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مقدمة
ً
عدالة في العالم الحديث ،إنها قضية فلسطين ،التي
يعالج هذا الكتيّب قضية هي أكثر القضايا
تكاد أن تشكل اليوم محور العالقات الدولية والصراع الدولي ،وذلك لما تحتله من مكانة
ً
كافة لقيمتها الروحية ولموقعها الجغرافي وتاريخها الذي يكاد يختزل تاريخ
على األصعدة
الحضارات ،حيث فيها برزت األديان السماوية وامتزجت الثقافات وقامت الحضارات المتعاقبة.
وليس غريبا ً ابداً أن تكون فلسطين ساحة الصراع الدولي ،ومحط األطماع األجنبية ،لما لهذه
العوامل من حضور وتأثير في ماضي وحاضر البشرية ،ففلسطين شاهد تاريخي حي على
حمالت غزو ومعارك تاريخية مفصلية في تاريخ اإلنسانية ،والتي ُتوِّ َجت جميعها بطرد الغزاة.
إال أن أخطر ما يواجه فلسطين اليوم هو االحتالل الصهيوني لها ،هذا االحتالل الذي ال يشبه أي
احتالل آخر عرفته اإلنسانية في تاريخها ،حيث أن المشروع الصهيوني الذي برز في القرن
التاسع عشر ،والذي جاء لخدمة مصالح الدول الكبرى يقوم على فكر عنصري غيبي مرتكز
على اإلدّعاء بأن الرب قد وعد اليهود بها ،ومن اجل تحقيق ذلك تم احتالل األرض ،وإقامة
المستوطنات فيها عبر استقدام سكان جدد من كل أنحاء العالم ،ليحلّوا مكان أصحاب األرض
بعد التخلص منهم إما بقتلهم أو بتهجيرهم من وطنهم ،ومنعهم من العودة إليه ،وإعالنهم دولة
اسرائيل.
والكتيّب هذا يأتي في ظروف بات الحديث فيها عن فلسطين التاريخية وإنهاء االحتالل فيها
ً
لغة قديمة حيث يشهد العالم تحوالت كبيرة كالعولمة وثورة االتصاالت وسيطرة اإلعالم الذي
دخل كل بيت وصار يروج لمفاهيم و ِق َيم ومُثل مبهرة وجذابة في شكلها ،يرافقها في ذلك تعمية
للحقائق وتحريفها بتقديم التأويالت الغائية ،حيث يتساوى الحق والباطل ،ويحوَّ ل المدافع عن
حقه وعن أرضه وعرضه إلى مجرم متطرف ،وفي أحسن األحوال الى داعية حرب وعامل
زعزعة وتوتر ،بينما يظهر المعتدي على أنه مدافع عن نفسه ،وعن البشرية وحقوقها وأمنها
واستقرارها.
لذا ،نجد انه من الضروري التذكير ،ولو بإيجاز ،بحقائق التاريخ ،وحقيقة قضية فلسطين وما
لحق بشعبها ،حتى ال يطويها النسيان .لذا ارتأينا وضع هذه النبذة الموجزة عن تاريخ فلسطين
لنسلط الضوء على كبريات األحداث التي مرت بها ،ولنقدّم قراءة في ضوء القانون الدولي
لبعض القرارات الصادرة عن منظمة األمم المتحدة بخصوص فلسطين والسيما القراريْن 181
و.242
ونحن نهدف من خالل هذا الكتيب ،إجالء الحقائق والوقائع حول القضية الفلسطينية امام جيل
ً
كاملة حيث ال
الشباب حتى يواصل الكفاح ويستكمل المسيرة ،مسيرة التحرير واستعادة الحقوق
يمكن فصل فلسطين عن ذاكرة اجيالها المتعاقبة.
1

1.1تاريخ فلسطين
يُط َلق اسم فلسطين على المنطقة الواقعة على الساحل
الشرقي للبحر االبيض المتوسط في جنوب غرب آسيا.
وهذا الموقع الجغرافي الذي يربط القارات الثالث جعل
منها مركزاً اساسيا ً للحياة السياسية واالجتماعية والدينية
والثقافية للمنطقة العربية ولمنطقة البحر المتوسط بأكملها.
لقد مرّ التاريخ الفلسطيني بحقب تاريخية عدة ،أهمها:
 برزت مجتمعات زراعية مستقرة في ارض فلسطين
منذ العصر الحجري ،وقد وُ جدت األدوات النحاسية
والحجرية بالقرب من اريحا وبئر السبع والبحر
الميت.
 سكن الكنعانيون فلسطين حوالي ثالثة آالف سنة قبل الميالد ،وفي سنة  721قبل الميالد
إجتاحها األشوريون ،وفي سنة  586قبل الميالد دخلها البابليون تحت قيادة نبوخذ نصّر.
 شهد العام  333قبل الميالد غزو االسكندر المقدوني لبالد فارس مما وضع فلسطين تحت
الحكم اليوناني .وفي عام  63قبل الميالد تم دمج فلسطين في االمبراطورية الرومانية.
 في الفترة الممتدة بين  330 -640قبل الميالد خضعت فلسطين للحكم البيزنطي.
 جاء بعدها الفتح االسالمي بقيادة الخليفة عمر بن الخطاب الذي دخلها عام  638ميالدية.
 توالى على حكمها األمويون بين  661و 750ميالدية ،والعباسيون والفاطميون بين 750
و.1258
 إحتلّها الفرنج “الصليبيون” خالل .1187 -1099
 عام  ،1187هزم صالح الدين األيوبي الفرنج “الصليبيون” في ّ
حطين شمال فلسطين
وحرر القدس.
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 في العام  1260حكم المماليك فلسطين ،واستكملوا تحريرها من الفرنج عام .1291
 حكمها العثمانيون بين  1516و ،1917حيث اعلن الشريف حسين إستقالل العرب عن
العثمانيين.
 قدّم وزير الخارجية البريطاني بلفور عام  1917الى اللورد روتشيلد تعهدات بريطانية
بإنشاء “الوطن القومي اليهودي في فلسطين” ،واخذت الهجرة اليهودية إلى فلسطين تتزايد
نطاق واسع.
على
ٍ
 عام  1918إحتلت القوات البريطانية فلسطين.
 أقرّ مؤتمر السالم في سان ريمو اإلنتداب البريطاني على فلسطين عام .1920
 اصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  1947القرار  181والذي يقسّم فلسطين الى
ثان تنشأ عليه دولة يهودية وقس ٌم ثالث
ثالثة اقسام :قس ٌم أول تنشأ عليه دولة فلسطينية ،وقس ٌم ٍ
يتألف من مدينة القدس ويخضع لنظام دولي خاص.
 في ضوء ذلكّ ،
نظمت الجامعة العربية جيش اإلنقاذ لمساعدة الفلسطينيين في مقاومة قرار
التقسيم عام  .1947ومن جهة اخرى ،إقترفت عصابات الصهاينة مذابح ضد المدنيين
ودمرت قراهم وأعلنت دولة اسرائيل.
 أعلن الصهاينة قيام اسرائيل في  14أيار  1948واحتلوا أكثر مما ُحدّد لهم في قرار
التقسيم.
 إنتهى اإلنتداب البريطاني على فلسطين في  15ايار .1948
 عام  1967احتلت اسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
 عام  1974تم دخول منظمة التحرير الفلسطينية كعضو مراقب في هيئة االمم المتحدة.
 عام  1980أقدمت “إسرائيل” على ضم القدس المحتلة واعتبرتها عاصمتها الموحدة.
 عام  1987إنفجرت انتفاضة الحجارة التي عمّت كل قرى ومدن فلسطين.
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 فك االرتباط من ِق َبل األردن ،وإعالن المجلس الوطني الفلسطيني وذلك من الجزائر قيام
دولة فلسطين عام  ،1988ووفق قرار التقسيم رقم  181الصادرعن االمم المتحدة.
 انعقاد مؤتمر مدريد لمحادثات السالم والذي شارك فيه الفلسطينيون الى جانب كل من لبنان
واألردن وسوريا عام .1991
 توقيع اتفاقية اوسلو بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام .1993
 دخول ياسر عرفات مدينة غزة كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك عام .1994
 إندالع االنتفاضة الثانية التي عرفت بانتفاضة األقصى عام .2000
 عدوان اسرائيلي كبير على قطاع غزة عام .2008
 تق ُّدم السلطة الفلسطينية بطلب عضوية للدولة الفلسطينية إلى هيئة االمم المتحدة على أساس
حدود  1967وذلك عام .2011
 قبول فلسطين عضواً في منظمة اليونسكو عام .2011
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 2.2مزاعم الصهيونية بأن فلسطين هي الوطن التاريخي
لليهود
 تدّعي الحركة الصهيونية ان فلسطين بحدودها التاريخية تشكل الوطن التاريخي لليهود وهم
وحدهم سكانها االصليون كما أنها تش ّكل أرض الميعاد التي وعدهم بها الرب.
 هذه المزاعم الصهيونية يدحضها التاريخ الحقيقي لفلسطين ،وكذلك الحفريات االثرية التي
جرت في فلسطين قبل االنتداب وأثناءه ،وحتى تلك التي جرت في ظل االحتالل اإلسرائيلي
لفلسطين ،بحيث لم يتم العثور على اية آثار تؤيد المزاعم الصهيونية .والهيكل الذي يدّعون
وجوده لم يعثروا علي أي أثر علمي يدل عليه ،وحتى علماء اآلثار في جامعة تل أبيب
يشككون في وجوده أصالً .
 تؤكد الدراسات العلمية األخيرة أن وجود يهود في فلسطين عبر التاريخ أم ٌر صحيح،
ولكن على أساس أن الشعب الفلسطيني يضم في تكوينه االجتماعي أديانا ً عدة :اليهودية
والمسيحية واالسالمية.
 إن النظرية الصهيونية العنصرية المبنية على أن االنتماء الديني الصرف يمكن أن يشكل
بحد ذاته شعبا ً او قومية تتناقض مع المفهوم العلمي الحديث للشعب وتكويناته ،وهذا ما
يدحض نظرية القبول بفكرة وجود شعب يهودي.
 هنالك عدد كبير من اليهود يرفضون أصالً إنشاء دولة اسرائيل ،والمتشددون دينيا ً منهم
يعتقدون بأن ارض الميعاد التي وعدهم بها الرب ال تتم على ايدي علمانيين مثل هرتزل
او بن غريون وغيرهم من الصهاينة ،بل إنها ستتم حين يأتي المسيح المنتظر .ولذلك هم
يعتبرون أن الدين اليهودي الحقيقي براء من الصهيونية.
 كما أن ال شئ يؤكد أو يبرهن أن اليهود اليوم يتحدرون من اليهود الذين سكنوا فلسطين
تاريخياً ،اذ أن رئيس مركز دراسات علم التاريخ في جامعة تل أبيب ينفي اليوم وجود
الشعب اليهودي ويعتبر أن اليهود اليوم ليسوا اال قبائل إعتنقت الديانة اليهودية ،وبنا ًء على
ذلك يمكننا التأكيد بأن النظرية الصهيونية العنصرية هي تزوير غائي للتاريخ ،وأن كل من
جاء إلى فلسطين على أساس أنها أرض الميعاد ،وكل الهجرة اليها وبناء المستوطنات فيها،
ما هو إال غزواً واحتالالً ألرض ليست أرضهم.
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3.3الوضع السكاني في فلسطين قبل القرار  181وبعده
ً
كارثة
جاء االحتالل الصهيوني لفلسطين عام  ،1948ليحل
باألرض واالنسان .فعلى صعيد السكان ،كان هناك 1.4
مليون فلسطيني يقيمون في فلسطين التاريخية قبل قيام دولة
إسرائيل في العام المذكور ،وكانوا يقيمون على  %93من
أراضي فلسطين التاريخية ،في حين أن اليهود البالغ عددهم
مائة ألف كانوا يقيمون فقط على  %7من أراضي فلسطين.
وجاء قرار التقسيم ليمنح اليهود  %56من مساحة فلسطين
يعيش فيها حوالي خمسمئة الف فلسطينيي اي ما يعادل %50
من سكان الدولة اليهودية المقترحة.
في المقابل ،منح القرار  181للدولة العربية المقترحة  %44من مساحة فلسطين يعيش فيها
 725ألف عربي و 100ألف يهودي ،إال أنه مع قيام دولة اسرائيل ،قام الصهاينة بتهجير %85
من سكان األراضي التي قامت عليها اسرائيل .
لقد مارست الحركة الصهيونية عمليات تطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني في مراحل متعددة
من تاريخها ،من خالل عمليات القتل الممنهج على أيدي العصابات الصهيونية ،واستخدام
سياسة بث االشاعات إلخافة الفلسطينيين ودفعهم الى الهجرة واالستيالء على ممتلكاتهم .وتفيد
االحصاءات بأن  %89من الفلسطينيين خرجوا قسراً نتيجة األعمال العسكرية التي قامت بها
العصابات الصهيونية و %10منهم خرجوا نتيجة وقوعهم ضحية الحرب النفسية .وقد بلغ عدد
الفلسطينيين الذين ُ
طهِّروا عرقيا ً عام  1948خالل النكبة أكثر من  400,000فلسطيني.
وفي عام  ،1967تم تهجير أكثر من  350ألف فلسطيني ،ونتيجة الممارسات اإلرهابية
الصهيونية انخفض عدد السكان الفلسطينيين داخل الكيان المحتل الى  1,37مليون فلسطيني
مقابل  5,8مليون يهودي ،اما في الضفة الغربية فكان يعيش أكثر من  2,6مليون فلسطيني
منهم  780ألف الجئ ،وفي غزة أكثر من  1,6مليون آخرين منهم مليون الجئ .وبذلك ،يكون
عدد الذين يعيشون في فلسطين التاريخية حوالي  5,6مليون فلسطيني بلغت نسبة الالجئين
منهم .% 44,1
كما أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في الشتات خارج فلسطين اليوم يبلغ أكثر من
 5,6مليون فلسطيني من أصل  11,22مليون فلسطيني ،يعيش منهم  4,99مليون في الدول
العربية ،ونحو  636ألفا ً في الدول األجنبية.
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4.4خارطة فلسطين بين االمس واليوم
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5.5هل يحق لبريطانيا منح اليهود وطنا ً في فلسطين “وعد بلفور”؟
بعد توقيع اتفاقية سايكس -بيكو عام  ،1916وما نتج عنها من تقسيم للمنطقة العربية ،وجّ ه
وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور إلى اللورد روتشيلد في الثاني من تشرين الثاني من
عام  1917الكتاب اآلتي:

“عزيزي اللورد روتشلد
يسرّ ني جداً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة صاحب الجاللة التصريح التالي الذي ينطوي
على العطف على أماني اليهود والصهيونية ،وقد عُرض على الوزارة وأقرّ ته:
“إن حكومة صاحب الجاللة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب
اليهودي في فلسطين ،وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية ،على أن يكون
مفهوما ً بشكل واضح أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية
والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة اآلن في فلسطين ،وال الحقوق
أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان األخرى.
وسأكون ممت ّنا ً إذا ما أحطتم اتحاد الهيئات الصهيونية علما ً بهذا التصريح.
المخلص
آرثر بلفور”
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بالرغم من أن الحركة الصهيونية قد اتخذت من هذا النص مستنداً قانونيا ً إلحتالل فلسطين ،يبقى
هذا الوعد غير اخالقي وغير قانوني وينتهك ابسط قواعد القانون الدولي وأعرافه بحيث أن:
 بريطانيا ال تملك فلسطين ،وليس لها أي حق قانوني على فلسطين ،وبالتالي ال تتمتع باألهلية
القانونية التي تخوّ لها إبرام وعد او توقيع عقد ببيع أراضي فلسطين للحركة الصهيونية.
 إن موضوع الوعد غير مشروع لكونه يتعلق بقتل شعب وتشريده من أرضه ومنح حق
الملكية لعصابات مسلحة.
 إن الوعد لم يحترم الحقوق التاريخية والقومية للشعب الفلسطيني.
 إن الوعد لم يحترم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
 إن الوعد يتناقض مع تعهّد المسؤول البريطاني مكماهون للشريف حسين باعتراف بريطانيا
باستقالل األقطار العربية وإنشاء مملكة عربية.
هذه األسباب وغيرها كافية العتبار وعد بلفور باطالً.
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6.6ما هي ظروف صدور القرار 181؟
 في  3نيسان /إبريل  ،1947طلبت بريطانيا من الجمعية العامة لالمم المتحدة عقد دورة
استثنائية لبحث مستقبل نظام الحكم في فلسطين .وبنا ًء على هذا الطلب ،عقدت الجمعية
العامة اجتماعا ً لها في السابع والعشرين من الشهر نفسه ،وقررت بموجبه تحويل الطلب
البريطاني الى اللجنة السياسية للجمعية العمومية ،التي بدورها قامت باالستماع الى ممثلي
الهيئة العربية العليا وممثلين عن الوكالة لليهودية.
 في  28نيسان/إبريل  ،1947اجتمعت الجمعية وقررت تشكيل لجنة للتحقيق في جميع
الشؤون المتعلقة بالقضية الفلسطينية ،وتكوّ نت هذه اللجنة من إحدى عشرة دولة ،هي:
يوغسالفيا ،إيران ،الهند ،السويد ،البيرو ،كندا ،استراليا ،البراغوي ،هولندا ،تشيكوسلوفاكيا،
غواتيماال ،وعُرفت باسم “ ،”UNISCOاي اللجنة الخاصة التابعة لألمم المتحدة بشأن
القضية الفلسطينية .وفي آب /أغسطس  1947أعدت تقريراً مفصالً ورفعته إلى الجمعية
العامة لألمم المتحدة ،والجدير بالذكر أنه بموجب هذا التقرير انقسمت اللجنة إلى فريقين:
الفريق األول ،اقترح مشروعا ً يقضي بضرورة االعتراف بإستقالل فلسطين وإنهاء االنتداب
وإعالن الدولة الفلسطينية وفقا ً لميثاق األمم المتحدة ولمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.
أما الفريق الثاني ،فقد وافق الفريق االول فيما يتعلق بإنهاء االنتداب على فلسطين ،إال أنه
اختلف معه على موضوع الدولة الفلسطنية الموحّ دة حيث أوصى بتقسيم فلسطين إلى ثالث
مناطق :االولى عربية ،والثانية يهودية ،والثالثة تضم القدس وقد أوصى بوضعها تحت إشراف
دولي.
واستناداً إلى المشروع الثاني ،أصدرت الجمعية العامة لالمم المتحدة بتاريخ  29تشرين الثاني/
نوفمبر  1947القرار رقم  ،181والذي ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين :األولى فلسطينية،
والثانية يهودية ،وعلى وضع القدس تحت إشراف دولي خاص.
وقد صوّ تت على القرار ثالث وثالثون دولة مقابل ثالث عشرة ،وامتنعت عشر دول ،وقد جاء
التصويت كاآلتي:
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مع القرار :استراليا ،بلجيكا ،بوليفيا ،البرازيل ،بيالروسيا (روسيا البيضاء) ،كندا ،كوستاريكا،
تشيكوسلوفاكيا ،الدانمارك ،جمهورية الدومينيكان ،إكوادور ،فرنسا ،غواتيماال ،هاييتي ،إيسلندا،
ليبيريا ،لوكسمبورغ ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،النرويج ،بنما ،باراغواي ،بيرو ،الفليبين،
بولندا ،السويد ،أوكرانيا ،جنوب أفريقيا ،االتحاد السوفياتي ،الواليات المتحدة األميركية،
أوروغواي ،فنزويال.
ضد القرار :أفغانستان ،كوبا ،مصر ،اليونان ،الهند ،إيران ،العراق ،لبنان ،باكستان ،المملكة
العربية السعودية ،سوريا ،تركيا ،اليمن..
امتناع :األرجنتين ،تشيلي ،الصين ،كولومبيا ،السلفادور ،الحبشة (إثيوبيا) ،هندوراس،
المكسيك ،المملكة المتحدة ،يوغسالفيا.

ا
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7.7ما هو مضمون القرار 181؟
أوصى القرار 181والقاضي بتقسم فلسطين ،بتأليف لجنة خاصة عُرفت بإسم “لجنة فلسطين”،
مهمتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين ،وإعداد اقتراحات لحل
المشكلة الفلسطينية كما أنه اعتبر أن الوضع في فلسطين قد يسبب الضرر بالمصلحة العامة
والعالقات الودية بين األمم .وطلب القرار من مجلس األمن مطالب عدة أهمها:
 أن يتخذ مجلس األمن اإلجراءات الضرورية ،كما هي مبينة في الخطة ،من أجل تنفيذها.

_s_minty_green
_webtreats
كان
إذا
فيما
ذلك)
تقتضي
االنتقالية
الفترة
خالل
الظروف
كانت
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األمن
مجلس
ينظر
_ mintyأن

LUE 04_pattern
_ greenالوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلم .فإذا قرر مجلس األمن وجود مثل هذا التهديد وجب
عليه في سبيل المحافظة على السلم واألمن الدوليين ،أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة
04_pattern
 BLUEاتخاذ إجراءات تمنح لجنة األمم المتحدة ،تماشيا ً مع المادتين  39و 41من الميثاق وكما هو
مبين في هذا القرار ،سلطة االضطالع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.
 أن يعتبر مجلس األمن ان كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة
ٌ
خرق له ،أو عمل عدواني ،وذلك بحسب المادة  39من الميثاق.
هي تهدي ٌد للسالم ،أو
وكذلك طالب القرار بما يأتي:
 إنهاء االنتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن ،على أال يتأخر في أي حال عن  1آب/
أغسطس ..1948
 إنشاء دولتين مستقلتين في فلسطين :واحدة عربية واخرى يهودية ،وخارجهما القدس
وتخضع لحكم دولي خاص ،وذلك بعد شهرين من إتمام جالء القوات المسلحة التابعة
للسلطة المنتدبة ،على أال يتأخر ذلك في أي حال عن  1تشرين األول /اكتوبر .1948
وقد خصص الجزء الثاني للفصل جغرافيا ً بين حدود كل من الدولتين العربية واليهودية
وحدود مدينة القدس ،في حين وضع الجزء الثالث من القرار نظاما ً خاصا ً لمدينة القدس يجعل
منها كيانا ً منفصالً خاضعا ً لنظام دولي خاص ،وتتولى األمم المتحدة إدارتها ،وذلك بتعيين
مجلس وصاية يقوم بأعمال السلطة اإلدارية نيابة عنها.
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إن هذا القرار بتقسيمه أرض فلسطين يكون قد أعطى للدولة اليهودية القسم األكبر من مساحة
فلسطين ،اي حوالي  ،%56.47والباقي أي ما يعادل  % 43.53ألصحاب األرض الحقيقيين،
أي الدولة الفلسطينية.
لقد رفض الفلسطينيون والعرب هذا القرار ،وإعتبروه قراراً باطالً وغير شرعي ،وقرّ روا
مواجهته بكل الوسائل بما فيها القوة.

webtreats
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8.8هل من صالحية الجمعية العامة لالمم المتحدة إصدار قرار بتقسيم
فلسطين ؟
إن ميثاق االمم المتحدة ال يمنح الجمعية العامة صالحية إصدار قرار مثل القرار  181وذلك
لعدة اسباب اهمها:
 يحدد الميثاق مهام الجمعية العامة وسلطتها وذلك في عدة مواد خصوصا ً المواد  10و11
و 14منه .وهذه المواد ال تعطي الجمعية العامة حق اتخاذ قرارات وإنما ينحصر دورها
في وضع توصيات فقط ،وعلى سبيل المثال نذكر هنا المادة العاشرة التي تنص على ما
يأتي:
“للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل يف نطاق هذا امليثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع
املنصوص عليها فيه أو بوظائفه .كام أن لها يف ما عدا ما نصّ عليه امليثاق يف املادة  12أن تويص أعضاء
الهيئة أو مجلس األمن أو كليهام مبا تراه يف تلك املسائل واألمور”.
 إن الجمعية أنشأت اللجنة الخاصة بفلسطين “لجنة فلسطين” كهيئة فرعية ،على أساس
المادة  22من الميثاق والتي تعطي الحق للجمعية العامة أن ُتنشئ الفروع الثانوية بما تراه
ضروريا ً للقيام بمهامها ،إال أن الجمعية العامة منحت هذه اللجنة سلطات تنفيذية وتشريعية
ال تملكها هي نفسها ،وهذا تجاوز للمادة  22المذكورة ولروح الميثاق ولمنطق القانون
الدولي.
 ليس من وظائف الجمعية العامة إدارة بلد ما عن غير طريق الوصاية او أي طريق اتفاقي
آخر ،واذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ،فال يمكن تغيير الواقع دون االخذ بعين االعتبار حق
الشعوب وهذا ما تلحظه بشكل واضح المادة  80من الميثاق حيث تنص في فقرتها االولى
على ما يأتي:
“فيام عدا ما قد يتفق عليه يف اتفاقات الوصاية الفردية التي تربم وفق أحكام املواد  77و 79و 81ومبقتضاها
توضع األقاليم تحت الوصاية ،وإىل أن تعقد مثل هذه االتفاقات ال يجوز تأويل نص أي حكم من أحكام هذا
الفصل وال تخريجه تأويالً أو تخريجاً من شأنه أن يغري بطريقة ما أية حقوق ألية دول أو شعوب ،أو يغري
رشوط االتفاقات الدولية القامئة التي قد يكون أعضاء “األمم املتحدة” اطرافاً فيها” .
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 إن القرار  181تم فرضه بالقوة ،وفي ذلك تجاو ٌز لصالحية الجمعية العامة التي تستطيع أن
توصي بإتخاذ تدابير سلمية فقط .ويؤكد ذلك المادة  14من الميثاق التي تنص على ما يلي:
“مع مراعاة أحكام املادة الثانية عرشة ،للجمعية العامة أن تويص بإتخاذ التدابري لتسوية أي موقف ،مهام يكن
منشأه ،تسوية سلمية متى رأت أن هذا املوقف قد يرض بالرفاهية العامة أو يعكّر صفو العالقات الودية بني
األمم ،ويدخل يف ذلك املواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا امليثاق املوضحة ملقاصد األمم املتحدة ومبادئها”.
كما أن اتخاذ القرارات وفرضها هي من صالحية مجلس األمن ،وذلك بموجب المادة  39التي
تنص على ما يأتي:
“يقرر مجلس األمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخالل به أو كان ما وقع عمالً من أعامل العدوان،
ويقدم يف ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابري طبقاً ألحكام املادتني 41:و 42لحفظ السلم
واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه” ،واملادة  41التي تنص عىل أن “ملجلس األمن أن يقرر ما يجب اتخاذه
من التدابري التي ال تتطلب استخدام القوات املسلحة لتنفيذ قراراته ،وله أن يطلب إىل أعضاء “األمم املتحدة”
تطبيق هذه التدابري ،ويجوز أن يكون من بينها وقف الصالت االقتصادية واملواصالت الحديدية والبحرية
والجوية والربيدية والربقية والالسلكية وغريها من وسائل املواصالت وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العالقات
الدبلوماسية”.
 إن الجمعية العامة لألمم المتحدة في اتخاذها قرار التقسيم تجاهلت حق الشعب الفلسطيني
في تقرير مصيره ،مما يتعارض مع أهم مبادئ القانون الدولي وأهم أهداف األمم المتحدة.
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9.9عدم شرعية قرار التقسيم 181
إن القرار  181غير شرعي وغير قانوني لعدة أسباب أهمها أنه ،تم التراجع عنه بعد إصداره
وإلغائه من ِق َبل الجمعية العامة ومن ِق َبل مجلس األمن في األمم المتحدة ،كما أنه يتعارض مع
أبسط قواعد وأعراف القانون الدولي العام ومع ميثاق األمم المتحدة.
أوالً ،يُعتبر القرار الغيا ً حيث أنه بعد أن سحبت الواليات المتحدة تأييدها لمشروع التقسيم،
اصدر مجلس األمن وباإلجماع القرار رقم  27في  19آذار/مارس  1948ويعتبر فيه أن ليس
لديه االستعداد لتنفيذ قرار التقسيم رقم  ،181وطالب بإعادة القضية الفلسطينية الى الجمعية
العامة ،وفرض وضع فلسطين تحت وصايته بشكل مؤقت.
وعلى إثر هذا القرار ،تراجعت الجمعية العامة لألمم المتحدة عن قرارها السابق رقم 181
وأصدرت بتاريخ  14أيار/مايو  1948القرار  189القاضي بتعيين وسيط لالمم المتحدة في
فلسطين وبإعفاء “لجنة فلسطين” من االستمرار في ممارسة مسؤولياتها التي نصت عليها المادة
الثانية من قرار التقسيم رقم  ،181وطالبت بالعمل على إجراء تسوية سلمية لمستقبل الوضع
في فلسطين.
ثانيا ً ،يُعتبر القرار غير شرعي وغير قانوني كونه جاء مخالفا ً لصك االنتداب وألبسط قواعد
ومبادئ وأعراف القانون الدولي وخصوصاً:
 لميثاق االمم المتحدة الذي أقرّ في فصله الثاني عشر في المواد  75و 85بأن مهمة أي
انتداب هي تهيئة الشعب لتقرير مصيره وتهيئته لبناء دولته المستقلة ،واذا عجز عن ذلك،
يتم تشكيل نظام وصاية دولية خلفا ً لإلنتداب لحين بلوغ الشعب المن َتدب القدرة على إدارة
نفسه ،وهذا يعني انه ليس من مهمة اإلنتداب أو األمم المتحدة احتالل أرضه وإعطاؤها
لغيره إلنشاء دولة غريبة عليها.
 لم تلجأ الجمعية العامة ،عند عرض القضية الفلسطينية عليها ،إلى األسلوب ذاته الذي
ا ُتبع بالنسبة إلى كل الدول التي أُخضِ عت لالنتداب ،والتي استقلّت فيما بعد كسورية ولبنان.
 ال تملك الجمعية العامة الصالحية في إجراء أي تعديل أو تغيير في صك اإلنتداب.
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 يتعارض القرار  181مع صك االنتداب وخصوصا ً المادة السابعة منه التي طالبت إدارة
فلسطين (اي بريطانيا) بسن قانون الجنسية ،على أن يشمل هذا القانون نصوصا ً تسهّل
على اليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما ً دائما ً لهم اكتساب الجنسية الفلسطينية ،مما يؤكد
ليس فقط على وجود جنسية فلسطينية متميزة عن جنسية دولة االنتداب وإنما أيضا ً وجوب
منح اليهود الجنسية الفلسطينية وليس العكس ،كما هو الحال في القرار  181الذي يقسّم
فلسطين .
 لم تلجأ الجمعية العامة الى طلب إجراء استفتاء الفلسطينيين لمعرفة رغباتهم حول مستقبل
بلدهم كما هو منصوص عليه في نص صك االنتداب.
 صدور القرار عن الجمعية العامة لالمم المتحدة ،وهي هيئة غير مؤهلة إلصداره ،حيث
أنه وفقا ً للمادة العاشرة من ميثاق االمم المتحدة “للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو
أمر يدخل في نطاق الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو
بوظائفه” ،ولكن ال يحق لها إصدار قرارات بشأنه .كما أن لها عدا ما نصّ عليه الميثاق
في المادة  12أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس األمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل
واألمور .وهذا يعني أن الجمعية العامة قد تجاوزت صالحياتها حيث يحق لها أن تصدر
توصيات فقط ،ولذلك ال يُعتبر القرار  181ملزما ً ألحد.
 لقد جاء القرار  181ضاربا ً عرض الحائط حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وحقه
في إقامة دولة فلسطينية على كامل أرض فلسطين ،مخالفا ً بذلك مبدأ حق الشعوب في
تقرير مصيرها ،وهو من المبادئ العامة التي ال يجوز مخالفتها كونها تشكل قاعدة آمرة
في القانون الدولي.
 إن القرار  181حين أعطى اليهود دولة يكون قد قسّم فلسطين على أساس عرقي -ديني،
مما يخالف أبسط قواعد حقوق اإلنسان ،خصوصا ً اإلعالن العالمي لعام  1948والعهد
ً
إضافة الى نص ميثاق
الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية الصادر عام ،1966
االمم المتحدة وروحه.
 لم تتجاوب الجمعية العامة لالمم المتحدة مع االقتراح المق َّدم اليها والقاضي باستشارة
محكمة العدل الدولية حول صالحيات األمم المتحدة في هذه القضية ،كما فعل فيما بعد
مجلس االمن بقراره رقم  276الصادر عام  ،1970عندما طلب من المحكمة ب َفتوى متعلقة
بأثر استمرار وجود دولة جنوب افريقيا في ناميبيا وقد أصدرت المحكمة فتواها في العام
 ،1971حيث حددت النظام القانوني إلقليم ناميبيا الذي كان خاضعا ً لالنتداب من قبل دولة
جنوب افريقيا.
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1010اإلعالن عن إنشاء دولة اسرائيل.
في تمام الساعة الرابعة من يوم  14أيار /مايو  ،1948قرأ بن غوريون تصريحا ً أعلن فيه
عن قيام دولة إسرائيل مع بدء يوم  15أيار /مايو  .1948وفي  15أيار /مايو  ،1948أعلنت
الحكومة البريطانية أنها سوف تنهي انتدابها على فلسطين.
اما وثيقة االعالن فقد نصّت على اآلتي:
“اجتمعنا نحن أعضاء مجلس الشعب ،ممثلي المجتمع اليهودي في البلد والحركة الصهيونية ،في
يوم انتهاء االنتداب البريطاني على فلسطين ،وبحكم حقنا الطبيعي والتاريخي ،وبمقتضى قرار
الجمعية العمومية لألمم المتحدة ،لنعلن إقامة دولة يهودية في ارض إسرائيل هي دولة إسرائيل”.
وبالرغم من ان قرار التقسيم رقم  181قد حدد مساحة الدولة اليهودية المقترحة ،إال أن نص
اإلعالن عن انشاء دولة اسرائيل لم يذكر حدودها ،وهذا يدل على التمسك بنظرية الصهيونية
القائمة على أساس أن حدود اسرائيل هي من “نهر الفرات الى نهر النيل” ،مما يعني بأن قبول
الحركة الصهيونية القرار 181ما هو سوى موقف تكتيكي علني يخبىء نية صهيونية بضم
أراض تتجاوز القرار  181وهذا ما حدث فعالً فيما بعد.
ٍ
إذاً ،إن اسرائيل لم تنشأ فقط بقرار التقسيم ،وإنما أُنشئت من خالل إراقة الدماء وارتكاب
المجازر كمجزرة دير ياسين التي حدثت في  9نيسان /ابريل  ،1948أي قبل حوالي شهر من
قيام دولة الكيان ،وبعد أربعة شهور من قرار التقسيم ،ومن خالل تدمير المدن والقرى فوق
روؤس أهلها وتهجيرهم بالقوة ،ومن ثم بإقامة المستوطنات لليهود التي استقدمتهم من كل بقاع
األرض .لقد حصل كل ذلك بالتواطؤ مع الدول الكبرى ومشاركتها طمعا ً فيما يحقق لها إنشاء
الكيان الصهيوني من مصالح استراتيجية.
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1111االستيالء على أرض فلسطين
لقد اعطى القرار  181الدولة اليهودية  %56من مساحة فلسطين ،حيث ان  %80من ملكية
المقترحة كانت للفلسطينيين.
االراضي في هذه “الدولة اليهودية”
َ
وبالرغم من ذلك ،فقد انبنت إسرائيل على  %78من مجمل مساحة فلسطين التاريخية .وبلغ
عدد القرى والمدن الفلسطينية التي ُدمِّرت بالكامل ُ
وطهِّرت عرقيا ً  531قرية ومدينة .كما ان
 %70من األراضي التي هي ملك للسكان الفلسطينيين تحولّت الى األيدي الصهيونية بين عام
 1948وأوائل الخمسينات .إضافة إلى تحول  %50من األراضي التابعة للفلسطينيين الذين بقوا
في أراضيهم داخل إسرائيل الى األيدي الصهيونية بين األعوام  1948و.2000

1212القدس في القرار 181
بنا ًء على قرار التقسيم  ،181كان مفترضا ً ان ُتقسَّم فلسطين الى ثالثة أقسام :قس ٌم اول تنشأ
ثان تنشأ عليه دولة يهودية ،وقس ٌم ثالث يخضع لنظام دولي خاص
عليه دولة فلسطينية ،وقس ٌم ٍ
وتتولى األمم المتحدة إدارته ويتألف من مدينة القدس ،والتي تشتمل حدودها على :بلدية القدس
الحالية ،باإلضافة إلى القرى المجاورة وأبعدها شرقا ً أبو ديس ،وأبعدها جنوبا ً بيت لحم ،وغربا ً
عين كارم .كما تشمل ايضا ً المنطقة المبنية من منطقة قالونيا وقد تم تحديد هذه المشتمالت في
خريطة أُلحقت بقرار التقسيم .181
ولم ين َّفذ من قرار التقسيم المنوّ ه عنه إال الجزء الخاص بـ “إقامة الدولة اليهودية” ،والتي احتلت
أيضا ً القدس الغربية .اما القدس الشرقية ،أي القدس التاريخية ،فقد ضمها األردن اليه ،وبذلك
توزعت السيادة على مدينة القدس بين “إسرائيل” واألردن .ولم يعد قرار التقسيم بالنسبة إلى
القدس وارداً لدى أي من الفريقين العربي واإلسرائيلي.
عقب عدوان  5حزيران /يونيو  ،1967احتلت “إسرائيل” مدينة القدس بأكملها ،وفي آب/
أغسطس  1980اقدمت على ضمها واعلنتها عاصمتها الموحدة.
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وبالرغم من عدم اعتراف كل الدول بالقرار اإلسرائيلي بضم القدس ،وافق مجلسا الشيوخ
والنواب االمريكيان في شهر تشرين االول /أكتوبر  1995على قانون ينص على ان من حقائق
السياسة الخارجية األمريكية ضرورة بقاء القدس عاصمة موحدة السرائيل وأنه ال بد من نقل
السفارة األمريكية إلى المدينة بحلول مايو .1999
ً
عاصمة لها تحديا ً صارخا ً للقانون الدولي وخصوصا ً للقرار
يمثل قرار إسرائيل باتخاذ القدس
 250الصادر عام  ،1968والقرار  253عام  ،1968وغيرها من القرارات التي تعتبر جميع
اإلجراءات اإلدارية والتشريعية التي قامت بها “إسرائيل” بما في ذلك مصادرة األراضي
واألمالك إجراءات باطلة.
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1313هل يمكن طرد اسرائيل من االمم المتحدة بسبب عدم تنفيذها
القرار 181؟
إن ميثاق االمم المتحدة يفرض شروطا ً واضحة لقبول اية دولة عضواً فيها ،وذلك في المادة
الرابعة التي تنص على “أن العضوية في األمم المتحدة مباحة لجميع الدول األخرى المُحبة
للسالم ،والتي تأخذ على نفسها بااللتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق ،والتي ترى الهيئة أنها
قادرة على تنفيذ هذه االلتزامات وراغبة فيها”.
إذاً ،إن أهم هذه الشروط هو شرط احترام بنود الميثاق وشرط أن تكون الدولة طالبة العضوية
محبة للسالم .إال أن اسرائيل هي الدولة الوحيدة في هذا العالم التي أضاف القرار 273الصادر
عن الجمعية العامة في  11أيار/مايو  ،1949والقاضي بقبولها عضواً في المنظمة شروطا ً
اضافية اهمها:
9 9تنفيذ قرار التقسيم رقم 181
9 9تنفيذ القرار رقم  194الخاص بعودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
9 9احترام الوضع القانوني لمدينة القدس الوارد في قرار التقسيم أعاله.
وبالرغم من أن قرار التقسيم رقم  181وقرار قبول اسرائيل في االمم المتحدة رقم  273يخالفان
قواعد واعراف ومبادئ القانون الدولي ً
كافة ،فإن اسرائيل لم تحترم اي شرط من شروط قبول
عضويتها في االمم المتحدة ولم تن ّفذ القرار  181وال القرار  ،194مما يطرح مشروعية بقائها
في االمم المتحدة ويدعو الى طردها منها عمالً بالمادة الخامسة من الميثاق والتي تنص على
انه “يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس األمن ِق َبله عمالً من أعمال المنع
أو القمع ،عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها ،ويكون ذلك بنا ًء على توصية مجلس األمن،
ولمجلس األمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا” .كذلك المادة السادسة التي
تنص على انه “إذا أمعن عضو من أعضاء األمم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق ،جاز للجمعية
العامة أن تفصله من الهيئة بنا ًء على توصية مجلس األمن”.
وبالفعل ،اتخذت الجمعية العامة عدة قرارات بهدف طرد اسرائيل من عضويتها ،أهمها القرار
رقم  ،123/37والذي اتخذته في  ،1982/ 12/16اال انه ولأل سف لم يصدر عن مجلس األمن
توصية بذلك بسبب الفيتو األميركي المتكرر ،مما منع تنفيذ قرارها ،وبالتالي ادّى الى عدم طرد
اسرائيل من عضوية االمم المتحدة.
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1414العدوان االسرائيلي عام  1967والقرار 242
أدّى عدوان إسرائيل في  5حزيران/يونيو عام  1967على كل من مصر وسوريا واألردن الى
نتائج خطيرة على القضية الفلسطينية ،حيث احتلّت إسرائيل سيناء المصرية وهضبة الجوالن
السورية واستولت على باقي فلسطين ،اي قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية (التي
كانت تتبع لألردن إداريا ً منذ  ،)1951باإلضافة إلى تهجير المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني،
ناهيك عن الخسائر في االرواح البشرية .
وفي  22تشرين الثاني /نوفمبر  1967أصدر مجلس االمن القرار رقم  242الذي جاء فيه:
“إن مجلس األمن ،إذ يعرب عن قلقه المستمر بشأن الوضع الخطر في الشرق األوسط ،وإذ يؤكد
عدم جواز االستيالء على األراضي بالحرب ،والحاجة إلى العمل من اجل سالم دائم وعادل
تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بأمان ،وهو إذ يؤكد أيضا ً ان جميع الدول األعضاء
بقبولها ميثاق األمم المتحدة قد إلتزمت بالعمل وفقا ً للمادة  2من الميثاق ،إنما يؤكد على ما يأتي:
 أن تطبيق مبادىء الميثاق يتطلب إقامة سالم عادل ودائم في الشرق األوسط ويستوجب
تطبيق كال المبدأين التاليين:
g gانسحاب القوات المسلحة اإلسرائيلية من األراضي التي احتلتها في النزاع األخير.
g gإنهاء جميع ادعاءات أو حاالت الحرب ،واحترام سيادة واستقالل كل دولة واالعتراف
بأراضيها في المنطقة ،وبحقها في العيش بسالم ضمن حدود آمنة ومعترف بها ،حرة
من التهديد بالقوة أو من استعمالها.
 يؤكد أيضا ً على الحاجة إلى:
g gضمان حرية المالحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة
g gتحقيق تسوية عادلة لمشكلة الالجئين
g gضمان حرمة األراضي واالستقالل السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات
عدة ،من بينها إقامة مناطق مجردة من السالح.
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g gالطلب من األمين العام تعيين ممثل خاص ليتوجه إلى الشرق األوسط كي يجري
اتصاالت بالدول المعنية ويستمر فيها بغية الوصول الى اتفاق ،ويدعم الجهود الساعية
لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفقا ً ألحكام هذا القرار ومبادئه.
g gالطلب من األمين العام أن يرفع تقريراً إلى مجلس األمن بشأن تقدم جهود الممثل
الخاص في أقرب وقت ممكن.
إن هذا القرار الذي يطالب بانسحاب القوات اإلسرائيلية من األراضي التي احتلتها في حزيران
 ،1967عانى التحريف إذ حُذفت من النص الصادر باللغة االنجليزية “أل” التعريف من
“أراض” وليس
كلمة األراضي ،وعليه ،فإن اسرائيل تقول إن القرار يطلب منها االنسحاب من
ٍ
كل األراضي ،كما أنه حسب التفسير اإلسرائيلي ،فإن القرار يسمح بتعديالت حدودية وبتبادل
االراضي مع الدول العربية التي احتلت اسرائيل جزءاً من اراضيها.
ومما ال يرقى إليه شك أن عبارة “األراضي” التي جاءت في اللغات األخرى هي األساسية
والصحيحة وتعني االنسحاب التام من االراضي العربية ً
كافة ،اذ ال يمكن ومن غير المنطقي
أن يطلب مجلس االمن من اسرائيل االنسحاب من جزء من االراضي المحتلة ،حيث أن القانون
الدولي يحرّ م االحتالل أساسا ً إذ هو ال يش ّكل فقط انتهاكا ً لكل مبادئه وقواعده واعرافه ،بل ال
يمكن حسب هذا القانون ،وخصوصا ً قواعد الهاي  1907واتفاقية جنيف الرابعة  ،1949ان
ينتج عن االحتالل اية مفاعيل قانونية.
وقد أكدت االمم المتحدة على ذلك في عشرات القرارات التي اتخذتها فيما بعد وفي مقدمتها
القرار رقم  250عام  ،1968والقرار رقم  253عام  1968والقرار  267عام ،1969
والقرار رقم  465عام  ،1980والقرار رقم  904عام  ،1994وغيرها من القرارات التي
اعتبرت فيها أن جميع اإلجراءات اإلدارية والتشريعية التي قامت بها إسرائيل -بما في ذلك
مصادرة األراضي واألمالك  -التي من شأنها أن تؤدي الى تغيير في الوضع القانوني لألراضي
المحتلة ،بما فيها القدس ،هي إجراءات باطلة.
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1515هل طلب عضوية فلسطين في االمم المتحدة على اساس القرار
 242يلغي القرار181؟
بعد إعالن المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988عن قيام الدولة الفلسطينية على
أساس القرار  ،242تراجع الحديث عن قرار التقسيم رقم  181على الصعيد الدولي ،وتحديداً
موقف اللجنة الرباعية وأجهزة االمم المتحدة بما فيها تصريحات األمين العام المتكررة .أما على
الصعيد العربي ،فيكفي أن نذكر الموقف الصادر عن المبادرة العربية في بيروت عام 2001
وعلى الصعيد الفلسطيني كل المفاوضات قبل وبعد إتفاق أوسلو .وجاء أخيراً طلب عضوية
فلسطين في االمم المتحدة على اساس حدود عام  ،1967اي على أساس القرار  242وليس
على أساس  181ليطرح السؤال األساسي اآلتي:
9 9لماذا تجاهل القرار  181ولماذا التركيز على القرار 242؟
إن المقارنة بين القرارين كفيلة بإعطاء االجابة.
 ينص القرار  242على انسحاب اسرائيل الى حدود الرابع من حزيران /يونيو  1967وهذه
الحدود لم تكن يوما ً حدوداً فلسطينية – إسرائيلية.
 على عكس القرار  ،181لم يتعرض القرار  242لحق الشعب الفلسطيني في تقرير
مصيره ،وال في إقامة دولته المستقلة.
 ال يتضمن القرار  242كامل الحق لالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم في حين لم
يلحظ القرار 181مشكلة الالجئين الفلسطينيين اصالً ،وإنما اقر ببقاء الفلسطنيين في بيوتهم
داخل ارض فلسطين المقسّمة ،واعطاء الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يقررون البقاء في
القسم العربي من فلسطين.
 القرار  242ال يخصّ القضية الفلسطينية وحدها .ذلك ان حدود الرابع من حزيران هي
مجرد خطوط لوقف اطالق النار بين اسرائيل والدول العربية التي تعرضت للعدوان
االسرائيلي في الخامس من حزيران /يونيو .1967
 واألهم في االمر أن المساحة التي يعطيهم إياها القرار  242تبلغ حوالي  %22فقط من
أرض فلسطين ،بينما يعطي القرار  181حوالي  %46منها اي اكثر من ضعفي ونصف
المساحة التي يعطيها القرار .242
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 على عكس القرار  ،242يسمح القرار  181ببقاء السكان العرب في أرضهم ويحمي
ممتلكاتهم في فلسطين.
 لكي ُتقبل اسرائيل عضواً في األمم المتحدة ،إش ُت ِرط عليها تطبيق القرار ،181مما يعني
أن عدم تطبيقها القرار  181يفقدها شرعية عضويتها في األمم المتحدة ،بينما عدم تطبيق
القرار  242ال يؤدي الى ذلك.
ضع القرار  181القدس تحت االدارة الدولية ،فهو بذلك وبالرغم من السلبيات التي
 لقد َو َ
تحيط به ،يبقى أفضل ألنه ال يضع القدس تحت االحتالل اإلسرائيلي.
إذاً ،إن تغييب القرار  181والتركيز على القرار  ،242كون األخير أقل القرارات الدولية
تعاطيا ً مع القضية الفلسطينية ،وأقلها تعبيراً عن الحقوق الوطنية الفلسطينية .وبالتالي فإن
االستناد إليه وحده ،يشكل االستناد إلى الحلقة األضعف في سلسلة القرارات الدولية التي تخص
القضية الفلسطينية ،وهو يعطي الشعب الفلسطيني حقوقا ً اقل مما يعطيه القرار  181الذي أهدر
أصالً تلك الحقوق.
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1616هل يمكن إنشاء دولة يهودية صرفة في فلسطين؟
يطرح المسؤولون الصهاينة مشروعا ً يقضي بأن تكون اسرائيل دولة يهودية صرفة ،أي أن
تكون إسرائيل دولة يعيش فيها اليهود وحدهم .إن هذا الطرح العنصري يتعارض مع كل القوانين
الدولية لحقوق اإلنسان وخصوصا ً مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام ،1948
والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الصادرعام  ،1966إضافة الى االتفاقية الدولية للقضاء
على جميع أشكال التمييز العنصري عام  ،1965وقد أكدت لجنة الخبراء التابعة لألمم المتحدة
على عدم امتثال اسرائيل لهذه االتفاقية ،واعتبرت أن تعريف إسرائيل بأنها دولة قومية يهودية
فيه تمييز أو إقصاء أو تقييد وتفضيل يقوم على أساس العرق ،أو اللون أو األصل القومي أو
اإلثني ،وأوصت بأن تضمن إسرائيل تحريم التمييز العنصري وأن تضمن مبدأ المساواة.
كما يُعت َبر هذا الطرح سابقة خطيرة في مسار القضية الفلسطينية وذلك لعدة أسباب أهمها:
 يعني أن وجود أكثر من مليون فلسطيني على أرضهم في ذلك الجزء الذي اصبح يعرف
بإسرائيل هو وجود غير شرعي ويبرر هذا الطرح طردهم واقتالعهم منها.
 هذا الطرح العنصري الصهيوني يؤمّن إلسرائيل تحقيق مشروعها األساسي وهو أن
الحدود الممتدة من “نهر الفرات الى نهر النيل” هي وطن تاريخي للشعب اليهودي وأنها
ليست دولة دينية فحسب وانما هي لليهود في كل العالم.
 يتجاوز هذا الطرح وعد بلفور الذي يحافظ على بعض حقوق غير اليهود في الوطن القومي
لليهود ،ويتجاوز كذلك قرار التقسيم  181الذي أنشأ دولتين يتساوى فيهما عدد السكان
تقريبا ً بين اليهود والفلسطينيين.
 يمنع هذا الطرح حق عودة الشعب الفلسطينيي الى األراضي التي ُ
شرِّ د منها عام ،1948
واألخطر من ذلك كله أنه يلغي الوجود التاريخي الفلسطيني على ارض فلسطين.
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1717حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
إن المقاومة الفلسطينية مرتبطة ارتباطا ً مباشراً بالنكبة وبنشوء الكيان الصهيوني .وإذا كانت
هذه المقاومة قد نشأت قبل النكبة ،إال ان نشوء هذا الكيان المغتصب حوّ ل مقاومة الشعب
الفلسطيني ليس فقط إلى مقاومة تعمل على تحرير األرض من االحتالل إنما أيضا ً إلى حركة
تحرر وطني ّ
تمثل الشعب الفلسطيني بأكمله وتحمل آماله في بناء دولة فلسطينية فوق أرضه.
إن حق الشعوب في تقرير مصيرها حق قديم غير قابل للتصرف ،وقد تضمنته عدة مواثيق
دولية نذكر أهمها:
 المادة األولى من ميثاق األمم المتحدة ،الفقرة الثانية التي تحدد أنه من أهداف منظمة األمم
المتحدة تطوير العالقات والصداقة بين الدول ،فنصّت على “ إنماء العالقات الودية بين
األمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون
لكل منها كامل الحق في تقرير مصيرها ،وكذلك اتخاذ التدابير األخرى المالئمة لتعزيز
السلم العام” .والمادة  55منه التي أكدت على هذا النص بنص آخر مماثل.
 المادة األولى من العهدين الدوليين المتعلقيّن بحقوق اإلنسان ،الفقرة األولى والتي اعتبرت
أن كل الشعوب لها الحق في تقرير مصيرها ،وأن هذا الحق في تقرير المصير هو شرط
أساسي لتطبيق حقوق اإلنسان الواردة في العهدين.
 في ممارسات األمم المتحدة ،هناك الكثير من القرارات التي اتخذتها المنظمة الدولية
واع ُتمدت بشبه إجماع ،ونذكر منها قرار  1514عام  ،1960والخاص بمنح االستقالل
للبلدان والشعوب المستع َمرة ،وقد نص على “أنه لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها،
وبوضع حد لجميع أنواع األعمال المسلحة أو التدابير القمعية الموجهة ضد الشعوب التابعة،
لتمكينها من الممارسة الحرة والسليمة لحقها في االستقالل ،على ان تحترم سالمة ترابطها
الوطني ،وأنه يُصار فوراً إلى اتخاذ التدابير الالزمة ،في األقاليم المشمولة بالوصاية أو
األقاليم غير المتمتعة بحكمها الذاتي أي االستقالل.
 حرّ م انتهاك هذا الحق وذلك بعد أن اعتبر القرار  3103الصادر عن الجمعية العامة لألمم
المتحدة عام  1972أن كل محاولة لقمع حق الشعوب في تقرير مصيرها يُعد أمراً يتعارض
مع ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي العام ،واعتبرت لجنة القانون الدولي التابعة لألمم
المتحدة أن انتهاك حق الشعوب في تقرير مصيرها يشكل جريمة دولية وذلك في المادة
التاسعة عشرة من المشروع المتعلق بمسؤولية الدول.
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 أكدت محكمة العدل الدولية مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها واعتبرته حقا ً من القواعد
اآلمرة في القانون الدولي العام ،وذلك في أكثر من فتوى وحكم ،نذكر منها الفتوى المتعلقة
بقضية ناميبيا في عام  ،1971والفتوى حول قضية الصحراء الغربية في عام ،1975
وقضية نيكاراغوا ضد الواليات المتحدة األميركية في عام  ،1986وفي رأيها االستشاري
المتعلق بالجدار الفاصل في فلسطين عام .2004
 البروتوكول األول اإلضافي التفاقيات جنيف الذي اعتبر النزاع العسكري الذي تخوضه
حركات التحرر نزاعا ً دوليا ً و ُتطبَّق عليه كل قواعد القانون الدولي المتعلقة بهذه النزاعات،
وذلك في المادة األولى ،الفقرة الرابعة والتي تنص على ما يأتي:
“ينطبق هذا الربوتوكول الذي يكمّل اتفاقيات جنيف لحامية ضحايا الحرب عىل األوضاع  ....النزاعات
املسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط االستعامري واالحتالل األجنبي وضد األنظمة العنرصية ،وذلك يف
مامرستها لحق الشعوب يف تقرير املصري”....
 قرارات وممارسات المنظمات اإلقليمية والمؤتمرات الدولية ،ونذكر اهمها إعالن الجزائر
لحقوق الشعوب عام .1976
إن الشعب الفلسطيني يتميز في حركته التحررية عن باقي حركات التحرر في العالم بكونه ال
أراض محتلة ،وإنما أيضا ً من أجل
يخوض نضاله فقط من أجل إزالة االحتالل اإلسرائيلي عن
ٍ
تحرير كل األرض الفلسطينية وبناء دولته عليها.
وقد أكدت الجمعية العامة على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف ،بما في ذلك حقه
في تقرير المصير وحقه في نيل االستقالل والحصول على حريته ،وإنهاء وتصفية االستعمار
الجاثم علي ترابه ،وذلك في عدة قرارات أشهرها:
 القرار رقم  2535عام  1969بشأن التأكيد على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة
للتصرف ،أي أنها ثابتة وال يمكن التنازل عنها.
 القرار رقم  2672عام  1970بشأن التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره،
وقد تم تشكيل لجنة للعمل على توفير الحماية له والحصول على حقوقه ً
كافة.
 القرار رقم  3236الصادر في  22نوفمبر  1974وقد أكدت فيه الجمعية العامة على
أن الحقوق الفلسطينية ال يمكن التنازل عنها أو التصرف فيها وأن هذه الحقوق هي في
فلسطين.
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 القرار رقم  3237الصادر عام  1974والذي أعطى منظمة التحرير الفلسطينية العضوية
الدائمة في األمم المتحدة بصفة مراقب.
 القرار رقم  3375عام  1975والذي دعا ممثلي الشعب الفلسطيني الى المشاركة بشكل
متساو مع باقي الدول وأخذ الكالم امام الجمعية العامة (وهذا حق غير مُعطى حتى للدول
ٍ
غير األعضاء في األمم المتحدة).
إذاً ،إن حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه التي خسرها بقرار التقسيم  ،181المجحف
وغير القانوني ،وخسرها ايضا ً بالعدوان عليه واحتالل أرضه ،وكذلك حقه في الحفاظ على
هويته وثقافته وتاريخه ،وحقه في تقرير مصيره ،كلها حقوق يقرّ ها القانون الدولي ويعتبرها من
القواعد اآلمرة التي ال يمكن إنتهاكها.
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الخاتمة:
لم يعالج هذا الكتيب الموجز كل ما يحيط بالقضية الفلسطينية وبالصراع العربي اإلسرائيلي،
الذي هو بحاجة إلى مجلدات عديدة ،حيث انه لم يعالج مواضيع اساسية كاالستيطان ،وكقضية
الالجئين وعودتهم واالسرى ،كما أنه لم يعالج كل القرارات المتعلقة بفلسطين الصادرة عن
الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية
واإلقليمية ،واالنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي العام وللقانون الدولي اإلنساني ولحقوق
اإلنسان ،وكذلك لم يتطرق إلى طبيعة الجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني بحق الشعب
الفلسطيني ،من جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة الجنس ،والتطهير العرقي
والتعذيب وغير ذلك ،وال الى كيفية مالحقة الكيان والمسؤولين الصهاينة أمام المحاكم الدولية.
كل ذلك لم يكن سهواً ،وانما سيتم تناول هذه المواضيع المحددة في كتيبات أخرى .ولكن الهدف
هنا هو عرض معاناة الشعب الفلسطيني ليس فقط لشباب فلسطين وإنما لكل الشباب العربي
والعالمي الباحث عن الحق والمتطلع الى الحرية والعدالة ،حيث لم يتعرض شعب في العالم
للظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني خالفا ً لما تنص عليه قواعد القانون الدولي واعرافه
التي يفترض أن تشكل حماية لحقوق الشعوب في العالم ضد كل أشكال العدوان والظلم.
في المقابل ،ينخرط الشعب الفلسطيني في صراع شامل ضد االستعمار باشكاله كافة ،وضد
االحتالل واالطماع االجنبية ،ويخوض في الوقت ذاته صراعا ً ضد الحركة الصهيونية المزورة
للتاريخ وضد الفكر الصهيوني العنصري.
يبقى ان أخطر ما تعرضت له فلسطين اليوم ليس احتالل األرض ،وال معاناة شعبها فقط ،بل
هو احتالل وتزوير التاريخ ،مما يجعل الصراع فيها صراع وجود بين الحق والباطل.
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