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 شكر وتقدير

الحمد هلل الذؼ ىدانا ليذا كما كنا لنيتدؼ لكال أف ىدانا هللا، كالصالة كالسالـ عمى          
كعمى آلو كصحبو كمف سار عمى دربو كاىتدػ  عميوالحبيب المصطفى صمكات ربي كسالمو 

 ،.. أما بعد.يـك الديف إلىبيديو 

لذؼ أسأؿ هللا لو القبكؿ ال يسعني إال أف أتقدـ بجزيل الشكر في بداية ىذا العمل المتكاضع ا
ؼ عمى ىذه الرسالة لتفضمو باإلشرا :أحمد جواد الوادية /أستاذي الفاضل الدكتور إلىكالعرفاف 

مفيد، كلكل ما أبداه مف مالحظات  كفي التكجيو كالمساعدة بكل ما ى جيدا   لـ يأؿ   ؼكالذ
رشادات قيمة كاف ليا أكبر األ خكا   يراجو عمى أكمل كجو، جزاه هللا عنثر في إنجاز ىذا البحث كا 

 خير الجزاء.

لىك  / عبد الرحمف أبك النصر،الدكتكراألستاذ  إلىف كما أتقدـ بجزيل الشكر كعظيـ االمتنا   ا 
 .ما شأنوالبحث فأكمال بنيانو كعظ   عمى تفضميما بقبكؿ مناقشة ىذا دمحم الحافي، /الدكتكر

رئيس أكاديمية اإلدارة كالسياسة  دمحم المدىون  /لمدكتورل الشكر كعظيـ التقدير كما أتقدـ بجزي 
اء الذؼ يقكـ بو في مساندة العمـ كالمتعمميف، كبحثو عف كل ما يخدـ الدكر البن   ف عاليا  كأثم  

لىك الصالح العاـ كمجتمعنا الفمسطيني،  صاحب الخمق العظيـ الذؼ أحببت  نبيل الموح /الدكتور ا 
دـ ق  لما  جاسر ودمحم أب /واألستاذمسيرتي العممية بسبب ابتسامتو الجميمة كأخالقو العالية،  إكماؿ

 كاديمية.دات أكاديمية خالؿ دراستنا في األرشاكا  لنا مف تسييالت إدارية 

حبيب  /ستاذاأل عمي العزيزكأخص بالذكر  شكرؼ كعظيـ تقديرؼ ألفراد عائمتيكما أتقدـ بجزيل 
لىبكسعو لمساعدتي، ك  ماالذؼ بذؿ  ىنا  /األستاذكأخص بالذكر رفيق دربي  الكراـ أصدقائي ا 

لى، ك وعم وحاتم أب /مدحت الدسوقي، واألستاذ ، كقدـ لي معكنة   كل مف أسدػ لي مشكرة   ا 
 .هللا عنا جميعا خير الجزاء أىـجز 

 لكريـ كمسخرا  لكجيؾ ا كفي الختاـ الميـ إني أسألؾ السداد كالفالح، كأف يككف عممي ىذا خالصا  
 .لرفعة شأف بمدنا فمسطيف كأمتنا العربية كاإلسالمية، كفي ميزاف حسناتنا يـك القيامة

 الباحث                             ق،،،وهللا ولي التوفي                                  
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 ممخص الدراسة

دة المتعمقة بالقضية متحال األمـىذه الدراسة كاقع تطبيق قرارات منظمة  تتناكل       
 تتناكل، كما أنيا كميثاقيا كنشاطيا كأىدافيا المتحدة األمـ، كتضمنت الدراسة مبادغ الفمسطينية
الصادرة  المنظمة قرارات عمى كركزت الدراسة طكر التاريخي لمقضية الفمسطينية،الت ةمكجز بصكرة 

جيزتيا المركزية رقـ " أعف بخصكص القضية الفمسطينية، باألخص تمؾ القرارات التي صدرت 
القضية ب المتعمقة القراراتلدراسة معكقات تنفيذ ا تتناكل كما"، 194 -181 -338 -242

مدػ ، ك "إسرائيل"ػ بسبب انحيازىا ل تمؾ القراراتفي التأثير عمى  األمريكيالفمسطينية كالدكر 
ة مف اسة مستقبل االستفادالدر  تتناكلككذلؾ  ،قراراتالعمى تنفيذ  " الفيتك " تأثير حق النقض
االستفادة مف القرارات ككيفية تعزيز مكقف  َالياتمف خالؿ معرفة  المتحدة األمـقرارات منظمة 

 المتحدة لمتفاعل مع القضية الفمسطينية. األمـ
القرارات التي  إصدارتحديد ظركؼ المنيج الكصفي التحميمي ل اعتمدت الدراسة عمى       
 األمـنشأة منظمة تاريخ  الستعراضككذلؾ المنيج التاريخي  ،فمسطينيةالقضية التجاه صدرت 

كما كاعتمدت المنيج القانكني ككف مكضكع ، طكر التاريخي لمقضية الفمسطينيةالمتحدة ككذا الت
ي صدرت مف منظمة تالدراسة يتعمق بالقانكف الدكلي العاـ لمعرفة مدػ مشركعية القرارات ال

 .لقضية الفمسطينيةالمتحدة الخاصة با األمـ
المتحدة انحرفت  األمـيا أف منظمة أىممجمكعة مف النتائج كاف  إلىصت الدراسة خم          

ف كبسبب ذلؾ فقدت المنظمة مصداقيتيا بعد أ ةاألمريكيعف دكرىا بفعل التأثيرات كالضغكطات 
كفق مبادغ  242قرار  إصدارالذؼ كاف لو الدكر الياـ في  األمريكيأصبحت تسير في المدار 

تجاىل  242، ككذلؾ أظيرت النتائج بأف القرار "سرائيل"إل الخمس كالذؼ كاف منحازا جكنستكف 
 .رغـ أف القرار نفسو غير منصف لمقضية الفمسطينية جميع القرارات التي سبقتو

لضعف منظمة ال في التعامل معيا إعادة النظر أىمعدة تكصيات كاف  إلىالدراسة  تكصمت
حتى تتمكف مف تنفيذ  ةاألمريكيالتخمص مف الييمنة  عميياالقضية الفمسطينية ، ك  لفي ح دكرىا

 كخاصة القرارات المتعمقة بالقضية الفمسطينية. أصدرتياقراراتيا التي 
المتحدة كتعديمو مف خالؿ إلغاء حق النقض  األمـصت بضركرة إعادة النظر في ميثاؽ أك ككذلؾ 

 .المتحدة األمـعمى سير عمل منظمة لما لو مف آثار سمبية  "الفيتك"
 



 ح
 

Abstract 

This study deals with the true implementation of the United Nations' resolutions 

concerning the Palestinian question. It includes the activity, goal, and the principals of 

the U.N. in addition to a summary about the historical development of the Palestinian 

question. The study concentrates on the U.N. resolutions issued with respect to the 

Palestinian question in particular those issued by it's central bodies no. 242,338,181 

and 194. 

The study also deals with the obstacles that hinder implementing the resolutions with 

that respect, the American role in affecting those resolutions and how the American 

veto affects practicing the United Nations' resolutions. 

The study deals with the future benefit from the U.N. resolutions through knowing the 

ways of making benefits of the resolutions and how to support the stand of U.N. in 

order to react with the Palestinian issue. 

The study depends on the analytical descriptive way in explaining and marking out 

the circumstances of issuing resolutions concerning the Palestinian questions, in 

addition to the historical method to study the history and establishing the U.N. 

organization as well as the historical development of the Palestinian question. The 

study also adopts the legal method because this study deals with the public 

international law to know the range of legality of resolutions which were issued by 

U.N. towards the Palestinian question. 

This study comes to some outcomes and the most important one is that the U.N. 

organization deviated from it's role because of the American influence and pressure. 

As a result, the U.N organization lost it's credibility role although of the important 

role of American in giving the 242 resolution according to Joneston's five principals 

who was partial to (Israel) In addition to that, the outcomes showed that 242 

resolution neglected the previous resolutions besides the resolution in itself was 

unfair. 

One of the most important recommendations that this study recommends is to think 

again of dealing with U.N. organization because it is unable to solve the Palestinian 

question and it's unfair role. So, the U.N. should get rid of the American domination 

to be able in carrying out it's resolutions with regards to the Palestinian question. 

Moreover, this study recommends thinking again of the charter of U.N. and amending 

it through cancelling the right of veto because of it's bad effects on the role of the 

U.N. organization. 
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 األول الفصل
 لمدراسة العام اإلطار

 مقدمة الدراسة:

 كمػػػداكالتيا، الدكليػػػة المنظمػػػة فعاليػػػات مػػػف شاسػػػعة بمسػػػاحة الفمسػػػطينية القضػػػية حظيػػػت        
 كػػاف سػػكاء كالمجػػاف كالمػػؤتمرات ضػػاتكالمفاك  كاالجتماعػػات اإلنعقػػادات مػػف نسػػبة بػػأعمى كحظيػػت

 ككانػػت ليػػا، التابعػػة األخػػرػ  المختمفػػة مؤسسػػاتيا اك العمكميػػة جمعيتيػػا اك أمنيػػا مجمػػس فػػي ذلػػؾ
 حقػكؽ  لمجمػل المناصػرة القػرارات مػف منظكمػة الػى ترجمػت ايجابيػة مكاقػف المتحدة األمـ لمنظمة
 .الحقكؽ  ىذه باستعادة كثيرة آماال عمييا عقد الذؼ الفمسطيني الشعب

 العػدكاف مػف كحمايتيػا الشػعكب سػالـ أسػس تػدعيـ بيػدؼ المتحػدة األمػـ منظمػة تأسست         
 السػكاء عمػى البشػر بنػي لكػل كالمسػاكاة كاالنسانية العدالة مف معقكؿ اطار في كاالستالب كالتسمط
 شػيء كاقػعكال شػيء، الفمسػطيني الشػعب تمنػاه مػا أف إال شػرعيتو، كحػارس العالـ ضمير باعتبارىا

 اكليمػا صػعيديف، عمػى التاريخيػة معاناتػو الفمسػطيني الشػعب كابػد المتحػدة األمـ ظالؿ ففي آخر،
 الحػػركب مػػف سمسػػمة عبػػر الشػػتات الػػى كتيجيػػره كطنػػو تػػراب كامػػل اغتصػػاب فػػي المتمثمػػة مأسػػاتو
 األمػػـ مػػع عالقاتػػو مجمػػل فػػي فيتمثػػل الثػػاني الصػػعيد كأمػػا فيػػو، تكاجػػد مكػػاف كػػل فػػي عميػػو شػػنت

 مزمنػػػة حالػػػة اصػػػبحت الفمسػػػطينية فالقضػػػية.  المعانػػػاة مػػػف المزيػػػد أكرثتػػػو عالقػػػة كىػػػي ، المتحػػػدة
 القػػػرارات مػػػف كاحػػػدا فػػػاف قراراتيػػػا، بػػػاعتراؼ كشػػػرعيتيا عػػػدالتيا كبػػػرغـ أركقتيػػػا، فػػػي كمستعصػػػية

 .ؽ كر  عمى حبرا القرارات ىذه كظمت التنفيذ، حيز الى إلخراجو حقيقية كسيمة يجد لـ ليا المناصرة

  المسػػػتحقة قراراتيػػػا كػػػل عطمػػػت التػػػي االميركيػػػة الييمنػػػة رىينػػػة كقعػػػت المتحػػػدة األمػػػـ إف        
 تنفػػػػرد االميركيػػػػة المتحػػػػدة الكاليػػػػات ىػػػػي كىػػػػا االميركػػػػي، المػػػػدار فػػػػي شػػػػؾ ادنػػػػى دكف  فأصػػػػبحت
 ىػذه سياسػة فػاف كىكػذا حذافيره، بكل السياسي لمنظكرىا كتخضعيا القضية، ىذه عمى باالستحكاذ

 كقالبػػا   قمبػػا   اسػػتراتيجيا   انحيػػازا   المنحػػازة االميركيػػة السياسػػات مجمػػل مػػع تتقػػاطع أصػػبحت نظمػػةالم
 " . اسرائيل"   الى

 كاىميػا، لمقضػية المنصػفة كشػبو المنصػفة، القػرارات مػف العديػد ينسى ال الفمسطيني الشعب       
 االمػػػف مجمػػػس اصػػػدرىا التػػػي ،" 338 ،242 ،194 ،181" االرقػػػاـ تحمػػػل التػػػي القػػػرارات كمنيػػػا

 عمػى حبػرا ظمػت القػرارات ىػذه أف إال القػرارات كعشػرات حينيا، في المتحدة لألمـ العامة كالجمعية
 دكر صػادركا الػذيف فػي تكمػف العمػة اف المؤكػد كمػف الكاقػع، ارض عمػى كسػيمة ليػا تجد كلـ كرؽ،
 . فاالستراتيجيي لحمفائيـ كارضاء الخاصة، لمصالحيـ كجيركه المنظمة، ىذه
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 قبػػل مػػف مصػػادر أدؽ بمعنػػى أنػػو أك دكرىػػا، ممارسػػة عػػف عػػاجزه المتحػػدة االمػػـ منظمػػة الحقيقػػة
 اعكجػػػت، التػػػي مسػػػاراتيا تعػػػدؿ أف المتحػػػدة األمػػـ لمنظمػػػة يمكػػػف كال االميركيػػػة، المتحػػػدة الكاليػػات
 يكف عمييا االمريكية الييمنة مف بالتخمص إال عمييا، خارجية كضغكطات تأثيرات بفعل كانحرفت

 كأف األمريكي، المدار في تسير أصبحت أف منذ مصداقيتيا فقدت فقد الحالية، الظركؼ ىذه ظل
 ارض عمػػى رصػػيد الػػى يفتقػػر فيػػك الفمسػػطينية، القضػػية صػػالح فػػي كػػاف لػػك حتػػى تصػػدره قػػرار أؼ

 .ارشيفاتيا غياىب في كرؽ  عمى حبرا يظل كسكؼ الكاقع

 مشكمة الدراسة:

 أجيزتيػا مػف صػدرت التػي مقػراراتالمتحػدة ل األمػـ تطبيػق مدػ كؿح الدراسة مشكمة تركزت      
 قػػرف  النصػػف قرابػػة امتػػدت كالتػػي الفمسػػطينية لمقضػػية كشػػاممة عادلػػة تسػػكية يجػػادإ كفػػي الرئيسػػية

 . كاستمرارىا الفمسطينية المشكمة خمق في بذلؾ المتحدة الكاليات اسيمت حيثكيزيد دكف حل 

 :كيتمثل فيالتساؤؿ الرئيس لمدراسة،  عمى جابةاإل في لدراسةا مشكمة تحدد تقدـ ما عمى كبناء  
 ؟الفمسطينية بالقضية الخاصة المتحدة األمم قرارات تطبيق ىي حدود ما 

 - :التاليك النح عمى الفرعية األسئمة صياغة يمكف الدراسة مشكمة تحديد عمى كاعتمادا  

 ؟االمـ المتحدة لنشأةماىي الظركؼ الدكلية   -1
 ؟رات القضية الفمسطينية كخمفياتيا التاريخيةتطك  أىـما  -2
 ؟الفمسطينية بالقضية الخاصة المتحدة األمـ منظمة عف صدرت التي القرارات أىـ ما -3
 المتحدة كأجيزتيا لتنفيذ قراراتيا؟ األمـما ىك الدكر الذؼ قامت بو  -4
 ؟طينيةتجاه القضية الفمساالمتحدة  األمـتنفيذ قرارات منظمة كَاليات ىي معكقات  ما -5

 

 أىداف الدراسة:
 يا:أىمتكمن أىداف الدارسة في عدد من النقاط 

 .المتحدة األمـ منظمة نشأة عمى التعرؼ -1
 .تطكرات القضية الفمسطينية كخمفياتيا التاريخية أىـالتعرؼ عمى   -2
 األمػػـ منظمػػة عػػف صػػدرت التػػي الفمسػػطينية بالقضػػية الخاصػػة القػػرارات أىػػـ إلػػى التطػػرؽ  -3

 .المتحدة
 .الفمسطينية القضية تجاها المتحدة األمـ قرارات تنفيذ عكقاتممعرفة  -4
 .الفمسطينية القضية مع التعامل في المتحدة األمـ قرارات مف االستفادة مستقبلمعرفة  -5
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 :ية الدارسةأىم
  يا:أىمية الدارسة في عدد من النقاط أىمتكمن 

  العممية الناحية من: ًل أو 

 .حل القضية الفمسطينيةالمتحدة في  األمـدكر  التعرؼ عمى -1
 بالقضػػػػػػية الخاصػػػػػػة جيزتيػػػػػػاكأ المتحػػػػػػدة األمػػػػػػـ منظمػػػػػػة فعػػػػػػ الصػػػػػػادرة القػػػػػػرارات معرفػػػػػػة -2

 .الفمسطينية
 كتسػاعد اىـتس كالتي المتحدة األمـمنظمة  عف الصادرة لمقرارات لمباحثيف تحميال  اف تقدـ  -3

 .بحاثيـأ في
 العممية الناحية من: اثانيً 

 مػا كمعرفػة لمحقػائق كشػفيا فػي العممػي البحػث يػةىمأل الفمسػطيني المجتمػع فيػـ في تسيـ -1
 .بقضيتيـ تتعمق المتحدة األمـ منطمة مف صدرت قرارات مف حكليا يدكر

 .الفمسطينية بالقضية الخاصة المتحدة األمـمنظمة  قرارات تطبيق كاقع معرفة -2
فيمػػػػا يتعمػػػػق  عممػػػػي سػػػػاسأ عمػػػػى قػػػراراتيـ باتخػػػػاذ القػػػػرار صػػػػناع يقػػػػكـ أف فػػػػي ةاىمالمسػػػ -3

 المتحدة. األمـبالعالقة مع 
المتحػػدة ككيفيػػة التعامػػل مػػع  األمػػـ منظمػػة اسػػتفادة صػػانعي القػػرار الفمسػػطيني مػػف قػػرارات -4

 .القضية الفمسطينية

 منيج الدراسة

بمػػا يحػػكؿ  ،ألف الظػػكاىر السياسػػية كاالجتماعيػػة ظػػكاىر مركبػػة كمعقػػدة كمتعػػددة األبعػػاد انظػػر  
فقد أخذت الدراسة بما يعرؼ بأسػمكب التكامػل  ،ة متكاممةدكف دراستيا مف خالؿ منيج كاحد دراس

نمػػا يسػػتفيد مػػف منػػاىج عػػدة ،منيػػاج معػػيف عمػػىالػػذؼ ال يعتمػػد  يجػػيالمن فقػػد اعتمػػدت الدراسػػة  ،كا 
 كىي: ،مناىج أربعةالتكامل بيف  عمى

 قضيةأك  ا  حدثأك  ظاىرة   يدرس الذؼ المنيج" بأنو كي عرؼ: التحميمي الوصفي المنيج -1
 تدخل دكف  البحث أسئمة عف تجيب معمكمات عمى منيا الحصكؿ يمكف االي  ح مكجكدة
 البيانات جمع في الدراسة ستستخدمو ما ىذا ،(83: 2003،كاألستاذ األغا)فييا الباحث
 جكانبيا جميع مف بتكصيفيا معالجتيا ثـ الفمسطينية الخارجية السياسة عف كالكثائق

 نستطيع كي السياسية لمحالة المكضكعي ؼبالظر  ارتباطيا كفيـ كتحميميا بعادىاأك 
 .لمكاقع أقرب بنتائج الخركج
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ألف مشػػػكمة الدراسػػػة ليػػػا جػػػذكر كأحػػػداث تاريخيػػػة مرتبطػػػة بالحػػػدث  :التـــاريخي المـــنيج -2
المالئػـ حيػث أننػا سػنقـك بجمػع المػادة العمميػة ك المقصكد تحميمػو فػ ف المػنيج التػاريخي ىػ

تػػائج تكػػكف أقػػرب لمكاقػػع تسػػاعد فػػي فيػػـ ىػػذه مػػف مصػػادرىا األساسػػية كتحميميػػا لمخػػركج بن
 . المشكمة كتفاقميا أك تطكرىا كجكداألحداث كتبيف تأثيرىا عمى 

 جػاء مػا عمػى كقياسػيا المختمفػة الكثائق بعض تفاسير دراسة خالؿ مف :القانوني المنيج -3
 المتحػدة األمـ منظمة مف صدرت التي القرارات مشركعية مدػ كمعرفة الدكلي القانكف  بو

 .الفمسطينية بالقضية الخاصة
ميػػػل المضػػػمكف فػػػي تحميػػػل بعػػػض اسػػػتخدـ الباحػػػث مػػػنيج تح مـــنيج تحميـــل المضـــمون: -4

الميمػػة مػػف خػػالؿ تحميػػل الخطابػػات كالتصػػريحات كالمكاقػػف كالقػػرارات كالكقػػكؼ  القػػرارات
 ية. ىميا مف باب األعمي

 أدوات الدارسة:

 المصػادر إلػى بػالرجكع كذلػؾ كالبيانات تالمعمكما جمع مصادر عمى الدراسة ىذه استندت       
 الفمسػطينية، لمجامعػات المحميػة المكتبػات فػي تػكفر ممػا كغيرىػا العمميػة كالرسائل كالكتب كالمراجع
 .االنترنت كمكاقع اإللكتركنية المكتبات في المتكفرة ككذلؾ

 مصطمحات الدراسة:

نكنيػػة المكضػػكعة مػػف قبػػل مػػف المبػػادغ كالقكاعػػد القامجمكعػػة ك ىػػالقــانون الــدولي العــام:  -1
كالتعػاكف  األمػفبيػدؼ صػيانة السػالـ ك  ،الدكؿ كغيرىا مػف أشػخاص القػانكف الػدكلي العػاـ

تقػـك بػو الػدكؿ بشػكل جمػاعي اك  د الضركرة عػف طريػق اسػتخداـ القػكةالدكلي كتصاف عن
 ( 18: 2009يادكار، ) انفرادؼ.

 مة اجتمعػت عمػى العمػل معػا  منظمػة فريػدة مؤلفػة مػف بمػداف مسػتقالمتحـدة:  األمـم منظمة -2
تشػريف 24بتػاريخ  انشػئت المنظمػة رسػمي  السمـ العالمي كالتقدـ االجتماعي، كقد أجل مف أ
ػ اعضػك   ابمػد   51ككانػت تضػـ ، 1945كتكبرؿ/ أك األ  2008، كبحمػكؿ نيايػة عػاـ امؤسس 

ف أدث المنظمة لػـ يحػ إنشاء، كمنذ ابمد   193المتحدة  األمـفي  بمغ عدد الدكؿ األعضاء
المتحػػػدة  األمػػػـكقػػػد انسػػػحبت اندكنيسػػيا مػػػف مػػف عضػػػكيتيا،  طػػػالؽبمػػػد عمػػػى اإلطػػرد أؼ 

ف عػادت رة، لكنيػا مػا لبثػت أك ابسبب خالؼ مػع دكلػة ماليزيػا المجػ 1965مؤقتا في عاـ 
 (1412: 1980عطيو هللا،  ). في العاـ التالي

 عمى القدرة كلدية المتحدة األمـ في كالفعالة الرئيسية األجيزة أحد كى: األمن مجمس -3
 صيانة فإ حيث الدكلييف، األمفك  السمـ تيدد التي المسائل لمعالجة السريع االجتماع
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 ،دائميف أعضاء 5 بينيـ اعضك   15 مف كيتككف  لى،ك األ كظيفتو الدكلييف األمفك  السمـ
 حق الدائميف عضاءكلأل المختمفة، القارات كيمثمكف  عاميف كل ينتخبكف  أعضاء كعشرة
بشرط عدـ  يصدر القرار بأغمبية األعضاء "الفيتك حق" كيسمى قرار أؼ عمى ضاالعترا

 أعضاء كل عف بالنيابة كيتصرؼ األمف مجمس كيعمل ،اعتراض الدكؿ الدائمة العضكية
 (1705: 1980عطيو هللا، ) .المتحدة األمـ

 كصنع اكؿلمتد الرئيسي التمثيمي المتحدة األمـ جياز ىي: المتحدة لألمم العامة الجمعية -4
ك عضػػ دكلػػة كلكػػل المتحػػدة األمػػـ أعضػػاء مػػف كػػل عضػػكيتيا فػػي تضػػـ العامػػة السياسػػة
 مػف سػبتمبر شير منتصف في العادية دكرتيا في تجتمعك  تمييز، دكف  فقط كاحد صكت

  عاديةغير  اجتماعات كتعقد عماليا،أ  جدكؿ مف تنتيي حتى اجتماعاتيا كتستمر عاـ كل
 فشػػل حالػة فػي أك ذلػػؾ، عضػاءاأل غالبيػة طمػػب الػةح فػي المكضػػكعات بعػض فػي لمنظػر
 في مقرىا ك العالمي، كالسمـ األمف يمس مكضكع في قرار عمى االتفاؽ في األمف مجمس
 (154: بدكف  الكافي،) .نيكيكرؾ

عميا فػي تقريػر مصػيره دكف ف يككف لو السمطة الأكل شعب في  المصير: حقحق تقرير  -5
مػػػى يػػػة تتعمػػػق باختيػػػار شػػػكل الحكػػػـ المالئػػػـ كعجنبػػػي، كليػػػذا الحػػػق جكانػػػب داخمتػػػدخل أ

التنػازؿ بغيػر إرادتػو، كحقػة أك لممبادلة  ال يككف محال  المستكػ الدكلي حق كل شعب في أ
  (228: 2006، مريكب) .تككيف دكلة مستقمةأك خرػ االتحاد في دكلة أأك في االندماج 

تتعػػرض لحالػػة مػػف  عنػػدما القػػكة إلػػىف تمجػػأ حػػق الدكلػػة بػػأك ىػػ" : حــق الــدفاع الشــرعي -6
 (109: 2009، الفتالكؼ ) ".حاالت العدكاف

 األمػفالدائميف في مجمس  عضاءفي القانكف الدكلي حق األك تعني كممة فيت :لفيتواحق  -7
المقترحػات المتعمقػػة أك رفػػض المكافقػة عمػػى مشػركعات القػػرارات مػـ المتحػػدة فػي التػابع لأل

أك ضة عمى المجمس كالتحقيق في نزاع المعرك  (جرائيةأؼ غير اإل)بالمسائل المكضكعية 
 (Oxford Dictionary of Law، 2003: 225)فرض عقكبات. 

ىي حل النزاعات كالصراعات الدكلية دكف المجكء إلى العنف كالحرب، : السممية التسوية -8
كذلؾ بالكسائل السياسية كالدبمكماسية، كالمفاكضات كالمباحثات كالكساطة كالتكفيق 

:  1985كمف خالؿ المنظمات الدكلية كاألمـ المتحدة.) الكيالي،  كالتحكيـ الدكلية
731) 

 راضيألا ككحدة سيادة ضد الدكلة جانب مف المسمحة القكة استخداـك ى: العدوان -9
 األمـ ميثاؽ مع تتمشى ال طريقة بأؼأك  خرػ،أ لدكؿ السياسي االستقالؿأك  االقميمية
 (157: 1997 حسيف،). المتحدة
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صادر  مكقف معيف لممنتظـ بصدد أمر ماأك تعبير عف رأؼ ىي  :لدوليةالقرارات ا-10
في المكائح التي تبيف كيفية  أكما في المعاىدة المنشئة يا إعميالمنصكص  جراءاتلإل اكفق  

 (100:1981الدقاؽ، ). ة مف جياز معيفإصدار 

 الدراسات السابقة:
 (الفمسطينية) : الدراسات المحميةًل أو 

 الفمسطينية القضية تجاها ةاألمريكي الخارجية السياسة (2009) الوادية دراسة -1
دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير في دراسات الشرق الوسط  .(2001-2008)

 في كمية اآلداب والعموم اإلنسانية بجامعة الزىر.
 عيد يف الفمسطينية القضية تجاها ةاألمريكي الخارجية السياسة مناقشة الدراسة تتناكل        
 لسياسة التاريخي التطكر عمى الكقكؼ إلى باإلضافة ،(2001/2008) بكش جكرج الرئيس
 ـ2000 العاـ كحتى 1917 عاـ منذ الفمسطينية القضية تجاها ةاألمريكي المتحدة الكاليات

 المنيج مف كال   الدراسة استخدمت كلقد الفمسطينية، القضية تجاها ةاألمريكي السياسة كمحددات
 ىذه لمثل المناىج ىذه لمالئمة كذلؾ القرار صنع كمنيج التحميمي كالمنيج التاريخي الكصفي
 .الدراسات
 في كصادقة جادة يكما   تكف لـ المتحدة الكاليات فأ ،ياأىم النتائج مف عديد إلى الدراسة كتكصمت
 فقط كاف المبادرات تمؾ كراء اليدؼ فأ تبيف ذإ الفمسطينية، القضية لحل قدمت التي المبادرات

 ."إسرائيل" منيا تستفيد رضاأل عمى حقائق لفرض ،"إسرائيل" لصالح الكقت ككسب الصراع دارةإ
 الفمسطيني لمجانب ةمكجي تكصيات: اتجاىات لعدة ويمكج كانت تكصيات عدة الدراسة صتأك ك 

 المنطقة، مستكػ  عمى ساسياأل العبلا نياأ عمى ةاألمريكي دارةاإل مع التعامل ياأىم كاف
 ماأ الفمسطينية، القضية لصالح الجديدة ةاألمريكي دارةاإل كاستقطاب كسب عمى العمل كبالتالي

 ةاألمريكي المتحدة الكاليات تتحمل فأ ياأىم فكاف األمريكي لمجانب ةمكجي تكان التي التكصيات
 في ريةالمحك  القضية كخاصة عاـ، بشكل العالـ في الخالفية القضايا تجاهاألخالقية ا المسئكلية

 رساءإ يتـ حتى ممكف كقت بأسرع حميا عمى كالعمل الفمسطينية، القضية كىي سطك األ الشرؽ 
 بالخيار االلتزاـ ياأىم كاف "سرائيمياإل" لمجانب بالتكصيات يتعمق فيما ماأ، العالمي السالـ قكاعد

 ب قامة مرتبط بسالـ كعيشيا المنطقة في "إسرائيل" كبقاء الصراع لحل استراتيجي كخيار السممي
 بقاء ساسأ عمى العالـ مع التعامل كعدـ ،الدكلية الشرعية قرارات ساسأ عمى فمسطينية دكلة
 التي العسكرية القكةأك  ةاألمريكي المتحدة الكاليات دعـ خالؿ مف سكاء بدلأل لصالحيا القكة ميزاف
 عربي لكبي تشكيل: ياأىم فكاف سالميةكاإل العربية الدكؿ إلى المكجية التكصيات ماأ بيا، تتمتع
 الشعب لصالح الدكلي التعاطف كاستقطاب لمعالـ "ةاإلسرائيمي" الممارسات فضح عمى يعمل فعاؿ
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 لخدمة كتكظيفيا كافة، عالـاإل ككسائل العربية الفضائيات استغالؿ عمى كالعمل الفمسطيني
 الفمسطيني، المكاطف فع حقيقية صكرة كنقل الفمسطيني المكقف كدعـ المشتركة العربية ىداؼاأل
 ياأىم مف كافف الدكلية كالمجاف الييئات إلى كجيت التي التكصيات أما،  لمعالـ معاناتو ظيارا  ك 

 الدكلية الييئات تمؾ عف صدرت كالتي القرارات لتنفيذ الالزمة جراءاتاإل اتخاذ عمى العمل
 تمؾ تنفيذ تعيق التي اؼطر األ عمى لمضغط جديدة كسائل يجادكا   الفمسطينية، بالقضية كالخاصة
 .القرارات
فــي قــراري الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  نقديــةدراســة "م( 2008) جعفــرو أبــدراســة  -2

، وىــــي دراســــة قــــدمت لنيــــل درجــــة "، المتعمقــــين بالقضــــية الفمســــطينية194و 181
 الماجستير في القانون العام بكمية الدراسات العميا في جامعة النجاح بنابمس، فمسطين

ثار يما مف اَ عمي، كما ترتب 194ك181الدراسة البعد القانكني الخاص بقرارؼ  تتناكل       
كاكتسابيا الشرعية الدكلية بسبب صدكر قرار  ”اإلسرائيمي“ قانكنية مف حيث قياـ دكلة الكياف

كلقد عمد الباحث في ، كالصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة 1947لعاـ  181التقسيـ رقـ 
ف مدػ قاـ بتحميل ىذه القرارات كبي  فقد سة الظركؼ التي كاكبت صدكر تمؾ القرارات، درا

المتحدة،  األمـ منظمةىداؼ أ سمى أ كالسمـ الدكلييف باعتبارىما األمففي الحفاظ عمى  مساىمتيا
 .في التحميل المنيج التاريخي السياسي الباحث عكاتب

لجمعية المتحدة لـ يعط ا األمـميثاؽ أف  :ياىمأ  مف النتائجعديد ال إلىخمصت الدراسة      
بما ذلؾ المادة العاشرة حق خمق دكلة جديدة بتقسيـ دكلة  العامة في أؼ نص مف نصكصو

ا مف المنظمة الدكلية عف يخركجك كدكلة ى "بػ "إسرائيلقائمة، مما اعتبر الباحث اف االعتراؼ 
 األمـ منظمةف الحل الذؼ قدمتو  ف ، لذلؾالمتحدة األمـنطاؽ االختصاص الذؼ قرره ليا ميثاؽ 

في فمسطيف ال يتفق مع العدالة كالقانكف الدكلييف "اإلسرائيمي"  نياء الصراع العربيالمتحدة إل
 المتحدة. األمـككذلؾ مع ميثاؽ 

مػف قضػايا  عمييػاالمتحدة تتعامل بازدكاجية عمػى مػا يعػرض  األمـف أ إلىصت الدراسة أك        
ف القػػرارات التػػي تخػػص القضػػية الفمسػػطينية يػػتـ عرضػػيا عمػػى العربيػػة، حيػػث أ كخاصػػة القضػػايا

ذ القػرارات فييػػا عمػػى شػػكل تكصػػيات إمػا القضػػايا التػػي تخػػص مصػػالح الجمعيػة العامػػة، كيػػتـ اتخػػا
الذؼ بدكره يتخػذ بشػأنيا قػرارات تتمتػع بقػكة الدكلي  األمفنيا تعرض عمى مجمس الدكؿ الكبرػ، ف 

 .المتحدة األمـلمفصل السابع مف ميثاؽ  لتنفيذ ىذه القرارات طبقا   َالياتا تكضع م ، كغالبا  لزاـاإل
، وىــي "ر المصــير فــي ضــوع الشــرعية الدوليــة"حــق تقريــ بعنػػكاف (2006) الفــرا دراســة -3

 دراسة مقدمة لجامعة القدس المفتوحة، غزه، فمسطين.
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كالتػػي  ،حػػق تقريػػر المصػػيربػػدأ القكاعػػد القانكنيػػة الخاصػػة بم الدراسػػة مػػدػ مطابقػػة تتناكلػػ      
المتحدة، ككذلؾ قرارات المؤتمرات الدكلية كالتي كانػت  األمـالقانكف الدكلي مف خالؿ ميثاؽ قرىا أ

استخداـ الطرؽ  إلىمف خالؿ المجكء  ف يقرر مصيرهأتؤكد عمى حق الشعب الفمسطيني في  دكما  
المسػػمح، كلقػػد اعتمػػدت الدراسػػة عمػػى  االحػػتالؿ بمػػا فييػػا الكفػػاح مقاكمػػةكالكسػػائل المشػػركعة لػػو ل

 .المنيج التاريخي

مػاـ الشػعب الفمسػطيني فػي تقريػر ف العقبػة أإ: يػاأىم النتػائجعديػد مػف  إلىخمصت الدراسة 
لالحػتالؿ  األمريكػيكاضػح مػف التحيػز ك مصيره كنيل استقاللو ىي عقبػة سياسػية قانكنيػة، كمػا ىػ

خداميا لمقػػكة لمنػػع الشػػعب الفمسػػطيني مػػف تقريػػر فػػي اسػػت "إسػػرائيل" ، ككػػذلؾ غطرسػػة"سػػرائيمياإل"
المتحػػػػدة مطالبػػػػة ب عػػػػادة النظػػػػر  األمػػػػـ منظمػػػػةف  فػػػػ عميػػػػومع العػػػػالـ، ك أمػػػػاـ مػػػػرأػ كمسػػػػمصػػػػيره 

عػػادة ضػػبط دسػػتكرىا تقريػػر المصػػير لمشػػعب الفمسػػطيني، كا  بخصػػكص القػػرارات التػػي تتعمػػق بحػػق 
 .مجحفة الفيتك بطريقةالنقض  ساءة في استخداـ الكاليات المتحدة لحقبصكرة تضمف عدـ اإل

مػػف خػػالؿ  الجماعيػػة جػػراءاتيػػا: اتخػػاذ مجمكعػػة مػػف اإلأىمقػػدمت الدراسػػة عػػدة تكصػػيات 
حكػػاـ القػػانكف الػػدكلي أقػػل دحػػر االحػػتالؿ، كتنفيػػذ تضػػمف عمػػى األ األمػػفالجمعيػػة العامػػة كمجمػػس 

عادة إ المتحدة  ألمـاعمى  ذلؾ إلىة المحتل عمى جرائمو، باإلضافة ، كعدـ تمكيل كمكافأنسانياإل
ف تػػتخمص مػػف الييمنػػة أف تعيػػد النظػػر فػػي أ عمييػػاتجػػاه القػػدس كفمسػػطيف، ك االنظػػر فػػي سياسػػتيا 

جمعػػت عمػػى قيػػاـ الدكلػػة الفمسػػطينية كعاصػػمتيا أحتػػى تػػتمكف مػػف تنفيػػذ قراراتيػػا التػػي  ةاألمريكيػػ
 .القدس

، وىـي عية الدوليـة""الواقع يفرض الواقعيـة، القـدس فـي قـرارات الشـر ( 2006) مسمطدراسة -4
 دراسة مقدمة لمؤتمر يوم القدس الثامن لجامعة النجاح بنابمس، فمسطين.

البعػػد السياسػػي لمقػػرارات الشػػرعية الدكليػػة كالعربيػػة الخاصػػة بالقػػدس،  ىػػذه الدراسػػة تتناكلػػ  
الػدكلي ككػذلؾ الجمعيػة العامػة  األمػفتسػميط الضػكء عمػى قػرارات مجمػس  إلىكىدفت تمؾ الدراسة 

ػ1947ـ المتحدة الصادرة بحق مدينة القدس منذ عاـ لألم ح الباحػث الجكانػب السياسػية ، كقد كض 
بػػػدكرىا عمػػػى مدينػػػة القػػػدس مػػػف جانػػػب تنصػػػل  المترتبػػػة عمػػػى تمػػػؾ القػػػرارات كالتػػػي انعكسػػػت سػػػمبا  

كاسػػػػتخدـ الباحػػػػث فػػػػي دراسػػػػتو المػػػػنيج السياسػػػػي ، خػػػػرآمػػػػف تمػػػػؾ القػػػػرارات مػػػػف جانػػػػب  "إسػػػػرائيل"
كاسػتنباط المعمكمػات كالحقػائق التاريخيػة كالسياسػية المتعمقػة  ،ج الكصػفي التحميمػيالتاريخي كالمػني

ككػػػػذلؾ جامعػػػػة الػػػػدكؿ العربيػػػػة المعنيػػػػة  ،كالجمعيػػػػة العامػػػػة األمػػػػفبكافػػػػة جكانػػػػب قػػػػرارات مجمػػػػس 
 .1994عاـ  إلى 1947كالخاصة بمدينة القدس منذ عاـ 
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لقمػػػـ العربيػػػة المختمفػػػة صػػػدرت ف تػػػكالي ا: إيػػػاأىم لنتػػػائجاعديػػػد مػػػف  إلػػػىتكصػػػمت الدراسػػػة 
كلكػف المالحػع  ،القدس كدعيما كشكمت لجاف مختمفػة لمعنايػة بمكضػكع القػدس تناكؿتقرارات عدة 

خيػػػرة كانػػػت تتماشػػػى مػػػع التكجػػػو الػػػدكلي لقضػػػية القػػػدس أؼ تقسػػػيميا العربيػػػة األ ةف قػػػرارات القمػػػأ
 .حسب قرارات الشرعية الدكلية

القدس فػي كػل محفػل دكلػي كفػي كسػائل االعػالـ  ظيار قضيةإصت الدراسة العمل عمى أك 
خمق  صت الدراسة عمى كجكبأك ة، كما عميكثر جدية كفاية كالمقركءة، كتفعيل ممف القدس أالمرئ

ف أؼ ، كذلؾ مف أجل األخذ بعيف االعتبػار أقكة شعبية ضاغطة باستمرار عمى القيادة الفمسطينية
ف تمبػي طمػكح الشػعب الفمسػطيني لقػدس يجػب أحمػكؿ مسػتقبمية لمدينػة اأؼ مشاريع أك  مفاكضات

 .المجتمع الدكلي هقر ي مدينة القدس كفقا  لمكاقع الذؼ أكتعيد حقكقو المسمكبة ف

 : الدراسات العربيةاثانيً 

ــيثير ( 2015) القحــواشدراســة  -1 ــى"ت ــدولي  األمــنقــرارات مجمــس  الفيتــو عم قضــية )ال
مـن  تير فـي العمـوم السياسـية، وىي دراسة مقدمة لنيل درجـة الماجسـ(فمسطين نموذجا

 كمية اآلداب بجامعة الشرق الوسط، مصر.

مناقشػػة قضػػايا تتعػػارض مػػع  الفيتػػك عنػػداسػػتخداـ حػػق  إلػػى أمريكيػػاالدراسػػة لجػػكء  تتناكلػػ        
كانػت تمػؾ الػدكؿ معتديػة كقاتمػو، ك حتػى كلػ مصالحيا، كمصالح الػدكؿ التػي تػرتبط بيػا اسػتراتيجيا  

لفمسػطيني فػي نيػل ضػد حػق الشػعب ا أمريكيػاقبل  الفيتك مفى استخداـ حق مثمة عمسكأ األأكلعل 
يػة ىػذه المسػألة قػاـ الباحػث ىمأل خالقػي كشػرعي، كنظػرا  حريتو كاستقاللو دكنما أؼ سند قػانكني كأ

كبشكل خاص اختصاصات  المتحدة األمـمنظمة  عميوب عداد دراستو ضمف فيـ الدكر الذؼ تقكـ 
اعتمػػػػد المػػػػنيج التػػػػاريخي لممعمكمػػػػات  و ليػػػػذه الدراسػػػػةتناكلػػػػباحػػػػث فػػػػي كالالػػػػدكلي،  األمػػػػفمجمػػػػس 

 .الدكلي الخاصة بالقضية الفمسطينية األمفكالحقائق التاريخية كالسياسية المتعمقة بقرارات مجمس 

ليست قانكنية كال ىػي تحقػق مػا  الفيتك أداة: أف ياأىم النتائجعديد مف  إلىخمصت الدراسة 
ي حكػػر عمػػى ، بػػل ىػػعضػػاءكالتكػػافؤ بػػيف الػػدكؿ األ المسػػاكاةدة مػػف مبػػادغ المتحػػ األمػػـأقػػره ميثػػاؽ 

عمػى مسػار  ثػر سػمبا  أ كالفيتػلحػق  ةاألمريكيػف اسػتخداـ الكاليػات المتحػدة الدكؿ الخمس الكبرػ، كأ
 .القضية الفمسطينية لصالح دكلة الكياف الصييكني

 األمػـلنظػر فػي ميثػاؽ عػادة اضركرة إ  :ياأىمعديد مف التكصيات كاف  إلىصت الدراسة أك 
صالحو مف خالؿ إ المتحدة  ف تعي الكالياتصت عمى ضركرة أأك كما  الفيتك،لغاء حق المتحدة كا 

 لف يجمب ليا سكػ الكيالت. "سرائيلإل"ف انحيازىا أ ةاألمريكي
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، المتحــدة " األمـم" حـق العــودة لمفمسـطينيين عمـى ضــوع قـرارات (2012دراسـة شـكيل ) -2
ــل  ــة لني ــوري، وىــي دراســة مقدم ــة منت ــام مــن جامع ــانون الع ــي الق درجــة الماجســتير ف

 قسنطينة، الجزائر.
جػػل معرفػػة الػػدكافع صػػراعات التػػي مػػرت بيػػا البشػػرية مػػف أال عػػف ادراسػػتي الباحثػػة تتناكلػػ   

 إلػػىىػػذه التقسػػيمات  لػػت عميػػوكلفيػػـ تطػػكر العػػالـ مػػف حيػػث تقسػػيماتو كمػػا اَ  ،االجتماعيػػة كالنفسػػية
ند كاضػعكىا بعض ىذه الصراعات محككمة بقرارات كقكانيف مختمفة اسػتحيث  تحالفات كانقسامات

القػػػرارات التػػػي صػػػدرت تمػػػؾ القػػػرارات  أىػػػـكلعػػػل مػػػف  ،طمػػػاعيـكائيـ كأىػػػفػػػي اتخاذىػػػا كصػػػياغتيا أ 
مػف ناحيػة  الفيتػكيكمنػا ىػذا بسػبب اسػتخداـ حػق  إلػىالخاصة بالقضػية الفمسػطينية كالتػي لػـ تحػل 

تطبيػػق القػػرارات  مػػف حيػػث يعتبػػر الشػػعب الفمسػػطيني محركمػػا   خػػر بالحػػلكعػػدـ جديػػة الطػػرؼ االَ 
صػػحاب صػػبح أا يتعمػػق بقػػرار حػػق العػػكدة، كالػػذؼ أالمتحػػدة خاصػػة بمػػ األمػػـ الصػػادرة مػػف منظمػػة

جػػػل نظػػػرائيـ الصػػػياينة مػػػف أمػػػع  مفاكضػػػاتالالت ك ف يجمسػػػكف عمػػػى طػػػاحػػػق مجبػػػريف اليػػػكـ بػػػأال
 .ض كالتنازؿ عف حقكقيـ كمف بينيـ حق العكدةك االتف

بعادىػػا أف القضػػية الفمسػػطينية بكػػل أ :يػػاأىمالعديػػد مػػف النتػػائج كػػاف  إلػػى الدراسػػة خمصػػت 
ع لكضػػ ا مػػف الناحيػػة القانكنيػػة كحػػدىا غيػػر كػػاؼ  الدراسػػة مػػف كػػل النػػكاحي فػػالتطرؽ َالييػػ تسػػتكجب

نتػػػائج كتكصػػػيات، كأف اسػػػترجاع األرض يتطمػػػػب العمػػػل المسػػػمح، كىػػػذا مػػػػا أثبتتػػػو كػػػل التجػػػػارب 
 المحتل بالقكة. مقاكمةمما جعل المجتمع الدكلي يعترؼ بشرعية نسانية اإل

 تثبػت جنبيػةأ شػاركةيا: إجراء دراسات تاريخيػة بمأىمعدة تكصيات كاف  إلىتكصمت الدراسة 
ذؼ قسػػػمت الػػػ 181 رقػػػـ ياألممػػػ القػػػرار شػػػرعية عػػػدـ ثبػػػاتإ ككػػػذلؾ رضػػػيـ،أب الفمسػػػطينييف حقيػػػةأ

 ا  الكيػاف الصػييكني ال يمثػل دكلػة ذات سػيادة، بػل كيانػ ف كجػكدبمكجبة فمسطيف، كبالتػالي إثبػات أ
 .كالدفاع الشرعي المقاكمةما يمنح الشعب الفمسطيني حق  ك، كىا  رضاحتل أ

الدولي والية  األمنمشروعية القرارات الصادرة عن مجمس  "(2011) ةدراسة حسون -3
 معة دمشق."، دراسة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كمية الحقوق بجاعميوالرقابة 

 إصػػدارالػػدكلي التقييػػد بيػػا فػػي  األمػػفالدراسػػة الشػػركط التػػي يجػػب عمػػى مجمػػس  تتناكلػػ         
نظر فػػي مػػدػ لػػت المرجػػع المخػػتص بػػالطػػابع المشػػركعية، كػػذلؾ تناك  عمييػػاحتػػى يضػػفي  قراراتػػو

 كليػةالػدكلي فػي العالقػات الد األمػفمػف المركػز الػذؼ يتبػكأ مجمػس  انطالقػا   مشركعية ىذه القرارات
فيمػػا  المتحػػدة خصكصػػا   األمػػـحكػػاـ ميثػػاؽ أبسػػمطات كاسػػعة بمكجػػب  األمػػفحيػػث يتمتػػع مجمػػس 
مػف خػالؿ القػرارات التػي  النيكض بالمياـ الممقاة عمى عاتقػوالدكلييف، ك  األمفيتعمق بحفع السمـ ك 

 يصدرىا في ىذا الشأف.
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التقييػػد  ألمػػفايجػػب عمػػى مجمػػس  ف ىنػػاؾ شػػركطا  أ كمػػة ىػػنتيجػػة مي إلػػىتكصػػمت الدراسػػة  
المتحػػػػدة، كقكاعػػػػد القػػػػانكف الػػػػدكلي العػػػػاـ،  األمػػػػـمسػػػػتنبطة مػػػػف ميثػػػػاؽ  ة قراراتػػػػوإصػػػػدار بيػػػػا حػػػػيف 

 كاجتيادات محكمة العدؿ الدكلية.

 : الدراسات األجنبية:اثالثً 

 :بعنكاف Okhovat (2012) دراسة -1

The United Nations Security Council: its veto Power and its 
reform” "الفيتو والصالح حق بين ما الدولي، األمن سمجم" 

 كالخاصة الدكلي األمف مجمس إلى كجيت التي االنتقادات الدراسة ىذه في الباحث تناكؿ
 فشل كالتي المتحدة، األمـ ميثاؽ في جاءت التي الدكلييف كالسمـ األمف عمى الحفاظ َالياتب

 تمثمت حيث، الحالي كقتنا لغاية 1946 عاـ تأسيسو منذ بتنفيذىا االلتزاـ في األمف مجمس
 ككنو الدكلي األمف مجمس عف تصدر التي القرارات تطبيق عمى العمل ازدكاجية في االنتقادات

 استخداـ في تتمثل كالتي القرارات بعض تنفيذ في كتراجعو الدكؿ لبعض لزاـاإل بقكة قراراتو يطبق
 المتحدة الكاليات تعتبر كالتي المجمس في العضكية الدائمة الدكؿ بو تمتعت الذؼالفيتك  حق

الفيتك  حق فييا استخدـ التي القرارات مف عددا   الدراسة كاستعرضت عضائيا،أ  حدأ ةاألمريكي
 منيا ةاألمريكي المتحدة الكاليات حظيت مرة (24) ؿ األمف مجمس قرارات ضد ستخدـأ كالتي

 ." اإلسرائيمي " الكياف لتحمي عشر لخمسة

 المكافقة منظكمة صالحكا   المجمس عمل َاليات في النظر عادةإ  بضركرة الباحث صىأك    
 بحق يتعمق فيما العضكية الدائمة الدكؿ صالحيات تقميص خالؿ مف يصدرىا التي القرارات عمى

 .الفيتك استخداـ
 :بعنكاف (Khani & Bozorghehri 2011 دراسة -2

"Palestinian Issue and the Security Council of UN: use of veto 
Prevent the establishment of the international peace ". 

 يمنع تحقيق السالم الدولي"الفيتو الدولي: استخدام حق  األمنالقضية الفمسطينية ومجمس "

الػدكلي  األمفدكر قرارات مجمس  مكضحا  الفيتك الباحثاف في دراستيما استخداـ حق  تناكؿ       
 فييا. األمفالتطرؽ لمقضية الفمسطينية كدكر قرارات مجمس  إلىالدراسة في ذلؾ، كلقد ىدفت 
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 التكصػػل فػي فشػل قػػد الػدكلي األمػف مجمػس فأ: يػػاأىم كػاف نتػائج عػػدة إلػى الدراسػة تكصػمت     
الفيتػػك  حػػق السػػتخداـ يعػػكد كذلػػؾ القػػرارات، مػػف العديػػد هإصػػدار  رغػػـ القضػػية لتمػػؾ جػػذرؼ  حػػل إلػػى

لعرقمػة تنفيػذ القػرارات الخاصػة  األمفعمى مجمس  األمريكي، كالضغط الباحثاف كصفو كما الجائر
كلييف الػذؼ كػاف دكالسػمـ الػ األمفيعكس فشل المجمس في تحقيق  بالقضية الفمسطينية، كىذا بدكره

 المتحدة كأىدافيا. األمـ منظمةميثاؽ  بنكد أىـمف 

ف يكػكف المتحػدة كأ األمػـة صالح في ىيكميإحداث إصى الباحثاف بضركرة العمل عمى أك         
كالػػذيف ليػػـ حػػق اسػػتخداـ  عضػػاءال يتػػأثر بالييمنػػة لمػػدكؿ الخمػػس األ احيادي ػػ األمػػفعمػػل مجمػػس 

 .ةاألمريكيكمف ضمنيـ الكاليات المتحدة الفيتك 

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

 في الفمسطينية قضيةال تجاها ةاألمريكي الخارجية السياسة مناقشة( الكادية) دراسة تناكلت        
 لسياسة التاريخي التطكر عمى الكقكؼ إلى باإلضافة( 2001/2008) بكش جكرج الرئيس عيد

 ،2000 العاـ كحتى 1917 عاـ منذ الفمسطينية القضية تجاها ةاألمريكي المتحدة الكاليات
 الزمنية رةالفت تناكلت الدراسة تمؾ فأ الفمسطينية، القضية تجاها ةاألمريكي السياسة كمحددات
 ىناؾ كاف المذككرة الزمنية الفترة بعد حيث ،2000 عاـ حتى-1917 عاـ مف التاريخي لمتطكر
 الكاليات مف كاضحا   اانحياز   ىناؾ ككاف الفمسطينية القضية تجاها ةاألمريكي السياسة في تغيير

 .الصييكني الكياف دكلة تجاه المتحدة

 ترتب كما ،194ك181 بقرارؼ  الخاص القانكني البعد (جعفرأبك )دراسة  تتناكلبينما          
 بسبب الدكلية الشرعية كاكتسابيا” اإلسرائيمي“ الكياف دكلة قياـ حيث مف قانكنية ثاراَ  مف يمايعم

المتحدة، بينما لـ  لألمـ العامة الجمعية عف كالصادر 1947 لعاـ 181 رقـ التقسيـ قرار صدكر
 .194ك181لظركؼ التي كاكبت صدكر قراراؼ الدراسة البعد السياسي كا تناكؿت

 تقرير حق بمبدأ الخاصة القانكنية القكاعد مطابقة مدػ تتناكل (الفرا)دراسة  في حيف          
 المؤتمرات قرارات ككذلؾ المتحدة، األمـ ميثاؽ خالؿ مف الدكلي القانكف  قرىاأ كالتي ،المصير
مصيره، كلكف الدراسة لـ  يقرر فأ في الفمسطيني الشعب حق عمى تؤكد دكما   كانت كالتي الدكلية

القضية الفمسطينية حتى صدر قرار  ريخ تطكر القضية الفمسطينية كما َالت عميونشأة كتا تناكؿت
 حق تقرير المصير لمشعب الفمسطيني.

 بالقػدس، الخاصػة كالعربيػة الدكليػة الشرعية لمقرارات السياسي البعد (مسمط) دراسة تتناكل        
 العامػة الجمعيػة ككػذلؾ الػدكلي األمػف مجمػس قػرارات عمػى الضػكء تسػميط إلى الدراسة تمؾ كىدفت
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القػرارات  تنػاكؿت، كلكػف الدراسػة ىنػا لػـ 1947 عػاـ منػذ القدس مدينة بحق الصادرة المتحدة لألمـ
ككػػػػذلؾ الجمعيػػػػة العامػػػػة لألمػػػػـ المتحػػػػدة مثػػػػل قػػػػرار  األمػػػػفالشػػػػرعية التػػػػي صػػػػدرت عػػػػف مجمػػػػس 

 .383ك242
 قضػػػايا مناقشػػػة عنػػػدالفيتػػػك  حػػػق اسػػػتخداـ إلػػػى أمريكيػػػا لجػػػكء القحػػػكاش()دراسػػػة  تتناكلػػػ        
 .استراتيجيا   بيا ترتبط التي الدكؿ كمصالح مصالحيا، مع تتعارض
 معرفػػػة جػػػلأ مػػف البشػػػرية بيػػا مػػػرت التػػي الصػػػراعات دراسػػتيا فػػػي )شػػكيل( الباحثػػػة تتناكلػػ      
 التقسػيمات ىػذه عميػو لػتاَ  كمػا تقسػيماتو حيػث مف العالـ تطكر فيـكل كالنفسية االجتماعية الدكافع

 .كانقسامات تحالفات إلى
 في بيا التقييد الدكلي األمف مجمس عمى يجب التي الشركط (حسكنة)دراسة  تتناكلك       

 المشركعية. طابع عمييا يضفي حتى قراراتو إصدار
 

 الفجوة البحثية:
 الدراسة الحالية ةالفجوة البحثي الدراسات السابقة

 السياسة مناقشةالكادية  دراسة تناكلت-
 الفمسطينية القضية تجاه ةاألمريكي الخارجية

 بكش جكرج الرئيس عيد في
 الكقكؼ إلى باإلضافة ،(2001/2008)

 الكاليات لسياسة التاريخي التطكر عمى
 الفمسطينية القضية تجاها ةاألمريكي المتحدة
 ،2000 العاـ كحتى 1917 عاـ منذ

 القضية تجاها ةاألمريكي السياسة كمحددات
 .الفمسطينية

 القانكني البعد جعفرأبو  دراسة تتناكلبينما 
 ترتب كما ،194ك181 بقرارؼ  الخاص فقط

 دكلة قياـ حيث مف قانكنية ثاراَ  مف عمييما
 الدكلية الشرعية كاكتسابيا” اإلسرائيمي“ الكياف

 اـلع 181 رقـ التقسيـ قرار صدكر بسبب
 لألمـ العامة الجمعية عف كالصادر 1947

 .المتحدة

 لـ الكادية دراسة-
 ما الزمنية الفترة تتناكؿ
 في 2008 عاـ بعد

 التاريخي تطكرىا
 الخارجية عالقاتبال

 ىذه بعد مرت كالتي
 جديدة بعالقات الفترة
 لعبتو الذؼ الدكر منيا

 القضية تجاها أمريكيا
 ككذلؾ الفمسطينية

 لصالح الكاضح انحيازىا
 .الصييكني الكياف دكلة
أبو دراسة  تناكؿتلـ 

 السياسي البعد جعفر
 كاكبت التي كالظركؼ
 قراراؼ صدكر

 دكر سنتناكؿ-
 المتحدة الكاليات
 القضية تجاه

 ككذلؾ الفمسطينية
 مدػ سنكضح
 الكاليات انحياز

 لدكلة المتحدة
 .كنيالصيي الكياف
البعد  تناكؿتس
سي كالظركؼ السيا

التي كاكبت صدكر 
لعاـ  181 قرار

قرار ك  ،1947
 .1948لعاـ  194
 كذلؾ تناكؿتس -

 تطكر كتاريخ نشأة
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 مطابقة مدػ تتناكل ،الفرا دراسة في حيف-
 تقرير حق بمبدأ الخاصة القانكنية القكاعد

 مف الدكلي القانكف  قرىاأ كالتي ،المصير
 قرارات ككذلؾ المتحدة، األمـ ميثاؽ خالؿ

 عمى تؤكد دكما   كانت كالتي الدكلية المؤتمرات
 .مصيره يقرر فأ في الفمسطيني بالشع حق
 السياسي البعد ،مسمط دراسةكتناكلت  -

 الخاصة كالعربية الدكلية الشرعية لمقرارات
 تسميط إلى الدراسة تمؾ كىدفت بالقدس،
 الدكلي األمف مجمس قرارات عمى الضكء
 الصادرة المتحدة لألمـ العامة الجمعية ككذلؾ

 .1947 عاـ منذ القدس مدينة بحق
 إلى أمريكيا لجكء القحواش دراسة تلتناك -

 قضايا مناقشة عندالفيتك  حق استخداـ
 التي الدكؿ كمصالح مصالحيا، مع تتعارض

 .استراتيجيا   بيا ترتبط
 دراستيا الصراعات في شكيلدراسة  تتناكل-

 الدكافع معرفة جلأ مف البشرية بيا مرت التي
 مف العالـ تطكر كلفيـ كالنفسية جتماعيةاإل

 التقسيمات ىذهعميو  لتاَ  كما قسيماتوت حيث
 كانقسامات. تحالفات إلى

 يجب التي الشركط حسكنة دراسة تتناكلك -
 في بيا التقييد الدكلي األمف مجمس عمى

 طابع عمييا يضفي حتى قراراتو إصدار
 .المشركعية

 .194ك181
 لـ الفرا كلكف دراسة-
 كتاريخ نشأة تناكؿت

 القضية تطكر
 لتاَ  كما الفمسطينية

 الفمسطينية القضية عميو
 حق قرار صدر حتى
 لمشعب المصير تقرير

 .الفمسطيني
لـ مسمطدراسة -

 الشرعية القرارات تناكؿت
 عف صدرت التي
 ككذلؾ األمف مجمس
 لألمـ العامة الجمعية
 قرار مثل المتحدة
 .383ك242

 حواشالقما دراسة أ -
فمـ تظير بشكل جيد 
مدػ انحياز الكاليات 

إسرائيل  "تجاه االمتحدة 
في استخداميا لحق  "

تأثير ذلؾ  الفيتك، كما
ى القضية الفمسطينية عم

 بصكرة مباشرة.
 

 الفمسطينية القضية
 عميو لتآ كما
 الفمسطينية القضية
 قرار صدر حتى
 المصير تقرير حق

 .الفمسطيني لمشعب
 

 تناكؿككذلؾ سن-
 أىـراستنا في د
ات الصادرة القرار 
 األمـجيزة أعف 

المتحدة مثل قرارؼ 
 .383ك 242

ؿ في ك ناكما كسنت
دراستنا نشأة 
كتطكر منظمة 

المتحدة كما  األمـ
جيزتيا أ أىـىي 

التي يصدر عنيا 
 القرارات.

 تناكؿكذلؾ سيتـ -
مدػ تأثير 
الفيتك استخداـ حق 

عمى القرارات 
جيزة الصادرة عف أ

المتحدة عمى  األمـ
مسطينية القضية الف

 .بشكل خاص
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 الثاني الفصل

 الفمسطينية والقضية المتحدة األمم

 (كتاريخي مفاىيمي مدخل)

 تمييد:

منظمة دكلية تضـ كافة الدكؿ كتعمل مف أجل الصالح الدكلي  إنشاءف اليدؼ مف إ         
ذاكالسمـ الدكلييف في  األمفحفع  كالمتحدة ى األمـالعاـ كمنظمة  ىذا اليدؼ  ما تحقق العالـ، كا 

مف ، ك مف تحقيق ذلؾ اليدؼ األمـت بعد فشل عصبة ئالمتحدة أنش األمـكخاصة أف منظمة 
 األمـالكاضح أف القضية الفمسطينية كاف ليا نصيب األسد مف القرارات التي صدرت مف منظمة 

بل يمة قمفالقضية الفمسطينية مرت بمنعطفات تاريخية ، ت كحتى يكمنا ىذائالمتحدة منذ أف أنش
 فمسطيفيا االحتالؿ كاالنتداب البريطاني عمى أىمكاف  ،الحرب العالمية الثانية كحتى يكمنا ىذا

 إلىدت أالتي  1976كمف ثـ  حرب عاـ  كنص كعد بمفكر، كمف بعدىا النكبة الفمسطينية
قياـ  إلىكصمت بعد ذلؾ  أف إلى لمدف كقرػ قطاع غزة كالضفة الغربية ”اإلسرائيمي“ االحتالؿ

 سمطة الفمسطينية.ال

المتحدة في  األمـكسيتـ مناقشة النشأة كالتطكر التاريخي لكل مف القضية الفمسطينية كمنظمة 
كالنشأة كاألىداؼ كالميثاؽ كاألجيزة  ،المتحدة األمـ تناكؿؿ سيك ىذا الفصل مف خالؿ مبحثيف، األ

 .كتطكراتيا المعاصرة خمفياتيا التاريخية ك الرئيسية، كالثاني سيناقش القضية الفمسطينية
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 لولمبحث األ ا

 المتحدة األمممنظمة 

 مقدمة:

في القياـ بدكرىا في منع نشكب الحركب الدكلية كانتشارىا بل كفي  األمـعصبة  فشمت       
منع قياـ حرب عالمية أخرػ ىي الحرب العالمية الثانية، حيث كانت ال تعدك أف تككف منظمة 

تجاه الدكؿ التي تقع ضمف مستعمراتيا فيي في ايف لمدكؿ المحتمة أنشئت لتصكف حقكؽ المنتم
لالستعمار الذؼ بو تحمي الدكؿ االستعمارية  قانكنيا   دكليا   حقيقة القكؿ كاليدؼ كانت تعد غطاء  

نشئت منظمة أيـ مف أجل ذلؾ كعقب الحرب العالمية الثانية أراضيمصالحيا كمكاطنييا خارج 
 ( 250: 2014يف، زيف الد) المتحدة. األمـ

أكتكبر  24المتحدة ىي منظمة دكلية أعمف عف قياميا كمباشرة نشاطيا في  األمـمنظمة        
الت الحرب العالمية الثانية كما ز  1942، كسبق ىذا التاريخ مرحمة تمييدية بدأت عاـ 1945
لحمفاء ما ممثمك دكؿ ا أصدريناير مف ىذا العاـ  1حينذاؾ في الشرؽ كالغرب، ففي  مستمرة

فرانكمف  األمريكيالرئيس  إلىصياغتو  تعزػ المتحدة " كىك اسـ  األمـإعالف عرؼ باسـ "
ع قياـ منظمة دكلية بيذا أعمف كزراء خارجية دكؿ الحمفاء األرب 1943نكفمبر  1كفي  ركزفمت،
قد مؤتمر تنظيمي لكضع مقترحات بشأف ىذه ع   1944سبتمبر  28أغسطس ك  21يف االسـ، كب

إلعداد نظمة في دمبرتكف أككس اشترؾ فييا ممثمك دكؿ الحمفاء، ككانت الخطكة األخيرة في االم
ميثاؽ المنظمة كتـ التكقيع عميو في  المتحدة، كفي مؤتمر ساف فرنسيسكك أقر األمـ منظمةلقياـ 
 ( 1705: 1980عطيو هللا، . )ديسمبر 24يكنيك، كتـ اإلعالف عف قياـ المنظمة في  26

عف مصالح الدكؿ كالتحالفات المنتصرة في  االمتحدة جاء تعبير   األمـمنظمة  إنشاء إف        
الدكؿ المنتصرة ك عف مصالح التحالفات  اتعبير   األمـ، مثمما جاءت عصبة ثانيةالحرب العالمية ال

مف المتحدة  األمـمنظمة  نشأة المبحث دراسةفي ىذا  تناكؿكسن، األكلى في الحرب العالمية
جيزة الرئيسية لممنظمة، كالدكر الرئيسي لكل جياز في مجاؿ ىداؼ كالعضكية كاألألاحيث 

 الدكلييف. األمفالسمـ ك  يقتحق
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 المتحدة كمنظمة دولية عالمية األمم: نشية منظمة ًل أو 

الحرب العالمية  لمي بدأ التفكير فيو أثناءؿ نكاة لتنظيـ عاأك ىي  األمـكانت عصبة        
ضع ىذا فك  ،لمحيمكلة دكف الكقكع في الحركب كاحالؿ السالـ عضاءف الدكؿ األلى كرغبة مك األ

عاـ لمصمح عاـ  اتفاؽ إلىي عندما تكصمت الدكؿ المتحاربة الخاطر مكضع التطبيق العمم
ؿ أك التي كانت كبحق ىي ك  األمـعصبة  فظيرت ،تمخض عنو اتفاقية فرساؼ لمصمح 1919

ة عصبة يعمكرغـ فا ،ىا عمى ىدػ ىذا التطكرؤ لفعل تـ انشاالعالمي كبا ينمكذج لمتنظيـ الدكل
مجرد  كال أنيا لـ تنجح في القضاء عمى الحركب بل أنيا أجازتيا ككل الذؼ فعمتو ىإ األمـ

لعيد العصبة  ال أثمكا كاقترفكا خرقا  الضكابط يمتـز بيا المتحاربكف كا   أككضع مجمكعة مف القيكد 
 (13: 2005متكلي، )كمخالفة ألحكامو. 

ظيكر مصطمح  إلىدػ أ، مما األمـالمتحدة بعد انييار عصبة  األمـكجاءت منظمة        
ؿ مرة لإلشارة عمى الدكؿ التي استجابت ك كالذؼ استعمل أل ،المتحدة األمـمنظمة  كجديد كى

 األمريكيمف الرئيس  بعد انتياء اجتماع ضـ كال   1941لمبادغ ميثاؽ األطمنطي عاـ 
مف الدكلتيف التزاميما ما جاء  عمنت كال  لكزراء البريطاني )تشرشل( كالذؼ أ ئيس ا)ركزفيمت( كر 

ىذا المصطمح عمى التنظيـ الدكلي الجديد  أطمقفي المادة الثامنة الكاردة في الميثاؽ كبعد ذلؾ 
 اال ترسيخ  المتحدة لـ يكف إ األمـف تأسيس كالكاقع أاألمـ،  الذؼ حل مكاف مصطمح عصبة 

يجاد تنظيـ انية لـ يكف نتيجة لعيب في فكرة إالذؼ يقضي بأف اندالع الحرب العالمية الثلالعتقاد 
 إلىكلكف يرجع  ،الكسائل السمميةك الدكلي بالطرؽ  األمفك دكلي عالمي يقكـ عمى حفع السمـ 

ضافة لمظركؼ كالمالبسات التي أحاطت بيذا التنظيـ إعيب شاب النظاـ القانكني لمعصبة 
اتجيت الدكؿ  ،كنتيجة لسيادة ىذا االعتقاد، الدكلييف األمفالفشل في حفع السمـ ك  ىإلانتيت بو ك 

 األمفك دكلي جديد يقع عمى عاتقو حفع السمـ  يجاد كيافإ إلىالمنتصرة في الحرب العالمية 
يجاد تنظيـ دكلي جديد الكاقع أف فكرة إك أسباب النجاح،  حاطتو بكلكا   ،الدكلييف بالطرؽ السممية

بل دارت ىذه الفكرة في ذىف بعض قادة الدكؿ الكبرػ  ،أ في أعقاب الحرب العالمية الثانيةلـ تطر 
تصريح  1942كالتي أصبحت فييا بعد الدكؿ المنتصرة في الحرب، فقد صدر في سنة  قبل ذلؾ

ككقع  األمـتسميتو تصريح  إلىاألمر الذؼ أدػ  ،المتحدة األمـفي مدينة كاشنطف استخدـ تعبير 
منظمة دكلية  إنشاءضركرة  إلىكقد أشار ىذا التصريح  ،ا التصريح ست كعشريف دكلةعمى ىذ
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 1943اكتكبر  30جانب اعتراؼ بالمبادغ التي قررىا تصريح األطمنطي، كفي  إلىجديدة 
المممكة ك  ةاألمريكيالكاليات المتحدة ك كزير خارجية كل مف االتحاد السكفيتي السابق  أصدر

أعمنكا فيو عزميـ ك  ،تصريح عرؼ فييا بعد بتصريح مكسكك كفي مكسكسفير الصيف ك المتحدة 
كتقكـ ىذه المنظمة  ،الدكلييف األمفك ـ ممنظمة دكلية جديدة تتكلى مسؤكلية حفع الس إنشاءعمى 

 المستقمة كتفتح عضكيتيا لكل الدكؿ ،في السيادة بيف الدكؿ المحبة لمسمـ المساكاةعمى مبدأ 
صدر تصريح طيراف مشترؾ لكل مف  1943ؿ مف ديسمبر ك في األك ا، يليإالراغبة في االنضماـ 

رئيس الكزراء البريطاني )تشرشل( ك الزعيـ الركسي )ستاليف( ك  ()فرنكميف ركزفمت األمريكيالرئيس 
كتضمف ىذا التصريح نتائج ما دار بيف الزعماء الثالثة في مختمف المياديف كمف بينيا ما يتعمق 

تجاه شعكب العالـ ااف الرؤساء أحسكا بمسؤكليتيـ جاء في ىذا التصريح " فقد  ،بالتنظيـ الدكلي
ضركرة اقامة نظاـ لمسالـ الدكلي ترضاه غالبية شعكب العالـ يجنب األجياؿ المقبمة كيالت ك 

 (39: صدار، حسيف، بدكف سنو اإل)الدقاؽ .".... الحرب

دمبرتكف )مع في مدينة جتا 1944كتكبر أ 17 إلىغسطس أ  21كخالؿ الفترة مف         
الصيف، ك المممكة المتحدة ك الكاليات المتحدة ك  حككمات االتحاد السكفيتي كممثم ةاألمريكي (كسأك 

 األمـالجديدة ك  منظمةككضع تسمية ال ،ةدالدكلية الجدي منظمةال عمييالكضع األسس التي تقكـ 
المحكر اعتبار مف يناير  االسـ الذؼ أطمقتو عمى نفسيا الدكؿ المحاربة لقكػ  ككى ،المتحدة
عمى البحر األسكد في االتحاد  (يالتا)أنعقد في  1945في الحادؼ عشر مف فبراير ك ، 1942

كتـ االتفاؽ  ،(تشرشلك ضـ كل مف )ركزفمت كستاليف  السكفيتي السابق مؤتمر ثالثي األطراؼ
حيث  األمفمس في ىذا االجتماع عمى عدة مسائل مف بينيا االتفاؽ عمى نظاـ التصكيت في مج

االتفاؽ  كما تـ ،(الفيتك)حق االعتراض  األمفمنحت الدكؿ الخمس دائمة العضكية في مجمس 
في مدينة )ساف فرانسيسكك( بالكاليات المتحدة  1945بريل أ 25عمى مؤتمر دكلي في 

المتحدة ككل دكلة تعمف الحرب  األمـكافة الدكؿ المكقعة عمى تصريح  ليوإ ىكتدع ،ةاألمريكي
المتحدة عمى أساس  األمـصياغة ميثاؽ ـ ل1945ؿ مف مارس ك مى دكؿ المحكر لغاية األع

كفي المكعد المحدد عقد المؤتمر ، (كسأك دمبرتكف )في مؤتمر  عميياالمبادغ التي تـ االتفاؽ 
عمالو التي استغرقت قرابة أ اشتركت في ك المتحدة لمتنظيـ الدكلي  األمـمؤتمر  عميوالذؼ أطمق 
أعماؿ المؤتمر دعي  بدء عندك  ،المتحدة عدا بكلندا األمـىي دكؿ  ،خمسكف دكلةالشيريف 
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أنيى  1945كيكني 26ركسيا البيضاء، كفي ك كرانيا كأك األرجنتيف ك لحضكره كل مف الدنمارؾ 
كما أقر المؤتمر  ،( مادة111كتضمف ىذا الميثاؽ ) ،المتحدة باإلجماع األمـميثاؽ   قرارأعمالو ب

ل الميثاؽ حيز النفاذ إال كلـ يدخ ،( مادة70ي لمحكمة العدؿ الدكلية المككف مف )النظاـ األساس
 األمفالدكؿ الخمس دائمة العضكية في مجمس  عميوحيث صادقت  ،1945كتكبر أ 25في 

( لنفاذ الميثاؽ. 10/3ردتو المادة )أك الشرط الذؼ  ككى ،في المنظمة عضاءغالبية الدكؿ األك 
 (62،64: 2004الشكرؼ، )

 المتحدة ومبادئيا األمم: أىداف منظمة اثانيً 

 المتحدة األممأىداف منظمة  - أ
 كؿمفصل األكلى لاألىداؼ كما كردت في المادة أربعة أ المتحدة في  األمـتنحصر أىداؼ منظمة 

  :مف الميثاؽ كما يمي

 : ينالدولي األمنو  حفظ السمم -1
سو المنظمات الدكلية كعمى رأ ام  ما مف شؾ أف اليدؼ مف كجكد التنظيـ الدكلي عمك         
تجنيب العالـ كيالت الحركب  كى األمـالمتحدة كمف قبل عصبة  األمـ منظمةف في ممثمة اآل

كال  أنشئتا إال عقب حرب ضركس لـ تبق  داتيف ما الدكلييف، خاصة  كأف األ األمفكحفع السمـ ك 
 األمـ منظمةلمية الثانية أثمرت ، كالحرب العااألمـعصبة  األكلى أثمرتتذر، فالحرب العالمية 

ننقذ  فلينا عمى أنفسنا أالمتحدة كقد اَ  األمـالمتحدة كالتي جاء في ديباجة ميثاقيا " نحف شعكب 
يعجز عنيا  احزان  تي جمبت عمى اإلنسانية مرتيف أجياؿ المقبمة مف كيالت الحركب الاأل

المتحدة " حفع السمـ  األمـصد ؿ أف مف مقاك لى مف الفصل األك "، كجاء في المادة األالكصف
التدابير الفعالة لمنع األسباب التي تيدد  منظمةليذه الغاية تتخذ ال ا  الدكلي كأنو تحقيق األمفك 

السالـ كإلزالتيا كتقمع أعماؿ العدكاف كغيرىا مف كجكه اإلخالؿ بالسمـ، كتتذرع بالكسائل السممية 
 أكاإلخالؿ بالسمـ  إلىنازعات الدكلية التي قد تؤدؼ لمبادغ العدؿ كالقانكف الدكلي، كحل الم اكفق  

  (األمـ المتحدة، نت)..". .لتسكيتيا.. المادة

 نماع العالقات الودية بين الدول: إ -2
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" عمى أنو  المتحدة األمـمف ميثاؽ كؿ األ لمفصللى ك األنصت الفقرة الثانية مف المادة         
س احتراـ المبدأ الذؼ يقضي بالتسكية في الحقكؽ بيف عمى أسا األمـإنماء العالقات الكدية بيف 

الشعكب، كبأف يككف لكل منيا حق تقرير مصيرىا، ككذلؾ اتخاذ التدابير األخرػ المالءمة 
لما جاء في ديباجة إال تأكيد  ككالكاقع إف ما كرد في ىذا النص ما ى"،  لتعزيز السمـ العاـ

أف نضـ قكانا ك في سالـ كحسف جكار  اف نعيش مع  أك ح .... أف نأخذ عمى أنفسنا بالتسامالميثاؽ "
في الحقكؽ  المساكاةأف النص عمى  إلى، كتجدر اإلشارة ......".الدكلي األمفكي نحتفع بالسمـ ك 

بل أضيفا في مؤتمر  (كسأك دمبرتكف )في مقترحات  الـ يكف كارد   كالحق في تقرير المصير
 (74: 2004الشكرؼ، ) (كساف فرانسيسك)

 والثقافية واإلنسانية القتصادية والجتماعية ن الدولي لحل المشاكلواالتع تحقيق -3
المتحدة، الفقرة الرابعة مف  األمـالثالث مف أىداؼ  ككى كقد نصت عمى ىذا اليدؼ      

، الت عمى نفسيا أف " تدفع بالرقي االجتماعي قدم  المتحدة قد اَ  األمـإف شعكب " الديباجة بقكليا 
خيرة مف الديباجة أنو لحرية أفسح " كما ذكرت الفقرة األمف ا كتكػ الحياة في جكأف ترفع مس

 ." ايجب أف تستخدـ " األداة الدكلية في ترقية الشئكف االقتصادية كاالجتماعية لمشعكب جميع  

لى مف الميثاؽ بنصيا عمى " تحقيق ك الفقرة الثالثة مف المادة األ ا  أيض وكقررت اليدؼ نفس      
صادية كاالجتماعية كالثقافية ل المسائل الدكلية ذات الصبغة االقتالدكلي عمى ح ف ك االتع
بال  عميوكالتشجيع  اساسية لمناس جميع  احتراـ حقكؽ االنساف كالحريات األنسانية كعمى تكفير كاإل

 (86: 1997خضير، ) .الديف كال تفريق بيف الرجاؿ كالنساء" أكالمغة  أكتمييز بسبب الجنس 

 لتنسيق أعمال الدول: االمتحدة مركزً  األمم رإعتبا -4
لتنسيق أعماؿ  االدكلية مرجع   منظمةعمى " أف تككف ال منظمةلنص الفقرة الرابعة تعمل ال اككفق  
كلـ يكف المقصكد مف نص المادة إخضاع إدراؾ ىذه الغايات المشتركة "،  ككتكجيييا نح األمـ

حالاألعماؿ الدكلية الر  ف في المجاالت المختمفة إلرادة ك اكتحقيق التعؿ السالـ امية لنبذ الحركب كا 
نما المقصكد ىنا أف تككف المنظمة الدكلية المرجعية كاألداة التي مف خالليا  كسمطاف المنظمة، كا 

 إلىيتـ التنسيق بيف ىذه الجيكد حتى ال تتعارض مع بعضيا البعض كتحقق الغرض الذؼ ترمي 
كىي تتبع في ىذا منيجية فريدة مف نكعيا تعتمد عمى  تحقيقو مف خالؿ جيكدىا المختمفة،
 (31-30: 2005متكلي، ) .مجمكعة مف المبادغ كالقكاعد المختمفة
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 المتحدة: األمممبادئ منظمة  - ب

 في السيادة بين الدول كبيرىا وصغيرىا المساواة -1
ظيـ الدكلي الجديد، بيف الدكؿ مف المبادغ الرئيسية لمتن المساكاةالمتحدة مبدأ  األمـاعتبرت       

ية في اك كبيرىا كصغيرىا متس األمـإف " مف الفقرة الثانية مف الديباجة إذ قالت  عميوفنصت 
لى مف المادة الثانية ىذا المبدأ الرئيسي صراحة بقكليا " تقكـ ك كدت الفقرة األثـ أ   الحقكؽ"

أف  كأف معنى ىذا المبدأ ى كالكاقع، في السيادة بيف جميع أعضائيا " المساكاةعمى مبدأ  منظمةال
تتمتع بالحقكؽ التي يقررىا ىذا القانكف كتمتـز بالتزاماتو  أماـ القانكف الدكلي ةياك متسجميع الدكؿ 

 (88: 1997خضير: )مقدار تقديميا.  أكعدد سكانيا  أككذلؾ بصرؼ النظر عف مساحتيا 

 :السممية تسوية المنازعات الدولية بالوسائل  -1
قرة الثالثة مف المادة الثانية مف الميثاؽ حل المنازعات الناشئة بيف الدكؿ جبت الفأك        

جميعيـ منازعاتيـ الدكلية  منظمةال أعضاءيفض " :بالطرؽ السممية فنصت عمى ما يأتي
"، كحدد الفصل كالعدؿ الدكلي عرضة لمخطر األمفك بالكسائل السممية عمى كجو ال يجعل السمـ 

ئل السممية لتسكية المنازعات الدكلية، كما حدد إعالف مانيال لألمـ السادس مف الميثاؽ الكسا
المباشرة كالكساطة  مفاكضاتالىذه الكسائل كىي الكسائل الدبمكماسية مثل  1982المتحدة لعاـ 

كمت المادة أك كالمساعي الحميدة كالتحقيق كالتكفيق كالكسائل القضائية كالتحكيـ كالقضاء الدكلي، ك 
شئة بيف الدكؿ بالكسائل أف يسعى لتسكية المنازعات الدكلية النا األمفؽ لمجمس ( مف الميثا33)

 (116: 2007، الفتالكؼ )السممية.

 خر  بالعمل وفقًا لمبادئ المنظمةإلزام الدول األ -2
التالي " تعمل  كسياقيا عمى النح في كالتي جاء 2/6نص عمى ىذا المبدأ في المادة         

فييا عمى ىذه المبادغ بقدر ما تقتضيو ضركرة  عضاءلدكؿ غير األعمى أف تسير ا منظمةال
المتحدة عمى جميع الدكؿ  األمـأحكاـ ميثاؽ  سرؼ ليذا النص ت فكفقا  ، الدكلي " األمفحفع السمـ ك 

كيعد ىذا المبدأ  ،في المنطقة كذلؾ التساميا بصفة العمكمية كالتجريد عضاءكغير األ عضاءاأل
د القانكف الدكلي االتفاقية التي كانت ال تسرؼ إال عمى عاقدييا كال ترتب أؼ في قكاع كبيرا   تطكرا  
كربما يجد ىذا المبدأ سنده كتبريره في أف حفع السمـ  ،التزاـ في مكاجية غير أطرافيا أكأثر 

الميثاؽ جميع  دكىذا يقتضي أف تمتـز بقكاع ،الدكلييف كل ال يتجزأ في جميع دكؿ العالـ األمفك 
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 في الجماعة الدكلية عضاءتضافر الجيكد بيف الدكؿ األتف ،في المنظمة الدكلية عضاءالدكؿ األ
الدكلييف كلف يتأتى ىذا بغير كفالة احتراـ قكاعد القانكف الدكلي مف  األمفلممحافظة عمى السمـ ك 

 (46-45: 2005متكلي، )فييا.  عضاءالمتحدة كغير األ األمـفي  عضاءقبل الدكؿ كافة األ

 الدول لألمم المتحدة في األعمال التي تقوم بيا:معاونة  -3
نصت عمى ىذا المبدأ الفقرة الخامسة مف المادة الثانية مف الميثاؽ بالقكؿ " يقدـ جميع           

المتحدة " في أؼ عمل تتخذه كفق ىذا  األمـ"  إلىكل ما في كسعيـ مف عكف  عضاءاأل
 أكمف أعماؿ المنع  المتحدة إزاءىا عمال   األمـخذ كما يمتنعكف عف مساعدة أية دكلة تت ،الميثاؽ
  :تنفيذىما، كىما عضاءالدكؿ األ مىكيقكـ ىذا المبدأ عمى التزاميف يتعيف ع، القمع "

 األمـعف مساعدة أؼ دكلة تعاقبيا  عضاءكمعناه أف تمتنع الدكؿ األ ،التزاـ سمبي -1
 .المتحدة بأؼ نكع مف أنكاع العقاب

 األمـكل ما في كسعيا إلعانة  عضاءه أف تقدـ جميع الدكؿ األكمعنا ،التزاـ إيجابي -2
 (93-92: 1997خضير، ). المتحدة في أؼ عمل تتخذه كفق ىذا الميثاؽ

 تنفيذ اللتزامات الدولية بحسن نية: -4
 منظمةال أعضاءلكي يكفل )المتحدة عمى أنو  األمـ( مف ميثاؽ 2/2نصت المادة )       

يقكمكف بتنفيذ االلتزامات التي  زايا المترتبة عمى صفة العضكيةلمألنفسيـ جميع الحقكؽ كا
ف الميثاؽ قرف ، كمف ىذا النص يتضح أ(أخذكىا عمى أنفسيـ بمقتضى الميثاؽ بحسف نية

فيو، كالكاقع إف  التمتع بالمزايا المترتبة عمى العضكية في المنظمة بتنفيذ االلتزامات الكاردة
النظاـ القانكني بكجو عاـ الداخمي منو  عميياالتي يقكـ  المبادغ أىـمف  مبدأ حسف النية

ية ك احجر الز  كلقانكف الدكلي، كىا عميياكالدكلي، بل أف ىذا المبدأ مف المبادغ التي يؤسس 
كبغيره تعـ الفكضى في محيط العالقات الدكلية األمر الذؼ ينعكس  ،في قانكف المعاىدات

في صكرتو  ما كجد التنظيـ الدكلي أصال   ، كالذؼ كلكالهالدكلييف األمفسمـ ك عمى ال بدكره سمبا  
 (67-66: 2004الشكرؼ، ) .لى كالحاليةك األ

  :مبدأ حق تقرير المصير -5
 عميياالمتحدة احتراـ ىذا الحق مف قبيل المبادغ التي يقكـ  األمـاعتبر ميثاؽ        

سمل تديمقراطية التي أخذت تلالتجاىات ال في الميثاؽ يعد تقنينا   عميوالمنتظـ، كما أف النص 
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أف كافة المشاكل  1918سنة  كيكلي 4المجتمع الدكلي منذ أف أعمف الرئيس كيمسكف في  إلى
بصكرة  اإلقميمية يجب حميا كفقا إلرادة سكاف كل إقميـ، ثـ أخذ ىذا المبدأ يكتسب أنصارا  

د بعد ذلؾ ثـ تأك   ،باعتباره أحد المبادغ عميوالمتحدة فنص  األمـمتزايدة حتى جاء ميثاؽ 
 إلىكالخاص بمنح االستقالؿ  1960ديسمبر سنة  14بقرار الجمعية العامة الصادر في 

نقطة  –كما يرػ أستاذنا الدكتكر الغنيمي  –األقاليـ كالشعكب المستعمرة كالذؼ يعتبر بحق 
عكب التحكؿ الجديدة في تاريخ مبدأ تقرير المصير، فمقد اعتبر ذلؾ القرار أف إخضاع الش

قل السمطة السياسية نالمتحدة، كلذلؾ يكصي بأف ت األمـلسيطرة أجنبية يعتبر مخالفا لميثاؽ 
الدقاؽ، )إلرادتيا الحرة.  شعكب ىذه األقاليـ طبقا   إلىفي كل األقاليـ التابعة لدكؿ أخرػ 

262-263) 

  :حظر استخدام القوة في العالقات الدولية-6
كيأتي  ،المتحدة األمـييا ميثاؽ مركاف األساسية التي يقكـ عيعتبر ىذا المبدأ أحد األ        

كيمثل في ذات  ،الدكلية منظمةتي مف أجميا نشأت ىذه الة العميفي مقدمة األىداؼ الف أيضا  
كاف يقرر  الذؼ الحاؿ في ظل القانكف الدكلي التقميدؼ عميولمكضع الذؼ كاف  الكقت تطكرا  

ؿ القكة في العالقات الدكلية مع كضع بعض الضكابط استعما أكالحرب  إلىشرعية المجكء 
 .كاالستثناءات التي تحد مف استعماؿ القكة بصفة عامة

بيف ىذا المبدأ كمبدأ فض النزاعات بالطرؽ  ا  كاالرتباط جمي االتصاؿ كاضحا   ككيبد       
أطرافيا عف ذا امتنع إال إ ،اذ انو مف غير المتصكر أف تتـ تسكية المنازعات كديا   ،السممية

ية الكبرػ التي يكلييا الميثاؽ ليذا المبدأ فقد جاء ىملأل التيديد بيا، كنظرا   أكاستعماؿ القكة 
لت نفسيا قد اَ المتحدة  األمـفي الفقرة السابعة مف الديباجة التي قضت أف شعكب  عميياالنص 

 ."أال تستخدـ القكة المسمحة في غير المصمحة المشتركة"

لنص عمى ىذا المبدأ مف جديد في الفقرة الرابعة مف المادة الثانية التي قررت بأف ثـ كرد ا       
استخداميا ضد  أكفي عالقاتيـ الدكلية عف التيديد باستعماؿ القكة  جميعا   منظمةال أعضاء"يمتنع 

 األمـخر ال يتفق كمقاصد عمى أؼ كجو اَ  أكاالستقالؿ السياسي ألية دكلة  أك راضيسالمة األ
 (185: 1988، .)عمىحدةالمت
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 :العضاع عدم التدخل في الشؤون الداخمية لمدول -7
كرد ىذا االلتزاـ في الفقرة السابعة مف المادة الثانية مف الميثاؽ كالتي نصت عمى ما          

يأتي " ليس في ىذا الميثاؽ ما يسكغ لألمـ المتحدة أف تتدخل في الشؤكف الداخمية التي تككف 
أف يعرضكا مثل ىذه  عضاءف الداخمي لدكلة ما، كليس فيو ما يقتضي لألمف صميـ السمطا

المسائل ألف تحل بحكـ ىذا الميثاؽ عمى أف ىذا المبدأ ال يخل بتطبيق تدابير القمع الكاجبة في 
 (119 :2007، الفتالكؼ ) ".الفصل السابع 

 داخمية ألية دكلة،ة في الشؤكف الككضع الميثاؽ قاعدة عامة تقضي بعدـ تدخل المنظم      
غير  أك تشريعات إصدار أكدكلة معينة فميس لألمـ المتحدة مناقشة مسألة تتعمق بنظاـ حكـ في 

رد الميثاؽ استثناء عمى ىذا المبدأ أجاز فيو لألمـ أك ذلؾ مما يعد مف الشأف الداخمي لمدكلة، كقد 
 ضد تمؾ الدكلة،القمع  جراءاتإالمتحدة أف تتدخل في الشؤكف الداخمية لدكلة معينة عندما تتخذ 

إف احتراـ مبدأ استقالؿ الدكلة يكجب عمى الدكلة عدـ التدخل في الشؤكف الداخمية لمدكؿ، كىذا 
حرية اتخاذ القرارات التي تنسجـ كرغباتيا كيمنع الدكؿ األخرػ مف فرض  يضمف لمدكؿ جميعا  

ف احتراـ ىذا المبدأ يعد الركيزة  األساسية في تعزيز مبدأ سيادة الدكلة، إرادتيا عمى دكؿ أخرػ، كا 
ف عدـ احتراـ ىذا المبدأ قد يؤدؼ   .مرحمة الحرب إلىتدىكر العالقات الدكلية، كقد تصل  إلىكا 

 (119 :2007، الفتالكؼ )

 :المتحدة األمم: العضوية في اثالثً 

يقكـ عمى  ؿ حرية االنضماـ الذؼك األ :المتحدة عمى أربعة أسس األمـتقكـ العضكية في        
باالنضماـ  كالثاني عالمية العضكية أؼ يحق لكل دكلة أف تقدـ طمبا   ،رغبة الدكلة باالنضماـ

أف العضكية في المنظمة ال تحصل بصكرة آلية بمعنى أف تحصل  ككاألساس الثالث ى ،لممنظمة
 بل يتطمب مكافقة المنظمة عمى العضكية طبقا   ،بمجرد طمبيا االنضماـ لممنظمة عمييا
 دائما   كأما األساس الرابع ف ف العضكية في المنظمة ليست حقا   ،التي حددىا الميثاؽ جراءاتلإل

ما فقدىا، ال إلىعكارض إما تؤدؼ  إلىفقد تتعرض العضكية  حرماف مف بعض الحقكؽ كا 
 (126-125: 2007 ،الفتالكؼ )
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 :اكتساب العضوية

 .منضمكف  أعضاءكالثانية  صميكف أ أعضاءلى ك األ :حدد الميثاؽ نكعيف مف العضكية

 وتشمل الدول اَلتية : األصميون  عضاعاأل - أ
 المتحدة المممكة السكفييتي، االتحاد لصيف،ؿ األربع الكبرػ الداعية لممؤتمر، كىـ االدك  -1

 .فرنسا إلىباإلضافة  ةاألمريكي المتحدة كالكاليات
قرارات مؤتمر  عمى الدكؿ اإلحدػ كاألربعكف التي دعيت لالشتراؾ في المؤتمر بناء   -2

كمف الدكؿ العربية التي اشتركت في المؤتمر مصر  ،كقرارات مؤتمر يالطا كفرانسيسك
 .كالعراؽ كسكريا كلبناف كالسعكدية

 .رجنتيف كالدنمارؾكرانيا كاألأك الدكؿ األربع التي دعاىا المؤتمر كىي ركسيا البيضاء ك  -3
تحاد السكفيتي كالكاليات المتحدة بكلندا التي لـ تشارؾ في المؤتمر بسبب الخالؼ بيف اال -4

عمى فقرر المؤتمر االحتفاظ ليا بالحق في التكقيع  ،حكؿ شرعية الحككمة البكلندية
 .صمية في المنظمةالميثاؽ كالتمتع بالعضكية األ

 .األصمييف  عضاءبعد العمل بو مف األ عميو د الدكؿ التي كقعت الميثاؽ كصادقتكتع

 :المنضمون  عضاعاأل - ب
العضكية في منظمة األمـ المتحدة تقتصر عمى األعضاء االصمييف المشار إلييـ سابقا ،         

ككذلؾ االعضاء المنضمكف، كقد اكضحت المادة الرابعة مف الميثاؽ شركط االنضماـ لممنظمة 
 (126-125: 2007، الفتالكؼ )

 .مستقمة أف يككف طالب االنضماـ دكلة -1
 .ادرة عمى تنفيذىاكتككف ق أف تككف الدكلة محبة لمسالـ -2
 .لميثاؽاأف تقبل الدكلة بااللتزامات الكاردة في  -3
 .باالنضماـ أف تقدـ الدكلة طمبا   -4
 .بقبكؿ عضكية الدكلة تكصية مجمس األمف -5
 .قبكؿ الجمعية العامة بعضكية الدكلة -6
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 المتحدة األمم لمنظمة الرئيسية : األجيزةارابعً 

 االقتصادؼ كالمجمس األمف كمجمس العامة ي الجمعيةالمتحدة ى لألمـ الرئيسية األجيزة        
 كجميعيا المتحدة، لألمـ العامة كاألمانة الدكلية العدؿ كمحكمة الكصاية كمجمس كاالجتماعي

حسب المتحدة، كسنتحدث ب يجاز عنيا كما كرد  األمـ أسست عندما 1945 عاـ في أنشئت
 (المتحدة: نت األمـ) .الميثاؽ

 العامة الجمعية -1
، المتحدة بما في ذلؾ تنمية التعاكف االقتصادؼ األمـتيتـ الجمعية العامة بجميع أنشطة        

المتحدة رغـ أف الجمعية العامة تتمتع  األمـكحقكؽ االنساف كجميع عمميات تنظيـ ، كاالجتماعي
 األمفال أف ىذه الصالحيات ال تساكؼ سمطة مجمس إ األمفبصالحيات كاسعة بالنسبة لمسمـ ك 

ذا كاف ىذا ف  األمفذ أف عمميا متكقف عف قياـ بو مف طرؼ مجمس إ، تحقيق ىذا اليدؼ في
ف الجمعية العامة ليست ليا الصالحية في أف تتدخل في المسألة قبل خير يتابع مسألة ما ف األ

كلمجمعية العامة ، القرارات إصدارحق  األمفأؼ أف لمجمس ، ذلؾ األمفأف يطمب منيا مجمس 
المتحدة ممثل فييا كلكل  األمـالجمعية العامة فكل عضك في  إلىكبالنظر ، لتكصياتحق اتخاذ ا

 ( 51: 2013 الديف، محي. )ا حسب المادة التاسعة مف الميثاؽ. كىذ، دكلة صكت كاحد

 األمن مجمس -2
 السمـ صكف  عف الرئيسية المسؤكلية األمف مجمس عاتق عمى تقع الميثاؽ، بمكجب         
 كلكل ،(دائميف غير كعشرة دائميف خمسة) عضكا   15كيتككف المجمس مف . يفالدكلي األمفك 

 ،المجمس لقرارات االمتثاؿ عضاءاأل الدكؿ جميع عمى الميثاؽ كبمكجب ،كاحد صكت كعض
 كيطمب ،العدكاف أعماؿ مف عمل أك لمسمـ تيديد كجكد تحديد في المبادرة زماـ المجمس كيأخذ
 األمف لمجمس يمكف الحاالت بعض كفي. السممية بالطرؽ  تسكيتو النزاع في األطراؼ الدكؿ إلى

 الدكلييف األمفك  السمـ لصكف  القكة باستخداـ ذفاإل إلى كصكال   جزاءات فرض إلى المجكء
المتحدة:  األمـ) .كاحد شير لمدة بك ابالتن أعضائو مف كل المجمس رئاسة كيتكلى ،كا عادتيما

 (نت
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 :األمنكيفية انعقاد مجمس 

قعة عمى أال تزيد الفترة الكا بدعكة مف رئيسو في أؼ كقت يراه، تعقد اجتماعات المجمس       
 عضاءطمب ذلؾ أحد األ إذاكلمرئيس أف يطمب عقد المجمس  بيف كل اجتماعيف عف أسبكعيف،

 (106: 1997خضير، . )األمـدكلة عضك في  ليوإتقدمت  إذاأك 

  األمننظام التصويت في مجمس 

المتحدة  األمـمف أدؽ المشاكل التي كاجيتيا  األمفمشكمة التصكيت في مجمس  تعتبر       
لىك  تشكيل المجمس أكال   إلىكلعل السبب في ذلؾ  .منذ قياميا كحتى الكقت الحاضر  حق الفيتك  ا 

لىك  ثانيا    المتحدة األمـالصالحيات الكاسعة التي يتمتع بيا ىذا الجياز مف بيف أجيزة  ا 
 (110: 1997، )خضير.ثالثا  

 والجتماعي القتصادي المجمس -3
 27 إلىارتفع  – عضكا   18، ككاف عدد أعضائو في األصل عضكا   54يتألف مف       

 إلى1971، عدؿ مرة أخرػ سنة 1965الذؼ أصبح نافذا سنة1963بمكجب تعديل الميثاؽ سنة 
مف االستقرار،  عا  تنتخبيـ الجمعية العامة كفق نظاـ مكضكع يكفل المجمس نك  –عدده الحالي 

كيمكف أف يعاد انتخاب الدكلة لفترة أخرػ، كتتخذ قراراتو بأغمبية الحاضريف المشتركيف في 
الكيالي، . )كيعمل المجمس مف خالؿ لجاف أساسية كلجاف فرعية كىيئات فرعية أخرػ ، التصكيت
 (319بدكف: 

 الوصاية مجمس -4
: االتحاد ىي أعضاءمف خمس دكؿ  الميثاؽمف  86لممادة  كفقا   يتألف مجمس الكصاية         

يرلندا الشمال ية كالكاليات المتحدة الركسي كالصيف كفرنسا كالمممكة المتحدة لبريطانيا العظمى كا 
تتمثل كظيفة مجمس الكصاية في  مف الميثاؽ 87ك 83حكاـ المادتيف كبمكجب أ، ةاألمريكي

يما يتعمق بنظاـ بمسؤكلياتيما فأك الجمعية العامة عمى االضطالع  األمفمساعدة مجمس 
 (124: 1997خضير، . )الكصاية الدكلي

 الدولية العدل محكمة -5
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 الرئيسي القضائي الجياز ىي بيكلندا، الىاؼ في مقرىا يقع التي الدكلية العدؿ محكمة        
 لألمـ الست الرئيسية األجيزة مف — الكحيد الرئيسي الجياز ىي كالمحكمة ،المتحدة لألمـ
 بيف المنازعات بتسكية المحكمة كتضطمع ،ةاألمريكي نيكيكرؾ مدينة خارج مقره الذؼ — تحدةالم
صدارك  عضاءاأل  األساسي نظاميا كيشكل ،المتخصصة كككاالتيا المتحدة األمـ إلى ػ ك افت ا 
 المتحدة. األمـ ميثاؽ مف يتجزأ ال ا  جزء

 العامة األمانة -6
لسياسات التي المتحدة كتنفذ البرامج كا األمـب خرػ زة األكىي تقكـ عمى خدمة األجي       

عمى  ة بناء  كعمى رأس األمانة العامة األميف العاـ الذؼ تعينو الجمعية العام تضعيا ىذه األجيزة،
شكالت التي تبحثيا اختصاصات األمانة العامة متنكعة بتنكع المك  ،األمفترشيح مف مجمس 

ف أطراؼ متنازعة، كحل المنازعات، كالقياـ كسط بي، كالقياـ بمساع حميدة كالتالمتحدة األمـ
جراء دراسات ، كا  كالمشكالت االقتصادية في العالـ ، كمسح لالتجاىاتبعمميات لصيانة السالـ

حصاءات، يق اإل، كتنسنساف، كتنظيـ المؤتمرات الدكليةفي شتى المجاالت مثل حقكؽ اال
عالمي كالدكر اإل المتحدة األمـرارات ، كتجميع البيانات عف مدػ تنفيذ قكتسجيل المعاىدات

 ( 319لألمـ المتحدة.) الكيالي، بدكف: 

 الخالصة:

 األمفك  السمـ تحقيق في األمـ عصبة فشل بعد المتحدة األمـ إنشاء إلى الحاجة ظيرت        
 الدكلييف، األمفك  السمـ حفع ىي المنظمة ىذه أىداؼ أىـ مف ككاف الحركب قياـ كمنع الدكلييف،

 في المبادغ مف مجمكعة كضعت المنظمة أىداؼ لتحقيقك  الدكلي، كالقانكف  العدؿ لمبادغ قاكف
 القكة باستعماؿ التيديد كعدـ ىا،أعضاء جميع بيف المساكاة مبدأ ياأىم ككاف المنظمة ميثاؽ نص
 لألمـ عكف  مف بكسعيـ ما كل تقديـ عضاءاأل جميع عمى كيجب الدكلية، عالقاتيـ في دكلة ألؼ
 .لمدكؿ الداخمية الشؤكف  في المتحدة األمـ تدخل عدـ مع ميثاقيا كفق تتخذه عمل أؼ في متحدةال

 القياـ مف تمكنيا رئيسة أجيزة ليا يككف  أف المتحدة األمـ كمنظمة عالمية لمنظمة كالبد       
 الجمعية العمكمية، مف تككف ت كالتي الميثاؽ في عمييا المنصكص كمياميا باختصاصاتيا
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 العدؿ محكمة ككذلؾ كمجمس الكصاية، كاالجتماعي، االقتصادؼ كالمجمس ،األمف مسكمج
 .العامة كاألمانة الدكلية

 

 ا
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 لمبحث الثاني: التطور التاريخي لمقضية الفمسطينية

 مقدمو:

 كتنكعت يا،جكانب كتشعبت ياحم   أمد طاؿ قضية التاريخ يسجل كلـ العالـ يعرؼ لـ        
 حكليا كتكصيات مذكراتك  بقرارات الدكلية المحافل خزائف كامتألت فييا، كالتدخالت ياعفاتمضا

 كبالغة متشعبة جعميا مما القرف  عمرىا زك اتج كدكلية عربية قضية، فيي الفمسطينية كالقضية
 الديانات ميد كىي جنكبا، ردفاأل في الميت كالبحر شماال لبناف بيف تقع كفمسطيف التعقيد،
 قكةب منيا صمييفاأل سكانيا طردك  ياراضيأل الصييكني كاالغتصاب عمييا االعتداء تـ، يةك االسم

 جيمس كعد في تمثل المأساة مف ؿك األ الفصل ككاف ،متعددة دكلية قكػ  مف عـبد االحتالؿ
 .مفركض كاقع كأمر لالغتصاب رسميا   كتأكيدا   لمكعد تجسيدا   02/11/1917:البريطاني بمفكر

 كالمشركع البريطاني لالحتالؿ بالتصدؼ قاـ الذاتية قكاه عمى الفمسطيني الشعب داعتم       
-1921-1920:سنكات في كراتكالث االنتفاضات مف بسمسمة القياـ طريق عف الصييكني

 حكالي دامت حيت الثكرات ىده طكؿكأ أعنف 1936 ثكرة كتعتبر ،1925-1929-1936
 مف يةالييكد اليجرة بتكقيف القاضي بيضاأل كتابال إصدار إلى بريطانيا اضطر مما سنكات3

 تحت خرػ كأ ييكدية كمنطقة عربية منطقة مناطق، ثالث إلى فمسطيف لتقسيـ مشركع كتقديـ جية
 .1939 سنة حتى كفاحو ككاصل لؾذ رفض الفمسطيني الشعب لكف ،شراؼ الدكلياإل

 الدكؿ مف فعاؿألا كردكد فعاؿاأل مف سمسمة القضية مسار عرؼ 1948 كمند        
 كاالغتصاب العدكاف مع الدكلي التكاطؤ لكف الدكلية، كالمكاثيق القيـ خالليا كامتحنت كالمنظمات

 المؤامرات كل رفض الفمسطيني الشعب اف الإ، الفمسطينية القضية مسار في البارز الطابع ظل  
 مصيره يقرر فأ ررفق العربية، الحككمات تركتو بعدما بالكحدة كشعر ضده، تحاؾ كانت التي
 مقاكمةل 1964 عاـ في الفمسطينية التحرير منظمة إنشاء فكاف حقكقو لنيل يناضل فكأ ،وبنفس
 مرحمو جديدة مرحمة في فمسطيف دخمت ذلؾ بعد، استقاللو كنيل رضةأ عف االحتالؿ كدحر

 ذلؾ عمى "إسرائيل" جبرتأ كالتي الفمسطيني لمشعبككحيد  شرعي كممثل بالمنظمة االعتراؼ
 منظمة مع التفاكض إلىبعد ذلؾ  "إسرائيل" اجبرت، ك 1987 عاـ لىك األ االنتفاضة رأث عمى

 ،1993 عاـ سمكاأك  اتفاقية ضمنيا مف كاف كالتي الدكلية االتفاقيات براـإ كتـ الفمسطينية التحرير
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 فأ الإ، 1994 عاـ في الفمسطينية الكطنية السمطة قياـ إلى المطاؼ نياية في دتأ كالتي
 ،2000 عاـ قصىاأل انتفاضة قياـ إلى دػأ مما عميو االتفاؽ تـ ما بتنفيذ تمتـز لـ "إسرائيل"

 كنيل استحقاقاتو الفمسطيني الشعب عطاءإ  مف لمتيرب االخر كتم العدكاف ذلؾ بعد تبعيا كالتي
حصاء إفمسطيف حسب  أراضي% مف جميع  6,8يمتمككف أكثر مف  الييكدلـ يكف ، استقاللو

% مف مساحتيا 70قد احتمكا مف فمسطيف  الييكدكلكف  ،ـ1947ية في عاـ الييكدالة الكك
اـ المتحدة في ع األمـف قرار التقسيـ الجائر الصادر عف أكما  ،( كيمكمتر مربع20,700)

فاستطاعكا الحصكؿ  ،مف مساحة فمسطيف( %55,47) مؾقد أعطى لمييكد حق في تم 1947
 ،ا قرابة العشريف بالمائة أيضا  لييإ بدعـ كسند دكلي مضافا   ـ1948عمى ىذه النسبة في عاـ 

ال تعطييـ الحق في امتالؾ ىذه المساحات الشاسعة لكال  الييكدكىذه النسبة التي كاف يمتمكيا 
كحرب  1947بقرار التقسـ عاـ  مف صدكر كعد بمفكر كانتياء   المؤامرة الدكلية عمى فمسطيف بدءا  

 (9: 1991كف، خر النتشة، كاَ ).1948عاـ 

 1947 -1917: التطور التاريخي منذ عام ًل أو 

 فمسطين تحت الحتالل البريطاني  -1
 9 كاحتمكا القدس في ،1917أتـ البريطانيكف احتالؿ فمسطيف ككسطيا في ديسمبر       

 :بانتصاره قائال   في القدس محتفال   Allenbyكخطب قائد الجيش البريطاني المنبي ، يسمبرد
ككأف  ،ككأف حممتو عمى فمسطيف كانت أخرػ حممة صميبية ،تيت الحركب الصميبية""كاآلف ان

كفي سبتمبر  ،عاـ800ركبيكف قبل ذلؾ بأكثر مف ك الحركب الصميبية لـ تتكقف منذ أف شنيا األ
شرؽ األردف  1918أكتكبر  –احتل البريطانيكف شماؿ فمسطيف، كما احتمكا في سبتمبر  1918

 ،ذلؾ الكقت فتحت بريطانيا بالقكة مشركع التيكيد المنظـ ألرض فمسطيف كسكريا كلبناف، كمنذ
قناع فرنسا بالتخمي عف مشركع كما في نصكص سايكس بيكك، كاستطاعت بريطانيا بعد ذلؾ إ

مشق بزعامة فيصل بف الزعيـ مقابل رفع بريطانيا لدعميا لمحككمة العربية التي نشأت في د
باستصدار قرار  ادكلي   كفرت بريطانيا لنفسيا غطاء   ؿ سكريا،حتى تتمكف فرنسا مف احتال حسنيف

كتـ تضميف كعد بمفكر في صؾ  ،بانتدابيا عمى فمسطيف 1922كيكلي 24في  األمـمف عصبة 
 (34: 2004صالح، .)دكليا   مدا  تعم رسميا   تداب كبحيث أصبح التزاما  االن

 فرض النتداب البريطاني عمى فمسطين -2
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ف العربية المسممة كالية عثمانية، ثـ تحررت مف ىذه التبعية بسبب انضماـ كانت فمسطي        
" عاـ ي احتمت فمسطيف بقيادة الجنراؿ "المنبيجيكش الحمفاء كخاصة بريطانيا الت إلىالعرب 
تحرير فمسطيف مف السيطرة التركية  كـ الذؼ صرح بأف غاية االحتالؿ البريطاني ى 1917

نشاءك  كبقيت فمسطيف تحت الحكـ العسكرؼ البريطاني منذ دخكؿ المنبي  ،حككمة كطنية حرة ا 
 ـ، كانتيت اإلدارة العسكرية كحمت محميا اإلدارة المدنية في ذلؾ الشير، 1920كحتى حزيراف 

لجاللة ممؾ بريطانيا عمى  ممثال   ساميا   " مندكبا  ككاف عمى رأس اإلدارة المدنية "ىربرت صمكئيل
أف انتفاضة  كىذا كيبد ،ني كأحد زعماء الحركة الصييكنيةبريطاييكدؼ كىك إدارة فمسطيف، 

 إلى (لمسالـ كساف ريم) نظار المشاركيف في مؤتمرقد لفتت أ 1920دس خالؿ شير نيساف الق
مف أف يعيد النظر في سياسة بريطانيا  النزاع العربي الصييكني في فمسطيف، كلكف المؤتمر بدال  

مسطيف منحيا حق االنتداب عمى فمسطيف، كحدد كاجبات بشأف الكطف القكمي لمييكد في ف
رغـ التناقض الكاضح بيف فرض كعد بمفكر عمى  عد بمفكر حرفيا  بريطانيا مف خالؿ تكرار نص ك 

االستقالؿ بمكجب المادة  كالشعب الفمسطيني كبيف حق ىذا الشعب في تقرير مصيره كسيره نح
ء الذيف التزمكا صراحة كعمنا بتأييد استقالؿ كبمكجب كعكد الحمفا ،األمـمف ميثاؽ عصبة  22

نشاءفمسطيف ك   (66: 1998العيمة، .)حككمة كطنية فييا يختارىا شعب فمسطيف ا 

 1929عام  " البراق " ثورة العرب-3
قامت معركة عنيفة عند ممر "البراؽ" في بيت  1929مف أغسطس )آب( 20في يكـ        

كلـ يجد العرب لغة يمكف أف يستعمل مع  ،مشقةك  بجيد الإنيائيا إمقدس لـ يتمكف البكليس مف ال
فجددكا ىجماتيـ عمى مجمكعات مسمحة  ،ال لغة االستمرار في الثكرةإـ عمييتمؾ القكػ المتكاتفة 

 الييكدكخسر  ،مف الفريقيف 107اغسطس )آب( كجرح خالليا 23يـك  إلىاستمرت  الييكدمف 
 إلىالمعركة تدكر في شكارع القدس مف ركف  ككانت ،جريحا  13مف العرب  صيبكأ قتيال  28
يا مصرع فقامت معركة في الخميل حيث أعمف رسم ،يفطكسرت أنباء الثكرة في أنحاء فمس، ركف

الذيف  الييكدكلـ تنـ بريطانيا كلـ تيدأ عمى الرغـ مف آالؼ  ،خريفاَ ستيف ييكديا كجرح خمسيف 
فقد أسرعت ، في فمسطيف الييكديـ كطف دربتيـ كجاءت بيـ مف مختمف أنحاء العالـ لتخمق ل

كىاجـ العرب ، بتكزيع السالح عمى الرعايا البريطانييف ككاف عدد كبير يحمل الرعكية البريطانية
 ،مائة قتيل الييكدك كاف قتمى العرب  ،كنشبت معركة جديدة في ضكاحي الخميل ،مراكز البكليس



33 
 

كلـ ، ييكديا  28كجرح  الييكدسعة مف قتل فييا ت معركة في صفد استمرت ساعات طكيمة كنشبت
فقد نشرت جريدة األىراـ القاىرية برقية تعمف فييا أف األدلة تتكافر كل  ،سرا   الييكديكف تسميح 
 (153: 1987صير، يك ب). مف السالح كأف العرب يعتبركف عزال   ،مسمحكف  الييكديكـ عمى أف 

 1930الكتاب األبيض -4
لجنة السير) كجاءت كميا متساندة مف  ،طانية آراء قيمة كقكيةتجمعت لدػ الحككمة البري        

كتأميف الفالح العربي  ،الييكدكىي كميا آراء تنادؼ بكجكب كضع حد ليجرة  ،ىكب سيمبسكف (
 ،تاحة الفرصة أماميـ لحكـ بالدىـا  ك  ،شعار العرب بأنو ال خطر عمى مستقبميـا  ك  ،في أرضو

عمى  معتمدا   1930ؿ( عاـ ك بيض في أكتكبر )تشريف األت كتابيا األأصدر ى عادة بريطانيا كعم
النككص عف  الك خالؿ بصؾ االنتداب ذلؾ أنو ليس في نية بريطانيا اإل مع كمكضحا   ،تمؾ اآلراء
ف كردت في الكتاب األبيض ا  التي سبق ك ك  الييكدثـ كرر نفس الفقرات الميمة لصالح  ،كعد بمفكر

فمسطيف ليجعمكىا مركزا يككف  إلىكد حيف يعكدكف ييلامف أف  1922ه تشرشل عاـ أصدر ذؼ ال
: 1987صير، يوب). ال منة فمسطيف تعتبر حقا   إلىف عكدتيـ تمؾ  ف ،فيو لمييكد اىتماـ كفخر

168) 

 :1939 – 1936الثورة الفمسطينية الكبر  -5
كقد  ،المعاصرك كانت الثكرة الكبرػ مف أعظـ الثكرات في تاريخ فمسطيف الحديث          

بقيادة الشيخ فرحاف السعدؼ قامت بقتل  فمسطينيةعمى يد مجمكعة  15/4/1936رت في فج  ت
 ،الييكدك بيف العرب  ثـ تفاعمت األحداث كحصمت ردكد فعل غاضبة متبادلة، الييكداثنيف مف 

كتشكيل  ،كتـ تكحيد األحزاب العربية ،نيساف / أبريل20ضراب العاـ في أعمف أبناء فمسطيف اإلك 
 ،نيساف/ أبريل 25اج أميف الحسيني بنفسو( في حا )التي تكلى رئاستيا اليعملعربية الالمجنة ا

عف االصرار عمى االستمرار في االضراب حتى تحقيق المطالب  باإلعالفكقامت المجنة 
كمنع  ،يةالييكدككقف اليجرة  ،حككمة فمسطينية مسؤكلة أماـ برلماف منتخب إنشاءالفمسطينية في 

ضراب في إ)حكالي ستة أشير( ليككف أطكؿ  يكما  178كاستمر االضراب  ،مييكدل راضيبيع األ
: 2012 صالح،). عارمة عمت كل فمسطيف ضراب ثكرة  كرافق اإل ،التاريخ يقكـ بو شعب بأكممو

51)  
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أمراء ك عمى نداء ممكؾ  بناء   ،12/10/1936ال في إلى مف الثكرة ك لـ تتكقف المرحمة األ      
لتدرس  (peel commissionلقدكـ لجنة تحقيق ممكية بريطانية )لجنة بيل  تييئة  ك  ،العرب

 ،1937كككقد صدرت تكصيات ىذه المجنة في مطمع تمكز/يكلي ،الكضع كتقدـ تكصياتيا
 ،دتأجيج مشاعر الثكرة مف جدي إلىكقد أدػ ذلؾ  ،الييكدك كاقترحت تقسيـ فمسطيف بيف العرب 

الجميل لكيس أندركز  لقضاءالقسامييف لمحاكـ البريطاني ككانت عالمة بدئيا الفاصمة اغتياؿ 
Louis Andrews  قمعية ىائمة  جراءاتبكقامت السمطات البريطانية ، 26/9/1937في ،

لت اعتقاؿ الحاج ك اكح ،المجاف القكميةك  العمياالمجنة العربية ك سالمي األعمى مت المجمس اإلكح  
حيث تكلى ، 1937ؿ /أكتكبر ك صف تشريف األلبناف في منت إلىأميف الذؼ تمكف مف اليرب 

بعدتيـ أك  ،العمياالمجنة العربية  أعضاءعتقاؿ أربعة مف إ لكنيا نجحت في  ،قيادة الثكرة مف ىناؾ
 صالح،).1938قمتيا في صيف  إلىكقد كصمت الثكرة  Seychellesجزر سيشل  إلى

2012 :53)  

كتمكنكا مف احتالؿ عدد مف  ،يني كقراهنجح الثكار في السيطرة عمى الريف الفمسط         
أف األمر اقتصر فقط عمى  ككل .كانيارت السمطة المدنية البريطانية ،المدف لفترات محدكدة

 ،عطاء الشعب حقكقوا  انسحابيا ك  إلىمكاجية بيف شعب محتل كسمطة مستعمرة لربما أدػ األمر 
لمزيد مف  كانت تضغط دائما   الصييكني كنفكذه كطبيعة مشركعو ؼالييكدكلكف كجكد الطرؼ 

رساؿ تعزيزات عسكرية إ إلىكقد اضطرت السمطات البريطانية ، العناد عند البريطانييفك المكابرة 
كىيننج  ،Wavellككيفل  ،Dillيقكدىا أفضل قادة بريطانية العسكرييف أمثاؿ ديل  ،ضخمة

Haining،  كمكنتجمرؼMontgomery،  مستخدمة  ،قريو ةاحتالؿ فمسطيف قري ب عادةكقامت
كاستشيد  ،قكة عظمى في ذلؾ الزماف أكبر ليوإكأحدث ما تكصمت  ،الدمارك كل كسائل التنكيل 

كيكسف  ،اج دمحمحكعبد الرحيـ ال ،كدمحم الصالح الحمد ،كثير مف قادة الثكرة أمثاؿ فرحاف السعدؼ
يساف / أبريل منذ ن كلذلؾ فقد عانت الثكرة مف حالة مف التراجع كالضعف خصكصا  ، درة كأب

صالح، ). 1939اخر سنة أك نطفاء التدريجي حتى غير أف جذكة الثكرة استمرت باإل، 1939
2012 :54) 

 1947لعام  (181)قرار التقسيم -6
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عمى طمب السمطة المنتدبة لتأليف لجنة  عقدت الجمعية العامة دكرة استثنائية بناء          
ة بقضية فمسطيف، كلقد تألفت مف جميع الدكؿ خاصة ميمتيا النظر في جميع المسائل المتعمق

مكقف  إلىالت عامة استمعت فييا ك اكلقد قامت المجنة الخاصة بمد ،المتحدة األمـفي  عضاءاأل
ية، الييكدرأؼ الممثل عف الككالة  إلىمف لجنة اليكنسككب، كما استمعت  العمياالعربية  منظمةال

ت المجنة بتعييف ثالث لجاف بيا، كلقد قام اءعضجانب آراء العديد مف ممثمي الدكؿ األ إلى
لى كضع خطة تفصيمية قائمة عمى مشركع األكثرية في ك حيث عيد لمجنة الفرعية األ فرعية

 ،اليكنسككب، كلجنة فرعية ثانية تعمل عمى كضع خطة لالعتراؼ بفمسطيف دكلة مستقمة مكحدة
تكصيات المجنة  نتيف الفرعيتيف كقبمتع تقرير المجكلقد تـ رف ،كلجنة ثالثة ليس ليا صفة رسمية

لى المقرة بتكصية أغمبية لجنة اليكنسككب مع تعديالت في حدكد الدكلتيف المقترحتيف، ك الفرعية األ
 181المشركع الذؼ حمل رقـ  ـ كقبل1947فمبر نك 29لمتصكيت في  كلقد كضع مشركع التقسيـ

 :ـ كالذؼ نص عمى1947لعاـ 

 .بية كييكديةدكلتيف عر  إلىتقسيـ فمسطيف  -1
ف مجمس كصاية لمقياـ دارتيا، كيعيالمتحدة إ األمـتدكيل مدينة القدس عمى أف تتكلى  -2

 .المتحدة األمـدارة بالنيابة عف باألعماؿ اإل
، كبيت لحـ ديس شرقا  ك أف تشمل حدكد مدينة القدس بمدية القدس الحالية، كمنطقة أب -3

 .رية قالكنياالمنطقة المبنية مف قك  كعيف كاـر غربا   ،جنكبا  
تدخل مدينة القدس ضمف االتحاد االقتصادؼ لفمسطيف كسيقاـ المقر الرئيسي لو في  -4

 .منطقة المدينة
دارتيا قكة شرطية خاصة مف تجرد مدينة القدس مف السالح عمى أف يشترؾ في تنظيـ إ -5

 .خارج نطاؽ فمسطيف
خب عمى أساس المالية في يد المجمس التشريعي المنتك أف تككف السمطة التشريعية  -6

نظاـ قضائي مستقل يشمل محكمة  إنشاءمع  لتمثيل النسبي لسكاف مدينة القدسا
 .يخضع لقكانينيا جميع سكاف مدينة القدس ياعماستئناؼ 

 .ماكف المقدسةاأل إلىميف حرية الكصكؿ تأ -7
 .ية المغتيف الرسميتيف، كمف الممكف اعتماد لغات أخرػ الييكدك أف تككف المغة العربية  -8
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تقسيـ، ما لـ يختاركا جنسية لمكاطنة لجميع المقيميف في القدس حيف صدكر قرار الحق ا -9
كعدـ التمييز بيف  ،المتحدة ليـ كل الحريات األساسية األمـعمى أف تضمف  أخرػ 

 .المكاطنيف في ىذه المنطقة
تحدد مدة الحكـ الخاص بالمنطقة بعشر سنكات فقط عمى أف يراعى النظر فيو مف -10

انقضاء المدة مف قبل مجمس الكصاية، كيككف لسكاف ىذه المنطقة حرية اختيار  جديد بعد
 (118عممية،  : مجمو2013، عدكاف، أكـر)نظاـ الحكـ فيما بعد. 

 ) النكبة (1948 عام حرب"  اإلسرائيمية" الحرب العربية -7
الحديث سالمي اإلك العربي ك تمثل ىذه الحرب أحد أكبر مآسي التاريخ الفمسطيني          

% مف أرض فمسطيف تحت االحتالؿ 77سقكط  إلىذ أنيا الحرب التي أدت إ ،صراالمعك 
نشاءك الصييكني  كال تستطيع بضعة ، ثمثي شعب فمسطيف كرد نحكتش   عمييا، ”اإلسرائيمي “كيانو  ا 

، الدراساتك المأساة التي كتب حكليا الكثير مف الكتب  –كريقات أف تغطي أحداث ىذه الحرب 
يكاؿ ا  البريطاني باالنسحاب مف فمسطيف ك ىذه الحرب نتيجة مباشرة لقرار االستعمار كانت ك 

ت تحت ضغط القكتيف العظمتيف آنذاؾ )الكاليات المتحدة أصدر المتحدة التي  األمـ إلىاألمر 
دكلتيف عربية  إلىبتقسيـ فمسطيف  1947نكفمبر29بتاريخ  181رقـ  كاالتحاد السكفيتي( قرارا  

 (287: 2003صالح، ) (%1%( كمنطقة دكلية )54ية )%( كييكد45)

 : مرحمة تيسيس منظمة التحرير الفمسطينية اثانيً 
 تيسيس منظمة التحرير الفمسطينية - أ

عالف عف تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية، كقد لعبت منظمة ـ تـ اإل1964في عاـ         
ف، كما عالف عف تككينيا كحتى االَ منذ اإل يمة في القضية الفمسطينيةم االتحرير الفمسطينية أدكار  

 اميم   اخضعت لمعديد مف التغيرات الفكرية كالييكمية كظمت عمى مدػ ىذه السنكات الطكاؿ رقم  
تحقيق  إلىالتحرير كالساعية  إلىحزاب كالجماعات كالمنظمات الفمسطينية اليادفة في منظكمة األ

 (115: 2002فاركؽ، )قامة الدكلة. حمـ إ

 (14-12: 2006، ) أبك زايده منظمة التحرير الفمسطينيةوفصائل ات مؤسس - ب

 المجمس الوطني - أ
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أعضاء المجنة  بانتخابكىك السمطة العميا لمنظمة التحرير الفمسطينية، حيث يقكـ       
التنفيذية كيحدد السياسات العامة كالخطط المستقبمية لممنظمة، أما مدة المجمس الكطني فيي 

ذا طمبت المجنة التنفيذية ذلؾ أك إعكة مف رئيس المجمس أك عقد كل سنة بدثالث سنكات، كين
 ربع أعضاء المجمس .

 المجنة التنفيذية  - ب

كىي أعمى سمطة تنفيذية في منظمة التحرير كىي تكازؼ الحككمة في الدكلة كمف        
لمكائح صدار اا  شراؼ عمى تشكيالت المنظمة، ك أبرز مياميا، تمثيل الشعب الفمسطيني كاإل

القرارات الخاصة لتنظيـ أعماؿ المنظمة، ككذلؾ تنفيذ السياسة المالية  كاتخاذكالتعميمات 
 عداد ميزانيتيا .ا  ك 

 المجمس المركزي  - ت

أنشأ المجمس في كقت متأخر عف منظمة التحرير كجاءت كحمقة كصل مف المجمس        
المجمس الكطني،  انعقاد الكطني كالمجنة التنفيذية خاصة عندما يككف ىناؾ عقبات عمى
 صالحياتو أقل مف المجمس الكطني كأكسع مف المجنة التنفيذية .

 جيش التحرير الفمسطيني  - ث

لزعماء العرب لتأسيس كحدات عسكرية امى مكافقة عأسس بعد أف حصل الشقيرؼ         
شتراؾ ككاف أىـ أعمالو اال، فمسطينية في الدكؿ المحيطة مثل العراؽ كسكريا كاألردف كمصر

ـ  كقد عادت ىذه القكات الى مناطق 1973ـ كحرب أكتكبر عاـ 1967في حرب عاـ 
 السمطة الكطنية بعد اتفاقية أكسمك .

 فصائل منظمة التحرير الفمسطينية :

 حركة التحرير الكطني الفمسطيني ) فتح ( . -1
 الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف . -2
 . -لعامة القيادة ا –الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف  -3
 الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف . -4
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 طالئع حرب التحرير الشعبية ) الصاعقة ( . -5
 جبية التحرير العربية . -6
 جبية التحرير الفمسطينية . -7

 قدوم السمطة الوطنية الفمسطينية إلى 1987: مرحمة انتفاضة عام اثالثً 

 1987انتفاضو الحجارة -1

، ففي ىذا العاـ دشف 1987رح السياسي العالمي عاـ االنتفاضة عمى المس انطمقت        
أطفاؿ فمسطينييف مف  6عمى مقتل  بالحجارة احتجاجا   مقاكمةبعض الشباب الفمسطينييف حركة 

 "، ككاف رد فعل الجنكد 1993، كاستمرت الحركة حتى عاـ يف "اإلسرائيمي“ قبل الجنكد 
ية، كبما أف القاعدة تنص عمى أف " العنف يكلد لمغا ضد الشباب الفمسطينييف عنيفا   اإلسرائيمييف"

سط، كقد تسببت مشاىد تكسير أرجل كسكاعد ك "، تفاقمت األمكر مرة أخرػ في الشرؽ األ عنفا  
كقد جابو  ىذه المنطقة، كجمب أنظار العالـ كمو نح في الشباب كتحطيـ رؤكس األطفاؿ بالحجارة

 ”اإلسرائيمي“ العنف كالبطش سيـ األطفاؿكشيكخو كعمى رأ بشبابو الشعب الفمسطيني برمتو
منيا الضرب  لى بكسائل غير مسمحةك االنتفاضة األ " اإلسرائيميكف "بالحجارة، كقد كاجو الجنكد 

بأعقاب البنادؽ، كفي  المبرح ككسر األيدؼ كالسكاعد ككسر العظاـ كضرب البطف كالرأس كسحقو
ألف طفل فمسطيني معتقل في  13ناؾ أؼ في السنة الثانية لالنتفاضة كاف ى 1989العاـ 

، لكف ىناؾ ال يعتبر حال   كانت أسبابو ميما العنف إلىفالمجكء  كبال شؾ .السجكف الفمسطينية
لتي تشيد االنتفاضة، ا راضيبعض الحقائق التي يجب أف تؤخذ بعيف االعتبار عند النظر في األ

قكات  –المتحدة  األمـقرارات  عميوحسب ما تنص  – سرائيميكف"اإل "فالجنكد  فقبل كل شيء
: 2009 يحيى،)احتمتيا رعاية لمقكانيف الدكلية. االنسحاب مف المناطق التي عمييامحتمة يجب 

157) 

سكاء  مف طرؼ الفمسطينييف اك " اإلسرائيمييف " مف المتفق عمية دكليا  عدـ المجكء لمعنف         
لكف ما يحصل  ،سرائيمي" لألراضي الفمسطينيةإلبداء االعتراض الفمسطيني عمى االحتالؿ ط اإل

ال  اإلسرائيمييف " "ز حد الدفاع عف النفس بكثير، ككمثاؿ عمى أف الجنكد ك افي فمسطيف تج
 ( نكرماف فنكمشتايف) ما شاىدهك يمجؤكف الستعماؿ السالح في سبيل الدفاع عف أنفسيـ فقط كى
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كاف األطفاؿ مف مخيـ الجمزكف ممتفيف  :الذؼ يعيش في قرية بيت ساحكر المسيحية قرابة راـ هللا
حكؿ إطار سيارة يريدكف حرقو، كفجأة ظيرة سيارة كفتحت أبكابيا بسرعة كترجل منيا أربعة رجاؿ 

كفي  بمحيطيـ النار  طالؽكقامكا ب (يكف يمبسكف الزؼ المدني"إسرائيل  "جنكد  أكمستكطنكف )
خرجت مف بطنو، كفي دخمت مف ظيره ك طفاؿ خمفي أصيب برصاصة كل االتجاىات، كأحد األ

اضطركا  االسرائيميكف" "تكتب أف الجنكد  Jerusalem postكانت صحيفة الػاليكـ التالي 
أكثر جيكش  ـاك يقلقد نجحت انتفاضة الشعب الفمسطيني الذؼ ، النار لحماة أنفسيـ طالؽإل

أثبتت مشاىد  دالبقعة منو، كقىذه  إلىالعالـ تطكرا بالحجارة كالمقاليع في أف تشد أنظار العالـ 
بالجمكس عمى مائدة  "إسرائيل  "كاستمرت ىذه المرحمة حتى قبكؿ  .تمارسيا دكلة االحتالؿ

ؿ مرة كطرؼ ك ياسر عرفات أل "إسرائيل  "قبمت  سمك، كفي ىذه المباحثاتأك في  مفاكضاتال
 (157: 2009يحيى، )رسمي لمتباحث معو. 

 ( 1991اكتوبر ) مؤتمر مدريد لمسالم-2

ياـ مف انسحاب العراؽ مف الككيت بعد عدة أ( جكرش بكش) األمريكيدعا الرئيس          
ككانت الدعكة ، "سرائيمياإل " -عقد مؤتمر دكلي لتسكية الصراع العربي إلىعقب حرب الخميج 

، كانعقد " مؤتمر مدريد لمسالـ في 242الدكلي رقـ  األمفعمى تطبيق قرار مجمس  ا  ساسمبنية أ
كبحضكر ، برعاية الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفيتي 1991اكتكبر  30الشرؽ االكسط " في 

مصر، االردف، سكريا، لبناف، المغرب، ) كثر البالد العربية في المؤتمري، كشاركت أكركبي شكمأ
مف فرض شركطيا  “إسرائيل  "الجزائر، تكنس، كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي السنو(، كتمكنت " 

في المؤتمر، كشارؾ ، ى التمثيل الفمسطيني، فتـ استبعاد المشاركة الرسمية ؿ ـ. ت. ؼعم
ؼ تحت الغطاء ، بمباركة مف ـ. ت. كف عف الضفة الغربية كقطاع غزةممثمكف فمسطيني

فمسطيني مشترؾ، كقد ابتدعت في ىذا المؤتمر فكر السير  -ردنياألردني، كضمف كفد أ
طراؼ العربية التي ليا نزاع مباشر كيشمل األ كؿ مسار ثنائياأل ،بمسارييف في مشركع التسكية

كىدفو ، خر مسار متعدد االطراؼك األردف ك فمسطيف، كاالَ  لبناف "، كىي سكريا ك إسرائيل مع "
ؿ إشراؾ معظـ دكؿ العالـ المؤثرة كجميع مف خال عاية دكلية كاسعة لمشركع التسكيةيجاد ر إ

 ( 470: 2003صالح، ) .قميمية كالعربيةاالطراؼ اإل

 بمنظمة التحرير الفمسطينية "إسرائيل  "اعتراف -3
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السيد ياسر عرفات تعترؼ فيو  إلى اسحاؽ رابيف خطابا   ”اإلسرائيمي“ بعث رئيس الكزراء        
عمى رسالة ياسر عرفات  ارد   لفمسطينية ممثمة لمشعب الفمسطينيبمنظمة التحرير ا "إسرائيل  "

، كفيما يمي 1993سمكا عاـ أك ، كذلؾ قبل تكقيع اتفاؽ " سرائيل ب" ا المنظمة التي تعترؼ فيي
 نص الخطاب...

  "إسرائيل  "مف اسحاؽ رابييف رئيس كزراء 

 الرئيس ياسر عرفات إلى

 السيد الرئيس

في  ـ، ف نني أحب أف أؤكد لكـ1993سبتمبر/ أيمكؿ  9عمى خطابكـ المؤرخ في  ارد         
قررت  "إسرائيل  "ف حككمة لفمسطينية المتضمنة في خطابكـ، ف ظمة التحرير اضكء التزامات من

مع  مفاكضاتاالعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية باعتبارىا الممثل لمشعب الفمسطيني، كستبدأ 
 (129: 2002، فاركؽ ) .سطك منظمة التحرير في إطار عممية السالـ في الشرؽ األ

 1993وسمأو اتفاقية -4

عمى جميع مجاالت  –عممية السالـ  عميياكالتي يطمق  –انعكست آثار عممية التسكية          
عمى حركة التحرير الكطني الفمسطيني " فتح  كظيرت أكثر كضكحا   ،الحياة الفمسطيني المختمفة

حركة  أعضاءكما تبعيا مف اتفاقيات الخيط الرفيع الذؼ يربط بيف  كسمأك "، فقد قطعت اتفاقية 
 المقاكمةفصائل  معظـنا االعتراؼ بأنيا كانت الكعاء الذؼ احتكػ ميعتي يجب فتح، كال

شرائحو كتياراتو كأفكاره،  الفمسطينية، حيث انضـ ليا غالبية أبناء الشعب الفمسطيني مف مختمف
تحمل عمى أكتاؼ أبنائيا المخمصيف عبء مرحمة النيكض الفمسطيني كالتي  ككانت كال تزاؿ

 (5: 2008ىاشـ، أبك ) .ـ 1965قياـ ثكرتو المسمحة في يناير ابتدأت مراحمو مع 

  2000انتفاضة األقصى -1

، 28/9/2000لـ تكف زيارة شاركف لمحـر القدسي الشريف كالمسجد األقصى بتاريخ         
السبب الكحيد الذؼ أشعل فتيل  صياينة في الحـر في اليكـ التاليكالمجزرة التي ارتكبيا الجنكد ال
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" القشة التي أكة التي مازالت تتفاعل كتتصاعد حتى اآلف، لكنو شكمت السبب المباشر االنتفاض
معتقديف بأنيا ستعيد ليـ  عميياقصمت ظير البعير "، فالعممية السممية التي راىف الفمسطينيكف 

حقكقيـ المنقكصة أثبتت عدـ جدكاىا، كأثبت كذلؾ الشريؾ األساسي كالكحيد فييا عدـ صدقو 
ؿ ليذه العممية فقداف نزاىتو كانحيازه المكشكؼ، ال بل أعمف ك بينما أكد الراعي األ ،وكسكء نيت

، فماذا بقي لمفمسطينييف بعد اإلسرائيمية " "يل ترجيحو لكفة الغطرسة أك الت أكبشكل ال يقبل الشؾ 
  ؟ذلؾ أف يؤمنكا بو

الذيف تعاقبكا عمى  ئيمييف "سرااإل "لقد تحكلت العممية السممية لعبة بيد رؤساء الكزراء        
السمطة ثـ  إلىالسمطة، مثل نتنياىك، كباراؾ الذؼ تسمق ظير العممية السممية مف أجل الكصكؿ 

األحداث كالمكاجيات عبر السماح لشاركف بتدنيس الحـر  ما لبث أف أدار لمسالـ ظيره مفتعال  
، كلمممة أشالء عميوكرست مف الضغكط الداخمية التي م التخفيف أكالشريف مف أجل التخمص، 

لقد انفجرت ، ك الحضيض إلىية بشعبيتو ك اى و التي تفككت مستعصية عمى الكحدةحككمت
 أكالتفريط  أكف ك افي الكقت المناسب، لتعمف أف ال مجاؿ لمتي 2000انتفاضة األقصى عاـ 

ؼ يرفضكف في الكقت الذ دكف االحتفاظ بالقدس تحت سيادتيـيريحتى الصبر، " فاإلسرائيميكف " 
ىذا ما ال يقدر الفمسطينيكف عمى ك ديارىـ،  إلىفيو االعتراؼ بحق عكدة الالجئيف الفمسطينييف 

مصيرية بينما يتجرعكف كأس المرار  أككتساىمكا في أمكر جكىرية  القبكؿ بو، إذ تنازلكا سابقا  
بمقدكره أف  –ميما بمغت صفتو كمكانتو  –أما في ىذيف المكضعيف فال أحد  ،عمى ىذا التنازؿ

دار الجيل ) .يتنازؿ ألف ذلؾ سيكمفو حياتو قبل أف يكقع عمى أية اتفاقية بيذا الشأف أكض ك ايف
 (2004لمدراسات كاالبحاث الفمسطينية: 

 الفمسطينية الوطنية السمطة -2

 احريصػ   عرفػات ياسر ككاف مكانيا، حك اتر  كاشنطف إلى مدريد مف مفاكضاتال ظمت         
عبر  لمكفد مباشرة ماتيعمالت إعطاء يتعمد ككاف كالتصمب، التشدد إلى الفمسطيني فدالك  دفع عمى

قناعيـ فااألمريكي إسماع بقصد بصكتو تككف  كأف الياتف، صػغيرة  كل في الكفد مرجعية بأنو كا 
-1-17نكفػػل، ). الفمسطينية التحرير منظمة مع مباشرة التعامل عمى إجبارىـ كبالتالي ككبيرة،
 (ت: ن2007
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 لحركػة فتح المركزية المجنة كعض الحسف خالد قدمو ااقتراح   رفض قد عرفات ياسر كاف      
ضركرة  مف المنظمة كتعفي ،"إسرائيل  " مع مفاكضاتال تتكلى مؤقتة فمسطينية حككمة بتأليف
 بديمة قيادة ظيكر مف انابع   عرفات ياسر تخكؼ أجميا، ككاف مف قامت التي المبادغ عف التخمي

 عبػاس محمكد تكالىا متكازية اتصاؿ قنكات ب قامة فأمر ةاألمريكياإلدارة  مػف كبػدعـ الداخل مف
 (913: 2003 صايغ،).بكسػاطة نركيجية قريػع كأحمػد

 مف يعد الفمسطينية لمقضية كالسياسي التاريخي البعد فخالؿ ما سبق نالحع أمف          
 مراحميا في كجكالت صكالت مف بو مرت لما ،سطينيةالفم القضية تاريخ في اليامة الدراسات
 فترة ياأىم كاف لربما تاريخية مرحمة في حقو سمب شعب قضية الفمسطينية فالقضية، المختمفة
 إلى أدػ لفمسطيف البريطاني االنتداب أف الإ ،1948-1917 عاـ بيف ما البريطاني االحتالؿ
 عاـ الكبرػ  الفمسطينية الثكرة ككذلؾ 1919 عاـ العرب ثكرة ياأىم مف ضده كبيرة ثكرات
 .ـ1936

 التقسيـ قرار صدر حينما تاريخيا في صعبة مرحمة الفمسطينية القضية مرت ذلؾ كبعد        
 أكبر أحد تمثل كانت كالتي ،ـ1948 عاـ سرائيميةاإل الحرب ذلؾ بعد تبعتو 1947 لعاـ( 181)

 ما سرعاف كلكف، فمسطيف مف االنسحاب انيابريط قررت بعدما الفمسطينية القضية تاريخ مآسي
 الفمسطيني الشعب تمثل منظمة كتأسيس إنشاء عمى العربية الدكؿ مع ف اك كبالتع الفمسطينيكف  قاـ

 في الفمسطينية التحرير منظمة فأنشأت مصيره كتقرير استقاللو لنيل بحقكقو تطالب أف تستطيع
 المنظمة ىذه خاضتك  ،جناحيا تحت فصائل ثمانية مف أكثر ضمت كالتي ،ـ1964 عاـ

 الصراع مف جديدة مرحمة الفمسطينية القضية أدخل الذؼك ” اإلسرائيمي“ االحتالؿ ضد المكاجية
 اتفاؽ تكقيع قبل 1993 عاـ في الفمسطينية التحرير بمنظمة باالعتراؼ ”اإلسرائيمي“ كالعد أجبر
 بفضمو كالذؼ الفمسطينيك ” سرائيمياإل“ الطرفيف بيف المبـر االتفاؽ تكقيع تبعو كالذؼ، سمكأك 

 الدكلية المحافل كل في الفمسطيني الشعب تمثل كأصبحت ،الفمسطينية الكطنية السمطة أنشأت
 .كثقافيا   كاقتصاديا   كاجتماعيا   كسياسيا   دبمكماسيا  

ي المتحدة كالت األمـركقة منظمة لقضية الفمسطينية تسيير ببطء في ألغاية اليكـ ما زالت ا       
الدكلييف كالتي ما  األمفحفع السمـ ك  كىداؼ المنظمة ىأ  أىـف مف ؿ أك كما ذكرنا في المبحث األ

 .المسمكبةف يحقق ىذا اليدؼ لصالح قضيتيـ أ إلىزالت فمسطيف بحاجة ماسو 
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 الثالث الفصل

 الفمسطينية بالقضية المتعمقة الدولي األمن مجمس قرارات

 تمييد

 منذ المتحدة األمـ عف صدرت التي الفمسطينية بالقضية الخاصة دكليةال يةاألمم القرارات       
” اإلسرائيمي“ االحتالؿ إلنياء أممية دعكات عف القرارات عبارة ىذه مجمل كفي ،كثيرة تأسيسيا

 أدراج حبيسة الزالت القرارات ىذه لكف الفمسطيني، الشعب معاناة نياءكا   فمسطيف، أرض عف
 تكصيات بالرغـ أنيا تحظى بقيمة قانكنية، كلكنيا تعتبر بمثابة يةإلزام كةق تمثل كال المتحدة األمـ
 ىذه تبقىس الإرادة لتنفيذىا كا   إلىتحتاج  لذلؾ بشيء، الصييكني الكياف تمـز ال كأخالقية أدبية

، كخاصة تمؾ القرارات التي ىاتساند دكلية قكة إلى كبحاجة كضعيفة ىشة يةاألمم القرارات
 .الدكلي ألمفاصدرت عف مجمس 

 الصادرة القرارات جممة ىيسرائيمية " اإل " االعتداءات تديف التي األمف مجمس قرارات         
 "سرائيمياإل " الجانب مف الصادرة االعتداءات تديف التيك  ،1948 سنة مف األمف مجمس عف

 التي تالقرارا ىذه كل يكف لـ إفك  معظـ، الفمسطينييف، ضد كانت االعتداءات ىذه معظـ
 معطيات عمى كبير أثر لو منيا جزءك  تطبيقيا، يتـ لـ الييكد المسؤكليف مف استجابة تطمب
 .السالـ

القرارات  يةأىم تمييز يمكنو اتحديد   الالجئيف كقضية الفمسطينية لمقضية المتابع إف         
 أؼ صمب في األساسية الركيزة تعتبر كالتي( 338 ،242) الدكلي األمفالصادرة عف مجمس 

 كالعربية الدكلة كالمساعي الجيكد لكل األساسي المرجعي في ،مفاكضات جكالت أك دكلية مساعي
 كل صمب شكل حيث "سرائيمياإل " العربي بالصراع يعرؼ ما أك الفمسطينية لمقضية حل إليجاد

 راعلمص كحل العالـ دكؿ مف الكثير عميو يجمع تصكر يعتبر كفي ،كاتفاقياتو السالـ مفاكضات
 فبعد خاصة، كالالجئيف عامة الفمسطينية لمقضية يتياأىم تأتي ىنا كمف. " اإلسرائيمي " العربي
 العرب بيف القكػ  مكازيف كاختالؿ كالفمسطينييف، العرب كنكسة ـ 1967 لعاـ حزيراف حرب

 ـ 1967 الثاني تشريف 22 في 242 رقـ قراره األمف مجمس أصدر الصييكني كالكياف
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 عمى حينو في قدمت التي المشاريع جميع بيف كسط كحل القرار جاء حيث ،(ـ1967\11\22)
 ؿأك  تشريف 22 في 338 رقـ قراره األمف مجمس أصدر 73 حرب الحرب، كبعد بعد النقاش
 أك تفسير دكف  أجزائو بجميع 242 رقـ القرار تنفيذ إلى دعا كالذؼ( ـ 1973\10\22) ـ 1973
 مكقف فأ العمـ مع ثاف دكلي بتأكيد أخرػ  مرة الكاجية إلى 242 قرار ليناإ ليعيد ،عميو تعديل
 لمقرار عادةإ  338 القرار يعتبر ىنا كمف ،ـ 1973 حرب في االنتصار بعد أقكػ  كاف العرب
 (773: 1990الكيالي، ).67 حزيراف كحرب الفمسطينية القضية يخص بما 242

في دراستنا الطبيعة القانكنية لقرارات  اكؿنتنس 338ك 242مف القرار  ية كال  أىمكبسبب         
 مف تناكؿكما سنبرز القرارات التي صدرت عنيا في مبحث خاص،الدكلي، كأ األمفمجمس 
سباب صدكرىا، كالمكقف العربي كالدكلي لتمؾ مضمكف تمؾ القرارات، كأمنفصميف  مبحثيف خالؿ

 راء طرفي الصراع مف تمؾ القرارات.القرارات، مع ذكر اَ 
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 ل:والمبحث األ 

 الدولي األمنالطبيعية القانونية لقرارات مجمس 

 مقدمة

 السالـ عمى الحفاظ بغرض المتحدة األمـ ميثاؽ مف 23 لممادة اكفق   األمف مجمس أنشأ      
 عضاءاأل الدكؿ بتنفيذىا تمتـز قرارات اتخاذ سمطة لو الذؼ الكحيد الجياز ككى الدكلييف، األمفك 

 الحككمات. إلى تكصيات تقدـ فيي األخرػ  المتحدة األمـ أجيزة أما ،الميثاؽ بمكجب

باعتباره جياز رئيس  األمفمف سمطاتيا لمجمس  ا  ميم ا  المتحدة جانب األمـكمت منظمة أك         
 األمفمجمس  أصدرفمقد الدكلي،  األمفكمف ضمف ىذه المياـ ىدفيا الرئيس في تحقيق السمـ ك 

تمؾ القرارات  حكؿ الدكلي، كلكف ىناؾ جدال   األمفتحيق السمـ ك  إلىرامية العديد مف القرارات ال
 .ية تمؾ القرارات مف عدموإلزامعف مدػ 

القيمة الدكلي، ككذلؾ  األمفمجمس  لية اتخاذ القرارات فياَ في ىذا المبحث  تناكؿلذا سن       
ات التي تصدر عنيا، مع ذكر لقرار ية تمؾ اإلزام، كمدػ درة عف المجمسالقانكنية لمقرارات الصا

 الدكلي كالمتعمقة بالقضية الفمسطينية. األمفالقرارات التي صدرت عف مجمس  أىـبرز ك أ
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  المتحدة األمم لمنظمة الدولي األمنمجمس  في القرارات اتخاذ َالية: ًل أو 

مف الخمسة  عضاءأ مكافقة تسعة  ذ القرارات المتعمقة بالمسائل اإلجرائيةيتطمب اتخا          
صكات تضـ القرارات بشأنيا عقب تأييد تسعة أما المسائل المكضكعية فتتخذ ، أاعشر عضك  

كتتمتع الدكؿ  ،في الصراع االدائميف كتمتنع عف التصكيت الدكؿ التي تككف طرف   أعضاءالخمسة 
في  عضاء(، كيحق لمدكؿ األ)الفيتك بحق النقض  (جماع الدكؿ الكبرػ إ)لقاعدة  االكبرػ كفق  

المشاركة في مناقشات المجمس دكف حق التصكيت،  األمفالمتحدة كليس في مجمس  األمـ
في  االمتحدة كالتي تككف طرف   األمـفي  عضاءكيضع المجمس شركط مشاركة الدكؿ غير األ

 (13-12: 2005العال، ك اب)الصراع. 

 الدولي األمنالقيمة القانونية لقرارات مجمس  :اثانيً 

 في لو القانكني التنظيـ كرد كقد المتحدة، لألمـ التنفيذؼ الجياز األمف مجمس يعتبر         
 اختصاصاتو بينت كقد ،(32 إلى23) المكاد في المتحدة األمـ ميثاؽ مف الخامس الفصل

 اختصاصات أىـ عمى (24/1) المادة نصت فقد القرارات، إصدار ككيفية كتشكيمة كسمطاتو
 األمـ ىداؼأ  أىـ ا  يضأك كى الدكلييف، األمفك  السمـ حفعك كى تحدةالم األمـك  األمف مجمس

 االختصاص، ىذا ممارسة في كاسعو سمطات األمف مجمس الفقرة ىذه عطتأ  كقد المتحدة،
 عف انائب   المجمس بجعل زادت بل الدكلييف، األمفك  السالـ حفع في الرئيسية التبعات ياأىمك 

 في يسير فأ المجمس عمى فأ إلى المادة ىذه مف الثانية رةالفق كاشارت ذلؾ، في المتحدة األمـ
 كما كالثانية، لىك األ المادتيف في الكاردة المتحدة األمـ ىداؼكأ  مبادغ ىدؼ عمى الميمة ىذه
 كتنفيذىا األمف مجمس قرارات قبكؿ عمى المتحدة األمـ أعضاء مف اتعيد   (25) المادة دتأكر 
ينقسـ الفقو في  ،األمفيمة القانكنية لمقرارات الصادرة عف مجمس ما فيما يخص القلمميثاؽ، أ اكفق  

 (309-280: 1987شياب، ): فريقيف إلى األمفبشأف القيمة القانكنية لمجمس  القانكف الدكلي

 (24)لممادة  اممزمة طبق   األمفيرػ اف كافة القرارات الصادرة عف مجمس  ل:والراي األ        
الجياز التنفيذؼ لألمـ المتحدة كييتـ بكافة ك ى األمفف مجمس المتحدة أل األمـمف ميثاؽ 

 األمف مجمس عف يصدر ما فكل لذلؾ ،الدكلييف األمفك  السمـ عمى التبعات الرئيسية التي تحافع
 كانت إذا المتحدة األمـ في أعضاء ليست التي الدكؿ عمى حتى لزاـاإل طابع ليا قراراتك ى
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 الدكلة حق في الدكلية المسئكلية تترتب لذلؾ كالدكلييف، كالسمـ فاألم عمى الحفاظ بشأف القرارات
 .األمف مجمس عف الصادرة بالقرارات تمتـز لـ التي

 ىي األمف مجمس عف تصدر التي الممزمة القرارات أف يرؼ  ضعيف ككى :الثاني الرأي        
 بيا لتزاـاإل عدـ عمى كيترتب الدكلييف، األمفك  السمـ عمى الحفاظ بشأف تككف  التي القرارات

 التكصيات حكـ فتأخذ القرارات باقي أما بالقرار، تمتـز لـ التي الدكلة حق في الدكلية المسئكلية
 شياب،).الدكلية المسئكلية عمييا ال يترتب لذلؾ المتحدة، لألمـ العامة الجمعية عف الصادرة
1987 :280-309) 

 أىـالمتحدة في  األمـقد خكؿ مف قبل منظمة  األمفف مجمس يتضح مما ذكر اعاله بأ        
تنفيذؼ لممنظمة فقكة ىذا المجمس كالسمـ الدكلي ككنو الجياز ال األمفحفع  كىداؼ المنظمة كىأ 
عطتو السمطة في اتخاذ القرارات التي تحافع عمى لألمـ المتحدة كما دامت المنظمة أ عتبر قكة ت

 أك عضاءكتككف ممزمة لمدكؿ األ ت تتمتع بصفة اإللزاـكاف تمؾ القرارا الدكلي فالبد األمفالسمـ ك 
 كالسمـ الدكلي. األمفككف ىناؾ تيديد لحفع حينما ي عضاءالدكؿ غير األ

 المتحدة األممالدولي لمنظمة  األمنمجمس  قرارات يةإلزام : مد اثالثً 

ىا الدكؿ الجياز الكحيد الذؼ لو سمطو اتخاذ قرارات تمتـز بتنفيذ كى األمفمجمس         
 إلىتقديرية المتحدة األخرػ فيي تقدـ تكصيات  األمـما أجيزة بمكجب الميثاؽ، أ عضاءاأل

ما ال يحق الدكلييف منفردا بين األمفك القرارات التي تتعمق بالسمـ  إصدارحيث يحق لو الحككمات، 
ة مف تكصي أكدكف قرار  األمفك لمجمعية العامة أف تصدر فتكػ في أؼ قرار يتعمق بالسمـ 

أف  ككدكر الجمعية العامة ال يعد أؼ أف المجمس ينفرد بحق اتخاذ القرارات منفردا   ،المجمس نفسو
 تكصيات كما سيأتي في المبحث الثاني. إصداريككف مجرد 

 إلىيبادر بتقديـ تكصيات  ،المجمس شككػ تتعمق بخطر تيديد السالـ إلىعندما ترفع         
كفي بعض الحاالت يقكـ المجمس  ،اتفاؽ بالكسائل السممية إلىالتكصل  لةاك بمحطراؼ األ

األميف  مفالطمب يقكمكا بأف يعييف ممثميف خاصيف  األمفالكساطة، كمف حق مجمس ك بالتحقيق 
 (المتحدة: نت األمـ).بمساع حميدة لحل النزاع مف أجل تسكية سممية لمقياـذلؾ  كاالعاـ أف يفعم
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 تعميمات  صداركذلؾ ب ،نياءهف ف المجمس يعمل عمى إ ،اع مانتيجة نز  كعندما يككف االقتتاؿ ى
المتحدة لحفع السالـ لممساعدة عمى تخفيف التكتر  األمـقكات  يكفد أيضا  ك النار،  إطالؽلكقف 

ظركؼ اليدكء التي يمكف أف  منظمةكالفصل بيف القكات المتحاربة كت ،في مناطق االضطرابات
 (نت: المتحدة األمـ).ة.يجرؼ في ظميا البحث عف تسكية سممي

 والمتعمقة بالقضية الفمسطينية األمنرابًعا: أبرز القرارات التي صدرت عن مجمس 

 (2015/نكفمبر/18االمة،) :قرار كل عن بسيط وممخص األمنمجمس  قرارات أىم

 فيو أعرب 1948 سبتمبر 18 بتاريخ القرار ىذا صدر 57 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
 فكلؾ الككنت) فمسطيف في المتحدة األمـ كسيط الغتياؿ العنيفة الصدمة عف األمف مجمس

 .القدس في اإلرىابييف مف مجرمة جماعة اقترفتو جباف عمل نتيجة( برنادكت

 األمف مجمس فيو أعرب 1948 أكتكبر 19 بتاريخ الصادر 59 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
قرارك  برنادكت الككنت اغتياؿ عف اتقرير   "إسرائيل  " تقديـ لعدـ قمقو عف  في الحككمات كاجب ا 
 . الرقابة منظمة مكظفي مع ف اك التع

 مجمس يديف كفيو 1953 نكفمبر 24 بتاريخ الصادر 101 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
 .1953 أكتكبر 15-14 بتاريخ قبيةقرية  عمى "إسرائيل  " ىجكـ األمف

 " األمف مجمس كيدع كفيو 1976يكنيك  14 في الصادر 237 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
 حيث 1967 سطك األ الشرؽ  بصراع تأثرت التي المناطق في اإلنساف حقكؽ  احتراـ إلى "إسرائيل 

 الحرب كأسرػ  المدنييف السكاف عف اآلالـ مف المزيد رفع إلى الممحة الحاجة االعتبار بعيف يأخذ
 .سطك األ الشرؽ  في النزاع منطقة في

 "إسرائيل  " الحتالؿ كنتيجة 1967 سنة في الصادرك  242 رقـ الدكلي األمف سمجم قرار-
 مف المحتمة القكات انسحاب ضركرة فيو كرد حيث سيناءك  غزةك  الجكالف مرتفعاتك  الغربية الضفة

 (1967 حرب) األخير الصراع في احتمت التي راضياأل
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 فيو يديف كالذؼ مارس 24 اريخبت 1968 عاـ في الصادر 248 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
 معركة عنو نتج الذؼك  األردف ضد كالمتعمد النطاؽ الكاسع” اإلسرائيمي“ العسكرؼ  اليجكـ
 .الكرامة

 فيو يديف أغسطس 16 بتاريخ 1968 عاـ في الصادر 249 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
 .كثيفيف ييفجك  ىجكميف حدث حيث السمط األردف عمى” اإلسرائيمي“ العسكرؼ  اليجكـ

 " اليجـك داف كالذؼ أبريل 1 بتاريخ 1969 لعاـ 265 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
 .السمط مدينة عمى اليجكـ ىذا كتكرار اآلىمة كالمناطق األردنية القرػ  عمى المتعمد "اإلسرائيمي

 رؽ لح "إسرائيل  " يديف سبتمبر 15 بتاريخ 1969 لعاـ 271 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
 التي جراءاتاإل جميع إلغاء إلى فيو ككيدع 1969 سنة أغسطس، 21 يكـ في األقصى المسجد

 .القدس كضع تغيير شأنيا مف

 األمف مجمس أعرب حيث كيكلي 21 بتاريخ 1972 لعاـ 317 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
 المخطكفيف مبنانييفكال السكرييف األمفك  الجيش رجاؿ إعادة عف "إسرائيل  " لتخمف أسفو عف فيو

 .تأخير دكف  إعادتيـ إلى كدعكتيا

 عممية نتيجة صدر حيث 1978 سنة في كالصادر 425 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
"إسرائيل"  انسحاب ألحداث كذلؾ لبناف، جنكب في مناطق عمى "إسرائيل" استيالء كبعد الميطاني،

قامة  االنسحاب، إلى "إسرائيل  " القرار دعا. بنافل جنكب في الفدائييف مف خالية عازلة منطقة كا 
لىك   (يكنيفل) لبناف في المتحدة لألمـ تابعة مؤقتة قكة إقامة ا 

 " فيو األمف مجمس يطالب كماي 8 بتاريخ 1980 لعاـ 468 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
 ضد اتخذتيا تيال اإلبعادك  القانكنية غير جراءاتاإل ب لغاء( المحتمة القكة بصفتيا) "إسرائيل 
 .الشرعي الخميل كقاضي كحمحكؿ الخميل بمديتي رئيسي

 األمف مجمس فيو يطالب كماي 20 بتاريخ 1980 لعاـ 469 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
ا  افكر   عكدتيـ كتسييل الثالثة، الفمسطينييف القادة ضد المتخذة جراءاتاإل ب لغاء "إسرائيل  " مجدد 
 .فييا نيـيكتعي ليا انتخابيـ جرػ  التي لكظائفا استئناؼ يمكنيـ بحيث
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 "إسرائيل  " كيدع كالذؼ ديسمبر 17 بتاريخ 1981 لعاـ 497 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
 .الكاقع األمر بحكـ الجكالف مرتفعات ضـ إلغاء إلى

 فيو األمف مجمس يديف أكتكبر 4 بتاريخ 1985 لعاـ 573 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
 إلى باإلضافة األركاح في فادحة خسائر عف تسبب كالذؼ تكنس، عمى” اإلسرائيمي“ كافالعد

  لثني تدابير تتخذ أف عمى المتحدة األمـ في عضاءاأل الدكؿ كيحث كبيرة، مادية أضرار
 .مماثمة عدكانية أعماؿ عف "إسرائيل "

 فيو األمف مجمس يشجب ديسمبر 8 بتاريخ 1986 لعاـ 592 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
صابة كفاة إلى أدػ الذؼ األمر المدنييف، ضد النار  طالؽب” اإلسرائيمي“ الجيش قياـ  مف عدد كا 

 .بيرزيت جامعة طالب

 األمف مجمس يشجب كفيو ديسمبر 22 بتاريخ 1987 لعاـ 605 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
 المحتمة راضياأل في الفمسطيني بلمشع اإلنساف حقكؽ  تنتيؾ التي سرائيمية "اال " الممارسات

 .الحرب كقت المدنييف بحماية المتعمقة جنيف باتفاقية كبدقة افكر   تتقيد أف "إسرائيل  " مف كيطمب

 أف األمف مجمس فيو يطمب يناير 5 بتاريخ 1988 لعاـ 607 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
 .المحتمة يراضاأل عف فمسطينييف مدنييف ترحيل عف "إسرائيل  " تمتنع

 إلغاء "إسرائيل  " مف يطمب يناير 5 بتاريخ 1988 لعاـ 608 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
 .فعال   ترحيميـ تـ مف عكدة ككفالة الفمسطينييف المدنييف ترحيل أمر

 األمف مجمس يديف كفيو أبريل 25 بتاريخ 1988 لعاـ 611 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
 في خسائر عف أسفر كالذؼ 1988 أبريل 16 في حدث الذؼ تكنس عمى” اإلسرائيمي“ العدكاف
 .الكزير خميل اغتياؿ إلى خاصة بصكرة كأدػ البشرية األركاح

 "إسرائيل  " مف يطمب كيكلي 6 بتاريخ الصادر 1989 لعاـ 636 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
 29 في فمسطينييف مدنييف ةثماني) إبعادىـ تـ لمف المحتمة راضياأل إلى العكدة تكفل أف
 .آخريف مدنييف فمسطينييف أؼ إبعاد عف "إسرائيل  " تكف كأف( 1989كيكني
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  استمرار يشجب أغسطس 30 بتاريخ 1989 لعاـ 641 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
 أغسطس 27 في فمسطينييف مدنييف خمسة إبعاد) الفمسطينييف المدنييف إبعاد في "إسرائيل "

 .إبعادىـ تـ لمف كالفكرية اآلنية العكدة تكفل أف "إسرائيل  " مف بكيطم( 1989

 التي العنف أعماؿ يديف أكتكبر 12 بتاريخ 1990 لعاـ 672 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
 مما الشريف القدسي الحـر في 1990 عاـ مف أكتكبر 8 في سرائيمية "اإل " األمف قكات ارتكبتيا
صابة ،افمسطيني   20 عمى يزيد ما مقتل عف أسفر  مدنيكف ) بجراح اشخص   150 عمى كيرب ما كا 

 (أبرياء كمصمكف  فمسطينيكف 

  الحككمة رفض يشجب أكتكبر 24 بتاريخ 1990 لعاـ 673 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-

 رقـ الدكلي األمف مجمس لقرار تمتثل أف عمى كيحثيا العاـ األميف بعثة تستقبل أفاإلسرائيمية "  "
 .1990 لسنة 672

 "إسرائيل  " قرار يشجب ديسمبر 20 بتاريخ 1990 لعاـ 681 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
 .المحتمة راضياأل في الفمسطينييف المدنييف إبعاد استئناؼ

 "إسرائيل  " إبعاد يشجب كماي 24 بتاريخ 1991 لعاـ 694 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
 .الحرب كقت المدنييف بحماية المتعمقة جنيف التفاقية اانتياك   يمثل الذؼ لمفمسطينييف

 تحاشي "إسرائيل  " مف يطمب يناير 6 بتاريخ 1992 لعاـ 726 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
 .اإلبعاد قرارات

 "إسرائيل  " قياـ يديف 1992 يناير 19 بتاريخ 1992 لعاـ 799 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
 لعاـ الرابعة جنيف اتفاقية بمكجب التزاماتيا منتيكة لبناف جنكب إلى افمسطيني   418 ب بعاد
 راضياأل إلى كالمأمكنة الفكرية المبعديف جميع عكدة تكفل أف "إسرائيل  " مف كيطمب 1948
 .المحتمة

 بكقف الخاص 2009 يناير 8 بتاريخ 2009 لعاـ 1860 رقـ الدكلي األمف مجمس قرار-
 (2008 ديسمبر) غزة مىع اليجكـ بعد النار إطالؽ



52 
 

 المبحث الثاني

 المحتمة راضيوالخاص بالنسحاب من األ  242قرار رقم 

 مقدمة

، كالذؼ جاء 1967تشريف ثاني/ نكفمبر  22في  أصدرالذؼ 242 األمفف قرار مجمس إ       
 إسرائيل "ردف، لبناف( كبيف مصر، سكريا، األ)في اعقاب الحرب التي اندلعت بيف الدكؿ العربية

التسكية  التاك مح، كاصبح مشيكرا باعتباره الحل الدكلي المطركح، كالنص االساسي لكل "
كلقد جاء ىذا القرار كحل ، كالقضية الفمسطينية بشكل خاص ”اإلسرائيمي“ السممية لمصراع العربي

كسط بيف عدة مشاريع قرارات طرحت عمى النقاش بعد الحرب كمف ابرزىا مشركع القرار 
، مندكب بريطانيا آنذاؾ في ( كارادكف ) كالذؼ اشترط فيو كاضع القرار المكرد ألمريكياالسكفيتي ك 

، كيستكجب تطبيق عدة خطكات مف مساكمةال أكف ىذا القرار غير قابل لتعديل المتحدة، أ األمـ
قرارأراضييا، ك ضمنيا تحقيق تسكية عادلة لمشكمة الالجئيف، كاحتراـ سيادة دكؿ المنطقة عمى   ا 

ككعادتيا لـ تمتـز بتمؾ القرارات  "إسرائيل "فسط، إال أك سالـ كعادؿ كدائـ في الشرؽ األ مبادغ
كحتى يكمنا ىذا كلـ تحل،  1967كمازالت مشكمو الالجئيف الفمسطينييف منذ صدكر القرار عاـ 

 كتضرب بعرض الحائط كل ما صدر مف قرارات لصالح القضية الفمسطينية.

كما يحتكيو مف مضمكف مع  242ار رقـ ذا المبحث بذكر نص القر ى تناكؿكمف ىنا سن        
مكقف كاراء  كيف المكقف العربي كالدكلي مف القرار، كما ىتناكلم ،سباب صدكر ىذا القرارذكر أ

 .242طرفي الصراع مع معرفة القيمة القانكنية لمقرار 
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 عميووالتصويت  242القرار رقم  : نصًل أو 

 :242 رقم الدولي األمنمجمس  قرار نص -1
 الدكلية كالمساعي مفاكضاتال كل صمب في ما يزاؿ الذؼ القرار ليذا الحرفي النص يمي فيما

 :" سرائيمياإل " العربي لمصراع حل إليجاد كالعربية

 ..سطك األ الشرؽ  في الخطير لممكقف المستمر قمقو عف يعبر إذ.. األمف مجمس إف

 كدائـ عادؿ سالـ إلى كالحاجة الحرب، طريق عف ضيرااأل عمى االستيالء شرعية عدـ يؤكد -
 .المنطقة في دكلة كل فيو تعيش أف تستطيع

 اكفق   بالتصرؼ التزمت المتحدة األمـ ميثاؽ قبمت عندما عضاءاأل الدكؿ جميع أف اأيض   يؤكد -
 .منو الثانية لممادة

 كىذا سطك األ شرؽ ال في كدائـ عادؿ سالـ إقامة يتطمب الميثاؽ مبادغ تطبيق أف يعمف -1
 :التالييف المبدأيف تطبيق يقتضي

 أراض   مف: "اإلنجميزؼ  النص في) احتمتيا التي راضياأل مف سرائيمية "اإل " القكات انسحاب - أ 
 .األخير النزاع في"( احتمتيا

 كاالستقالؿ اإلقميمية كالسيادة االستقالؿ كتقر تحتـر كأف الحرب، حالة دكلة كل تنيي أف - ب 
 كمعترؼ مأمكنة حدكد نطاؽ في سالـ في تعيش أف في كحقيا المنطقة، في دكلة لكل اسيالسي
 .بيا التيديد أك القكة أعماؿ مف متحررة بيا

 :إلى الحاجة المجمس كيؤكد -2

 .المنطقة في الدكلية الممرات في المالحة حرية ضماف - أ 

 .الالجئيف لمشكمة عاجمة تسكية تحقيق - ب 

 إنشاء بينيا مف إجراءات طريق عف السياسي كاستقالليا المنطقة في دكلة كل حدكد ضماف - ت 
 .السالح منزكعة مناطق
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 مع اتصاالت إلقامة سطك األ الشرؽ  إلى اخاص   ممثال   يعيف أف العاـ السكرتير مف يطمب -3
 أساس عمى كمقبكلة سممية تسكية إلى لمكصكؿ الجيكد في المساعدة بيدؼ المعنية الدكؿ

 .القرار ىذا في الكاردة كالمبادغ النصكص

 كقت أقرب في الخاص المبعكث جيكد تقدـ بمدػ المجمس يبمغ أف العاـ السكرتير مف يطمب -4
 (774 :1990الكيالي، ). ممكف

مندكب بريطانيا ( كارادكف ) المكرد 242يتضح مف الشرط الذؼ اشترطو كاضع القرار        
تغير، ككأف القرار قد تـ  أكدكف تعديل  كف يقبل كما ىف القرار يجب ابأ ،األمفلدػ مجمس 

ف خالؿ الفقرة " أ " الذؼ تدؿ عمى أبالكامل كذلؾ مف  سرائيمية "اإل "تكييفو حسب المصمحة 
حيث ركز  تحاد السكفيتي كفرنسا عمى تثبيتواال المحتمة كالذؼ سعى راضياالنسحاب مف األ

 التي المناطق مف باالنسحاب االحتالؿ دكلة طالبك  أ النقطة عمىالجانب العربي كالفمسطيني 
 " بالدكلة باالعتراؼ تكطالب(  ب)  النقطة عمى تركز  اكحمفاؤى "إسرائيل  " ما، أاحتمتيا

د فمـ ”أراض“ كممة عمى تكركز  ،كحدكدىا سرائيمية "اإل  التي راضياأل كل مف باالنسحاب يع 
 ،راضياأل المقصكد ىك) اراض  ( كليسف بأ بريطانيا كالكاليات المتحدة أقرت ، لذلؾااحتمتي

كبذلؾ تككف بريطانيا كالكاليات المتحدة قاصدة منذ البداية ما تعنية في القرار منذ كضع المشركع 
 الحرب حالة إنياء عمىنص  القرار فنجد أ االنسحاب قضية إلى إضافة، المتحدة األمـ

 مشكمة القرار اعتبرىا التي فمسطيف يةقض بحل ذلؾ ربط دكف  " ب سرائيل "،  اضمن   كاالعتراؼ
"  الحق كل الحق عطىأ  بل ككطنو، ارضو في كحقو الشعب ليذا السياسي الحق متناسية الجئيف

 .مافكأ بسالـ الحياة إلسرائيل "

 242رقم القرار  عمى التصويت -2

جماع مف المحتمة باإل راضيباالنسحاب مف األ كالخاص 242لقد حصل القرار رقـ         
الدائميف كالغير دائميف  عضاءفي ذلؾ الكقت األ األمفالدكؿ التابعييف لمجمس  أعضاءميع ج

كاليات : فرنسا، االتحاد السكفيتي، المممكة المتحدة، الكىـ الدائمين أعضاع، اعضك   15كعددىـ 
رجنتيف، البرازيل، بمغاريا، كندا، األ :كىـ غير دائمين أعضاعو  المتحدة، جميكرية الصيف،

 (773: 1990 الكيالي،)نمارؾ، اثيكبيا، اليند، مالي، نيجيريا.الد
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 :242القرار رقم  صدور سبابأ -3

 1967كيكني 5 بيف كاألردف كسكريا مصر مف ككل "إسرائيل  " بيف نشبت التي الحرب          
 الغربية كالضفة غزة كقطاع لسيناء "إسرائيل  " احتالؿ إلى أدت نفسو الشير مف كالعاشر

 األياـ مف اليكـ ىذا ، حيث ي عد" سرائيمياإل " العربي الصراع ضمف حرب ثالث كتعتبر الفكالجك 
 ،1967 ىزيمة اليـك مثل كقع حيث النفكس في كبير ا آثر ا ترؾ ألنو المصرييف تاريخ في اليامة

 تظل لكنيا النكسة، لكقكع أدت التي كالمقدمات األسباب حكؿ كتضاربت الشيادات فتعددت
 اليكـ، إلى آثارىا نعيش التي الخطيرة تداعياتيا مع كبخاصة مصر تاريخ في ألسكأا الحدث
 الحرب أدت بو، كقد تحمـ تكف لـ ما العربية راضياأل مف "إسرائيل  " احتمت فقط أياـ 6 فخالؿ
 – 70 كتدمير "إسرائيل  " في 800 مقابل العربية الدكؿ في إنساف 25،000 – 15،000 لمقتل
 تفاكت جانب إلى ،"إسرائيل  " في% 5 – 2 مقابل العربية الدكؿ في الحربي دالعتا مف% 80

 242 رقـ األمف مجمس قرار صدكر نتائجيا مف كاف كما كاألسرػ، الجرحى عدد في مشابو
 ككذلؾ السكيس قناة مدف سكاف معظـ كتيجير الخرطكـ في العربي ة الثالثة الالءات قمة كانعقاد
 مف الفمسطينييف مف اآلالؼ عشرات كتيجير سكريا، في القنيطرة ةمحافظ مدنيي معظـ تيجير
 كالضفة الشرقية القدس في االستيطاف باب كفتح بأكمميا، قرػ  كمح فييا بما الضفة
 (نت: 6/6/2016 خنساء فمسطيف،).الغربية

ف ، كىزيمة العرب بأ1967في حرب  " عمى العرب إسرائيل مف الكاضح مف انتصار "      
نو يقاتل عمى ثالث ، حيث أا  كعتاد ا  كثر عددييف"  كاف يفترض أف يككف أاإلسرائيم " تعداد

قل بكثير مف القكات العربية، كلكف الدعـ أ سرائيمية "اإل "جبيات، كلكف لألسف كاف عدد القكات 
 كاف ”اإلسرائيمي“ كفاءة الجيشك بالسالح كالطائرات،  "سرائيل إل " كالفرنسي كالبريطاني األمريكي

رىـ ك اكانسحاب الجيكش العربية مف مح لعربي، كمف ىنا بدأت ىزيمة العربيفكؽ الجيش ا
كثر مما بأف تحتل أراض  عربية كفمسطينية أ "إسرائيل  "كثر مف ذلؾ استطاعت القتالية بل كاأل

 ككسعت نطاؽ سيطرتيا، ككل ىذا بسبب الضعف العربي العسكرؼ كالسياسي. ااحتمت سابق  
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 :242 من القرار الصراع طرفي ف: موقاثانيً 

 .242 رقم القرار من " إسرائيلموقف " - أ

اصرارىا عمى مطالبيا بعقد اتفاقية سمـ مع الدكؿ العربية، يتـ ” اإلسرائيمية“عمنت الحككمة أ      
نو رغـ ما يحققو ي مباحثات مباشرة...، كىكذا نرػ أف مفاكضاتالا عمى مائدة َالييالتكصل 
ف تبتز العرب مف اعتراؼ عربي كضماف دكلي، إال أنيا أرادت أ “إسرائيل  ""ؿ 242القرار 

 .ـ ما تريدعمييالمباشرة لتممي  مفاكضاتالالميزكميف حتى النياية، فأصرت عمى شرط 
 (66-62: 1986السنكار، )

" لكجدنا إسرائيل  "كياـ الست بيف الدكؿ العربية األ الحرب التي دارت في إلىنظرنا  كل      
ر ك ابالرغـ مف قمو عددىا انتصرت عمى الجيكش الثالث كفي ثالث مح سرائيمية "اإل "ف القكة بأ

مو، كمف ىذا المنطمق عندما ف ينتصر جيش عمى ثالث جبيات كفي مده قميكىذا ليس بالييف أ
 امالء شركطيا ألنيا تعمـ جيد  العربي العسكرؼ كاف البد ليا مف إ" بالضعف إسرائيل  "عممت 
 .عميوؼ شرط يممى المنيـز يقبل بأبأف 

  242 القرار من الفمسطينيين موقف- ب

ككنو  242ف منظمة التحرير الفمسطينية قد رفضت في السابق صراحة  القرار يشار أ       
نو يتعامل مع قضية الشعب كأ اخصكص   لكطنية كالقكمية لمشعب الفمسطينييطمس الحقكؽ ا

كانت المنظمة ترفض التعامل مع ىذا القرار كترفض القبكؿ،  الفمسطيني كمشكمة الجئيف، كليذا
 1974لفمسطينية كليس ىذا كحسب بل تـ بمقتضى البرنامج السياسي المرحمي لمنظمة التحرير ا

ضمف النقاط العشر  242دراج مكضكع رفض اعتراؼ منظمة التحرير الفمسطينية بالقرار إ
 قاعة في العاصمة الجزائر مدينة في اإلعالف تـ 15/11/1988ج المرحمي، كفي تاريخ لمبرنام
 تشريف في تـ لالستقالؿ األكؿ اإلعالف بأف عمما   استقالؿ دكلة فمسطيف، اتحديد   الصنكبر قصر
، الكطني المجمس مؤتمر انعقاد خالؿ غزة في فمسطيف عمكـ حككمة قبل مف 1948 عاـ األكؿ
كالقبكؿ بخيار  338ك 242 األمفمجمس  كبكضكح قبكؿ قرارؼ  اأعمف المجمس الكطني رسمي  كقد 

 "جنب مع إلى اعمى ارض فمسطيف، كالعيش جنب   سرائيمية "اإل "قياـ الدكلتيف أؼ الفمسطينية ك
رض المحتمة عاـ ئيف كاستقالؿ الفمسطينييف عمى األفي سالـ شامل يضمف عكدة الالج "إسرائيل
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التحرير الراحل ياسر عرفات  قاـ رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة 1993، كفي عاـ 1967
اسحاؽ رابيف، كما  ”اإلسرائيمي“ رئيس الكزراء إلىفي رسالة رسمية   سرائيل" "ب اباالعتراؼ رسمي  

الدليل ).بمنظمة التحرير كممثل شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني "إسرائيل"اعترفت في المقابل 
 (2015:41المرجعي، 

قف الفمسطيني يرفض أؼ ف المك بأ 242فقط قرار  كل القرارات كليسمف الكاضح في        
رجاع الحقكؽ ألصحابيا، كمنظمة التحرير الفمسطينية ككنيا ممثمو لمشعب تسكيو دكف إ

بأف االنسحاب يككف مف "  ”اإلسرائيمي“ الفمسطيني، منذ البداية كحتى ىذا اليكـ ترفض االدعاء
كقف كالنسخة الفرنسية باالنسحاب مف " " حسب النسخة اإلنجميزية، كما زالت تتمسؾ بالمراض  أ

 ف ىذا القرار كيؤكد عمى كجكب" التي احتمت، لذا المكقف الفمسطيني كاضح م راضياأل
 .1967التي احتمت عاـ  راضيمف األ الكامل االنسحاب

 242 القرار رقم من والدولي العربي : الموقفاثالثً 

  :242رقم  القرار من العربية الدول موقف- أ

  242ف السوري من القرار الموق -1
فيو: إف جاء  1967/ نكفمبر/ تشريف الثاني 24 في اسياسي   اعمف ناطق رسمي بيان  أ        

تكريس دكلي خطير لمبدأ حل المشاكل بالقكة  األمفقره مجمس المشركع البريطاني الذؼ أ
ـ بانسحاب مكشكفة عمى القضية الفمسطينية االساسية مقابل الكعد المبي مساكمةالمسمحة ك 

مر الذؼ رفضتو الجميكرية العربية الجديدة األ راضيالمعتدية مف بعض األ سرائيمية "اإل "القكات 
 (273: 1992 اليادؼ، عبد). اكحازم   امطمق   االعربية السكرية رفض  

ف مكقف الجميكرية العربية السكرية راسخ لـ يتغير، كىي ترفض أؼ تنازالت لصالح إ       
الدكلي كىي تييب  المتحدة كمبادغ القانكف  األمـكىذا المكقف منسجـ مع ميثاؽ  المعتديف....

ف يستعد لمصمكد كالتضحية كالكفاح الطكيل السترداد كأ ال  أك  وف يعتمد عمى نفسبالشعب العربي أ
 (344: 1968يكميات فمسطينية، )كطنو المغتصب. 

 242الموقف المصري والردني من القرار  -2
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ردنية الياشمية عمى قرار ، كالمممكة األكمة كل مف جميكرية مصر العربيةكافقت حك       
خطكة تكتيكية مف  نياير المكافقة عمى القرار يكميا بأ، كقد تـ تبر 242الدكلي رقـ  األمفمجمس 

... كقد فسرت مصر كاألردف البند .جل كسب الكقت إلعادة بناء القكات المسمحة العربيةأ
المحتمة.  راضينو يتطمب االنسحاب مف جميع األمحتمة عمى أ ض  راالخامس بانسحاب مف أ

 (274: 1992عبد اليادؼ، )

 ا  نو كاف مكقف، إال أ1967 كبالرغـ مف ىزيمتيا في حرب سكريامكقف يمكننا القكؿ بأف         
عربية دكنما االنسحاب مف  راض  ، كرفض االنسحاب مف أ242قرار رقـ لم ا  كرافض ا  مشرف
ردني كالمصرؼ كاف يدلل مف خالؿ مكافقتيـ عمى سطينية المحتمة، بينما المكقف األفمال راضياأل

ى تمؾ الدكلتيف، حيث برركا مكقفيـ بالمكافقة حت لركح االنيزامية التي كانت تعيشياالقرار مدػ ا
، اثبتت الجيكش العربية مدػ 1973ف في حرب عاـ يتـ إعادة بناء قكاتيـ المسمحة، إال أ

 . اكخاصة عمى الجبية المصرية كما سنرػ الحق   "إسرائيل  " شيا في مكاجيةجيكزية جي

  242لمقرار  الدولي الموقف-ب

 ك، ى1967فرزتو حرب يكنيك/ حزيراف مف القرار أف الكضع الذؼ أ األمريكيالمكقف         
شجع ( ف تك ليندكف جكنس) ف الرئيسلـ تعارضو الكاليات المتحدة، بل أكضع جديد في المنطقة، ك 

جديدة  مساكمةعربية كفمسطينية جديدة نقطة  راضيأل ”اإلسرائيمي“ ، فقد كاف االحتالؿىذا القرار
 تستغميا الكاليات المتحدة التي صارت اآلف ىي الطرؼ الذؼ ينادؼ بتسكية شاممة كسالـ دائـ

  (183-181بسطامي،) .الجديدة 1967لقاء تعديل حدكد عاـ  "سرائيلإل"

كالذؼ كاف كليد  ،242/1967الدكلي رقـ  األمفف خالؿ تطبيق قرار مجمس ذلؾ م        
فمبادغ الرئيس  ،غك اكصيغ بأسمكب بريطاني مر  ،ه بدعـ أمريكيإقرار كتـ  ،ةاألمريكياألفكار 
 كبناء   ،اعتمدت في القرار المذككر 1967يكنيك/ حزيراف 19الخمسة كالتي أعمنيا في  جكنستكف 

كليسكا أصحاب قضية  ،عمى اعتبار الفمسطينييف مجرد الجئيف ةريكياألمقامت السياسة  عميو
كأضحت فكرة  ،كدكليا   كطنية، كبالرغـ مف أف الفمسطينييف قد أصبحكا قكة سياسية نامية اقميميا  

الذؼ أنشئت فيو منظمة التحرير 1964في التككيف منذ عاـ  هتحقيق أمة فمسطينية أخذ
 تعاممت مع المشكمة الفمسطينية عمى أنيا قضية الجئيف بدال   ةريكياألمدارة إال أف اإل ،الفمسطينية
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بصفة عامة بمشاعره  معركفا   جكنستكف ، لقد كاف لو حقكؽ مشركعومف معاممتيـ كشعب 
 (151: 1986السعكدؼ، ).كانحيازه الكاضح ليا "إسرائيل  "تجاه االشخصية الحارة 

كبالتحديد مع حركة القكمية العربية بقيادة  ،بمع العر  بالمقابل أقل تعاطفا   جكنستكف ظل       
في  ةاألمريكيعمى أنيا الحارس األميف لممصالح  "إسرائيل  " إلىنظرتو  ككاصل ،عبد الناصر

ألنو يرػ  1967قكلو: "أنو سعيد بيزيمة العرب في الحرب عاـ  جكنستكف كيذكر عف  ،المنطقة
لحركة القكمية العربية التي  كتضع حدا   ا  فييا فرصة جديدة مف أجل تسكية تككف أكثر استقرار 

  (Quandt، 1977: 38) يقكدىا عبد الناصر.

كركبا مف خالؿ كرقة عمل صاغتيا السكؽ األكركبية أما المكقف االكركبي فقد عبرت أ        
، كتبنى كزراء 242المشتركة في اطار ما سمي التعاكف السياسي االكركبي عما يتكافق مع القرار 

 إلىالتي استندت  1971يار اَ  13ية الستو في المجمكعة األكركبية كثيقة شكماف بتاريخ الخارج
صدر عف  1973د مركر شير كاحد مف حرب تشريف األكؿ ، كبع242المتحدة  األمـقرار 

يني المشركعة كتضمف أربعة كلى لحقكؽ الشعب الفمسطكبية بياف أشار كلممرة األكر المجمكعة األ
 : ساسية كىيمبادغ أ

 رض بالقكة.عدـ جكاز اكتساب األ -1
 .1967المستمر منذ عاـ  ”اإلسرائيمي“ ضركرة كضع حد لالحتالؿ -2
و من  مع حقيا في العيش بسالـ ضمف حدكد اَ  سيادة كل دكؿ المنطقة كاستقالليااحتراـ  -3

 كمعترؼ بيا.
ف تؤخذ في ؽ المشركعة لمشعب الفمسطيني يجب أف الحقك تأكيد مبدأ االعتراؼ بأ -4

 ( 7: 2012الزيتكنة، ) .بار عند ؼ قرار تسكيةاالعت

مكقف مؤيد لمقرار  كى ةاألمريكيف مكقف الكاليات المتحدة نستنتج مف خالؿ ما سبق بأ        
 جكنستكف لى ليذا القرار الذؼ تبنى مبادغ ك ، كيف ال كىي مف كضعت الخطكط األ242رقـ 

ف تككف الكاليات س مف المعقكؿ بأالمتحدة، كلي األمـالخمس مف خالؿ ممثل بريطانيا في 
" منذ تأسيسيا، تأتي في مثل ىذا القرار كىذه  إسرائيل ىي مف ساعدت " ةاألمريكيالمتحدة 

 فمسطينية كعربية. يراضمحت ليا بتكسيع نطاؽ احتالليا ألالفرصة كال تقف بجكارىا حيث س
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 242 لقرار القانونية : القيمةارابعً 

ف يضفي الظركؼ كاألسباب ما مف شأنو أ فقد حاز م 242ـ رق األمفف قرار مجمس إ     
 إلىفي مكاجية المخاطبيف بأحكامو، فالقرار في حقيقتو قد صدر باالستناد  لزاـكصف اإل عميو

قاعدة امرة مف قكاعد القانكف الدكلي، كالمقصكد بذلؾ القاعدة الخاصة بحظر استخداـ القكة 
ثار، ة كبطالف كل ما يترتب عمى ىذا االستخداـ مف اَ بطريقة غير مشركعة في العالقات الدكلي

تأكيد  إلىكدىا المجمس في مستيل قرارة انتيى لمقتضى ىذه القاعدة االمرة التي أ عماال  كا  
ف الكضع ، أ1967التي احتمتيا في حرب  راضيمف األ سرائيمية "اإل "المطالبة بانسحاب القكات 

لىايالء االىتماـ بالمكضكع، ك  إلىسط دفع المجمس ك القائـ في الشرؽ األ جانب ذلؾ فقد مضى  ا 
، تكاتر المجمس خالليا عمى اإلشارة في قراراتو اعمى صدكر القرار فترة ليست بالقصيرة نسبي  

 338رقـ  األمف، كعمى كجو الخصكص قرار مجمس " سرائيمياإل "ف الصراع العربي الالحقة بشأ
. قرار كأساس ليذه التسكية مف قبل العديد مف الدكؿ، كما تزايد االعتراؼ الدكلي بال1973عاـ 

 (198: 1997ىنرؼ، )

كىي " مصر، سكريا، "  اإلسرائيمي"  طراؼ المعنية مباشرة في الصراع العربيلقد قبمت األ       
 لزاـف اإلكأساس لمتسكية، بيد أ 242 " القرار سرائيلإ " ألردف، منظمة التحرير الفمسطينيةا

كمداه عند حد ما يمثمو  نطاقوسباب يقف في كنتيجة الجتماع الظركؼ كاأل 242ر المتحقق لمقرا
حكاـ كالمبادغ األساسية التي تحكـ التسكية السممية مف اطار قانكني عاـ  يقـك عمى بياف األ

 (21: 1978الجمبي، ). "ي سرائيماإل "لمصراع العربي 

يتضمف مبادغ عامة مذككرة في ميثاؽ  ف، القرار ممـز ألنومما سبق يتضح لنا بأ ا  ذإ        
ف الجميكرية منذ تكقيعيا عمى الميثاؽ، كما كأ ممزمة بيا عضاءصبحت الدكؿ األالمتحدة كأ األمـ

، ال  أك  "إسرائيل  "قبكليـ ليذا القرار، كتنكرت لو  أعمنكاكسكريا  ،العربية المتحدة" مصر " كاالردف
 .ا  خير أ اعمنت قبكليثـ أ 

ف ا، ف لييإالييئات عمى التكصية التي كجيت  أككافقت الدكؿ  إذانو مفقو الدكلي ف ل ا  ككفق       
تتحمل مف  أكف تتراجع عنو ممـز بالنسبة ليا، كليس مف حقيا أقرار  إلىتمؾ التكصية تتحكؿ 

 (86: 2002سيف، )التزاماتو. 
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بالبطالف " ف الطمب ىك" الدفع ف  242مف طمب قانكني يخص القرار  ف كاف ىناؾإ       
لحدكث عيب فاضح في صياغتو، ىذا العيب يكمف في تحريف المفع كبالتالي تغيير المعنى بيف 

سالب لمحق العربي،  كنجميزية ىبما يمكف قكلة بأف القرار بمغتو اإل ،242نصيف رسمييف لمقرار 
نسحاب ف الفارؽ عميق ككاضح بضركرة االب لمحق العربي، ذلؾ أمكج ككفي النسخة الفرنسية ى

النسخة ي عربية محتمة، مف اراض) كاالنسحاب 9النسخة الفرنسية  -المحتمة راضيمف األ)
مما يعني أف النسخة اإلنجميزية أثبتت بأف ليس كل ما احتل في حرب حزيراف ىي  (االنجميزية

ج كالتضاد بيف ك ارض الميعاد، اف ىذا التز رة أينما ىي ييكدية تعكد ألسطك ي عربية كا  راضأ
عدـ  إلىبالنظر  يجعمنا نطعف عمى عدـ مشركعيتو 242يف المذيف صدر بيما القرار الدكلي المغت

رشيد، )نجميزية. رنسي كمعناة المخالف في المغة اإلالف همعنا أكامكانية التكفيق بيف المضمكف 
2014 :64) 

باطل  في الحقيقة قرار كى بخالؼ ألحكاـ الميثاؽ األمفف كل قرار صادر عف مجمس إ        
بطاؿ د سمطة لمحكمة العدؿ الدكلية في إلعدـ كجك  ا، غير انو ال يتصف بيذا الكصف قانكن  فعال  

نو ": إ 1مف الميثاؽ/ فقرة " 96قرارات ىذا المجمس المجافية لمقانكف الدكلي، حيث نختـ بالمادة 
في أؼ مسالو  فتاءمحكمة العدؿ الدكلية إ إلىف يطمب أ األمفمجمس  أكؼ مف الجمعية العامة أل

ليس  كالحق في طمب الفتكػ، كى األمفف لمجمس ه المادة تضعنا أماـ كاقع مؤداه: أقانكنية، فيذ
فيي ليست ذات كالية قضائية عامة  مى محكمة العدؿ الدكلية كبالتاليبعرض قراراتو ع ا  ممزم

مجمس  كعية قراراتلعدـ مشر  ااخير   اف نضع عنكان  و، بحيث يمكننا أكاجبارية عمى المجمس كقرارات
 (67: 2014رشيد، )لممراجعة القضائية.  األمفمجمس  تاعدـ خضكع قرار كىك  األمف

ع إنياء حالة الحرب ية لمكضك أىميعير  كنو يبدلكف القرار يبقى عرضة لالنتقاد حيث أ        
تبر كثر مف اىتمامو بجكانب العدالة لمقضية الفمسطينية، كىي االمكر التي تعطراؼ أبيف األ

 فمسطيف كقسر أراضيكاستيالئيا عمى  "إسرائيل دكلة  " جذكر الصراع، كتتصل ىذه االمكر بقياـ
مكر قد تفاقمت االف تصل كذلؾ بكضع مدينة القدس، كىي أسكانيا عمى الجالء عف ديارىـ، كت

 (85: 2002سيف، ). 1967" كبفعل حرب الخامس مف حزيراف " يكني
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 الخالصة

الدكلي كحتى  األمفالقرارات التي صدرت مف مجمس  تمؾ بيف األسكأ كى 242القرار  كاف       
 يخضعكف  الذيف العرب بحقكؽ  يتعمق فيما مف قرارات الجمعية العامة لألمـ المتحدة، كخاصة

 الجرائـ جميع عف غفراف صؾ " اسرائيل " القرار ىذا أعطى كما ،"إسرائيل  " دكلة سيطرة تحت
 بيف ػ ك اس القرار ىذا أف أؼ العربية، الدكؿ مع المساكاة قدـ عمى تعامل كأصبحت ارتكبتيا، التي

 النظاـ في خطيرة سابقة يعتبر ككى كالحرية، الحق مف امزيد   الجالد أعطى بل كالضحية، الجالد
 المتحدة، األمـ منظمة اتخذتيا التي السابقة القرارات جميع عف كاضح تراجع كبمثابة الدكلي،
 القكػ  مكازيف خالؿ مف ،جراءاتاإل لو كتسيل المعتدؼ، أعماؿ لتبرير مىالعظ الدكؿ ككقكؼ
 ة كشعبو ميجر في الشتات مبعد عف أرضومحتم وأراضيك  مضطيد شعب كجكد تجاىمت التي

 .ككطنو
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 المبحث الثالث

 النار إطالقوالخاص بوقف  338قرار رقم 

 مقدمة

ؿ/ ك تشريف األ 22المتحدة بتاريخ  ألمـلبع التا األمفعف مجمس  338صدر القرار        
في مأزؽ كبير في ىذه الحرب التي  "إسرائيل  "كانت  حيث 73خالؿ حرب عاـ  1973كتكبر أ

إسرائيل  "كمف ساند  ةاألمريكيدارت بينيا كبيف جميكرية مصر العربية ما جعل الكاليات المتحدة 
كالذؼ صدر خالليا القرار  األمفلمجمس سراع بالمطالبة بعقد جمسة اإل إلىفي ىذه الحرب  "

بجميع  242تنفيذ قرار  إلى، كالدعكة االنار فكر   إطالؽكقف  إلىطراؼ جميع األ اكالذؼ دع 338
القرارات استمرت في القتاؿ  بعدـ التزاميا بتمؾ عمييامعيكد  كككما ى "إسرائيل  "ف إال أأجزائو، 
ف تحصل عمى مكسب استمراريتيا بالقتاؿ أ ية مف خالؿقف المصرييف النار، ساعك بعد أف أ
قر في اليـك أ األمفف مجمس اف كانت ميزكمة في تمؾ المعركة، إال أسياسي بعد  أكعسكرؼ 
 .338طراؼ بالتقيد كااللتزاـ بتنفيذ القرار فيو جميع األ كيدع 339خر رقـ اَ  التالي قرارا  

سباب ك أنصو كمضمكنو،  عدة نكاحيىذا القرار مف دراسة  تناكؿكمف خالؿ ما سبق سن       
مكقف طرفي الصراع مف صدكر القرار رقـ  اخير  كقف الدكلي كالعربي مف القرار، كأالمك صدكره، 

338. 
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 عميو والتصويت 338 رقم القرار نص: ًل أو 

  338نص القرار رقم  -1
 النار طالؽإ كقف طمب( 1973 كتكبرأ \ؿك األ تشريف 22) 338 رقـ األمف مجمس قرار       
 كنصو: جزائوأ بجميع 242 رقـ القرار تنفيذ إلى كالدعكة

 "األمف مجمس إف" 

 كاممة، بصكرة النار إطالؽ كقف إلى ا  حالي الدائر القتاؿ في المشتركة األطراؼ جميع كيدع .1
 القرار ىذا اتخاذ لحظة مف ساعة 12 زاك تتج ال مدة في فكرا   العسكرية عماؿاأل جميع نياءكا  

 .فاالَ  تحتميا التي المكقع كفي

 األمف مجمس قرار بتنفيذ النار إطالؽ كقف بعد فكرا   البدء إلى المعنية األطراؼ جميع كيدع .2
 .جزائوأ بجميع( 1967) 242 رقـ

 شراؼاإل تحت المعنية األطراؼ بيف مفاكضات كخاللو النار إطالؽ كقف فكر تبدأ فأ يقرر .3
: 1993الموسوعة الفمسطينية،) . سطك األ الشرؽ  في دائـك  عادؿ سالـ إقامة بيدؼ المالئـ
210) 

 338التصويت عمى القرار رقم  -2
 كىي 15 :المؤيدة الدكؿ

 السكفياتي، االتحاد السكداف، بيرك، بنما، كينيا، اندكنيسيا، اليند، غينيا، فرنسا، النمسا، استراليا،
 .يكغسالفيا ،ةاألمريكي المتحدة الكاليات المتحدة، المممكة

: 16/9/2016منظمة التحرير الفمسطينية، ) (0)، كالدكؿ الممتنعة (0)اما الدكؿ المعارضة 
22:47) 

 338أسباب صدور القرار رقم  -3
 نجحت "إسرائيل  " ضد استنزاؼ بحرب مصر قامت 1973عاـ  إلى 1969ما بيف عاـ        

 كباتفاؽ 1973 عاـ برك كتأ كفي ،سرائيمية "اإل " العسكرية بالمؤسسة الضرر إلحاؽ في ما اشيئ  
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بارليف،  خط تحطيـ مف المصرية القكات تمكنت كفمسطينية عربية كبمساعدة كمصر سكرؼ 
 "دت نفسيا ف كجأراضيا، كبعد أ بعض تحرير السكرية القكات تمكنت السكرية الجبية كعمى

ه الدكؿ الداعمة ليا لكقف ىذ إلىلجأت  1973في مأزؽ في حرب أكتكبر عاـ  "إسرائيل 
 كقف األطراؼ كافة وفي ككيدع 338 قرار أصدرك  األمف مجمس اجتمع برك كتأ 22 الحرب، ففي

في  النار ألنيا رغبت إطالؽلـ تمتـز بكقف  "إسرائيل  ف "اال أ ،242 القرار كتتقيد النار إطالؽ
قفت أك فمـ تكقف النار بعدما  ؼ عسكر  أكقل بمكسب سياسي أف تخرج مف ىذه الحرب عمى األ

 339خر رقـ كتكبر قرار اَ / أ23، فجاء في اليكـ التالي في 338لتزمت بقرار ا  النار ك  العرب
 (: نت15:45: 2016فتح، ).النار إطالؽاالطراؼ بااللتزاـ بكقف  عجمي كيدع

، 1973" لـ تحقق أؼ ىدؼ استراتيجي كال عسكرؼ في حرب إسرائيل  "ف مف الكاضح بأ      
قرار يطالب جميع األطراؼ بكقف  إصدار إلىاعدىا بالسعي مما جعل الدكؿ التي تحمييا كتس

التي  لحاؽ الضرر بيا، مما يجعميا تتراجع عف المكاسبعمى ىزيمتيا كا   اخكف   النار إطالؽ
ف بأف تنسحب دكف أ "إسرائيل  "كبسبب تعنتيا خشيت  نيا، إال أ1967اكسبتيا في حرب عاـ 

 األمفمما جعل مجمس  ارا كلـ تكقف النتحقق أؼ نصر في ىذه الحرب، فاستمر في عنادى
" مع إسرائيل  "النار كحينيا التزمت  إطالؽكقف ب عالجمي كيدع، 339رقـ  اجديد   ايصدر قرار  

 النار. إطالؽمصر بكقف 

 338موقف طرفي الصراع من القرار رقم : اثانيً 

 338من القرار رقم  "إسرائيل  "الموقف  - أ
 مكاصمة إلى كعادت ،338النار رقـ  إطالؽمف قرار كقف  مكقفيا "إسرائيل  " تحدد لـ      
 كعقد، الدفر سكار ثغرة في قكاتيا لتعزيز جديدة بقكات كدافعة السكيس، مدينة قاصفة عدكانيا
 امجدد   فيو دعا 339 برقـ جديدا   قرارا   أصدرك  1973 أكتكبر 23 في ثانيا   اجتماعا   األمف مجمس

 أكتكبر 22 قبل تحتميا كانت التي المكاقع إلى المتحاربة راؼاألط كعكدة النار إطالؽ كقف إلى
 النار إطالؽ في كاستمرت الجديد، الدكلي األمف مجمس لقرار "إسرائيل  " ترضخ كلـ ،1973
ؼ: اك طنط) .الميداني الثالث كالجيش السكيس حصار بيدؼ المصرية راضياأل داخل كالتقدـ
 (: نت2016



66 
 

 إلى المجمس عكدة إلى أدػ مما األمف مجمس قرارؼ  تنفذ كلـ ،"إسرائيل  " ترتدع لـ        
 قراريو، عمى "إسرائيل  " تمرد أمر في جديد مف ليبحث ؿك األ تشريف 25 يـك أخرػ  مرة االنعقاد
 فيو المجمس طالب كقد ؿ،ك األ تشريف 25 كتاريخ 340 برقـ جديد قرار  صدارب المناقشة كانتيت
 الساعة في تحتميا كانت التي المكاقع إلى القكات كعكدة اكفكري   كامال   اكقف   النار إطالؽ بكقف

 مف تتألف لمطكارغ  قكة إنشاء كقرر ؿ،ك األ تشريف 22 يكـ مف( غرينتش بتكقيت) 16:50
 مجمس في الدائمة عضاءاأل الخمس الدكؿ عدا ما المتحدة األمـ في عضاءاأل الدكؿ مف عناصر
: 29/1/2014المكسكعة الفمسطينية،).النار إطالؽ كقف فيذتن مراقبة ميمة اَاليي كلأك ك  ،األمف
 (نت

 338 رقم القرار من الفمسطيني الموقف - ب

 التنفيذية المجنة توأصدر  الذؼ البياف في كاضحا   كاف القرار مف الفمسطيني المكقف       
 :عمى ينص كاف كالذؼ الفمسطينية التحرير لمنظمة

 شعبنا لنضاؿ الصديقة كالقكػ  العربية كالجماىير الفمسطيني لشعبنا تعمف التنفيذية المجنة إف     
 القرار، بيذا معنية ليست 1965 عاـ بداية منذ انطمقت التي الفمسطينية الثكرة أف العالـ، في

 الكطف تحرير أجل مف الصييكني الكياف ضد كالجماىيرؼ  المسمح الكفاح ستتابع أنيا تؤكد كىي
 كامل لتحرير انطمقت التي الفمسطينية الثكرةك  ،أرضو كعمى وبنفس مصيره تقرير في شعبنا كحق
 العربية، كاألمة الفمسطينية القضية بيا مرت التي الظركؼ أحمؾ في الفمسطيني الكطني التراب
 1973[ أكتكبر] األكؿ تشريف 6 في الكطنية التحرير حرب الندالع األكلى المحظات منذ سارعت

 القتاؿ جبيات كعمى المحتل كطننا داخل القتاؿ جيات افةك عمى القتالية مكاقعيا أخذ إلى
نيا العربية،  راضياأل كل تحرير إلنجاز العربية أمتنا قكػ  مع المسمح الكفاح تكاصل بذلؾ كا 
 المسمح كفاحيا ستكاصل الفمسطينية الثكرة ،الصييكني العدك مع شرط كال قيد بدكف  المحتمة

 فمسطيف. )المصير تقرير كحق التحرير في فمسطيف شعب أىداؼ إنجاز طريق عمى كالجماىيرؼ 
 (64 العدد: 1973 الثكرة،
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 األمف مجمس عف صدرت التي لمقرارات ارافض   كاف الفمسطيني المكقف اف المؤكد مف       
 الكفاح في المكاصمة ىك مصيره كتقرير حقكقو لنيل الكحيد خياره فكأ غيره، أك 338 سكاء الدكلي
 .سطيففم تحرير حتى المسمح

 كلكف األمف مجمس قرار تنفيذ عمى مكافقتيا أعمنت "إسرائيل  " أف يتضح لنا بالرغـ         
ف يقاؿ عنيا قد ىزمت في الحرب كظير ذلؾ مف أ اخكف   احترامو بعدـ أخرػ  نكايا تضمر كانت

 أصدرحتى جاء اليكـ الثاني ك  النار إطالؽغتيا بعدـ التنفيذ المباشر كالفكرؼ لكقف اك خالؿ مر 
ف جمست رؼ مما جعميا تستجيب لمقرار بعد ألمكقف الفك  339خر رقـ اَ  ا  قرار  األمفمجمس 

 .النار إطالؽلممباحثات مع الكفد المصرؼ بيدؼ كقف 

 338الموقف العربي والدولي من القرار رقم  :اثالثً 

 الموقف العربي  - أ
 قرار في ترػ  ال ،1967 لسنة 242 رقـ األمف مجمس قرار رفضت أف سبق الككيت التي       
 أؼ تعارض ال الكقت نفس في إنيا كما ،السابقة سياستيا تغيير يبرر ما الجديد، األمف مجمس
  مكقف. مف الككيت اتخذتو ما يغاير قرار اتخاذ شعبيا، كمصمحة مصمحتيا مف ترػ، شقيقة دكلة

 أال ناعميف قضيتنا، عـلد أساسي ا عنصر ا تعتبر الفترة ىذه في العربي الصف كحدة إف         
 التي المجابية دكؿ دعـ أف المكقف، كما كاف أي ا الرئيسية القضية عف جانبية قضايا أؼ تشغمنا
 لالحتماالت تحسبا   الكاممة طاقاتيا الدكؿ ىذه تستعيد لكي يستمر أف يجب المعركة في شاركت

لىالقادمة، ك   يجب ىاـ عنصر المكحدة يةالعرب االقتصادية جراءاتاإل استمرار ف ف ذلؾ جانب ا 
المحاميف العرب، ) .جراءاتاإل ىذه استيدفتيا التي الغايات تتحقق أف إلى كيتصاعد يستمر أف
 (نت

لمقضية الفمسطينية، كذلؾ  اكداعم   ابعض الدكؿ العربية مشرف   كاف مكقف الككيت ككذلؾ       
لقضية فيما يتعمق با فاألممف خالؿ رفضيا الدائـ لتمؾ القرارات التي تصدر مف مجمس 

العربية، ككانت كما زالت الككيت تدعـ القضية  االقضاي أك الفمسطينية عمى كجو الخصكص
 إلىحتى تصل الدكؿ العربية  ااقتصادي  أك  اسياسي  ك  كأ االفمسطينية في أكثر مف اتجاه سكاء مادي  

 .ىدافيا كغاياتياتحقيق أ 
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 338الموقف الدولي من القرار رقم  - ب
 زالت ما الكسيط، بدكر بالقياـ تظاىرىا رغـ ةاألمريكي المتحدة الكاليات أف اكاضح   ابد      
 فيو راك ين الذؼ الكقت في اعسكري   دعمو في كماضيو يالصييكن كالعد إلى انحيازىا في مستمرة
 العربي المعسكر في السياسي الشرخ لتحقيق الكقت ككسب القضية تمييع أجل مف خارجيتيا كزير

ـ أف مف بد ال ، كافكتعميقو  زماـ استعادة عمى كتعمل ضاع،ك األ السكرية السياسية القيادة تقك 
 ضاك التف عممية ترفض أال قررت لذا. ةالعسكري أك السياسية الفعل بردكد تكفي فال المبادرة،
 إطار في ك 1973 حرب في ظيرت التي النتائج ،ا  عسكري تؤكد أف نفسو الكقت كفي السياسي،

 12/3/1974 مف ابتداء   الجكالف ىضبة في االستنزاؼ حرب السكرية القيادة بدأت رالقرا ىذا
 حرب القكات، ككانت فصل عمى االتفاؽ تـ حتى( ايكم   82) أشير ثالثة قرابة بيا كاستمرت
 كشمل. إجرائيا كأثناء لممباحثات اإلعداد فترة خالؿ العنيف الضغط مف انكع   ىذه االستنزاؼ

 المبارزة األساسية أدلتو ككانت ،امسبق   كمعد مدركس مخطط كفق كميا سكريةال الجبية القتاؿ
 إسياـ كمع ،اجك   المحمكلة بالقكات المحدكدة كاليجمات كالكمائف الغارات استخداـ مع بالنيراف،
 استمرار سكػ  ليست السكرية الرمايات أف البدء في سرائيميكف"اإل " اعتقد القتاؿ في الجكية القكات
 مثل عف التخمي إلى ستضطر ما سرعاف سكرية كأف كالمدػ، اليدؼ المحدكدة السابقة اتلمرماي
 التي المحافظات في المتعنت” اإلسرائيمي“ األسمكب عمى تبدؿ أؼ يالحع لـ لذلؾ األعماؿ، ىذه

 ىنرؼ  ةاألمريكي الخارجية كزير مع كاشنطف في (إيباف آبا) سرائيمية "اإل " الخارجية كزير أجراىا
 منسق كبشكل النار إطالؽ استمرار كلكف ،1974 آذار شير مف الثاني األسبكع في سنجركي

 في القكات فصل مسألة أصبحت الحيف ذلؾ كمنذ ،أمريكياك  "سرائيل إل"  الحقيقة أظير كمخطط
 المماطمة سياسة عف "إسرائيل  "ك ىي كتخمت ،ةاألمريكي الخارجية مشاغل أىـ مف الجكالف
 التأييد تعاظـ إلى االشتباكات استمرار أدػ أخرػ  جية مف، القائـ الكضع مراراست إلى اليادفة
 إطار في الدكؿ مختمف بو اعترفت حق إلى الكصكؿ عمى تعمل ألنيا لسكريو، كالعالمي العربي
لىك  المتحدة األمـ  الذؼ 338 األمف مجمس قرار بمضمكف  االلتزاـ مف كتيربيا "إسرائيل  " تعنت ا 
 (: نت2013/يكليك/ 14المكسكعة الفمسطينية، ).عميو كافقت أف سبق

 منذ فرنسا خارجية كزير تصريح جاء فقد سابقتيا، عف اكثير   تختمف لـ فمكاقفيا فرنسا، أما       
 إلى العكدة يريدكف  اأناس   تمكـ أف لفرنسا يمكف ال بأنو (جكبير ميشيل) الحرب الندالع األكؿ اليكـ
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 اعدكان   تعتبر ال كالمبادأة المبادرة، تمؾ ف ف الحرب بدأكا قد العرب كاف إذا أنو كأضاؼ ديارىـ،
 الكزير أعرب كما متكقع، غير اعدكان   تعتبر ال عنكة منيا طرد التي داره إلى المرء عكدة ألف

 في المعتدؼ الطرؼ فييا حددت كالتي األكسط الشرؽ  تجاها بسياستيا متمسكة بالده أف الفرنسي
 رغـ سياستيا عمى تغيير أؼ يطرأ لـ فرنسا كأف الصييكني، الجانب ككى ـ،1967 سنة حرب

 العرب بالسفراء اجتماعو لدػ الفرنسي الكزير أكضح كذلؾ العربية، المنطقة في األخيرة األحداث
 الذؼ 242 رقـ األمف مجمس قرار بتنفيذ متمسكة تزاؿ ال بالده أف ـ8/10/1973 في باريس في

 .ـ1967 سنة يكنيك عدكاف في احتميا التي راضياأل كل مف يكنيالصي العدك بانسحاب يقضي
(United Nations Security Council,1747,21 ) 

 مجمس قرار تنفيذ مع ،338 رقـ النار إطالؽ كقف قرار مناقشة كعند األمف مجمس في        
 الفرنسي ـلممفيك  اطبق   ينفذ أف يجب 242 األمف مجمس قرار أف فرنسا أكضحت 242 رقـ األمف
) .1967 عدكاف في "إسرائيل  " احتمتيا التي راضياأل جميع مف الكامل االنسحاب يعني الذؼ

 ( 167: 1984نكفل، 

، كذلؾ مف خالؿ رفض 242لمقرار رقـ  جاء تأكيدا   338ف القرار نستنتج مما سبق بأ       
النار دكنما  طالؽإلكقف أك المتحدة رفضيـ أؼ تسكية  األمـفي منظمة  أعضاءالدكؿ الغير 

 ، كعكدة الالجئيف الفمسطينييف،1967مف المناطق تمتي احتمتيا عاـ  ”اإلسرائيمي“ االنسحاب
حيث طالبت  لذلؾ اكاف مغاير   األمريكيف المكقف كتقرير الشعب الفمسطيني مصيره، إال أ

 "حماية ك ىف اليدؼ مف ذلؾ عمى أ ا دليلذمكاقعيا، كى إلىالكاليات المتحدة بعكدة القكات 
 .النار إطالؽكعدـ ظيكر ىزمتيا مف خالؿ كقف  "إسرائيل 

 الخالصة

ا صدرا بعد ىمكأل 383ك 242 األمفمف قرار مجمس  ف كال  القكؿ ىنا نجد أخالصة       
 األمف مجمس هأصدر  قرار كى 242 رقـ فالقرار، اإلسرائيمييف " "حركب دارت بيف العرب ك

 كالتي 1967 حرب أعقاب في كجاء ،1967 نكفمبر 22 في المتحدة األمـ لمنظمة التابع الدكلي
 ىذا جاء جديدة، كقد عربية لمناطق "إسرائيل  " كاحتالؿ العربية الجيكش ىزيمة عف أسفرت
 قرار كى 338 الحرب، أما القرار بعد لمنقاش طرحت قرارات مشاريع عدة بيف كسط كحل القرار
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 كقف إلى ككيدع ـ 1973 أكتكبر 22 بتاريخ تحدةالم لألمـ التابع األمف مجمس عف صادر
 242 رقـ القرار تنفيذ إلى كالدعكة( ـ 1973) أكتكبر حرب جبيات كافة عمى النار إطالؽ
 .أجزائو بجميع

بالرغـ  "إسرائيل  "ك ةاألمريكيمف الكاليات المتحدة  ة كال   صدار اىتمت ب 338لكف القرار       
جاىدة كذلؾ بسبب  ليوإمر كانت تسعى قرار كلكنيا في كاقع األيا عمى البدت عدـ مكافقتانيا أ

في ىذه الحرب كعندما شعرت بانيا ميزكمة بدأت الكاليات المتحدة تدعكا  تفكؽ العرب عسكريا  
لكف بالرغـ مف صدكر ، ك النار إطالؽالدكلي كقدمت مشركع كقف  األمفعقد جمسة لمجمس  إلى

لـ تمتـز بتمؾ  "إسرائيل  "ف لجميع األطراؼ ف  ا  ممزم الذؼ يعتبر األمفالقرارات مف مجمس 
ية األممالقرارات حتى يكمنا ىذا، كضربت بتمؾ القرارات عرض الحائط كسابقتيا مف القرارات 

 .خرػ األ
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 الرابع الفصل

 الفمسطينية بالقضية المتعمقة المتحدة األمم لمنظمة العامة الجمعية قرارات

 تمييد

 األمفلة يككف ليا صمة بحفع مة لألمـ المتحدة اختصاص مناقشة أية مسأعية العالمجم       
دكلة ليست  أك األمفمجمس  أكالمتحدة  األمـ أعضاءمف  كيرفعيا ليا أؼ عض كالسمـ الدكلييف

ا ىمكالأك  ه المسألة لمدكلة صاحبة الشأفمف أعضائيا، كلكنيا تقدـ تكصياتيا بصدد ىذ عضكا  
 (450: 1983الدقاؽ، ). امع  

تمؾ القرارات التي  منياعمى ذلؾ صدر عف الجمعية العامة قرارات عديدة كاف  كبناء         
تشريف الثاني  29في خرػ، فكانت تتصدر القرارات الدكلية األ تتعمق بالقضية الفمسطينية كالتي

كالذؼ  181رقـ ت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في دكرتيا الثانية القرار أصدر  1947مف العاـ 
ف تبقى القدس عمى أ خرػ ييكديةدكلتيف، دكلة عربية كاأل إلىصت بتقسيـ فمسطيف أك بمكجبة 

المتحدة خالؿ  األمـتو أصدر ما  أىـكبيت لحـ تحت الكصاية الدكلية، كيعتبر ىذا القرار مف 
 ."ئيل إسرا " عميوساسي الذؼ قامت الفمسطينية، كالذؼ يعد القرار األتعامميا مع القضية 

كالذؼ  (194)ت الجمعية العامة القرار رقـ أصدر  1948ؿ لعاـ ك كانكف األ 11ما في أ        
 يرغب بالعكدة ال ـ، كحق التعكيض لمفديارى إلىيتحدث عف حق عكدة الالجئيف الفمسطينييف 

 حق ثابت كراسخ تكفمو كافة الشرائع كالقكانيف الدكلية. كحيث حق العكدة ى

الالجئيف الفمسطينييف كتشريدىـ كعدـ تمكينيـ مف حق العكدة، كبالتالي رفضيـ  ف قضيةإ       
كمصيرية، كالتمسؾ بحق العكدة  ل التحرير كالعكدة، قضية ىامة جدا  التكطيف كنضاليـ في سبي

 (7: 2004غربية، أبك ) .مرادؼ لحق التحرير

يفاؤىما مب إب عديدة يتطجكان 194، كقرار حق العكدة 181لتقسيـ مف قرار ا لكال          
 إلىمف التطرؽ  طار دراستنا، كلكف ال بد ليف إيخرج ع مطكال   اريخ بحث  أحقيما مف الشرح كالت

لية كخاصة الطبيعة القانكنية لمقرارات الصادرة مف الجمعية العامة، كاَ  بعض الجكانب اليامة فييما
في دراستنا  تناكؿي مبحث خاص، كسنيتيا فإلزامكمدػ  كالقيمة القانكنية ليا اتخاذ القرارات،
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تمؾ  مف خالؿ مضمكف  194، كمبحث ثالث عف القرار 181ر مبحث ثاني عف صدكر القرا
، مع ذكر الدكؿ التي صكتت لصالح القرارات كمف صكت ضد القرارات، كالبد كأسبابيا القرارات

راء طرفي لؾ معرفة اَ مف معرفة المكقف العربي كالدكلي مف قرار التقسيـ كقرار حق العكدة، ككذ
 الصراع مف القراريف، كما ىي القيمة القانكنية لتمؾ القرارات.
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 لوالمبحث األ 

 المتحدة األممالعامة لمنظمة  الجمعية عن الصادرة لمقرارات القانونية الطبيعة

 مقدمة

 عضاءاأل الدكؿ يعجم مف تتشكل كىي المتحدة، لألمـ العاـ الجياز ىي العامة الجمعية       
 عضاءصدر الجمعية قراراتيا في المسائل الميمة بأغمبية ثمثي األالمتحدة، كت األمـ في

الحاضريف المشتركيف في التصكيت، كطبقا لممادة الرابعة عشر مف الميثاؽ فممجمعية العامة أف 
عالقات الكدية ال كتكصي باتخاذ التدابير الالزمة لتسكية أؼ مكقف ميما كاف منشؤه قد يعكر صف

 األمـكيدخل في ذلؾ المكاقف الناشئة عف انتياؾ أحكاـ الميثاؽ المكضحة لمقاصد  األمـبيف 
ف تتعمق كأ رارات الجمعية العامة غير ممزمة إال في مسائل معينةكتعتبر ق، المتحدة كمبادئيا

بارة عف تكصيات ما ما دكف ذلؾ فتعتبر القرارات الصادرة عنيا عإيقاؼ، أ أكبالعضكية مف قبكؿ 
 غير ممزمة.

 ،في ىذا المبحث القيمة القانكنية لتمؾ القرارات الصادرة عف الجمعية العامة تناكؿكسكؼ ن       
مع ذكر  ية القرارات الصادرة عنياإلزاملية اتخاذ القرارات في الجمعية العامة، كما مدػ ككيفية اَ 

 القضية الفمسطينية. القرارات التي صدرت مف الجمعية العامة بخصكص أبرز
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  المتحدة األمم لمنظمة العامة الجمعية في القرارات اتخاذ َاليو: ًل أو 

 أف عمى كاحد صكتك عض دكلة لكل أف حيث التصكيت طريقة( 18) المادة بينت         
 ،الدكلييف األمفك  السمـ حفع في المتمثمة العامة المسائل في تكصياتيا العامة الجمعية تصدر

 ،كاالجتماعي االقتصادؼ المجمس أعضاء كانتخاب ،الدائميف غير األمف مجمس أعضاء كانتخاب
 عف عضاءاأل ككقف ،المنظمة في الجدد عضاءاأل كقبكؿ الكصاية مجمس أعضاء كانتخاب
 ،الكصاية بنظاـ المتعمقة كالمسائل عضاءاأل كفصل بمزاياىا كالتمتع العضكية حقكؽ  مباشرة

 المسائل في القرارات التصكيت، أما في المشتركيف الحاضريف عضاءاأل ثمثي بيةبأغم كالميزانية
 بأغمبية فتصدر ،الثمثيف أغمبية ىاإقرار  في تتطمب التي ضافيةاإل المسائل تحديد فييا بما األخرػ 

 تجتمع أف عمى النص جاء( 20) المادة التصكيت، كفي في المشتركيف الحاضريف عضاءاأل
 كيقـك ،األمر لـز ذاإ خاصة سنكية انعقاد أدكار كفي عادية انعقاد أدكار يف العامة الجمعية
 أعضاء أغمبيةأك  األمف مجمس طمب عمى بناء   المتحدة لألمـ العاـ األميف االنعقاد إلى بالدعكة
 المتحدة: نت( األمـ).العامة الجمعية أعضاء أؼ المتحدة األمـ

 الفمسطينيين الالجئين بشين العامة ةالجمعي لقرارات القانونية : القيمةثانياً 

 كاالختصاصات لمكظائف مباشرتيا صدد في العامة الجمعية تصدرىا التي القرارات فإ         
 بالقكة ذاتيا في تتمتع ال تكصيات صكرة في تأتي المتحدة األمـ لميثاؽ طبقا   بيا المنكطة

 ليا تكافرت ذاإ عدة حاالت في لزاـاإل صفة تكتسب العامة الجمعية تكصيات فأ الممزمة، غير
 صدرت قد التكصية ىذه تككف  حالما لزاـاإل صفة فييا تكتسب التي الحاالت معينة، فمف شركط
 في صكتت التي الدكؿ فف  الحالة ىذه كفي المتحدة، األمـ أعضاء مف العظمى الغالبية بمكافقة
 المتبادلة عالقاتيا في السير يترتض أنيا مفاده مكقف عف ىذا بمسمكيا تعبر التكصية صالح
 محل المكضكعأك  بالمسألة المتعمقة تصرفاتيا في تراعي سكؼ نياكأ التكصية مقتضى كفق

 (69: 1969الجمبي، .)كالتزامات أحكاـ مف الدكلة ىذه عميو انطكت ما التكصية

 ئيفالالج بشأف العامة الجمعية قرارات فبأ القكؿ يمكننا ذكره، سبق عما فضال         
 الفمسطيني لمشعب المشركعة الحقكؽ  يكفل ممزما   قانكنيا   كصفا   عمكميا في تكتسب الفمسطينييف
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 المفاكضات في الفمسطيني المكقف لتدعيـ قانكنيا   سندا   منيا كيجعل المصير، كتقرير العكدة في
 .1967 الجئيأك  1948 بالجئي يتعمق ما سكاء الفمسطينييف بالالجئيف المعنية

 المتحدة األممالعامة لمنظمة  الجمعية قرارات يةإلزام : مد اثالثً 

 تمؾ أف إلى التنكيو يجب أنو الإ ،الحككمات تمـز ال العامة الجمعية قرارات :قانونياً       
 تجدر كما مككنيو أغمبية آراء عف تعبر ككنيا الدكلي لممجتمع معنكية سمطة تمثل القرارات

 إذا ممـز تدبير إلى ممـز غير تدبير مف تتحكؿ أف يمكف العامة الجمعية تكصيات أف إلى شارةاإل
 (: 1995نافعة، )بيا.  قبكليا اليياإ كجيت التي الدكلة أعمنت

 الجمعية عف يصدر لما القانكنية الطبيعة لةمسأ في الدكلي القانكف  فقياء : فينقسـفقيياً  أما      
 تتمتع المتحدة لألمـ العامة الجمعية قرارات فأ يرػ  ؿك األ تجاهاال ،التجاىيف قرارات مف العامة
 في يتمثل فقط أدبي جزاء بو كااللتزاـ القرار تنفيذ عدـ عمى المترتب كالجزاء فقط أدبية بقكة

 مجرد كىي العامة الجمعية بقرارات تمتـز ال التي كالعض بالدكلة قتمح التي السيئة الصكرة
 لتمؾ ممزمة تككف  المتحدة األمـ أجيزة لباقي العامة الجمعية عف الصادرة القرارات أما ،تكصيات
 ما كل أف فيرػ  الثاني االتجاه أما. تكصيات كليست قرارات القانكنية الناحية مف كتككف  األجيزة
 في السائد العاـ الرأؼ تشكل ألنيا ممزمة قرارات يعتبر المتحدة لألمـ العامة الجمعية عف يصدر

 الجياز ىي العامة الجمعية أف كما ،العالـ دكؿ كل تشمل عامةال الجمعية ككف  الدكلي المجتمع
 (: 1995نافعة، ) .اممزم   يككف  أف يجب لذلؾ ،المتحدة لألمـ العاـ

 المتعمقة بالقضية الفمسطينية قرارات الجمعية العامة رابًعا: أبرز 

 يسمى ما كالدة منذ المتحدة األمـ في فمسطيف قضية كقرارات محطات أبرز يمي فيما      
 (: نت15/5/2016 :فمسطيف) .29/11/1947 في المتحدة األمـ في الفمسطينية بالمسألة

 حقكؽ بيـ  تؤكد يالت الفمسطيني الشعب بشأف قراراتيا إصدار العامة الجمعية تابعت          
قامة المصير، تقرير حق" ذلؾ في بما لمتصرؼ؛ القابمة غير الفمسطيني الشعب  ةالمستقم الدكلة كا 
 القرارات ىذه غالبية لكف االستيطاف، شرعية كعدـ الطبيعية، المكارد عمى كالسيادة ،العكدة كحق
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 الفمسطينية بالقضية الخاصة الدكلية القرارات أبرز يمي كفيما اليكـ حتى التنفيذ إلى طريقيا تجد لـ
 :اليكـ كحتى النكبة منذ

 عمى نص الذؼ( 181) القرار المتحدة لألمـ العامة الجمعية تبنت: 1947/ 11/ 29 بتاريخ -
 .ييكديةك  فمسطينية دكلتيف إلقامة البريطاني؛ لالنتداب الكقت ذلؾ في الخاضعة فمسطيف تقسيـ

 ينص الذؼ( 194) رقـ القرار المتحدة لألمـ العامة الجمعية تبنت: 11/12/1948 بتاريخ -
 .الفمسطينييف لالجئيف كالتعكيض العكدة حق عمى

 أسس الذؼ( 5( )302) رقـ القرار المتحدة لألمـ العامة الجمعية تتبن   8/12/1949 بتاريخ -
 (نركاك األ) الالجئيف كتشغيل غكث ككالة

 الشعب بحق اعترؼ قرارا   المتحدة لألمـ العامة الجمعية تبنت: 14/10/1974 بتاريخ -
 .كاالستقالؿ المصير تقرير في الفمسطيني

 التحرير بمنظمة اعترؼ قرارا   المتحدة لألمـ العامة معيةالج تتبن  : 22/11/1974 بتاريخ -
 األمـ في مراقب صفة عمى المنظمة كحصمت الفمسطيني؛ لمشعب شرعيا   ممثال   الفمسطينية
 ".كطني تحرر حركة"كػ المتحدة

 29/11 اعتبر( باء 32/40) قرارا   المتحدة لألمـ العامة الجمعية تتبن   2/11/1977 بتاريخ - 
 .الفمسطيني الشعب مع لمتضامف عالميا   يكما   عاـ كل مف

 " بقرار االعتراؼ رفض الذؼ ،(478) رقـ القرار األمف مجمس تبنى: 20/8/1980 بتاريخ -
 .شرعي كغير كباطال   ا  ال غي كاعتبره القدس؛ ضـ "إسرائيل 

 دكلة" قياـ الفمسطينية التحرير لمنظمة الكطني المجمس أعمف: 15/11/1988 بتاريخ - 
 "إسرائيل  " النسحاب الداعييف 383ك 242 رقـ المتحدة األمـ قرارؼ  كقبكؿ" المستقمة فمسطيف

 حينو، كفي. ضك االتف طريق عف حل إلى كالتكصل 1967 عاـ المحتمة الفمسطينية األرض مف
 دكلة حككمة بمياـ بالقياـ الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة الكطني المجمس فكم  

 عف فيو استعاض قرارا   المتحدة لألمـ العامة الجمعية تتبن   االستقالؿ إعالف عمى كبناء  . ففمسطي
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 المراقبة فمسطيف بعثة إلى الفمسطينية التحرير منظمة مف المتحدة األمـ في فمسطيف تسمية
 .الدائمة

 يففمسط دكلة يذكر الذؼ 1397 رقـ القرار الدكلي األمف مجمس تبنى: 12/3/2002 بتاريخ -
 .لىك األ لممرة

 خطة قبكؿ إلى دعا الذؼ( 1515) رقـ القرار األمف مجمس تبنى: 19/11/2003 بتاريخ -
 .عناصرىا كتطبيق كدعميا بيا كااللتزاـ الطريق، خارطة

 أف فيو أكدت استشاريا   قرارا   الىاؼ في الدكلية العدؿ محكمة تأصدر : 9/7/2004 بتاريخ -
 قانكني غير المحتمة الفمسطينية األرض في "إسرائيل  " وأقامت الذؼ كالتكسع الضـ جدار

 تجسيد في الدكلي لممجتمع القانكنية المسؤكلية كأكدت كتفكيكو إزالتو "إسرائيل  " عمى كيستكجب
 .المصير تقرير في الفمسطيني الشعب حق

 قيقتح بعثة إنشاء المتحدة لألمـ التابع" اإلنساف حقكؽ  مجمس" قرر: 22/3/2012 بتاريخ -
 فييا بما المحتمة الفمسطينية األرض عمى” اإلسرائيمية“ المستكطنات بناء تداعيات حكؿ دكلية
 .الشرقية القدس

 العاـ األميف يطالب قرار مشركع المتحدة لألمـ العامة الجمعية اعتمدت 11/9/2015 بتاريخ -
 .كرؾنيكي في المتحدة األمـ مقر فكؽ  الفمسطيني العمـ برفع الدكلية لممنظمة

 الدكؿ باقي أعالـ جانب إلى المتحدة األمـ مقرات في فمسطيف عمـ رفع 30/9/2015 بتاريخ -
 .يةاألمم المنظمة في عضاءاأل 193الػ
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 المبحث الثاني

 والخاص بتقسيم فمسطين 181قرار رقم 

 مقدمة

 كعمى عاـ بشكل العربية المنطقة عمى البالغ ثراأل 1947 لعاـ 181 التقسيـ لقرار كاف لقد      
 الجمعية تأصدر  1947 العاـ مف الثاني تشريف 29 ففي، خاص بشكل الفمسطينية القضية
 فمسطيف بتقسيـ صتأك  بمكجبو كالذؼ 181 رقـ القرار الثانية دكرتيا في المتحدة لألمـ العامة
 بنسبة ييكدية خرػ كأ فمسطيف، مساحة مف (%42,88) بنسبة عربية كاحدة دكلتيف إلى
 حيث ،(%065) بنسبة الدكلية الكصاية تحت لحـ كبيت القدس مدينتي تبقى فكأ ،(55,47%)
 (: نت 2011) دنيا الكطف، .دكلة 33 القرار ىذا يدتأ

 الفمسطينية، القضية مع تعامميا خالؿ المتحدة األمـ توأصدر  قرار أىـ القرار ىذا يعتبر        
 مسيرة في خطراأل القرار ككى ،"سرائيل  ب"  يسمى ما دكلة عميو قامت الذؼ االساس كيعد

 .كاحد فاَ  في كالسكاف رضاأل مكضكع تناكؿي ألنو الفمسطينية القضية

 صدكره، سبابكأ ،181 القرار مضمكف  المبحث ىذا في تناكؿس المنطمق ىذا كمف        
 لصراعا طرفي راءاَ  ككذلؾ القرار، ىذا مف كالدكلي العربي المكقف معرفة مع ،عميو كالتصكيت

 .القرار ذلؾ صدكر مف

 عميو والتصويت 181 رقم القرار نص: ًل أو 

  181 رقم العامة الجمعية قرار نص -1

 ..العامة الجمعية إف

 كتكميفيا خاصة لجنة لتأليف المنتدبة السمطة طمب عمى بناء   استثنائية دكرة عقدت كقد      
 ..الثانية العادية دكرةال في المستقمة فمسطيف حككمة مسألة في لمنظر اإلعداد

 فمسطيف، بقضية المتعمقة كالقضايا المسائل جميع في التحقيق ككمفتيا خاصة، لجنة ألفت كقد
 ..المشكمة لحل اقتراحات كا عداد
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 كمشركع االجتماعية التكصيات مف عدد ذلؾ في بما الخاصة المجنة تقرير في كبحثت تمقت كقد
 ..الخاصة المجنة أكثرية أقرتو اقتصادؼ اتحاد مع تقسيـ

 الكدية كالعالقات العامة بالمصمحة الضرر إيقاع فمسطيف في الحالي الكضع شأف مف أف تعتبر
 .األمـ بيف

 آب/ أغسطس 1 في فمسطيف عف جالئيا إلتماـ تسعى بأنيا االنتداب سمطة بتصريح عمما   تأخذ
1948. 

 المتحدة األمـ أعضاء جميعك  فمسطيف، عمى المنتدبة السمطة بصفتيا المتحدة المممكة تكصي
 المرسـك االقتصادؼ كاالتحاد التقسيـ مشركع بتبني المستقمة فمسطيف بحككمة يتعمق فيما اآلخريف

 :كتطمب كتنفيذه، أدناه

 .تنفيذىا أجل مف الخطة في مبينة ىي كما الضركرية جراءاتاإل األمف مجمس يتخذ أف -أ

 -النظر ذلؾ مثل تقتضي االنتقالية الفترة ؿخال الظركؼ كانت إذا- األمف مجمس ينظر أف -ب
 ىذا مثل كجكد األمف مجمس قرر ف ذا ،لمسمـ تيديدا   يشكل فمسطيف في الكضع كاف إذا فيما

 تفكيض إلى يضيف أف الدكلييف األمفك  السمـ عمى المحافظة سبيل في عميو كجب التيديد
 مف 41ك 39 المادتيف مع تمشيا- المتحدة األمـ لجنة تمنح إجراءات اتخاذ العامة الجمعية
 في بيا المنكطة بالميمات فمسطيف في االضطالع سمطة -القرار ىذا في مبيف كى ككما الميثاؽ

 .القرار ىذا

 تيديدا   بالقكة القرار ىذا عمييا ينطكؼ  التي التسكية لتغيير لةك امح كل األمف مجمس يعتبر أف -ج
 .الميثاؽ مف 39 المادة بحسب ذلؾك  ،عدكانيا   عمال   أك لو، خرقا   أك لمسالـ،

 .الخطة ىذه عمييا تنطكؼ  التي بمسؤكلياتو الكصاية مجمس يبمغ أف -د

 .الخطة ىذه لتحقيق الالزمة بالخطكات جانبيـ مف القياـ إلى فمسطيف سكاف كتدع

 التكصيات ىذه يعيق أف يحتمل عمل بأؼ القياـ عف تحجـ أف كالشعكب الحككمات جميع تناشد
 .تنفيذىا يؤخر أك
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 ؿ،ك األ الجزء في اَاليي المشار المجنة عضاءأل كالمعيشة السفر نفقات تغطية العاـ األميف تفكض
 ىذه في مالئميف اىما ير  المذيف كالصكرة األساس عمى بناء   كذلؾ أدناه، 1 الفقرة ب، القسـ

 عينتيا تيال بالميمات االضطالع عمى لممساعدة الالزميف بالمكظفيف المجنة كتزكيد الظركؼ،
 (4: 1993 الفمسطينية، الدراسات مؤسسة) .ليا العامة الجمعية

عمى فمسطيني آنذاؾ،  األمـف بريطانيا ىي الدكلة المنتدبة مف عصبو يرػ الباحث أ        
في فمسطيف، كقد  دالظركؼ المناسبة إلقامة كطف قكمي لمييك  ييئةنيا ىي مف كانت تسعى لتكأ

فمسطيف بحجة أسباب  إلىية الييكديا السماح باليجرة أىمليدؼ ككاف عممت جاىدة لتحقيق ىذا ا
مقابل اعطاء  سطينييف بسياسة القمع العنصرؼ ضدهنيا بالمقابل كانت تعامل الفمإنسانية إال أ

يس التي جاءت لميدؼ الرئ كمو كاف مخالفا   اساسية لدكلتيـ، كىذالبنية األ إنشاءالحرية لمييكد في 
جل مف أ ىمياءت مف اجل تنمية فمسطيف كمساعدة أ عمى فمسطيف، حيث جا دبةفيو بريطانيا منت

تحدة بداية الم األمـ إلىتقديـ مقترحات كتكصيات  إلىاالزدىار كالرقي، كمف ىنا سعت بريطانيا 
، كالذؼ اقيمت فيو دكلة ييكدية 181كائل قراراتيا قرار تقسيـ فمسطيف رقـ نشأتيا كالتي كاف مف أ

 "عطى السند القانكني كالشرعي لقياـ دكلة ينية، فقرار الجمعية العامة ىنا أ لفمسطدكف الدكلة ا
 . "إسرائيل 

 181 رقم القرار عمى لتصويتا-2

 بمجيكا، أستراليا،: مف كل التقسيـ قرار جانب إلى صكت: القرار لصالح صوتت التي الدول- أ
 الدكمينيكاف، الدانمارؾ، كسمكفاكيا،تشك ككستاريكا، كندا، البيضاء، ركسيا البرازيل، بكلكنيا،

 نيكاراغكا، نيكزيالندا، ىكلندا، لككسمبكرغ، لييبريا، يسمندا،إ ىاييتي، غكاتيماال، فرنسا، ايككادكر،
 االتحاد افريقيا، جنكبي كرانيا،أك  السكيد، بكلندا، الفيميبييف، بيرك، بارغكاؼ، بنما، النركج،

 .فنزكيال رغكاؼ،أك  ،ةاألمريكي المتحدة الكاليات السكفيتي،

 مصر، ككبا، أفغانستاف،: مف كل التقسيـ قرار عارض: القرار ضد صوتت التي الدول- ب
 .اليمف تركيا، سكرية، السعكدية، العربية المممكة الباكستاف، لبناف، العراؽ، ،إيراف اليند، اليكناف،

 ككلكمبيا، ف،الصي تشيمي، األرجنتيف،: مف : كلالتصويت عن امتنعت التي الدول- ت
 .يكغسالفيا انكمترا، المكسيؾ، ىندكراس، الحبشة، السمفادكر،
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 األمـفي  عضاءف التصكيت لصالح القرار كاف مف معظـ الدكؿ األمف الكاضح أ        
سالمية قررت عدـ التصكيت عمى ىذا القرار الذؼ سمب الحق لمتحدة، بينما الدكؿ العربية كاإلا

ف بداية اقتراح مشركع التقسيـ لـ يحظى "، بالرغـ أإسرائيل  يستحقو " الفمسطيني كأعطاه لمف ال
ا الصييكنية بذلكا ككعاداتيـ الحركة ف زعماءع عمى تأييد كامل ككاد أف يفشل، إال أالمشرك   جيكد 
 مف المتحدة األمـ داخل لمخطة الداعميف بالدبمكماسييف كاستعانكا المترددة، الدكؿ إلقناع كبيرة
 مؤيدؼ مع بالتصكيت كىايتي كالفمبيف ليبريا إلقناع الفرصة ىـاأعط مما التصكيت؛ تأجيل أجل

 خطة قرارإل الزمة كانت التي النسبة كىي ،عضاءاأل الدكؿ مف ثمثيف دعـ كتأميف الخطة،
 كلكف لمكقت، تكفير ا الخطب عف مندكبييا فتنازؿ التأجيل ىذا منع العربية الدكؿ لتك اكح. التقسيـ
كمف ىنا كانت بداية الدعـ  ،جمسة تأجيل عمى أصرت التقسيـ لخطة المؤيدة ةمريكياأل البعثة

 .“إسرائيل  "الكاضح كالفاضح ألجل قياـ "  األمريكي

 181القرار رقم  صدور سبابأ -3

 عشرة قبل ما إلى الفكرة تعكد إذ فمسطيف؛ تقسيـ المفكر الرئيسي لمخطط بريطانيا تعتبر        
 تمكز شير مف السابع في كتحديدا   المتحدة، لألمـ العامة الجمعية عف ارالقر  صدكر مف سنكات

 فمسطيف عمى البريطاني االنتداب كقكع عمى عاما   19 مركر كبعد ،1937 العاـ مف كيكلي/ 
 بريطانية تحقيق لجنة 1936 العاـ مف اغسطس/آب شير في البريطانية الحككمة شكمت حينيا
 سباباأل دراسة بغرض ؛"بيل لجنة" باسمو الحقا   المجنة سميت بيل ركبرت المكرد برئاسة

 المجنة ضمت كقد ،1936 العاـ مف ابريل/  نيساف في الفمسطيني الشعب النتفاضة ساسيةاأل
 تتخذ أف مفادىا نتيجة إلى تكصمت فمسطيف في عمميا مف شيرأ ستة مركر كبعد ،أعضاء ستة

 عربية كاحدة دكلتيف إلى فمسطيف كتقسيـ النتدابا إلنياء الالزمة الخطكات البريطانية الحككمة
 المرة تمؾ ككانت البريطاني، االنتداب تحت كالناصرة لحـ كبيت القدس بقاء مع ييكدية خرػ كأ
 غزاة الييكد يعتبركف  العرب داـ ما" تقريرىا في المجنة ضافتكأ التقسيـ، فكرة فييا ترد التي لىك األ

 بيف الفصل كى الكحيد فالحل العرب حساب عمى التكسع إلى يرمكف  الييكد داـ كما دخالء،
ف  التي راضياأل في ييكدية دكلة فتؤلف الشعبيف،  في عربية كدكلة سكانيا كثريةأ الييكد يكك  
 الدفاع لجنة" دعكة عمى بناء   دمشق في عاـ مؤتمر عقد إلى العرب سارع كقد". خرػ األ المناطق

/  ايمكؿ مف كالتاسع الثامف في" بمكداف في العربي الفمسطيني المؤتمر" بػ سمي" فمسطيف عف
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 عف المشارككف  أعرب كفيو الفمسطينية، القضية يناقش عربي مؤتمر ؿأك  كاف كقد ،1937سبتمبر
 كرفض العربي، الكطف مف يتجزأ ال جزء فمسطيف" فأ كاعتبار التقسيـ لفكرة الكامل رفضيـ
 ييكدية دكلة إنشاء مقاكمةك  راضياأل كانتقاؿ ـكالتقسي يةالييكد كاليجرة بمفكر ككعد االنتداب
 النظاـ مشركع" أك( مكريسكف  مشركع) تنفيذ اقتراح خالؿ مف خرػ أ مرة التقسيـ فكرة كتكررت
 مف لندف مؤتمر انعقاد خالؿ العرب عمى اقترحت فقد ،يضا  أ بريطانيا عرضتو الذؼ" االتحادؼ

 : داريةإ ناطقم أربع إلى فمسطيف تقسيـ 2/10/1946 كلغاية 10/9

 .الييكد عمييا قاـأ التي راضياأل معظـ كتشمل ية،الييكد المنطقة -1

 رةك االمج كالمناطق لحـ كبيت القدس كتشمل القدس، -2

 النقب -3

 العربية المنطقة مف كل كتمنح فمسطيف، أراضي مف تبقى ما كتشمل العربية المنطقة -4
 العرب بمكافقة التقسيـ إلى الرامية مساعييا فشل طانيابري ادركت ، كحيفذاتيا   استقالال   يةالييكدك 

نشاءك  فمسطيف تقسيـ يتـ فأ إلى 1946 سنة لندف مؤتمر انتياء منذ اتجيت  فييا يةالييكد الدكلة ا 
 ،الكقت ذلؾ في داخميا كبير نفكذ ةاألمريكي المتحدة لمكاليات كاف التي المتحدة األمـ طريق عف

 ةاألمريكي الحككمة عمى كضغكطيا نشاطاتيا تركز بدأت قد رىابدك  الصييكنية الحركة ككانت
 الكطف، دنيا)".الجديدة الدكلية المنظمة في التقسيـ تمرير عمى القادر نياأ إلدراكيا

 (نت: 4/12/2011

يفائيا مص مف غضب العرب كالمسمميف لعدـ إرادت التخنالحع مما سبق بأف بريطانيا أ        
، إرساؿ لجنة بيل لرفع تكصياتيا عف 1936ة اندالع انتفاضة عاـ كبحجبكعدىا ليـ فقررت 

المتحدة  األمـ إلىشير مف المجنة رفعت تكصياتيا ع االنتفاضة كالتي بعد مركر ستو أسباب كقك أ
بمشركع تقسيـ فمسطيف، كتككف بذلؾ قد تخمت عف المسؤكليات الممقاة عمى عاتقيا في فمسطيف 

ا لعدـ إيفائيا بكعدىا بالرغـ لييإف بذلؾ قد تخمصت مف لكـ العرب كتكك  ،كحممتيا لألمـ المتحدة
مف قرار التقسيـ  اإلسرائيمييف " "لو كنممس ذلؾ مف ردة فعل  اف كل ما حدث كاف مخطط  إ

 .ال يستحقكنو اكمكافقتيـ عمى القرار ككنو يعطييـ حق  
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 181رقم  الصراع من القرار طرفي : موقفاثانيً 

 .181 رقم القرار من " إسرائيل موقف "- أ

 غير دكلية بمكافقة ليـ دكلة منحكا أك أخذكا نيـأ أؼ الفكرة مف الفرح غاية في الييكد كاف       
 كأعمف يطمعكف  كانكا كما فمسطيف كل يعطييـ ال القرار ألف المساحة عمى مكافقيف يككنكا لـ أنيـ

 كميا فمسطيف عمى االستيالء ـنيتي عف جكريكف  كبف كشمير بيغف أمثاؿ الييكد مف المتشددكف 
 كطمبت لمييكد كميا فمسطيف ألف التقسيـ شرعية بطالف بيغف كأعمف ،شككتيـ تقكػ  أف بعد

 المناصب كتكلي العسكرية بالخدمة لاللتحاؽ فمسطيف إلى القدكـ العالـ ييكد شباب مف الياجاناه
 (200: 2008 السحار،) .المرتقبة الدكلة في

 معمف أحدىما: فمسطيف بتقسيـ بيل لجنة تكصية مف مكقفاف ف لمييكدأ اذ  مف الكاضح إ       
 الثاني فمسطيف، أرض في ييكدية دكلة لقياـ اأساس   يضع باعتباره بو كالترحيب بالقرار الرضا ككى

 فمسطيف، في ييكدية دكلة ب قامة أطماعيـ كل ليـ يحقق ال التقسيـ ىذا أف ككى معمف غير
 كميا. يريدكنيا بل فمسطيف مف جزءا   فقط يريدكف  ال ككأنيـ

 181 رقم القرار من الفمسطينيين موقف- ب

 يأخذ ألنو ظالما   يعتبركه كأف القرار ىذا كالعرب الفمسطينيكف  يرفض أف الطبيعي مف        
 التي المتحدة األمـكب الكبرػ  بالدكؿ الثقة يفقدكف  يجعميـ كىذا ،لمييكد كيعطييا أرضيـ منيـ
 فييا سقط فمسطيف أرجاء جميع كاإلضرابات المظاىرات عمت ليذا العالـ، في لسالـا لنشر قامت
 كالكفاح الجياد أف الفمسطينيكف  كأعمف كغيرىا، كحيفا كيافا القدس في كالجرحى الشيداء مئات

 ما كل كيدمركف  ينسفكف  الرئيسية الطرؽ  عمى المجاىدكف  فسيطر الكحيدة كسيمتيـ المسمح
 الييكدك  اإلنجميز ضد معارؾ في كدخمكا القدس في يةالييكد الككالة ادمرك  حيث يستطيعكف 
 كسكريا مصر مف المتطكعيف بعض الفمسطينييف لمساعدة كتقدـ متنكعة، أسمحة فييا استخدمت
 القرػ  يياجمكف  أخذكا الكاقع األمر أماـ كالعالـ المتحدة األمـ الييكد يضع كحتى، كالعراؽ كاألردف
 كصفد كطبريا حيفا مثل مكاف، كل مف ـعميي األسمحة تدفق بعد عمييا تكلكاكيس العربية كالمدف

 (201-200: 2008 السحار،) .كغيرىا (مركعة مذبحة فييا ارتكبكا التي) ياسيف كدير كالقسطل
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حداث التي جرت في فمسطيف كالتي تمت قرار التقسيـ كاف ىناؾ مف الكاضح مف األ       
 كتراثي كقكمي كطني كى ما منيا كمتعددة؛ كثيرة الرفض كأسباب ،التقسيـ لفكرة المطمق الرفض

 إلى يحتاج ال كفي ككجدانيـ، أعماقيـ في كمتغمغل الناس، مشاعر في كاضح ككى كتاريخي،
 .رزقيـ كمصادر كأمالكيـ الناس بحياة يتعمق مادؼ كى ما كمنيا ،قعميت

 181 رقم القرار من والدولي العربي : الموقفاثالثً 

  181القرار رقم  من العربية الدول وقفم- أ

 كقرركا بمصر أنشاص في اجتمعت ذلؾ كبعد بمبناف صكفر في العربية الدكؿ اجتمعت       
دخاؿ التقسيـ رفض  البريطاني االنتداب انتياء بعد أؼ ـ 15/5/1948 في العربية الجيكش كا 
 يككنكا فمـ ميمة أؼ في ينجحكا لـ أنيـ إال التقسيـ قرار تنفيذ كمنع الفمسطينييف لمساعدة كذلؾ

 حكالي الياجاناه الجنكد عدد كاف فمثال   كتسميحيـ، استعداداتيـ عف كال الييكد عف شيئا   يعرفكف 
 العالمية الحرب في اشترؾ منيـ ككثير كالتسميح التدريب مف جيد مستكػ  كعمى ألفا سبعيف
 أضعف، ثـ كتسميحيا ضعيف تدريبيا فا  أل ثالثيف مف أقل العربية الجيكش كانت حيف في الثانية،

 لجنكدىـ امرك األ يصدركف  كانكا كلكنيـ التقسيـ برفض يتظاىركف  كانكا العرب القادة بعض إف
 قرار صدكر بعد الييكدك  الفمسطينييف بيف الصدامات اشتدت كلما التقسيـ، حدكد تخطي بعدـ

 أرجاء معظـ في المظاىرات كقامت العربية الدكؿ عف السالح حظر أمريكيا كقررت التقسيـ
 منظمةلم التابعة العسكرية لمجنة عسكرية مساعدة صرؼ العربية الجامعة قررت العربي الكطف
 ذلؾ مف يصل كلـ الماؿ مف كقميل متطكع آالؼ كأربعة بندقية آالؼ عشرة تشمل العميا العربية

 كقامكا دكالر مميكف  250 بمبمغ بالتبرع العالـ كييكد أمريكيا ييكد قاـ ذلؾ مقابل كفي القميل، إال
 (201: 2008 السحار،.)فمسطيف في لمييكد تيريبيا أك كشحنيا األسمحة بشراء

حيث رفض  لقرار التقسيـ رفضومف  اف المكقف العربي الرسمي كالشعبي كاف كاضح  إ        
ىديف لمنع ه قاـ العرب جاإقرار المتحدة، كعندما تـ  األمـالعرب التصكيت عمى ىذا القرار في 

نيـ كبسبب عدـ فمسطيف، إال أ إلىرساؿ القكات كالجيكش العربية إ تنفيذ ىذا القرار مف خالؿ
بجانب  ماميـأ طكيال  لـ يستطيعكا الصمكد  سرائيمييف "اإل "تقديرىـ لممكقف كمعرفة تعداد كتسميح 
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مف استخدامو  اكف  قامت بمنع كحظر السالح عف الدكؿ العربية خ ةاألمريكيف الكاليات المتحدة أ
 "إسرائيل  ضد "

  181من القرار رقم  الدولي الموقف-ب

لممد  ئةاك منباعتبارىا  "إسرائيل  "لخدمة  االذؼ عمل جاىد   ىارؼ تركماف األمريكيالرئيس 
 :William R Polk، 1978سط. )ك لمصالح الكاليات المتحدة في الشرؽ األ االسكفيتي كحارس  

363 ) 

 إلعطاءكذلؾ  ؛1948 (مارس)ذار المتحدة عمى فمسطيف في اَ  األمـة مف بدػ رغبتو في كصايأ
المتحدة لـ تكافق عمى كصاية مؤقتو، فقرر دعـ قرار  األمـىذا الكياف شرعية دكلية، كلكف 

 (Steven L Spiegel، 1985: 34)التقسيـ. 

"  امؤيد   بل زا  منحا امكقف   فمسطيف تقسيـ قرار مف ةاألمريكي المتحدة الكاليات مكقف       
 الثاني تشريف/ نكفمبر 25 في العامة الجمعية أماـ التصكيت طرح عندما حيث "سرائيل إل

 الكاليات جعل مما ،قرارلإل المطمكبة صكاتاأل ثمثي عمى التقسيـ مشركع يحصل لـ 1947
 ضمةالمن الدكؿ عمى لمضغط كسائميا بجميع ةاألمريكي الدبمكماسية تستخدـ ةاألمريكي المتحدة
 الكاليات سعي ككاف بو، قراركاإل القرار عمى لمتأثير جديدة صكاتأ كسب أجل مف المتحدة لألمـ

 عمى قادرة دكلة عف تبحث ككانت المشرؽ، في كفرنسا بريطانيا محل تحل فأ ذلؾ كراء المتحدة
 "يل إسرائ " ـماأ الكبيرة الفرصة ككانت سياستيا مع تتماشى سطك األ الشرؽ  في مصالحيا رعاية
 المتحدة الكاليات مخطط مع السكفيتي االتحاد تماشى كلقد تستطيع، ما بكل تدعميا جعميا مما
 (131: 1995 ،6 المجمد الفمسطينية، المكسكعة). بينيما الخصكمة مف بالرغـ الكقت ذلؾ في

 افسبالتن السكفيتي االتحاد ككذلؾ ،األمريكي كالديمقراطي الجميكرؼ  الحزبيف ؿاك ح لقد        
 كما اتمام   المنطقة، في مطامحيـ كتحقيق الييكد مناصرة في الحماس ظيارإ حكؿ الشديد
ما  الحرجة السنكات تمؾ مثل كفي قبل، مف ؼالييكد التأييد كسب عمى كالمانيا بريطانيا تنافست

 (59: 1981 تكينبي، رنكلدأ) 1917 -1915 فبي

 التي الضغط حممة خالؿ مف األمريكي الضغط حممة كليد فمسطيف تقسيـ قرار كاف        
 المطاؼ نياية في كالتي الثمثيف مف كثرأ عمى لمحصكؿ ةاألمريكي المتحدة الكاليات قادتيا
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 أمريكيا مشرع أنو بالرغـ لمقرار الالمحدكد كدعميا تأييدىا عف تراجعت كلكنيا ،عميو حصمت
 ةاألمريكي المتحدة الكاليات اف سببب كذلؾ ،أمريكية بجيكد العامة الجمعية في هإقرار  تـ بعدما

 كزارة ككانت لتنفيذه، القكة استخداـ إلى يحتاج (181) رقـ التقسيـ قرار اف قناعة إلى كصمت
 ةاألمريكي الخارجية كزارة فأ كما فمسطيف، إلى أمريكية قكات ارساؿ منعت قد ةاألمريكي الدفاع
 خطكط بتفجير العرب يقكـ أف مف اكخكف   كاالسالمي، العربي العالـ مع الصداـ مف خشيت

 عندما بالخصكص تكصياتيا برفع ةاألمريكي المتحدة الكاليات ، فقامتةاألمريكي البتركؿ نابيبأ
 17 في األمف مجمس مف (181)القرار بتطبيق المتحدة األمـ مف المكمفة الخماسية المجنة طالبت
 قرار مشركع كعرضت فتدخمت رار،الق لتنفيذ دكلية عسكرية قكة  نشاءب 1948 شباط/ فبراير
 إلى كدعا ،البريطانية الكصاية تحت فمسطيف بقاءكا   التقسيـ قرار ب لغاء يكصي جديد امريكي

 مكافقة عمى الجديد األمريكي المشركع حصل كقد فمسطيف، في الييكدك  العرب بيف ىدنو جراءإ
  (151السالـ، عبد). باإلجماع المجمس

 عند " سرائيمياإل " العربي الصراع قضية مف رسمي بشكلظير  يالفرنس المكقف أما        
 قرار مشركع عرض فعندما ـ،1948 عاـ المتحدة األمـ منظمة في الفمسطينية القضية مناقشة
 فرنسا استنكفت ـ25/11/1947 في المتحدة لألمـ العامة لمجمعية الخاصة المجنة عمى التقسيـ

 ثمثي يناؿ لف المشركع أف إلى تشير المجنة تمؾ في يتالتصك  نتيجة ككانت عميو، التصكيت عف
 عميو التصكيت تأجيل عمى عمد العامة الجمعية رئيس أف غير إلنجاحو، الالزميف األصكات

 الصييكنية لمضغكط الفرصة إتاحة خالؿ مف اكاضح   غرضو ككاف ،28/11/1947 حتى
 كي التصكيت عف المستنكفة أك لممشركع المعارضة الكفكد عمى تمارس كانت التي ةاألمريكيك 

 أف غير المذككر، المكعد في سيجرؼ  الجمعية تصكيت ككاف المشركع، بتأييد كتقكـ مكاقفيا تغير
 اأخير   طمبو في كألح ساعة كعشريف أربع كلمدة أخرػ  مرة التأجيل طمب إلى عمد الفرنسي الكفد
 الصييكنية الضغكط انتك ـ29/11/1948 يـك التقسيـ لمشركع العامة الجمعية صكتت كلما
 & Robert) .كتأييده القرار مشركع عمى لمتصكيت فرنسا إجبار في نجحت قد ةاألمريكيك 

Hadwi:252 ) 

فال حاجة لمتذكير بأف بريطانيا ىي مف  181التقسيـ  كركبي مف قرارأما المكقف األ       
قامة ييدؼ في جكىرة إلمتحدة كالذؼ كاف ا األمـمنظمة  إلىىذا المشركع قدمت عمى تقديـ أ



87 
 

كركبية إليجاد تسكية لمقضية قرار المساعي األكطف قكمي لمييكد في فمسطيف، كلكف تكالت بعد ال
 ثمر عنو مؤتمر لجنة التكفيق كالمصالحة مع "لكزاف (، الذؼ أ) التقسيـ، كمنيا كاف بركتكككؿ

إسرائيل  "، كالذؼ كانت 1949نيساف  26كالدكؿ العربية في مدينة لكزاف بسكيسرا في ، " إسرائيل
فكافقت ككقعت عمى بركتكككؿ لكزاف الذؼ المتحدة  األمـقبكليا كعضك في  إلىحينيا بحاجة  "

ف مستقبل خريطة الممحقة لقرار التقسيـ ىي أساس لممحادثات بشأف تككف التضمف مقترحات أ
، كعكدة الالجئيف كحقيـ ما كراء حدكد التقسيـ، كتدكيل القدس إلى "إسرائيل  "فمسطيف، كانسحاب 

  ( 6: 2012الزيتكنة، ) كممتمكاتيـ، كحق التعكيض لمف ال يرغب بالعكدة. بأمكاليـفي التصرؼ 

كاالتحاد السكفيتي  ةاألمريكيمف الكاليات المتحدة  ف كال  مف خالؿ ما سبق يتضح لنا بأ       
 عمييامصالحيـ كالمحافظة كانكا يتنافسكف مف اجل كسب رضاء المكبي الصييكني كذلؾ لتحقيق 

 كمف بداية تأسيس كتثبيت الكجكد  ةاألمريكيفي المنطقة، كمف ىنا يتضح لنا باف الكاليات المتحدة 

 الجمعية العامة أعضاءمف خالؿ الضغط عمى  " في المنطقة كىي داعمة ليـ سكاء  اإلسرائيمي  "
عمى  ااال انيا كخكف  عسكرؼ ليا، يا المادؼ كالسياسي كالمف خالؿ دعمأك لممكافقة عمى القرار، 

ف تبقى صت بأأك ما مف تأييدىا لقرار التقسيـ ك  امصالحيا في المنطقة العربية تراجعت نكع  
 فمسطيف تحت الكصاية البريطانية.

  181 لمقرار رقم القانونية : القيمةارابعً 

 االلتزامات مع قوتكاف مدػ عف البحث يقتضي التقسيـ قرار قانكنية مدػ عمى الحكـ فإ         
 ىذا  صدارب العامة الجمعية اختصاص مدػ كعف جية، مف المتحدة األمـ ميثاؽ في الكاردة
 (kelsen،1950: 195). خرػ أ جية مف القرار

 الجمعية اختصاص المتحدة األمـ ميثاؽ مف"  ،14 ،12 ،11 ،10"  المكاد حددت لقد        
 العامة الجمعية عف تصدر المكاد ىذه كجميع يف،الدكلي كالسمـ األمف حفع مجاؿ في العامة
 تتمتع ال ف نيا االغمبية أك باإلجماع التكصيات تمؾ كانت سكاء ممزمة، غير تكصيات بصيغة

 (54 المتحدة، األمـ) .لزاـباإل
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 اليامة المسائل اما ية،ىماأل قميمة مسائل في الإ التكصيات تتخذ ال العامة الجمعية فإ       
 ال العامة الجمعية فبأ الدكلي القانكف  فقياء كيرػ  الدكلي، األمف مجمس عمى عرضيا فيجب

 مف ذلؾ فأل بشأنو ما عمل أؼ تتخذ فكأ الدكلي، الصراع قضايا في تنظر فأ تستطيع
 تحتاج التي المسائل حالةإ جبأك  الذؼ المتحدة األمـ ميثاؽ عمى بناء   ،األمف مجمس اختصاص

 الدقاؽ،). الدكلييف كالسمـ األمفب تتعمق التي كخاصة األمف جمسم إلى تدابير أك عماؿأ  إلى
1983 :450) 

 ،181 التقسيـ قرار  صدارب العامة الجمعية اختصاص إلى نظرنا كل خرػ،أ ناحية مف       
 الميثاؽ فأ نجد الميثاؽ، مف العاشرة المادة قرتوأ الذؼ العاـ اختصاصيا ضمف يدخل نوأ باعتبار

 مف نص أؼ في المتحدة األمـ منظمة جيزةأ مف خراَ  جياز أؼ أك العامة الجمعية يعط لـ
 خر، كمفاَ  شعب رضأ عمى جديدة دكلة خمق حق يثاؽالم في العاشرة المادة فييـ بما نصكصو

 نطاؽ عف العامة الجمعية مف اخركج   يعد العامة الجمعية مف التقسيـ قرار صدكر فف  ىنا
 (76: 1997 خضير،). ؽالميثا ليا اقره الذؼ االختصاص

 لمفقرة اكفق   مستقل غير لبمد الداخمية الشؤكف  في تدخال   يعتبر كذلؾ التقسيـ قرار فإ       
 في المتحدة لألمـ التدخل تجيز ال التي المتحدة األمـ ميثاؽ مف الثانية المادة مف السابعة
 (40: 1985 ،ؼ اك الر ) .ما لدكلة الداخمية السمطات صميـ مف تككف  التي الشؤكف 

 نوكأ العامة الجمعية عف الصادر التقسيـ قرار قانكنية عدـ مدػ لنا يتضح سبق كمما       
الحق  مصادرة عطاءإ  خالؿ مف الفمسطينية القضية عمى اكالتفاف   الدكلي القانكف  عف اخركج   يعتبر

ككاضح، باطل بشكل صريح كبيذا يككف قرار التقسيـ ممغي ك ، حق كجو دكف  لألخرييف كا عطاءه
 .باطال   ا" المستمد مف قرار التقسيـ يعتبر كجكد  إسرائيل  "ف كجكد كأ

 الخالصة

 ككذلؾ كالمضمكف، الشكل في الفمسطيني لمشعب بالنسبة اظالم   اقرار   يعد التقسيـ قرار إف      
 كالكيف، لكـا في العدالة مف كيخم ف نو القانكنية، الناحية زناك اتج كل أننا إال القانكنية، الناحية مف
 .الييكد يممكو بما مقارنة  ( 56.4) كىي يةالييكد لمدكلة أعطاىا التي األرض كمية في أؼ
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 السيل عمى ؼالييكد الجزء اشتمل حيث األرض، جكدة إلى بالنسبة األمر ككذلؾ        
 قةالمنط اشتممت بينما كالحكلة، طبريا في المركية راضيكاأل األخرػ، الخصبة كالسيكؿ الساحمي
كضع  بمثابةف ىذا القرار كاف بأ ىمركية، كال ننس غير كأراضي قاحمة جبمية مناطق عمى العربية

المتحدة حق مف  األمـحيث بذلؾ القرار انتزعت  "إسرائيل  "ساس لدكلة ما يسمى حجر األ
 عطتو لمف ال يممؾ ذلؾ الحق.لحق كأ صحاب اأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 المبحث الثالث

 بالعودة الفمسطينيين الالجئين قص بحوالخا 194قرار رقم 

 مقدمو

ديارىـ كحق  إلىيتحدث عف حق العكدة لالجئيف الفمسطينييف  194ف القرار رقـ إ       
كافة الشرائع  حق ثابت كراسخ تكفمو كف حق العكدة ىك أالتعكيض لمف ال يرغب بالعكدة، 

طينييف كال يستند دة لالجئيف الفمسترفض تطبيق حق العك  "إسرائيل  "ف إال أكالقكانيف الدكلية، 
ف عكدة الالجئيف خاصة بأ إسرائيمية " "ساس قانكني، بل يعتمد عمى رؤيا رفضيا ىذا عمى أ

 الفمسطينييف سييدد كينكنة كبقاء الدكلة العبرية.

 إلىدت ، كاألسباب التي أ194المبحث نص كمضمكف قرار  ناقش الدراسة في ىذاست     
، كمكقف كال مف طرفي 194المكقف العربي كالدكلي مف قرار  إلى امتطرق  صدكر ذلؾ القرار، ك 

 كعف القيمة القانكنية لذلؾ القرار. ،الصراع

 عميووالتصويت  194القرار رقم : نص ًل أو 

 (: نت2014ارض فمسطيف،) 194نص القرار رقم  -1
 لألمـ ابعةت تكفيق لجنة إنشاء عمى 11/12/1948 بتاريخ الصادر 194 رقـ قرار ينص      
 في ديارىـ إلى العكدة في الالجئيف حق كتقرير دائـ دكلي نظاـ في القدس كضع كتقرير المتحدة
 نص يمي كفيما ،المستقبل في فمسطيف في السالـ تحقيق إلى تؤدؼ بحيث ضاعك األ تعديل سبيل
 :القرار

 حق كتقرير ائـد دكلي نظاـ في القدس كضع كتقرير المتحدة لألمـ تابعة تكفيق لجنة إنشاء"
 في السالـ تحقيق إلى تؤدؼ بحيث ضاعك األ تعديل سبيل في ديارىـ إلى العكدة في الالجئيف
 .المستقبل في فمسطيف

 :جديد مف فمسطيف في الحالة في بحثت كقد العامة الجمعية إف
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 المتحدة األمـ كسيط مف المبذكلة الحميدة المساعي بفضل تـ الذؼ تقديرىا عميق عف تعرب -1
 مف ضحى التي التسكية تمؾ فمسطيف في المستقبمية لمحالة سممية تسكية تعزيز سبيل في الراحل
 في لمكاجب كتفانييـ المتكاصمة جيكدىـ كلمكظفيو بالككالة لمكسيط كتشكر ،بحياتو أجميا

 .فمسطيف

 :يةالتال الميمات ليا تككف  المتحدة األمـ في أعضاء دكؿ ثالث مف مككنة تكفيق لجنة تنشئ -2

 األمـ كسيط إلى كمتأك  التي بالميمات -تستمـز القائمة الظركؼ أف ترػ  ما بقدر- القياـ -أ
 أيار/ مايك 14 في الصادر( 2-أ د) 186 رقـ العامة الجمعية قرار بمكجب لفمسطيف المتحدة

 .1948 سنة

 لميماتا كتمؾ الحالي، القرار اَاليي يصدرىا التي المحددة كالتكجييات الميمات تنفيذ -ب
 .األمف مجمس أك العامة الجمعية اَاليي تصدرىا قد التي اإلضافية كالتكجييات

 إلى األمف مجمس قرارات احالي   تكميا ميمة بأية -األمف مجمس طمب عمى بناء- القياـ -ج
 عمى بناء   الكسيط دكر كينتيي. لميدنة المتحدة األمـ لجنة إلى أك لفمسطيف، المتحدة األمـ كسيط
 مجمس قرارات تزاؿ ال التي المتبقية الميمات بجميع القياـ التكفيق لجنة مف األمف مسمج طمب
 .لفمسطيف المتحدة األمـ كسيط إلى تكميا األمف

 الجميكريات كاتحاد كفرنسا الصيف مف مككنة- العامة الجمعية مف لجنة تعرض أف تقرر -3
 الثالث الدكؿ بأسماء ااقتراح   -األميركية تحدةالم كالكاليات المتحدة كالمممكة السكفييتية االشتراكية

 دكرتيا مف ؿك األ القسـ نياية قبل لمكافقتيا العامة الجمعية عمى التكفيق لجنة منيا ستتككف  التي
 .الحالية

 ذاتيا، األطراؼ بيف عالقات كقت أقرب في تقيـ حتى افكر   عمميا تبدأ أف المجنة مف تطمب -4
 .كالمجنة األطراؼ ىذه كبيف

 قرار في عمييا المنصكص مفاكضاتال نطاؽ تكسيع إلى المعنية كالسمطات الحككمات كتدع -5
لىك  ،1948 سنة الثاني تشريف/ نكفمبر 16 في الصادر األمف مجمس  بطريق اتفاؽ عف البحث ا 
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 المعمقة المسائل لجميع نيائية تسكية إجراء بغيةالتكفيق  لجنة مع أك مباشرة إما تجرؼ  مفاكضات
 .بينيا

 المعنية كالسمطات الحككمات نةك امع بغية التدابير التخاذ التكفيق لجنة إلى ماتيايعمت تصدر -6
 .بينيا المعمقة المسائل لجميع نيائية تسكية إلحراز

 في الدينية كاألبنية كالمكاقع -الناصرة فييا بما- المقدسة األماكف حماية كجكب تقرر -7
 إخضاع ككجكب التاريخي، كالعرؼ القائمة لمحقكؽ  اكفق   اَاليي الكصكؿ حرية كتأميف فمسطيف،
 لألمـ التابعة التكفيق لجنة كعمى. يعمالف المتحدة األمـ إلشراؼ الغاية ليذه المعمكلة الترتيبات

 نظاـ بشأف المفصمة اقتراحاتيا الرابعة العادية دكرتيا في العامة الجمعية إلى تقديميا لدػ متحدةال
 المنطقة، ىذه في المكجكدة المقدسة األماكف بشأف تكصيات تتضمف أف قدسال لمنطقة دائـ دكلي

 مالئمة رسمية ضمانات تقديـ المعنية المناطق في السياسية السمطات مف المجنة طمب ككجكب
 ىذه كعرض األماكف، ىذه إلى كالكصكؿ فمسطيف، باقي في المقدسة األماكف بحماية يتعمق فيما

 .لممكافقة امةالع الجمعية عمى التعيدات

 ذلؾ في بما المنطقة ىذه ف ف ثالث، عالمية بديانات القدس منطقة ارتباط إلى انظر   أنو تقرر -8
 كأبعدىا ديسك أب اشرق   أبعدىا يككف  التي رةك االمج كالمراكز القرػ  اَاليي يضاؼ الحالية القدس بمدية
 شماال   كأبعدىا -مكتسا في بنيةالم المنطقة فييا بما- كاـر عيف اغرب   كأبعدىا لحـ بيت اجنكب  

 أف كيجب األخرػ، فمسطيف مناطق معاممة عف منفصمة خاصة بمعاممة تتمتع أف يجب شعفاط،
 .عميةالف المتحدة األمـ مراقبة تحت تكضع

 أقرب في القدس مدينة في السالح نزع تأميف بغية جديدة تدابير اتخاذ األمف مجمس مف تطمب -
 .ممكف كقت

 اقتراحات الرابعة دكرتيا في العامة الجمعية إلى لتقدـ التكفيق لجنة إلى تيامايعمت تصدر -
 مف األقصى الحد المتميزتيف الفئتيف مف لكل يؤمف القدس لمنطقة دائـ دكلي نظاـ بشأف مفصمة
 .القدس لمنطقة الخاص الدكلي النظاـ مع المتكافق المحمي الذاتي الحكـ

 فيما المحمية السمطات مع ف ك ايتع المتحدة لألمـ ممثل تعييف بصالحية مخكلة التكفيق لجنة إف -
 .القدس لمنطقة المؤقتة باإلدارة يتعمق
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 القدس مدينة إلى لمكصكؿ ممكنة حرية أقصى جميعيـ فمسطيف سكاف منح كجكب تقرر -9
 المعنية كالسمطات الحككمات تتفق أف إلى كذلؾ الجك، كبطريق الحديدية كالسكؾ البر بطريق
 .تفصيال   أكثر رتيباتت عمى

 إلى الكصكؿ لعرقمة لةك امح بأية افكر   األمف مجمس تعمـ بأف التكفيق لجنة إلى ماتيايعمت تصدر -
 .الالزمة التدابير المجمس يتخذ كي كذلؾ األطراؼ، مف أؼ قبل مف المدينة

 المعنية اتكالسمط الحككمات بيف ترتيبات إليجاد بالعمل التكفيق لجنة إلى تعميماتيا تصدر -10
 المرافئ إلى الكصكؿ بشأف اتفاقيات ذلؾ في بما االقتصادؼ، المنطقة كنم تسييل شأنيا مف

 .كالمكاصالت النقل كسائل كاستعماؿ كالمطارات

 ديارىـ إلى العكدة في الراغبيف لالجئيف ممكف كقت أقرب في بالعكدة السماح كجكب تقرر -11
 إلى العكدة عدـ يقرركف  الذيف ممتمكات عف عكيضاتت دفع ككجكب جيرانيـ، مع بسالـ كالعيش
 أف القانكف  لمبادغ اكفق   الكاجب مف يككف  عندما بضرر، مصاب أك مفقكد كل كعف ديارىـ
 .المسؤكلة السمطات أك الحككمات قبل مف الضرر أك الفقداف ذلؾ عف يعكض

 تأىيميـ كا عادة جديد مف كتكطينيـ الالجئيف إعادة بتسييل التكفيق لجنة إلى تعميماتيا كتصدر -
 إغاثة بمدير الكثيق االتصاؿ عمى كبالمحافظة التعكيضات دفع ككذلؾ كاالجتماعي االقتصادؼ

 في المناسبة المتخصصة كالككاالت بالييئات خاللو كمف الفمسطينييف، لالجئيف المتحدة األمـ
 .المتحدة األمـ منظمة

 إمرتيا تحت الفنييف الخبراء كاستخداـ الفرعية الييئات تعييف صالحية التكفيق لجنة تفكض -12
 بمكجب عاتقيا عمى الكاقعة كالتزاماتيا كظائفيا مجدية بصكرة لتؤدؼ ؛ليوإ بحاجة أنيا ترػ  بما

 المسؤكلة السمطات عمى كيككف  القدس، في الرسمي التكفيق لجنة مقر كيككف . الحالي القرار نص
 العاـ األميف كيقدـ ،المجنة سالمة لتأميف الالزمة بيرالتدا جميع اتخاذ القدس في النظاـ حفع عف
 .كدكرىا المجنة مكظفي لحماية الحراس مف اعدد  

 عف تقارير دكرية بصكرة العاـ األميف إلى تقدـ بأف التكفيق لجنة إلى تعميماتيا تصدر -13
لىك  األمف مجمس إلى يقدميا كي الحالة تطكر  .المتحدة األمـ منظمة أعضاء ا 
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لىك  التكفيق لجنة مع ف ك االتع إلى اجميع   المعنية كالسمطات الحككمات كتدع -14  جميع اتخاذ ا 
 .الحالي القرار تنفيذ عمى لممساعدة الممكنة التدابير

 لتكفير المناسبة الترتيبات كاتخاذ كتسييالت مكظفيف مف يمـز ما تقديـ العاـ األميف كترج -15
 .حاليال القرار أحكاـ لتنفيذ الالزمة األمكاؿ

 القضية بشأف المتحدة األمـ تياأصدر  التي اليامة القرارات مف يعد 194 ياألمم القرار إف       
 تقاـ التي كالركائز األساسات أحد يشكل أنو امكضح  " الفمسطينييف الالجئيف كعكدة الفمسطينية

 . الفمسطينية القضية عمييا

الجمعية العامة  نو تكصية مفبأ 194 خالؿ القراءة في نص القراريرػ الباحث مف         
 حق يثبت كىك بالتقادـ، تسقط ال التي الدكلية الشرعية قرارات ضمف يعد نولألمـ المتحدة، إال أ

الكاقع مف  أرض عمى لتنفيذه القكة لمصدر فاقد قرار أنو ك ،مف ناحية الفمسطينييف الالجئيف عكدة
 ه قرار ب إال تطبيقو يمكف ال، ك األمف مجمس في عميو لممصادقة ارتقائو عدـ بسبب ناحية أخرػ؛

 لـ حاؿ في( "إسرائيل  ") بمعاقبة يقضي الذؼ السابع الفصل إطار في لدمجو األمف مجمس في
 ذلؾ عمى المكافقة مكاف ب الصعكبة مف سيجعل" الفيتك" األمريكي النقد حق أف إال القرار، تنفذ

 .األمف مجمس في القرار

 194قم أسباب صدور القرار ر  -2
المتحدة  األمـال أف ، إ181أرض فمسطيف مف خالؿ القرار دكلتيـ عمى  الييكدقاـ أ       

جنة المكمفة ب( منو، حيث أنيا لـ تمتـز برأؼ الم)المصدرة ليذا القرار لـ تمتـز بما جاء في البند 
أف قرار التقسيـ حيث ذكرت في تقريرىا المقدـ لألميف العاـ لألمـ المتحدة  باإلشراؼ عمى تنفيذه

 –خالؿ تمؾ الفترة رفضت بريطانيا  –أؼ الحرب  –ال مف خالؿ القكة العسكرية ال يمكف تنفيذه إ
ما بعد  إلىمؤجمة ذلؾ  ى التقسيـدخكؿ المجنة الدكلية المكمفة باإلشراؼ عم –الدكلة المنتدبة 

 1948كماي 14في  186القرار  إصدار إلىمما أدػ بالجمعية العامة  خركجيا مف فمسطيف
عقب  – رساؿ كسيط دكلي ميمتو منع نشكب أؼ أعماؿ قتالية، اال أنو كصل متأخرا  نص عمى إ

 (نت رشيد،..)حيث اندلعت األعماؿ القتالية –عالف قياـ دكلة الكياف الصييكني إ 
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 اليدنة الثانية إليجاد صيغة حل كسط تقكـ أساسا  ( الككنت برنادكت) الكسيط الدكلي استغل     
  :مىع

 .% مف مساحة األرض60منح الفمسطينييف  -
 ." سرائيلعكدة الالجئيف الذيف طردكا مف المناطق الخاضعة " إل -
 .حماية األماكف المقدسة -

 إلىكما أف العصابات الصييكنية اغتالت الكسيط بسبب دعكتو  لكف كال الطرفيف رفض االقتراح
لمبنديف السابع  قراريف استنادا   ألمفامجمس  أصدر 1948أكتكبر  16ك 4عادة الالجئيف، كفي إ 

 1948نكفمبر  16، كفي الييكدكالثامف يحـر فييما استخداـ القكة لتغيير الكاقع الذؼ فرضو 
 ،كانت لميدنة الدائمة ك ثـ األردف ثـ لبناف، ني كمصرأبرمت اتفاقية بيف كل مف الكياف الصييك 

مع قابمية التعديل أثناء التسكية  يف كحدكدىاالجديد لجغرافية فمسط سممت فييا ىذه الدكؿ بالكاقع
كالتخاذؿ  ،ية كاألجنبية مف جيةالييكدثمرة تكالي السيطرة  194كاف القرار  ك النيائية لمصراع،

يمة التي بدأىا حيث قضى القرار بتشكيل لجنة تكفيق دكلية تتابع الم العربي مف جية أخرػ 
 (نت :رشيد) .""الككنت برنادكت

 194 رقـ القرار  صدارب العامة الجمعية قامت "إسرائيل  " دكلة لقياـ اضح كنتيجةمف الك        
 يريد ال لمف التعكيض كحق ديارىـ إلى العكدة في الفمسطينييف حق عمى ينص كالذؼ 1948 عاـ

ديارىـ، كقامت مف خالؿ  إلىعكدة الالجئيف  ا  قاطع ا  فضر " رفض إسرائيل  ف "العكدة، إال أ
ب براـ  "إسرائيل  " كبدأت، الذؼ اقترح الحل الكسط يكنية بقتل الكسيط الدكليات الصيالعصاب

جل تحييدىـ لمقضية الفمسطينية، كتسميميـ دكؿ العربية كل دكلة عمى حدا مف أاتفاقياتيا مع ال
 لألمر الكاقع الجديد لحدكد كجغرافيا فمسطيف بعد قرار تقسـ فمسطيف.

 194 رقم القرار عمى التصويت-2

 مقابل القرار مع اصكت   35 بػ 186 رقـ العامة جمستيا في القرار ىذا العامة الجمعية تتبن         
 (نت: 2013 لالجئيف، العكدة حق مشركع: )كاآلتي 8 كامتناع ضده 15

 :القرار عمى صوتت التي الدول - أ
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 جميكرية الدانمارؾ، ككلكمبيا، الصيف، كندا، البرازيل، بمجيكا، أستراليا، األرجنتيف،: القرار مع 
 ليبيريا، إيسمندا، ىندكراس، ىاييتي، اليكناف، فرنسا، الحبشة، السمفادكر، إككادكر، الدكمينيكاف،
 السكيد، سياـ، الفمبيف، بيرك، باراغكاؼ، بنما، النركيج، نيكاراغكا، نيكزيمندا، ىكلندا، لككسمبكرغ،

 .فنزكيال أكركغكاؼ، األميركية، تحدةالم الكاليات المتحدة، المممكة أفريقيا، جنكب تركيا،

 :القرار ضد صوتت التي الدول - ب

 باكستاف، لبناف، العراؽ، مصر، تشيككسمكفاكيا، ككبا، ،(البيضاء ركسيا) بمكركسيا أفغانستاف، 
 .يكغسالفيا اليمف، السكفييتي، االتحاد أككرانيا، سكريا، السعكدية، العربية المممكة بكلندا،

 : التصكيت عف امتنعت التي الدكؿ - ت

 .”المكسيؾ إيراف، اليند، غكاتيماال، ككستاريكا، الشيمي، بكرما، بكليفيا،

 يم أراضي إلىسبب عدم عودة الفمسطينيين -3
بيكتيـ كما  إلىكاف المفركض أف يعكد الالجئكف  ،عندما عقدت اليدنة كتكقف القتاؿ        

ح الالجئيف لحارغـ إ ،ا لالجئيف العرب بالعكدةلـ يسمحك  الييكدغير أف  ،يجرؼ عادة في الحركب
مف  ككانت مؤامرة حرماف الالجئيف العرب مف حق العكدة مؤامرة مدبرة أيضا  عمى العكدة، 

كشاركت الييئات الدكلية التابعة لألمـ المتحدة المسيطر  ،الييكد إلىالجيات الدكلية باإلضافة 
 :كمف أبرز األدلة عمى ذلؾف العرب مف العكدة، حرماف الالجئي مف الكاليات المتحدة في عمييا

 (75: 2004 غربية،أبك )

 إلىالمتحدة معالجة مشكمة الالجئيف الفمسطينييف عيدت في البداية  األمـعندما قررت -1
ة الصميب األحمر الدكلي ب يكاء الالجئيف في الخياـ كتقديـ المساعدات ليـ ثـ شكمت سن منظمة
المتحدة إلغاثة الالجئيف  األمـيف الفمسطينييف عرفت باسـ ككالة خاصة بالالجئ منظمة 1949

عادة مف ىذه الصالحيات إ  كلـ يكف ،نركا( كحددت صالحيتياك الفمسطينييف في الشرؽ األدنى)األ
 منظمةمع أف جميع مشاكل الالجئيف في جميع العالـ كانت تتكالىا  أىـمدنيـ كقر  إلىالالجئيف 

 أىـككانت كما تزاؿ المفكضية العامة لشؤكف الالجئيف(، تحدة اسميا )الم األمـدكلية مف ىيئات 
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كلذلؾ لـ يعيد ليذه المفكضية بمعالجة شؤكف  ،بالدىـ إلىعادة الالجئيف كاجبات ىذه المفكضية إ 
 . (نركاك )األ إلىالالجئيف الفمسطينييف كعيد بيا 

 إلىعمى الميف الخفيفة إلعادتيـ  لت منذ البداية تدريب الالجئيفك انركا( حك ككالة الغكث )األ-2
غراءىـ بالتعكيضات منيا ما سمي )شراء البطاقات( حيث لت إ ك اكح ،الحياة العادية كتكطينيـ

مف الماؿ لمف يبيع بطاقتو التي تثبت أنو الجئ كبذلؾ يشطب مف قكائـ  كانت تدفع مبمغا  
 الالجئيف.

 في كخدماتية زراعية بمشاريع ياـبالق صتأك  سطك األ لمشرؽ  االقتصادؼ االستقصاء بعثة-3
نشاءك  ،زراعيا   الزرقاء كادؼ استغالؿ مثل الالجئيف لتكطيف الفرص تييئ األردف  كاستغالؿ سدكد ا 
نشاءك  الطرؽ  كتعمير األحراش كغرس ،زراعيا   القمط كادؼ   .المطارات كتحسيف عامة طرؽ  ا 

تيطاف كتمسكيـ بحق العكدة لكف جميع ىذه المشاريع فشمت بسبب رفض الالجئيف لالس       
مف  مشاريع التكطيفما يمكف أف يترتب عمى تنفيذ قة مكبالتالي خكؼ الدكؿ العربية ذات العال

 (75: 2004 غربية،أبك ).مشاكل حادة مع الالجئيف كمع الحركة الكطنية

طكيف كالمشاريع المطركحة لت 1948لفمسطيف عاـ  "إسرائيل  "الكاضح كمنذ احتالؿ        
بعضيا استمر  ا لـ تتكقف، فمقد كثرت المشاريعلييإا أك ماكف التي لجالالجئيف الفمسطينييف في األ

كلكف الغالب عمى كل ىذه المشاريع ، أحد ليوإبشأنو بعض الكقت كبعضيا لـ يمتفت  االجدؿ قائم  
التي جاءت بالخفاء كعمى مدار السنيف الطكيمة  ةاألمريكيكالتي كانت تدار مف الكاليات المتحدة 

فال ىي نجحت في تكطيف ىؤالء الالجئيف كال ىي انستيـ  الفشل الذريع 194بعد صدكر قرار 
مل عكدة الالجئيف عمى أ ةاألمريكيديارىـ، كلذا السبب عرقمت الكاليات المتحدة  إلىحق العكدة 

 تكطينيـ في البمداف العربية.

 194موقف طرفي الصراع حول قرار رقم : اثانيً 

 194الفمسطيني من القرار رقم الموقف  - أ
بالمحطات التاريخية لمقضية الفمسطينية  اكمركر   194منذ صدكر قرار حق العكدة رقـ         

كفكرة تحرير كامل فمسطيف مسيطرة عمى القرار الفمسطيني مع استرجاع كل الحقكؽ الكطنية بما 
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حرير الفمسطينية كجميع الفصائل لية منظمة التفييا حق العكدة، كىذا ما كانت كما زالت تطمع اَ 
القرارات الدكلية التي تسعى لتسكية القضية  رفضيـ لكل إلىعمى الساحل الفمسطينية، باإلضافة 

حزاب السياسية ة كخاصة الفمسطينييف الميجريف، ف ف جميع األالفمسطينية عمى حساب القضي
ف عمى أ امسطينييف كيؤكدكف دكم  الفمسطينية متمسكة بحق العكدة لالجئيف الف المقاكمةكالفصائل 

ألؼ عممية تسكية مستقبمية بالرغـ مف اآلراء المختمفة بيف تمؾ االحزاب  ايبقى معيار   194قرار 
 (93: 2001فياض،)السياسية.

 194من القرار رقم  ”اإلسرائيمي“ الموقف - ب
 ظل 1949 ارأي 11 بتاريخ المتحدة األمـ منظمة في دائـ ككعض "إسرائيل  " قبكؿ منذ        
 كما كالتعكيض، العكدة اكخصكص   الفمسطينييف الالجئيف لحقكؽ  القاطع بالرفض يتسـ مكقفيا
 " ق بمت لقد. المتتابعة الدكلي األمف كمجمس المتحدة األمـ منظمة قرارات ذلؾ عمى نصت

 دستكر خرؽ  كعدـ بتنفيذ كاضح بشكل تمتـز" فأ شرط عمى المتحدة األمـ في اعضك   "إسرائيل 
 رقـ المتحدة األمـ قرار" )الدكلية المؤسسة في اعضك   فيو تصبح الذؼ اليكـ مف المتحدة األمـ
 (المتحدة األمـ في كعض "إسرائيل  " قبكؿ ،273

 قرارات كتطبيق العكدة حق مبدأ رفض في الصييكنية -سرائيمية " اإل " الركاية تتمحكر        
 القرار لتطبيق لةك امح أية بأف القائل الديني-السياسي االدعاء مف الخصكص بيذا المتحدة األمـ
 كسيككف  ؼ،الييكد الشعب مصير تقرير حق في سرائيمية "اإل " العقيدة تعاليـ سيخرؽ  194
إسرائيل  " كجكد زعزعة إلى ستؤدؼ عقباىا تحمد ال انتحارية بعممية شبوأ الدكلية القرارات تطبيق

 (156: 2003فرح،) .زكاليا كبالتالي "

 القرار أف فكرة حكؿ يتمحكر 194 لمقرار” اإلسرائيمي“ القانكني بالتفسير يتعمق فيما ماأ        
( ينبغي should) مصطمح كركد بسبب خصكصا   ،"سرائيل إل"  ا  ممزم قرارا   كليس فقط تكصية

 مسؤكلية أية تتحمل ال "إسرائيل  " كبالتالي ،194 القرار في( يجب ،must) مصطمح مف بدال  
 القرار صدكر كاف إذا نوأ التأكيد بمكاف يةىماأل مف كلعمو لمفمسطينييف، العكدة لحق رفضيا حياؿ
 ينسحب القكؿ ىذا فف  ،عميوف أك قانكنية قيمة بال تكصية مجرد يجعمو العامة الجمعية عف194
 ةمنظمال ذات عف الصادر 181 القرار بمكجب قامت التي "إسرائيل  " كجكد شرعية عمى تماما  

 (: نت32بديل، العدد ).عضاءاأل نفس كعف بل كتكصية
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 الرفض يستند نو غير قانكني، كلـبأ 194" فسرت القرار إسرائيل  مف الكاضح أف "         
 " رؤية عمى يعتمد بل قانكني؛ أساس أؼ عمى الالجئيف ليؤالء العكدة حق لمبدأ” اإلسرائيمي“

 كينكنة ييدد "إسرائيل  " إلى الفمسطينييف الالجئيف مف عدد أؼ عكدة بأف تتذرع خاصة "إسرائيل 
 االمتحدة كاف مشركط   األمـ" في منظمة إسرائيل ف دخكؿ " بأ اعمم   ييكدية؛ كدكلة العبرية الدكلة

المتحدة سحب ىذه العضكية منيا  األمـديارىـ، فكاف كاجب عمى  إلىبمكافقتيا لعكدة الالجئيف 
 رضيـ ككطنيـ.أ إلىجئيف كتعيد الال 194حتى تطبق القرار 

 194الموقف العربي والدولي من القرار رقم : اثالثً 

 الموقف العربي  - أ
عند صدكره كىذا يتضح عند التصكيت عمى القرار فكانت  194رفض العرب القرار         

الدكؿ العربية مف الدكؿ التي صكتت ضد القرار، كاىتمت الدكؿ العربية بمناقشة القضية 
في مؤتمراتيـ عمى حساب قضية الميجريف الفمسطينييف، حيث لـ تكف قضيتيـ محط الفمسطينية 

الحاؿ بالنسبة لقضية االحتالؿ كالتكسع الصييكني، كلكف في مرحمة  عميواىتماـ بقدر ما كاف 
تجاه مشكمة اعندما رفض الكياف الصييكني االعتراؼ بمسؤكليتو القانكنية كالسياسية  2000اؿ

كامب ديفيد الثانية بدأ يظير االىتماـ  مفاكضاتكذلؾ في  194القرار  إلى الميجريف استنادا  
مشاريع التكطيف التي  إلىالعربي، كما يعكد بدء االىتماـ العربي بقضية الميجريف الفمسطينييف 

التخمص مف ىذه القضية عمى حساب الدكؿ العربية  إلىتخكؼ منيا العرب كالتي كانت تيدؼ 
 .يا اىتـ العرب بتمؾ القضية عبر مؤتمراتيـ كقمميـ التي كانت تعقد بينيـ.كالفمسطينييف، كحين

 (نت ،2 ديفيد كامب مفاكضات)

ف اىتماـ الدكؿ العربية بخصكص القضية الفمسطينية لـ يأت ككف القضية مف الكاضح أ         
مف الدكؿ  انما جاء ىذا االىتماـ تخكف  ة عربية تخص الكطف العربي ككل، كا  الفمسطينية قضي

حينيا اىتـ العرب بتمؾ القضية مف خالؿ  الالجئيف الفمسطينييف في بالدىـ ف يتـ تكطيفالعربية أ
 خر. مناقشة القضية في مؤتمراتيـ كقمميـ التي تعقد بيف الحيف كاالَ 

 194الموقف الدولي من القرار رقم  - ب
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تنبى الحزب الديمقراطي  بعدما لمجانب الصييكني أكثر كضكحا   األمريكيأصبح التأييد        
" حيث ساند المطالبة الصييكنية ب عادة تكطيف  جكنستكف آنذاؾ " ليندكف  األمريكيالتابع لمرئيس 

مع بداية ، ك 1964كذلؾ أثناء خكضو االنتخابات الرئاسية عاـ  ،الفمسطينييف في بالد عربية
فمسطينييف مجرد كسيمة تعتبر مشكمة الميجريف ال ةاألمريكيالحرب الباردة أصبحت اإلدارة 

"ىارؼ  كاف ذلؾ في عيدسط ك يستغميا الطرؼ السكفييتي مف أجل التدخل في منطقة الشرؽ األ
تجاه الميجريف ا" فقد أعفى الكياف الصييكني مف مسؤكلياتو تركماف" أما الرئيس "ركنالد ريغاف

 (56-38: 2000البرصاف، . )الفمسطينييف

حتى عاـ  194كقكفيا مع القرار  ةاألمريكياليات المتحدة بعد تمؾ الفترة أظيرت الك        
فقد صكتت في اجتماع الجمعية العامة لألمـ المتحدة في دكرتيا  ،حيث تغير مكقفيا ،1993

إلغاء  إلىكما أنيا دعت  ،194ضد مشركع قرار يركز عمى القرار  1993العادية في سبتمبر 
 .كبكل الحقكؽ الكطنية الفمسطينية ،بيذا المكضكع المتحدة السابقة ذات الصمة األمـكل قرارات 

سنة  ةاألمريكيت كزارة الخارجية أصدر ك  ،في عيد " بيل كمينتكف " أسقط حق العكدة        
الضفة الغربية  تعتبر ةاألمريكيفيو أف اإلدارة  تحت عنكاف " إعالف مبادغ " ذكرت كتابا   1993

في  194لمقرار  ةاألمريكيتتضح المعارضة ، محتمة ال أرضا   عمييا متنازعا   كقطاع غزة أرضا  
 242حيث تـ تجاىل مسألة الحقكؽ الفمسطينية الكطنية كتمت اإلشارة فقط لمقرار ك سمأك إعالف 

 (137-136:تشكمسكي، ) .الدكلي األمفالصادر عف مجمس 

 ،ئـ لكضعيـتكطيف الميجريف الفمسطينييف كحل دا إلىأما " جكرج بكش االبف " فقد دعا        
إسقاط حق عكدة  إلىباما " عف سابقو حيث دعا أك كال يختمف رأؼ الرئيس الحالي " باراؾ 

 (: نت2010جريدة السفير، ) الفمسطينييف.

ركبا مكاقف إيجابية حياؿ القضية أك اتخذت ، 194ركبي مف القرار ك أما المكقف األ        
نشاءكحقكؽ الفمسطينييف القكمية ك  ،تيطافكسياسة االس ،خاصة ما يتعمق بالقدس ،الفمسطينية  ا 

إال أف مكقفيا مف حق عكدة الفمسطينييف  ،في العيش بأماف "إسرائيل  "كحق  ،الدكلة الفمسطينية
قكقيـ كخاصة عبر حقب مختمفة مف التاريخ بتأييدىا لنيل الفمسطينييف ح ديارىـ كاف متباينا   إلى
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األخيرة تراجعت بسبب الضغط الذؼ مكرس عمى نيا في السنكات حق العكدة لمميجريف إال أ
 (نت: 2010 السفير، جريدة)لمانيا كغيرىا.ركبية كخاصة أك بعض الدكؿ األ

 مف تمكينيـ كمبدأ الفمسطينييف، الالجئيف بقضية الخاص 194 رقـ القرار تؤيدفرنسا  أما        
 ( 45 :1990المكسكعة الفمسطينية، ) .ليـ التعكيض أك ديارىـ إلى العكدة

المتعاقبيف عمى سدة الحكـ  ةاألمريكيالمالحع مف مكاقف رؤساء الكاليات المتحدة         
معظميـ كانكا ينادكا كيطالبكا بتكطيف الفمسطينييف كحل لمشكمتيـ، كطالبكا كذلؾ ب سقاط حق 

سمكا أك  عندما أعمف عف اتفاقية ةاألمريكيفي معارضة الكاليات المتحدة  االعكدة، ككاف ىذا كاضح  
 تجاىمت الكاليات المتحدة مسألة الحقكؽ الفمسطينية كباألخص حق الالجئيف الفمسطينييف.

 194 والقرار رقم 181 القرار رقم بين المقارنة

 قدميا التي التنازالت لنا ستتضح ،194 كالقرار 181 التقسيـ قرار بيف مقارنة ب جراء       
 :قرارات عدة عف المتحدة األمـ بو قامت ذؼال كالتراجع ،كالعربي الفمسطيني الجانب

 .فمسطيف أرض مف%54 امتالؾ "سرائيل إل " شرع 181 القرار-

 .منيا% 78 امتالؾ ليا شرع فقد 194 القرار أما

"  العربية" أك"  الصييكنية الدكلة"  سكاء أرضيـ في البقاء في الفمسطينييف حق أقر 181 القرار-
 .كالدينية كالمدنية سيةالسيا الحقكؽ  بكافة التمتع مع

 يرغب لمف عدمو أك السماح حق الصييكني الكياف كمنح الحق ىذا مف 194 القرار منعيـ بينما
 .الييكد مع المساكاة لتطبيق

  ،ييكدية دكلة قياـ أجل مف عربية دكلة قياـ اشترط 181 القرار-

 دكلة قياـ عف يثالحد عف كتغاضى دكلة تككيف في الييكد حق عمى دفأك   194 القرار أما
 (: نت12/05/2009رشيد،) .فمسطينية
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 الخالصة

 ف قضية الالجئيف(، بأ 194، 181) السابق لقرارؼ  نالحع مف خالؿ التحميل        
خرػ دكلتيف كاحدة عربية كأ إلىالذؼ قضى بتقسيـ فمسطيف  181الفمسطينييف كلدت مع القرار 

زت الصالحيات التي تتمتع بيا، ف ذا ك ارارىا المذككر تجييكدية، كالجمعية العامة لألمـ المتحدة بق
بالكعد  فاف التقسيـ بحد ذاتو يشكل اخالال  بكعد بمفكر،  قامة دكلة ييكدية يشكل التزاما  كاف قرار إ

 لى، بمنح فمسطيف استقالليا.ك الذؼ تعيدت بو بريطانيا نياية الحرب العالمية األ

/ كانكف 11حق العكدة لالجئيف الفمسطينييف في ب ( الخاص 194) كما أف صدر قرار      
( تالككنت بيرنادك )مف الجمعية العامة لألمـ المتحدة بعد التقرير الذؼ قدمو  1948الثاني/ 

ار ككاصمت القر  "إسرائيل  "سرعاف ما عارضت  لتو العصابات الصييكنية عمى أثرهكالذؼ اغتا
بيكتيـ بالرغـ أنيا حصمت عمى عضكية  إلىمنحيا عكدة الالجئيف تحدييا لألمـ المتحدة 

 المنظمة مقابل المكافقة عمى عكدة الالجئيف الفمسطينييف.

مف جية غير  القانكنية ككنيـ صدركا   القيمةال يتمتعكف ب 194 – 181ككال مف القراريف       
 ،مخكلة في النظر في المسائل التي تختص بالصراع الدكلي كبذلؾ تككف قراراتيا غير ممزمة

  .كككنيا ال تتعدػ مجرد تكصيات
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 الخامس الفصل

 الفمسطينية بالقضية الخاصة المتحدة األمم قرارات تنفيذ معوقات

 تمييد

 فترة ياأىم كاف لربما تاريخية مرحمة في حقو سمب شعب قضية الفمسطينية القضية      
 إلى أدػ لفمسطيف يطانيالبر  االنتداب أف الإ 1948-1917 عاـ بيف ما البريطاني االحتالؿ
 عاـ الكبرػ  الفمسطينية الثكرة ككذلؾ 1919 عاـ العرب ثكرة ياأىم مف ضده كبيرة ثكرات
 .ـ1936

 التقسيـ قرار صدر حينما تاريخيا في صعبة مرحمة الفمسطينية القضية مرت ذلؾ بعد       
 أحد تمثل كانت التيك ، ـ1948 عاـ سرائيمية "اإل " الحرب ذلؾ بعد تبعتو، 1947 لعاـ( 181)

 كالذؼ كاف، فمسطيف مف االنسحاب بريطانيا قررت بعدما الفمسطينية القضية تاريخ مآسي أكبر
المتحدة، كالذؼ انفردت بيا الكاليات المتحدة  األمـركقة بداية لدخكؿ القضية الفمسطينية أ

 األمـتصدر عف  أك بكضع العقبات كالعراقيل في كجو المشاريع كالقرارات التي تعرض ةاألمريكي
 المتحدة.

تمحكرت  ةاألمريكيكالسياسة  ؛1948عاـ  ”اإلسرائيمي“ منذ كقكع قضية الصراع العربي       
ىذا الصراع كجكىر القضية الفمسطينية، لممحافظة عمى مصالحيا في  حتكاءاحكؿ رغبتيا في 

رة، ككانت تبحث غير مباش أكخطار مباشرة سط كعدـ تعريض ىذه المصالح ألؼ إك الشرؽ األ
دة يحافع عمى ىذه المصالح فكاف الكياف الصييكني في الصدارة فقامت الكاليات المتح أحدعف 

يا في مف اجل بقائ ا  كعسكري " بل كدعيما ماديا  إسرائيل  "دكلة بدكر ىاـ في قياـ  ةاألمريكي
كلقد تأثرت  سط،ك سط ككنيا الحميف االستراتيجي ليا في منطقة الشرؽ األك منطقة الشرؽ األ

المنظمة مف الكاليات المتحدة االمريكية بسبب استخداميا لحق النقض الفيتك لصالح " اسرائيل" 
عمى حساب الفمسطينييف، مما ييدد بقاء المنظمة مف خالؿ طمس كجكدىا كالتدخل في شؤكنيا 

 ييمنة االمريكية .ككنيا القكة المسيطرة عمى العالـ، كالبد لممنظمة مف اتخاذ َاليات لتحررىا مف ال
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في  األمريكيدىـ يتحدث عف الدكر حأ مف ىنا سندرس ىذا الفصل في مباحث ميمةك        
مف  تناكؿما المبحث الثاني فسنأبالقضية الفمسطينية، المتحدة كالخاصة  األمـعاقة تنفيذ قرارات إ 

حدة في تعامميـ مع المت األمـكمنظمة  ةاألمريكيمف الكاليات المتحدة  داء كال  خاللو تقييـ أ
كستتناكؿ الدراسة في مبحث ثالث َاليات االستفادة مف قرارات االمـ المتحدة ة الفمسطينية، القضي

مف خالؿ تفعيل اإلعالـ الفمسطيني كالعربي دكليا  مف اجل القضية الفمسطينية كباألخص قضية 
 الالجئيف كحق عكدتيـ إلى اكطانيـ.
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 لوالمبحث األ 

 القضية الفمسطينيةب المتحدة الخاصة األممفي التيثير عمى قرارات  األمريكير الدو 

 مقدمة

 قامةفي دعـ الكياف الصييكني، كا  بدكر كبير كخطير  ةاألمريكيقامت الكاليات المتحدة        
الفمسطيني الذؼ ما زاؿ يكافح عمى حساب القضية الفمسطينية كمأساة الشعب  "إسرائيل  "دكلة 
المتحدة ىي  األمـاىا في منظمة إقرار تـ  القرارات التيفمعظـ نيل حقكقو كتقرير مصيره،  جلمف أ

في الشرؽ  ”اإلسرائيمي“ بحجة انياء الصراع العربي ةاألمريكيفكار الكاليات المتحدة مشاريع كأ
مر مشاريع كقرارات كانت لصالح الكياف الصييكني عمى حساب سط، إال أنيا في حقيقة األك األ
" تعتبر الحميف االستراتيجي لمكاليات المتحدة  "إسرائيل  ""  أفقضية الفمسطينية، كيف ال ك ال

 سط حيث مصالحاىا المتكاجدة فييا.ك منطقة الشرؽ األ في ةاألمريكي

 األمـرات لمتأثير عمى قرا ةاألمريكيدكار التي لعبتيا الكاليات المتحدة إف مف ضمف األ         
يني حقو لشعب الفمسطمف اكالتي سمبت الفيتك في استخداميا لحق النقض  المتحدة كانت كاضحة

 سرائيمياإل "في الصراع العربي  اميم   ادكر   األمريكيالفيتك لعب في تقرير المصير كالعكدة، حيث 
نياء الصراع العربي في إ ىاقرار إلالدكلي  األمفب يقاؼ المشاريع الدكلية التي كانت تقدـ لمجمس  "
 ." ئيمياإلسرا "

 األمـفي التأثير عمى قرارات  األمريكينا ىذا المبحث في دراسة الدكر مف ىنا خصص        
الدكلي كالتي  األمفىا مجمس أصدر القرارات التي  أىـمع ذكر القضية الفمسطينية  بشأفالمتحدة 

كسيتـ معرفة  كمااستعماؿ ىذا الحق،  راء الفقياء القانكنييف فيكمعرفة اَ  الفيتك،جكبيت بالنقض 
القضية الفمسطينية  بشأفالمتحدة  األمـالقرارات التي صدرت مف  أىـمف  األمريكيالدكر 

 -181، ككذلؾ قراراؼ الجمعية العامة رقـ 338 -242رقـ  األمفكباألخص قراراؼ مجمس 
194 . 
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 المتحدة األممقرارات  إصدار " عمىالفيتو : تيثير استخدام حق النقض " ًل أو 

القضية الفمسطينية  بشينالدولي  األمنىا مجمس أصدر لقرارات التي ا أىم-1
 (، انترنتاألمفمجمس ): األمريكيالفيتو والتي جوبيت ب

ينص عمى  األمفقرار في مجمس  ككى 26/1/1976( كالصادر بتاريخ 11940القرار رقـ )-1
 األمـلميثاؽ  كفقا  قامة دكلة مستقمة في ممارسة حق تقرير المصير كفي إ حق الشعب الفمسطيني

قامة كيديف إ 1967المحتمة عاـ  راضيمف األ "إسرائيل  "المتحدة كيطالب بانسحاب 
 .المحتمة راضيلممستكطنات في األ

باالمتناع  "إسرائيل  "قرار يطالب  ككى 25/3/1976( كالصادر بتاريخ 12022القرار رقـ )-2
 المحتمة. راضيعف أؼ أعماؿ ضد السكاف العرب في األ

قرار يؤكد عمى حقكؽ الشعب  ككى 29/6/1976( كالصادر بتاريخ 12119قرار رقـ )-3
 السيادة.ك كطنو كحقو في االستقالؿ  إلىالفمسطيني في تقرير المصير كالعكدة 

لمقياـ بتفكيؾ  "إسرائيل  " كقرار يدع ككى 1/3/1980( كالصادر بتاريخ 465قرار رقـ )-4
العربية المحتمة بما  راضيلتخطيط لممستكطنات كبناؤىا في األالمستكطنات القائمة كالتكقف عف ا

 فييا القدس.

لة ك افي مح "إسرائيل  "قرار يديف  ككى 2/4/1982( كالصادر بتاريخ 14943قرار رقـ )-5
 .اغتياؿ رئيس بمدية نابمس بساـ الشكعة

مى قرار يديف حادثة اليجـك ع ككى 20/4/1982( كالصادر بتاريخ 14985قرار قـ )-6
 .المسجد األقصى

” اإلسرائيمية“قرار يديف الممارسات  ككى 13/9/1985( كالصادر بتاريخ 17459قرار رقـ ) -7
 .القمعية ضد الفمسطينييف

قرار يستنكر سياسة القبضة الحديدة  ككى 20/2/1987( كالصادر بتاريخ 19434قرار رقـ )-8
 لى.ك االنتفاضة األ كسياسة تكسير عظاـ األطفاؿ الذيف يرمكف الحجارة خالؿ
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بالحد مف  "إسرائيل  "قرار يطالب  ككى 1/2/1988( كالصادر بتاريخ 19466قرار رقـ )-9
 المحتمة. راضيضد الفمسطينييف في األ ”اإلسرائيمي“ عمميات االنتقاـ

الستخداميا  "إسرائيل  "قرار يديف  ككى 15/4/1988( كالصادر بتاريخ 19780قرار رقـ )-10
 .المحتمة كطردىا لثمانية فمسطينييف راضيلى في األك تجاه االنتفاضة األالمحديدة  سياسة القبضة

الستخدامو  "إسرائيل  "قرار يديف  ككى 6/7/1989( كالصادر بتاريخ 636قرار رقـ )-11
 المحتمة كطردىا لثمانية فمسطينييف. راضيلى في األك القبضة الحديدية تجاه االنتفاضة األ

لجنة دكلية  ب رساؿقرار يقضي  ككى 31/5/1990( كالصادر بتاريخ 21326قرار رقـ )-12
ضد  سرائيمية "اإل "الفمسطينية المحتمة لتقصي الحقائق حكؿ الممارسات القمعية  راضياأل إلى

 .الشعب الفمسطيني

بكقف  "إسرائيل  "قرار يطالب  ككى 17/5/1995( كالصادر بتاريخ 1995/394قرار قـ )-13
العربية في القدس  راضيـ مربع( مف األ1000)الدكنـ يعدؿ  دكنما   53ة قراراتيا بمصادر 

 .الشرقية

بكقف  "إسرائيل  "قرار يطالب  ككى 7/3/1997( كالصادر بتاريخ 1997/199قرار رقـ )-14
 نشاطيا االستيطاني في شرقي القدس المحتمة.

فييا حق  ةاألمريكيحدة مف المالحع ىنا مف القرارات السابقة كالتي استخدمت الكاليات المت
ككنيا تطالب  األمف، بأنيا قرارات مشابيو لتمؾ القرارات التي صدرت مف مجمس الفيتكالنقض 

 ."إسرائيل  "دانة ضد حتى قرارات إ أكتقرير مصيرىـ  أكبحق العكدة لالجئيف الفمسطينييف 

عض المشاريع التي قامت الكاليات المتحدة االمريكية باستخداـ حق النقض " الفيتك " بسبب ب
( كالذؼ صدر بتاريخ 12119جاءت صراحة  بدعكتيا لعكدة الالجئيف الفمسطيني كالقرار رقـ )

، حيث جاء مؤكدا  لحق الشعب الفمسطيني في العكدة إلى كطنو كحق تقرير 29/6/1971
 مصيره.

( 181ك 194ك 242) الكاليات المتحدة كالقرار رقـ عمييابينما القرارات التي كافقت          
كالتي لـ تذكر حقكؽ الشعب  ةاألمريكيىي قرارات كليدة مشاريع تبنتيا الكاليات المتحدة 
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عمى القضية الفمسطينية لصالح  ابل كانت التفاف   فمسطيني كحق العكدة بصكرة مباشرة؛ال
  .“إسرائيل“

  الفيتو()اآلراع الفقيية والقانونية في استعمال حق النقض -2

( الفيتك)اينت اآلراء كالمكاقف القانكنية كالفقيية الدكلية حكؿ استعماؿ حق النقض لقد تب         
األغمب في  كالرأؼ المعارض ى كلكف ،ما بيف مؤيد كمعارض الدكلي األمففي قرارات مجمس 

 األمـعمى األقل مف كجية نظر القانكف الدكلي العاـ، كمف منطمق ما كرد في ميثاؽ  ىذه اآلراء
ف بعض أساتذة القانكف كجدكا بأف منح عدد مف الدكؿ مبادغ التي جاءت بيا، ف المتحدة كال

بيف  المساكاةالمتحدة كخاصة مبدأ تحقيق  األمـيتناقض مع أىداؼ الفيتك امتياز استعماؿ 
عمل سياسي بحت، كليس  كىالفيتك الشعكب، أما الفقو المصرؼ كضح بأف منح استعماؿ حق 

الغنيمي، )دة القانكنية المعركفة بأف الجميع سكاسية أماـ القانكف لو أؼ صمة بالقانكف فالقاع
1982 :625) 

عدالة التكزيع  إلىلدكؿ معينة قد افتقر الفيتك ف منح امتياز حق النقض مف جية أخرػ ف        
 (109: 2012مجذكب، )الجغرافي كالحضارؼ، مما يحـر دكؿ كثيرة مف التمتع بيذا الحق. 

ف قبل شعكب العالـ أثار انتقادات كثيرة م األمفالتكجو الديمقراطي في مجمس ف غياب إ        
غير غربية، كىذا منطقي في  اليضـ في عضكيتو بالد   األمفعادة تشكيل مجمس التي ترغب في إ 

ركبية كأسيكية أك ظل التغيرات الدكلية التي يشيدىا العالـ اليكـ، كال بد مف كجكد دكؿ أخرػ 
 (66: 2009فرحاف، ) في المجمس. أعضاءكأفريقية ك

جمس كثيرة، كلكف الم إلىفي الدخكؿ  المقترحات كثيرة كالدكؿ الراغبةىناؾ مف يرػ بأف         
في  الفيتك،عادة ترتيب المجمس بجدية عبر تكسيع كتقيد استعماؿ النقض ال بد مف دراسة إ 

  (113: 2006مينا، ). لمقانكف  ، ككفقا  عضاءبيف األ عميياحاالت محصكرة يتـ االتفاؽ 

لممتغيرات الدكلية في ىذا  تـ اصالحو كفقا   كل األمفكيرػ الباحث مما تقدـ بأف مجمس        
بجانب كضع أسس  الفيتكالعالـ، كتـ ضـ دكؿ أخرػ غير الدكؿ المتحكمة في حق النقض 

زمف طكيل، ألعطت القضية الفمسطينية حقيا منذ  الفيتكقانكنية تحد مف استخداـ حق النقض 
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كخاصة بما يخص استعماؿ حق  األمفالتي ما زالت تنتظر ىذا التغير الجذرؼ في مجمس 
المصير، كعكدة الالجئيف  تقرير التي ال زالت تنتظر التسكية الحقيقية، كتقرير حق الفيتك،النقض 

 .ديارىـ إلىالفمسطينييف 

 تو الفيالدولي واستخدام حق النقض  األمننظام التصويت في مجمس -3

يختمف عف نظاـ التصكيت في الجمعية العامة لألمـ  األمفنظاـ التصكيت في مجمس           
 أكيككف سبعة أصكات مف أصل أحد عشر،  األمفالمتحدة، حيث أف نظاـ التصكيت في مجمس 

يتناقض مع مبدأ  األمفف نظاـ التصكيت في مجمس تسعة أصكات مف أصل خمسة عشر، إ
كيظير ذلؾ مف خالؿ تقسيـ الميثاؽ مكاضيع  ،المتحدة األمـميثاؽ  يوإلالذؼ دعا  المساكاة

كاآلخر في األمكر  جرائية، قسـ يتعمق باألمكر اإلاألمفقسميف بالنسبة لمجمس  إلىالتصكيت 
 ـكىك نظاجده الكبار المنتصركف في الحرب العالمية الثانية أك ف ىذا النظاـ الجديد إ ،المكضكعية

 (96: 2000حسف، ) الفيتكحق استعماؿ 

المتحدة خالؿ مسيرتيا منذ  األمـالمشكالت التي تكاجو  أىـلقد شكل نظاـ التصكيت         
 كسأك دامبرتكف ) بالرغـ مف الحمكؿ لتمؾ المشاكل التي جاء بيا مؤتمر ،نشأتيا حتى يكمنا ىذا

ف عقد أ إلىيت التصك  إجراءاتاتفاؽ كثار خالؼ عمى  إلىلـ يتكصمكا  عضاء، لكف الدكؿ األ(
 .ـ في منتجع يالطا في االتحاد السكفيتي السابق1945شباط عاـ 11-4مؤتمر يالطا في الفترة 

كمنح  ،الفيتكأنذاؾ فرانكميف ركزفمت العتماد التصكيت ب األمريكيحيث قدـ اقتراحا مف الرئيس 
اؤه بعد، كالذؼ كالذؼ لـ يكف قد أنش األمفىذا الحق لمدكؿ الخمسة الدائمة العضكية في مجمس 

مف رئيس كزراء بريطانيا، كالرئيس السكفيتي كمف قبمو الصيف فيما  مف قبل كال   عميوتـ المكافقة 
نيا لف تستعممو في ذلؾ إال أف الدكؿ الكبرػ قالت بأ بعد، كتـ اعتراض الدكؿ الصغرػ عمى

 (2005:610الغنيمي، )أضيق الحدكد 

كذلؾ ألف  ،المتحدة األمـكأدؽ المشاكل التي تكاجو  ىـأ ف نظاـ التصكيت ما زاؿ يعتبر مف إ    
كبيذا شكمت ىذه  ،كالمسائل المكضكعية جرائيةلمتمييز بيف المسائل اإل الميثاؽ لـ يضع معيارا  

: 2005، ماتعميال)العكائق التي تعترض تفسير االحكاـ المتعمقة بنظاـ التصكيت  أىـالمسألة 
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شكاؿ كدكافع استخداـ حق النقض ة التصكيت في المجمس كأليف نعرؼ كيفية اَ كالبد ىنا أ (28
  الفيتك:

 الدولي األمنالية التصويت في مجمس  - أ

، كلكف األمفمجمس  التصكيت فيلية المتحدة اَ  األمـ، مف ميثاؽ (27)لقد حددت المادة        
ستخداـ كحق ا ،ككذلؾ المكضكعية جرائيةنظاـ التصكيت في المسائل اإل إلىشارة البد مف اإل

كىي عمى  ،دائمة العضكية في المجمس عضاءالذؼ تتمتع بو الدكؿ الخمس األالفيتك النقض 
 (المتحدة، انترنت األمـميثاؽ ) .المتحدة األمـالتالي كما كرد في ميثاؽ  كالنح

غير دائمة  أككانت دائمة  إذابغض النظر عما  ،في المجمس صكت كاحد كلكل دكلة عض-1
 العضكية.

 ،المجمس أعضاءبمكافقة تسعة أصكات مف  جرائيةفي المسائل اإل األمفرارات مجمس تصدر ق-2
نشاءعقد اجتماعات المجمس في غير مقر المنظمة ك  جرائيةكمف المسائل اإل فركع ثانكية  ا 

 أعضاءالمتحدة مف غير  األمـ كو كاشتراؾ عضإجراءاتلممجمس كقياـ المجمس بكضع الئحة 
كتصدر قرارات المجمس في  ،المناقشات الخاصة في ىذا النزاعاالشتراؾ في  إلىالمجمس 

كال يشترط  ،في المجمس بأغمبية تسعة أصكات مف أصل خمس عشرة عضكا   جرائيةالمسائل اإل
 الدائمة العضكية عمى تمؾ القرارات. عضاءفي ىذه الحاالت مكافقة الدكؿ األ

ية تسعة أصكات عمى أف يككف في المسائل المكضكعية بأغمب األمفتصدر قرارات مجمس -3
ف قرارات المجمس في المسائل ( ف 27لممادة ) ككفقا   ،الدائميف متفقة عضاءصكات الدكؿ األمنيا أ

الدائمة مما يعني أف غياب أحد  عضاءالدكؿ الخمسة األ عميياالمكضكعية يجب أف تكافق 
ف حصل القرار عمى التصكيت يمنع صدكر القرار حتى كا   امتناعو عف أكالدائميف  عضاءاأل

حيث يعمف رئيس المجمس  ،كىذا يستدعي أف يتـ التصكيت بمرحمة كاحدة ،أربع عشرة صكتا  
ف عمى رئيس المجمس أف الدائميف ف  عضاءكمجرد عدـ رفع يد ممثل كاحد مف األ ،التصكيت

رفع  عضاءكما أنو عند التصكيت يطمب رئيس المجمس مف الدكؿ األ ،يعمف عدـ صدكر القرار
ف ف  ،يدؼ الدكؿ المكافقة عمى القرار بعدىا يطمب مف ممثمي الدكؿ الرافضة لمقرار رفع أيدييـأ
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نو بذلؾ يككف قد استخدـ ما كية قد رفع يده عند رفض القرار ف كاف ممثل دكلة كاحدة دائمة العض
 .عميوفال يصدر القرار بغض النظر عف الدكؿ المكافقة  ،(الفيتك حق النقض ) عميويطمق 

ف كاف النزاع ضمف الفصل عف التصكيت إ األمفيمتنع كل مف كاف في نزاع أماـ مجمس -4
لكف ذلؾ ال  ،قميميةَالية مف قبل المنظمات اإلالنزاعات المحمية المحالة  أكالسابع مف الميثاؽ 

 ف نيافي النزاع  طرفا   األمففي مجمس  كف كانت الدكلة العضف  ،يمنع مناقشة الطرؼ لممكضكع
 الفيتك.كىذا يعني أنيا ال تتمتع بحق  ،ترؾ في التصكيتال تش

 الفيتو()شكال ودوافع استعمال ضد النقض أ  - ب
 المتناع عن التصويت -1

الستعماؿ حق النقض  ااالمتناع عف التصكيت ليس مف الضركرؼ أف يككف مرادف           
ستخدـ ىذا الحق، كلقد رأػ ذا صرح بو مباشرة مف الدكلة التي ت، فيذا الحق ال يثبت إال إالفيتك()

ـ بأنو ليس عميي، ككاف الرد سمبيا   يعتبر عمال  الفيتك بعض المفكريف أف استعماؿ حق النقض 
مف أنو إذا  األمفيجابي، كيذكر ىنا بأف أكثر مف مندكب دكؿ كبرػ في مجمس إ كبل ى سمبيا  

ترؾ األمكر  كلمراد بذلؾ ىنما اكا   الفيتك،نو ال يقصد استخداـ حق النقض امتنع عف التصكيت، ف 
 (136: 1998، راتب). تأخذ مجراىا دكف التأثير عمى القرار

 .التصويت أووعدم حضور المناقشة  األمنالغياب عن اجتماع مجمس   -2

عندما قامت االتحاد السكفيتي سابقا،  الفيتكظير ىذا الشكل في استعماؿ حق النقض         
بسبب عدـ قبكؿ الصيف  1950عاـ  األمفت مجمس باستخدامو عندما تغيب عف حضكر جمسا

بشكل دائـ، ككذلؾ عندما قاـ مجمس  األمفالشعبية أف تحل مكاف الصيف الكطنية في مجمس 
دانة العدكاف عمى ككريا ؿ غياب االتحاد السكفيتي كمنيا إباتخاذ أكثر مف قرار خال األمف

أف غيابو  شرعية تمؾ القرارات، كبرر  الجنكبية، حيث احتج االتحاد السكفيتي السابق عمى عدـ 
كاف أف  عميوأخركف، كلكف الرد  أعضاءكشاركو الرأؼ ، الفيتكلحق  عف الحضكر يعني استعماال  

ال شاب عممة النقض، كأف االتحاد الحضكر كا   عميو كانعقاد دائـ، كأف العض كى األمفمجمس 
جكز التصريح في استعماؿ حق السكفيتي السابق قد ارتكب خطأ في غيابو عف الحضكر، كال ي

 (126، 1977 :الدقاؽ) .ال بالحضكر لمجمساتإالفيتك النقض 
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 :العتراض المزدوج  -3

يتمثل ىذا األمر في حاؿ تـ تحديد طبيعة القضية ىل ىي خالؼ أـ نزاع، كليستقر ىذا          
عمل حق فيست كعمى أف يعكد العض كيباح معو استعماؿ حق النقض مكضكعيا   التكجو شأنا  

النقض مرة أخرػ في حاؿ التصكيت عمى ىذا الشأف المكضكعي، كيدعى ىذا التكرار في 
 (246: 2002 :المجذكب)استعماؿ حق النقض االعتراض المزدكج 

  :العتراض غير المباشر  -4

حيث  لمستتر عمى غالبية قرارات المجمساالفيتك حق  ةاألمريكيتمتمؾ الكاليات المتحدة         
دكف أف تستخدـ حق  األمفمنع صدكر أؼ قرار مف مجمس  ةاألمريكيالكاليات المتحدة تستطيع 
، فب مكانيا جمع سبعة أصكات لمنع األمفمجمس  أعضاء ىكذلؾ بسبب ىيمنتيا عمالفيتك 

 (117: 2011، الفتالكؼ ) .صراحةالفيتك صدكر القرار دكف استخداـ حق 

المتحدة  األممرارات التي صدرت من الق أىممن  األمريكيالدور و : الموقف اثانيً 
 القضية الفمسطينية بشين

  242رقم  األمنر مجمس من قرا األمريكي والدور الموقف-1

تحكلت القضية  1967نتيجة فشل الجمعية العامة لألمـ المتحدة في معالجة آثار حرب          
اعو المنعقد في كقد ناقش المجمس عدة مشاريع كانت مقدمة لو في اجتم ،األمفمجمس  إلى
 242كمف ضمف ىذه المشاريع مشركع بريطانيا كالمعركؼ بقرار رقـ  ،1967/ حزيراف كيكني19

حيث حمل القرار في طياتو المبادغ  ،1967نكفمبر / تشريف ثاني  22ه في إقرار كالذؼ تـ 
 (738: 1967 ،)القضية الفمسطينية جكنستكف  األمريكيالخمسة التي عرضيا الرئيس 

كدعت  ،األمفالصادر عف مجمس  242بعدىا طالبت الكاليات المتحدة بتطبيق القرار          
كقد بدأت تنادؼ بتسكية شاممة كسالـ شامل  ،مباشرة مفاكضاتالشركع في  إلىجميع األطراؼ 

 (182 :1996)بسطامي  .الجديدة1967في المنطقة مع تعديل حدكد عاـ 
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ه بدعـ إقرار كتـ  ،ةاألمريكيكليد األفكار  كاألساس ىب 242مف المعركؼ بأف قرار رقـ         
عمى مبادغ  بأسمكب بريطاني بناء   ،كقد صيغ القرار دبمكماسيا   ،األمفأمريكي في مجمس 

 (165 :بدكف كثائق فمسطينية، ) .الخمس جكنستكف 

مع  تعاطفا   أمريكيامف أكثر الرؤساء بتاريخ  جكنستكف  األمريكيمف المعركؼ عف الرئيس        
 أمريكياثق حمفاء أك " إسرائيلكاف يعتبر " ليا، حيثبانحيازه الكاضح  ككاف معركفا   ،"إسرائيل  "

 (Quant،1977:43). سطك في شرؽ األ ةاألمريكيكالحميف االستراتيجي الذؼ يحمي المصالح 

 كحزبو لمصييكنية، حيث كى افرانكميف ركزفمت داعم   األمريكيكمف قبمو كاف الرئيس         
األمريكيكف بالتزاـ حزبو مؤتمر عقدة الصياينة  إلى برسالة 1944(اكتكبرأك)في تشريف  أرسل

 .فمسطيف ككجكد قكمية كىكية فمسطينية في سياستو نح متجاىال   بتحقيق أىداؼ الصييكنية
(Arakie Margaret، 1973: ) 

في اعاقة قرار  ميما   دكرا   لعبت ةاألمريكيلكف البد لمتنكيو ىنا بأف الكاليات المتحدة          
 كذلؾ حتى يتيح لمجيش األمفكالذؼ كاف يبحثو مجمس  ،1967النار أثناء حرب  كقف إطالؽ

ت المتحدة حيث قاـ مندكب الكاليا ،العربية راضيأطكؿ فترة ممكنة لمتكسع في األ ”اإلسرائيمي“
 إطالؽر كقف قرا فاعترض عمى تضميف ،بيذه الميمة عمى خير كجو آنذاؾ )أرثر غكلد برغ(
مكاقعيا قبل بدء الحرب، في ىذه األثناء  إلىضركرة انسحاب القكات  إلىالنار أؼ نص يشير 

حزيراف / يكنيك عف  7لألمف القكمي في صباح  جكنستكف كتب ركالت كيتماف ركستكف مستشار 
يـ ع يسمح لفي مكق " يفاإلسرائيمي "ف كذكر أنو " في ىذه المحظة ف  ،تكقعاتو لمستقبل المنطقة

ف ىذا رائع لمجيكد الدبمكماسية لتشجيع العرب بالسيطرة عسكريا  عمى المنطقة كأضاؼ مباشرة أ
 (187: 1989ىالؿ، ) .عمى حل مشاكميـ عمى أساس اقميمي "إسرائيل "ك

كاف يعيد ترتيب  ”اإلسرائيمي“ مغزػ ما كاف يحدث أف الجيش ةاألمريكيأدركت القيادة         
 ،ىز ىيبة كمكانة عبد الناصر في المنطقة إلىكأف ذلؾ سيؤدؼ في  ،قة كخريطتياضاع المنطأك 

لىك  ،سقاط حكموكربما إ مف مكقع الضعف لذلؾ  "إسرائيل  "ض مع ك اجبار العرب عمى التفإ ا 
عيد جديد  كلى نحك بأنو " الخطكة األ جكنستكف  عميوالنار عمق  إطالؽعندما صدر قرار كقف 
 (187 :1989 ،ىالؿ). سط "ك الشرؽ األمف السالـ كالتقدـ في 
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ـ كانت مف أفضل 1967في عاـ  ةاألمريكي” اإلسرائيمية“ف العالقات مف ىنا نجد أ        
 حيث كاف جكنستكف آنذاؾ  األمريكيالعالقات كذلؾ بحكـ العالقة القكية التي كانت تربط الرئيس 

يازه ليا ككاف يعتبرىا الحميف انحب " ككاف معركفا  مع "إسرائيل تعاطفا   أمريكياأكثر رئيسا 
الدكر  مريكيابأف يككف أل لذا ليس غريبا   ،سطك الذؼ تحمي مصالحو في الشرؽ األ االستراتيجي
يا أىمالخمس كالذؼ كاف  جكنستكف كالذؼ جاء كفق مبادغ  ،242قرار  إصدارالرئيس في 

التنكر لحقكؽ فمسطينية عمى حساب  أراضيفي الكجكد عمى  "إسرائيل  "االعتراؼ بحق 
 الفمسطينييف في العكدة كتقرير مصيرىـ.

 338من قرار رقم  األمريكيالموقف والدور -2

، 338القرار الدكلي رقـ  إقراربدكر أساسي في  ةاألمريكيلقد قامت الكاليات المتحدة         
كالذؼ تمت صياغتو عمى أساس مبادغ الرئيس 242رقـ  األمفكذلؾ لتطبيق قرار مجمس 

 (200: 1984المكسكعة الفمسطينية، ) .1967/ حزيراف ك/ يكني 19كالتي أعمنيا في  ف جكنستك 

عقد ىنرؼ كيسنجر اسية مع االتحاد السكفيتي فاتصاالت سي ةاألمريكيدارة حيث أجرت اإل        
األميف العاـ لمحزب  (ليكنيد برجنيف)مع  أمريكيااجتماعات في  األمريكيكزير الخارجية 

كقد أسفرت االجتماعات  ،سطك ر في منطقة الشرؽ األفيتي لكضع حد لمقتاؿ المستمالسك  الشيكعي
طالب أطراؼ الصراع  باإلجماع األمفعف اتفاؽ الدكلتاف عمى مشركع قرار مشترؾ أقره مجمس 

 (210: 1973المتحدة،  األمـقرارات ) .338رقـ  األمفالنار كعرؼ بقرار مجمس  إطالؽبكقف 

كاف بعد الحرب عندما انعقد مؤتمر جنيف  أمريكياساسي الذؼ لعبتو لكف الدكر األ        
ميف العاـ لألمـ المتحدة ككرت ، ب شراؼ األ1973ؿ أك ديسمبر / كانكف  21لمسالـ في 

 "شراؾ كل مف مصر كاألردف ككا   بالتناكبفالدىايـ، كرئاسة الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفيتي 
  (192: 1984ية،المكسكعة الفمسطين) "إسرائيل 

لعقد مؤتمرات لمسالـ  محاكالتالمؤتمر كلكف عندما جرت  إلىالفمسطينيكف  حيث لـ يدع     
 "إسرائيل  "عارضت ذلؾ كال مف  في جنيف مرة أخرػ بحضكر منظمة التحرير الفمسطينية

 10 مف الجمعية العامة لألمـ المتحدة في 3375بالرغـ مف صدكر قرار رقـ  كالكاليات المتحدة
، دعا إلشراؾ منظمة التحرير ممثمة لمشعب الفمسطيني عمى قدـ 1975نكفمبر / تشريف ثاني 
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 األمـقرارات ) .سطك مع األطراؼ األخرػ في أؼ جيد إلحالؿ السالـ في الشرؽ األ المساكاة
 (1975المتحدة، 

اؾ اتجاه في ربا الغربية لحقكؽ الفمسطينييف بدأ ىنأك لكف نتيجة العتراؼ عدد مف دكؿ        
ألخذ المصالح المشركعة لمشعب الفمسطيني في االعتبار، كالذؼ بعث  كيدع ةاألمريكيالسياسة 

األمل لدػ الفمسطينييف في تحقيق تسكية لقضيتيـ تككف عادلة كشاممة مف خالؿ التأكيد 
 :Khouri،1976).القضية الفمسطينية كى "اإلسرائيمي" عمى أف جكىر الصراع العربي األمريكي

360)  

صدارالنار ك  إطالؽفي كقف  األمريكيف الدكر مف خالؿ ما سبق بأيرػ الباحث          قرار  ا 
جراء بعد إ األمفمجمس  إلى ةاألمريكيلـ يأت مف فراغ فمـ يتكجو الكاليات المتحدة  338رقـ 

ئقة ككنيا كانت في ضا “سرائيل " إلال مصمحة ا السياسية مع االتحاد السكفيتي إاتصاالتي
بالسالح  "إسرائيل"عسكرية عمى جميع الجيات في ساحة المعركة كيف ال كىي مف كانت تدعـ 

 .مف تمؾ الحرب إلنقاذىاكالطائرات في تمؾ الحرب كلكف عندما كجدتيا في ضائقة بدأت تسعى 

 "مع  مفاكضاتالأكثر مف اجتماع مع الدكؿ العربية لمبدء ب أمريكياسرعاف ما عقدت          
حراج الكاليات مف إ كلكف خكفا   ،ميمشة القضية الفمسطينية في تمؾ االجتماعات "ائيل إسر 

أماـ الدكؿ األخرػ بعدما أيدت الدكؿ الغربية تمؾ القضية المحكرية في الشرؽ  ةاألمريكيالمتحدة 
 .سط عادت لتطالب بكجكد منظمة التحرير الفمسطينية كفق تمؾ االجتماعاتك األ

 194من قرار رقم  مريكياألالموقف والدور -3

مف  "إسرائيل  "بعد قياـ دكلة  ”اإلسرائيمي“ لتسكية الصراع العربي محاكلةؿ أك جاءت          
ديسمبر /  11المتحدة في اجتماع الجمعية العامة الذؼ انعقد في باريس بتاريخ  األمـقبل منظمة 
كتألفت المجنة مف  ،الدكليةبتشكيل لجنة التكفيق  194ت القرار أصدر ـ، ك  1948ؿ ك كانكف األ

 (19-18: 1993المتحدة،  األمـقرارات .)ممثميف عف فرنسا كالكاليات المتحدة كتركيا

العنصر المحرؾ لمجنة التكفيق الدكلية، كالتي كانت  ةاألمريكيلقد كانت الكاليات المتحدة      
مف خالؿ تحكيل  حكؿ كيفية حل مشكمة الالجئيف األمريكيتعمل تمؾ المجنة تحت التأثير 
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كقد  ،قضية خياـ كا عاشة كتكطيف إلىقضيتيـ مف قضية شعب طرد مف أرضو كسمب كطنو 
مف خالؿ " لجنة التكفيق الدكلية"، عرفت باسـ خطة "  ،مت الكاليات المتحدة مقترحات جديدةقد  

 :كقد نصت عمى ،ماؾ جي "

في نطاؽ  اسعةس التسكية عمى حل مشكمة الالجئيف مف خالؿ عممية تكطيف ك تتأس -1
 .برنامج عاـ لتطكير المنطقة

 .تتعيد الكاليات المتحدة بتقديـ معظـ نفقات البرنامج -2
العدد : 1995عبده األسدؼ، .)بالدىـ إلىإعادة مائة ألف الجئ  "إسرائيل"يطمب مف  -3

101)  

الدكر ) 194في المسكدة النيائية لمقرار رقـ  كرائدا   أساسيا   لعبت الكاليات المتحدة دكرا           
ـ، كالذؼ شكل األساس لكل القرارات الالحقة 1948ؿ ك ديسمبر / كانكف األ 11الصادر في  (3

ف كاف ىذا القرار مبنيا   ،المتعمقة بالالجئيف الفمسطينييف ف نو بشكمو  ،عمى أساس تقرير برنادكت كا 
ما يمي: " إف  فقد نصت نسخة سابقة قدمتيا بريطانيا عمى حد كبير، إلى النيائي جاء معدال  

 ،ديارىـ في أقرب تاريخ ممكف إلىالجمعية العامة تقرر كجكب السماح لالجئيف العرب بالعكدة 
دمحم ) ...".التدمير أكالمصادرة  أككدفع تعكيضات كافية عف الممتمكات المفقكدة نتيجة السمب 

 (94: 1985شديد، 

ضافة ل ،لكف ىذه الفقرة أخضعت تحت رعاية الكاليات المتحدة     عدة تعديالت لتمطيف ليجتيا كا 
 :التالي كعمى النح بشكميا النيائي (3الدكرة ) 194مف القرار رقـ  11فجاءت الفقرة  عمييا،قيكد 

ديارىـ كالعيش بسالـ  إلى" إف الجمعية العامة تقر أنو يجب السماح لالجئيف الراغبيف في العكدة 
، كدفع تعكيضات عف أمالؾ الذيف يختاركف ا  مع جيرانيـ بفعل ذلؾ في أقرب تاريخ ممكف عممي

بمكجب مبادغ  لحقت بالممتمكات التي يعكض عنيا عدـ العكدة كعف الخسائر كاألضرار التي
.. " .السمطات المسئكلة أكمف قبل الحككمات  تطبيق مبادغ العدؿ الطبيعي أكالقانكف الدكلي 

 (19: 1993المتحدة،  األمـقرارات )

مف  لمعكدة بدال   ممكف عمميا   الحساسة التأكيد عمى أقرب تاريخ التغيرات  كاف مف بيف        
 " التعكيض بدال  أكالكطف، "  إلىالعكة  مبدأ كأدخل في التعديل النيائي أيضا   أقرب تاريخ ممكف،
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مف "ك" التعكيض، كالفقرة " العيش بسالـ مع جيرانيـ " كيقصد الالجئيف كاضعا بذلؾ شرطا لـ 
كعندما جرػ االقتراع جكبو ىذا التعديل بالمعارضة مف دكؿ الكتمة  ،عمى عكدتيـيكف مكضكعا 

  (95: 1985دمحم شديد، ) .المتحدة األمـالشرقية ككل الدكؿ العربية آنذاؾ في 

نجد أف  194في القرار رقـ  ةاألمريكيمما ذكر في الدكر الذؼ لعبتو الكاليات المتحدة  الكاضح   
 ”اإلسرائيمي“ حيث أعمنت استيائيا مف المكقف ،كغير كاضح المعالـ ،دكجا  دكرىا كمكقفيا كاف مز 

كما نص ذلؾ قرار مجمس  ،ألف الجئ100بالحد األدنى عكدة  ككل ،الرافض لعكدة الالجئيف
كمف جية أخرػ نجد أف الكاليات المتحدة في المنظمة الدكلية،  ككعض "إسرائيل  "لقبكؿ  ؛األمف

 كخاصة في تمؾ المرحمة. "سرائيل إل "لسياسي كالمالي كالعسكرؼ تقدـ الدعـ ا ةاألمريكي

تجاه قضية الالجئيف بل يمكف القكؿ التأييد افيو نكع مف التخاذؿ  األمريكيالمكقف  اذ  إ       
بأف لجنة التكفيق كاف تسير في  ىتجاه قضية الالجئيف كال ننسا "إسرائيل  "المطمق لمكاقف 

لمجانب  رضاء  سط كا  ك بما يتماشى مع مصالحيا في الشرؽ األ عميو ياألمريكعمميا كفق التأثير 
حيث ركزت عمى تكطيف الالجئيف في البمداف العربية التي يتكاجدكف فييا مف خالؿ  ،"سرائيمياإل"

 .عدة مشاريع قامت بطرحيا

 181من قرار التقسيم  األمريكيالموقف والدور -4

ه مما قرار ة العامة لـ يمق التأييد المطمكب إلعندما عرض مشركع التقسيـ عمى الجمعي       
كقامت بتكجيو  ،ذلؾ القرار إقرارمف أجل بذؿ الجيد الكبير  ةاألمريكيجعل الكاليات المتحدة 
 مشركع المنتسبيف لمجمعية العامة لألمـ المتحدة مف أجل تأييد عضاءضغكط ىائمة عمى األ

د التي بذلتيا الكاليات المتحدة إال كط كالجيك ، كبالرغـ مف تمؾ الضغ1947لسنة  181القرار رقـ 
في  ةاألمريكيالسفارة  إلىكبعثت كزارة خارجيتيا برسالة  ،نيا سرعاف ما غيرت مكقفيا فجأةأ

القاىرة كالتي جاء فييا بعد مراجعتيا التصريحات السياسية لمسؤكليف أمريكييف كبار كمراجعة 
تكصمت الحككمة  كقد ،الماضية ؿ الثالثيف عاما  قرارات الككنغرس كمراجعة برامج االضراب خال

ف اتجاه الرأؼ العاـ ف  ،االقتناع بأنو لـ يكف ىناؾ عامل غير محسكب في الكضع إلى ةاألمريكي
 ،alan.)الكاليات المتحدة عمى تأييد التقسيـ" قد أجبرت عمميا   ،كالسياسة المبينة عمى أساسو

1970: 95-98)) 
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كزارة الخارجية ككذلؾ كزارة الدفاع قرار التقسيـ خكفا عمى مصالحيا كاف سبب معارضة          
كعندما  ،الدكلية كخاصة لمحفاظ عمى النفط في الدكؿ العربية كمنيا العراؽ كالككيت كالسعكدية

 ،alan) .االتحاد السكفيتييممئ الفراغ كافقت عمى القرار خشيت بعد زكاؿ نجـ بريطانيا أف 
1970: 68) 

 ،ال بالقكةأف قرار التقسيـ ال يمكف تنفيذه إشعرت ب ةاألمريكيا كأف الكاليات المتحدة كم         
قدـ  ،ـ1948فبراير / شباط  12القكمي في  األمفكىـ غير مستعديف لذلؾ، كفي اجتماع مجمس 

اعادة القضية  ،لغاء التقسيـإ تثالثة احتماالمذكرة تتضمف  األمريكيمارشاؿ كزير الخارجية 
 (159: 1998)كريـ،  .تطبيق التقسيـ بالقكة أك ،الجمعية العامة لممراجعة إلىبرمتيا 

تشكيل قكة عسكرية دكلية لتنفيذ القرار تقدمت الكاليات المتحدة  األمفعندما قرر مجمس        
مف التقسيـ كقد كافق  بدال   الييكدكتكقيع ىدنة بيف العرب ك  ،لغاء قرار التقسيـإ كبمشركع جديد كى

 (156 :بدكف كثائق فمسطينية، ) .باإلجماع األمريكيعمى القرار  األمف مجمس

الجة الحالة ت الكاليات المتحدة مشركع الكصاية الدكلية ك حدػ الحمكؿ المقدمة لمعتبن          
لغاء التقسيـ، كلكف عمى الفكر شنت الصييكنية حممة كاسعة إللغاء في فمسطيف بعد قرار إ
كضغط  ،ضغط الصييكنيةبيف  األمريكيككقع الرئيس  ،لقرار التقسيـ مكضكع الكصاية كالعكدة

مارس/ آذار  25في  كأعمف ،، كاستسمـ بالنياية لمضغكط الصييكنيةةاألمريكيالسياسة الخارجة 
مايك/  12في  مشركعيا نيائيا   أمريكياقفت كأك  ،ح الكصاية ال يناقض التقسيـاف اقتر إ ،1948
 (52: 1967حكيـ، ) .ـ1948آيار 

أف العالقة  181في قرار التقسيـ رقـ  األمريكيلقاء الضكء عمى الدكر مف خالؿ إ يالحع
ؿ الذؼ تـ مناقشتيا داخل ك كالدكر الذؼ لعبتو بالقضية الفمسطينية كاف منذ اليكـ األ ةاألمريكي
 ـ.1947المتحدة عاـ  األمـأركقة 

عمى أجزاء كبيرة  "إسرائيل  "قكة استيالء أيدت كدعمت كبكل  ةاألمريكيالكاليات المتحدة          
بل كاعترفت الكاليات  ،181كالتي جاءت مخصصة في قرار التقسيـ رقـ  ،مف أرض فمسطيف

كقامت  ،ائل الدكؿ التي اعترفت بياأك ككانت مف  ،"إسرائيل  "بقياـ دكلة  ةاألمريكيالمتحدة 
 ه.إقرار  بالضغط عمى الدكؿ التي رفضت القرار مف أجل المكافقة عمى
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ال أنيا خشيت عمى إ "إسرائيل  "ؿ ةاألمريكيلكف بالرغـ مف دعـ الكاليات المتحدة          
ال ضت حمكؿ جديدة كالكصاية الدكلية إعمى النفط في الدكؿ العربية كعر  مصالحيا الدكلية حفاظا  

لمضغط  رضاء  إتتراجع عنو  ةاألمريكيىذا المشركع جعمت الكاليات المتحدة  "إسرائيل  "أف رفض 
 .عميياالصييكني الذؼ كاف يمارس 

 الخالصة

جل قياـ الكياف الصييكني مف أ لصالح اكخطير   اىام   ادكر   ةاألمريكيلعبت الكاليات المتحدة        
بالقضية الفمسطينية برمتيا، كخاصة مف قرار  األمريكيىذا الدكر  أضر" مما إسرائيل  " دكلة

ا، ككذلؾ حق عكدة الالجئيف الذؼ لعبت بو الكاليات المتحدة التقسيـ كمكقفيا المنحاز لي
لتكطيف الفمسطينييف في  لتيااك كمحضاعة حق الالجئيف مف أجل إ 194بصيغة قرار  ةاألمريكي

 الدكؿ العربية.

نيا قاعدة استراتيجية ال يمكف ، كانت كما زالت عمى أ"سرائيل إل " ةاألمريكيف الرؤية إ        
حكاؿ فصل االستراتيجية لذلؾ ف نو ال يمكف بأؼ حاؿ مف األخرػ، ك أ ة بيا بأية دكلةمقارنة العالق

يضمف  في المنطقة "إسرائيل  "الف امف كسالمة  ؛سرائيمية "اإل "عف االستراتيجية  ةاألمريكي
 ( Nasser Aruri، 1993: 2فييا. ) ةاألمريكياستقرار المصالح 

يكمنا  تيا حتىأكنشمنذ كالدتيا  "إسرائيل  "داعمة ؿ ةمريكياأللقد ظمت الكاليات المتحدة          
مف خالؿ تمؾ المشاريع أك جل تسكية القضية الفمسطينية، بالمشاريع التي قدمتيا مف أ اء  ىذا سك 

جل حصكؿ الشعب الفمسطيني عمى تقرير عمى المجتمع الدكلي تنفيذىا مف أ التي كانت تكجب
مف أجل الفيتك باستخداـ حق النقض  ةاألمريكيالمتحدة مصيره كنيل حقكقو فقامت الكاليات 

 عمييا.بطاؿ ىذه المشاريع كعدـ المكافقة إ
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 المبحث الثاني

 المتحدة األممو  ةاألمريكيتقييم دور الوليات المتحدة 

 في التعامل مع القضية الفمسطينية 

 مقدمة

 المتحدة األمـ منظمة لياتاَ فع مف شاسعة مساحة احتمت الفمسطينية القضية أف الشؾ       
 راتاك كالمش التاك كالمد كالمقاءات كاالجتماعات االنعقادات مف نسبة بأعمى كحظيت التيا،ك اكمد
ف شرفيا، عمى  كجيد، كقت مف بو حظيت ما بمثل بعدىا كال قبميا ال تحع لـ أخرػ  قضية أؼ كا 
    ليا. التابعة األخرػ  لمختمفةا مؤسساتيا أـ العمكمية جمعيتيا أـ أمنيا مجمس في ذلؾ كاف سكاء

 مثاؿ خير الفمسطينية كالحالة، آخر شيء كالكاقع شيء الفمسطيني الشعب تمناه ما أف إال      
 الفمسطيني الشعب كابد أمنيا، مجمس اكتحديد   المتحدة، األمـ ظالؿ فتحت الطرح، ىذا عمى

 مف سمسمة عبر الشتات إلى كتيجيره كطنو تراب كامل اغتصاب مف خالؿ التاريخية معاناتو
    أبنائو. بدـ صفحاتيا يكتب زاؿ كما فيو، تكاجد مكاف كل في عميو شنت الحركب

 كى األمف مجمس أف بعيد زمف منذ عامة كالعربي خاصة الفمسطيني المكاطف اكتشف لقد      
 كمنذ ألمرا حقيقة كفي كقضاياه، العالـ عمى أمكر لياءأك  أنفسيـ نصبكا الذيف األقكياء مجمس
 المتغطرس الغرب مف المدعكمة األميركية المتحدة الكاليات أصبحت السكفييتي االتحاد انييار
 كالمتحكمة الدكلية المنظمة عمى المسيطرة بالتالي كىي ،القطب األحادية العظمى القكة ىي

 اعربي   معو التعامل ف ف كىكذا، األميركية اإلدارة مف يتجزأ ال اجزء   أصبح ككأنو أمنيا، بمجمس
سالمي       أجميا. مف تأسس التي تمؾ غير أخرػ  معايير لو كأصبح محاذيره، لو اكا 

كالسمـ الدكلييف، ككذلؾ  األمفالمتحدة في حفع  األمـىذا المبحث دكر في سكؼ نناقش      
المحددات التي تحكـ دكر المنظمة في التعامل مع القضية  أىـك كالسمـ،  األمففشميا في تحقيق 

في التعامل مع القضية  ةاألمريكيمكقف كدكر الكاليات المتحدة  تناكؿلفمسطينية، ككذلؾ سنا
 .الفمسطينية
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 القضية الفمسطينيةالتعامل مع  فيالمتحدة  األمم: تقييم دور ًل أو 

المتحدة منذ قياميا مثل ما حظيت بو  األمـلـ تحع منطقة مف مناطق العالـ باىتماـ      
 األمـلى القضايا الدكلية التي عالجتيا المنظمة كلكف أك لقضية الفمسطينية مف منطقتنا، ككانت ا

لمحسابات السياسية كمكازيف القكػ القائمة، ككاف التكاطؤ القائـ عمى  المتحدة خضعت دائما  
في تحقيق البرنامج  كفعاال   رئيسا   المصمحة ما بيف الصييكنية العالمية كالقكػ االستعمارية عامال  

المتحدة منظمة  األمـ دكلة لمييكد في فمسطيف، لـ تكف أبدا   إنشاء إلىكني الرامي الصيي
ديمقراطية تحتـر قكاعد العدؿ كاألخالؽ، كلكنيا بنيت منذ البداية عمى تكريس مكازيف القكػ داخل 

حيث  ،ىي المنتصرة في الحرب العالمية الثانية المتمثمة في ىيمنة دكؿ خمس عظمى المنظمة
المتحدة ىي الساحة التي يجرؼ فييا تحرير كاعتماد كاكتشاؼ الصيغ المقبكلة مف  مـاألكانت 

، عمى ما بينيما مف تضاد (الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفييتي)قبل قطبي الساحة الدكلية 
كعمى الصعيد اإلقميمي مف قبل القكػ المتصارعة،  ،كصراع في ظل النظاـ العالمي ثنائي القطبية

مؾ الصيغ حسب مكازيف القكػ بينيما في كل لحظة مف لحظات الصراع، كىكذا صدرت كتأتي ت
، " سرائيمياإل "القرارات الكبيرة في كل منعطف أساسي مف تاريخ صراع األمة في االحتالؿ 

 ، كقرارات فض االشتباؾ ابتداء  1973عقب حرب  338، كالقرار 1967عقب حرب  242القرار 
كشذ عف ىذه ، الخاص بالالجئيف 194القرار  لقرارات جميعا  ، كمف قبل ىذه ا1975مف 

الدكؿ العربية،  عميو، كاعترضت "إسرائيل  "الخاص بالتقسيـ، حيث قبمتو  181القرارات، القرار 
 (87: 1999عبد الحي، ) مف الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفييتي. كال   عميوككافقت 

دة حياؿ الصراع قد تعرضت لتغيير جذرؼ عقب سقكط المتح األمـغير أف مركزية كضع        
 ةاألمريكيتابعة لمكاليات المتحدة  منظمةالمتحدة ككأنيا  األمـالنظاـ ثنائي القطبية، حيث بدت 

، شامال   دكليا   ترسميا كاشنطف قبكال   الدكلية التيفيي الساحة التي يجرؼ فييا إكساب السياسات 
 (88: 1999عبد الحي، ) .بل كشرعية دكلية

ار ضد العراؽ، ف نيا لـ تستعف بو في إط األمففي حيف استعانت كاشنطف بمجمس         
 "المتحدة كاف بيدؼ استمالة الحككمة  األمـ: إف تحجيـ عممية التسكية، كقد قيل حينيا

 "، لمتحدة بدعكػ أف مكاقفيا " معادؼا األمـالتي كثيرا ما أعمنت أنيا ال تثق في  سرائيمية "اإل
مف  كلكف ىذه الذرائع سقط معظميا بعد إلغاء قرار الجمعية العامة باعتبار الصييكنية نكعا  
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كبكيف عالقات  كالعنصرية، كبعد أف أقامت عكاصـ الدكؿ العظمى كافة بما فييا مكسك
حدة صراحة عف دكرىا في المت األمـ، كمنذ عقد مؤتمر مدريد تخمت "إسرائيل"دبمكماسية مع 
في إحالؿ  بالتدريج، بل انطمقت آلية تعاظـ شأنيا "سرائيمياإل"مع االحتالؿ  نييفصراع الفمسطي

المباشرة فيما بينيا محل قرارات  مفاكضاتالالقرارات التي تصدر بالتراضي بيف األطراؼ نتيجة 
بل كاتساـ القرارات الجديدة في بعض األحكاؿ ىا مف المجتمع الدكلي؛ إقرار المتحدة السابق  األمـ

خاصة فيما يتعمق بقضية الالجئيف الفمسطينييف كبحقيـ في  ة التعارض مع القرارات األصميةصفب
 (88: 1999عبد الحي، )العكدة، كفيما يتعمق بالقدس. 

، يجدر بنا أف نتساءؿ: ىل "إسرائيل  "جانب  إلى المنحاز كميا   األمريكيفي ضكء المكقف       
قرارات  إصدار" ملء فراغ " بمعنى أف كظيفتيا ىي  فقط كالمتحدة ى األمـمعنى ذلؾ أف دكر 

ما داـ ىناؾ عجز عف إيجاد كسيمة لتطبيق  ف الشرعية قد اكتممت أركانيابأ تعطي انطباعا  
 إلىسمح بأف يفضي الصراع لقد جاءت الظرؼ التي ت بسبب احتداـ الصراع، عمميا   الشرعية

المتحدة كتختفي  األمـتزكؿ كظيفة  –تسكية  إلىنتائج مممكسة كتمكح في األفق إمكانية التكصل 
 األمـالقرارات التي تككف قد اتخذتيا، كتصبح القرارات ذات صفة مختمفة، كتنبع مف خارج 

المتحدة، كالكاقع أف ىذا التحميل يطرح فكرة " الكيل بمكياليف " بمعنى جديد غير المعنى المألكؼ 
نما بصفتيا   بصفتيا جيازا  المتحدة ال األمـكيكشف  ،الذؼ سبق طرحو كثيرا   " فكؽ " الدكؿ، كا 

" يحل محل " الدكؿ فقط لملء الفراغ الذؼ عجز النظاـ الدكلي عف ممئو بطريقة أخرػ،  جيازا  
 (89: 1999عبد الحي، ) .ةرؼ بشكل مباشر بيف األطراؼ المعنيتج مفاكضاتمف خالؿ 

 الدوليين األمنالمتحدة ودورىا في حفظ السمم و  األمم

لي، كلذلؾ كاف التي تكاجو المجتمع الدك  ىـالدكلييف المشكمة األ األمفيعتبر حفع السمـ ك       
الدكلييف يكجد  األمفكلتحقيق السمـ ك المتحدة،  األمـمنظمة  إنشاءمر المقصد الرئيسي مف األ

المتحدة كسائل متعددة يضمنيا الميثاؽ كىي كسائل سممية كغير سممية، فقد خصص  األمـلدػ 
ما الكسائل غير السممية فقد حددىا السممية لحل النزاعات الدكلية، أ فصل السادس لمكسائلال

 (5: 1994 الرحيـ، عبد)الفصل السابع مف الميثاؽ.

 الدوليين: األمنالوسائل السممية المستعممة لحفظ السمم و  - أ
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ل الدكلي لحل مف الميثاؽ الكسائل كالطرؽ المعترؼ بيا عمى صعيد العم 33حددت المادة       
خرػ قضائية، ككذا ية، كأكسائل دبمكماسية كسياس إلىالنزاعات الدكلية بالطرؽ السممية، كقسمت 

 قميمية.الككاالت كالتنظيمات اإل إلىالمجكء 

 الوسائل الدبموماسية والسياسية: -1

 :كتتمخص فيما يمي ،الكسائل السممية لحل النزاعات الدكلية أفضلتعتبر ىذه الكسيمة مف     

عريفيا ا الدكؿ عادة لحل النزاعات، كيمكف تلييإ لى التي تمجأك الكسيمة األ ىي :المفاوضات* 
 قد التفاكض أف عميو المتفق كمف"،اتفاؽ إلىطراؼ بقصد الكصكؿ بأنيا" تمؾ المباحثات بيف األ

 يفآخر  أشخاص أؼ أك الخارجية كزراء أك الحككمات رؤساء أك المتنازعة الدكؿ رؤساء بو يقكـ
 ( Pierre Marie Dupuy، 1993: 3690) .الميمة بيذه القياـ ـَاليي يككل

حل لنزاع قائـ بيف دكلتيف، كىذا  إليجاد: كىي مسعى كدؼ يقكـ بو طرؼ ثالث * الوساطة
 المتحدة الكاليات كساطة ذلؾ مثاؿ كاعداد التسكية مفاكضاتاليشترؾ مباشرة في  الثالثالطرؼ 
 بينيما الدائر النزاع لحل "إسرائيل  "ك العربية مصر جميكرية بيف يماف 1979 أكاخر ةاألمريكي

 (798: 2007المجذكب، ) .سيناء جزيرة شبو حكؿ

كيقصد بو البحث كالتحرؼ لكشف غمكض يحيط بنزاع ما بكاسطة لجنو مككنة مف  * التحقيق:
ح ، كاقتراأكثر كأمف شخص تككف ميمتيا تقصى الحقائق المتعمقة بنزاع قائـ بيف دكلتيف  أكثر

 (48: 1994ؼ، ك اىند) طراؼ عمى حمو.الحل األمثل لمنزاع لمساعدة األ

اصة تتككف عمى لجنة خ أكثر أكحالة النزاع القائـ بيف دكلتيف إ إلىكسيمة ترمي  كى * التوفيق:
كتككف ميمتيا بحث كافة جكانب النزاع كتقدـ اقتراح  ،طراؼ النزاععادة مف اشخاص يعينيـ أ

 (292: 2005سمطاف،  كب) .اؼ تراه مناسبلذالمحل 

 الوسائل القانونية: -2

 الدكلي: الدكلي كالقضاءقانكنية كالتي تتمثل في التحكيـ كسائل  انب الكسائل السابقة تكجدج إلى
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 عميوالكسائل القضائية حيث يستيدؼ حل النزاع المعركض  أقدـيعتبر مف  * التحكيم الدولي:
 (50: 1994ؼ، ك ادىن) .ألحكاـ القانكف  اكفق  

 أف حل المنازعات الدكلية عف طريق التسكية القضائية  عميومف المستقر  * القضاع الدولي:
كلمقضاء الدكلي مزمة تصدرىا محاكـ قضائية دكلية، يككف عمى أساس القانكف كبمكجب أحكاـ م

حكمة الدائمة تاريخ طكيل فقد كجد ىذا النكع مف القضاء منذ أف كجد التنظيـ الدكلي، كتعد الم
ؿ محكمة دكلية ذات اختصاص عاـ بنظر المنازعات التي تثكر بيف الدكؿ أك لمعدؿ الدكلي 

 (149: 2005متكلي، ) .المختمفة

 مات القميمية:الوكالت والمنظ إلىالمجوع 

ذ كرد في إ ،لتسكية المنازعات الدكليةالمنظمات االقميمية  إلىالمتحدة  األمـأشار ميثاؽ        
غيرىا مف الكسائل  أكقميمية الككاالت كالتنظيمات اإل إلى كايمجؤ أف  أك...منو " 33ادة الم

 الككيت حصكؿ عند 1961 عاـ الككيتي العراقي النزاعمثل  "،اختيارىا عميياالسممية التي يقع 
 يا،أراضي مف جزء أنيا عمى اَاليي ضميا كمحاكلة لذلؾ العراؽ كمعارضة استقالليا عمى

 بيف الحدكد عمى تمركزت عربية طكارغ  قكات بتشكيل قرارا   آنذاؾ العربية جامعةال تأصدر ف
 (المتحدة، نت األمـميثاؽ ) .األجنبية القكات محل الدكلتيف

 الدوليين األمنالوسائل غير السممية لحفظ السمم و  - ب

 أكالمتحدة نجدىا تتضمف العديد مف الكسائل القسرية  األمـنصكص ميثاؽ  إلىبالرجكع      
الفصل السابع مف  أسمفناالدكلييف، كىذه الكسائل تضمنيا كما  األمفسممية لحفع السمـ ك الغير 

 أك مف الميثاؽ، كىي في ثالثة حاالت تيديد السمـ 51المادة  إلى 39مف المادة  االميثاؽ بدء  
 كقكع عمل مف اعماؿ العدكاف. أك اإلخالؿ بو

 أعماؿ مف بعمل القياـ أك حرب في معيا بالدخكؿ رػ ألخ دكلة تيديد بو كيقصد تيديد السمم:-1
 الدكؿ مصالح تعريض إلى يؤدؼ بحيث العنف صكر إحدػ باستخداـ أك التيديد أك التدخل
 ( Nathalie Thomé، 2005: 56. )األخرػ 
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ف الميثاؽ يقكـ عند كقكع عمل مف م 39كاالخالؿ بالسمـ في مفيكـ المادة خالل بالسمم: اإل-2
ف استمراره يؤدؼ صداـ مسمح داخل إقميـ دكلة مف شأ كقكع أكضد دكلة معنية،  عماؿ العنفأ 

تتكسط تيديد السمـ ، كبذلؾ يككف التيديد مرحمة شد مف حالة تيديد السمـخمق حالو جديدة أ إلى
 (107: 1985اؿ عيكف، ) عماؿ العدكاف.ككقكع عمل مف أ 

 سالمتيا أك أخرػ  دكلة سيادة ضد ام دكلة قبل مف المسمحة القكة استعماؿ ىكالعدوان:-3
 الخزرجي،) .المتحدة األمـ ميثاؽ مع تتنافى أخرػ  صكرة بأية أك السياسي، استقالليا أك اإلقميمية
2004 :296 ) 

 الدوليين األمنالمتحدة في حفظ السمم و  األممفشل 

 منذ العممية ةالناحي مف ضعيفة ظمت أىدافيا تحقيق عمى كقدرتيا المتحدة األمـ فعالية       
 مف التأثير عمى لمقدرة تؤىميا التي الحقيقية القكة أشكاؿ مف شكل أؼ ككنيا لـ تستعمل تأسيسيا،
 في فشمت حيث  ،الكبرػ  الدكؿ ب رادة مرىكنة إرادتيا ظمت بحيث العالـ في األحداث مجريات

 حاؿ إصالح لىإ كتدع المتحدة األمـ رقةأك  في عديدة طمبات برزت كبذلؾ الدكلي األمف حفع
 فشمت التي الدكلية النزاعات نماذج اليكـ، كمف العالـ حاؿ عف حقيقيا   تعبيرا   لتككف  المتحدة األمـ
 النزاع الزاؿالذؼ  المزمف "اإلسرائيمي"  لصراع العربيا حل فيفشميا  إنيائيا في المتحدة األمـ

 (19:03: 4/10/2016ديكاف العرب، نت، ). محظةال حتى كقائما   مستمرا  

عبد الحميد، ) .والسمم الدوليين األمنالمتحدة في حفظ  األممسباب فشل دور منظمة أ من
 (: نت2015

 مصالحيا كخدمة ،سياساتيا لتنفيذ داةأ المتحدة األمـ فأ العضكية الدائمة الدكؿ اعتبرت-1
 بيف كفيقلمت ؛كخبراتو قدراتو حسب كل التكالي عمى العامكف  اءاألمن سعى كلقد ،االستراتيجية

 ناحية مف العظمى الدكؿ رغبات كبيف ،ناحية مف الميثاؽ في الكاردة كاختصاصاتيـ مياميـ
 بالكامل المنظمة عمى الييمنة ليا تضمف التي الصالحيات كل نفسيا اعطت التي خرػ أ

 .بعد فيما كمصيرىا
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 إلى منظمةال بيذه نصل حتى المأمكؿ النجاح تمق لـ طرحت التي المبادرات كل فف  كذلؾ -2
 ىذه صالحإ امكانية عمى التشاؤـ مف مزيدا   يضفي ما كذلؾ ،الدكؿ ىذه تتمناه الذؼ دكرىا

 تدعـ ككنيا إلى باإلضافة عمييا تكازف  ضفاءكا   ىياكميا لتعديل المطركحة فكاراأل كتحبط المنظمة
 الذؼ لدكليا النظاـ طبيعة مع يتكافق جديد مؤسسي كياف يجادإ يةأىمب تقكؿ باتت التي اآلراء
 .كمستجداتو متغيراتو بكل نحياه

 كرد الدكلي المجتمع تكقعيا التي عميةبالفا يكف لـ المتحدة األمـ دكر فأ زماتاأل تكضح كما-3
 شعكب ماؿاَ  يخيب ماك كى ،ذاتيا زمةاأل صاحبة الدكلة تكقعات ككذا ،زماتاأل ىذه عمى فعل
 لحياة األمفك  السمـ ييدد نزاع كقكع حاؿ في المنظمة ليذه المجكء مكانيةإ في الثالث العالـ

 .شعكبيا

 المنكط الدكر طبيعة في متعمدا   ضعفا   تكضح العربية االزمات مف المتحدة األمـ مكاقف-4
 لمدكؿ يتراءػ ما كاتخاذ المنظمة قيادة األمف مجمس لجياز يكفل بما المتحدة األمـبمنظمة 
 المجتمع مرأػ ماـأ تزىق التي ركاحاأل نقاذا عف كتنأػ ،مصالحيا تخدـ قرارات مف الكبرػ 
 .كشعكبا   ساسة   كمسمعو الدكلي

 (77: 1999)عبد الحي،النزاعات الدولية. أوالمتحدة في القضايا  األممالمحددات التي تحكم دور 

 ،فراغ في تعمل ال كىي الدكلية، العالقات لتنظيـ شتى أدكات مف أداة إال ىي ما المتحدة األمـ-1
 إنما ميثاقيا، عمى ا  ساسا تعتمد ال كسمطاتيا المنظمة كقدرة الدكلية، العالقات لحالة مرآة ىي إنما
 .أطرافو بيف القكػ  كمكازيف حكليا الخارجي العالـ حالة عمى

 عطاىاأ  إذ الدكلييف، األمفك  السالـ حفع ميمة في الفصل القكؿ حق الكبرػ  الدكؿ م نحت -2
 األمـ بو تقكـ الذؼ كاألخطر ىـاأل كالدكر ،األمف جمسم في المييمف المركز ذلؾ الميثاؽ
 كمحصمة قراراتو تأتي الذؼ ،األمف مجمس طريق عف يتـ الفمسطينية القضية في المتحدة

 .كالقانكف  العدالة قكاعد عمى االعتماد مف أكثر القكػ  كمكازيف ،مساكمةلم

 أنو كفي ػ” اإلسرائيمي“ حتالؿاال مع الفمسطيني صراعال قضية يخص كالذؼ الثالث المحدد أما-3
 فرضت كمما ،" سرائيمياإل " االحتالؿ ضد كاستبساليا األمة مقاكمة المقاكمة حدة ازدادت كمما
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 مف مجمكعة تأصدر  التي العامة الجمعية في خاصة المتحدة األمـ ساحة عمى نفسيا القضية
 .الفمسطيني الشعب لصالح المتتالية القرارات

 الفمسطينية القضية مع التعامل في ةاألمريكي المتحدة الوليات دور تقييم: اثانيً 

كما  – لـ يكف دكر الكاليات المتحدة مف ساحة فمسطيف مطمع القرف العشريف خجكال        
ىذا الحجاب تمثل في أف بريطانيا  ،لكف مف كراء حجاب أساسيا   بل كاف فاعال   يتصكر البعض؛

كطف قكمي  لتأسيس االذؼ دع 1917نكفمبر  ،انيتشريف ث 2كانت صاحبة تصريح بمفكر 
 ،نشكء المشركع الصييكني ؿ خطكة رسمية كبيرة تدعىأك ؼ كاف بمثابة لمييكد في فمسطيف كالذ

يقكؿ  ،لى لكالدتوك كالكاليات المتحدة لـ ترث فكرة المشركع عف بريطانيا بل تبنتو منذ المحظات األ
تى قبل صدكر كعد بمفكر بخمسة أشير: "كقد مضى ح األمريكيحاييـ كايزماف عف ىذا التأييد 

مناديف بقياـ  فقرركا شكل الدكلة التي ستقـك ،أبعد مف ىذا الحد إلىكف األمريكيأصدقاؤنا 
 (44: 2007 ،)الجرادجميكرية ييكدية. 

لى المطالب الصييكنية التي تحققت أك في تحقيق  ىـاس األمـإف كيمسكف الذؼ أنشأ عصبة      
في  رئيسا   كلعب كيمسكف دكرا   ،عمى الكعد ضركرية أمريكيامفكر حيث كانت مكافقة بفضل كعد ب

في  قكميا   كطنا   الييكدكأعمف عف تأييده لمنح  ،كشارؾ في االتصاالت التي سبقتو ،صدكره
ذا امتمؾ تصبح فمسطيف مؤىمة لمديمقراطية إال إ كصرح عشية صدكر الكعد بقكلو: "لف ،فمسطيف
: 1973 ،)رزكؽ  بكلكنية. ،البكلكنيكف  أككما سكؼ يمتمؾ العرب شبو جزيرتيـ  ،فمسطيف الييكد
407) 

 ."إسرائيل"من نشية  ةاألمريكيالوليات المتحدة دور  -1

 المتحدة الكاليات بيا كاعترفت ،"إسرائيل  " دكلة قياـ عف أعمف 1948كماي/  أيار 14 في       
 بالدكؿ االعتراؼ بخصكص الدكلي العرؼ بذلؾ قة  خار  اإلعالف ىذا مف دقائق عدة بعد ةاألمريكي
 استخدمت كما ،يةالييكد المنظمات كبيف بينيا اقائم   كاف الذؼ التكاطؤ عف ككاشفة الجديدة،
 األمف مجمس حممت عندما "إسرائيل  " لحماية كاالقتصادؼ السياسي نفكذىا المتحدة الكاليات
 ظير كما ،1948كماي/  أيار 29 في القتاؿ كقفب قرار إصدار عمى فيو ادائم   اعضك   باعتبارىا
 1948 مارس/  آذار 19 في المتحدة الكاليات عارضت عندما "إسرائيل  " مع األمريكي التكاطؤ



128 
 

 العربي الشعب حقكؽ  لضماف التنفيذية جراءاتاإل اتخاذ يتضمف األمف مجمس مف قرار صدكر
 (نت: 2002 لمحكار، فمسطيف)." ئيلإسرا " تمارسيا بدأت التي التكسع سياسة ضد فمسطيف في

حساس لو العرب كرفض التقسيـ قرار صدكر بعد         لصالحو صكتت التي الدكؿ بعض كا 
 كلكنيا الدكلية، العدؿ محكمة عمى القضية لعرض جادة محاكالت ظيرت"  مكقفيا، بخطأ

 تمؾ عمى بفمسطيف تتعمق مسألة أية عرض ضد ثبات بكل المتحدة الكاليات بكقكؼ تحطمت
 قضية بعرض لممجمس طمب تقديـ حالة في األمف مجمس في الفيتك باستخداـ كىددت المحكمة،
 عاـ التقسيـ لقرار كدعميا تبنييا خالؿ مف المتحدة الكاليات ىدفت كقد ،" المحكمة عمى التقسيـ
 لكيافا كتثبيت فمسطيف، أرض عمى الييكدية لمدكلة الكاممة الدكلية الشرعية إضفاء إلى 1947

 (24: 1985 الدسكقي،. )العربي المحيط قمب في ”اإلسرائيمي“

 وبداية المشكمة الفمسطينية: "إسرائيل  "قيام -2

كقبكليا  ،"إسرائيل  "القانكف الدكلي لقياـ دكلة  إطاركاف قرار التقسيـ المدخل الشرعي في        
" ىدؼ  األمريكيكما أف الدعـ  ،ياالمتحدة بمساعدة الكاليات المتحدة نفس األمـفي  فاعال   عضكا  
ؼ كالجماعات الصييكنية المسيحية خاصة البركتستانتية في دعميا الييكدارضاء المكبي  إلى
 (96: 1996سميماف،) ."إسرائيل"ـ دكلة لقيا

الدكلي مف اعتبار  األمفالدكر الرئيس كالحاسـ لمنع مجمس  أمريكيابعد اليزيمة لعبت        
كأجبرت مجمس  ،إسرائيمي " "نما نزاع عربي " عمى الدكؿ العربية، كا   ياإسرائيم " انا  الحرب عدك 

فعمى الرغـ مف أف مقدـ الذؼ كافأ المعتدؼ عمى عدكانو،  242قراره الشيير  إصدارعمى  األمف
 ةالخمس جكنستكف  األمريكي، فقد عبر عف مطالب الرئيس المندكب البريطاني كرار ىمشركع الق

حياة كطنية لكل دكلة في المنطقة، كحل مشكمة الالجئيف رؼ بو في الحق المعت :كىي
حد لسباؽ التسمح في الشرؽ ، كحرية المركر في قناة السكيس كخميج العقبة كضع الفمسطينييف

 (673: 2001شريف، ) .لمجميع راضياحتراـ االستقالؿ السياسي كسالمة األك ، سطك األ

" في  إسرائيلتبنت مشركع قياـ "  ةاألمريكيلمتحدة ف الكاليات افي ضكء ما سبق نجد أ       
مف خالؿ ضغطيا عمى بريطانيا بعدـ عرض  عميياالمتحدة بل كحافظت  األمـمنظمة  ركقةأ

حد الدكؿ الخمس الكبرػ مف استخداـ مف قياـ أ اخكف   األمفعمى مجمس  181قرار التقسيـ رقـ 
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تت لصالح القرار كشعرت بأنيا ي صك بل ككقفت في كجو الدكؿ الت ضد القرار؛الفيتك حق 
أت مشكمة لة، كمف ىنا بدك احبطت تمؾ المحـ التكجو لمحكمة العدؿ الدكلية كأبعد ،ت بذلؾخطأأ

المتحدة متقمصة الدكر  األمـف تبنتيا الكاليات المتحدة في منظمة القضية الفمسطينية منذ أ
ال إ كف ىذا القرار ما ىنجد بأ 242 قرار إصدارتتبعنا مراحل ما قبل  ككل، البريطاني في حينيا

كالمعركفة بالمبادغ الخمس كالذؼ  جكنستكف آنذاؾ  األمريكيقاـ بيا الرئيس  أمريكيةمطالب 
، األمففي مجمس  هقرار المشركع عف طريق بريطانيا إلىذا  ةاألمريكيمررت الكاليات المتحدة 

الذؼ راعت فيو الكاليات المتحدة  ال سمب لمحقكؽ الفمسطينيةه ما كاف ىذا القرار إإقرار كبعد 
التي احتمتيا في حركبيا ضد الشعب  راضيكتثبيت قياميا عمى األ” اإلسرائيمية“المصالح 
 .الفمسطيني

 الفمسطينية لمقضية العدائي األمريكي الموقف-3

 المتحدة الكاليات لجأت فقد ،اجديد   ليس الفمسطينية لمقضية األمريكي العدائي المكقف فإ     
 80 مف أكثر اآلف حتى 1948 العاـ منذ الفمسطينية القضية ضد األمف مجمس في" الفيتك " إلى
 العدكاف سعار في أىـكس القضية، بحل الخاصة الدكلية الشرعية قرارات كعطل أعاؽ ما مرة

 (: نت2014رايو، ) .كالتأييد كالدعـ الحماية حاضنة لمكياف ككفر الصييكنية، كالعنصرية

بقائيا الفمسطينية القضية احتكار عمى المتحدة الكاليات تصر   ذلؾ مع         يدىا، في رىينة كا 
 لقراراتيا، اكفق   ليا حل ب يجاد الممحة الدكلية الشرعية إلى أؼ المتحدة األمـ إلى إعادتيا أف كترػ 

 منعل" إسرائيل  " لمصمحة استخدمتيا طالما كرقة كاشنطف يفقد الصالح، الكحيد المرجع باعتبارىا
 دكلة" إقامة كمنيا حقكقيـ، بعض كاسترداد المصير تقرير حق ممارسة مف الفمسطينييف
 (نت: 2014 رايو،).أرضيـ مف جزء عمى القدس عاصمتيا" فمسطينية

 دكلة" قياـ تريد كال المحتمة، راضياأل مف" إسرائيل  " انسحاب المتحدة الكاليات تريد ال        
 القضية عمى قابضة تبقى أف تريده ما كل .االحتالؿ ينيي زمني سقف دتحدي تريد كال ،"فمسطينية

بقائيا الفمسطينية،  األمريكي الغضب أسباب يفسر األمر كىذا األبد، إلى عبثية مفاكضات أسيرة كا 
 خطكة في ترػ  كاشنطف ألف تو؛سمط خالؿ مف كمعاقبتو الفمسطيني الشعب مف باالنتقاـ كالتيديد
 السمطة َاليو تسعى ما كل أف كمع، ليا اكتحدي   ااستفزاز   األمف مجمس إلى بالتكجو السمطة
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 الفمسطيني، الشعب مف جزء أجل مف فمسطيف أرض مف جزء عمى" دكلة" إقامة كى الفمسطينية
 كل في الفمسطيني الشعب كل حق تنكر ألنيا اكشرعي   عادال   حال   تكفر ال الخطكة ىذه أف كمع

 ي ترؾ أال يبقى، ك المنقكصة الخطكة ىذه تجاها امعادي   امكقف   تتخذ المتحدة الكاليات ف ف أرضو،
 غاية تككف  قد فعميما ردكد ألف المتحدة؛ كالكاليات" إسرائيل" مكاجية في اكحيد   الفمسطيني الشعب

 يفقدىا ةاألمريكي السمة في البيض كل كضع أف تدرؾ العربية الدكؿ كلعل كالحقد، العدكانية في
 الشعب كدعـ المركزية العرب قضية جانب إلى الكقكؼ أرادت ما إذا حركتيا يقيدك  القرار، حرية

 (نت: 2014 رايو،.)الفمسطيني

العدائي لمشعب  ةاألمريكيف مكقف الكاليات المتحدة مف خالؿ السرد السابق نجد أ        
لف االستراتيجي تأكيد جديد عمى مدػ الترابط القكؼ كالتحا كبل ى بالطبع؛ االفمسطيني ليس مفاجئ  

كبر دليل ىنا عمى المكقف العدائي " كأإسرائيل  " كبيف ةاألمريكيلكاليات المتحدة المميز ما بيف ا
 األمـركقو مره في أ 84ألكثر مف الفيتك التي تقكـ بو الكاليات المتحدة استخداميا حق النقض 

قدمت لدػ مجمس  ”رائيمياإلس“ قرت كطبقت ألنيت الصراع العربيأ كالمتحدة، ككـ مف مشاريع ل
بل ككانت  ةاألمريكينيا كانت تجابو بالرفض مف الكاليات المتحدة كالجمعية العامة إال أ األمف

أجل التراجع عف تأييدىا القرار مف  أكتضغط عمى بعض الدكؿ التي تكافق عمى تمؾ المشاريع 
قكيو عمى حساب القضية  " إسرائيل "سط ك في الشرؽ األ االستراتيجيجل بقاء حميفيا كذلؾ مف أ
 الفمسطينية.

 سرائيمية ".اإل " الفمسطينية مفاوضاتال في ةاألمريكي المتحدة الوليات دور-4

 عمى 1993 عاـ كسمأك  اتفاؽ ثـ 1991 عاـ مدريد مؤتمر منذ المتحدة الكاليات عممت        
مدادىا سرائيمية "اإل " الفمسطينية مفاكضاتال رعاية  الدكر كبرز ستمراريتياال الالـز بالدعـ كا 

 (: نت2013النمس، ): ما يمي خالؿ مف الدكلي الصعيد عمى األمريكي

 مازالت 1993 عاـ فمنذ ةاألمريكي المتحدة الكاليات في كحصرىا ضيةك االتف المرجعيات احتكار-
 اتفاؽ حتى خرػ أ دكلية اطراؼ تدخل مف كمنعت ،مفاكضاتلم كالمرجع الكسيط تشكل أمريكيا

 بيضاأل البيت في رسميا   تكقيعو مف البد كاف أمريكيا عف بمعزؿ ليوإ التكصل تـ الذؼ كسمأك 
 .مفاكضاتلم المطمقة ةاألمريكي المرجعية دكر لتجسيد
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 العدؿ كمحكمة المتحدة لألمـ العامة كالجمعية الصمة ذات الدكلية المنظمات دكر تيميش-
 فالكاليات ةاألمريكي كالييمنة االحتكار كريسلت ؛ؿك األ الجزء كتسخير كغيرىا كالجنايات الدكلية
 42 منيا كاف مرة 80 أكثر مف األمف مجمس تأسيس منذالفيتك  استعممت ةاألمريكي المتحدة
 ."إسرائيل  " تديف مشاريع إلحباط

 "، الفمسطينية مفاكضاتالب خاصة تككف  ربما نكعيا مف فريدة ضيةك اتف قيـ منظكمة تسكيق-
 خمل ايجاد عمى عممت المنظكمة ىذه ،ةاألمريكي الشرعية دكف  تنجح فأ ليا فيك لـ سرائيمية "اإل

 مفاكضاتال تككف  ربما سرائيمية "اإل " الفمسطينية مفاكضاتالف ،مفاكضاتال فشل يحتـ بنيكؼ 
 األمريكي كالكسيط فاضح القكة مكازيف ختالؿف  ضيةك االتف المبادغ جميع بيا ختمتإ التي الكحيدة
 مف ميتشل جكرج استقالة إلى سابقا   دػأ الذؼ مراأل ككى جدا   محدكد الفمسطيني كالتمثيل منحاز
 .ميمتو

 الستكماؿ " سرائيمياإل "ك الفمسطيني الطرفيف المتحدة الكاليات دعت االطار ىذا في       
 القضايا فنفس ضي،ك االتف كالمضمكف  الشكل في شيء تغير دكف  2013 عاـ السالـ محادثات

 امريكي بدعـ كيحظى متفكقا  ” اإلسرائيمي“ الطرؼ يزاؿ كما اتفاؽ، إلى لمكصكؿ ياتناكل سيتـ
 فكا   حتى مفاكضاتال كاستمرار نجاح عكامل مف األمريكي الدكر اعتبار يمكف ال لذا مستمر،

 .الييإ بالدعكة المبادر الطرؼ كاف

ط دكلي في ترفض بتدخل أؼ كسي ةاألمريكيالكاليات المتحدة  نالحع ىنا أف اذ  إ      
ضية ك اذلؾ احتكار المرجعيات التف إلىىادفو  " يفياإلسرائيم "بيف الفمسطينييف ك مفاكضاتال

عمى مصالحيا كبمجرد انتياء الصراع  اكذلؾ خكف   ةاألمريكيكحصرىا فقط في الكاليات المتحدة 
انتيت لذلؾ سط قد ك لربما تككف مصالح الكاليات المتحدة في الشرؽ األ ”اإلسرائيمي“ الفمسطيني

كالضغط عمى  مفاكضاتالليا في  مف خالؿ االنحياز الكامل "إسرائيل  "ىي تحافع عمى كجكد 
جل القبكؿ بالحمكؿ كالمقترحات التي تقدـ منيا كالتي ىي بمثابو تثبيت ض الفمسطيني مف أك االمف

 .عمى حساب حق العكدة كتقرير مصير الشعب الفمسطيني ”اإلسرائيمي“ لمكجكد

 

 



132 
 

 صةالخال

لى في ك صبحت الدكلة األأ ةاألمريكيف الكاليات المتحدة مف خالؿ ما سبق نجد بأ       
ت تمسؾ بجميع ممفات القضايا الدكلية كتقكـ بحميا كفق رؤيتيا أالتصنيف العالمي، كبد

دة كمصالحيا، ككانت مف تمؾ القضايا القضية الفمسطينية، كالتي سعت مف خالليا الكاليات المتح
نو ال سالـ في ت تتحدث عف السالـ في المنطقة، كأخذسط، كأأك قضية شرؽ ىذه القضية لتعميـ 

نيا بصريح العبارة كانت كمازالت تصر عمى ة، إال أيسط دكف حل القضية الفمسطينك الشرؽ األ
بقائيا رىينو في يدىا، كأاحتكار القضية الفمس  األمـ إلىف عكدة القضية الفمسطينية طينية كا 

 يفقدىا كرقة طالما استخدمتيا لمصمحة " ةاألمريكيخسارة لمصالح الكاليات المتحدة  كالمتحدة ى
 " لمنع الفمسطينييف مف ممارسة حق تقرير المصير كاسترداد حقكقيـ المسمكبة. إسرائيل
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 ثالثالمبحث ال

 المتحدة األممالستفادة الفمسطينية من قرارات  َاليات

 مقدمة

رضيـ كطنيـ كأ إلىكعكدة الالجئيف الفمسطينييف  االحتالؿ إنياء بأف فيو شؾ ال مم ا       
 بشكل لدػ الشعب الفمسطيني األسمى اليدؼ كى الفمسطيني الشعب حقكؽ  كاستعادة المسمكبة

 دكلة بصفتياعالمية كاإل كالسياسية كاالقتصادية العسكرية بالقكة "إسرائيل  " تتمتع حيف ففي عاـ،
كقكة كبرػ في منظمة  ةاألمريكيمف استفادتيا بكجكد الكاليات المتحدة  ذلؾ يرافق كما محتمة،
ف نا ككطف عربي بأميع ا  إلزامكاف ف لسياساتيا، كاملال األمريكي نحيازالمتحدة مستغمو اال األمـ

خص بالذكر القضية الفمسطينية جكىر الصراع راتنا كب ظيار قضايانا العربية كأنككف متحديف بقرا
قضية ت ف يتبنى العرب ىذه القضية ككنيا قضية كطف عربي كليس، كأ" سرائيمياإل "العربي 

المتحدة مف خالؿ التصدؼ لمقرارات كالمشاريع التي  األمـشعب فمسطيني فقط سكاء في منظمة 
عالمي الدكلي مف خالؿ الدكر اإلأك عمى حساب القضية الفمسطينية،  "إسرائيل  "تصدر لصالح 

 العربية تبنييا. الذؼ تستطيع الدكؿ

عالـ الدكلي الفمسطيني كالعربي في ىذا المبحث دراسة دكر اإل تناكؿمف ىذا المنطمق سن      
تفعيل المطالبة بحق العكدة لالجئيف  َاليةلية تفعيمو لصالح القضية الفمسطينية، ككذلؾ كاَ 

 األمـليا في منظمة القرارات كالتصدؼ  المطالبة بالكحدة العربية لمكاجيةككذا  ،الفمسطينييف
 المتحدة ككنيا قضية العرب كليست قضية فمسطيف فقط.

 الفمسطينية جل دعم الحقوق من أ اً عالم الفمسطيني والعربي دوليتفعيل اإل: ًل أو 

 اكعسكري   اسياسي   الكسائل بكل الفمسطيني الشعب يحارب” اإلسرائيمي“ االحتالؿ إف      
 ثقافات في كالبحث المغة فصاحة عمى فييا يعتمد التي عالميةاإل قدراتو كافة كيسخر ،اكاقتصادي  
قناع التأثير في القدرة كبالتالي مخاطبتيـ عميو ليسيل الشعكب  امحارب   العالمي العاـ الرأؼ كا 
 لىك األ كالمبادرة الخداع كسيمة عمى باالعتماد العربي اإلعالـ في يؤازرىا كمف الفمسطينية الركاية

 التعاطف لكسب الفمسطينية لمقضية التاريخية الحقائق سرد امنكر   عالميةاإل الركاية سرد في
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 غير أسمكب كىذا الفعل رد دائرة في ادائم   كالعربي الفمسطيني اإلعالـ ف ف كبالمقابل الدكلي،
قناع” اإلسرائيمي“ اإلعالـ مكاجية في مؤثر  (: نت2015شاىيف، ).العالمي العاـ الرأؼ كا 

نسبة لنا، كنحف بحاجو لمكصكؿ بال اركبي كالدكلي ميـ جد  ك كاأل األمريكيـ ؼ العاإف الرأ      
التي نستيدفيا مف الراؼ العاـ،  ف نعرؼ أؼ فئة بالضبطنا أيعم، ك ليو بطريقة منظمة كذكيةإ

ؼ العاـ سع مف الرأأك قطاعات  إلىستراتيجية طكيمو المدػ، نصل بيا إ إلىفنحف بحاجة 
 أعضاءركبي، كعمى ك كاأل األمريكيالتركيز عمى صناع القرار كغيره، ليذا يجب  األمريكي

عالـ، ككذلؾ المؤسسات كالمنظمات الميميف في كسائل اإل عضاءيف كاألاألمريكيالككنجرس 
ف المكضكعات التي كيجب أف نككف كاضحييف بشأالدكلية النشطة في السياسة الخارجية، 

فمسطينية كعربية مف أصحاب  اؿ كفكد  رساإ إلىيقتضى معالجتيا بالكـ كالكيف، كنحتاج 
الكاليات المتحدة كغيرىا، بشكل منتظـ لمقاء  إلىصحاب مكانو رفيعة الكفاءات العالية كأ

 " فالمية، كمف ىنا يجب أف ننكه بأعالككنجرس كشخصيات إ  أعضاءالمسؤكليف الرسمييف ك 
. فمماذا ال نفعل ذلؾ ايضا  " ترسل فرقيا بشكل منتظـ مف اجل التأثير عمى المسؤكليف، إسرائيل 

 (53: 2002المغربي، )

: الوحدة العربية في مواجية القرارات والمشاريع الموجو ضد القضية اثانيً 
 الفمسطينية

فمسطيف ليس باعتبارىا قضيتيا األساسية  سالمية تعاممت مع قضيةاألنظمة العربية كاإل       
لمساعدة، ضكا لمظمـ كيحتاجكف بعض الدعاء كانما باعتبارىا قضية " جيراف " تعر المركزية، كا  

يستطيع ىؤالء  ف لممساعدة حدكد، فالكأف يعممكا أ ،ف يقدركا الضيافةكعمى ىؤالء " الجيراف" أ
ة في تمؾ األقطار، كالمشكمة ىنا أف النظاـ العربي ال نفسيـ كتشكيل مؤسساتيـ بحريتنظيـ أ
ـ شكالية النظاحرمة منزلو، كىذا جكىر إانتيؾ  كف العدالذؼ يحترؽ، كأ كف بيتو ىيشعر أ

عدـ إدارؾ  كخر لممكضكع ىف الكجو االَ القطرؼ في التعامل مع قضايا األمو العربية، عمى أ
مسطينييف سالمية لطبيعة المشركع الصييكني كأىدافو، كالذؼ لـ يستيدؼ الفاألنظمة العربية كاإل

مجرد ركيزة كمنطمق  كي لفمسطيف ىف احتالؿ المشركع الصييكنفقط كال فمسطيف كحدىا، كأ
مة العربية كاالسالمية ضعيفة مفككو يمنع كحدتيا كنيضتيا كيبقييا في دكائر التخمف إلبقاء األ
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ـ أ كيد عمى بقائو كيعني زكالو عاجال  اف قكة االمو ككحدتيا خطر أ اكالتبعية، ألنو يدرؾ تمام  
كنيضتيا  كتفككيا، كما أف كحدة األمة األمةف ف شرط نمكه كبقائو مرتبط بضع، كبالتالي ف جال  اَ 

 (496: 2003صالح، )مشركطة ب نياء ىذا المشركع كزكالو. 

 الحل الجذري لممشكمة الفمسطينية وىكونو  ادوليً  : تفعيل قرار حق العودةاثالثً 

، جذريا   كحل القضية الفمسطينية حال  نياء النكبة لعكدة لالجئيف الفمسطينييف يعني إحق ا       
كقضية الالجئيف الفمسطينييف ىي جكىر  ”اإلسرائيمي“ الصراع الفمسطيني كألف حق العكدة ى

، كقد ثبت بالدليل القاطع مف خالؿ البحر إلىيف التاريخية مف النير الكجكد الفمسطيني في فمسط
نا ية تغيرات تحدث ىيف الفمسطينييف ىـ المتضرركف مف أالمتغيرات العربية كالدكلية أف الالجئ

يجرؼ اآلف في سكريا كلبناف  كليبيا كما كىناؾ كالدليل عمى ذلؾ ما جرػ بعد احتالؿ العراؽ
فقضية حق العكدة ال يمكف ليا أف تنتيي دكف عكدة  ،كانعكاسات ذلؾ عمى القضية الفمسطينية

جرامية ديارىـ التي ىجركا منيا بالقكة بقكة العصابات الصييكنية بمسمياتيا اال إلىىؤالء الالجئيف 
ال بالنضاؿ كالتحرير كتحريؾ الجيكش العربية مف ة الالجئيف الفمسطينييف كلف تتـ إكال بد مف عكد

 (17: 2015الزعانيف، .)أجل ذلؾ

مييكد كمف ؿ اعتبرت فمسطيف بمد لك ف القضية الفمسطينية كمنذ المؤتمر الصييكني األإ       
ياينة أنفسيـ، كعمى مدػ ىذه السنكات جل اغتصاب فمسطيف ىـ الصكضع المخطط الكبير مف أ

فشاؿ ىذا المخطط كلألسف جاء كعد بمفكر ب عطاء فمسطيف ناضل شعب فمسطيف مف أجل إ
ا قميل، كعكدة ك التقدـ فييكطنا قكميا لمييكد، كمف يكميا القضية الفمسطينية تتعرض لنكسات 

نياء ؿ القضية كحميا النيائي كا  فيذا عدالحل كال حل بدكنو  كديارىـ ى إلىالميجريف الفمسطينييف 
ة التي كقعت بحق الشعب الفمسطيني؛ ألف القضية الفمسطينية مبنية عمى ىذه االزمة التاريخي

ال تعكد ىناؾ قضية كىي العكدة  ذا ما قطعالعكدة ألنو الشرياف الفمسطيني إ حق كؿ ىأك ساس أ
  (242: 2015)الحكيـ،  .منياالتي ىجر الفمسطيني  راضياأل إلى

رجاعيا الفمسطينية القضية تدويل رابعًا: إعادة  المتحدة األمم منظمة إلى وا 

 حق أىميا، المكاسب مف مجمكعة لمفمسطينييف يحقق قد كدكلة بنا االعتراؼ بأف الشؾ       
 إلنياء التدخل كضركرة بكاجب الدكلي األمف مجمس كتحديدا   المتحدة األمـ مطالبة في الدكلة ىذه
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 الدكلي األمف بمجمس المتحدة األمـ ميثاؽ أناط حيث ألراضييا، ”سرائيمياإل“ االحتالؿ
 نظـ لذلؾ كتحقيقا   ككل، الدكلي المجتمع صعيد عمى الدكلييف كالسمـ األمف حفع صالحيات

 الجائز كالتدابير الكسائل منو كالسابع السادس الفصل مف كل أحكاـ في المتحدة األمـ ميثاؽ
 المنكطة المياـ كتجسيد تنفيذ في شركعو حاؿ كاستخداميا اتخاذىا دكليال األمف لمجمس كالممكف

 طالما الفمسطينية القيادة تقـك أف المفترض مف كاف لذلؾ الدكلي، المجتمع صعيد عمى بو
 شاممة قانكنية استراتيجية بكضع الفمسطينية القضية تدكيل إعادة نحك بالتكجو قناعة لدييا ترسخت

 :التالية كالمسائل األمكر االعتبار بعيف تأخذ المتحدة األمـ مع التعاطي في

نما بالدكلة، االعتراؼ بمكضكع المتحدة األمـ لمنظمة التكجو حصر عدـ-  ممفات جميع نقل كا 
 أركقة إلى كالالجئيف كالمياه كاألسرػ  كاالستيطاف القدس كتحديدا   األساسية، الفمسطينية القضية
 .القضايا ليذه كداعمة ديدةج قرارات الستصدار المتحدة األمـ

 ـ2004 تمكز في المحكمة عف الصادر الجدار بشأف الدكلية العدؿ محكمة فتكػ  مكضكع طرح-
 .عمل كَاليات قرارات إلى استشارؼ  رأؼ مف لتحكيميا المتحدة لألمـ العامة الجمعية عمى

 بسبل الخاص مؤتمرىا بعقد األربع جنيف باتفاقية األطراؼ الدكؿ لمطالبة العامة الجمعية دعكة-
 .المحتمة الفمسطينية األرض صعيد عمى الرابعة جنيف اتفاقية كتطبيق باحتراـ"  إسرائيل"  إلزاـ

 لـ"  إسرائيل"  عضكية أف حيث المتحدة، األمـ صعيد عمى"  إسرائيل"  عضكية مكضكع طرح-
نما اعتيادية عضكية تكف  العكدة كقرار التقسيـ راربق"  إسرائيل"  كالتزاـ باحتراـ مشركطة كانت كا 

 كالتقرير لمناقشتو المتحدة األمـ صعيد عمى المكضكع ىذا طرح يقتضي ما يتحقق لـ كىكما
 .بشأنو

 كبالتالي الدكلتيف، لحدكد كأساس كمرجعية بو كالتمسؾ التقسيـ لقرار الفمسطينييف بحث إعادة-
 .الفمسطينية دكلةال لحدكد الجغرافي اإلطار لتحديد كأساس القرار بيذا التمسؾ

 باعتباره 1967 عاـ المحتمة الفمسطينية األرض مف االنسحاب لفكرة"  إسرائيل"  رفض طرح-
 لمضمكف  استنادا   لمتدخل العامة الجمعية أماـ المجاؿ يفتح قد مما الدكلييف، كاألمف بالسمـ إخالال  
 1(السمـ أجل مف التحادا) 1950 نكفمبر الثاني تشريف بتاريخ الصادر 377 رقـ الشيير قرارىا
 المسائل جميع في النظر حق لذاتيا خاللو مف المتحدة لألمـ العامة الجمعية أجازت الذؼ
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 مف مناسبا   تراه ما كاتخاذ الدكلييف، كاألمف السمـ كتمس تيدد التي الدكلية كالخالفات كالقضايا
جراءات تدابير  مجمس تردد فييا يثبت لتيا الحاالت جميع في كذلؾ العسكرؼ  التدخل فييا بما كا 
 تعمد جراء بخصكصيا القانكنية كصالحياتو ميامو ممارسة في الفعمي كتقصيره الدكلي، األمف
 لعرقمة مبرره كغير تعسفية بطريقة الحق ىذا استخداـ النقض لحق المالكيف أعضائو مف أؼ

مكانية المجمس جيكد  (نت: 2012 الريس،.)بشأنيا المفترضة كميامو كاجباتو كممارسة التدخل كا 

 المتحدة األمـ أركقة إلى الفمسطينية السمطة لجأت ما إذا بأنو يتضح سبق ما خالؿ مف         
 كبيرة انجازات ستحقق كأنيا البد المتحدة األمـ منظمة احضاف في الفمسطينية القضية كأعادت

 لألراضي ”إلسرائيميا“ االحتالؿ كأدانت الفمسطيني، الحق شرعت المتحدة األمـ منظمة أف بما
 ىك ما عمى الحاؿ سيبقى أكسط شرؽ  قضية ىي الفمسطينية القضية دامت ما كلكف الفمسطينية،

 كىي األمريكية المتحدة الكاليات ىي اسط شرؽ  لقضية القضية لتحكيل سعى مف حيث عميو
 ىذا تنيي أف ليا فكيف القياـ عمى ساعدتيا مف ىي بل"  إلسرائيل"  الكامل بانحيازىا معركفة
 مف تستطيع أخرػ  مره الفمسطينية القضية بتدكيل بالمطالبة الفمسطينية السمطة قياـ، ك االحتالؿ
 باألمـ المنكط الدكر خالؿ مف الفمسطينية القضية لتفعل المتحدة األمـ دكر تعزيز خالليا
 .المتحدة

 خالصة

ر القضايا كالنزاعات ظيار في إف االعالـ لو دكر ىاـ ككبيمف الكاضح مما سبق بأ       
" التأثير عمى  إسرائيلمثمما استطاعت "  التأثير عمى أصحاب القرار الدكليالدكلية، كيستطيع 

عالميا فيا مف خالؿ الزيارات المنتظمة كا  ف تكسب تعاطفيـ في ص، كاستطاعت أالمجتمع الدكلي
 المكجو.

يجية مشتركو كمكحدة الخطكط مف تف يتبنى استرايجب عمى إعالمنا العربي كالفمسطيني أ        
عالمية، كالقدرة عمى تكضيح القضايا المصيرية كخاصة قضية الالجئيف أجل إدارة المعركة اإل

خريف في كيفية إدارة يجب االستفادة مف االَ ينييف، كحق عكدتيـ كتقرير مصيرىـ، ك الفمسط
ما قامت بو  تنمى العراؽ، شرعفي الحرب ع ابير  ك العبت دكر   أمريكيا عالمية، فمثال  المعركة اإل

 بادة جماعية.مف تدمير كقتل كا  
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يا عالـ العربي كالفمسطيني لخدمة القضية الفمسطينية كقراراتبد مف أف يسخر اإلال       
عالـ العربي ككف القضية ىي قضية كطف عربي كليس قضية المصيرية، كاخص ىنا بالذكر اإل

طف العربي ككل، لذا تيدؼ فمسطيف فحسبف كانما الك فمسطينية فقط، فالمشركع الصييكني ال يس
المتحدة  األمـفي منظمة  أكعالـ في اإل سكآءا   "إسرائيل  "لمكاجو  اكدكلي   اعالمي  كجب التكاتف إ 

"، كالبد مف  إسرائيل مف خالؿ التصدؼ لمقرارات التي تصدر بحق الشعب الفمسطيني لصالح "
 يا لممنظمة لتخميصيا مف الييمنة االمريكية.إعادة تدكيل القضية الفمسطينية كارجاع
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 والتوصيات النتائج

 نتائج ال: ًل أو 

ة ما ىي إال أداة لتنفيذ المتحدة أف المنظم األمـتعتبر الدكؿ الدائمة العضكية في  -1
كخدمة مصالحيا االستراتيجية التي أعطت نفسيا كل الصالحيات التي تضمف ا، سياستي

 .مى المنظمة بالكاملليا الييمنة ع
حتى اليكـ بأف تنفذ المتحدة التي لـ  األمـتكضح القرارات الصادرة مف أجيزة منظمة  -2

مف التشاـؤ مف  مزيدا  يضفي دكرىا الذؼ تتمناه ىذه الدكؿ مما  إلىالمنظمة لـ تصل 
إمكانية إصالح المنظمة كتحبط األفكار المطركحة لتعديل ميثاقيا كتغير ىيكميا 

 .التنظيمي
 عميةبالفاالمتحدة لـ يكف  األمـأف دكر  ةة العربينطقالصراعات التي مرت بيا المتكضح  -3

عدـ مف  الناميةالدكؿ  دفعما ي ك، كىكل تمؾ الصراعات لمجتمع الدكليالتي تكقعيا ا
لحياة  األمفالمتحدة في حاؿ كقكع صراعات تيدد السمـ ك  األمـمنظمة  إلىالمجكء 
 .شعكبيا

بية كاإلسالمية عف إيجاد ضغط مناسب عمى الدكؿ الكبرػ كخاصة عجز الدكؿ العر  -4
، كذلؾ إسرائيل"“لػ عيا عف االنحياز الكامل مف أجل إرجا ةاألمريكيالكاليات المتحدة 

 .الضعف العربي في مكاجية ذلؾ إلى يرجع
كبسبب  ةاألمريكيانحرفت عف دكرىا بفعل التأثيرات كالضغكطات  المتحدة األمـمنظمة  -5

، كأف أؼ قرار يصدر األمريكيف أصبحت تسير في المدار قدت مصداقيتيا منذ أذلؾ ف
 .عمى كرؽ في أركقتيا عمى أرض الكاقع، كيبقى حبرا   رصيد إلىأصبح يفتقر 

اتسمت بسمة  “إسرائيل  “ تجاها ةاألمريكيأبرزت الدراسة أف سياسة الكاليات المتحدة  -6
ىي قكة الثابت كقمة  2016 – 1948أساسية عمى مدار أكثر مف سبعة عقكد منذ 

في بعض األحياف محايدة  كالدكلية التي جعمت ىذه السياسة تبد كالمتغيراتالظركؼ 
 .كمتكازنة
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حق العكدة لالجئيف الفمسطينييف مف خالؿ  شطب ةاألمريكيالكاليات المتحدة  لةاك مح -7
الدكؿ العربية  التنمية كاالقتصاد بيدؼ تكطيف الالجئيف في تبنتيا باسـالمشاريع التي 

 .فييا كلكنيا باءت بالفشل كتثبيتيـ
، نيا غير منصفة لمقضية الفمسطينيةرغـ أ جميع القرارات التي سبقتو تجاىل 242قرار  -8

سابقة ، مما شكل كجكد الشعب الفمسطيني بالمطمق قرارهتجاىل في  األمفإال أف مجمس 
 .صالح الدكؿ العظمىعمى م كاضحا   ال  ، كأظير دلياألمفخطيرة في تاريخ مجمس 

ما بيف مؤيد  كبدأت ببث الخالؼ بيف الدكؿ العربية 242القرار  ""إسرائيلاستغمت  -9
كبعض الدكؿ العربية  ""إسرائيلالجانبية بيف  مفاكضاتالمف خالؿ  كمعارض ليذا القرار

 .إنياء حالة الحرب الدائرة بينيـ كل دكلة عمى حدا بحجة
كالذؼ تضمف  242قرار رقـ  إصدارفي  ىاما   دكرا   ةاألمريكيلعبت الكاليات المتحدة  -10

ا أك كالذؼ نص عمى تكطيف الالجئيف في الدكؿ العربية التي لج ةالخمس جكنستكف مبادغ 
بحق المحتمة كاالعتراؼ  راضيمف أراض محتمة كليس مف كل األ كانسحابا َاليي

 .صيرسطينييف في العكدة كتقرير المالفم قفي الكجكد، كتنكر ح ""إسرائيل
، كبأمر 181التقسيـ مشركع  إقراربدكر رئيس في  ةاألمريكيقامت الكاليات المتحدة  -11

 كل أنكاع الضغط مف أجل جعل ةاألمريكيمف الرئيس تركماف استعممت كزارة الخارجية 
 .الدكؿ المعارضة لمقرار أف تؤيده

نية، حيث ليس بأداة قانك  كاستخداـ غير قانكني في كىالفيتك إف استخداـ حق النقض  -12
 بيف الشعكب، فيك أصبح المساكاةؿ ك عدالمتحدة مف ال األمـأنيا ال تحقق ما أقره ميثاؽ 

 .ةاألمريكيكباألخص الكاليات المتحدة  عضاءالخمس األ لمدكؿ احكر  
عمى مسار القضية الفمسطينية، كعمى عمل  أثر سمبا  الفيتك استخداـ حق النقض  -13

 المتحدة. األمـمنظمة 
متحدة يتراجع مقارنة ببداية التسعينات كذلؾ بسبب عدـ تنفيذ القرارات ال األمـدكر  -14

الدكلي كالجمعية  األمفالتي تصدر عف الدكؿ عف أجيزتيا الرسمية كخاصة مجمس 
 العامة.

ت أصدر فقد  كالسمـ الدكلييف األمفاستقرار  إلىالمتحدة كمنظمة دكلية تيدؼ  األمـأف  -15
ف تقـك مف أ الدفاع عنو، كبدال   أكفي تنفيذ ىذا القرار  قرار التقسيـ، كلـ يكف ليا أؼ دكر
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كمخطط الحدكد الكارد في خرػ ييكدية قامت دكلة كاحدة، في فمسطيف دكلتيف عربية كأ
 التقسيـ.

 توصيات ال: اثانيً 

 عمييا، ك في التعامل مع القضية الفمسطينيةالمتحدة إعادة النظر في سياستيا  األمـعمى  -1
حتى تتمكف مف تنفيذ قرارتيا التي أجمعت عمى حق  ةاألمريكية أف تتخمص مف الييمن

 .المحتمة راضيمف األ "  اإلسرائيمي"  بالعكدة كحق تقرير المصير كاالنسحا
ترفت بو منظمة الذؼ اع ""إسرائيلبأف قياـ دكلة  عمى القيادة الفمسطينية أف تعي جيدا   -2

 باطال   ، كىذا القرار يعد181ـ نيا استندت عمى قرار التقسي، ألالتحرير يعد باطال  
 .قانكنيا  

المتحدة المتعمقة بالقضية الفمسطينية مف  األمـعمى القيادة الفمسطينية إعادة طرح قرارات  -3
كالذؼ يختص بعكدة  194القرار رقـ بجديد في المنظمة حتى تطبق جميعيا فيما يتعمق 

 .ديارىـ كأرضيـ إلىف الفمسطينييف الالجئي
 سرائيل "" إل ةاألمريكيمسطيني في حاؿ استمرار دعـ الكاليات المتحدة ض الفك اعمى المف -4

" كرفض بينيا كبيف "إسرائيل مفاكضاتالإيقاؼ  " عمى حساب القضية الفمسطينية
 .""إسرائيلتجاه االنحيازىا الكامل  ةاألمريكيالكساطة 

ح االنحياز بأف تيتـ ب ظيار كتكضي الفمسطينية كالعربيةيكصي الباحث مراكز األبحاث  -5
 . "سرائيميةاإل" ةاألمريكيالكامل كالعالقة 

كلي لمدفاع عف القضايا العربية كباألخص داالىتماـ باإلعالـ العربي كالفمسطيني ال -6
العربي  المكبيكالدكلي كممارسة الضغط  األمريكيالقضية الفمسطينية داخل المجتمع 

 .ضية الفمسطينيةاه القجتاي تعامميا ف ةاألمريكيلمتأثير عمى السياسة 
كأداة سياسية فرضت نفسيا عمى الفيتك ضركرة إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ حق  -7

يضاح مدػ تأثير  عمى مختمف القضايا المصيرية سكاء العربية الفيتك الشرعية الدكلية، كا 
 الفمسطينية. أكمنيا 

 الفيتك،النقض المتحدة كتعديمو مف خالؿ إلغاء حق  األمـضركرة إعادة النظر في ميثاؽ  -8
 المتحدة. األمـثار سمبية عمى سير عمل منظمة لما لو مف اَ 
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التراجع الرسمي مف القيادة الفمسطينية عف االعتراؼ بقرار التقسيـ ف ذا كاف الممثل  -9
فال يمكف مطالبة غير  بقرار التقسيـ ا  الرسمي كالشرعي لمشعب الفمسطيني معترف

 الفمسطينييف بعكس ذلؾ.
 تاريخية بمشاركة عربية كأجنبية تثبت أحقية الفمسطينييف بأرضيـ.إجراء دراسات  -10
عمى القيادة الفمسطينية كضع منيج خاص بالقضية الفمسطينية كحق تقرير المصير  -11

 كتككف مفلجميع المراحل كخاصة الجامعية  التعميميةلمشعب الفمسطيني ضمف المناىج 
 .التعميميالحقل لكيات أك القضايا الجكىرية التي تكضع عمى سمـ  أىـ

في  سكاء مف الناحية المعرفية، أك لمصيرالعمل عمى تعزيز ثقافة حق العكدة كتقرير ا -12
المناىج الدراسية، كفي اإلعالـ الدكلي كالمحمي، كفي البرامج التمفزيكنية كاإلذاعية، 

 كتكعية الناس بالحقكؽ المترتبة عمى ذلؾ.
في المحافل  ككف الخطاب العربي مكحدا  تنقية األجكاء العربية، كنبذ الخالفات كأف ي -13

الدكلية، كتشكيل لكبي عربي ىدفو المحافظة عمى القكمية العربية، كحماية القضايا 
 العربية كخاصة القضية الفمسطينية.

كالتي ستساعد عمى كسب تأييد لمقضية  المنظمات الدكلية إلىضركرة االنضماـ  -14
 الفمسطينية في المحافل الدكلية.

 لمقترحةالدراسات ا

 بالقرارات الصمةف يتابعكا البحث كالكتابة كالدراسة في المكاضيع ذات كف لمباحثيف كالكتاب أيم   
إذ يقترح الباحث عدد مف  دة كالمتعمقة بالقضية الفمسطينية؛المتح األمـالتي تصدر عف منظمة 

 كمنيا:  تيايىمأل تمؾ القراراتالدراسات تمكف البحث العممي مف االستمرار في البحث عف 

المتحدة كالخاصة  األمـمف منظمة  القرارات إصدارعمى الفيتك مدػ تأثير حق النقض  -1
 بالقضية الفمسطينية.

كاستخداماتو مف قبل الدكؿ الفيتك حق النقض  تأثيرحيث يمكف تسميط الدراسة عمى         
سطينية، كتأثيره عمى المتحدة عمى مسار القضية الفم األمـفي منظمة  الدائميف عضاءالخمس األ

 المتحدة. األمـاضعاؼ دكر 
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 الدكلييف. األمفالمتحدة في حفع السمـ ك  األمـمنظمة  عميودكر كفا -2

يا أىمىداؼ كاف المتحدة جاءت في ميثاقيا بعده أ  األمـحيث يرػ الباحث باف منظمة        
اليات المتحدة الخمس كخاصة الك  عضاءالدكلي، كبسبب ىيمنو الدكؿ األ األمفحفع السمـ ك 

 .اجد   ، لذا تعتبر ىذه الدراسة ميمةاألمفضعف دكرىا في حفع السمـ ك  ةاألمريكي

  وفي الختام

ف كجل بأف تككف دراستي قد خرجت في أبيى حمو، كأفضل مضمكف، ف مف هللا عز  كارج       
فاضل الدكتكر/ ، كتكجيو مشرفي الا، كرضا الكالديف ثاني  ال  أك تكفيق مف هللا  كتمكنت مف ذلؾ في

 إلىالكصكؿ  كصعكبةف شاب الدراسة بعض مف عدـ الكضكح، كا  ، احمد جكاد الكادية ثالث  أ
 طبع البشر في النقص كعدـ االكتماؿ. كالمعمكمة، كتكصيميا، في
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