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ملخص:

ت�سلط هذه الورقة ال�سوء على دور االأمم املتحدة جتاه الق�سية الفل�سطينية منذ تاأ�سي�سها 
حتى نهاية حرب 1973م. وتتدرج االأمم املتحدة يف هذا االإطار اإىل مراحل خمتلفة، فهناك 
وبال  الدولية،  املوؤ�س�سة  بدايات  منذ  الفل�سطينية  الق�سية  تناول  ومرحلة  التاأ�سي�س،  مرحلة 
اجلمعية  تعاجلها  وبداأت  التق�سيم،  نظر  وجهة  تبنت  معقدة،  ق�سية  ملعاجلة  تذكر،  خربة 

العامة لالأمم املتحدة من خالل:
. قرار التق�سيم 181. 1

عالج و�سع الالجئني. قرار 194، الذي . 2
ت�سكيل وكالة غوث الالجئني وت�سغيلهم. 3 .

االأمم املتحدة اإلغاء فل�سطني كق�سية �سيا�سية، وحتويلها اإىل ق�سية اإن�سانية  حماوالت . 4
1952م.

. دور جمل�س االأمن من خالل قرار 242، وقرار 338. 5
ميثاقها  عن  وتخليها  الدولية،  املوؤ�س�سة  دور  يف  الرتاجع  موؤ�رسات  الورقة  وتناولت 
وعك�سها ملوازين القوى على االأر�س، وبذلك تكون قد تخلت عن دورها باعتبارها موؤ�س�سة 
دولية حمايدة، وحتولت اإىل اأداة يف اأيدي الدول امل�ستعمرة الكربى، وتعرب عن م�ساحلها، 

ولي�س عن م�سالح ال�سعوب املقهورة من اال�ستعمار.
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Abstract: 
 
  This paper sheds light on the role of the United Nations towards the 
Palestinian cause since its establishment until the end of the 1973 war.

  In this framework, the United Nations ranges to different stages: the 
foundation stage and a stage addressing the Palestinian issue. Since the 
beginnings of the International Foundation and without experience of 
dealing with such a complex issue, it adopted the viewpoint of division. The 
United Nations General Assembly began dealing with this issue through: 

 The Partition Resolution181. 1. 
The Resolution 194, which addressed the status of refugees.2. 
 the formation of  The United Nations for theRelief and Work Agency 3. 
for Refugees.
 the attempts of the United Nations to abolish Palestine as4.  a political 
issue and turning it into a humanitarian issue in 1952. 
 the role of The Security Council through “Resolution 242” and 5. 
“Resolution 338”.

   The paper also tackles the decline indicators in the role of the International 
Foundation, its renouncing of its charter and its reflecting the balance 
of powers on the ground. Thus, it has abandoned its role as a neutral 
international foundation and turned into a tool in the hands of the colonial 
powers reflecting of their major interests and not the interests of the 
oppressed peoples from colonialism.
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مقدمة:
انبثقت احلاجة الإن�ساء هيئة االأمم املتحدة كمنظمة دولية تهدف للحفاظ على االأمن وال�سلم 
العامليني، اأثر اندالع احلرب العاملية الثانية عام 1939م، االأمر الذي اعترب موؤ�رساً على ف�سل 
اأهدافها.وقد تداعت الدول التي كانت تواجه دول املحور اإىل  ع�سبة االأمم املتحدة يف حتقيق 

اجتماعات عدة بلورت خاللها اتفاق مبادئ، �سكل حجر االأ�سا�س مليثاق هيئة االأمم املتحدة.
اآب 1941م، واعترب 24  �سهر  االأمم املتحدة يف  االأول مل�سطلح هيئة  اال�ستخدام  بداأ 
ت�رسين اأول 1945م اليوم االأول النطالق الهيئة، ويحتفل به كل عام كعام املنظمة الدولية، 

كونه اليوم الذي �سادف نهاية اعتماد برملانات الدول االأع�ساء على ميثاق املنظمة.
لها  يكون  اأن  دون  الفل�سطينية  الق�سية  على  مبكراً  املتحدة  االأمم  منظمة  دخلت  لقد 
خربة تراكمية طويلة يف النزاعات الدولية، وذلك ب�سبب قرار بريطانيا الدولة املنتدبة على 
فل�سطني االن�سحاب املبكر منها، متنكرة للوعود ال�سابقة كافة التي اأعطتها للعرب بعد اأن 
�سمنت قوة الع�سابات ال�سهيونية وقدرتها على ح�سم املعركة على االأر�س وال�سيطرة على 
فل�سطني.وكان قرار بريطانيا حتويل الق�سية لالأمم املتحدة مبثابة اإعطاء فر�سة للع�سابات 

ال�سهيونية من اأجل ك�سب ال�رسعية الدولية من هذه املوؤ�س�سة الدولية الفتية.

أهداف الدراسة:
الفل�سطينية. اإبراز دور االأمم املتحدة جتاه الق�سية . 1

يعدُّ  الذي  التق�سيم  قرار  خالل . 2 من  والنزيه  احليادي  دورها  عن  املتحدة  االأمم  انحياز 
�سابقة ال مثيل لها يف تاريخ املنظمة الدولية، والذي يعترب �سهادة ميالد الدولة العربية 

باإقرار من ال�رسعية الدولية.
عجز االأمم املتحدة عن اإلزام اإ�رسائيل بااللتزام بقرار. 3 التق�سيم.

لها. عجزها عن اإقامة الدولة العربية يف اجلزء املخ�س�س . 4
، وا�ستبدال  ف�سل االأمم املتحدة يف التعامل مع اآثار االحتالل االإ�رسائيلي يف تطبيق قرار 194. 5

منظمة الالجئني الدولية بوكالة غوث وت�سغيل الالجئني يف امل�ساألة الفل�سطينية.
دولة اإ�رسائيل والدول اال�ستعمارية ب�سكل كامل، من خالل  انحياز االأمم املتحدة ل�سالح . 6
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التاآمر  القرارين )242( و)338( االأمر الذي جعلها تفقد حيادها، وت�سبح �رسيكة يف 
على ال�سعب الفل�سطيني، ومتار�س دور اال�ستعمار واالإمربيالية.

أواًل: نشوء األمم املتحدة:
يعد تاريخ 24 ت�رسين اأول من عام 1945م هو اليوم الذي دخل حيز التنفيذ باعتباره يوم 
اإن�ساء منظمة االأمم املتحدة، حيث اعتمد ميثاق هذه املنظمة من طرف الدول املوقعة عليه، اإال 
اأن االإرها�سات االأوىل لن�سوء املنظمة الدولية �سبقت ذلك بكثري، حيث بداأ التفكري باإطار دويل 
العاملية  احلرب  ن�سوب  منع  عن  وعجزها  اأهدافها،  حتقيق  يف  ف�سلها  اإثر  االأمم  لع�سبة  بديل 
 :1993 1941.)عرفة  عام  اآب   14 يف  مرة  الأول  املتحدة  االأمم  م�سطلح  تداول  ومت  الثانية، 
 )United Nation، Organization، p.6(؛ )United Nation. Organization، p.1( ؛)23
للداللة على الدول التي ا�ستجابت لوثيقة االأطلنطي، التي �سدرت عن اجتماع الرئي�س االأمريكي 

روزفلت مع رئي�س وزراء بريطانيا ت�رس�سل، و�سدر عنها وثيقة للمبادئ العامة واأهمها:
مبداأ االأمن اجلماعي.   1 .

 مبداأ عدم. 2 اللجوء اإىل القوة
. 3 مبداأ امل�ساواة يف احل�سول على املوارد الدولية.  

مبداأ التقدم والتعاون االقت�سادي. 4 .
 مبداأ تاأكيد الدولتني على عدم ال�سعي اإىل التو�سع االإقليمي واحرتام حقوق ال�سعوب. 5 يف 

اختيار حكوماتها.
 6 .)United التهديد  م�سدر  االأمم  �سالح  ونزع  اأرا�سيها،  وحرمة  دولة،  كل  �سيادة  مبداأ 

Nation. Organization، p.7(
اإن اجتماع الرئي�س االأمريكي ورئي�س وزراء بريطانيا نقل فكرة املبادئ. 7 العامة اإىل دول 
احللفاء، التي ا�سرتكت يف احلرب على دول املحور، حيث عقدت هذه الدول اجتماعًا لها عام 
1942م يف مدينة وا�سنطن، وقد وقعت على االإعالن �ست وع�رسون دولة، ومن اأهم الدول 

املوقعة اإ�سافة اإىل اأمريكا: بريطانيا، واالحتاد ال�سوفيتي، وال�سني )عرفة 1993: 123(.
ومن اأهم ما ت�سمنه هذا االجتماع الت�رسيح الذي يعد بحق حجر االأ�سا�س يف الطريق 
قيام  واإىل  الت�رسيح،  لهذا  االأخرى  الدول  الن�سمام  الدعوة  وهو  الدولية،  املنظمة  الإقامة 

منظمة دولية جديدة، تهدف اإىل ا�ستتباب االأمن وال�سلم الدوليني )عرفة 1993: 124(.
التي قادت احلرب على دول املحور،  الدول  اتفاق مبدئي بني  اأ�سبح هناك  اأن  وبعد 
التي يجري احلديث عنها، عقد اجتماع يالطا  الدولية،  للموؤ�س�سة  العامة  وت�سّوٌر لالأهداف 
بني الرئي�س االأمريكي روزفلت وبني رئي�س الوزراء الربيطاين ت�رس�سل، والرئي�س ال�سوفيتي 
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�ستالني يف احلادي ع�رس من �سباط 1945م، واتفق زعماء الدول الثالثة على عقد موؤمتر 
للدول التي اأعلنت احلرب على دول املحور قبل اأول اآذار 1945م، والتي التزمت بالتوقيع 
على ت�رسيح االأمم املتحدة لعام 1942م، وحددت فيه موعد املوؤمتر بـ 25 ني�سان 1945م، 
ومكان عقده، حيث عقد يف فران�سي�سكو بالواليات املتحدة االأمريكية. وقد بلغ عدد الدول 
التي ح�رست املوؤمتر خم�سني دولة، حيث ناق�ست املبادئ االأ�سا�سية التي و�سعتها الدول 
االأمم  مليثاق  النهائي  امل�رسوع  باإقرار  1945م  حزيران   26 يف  املوؤمتر  وانتهى  الكربى. 

 .)Wikipedia،the free encyclopedia.p .1+2( املتحدة
على  بناء  الدولية  املوؤ�س�سة  ميثاق  حددت  التي  هي  العظمى  الدول  تكون  وبذلك 
م�ساحلها، وهي التي حددت من �سيح�رس املوؤمتر، وقادت عملية �سياغة القرارات ب�سكل ال 
يتعار�س مع توّجهاتها كدول اأحرزت الن�رس على املحور، ومن البديهي اأن جتعل لنف�سها 
اآلية لل�سيطرة على هذه املوؤ�س�سة، متثلت بامتالك الدول اخلم�س العظمى حقَّ النق�س )الفيتو( 
يف جمل�س االأمـن، االأمر الذي �سبغ هذه املوؤ�س�سة باآليات عمل انتقائية، تعرب عن م�سالح 
هذه الدول، ال عن ميثاقها حيث ي�سبق كل قرار جوالت طويلة من املفاو�سات الإقراره، قبل 

عر�سه على هيئة االأمم املتحدة.
يتكون ميثاق االأمم املتحدة من ديباجة، تت�سمن اإعالن االأمم املتحدة، ومائة واإحدى 
ع�رسة مادة )عرفة 1993: 125(. وقد عقد اجتماع الدورة االأوىل للجمعية العامة مبدينة 
لندن يف بريطانيا، علمًا اأن امليثاق مل يت�سمن ن�سًا خا�سًا بتحديد املكان، ويف �سهر كانون 
ثاين 1946م اتخذ قرار يق�سي باتخاذ مدينة نيويورك مقراً موؤقتًا يف الواليات املتحدة، 
واعتمد مقراً دائمًا بعد ع�رسة اأ�سهر، اإ�سافة اإىل مقره االأوروبي يف مدينة جنيف ب�سوي�رسا 

)عرفة 1993: 125(.
ُحددت اللغات الر�سمية املعتمدة يف االأمم املتحدة بخم�س لغات هي: اللغة االجنليزية، 
العربية  اللغة  اأن  ويالحظ  والرو�سية،  ال�سينية،  واللغة  اال�سبانية،  واللغة  الفرن�سية،  واللغة 
اأ�سيفت بعد �سنوات عدة لت�سبح معتمدة يف املداوالت الر�سمية.)االأمم املتحدة، املو�سوعة 

)United Nation. Organization، p.8( و )احلرة: 1، 3
حددت جلنة اال�سرتاكات يف هيئة االأمم املتحدة نظامًا لت�سديد ميزانية الهيئة الدولية 
بتحديد ن�سبة كل دولة، اآخذة بعني االعتبار اإجمايل الدخل القومي بالن�سبة للدول االأخرى، 
العامة، واحلد  االأق�سى للم�ساهمة يف امليزانية ما ن�سبته 25% من امليزانية  وجعلت احلد 

االأدنى هو 1% من امليزانية العامة )عرفة 1993: 126(
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احملددات اليت حتكم دور األمم املتحدة:
االأدوات،  هذه  اأهم  بل  الدولية،  العالقات  تنظيم  اأدوات  من  اأداة  املتحدة  االأمم  تعد 
على  اعتمادها  من  اأكرث  االأر�س  على  القوى  وموازين  الدولية،  العالقات  داخلها  وتنعك�س 

ميثاقها، ومبداأ احلق والعدل.
اأجل ذلك، منحت االأمم املتحدة الدول العظمى حق احلفاظ على االأمن وال�سالم  ومن 
الدوليني، من خالل مركز م�سيطر يف جمل�س االأمن، �سمن لها حق نق�س القرارات )الفيتو(، 
على كل قرار ال يتما�سى مع م�سلحة اأي دولة من الدول الكربى. لذلك فاإن لقرارات جمل�س 
االأمن انعكا�سًا حقيقيًا ملوازين القوى، وما يرافقها من م�ساومات وثيقة بامل�سالح، ومتاأثرة 
بهذه املوازين، وال تعمل على تطبيق النظام من خالل املوازنة بني احلق والعدل )عبد احلي: 

.)77 :1999
اأن الدول العظمى �سكلت موؤ�س�سة دولية، هي هيئة االأمم املتحدة من  ويالحظ مما �سبق 
�سبط  اآليات  ويحدد  وم�ساريعها،  م�ساحلها  مترير  يف  ي�ساعدها  دوليًا  جهازاً  تكون  اأن  اأجل 
ت�ساعد هذه الدول يف قيادة العامل، ودوله بجدارة ودون مناف�س، لذلك بداأت هذه الدول بتمرير 
ما يحلو لها من م�ساريع ا�ستعمارية وانتقائية يف تطبيق ال�سيا�سات من خالل هذه املوؤ�س�سة، 

مما جعل منها موؤ�س�سة غري حيادية، بل اإنها متثل وجهة نظر الدول القوية اأواًل.
العظمى  الدول  االأوروبية، وما تبنته  اإفراز للم�سكلة  الفل�سطينية هي  اأن امل�ساألة  ومبا 
يف هذا املجال، فمن الطبيعي اأن تكون مالذاً لدعم دولة اإ�رسائيل على ح�ساب عدالة الق�سية 
اأن جزءاً  اأن بع�س هذه الدول تنكرت لوعودها ال�سابقة للعرب، كما  الفل�سطينية، وال �سيما 
منها تبنى امل�سالح اليهودية، بينما مل يكن اجلزء االآخر جاداً يف دعم امل�سالح العربية، يف 
حني عجزت الدول العربية جمتمعة عن �سياغة معادلة تقوم على امل�سالح امل�سرتكة بينها 
العربية االأوىل، وهي ق�سية فل�سطني،  الق�سية  العظمى، جتعلها توؤيد- بحق-  الدول  وبني 
مما �سكل تراجعًا يف االأداء ال�سيا�سي والع�سكري واالقت�سادي العربي، االأمر الذي جرد العرب 

من اإمكانية هذه املوارد الحقًا.

ثانياً: القضية الفلسطينية:
تعد الق�سية الفل�سطينية من الق�سايا االأكرث تعقيداً يف الق�سايا املعا�رسة، وذلك الأنها 
جمرد  لي�ست  فهي  املعا�رسة،  الق�سايا  من  غريها  عن  متيزها  ا�ستثنائية  خ�سو�سية  ذات 
اأكرثية، وال ق�سية �رساع بني  اأقلية �سد  اأو دويل، وال هي �رساع  اإقليمي  اأو  �رساع حملي 
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قوى ا�ستعمارية خمتلفة على موارد اأو نفوذ. وال هي من منط ق�سايا التحرر التقليدية، بل 
رمبا تختلف عن جميع هذه االأمناط اأو جتمعها معًا.

ديني  ذات طابع  ا�ستيطانية  تقوده جمموعة عن�رسية  تقوم على �رساع  ق�سية  اإنها 
بدولة حمددة. ولي�ست  العامل،  نفوذاً يف  االأكرث  بالدول  دولية مرتبطة  ولها جذور  اإحاليل، 

)�سفيق 1994: 11(، وظهر ذلك ب�سكل جلي عندما قامت احلركة ال�سهيونية بالتحول اإىل 
الواليات املتحدة االأمريكية بعد تراجع الدور الدويل لربيطانيا خا�سة بعد موؤمتر بلتيمور 
عام 1942م الذي عقد يف نيويورك، ومن ناحية اأخرى فاإنها ت�ستمد نفوذاً اإ�سافيًا من قبل 
الكربى،  الدول  الوا�سع يف  والنفوذ  االنت�سار  ال�سهيونية ذات  اليهودية واحلركة  اجلماعات 
والتاأثري على قراراتها و�سيا�ساتها من خالل تغلغلها ال�سيا�سي واالقت�سادي واالإعالمي يف 
هذه الدول، مما ي�سهل عليها مهمة التاأثري يف ال�سيا�سات الداخلية لتلك الدول.علمًا اأن هذه 
احلركات �سواء اأكانت يهودية اأم �سهيونية متفقة على دعم دولة اإ�رسائيل، وتقف من خلفها 

رغم اخلالفات الوا�سعة بني هذه اجلماعات. )�سفيق: 1994: 11(
اإن العوامل الدولية هي التي قررت م�سري فل�سطني، و�سعب فل�سطني، من خالل جمموعة 
م�سببات، اأدت اإىل زرع كيان ا�ستيطاين اإحاليل فيها، يقوم بوظيفة ل�سالح الدول اال�ستعمارية 
الكربى، ومن هذه االأ�سباب املوقع اجلغرايف اال�سرتاتيجي املهم لفل�سطني على مر الع�سور 
الذي جعل الظروف ال�سيا�سية يف حو�س البحر االأبي�س املتو�سط من اأكرث امل�سطحات املائية 
التي لعبت دوراً �سيا�سيًا وع�سكريًا وجتاريًا من اأي م�سطح مائي اآخر، مما كان عاماًل م�سببًا 
لها  كان  فقد  ال�رسقي،  �ساحله  على  تقع  فل�سطني  اأن  عليه، ومبا  لل�سيطرة  املتعاقبة  لالأمم 
ن�سيب من هذه ال�سيطرة، وكان حمل اهتمام الدول العظمى لالعتبارات االإ�سرتاتيجية ملوقع 
فل�سطني ودورها يف الدفاع عن ال�رسق االأدنى، علمًا اأن هذه االأهمية ما زالت ماثلة يف موقع 

فل�سطني اجلغرايف ودورها ال�سيا�سي. )�سكري 1990، 3(
وهناك عامل اآخر جعل من فل�سطني مكان اهتمام الدول العظمى، اأال وهو موقعها يف 
قلب الوطن العربي، عند ملتقى قارة اآ�سيا واإفريقيا، ويحدها من ال�سمال �سوريا ولبنان، ومن 
العقبة ومن  الغربي �سيناء، ومن اجلنوب خليج  ال�رسق �سوريا و�رسق االأردن ومن اجلنوب 
لها للعب دور اقت�سادي  الغرب البحر االأبي�س املتو�سط. )جبارة 1998: 15(، فهذا املوقع اأهَّ
بالت�ساري�س  عالقة  لها  اأخرى  ميزات  وهناك  التجارة،  طرق  على  ت�سيطر  كونها  بارز، 
مر  على  امل�ستعمرين  لغزوات  عر�سة  جعلها  مما  الرتبة،  وخ�سوبة  واملناخ،  اجلغرافية، 

الع�سور، رغم �سغر م�ساحتها ن�سبيًا، والتي تبلغ )27.500 كم2(. )جبارة 1998: 15(.
اأما من الناحية الدينية،  فقد كانت فل�سطني مهد الديانات ال�سماوية الثالث، فهي من 
ال�سالم-  اإبراهيم -عليه  اإنها ترتبط مبرور �سيدنا  اإذ  اأهمية خا�سة،   القد�سية لها  الناحية 
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فيها، وقد ولد اإبراهيم -عليه ال�سالم- باأر�س بابل العراقية يف بلدة اأور، التي كان فيها 
اأبوه وع�سريته،  ومنها ارحتل اإىل حرŊان، قا�سداً بيت املقد�س، ويف حرŌان تعرف ب�سارة بنت 
اأر�س اخلليل يف فل�سطني، واأقام  ملك حرŎان فتزوج منها، وكانت عقيمًا ال تلد، ونزل بها 
زمنًا هناك،  ثم ارحتل اإىل م�رس وهناك وهبت له هاجر، فاأجنبت له اإ�سماعيل عليه ال�سالم. 
اإىل  العودة  ثم  م�رس،  اإىل  فل�سطني،  اإىل  ال�سام،  اإىل  العراق  من  ال�سالم  عليه  رحلته  فكانت 

اخلليل وا�سمها يومئذ )حربون(. )التميمي: 1997: 115(
وجاءت هذه الزيارة املباركة التي �رسَّف بها �سيدنا اإبراهيم -عليه ال�سالم- فل�سطني 
ومدينة اخلليل حتديداً، لت�سيف لها اهتمامًا دينيًا يرى اليهود اأن جزءاً منه مقد�س بالن�سبة لهم 
كذلك، اأما موقفنا نحن يف العامل االإ�سالمي فهو نابع من تراثنا االإ�سالمي الذي يعترب �سيدنا 
اإبراهيم يهوديًا وال ن�رسانيًا  اإبراهيم حنيفًا م�سلمًا كما جاء يف - قوله تعاىل -:»ما كان 
اآية  اآل عمران،  العظيم )�سورة  ولكن كان حنيفًا م�سلمًا، وما كان من امل�رسكني«. �سدق اهلل 
67(، ففي هذه االآية القول الف�سل عن ملة اإبراهيم عليه ال�سالم، وبذلك يكون الرد املبني على 

ادعاءات بني �سهيون، الأن عقيدة التوحيد واحدة والقد�سية الدينية تتبع التوحيد.
كما ارتبطت فل�سطني مبيالد �سيدنا عي�سى عليه ال�سالم، الذي ولد يف بيت حلم اآخر �سنة 
من حكم هريدو�س، الذي اأمر بقتل كل طفل يولد يف بيت حلم، فهربت ال�سيدة مرمي بوليدها، 
وهرب معها يو�سف النجار اإىل م�رس، خ�سية اأن يبط�س به ذلك امللك اجلبار. )العارف 2007: 
97(  علمًا اأن ال�سيد امل�سيح -عليه ال�سالم- هبط القد�س، وكانت على عهده تدعى اأور�سليم، 
وهبطها مرة يف نعومة اأظفاره، وثالث مرات بعد ن�رس ر�سالته، حيث كانت االأوىل يف الثاين 
ع�رس من �سهر ت�رسين اأول �سنة 28م، والثانية بعد ذلك ب�سهرين، اأي يف كانون اأول من العام 
نف�سه، ويف الثالثة اعتقل و�سيق اإىل املحاكمة، وحكم عليه باملوت. )العارف 2007، 104(. 
وكان ال�سيد امل�سيح يكره اأور�سليم، ويذيع ر�سالته يف ريفها خ�سية اأن يغدر به اليهود، ومن 

اأقواله املاأثورة يف هذا الباب »ال كرامة لنبي يف وطنه«. )العارف 2007: 107(.
بحادثة  ارتبطت  عندما  وقد�سية  تكرميًا  فل�سطني  اهلل  زاد  بل  فح�سب،  هذا  يكن  ومل 
قوية ومقد�سة يف  لفتة  احلادثة مبثابة  فكانت هذه  واملعراج عام 620 ميالدي،  االإ�رساء 
تاريخنا االإ�سالمي، نبهتنا اإىل اأهمية القد�س ومكانتها لدى امل�سلمني. فقد كان باالإمكان 
اأراد اأن يكون  اأن يكون املعراج مبا�رسة من مكة اإىل ال�سماء، لكن اهلل -�سبحانه وتعاىل- 
املعراج من بيت املقد�س، ونزلت االآية الكرمية:»�سبحان الذي اأ�رسى بعبده لياًل من امل�سجد 
الب�سري«  ال�سميع  هو  اإنه  اآياتنا  من  لرنيه  حوله  باركنا  الذي  االأق�سى  امل�سجد  اإىل  احلرام 

�سدق اهلل العظيم )�سورة االإ�رساء، اآية 1(
اإىل  عرج  ومنه  املقد�س،  املكان  هذا  اإىل  و�سلم-  عليه  اهلل  بالنبي–�سلى  اأ�رسي  لقد 
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ال�سماوات العال، بعدما اأحيا اهلل – تعاىل- االأنبياء واملر�سلني للنبي يف امل�سجد االأق�سى، 
لي�سلي بهم –�سلى اهلل عليه و�سلم- اإمامًا، وليجتمعوا الأول مرة يف ذلك املكان املقد�س 
واأر�س  الوحي،  ل�رسفه وعظيم منزلته، فهو مهبط  املكان  اهلل هذا  لهم  اختار  الطاهر، وقد 
و�سلى  بهم،  ف�رسفه  املكان،  هذا  غري  يف  االأر�س  على  قط  االأنبياء  جتتمع  ومل  الر�ساالت، 
االأنبياء والر�سل باإمامة النبي الكرمي عليه اأف�سل ال�سالة وال�سالم، فكانت تلك اأعظم �سالة 

يف التاريخ. )�سويدان 2005، 72(.
ونظراً  الدينية،  فل�سطني  اأهمية  واأبلغها على  املوؤ�رسات  اأقوى  االأحداث من  وتعد هذه 
الرتباط االأهمية الدينية باملوقع اال�سرتاتيجي باالأهمية االقت�سادية، فاإنه من املنطق اأن 
يكون لها تاأثرٌي ايجابٌي على اأو�ساعها ال�سيا�سية، كما ذكرت �سابقًا، وهو ما يف�رس اهتمام 
االأمم املختلفة بال�سيطرة عليها يف خمتلف الع�سور، ومبا اأن اأهميتها متجددة عرب الع�سور، 
فقد كانت �سببًا مبا�رساً لتدخل الدول اال�ستعمارية يف التاريخ احلديث واملعا�رس، وت�سابقها 
ال�سيطرة عليها، حفاظًا على م�ساحلها يف املنطقة، ومتخ�س عن هذا االهتمام �سبه  على 
اإجماع من الدول العظمى يف التاريخ احلديث بقيادة بريطانيا وفرن�سا واأمريكا اإىل ت�سوية 
التي  املقد�سة،  واأر�سه  الفل�سطيني  ال�سعب  ح�ساب  على  لتحل  اأوروبا،  يف  اليهود  م�سكالت 
كانت عربية قبل اأن تكون اإ�سالمية، فاأ�سدرت العديد من القرارات الباطلة والظاملة، التي 
اأر�س  على  املفتعلة  الدولة  هذه  لتقوم  دويل،  بدعم  فل�سطني  على  ال�سيطرة  لليهود  هياأت 
فل�سطني، وتقرر هذه الدول م�سري فل�سطني بعيداً عن اأهلها، من خالل العديد من القرارات 
اتفاقية  اأهمها  ومن  البالد،  م�سري  تقرير  يف  االأبرز  االأثر  لها  كان  التي  والعلنية،  ال�رسية 
�سايك�س بيكو، ووعد بلفور، واحتالل فل�سطني من قبل بريطانيا، وقيام �سلطة االنتداب فيها 
اأر�س فل�سطني املقد�سة، حتقيقًا  اإ�رسائيل على  التي عملت على متهيد الطريق الإقامة دولة 
لوعد بلفور امل�سوؤوم. وكان الهدف االأبرز لزرع هذه الدولة، اأن تقوم بوظيفة تخدم م�سالح 
الدول اال�ستعمارية يف املنطقة العربية االإ�سالمية، وخا�سة بعد ظهور املوارد الطبيعية يف 

املنطقة، وتعاظم اأهميتها ال�سيا�سية.

ومن أهم نقاط وظيفة إسرائيل:

حتت التهديد امل�ستمر. و�سع املنطقة . 1
اال�ستعمارية  الدول  م�سلحة  يحقق  مبا . 2 عمومًا،  العربية  التجزئة  حالة  على  االبقاء 

العظمى، ومينع من تطور التاريخ الطبيعي لتقدم االأمة العربية االإ�سالمية.



مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس عشر - شباط 2009

ĎċĐ

اإبقاء الدول العربية يف حالة. 3 من التبعية امل�ستمرة للدول الكربى كونها مهددة.
املحافظة على. 4 م�سالح الدول اال�ستعمارية ال�سيا�سية واالقت�سادية، و�سمان ح�سولها 

على الرثوات الطبيعية وخا�سة البرتول. )�سفيق 1999: 12(.

ثالثاً: دور األمم املتحدة يف املسألة الفلسطينية:
لقد ا�سطرت االأمم املتحدة اإىل التدخل املبكر يف امل�ساألة الفل�سطينية، وكان تدخلها 
ب�سكل مبا�رس من خالل قرار التق�سيم رقم 181، والقرار 194، وذلك بناء على اأجندة الدول 
العظمى، وخا�سة بريطانيا التي قررت رفع الق�سية اإىل االأمم املتحدة، بحجة نيتها اإنهاء 
االنتداب، ومل يتجاوز عمر الهيئة الدولية العامني فقط، حيث دعت بريطانيا يف 2 ني�سان 
1947م االأمم املتحدة لعقد دورة ا�ستثنائية، وبعد مناق�سات م�سهبة قررت اجلمعية العامة 
يف 15 اأيار 1947م تاأليف اللجنة اخلا�سة لالأمم املتحدة ب�ساأن فل�سطني )ان�سكوب(. )�سالح 

2003: 437( و)عبد احلي: 1999: 79(.
تاألفت اللجنة من ممثلني عن اإحدى ع�رسة دولة هي ا�سرتاليا، كندا، ت�سيكو�سلوفاكيا، 
اأن غالبية  االأرجواي، يوغ�سالفيا، هولندا، ويالحظ  ال�سويد،  اإيران، بريو،  الهند،  جواتيماال، 
الت�سويت،  الإجناح  اأكرب  فر�سة  اأعطاها  اال�ستعمارية، مما  الدول  فلك  تدور يف  الدول  هذه 
وكان من اأبرز مهمات اللجنة جمع معلومات، والتحقيق يف ق�سية فل�سطني، واال�ستماع اإىل 
جميع االأطراف، ورفع تقرير للجمعية العامة ي�سمل االقرتاحات التي تراها اللجنة منا�سبًة 

للحل.)�سالح:2003: 437( و)الكيالين: 1991: 40(.
االنتداب،  �سلطة  �سهادات  اإىل  فيها  ا�ستمعت  اجتماعًا،  ع�رس  �ستة  من  اأكرث  اللجنة  عقدت 
اللجنة، مما انعك�س على  الفعل جتاه  العرب واليهود، ويف هذا االإطار تباينت ردود  و�سهادات 
حديثة  العربية  الدول  جامعة  ا�ستعدت  العربية  الر�سمية  الناحية  فمن  معها،  التعامل  طريقة 
االإن�ساء للتعاون مع اللجنة، بينما رف�ست اللجنة العربية العليا التعامل معها، وكان ح�سيلة ما 

قدمته الدول العربية للجنة ورقتني موجزتني عن الق�سية الفل�سطينية. )الكيالين: 1991: 40(.
اإن ما قدمته الدول العربية اإىل اللجنة من اإثباتات -كما ذكر �سابقًا-كفيل بالتعبري 
اإنه  اأن يقال عنه  اأقل ما ميكن  بل  العربي،  االن�سجام يف املوقف  االإرباك وعدم  عن حالة 
لي�س جديًا، ومل يتعامل مع هذه الق�سية بامل�ستوى املطلوب، الذي يعرب عن احلق والتاريخ 
فل�سطني،  ب�ساأن  الفل�سطيني  وال�سعب  واالإ�سالمية  العربية  االأمة  اأبناء  الذي قدمه  والن�سال، 
خا�سة اإذا ما قورن ذلك بالوثائق التي قدمتها احلركة ال�سهيونية، والتي قدرت مبا يزيد 
عن املائة وثيقة، بع�سها مطول واالآخر تف�سيلي، بل مبالغ فيه، بهدف خلق راأي عام داعم 
مطالبهم.  يف  وتوؤيدهم  معهم  لتتعاطف  الدولية  االأو�ساع  ا�ستغالل  خالل  من  ملطالبهم، 

)الكيالين 1991: 40(.
العامة،  اإىل اجلمعية  اللجنة تقريراً  اأعدت  اإىل االأطراف املختلفة،  اللجنة  ا�ستماع  بعد 
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�رسدت فيه مواقف العرب واليهود، وبينت فيه حجم كل فئة منهم، وذكرت اللجنة اأن العرب 
اأكرث من ثلثي ال�سكان، واأنهم ميلكون ما يزيد على 86% من اأرا�سي فل�سطني، علمًا اأن الن�سبة 
اأر�س فل�سطني، ومبوجب حقهم الطبيعي والقانوين فاإنهم  احلقيقية تزيد على 95.5% من 

تواقون اإىل اال�ستقالل. )�سالح 2003: 437(
النظر يف �سكل القرتاح املقدم، حيث قدم  اللجنة اخلالف يف وجهات  وتخلل عمل 

اقرتاحان اإىل اجلمعية العامة:
اقت�سادية،  م�رشوع الأغلبية، الذي ين�س على اإن�ساء دولتني يف فل�سطني، تربطهما وحدة . 1

وتتمتع مدينة القد�س بنظام خا�س حتت اإ�رساف االأمم املتحدة.
دولتني عربية،  اإن�ساء دولة احتادية فيدرالية، مكونة من . 2 اإىل  الأقلية، ويهدف  م�رشوع 

واأخرى يهودية يف فل�سطني.
رف�ست اجلمعية العامة م�رسوع االأقلية الذي اأيدته الدول العربية واالإ�سالمية، وان�سب 
النقا�س على م�رسوع االأغلبية، وعندما تبني بعد املناق�سات ال�ساملة التي جرت بتاريخ 26 
الت�سويت،  تاأجيل  مت  �سيف�سل،  عليه  االقرتاع  مت  ما  اإذا  امل�رسوع  اأن  1947م  ثاين  ت�رسين 
الرئي�سية  حليفتها  االأمريكية  املتحدة  والواليات  ال�سهيونية  للحركة  الفر�سة  اأتاح  مما 
اقت�ساديًا  معها  التعامل  بعدم  الدول  هذه  مهددة  ال�سغرية،  الدول  على  ال�سغط  ملمار�سة 
اإىل الر�سوخ لل�سغوطات خا�سة: تايالند،  اأدى بهذه الدول  اإذا عار�ست القرار، االأمر الذي 
والفلبني، وهايتي،....اإلخ مما اأدى اإىل زيادة عدد الدول املوؤيدة للم�رسوع، وا�ستخدم يف هذه 
املرة و�سائل من ال�سغوط التي ال تتنا�سب مع اأهمية املو�سوع، وال مع اآليات عمل املنظمة 
الثانية، والتي جرت بتاريخ 29  الت�سويت  اأجنح عملية  الذي  االأمر  املعتمدة يف ميثاقها، 
وعار�س  الت�سويت،  عن  دول  ع�رس  وامتنعت  دولة   33 اأيدته  حيث  1947م،  ثاين  ت�رسين 
امل�رسوع 13 دولة، وح�سل امل�رسوع على اأغلبية الثلثني ح�سب املادة 18 مليثاق املنظمة 

الدولية. )عبد احلي 1999: 78(.
اإن م�رسوع التق�سيم لعام 1947م يظهر موازين القوى وانعكا�ساتها على االأر�س ومدى 
�سيطرة الدول العظمى على املوؤ�س�سة، والتاأثري على قراراتها، وحتديد �سيا�ستها، لذلك فاإننا 
نرى ب�سكل وا�سح ا�ستغالل اليهود لالأو�ساع ال�سيا�سية واالإن�سانية التي نتجت عن احلرب 
العاملية الثانية، حيث عملوا على ت�سخيم حجم املجازر النازية �سدهم، من اأجل التاأكيد 
على اأن البديل عن هذه املجازر هو اإقامة الوطن القومي اليهودي يف فل�سطني، ليكون كفياًل 
بعدم تعر�سهم اإىل جمزرة اأخرى، وبذلك يكون ال�سعب الفل�سطيني دفع ثمن اإ�سكالية اليهود 

يف اأوروبا، ومل يدفعها االأوربيون الذين ارتكبوا احلرب �سدهم.
الدول  تعاطف  ال�سهيونية، ومدى  احلركة  قادة  لدى  ال�سيا�سية  املهارة  كذلك  ويظهر 
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العظمى معها، وذلك من خالل عملهم على نقل مركز الثقل ال�سيا�سي اإىل الواليات املتحدة 
االأمريكية، وبخا�سة اأنهم ح�سلوا على دعم كل من احلزبني الدميقراطي واجلمهوري )�سالح 

2003: 436( من اأجل اإلغاء الكتاب االأبي�س لعام 1939م.
اإنهاء  يف  اليهود  رغبة  هو  ال�سهيونية  التوجهات  يف  التحول  هذا  اأ�سباب  من  كان 
م�رسوع اإقامة الدولة اأمام االأمم املتحدة، علمًا منهم اأن بريطانيا مل تعد دولة عظمى، واأن 
هي  الدولية  املوؤ�س�سة  �ستكون  وبذلك  ال�سوفيتي،  واالحتاد  املتحدة  الواليات  بني  ال�سدارة 
الراعي اجلديد لق�سيتهم التي يوجد فيها نفوذ قوي للواليات املتحدة االأمريكية. كما يعترب 
رفع االأمر اإىل االأمم املتحدة اإ�سفاء طابع االعرتاف الدويل على املكا�سب التي تنوي احلركة 

ال�سهيونية حتقيقها. )ح�سني 2006: 181(.
الذي  ترومان،  االأمريكي  الرئي�س  التحول، هو موقف  هذا  اليهود على  �سجع  الذي  اإن 
انربى لتحقيق اآمال اليهود يف اإقامة دولتهم، وعمل على اإيجاد �سغط دويل يف ظل �سعف 

عربي وا�سح. )�سالح 2003: 436 + ح�سني 2006: 181(.
قد مهد  بريطانيا  بيفن وزير خارجية  تو�سية  اأمريكية ح�سب  اأجنلو  ت�سكيل جلنة  اإن 
الفل�سطينية لتحل حمل بريطانيا، وكان من  الق�سية  اأمريكا مبا�رسة على  الطريق الإدخال 
لتغيري  يهودي  مهاجر  األف  مائة  بهجرة  ال�سماح  اأمريكية  االأجنلو  اللجنة  تو�سيات  اأهم 
موازين القوى الدميغرافية داخل فل�سطني، وحرية انتقال االأرا�سي وبيعها لليهود. )�سالح 

.)437 :2003
حيث  العربية،  املنطقة  يف  البرتول  بظهور  االأمريكي  املوقف  يف  الت�سارع  هذا  ظهر 
رغبت اأمريكا من دعمها اإقامة دولة يهودية لتكون حامية مل�ساحلها يف املنطقة. وللداللة 
الوقت  ذلك  يف  االأمريكي  الدفاع  وزير  ب�سهادة  ن�ستعني  االأمريكية،  ال�سغوطات  �سدة  على 
جيمي فور�ستال حينما قال: »اإن الو�سائل التي ا�ستعملت الإكراه الدول االأع�ساء وتهديدها يف 
االأمم املتحدة لكي توؤيد قرار التق�سيم و�سلت اإىل درجة الف�سيحة واخلزي«. )النمورة 2006: 
283(. هذه �سهادة يف االإطار الر�سمي، اأما اإذا ما قورن االأمر مب�ستوى املنطق وب�سكل جديل 
للداللة فقط، فاإن قرار التق�سيم مل يراِع مبداأ العدالة ال من حيث عدد ال�سكان، وال من حيث 
ن�سبة ملكية االأرا�سي من قبل كل طرف، فحني اأ�سدرت بريطانيا ت�رسيح بلفور كان عدد 
اليهود اأقل من 2% من جمموع ال�سكان يف فل�سطني، وملكيتهم 2.5% من االأر�س، يف حني 

بلغ حجم ملكية العرب لالأر�س %97.5.
من  فقط   %5.66 ميلكون  اليهود  فكان  1947م،  عام  التق�سيم  قرار  �سدور  عند  اأما 
االأر�س، بينما منحهم قرار التق�سيم 56.4% من م�ساحتها، ومنح العرب 43.6% من م�ساحتها 
)النمورة 2006: 283(. وبهذه النتيجة تكون الناحية الواقعية واملنطقية قد غريت الواقع 
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واملنطق، وانحازت اإىل ال�سهيونية. 
اإن التاآمر الدويل على الق�سية الفل�سطينية ظهر منذ مبا�رسة هيئة االأمم املتحدة النظر 
يف هذه الق�سية، فبالرغم من تفنيد مندوبي الهيئة العربية العليا مزاعم ال�سهيونية، ورف�س 
اإليه، واإن  التق�سيم وينتهي  اللجنتني، الأن تقرير االأقلية يدور كذلك يف نطاق  العرب تقرير 
كان اأقل ظلمًا من اقرتاح االأكرثية، حيث ف�سل العرب فكرة الدولة الدميقراطية التي ت�سمل 
اجلميع، رغم معرفتهم اأن فيها اإجحافًا لكرثة املهاجرين الذين ال تربطهم اأي �سلة بفل�سطني، 
اإال بهدف قلب املوازين الدميوغرافية من اأجل حتقيق الفكرة ال�سهيونية، يف حني قبل اليهود 
تو�سية التق�سيم من خالل مندوب الوكالة اليهودية واأبدوا اعرتا�سًا على ترك اجلليل الغربي 
التق�سيم  لقرار  اليهود  قبول  اليهودية.)زعيرت 1955: 200(، ويعد  ال�سيادة  والقد�س خارج 
عليها  التحايل  اأجل  ومن  الدولية،  ال�رسعية  على  احل�سول  يف  ال�سديدة  رغبتهم  عن  معرباً 

ل�سمان اأن تكون دولتهم �سمن املنظومة الدولية اجلديدة ومبباركتها.
الواليات  مندوب  اإعالن  هو  الدولية  التدخالت  عن  عرب  الذي  االأهم  التطور  كان  لقد 
مثل  تعديالت  اإجراء  مع  بالتق�سيم  التحقيق  جلنة  اأكرثية  لتو�سية  حكومته  تاأييد  املتحدة 
التق�سيم،  على  موافقته  الرو�سي  املندوب  اأعلن  كما  اليهودية،  بالدولة  العربية  يافا  اإحلاق 
يف حني اأعلن املندوب الربيطاين عزم حكومته على اجلالء عن فل�سطني، وعدم ا�ستعدادها 

للت�سويت على القرار.)زعيرت 1955: 200(.
يعد قرار التق�سيم رقم 181 اأول قرار لالأمم املتحدة فيما يتعلق بالق�سية الفل�سطينية، 
واإن �سك االنتداب على فل�سطني عام 1922م هو اأول قرار دويل بخ�سو�س فل�سطني، وجاء 
القرار 181 متنكراً حلقوق ال�سعب الفل�سطيني الوطنية يف تقرير م�سريه وتكوين دولته، فاإنه 

يعترب وبحق �سهادة ميالد دولة اإ�رسائيل. )عبد احلي 1999: 79 + النمورة 2003: 97(.
ا�ست�سدار  عملية  رافقت  التي  املالحظات  من  العديد  هناك  فاإن  ذلك  من  وبالرغم 
القرار ومن اأهمها ممار�سة الدول العظمى ال�سغط على الدول ال�سغرى، من اأجل تاأييد القرار 
بكافة الو�سائل مبا فيها االبتزاز، وبخا�سة تلك ال�سغوط التي مار�ستها الواليات املتحدة 
االأمريكية على الدول ال�سعيفة وال�سغرية يف االأمم املتحدة، حلملها على تاأييد قرار التق�سيم 
الدول: هايتي، وليبرييا، و�سيام، والفلبني، وبورما، حيث هددت  لعام 1947م، ومن هذه 
ولن  االأمريكي،  لل�سغط  ت�ستجب  مل  اإن  اقت�ساديًا  معها  التعامل  بعدم  الدول  هذه  اأمريكا 
ا�ستعداد  ت�سرتي الواليات املتحدة املطاط من ليبرييا على �سبيل املثال ال احل�رس، وعدم 
بريطانيا لتحمل م�سوؤولياتها جتاه التزاماتها نحو العرب، واإعالنها املفاجئ االن�سحاب من 

فل�سطني دون اال�سرتاك يف تقرير م�سريها. )عبد احلي 1999: 78(.
على اأن القرار فر�س على اإ�رسائيل العديد من االلتزامات، ورغم التحفظات على القرار 
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بخرائط  واأرفقتها  بالتف�سيل  اإ�رسائيل  دولة  كوثيقة حددت حدود  �ُسجل  فاإنه  اأبعاده،  بكل 
مبداأ  على   181 رقم  القرار  من  الثاين  الف�سل  من  الثانية  املادة  ن�ست  كما  احلدود،  تبني 
نرى  اأننا  اإال   .)97  :2003 )النمورة  العامة.  لالأغرا�س  اإال  امل�سادرة  من  االأر�س  حماية 
اإ�رسائيل من اأول الدول التي حتايلت على املنظمة الدولية، و�رسبت بهذه الن�سو�س عر�س 
احلائط، خا�سة فيما يتعلق مب�سادرة االأرا�سي الأغرا�س اال�ستيطان، والتي ت�ستويل عليها 

�سباح م�ساء.
القرار  ا�ست�سدار  التي كانت حري�سة على  الدول  فاإننا نرى  الدولية،  الناحية  اأما من 
تتحول ب�رسعة كبرية يف ت�سييق ال�سق اخلا�س باجلانب العربي، خا�سة الواليات املتحدة، 
اتخاذ  يف  فبداأت  اليهودية،  الدولة  اإقامة  على  املتحدة  االأمم  م�سادقة  �سمنت  اأن  بعد 
اإقامة  القرار، وهو  الثاين من  ال�سق  بتنفيذ  االأمم املتحدة  التي حتول دون قيام  االإجراءات 
الدولة الفل�سطينية يف امل�ساحة املخ�س�سة لها مبوجب القرار نف�سه واأخذت تطالب مب�رسوع 

و�ساية على فل�سطني بهدف املماطلة والت�سويف. )النمورة 2003، 98(
اأيًا كانت �سلوكيات الدول العظمى، فاإن قرار التق�سيم يعد قراراً ظاملًا بالن�سبة لل�سعب 
الفل�سطيني يف ال�سكل وامل�سمون، وكذلك من الناحية القانونية، اإال اأننا لو جتاوزنا الناحية 
القانونية، فاإنه يخلو من العدالة يف الكم والكيف، اأي يف كمية االأر�س التي اأعطاها للدولة 

اليهودية وهي 56.4 مقارنًةً مبا ميلكه اليهود.
ال�سهل  على  اليهودي  اجلزء  ا�ستمل  حيث  االأر�س،  جودة  اإىل  بالن�سبة  االأمر  وكذلك 
ال�ساحلي وال�سهول اخل�سبة االأخرى، واالأرا�سي املروية يف طربيا واحلولة، بينما ا�ستملت 

املنطقة العربية على مناطق جبلية قاحلة واأرا�ٍس غري مروية. )النمورة 2003: 96(.

احنياز األمم املتحدة:
�سد  وا�سٌح  انحياٌز  التق�سيم  قرار  ب�ساأن  املتحدة  االأمم  دور  تتبع  خالل  من  ظهر  لقد 
لبحث  خا�سة  جلنة  نف�سها  من  املتحدة  االأمم  تن�سيب  خالل  من  وذلك  العربية،  الق�سايا 
امل�رسوع يف 3 كانون اأول 1947م، حيث عقدت 34 اجتماعًا بني 25 اأيلول – 25 ت�رسين 
لتقرير  الدولية  العدل  اقرتاحًا بدعوة حمكمة  العامة  ثاين عام 1947م، ورف�ست اجلمعية 
 11 وامتناع   ،18 �سد   25 باأغلبية  فل�سطني  تق�سيم  يف  النظر  يف  املتحدة  االأمم  �سالحية 
لالأمم  يكون  اأن  على  دولة،   20 مقابل  بالت�سويت  دولة   21 وقيام  الت�سويت،  عن  ع�سواً 
املتحدة �سالحية التو�سية بتطبيق قرار التق�سيم دون حاجة ملوافقة اأكرثية �سعب فل�سطني. 

)�سالح 2003: 438(.
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تعد حالة الت�سويت هذه خمالفة ملبادئ االأمم املتحدة، والأبرز املواثيق التي قامت 
الدول  ونفوذ  االأر�س،  على  امل�سالح  يعك�س  الذي  االأمر  امل�سري،  تقرير  حق  وهي  عليها، 
وال حيادية  امل�سري،  وتقرير  وامل�ساواة  العدل  ال�سعوب يف حتقيق  م�سالح  ولي�س  الكربى، 

املنظمة الدولية.
قرار  يف  لها  خم�س�س  هو  عما  تزيد  اأرا�سي  واحتاللها  اإ�رسائيل  دولة  قيام  بعد  اأما 
التق�سيم، فقد ظهر انحياز اآخر، الأن االأمم املتحدة والدول العظمى مل تعمل على اإلزام دولة 
اإ�رسائيل بالعودة اإىل احلدود املقرتحة يف قرار التق�سيم وفق اتفاقية الهدنة. وعجزت الدول 
العظمى واالأمم املتحدة عن امل�ساعدة يف اإقامة الدولة العربية يف احلدود املخ�س�سة لها، 

بل اإنها كانت معوقة الإقامة هذه الدولة. )�سالح 2003، 440(.
تدخلت االأمم املتحدة يف منت�سف عام 1949م للتعامل مع النتائج املرة التي جنمت 
عن خطة ال�سالم التي اأقرتها عام 1947م، فاتخذت قراراً مركزيًا يف تهمي�س البعد ال�سيا�سي 
للق�سية الفل�سطينية وحتويلها اإىل ق�سية اإن�سانية عندما ا�ستبعدت منظمة الالجئني الدولية 
بالالجئني  بت�سكيل وكالة خا�سة  الفل�سطينيني، وقامت  الالجئني  م�سكلة  مع  التعامل  من 
اإ�رسائيل و املنظمات اليهودية وراء اتخاذ هذا  الفل�سطينيني )بابيه 2007.263(، وكانت 
الفل�سطيني،  اللجوء  اأوروبا وحالة  اليهود يف  اإيجاد مقارنة بني جلوء  اأجل عدم  القرار من 
وبخا�سة اأن منظمة الالجئني الدوليني هي التي �ساعدت الالجئني اليهود بعد خروجهم من 

اأوروبا.
ومن ناحية اأخرى، فاإن وكالة اإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني مل يكن يف اأولويات 
برناجمها اإعادة هوؤالء الالجئني، بل اكتفت بت�سهيل عملية تقدمي اخلدمات االإن�سانية لهم، 
وحاولت دجمهم يف املخيمات امل�سيفة بعد تاأهيلهم. وبذلك تكون االأمم املتحدة قد �ساهمت 
اإ�رسائيل التي قبلت االأمم املتحدة ع�سويتها بعد  الفل�سطينية بعد قيام  يف حتويل الق�سية 
عام تقريبًاً من اإعالن ميثاقها يف 11 اأيار 1949م اإىل جمرد ق�سية فرعية تنح�رس مب�سكلة 
الالجئني، ترعاهم وكالة اإغاثة، وكان ذلك ب�سبب �سغط الدول الكربى يف االأمم املتحدة منذ 

دورتها الثانية )عبد احلي 80:1999(.
اأما يف بداية اخلم�سينيات من القرن املا�سي، فقد ان�سغلت االأمم املتحدة بتف�سيالت 
الهدنة، وفك اال�ستباك، وتاأهيل الالجئني، واحل�سول على ميزانيات الإغاثتهم، مما جعلها 
ت�ساهم ب�سكل فعال يف تثبيت الو�سع القائم، وامل�ساهمة يف تعطيل اإقامة الدولة الفل�سطينية، 
اأو حل الق�سية الفل�سطينية. لذلك فاإن هناك العديد من الدالالت القوية على تراجع دور االأمم 

املتحدة من اأهمها:
الأهم اأهداف املنظمة وهو حق ال�سعوب يف تقرير م�سريها. خمالفة القرار . 1

اأو االنتداب، بل  اجلمعية العامة ال متلك احلق القانوين بالت�رسف باأي اإقليم نحو الو�ساية . 2
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اإن نظام الو�ساية هو متهيد حل�سول البلد على اال�ستقالل.
ال يحق لهيئة االأمم املتحدة، اأو الأي هيئة. 3 اأخرى تق�سيم اإقليم دون رغبة �سكانه االأ�سليني.

قد حولته  يعترب قرار اجلمعية العامة تو�سية غري ملزمة، واأن موازين القوى على االأر�س . 4
اإىل قرار ملزم يفتقر اإىل العدالة ولو ب�سكل جديل. )�سالح 446:2003(. كما عجزت االأمم 
املتحدة  لالأمم  وتبعيتها  بالقد�س  اخلا�س  النظام  فر�س  عن  العظمى  والدول  املتحدة 
على  ال�سيادة  يف  العالقة  ذات  الدول  تعاون  عدم  �سمنها  من  خمتلفة،  وذرائع  بحجج 
االأر�س املخ�س�سة، يف اإ�سارة اإىل االأردن واإ�رسائيل، االأمر الذي ي�سري اإىل اأن االأمم املتحدة 
ا�ستجابت ل�سيا�سة الدول العظمى وم�ساحلها، يف تبنيها لوجهة نظرها بقبول قيام دولة 
الكيان االإ�رسائيلي، واإعطائها �رسعية دولية، وتوفري االأجواء املنا�سبة لها، لتمكينها من 
االإعداد  الدول يف  تلك  وان�رساف  اجلوهرية،  لالأمور  اال�ستمرار، من خالل عدم مناق�ستها 
لتقوية هذه الدولة واحلفاظ على اأمنها بالتوايل، وبرز هذا من خالل �سلوك فرن�سا واأمريكا 

بعد بريطانيا، بل اإن جزءاً من دول الكتلة ال�رسقية �ساهم يف ذلك اأي�سًا.
ويظهر توافق الدول العظمى يف اخلطوط العري�سة لل�سيا�سة العامة مبا يتعلق بدولة 
اأكان ذلك من خالل عدم  �سواء  العربية،  الق�سية  اأي طرف يف تبني  اإ�رسائيل، وعدم جدية 

الرغبة، اأم عجز الدول العربية عن ت�سويق وجهة نظرها وربطها مب�سالح الدول العظمى.
ال�سنوات  اإليها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف  كانت الق�سية الثانية التي تطرقت 
االأوىل لن�ساأتها هو القرار 194 الذي اتخذ يف الدورة الثالثة بتاريخ 11 كانون اأول 1948م، 
والذي ن�س على اإن�ساء جلنة حتقيق تابعة لالأمم املتحدة، وتقرير و�سع القد�س يف نظام دويل 
دائم، وتقرير حق الالجئني يف العودة اإىل ديارهم، يف �سبيل تعديل االأو�ساع، بحيث تودي 
الفل�سطينية 1993 13(.  الدرا�سات  ال�سالم يف فل�سطني يف امل�ستقبل. )موؤ�س�سة  اإىل حتقيق 
ويت�سح من القرار اأنه جاء بعد درا�سة اجلمعية العامة لالأمم املتحدة للحالة يف فل�سطني من 
جديد، واأثنت على اجلهود اخلا�سة التي بذلها الو�سيط الدويل الراحل الكونت برنادوت*Č قبل 
اأجلها، وتقدمت  اأنه �سحى من  قتله من قبل الع�سابات اليهودية، واعتربت االأمم املتحدة 

بال�سكر اإىل الو�سيط بالوكالة وموظفي االأمم املتحدة.
لتكوين جلنة و�ساطة من  اإن�ساء جلنة حتقيق تابعة لالأمم املتحدة  اإىل  القرار  وهدف 
االأمن.    جمل�س  يف  الدائمني  االأع�ساء  قبل  من  وحددت  وتركيا،  وفرن�سا  املتحدة  الواليات 
)العقاد 1983: 435(، ومن االأهداف التي حددت اإىل اللجنة امل�ساحلة والتطبيع، واإعادة 
الالجئني، وقامت اللجنة بالفعل بدعوة دولة اإ�رسائيل يف اأواخر عام 1949م لقبول عودة 
1    * )1( الكونت برنادوت دبلوماسي سويدي اختارته األمم المتحدة بعد قرار التقسيم واندالع المواجهات بين العر	 
واليهود ليكون وسيطًا دوليًا بين العر	 واليهود، عام 1948، قدم عدة مقترحات للسالم في الشرق األوسط، تم اغتياله في 

القدس على يد عصابة اشتيرن اليهودية في 7 أيلول عام 1948. 
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100.000 الجئ مقابل احل�سول على �سلح مع العرب، اإال اأن اإ�رسائيل رف�ست هذا العر�س، 
احلر  االختيار  على  ويتوقف  التنفيذ،  واجب  حقًا  العودة  اعترب   194 القرار  اأن  يوؤكد  وهذا 
لالجئ، وهو لي�س منة من اأحد، بل هو حق فردي، ال ميكن الت�رسف به اأو منعه اأو حجبه، كما 

يعني العودة اإىل الوطن عودة بكامل احلقوق املدنية وال�سيا�سية. )�سالح 2003: 442(.
يف  املت�سارعة  التطورات  فاإن  اللجنة،  مع  باإيجابية  تعاملت  العربية  الدول  اأن  ومًع 
اأعلنت  االأمم املتحدة، خا�سة عندما  الدول ومنظمة  الدويل كانت توؤكد حتيز هذه  املوقف 
ا�ستعدادها  اأيار عام 1950م عن  االأمريكية وبريطانيا وفرن�سا يف 25  املتحدة  الواليات 
امل�ساألة،  جتاه  الدول  لهذه  احلقيقية  النوايا  عن  ك�سف  الذي  االأمر  اإ�رسائيل،  حدود  حلماية 
رغم اأن اإ�رسائيل معتدية وت�ستويل على 23% من االأرا�سي املخ�س�سة للدولة العربية ح�سب 
الدرا�سات  اإىل: )موؤ�س�سة  الرجوع  القرار كاماًل باالإمكان  التق�سيم.ولالطالع على ن�س  قرار 

الفل�سطينية 1993، املجلد االأول 74-47، 19+18(.
وعقدت اللجنة موؤمتراً يف لوزان يف 26 ني�سان 1949م، حيث وافق الكيان ال�سهيوين حتت 
ال�سغط على بروتوكول لوزان، الذي حتدث عن �سبب ف�س النزاع من خالل التق�سيم وحدوده مع 
بع�س التعديالت التي تقت�سيها اعتبارات فنية، وتدويل القد�س، وعودة الالجئني، وحقهم يف 

الت�رسف باأموالهم واأمالكهم، وحق التعوي�س ملن ال يرغب. )املجدوب 1990: 146: ج6(
وتعد قرارات موؤمتر لوزان من�سجمة ب�سكل كبري مع اأهم البنود التي ا�ستمل عليها القرار 
تكن  مل  م�ساألة  وهي  الالجئني،  بخ�سو�س  ع�رسة  احلادية  املادة  يف  ورد  ما  خا�سة   ،194
مطروحة عند �سدور قرار التق�سيم عام 1947م، فقد ن�ست املادة على حق الالجئني يف العودة 
اإىل ديارهم اإذا رغبوا يف ذلك، ومن مل يرغب منهم يف العودة، وكانت له اأموال وممتلكات يف 
املناطق التي اآلت اإىل اإ�رسائيل فله حق التعوي�س عنها. )العقاد 1983، 435(. ومن اجلدير 
عن  امتنعت  التي  بريطانيا  با�ستثناء  التق�سيم  قرار  اأيدت  االأوروبية  املجموعة  اأن  بالذكر 
الت�سويت كما ذكرت �سابقًا، بينما اأيدت جميع املجموعة االأوروبية قرار 194 لعام 1948م 
اخلا�س بحق العودة. )االأزعر 1986: 118(. ومن املالحظ اأن دولة اإ�رسائيل قبلت برتوكول 
قبولها  وبعد  املتحدة.  االأمم  هيئة  يف  ع�سواً  قبولها  �سمان  اأجل  من  1949م،  لعام  لوزان 
تنكرت له، ورف�ست عودة الالجئني، وربطت عملية حل م�سكلة الالجئني بعقد �سلح مع العرب، 

من خالل املفاو�سات مع كل دولة عربية على انفراد. )املجدوب 1990: 146(
الالجئني من خالل  العربية نحو طرح ق�سية  الدبلوما�سية  للنظر توجه  الالفت  ومن 
اأظهرها  الذي  االأمر  اإ�رسائيل،  واإحراج  العاملي  العام  الراأي  ت�ستعطف  كي  االإن�ساين،  بعدها 
على اأنها ق�سية خا�رسة، حيث جرى التاأكيد على القرار يف اجلمعية العامة وب�سكل �سنوي، 
اأخرى  اإ�رسائيل يف حتديها للقرارات الدولية، ومن جهة  والتاأكيد عليه كان يعني ا�ستمرار 
كان يعني التم�سك بالفرع وترك االأ�سل، خا�سة واأن ق�سية فل�سطني لي�ست ق�سية الجئني، 
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بل اإن اللجوء هو نتاج عملية االحتالل واال�سطهاد والت�رسيد، ويف حالة التم�سك باالأ�سل 
وحل امل�سكلة االأ�سا�سية ذات الطابع ال�سيا�سي والتخل�س من اال�ستعمار واال�سطهاد باإزالة 

اأثاره، فاإن ذلك يعني تلقائيًا انتهاء م�سكلة الالجئني.
أواًل: قرار جملس األمن رقم 242 الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني نوفمرب 1967م لذي ينص على 

إقرار مبادئ سالم عادل ودائم يف الشرق األوسط:
»اإن جمل�س االأمن اإذ يعرب عن قلقه امل�ستمر ب�ساأن الو�سع اخلطر يف ال�رسق االأو�سط، 
واإذ يوؤكد عدم جواز اال�ستيالء على االأرا�سي باحلرب، واحلاجة اإىل العمل من اأجل �سالم دائم 
وعادل، ت�ستطيع كل دولة يف املنطقة اأن تعي�س فيه باأمان، واإذ يوؤكد اأي�سًا اأن جميع الدول 

االأع�ساء بقبولها ميثاق االأمم املتحدة قد التزمت بالعمل وفقًا للمادة )2( من امليثاق:
االأو�سط،  ال�رسق  يف  ودائم  عادل  �سالم  اإقامة  يتطلب  امليثاق  مبادئ . 1 تطبيق  اأن  يوؤكد 

وي�ستوجب تطبيق كلٍّ من املبداأين التاليني: 
اأرا�ٍس احتلتها يف النزاع االأخري. • ان�سحاب القوات امل�سلحة االإ�رسائيلية من 	

احلرب، واحرتام واعرتاف ب�سيادة ووحدة اأرا�سي  • اإنهاء جميع اإدعاءات اأو حاالت 	
كل دولة يف املنطقة وا�ستقاللها ال�سيا�سي، وحقها يف العي�س ب�سالم �سمن حدود 

اآمنة ومعرتف بها، حرة من التهديد بالقوة اأو ا�ستعمالها.
يوؤكد اأي�سًا احلاجة. 2 اإىل:

. • �سمان حرية املالحة يف املمرات املائية الدولية يف املنطقة	
•حتقيق ت�سوية عادلة مل�سكلة الالجئني. 	

طريق  عن  املنطقة،  يف  دولة  لكل  ال�سيا�سي  • واال�ستقالل 	 االأرا�سي  حرية  �سمان 
اإجراءات من بينها اإقامة مناطق جمردة من ال�سالح.

• ممثل خا�س ليتوجه اإىل ال�رسق االأو�سط، كما يجري  يطلب من االأمني العام تعيني	
اجلهود  وم�ساعدة يف  اتفاق  اإيجاد  بغية  فيها  وي�ستمر  املعنية،  بالدول  ات�ساالت 

لتحقيق ت�سوية �سلمية ومقبولة، وفقًا الأحكام هذا القرار ومبادئه.
تقدم جهود املمثل  • يطلب من االأمني العام اأن يرفع تقريراً اإىل جمل�س االأمن ب�ساأن 	
اخلا�س يف اأقرب وقت ممكن. )ن�س القرار منقول عن موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، 

1974م، 198(.
تبنى جمل�س االأمن هذا القرار يف جل�سته رقم 1382، باإجماع االأ�سوات.

لقد عقد جمل�س االأمن بعد حرب حزيران 1967م، بناًء على طلب م�رس الذي تقدمت به 
اأجل النظر يف االأو�ساع املتفجرة يف ال�رسق االأو�سط، بعد  يف 7 ت�رسين االأول 1967م، من 
االعتداءات االإ�رسائيلية وحرب حزيران. )عبد الهادي 1975: 265(. وعقد املجل�س بعد يومني 
واإ�رسائيل  االأردن و�سوريا  االأول، وح�رس ممثلون عن  اأي يف 9 ت�رسين  الطلب امل�رسي،  من 
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مناق�سات املجل�س، دون اأن يكون لهذه الدول حق الت�سويت، حيث تقدمت جمموعة من الدول 
مب�ساريع قرارات كان اأهمها امل�رسوع املقدم من كل من اأمريكا وبريطانيا، واعتمد امل�رسوع 
الربيطاين لي�سبح القرار 242.)عبد الهادي 1965: 265(، وكان هذا القرار من �سياغة اللورد 

كرادون، الذي اأقره جمل�س االأمن باالإجماع، وعرف بقرار 242. )جبارة 1998: 351(.
يعد هذا القرار منذ �سياغته االأوىل اإىل ترجمته على االأر�س قراراً ا�ستعماريًا، اأتى يف 
اأجل تثبيت االأمر الواقع  اإ�رسائيل، وذلك من  اإرادة الدول اال�ستعمارية املوؤيدة لدولة  �سياق 
بعد االنت�سار ال�ساحق الذي حققته دولة اإ�رسائيل يف فرتة وجيزة جداً على الدول العربية 
جمتمعة، وهذا يعني اأن هذه الدول اأرادت ال�سغط على الدول العربية، من اأجل اإنهاء حالة 
احلرب، وقبول هذه الدول باإ�رسائيل �سمن حدود اآمنة، ومن اأهم ما ورد يف القرار اأنه كان 
اأ�سواأ من ت�رسيح بلفور، ومن قرار التق�سيم، اللذين اعرتفا بال�سعب الفل�سطيني، يف حني اأن 
قرار 242 اأهمل ال�سعب الفل�سطيني ب�سكل كامل. )عبد الهادي: 1975: 276(. وجاء ليكر�س 
املكا�سب االإ�رسائيلية ويوؤكد حقها يف املرور باملمرات املائية عندما اعتربها ممرات دولية، 
كما ا�ستمل على غمو�س عميق بالن�سبة اإىل االن�سحاب، واقت�رست الق�سية الفل�سطينية على 
الغمو�س،  الق�سية تعاين من هذا  )�سكري 1990: 26(. حيث مازالت  اأنها ق�سية الجئني. 
خا�سة ما جاء يف الن�س االإجنليزي للقرار باإزالة األ التعريف، والرتكيز على االن�سحاب من 

اأرا�ٍس، بعك�س الن�س الفرن�سي الذي يوؤكد على االأرا�سي )جبارة 1998: 351(.
ومن مظاهر الرتاجع االأخرى اأن قرار 242 اأعفى اإ�رسائيل من امل�سوؤولية التي األزمتها 
بها قرارات �سابقة، بالرغم من اإجحافها مثل قرار التق�سيم، وحتى ت�رسيح بلفور، حيث كان 
هذا القرار هو االأ�سواأ بني هذه القرارات،وخا�سة فيما يتعلق بحقوق العرب الذين يخ�سعون 
حتت �سيطرة دولة اإ�رسائيل. كما اأعطى هذا القرار الإ�رسائيل �سك غفران عن جميع اجلرائم 
القرار  هذا  اأن  اأي  العربية،  الدول  مع  امل�ساواة  قدم  على  تعامل  واأ�سبحت  ارتكبتها،  التي 
�ساوى بني اجلالد وال�سحية، بل اأعطى اجلالد مزيداً من احلق واحلرية، وهو يعترب �سابقة 
خطرية يف النظام الدويل، ومبثابة تراجع وا�سح عن جميع القرارات ال�سابقة التي اتخذتها 
اأعمال املعتدي، وت�سهل له االإجراءات،  العظمى لتربير  الدول  هيئة االأمم املتحدة، ووقوف 
من خالل موازين القوى التي جتاهلت وجود �سعب م�سطهد واأرا�سيه حمتلة. )عبد الهادي 

.)275:1975
ومل يقت�رس قرار جمل�س االأمن على جتاهل حقوق ال�سعب الفل�سطيني بل جتاوزها، وذلك 
من خالل تعاطيه مع الدولة املعتدية، واإن املتمعن يف ن�سو�س القرار يرى اأنها متما�سية 

اإىل حد كبري مع اأهداف اإ�رسائيل من احلرب ومن اأهمها: 
فك العزلة االقت�سادية. 1 .

ا�ستنفار طاقات اليهود. 2 يف العامل ملقاومة انخفا�س الهجرة.
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الدول  قبل  من  بنيت  التي  الع�سكرية  قدراتها  م�ستغلة  العرب . 3 على  �سلح  فر�س 
اال�ستعمارية، وجر الدول العربية اإىل حرب قبل متكنها من بناء قدراتها الع�سكرية 

)موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية 235:1983(.
حتليل نقاط قرار 242 مبقارنته بأهداف إسرائيل من احلرب:

اأواًل: من اجلانب ال�سيا�سي هدفت اإ�رسائيل اإىل االنتهاء من حالة احلرب الدائمة، وما 
تفر�سه عليها من تبعات اقت�سادية و�سيا�سية.

وقد ن�س القرار على اإقامة �سالم عادل ودائم يف ال�رسق االأو�سط، وهذا ي�ستوجب تطبيق مبداأين:
النزاع االأخري، ومل حُتددأ-   اأرا�ٍس احتلتها يف  القوات امل�سلحة االإ�رسائيلية من  ان�سحاب 
العمل  م�ساحة  كون  ال�سيا�سية،  املفاو�سات  يف  للمناورة  تركت  بل  االأرا�سي،  هذه 
واأنها  خا�سة  االأر�س،  على  الع�سكرية  العمليات  مبجريات  اإيجابيًا  �ستتاأثر  ال�سيا�سي 
هذه  حققته  مبا  منبهرة  دولية  وبيئة  اإ�رسائيل،  لدولة  وداعمة  متعاطفة  يهودية  بيئة 
الدولة من انت�سارات على جميع الدول العربية، االأمر الذي هياأها الأن تكون لها وظيفة 
فقط  ولي�س  العملي،  االإطار  يف  املنطقة  يف  اال�ستعمارية  الدول  م�سالح  على  احلفاظ 
الدويل من  املجال  اإ�رسائيل يف  دولة  نقلت  النظري.اإن حرب حزيران 67  اإطارها  يف 
الدفاع عن  اإىل دولة قادرة على  دولة �سعيفة وحما�رسة وت�سكل عبئًا على حلفائها 
وبداأ  االأو�سط،  ال�رسق  منطقة  يف  حلفائها  م�سالح  على  املحافظة  وت�ستطيع  نف�سها، 
التحول الدويل لتبني وجهة النظر االإ�رسائيلية، وحماوالت العامل اإقناع الدول العربية 

بالر�سوخ لالأمر الواقع.
اأما املبداأ الثاين فين�س على اإنهاء جميع	-  اإدعاءات اأو حاالت احلرب، واحرتام واعرتاف 
ب�سيادة ووحدة اأرا�سي كل دولة يف املنظمة وا�ستقاللها ال�سيا�سي، وحقها يف العي�س 
ب�سالم �سمن حدود اآمنة حرة من التهديد بالقوة وا�ستعمالها. ففي هذه النقطة تاأكيد 
ال�سالم على  اإنهاء حالة احلرب وفر�س �رسوط  الذي حدد بهدف  االإ�رسائيلي،  للمطلب 
االأرا�سي  على  اإ�رسائيل  دولة  وجود  �رسعية  باإعطاء  ذلك  جتاوز  بل  العربية،  الدول 
اأن هناك  اأي  ؛  بها  اآمنة ودائمة ومعرتف  ب�سالم، وبحدود  العي�س  العربية، وحقها يف 
الدولية  املوؤ�س�سة  ادعاءات  حاولت-ح�سب  التي  العربية،  الدول  على  واقع  اأمر  فر�س 
اإبادة   - املغر�سة  ال�سهيونية  بالدعاية  تاأثرت  التي  اال�ستعمارية  القوى  وموازين 
اإ�رسائيل ورميها يف البحر، وجتاهلت بدورها اال�ستفزازات االإ�رسائيلية قبل احلرب، من 
اأجل جر الدول العربية اإىل مواجهة غري معد لها، من اأجل حتقيق ن�رس اإ�سايف ي�ساهم 

يف تعزيز وجودها وحتقيق اأهدافها.
واإننا نالحظ اأن قرار جمل�س االأمن 242 يراعي جميع االأهداف االإ�رسائيلية من احلرب، 
وهذا يف�رس موازين القوى على االأر�س، ومدى تراجع دور االأمم املتحدة عن حتقيق اأهدافها، 
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بل حتقق م�سالح الدول العظمى، التي اأيدت وب�سكل كلي اجلانب االإ�رسائيلي، متخليًة بذلك 
عن اأهدافها وميثاقها وحياديتها.

اأما من الناحية االقت�سادية، فاإن م�ساحات االأرا�سي التي احتلت يف ال�سفة الغربية 
ي�سبق  اقت�سادية مل  امل�رسية، فتحت جماالت  و�سيناء  ال�سوري  العربية واجلوالن  والقد�س 
لدولة اإ�رسائيل اأن حلمت بها، كما فتحت املجاالت اأمام الروح املعنوية اليهودية، �سواء اأكان 
ذلك على امل�ستوى الداخلي، مما اأوجد �سهية لبناء م�ستوطنات جديدة، بهدف التو�سع، منها 
ما هو اقت�سادي، ومنها ما هو �سيا�سي اأيدلوجي، وكذلك االأمر بالن�سبة للنقاط الع�سكرية، اأم 
من الناحية اخلارجية حيث اأثرت اأيدلوجيًا على كثري من احلركات واالأحزاب اليهودية، مما 

اأدى اإىل مزيد من الدعم لدولة اإ�رسائيل، وتزايد الهجرة اليهودية اإليها.
اإ�رسائيل كدولة ذات �سيادة يف املنطقة  اأنه قبل  اإن من اأخطار القرار 242 املبا�رسة 
بال حتفظ، وربط بني التزام الدول العربية وع�سويتها يف املنظمة الدولية ب�سورة م�ساعدة 

الإ�رسائيل، كما �سمن الإ�رسائيل حقها يف ال�سيادة واالأمن واال�ستقالل. )عبد الهادي 1975: 275(.
ونظراً النحياز جمل�س االأمن والقوى اال�ستعمارية العظمى جتاه دولة اإ�رسائيل املعتدية، 
وتاأثرها مبوازين القوى على االأر�س، فقد كان عمق الرتاجع يعرب عن عمق الهزمية العربية 
وعجزها، وقناعة الدول اال�ستعمارية الكربى اأن دولة اإ�رسائيل اأ�سبحت من القوة مما ميكنها 
من حتقيق الوظيفة التي اأن�سئت من اأجلها، وت�سابقت هذه الدول يف التقرب من هذه الدولة، 

واالنبهار مبا حققته خالل فرتة وجيزة من اإقامتها.
للهيئة  بيان  ففي  املنق�سم،  العربي  واملوقف  الراف�س  الفل�سطيني  املوقف  جاء  لذلك 
العربية العليا رف�ست الهيئة القرار، واعتربته ت�سفيًةً للق�سية الفل�سطينية، واإ�سفاًء لل�سفة 
بدولة  القرار  اعرتاف  العليا  العربية  الهيئة  ا�ستنكرت  كما  املحتلة،  الدولة  على  ال�رسعية 
التنازل  على  العرب  اإجبار  اإىل  ومييل  اأرا�سيها،  ووحدة  و�سيادتها  وا�ستقاللها  اإ�رسائيل 
عن حقهم يف فل�سطني، واالعرتاف ب�رسعية �سيطرة اإ�رسائيل على 80% من اأر�س فل�سطني. 
)عبد الهادي 1975: 269(.ومن ناحية اأخرى اأ�سدرت م.ت.ف بيانًا يف 23 ت�رسين الثاين 
1967م يرف�س قرار جمل�س االأمن ب�سدة )عبد الهادي 1975: 266( وذلك لالأ�سباب ذاتها، 

ولكن بلغة اأكرث جدية وتف�سياًل.
الق�سية  الأ�سعب التي مرت بها  وتعد مرحلة ما بعد �سدور قرار 242 من املراحل 

الفل�سطينية والق�سايا العربية، وذلك لأ�سباب عدة من اأهمها:

االنحياز االأمريكي املطلق الإ�رسائيل. 1 .
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م وب�سكل علني وجريء. التخلي عن البيان الثالثي لعام 1950. 2
تغا�سي اأمريكا والدول. 3 اال�ستعمارية عن االحتالل.

من   الطلب  من  تقوم -بداًل  جديدة  �سيا�سة . 4 العظمى  اال�ستعمارية  والدول  اأمريكا  انتهاج 
اإ�رسائيل االن�سحاب بال �رسوط -على مقاي�سة االأرا�سي التي احتلت باالعرتاف با�رسائيل. 
)�سكري 1990: 25(. كما حتولت ال�سيا�سة االأمريكية من احلديث عن �سمان اأمن الفريقني 
املتنازعني، وال�سالم االإقليمي ب�سفتها الدولة ذات النفوذ االأكرب يف هيئة االأمم املتحدة 
م�ساحلها  وكاأن  وحدودها،  و�سالمتها  اإ�رسائيل  اأمن  على  احلفاظ  اإىل  االأمن  وجمل�س 
العربي عن تقرير م�سريه  العجز  اإ�رسائيل فقط، وقد يكون ذلك ب�سبب  مرتبطة مع دولة 
وم�ساحله �سمن امل�سالح املتبادلة مع الدول اال�ستعمارية العظمى. وكانت املوؤ�رسات 
يف  ال�سيا�سي  الدعم  خالل  من  ذلك  اأكان  �سواء  اإ�رسائيل،  لدولة  الالحمدود  الدعم  لذلك، 
املحافل الدولية واالإقليمية، اأم الع�سكري من خالل تزويد جي�س اإ�رسائيل باأحدث االأ�سلحة 
اأم الدعم االقت�سادي الذي مكنها من اإقامة اقت�ساد قوي، وبناء م�ستعمرات  الهجومية، 
يف االأرا�سي التي احتلت هي اأقرب اإىل املدن من امل�ستعمرات ال�سغرية، وم�ستوى الرفاه 

الذي مر به �سعب دولة اإ�رسائيل من خالل الدعم االقت�سادي الالحمدود.
وبداأت ال�سيا�سة اخلارجية االأمريكية مبادئ جديدة لل�سالم يف ال�رسق االأو�سط، م�ستندة 
اإىل نتائج حرب حزيران، وظهرت كذلك م�سطلحات مماثلة اأهمها م�سطلح احلدود االآمنة اأو 
احلدود التي ي�سهل الدفاع عنها، والذي ا�ستخدم الأول مرة بعد حرب حزيران. )�سكري 1990: 
الكني�ست  اتخذته  الذي  القرار  العدوان،  تتمادى يف  اإ�رسائيل  التي جعلت  املوؤ�رسات  26(. ومن 
االإ�رسائيلية ب�سم القد�س ال�رسقية اإىل القد�س الغربية، واإعالن القد�س املوحدة عا�سمة لدولة 
اأقدمت  ملا  واال�ستعماري  االأمريكي  الدعم  ولوال   .)350  :1998 )جبارة  االأبدية.  اإ�رسائيل 
اآخر على  القرار، هو موؤ�رس  االأمن على هذا  �سكوت جمل�س  واإن  اإ�رسائيل على هذه اخلطوة، 

تراجع موقفه من الق�سية الفل�سطينية.
ول�سنا بحاجة اإىل الكثري من اجلهد لتبيان حتيز املوؤ�س�سة الدولية، اإذ اإنها اتخذت القرار 
بعد �ستة اأ�سهر من عدوان اإ�رسائيل، بهدف ال�سماح لها بتعزيز انت�سارها، وحماولة لل�سغط 
وفر�س �سلح  ال�رساع،  اإنهاء  اأجل  من  املبا�رسة،  للمفاو�سات  للتوجه  العربية  الدول  على 
على العرب، متاأثراً مبا حتققه تلك احلرب من نتائج على االأر�س، اأي �سلح يفر�سه املنت�رس 

على املهزوم وهو يف غمرة الهزمية.
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ثانياً: قرار جملس األمن رقم 338 لعام 1973م:
�سدر يف اجلل�سة املنعقدة بتاريخ 22 ت�رسين االأول 1973م، وكان القرار على �سكل 

طلب لوقف اإطالق النار، والدعوة اإىل تنفيذ قرار 242 بجميع اأجزائه.

نص قرار جملس األمن:

)يدعو جميع االأطراف امل�سرتكة يف القتال الدائر حاليًا اإىل. 1 وقف اإطالق النار ب�سورة 
الع�سكرية فوراً يف مدة ال تتجاوز 12 �ساعة من حلظة  االأعمال  واإنهاء جميع  كاملة، 

اتخاذ هذا القرار، ويف املواقع التي حتتلها االآن(.
يدعو جميع االأطراف املعنية اإىل البدء فوراً بعد وقف اإطالق النار بتنفيذ قرار جمل�س. 2 

االأمن 242 لعام 1967م بجميع اأجزائه.
حتت  املعنية  االأطراف  بني  مفاو�سات  وتتخلله  النار  اإطالق  وقف  فور  تبداأ . 3 اأن  يقرر 
االإ�رساف املالئم بهدف اإقامة �سالم عادل ودائم يف ال�رسق االأو�سط. )موؤ�س�سة الدرا�سات 

الفل�سطينية 1993: 69(

لقد تبنى جمل�س االأمن هذا القرار يف جل�سته رقم 1747 بـ 14 �سوتًا مقابل ال �سيء، 
والدول التي اأيدت القرار هي اأ�سرتاليا، النم�سا، فرن�سا، غينيا، الهند اندوني�سيا، كينيا، بنما، 
)موؤ�س�سة  يوغو�سالفيا.  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  ال�سوفيتي،  االحتاد  ال�سودان،  بريو، 
يوجد من  ال  اأنه  القرار  اأيدت  التي  الدول  من  ويالحظ  الفل�سطينية 1993: 67(.  الدرا�سات 
بينها ما هو على اطالع مبا�رس بالق�سية الفل�سطينية اأو الواقع العربي، با�ستثناء ال�سودان، 
التي ال يوجد لها تاأثري قوي على ال�سوؤون الدولية. ويظهر من خالل ا�ستعرا�س اأ�سماء الدول 

ذات ال�ساأن والوزن يف جمل�س االأمن، اأنها من الدول الداعمة لدولة اإ�رسائيل.
وعلى غري العادة انعقد جمل�س االأمن على عجل واتخذ قراره بوقف اإطالق النار يف الوقت 
الذي كانت احلرب فيه ما زالت دائرة، وبهذا يكون املجل�س قد نفذ رغبة الدول اال�ستعمارية 
اأن  اإىل  اإ�رسائيل باالأ�سلحة، بل ذهب بع�سهم  التي فتحت ج�رساً جويًا الإمداد دولة  الكربى 
وها  االأمريكي،  اجلي�س  م�ستودعات  من  كانت  ال�سورية  اجلبهة  على  قاتلت  التي  الدبابات 
اإ�رسائيل  لدولة  ف�سحة  اإعطاء  خالل  من  عظيم  �سيا�سي  بجهد  اجلهد  هذا  ت�ستكمل  هنا  هي 

للمناورات ال�سيا�سية مرة اأخرى حينما �ساعدت على وقف فوري الإطالق النار.
بع�س  منه يف  اأ�سواأ  بل  قرار 242،  تاأكيده ملا جاء يف  عن  اجلديد  القرار  يتخلَّ  ومل 
م�سمونها  من  الفل�سطينية  للق�سية  واإخراجًا  اآخر،  تراجعًا  ي�سكل  الذي  االأمر  االأحيان، 
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ال�سيا�سي. ونالحظ اأن قراري جمل�س االأمن 242، 338 ي�سكالن رافعة واحدة من اأجل تثبيت 
الفل�سطينية، وحتويلها  الدول العربية، وت�سفية الق�سية  ال�سالم على  اإ�رسائيل، وفر�س  اأمن 

اإىل ق�سية اإن�سانية فقط.
ب�سكل  موؤيدة  كانت   ،242 االأمن  جمل�س  قرار  �سدور  رافقت  التي  الدولية  الظروف  ان 
قوي وداعمة للموقف االإ�رسائيلي، خا�سة بعد االنت�سار الذي حققته يف حربها اخلاطفة عام 
1967، واأدى انهيار اجلبهة العربية من الناحية الع�سكرية اإىل تبلور موقف دويل �ساهم يف 
واالقت�سادية  والع�سكرية  ال�سيا�سية  املجاالت  جميع  يف  ال�سعيف  على  القوي  اإرادة  فر�س 

واالجتماعية.
ولي�س من ال�سدفة اأن تدعم هذه الدول عن طريق هيئة االأمم املتحدة حق اإ�رسائيل يف 
الدول  باأن  االإ�رسائيلية  الدعاية  اأ�سباب احلرب هو  اأن من  اعترب  ال�سوي�س، بل  املرور بقناة 
مرور  ومنعت  تريان،  م�سيق  اأغلقت  كونها  اقت�ساديًا،  اإ�رسائيل  خنق  على  مقدمة  العربية 

البواخر االإ�رسائيلية.
اإن املتتبع لالأحداث يجد اأن هناك تناغمًا يف موقف االأمم املتحدة مع مواقف الدول 
ل�سمان  البينية  املفاو�سات  بعد جوالت من  القرارات  تتخذ هذه  التي  الكربى وم�ساحلها 
الدول،  تلك  م�سالح  يعك�س  الذي  االأمر  املتحدة،  االأمم  ميثاق  على  بناء  ولي�س  م�ساحلها، 

ولي�س مبادئ موؤ�س�سة االأمم املتحدة واأهدافها.
النار  اإطالق  وقف  اإىل  ليدعو  جاء  القرار  اأن  تفيد   338 قرار  يف  املتفح�سة  النظرة  اإن 
العمليات  اإجها�س  يف  العظمى  والدول  املتحدة  االأمم  هيئة  رغبة  يعني  مما  فوري،  وب�سكل 
الع�سكرية، التي بداأ الكيان ال�سهيوين �سعيفًا فيها، من خالل االأداء الع�سكري على اجلبهة، رغم 
بفعل  العربي حتول  املعنوي  املوقف  واأن  املبا�رس،  االأمريكي  الع�سكري  الدعم  كل حماوالت 
االنت�سارات االأوىل يف احلرب لي�سبح لديه �سهية اأكرث ملزيد من االنت�سارات، وعندما �سعرت 
الدول العظمى اأن هذا لي�س باالأمر ال�سهل على اجلبهة دون اأن تكون طرفًا مبا�رساً يف احلرب، 
ارتاأت اأن حتول م�سار القتال اإىل ال�سيا�سة، الإيجاد حالة اإحباط وخالف داخل املوقف العربي 
الدول  هذه  م�سلحة  كانت  لذلك  امل�سرتك،  العربي  العمل  اإجها�س  على  الرتكيز  منطلق  من 
وهيئة االأمم املتحدة يف اال�ستمرار يف اال�ستباك على ال�ساحة ال�سيا�سية، التي ت�سعر اأن لديها 
عنا�رس قوة اأكرب، لتحقق بال�سيا�سة ما عجزت عن ح�سمه اجلهات الع�سكرية، وهذا خالف ملا 
حدث يف حرب حزيران عام 1967م، فنجد اأن قرار 338 �سدر اأثناء احلرب، ودعا اإىل وقف 
اإطالق النار، بينما �سدر قرار 242 بعد �ستة اأ�سهر من انتهائها، ليعزز املوقف االإ�رسائيلي بعد 

االنت�سار الذي حتقق، بينما كان قرار 338 بهدف التاأثري على جمريات احلرب.
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مؤشرات تراجع األمم املتحدة:
الرئي�سة  املوؤ�س�سات  تراجع  بذلك  يق�سد  املتحدة  االأمم  دور  تراجع  عن  احلديث  عند 
التي تعمل يف هذا املجال، وهي اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، وجمل�س االأمن، من حيث 
القرارات التي اأخذتها، ومن جهة اأخرى هو الرتاجع يف ال�سلوكيات ال�سيا�سية التي متار�سها 
هذه املوؤ�س�سة، والتي ت�سكل تراجعًا عن ميثاقها، يف �سبيل تنفيذ رغبات الدول اال�ستعمارية 
العظمى وم�ساحلها، ومن هنا فاإن هناك موؤ�رسات قوية على تراجع هذه الدول، بل باالإمكان 
و�سفها اأنها املوؤ�س�سة الدولية التي تاآمرت على الق�سية الفل�سطينية مع احلركة ال�سهيونية، 

ومل تكن حمايدة كما يراد لها اأن تكون، اأو كما ُعرِّفت يف ميثاقها.
اإن تعامل االأمم املتحدة منذ تاأ�سي�سها مع واقع امل�سالح على االأر�س �سكل انحيازاً 
لل�سهيونية، و�ساعد ب�سكل جدي وملمو�س على اإيجاد البيئة املنا�سبة واملتعاطفة مع قوى 
واأر�سه،  الفل�سطيني  ال�سعب  اأوروبا على ح�ساب ق�سية  ال�سهيونية يف  اال�ستعمار واحلركة 
وتاأثر هذا املوقف منذ البداية برتاكمات �سيا�سية ورثتها عن ع�سبة االأمم املتحدة، واتفاقيات 
�سايك�س بيكو، وت�رسيح بلفور، و�سك االنتداب الربيطاين على فل�سطني، الذي �ساعد اليهود 
يف اال�ستيالء على االأر�س العربية، واإقامة موؤ�س�سات لهم من خالل الدعم الربيطاين الر�سمي. 
و�سكوت ع�سبة االأمم اأو هيئة االأمم -فيما بعد- على هذه املمار�سات مل يربئها من امل�ساركة 

يف اجلرمية، وعليها حتمل م�سوؤولياتها جتاه ال�سعب الفل�سطيني وق�سيته.
من ناحية ثانية، ولدى تاأ�سي�س هيئة االأمم املتحدة عام 1945م، وبعد فرتة وجيزة 
وغري  املمنهج  الرتاجع  يعترب  والذي  العامة،  اجلمعية  خالل  من   181 التق�سيم  قرار  تبنت 
اأو  قانونية  اأو  �سيا�سية  م�سوغات  بدون  القرار  هذا  تبني  اإن  فل�سطني،  ق�سية  جتاه  العادل 
واإال  عنه،  الرتاجع  وعليها  املتحدة  االأمم  هيئة  تاريخ  يف  خطرية  �سابقة  ي�سكل  اأخالقية 
�سيبقى �ساهداً على ممار�سة الهيئة الدولية لدور اال�ستعمار، حيث اأعطى هذا القرار )%56.4( 
من م�ساحة فل�سطني التي ال متلكها ورغمًا عن اإرادة اأهلها االأ�سليني اإىل من ال ي�ستحق وغري 

موجود، بل حلل اإ�سكاليته التي هي باالأ�سا�س م�سكلة اأوروبية وال عالقة لفل�سطني بها.
ويف هذا اجلانب جند اأن هيئة الأمم املتحدة:

الدموية �سد االإن�سان الفل�سطيني واأر�سه،  تغا�ست عن املمار�سات اليهودية . 1
الق�سية  وخا�سة  العربية  للق�سايا  الدولية  الهيئة  يف. 2  املوؤثرة  العظمى  القوى  خيانة 

الفل�سطينية وتراجعها عن جميع تعهداتها جتاههم.
قبل احلرب واأثناءها، بل حتى  �سكوت الهيئة الدولية على التعديات والتجاوزات االإ�رسائيلية . 3
هذه ال�ساعة، بدءاً من املذابح ومروراً الحتاللها مل�ساحات اأكرث، مما خ�س�س لها يف التق�سيم.
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لقد عجزت االأمم املتحدة عن تطبيق النظام اخلا�س بالقد�س الذي اأقره. 4 جمل�س الو�ساية.
اخلا�س باإقامة الدولة العربية يف فل�سطني،  مماطلة هيئة االأمم املتحدة يف تطبيق اجلزء . 5

بعد اأن اطماأنت املوؤ�س�سة بدعم الدول العظمى اأن الدولة اليهودية اأقيمت بالفعل.
يف 8 كانون ثاين 1949م �سدر القرار 302 الذي ن�س على تاأ�سي�س. 6 وكالة االأنروا لغوث 
وت�سغيل الالجئني، والذي حول ال�سعب الفل�سطيني من ملفات االأمم املتحدة اإىل جمموعة 

الجئني حتتاج �سنويًا اإىل عون اأو اإغاثة. )املجدوب 1990: 155(.
م �سطب الق�سية الفل�سطينية  حاول االأمني العام لالأمم املتحدة تريغني يل عام 1952. 7
عن  االأنروا  مدير  تقرير  اعتماد  خالل  من  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأجندة  عن 
تناق�س  كانت  التي  فل�سطني  ق�سية  وهو  التقليدي،  البند  من  بداًل  فل�سطينيني  الجئني 
م�ساألة القد�س وحماية االأماكن املقد�سة وم�ساعدة الالجئني، والعمل على اإعادتهم اإىل 

موطنهم ودفع التعوي�سات امل�ستحقة لهم.
التي حتاول حل م�سكلة  تعد هذه املحاولة تغرياً اأكرب وتراجعًا يف دور االأمم املتحدة، . 8
اإن�سانية بالدرجة االأوىل، دون التطرق اإىل الق�سية الفل�سطينية كق�سية �سيا�سية، بل اإن 
تورط االأمني العام لالأمم املتحدة يف الق�سية الرئي�سية، يعترب اأكرث من تراجع، وقد ي�سل 
اإىل درجة التاآمر على الق�سية الفل�سطينية، والتحول اإىل مناق�سة امليزانيات املخ�س�سة 

مل�ساعدة الالجئني وكيفية احل�سول عليها.
واجلمعية العامة لالأمم املتحدة مبعاجلة اآثار احلرب ال�سيا�سية  لقد ان�سغل جمل�س االأمن . 9
والع�سكرية واالإن�سانية خا�سة فيما يتعلق بتثبيت دولة اإ�رسائيل، ومعاجلة التجاوزات 
الع�سكرية االإ�رسائيلية على حدود الهدنة العربية، ودعم بناء القوة الع�سكرية اأكرث مما 
هو اإيجاد حل للق�سية الفل�سطينية، االأمر الذي �ساهم يف زيادة املعاناة، حيث حتولت 
االأمم املتحدة اإىل طرف وخ�سم، بداًل من اأن تتحمل م�سوؤولياتها يف احلل العادل للق�سية 

املركزية.
الفل�سطيني،  لل�سعب . 10 اأنها غري من�سفة  ال�سابقة، رغم  القرارات  اإن قرار 242 جتاهل جميع 
اإال اأن جمل�س االأمن جتاهل يف قراره وجود ال�سعب الفل�سطيني باملطلق، مما �سكل �سابقة 
خطرية يف تاريخ جمل�س االأمن، واعترب دلياًل وا�سحًا على م�سالح الدول العظمى وانعكا�سًا 
القرار لالأ�سف-فقد  اإىل الظروف التي اتخذ فيها هذا  ملراكز القوى على االأر�س، وبالنظر 
حتول اإىل قرار مركزي يف تاريخ املفاو�سات الفل�سطينية، والذي اعترب االأكرث تنكراً حلقوق 

الق�سية الفل�سطينية.
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عجزت الدول العربية واالإ�سالمية عن. 11 اإيجاد ال�سغط املنا�سب على الدول العظمى من اأجل 
ثنيها عن االنحياز الكامل لدولة اإ�رسائيل، وذلك ب�سبب موازين القوى داخل املوؤ�س�سة، 
اأو حداثة ا�ستقالل بع�س تلك الدول، اأو عدم وجود ع�سوية لها يف الهيئة الدولية، االأمر 
الذي انعك�س على الق�سية الفل�سطينية بعدم ح�سول اأهلها على حقوقهم الوطنية، وعندما 
جنحت الدول العربية يف اإيجاد الوعي ال�سيا�سي الدويل للق�سية الفل�سطينية، كان ذلك 
االأمن، واأ�سبحت قرارات  التي تراجع دورها مقارنة بدور جمل�س  العامة  يف اجلمعية 

اجلمعية العامة مدرجة على رفوف املوؤ�س�سة الدولية دون تطبيق.
القوة  باإظهار  ان�سحبت . 12 وقد  املا�سي،  القرن  �ستينيات  يف  الثانية  املرحلة  بداأت 
االإ�رسائيلية وال�سعف العربي، وزاد ا�ستخدام املوؤ�س�سة الدولية من قبل الدول العظمى 
الق�سية  توافق دويل جتاه  احتالل، خا�سة يف ظل  كدولة  اإ�رسائيل  تكري�س وجود  يف 
الفل�سطينية، من خالل تبني اأمريكا لليهود ومطالبهم، ودعمهم �سيا�سيًا واقت�ساديًا بعد 
الكيان ودعمه  اأمن هذا  الدور الربيطاين، يف حني تكفلت فرن�سا باحلفاظ على  تراجع 
�سهل  تقليدية، مما  بناء قدرات غري  ا�سرتاتيجية متثلت يف  واإيجاد قوة ردع  ع�سكريًا، 
على اإ�رسائيل يف االإمعان باعتداءاتها على الدول العربية املجاورة، وعلى الفل�سطينيني 
وما اأحداث غزة والعدوان الثالثي 1956م وحرب حزيران 1967م اإال دليل وا�سح على 
ذلك، االأمر الذي �سهل لهذا الكيان املهمة يف احتالل مزيد من االأر�س العربية، وفر�س 
واقع جديد يف املنطقة، مفاده جتاوز اخلطوة االأوىل التي متكن خاللها من ق�سم %80 

من االأر�س الفل�سطينية 1948م.
وعقب حرب حزيران اأوجد قرار 242 حالة خالف عربي بني. 13 موؤيد للقرار، وبني راف�س 
له،حيث ا�ستغل القرار من قبل اإ�رسائيل وبدعم دويل، من اأجل الو�سول اإىل فر�س �سالم 

دائم عن طريق املفاو�سات البارزة واإنهاء حالة احلرب.
اإن االآثار التي تركها القرار 242 اأدخلت املنطقة يف دوامة جديدة من �سباق. 14 الت�سلح، واأدت 
اإىل توجه بع�س ف�سائل العمل الوطني الفل�سطيني اإىل ال�ساحة االأوروبية بعد رف�سها 
املطلق للقرار، من اأجل زيادة الوعي الدويل بالظلم الذي حلق بالق�سية الفل�سطينية من 
خالل مواقف الدول االأوروبية اال�ستعمارية والدول العظمى، فقد اأ�سبحت اأوروبا جزًءا 
رئي�ًسا يف ال�رساع الدموي بني الفل�سطينيني ودولة اإ�رسائيل، ومما ال�سك فيه اأن الوعي 
االأوروبي اأخذ يتبلور من جديد، رغم �سجب م.ت.ف الر�سمي لهذه الطريقة من العمل، اإال 
اأن املوقف االأوروبي ومنذ تلك اللحظات بداأ باالقرتاب من املوقف الفل�سطيني، خا�سة 
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الفل�سطيني  املوقف  تبني  عن  بعيداً  مازال  اأنه  اإال  وال�سيا�سية،  االإن�سانية  الق�سايا  قي 
مع  م�ساحلها  على  املحافظة  حتاول  اأوروبا  فاإن  االأقل،  على  املتوازن  املوقف  اأو 
االأوىل عن  بالدرجة  م�سوؤولة  تعترب  ولكنها   ، واليهودية  والفل�سطينية  العربية  اجلهات 
الظلم واالأذى الذي حلق بالفل�سطينيني، وعليها اأن تتحمل م�سوؤولياتها يف هذا االجتاه 
بتعوي�س ال�سعب الفل�سطيني عن االأذى التي ت�سببت به له، وعلى امل�سوؤوليات كافة بدءا 
التي  الفل�سطيني عن االأذى واملعاناة  باعرتافها بخطاياها، ومن ثم اعتذارها لل�سعب 
اأبنائه، وترجمة  اأر�سه وت�رسيد  اغت�ساب  اإ�رسائيل على  �ساعدت دولة  حلَّت به، عندما 
موؤ�س�ساتها  وبناء  امل�ستقلة،  الفل�سطينية  الدولة  اإقامة  على  قادر  �سيا�سي  بدعم  ذلك 
له  به  ت�سببت  عما  كتعوي�س  قوية،  اقت�سادية  قاعدة  بناء  وم�ساعدتها يف  ال�سيا�سية، 
من اأذى. وال يكون هذا بدياًل عن التعوي�سات املفرو�س اأن تدفعها دولة اإ�رسائيل ح�سب 

االأعراف واملواثيق الدولية عن االأذى التي ت�سببت به كدولة احتالل.
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