
 

19-16372 (A) 

 

 
 األمـــــم          املتحـدة

 

 حقوق الفلسطينيني شعبة

 قضية فلسطنياملعين ب منتدى األمم املتحدة  
 لتحقيق سالم مستداماملستفادة دروس ال - 1948سبعون عاما بعد   

 2018أاير/مايو  18و  17
 املتحدة، نيويوركقاعة جملس الوصاية، مقر األمم 

  

 



2/31 

 19-16372 (A) 

 

 احملتوايت
 الصفحة 

. موجز تنفيذي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
. مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
. اجللسة االفتتاحية -اثنيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  5 
. اجللسات العامة -اثلثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  6 

. اجللسة العامة األوىل -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  6 
. اجللسة العامة الثانية - اءـــب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  8 
. اجللسة العامة الثالثة - جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  11 
. اجللسة العامة الرابعة - دال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  14 

. املواضيع والتوصيات الرئيسية - ارابع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  17 
. اجللسة اخلتامية - ساخام  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  20 
  املرفقات 
. الربانمج - األول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
. موجز الرئيس - الثاين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  25 
. قائمة املتكلمني - الثالث  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  29 

  



3/31 

 19-16372 (A) 

 

 موجز تنفيذي  
ســــــــــبعون عاما ”قد منتدى األمم املتحدة املعين بقضــــــــــية فلســــــــــوني  الذي ر ز عل  موضــــــــــو  ع   

أاير/مايو  18و  17  يف نيويورك يومي “الدروس املســــــــــــتفادة لتحقيق ســــــــــــالم مســــــــــــتدام - 1948 بعد
أمهيتها اســـــتمرار و املعروفة ابللغة العربية ابســـــم النكبة و  1948عام اليت وقعت يف حداث األلتقييم  2018

اعرتف املشـــار ون ان الفلســـوينيني ما يالوا يعانون مل ألوال النكبة  اليت اتســـمت بنز  امللكية قد يوم. و ال
حل  أن يلوح يف األفقوالتدمري والتشـــــريد اجلماعي ملاليني الفلســـــوينيني العر  مل دايرلم وأراضـــــيهم دون 

ملدين والدول األعضـــــــــــــــاء يف األمم شـــــــــــــــامل. وألح املنتدى منربا للترباء ومن مات ا تمع اعادل ودائم و 
 املتحدة واملراقبني ملناقشة اإلجراءات الدبلوماسية القصرية األجل إىل الوويلة األجل ملعاجلة قضية فلسوني.

اجللســــة االفتتاحية  اليت تضــــمنت بياان مل رئيس اللينة املعنية لمارســــة الشــــعب ن  مت عقب و  
ألقالا ممثل دولة فلســــوني  أربع  مل األمني العام  و لمة   ســــالة  الفلســــويين هقوق  لري القابلة للتصــــرف  ور 

أدارلا أعضـــــاء مكتب اللينة وعقدت يف اليومني األول والثاين مل املنتدى. وســـــبقت  ل حلقات حوارية 
 .”Voices Across the Divide“ حلقة مقاطع قصرية مل الفيلم الواثئقي

بنكبة عملية ســـــــــــــــالم فعالة ينبغي أن تعرتف  اما املنتدى  اتفق املشـــــــــــــــار ون عل  أن أي وأثناء  
  وأن حتاســــب إســــرائيل عل  اجلرائم املرتكبة ضــــد اإلنســــانية  وأن تكفل عودة الالج ني  وأن 1948 عام

ويســتند االحرتام الكامل للقانون الدويل  للنزا  يقوم عل  تنهي ضــم األراضــي الفلســوينية. ودعوا إىل حل 
 إطار يمين ملزم وألداف واضحة.هلا خووات ملموسة  اختاذ عل  ز يرتكتعددية األطراف  و إىل 

يوالب إبهناء االحتالل فورا  ودعوا إىل إىل هنج الدولتني عل هنج وأوصــــــــ  املشــــــــار ون ابلتحول  
اهدود اإلقليمية وتؤ د املصاهة واهقوق املتساوية لليميع.  تتياويبديلة وضع اسرتاتييية دينامية جديدة 

لدول األعضــــــاء بذل جهود دبلوماســــــية نشــــــوة لبدء مفاوضــــــات ذات مصــــــداقية تؤدي إىل إهناء ألابوا ابو 
 االحتالل  وإحالل السالم  والسماح للفلسوينيني ابلعودة إىل دايرلم.

وأشار املشار ون إىل السياسات التمييزية ولريلا مل السياسات لري القانونية اليت تنفذلا إسرائيل  
يف األرض الفلســــــــوينية ا تلة  لا فيها القدس الشــــــــرقية  واليت يادت مل تفاقم األيمة اإلنســــــــانية وطرحت 

لذه املمارســات  اليت يقولون  املصــاهة وعودة الالج ني. وأشــار نخرون إىل أنو عقبات  برية أمام الســالم 
يف القانون الوطين  مما جيعل مل الصــــــعب عل  ا امني جيري تكريســــــها إهنا ترق  إىل مســــــتوى العنصــــــرية  

 والناشوني يف جمال حقوق اإلنسان الوعل فيها أمام ا ا م اإلسرائيلية.
بي ة إجياد يف  تهمتدمري املمتلكات والسياسات األخرى قد أسسياسة وإذ الحظ املشار ون أن  

ا ملها  جتمعات قســـرية  وال ســـيما يف املنوقة جيم والقدس الشـــرقية  مما أدى إىل النقل القســـري ألســـر و 
 فقد أاثروا مسألة حتسني اهماية الدولية للفلسوينيني  لل فيهم الالج ون.

أن القانون الدويل إىل عل  الالج ني وحل قضــية فلســوني  يف معرض تر يزلم املشــار ون  أشــار و  
يكوان متوقعني علي  ناثر مل  تقضــــــية الالج ني  وأن  ا تســــــب مع مرور الوقت بعدا وترتبينوبق دوما عل  

 عاما   وضـــع   70هنج قانوين شـــامل إياء  نة الالج ني الفلســـوينيني  بعد ويســـتتبع اعتماد عاما.  70قبل 
القواعد  مل من ور اوحلوهل اوســـــــــياقاها نة  مناشـــــــــ يف صـــــــــميم اخلوا  القانوين  وحتليل محاية الالج ني 

 .الدولية الواجبة التوبيق
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ودعا املشــــــار ون إىل توبيق لوذا للعدالة االنتقالية مماثل للنموذا الذي اســــــتتدم يف بلدان مثل  
واجلرب  االت اليت تر ز عل  املصـــــــاهة لذا النموذا ينبغي أن ينوبق أيضـــــــا يف اهذ  ر أن جنو  أفريقيا. و 

ســـــبق أن حيث ال يكون االنتقال الســـــياســـــي موروحا. وتشـــــمل لذه اهاالت حاالت األشـــــتا  الذيل 
الووعية الفعلية عل  عناصـــــــر مثل العودة لليرب . وينووي لوذا انجح خضـــــــعوا لالســـــــتعمار واالســـــــرتقاق

 عدم التكرار املقدمة للضحااي.لالج ني  والتعويض عل املمتلكات املفقودة  وضماانت 
وشدد املشار ون عل  أمهية بناء شرا ات مع ا تمع املدين والشبا  مع مواصلة ممارسة الضغط  

يف أي مناقشــات يراعي وســيتعني عل  ا تمع الدويل أن  االقتصــادي والدبلوماســي عل  حكومة إســرائيل.
لتحوالت العاملية واإلقليمية بعيدا عل مبدأ األمم الســـــــياســـــــية الرالنة  فضـــــــال عل ا بشـــــــأن املســـــــتقبل البي ة  
 ابلوسائل السلمية.النزاعات املتحدة املتمثل يف حل 

إســــــــرائيل ابلتزاماها لوجب القانون أن تتتذ موقفا وتذ ر لدول األعضــــــــاء اباملشــــــــار ون ألا  و  
ي الســــــــــلوة القائمة الدويل. وعل  وج  اخلصــــــــــو   فألن اهالة األليمة يف لزة  حيث ال تزال إســــــــــرائيل ل

مل شــــأن  أن يلغي أو متني ابالحتالل  تســــتدعي التدخل الفوري. ودعوا إىل التوصــــل إىل اتفاق ســــياســــي 
يعدل املمارســـات والســـياســـات التشـــريعية التمييزية وسرك عملية الســـالم إىل األمام. ودعوا أيضـــا إىل تعزيز 

إىل   ووضع إطار تشريعي شامل  و ةالسياسيندة املساوسائل اإلنفاذ  ومشار ة الضحااي  والدعم الدويل و 
 .بصورة عادلة إعادة توييع األراضيوإىل ن ام للعودة ورد اهقوق متيذر يف القانون الدويل  

 مقدمة -أوال  
عاما بعد ســــبعون ”ع قد منتدى األمم املتحدة املعين بقضــــية فلســــوني  الذي ر ز عل  موضــــو   - 1

 2018أاير/مايو  18و  17  يف نيويورك يومي “تحقيق ســــــالم مســــــتداماملســــــتفادة لدروس ال - 1948
حتت رعاية اللينة املعنية لمارســـــة الشـــــعب الفلســـــويين هقوق  لري القابلة للتصـــــرف. وقبل انعقاد املنتدى 

ل ن مات ا تمع املدين ممل أاير/مايو مشــــــــــاورات مغلقة مع ممثلني 16  عقدت اللينة يف بشــــــــــكل  العلين
 فلسوني وإسرائيل ومجيع أحناء العامل.

لسلك الدبلوماسي الميتمع املدين و ممثلني لوضم املنتدى خرباء فلسوينيني وإسرائيليني ودوليني و  - 2
معاجلة موضــــــوعية. ور زت  1948لتســــــليط الضــــــوء عل  اهاجة إىل معاجلة املســــــائل املتصــــــلة  ر  عام 

أعضــاء مكتب اللينة وشــارك فيها أعضــاء رفيعو املســتوى مل  ســلســلة مل اجللســات التفاعلية اليت أدارلا
موضـــــوعي خمتلف األوســـــاا األ اداية واهكومات وا تمع املدين عل  التشـــــريد املســـــتمر للفلســـــوينيني  و 

 السياسي بني فلسوني وإسرائيل.حالة اجلمود املساءلة والعدالة االنتقالية وسبل اخلروا مل 
يف بداية  ل جلسة.  ”Voices Across the Divide“الفيلم الواثئقي وع رضت مقاطع قصرية مل  - 3
 .مرفقا هبذا التقرير برانمج املنتدىيرد و 
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 اجللسة االفتتاحية -اثنيا  
رئيس اللينة املعنية لمارســـة الشـــعب الفلســـويين هقوق    ســـيك  ترأس اجللســـة االفتتاحية  فودي - 4

 غال لدى األمم املتحدة.لري القابلة للتصرف واملمثل الدائم للسن
  يف رســــــــالت  اليت أدلت هبا انئبة األمني العام  أمينة ا. شأنطونيو غوترييوأشــــــــار األمني العام   - 5

إلعالن العاملي هقوق اإلنسان  الذي صدور ايوافق الذ رى السنوية السبعني ل 2018 مد  إىل أن عام 
ضــرورة التوصـل   مؤ دا األمني العامأوضــح لقضــية فلســوني. و دائم ينبغي أن يوج  عملية البحث عل حل 

ذ ران بفشـــــــــــــــل ا تمع الدويل يف إجياد تيف قوا  لزة اليت وقعت مؤخرا العنف أحداث إىل لذا اهل  أن 
ني. والحظ أن حياة أجيال مل الفلســــــوينيني واإلســــــرائيليني قد حل عادل ودائم  نة الالج ني الفلســــــويني

واإلنســــاين يف ول جو  ثيف مل اخلوف وعدم ب  مالمح وجودلم املادي  تلشــــك  نزاٌ  توحصــــرلا طبـ ع ها 
إىل يايدة اإلســـهام املســـتوطنات اإلســـرائيلية بصـــورة لري قانونية وتوســـيع إنشـــاء وأدى الثقة املتبادل واليأس. 

عقبة رئيســـية أمام حل الدولتني. وعالوة عل  ذلك  فألن العنف والتحريض  نيشـــكالمها و تشـــرد يف حالة ال
   ما أن ليا  الوحدة الفلســـــــــوينية يشـــــــــكل القتايلنشـــــــــاا اللري املقبولني يزيدان مل حدة انعدام الثقة و 

ر مل األمم أيضـــــا عائقا أمام التوصـــــل إىل حل عل طريق التفاوض. وتعهد األمني العام بتقد  دعم مســـــتم
املتحدة لإلســرائيليني والفلســوينيني يف ســعيهم إىل إقامة دولتني  تعيشــان جنبا إىل جنب يف ســالم  داخل 

 القدس عاصمة لكليهما.مع  ون حدود نمنة ومعرتف هبا  
عاما  50مرور لناســـبة  2017أن  يف حني أن اللينة قد اجتمعت يف عام  الســـيد  ـــي ذ ر و  - 6

عل أسف  معراب   1967رائيلي لألرض الفلسوينية  فألن قضية فلسوني مل تبدأ يف عام عل  االحتالل اإلس
وتداعياها.  1948حر  منذ  عاما 70طيلة الــــــــــــــــ لعدم إحراي تقدم ملموس حنو التوصل إىل حل سلمي 

ة  ارثة وطنية مشلت اخلســــــــــــــائر واملعاانة ونز  امللكياليت أدت إىل  ذ رايت النكبة اســــــــــــــتدع  إىل األذلان و 
إذا مل يتم االعرتاف هبذه العوامل أضـــــــــــاف أن  القرى وتشـــــــــــريد م ات اسالف مل الفلســـــــــــوينيني. و تدمري و 

 ومعاجلتها عل  حنو  اف  فألن الســـــــالم يف الشـــــــرق األوســـــــط ســـــــي ل بعيد املنال. و ما أقر جملس األمل 
عرتف ابلصــــــالت اليت وأن يللنزا  الســــــالم األســــــبا  اجلذرية للحفاظ عل  يتعني أن يعاجل النهج الشــــــامل 

إعادة الن ر يف املاضـــــــي املؤمل وطرح أســـــــ لة قال إن تربط بني التنمية والســـــــالم واألمل وحقوق اإلنســـــــان. و 
. يشــــمل اجلميعشــــرطا أســــاســــيا للســــالم وملســــتقبل اثالن يف مجيع أحناء العامل صــــعبة عل  مجيع األطراف 

لذه الروح  طلب إىل املشـــــــــــار ني يف املنتدى املســـــــــــاعدة يف تعب ة اجلهود الدبلوماســـــــــــية لبدء انوالقا مل و 
الدعوة مل مفاوضات ذات مصداقية تؤدي إىل سالم عادل. وتعهد السيد سيك  ابسم اللينة  لواصلة 

لدور قضـــــــــية الشـــــــــعب الفلســـــــــويين  لا يف ذلك حق  يف العودة إىل دايره  ووج  االنتباه أيضـــــــــا إىل اأجل 
اهاســم الذي تؤدي  و الة األمم املتحدة إللاثة وتشــغيل الالج ني الفلســوينيني يف الشــرق األدو (األونروا  

 لدول األعضاء تزويد الو الة جبميع األموال الاليمة لالضوال  بواليتها.ألا  ابو 
دولة ل ثلة    عضــــــــــــــو اللينة التنفيذية ملن مة التحرير الفلســــــــــــــوينية  ممحنان عشــــــــــراويواعرتفت  - 7

ولت عل  مدى فلســـــوني  ان اللينة املعنية لمارســـــة الشـــــعب الفلســـــويين هقوق  لري القابلة للتصـــــرف 
طيلة  م امل الورد والقمعاســتمرار مل األمل. لري أن ببصــيان اندر الشــعب الفلســويين تزود طويلة فرتات 
يف قوا  لزة  حيث قتل اجلنود . ويف إشـــــــــــــــارة إىل أعمال العنف األخرية عاما اثل فرتة طويلة جدا 70

اإلســـــــــرائيليون عشـــــــــرات املت الريل املدنيني  لل فيهم نســـــــــاء وأطفال  حذرت مل أن مثل لذا الشـــــــــذوذ 
الن ام ســـــــيعرض القانون الدويل  إذا مسح ل  ابالســـــــتمرار  وايدراء البغيض املتمثل يف اإلفالت مل العقا  
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يكافأ فيها ا تل ســـــــالم . وال اكل أن تســـــــتمر مفاوضـــــــات خلور االهندام األمم املتحدةبنت  الدويل الذي 
 اهديدتشكل اهنا االهام لتهديد واالبتزاي أو يناهلا إال ا  يف حني أن فلسوني ال “ رد الكالم”ابستمرار 

قضــية فلســوني يف ســياق أوســع  مل أن  عل  خلفية تصــاعد    واضــعة  السـيدة عشـراوي. وحذرت اإرلابي
دعاوى الية والقومية ولورســة الســلوة  جيب عل  الناس أن ي لوا متيق ني ضــد الوائفية و الشــعبوية واالنعز 
وإذ أ دت أن اهكومة اهالية للوالايت املتحدة األمريكية جعلت املفاوضــــــــــات يف إطار الف ة املســــــــــتثناة. 

فاقية جنيف لوجب اتالصــيغة القداة مســتحيلة  قالت إن  عل  الرلم مل عقود مل املفاوضــات  ال ينبغي 
 تفاوض عل  حريت  مع ا تل حتت اإل راه.يشعب يعيش حتت االحتالل أن الرابعة أن ي توقع مل 

 اجللسات العامة - اثلثا 
 اجللسة العامة األوىل - ألف 

 هم؟هو مملاذا  - 1948حدث يف عام  ذاما  
 موجز  

  “هم؟لو مملاذا  - 1948يف عام  حدث ذاما” مسألةاألوىل  اليت ر زت عل   اجللسة   تترأس - 8
  هقوقالشعب الفلسويين رئيس اللينة املعنية لمارسة  ةلنيكارالوا لدى األمم املتحدة وانئب ةالدائم ةاملمثل

مر ز الشرق  لري القابلة للتصرف  ماراي روبياليس دي شامورو  وأدارلا أستاذ لريخ الشرق األوسط ومدير
أربعة  اهواريةلقة اهاألوســـــــــط يف  لية ســـــــــانت أنتوين يف جامعة أو ســـــــــفورد  يوجني رولان. وشـــــــــارك يف 

و بري الزمالء لم: الرئيس املؤقت الســــــابق إلســــــرائيل ورئيس الكنيســــــت الســــــابق  أبرالام بور   أشــــــتا  
معة ســــــــنغافورة الوطنية  فيكتور يف  لية اهقوق جبا املســــــــاعدزميل اليف معهد الشــــــــرق األوســــــــط و البحثيني 
عضــــو اللينة التنفيذية ملن مة التحرير الفلســــوينية  حنان عشــــراوي  وأســــتاذ التاريخ ومدير املر ز و    الن

 األورويب للدراسات الفلسوينية يف جامعة إ سرت  إيالن اببي .
  2-(د 181امة أدت إىل اختاذ قرار اجلمعية العمتتابعة أحداث جمموعة  بيهالســـــيد اووصــــــف  - 9

النتدا  الربيواين. وقال إن  يف حني اخلاضعة ل  الذي أذنت في  اجلمعية بتقسيم فلسوني 1947يف عام 
بة األمملوالايت اليت  انت خاضـــــــــــــــعة أن العديد مل البلدان  العراق واألردن ولبنان فيها   لا يف عصـــــــــــــــ

األمم فقد رفضــت اســتقالهلا مل خالل عمليات داقراطية  قد تقرر أن سســم واجلمهورية العربية الســورية  
تقرير املصري بنفس الوريقة. وبدال مل ذلك  م نحت اهر ة سكاهنا ارس أن ا   يف حالة فلسوني املتحدة

 الصهيونية اهق يف املشار ة يف املفاوضات بشأن مستقبل فلسوني.
ابلفعل طرد الفلســــــــــــوينيني مل قد بدأت الوائفة اليهودية انت     2-(د 181وقبل اختاذ القرار  - 10

بعمليــات عســـــــــــــــكريــة مثرية لليــدل تقوم القوات اليهوديــة فقــد  ــانــت دايرلم وبــدأت محلــة توهري عرقي. 
أســـــــفرت عل مذابح وتشـــــــريد نالف الفلســـــــوينيني عل  نواق واســـــــع داخليا ويف مجيع أحناء العامل العريب. 

  ومستوطنات يهودية مغواة ابلغاابت دات الفلسوينية اليت لدمت مستعمراتٌ القرى والبلأ نش ت مكان و 
 عربية.ل ريت أمساء تلك القرى والبلدات إىل أمساء أو 
ما يلي: (أ  االعرتاف يتم فيها إىل أن أي عملية ســــالم فعالة اليوم ينبغي أن  ابيهوأشــــار الســــيد  - 11

عل جرائمها ضــــــــــــــد اإلنســــــــــــــانية اليت ارتكبتها يف مســــــــــــــاءلة إســــــــــــــرائيل  (    1948الكامل بنكبة عام 
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بشــــــأن   3-(د 194مل قرار اجلمعية العامة  11وما بعده ابلســــــماح ابلتنفيذ الكامل للفقرة  1948 عام
 .مستقبليةعودة الالج ني الفلسوينيني إىل دايرلم  (ا  إدراا دولة فلسوني يف أي خوط 

قضــــــية فلســــــوني  عندما طلبت معاجلة يف  دورألمم املتحدة ل يف أصــــــبح   كااتنوروى الســــــيد  - 12
املشـــــــــورة مل األمم املتحدة  1947اململكة املتحدة لربيوانيا الع م  وأيرلندا الشـــــــــمالية يف نيســـــــــان/أبريل 

فلســــــــــوني. ووفقا مليثاق األمم املتحدة  ال اكل تعديل انتداهبا عل  بشــــــــــأن  يفية نقل الســــــــــلوة يف إطار 
قليم املعين حتت الوصــــاية. وقد أيدت الدول العربية االســــتقالل بوصـــف  والايت عصــــبة األمم إال بوضــــع اإل
يف اجلمعية العامة. وبدال مل ذلك  أنشـــــــأت املن مة  أصـــــــواها  انت أقل البديل الوحيد لفلســـــــوني ولكل
والية واســـــــعة مشلت دراســـــــة حالة الالج ني اليهود يف وأانطت هبا فلســـــــوني  لجلنة األمم املتحدة اخلاصـــــــة 

 وقضااي البيت القومي اليهودي بوصفها جوانب ينبغي مراعاها فيما يتعلق قضية فلسوني.أورواب 
تشــــــــريل الثاين/نوفمرب  29وقد أوصــــــــت اللينة اخلاصــــــــة  وة تقســــــــيم  أقرها اجلمعية العامة يف  - 13

وضــــــــع عل  عربية  و واألخرى وجود دولتني ذوايت ســــــــيادة  إحدامها يهودية عل  اخلوة نصــــــــت . و 1947
نشــــــــ ت جلنة مســــــــتقلة لبعة لألمم املتحدة معنية  ما أ    للقدس  وجملس اقتصــــــــادي مشــــــــرتك. خا دويل 

بفلســـــــــوني للمســـــــــاعدة يف نقل الســـــــــلوة مل اململكة املتحدة إىل لاتني الدولتني. لري أن اململكة املتحدة 
شـــــــــــــــهريل مل اعتماد    أي بعد أقل مل1948توقفت عل التعاون يف لذه العملية يف  انون الثاين/يناير 

لذه املســألة مل يكل قد مضــ  عل  بدء قيامها بدور يف اخلوة. ونتيية لذلك  مل تنفذ األمم املتحدة  اليت 
 شهرا  خوة التقسيم. 13إال 

نتمي إىل ي  حالت  ان  1948بعد عام ا جرى املن ور اإلسرائيلي ملعارضا   بورغالسيد وصف و  - 14
ـــــــــــــــ  “جدا  وظ جانب ” عاما مل اهرية وااليدلار عل  حسا  الشعب الفلسويين. ورفض  70 تع بـ

  وأشـــــار إىل “الداروينية الســـــياســـــية”إســـــرائيل  و ذلك ن رية األســـــاس الســـــماوي والتورايت إلنشـــــاء فكرة 
أي لريخ   وقد حاولت إسرائيل ف. تيلاإلسرائيلي امل التناقضمل ابعتبارلا جزءا  1948أحداث عام 

مســـــــــــــــتعدة للتتلي عل التاريخ الذي حدث بعد عام مل تكل م  ومل انحية أخرى  حدث قبل ذلك العا
دولتني ال يزال ممكنا  أعر  الســـــــــــيد بور  عل تفاذل  ولكن  حذر ال. وتعليقا عل  ما إذا  ان حل 1967
حل ســـلمي يقوم عل  وجود دولتني ســـيكون أمرا بعضـــيف  يف بعض والوصـــول ب  إىل الواقع ا زأ مزا مل أن 
إســــــــــــرائيل اليوم يكاد يكون مولقا   إىل حد أن النقاو اهديث قد حتول إىل   يزللغاية. وقال إن  صــــــــــــعبا

ابالمتيايات يزخر : أحدمها اليت هبا ن امان للحكم -دولة إســـــــــــــــرائيل  -واحدة الدولة الحل اهديث عل 
الـدول  عل عـد  األخرى. وحـث ا تمع الـدويل عل  الكف الف ــات القوميــة ابلتمييز ضــــــــــــــــد يغان واسخر 

 اهقوق واهرايت والقيم املتساوية لليميع.عد  والبدء يف 
مل جانب ا اوالت الرامية إىل حتويل تر يز املفاوضـــــــات  عشـــــراوي الســـــيدةويف حني رفضـــــــت  - 15

األمم املتحدة عل  مواصـــــــــــلة فقد حثت مل العمل حنو حل الدولتني إىل قبول واقع الدولة الواحدة  واحد 
املشــار ة يف عملية الســالم يف الشــرق األوســط. وأ دت أن ميزان القوى عل  أرض الواقع ايل بشــدة ضـد 

وني ذات الســـــيادة. الفلســـــوينيني وأن الوضـــــع الرالل لل يتغري إال بعد انتهاء االحتالل وإنشـــــاء دولة فلســـــ
الوالايت املتحدة  أن  أعماهلاالعقا  عل  اســـتثناءلا أو إفالها مل دولة وأ دت   ذرة  مل أن تتوقع أية 

مت ” ســـرائيل. وتعهدت إلىل القدس واالعرتاف ابملدينة عاصـــمة إبنقل ســـفارها  “مائدة املفاوضـــاتلشـــ 
ســـوني إبســـرائيل  مشـــرية إىل أن مســـألة توســـيع لواصـــلة اجلهود إلعادة تعريف عالقة فل عشــراوي الســيدة
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املستوطنات قد أحيلت ابلفعل إىل ا كمة اجلنائية الدولية وأن فلسوني ستواصل التماس االعرتاف هبا يف 
 خمتلف اهلي ات اهكومية الدولية.

 ةاملناقش  
ولريلم عل  عناصـــــــــر يف اهوار الذي أعقب ذلك  عل ق املندوبون الوطنيون وممثلو ا تمع املدين  - 16

بينما خمتلفة ل االحتالل ي ل تاريخ فلسوني وصالها بواقعها الرالل. وقالوا إن  ال اكل تنحية التاريخ جانبا  
 .بدون دولةالفلسوينيون قائما وي ل اإلسرائيلي 

  مســـتمرةإجراءات   بل لي 1948يف عام ليســـت حاداث واحدا وقع وأبري املتكلمون أن النكبة  - 17
أوج  التشــــاب  بني حالة أشــــاروا إىل عدم وجود حل عادل وســــلمي لقضــــية فلســــوني. و ياد مل اســــتفحاهلا 

االحتالل والفصــل العنصــري لكل منهما. و ان  ن امأثناء إســرائيل وفلســوني وحالة انميبيا وجنو  أفريقيا 
وفلســـوني جيب أن يعرتف  اما  لناك اتفاق واســـع النواق عل  أن الســـالم العادل واملســـتدام بني إســـرائيل

 وما بعده. 1948ابلنكبة وأن ساسب إسرائيل عل  اجلرائم املرتكبة يف عام 
اهاســـــم دور األمم املتحدة في حني أ د البعض عل  فوانقش املشـــــار ون مزااي صـــــيغة الدولتني.  - 18

املن مة صــ  مل قرارات ال ساختاذ عدد قضــية فلســوني عل  الســاحة العاملية  الحظ نخرون شــأن يف رفع 
هماية إســـــرائيل تقريبا  مرة 43حق النقض قد مورس   وأن دون أن ينفذ أي منهابشـــــأن قضـــــية فلســـــوني 

 مل املساءلة.
املشـــــــــار ون أن الديل أصـــــــــبح أداة مالئمة  ثريا ما يســـــــــتتدمها الزعماء ذ ر وعالوة عل  ذلك   - 19

منشـــــأة ينبغي قبول إســـــرائيل  دولة يهودية اليت يشـــــار فيها إىل أن  العلمانيون لدعم حييهم الســـــياســـــية  
الشــــــعب الفلســــــويين مل خالل املعلومات املضــــــللة واخلرافات  م يومســــــون وجود   يف حني أهنبقدر إهلي

يف حني أن إســـــــــرائيل تعامل ذ  ر أن  و . “شـــــــــعب لشـــــــــعب بال أرض بالأرض ”قول بوجود اليف ذلك  لا
ســـــــــنة  متووات جيوســـــــــياســـــــــية هقائق القرن  3 000القداة اليت يعود لرخيها إىل  التوراتيةالنصـــــــــو  

 للفلسوينيني. ةالتارخيي املعاانةاهادي والعشريل  فألهنا ال تزال تنكر 
تســــــــتتدم للتغوية ملأســــــــاة التارخيية أللوال  رقة اليهود  اليت ابد املزعوم املتكلمون أن التفر ذ ر و  - 20
 .اجلربمعاانة أي شتان نخر  يشكل عقبة أخرى أمام أي عملية سالم أو حترك حنو املصاهة أو عل  

 اجللسة العامة الثانية - اء 
 : النكبة املستمرةالشتات كواقع ال خالص منه  
 موجز  

و ث . “: النكبة املســـــتمرةالشـــــتات  واقع ال خال  من ”لثانية عل  موضـــــو  ر زت اجللســـــة ا - 21
بوصـــــــــفهم التشـــــــــريد الداخلي للفلســـــــــوينيني وحرماهنم مل حقهم يف العودة   اهواريةلقة اهاملشـــــــــار ون يف 

املمثل الدائم ملالوة لدى األمم املتحدة ومقرر اللينة املعنية  اجللســـــــــــــــةمواطنني  إىل دايرلم وقرالم. وترأس 
 ةاملدير أدارت املناقشـــــة لمارســـــة الشـــــعب الفلســـــويين هقوق  لري القابلة للتصـــــرف   ارميلو إنغوانيز  بينما 

 نائس مل أجل الســـالم يف الشـــرق األوســـط  مي إليز  انون. وشـــارك يف اجللســـة ثالثة ملؤســـســـة   ةالتنفيذي
املســـيحي  - زائر يف مر ز األمري الوليد بل طالل للتفالم اإلســـالميالزميل ســـراا عاصـــي  اللم:  متحدثني
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املر ز القانوين هقوق  مديرة وحدة حقوق األراضـــــي والتتويط يف  ســـــهاد بشـــــارةو يف جامعة جورا لون  
 النروجيي لالج ني.املستشار اخلا  يف ا لس إيتاي إبشتايل    و (عدالة  العربية يف إسرائيلاألقلية 
أن اســـــرتاتييية االســـــتيوان  اليت أدت إىل إنشـــــاء إســـــرائيل   كانون الســــيدةويف البداية  ذ رت  - 22
  وابلتايل ولت النكبة حقيقة مســـــــــتمرة ابلنســـــــــبة للفلســـــــــوينيني. 1948يتم التتلي عنها قط بعد عام  مل

وتدعو إىل املساواة وحقوق  النزا  إياء تتبىن هنيا شامالمشرية إىل أهنا ووصفت عمل من متها املسكونية  
 اإلنسان واألمل والعدالة لليميع.

عل بعض القوانني الصــــــارمة اليت اعتمدها الســــــلوات اإلســــــرائيلية بعد  الســــيدة بشــــارةوحتدثت  - 23
لتقويض حق الالج ني الفلســـــــــــــــوينيني يف العودة إىل دايرلم. وأشــــــــــــــــــارت إىل أن الربملــــان  1948 عــــام

لشــــــــــــرعنة قانوان   2017األراضــــــــــــي واملمتلكات الفلســــــــــــوينية  أصــــــــــــدر يف عام   عد أتميماإلســــــــــــرائيلي  ب
اثر رجعي وتقنني املســــــتوطنات اليت بنيت عل  األراضــــــي الفلســــــوينية العامة واخلاصــــــة يف الضــــــفة الغربية 

املولقة  السيورة  قد منحتها قوانني  أخرى السلوات اإلسرائيلية أضافت أن . و التوسع ابملستوطنات اجلديدة
ما يضـــــمل أســـــاســـــا ســـــيادة الدولة عل  قضـــــية ولو عل  مل اكن  دخول إســـــرائيل أو أن يصـــــبح مواطنا  

. وأوضـــــــــــحت أن  يف العودة الالج ني  بغض الن ر عل القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة بشـــــــــــأن حق
فيما يا يف الكنيســــت  بينما جيري حالجنو  إســــرائيل  جيري ابســــتمرار تشــــريد الفلســــوينيني البدو قســــرا   

اليت تشكل شكال  مل  -عشرات مل مشاريع قوانني الضم   مناقشة يتعلق ابلضفة الغربية والقدس الشرقية
عل  األحداث األخرية يف قوا  لزة  أشــــــــــارت إىل وثيقة منها وتعليقا . “اهلندســــــــــة الداغرافية”أشــــــــــكال 

القناصــــــــــة ضــــــــــد طلقات اإلســــــــــرائيلية بشــــــــــأن اســــــــــتتدام الذخرية اهية و قانونية قدمت إىل ا كمة العليا 
أدى إىل   و  ليهما  املت الريل املدنيني  مما ألح للســـــــلوات جماال أ رب للعمل ضـــــــد املقاتلني ولري املقاتلني

 لري القانونية.التصرفات لتربير اإلنساين حتريف القانون الدويل 
خلور عرضة ان الفلسوينيني مشريا إىل أهنا تذ  يفر ة يف لزة األحداث األخري  إبشتاينوأبري السيد  - 24

مل اهصول عل  اخلدمات األساسية  وابلتايل فألهنم ستاجون إىل  اهرمانالتعرض للعنف والنقل القسري و 
اهماية. وأشار إىل أن التشريد الداخلي للفلسوينيني  يف القدس الشرقية والضفة الغربية عل  سبيل املثال  

جولراي  ابالحتالل اإلســــــرائيلي والرلبة يف االســــــتيالء عل  األراضــــــي ترتبط م عل عوامل خمتلفة انج ارتباطا  
عل  خلفية إنشـــاء حتدث عمليات االســــتيالء لذه . و ثريا ما يف إدامة ذلك االســــتيالءابلقوة أو اإل راه  و 

 .وتوصيل بعضها ببعض وتوسيع مستوطنات إسرائيلية لري قانونية يف األرض الفلسوينية ا تلة
  الــذي دعــا فيــ  ا لس  2016( 2334عل  الرلم مل اختــاذ قرار جملس األمل أضــــــــــــــــاف أنــ  و  - 25

إســـــرائيل  يف مجلة أمور  إىل الوقف الفوري والكامل جلميع األنشـــــوة االســـــتيوانية  فقد وســـــعت إســـــرائيل 
 عل  بناءو  2017منذ عام  جيموحدة ســـــــــــــــكنية يف املنوقة  4 122بناء عل  إذ ووفق ســـــــــــــــتوطنات  امل

  2018 انون الثاين/يناير يف  . وابإلضـــافة إىل ذلك  2016يف القدس الشـــرقية منذ عام وحدة  3 744
ردوا داخليا   يف حني   230 000 ان ما ال يقل عل   حنو  ان ي نت ر الفصـــــــــــــــل يف فلســـــــــــــــويين قد شـــــــــــــــ 

مبىن يف املنوقة جيم   50 000 ثر مل صـــــادر عل القائد العســـــكري اإلســـــرائيلي ألأمر لدم  11 000
 50 000يل مل أن أ ثر مل اجمتمعية  مثل املدارس والعيادات. وحذر الســـيد إبشـــتفيها منايل ومباٍن لا 

يف القدس  يلشتان نخر  220 000القسري  وأن النقل خلور بشدة شتان يف املنوقة جيم معرضون 
ومثة  انعدام اجلنســـــية.املواف هبم إىل الشـــــرقية يواجهون خور إلغاء حقوقهم يف اإلقامة وتشـــــريدلم وانتهاء 

الرعاة وا تمعات البدوية ابلقر  مل األما ل اليت حددها إســـــــرائيل  مناطق عســـــــكرية خور مماثل يواج  

https://undocs.org/ar/A/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/A/RES/2334%20(2016)
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اخلليل والقدس يف ور عليها إســـــــرائيل الســـــــكان الفلســـــــوينيني يف األجزاء اليت تســـــــيشـــــــأهنم شـــــــأن مغلقة  
مرافق العمل مل  900  لـا يف ذلـك 2009مبىن منـذ عـام  5 500تـدمري أييت ذلـك بعـد الشـــــــــــــــرقيـة. و

ـــــــــــــــ   اإلنساين شتان يف املنوقة جيم والقدس الشرقية. وشدد عل  أن التدابري  53 000مما أهق ضررا بـ
مل تثبت فعاليتها يف عكس لذا االجتاه. وعالوة عل  ذلك    2016( 2334املفروضـــــــــــــــة لوجب القرار 

 املتغرية للوالايت املتحدة قد شيعت إسرائيل عل  يايدة توسعها االستيواين.والتصرسات فألن السياسات 
شــــــــيء أيمة الج ني وأن إىل أن اهالة يف قوا  لزة لي أوال وقبل  ل  عاصــــــ  الســــــيدوأشــــــــار  - 26

االنتبــاه إىل الكــارثــة تلــك االحتيــاجــات قــد جرت عل  أمــل أن توجــ  القوــا  االحتيــاجــات األخرية يف 
إىل خميم ضــتم لالج ني  حيث أ جرب ثلثا  1948قد حتول يف عام  القوا اإلنســانية لناك. وأشــار إىل أن 

تقريبا. وقد اقتلعت إسرائيل الفلسوينيني  سكان  عل  الفرار إىل لزة وأصبحوا الج ني بني عشية وضحالا
عاما  11مث أذلتهم يف لزة بغارات وليمات عســـكرية ال هناية هلا  وحرو  واســـعة النواق  وحصـــار دام 

دون أن تكون لناك هناية يف األفق. وأضـــــاف الســـــيد عاصـــــي أن قوا  لزة أصـــــبح أ رب ســـــيل يف اهلواء 
 .في  م املتحدة ان  لري قابل للعيشو صف يف تقارير األمقد الولق يف العامل  و 

 املناقشة  
شـــــــدد بعض املشـــــــار ني عل  أن  حيث   “االحتالل الدائم”مصـــــــولح نوقش خالل املناقشـــــــة   - 27
القانون الدويل وأن اهالة يف فلســـوني ترق  إىل مســـتوى االســـتعمار مل لذا القبيل يف مفهوم أي يوجد  ال

تن ر  كمـــة العـــدل الـــدوليـــة يف لـــذه املســـــــــــــــــألـــة. وقيـــل إن مفهوم التـــام. وأعربوا عل أتييـــدلم لفكرة أن 
قد نشأ عل النوااي اهسنة ألول ك الذيل ساولون استتدام الوسائل القانونية ملكافحة  “االحتالل املوول”

االحتالل. واهلدف مل إحالة املســـألة إىل  كمة العدل الدولية لو اســـتتدام لذه الفتوى  وســـيلة ضـــغط 
 تالل.ملكافحة االح

جيري إهنا ترق  إىل مســتوى العنصــرية  يذلبون إىل وأشــار نخرون إىل أن ممارســات إســرائيل  اليت  - 28
يف القانون الوطين  مما جيعل مل الصــعب جدا  عل  ا امني والناشــوني يف جمال حقوق اإلنســان تكريســها 

 الوعل فيها أمام ا ا م اإلسرائيلية.
بي ة إجياد يف  تتدمري املمتلكات والسياسات األخرى قد أسهمسياسة وإذ الحظ املشار ون أن  - 29

إىل النقل القســري ألســر وجمتمعات ا ملها  أفضــت قســرية  وال ســيما يف املنوقة جيم والقدس الشــرقية  
أن لدول األعضـــــاء ألابوا ابفقد أاثروا مســـــألة حتســـــني اهماية الدولية للفلســـــوينيني  لل فيهم الالج ون. و 

اهالة إىل أن عل  وج  اخلصـــــو  أشـــــاروا إســـــرائيل ابلتزاماها لوجب القانون الدويل. و تتتذ موقفا وتذ  يفر 
 األليمة يف لزة  حيث ال تزال إسرائيل لي السلوة القائمة ابالحتالل  تستدعي التدخل الفوري.

 اهر ات االجتماعية املتداخلة والحظ املشــــــار ون أيضــــــا أن قضــــــية فلســــــوني تكتســــــب ي ا بني - 30
عرتاف ابلتشرد الاايداد   ومع بناء اجلدار العايل  2000منذ أوائل عام فيف الوالايت املتحدة. القواعات 

مهية حتســني الرصــد واالســتيابة مل االكبري للفلســوينيني الناجم عل الســياســات واملمارســات اإلســرائيلية و
ذلك االعرتاف ان التعريف الدويل للمشــــــــــــرد داخليا ينوبق وق وجاء فاإلنســــــــــــاين. جهات العمل جانب 

 أيضا عل  األرض الفلسوينية ا تلة.
وإذ الحظ املتكلمون أن الضــــم ابســــتتدام القوة العســــكرية لري مشــــرو  لوجب القانون الدويل   - 31

شــددوا عل  أن أحد املبادا األســاســية للقانون اإلنســاين لو محاية أصــول وقوانني وأعراف األراضــي ا تلة 

https://undocs.org/ar/A/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/A/RES/2334%20(2016)
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أن حترتم  إىل حد  يف أعقا  االحتالل اهريب. وابإلضافة إىل ذلك  جيب عل  السلوة القائمة ابالحتالل
اســـــتتدام واجهة االحتالل عل  إســـــرائيل عزم ما  القوانني واملؤســـــســـــات القائمة. وشـــــدد املتكلمون عل  

 إلخفاء نواايلا اهقيقية  ولي االستيالء عل  األرض الفلسوينية واهرمان مل اهق يف تقرير املصري.
  أشـــــار املشـــــار ون إىل أن تغيري ســـــياســـــتهامل الوالايت املتحدة مؤخرا ما قامت ب  وتعليقا عل   - 32

نتها ات السياسة البلد أسفرت عل دعم لري مشروا  اوالت الضم اليت يقوم هبا املشرعون اإلسرائيليون و 
  فألن أرضــــــــا  تلة أن  يف حني تعترب األمم املتحدة قوا  لزةإىل البعض ذلب . و اإلنســــــــاين لقانون الدويلا

 ها حافز لتغيري الوضع الرالل  ألهنا ال تتحمل تكلفة االحتالل.السلوات اإلسرائيلية ليس لدي
وشدد املشار ون عل  أن االحتالل اإلسرائيلي ليس احتالال عاداي وأن  ليس شبيها بن ام الفصل  - 33

اكل اســـتتالصـــها مل اهر ة املنالضـــة  الناك دروســـلكنهم أشـــاروا إىل أن فريقيا. و أالعنصـــري يف جنو  
للفصـــل العنصـــري. ويف حني أن حكومات  ثرية ختشـــ  حتدي الوالايت املتحدة  اليت قد هدد االمتيايات 

   فألن املشار ني سثون البلدان عل  عدم املساس ابلقيم والقوانني الدولية.تنيواملعونة التياري

 اجللسة العامة الثالثة - جيم 
 وحل قضية فلسطنيالالجئون   
 موجز  

  املمثل الدائم “الالج ون وحل قضـــــــــــية فلســـــــــــوني”اليت  ان موضـــــــــــوعها   اهواريةلقة اهترأس  - 34
إلندونيســيا لدى األمم املتحدة وانئب رئيس اللينة املعنية لمارســة الشــعب الفلســويين هقوق  لري القابلة 

لو يف معهد الدراســــــات الفلســــــوينية   بري يمالء ة  للتصــــــرف  داين تراينســــــيا دجاين. وأدار اهلقة اهواري
يف  لية اهقوق جبامعة اإل لينيكية : أســــــــــتاذة القانون لم أربعة متحدثني خرباء امعني رابين  وشــــــــــارك فيه
لمر ز الفلســــــــــويين ملصــــــــــادر حقوق املواطنة ل ةالتنفيذية املدير   شــــــــــوملياللبىن و بوســــــــــول  ســــــــــويان أ رم  

 Just in Case - Preparing Toolboxes for Justice in ةســـــمؤســـــ يف   نيفو جيســـــيكاو بديل   -والالج ني 

Transition  نتسبة يف معهد دراسة اهليرة الدولية جبامعة جورا لون.املباحثة ز  الوفرانشيسكا ألباني 
وضــع الالج ني الفلســوينيني لوجب القانون الدويل    يف معرض تناوهلا لزالســيدة ألبانيوذ رت  - 35
خاصة لي أن القانون الدويل ل  صلة أساسية ومستمرة بقضية فلسوني  و اليت تسوقها األساسية اهية أن 
  مضــــــــــــيفة أن  منذ املســــــــــــألتنيلالج ني الفلســــــــــــوينيني. وقالت إن ذلك جزء أســــــــــــاســــــــــــي مل حل  لتا اب

ماليني  6الــذيل يزيــد عــددلم اليوم عل  وذرايهم  فلســـــــــــــــوينيني   ال يزال مع م الالج ني ال1948 عــام
اجلمهورية العربية وقوا  لزة والضـــــــفة و الج   يقيمون يف الشـــــــرق األوســـــــط  وال ســـــــيما يف األردن ولبنان 

الغربية  لا فيها القدس الشـــــــــــــــرقية. ومع مرور الوقت  انتقلت أعداد  برية إىل أبعد مل ذلك  إىل أورواب 
. ويف اسونة األخرية  وبســــــــــبب ســــــــــياســــــــــات الليوء التقييدية يف أورواب يف املقام األول اليةوأمريكا الشــــــــــم

ن (لالبا  ما يكونون الج ني ابلفعل  إىل التماس اهماية يف بلدان يف و فلســـــــــــــــوينيد فع والوالايت املتحدة  
 نسيا وأفريقيا.

رخييا للقانون الدويل  وقالت إن  وأشـــارت إىل أن مســـألة الالج ني الفلســـوينيني تعكس انتها ا ل - 36
جيب حل لذه املسائل يف هناية املواف مع مراعاة لذه االنتها ات األولية. ويعاين الالج ون الفلسوينيون 
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اليوم مل قيود عل   تعهم  قوقهم أينما  انوا  فضال عل التمييز يف البلدان املضيفة هلم. وجيب أن تتناول 
 وسط حقهم يف العودة  مل بني مسائل أخرى.مفاوضات السالم يف الشرق األ

أن عملية إهناء االســـتعمار يف وقت مبكر يف األمم املتحدة وضـــعت إىل  الســـيدة أكرموأشـــارت  - 37
والتصـــــــــــــــنيفات. ويف حني أن بعض املســـــــــــــــتعمرات األفريقية قد االنتداابت األقاليم حتت أنوا  خمتلفة مل 

في  لدفا االســـــتقالل اثل وأعويت وضـــــعا قانونيا  ددا  وضـــــعت حتت وصـــــاية مباشـــــرة مل األمم املتحدة
دون إرســاء أي أســاس هلا    فقد عانت فلســوني مل أوج  عدم االتســاق يف ول االنتدا  الربيواين هنائيا
ا لس أخفق .  ما أن اإلجراءات اليت اختذلا جملس األمل يف لذا الصــدد  انت لري متســقة  ألن  دولة

ســائل مثل حقوق الفلســوينيني لري القابلة للتصــرف يف تقرير املصــري وإقامة الدولة. يف وضــع إطار قانوين مل
وأشــارت . “األرض مقابل الســالم”لي مل من ور صــيغة ســياســية الوضــع وبدال مل ذلك  تناول ا لس 

  أنعل  ف يعر  الذي إىل الدروس املســـتفادة مل جتربة انميبيا  فشـــددت عل  اهاجة املاســـة إىل حتديد مل 
 مواطل فلسويين و يفية وضع ن ام قانوين موحد.

منفصــــلتني    يهودية وفلســــوينية أن  يف ا اوالت التارخيية إلقامة دولتني  الســـيدة أكرموذ رت  - 38
  واجلنســـــــية اليهودية. 1923التمييز بني اجلنســـــــية الفلســـــــوينية  املنشـــــــأة رمسيا لوجب معالدة لويان لعام 

لري لي قوانني اإلســـرائيلية اليت حترم الفلســـوينيني مل اجلنســـية عل  أســـاس العرق  القواننيأشـــارت إىل أن و 
 قانونية لوجب القانون الدويل.

ابخلووات القانونية اهلامة اليت اختذها السلوة الفلسوينية  لا يف ذلك  السيدة أكرمإذ اعرتفت و  - 39
ال ينبغي أن يقتدي  لوذا انميبياأن ذ رت أن  عل  الرلم مل فقد مع ا كمة اجلنائية الدولية  تواصـــــــــــلها 
مفيدة يف الوضـــــع الفلســـــويين. قد تكون مل تلك القضـــــية مل املمكل اســـــتتال  دروس   فألن ب  اجلميع

دور لام يف وأما ل أخرى الســــرتاتيييات القانونية املســــتتدمة يف األمم املتحدة  ان ل  ســــبيل املثال   فعل
 اولة انميبيا إقامة دولة يف ليا  االستقالل  وعل  النقيض مل ذلك  فألن عدم وجود اسرتاتييية قانونية 

 ليا  االســـــتقالل. وفيما واضـــــحة ومســـــتمرة مل جانب الفلســـــوينيني قد أثر عل   اولتهم إقامة دولة يف
متني حل توفري يتعلق بدور األونروا والقيود املفروضــــــــــة عليها  قالت إن الو الة  اليت ليس هلا ســــــــــلوة عل  

عميقة وفريدة يف دعم االحتياجات الفريدة لالج ني الفلســوينيني. وأشــارت إىل أن  ونت خربة دائم  قد  و 
مســــــتبعديل صــــــراحة مل الن ام يف الوقت نفســــــ  ما يالوا  لؤالء الالج ني  و ذلك مجيع عداي اجلنســــــية 

 األساسي ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالج ني.
إىل السـنوات اليت عاشـت خالهلا يف ول الد تاتورية العسـكرية األرجنتينية  السيدة نيفووأشـارت  - 40

أعمال إذا جترأوا عل  صــنع نة قالت إن مواطين البلد  انوا يوصــفون اهنم خو يف الســبعينات والثمانينات. و 
القصة ذ رت  مستتدمة  تلك و  تعارض .أو قراءة  تب   ورة أو طرح أس لة تنتقد الوضع الرالل أو فنية 

وضــــعا  مماثال  أن بشــــأن العدالة االنتقالية واالعرتاف ابملســــؤوليات التارخيية  التقداي اخللفية لتأطري عرضــــها 
حتاول الســــلوات اإلســــرائيلية  و الثقافة إذ ي يف األرض الفلســــوينية ا تلة  هالة جتربتها يف األرجنتني جير 

ان االعتقاد قد تبنوا مفهوم العدالة االنتقالية قالت إن مؤيدي الفلســـــــــــــــوينية واهقيقة التارخيية للنكبة. و 
مل الة االنتقالية  الدعوة إىل توبيق لوذا للعدوذ رت أن ؤملة. املتيربة التقدم ســـي ل متعذرا هني الت ام ال

يف اهاالت اليت ينبغي أن ت وبق أيضــــا يف بلدان مثل األرجنتني وجنو  أفريقيا وشــــيلي  قبيل ما اســــتتدم 
  حيث ال يكون االنتقال الســــــياســــــي موروحا. وتشــــــمل لذه اهاالت حاالت واجلربتر ز عل  املصــــــاهة 
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املتحدة و ندا ومنوقة البحر الكارييب  يف الوالايت خضـــــعوا لالســـــتعمار أو االســـــرتقاق األشـــــتا  الذيل 
 واكل أن يكون لذا النموذا مفيدا  أيضا  يف حالة فلسوني.

  إىل لط التفكريتنفيذ لذا النموذا ان  نو  مل التحول يف واصــــــــفة   نيفو الســــــيدةوأشــــــــارت  - 41
لاذا ما قبل اختاذ خووات لتنفيذ و   لليربإنشــــــــاء نليات بعد ذلك اعرتاف ابألخواء  و إرســــــــاء ضــــــــرورة 
ن جملس حقوق اإلنسـان عني مقررا خاصـا معنيا بتعزيز اهقيقة والعدالة واجلرب ا وذ  رت االنتقالية.العدالة 

وضـــــــــــماانت عدم التكرار ملعاجلة لذه املســـــــــــائل. واكل للمكلفني بوالايت يف إطار اإلجراءات اخلاصـــــــــــة 
م املؤســـســـات الوطنية  لا يف ذلك جلان تقصـــي اهقائق واملصـــاهة و ياانت األمم املتحدة ذات الصـــلة دع

املكلفة جبمع الشـــــــــــهادات مل الضـــــــــــحااي واجلناة عل  الســـــــــــواء  واكل أن تســـــــــــاعد لذه العمليات عل  
مؤخرا  ن فذ. وقد اجلهات املعنيةحتول يف املن ور بني حداث االعرتاف املســــــــبق وقبول األحداث التارخيية وإ

لعدالة االنتقالية بني الفلســـــــوينيني واإلســـــــرائيليني مل خالل من متها  وأســـــــفر عل نتائج مشـــــــرو  جترييب ل
 الشعبية. القواعدواعدة عل  مستوى 

 -اإلســــــــرائيلي للنزا  ر حلول مســــــــتقبلية تصــــــــو  لي مســــــــألة معقدة  شــــــومل الالســــــيدة تناولت  - 42
تناول   أو بعبارة أخرى رفضها اجلربو الفلسويين. وشددت عل  استمرار إسرائيل يف رفض لاذا املصاهة 

قد وضــــــــــع أصــــــــــال  ملنع الدول مل الســــــــــماح  اجلرب  وقالت إن مبدأ يف العودة حق الالج ني الفلســــــــــوينيني
لبهاب روف تؤدي إىل تشـــريد شـــعوهبا أو  مل العبء املايل الواقع عل  عاتق ا تمع اجلرب يقلل . ولوذا ســـ 

أيضــا عل  أمهية االعرتاف واملســاءلة والقبول  شــومل اللســيدة االدويل وعل  الالج ني أنفســهم. وشــددت 
مولو   آلية للتوصــل إىل حل  اجلربواالعتذار وإصــالح املؤســســات االجتماعية والســياســية  وأضــافت أن 

قبل  لليربالســـــــــــــــالم الدائم. وذ رت أن  اكل تنفيذ لوذا  قابل لالســـــــــــــــتمرار للنزا  وإللحة فر دائم و 
ي. ووافقت الســـــيدة نيفو عل  أن  ليس مل الضـــــروري انت ار التوصـــــل إىل اتفاق التوصـــــل إىل حل ســـــياســـــ

  اجلربســـــياســـــي قابل لالســـــتمرار يف الشـــــرق األوســـــط للبدء يف التتويط سليات العدالة االنتقالية  وتوفري 
 وعودة الالج ني.

 املناقشة  
املدين يف ممارســة الضــغط عل  اجلهات يف املناقشــة اليت تلت ذلك  انقش املشــار ون دور ا تمع  - 43

أصـــــبح يف الواقع تقوم بعمل األونروا  اليت أســـــندت إليها والية مؤقتة  ولكنها وحدود  الفاعلة الدولية ودور  
دائما. وتســـــــــــــــاءل البعض عل الكيفية اليت اكل هبا للميتمع الدويل أن يتحايل عل  حق النقض الذي 

األمل  والذي  ثريا ما يســـــــــــــــتتدم هماية إســـــــــــــــرائيل مل املســـــــــــــــاءلة تتمتع ب  الوالايت املتحدة يف جملس 
 أعماهلا. عل
وأ د بعض املتكلمني أن القرار التارخيي للمملكة املتحدة بعدم منح االستقالل لفلسوني عندما  - 44

 انت حتت االنتدا  الربيواين  ان متعمدا ألن الدولة  انت ســتحول دون إقامة وطل يهودي. ومل يوافق 
ض عل  التقييم القائل ان الدروس املســتفادة مل التيربة الناميبية ال تســتتدم يف القضــية الفلســوينية  البع
األمم املتحدة  لا يف ذلك ا اوالت عل  ا نة الفلســـــــــــــــوينية لعرض ن اجلهود جارية أإىل البعض  ذلبو 

اح ان فلســـــــوني  خالفا وأي اقرت  بفلســـــــوني  دولة عضـــــــو  املة العضـــــــوية.االعرتاف الرامية إىل ضـــــــمان 
 سؤولياها القانونية والسياسية يف األمم املتحدة لو اقرتاح لري صحيح.ل تضولعلناميبيا  مل 
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ر ود قضية الالج ني أن املشار ون ارأتى ويف معرض الرت يز عل  الالج ني وحل قضية فلسوني   - 45
ميع الالج ني الفلســـــوينيني  ســـــواء وتســـــييســـــها أصـــــبحا مع مرور الوقت حقيقة ال جدال فيها ابلنســـــبة جل

لعديد مل الالج ني قد حتول وضــــع االشــــتات. و أو يف  الفلســــوينية ا تلةاألرض أول ك الذيل يعيشــــون يف 
أي احتمـــال للتمتع  قوق إذ معىن ذلـــك انتفـــاء إىل  نـــة  ولو عـــامـــل ســـد مل مجيع اهقوق األخرى: 

أو  املواطنةالتمتع لزااي  وأأسـرة تكويل  وأالعمل  وأالتنقل اإلنسـان واهرايت األسـاسـية  لا يف ذلك حرية 
 مستقبلهم  أفراد و شعب. صو املسامهة يف أي عملية سياسية  انليك عل حرية 

علي  ناثر  تصلة لسألة الالج ني  وا تسب مع مرور الوقت بعدا وترتبل  دوما والقانون الدويل  - 46
ومنذ البداية  أدى  .ينحل  أو يتالشـــ  بنفســـ د مســـألة الالج ني لل تعق  و  عاما. 70يكوان متوقعني قبل مل 

عدم جعل احرتام القانون الدويل  وراي يف مفاوضـــــــات الســـــــالم إىل معاملة اهقوق الفلســـــــوينية بوصـــــــفها 
 .مسارهإىل عكس يف مسيس اهاجة حقوقا قابلة للتفاوض  ولو اجتاه 

ية وضــــــــــع محامعناه عاما   70واتبا  هنج قانوين شــــــــــامل إياء  نة الالج ني الفلســــــــــوينيني  بعد  - 47
القواعد مل من ور  اوحلوهل اوســــــــــياقاهمناشــــــــــ  تلك ا نة الالج ني يف صــــــــــميم اخلوا  القانوين  وحتليل 

مها . ويف حني أن قضـــــــــية الالج ني وقضـــــــــية فلســـــــــوني  عل  صـــــــــعيد أ ثر جتريدا  الدولية الواجبة التوبيق
ورة قضـــــية الالج ني فألن حل قضـــــية فلســـــوني مل خالل تقرير املصـــــري لل سل ابلضـــــر قضـــــيتان متاليمتان  
. وال ينبغي تنحية إعمال اهقوق الفلســـــــــــــــوينية جانبا   ما ينبغي لوالبهم التارخيية ويؤدي إىل االعرتاف

 قضية الالج ني.تضمينها  ضي املفاوضات بشأن قضية فلسوني قدما دون  أال
عدم ردا عل  الدويل التدخل تدابري اهماية الدولية مل خالل إىل إلزامية بعض املشار ني  ذلبو  - 48

اهماية. ومل بني لذه التدابري  ينبغي للميتمع الدويل أوال أن يبذل وضـــــــــــــــمان رلبة إســـــــــــــــرائيل يف توفري 
املستمريل للفلسوينيني مل دايرلم يف القدس الشرقية والضفة الغربية. التهيري جهودا ملنع ووقف التشريد و 

عاما  لو إدارة قضــــية فلســــوني  70يتبع  عل  مدى  ا تمع الدويلول وأشــــار نخرون إىل أن النهج الذي 
 بدال  مل حلها  وال سيما فيما يتعلق ابلالج ني الفلسوينيني واملشرديل داخليا .

 اجللسة العامة الرابعة - دال 
 حتقيق  الم مستداممن أجل  بل املض  قدما   
 موجز  

  املمثل “حتقيق سالم مستداممل أجل سبل املضي قدما ”ها   اليت موضوعاهواريةلقة اهترأس  - 49
الدائم لكواب لدى األمم املتحدة وانئب رئيس اللينة املعنية لمارسة الشعب الفلسويين هقوق  لري القابلة 

شــبكة الســياســات  يف ســتشــار الســياســايتاملوأدار اهلقة اهوارية  .تو امي  سللتصــرف  أاناينســي. رودريغي
: املراقب الدائم لدولة فلســـــوني لدى األمم لم مل أربعة متحدثني خرباء الفلســـــوينية  فاتح عزام  وأتلفت

ويير العدل الســـــابق والنائب و املتحدة وعضـــــو ا لس املر زي ملن مة التحرير الفلســـــوينية  رايض منصـــــور  
ملعهد دراســات الســياســات   ةاجلديد ةمديرة مشــرو  الدوليو الســابق لويير خارجية إســرائيل  يوســي بيلني  

 وسط ا يط األطلسي  أوابدا شتااي.منوقة يس بنيس  واملدير اإلقليمي هر ة صوت واحد يف فيل
  اليت قدمت من ور ا تمع املدين مل الوالايت املتحدة  إىل الســـيدة بنيس ويف البداية  أشــــارت - 50
يوران عل  سلوة واحدة حا مة  وأن حكومة إسرائيل وجيشها يسهلا قوعة أرض واحدة توجد حاليا أن  
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عل  طائفتني عل  أســـــاس تباعا الوضـــــع. ومع ذلك  فداخل تلك األرض ا تلة ليكالن قانونيان يوبقان 
 العرق والديل. ولذا   كم تعريف   لو فصل عنصري ويشكل انتها ا للمعايري الدولية.

ملل  انوا  يف املائة مل األراضـــــــــــــــي 55  2-(د 181قرار اجلمعية العامة  وفروقالت إن  عندما  - 51
لداقراطية. جتســـــيده ليعكس الواقع  انليك عل يكل يف املائة مل الســـــكان  فألن  مل  30ننذاك يشـــــكلون 

عل  حنو يكفل  األرضوابلتايل  يتعني عل  املؤيديل لصـــــــــيغة الدولتني أن ين روا أيضـــــــــا يف  يفية تقســـــــــيم 
 املساواة بني دولتني.

مقبلة  حتت االحتالل  أن أي دولة فلســــــــــــوينية فلســــــــــــونيذ رت  يف معرض إشــــــــــــارها إىل أن و  - 52
حقوق لســـــــألة  تلك أي أســـــــلحة ولل تكون هلا ســـــــيورة عل  جماهلا اجلوي  وأضـــــــافت أن  فيما يتعلق  لل

الفلســــوينيني  فألن الشــــبا  يف اهرم اجلامعي األمريكي  لا يف ذلك الشــــبا  اليهودي  يســــألون بشــــكل 
اهقوق و يف ترتبط املساعدات األمريكية للييش اإلسرائيلي بوحشية الشرطة متزايد عل  يفية دعم تلك 
 داخل الوالايت املتحدة.

  أمهية ممارســــــة أنوا  خمتلفة مل الضــــــغوا لري العنيفة  لا يف ذلك عل الســــيدة بنيسوشــــــددت  - 53
 ليست جمرد الضغط االقتصادي والدبلوماسي  عل  إسرائيل. ومل الضروري االعرتاف ان قضية فلسوني

  تل أقوى بكثري.مل جانب مسألة حدود بل لي مسألة احتالل 
إىل أن الشـــــبا  يشـــــكلون أللبية الســـــكان الفلســـــوينيني ويقودون لرخييا  الســــيد شــــتاايوأشـــــار  - 54

التنام يعين أن لؤالء الشــبا  ال الكون نفس خيارات اجليلي الكفاح ضــد االحتالل. لري أن لذا النمط 
 انت تكلفة االنتفاضـــــــــة الثانية  عل  وج  قد  . و املتتلفة احة للشـــــــــبا  اسخريل يف أحناء العاملالفر  املت

ل  تولعات خمتلفة جدا املتعومل عامل اهايل الاخلصـــو   مرتفعة جدا. فالشـــبا  الفلســـويين الذي يعيش يف 
وحقوق أفضــل.  مســـتوى معيشـــةوإىل  إىل التحرر مل القمع فهم يســـعون عل تولعات نابئهم وأجدادلم  

  حىت عندما يلتزمون ابهلدف الوطين املتمثل يف متحزبنيأوهرت اســـتوالعات الرأي أن الشـــبا  لري قد و 
  ويتعني عل  الفلســــــــــــوينيني أن تن يما أفضــــــــــــلأن يكونوا إىل ستاجون  مإهناء االحتالل. ومع ذلك  فألهن

يي. ومل األمهيــة لكــان أن يــدرك جــدول يمين منهوأن يعملوا وفق اســـــــــــــــرتاتيييــة و يتيــاويوا التكتيكــات 
البلدان  الســــيد شــــتاايشـــــبا  إســـــرائيل أن تقرير املصـــــري لو جلميع الشـــــعو   وليس للبعض فقط. ودعا 

الدخول بدون أتشــــــرية للســــــماح للفلســــــوينيني ابلســــــفر والتعلم إلحة و توفري اســــــتثناءات مل التأشــــــرية  إىل
لب أعماهلا التيارية واســـــــتثماراها إىل فلســـــــوني  يف واهصـــــــول عل  اخلربة. وينبغي للبلدان الداعمة أن جت

  اولة لتعزيز اقتصادلا.
  عملية أوسلو للسالم 1948الدروس املستفادة منذ عام   نخذا يف اعتباره السيد بيلنيتناول و  - 55

 الفلسويين. -اإلسرائيلي قد مل  وس م يف جممل  مل النزا   . وذ ر أن العاملالنزا ورذيتها هل 
وقال إن  ليس مل قبيل املصـــادفة أن أتيت اتفاقات أوســـلو مل خالل  اداثت ســـرية بني إســـرائيل  - 56

قيادة فلسوينية  اريزمية  وقيادة إسرائيلية ملتزمة  ورئيس شا  للوالايت وذ  ر ان  بفضل والفلسوينيني. 
  مباشــــــرة اذل ان لو عدم الاخلوأ الكبري  وأضــــــاف أن   أمرا ممكنااتفاقات أوســــــلو بحت أصــــــ  املتحدة

 انوا اتفاق دائم. بيد أن الفلســـــوينيني مل يكونوا مســـــتعديل يف ذلك الوقت يف حني  ان اإلســـــرائيليون   إىل
 مل الصعب العودة إىل املفاوضات.فسيكون قلقني مل أن  لو فشل االتفاق الدائم 
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تفق اخلرباء عل  ياتفاقات أوســـلو مل  ت. و فألن     عل  النقيض مل ذلك أن الســـيد بيلنيوذ ر  - 57
أن  ال توجد مســـــــــــاواة حقيقية يف إســـــــــــرائيل وأن  ينبغي لليهود والعر  عل  الســـــــــــواء أن يكافحوا مل أجل 

إذا  ان ينبغي ا عم  عدم إاثرة الســــؤال . لري أن ذلك لل يســــاعد القضــــية الفلســــوينية عل  للعر املســــاواة 
 إلسرائيل أن تكون دولة يهودية أم ال.

إىل أن الصـــــــــد  اهايل بني محاس ومن مة التحرير الفلســـــــــوينية جيعل مل  الســـــــيد بيلنيوأشـــــــــار  - 58
 ان لاما يف تصور مستوى عال مل التعاون بني    2-(د 181الصعب التوصل إىل حل  وذ ر أن القرار 

لتصـــــــــــــــور. وقــال إنــ  يرى أن اهــل الوارد يف ذلــك القرار لو نو  مل ا هلــذااجلــانبني وقــدم أفكــارا مبتكرة 
تقرير املصـــــري الكامل  يف حني أن إســـــرائيل ســـــيكون هلا ذلك بالنســـــبة للفلســـــوينيني  يعين فالكونفدرالية  

حدود معرتف هبا بعد ســـــنوات عديدة. وفيما يتعلق لســـــألة املســـــتوطنات  قال إن لذه املســـــألة  ابلنســـــبة 
ء إســـرائيل  أصـــعب مل مســـألة القدس أو مســـألة الالج ني. لري أن  ســـيكون مل األســـهل حل لرئيس ويرا

نحوا خيار العيش يف األرض الفلســــوينية أو املغادرة  النزا  يف إطار  ونفدرالية  ألن املســــتوطنني اكل أن ا 
 والتعويض.

واستعادة ترتيب بيتها لي ابلنسبة لفلسوني واأللم قضية الرالنة الإىل أن  السيد منصوروأشار  - 59
الوحدة الداخلية. وأشــــــــار إىل أن الفلســــــــوينيني  انوا يتفاوضــــــــون مع إســــــــرائيل قبل فرتة طويلة مل نشــــــــوء 

عل  البلدان العربية طويال قد اعتمد الفلســـــــوينيون ف حيم لرخيي. ل انقســـــــاماهم الداخلية وحققوا شـــــــي ا   
صــــــــوهم كل من مة التحرير الفلســــــــوينية أصــــــــبحت املضــــــــيفة لالج ني الفلســــــــوينيني للتحدث ابمسهم  ول

  مضيفا أن لذا املنرب سي ل هلا . وأشار إىل أن فلسوني لل تعود إىل وضع ال يوجد في   ثيل رمسيالوطين
 قائما حىت هناية االحتالل وإقامة دولة فلسوينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

 ةاملناقش  
دد اخلرباء عل  أمهية بناء شرا ات مع ا تمع املدين والشبا  مع يف املناقشة اليت تلت ذلك  ش - 60

مواصـــــــلة ممارســـــــة الضـــــــغط االقتصـــــــادي والدبلوماســـــــي عل  حكومة إســـــــرائيل. وردا عل  األســـــــ لة املتعلقة 
ابنتها ات حقوق اإلنســــان وإقامة الدولة  قالوا إن مل املهم الكفاح مل أجل املســــاواة إىل جانب الكفاح 

 املصري. مل أجل تقرير
حتديد اهلول املمكل وعند يف أي مناقشــــــــات بشــــــــأن املســــــــتقبل   وســــــــيتعني عل  ا تمع الدويل - 61

أن أيخذ يف االعتبار البي ة الســياســية الرالنة  فضــال عل التحوالت   حتقيقها يف األجلني القصــري واملتوســط
 العاملية واإلقليمية بعيدا عل مبدأ األمم املتحدة املتمثل يف تسوية املنايعات ابلوسائل السلمية.

ما مل ينت  احتالل  أن  املشـــــــــــــار ونارأتى ويف معرض مناقشـــــــــــــة اخلووات اليت يتعني اختاذلا فورا   - 62
فلســـويين. ولذلك   -ســـيكون مل املســـتحيل مناقشـــة إمكانية إنشـــاء احتاد  ونفدرايل إســـرائيلي فلســـوني  

منرب ينبغي أن يبدأ اهديث لفهوم الكونفدرالية قبل إهناء االحتالل.  ما أن التغيريات اليت طرأت عل   ال
للوالايت املتحــدة إىل تورح حتــدايت  مثــل األحــداث األخرية اليت أدت ابإلدارة اهــاليــة التفــاوض الــدويل 

فقدان دورلا  وســــــــــــيط لعملية الســــــــــــالم. ويف حني أن بعض الفر  الســــــــــــياســــــــــــية قد أ لدرت  فقد اتبع 
بلدا ابالعرتاف بدولتهم. ونتيية لذلك   138إقنا  لي الفلسوينيون يف السنوات األخرية سياسة جديدة 

ألح ذلك لفلســـوني االنضـــمام إىل ا كمة  كنت فلســـوني مل تغيري مر زلا إىل مر ز الدولة املراقبة. وقد 
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اجلنائية الدولية وخمتلف معالدات حقوق اإلنســــــــان. ومل شــــــــأن انتتا  دولة فلســــــــوني رئيســــــــا  موعة 
 أن يزيد مل تعزيز موقفها. 2019والصني يف عام  77البلدان النامية الـ 

فلســــــــوينيني فقط  وأن  جانب الأتت اســــــــتيابة لضــــــــغط مل وقيل  ذلك إن فكرة إقامة دولة مل  - 63
الدولة  ينونة عندما تقدمت فلســوني بولب لتصــبح دولة مراقبة  ن ر مكتب الشــؤون القانونية يف تعريف  

اتفــاقيــة حقوق الـدول وواجبــاهـا. وعالوة عل  ذلـك  اعرتفـت اجلمعيــة العــامـة  عل طريق  وفقــا ملـا جـاء يف
 التصويت  بفلسوني  دولة.

ســــحق رابني ووفاة ايســــر عرفات قد أســــهما يف هناية إأن التيال الا حية مؤداملشــــار ون ســــاق و  - 64
 ذلك ذ  ر  أيضـــا أن بنيامني نتنيالو قضـــ   ل حيات  يف القتال ضـــد االتفاقات. و ذ  ر اتفاقات أوســـلو. و 
خاصـــــا. وأبري املشـــــار ون أن القرار وضـــــعا  القدس   قد منحت 2-(د 181يف قرارلا   أن اجلمعية العامة
 يةرائط  ولكل مل املفارقات أن الدولة املعروفة ابسـم الدولة اليهودية لي تقريبا نصـف يهودوفر حدودا وخ

. ويف لذا الســــياق  تشــــكل املســــاواة شــــالال لليميع. وأشــــار املشــــار ون إىل أن لناك ةونصــــف فلســــويني
أو ابلنسبة   فاحا شاقا يف املستقبل  سواء ابلنسبة ألول ك املوجوديل عل  األرض (يف إسرائيل وفلسوني 

 ألول ك املوجوديل يف أما ل أخرى. لري أن الفلسوينيني يعيشون عل  أمل حتقيق سالم مستدام.

 املواضيع والتوصيات الرئيسية - ارابع 
 احللقة احلوارية األوىل  

بدراســـــــة أفكار مبتكرة جديدة. إجنايه   اكل “خمتلف لفلســـــــونيســـــــيل وقائع ”مثة حاجة إىل  - 65
نســـــبة  برية مل الفلســـــوينيني دون ســـــل الثامنة عشـــــرة لدى في  يوجد أمهية خاصـــــة يف وقت ذه اهاجة هلو 

أيضـــــــــــــــا ابهصـــــــــــــــول عل  مزيد مل اخليارات مل أجل فحســـــــــــــــب بل ليس بدولة ذات ســـــــــــــــيادة التماٌم 
 أفضل. مستقبل

ويســـــــــــــــتنــد إىل االحرتام الكــامــل للقــانون الــدويل يقوم عل  لنزا  لحــل إجيــاد ودعــا املتكلمون إىل  - 66
 إطار يمين ملزم وألداف واضحة.ذات خووات ملموسة يرتكز عل  اختاذ تعددية األطراف و 

وينبغي للميتمع الدويل أن ين ر يف اســـــرتاتييية تر ز عل  املســـــائل اليت تتياوي اهدود اإلقليمية  - 67
لذا النهج عل  جتاوي املربرات القائمة عل  وســيســاعد يع. املصــاهة واهقوق املتســاوية لليمتشــدد عل  و 

أهنما يعر ف الفلســوينيني واإلســرائيليني عل  الســواء عل  الضــعيف وســلدول القومية االقوانني الدينية وواقع 
 لوجب القانون.سيان 
بني وينبغي للدول األعضـــــــاء أن تســـــــتكشـــــــف حلوال ســـــــياســـــــية نفســـــــانية بديلة اكل أن تقر   - 68
فني. ويف مواياة ذلك  ينبغي هلا أن تبذل جهودا دبلوماســــــية نشــــــوة لبدء مفاوضــــــات ذات مصــــــداقية الور 

 تؤدي إىل إهناء االحتالل  وإحالل السالم  والسماح للفلسوينيني ابلعودة إىل دايرلم.
  وأن حتاســـــب إســـــرائيل عل  1948عام بنكبة وينبغي ألي عملية ســـــالم فعالة أن تعرتف  اما  - 69

 اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية  وأن تكفل عودة الالج ني  وأن تنهي ضم األراضي الفلسوينية.
وينبغي للميتمع الدويل   ضـــــــــــــرورة عاجلة  أن يقدم الدعم املايل لألونروا لتعويض عيزلا املايل  - 70

 األخري والتتفيف مل حدة اهالة اإلنسانية.
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 احللقة احلوارية الثانية  
تنتهك االنتباه إىل عدة مشـــاريع قوانني وســـياســـات موجهني  الدول األعضـــاء  املشـــار ونأوصـــ   - 71

مؤثرة قوق اإلنســـــــان  ابختاذ تدابري رادعة  يف ليا  معارضـــــــة الدويل هقانون الاإلنســـــــاين و الدويل القانون 
ل  أن الدول ال تبذل ابلتزاماها الدولية. و ان لناك توافق يف اسراء ععل  الوفاء داخل إسرائيل  إلجبارلا 

ينبغي للميتمع الدويل أن يكون أ ثر  إىل أن  يف لذا الســياقأشــري . و لتحســني الوضــع ل ما يف وســعها 
 شياعة يف توبيق القانون الدويل ومساءلة إسرائيل.

يف املائة مل ســــــكان لزة عل  املســــــاعدة اإلنســــــانية  لناك حاجة إىل  80اعتماد أ ثر مل  معو  - 72
. ويلزم حتسني رصد  فافأصبح اقتصاد  القوا  وخالقة مل التنمية املستدامة  حيث أن  أشكال جديدة
 اإلنساين لالحتياجات اإلنسانية واستيابتها هلا.جهات العمل 

للتمكني مل الدعوة اهلادفة إىل  وشــدد املتكلمون عل  ضــرورة حتديد مدى التشــرد الداخلي  ميا   - 73
الرت يز  ملاخلوا  احرتام القانون الدويل وتوفري اهماية واملعونة للفلسوينيني املتضرريل. وينبغي أن يتحول 

حتالل شـــــــــــــــعـب ودولـة مل جـانب ابإلهنـاء الفوري اللوذا يوـالـب الرت يز عل  عل  لوذا الـدولتني إىل 
 أخرى. دولة

 لثةاحللقة احلوارية الثا  
وســـــــــــيلة لتينب تكرار حاالت التشـــــــــــرد ابعتبار ذلك نلية جيدة للرد   ذ  ر أن اجلرب ســـــــــــيكون  - 74

الووعية لالج ني  والتعويض عل الفعلية الناجح عل  عناصــــــر مثل العودة اجلرب والالج ني. وينووي لوذا 
 املمتلكات املفقودة  وضماانت عدم التكرار املقدمة للضحااي.

بشــــــــكل  ألراضــــــــي الفلســــــــوينيةا  وابلن ر إىل التحدايت املرتبوة إبعادة توييع ســــــــياقلذا الويف  - 75
 املشــــــــــــرديل يفمل ذرايت   مل املرجح جدا أن يكون الالج ون العائدون مل اجليلني الرابع واخلامس عادل

 . وعل  لذا النحو  ينبغي للينة املعنية لمارســــــــــــــة الشــــــــــــــعب الفلســــــــــــــويين هقوق  لري القابلةابدا األمر
ســـبل االنتصـــاف الفعالة ونليات اجلرب العادل و ث وحتديد للتصـــرف أن تعرتف ابهاجة إىل اســـتكشـــاف 

املصممة خصيصا للقضية الفلسوينية  وأن تدعم لذه اهاجة. ولذا أمر أساسي  ال سيما يف ضوء اهالة 
املستمرة لبة الفلسوينيني مواحتداي مل جانب إسرائيل املستمر مل جانب نكار اإلالرالنة  اليت يواج  فيها 

 ابهق يف العودة.
ودعا املشـــــار ون إىل التوصـــــل إىل اتفاق ســـــياســـــي قوي مل شـــــأن  أن يلغي أو يعدل املمارســـــات  - 76

والســـــياســـــات التشـــــريعية التمييزية وسرك عملية الســـــالم إىل األمام. ودعوا أيضـــــا إىل تعزيز وســـــائل اإلنفاذ  
الدعم الســـــياســـــي  ووضـــــع إطار تشـــــريعي شـــــامل  ون ام للعودة ورد ومشـــــار ة الضـــــحااي  والدعم الدويل و 
 .بشكل عادل إعادة توييع األراضيو اهقوق متيذر يف القانون الدويل  

إذا ول حل قضــــية فلســــوني لري قابل للتحقيق يف املســــتقبل املن ور  ينبغي و ويف ســــياق أوســــع   - 77
 ويشمل ذلك الرت يز عل  ما يلي:السعي إىل إجياد حل يف نواق القانون الدويل اهايل. 

عدم التمييز واملســــاواة يف اهقوق: ينبغي أن تتاح لالج ني الفلســــوينيني إمكانية التمتع  (أ  
 اب موعة الكاملة مل اهقوق املعرتف هبا لوجب القانون الدويل يف أي بلد يقيمون في  
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ن مجيع الالج ني يريدون الالج : يف حني أصـــــــــــفة الســـــــــــعي إىل إجياد حل دائم إلهناء  (   
اإلعادة  االعرتاف  قهم يف العودة وعدم مصادرت   فألن بعضهم قد يكون مستعدا  الستكشاف حلول لري

 الج ني وضــــــــــــعهم  إىل الوطل وينبغي الســــــــــــماح ل  بذلك. وعل  الرلم مل أن ذلك مل شــــــــــــأن  أن ينهي 
املوــالبــات التــارخييــة لوجــب قرار اجلمعيــة العــامــة (أي حقهم يف اهمــايــة الــدوليــة   فــألنــ  لل ســد مل  أفراد
  .3-(د 194
اإلسرائيلي للنزا  خريوة الوريق اليت وضعتها ا موعة الرابعية للتوصل إىل حل دائم أشري إىل أن و  - 78

ســمح إبقامة دولة فلســوينية قبل اختتام مفاوضــات الوضــع النهائي مع إســرائيل. قوام  دولتان تالفلســويين 
اإلطار  أ دت ا موعة الرابعية أن  اكل للســــــلوة الفلســــــوينية  عل  أســــــاس اتفاقات متفاوض  ويف لذا

حىت قبل االنســـــــــــــــحا   يةعليها  أن تؤ د موالبتها إبقامة دولة ذات حدود مؤقتة وخصـــــــــــــــائان ســـــــــــــــياد
 اإلسرائيلي الكامل. ولذا لو أيضا أساس اتفاقات أوسلو.

 ثر مل أضافة اىل إلبافلراستة لتأ يد موالبتها ابلدولة. واكل لفلسوني أن تستتدم السوابق ا - 79
رئيس ورئيس و لديها حكومة عاملة توجد قامت ابلفعل عالقات دبلوماســــــــــية مع فلســــــــــوني  أدولة  100

يف انتتــــاابت مفتوحــــة جرت تولوا منــــاصـــــــــــــــبهم عل طريق ويراء وجملس ويراء وجملس تشـــــــــــــــريع  وويراء 
حكومة أن تكون لنـاك ق املصــــــــــــــــاهـة املوقع بني محـاس وفتح  بعـد اتفـاوقـد سـدث قريبـا  . 1996 عـام

. فعل  ســــــــبيل املثال   انت مجهورية  وراي  تنفي وجود الدولةولكل حىت اهكومة املنقســــــــمة ال -موحدة 
 .ا  دولوفييت انم واليمل دوال منقسمة  ولكل ذلك مل انع االعرتاف هب

 احللقة احلوارية الرابعة  
يف التاريخ اهديث بســــــــبب النزاعات تفردا الفلســــــــويين مل أ ثر  -اإلســــــــرائيلي النزا  قد يكون  - 80

 تعقد ســـــــــياق  التارخيي  لا يف ذلك التحدايت املتعلقة ابلديل واالســـــــــتعمار واألصـــــــــل العرقي والســـــــــياســـــــــة
أخرى نزا  . لري أن  اكل توبيق بعض الدروس املستفادة مل املنتدى عل  حاالت ذلك مل املسائل ولري
أوال وقبل  ل شــــــيء  يشــــــكل االحتالل اإلســــــرائيلي انتها ا  بريا هقوق اإلنســــــان. فيع أحناء العامل. يف مج

يف عملية التفاوض عل  اتفاق ســـــالم  ويعرب  عنها ســـــمع لي اليت جيب أن ت  النزا  اثنيا  أصـــــوات ضـــــحااي 
ســالم مســتدام حقا  يف الســلوة. وأخريا  ال اكل حتقيقوجودلم الذيل تصــادف اخلارجيني وليس أصــوات 

قد  نضاهلمإال بعد أن يستعيد الضحااي حقوقهم الكاملة  ويعوضون بسبل انتصاف  افية  ويشعرون ان 
 انته  يف هناية املواف.

  مثل ا تمع خارا األمم املتحدة القيادة الفلســـوينية إىل أن تن ر إىل ســـبل ومنابر أخرىوحتتاا  - 81
قد  ان للميتمع املدين دور فعال يف تغيري اخلوا  بشـــأن عدة مســـائل تتعلق بقضـــية فلســـوني. فاملدين. 

شائعا   يف املناقشات املتعلقة ابلقضية الفلسوينية مل خالل  “النكبة”فعل  سبيل املثال  أصبح مصولح 
ت دورا  بريا عمل ا تمع املدين. وعالوة عل  ذلك  أدت حر ة املقاطعة وســـــــحب االســـــــتثمارات واجلزاءا

 يف الوريقة اليت ين ر هبا الناس يف مجيع أحناء العامل إىل األيمة.
وشـــــيع املشـــــار ون الدول األعضـــــاء والشـــــر ات اخلاصـــــة عل  االســـــتثمار يف فلســـــوني  وســـــيلة  - 82

أ دوا أن مل املهم أن تبين الدول األعضـــــاء شـــــرا ات مع ا تمع  ما لتمكني الشـــــبا  وإثراء االقتصـــــاد.  
  والشبا  مع مواصلة ممارسة الضغط االقتصادي والدبلوماسي عل  حكومة إسرائيل.املدين
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 اجللسة اخلتامية - ساخام 
 اجللسة اخلتامية للمنتدى.السيد سيك ترأس  - 83

 موجز  
القســوة اليت يعانيها ســكان  ال روف املتزايدةرلم يف بيان  اخلتامي عل  أن   الســيد منصــورشــدد  - 84

األراضـــــــي اليت حتتلها إســـــــرائيل ويف املنف   فألن الشـــــــعب الفلســـــــويين لل يتتل  أبدا عل  فاح  مل أجل 
عل  وج  ذ ر مع فلســـــوني. و أن يتضـــــامل  تمع الدويل اســـــره ألا  ابالســـــالم واهرية وتقرير املصـــــري. و 

فروض عل  قوا  لزة وفتح ســـــــــــــــبل جديدة يلزم بذل جهود عاجلة إلهناء اهصـــــــــــــــار املأن  اخلصـــــــــــــــو  
 ابلسالم. للنهوض

وأعر  عل امتنان  للينة الســتضــافتها املنتدى يف منتصــف أســبو  شــهد عنفا مميتا ضــد ا تيني  - 85
عل  حدود لزة  مما جعل القضــــــــــــــية الفلســــــــــــــوينية موضــــــــــــــع تر يز يف  ل مل جملس األمل وجملس حقوق 

ســان صــوت قبل ســاعات قليلة عل  إيفاد بعثة لتقصــي اهقائق اإلنســان. وأشــار إىل أن جملس حقوق اإلن
مكلفة بدراســـــــــــــــة العنف يف لزة. وابإلضـــــــــــــــافة إىل ذلك  تقوم البعثة بصـــــــــــــــيالة قرار  لس األمل يهدف 

 ضمان اهماية الدولية للمدنيني الفلسوينيني. إىل
ب جبميع األفكار وانتقل إىل املناقشـــــــــــــــات اليت جرت خالل املنتدى الذي اســـــــــــــــتمر يومني  فرح - 86

عاما مل التشــرد وأ ثر مل  سـة  70طي صــفحة العملية ملســاعدة الفلســوينيني عل  النهوض بقضــيتهم و 
مل بني مسـامهات أخرى  اكل للدول األعضـاء أن تكفل بقاء ذ ر أن  عقود مل االحتالل اإلسـرائيلي. و 

 قرار الوالايت املتحدة نقل سفارها إىل القدس حاداث معزوال.
الضــــوء عل  النقان اهاد يف التمويل الذي تواجه  األونروا حاليا. وأشــــار  الســـيد  ـــي وســــلط  - 87

ــــــــــــــــــــ  والصــــــني  ودعا ا تمع الدويل بلدا انميا  77إىل أن دولة فلســــــوني قد ع ينت الرئيس املقبل  موعة الـ
  .لتوخي الواقعية والكفاءة لذا املسع   وشدد عل  أن الوقت قد حاندعم  إىل
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 ق األولاملرف
 ربانمجال  

 أاير/مايو 17اخلميس، 
 اجللسة االفتتاحية   10:00-11:00
 البياانت    
 األمني العام: ةممثل    
 أمينة ج. حممد    
 األمني العام ةانئب    
 لري القابلة للتصرف:  قوقه ممثل اللينة املعنية لمارسة الشعب الفلسويين    
 فودي  ي     
 لري القابلة للتصرف  قوقه اللينة املعنية لمارسة الشعب الفلسويينممثل     
 ممثل دولة فلسوني:    
 حنان عشراوي    
 عضو اللينة التنفيذية ملن مة التحرير الفلسوينية    

 احللقة احلوارية األوىل  13:00-11:00الساعة 
 هم؟هو مملاذا  - 1948ماذا حدث يف عام     
 املتحدثون    
 حنان عشراوي    
 عضو اللينة التنفيذية ملن مة التحرير الفلسوينية    
 فراهام بورغأ    
 الرئيس املؤقت السابق إلسرائيل    
 رئيس الكنيست السابق    
 فيكتور كااتن    
   معهد الشرق األوسط بري يمالء  ثيني    
    لية اهقوقمساعديميل     
 جامعة سنغافورة الوطنية    
 إيالن ابيه    
 أستاذ التاريخ    
 مدير املر ز األورويب للدراسات الفلسوينية    
 جامعة إ سرت    
 مدير املناقشة    
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 يوجني روغان    
 أستاذ لريخ الشرق األوسط    
 مدير  لية سانت أنتوين  مر ز الشرق األوسط    
 جامعة أ سفورد    

 الثانية احللقة احلوارية   15:00-18:00
 : النكبة املستمرةشتات كواقع ال خالص منهال    
 املتحدثون    
  راج عاص     
 يميل يائر    
 املسيحي - مر ز األمري الوليد بل طالل للتفالم اإلسالمي    
 جامعة جورا لون    
  هاد بشارة    
 وحدة حقوق األراضي والتتويط ةمدير     
 (عدالة  املر ز القانوين هقوق األقلية العربية يف إسرائيل    
 إيتاي إبشتاين    
 املستشار اخلا     
 ا لس النروجيي لالج ني    
 مدير املناقشة    
 م  إليز كانون    
 ةالتنفيذي ةاملدير     
 األوسط نائس مل أجل السالم يف الشرق مؤسسة      
 أاير/مايو 18اجلمعة، 
 احللقة احلوارية الثالثة   10:00-13:00
 الالجئون وحل قضية فلسطني    
 املتحدثون    
  وزان أكرم    
 قانون إ لينيكية ةأستاذ    
  لية اهقوق    
 جامعة بوسول    
 شومل اللبىن     
 ةالتنفيذي ةاملدير     
 بديل -ملواطنة والالج ني املر ز الفلسويين ملصادر حقوق ا    
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 جيسيكا نيفو    
 Just in Case - Preparing Toolboxes for Justice in Transition ة من مةمؤسس    
 فرانشيسكا ألبانيس    
 ةمنتسب ةابحث    
 معهد دراسة اهليرة الدولية    
 جامعة جورا لون    
 مدير املناقشة    
 معني راين    
 يمالء بري     
 معهد الدراسات الفلسوينية    

 احللقة احلوارية الرابعة   15:00-17:45
 حتقيق  الم مستداممن أجل  بل املض  قدما     
 املتحدثون    
 رايض منصور    
 املراقب الدائم لدولة فلسوني    
 لدى األمم املتحدة    
 الفلسوينيةعضو ا لس املر زي ملن مة التحرير     
 يو   بيلني    
 ويير العدل اإلسرائيلي السابق    
 انئب ويير خارجية إسرائيل السابق    
 فيليس بنيس    
 مشرو  الدولية اجلديدة ةمدير     
 معهد دراسات السياسات    
 أوادا شتااي    
 املدير اإلقليمي ملنوقة وسط ا يط األطلسي    
 حر ة صوت واحد    
 املناقشة مدير    
 فاتح عزام    
 سياسايتمستشار     
 (الشبكة  شبكة السياسات الفلسوينية    
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 اجللسة اخلتامية   17:45-18:00
 البياانت    
 فودي  ي     
 هقوق  لري القابلة للتصرف رئيس اللينة املعنية لمارسة الشعب الفلسويين    
 رايض منصور    
 فلسونياملراقب الدائم لدولة     
 لدى األمم املتحدة    
 عضو ا لس املر زي ملن مة التحرير الفلسوينية    
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 املرفق الثاين
 موجز الرئيس  

  
ســــــبعون ”  ع قد منتدى األمم املتحدة املعين بقضــــــية فلســــــوني 2018أاير/مايو  18و  17يف  
عاية اللينة املعنية لمارســـة يف نيويورك بر  “الدروس املســـتفادة لتحقيق ســـالم مســـتدام - 1948عاما بعد 

الشــــــــعب الفلســــــــويين هقوق  لري القابلة للتصــــــــرف. وقبل افتتاح أوىل اجللســــــــات العامة للمنتدى  أجرت 
أاير/مايو مشــــــاوراٍت مغلقة مع ممثلني ملن مات ا تمع املدين مل فلســــــوني وإســــــرائيل ومل  16اللينة يف 

 مجيع أحناء العامل.
وضــــم املنتدى خرباء وممثلني للســــلك الدبلوماســــي وا تمع املدين مل الفلســــوينيني واإلســــرائيليني  

ومــا تاللــا مل  1948ون راء هلم دوليني اجتمعوا إلبراي اهــاجــة إىل تنــاول القضــــــــــــــــااي املتعلقــة  ر  عــام 
جولراي  يف ســـــــــياق حر ات نزوٍح مجاعي للفلســـــــــوينيني واقتال  هلم مل جذورلم عل  حنو يكفل معاجلتها 

اجلهود املبذولة مل أجل التوصــــــل إىل تســــــوية شــــــاملة وعادلة ودائمة لقضــــــية فلســــــوني واالعرتاف امهيتها 
اهيوية إلجناح تلك اجلهود. وع قدت خالل املنتدى ســلســلٌة مل اهلقات اهوارية أدارلا ميســرون وترأســها 

  املعروفة ابللغة العربية 1948داث عام أعضـــــــــــاء مل مكتب اللينة  ور زت تلك اهلقات عل  تقييم أح
  وما هلا مل أمهية مستمرة إىل اليوم  وعل  استمرار تشريد الفلسوينيني  وقضااي املساءلة “النكبة”ابسم 

والعدالة االنتقالية  وسبل اخلروا مل املأيق السياسي القائم بني فلسوني وإسرائيل. وألح املنتدى للترباء 
دين منربا  ذا أمهية لألنشوة الدعوية يسمح هلم ابلتأثري عل  وضع السياسات والتحرك ومن مات ا تمع امل

 الدبلوماسي بشأن قضية فلسوني يف مقر األمم املتحدة.
ــــقــــي  ــــم الــــواثئ ــــل ــــقـــــــة حــــواريـــــــة مــــقـــــــاطــــع قصـــــــــــــــــرية مــــل الــــفــــي رضــــــــــــــــــــت يف بـــــــدايـــــــة  ـــــــل حــــل  وعــــ 

” Voices Across the Divide“. 
ويف اجللســــــــــــــــة االفتتــاحيــة  وجــ   األمني العــام  أنوونيو لوترييش  إىل املنتــدى  لمــة  ألقتهــا انئبــة  

يوافق حلول الذ رى الســـــنوية الســـــبعني لصـــــدور  2018األمني العام  أمينة ا.  مد  وجاء فيها أن عام 
حل دائم لقضــــــية اإلعالن العاملي هقوق اإلنســــــان الذي ينبغي االســــــرتشــــــاد هبا يف مســــــاعي التوصــــــل إىل 

فلســـوني. وأ د األمني العام يف  لمت  ضـــرورة التوصـــل إىل لذا اهل  مشـــريا  إىل أعمال العنف األخرية يف 
قوا  لزة ابعتبارلا تذ رة بفشـــــــــــــــل جهود ا تمع الدويل مل أجل إجياد حل عادل ودائم  نة الالج ني 

أجيال مل الفلســـوينيني واإلســـرائيليني  صـــورة  وإلا أصـــبحت حياة ”الفلســـوينيني. وأبري يف بيان  ما يلي: 
ومرلونة  بنزا  يشــــك يفل املشــــهد املادي واإلنســــاين هياهم يف ول أجواء ثقيلة يســــودلا اخلوف وليا  الثقة 

ع فيها بشــكل لري قانوين يســامهان يف مزيد . “بني اجلانبني واليأس وأضــاف أن إنشــاء املســتوطنات والتوســ 
ة  أداء حتول دون تنفيذ حل يف الدولتني. ومضــــــ  يقول يف بيان  إن مســــــتوايت مل التشــــــريد ويشــــــكالن عقب

العنف والتحريض لري املقبولـة تزيـد مل أجواء انعـدام الثقـة ومل األعمـال العـدوانيـة   مـا أن ليـا  وحـدة 
الصــــــف عل  اجلانب الفلســــــويين تشــــــكل لي أيضــــــا عقبة تعرتض التوصــــــل إىل حل  عل طريق التفاوض. 

األمم املتحدة ســــــتواصــــــل دعم اإلســــــرائيليني والفلســــــوينيني عل  شــــــق طريقهم حنو ”العام أن  وأ د األمني
السالم مل خالل مساعدهم عل  اختاذ خووات لرخيية تفضي إىل قيام دولتني تعيشان يف سالم جنبا  إىل 

 .“جنب  ضمل حدود نمنة ومعرتف هبا  وتكون القدس عاصمتهما
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ودي  ســــــــيك (الســــــــنغال   إىل االجتما  الذي عقدت  اللينة يف وأشــــــــار رئيس اللينة  الســــــــفري ف 
عاما عل  احتالل إســـــــــــــرائيل لألرض الفلســـــــــــــوينية  فالحظ أن قضـــــــــــــية  50يف ذ رى مرور  2017 عام

النكبة تثري  يف الذا رة اجلماعية للفلســـــــــوينيني والعامل العريب ”. وقال إن 1967فلســـــــــوني مل تبدأ يف عام 
ية تســــــــتحضــــــــر إىل األذلان املوت وانتزا  اجلذور وتدمري القرى ونزوح م ات األوســــــــع  ذ رايت  ارثة وطن

وتلت تلك الكارثة عقود ق ضـــــــــــــــيت يف املنف  وجلبت املزيد مل اهر  والتشـــــــــــــــريد واملعاانة. . “اسالف
واســــــتورد الرئيس قائال إن  ال مفر مل اخللو  إىل أن النكبة تشــــــك ل لب قضــــــية فلســــــوني. وأضــــــاف أن 

 الشـــــــرق األوســـــــط ســـــــي ل بعيد املنال  ما مل ي عرتف بذلك عل  النحو املناســـــــب ويتم مولب الســـــــالم يف
التعامل مع املســــألة عل  لذا األســــاس. وأي هنج شــــامل يراد ب  التوصــــل لســــالم مســــتدام ينبغي   ما أقر 
جملس األمل  أن يتصــــــــدى ملعاجلة األســــــــبا  اجلذرية للنزا  وأن يعرتف بتشــــــــابك الصــــــــالت بني التنمية  

لســـالم واألمل  وحقوق اإلنســـان. وتعهد الرئيس  لواصـــلة نصـــرة الشـــعب الفلســـويين  لا يف ذلك الدفا  وا
عل حق  يف العودة إىل الداير  ولفت  االنتباه إىل الدور اهاســــــــــم الذي تقوم ب  و الة األمم املتحدة إللاثة 

التيربة البشـــــرية يف مجيع أحناء  وتشـــــغيل الالج ني الفلســـــوينيني يف الشـــــرق األدو (األونروا . وأضـــــاف أن
العامل تشــري إىل أن فتح ملفات املاضــي األليم وطرح األســ لة الصــعبة عل  مجيع األطراف شــرطان مســبقان 
إلحالل السالم وتشكيل مستقبل شامل لليميع. ومل لذا املنولق  دعا الرئيس املشار ني يف املنتدى إىل 

أجل إجراء مفاوضات ذات مصداقية مل شأهنا أن تفضي إىل املساعدة يف حشد اجلهود الدبلوماسية مل 
 سالم عادل.
وحتدثت حنان عشراوي  ممثلة دولة فلسوني وعضوة اللينة التنفيذية ملن مة التحرير الفلسوينية   

فأثنت عل  اللينة املعنية لمارســة الشــعب الفلســويين هقوق  لري القابلة للتصــرف قائلة  إهنا ال تزال تقدم 
  “إننا نعاين ن اما  مل ال لم املســـــتمر”لشـــــعب الفلســـــويين لبة  نفيســـــة لي األمل. ومضـــــت تقول: إىل ا

عـامـا. وأضــــــــــــــــافـت أن الفلســـــــــــــــوينيني  70مؤ ـدة  أنـ  مل لري املعقول أن توول م ـامل الورد والقمع ملـدة 
شـــوالل بشـــأن يتمتعون يف الوقت اهاضـــر اي أمل  ولكل  اوالهم الدفا  عل أنفســـهم تثري يف اهال  ال

أمل إســـــــرائيل  مشـــــــرية  إىل أن جنودا إســـــــرائيليني عمدوا منذ أايم مل تتعد األســـــــبو  إىل قتل العشـــــــرات مل 
وأشــارت . “دفاعا  عل أنفســـهم”املت الريل املدنيني  منهم النســـاء واألطفال  بزعم أهنم اضـــوروا إىل ذلك 

رم دون جزاء ويتيح ا ال اليدراء القانون إىل أن الســــــــماح ابســــــــتمرار لذا االحنراف البغيض الذي يرتك اجل
الدويل مل شــأن  أن يقو ض الن ام الدويل الذي بنت  األمم املتحدة. واســرتســلت قائلة إن حكومة الوالايت 
املتحدة اهالية لي اليت جتعل التفاوض حســـــب الصـــــيغة القداة أمرا مســـــتحيال  وذ رت أن الفلســـــوينيني 

يف حني أن الشعو  اليت تريح حتت نري االحتالل ال ي نت ر منها  حسب  ولوا عل  مائدة التفاوض لعقود
اتفــاقيــة جنيف الرابعــة  أن تتفــاوض مع ا تــل خشـــــــــــــــيــة أن يكون ذلــك عل طريق اإل راه. لكل عمليــة 

واليت ال جتلب لفلســــــــوني  - “ رد الكالم”التفاوض مل أجل الســــــــالم اليت يكافأ فيها ا تل  ابســــــــتمرار 
ال اكل أن تتواصــــــــل. إن الفلســــــــوينيني لل  -واالبتزاي أو االهام اهنا تشــــــــكل هديدا إرلابيا  التهديد إال

يولبوا مل إســـرائيل حريتهم  فهي حق هلم. وحتدثت عل قضـــية فلســـوني ضـــمل ســـياق أوســـع  فنبهت إىل 
ســتمرة للتصــدي أن تصــاعد النزعات الشــعبوية واالنعزالية والقومية وايدايد لورســة القوة يقتضــيان اليق ة امل

 للوائفية ومزاعم التفر د.
ملاذا لو  - 1948حدث يف عام  ما الذي”وخالل اهلقـة اهوارية األوىل اليت ع قـدت بعنوان  

  1947( 181  حتدث املتكلمون إبجياي عل األحداث اليت أدت إىل اعتماد قرار اجلمعية العامة “مهم؟
الذي أذن بتقســــــيم فلســــــوني اخلاضــــــعة لالنتدا   وعل أثر قيام دولٍة واحدة فقط مل أصــــــل اثنتني توخ  

https://undocs.org/ar/A/RES/181%20(1947)
https://undocs.org/ar/A/RES/181%20(1947)
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القرار إنشــاءمها. وانقش ا اورون مزااي صــيغة الدولتني  وأبري البعض دورلا اهاســم يف دفع قضــية فلســوني 
صـــــــــدارة القضـــــــــااي املوروحة عل  الســـــــــاحة العاملية. وأي د نخرون اســـــــــرتاتييية تتياوي مســـــــــائل اهدود  إىل

اإلقليمية  وتؤ د عوضـــــــا  عل ذلك أمهية املصـــــــاهة واملســـــــاواة يف اهقوق. ويف لذا الســـــــياق  قيل إن النزا  
  بل لو أشــب  بصــرا  “خرحنل يف مواجهة اس”قوميا مل نو   -اإلســرائيلي ليس نزاعا إثنيا  - الفلســويين

ق ممثلو الدول ومجاعات ا تمع املدين عل  الصــــــلة بني بني مناصــــــري الســــــالم والعدالة ومعارضــــــيهما. وعل  
ماضـــــي فلســـــوني وواقعها الرالل. وأشـــــار املشـــــار ون إىل أوج  تشـــــاب  بني حالة إســـــرائيل/فلســـــوني وحاليت 

خيضــــــعان لالحتالل ولن ام للفصــــــل العنصــــــري. وات فق  انميبيا وجنو  أفريقيا عندما  ان البلدان املذ وران
عل  أن التوصــــل إىل ســــالم عادل ومســــتدام بني إســــرائيل وفلســــوني يســــتلزم اعرتافا لما ابلنكبة و اســــبة 

 وما بعده. 1948إسرائيل عل  اجلرائم املرتكبة يف عام 
  “لنكبة املســـــــــــــــتمرةالشـــــــــــــــتات  واقع ال خال  من : ا” وع قدت اهلقة اهوارية الثانية بعنوان 

وتدارس املشــــار ون فيها التشــــريد الداخلي واخلارجي للفلســــوينيني وحرماهنم مل إمكانية العودة إىل دايرلم 
النقاو بني املشــار ني  فأ د بعضــهم أن  ليس لناك مفهوم  “احتالل دائم”وقرالم  مواطنني. وأاثر تعبري 

خالان. وأعربوا أيضــا عل  “اســتعمار”الرالنة لي حالة  مل لذا القبيل يف إطار القانون الدويل وأن اهالة
أتييدلم لعرض املســـألة عل   كمة العدل الدولية للن ر فيها. والحظ نخرون أن ممارســـات إســـرائيل  اليت 
ترق  حســــب مزاعمهم إىل مرتبة العنصــــرية  أصــــبحت مكرســــة  يف القانون الوطين  وأن لذا األمر يزيد مل 

ا ا م اإلســـرائيلية مل قبل  اميي حقوق اإلنســـان والناشـــوني املعنيني هبا. وطرح صـــعوبة الوعل فيها أمام 
املشــــار ون مســــألة حتســــني اهماية الدولية للفلســــوينيني  لل فيهم الالج ون  وألابوا ابلدول األعضــــاء أن 

شـــاروا إىل اهالة تتتذ موقفا حايما يف لذا الصـــدد وأن تذ  ر إســـرائيل ابلتزاماها لوجب القانون الدويل. وأ
املرتدية يف لزة عل  وج  اخلصــــــــــــــو   حيث ال تزال إســــــــــــــرائيل الســــــــــــــلوة القائمة ابالحتالل  قائلني إهنا 
تســــتدعي تدخال فوراي. ونوه املشــــار ون أيضــــا ان قضــــية فلســــوني حت   بدعم متزايد مل جانب حر ات 

 اجتماعية متعددة االلتمامات يف الوالايت املتحدة.
الالج ون ”أاير/مايو  إذ ع قدت اهلقة اهوارية الثالثة بعنوان  18ات املنتدى يف وتواصلت فعالي 

وتناولت املســــائل املتصــــلة بقضــــية الالج ني الفلســــوينيني  لا يف ذلك التداعيات  “وحل  قضــــية فلســــوني
ل وما بعده فضـــــــــــال ع 1948االجتماعية لنزوح الفلســـــــــــوينيني مل دايرلم يف عام  - القانونية والنفســـــــــــية

شتات أجيال متعاقبة مل أبنائهم وأحفادلم. وسلط املشار ون الضوء عل  عاملية حقوق الالج ني  معربني 
لر ز خا  وحقوق ”عل معارضـــتهم لتصـــور تكثر اإلشـــارة إلي  مفاده أن الالج ني الفلســـوينيني يتمتعون 

رون ومشـــار ون يف اهلقة مما انحهم امتيايات ال سصـــل عليها لريلم مل الالج ني. وحتدث  او  “خاصـــة
اهوارية مل ذوي اخلربة يف جمال العدالة االنتقالية  فشددوا عل  ما اكل حتقيق  مل مكاسب عميقة األثر 
 - إذا ما أ نش  ن ام للتوصل إىل اهقيقة ومنح التعويضات واملصاهة مل أجل إجياد حل للنزا  اإلسرائيلي

إىل اتفاق. وط رحت اقرتاحات تدعو إىل تسهيل اتصال املدافعني الفلسويين والتمهيد ل  حىت قبل التوصل 
عل حقوق الشـــــــــــــعب الفلســـــــــــــويين لتتلف مكاتب األمم املتحدة املعنية مثل مكتب املقرر اخلا  املعين 
بتعزيز اهقيقة والعدالة واجلرب وضـــماانت عدم التكرار. وارت ي أن الالج ني الفلســـوينيني ينبغي أن يعاملوا  

أن يعاملوا  انتزعت منهم أمال هم ال - لو فلســـــــــــوني - م لولب التعويضـــــــــــات   رعااي بلديف مســـــــــــاعيه
 الج ني عداي اجلنســـــــية  وأن األمم املتحدة جيب أن تســـــــاءل أيضـــــــا عل فشـــــــلها يف تنفيذ قرار اجلمعية 

ولريه مل القرارات الالحقة اليت اختذت بشــــــأن قضــــــية فلســــــوني. و رر اهاضــــــرون القول إن  181العامة 
 استصدار فتوى مل  كمة العدل الدولية اكل أن يعوي القضية الفلسوينية دفعة  إىل األمام.
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ســـــــــــــــبل املضـــــــــــــــي قدما  مل أجل حتقيق ســـــــــــــــالم ”ويف اهلقة اهوارية الرابعة اليت ع قدت بعنوان  
وأن شــرا ات مع ا تمع املدين والشــبا   الدول األعضــاء   شــدد املتكلمون عل  أمهية أن تقيم “مســتدام

تواصـــل يف الوقت نفســـ  ممارســـة الضـــغوا االقتصـــادية والدبلوماســـية عل  حكومة إســـرائيل. واقرت ح  مثال 
عل  لذا النو  األخري مل التدابري فرض  ح ر عل  شــــــــــــراء األســــــــــــلحة أو الســــــــــــلع واخلدمات األمنية مل 

لتمكني الشــــبا   إســــرائيل. وعل  النقيض مل ذلك  اكل أن يكون االســــتثمار يف دولة فلســــوني وســــيلة  
وإثراء االقتصـــــاد. وردا  عل  أســـــ لة بشـــــأن انتها ات حقوق اإلنســـــان واهصـــــول عل  مر ز الدولة  ارأتى 

جانب النضـــــــال مل أجل حق تقرير املصـــــــري. وأدى  املتكلمون أن مل املهم الكفاح مل أجل املســـــــاواة إىل
بدءا  - تلفة لتســوية قضــية فلســونينقاٌو بشــأن وضــع اتفاق أوســلو إىل حوار أوســع نواقا بشــأن لاذا خم

مل حــل الــدولتني إىل خيــار إقــامــة  يــان احتــادي عل  لرار مــا نان عليــ  قرار اجلمعيــة العــامــة األصـــــــــــــــلي 
نح مجيع ســـــــكاهنا حقوقا متســـــــاوية. وســـــــلط املتكلمون  181 رقم ووصـــــــوال إىل حل  الدولة الواحدة اليت ا 

حق العودة ”اكل أن يعني  عل  أرض الواقع  اه ماالضــــــوء أيضــــــا  عل  حســــــاســــــية اإلســــــرائيليني اليهود جت
لالج ني الفلســـوينيني ابلنســـبة  تمع أنشـــأ دولة إســـرائيل ودافع عنها  مالذ للشـــعب اليهودي. وأشـــري يف 

جعل مل تفكيك املســتوطنات أمرا  لذا الســياق إىل احتمال أن يكون واقع التوورات الســياســية الرالنة قد
متكلمني ومشار ني نخريل دفعوا ان تنفيذ قرارات األمم املتحدة وإعمال حقوق اإلنسان مستحيال. لكل 

األســاســية الواجبة للشــعب الفلســويين أمران ذوا أمهية قصــوى  وان األعمال لري القانونية ولري املشــروعة 
 ال اكل تربيرلا أو الترب ذ منها بدعوى انقضاء يمل طويل عليها.

* * * 
. وســــتصــــدر شــــعبة املنتدى هبذا املوجز تقد   ة عامة عل املداوالت اليت شــــهدلا يراد ملحووة: 

حقوق الفلســـــــوينيني يف الوقت املناســـــــب تقريرا مفصـــــــال يشـــــــمل القضـــــــااي ا ددة اليت 
 تناولتها املناقشات التحاورية.
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 املرفق الثالث
 قائمة املتكلمني  

  
  وزان أكرم

 قانون إ لينيكية ةأستاذ
 اهقوق لية 

 جامعة بوسول

 فرانشيسكا ألبانيس
 ةمنتسب ةابحث

 معهد دراسة اهليرة الدولية
 جامعة جورا لون

 حنان عشراوي
 عضو اللينة التنفيذية ملن مة التحرير الفلسوينية

  راج عاص 
 يميل يائر

 املسيحي - مر ز األمري الوليد بل طالل للتفالم اإلسالمي
 جامعة جورا لون

 فاتح عزام
 سياسايتمستشار 

 (الشبكة  شبكة السياسات الفلسوينية

 يو   بيلني
 ويير العدل اإلسرائيلي السابق

 انئب ويير خارجية إسرائيل السابق

 فيليس بنيس
 مشرو  الدولية اجلديدة ةمدير 

 معهد دراسات السياسات
  هاد بشارة

 مديرة وحدة حقوق األراضي والتتويط
 األقلية العربية يف إسرائيل (عدالة املر ز القانوين هقوق 
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 فراهام بورغأ
 الرئيس املؤقت السابق إلسرائيل

 رئيس الكنيست السابق

 إليز كانون  م
 ةالتنفيذي ةاملدير 

  نائس مل أجل السالم يف الشرق األوسطمؤسسة  

 إيتاي إبشتاين

 مستشار خا 
 ا لس النروجيي لالج ني

 فيكتور كااتن
   معهد الشرق األوسط ثيني بري يمالء 

    لية اهقوقمساعديميل 
 جامعة سنغافورة الوطنية

 رايض منصور
 املراقب الدائم لدولة فلسوني لدى األمم املتحدة
 عضو ا لس املر زي ملن مة التحرير الفلسوينية

 جيسيكا نيفو
 ةسمؤس يف 

Just in Case - Preparing Toolboxes for Justice in Transition 

 إيالن ابيه
 أستاذ التاريخ

 مدير املر ز األورويب للدراسات الفلسوينية
 جامعة إ سرت
 معني راين
  بري يمالء

 معهد الدراسات الفلسوينية

 يوجني روغان
 أستاذ لريخ الشرق األوسط

 مدير  لية سانت أنتوين  مر ز الشرق األوسط
 جامعة أ سفورد
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 شومل اللبىن 
 ةالتنفيذي ةاملدير 

 بديل -املر ز الفلسويين ملصادر حقوق املواطنة والالج ني 

 أوادا شتااي
 املدير اإلقليمي ملنوقة وسط ا يط األطلسي

 حر ة صوت واحد
 
 


