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د  عاما بع ن  و دام-1948سبع ست الم م س ق  حقي دة لت ستفا م س ال رو د ال

و 18و 17 ر/ماي 2018أيا

مقر األمم املتحدة، نيويورك

____________________________________________________

ز  ج و سم رئي ال

ة ، عُقـــــــد 2018أيـــــــار/مـــــــايو ١٨و ١٧يف  ـيــــــ ــــ ضــــــ ي بق معن دة ال حــــــ مت م ال ألم ى ا د منتــــــ

ن  طي س د ”فل عاما بع ن  و دام-1948سبع ست الم م س ق  حقي دة لت ستفا م س ال رو د يف نيويورك برعاية “ال

ت العامة  ف. وقبل افتتاح أوىل اجللســا ب الفلســطيين حلقوقه غري القابلة للتصــر اللجنة املعنية مبمارســة الشــع

ت ا�تمع املدين من فلسطني 16للمنتدى، أجرت اللجنة يف  ٍت مغلقة مع ممثلني ملنظما أيار/مايو مشاورا

وإسرائيل ومن مجيع أحناء العامل.

ك الدبلوماســــي وا�تمع املدين من الفلســــطينيني واإلســــرائيليني وضــــم املنتدى خرباء وممثلني للســــل

وما تالها من 1948ونظراء هلم دوليني اجتمعوا إلبراز احلاجة إىل تناول القضـــــــــــــــايا املتعلقة حبرب عام 

ت نزوٍح مجاعي للفلســــــــطينيني واقتالع هلم من جذورهم على حنو يكفل معاجلتها جوهرياً يف  ســــــــياق حركا

ف بأمهيتها  ـضـــــية فلســــــطني واالعرتا اجلهود املبذولة من أجل التوصــــــل إىل تســــــوية شــــــاملة وعادلة ودائمة لق

ت احلوارية أدارها ميســرون وترأســها  ت خالل املنتدى ســلســلٌة من احللقا ك اجلهود. وعُقد احليوية إلجناح تل

ث عام  ت على تقييم أحدا ك احللقا ب اللجنة، وركزت تل ، املعروفة باللغة العربية ١٩٤٨أعضــــــــــاء من مكت

ضايا املساءلة “النكبة”باسم  ، وما هلا من أمهية مستمرة إىل اليوم، وعلى استمرار تشريد الفلسطينيني، وق

والعدالة االنتقالية، وسبل اخلروج من املأزق السياسي القائم بني فلسطني وإسرائيل. وأتاح املنتدى للخرباء 

ت ا�تمع املدين منرباً  ت والتحرك ومنظما ذا أمهية لألنشطة الدعوية يسمح هلم بالتأثري على وضع السياسا

الدبلوماسي بشأن قضية فلسطني يف مقر األمم املتحدة.

صرية من الفيلم الوثائقي ت يف بداية كل حلقة حوارية مقاطع ق Voices“وعُرض Across the Divide”.

و ويف اجللســـــــــــــــة االفتتاحية، وجّه  ط عام، أن ن ال ألمي ش،ا ري وتي غ و  نائبة إىل املنتدى كلمًة ألقتها ني

د م ح ج. م ن العام، أمينة  ألمي صدور ٢٠١٨، وجاء فيها أن عام ا يوافق حلول الذكرى السنوية السبعني ل

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســــــان الذي ينبغي االســــــرتشــــــاد �ا يف مســــــاعي التوصــــــل إىل حل دائم لقضــــــية 

ف األخرية يف فلســـطني. وأكد األمني العام يف كلم ضـــرورة التوصـــل إىل هذا احلل، مشـــرياً إىل أعمال العن ته 

قطاع غزة باعتبارها تذكرة بفشـــــــــــــــل جهود ا�تمع الدويل من أجل إجياد حل عادل ودائم حملنة الالجئني 
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ـصــورًة ”الفلســـطينيني. وأبرز يف بيانه ما يلي:  ت حياة أجيال من الفلســـطينيني واإلســـرائيليني حم وإمنا أصـــبح

ب الثقة ومر  ف وغيا هونًة بنزاع يشــــكِّل املشــــهد املادي واإلنســــاين حليا�م يف ظل أجواء ثقيلة يســــودها اخلو

س ت والتوســّع فيها بشــكل غري قانوين يســامهان يف مزيد .“بني اجلانبني واليأ ف أن إنشــاء املســتوطنا وأضــا

ت من التشــــــريد ويشــــــكالن عقبة كأداء حتول دون تنفيذ حلِّ الدولتني. ومضــــــى يقو  ل يف بيانه إن مـســـــتويا

ب وحدة  ض غري املقبولة تزيد من أجواء انعـدام الثقـة ومن األعمـال العـدوانيـة، كمـا أن غيـا ف والتحري العن

ض.  ض التوصــــــل إىل حّل عن طريق التفاو ب الفلســــــطيين تشــــــكل هي أيضــــــا عقبة تعرت ف على اجلان الصــــــ

ني والفلســـــطينيني على شـــــق طريقهم حنو األمم املتحدة ســـــتواصـــــل دعم اإلســـــرائيلي”وأكد األمني العام أن 

ت تارخيية تفضــــي إىل قيام دولتني تعيشــــان يف ســــالم جنباً  الســــالم من خالل مســــاعد�م على اختاذ خطوا

س عاصمتهما ف �ا، وتكون القد ب، ضمن حدود آمنة ومعرت .“إىل جن

ل)وأشــــار  ســـنغا ك (ال ســـي وديه  ر ف في ســـ جنة، ال س الل ، إىل االجتماع الذي عقدته اللجنة يف رئي

ضــــــــــــية ٥٠يف ذكرى مرور 2017عام  ض الفلســــــــــــطينية، فالحظ أن ق عاما على احتالل إســــــــــــرائيل لألر

النكبة تثري، يف الذاكرة اجلماعية للفلســــــطينيني والعامل العريب ”. وقال إن ١٩٦٧فلســــــطني مل تبدأ يف عام 

ت كارثة وطنية تســــــــتحضــــــــر إىل األذ ت األوســــــــع، ذكريا ت وانتزاع اجلذور وتدمري القرى ونزوح مئا هان املو

ف ت املزيد من احلرب والتشـــــــــــــــريد واملعاناة. .“اآلال ت يف املنفى وجلب ضـــــــــــــــي ك الكارثة عقود ُق ت تل وتل

ف أن  ـضـــــية فلســــــطني. وأـضـــــا ب ق ص إىل أن النكبة تشــــــّكل ل س قائال إنه ال مفر من اخللو واـســـــتطرد الرئي

ط ســـــــيظ ب الســـــــالم يف الشـــــــرق األوســـــــ ب ويتم مطل ك على النحو املناســـــــ ف بذل ل بعيد املنال، ما مل يُعرت

س. وأي �ج شــــامل يراد به التوصــــل لســــالم مســــتدام ينبغي، كما أقر  التعامل مع املســــألة على هذا األســــا

ت بني التنمية،  ك الصــــــــال ف بتشــــــــاب ب اجلذرية للنزاع وأن يعرت س األمن، أن يتصــــــــدى ملعاجلة األســــــــبا جمل

ك الدفاع والســـالم واألمن، وحقو  ب الفلســـطيين، مبا يف ذل ُس مبواصـــلة نصـــرة الشـــع ق اإلنســـان. وتعهد الرئي

َت االنتباه إىل الدور احلاســـــــم الذي تقوم به وكالة األمم املتحدة إلغاثة  عن حقه يف العودة إىل الديار، ولف

ف أن التجربة البشـــــرية يف  مجيع أحناء وتشـــــغيل الالجئني الفلســـــطينيني يف الشـــــرق األدىن (األونروا). وأضـــــا

ف شــرطان مســبقان  ت املاضــي األليم وطرح األســئلة الصــعبة على مجيع األطرا العامل تشــري إىل أن فتح ملفا

س املشاركني يف املنتدى إىل  إلحالل السالم وتشكيل مستقبل شامل للجميع. ومن هذا املنطلق، دعا الرئي

ت  ضي إىل املساعدة يف حشد اجلهود الدبلوماسية من أجل إجراء مفاوضا صداقية من شأ�ا أن تف ت م ذا

سالم عادل.

ت حنان عشراوي، ممثلة دولة فلسطني وعضوة اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،  وحتدث

ف قائلًة إ�ا ال تزال تقدم  ب الفلســطيين حلقوقه غري القابلة للتصــر ت على اللجنة املعنية مبمارســة الشــع فأثن

ب الفلســـــطيين هبةً  ت تقول: إىل الشـــــع ، “إننا نعاين نظاماً من الظلم املســـــتمر” نفيســـــة هي األمل. ومضـــــ

ت أن الفلســـــــــــــــطينيني ٧٠مؤكدًة أنه من غري املعقول أن تطول مظامل الطرد والقمع ملدة  عاما. وأضـــــــــــــــاف

ت احلاضـــر بأي أمن، ولكن حماوال�م الدفاع عن أنفـســهم تثري يف احلال ـشــواغل بشــأن ال يتمتعون يف الوق

ت من أمن إســــــر  ائيل، مشــــــريًة إىل أن جنودا إســــــرائيليني عمدوا منذ أيام مل تتعد األـســـــبوع إىل قتل العشــــــرا

ك  وأشارت .“دفاعاً عن أنفسـهم”املتظاهرين املدنيني، منهم النسـاء واألطفال، بزعم أ�م اـضطروا إىل ذل

ض الذي يرتك اجلرم دون جزاء ويتيح  ف البغي ا�ال الزدراء القانون إىل أن الســــــــماح باســــــــتمرار هذا االحنرا

ت  ت قائلة إن حكومة الواليا ض النظام الدويل الذي بنته األمم املتحدة. واســرتســل الدويل من شــأنه أن يقّو

ب الصـــــيغة القدمية أمرا مســـــتحيال، وذكرت أن الفلســـــطينيني  ض حســـــ املتحدة احلالية هي اليت جتعل التفاو

ب  ض لعقود يف حني أن الشعو ب ظلوا على مائدة التفاو ت نري االحتالل ال يُنتظر منها، حس اليت ترزح حت
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ك عن طريق اإلكراه. لكن عمليــة  ض مع احملتــل خشـــــــــــــــيــة أن يكون ذلــ ف الرابعــة، أن تتفــاو اتفــاقيــة جني

ض من أجل الســـــــالم اليت يكافأ فيها احملتُل باســـــــتمرار  ب لفلســـــــطني -“�رد الكالم”التفاو واليت ال جتل

ال ميكن أن تتواصــــــــل. إن الفلســــــــطينيني لن -ام بأ�ا تشــــــــكل �ديدا إرهابيا التهديد واالبتزاز أو اال�إال

ت إىل  ـضـمن ســياق أوـسـع، فنبه ت عن قضــية فلســطني  يطلبوا من إســرائيل حريتهم، فهي حق هلم. وحتدث

ي  ت الشــعبوية واالنعزالية والقومية وازدياد غطرســة القوة يقتضــيان اليقظة املســتمرة للتصــد أن تصــاعد النزعا

ئفية ومزاعم التفرُّد.للطا

ت بعنوان  ث يف عام ما الذي”وخالل احللقـة احلوارية األوىل اليت عُقـد ملاذا هو -١٩٤٨حد
ت إىل اعتمــــاد قرار اجلمعـيـــة العــــاـمـــة “مهم؟ ث اليت أد ث املتكلمون بــــإجيــــاز عن األحــــدا 181، حتــــد

ب، وعن أثر قيام دولةٍ 1947( واحدة فقط من أصـــــــل ) الذي أذن بتقســـــــيم فلســـــــطني اخلاضـــــــعة لالنتدا

ض دورها احلاســــــم يف دفع  ـصـــــيغة الدولتني، وأبرز البع ش احملاورون مزايا  اثنتني توخى القرار إنشــــــاءمها. وناق

ضايا املطروحة على الساحة العاملية. وأيّد آخرون اسرتاتيجية تتجاوز مسائل  صدارة الق ضية فلسطني إىل  ق

ك أمهية ا ملصـــــاحلة واملســـــاواة يف احلقوق. ويف هذا الســـــياق، قيل إن احلدود اإلقليمية، وتؤكد عوضـــــاً عن ذل

س نزاعا إثنيا -النزاع الفلســــطيين ، بل هو أشــــبه “حنن يف مواجهة اآلخر”قوميا من نوع -اإلســــرائيلي لي

ت ا�تمع املدين على الصــلة بصــراع بني مناصــري الســالم والعدالة ومعارضــيهما. وعلَّ  ق ممثلو الدول ومجاعا

طني وواقعها الراهن. وأشــار املشــاركون إىل أوجه تشــابه بني حالة إســرائيل/فلســطني وحاليت بني ماضــي فلســ

ب أفريقيا عندما كان البلدان املذكوران خيضــــــعان لالحتالل ولنظام للفصــــــل العنصــــــري. واتُفق  ناميبيا وجنو

نكبة وحماســــبة على أن التوصــــل إىل ســــالم عادل ومســــتدام بني إســــرائيل وفلســــطني يســــتلزم اعرتافا تاما بال

وما بعده.١٩٤٨إسرائيل على اجلرائم املرتكبة يف عام 

ت احللقة احلوارية الثانية بعنوان ص منه: النكبة املســـــــــــــــتمرة”وعُقد ت كواقع ال خال ، “الشـــــــــــــــتا

وتدارس املشـــاركون فيها التشـــريد الداخلي واخلارجي للفلســـطينيني وحرما�م من إمكانية العودة إىل ديارهم 

س هناك مفهوم “احتالل دائم”وقراهم كمواطنني. وأثار تعبري  ش بني املشاركني، فأكد بعضهم أنه لي النقا

ص. وأعربوا أيضــا عن “اســتعمار”ة من هذا القبيل يف إطار القانون الدويل وأن احلالة الراهنة هي حال خال

ت إســـرائيل، اليت  ض املســـألة على حمكمة العدل الدولية للنظر فيها. والحظ آخرون أن ممارســـا تأييدهم لعر

ت مكرـســـًة يف القانون الوطين، وأن هذا األمر يزيد من  ب مزاعمهم إىل مرتبة العنصــــرية، أصــــبح ترقى حســــ

يلية من قبل حماميي حقوق اإلنســـان والناشـــطني املعنيني �ا. وطرح صـــعوبة الطعن فيها أمام احملاكم اإلســـرائ

ني احلماية الدولية للفلســــطينيني، مبن فيهم الالجئون، وأهابوا بالدول األعضــــاء أن  املشــــاركون مســــألة حتســــ

ب القانون الدويل. وأشـــاروا إىل احلال ة تتخذ موقفا حازما يف هذا الصـــدد وأن تذكّر إســـرائيل بالتزاما�ا مبوج

ث ال تزال إســــــــــــــرائيل الســــــــــــــلطة القائمة باالحتالل، قائلني إ�ا  ص، حي املرتدية يف غزة على وجه اخلصــــــــــــــو

ت  ب حركا تســــتدعي تدخال فوريا. ونوه املشــــاركون أيضــــا بأن قضــــية فلســــطني حتظى بدعم متزايد من جان

ت املتحدة. ت يف الواليا اجتماعية متعددة االهتماما

ت املنتدى يف  ت فعاليا ت احللقة احلوارية الثالثة بعنوان ١٨وتواصل الالجئون ”أيار/مايو، إذ عُقد
ت “وحّل قضــــية فلســــطني ك التداعيا ت املســــائل املتصــــلة بقضــــية الالجئني الفلســــطينيني، مبا يف ذل وتناول

وما بعده فضـــــــــــال عن ١٩٤٨االجتماعية لنزوح الفلســـــــــــطينيني من ديارهم يف عام -القانونية والنفســـــــــــية

ت أجيال مت ط املشــــــــاركون الضــــــــوء على عاملية حقوق الالجئني، شــــــــتا عاقبة من أبنائهم وأحفادهم. وســــــــل

ص ”معربني عن معارضــــتهم لتصــــور تكثر اإلشــــارة إليه مفاده أن الالجئني الفلســــطينيني يتمتعون  مبركز خا
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ـصـــة ث حماورون ومشــــاركون “وحقوق خا ت ال حيصــــل عليها غريهم من الالجئني. وحتد مما مينحهم امتيازا

ب يف احللقة احلوارية من ذوي اخلربة يف جمال العدالة االنتقالية، فشــــــــددوا على ما ميكن حتقيقه من مكاســــــــ

ت واملصــاحلة من أجل إجياد حل للنزاع  عميقة األثر إذا ما أُنشــئ نظام للتوصــل إىل احلقيقة ومنح التعويضــا

ت تدعو إىل تســــهيل الفلســــطيين والتمهيد له حىت قبل التوصــــل إىل اتفاق. وطُر -اإلســــرائيلي ت اقرتاحا ح

ب املقرر  ب األمم املتحدة املعنية مثل مكت ف مكات ب الفلســـطيين مبختل اتصـــال املدافعني عن حقوق الشـــع

ت عدم التكرار. وارتئي أن الالجئني الفلســــــــــــــطينيني  ص املعين بتعزيز احلقيقة والعدالة واجلرب وضــــــــــــــمانا اخلا

ب التعويضــا ت منهم أمالكهم -هو فلســطني-ت، كرعايا بلدينبغي أن يعاملوا، يف مســاعيهم لطل انتزع

ضا عن فشلها يف تنفيذ قرار ال ب أن تساءل أي أن يعاملوا كالجئني عدميي اجلنسية، وأن األمم املتحدة جي

ت بشأن قضية فلسطني. وكرر احلاضرون القول 181اجلمعية العامة  ت الالحقة اليت اختذ وغريه من القرارا

حمكمة العدل الدولية ميكن أن يعطي القضية الفلسطينية دفعًة إىل األمام.إن استصدار فتوى من

ت بعنوان  ســـــــــــــــبل املضـــــــــــــــي قدماً من أجل حتقيق ســـــــــــــــالم ”ويف احللقة احلوارية الرابعة اليت عُقد
ب فلســطني نيل حريته “مســتدام ب أســاســي يتيح لشــع ، ـشـدد املتكلمون على أمهية إ�اء االحتالل كمطل

ســـــــــبق الزم لتنفيذ حل الدولتني. وارتئي أيضـــــــــا أنه ينبغي للدول األعضـــــــــاء أن تقيم واســـــــــتقالله وشـــــــــرٍط م

ت نفســـــــــه ممارســـــــــة الضـــــــــغوط االقتصـــــــــادية  ب، وأن تواصـــــــــل يف الوق ت مع ا�تمع املدين والشـــــــــبا شـــــــــراكا

ُض حظر على  والدبلوماســــــــــية على حكومة إســــــــــرائيل. واقُرتح كمثال على هذا النوع األخري من التدابري فر

ك، ميكن أن يكون شـــــــــــراء األ ض من ذل ت األمنية من إســـــــــــرائيل. وعلى النقي ســـــــــــلحة أو الســـــــــــلع واخلدما

ت  ب وإثراء االقتصــــاد. ورداً على أســــئلة بشــــأن انتهاكا االســــتثمار يف دولة فلســــطني وســــيلًة لتمكني الشــــبا

ة حقوق اإلنســـــــــــان واحلصـــــــــــول على مركز الدولة، ارتأى املتكلمون أن من املهم الكفاح من أجل املســـــــــــاوا

ٌش بشــــأن وضــــع اتفاق أوســــلو إىل حوار أوســــع إىل ب النضــــال من أجل حق تقرير املصــــري. وأدى نقا جان

بدءا من حل الدولتني إىل خيار إقامة كيان احتادي -نطاقا بـشــــأن مناذج خمتلفة لتســـــوية قضـــــية فلســـــطني

ص عليه قرار اجلمعية العامة األصــــــلي رقم  الواحدة اليت ميُنح ووصــــــوال إىل حّل الدولة١٨١على غرار ما ن

ط املتكلمون الضــــوء أيضــــاً على حســــاســــية اإلســــرائيليني اليهود جتاه  مجيع ســــكا�ا حقوقا متســــاوية. وســــل

ض الواقع ما حق العودة لالجئني الفلســـطينيني بالنســـبة �تمع أنشـــأ دولة إســـرائيل ”ميكن أن يعنيه على أر

ب اليهودي. وأشـــــــــــــــري يف هذا الســـــــــــــــيا ت ودافع عنها كمالذ للشـــــــــــــــع ق إىل احتمال أن يكون واقع التطورا

ت أمرا مسـتحيال. لكن متكلمني ومشـاركني آخرين دفعوا السـياسـية الراهنة قد ك املسـتوطنا جعل من تفكي

ب الفلســـطيين أمران ذوا  ت األمم املتحدة وإعمال حقوق اإلنســـان األســـاســـية الواجبة للشـــع بأن تنفيذ قرارا

ـضـــــاء أمهية قصــــــوى، وبأن األعمال غري القانون ية وغري املشــــــروعة ال ميكن تربيرها أو التربّؤ منها بدعوى انق

زمن طويل عليها.

* * *

* * صدر شعبة حقوق الفلسطينيني يف * ت اليت شهدها املؤمتر. وست ملحوظة: يراد �ذا املوجز تقدمي حملة عامة عن املداوال

ب تقريرا مفصال يشمل القضايا احملددة اليت  ت املناس ت التحاورية.الوق تناولتها املناقشا


