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ملخص: 

بعدين  عاجلت  وقد  الفل�صطينيني  لالجئني  القانوين  الو�صع  الدرا�صة  هذه  تناولت 
رئي�صني هما: حق العودة وم�صامينه، وناق�ص البعد الثاين الأطر القانونية التي كفلت حق 
عودة الالجئني الفل�صطينيني من خالل حتليل عميق للمواثيق والقرارات الدولية التي دعت 

اإىل تطبيقها، وب�صكل خا�ص قرار 194. 
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Abstract:
This study deals with the legal status of the Palestinian refugees. It has 

two main perspectives: The Right to Return, its implications and the legal 
legislations which have guaranteed the right of return of the Palestinian 
refugees through a thorough analysis of the international rules and principles 
that have called for the implementation of such rules especially the 194 
resolution. 
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مقدمة: 
عرف اللجوء والبحث عن املكان الآمن منذ اأقدم الع�صور؛ اإذ اإن الإن�صان قد فطر على 
فيه،  يحتمي  اآمن  مكان  اإىل  اللجوء  اإىل  ت�صطره  قد  الظروف  اأن  غري  وطنه،  يف  ال�صتقرار 
الظاهرة جرت حماولت  تراوده من حني لآخر. ومبواكبة تطور هذه  العودة  اأحالم  وتظل 
ا�صطلح على  الالجئني، وترتب على ذلك بروز ما  لبلورة قواعد و�صمانات حلماية  عديدة 
الدويل  القانون  من  الفرع  ذلك  وهو  الالجئني:  قانون  اأو  للجوء،  الدويل  بالقانون  ت�صميته 
عنى بحماية طائفة من الب�رص يف و�صع اإن�صاين خا�ص، ا�صطرتهم فيه اأ�صباب قاهرة  الذي يجُ
اأو كيانهم.  اأخرى، لالعتقاد احلقيقي بوجود خطر على حياتهم  اإىل بالد  اإىل ترك بالدهم 
اأو  العاملية  التفاقات  من  م�صادره  القانون  هذا  وي�صتمد   .  )63  -62  :1992 )الأ�صعل، 
اإىل  الإن�صان،  ومن حركة حقوق  الالجئني  اخلا�صة مبركز  الوطنية  والت�رصيعات  الإقليمية 

جانب القرارات الدولية ال�صادرة عن الأمم املتحدة فيما يت�صل بالالجئني. 
وطبقًا لهذه امل�صادر جميعًا، ي�صتحق ملتم�صو اللجوء كافة احلقوق واحلريات الأ�صا�صية 
املن�صو�ص عليها يف البنود الدولية والإقليمية حلقوق الإن�صان. وهكذا ينبغي النظر حلماية 
الإن�صان، وهذه منهجية  الأو�صع حلماية حقوق  الإطار  الالجئني عامة يف  و�صمان حقوق 
اجلزئيات  من  الالجئني  حماية  اإن  القول  ميكن  بحيث  عامة،  الدولية  املواثيق  بها  اأخذت 
احلماية  هذه  كون  الإن�صان،  حلقوق  الدويل  القانون  يف  مذهاًل  نظريًا  تقدمًا  حققت  التي 
ت�صمل معظم احلقوق التي لالإن�صان عالقة بها يف ظل الو�صعية العادية للمواطنة،- كحقوق 
احلياة، واحلماية من �صوء املعاملة والتعذيب، والتنقل الآمن، وعدم الإرغام على العودة اإن 
كان هناك ما يهدد ال�صالمة ال�صخ�صية، وتوفري الرعاية املمنوحة للمواطنني الأ�صليني على 
�صعيد ممار�صة ال�صعائر الدينية، وتوفري الرتبية الدينية والتعليم )الأزعر، 1998: 9- 10( . 
وتعدُّ اتفاقية الأمم املتحدة لعام 1951 اخلا�صة بو�صع الالجئني والربوتوكول املكمل 
لها لعام 1967 من اأهم البنود الدولية املعربة عن التقدم يف �صمان حقوق الالجئني على 
ال�صعيد الدويل بعد احلرب العاملية الثانية، لكنها لي�صت الإطار الوحيد يف هذا ال�صاأن، فثمة 
ن�صو�ص �رصيحة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة 
ل�صنة 1949 ب�صاأن حماية الأ�صخا�ص املدنيني وقت احلرب التي تتعلق باملادة )44( منها 

 )Badil, 2000: 1( .بحماية الالجئني وامل�رصدين
هذه  مثل  على   1977 �صنة  لها  الإ�صايف  الربوتوكول  من   )73( املادة  تن�ص  كما 
احلماية. هذا بالإ�صافة اإىل اتفاقية عام 1954 املتعلقة بو�صع الأ�صخا�ص عدميي اجلن�صية، 
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واتفاقية عام 1961 ب�صاأن التقليل من حالت انعدام اجلن�صية، واإعالن الأمم املتحدة ل�صنة 
1967 ب�صاأن اللجوء الإقليمي الذي ن�ص على اأن: "منح اللجوء هو عمل �صلمي واإن�صاين ول 

ميكن اعتباره عماًل غري ودي". )الأزعر، 1998: 10( . 
ويف عام 1980 اأكدت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة على ال�صلة الوثيقة بني انتهاكات 
اأن�صاأت يف دي�صمرب 1946  حقوق الإن�صان وحتركات الالجئني. وكانت اجلمعية العامة قد 
املنظمة الدولية حلقوق الالجئني كوكالة متخ�ص�صة موؤقتة، ثم اأن�صئت يف دي�صمرب 1950 
مفو�صية الأمم املتحدة ل�صئون الالجئني التي اأ�صبحت ترعى زهاء )17( مليون لجئ يف 
يخ�صعون  بل  لوليتها  يخ�صعون  ل  الذين  الفل�صطينيني  الالجئني  با�صتثناء  العامل،  اأنحاء 
لوكالة غوث لالجئني الفل�صطينيني )UNRWA( التي اأن�صاأتها الأمم املتحدة يف دي�صمرب من 

عام 1949 )الأزعر، 1998: 10- 12( . 
والإقليمية  الدولية  مب�صتوياتها  املتكاملة  احلقوقية  القانونية  املنظومة  هذه  ولعل 
ت�صكل اخللفية العامة مل�صمون حقوق الالجئني الفل�صطينيني وعلى راأ�صها حق العودة الذي 
كفلته املواثيق الدولية ومنظمات حقوق الإن�صان يف قراراتها املتتابعة منذ حدوث النكبة 
�صنة 1948. ويف هذا ال�صياق يربز الت�صاوؤل الرئي�ص الآتي: ما حق العودة؟ وما اأطره 

القانونية واالإن�سانية؟ 

مفهوم حق العودة: 
بعدما  اختلف  الأول،  الت�رصيد  من  عاما  و�صتني  اأربعة  بعد  العودة  حق  عن  احلديث 
الأذهان، وفيما  اختلف م�صمونه يف  بعد،  تاريخية كربى قبل ذلك ومن  وقع من مظامل 
عما  اختلف  مبا�رصة،  الكربى  النكبة  عقب  عليه  كان  عما  ملحوظا  اختالفا  القالم  تخط 
النحراف  مب�صارات  ولي�ص  الق�صية،  باأ�صل  مرتبطًا  كان  عندما  الكلمة  مفهوم  عليه  كان 
بق�صية فل�صطني نف�صها، والنحراف باملفاهيم املنبثقة عنها، اختلف املفهوم عرب ت�صويه 
على  ترتب  وما  واجلماعي  الفردي  امل�صتوى  على  الذاتي  الوعي  يف  الق�صية  م�صطلحات 
ذلك من طرح �صعارات واأهداف ومنهج للتوعية والرتبية والعمل، وحتى ت�صكيل املنظمات 
يف  هي  كما  العودة  على  تنطوي  ل  مب�صامني  الفنية  اللوحات  ور�صم  الأنا�صيد  و�صياغة 
واملمتلكات  الأر�ص  ا�صتعادة  يت�صمن  املعايري،  مبختلف  م�رصوع  اأ�صيل  حق  الأ�صل: 
وال�صتقالل  وال�صيادة  احلرية  على �صعيد  ذلك  ينبثق عن  وما  الوطنية،  واحلقوق  املادية 

 .homt alaqsa. com ووحدة الأر�ص وال�صعب
وعلى الرغم من اأن ق�صية الالجئني الفل�صطينيني دخلت بعد بدء عملية ال�صالم واإحالة 
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مو�صوع الالجئني الفل�صطينيني على حمادثات الو�صع النهائي يف مرحلة جتاوزت مرد 
ت�صجيل املواقف املبدئية اأو اليدولوجية لالإطراف املعنية، والبحث يف العتبارات القانونية 
لتاأييد هذا املوقف اأو ذاك، اإل اأنه رمبا يكون من املفيد الرجوع اإىل الأ�صول حتى ل يكون 
التجاوز على احلقوق الفل�صطينية الثابتة بحجج توازن امل�صالح �صببًا من الأ�صباب املعوقة 
لإقامة �صلم حقيقي دائم و�صامل يف املنطقة حتافظ عليه الأجيال فيما ي�صتقبل من اليام. 

لقد جاء تاأكيد حق الفل�صطينيني يف العودة اإىل ديارهم لأول مرة يف تقرير و�صيط الأمم 
املتحدة الكونت برنادوت يف اأيلول عام 1948 فيما يخ�ص الو�صع يف فل�صطني حيث جاء 
يف التقرير )يجب التاأكيد على حق النا�ص الأبرياء الذين اقتلعهم من اأر�صهم الرعب الواقع 
عليهم واأهوال احلرب يف العودة اإىل بيوتهم، واأن ينفذ ذلك مع التاأكيد الكامل على تعوي�ص 
لإوؤلئك الذين ل يرغبون يف العودة عن اخل�صائر يف ممتلكاتهم )اجتماعات اجلمعية العامة 

 )A/ 648 لالأمم املتحدة يف دورتها الثالثة ل�صنة 1948، الوثيقة رقم
اإعادة  اأو  بالعودة  املتعلق   194 القرار  �صدر  برنادوت  الكونت  تو�صية  على  وبناء 
الالجئني اإىل بيوتهم اأو تعوي�صهم كما ن�صت املادة )11( منه. وقد رف�صت اإ�رصائيل الإلتزام 
بالقرار منذ ذلك احلني وحتى اليوم بحجة اأن دوًل عربيًة رئي�صًة �صتًا كانت قد رف�صته، ولكن 
)اإ�رصائيل( كانت قد التزمت به �صنة 1949 عند قبولها ع�صواً يف الأمم املتحدة، بقبول غري 
اليوم  منذ  بتنفيذها  وتعهدت  املتحدة  المم  ميثاق  يت�صمنها  التي  الواجبات  لكل  متحفظ 
الذي اأ�صبحت فيه ع�صواً يف املنظمة الدولية، ومن هذه اللتزامات بروتوكول لوزان الذي 

يدعو اإىل اإعادة الالجئني الفل�صطينيني اإىل ديارهم )الطويل: 1996: 104( . 
الالجئون  به  يطالب  الذي  احلق  باأنه  العودة  حق  حتديد  ميكن  ال�صياق  هذا  ويف 
التي  الأماكن  تلك  يقطنونها،  كانوا  التي  الأماكن  اإىل  بالعودة  وفروعهم  الفل�صطينيون 
اأرغموا على مغادرتها، هم واآباوؤهم واأجدادهم وحق ا�صتعادتهم لالأمالك التي انتزعت منهم 
الفل�سطينيني  الروؤية فاإن موا�سفات حق عودة الالجئني  اأو تركوها. ومن خالل هذه 

تتمحور حول البعدين االآتيني: 
عد جماعي، لأنه يعني اأغلبية ال�صعب. . 1 اأنه حق فردي، لكنه ذو بجُ
املواطنة. . 2 هذه  كانت  اأيًا  املواطنة  ا�صتعادة  يعني  اإذ  �صيا�صية،  طبيعة  ذو  حق  اأنه 

)بابا دجي، 1996: 42( . 
اأما اأماكن ممار�صة حق العودة، فقد حددها قرار )194( ، وهي الأماكن الأ�صلية التي 
�صار اإليها باأنها بيوت  ّجر عنها الالجئون ق�رصاً يف عامي 1947 و1948، وهذه الأماكن يجُ هجُ

 . )Badil, 2001: 5( من�صئهم
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فهم  وا�صحة،  عليه  والإجابة  العودة؟  حق  اأ�صحاب  من  مفاده:  ت�صاوؤل  طرح  يجُ وقد 
رد اآباوؤهم  اأولئك الأ�صخا�ص الذين يحّددون اأنف�صهم باأنهم فل�صطينيون، والذين طردوا، اأو طجُ
�صار اإليهم عادة بكلمة  واأجدادهم خالل عامي 1947 و1948، اأو بعد �صنة 1967، فالأوائل يجُ

)لجئني( ، والآخرون بكلمة )نازحني( )بابا دجي، 1996: 46- 47( . 
االأطر القانونية التي كفلت حق عودة الالجئني الفل�سطينيني: 

حلقوق  العاملي  الإعالن  خالل  من  الدولية  ال�رصعية  يف  العودة  حق  تاأ�صيل  ميكن 
الإن�صان لعام 1948 والذي ت�صمن ما ياأتي: 

كل �صخ�ص له حق التمتع بحريته ويكون مواطنًا من نف�ص الدولة. . 1
كل �صخ�ص له احلق يف مغادرة البلد الذي ينتمي اإليه وكذلك الرجوع اإليه. . 2
جميع الب�رص ولدوا اأحراراً ومت�صاوين من حيث احلقوق والواجبات. . 3

 )Hassassian, 1995: 2(

القرار  املتحدة، وخا�صة  لالأمم  العامة  قرارات اجلمعية  توافقت مع  امل�صامني  وهذه 
)194( املتعلق بحق عودة الالجئني اإىل ديارهم التي هّجروا عنها ق�رصاً �صنة 1948، وتعود 
اإرها�صات هذا القرار اإىل الن�صاط الذي قامت به اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة يف كانون 
 ،  )UNCCP( املتحدة  لالأمم  التابعة  لفل�صطني  التوفيق  بتاأ�صي�ص جلنة  لعام 1948،  الأول 
وتعّد هذه اللجنة مبثابة اآلية لت�صهيل تنفيذ حلول دائمة لالجئني الفل�صطينيني، بال�صتناد 
قرار  من   )11( الفقرة  وحتدد  برنادوت،  الكونت  اآنذاك  املتحدة  الأمم  و�صيط  تو�صيات  اإىل 
اإذ  الفل�صطينيني،  الالجئني  م�صكلة  حلل  اإطاراً   )194( رقم  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 
حت هذه الفقرة ب�رصيح العبارة حقوقًا بارزة للفل�صطينيني ميار�صونها مبوجب القانون  و�صّ
الدويل، هي العودة وا�صتعادة املمتلكات والتعوي�ص. ويوؤكد قرار )194( اإ�صافة اإىل ذلك اأنه 
تعوي�صًا عن  يتلقوا  واأن  توطينهم،  باأن يجري  العودة  الذين يختارون عدم  يحق لالجئني 
خ�صائرهم. اأما البند الثاين من الفقرة )11( ، فاإنه يف مثل هذه احلالة توجه جلنة التوفيق 
لفل�صطني التابعة لالأمم املتحدة لتقوم بت�صهيل تنفيذ كامل مموعة احللول اخلا�صة مبحنة 
فل�صطني، وت�صمل هذه احللول وفق الت�صل�صل املرجعي: العودة اإىل الديار وا�صتعادة املمتلكات 
والتعوي�ص والتاأهيل القت�صادي والجتماعي. وين�ص البند الأول من الفقرة )11( من قرار 
ال�صماح  "تقرر وجوب  العمومية:  اإذ تعلن باأن اجلمعية  العودة بو�صوح،  )194( على حق 
ب�صالم  والعي�ص  ديارهم،  اإىل  العودة  الراغبني يف  اأقرب وقت ممكن لالجئني  بالعودة يف 
ديارهم،  اإىل  العودة  يقررون  الذين  ممتلكات  عن  تعوي�صات  دفع  ووجوب  جريانهم،  مع 
وعن كل مفقود اأو م�صاب ب�رصر، عندما يكون من الواجب وفقًا ملبادئ القانون الدويل، 



180

الدولي القانون  في  الفلسطينيون  د. حسن البرميلالالجئون 

والإن�صاف اأو يعو�ص عن ذلك الفقدان اأو ال�رصر من قبل احلكومات وال�صلطات امل�صئولة" 
 . )UN, 1975: 15- 17(

حيث  الفل�صطينيني  لالجئني  املف�صل  احلل  باعتبارها  العودة  على  الرتكيز  ويعك�ص 
حدد القانون الدوىل مبادئ عدة، منها حق الأ�صخا�ص املهجرين يف العودة اإىل بيوتهم، 
قد  املبادئ  هذه  وكانت  اجلماعي.  والطرد  للممتلكات  الع�صوائي  بالتجريد  القيام  ومنع 
لغة  يف  ذلك  وانعك�ص   ،1948 عام  بحلول  الدويل  القانون  يف  عرفية  معايري  اأ�صبحت 
التو�صية التي قدمها و�صيط الأمم املتحدة لإيجاد حل ملحنة الالجئني، حيث اأقرت بحقيقة 
اأنه مل يتم اإيجاد حقوق جديدة "ينبغي اأن تقوم الأمم املتحدة بتاأكيد حق الالجئني العرب 
ممكن"  وقت  اأقرب  يف  اليهودية  لل�صيطرة  اخلا�صعة  املنطقة  يف  بيوتهم  اإىل  العودة  يف 

 . )Boling, 2000: 6(

مالءمة  الأكرث  العالج  باأنه  بو�صوح  العودة  حق  املتحدة  الأمم  و�صيط  اعترب  وقد 
لإ�صالح ما مت من طرد جماعي للفل�صطينيني، وانتهاك هائل حلقوقهم الإن�صانية اجلوهرية 
الفل�صطينيني  العرب  خروج  جاء  "لقد   :1948 ل�صنة  اأيلول  �صهر  يف  تقريره  يف  قال  حيث 
نتيجة الذعر الذي �صببه القتال يف مواقعهم والأفعال الإرهابية والطرد" واأ�صاف: "كانت 
وعن  وا�صع،  نطاق  على  و�صلب  نهب  اأعمال  عن  موثوقة  م�صادر  من  كثرية  تقارير  هناك 
اإ�صاءة  "�صتكون  قائاًل:  تقريره  )برنادوت(  واختتم  �رصورة"  بدون  القرى  تدمري  حالت 
ال�رصاع- حق  –يف  الأبرياء  ال�صحايا  هوؤلء  اأنكر على  ما  اإذا  الأ�صا�صية  العدالة  ملبادئ 

 . )Abu Sitta,1999: 3( "العودة اإىل بيوتهم
ومن خالل حتليل دقيق للمبادئ ذات العالقة لتنفيذ حق العودة كما حدده القرار 

)194( ميكن اخلروج مبا ياأتي: 
اإىل  ♦ بال�صبط  اإليه  العودة  لالجئني  يحق  الذي  املكان  بو�صوح  القرار  يحدد  اأوًل: 

بيوتهم. وقالت �صكرتارية الأمم املتحدة باأن اجلمعية العمومية ق�صدت بو�صوح عودة كل 
 . )Rimpel, 2000: 3( اإىل دياره )لجئ حتديداً اإىل بيته اأو م�صكنه، ولي�ص )ب�صكل عام

ثانيًا: يوؤكد القرار باأن العودة يجب اأن تكون بناء على اخليار ال�صخ�صي لكل لجئ.  ♦
"حقًا غري م�رصوط" لالجئني باأن يختاروا  اإىل تقرير و�صيط الأمم املتحدة كان  وا�صتناداً 
بحرية، واأن يحرتم اختيارهم تامًا. ومبراجعة متفح�صة يف �صياغة قرار )194( يالحظ 
اأن �صكرتارية الأمم املتحدة تقول باأن الفقرة )11( هدفت اإىل منح الالجئني باعتبارهم 
اأفراداً حق ممار�صة اخليار احلر بالن�صبة مل�صتقبلهم. وقد تو�صل امل�صت�صار القانوين لبعثة 
اإىل  )يختار(  الفعل  وي�صري  نف�صها،  النتيجة  اإىل  املتحدة  لالأمم  التابعة  القت�صادي  امل�صح 
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العودة( بالكامل، وباأن  باأنه �صيجري تنفيذ املبداأ )وهو حق  العمومية  افرتا�ص اجلمعية 
اإىل  العودة  يف  يرغبون  كانون  اإذا  ما  ليقرروا  احلر،  الختيار  �صيمنحون  الالجئني  كل 

 . )Contini, 1950: 27( بيوتهم اأم ل
عملي.  ♦ وقت  اأقرب  يف  الالجئني  لعودة  الزمني  الإطار   )194( القرار  يحدد  ثالثًا: 

فوراً  الفل�صطينيني  الالجئني  باإعادة  )اإ�رصائيل(  تقوم  باأن  العمومية  اجلمعية  ق�صدت  وقد 
وبدون انتظار اأية اتفاقية �صالم نهائية مع اأطراف ال�رصاع الأخرى، وي�صار اإىل هذه العبارة 
املختارة من الفقرة )11( ، وا�صتناداً اإىل تاريخ ال�صياغة والنقا�ص فقد ا�صتنتجت �صكرتارية 
الأمم املتحدة ما يلي: "وافقت اجلمعية العمومية على اأنه ينبغي ال�صماح لالجئني بالعودة 
اأن مثل هذه الظروف قد ن�صاأت من  اأنه ل خالف على  عندما تن�صاأ ظروف م�صتقرة. ويبدو 

 . )Boling, 2000: 8( )1949 خالل توقيع اتفاقيات الهدنة ل�صنة
الالجئني  ♦ بدخول  ت�صمح  باأن  )اإ�رصائيل(  على  التزامًا   )194( قرار  يفر�ص  رابعًا: 

قرار  بنود  مبوجب  ملزمة  )اإ�رصائيل(  باأن  املتحدة  الأمم  �صكرتارية  راأي  كان  وقد  ثانية، 
عبارة  اأن  ملعنى  مراجعتها  ويف  الالجئني.  عودة  ت�صهل  التي  الظروف  تهيئ  باأن   )194(
�صكرتارية  بذلك" لحظت  لهم  ي�صمح  اأن  "يجب  بيوتهم  اإىل  العودة  يف  الراغبني  الالجئني 
الأمم املتحدة باأن الأمر يفر�ص التزامًا )ل�صمان �صالمة الالجئني العائدين وحمايتهم من 

 . )Boling, 2000: 8( )اأية عنا�رص ت�صعى اإىل اإحلاق الأذى بهم
خام�صًا: اإن �صياغة القرار )194( تنطبق على الالجئني كلهم يف فل�صطني، وبينما  ♦

ال�صياغة  فاإن  العرب"،  "الالجئني  م�صطلح   )11( للفقرة  الأولتان  ال�صياغتان  ا�صتخدمت 
م�صطلح:  ا�صتخدمت  الأول  كانون   11 يف  العمومية  اجلمعية  عليها  وافقت  التي  النهائية 
اأن  اإىل  احللول  م�صودات  بخ�صو�ص  العمومية  اجلمعية  يف  النقا�ص  وي�صري  فقط".  "لجئني 
احلقيقة  يف  كانوا  الالجئني  معظم  لأن  بب�صاطة،  ا�صتخدم  العرب" قد  "الالجئني  م�صطلح: 
عربًا فل�صطينيني، ومن خالل ا�صتخدام امل�صطلح الأو�صع "الالجئني"، فاإن اجلمعية العمومية 
الفقرة )11( تنطبق وفق  التاأكيد عليها يف  اإعادة  التي جرت  اأن احلقوق  اإىل  اأ�صارت بذلك 

 . )Boling, 2000: 8( اأ�ص�ص غري تييزية
�صاد�صًا: اإن املتفح�ص لقرار )194( يالحظ اأن التعوي�ص لي�ص بدياًل عن حق العودة  ♦

 . )Rempel, 2000: 3( واإمنا ي�صري معه جنبًا اإىل جنب
وي�صري ا�صرتاط اجلمعية العمومية دخول )اإ�رصائيل( ع�صواً يف الأمم املتحدة بتنفيذها 
قرار )194( بو�صوح، واأن اجلمعية اعتربت )اإ�رصائيل( ملزمة تامًا ب�صمان التنفيذ الكامل 

 . )UN, 1949( .حلق العودة الالجئني الفل�صطينيني
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وقد اأثريت عدة طروحات حول الطبيعة امللزمة لقرار )194( ومنها: 
الطرح القائل باأن قرار )194( لي�ص ملزمًا لأن كلمة )ينبغي should( م�صتعملة بدًل . 1

من ا�صطالح اأقوى هي )Shall( ، وهناك طرح مرتبط بذلك يقول "حيث اإن قرارات اجلمعية 
العمومية هي مرد تو�صيات يف طبيعتها على كل حال، فاإن قرار )194( ل ميكن اأن يكون 

ملزمًا. 
ول ياأخذ هذان الطرحان بالعتبار باأن حق العودة كان قد اكت�صب قبل عام 1948 
كان   1948 عام  يف  العودة  حق  تنفيذ  فاإن  ولذا  الدويل،  القانون  مبوجب  عرفيًا  و�صعًا 
القرار  اأن  اأو حقيقة   ،  )shall( ا�صتخدام كلمة ينبغي  النظر عن  للدول كلها، بغ�ص  اإجباريًا 
اأو  اإلغاء  لأي  يتعر�ص  )194( مل  قرار  فاإن  ذلك  اإىل  اإ�صافة  العمومية.  اجلمعية  �صادر عن 
حذف اأو نق�ص اأبداً، بل العك�ص من ذلك، فاإن الأمم املتحدة اأكدته �صنويًا منذ اأن مت اإقراره 
ك�صب هذا القرار التاأثري والقوة الإلزامية  �صنة 1948 باإجماع اأع�صاء اجلمعية العمومية مما يجُ

 . )Luke, 1986: 4(

ذكر �رصاحة بال�صم يف قرار )194( ، ولذا فاإن . 2 الطرح القائل باأن )اإ�رصائيل( مل تجُ
اإىل  اإىل وطنهم لي�صت ملزمة بال�رصورة )لإ�رصائيل(  الفل�صطينيني  الدعوة لإعادة الالجئني 

حد ما. 
اأدت  التي  الوحيدة  املن�صاأ  دولة  )اإ�رصائيل( كانت  اأن  باحل�صبان  الطرح  ياأخذ هذا  ول 
�صيا�صتها اإىل ن�صوء ق�صية الالجئني بالدرجة الأوىل، ولذا فاإن الدعوة لإعادة الالجئني اإىل 
القانون الدويل لبلد املن�صاأ الوحيد الذي كان وما زال  التزامًا ملزمًا مبوجب  وطنهم تثل 

قائمًا وهو )اإ�رصائيل( . 
الطرح القائل باأن قرار )194( ي�صف عودة الالجئني على اأنهم اأولئك الذين يرغبون . 3

)تغربل(  باأن  احلق  )لإ�رصائيل(  اأن  على  ما  نوعًا  يدل  وهذا  جريانهم،  مع  ب�صالم  بالعي�ص 
الالجئني العائدين وفق معايريها الداخلية اخلا�صة بها. 

اإىل  العودة  اإىل  ي�صعون  باأنهم  تامًا  يدركون  الالجئني  اأن  الطرح،  هذا  على  والرد 
اإ�رصائيل( ، ويدركون باأنهم �صيكونون خا�صعني تامًا لقوانينها واأنظمتها  ديارهم )دولة 

كما هو الأمر بالن�صبة للمواطنني املتجن�صني بجن�صيتها. 
بدل اأو جرى تعديله اأو األغي من خالل قرار . 4 الطرح القائل باأن قرار )194( قد ا�صتجُ

مل�ص الأمن )242( الذي يدعو اإىل ت�صوية عادلة مل�صكلة الالجئني بدون التحديد بال�صبط، 
والذي ي�صكل ت�صوية عادلة. 
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، ولأنه  �صبق قرار )242(  اأن قرار )194( قد  ال�صابق هو  الطرح  الوا�صح جتاه  والرد 
القانونية بال�صبط املطلوبة  العالجات  اأو�صح بتعابري ل لب�ص فيها وب�صكل حمدد ما هي 
مندمج  فهو  والتعوي�ص(  املمتلكات  وا�صتعادة  )العودة  الالجئني:  مل�صكلة  عادلة  لت�صوية 
 . )Boling, 2000: 23- 25( .ويجب اأن يقراأ على اأنه جزء منه )بال�رصورة يف قرار )242

 )http:/ / www. womencsprr. org/ ar/ studies/ study6. htm( وميكن الرجوع اإىل الرابط
وما زال بع�ص اخلرباء يف القانون يوؤكدون باأن القرار )194( ميكن اأن يحل حمل قرارات 

 . )Rempel,1999: 1( )242( الأمم املتحدة الالحقة: وب�صكل خا�ص قرار مل�ص الأمن
ومل يكن القرار )194( الوحيد الذي يعد اإطاراً قانونيًا دوليًا ملزمًا حلق عودة الالجئني 
دي�صمرب   24 يف  دورتها  يف  املتحدة  لالأمم  العمومية  اجلمعية  اأ�صدرت  بل  الفل�صطينيني، 
1969 قراراً مهمًا اأكد حق ال�صعب العربي الفل�صطيني يف تقرير م�صريه، وجاء فيه على وجه 
اخل�صو�ص اأن ق�صية الالجئني العرب الفل�صطينيني نتجت عن اإنكار حقوقهم امل�رصوعة التي 

اأقرتها قرارات الأمم املتحدة والإعالن العاملي حلقوق الإن�صان. )عي�صى، 2000: 6( . 
ح بقرار اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة  ويوؤكد )Takkenberg( باأن قرار )194( و�صِّ
والذي يحمل الرقم )3236( يف الدورة التا�صعة والع�رصون، والذي اتخذ بعد �صبع �صنوات من 

قرار )242( اأي يف 22 نوفمرب �صنة 1974. ويوؤكد هذا القرار ما ياأتي: 
توؤكد اجلمعية العمومية من جديد على حقوق ال�صعب الفل�صطيني يف فل�صطني غري . 1

القابلة للت�رصف وب�صكل خا�ص يف: 
احلق يف تقرير م�صريه دون تدخل خارجي. أ. 
احلق يف ال�صتقالل وال�صيادة الوطنية. 	. 

توؤكد من جديد اأي�صًا حق الفل�صطينيني غري القابل للت�رصف يف العودة اإىل ديارهم . 2
وممتلكاتهم التي �رصدوا منها واقتلعوا منها وتطالب باإعادتهم. 

و . 3 للت�رصف،  القابلة  الفل�صطيني غري  ال�صعب  الكلي حلقوق  اأن الحرتام  ت�صدد على 
�رصورة اإحقاق هذه احلقوق، واعتبار اأن هذين اأمران ل غنى عنهما حلل ق�صية فل�صطني. 

تعرتف باأن ال�صعب الفل�صطيني طرف رئي�صى يف اإقامة �صالم عادل ودائم يف ال�رصق . 4
الأو�صط. 
وفقًا . 5 الو�صائل  بكل  حقوقه  ا�صتعادته  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  بحق  كذلك  تعرتف 

ملقا�صد ميثاق الأمم املتحدة ومبادئه. 
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كفاحه . 6 يف  الفل�صطيني  ال�صعب  تدعم  اأن  الدولية  واملنظمات  الدول  جميع  تنا�صد 
ل�صرتداد حقوقه وفقًا للميثاق. 

الفل�صطينية يف كل . 7 التحرير  اأن يقيم ات�صالت مع منظمة  العام  تطلب من الأمني 
ال�صئون املتعلقة بق�صية فل�صطني. 

تطلب من الأمني العام اأن يقدم اإىل اجلمعية العامة يف دورتها الثالثني تقريراً عن . 8
تنفيذ هذا القرار. 

تقرر اأن يدرج البند املعنون "ق�صية فل�صطني" يف جدول الأعمال املوؤقت لدورتها . 9
 . )Rempel, 1999: 2( الثالثني

يتبني مما �صبق اأن لالجئني الفل�صطينيني و�صعا˝ فريداً يف القانون الدويل،، اإل اأنهم 
يف الوقت نف�صه يتميزون عن �صواهم من مموعات الالجئني يف العامل من حيث معاملتهم 
الدول  حقوق  حتدد  التي  الدولية  القانونية  والتفاقيات  املواثيق  معظم  يف  ال�صتثنائية 
القانون  كفلها  التي  احلماية  بحقوق  الفل�صطينيون  يحَظ  مل  اإذ  الالجئني،  جتاه  وواجباتها 
الدويل لالجئني ب�صفة عامة )Akram, 2000: 4( ، وذلك ناجت عن التاأثري القوي للجماعات 
اليهودية يف الراأي العام الأمريكي ب�صكل خا�ص، الذي ميتلك قرار حق النق�ص الفيتو لأي 
قرار ل يروق )لإ�رصائيل( ، وخا�صة ما يتعلق منها بق�صية حق العودة، اإذ اإن موقفها يف هذا 

ال�سدد ميكن تلخي�سه )كما تزعم( يف االأمور االآتية: 
اأو . 1 العربية،  الدول  عن  �صادرة  نداءات  على  بناًء  باإرادتهم  خرجوا  الالجئني  اإن 

كراهيتهم البقاء والعي�ص حتت حكم )اإ�رصائيل( . 
اإن )اإ�رصائيل( ا�صتوعبت مليون لجئ يهودي من الدول العربية قبل اإن�صائه وبعده، . 2

وبذلك فهي تدعي باأن هوؤلء الالجئني اليهود القادمني من الدول العربية ي�صتحقون تعوي�صًا 
 )1949 �صنة  الدولية  التوفيق  جلنة  اأمام  ادعت  )كما  خلفهم  تركوها  التي  اأمالكهم  عن 
لالجئني  التعوي�ص  م�صئولية  باأن  الدولية  الهيئات  اإقناع  حتاول  وهي  الوقت  ذلك  ومنذ   .
الفل�صطينيني اإمنا يقع على كاهل الدول العربية التي هاجر منها اليهود اإىل )اإ�رصائيل( بدًل 

من اأمالك هوؤلء يف تلك الدول. )اأبو عيد، 2000: 566( . 
اإن موقف )اإ�رصائيل( جتاه عودة الالجئني الفل�صطينيني وا�صح، ويجب األ حتدث- . 3

للدولة.  اليهودي  للطابع  تهديداً  ي�صكل  ذلك  لأن  كافة،  الظروف  حتت  نظرها-  وجهة  من 
وحدة  على  اخلطر  وتزيد  احل�صا�ص،  التوازن  هذا  تدهور  اإىل  ملمو�ص  ب�صكل  توؤدي  و�صوف 

 . )Gazit, 1995: 13- 14( .1967 لعام )الأر�ص وتوؤذي حدود )اإ�رصائيل
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م�رصوع القانون الإ�رصائيلي يف الكني�صت الإ�رصائيلي الذي ين�ص على ما ياأتي: . 4
ل يحق لالجئني العودة )لدولة اإ�رصائيل( اإل بعد موافقة ثمانني ع�صواً من اأع�صاء أ. 

الكني�صت. 
يحق لوزير الدفاع اأن يدخل تعديالت بعد موافقة جلنة اخلارجية والأمن التابعة 	. 

للكني�صت، لكي يخفف من حدة هذا القانون، حيث ي�صمح الدخول وال�صكن يف )اإ�رصائيل( يف 
احلالت الإن�صانية فقط، واأل يتجاوز عدد احلا�صلني على ت�صاريح دخول مائة �صخ�ص يف 

العام. 
�صاأنها امل�صا�ص ت.  اتفاقات من  اإبرام  التزامات ول  األ ت�صع  )اإ�رصائيل(  على حكومة 

بهذا القانون. وقد ت�صمن امل�رصوع تعريفًا لالجئني املق�صودين "فهم الذين كانوا يف الفرتة 
الواقعة من تاريخ 29/ 11/ 1947 وحتى �رصيان القانون". اإل اأن احلقيقة تختلف كثرياً 
العامة  اجلمعية  �صكلتها  التي  الدولية  اللجنة  اأمام  كررتها  التي  )اإ�رصائيل(  ادعاءات  عن 
الفل�صطينيني، وما زالت تكررها حتى الآن،  لالأمم املتحدة ملعاجلة ق�صية عودة الالجئني 
هذه  تدح�ص  التي  ذاتها  )اإ�رصائيل(  يف  والأبحاث  الكتب  من  العديد  ظهور  من  الرغم  على 
الدعاءات. )اأبو عيد، 2000: 566( . وهذا يظهر جليًا يف مقالة للباحث الإ�رصائيلي اأمنون 
ب�صكل م�صبق، حيث  معداً  اأمراً  الفل�صطينيني كان  اإجالء  باأن عملية  اأقر فيها  الذي  كابليوك 
بني  الندم  اأو  الذنب  م�صاعر  يحرك  مل  الفل�صطينيني  الالجئني  م�صري  فاإن  "واأخرياً  يقول: 
الإ�رصائيليني، واإمنا العك�ص تامًا، فقد كتب مو�صيه �صاريت يف 15 حزيران �صنة 1948: "اإن 
رحيل العرب كان ظاهرة عظيمة يف تاريخ البالد، ومن وجهة نظر معينة فاإنها كانت اأكرث 
اإمكانات احلل وبطريقة دائمة وراديكالية،  … اإنها تفتح  روعة من قيام دولة )اإ�رصائيل( 
اإن اأ�صعب امل�صكالت التي واجهتها دولة )اإ�رصائيل( هي امل�صكلة ال�صكانية". وقد روى كاتب 
�صرية بن غوريون املوؤرخ مايكل زوهر يف الذكرى املائة ملولد بن غوريون، كيف اأن الزعيم 
اليهودي كان يراقب رحيل العرب من حيفا، ويعلق بالكلمات الآتية: ما اأجمل هذا امل�صهد! 
وعندما ذهب اإىل النا�رصة بعد اأن مت احتاللها، ا�صتف�رص ب�صورة غام�صة من القائد الع�صكري 
الربيغادير جرنال حاييم ل�صكوف ماذا يفعل هوؤلء هنا اأي ال�صكان العرب؟ وح�صب م�صادر 
معينة كان هناك اأمر �صمني باإجبار ال�صكان املحليني على املغادرة، ولكن القائد الع�صكري 
مل يقم بتنفيذ الأمر". )�صمارة، 1999: 50- 51( . حيث و�صع بن غوريون رئي�ص الوكالة 
اليهودية ورئي�ص الوزراء خطة )يفتاح( يف اأيار �صنة 1948 لتدمري قرى واأمالك الالجئني، 
لهوؤلء  املنتظم  اجلماعي  للطرد  )دالت(  اخلطة  و�صع  قد  كان  اأن  بعد  العودة،  من  ملنعهم 

 . )Morris, 1975: 158- 159( الالجئني
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التي كانوا فيها مواطنني  الدول  العربية، فقد غادروا تلك  الدول  وفيما يتعلق بيهود 
كاملي احلقوق بناًء على حتري�ص واإغراء احلركة ال�صهيونية، ويف بع�ص الأحوال بعد تهديد 
حياتهم واأمالكهم بعمليات افتعلتها حكومة )اإ�رصائيل( ، كما حدث مع يهود العراق، حينما 
قام عمالء اإ�رصائيليون باإلقاء متفجرات على اأحياء اليهود ومعابدهم يف بغداد �صنة 1951 

لدفعهم للهجرة اإىل )اإ�رصائيل( . )اأبو عيد، 2000: 566( . 
كذلك فاإنه ل ميكن م�صاواة عملية التهجري الق�رصي امل�صحوب باملجازر وباأعمال 
وبعد  قبل  ال�صهيونية  واملنظمات  اليهودية  الوكالة  به  قامت  التي  العرقي"  "التنظيف 
اإعالن )دولة اإ�رصائيل( بتلك الهجرات اليهودية من الدول العربية التي كانت )اإ�رصائيل( 
اإىل  اليهود  من  الألوف  مئات  جلب  اأجل  من  وت�صجعها  وراءها  تقف  اليهودية  والوكالة 
قرية   )520( من  اأكرث  اأمالك  على  ولال�صتيالء  عنها،  يدافعون  جنوداً  ليكونوا  فل�صطني 
يعتربوا  اأن  ميكن  ل  الفل�صطينيني  الالجئني  فاإن  اأخرى  ناحية  ومن  ودمرت.  هدمت 
تهجري  عن  م�صئولون  باأنهم  والإن�صاف  العدل  مبادئ  ومبوجب  قانون  اأي  مبوجب 
اليهود من العراق واليمن وغريها من الدول العربية، ول ميكن لدعاءات )اإ�رصائيل( اأن 

تعّد ادعاءات قانونية )اأبو عيد، 2000: 567( . 
لالجئني  ال�صماح  لرف�ص  )اإ�رصائيل(  حكومة  تقدمها  التي  الأ�صباب  فاإن  واأخرياً 
الفل�صطينيني بالعودة ل تختلف عن تلك الأ�صباب التي يتم اللجوء اإليها يف ق�صايا اأخرى من 
ق�صايا الالجئني، وخا�صة حني تكون النزاعات حول الأر�ص وحول مطالبة اإثنية اأو دينية 
ف�صت عودة )125000( لجئ نبايل من بوتان ب�صبب عرقي، و )52000(  اأو وطنية. فقد رجُ
ل جئ من بورما بال�صتناد اإىل ادعاءات حكومية ر�صمية، تقول باأن هوؤلء الالجئني لي�صوا 
مواطنني. ويف ناميبيا واأفغان�صتان ورواندا ا�صتندت مقاومة احلكومات لعودة الالجئني اإىل 
ادعاءات باأنهم غادروا باأمر من حركات املعار�صة، اأو اأنهم كانوا مرتبطني بالنتفا�صات 
الرغبة  اإىل  الالجئني  ا�صتندت معار�صة عودة  والهر�صك وكو�صوفو،  البو�صنة  امل�صلحة. ويف 
النطاق  وا�صع  نزوح  نتيجة  كان  والذي  املناطق،  يف  العرقي  التجان�ص  على  احلفاظ  يف 

 . )Rempel, 2000: 5( .لالأ�صخا�ص خالل احلرب
ويف هذه احلالت وغريها قدم املجتمع الدويل دعمه حلق الالجئني والنازحني بالعودة 
الأمم املتحدة فيما يتعلق بتدفق  الدعم يف قرارات  اإىل بيوتهم وممتلكاتهم، وينعك�ص هذا 
الالجئني مثاًل من قرب�ص وجورجيا وكرواتيا وناميبيا والبو�صنة والهر�صك وكو�صوفو، ويف 
البو�صنة والهر�صك،  اأرو�صة يف رواندا واتفاقيات دايتون يف  اتفاقية  ال�صالم مثل  معاهدات 
والتفاقيات  كو�صوفو  يف  رامبولني  واتفاقية  موزمبيق،  يف  لل�صالم  العاملية  والتفاقية 

 . )Rempel, 2000: 5( .الإقليمية يف الهند ال�صينية واأمريكا الو�صطى
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اإىل  لجئ  مليون   )12( من  اأكرث  عودة  تت  الع�رصين  القرن  من  الأخري  العقد  ويف 
معظمهم  يف  الالجئون  كان  مثالجُ،  موزمبيق  ففي  ومنظمة،  تلقائية  عودات  يف  بالدهم 
اإىل  اإليها، ومع ذلك تت عودة حوايل مليوين لجئ  ريفيني وانت�رصوا يف �صتة دول جلاأوا 
بلدهم. ويف غواتيمال حيث كان مو�صوع الالجئني متعلقًا بالتوزيع غري العادل لالأر�ص، 
�صاعد املجتمع الدويل يف عودة )200،000( �صخ�ص، ويف البو�صنة والهر�صك و�صع املجتمع 
�صمح من خالل تطبيقه عودة الالجئني، ويف الهند ال�صينية تطلب الو�صول  الدويل برنامًا يجُ

 . )Rempel, 2000: 5( .اإىل حل دائم لق�صية الالجئني ع�رصين عامًا
نتائج الدراسة: 

اإن حق العودة يعرب عن اإرادة وت�صميم الالجئني الفل�صطينيني وهو اخليار الوحيد الذي 
من  خمتلفة  مناطق  يف  وتوزيعهم  الفل�صطينيني  ت�صتت  من  فبالرغم  جميعهم،  عليه  يجمع 
العامل تكنوا من املحافظة على بنى ثقافية واجتماعية، تعتمد على العائلة والقرية اأوًل، 
ثم النقابات واجلمعيات املنظمة على اأ�صا�ص وطني مثل منظمة التحرير الفل�صطينية كتعبري 
�صيا�صي عن ت�صميم الفل�صطينيني يف �صبيل التحرير والعودة اإىل ديارهم وبيوتهم، ويف هذا 
لق�صية  حل  باإيجاد  كلِّها  املا�صية  عاما  ال�صتني  طوال  الدولية  اجلهود  ف�صلت  فقد  ال�صياق 

الفل�صطينيني. 
ول بد التاأكيد مرة تلو الخرى باأن حق الالجئني بالعودة اإىل منازلهم هو املبداأ الرئي�ص 
الدرا�صة  لهذه  النظرية  البنية  ا�صتعر�صته  ما  املتحدة، وهذا  الأمم  وقرارات  الدويل  للقانون 
تاأويل  بدون  تبنت  التي  العودة  حق  ملفهوم  القانونية  الأطر  عالج  الذي  الثاين  بعدها  يف 
الدويل املعرتف به  القانون  العودة غري قابل للت�رصف م�صتمد من  اأن حق  اأو غمو�ص يف 
عامليًا، واأن املفاو�صات والتفاقات ال�صيا�صية بني )اإ�رصائيل( ومنظمة التحرير الفل�صطينية/ 
وقرارات  الدولية  القوانني  مفعول  تبطل  ل  املتحدة  الوليات  وبرعاية  الفل�صطينية  ال�صلطة 
ال�صلطة  عن  ي�صدر  اأن  ميكن  الذي  بالإعالن  اإبطاله  لميكن   194 قرار  واإن  املتحدة،  المم 
الالجئني  يوؤكد حق  القرار  هذا  لأن  وغزة،  والقطاع  ال�صفة  دولة يف  قيام  الفل�صطينية عن 
اأن عودة  الدرا�صة على  التاأكيد يف هذه  الأ�صيلة، ول بد من  اإىل بيوتهم وديارهم  بالعودة 
ال�صتقرار  لتحقيق  يعّد مقدمة  عام 1948  التي هجروا عنها ق�رصاً  ديارهم  اإىل  الالجئني 

ال�صيا�صي يف املنطقة باأ�رصها والقائمة على قرارات الأمم املتحدة وقوانينها العديدة. 
خامتة: 

اإىل  العودة  فى  واجلماعي  الفردي  الفل�صطينيني  الالجئني  حق  اإن  القول،  خال�صة 
ديارهم، والعي�ص يف وطنهم هو حق طبيعي واأ�صا�صي من حقوق الإن�صان، وي�صتمد م�رصوعيته 
تقادم،  اأي  ي�صقطه  �صيا�صي طارئ، ول  اأي حدث  التاريخي يف وطنهم ل يغريه  من حقهم 
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وتكفله مبادئ القانون الدويل والتفاقات واملعاهدات الدولية، بالإ�صافة اإىل قرارات هيئة 
الأمم املتحدة ذات العالقة. واأن حق الالجئ الفل�صطيني يف العودة اإىل وطنه هو حق ثابت 
لعام  الإن�صان  حلقوق  العاملي  الإعالن  اأبرزها  ومن  الدولية،  التفاقات  من  العديد  اأكدته 
1948، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم املتحدة املتعلقة بق�صية الالجئني، وخا�صة 
العامة  اأ�صدرته اجلمعية  الذي  القرار )3210(  اإىل  الإ�صارة هنا  . كذلك ميكن  قرار )194( 
اأن  اأكدت فيه  التا�صعة والع�رصين يف 14/ 10/ 1974، والذي  لالأمم املتحدة يف دورتها 
ال�صعب الفل�صطيني هو الطرف الأ�صا�صى يف الق�صية الفل�صطينية، ودعت فيه منظمة التحرير 
الفل�صطينية باعتبارها ممثلة لل�صعب العربي الفل�صطيني اإىل ال�صرتاك يف مناق�صات اجلمعية 

العامة املتعلقة بالق�صية الفل�صطينية. 
اأ�سدرت اجلمعية العامة يف هذه الدورة القرار رقم )3236( موؤكدة على  كذلك 
احلقوق الثابتة غري القابلة للتنازل لل�سعب الفل�سطيني، واأ�سارت على وجه اخل�سو�س 

اإىل حق ال�سعب الفل�سطيني يف: 
حق تقرير امل�صري دون تدخل خارجي. . 1
احلق يف ال�صتقالل وال�صيادة الوطنية. . 2
احلق يف العودة وا�صرتداد الأمالك. . 3
اأكدت اجلمعية العامة اأن الحرتام الكامل لهذه احلقوق الثابتة لل�صعب الفل�صطيني، . 4

عد �رصطًا �رصوريًا لت�صوية الق�صية الفل�صطينية.  والتي ل ميكن التنازل عنها يجُ
الثالثني  الدورتني  العامة لالأمم املتحدة يف  اإىل قرار اجلمعية  اأي�صًا  الإ�صارة  وميكن 
رقم )3375( الذي دعت فيه اإىل �رصورة ا�صرتاك منظمة التحرير الفل�صطينية يف اجلهود التي 
الذي يق�صي باإن�صاء جلنة  الأو�صط �صلميًا، وقرارها رقم )3376(  ال�رصق  تبذل حلل م�صكلة 
لدرا�صة كيفية مبا�رصة ال�صعب الفل�صطيني حلقوقه غري القابلة للتنازل، وهذه اللجنة مكونة 

 )un. 1975: 16( .من ع�رصين ع�صواً تعينهم اللجنة العامة
وبهذا يت�صح اأن الطرف الفل�صطيني هو الطرف الرئي�ص يف م�صكلة ال�رصق الأو�صط. 

ال�صابقة ب�صكل عام، وقرار رقم )194( ب�صكل خا�ص،  القرارات  وبالرغم من قانونية 
اإل اأن )اإ�رصائيل( وحلفاءها حاولوا اللتفاف على القوانني الدولية املتعلقة به، من خالل 
املوؤ�ص�صة  اأّرقت  التي  الفل�صطينية وطّي �صفحاتها  الق�صية  لت�صفية  التوطني  م�صاريع  طرح 
اأر�ص فل�صطني �صنة 1948 وحتى  ال�صيا�صية الإ�رصائيلية منذ ن�صوء الكيان ال�صهيوين على 

اأيامنا هذه. 
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