ النُان جشاحْ ئمهاهُت ِذم  في ؤلامبًر
نُت اإلافالح ًخذم للنُان الجغشافي اإلاىقْ أن أظاط ِلى ألاوظي، الؽشون مىىقت  أوماِها ِلى القاةمت ألامٍش

نُت العالح إلاىٍىمت مخخبر أوىن ٌّخبر أهه لما الّشبُت، اإلاىاسد اججاٍ  51.حؽنها التي الخشوب في ألامٍش

 الفهُىهُت ألافهاس سأظها ِلى الّشاقُل مً حملت جدذَا لفنشةا أن ئال الىاخذة، بالذولت جقبل اججاَاث وحىد وسغم
ى ألاظاظُت، مقىماتها واخذي لها سلحزة اليهىدًت مً جخخز والتي ئظشاةُل دولت ِليها جقىم التي  ئلى جىمذ الزي الغشك َو

ىىن ذ خالى مً ئلُه الـى تراف الفلعىُيُحن ومىالبت القذط تهٍى . ئظشاةُل بيهىدًت باإِل

 الفلعىُيُحن، مً الّذًذ لذي الخدشسٍت ألافهاس حملت مْ ًدىاقن القىمُت زىاةُت الذولت بىاء فان خشينأ حهت ومً

دا ئِترافا رلو في ًشون ألنهم ،1967 خذود ِلى الىاخذة الذولت ختى ًشفمىنن الزًً  52. باإلخخالى ـٍش

: خاجمت

م، ئلى الفلعىُيُحن الالحئحن ِىدة في الخق أخز  مذي ِلى ورلو والقاهىوي، العُاس ي الخفنحر مً لبحرا خحزا دًاَس
لت ِقىد  ٌّشف لم ولنىه الذولُت، القشاساث مً للّذًذ أسلُت ؼهل أهه لما الفلعىُيُت، القمُت بشوص مىز الضمً مً وٍى

ا،ِىا بهافت الفلعىُيُت بالقمُت وزُقا اسجباوا مشجبىا مىهه رلو ومشد جبُاهه، جم َزالما  ًىمىا ئلى مالةم خل أي  ومً ـَش
لى بالفؽل، ِلُه ومدهىم مجذ غحر ًهىنن ظىف الخقاةق َزٍ ًِ بُّذا الّىدة في للخق وشح أي فان َىا  في فاهىا رلو ِو
: الخالُت اإلاالخٍاث ئبذاء دساظخه جمذ ما لىء ِلى ًمنً ولنً الّىدة إلاؽهلت خال هملو ال اإلاقام َزا

                                                           

 4 ) [ http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1813 ].  0 بشَت بشَت، الدولة ثنائية القوميةحل أخالقي قابل للتنفيذ،   50 
 (6 0 أكتوبر 

: ، متوفر على ادلوقع4 0 نقاش أم سياسة؟ ، : أسعد غاًل، الدولة ثنائية القومية   5
[http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2726 ](  6  6 0 أكتوبر). 

 2
 .دراست استشرافيت، هجلت الباحث، هرطز التخطيط الفلسطيٌي -ػايش أحوذ قاسن، الصراع الفلسطيٌي السرائيلي والحلىل الوطروحت: راجغ  

[http://ppc-plo.ps/ar/news-cats/ ]  (27  6 20أكتىبر). 

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1813
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2726
http://ppc-plo.ps/ar/news-cats/
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 وجلو (194) سقم القشاس ظُما وال وجفُّلها، الّىدة في الخق ِلى هفذ والتي ألاممُت القشاساث ئلى الاخخهام لشوسة -1
ُت ِذم ئزباث وباإلاقابل أسالُه، ئلى الّىدة في الجئ مل خق مً فيها حاء بما والخمعو له، مذِمت حاءث التي  ؼِش

ُت ِذم ئزباث وبالخبُّت فلعىحن بخقعُم أقش الزي ،181 سقم القشاس  ظاطأ ِلى قامذ التي ئظشاةُل دولت ؼِش
ى ؼّبها، وجهجحر ألاسك ئخخالى  .خقىقهم ًِ والذفاُ اإلاقاومت في الخق للفلعىُيُحن ًمىذ ما َو

ى ئقخفادي، خق مجشد ئلى الّىدة خق جدىىن خىش مً الخدزًش -2  الغشبُت، ألاوشاف بّن ئلُه جذِىا الزي ألامش َو
 قذ الّام الذولي القاهىنن أن حذن رلو مً الّنغ فّلى الّىدة، في الخق ًِ بذًل ٌّذ الخٍّىن أن أظاط ِلى
 فهى ِىه، لبذًل ولِغ الّىدة لخق منمال ِىفشا باِخباٍس اإلاىاظب الخٍّىن ِلى الخفىىن في خقه لالجئ لفل
، ئلى ٌّذ لم أو ِاد ظىاء مبّذ أو مهجش أو الجئ مل مىه ٌعخفُذ الّىدة في للخق مالصم خق  الخٍّىن وأن دًاٍس

 مجشد مقابل ألسله الّىدة خق مً الالجئ ًدشم أن الّذى مً ولِغ وؤلاهفاف ةالّذاى مبادب ئلى ٌعدىذ ان ًجب

 .بالخقادم ٌعقي وال ٌعخدقه إلاً خق الّىدة في الخق مثل مثله الخٍّىن أن لما مادي، حٍّىن

ش في بالخق الّىدة خق سبي ًجب -3  أن رلو الذولي، القاهىنن في بها اإلاّترف الخقىون مً ألحى والزي اإلافحر جقٍش
ى مخالفتها، ِلى ؤلاجفاو ًجىصن ال التي آلامشة القىاِذ مً أـبدذ جممىخه التي واِذالق  ئواس في بالفّل جم ما َو

ش في الفلعىُجي الؽّب خق ألذث التي القشاساث مً الّذًذ بمىحب اإلاخدذة ألامم ، جقٍش  خاسجي جذخل دونن مفحٍر

 .الىوىِخحن والعُادة ؤلاظخقالى في وخقه
ا ٌؽهل الّىدة خق َذس أن لما  في خقه ئههاس وٍشق ًِ ورلو الؽّىب، مً لؽّب الجماُِت ؤلابادة أهىاُ مً هِى

 الذولت بىاء في الفهُىوي النُان مىامْ جألُذ ظبُل في ألاظاظُت، أسمانها أخذ باظتهذاف دولت ِلى الخفىىن

. اليهىدًت

 مً ولنً الفلعىُيُحن مً فقي لِغ ظاومت،الم ًقبل ال قىمُا مىلبا باِخباٍس الّىدة في الخق مْ الخّامل لشوسة -4
 اإلافاولاث واولت ِلى الخىاصالث مً والخقلُق الففىف جىخُذ وٍشق ًِ ئال رلو ًخأحى وال الّشبُت، الذوىن مافت
ش مً اهخقلذ الفلعىُيُت القمُت أن القىىن ئلى اإلادللحن أخذ بّث مما الشاَىت، الفترة في أقفاَا ِشفذ والتي  جقٍش

 ...الؽمل لم مجشد ئلى اإلافحر
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