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اللتني حرم منهما  الحرية والكرامة  إىل  الفلسطيني ال يزال يتوق  الشعب  “إن 

األجل.  الطويل  األمن  إىل  اإلرسائييل  الشعب  ويتوق  السنني.  عرشات  مدى   عىل 

للنزاع. واليوم،  وال يمكن ألي منهما أن يحقق مطالبه املرشوعة بدون تسوية 

نمر بمرحلة حاسمة يف الجهود الرامية إىل امليض قدماً إىل ما وراء إدارة األزمة، 

وإىل تجديد الجهود من أجل التوصل إىل حل حقيقي للنزاع”.

األمني العام لألمم املتحدة بان كي ـ مون، شباط/فرباير 2007



ج  

تصـديـر

على مدى نصف القرن املايض أو ما يزيد، مل حتظ قضية باهتامم املجتمع الدويل 
بأكثر مما حظيت به ما تعرف باسم “قضية فلسطني”. ولقد ظلت القضية مدرجة 
لتاريخ  األوىل  البدايات  منذ  بأخرى  أو  بصورة  املتحدة  األمم  أعامل  جدول  يف 
استغرقت  ومفاوضات  ومداوالت  ملناقشات  موضوعًا  القضية  وكانت  املنظمة. 
وقتًا ال حرص له. ومع ذلك، وعىل الرغم من كل ما استأثرت به قضية فلسطني من 
جهود مكثفة وشاملة، ال تزال القضية بال حل، وال تزال تتطلب االهتامم العاجل 

من املجتمع الدويل.
عددًا  تعكس  “قضية فلسطني واألمم املتحدة”  وهذه الطبعة املنقحة من كتيب 
من عالمات الطريق اهلامة واملناسبات التي مرت هبا القضية حتى هناية عام 2007. 
وكان من أهم هذه املناسبات مرور 60 عامًاً عىل اختاذ األمم املتحدة يف عام 1947 
القرار 181 )د - 2( الذي نص عىل إقامة دولة عربية ودولة هيودية عىل أرض فلسطني 
التي كانت إقلياًم خاضعــًا لالنتداب، مع منح وضع خاص ملدينة القدس الرشيف. 
التي  عامـًاً عىل حرب حزيران/يونيه 1967،  مرور 40  أيضًا  املناسبات  ومن هذه 
احتلت فيها إرسائيل أراض من مرص وسوريا واحتلت من األرايض الفلسطينية قطاع 
القرار  آنذاك  الرشقية، واختذ جملس األمن  القدس  بام يف ذلك  الغربية،  غزة والضفة 

242 )1967(، الذي يشكل األساس ملبادرات السالم الالحقة.
الفلسطينية  االنتفاضة  الندالع  العرشين  الذكرى  أيضًا   2007 عام  ومثَّل 
األوىل ضد االحتالل اإلرسائييل. وعىل جانب أكثر إجيابية، مثَّل هذا العام مرور 
للجوانب  جادة  مناقشات  األطراف  املتعددة  العاملة  األفرقة  بدء  عىل  عامًا   15
الرئيسية لقضية الرشق األوسط - من قبيل حتديد األسلحة، واألمن اإلقليمي، 
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واملياه، والبيئة، والتنمية االقتصادية واإلقليمية، واحلدود، والالجئني - يف أعقاب 
مؤمتر مدريد للسالم عام 1991، حيث التقى طرفا النزاع ألول مرة وجهًا لوجه 

لبحث احتامالت السالم.
ومع ذلك، فقد ازدادت حدة النزاع عىل نحو يبعث عىل االنزعاج منذ نرشت 
األرض  جعل  الذي  احلد  إىل   2003 عام  يف  الكتيب  هذا  من  األخرية  الطبعة 
الفلسطينية املحتلة متثل ساحة لنزاع سيايس خطري وملحنة اقتصادية وأزمة إنسانية. 
وخلقت التطورات التي حدثت منذ عام 2000 مطالب جديدة ومتعاظمة عىل 
لألبعاد  التصدي  أجل  من  امليدان،  يف  وكاالهتا  وبخاصة  املتحدة  األمم  منظومة 

السياسية لقضية فلسطني واحتياجات الشعب الفلسطيني.
ومنذ أن توىل األمني العام بان كي - مون منصبه يف كانون الثاين/يناير 2007، 
بالعمل عىل حتقيق سـالم شامل وعادل ودائم يف الرشق  التام  التزامه  شدد عىل 
قرارات جملـس األمـن 242 )1967(، و338 )1973(،  إىل  استنادًا  األوسط 

و1397)2002(، و1515)2003(، وإىل مبدأ “األرض مقابل السالم”.
وكام قال األمني العام، “ستواصل األمم املتحدة دعم اجلهود الدولية الرامية 
إىل إهناء االحتالل الذي بدأ منذ 40 عامًاً مضت، وحتقيق حل يقوم عىل أساس 
دولتني. وال يشّكل وجود دولة فلسطينية مستقلة وتتمتع بمقومات البقاء، ووجود 
إرسائيل يف سالمة وأمن، نعمة للشعبني فقط، لكن ذلك سيساعد أيضًا عىل تعزيز 

السالم واالستقرار يف املنطقة عىل نطاق أوسع”.
وإنني أدعو الزعامء إىل استعامل هذا الكتيب كمرجع للمعلومات األساسية 
لقضية فلسطني، وإىل متابعة تطورات احلالة يف الرشق األوسط عن طريق موقع 
بيانات  العاملية والوصالت املرتبطة به. وتتوفر قاعدة  األمم املتحدة عىل الشبكة 
شاملة تتضمن نصوص الوثائق الكاملة عن دور منظومة األمم املتحدة وغريها 
من املنظامت الدولية واملنظامت غري احلكومية فيام يتعلق بقضية فلسطني والنزاع 
العنوان  املرتبطة هبا عىل  باملواقع  العريب - اإلرسائييل منذ عام 1946، مع دليل 

.http://unispal.un.org/unispal.nsf :التايل

كيو أكاساكا
وكيل األمني العام

إلدارة شؤون اإلعالم
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فلسطني: من عصبة األمم إىل األمم املتحدة، 1922 - 1947

كانت   ،1945 األول/أكتوبر  ترشين   24 يف  املتحدة  األمم  تأسست  عندما 
فلسطني إقلياًم تديره اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشاملية بموجب 

انتداب صادر عام 1922 عن عصبة األمم.
وكان من بني املسائل التي تعنّي عىل سلطة االنتداب أن تعاجلها، وبخاصة يف 
أعقاب انتهاء احلرب العاملية الثانية، مسألة االقرتاح املتعلق بإنشاء وطن لليهود يف 
فلسطني. )ففي ترشين الثاين/نوفمرب 1917، أعلنت احلكومة الربيطانية، فيام يسمى 
اليهودي  للشعب  قومي  وطن  تأسيس  إىل  العطف  بعني  تنظر  “إعالن بلفور” أهنا 
أن  أّي عمل من شأنه  ينطوي عىل  “لن  أن ذلك  يكون مفهومًا  أن  يف فلسطني عىل 
ينتقص من احلقوق املدنية والدينية التي تتمتع هبا الطوائف غري اليهودية املقيمة اآلن 
عرب  من  راسخة  معارضة  تواجه  لليهود  املتزايدة  اهلجرة  وكانت  فلسطني”(.  يف 
فلسطني الذين شكلوا يف أواسط األربعينات قرابة ثلثي سكان اإلقليم البالغ عددهم 
شباط/ يف  الربيطانية  احلكومة  قررت  املتزايد،  العنف  مواجهة  ويف  نسمة.  مليوين 

فرباير 1947، أن تعرض قضية فلسطني عىل األمم املتحدة حديثة اإلنشاء.

 الدورة الثانية للجمعية العامة املعقودة يف فلشنغ، نيويورك، ملناقشة قضية فلسطني، 
28 نيسان/أبريل 1947 )الصورة: األمم املتحدة(

الفصل 1

قضية فلسطني أمام األمم املتحدة
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يف  مبكرة  تسوية  إىل  التوصل  “استصواب  إىل  االنتباه  لفتها  معرض  ويف 
استثنائية  دورة  عقد  إىل  فورًا  يدعى  أن  العظمى  بريطانيا  طلبت  فلسطني”، 
أّولية عن  العامة من أجل تشكيل جلنة خاصة وتكليفها بإعداد دراسة  للجمعية 

قضية فلسطني كي تنظر فيها اجلمعية العامة يف دورهتا العادية التالية.

الدورة االستثنائية األوىل للجمعية العامة، 1947

يف الدورة االستثنائية األوىل للجمعية العامة، التي بدأت يف 28 نيسان/أبريل 
1947، مل يفلح مسعى مخسة بلدان عربية، هي سوريا والعراق ولبنان ومرص 
واململكة العربية السعودية، إدراج بند يف جدول أعامل الدورة االستثنائية يتناول 
اليهودية  الوكالة  وقامت  استقالهلا”.  وإعالن  فلسطني  عىل  االنتداب  “إهناء 
متثيل  العليا  العربية  اهليئة  توّلت  بينام  اليهودية،  النظر  وجهة  بعرض  لفلسطني 

عرب فلسطني.

إنشاء لجنة األمم املتحدة الخاصة املعنية بفلسطني

أنشأت اجلمعية العامة، يف دورهتا االستثنائية، جلنة األمم املتحدة اخلاصة املعنية 
بمشكلة  املتعلقة  املسائل  مجيع  يف  للتحقيق  عضوًا،   11 من  املكونة  بفلسطني، 
شهر  يف  العادية  دورهتا  يف  العامة  اجلمعية  فيها  تنظر  بحلول  والتوصية  فلسطني 
مدى  عىل  أجرته  الذي  التحقيق  خالل  اللجنة  وقامت   .1947 أيلول/سبتمرب 
شهرين ونصف الشهر بزيارة فلسطني، والبلدان املجاورة لبنان، وسوريا، ورشق 
األردن، كام زارت خميامت املرشدين يف أملانيا والنمسا اللتني دمرهتام احلرب العاملية 

الثانية وشهدتا مأساة اليهود األوروبيني عىل يد النازية.
املعنية  اخلاصة  املتحدة  األمم  جلنة  مع  اليهودية  املنظامت  تعاونت  حني  ويف 
عدم  العليا  العربية  اهليئة  يف  الفلسطينية  القيادة  قررت  مداوالهتا،  يف  بفلسطني 
االشرتاك يف هذه املداوالت، بسبب رفض األمم املتحدة تناول مسألة االستقالل 
وعدم فصلها بني مسألة الالجئني اليهود يف أوروبا وقضية فلسطني. وقالت إن 
احلقوق الطبيعية للفلسطينيني العرب بدهيية وال حتتاج أّي إثبات وجيب االعرتاف 
هبا، وال يمكن أن تظل موضع حتقيق. وأرصت القيادة اليهودية أمام اللجنة اخلاصة 
عىل أن مسألتي إقامة دولة هيودية يف فلسطني واهلجرة بال قيود ال يمكن الفصل 
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بينهام. وسعى العرب، متثلهم جامعة الدول العربية، إىل إقامة فلسطني مستقلة عىل 
الفور غريب هنر األردن.

وأهنت اللجنة اخلاصة أعامهلا يف 31 آب/أغسطس 1947، باتفاق أعضائها 
عىل مسألة إهناء االنتداب، ومبدأ االستقالل، وعىل دور األمم املتحدة. بيد أنه مل 
يتم التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن تسوية لقضية فلسطني. ونظرت اللجنة يف 
مقرتحني بشأن قضية فلسطني: مقرتح األغلبية ومقرتح األقلية. وأوصت غالبية 
األعضاء بتقسيم فلسطني إىل دولة عربية ودولة هيودية، عىل أن يكون ملدينة القدس 
أن  املفرتض  اإلدارية. وكان  املتحدة  األمم  لسلطة  فيه  وضع دويل خاص ختضع 
يتم الربط بني الكيانات الثالثة يف احتاد اقتصادي. ودعت خطة األقلية إىل تكوين 
هيكل احتادي )فيدرايل( مستقل يضم دولة عربية ودولة هيودية، وتكون القدس 
عاصمة االحتاد. وامتنعت أسرتاليا عن التصويت عىل أّي من اخلطتني ألهنا رأت 

أن التوصيات تتجاوز اختصاصات اللجنة.
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وقائع األمم املتحدة

تقسيم فلسطني: اقرتاحان

اقرتاح األغلبية: التقسيم مع االتحاد االقتصادي

ويف  احلالية،  حدودها  إطار  يف  فلسطني،  من  تشكل   - واالستقالل  “التقسيم 
أعقاب فرتة انتقالية تستغرق عامني اعتبارًا من 1 أيلول/سبتمرب 1947، دولة 

عربية مستقلة، ودولة هيودية مستقلة، ومدينة القدس …
تعتمـد  أن  بعـد  إاّل  طلبهـا  عىل  بنـاًء  دولـة  لكل  االسـتقالل  يمنـح  "“ال 
معّينة،  ضامنات  يتضمن  إعالنًا  املتحدة  األمم  إىل  تقدم  أن  وبعد   … دستورًا 
نظامًا  وتضع  لفلسطني،  االقتصادية  الوحدة  بإنشاء  معاهدة  توّقع  أن  وبعد 

للتعاون بني الدولتني ومدينة القدس.
الذين  واليهود،  العرب  وكذلك  الفلسطينيون،  املواطنون  يصبح   - “املواطنة 
يقيمون يف فلسطني ولكنهم ال حيملون املواطنة الفلسطينية، مواطنني يف الدولة 

التي يقيمون فيها، بمجرد االعرتاف باستقالل الدولة …
املعاهدة  وتكون   .… الدولتني  بني  معاهدة  تربم   - االقتصادية  “الوحدة 
ملزمة يف احلال دون التصديق عليها. وتتضمن أحكامًا تقيض بإنشاء الوحدة 

االقتصادية لفلسطني …
“السـكان - إن األرقام املقدمة لتوزيع السكان املستقرين يف الدولتني املقرتحتني 

… هي كالتايل تقريبًا:

املجموعالعرب وغريهماليهود

000 000905 000407 498الدولة اليهودية
000 000735 000725 10الدولة العربية
000 000205 000105 100مدينة القدس

البدو  من   90  000 حوايل  اليهودية  الدولة  يف  يكون  ذلك  إىل  “وباإلضافة 
)العرب( …

اتفاق  عىل  بناًء  دويل،  وصاية  نظام  حتت  القدس  مدينة  توضع   - “)القدس( 
وصاية يسمي األمم املتحدة السلطة القائمة باإلدارة”.
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اقرتاح األقلية: دولة فلسطينية اتحادية

“دولة فلسطني املستقلة - لشعبي فلسطني أن ُيعرتف بحقهام يف االستقالل، 
وجيب أن تنشأ دولة فلسطينية احتادية مستقلة يف أعقاب فرتة انتقالية ال تتجاوز 

ثالثة أعوام …
“تتألف الدولة الفلسطينية االحتادية املستقلة من دولة عربية ودولة هيودية.

“ينتخب سكان فلسطني، أثناء الفرتة االنتقالية، مجعية تأسيسية تضع دستور 
دولة فلسطني االحتادية املستقلة …

املستقلة  االحتادية  فلسطني  دولة  نيل  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  “تعلن 
أن  العامة  للجمعية  اإلقليم  بإدارة  القائمة  السلطة  تشهد  حاملا  االستقالل 

اجلمعية التأسيسية املشار إليها يف الفقرة السابقة قد اعتمدت دستورًا …
“تكـون هنـاك جنسـية ومواطنـة فلسـطينية واحـدة، متنح للعرب واليهـود 

وغريهم.
االحتادية  فلسطني  دولة  عاصمة  ستكون  التي  القدس،  تتألف   - “القدس 
إحدامها  تشمل  مستقلتني،  بلديتني  من  املحلية،  اإلدارة  ألغراض  املستقلة، 
األجزاء العربية من املدينة، بام فيها ذلك اجلزء من املدينة الواقع ضمن السور، 

بينام تشمل األخرى املناطق التي يغلب فيها الوجود اليهودي”.

املصدر: منشـأ القضية الفلسطينيـة وتطورهـا، 1917 - 1988، األمـم املتحـدة، 
1990، الصفحة رقم 155.
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بعـد مناقشات حادة استغرقت شهرين، اعتمدت اجلمعية العامة يف دورهتا العادية 
أقّرت  الذي  الثاين/نوفمرب 1947،  القرار 181 )د - 2( يف 29 ترشين  الثانية، 
االقتصادي،  االحتاد  مع  التقسيم  مرشوع  بسيطة،  تغيريات  إجراء  بعد  بمقتضاه، 
عىل نحو ما اقرتحه غالبية أعضاء اللجنة اخلاصة املعنية بفلسطني. وينص مرشوع 
التقسيم، وهو وثيقة مفصلة من أربعة أجزاء مرفقة بالقرار، عىل إهناء االنتداب، 
الدولتني  بني  احلدود  وختطيط  تدرجييًا،  الربيطانية  املسلحة  القوات  وانسحاب 

والقدس.
وشمل املرشوع:

إقامة الدولتني العربية واليهودية يف موعد ال يتجاوز ʤ 1 ترشين األول/أكتوبر 
1948؛

الفصل 2

 تسببت حرب عام 1948 بني العرب وإرسائيل يف أزمة إنسانية كربى حيث اقتلع قرابة 
 000 750 فلسطيني من ديارهم وأصبحوا الجئني. ويف الصورة، الالجئون الفلسطينيون 

يقيمون اخليام التي وفرهتا األمم املتحدة يف الكثبان الرملية خارج خان يونس، جنويب فلسطني 
)الصورة: األمم املتحدة(

مرشوع التقسيم وانتهاء االنتداب الربيطاني
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تقسيم فلسطني إىل ثامنية أجزاء، خصصت ثالثة منها للدولة العربية وثالثة  ʤ 

عربيًا  جيبًا  يافا،  مدينة  وهو  السابع،  اجلزء  يشّكل  أن  عىل  اليهودية؛  للدولة 
داخل إقليم الدولة اليهودية؛

إدارة النظام الدويل ملدينة القدس، وهي اجلزء الثامن، يتوالها جملس الوصاية  ʤ 

التابع لألمم املتحدة.
وحدد املرشوع أيضًا اخلطوات التي يتعنّي اختاذها قبل االستقالل. وتناول 
مسائل اجلنسية، واملرور العابر، واالحتاد االقتصادي، وإعالنًا تصدره احلكومة 
املقدسة  األماكن  إىل  الوصول  بشأن  املقرتحتني  الدولتني  من  لكل  املؤقتة 
 واحلقوق الدينية وحقوق األقليات. وشّكلت اجلمعية أيضـًا، بموجب القرار 
181 )د - 2(، جلنـة األمـم املتحـدة لفلسـطني لتنفيذ توصياهتا، وطلبت من 

جملس األمن اختاذ ما يلزم من تدابري لتنفيذ مرشوع التقسيم.
اهلجرة  مثل  مسائل  عن  رضائها  عدم  رغم  القرار،  اليهودية  الوكالة  وقبلت 
املقرتحة.  اليهودية  الدولة  عىل  املفروضة  اإلقليمية  والقيود  أوروبا  من  اليهودية 
انتهاكًا  يشكل  باعتباره  العربية  والدول  العرب  الفلسطينيون  باملرشوع  يقبل  ومل 
وقالوا  املصري.  تقرير  احلق يف  الشعوب  متنح  التي  املتحدة،  األمم  ميثاق  ألحكام 
املتحدة، وإن عرب  باألمم  تليق  أقرت املرشوع يف ظروف ال  العامة  إن اجلمعية 
فلسطني سيعارضون أّي خمطط لتجزئة بلدهم أو الفصل بني أجزائه أو تقسيمه، 

أو إلعطاء حقوق خاصة وتفضيلية ووضع خاص وتفضييل لألقلية.

انتهاء االنتداب الربيطاني

أعقب اختاذ القرار 181 )د - 2( نشوب أعامل عنف يف فلسطني. وعندما ترّدى 
الوضع، دعا جملس األمن إىل عقد دورة استثنائية للجمعية العامة، وعقدت تلك 
الدورة يف الفرتة من 16 نيسان/أبريل إىل 14 أيار/مايو 1948. ويف 17 نيسان/

يف  العسكرية  وشبه  العسكرية  األنشطة  مجيع  وقف  إىل  األمن  جملس  دعا  أبريل، 
فلسطني، وأنشأ، يف 23 نيسان/أبريل، جلنة للهدنة لإلرشاف عىل وقف إلطالق 
فلسطني  جلنة  جانبها،  من  العامة،  اجلمعية  وأعفت  حتقيقه.  عىل  واملساعدة  النار 
إليه مهمة العمل عىل التوصل إىل  من مسؤولياهتا وقررت تعيني وسيط أسندت 
تسوية سلمية بالتعاون مع جلنة اهلدنة. ويف 20 أيار/مايو، اختري الكونت فولك 

برنادوت، رئيس مجعية الصليب األمحر السويدية، وسيطًا لألمم املتحدة.
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الحرب العربية - اإلرسائيلية األوىل، 1948 - 1949

يف 14 أيار/مايو 1948، ختلت اململكة املتحدة عن انتداهبا عىل فلسطني وسحبت 
قواهتا. ويف اليوم نفسه، أعلنت الوكالة اليهودية إنشاء دولة إرسائيل عىل األرايض 
بني  ضار  قتال  الفور  عىل  ونشب  التقسيم.  مرشوع  بموجب  هلا  خصصت  التي 
السكان العرب واليهود. ويف اليوم التايل دخلت قوات نظامية من الدول العربية 

إىل فلسطني ملساعدة الفلسطينيني العرب.
إليها  دعا  أسابيع  أربعة  مدهتا  هدنة  بموجب  أسابيع،  عدة  بعد  القتال  وتوقف 
حزيران/يونيه،   11 يف  اهلدنة  نفاذ  وبدأ   .1948 أيار/مايو   29 يف  األمن  جملس 
وأرشف عليها وسيط األمم املتحدة بمساعدة فريق من املراقبني العسكريني أصبح 
يعرف باسم هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة. ورغم ما بذلـه الوسيط من جهود، تعذر 

التوصل إىل أّي اتفاق لتمديد اهلدنة واشتعل القتال مرة أخرى يف 8 متوز/يوليه.
ويف 15 متوز/يوليه 1948، قرر جملس األمن أن احلالة يف فلسطني تشكل هتديدًا 
للسالم، وأمر بوقف إلطالق النار، وأعلن أن عدم االمتثال لذلك يعد انتهاكًا للسالم 
يستدعي النظر فورًا يف تدابري تنفيذ بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة. 
وبموجب هذا القرار، بدأ نفاذ هدنة ثانية. وبحلول ذلك الوقت، سيطرت إرسائيل 
التقسيم،  قرار  بموجب  العربية  للدولة  املخصصة  األرايض  من  كثرية  أجزاء  عىل 
بام يف ذلك اجلزء الغريب من مدينة القدس. وسيطرت كل من مرص واألردن، عىل 
فيها  )بام  األردن  لنهر  الغربية  والضفة  غزة  منطقة  من  املتبقية  األجزاء  عىل  التوايل، 
األول/ ترشين  يف  القتال  من  مزيد  واندلع  القديمة(.  البلدة  أو  الرشقية،  القدس 
أكتوبر 1948 وآذار/مارس 1949، استولت خالله إرسائيل عىل مناطق أخرى، 
بعضها خمصص للدولة العربية. ويف عام 1950، وضع األردن رسميًا الضفة الغربية 

)والقدس الرشقية( حتت سلطته ريثام يتم التوصل إىل حل للمشكلة.
وأدى القتال إىل خلق أزمة إنسانية كربى، ذلك أن ما يقرب من 000 750 
أيلول/سبتمرب   17 ويف  الجئني.  وأصبحوا  ديارهم  من  اقتلعوا  قد  فلسطيني 
1948، وبينام كان الكونت برنادوت يف خضم املفاوضات بني األطراف، أطلقت 
عليه النار وأردي قتياًل يف القطاع الذي تسيطر عليه إرسائيل من مدينة القدس. 

وُعنّي نائبه، رالف بانش، وهو من الواليات املتحدة، وسيطًا بالوكالة.
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ويف الفرتة بني شباط/فرباير ومتوز/يوليه 1949، تم، برعاية األمم املتحدة، 
ولبنان  وسوريا  واألردن  ناحية،  من  إرسائيل  بني  اهلدنة  اتفاقات  عىل  التوقيع 
حيث  من  متامثلة  كانت  التي  االتفاقات،  وبموجب  أخرى.  ناحية  من  ومرص، 
يف  عنها  غنى  ال  خطوة  أهنا  اعتبار  عىل  اهلدنة  بإقامة  القبول  تم  العام،  املحتوى 
اهلدنة  غرض  أن  أيضًا  االتفاقات  وأوضحت  فلسطني.  يف  السلم  استعادة  سبيل 
مل يكن تأييد أية حقوق إقليمية أو وصائية أو غريها من احلقوق أو املطالبات أو 
املصالح ألي من األطراف أو االعرتاف بتلك احلقوق أو املطالبات أو املصالح. 
ويف آب/أغسطس 1949، دعا جملس األمن إىل أن يقوم املراقبون التابعون هليئة 
املجلس،  ملقررات  وطبقـًا  اهلدنة.  عىل  باإلرشاف  اهلدنة  ملراقبة  املتحدة   األمم 

بقي املراقبون التابعون للهيئة متمركزين يف الرشق األوسط حتى اآلن.

قرار الجمعية العامة 194 )د - 3(: الحق يف العودة

األول/ديسمرب  كانون   11 يف  الثالثة،  العادية  دورهتا  يف  العامة  اجلمعية  اختذت 
1948، القرار 194 )د - 3(، الذي حدد السبل لتسوية مشكلة فلسطني. وأعلنت 
اجلمعية العامة، بعد النظر يف االقرتاحات الواردة يف تقرير أعده الكونت برنادوت 

بشأن إجياد حل للحالة املتزايدة التشابك يف فلسطني أنه:
جيب السامح لاّلجئني الذين يرغبون يف العودة إىل منازهلم والعيش بسالم مع  ʤ 

جرياهنم بالقيام بذلك يف أقرب موعد ممكن عمليًا؛
وجيب تعويض من خيتارون عدم العودة عن ممتلكاهتم. ʤ 

وإىل  السالح  منزوعة  القدس  مدينة  جعل  إىل  أيضًا  العامة  اجلمعية  ودعت 
إليها.  الوصول  حرية  وضامن  فلسطني  يف  املقدسة  األماكن  محاية  وإىل  تدويلها 
لألمم  تابعة  لفلسطني  توفيق  جلنة  إنشاء  عىل  أيضًا   )3  - )د   194 القرار  ونص 
املتحدة ومؤلفة من ثالثة أعضاء تتوىل مهام وسيط األمم املتحدة حسب ما تراه 
رضوريًا. وصدرت إليها التعليامت ملساعدة األطراف املعنية يف التوصل إىل تسوية 
هنائية جلميع املسائل املعلقة وتيسري عودة الالجئني إىل وطنهم، وإعادة توطينهم 
فرنسا  الحق،  وقت  يف  العامة،  اجلمعية  وعّينت  واقتصاديًا.  اجتامعيًا  وتأهيلهم 

وتركيا والواليات املتحدة أعضاًء يف اللجنة.
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األرايض،  حجم  هي:  رئيسية  قضايا  ثالث  حل  التوفيق  جلنة  وحاولت 
الدول  مع  أجرهتا  منفصلة  حمادثات  خالل  ومن  القدس.  ومركز  والالجئون، 
يف  لوزان  يف  عقد  مؤمتر  يف  وإرسائيل  ومرص(  ولبنان  وسوريا  )األردن  العربية 
بصورة  طرف  كل  عليه  وّقع  بروتوكول  إىل  التوصل  تم   ،1949 نيسان/أبريل 
كأساس  التقسيم  قرار  حددها  التي  احلدود  استخدام  عىل  فيه  واتفق  منفصلة 
للبحث، إاّل أن اجتامعات اللجنة لعام 1949 انتهت دون التوصل إىل نتائج، إذ 
العربية عىل عودة الالجئني كخطوة أوىل، وأرصت إرسائيل عىل  أرصت الدول 

إعطاء األولوية ملسألة األرايض.
كام أن اجلهود التي بذلتها اللجنة يف وقت الحق لضامن عودة الفلسطينيني 
وإقامة نظام دويل يف مدينة القدس مل تكلل بالنجاح. وواصلت اللجنة، منذ عام 
1951، حماوالهتا لتأمني اإلفراج عن حسابات الالجئني العرب املحجوزة يف 
البنوك يف إرسائيل. ويف عام 1964 أمتت جلنة التوفيق حرص أمالك الالجئني 
وعمدت  املمتلكات.  بتلك  املتصلة  بالسجالت  حتتفظ  زالت  وما  العرب، 
اللجنة إىل لفت االنتباه بصورة متكررة، يف تقاريرها الدورية التي كانت تقدمها 
إىل اجلمعية العامة منذ عام 1952، إىل أن جهودها الرامية إىل التقدم نحو تنفيذ 
القرار 194 )د - 3( تتوقف عىل تغيري أسايس يف مواقف األطراف. وقد دأبت 
اجلمعية كل سنة تقريبًا، منذ عام 1948، عىل إعادة تأكيد أحكام ذلك القرار 

املتعلقة بحق الالجئني الفلسطينيني يف العودة.
ويف 11 أيـار/مايو 1949، أصبحت إسـرائيل عضوًا يف األمم املتحدة. 
قبوهلا  معرض  يف  التحديد،  وجه  عىل  علاًم  العامـة  اجلمعيـة  وأحاطت 
سابق  وقت  يف  إرسائيل  قدمتها  التي  واإليضاحات  بالترصحيات  إلرسائيل، 
القرارين  بتطبيق  يتعلق  فيام  للجمعية،  التابعة  املخصصة  السياسية  اللجنة   إىل 
181 )د - 2( و194 )د - 3(. وقد أشارت هذه الترصحيات واإليضاحات 
إىل مجلة أمور منها النظام الدويل املتوخى للقدس، ومشكلة الالجئني العرب، 

ومسائل احلدود.
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وقائع األمم املتحدة

إرسائيل تنضم إىل األمم املتحدة 

أصبحت إرسائيل عضوًا يف األمم املتحدة يف 11 أيار/مايو 1949. وأشارت 
ديباجة قرار قبول إرسائيل يف عضوية األمم املتحدة، بشكل حمدد، إىل تعهدات 
إرسائيل بتنفيذ القرارين 181 )د - 2( و194 )د - 3(، ومها القراران اللذان 

شّكال صلب قضية فلسطني يف األمم املتحدة:
“وقد تلّقت تقرير جملس األمن عن طلب إرسائيل االنضامم إىل عضوية األمم 

املتحدة،
وقادرة  للسلم  حمبة  دولة  األمن،  جملس  تقدير  يف  إرسائيل،  أن  تالحظ  “وإذ 

وعازمة عىل تنفيذ االلتزامات التي يتضمنها امليثاق،
“وإذ حتيط علاًم بأن جملس األمن قد أوىص اجلمعية العامة بقبول إرسائيل يف 

عضوية األمم املتحدة،
“وإذ حتيط علاًم كذلك بإعالن دولة إرسائيل أهنا ‘تقبل دون حتفظ االلتزامات 
الواردة يف ميثاق األمم املتحدة، وتتعهد باحرتامها من اليوم الذي تصبح فيه 

عضوًا يف األمم املتحدة’،
“وإذ تشري إىل قرارهيا الصادرين يف 29 ترشين الثاين/نوفمرب 1947 ويف 11 
كانون األول/ديسمرب 1948، ومع اإلحاطة علاًم بالترصحيات واإليضاحات 
املقدمة من ممثل حكومة إرسائيل أمام اللجنة السياسية املخصصة فيام يتعلق 

بتنفيذ القرارين املذكورين،
“إن اجلمعية العامة،

من   125 واملادة  امليثاق  من   4 املادة  بموجب  باختصاصاهتا  منهـا  “عماًل 
نظامها الداخيل،

تقرر أن إرسائيل دولة حمبة للسلم، متقبلة لاللتزامات الواردة يف امليثاق،   -  1“
وقادرة وعازمة عىل تنفيذ هذه االلتزامات؛

تقرر قبول إرسائيل يف عضوية األمم املتحدة”.  -  2“

املصدر: منشأ القضية الفلسطينية وتطورها، 1917- 1988، األمم املتحدة، 
1990، الصفحة رقم 195.
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املنطقة سالم مزعزع، ختللته  يسود  فلسطني، ظل  لقضية  إىل حل  التوصل  مـع عـدم 
حني   1967 إىل   1950 من  الفرتة  خالل  القوة  فيها  استخدمت  وأعامل  عنف  أعامل 
احتلت إرسائيل كامل املنطقة التي كانت واقعة حتت االنتداب الربيطاين عىل فلسطني.

إنشاء قوة الطوارئ األوىل التابعة لألمم املتحدة

األول/أكتوبر  ترشين   29 يف  األوسط  الرشق  يف  مسلح  نزاع  جديد  من  اندلع 
إليها  انضمت   - مرص  ضد  عسكرية  عمليات  إرسائيل  بدأت  حينام   ،1956 
بالتوتر  مشحون  جو  خضم  يف  مرص،  وكانت  املتحدة.  واململكة  فرنسا  بعد  فيام 
العام.  ذلك  من  متوز/يوليه  شهر  يف  السويس  قناة  أممت  وقد  املتزايد،  السيايس 
ودعت اجلمعية العامة، يف دورة استثنائية طارئة، إىل وقف إلطالق النار، وانتهت 
األوىل  الطوارئ  قوة  وبنرش  املطاف،  هناية  يف  الغازية  القوات  بانسحاب  األزمة 

التابعة لألمم املتحدة، وهي أول قوة حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة.

الفصل 3

حربا عامي 1967 و1973 وأوىل الخطوات تجاه السالم

 جملـس األمـن يتخـذ القـرار 242 )1967(. 
)الصورة: األمم املتحدة(
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وقد سحبت قوة الطوارئ األوىل يف أيار/مايو 1967 بناًء عىل طلب مرص التي 
أبلغت األمني العام بأهنا مل تعد تقبل بمرابطة القوة يف األرايض املرصية ويف قطاع غزة. 
ويف 5 حزيران/يونيه 1967، اندلعت األعامل العدائية بني إرسائيل وكل من مرص 
واألردن وسوريا. وبحلول الوقت الذي قبلت فيه األطراف وقف إطالق النار الذي 
دعا إليه جملس األمن، كانت القوات العسكرية اإلرسائيلية قد احتلت سيناء يف مرص 

وقطاع غزة، والضفة الغربية، بام فيها القدس الرشقية، وجزًءا من اجلوالن السوري.
وبعد أن تم تثبيت وقف إطالق النار، اختذ جملس األمن القرار 237 )1967( 
الذي دعا فيه إرسائيل إىل ضامن سالمة ورفاه وأمن سكان املناطق التي جرت فيها 
عمليات عسكرية، وتيسري عودة النازحني. وطلب من احلكومات املعنية أن تراعي 
بدقة احرتام املبادئ اإلنسانية التي حتكم محاية األشخاص املدنيني وقت احلرب والتي 
االستثنائية  العامة  اجلمعية  دورة  ويف   .1949 لعام  الرابعة  جنيف  اتفاقية  تتضمنها 
احلكومات  العامة  اجلمعية  دعت  القتال،  بدء  بعد  عقدت  التي  اخلامسة،  الطارئة 
باحلرب.  تأثروا  للذين  الطارئة  اإلنسانية  املساعدة  تقديم  إىل  الدولية  واملنظامت 
وطلبت اجلمعية العامة من إرسائيل إلغاء مجيع التدابري التي سبق أن اختذهتا والكف 

عن اختاذ مزيد من اإلجراءات التي من شأهنا تغيري وضع مدينة القدس.

قرار مجلس األمن 242

يف 22 ترشين الثاين/نوفمرب 1967، وبعـد الكثري من املفاوضات، اختذ جملس األمن 
باإلمجاع القـرار 242 )1967( الذي يريس املبادئ لتسوية سلمية يف الرشق األوسط. 

ونص القرار عىل أن إقامة سالم عادل ودائم جيب أن تتضمن تطبيق مبدأين:
انسحاب القوات اإلرسائيلية من األرايض التي احتلتها يف النـزاع األخري؛ ʤ 

املنطقة  يف  دولة  كل  سيادة  واحرتام  احلرب،  حاالت  أو  ادعاءات  مجيع  وإهناء  ʤ 

وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السيايس وحقها يف أن تعيش يف سالم داخل حدود 
آمنة ومعرتف هبا دون تعرض للتهديد أو استخدام القوة، واالعرتاف بذلك.

وأكد القرار أيضًا حرمة أرايض كل دولة يف املنطقة ودعا إىل “حتقيق تسوية 
عادلة ملشكلة الالجئني”.

إرسائيل  انسحاب  إن  وقالتا   )1967(  242 بالقرار  واألردن  مرص  وقبلت 
مـن مجيع األرايض التي احتلتها يف حرب عام 1967 رشط مسبق للمفاوضات. 
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إاّل أن إرسائيل التي قبلت أيضًا بالقرار قالت إن مسألتي االنسحاب والالجئني  
وإبرام  العربية،  الدول  مع  املبارشة  املفاوضات  طريق  عن  إاّل  حلهـام  يمكـن  ال 
معاهدة سالم شاملة. ورفضت سوريا اإلجراء الذي اختذه املجلس، وقالت بأن 
القرار ربط املسألة الرئيسية وهي انسحاب إرسائيل بطلب تنازالت من البلدان 
العربية. أما منظمة التحرير الفلسطينية، التي كانت قد شّكلت يف عام 1964 من 
إنه  القرار بشدة، وقالت  انتقدت  فقد  الفلسطينية،  املصالح واألماين  تعزيز  أجل 

خيتزل قضية فلسطني يف مشكلة الجئني.

حرب عام 1973 وقرار مجلس األمن 338

مرص  بني  أخرى  مرة  احلرب  اندلعت   ،1973 األول/أكتوبر  ترشين  شهر  يف 
العربية  واجلمهورية  إرسائيل  وبني  وسيناء،  السويس  قناة  منطقة  يف  وإرسائيل 
االحتاد  طلب  اخلطورة،  بالغة  مرحلة  القتال  بلغ  وفيام  اجلوالن.  يف  السورية 
السوفيايت والواليات املتحدة، مشرتكني، عقد اجتامع عاجل ملجلس األمن. ويف 
أعاد  الذي  القرار 338 )1973(  22 ترشين األول/أكتوبر، اختذ جملس األمن 
عادل  “سالم  إحالل  إىل  هتدف  مفاوضات  إىل  ودعا   242 القرار  مبادئ  تأكيد 
فيام بعد،  النار،  الدعوة إىل وقف إطالق  تأكيد  ودائم يف الرشق األوسط”. وتم 
بالقرار 339 )1973( املؤرخ 23 ترشين األول/أكتوبر، وطلب إىل األمني العام 

أن يوفـد فورًا مراقبيـن من األمم املتحدة.
غري أنه نظرًا الستمرار القتال يف املنطقة، وّجه الرئيس املرصي الراحل أنور 
السادات نداًء مبارشًا إىل االحتاد السوفيايت والواليات املتحدة ناشدمها فيه التدخل 
بقوات لتنفيذ وقف إطالق النار. وبينام وافق االحتاد السوفيايت عىل الطلب قامت 
الصدام. وبناًء  العظميني يف طريق  الدولتني  املتحدة برفضه، مما وضع  الواليات 
األول/أكتوبر،  ترشين   24 يف  االنعقاد  إىل  األمن  جملس  عاد  مرص،  طلب  عىل 
حيث تم االتفاق عىل قرار يدعو إىل إنشاء قوة جديدة حلفظ السالم أصبحت قوة 

الطوارئ الثانية التابعة لألمم املتحدة.
ويف أعقاب حرب عام 1973، كثفت األمم املتحدة بشدة من جهودها الرامية 
إىل تأمني تسوية دائمة للنزاع العريب اإلرسائييل. وحتت رعاية األمم املتحدة والرئاسة 
املشرتكة لالحتاد السوفيايت والواليات املتحدة، عقد مؤمتر دويل للسالم يف جنيف يف 
كانون األول/ديسمرب 1973. وكان كل من األردن وإرسائيل ومرص ممثاًل يف املؤمتر، 



21 الفصل 3: حربا عامي 1967 و1973 وأوىل اخلطوات جتاه السالم 

غري أن سوريا رفضت أن تشارك فيه. وبعد ثالثة اجتامعات، أرجئ املؤمتر إىل أجل 
غري مسمى، ولكن تم االتفاق عىل مواصلة العمل عن طريق فريق عامل عسكري.

وقام الفريق العامل بدور هام يف التوصل إىل اتفاقني لفض االشتباك بني مرص 
وإرسائيل يف كانون الثاين/يناير 1974 وترشين األول/أكتوبر 1975، وشارك 
يف إبرام اتفاق لفض االشتباك بني سوريا وإرسائيل يف أيار/مايو 1974. وُنّفذت 
مرص  اتفقت  أن  فبعد  السالم.  حلفظ  دوليتني  قوتني  بمساعدة  االتفاقات  هذه 
وإرسائيل عىل فض االشتباك بني قواهتام، أرشفت عىل إعادة توزيعها قوة الطوارئ 
الثانية التابعة لألمم املتحدة. وبموجب اتفاق مستقل تم التوصل إليه يف أيار/مايو 
1974، وّقعت إرسائيل وسوريا اتفاقًا لفض االشتباك. وأدى ذلك إىل إنشاء قوة 
األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك، التي أسندت إليها مهمة مراقبة االتفاقات بني 
التابعة لألمم املتحدة  إرسائيل وسوريا. وجدد جملس األمن والية قوة الطوارئ 
إبرام  أعقاب  يف  بانقضائها  سُمح  حينام   ،1979 متوز/يوليه  حتى  دورية  بصورة 
االشتباك  لفض  املتحدة  األمم  قوة  وتواصل  بني مرص وإرسائيل.  معاهدة سالم 

أداء مهمتها يف اجلوالن حتى اليوم.
ومن عام 1974 إىل عام 1977، ُبذلت جهود عىل خمتلف الُصعد لتشجيع 
استئناف عملية املفاوضات. ويف أوائل عام 1977، وبعد زيارة قام هبا األمني العام 
كورت فالدهايم إىل الرشق األوسط، أبلغ جملس األمن بأن خالفات جوهرية بني 

األطراف حالت دون االتفاق عىل استئناف مؤمتر جنيف للسالم.

اتفاقات كامب ديفيد، 1978

طرأ عنرص جديد عىل احلالة يف الرشق األوسط يف ترشين الثاين/نوفمرب 1977 عندما 
زار الرئيس املرصي، أنور السادات، القدس. وبعد ذلك، أّدت املفاوضات املبارشة 
يف  التوقيع  إىل  كوسيط،  املتحدة  الواليات  فيها  شاركت  التي  وإرسائيل،  مرص  بني 
أيلول/سبتمرب 1978 عىل “إطارين للسالم” ُعرفا باتفاقات كامب ديفيد. وبالرغم 
من املعارضة الشديدة من معظم البلدان العربية األخرى ومنظمة التحرير الفلسطينية، 
أّدت االتفاقات إىل توقيع معاهدة سالم بني البلدين يف آذار/مارس 1979، ونتج عن 

ذلك انسحاب القوات اإلرسائيلية من سيناء يف نيسان/أبريل 1982.
ويف 1 أيلول/سبتمرب 1982، دعا رئيس الواليات املتحدة، رونالد ريغان، 
مع  باالرتباط  املحتلة  الفلسطينية  األرض  يف  الذايت  احلكم  الفلسطينيني  منح  إىل 
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األردن، وقال إن هذا االرتباط يوّفر أفضل فرصة “لسالم دائم وعادل وثابت”. 
ودعا أيضًا إىل جتميد إقامة املستوطنات اإلرسائيلية. واستندت خطته التي عرفت 
قراري  يف  املتوخـاة  “األرض مقابل السالم”  صيغـة  إىل  “خطـة ريغان”  باسم 

جملـس األمن 242 )1967( و338 )1973(.
الذي  العربية  الدول  جلامعة  عرش  الثاين  القمة  مؤمتر  اعتمد  نفسه،  الشهر  ويف 
ُعقد يف فاس باملغرب، إعالنًا يدعو إىل انسحاب إرسائيل من األرايض التي احتلتها 
املحتلة،  الفلسطينية  األرض  يف  اإلرسائيلية  املستوطنات  وتفكيك   ،1967 عام  يف 
إقامة دولة فلسطينية مستقلة  تقرير املصري، وإىل  الفلسطينيني يف  تأكيد حق  وإعادة 
بعد فرتة انتقالية حتت إرشاف األمم املتحدة. ودعا “إعالن فاس” أيضًا جملس األمن 
إىل أن يضمن السالم “بني مجيع دول املنطقة، بام فيها الدولة الفلسطينية املستقلة”. 

ويف وقت الحق من تلك السنة، رّحبت اجلمعية العامة بخطة السالم العربية.

املؤتمر الدويل املعني بقضية فلسطني، 1981

تسوية  إىل  التوصل  عدم  أقلقها  أن  بعد   ،1981 عام  يف  العامة  اجلمعية  قررت 
وُعقد  القضية.  معني هبذه  إىل عقد مؤمتر دويل  تدعو  أن  فلسطني،  لقضية  عادلة 
املؤمتر الدويل املعني بقضية فلسطني يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف يف الفرتة 
ممثلو 137  املؤمتر  أيلول/سبتمرب 1983. وحرض   7 إىل   من 29 آب/أغسطس 
دولة - منها 117 دولة شاركت مشاركة كاملة و20 دولة بصفة مراقب - فضاًل 
أعربت  إذ  الكامل،  بالتأييد  املبادرة  حتَظ  ومل  الفلسطينية.  التحرير  منظمة  عن 
إرسائيل والواليات املتحدة وبعض البلدان األخرى عن معارضتها لعقد املؤمتر.

إلعامل  عمل  “برنامج  وأقر  فلسطني،  بشأن  إعالنًا  بالتزكية  املؤمتر  واعتمد 
املتحدة  األمم  وأجهزة  الدول  تتخذها  بتدابري  يويص  الفلسطينية”  احلقوق 
الرضوري  من  أنه  املؤمتر  ورأى  احلكومية.  وغري  الدولية  احلكومية  واملنظامت 
عقد مؤمتر دويل للسالم يف الرشق األوسط برعاية األمم املتحدة تشارك فيه مجيع 

أطراف النزاع العريب - اإلرسائييل عىل قدم املساواة.
وّجهها  التي  بالدعوة  العامة  اجلمعية  رّحبت   ،1983 عام  من  الحق  وقت  ويف 
مؤمتر جنيف من أجل عقد مؤمتر دويل للسالم يف الرشق األوسط. وخالل الثامنينات، 

أعادت اجلمعية العامة، بدعم متزايد، تأكيد الدعوة إىل عقد املؤمتر املقرتح.
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وقائع األمم املتحدة

قرارا مجلس األمن 242 و338

 ،1967 الثاين/نوفمرب  ترشين   22 يف  املتخذ   242 األمن  جملس  قرار  ُيعترب 
والقرار 338 املتخذ يف 22 ترشين األول/أكتوبر 1973 صكني أساسيني يف 

كل املناقشات الالحقة الرامية إىل إجياد تسوية سلمية يف الرشق األوسط.
قرار جملس األمن 242 )1967( املؤرخ 22 ترشين الثاين/نوفمرب 1967  )1(

إن جملس األمن،
إذ يعرب عن قلقه املستمر للحالة اخلطرية يف الرشق األوسط،

وإذ يؤكد عدم جواز اكتساب أّي إقليم باحلرب ورضورة العمل إلقامة سلم 
عادل دائم يتيح لكل دولة يف املنطقة أن حتيا حياة آمنة،

قد  املتحدة،  األمم  ميثاق  بقبوهلا  األعضاء،  الدول  مجيع  أن  كذلك  يؤكد  وإذ 
رتبت عىل نفسها التزامًا بالترصف وفقًا للامدة 2 من امليثاق،

يؤكد أن إعامل مبادئ امليثاق يستلزم إقامة سلم عادل دائم يف الرشق   -  1
األوسط، يشمل وجوبًا، املبدأين التاليني كليهام:

يف  املحتلة  األقاليم  من  اإلرسائيلية  املسلحة  القوات  سحب   ’1‘
النـزاع األخري؛

املحاربة وإهناء كل حالة حرب، وإيالء  ك بصفة  ترك كل متسُّ  ’2‘

املنطقة،  دول  من  دولة  كل  لسيادة  واالعرتاف  االحرتام 
ولسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السيايس، وحلقها يف أن حتيا، 
وأعامل  التهديدات  من  خالية  هبا،  معرتف  آمنة  حدود  داخل 

القوة؛
ويؤكد كذلك رضورة ما ييل:  -  2

ضامن حرية املالحة عرب الطرق املائية الدولية يف املنطقة؛ ) أ ( 
إجياد تسوية عادلة ملشكلة الالجئني؛ )ب( 

يف  دولة  لكل  السيايس  واالستقالل  اإلقليمية  احلرمة  ضامن  )ج( 
املنطقة، باختاذ التدابري الالزمة، بام فيها إنشاء مناطق جمردة من 

السالح؛
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ويلتمس من األمني العام تسمية ممثل خاص ليذهب إىل الرشق األوسط   -  3
االتفاق  تشجيع  بغية  املعنية  الدول  مع  الالزمة  االتصاالت  إلقامة ومواصلة 
لألحكام  وفقًا  مقبولة  سلمية  تسوية  حتقيق  إىل  الرامية  اجلهود  ومساعدة 

واملبادئ الواردة يف هذا القرار؛
ويلتمس من األمني العام موافاة جملس األمن، يف أقرب وقت ممكن، بالتقرير 

الالزم عن سري جهود املمثل اخلاص.
اعتمد باإلمجاع يف اجللسة 1382.

قرار جملس األمن 338 )1973( املؤرخ 22 ترشين األول/أكتوبر 1973  )2(
إن جملس األمن،

يدعو مجيع األطراف املشرتكة يف القتال الدائر حاليًا إىل وقف إطالق   -  1
تتجاوز  ال  مدة  يف  فورًا  العسكرية  األعامل  مجيع  وإهناء  كاملة،  بصورة   النار 

12 ساعة من حلظة اختاذ هذا القرار ويف املواقع التي حتتلها اآلن؛
يدعو مجيع األطراف املعنية إىل البدء فورًا بعد وقف إطالق النار بتنفيذ   -  2

قرار جملس األمن رقم 242 )1967( بجميع أجزائه؛
يقرر أن تبدأ فور وقف إطالق النار وخالله، مفاوضات بني األطراف   -  3

املعنية حتت رعاية مناسبة هبدف إقامة سالم عادل ودائم يف الرشق األوسط.

اعتمد يف اجللسة 1747 بأغلبية 14 صوتًا مقابل ال يشء 1.

مل يشرتك عضو واحد )الصني( يف التصويت.  1
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بالقضية  الدويل  االهتمـام  انصب  السـتينات  وأوائل  اخلمسـينات  فتـرة  خالل 
دول  بني  والنزاع  الفلسطينيني  الالجئني  مشكلة  عىل  األول  املقام  يف  الفلسطينية 
املنطقة، غري أن إدراك القضية بدأ يتخذ سياقًا سياسيًا أوسع يف أعقاب حرب عام 
واعتمدت  الوطنية.  حقوقهم  لنيل  سعيهم  من  الفلسطينيون  د  صعَّ فقد   .1967
أن  فيه  ورد   ،1968 عام  يف  جديـدًا  وطنيًا  ميثاقًا  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة 
املجتمع الدويل أخفق حتى ذلك احلني يف االضطالع بمسؤوليته، وتضّمن الدعوة 

إىل مواصلة الكفاح من أجل نيل حقوق الفلسطينيني.

قضية فلسطني تعرض من جديد عىل الجمعية العامة 

 2535 القرار  يف  العامة  اجلمعية  سـّلمت   ،1969 األول/ديسـمرب  كانـون   يف 
من  حرماهنم  عن  نشأت  فلسطني  عرب  من  الالجئني  “مشكلة  بأن   )24  – )د 
العاملي  واإلعالن  املتحدة  األمم  ميثاق  بموجب  للترصف  القابلة  غري  حقوقهم 

الفصل 4

تنامي االعرتاف بالحقوق الفلسطينية

يارس عرفات، زعيم منظمة التحرير الفلسطينية، 
يتحدث أمام اجلمعية العامة، ترشين الثاين/نوفمرب 

1974. )الصورة: األمم املتحدة(
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إدراج  أيلول/سبتمرب 1974، اقرتحت 56 دولة عضوًا  حلقوق اإلنسان”. ويف 
قضية  أن  إىل  وأشارت  العامة.  اجلمعية  أعامل  جدول  يف  “قضية فلسطني” بنـدًا 
العامة كبند  ُتعرض عىل اجلمعية  الفلسطيني ومصريه مل  الشعب  فلسطني وحالة 
مستقل منذ ما يزيد عىل 20 سنة. وُقبِل هذا االقرتاح، ومنذئذ، أصبحت قضية 

فلسطني جزًءا من جدول أعامل اجلمعية العامة كل عام. 
الثاين/ العامة من جديد، يف قرار اعتمدته يف 22 ترشين  وأكدت اجلمعية 

تشمل  التي  للترصف،  القابلة  غري  الفلسطيني  الشعب  حقوق   ،1974 نوفمرب 
واالستقالل  السيادة  يف  واحلق  خارجي،  تدخل  دون  املصري  تقرير  يف  احلق 
التاريخ  منذ ذلك  دياره وممتلكاته. ويف كل عام  إىل  العودة  الوطنيني، واحلق يف 
يتم من جديد تأكيد حقوق الشعب الفلسطيني، عىل النحو الذي أقرته اجلمعية 

العامة يف عام 1974.

منح منظمة التحرير الفلسطينية مركز املراقب، 1974

يف 13 ترشين الثاين/نوفمرب 1974، وفيام يعّد حدثًا تارخييًا، ظهر زعيم منظمة 
ورحب  نيويورك،  يف  العامة  اجلمعية  أمام  عرفات  يارس  الفلسطينية  التحرير 
نعترب  “إننا  وقال:  فلسطني،  قضية  يف  بالنظر  جديد  من  املتحدة  األمم  بقيام 
وأعلن  شعبنا”.  لقضية  انتصاٌر  هو  كام  الدولية  للمنظمة  انتصارًا  اخلطوة  هذه 
الثائر،  بندقية  مع  الزيتون  بغصن  اليوم  جئتكم  “لقد  مطول:  خطاب  ختام   يف 
فال تسقطوا الغصن األخرض من يدي”. وبعد تسعة أيام، وجهت اجلمعية العامة 
الدعوة إىل منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة يف أعامهلا بصفة مراقب بوصفها 
ع نطاق هذا املركز بحيث شمل مجيع  ممثاًل للشعب الفلسطيني. وفيام بعد، ُوسِّ
قرارها  يف  العامة،  اجلمعية  اعرتفت  الحق،  وقت  ويف  املتحدة.  األمم  هيئات 
فلسطني  دولة  بإعالن   ،1988 األول/ديسمرب  15كانون  املؤرخ   177/43
وأعادت  أدناه(.   5 الفصل  )انظر  الفلسطيني  الوطني  املجلس  عن  الصادر 
اجلمعية تأكيد احلاجة إىل متكني الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته عىل أرضه 
املحتلة منذ عام 1967. وقررت اجلمعية العامة أيضًا استخدام اسم “فلسطني” 
دون  وذلك  املتحدة،  األمم  منظومة  بداًل من “منظمة التحرير الفلسطينية” يف 
ضمن  ومهامها  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  املمنوح  املراقب  بمركز  اإلرضار 

منظومة األمم املتحدة.
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وبعد مرور عرش سنوات، أي يف عام 1998، قررت اجلمعية العامة يف قرارها 
250/52 املؤرخ 7 متوز/يوليه أن متنح فلسطني، بصفة املراقب، حقوقًا وامتيازات 
إضافية للمشاركة يف دورات اجلمعية العامة وأعامهلا، فضاًل عن مؤمترات األمم 

املتحدة واملؤمترات الدولية.

تشكيل لجنة حقوق الفلسطينيني، 1975

يف عام 1975، أنشأت اجلمعية العامة اللجنة املعنية بمامرسة الشعب الفلسطيني 
الفلسطينيني. وُطلب  بلجنة حقوق  أيضًا  املعروفة  للترصف،  القابلة  حلقوقه غري 
إىل اللجنة أن تضع برناجمـًا لتمكني الفلسطينيني من ممارسة حقوقهم غري القابلة 
تناولت  التوصيات،  من  جمموعتني  اللجنة  قّدمت   ،1976 عام  ويف  للترصف. 
األوىل حقوق الفلسطينيني يف العودة إىل ديارهم وممتلكاهتم؛ والثانية حقوقهم يف 

تقرير املصري واالستقالل الوطني والسيادة.
وناقش جملس األمن التوصيات، ولكنه أخفق يف التوصل إىل قرار نظرًا إىل 
املجلس.  يف  دائم  عضو  وهي  املتحدة،  الواليات  جانب  من  السلبي  التصويت 
مرة  كل  يف  يرجىء  كان  ولكنه  متتالية،  مرات  يف  املسألة  يف  جمددًا  املجلس  ونظر 
اختاذ قـرار. غري أن اجلمعية العامة أيدت التوصيات يف عام 1976 ويف األعوام 
التالية. وطلبت اجلمعية أيضًا إىل اللجنة أن تبقي احلالة املرتبطة بقضية فلسطني قيد 
م تقاريرها وتوصياهتا إىل اجلمعية العامة أو جملس األمن. واللجنة  نظرها وأن تقدِّ
عن  ممكن  نطاق  أوسع  عىل  توصياهتا  عن  املعلومات  تعميم  بكفالة  أيضًا  مكّلفة 

طريق املنظامت غري احلكومية والوسائل املالئمة األخرى.
وظلت اللجنة، طيلة الثامنينات والتسعينات من القرن املايض، تتابع احلالة 
فيام يتعلق بحقوق الفلسطينيني وتعرض النتائج التي توصلت إليها عىل اجلمعية 
العامة وجملس األمن. وساعد برناجمها اخلاص باحللقات الدراسية والندوات 
آسيا  من  كل  يف  اإلقليمي  الصعيد  عىل  تنظم  التي   - األخرى  واألنشطة 
 وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشاملية وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي - 
عىل  االهتامم  ورّكز  الدويل،  الصعيد  عىل  فلسطني  بقضية  الوعي  زيادة  عىل 
احلاجة إىل حتقيق تسوية سلمية تستند إىل ممارسة الشعب الفلسطيني حلقوقه 

غري القابلة للترصف.
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وأفريقيا  آسيا  يف  سنوية  دراسية  حلقات  عقدت   ،1996 عام  من  واعتبارًا 
وأمريكا الالتينية وأوروبا حول موضوع “تقديم املساعدة إىل الشعب الفلسطيني”، 
“من أجل دعم السالم بني إرسائيل وفلسطني”. ويف حزيران/يونيه 1999،  أو 
تركز اجتامع عقد يف جنيف عىل “تدابري إنفاذ أحكام اتفاقية جنيف الرابعة”. ويف 
عامي 2004 و2005، عقدت اجتامعات يف جنيف تناولت أثر بناء جدار الفصل 
اإلرسائييل يف األرض الفلسطينية املحتلة، ويف عام 2006 عقد يف جنيف “مؤمتر 
األمم املتحدة الدويل للمجتمع املدين من أجل دعم الشعب الفلسطيني”. وعقد 
اجتامع األمم املتحدة األفريقي بشان قضية فلسطني يف بريتوريا عام 2007. ويف 
املبادرات متحدثون مرموقون من املجتمعني  املناسبات، شارك يف هذه  كل هذه 
للمجتمع  ممثلني  عىل  عالوة  ثالثة،  بلدان  من  وزعامء  والفلسطيني  اإلرسائييل 

الدويل واملنظامت غري احلكومية ووسائط اإلعالم الدولية. 
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وقائع األمم املتحدة

منح منظمة التحرير الفلسطينية مركز املراقب

 ،1974 الثاين/نوفمرب  ترشين   22 يف  اختذته  قرار  يف  العامة،  اجلمعية  دعت 
وأعامهلا  العامة  اجلمعية  دورات  يف  املشاركة  إىل  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

بصفة مراقب.
إن اجلمعية العامة،

وقد نظرت يف قضية فلسطني،
وإذ تضع يف اعتبارها صفة العاملية املقررة لألمم املتحدة يف امليثاق،

املؤرخ 12 كانون األول/ديسمرب   )28 – وإذ تشري إىل قرارهـا 3102 )د 
،1973

وإذ تأخذ بعني االعتبار قراري املجلس االقتصادي واالجتامعي 1835 )د - 56( 
املؤرخ 14 أيار/مايو 1974، و1840 )د - 56( املؤرخ 15 أيار/مايو 1974،

القانون  توكيد  بإعادة  املعني  الدبلومايس  املؤمتر  من  كال  أن  تالحظ  وإذ 
السكان  ومؤمتر  وإنامئه،  املسلحة  املنازعات  عىل  الساري  الدويل  اإلنساين 
الفلسطينية  التحرير  بالفعل منظمة  العاملي، قد دعا  الغذائي  العاملي، واملؤمتر 

إىل االشرتاك يف مداوالته،
وإذ تالحظ أيضًا أن مؤمتر األمم املتحدة الثالث لقانون البحار قد دعا منظمة 

التحرير الفلسطينية إىل االشرتاك يف مداوالته بصفة مراقب،
اجلمعية  دورات  يف  االشرتاك  إىل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تدعو   -  1

العامة ويف أعامهلا بصفة مراقب؛
تدعو منظمة التحرير الفلسطينية إىل االشرتاك يف دورات كل املؤمترات   -  2

الدولية التي تعقد برعاية اجلمعية العامة ويف أعامهلا بصفة مراقب؛
تعترب أن من حق منظمة التحرير الفلسطينية االشرتاك بصفة مراقب   -  3
األمم  برعاية هيئات  تعقد  التي  الدولية  املؤمترات  أعامل كل  يف دورات ويف 

املتحدة األخرى؛
تطلب إىل األمني العام أن يتخذ اخلطوات الالزمة لتنفيذ هذا القرار.  -  4

قرار اجلمعية العامة 3237 )د - 29( املؤرخ 22 ترشين الثاين/نوفمرب 1974
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الرئيس وليام جيفرسون كلينتون، ورئيس الوزراء إسحق رابني، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
يارس عرفات يف احلفل املقام يف احلديقة اجلنوبية للبيت األبيض بمناسبة التوقيع عىل االتفاق اإلرسائييل 
)Poo 7291-10A/الفلسطيني يف 13 أيلول/سبتمرب 1993. )صورة رسمية من أرشيف البيت األبيض

الفصل 5 

االنتفاضة ومزيد من الخطوات تجاه السالم، 1987 - 2003

االنتفاضة األوىل، 1987 – 1993

االحتالل  حتت  عامًاً   20 من  أكثر  وبعد   ،1987 األول/ديسمرب  كانون  يف 
تلقائية  شعبية  ثورة  يف  الغربية  والضفة  غزة  قطاع  يف  الوضع  تفّجر  العسكري، 
عرفت باالنتفاضة األوىل )واالنتفاضة لفظة عربية تعني “نفض اليشء عن النفس 
الدويل(.  السيايس  اخلطاب  إىل  التعبري طريقه  ما شق  أو التخلص منه” ورسعان 
الشباب والتجار والعامل  الفلسطينيون من خمتلف دروب احلياة - من  فقد هبَّ 
اقتصادية وامتناع عن  والنساء واألطفال - يف مظاهرات عارمة وأعامل مقاطعة 
العسكري  االحتالل  عىل  احتجاجهم  معلنني  اإلرضابات  وشن  الرضائب  دفع 

ألرضهم ومطالبني باالستقالل الوطني.
ومنذ البداية، ردت القوات املسلحة اإلرسائيلية بخشونة عىل االحتجاجات 
ل من األطفال والشباب الذين راحوا  التي متيز معظمها بمشاركة الفلسطينيني العزَّ
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يرشقون القوات املحتلة باحلجارة. وفيام بني عامي 1987 و1993، قتل ما يربو 
غري  االحتجاجات  ألن  منهم،  اآلالف  عرشات  وجرح  فلسطيني،   1  000 عىل 
املسلحة عرب أرجاء األرض املحتلة ووجهت بالقوة، بام يف ذلك استخدام الذخرية 
احلية، والرضب، واالستخدام الفتاك أحيانًا للغاز املسيل للدموع. واحتجز آالف 
الفلسطينيني ونقل آالف آخرون إىل سجون داخل إرسائيل، وتم إبعاد الكثريين 

عن األرض الفلسطينية.
التي  القاسية  التدابري  بالوثائق  دعمت  تقارير  العامة  اجلمعية  إىل  وقدمت 
حاالت  أيضًا  ذلك  يف  بام  االنتفاضة،  عىل  الرد  يف  االحتالل  سلطات  إليها  جلأت 
إرسائيل  جلوء  إىل  أيضًا  التقارير  وأشارت  اإلرسائيلية.  السجون  يف  املعاملـة  سوء 
حظر  وفرض  املنازل  هدم  قبيل  من  اجلامعية،  االنتقامية  الردود  أشكال  خمتلف  إىل 
التجول لفرتات طويلة وفرض التدابري االقتصادية التقييدية سعيًا إىل قمع االنتفاضة. 
واختذ الرد اإلرسائييل عىل االنتفاضة أشكااًل أخرى تسببت أيضًا يف تعطيل شديد 
للحياة اليومية للفلسطينيني. فقد توقف النظام التعليمي عن العمل حيث أغلقت 
املدارس والكليات واجلامعات لفرتات مطولة، بل إن ترتيبات التعليم غري النظامي 
واملنظامت  اإلعالم  وسائط  وحظرت  االجتامعية  اخلدمات  وقلصت  حظرها.  تم 
املدنية. واقتلعت عرشات اآلالف من األشجار املثمرة ودمرت املحاصيل. وحتدثت 
املستوطنني  العنف والعدوان من جانب  أعامل  نطاق وخطورة  ازدياد  التقارير عن 
اإلرسائيليني. ويف هذا الوضع، حاول الفلسطينيون يف وجه صعاب مجة أن يتغلبوا 

عىل الضائقة االقتصادية الشديدة باالعتامد عىل اقتصادهم املجتمعي.
القلق  عن  باإلعراب  العام  واألمني  العامة،  واجلمعية  األمن،  جملس  ورد 
بداية  ومنذ  االنتفاضة.  ضد  االحتالل  سلطات  اختذهتا  التي  التدابري  إزاء  البالغ 
االنتفاضة، وبدًءا من صدور قرار جملس األمن 605 )1987( املؤرخ 22 كانون 
تكفل  التي  الوسائل  توفري  ملسألة  خاص  اهتامم  أويل   ،1987 األول/ديسمرب 
سالمة الفلسطينيني ومحايتهم يف األرض الفلسـطينية املحتلة وفقـًا التفاقية جنيف 
الرابعة املتصلة بحامية املدنيني وقت احلرب املؤرخة 12 آب/أغسطس 1949. 
القائمة  تتبعه إرسائيل، السلطة  “ما  القرار، شجب جملس األمن بشدة  ويف ذلك 
باالحتالل، من سياسات وممارسات تنتهك حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني 
يف األرض املحتلة، وبصفة خاصة قيام اجليش اإلرسائييل بإطالق النار مما أدى إىل 

ل”. مقتل وجرح مدنيني فلسطينيني عـزَّ
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مسألة  عىل  حتديدًا  اقترصت  قرارات  أربعة  األمن  جملس  اختذ  بعد،  وفيام 
قراراته  يف  إرسائيل،  املجلس  وطالب  املحتلة.  األرض  عن  الفلسطينيني  إبعاد 
املؤرخ   )1988( و608   ،1988 الثاين/يناير  كانون   5 املؤرخ   )1988(  607 
14 كانون الثاين/يناير 1988، و636 )1989( املؤرخ 6 متوز/يوليه 1989، و641 
)1989( املؤرخ 30 آب/أغسطس 1989، بالكف عن إبعاد املدنيني الفلسطينيني 

وكفالة عودة الذين ُأبعدوا إىل األرض الفلسطينية املحتلة بصورة آمنة وفورية.
جملس  أعضاء  قال   ،1988 آب/أغسطس   26 مؤرخة  رئاسية  مذكرة  ويف 
األمن إن قلقًا بالغًا يساورهم بسبب استمرار تدهور احلالة يف األرض الفلسطينية 
اخلطرية  احلالة  وخاصة  القدس،  فيها  بام   ،1967 عام  منذ  إرسائيل  حتتلها  التي 
واملقلقة النامجة عن إغالق املناطق وفرض منع التجول، والزيادة الناجتة عن ذلك 
يف أعداد املصابني والقتىل. ورأى أعضاء جملس األمن أن احلالة يف األرض املحتلة 
تسببت يف عواقب وخيمة بالنسبة إىل املساعي املبذولة لتحقيق سالم دائم وعادل 

وشامل يف الرشق األوسط.
القانوين  االرتباط  بفك   ،1988 متوز/يوليه  يف  األردن،  قيام  أعقاب  ويف 
الذي   - الفلسطيني  الوطني  املجلـس  أصـدر  الغربـية،  الضفـة  مع  واإلداري 
يف  رائدتني  وثيقتني   - املنفى”  “يف  الرسمي  الفلسطينية غري  احلركة  برملان  يعد 
فكانت  األوىل،  أما  الثاين/نوفمرب.  ترشين  شهر  يف  اجلزائر  يف  عقـده   اجتامع 
إىل  التوصل  عىل  الفلسطيني  الوطني  املجلس  تصميم  أّكد  سياسيًا”  “بيـانـًا 
 تسوية سياسية شاملة لقضية فلسطني ضمن إطار ميثاق األمم املتحدة وقراراهتا؛ 
وأما الثانية فكانت إعالن استقالل دولة فلسطني، وفيه أعلن املجلس قيام دولة 
فلسطني، وعاصمتها القدس، بموجب أحكام القانون الدويل، بام يف ذلك قرار 

اجلمعية العامة 181 )د - 2( - قرار التقسيم لعام 1947.
بالفعل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  اعرتفت  الوثيقتني،  هاتني  وبإصدار 
التحرير  منظمة  رئيس  أكده رصاحة  الذي  املوقف  بوجود دولة إرسائيل - وهو 
جنيف  يف  العامة  اجلمعية  عقدته  الذي  االجتامع  أثناء  عرفات  يارس  الفلسطينية 
إن  قال  الذي  املنظمة  رئيس  بيان  إىل  لالستامع   1988 األول/ديسمرب  كانون  يف 
احلركة الفلسطينية تعرتف “بحق مجيع األطراف املعنية بالنزاع يف الرشق األوسط 
يف العيش بأمن وسالم”، بام فيها دولة فلسطني ودولة إرسائيل والدول املجاورة 

األخرى، بموجب قرار جملس األمن 242 )1967(.
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ومع استمرار االنتفاضة واستمرار إرسائيل يف تطبيق التدابري القاسية لقمعها، 
اعتمدت   ،1989 عام  ويف  للنزاع.  حل  إلجياد  الدبلوماسية  اجلهود  تصاعدت 
إرسائيل مبادرة سالم تستند إىل مواقفها السابقة، أطلق عليها اسم “خطة شامري”، 
وركزت عىل إجراء انتخابات حملية يف األرض الفلسطينية املحتلة. واقرتحت مرص 
خطة خاصة هبا، والتي تتوخى أيضًا إجراء انتخابات فلسطينية. ويف تلك األثناء، 
وضعت الواليات املتحدة رّدها عىل املقرتحات اإلرسائيلية، الذي جتسد يف “خطة 
بيكر” التي ركزت عىل املبادئ املستمدة من قراري جملس األمن 242 )1967( 
و338 )1973(، ومل تقبل سواء باحتفاظ إرسائيل بسيطرهتا الدائمة عىل الضفة 
الدفع  قوة  فلسطيني مستقل. وحينئذ، جتددت  كيان  بقيام  أو  الغربية وقطاع غزة 
وراء عقد مؤمتر دويل ملحاولة التوصل إىل تسوية شاملة للنزاع العريب - اإلرسائييل. 
عن  صادر  بيان  يف  األمن،  جملس  أعلن   ،1990 األول/ديسمرب  كانون   20 ويف 
رئيسه، أن عقد مؤمتر دويل يف الوقت املالئم سوف ييرس اجلهود الرامية إىل التوصل 

عن طريق التفاوض إىل تسوية للنزاع وإىل حتقيق سالم دائم.

مؤتمر السالم يف الرشق األوسط، مدريد، 1991

الباردة  احلرب  كنهاية  العامل،  شهدها  التي  التغريات  أّثرت   ،1991 عام  بحلول 
أيضًا.  األوسط  الرشق  يف  الوضع  عىل  وتبعاهتا،  األوىل  اخلليج  حرب  واندالع 
 1991 األول/أكتوبر  ترشين  يف  جدي  بشكل  املفاوضات  عملية  واستؤنفت 
الرئاسة  حتت  املؤمتر  وعقد  مدريد.  يف  األوسط  الرشق  يف  السالم  مؤمتر  بانعقاد 
املشرتكة لكل من الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت خالل الفرتة من 30 ترشين 
األول/أكتوبر إىل 1 ترشين الثاين/نوفمرب، وضم مجيع أطراف النزاع الذين التقوا 

وجهًا لوجه ألول مرة. وحرض ممثل لألمني العام املؤمتر بصفة مراقب.
ولبَّى املؤمتر طلب إرسائيل إجراء مفاوضات مع كل طرف عىل حدة، يف حني 
جتري مناقشة عملية السالم ألول مرة يف إطار مؤمتر دويل. وأنشأ املؤمتر مسارات 
وسوريا(  واألردن  )لبنان  املجاورة  العربية  والدول  إلرسائيل  ثنائية  مفاوضات 
والفلسطينيني الذين مثلهم أعيان من الضفة الغربية وقطاع غزة انضموا إىل وفد 
بدأت  “أفرقة عمل متعددة األطراف”  املؤمتر  أردين - فلسطيني مشرتك. وأنشأ 
اجلوانب  بشأن  مفاوضات  إجراء  واحد،  آن  يف   ،1992 الثاين/يناير  كانون  يف 
اإلقليمية املتعلقة بمجموعة متباينة من املسائل. وأشاد األمني العام خافيري برييز 
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دي كوييار باملؤمتر واصفًا إّياه بأنه مؤمتر “تارخيي”، وأبلغ جملس األمن يف كانون 
األول/ديسمرب 1991 بأن املؤمتر، وإن كان قد عقد خارج إطار األمم املتحدة، 
حيظى بتأييد مجيع األطراف املعنية ويستند إىل قراري جملس األمن 242 )1967( 

و338 )1973( اللذين يعتربان حجر الزاوية لتسوية سلمية شاملة.

انضمام األمم املتحدة إىل املفاوضات املتعددة األطراف بصفة مشارك، 1993

خلف  )الذي  الرويس  االحتاد  للمؤمتر،  املشاركان  الراعيان  دعا   ،1992 عام  يف 
املفاوضات  يف  املشاركة  إىل  املتحدة  األمم  املتحدة،  والواليات  السوفيايت(  االحتاد 
األمني  وعنّي  املنطقة”.  خارج  من  كامل  “مشارك  بصفة  األطراف   املتعددة 
ممثاًل  اهلند،  من  غارخيان،  شيناميا  العام  األمني  وكيل   1993 يف  غايل  بطرس  العام 
خاصًا له يف املحادثات املتعددة األطراف بشأن الرشق األوسط وكّلفه بتنسيق دور 
األمم املتحدة يف األفرقة العاملة املعنية بتحديد األسلحة واألمن اإلقليمي، واملياه، 
والبيئة، والتنمية االقتصادية واإلقليمية، والالجئني - وهي مسائل ُرئي أن لألمم 
املتحدة خربة هامة فيام يتعلق هبا. ومع أن اجلمعية العامة رحبت بتطور األحداث 
يف الرشق األوسط، فقد أعادت تأكيد دعوهتا لعقد مؤمتر دويل للسالم برعاية األمم 

املتحدة، إذ اعتربت أن هذا املؤمتر سيسهم يف تعزيز السالم يف املنطقة.
املتعددة األطراف قد تعّثرت  بدا أن املحادثات  وبحلول منتصف عام 1993، 
م يف حل مسائل هامة  تقدُّ أنه مل حُيرز أي  متنوعة. وبدا  بشأن مسائل سياسية وأمنية 
الفلسطينيني وسوريا واألردن ولبنان. عىل أن حمادثات رسية  بني إرسائيل وكل من 
التحرير  ال يدري هبا سوى عدد قليل من األفراد كانت تدور بني إرسائيل ومنظمة 

الفلسطينية يف النرويج يف جو من الكتامن الشديد.

‘قناة أوسلو’ و‘املصافحة يف واشنطن’، 1993

يف  يرسها  وقد   ،1992 عام  أواخر  يف  أوسلو”  “قناة  بـ  يسمى  ما  بدأت حمادثات 
األصل تريي رود - الرسن، وهو عامل اجتامع نروجيي، مع مسؤول كبري يف منظمة 
التحرير الفلسطينية وأكاديمي إرسائييل. وأحرزت املحادثات تقّدمًا فيام بعد بتوجيه 
حمادثات  واخُتتمت  هولست.  يورغن  يوهان  الراحل  النروجيي  اخلارجية  وزير  من 
أوسلو يف أواخر آب/أغسطس 1993، وُزّف نبأ إبرام اتفاق بني إرسائيل ومنظمة 

التحرير الفلسطينية إىل العامل الذي فاجأه النبأ وأنعش فيه اآلمال.
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التحرير  ومنظمة  إرسائيل  تبادلت   ،1993 أيلول/سبتمرب   10 ويف 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  فاعرتفت  املتبادل.  االعرتاف  رسائل  الفلسطينية 
بحق إرسائيل يف الوجود، واعرتفت إرسائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثاًل 
 ،1993 أيلول/سبتمرب   13 يف  أيام،  بثالثة  ذلك  وبعد  الفلسطيني.   للشعب 
األمريكية واشنطن، وبحضور  العاصمة  األبيض يف  البيت  ُأقيم يف  ويف حفـل 
ف.  أندريي  الرويس  اخلارجية  ووزير  كلينتون  بيل  املتحدة  الواليات  رئيس 
مبادئ  إعالن  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  إرسائيل  ممثلو  وّقع  كوزيريف، 
رئيس  تصافح  التوقيع،  وبعد  أوسلو(.  )اتفاق  املؤقت  الذايت  احلكم  ترتيبات 
يارس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  ورئيس  رابني،  إسحاق  اإلرسائييل،  الوزراء 

عرفات، اللذين كانا أيضًا من بني احلارضين.
وأعلن االتفاق مجلة أمور منها ما ييل:

فلسطينية  إقامة سلطة  الفلسطينية هو   - املفاوضات اإلرسائيلية  كان هدف  ʤ 

الفلسطيني يف الضفة  املنتخب للشعب  الذايت املؤقت هي، املجلس  للحكم 
الغربية وقطاع غزة، لفرتة انتقالية ال تتجاوز مخس سنوات تؤدي إىل تسوية 

دائمـة اسـتنـادًا إىل قراري جملس األمن 242 )1967( و338 )1973(؛
األمنية،  والرتتيبات  واملستوطنات،  والالجئني،  القدس،  قضايا  ُأرجئت  ʤ 

مرحلة  إىل  األخرى  املجاورة  الدول  مع  والتعاون  والعالقات،  واحلدود، 
السنة  تبدأ يف موعد أقصاه  املفاوضات عىل “الوضع النهائي” التي جيب أن 

الثالثة من الفرتة االنتقالية.
عىل  أيضًا  وشّددت  لإلعالن  الكامل  تأييدها  عن  العامة  اجلمعية  وأعربت 
الدول  حّثت  كام  السالم.  عملية  يف  نشط  بدور  املتحدة  األمم  قيام  إىل  احلاجة 
االقتصادية  املساعدة  من  املزيد  تقديم  عىل  املتحدة  األمم  ومنظومة  األعضاء 

والتقنية إىل الفلسطينيني.

اجتماع املانحني يف واشنطن، 1993

تلبية  إىل  احلاجة  وأبرز  املنطقة  يف  اإلجيابية  بالتطورات  العام  األمني  رّحب 
لذلك  وشّكل  الفلسطيني،  للشعب  االقتصادية   - االجتامعية  االحتياجات 
غزة  لقطاع  االقتصادية   - االجتامعية  بالتنمية  معنية  املستوى  رفيعة  عمل  فرقة 
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وأرحيا )باعتبارمها أول منطقتني ستطبق عليهام ترتيبات احلكم الذايت يف األرض 
الفلسـطينيـة املحتلـة(. وُطلب إليها أن حتدد السبل التي تتيح لألمم املتحدة أن 
توّسع براجمها للمساعدة يف الضفة الغربية وقطاع غزة. وأبرزت فرقة العمل، التي 
حتدث  مشاريع  تنفيذ  إىل  احلاجة   ،1993 أيلول/سبتمرب   23 يف  أعامهلا  أنجزت 

حتسنًا رسيعًا وملموسًا يف احلياة اليومية للفلسطينيني.
البلدان  من   40 عىل  يزيد  ما  شارك   ،1993 األول/أكتوبر  ترشين   1 ويف 
السالم يف الرشق  املتحدة، يف مؤمتر دعم  بام يف ذلك األمم  املانحة،  واملؤسسات 
األوسط، املعقود يف واشنطن العاصمة، حيث جرى التعهد بمنح مبلغ 2.4 بليون 
دوالر عىل مدى السنوات اخلمس املقبلة لتمويل التنمية االجتامعية واالقتصادية 

يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

االتفاق اإلرسائييل - الفلسطيني املؤقت، 1995

القاهرة  يف  اتفاقًا  واإلرسائيليون  الفلسطينيون  أبرم   ،1994 أيار/مايو   4 يف 
يارس  وصل  متوز/يوليه،   1 ويف  املبادئ.  إعالن  تنفيذ  من  األوىل  املرحلة  بشأن 
 عرفات، زعيم منظمة التحرير الفلسطينية، إىل غزة لتويل زمام السلطة الفلسطينية 

التي ُأنشئت حديثًا.
 - اإلرسائييل  االتفاق  توقيع  تم  عندما   1995 عام  خالل  هام  م  تقدُّ وُأحرز 
يف  أيلول/سبتمرب   28 يف  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  بشأن  املؤقت  الفلسطيني 
واشنطن العاصمة. ونص االتفاق عىل حّل اإلدارة املدنية اإلرسائيلية وانسحاب 
واملسؤوليات  السلطات  لنقل  زمني  جدول  وعىل  اإلرسائييل،  العسكري  احلكم 
إىل سلطة احلكم الذايت الفلسطيني املؤقتة. وتضّمن االتفاق اجلديد أيضًا طرائق 
مشاركة الفلسطينيني يف الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة يف االنتخابات، ونّص 
عىل وجود مراقبني دوليني للعملية االنتخابية. ومثلت هذه االتفاقات خطوة بالغة 

األمهية يف امليض ُقدمًا من أجل تنفيذ إعالن املبادئ.
إسحق  اإلرسائييل،  الوزراء  رئيس  اغتيل  السالم،  لعملية  قاسية  رضبة  ويف 
املتطرفني  أحد  يد  عىل   1995 الثاين/نوفمرب  ترشين   4 يف  أبيب  تل  يف  رابني، 
بالزعيم  العامة  اجلمعية  وأشادت  االغتيال.  العام  األمني  وأدان  اإلرسائيليني. 

اإلرسائييل املغتال يف جلسة خاصة عقدهتا يف 5 ترشين الثاين/نوفمرب.
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ويف كانون الثاين/يناير 1996، أجرت السلطة الفلسطينية املنشأة حديثًا أوىل 
 88 يضم  الذي  الفلسطيني  الترشيعي  املجلس  الختيار  الديمقراطية  انتخاباهتا 
عضوًا. وانُتخب السيد عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، رئيسًا للسلطة 

الفلسطينية.
وآذار/مارس  شباط/فرباير  يف  انتكاسات  بعدة  السالم  عملية  وُأصيبت 
نحو  مقتل  إىل  متالحقة  انتحارية  تفجريية  عمليات  عدة  أدت  حيث   ،1996 
55 إرسائيليًا وجرح قرابة 100 آخرين. وأدان جملس األمن هذه األعامل بشدة، 
وقال إن الغرض الواضح من هذه “األعامل اخلسيسة” هو تقويض جهود السالم 
إىل تسعة  العام  انضم األمني  آذار/مارس 1996،  الرشق األوسط. ويف 13  يف 
رشم  يف  السالم  صانعي  قمة  مؤمتر  يف  حكومات  رؤساء  وتسعة  دول  رؤساء 
قّدم  بيان مشرتك،  األوسط. ويف  الرشق  العنف يف  أعامل  ملناوأة  الشيخ، بمرص، 

الزعامء الدعم ملواصلة عملية املفاوضات ولتعزيزها سياسيًا واقتصاديًا.
وقبل االنتخابات اإلرسائيلية يف أيار/مايو 1996، بدأت رسميًا املفاوضات 
م عندما اندلع  بني الطرفني حول اتفاق بشأن الوضع النهائي. إاّل أنه مل حُيرز أي تقدُّ
العنف يف أعقاب اختاذ احلكومة اإلرسائيلية اجلديدة قرارًا بفتح نفق قديم حتت حرم 
املسجد األقىص بالقدس. وبعد أن دعا جملس األمن يف 27 أيلول/سبتمرب 1996 
مسارها،  وإىل عكس  احلالة  تفاقم  من  زادت  التي  األعامل  بوقف  فورًا  القيام  إىل 

استؤنفت املفاوضات بشأن الوضع النهائي يف ترشين األول/أكتوبر 1996.
وقبل ذلك، ويف 4 أيلول/سبتمرب، اجتمع رئيس الوزراء اإلرسائييل، بنيامني 
إريتز بني إرسائيل وقطاع  للمرة األوىل عند معرب  بالسيد يارس عرفات  نتانياهو، 
غزة. وسبقت هذا االجتامع، الذي يرّسته األمم املتحدة والنرويج بناًء عىل طلب 
الطرفني، اتصاالت مكثفة ووساطة لوضع الصيغة النهائية التفاق إطاري بشأن 
املسائل  بحث  عىل  اتفقا  الزعيمني  بأن  التقارير  وأفادت  املفاوضات.  مستقبل 
غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  وإغالق  اخلليل،  يف  االنتشار  إعادة  مثل  العالقة، 

واملطار الفلسطيني، يف جلان توجيهية مشرتكة.
الفلسطينية  والسلطة  إرسائيل  وّقعت   ،1997 الثاين/يناير  كانون  ويف 
بروتوكول اخلليل بشأن إعادة انتشار جيش الدفاع اإلرسائييل يف اخلليل. وحدد 
الربوتوكول أيضًا جدواًل زمنيًا ملواصلة إعادة انتشار جيش الدفاع اإلرسائييل يف 
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آذار/مارس،  ويف  النهائي؛  الوضع  بشأن  املفاوضات  والستئناف  الغربية  الضفة 
وافقت إرسائيل عىل خطة ملزيد من عمليات إعادة االنتشار يف الضفة الغربية.

مًا يذكر يف املفاوضات. وعقدت اجلمعية العامة  ومل تشهد السنتان التاليتان تقدُّ
يف  مرتني  واجتمعت   1997 نيسان/أبريل  يف  العارشة  الطارئة  االستثنائية  دورهتا 
دورتني مستأنفتني يف متوز/يوليه وترشين الثاين/نوفمرب من ذلك العام. ونظرًا لتزايد 
القلق من تدهور احلالة، استأنفت اجلمعية العامة دورهتا االستثنائية الطارئة العارشة 
يف آذار/مارس 1998 ملناقشة “األعامل اإلرسائيلية غري القانونية يف القدس الرشقية 
املحتلة وبقية األرض الفلسطينية”. وأعربت اجلمعية عن قلقها إزاء استمرار إرسائيل 
يف انتهاك أحكام اتفاقية جنيف املتعلقة بحامية املدنيني وقت احلرب )اتفاقية جنيف 
الرابعة(، وكررت دعوهتا إىل األطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية عقد مؤمتر معني 

بتدابري إنفاذ االتفاقية يف األرض الفلسطينية املحتلة، بام فيها القدس.
بيد أن ذلك االجتامع، الذي كانت اجلمعية العامة قد حددت لـه موعدًا أقصاه 
شباط/فرباير 1998، مل ُيعقد. وبناًء عىل مبادرة من سويرسا، ُعقد اجتامع مغلق 
 ،1998 حزيران/يونيه  يف  جنيف  يف  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  إرسائيل  بني 
ويف ترشين األول/أكتوبر 1998، ُعقد اجتامع خلرباء األطراف املتعاقدة السامية 
يف االتفاقية. ومل يعقد املؤمتر، يف هناية املطاف، إاّل يف 15 متوز/يوليه 1999، يف 
جنيف، ومل يدم سوى يوم واحد. ويف بيان صدر يف هناية املؤمتر، أعادت األطراف 
املتعاقدة السامية املشاركة يف املؤمتر تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة عىل األرض 
الفلسطينية املحتلة، بام فيها القدس الرشقية. وأرجأ املؤمتر أعامله، عىل أن ينعقد من 

جديد يف ضوء املشاورات بشأن تطور احلالة اإلنسانية يف امليدان.

مذكرة واي ريفر، 1998

دّبت عالمات احلياة من جديد يف عملية السالم يف هناية عام 1998. وبعد ثامنية 
أيام من املحادثات برعاية الواليات املتحدة يف واي ريفر، بوالية ماريالند، وّقعت 
العاصمة يف  ريفر يف واشنطن  الفلسطينية مذكرة واي  التحرير  إرسائيل ومنظمة 
الوزراء  رئيس  وّقعه  الذي  االتفاق  وتضمن   .1998 األول/أكتوبر  ترشين   23
اإلرسائييل، بنيامني نتانياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية، يارس عرفات، بحضور 
الرئيس كلينتون رئيس الواليات املتحدة، والعاهل األردين الراحل، امللك حسني، 

العنارص التالية:
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 ʤ 14.2 تسحب إرسائيل قواهتا من 13 يف املائة من أرايض الضفة الغربية وتنقل
الفلسطينية   - اإلرسائيلية  السيطرة  من  الغربية  الضفة  أرايض  من  املائة  يف 

املشرتكة )املنطقة باء( إىل السيطرة الفلسطينية )املنطقة ألف(؛ 
يستأنف الطرفان فورًا املفاوضات بشأن الوضع النهائي؛ ʤ 

ينية إجراءات ملكافحة اإلرهاب. ʤ تتخذ السلطة الفلسط
بأهنا تطور يبرش باخلري.  العام كويف عنان مذكرة واي ريفر  ووصف األمني 
وأعربت اجلمعية العامة أيضًا يف قرار اختذته يف 2 كانون األول/ديسمرب 1998 
ُتنّفذ املذكرة بالكامل. وجرى  عن تأييدها التام لعملية السالم وعن أملها يف أن 
استكامل االتفاق يف عام 1999 بتوقيع اتفاق مؤقت ملواصلة إعادة انتشار القوات 
اإلرسائيلية يف الضفة الغربية، وإطالق رساح األرسى، وفتح معابر آمنة بني الضفة 
الغربية وقطاع غزة، واستئناف املفاوضات بشأن املسائل املتعلقة بالوضع النهائي. 
ويف 30 ترشين الثاين/نوفمرب 1998، تعّهد ممثلو زهاء 50 بلدًا يف اجتامع ُعقد يف 
واشنطن العاصمة بمنح ما يزيد عىل ثالثة باليني دوالر لتشييد اهلياكل األساسية 

يف املناطق اخلاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية وزيادة تنميتها االقتصادية.
يف  باراك  إهيود  برئاسة  جديدة  إرسائيلية  حكومة  احلكم  تولت  أن  وبعد 
أيار/مايو 1999، انتعشت اآلمال بمواصلة املفاوضات. ويف 4 أيلول/سبتمرب 
1999، وّقعت إرسائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية “مذكرة رشم الشيخ املتعلقة 
باجلدول الزمني لتنفيذ االلتزامات املعلقة الواردة يف االتفاقات املوّقعة واستئناف 
مفاوضات الوضع النهائي”. وتبع ذلك إفراج جزئي عن أرسى فلسطينيني وفتح 
عمليات  من  املزيد  وإجراء  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  بني  اآلمن  اجلنويب  املعرب 

إعادة نرش القوات اإلرسائيلية يف مناطق يف الضفة الغربية.

محادثات كامب ديفيد، 2000

زعيمي  املتحدة،  الواليات  رئيس  كلينتون،  الرئيس  دعا   ،2000 متوز/يوليه  يف 
بوالية  ديفيد،  كامب  يف  سالم  حمادثات  إلجراء  الفلسطينية  والسلطة  إرسائيل 
عىل  تعّذر  إذ  حاسمة،  نتيجة  إىل  التوصل  دون  القمة  اجتامع  واخُتتم  ماريالند. 
فيها  بام  النهائي،  بالوضع  املتعلقة  املسائل  بشأن  اتفاق  إىل  يتوصال  أن  الطرفني 
جتديد  أعادا  الطرفني  أن  غري  والقدس.  والالجئون،  واملستوطنات،  احلدود، 
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التزامهام بمواصلة املفاوضات بغية التوصل إىل اتفاق يف أقرب وقت ممكن. ومع 
تعثر حمادثات السالم، تدهور الوضع برسعة عىل األرض.

االنتفاضة الثانية “انتفاضة األقىص”

يف هناية أيلول/سبتمرب 2000، اندلعت موجة جديدة من االحتجاجات والعنف 
يف األرض الفلسطينية املحتلة إثر زيارة قام هبا زعيم املعارضة يف إرسائيل )ورئيس 
يف  القدس  يف  الرشيف  اهليكل/احلرم  جبل  إىل  شارون،  أرييل  الحقًا(،  الوزراء 
االحتجاجات  واندلعت  الرشطة.  من  كثيفة  حراسة  ظل  يف  أيلول/سبتمرب   28
شخص   1  500 زهاء  وإصابة  األقل  عىل  قتياًل   50 بسقوط  التقارير  وأفادت 
بجروح، معظمهم من الفلسطينيني، نتيجة خلمسة أيام من املصادمات املتواصلة 

بني اإلرسائيليني والفلسطينيني يف مجيع أنحاء األرض املحتلة.
الثانية  “االنتفاضة  بـ  العنف  من  اجلديدة  املوجة  هذه  ُعرفت  ما  ورُسعان 
رشارة  أجله  من  انطلقت  الذي  املسجد  باسم  وسميت  األقىص”،  انتفاضة  أو 
األمن،  جملس  أدان   ،)2000(  1322 القرار  ويف  الفلسطينية.  االحتجاجات 
وقد أثار جزعه التصعيد اهلائل، هذه املوجة األخرية من أعامل العنف يف الرشق 
األوسط واستعامل القوة بصورة مفرطة ضد الفلسطينيني. وحّث أيضًا إرسائيل 
ملحادثات  الفوري  االستئناف  إىل  ودعا  الرابعة،  جنيف  باتفاقية  االلتزام  عىل 
األول/ ترشين  يف  اجتمعت  التي  الفلسطينيني،  حقوق  جلنة  وكررت  السالم. 

أكتوبر الستعراض احلالة، اإلعراب عن موقفها بأنه يتعنّي عىل األمم املتحدة أن 
تواصل االضطالع بمسؤوليتها الدائمة جتاه مجيع جوانب قضية فلسطني حتى يتم 

إعامل حقوق الشعب الفلسطيني غري القابلة للترصف بشكل كامل.
ومع اندالع االنتفاضة الثانية )انتفاضة األقىص(، بدأت مرحلة جديدة يف النزاع 
ويف البحث عن السالم. وقام األمني العام كويف عنان بزيارة إىل املنطقة يف ترشين 
وكذلك  الفلسطينية،  والسلطة  إرسائيل  بزعيمي  والتقى   2000 األول/أكتوبر 
بالزعامء اآلخرين يف املنطقة. وحرض أيضًا اجتامع قمة ُعقد يف رشم الشيخ، بمرص، 
الرئيس  رئاسته كل من  يومي 16 و17 ترشين األول/أكتوبر 2000، شارك يف 
املرصي حسني مبارك ورئيس الواليات املتحدة بيل كلينتون، وأسفر االجتامع عن 
تفامهات بشأن التعاون األمني وتدابري أخرى إلهناء املواجهة، وتشكيل جلنة لتقيص 
دون  احليلولة  وكيفية  األخرية،  املفجعة  األحداث  يف  التحقيق  أجل  من  احلقائق 
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تكرارها، وجتديد عملية السالم. وأشار األمني العام يف تقريره عن احلالة يف الرشق 
األوسط عن شهر ترشين الثاين/نوفمرب 2000 إىل أن ما يزيد عىل 230 شخصًا 
قتلوا وأن كثريين غريهـم ُأصيبوا بجروح منذ شهر أيلول/سبتمرب. وقال إن هذه 
الرضر  يلحق  ما  أكثر  أن  اجلهات  جلميع  واف  بوضوح  أظهرت  املفجعة  “احلالة 

بقضية السالم هو اإلفراط يف استخدام القوة والعنف واإلرهاب دون متييز”.
واختذت اجلمعية العامة قرارًا يف 1 كانون األول/ديسمرب 2000، أعربت 
هذه  تؤدي  أن  يف  أملها  عن  وأعربت  السالم.  لعملية  الكامل  تأييدها  عن  فيه 
العملية إىل إقامة سالم دائم وعادل وشامل يف الرشق األوسط. وشددت أيضًا 
جملس  قراري  وبتنفيذ  السالم”  مقابل  “األرض  بمبدأ  االلتزام  إىل  احلاجة  عىل 
والدقيق  الفوري  التنفيذ  إىل  واحلاجة   ،)1973( و338   )1967(  242 األمن 
لالتفاقات التي توصل إليها الطرفان، بام يف ذلك إعادة انتشار القوات اإلرسائيلية 

يف الضفة الغربية.
واجتمع املفاوضون اإلرسائيليون والفلسطينيون من جديد يف طابا، بمرص، 
يف كانون الثاين/يناير 2001 يف حماولة لالستفادة من قوة الدفع التي حتققت قبل 
م ملحوظ،   ستة أشهر يف كامب ديفيد. وعىل الرغـم مما تـردد عن إحـراز تقــدُّ
املفاوضات  إهناء  إىل  االضطرار  قبل  اتفاق  إىل  يتوصال  أن  الطرفني  عىل  تعّذر 
بسبب قرب موعد إجراء االنتخابات اإلرسائيلية الختيار رئيس الوزراء وأعضاء 

الربملان.
برئاسة  جديدة  حكومة  إرسائيل  يف  احلكم  توّلت   ،2001 شباط/فرباير  ويف 
أرييـل شـارون، وأعلنت عن نيتهـا مواصلة املفاوضات وأشارت، يف نفس الوقت، 
إىل أهنا لن تلتزم باتفاقات سابقة تم التوصل إليها بني إرسائيل والسلطة الفلسطينية. 
وتواصلت أعامل العنف دون هوادة يف األرض الفلسطينية املحتلة. ووصف األمني 
العام، كويف عنان، األزمة، يف خطاب ألقاه أمام جلنة احلقوق الفلسطينية يف 1 آذار/
للمستقبل”.  بالنسبة  الشديد  للقلق  ومصدر  إنسانية  “مأساة  بأهنا   ،2001 مارس 

وحسبام قال، فإن الطرفني يواجهان عدة أزمات يف وقت واحد:
األوىل، أزمة أمنية بسبب تكرار العنف والدمار واملوت؛ ʤ 

والثانية، أزمة اقتصادية واجتامعية بسبب تنامي البطالة، والفقر، وإغالق املعابر،  ʤ 

والقيود والتدابري التي حترم السلطة الفلسطينية من املوارد املالية الالزمة؛
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والثالثة، أزمة ثقة بسبب ازدياد اخلوف واليأس والغضب يف الشارع وانحسار  ʤ 

اإليامن بعملية السالم.
واجتمع جملس األمن لألمم املتحدة يف آذار/مارس 2001 للنظر يف مقرتحات 
إلنشاء قوة من مراقبني تابعني لألمم املتحدة يف األرض الفلسطينية املحتلة من أجل 
توفري احلامية للمدنيني الفلسطينيني. وعندما ُطرح مرشوع قرار يشري إىل استعداد 
املجلس إلنشاء هذه اآللية للتصويت يف 27 آذار/مارس 2001، صوتت تسعة 
لكن  التصويت،  عن  بلدان  أربعة  وامتنعت  واحد  بلد  وعارضه  لصاحله  بلدان 

د القرار. الصوت السلبي للواليات املتحدة، العضو الدائم يف املجلس، مجَّ
القتىل  من  هلا  سابق  ال  أعدادًا  موِقعًا  التالية،  األشهـر  يف  العنف  وتواصل 
الشيخ  رشم  جلنة  نرشت  التفاؤل،  عىل  تبعث  بادرة  ويف  اجلانبني.  يف  واجلرحى 
إىل  أمور  مجلة  يف  التقرير  ودعا  ميتشيل”(.  )“تقرير  تقريرها  احلقائق  لتقيص 
وقف فوري إلطالق النار؛ وجتميد بناء املستوطنات اليهودية؛ وإدانة اإلرهاب؛ 

واستئناف حمادثات السالم )انظر وقائع األمم املتحدة، أدناه(.
ورحب األمني العام كويف عنان بتقرير ميتشيل عند صدوره يف 21 أيار/مايو 
2001، وقال إنه سيتيح للطرفني اختاذ تدابري لبناء الثقة والعودة يف هناية األمر إىل 
ت هذه الفرصة، وأن يعتربها  طاولة املفاوضات. وقال األمني العام “آمل يف أاّل تفوَّ

الطرفان مناسبة للرتاجع عن اهلاوية وملحاولة وضع حد للعنف يف املنطقة”.
يبذهلا  التي  للجهود  الكامل  تأييدهم  عن  أيضًا  األمن  جملس  أعضاء  وعرّب 
األمني العام، كويف عنان، الستئناف احلوار بني أطراف النزاع يف الرشق األوسط، 
وأعربوا عن دعمهم لتقرير ميتشيل. ويف بيان أصدره رئيس املجلس بعد اجتامع 
املجلس  أعضاء  ناشد   ،2001 أيار/مايو   22 يف  العام  األمني  مع  مغلق  إحاطة 
الطرفني النظر بصورة جدية يف توصيات جلنة ميتشيل، وأهابوا هبام أن يبارشا فورًا 
اختاذ اخلطوات املطلوبة لتنفيذ تلك التوصيات، بام يف ذلك ما يتعلق منها بتدابري 

بناء الثقة.

انتشار العنف وتصاعده ليتحول إىل رصاع شامل

يف حزيران/يونيه وآب/أغسطس 2001، صدم العامل بوقوع عمليتني منفصلتني 
من عمليات التفجريات االنتحارية نفذتا يف تل أبيب والقدس وأودتا بحياة 36 
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مدنيًا. وعادت إرسائيل إىل تطبيق تكتيكها اخلاص بارتكاب عمليات القتل املوجهة 
فشنت  املتشددة،  الفلسطينية  العنارص  من  املتهمني  ضد  القانون  نطاق  وخارج 
هجومــًا صاروخيًا عىل أحد قادة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، إحدى فصائل 
الغربية؛  بالضفة  اهلل  رام  مدينة  مكتبه يف  بينام هو يف  الفلسطينية،  التحرير   منظمة 
باحلكومة  وزير  اغتيال  عن  مسؤوليتها  الشعبية  اجلبهة  أعلنت  ذلك،  عىل  وردًا 
اإلرسائيلية يف أحد فنادق القدس. وعادت القوات اإلرسائيلية إىل دخول مناطق 

فلسطينية يف الضفة الغربية كانت قد انسحبت منها يف السابق.
يف  حدثت  التي  الطفرة  إزاء  الشديد  باالنزعاج  األمن  جملس  وشعر 
القرار 1397 )2002( طالب  آذار/مارس 2002 اختذ  العنف، ويف  أعامل 
“بالوقف الفوري جلميع أعامل العنف، بام يف ذلك مجيع أعامل اإلرهاب  فيه 
منطقة  تتوخى  “رؤية  تأكيد  وأعاد  والتدمري”،  والتحريض  واالستفزاز 
آمنة  حدود  داخل  جنب  إىل  جنبًا  وفلسطني،  إرسائيل  دولتان،  فيها  تعيش 
العربية، يف اجتامع  الدول  اعتمدت جامعة  نفسه،  الشهر  ومعرتف هبا”. ويف 
هلا يف بريوت، خطة سالم اقرتحها ويل عهد اململكة العربية السعودية )الذي 
أصبح فيام بعد عاهل اململكة( األمري عبد اهلل، تعرض بموجبها الدول العربية 
االعرتاف بإرسائيل مقابل انسحاب كامل للقوات اإلرسائيلية من األرايض 

العربية املحتلة.
الدبلوماسية توارت مرة أخرى بفعل األحداث عىل األرض: فقد  بيد أن 
بمناسبة عيد  إىل مرصع 30 إرسائيليًا خالل حفل عشاء  انتحاري  تفجري  أدى 
“عملية  اإلرسائيلية  القوات  وشنت  نيتانيا،  مدينة  يف  املطاعم  أحد  يف  الفصح 
الدرع الواقي”، التي كانت أضخم عمل هجومي يف الضفة الغربية منذ حرب 
الفلسطينية يف رام اهلل،  الرئاسة  القوات اإلرسائيلية مقر  عام 1967. وطوقت 
واعتقلت مروان الربغوثي من منزله، وهو من زعامء فتح الذين يتمتعون بشعبية 
كبرية. ويف 30 آذار/مارس، دعا جملس األمن، يف القرار 1402 )2002( إىل 
وقف إلطالق النار وانسحاب القوات اإلرسائيلية من املدن الفلسطينية. ومع 
نيسان/أبريل   4 يف  أخرى  مرة  األمن  جملس  اجتمع  احلالة،  تدهور  استمرار 
واعتمد باإلمجاع القرار 1403 )2002( مطالبًا بالتنفيذ الفوري لوقف إطالق 

النار وانسحاب القوات.
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إعالن قيام اللجنة الرباعية

خارجية  بوزيري  إسبانيا،  مدريد،  يف  العام  األمني  اجتمع  نيسان/أبريل،  يف 
عالوة   ،)1991 عام  بمدريد  السالم  مؤمتر  )راعيي  وروسيا  املتحدة  الواليات 
اخلارجية  السياسة  لشؤون  األورويب  لالحتاد  السامي  املمثل  عىل خافيري سوالنا، 
العنف، ووضع  الفوري ألعامل  الوقف  وأعلنوا عن رضورة  املشرتكة.  واألمنية 
يف  تقدم  إحراز  وإىل  األخالقية”،  وغري  القانونية  “غري  االنتحارية  للهجامت  حد 
تنفيذ مقرتحات وقف إطالق النار والتدابري السياسية الرامية إىل إهناء النزاع. ومثَّل 
والواليات  األورويب،  االحتاد  تضم  التي   - “الرباعية”  لّلجنة  اجتامع  أول  ذلك 
املتحدة، وروسيا، واألمم املتحدة - والتي ستتصدر اجلهود الدولية املبذولة من 

ذاك احلني فصاعدًا بحثًا عن حل سلمي.
ويف الوقت نفسه، قامت القوات اإلرسائيلية بإعادة احتالل بيت حلم، وحارصت 
خميم الالجئني الفلسطينيني يف جنني، شاميل الضفة الغربية. ودار هناك قتال ضار عىل 
مدى أكثر من شهر تسبب يف خسائر فادحة يف األرواح من اجلانبني، بام يف ذلك 23 
اجلرافات  ودمرت  املخيم.  داخل  قتلوا  فلسطينيًا   50 من  وأكثر  إرسائيليًا  جنديـًا 
اإلرسائيلية مساحة كبرية من مساكن الالجئني الواقعة يف قلب املخيم. واعتمد جملس 
األمن القرار 1405 )2002(، الذي أعرب فيه عن قلقه “للحالة اإلنسانية األليمة 
معلومات  استقاء  إىل  العام  األمني  بمبادرة  ورحب  الفلسطينيني”،  املدنيني  للسكان 
دقيقة بشأن األحداث التي وقعت يف خميم جنني. بيد أن هذه املهمة انفضت قبل أن 

تبدأ يف غياب ما أسامه األمني العام “الدعم الكامل من كال اجلانبني”.
اجلنود  من   19 مرصع  إىل  آخر  انتحاري  هجوم  أدى  حزيران/يونيه،  ويف 
اجلدار  أو  الفصل”،  “حاجز  بناء  يف  إرسائيل  وبدأت  اإلرسائيليني،  االحتياطيني 
الفاصل، عىل طول خط اهلدنة بني إرسائيل والضفة الغربية - ويف بعض األماكن 
يتوغـل كثيـرًا داخـل األرض الفلسـطينية. ويف ذلك الشـهر أيضـًا، عرض رئيس 
الواليات املتحدة، جورج دبليو بوش خطة لالنسحاب اإلرسائييل وإقامة الدولة 
الفلسطينية - متثلت يف “وجود دولتني، تعيشان جنبًا إىل جنب يف سالم وأمن” - 

ودعا إىل إصالح السلطة الفلسطينية.
الثاين من عام 2002، استمرت اهلجامت من اجلانبني. وحينام  النصف  ويف 
بشدة  تؤثر  إرسائيل  فرضتها  التي  احلركة  وتقييد  املناطق  إغالق  عمليات  بدأت 
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عىل احلياة اليومية للفلسطينيني، عنّي األمني العام مبعوثة خاصة، كاثرين بريتيني، 
لتقدير حجم األزمة اإلنسانية يف األرض الفلسطينية املحتلة. 

ويف أيلول/سبتمرب، أعرب جملس األمن مرة أخرى عن قلقه إزاء “التدهور 
السلطة  رئيس  مقر  احتالل  إعادة  عملية  بإهناء  وطالب  احلالة”،  يف  املستمر 
يف  بام  الدويل،  اإلنساين  “القانون  احرتام  رضورة  عىل  التأكيد  وكرر  الفلسطينية، 
ذلك أحكام اتفاقية جنيف الرابعة”. وطالب املجلس بانسحاب قوات االحتالل 
قبل  حتتلها  كانت  التي  املواقع  إىل  والعودة  الفلسطينية  املـدن  من  اإلسـرائييل 
من  عليها  بام  الوفاء  إىل  الفلسطينية  السلطة  أيضًا  ودعا   .2000 أيلول/سبتمرب 
دعم  جمددًا  العامة  اجلمعية  أكدت  األول/ديسمرب،  كانون  ويف  أمنية.  متطلبات 
إهناء  إىل  آذار/مارس، ودعت  العربية يف  القمة  بمبادرة  السالم، ورحبت  عملية 
حقوق  وإعامل  املحتلة،  الفلسطينية  األرض  من  إرسائيل  وانسحاب  العنف، 

الشعب الفلسطيني، وإجياد حل ملشكلة الالجئني.
الليكود يف االنتخابات  الثاين/يناير 2003، وبعد أن فاز حزب  ويف كانون 
أبيب أودتا بحياة  انتحاري يف تل  بفارق كبري، وقعت عمليتا تفجري  اإلرسائيلية 
23 إرسائيليًا. ووقعت عمليات تفجريات انتحارية أخرى يف حافالت إرسائيلية 
وحزيران/ آذار/مارس  شهري  خالل  والقدس  حيفا  يف  شخصًا   32 فيها  قتل 

الصنع  املنزلية  ام”  “القسَّ صواريخ  نريان  بإطالق  جديدة  ظاهرة  وبرزت  يونيه. 
من قطاع غزة إىل البلدات احلدودية اإلرسائيلية، األمر الذي ردت عليه القوات 
اإلرسائيلية يف آذار/مارس بإعادة احتالل أجزاء يف شاميل قطاع غزة، بام يف ذلك 
حيث  نسمة(،   100  000( جباليا  خميم  وهو  الفلسطينيني،  لاّلجئني  خميم  أكرب 

انطلقت رشارة االنتفاضة األوىل يف عام 1987.
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وقائع األمم املتحدة

 تقرير لجنة رشم الشيخ لتقيص الحقائق 
)نيسان/أبريل 2001(

يف  السالم  قمة  مؤمتر  ختام  ويف   ،2000 األول/أكتوبر  ترشين   17 يف 
الزعامء  باتفاق بني  الرشق األوسط املعقود يف رشم الشيخ، بمرص، أنشئت، 
اإلرسائيليني والفلسطينيني، وبالتشاور مع األمني العام لألمم املتحدة، جلنة 
تكرار  منع  و“كيفية   2000 أيلول/سبتمرب  أحداث  بشأن  احلقائق  لتقيص 
عضو  رأسها  )التي  ميتشيل”  “جلنة  لتوصيات  موجز  ييل  وفيام  حدوثها”. 
التي  بالصيغة  ميتشيل(  جورج  املتحدة  بالواليات  السابق  الشيوخ  جملس 

قدمت هبا إىل رئيس الواليات املتحدة يف 30 نيسان/أبريل 2001:
عىل احلكومة اإلرسائيلية والسلطة الفلسطينية أن تترصفا برسعة وحزم لوقف 
الثقة  بناء  إعادة  يف  ذلك  بعد  الفوريان  هدفامها  يتمثل  أن  وينبغي  العنف. 

واستئناف املفاوضات.
يتخذا خطوات حازمة حتقيقًا  أن  الطرفني  الثقة، وعىل  استعادة  الرضوري  ومن 
هلذه الغاية. ومن الواضح، بالنظر إىل ارتفاع مستوى العداء وعدم الثقة، أن توقيت 
هذه اخلطوات وتسلسلها الزمني يكتسبان أمهية حاسمة. والطرفان وحدمها مها 

القادران عىل تقرير ذلك. وإننا نحثهام عىل البدء فورًا يف عملية اختاذ هذا القرار.
وبناًء عىل ما تقدم، فإننا نويص باختاذ اخلطوات التالية:

وقف العنف
عىل حكومة إرسائيل والسلطة الفلسطينية أن تؤكدا من جديد التزامهام  ʤ 

دون  العنف  لوقف  الفوري  والتنفيذ  القائمة  والتعهدات  باالتفاقات 
رشوط.

األمني  التعاون  تستأنفا  أن  الفلسطينية  والسلطة  إرسائيل  حكومة  عىل  ʤ 

فورًا.

إعادة بناء الثقة
عىل السلطة الفلسطينية وحكومة إرسائيل أن تعمال معًا لتهيئة فرتة هتدئة  ʤ 

معقولة، ولتنفيذ تدابري إضافية لبناء الثقة...
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جهودمها  بذل  تستأنفا  أن  إرسائيل  وحكومة  الفلسطينية  السلطة  عىل  ʤ 

لتحديد وإدانة ونبذ التحريض بجميع أشكاله.

عىل  واإلرسائيليني  للفلسطينيني  توضح  أن  الفلسطينية  السلطة  عىل  ʤ 

وترفضه،  اإلرهاب  تستنكر  أهنا  إجراءات حمددة،  السواء، ومن خالل 
العمليات اإلرهابية  ملنع  الفلسطينية ستبذل كامل جهدها  السلطة  وأن 
ومعاقبة مرتكبيها. وينبغي هلذا اجلهد أن يتضمن اختاذ خطوات فورية 
يف  الداخلة  املناطق  داخل  يعملون  الذين  اإلرهابيني  وسجن  العتقال 

نطاق الوالية القضائية للسلطة الفلسطينية.

النمو  ʤ “ ذلك  يف  بام  االستيطان،  أنشطة  جتمد  أن  إرسائيل  حكومة  عىل 
الطبيعي” للمستوطنات القائمة.

باعتامد  اإلرسائييل  الدفاع  جيش  قيام  تكفل  أن  إرسائيل  حكومة  عىل  ʤ 

عدم  عىل  التشجيع  شأهنا  من  التي  واإلجراءات  السياسات  وإنفاذ 
ل بغرض التقليل  استخدام األسلحة القاتلة يف الرد عىل املتظاهرين العزَّ

إىل أدنى حد من اخلسائر البرشية واملصادمات بني اجلانبني.

عىل السلطة الفلسطينية أن متنع املسلحني من استخدام املناطق الفلسطينية  ʤ 

جيش  ومواقع  املأهولة  اإلرسائيلية  املناطق  عىل  النار  إلطالق  املأهولة 
الدفاع اإلرسائييل. فهذا التكتيك يعرض املدنيني من اجلانبني إىل خماطر 

ال لزوم هلا. 

عىل حكومة إرسائيل أن ترفع عمليات اإلغالق، وأن حتّول إىل السلطة  ʤ 

الفلسطينية عائدات الرضائب املستحقة، وأن تسمح للفلسطينيني الذين 
كانوا يعملون يف إرسائيل بالعودة إىل أعامهلم؛ وعليها أن تكفل عدم قيام 
قوات األمن واملستوطنني بتدمري البيوت والطرق، فضاًل عن األشجار 
واملمتلكات الزراعية األخرى يف املناطق الفلسطينية. وإننا ندرك موقف 
القبيل  هذا  من  تتخذها  التي  اإلجراءات  بأن  القائل  إرسائيل  حكومة 
هي ألسباب أمنية، بيد أن اآلثار االقتصادية لتلك اإلجراءات ستستمر 

لسنوات عديدة.

األمن اإلرسائيلية  مع وكاالت  التعاون  الفلسطينية جتديد  السلطة  عىل  ʤ 

الذين يعملون  الفلسطينيني  العامل  بام يضمن، إىل أقىص حد ممكن، أن 
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ارتباطات مع منظامت  بدقة وليس هلم  تم فحصهم  قد  داخل إرسائيل 
وأفراد ضالعني يف اإلرهاب.

بمهمة  النظر يف االضطالع  الفلسطينية وحكومة إرسائيل  السلطة  عىل  ʤ 

واملسلمني  اليهود  تراث  يف  املقدسة  األماكن  ومحاية  لصون  مشرتكة 
واملسيحيني.

عىل حكومة إرسائيل والسلطة الفلسطينية أن تؤيدا وتدعام أعامل املنظامت  ʤ 

غري احلكومية الفلسطينية واإلرسائيلية التي تشارك يف املبادرات الشاملة 
التي تربط بني الشعبني.

استئناف املفاوضات
 ʤ 1999 عامي  يف  الشيخ  رشم  وتفامهات  اتفاقات  روح  من  انبثاقًا 
التزامهام  تأكيد  إلعادة  الطرفان  يلتقي  بأن  نويص  فإننا  و2000، 
باالتفاقات والتفامهات املشرتكة املوّقعة بينهام، والختاذ ما يتفق مع ذلك 
من إجراءات. وينبغي أن يكون ذلك هو األساس الستئناف مفاوضات 

كاملة ذات مضمون. 





ً ثانيا

 األمـم املتحـدة
 وفلسـطني:

التطورات الراهنة
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الفصل 6
األمم املتحدة والبحث عن السالم

األمني العام بان كي ـ مون )الرابع من اليسار( يتحدث يف مؤمتر صحفي مشرتك لألعضاء الرئيسيني يف 
اللجنة الرباعية )االحتاد األورويب، واألمم املتحدة، والواليات املتحدة، واالحتاد الرويس( بشأن عملية 

السالم يف الرشق األوسط، يف نيويورك، يف 23 أيلول/سبتمرب 2007. ويظهر يف الصورة من اليسار 
إىل اليمني: توين بلري، ممثل اللجنة الرباعية؛ وخافيري سوالنا، األمني العام ملجلس االحتاد األورويب؛ 

وكوندوليزا رايس، وزيرة خارجية الواليات املتحدة؛ والسيد بان؛ وسريجي الفروف، وزير خارجية 
 االحتاد الرويس؛ ولوي أمادو، وزير خارجية الربتغال )الرئيس املناوب لالحتاد األورويب(؛ وبنيتا 

فرييرو - فالدنر، مفوض االحتاد األورويب للعالقات اخلارجية. )الصورة: األمم املتحدة(

“ستواصل األمم املتحدة دعم الجهود الدولية الرامية إىل إنهاء االحتالل الذي بدأ 
منذ أربعني عامـاًً مضت، وتحقيق حل يقوم عىل أساس دولتني. وال يشكل وجود 
دولة فلسطينية مستقلة وتتمتع بمقومات البقاء، ووجود إرسائيل يف سالمة وأمن، 
نعمة للشعبني فقط، لكن ذلك سيساعد أيضاً عىل تعزيز السالم واالستقرار يف 

املنطقة عىل نطاق أوسع”.

األمني العام لألمم املتحدة بان كي ـ مون،

 يف رسالة موجهة إىل االجتماع األفريقي لألمم املتحدة بشأن قضية فلسطني، 
9 أيار/مايو 2007

الكشف عن خريطة الطريق

الدبلوماسية.  اجلهود  استؤنفت   ،2003 عام  بداية  يف  العنف  تصاعد  خضم  يف 
“خريطة  الطرفني  عىل  رسميًا  الرباعية  اللجنة  عرضت  نيسان/أبريل،   30 ويف 
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طريق معتمدة عىل األداء تفيض إىل حل دائم للنزاع اإلرسائييل - الفلسطيني قائم 
عىل وجود دولتني”، وهي خمطط أسايس أصبح معروفًا باسم “خريطة الطريق”. 
وخريطة الطريق هي خطة مؤلفة من ثالث مراحل جيري تنفيذها من خالل اختاذ 
مدريد،  مؤمتر  وضعها  التي  األسس  عىل  وتقوم  للقياس  قابلة  تدرجية  خطوات 
و338   ،)1967(  242 األمن  جملس  وقرارات  السالم،  مقابل  األرض  ومبدأ 
الطرفان،  إليها  توصل  أن  سبق  التي  والرتتيبات   ،)2002( و1397   ،)1973(
ومبادرة السالم العربية )انظر وقائع األمم املتحدة: خريطة الطريق(. ومما له أمهيته 
امللحوظة أن خريطة الطريق قبلها اإلرسائيليون، وقبلها الفلسطينيون وإن بيشء 
الرامية  املرجعية جلميع اجلهود  التحفظ، بوصفها املخطط األسايس والنقطة  من 
االجتامع  الرباعية  اللجنة  واصلت  فصاعدًا،   2002 عام  ومنذ  النزاع.  إهناء  إىل 
بصورة منتظمة عىل مستوى األعضاء الرئيسيني )عىل غرار اجتامع مدريد يف عام 
2002( ويف امليدان عىل مستوى املبعوثني من خالل جهود التيسري التي يقوم هبا 

منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الرشق األوسط ومقره غزة.
آرييل شارون  رئيس وزراء إرسائيل  اجتمع  ويف 4 حزيران/يونيه 2003، 
رئيس  مع  عباس،  حممود  آنذاك،  حديثًا،  املعنّي  الفلسطيني  الوزراء  ورئيس 
الواليات املتحدة جورج بوش وامللك عبد اهلل عاهل األردن، يف العقبة، باألردن. 
وقال رئيس الوزراء عباس: “إن االنتفاضة املسلحة جيب أن تتوقف وعلينا اللجوء 
الفلسطينيني  ومعاناة  االحتالل  إلهناء  سعينا  يف  واستعامهلا  السلمية  الوسائل  إىل 
واإلرسائيليني”. وقال رئيس الوزراء شارون: “يمكننا طمأنة رشكائنا الفلسطينيني 
بأننا نتفهم أمهية تواصل األرايض يف الضفة الغربية من أجل دولة فلسطينية تتمتع 

بمقومات البقاء”، وتعهد بالبدء فورًا يف إزالة املراكز “غري املرخص هبا”.
وتيل ذلك اجتامع لألعضاء الرئيسيني يف اللجنة الرباعية، عقد أيضًا يف األردن، 
تعهدوا فيـه بدعم الزعيمني اإلرسائييل والفلسطيني لكي ينفذا التزاماهتام، ورحبوا 
باجلهود التي تبذهلا مرص وآخرون من أجل وقف األعامل املسلحة التي تقوم هبا 

اجلامعات الفلسطينية.
يف  القدس  يف  أخرى  مرة  والفلسطيني  اإلرسائييل  الوزراء  رئيسا   واجتمع 
صحفي  مؤمتر  ويف  الطريق.  خطة  تنفيذ  يف  املحرز  التقدم  ملناقشة  متوز/يوليه   1
الوزراء عباس انسحاب إرسائيل من  مشرتك عقد قبل االجتامع، وصف رئيس 
شاميل قطاع غزة بأنه يشكل “خطوة هامة” ستليها خطوات مماثلة يف مدن وبلدات 
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مشرتكة  جلان  تشكيل  عىل  يتفقا  أن  يف  أمله  عن  وأعرب  أخرى.  حمتلة  فلسطينية 
شارون  الوزراء  رئيس  فيه  كرر  الذي  الوقت  يف  الطريق،  خريطة  تنفيذ  لتعزيز 

تأكيده عىل أن أمن إرسائيل يتصدر أولوياته.
ويف آب/أغسطس، أدى تفجري انتحاري قام هبا مهاجم من محاس إىل مرصع 
21 شخصـًا يف حافلة بالقدس، وقامت إرسائيل بتنفيذ عمليات قتل خارج اإلطار 
القانوين يف أحد زعامء محاس يف قطاع غزة وأربعة آخرين من املتشددين املزعومني 
يف الضفة الغربية. ويف أعقاب عمليتي تفجري انتحاريتني أخريني أسفرتا عن مرصع 
يف  الفلسطينية  الرئاسة  ملقر  حصارها  اإلرسائيلية  القوات  استأنفت  شخصًا،   15
رام اهلل. ويف ترشين األول/أكتوبر، وبعد أن أدى تفجري انتحاري قامت به إحدى 
الفتيات إىل مرصع 21 إرسائيليًا يف مطعم يف حيفا، أدانت اجلمعية العامة مرة أخرى 
أعامل القتل تلك، لكنها طالبت إرسائيل أيضًا بوقف وإلغاء تشييد اجلدار الفاصل. 
ويف ترشين الثاين/نوفمرب، اختذ جملس األمن القرار 1515 )2003( الذي أيد فيه 
الوزراء شارون خطة من جانب  نفسه، أعلن رئيس  الوقت  الطريق. ويف  خريطة 

واحد لفض اشتباك القوات العسكرية اإلرسائيلية واملستوطنني من قطاع غزة.

“مبادرة جنيف”

يف كانون األول/ديسمرب 2003، برزت حماولة جديدة، وإن كانت غري رسمية، 
وزيرين  بزعامة  والفلسطيني،  اإلرسائييل  املدين  للمجتمع  ممثلون  طرح  حينام 
ربه،  عبد  ويارس  بيلني،  يويس  مها  الفلسطينية،  والسلطة  إرسائيل  من  سابقني 
النزاع  إهناء  أجل  من  تفصييل  نموذجي  سالم  اتفاق  وهي  جنيف”،  “مبادرة 
مرشوع  أن  ورغم  النهائي.  الوضع  لقضايا  ويتعرض  الفلسطيني،  اإلرسائييل 
بني  كبريًا  شعبيًا  تـأييدًا  وجد  فقد  رسمي،  وضـع  أّي  لـه  يكن  مل  هذا  السالم 
بواضعي  عنان  كويف  العام  األمني  التقى  أن  وبعد  والفلسطينيني.  اإلرسائيليني 
هذه املبادرة يف نيويورك يف 5 كانون األول/ديسمرب، قال إن خريطة الطريق تظل 
“قوة الدفع الالزمة حلسم النزاع يف الرشق  قدمًا، وأن  “اآللية الرئيسية” للميض 

األوسـط جيب أن تصـدر عـن أناس يعملون معـًا من أجل التغيري”.
 .2004 عام  خالل  عديدة  بأشكال  العنف  تصاعد  من  مزيد  هناك  وكان 
ويف هجامت متفرقة بالصواريخ عىل مدينة غزة يف شهري آذار/مارس ونيسان/
محاس  حركة  يف  األعىل  الزعيمني  اإلرسائيلية  الدفاع  قوات  قتلت  أبريل، 
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أيار/مايو،  ويف  الرنتييس.  العزيز  وعبد  ياسني  أمحد  الشيخ  ومها  اإلسالمية، 
نسف متشددون فلسطينيون مركبة عسكرية إرسائيلية يف قطاع غزة مما أدى إىل 
مرصع ستة جنود؛ وشنت إرسائيل عملية ضخمة عىل طول احلدود بني غزة 
ومرص لوقف ما ُيزعم حدوثه من عمليات تسلل وهتريب أسلحة عرب احلدود، 
 وأدت العملية إىل هدم عرشات املنازل الفلسطينية كام قتل 40 فلسطينيًا. ويف 
مقتل  إىل  االنتحارية  التفجريات  حوادث  أدت  وآب/أغسطس،  متوز/يوليه 
أكثر من 20 إرسائيليًا يف نتانيا وبري سبع. ويف أيلول/سبتمرب، وبعد أن تسببت 
صواريخ القسام يف مقتل طفلني إرسائيليني يف مدينة سديروت يف النقب، قامت 
القوات اإلرسائيلية بإعادة احتالل شاميل قطاع غزة يف عملية عسكرية استمرت 

17 يومـًا وقتل فيها أكثر من 100 فلسطيني.
ويف ترشين الثاين/نوفمرب 2004، نقل الزعيم الفلسطيني يارس عرفات جوًا 
إىل مستشفى يف فرنسـا حيث تويف هناك عن عمر يناهز 75 عامًا، وكانت صحته 
فيها حبيس مقره  التي كان  السابقة  الشهور األحد عرش  قد تدهورت عىل مدى 
جوًا  جثامنه  نقل  مرص،  يف  الرسمية  اجلنازة  مراسم  أقيمت  أن  وبعد  اهلل.  رام  يف 
إىل الضفة الغربية حيث دفن داخل مقر املجمع الرئايس يف رام اهلل وسط مشاهد 

احتدمت فيها مشاعر احلزن واحلداد.

اتصاالت جديدة

عقد  شباط/فرباير،  ففي   .2005 عام  بداية  الدبلوماسية  االتصاالت  ميَّزت 
يف  وطنية  حلكومة  رئيسًا  آنذاك  أصبح  الذي  شارون،  آرييل  الوزراء  رئيس 
شعبيًا  انتخبه  الذي  عباس  حممود  مع  بمرص،  الشيخ،  رشم  يف  اجتامعًا  إرسائيل، 
رئيسًا  عرفات  يارس  ليخلف  الثاين/يناير  كانون  يف  الفلسطيني  الوطني  املجلس 
للسلطة الفلسطينية. ومرة أخرى، أعلن الزعيامن إهناء العنف، وأعلنت إرسائيل 
خطة لإلفراج عن 900 أسري فلسطيني وانسحاب للقوات اإلرسائيلية من املدن 
أن  بيد  لالنتفاضة؛  “هناية”  بوضع  بشريًا  اللقاء  نتائج  واعتربت  الفلسطينية. 
عمليات االنسحاب اإلرسائيلية “مجدت” خالل أيام معدودة بعدما أدى تفجري 

انتحاري إىل مقتل مخسة أشخاص يف ملهى لييل يف تل أبيب.
مرة  الرباعية  اللجنة  يف  الرئيسيون  األعضاء  اجتمع  آذار/مارس،  ويف 
الفلسطينية”.  املؤسسات  بناء  “لدعم  دويل  اجتامع  مع  بالتزامن  لندن  يف  أخرى 



57 الفصل 6: األمم املتحدة والبحث عن السالم 

انسحاب  من  عنه  اإلعالن  ما جرى  الرباعية عىل  اللجنة  بيان صادر عن  وأثنى 
التأكيد عىل أن  الغربية، لكن اإلعالن كرر  إرسائييل من غزة وأجزاء من الضفة 
والكامل”  “التام  اإلرسائييل  االنسحاب  سياق  يف  تتم  أن  جيب  اخلطوات  هذه 
األوصال  مقطعة  “دولة  أن  من  البيان  وحذر  الطريق.  خريطة  مع  يتسق   وبام 
ال يمكنها االستمرار”. وبعد اجتامع لندن، زار األمني العام املنطقة إلجراء املزيد 
قواهتا  والفلسطينيني. وسحبت إرسائيل  الزعامء اإلرسائيليني  املباحثات مع  من 

من مدينتي أرحيا وطولكرم بالضفة الغربية.
الدويل،  للبنك  السابق  الرئيس  الرباعية  اللجنة  عّينت  نيسان/أبريل،  ويف 
القوات”،  فصل  بخطة  معنيًا  غزة  يف  هلا  خاصًا  “مبعوثًا  وولفنسون،  جيمس 
اهلياكل  قبيل  من  االقتصادية،  األصول  تسليم  بتيسري  مهمته  من  جزء  ويتعلق 
غزة،  يف  إخالؤها  جرى  التي  املستوطنات  يف  الزراعية  واملستنبتات  األساسية 
أسري   400 عن  إرسائيل  أفرجت  أيار/مايو،  ويف  الفلسطينية.  السلطات  إىل 
والرئيس  شارون  الوزراء  لرئيس  لقاء  وبعد  حزيران/يونيه،  ويف  فلسطيني. 
عباس يف القدس، اجتمعت اللجنة الرباعية مرة أخرى يف لندن، وحثت الطرفني 

عىل “تفادي تصاعد العنف ومنع وقوعه”.

انسحاب إرسائيل من قطاع غزة وظهور حماس

إرسائيل،  داخل  املعارضة  بعض  وجود  من  الرغم  وعىل  آب/أغسطس،  يف 
جلميع  املحدد،  الوقت  ويف  بيرس  متت  إجالء،  عملية  شارون  الوزراء  رئيس  نفذ 
املستوطنات املدنية يف قطاع غزة، وأربع مستوطنات يف شاميل الضفة الغربية؛ ويف 
أيلول/سبتمرب، غادر آخر جنود إرسائيليني قطاع غزة، وتم تسليم املستوطنات إىل 
الفلسطينيني. وشكل ذلك أول انسحاب إرسائييل من األرض الفلسطينية املحتلة 
من 4 حزيران/يونيه 1967، وإن كانت إرسائيل احتفظت بسيطرهتا عىل حدود 
العامة،  اجلمعية  إىل  موجه  خطاب  ويف  اإلقليمية.  ومياهها  اجلوي  وجماهلا  غزة، 
أن يكون هلم  احلرية ويف  “احلق يف  للفلسطينيني  أن  الوزراء شارون  أعلن رئيس 
تأكيد  فيه  أعاد  الذي  الوقت  يف  هبم”،  خاصة  دولة  يف  سيادة  وذو  وطني  وجود 

مطالبة إرسائيل بوجود قدس موحدة “غري مقسمة”.
أثرمها اخلطري عىل  الثاين/يناير 2006، وقع حدثان سيكون هلام  كانون  ويف 
اإلرسائييل  الوزراء  رئيس  أصيب  فقد  اإلرسائييل:   - الفلسطيني  النزاع  جمريات 
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آرييل شارون بسكتة دماغية أقعدته عن العمل، ويف انتخابات املجلس الترشيعي 
الفلسطيني اجلديد فازت بأغلبية املقاعد حركة محاس التي ال تعرتف بإرسائيل، 
وطلب  العنف.  تنبذ  ال  أهنا  كام  معها،  إبرامها  سبق  التي  باالتفاقات  تقبل  وال 
الرئيس عباس من زعيم محاس، إسامعيل هنية، أن يشكل حكومة وطنية جديدة؛ 

ويف الوقت نفسه تقريبًا، انتخب إهيود أوملرت رئيسًا لوزراء إرسائيل.
وردًا عىل الفوز الذي حققته محاس يف االنتخابات، أوقفت إرسائيل حتويل 
العائدات الرضيبية للفلسطينيني، ورشعت كربى اجلهات املانحة اخلارجية، بام يف 
ذلك الواليات املتحدة واالحتاد األورويب، يف حجب املساعدة املالية واالقتصادية 
عن السلطة الفلسطينية. وأرصت هذه اجلهات عىل أن استئناف املعونة مرشوط 
بأن تلتزم احلكومة التي تقودها محاس بمبادئ نبذ العنف، واالعرتاف بإرسائيل، 
التي  الطريق  خريطة  خطة  ذلك  يف  بام  السابقة،  وااللتزامات  االتفاقات  وقبول 
تقيض بوجود دولتني تعيشان جنبًا إىل جنب يف سالم. ويف حزيران/يونيه، ووسط 
الرباعية  اللجنة  أيدت  غزة،  قطاع  يف  متفاقمة  إنسانية  أزمة  نشوب  عىل  دالئل 
اقرتاحًا من االحتاد األورويب بإنشاء “آلية دولية مؤقتة” لتيسري “تقديم املساعدة 
عىل أساس االحتياجات إىل الشعب الفلسطيني مبارشة” دون أن متر من خالل 
التي صممت لدفع مرتبات  الفلسطينية. وبموجب هذه اآللية،  حكومة السلطة 
الفلسطينيني العاملني يف القطاع الصحي، ولتوفري إمدادات الوقود والطاقة بدون 
االحتاد  أنفق  السكان،  بني  فقرًا  القطاعات  ألشد  األساسية  والبدالت  انقطاع، 

األورويب قرابة 865 مليون دوالر يف عام 2006.
األرض  يف  البرشية  املعاناة  من  للتخفيف  سبل  إلجياد  اجلهود  تواصلت  وبينام 
الفلسطينية )انظر الفصل 9 أدناه(، وتابع الزعامء الفلسطينيون املفاوضات من أجل 
غزة  قطاع  من  القسام  صواريخ  إطالق  استمر  ومحاس،  فتح  فصائل  بني  التوفيق 
داخل إرسائيل، ونفذت إرسائيل املزيد من “عمليات القتل املوجهة” ضد املتشددين 
الفلسطينيني املشتبه فيهم. ويف إحدى احلوادث املفجعة بوجه خاص والتي وقعت 
خالل شهر حزيران/يونيه 2006، قتل سبعة أفراد من أرسة فلسطينية واحدة بينام 
كانوا عىل شاطئ غزة. وردًا عىل ذلك، ألغت محاس عرضًا باهلدنة كانت قد اقرتحته، 
وأرسوا  إرسائيليني  جنديني  وقتلوا  اإلرسائيلية،  األرض  داخل  إىل  مقاتلوها  وعرب 
ثالثــًا - وهو برتبة عريف ظل رهن األرس. وردًا عىل هذه العملية، بدأت إرسائيل 
هجومًا أرضيًا جديدًا عىل قطاع غزة، وشنت هجومًا موجهًا ضد مواقع الصواريخ 
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الفلسطينية، فقتلت 23 فلسطينيًا يف غارة واحدة. وأدت رضبة جوية إرسائيلية يف 
حزيران/يونيه إىل تدمري حمطة الطاقة الكهربائية الوحيدة يف قطاع غزة، مما نجم عنه 
انقطاع الكهرباء عن معظم سكان غزة باستثناء فرتة 6 إىل 8 ساعات يوميًا، واملياه 
باستثناء ساعتني إاّل ثالث يوميًا عىل مدى بقية العام. واجتمع جملس األمن يف متوز/

يوليه، لكنه نتيجة للتصويت السلبي لعضو دائم باملجلس مل يتمكن من اعتامد مرشوع 
قرار يدعو إىل اإلفراج عن اجلندي اإلرسائييل املختطف وإىل وقف “االستعامل املفرط 

للقوة من جانب إرسائيل”.
يف  باحلياة  أشبه  حياة  غزة  سكان  عاش   ،2006 عام  من  الثاين  النصف  ويف 
يومية  بصفة  إرسائيل  هبا  تقوم  التي  العسكرية  الرضبات  بسبب  احلرب   أجواء 
الفلسطينية  للصواريخ  املستمر  اإلطالق  وبسبب  والبحر،  واجلو  الرب  من  تقريبًا 
داخل إرسائيل. وفيام بني 25 حزيران/يونيه و12 ترشين األول/أكتوبر 2006، 
تويف 261 من أبناء غزة نتيجة ألعامل العنف، من بينهم 60 طفاًل؛ وخالل الفرتة 
نفسها، قتل إرسائيليان وأصيب 15 بجروح من جراء قصف الصواريخ املصنعة 
منزليًا التي جرى إطالقها من قطاع غزة. وبحلول أيلول/سبتمرب 2006، اتفق 
تشكيل  عىل  محاس،  زعيم  هنية،  الوزراء  ورئيس  فتح،  زعيم  عباس،  الرئيس 
حكومة وحدة وطنية فلسطينية. بيد أن القتال العنيف اندلع من جديد بني الفصائل 
الفلسطينية املسلحة يف غزة؛ ولقي العديد من املقاتلني حتفهم، واهنارت حمادثات 

حكومة الوحدة الوطنية.
وواصلت إرسائيل قصفها ملناطق يف قطاع غزة، واستمر هجومها ملدة ستة أيام 
عىل مدينة بيت حانون يف الشامل حيث قتل 50 مدنيًا، بمن فيهم 16 فردًا من أرسة 
واحدة يف هجوم وقع يف ترشين الثاين/نوفمرب - يف واقعة اعتذر عنها رئيس وزراء 
إرسائيل مشريًا إىل وقوع “أخطاء تقنيـة”. واجتمع جملس األمـن يف 9 و10 ترشين 
الثاين/نوفمرب، لكنه مل يتمكن من اعتامد مرشوع قرار بإدانة اإلجراءات العسكرية 
يف  استثنائية  دورة  يف  اإلنسان  حقوق  جملس  واجتمع  غزة.  قطاع  يف   اإلرسائيلية 
املستوى  رفيعة  بعثة  حانون  بيت  إىل  يوفد  أن  وقرر  الثاين/نوفمرب،  ترشين   15
لتقيص احلقائق. ويف 30 ترشين الثاين/نوفمرب، أعربت اجلمعية العامة عن شجبها 
بينهم نساء وأطفال”، وطلبت  الفلسطينيني، من  العديد من املدنيني  “لقتل  البالغ 
بدأ  الذي  الوقت  وبحلول  احلقائق.  لتقيص  مماثلة  بعثة  يوفد  أن  العام  األمني  إىل 
فيه رسيان اهلدنة يف هناية ترشين الثاين/نوفمرب، راح ضحية األعامل القتالية التي 
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وقعت خالل الشهور اخلمس السابقة، بام يف ذلك عمليات االقتتال الداخيل، أكثر 
من 450 فلسطينيًا، وأصيب بجروح نحو 500 1 آخرين؛ وخالل الفرتة نفسها، 

قتل ثالثة جنود إرسائيليني، كام قتل مدنيان إرسائيليان عىل أيدي فلسطينيني.

االتفاق عىل حكومة وحدة وطنية

شباط/فرباير،  ففي  للمصاحلة.  جديدة  بجهود   2007 عام  بدايات  متيزت 
التقى زعامء محاس وفتح يف مكة بدعوة من امللك عبد اهلل عاهل اململكة العربية 
الفلسطينية، ويف  السلطة  داخل  السلطة  لتقاسم  واتفقوا عىل صيغة  السعودية، 
محاس  من  وزراء  ضمت  فلسطينية”،  وحدة  “حكومة  شكلت  آذار/مارس، 
ومن فتح، فضاًل عن أعضاء مستقلني. وأكدت احلكومة اجلديدة يف برناجمها أهنا 
“تلتزم بقرارات الرشعية الدولية واالتفاقات التي وّقعت عليها منظمة التحرير 
الفلسطينية” - وهي صياغة اعترب كبار املانحني الغربيني أهنا ال تزال ال ترقى إىل 
حد االعرتاف الكامل بإرسائيل وااللتزام بعدم العنف وبعملية السالم. وظلت 
تقييدات املانحني املفروضة عىل متويل السلطة الفلسطينية سارية املفعول، وأعلن 
ممثلو املانحني الغربيني الرئيسيني أهنم سيواصلون جتنب أّي اتصاالت مع أعضاء 

محاس يف احلكومة الفلسطينية.
ويف آذار/مارس، تم االتفاق يف مؤمتر قمة جلامعة الدول العربية عقد يف 
العريب  القمة  مؤمتر  اعتمدها  التي  السعودية  اخلطة  تأكيد  إعادة  عىل  الرياض 
التي طرحت االعرتاف بإرسائيل  املعقود يف بريوت عام 2002، وهي اخلطة 
مقابل االنسحاب اإلرسائييل من األرايض الفلسطينية املحتلة وتطبيع العالقات. 
إىل  له  رسمية  زيارة  بأول  مون   - كي  بان  العام  األمني  قام  نفسه،  الشهر  ويف 
املنطقة، واجتمع باملسؤولني اإلرسائيليني يف القدس والزعامء اإلرسائيليني يف 

الضفة الغربية.
ويف نيسان/أبريل، اجتمع الرئيس عباس ورئيس الوزراء أوملرت يف القدس 
ملناقشة القضايا اإلنسانية واألمنية العاجلة، عالوة عىل اجلهود الرامية إىل بناء الثقة 
بني اجلانبني، لكن االجتامع مل يسفر عن نتائج حاسمة. واجتمع األعضاء الرئيسيون 
يف اللجنة الرباعية يف برلني يف شهر آذار/مارس وبعد ذلك يف أيار/مايو، وأعلنوا 
ترحيبهم بمبادرة السالم العربية وبام يبذل من جهود جديدة الستئناف احلوار بني 
إرسائيل والفلسطينيني. بيد أنه نتيجة لتجدد أعامل العنف بني خمتلف الفصائل يف 
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الفرتة ما بني منتصف آذار/مارس ومنتصف أيار/مايو 2007، قتل 68 فلسطينيًا 
وأصيب 200 بجروح. وأبلغ وكيل األمني العام للشؤون السياسية جملس األمن 
يف 24 أيار/مايو بأن جتدد العنف هيدد بقاء حكومة الوحدة الفلسطينية كام هيدد 

االحتامالت املتعلقة بإجراء أّي حوار مثمر بني اإلرسائيليني والفلسطينيني.

استيالء حماس عىل قطاع غزة وعواقبه

يف حزيران/يونيه، استولت محاس عن طريق العنف عىل السلطة السياسية الفعلية 
الوطنية  الوحدة  حكومة  عباس  الرئيس  حـلَّ  ذلك،  عـىل  وردًا  غـزة.  قطـاع  يف 
الفلسطينية، وأعلن حالة الطوارئ، وشكل حكومة طوارئ عنّي فيها سالم فياض 

رئيسًا للوزراء.
ومع تشكيل احلكومة الفلسطينية اجلديدة، قررت الواليات املتحدة واالحتاد 
واختذت  الفلسطينية.  السلطة  إىل  املبارشة  املساعدة  تقديم  استئناف  األورويب 
العائدات  حتويل  واستأنفت  عباس،  الرئيس  لدعم  إجراءات  أيضًا  إرسائيل 

الرضيبية واجلمركية وبدأت باإلفراج عن األرسى الفلسطينيني.
اللجنة  عّينت  اجلديدة،  التطورات  ضوء  يف  السالم  عملية  تعزيز  إىل  وسعيًا 
هلا،  ممثاًل  بلري  توين  السابق  الربيطاين  الوزراء  رئيس  حزيران/يونيه  يف  الرباعية 
لدعم  املتحدة  الواليات  رئيس  اقرتحه  دويل  اجتامع  لعقد  تأييدها  عن  وأعربت 

التفاوض عىل حل للنزاع اإلرسائييل - الفلسطيني يستند إىل وجود دولتني.

مؤتمر أنابوليس واستئناف محادثات السالم

يف  مؤمتر  عقد  إىل  املتحدة  الواليات  دعت  السالم،  عملية  إلحياء  حماولة  يف 
رئيس  املؤمتر  يف  وشارك  الثاين/نوفمرب.  ترشين   27 يف  ماريالند،  أنابوليس، 
الوزراء اإلرسائييل إهيود أوملرت، والرئيس الفلسطيني حممود عباس، إىل جانب 
ممثلني للرشكاء الرئيسيني الدوليني، وبلدان اجلوار يف املنطقة، بام يف ذلك اململكة 

العربية السعودية، واألردن، ومرص، ولبنان، وسوريا.
وأسفر املؤمتر عن تفاهم مشرتك صادر عن الزعيمني اإلرسائييل والفلسطيني 
لغرض  طيبة،  وبنية  ثنائية،  مفاوضات  فورًا يف  “البدء  اتفاقهام عىل  فيه عن  أعلنا 
القضايا  كل  فيها  بام  املعلقة،  املسائل  مجيع  تسوي  سـالم،  اتفاقية  إىل  التوصل 
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وعىل  السابقة”،  االتفاقات  حتديدًا  عليها  نصت  كام  اسـتثناء،  دون  اجلوهرية 
جلنة  أنشئت  الغرض،  وهلذا   .2008 عام  هناية  حلول  قبل  اتفاق  إىل  التوصل 

توجيهية ستعقد أول دورة هلا يف القدس يف 12 كانون األول/ديسمرب.
بموجب  اللتزاماهتام  الفوري  بالتنفيذ  املشرتك  التفاهم  يف  اجلانبان  وتعهد 

عىل  املعتمـدة  الطريق  خريطة 
اللجنة  عن  الصـادرة  األداء، 
إىل  ستفيض  والتي  الرباعية، 
 - اإلرسائييل  للنزاع  دائم  حل 
وجود  عىل  قائم  الفلسطيني، 
تشكيل  عىل  اتفقا  كام  دولتني، 
آليـة أمريكية فلسطينية إرسائيلية 
بقيادة الواليات املتحدة لغرض 
الطريق.  خريطة  تنفيذ  متابعة 
أوملرت  الوزراء  رئيس  اتفق  كام 
االجتامع  عىل  عباس  والرئيـس 
سـري  ملتابعـة  أسـبوعني  كــل 

املفاوضات.
ورحب األمني العام بان كي - مون بالتفاهم املشرتك، وتعهد بتوفري الدعم 
قامت  “لقد  العام:  األمني  وقال  املتجددة.  للجهود  املتحدة  األمم  من  الكامل 
السالم،  إلحالل  العريضة  الثوابت  بتوفري   ، عامًاً  60 مدى  عىل  املتحدة،  األمـم 
و338   242 األمـن  جملس  قرارات  يف  ثم  التقسيم،  خطة  يف  بذلك  بدأت  وقد 
و1397 و1515. واليوم، ليس هناك الكثري من األولويات أمام األمم املتحدة 
األمهية.  فائق  أمر  هو  اآلن  التنفيذ  إن  النزاع.  هلذا  حل  إىل  التوصـل  من   أهم 

وما نحققـه غدًا من أفعال أهم بكثري مما نردده اليوم من أقوال”.

رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس )إىل اليسار( 
يصافح رئيس الوزراء اإلرسائييل إهيود أوملرت يف مؤمتر 

السالم اإلرسائييل – الفلسطيني املعقود يف األكاديمية 
البحرية األمريكية يف أنابوليس، 27 ترشين الثاين/

نوفمرب 2007 )الصورة: رويرت/الري دونينغ(
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وقائع األمم املتحدة

خريطة الطريق

“خريطة طريق معتمدة عىل األداء تفيض إىل حل دائم  فيام ييل مقتطفات من 
اللجنة  اعتمدهتا  دولتني”  وجود  عىل  قائم  الفلسطيني   - اإلرسائييل  للنزاع 
االحتاد  املتحدة،  الواليات  األورويب،  االحتاد  املتحدة،  )األمم  الرباعية 
نيسان/أبريل 2002. وحتدد  املعقود يف مدريد يف 10  الرويس( يف اجتامعها 
خريطة الطريق املعامل واخلطوات التي يتعني أن يقوم هبا كل من اإلرسائيليني 
عنه  ينجم  بام  اجلانبني،  بني  النزاع  وتسوية  الدماء  إراقة  إلهناء  والفلسطينيني 

وجود دولتني يف املنطقة، تعيشان جنبًا إىل جنب يف سالم وأمن.
وقد قدمت خريطة الطريق رسميًا إىل الطرفني يف 30 نيسان/أبريل 2003، 
وهي خطة مؤلفة من ثالث مراحل وترمي إىل التوصل إىل تسوية هنائية وشاملة 
للنزاع اإلرسائييل - الفلسطيني، عىل أساس هنج حتركه األهداف ويعتمد عىل 
األداء. وستظل خريطة الطريق بمثابة اخلطة األساسية والنقطة املرجعية جلميع 

اجلهود الرامية إىل إهناء النزاع اإلرسائييل - الفلسطيني.
دولتني  وجود  أساس  عىل  الفلسطيني   - اإلرسائييل  النزاع  حل  يتحقق   لن 
إاّل عن طريق إهناء العنف واإلرهاب، عندما يكون لدى الشعب الفلسطيني 
قيادة تتصدى بحزم لإلرهاب ومستعدة بل وقادرة عىل بناء ديمقراطية فعلية 
قائمة عىل التسامح واحلرية، ومن خالل استعداد إرسائيل للقيام بام يلزم من 
أجل إنشاء دولة فلسطينية ديمقراطية، وقبول الطرفني قبواًل واضحًا ال لبس 

فيه هلدف التوصل إىل تسوية عن طريق التفاوض عىل النحو املبنّي أدناه.
بدًءا  التنفيذ،  ذلك  وتيسري  اخلطة  تنفيذ  عىل  الرباعية  اللجنة  وستساعد 
حسب  الطرفني  بني  مبارشة  مناقشات  تنظيم  ذلك  يف  بام  األوىل،  باملرحلة 
لكون  نظرًا  أنه  بيد  للتنفيذ.  واقعي  االقتضاء. وتنص اخلطة عىل مسار زمني 
جانب  من  اجلهود  بذل  سيتطلب  التقدم  إحراز  فإن  األداء،  عىل  تقوم  اخلطة 
بل  أدناه  املبّينة  االلتزامات  من  التزام  لكل  وامتثاهلام  نية،  بحسن  الطرفني 
فقد  الرسعة،  وجه  عىل  بالتزاماهتام  الطرفان  وفَّ  وإذا  ذلك.  عىل  وسيعتمد 
قبل  مجيعًا  املراحل  هذه  وخالل  املراحل  من  مرحلة  كل  ضمن  تقدم  يتحقق 

املواعيد املحددة يف اخلطة. أما عدم االمتثال لاللتزامات فسيعوق التقدم.
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فلسطينية  دولة  قيام  إىل  بشأهنا  الطرفان  يتفاوض  تسوية  أية  وستفيض 
مستقلة وديمقراطية قادرة عىل البقاء تعيش جنبًا إىل جنب يف سالم وأمن مع 
النـزاع اإلرسائييل -  إىل حل  التسوية  إرسائيل وبقية جرياهنا. وستؤدي هذه 
الفلسطيني وإهناء االحتالل الذي بدأ يف عام 1967 وذلك استنادًا إىل األسس 
قرارات  وإىل  السالم،  مقابل  األرض  مبدأ  وإىل  مدريد،  مؤمتر  أرساها  التي 
جملس األمن 242 و338 و1397، وإىل االتفاقات التي توصل إليها الطرفان 
سابقًا، وإىل مبادرة ويل العهد السعودي األمري عبد اهلل التي أقرها مؤمتر قمة 
سالم  يف  تعيش  جارة  إرسائيل  قبول  إىل  والداعية  بريوت  يف  العربية  اجلامعة 
املبادرة عنرص حيوي يف اجلهود الدولية  وأمن، يف إطار تسوية شاملة. وهذه 
الرامية إىل تعزيز التوصل إىل سالم شامل عىل مجيع املسارات، بام فيها املساران 

السوري - اإلرسائييل واللبناين - اإلرسائييل.
أداء  لتقييم  العليا  املستويات  عىل  بانتظام  الرباعية  اللجنة  وستجتمع 
مرحلة  يفيا يف كل  أن  الطرفني  من  ويتوقع  اخلطة.  بتنفيذ  يتعلق  فيام  الطرفني 

بالتزاماهتام بصورة متوازية، ما مل حيدد خالف ذلك.
املرحلة األوىل: إهناء اإلرهاب والعنف وإعادة احلياة الفلسطينية إىل طبيعتها، 

وبناء املؤسسات الفلسطينية، من اآلن حتى أيار/مايو 2003
وفقًا  رشوط  بال  العنف  بوقف  فورًا  الفلسطينيون  يقوم  األوىل،  املرحلة  يف 
للخطوات املبّينة أدناه؛ وينبغي أن تصحب هذا اإلجراء تدابري داعمة تتخذها 
التعاون األمني عىل أساس  الفلسطينيون واإلرسائيليون  إرسائيل. ويستأنف 
خطة عمل تينيت إلهناء العنف واإلرهاب والتحريض، من خالل إعادة هيكلة 
الفلسطينيون بإصالح سيايس  الفلسطينية وتفعيلها. ويقوم  اخلدمات األمنية 
وإجراء  فلسطيني  دستور  صياغة  ذلك  يف  بام  الدولة،  لبناء  استعدادًا  شامل 
إرسائيل  وتتخذ  التدابري.  تلك  أساس  عىل  ومفتوحة  ونزهية  حرة  انتخابات 
طبيعتها.  إىل  الفلسطينية  احلياة  إعادة  يف  للمسامهة  الالزمة  اخلطوات  مجيع 
وتنسحب إرسائيل من املناطق الفلسطينية التي حتتلها منذ 28 أيلول/سبتمرب 
بقدر  الوقت،  ذلك  يف  قائاًم  كان  الذي  الوضع  إىل  اجلانبان  ويعود   ،2000 
ما جيري إحرازه من تقدم يف األداء والتعاون األمنيني. وجتمد أيضًا إرسائيل 

كل النشاط االستيطاين، وفقًا لتقرير ميتشيل.
.....
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كانون   -  2003 حزيران/يونيه  االنتقاليــة:  الفتـرة  الثانيــة:  املرحلـة 
األول/ديسمرب 2003

فلسطينية ذات حدود  إنشاء دولة  الثانية، ترتكز اجلهود عىل خيار  املرحلة  يف 
الطريق  الدستور اجلديد، كمحطة عىل  مؤقتة وخصائص سيادية عىل أساس 
يتحقق  أن  يمكن  اهلدف  فإن هذا  آنفًا،  الدائم. وكام ذكر  الوضع  نحو تسوية 
اإلرهاب،  مكافحة  عىل  بحزم  تعمل  قيادة  الفلسطيني  للشعب  يكون  عندما 
التسامح  عىل  يقوم  فعيل  ديمقراطي  نظام  بناء  عىل  والقدرة  الرغبة  ولدهيا 
القيادة، ومع إصالح املؤسسات املدنية واهلياكل  واحلرية. وبوجود مثل هذه 
الرباعية  اللجنة  جانب  من  الفّعال  بالدعم  الفلسطينيون  سيحظى  األمنية، 

واملجتمع الدويل األوسع يف إقامة دولة مستقلة قادرة عىل البقاء.
.....

املرحلـة الثالثــة: اتفاق الوضع الدائم وإهناء النزاع اإلرسائييل - الفلسطيني، 
2005 - 2004

بتوافق  الرباعية  اللجنة  تتخذه  قرار  عىل  بناًء  الثالثة  املرحلة  إىل  االنتقال  يتم 
اآلراء، مع أخذ التدابري التي يقوم هبا الطرفان يف االعتبار، وعىل أساس عملية 
الرصد التي تقوم هبا اللجنة الرباعية. وتتمثل أهداف املرحلة الثالثة يف تدعيم 
اإلصالح وتثبيت املؤسسات الفلسطينية، ومواصلة األداء األمني الفلسطيني 
بصورة فّعالة، وإجراء مفاوضات إرسائيلية ـ فلسطينية هتدف إىل التوصل يف 

عام 2005 إىل اتفاق بشأن الوضع الدائم.
.....

http://www.un.org/arabic/ التايل:  املوقع  عىل  متاح  الطريق  خلريطة  الكامل  النص 
.docs/viewdoc.asp?docnumber=S/2003/529
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أعرب جملس األمن ألول مرة عن القلق إزاء حقوق اإلنسان للسكان املدنيني يف 
 ،)1967(  237 القرار  يف   ،1967 حرب  خالل  إرسائيل  احتلتها  التي  األرايض 
إىل  أمور،  مجلة  يف  املجلس،  فيه  دعا  والذي   ،1967 حزيران/يونيه   14 املؤرخ 
 .1949 لسنة  الرابعة  جنيف  اتفاقية  يف  الواردة  اإلنسانية  للمبادئ  التام  االحرتام 
تتكون  خاصة  جلنة  العامة  اجلمعية  أنشأت   ،1968 األول/ديسمرب  كانون  ويف 
اإلنسان  حقوق  متس  التي  اإلرسائيلية  املامرسات  يف  “للتحقيق  أعضاء  ثالثة  من 
إىل  املحتلة”، وطلبت  األرايض  العرب يف  السكان  من  الفلسطيني وغريه  للشعب 
اللجنة تقديم تقارير كلام دعت احلاجة إىل ذلك. وقد رفضت احلكومة اإلرسائيلية، 
منذ البداية، السامح لّلجنة اخلاصة بزيارة األرايض املحتلة إلجراء ما ُكلِّفت به من 
اللجنة اخلاصة ذو طابع متييزي،  أنشأ  الذي  القرار  إن  بالقول  حتقيقات. ومتسكت 

وحياول أن حيكم مسبقًا عىل االدعاءات التي يفرتض أن حتقق فيها اللجنة اخلاصة.
ومنذ عام 1970، دأبت اللجنة اخلاصة عىل تقديم تقارير سنوية إىل اجلمعية 
كان  وملا  إضافيان.  دوريان  تقريران   ،1989 سنة  منذ  منها،  كل  يكمل  العامة، 

حقوق اإلنسان والفلسطينيون

الفصل 7

طريق بيت قابيل - اخلليل بالقرب من حلحول، ترشين األول/أكتوبر 2004. )الصورة: مكتب تنسيق 
الشؤون اإلنسانية - األرض الفلسطينية املحتلة(
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استند  فقد  لّلجنة،  متيرس  غري  املحتلة  الفلسطينية  األرض  إىل  املبارش  الوصول 
املجاورة،  الدول  إىل  زياراهتم  خالل  جترى  مقابالت  إىل  تقاريرهم  يف  أعضاؤها 
األرض  يف  اإلنسان  حقوق  بأوضاع  يتعلق  فيام  مبارشة  خربة  هلم  أفراد  مع 
املحتلة،  األرايض  اإلنسان يف  التقارير حالة حقوق  ووّثقت  املحتلة.  الفلسطينية 
بام يف ذلك احلوادث املرتبطة باالنتفاضة األوىل )1987 - 1993(، واالنتفاضة 
الثانية، التي بدأت يف عام 2000، وإقامة العدل، ومعاملة املحتجزين، ومعاملة 
وأنشطة  األساسية،  احلريات  عىل  تؤثر  التي  والتدابري  الفلسطينيني،  املدنيني 
التقارير،  أكدت هذه  وقد  الدويل.  القانون  تنتهك  التي  املستوطنني اإلرسائيليني 
سياسة  تطبيق  واصلت  إرسائيل  أن  األخريين،  العقدين  امتداد  عىل  وباألخص 
املستوطنات،  أو توسيع  إنشاء  تدابري مثل  الواقع، من خالل  الضم بحكم األمر 
ومصادرة املمتلكات، ونقل املواطنني اإلرسائيليني إىل األرايض املحتلة، وترحيل 
الفلسطينيني من األرايض، وتشجيع الفلسطينيني عىل ترك وطنهم، أو إرغامهم 
إرسائيل  اللتزامات  انتهاكًا  تشكل  األفعال  هذه  أن  التقارير  وذكرت  ذلك.  عىل 

باعتبارها أحد األطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة.
الرامية إىل  التدابري  بادر جملس األمن إىل اختاذ عدد من  وعىل مر األعوام، 
ضامن محاية الفلسطينيني وفقًا ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة، لكن هذه التدابري 
يف  أنه  بيـد  الدائمني.  األعضاء  بني  اآلراء  توافق  النعدام  نظرًا  هبا  يؤخذ   مل 
20 كانون األول/ديسمرب 1990، طلب جملس األمن باإلمجاع إىل األمني العام، 
يف القرار 681 )1990(، أن يبذل جهودًا جديدة عىل وجه االستعجال لرصد 
اإلرسائييل،  االحتالل  حتت  يعيشون  الذين  الفلسطينيني  املدنيني  حالة  ومراقبة 
وحثت إرسائيل عىل أن تطبق أحكام اتفاقية جنيف عىل مجيع األرايض املحتلة. 
ورفضت إرسائيل االنطباق القانوين ألحكام االتفاقية، يف حني أعلنت أهنا تتقيد 

هبا بحكم الواقع.

تعيني مقرر خاص للجنة حقوق اإلنسان، 1993

قررت جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، يف شباط/فرباير 1993، ألول مرة، 
تعيني “مقرر خاص معني بانتهاكات حقوق اإلنسان يف األرايض العربية املحتلة، 
سابق  رئيس  وهو  فيلبري،  رينيه  السيد  ُعنيِّ  وقد  الفلسطينية”.  األرايض  فيها  بام 

لسويرسا، بوصفه أول مقرر خاص لفرتة عمل من 1993 إىل 1995.
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ويف كانون األول/ديسمرب 1993، أصبح السيد فيلبري أول شخص ُتناط به 
والية رسمية من جلنة حقوق اإلنسان توجه إليه الدعوة لزيارة األرض الفلسطينية 
التحدث بحرية  الثاين/يناير 1994، ومتّكن من  بالزيارة يف كانون  املحتلة. وقام 
املقرر  أهاب  الزيارة،  عن  تقريره  ويف  مقابلتهم.  يف  رغب  الذين  األشخاص  مع 
اخلاص بالسلطات اإلرسائيلية والفلسطينية، عىل حد سواء، “اختاذ تدابري الحتواء 
باعتبار ذلك مسألة  التهديدات لعملية السالم”،  الذي قد يشكل أخطر  العنف، 

ذات أولوية.
يف  يصّلون  كانوا  فلسطينيًا،   30 حوايل  لِقي   ،1994 شباط/فرباير   25 ويف 
أعقاب  يف  إرسائييل،  مستوطن  يد  عىل  مرصعهم  اخلليل،  يف  اإلبراهيمي  احلرم 
هجامت تعرض املستوطنون هلا من الفلسطينيني. وُأدينت هذه املذبحة إدانة عاملية، 
النداءات  السالم، وأدت إىل جتدد  وكانت مبعث قلق كبري بشأن مستقبل عملية 
املجزرة،  هذه  عىل  فعل  وكرد  للفلسطينيني.  الدولية  احلامية  من  ما  شكل  بتوفري 
دعا جملس األمن يف 18 آذار/مارس 1994 إىل اختاذ تدابري لضامن سالمة ومحاية 
توفري حضور  بام يف ذلك  املحتلة،  األرايض  أنحاء  كامل  الفلسطينيني يف  املدنيني 
دويل أو أجنبي مؤقت. وأدان املجلس بلهجة قوية هذه املجزرة، ودعا إرسائيل إىل 
املستوطنني اإلرسائيليني من  ملنع  تدابري تشمل مصادرة األسلحة،  اختاذ  مواصلة 

القيام بأعامل عنف غري مرشوعة.
ويف ظل هذه اخللفية من العنف املتزايد يف املنطقة، قام املقرر اخلاص الثالث 
جورجيو  السيد  املحتلة،  العربية  األرايض  يف  اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  املعني 
 .1999 سنة  يف  املحتلة  الفلسطينية  األرض  بزيارة  إيطاليا،  من  جياكوميليل، 
إىل  أشار   ،2000 آذار/مارس  يف  اإلنسان  حقوق  جلنة  إىل  املقدم  تقريره  ويف 
كإجراء  الفلسطينيني  منازل  هبدم  تقوم  ما  كثريًا  اإلرسائييل  االحتالل  قوات  أن 
 عقايب. وأشار إىل التدابري التي حتد بشدة من متتع الفلسطينيني يف األرض املحتلة 
بام هلم من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ومن بينها عمليات اإلغالق التي 
بعضها  الرشقية، عن  القدس  فيها  بام  املحتلة،  أجزاء من األرض  إىل عزل  تؤدي 
اإلغالق  عمليات  سياسة  أن  والحظ  إرسائيل.  عن  عزهلا  عن  فضـاًل  البعض، 

متاَرس بشكل منتظم منذ سنة 1993.
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زيارة املفوضة السامية لحقوق اإلنسان إىل األرايض املحتلة، عام 2000

أول  روبنسون،  ماري  السيدة  أصبحت   ،2000 الثاين/نوفمرب  ترشين  يف 
يزور  اإلنسان  حلقوق  السامي  املتحدة  األمم  مفوض  منصب  يشغل  شخص 
لّلجنة،  اخلامسة  االستثنائية  الدورة  يف  ذ  اختُّ قرار  إثر  ذلك  وتم  املحتلة.  األرض 
يف 19 ترشين األول/أكتوبر 2000، يطلب إىل املفوضة السامية أن تقوم بزيارة 
عاجلة إىل األرض املحتلة لتقف عن كثب عىل انتهاكات حقوق اإلنسان للشعب 

الفلسطيني التي متارسها إرسائيل.
وأشارت السيدة روبنسون، يف تقريرها املقدم يف 29 ترشين الثاين/نوفمرب 
و“كان  كئيبة.  الفلسطينية  األرض  يف  اإلنسان  حقوق  حالة  أن  إىل   ،2000
االدعاء الذي تكرر لفت انتباه املفوضة السامية إليه هو استخدام قوات األمن 
اإلرسائيلية للقوة املفرطة، غري املتناسبة مع التهديدات التي يواجهها اجلنود”. 
يف  جلأت،  اإلرسائيلية  العسكرية  السلطات  أن  السامية  املفوضة  والحظت 
تفريق املتظاهرين، إىل استخدام الذخرية احلية، والرصاص الفوالذي املغّلف 
باملطاط، والغاز املسيل للدموع، وأن كل هذه الوسائل قد أفضت إىل حدوث 
قد  أثقل  نوع  من  أسلحة  أن  كام  الفلسطينيني.  صفوف  يف  وإصابات  وفيات 
والطائرات  املشاة،  قوات  أطلقتها  التي  الصواريخ  ذلك  يف  بام  اسُتخدمت، 
كافة  يف  الثقيلة  والرشاشات  املصفحة  العربات  انترشت  حني  يف  املروحية، 

أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية.
يف  واخلمسني  السابعة  دورهتا  اإلنسان  حلقوق  املتحدة  األمم  جلنة  وعقدت 
“إزاء تدهور حالـة حقوق  البالغ  نيسان/أبريل 2001، وأعربت فيها عن قلقها 
اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف األرض الفلسطينية املحتلة”. وأدانت اللجنة “اللجوء 
غري املتناسب والعشوائي إىل استخدام القوة، الذي ال يمكن أن يسفر عنه إاّل تفاقم 
احلالة وازدياد نسبة اخلسائر يف األرواح، وهي نسبة مرتفعة أصاًل”. وطالبت اللجنة 
اإلنسان يف  انتهاكات حقوق  ارتكاب كل أشكال  “بأن تكف عن  أيضًا  إرسائيل 
األرض الفلسطينية املحتلة، بام فيها القدس الرشقية، واألرايض العربية األخرى، 
والتزاماهتا  الدويل،  اإلنساين  القانون  ومبادئ  الدويل،  القانون  قواعد  حترتم  وأن 

الدولية، واالتفاقات التي وّقعت عليها مع منظمة التحرير الفلسطينية”.
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حقوق اإلنسان يف ظل السلطة الفلسطينية

املنطقة  أنحاء  كل  يف  اإلنسان  حقوق  بحامية  التزامها  الفلسطينية  السلطة  أعلنت 
اإلنسان،  املتحدة حلقوق  األمم  للجنة  اخلاص  املقرر  أن  بيد  لسيطرهتا.  اخلاضعة 
املعني بحاالت اإلعدام خارج إطار القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، ذكر 
بوقوع  ادعاءات  علمه  إىل  نمـا  قد  أنـه  و1999،   1997 عامي  عـن  تقريريه  يف 
غزة  يف  معّينة  احتجاز  مراكز  يف  منتظم،  بشكل  معاملة،  وإساءة  تعذيب  حاالت 
الوقائي،  الفلسطيني  األمن  جهاز  أعضاء  بعض  أن  ويبدو  الغربية.  والضفة 
والرشطة البحرية، فضاًل عن بعض أعضاء جهاز االستخبارات، كان هلم ضلع يف 
حاالت الوفيات أثناء االحتجاز التي تم اإلبالغ عنها. وباإلضافة إىل ذلك، ذكـر 
املسؤولون عن هذه  فيها  ُقـدم  التي  احلاالت  بعض  أنه حتى يف  اخلـاص  املقـرر 
املعنيني  املتعلقة بظروف وفاة األشخاص  املعلومات  العدالة، ظلت  إىل  الوفيات 
أن  التقارير من  به بعض  أفادت  ما  إىل  أيضًا  املقرر اخلاص  الكتامن. وأشار  طـي 
السلطة الفلسطينية أصدرت أحكامًا باإلعدام بعد إجراءات مل ُيـتح فيها للمتهمني 
التمتع الكامل باحلقوق والضامنات املتعلقة بإجراء حماكمة عادلة، كام هو منصوص 

عليه يف الصكوك الدولية ذات الصلة.
يف  اخلاص  املتحدة  األمم  منسق  غارخيان،  تشيناميا  ذكر  أخرى،  جهة  ومن 
سيادة  عن   1999 عام  أجراها  التي  االستقصائية  دراسته  يف  املحتلة،  األرايض 
اخلمس  السنوات  خالل  أنـه  الفلسطينية  للسلطة  اخلاضعة  املناطق  يف  القانون 
الغربية  للضفة  اإلنامئي  الدعم  لتقديم  املبذول  الدويل  اجلهد  تركيز  تزايد  السابقة 
وقطاع غزة عىل تعزيز القطاع القانوين الفلسطيني ونظام العدالة. وجاء االهتامم 
عن  فضاًل  الدويل،  املجتمع  جانب  من  املتزايد،  اإلدراك  غمرة  يف  القطاع  هبذا 
املؤسسات القانونية الفلسطينية واملجتمع املدين، ألمهية الدور الذي تؤديه سيادة 
القانون يف ضامن استدامة أشكال عديـدة أخرى من املساعدة اإلنامئية. وأفيد أيضًا 
القضائية وانتهاكات  بوقوع حاالت متكررة من إساءة استخدام االختصاصات 

حقوق اإلنسان فيام يتعلق بنظام حمكمة أمن الدولة.
وكجزء من هذه اجلهود الدولية، بدأت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
وزارة  خالل  من  تنفيذه  تم  عامان  مدته  التقني  للتعاون  مرشوعًا   1996 عام  يف 
التخطيط والتعاون الدويل بالسلطة الفلسطينية. وتركز عمل املفوضية يف البداية 
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عىل إدماج املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف العمليات الترشيعية والتدريب املتعلق 
احلني،  ذلك  ومنذ  القانون.  إنفاذ  لوكاالت  توفريه  الذي جيري  اإلنسان  بحقوق 
عملت عىل إقامة رشاكات فلسطينية بام يكفل اتساق مبادراهتا مع االحتياجات 
واألولويات الفلسطينية، وبام يوفر هلذه املبادرات مقومات االستمرار. وأعطت 
القانون  وسيادة  العدل  إلقامة  بفلسطني  اخلاصة  أنشطتها  يف  األولوية   املفوضية 
ودعمت  نفسها.  الفلسطينية  بالسلطة  اخلاص  اإلصالح  برنامج  مع  يتمشى  بام 
املفوضية أيضًا األعامل التي تضطلع هبا املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان )وهي 
اللجنة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطنني(. وظل تعزيز التثقيف يف جمال حقوق 
ويف  املفوضية.  أولويات  بني  من  الرسمي  وغري  الرسمي  القطاعني  يف  اإلنسان 
اآلونة األخرية، تعاون مكتب املفوضية يف فلسطني بصورة وثيقة مع الوكاالت 
التابعة لألمم املتحدة ومنظامت املجتمع املدين الفلسطينية، وبخاصة املنظامت غري 
احلكومية املعنية بحقوق اإلنسان وباملرأة، من أجل تعزيز حقوق اإلنسان من مجيع 

جوانبها يف املجتمع الفلسطيني.

أثر “حاجز/جدار” الفصل

يف حزيران/يونيه 2002، ويف إثر االنتفاضة الثانية وموجة من األعامل اإلرهابية، 
بدأت إرسائيل يف بناء “حاجز الفصل”، وذكرت أنه تدبري مؤقت حلامية املدنيني 
خرساين  جدار  شكل  احلاجز  هذا  يتخذ  األماكن،  بعض  ويف  اإلرسائيليني. 

اجلدار الفاصل عند نقطة تفتيش قلندية يف الضفة الغربية. )الصورة: جون تورداي/لألونروا(
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مرتفع، ويتخذ يف أماكن أخرى شكل سور مصحوب بشبكة من اخلنادق وطرق 
الدوريات العسكرية والبوابات. )وقد أصبح قطاع غزة بالفعل مطوقًا بشبكة من 
األسوار ونقاط التفتيش واملعابر احلدودية(. ويف ظل التوقعات بأن يبلغ طول هذا 
اجلدار الفاصل أكثر من 700 كيلومرت، وبأنه ستكون له نتوءات يف بعض األماكن 
الفلسطينية يف  الفلسطينية املحتلة، وبأنه سيعزل القرى والبلدات  داخل األرض 
الضفة الغربية عن بعضها بعضًا وعن العامل اخلارجي، فقد ثارت املخاوف من أن 

آثار مدمرة عىل االقتصاد الفلسطيني. هذا “احلاجز” ستكون له 
ويف كانون األول/ديسمرب 2003، ويف إطار دورة اجلمعية العامة االستثنائية 
حمكمة  من  فيه  طلبت  قرارًا  العامة  اجلمعية  اعتمدت  املستأنفة،  العارشة  الطارئة 
العدل الدولية، اهليئة القضائية الرئيسية لألمم املتحدة، أن تصدر فتوى بشأن اآلثار 
القانونية الناشئة عن “اجلدار” الذي تقوم إرسائيل بتشييده يف األرض الفلسطينية 
أن  إىل  فيها  خلصت  فتوى  املحكمة  أصدرت   ،2004 متوز/يوليه  ويف  املحتلة. 
تشييد “اجلدار”، حيثام ينحرف عن مساره إىل داخل األرض الفلسطينية املحتلة، 
يعد “خرقًا اللتزامات إرسائيل بموجب القانون اإلنساين الدويل وصكوك حقوق 
اإلنسان املطبقة”. بيد أن إرسائيل واصلت تشييدها هلذا “احلاجز” عىل الرغم من 

الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية. )انظر وقائع األمم املتحدة، أدناه(.
ويف متوز/يوليه 2004، اختذت اجلمعية العامة قرارًا يطلب إىل األمني العام 
إنشاء “سجل لألرضار الناشئة عن تشييد اجلدار يف األرض الفلسطينية املحتلة” 
وإنشاء مكتب هلذا السجل. ويف أيار/مايو 2007، عنّي األمني العام ثالثة خرباء 
دوليني بوصفهم أعضاًء مستقلني ملجلس املكتب، عىل النحو املطلوب يف القرار، 

لبدء العمل يف إنشاء ومسك السجل.
ويف التقرير الذي قدمه املقرر اخلاص ملجلس حقوق اإلنسان، جون دوغارد، 
إىل املجلس يف كانون الثاين/يناير 2007، تنبأ املقرر اخلاص بأنه إذا تم االنتهاء من 
بناء “احلاجز” يف املوعد املخطط له، فإن 500 60 فلسطيني يعيشون يف 42 قرية 
عليهم  يتعني  وسوف  مغلقة”،  “مناطق  يف  العيش  إىل  األمر  هبم  سينتهي  ومدينة 
احلصول عىل تصاريح للوصول إىل أماكن إقامتهم، وهناك 000 500 فلسطيني 
“احلاجز”،  رشقي  واحد  كيلومرت  عرضها  رشحية  حدود  يف  يعيشون  ممن  آخر، 
سوف حيتاجون إىل تصاريح عبور للوصول إىل مزارعهم ووظائفهم واحلفاظ عىل 
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املتحدة  ر مكتب األمم  قدَّ الثاين/نوفمرب 2006،  صالهتم األرسية. ويف ترشين 
لتنسيق املساعدة اإلنسانية أن 60 يف املائة من األرس التي تعيش عىل الزراعة لن 

يصبح يف مقدورها الوصول إىل مزارعها عىل اجلانب اآلخر من اجلدار.

زيارات املقررين الخاصني املعنيني بمواضيع محددة

و/أو  إرسائيل  إىل  بزيارات  حمددة  بمواضيع  معنيني  خاصني  مقررين  أربعة  قام 
األرض الفلسطينية املحتلة يف الفرتة ما بني 2002 و2006. وزار املقرر اخلاص 
املعني بموضوع املسكن الالئق، ميلون كوثري، األرض املحتلة يف كانون الثاين/

بأن  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  إىل  املقدم  تقريره  يف  وأفاد   ،2002 يناير 
املعيشية  واألحوال  السكن  أوضاع  عىل  مدمرة  آثار  له  اإلرسائييل  “االحتالل 
الفلسطينية، وأن إرسائيل تتحمل املسؤولية القانونية عن ذلك”. ووجه انتقادات 
املنازل  وهدم  األرايض،  مصادرة  ذلك  يف  بام  اجلامعي”،  العقاب  “سياسات  إىل 
الزيارة  أعقاب  ويف  املستوطنني.  وإحالل  املستوطنات  وإقامة  عقايب  كإجراء 
املرأة وأسبابه وعواقبه، ياكني  بالعنف ضد  املعنية  املقررة اخلاصة  التي قامت هبا 
ممارسات  وشيوع  اإلرسائييل،  االحتالل  بني  صلة  وجود  إىل  خلصت  إيرتورك، 
التسلط األبوي يف األرض الفلسطينية املحتلة، والتهوين من نضال املرأة من أجل 
القضاء عىل ما تتعرض له من عنف. وطلبت من احلكومة اإلرسائيلية العمل عىل 
ضامن حقوق املدنيني الفلسطينيني ومحايتهم، مع مراعاة حقوق اإلنسان الدولية 
بأن  أيضًا  األمنية. وأوصت  بالتدابري  لدى اضطالعها  الدويل  اإلنساين  والقانون 

تعمل السلطة الفلسطينية عىل تعزيز حقوق املرأة.
وخالل البعثة التي قام هبا إىل األرض املحتلة املقرر اخلاص املعني باحلق يف 
الغذاء، جان زيغلر، يف متوز/يوليه 2003، خلص إىل أن ما يربو عىل نسبة 50 يف 
املائة من الفلسطينيني يعتمدون عىل املعونة الغذائية، وأن وصول املعونات اإلنسانية 
كثريًا ما يواجه القيود النامجة عن التدابري األمنيـة التـي تفرضها إرسائيل، بام يف ذلك 
التفتيش  التصاريح، ونقاط  التجول، وإغالق الطرق، وُنُظم  عمليات فرض منع 
اخلاصة باألمن. وقامت هينا جيالنا، املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باملدافعني 
عن حقوق اإلنسان، بزيارة إرسائيل يف ترشين األول/أكتوبر 2006. وخلصت 
إىل أنه عىل الرغم من احرتام حكومة إرسائيل حلقوق املدافعني اإلرسائيليني عن 
ومحاية  تعزيز  يف  صعوبات  تواجه  اإلنسان  حقوق  منظامت  فإن  اإلنسان،  حقوق 
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حقوق األقليات من العرب والفلسطينيني يف إرسائيل. وخلصت إىل أن االحتالل 
عن  املدافعني  جعلت  أوضاع  إىل  أدى  املحتلة  الفلسطينية  األرض  يف  اإلرسائييل 
السلطة  تقيد  عدم  تعقيدها  من  ضاعف  شديدة  خماطر  يواجهون  اإلنسان  حقوق 

الفلسطينية بحقوق اإلنسان وسيادة القانون يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا.

اإلجراءات التي اتخذها مجلس حقوق اإلنسان ولجنة حقوق اإلنسان، 2006

دعا جملس حقوق اإلنسان، الذي حل حمل جلنة حقوق اإلنسان يف حزيران/يونيه 
السبب  وكان   .2006 متوز/يوليه  و6   5 يومي  استثنائية  دورة  عقد  إىل   ،2006
عىل  إرسائيل  شنتها  التي  العسكرية  العملية  الدورة  هذه  عقد  إىل  الدعوة  وراء 
قطاع غزة إثر قيام متشددين فلسطينيني بأرس اجلندي اإلرسائييل جلعاد شاليط يف 
القسام داخل إرسائيل. وتسببت  25 حزيران/يونيه واستمرار إطالق صواريخ 
العملية اإلرسائيلية يف وقوع العديد من القتىل واجلرحى وتدمري املنازل واألرايض 
اخلاص  املقرر  يوفد  أن  جمزأ  تصويت  يف  املجلس  وقرر  التحتية.  والبنية  الزراعية 
حالة  بشأن  احلقائق  لتقيص  ببعثة  لالضطالع  املحتلة  الفلسطينية  باألرض  املعني 
حقوق اإلنسان يف األرض املحتلة. ويف التقرير الذي قدمه املقرر اخلاص، جون 
دوغارد، إىل الدورة الثانية ملجلس حقوق اإلنسان املعقودة يف 26 أيلول/سبتمرب، 
النطاق  “انتهاك واسع  بأهنا  العسكرية اإلرسائيلية  العملية  اخلاص  املقرر  وصف 
انتهكت  إن إرسائيل  قائاًل  الدويل”. وأضاف  اإلنساين  والقانون  اإلنسان  حلقوق 
احلظر املفروض عىل االستعامل العشوائي للقوة العسكرية ضد املدنيني واألهداف 

املدنية، وأن احلالة قد تدهورت أيضًا يف الضفة الغربية.
وعقد جملس حقوق اإلنسان دورة استثنائية ثالثة يف 15 ترشين الثاين/نوفمرب 
2006 ردًا عىل مقتل 19 فلسطينيًا من جراء القصف اإلرسائييل الذي تعرضت له 
بيت حانون يف قطاع غزة يف 8 ترشين الثاين/نوفمرب. وقرر املجلس أن يوفد بعثة 
رفيعة املستوى لتقيص احلقائق. ومل تتمكن هذه البعثة، وكذلك بعثة تقيص احلقائق 
بواليتيهام ألن  األوىل، من االضطالع  االستثنائية  املجلس يف دورته  أنشأها  التي 
إرسائيل مل توافق عىل البعثتني. ومل تر النور أيضًا بعثة تقيص احلقائق التي طلبت 

اجلمعية العامة يف 30 ترشين الثاين/نوفمرب إيفادها إىل بيت حانون.
هت إليها الدعوة لزيارة إرسائيل  بيد أن املفوضة السامية حلقوق اإلنسان ُوجِّ
الثاين/نوفمرب  ترشين   23 إىل   19 من  الفرتة  يف  املحتلة  الفلسطينية  واألرض 
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املستندة  السامية احلقوق وااللتزامات  املفوضة  أبرزت  الزيارة،  2006. وأثناء 
حمادثاهتا  إن  وقالت  املدنيني.  ومحاية  باملساءلة  يتعلق  فيام  سيام  ال  القانون،  إىل 
“إحساسهم  أوضحت  العنف  بأعامل  املتأثرين  واإلرسائيليني  الفلسطينيني  مع 
بوجه  حادًا  طابعًا  تكتيس  احلالة  هذه  وبأن  عنهم،  وبالتخيل  باإلحباط  العميق 
تقريبـًا  التي يرى سـكاهنا أهنم حرمـوا  املحتلة،  الفلسطينية  خاص يف األرض 
إىل األثر  فرديًا ومجاعيًا، وبصورة مزمنة وحادة”. وأشارت  من مجيع حقوقهم 
التفتيش وحواجز الطرق واخلنادق واملتاريس  لبناء احلاجز وشبكة نقاط  احلاد 
والكرامة  احلياة  نوعية  وعىل  االقتصادية،  واحلياة  األرسية  احلياة  عىل  األرضية 

اإلنسانية يف الضفة الغربية.
بأن  عباس  حممود  الرئيس  السامية  املفوضة  أقنعت  أيضًا،  الزيارة  وخالل 
إلنفاذ  املرشوعة  السبل  مجيع  استنفاد  مسؤولية  عليها  تقع  الفلسطينية  السلطة 
إىل  مطلقيها  وتقديم  القسام  صواريخ  إطالق  عمليات  إهناء  يكفل  بام  القانون 
العدالة. وقالت إنه من الرضوري التوصل إىل حل سيايس دائم يقوم عىل إعامل 
عىل  والفلسطينيني  اإلرسائيليني  حق  وعىل  للفلسطينيني  املصري  تقرير  يف  احلق 
السواء يف العيش بسالم داخل حدود آمنة ومعرتف هبا دوليًا. بيد أنه يف الوقت 

نفسه، وإىل أن يتحقق ذلك، فإن حقوق اإلنسان ال يمكن تعطيلها.

عمليات اإلغالق ومسائل العبور وحاجز/جدار الفصل

استمر يف عام 2006 تقييد حرية حركة الفلسطينيني تقييدًا شديدًا. ومل يفتح معرب 
إريتز بني قطاع غزة وإرسائيل، والذي يستخدمه العامل والتجار الفلسطينيون، 
إال خالل فرتة شهرين ونصف من بداية العام؛ وفتح املعرب اجلنويب بني قطاع 
غزة ومرص، والذي يقع يف رفح، خالل النصف األول من السنة، وعىل فرتات 
يبلغ جمموعها شهـرًا واحـدًا خالل النصف الثاين من السنة. وزاد تقييد حرية 
أوائل  ويف  اإلرسائيلية،  العسكرية  األنشطة  جراء  من  غزة  قطاع  داخل  التنقل 
عام 2007 من جراء املصادمات بني الفصائل الفلسطينية. ويف أعقاب استيالء 
محاس عىل قطاع غزة يف حزيران/يونيه 2007، ُأغلق املعربان الشاميل واجلنويب. 
إىل  غزة  أهايل  من  العامة  وصول  احلركة  وتقييد  اإلغالق  عمليات  وأعاقت 
املدارس واملستشفيات وأماكن العمل. وقسمت احلواجز الضفة الغربية بالفعل 
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إىل ثالثة أقسام؛ وأصبح التنقل بني املناطق الشاملية والوسطى واجلنوبية وفيام بني 
خمتلف املناطق املحصورة خاضعًا للتقييد الشديد بموجب نظام للتصاريح.

خضم  ويف  العنف  من  شهور  وبعد   ،2006 األول/ديسمرب  كانون  ويف 
املقرر  قام  غزة،  قطاع  يف  الفلسطينيني  عىل  آثارها  تركت  إنسانية  أزمة  تصاعد 
اخلاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية، جون دوغارد، من 
جنوب أفريقيا، بزيارة لألرض الفلسطينية املحتلة. ويف التقرير الذي قدمه السيد 
دوغارد إىل جملس حقوق اإلنسان يف كانون الثاين/يناير 2007، قال “إن احلصار 
املرضوب عىل غزة يشكل عقابًا مجاعيًا وانتهاكًا ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة”، 
املدنية  واألهداف  املدنيني  ضد  العشوائية  العسكرية  القوة  استعامل  “إن  وقال 
إطالق  عمليات  أن  أيضًا  تقريره  يف  وجاء  خطرية”.  حرب  جرائم  عنه  نجمت 
صواريخ القسام داخل إرسائيل انطالقًا من قطاع غزة “ال يمكن التغايض عنها، 
متناسب  غري  كان  إرسائيل  “رد  ولكن  حرب”،  جريمة  بوضوح  تشكل  وهي 
وعشوائي بصورة جسيمة أدى إىل ارتكاب جرائم حرب متعددة”. وبعد تقديم 
تقرير السيد دوغارد إىل جملس حقوق اإلنسان يف جنيف يف آذار/مارس 2007، 
هامجه املمثل الدائم إلرسائيل باعتباره تقريرًا “متحيزًا”، وشكك يف “الوالية غري 

املنصفة” للمقرر اخلاص.
املفروضة  القيود  بأن  الدويل  للبنك  تقرير  أفاد   ،2007 أيار/مايو  ويف 
وعدم  اليقني  “عدم  من  حالة  تضفي  الغربية  الضفة  يف  والوصول  التنقل  عىل 
الكفـاءة عىل االقتصاد الفلسطيني”. وقال التقرير “إن حرية التنقل والوصول 
 - القاعدة”  وليسـت  االستثنـاء  هـي  الغربيـة  الضفـة  داخـل   للفلسطينييـن 
الفلسطينية،  والسلطة  إرسائيل  حكومة  بني  املربمة  االتفاقات  مع  يتعارض   بام 
“تستند إىل  التقرير بأهنا  التي أفاد  بام يف ذلك خريطة الطريق، وهي االتفاقات 
واالجتامعية  االقتصادية  احلياة  تعوق  قيود  فرض  عدم  بوجوب  القائل  املبدأ 
التقرير أن أكثر من نصف جمموع مساحة الضفة  العادية للفلسطينيني”. وذكر 
الغربية، فيام يبدو، قد ترضر بالقيود املفروضة عىل الوصول، وأن الفلسطينيني 
ممنوعون من احلركة عىل نحو 41 وصلة من وصالت الطرق التي تغطي مسافة 
تصل إىل 700 كيلومرت تقريبًا. وتشمل املناطق املحظورة جانبـًا كبيـرًا من وادي 
األردن، وحيتاج الفلسطينيون الذين يمتلكون أراض أو أعاماًل جتارية هناك إىل 

تصاريح إرسائيلية خاصة للوصول إىل تلك املناطق.
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املكلفة  الدولية،  األمحر  الصليب  جلنة  قامت  أيضًا،   2007 أيار/مايو  ويف 
واجلرحى  األرسى  إزاء  احلياد  بمراعاة  الدويل  القانون  بموجب  دائمة  بوالية 
وفقًا  فيه،  انتقدهتا  إرسائيل  لدى  بتحرك  بالنزاع،  املترضرين  واملدنيني  واملرىض 
القانون  بموجب  التزاماهتا  عن  لتغاضيها  اإلعالم،  وسائط  إحدى  ذكرته  ملا 
 اإلنساين الدويل، ووصفت تشييد اجلدار الفاصل، وبناء املستوطنات اإلرسائيلية 
فيام وراء احلدود املوسعة لبلدية مدينة القدس، وإنشاء شبكة من الطرق تربط بني 
املستوطنات اإلرسائيلية بام يعيد تشكيل تنمية منطقة القدس الكربى، بأهنا أمور 

ذات عواقب إنسانية بالغة اخلطورة.
اإلنسان ومكافحة  بحقوق  املعني  اخلاص  املقرر  قام هبا  التي  البعثة  إثر  ويف 
اإلرهاب، مارتن شاينني، إىل إرسائيل واألرض الفلسطينية املحتلة يف متوز/يوليه 
2007، أعرب عن بالغ قلقه إزاء املامرسات املتعلقة بتحديد مسار حاجز الفصل 
والتدابري األمنية األخرى التي “تنطوي عىل خماطرة كبرية ذات آثار سلبية ونتائج 
عكسية”، والتي من شأهنا يف واقع األمر أن تتسبب يف أوضاع مفضية إىل انتشار 
القتل  بعمليات  املتعلقة  إرسائيل  سياسة  أيضًا  ووصف  عنارصه.  وجتنيد  العنف 
التي تستهدف اإلرهابيني املشتبه فيهم بأهنا إشكالية من نوع خاص تتعلق باملجال 
الذي يتداخل فيه النزاع املسلح مع عمليات حفظ األمن والنظام ما جيعلها شبيهة 

بعمليات اإلعدام خارج النطاق القانوين.
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وقائع األمم املتحدة

فتوى محكمة العدل الدولية بشأن تشييد الجدار الفاصل

العدل  حمكمة  أصدرهتا  التي  للفتوى  رسمي  ملخص  من  مقتطفات  ييل  فيام 
الدولية يف الهاي، والتي انتهت فيها املحكمة إىل أن قيام إرسائيل بتشييد جدار 
يف األرض الفلسطينية املحتلة والنظام املرتبط به يتعارض مع القانون الدويل. 
الناشئة عن عدم مرشوعيته. ويمكن االطالع  القانونية  الفتوى اآلثار  وحتدد 
عىل هذا البيان الصحفي، وموجز الفتوى، ونصها الكامل، عىل موقع املحكمة 

.www.icj-cij.org :عىل اإلنرتنت
أصدرت حمكمة العدل الدولية، اجلهاز القضائي الرئييس لألمم املتحدة، اليوم 
تشييد  عن  الناشئة  القانونية  اآلثار  قضية  يف  فتواها   )2004 متوز/يوليه   9(
جدار يف األرض الفلسطينية املحتلة )طلب فتوى(. ويف الفتوى التي أصدرهتا 
إلصدار  قانوين  اختصاص  ذات  أهنا  إىل  باإلمجاع  املحكمة  انتهت  املحكمة، 
الفتوى التي طلبتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وقررت بأغلبية أربعة عرش 

صوتًا مقابل صوت واحد أن متتثل هلذا الطلب.
وردت املحكمة عىل السؤال الذي طرح عليها عىل النحو التايل: 

اجلدار  تشييد  إن  واحد:  صوت  مقابل  صوتًا  عرش  أربعة  بأغلبية  “ألف - 
ببنائه يف األرض  باالحتالل،  القائمة  السلطة  تقوم إرسائيل،  الذي 
الفلسطينية املحتلة، بام يف ذلك القدس الرشقية وما حوهلا، والنظام 

املرتبط به، يتعارض مع القانون الدويل”؛
بأغلبية أربعة عرش صوتًا مقابل صوت واحد: إرسائيل ملزمة بوضع   - “باء 
الفور  توقف عىل  بأن  ملزمة  الدويل؛ وهي  للقانون  حد النتهاكاهتا 
أعامل تشييد اجلدار الذي تقوم ببنائه يف األرض الفلسطينية املحتلة، 
اهليكل  الفور  عىل  تفكك  وأن  حوهلا،  وما  الرشقية  القدس  فيها  بام 
أو تبطل مفعول مجيع  الفور  القائم هناك، وأن تلغي عىل  اإلنشائي 
القوانني الترشيعية والتنظيمية املتصلة به، وفقًا للفقرة 151 من هذه 

الفتوى”؛
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بأغلبية أربعة عرش صوتًا مقابل صوت واحد: إرسائيل ملزمة بجرب  “جيم - 

الفلسطينية  األرض  يف  اجلدار  تشييد  عن  الناجتة  األرضار  مجيع 
املحتلة، بام فيها القدس الرشقية وما حوهلا”؛

بعدم  ملزمة  الدول  مجيع  صوتني:  مقابل  صوتًا  عرش  أربعة  بأغلبية   - “دال 
وعدم  اجلدار  تشييد  عىل  املرتتب  القانوين  غري  بالوضع  االعرتاف 
هذا  عن  الناشئ  الوضع  عىل  اإلبقاء  يف  املساعدة  أو  العون  تقديم 
جنيف  اتفاقية  يف  األطراف  الدول  مجيع  عاتق  عىل  ويقع  التشييد؛ 
آب/  12 املؤرخة  احلرب  وقت  املدنيني  بحامية  املتعلقة  الرابعة 

والقانون  املتحدة  األمم  مليثاق  منها  احرتامًا   ،1949 أغسطس 
للقانون  إرسائيل  امتثال  بكفالة  التزام  ذلك،  إىل  إضافة  الدويل، 

اإلنساين الدويل عىل النحو الوارد يف تلك االتفاقية”؛
بأغلبية أربعة عرش صوتًا مقابل صوت واحد: ينبغي لألمم املتحدة،   - “هاء 

وال سيام اجلمعية العامة وجملس األمن، النظر يف ما يلزم من إجراءات 
أخرى إلهناء الوضع غري القانوين الناتج عن تشييد اجلدار والنظام 

املرتبط به، مع املراعاة الواجبة هلذه الفتوى”.
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بناء إدارة عامة يف ظل السلطة الفلسطينية

قطاع  يف  الفلسطيني  للشعب  الفلسطينية  السلطة  إنشاء  أتاح   ،1994 عام  يف 
الغربية الفرصة إلقامـة مؤسسات حكومته للمرة األوىل. ويف سنة  غزة والضفة 
الفلسطيني،  الترشيعي  املجلس  أعضاء  الختيار  االنتخابات  أجريت   ،1996
الفلسطيني صالحية  الترشيعي  للمجلس  وُأعطيت  الفلسطينية.  السلطة  ورئيس 
صياغة الترشيعات، بام يف ذلك القانون األسايس، الذي ينص عىل اتباع نظام يقوم 
عىل مبادئ السوق احلرة، واحلق يف امللكية اخلاصة، مع وجود هيئة مستقلة لتسوية 

املنازعات، وسيادة القانون.
املتعددة األطراف والثنائية،  املانحة  وبمساعدة من األمم املتحدة، واجلهات 
شملت  حكومية  وزارات  الفلسطينية  السلطة  أنشأت  احلكومية،  غري  واملنظامت 
واملالية،  والبيئة،  والثقافة،  والتجارة،  واالقتصاد  والتعليم،  للصحة،  وزارات 
للفصل  ونتيجة  للدولة.  املؤسسية  العنارص  من  وغريها  االجتامعية،  والشؤون 

يف 17 ترشين األول/أكتوبر 2007، جتمع مئات األطفال يف إحدى مدارس املخيامت يف مدينة غزة، 
وهتفوا بصوت واحد: ال للفقر )الصورة: األونروا(

الفصل 8
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السفر  عىل  اإلرسائيلية  القيود  واستمرار  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  بني  املادي 
هاتني  كلتا  يف  املؤسسات  ازدواجية  احلاالت  بعض  يف  األمر  استلزم  بينهام،  فيام 

املنطقتني من األرايض املحتلة.
وُأنفقت  ُبذلت جهود جبارة،  فقد  املعقدة،  السياسية  البيئة  الرغم من  وعىل 
موارد كبرية، من أجل عملية التنمية االقتصادية واالجتامعية يف األرض الفلسطينية 

املحتلة، بام يف ذلك ما ييل:
توسيع وحتسني اهلياكل األساسية؛  ʤ 

بناء القدرات لدى املؤسسات واألفراد؛  ʤ 

اخلاص  القطاع  إىل  يستند  القتصاد  والتنمية  النمو  لتحقيق  مؤاتية  بيئة  هتيئة  ʤ 

وحرية السوق؛ 
تنمية االقتصاد يف املناطق الريفية والبلديات؛  ʤ 

توقيع االتفاقات التجارية وتنمية التجارة الدولية؛  ʤ 

تدريب القوة العاملة إلكساهبا املهارات. ʤ 

التنمية االجتماعية يف ظل السلطة الفلسطينية

أدى إنشـاء السلطـة الفلسـطينية إىل التنميـة السـريعة للمؤسسـات االجتامعية 
اضطلع  التي  األعامل  عىل  كبري  حد  إىل  التنمية  هذه  اعتمدت  وقد  الفلسطينية. 
التي نشأت عىل مدى عرشات  التطوعية وغري احلكومية  املنظامت  الكثري من  هبا 
السنني حتت االحتالل. ومن بني صفوف هذه اهليئات - التي يدعم الكثري منها 
منظامت خريية ومنظامت للتنمية االجتامعية عىل الصعيد الدويل - نشأت رسيعًا 
قيادات حملية تتمتع باخلربات واملهارات الالزمة للبدء يف صياغة شكل مؤسسات 
املجتمع املدين. وكان من بني جماالت األولوية لعملية بناء املؤسسات الفلسطينية 
مع  اإلنسان،  وحقوق  القانونية،  واحلقوق  الصحية،  والرعاية  التعليم،  جماالت 

التأكيد بوجه خاص عىل حقوق املرأة والطفل.
املرأة: واصلت النساء الفلسطينيات الاليت كان هلن دور نشط يف االنتفاضة 
األوىل مشاركتهن يف الشؤون النسائية بعد إنشاء السلطة الفلسطينية. ووضعت 
إصدار  إثر  املرأة،  حلقوق  رشعة  اإلنسان  حقوق  ومنظامت  النسائية  املنظامت 
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اإلجرائية  القوانني  عىل  وركزت  الفلسطيني،  األسايس  القانون  مرشوع 
العنارص  وأجرت  التنفيذ.  موضع  الرشعة  هذه  لوضع  األمهية  ذات  واإلدارية 
جنساين،  منظور  من  القائمة  للقوانني  قانونيــًا  حتلـياًل  النشـطة  النسائية 
اكتساب  جمال  يف  للتدريب  دليل  يف  التحليل  وُأدرج  تنفيذها،  واستعرضت 
السلطة  أنشأهتا  التي  املرأة،  لشؤون  الفنية  اللجنة  وأصبحت  القانونية.  املعرفة 
النسائية  املنظامت  عنها  تعرب  التي  الشواغل  ملعاجلة  منتدى  بمثابة  الفلسطينية، 
السياسـات  يف  اجلنس  بنوع  املتعلقة  املسائل  تعميم  وتناولت  احلكومية،  غري 
بني  املساواة  منظور  لتعميم  إدارة  التخطيط  وزارة  داخل  وُأنشئت  اإلنامئيـة. 
الثاين/يناير  كانون   20 يف  أجريت  فلسطينية  انتخابات  أوىل  ويف  اجلنسني. 
ووفقًا  هبا،  اخلاصة  باالستعدادات  النسائية  املنظامت  اضطلعت   ،1996 
ملا أفادت به اللجنة املركزية لالنتخابات، شّكلت النساء 49 يف املائة من الناخبني 
بنسبة  أي  الفلسطيني،  الترشيعي  املجلس  يف  نساء  مخس  وانُتخبت  املسجلني. 
متثل 5.6 يف املائة من عضوية املجلس، يف انتخابات عام 1996. ويف انتخابات 
املجلس الترشيعي الفلسطيني التي أجريت يف كانون الثاين/يناير 2006، مثَّلت 
النساء نسبة 47 يف املائة من الناخبني املسجلني، وانتخب للمجلس الترشيعي 
املجلس. ومع  املائة من عضوية  يشّكلن 12.8 يف  النساء  الفلسطيني 17 من 
التعليم،  مراحل  بجميع  املرأة  التحاق  مستوى  ارتفاع  من  الرغم  وعىل   ذلك، 
ال تزال مشاركة املرأة منخفضة يف قوة العمل - إذ تبلغ أقل من 15 يف املائـة 
الفلسـطيني.  املركـزي  اإلحصـاءات  ملكتب  وفقـًا  العامل،  جممـوع   مـن 
وبحلول أيلول/سبتمرب 2006، كان قرابة ربع القوة العاملة النسائية يف عداد 

العاطلني عن العمل.
املركزي  اإلحصاءات  مكتب  أجراها  التي  القياسات  مجيع  بينت  التعليم: 
منذ  واملدارس  واملدرسني،  الطالب،  عدد  يف  مطردة  زيادة  وجود  الفلسطيني 
األزمة  استمرار  مع  أنه  بيد  الفلسطينية.  السلطة  أقامته  الذي  احلكم  نظام  بداية 
إىل  وبالنظر  بالغ.  خلطر  عرضة  إحرازه  تم  الذي  التقدم  ذلك  أصبح  السياسية، 
املعلمني  )التي تستخدم مجيع  الفلسطينية  السلطة  التي فرضت عىل متويل  القيود 
هو  مثلام  التعليم،  قطاع  العاملون يف  أمىض  فقد  العامة(،  املدارس  واإلداريني يف 
 احلال يف قطاعات أخرى، شهورًا عديدة يف العمل دون أن حيصلوا عىل أجورهم. 
بسبب  الدراسة  عن  تعطلوا  الفلسطينيني  والشبان  األطفال  من  العديد  أن  كام 
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القيود التي تفرضها إرسائيل بشكل منتظم عىل التنقل، وأصبح من املتعذر عليهم 
التابعة للسلطة  التعليم  الوصول إىل مدارسهم بصورة منتظمة. وأدخلت وزارة 
املناهج  حمل  حلت   2000 عام  يف  جديدة  فلسطينية  دراسية  مناهج  الفلسطينية 
العام  وخالل   .1967 عام  منذ  مطبقة  كانت  التي  واملرصية  األردنية  الدراسية 
الدرايس 2006/2005، التحق أكثر من مليون من الناشئني الفلسطينيني، أكثر 
من نصفهم من اإلناث، بمدارس حكومية وخاصة وتابعة لوكالة األمم املتحدة 

إلغاثة وتشغيل الالجئني )األونروا( يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

التنمية االقتصادية يف ظل السلطة الفلسطينية

باريس”  “بروتوكول  والفلسطينيون  إرسائيل  وّقعت   ،1994 نيسان/أبريل  يف 
واليد  البضائع  حركـة  ذلـك  يف  بام   - االقتصاديـة  العالقـات  ينظـم  الـذي 
العاملة - بني األرايض الفلسطينية وإرسائيل. بيد أنه يف ظل الضوابط اجلديدة، 
إغالق  وعمليات  إرسائيلية  حدودية  تقييدات  عىل  ينطوي  جديد  نظام  وضع 
لألرايض الفلسطينية استنادًا إىل أسباب أمنية معينة، األمر الذي حدَّ بصورة بالغة 

من حرية تنقل الفلسطينيني وزاد من تقليص أنشطتهم االقتصادية.
وشّكل قيام السلطة الفلسطينية يف عام 1998 بتقديم أول خطة تنمية ثالثية 
فلسطينية إحدى العالمات البارزة. بيد أنه بالنظر إىل ما يتسم به االقتصاد الفلسطيني 
من أنه اقتصاد صغري ومفتوح وذو موارد طبيعية حمدودة، فقد قامت التنمية الطويلة 
عىل  االعتامد  وعىل  هام  تصديري  نشاط  وجود  عىل  الفلسطينية  للمناطق  األجل 
، فإن هناك حاجة إىل إنشاء هياكل أساسية جتارية، وإتاحة  املوارد البرشية. ومن ثمَّ
املزيد من احلرية يف الوصول إىل األسواق اإلقليمية، من خالل املعابر احلدودية التي 
تسيطر عليها إرسائيل بام يتيح للضفة الغربية وقطاع غزة تنشيط اتفاقات التجارة 
املجاورة،  والبلدان  املتحدة،  والواليات  األورويب،  االحتاد  مع  املعقودة  احلرة 
أن  أكرب  تصديري  نشاط  وجود  شأن  ومن  العاملة.  فرص  وحتسني  منها،  واإلفادة 
حيفز النمو يف األنشطة االقتصادية غري املرتبطة مبارشة بالتصدير، مثل اإلنشاءات 
والعديد من اخلدمات. وفضاًل عن ذلك، سيتيح توفر االستقرار السيايس، واملزيد 

من حرية احلركة، استخدامًا أمثل لألصول الثقافية من خالل السياحة.
وبحلول موعد بدء االنتفاضة الثانية )انتفاضة األقىص( يف أيلول/سبتمرب 
السابقة  الفرتات  الفلسطيني أخريًا من جتاوز منعطف  2000، متكن االقتصاد 
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من التدين االقتصادي الناتج عن األزمات، وذلك بعد أن شهد ثالث سنوات 
املركزي  اإلحصاءات  مكتب  أجراها  التي  الدراسات  وبينت  االنتعاش.  من 
الفلسطيني أنه منذ بداية عملية السالم، كانت هناك زيادة مطردة يف املشاركة يف 
القوى العاملة، ونقص يف املعدل اإلمجايل للبطالة، عىل األقل خالل الربع األخري 
وتزايد  السياسية  األزمة  حدة  تصاعد  وبسبب  ذلك،  وبعد   .2000 عام  من 
االجتاهني.  هذين  كال  مسار  يف  كبري  انعكاس  حدث  احلدود،  إغالق  عمليات 
وأدت األزمة إىل رصف انتباه أوساط املانحني عن املشاريع اإلنامئية التي ُوضعت 
لتحسني قدرة االقتصاد عىل العرض الرامية إىل إجياد فرص عمل وتوفري دعم 

للميزانية يف حاالت الطوارئ.
وجاء يف تقرير صادر يف عام 2001 عن املنسق اخلاص لألمم املتحدة املعني 
باألرض الفلسطينية املحتلة عن اآلثار االجتامعية واالقتصادية الستمرار الرصاع 
احلدود  إغالق  عمليات  اقرتان  أن  إرسائيل  تتبعها  التي  املناطق  إغالق  وسياسة 
التنقل  تقييدات  من  جمموعة  أشد  شكل  بالداخل  التنقل  عىل  املفروضة  بالقيود 
التي فرضت عىل األرض الفلسطينية املحتلة منذ بداية االحتالل يف عام 1967 
وأطوهلا أمدًا. والحظ املنسق اخلاص، مستشهدًا بدراسة استقصائية ميدانية قام هبا 
مكتب اإلحصاءات الفلسطيني املركزي: أن “اخلسائر االقتصادية املبارشة تقدر، 
خالل  حتقق  الذي  اإلمجايل  املحيل  الناتج  من  املائة  يف   50.7 بنسبة  املتوسط،  يف 

الفرتة من ترشين األول/أكتوبر إىل ترشين الثاين/نوفمرب 2000”.
وتدخلت اجلهات املانحة اخلارجية، التي جرى حشدها بمساعدة البنك 
االقتصاد  وصل  أن  وبعد  الفلسطينية،  للسلطة  امليزانية  دعم  لتوفري  الدويل، 
الفلسطيني إىل أدنى نقطة له يف عام 2002، بدأ ينتعش من جديد يف عام 2003. 
وتشري التقديرات إىل حدوث زيادة يف معدل الناتج املحيل اإلمجايل بنسبة 5 يف 
 املائة يف عام 2005، وهي نسبة تفوق إىل حد كبري معدل عام 1999. بيد أنه 
يف  الصادر  )األونكتاد(  والتنمية  للتجارة  املتحدة  األمم  مؤمتر  لتقرير  وفقًا 
إىل   2002 الفرتة من  الذي حدث يف  النمو  معظم  فإن   ،2006 متوز/يوليه 
أساسًا  اآلتية  احلالية”  الصافية  “التحويالت  بتعزيزات  2005 كان مدفوعًا 
من متويل املانحني والذي قدر بنحو 1.3 بليون دوالر، أو نحو ثلث الناتج 

املحيل اإلمجايل.
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ومثلت االنتخابات الترشيعية الفلسطينية يف بداية عام 2006 نقطة حتول 
األرايض  يف  السياسية  للحياة  بالنسبة  وكذلك  الفلسطيني  لالقتصاد  بالنسبة 
املحتلة. فقد أعلن املانحون اخلارجيون الرئيسيون، بام يف ذلك الواليات املتحدة 
وأهنم  محاس،  حركة  ترأسها  حكومة  مع  يتعاملوا  لن  أهنم  األورويب،  واالحتاد 
أن  إىل  الفلسطينية  السلطة  إىل  املقدمة  واالقتصادية  املالية  املساعدة  سيوقفون 
توافق حكومة السلطة الفلسطينية عىل االعرتاف بإرسائيل وتعلن نبذها للعنف 
أوقفت  نفسه،  الوقت  ويف  بشأهنا.  التفاوض  سبق  التي  باالتفاقات  والتزامها 
التجارية  الصادرات  من  املتأتية  والرضيبية  اجلمركية  العائدات  دفع  إرسائيل 
الفلسطينية وأجور الفلسطينيني العاملني يف إرسائيل، وهي العائدات التي كانت 

حتتجزها إرسائيل.
الشعب  عىل  حادة  اقتصادية  عواقب  ذو  سيايس  مأزق  احلالة  عىل  وسيطر 
واشتدت  الغذائي.  األمن  وانعدام  الفقر  معدالت  وتصاعدت  الفلسطيني. 
والتجار  العامل  وتنقل  الفلسطينية  البضائع  حركة  عىل  املفروضة  التقييدات 
أيلول/سبتمرب  وبحلول  الفلسطينيني.  العامة  اخلدمات  وموفري  واملسؤولني 
هبا  قام  التي  اإلرضابات  من  موجة  الفلسطينية  األرايض  اكتسحت   ،2006
مستخدمو القطاع العام احتجاجًا عىل عدم قيام السلطة الفلسطينية، املجردة من 
األموال، بدفع أجورهم. وحذرت الوكاالت التابعة لألمم املتحدة من حدوث 
التدهور يف حالة عدم  إنسانية )انظر الفصل 9، أدناه(. ويف حماولة لوقف  كارثة 
االستقرار، وافقت اللجنة الرباعية يف حزيران/يونيه 2006 عىل إنشاء “آلية دولية 
الفلسطينية  واملؤسسات  الفلسطينيني  إىل  مبارشة  األموال  حتويل  تتيح  مؤقتة” 

دون أن متر عىل السلطة الفلسطينية.
ويف التقرير الذي أصدره مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( 
يف متوز/يوليه 2006 عن تقديم املساعدة إىل الشعب الفلسطيني، أعلن األونكتاد 
أن “آفاق التنمية االقتصادية يف األرض الفلسطينية املحتلة تواجه اليوم حتديات مل 

يسبق هلا مثيل”. ومىض التقرير يعلن بعبارات واضحة:
البقاء  عىل  الفلسطيني  االقتصاد  ‘قدرة’  تواجه  باتت  حتديات  “ثمة 
واالستمرار، بينام يشكل توفر هذه القدرة رشطًا ال غنى عنه لتحقيق الرؤية 
املتمثلة يف إقامة دولة فلسطني التي تعيش جنبًا إىل جنب وبسالم مع إرسائيل 
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يف حقبة ما بعد انتهاء االحتالل. وباإلضافة إىل خطر اهنيار وظائف احلكومة 
املركزية، بام يف ذلك وظيفة توفري اخلدمات االجتامعية احليوية، والقيود التي 
للسلطة  جديد  ترشيعي  جملس  انتخاب  أعقاب  يف  املانحة  اجلهات  فرضتها 
الفلسطينية، يبدو أنه مل يتبق سوى القليل من الزخم الالزم للمحافظة عىل 

منجزات االتفاقات اإلرسائيلية - الفلسطينية منذ عام 1993”.
وخلص تقرير األونكتاد إىل أنه ما مل يتم إيالء اهتامم عاجل للقضايا األساسية 
الذي نشأ يف  السلبي  التبعية  “فإن مسار  الفلسطيني  املؤثرة يف األداء االقتصادي 
أنه يمكن أن يقوض إمكانيات حتقيق  ظل االحتالل اإلرسائييل سوف يتسع كام 

التنمية املستديمة لالقتصاد الفلسطيني”.
ويف هناية عام 2006، أفاد البنك الدويل بأن معدل الناتج املحيل اإلمجايل الفعيل 
انخفض بنسبة ترتاوح بني 5 و10 يف املائة يف األرايض الفلسطينية يف عام 2006، 
خلفتها  التي  اآلثار  من  أعوام  ثالثـة  استمر  الذي  االنتعاش  تراجع  إىل  أدى  مما 
االنتفاضة الثانية. بيد أن البنك الدويل أشار إىل أنه نتيجة للدعم املبارش املقدم من 
املانحني عن طريق اآللية الدولية املؤقتة وغري ذلك من إعانات، زادت املساعدة 
الفلسطينية(،  السلطة  قنوات  )خارج  العموم  وجه  عىل  الفلسطينيني  إىل  املقدمة 
الطارئة واملساعدة اإلنسانية يف  مما أدى إىل توطيد االقتصاد. كام زادت املساعدة 
عام 2006 يف الوقت الذي انخفضت فيه املساعدة اإلنامئية. وذكر البنك الدويل 
استمرار  الذي خلفه  األثر  تعوض  مل  املانحني  املقدمة من  املساعدة  الزيادة يف  أن 
والرضيبية  اجلمركية  العائدات  من  دوالر  مليون   360 نحو  حجب  يف  إرسائيل 
االقتصاد  كان   ،2007 عام  مطلع  حلول  ومع  الفلسطينية.  للسلطة  املستحقة 
الفلسطيني، وفقًا ملوجز أعده برنامج األمم املتحدة اإلنامئي، “عىل حافة االهنيار 

الذي ال حيول دون إمكانية حدوثه بالكامل سوى املعونة الدولية”.
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وقائع األمم املتحدة

 تقرير البنك الدويل عن القيود املفروضة عىل 
الحركة والعبور

يف  والعبور  احلركة  عىل  املفروضة  “القيود  عن  لتقرير  تنفيذي  موجز  ييل  فيام 
أيار/مايو   9 يف  ونرش  الدويل،  للبنك  تابع  تقني  فريق  أعده  الغربية”  الضفة 

.www.worldbank.org :2007. والتقرير الكامل متاح عىل املوقع التايل

القيود املفروضة عىل احلركة والعبور يف الضفة الغربية:
غياب اليقني والفعالية يف االقتصاد الفلسطيني

منذ كانون األول/ديسمرب 2004، عندما اتفقت مجيع األطراف )بام يف ذلك 
احلكومة اإلرسائيلية والسلطة الفلسطينية( عىل أن إنعاش االقتصاد الفلسطيني 
هذا  وأن  احلايل،  اإلغالق  نظام  تفكيك  يتطلب  بذلك  القيام  وأن  الزم،  أمر 
بدور  الدويل  البنك  قام  جوانب،  عدة  من  الفور  عىل  تناوله  جيب  اإلغالق 
البنك  تعتمد عىل خربة  التي  واملقرتحات  املتوازنة  التحاليل  تقديم  ريادي يف 
يف مجيع أنحاء العامل، إاّل أن هذه التحاليل واملقرتحات كانت واقعية يف سياق 
التحديد،  وجه  عىل  املذكرة،  هذه  وتلقي  الفلسطينية.  اإلرسائيلية  األوضاع 
نظرة إىل احلالة داخل الضفة الغربية التي تعاين من قيود مشددة واسعة النطاق 

عىل احلركة والعبور، ومستويات عالية من عدم اليقني واالقتصاد املتعثر.
الضفة  يف  للفلسطينيني  والعبور  احلركة  حرية  تعّد  الراهن،  الوقت  ويف 
التعهد  تم  التي  االلتزامات  مع  ذلك  ويتناقض  القاعدة.  ال  االستثناء  الغربية 
وعىل  الفلسطينية.  والسلطة  إرسائيل  حكومة  بني  االتفاقات  من  عدد  يف  هبا 
وجه التحديد، فقد استندت كل من اتفاقات أوسلو وخريطة الطريق إىل املبدأ 
للفلسطينيني.  اليومية  واالجتامعية  االقتصادية  احلياة  تقييد  بعدم  يقيض  الذي 
تكاليف  من  ترفع  ال  اإلغالق  عن  الناجتة  القيود  فإن  اقتصادي،  منظور  ومن 
وعدم  اليقني  عدم  من  عالية  درجة  توجد  أيضًا  ولكنها  فحسب،  املعامالت 
الكفاءة، األمر الذي جيعل الترصيف العادي لألعامل أمرًا بالغ الصعوبة كام أنه 

حيبط النمو واالستثامر الرضوريني إلنعاش الوضع االقتصادي.
وقد نصت اتفاقات أوسلو عىل أن تكون حركة األشخاص واملركبات يف الضفة 
الغربية حرة واعتيادية وال تعوقها نقاط التفتيش أو حواجز الطرق. ونصت خريطة 
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الطريق بالتحديد عىل أن تتخذ احلكومة اإلرسائيلية إجراءات لتحسني األوضاع 
والبضائع.  املفروضة عىل حركة األشخاص  القيود  بام يف ذلك ختفيف   اإلنسانية 
القيود عىل احلركة استمر بصورة متزايدة ونشأت عنه  ومما يربهن عىل أن فرض 
التوصل التفاق ثالث بني  اقتصادية أكثر صعوبة، هو أن األمر استدعى  أوضاع 
كان   - والعبور  احلركة  اتفاق  الثاين/نوفمرب 2005 - وهو  األطراف يف ترشين 
هدفه الوحيد “تسهيل حركة البضائع واألشخاص داخل األرايض الفلسطينية”. 
الختاذ  تدعوها  مرشوعة  أسباب  من  إرسائيل  لدى  بام  االتفاق  سلم  حني  ويف 
ذلك  حتقيق  ينبغي  ال  بأنه  باملثل  سّلم  فقد  العنف،  من  مواطنيها  حلامية  خطوات 
الفلسطيني وتدهوره. ونص االتفاق عىل وجه  تعثر االقتصاد  يف ظل خلفية من 
التحديد عىل أن إرسائيل ستقوم “بام يتمشى مع احتياجاهتا األمنية، بتيسري حركة 
تعطيل  من  حد  أدنى  إىل  والتقليل  الغربية”  الضفة  داخل  والبضائع  األشخاص 
التعهدات  هذه  كل  عليه  تقوم  الذي  العام  األساس  ويكمن  الفلسطينيني.  حياة 
لتحقيق االنتعاش االقتصادي  بأنه لن تكون هناك احتامالت تذكر  يف االعرتاف 
نحو  عىل  والبضائع  األشخاص  حركة  بحرية  السامح  دون  املستدام  الفلسطيني 
كاف ومضمون. وعالوة عىل ذلك، أقر االتفاق بأن العالقة بني النمو االقتصادي 
الفلسطيني واالستقرار واألمن اإلرسائييل تظل حقيقة ال جدال فيها وذات أمهية 

رئيسية ملصلحة الشعبني.
السياسات  من  جمموعة  خالل  من  اإلغالق  يطبق  الغربية،  الضفة  ويف 
واملامرسات واحلواجز املادية التي مزقت األرايض إىل كانتونات صغرية وغري 
متصلة. وبينام متثل احلواجز املادية اجلانب املرئي من عملية اإلغالق، تظل وسائل 
أكثر تعقيدًا، وتقوم عىل جمموعة  الواقع  الفلسطينيني عىل أرض  عرقلة حركة 
من املامرسات اإلدارية وسياسات التصاريح التي حتد من حرية الفلسطينيني يف 
الوصول إىل بيوهتم، أو احلصول عىل العمل، أو االستثامر يف األعامل التجارية 
أو اإلنشاءات، والتحرك خارج حدود مناطقهم البلدية. وتستخدم هذه القيود 
الغربية  الضفة  باحتالل  واملرتبطة  العسكرية  األوامر  يف  املتأصلة  اإلدارية، 
الغربية،  الضفة  من  كبرية  أجزاء  إىل  الفلسطينيني  وصول  لتقييد  غزة،   وقطاع 
للمستوطنات، والتي  البلدية  الداخلة ضمن احلدود  املناطق  بام يف ذلك مجيع 
والطرق  الرشقية،  والقدس  األردن،  ووادي  التامس”،  “منطقة  عليها  يطلق 
املحظورة، وغريها من املناطق “املغلقة”. ولئن كان من املتعذر وضع تقديرات 
يف   50 نسبة  عىل  تزيد  أهنا  يبدو  التقييدات،  تشملها  التي  اإلمجالية  للمساحة 
األمنية  املخاوف  إنكار  يمكن  ال  أنه  ورغم  الغربية.  الضفة  أرايض  من  املائة 
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استخدام  بني  التوفيق  يصعب  ما  كثريًا  معاجلتها،  يتعنّي  التي  اإلرسائيلية 
تقييدات احلركة والعبور ألغراض أمنية واستخدامها لتوسيع ومحاية األنشطة 
إىل  للمستوطنني اإلرسائيليني اآلخرين  نسبيًا  املقيدة  االستيطانية واحلركة غري 

داخل الضفة الغربية وخارجها.
وعىل الرغم من أن احلكومة اإلرسائيلية أبدت استعدادها للنظر يف التخفيف 
من بعض القيود املفروضة، بام يف ذلك منح مئات التصاريح لفئات حمددة من 
الفلسطينيني، مثل رجال األعامل، أو إزالة بعض احلواجز املادية، ال حيتمل هلذه 
تفتقر  اجلزئية  اخلطوات  فهذه  دائم.  حتسن  أّي  إىل  تؤدي  أن  اجلزئية  اخلطوات 
إىل صفة الدوام واليقني، ويمكن بسهولة الرجوع عنها أو استبداهلا بتقييدات 
أخرى. وباإلضافة إىل ذلك، سيظل االنتعاش االقتصادي بعيد املنال إذا ظلت 
اقتصادية،  ألغراض  إليها  الوصول  يمكن  ال  الغربية  الضفة  من  كبرية  مناطق 
واملستثمرين  الفلسطينيني  ألغلبية  بالنسبة  القاعدة  هو  احلركة  تقييد  ظل  وإذا 
االنتعاش  من  الفلسطيني  اخلاص  القطاع  يتمكن  ولن  املغرتبني.  الفلسطينيني 
لسياسات  جذرية  تقييم  إعادة  عملية  خالل  من  إاّل  املستدام  النمو  وتدعيم 
من  العديد  عليه  ينص  ما  نحو  عىل  احلركة  حرية  استئناف  وإعادة  اإلغالق 

االتفاقات بني حكومة إرسائيل والسلطة الفلسطينية.
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، ومنذ عهد بعيد قبل بدء عملية السالم وقبل إنشاء  على مدى أكثر من مخسني عامًاً
الفلسطيني  بتقديم املساعدة إىل الشعب  املتحدة  الفلسطينية، تقوم األمم  السلطة 
املساعدة اإلنسانية واإلنامئية. وتعمل وكاالت األمم  من خالل عدد من هيئات 
املجاالت  من  عدد  يف  املحتلة  الفلسطينية  األرض  يف  املوجودة  وبراجمها  املتحدة 
احلكومية  املحلية  املؤسسات  خالل  ومن  مبارشة  الفلسطيني،  الشعب  ملساعدة 
الوكاالت  الكثري من هذه  التي يضطلع هبا  وغري احلكومية. ولئن كانت األعامل 
ذات طابع متعدد التخصصات، فإن جمال تركيزها الرئييس يمكن توزيعه عىل عدد 

من املجاالت اإلنسانية واالجتامعية واالقتصادية عىل النحو التايل:
الالجئون الفلسطينيون: باإلضافة إىل هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة يف 
فإن  أعاله(،   2 الفصل  )انظر   1948 حرب  أعقاب  يف  أنشئت  التي  فلسطني 
هيئة األمم املتحدة التي تتمتع بأطول تاريخ يف املنطقة هي وكالة األمم املتحدة 
وقد  )األونروا(.  األدنى  الرشق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة 

يوفر املركز النسائي يف قرية تلفيت بالضفة الغربية للنساء الفلسطينيات التدريب يف جمموعة من 
املجاالت، تشمل اخلياطة والتطريز، ومسك الدفاتر، وإدارة األعامل. )الصورة: برنامج األمم 

املتحدة اإلنامئي - برنامج تقديم املساعدة إىل الشعب الفلسطيني(

الفصل 9

دور األمم املتحدة يف تنمية األرض الفلسطينية
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أنشئت األونروا بموجب قرار من اجلمعية العامة يف هناية عام 1949، وبدأت 
عملياهتا يف عام 1950 )انظر الفصل 10، أدناه(. ولألونروا مكاتب ميدانية 
وسوريا،  األردن،  عن  فضاًل  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  شاسعة  ومرافق 
ويف   .1996 عام  منذ  غزة  قطاع  يف  ملقرها  التنفيذية  املكاتب  وتوجد  ولبنان، 
املوظفني  من   14  400 نحو  تستخدم  األونروا  كانت   ،2007 آذار/مارس 
الفلسطينيني  الالجئني  من  معظمهم  املحتلة،  الفلسطينية  األرض  يف  املحليني 
أنفسهم. وبدعم من عدد صغري من املوظفني الدوليني، يقومون بتوفري خدمات 
التعليم، والرعاية الصحية، واإلغاثة واخلدمات االجتامعية، وأنشطة التمويل 
الفلسطينيني  الالجئني  من  مليون   1.74 لنحو  الصغرية  الصغري/املشاريع 
املسجلني يف قطاع غزة والضفة الغربية، بام يف ذلك القدس الرشقية. ومنذ عام 
1988، مارست األونروا عددًا من أنشطة الطوارئ، بام يف ذلك توفري املعونة 
كرد  األنشطة،  من  وغريها  الدخل  توليد  وأنشطة  الطبية،  والرعاية  الغذائية، 

فعل حلالة االضطراب التي اكتنفت االنتفاضتني األوىل والثانية.
املتحدة  األمم  برنامج  إىل  العامة  اجلمعية  طلبت  األساسية:  اهلياكل  تنمية 
اإلنامئي، يف قرارها 147/33 املؤرخ 20 كانون األول/ديسمرب 1978، تقديم 
اإلنامئي  الربنامج  أنشأ  الطلب  هلذا  واستجابة  الفلسطيني،  الشعب  إىل  املساعدة 
برنامج تقديم املساعدة إىل الشعب الفلسطيني الذي بدأ عملياته يف عام 1980 
التاريخ. ويعّد برنامج  ويضطلع بأعامله يف األرض الفلسطينية املحتلة منذ ذلك 
تقديم املساعدة إىل الشعب الفلسطيني واحدًا من أكرب الربامج التي يضطلع هبا 
الربنامج اإلنامئي، وله طابعه الفريد املتمثل يف اعتامده عىل املانحني الدوليني لتوفري 
مستوى  بتوفري  إاّل  اإلنامئي  الربنامج  يقوم  وال  حمددة،  ألنشطة  الرئييس  التمويل 
بسيط من الدعم األسايس. ويف الضفة الغربية وقطاع غزة، يقوم برنامج املساعدة 
التابع للربنامج اإلنامئي بدعم املشاريع اإلنتاجية الصغرية واملتوسطة مثل إنشاء 
املدارس، واملرافق الصحية، والطرق، وحمطات معاجلة الفضالت، وحمطات املياه. 
وعىل النقيض من املامرسة التي يتبعها برنامج األمم اإلنامئي عمومًا يف أماكن أخرى 
من العامل، فإنه يقوم، من خالل برنامج تقديم املساعدة إىل الشعب الفلسطيني، 
بتويل املسؤولية عن تصميم وتنفيذ املشاريع التي يدعمها يف األرض الفلسطينية 
املحتلة بداًل من تفويض عملية التنفيذ إىل مؤسسات أخرى، وهي سياسة ارتئي 
املساعدة حني مل تكن هناك حكومة فلسطينية.  برنامج  بداية عمل   برضورهتا يف 
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حيثام  تتوالها،  املشاريع  وتنفيذ  تصميم  مسؤولية  فإن  األخرية،  السنوات  يف  أما 
الشفافية  قواعد  بموجب  تعمل  والتي  املشاركة  الفلسطينية  املؤسسات  أمكن، 
واملساءلة التي يتبعها برنامج األمم املتحدة اإلنامئي. ويعمل رئيس برنامج تقديم 
األرض  يف  اإلنامئي  املتحدة  األمم  لربنامج  خاصًا  ممثـاًل  بصفتـه  أيضـًا  املساعدة 

الفلسطينية املحتلة، وله نائبان لشؤون الربجمة وشؤون العمليات.
)اليونيسيف(  الطفولة  لرعاية  املتحدة  األمم  منظمة  تعمل  واملرأة:  األطفال 
بيئة مؤاتية  للمساعدة عىل هتيئة  املحليني والدوليني  الرشكاء  مع طائفة كبرية من 
ونابلس  القدس وغزة وجنني واخلليل  اليونيسيف يف  لألطفال. ويسعى موظفو 
سعيًا حثيثًا إىل دعم حقوق الطفل يف جماالت الصحة والتعليم واحلامية واملشاركة، 
ويستهدفون بأنشطة املساعدة التي يضطلعون هبا أشد الفئات ضعفًا من األطفال 
األرض  يف  مشاريع  للمرأة  اإلنامئي  املتحدة  األمم  صندوق  ويدعم  والنساء. 
الفلسطينية املحتلة للمساعدة عىل زيادة فرص التعليم والعمل للنساء يف املناطق 
الريفية، وإلنشاء “أفرقة الرعاية النفسية االجتامعية” ومراكز الدفاع القانوين لتقديم 
املساعدة  ولتوفري  املعاملة،  العنف وسوء  والنساء من  األطفال  املساعدة يف محاية 
لوحدات إنتاج األغذية التي تتوالها املرأة، عالوة عىل توفري املساعدة للسجينات 
للمرأة  اإلنامئي  املتحدة  األمم  صندوق  أيضًا  وقام  الفلسطينيات.  واملعتقالت 
باملرأة،  للنهوض  املشرتكة  الوزارية  اللجنة  قدرات  بناء  إىل  بتنفيذ مشاريع هتدف 
تنفيذ  جمال  يف  احلكومية  غري  املنظامت  وشبكة  الفلسطينية،  للمرأة  العام  واالحتاد 
والية كل منهم وفقًا ملنهاج عمل بيجني. ومع تزايد مستوى العنف يف األرايض 
املحتلة بدًءا من عام 2006، حذر صندوق األمم املتحدة اإلنامئي للمرأة من أنه 
النفسية  وبصحتها  املرأة  بحياة  حييق  الذي  الدمار  فإن  احلالة،  هذه  استمرار  “مع 
سيبقى عىل الدوام، ولن تفلح معه أّي جهود للقضاء عىل آثاره”. وتقوم األونروا 
أيضًا بتوفري القروض للمرأة من خالل برناجمها اخلاص بأنشطة اإلقراض اجلامعي 

التضامني، الذي يوفر القروض فقط للمشاريع الصغرية اململوكة للمرأة.
األطفال كضحايا للرصاع: أعربت الوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة 
عن استنكارها بالذات لآلثار التي خيلفها مناخ العنف السائد يف األرايض املحتلة 
الصحية  والرعاية  التعليم،  يف  حقهم  من  املحرومني  الفلسطينيني  األطفال  عىل 
السليمة، واملياه املأمونة واملرافق الصحية، وفرص الرتفيه والرتويح، واحلامية من 
مستمرة  تكون  أن  تكاد  التي  االضطراب  حالة  عن  النامجة  اإليذاء  أشكال   مجيع 



قضية فلسطني واألمم املتحدة  94

بال انقطاع. وقد ُسلب األطفال الفلسطينيون أيضًا احلق يف احلياة بأعداد مل يسبق 
هلا مثيل: فقد لقي أكثر من 120 طفاًل حتفهم عرب األرايض املحتلة خالل عام 
التي  املصادمات  ضحايا  راحوا  الذين  األطفال  عدد  ضعف  من  )أكثر   2006
أوائل عام  املحلية يف  الفصائل  بني  املصادمات  2005(، ويف  وقعت خالل عام 
2007، قتل عىل األقل 10 من األطفال الفلسطينيني وجرح كثريون غريهم يف 

قطاع غزة فقط، وفقًا ملا ذكرته اليونيسيف.
العاملي  األغذية  برنامج  بدأ   ،2002 عام  من  اعتبارًا  الغذائي:  األمن 
الغذائية  املساعدة  توفري  إىل  هتدف  التي  الطوارئ  عمليات  من  جمموعة 
إنسانية،  أزمة  )انظر  الالجئني  غري  من  املحتلة  الفلسطينية  األرض  يف  للسكان 
يف  العاملي  األغذية  برنامج  هبا  اضطلع  التي  األنشطة  واشتملت  أدناه(. 
الغوثية،  الغذائية  للمساعدة  العام  التوزيع  عىل  غزة  وقطاع  الغربية   الضفة 
و“الغذاء مقابل العمل”، وبرامج التدريب الرامية إىل تعزيز سبل العيش بالنسبة 
فرص  من  تعاين  التي  الريفية  املجتمعات  يف  وبخاصة   - ضعفًا  الفئات  ألشد 
العمل املحدودة، والقيود املفروضة عىل احلركة، وتدمري األصول الغذائية. ونّسق 
برنامج األغذية العاملي أنشطته مع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومع 
الالجئني  مليون من  أكثر من  الطوارئ عىل  أغذية  بتوزيع  قامت  )التي  األونروا 
اليونيسيف  الغذائي، ومع  األمن  اآلخرين يف جمال  الرشكاء  الفلسطينيني(، ومع 

ومنظمة الصحة العاملية فيام يتعلق باملراقبة التغذوية.
وأظهر تقييم مشرتك صدر عن برنامج األغذية العاملي ومنظمة األمم املتحدة 
لألغذية والزراعة يف آذار/مارس 2007 أنه عىل الرغم من اآلثار املفيدة للمعونة 
الغذائية، ظل 34 يف املائة من السكان يعانون من “انعدام األمن الغذائي”، إضافة 
أمن غذائي؛ ويف حني كانت  بال  املائة آخرين معرضني ألن يصبحوا  إىل 12 يف 
املناطق الريفية أشد املناطق تأثرًا، فقد زاد تأثر املناطق احلرضية الفلسطينية هبذه 
الظاهرة. ويف إطار العملية التي قام هبا برنامج األغذية العاملي عىل مدى عامني 
إىل  غذائية  مساعدات  الربنامج  قدم   ،2007 آب/أغسطس  حتى   واستمرت 
من  مرتي  طن   194  000 بلغت  الفلسطينيني  الالجئني  غري  من   600  000
التغذية،  سوء  وملكافحة  دوالر.  ماليني   103 اإلمجالية  تكلفتها  بلغت  األغذية، 
الطبيعية واستخدام  الوعي بأمهية الرضاعة  بإذكاء  اليونيسيف ورشكاؤها  قامت 

الطحني املعزز بالفيتامينات وامللح املزود باليود.
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للسلطة  التابعة  الصحة  وزارة  مع  العاملية  الصحة  منظمة  تعمل  الصحة: 
الفلسطينية ومع األونروا من أجل املساعدة عىل حتسني فرص احلصول عىل الرعاية 
الطبية األّولية والثانوية للسكان من الالجئني وغري الالجئني، واحلفاظ عىل استمرار 
هذه الفرص. وبحلول هناية عام 2006، ذكرت منظمة الصحة العاملية أن حاالت 
حظر التجول السائدة وتزايد أعداد نقاط التفتيش وحواجز الطرق تعوق الوصول 
عىل  املرىض  أو  الصحيني  لألخصائيني  بالنسبة  سواء  الصحية  الرعاية  مرافق  إىل 
السواء. وتقوم األونروا بتوفري الرعاية الصحية املجتمعية لاّلجئني من خالل شبكة 
مؤلفة من 37 من مرافق الرعاية الصحية األّولية يف الضفة الغربية و18 مرفقًا يف 
التابعة  العيادات  الطبيني يف  املوظفني  الوكالة 700 2 من  قطاع غزة. وتستخدم 
هلا يف األرايض املحتلة والتي تعنى بنحو 5 ماليني من املرىض سنويًا. ويف ترشين 
األول/أكتوبر 2000، أصبح املستشفى األورويب يف غزة، الذي تبلغ سعته 238 
رسيرًا، يعمل بكامل طاقته، وهو مرشوع مشرتك بني األونروا، واالحتاد األورويب، 
وقامت  الفلسطينية.  الصحة  وزارة  إىل  تسليمه  تم  وقد  الفلسطينية.  والسلطة 
اليونيسيف، باالشرتاك مع وزارة الصحة، بتطعيم 000 650 طفل ضد احلصبة 
 والنكاف واحلمرياء، ووفرت لقاحات تكميلية ضد شلل األطفال ملا يبلغ عددهم 

000 88 طفل.
الصحة األرسية: منذ عام 1986، قام صندوق األمم املتحدة للسكان بتوفري 
الصحية لألمهات واألطفال، واإلرشاد يف جمال  والرعاية  الديمغرايف،  التدريب 
أيضًا يف إجراء أول تعداد  الصندوق  املحتلة. وساعد  تنظيم األرسة يف األرايض 
للسكان واملساكن يف األرض الفلسطينية املحتلة عام 1997، وأرشف عىل تقديم 
خدمات الصحة اإلنجابية يف 76 عيادة طبية، وعىل إدماج التثقيف املتعلق بالصحة 
اإلنجابية والدراسات املتعلقة باملرأة يف املناهج الدراسية للصف الدرايس احلادي 
عرش. وساعد الصندوق أيضًا عىل تعزيز قدرات املوارد البرشية والقدرات التقنية 
للمؤسسات الرئيسية التابعة للسلطة الفلسطينية واملنظامت غري احلكومية العاملة 
مع  باالشرتاك  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  أيضًا  وقام  املرأة.  صحة  جمال  يف 
صندوق التنمية الدولية التابع ملنظمة البلدان املصدرة للنفط بتوفري الدعم لوزارة 
الصحة ومجعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية فيام يتعلق بمرشوع مدته عرشون شهرًا 
القائمة عىل توفري الرعاية الصحية يف  يف أوائل عام 2006 لتعزيز قدرة اجلهات 
عن  املنقولة  واألمراض  املكتسب/اإليدز  املناعة  نقص  لفريوس  التصدي  جمال 
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طريق االتصال اجلنيس، مع الرتكيز بوجه خاص عىل املراهقني والشبان. ووفرت 
التدريب ملدرسات مرحلة  بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتامعية،  اليونيسيف، 
احلضانة، يف 12 منطقة، يف جمال الصحة النفسية واالجتامعية، واإلسعاف األّويل، 

وإخالء املباين. 
قطاع  يف  مسامهة  املتحدة  األمم  وكاالت  أكرب  األونروا  تعترب  التعليم: 
من   250  000 تضم  وإعدادية  ابتدائية  مدرسة   285 بتشغيل  وتقوم  التعليم، 
الرشقية.  القدس  ذلك  يف  بام  الغربية،  والضفة  غزة  قطاع  يف  الالجئني   التالميذ 

اخلمسينات،  ومنذ 
تقوم األونروا بتشغيل 
املهني  التدريب  مراكز 
الغربية  الضفة  يف 
وقامت  غزة،  وقطاع 
بإدارة  الستينات  منذ 
املنزيل  للتدريب  معهد 
اهلل،  رام  يف  للنساء 
بالضفة الغربية. وتوفر 
الرتبوية  العلوم  كلية 
يف  لألونروا  التابعة 

رام اهلل تدريبًا سـابقــًا للدخول يف اخلدمة يفيض إىل نيل الدرجة اجلامعية األوىل 
ورشكاؤها  اليونيسيف  ووفرت  متدرب.   600 منه  استفاد  )البكالوريوس(، 
املواد التعليمية لنحو 000 90 طالب وأكثر من 900 جمموعة “أدوات مدرسية” 
التي  األوقات  يف  حتى  تعليمهم  مواصلة  طفل   70  000 عددهم  يبلغ  ملا  أتاحت 
اليونسكو طائفة من  حالت حواجز الطرق دون وصوهلم إىل مدارسهم. وقدمت 

املساعدات التقنية إىل وزارة التعليم.
املياه واملرافق الصحية: استثمر برنامج األمم املتحدة اإلنامئي أكثر من 130 
مليون دوالر، من خالل برنامج تقديم املساعدة إىل الشعب الفلسطيني، لتحسني 
نوعية توافر املياه يف األرض الفلسطينية املحتلة، حيث ال تتاح لنسبة 13 يف املائة 
املتحدة  األمم  برنامج  ويشارك  اجلارية.  املياه  عىل  احلصول  فرصة  السكان  من 
إىل حتسني  العاملية سويًا يف مشاريع هتدف  الصحة  اإلنامئي، واألونروا، ومنظمة 

مدارس تعليم البنات يف بالطة وسوريف، الضفة الغربية، ترشين 
الثاين/نوفمرب 2002 )الصورة: األونروا، تصوير: ستيف سابيال(
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وضامن  املياه،  إمداد  وشبكات  األمطار  مياه  وجتميع  واملجاري  الصحي  الرصف 
مواد  بتوزيع جمموعات  اليونيسيف  السكان. وتقوم  النقية آلالف  املياه  إمدادات 

لتنقية املياه لتفادي تفيش أمراض اإلسهال.
التعليم  إدخال  يف  التعليم  لوزارة  الدعم  اليونيسيف  قدمت  اإلنسان:  حقوق 
حلقات  عدة  وُعقدت  األطفال.  عاملة  ملناهضة  وقائية  اسرتاتيجية  باعتباره  املوازي 
االجتامعيني.  واألخصائيني  للمدرسني  الطفل،  حقوق  اتفاقية  بشأن  تدريبية  عمل 
األول  الفلسطيني  امليثاق  واملالية لصياغة  التقنية  املساعدة  أيضًا  اليونيسيف  وقدمت 
برناجمه  خالل  من  للمرأة،  اإلنامئي  املتحدة  األمم  صندوق  وقدم  الطفل.  حلقوق 
املتعلق بحقوق اإلنسان للمرأة، الدعم ملبادرات املنظامت غري احلكومية الفلسطينية 
املانحة،  املرأة. وقامت األونروا، بدعم من اجلهات  العنف املوجه ضد  يف جمال منع 
فصوهلا  يف  املنازعات  وفض  والتسامح  اإلنسان  بحقوق  املتعلق  التثقيف  بإدماج 
الدراسية للطالب من الالجئني الفلسطينيني، وحذت جهات أخرى قائمة عىل توفري 
التعليم حذو الوكالة يف هذا املجال. وقامت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
بتوفري طائفة واسعة من الدورات الدراسية والوثائق واملواد التدريبية لقادة الرشطة 
الفلسطينية وأفرادها ومدربيهم، فضاًل عن املنظامت غري احلكومية )انظر الفصل 7(.

التخفيف من وطأة الفقر: يقوم برنامج تقديم املساعدة إىل الشعب الفلسطيني 
بام  املرتبطة  للدخل  املدرة  املشاريع  بدعم  اإلنامئي  املتحدة  األمم  لربنامج  التابع 
التحتية  البنية  تطوير  جمال  يف  أساسية  أعامل  من  اإلنامئي  الربنامج  به  يضطلع 
وزارة  هبا  تضطلع  التي  اجلهود  الربنامج  ودعم  املحتلة.  الفلسطينية  األرض  يف 
األرايض  يف  الفقر  معدالت  ورصد  لتوثيق  الفلسطينية  للسلطة  التابعة  التخطيط 
الفقر  التخفيف من وطأة  الفقر. ويعد  املحتلة ووضع مبادئ توجيهية للحد من 
أيضًا أحد األهداف الرئيسية التي تتوخاها األونروا يف براجمها اخلاصة بالتمويل 
الصغري واملشاريع الصغرية )انظر الفصل 10، أدناه(. وعىل مدى سنوات عديدة، 
قامت األونروا أيضًا بتوفري القروض الصغرية ومهارات التدريب يف إطار برناجمها 
الالجئني،  بأرس  النهوض  إىل  سعيًا  االجتامعية،  واخلدمات  باإلغاثة  اخلاص 
إتاحة فرص  الفقر من خالل  بعيدًا عن خط  املرأة،  التي ترأسها  وبخاصة األرس 
جديدة أمامهم لكسب الدخل. وركز برنامج األغذية العاملي أنشطته اإلنامئية عىل 
الفقر وأنشطة اإلغاثة االجتامعية، بام يف ذلك  الرامية إىل ختفيف وطأة  املجاالت 
“عملية اإلغاثة واإلنعاش طويلة األمد”، التي بدأت يف حزيران/يونيه 2000، 
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السكان  بني  ضعفًا  األشـد  الفئات  عىل  االقتصاديـة  األزمة  آثـار  ختفيف  بغية 
الفلسطينيني غري الالجئني، والتي تشمل أكثر من 000 100 نسمة.

بناء القدرات املؤسسية: حتت رعاية برنامج تقديم املساعدة إىل الشعب 
من  بعدد  تم االضطالع  اإلنامئي،  املتحدة  األمم  لربنامج  التابع  الفلسطيني 
والترشيعية  والقضائية،  التنفيذية،  الفروع  لدعم  “احلكم الرشيد”  مشاريع 
واملجتمع  اخلاص  القطاع  مؤسسات  عىل  عالوة  الفلسطينية،  السلطة  يف 
املدين من قبيل وسائط اإلعالم الفلسطينية. وقام الربنامج أيضًا بدعم إنشاء 
وتشغيل اللجنة االنتخابية الفلسطينية. وقامت منظمة األمم املتحدة للتنمية 
الفلسطينية،  للصناعة  متكامل  دعم  برنامج  بتشغيل  )اليونيدو(  الصناعية 
الصناعات  واحتاد  الصناعة  وزارة  من  خرباء  فريق  وتدريب  إنشاء  يشمل 
للنهوض  الرائدة  املشاريع  واختيار  وتقييم  حتديد  جمال  يف  الفلسطيني 
بالصناعة. ووفرت منظمة العمل الدولية املساعدة لوزارة العمل ونقابات 
القدرات، ووضع اسرتاتيجية وطنية حلامية  بناء  املوظفني والعامل، يف جمال 

العامل من املخاطر املهنية.
اهلياكل  بنشاط يف جمال إصالح  الدويل  البنك  الطويلة األجل: عمل  التنمية 
والتنمية  الطوارئ،  حاالت  يف  املساعدة  وتقديم  املؤسسات،  وتنمية  األساسية، 
الطويلة األجل منذ عام 1993، حينام أنشأ يف ذلك العام صندوقًا استئامنيًا لقطاع 
الغربية. وتم جتديد موارد الصندوق مخس مرات منذ ذلك احلني،  غزة والضفة 
وأتاح للبنك االلتزام بام يربو عىل 500 مليون دوالر لتنفيذ 34 مرشوعًا يف قطاع 
الكهرباء، واإلدارة البيئية، واملياه، ومعاجلة النفايات الصلبة، وغريها. وقام البنك 

أيضًا بإدارة 860 مليون دوالر من أموال جهات مانحة أخرى.

تنسيق أنشطة األمم املتحدة

يف  السالم  لعملية  اخلاص  املتحدة  األمم  منسق  مكتب  عمل   ،1994 عام  منذ 
الرشق األوسط، املعروف باسم مكتب األمم املتحدة اخلاص يف األرايض املحتلة، 
بمثابة مركز تنسيق ألشكال املساعدة االقتصادية واالجتامعية وغريها من أشكال 
املساعدة التي تقدمها األمم املتحدة للشعب الفلسطيني يف األرايض املحتلة. وقد 
استهدف املكتب منذ إنشائه توفري التوجيه االسرتاتيجي العام لربامج ووكاالت 
األمم املتحدة، سواء املمثلة منها يف امليدان يف الضفة الغربية وقطاع غزة، أو التي 
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توجد مقارها باخلارج وتقوم بتوفري املساعدة. ويرس مكتب املنسق اخلاص عملية 
إزاء  املتبع  النهج  ووحدة  تكامل  يكفل  بام  املتحدة  التنسيق داخل “أرسة” األمم 
التي  األولويات  مع  النهج  هذا  واتساق  واالقتصادية عمومًا،  االجتامعية  التنمية 
حتددها السلطة الفلسطينية. ويقدم مكتب املنسق اخلاص تقارير سنوية إىل اجلمعية 
العامة بشأن املساعدة التي تقدمها األمم املتحدة إىل الشعب الفلسطيني، كام يقوم 

بتمثيل األمم املتحدة يف منتديات التنسيق بني املانحني.
ويف أيلول/سبتمرب 1999، ُأعيدت صياغة والية مكتب منسق األمم املتحدة 
اخلاص يف األرايض املحتلة وُأعيد تعيني السيد تريي رود - الرسن بوصفه “منسق 
الرشق األوسط وممثاًل شخصيًا لألمني  السالم يف  لعملية  املتحدة اخلاص  األمم 
العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية”. وباإلضافة إىل القيام 
باالستعدادات املالئمة داخل األمم املتحدة من أجل تعزيز املساعدة اإلنامئية التي 
تقّدمها األمـم املتحـدة دعـاًم لعملية السالم، يمّثل املنسق اخلاص اجلديد األمني 
العام لدى األطراف املعنية واملجتمع الدويل يف مجيع املسائل املتصلة باستمرار دعم 
األمم املتحدة جلميع مسارات عملية السالم. واستمر هذا الدور حتى اآلن، بعد 
أن خلف ألفارو دي سوتو، من بريو، السيد رود - الرسن يف عام 2005، وظل يف 
منصبه إىل أن تقاعد يف أيار/مايو 2007 وخلفه مايكل وليامز من اململكة املتحدة. 
وترك السيد وليامز منصبه يف أيلول/سبتمرب 2007 ليلتحق باحلكومة الربيطانية. 
وعنّي األمني العام السيد روبرت هـ. رسي منّسقًا خاصًا وممثاًل شخصيًا لألمني 

العام لدى اللجنة الرباعية يف كانون األول/ديسمرب 2007.
ويف عام 2000، أنشأ مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وجودًا 
له يف األرض الفلسطينية املحتلة، ورسعان ما توىل دورًا حيويًا يف مجع املعلومات 
املتعلقة بمختلف جوانب األزمة )من عمليات اإلغالق، ونقاط التفتيش، وجدار 
الفصل( ذات التأثري عىل احلياة اليومية للفلسطينيني، وعىل عمل وكاالت األمم 
املتحدة واملنظامت الدولية غري احلكومية. وكجزء من والية مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية، يقود املكتب عملية النداءات املوحدة لتعبئة املوارد. وقد استعانت 11 
املتحدة، وأربع منظامت دولية غري حكومية، ومجعية  التابعة لألمم  املنظامت  من 
اهلالل األمحر الفلسطيني هبذه اآللية لطرح النداءات جلمع األموال خالل عامي 

2005 و2006.
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أزمة إنسانية: استجابة األمم املتحدة

سادهتا  التي  السنوات  أدت 
واألزمات  العنيفة  االضطرابات 
السياسية   واالنتكاسات االقتصادية 
املحتلة  الفلسطينية  األرض  يف 
مستويات  يف  مطرد  تدهور  إىل 
الفقر  مستويات  وتزايد  املعيشة 
وبالنسبة  الغذائي.  األمن  وانعدام 
فقـرًا،  الفلسـطينيني  أشد   إىل 
ال يزال احلصول عىل الطعام الكايف 

واملغذي بتكلفة ميسورة يشّكل حتّديًا يوميًا نتيجة لألسباب التالية:
القيود املفروضة عىل التنقل داخليًا وخارجيًا؛ ʤ 

السيطرة الفلسطينية املحدودة عىل املوارد الطبيعية، وبخاصة املياه واألرايض  ʤ 

الزراعية؛
تقييد الوصول إىل األسواق املحلية والدولية؛ ʤ 

تقييد وصول العامل الفلسطينيني إىل أماكن عملهم السابقة يف إرسائيل؛ ʤ 

انخفاض معدالت اإلنتاج االقتصادي.  ʤ 

عام  هناية  وبحلول  مثيل.  هلا  يسبق  مل  مستويات  البطالة  معدالت  بلغت  وقد 
الفلسطينية  األرض  يف  العاملة  اليد  قوة  من  املائة  يف   28.4 نسبة  كانت   ،2006
يف  املائة  يف  و23.4  غـزة،  قطاع  يف  املائة  يف   39.6 بواقع   - عمـل  بدون  املحتلـة 
الضفة الغربية. وبحلول هناية عام 2006، كان ما يقدر بنسبة 64 يف املائة من سكان 
عند مستوى خط  يعيشون  قطاع غزة  املائة من سكان  80 يف  وقرابة  الغربية  الضفة 
الفقر أو دونه )أي األرس املعيشية التي تكسب أقل من دوالر واحد يف اليوم(. وكان 

هناك ما يقدر عددهم بـ 1.2 مليون فلسطيني يعيشون يف حالة من “الفقر املدقع”.
حيث  طارئة،  إنسانية  حالة  نشوء  يف  املرتدية  االقتصادية  األوضاع  وتسببت 
ارتفعت معدالت اجلوع، وبحلول مطلع عام 2007 كان أكثر من 70 يف املائة من 

سكان قطاع غزة يعيشون عىل املعونة الغذائية للبقاء عىل قيد احلياة.

توزيع األغذية يف خميم الشاطئ لاّلجئني يف قطاع غزة 
)الصورة: األونروا(
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العاملة  املتحدة  األمم  وكاالت  وجهت   ،2006 الثاين/نوفمرب  ترشين  ويف 
يف األرض الفلسطينية املحتلة نداًء إنسانيًا موحدًا عن عام 2007 )لالطالع عىل 
موجز النداء، انظر وقائع األمم املتحدة، أدناه(. ودعت هذه الوكاالت إىل توفري 
مبلغ 453.6 مليون دوالر لالضطالع بربامج لتلبية االحتياجات يف أربع جماالت 
رئيسية هي: توفري العاملة واملساعدة الغذائية؛ والصحة والتعليم؛ والزراعة واملياه 

واملرافق الصحية؛ واحتياجات الرصد املتعلقة باحلامية اإلنسانية.
غزة،  قطاع  يف  األمنية  احلالة  تدهور  استمرار  ومع   ،2007 عام  أوائل  ويف 
أصدرت سبع وكاالت تابعة لألمم املتحدة تعمل هناك بيانًا أعلنت فيه أن أعامل 
أنه  البيان  وذكر  امليدان.  يف  شديدة  ملخاطر  هلا  التابعني  العاملني  تعرض  العنف 
“أصبح من الصعوبة البالغة علينا أن نفي بالواليات املنوطة بنا من أجل ختفيف 
ذلك  عىل  املرتتبة  اآلثار  “إن  قائاًل:  البيان  وأضاف  الفلسطيني”.  الشعب  معاناة 
بالغة  آثار  هي  الشديد  العرس  من  حالة  بالفعل  يواجهون  الذين  للسكان  بالنسبة 

اخلطورة. وسنظل عاقدين العزم عىل مواصلة القيام بعملنا اإلنساين”.
ومنذ 15 حزيران/يونيه 2007، حينام استولت محاس عىل قطاع غزة، أدت 
املانحني  من  التمويل  ونقص  إرسائيلية  تقييدات  شملت  العوامل  من  جمموعة 
من  عدد  يف  نقص  حاالت  حدوث  إىل  الفلسطينية،  اهليئات  بني  التنسيق  وعدم 
املناطق يف قطاع غزة. وشملت حاالت النقص هذه الغذاء، والدواء، وقطع الغيار 
الالزمة للمعدات اهلامة يف جمال الصحة واملياة واملرافق الصحية، واللوازم اخلاصة 
وبحلول  والصناعة.  التجارة  لقطاعي  الالزمة  اخلام  واملواد  اإلنسانية،  باملشاريع 
ترشين األول/أكتوبر 2007، وفقًا ملا أورده مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
من  املائة  يف  و31  األساسية  األدوية  من  املائة  يف   20 نسبة  هناك  كان  اإلنسانية، 
اللوازم الطبية األساسية غري املتاحة للجميع. ومع أنه سمح بدخول اإلمدادات 
اإلنسانية التي توفرها األمم املتحدة إىل قطاع غزة، مل يتم الوفاء إاّل بنسبة 41 يف 
املائة من احتياجات القطاع من واردات األغذية. ومل تتلق اهليئة العامة القائمة عىل 
توفري املياه واملرافق الصحية سوى 50 يف املائة فقط مما حتتاج إليه من وقود لتشغيل 
وتوقف  هلا.  التابعة  الفضالت  مياه  معاجلة  وحمطات  املياه  ضخ  وحمطات  اآلبار 
واضطرت  دوالر.  مليون   213 قيمتها  اإلنسانية  للمساعدة  مشاريع  يف  العمل 
األونروا نتيجة لعدم توافر مواد البناء يف السوق املحلية إىل وقف العمل يف ثامنية 

مشاريع لإلسكان واهلياكل األساسية تبلغ قيمتها ما يربو عىل 90 مليون دوالر.
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وقائع األمم املتحدة

 النداء اإلنساني بشأن األرض الفلسطينية املحتلة
عن عام 2007 

 2006 الثاين/نوفمرب  ترشين  يف  الصادر  للنداء  التنفيذي  املوجز  ييل  فيام 
الفلسطينية  األرض  يف  العاملة  املتحدة  األمم  وبرامج  لوكاالت   2007 لعام 

املحتلة:
منذ بداية عام 2006، طرأ تدهور حاد عىل األوضاع السياسية واالقتصادية 
مأزق  احلالة  عىل  وسيطر  املحتلة.  الفلسطينية  األرض  يف  واالجتامعية 
ذلك  يف  بام  إرسائيل،  جانب  من  وعسكرية  اقتصادية  بضغوط  اتسم  سيايس 
السلطة  داخل  االنقسامات  وتزايد  الفلسطينية،  اجلمركية  العائدات  حجز 
يف  الرئيسية  املؤسسات  عن  املبارشة  الدولية  املساعدة  وحتويل  الفلسطينية، 

السلطة الفلسطينية.
بلغت  فقد  األزمة.  الرئيسيني هلذه  الضحايا  العاديون  الفلسطينيون  وكان 
انعدام  معدالت  وزادت  ارتفاعها؛  وتواصل  املائة  يف   65.8 الفقر  معدالت 
القيود  حدة  واشتدت   .2006 عام  خالل  املائة  يف   13 بنسبة  الغذائي  األمن 
املفروضة عىل حركة البضائع والعامل ورجال األعامل واملسؤولني ومتعهدي 
العام  القطاع  إرضابات  من  موجة  واجتاحت  الفلسطينيني.  العامة  اخلدمات 
أصابت   2006 أيلول/سبتمرب  خالل  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  أنحاء 
بالشلل توفري اخلدمات العامة وأدت إىل إغالق املدارس العامة واملستشفيات 

يف الضفة الغربية.
حدوث  مع  احلرب  من  أجواء  يف  هناك  املقيمون  يعيش  غزة،  قطاع  ويف 
الرب واجلو والبحر، ويزيد هذه األجواء  يومية من  غارات عسكرية إرسائيلية 
بني  وفيام  إرسائيل.  داخل  الفلسطينية  الصواريخ  إطالق  عمليات   تفاقاًم 
25 حزيران/يونيه و12 ترشين األول/أكتوبر 2006، راح ضحية هذا العنف 
261 من أهايل غزة، من بينهم 60 طفاًل، بام يعادل أكثر من عرشة أمثال القتىل 
قتل  نفسها،  الفرتة  وخالل  قتياًل(.   23(  2005 عام  من  الفرتة  نفس  خالل 
إرسائيليان وأصيب 15 بجروح من جراء الصواريخ املحلية الصنع التي جرى 

إطالقها من داخل قطاع غزة.
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التارخيية.  للمعايري  وفقًا  حقيقي  “حصار”  ظل  يف  غزة  أهايل  ويعيش 
وأصبحت  املعونات.  عىل  االعتامد  وزاد  العادية  السوق  آليات  هتاوت  فقد 
وأغلقت  القطاع،  من  اخلروج  عن  الدوام  عىل  عاجزة  الفلسطينية  البضائع 
الصادرات  أماكن أخرى. وأصبحت  إىل  وانتقلت  أبواهبا  التجارية  األعامل 
تشكل نسبة ضئيلة مما تنبأ به اتفاق احلركة والعبور الذي أبرم يف شهر ترشين 
العامة  األمنية  اهلياكل  حالة  وتدهورت  الفائت.  العام  من  الثاين/نوفمرب 
وامليليشيات  املسلحة  الفصائل  تفتت  من  خطرية  حلالة  املجال  فأفسحت 
بوترية  وامليليشيات  الفصائل  هذه  بني  فيام  املصادمات  ووقعت  اخلاصة. 
متزايدة أدت إىل مقتل 64 شخصًا، ووفقًا ملا ذكره مراقبو األمم املتحدة يف 
استعامل  إىل  متزايدة  بصورة  جلأت  وامليليشيات  الفصائل  هذه  فإن  امليدان، 

“القصاص التقليدي” داخل أحياء غزة.
الضفة  يف  الطرق  وحواجز  التفتيش  نقاط  عدد  زاد   ،2006 عام  وخالل 
متزايدة  بصورة  مقسمة  الغربية  الضفة  وأصبحت  املائة.  يف   40 بنسبة  الغربية 
الطرق  عن  التفتيش  نقاط  عند  الفلسطينيني  حتويل  ويتم  صغرية،  جيوب  إىل 
الرئيسية املحجوزة حلركة اإلرسائيليني للوصول إىل مستعمراهتم. وال يسمح 
الفلسطينية،  للحياة  واالقتصادي  الثقايف  القلب  تعترب  التي  القدس،   بدخول 
إاّل ملن حيملون تصاريح صحيحة بام يستبعد الغالبية العظمى من الفلسطينيني. 
ويعترب وادي األردن اآلن من املناطق املحظور ارتيادها إاّل لقلة من الفلسطينيني 
الذين يعيشون هناك أو الذين يعملون يف املستوطنات اإلرسائيلية. وباإلضافة 
إىل ذلك، تم تشييد ما يربو عىل نصف احلاجز الفاصل الذي يبلغ طوله 703 
التي  الدولية  العدل  حمكمة  عن  الصادرة  الفتوى  من  الرغم  عىل  كيلومرتات 

أعلنت أن تشييده يتناف مع القانون الدويل.
العاديني  الفلسطينيني  يقي  الدويل جهودًا صادقة لكي  املجتمع  وقد بذل 
من اآلثار الوخيمة لألزمة من خالل تأييد إنشاء اآللية الدولية املؤقتة، والتعهد 
يف مؤمتري جنيف وستكهومل بزيادة املساعدة اإلنسانية. وعىل الرغم من ذلك 
فإن احلالة بالنسبة ملعظم سكان األرايض املحتلة يف هناية عام 2006 هي أسوأ 
بالنسبة  األمل  عىل  تبعث  أسباب  أّي  عىل  تنطوي  وال   2005 عام  يف  منها 
الراهن،  املأزق  فإن  الوثيقة،  هذه  يف  بيانه  جرى  ما  نحو  وعىل   .2007  لعام 
لوقت طويل  قائاًم  يظل  القطري، سوف  املتحدة  األمم  فريق  لتنبؤات  وفقــًا 

خالل عام 2007.
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ويف هذا السياق، من املتوقع أن يرتفع معدل االعتامد عىل برامج الطوارئ 
اخلاصة باألمم املتحدة. وينصب اهتامم النداء املوحد لعام 2007، املحدد له 
مبلغ 453.6 مليون من دوالرات الواليات املتحدة، عىل املجاالت األربعة 
الرئيسية التي رئي أن هلا أمهيتها احلاسمة فيام يتعلق بتدعيم سبل احلصول عىل 

الرزق ومنع زيادة تدهور احلالة، وهذه املجاالت هي كالتايل: 
للتزايد  للتصدي  الغذائية  املساعدة  وتقديم  العمل  فرص  توفري  حتسني   -  1
املفاجئ يف حاالت الفقر وانعدام األمن الغذائي التي جرى تسجيلها خالل 

السنة؛
أجل  من  والتعليم  الصحة  جماالت  يف  موجهة  بإجراءات  االضطالع   -  2

التيسري املؤقت لآلثار التي خلفها ضعف النظم العامة لتقديم اخلدمات؛
بذل جهود جديدة يف جماالت الزراعة واملاشية واملياه واملرافق الصحية   -  3
الغربية  من أجل تعزيز استدامة سبل الرزق بني جمتمعات السكان يف الضفة 

وقطاع غزة؛
حتسني نظم الرصد من أجل إجراء تقييم أفضل لالحتياجات من احلامية   -  4
أفضل  بصورة  للامنحني  املعلومات  توفري  عىل  ذلك  وسيساعد   اإلنسانية. 
فيام يتعلق بعملية اختاذ القرارات، كام سيؤدي إىل قياس أفضل الستجابة األمم 

املتحدة وغريها من املنظامت اإلنسانية الدولية.
تامة  نداء عام 2007 مراعاة  التي سيضطلع هبا يف إطار  الربامج  وسرتاعي 
اجلهود اجلارية بالفعل لتخفيف العبء املتزايد الذي تضعه األزمة عىل كاهل فرادى 
األرس الفلسطينية. وبالتوازي مع اآللية الدولية املؤقتة، التي تركز االستثامرات يف 
املقام األول عىل العامل ذوي الدخل املنخفض وعىل الدعم غري املتعلق باألجور 
يف إطار اخلدمات العامة، سينصب تركيز برامج العاملة واملساعدة الغذائية التي 
أفراد  من  الضعفاء  وعىل  العمل،  عن  العاطلني  عىل  املتحدة  األمم  هبا  تضطلع 
األرس املعيشية ممن حيتاجون إىل مساعدة غذائية ثابتة ومضمونة عىل نحو يدعم 
التي  املجاالت  عىل  الربامج  سرتكز  وباملثل،  الداخلية.  التصدي   اسرتاتيجيات 
ال تشملها عىل نحو كاف مبادرات جارية أخرى، من قبيل الزراعة. ومن املأمول 
فيه أن تتوطد هذه التدابري خالل عام 2007 من خالل إحراز تقدم ملموس يف 
تنفيذ اتفاق احلركة والعبور، خاصة وأنه يتعلق بالنقل التجاري عن طريق معربي 

رفح وكارين، وتسهيل احلركة داخل الضفة الغربية. 
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التي  املتزايدة  الضغوط  مدى   2007 لعام  املوحد  النداء  نطاق  ويعكس 
األزمة  لتجدد  نتيجة  الفلسطيني  واملجتمع  الفلسطيني  االقتصاد  يتحملها 
واشتداد حاالت عدم اليقني بشأن املستقبل القريب. بيد أن النداء يف حد ذاته 
للعيان. كام  تتبدى  فتئت  ما  التي  اهليكلية لألزمة  لن يسفر عن حل اجلوانب 
واملرتبات  اخلدمات  توفري  بمقدورها  ليس  فلسطينية  سلطة  حمل  حيل  لن  أنه 
واألمن الداخيل. لكنه من خالل هذا النداء، ستعمل وكاالت األمم املتحدة 
الفلسطينيون،  هلا  يتعرض  التي  اآلثار  من  التخفيف  أجل  من  وبراجمها 
واملساعدة يف احلفاظ عىل الكرامة اإلنسانية، والتقليل من فرص حدوث مزيد 
من التدهور يكون من شأنه الرتّدي الشامل يف هوة الفقر واالهنيار املؤسيس 

وعدم االستقرار. 





ً ثالثا

نحـو تسـوية دامئـة:

 بعض القضايا التي 
مل يتم حسمها 
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أمة من الالجئني

أدت األعامل القتالية التي صاحبت إنشاء دولة إرسائيل يف سنة 1948 إىل فرار 
نحو 000 750 الجئ من فلسطني. وقد فر معظم هؤالء إىل الضفة الغربية التي 
كانت ختضع حينئذ لسيطرة األردن، وإىل قطاع غزة اخلاضع لسيطرة مرص، وإىل 
لبنان وسوريا واألردن بل وإىل أماكن أبعد. وأدت احلرب العربية - اإلرسائيلية 
عام 1967 إىل نزوح آخر، ترشد فيه هذه املرة أكثر من 000 500 فلسطيني، 

كان نصفهم تقريبًا من الالجئني الذين اقُتلعوا من جذورهم للمرة الثانية.
واختذت اجلمعية العامة يف ترشين الثاين/نوفمرب 1948، أول قرار هلا بشأن 
بالنيابة  للوسيط  لتقرير  استجابة  الفلسطينيني. وقامت،  لاّلجئني  املساعدة  تقديم 
رالف بنش جاء فيه أن “حالة الالجئني قد أصبحت اآلن بالغة اخلطورة”، بإنشاء 
وكالة األمم املتحدة لغوث الالجئني الفلسطينيني. وأثناء الفرتة الوجيزة لوجود 
هذه الوكالة، نقلت املساعدة الطارئة لاّلجئني من فلسطني عن طريق الوكاالت 

الدولية املتطوعة.

الفصل 10

الالجئون الفلسطينيون

 خميم جديد لاّلجئني أقيم عىل قمة تل قرية أم النرص، شاميل قطاع غزة، يف نيسان/أبريل 2007. 
أم النرص قرية بدوية تقطنها نسبة عالية من الالجئني املسجلني. )الصورة: األونروا(
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القرار  يف  العامة،  اجلمعية  أعلنت   ،1948 األول/ديسمرب  كانون   11 ويف 
194 )د - 3( أنه ينبغي أن يسمح لاّلجئني الراغبني يف العودة إىل ديارهم القيام 
بذلك يف أقـرب وقت ممكن عمليـًا، وأنه ينبغي أن يعوض الذين اختاروا عدم 
املتحدة  لألمم  التابعة  التوفيق  جلنة  القرار  ذلك  وأنشأ  ممتلكاهتم.  عن  العودة 
واخلاصة بفلسطني، التي طلب إليها، بني أمور أخرى، أن تيرس عودة الالجئني إىل 
اللجنة يف جهودها  ديارهم أو توطينهم وتأهيلهم اقتصاديًا واجتامعيًا. ومل تفلح 

من أجل تأمني عودة الفلسطينيني.

 إنشاء وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
يف الرشق األدنى )األونروا(، 1949

فيام خبت اآلمال يف العودة الفورية لاّلجئني إىل ديارهم، وضعت اجلمعية العامة 
األمم  وكالة  أنشأت   ،1949 األول/ديسمرب  كانون  ففي  دوامـًا.  أكثر  ترتيبات 
)األونروا(  األدنى  الرشق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة 
تضطلع  ولكي  الفلسطينيني،  الالجئني  لغوث  املتحدة  األمم  وكالة  لتخلف 

باألنشطة املتصلة بالالجئني بالتعاون مع احلكومات املحلية.
ويف أيار/مايو 1950، توّلت األونروا، من مقرها يف بريوت، العمليات التي 
املتطوعة قد بدأت االضطالع هبا يف وقت سابق. وقد  الدولية  الوكاالت  كانت 
ركزت األونروا عملها يف السنوات األوىل عىل توفري املساعدة الغوثية الفورية يف 
شكل الغذاء واملأوى وامللبس. وعدلت الوكالة برناجمها عىل مر السنني متشيًا مع 

االحتياجات املتغرية لاّلجئني.
ويبلغ عدد الالجئني الفلسطينيني املسجلني لدى األونروا حاليًا ما يربو عىل 
4.4 ماليني نسمة. وتساهم الوكالة يف التنمية البرشية لاّلجئني الفلسطينيني يف 
قطاع غزة، والضفة الغربية، واألردن، ولبنان، واجلمهورية العربية السورية إىل 
أن يتم التوصل إىل حل عادل ملسألة الالجئني. وتفي الوكالة هبذا الغرض من 
خالل تقديم جمموعة متنوعة من اخلدمات األساسية داخل إطار املعايري الدولية. 
األّولية  الصحية  والرعاية  لبنان(،  )والثانوي يف  االبتدائي  التعليم  تشمل  وهي 
وغري  اجتامعي،  أمان  شبكة  وتوفري  الطوارئ،  حاالت  يف  واإلغاثة  الشاملة، 
اهلياكل  ودعم  واإلسكان،  الصغري،  والتمويل  االجتامعية،  اخلدمات  من  ذلك 
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األساسية. وتنفرد األونروا بني وكاالت األمم املتحدة األخرى بتقديم جمموعة 
متنوعة من اخلدمات املوجهة مبارشة إىل الالجئني، بالتوازي مع خدمات القطاع 

العام التي توفرها السلطات املحلية للسكان من غري الالجئني.
ومنذ عام 1992، تولت األونروا إدارة برنامج للتمويل الصغري واملشاريع 
وهيدف  وسوريا.  واألردن  الغربية  والضفة  غزة  قطاع  يف  لاّلجئني  الصغرية 
خالل  من  الفقر،  وطأة  من  والتخفيف  االقتصادية  التنمية  تعزيز  إىل  الربنامج 
واالحتياجات  املنزيل  واالستهالك  الصغرية،  للمشاريع  القروض  تقديم 
السكنية. وحيصل عىل الكثري من هذه القروض منظامت املشاريع احلرة وربات 
األرس لتمكينهن من االعتامد عىل أنفسهن ومساعدة أرسهن. وخالل األعوام 
ل ما يربو عىل 000 126 قرض بلغت  الستة عرش األوىل من عمر الربنامج، موَّ
قيمتها 131 مليون دوالر، وأصبح الربنامج أكرب جهة لتوفري التمويل الصغري 
يف األرض الفلسطينية املحتلة. وبحلول هناية عام 2006، بلغ عدد حافظات 
القروض غري املسددة للربنامج نحو 600 8 قرض بقيمة إمجالية قدرها 5.74 
املقدمة  القروض  من   2 الصغر، و200  متناهية  بمشاريع  تتعلق  مليون دوالر 
للنساء يف إطار “اإلقراض اجلامعي التضامني” تبلغ قيمتها 000 640 دوالر. 
الوضع  عن  الناشئة  واالضطرابات  االقتصادية  احلالة  سوء  من  الرغم  وعىل 
املقلقل يف األرض املحتلة، فقد سجل كال هذين الربناجمني بصورة ثابتة معدالت 

تسديد تفوق نسبتها 83 يف املائة.
ويف اضطالعها بواليتها، تتعاون األونروا مع احلكومات املضيفة، والسلطة 
الفلسطينية، ووكاالت األمم املتحدة األخرى، والبنك الدويل. وينظر الالجئون 
التوصل إىل حل  الدويل إزاءهم حلني  باعتبارها رمزًا اللتزام املجتمع  الوكالة  إىل 
التجديد  ويكون  منتظمة  بصورة  الوكالة  والية  العامة  اجلمعية  وجتدد  للمشكلة. 

عادة ملدة ثالث سنوات يف كل مرة.
وقد ُأعيد مقر األونروا، الذي ظل يف بريوت حتى سنة 1978 ثم نقل إىل فيينا 
، إىل الرشق األوسط يف منتصف التسعينات. واعترب نقل مقرها إىل  ملدة 18 عامًاً
غزة يف سنة 1996، الذي قرره األمني العام وأيدته اجلمعية العامة، وسيلة إلظهار 
التزام األمم املتحدة بعملية السالم. ولألونروا أيضًا مقر يف عامن، باألردن، وهلا 

مكاتب ميدانية يف مدينة غزة، والقدس الرشقية، وبريوت، ودمشق، وعامن.
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ويأيت متويل األونروا كله تقريبًا من التربعات، التي يأيت معظمها من الدول 
برامج  أو  املشاريع  أو  العادية،  مليزانيتها  سواء  الدولية،  واملنظامت  األعضاء 
الطوارئ )والتي بلغ جمموعها نحو 599 مليون دوالر يف عام 2006(. ويف عام 
والنرويج،  والسويد،  األوروبية،  واملفوضية  املتحدة،  الواليات  كانت   ،2006

واململكة املتحدة، وكندا أكرب اجلهات املانحة للوكالة.
وتنفـق اإليرادات النقدية للوكالة أساسًا )وتبلغ 470.9 مليون دوالر يف 
ميزانية 2006( عىل مرتبات 000 28 من موظفي “منطقة” الوكالة، مجيعهم 
ى تكلفة نحو 150 من املوظفني  الفلسـطينيني. وتغـطَّ تقريبًا مـن الالجئـني 
الدوليني من امليزانية العادية لألمم املتحدة أو يموهلا املانحون مبارشة. وختصص 
قرابة 60 يف املائة من ميزانية الوكالة للتعليم الذي يعّد حتى اآلن أكرب جماالت 
بتشغيل  األونروا  قامت   ،2007  –  2006 الدراسية  السنة  ويف  اخلدمات. 
 666 مدرسة يعمل هبا قرابة 000 21 موظف، ويبلغ عدد امللتحقني هبا قرابة 
البنات.  من  نصفهم  الفلسطينيني،  الالجئني  أطفال  من  تلميذ   485  000
 وتقوم الوكالة أيضًا بتشغيل ثامنية مراكز للتدريب املهني والتقني تتيح 700 5 
اجلامعي.  املستوى  مكانًا للتدريب، وثالثًا من “كليات العلوم الرتبوية” ذات 
بناءها  الوكالة  تولت  التي  املرافق  من  الكثري  تسليم  تدرجيية  بصورة  تم  وقد 
لاّلجئني  املحلية  املجتمعات  إىل  تسليمها  تم  السنني  مر  عىل  عليها  واإلنفاق 

حيث تتم إدارهتا عىل يد جلان منتخبة.
مل  إذ  مزمنة  مايل  عجز  حاالت  األونروا  واجهت  األخرية،  السنوات  ويف 
املتزايدة خلدمات  الالجئني واالحتياجات  تزايد أعداد  املانحني  تواكب تربعات 
الرصاع  تطلبت حالة  املحتلة، حيث  الفلسطينية  الوكالة، ال سيام داخل األرض 
التدخالت  تكرار  احلركة  عىل  املفروضة  والقيود  االقتصادية  واألزمة  اجلاري 
الطارئة. واستلزمت حاالت العجز يف امليزانية بني الفينة واألخرى اعتامد تدابري 
تقشف صارمة من جانب الوكالة مل تؤثر، إىل حد ما عىل نوعية اخلدمات املقدمة، 
ها. وعىل سبيل املثال، فإن قاعات الدراسة يف مدارس األونروا  إن مل يكن عىل كمِّ
تكون مكتظة يف العادة، وتعمل معظم املدارس بنظام الفرتتني؛ ويتعني عىل أطباء 

الوكالة رعاية ما يبلغ يف املتوسط 95 مريضـًا يوميًا.
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الرصاع  ألوضاع  استجابة  الطوارئ  حلاالت  برامج  يف  األونروا  ورشعت 
العرشين  فرتة  معظم  خالل  املحتلة  الفلسطينية  األرض  سادت  التي  واألزمات 
التكميلية يف جمال  توفري اخلدمات  ما بني  املاضية. وتراوحت هذه األنشطة  عامًاً 
نطاق  عىل  األغذية  توزيع  حاالت  ومن  التكميلية،  الصحية  والرعاية  التدريس 
شاسع إىل إعادة بناء أماكن إيواء الالجئني، مع تركيز االهتامم بوجه خاص عىل 
احلصول  إىل  الوكالة  وسعت  الالجئني.  أوساط  يف  ضعفًا  الفئات  أشد  مساعدة 
عىل التمويل من املانحني لالضطالع هبذه األنشطة إضافة إىل ما يقدمونه من دعم 

عادي إىل الالجئني.
تتعلق  ومنذ ترشين األول/أكتوبر 2000، وجهت األونروا نداءات طارئة 
بالضفة الغربية وقطاع غزة. وحتى هناية عام 2005، تلقت الوكالة تعهدات بنحو 
543 مليون دوالر، وهو مبلغ يقل عن ثلثي املبالغ التي سعت الوكالة إىل احلصول 
مليون   145 بمبلغ  تعهدات  األونروا  تلقت   ،2006 عام  هناية  وبحلول  عليها. 
دوالر، أو ما يعادل نسبة 84 يف املائة من إمجايل احتياجاهتا املالية، يف إطار نداءاهتا 
الطارئة لذلك العام، وذكرت أهنا ال تتوقع أن حتصل إال عىل أقل من نصف املبلغ 
الذي تسعى إىل احلصول عليه من خالل نداء طارئ لعام 2007 وهو مبلغ 250 

مليون دوالر.

لبنان: حالة استثنائية

لعل الالجئني الفلسطينيني الذين يعيشون يف لبنان هم أشد الفئات ضعفًا من بني 
املناطق  من  فروا  الذين  فمعظم  األوسط.  الرشق  الفلسطينيني يف  الالجئني  مجيع 
الفلسطينية الشاملية والساحلية يف عام 1948 جلأوا إىل املخيامت التي أقيمت حول 
مدن صور وصيدا وبريوت وطرابلس يف لبنان، وقدمت هلا األونروا املساعدة منذ 
لبنان  يف  الفلسطينيني  الالجئني  من  جديدة  موجة  وحلت  فصاعدًا.   1950 عام 
احلدود  طول  عىل  مطردة  بصورة  القالقل  وازدادت   ،1970 عام  يف  األردن  من 
اإلرسائيلية يف جنويب لبنان. وبحلول أوائل عام 1972، كان الوضع عىل امتداد 
الرد عىل  لبنان بحجة  الالجئني يف  احلدود قد تدهور. وهامجت إرسائيل خميامت 
نيسان/ ويف  أراضيها.  عىل  يشنوهنا  الفلسطينيون  الفدائيون  كان  التي  الغارات 

اهلدنة  ملراقبة  املتحدة  األمم  هيئة  أنشأت  لبنان،  طلب  عىل  وبناًء   ،1972 أبريل 
عملية ملراقبة وقف إطالق النار عىل امتداد احلدود.
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الغزو اإلرسائييل للبنان، 1978

غزت القوات اإلرسائيلية جنوب لبنان يف آذار/مارس 1978 عىل إثر غارة شنها 
إىل سحب  األمن إرسائيل  داخل إرسائيل. ودعا جملس  الفلسطينيون  الفدائيون 
قواهتا من األرايض اللبنانية وأنشأ، بناًء عىل طلب لبنان، قوة األمم املتحدة املؤقتة 
واستعادة  اإلرسائيلية،  القوات  انسحاب  من  التأكد  عىل  واليتها  تقوم  لبنان  يف 
األمن والسلم، ومساعدة احلكومة اللبنانية عىل إعادة بسط سلطتها عىل جنوب 
البالد. غري أنه عندما أكملت القوات اإلرسائيلية انسحاهبا من لبنان يف حزيران/

م مواقعها يف منطقة احلدود إىل قوة األمم املتحدة املؤقتة يف  يونيه 1978، مل تسلِّ
لبنان، وإنام إىل ميليشيات مسيحية وأخرى مرتبطة هبا تدعمها إرسائيل.

وظل الوضع يف جنوب لبنان متقلبًا، يشهد تباداًل متكررًا إلطالق النار بني 
التابعة  املسلحة  والعنارص  جهة،  من  اإلرسائيلية  والقوات  املسيحية  امليليشيات 
وأّدت  أخرى.  جهة  من  اللبنانية  الوطنية  واحلركة  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة 
النار  إلطالق  وقف  إىل  املتحدة  والواليات  املتحدة  األمم  بذلتها  التي  اجلهود 
الواقع يف متوز/يوليه 1981، وخّيم اهلدوء بشكل عام عىل املنطقة حتى  بحكم 
أيار/مايو 1982 عندما قامت إرسائيل، يف أعقاب االعتداءات التي تعّرض هلا 
دبلوماسيون إرسائيليون يف لندن وباريس، بشن غارات جوية عىل أهداف تابعة 
ملنظمة التحرير الفلسطينية يف لبنان. واندلع القتال من جديد بني إرسائيل وقوات 

منظمة التحرير الفلسطينية.
ويف 5 حزيران/يونيه، دعا جملس األمن يف القرار 508 )1982( إىل وقف 
فوري جلميع األنشطة العسكرية داخل لبنان وعرب احلدود اللبنانية - اإلرسائيلية. 
األمم  قوة  مواقع  باكتساح  لبنان،  اإلرسائيلية  القوات  غزت  التايل،  اليوم  ويف 
املتحدة املؤقتة يف جنوب لبنان، أو االلتفاف حوهلا. وأعاد جملس األمن يف القرار 
بأن تسحب إرسائيل  النار، وطالب  تأكيد دعوته لوقف إطالق   )1982( 509
املطاف  هناية  ويف  استمر،  الغزو  ولكن  رشوط”.  ودون  “فورًا  العسكرية  قواهتا 

وصلت القوات اإلرسائيلية إىل العاصمة اللبنانية بريوت وطوقتها.
وآب/ ومتوز/يوليه  حزيران/يونيه  يف  اجتامعاته  األمن  جملس  وواصل 

يتمكن  لكي  بريوت  ترفع حصارها عن  بأن  1982، وطالب إرسائيل  أغسطس 
سكاهنا املدنيون من احلصول عىل اإلمدادات الرضورية. وأذن املجلس بنرش مراقبني 
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عسكريني تابعني لألمم املتحدة، ُأطلق عليهم اسم فريق املراقبني يف بريوت، لرصد 
احلالة يف املدينة وحوهلا. ويف آب/أغسطس، وأثناء حصار متواصل رضبته القوات 
اإلرسائيلية حول بريوت الغربية، أرسلت إيطاليا وفرنسا والواليات املتحدة، بناًء 
عىل طلب احلكومة اللبنانية، قوة متعددة اجلنسيات إىل بريوت للمساعدة يف مغادرة 
املسلحني الفلسطينيني لبنان بشكل منّظم وآمن. وتم إجالء القوات الفلسطينية عن 
اجلنسيات  املتعددة  القوة  وانسحبت   ،1982 أيلول/سبتمرب   1 يف  بريوت  منطقة 

عىل مدى األسبوعني التاليني.
وازداد التوتر كثريًا بعد اغتيال الرئيس اللبناين املنتخب بشري اجلميل يف 14 
أيلول/سبتمرب 1982. ويف اليوم التايل، دخلت وحدات من القوات اإلرسائيلية 
الفلسطينيني،  املدنيني  مئات  تعّرض  أيلول/سبتمرب،   17 ويف  الغربية.  بريوت 
بينهم نساء وأطفال، ملذبحة يف خميمي صربا وشاتيال لاّلجئني، يف جنوب لبنان، 
عىل يد ميليشيات مسيحية لبنانية دخلت بريوت الغربية مع القوات اإلرسائيلية. 
وأدان جملس األمن “املذبحة اإلجرامية التي تعّرض هلا املدنيون الفلسطينيون يف 

بريوت”، وطلبت احلكومة اللبنانية عودة القوة املتعددة اجلنسيات.
لفرنسا  التابعة  الوحدات   1982 أيلول/سبتمرب  يف  بريوت  إىل  وعادت 
اململكة  من  صغرية  وحدة  بعد  فيام  إليها  وانضمت  املتحدة،  والواليات  وإيطاليا 
املتحدة. وواجهت القوة املتعددة اجلنسيات عوائق خطرية يف أدائها ملهمتها، ونظرًا 
والواليات  املتحدة  واململكة  إيطاليا  قامت  هلا،  تعّرضت  التي  اجلسيمة  للخسائر 
انتهت  وبذلك   ،1984 عام  أوائل  يف  فرنسا  وتبعتها  أفرادها،  بسحب  املتحدة 

العملية املتعددة اجلنسيات التي استمرت ملدة 19 شهرًا.

إجالء منظمة التحرير الفلسطينية

يف حزيران/يونيه 1983، اندلعت االشتباكات يف رشق لبنان بني خمتلف الفصائل 
الفلسطينية وتسببت يف مآيس واسعة النطاق بني املدنيني الفلسطينيني. وحتّول مركز 
التوتر بني الفلسطينيني بعد ذلك إىل شامل لبنان حول مدينة طرابلس. وتم التوصل 
يف النهاية إىل اتفاق ينص عىل وقف إلطالق النار وإجالء رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية، السيد يارس عرفات، والعنارص املسلحة املوالية له التابعة للمنظمة من 
لبنان. واستجابًة لطلب تقّدم به السيد عرفات، قرر األمني العام أن يأذن، ألسباب 
التحرير  التي سُتجيل قوات منظمة  السفن  املتحدة عىل  إنسانية، برفع علم األمم 
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األول/ديسمرب  كانون   20 يف  اإلجالء  عملية  ومتت  طرابلس.  عن  الفلسطينية 
1983، والتجأ آالف الفلسطينيني، بام يف ذلك قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، 

إىل تونس واليمن وبلدان أخرى.
ويف كانون الثاين/يناير 1985، أعلنت احلكومة اإلرسائيلية عن استمرار 
أفراد قوات جيش الدفاع اإلرسائييل يف “منطقة أمنية” يف عملياهتم يف جنوب 
وظلت  اجلنويب”.  لبنان  “جيش  يسمى  ملا  مستشارين  بمثابة  وعملهم  لبنان 
هدفًا  لبنان  جنوب  يف  اجلنويب  لبنان  وجيش  اإلرسائييل  الدفاع  جيش  قوات 
للهجامت التي تشنها اجلامعات املناوئة لالحتالل اإلرسائييل. ويف عامي 1993 
 و1996، قامت إرسائيل بعمليات قصف مكّثف، ملحقة بذلك خسائر كثرية يف 

صفوف املدنيني.

االنسحاب اإلرسائييل من لبنان، 2000

ستسحب  بأهنا  العام  األمني  إرسائيل  أبلغت   ،2000 نيسان/أبريل   17 ويف 
قواهتا من لبنان بحلول متوز/يوليه 2000 “بام يتفق متامًا مع قراري جملس األمن 
مبعوثه  العام  األمني  أوفد  أوىل،  وكخطوة   .”)1978( و426   )1978(  425
والدول  ولبنان  إرسائيل  بحكومات  لالجتامع  الرسن،   - رود  تريي  اخلاص، 
املعنية يف املنطقة. ودرس خرباء األمم املتحدة التقنيون والقانونيون والعسكريون 
أخطرت  أيار/مايو،   2 ويف  باالنسحاب.  املتعلقة  املسائل  للمبعوث  املصاحبون 
حكومة إرسائيل األمني العام بأن إرسائيل قد أعادت نرش قواهتا امتثااًل لقراري 
بالعمل يف  التابعني لألمم املتحدة  جملس األمن. وقام فريق من راسمي اخلرائط 
تأكيد االنسحاب اإلرسائييل )أصبح يشار  يعتمد ألغراض  لتحديد خط  امليدان 
إليه فيام بعد بـ “اخلط األزرق”(. وحتركت قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان جنوبًا 
وانترشت عىل طول اخلط األزرق بينام تسّلمت السلطات اللبنانية زمام السيطرة 
يف بعض املناطق التي جلت عنها إرسائيل. ويف الوقت ذاته، دخلت املنطقة أيضًا 

بعض العنارص املسلحة من مجاعة ميليشيات حزب اهلل اللبنانية.
وأشار األمني العام يف تقرير مقدم إىل جملس األمن يف 20 متوز/يوليه 2000 
وتم  غادرته،  قد  اإلرسائيلية  فالقوات  مثريًا.  تغرّيًا  شهد  قد  لبنان  جنوب  أن  إىل 
عىل  يزيد  ما  بعد  املدافع  هدير  وصمت  معها،  املتعاونة  اللبنانية  القوات  ترسيح 
القوة  أن  العام  األمني  قرر   ،2001 الثاين/يناير  كانون  ويف  الزمان.  من  عقدين 
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ونرش  األخرية  اخلطوة  اختاذ  عىل  اللبنانية  احلكومة  جترب  “أن  يمكنها  ال  املؤقتة 
عىل  املتحدة  األمم  قوة  تركيز  يظل  أن  وتقرر  األزرق”.  اخلط  حتى  موظفيها 
وملدة  املراقبني.  بعثات  بمهام  واالضطالع  الدوليني”  واألمن  السالم  “استعادة 
انتهاكات دورية  ستة أعوام ساد هدوء نسبي يف جنوب لبنان، بالرغم من وقوع 
لوقف إطالق النار وحوادث بني حني وآخر عىل جانبي اخلط األزرق. وبناًء عىل 
بانتظام،  املؤقتة  القوة  األمن جيدد والية  كان جملس  اللبنانية،  احلكومة  طلب من 

مقرًا بأن وجود القوة كان يساعد عىل تعزيز االستقرار.

الحرب يف لبنان، 2006

ولكن يف كانون الثاين/يناير 2006، الحظت القوة املؤقتة زيادة يف توتر احلالة عىل 
طول اخلط األزرق، وناشد األمني العام الطرفني أاّل يعّرضا للخطر حياة املدنيني 
داخل  إىل  اهلل  حزب  من  مسلحون  عرب   ،2006 متوز/يوليه   12 ويف  املنطقة.  يف 
إرسائيل وقتلوا ثالثة جنود إرسائيليني وأرسوا جنديني آخرين، وطالبوا بإطالق 
رساح األرسى اللبنانيني املحتجزين يف السجون اإلرسائيلية. وُأطلقت صواريخ 
هجامت  بشن  إرسائيل  وردت  إرسائيل.  شامل  عىل  الوقت  نفس  يف  اهلل  حزب 
جوية وبحرية عىل لبنان. وقصفت إرسائيل جنوب لبنان وجنوب بريوت قصفًا 
إىل  أدى  مما  املدن اإلرسائيلية،  بالصواريخ عىل  اهلل هجامت  شديدًا، وشن حزب 
وقوع خسائر بني املدنيني من كال الطرفني. واستمر القتال ملدة 34 يومًا؛ وُقتل فيه 
د ما يزيد عىل 000 100 من  ما يزيد عىل 000 1 لبناين و159 إرسائيليًا كام رُشّ

املدنيني اللبنانيني من ديارهم، معظمهم يف األحياء اجلنوبية من بريوت.
ودعا جملس األمن يف قراره 1701 الصادر يف 11 آب/أغسطس إىل الوقف 
الكامل للعمليات القتالية، وأذن بزيادة ال تتجاوز 000 15 شخص يف عدد قوة 
أنحاء  يف  جنب  إىل  جنبًا  قواهتام  نرش  إىل  واليونيفيل  لبنان  ودعا  املتحدة،  األمم 
اجلنوب، كام دعا إرسائيل إىل سحب قواهتا من جنوب لبنان. وبدأ رسيان وقف 

إطالق النار يف 14 آب/أغسطس.
لدى  املسجلني  الفلسطينيني  الالجئني  عدد  بلغ   ،2006 عام  هناية  وبحلول 
السكان(.  من  املائة  يف   10 نحو  )يشكلون  الجئ   400  000 لبنان  يف  األونروا 
ووسط  شامل  يف  هبا  املعرتف  املخيامت  من   12 يف  بقليل  نصفهم  من  أكثر  ويقيم 
الباقون يف مدن رئيسية  بعلبك. ويعيش  لبنان، ويف الرشق حول مدينة  وجنوب 
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أخرى أو حوهلا، يف أوضاع هي يف الغالب أقسى حتى من أوضاع الذين يعيشون 
يف املخيامت النظامية. ومما يستلفت االنتباه أنه عىل الرغم من أن عرشات اآلالف 
بريوت  جنويب  السكان  كثيفة  فقرية  أحياء  يف  أقاموا  الفلسطينيني  الالجئني  من 
يشاركوا  مل  األعم  الغالب  يف  فإهنم  اجلنوب،  يف  وصور  صيدا  مدينتي  وحول 
بصورة مبارشة أو يتأثروا بصورة فريدة بأحداث 2006. وقد قتل أحد العاملني 

يف األونروا يف عملية قصف تعرضت هلا صيدا.
واملدنية  االجتامعية  باحلقوق  لبنان  يف  الفلسطينيون  الالجئون  يتمتع  وال 
والتعليمية  الصحية  املرافق  من  االستفادة  قليلو  تارخييًا،  وهم،  الكاملة، 
العامة.  االجتامعية  اخلدمات  من  اإلطالق  عىل  يستفيدون  ال  كام  احلكومية، 
قيودًا عىل فرص حصوهلم عىل  السنني، فرضت احلكومة  وعىل مدى عرشات 
العمل يف قطاعات كثرية من االقتصاد. وللتغلب عام نشأ عن ذلك من ارتفاع 
يف معدالت البطالة، أدارت األونروا مشاريع للمساعدة الذاتية وإدرار الدخل 
لاّلجئني، يف الوقت الذي وفرت هلم فيه املساعدة لتلبية احتياجاهتم االجتامعية 
من قبيل تغطية تكاليف العالج يف املستشفيات وتشييد املنازل. ويف عام 2006، 
ذكرت حكومة لبنان أهنا سرتفع بعض القيود عىل عمل الالجئني الفلسطينيني 
التي  الشعبية  اللجان  فإن  ذلك،  ومع  املخيامت.  إىل  البناء  مواد  استرياد  وعىل 
تزال تسعى لدى كل من األونروا واحلكومة  الفلسطينيني يف املخيامت ال  متثل 
ابتدائية  األونروا 81 مدرسة  املساعدة عىل حتسني أوضاعهم. وتدير  من أجل 
وإعدادية، ومخس مدارس ثانوية، ومركـزًا للتدريب املهني، و25 مرفقًا للرعاية 

الصحية األّولية لاّلجئني يف لبنان.
ويف أيار/مايو 2007، اندلع القتال بني وحدات اجليش اللبناين ومقاتلني 
لاّلجئني  خميم  وهو  البارد،  هنر  خميم  داخل  أجانب،  معظمهم  مسـلحني، 
الفلسطينيني قـرب مدينـة طرابلس شاميل لبنان. وقتل العرشات من اجلانبني، 
إغاثة  قافلة  وتعرضت  ديارهم.  عن  الالجئني  من   15  000 نحو  وشـرد 
تابعة لألونروا إلطالق النار عليها وهي تقوم بتوزيع املواد الغذائية وغريها 
التابعني  العاملني  أحد  الصدامات  هذه  يف  وقتل  ملخيم.  ا  يف  اإلمدادات  من 

لألونروا.
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ميدان العمليات
املخيامت 
الرسمية

األرس املسجلة يف 
املخيامت

الالجئون املسجلون 
يف املخيامت

الالجئون 
املسجلون

362 858 0761 591328 1063األردن

438 890408 806215 1250لبنان

363 055442 645119 926سوريا

302 479722 895186 1939الضفة الغربية

964 016 2721 074478 893قطاع غزة
429 448 7724 327 0111 58274جمموع الوكالة

األرقام يف 31 كانون األول/ديسمرب 2006
املصدر: األونروا

وقائع األمم املتحدة الالجئون الفلسطينيون املسجلون

الالجئون الفلسطينيون يف أماكن أخرى

األونروا،  والية  حتت  الفلسطينيني  الالجئني  من  الشاسعة  الغالبية  تنضوي 
يف  يعيشون  الذين  الفلسطينيني  الالجئني  من  أخرى  كبرية  أعدادًا  هناك  أن  غري 
واليمن،  والعراق،  ومرص،  العربية،  اخلليج  دول  منها  املنطقة،  يف  أخرى  بلدان 
هؤالء  يكون  وقد  واألمريكتني.  وأوروبا  أسرتاليا  مثل  كثريًا  أبعد  أماكن  يف  بل 
الذين يقعون خارج نطاق والية األونروا مؤهلني ألن يكونوا الجئني بموجب 
االتفاقية املتعلقة بمركز الالجئني لعام 1951، ويمكن هلم احلصول عىل املساعدة 
تقوم مفوضية  الالجئني. ومنذ عهد قريب،  املتحدة لشؤون  من مفوضية األمم 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني بتقديم املساعدة إىل نحو 000 15 من الالجئني 
الفلسطينيني الباقني يف العراق، كام تقوم، بالتعاون مع األونروا، بتقديم املساعدة 
إىل الالجئني الذين فروا من العراق إىل األردن وسوريا. وقامت املفوضية أيضًا 

بتقديم املساعدة إىل بعض الفلسطينيني املعوزين يف مرص وليبيا.
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معارضة األمم املتحدة لسياسة االستيطان اإلرسائيلية، 1979

بدأت إرسائيل منذ مطلع السبعينات يف إقامة املستوطنات يف األرايض الفلسطينية 
األمن  جملس  وأعلن   .1967 عام  يف  احتلتها  التي  األخرى  العربية  واألرايض 
واجلمعية العامة مرارًا إرصارمها عىل أن إنشاء املستوطنات اإلرسائيلية يف األرض 
لعام  الرابعة  جنيف  اتفاقية   - الدويل  للقانون  انتهاكًا  يشكل  املحتلة  الفلسطينية 
آذار/مارس   22 املؤرخ   446 القرار  ففي  املتحدة.  األمم  وقرارات   -  1949
إقامة  إىل  املؤدية  وممارساهتا  إرسائيل  سياسات  أن  األمن  جملس  قرر   ،1979
املستوطنات يف األرايض الفلسطينية واألرايض العربية األخرى املحتلة منذ سنة 
1967 ليست هلا رشعية قانونية وهي تشّكل عرقلة خطرية حتول دون حتقيق سالم 
املجلس  أنشأ  نفسه،  القرار  وبموجب  األوسط.  الرشق  يف  ودائم  وعادل  شامل 
الدائمني، وهم الربتغال وبوليفيا وزامبيا،  جلنة تتألف من ثالثة من أعضائه غري 
لدراسة احلالة فيام يتعلق باملستوطنات يف األرايض املحتلة، بام فيها القدس. ورغم 
اإلرسائيلية  احلكومة  تعاون  عىل  احلصول  اللجنة  تستطع  مل  املتكررة،  النداءات 

تنفيذًا لواليتها.

الفصل 11

املستوطنات اإلرسائيلية يف األرض الفلسطينية املحتلة

 مستوطنة مودين اإلرسائيلية يف الضفة الغربية، آذار/مارس -  نيسان/أبريل 2006 
)Interfaith Peace Builders الصورة: بناة السالم بني األديان(
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سياسة  آثار   ،1979 متوز/يوليه   12 املؤرخ  تقريرها  يف  اللجنة،  وتناولت 
االستيطان اإلرسائيلية عىل السكان العرب املحليني، مثل ترشيد السكان العرب، 
األشخاص،  وإبعاد  املنازل،  وتدمري  املائية،  واملوارد  األرايض  عىل  واالستيالء 
وتعريض السكان لضغط مستمر كي هياجروا من أجل إفساح املجال ملستوطنني 
واالجتامعي  االقتصادي  بالنمط  والضارة  اجلذرية  التغيريات  عن  فضاًل  جدد، 
الطابع  يف  شأن  ذات  تغيريات  أحدث  مما  العرب،  السكان  لبقية  اليومية  للحياة 

اجلغرايف والديمغرايف لألرايض املترضرة، انتهاكًا التفاقية جنيف الرابعة.
األول/ديسمرب  كانون   4 يف  األمن  جملس  إىل  ثانيًا  تقريرًا  اللجنة  وقدمت 
سياسة  أن  جمددًا  اللجنة  أكدت  التقرير،  يف  الواردة  االستنتاجات  ويف   .1979
ونداءاته،  األمن  جملس  قرارات  من  بالرغم  املتواصلة  اإلرسائيلية،  االستيطان 
 25 املؤرخ  الثالث،  التقرير  ويف  املنطقة.  يف  السالم  إحالل  إىل  والسعي  تتناف 
الواردة  تأكيد كامل االستنتاجات  اللجنة  الثاين/نوفمرب 1980، أعادت  ترشين 
الطبيعية يف  للموارد  أيضًا عىل استغالل إرسائيل  السابقني، وركزت  تقريرهيا  يف 

األرايض املحتلة. ومل يقيَّض هلذا التقرير أن ينظر فيه جملس األمن عىل اإلطالق.
إرسائييل  مستوطن  ارتكبها  التي  املذبحة  إثر  ويف   ،1994 آذار/مارس  ويف 
ضد املصلِّني الفلسطينيني يف احلرم اإلبراهيمي باخلليل، اختذ جملس األمن القرار 
904 )1994(، الذي طلب فيه من إرسائيل “مواصلة اختاذ وتنفيذ تدابري من بينها 
مصادرة األسلحة، هبدف منع أعامل العنف غري املرشوع من جانب املستوطنني 

اإلرسائيليني”.
ويف أواخر التسعينات، عاودت اجلمعية العامة مرارًا عقد دورهتا االستثنائية 
الطارئة العارشة لتناول مسألة اإلجراءات اإلرسائيلية يف القدس الرشقية ويف بقية 
هت عناية اجلمعية العامة باألخص إىل القرار  األرض الفلسطينية املحتلة. وقد ُوجِّ
الذي اختذته احلكومة اإلرسائيلية بالرشوع يف بناء مستوطنات يف منطقة جبل أبو 
غنيم وغريها من مناطق القدس الرشقية، وهو ما اعترب عماًل غري قانوين. ويف قرار 
اختذته اجلمعية العامة يف 25 نيسان/أبريل 1997، دعت اجلمعية العامة إىل “وقف 
إنشاء املستوطنة اجلديدة يف جبل أبو غنيم ومجيع األعامل اإلرسائيلية األخرى غري 
القانونية يف القدس الرشقية املحتلة وبقية األرض الفلسطينية املحتلة”. ويف ظل 
عدم وجود أّي دالئل عىل امتثال إرسائيل هلذا القرار، عادت اجلمعية العامة إىل 
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 ،1999 شباط/فرباير  يف  العارشة  الطارئة  االستثنائية  دورهتا  إطار  يف  االنعقاد 
واختذت قرارًا أكدت فيه جمددًا أن “مجيع التدابري واإلجراءات الترشيعية واإلدارية 
القائمة باالحتالل، والتي غريت أو توخت تغيري  السلطة  التي اختذهتا إرسائيل، 
عىل  رشعية  أّي  هلا  وليست  وباطلة  الغية  الرشيف،  القدس  مدينة  ومركز  طابع 
اإلطالق”. )انظر الفصل 12، أدناه(. وأكد القرار أن “األنشطة االستيطانية التي 
الدويل  للقانون  منافية  تظل  عنها  تسفر  التي  العملية  والنتائج  إرسائيل  هبا   تقوم 
وال يمكن االعرتاف هبا برصف النظر عام يمر عليها من زمن”، وطالبت اجلمعية 
العامة مرة أخرى بوقف أعامل التشييد يف جبل أبو غنيم ويف أّي مكان آخر وبأن 

تعلن إرسائيل قبوهلا باالنطباق القانوين التفاقية جنيف الرابعة. 

املقرر الخاص للجنة حقوق اإلنسان املعني باملستوطنات، 2000، 2007

وفقًا ملا جاء يف تقرير قدمه املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان يف 15 آذار/مارس 
2000 عن حالة حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية، صادرت إرسائيل منذ سنة 
1967 ما يقدر بنحو 60 يف املائة من الضفة الغربية، و33 يف املائة من قطاع غزة، 
و33 يف املائة تقريبًا من األرض الفلسطينية يف القدس الستعامهلا يف األغراض العامة 
وشبه العامة واخلاصة هبدف إنشاء املناطق العسكرية اإلرسائيلية، واملستوطنات، 
واملناطق الصناعية، وتوسيع الطرق “االلتفافية” واملحاجر، فضاًل عن وضع اليد 

عىل “أرايض الدولة” من أجل قرصها عىل االستعامل اإلرسائييل.
الفلسطينيني يف عام 2000، كررت  الذي أصدرته جلنة حقوق  التقرير  ويف 
وإجراءاهتا  إرسائيل  سياسات  بأن  الراسـخ  اعتقادها  عن  اإلعراب  اللجنة 
أعلنت  وباملثل،  السالم.  بعملية  يرض  رئيسيًا  عاماًل  تشكل  تظل  االستيطانية 
أن   2000 األول/أكتوبر  ترشين   20 يف  اختذته  الذي  قرارها  يف  العامة  اجلمعية 
مجيع املستوطنات اإلرسائيلية يف األرض الفلسطينية املحتلة، بام فيها القدس، غري 
غري  العنف  أعامل  منع  إىل  أيضًا  ودعت  السالم.  طريق  يف  عقبة  وتشكل  قانونية 

القانونية التي يقرتفها املستوطنون اإلرسائيليون.
ويف التقرير الذي قدمه إىل جلنة حقوق اإلنسان يف كانون الثاين/يناير 2007، 
املقرر اخلاص املعني بحالة حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية، جون دوغارد، 
الضفة  املستوطنني يف  بلغ عدد  االستيطاين  للتوسع  نتيجة  أنه  اخلاص  املقرر  ذكر 
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الغربية نحـو 000 260 مستوطن، ويقرتب عددهم يف القدس الرشقية من نحـو 
000 200. واستشهد بتقرير إلحدى مجاعات الدعوة يف إرسائيل، وهي مجاعة 
يف   40 قرابة  أن  فيه  جاء   ،2006 األول/أكتوبر  ترشين  يف  صادر  اآلن،  السالم 
الغربية كانت  التي تشغلها املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة  املائة من األرايض 
مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيني. واختذ جملس حقوق اإلنسان، يف دورته الثانية 
التي اختتمت يف ترشين الثاين/نوفمرب 2006، قرارًا حث فيه “إرسائيل، السلطة 
املحتلة،  األرايض  االستيطانية يف  الرجوع عن سياستها  باالحتالل، عىل   القائمة 

بام فيها القدس الرشقية… ومنع أّي عمليات توطني جديدة للمستوطنني”.
األول/ديسمرب  كانون   14 املؤرخ   118/61 العامة  اجلمعية  قرار  ويف 
يف  اإلرسائيلية  املستوطنات  “أن  جديد  من  العامة  اجلمعية  أكدت   ،2006
أمام  عقبة  وتشكل  قانونية  غري  الرشقية،  القدس  فيها  بام  الفلسطينية،  األرض 
“تتقيد  أن  إرسائيل  من  وطلبت  واالجتامعية”،  االقتصادية  والتنمية   السالم 
تقيدًا دقيقًا بالتزاماهتا بموجب القانون الدويل، بام يف ذلك القانون اإلنساين الدويل، 

إزاء تغيري طابع ووضع األرض الفلسطينية املحتلة، بام فيها القدس الرشقية”.
اللجنة  تؤيدها  التي  الطريق  خريطة  يف  املقرتحة  السالم  خطة  وبموجب 
الرباعية املعنية بالرشق األوسط وقبل هبا كل من إرسائيل والفلسطينيني، ُيطلب 
إىل حكومة إرسائيل “أن تقوم عىل الفور بإزالة املواقع االستيطانية املتوغلة التي 
أنشئت منذ آذار/مارس 2001”، وأن تقوم بتجميد مجيع األنشطة االستيطانية، 
لتقرير  ووفقـًا  ذلك،  ومع  القائمة.  للمستوطنات  الطبيعي”  “النمو  بام يف ذلك 
إىل 2005،  الفرتة من 2001  فإنه يف  أيار/مايو 2007،  الدويل يف  البنك  نرشه 
زاد عدد املستوطنني بنسبة 5.5 يف املائة سنويًا، يف حني مل تتعد نسبة تزايد السكان 

داخل إرسائيل 1.8 يف املائة سنويًا.
إىل  باسكو،  لني  ب.  السياسية،  للشؤون  العام  األمني  وكيل  قدمها  إحاطة  ويف 
جملس األمن يف نيسان/أبريل 2007، قال إنه عىل الرغم من أن أحكام خريطة الطريق 
تطالب بتجميد املستوطنات، فإن عملية تشييد وحدات سكنية جديدة جارية عىل قدم 
وساق يف نحو 75 مستوطنة من أصل 121 مستوطنة يف األرض الفلسطينية املحتلة. 
وقال أيضًا إنه عىل الرغم من التزامات إرسائيل بموجب خريطة الطريق، مل تتم إزالة 

أّي موقع من املواقع األمامية اإلضافية البالغ عددها 101 موقع يف الضفة الغربية. 
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خطة األمم املتحدة بشأن القدس، 1947

دعت اجلمعية العامة يف قرارها 181 )د - 2( املؤرخ 29 ترشين الثاين/نوفمرب 
السالح  من  جمردة  منطقة  القدس  تكون  أن  إىل  فلسطني  تقسيم  بشأن   1947
يتوىل  الذي  املتحدة  باألمم  الوصاية  لرعاية جملس  كيانًا مستقـاًل خيضع  بوصفها 
وضع مرشوع نظام أسايس للقدس وتعيني حاكم هلا. وجيري بعد ذلك انتخاب 
جملس ترشيعي عن طريق االقرتاع العام للراشدين. ويظل ذلك النظام األسايس 
الواجب  النحو  عىل  بدراسته  الوصاية  جملس  يقوم  ثم  سنوات،  عرش  ملدة  نافذًا 

بمشاركة املواطنني عن طريق إجراء استفتاء.
وقد حال القتال الذي نشب فيام بعد دون تنفيذ القرار. فقد احتلت إرسائيل 
القطاع الغريب ملنطقة القدس، واحتل األردن القطاع الرشقي، بام يف ذلك داخل 

سور املدينة القديمة. وبذلك قسمت القدس بحكم الواقع.

وضع القدس

الفصل 12

)AP/Wide World Photos :مدينة القدس )الصورة
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بيد أن اجلمعية العامة، يف قرارها 194 )د - 3( املؤرخ 11 كانون األول/
السواء.  عىل  القائمة  واحلقوق  التدويل  مبدأ  تأكيد  أعادت   ،1948  ديسمرب 
ومل تقبل الدول العربية التي رفضت االعرتاف بإرسائيل ذلك القرار. كام جتاهلت 
إرسائيل القرار وجلأت إىل توسيع واليتها لتشمل ذلك اجلزء من القدس الذي 
القدس  إرسائيل  أعلنت   ،1950 الثاين/يناير  كانون   23 ويف  باحتالله.  قامت 
وعمد  املدينة.  من  الغريب  اجلزء  يف  حكومية  وكاالت  وأنشأت  هلا  عاصمة 
األردن، من جانبه، إىل إضفاء الطابع الرسمي عىل سيطرته عىل املدينة القديمة؛ 
النهائية  بالتسوية  يمس  ال  اإلجراء  ذلك  أن  تبّينت  األردنية  الترشيعات  أن  إاّل 

للقضية الفلسطينية.

احتالل إرسائيل للقدس الرشقية، 1967

احتلت  فقد  جذريًا.  تغيريًا  احلالة  تلك   1967 حزيران/يونيه  حرب  غرّيت 
احلني،  ذلك  ومنذ  الغربية.  والضفة  الرشقية  القدس  للحرب،  نتيجة  إرسائيل، 
أدخل عدد من التغيريات الديمغرافية واملادية، وأعلنت اجلمعية العامة وجملس 
التي اختذهتا إرسائيل لتغيري  األمن كالمها، يف عدة قرارات، بطالن اإلجراءات 
وضع القدس. وكان قرار جملس األمن 252 )1968( رصحيًا عىل نحو خاص 
التدابري واإلجراءات  “أن كل  املجلس  اعترب  القرار،  ففي ذلك  الصدد.  يف هذا 
األرايض  مصادرة  ذلك  يف  بام  إرسائيل،  اختذهتا  التي  واإلدارية  الترشيعية 
واملمتلكات القائمة عليها، والتي تسعى إىل تغيري املركز القانوين للقدس، باطلة 
وجه  عىل  تقوم  أن  إىل  إرسائيل  القرار  ودعا  املركز”.  ذلك  تغري  أن  يمكن  وال 
االستعجال “بإلغاء كل ما سبق اختاذه من تدابري من هذا القبيل والكف فورًا عن 
اختاذ أّي إجراء آخر يرمي إىل تغيري وضع القدس”. وقد أعاد جملس األمن تأكيد 

هذين املوقفني مرات عديدة.
اختذ  هلا،  عاصمة  املوحدة  القدس  جلعل  خطوات  إرسائيل  اختذت  وعندما 
فيه  القرار 476 )1980(، وطالب  األمن يف 30 حزيران/يونيه 1980  جملس 
إرسائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بأن تقوم عىل وجه االستعجال بالتقيد بذلك 
القرار والقرارات السابقة له وبالكف فورًا عن اإلمعان يف السياسة والتدابري التي 

تؤثر يف طابع مدينة القدس الرشيف ومركزها.
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ويف ضوء عدم امتثال إرسائيل لذلك القرار، اختذ املجلس، يف 20 آب/
أغسطس، القرار 478 )1980( الذي أعاد فيه تأكيد موقفه بأن كل اإلجراءات 
التي تغري وضع املدينة باطلة والغية، ودعا الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية 
انتهاكًا  إرسائيل  إجراء  العامة  اجلمعية  اعتربت  كام  سحبها.  إىل  القدس  يف 
للقانون الدويل وال يؤثر يف استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة. وهذا الفهم، 
الذي أكدته اجلمعية العامة يف كانون األول/ديسمرب 1980 أعيد تأكيده، يف 

السنوات الالحقة.
وخالل الثامنينات، تناولت قرارات األمم املتحدة مسألة القدس يف السياق 
األوسع لعدم جواز اكتساب األرايض بالقوة، وانطباق اتفاقية جنيف الرابعة عىل 
األرض الفلسطينية التي حتتلها إرسائيل منذ عام 1967. ويعترب كل من اجلمعية 

العامة وجملس األمن، القدس الرشقية جزًءا من األرض الفلسطينية املحتلة.
وفيام واصل املجتمع الدويل وبخاصة جملس األمن، تتبع التطورات املتعلقة 
بقضية فلسطني باهتامم، اختذ املجلس إجراًء هامـًا بموجب القرار 672، املعتمد 
القدس يف  الذي وقع يف  العنف  يف 12 ترشين األول/أكتوبر 1990 يف أعقاب 
املقدسة يف  األماكن  ثالث  األقىص،  املسجد  فيه  يقع  الذي  الرشيف  احلرم  منطقة 
اإلسالم. فبعد أن أدان املجلس “بصفة خاصة أعامل العنف التي ارتكبتها قوات 
إىل  إرسائيل  دعا  برشية”،  أرواح  وفقدان  إصابات  يف  متسببة  اإلرسائيلية  األمن 
املتعلقة  جنيف  اتفاقية  بموجب  القانونية  ومسؤولياهتا  بالتزاماهتا  الدقيق  “التقيد 
بحامية األفراد املدنيني يف وقت احلرب، املؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والتي 

تنطبق عىل كل األرايض التي حتتلها إرسائيل منذ 1967”.
يف  القدس  عىل  الرابعة  جنيف  اتفاقية  انطباق  تأكيد  األمـن  جملـس   وأعـاد 
تدهور  إزاء  اخلطري  قلقه  عن  أعرب  عندما   ،1990 األول/ديسمرب  كانون   20
احلالة يف “مجيع األرايض الفلسطينية التي حتتلها إرسائيل منذ سنة 1967، بام فيها 

القدس”، ودعا إرسائيل إىل التقيد هبا.
ودأبت اجلمعية العامة عىل معاودة النظر سنويًا يف مسألة القدس. ويف قرارها 
أن مجيع  أكدت عىل  األول/ديسمرب 2006،  كانون  اختذته يف 1  الذي   26/61
التدابري واإلجراءات الترشيعية واإلدارية التي اختذهتا إرسائيل، والتي غريت أو 
“القانون  ما يسمى  القدس الرشيف، وبخاصة  تغيري طابع ومركز مدينة  توخت 
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وباطلة.  الغية  إلرسائيل،  عاصمة  القدس  وإعالن  بالقدس  املتعلق  األسايس” 
أقامت  التي  الدول  بعض  اختذته  الذي  بالقرار  أيضًا  العامة  اجلمعية  ورحبت 
امتثـااًل لقرار جملس األمن  البعثات،  القدس بسحب تلك  بعثات دبلوماسية يف 
“أّي حل شامل وعادل ودائم  أن  العامة عىل  اجلمعية  478 )1980(. وأكدت 
لقضية مدينة القدس ينبغي أن يأخذ يف االعتبار الشواغل املرشوعة لكال اجلانبني 
حرية  تكفل  دولية  ضامنات  ذات  أحكامًا  يتضمن  وأن  واإلرسائييل،  الفلسطيني 
الديانة والضمري لسكان املدينة وتتيح إمكانية الوصول للناس من مجيع األديان 

واجلنسيات إىل األماكن املقدسة بصورة دائمة وبحرية ودون عائق”.

التوسع االستيطاني اإلرسائييل يف منطقة القدس

يف القرار نفسه، أعربت اجلمعية العامة أيضًا عن بالغ قلقها إزاء استمرار إرسائيل 
القدس  يف  الفصل  جلدار  وتشييدها  قانونية”،  غري  استيطانية  “بأنشطة  القيام  يف 
الرشقية وحوهلا. وقالت إن زيادة عزل املدينة عن بقية األرض الفلسطينية املحتلة 
له أثر ضار عىل حياة الفلسطينيني ويمكن أن يستبق احلكم عىل أّي اتفاق بشأن 

الوضع النهائي للقدس.
إىل  التي تدعو   ،”1 – “اخلطة هاء  ما يسمى  إىل  القرار بوجه خاص  وأشار 
يقع  ممر  يف  أخرى  ومرافق  مستوطن   15  000 عددهم  يبلغ  ملا  مساكن  تشييد 
اإلرسائيلية  املستوطنات  أكرب  أدوميم  معاليه  مستوطنة  يتاخم  القدس  رشقي 
الفلسطينيون وغريهم  يبلغ عدد سكاهنا 000 32 نسمة(. وأعلن  )التي  احلالية 
إىل قسمني،  الغربية  الضفة  تقسيم  إىل  فعليًا  أهنا ستؤدي  اخلطة  منتقدي هذه  من 
 وستزيد من عزلة القدس الرشقية الفلسطينية عن بقية األرض املحتلة. ومع أنه تم 
يف  التشييد  أعامل  فإن  التمهيدية،  التحتية  البنية  أشغال  بعض  من  االنتهاء  حاليًا 
اإلرسائييل  الفصل  جدار(  )أو  حاجز  ويمتد  رسميًا.  تبدأ  مل  اجلديدة  املستوطنة 
إىل نحو 15 كيلومرتًا داخل الضفة الغربية رشقي القدس لكي حييط بمجموعة 

املستوطنات يف منطقة أدوميم.
وحتى هناية عام 2006، كان ما يقدر عددهم بـ 000 180 إرسائييل يعيشون 
احلدود  داخل  الرشقية  القدس  يف  إنشاؤها  تم  مدنية  مستوطنة   12 من  أكثر  يف 
الفلسطينيني يف القدس الرشقية 800 244  البلدية املوسعة للمدينة. وبلغ عدد 

نسمة، بام يف ذلك 000 36 يعيشون داخل سور املدينة القديمة.
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الرتاث  مواقع  قائمة  يف  القديمة  القدس  مدينة  أدرجت   ،1982 عام  ومنذ 
العاملي التي حتتفظ هبا منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(. 
ويف نيسان/أبريل 2007، وبعد أن استمع املجلس التنفيذي لليونسكو إىل تقرير 
بشأن بعثة تقنية أوفدها املدير العام لليونسكو إىل القدس لدراسة أعامل التنقيب 
القديمة، اختذ املجلس  املدينة  التي تقوم هبا السلطات اإلرسائيلية يف  واحلفريات 
التنفيذي قرارًا أعاد فيه تأكيد “القيمة العاملية الفريدة هلذا املوقع من مواقع الرتاث 
العاملي”. وأشار رئيس املجلس التنفيذي لليونسكو إىل أن تلك “كانت املرة األوىل 
القدس،  محاية  ضامن  أجل  من  معًا  والفلسطينيون  اإلرسائيليون  فيها  يعمل  التي 
أحد املواقع املعرضة للخطر من مواقع الرتاث العاملي التي تشارك فيها اإلنسانية 
هذه  بشأن  اآلراء  يف  توافق  إىل  التوصل  نحو  بّناءة  بصورة  معًا  ويعملون  مجعاء، 

املسألة اهلامة والبالغة التعقيد”.
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ترشين األول/أكتوبر 2003.
)قامت أيضًا إدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة بنرش وقائع احللقات الدراسية الدولية السابقة 
 ،)2002 )متوز/يوليه  كوبنهاغن  من  كل  يف  عقدت  التي  واللقاءات  اإلعالم  لوسائط 
وباريس )حزيران/يونيه 2001(، ومدريد )آذار/مارس 1999(، وبراغ )شباط/فرباير 
1998(، وأثينا )أيار/مايو 1997(، وإيلزينور )حزيران/يونيه 1994(، ولندن )حزيران/

يونيه 1993(، ولشبونة )أيلول/سبتمرب 1992(، وهلسنكي )حزيران/يونيه 1991((.
منها  نسخ  لطلب  أو  املتحدة  األمم  منشورات  عن  املعلومات  من  مزيد  عىل  وللحصول 
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أرشطة الفيديو

فلسـطني: 1890 - 1990: شـريط يعـرض التسلسـل الزمنـي لتطـورات قضيـة فلسطني. 
34 دقيقة، 1994. متوفر باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية والعربية.
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الذين  الناجحني  الفلسطينيني  املهنيني  من  الرشيط عىل عدد  يركز هذا   :Palestinian portraits

يعيشون يف املنفى. 22 دقيقة، 1987. متوفر باإلنكليزية.
About the United Nations: Palestine. رشيط يتحدث فيه مراسل صحفي شاب مع فلسطينيني 

باإلسبانية  متوفر   .1990 دقيقة،   19 للرصاع.  التارخيية  اخللفية  إىل  وينظر  معًا،  وإرسائيليني 
واإلنكليزية والفرنسية.

للحصول عىل مزيد من املعلومات عن أرشطة الفيديو التي أعدهتا األمم املتحدة أو طلـب 
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املوارد املتوفرة عىل شبكة اإلنرتنت

نظام معلومات األمم املتحدة املتعلقة بقضية فلسطني )UNISPAL(: ويمثل قاعدة بيانات 
الصلة بقضية  املتحدة ذات  لوثائق منظومة األمم  الكاملة  النصوص  للمستعملني  تتيح  شاملة 
العريب - اإلرسائييل يف الرشق األوسط منذ 1946. ويمكن االطالع عىل  فلسطني والرصاع 
ويمكن   .http://unispal.un.org املوقع:  عىل  اإلنرتنت  عىل  املتحدة  األمم  موقع  يف  النظام 
األمم  يف  الفلسطينية  “القضية  موقع  عىل  املسألة  عن  إضافية  أساسية  معلومات  عىل  احلصول 

http://www.un.org/arabic/depts/dpi/palestine :املتحدة” عىل املوقع التايل
املتعلقة  اخلاصة  والتقارير  الطارئة  والنداءات  األنباء  آخر  األونروا  موقع  يعرض  األونروا: 
بأنشطتها لصالح 4.4 ماليني الجئ فلسطيني مسجل. كام يشمل املوقع جمموعة ضخمة من 

www.unrwa.org .1922 الصور تعرض لقضية فلسطني حسب تطورها منذ سنة
برنامج األمم املتحدة اإلنامئي: يعرض موقع الربنامج اإلنامئي عن املساعدة التي يقدمها إىل 

http://www.undp.ps/ .الشعب الفلسطيني، املعلومات املتعلقة بأنشطته احلالية
مكتب منسق األمم املتحدة اخلاص املعني بعملية السالم يف الرشق األوسط: يشمل املوقع 
أثر املواجهات  الفلسطيني وتقارير أخرى عن  صحائف وقائعية وتقارير دورية عن االقتصاد 

http://www.un.org/unsco/ .األخرية وعمليات إغالق احلدود عىل االقتصاد الفلسطيني
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية: يكرس مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية موقعًا 
تتبع  وخاصية  وصورًا،  وخرائط،  تقارير،  يعرض  املحتلة،  الفلسطينية  لألرض  اإلنرتنت  عىل 

http://www.ochaopt.org/ .األحداث، ووصالت مع الربامج األخرى التابعة لألمم املتحدة
البنك الدويل: للبنك الدويل أيضًا موقع خاص عىل اإلنرتنت يعرض فيه أنشطتـه يف الضفـة 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ غزة.  وقطاع  الغربية 
MENAEXT/WESTBANKGAZAEXTN/0,, menuPK: 294370~pagePK:141159~piPK: 

141110~theSitePK:294365,00.html
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الرشق  يف  السالم  حلفظ  املتحدة  األمم  ببعثات  املتعلقة  املعلومات  تتاح  السالم:  حفظ 
األوسط )منظمة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة، وقوة األمم املتحدة لفض االشتباك، وقوة األمم 
السالم عىل اإلنرتنت،  املتحدة لعمليات حفظ  إدارة األمم  لبنان( عىل موقع  املؤقتة يف   املتحدة 

http://www.un.org/arabic/depts/dpko .عىل العنوان التايل

ولالطالع عىل املزيد حول قضية فلسطني واألمم املتحدة، يرجى االتصال عىل العنوان التايل:
Palestine, Decolonization and Human Rights Section
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United Nations, Room S-994

New York, NY 10017

Tel: (212) 963-4353

Fax: (212) 963-2218

E-mail: dorani@un.org




