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  برّ ـة المعـقدمم
  

ن  ـــتاذ زهير ألم  ــ ه األســـ حب إلي من أداء هذا الواجب الذ عهد إلي 
تب التجار  ي صــاحب الم اعة والنشــر،  عل من تعرب هذه المجموعة ،  للط

انات التي ألقاها األستاذ الكبير احمد  وزر الدولة في ،  الشقير من الخطب والب
ة لشــــــؤون األمم المتحدة ـــعود ة الســـ ة ،  العر س وفدها في اجتماعات الجمع ورئ

مة ـــقير من روا قد ــ ــــ ــتاذ الشـــــ ــــ ـــــ األســـ ،  جماعها التقدير،  العامة لما ترطني 
   . ولحمتها اإلعجاب

نت أتمنى لو أوتيت من بالغة القول ه الشقير ،  وفصاحته،  و ما أوت
ةألخرج به ليزة في ، ذا الكتاب إلى قراء العر اإلن اناته التي ألقاها  ــــم ب وقد ضـــ

ة العامة لألمم المتحدة ة،  اجتماعات الجمع ـــــ ـــــ اسـ ـــــ ــ ــ مثل ما هي ،  ولجانها الســ
الغ تأثير ه من قوة و ـــلوب،  عل ـــــ ــــ ومع ذلك فقد قمت  . وجزالة لف، ومتانة أســ

لي أمل،  المحاولة عض،  و له أن أكون قد وفقت فيها  ن  ،  التوفي إن لم 
ة انات روحها القو ـــــمنت هذه الخطب والب ــ ــ م،  وان أكون قد ضـ ـــــل ــ ــ ،  ومنطقها السـ

ح،  ججها الدامغةوح غه الذوق ،  أســـلوب عري صـــح تقبله الشـــعور ،  ســـتســـ و
  واإلحساس.

ــروا جلســــات األمم المتحدة في       ــمعت من الكثيرن ممن حضــ وقد ســ
وهو يتدف ،  وأجانب واستمعوا إلى األستاذ الشقير من عرب ،  دوراتها المختلفة

ــطين عامة ــ ــــ لة فلســـ ــ ــ ــــ ،  إعجابهم الجم،  في مختلف نواحيها،  في حديثه عن مشـــ
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ــانــاتــه ــالمــة تعبير،  وتقــديرهم لمــا فيهــا من قوة منط،  بب ــ ــ ــــ ــ ــاق على ، وســ وانط
ة ع،  أســــلوب قانوني،  الواقع ة الواســــعة،  رف ه ثقافته القانون وما ،  تســــاعده عل

ة واألداءأ ة في الخطا ه من موه    . وت
ـــيل في الحديث عن  ــ ــــ ــ الســ ـــقير أن يتدف  ــ ــــ ــ س من الغرب على الشــ ول

ــطين ــ ــ ــيتها،  فلســ ـــــ ة أبنائها،  وقضـ ــــلوب عاطفي رائع،  ون األفئدة،  أســــ ، أخذ 
أسـر القلوب بتها،  فهو ابن فلسـطين،  و وراف صـراعها ،  وقد عاش نضـالها ون

اة لتصل إلى  ه من حرة واستقاللمع الح ان القدر الغاشم . ما تصبو إل ،  وٕاذا 
ة ة العر ة والرجع ــهيون ــــتعمار والصــــ ـــــطين هذا ،  وتألب قو االســ ـــاءا لفلسـ قد شـــ

ه ـــــير الذ آلت إل ــــوتها ،  المصـــ ــ ع رفع صــ ــتط ــ ــ ســ فإنها لن تعدم من أبنائها من 
ا ة،  عال ات الدول تا ، حقهامتحدثا عن الجرمة التي ارتكبت ،  في المنتد وم

وت والصمت تجاهها ة على الس   . ضمير اإلنسان
انات التي أنقلها في هذا الكتاب ست الخطب والب لها عن فلسطين ،  ول

لتها ة تحتل الجزء األكبر منها،  ومشـــــ انت هذه القضـــــ ه عرض رائع ،  وأن  فف
ة الجزائر ـــــ ــول إلى،  لقضـ ــ ــــتمر لتحقي حرتها والوصــ ـــل المســ  وجهادها المتواصـــ

ة المجيدة  . اســتقاللها طول رتفع األســتاذ الشــقير في حديثه عن هذه القصــة ال و
المســـتغرب،  وحســـن العرض،  والقوة،  إلى الذروة في البالغة س  الن ،  وهذا ل

ســتفز المشــاعر،  من الروعة والمجد،  في أســطورة الجزائر الخالدة لهب ،  ما  و
س    . األحاس

ا ضا قضا لة نزع السالح،  ة قبرصقض، وفي الكتاب أ وهي ،  ومش
ة ـــاكل العالم حث في ندوة األمم المتحدة،  من المشـــ حثت وت ان حرا ،  التي  و
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ــفه الناط الرســـمي  األســـتاذ الشـــقير أن يوفيها حقها من الدرس واالهتمام بوصـ
ة في المجتمع  الدولي. ومة السعود   اسم الح

لي أمل ـــير،  و أن أكون قد وفقت في أداء  ، عد هذا االســــــتهالل القصـــ
ه ،  هذه المهمة ع عقله وقل ــــــ ــــ ــ شــ ل ما  وأن يجد القار الكرم في هذا الكتاب 

  . وعواطفه
      

  ادـر حمـخي                                                                      17-11-1960     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

-10-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

-11-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األول بالبا
  

  نالـالجئـو
  1958-1957دورة عام 

  
  
  
  
  
  

ادة أحمد  الخطب التي ألقاها ســــــــ
ر الدولة السعود لشؤون  الشقير وز
حدة عن موضـــــــــوع الالجئين  األمم المت

ة الفلســـــــــطينيين في اجتماعات ال جمع
ة  العامة لألمم المتحدة في الدورة الثان
س الوفد الســعود  عشــرة،  بوصــفه رئ

ورة.    إلى الدورة المذ
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  مقــدمـة
  

ـــر. ـــاطير التارخ المعاصــ ــطين فردة في نوعها في أســ  تعتبر مأســـــاة فلســـ
ـــعب في العالم ان البالد  . ولم يل شــ ــ ــ ه سـ ــــي ما لق ــر أو في الماضـ ــ في الحاضـ

ســـجل التارخ. المقدســـة العرب من أهوال جســـام ،  دة قاطعةل تأكيد شـــها،  وســـ
ه اإلنســـان من ظلم فادح أخ ــان  وارث،  على ما ألحقه اإلنسـ ه من  ،  وما أنزله 

ة ــــان ــون في . تتجاوز حدود اإلنســـ ــ شـــ ع ـــاع الالجئين الذين  ــ وال رب في ان أوضــ
ام مدون في وجودهم،  الخ ة من بيوتهم وممتلكاتهم، و هي نقد ،  في مناط قر
م ساخر،  الذع م ،  بل ته ةل الق    . ومثل الح والنبل،  السام

وزر الدولة الســعود لشــؤون األمم ،  وقد عرض األســتاذ أحمد الشــقير 
ة ،  المتحدة ــرة للجمع ة إلى الدورة الثالثة عشـ ة الســـعود س وفد المملكة العر ورئ

في خطاب ألقاه في الحاد عشــر من تشــرن الثاني عام ،  العامة لألمم المتحدة
ةوجهة الن،  1958 عة للجمع ــة التا ة الخاصـــ اســـــ ــ ــ ة على اللجنة السـ . ظر العر

ــتها للتقرر الذ قدمه إليها  ــ ــ ـــ ــ ة مناقشــ ــــــ ــــ ــ مناسـ وقد ألقي هذا الخطاب في اللجنة 
ــغيلهم ــ ــــ ــ ــ الة إغاثة الالجئين وتشــ عة لألمم المتحدة،  المدير العام لو وها قد . التا

ة من الزمن ة،  انتهت حق ة الثان دأت الحق ،  الماثلة التي ال تطاقوالنتيجة ،  و
لة ـــــ ــ ــح أن المشـ ــ ــ ح اقرب إلى الحل،  توضــ ــ ــ ـــى.وقد ،  لم تصــــ ــ من أ وقت مضـــ

لة ومقدماتها ـــول المشـــــ ه أصــ ــــقير بخطا ـــتاذ الشـ والتطورات التي ،  عرض األســ
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ة دا إصــــرار إســــرائيل على رفض تنفيذ ،  وقعت في الســــنوات العشــــر الماضــــ مؤ
ة العامة ات الجمع ــ ــ اد ا . توصــ ــاردا الم ـــةوســــ ــة الخمســـ ــ ســ التي يجب أن ،  لرئ
لة   . ستند إليها حل المش
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لة الالجئين واألمم المتحدة   مش
  

  
الة اإلغاثة :   ثناء وتقدير لمدير و

ـــــرور  ــ ــ ــــ الة األمم ،  أر من الضـ ـــنا للتقرر الذ قدمته و ــــ ــــ ــ عند عرضـ
لة الالجئين الفلسطينيين اه،  المتحدة لمش ل ،  أن الفت االنت إلى جزء متواضع 

ـــع من هذا التقرر ـــارة،  التواضــ اء غير ســ عندما يتحدث في ،  الذ ينقل إلينا أن
الة. مدير لهذه الو ه  س من منصــــــ ــتر البو ــتقالة المســــ ــ ة عن اســ ـــــ ارة مقتضـ  ع

س ـــتر البو ــ ــ ـــ ــ قرار المســ جدر بنا أن ال نمر   . دون أ تعلي،  مرور الكرام،  و
اعثة على األســىوٕاني ألر في هذه االســتقالة  ون خير مقدمة ،  ال صــلح ل ما 

م فؤاده،  لخطابي هذا ــم ــ ة الالجئين من صــ ــ س قضــــ ـــتر البو وال . فقد خدم المســـ
لمة تقدير وٕاطراء،  رب في أن عدم التمهل قليال رانا ،  لإلعراب عن  عتبر ن

ــــرخا للجميل ــ ــ ــــ س،  صــ ــتر البو ــ ــ ــ ــــ ،  إذ على الرغم من خالفنا في الرأ مع المســ
انا عض النقا،  أح نا دائما،  التي ترد في تقارره،  حول  ،  نرقب أعماله،  فقد 

ــل. ثير من التقــدير واالحترام ر دائمــا والى أمــد طو ــــنــذ ــ ــ ــــ ـــه،  وســ ــ ــــ ــ ــ ،  إخالصـــ
ونحن جد واثقين من ،  أوضــاع الالجئين وأحوالهم،  واهتمامه العمي،  وصــدقه

ــــتقالته ــ ــــدر،  أن اســ ــ ـــيتهمعن افتقار إلى االهتمام ،  لم تصــ ــ بل إنها على ،  قضـــ
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ـــئة ــ س ناشـ ســــــير،  الع ــى ،  محطم،  عن قلب  ــ ــتنزفت إلى أقصــ ــ وعن جهود اســ
ــبر الذ فرغ. حدود الطاقة وال رب في  . واآلمال التي انهارت،  إنها وليدة الصـــ

لة الالجئين ــ ـــطراع مع مشــ ماتهم،  أن االصـ ـــقائهم في مخ ة شـ ــاهدة،  ورؤ ،  ومشــ
حملـــه حنينهم إلى أوطـــانهم من ــاقـــة ،  لوعـــة مـــا  لهـــا أمور تتعـــد حـــدود الطـ

ـــرة ــ ــ شــ ـــهل. ال ــــ س من الســ ـــاة ،  ول حاول معالجة هذه المأســــــ ــان أن  ــــ على اإلنســـ
ة ــجن،  اإلنســــان ــقاء والشــ مان على وجوه األلوف واأللوف من ،  وان ير الشــ يخ

ــــوة البرئات والرجال العاجزن ــ ــ ــ افعين والنسـ س. األطفال ال ــتر البو ــــ ـــ ان المســ ،  و
ـــاة المؤلمة،  هطيلة مدة عمل ــ ــ ــــ ش هذه المأســــ ع التقارر التي ، ع ان في جم و

عد أخر  ــنة  ــــ ــــ ــ د أن إعادة الالجئين إلى أوطانهم يجب أن تكون ،  قدمها ســ يؤ
لة تها،  مفتاح حل المش ر . والسبيل الموصل إلى تسو ولستم في حاجة إلى تذ

اناته المتعددة إلى هذه اللجنة غمره الح،  ب صــوته الذ  أعضــاءها ،  زن مناشــدا 
ـــاس عودة الالجئين ل  . العمل على أســ ـــليبي و ان ينافح بروح المحارب الصــ و

ـــول إلى هذا الهدف ـــعه الجهد للوصــــ ـــليبي . ما وســــ أذعن ،  ولكن المحارب الصــــ
ـــر،  أخيرا لغرزة الحن شــ طر على ال ،  ونحن إذ نطر مد احتماله،  التي تســـــ
  . قتهونفاد طا،  فروغ صبره،  نفهم تماما الفهم

س وجهة نظر أخر  ــتر البو ــ ــ ـــتقالة المســ ـــت ،  وال رب في أن الســـــ ســـــ ل
ة مة األهم لة من اســـــتقاالت المديرن ،  عد ــلســـــلة طو إذ أنها حلقة واحدة في ســـ

ـــب قوه إلى هذا المنصــــ ــ ــ ــتقاالت . الذين ســـ ــ على الرغم من ،  وقد غدت هذه االســـ
شـــــر مع األوضـــــاع ــلوك،  نظاما،  أنها تجاوب  ـــي،  للنهج والســـ ان ال ،  قضــ

س الة . أو األخيرة،  األولى من نوعها،  تكون استقالة المستر البو فقد غدت الو
ســتقيلون  لة ،  وقد خبرنا قبل المســتر البوس. مســرحا للمديرن الذين  ســلســلة طو
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ارزة ات ال اناتها،  التي ساهمت،  من الشخص في رفع ،  على اختالف مد إم
ة ات ـــاع الالجئين الح ات رجاال  . أوضــ ــخصـــــ ر بين هذه الشـــ ــعنا أن نذ ــ وفي وسـ

انش،  الكونت برنادوت تور  ـــيللينو،  والد ــ ــ ــ ــــ ــــير رافائيل سـ ــــ ــ ــ ــتر ،  والســ ــــ ــ ـــ ــ والمسـ
س ــــتر بالند فورد،  غرف ــــ ــ ــ ند والمســ ــتر  ــــ ــــ ــ ــتثنينا الكونت ،  والمســ ــ ــــ ــ ــ وٕاذا ما اســ
امة في ،  الذ اغتاله اإلرهابيون اليهود،  برنادوت ـــة الق ــــ ــــ ــ ســ ن على مقرة من 

ـــعنا أن نقولف،  القدس ــــ رت،  في وســ ع الموظفين الدوليين الذين ذ أما ،  أن جم
ـــتقالوا ــ ونوا قد اسـ ـــــتقالة،  أن  وال رب في أن هذه الظاهرة . أو أرغموا على االسـ

ة ع ة،  الطب ــتقاالت المتعاق ـــ ــــ ـــــئلة ،  من االســ ــ ــ ـــها على العديد من األســ ــــ ترد بنفســــ
ماذا قة ولماذا.، المتعلقة  ـــامت على الظلماحتجاج ،  أنها في الحق ــــ ــ ــ وعلى . صــــ

اة المستمرة من النفي والتشرد،  االستخذاء   . وعلى تلك الح
  

  إجالل لموقف الالجئين:  
ـــلمين،  ومع ذلك ــ ــ ـــتســـ ــــ ،  فهناك إلى جانب هؤالء الموظفين الدوليين المســـ

عد آخر ،  قف شـــعب من الالجئين،  رغم ما في اســـتســـالمهم من مبرر،  واحدا 
ــلم أب ـــتســ سـ ــمم على أن ال  ـــع،  داصــ ـــم على ان ال يخضـ وها هم الالجئون . واقسـ

ة ة الثان شــون فيها ،  يدخلون اآلن الحق ع انوا  عدوا عن أوطانهم التي  منذ أن ا
ة،  وادعين آمنين رامتهم اإلنســـان ــرفهم القومي و شـ وها قد مضـــى أحد . عتزون 

ه م،  عشر عاما رة أب ا عن  ة شع ن وطنه منذ أن أخرجت هذه الكارثة اإلنسان
ــــلي العر ــ ــــوفة. األصـ ــ شـ وقراهم المفتقرة إلى ،  فقد نزح الالجئون عن مدنهم الم
ـــائل الدفاع ــــ ــ ل اتجاه،  وسـ ـــرون في  ـــــ طر عليهم الفزع والرعب ؛ ينتشــ ــ ـــ ــــ ،  وقد سـ

ـــيء. في البالد المجاورة،  احثين عن الملجأ ل شــ ،  متاعهم،  وقد خلفوا وراءهم 
ــا هو عزز عليهم،  وثرواتهم ـــل مـ مون فيهـــا حت،  و ق ـــانوا  ــائس التي  ى الكنـ
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انوا يتعبدون فيها،  صــلواتهم ؛ والمســاجد حبونها ،  التي  انوا  واألضــرحة التي 
بون عليها الدموع س سمعونها التأوهات،  و   . و

ــعب ــــ ــ ــ ا القلوب،  منذ بدء رحلته،  وأخذ ذلك الشـــ ش  . التي تقطع ن ع
ـــرد ــ ــ اة النفي والتشـ ـــا للتدهور الخلق،  ح ــ والمحنة ،  وللحرمان الماد،  يمتعرضـــ

ة اة النفي والتشـــرد . الروح ح ر  ون من الســـهل علينا أن نف ون  . وقد  وقد 
ر بنفي يدوم عشـــر ســـنوات ون المرء الجئا،  أســـهل علينا أن نف وان ،  أما أن 

تتجاوز حدود الطاقة ،  وتجرة،  فمحنة تهد الحيل،  ون الجئا سنوات وسنوات
م. واالحتمال أخذ لمحة،  وٕاذا أراد الواحد من عن آالم ،  مجرد لمحةأجل  ، أن 
مــاتهم،  الالجئين ـــون في مخ ــ ــ ــ ــــ شـ ع ــه أن يراهم  ش بين ظهرانيهم ،  فعل ع وان 

م فقرة وردت في تقرر مدير  ـــامع ــــ ــــن بي أن أعيد على مســـ ــ ــ حســ عض الوقت , 
ة العامة عندما قال  الة إلى االجتماع الخامس للجمع لكي ،  الضرور من  (الو

ائس،  تمام التقدير،  قدر المرء ـــع ال ــ ــــ ــ ـــاء،  الوضــ ــــ ــــ ه هؤالء التعســ ،  الذ وجد ف
ـــاكين ــ ــ ـــــ ـــهم،  المســـ ــــ ــ ــ مات الالجئين،  أنفســـ واألماكن المؤقتة التي ،  أن يزور مخ

ة  مة والمدارس والثكنات المهجورة وغيرها من األبن ـــاجد القد ــــ ــــ المســ مون فيها  ق
مـة ـــو . القـد ــــ ــــ ــ صـ ــعنـا القول  ــ ــ ــ ــــ س،  رة عامةوفي وســ نوا من ،  أن المال التي تم

ة،  إخراجها معهم ع اتها الطب ة ح . وتجاوزت مد االســـتعمال،  قد وصـــلت نها
ضعة اشهر ان من المتوقع استمراره  . يدخل اآلن سنته الثالثة،  فالوضع الذ 

(   
ـــنوات ــ ــتمر اآلن ســـ ــــ ســ ـــع  ــ ــهر معدودات،  وها هو الوضـــ ــــ وها هم . ال اشــ

ــــرة من األلم والقل،  آلنالالجئون يدخلون ا ــ ــ ة عشــ ــنتهم الثالثة بل الحاد ــ ــــ ،  ال ســ
ة من المشــاق العديدة عانيها المنفيون ،  وهم طيلة هذه المدة لم ينجوا من أ التي 
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اتهم ســـلســـلة متصـــلة من األلم . عادة انت ح ع من األلم.،  لقد  فقد عاشـــوا  النا
ام والمنازل المهدمة حرقهم الحر،  في الخ ةو تنقع، و عضــهم القر ،  هم الرطو و

ه امهم . بنا ع بخ م من مرة أطاحت الزوا ماتهم،  و ـــانات مخ ــــ ــــ ضــ . وأغرقت الف
ــاق ــــ ـــــ ــــى من المشـــ ــــ ـــــ اتهم هي الحد األقصـ في ظروف هي الحد األدنى مما ،  وح

ة ه الكرامة اإلنسان ة،  تتطل اة األساس ع مقومات الح وسأسرد  . وتفتقر إلى جم
م فقرة جاءت في ـــامع ــــ الة على مســــ وا خطورة 1951عام ،  تقرر مدير الو لتدر

ائس ه الالجئون من إمالق، هذا الوضـــع ال عان وعزلة ،  جاء فيها انه لســـبب ما 
ع أبواب بيوتهم( ـــــطروا إلى ب عض ،  وحتى درفات نوافذهم، اضـ ـــــلوا على  حصـ ل

ــاة الالجئين،  ومع ذلــك . )المــال  ــة من ح ــة غير المــاد هي التي ،  فــان النــاح
ــوةتق ــ ــــ ـــد القلوب قســـ ـــ ــ ا أشـــ هو األمل العذب ،  فحنينهم للعودة إلى الوطن. طع ن

ه ــــون عل ــــ ــ شــ ع ـــتعداد للموت من أجله،  الذ  ــــ ــ ــ فالعودة هي . والذ هم على اسـ
ــودتهم ل يوم،  وهي حلمهم،  أنشــــ ــالتهم في  ــ ل حين،  وهي صــ ،  ودعاؤهم في 

ا المقدسة ةالتي يتطلعون إليها مستمدين منها الوح،  وهي الرؤ   . ي والعزاء والهدا

مزق قلوب الالجئين بيوتهم ،  عبر خطو الهدنة،  أن يروا،  وٕان مما 
ـــذه المزارع،  ومزارعهم ـــاجزن عن التنعم بهـ ونوا عـ ــذه ،  وأن  والعودة إلى هــ

عون الوصـــول إلى ،  مدنهم وقراهم،  إنهم يرون أمامهم. البيوت ســـتط ولكنهم ال 
،  وجزاؤهم القتل،  فهم من المتســللين،  إلى حقولهمفإذا عادوا . هذه المدن والقر 

ـــها التي عملوا فيها بدموعهم وعرقهم ــ ــ ـــــي نفسـ قتلون على األراضـــ ا . والنار.إنهم 
ـــلبون األرض  . ومن مفارقات المآســــي،  لها من ســــخرة األقدار سـ فالمتســــللون 

ـــحابها ــللين،  من أصــ ــ حون من المتسـ ــ ــ صـ ـــحابها  ع ،  ومع ذلك. و أصــ رغم جم
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ســتكينوا ولم يخضــعوا،  لمشــاق والمصــاعبهذه ا على الرغم ،  فان الالجئين لم 
ات ـــعاف المعنو ــ ــ ع هذه العوامل التي تؤد إلى إضــ ــمدت روحهم ،  من جم ــ ــ صـــ

ة ثابتة ة قو ـــر . المعنو ـــــ ـــمو على آالم الحاضــ ــ ــ ــ ة لتسـ ــــتظل هذه الروح عال ـــــ . وسـ
ـــــرفني شــــ ــوع،  و ــــ ة من الموضـــ م ،  أن اعرض عليهم هذه الناح ونظر الفتا نظر
   . العالم إليها

ة : ة العال   روحهم المعنو
انوا مرغمين ح أن الالجئين  ون من الصــح تحت وطأة اإلرهاب ،  قد 

ـــل،  ولكنهم. على هجر بيوتهم،  والفزع ــ ــ اســــ ــعب  ـــ ــ ــانهم في ذلك أ شــــ ـــ ــــ لم ،  شــ
التخلي عن آمالهم ا.. ستكينوا أل إرغام  فقد شعر مدير  وقد يبدو هذا لكم غر

الة اإل ـــــة من ذلكو ــ الدهشــــ ــــه  ــــ تب في عام ،  غاثة نفســـ في تقرره إلى  1951ف
قول :  ة العامة    الجمع

ـــورة عـامـة  ( ــ ــــ ــــ صـ ـة عنــد الالجئين  ومن الغرـب أن تكون الروح المعنو
ان متوقعا ة إلى تشردهم،  أعلى مما  ة ، وأوضاعهم، النس ة للغا   .)المضن

ــب حقــــا ــاز،  وان ممــــا يثير العجــ ــد يبلغ اإلعجــ أن تكون روح  ، بــــل قــ
ــة في عــام  ــه من علو وعظمــة،  1958الالجئين المعنو فمــا  . على مــا هي عل

ة على حالها حتى اليوم ـــن ـــاع المضـــ ات على ما ،  زالت األوضـــ وما زالت المعنو
ــتغراب ــ ـــة واالســـ ــ ه ولكن ال داعي للدهشــ ـــعبنا االحتمال. انت عل ــ عة شــ ،  فمن طب

م،  والصمود التصم ما أطرت . والتمسك  فإنني اسمح ،  المدير على استقالتهو
الوقوف إجالال لالجئين مهم،  لنفسي اآلن     . على تصم
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لتهم  مه إلى الالجئين هو تفهم مش ن لمنظمتنا تقد م لكن اعظم إجالل 
ة ــــــ اســ ــ ــ اتهم الســــ م لحنينهم إلى إعادة بناء ح امال.ولعل إدراك ــيال و ـــــ ،  تفهما أصـ

ـــتعادة مجتمعهم القومي في مقره ال ــــ ــ ــ م األولواســ ثير،  قد من هذا الغوث ،  أهم 
ــالتكم ــدمونــه إليهم عن طر و ــذ تق م على الفهم،  فمن حقهم. ال حملو ،  أن 

القول ـــمحتم لي  ــ ــ ـــ ــ م إذا ســ ع من الميثاق . أن تفهموا،  ومن واج ،  أما حقهم فين
ـــــطيني إال  ــعب الفلســ ـــ س الشــ ــغيرها ,ول ــ بيرها وصـــ ــعوب  ع الشـــــ الذ خاطب جم

م. واحــدا منهــا لــة،  وأمــا واج ـــــ ـــــ ــ عــة المشــ ــاألمم . فيبرز من طب ومن عالقتهــا 
والعالم ،  ومن تأثيرها على الســـالم واألمن في الشـــرق األوســـ خاصـــة،  المتحدة

م مجلدا ضــخما من الوثائ والبراهين. عامة لتأييد هذا التقدير ،  ولن أضــع أمام
م ــــــه عل ــــ فيني أن أعيد إلى ذاكرتكم ما جا. الذ أعرضـــ ء في تقرر مدير وقد 

ة العامة عام  الة إلى الجمع   عندما قال :  1951الو

د مرة أخر ( ــرق ،  ونود أن نؤ ــ ــــ لة الالجئين في الشــ ـــــ ــ ــ ـــخامة مشـ ــ ــ ــ إن ضـ
ـــــ ــ ــ ــــ ع ،  تتطلب،  واألخطار التي تنطو عليها،  األوسـ التفهم الكامل من جم

  . )وعونها ،  شعوب العالم

ــذا فــان المــدير ال على أن ،  قــد حثكم ، الموظف الــذ اخترتموه،  وه
امال فحسب لة تفهمًا  ة للمعاونة ،  تتفهموا المش بل على أن تبذلوا الجهود العمل

لتهم.. على حلها شرح ح الالجئين في أن تتفهموا مش م وهذا  في أن ،  وواج
دوا قضيتهم    . تؤ

لة :  قة المش   حق
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لة الال. وهنا قد يتوارد إلى األذهان ــ ــ قة مشــ ــؤال عن حق ــ جئين ولماذا الســ
ــت على الحل ــــ ــتعصــ ــ ــــر عاما. اســــ ــ من الجهود التي تبذلها األمم ،  طيلة أحد عشــ

ن،  المتحدة م يف  لة،  و    . أن تظل خطرا يهدد السالم العالمي،  لهذه المش
ع ما قيل  ع على شاشة التلفزون عن ،  أو نشر . وعلى الرغم من جم أو أذ

لة فلســطين ظل على حالة من الســداد والرشــد فان هذه األســئلة ت،  موضــوع مشــ
ـــتح الرد والجواب ــئلة. حيث تسـ أمرا ال ،  والرد عليها،  وال زالت إثارة هذه األســ

ــدوحـــة عنـــه ــذه ،  ومـــا زالـــت الحـــاجـــة ملحـــة. منـ ـــد من هـ إلى المعلومـــات والمز
   . المعلومات

ثيرة ــك جمـــة و ــدوافع إلى ذلـ ــدافع األول. والـ ــدول ،  والـ أن ثمـــة عـــددا من الـ
ــاء  ــ ت في هذه المنظمة مؤخرااألعضـــ ــتر ة . اشـــــ ــ ــ ـــة القضـــ ــ ـــهم في مناقشــ ولم تســــ

ة عندما عرضــــت على األمم المتحدة ألول مرة ون . الفلســــطين مما يرح ،  وقد 
ـــمير هذه الدول بير،  ضــــ ــاة ،  إلى حد  ــــ ـــلع في هذه المأسـ أنها لم تكن ذات ضــــ

ة هذه في مناقشة ،  أنها لم تشترك،  ولعل من سوء ح شعب فلسطين. اإلنسان
ـــة ـــــ ــ ــ ـــان من المتوقع منهـــا،  القضـــــ ،  وهي الخـــارجـــة من حروب تحررهـــا،  إذ 

فاحها في سبيل االستقالل   أن ال تقف ضد ح شعب في وطنه. ،  و

ـــــلة،  وأما الدافع الثاني ة من جهود متواصـ ــهيون ــ ة ،  فهو ما تبذله الصــ ـــو لتســـ
ة ـــــ ــ ــ ة ال تكل وال تمل،  القضـ ـــهيون ــ ــ انت الصـــ ـــال،  وٕاذا  ــ ــ ــ ،  يلهامن حمالتها وأضـ

ل ما يبرر لنا قة وتكرارها،  فهناك  ل من سرد الحق    . أن ال ن
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ــعة النطاق،  والدافع الثالث ،  هو ما يدور اآلن في الجو من تكهنات واســ
لة الالجئين وجماعات ومنظمات ،  فقد سمعنا عن لجان. عن حلول توضع لمش

ه ذلك لة،  وما أش أو المصلحة ،  جهللها تقوم إما على ال،  تقترح حلوال للمش
ع هذه الدوافع،  أو الحقد والضغينة ة،  أو على جم   . صورة مشتر

ــئلة،  أما الدافع األخير ــ ــ فهو أن تقرر ،  والرد عليها،  ألثارتنا هذه األســــ
م اآلن الة المعروض عل م،  الو اه إلى أن المدة المقررة ألعمال ،  ستلفت انت

الة ستنتهي في حزران عام    . 1960الو

ذا اه،  وه ع زوا ظل السؤال ،  فإننا إذا استعرضنا الموضوع من جم فس
س قائما ارزا،  الرئ ا صــادقًا وشــرفا،  و هو :ما هي ،  وهذا الســؤال،  ينشــد جوا

لة الالجئين ؟ قة مش    . حق

لة،  يتطلب،  لكن الرد على هذا الســـؤال وأســـســـها. ،  دروســـا لجذور المشـــ
ـالـة الحــالي،  فهي تبــدو لنــا،  الظــاهرـةونواحيهــا ،  أمـا واجهتهــا ،  من تقرر الو

م ــــاع الالجئين . المعروض عل ــــ ــــ ة ،  فأمامنا عرض ألوضـــ ــح ــــ ــــ ــ وأحوالهم الصــ
ة م مون فيها،  والتعل ق شون ،  والمساكن التي  ع ة التي  وحصص المواد الغذائ

لة الالجئين . عليها ــ ــ ـــة،  لكن مشــ ســـ ة الرئ ــوع إغاثة،  من الناح ــ ـــت موضــ ســـ  . ل
صــل عطى لهم من الخبز أو ال ة ما  ســت قضــ ة حقوق  . إنها ل ذلك ألنها قضــ

ة ة،  أســاســ الة. بل حقوق إنســان المقدم إلى ،  وٕاني الجتز من تقرر مدير الو
ة العامة ة عشرة للجمع م،  هذه الفقرة،  الدورة الحاد قال المدير  . وأعرضها عل

 :  
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الة ( حة،  من الواجب أن ندرس عمل الو عة األمور الصح ة إلى طب ،  النس
ة ــطين ة الفلســ ة للقضــــ اســــ ــ ـــس الســ ـــوء األسـ لة ،  على ضـ التي ترت معها مشــــ

قا ال تفصم عراه  اطا وث   . )… الالجئين ارت

ـــرة ة عشــ ـــا في تقرره المقدم إلى الدورة الثان ضــ والذ عرض ،  وقال المدير أ
ــال،  على هذه اللجنة ــ ــــ ــب،  مفصـــ ــ ــ ــــ له أن أوردها في تقرره  هذه النظرة التي سـ

الة (الساب ما يلي :  ة،  انت الو ة،  منظمة إنسان اس ولكن عملها ،  غير س
ة  ة الفلسطين ة للقض اس قرر على ضوء األسس الس   . )…. يجب أن يدرس و

ة  ـــــ اســ ــ ــ ـــــس الســـ الة اكثر من مرة،  فما هي هذه األســ ،  التي أكدها مدير الو
لة وتقديره ل حثه للمش   . هاعند 

عن اإلشارة ،  امتناعا مقصودا،  في هذه المرحلة من المناقشة،  سأمتنع
ــــطينيين ــ ة الالجئين الفلسـ ـــــؤول ـــة في ،  إلى مســ ــ ــا عن اإلفاضــ ــــ ضـ ـــــأمتنع أ ما ســ

ــــرائيل عن حرب عام  ــــ ة إســـــ ــؤول ــ ـــ ــ ــ ،  فلدينا براهين مطولة. 1948الحديث عن مســ
ان من خل إســرائيل ولكننا . ى نهايتهمن بدايته حت،  تثبت أن الصــراع المســلح 

ــببين أولهما: اعتقادنا ــ حث هذا الموضــــــوع لســ أن ،  نرغب في عدم الخوض في 
ات هذه اللجنة ـــالح ــ ـــ ــ ــ ـــــوع خارج عن نطاق صــ ــــ ــ ــ وعن نطاق جدول ،  هذا الموضـ

ة حرب عام  ان فيها،  1948أعمالها الحالي. وثانيهما: أن مســـــؤول في ،  ومن 
ـــــلة مط،  أو المهاجم،  موقف المدافع ــــ صــــ ـــوع الالجئينال تمت  ـــــ . لقا إلى موضـــــ

لة الالجئين قائمة وموجودة ـــــ ــ ــ وال يهمنا من هو ،  وهم قائمون وموجودون ،  فمشــــ
ء ــــاكل الالجئين ال توجد . المذنب ومن هو البر ـــــ ــح أن مشــــ ـــــ ــــ إال ،  ومن الواضــ
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ل من ،  عندما توجد الحرب أو النزاع. وحقهم في العودة ال يتأثر مطلقا ـــــ ــ شــ وال 
ال فالالجئ . على هذا الفر أو ذاك،  ة الخطأ والصواببتحديد مسؤول،  األش

ا أو مخطئا،  الجئ ا أو برئا،  سواء أكان مصي وسواء أكان هذا الجانب  . مذن
ن حرمــان الالجئ من حقــه في العودة . هو الــذ أثــار الحرب أو ذاك م ،  فال 

ملكه منه ــاب ما  ن اغتصـــــ م جئ من إال ألولئك الذين يردون حرمان الال،  وال 
ة في مح لجب ق لة الحق ــ ــ ـــــ ــــ حاولون إغراق المشـ من ،  حقه في وطنه والذين 

ة ــــات غير المجد ــــ ـــاب إلى ،  التي تتناول من هجم أوال،  المناقشـــ ــ ـــ ان الســـ ومن 
   . ومن هو الذ زحف،  إطالق النار

صــلة ســة  لة الرئ ع التي ال تمت إلى المشــ عدنا هذه المواضــ ففي ،  وٕاذا ما أ
لةوسعنا أن ن أسس ،  في الوقت نفسه،  التي هي،  بدأ في دراسة أسس المش

حثه ودراسته،  التقرر   . المعروض علينا اآلن ل
م المأساة :    تقو

ــطينيين ــ لة الالجئين الفلســــــ ـــــ س،  لمشـــــ ــيد الرئ ــ ــــ ما لغيرها من ،  ا ســ
م ينطو على المأسـاة،  مآسـي المشـاكل حمل شـهر تشـرن الثاني تارخ ،  تقو و

الن الصدفة تشاء أن تكون ،  شهر تشرن الثاني،  ولم اختر هذا الشهر. بدايته
ــه ــوع دائرة ف ـــــ ــــ ــــاتنــا الــدائمــة عن هــذا الموضـــ ــ ــ ــــ ــار. منــاقشـــ ع، ولكن االخت عن  ين

بيرا،  قدرين،  تارخيين ان الســـبب  في شـــهر تشـــرن الثاني.،  يبرزان بروزا  و
لة الالجئين ـــــ ــ ــ ــــ ان الكلي ال،  في خل مشـ ــرق بل في هذا الغل ــ ــ ــ ــــ ذ يجتاح الشــ

أسره    . األوس 
ن الثاني عام    : 1917اليوم الثاني من تشر
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ان التارخ األول ـــرن الثاني لعام ،  و ــ ولن  .1917هو اليوم الثاني من تشـــ
ـــوع ه،  أطيل الحديث عن هذا الموضــ ــــارة عابرة إل ففي الثاني  . بل ســـــأكتفي بإشـ

ـــرن عام  ــ ة،  1917من تشـ ومة البرطان ــــدرت الح ،  وعد بلفور المشــــــؤوم،  أصــ
ــطين،  متعهدة ــ ـــــ ومنذ اللحظة التي بدأت فيها . بإقامة وطن قومي لليهود في فلســـ

ة إلى فلســـطين ع هجرة اليهود الجماع ــج ة بتشـ ومة البرطان لة ،  الح بدأت مشـــ
ــــــطين ــتقبل،  في التجمع،  الالجئين في فلســـ ــ ــ ــ ـــدر الوعد . واالختزان للمسـ ــــ وقد صــ

ـــة في  ، لليهود بــإقــامــة وطنهم القومي ــــ ــ ــ ــــ ن عــددهم ليرو على الخمسـ بينمــا لم 
ان البالد،  المائة ـــــ ــ ــ ــــ ملكونه من أراض فيها ،  من مجموعة عدد سـ ن ما  ولم 

ومــة االنتــداب البرطــاني جهــدا،  ليتجــاوز االثنين في المــائــة طيلـة ،  ولم تــال ح
ة،  ثالثين عاما ة العرب لبالدهم،  في تسهيل أمر الهجرة اليهود    . وانتزاع ملك

اسة أن تحيل عرب فلسطين عة هذه الس ان من طب إلى شعب ،  حتما،  و
ة. الجئ ة ،  فهذه هي النتيجة البديه ان اليهود وهجرتهم في ظل حما ـــــ ـــــ ــ إلســ

ة صـــح هذا القول اكثر فاكثر. الحراب البرطان ة ،  و رنا أن الصـــهيون إذا ما تذ
ها،  في مبناها ومعناها ــلو ـــيرها وســــ ــ،  وســـ ــ واســــــتراتيجيتها ،  دهاوأهدافها ومقاصــ

ها ن لها أن تصــل إلى أغراضــها،  الخفي منه والظاهر،  وتكت م إال عن ،  ال 
قتضـــي إفســـاح المجال. طر اجتثاث أهل البالد من جذورهم إلقامة الوطن ،  و

ة أو ما شئتم إطالقه من أسماء ا ،  القومي اليهود أو الدولة اليهود القذف عمل
ــطين ــ ـــعب فلســ ــ ان اليهود. جهاإلى خار ،  شـ ــ ــ ـــــاكن من ،  فإســ يتطلب انتزاع المسـ

لين،  وهذه معادلة. العرب ـــــرح طو ــ ــ ــــ ان أو شـ فهذه ،  ومع ذلك. ال تحتاج إلى ب
يرهم،  فرصــة قتضــي تذ ير من  فتم ،  بإنذار تارخي تجاهلوه غير آبهين،  لتذ
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ــدر عن ،  وقد جاء هذا اإلنذار. الوصـــول إلى هذه الكارثة ل إعالن صـ على شـــ
ة لجنة رن األمر ة ،  عد أن أتمت طوافها في الشرق األوس،  ينغ  في بدا

ة التي تلت عام  ه عما يخالج ضــميرها وعقول أعضــائها ،  1920الحق أعرت ف
ة:  ارات الطنانة التال ــــورة متكررة(في الع ــ صــ ــاوراتها ،  لقد تبين للجنة  ــ أثناء مشــــ

ـــهيونيين يتطلعون ،  مع الممثلين اليهود ة فلســــطين أن الصـ ا إلى انتزاع ملك عمل
انها الحاليين من غير اليهود      . )من س

ان فلســطين هما اســمان مترادفان لمســمى واحد. ة وتشــرد ســ إذا  فالصــهيون
ة لة الالجئين العرب،  نظرا،  أن الصهيون ام مش لة ،  ال تعني إال ق وهي مش

وقــد بــدأ هــذا  . لتنفيــذتنتظر االنتقــال إلى مرحلــة ا،  ــانــت في حيز االحتمــال
ة ة تتسلل إلى البالد المقدسة،  الخطر يتخذ صورة عمل  . عندما أخذت الصهيون

لة الالجئين    . وهذا التسلل يرمز إلى المرحلة األولى من مش
ن الثاني    :  1947التاسع والعشرون من تشر

اني فهو التاســع والعشــرون من تشــرن الث،  في المأســاة،  أما التارخ الثاني
ون هذا اليوم . 1947عام  ـــــف أن  ـــــ ارثة،  ومن المؤســــ ا له من يوم  من ،  و

ام األمم المتحدة ة ،  ففي ذلك اليوم . أ عد ثالثين عاما من الموجات المتعاق و
ة ـــي،  من الهجرة اليهود ــراء األراضـ ــلة لشــ ال ،  ان اليهود،  والحمالت المتواصــ

ة في البالد من حيث تعدادهم ــي   ،يزالون أقل ملكونه من األراضــ ولم يتجاوز ما 
ــاحة البالد ــــتة في المائة من مســـ ومع ذلك فقد قررت األمم المتحدة مجافاة  . السـ

مة ــي أو قانوني أو دولي،  منها للح ــ ــــ اســـ ــ ــ ــــ ــ م البالد ،  ودون أ مبرر سـ ــ ــ ــــ ــ تقسـ
ـــة ــــ ة،  المقدسـ ـــعب غرب عنها،  وٕاقامة دولة يهود ــ ــ ــير شـ ــ م في مصــــ ،  دولة تتح
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طر على ارض ال ــ ــ ـــارخا. تملكها وتســ ان هذا القرار ظلما صـــ ال مثيل له ،  لقد 
ــتخلص من األمم المتحدة،  في التارخ ــ ـــغ هائل ال داعي له وال ،  اســ ــ تحت ضـ

ة هذا . مبرر ة العموم رمز قرار الجمع لة ،  و ة في مش ة المرحلة الثان إلى بدا
قرة . الالجئين ــا إلى الكثير من الع ضـــ ـــان العالقة لير اإل،  وال داعي هنا أ نســ

لة الالجئين ــ ـــ ين خل مشــ ــرائيل و النتيجة . بين إقامة إســـــ ــــبب  ،  إنها عالقة الســـ
ا لألخر ون الطرف الواحد فيها مساو    . بل أنها معادلة 

ة ة رتي ـــــورة آل صـ ل حتمي،  فالطرف األول يؤد  ــ ــ شــ إلى الطرف ،  و
ــة. الثــاني ــة فيهــا للعر ،  فــإذا أردت إقــامــة دولــة يهود ملــك اليهود ،  باألغلب وال 

ـــير ــ ــ ســ ن من خلقها،  فيها إال النزر ال ك لتتم ــرعيين ،  تحتم عل ــ إرغام أهلها الشـــــ
ــــاكنهم منهم،  على الجالء عن وطنهم ــ ــ ــ ــــ وتوطيــد إقــدام جمــاهير ،  ــاختالس مسـ

ة األخيرة. اليهود على أشــالئهم ع هذه الشــرور في الحق . وقد قامت إســرائيل بجم
ة لة الالجئينهو أس،  وتارخ هذه الحق    . اس مش

لة األساس     حث مش ففي وسعنا أن ننتقل اآلن إلى ،  أما وقد انتهينا من 
ة الظاهرة ة الالجئين،  حث الناح يف عالجت األمم المتحدة قضــــ  . وان نر 

ة معروفة ومشــــهورة حيث ال تتطلب أ ،  وال رب في أن هذه المأســــاة اإلنســــان
ـــص تارخي ـــ لمة مق. قصــــ ــرورةولكن  ـــــ ة عنها أمر تحتمه الضـــ ــــــ فقد هرع . تضــــ

طر عليهم الرعب ،  1947األلوف واأللوف من عرب فلســــطين في عام  وقد ســــ
حثون عن الملجــأ األمين في البالد المجــاورة،  والفزع واخــذ هــذا العــدد يزداد . ي

عد آخر ــراع ،  يوما  ــــ ــ س في . 1948من جراء العذاب الذ حاق بهم في صـ ول
ــــرد تف ـــعنا أن نسـ ــيل هذا القراروســ ه من خوف وفزع،  اصـــ انت . لما تنطو عل



  

-29-  

ــــائب ــــ ــ ــ ل اتجاه،  قوافل من األبراء الذين حاقت بهم المصــ حثا ،  طوفون في 
ان الكونت برنادوت. عن المأو  ــ،  و ــل إلى الشــــرق األوســ وســــ ،  قد وصــ

لة فلسطين ة لمش ة سلم عمل على إيجاد تسو وقد شن وس ،  لألمم المتحدة ل
ما في قرار هؤالء األلوف من المواطنين ا قا  عد أن تأثر تأثرا عم ألمم المتحدة 

حملة تستهدف إيجاد برنامج لإلغاثة من النازلة،  األبراء من مأساة ،  ما اسماه 
ـــمن لالجئين المأو  ــ ــ ضــ ــاعدهم،  ل ــ ــــ سـ اة،  و قاء والح وال أود اآلن أن  . على ال

ـــيل ــ ــــ التفصــ ـــرد  ــ ــــ ــــاع الالجئين الم،  اســ ـــــ ـــىأوضــ ــ ــ اعثة على األســــ ة وال فان  . رع
ضــاح ،  )برنامج اإلغاثة من النازلة (اصــطالح  حمل اإل الذ ابتدعه برنادوت 

ة والذ  . الكافي ة العموم ــ في تقرره الذ قدمه إلى الجمع ــ ــــ ـــــ وقد قال الوسـ
ه أوضاع الالجئين   ما نصه :،  شرح ف

ــة(   ــد ثــان لــة،  على أن أؤ ــ ـــ ــــ ــــ ــا،  مــا في المشـ وعلينــا أن . ئسمن إلحــاف 
،  إما أن ننقذ اآلن أرواح األلوف الكثيرة من الناس،  نختار اآلن بين أحد أمرن

الموت     . )أو نسمح لهم 

اة   ار بين الموت والح ان الخ ولكن من المؤسف جدا أن الوس . حقا لقد 
اته  في،  في محاوالته النبيلة إلنقاذ أرواح األلوف من الالجئين قد أضــاع هو ح

ســـة الجبن واالنحطا،  مؤامرة خســـ عض التعزة تقوم في أن  . تتصـــف  ولعل 
ال ــ،  اغت ــ ســــــتطع الحيلولة،  الوســ ــول التقرر،  لم  ــ ان قد ،  دون وصــ الذ 
ه لة الالجئين،  ت مش    . والمتعل 

ة الالجئين :   حمل علم الدفاع عن قض   برنادوت 
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ـــــ،  ظهر تقرر الكونت برنادوت    ــ ــ ــــ قد جعل من حالة ،   الدوليأن الوسـ
س ــوع الرئ ــــ ــ ـــالم واألمن في ،  الذ تلتف حوله،  الالجئين الموضــ ــ ــ ا الســـ ـــا ــ ــ ــ قضـ

افة طر على الكونت عندما أبرق إلى . الشــرق األوســ  رة تســ انت هذه الف . و
ة اها على إعادة الالجئين إلى بيوتهم،  السلطات اإلسرائيل ولكن إسرائيل . حاثا إ

روا قولهــا،  فقــالــت. أخير أو تردددون تــ. أطلقــت ردهــا ،  ومن المهم لكم ان تــذ
ة  ــــرائيل ــــ ار أنه حجة إســ ــتقرار  (على اعت ـــ ــ ــ ة إلى عوامل األمن واالسـ ــ ــ ـــــ النسـ إنه 

س في وسعها ان تقبل بهذه العودة ،  االقتصاد وقد أوضح وس األمم  . )فل
ل التالي الذ أنقل نصه :    المتحدة موقفه من هذه النقطة على الش

ـــلمت الرد اليهود ( ــ ــ ــ ـــ رفعت تقرر إلى مجلس األمن عن ،  عندما تســ
ــه ــدا ف ــــوع مؤ ــ ــ ـــ ــ أنــه على الرغم من وجهــات النظر التي أعرــت عنهــا ،  الموضـ
ومة إســرائيل المؤقتة فإنني أجزم بوجوب تأكيد ح الالجئين في العودة إلى ،  ح

  . )بيوتهم 

ــ ــ ،  أن هذه الذرعةألظهر لكم ،  وقد أوردت هذا الجزء من تقرر الوســـ
ألول مرة ،  قد جاءت على لســان إســرائيل،  ذرعة األمن واالســتقرار االقتصــاد

ع وســ األمم المتحدة. 1948في عام  ســتط قبل بهذه الذرائع،  ولم  رغم ،  أن 
اتها.وقد رأينا إسرائيل،  الحاف تلك اآلونة ة ،  ولذا رفضها ورفض مسب طيلة حق

ة،  فسهاتثير الذرعة ن،  املة غير مناس ة أو  ل مرة إال ،  مناس فال تلقى في 
ـــك،  والمهم. الهزمـــة والرفض ــادوت،  مع ذل ـــت برنـ ،  في تقرره،  هو أن الكون

ـــتثير اإلعجاب ســـ ـــل ،  الذ  ات والنتائج التي توصـــ ــ ـــع عددا من التوصــــ قد وضـــ
ة إسرائيل،  إليها اتها،  من جذورها،  والتي تنقض قض طل مسب ننا إذا ،  وت أم
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ـات. ــب ــ ــ ــــ ــ ـالمســ ــ الـدولي أن نـدعوهـا  ــ ــــ ــ ــ ـانـات الوســ ،  تحتف بجـدتهـا،  وال تزال ب
تهــا حتى اليوم ــأنهــا،  وحيو ــه ،  و ــالــذات الــذ تجر ف قــد أعــدت لهــذا الوقــت 

لة ما نصه : . مناقشاتنا عة المش   فقد قال متحدثا عن طب

ـــطين ( ـــــ ــ ه عن الفزع الذ خلق،  لقد نجم خروج العرب الجماعي من فلسـ
أعمال من اإلرهاب والطرد. القتال اب تتعل  ــ ــ حة وقد ،  . ألســــ ـــح ــ ــ قد تكون صـ

    . )تكون مزعومة 

ة في قرار الالجئين. أما عن تدمير إسرائيل إ ن هذا القرار يوضح المسؤول
  فقد قال الوس ما نصه :  ،  لممتلكات العرب

ــادر الموثوقة ( ــ ــــ ــــلب و ،  لقد تكاثرت التقارر من المصــ ــ ــ ــع عن وجود ســ ــ ــ اســــ
ــرقات،  النطاق ــ ــ رة ،  ونهب وســـ ــ ــ ــــ ـــــرورة عسـ ة ضــــ وأعمال تخرب للقر دون أ
ــحابها . ظاهرة ــ ــ ـــة إلى أصـــ ــ ــ ــــرائيل في إعادة الممتلكات الخاصــ ة إســـــ ــؤول ــ وٕان مســـــ
اع ،  العرب ــ صــــورة تنم عن إشــ ــرار  ممتلكاته األضــ ض على من لحقت  والتعو

ات ل الوضوح ،  الرغ   . )أمر واضح 

ــرا،  إن هذا القول ــ بإســ مضــــي ،  جرمة التخرب،  بوضــــوح،  ئيليلصــ و
  التقرر فيتحدث عن عدودة الالجئين قائال :   

ة ( اد العدالة البده ا ،  ســـتكون جرمة في ح م حال بين ضـــحا ان 
ين حقهم في العودة إلى بيوتهم ستمر المهاجرون اليهود ،  النزاع األبراء و بينما 

   )….في التدف على فلسطين
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صور هذا ا را صادقا،  لقولو عاد ،  ما هي األوضاع اآلن،  تصو من إ
ه جماهير المهاجرن اليهود،  ألهل البالد عن وطنهم حل محلهم ف الذين لم ،  ل

اتهم هذا الوطن.    عرفوا ق في ح
قول :    تحدث التقرر عن دور األمم المتحدة ف   و

د ح الالجئين في العودة إلى بيوته ( م وأن تنفذ هذا على الهيئة أن تؤ
ة عن ممتلكات ،  الح ضـــات المناســـ م التعو ة لتقد مع إعطاء الضـــمانات الكاف

عودوا    .)أولئك الذين يؤثرون أن ال 

ـــا األمم  ـــذتهــ ع القرارات التي اتخــ ــان هـــــذا القول العمود الفقر لجم ــ ـ و
ـــــوع الالجئين ة األمم المتحدة ما . المتحدة في موضــ ــؤول ــ قول الوســـــــ عن مســـ و

    نصه :

ــان ،  ال رــب في أن من ح الالجئين العرب ( ـــــ ــ ـــ ــ ــــفهم من ســ ــ ــ ــــ بوصــ
ــطين ــ ة،  فلســ ــــا منتد انت أرضــ ة تجاهها ،  التي  ــؤول ــ ة المســ تتحمل الهيئة الدول

ــيتها ــول إلى حل نهائي لقضــ ان الوصــ ح في اإلم ــ صــ أن يتطلعوا إلى ،  إلى ان 
    . )األمم المتحدة آملين في عونها الفعال 

ان أساسا في برامج اإلغاثة التي أقرتها األمم ،  قولوال شك في أن هذا ال
   . والتي تمدد العمل بها من وقت إلى آخر،  المتحدة

ـــردت ــ ــ ــــ س،  لقد ســـ ـــــيد الرئ ـــــ أنه منذ عام ،  هذه الفقرات ألظهر لكم،  ا ســــ
ة الالجئين 1948 ـــــ قضــ ـــؤال يتعل  ــ ـــيء . دون رد أو جواب،  لم يترك ســ ــ وال شــ
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ــعا للجدل وال،  يوجد اآلن ة . خصــــامموضــ ــة واف ع النواحي دراســ ــت جم فقد درســ
صــددها ان هذا اإلصــالح ينطب على الوضــع . واتخذت القرارات الالزمة  ولما 

ة،  القانوني ـــحت مقررة حتى حدودها النهائ لة قد أضــ ــ ــــدت  . فان المشـــ فقد حشـ
الها ع ألوان الحجج وأشـــ ولكن الوســـ الدولي رفضـــها واحدة اثر ،  إســـرائيل جم

ــاهــام،  أخر  ــل. فنــدا إ ــ ــ ــ ــــ مــا يتعل ،  وقــد قــال الكونــت برنــادوت القول الفصــــ ف
لة ــــــ ــــ عة المشــ ض،  طب ة ،  وفي ح الالجئين في العودة والتعو ـــؤول ــ ــ ـــ وفي مســ

ع حجج إسرائيل وذرائعها وهذا ما فعلته األمم المتحدة  األمم المتحدة ودحض جم
ة القض ع قراراتها المتعلقة  ة إلى جم النس ان ما. نفسها  فعلته األمم المتحدة  و

ـــها ــعنا. ،نفســ ــ ان في وسـ ــوع،  و ــاحات أوفى عن الموضـــ ــ ضـ ولكنني ،  أن نقدم إ
ـــهيد األمم المتحدة (برنادوت ) ــ ــ ــ ــ لمته من ،  آثرت أن أعطى الكلمة لشـــ انت  و

ضاح أو شرح. ،  الوضوح حتاج إلى إ   حيث لم تترك شيئا 
  :   الجلسات المتعلقة بتحد إسرائيل للقوات الثالثة عشر 

لة الالجئين الفلســطينيين محصــورة في حدود تقرر الوســ  لم تظل مشــ
ـــاكل األمم المتحدة منذ بدايتها،  الدولي ــــ ــــ انت تظهر في . بل غدت من مشــ فقد 

ة،  جدول أعمالنا ة العموم ل دورة من دورات الجمع ــع . في  انت دائما موضــ و
ة و فروعها ـــت . اهتمام العديد من لجان الجمع ــــ ــــ ــ ل  وقد نوقشـ ة  ـــــ ــ ــ ــــ هذه القضـ

ل ذرة من الذرات،  تفصيل وٕاسهاب    . وجزئت إلى 

لة الالجئين  . أمام الدورة الثالثة لألمم المتحدة،  ألول مرة،  ظهرت مشــــــ
ــت لة،  في تلك الدورة،  وقد نوقشـــ ــ اب الفرار  . النواحي المتعددة من المشـــ أســـــ

ة الحرب ض ،  جئينوعودة الال،  وســالمة إســرائيل واقتصــادها،  ومســؤول والتعو
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عأجل  ، وٕاغاثتهم،  عليهم ع هذه المواض ومجموعة أخر من ،  لقد نوقشت جم
ة ا الثان ـــا ــ ـــيء،  القضــ ــ ل شــ حث دقي تناول  ع  . في  ـــرائيل جم وقد أثارت إســــ

ل ،  االعتراضــات القائمة تحت الشــمس وهي عين االعتراضــات التي تثيرها في 
ل ه . ســــنة ة العامة رفضــــت  . وفراد،  جماعا،  ذه االعتراضــــاتولكن الجمع

ة في تلك الدورة ــاتها،  واتخذت الجمع ــ ــ ــــ ظال ،  قرارن هامين،  عد إنهاء مناقشــــ
ــوع  ــ ــ ه األمم المتحدة في موضــــ لة الهد الذ تهتد  ـــنوات الطو ــ ــــ طيلة هذه السـ

ة العامة في قرارها األول رقم  . الالجئين األمين ،  )3( 212وقد خولت الجمع
ــا،  العام ــــ ـــندوق خاص،  ءإنشــ ــ ع الدول،  صـــ ــدت جم ـــ ـــواء أكانت من ،  وناشـــ ــ ســـ

والمساعدة على ،  اإلسهام في غوث الالجئين،  أعضاء األمم المتحدة أو لم تكن
الة األمم المتحدة لغوث الالجئين الفلسطينيين    . خل و

ع عام3( 194وعلى الرغم من ان القرار الثاني رقم  ان ذا طا إال ،  ) 
ا م ــا ــــ ـــــ ــــح قضـ ــ ــــ ـــــماح لالجئين ،  عينةانه أوضــ ــ ــ أولها انه قرر أن من الواجب الســـ

في اقرب موعــد عملي وأن من ،  بهـــذه العودة،  الراغبين في العودة إلى بيوتهم
ضات ألولئك الذين يؤثرون عدم العودة    . الواجب دفع التعو

ا أن القرار ــا ــــ ــ ل ،  وثاني هذه القضــ عمل معين لتدو ام  قد نص على الق
رة عنهامدينة القدس ونزع  غة العســــ ــ ـــة.،  الصــ  وتامين ســــالمة األماكن المقدسـ

ــذ هــذه اإلجراءات ـــرائيــل تنفي ــ ــ ــــ ــ فــإنني لن أتثير هــذا ،  وعلى الرغم من رفض إسـ
حثنا الحالي    . الموضوع ألنه يخرج عن مدار 
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ات معينة ــالح ا أن القرار عين لجنة للتوفي خولها صـــ ــا ،  وثالث هذه القضـــ
ــــهل أمر عودة الالجئين وال ــ ــ ـــــجل الدورة الثالثة لتســ ــــ ان سـ ذا  ض عليهم ,وه تعو

ا وحافال غوث الالجئين ،  مثال ام األمم المتحدة  ة العامة قررت ق إذ أن الجمع
ض عليهم و إقـــامـــة جهـــاز خـــاص لألمم المتحـــدة ،  مـــا قررت عودتهم والتعو

ض ر. يتولى اإلســـراع بتنفيذ موضـــوعي العودة والتعو أن إســـراع ،  وعلينا ان نتذ
ـــها تلك ــهدت مولد اإلعالن العالمي عن حقوق اإلنســـــان الذ ،  الدورة نفســ قد شـــ

م  (نصـــت مادته الثالثة عشـــرة على  ق ل بالد  ل إنســـان أن يترك  أن من ح 
عود إلى بالده،  حتى بالده،  فيهــا ـــت المــادة ،  وأن من حقــه أن  ــــ ــ ــ ــــ بينمــا نصـ

عة عشرة من الصك نفسه على  من ممتلكاته  عدم جواز حرمان أ إنسان (السا
ة العامة ،  ومن الغرب جدا . )القوة  ــان قد أقرته الجمع أن إعالن حقوق اإلنســ

انون األول عام  . من قرار العودة،  أ قبل يوم واحد،  1948في العاشـــر من 
ا. ا لها من مصادفة ان في وقت واحد تقر بينما ظلت إسرائيل ،  لقد جاء الص

   . تتجاهلهما معا طيلة الوقت

التقارر التي قدمتها لجنة  عة  ة العامة في دورتها الرا ت الجمع ــــــ وتمســــ
ــة ـــرائيــل إعــادة الالجئين،  التوفي الــدول ــــ ــــ مهم ،  والتي تظهر رفض إســـ ـــــل ــــ ــــ وتسـ

ر ،  )4(302واتخــذت القرار رقم ،  ممتلكــاتهم ورعهــا ــه ذ ــــتعــادت ف ــــ ــــ الــذ اســ
قة ـــا ـــة ح العودة والتعو،  قراراتها الســــ ــــورة خاصــــ صـــ ،  و أقامت،  ضو أكدت 

الة األمم المتحدة لغوث ،  دون أ إجحاف بهذه الحقوق  الة جديدة تدعى و و
ــغيلهم ــ ـــــ ,وتشــ ـــرق األوسـ ــ ــطينيين في الشـ ــ وقد امتازت تلك الدورة . الالجئين الفلســ
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ن لجنة التوفي،  مع األمل الصــادق،  بتأكيد األمم المتحدة لموقفها ،  في أن تتم
ة العامةبتنفيذ ق،  من إقناع إسرائيل    . رارات الجمع

ــرائيل ــ ة العامة من جديد رفض إســ ـــة للجمع ــ عودة ،  وواجهت الدورة الخامسـ
مهم ممتلكاتهم ورعها،  الالجئين لة. وتســل عادت إســرائيل ،  ودارت مناقشــة طو

انها إلى تكرار حججها المعهودة عن السالمة واالستقرار االقتصاد ورفضت . إ
ة العامة دفاع إســــرائ ة،  يلالجمع ــم ـــتح مطلقا هذه التســ سـ واتخذت ،  الذ ال 

  هذه المرة قرارن جديدين :  

ـــــتمرار ،  )4( 512رقم ،  قول القرار األول ــــ ــ ــ ــة العــامــة تقرر اسـ إن الجمع
ض حقوق الالجئين في العودة والتعو ـــاس  ــ ــ ــ ــــ ما تقرر ،  أعمال الغوث دون مسـ

الة حتى حزران عام     . 1952امتداد عمل الو

قل 5( 394رقم ،  رار الثانيوأشار الق ة العامة تالح  ) إلى أن الجمع
ـــد أن  ــــ ـــد )قرار العودة (زائ ــ عــ ـــذ  ــــ ـــات لم ينف ــــ ـــــ ــــ ــــ ضـ   والى أن ،  ودفع التعو

. )منتهى اإللحاف والســرعة،  تقضــي معالجة هذا الموضــوع،  مصــلحة الســلم (
ة العامة هذه المرة في محاوالتها ـــــر الجمع ــدار قرار،  ولم تقتصــ ــــ ذ ،  على إصـ

اني ع ب ة من القرار ،  طا ــت الفقرة الثان ـــ ــ ــ عد من ذلك فقد نصــــ بل تجاوزته إلى أ
ـــه ــــ ــ ــ اتخاذ اإلجراءات ،  نفســـ قوم  تب  ــاء م ــ ـــ ــ ــ ة العامة تتولى إنشـــ على أن الجمع

ض والعودة ـــال التعو ــاتهم ،  الالزمــــــة ألعمـــ ــ ـــة حقوق الالجئين وممتلكــ ـــ ـــا ــ وحمـ
ير الجمع. ومصـــالحهم قة في تف رة التنفيذ عم انت ف حتى ،  ة العامة وعزمهاو

عــامــل (حــث على اتخــاذ إجراءات ،  أن القرار في فقرتــه الثــالثــة ـــمن أن  ــــ ــــ ــ تضـ
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ـــمنــت ثمرة  . )الالجئون العــائــدون دون أ تمييز قــانوني أو واقعي ــــ ـــــ ــذا تضــ وه
ــة اإلغاثة ــــ ــــ ة من أ تمييز ،  أعمال الدورة الخامســ وتنفيذ الخطوات الالزمة للوقا

انت هذه هي الت. عد العودة ة العامة ووجهتها و ات التي اتخذتها الجمع ـــــ ــ ــ ــــ وصـ
  . لوضع حد لتحديها،  صورة خاصة إلى إسرائيل

اســـتمرار تحد إســـرائيل لقرارات ،  من جديد،  وواجهت الدورة الســـادســـة
 513أعلن أولهمـــا وهو القرار رقم ،  واتخـــذت قرارن جـــديـــدين،  األمم المتحـــدة

حقوق  عن عزم األمم المتحدة على اســـتمرار،  )6( أعمال الغوث دون المســـاس 
ض    . الالجئين في العودة والتعو

ــاني ـــل نق من نقطـــة الخالف ،  مرة والى األبـــد،  ودحض القرار الثـ
ة عن األمن  . والجدال ـــــرائيل التقليد ـــــ ة حجج إســــ إذ رفض للمرة األخيرة والنهائ

ة التقليد ــفها  ــ ــ ــ ل ما ي،  وغيره وٕاني أصــ ة على الرغم من افتقارها إلى  جعلها قر
ــموهـــا ــــ ــ ــ ــد وســــ ر  . من نبـــل التقـــاليـ ــامـــة ذ ــة العـ ـ ــادت الجمع ـــــتعـ ــ ــ ــــ ـــذا فقـــد اسـ   وه

لة فلســــطين( ــ قة عن مشــ ع القرارات التي اتخذتها في الدورات الســــا وحثت  .)جم
ة ة تتف مع  (على وجوب ،  القرارات في أجزائها اإلجرائ ــو ــــ ــ ــ ـــول إلى تسـ ــــ ــ الوصــ

ة فلسطين ة العامة حول قض ضا على ون . )قرارات الجمع أن  (صت القرارات أ
ة  ــ ــ ــــ ة حول فضــ ــمان تنفيذ مقررات الجمع ـــ ــ ــــل لجنة التوفي محاوالتها لضـــ ـــ ــ تواصـ

ــطين  ــــ ــ ــ ــة العــامــة قررت تنفيــذ مقرراتهــا. )فلســــ ،  والمهم في تلــك الــدورة أن الجمع
عها ة جم ة الفلسطين القض موضوع الالجئين وحدهم،  المتعلقة  ان هذا ،  ال  و

ح طا  ة دون حلالقرار شـــامال مح ة الفلســـطين ة في القضـــ ة ناح . يث لم يترك أ
انت تلك الدورة دورة تنفيذ شامل    . وال شيء دونه أو اقل منه،  لقد 
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ــة العــامــة مرة أخر موقف ،  جــلأ ـــة للجمع ــ ــــ ــ ــ ـــادســ ــ ــ ــــ واجهــت الــدورة الســــ
ـــــرائيل ــ ــ ان الذ اتخذته إســــ ــ ــ ــــ ة ،  العصـــــ ع القرارات التي اتخذتها الجمع تجاه جم

ة الف ـــورة عامةصــــدد القضــــ صـ ة  ل خاص،  لســــطين شــــ ــوع الالجئين  ،  وموضــ
عــد ذلــك إلى اتخــاذ القرار رقم  ــة  ــة ،  )6( 513وانتقلــت الجمع الــذ تبنى ميزان

الة األمم المتحدة لغوث الالجئين ـــافي ،  و والذ تضــــمن التعبير عن شــــر إضـ
ض د العودة والتعو    . يؤ

ة العامة عة للجمع قة ،  وعندما التأمت الدورة السا الحق أخذت من جديد 
عودة الالجئين،  وهي أن إســــرائيل،  الســــافرة ــمح   . ما لم تعوض عليهم،  لم تســ

ة قرارها رقم  ،  الذ دعا إلى تأكيد قرار العودة،  )7(614ولذا فقد اتخذت الجمع
الة ة الو ض،  وواف على ميزان العودة أو التعو   . دون المساس من جديد 

ـــرائيل   ــ ـــــ ة دائما لقرارات ،  في الدورة الثامنة من جديدوظهرت إسـ متحد
ة العامة مرة أخر في قرارها رقم . األمم المتحدة ) تأكيد 7( 720وقررت الجمع

قة الة حتى حزران عام ،  القرارات السا    . 1955وتمديد أعمال الو

ة في دورتها التاســعة نفســها من ،  تواجه عين الظروف،  ووجدت الجمع
ض،  ائيلتحد إسر  ة في قرارها رقم . ورفضها للعودة والتعو  818وأكدت الجمع

ــتمرار أعمال الغوث ؛ ،  )9( ــ ــــ ـــــ الة حتى حزران  فمدوتموقفها من اسـ مهمة الو
الة . 1960عام  ـــون ذلك من الو ـــلة التشـــــاور مع لجنة  (وطلبت في غضــ مواصــ

قا لألهداف المتوخاة منها ومن اللجنة ــارة ،  التوفي تحق ــــ ــ ــ بوجه خاص مع اإلشـــــ
ـــة من القرار رقم  ـ ـــان ـــالثــــة ) 149إلى الفقرة الثـ ـــادة الثـ ـــالعودة ،  (المـ ـ المتعلقــــة 



  

-39-  

ض  ذا،  )والتعو ة العامة،  وه ــتمرت الجمع ـــــ ـــع العودة،  اسـ ــ هدفها ،  في وضـــ
الة،  األول    . وسيلة للغوث إلى أن تتحق العودة،  ومددت عمل الو

ـــــرائيــل ال تزال في موقف المتحــد ــــ ــ ــ ــانــت إسـ نــدمــا التــأمــت الــدورة ع،  و
ــرة ــــ ة العامة قرارها رقم ،  العاشــ ارات ،  )10( 916واتخذت الجمع ـــمن ع ــ المتضـــ

قة.   تتف تماما مع القرارات السا

ة العامة ــرة،  وقابلت الجمع ــ ــ ــ ة عشـ ــــرائيل،  في دورتها الحاد ــ ــ ،  تحد إسـ
ــار إلى أن ،  )11( 1013اتخاذ القرار رقم  ض على  (الذ أشــ العودة أو التعو

ة ومادته الثالثة 194لالجئين اللذين نص عليهما القرار رقم ا لم ،  في فقرته الثان
ـــع التنفيذ  عد موضــ ـــعا  حقوق الالجئين طلب إلى . )يوضــ عد أن احتف القرار  و

انهم الة المضي في برنامجها في غوث الالجئين وٕاس مع مواصلة التشاور ،  الو
ض    . مع لجنة التوفي لتنفيذ العودة والتعو

ـــرة ــ ة عشــ ــــه في الدورة الثان ــ ــــع نفسـ ــ ة العامة . ووجد الوضـ واتخذت الجمع
قة12( 1191قراراها رقم     . ) الذ يتف في نصه وتعبيره مع القرارات السا

ة ـــرة،  أما في هذه الدورة الحال ـــي،  الثالثة عشــ إذ ان ،  فلن أتحدث بنفســ
الة  . يتحدث عن نفســه،  موالمعروض عل،  التقرر الراهن الذ قدمه مدير الو

 . )تستح التسجيل هذا العام ،  انه لم تقع تطورات جديدة (فقد جاء في مقدمته 
قول :  مضــي التقرر ف ومة إســرائيل أ عمل إيجابي لتســهيل  (و ولم يبد من ح

ض  العودة والتعو ة العامة المتعل  ذا ف . )تنفيذ قرار الجمع ــع إوه ــ ــ ـــ ــ ــ ن الوضـ
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ان نوعه،  دون أ تغيير أو تبدل،  دة هذا العاميبدو أمام األمم المتح  . مهما 
ض ست هناك من عودة أو تعو    . فإسرائيل تستمر في تحديها ول

س،  هذا    ـــــيد الرئ ــ ــ ــــنوات ،  ا ســ ـــ عرض لقرارات األمم المتحدة في الســــ
ة لة الالجئين. ،  وها نحن نأتي مرة أخر . اإلحد عشرة الماض   لمناقشة مش

ادر ع الجهود التي بذلتها ،  إلى الذهن وهنا قد يت ـــيد جم ـــؤال عن رصـ سـ
ــالــة غوثهــا قهــا وو س الغرض . األمم المتحــدة عن طر مقرراتهــا ولجنــة توف ول

ــجيل أو اســــتكمال القصــــة،  من هذا الســــؤال التحديد،  التســ ،  و إنما الغرض منه 
امل ــعب  شــــ ــرة  ــ اشــ ــت مج . اقتلع من جذوره في وطنه،  عالقته الم ــ ســ رد إنها ل

طة سـ لة  لة شـعب،  وخالصـة لالجئين،  مشـ أسـره إلى ،  بل هي مشـ ه  قذف 
ــرد ــ اة النفي والتشـــ ـــرها،  ح ــ صــ ـــمع األمم المتحدة و ــ ارات ،  تحت ســ وفي ظل ع
    . ميثاقها الرنانة الطنانة

لمة واحدة ــيء  (قلنا ان الرد . وٕاذا أردنا التعبير  عد الجئ . )ال شـ فلم 
ـــه ض على الجئ فردولم يج،  واحــــد إلى وطنـ ـــا هي  . ر التعو ــك فهـ ــ ومع ذل

ســت أقدامها،  تأتى إلى األمم المتحدة،  إســرائيل وعلى ،  وهي تقف على إقدام ل
ع الدفاع . وتتمتع بثروة ال ح لها فيها،  وطن ال تملكه ة ال تستط لتعرض قض

   . عنها
د تحد إسرائيل ة يؤ رًا عن أعمال لجنة التوفي الدول   :  ستة عشر تقر

ـــر ــ ــ دعم هذه القرارات الثالثة عشـ م في ،  و ـــامة (التي قدمتها إل ــ ــ ،  )برشـ
مرارتها الفائقة ـــر تقررا،  اقر واعترف  ـــتة عشـ قدمتها لجنة ،  أخر ،  نحو من سـ
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ة العامة عن تقدم أعمالها ة إلى الجمع لمة . التوفي الدول في  )التقدم  (لكن 
ن ان تتف مع أعمــ،  معنــاهــا اللغو  م فقــد قــامــت لجنــة التوفي  . ال اللجنــةال 

ن لتنفيذ قرار العودة،  1948عبثا منذ إنشـــائها في عام  فســـبرت ،  ل جهد مم
ل اتجاه،  ل غور ل اقتراح ولكن ،  وارتحلت في  ــعت  ل أجراء ووضــ وتبنت 

عها أدراج الراح ن،  وقد لجأت اللجنة . جهودها ذهبت جم ل ســــبيل مم ،  إلى 
ــ ـــرائيـ ـــــ ــــ ض إســ ـــةلترو ـــات ،  ل على قبول قرارات الجمع ـــاومتهـــا لرغ ـــل مق ـــذلي وت
ــة ــة التي أملتهــا ،  المجموعــة الــدول ــــان ــ ــ ــــ ــاعهــا لتقبــل الفروض اإلنســــ وتهــذيــب ط

ـــغاء للجنة ـــمت أذنيها عن اإلصـ ـــعوب ولكن إســــرائيل صـ أو لألمم ،  مجموعة الشـ
ة    . المتحدة أو لآلداب الدول

ة جلساتها في بيروت ،  لهافي مستهل أعما،  وعقدت لجنة التوفي الدول
ــهر آذار عام  ــ ــ ـــــ ــبر أغوار الفرقاء المعنيين،  1949في شـ ــ ـــ ــ ــ  . في محاولة منها لسـ

ة . والى ممثلي الالجئين أنفسهم،  واستمعت اللجنة إلى وجهات نظر الوفود العر
عد ذلك إلى تل أبيب ة،  وطارت  وعلى . حيث اجتمعت إلى الســلطات اإلســرائيل

ع استطالعيالرغم من ان المحاوالت  ة أن ،  انت ذات طا فقد اتضح منذ البدا
ولم تؤد محادثات بيروت إلى . إســـرائيل قد أخذت تعد دفاعا ضـــد عودة الالجئين

ة نتيجة ملموسة    . أ

ــاد ممثليهم إلى  ــ فــ ـــاء المعنيين إ ــــة على األثر إلى الفرقـــ ــت اللجنــ   وطلبــــ
ــة جــديــدة )لوزان  ( ــروع في بــدا ــ ــــ ــ ــ ــاد جــديــد،  للشــ ،  بلــت الــدعوةوق. في جو ح

ع ـــاب ع وأســــ ــــاب ع في . وامتدت المحادثات أســـ ار عام  12وتم التوق على  1949أ
ول لوزان م ،  بين الفرقاء المعنيين ولجنة التوفي،  بروتو ـــــ ــ متخذا من قرارا التقسـ
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ـاحثـات،  1947لعـام  ول. قـاعـدة للم ـــرائيلي هـذا البروتو ـــ ــ ــ ،  وقـد وقع الوفـد اإلســــ
ن إلى األهداف التي ا (الذ أعلن ان الغرض منه  ــرع وقت مم لوصـــــول في أســـ

ة العامة الصادر في  ة إلى  1948انون األول عام 11حددها قرار الجمع النس
ــرائيل  )… واحترام حقوقهم والحفا على ممتلكاتهم،  الالجئين ادت إسـ ولكن ما 

ــت قبول عدودة الالجئين ــــ ــــ ول حتى رفضــــ ومني مؤتمر ،  توقع على هذا البروتو
   . فشل ذرعلوزان 

ــذلــــت لجنــــة التوفي محــــاولــــة أخر  ــ ــاء المعنيين إلى  . و ــت الفرقــ فــــدعــ
ورك ـــتراك في محادثات أخر ،  االجتماع في نيو ــ ــتمرت االجتماعات . لالشــ ــ واســـ

ـــيف عام  ــ ــ لة ،  1949طيلة صــ ـــــ ــ ة من نواحي مشــ ل ناح و تناولت المحادثات 
ة إلى اللجنة اســتئناف دورها. الالجئين ولكن ،  في الوســاطة وطلبت الوفود العر

ل الطرق  اســة للحيلولة دون الوســاطة،  إســرائيل اســتخدمت  ،  التي تخلو من الك
ضا ورك إلى الفشل أ    . وانتهت محادثات نيو

فرغ ق ــبر اللجنة لم  ــ فدعت الفرقاء من جديد إلى اجتماعات ،  لكن صــ
ل ميدان ومجال. في جنيف هذه المرة احثات  ـــتمرت طي،  وطافت الم ــــ ــ ــ لة واســـ

ع ــيف عام ،  الشـــتاء والر ــرائيل . 1950ومعظم صـ لكن محاوالت التوفي مع إسـ
ــول المتالحقة ــ ــــ ــ ــ ة ثمرة من ثمار هذه الفصــ فلم تزهر المحادثات ولم ،  لم تؤت أ

  وفشلت محادثات جنيف من جديدة. ،  ولم تكن ثمة إال األشواك. تثمر

ـــذلـــت لجنـــة التوفي محـــاولـــة جـــديـــدة ظروف على الرغم من هـــذه ال،  و
ة ســس،  المضــن ك ســ عقد في ل في تشــرن األول ،  فدعت الفرقاء إلى اجتماع 
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المعتاد . 1950من عام  دأت المحادثات  فرفضــت إســرائيل عودة الالجئين ،  و
   . وفشل االجتماع،  على عادتها

ـــتمر ــ ـــــل المســ ـــل المتواصــ ــ ـــــتكن اللجنة إلى هذا الفشــ فدعت إلى ،  ولم تســ
عقد هذه المرة ارس مؤتمر جديد  ـــــ أيلول . في  ــ ــ ــــ دأت االجتماعات في أواسـ و

ـــرن الثاني،  1951عام  ة تشــ ـــتمرت حتى نها ــــهد فندق د غرون . واســ شـ ولم 
احثات،  الزاهر في غضــون األشــهر الثالثة أ ازدهار في ،  التي اســتغرقتها الم

ض،  اآلمال ــخر في موقفها من العودة والتعو الصـــ ـــامدة  ــرائيل صــ ،  إذ ظلت إســـ
   . لمؤتمر إثر هذا الفشل الذرعوتفرق ا

ــــلة هذه االجتماعات التي رتبت  ــــلسـ ارس آخر حلقة في سـ ان مؤتمر  و
ة امها في عام ،  لها لجنة التوفي الدول ة العامة ق .فقد 1948منذ قررت الجمع

ة اجتماعات منذ ،  عد ان وصل حده،  فرغ صبر اللجنة من إسرائيل ولم تعقد أ
   . ا هذاذلك اليوم حتى تارخن

الساعة إلى الوراء :    لنعد 
ــهل،  ولكن اللجنة ــــ ـــــ ة منها في معالجة األهون واألســـ انتقلت إلى ،  رغ
ضــات عد ان حددت ،  في الســنوات األخيرة،  وحصــرت عملها،  موضــوع التعو

ــوع ممتلكات العرب،  إقامتها في مقر األمم المتحدة ــ ــــ ــــ ان أمامها ،  في موضــ و
بير من األعمال الكتا ـــد  ةحشـ ــع ،  تحديد ممتلكات العرب،  واألوراق،  ب ووضــ

م أثمانها ـــس لتقي ــ ــــ ة (الطابو)،  األســ ــندات الملك ــ ــــ ن وســـ وغير ذلك من ،  والعناو
ـــات. األمور المماثلة ضـــ ـــا.،  ولكن عملها في التعو ضـــ الفشــــــل أ ذا لم  مني  وه
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ض على الجئ واحد على الرغم من مضي عشرة أعوام من التوفي ،  يجر التعو
قة نفســـها،  تمرالمســـ مثل ،  وتكررت القصـــة الســـا ما وأن إســـرائيل شـــغوفة  ال ســـ

قي ،  هذه القصــص فخلقت ألوف المبررات والذرائع لفشــل اللجنة لكن الســبب الحق
ــــات ضــــ ـــرائيل في دفع التعو ــــ ة إسـ ـــرائيل لجنة  . هو عدم رغ ــــ ذا فقد قادت إسـ وه

ة مرة أخر إلى الفشل في هذا الموضوع أ    . ضاالتوفي الدول

ــــميهــا ،  فــان لهــذه االتهــامــات التي أوجههــا،  ومع ذلــك ــــ ــ ــ بــل اجرؤ فــاســ
ــــرائيــل ـــ ــ ــ ــة أو . مــا يبررهــا،  ــاإلدانــات إلســـ ع عن الكراه ــد أنهــا لم تن وٕاني ألؤ

منا وال من تقاليدنا . الغرض ست من ش ة ل ام و . فالكراه وقد صدرت هذه األح
ة وو ـــرائيل من لجنة التوفي الدول ــــ ــ ــ وعلى  . الة األمم المتحدةاإلدانات على إســـ

اغة تقارر هاتين الهيئتين الدوليتين ـــــ ــ ــ ارة ناعمة،  الرغم من صـ قة،  في ع ،  ورق
الالجئين ر الفاضح لقرارات األمم المتحدة المتعلقة  التن    . إال أنها تدين إسرائيل  

م أعمالها في حزران  فقد أعلنت لجنة التوفي في تقرها الثالث عن تقد
ــــه ،  1949عام  الحرف الواحد وهذا نصـــ ـــحة ما أنقله  ة واضــــ ارة جل لم  (في ع

العودة أو  ــــرائيل على قبول هذا المبدأ المتعل  ومة إســــ تنجح اللجنة في حمل ح
ض  مي . )التعو ال أر اكثر إدانة ، ولكني. و أنا ال أرد ان أكون مدينا في ح
ــــرائيل ــ ـــها قبول مبدأ العودة،  إلسـ ـــ ــــــهاان لم نقل ،  من رفضـ ن . العودة نفسـ ولم 

قة،  إعالن اللجنة هذا و إنما على ،  قائما علي االســـتنتاج أو الفرض،  في الحق
ـــرائيل ــ انات إســ ــفو منها والكتابي،  ب ــــ ــها . الشـ ــ ــ ـــرائيل هي التي أدانت نفسـ ان إســــ

ــها رة ،  1949ففي تموز عام . بنفســ ة مذ قدمت إســــرائيل إلى لجنة التوفي الدول
ة تقول فيها  ـــم ن ان تعود إلى الوراء  (رســ م ـــاعة ال  فالعودة … إن عقارب الســ
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ة لالجئين العرب النســ ة  قة أمر مســتحيل ،  الفرد وال . )إلى أماكن إقامتهم الســا
ان إســرائيل لقرارات األمم المتحدة شــف عن عصــ ان  في ،  رب في أن هذا الب

ـــحة. ــارخة واضـــــ ــ ارات صــــ ــــرائيل ع ة إلى إســــ ـــــ النســـ ة عقارب هي إعاد،  فالعودة 
ـــاعة إلى الوراء ــالح أ  . الســـ ــ ــتحالة إصــ قوم  على اســــ والمنط في هذه الحجة 

اد ــاعة إلى . عدوان أو خرق للم ـــــ عقارب السـ عني العودة  ــالح  ــ ــ الن هذا اإلصــ
قاعدة . الوراء ـــات األمم المتحدة  ـــــ ــــ ـــــتخدمت هذه الحجة في مناقشــ ــــ ــــ ،  وٕاذا ما اسـ

ـــل ــ ــــ الهزمة والفشــ منى  ـــــوع أن  ــــ ن لكل موضــ ـــو من  وفي. أم ــ ـــــ ـــع أ عضـ ــ ــ ــ وســ
الجلوس في مقعده تفي  ــــاء أن  ــ ــ ــرائيلي،  األعضــ ــ ــــ ـــتخدم التعبير اإلســ ــــ ســـ ،  وأن 

ن أن تعود إلى الوراء م ــاعة ال  ــ قول إن عقارب السـ ـــل ،  ف وهذا هو القول الفصــ
ــيء ل شـــ عتبر مجرد خرق لميثاق األمم المتحدة ،  في  ــرائيل هذا ال  وموقف إســـ

اوٕال،  بل مغالطة غير معقولة،  فحســـب اســـ إذ ان من واجبنا في األمم . حادا ســـ
الســــاعة إلى الوراء وما  . عندما نر هناك اعتداء أو إجحافا . المتحدة أن نعود 

الساعة إلى الوراء،  تدخل األمم المتحدة إلى ما ،  وٕاعادة األوضاع،  إال للعودة 
ه ام الوضع الراهن،  انت عل    . قبل ق

ـــــوع متعلقا ون الموضـ مي أما عندما  ــع اإلقل فإننا نر أن في ،  التوســــ
ل سرع ش م عقارب الساعة إلى األمام  ان ذلك ،  وسع إسرائيل تقد حتى ولو 

ــهم ــ ــقاء الالجئين أنفســ ــــاب شــــ ـــرائيل مثال،  على حســ ع قبول العودة ،  فإســـ ــتط تســــ
مي ـــــع إقل طا بتوســ ــــوع مرت ون الموضـــ فقد جاء في تقرر لجنة التوفي . عندما 

ة الحرف الواحد ما ،  الدول ــرائيل (أنقله  ــ ــ ــم ،  لقد أعلن وفد إســـ ــــ أنه في حالة ضـــ
ان المنطقة ،  غزة إلى دولة إســـرائيل ع ســـ ومتها على اســـتعداد لقبول جم فان ح



  

-46-  

ــت وال رب في أن هذا  ــ ســ ـــرائيل ل مواطنين في إســـ ــــليين والجئين  العرب من أصــ
بول الالجئين العرض ينطو على السخاء والشعور اإلنساني فإسرائيل مستعدة لق

ـــب ــــ ــــ ون من الطرف أن ،  إلى منطقة غزة فحسـ ـــا ! وقد  ـــ ــ ــ ضــ بل لقبول أهلها أ
ــرائيل في اقتراحها هذا،  نالح ــ ــــالمتها،  أن إســ موضــــــوع ســ ترثة  ،  بدت غير م

ضم أراض جديدة . إذ أنها لم تشر إلى هذه السالمة وما دام ان الموضوع يتعل 
ــعها أن تقلب ،  إلى دولة إســـرائيل أســـرهففي وسـ ــالمتها  رأســـا على ،  موضـــوع سـ

ـــة ،  ظهر بجالء،  وال رـــب في أن هـــذا المثـــال. عقـــب ون ثمـــة أ دون أن 
ـــــك ـــة من الشــ ــ ــــرائيل،  ومضــ ــة إســـ ــ اســـ ــ ــ قة ســـ عد أن طردت العرب من . حق فهي 

ــلبت منهم أمالكهم،  وطنهم ــ ــ عد أن ســـ لة الالجئين،  و ــ ــ ـــتهدفت تجميد مشـــــ ــــ ،  اســ
،  ولكن إسرائيل. ولتحق توسعات جديدة،  لتحيل الوضع القائم إلى وضع مشروع

ًا من هذه األهداف    . وعلينا ان ننتظر لنر ،  أعجز من ان تحق أ

ة فإننا نجد في ،  وٕاذا ما عدنا من جديد إلى تقارر لجنة التوفي الدول
ارس عام  ة:  1951تقررها الذ قدمته على إثر انتهاء مؤتمر  ارة التال  (الع

ــ ومة إســ ــت ح ســ صــــورة خاصــــة،  رائيلل ــتعداد  لتنفيذ ذلك الجزء من ،  على اســ
ـــماح لمن يود العودة  ــ ــــ ــ ة العامة الذ ينص على السـ ة من قرار الجمع الفقرة الثان

العودة     . )من الالجئين 

ــــرائيل ــــ س،  ولم تكتف إســـــ ــيد الرئ ـــ ــ ــ ــ بل ،  برفض تنفيذ القرارات،  ا ســ
نة لسد الطر على لجنة التوفي ل خطوة مم .  ومنعها من أداء مهمتهاخطت 

ار  ــر من أ عثت إليها بها في الخامس عشـ فقد أبلغت اللجنة إســـرائيل في رســـالة 
تب الالجئين،  1951عام  ـــاءها م ان ال ،  وطلبت من إســــرائيل تأكيدات،  إنشـ
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ــة خطوات ــأ ــه،  تقوم  لــت إل تــب عن أداء المهمــة التي أو وال رــب . تعي الم
ًال منا يتوقع  ـــالة اللجنةفي ان  ـــة،  أن تكون رســـ اســـ  . مجرد عمل من أعمال الك

ضــا اســة أ رت للك ة ،  وها نحن نر لجنة التوفي. ولكن إســرائيل تن تبلغ الجمع
طة وموجزة،  العامة في تقررها هذا الحادث ســ ارات  مســتخدمة أقصــى ما ،  ع

ن من التحف . )بالغ ولم نتل ردا على هـــذا اإل (إذ تقول  ،  والكرامـــة،  م
صل سلوك إسرائيل تجاه اللجنة ،  وسأترك هذه القصة تمر دون تعلي إذ عندما 

ون مجرد هدر للكرامة،  إلى هذا المستو     . فان أ تعلي 

ة الالجئين ــ ــ ــــ ــ ـــ ـــرائيل من قضـ ــــ ــــ ــ را . هذا هو مجمل موقف إسـ ان تن لقد 
ــــرعة األمم المتحدة ــال لشــ ــ ـــتمرا ومتواصــ ع القرار ،  مســـ ـــافرا لجم ا ســـ ات التي وتحد

ة العامة ع جهود لجنة التوفي،  اتخذتها الجمع ا لجم ل اطا  لمة ،  وٕاح ان  و
ة،  أدق را متعمدا للكرامة اإلنسان ة،  تن شرة األساس    . والحقوق ال

الة األمم المتحدة ـــرائيل من و ــــ ة ،  وٕاذا أردنا تحديد موقف إســــ فمن الكفا
أنه  اف لتفهم اللجنة  واعتقد . )موقف إســــرائيلي  (أن نصــــفه  أن هذا الوصــــف 

قة الة. الحق ع مدير الو ـــرائيل ال تنفذ ،  األمم المتحدة،  فقد أبلغ جم ــــ ــ ــ أن إســـ
ــها : . قراراتها ارة واحدة لم تتغير وهذا نصــ ع هذه التقارر ع  (وقد وردت في جم

ــلبي ــ ــرائيل السـ ــ ومة إسـ أ تبدل في موقف ح ـــعر المدير  شــ ــوع ،  ولم  من موضـــ
ومة م،  العودة ه تلك الح ة معلومات عن أ عمل إيجابي قامت  ا لم يتل أ

ضات  لة التعو ة مش   .)…لتسو
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ــــرة التي ــ ـــ ـــورت التقارر العشــ ــــ الة وقد صــــ ارات ،  قدمها مديرو الو في ع
ــبهها ــ ــــ ــــ شــ ة،  هذه أو ما  ـــــ ــ ــ ــــ ـــــرائيل من هذه القضـ ــ ــ ــــ رر التقرر . موقف إسـ وقد 

م في الوقت الحاضر ارات ، المعروض عل      . نفسهاهذه الع

ر اللجنة ضــا،  في هذا الصــدد،  وأود أن اذ ،  أن إســرائيل قد رفضــت أ
الة س مدير الو ـــتر البو ــــ ــــ ــ والذ ينص على إعطاء ،  االقتراح الذ قدمه المسـ

ض والعودة ار بين التعو ولقد قال المندوب اإلسرائيلي في . الالجئين حرة االخت
ــي  ــــانــ ــثـــ ـــن الــ ـــرـ ـــــ ــــ ــــ ـــي تشــ ــــــة فـ ـــجــــنـ ــــذه الــــلـ ــام هـــ ــــــه أمـــــ ــانـ ــ ــ ـ ــ ـــــام بــ   أن  1955عــ

ار  ( ــي بإعطاء الخ قضـ س الذ  ع تبني اقتراح الســـفير البو ومتي ال تســـتط ح
ض أو قبوله ــميرنا ال يرتاح ،  ونحن نر . لالجئين بين العودة والتعو ــ ــ ــ بل إن ضــ

قـــه ن تحق م عـــث أ أمـــل ال  . وال يجوز . إذ أن ذلـــك مجـــاف للرحمـــة،  إلى 
حث موضـــوع الســـماح لهؤالء الن اس بدخول إســـرائيل أو عدم الســـماح مطلقا أن ي

ة،  لهم بذلك اد    . )خارج نطاق موافقة إسرائيل الس

ــرائيلي ــ س،  ومن ح المندوب اإلســ ـــيد الرئ ــ ان ،  ا سـ أ ب أن يدلي 
ه الذات. يختار األداء  ــوع  ـــمير ،  ولكن في هذا الموضـــ عتبر الحديث عن الضــ

رًا للضـــمير نفســـه ــا،  بل لكل ضـــمير إنســـاني،  تن ف إلى هذا أن الر بين ضـ
ة اد ــ ــ ـــرائيل الســــ ــ ــ ين موافقة إسـ إذ ان الالجئين . أمر مفزع،  عودة هؤالء الناس و

ــــرائيل ــــ ــ ــفهم إســـ ــــ ــــ انت لهم جذور في هذه البالد ،  )بهؤالء الناس  (،  الذين تصـــ
ادة إسرائيل المزعومة ثير من س    . أعم 

ضات :   إسرائيل ترفض دفع التعو
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ـــرائيلفان ،  أما والحالة هذه ــــ ادة إســ ــ ــ ـــورة ،  ســـــ ــ ــ صــ قد تم التعبير عنها أخيرا 
فة ــتفزازة عن ـــــ ــــات قد أثار . اســ ــ ضـــ ــــوع التعو ــ ون أن موضـــ م تدر وال رب في أن

قول ـــــان  ــ ل إنســ ان  ل واألحاديثِ .فقد  ــوع ،  الكثير من األقاو ــــ إن هذا الموضـــ
جب أن ال يثير الكثير من الجدل والنقاش،  س وسهل وقد أعلنت إسرائيل . و

ةف ضـات،  ي أكثر من مناسـ ع . عن اسـتعداها لدفع التعو نت أسـتمع إلى جم و
ــام،  هذه األقوال االبتســـ ــوع . و أقابلها  ـــرائيل في موضـــ ه إســ ر  فأنا اعرف ما تف
ضــــات اتها وأرقامها،  التعو ــا يف تعد حســ الرصــــيد إلى ،  وأعرف  ال  (فتصــــل 

ــــيء  ــر . )شــ ــ ات إســ ــا ـــن ح الالجئين أن حســــ ــ ون من حسـ ائيل لم تجعلهم وقد 
ة ـــدقوا ذلك. مدينين لها في النها م ان تصــــ ــعب عل ــ ــ ون من الصـ ولكن ،  وقد 

مة ع هذه االســـتنتاجات تقوم على أســـس ســـل ولن أشـــير إلى اقتراح إســـرائيل . جم
ــــات ـــــ ــــ ضــ أو ،  قد تكون األمم المتحدة،  أن جهة ما يجب أن تتولى دفع التعو

ات ة جهة أخر ،  الوال ــتثناء،  أو أ م  إســــرائيل. اســ اه ولكنني أود أن الفت انت
  إلى الفقرات

ـــر عن تقدم أعمال لجنة 16،  14،  13،  12(   ــ ) من التقرر الخامس عشــ
ة ــــــرائيل،  التوفي الدول ــــؤال من اللجنة،  فقد بينت إســ ــ ،  في معرض الرد على ســ

ـــهر آذار عام  ــ ــــ ــــــر من شـ أ  (عدم رغبتها ،  1956في الحاد عشــــ في التقدم 
ـــــات برنامج ل ــــ ــ ــ ضــ أنها  . )لتعو ة العامة  تر في رد  (و أبلغت اللجنة الجمع

ًا ،  إســـرائيل لســـوء الح ــلب ضـــا أنها  . )ردا سـ نقلت إلى  (و أوضـــحت اللجنة أ
ـــفها من هذا الموقف الجديد  ــ ة أملها واســــ ــرائيل خي ــــ ومة إســـ ـــــح . )ح ولكي توضـــ

ـــراحة ــــ ــــ ــ صـ ــالة حول ،  1956وجهت في أيلول عام ،  اللجنة موقفها  ــــ ــــ هذا رســـــ
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ــــرائيل ــــ ــ ــوع إلى إســـ ــ ـــــ ومة . . يبدو (اقتطف لكم منها ما يلي : ،  الموضــــ . أن ح
ض على ممتلكات الالجئين  إســـرائيل قد بدلت موقفها الســـاب من موضـــوع التعو

   . . ). العرب

ـــت اللجنة تقول  ــ ــ ـــف له اللجنة (ومضــ ــ ــ هذا الموقف الذ ،  وان مما تأســ
ومتكم صــدد م،  والذين يتناقض في رأيها،  اتخذته ح انات إســرائيل الســالفة  ع ب

ــدم الـــعـــودة إلـــى ــ ــارون عـــ ــ ــذ يـــخـــتـــ ــــ ـــض عـــلـــى الـــالجـــئـــيـــن الـــعـــرب الـ   الـــتـــعـــو
وقالت اللجنة في الرســـالة نفســـها عن موضـــع عائدات الممتلكات  . )إســـرائيل ...

ة ما نصــه :  ومتكم ،  وقد قام ممثل اللجنة (العر ضــاحات من ح عض اإلســت ب
. ولكنه لم يتل ردًا عليها،  الالجئين العرب عن الطرقة التي تدار بها ممتلكات

 .( .  

عض الناس  ة للجنة ول النســــ ون هذا الموقف من إســــرائيل جديدا  وقد 
عرفون إســــرائيل،  اآلخرن ة إلى أولئك الذين  ــ النســ ــاليبها،  ولكنه  عرفون أســ ،  و

ـــتراتيجيتها ــ ــ اً ،  واســ ــرائيل . فانه ال يبدو جديدًا وال غر ــ ي،  فإســـــ وفي ،  بتهافي تر
ــئت فيها ــــ ـــاب وطن،  الطرقة التي أنشـ ــ ــــرد ،  هي تحقي الغتصــ ا بتشـــ ــحو ــ ــ مصـ

ــيهم وثرواتهم ــ ــــ ــــلب أفراده بيوتهم وأراضـ ــ ـــعب وســـ ــــ قة . شــ وال رب في أن هذه الحق
ة اسة إسرائيل تجاه هذه القض ودوافعها وأهدافها ،  توضح اكثر من أ تقرر س

   . وأساليبها ووسائلها
ادئ الخمسة :    الم
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لة الالجئين على ضــوء أســســها المطولةول نت قد صــورت لكم مشــ ،  ما 
الة الغوث،  من إجراءات األمم المتحدة فإننا نصــــل ،  و أعمال لجنة التوفي وو

ة   بل ما هو الحل ؟ ،  اآلن إلى السؤال الدقي التالي :ما هي الخطوة التال

ل تواضع سترعي هو الذ يجب أن ،  أن هذا الموضوع،  وٕاني ألر 
ســتفزنا للعمل صــورة تخلو من ،  وســأحاول الرد على هذا الســؤال. اهتمامنا وأن 

أســـره. ل زخرف واصـــطناع ــعب  ون مصـــير شـ حث،  إذ عندما  ،  موضـــوع ال
ة مدار التســـاؤل ــ ــاسـ ة األسـ ون ،  وعندما تكون الحقوق اإلنســـان و أخيرا عندما 

الخطر أسره مهددًا  حثنا أ تزو أو يجدر بنا ،  سالم العالم  أن ال نضع في 
عه الصراحة. زخرف سطا طا ون حديثنا م أن  والصراحة ،  والضرورة تقضي 

   . الصارخة

لها يجدر بنا  اب  ــ ــ ــــ ــ ــ ون ردنا على ،  بل إن من واجبنا،  ولهذه األســ أن 
هذه الروح . ل ما تحت تصـــرفنا من صـــراحة وصـــدق،  هذا الســـؤال اقترح ،  و

س ــيد الرئ ــ ــــ لة،  ا ســــ ـــــ ــ ــ ا :أوالها حل المشـــ ــا ـــــ ــــ وثانيتها ،  أن أعالج ثالث قضـ
ــــة لهذا الحل ســ اد الرئ ات التي يجب أن تراف ،  الم وثالثتها اإلجراءات والعقو

   . تنفيذ الحل

المبدأ األسـاسـي للحل ل شـيء. وألبدأ أوال  د،  أود قبل  حتى وٕان ،  أن أؤ
الترداد والتكرار اد األســـ،  اتهمت  ة تؤلف القاعدة الوحيدة لحل أن هذه الم ــ اسـ

لة الالجئين ــ ــ ــــ لة. مشـ ـــــ ــ فان أ ،  ومهما تكن الطرقة التي نتطلع بها إلى المشــ
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ة ة ســلم ح الفرصــة إليجاد تســو ن أن يت م املة ،  حل ال  إال إذا راعى مراعاة 
ة :   اد الخمسة التال   الم

ن قبول األمر الواقع الذ خلقته إســــرائيل أوال م ة صــــورة من أ،  : ال 
صــــورة عامة لة فلســــطين  صــــورة ،  الصــــور قاعدة لحل مشــــ لة الالجئين  ومشــــ

ـــة ــــ رة. خاصـ ـــــ ــ ــــته األعمال العسـ ن له ان ،  فهذا األمر الواقع الذ فرضــــ م ال 
عيد،  ضفي حقوقا غير قائمة    . أو ينتزع حقوقا قائمة منذ أمد 

ا ل وال تعتمد ال تتع،  : إن حقوق الالجئين في وطنهم وفي بيوتهم ثان
ة صورة من الصور على موافقة إسرائيل أو امتناعها ة،  فهذه الحقوق . أ ع ،  طب

س من ح األمم المتحدة نفســـها أن تمنحها. وقائمة بذاتها،  وفطرة يف ،  ول ف
ـــخة عند الالجئين ــــ ــرائيل ! إنها حقوق راسـ ــــ بل إنها جزء ،  ون ذلك من ح إســ

انها ــرا. من  ــ ــ ــــ ــواء أ وافقت إســــ ــ ــــ ـــــ ملك ،  فان هذه الحقوق ،  ئيل أو لم توافوسـ
ه وهن،  لالجئين قف أمامه حائل،  ال يلح  ة تجزئة،  وال  حتمل أ    . وال 

ان أو اإلدماج ثالثا ار أو ما شابهها من ،  : إن إعادة اإلس أو رد االعت
ـــــارع مماثلة ـــــ مها أو معانيها،  مشــــ ة ،  مهما اختلفت مفاه أ ن أن تعتبر  م ال 

ـــهــا،  من األحوالحـالـة  ــــ ــ ــ ون التخط لهــذه  . حلوًال قـائمــة بنفســـ جــب أن ال  و
ـــــارع أو تنفيذها ــ ــ ــــ ـــيلة،  المشـ ــ ــ ــ ـــ لتحقي أهداف ،  هدفا من األهداف بل مجرد وســ
ــروعــة ــ ــ ــــ وأن تكون في مــد تنفيــذ حقهم الفطر في العودة إلى . الالجئين المشــــ

   . وطنهم
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عا لة را ـــــ ــ ــارع الغوث ال تعتبر حال للمشــ ــ ــــ  بديال عن هذا وال،  : ان مشـ
ـــيرات . مهما طال أمد العمل بها،  الحل ــ ــــ ة تفســــ حمل أ ـــاني ال  ــ ــ ــ إنها إجراء إنســــ

ة اس    . س

ــــا ــغيل خامسـ ــ ــارع التشــــ ــ رامج تحقي اتكال الالجئين على ،  : ان مشــــ و
ــهم ــ ـــيلة لتجنب الحل،  ال تعتبر حالً ،  أنفســـ ـــواء أكان الالجئ معيال . وال وســــ وســــ

الة ظل الجئا،  لنفســـه أم معتمدًا على الو ة،  فســـ لة دول ظل وضـــعه مشـــ ،  وســـ
ا ا ومرض    . إلى ان تحل حال نهائ

األمس إلى  ـــتمعنا  عد أن اســـ ـــس  ـــرد هذه األســـ ــرورة ســـ ــ ضــ وقد شــــــعرت 
ة ات المتحدة األمر ان الذ ألقاه مندوب الوال ،  فقد حاول المندوب المعتبر. الب

لة الالجئين ـــــس مشـــــــ حذف حقائ معين،  في تحديده ألســ اأن  ل وان ،  ة حذفا 
ـــاف الحقائ المتعلقة بنواح معينة ــرد أنصــ ــ ــــل أخيرا إلى نتائج خاطئة ،  سـ فتوصـ

لة وجوهرها مادة المش    . تتعل 

ي ــة إلى اقتراح المنــدوب األمر ـــــ ــ ــ ــــ ــالنسـ ــة،  أمــا  ــال ،  إنهــاء أعمــال الو
ـــتعاضـــــة عنها بجهاز أحســـــن وك،  واالســ ــ ه ما يثير الرب والشـــ و  . فإننا نر ف

ات المتحدة المحترمأود  د لممثل الوال ة،  ان أؤ ــت هناك من دولة عر ــ سـ ،  أن ل
ــعر،  وال من الجئ واحد ــعر ،  تشــ شــ ي  –أو  ارة الممثل األمر ـــتعملنا ع إذا اسـ

ه في  ( –المحترم  ل الذ ســـارت ف ان من الخير أن تمضـــى األمور على الشـــ
ـــي  ــ ـــــدر . )الماضـ ة لالجئين مصـ ــ ــ النســ ـــتمرار اإلغاثة  ــ ــــادر  فاسـ م من مصــ عظ

ــقاء . اإلذالل ــ ــ ــدر للشـــ ــ ــتمرار مصـــــ ــ ــ ــ ة فان هذا االسـ ة إلى الدول العر ـــــ ــ النســ أما 
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ان هناك  . واألسى فأود ان ،  شعرون بخالف هذا الشعور )من أناس  (و إذا 
ي المحترم ــد للمثــل األمر ــة حــالــة من األحوال،  أؤ ــأ . أنهم من غير العرب 

لف الواح عة سنتات في اليوم الواحدفهؤالء الالجئون الذين  ملكون ،  د منهم س
ـــعون ،  وثروات في وطنهم،  عقارات وواردات ــ ــ ــ ضــــ وهم في اللحظة األولى التي 

م،  فيها أيديهم على ممتلكاتهم ر إل ــ ــ ــــ ــ ــ ه الشــ ر بتوج ف ونون أول من  ــ ــ ــــ ــ ــ ،  ســ
م ــالــذات. أن تقطعوا غوثكم،  والطلــب من يجوز أن تتوقف ،  وفي هــذا اللحظــة 

ة    . ال قبلها،  األمم المتحدةمسؤول

عا لذلك،  وعلي ـــورة عامة،  ت صــــ ـــح للجنة  ات ،  ان أوضــــ ولممثل الوال
ـــة،  المتحدة المحترم ــ ــورة خاصــــ ــ ل محاولة،  صـــــ ــنقاوم  ــــ ــــتؤد إلى ،  أننا ســـ ســـــ

اشــــرة في العودة. اشــــرة أو غير م ــورة م صــ وســــأبين في  إضــــعاف ح الالجئين 
ـــة ــــ يرالخطأ في ،  مرحلة متأخرة من المناقشــ ه موقف ،  التف ــتند إل ـــ ــ ســ ـــــ ــ الذ ســ

ـــوع ــ ــ ــ ـــ ات المتحدة من الموضـ ــــنقاوم في ،  و أود ان أقول هنا اآلن . الوال ــــ إننا ســـــ
ح الالجئين ،  اللجنــة وفي العــالم العري ــل إجراء قــد يتجــه حتى إلى المس 

  . أو تحلل األمم المتحدة من التزاماتها،  في العودة

اد الخمســـة ن ،  ففي وســـعي اآلن،  صـــب أعينناأما إذا وضـــعنا هذه الم
لة ــ ــ ــــنا في ، وأود أن أقول هنا. أن اتجه إلى الطرقة التي تحل بها المشـــــ ــ إننا لســـ

حث عن حل ــيء غير ،  انه العودة. فالحل موجود وقائم،  حاجة إلى ال ـــــ ــــ وال شـــ
ح من قدر شرعة األمم المتحدة ضفي ،  العودة فهو الحل الوحيد الذ ال  بل 

ـــــرفا رم،  عليها شــــ ،  الذ ال يخذل قرارات األمم المتحدة،  إنها الحل الوحيد . او
ــدهــا تبنــاهــا ؛ وهو الحــل الوحيــد الــذ ال يلح العــار بــإعالن حقوق ،  بــل يؤ و
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مة ــهرة ق ه شــ ضــــفي عل ل ،  إنه الحل الوحيد،  و أخيرا. اإلنســــان بل  ــ شــ الذ 
  . وراس مال للثقة في هذه المنظمة،  استثمارًا للسالم

ن لألمم المتحدة مناقشتها،  فان العودة وأخيرا م اد التي ال  . هي أحد الم
ــنا لها،  فهي ال تعتمد في وجودها على قبولنا وأود . إلى زوالها،  وال يؤد رفضــ

ا قه ،  فأقول إن العودة ح جماعي،  هنا أن استعير اصطالحا قانون ن تطب م
أسره ع من الح في الوطنإذا اقتضت الضرورة ذل،  رغم إرادة العالم  ،  ك.إنه ين

ض،  وهو ح ال يخضع للتنازل م أو التعو ستخدم . أو التسل ض عالج  فالتعو
ة ة الفرد ة في الوطن،  لحقوق الملك ض ،  أما حقوق الملك ــــــع للتعو ــــ فال تخضــــ

ة من ممتلكات ثمينة ــ ل ما في الكرة األرضـــ ل ما ،  حتى ولو قدمنا ثمنا لها  و
ة.في الكون من ثروا الغ في قولي هذا ت خراف الغ في ،  إنني ال أ نت أ إال إذا 

م م الخاصة تجاه أوطان    . مشاعر
  :  المغالطات ضد العودة

ــــات،  ومع ذلك ــوع ،  فقد أفهمونا أن ثمة اعتراضـــ ــــد موضـــــ قد أثيرت ضـــ
ـــات مغالطات . العودة ـــدرها.،  وال رب في أن هذه االعتراضــــ ــ ان مصــ ا  إنها  أ

   . اتمجموعة من السخاف

ــع اآلن ،  قال لنا ــــ ــــرائيل ال تتســــ ــــ طر عليها إســ ــ ــ ــــ ــاحة التي تســ ــ ــ ــ ان المســ
صــمد أمام المنط . لالجئين فعندما . حتى أمام منطقه هو،  لكن هذا القول ال 

ــــرائيل تتلقى األلوف المؤلفة من اليهود ــ ــ ــ ة إلى ،  نعرف أن إســــ تنفيذًا للخطة الرام
ضـــع ســـنوات عدم  (ه الحجة القائلة فان هذ،  حشـــد مليوني يهود في غضـــون 

ــع  ــ ــ ـــها )وجود متســــ ــ ،  )عدم وجود فراغ  (وفي الح فان نظرة . تتهاو من نفســـــ
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ون لهــــا محــــل في أ مجتمع دولي محترم ــب أن ال  فلهؤالء الالجئين  . يجــ
يوتهم ومزارعهم ــــــحاب األرض. مدنهم وقراهم و ــ ــ ــ ع فان لهم ح . انهم أصــ الط و

ة في ممتلكاتهم ـــــ. األولو ــ ــاحب الملك،  ع أ متطفلوهل في وســ ـــ ــ قول لصــ ،  أن 
ان في ملكه س له م ـــاواة والكرامة ،  . وهل هذا هو مفهومنا للعدالة. ان ل والمســــ

ة ؟ ان الرد قائم في السؤال نفسه ًا عنه،  اإلنسان    . وال أرد جوا

ضا إن العودة تهدد سالمة إسرائيل واستقرارها االقتصاد قولون لنا أ  . و
ةولكن هذه الحج ضــــا واه ــمد للمنط،  ة أ فأهل فلســــطين قد نبتوا في  . وال تصــ

ــنين من انتقال إســـرائيل إليها من الخارج انت ســـالمة . ترتها قبل مئات السـ وٕاذا 
ــرائيل مهددة ــها،  إســ انت إســــرائيل نفســ اة،  وٕاذا  فان اللوم ،  غير قادرة على الح

ــــها دون غيرها ــ ــ ـــرائيل نفســــ ــــ ــ ــ قع إال على إسـ ــرائيل  فلم. في ذلك ال  ـــــ ــــ يدع أحد إسـ
ـــــاءت هي،  للمجيء إلى المنطقة ــ ــفين في منطقة ،  وقد شــ ـــ إســــ ــها  ــ ــ ان تدق نفســـ

ل دولة. تعاد وجودها ـــح ان  ة دولة،  ومن الواضـــ تعتمد في حفاظها على ،  أ
ــــــالمتهــا ــــ ــ طل عليهــا تعبير الــدولــة،  على تهجير أهــل البالد،  ســ ن ان  م ،  ال 

ة مجموعة األمم عضو ست جديرة    . ول

ـــاو ــ ـــــ ضــ ـــــعدوا ،  إن الظروف قد تبدلت،  قال لنا أ ــ ـــ ســ وٕان الالجئين لن 
ــرائيل،  العودة ـــاع في إســــ ــ ـــت اآلن،  وٕان األوضـ ــ سـ ه،  ل انت عل عندما ،  ما 

ة. غادروا منازلهم ـــحك للغا ـــ ــــ اد والحقوق . وال رب في ان هذا القول مضــــ فالم
ة ال تتبدل بتبدل الظروف ـــــ ــ ـــاســ ــــ ًا خ،  األســ ــرمد ـــــ عا ســ وعندما  الدًا.إذ ان لها طا

ة ـــان ــــ ـــاع قد ،  يتعد على الحقوق اإلنســـــ ــ ــ ــ قال :إن األوضـــ ان  ال تكون الذرعة 
س دفاعا أن نقول،  وعندما تنحرف أهداف شرعة األمم المتحدة. تبدلت ان ،  فل
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اســــات. األوضــــاع قد تبدلت ولكنه ال يؤثر ،  فقد يؤثر تبدل األوضــــاع على الســــ
ة والحقوق  ـــاســــ اد األسـ عا لذلك. الجوهرةق على الم أن ال نحاول ،  وعلينا ت

ــــــاع ة من تبدل األوضـــ ــتار هذه الحجة الواه ــــ ه ،  تحت ســـ ن تبدل م تبديل ما ال 
ة عن الالجئين . ق ا الن ار  ار من . وعلينا أن ال نتولى ح االخت فهذا االخت

   . ما هو من حقكم،  حقهم
ات وٕاجراءات التنفيذ :    العقو

فان علي أن ،  إلى اإلجراءات الالزمة لتنفيذ العودة،  آلنوٕاذا ما انتقلنا ا
الوصول إلى النتائج ة مقدمات،  أسارع  حث في أ   . دون ال

ــــف قة المرتجة التي تدعو إلى األسـ هي أن األمم ،  وال رب في ان الحق
لة الالجئين مش ن من التصرف  وال  . المتحدة مع الوضع الدولي السائد لم تتم

ـــا في ــــ ضــــ م رب أ ه إل ه خطو ،  ان العرض الذ تقدمت  ـــمت ف ــ ــ ــ والذ رســ
عة لها ه األمم المتحدة والهيئات التا م الدليل على عجز ،  العمل الذ قامت  ق

بـــدو أن األمم المتحـــدة،  األمم المتحـــدة عن تنفيـــذ مقرراتهـــا عنـــد مواجهتهـــا ،  و
ة ـــاكل الدول ــــ عمل ،  للمشـ ــــلبي الذ ال  ــ ــــيئاتتخذ موقف المراقب الســ إال إذا ،  شــــ

ــالم للخطر ــ ــــ ـــغر في العالم تر  . تعرض السـ ــ ــ دأت الدول الصــ أن العالم ال ،  و
ة فاألمم المتحدة  . إال إذا أقدمت على تنفيذ القانون بيدها،  ينظر أليها نظرة جد

ــاع العــام الــذ  إال إذا وجــد خطر الحرب.،  لتعمــل،  ال تتحرك وهــذا هو االنط
ته األمم المتحدة رغم م ه من خطورةتر ـــبب ،  في الرأ العام العالمي،  ا ف ــ ـــ ــ ــ سـ

   . تقاعسها عن العمل وسلبيتها
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ذا بدأنا نصــل إلى االســتنتاج ،  أنه مادامت الظروف الراهنة ســائدة،  وه
لة الالجئين حث عنه خارج نطاق إجراءات األمم ،  فان حل مشـــ يجب أن يتم ال

ـــتنفدت األمم المتحدة. المتحدة المألوفة ــ ــــ ــــهيالت   ،فقد اســــ ــ ــ ــ ع إجراءاتها والتســـ جم
ـــرة لها ـــ ســــ . ولذا يجب ان تظل األمم ،  المت ـــاطة والتوفي ـــ ــ ــمنها الوســ ــ ــــ ما في ضــ
ــه خارج نطاقها،  المتحدة منبراً  ــ ولما  . بينما تتخذ إجراءات التنفيذ في الوقت نفســـ

ة،  انت األمم المتحدة ــــمان التنفيذ،  عاجزة عن اتخاذ إجراءات جماع ــ ــ ــ ،  لضــــ
لة تت ــ ــ ـــرائيلفان المشـــــ ــ ــ ـــد إســ ــ ات من جانب واحد ضــــ وال ،  وقف على اتخاذ عقو

ـــرعة األمم المتحدة ــ ادة للدول ان . يتعارض هذا اإلجراء مع شـ ــ ــ فمن مقومات الســ
ــــروعة من جانب واحد لمواجهة أ موقف دولي ــــ ـــــ ات مشـ ة عقو وقد  . تفرض أ

اقا ة الالجئين خاصـــة،  ون هذا اكثر انط  ، إذ ان إجراءات التنفيذ،  على قضـــ
ة اختالف الدول،  صـــدد القضـــ فقد تلجأ دولة معينة إلى تطبي إجراء . تختلف 

ـــــلح للتطبي في دولة أخر ،  ما ــ ــ ــ عة هذا اإلجراء قد ال تصــ ذا فان . لكن طب وه
ـــــجام ــــ ــ ــ ان أعماال من جانب واحد،  هذا االفتقار إلى االنسـ ات يتطل . وتنوع العقو

ع فان هذه الطرقة حديثة عهد الط ـــــ،  و ــ ــ ــــ ولكن لها ،  ة إلى األمم المتحدةالنسـ
قة إلجراءات مماثلة في المستقبل،  ل ما يبررها ،  وفي وسعنا أن نجعل منها سا

غة الخاصــة ما وان هذا اإلجراء ال يتعارض ،  لمعالجة المشــاكل ذات الصــ ال ســ
  مع نصوص شرعة األمم المتحدة وروحها. 

اب اقتراح،  ولهذه األســ ات التي أر يت،  فإنني أتقدم اآلن  ضــمن العقو
قها ة الالجئين،  تطب ــ ــ ــــ ــ ة إلى قضـــ ـــــ ــ ــ ـــــد من هذا االقتراح إجراء . النســــ ــ ــ قصــــ وال 
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ه ت عل ـــو ــ ــ ــ ـــ بل نقله عن طر الممثلين المحترمين في هذه اللجنة إلى ،  التصــ
وماتهم ما يلي :  . لدرسه وتنفيذه،  ح   -واإلجراءات التي نقترحها هي 

ة -1  ـــهيون ــ ـــ انت الصــ ـــتها وٕاجراءاتهافي مفهو ،  لما  ــ ــ ــ اسـ ــــــ ة ،  مها وســــ حر
ة ة وعدوان ـــــع ــــ ـــروعة،  توســـ ــــ ة غير مشـــــ ارها حر ع ،  فمن الواجب اعت وحل جم

ة،  منظماتها ل أموالها إلى المؤسسات الخيرة اليهود    . وتحو

ة -2     ة الجماع انت الهجرة اليهود ة،  ولما  ــهيون ــ ــــ ،  هي راس رمح الصــــ
س ،  فمن الواجب منعها،  لتحقي خططها في العدوان والتوســــع ــبب رئ إلزالة ســ

اب تهديد السالم واألمن    . من أس

ـــــرائيل -3    ــ ــ ــ ة إلى إســـ ـــاد ــــ ــــ ة،  يجب وقف المعونة االقتصــــ ة ومال ،  من فن
ل قروض أم  ــــــ ـــواء أكانت على شــ ــ ذلك وقف الحمالت لجمع األموال لها , ســـ و

ض . إعانات ـــرائيل،  فهذا الف ــ ــــ ــــ  يخدم ال،  من القروض والمنح واإلعانات إلسـ
ة الســــالم ــا . قضــــ ضــ ة منه أ ــت الغا ســ ـــة،  ول سـ صــــورة رئ ـــارع ،  و تنفيذ المشـ

ة ــــاد ــ ــ ــ ة أو االقتصــ ـــان ــ ــ ة العدوان. اإلنســـــ ــــع ،  انه يرمي فق إلى تغذ ــــ ومد التوســـ
ة،  الوقود ع التحد لحقوق الالجئين الشرع    . وتشج

ـــــوع التنفيذ،  هذه هي اإلجراءات التي نعتقد حقا    وٕاذا  . أنها الحل لموضــــ
ة ،  فان اإلجراءات،  قبلت هذه االقتراحات وع على عت ستحمل إسرائيل على الر

ــة.،  األمم المتحــدة ــاء إلرادة الهيئــة الــدول واقتراحنــا هــذا  وٕاظهــار الطــاعــة العم
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ع دول العالم،  المتعل بإجراءات التنفيذ ــوًا ،  نوجهه إلى جم ــ ــ ــ ان منها عضـــ ما 
ن    . في األمم المتحدة أو لم 

  العودة : 
ـــح تماما ــ ـــ ــ جب علي أن أوضــ س،  في الختام،  و ـــــيد الرئ ــ ــ ان ،  ا ســـ

ة الالجئين ،  االمتناع عن تنفيذ هذه اإلجراءات ــ ــ ــــ ــــبب أو آلخر ال يترك قضـ ــ ــ لسـ
ع . معلقة في الهواء الط ل دولة،  و فضــــل  ،  تتقبل هذه اإلجراءات،  ســــنشــــعر 

عضها عها أو  ون خ،  وال رب في أن قبولها . جم ة السالمس ،  دمة جلى لقض
وماتها وشـــعبها. ة وح قة مع الدول العر أما إذا لم  و أســـاســـا متينًا للصـــداقة الوث

لة الالجئين،  نحصـــل على مثل هذا التأييد ســـتظل ســـائرة في طرقها ،  فان مشـــ
عي    . نحو الحل الطب

ــة ــة العر ـــــتحق أهــدافهــا،  هي القوة المطلقــة،  ان القوم ــ ـــ ــ ونحن ،  التي ســ
ــتعمــار،  ــل العزم،  ازمون عــ ــــ ــ ــ ــل اثر لالســــ ،  على تطهير الوطن العري من 

ن وها  ولكننا نقترب شيئا فشيئا من أهدافنا.. ونحن ما زلنا في الطر،  مهما 
ع القالع ــتعمارة المنهزمة،  هي جم ــــ ـــ ــ ــ تتهاو واحدة ،  التي خلفتها القوات االسـ

ست مستثناة من ذلك،  اثر أخر  ة ل ضاإن. والصهيون عود ،  ها ستستسلم أ وس
عود إليهم،  الالجئون إلى وطنهم    . ما ان وطنهم س
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ضات ان عن موضوع التعو   ب

  

األمس،  خطاب واحد ــتنا  جعل من هذه الجلســــة تمرنا ،  ألقي في جلســ
ـــتمرة ــ ــ ــ ــــ عة مسـ  ، التحد المألوف،  المعتاد،  فقد اظهر هذا الخطاب. دائما لطب

ة ــتخدما عين الحجج الدفاع ل عام، إنها القصـــة نفســـها . مسـ ،  عاد ســـردها في 
ل دورة ــــيء جديد فيها . وتتكرر تالوتها في  ــ ــ ــ إال الدفاع المتكرر عن ،  وال شــــ

ـــتمر ــــ ــ ـــــؤال عن ذلك  . التحد المســ ــــ م في حاجة إلى الســ ون الواحد من وقد ال 
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ان،  الخطاب ـــعه التخمين دون ا،  وأيها  ــــ ــــ فالخطاب  . ن يخطئإذ ان في وســـ
ته فصح عن هو   انه خطاب مندوب إسرائيلِ . ،  نفسه 

ـــــة في مرحلة متأخرة من النقاش ـــــتتاح لي الفرصـ ان ،  وسـ أن أدحض الب
ه ا ــرائيلي في ل ـــــ ــــ وحججه الواحدة تلو ،  واحدة اثر أخر ،  وان أفند مواده،  اإلســ

ة ر شـــرعتهاوأ،  أن تتحد األمم المتحدة،  فقد اختارت إســـرائيل. الثان ــتن ،  ن تسـ
ــالحيتها ك في صـــ ــرائيلي ،  وتعطل قراراتها،  وأن تشـــــ ان اإلســـ ولن نترك هذا الب

ة ال أســاس . دون رد ودون دحض وســنظهر أن قواعد المندوب اإلســرائيلي الجدل
وأن قواعده ال قواعد ،  والى اإلقناع والقوة،  وان حججه تفتقر إلى المنط،  لها
ست إال مغالطات وأضاليلوأن مقتطفاته من ق،  لها وان ،  رارات األمم المتحدة ل

ــدة ــا ممثلو األمم المتحـ ــاهـ ــات التي ألقـ ـــانـ إنمـــا اختـــار تجزئتهـــا من ،  ترديـــده للب
ـــولها ــ ــ ــ انه،  فغدت ال تعدو المغالطات،  أصـــ م ،  وأن جماع ب ا لمفاه س إال قل ل

اد،  القانون  قة والم    . والحق

م ــأحاول أن اعرض عل ــ ـــــ ـــب،  ل ذلك،  وسـ ــــ أثناء ،  في الوقت المناســـ
ـــــاتنا ــــ ـــــي في هذه المرحلة،  ولكنني أر  . مناقشــــ ــــ ـــر نفســــ ــ ــ ــ في نقطة ،  أن أحصــــ

ة ضـــاح أنها ســـتســـاعد على شـــرح موقف العرب من موضـــوع ،  إ أث تمام الثقة 
ـــات ــــ ــــ ــ ضـــ ــاألمس. التعو نتي طلــب الكلمــة  ــان في م ألبين موقفنــا من هــذا ،  و

ــوع ــرع،  الموضــــ ــــرائيلي ، ولكنني آثرت عدم التســــ ان اإلســ ،  في رد الفعل على الب
ـــــحــا للجنــة المجــال ــ ــ ــــ ــه ليلــة واحــدة،  مفسـ ير ف ،  وقــد أحس زميلنــا المحترم. للتف

ير في الموضوع،  مندوب بيرو الحاجة إلى التف وله ،  وترث،  بهدوء،  الفعل 
ل الح ل الفهم،  الح في ذلك  عد ان ،  وٕاننا لنفهم موقفه  ــــرائيل  ــ ــ ــــ إذ ان إســ
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ــــر عاماً  نامت ــ ـــــات أحد عشــ ضـــ ة التعو ـــــ ــ ،  جاءتنا اآلن بإعالن عنها،  على قضـ
ل إنسان على التساؤل حمل  ة في الفهم،  وهذا مما     . والرغ

ـــــف عن الدعائم ـــرورة الكشـ ــ ضـ ـــعر لذا  ـــتند إليها اإلعالن ،  وأشـــ ســـ التي 
ـــرائيلي ـــة هذا اإلعالن . اإلســــ ــروع في دراســــ ــ ر من ،  ولكن علينا قبل الشـــ ان نتذ

ان اإلســرائيلي،  بهذا الصــدد،  رارات األمم المتحدةجديد ق ،  ولن أحاول تحليل الب
ـــوء وجهات نظرنا قوم عليها موقفنا،  على ضـــ ــوء القواعد التي  ــ أو ،  أو على ضــ

قوم عليها تارخ تحد إسرائيل طيلة أحد عشر ،  حتى على ضوء األسس التي 
ان على ضــوء القواع،  عاما قوم عليها قرار بل ســأقتصــر على دراســة الب د التي 

ــــه ــ ــــ ة ؟إنني . األمم المتحدة نفســـــ قول ذلك القرار؟ وما هو نص فقرته الثان فماذا 
م العذر ــبر ح صـــ ــــتم ــــي بتالوته من جديد،  أسـ ــمح لنفسـ ــ لقد قرأناه المرة تلو . وأسـ

طلب إلينا إعادة قراءته ،  المرة طيلة أحد عشـــر عاما ان إســـرائيل  بدو لنا ان ب و
ة ما نصه : . ن نلبي هذا الطلبوها نح. اليوم   تقول الفقرة الثان

ة  ( ة العموم   … ان الجمع

ــــة إلى الالجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم ( ـــــ ــ ــ ــــ ــالنسـ ــ ،  تقرر انــــه 
امان وسالم مع جيرانهم  ش     . )… والع

أمان وسالم مع جيرانهم  (وها أنا أعيد تالوة الكلمات الخمس :  ش  والع
ــتنا األخيرةفقد احتجت إ،  ) أنني تجاهلت قراءة هذه الكلمات ،  ســـرائيل في جلسـ

ـــر ا العشـ ــا أنها الوصــ ــناً  . الخمس و قرأ ،  لقد أخطأت،  حســ ان  ــان  أ إنســ و
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طيلة األحد عشــر عامًا المنصــرمة من دورات األمم ،  تلك الفقرة عشــرات المرات
عض الكلمات،  المتحدة حذف  ون . فان من المنتظر ان  ،  من المحزن وقد ال 

عض الكلمــات ان ال نطب تلــك الكلمــات ،  ولكن من المحزن حقــا. ان نحــذف 
اني حذفت تلك الكلمات وأنني غالطت في ،  وأن ال ننفذها وقد احتجت إسرائيل 

مــا أقرتهــا األمم المتحــدة،  فــدعتني بــذلــك،  قراءة القرارات ،  إلى إعــادة تالوتهــا 
اع حة،  أت القرارأنني لو قر ،  ووقعت تحت االنط ـــح ــ ــ ــ ـــ ــــورة الصــ ــــ ــ ــ فان ،  الصــ

ه عد إدخال هذه الكلمات الخمس ف ــــتعدة لتنفيذه  ــــ ــــتكون آنذاك مسـ ــــ ـــرائيل سـ ـــ ــ . إسـ
ــــناً  ــــ ــ ــ ـــرائيل إلى قبول الفقرة ،  فها أنا اقرأ هذه الكلمات الخمس،  حسـ ــــ ــ ــ و أدعو إســ

ة ضا. ،  الثان   مع الكلمات الخمس أ

حث في الكلمات المحذوفة،  ونحن لم نأت إلى هنا حث في   ،لن بل لن
   . وسيرتها وتصرفها تجاه قرارات األمم المتحدة،  سلوك الدول األعضاء

  انه ينص على ما يلي : ،  ولنعد اآلن إلى القرار

ض(   .…وهذا هو الجزء األهم من الفقرة)…وهذا التعو

ض ( ة إلى ممتلكات أولئك،  يجب ان يدفع،  وهذا التعو الذين ،  النســ
   . ) يختارون عدم العودة

م أيها السادة روها.،  ان تحفظوا هذه الكلمات،  أرجو   وان تذ
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ض سطنا  . هذا هو قول األمم المتحدة الفصل في موضوع التعو ولنر إذا 
قة،  هذه الكلمات ه حق ض على . ما الذ تعن إنها تعني أن من الواجب التعو

قرة الالجئين إلى وقــد جزأت هــذه الف. هؤالء الالجئين الــذين يختــارون عــدم العودة
قتين ــأمــان . مجموعتين أو فئتين أو ط ش  إحــداهمــا فئــة أولئــك الراغبين في الع

عودوا،  ودعــة مع جيرانهم ــة فهي فئــة أولئــك . وهؤالء يجــب أن  أمــا الفئــة الثــان
أمان ودعة مع جيرانهم ش  وهؤالء يجـب أن ،  الذين ال يرغبون في العودة والع

ــلتانعوض عليهم.انهما فئتان من ــــ ـــحان ،  فصــــ ــــ ــ ــــالن وواضـ ــ ــ لهما عالجان منفصــ
ضــا وال ينســخه ،  ال يتجاوز أحدهما على اآلخر. وحالن منفصــالن وواضــحان أ

ل من الحلين على حدة ــــحة،  ومن الواجب تطبي  ــ ــلة وواضــ ــ ــ ــــورة منفصــ ــ صــ ،  و
قة أو المجموعة أو الفئة ة إلى الط ــ ــدت حقوقها الخاصــــة،  النســ عن ،  التي نشــ

   . قرة من قرار األمم المتحدةطر تنفيذ تلك الف

ول ذا فان األمر مو ــــة،  وه ســ ــورة رئ ــ ة،  صــ ار الالجئ ،  ومبدئ إلى اخت
ـــه ــــ ــ ــ مارس هذا الح،  انه حقه. نفســـ س ،  فال تعقيد في القرار. وان له ان  وال ل

ـــارا على ،  فعندما يختار الالجئ عدم العودة ــ ح ســـ ــ ــ صــــ ض  فان حقه في التعو
ـــه،  ير ممتلكـــاتـــه فوراً ومن الواجـــب تقـــد . الفور ض إل ــة . ودفع التعو إنهـــا عمل

طة قة،  ال ذيول لها،  ســ أو تحفظات من أ ،  وال تعتمد على أ شــرو مســ
ان وصفها،  نوع أو صورة ة ظروف مهما  أ أما موضوع السالم في . وال تتأثر 
أســـره،  وأود ان أجازف فأقول،  الشـــرق األوســـ اس فال مســـ،  أنه ســـالم العالم 

ـــات،  له مطلقا ضــــ ة إلى التعو ـــــ ل الجئ فرد،  النســ ـــة ،  والى ح  في ممارســــ
ض ســت عامال في هذا  . حقه في التعو ة ل فالعالقات بين إســرائيل والدول العر
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ــوع ة . الموضـ ا الالجئين الطي ســـت بذات صـــلة،  وحتى نوا ولو  . أو عالقة،  ل
ارات القرار نفســـه لتبين لنا ــتخدمنا ع ،  لالجئ الذ ال يرغب في العودةأن ا،  اسـ

أمان ودعة مع جيرانه ش  ة،  وال يرغب في الع ـــلم ـــ ا ســ ملك نوا بل ،  والذ ال 
ة طان ــ ــ ا و أكثرها شـــ ــــوأ النوا ــ ار،  أسـ موجب قرار ،  هو الذ منح ح االخت و 

ض،  األمم المتحدة وهذا أمر ال ،  حثا عن دوافعه،  أما الغوص،  لينال التعو
سر إال طان نفسه يت فموضوع ينطب على فئة الالجئين الذين يرغبون في ،  للش

ــاؤل عن الالجئ الراغب في العودة . العودة ــــ ــــ انت له  (وقد يجوز التســ وعما إذا 
العودة  ـــماح له  ــمن الســـــ ــــ ة تضــ ــلم ــ ــ ا ســ ة إلى فئة الراغبين في ،  )نوا ـــــ النســـ أما 

ض ل الجئ،  التعو انت دوافعه ون،  فان من ح  ــوأ ما حتى ولو  اه من أسـ وا
أخذ ممتلكاته،  ون  ــهم ذوو ح في أمالكهم. ان  وال تنتزع ،  فالمجرمون أنفســـــ
ذا. منهم ة أو ســـيئة،  وه ا طي ــواء أكانت النوا فمن ح الالجئين ممارســـة ،  فسـ

ض ار الذ أرادوه. حقهم في التعو طلب إلى الالجئ قوله . انه االخت ل ما  ،  و
  ها من تعبير على الصورة التي يختار 

ســالم مع جيراني،  أنا ال أرد العودة ( ش  ض  . وال أرد الع . )أرد التعو
طلب من تلك الفئة من الالجئين ل ما  واعتقد ان في قولي هذا اكثر من . وهذا 

ة    . الكفا

هذا هو قرار األمم . أو ترغم على الدفع،  ان تدفع،  وعلى إســـرائيل إذن
س في وســع ،  المتحدة ة بالغةول ان شــانها،  أ أو ،  ان تضــيف شــيئا،  مهما 

ة العامة،  تنقص شيئا وهو عين القرار الذ ،  من المبدأ الذ أعلنه قرار الجمع
ة    . تأيد طيلة األحد عشر عاما التال
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اً  ة العامة جان نا قرارات الجمع ل إنســـان ان ،  وحتى لو تر فان من ح 
ضــات على ممتلكاته ة حالة من األحوال،  حصــل على التعو أ ن  م ان ،  وال 

ض ــا منـــه دون تعو ـــة. تنزع ملكيتهـ ــأ إليهـــا ،  وحتى قرارات نزع الملك التي تلجـ
ــانــا ــادتهــا،  الــدول أح ــ ــ ــــ ـــــ عــد ،  والتي تعتبر جزءًا من سـ ن ان تتخــذ إال  م ال 

ــب على أصــــحاب األمالك المنتزعة ض الالئ والمناســ ن أبدا أن ،  التعو م وال 
ضاتتتم هذه  ة تعو ة دون أ    . العمل

ـــرائيلي أمس من عروض ،  ولنبـــدأ اآلن ــــ ــــ ـــان اإلســـ ـــة مـــا احتواه الب برؤ
ض    . للتعو

ان اإلسرائيلي وهذا نصه :  م الب   وأود ان أتلو عل

قوم في إدماجهم في البالد التي  ( لة الالجئين  ان الحل األســاســي لمشــ
ة األخيرة شــــــون فيها خالل الحق ع ًا إلى جنب مع أبناء حيث ،  انوا  حيون جن

   . )عمومتهم 

لة الالجئين ــ ــ ــرائيلي،  هذا هو المخط العام لحل مشـــ ان اإلســـــ ـــعه الب ضــــ ،  ما 
مون  ق ــًا مع أبنــاء عمومتهم في البالد التي  ل ـــى بــإدمــاج الالجئين  ــ ــــ ــــ قضـ وهو 

قول : . فيها ان ف مضي الب   و

ان  )…  وٕاذا. وٕاذا نفـذ فعال هـذا الحـل عن طر اإلدمـاج ( وهنـا يردد الب
قة تتألف من حروف قليلة. لمة إذا لمة صــغيرة رق ولكنها تنطو على ،  وهي 

ة خطيرة ــت في عام  ( . أهم ة التي عرضــــ ،  1955وٕاذا توافرت المســــــاعدة الدول
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ـــات ضـ ــتعدة لدفع التعو ـــرائيل تكون مســ ة ،  فان إسـ ـــو حتى قبل الوصــــول إلى تسـ
ة ة نهائ ارزة األخر أو قبل حل أ م،  سلم    . )ن المشاكل ال

ـــــر آخر ــــ ــــ ــــرد فقرة أخر ،  وثمـــة شـ ــ ــ ــــ ــان،  وهنـــا نســ ـ ــي الب ــ ــ ــــ ــ مضــ   إذ 
قول     …. ف

ــتعداد اآلن( ض،  ونحن على اســـ التعو ة لتعهدنا  ـــو ــور تســ حتى ،  لتصـــ
ـــرطة أن ارزة أخر شـ ة  ــ ة قضــ ة أ ــو . ) والكلمة المســــتعملة هنا لم . . قبل تســ

ض عنها و  )إذا  (تكن  ــتع ـــرطة أن(لمة أخر اكثر حروفا وهيٕانما اســ )... شـ
صورة فعالة  ( لة الالجئين     . )يتم تنفيذ حل جذر لمش

ان ه ما نصه : ،  وهناك شر ثالث في الب   فقد جاء ف

ـــرائيل دفعها ( طلب إلى إسـ ضــــات التي  ـــتو التعو يجب ،  وعند تحديد مسـ
ار عين االعت ـــــرائيل، ان تؤخذ  ــــ ــ ح،  مطالب مواطني إســـ ض الذين   لهم التعو

ة  وها في البالد العر   . )على الممتلكات التي تر

الفضــل ضــات مشــروطة ،  ونحن مدينون إلســرائيل  ألنها لم تجعل التعو
في ،  بل حصرت إشتراطها،  بدفع ما لإلسرائيليين من مطالب عند العهد الناز 

ة،  ادعاءاتهم ة إلى ممتلكاتهم في البالد العر    . النس

ـــــ ــرائيليومن الســ ــ ان اإلســـ ــهل تفهمه.،  هل قراءة هذا الب ــ  ما ان من الســـ
ــوح ل الوضـــ ــح  ه واضـــ ل ما ف طن،  ف ــواء ما ظهر منه أو  فإســـــرائيل على . ســـ
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ع الالجئين في البالد التي  ـــات شــــرطة ان يتم إدماج جم ضـ ـــتعداد لدفع التعو اسـ
مون فيها ـــات . ق ــ ــ ضــــ ـــتعداد لدفع التعو ـــــ ـــرائيل على اســـ ـــــ ديها إذا توافرت ل،  وٕاســـ

ـــت عليها في عام  ــ ة التي عرضــ ــاعدات الدول ــ ة . 1955المســـ ــــرائيل على أه وٕاســـ
ـــرائيليين الذين هاجروا  ض على المواطنين اإلســ ـــات إذا جر التعو ضــ لدفع التعو

ة ضـــات . من البالد العر ذا فقد وضـــعت إســـرائيل ثالثة شـــرو لدفع التعو ،  وه
ـــرو لم ينطو عليها قرار عام  ــ ــــ ــ اتخذته ،  قرار آخر تاله أو أ،  1948وهي شــ

ة العامة اة . هذه الجمع ـــــواء اندمج في ح ــ ض على الالجئ سـ فمن الواجب التعو
م فيها أو لم يندمج ق ضــــه. البالد التي  ـــلم الالجئ تعو فهو حر في ،  وٕاذا ما تسـ

ـــاء شــــ ه ما  فعل  ـــه. ان  ــيد نفســــ ــ ــان ان يتدخل في . انه ســـ ـــ ــان إنســ س من شـــــ ول
ــــؤونه ــ ــــ ــ ين أولئك ،  بين الالجئين الذين يختارون العودةوعلينا ان ال نر . شــ و

ــاينتــان،  أنهمــا فئتــان مختلفتــان. الــذين ال يختــارونهــا قتــان ،  ومجموعتــان مت وط
طر تغاير الطرقة التي تعامل . متغايرتان ل فئة منهما  ومن الواجب معاملة 

ــب ان تعود. بهــــا األخر  ــة التي ،  فــــالفئــــة التي تختــــار العودة يجــ تختــــار والفئــ
ض عوض عليها،  التعو    . يجب ان 

ضــــات ــرائيل غير مســــتعدة لدفع التعو ع ،  ولكن إســ إال إذا تم إدماج جم
ان،  الالجئين موجب هذا الب ســــت هناك من عودة أل الجئ. ،  و يتضــــح ان ل

ع الالجئين عد أن يتم هذا الدمج،  فمن الواجب أوال دمج جم ســيجر ،  فق،  و
ض عليهم عني إرغامهم على االندماجوه. التعو أ ان اإلذعان لالندماج ،  ذا 

ض ــــول على التعو ــــ ــــ ـــر للحصــ ــ ــ ــــ ي . شـــ وعليهم ان يتخلوا عن حقهم في العودة 
رت للعودة ـــرائيل قد تن ـــ ــ ــ ذا فإن إســــ ض وه ـــلوا على التعو ــــ ــــ ــ وجعلت من ،  حصـ
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ــــر لالجئ ــــ ــــ سـ ض العالج الوحيد المت ارًا آخر،  التعو على ،  دون ان تترك له خ
ــدةالرغم  ــار،  من أن قرار األمم المتحــ ــ ــد أعطى لالجئ الخ فمن حقــــه أن ،  قــ
   . وهو وحده صاحب هذا الح،  يختار

ة،  وثم الغ األهم ض أمرا ،  وهذا أمرا  ة التعو ــــــ ـــــرائيل قضـــ اعتبرت إســــ
ا اً ،  جماع ــخاص و أفراد،  ال فرد ــ ــ ـــاس انهم أشـــ ــــ ،  وعاملت الالجئين ال على أســ

بير.  نوا حيث انتمبل على أساس انهم حشد  الجملة : اس عا ،  إنها صفقة  جم
ـــتح منا ــ ـــفقة ال تســ ة،  هنا في األمم المتحدة،  ! ومثل هذه الصــــ . الدرس والعنا
ـــانهـــا الالئ بهـــا عـــالم الغـــاب قطعـــان الحيوانـــات،  ان م وجمـــاعـــات ،  المليء 

الجملة . الوحوش ن ان تعامل على أســــاس أنها جماعات  م وال موضــــع . التي 
ةلمثل  الندوة الدول ان     . هذه االقتراحات المعوجة في م

ة ســـت هذه هي النها ض،  فإســـرائيل تضـــع شـــرطا آخر. ول ،  لدفع التعو
ـــــت عليها في عام  ــ ــ ة التي عرضـــ ـــاعدات الدول ـــــ ــ  . 1955وهو أن تتوافر لها المســ

ة انت إســرائيل حقا متواضــعة وخجولة للغا فهي ،  في وضــع هذا الشــر،  ولقد 
ر ال ةلم تذ ــــاعدة الدول ــــ ـــرائيلي. لجنة بتلك المســـ ــ ــ ان ،  وٕاني أترك للمندوب اإلســــ

ــرائيل ـــــ ــــ اء إســـ ــح للجنة ذلك االقتراح،  يتخلى عن ح ــ ــ ــــ فما هي تلك  . وأن يوضــــ
ة قدمها،  المساعدة الدول والى من ستدفع ،  وما هي الطرقة في دفعها،  ومن س

ــــئلة ــ ــ ــ عها أســــ الرد عليها،  ؟ هذه جم م  ـــلوب من إنها . ال أرد إزعاج ــ ــ ـــ ــ مجرد أســ
ــاليب إســـــرائيل ــ ة من مناوراتها،  أسـ ــــرائيل. بل هي مناورة نموذج ،  فقد ســـــارت إسـ

امها ــتمرة،  منذ ق وهو ان تأخذ ما ،  على مثل هذا اإلجراء،  صــــورة دائمة ومســ
ع أخذه ــتط ــ ــ ــــ لقد . وان تحمل اآلخرن على الدفع،  وان تعمل ما ترد عمله،  تســـ
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ان ،  أرادت إسرائيل ان تقوم ان إسرائيل غير  . على األمم المتحدة ان تنشئهاو
اة ــفين،  قابلة للح ــرائيل إسـ ش. وٕاسـ ســـاعدها على الع ،  وعلى المجتمع الدول أن 

ـــرائيل تطرد الالجئين  . وعلى العالم ان يدافع عنها،  دق في عالم معاد لها ــــ وٕاســــ
ــره ان يتولى إطعامهم،  من بيوتهم أســ ـــرائيل أ . وعلى العالم  ــب إسـ مالك وتغتصــ
ة لمساعدة إسرائيل ،  الالجئين وها نحن نسمع اآلن بوجوب توافر المساعدة الدول

ضــات يجب ان . 1948هذا هو األســلوب الذ خبرناه منذ عام . على دفع التعو
ل شيء إلسرائيل ل شيء ،  عمل  ل شيء لتحصل على  فهي ترد ان تفعل 

ل شيء. اتهاوفقا ألهو ،  وعلى المجتمع الدولي وتغتصب  أن ،  اء إسرائيل ورغ
عوض عن األضــرار،  صــلح األمور عة إســرائيل. وأن  وال شــيء ،  هذه هي طب

   . آخر غير إسرائيل

ــرائيلي. ومع ذلك ــ ـــر ثالث في اإلعالن اإلســـــ ــ ــ ــفه ،  فثمة شــ ــــ انه ما وصـــ
ان اإلسرائيلي ا اإلسرائيليين،  الب مطالب الرعا اراته نفسها  لماته وع ،  مستخدما 

ةفي التع ض على ممتلكاتهم في البالد العر    . و

ـــوع مطلقا ـــــ ة هذا الموضــ ألنه يتناول عددًا من ،  وال أود الخوض في أهل
ع   الجئون حقًا ؟ ،  ولكن هل هؤالء اإلسرائيليون . المواض

ـــؤال األول هل أخرج هؤالء اإلســــرائيليون من بيوتهم ؟ هذا  . هذا هو السـ
ـــــؤال الثــاني ــــ ــــ يف نزعــت من هؤال. هو السـ ء النــاس ممتلكــاتهم ؟ ومــا هي هــذه و

ن أن تثار م س في نيتي أن أجيب  . الممتلكات ؟ إنها مجموعة من األسئلة  ول
ــور ـــــ ــ ــ ـــــورة من الصــ ــ ــ ة صــــ أ ــوع. عليها  ــــ ــ ــ س من ،  وهذا هو المهم،  ان الموضـــ ل
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ــــة على األمم المتحدة ـــــاكل المعروضــ ،  فهو لم يدرج ق على جدول أعمالنا. المشـ
حث ف عة لألمم المتحدةولم يدر حوله أ  ة هيئة من الهيئات التا ما لم ،  ي أ

ــدده أ قرار أو أ جزء من قرار ــ صـــ ان ممثل  . يتخذ  انه ادعاء فق ورد في ب
  . إسرائيل

ة األخر  ض على الالجئين . من الجانب الثاني،  ولندرس الناح فالتعو
ـــاكل التي تواجهها األمم المتحدة ــ ــ ــها والنق،  من المشــــ ـــ ــــ ،  اش حولهاوقد جر درســ

حث فيها شـــأنها،  وال ع مراحل الجدال والنقاش . واتخاذ القرارات  لقد اجتازت جم
ســـمونه. واإلقرار ما  حت  موجب ،  قرارًا ملزماً ،  لقد أصـــ وٕاســـرائيل هي المدينة 

ة،  وفقا للعرف القانوني المعتاد،  هذا القرار ا الديون الفرد ـــا ــ ــ فهو قرار . في قضـ
فاء الدين المست    . وٕاسرائيل هي المدين الذ أدانه القرار،  ح لالجئينبإ

حاول التستر وراء شرو،  وهو إسرائيل،  يجيء هذا المدين،  واآلن ،  ف
ــمع بها األمم ،  واالختفاء وراء ادعاءات،  لم تقرها األمم المتحدة مطلقا ــ ــ ـــ ــ ــ لم تسـ

انها. المتحدة من قبل ـــرائيل في ب ذا تقف إســ ـــة لقرار األم،  وه م المتحدة معارضــ
ــــــه وروحه ض . في نصــــ عرض أ تعو د من جديد،  فهو ال  ان ،  وأود ان أؤ

ضـات ة تعو عرض أ ضـات هذا ال  ان التعو بل انه إعالن قصـد منه طمس ،  ب
ـــات ضـــ ـــوع التعو ــ ـــرو،  موضـ ــ لة من الشـ ــي على ،  وٕادراج قائمة طو التي تقضــــ

ادئها ــات في مفهومها وم ضـــ التالي وســـــيلة مق،  التعو ــودة للتخلص من وهي  صـــ
ضات    . دفع التعو
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ضـــات. ة تعو عرض أ وهو  ومن هذا يتضـــح أن اإلعالن اإلســـرائيلي ال 
حث ـــة أو ال ــــتح من اللجنة الدراســ سـ ــيء  قة أ شـــ عرض في الحق إذ ان ،  ال 

الجلمود ضات،  إسرائيل ما زالت صامدة  ة تعو ة عودة وأ    . ضد أ

ان أحــدد لهــا طر الخالص علي ان ال اترك اللجنــة دون ،  ومع ذلــك
ــمود ــــ إن من الواجب اتخاذ إجراء ،  فقد قيل في هذه اللجنة. من هذا العناد والصــــ

ــتخدمت البالغة في منتهاها ــــ ــ ـــلحة الالجئين هذا العام.وقد اســـ ــــ م ،  لمصــــ عند تقد
فإغاثة الالجئين يجب ان تنتهي . االقتراح بوجوب عمل شــيء لالجئين هذا العام

ن ـــرع وقــت مم ــ ــ ـــــ ــ. في أســ ــه وفود و س الــذ تقــدمــت  ان هــذا هو االقتراح الرئ
ـــيئا أكرم على الالجئين،  ونحن بدورنا. معينة ــ ــــرف،  ال نر شـ بل وأدعى ،  وأشــ

ة من هذا العبء ــــرور من ان تتخلص الهيئة الدول ــ م تدفعون . إلى الســ ا ،  ولكن
فه،  ســادتي ان إســرائيل وتكال الة األمم المت. ثمن عصــ ،  حدةوٕاذا أوقفتم أعمال و

ــيئين ــ ــ ــ ــــ ة على الالجئين ال على المســ ــون بذلك العقو ــ ــــ ــ ــ م تفرضــ وهذه هي ،  فأن
ــــل في األمم ،  النتيجة ــ ــ ــ ــــ التأصـ ـــمح لجذورها  ـــ ــــ رة وســــ إذا توطدت أقدام تلك الف
ة  . المتحدة ـــون العقو م بذلك تفرضـــ الة فأن ــتقررون وقف أعمال الو ـــ نتم سـ وٕاذا 

المسيءبينما يجب أ. وأعني بهم الالجئين،  على األبراء ة  قبل ،  ن تحل العقو
انت إحد الدول األعضاء. غيره تتذمر من استمرار إسهامها في التبرع ،  وٕاذا 

الة ان الذ اتخذته إسرائيل،  للو واها يجب ان تتجه ضد موقف العص ،  فان ش
ــهام الدول  ــــ ــــ ــتمرار أعمال الغوث التي تتطلب إســــ ــــ ــ ــ س في اســــ ــبب الرئ ــ ــــ ــــ وهو الســ

  . المتبرعة
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ونون أول من يرحب بذلك وال رب عند ــهم ســـــ ــ  في أن الالجئين أنفسـ
ه  ه مع احترامي للدول المسهمة  –اليوم الذ يتخلصون ف  –وأقول يتخلصون ف
ــــتجداء الخلقي ــ ــــ ــ ه اإلغاثة،  من االســ ومن هذا يبدو أننا نفهم . الذ تنطو عل

ــيء ــ ــ ــ ــــ عض الوفود عن رغبتهــا في عمــل شــ أجــل إننــا نرــد . تمــامــا لمــاذا أعرــت 
م. رونا عمل شـيءبد ولكننا واثقون من . على أن تعملوا شـيئا،  ونرد أن نسـاعد

قوم بها فرد أو جماعة،  فالدراســـة. شـــيء واحد فق قد ال تقودنا إلى أ ،  التي 
ان ـــنقاومها.،  وخطرة جدا،  بل أنها قد تكون خطرة،  م ـــ ــ ــ ــ س هناك في  إذ ســ فل

لة ما يتطلب الدرس ـــــ ــ ــ ــــ ــــرحين جداً  . المشـ ــــ ــ ــ ن صــ وجديين في معالجتنا  ، ولن
ل . لألمور لة ؟ لقد تم درس  ـــــ ــ ــ ـــ ـــــيء يجب أن يدرس في هذه المشــ ــ ــ هل ثمة شـــــ

ــــــيء ــ ــ ــ ـــة،  شــ ــ ـــــ ص والدراســـــ ل حجر. ولم يب هناك ما يتطلب التمح ،  وقد قلب 
حث عما تحته ل طر،  لل ــبر غور  ــة نتحدث عنها اآلن ؟  . ما سـ ة دراسـ فأ

ر والمناقشات في األمم المتحدة لقد مضى أحد عشر عامًا من المعلومات والتقار
الة المســـتمرة عد مضـــى ،  نأتي اآلن،  ومع ذلك. ولجانها مع وجود تقارر الو و

حاجة إلى الدرس،  هذه السـنوات اإلحد عشـرة لة قد درسـت ،  ونقول إننا  لمشـ
ة،  في عهد االنتداب ـــرن ،  من قبل الدولة المنتد عن طر ما يرو على العشــــ

ة ,وال رب في ان زميلي ممثل المملكة المتحدةلجنة من برلما ة وغير برلمان ،  ن
الذات،  الذ ــهد إلى جانبي في هذه النقطة  ــ ــ شـ ــ ــ انت ،  أراه أمامي اآلن ســـ فقد 

لة دائما موضع الدراسة المستمرة والمتواصلة ضة،  المش قة المستف ،  الدراسة الدق
ص حث أو تمح رد ان ندرسه اآلن ؟وما فأ شيء ن،  التي ال تترك شيئا دون 

قي علينا أن ندرسه ؟    الذ 
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و نقصا في الدراسة لة ال تش فلماذا نلجأ إلى مثل هذه الذرائع . إن المش
و من افتقــار ـــــ ــ ــ ـــ ض منهــا،  إلى المعلومــات،  والمبررات ؟ إننــا ال نشــ ،  فهنــاك ف

ل عام ـــــوع المدرج على جدول األعمال  ه هذا الموضـــ لة . غوص ف ـــــ ــ لكن المشـ
قة،  وتشــ ن صــرحين وجرئين في مواجهة الحق ،  من االفتقار إلى العمل،  ولن

ة فنحن على استعداد ،  ومع ذلك. والحاجة إلى الشجاعة،  بل من الجمود والسلب
م عوننا ان هذا الشــــيء في حدود األقل مما ،  لعمل أ شــــيء،  لتقد حتى ولو 
ن عمله حوا م. م ــ صــ م تردون من الالجئين أن  ــهمإن ونحن . تكلين على أنفســ

ضــا ع أ الط عض التقدم في هذا االتجاه. نرد ذلك  م تردون إحراز  ونحن  . إن
ــا ـــــ ــــ ضـــ عتمدون على الغوث. نرده أ ض عدد الالجئين الذين  ،  وانتم تردون تخف

ــــا ــ ــــ ضـــ ـــــرع وقت . وهذا ما نرده نحن أ ــــ أســــ ة اإلغاثة  ض ميزان م تردون تخف إن
ن ل تأكيدونحن نرد ذلك أ،  مم    . ضا 

ــول إلى هذه األهداف ــ ــــ ــ ــ مجرد اقتراح ،  لدينا اقتراح واحد نقدمه،  وللوصــ
ة  . واحد ن له أن يخلص الدول المتبرعة من مسؤول م انه االقتراح الوحيد الذ 

ـــتمرار اإلغاثة ـــورة ،  أما هذا االقتراح. اسـ صـ ـــه اآلن  فعلى الرغم من أنني أعرضـ
ــــة ــ ـ ــ ـــمــ ــــ ــــ ـــــ ــر رسـ ــ،  غــــيــ ــ ـــ ــ ــالــــعــ ــ ـــ ــه  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ صــ ــــن تــــلــــخــــ ــ ـــة ــــمــ ــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتضـ   ارات الــــمــــقــ

ة :    التال

س ــتر البو ــــك في أن المســــ س لدينا من شــ ــتقيل،  ل ــ الة المســ ،  مدير الو
الكثير من الكفاءة والنيل ــاء الوفود،  رجل يتمتع  ـــ ،  وقد أعترف بذلك معظم أعضــ
أن اآلخرن الذين لم يلقوا ،  وأكاد افترض،  الذين تحدثوا في اجتماعات اللجنة

عد دون ،  لماتهم  ع الجالسين حول هذه ،  ذلك سيؤ إذ انه قد استح تقدير جم
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فاءة،  المائدة واحترامهم طة،  بجدارة و س مهمة  ه  ال ،  وفي وسعنا أن نعهد إل
ما ان تجاره الواسعة لة،  س ام ،  تخوالنه دون تحف،  ومعرفته بدقائ المش الق

   . بهذا الواجب

ــــة ــ الدراســ ــان لهذه المهمة  ــ الدرس مطلقاإذا أنه،  وال شــــ ،  ا ال عالقة لها 
ـــــيء آخر اكثر من الـدرس ــــ شـــــ ـالعمـل. بـل  وهو عمـل رغم ،  إنهـا مهمـة تتعل 

بيرة،  ضآلته ة     . ذو أهم

س ــتر البو ــــ ــ ــ أمينا على ،  إنني اقترح أن تقوم األمم المتحدة بتعيين المســ
الدرس مطلقا،  وٕاجراء عملي،  إنها خطوة. ممتلكات الالجئين إذ  ، وال شان لها 

ة ات الكاف ـــالح ة ،  وٕادارتها،  لتســــلم ممتلكات الالجئين،  ســــتكون له الصـ والعنا
س آخراً ،  بها    . ودفعها إلى الالجئين أنفسهم،  تلقي عائداتها وأجورها،  وأخيرا ول

ة المتوخاة من هذا التعيين ؟ ــعنا  . فما هي النتيجة النهائ ــ ــــ ــ ــ إن في وســ
قليل من التأكيد  ة هذه النتيجة  ةرؤ فهناك ألوف من الالجئين المدونة . واإليجاب
الة حون قادرن على إعالة أنفســهم،  أســماؤهم اآلن في ســجالت الو صــ وقد . ســ

ارفر ـــتر  ــ ــــع المســ الذات،  ون في وســـ دني في قولي ،  في هذه اللحظة  أن يؤ
رت اآلن أحد هؤالء الالجئين. هذا تبلغ ،  فهو صاحب أمالك في بالده،  وقد تذ
مت هق ارفر،  ومع ذلك،  ها المليون جن ــتر  ــ ــ عمل اآلن مع المســ في مقر ،  فهو 

ارة سائ س الة  ارةأجل  ، رئاسة الو عيل زوجته وأطفاله،  سائ س ،  ووالدته،  ل
ـــاب. وعائلته ــــ ه في وطنه،  هذا الشــ مليون جن ملك ثروة تقدر  قبل اآلن ،  الذ 

ح ســائقا صــ ارفرهناك في مقر رئاســة ،  اإلذالل ل الة مع المســتر  وهناك  . الو
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فانهم ،  الذين لو دفعت إليهم أجور ممتلكاتهم وعائداتها،  األلوف من الالجئين
ــهم وٕاعالة إخوانهم وٕاعالة الكثيرن من رفاقهم  ــ حون قادرن على إعالة أنفســــ ـــــ صـــ

ـــماء األلوف،  ولو تم هذا . الالجئين ــــ ـــــ ـــص،  لمحيت أســ ــــ ــ ــ طاقات الحصـــ ،  من 
ـــات اإلغاثة ــــ ــــصـ ــ ــرائيلي،  ومخصــ ــ الحديث عن زادة ،  ولوفرنا على الممثل اإلســــ

.أجل عد أخر ـــنة  ــ ض عدد الالجئين  في ، أعداد الالجئين ســــ ــيلة لتخف ــــ هذه وســـ
ـــجالت اإلغاثة وجداولها ــــ ــ ،  ودخل ممتلكاتهم،  وايجاراتهم،  اعطوهم وارداتهم . ســـ

س،  عن طر األمين الذين تختاره األمم المتحدة ذا ما تم وإ . وهو المســـــتر البو
ـــب،  ذلك ـــ ــ ــ ـــهم فحســ ـــــ ــيتوفر األلوف من المنتجين ؛ ال ألنفســــ ــ ــــ بل لزمالئهم ،  فســــ

ضا    . الالجئين اآلخرن أ

ــارع،  وٕاذا ما دفعت العائدات ــ ــــ ــ العديد من المشــ ن البدء  وها نحن ،  أم
اد نموت تعطشا إليجاد مشارع قرة لنر ،  ن ل ما في الكون من ع ونستخدم 

ن ل م ا من المشــارع  ها هو مشــروع أضــعه . ه ان يؤد إلى تشــغيل الالجئينأ
م ديرونها،  مولها الالجئون أنفســـهم،  يؤد إلى خل مشـــارع أخر ،  أمام ،  و

س إال عثــا لألمــل. لمنفعــة الالجئين ل ،  ومــدعــاة لالقنــاع،  فهــل ثمــة أمر اكثر 
ـــعا وعدالة ــــ ة وتواضـ ـــــان ــــماح ال،  من أن نطلب إلى األمم المتحدة،  وأكثر إنســـ ــ ســ

الحصول على عائداتهم وٕايجارات ممتلكاتهم شوا عليها،  لالجئين  ع عيلوا ،  ل ول
ة ،  غيرهم من فوائدها ؟هذا اقتراح بناء نا حقا جادين في الحديث عن الواقع إذا 

   . واالقتراحات البناءة

ال ؟ انه اقتراح بناء ــماوات وأجواء من الخ ع ،  لماذا نحل في ســ نســــتط
ه ه ، أن نبدأ  مة،  وان نمضي ف لة العظ ونهون ،  لنخفف من غلواء هذه المش
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ملكونه،  ال عن طر اإلحســان،  من آالم الناس وعلى ما ،  بل عن طر ما 
   . ملكونه

عتذر عن قبول هذه المهمة س  ـــتر البو ــ ــــ ــ ــ ان المسـ فقد تكون له ،  وٕاذا 
ـــة ــــ ــ ه،  دوافعه الخاصـ عترض عل ان ثمة من  ــ،  أو إذا  ــ ــــ ان الح في ولكل إنســ

ون على استعداد دائم لقبول أ شخص ،  االعتراض  –أ شخص أجل  –فسن
ـــلما  ــ ون أمينا على ممتلكات الالجئين ومتســــ يختاره األمين العام لألمم المتحدة ل

ه من هذه المنظمة . لها ن لنا ان نطل م ــع هذا االقتراح  . هذا اقل ما  ــــ وأنا أضــ
م ــتراطات،  أمام ــ ـــــ ــــ ة اشـ ةأو ار ،  دون أ ـــــ ــ ــ ــــ اسـ ــ ــ ــــ ــ ــ اطات ســ ة  . ت وأنا ال اطلب أ

ـــاع،  اعترافات ــ ل موقف على حاله. أو أ تغيير في المواقف واألوضـــ ،  فلنترك 
ة ه من عناد وصــال وقد قيل إن موضــوع العودة مســالة معقدة  . وعلى ما هو عل

ة صحة هذا القول . شائ قال إن  . فلنفترض صحته،  ومع أني ال اعترف  وقد 
ضــات ة ضــخمة،  مســالة التعو تنطو على تعقيدات وذات شــعب وفروع  ،  قضــ

ـــا.،  مختلفة ــ ضــ ــحة هذا القول أ ــ ــتر  فلنفترض صـــ ــــ ولكن ما قولنا في ذهاب المسـ
س الى المنطقة ـــلم ممتلكات الالجئين،  البو ــ اتها،  ليتســــ ــا ــــ ـــرف على حســـ ــ شــــ ،  و

دفع إليهم اة مشرفة،  ليبدأوا بهذا الرصيد،  رصيد عائداتها،  و ر،  ح اة  ،  مةح
ة ـــان اة إنســ ــتمرار أعمال اإلغاثة. بل ح ــ عا قد مللنا هذه اإلعانات واسـ . . إننا جم

عتقدون  هذا ســـبيل للخالص منها.،  حســـنا وهو ســـبيل أضـــعه أمام أولئك الذين 
ة ة والواقع    . حقا بهذه الشعارات التي ينطقون بها من اإلنشائ



  

-80-  

ــــبب ـــــو ،  ولهذا الســـ م هذا االقتراح لتدرســ ــــأترك أمام ـــه أجل  ، هفســـ لتدرســــ
ـــه،  اللجنة ــــ ـــبب نفسـ ــــ ـــب ان أتوقف عند هذه النقطة،  ولهذا السـ ــــ ،  أر من المناسـ

اعاتكم ا مالحظاتكم وانط    . مترق

عمل لالجئين ،  ودعونا اآلن ة شيء  نسمع شيئا من هؤالء التواقين لرؤ
ة ومقبولة،  في هذا العام   ،  وقد أعطيتكم وسيلة متواضعة وٕانسان

ــيء لالجئ انات  . ينلعمل شـــ ــتو هذه الب دعونا نرتفع هذا العام إلى مســـ
ـــننتظر،  والى أن يتم ذلـــك . التي نـــدلي بهـــا في هـــذه اللجنـــة،  الطنـــانـــة ــ ــ ــــ ،  فســـ
ة لالستماع،  وسأنتظر ون على أتم االه    . وسن
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لة الالجئين   المظاهر العامة لمش

  

الحرب :  ادئة    إسرائيل هي ال
ـــت ــــ ــعر بواجبي في مســـ ــــ ــ لمتي هذهأشــ م ،  هل  ان أعرب عن اعتذار إل

حــافز  ــة للمرة الثــالثــة  ــ ــــ ــ ــ ـــ ــأنــا أتــدخــل في هــذه المنــاقشـ ــة والوقــار. ف منتهى الجــد
ــرورة ـــــ ة،  الضــ ــل ــ ة في التســـــ ــــلى . ال بدافع الرغ ــــ ــــان أن يتسـ ــ ن لإلنســـ م يف  إذ 

األســــى لة تنضــــح  ــ األلم،  الحديث عن مشــ ــقاء،  وتنط  ولكنني . وتنزف الشــ
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،  نعم لقد طلبت الكلمة. الحقائ الصارخةأجل  ، ألسجل الحقائ  ،طلبت الكلمة
ـــرائيل ــاعر،  ألدحض مغالطات إســـ ــــتفز المشــــ ة. التي تســ لمتي الثان نت في  ،  و

ا واضــــحا معينا إذ أكدت أن موقف إســــرائيل يخلو من ،  قد تحديت إســــرائيل تحد
فتقر إلى األســـس.فالحقائ ه  ، التي أوردتها إســـرائيل،  القواعد و ما هي إال تشـــو

انات ،  والقرارات التي اقتطفت منها ما هي إال مغالطة مفضــوحة،  وتضــليل والب
ر،  التي تلت فقرات منها ـــو ــ ر في التصـ اد التي أثارتها،  ما هي إال تزو ، والم

ــير ــــ ــــاءة في التفســــ ــــ ـــــيد،  وقد تكون هذه االتهامات. ما هي أخيرا إال إســ ــ ــ ،  ا سـ
اه أعضــاء اللجنة إليهاولكنني أشــعر ،  خطيرة حقا لكن . بواجبي في اســترعاء انت

فوقها خطورة ــع اآلثام ،  األمر الذ  ــ شـ ـــارخة وأن ترتكب أ أن توقع المظالم الصــ
ة عد ذلك،  الدول اك،  وأن تأتي  ـــــحا ــــ ــــ ي على ضـ المالمة عن ،  فت وتقذف 

ـــاة . جرمتك على أبواب اآلخرن ــرائيل في هذه المأســـــ ــ هذا في الح هو دور إســــ
ة في غضون األحد عشر عامًا األخيرةا    . إلنسان

ــيد،  وما أقوله ـــ ـــــطورة،  ا سـ البدعة أو األسـ س  ة،  ل ة ح ،  إنها تمثيل
ـــة ـــائدها التعاســـ ــقاء وقصـــ وأغانيها أنات األطفال والعجزة من الرجال ،  قوامها الشــــ

  من أهل الحضر وأبناء المدر.  ،  والنساء

ـــى ــ ــ س،  وأخشــ ــــيد الرئ ــــ ـــليل  أنني إذا،  ا سـ ــ ــ ـــــف عن تضــ أردت الكشــــ
ــــرائيل ـــــ ــــ ة،  فان الحقائ التي أتناولها،  إسـ ان ل إم ـــترو على  ــ ــــ ــ ــ ولو أردت . سـ

لها من األضاليل ل،  استعراض السلسلة  ،  ألخذت من وقت اللجنة الزمن الطو
اإلســـهاب ــنيتها  ه من مزاعم. وأضـ قة ما اســـتمعتم إل فاكم مضـــا تدف بها ،  فقد 
فســأقتصــر في حديثي على صــورة واحدة تمثل الصــور  ولذا. المندوب اإلســرائيلي
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ـــــا مع . لها ــ ــ ـــــ لها إلى معالجة أكثرها تناقضـ مها  وال رب في أننا نحتاج لتحط
لة ،  العقل ـــــ ــ ة في خل مشــ ــؤول ـــ ــ ــــا مع العقل هي المســ ــ ــ قيني أن أكثرها تناقضـ و

   . الالجئين

ــة الخوض في  ر جيــدا أنني تجنبــت في البــدا ال رــب في أن اللجنــة تــذ
ةمو  ــؤول ــ ــــ ــــوع المسـ ــــ لقد أكدت آنذاك أن هذه النقطة خارجة عن نطاق جدول . ضـ

صــلة إلى الموضــوع س لهذه اللجنة شــان بها،  األعمال وال تمت  وقد توســع . ول
حــث هــذه النظرــة،  منــدوب نيوزلنــدة المحترم لكن  ــل مقــدرة ومهــارة.،  في 

ـــرائيلي ـــــ ــــ ة،  المندوب اإلســ ى أن يرفع الجرمة عل،  عمل جاهدًا في الجولة الثان
ة،  عن إسرائيل الدول العر ة الحرب  ولم تكن هذه المحاولة . وأن يلص مسؤول

ه إال تضـــليال في تضـــليل ما ،  فالحرب لم تكن إال من صـــنع إســـرائيل. من جان
ن في وســع إســرائيل أن تقوم إال . أن إســرائيل لم تكن إال من صــنع الحرب فلم 

عت الو ،  عد حرب ةإذ لو ات ـــلم ــ ــــ ـــائل الســـ ــــ ــ ــ ــرائيل إلى حيز ،  سـ ــــ ــــ لما ظهرت إســ
ــرائيل . الوجود ــرورة إلســـ انت الحرب ضـــ ةأجل  ، لقد  ة . ضـــــرورة معن ــ فالتوصـــ

ان ــ ة الســ ــرائيل قد أعطيت على الرغم من مشــــيئة أغلب ان من . بخل إســ ذا  وه
ــرائيل إلى الحرب لتقهر إرادة الشـــــعب ــرور أن تلجأ إســـ ــي بخل . الضـــ وقد أوصـــ

ــــرائيل في أر  ـــي إلى الحرب لتحتل  . ض ال تملكهاإسـ ان من المحتوم أن تمضــ و
ة. هذه األرض ــهيون ــــ ــ ــ ة للصـ ـــــ ــ ــ النســ ــرورة  ــ ــ ــــ انت الحرب ضـ ،  فقد حان أخيرا،  و

ة،  الوقت المناسب ة تنتظر فرصة. لتحقي حلم الدولة اليهود انت الصهيون ،  و
ـــة ــــ ــــ ــول على فرصـ ــ ــــ ــ ـــبيل الحصــ ــ ــ ــ انت تكاد تموت جوعًا وتذبل حنينًا في ســـ ،  بل 

ــــر فيها الطرت ــ ــ لمة . إلى تحقي حلمها،  ختصــ ـــــتخدم  ــ ــ ـــــار  (وٕاني السـ ــ ــ اختصـ
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ـــلت حتى عام  )الطر ــــ ة قد فشـــ ــهيون ــــ على ،  في إقامة دولة،  1947الن الصــــ
ع الهجرة ـــج ــ ـــي وتشـ ــ ــراء األراضـ وقد . الرغم من جهودها طيلة ثالثين عاما في شــــ

ـة في غـ،  1948انتهى االنتـداب في عـام  ـانـت البالد ال تزال عر البيتهـا من و
ة األراضي ان وملك ة عدد الس ذا وجد الصهاينة أنفسهم أمام معضلة. ناح ،  وه

ة موا الدولة اليهود ق ن لهم أن  م يف  ان الســؤال الذ واجههم :  ة . و والبديه
ة ة ومبدئ م ة. هنا ح ن إقامة الدولة اليهود م ــــالم ال  انت ،  فعن طر الســــ و

ـــةهي ،  الحرب والحرب وحـــدهـــا فقرار ،  الطر الوحيـــد إلقـــامـــة الـــدولـــة اليهود
ة العامة بخل إســــرائيل ـــرائيل،  الجمع ن له وحده ان يخل إسـ م ك أن . ال  وعل

وأن ترهبهم ،  وأن تجتث أفراده من جذورهم،  تســـح أوًال مقاومة شـــعب فلســـطين
هم الرعب رة أمرا الزما . وتلقي في قلو ــ ــ ــــ ة العســ ذا غدت العمل مت وقد قا. وه

ـــرائيل رة،  إســ ـــمع من الكونت . شـــــن هذه الحملة العســـــ س من الغرب أن نســ ول
ــة العــامــة لألمم المتحــدة،  برنــادوت عن تقــدم مهمتــه مــا ،  في تقرره إلى الجمع

الحرف الواحد :  ة (يلي  ان ،  في جو من السالم،  لم تخل الدولة اليهود ما 
بل خلقت في جو من ،  رن الثانيمن المأمول في قرار التاسع والعشرن من تش

ـــفك الدماء  ــــ ــ ــ ن هذا التقدير من جانب الكونت برنادوت)العنف وســـ أمرًا ،  .ولم 
ــــعب المنال ــ ــ لة،  صــــ ــ ــ ــــ ــ ة للمشــ ق عة الحق ع من الطب فإذا اعتزمت  . ذلك ألنه ين

ة ة،  األقل ة أقل قوة ،  إقامة دولة،  أ ة  فعليها أوال أن تزح من طرقها األغلب
ــتنتاجا  .الحراب ــ عض في هذا القول اســـ ـــاً ،  وقد ير ال ــًال ،  أو فرضــــ ــ ــــلســـ أو تســـ
ا عض الح،  منطق ار  ون في هذا االعت ــرائيل ،  وقد  ـــــ ة إســ ـــــتراتيج ولكن اســــ

ــــاتها اسـ ات،  وســـــ عد في ملكوت الفرضـــــ في وضـــــح ،  بل تقف عارة،  لم تعد 
ل إنســان أن يراها،  النهار ع  ســتط م عليها،  حيث  ح قال المســتر  وقد. وان 
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ــرائيلي،  بن غورون  ــ ــــ ــــ زة لحزب العمال اإلســ ،  في خطاب وجه إلى اللجنة المر
الحرف الواحد :    ما نصه 

ة هي التي ستقرر المصير ،  إن قوة السالح ( ل وال  . )ال القرارات الش
ة شف  . رب في أن هذا اإلعالن من جانب المسـتر بن غورون هام للغا انه 

ـــة اسـ يربل ي،  عن ســــ ــتار عن وجهة نظر وتف ارة . زح الســ ـــير ع وٕاذا أردنا تفسـ
ـــتر بن غورون  ــ ــ ــ ــــ قرر ،  تبين لنا،  المسـ ــــرائيل ال  ـــ ــــ ــ أنها ال تعني إال أن خل إسـ

ة ل قوة الســـالح،  القرارات الشـــ ارة. وٕانما  ه هذه الع ،  ولعل التارخ الذ قيلت ف
ــا ــــ ــ ــ ضـــــ ة أ بير من األهم س في نيتي أن احذف . على جانب  بل ،  تارخهاول

س ارة في الثامن من ،  على الع ه :لقد قيلت هذه الع م إل إنني اعتزم لفت نظر
قوم دليال ال على اعتزام الحرب . 1948انون الثاني عام  ـــه  ــــ ـــــ وهذا التارخ نفســ

ـــا ــ ضــــ ــب بل على العمل الحري أ ــــ ــ م. فحسـ ــ ــ ــــ عد التقسـ قع هذا التارخ  وقبل ،  و
أرعة أشــــهربل قبل دخول الجي،  ظهور إســــرائيل ة  ذا يبد هذا . وش العر وه
قوة ــــرائيل،  االعتراف  ــنعت إسـ ـــرائيل هي التي خلقت ،  أن الحرب قد صـــ وأن إســ

   . الحرب

ا مزمناً ،  ومع ذلك س أن نعر ادعاًء إســــرائيل ا ســــيد الرئ مرة ، يجب 
ًا عن دخول الجيوش . والى األبد ـــــه ــــ ــــ ــرائيلي حديثا مسـ ــ ــ ــــ فقد تحدث الممثل اإلســــ

ة ة ،  اللحن نفسه،  ولقد عزف هذا المندوب. 1948إلى فلسطين عام  العر برتا
املة ة  ه أ تحســــن،  ال تنقطع حق متنع عن إثارة هذه . دون أن يدخل عل ولم 

ة دورة من دورات األمم المتحدة    . النقطة في أ
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ة ون هذا أمرا مفهوما من ناح قى أمام المندوب ،  وقد  إذ بدونها ال ي
قولهاإلســرائي ة الالجئين ؟ ال مناص له. لي ما  ن له أن يتحد قضــ م يف  ،  ف

عث نقطة التدخل العري عام  محاولة  طرة . 1948إال  ــ ــ ــــ ــ ــ رة المســ هذه هي الف
ــه منــذ ذلــك الحين ــا هــذا،  عل ــــــرائيــل تحــاول المتــاجرة بهــذه . حتى يومن ــ ــ إن إســــ

الذات. النظرة ــرائيلي م،  وفي هذه الدورة  ــ ــ ــــ فابرز ،  ن جديدعاد المندوب اإلســــ
قرأ قصاصات ،  وليبرهن على التهمة التي وجهها عن التدخل العري. دليله أخذ 

له؟  ان في وسعنا . ومقتطفات تالفة،  وتقارر ممزقة،  مهلهلة لماذا هذا التعب 
ـــقة ل هذه المشــ ه  ار . تجني ــــر من أ ر العري في الخامس عشـ فالتدخل العســـــ

قــة ثــابتــة،  1948عــام  ــت لــك من حــاجــة لعرض أدلتــكول. حق ـــ ــ ــ ــ فــالتــدخــل . ســـــ
قة ظاهرة،  المســــلح قة نعترف بها ونقر,وهي حق ة،  حق الخف ســــت  ــاف . ول ضــ
ر ،  إلى هذا ــها ،  قد ابلغ إلى مجلس األمن،  أن تدخلنا العســـــ في اللحظة نفســـ

ة بدخول فلسطين    . التي بدأت فيها الجيوش العر

رة ؟ وما هي الدوافع لهاولكن لماذا أقدمنا على هذه المغامرة ال ـــــ ــ ــ ،  عســـــ
ـــها،  وما هي أهدافها ــ ـــ ــــسـ ــ ــ ل حال،  . فالحرب. وما هي أسـ ن أن ،  على  م ال 

ست في الصراع المسلح. تفهم إال في محتواها ون في ،  والنتيجة ل إذ يجب ان 
ة حرب،  الحرب ــــيء المهم. فرقان على األقل،  أ قي،  والشـــ ـــــيء الحق ،  بل الشــ

ــة هــذه الحرب ــةأجــل  ، هو خلف ق همــا اللــذان ،  فــالــدافع والهــدف. خلفيتهــا الحق
عة الحرب ولكنها في ،  مقيتة،  لعنة،  فالحرب في معناها المطل. قرران طب

ـــــروع ومقــدس،  حــالــة الــدفــاع ح ــــ ــ ــ . وواجــب مقــدس،  إنهــا واجــب. بــل ح مشـ
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ــلح الـذ أقـدمـت علين ،  ولنتوقف هنيهـة هنـا ــ ــ ــــ عـة هـذا  التـدخـل المســــ لنقرر طب
ةالجيو     . ش العر

ة الواقعة ق س،  إن الحق ــيد الرئ ــ ــــ ــــ انت قائمة في ،  ا ســ أن الحرب 
ـــها ــ ة إلى أرضــــ ــنوات عدة من دخول الجيوش العر ــــ ـــــطين قبل ســـ ــ انت . فلســ لقد 

ــطين ميدانا لحرب ــم حرب التحرر.وســــواء أكان ،  فلســ ــهاينة عليها اســ أطل الصــ
ن ـــنتها الج،  هناك تحرر أو لم  انت ثمة حرب شـــ ة على فقد  ــهيون يوش الصــــ

ـــطين ــــ ش البرطاني في فلســـ ــد مدن . الج ــــ ــــا ضــــ ــ ــ ضــ انت هذه الحرب موجهة أ و
ان عنصر التحرر الوحيد في هذه الحرب. العرب وقراهم انت متحررة ،  و أنها 

  . من قوانين الحرب وشجاعتها

س،  وقد بدأت الحرب عندما أعلن الكتاب ،  1939عام ،  ا سيد الرئ
ض البرطاني ة األب ومة فلســــطين ة ترمي إلى إقامة ح اســــة برطان ال هي ،  ســــ

ـة ـالعر ـة وال  ــــرارة البلقـان التي أدت إلى . ـاليهود ــ ــ ــــ ـة شــ مثـا ـان هـذا الكتـاب  و
ـــطين. الحرب ــ ــ ــــ ـــهيونيون في فلســـ ــــ ــ ــ الحرب على هذه ،  وخارجها،  فقد أعلن الصـــ

انت تلك الحرب اســـة ؛ و ــ ة،  السـ اســـ  إذ شـــنت القو . أكثر من مجرد حرب ســـ
ة ع الجبهات،  1948و 1939بين عامي ،  الصـــهيون وتمثلت ،  الحرب في جم

ان القوانين واإلرهاب وٕاطالق النار  ــ ــ ــــ ــ ل حملة من عصــ ـــــ ـــــ ـــطين في شــ ــ ــ ــ في فلســـ
ـــروع ،  والدمار ــ ـــلل الجماعي غير المشــــ ـــ انت في خارجها ممثلة في حملة للتســـ و
انت في العالم الغري. والهجرة ا ال مثيل له في ،  و ــ ــ ــــ ــ ــ اســ ــ ـــ ــــ ــــ ،  العنفهجوما سـ

ــدة ــ ــ ــ ــــ ات. والشـــ ع هذه العمل ـــــنوات المرهقة من الحرب ،  وقد بدأت جم ــــ ــ ــ في السـ
ة ة الثان حة ،  وعلى الرغم من هذه الحرب،  العالم ــ ـــ ــــ ــــ فقد أطل بن غورون صـ
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ض (القتال عندما قال     ــــنحارب الكتاب األب ـــت دائرة ،  ســـ ســــ أن الحرب ل  )و
ورك مور لعام ،  وهنا في نيو مور 1942وفي برنامج بلت ة إلى فندق بلت ـــــ ــ ـــ ــ ،  نســ

أســـرها،  حيث عقد المؤتمر الصـــهيوني العالمي دولة ،  تقرر أن تكون فلســـطين 
شــــها وعلمها ة لها ج ش،  وقد تم إعداد العمل. يهود م الج وظلت الدولة ،  وتنظ

ة تنتظر ــتيرن  . اليهود ــ ـــة في ،  وأخذت الهاغانا واالرغون واشـــ ســــ تؤلف القوة الرئ
ــهيوني  ــ ــــ ش الصــ مالج اه ــــطين ,وأود أن الفت انت ــ ــ ش ،  في فلســ إلى أن هذا الج

ــه وتجهيزه،  غير النظــامي ــه ال ،  قــد تم إعــداده وتــدر ــانــت البالد ف في وقــت 
ــة،  تزال ــة المنتــد وقــد تكون هــذه الحقــائ مــدعــاة . تحــت إدارة الــدولــة البرطــان

ــــتغراب وا في صـــــحتها،  لالسـ ــتكم . ولكن أرجو أن ال تشـــــ فإنني ولكي أبدد دهشـــ
م لتالوة ما جاء في التقرر الرسمي الذ قدمته لجنة التحقي التي أوفدتها  أدعو

ـــــطين عام  ــــ ــ ــ ات المتحدة 1946إلى فلسـ وها أنا . ل من المملكة المتحدة والوال
م   قالت اللجنة :  . األحداث الهامة التي تناولتها تقارر اللجنة،  أضع أمام أعين

ة الهجرة غير  ( )إن فلسطين ثكنة مسلحة  ( لقد انتعشت من جديد حر
ـــروعة ــــ ــ ــ ــنوات  (،  )عد انتهاء الحرب ،  المشـ ــــ ــــ ـــــؤومة في الســ ــــ من الظواهر المشـــ

بير،  األخيرة ــــاق  ـــــة على نطــ ـــروعـ ــ ــــ ــ ــ ــــة غير مشـ ــ ر ـــــ ــ ــ ــــ   .. )تطور قوات عسـ
الهاغانا ( ـــمى المنظمة العامة  ـــراف ،  تســ م تحت إشــ وهي قوة منظمة تمام التنظ

ز موحد ادات إقل،  مر ة ولها ق ة فرع السالح طيلة سنوات … م انت تأتي  و
لة  أنها  . )طو ــف جزء آخر من التقرر الهاغانا  رة يرو  (ووصـــ ــ ــ منظمة عسـ

ــنة التســـلح. عدد أفرادها على الســـتين ألفاً  م،  . وهي حسـ وتشـــرف ،  وجيدة التنظ
ــــر الخاص بها  اء  )على جهاز اذاعتها السـ ــت هذه الجمل التي أوردتها أن ســـ ول
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ــحف ــ ــ ه في ،  ةصــ عد تحقي وافر قامت  بل حقائ عثرت عليها اللجنة وأعلنتها 
   . المنطقة بنفسها

قول :  ــوع األمن العام ف ــ ــــ تحدث التقرر عمن موضـــ جاءت التهديدات (و
ـــرة لألمن العام منذ عام  اشـــــ ـــة ،  من اليهود 1946الم ــ اســـ ــ ــ احتاجا منهم على ســــ

ض  ض التقرر في الحــديــث بــإ )الكتــاب األب ف ــهــاب عن حملــة اإلرهــاب و ــ ــــ ــ ــ ســ
ــة في الفترة الواقعــة بين عــامي  ــنتهــا القوات اليهود ــ ــــ ـــــ ح التي شـ و  1934والمــذا

ـــفك الدماء والدمار. 1946 ــــ ــــ ل من سـ ــــجل طو ــــ فقد هوجمت مدن وقر ،  انه ســــ
ة ـــولها. عر ــ ــــ ع فيها قواعد الحرب وأصــ انت حرا ال تت انت حملة من ،  و ما 

ة واألخال ـــان ــ ــــ ــــ ــد اإلنســ ــــ ـــــ وقد امتدت هذه الحرب بجزرها . قاإلرهاب تفجرت ضــــ
لة،  ومدها ــنوات طو ــ ـــب ،  ســ قبل ان يتدخل العرب ,وأعتقد أن الوقت غير مناســـ

عــــة مجر األحــــداث ـــا ـــاف لمتـ ـ لو  . وغير  ــد لخص تقرر اللجنــــة االن  –وقــ
ــــة ــ ـ ـــــ ــ ــ ـــرـ ـــــام ،  أمــ ـــن عــ ــــة مــ ـــ ــــونـــــ ـــيـ ـــهــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ـــحـــــرب الصــ ـــام  1939الــ ــ ــــى عــ ــتـ   حـــ

عض هذه األحد . 1946 ن  ر عناو اث : سرقات ضخمة وسأقتصر هنا على ذ
ــــلحة والمتفجرات ــ ــ ــالت،  تقوم بها الهاغانا لألســـ ــ ــ الة المواصـــــ التحرش ،  تدمير و

ـــامي ــ ــ ــ ــــ ال المندوب السـ س جورج في محاولة الغت ة القد مهاجمة دائرة ،  اتدرائ
ادة الشــرطة،  المهاجرة ة الدخل،  قصــف مقر ق اتب دائرة ضــر قتل ،  تدمير م

ـــرطـــة برطـــانيين ـــ ــ ــ إطالق القنـــابـــل على دوائر ،  ار اإلذاعـــةالهجوم على د،  شــــ
يوتهــا ومــة و ـــامي وعقيلتــه،  الح ــــ ــ ــ ــــ ــة ،  محــاولــة قتــل المنــدوب السـ مهــاجمــة بنــا

ـــرطة ــ ـــــ فة،  للشــــ ــــناعات الخف ــــ ــ ــ ن وزر الدولة ،  غزو دائرة الصــ ال اللورد مو اغت
ــ ـــرق األوســ ــطين،  البرطاني في الشـ ك حديد فلســ ــ مداهمة مراكز ،  مهاجمة ســ
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حهمقتل الجن،  الشـرطة ا،  ود البرطانيين وذ نسـف فندق الملك ،  خطف الضـ
ة عشرات بجراح نسف عرة قطار لرجال ،  داود ومصرع تسعين شخصا وٕاصا

ـــرطة ــــ ــــ ــ ـــــطة المتفجرات،  الشـ ــــ ــــ فا بواسـ الجملة في ح ـــي من ،  قتل  ــــ ــــ خطف قاضـــ
مة س،  المح ادات ،  نســـف ناد البول ــافي البترول ,نســـف ع الهجوم على مصـ

ة , مهاجمة مدن العرب  الصليب األحمر , إخراج القطارات عن الخطو الحديد
وقراهم , رســائل تحو المتفجرات إلى المســتر تشــرشــل و المســتر اتلي و المســتر 
ارة  فن و المســـتر هررت مورســـون و غيرهم من الزعماء البرطان , نســـف ســـ ب

ة للســـينما , إشـــعال النار في مصـــفاة البترول , إطالق  إســـعاف , إحراق دار عر
افا , تدمير  ة في  ــؤون االجتماع ز الشـــ ة , نســـــف مر اء العر القنابل على األح
ة ,  ـــف البيوت العر ــ ـــ ة , نسـ س في القدس , مهاجمة القر العر ـــميرام ـــــ فندق سـ
ـــى البرطانيين في  ــــ ــ ـــ ة , قتل المرضـ اء العر دحرجة براميل المتفجرات على األح

ـــــفى الوالدة , ال ــــتشــ ـــف مســـ ــ ات , قصــ ـــــف ــــتشــ هجوم على دار الحاكم , خطف المســـ
ــحافة ــ ــ ـــل البولند وأحد رجال الصــ ــــ ك ،  القنصـ ـــــ ــ ـــــآت السـ ـــف منشـــ ــ وقتلهما , نســـ

ة.   الحديد

ثيرة اإلثــارة , لكن   س , و هي  ـــيــد الرئ ـــــ ــــ ــا ســ ن ,  هــذه مجرد عنــاو
ا فيها من  ــــــحا ــ ــ ــ ان الضــ عث الرعب و الفزع , و تقطع األنفاس , و  أحداثها ت

عدون  ــوهين وقتلى , و جرحى  ــــ ـــاء األبراءمشـــ ــــ و  . األلوف من الرجال و النســ
ــيلها قصـــــة ال مثيل لها من الوح ـــورة في ظاللها و تفاصـــ ة التي ال انت الصــ ــ ــ شـ

عرف التارخ لها شبيها. و الفظاعة التي تفوق حدود توصف , و  البررة التي لم 
ومة  رتير العام لح ـــــ ــ ــ ــتمعوا إلى السـ ــ ــ ـــ ة , أن تسـ ون من الكفا ـــور. و قد  ــــ التصـــ
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ــطين  ,وهو يندب مصــــرع مائة موظف في فندق الملك داود , و لتعرفوا لماذا فلســ
قول :  ه و هو  ــغوا قليال إل ــطين , أرجو أن تصـــ ــ ة إلى فلسـ دخلت الجيوش العر

انوا من موظفيَّ , و ( ة القتلى و الجرحى ,  رتارة , فان غالب س لدائرة الس رئ
ةقد عرفت الكثيرن منهم ح المعرفة , طيلة األحد ع ــ ــ ــر عاما الماضـ انهم  . شـــ

فــــة ــان  . اكثر من زمالء في الوظ ـــانيين والعرب واليهود واليونــ أن بينهم البرطـ
ار الموظفين،  واألرمن ــهم من  ــــ عضـ ـــة،  و ــ اســ ــ ـــ ـــعي الســ ــهم من واضــــ ــ عضـــ ،  و

ارتي ينهم خادمي وســائ ســ ينهم الرجال والنســاء. وآذنة دائرتي وحراســي،  و ،  و
ان انو ،  والشــيوخ والشــ عا من أصــدقائي لقد  هذا طراز من الحرب التي  . )ا جم

ـــطين ــ ــ ـــهيونيون في فلسـ ــــ ــــنها الصـ ــتمرت هذه الحرب. شــــ ــــ التي ال تعرف ،  وقد اســ
ة،  الشرائع ة الثان ع طيلة سنوات الحرب العالم دون أن أ اكتراث ،  ضد الجم

ر القائد البرطاني العام في الشــرق األوســ. بجراحة الظروف في بالغ ،  وقد ذ
اإلرهابيين اليهود  (أن ،  1944مي أصدره في العاشر من تشرن األول عام رس

اً  ــلب ـــــ دهم تأييدا فعاًال أو ســ ا ،  ومن يؤ ــــرة مجهود برطان ــ ــ اشـ ـــــورة م صــــ عرقلون 
ساعدون أعداءها ،  الحري أنها . )و صفها  ومضى البالغ يدين هذه األعمال ف

العار (   . )خجل وال،  ال تأتي إلى الشعب اليهود إال 

ه أحد،  لكن هذا التحذير ه  أ ـــى دون أ  ــــ ـــ ــ ـــتمرت الحرب . مضــ ــ ـــــ واســــ
ة فة قو ة عن ــهيون ــــ ــ ــ ة. الصــــ ة الثان ة الحرب العالم ة جديدة ،  وجاءت نها ببدا

ة في فلســطين لو. للحرب الصــهيون رت اللجنة االن ة في تقررها -وقد ذ ،  أمر
ش الصهيوني أعلن  ة  ، ان يوم النصر للعالم (ان الج النس ون يوم الغزو  س

   . )لنا 
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ة ــــهيونيون حرهم الهجوم ــــ ــ ــــع الصــ ــــ ــ ذا وســ ــــف  . وه ــــ ــ ة نســ وأعلنت عمل
ا إلى  ــهيوني من أورو ــــ ــــ ــلل الصـ ــــ ــــ ات التسـ ة بدء عمل ك الحديد ــ ــ ــــ ــ القطارات والسـ

ة حرها ،  فلسطين ة في غضون السنوات األرع المتوال وحملت القوات الصهيون
ة في ف ل زاو    . لسطينالتي أعلنتها إلى 

ة رة مجرد أعمال إرهاب ات العس وقد اظهر الكتاب . ولم تكن هذه العمل
ومة المملكة المتحدة عام  ـــدرته ح ــ ــ ض الذ أصــ ات التي ،  1946األب أن البرق

لها ة  ـــلحة تبد أن العمل ــ ــــ ــ ــ ة وقواتها المسـ الة اليهود انت ،  التقطت بين الو
ـــتو الزعامة اليهو ،  خطة منظمة ــــ ــــ ة.دبرت على مســـ ة العال ومة  د وقدمت الح

ـة في تموز عـام  ـة المنتـد رة إلى األمم المتحـدة 1947البرطـان ألقـت فيهـا ،  مـذ
ة الحرب في فلسطين ان اليهود في البالد،  مسؤول اشرة على عات الس وقد . م

رة مـــا يلي :  ادعـــت الجمـــاعـــة ،  1945منـــذ مطلع عـــام  (جـــاء في هـــذه المـــذ
ـــورة  صـــ ة لنفســــــها  اســــــي )اليهود ــ ــ ،  واضــــــحة هذا الح ( وهو ح اإلرهاب الســ

ــدهــا في ذلــك ــان يؤ ــان القوانين والقتــل والتــدمير، و ـــــ ــ ـــ ــ ،  حملــة منظمــة من عصــ
انت األهداف التي قد تخدمها هذه الحملة،  وحجتها في ذلك فمن ،  أنه مهما 

ـــمح ق ــ ســ ـــيء،  الواجب أن ال  ــ قف حجر عثرة في طر الدولة ،  أل شــ ان 
ة ة إلى فلسطين  ، اليهود    . )والهجرة اليهود

المالحظة س،  ومن الجدير  ة،  ا سيد الرئ ،  أن هذه الحرب الصهيون
ة ــتهدف إقامة الدولة اليهود ــــ ـــــتمرت،  التي تسـ ـــطين قد اســ ع إرجاء فلســــ ،  في جم

ـــرن الثاني عام  ــ ــ ــــ وهنا تطلب  .1947حتى اتخذت األمم المتحدة قرارها في تشـــ
ة ع نطاق هذه الحرب،  الوضع أو االستراتيج ة يتطلب . توس ام الدولة اليهود فق
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ة فيها ــماه . تدمير الجماعات العر ــــ ــ ــ ــيء لتحقي ما أســــ ــــ ــــ ــ ومن الواجب عمل شــ
تور وايزمن  ـــي من الصـــــهيونيين  (الد قتضــ ــ  ــ سـ ـــرائيل ) فالت ســـــ مهمة إســ ت

ع شــنونها،  التوســ ذا اتســع نطاق الحرب التي  ة ال تخرج عن . وه انت العمل و
حةن ذا،  طاق مذ ح على نطاق واسع، وه    . قامت المذا

ة م ما قاله المؤرخ الكبير ،  ولكي تعرفوا لماذا تدخلت الجيوش العر إل
ح  ــــف هــذه المــذا ــــ ــــ نبي في وصــ ـــررة التي اقترفهــا اليهود  (تو ــ ــ ــــ ــ إن األعمــال الشـ

ن مقارنتها مع الجرائم التي اقترفها ،  الصـــهيونيون ضـــد عرب فلســـطين م والتي 
ح النســاء والرجال واألطفال في دير ،  النازون ضــد اليهود رها في ذ ن تصــو م

ســان عام  ان العرب ، 1948اســين في التاســع من ن مما أســفر عن هروب الســ
ــة  ــــمن نطــاق أعمــال القوات اليهود ـــــ ــ ــ بيرة من المنــاط التي تقع ضـ في أعــداد 

ـــلحة  حة . )المســ انت هذه المذ س،  و ــيد الرئ ــ،  ا ســـ ـــانفي شـــ ســ أ ،  هر ن
ة ثر،  قبل دخول الجيوش العر ح  حة واحدة من مذا    . وهي مذ

س ــــــيد الرئ ــــ ا ســــ ة،  ولكي تعرفوا  م ،  لماذا تدخلت الجيوش العر إل
نبي  ـــه المؤرخ الكبير تو ــا قـــــالــ ـــام  (مرة أخر مـــ لم تكن لليهود مبررات في عــ

ــطين من بيوتهم،  1948 هناك من مبررات قدر ما لم تكن ،  لتشــــرد عرب فلســ
ة ة والبرتغال ان ـــــ ــ ــ ش األســـ ـــر وتيتوس وهادران ومحاكم التفت ــ ــــ ــ . . عند نبوخذ نصـ

ان اليهود في عام  عملون ،  عرفون من تجارهم الخاصة 1948و ولعلها . ماذا 
ـــاتهم الكبيرة ــادة األلمان . مأسـ اراتهم مع الســ لم ،  إن الدرس الذ تعلموه من اخت

ــررة التي اقترفها  بل، يجنبهم الوقوع في ذلك عض األعمال الشــ دعاهم إلى تقليد 
ــد اليهود  ــــ ــ ح النازين لليهود . )النازون ضـ ــــفاه ،  وال رب في أن ذ ــ ــ رغم ما أضـ
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الغة ه الصهيونيون من م ح الصهيونيين للعرب ،  ان عارًا صارخاً ،  عل لكن ذ
له،  العزل ة  ارات مستمدة من معاجم اإلنسان ة ع أ ن وصفه  م    . اال 

ــــوح،  زميلي منـــدوب لبنـــان،  وقـــد اظهر لكم ــ ــ ـــ ــ يف أن القوات ،  بوضـ
ـــار عـــام  ـــة قبـــل أ ح،  1948اليهود نـــت عن طر المـــذا وأعمـــال القتـــل ،  تم

ة،  الجملة ـــرائيل،  من احتالل مناط عر ــ ـــمن نطاق إســ وال أر ،  لم تكن ضــــ
الذات حملني على التوسع في هذه النقطة  ًا     . داع

ذا ار عام دعو ،  وه ــــر من أ ــــ ع عشـــ ــــع في الرا ــ ــ ان الوضـــ يف  نا نر 
ـــطين،  1948 ة حدود فلســ ــطين ،  عندما اجتازت الجيوش العر يف بدت فلســـ و

   . في ذلك اليوم

ل شـــيء،  ان هناك أوال فقد انســـحبت اإلدارة ،  فراغ في البالد،  وقبل 
رة من فلسطين ة وعس ة من مدن سلطة من دون أن تترك في البالد ،  البرطان

انت مدنهم . أ نوع ـــــلحة.و ــ ــ ــ ش أو أســـ ومة أو ج ـــطين ح ــــ ــــ ولم تكن لعرب فلســـ
شوفة ل وسائل الدفاع.،  م ة من    وقراهم خال

ان الجانب اآلخر من الصورة مختلفا عن ذلك تمام االختالف. فهناك  و
لو  ــفتها اللجنة االن ــــ ــــ ــ ة التي وصــ الة اليهود ة –الو ــــمن ،  أمر ــ ــ ــــ أنها دولة ضــ

ان. دولة ةو ــــنة النظام،  ت ثمة الجيوش اليهود ــ ــ ان  والكاملة التجهيز.،  الحســ و
ـــلبها ونهبها ــ ة وســـ ــــع النطاق الحتالل المناط العر ر واســــ ــــــ ،  هناك زحف عســ

   . وطرد الالجئين في حالة من الفزع والرعب
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ــعيد الدولي ــ ـــــ انت هناك على الصــــ ـــطين،  و ــ ــ ــ أوفدتها األمم ،  لجنة لفلســــ
ــــحاب وال تملك من الم،  المتحدة نها من ملء الفراغ الذ خلفه انســ م قومات ما 

  . البرطانيين

ة ـــه على العالم العري خطيرا للغا ــ ــــؤال الذ فرض نفســــ ــــ ان السـ فما . و
  العمل ؟ 

النعاج،  الخطر ماثل حون  ـــطين يذ ــ ــــ ــــة تدمر،  وعرب فلســـــ ــــ ــــ ،  واألماكن المقدســ
لها ة تزحف لالستيالء على فلسطين  ة.إلقامة دو ، والقوات اليهود   لتها اليهود

ـــــبيل واحد  ــ ــ ــــ ن ثمة إال سـ ــواه،  ولم  ــ ـــ ــ ــ اعه دون ســـ فالحراجة . يجب ات
لها تتطلب قرارا يتخذ على . والدعوة إلى الســـالم،  والنداء اإلنســـاني،  الصـــاعقة

   . الفور

مــا ــان اللجوء إلى مجلس األمن أمرا عق ــان . و ون في اإلم فقبــل أن 
ملــت  تكون ،  دعوة مجلس األمن إلى االنعقــاد وتحتم . وانتهــت،  الكــارثــة قــد 

الفعل. اتخاذ قرار تارخي وقومي وٕانساني ودولي    . وقد اتخذ هذا القرار 

ــطين ــ ــ ــ ــــ ة إلى فلســ ن الدفاع عنه ،  ودخلت الجيوش العر م لتدافع عما 
ن إنقاذه م نه من أهدافه،  وحق التدخل العري. وٕانقاذ ما  م فقد ،  اكثر ما 
ة وأهم ،  جئينأنقذ األلوف من الال ـــي العر ــــ ــــ ن إنقاذه من األراضـ ما انقد ما أم

له ن،  من ذلك  ــــة،  احتف إلى أقصـــــى حد مم ــرحة ،  األماكن المقدسـ واألضـــ
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ع المؤمنين في العالم املة.. التي يجلها جم ــة التدخل العري  هذه  هذه هي قصــ
ام ة     . لةهي القصة الكاملة التي حاولت إسرائيل المتاجرة بها طيلة حق

ع  ة في الرا س أنه لوال تدخل الجيوش العر ـــــيد الرئ ــ ــ ا ســ د  ومن المؤ
ار عام  ـــر من أ ــــيلقون حتفهم،  فان األلوف من الالجئين،  1948عشـــ ،  انوا ســ

مات ش حتى في المخ قد ،  ولكانت عشرات األماكن المقدسة،  وال يتاح لهم الع
ــوت المؤذن،  دمرت ــــ ـــمع صــــ ــ ــ ــالة من مآذن يدعو المؤمنين إل،  ولما ســـ ــ ــ ى الصــــ

امة تدق للمصلين.،  المسجد األقصى سة الق ن , لو لم أجل  أو سمعت أجراس 
  . ن هذا التدخل , لكانت فلسطين فرسة هينة إلسرائيل

وعلى ضوء ما قلته , و تحت تأثير هذه األحداث التي سردتها , و على 
م, أن تقرأوا , في الوقت الذ غونه, أساس هذه القواعد , أرجو من الرسالة   تستس

ـــة إلى األمين العـــام لألمم  ــام للجـــامعـــة العر عـــث بهـــا األمين العـ ــة التي  ـ البرق
علن فيها التدخل العري745س /1المتحدة (رقم  قة مطولة  . ) , و التي  إنها وث

ارزة ة  ة تارخ م العذر في تالوة هذا الجزء منها فق  . ذات أهم ح ـــتم ــ واني أســ
:  

ومة االنتداب , أنها عند انتهائه , لن تكون مســؤولة عن لقد أعلنت  ( ح
ــطين  ــ ــــطين , دون … الحفا على األمن والنظام في فلســ و هذا القرار يترك فلســ

ع تامين  ستط ة سلطة إدارة مخولة و قادرة على االحتفا بجهاز إدارة للبالد  أ
ة الالزمة لألرواح و الممتلكات   .)…الحما
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ــــالة البرق ــــ ــ ــــي الرســـ ــــ ات األخيرة في  (ة فتقول : و تمضـــــ ــطرا ــ ــ ــ ان االضـــــ
ـــمن نطاق الدول  ـــالم واألمن , ضـــ ــرا و خطيرا للســـ اشــــ ــطين , تؤلف تهديدا م فلســــ
ة لواجبها المقدس  ومات العر اب , وتقديرا من الح ـــــ ـــــها. ولهذه األسـ ة نفسـ العر
ة منها في وقف  عة في أيديها , ورغ في ضمان سالمة فلسطين التي تعتبرها ود

ر جديد في األوضــاع الســائدة وفي الحيلولة دون اتســاع نطاق الفوضــى أ تدهو 
ا منها وراء الفراغ الذ  ـــع ــ ة المجاورة , وســ , وانعدام القانون إلى األراضـــــــي العر
ــورة   ـــــ صــ ـــلطة تقام  ــــ ســ ــة عنه  ــ ــتعاضـــــ ــــ ــــل في االســـ خلقه إنهاء االنتداب , و الفشـــــ

ــالم فأنها تجد نفســـها مضـــطرة للتدخل , لهدف واحد , و  . مشـــروعة هو إعادة السـ
   )…والطمأنينة و إقامة القانون والنظام في فلسطين 

ـذا فـان هـدف التـدخـل العري الوحيـد ـة،  وه ،  مـا أكـدتـه الجـامعـة العر
ان الواجب  ــطين ,و ــ ـــالم والطمأنينة وٕاقامة القانون والنظام في فلسـ ان إعادة الســ

ة ة إلى الجامعة العر ــ ــ ة،  النســ م ــفها منظمة إقل ــ ا في  ، بوصــ ا ودول ا قوم واج
ن لد مجلس األمن . آن واحد ة حتى اآلن،  إذا لم  ـــت لد ـــ ــ ــ ــ ســـ القوات ،  ول
ة القانون والنظام،  إلعادة السالم،  الموجودة تحت تصرفه،  الالزمة    . وحما

ــــع،  واني لواث ــــ ــــ ــتزنون هذا الوضــ ــــ ــ ـــ ــ م سـ ولو . ل جد واتزان،  من أن
ة دولة من الدول الممثلة في ـــع عينه واجهت أ ــــ عت ،  هذه اللجنة هذا الوضــ ال ت

رة الالزمة. حتما الســــبيل نفســــه ــ فان ،  والى ان تتوافر لألمم المتحدة القوة العســ
ون محتوما قطعا،  مثل هذا السبيل ة  ه الدول العر    . الذ سارت ف



  

-98-  

ن أثنــاء ،  وزر الــدولــة البرطــاني في القــاهرة،  وعنــدمــا اغتيــل اللورد مو
ةالحرب العا ة الثان ــل إلى مجلس العموم،  لم ــ ــرشـــــ ــــ ـــتر تشـــ ــ الكلمات ،  وجه المســــ

ة : ة أن تنتهي في دخان بنادق القتلة (التال ـــهيون ــ ــ ــــ ــ ،  إذا قدر ألحالمنا في الصـ
ــفر عن خل زمرة جديدة من قطاع الطرق  ــ ــتقبلها أن تســــ ــ ،  وٕاذا قدر لجهودنا لمســــ

ة ا الناز ألمان قون  ـــهم  ، فان الكثيرن من أمثالي،  الذين يل ــــ ــ ــ ـــــيجدون أنفســـ ــــ ــ ــ سـ
ــطرن ــ ــ ـــ لة،  مضــ وتبنوه ،  إلى إعادة النظر في الموقف الذ اتخذوه منذ مدة طو

ة. استمرار ان ثمة من أمل في مستقبل مزدهر وسلمي للصهيون فيجب ،  وٕاذا 
ـــررة فورا ــــ ـــؤولين عنها ،  ان تتوقف هذه األعمال الشـ ــ ــــاء على المســـ جب القضــــ و

عا لمات مو  . )أصـــال وفرعا ،  جم ان . زونة ينط بها رجل مســـؤولهذه  وٕاذا 
المســتر تشــرشــل ال شــخص برطاني قد حدا  ة التي ،  اغت ال إلى مهاجمة الحر

لة فحســـب بل إلى الدعوة للقضـــاء على المســـؤولين عنها أصـــال ،  تبناها مدة طو
ــا ـــدمـــــا يرون األلوف من اخوتهم . وفرعـــ عملوا عنــ فمـــــاذا ينتظر من العرب أن 

ائهم حون ،  وأقر ان أقل عنفا يذ ح النعاج ؟ ال رب في أن التدخل العري  ذ
   . من الموقف الذ أعلنه أعظم ساسة عصره،  ثير

ة إلى احتمال امتداد ،  ومع ذلك ــــار األمين للجامعة العر ــــ ــ ــ فعندما أشـــ
قة في قوله،  االضطراب خارج فلسطين عدو الحق ن  فاإلرهاب الصهيوني . لم 

طا ـــــ ــ ــ ــــ ان ،  ان نشـ ل م هفي  ع العمل ف ــتط ــ ــ ــــ ر أن . ســــ ومن واجبنا أن نذ
ة ة ونفســـــ ــاد ــنت حرا اقتصـــ ة قد شـــ ـــهيون ـــطين،  الصــ ل ،  على عرب فلســ في 

ان    . م
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ات المتحدة مثال م ،  فهنا في الوال ف س.و ة ميدان رئ ـــهيون ــ ــ ــ ان للصــ
ع عشـــر من  ورك بوســـت في الرا فة النيو ان تقرأوا اإلعالن الذ ظهر في صـــح

ار عام  ع ،  1948أ ة  (بتوق ــطين ـــندوق المقاومة الفلســــ ه على ،  )صـــ إذ جاء ف
ــــان هذه المنظمة ما نصــــــه :  ا (لســ ـــجنا برطان ل مرة تدمرون فيها ســـ أو ،  في 

ا ــــــفون قطارا برطان ــماء،  تنسـ ــ ــ ا إلى السـ ه عال عثون  ـــرفا ،  فت ــ ــلبون مصــ ــ أو تســـ
ــا ـ م وقنـــابلكم على البرطـــانيين،  برطـــان ــان،  أو تطلقون نيران ـــا فـ ،  يهود أمر

هم  ــــغيرا في قلو ــ ــ ــ مون عيدا صــــ هذا نموذج واحد من المجهود الحري الذ . )ق
ة ضد عرب فلسطين    . وجهته الصهيون

ذا ــطين،  وه ــ ــ حرهم في فلســــ قومون  ـــهيونيون  ــ ـــ ان الصــ ان ،  عندما 
ات المتحدة ة،  إخوانهم في الوال ،  شتغلون في أعمال صندوق المقاومة الفلسطين

م ق همو اد الصـــغيرة في قلو رة التي تقترف في ،  ون األع ــَ طرون للفظائع المسـ و
   . البالد المقدسة

س ـــيد الرئ ــــ ــ ــ ا ســـ ــك،  ومن هذا يتبين لكم  ـــ ــــ ــــ ة أو شـ ة ر أن ،  دون أ
انت من إعداد إســرائيل مها،  وٕاســرائيل وحدها،  الحرب في فلســطين  ،  ومن تنظ

مها ــم ــــ ــ ــرائيل. ومن تنفيذها وتصـ ــ ــــ انت إلسـ ــتثمارها في ،  لقد  ــ ــــ ـــالح ترد اسـ ــ مصــــ
ان . الحرب ه للحقائ،  إنها مصــلحة الوجود والك س في وســع أ تشــو أو ،  ول

غير هذا الواقع السرمد،  تمديد للحجج    . ان 
  تضليل إسرائيل :

س،  يوصـــــلنا، وهذا انات األمم ،  ا ســـــيد الرئ ه إســـــرائيل لب ــو إلى تشـــ
ــرائيل،  المتحدة ــ ــ ــــ ة،  يوقد احتج الممثل اإلســــ على هذه التهمة التي ،  بلهجة واه



  

-100-  

االحتجاج اوجهها , ـــوة ،  ما أجرؤ فأقول،  واني العتقد أنها جديرة  ان من القســ
ــالغــة ــه مثــل هــذه التهمــة،  اال ــاألدلــة.،  اإلقــدام على توج لقــد نقــل  قبــل تعززهــا 

ــــرائيلي إلى اللجنة بيرة من المقتطفات،  المندوب اإلســـ في  التي تبدو،  مجموعة 
ة د قض أنها تؤ    . ظاهرها و

ــعنا أن نقول ــ ـــع النطاق،  وفي وســ ــ ــعيد اإلنتاج الجماعي الواسـ ــ ،  على صــ
ة هائلة من المقتطفات م ـــرائيلي قد قدم  ـــ ــها ،  إن الممثل اإلسـ ــ ــ ـــــن قصـ التي احســ

ــــذيبهــا ثم جمعهــا وترتيبهــا ــــ ــــ ــ ترث. وتشــ قهــا،  ولكنــه لم  ــالحيتهــا وتطب ــ ــ ــ ــــ ، صــ
ــاتهــا. مرا ومحتو م يهتم  ـــجالت فمن من ــــ ــــ ــ جعــة هــذه المقتطفــات العــديــدة في السـ

م مة ؟ ومن من ــول إلى ،  القد ــ ــ ــــ ــ مة للوصــ التنقيب في المحفوظات القد ترث 
ـــرائيل ــ ـــــ ممثل إســ قة ؟ وهذا هو الذ حدا  ــيل ،  الحق ــ ــ ــ إلى إغراق اللجنة بهذا الســــ

ـــولها. العرم من المقتطفات ــ ــ ـــــ ،  ولكنني عدت إلى مراجعة هذه المقتطفات في أصــ
ة ــرائيلي ،  ل جزم وتأكيد،  وأود أن أقول لكم  ،بدقة وعنا ـــــ ــــ ــ إن المندوب اإلسـ

ة ئا للغا انه،  ان جر قة والدقة،  وان ب عيدا عن الحق إن الجزء الغالب . ان 
ـــادة ــــ انه أيها الســـــ له،  من ب ـــعر بواجبي في أن ،  وال أرد أن أقول  ــ ــ ـــ إذ إنني اشــ
قا في تعبير  ه،  أكون دق ــو ون . مغالطات وتشــــ موقد  ــــير عل أن ،  من العســ

هات. تدرســـوا وتقارنوا أكثر ،  وأود أن أضـــيف االختراعات،  فالتناقضـــات والتشـــو
إذ ،  وواحدة فق،  ولكن يجب على أن أســــرد حالة واحدة. من أن تعد وتحصــــى

ــــاهد الحي بيننا ــــ ــ ــ انش الشــ تور  ـــخص الد ــــ ــ ــ شـــ والرجل الذ يتمتع ،  أنها تتعل 
ة والكرامة ،  يف اقدم ممثل إســــرائيل،  ولنر اآلن أيها الســــادة. الكثير من الموه

انش تور  اس من أقوال الد    . على االقت
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ـــه  ــ انه أمام اللجنة ما نصــــ ـــرائيلي في ب ـــــ ـــجل القائم  (قال الممثل اإلسـ ــ ســــ
ة في عام  ـــاطة الدول ــ ــ ــ ــــ ا خطيرا فقد قال :،  1948أعمال الوسـ ما تارخ لقد (ح

القوة وجود الدول ة  ـــطينقاومت الدول العر ــ ة في فلسـ ــــة بذلك ،  ة اليهود معارضــ
ة ة العموم ــــاء الجمع ــــ ات ثلثي أعضـــ ـــرة رغ ــــ اشــــ ،  فقد أثبت تدخلها، ومع ذلك. م

قة. عن عدم جدواه وفائدته ــ مرتكزًا فق على الحق ــ ـــــ ــــ ان تقرر الوسـ ان ،  و
ن لها ح في اللجوء إلى القوة ة لم  وأن علي األمم المتحدة أن ،  الدول العر

  . )ها لمنع مثل هذا االستخدام للقوةطتتفرض سل

س ـــيد الرئ ا ســـ انش الذ ،  هذه الفقرة  تور  ه متعمد ألقوال الد ــو تشــــ
أعمال الوس الدولي قوم آنذاك     . ان 

ــيء،  فأوال ـــ ــــ ــــ ل شـ ه أمام ،  وقبل  ان أدلى  انش في ب تور  أعلن الد
انه يتف اتفاقا ،  1948اللجنة األولى في الخامس عشـــر من تشـــرن األول عام 

ة إلى قرار الالجئين العرب وحقهم  ــ ــ النســ تاما مع وجهات نظر الكونت برنادوت 
ض والعودة    . في التعو

ـــا :  ــــ ضــــــ انش أ تور  ة قال الد ومن  (وعندما تحدث عن المقاومة العر
ة األخر  حيث ،  الناح ة الجديدة من القوة  ة للدولة اليهود انت المقاومة العر

ـــ فـــةأقنعـــت ال ـــة بوجوب اللجوء إلى إجراءات عن ــدأت الحرب . دول العر ــد بـ وقـ
ــــاء في الجامعة  ــ ــ ـــــ ين الدول األعضــ ة المعلنة حديثا و ة بين الدولة اليهود العلن

ـــداب ـــه االنت ـــذ انتهى ف ــت نفس ال ـــة في الوقـ ـــة ،  العر ــدول ـــام الـ واعلن عن ق
ة ع . اليهود الط ـــع والع،  و ــ ن هذا ما توقعه قرار التاســ ــــرن لم  ـــرن من تشـــ ــ شــ
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ـــانـــت الحرب ــــنوا ،  الثـــاني.. و ــــ ـــــ قـــة الواقعـــة وهي ان اليهود شـ نـــاتجـــة عن الحق
ـــي عند انتهاء االنتداب اســـ ــ ــ ام دولتهم،  هجومهم الســ بينما لجأت ،  وأعلنوا عن ق

ــة ر ،  الــدول العر ــ ــ ــــ ـــــ قوتهــا إلى ،  تــدبير تــأثر إلى الهجوم العسـ ــت  وتحر
ــطين ــ ـــــتهدفة،  فلســ ــطين العرب عن طر حما،  ما أعلنت،  مسـ ان فلســــ ــ ــ ة ســ

عة ة الرضـــــ ــح الدولة اليهود ــطين بهذا المجهود الحري. ســـ قم عرب فلســـ ،  ولم 
ة عرب فلسطين  ة مستهدفة حما ة جيوش الدول العر س صورة رئ ه  بل قامت 

ـــة،  من الخطر المزعوم طرة اليهود ــ ــ ــــ ــ ــ قـــال إن العرب. للســ ن ان  م لم ،  وال 
حة في هذا الصــدد يواجهوا إنذارًا واضــحا اهم الصــح انت رغبتهم في . عن نوا و

قا،  اللجوء إلى هذا العمل العنيف اسا دق ة إلى ،  مق النس ة  لقوة المشاعر العر
ة في فلسطين  ام دولة يهود   . )الحيف الذ لح بهم من جراء ق

ذا حدث ق،  وه ــ الدولي،  لم  ــ ــــ ــ ــ أعماله،  ان نط الوســ ،  أو القائم 
ن للعرب ح ،  ضـــد التدخل العري،  م دوليأ ح قل الرجالن إنه لم  ولم 

ـــه. في عمل هذا أو ذاك ــــ ــ ـــ ـــدر قرارا في هذا ،  وحتى مجلس األمن نفســـ ــ ــــ ــ ــ صــ لم 
الذات ان مجلس األمن في غضــونها . الموضــوع  ع  ضــعة أســاب فقد دام القتال 

  . دائم االنعقاد

حدث ق،  ومع ذلك ـــات أن أ،  لم  ــــ ــــ دان مجلس األمن أثناء هذه الجلســ
صفة الخطأ،  التدخل العري صفه  لمات . حتى ولم  انت تلك الحرب في  فقد 
انش تور  ة إلى الحيف الذ (،  الد النســــــ ة  ـــاعر العر ــ قا لقوة المشـ ـــــا دق اسـ مق

ة في فلسطين ام دولة يهود   .)لح بهم من جراء ق
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ـــــرح س،  وأعتقد أن في هذا الشــ ــــيد الرئ ا ســـ ة   ي الغرض.لتحق،  الكفا
ظهر المد ع إســرائيل وممثلوها،  انه  ه،  الذ تســتط ة ،  المضــي ف لدعم قضــ

تور  . خاســـرة ه قول  للد ان الممثل اإلســـرائيلي يجد في نفســـه الجرأة لتشـــو وٕاذا 
ـــره،  انش صـ ــمعه و ـــات. تحت ســ اسـ ة االقت ق انه،  فما أحر  ـــمنها ب ،  التي ضـ

   . ان تكون مشوهة وزائفة

الن انات التي يلقيها ممثلو الدول في األمم المتحدةأما  ة إلى الب ـــــ ــ ــ ـــ فان ،  ســ
ــرائيلي لم يترك وفدا واحدا ــورة مشــــوهة ،  المندوب اإلســ صــ س أقواله  قت دون ان 

ه. أم ممزقة ـــو ــ انات من تشــــ فان ،  وٕاذا قدر لكم أن تحاولوا تمييز ما في هذه الب
ــــاء ان أحدا من األعضــ ــــاقا وال اعتقد  ون شــ ة الموجودين هنا العمل ســــــ ،  الثمان

ــتحقه , ولكنني أود أن أقول لكم ــ ــ ه،  سـ ــو ــلوب في التشـــــ ــ ــ ال . يف يتم هذا األسـ
ــــرائيلي ــــ ــ ـــ رون أن المندوب اإلسـ م تذ انه أمام اللجنة،  رب في أن ان ،  في ب

اســــات لة من االقت انت ،  حاول بتالوة ســــلســــلة طو عض الوفود  ظهر أن  أن 
ان الالجئين على يف استخدم المندوب مقصه. أعادتهم تفضل إس ،  ولنر اآلن 

ــانــات مثــال على . في هــذه الب ي المحترم  ــل البلج ــان الممث وأقترح ان آخــذ ب
ـــه ،  ذلك انه أمام اللجنة ما نصـ ور في ب لة  (فلقد قال الممثل المذ لم تكن مشــــ

ــدة في نوعهــا ــطينيين فر ــــ ـــــ ــا ومــا زال. الالجئين الفلســـ ــان في غرب أورو  فلقــد 
ـــة. الماليين من الالجئين بجهود ،  وقـــد قـــامـــت بالد وغيرهـــا من البالد الغر

عيد عن طر  لة إلى حد  ـــــ ــ نت من حل المشــ ــــاعدة الالجئين وتم مة لمســـــ عظ
ان  اســـة اإلســـ ان وتوقف  . )ســـ وقد اقتطع الممثل اإلســـرائيلي هذا الجزء من الب

قول ،  عنده ي  ان البلج اسة في أ وقت ولم تنطو  (بينما مضى الب هذه الس
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أ إجحاف قد وقع،  من األوقات ن من المفروض ق ،  على القبول  ما لم 
ومن هذا  . )انوا يتخلون عن مطالبهم،  أن الالجئين في قبولهم للحلول المؤقتة

م أن تروا بوضوح أن المندوب اإلسرائيلي قد انتزع مفهوم  ن ان  (م من  )اإلس
ــذ أورده  ــ يالمحتو ال ــدوب البلج ـــه المنــ ـ قــــة. ف ـــدوب ،  وفي الحق ــان المنـ فــ

ي قول : ،  البلج انه  ــــى في ب فعل (مضـــ ال ،  وان هذا المفهوم عما يجب أن 
ــمان تنفيذ قراراتها،  يبرر مطلقا أ تراخ في جهود األمم المتحدة ة ،  لضـــ ــ النســ

لة ـــــ ــ ـــ ة من المشـ ــ ــ ــــ ــ اسـ ـــــ ــ ــ ة هناك قطعا للتخلي عن هذ،  إلى النواحي الســ ه فال ن
ة  )… القرارات  قوم على تنفيذ قرارات الجمع ي  ان البلج اب الب ذا فان ل وه

ان إجراء مؤقتا،  العامة ـــــ ــ ــ تخذ من اإلســـــ ره  . و ــــرائيلي  ــــ ــــ ولكن المندوب اإلســ
ـة العـامـة ره هـذا الجزء ،  وهو ال يرغـب في تنفيـذهـا،  قرارات الجمع ولـذا فهو 

ي ان البلج ــــرا . من الب ـــــلوب إســـ ـــرح ،  ئيلهذا هو أســ ــعتم هذا الشــــ وٕاذا ما وضـــــ
م ـــب أعين ــ ــ ــ ــــ ــــرائيل ،  نصـ ـــــ ــــ انات إسـ عة ب م على طب ــ ــ ــــ ــ ــ أنفســ موا  م أن تح ن أم

ضا قتها. ومن هذا يتضح لكم أ ارات ،  وحق ه  (أن ع  (و )التزف  (و  )التشو
ر  انات لها ما يبررها )التزو ة إلى هذه الب ــ ـــ ــــ ــــ ل ،  النسـ ـــتحقها  ــ ـــــ إذا أنها تســــ
   . استحقاق

قتصـر ه المواقف المختلفة إلى ،  مع ذلك،  دور إسـرائيل ولم  على تشـو
ـــاء في األمم المتحدة ــــ ــرار ،  فقد عمدت. تتخذها الدول األعضــ ــ ــــ ـــاب إصـ ــ ــ عن ســ

ر ل طرق التزو م إلى اســتخدام  ة إلى الوقت التي تنطو عليها ،  وتصــم النســ
ــة الالجئين ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــذه. قضــ ــدأ العودة،  ولم تتردد في محــــاوالتهــــا هــ مبــ   ،في الهزؤ 

ه القرارات الثالثة عشــــر التي أقرتها  ــو ـــات وتشــ ضـ ة التعو ـــاومة على قضــــ والمسـ
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ـــوع الالجئين ــ ــــ ة في موضـ ة العموم ــرائيل عددا من النقا . الجمع ــــ وقد أثارت إســــ
فقه القانون  ـــت فقها وال قانونا.ولم يتردد ،  وهي في حد ذاتها،  التي تتعل  ــ ــــ ســـــ ل

ــــد عددا من الح ــ حشــــ ـــرائيلي في أن  ــ ضالمندوب اإلســـــ ـــد العودة والتعو ــ ،  جج ضـــــ
ان لالجئين ة أود أن . وهما حقان بديه ــــاطير دول ــ ــ ــــ ولم تكن حججه هذه إال أســـ

شاعة ألنها تفتقر إلى ما في األساطير من جمال وروعة ال   . أصفها 
ادة إلسرائيل على الموضوع :    ال س

ادة  ـــوع ســـــ ــيء موضــ ل شـــ وقد أبرز الممثل اإلســـــرائيلي في حججه قبل 
ادة،  الح،  م أن إلسرائيلوزع،  الدول في رفض دخول ،  عمل من أعمال الس

أمالكهم،  الالجئين إلى إسرائيل ون  . وف ما تشاء وتهو ،  وفي التصرف  و
ادة ألول وهلة تأثير مقنع ــ ــ ـــــ ــــ ما عندما تثار في ،  لهذه الحجة من السـ ـــــ ــ ــ ــــ وال سـ

ة ادتها،  المجتمعات الدول الغيرة على ســـ ل دولة فيها  حتى أنها تقع ،  وتشـــعر 
ادة ة تفتقر . أو ندائها المتواصـل،  فرسـة لعصـاب السـ لكن هذه الحجة اإلسـرائيل

ل دليل ودعم ادة الدولة . إلى  س  . وال أود تجزئة الذرة التي تؤلف مفهوم ســـ فل
ـــوع ــ ــ ة ،  ثار حوله الجدل والنقاش،  في القانون الدولي،  هناك من موضــ ــ ــ ــــ النسـ

ادة للدولة،  وفقهه،  هوٕاجراءات،  إلى معاييره ــ ــ ـــوع الســــ ــ فما هي  . اكثر من موضـــ
اتها نحوهم ؟ إنها ،  حقوق الدولة تجاه أفرادها ومواطنيها أو غيرهم وما هي واج

ه رجال القانون الدولي إلى  ــــــل ف ــ ــ صــ ــوع ال يزال قيد الحوار والجدال ولم  ــ ــ ــــ موضــ
ـــحة على األقل . قرار ة واحدة واضــ لحالي على ضـــــوء التطور ا،  ولكن ثمة ناح

اها،  للقانون الدولي ـــــطهد رعا ـــــ ة دولة أن تضــــ س من ح أ س ،  وهي أن ل ول
ين الخروج من بالدهم والدخول إليها س في ،  من حقها أن تحول بينهم و وأن ل
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ة دولة ـــع أ ح المالكة ألمالكهم،  وســـ ـــــ التي تعتد على هذه ،  والدولة . أن تصـ
ادة،  األمور ذات الحصانة ليتهب،  ال تستح الس ان الدولي في     . ل الك

ة إلســـرائيل النســـ ادة  وهو فرد في ،  اســـتثناء أســـاســـي،  ولموضـــوع الســـ
انه عن دهشـــته. نوعه ــرائيلي أمام اللجنة في ب من أن ،  فقد أعرب المندوب اإلسـ

ة اد ن إســـرائيل من ممارســـة حقوقها الســـ ،  التي تمارســـها الدول األخر ،  ال تتم
   . في هذا الصدد،  دة في نوعهاوان تكون إسرائيل فر

س،  والرد على هذا التســاؤل ل الوضــوح فإســرائيل ،  ا ســيد الرئ واضــح 
ــــا،  فردة في نوعها ــ ضـ ادتها المزعومة فردة أ ــــــ ع الدول الممثلة هنا ،  وسـ فلجم

ادة  ادة. أما ســــ ة والمألوفة للســــ ع اســــتثناء إســــرائيل الخصــــائص الطب في اللجنة 
عون ممارســـــته. ومحدودةإســـــرائيل فمقيدة  ـــتط ـــة ما تســ ع ممارســ ـــتط . فهي ال تســ

ــــيلة التي أدت إلى خل  ـــــرائيل تقوم في الوســـ ادة إســ ـــــ ـــــة على ســ فالقيود المفروضــ
ــرائيل ــــ ــــ ــ افة الحقوق . إســ ـــرائيل لم تعطها  ــ ـــ ــ ــ بل ،  واألمم المتحدة عندما خلقت إســ

ـــت عليها التزامات معينة. منحتها حقوقا محدودة ــ ــ ــــ فهناك مجموعة من . وفرضــــ
ام بهااأل ع إســرائيل الق فقرار األمم . بل هي محظورة عليها،  مور التي ال تســتط

عدد فيها حقوق العرب ،  تضمن إعالنا ذا أرعة فصول 1947المتحدة في عام 
ولم تهمل األمم المتحدة ترك هذه الحقوق . وحددها تمام التحديد،  داخل إسـرائيل

ات ترافقها ادة . إســـرائيل فهي لم تدعها تحت رحمة،  دون عقو ولم تكلها إلى ســـ
ـــرائيل ــــ ـــم ( . إســ ــــ ان،  ) من القرار6فقد نص القســ  (على أن األمم المتحدة تقرر 
ــتمل عليها اإلعالن،  االلتزامات شـــ ة للدولة،  التي  قوانين أســـــاســـــ ،  عترف بها 

ـــمي أن يتعارض ــ ــــوم أو إجراء رســـ ــ أو يختلف مع ،  وال يجوز أل قانون أو مرســ
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ما ال يجوز أل قانون أو مرسوم أو إجراء رسمي أن يتجاوز  ، هذه االلتزامات
  . )عليها 

ــاس من اإلعالن الدولي ــ ــرائيل،  وعلى هذا األسـ ــ ادة إسـ انها  . تم تحديد ســـــ
ادة فردة في نوعها ــا،  ســــــ ضــــ ع فرد أ فاألمم المتحدة لم تفرض على . ذات طا

ـــاء الممثلــة في هــذه اللجنــة ــــ ــــ ــ ــة من الــدول األعضـــ لتي قبلــت في حتى تلــك ا،  أ
ة األمم المتحدة مؤخرا ة في خلقها،  عضو ،  أو تلك التي ساعدت المنظمة الدول

ـــرو ة شـــ ــــاتيرها،  أ ـــرائيل وحدها. ينص عليها في دســ ، هي الدولة الفردة،  فإســـ
ـــتورها  وقوانينها ة وأنظمتها،  التي يجب أن ال يتعارض دســــ ـــم ــ ،  وٕاجراءاتها الرســ

التي أعلن عنها أنها ملك ،  موعة من الحقوق وان ال تتجاوز أو تتدخل في مج
ان ــ ــوع  . للســـ ة من أ نوع في موضـــ اد ة حقوق ســـــ ـــت إلســـــرائيل أ ســ ذا فل وه

   . وغير ذلك من الشؤون ،  الالجئين وممتلكاتهم

ـــوع اإلدماج ــــ ــ ــ أتي موضــ بديل عن العودة.،  ثم  ـــرائيل  ــ ــ ــ  الذ أثارته إســــ
ة ة الواه ةقدمت مجموعة من ال،  ولدعم هذه النظر زعم ممثل  . حجج الواه و

ــــة من القرار رقم  ــــان قــــا للفقرة الث ـــل أن العودة ط ــــرائيـ ــ ـــــ ــ ـــام  194إسـ ،  1948لعـ
ة،  مشــــروطة ان س هناك من مغالطة أشــــد من هذه المغالطة . اإلم فالفقرة . ول

ة العودة او عمليتها ان ة لم تتحدث ق عن إم بل تحدثت عن العودة في ،  الثان
ـــرع وقت عملي ( ــــ ــــ ــ ةفا )أسـ ر للعودة،  لعمل التوقيت الم طة  العودة ،  مرت ال 

ــها هها . نفسـ ــو عه إســـرائيل  في تزيف الحقائ وتشـ  . وهذا هو األســـلوب الذ تت
ارة  ة ع ـــرائيلي في الفقرة الثان ـــرع وقت عملي  (فقد وجد المندوب اإلســـ ،  )في أســـ

ة رة العمل ــــاس ابتدع ف ــــاب للعودة.،  وعلى هذا األســـــ ــــر ســـــ ل شـــــ ما تقوله  و
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العودة في ،  الفقرة ــــماح لالجئين  ــــ ــــ ر وقت عملي  (هو وجوب الســ وهو ما  )أ
ن أســرع وقت مم ة الذ  . عني فعال  ولكن حتى ضــمن هذا المفهوم من الواقع

ـــرائيل ــ ــــ ــــ ته إسـ ــ ــ ــــ ــ ــ ان من  . فان لالجئين الح في العودة إلى بيوتهم،  صــ وٕاذا 
ــتقبل األلوف من اليهود ــرائيل أن تســ ن إلســ عرفون البالد المم والذين ،  الذين ال 

ــيئا من أراضــــيها ملكون شــ اتهم،  ال  ا ،  والذين ال جذور لهم في ح د  فمن المؤ
ان الالجئين دون رب س أن في إم عودا إلى بيوتهم وحقولهم ،  ســــيد الرئ أن 

  منذ وعت ذاكرة اإلنسان تارخًا. ،  التي عاشوا فيها هم وأسالفهم،  ووطنهم

راتومع ذلك  م من هذه الذ انه . فان المندوب اإلسرائيلي قد ته وفي ب
ة ،  إلى اللجنة تحدث عن أطفال الالجئين رات واع ــت لهم ذ ــــ ـــــ ســــ قائال : ان ل

ــطين ــفع أخي . عن فلســـــ ــ وال ،  في وجهه،  هذا االدعاء،  مندوب لبنان، وقد صـــ
عيدا ــى في ذلك  ــــ ــ ــ د أن أمضــــ ــــرائيل عن ،  أر ــ ـــــ ــ ولكن عندما يتحدث مندوب إسـ

قواعد رات  ــرائيل،  الذ ان إســ ــ ان ثمانين في المائة من ســ ره  ،  فإني أود أن اذ
ــــــطين رات في فلســـ س لهم ذ اطنة،  ل ة وال  ـــرائيل . ال واع ــ ــ ـــت ،  ففي إســ ــ ــ ســ ل

رات في  ة ذ ة أ ومة أو الرع ـــة الجمهورة وال للوزارة أو البرلمان أو الح ــــ لرئاســـــ
ان ا فالمســـتر بن زفي  . فلســـطين من أ نوع  ،  ولد في بولتافا من أعمال روســـ

ـــــك من أعمال بولندا ـــتر بن غورون ولد في بولنسـ ــ ـــيدة غولدا ،  والمسـ ــ وولدت السـ
ا ييف في روس ان في مدينة الرأس،  مئير في  في جنوب ،  بينما ولد المستر اي

ا س أو عينة،  أفرق ــيد الرئ ــ ــــ ا ســ فاأللوف واأللوف من مواطني ،  هذا نموذج 
ان في العالمو ،  إسرائيل ل م    . استثناء فلسطين،  لدوا في 
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ــــابهم إلى العبرانيين األفاقين القدماء ـــح انتســــ ــــ رات اليهود،  وحتى لو صـ ،  فان ذ
ـــــرن قرنا من الزمن ــــ ــ ــ ة تمت إلى ما قبل عشـ ومع . ال تعدو ان تكون رؤ مرت

ة،  ذلك رات الواع ـــه ،  فعندما نتحدث عن الذ ـــــ ــــ فرضــ ـــى ما  ــــ ــ ــ علينا أن ال ننســـ
ته،  لضمير الواعيا ن أل حجة أن تهزمه أو تس م    . وهو ما ال 

ة :   إسرائيل ثمرة االنعزال
ــرائيلي ــ ــ ــــ م إلى أن المندوب اإلســــ اه ،  وأود في هذه المرحلة أن الفت انت

اإلدماج،  عند مرافعته ـــة عن العودة  ــــ ـــتعاضــ ــ االســــ قد زعم ،  عن نظرته القائلة 
ــهم ــواء أكانوا ف،  ان الالجئين أنفســ ،  ي قطاع غزة أو في ســــورا أو في األردنســ

اإلدماج حوا مواطنين في البالد التي  . قد قبلوا  وادعى أن الكثيرن منهم قد اصــ
مون فيهــا ــب في أن هــذا االدعــاء  . وان األمر ينتهي عنــد هــذا الحــد،  ق وال ر

قة ـــح للحق ــ ه واضـــ ـــو ــ ــ ـــهم قد تخلوا عن  . تشـ ــ ــ ة وال الالجئون أنفسـ فال الدول العر
ـــعب وأفراد ــ ـــــ شــــ  . وقد دحض أخي مندوب األردن هذا االدعاء . حقوق الالجئين 

ـــــح أن الالجئين ـــــ ــ ــائف،  وار من واجبي أن أوضــ ـــة والوظــ ـ ،  مع قبولهم للرعو
ع حقوقهم،  ظلون الجئين،  واألعمـــال من أ نوع مع فـــارق ،  يتمتعون بجم

س إال ـة إلى وهوانهم ال يتلقون الغوث والمعونـة. أمـا حقوق،  واحـد ل ــ ــ ـــــ ــــ ـالنسـ هم 
ارهم ووطنهم ومات  . فتظل قائمة ال تقبل التحد،  د ع الح ـــحت جم ــــ وقد أوضـ

ة ة،  العر ــم ــــ ــ ـــورة رسـ ـــــ ة ،  صـ ــ ــ قضـــــ ــــاس  ــ ــ أنها تتخذ هذه اإلجراءات دون المسـ
صــــــورة عامة ــطين  ـــة،  فلســــ فقد ادرج في القانون الذ  . وحقوق الالجئين خاصـــ

ة إلى األردن ــطين العر ــــم فلســــ ــاس ،  اضــــــحبند و ،  أعلن ضــ ــ ة من أ مســ للوقا
ة عامة ة الفلسـطين حقوق أهل فلسـطين،  القضـ ،  وليث الممثل اإلسـرائيلي . أو 

ــاء على حقوق ،  انـــه لم يتم أ عمـــل ولن يتم،  ـــل الثقـــة ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــه القضــ ون ف



  

-110-  

ض من ذلك . الالجئين ل شـــيء،  وعلى النق ل شـــيء،  فقد علمنا  ،  وســـنعمل 
   . مان تنفيذهاوض،  للحفا على هذه الحقوق 

ل  . ولكن ما يدهشنا أن تثير إسرائيل هذه الحجة عن اإلدماج ففي وسع 
ـــرائيل،  دولة ــ ــــتثناء إسـ ــت ح حرة الكالم أن تثير هذه النقطة،  اســ ــ ،  إذا مارســ

ــرائيــل هي ثمرة عــدم اإلدمــاج ــــ ــ ــ ـــة اإلدمــاج . ذلــك الن إســــ ــ ــــ ــ ــ  . إنهــا ذروة معــارضـــ
ة ة تق،  وٕاســرائيل تعبيرها،  فالصــهيون  . وم ال على معارضــة اإلدماج فحســبحر

ة . بل على تجزئة ما تم إدماجه ــهيون ــــ ــــ ــ قا،  فالصــ ع ،  عقيدة  وتطب تدعو جم
شــون ،  حيث،  اليهود إلى فصــل أنفســهم عن البالد التي نشــأوا فيها وحيث ،  ع

رات وأمالك وجذور ـــهم. لهم ذ ـــ ــ وعلى اإلقامة في ،  إنها تحثهم على عزل أنفســ
ملكون في ار عام . ها شـــيئابالد ال  وقد دعت إســـرائيل في إعالن اســـتقاللها في أ

ع اليهود في العالم،  وفي قانون العودة الذ سنته،  1948 إلى االنفصال ،  جم
متون إليها ات التي  ه،  عن الجنس ة ،  والوالء الذ يدينون  ستعيروا جنس وان 

ـــــرائيل والوالء لها ــــرائيل . إسـ ـــد إســ ــ ع الجنود ا،  وتناشـ ةجم اليهود ،  لذين يدينون 
ان في العالم ـــهم،  في أ م ــــ ــ ــ حملونها،  إلى ترك جيوشـــ ات التي  ،  وٕالقاء الرا

ــها ــ شــ ـــرائيل للتطوع في ج ــ ـــارعة إلى إسـ ـــتر بن ،  والمســـ قول المســـ وحمل علمها ,
ـــرائيل ما زالوا في خارجها،  غورون نفســـــه وان الماليين ،  ان معظم مواطني إســ

مين في ب ـــر،  الدهم هم في المنفيمن اليهود المق ــــ ــ ــ فــاليهود في . بــل في األســـ
ــدة ـــات المتحـ ـــة بالد أخر ،  وفي المملكـــة المتحـــدة،  الوال هم في ،  أو في أ

ـــر،  المنفي ــ ــ ــــ ــ ــل منــدوب في األمم المتحــدة. بــل في األسـ ــة،  و ــاليهود ،  يــدين 
ـــــرائيل ــــر،  تعتبره إســ ـــًا في المنفى أو في األســـ ــ ون ،  عائشــ وان والءه يجب ان 

ــر  ــ ــ ـــادة . ائيل دون غيرهاإلسـ ا ســــ ـــــوا  روا أن هذا المنفى أو ،  ولكن ال تدهشــ وتذ
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مضــى حتى ينال  . األســر يرجع إلى ألفي عام م من الزمن يجب أن  وال ادر 
ة أو اإلقامة اة المنفى أو األســـر،  اإلنســـان الرعو خلص من ح ان ألفا ،  و إذا 

انه هذا الح،  عام من الزمن ــ ــ ـــــ ســــ ـــفة المنفى أو ينزع،  وال،  ال  ـــــ ان عنه صـــــ
ــخمة األســـر. ة ضـ ــع أســـطورة خراف ا ســـادة ان هذا الوضـ ــع  . حقا  ولكن في وسـ

ــا أن تكون شــــــديدة الخطورة ــ ضــ ــاطير أ ــ ــها في ،  األســ إذا وجدت تعبيرا عن نفســــ
ة اة اإلنسان    . الح

ة إسرائيل :    راه
س،  وال رب ـــيد الرئ ة القائمة على ،  ا ســ ــهيون ـــة الصـــ اســ ــ ــ في أن سـ

ةاالنع و منها الممثل اإلسرائيلي.،  زال ش ة التي  ففي  هي التي أدت إلى  الكراه
مة العودة ــهاب،  محاولته الح من ق ــ ــــ ــ ة والعداء اللذين ،  تحدث بإســـ عن الكراه

ـــرائيل ــعر بها العرب نحو إســ ــرائيلي عناء ،  وعلي هنا. شـــ أن أجنب الممثل اإلســـ
م أ دليل ــا. تقد ــ هنا في ،  أن واجبنا األول واالهم. واني العتقد اعتقادا مخلصـــ
ــة،  األمم المتحــدة ـــــاع الــدول ــ ــ ــــ ـــف الغطــاء عن األوضــ ــ ــ ــ شـــــ ال أن نحــاول ،  أن ن

ــــرائيل ح  . إخفاءها ــ ــ ــ ة العرب إلســــ راه ـــرائيلي عن  ــــ ـــــ قوله المندوب اإلســ فما 
ــدق ــــ قة. وصـ ــرائيل. أجل أنها الحق ــــ رهون إسـ ة ،  العرب  ــ ــ ون نخدم قضـــ ولن ن
ـــــالم ــ ـــ ــ م ،  الســ ـاء ممــا لن نجــل ذ أن عواطفنــا تجــاه ،  إذا زعمنــا لكم،  وتقــدير

ة ـــرائيل هي جماع من الحب والعشـــــ أو االتســـــاق ـــبب في  . إســ ولكن ما هو الســ
ة وذلك العداء ؟ أود أن أقول ل ما ،  هذه الكراه عي وٕانساني وله  إنه شعور طب

لكم تعرفون . يبرره ة،  ف ة،  أن الكراه ـــنا القوم ــــائصـــ ـــت من خصــ ســـ ع. ل الط ،  و
نافإ غيرنا لنا عيو اعنا ،  ننا  ما في ط ة تماما العتز  ـــة موات ولكنني أجد الفرصـ

ــامح رم وتســ ة. من ود و ــهيون ـــتداد عود الصــ ـــح حتى خل ،  فحتى اشـ األصـ أو 
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ــرائيل ــــ ـــــن العالقات مع اليهود،  إســـ نا نحبهم. نا دائما على أحســــ عندما ،  وقد 
رهونهم ع  ناهم. ان الجم انعندما طرده،  وقد آو ل م ع في  وقد  . م الجم

اتهم معنا ان،  أقاموا ح ل م اتهم في  وعاملناهم  . في الوقت الذ تحطمت ح
ان ل م ضـــطهدون في  انوا  رامة وٕاخاء عندما  وا معنا ،  مســـاواة و وقد اشـــتر

ل ارض انوا محرومين من ذلك في  ة بينما  اتنا القوم ح منهم . في ح وقد اصـــ
ـــــناعة ،  في الوطن العري ــــ ــــ ـــاء البرلمان والموظفون ورجال الصـ ــــ ــ ــ الوزراء وأعضــــ

اة،  والتجار ع مجاالت الح ــاطهم في جم ي أجل  . وزاولوا نشــ نا نغني معا ون
ة وٕاســرائيل،  انهار،  ولكن هذا البناء اإلنســاني . معا ام الصــهيون تحت ،  عد ق

ران الجميل ن من ن م ،  ا األخيرةفقد أدت حوادث األرعين عام. وطأة أقسى ما 
العالم العري ة وجها لوجه    . إلى اصطدام الصهيون

لد أهلها ـــطين بلدنا و ــــ ــ احها اإلرهاب،  قد أغرقها الغراء،  ففلســ ــت ــ ــ ــــ ،  واسـ
ــــائها ــ ـــت للغزو واالحتالل وقتل األلوف من رجالها ونســـ ــ ــ ثم أخرج أخيرا ،  وتعرضــ

ـــــرائيل فت،  من وطنهم،  أكثر من مليون من أهلها ــ عد ذلك إســــ و من وتأتي  ــ ــ ــــ ــ شـ
ة ة العر ة اليهود للعهد الناز . الكراه راه ل ما يبرر  ة العرب ،  وثمة  راه و

ـــرائيل ــــ ـــــ ـــه،  إلســ ــــ ــــ ع من الينبوع نفســــ ولكن قبل أن يتحدث المندوب . يجب أن تن
ــجالته  ــــ ــــ ــ ة أر أن الواجب يدعوه إلى فحص ســ ة العر ــــرائيلي عن الكراه ــــ ـــــ اإلسـ

ــب أن نســـأله ،  ودراســـتها ون من المناسـ ــاعر إســـرائيل نحو العرب وقد  عن مشـ
الدهم ــتقبلهم و قدم إلينا ردا شــــرفا . ووجودهم القومي،  ومســ اســــتطاعته أن  هل 

ـــرحا ــ ع ال. ما قدمنا نحن،  وصـ ـــجالت ،  الط ه الســـ ـــدر عنه تكذ ــ صـ ل رد  و
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قراءة مجلد ضــخم من األدب الذ يتحدث عن . والوقائع فأنا ال أرد أن أشــغلكم 
ة ال    . تي تمتد من النيل إلى الفراتالدولة اليهود

ة ــم ـــرائيل الرســـ انات إســ م ب ـــة ،  ولن أســـــرد عل اســ ــ قبول ســـ التي تقول 
ة ـــاس انها مرحلة انتقال ــــ م على أســ ـــــ ــ في أن نالح أن . ونقطة وثوب،  التقســ و

أنها اقل ،  اإلســـرائيليين الرســـميين قد وصـــفوا دائما المنطقة التي تحتلها إســـرائيل
ن قبوله م ن التنازل عن شبر منهو ،  ما  م    . ما ال 

ان هذا هو األقل شير الكتاب السنو ،  وٕاذا  ا تر ؟ و فما هو األكثر 
ــار أنهــا جزء من وطن  ــــرائيــل على اعت ـــ ــــ ــ اليهود إلى المنطقــة التي تحتلهــا إسـ

ــــرائيــل ـــ ــ ــ ــان هــذا هو الجزء . إســـ ــا تر ؟ وقــد قــال ،  وٕاذا  فمــا هي حــدود الكــل 
ـــتر بن غورون في خ ـــرن الثاني المسـ ــت في الثامن من تشـ ســ طاب ألقاه في الكن

ان بين األهداف الثالثة  (عن الحرب ضـد مصـر ما نصـه : ،  1956عام  لقد 
ة  ــــيناء تحرر جزء من الوطن ال يزال في أرض أجنب ــــ ــ ــ ـــرائيل على ســ ــ ــــ لحملة إســـــ

ــــرائيل ــ ــ ــــ ــأل ممثل إسـ ـــ ــــ ــ ومن هم األجانب الذين  ما هي حدود هذا الوطن ؟،  فلنســ
  . ي األجزاء التي يجب تحررها ؟حتلونه وما ه

س،  هذا ـــيد الرئ ـــ ــرائيل لنا،  ا ســ ــــ ة التي تحملها إســ ،  مثل على الكراه
ل الحب ـــرائيلي رجل . بينما تحمل لبالدنا ووطننا  ــ ــــ ــ ــ ومع ذلك فان الممثل اإلسـ

ـــرف راهيتنا . شــ راهيتهم،  انه يتحدث عن  ــــى الحديث عن  نسـ ــرائيل . و ان إســـ
ة هي ،  نفسها سةوالصهيون قتها الرئ ة،  ط وهي التعبير ،  هي األوج في الكراه

التوسع،  عن الحقد حاء  ة. واإل ،  وحتى األطفال في إسرائيل ينشئون على الكراه
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ة العرب فحســب راه ة العرب البؤســاء،  ال  راه الذين ،  أو الالجئين العرب بل 
ـــــرائيل ــ مون اآلن في إســ فة العبرة ا. ق ــح ــــ ة وقد تحدث محررو الصـــ ــــبوع ـــ  (ألســ

م ها آزه  ـــدر في تل أبيب إلى مئات األطفال اليهود )هاعول ــ ــــ ــ ـــ من ،  التي تصـ
ـات ـان وفت ـة،  فت قـات االجتمـاع وتتراوح أعمـارهم بين ،  متون إلى مختلف الط

ـــة والثالثة عشــــرة ــادسـ ــرائيل،  الســ فعلوا بهم،  عن العرب في إســ  . وماذا يجب ان 
المائة أن من الواجب قتلهم  وقد رد نحو من خمسة وتسعين  من هؤالء األطفال 

!  

ة ــرائيل في الحديث عنها من ناح ــ ــــ ة التي تغرق إسـ وال ،  هذه هي الكراه
ة األخر  القليل من الناح ولكن على أولئك الذين يتحدثون عن . تشــــير إليها إال 

ة ان يدرســــوا اوال ســــجلهم ة العر ان نقل للشــــرف ،  فذلك خير للرصــــانة،  الكراه
   . والنبل

ة والعداء ه،  وحتى على صــعيد الكراه ان تقف ف س إلســرائيل من م ،  ل
مثــل هــذه االدعــاءات والحجج ــعهــا أن ترفض العودة متــذرعــة  ــ ــــ ـــــ س في وسـ ،  فل

ة وها هي تجعل من الشيء الذ خلقته ذرعة ،  فإسرائيل هي التي خلقت الكراه
ة إلى العرب. لرفض العودة ــ ـــ النســــ ن العداء ع،  أما  ـــيال عندهمفلم  ــ ،  مال أصــــ

و من الشـر الذ خلقته  س في وسـع إسـرائيل أن تشـ عة ؛ول ان نتيجة طب وٕانما 
ل حوار . هي ــعنا الموضــــوع في شــــ ع ،  وٕاذا وضــ ه المتطفل : ال أســــتط قول ف

العودة إلى بيتك ـــمح لك  ــ ـــــاحب البيت ألنك تكرهني؛،  أن ســــ ــ ل ،  فيرد صــ وله 
،  وهــذا هو المنط. )أخــذت مني بيتي ألنــك ،  ولكنني أكرهــك (الح في رده 
ساطته ع قو األرض. ،  فهو ب   أقو من جم
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ة الراهنة   :  القض
انات الممثل اإلســـرائيلي ال في دحض ب ــته ،  ولن أمضـــي طو فما عرضـ
ظهر لكم أن ح الالجئين في بيوتهم وممتلكــاتهم في ل م  ال ،  ووطنهم،  عل

ع ول،  يخضــع لموافقة إســرائيل او رفضــها ســت هناك من قوة في األرض تســتط
   . إخماد ح شعب في بالده

عيدة ال تمت ،  في نقل النقاش،  وقد اشت الممثل اإلسرائيلي إلى آفاق 
صــلة الة. إلى الموضــوع  س ،  فالموضــوع المطروح علينا هو تمديد عمل الو ول

وقد تهتم  ، فإســـرائيل ال تمثل الالجئين. لد إســـرائيل ما تقوله في هذا الموضـــوع
ــرائيل ــــ ـــتثناء إسـ ــ اســ غوثهم  بدو لنا. ل دولة  عا لذلك،  و أن من واجبنا عدم ،  ت

ير ة،  التف ــ اعاتها في هذه القضـ ــرائيل , أو انط قد تكون ،  ان وجهات نظر إسـ
الة في عملها،  عنصــــرا في مداوالتنا أم ،  أم أنهيتموه،  ســــواء أقررتم مضــــي الو

   . وأجدأفضل ،  حثتم عن طرقة أخر 

ـــحنا موقفنا المرة تلو المرة ــــ م أن تعملوا . لقد أوضـــــ ـــــــل إل ــــ ونحن ال نتوسـ
ة الالجئين تقع على عات األمم المتحدة،  شيئا لة ،  فمسؤول لتهم هي مش ومش

ة أو  ــؤول ــ ــع األمم المتحدة أن تتخلى عن هذه المســــ ــ ــ س في وســ األمم المتحدة ,ول
عود الالجئون إلى و  ـــة متجهـــة . طنهمتتخلص منهـــا إال عنـــدمـــا  ـــانـــت الن وٕاذا 

ة فلسطين،  القضاء على حقوقهم ة قض امله،  وتصف ،  وٕانهاء فصل فلسطين 
مضوا في طرقهم ة ان  حملون هذه الن ة،  على من  غسلوا أيديهم من القض ،  ول

وا الالجئين إلى مصيرهم    . وعلينا ان نرقب األحداث القادمة،  وليتر
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عض الــدول ال ــانــت  ــةوٕاذا  ،  كبر تقود األمم المتحــدة إلى هــذه الهــاو
د لكم ـــيتألمون ،  فإنني أود أن أؤ ــ عانون من النتائج،  ان الذين ســـ هم أناس ،  و

   . غير الالجئين

تعافى ة قد ينجو و ــيتألم في ،  فالذ تألم وعانى في البدا ــ ـــــ ــــ أما الذ سـ
ة فلين يتعافى ــفاء،  النها ــ ــبيل للشـــ ـــ ع العثور على ســ ـــتط ســــ ـــتكون إ . ولن  ــ نها ســ
ة في نهايته   . النها
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  ورـــون في صــالالجئ
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شون حنينهم للعودة إلى الوطن ، هو األن إ ع مل العذب الذ 
ه، والذين هم على استعداد للموت في سبيله.   عل

ة وٕانجيلهم المقد   ـــالتهم اليوم ـــ ــ ــ س فالعودة أغنيتهم، وهي صـــ
ة. حثًا عن اإللهام والعزاء والهدا ه،    الذ يتطلعون إل
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لكي تروا لمحة
 

ت
شوا معهم فترة من الوق

م أن تروهم في مخماتهم، وأن تع
من آالم الالجئين، عل
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ة هذا الشيخ المهّدم...   العودة.. العودة إلى فلسطين هي أمن
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  الثاني الباب

  ةـــة وعالميــا عربيــايـقض
  1959– 1958دورة عام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــانــات التي ألقــاهــا األســـــــــتــاذ احمــد  الب
ة  ر الدولة الســـــــــعود ،  وز الشـــــــــقير
ع  لشــــؤون األمم المتحدة،  عن مواضــــ

ح والجزائر وقبرص،  في نزع الســـــــــال
ــــة العــــامــــة لألمم  اجتمــــاعــــات الجمع
ثة عشـــــــــرة،   ثال لدورة ال المتحدة،  في ا
س الوفد الســـــــــعود إلى  بوصـــــــــفه رئ

ورة.   الدورة المذ
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  ةـمقـدم

  

ادة األستاذ أحمد الشقير  وزر الدولة لشؤون األمم المتحدة الوفد ،  رأس س
ة العامة ــرة للجمع ــ ــ ــعود إلى الدورة الثالثة عشـ ــ ــ وقد لعب دورا فعاال . العري السـ

ــات العامة ــ ــ ـــ ــ ناء في المناقشـ ة األولى واللجنة ،  و ــ ــ ــــ ــ اســ ــ ـــ ــــ وفي أعمال اللجنة الســـ
عتين لألمم المتحدة ــعود في و . الخاصــــة التا س الوفد العري الســ ـــترك رئ قد اشـ

ـــاورات التي دارت حول مختلف البنود المدرجة على جدول  ـــ ــ ــ ـــات والمشـــ ــ ـــ ــ المناقشـــ
ســـة اســـتعرضـــت تطور المشـــاكل الحادة في ،  أعمال الدورة وألقى أرع خطب رئ

   . 1958عام 

س في اليوم األول من تشــرن األول  ه الرئ وقد ألقى األســتاذ الشــقير خطا
ة العامة 1958عام  ــــــتها العامة،  في الجمع ــــ ــ ه ،  أثناء مناقشــ وتناول في خطا

حار ــرق والغرب وقانون ال ــ ــــ ــ ــ التوتر بين الشـ ـــــلة  ــ ــ ع المتصــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ،  عددا من المواضـ
ة م منظمة إقل ة  الجامعة العر ــطين وغيرها من ،  واالعتراف  ــــ ــ ـــ لة فلسـ ـــــ ــ ــ ومشـــ

العالم    . نواحي المشاكل األخر المتعقلة 
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ه الثانيوعاد وزر الدولة ف ة ،  ي خطا ــ ــ ــــ اسـ ـــــ ــ الذ ألقاه في اللجنة الســـ
وذلك في اليوم العاشـــر من تشـــرن األول ،  إلى موضـــوع الجزائر الدائم،  األولى
   . 1958عام 

ه الثالث واشترك األستاذ . فقد خصصه لموضوع نزع السالح،  أما خطا
   . في مناقشة موضوع قبرص،  الشقير أخيرا

ــعودوقد تلقى الوفد العر ال ــائل عدة للحصـــول على نصـــوص ،  سـ رسـ
ة من ،  هذه الخطب األرع ـــعود ومة الســـ ـــتعالم عن موقف الح االســـ ة  ــــحو مصــ
ة اس ا الس ات رأ الوفد ضرورة . 1958في عام ،  القضا وعلى ضوء هذه الطل

ع الفرقاء المعنيين تيب وتوزعها على جم ع هذه الخطب في     . ط
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  ..ان االستهالليـالبي

  اح الدورةـفي افتت                             

  

ة  (  ـــرة للجمع ـــــ ــــ ـــاكل التي واجهت الدورة الثالثة عشــ ــــ ــ ــ عرض عام للمشــــ
ة لألمم المتحدة ه ،  العموم ـــقير هذا العرض خطا ــــ ــ ــــتاذ الشــ ــ ــــ ــــمن األسـ ــ ــ وقد ضـــ

وهذا نصه ،  1958االستهاللي الذ ألقاه في اليوم األول من تشرن األول عام 
(  :  

ة العامة لألمم يرمز  ة الثالثة عشرة للجمع اجتماعنا هذا إلى الدورة العاد
ـــــف . المتحــدة ــــ ــــ ــه جر اإلعالن عنهــا،  افتتحــت هــذه الــدورة،  فبهــذا الوصـ  . و
ــم ــ ــ عت في االنعقاد،  فاالســ ــم التي جرت،  والطرقة التي ات ــ ــ لها تمت ،  والمراســ

ة المألوفة ة وال رب في أن هذه. إلى فئة الدورات العاد ـــم ــ ــ ــ ــــ ،  تنطب حقا،  التسـ
ون من نافلـة القول. عليهـا،  في الظـاهر ــــاءل،  وقد  ــــ ــــ ــ قة ،  أن نتسـ عن مطـا
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ة للواقع ـــم ــ ــ ــ ذا. التســ ــرة،  وه ــ ــ ــ ة العامة،  فهذه هي الدورة الثالثة عشـــ وال ،  للجمع
  مجال للشك في ذلك. 

م األمم ،  فإنني اعتقد أيها الزمالء،  ومع ذلك ــــينا عن تقو أننا إذا تغاضــ
عتها،  في جوهرها،  فان هذه الدورة،  تحدةالم ة،  وطب الدورة العاد ـــت  ــ ــ ــــ ســــ ،  ل

ـــرة ة. الثالثة عشــ منتهى الجد ير العمي،  وٕانني أقول هذا  عد الكثير من التف . و
األلفا أو األرقام ــــد من قولي التالعب  ــ ــت أقصــ ــ ــ وال الخوض في األلغاز ،  ولســ

   . واألحاجي

قة ح ــــة عم ـــنا دراســــ ــ ـــود العالم اآلنألننا إذا درســـ ــاع التي تســـــ ــ ــ قة األوضــ ،  ق
ـــر  ــ ــ شـ ـــــنا مخاوف الجنس ال ــ ــسـ ــــ ،  ونفذنا تماما إلى قلب األحداث الراهنة،  وتحســ

ام الضغ الجو )  ة ( آلة ق اء مضغ األجواء الدول فطنة وذ وأخيرا إذا قرأنا 
ة لألمم ،  ال تغدو الثالثة عشرة،  فان هذه الدورة وتخرج عن نطاق الدورات العاد

ع. المتحدة ح دورة طارئة من الطراز الرف ــ ــ ـــــ وتغدو إذا رغبت في دقة ،  إنها تصـــ
قتها،  التعبير ـــــ ــ ـــ ــ عة التي تعقد في أعقاب دورة طارئة سـ ولم ،  الدورة الطارئة الرا

ع الثالثة،  مع األســــف،  فصــــل بينهما انت ،  إال فترة ال تتعد حدود األســــاب
اج،  االضطراب،  تتأجج    . واله

ةوقد تك ـــى والرعب.،  ون هذه الصــــورة قاتمة للغا اعثة على األسـ هذا  و
منا،  وقد يدين التفاؤل. إذا أقررنا بها لي،  تقي ـــاؤم  ــ ــ ــ ــــ وقد تبدو . أنه مجرد تشــ

   . محاولة الصطناع المأساة في الوضع الدولي،  طرقتنا في معالجة الموضوع
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ــادتي ا ســــــ ـــيئا من هذا،  ال  ــت شـــــ ــ ســــ ـــاؤم،  إنها ل ــ ــ ـــت تشـ ســـــ ا وال فهي ل
ير عمي،  اصطناعا للمأساة . ،  وحديث صرح،  بل إنها ثمرة تف وحساب دقي

ـــي ـــاســــــ ــــ ه تجاه األمم المتحدة،  وهذا هو واجبنا األســ . الذ يتحتم علينا أن نقوم 
ه األحداث. ـــو ــ ـــــ ــ ـــــد من اجتماعنا هنا إخفاء الحقائ أو تشــ ـــــ ــــ س القصـ فاألمم  ول

عرب م،  المتحدة ـــر الذ  ــ ــ ــــ ــ شـ ره هي منبر الجنس ال ن فوقه عما يختلج في ف
ساور ضميره شرة، ،  و عندما تضطرب هذه ،  بل إنها الرجاء األخير آلمال ال

ــدولي عنـــدمـــا تهـــدد األخطـــار هـــذا ،  اآلمـــال ـــالم الـ ــ ــ ــ ــــ ــأ النهـــائي للسـ وهي الملجـ
ـــالم.وأخيرا ــــ ــ ــافي،  السـ ــ ــ ير الصــــ عة للتف ،  والعثور على الحقائ،  فإنها الندوة الرف

ام العا    . دلةوٕاصدار األح

ام إلى مســـــرحة األحداث الراهنة حاجة في هذه األ ــنا  ــ ة ،  ولسـ ــرح ــ الن مسـ
ــم األحداث ـــ ــــ ش في خضـ ة تع ــــاة موجودة هناك. ح ــ ــ وال يجدينا نفعا أن ،  فالمأســ

ـــر اطنة عن حقائ الحاضـــ ــــارنا ال صــ البراقة ,وال يتطلب ،  نتعامى أو أن نغل أ
قة ــان . قرةالكثير من الع،  تقدير الموقف الراهن في الحق ــ ــــ ل إنســ ــــع  ــــ ففي وســ

ـــبر أغواره ســ اء،  عاد أن  ســـــر وذ ـــر من المعلومات . ب ش في عصــ فنحن نع
ا المعمورة األرع ـــع إلى زوا ــحافة،  فقد عمل الوعي العام . تشــ واإلذاعة ،  والصـــ

س آخرا،  وظهور الرأ العام العالمي ،  وس معلومات األمم المتحدة،  وأخيرا ول
المشــاكل الحادة،  دانيها وقاصــيها،  لمعلى تثقيف شــعوب العا التي ،  وتعرفها 

ــالمة ذا ففي ظل هذا الوضــــوح من األعالم. تؤثر على الســــالم الدولي والســ ،  وه
ــــارع ــــ ــــ ع رجل الشـ ــتط ــ ــ ــــ ـــرعة األمم المتحدة،  ســـ ـــ ــــ ــ ثر الحديث عن شـ ،  الذ ال 
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ة ــاليبها اإلجرائ ــــ ـــهولة،  وأســ ــ ســـ طر على ،  أن ير  ـــــ ســـ ــعور الخطورة الذ  ــ ــ شــ
   . اوراتنا في هذه الدورةمش

ـــوح ذا افترض أن الموقف واضــــح تمام الوضـ عا.،  وه ة إلينا جم ــ  النســ
الفعل وأقول ـــوح،  واني ألجرؤ  ــ ــــح تمام الوضــــ عا،  ان الموقف واضـــــ ،  ألننا جم

مة. أو النهر،  نقف في وســ الجدول ة العظ ة اإلنســان ،  ونحن في هذه المســرح
الممثلين الهواة ـــنا  ــــ ــ ــ ـــرحها فعالً ،  نظارةأو ال. لســ ــ ــــ ومن  . بل نحن نقف على مســــ

قال طال العظام،  الح أن  ـــة،  إن األ ــ ــــ ــ ســـ مثلون األدوار الرئ ومع ،  هم الذ 
ة روايتنا عا ممثلوها، ذلك فالروا    . ونحن جم

اً  ة مقدمة عن الموقف الدولي الراهن،  ولهذا ال أر داع فهذه المقدمة ،  أل
ض غة قائمة في هذا الف شــــر في ،  من القل العام البل الذ أصــــاب الجنس ال

ائه،  مجموعه ـــــ أحداث اليوم طرقها إلى رأس جدول أعمالنا. بو ــواء ،  وتشــ ســـــ
ــا. أردنا أو لم نرد ــواء أكان ذلك عرضــــ فنحن نواجه اآلن ،  أم دون عرض،  وســــ

ة،  األزمة انت على موعد مع الدورة الحال أنها  اقا . و ـــــ ـــهد ســ أننا نشــــ بدو و و
ة،  فاعن ة األخر ،  بين األمم المتحدة من ناح ة من الناح . واالنفجارات الدول

اق عة هذا الس عوا آثار المستر همرشولد،  ولمتا م أن تتا أميننا . عل س  فهو ل
د المستر  . وخادم الميثاق األمين،  العام المحترم فحسب بل مدير أعمالنا ولم 

اشــر مهمته في الشــرق ،  همرشــولد ان الوضــع قد التهب في ،  األوســي حتى 
ـــى ــ ـــرق األقصـــ ــ ــ اق عنيف مع األحداث. الشـ ـــــ ــ ـــورة ،  إنه سـ ــــ صـ يجب أن نواجهه 

مة ــتق ــــ ــ اق. مسـ ــ ــ ان الثمن،  وعلينا أن نوقف هذا الســـــ إال ما ،  أ ثمن،  مهما 
اق النصــر أل ،  ان على حســاب الســالم والعدالة؛ ذلك الن هذا الســ أتي  ال 
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الهزمة إ،  فر عبل  ن ،  لى الجم م ــقاء ال  ــ ــــ ــــافة إلى ما يرافقه من شـ ــــ اإلضـ
ن الحديث عنه،  وصفه م ن تصوره،  ودمار ال  م    . وفناء ال 

الخوف الذ ال مبرر له س  ــعة. أيها الزمالء،  هذا ل ــــ شـــــ قة ال وال ،  فالحق
ـــــع منها ــــ شـ ـــيء أ ــــ ش اآلن في حالة حرب،  شـــ لها . أننا نع ــــــ وعلى الرغم من شــــ

ـــظو المتناثر ــ ــ ة،  هنا وهناك الشـ ق ة. إال أنها حرب حق ـــان ــــ ــحبها آالم إنسـ ــــ ،  تصــ
  . فهي حرب تشن في اكثر من منطقة واحدة من عالمنا. ودمار ماد

ـــة ا ثمة حملة مقدسـ الجزائر ،  في طر التحرر،  ففي أفرق وتقف ثورة 
ة. راس رمح لها،  في مقدمتها ـــتقالل ــ ادين القتال،  إنها حرب اســ إلى ،  نقلت م

انل  ة،  م ل بلدة ,قر ل واد، في  ة وفي  ل راب هف ،  وعلى  ل  بل في 
  . ومرج

ـــى  ــ ــــرق األقصـ ـــابهها من البالد،  وفي الشــ ورا وما شـــ ال تزال ،  هناك 
م والتجزئة ـــــ ــ ــ ــــرق ،  تعاني من التقســ ــــ ــ ــــرنا هذا.والشـ ـــــ ئة في عصــ وهما أخطر األو

له،  األقصى ةومستنبت للحرب ال،  مسرح آني للحرب،  فوق هذا     . كون

ذا ا سيداتي وسادتي، وه وال على شفير الحرب ،  على قمة التوتر،  ال نقف 
  وٕانما نقف على شفير الشفير. ،  فحسب

ــع الراهن ــــ ـــــ ة للوضـــ وٕاذا ما تطلعنا إليها عبر البنود المدرجة ،  هذه لمحة جانب
إن الموقف ،  تبين لنــا،  أو من خالل تقرر األمين العــام،  في جــدول أعمــالنــا

   . س اقل مدعاة للفزعل
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  نزع السالح :
عرف ــالح،  لنا  ــ ـــــ ــــ ــــوع نزع السـ ــــ ـــــ ل اتجاه،  أن موضـ ،  قد أحرز تقدما في 

ــــه ـــالح نفســــ ــ ــتثناء نزع الســـ ــ مت اللجان،  اســــ ة،  فقد أق وعقدت ،  واللجان الفرع
ة ـــرة منها والعلن ــ وصــــــدرت ،  واتخذت المقررات،  المؤتمرات واالجتماعات :السـ

انات وتكومت أكد ع هذه الجهود لم تؤد إلى . اس الســــــجالت والوقائعالب لكن جم
ـــــالح ــ ــ ض متزن ،  نزع الســ ــفر عن تخف ــــ ــــ ـــلح.إنها لم تسـ ــ ــــ وال حتى إلى وقف التســ

إنها لم تؤد  . بل أسفرت عن زادة غير متزنة في اإلنفاق على التسلح،  للسالح
ـــــلحة الذرة ــ ة،  إلى إزالة خطر األســــ ــــلحة الهيدروجين ـــــ س األســ  بل أدت إلى تكد

ــة . وغيرهــا من أدوات التــدمير الجمــاعي ،  وهي لم تؤد إلى وقف التجــارب النوو
ال،  بل إلى استمرارها    . في مختلف الصور واألش

ــالح ــ ــــوع نزع الســــ ــ ـــــة جديدة،  هذا العام،  وقد عانى موضــ ــ سـ ان ثمة . ن فقد 
ـــاورات. وقد حل ،  إذ لم تعقد اجتماعات،  ســــبب التغيب،  توقف ولم   تدر مشـ
لة من فشل األمم المتحدة،  لمأزق هذا ا لة في ،  عد سنوات طو ة طو قته خي س

ة األمم    . عص

انت هذه الطر س،  لقد  ـــــيد الرئ ـــاقة،  ا ســــ ــــ لة وشــ ولكن الكارثة . طو
ة لها،  فيها ــــير بنا إلى ،  أننا ال نر نها ــــ ــــ أنها تســ ى من هذا أنها تبدو و واألن

أس ة من ال ة من ا،  هاو ــوع. ألملال إلى راب ــــ ــــ ــــــالح الموضــ ــــ ،  وقد غدا نزع الســ
طر حوله النتاج األدبي لألمم المتحدة ـــــ ــ سـ ــــيء غير هذا،  الذ  ــ ونحن  . وال شــ

ـــالح يتم اآلن،  نقر مع ذلك ــ ــــلحة،  أن نزع الســــ ــــتبدال األســـــ ـــ فقد . عن طر اســ
ــالح عة والســ اء والطب م ن علماء الك ض عدد الجنود،  تم وقد اختفت . من تخف



  

-133-  

ــــلحة التقليد ــــ ـــلحة الذرةاألســ ــ ــــ ــحب من ،  وأخذت هذه بدورها،  ة أمام األسـ ــــ تنســــ
ة الحرارة،  الميدان ـــــوارخ النوو ة والصــ ــلحة النوو ـــ ــــر . أمام األســ دخولنا عصـــ و

ــاء ،  الفضـــــاء ا أمام أســـــلحة الفضـــ ـــحب تدرج أخذت أســـــلحة الكون الداخلي تنســ
   . الخارجي

اة األمم المتحدة ه في ح نا نرق ـــالح الذ  ــ هو يتلخص ،  هذا هو نزع الســــ
م السالح الحديث،  في نزع السالح القد ستعاض عنه  والتخلي عن األسلحة ،  ل

ــــلحة المدمرة،  القليلة التدمير لمة أخر . لتحل محلها األســـ ـــــلحة ،  و هجر األســ
مة ة،  البررة الرح ــــلحة البررة المرع األســ ض عنها  ـــتع ـــيد . لنســـ هذا هو رصـــ

قو ، موضوع نزع السالح    . م على الفوران والقل وحبو اآلمالوهو رصيد 
  اجتماعات العلماء في جنيف : 

ع مع ذلك ة، وال نستط اسب الهامش عض الم التي ،  أن نتغاضى عن 
ـــحب المدلهمة التي تحل فوقنا ــ ـــواؤها أن تنفذ عبر السـ ــ ع أضـ ـــتط فهناك أوال . تســـ

في أن وال رب  . التي تناولت الوضـــع في الشـــرق األقصـــى،  اجتماعات وارشـــو
ــره أســـ ـــو،  العالم  ـــاورات وارشــ ــرع،  يرقب مشــ أن تنتهي إلى ،  حرارة،  وهو يتضـــ

ة رمة وعادلة وســــلم ة  ـــو مها هنا في ،  والخدمة المثلى،  تسـ ع تقد ــتط التي نســ
ة،  األمم المتحدة ــ ــ ــــ ــ ــــنا، لهذه القضــ ــــ قاء عليها خارج مجاالت نقاشــــ ففي . هي اإل

عض المشاكل، عض األحايين ة إلى  النس ون أعظم إسهام لألمم ،  المعينة و
وتها،  المتحدة ــمتها وســـ عض المفارقة. في صـ ون في قولي هذا  ولكن ،  وقد 

لة الشــرق األقصــى ي لقولي،  في هذه اللحظة،  مشــ الســ ضــاح  . هي خير إ
عض الوقت،  ولذا ت على هذا الموضوع     . فلنس
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ة ة الثان ول التي تملك الطاقة أر أن اجتماعات علماء الد، ومن الناح
ة،  في الشهر الماضي،  الذرة في جنيف ست بدون أهم وعلى الرغم من أن . ل

ة مجردة عة علم ال عالقة لها البتة ،  نتائج هذه االجتماعات قد تكون ذات طب
ة اســــــ ارات الســــــ ر. إال أن ثمارها ناجحة دون رب،  االعت أن ،  وعلينا أن نتذ

ةاحتمال الكشــــف عن التجار  ة،  ب النوو ة من المراق هي نتيجة ،  بواســــطة شــــ
مــة في حــد ذاتهــا ــالغ إن قلــت. عظ توجهــا ،  إن هــذا العمــل نتيجــة مثيرة،  وال أ

ة . االتفاق اإلجماعي ة الفن نا من الناح ــــــوع مم ــ ــ ان هذا الموضــــ وفي ،  وٕاذا 
قه ــع تحق ــ ــ ـــ ــ ــ ة،  الوسـ ف في ،  فإن رفض وقف إجراء التجارب النوو ـــو ــ ــ ــ ــــ أو التسـ

ة،  تفاق على ذلكاإل ان العلماء. غدو أمرا خطيرا للغا قد اتفقوا اآلن ،  ولما 
ل العلم مة التارخ . أمام ه قفوا اآلن أمام مح ــة أن  ــاســــ ــ قفون . فعلى الســ وهم 

   . والحرب أو ال حرب،  ليختاروا بين أحد أمرن : إما السالم وال سالم
حار :    قانون ال

رنا اجتماعات جنيف ع ،  اجتماع دولي آخر،  سيد ا،  وتذ عقد في ر
حار ـــن قانون لل ـــــ ــــ ه المؤتمر الذ عقد لســ ــع هذا . هذا العام وأعني  ــ ــــ ــــ وقد وضــ

غة أرعة مواثي ار ،  المؤتمر ص ة المنازعات،  مع ملح اخت صورة ،  لتسو
ة ــل المؤتمر. إلزام ــــ ــــ حار،  ومع ذلك فشــــ قانون ال  . في نواح معينة هامة تتعل 

اه وٕاذا أرد م الم ة وح م اه اإلقل التحديد قلنا إن عرض الم ر هذه النواحي  نا ذ
ة حثها وٕاقرارها،  التارخ ع التي لم يتم  ــ ــ وٕاذا ما اعتبرنا هذه . ظلت بين المواضــــ

ن لنا القول ا.،  النتيجة أم ق ـــيئا حق ــــ ــــ ــ اه  ان المؤتمر لم ينجز شـ ـــاع الم ـــــ ــــ فاتســـ
ــة م فمــا لم يتم تحــديـد . ع من القــانون الــدوليلهــذا الفر ،  هو قــاعــدة الهرم،  اإلقل

حارظل قائما على فراغ ة فان قانون ال م اه اإلقل عة ،  عرض الم ن للطب م وال 
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ة م اه اإلقل ــا في فراغ.وعندما نحدد الم شــ ع ع أن نعرف ،  وال للقانون أن  ــتط نســ
اه المتاخمة،  أين نقف ة والم اه الداخل عي،  وأين توجد الم حار ال دة ؛ وهو وال

ام السلم والحرب على حد سواء. ل من أ ة في  ة األهم   تحديد على غا
ال ،  حديث،  فأمامنا مثال واضــــــح. إنني ال أتحدث عن األمور المطلقة

ــلندة  ــ ســ ـــب بين إ ــــل إلى علمه النزاع الذ نشـــ لنا قد وصــ يزال ماثال في أذهاننا.ف
ا العظمى رطان اه،  و ا تتعل بتحديد الم ـــا ـــــلندة في   ،حول قضـــ سـ فقد دافعت إ

ــة م ــاه اإلقل ـــر ميًال للم ــــ ــــ ــ ــة اإلثنى عشـ بينمــا دافعــت ،  مؤتمر جنيف عن نظر
ــال الثالثــــة ــ ــــة األم ــــا عن نظر ــــة في ،  برطــــان ــــة غــــدت قطعــــة أثر وهي نظر

ــا العظمى ــنــت برطــان ــــ ــ ــ ـــ ،  عــد انتهــاء المؤتمر،  محفوظــات القــانون الــدولي. وشـ
ـــفن ،  هجوماً  ـــخم من ســ ــطول ضــ ه أســـ ـــلندةقام  ســ اه ا ــــماك على م ـــيد األسـ ،  صــ

ــل التجــاهــل ــة حرمــة االتجــاهــات الحــديثـة ،  متجــاهلــة  ــــلنــدة  ومنته ــــ ــــ ســ حقوق ا
ة انت المعر ضـــاء،  المقررة في القانون الدولي. و ما ،  ب لم تســـفك فيها دماء. 

ــلندة أن تعمل أمام  ــ ســ ــع ا ســــ ة. إذ ماذا  ـــــحافة البرطان ــدر متعة للصـ انت مصــــ
ــطول البرطاني ــ ــ ـــه األســ ـــمم على تنفيذ القانون نفســـــ ــ ــئنا الدقة في ،  المصـــ ــ ــ وٕان شــ

ا من القانون ،  التعبير ــتهيها برطان ــــ ــورة التي تشـــ ــــ ـــة  ؟على تنفيذ الصـــ ـــ ــ إنها قصـ
ــاء األمم المتحدة ن من أعضــ ــو اء ،  محزنة بين عضــ ين من الشــــر بل بين شــــر

ـــمال األطلنطي ــ ين دولة عظمى،  في حلف منظمة شــ ودولة ال حول لها وال ،  و
ـــاءلط ــ ــــ ة أن تقدم على ،  ول. ونحن نتســــ ومة البرطان ــــع الح ــــ ــــ ان في وسـ هل 

هــذه عــث عمــل  ؟مع دولــة ذات وزن مختلف،  مغــامرة  ـــــرور أن ي ــ ــ ـــ ومن الضــ
عاً  اب شتى،  القل،  المملكة المتحدة في نفوسنا جم ،  فالمسلك البرطاني . ألس

ـــــرف ــــوء التصـ ســ ـــفه  ــ س اعتدا،  على حد التعبير القانوني،  وأصـ ء على بالد ع
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ـــا ــ ــ ضــ ـــــف أ ــ شــ ــــلندة ال حول لها وال طول.وهو  ــ ــ سـ ــــالمة مثل ا ــــ من جانب ،  مسـ
ا ة ،  عن تجاهل صارخ لألمم المتحدة،  برطان ع في تسو التي هي الجهاز الرف

ــــرارها على الدفاع عن  ا وٕاصــ ــــح عناد برطان فضــ ة. وأخيرًا فهو  المنازعات الدول
ال الثالثة انت في ي،  نظرة األم وأني  . قاعدة في القانون الدولي،  وم ماالتي 

د من جديد تعبير  ال الثالثة لم تعد اليوم إال  )في يوم ما(ألؤ إذ أن نظرة األم
ـــنمًا منهاراً  ــتاذ جيديل،  على حد التعبير الرائع،  صــ ــ عالم فقه ،  الذ أطلقه األسـ

ارز. حقًا إنه لصــنم منهار س في وســع المملك،  القانون الفرنســي ال ة المتحدة ول
حار اب ال ـــــطولها ،  أن تمخر ع ـــ ــ ــ ـــنم على ظهر أســ ــ ــ ــ ــــ وقد حملت مثل هذا الصـ

  المجيد. 
ة : م منظمة إقل ة  الجامعة العر   االعتراف 

ــــع الدولي ــ ــ ـــــة من الوضــ ســـــ وعلى . هذه هي وجهة نظرنا في النواحي الرئ
منا لألمور ة واحدة،  الرغم من اختالف تقي قة جوهر تظل مائلة في ،  فان حق

ـــك،  انناأذه ــــالمة ،  دون أن يتطرق إليها شـــ ــالم والســ ــ وهي اثر منطقتنا على الســ
   . العالميين

ــد من المح إلى الخليج متــ ـــذ  ـــالوطن العري ال ـــار مؤخرا ،  ف قـــد أث
زه االستراتيجي. المزد من االهتمام واالستشارة فضل مر وثرواته ،  فهذا الوطن 

مة ة العظ فضل ما هو أهم من ،  االقتصاد ه أهله الذين يبلغون ،  ذلكو واعني 
ش أحرارًا متحـدين م على الع ــم ــ ــــ ــ ــ حفزهم الحمـاس و التصــ قـد ،  الثمـانين مليون 

ة منطقة من أهم المناط في العالم إذا ،  ولعل الدليل على ذلك. أضحى مرة ثان
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قوم في مطــالعــة جــداول أعمــال هــذه المنطقــة منــذ ،  ــان ثمــة حــاجــة إلى دليــل
   . لوجودخلقت إلى حيز ا

مت في هذه المنطقة ام األمم المتحدة،  فقد أق ضعة اشهر من ق ،  وقبل 
ه شـــــرعتنا هنا شـــــ ة لها ميثاقها الذ  ـــه، جامعة للدول العر ،  في أهدافه وأغراضــ

س واحد ــتثناء هدف رئ ـــــاء عالقة أوث من ،  اســــ وهو ان الميثاق يرمي إلى إنشـ
ـــامن ـــاطها ولم تكن جامعة الدول ا. الوحدة والتضــــ ــ ة في مختلف مجاالت نشــ لعر

االتها ذات االختصـــاص ما على و ة على هذه المنظمة وال ســـ وقد اتخذت . غر
ــة العــامــة في عــام  ــه دعوة دائمــة إلى 5( 488قرارهــا رقم  1950الجمع ) بتوج

ة العامة ــــــور دورات الجمع ة لحضــ ــفه ،  األمين العام  لجامعة الدول العر ــــ بوصــ
ــا ــاإلجمــاع،  ــة مؤخرا في دورتهــا الطــارئــة األخيرةواتخــذت الجمع. مراق ،  قرارًا 

ة وهو أمر ،  ينص على مالحظة إحد المواد الهامة في ميثاق الجامعة العر
الغة ة ال    . يدل على األهم

ــة س،  فــالجــامعــة العر ــيــد الرئ ــ ــ ــــ ــة،  ــا ســــ م ،  وال رــب،  منظمــة إقل
ـــا ورو  ـــــ ــ ــ ـــرعة األمم المتحدة نصـــ ــ ـــــ ولذا فقد حان الوقت . حاتنطب عليها بنود شــــ

ــــة م منظمــــة إقل ــا  ــــات ،  لالعتراف بهــ ع الواج ــا جم ع الحقوق وعليهــ لهــــا جم
ع ممارســتها وتنفيذها ة تســتط م ة منظمة إقل ،  والدول األعضــاء. المعترف بها أل

ة وٕاضــفاء مثل هذه الصــفة ،  هي أعضــاء في األمم المتحدة،  في الجامعة العر
عدو أن ــروع على الجامعة ال  ـــــ ونحن نأمل  . ون مجرد اعتراف بواقع قائم مشـــــ

قوم األمين العام لألمم المتحدة ــــديد ،  ان  ــــ ــ ــ ـــع االطالع والشــ ــ ــ ــ وهو الرجل الواســـــ
وال أحتــاج إلى  . ــاتخــاذ الخطوات الالزمــة لتنفيــذ مثــل هــذا االعتراف،  االهتمــام
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ي الجامعة ف،  ففي وســـع األمم المتحدة أن تجد. تأكيد الفوائد التي تنجم عن ذلك
ة لتوطيد دعائم السـالم والسـالمة واإلنماء االقتصـاد ،  أداة فعالة ومؤثرة،  العر

ة،  والتقدم الثقافي والفني    . في هذه المنطقة،  والنهضة االجتماع

ــــا األمم ،  وٕاذا مــا تحق هــذا ــــ ــ ــ ــاعــث لرضــــ فــان النتيجــة ال تكون مجرد 
ة الس، المتحدة وقناعتها    . الم والتقدم اإلنسانيبل تكون إسهاما في قض

س ا ســــيد الرئ ــمح لنفســــي  اء ،  وأســ ــدد أن م في هذا الصــ أن أنقل إل
ة العامة أن المغرب وتونس قد قررتا  ـــرنا حقا أن ننقل إلى الجمع ـــ سـ ـــــارة فمما  ســ

ة ــمام إلى الجامعة العر س إال مجرد أمر . االنضــ ة ل ق وهذا االنضــــمام في الحق
لي ــــــ ــــ ــ ـانـت تونس والم. شــ نــا معهــا على مـد ،  غرب معنــا طول الوقـتفقــد  و

ـــنا في ذرف الدموع ونزف الدماء. الزمن عضــــ نا مع  ــتر نا معا ،  فقد اشـــــ ــتر ــ واشـــ
ام التأخر ام النهوض وأ ضا في أ عا. أ ة إلينا جم النس لنوحد ،  وقد حان الوقت 

اتنا للحصول على الحرة التامة، جهودنا لتحقي الوحدة الكاملة    . ولنحرر حيو

ة أخر ،  فللمغرب وتونس،  ومع ذلك ة ،  ولكل دولة عر ة ملته ــ ــ قضــــ
م ـــــها عل ـــــ عا،  نعرضــ ة عززة على أفئدتنا جم ـــــ ــ ــ ة الجزائر،  قضـــ ـــــ ــ ــ . وهي قضـــ

ة دون أدنى رب او شــــك قة وجماعها،  فالقضــــ ،  وهي قضــــيتنا،  وفي عين الحق
لنا لها ـــــوع إلى التردد ا،  وال حاجة بنا. ونحن  ــــ ،  و الخجلفي مثل هذا الموضـــــ

ة اســـتقالل لة هي قضـــ عون الشـــعب العري وحده،  فالمشـــ بل ،  وهي جديرة ال 
لها    . عون شعوب العالم المتحضر 

ة الجزائر :   قض
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ة الجزائر ـــــ ـــي عند الحديث عن قضـــ ــ في حاجة إلى ترديد ،  وال أر نفســـ
دها ة وتؤ ــ ــ ــــ ــ ــ ل،  فقد تقرر . الحجج الكثيرة التي تدعم هذه القضــ  ، منذ أمد طو
ــوع ــــ ــــ حث هذا الموضــــ ة األمم المتحدة ل ــالح ــــ ــــ ــ ــــعب الجزائر في ،  صــ ــــ ــ ــ وح شــ

ــــتقالل ــ ــ ة إلى األمم المتحدة . االســ ـــــ ــ ــ النسـ ــــــؤون ،  وقد غدا هذان األمران  ــ من شــ
ز اهتمامنا على الحاضر والمستقبل،  التارخ الماضي    . وعلينا أن نر

ة إلى الحاضــــر،  وقد غدت الصــــورة ل غموض او ،  النســــ ة من  خال
املة. مإبها ادة  ــ ــ ــــتقلة ذات ســ ومة مؤقتة لجزائر مســ مت ح ــعة ، وقد أق ــ ضــ قبل 
ام .،  أ ومة ,وســتتلو ذلك اعترافات أخر ان  واعترف عدد من الدول بهذه الح و

ومة الجزائرة ام الح ة،  ق ــرورته القوم ـــ ــــ ـــافة إلى ضــ ــ ــ ـــ عة في ،  اإلضـ خطوة طب
ح ة،  االتجاه الصــح ر  . وفي اللحظة المناســ لة الجزائر ،  ون ولعلكم تذ ان مشــ

حمل ضغ الحرب قد أدرجت على جدول أعمالنا منذ الدورة العاشرة. منذ ،  ولم 
ـــــا على التخلي عن عنادها،  وال حمل قرار األمم المتحدة،  ذلك التارخ ــ ــ ــــ ،  فرنســ

ــــتقالله عي في حرته واســـ ــعب الجزائر الطب ــ ح الشـــ وقد تجاهلت  . واالعتراف 
ه ،  قرار الذ اتخذتموه في العام الماضيفرنسا تجاهال متعمدا ال والذ دعوتم ف

   . إلى إجراء محادثات للوصول إلى حل يتف مع أهداف شرعة األمم المتحدة

ـــــا عن المحادثات ــــي،  وعوضـ ـــة منا ،  وهو تعبير فرنســ اســـ ــتعملناه  ــ اســ
ة جديدة لمة المحادثات إلى أعمال عدوان ة  ــ ــ ـــا ترجمت القوات الفرنسـ لم ،  لفرنســ

ضا.،  صر في توجيهها هذه المرة على الجزائرتقت ولعل  بل وسعتها إلى تونس أ
ــح على ذلك ــــ ــــ حثه مجلس األمن اآلن،  خير مثال واضـ ــــف ،  هو ما ي ــــ ــ من قصـ

ة سيد بن يوسف ان لساق ة الج    . الطائرات الفرنس
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م ضـــا انتهاكا أخر لقرار ة أ اســـ ــ ة السـ فبدال ،  وارتكبت فرنســـا من الناح
تحاول فرنسا اآلن ،  وصول إلى حل يتف مع شرعة األمم المتحدةمن محاولة ال

،  ومن الواجب ان تكون شرعتنا. إيجاد حل يتف مع مشروع دستور فرنسي جديد
لة الجزائرة.،  ال دستور فرنسا ه  هي األساس في حل المش هذا هو ما نص عل

م ه اإلجماع،  قرار ــ شــ ما  ضــــا روح و ،  الذ اتخذتموه في العام الماضــــي  هو أ
   . ذلك القرار

ة  ــ ــ ــــ ومة الفرنســ ـــــتفتاء المزعوم الذ مثلت الح ــ ــ وال رب في أن هذا االسـ
ام ضعة أ س بي من حاجة . ودهوره،  هو الذ عقد الوضع،  مسرحيته قبل  ول

ه فرنسا ال يهمنا ،  وألمر يتعل بها،  في فرنسا، إلى القول ان أ استفتاء تقوم 
ثير ن لـه ان يهمنـاوال ،  في قليـل او  هو ان نعرب عن ،  ولكـل مـا نعملـه. م

اتنا وتحت إشراف ،  أما أن تقوم فرنسا بإجراء استفتاء لشعب الجزائر. أحسن تمن
ة ن ان نقبله،  اإلدارة الفرنس م   بل نحن نمجه ونرفضه تمام الرفض.،  فأمر ال 

ن يتم على أ،  هو صاحب الح في سن دستور الجزائر،  فشعب الجزائر وحده
   . ذلك في ظروف من الحرة واالستقالل

ستر ه فرنسا،  ومن الواضح أن هذا االستفتاء الم ملك ،  الذ تقوم  ال 
ــروع ـــــ ــ ــــتفتاء قانوني مشـ ــ ـــ ة أل اسـ ع ة منه طبخ حل  . المقومات الطب إذ ان الغا

لة الجزائر ــ ــ ة،  لمشــ مقراط ـــتهدف فرض شــــــيء واقع . حمل مظاهر الد ســـ وهو 
لكنني واث من ان األمم المتحدة والرأ العام العالمي . ة العامةعلى هذه الجمع

ة ل الرفض هذه المهزلة الدول    . سيرفضان 
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ــتور غير الدســـــتور  مان بهذا الدســـ انت فرنســـــا تؤمن جزءا من اإل وٕاذا 
ـــعه للجزائر ــ ـــتعداد الن أتحداها،  الذ تضـــ ــ ولتخرج  لتقول ذلك.،  فإنني على اســـ

ــا من البالد ــ ـــراف ون،  فرنسـ ـــتفتاء يجر تحت إشــ ــتعداد لقبول أ اســ ــ حن على اسـ
ـــتر هامرشــــولد. األمم المتحدة ــتفتاء إذا أجراه المسـ ولكننا نرفضــــه ،  إننا نقبل االســ

غول ا. إذا أجراه الجنرال د ـــيال وواقع ــ ون أصــ ــتفتاء  ــــ ة ،  فمثل ذلك االسـ ال عمل
أفواه البنادق ــــور ال،  تجر تحت التهديد  ــ ــ ـــــافة إلى مختلف صــــ ــ ــ ـــغ اإلضـــ ــ ــ ــ ضـــ

   . واإلغراء وما شاكلهما

عيته لها وأخيرا ـــا أو عن ت ــ ـــتقالله عن فرنسـ ــ ــعب عن اسـ ــ حث هذا الشــ ،  ي
ـــعب الجزائر  ــ قترع الشـ ومة دعونا نر هل  س الح اس رئ قترع لفرحات ع هل 

ــــا او إلى جـانـب الجزائر ــــ ــ ــ غول،  إلى جـانـب فرنســـ ،  وهـل الجزائرـة او للجنرال د
ة ــ ـــ ومة الفرنســ س الح ـــــجاعة والثقة فهذا هو  وٕاذا . رئ مان والشــ ــا اإل ان لفرنســـــ

ح ونتحد ،  وهو تحد نقبله هنا وفي التو اللحظة،  إنني أتحداها. الميدان الصح
ضا    . فرنسا أن تقبله هنا وفي التو واللحظة أ

ـــر ــ ــ ــــ ــــي والحاضــ ــ ــ ــــ ة إلى . فينا هذا أيها الزمالء عن الماضـ ــ ــ ــــ ــ ــ النسـ أما 
  . لو أن فرنسا تخلت عن عنادها،  افستكون اآلمال اكثر إشراق،  المستقبل

ـــالم عديدة ومتوافرة ــ ــ ــــ وحقا فان الفرص في إقامة عالقات ،  فالفرص للســـ
ان فحسب س في حيز اإلم قة ومتعاونة بين فرنسا والجزائر ل ة وصد بل ،  سلم

ة تتم عن طر التفاوض ضا.وال رب في أن تسو ،  في موضع األمل والرجاء أ
ع أوجه النزاع بين  ــــا وجمهورة الجزائرلجم ــــ ــــ ــتكون عامال ،  جمهورة فرنســـ ــ ــــ ــ ــ ســ
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ة ا الشــمال ع روع أفرق ا في الحفا على الســالم والدعة في جم وقد غدا . أســاســ
ومة الجزائر المؤقتة عد ظهور ح ـــور . هذا األمر هينا  صـ وغدا الفرقان مؤلفين 

ـــروعة ـــــ محترم،  مشـــــ ام وســـ ـــــيء إال ق من  ونحن . قبله الفرقان،  ولم يب شـــ
ـــاطة،  جانبنا ــولد بدور الوســـ ــ ـــــتر هامرشــ قوم المسـ ه،  نقترح أن  أما ،  ونواف عل

ارزن،  بوصــفه أمينا عاما لألمم المتحدة ،  أو بوصــفه رجال من رجال العصــر ال
ة صفة أخر  أ    . أو 

ــتر ،  وقــد ال تكون هــذه المهمــة هينــة ــ ــ ــــ ــالمســــ ــــع رجــل  ــــ ــــ ولكن في وســ
ات هذ،  هاموشولد ففي وسعه أن يؤمن الوصول . ا االنتدابأن يرقى إلى مسؤول

ـــعب ،  إلى قرار لوقف إطالق النار بين الفرقين ــــ ح الشــــ عتمد على االعتراف 
ــتقالل ــا. الجزائر في االسـ ضـ عد لعقد مؤتمر مائدة مســـتديرة، وفي وســـعه أ ،  أن 

   . للممثلين المفوضين لكل من الجزائر وفرنسا،  في األمم المتحدة

سهذا هو الطر ال ا سيد الرئ وهذا هو السبيل ،  موصل إلى السالم 
ه من مصـــالح مشـــروعة لها في الجزائر انه . المفتوح أمام فرنســـا لضـــمان ما تدع

ة في الجزائر،  الحل الوحيد ـــــ ــ ة الفرنســ ش الجال ع في ظله أن تع ــتط ــ ــ ،  الذ تســـ
ــام عالقــات من . وأن تنتعش وتزدهر لمــة أخر إلى ق ــيرمز  ــ ــــ ــ ــ وهــذا الحــل ســ

ضا،  ال مع الجزائر وحدها،  داقة والودالص ة أ ة الدول العر ق    . بل مع 

ون هذا هو العرض األخير ا ســيد ،  وقد  مه لفرنســا  ن تقد م الذ 
س ن إنقاذه،  الرئ م ـــة لها إلنقاذ ما  ــ ــ ـــــ ون آخر فرصـــ ن ان . وقد  م إذ ماذا  

ــــوت العقل وال ــ ــا لصـــ ــ ة إذا لم تذعن فرنســـــ مة ؟ إن النتيجة تكون النتيجة النهائ ح
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س ــــيد الرئ ا ســ ـــوح  ـــحة تمام الوضـــ ــيء غير الحرب. واضـــ ــ ،  فهي الحرب وال شــ
ــعب الجزائر مصــــمم على المضــــي في الحرب ال على أرض الجزائر ،  الن الشــ

ـــب ــا،  وحدها فحســـ ـــ ضـ ان أ ل م ة في . بل في  وقد فتحت حتى اآلن جبهة ثان
ــها ــ ــ ــ ــ ــا نفســ ـــ ــــ ـــة  ،إنها حرب تحرر. والحرب هي الحرب،  فرنســـ ــ ــــ ،  بل حرب مقدســـ

عي في هذه الحرب ــعب الجزائر ح طب وفي المضـــي بها حتى النصـــر ،  وللشـ
   . النهائي

ـــع ـــب أعيننا،  وعلينا أن نضـــ ــ أن الجزائر لن تكون وحدها في هذه ،  نصـ
ال،  إذ أن الكثيرن سيهبون لنصرة الجزائر . الحرب  . في مختلف الصور واألش

ضا ة هي فال. وهذا أمر معقول ومقبول أ رة واالقتصاد موضة (مساعدات العس
ـــر ) ـــــ ــرها. العصـ ــ صـــــ ــمع األمم المتحدة و ـــ ع،  وهي تقدم تحت ســــ وقد . من الجم

نة اآلن للجزائر ــــاعدة مم حت مثل هذه المســـ ــ ــ مت فيها ،  أصـــ ومة قد أق الن ح
ا،  أوالً  ين فرنسا ثان ام حالة حرب بينها و ومة قد أعلنت عن ق    . والن هذه الح

ــت لدي ــ ســـ ةول وك مطلقا في النتيجة النهائ ـــــ ة هي حتما . نا من شــ فالنها
ـــــار الجزائر. انه منط التارخ ــ ــ ــــ ع ،  انتصــ لل هامات جم بل انه التاج الذ 

ـــات التحررـــة في مختلف روع العـــالم ــرد األمثلـــة  . الحر ـــــ ــــ ــ وال أر من داع لسـ
قوم في هذه الهيئة الموقرة.،  والحوادث فالكثيرات  إذ ان الدليل الذ ال يدحض 

ة ال من ،  الكثيرات منهاأجل  ، من الدول األعضــــاء قد وصــــلت إلى هذه الجمع
س ادين الحرة واالستقالل،  اب القبول الرئ    . بل عبر م
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ــا ــــ ــ س هناك اجدر من فرنســـ س،  ول ــيد الرئ ــــ ــ ادراك هذا الواقع ،  ا ســـ
م ال،  التارخي قدم إلينا أق ا لها  . دروسذلك الن تارخ فرنســـا الحديث نفســـه  و

ـــى عث على األســ ــتفادة من ،  من دروس ت االســـ عنون  ة إلى هؤالء الذين  النســـــ
   . دروسهم الخاصة

ة :  رة العر ه الجز طاني حول ش   الحزام البر
ة تستح أن تعرض  بير من األهم ع على جانب  وما زالت ثمة مواض

ــمحوا لي أن ابدأ او . على أنظار هذه المنظمة الموقرة ــ ــــ الحزام واســ ه  ــم ــ ــــ ما أســ ال 
ة ه الجزرة العر    . البرطاني حول ش

بيرة لة  ــ ـــ ــــ ـــــاكل،  أنها مشـ ــــ قتها على عدد من المشـ ولن . تنطو في حق
اب واألحداث ة . أشــير إلى التوارخ أو األســ ا الدول ل من يدرس تارخ القضــا ف

  مطلع تمام االطالع على حقائقها. 

ــت المملكة المتحدة  ة  أو على –لقد فرضــ ــح اإلمبراطورة البرطان األصــ
طرتها،  االختصار – ة ،  في أوقات مختلفة،  س ة والجنو على السواحل الشرق

ة ه الجزرة العر ـــــ ــ ــ ا . لشــ ـــماال إلى عدن جنو ــ ــ ــ ت شــ ا من الكو فقد أقامت برطان
طرتهـا ونفوذهـا ـــــ ـــــ ــ مهـا وســ ــــــالحهـا ،  حزامـا من ح ــ ــ ــ ـل يتف مع مصـــ ــــــ ــــ ــ شــ اعـد 

ـــتعمارة ــ انت الذ،  االســــ ــــرو ــــ ــــلوب العصـ ـــ اختالف أســ انت في ،  رائع تختلف  ف
ــان ــــ ــــ ــ ح جماح القرصــ ة في  الرغ ــــــتر  ــ ــ انت في أوقات ،  عض األوقات تتســــ و

س ـــو ــ ـــــ ــ حجة الدفاع عن قناة الســ انت،  أخر  حجة ،  في أوقات ثالثة،  بينما 
ة المواصالت اإلمبراطورة مع الهند    . وهي أغلى درة في التاج البرطاني،  حما
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ه الجزرة هذه هي  عت في اختطاف هذا الحزام من شــ األســاليب التي ات
ة ظهر هذا الحزام أخيرا. العر ل دولة واحدة،  ولم  ه ،  في شــــ إذ نحن نشــــهد ف

ـــادة. اآلن نحوا من خمس وأرعين وحدة في هذه المنطقة ا ســ ــورا  ـــة ،  تصـــ خمســ
انا ــها،  في ارض واحدة،  وأرعين  ــ ــعب وا،  بل في  األرض نفسـ بل ،  حدولشـــ

  الشعب نفسه. 

مر يوم واحد اد  قتصر الموضوع على التجزئة فحسب فال  دون ،  وال 
ة.،  عدوان برطاني جديد ه الجزرة العر ـــــ ــ ــ ة من شــ ففي يوم  على األجزاء القر

وفي ثالث على البرمي أو ،  وفي يوم ثان على لحج،  قع العدوان على ُعمان
   . ن المتناوبفي حلقة دائرة من العدوا،  عدن

ـــوع ــ ــ ــ ـــ ألهمس في أذن المملكة المتحدة من فوق ،  وقد أثرت هذا الموضــ
ـــــة عد له وجود،  هذه المنصـ ـــنة لم  لم تعد درة تاج ،  وأن الهند،  أن عهد القرصـــ
ومة ،  اإلمبراطورة ة الح ًال إلى مسـؤول عد مو س لم  وان الدفاع عن قناة السـو

ة ـــير التارخ يدعو . البرطان ــ ــــ ــ ــ الن تترك البالد ،  المملكة المتحدة،  اً عال،  وسـ
   . وأن تترك الشعب لبالده،  إلى أهلها

ا في تفصــيل األحزمة هنا وهناك ة برطان انت هوا فعليها أن ،  أما إذا 
ــة في بالدهــا م مثــل هــذا الحزام حول . تمــارس هــذه الهوا ومن الخير لهــا أن تق

ه جزرتنا،  جزرها    . ال حول ش
قة جديدة  لة فلسطين :طر   لمعالجة مش
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س ا سيد الرئ ة فلسطين،  وأخيرا نصل  وقد تعمدت تأخير . إلى قض
ة ة،  الحديث عنها إلى النها ة ؛ ،  ال ألنها تقع في ترتيب األهم في هذه المرت

ــــئتم الدقة،  بل ــــ م،  إذا شــ لة،  ألنني رغبت في أن أتر ــ ـــ اعات مشـــــ ،  تحت انط
ة األولى من مشا ةتقف في المرت   . كلنا أهم

لة في األمم المتحدة الحديث عن تارخ هذه المشــ م  وعما ،  ولن أضــن
وعن المجلدات العديدة ،  وما سرد من حجج وحجج مقابلة،  دار حولها من جدل

ل القدس عودة الالجئين وتدو ــة هذه . من القرارات المتعلقة  ــــ ــ ــ لكم تعرفون قصـــــ ف
ة ة حتى النها ـــــاة من البدا ــ ــ ــــ لكم ،  المأســ ــــرائيلو ــ ــ ــ تنفيذ هذه ،  عرف رفض إســــ

   . القرارات

م ـــها عل ــ ــــ قة جديدة أود أن أعرضـــــ ع ،  ولد اآلن طر قة ذات طا طر
ة إلنقاذ المجتمع الدولي،  ثور  اف لة هددت أكثر من مرة ،  ولكنها  ـــــ ــ ــ ــــ من مشـ

  سالم العالم وأمنه. 

لة ــ لمة المشــ ـــطين،  و ة فلسـ ــ ة إلى قضــ أيها ،  يجب أن تكون ،  النســــ
   . الشرارة التي تضرم مشاوراتنا،  ء واألعضاءالزمال

لة األمم المتحدة،  1947في عام ،  فقد غدت فلســــطين وقد اتخذ . مشــــ
م ــ ـــرائيل،  قرار التقســـ لة،  وخل إســ ــات طو ــود من هذه . عد مناقشـــ ان المقصـــ و

دون له،  القرار ر المؤ ان ،  ما ذ ــــة ,و ــ ــــي المقدســـ ــــ ـــالم إلى األراضـ ــــ إعادة الســ
مالهدف من ال عة المشـاكل،  تقسـ لة من طب وأود أن أتلو . أن ينهي ما في المشـ
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ـات المتحـدة المحترم لمـات ممثـل الوال م  ــردهـا في عـام ،  عل ـــ ــــ ــ ــ  1947التي سـ
م (عندما قال :  ة،  أن التقســ للحصــول في مســتقبل ،  يؤمن أحســن فرصــة عمل

ــطين ،  نراه اآلن ــــ ة في فلســ ــــلم ــ ة ســ ـــو ــــ ــلنا إلى  )على تسـ ــ ذلك وها نحن قد وصــــ
  . . . المستقبل

لة،  اليوم 1958وها نحن في عام  ــ ــ ــــ ــ ــ ما فتئت ،  ما زلنا نجد أن المشــ
ل خطير،  ارزة بين مشـــاكل األمم المتحدة شـــ عادها  وقد تقرر . وقد تعاظمت أ

م عد على المنطقة،  وتم خل إسرائيل،  التقس م  وٕانما غدا ،  ولكن السالم لم يخ
عد مناال من أ و  ض أ ــــىعلى النق ـــهلة . قت مضـــ ــ ــها ســ ــ ـــورة التي نعرضـــ والصــــ

ــطة ســ ــون في المنفى . وم شــ ع وا  وقد غدت األرض ،  فثمة مليون الجئ ما انف
ـــــة ــ ــ ــ ـــة،  المقدســـ ــــ ــــ ـــرحتها المقدســـ ــ ــ ـــ ــ ة وأضــ ع أماكنها الدين ـــرحا للدمار ،  بجم ــ ــــ مســـــ
احة    . واالست

س،  نعم لة التي حاولتم حلها،  ا ســيد الرئ لة ،  ما زالت المشــ المشــ
ة في ــ الملته ــ ــــ ــــرق األوســ ــ ــ ة . الشــ ـــــجالت مجلس األمن في الحق ــــ وٕاذا راجعتم سـ

ـــطين ما زالت العقدة عينها التي حاولتم حلها  ــ ــ ــ لة فلســـ ــ ــ ــــ ــ األخيرة تبين لكم أن مشــ
  . وعالجها

ظهر أن المزاعم ـــها،  ومن هذا  ـــاســـــ ــرائيل على أســـــ ــــ لم ،  التي خلقت إســ
حادث واحد أو حادثين طل  لة من التوتر،  ت ـــلة طو ـــلسـ سـ اع،  بل  ــ األمن  وضــ

ة من الزمن،  واالستقرار إذ ما هو الهدف األساسي في إقامة إسرائيل . طيلة حق
م على أساسها ؟ لقد استهدفت األمم المتحدة  ؟ وما هي النظرة التي تقرر التقس
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ة ة الفلســـطين ــ ة للقضـ ة ســـلم ،  والحدود بين إســـرائيل والعرب. الوصـــول إلى تســـو
قوة ممثل الوال م  1947ات المتحدة عام التي دافع عنها  ــــــ ــــ ــ  (عند تأييده للتقســ
ســهولة وحرة ن أن تجتاز  ات المختلفة في ،  م الحدود التي تفصــل بين الوال

ات المتحدة    . )الوال

ــرائيل أيها الزمالء  ــ ــ ــــ ـــــها إســــ ــ ــ ــــ ـــــاسـ ــــ ــ ــ هذه هي النظرة التي قامت على أســ
ـــنوات من جهود األمم المتحدة. المحترمون  ــــ ــ ــ ـــر ســـ ــ ــ ــــ عد عشـــ  ما زلنا،  وهنا نحن 

ة ة الفلسطين ة للقض ة سلم تكم عام . نتحدث الكثير عن تسو وهذا يثبت أن تسو
ــــلنا إلى هذه النتيجة فلم يب أمامنا إال  1947 ــ ــ ة. أما وقد وصــ ـــو ــ لم تؤد إلى تســـــ

عته األمم المتحدة  ــلك الذ ات ــ ـــ ــ ـــــخ األمم المتحدة المسـ ــ ــ ـــبيل واحد وهو أن تفسـ ـــــ ســ
   . نفسها

ا ســـيد اســـة اإل،  نعم  أن تقدم الفرصـــة ،  طال وحدهاإن في وســـع ســـ
اسة محمودة . وفي العالم عامة،  الوحيدة للسالم في الشرق األوس طال س واإل

ة في األمم  اســة الخاطئة وتنص أنظمتنا اإلجرائ إذا أدت إلى تجنب مســاو الســ
قة طال عند إعادة النظر في القرارات السا    . المتحدة على جواز الفسخ أو اإل

ـــــلنا إلى المرحلة التي  وال رب أيها ـــــ ـــاء الزمالء في أننا قد وصــ ــــ ــــ األعضـ
قة التي أدت ،  أن تعيد نظرها،  يتوجب فيها على األمم المتحدة في قراراتها السا

ــرائيل ام إســ ــلنا إلى المرحلة التي يتحتم فيها على األمم المتحدة. إلى ق ،  ولقد وصــ
لها قد برهنت على أن طل ما عملته ؛إذ أن التجرة     . ها فشل ذرعأن ت
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حتاج إلى أ دليل،  أما أن التجرة قد فشلت فعلى الرغم من . فأمر ال 
اة  ـــرائيل تفتقر إلى مقومات الح ـــاعدات ما زالت إســــ ــ تلقيها بليوني دوالر من المســ

انت عليها ــها التي  ــ ـــــ ــــ ـــت . عندما ظهرت إلى حيز الوجود،  الحالة نفسـ ــــ ــــ ســــ ول
ة حدود ـــرائيل أ ــــ ــــ ولم . زالت هي عين خطو الهدنة ما،  فخطو حدودها،  إلسـ

ــرائيــل ــ ــ ــــ ــة بــإســــ ــام مهمــا ،  ولن يتم،  يتم اعتراف الــدول العر حتى في مقبــل األ
ام،  طالت ش حتى مقبل األ    . هذه إذا قدر إلسرائيل أن تع

ذا فان عناصر إعادة النظر في خل إسرائيل هي أكثر من متوافرة ،  وه
غ شــــعار جديد قبل مدة. اآلن ــ قول إن ،  تشــــر في الشــــرق األوســــلين،  وقد صــ

قى ـــرائيل قد وجدت لت ـــعار . إســـ ــ ــــخفا من هذا الشـ ـــيء أكثر ســ س هناك من شـــ ول
ــخيف قى. الســـ قى،  فإســـــرائيل لم توجد هناك لت ـــحنات . ولن ت وعلى الرغم من شــ

ــرائيل ــ ة إلى إســ عض الدول الغر ــــلحة األخيرة التي قدمتها  قى ،  األســ فإنها لن ت
ســـــ ل ـــبب في ذلك  ةوالســ ة. لغا ــنع الدول العر ــ س من صـ بل موجود ،  وهو ل

ـــها ـــرائيل. داخل إســـــرائيل نفســ ـــرائيل هي التي تقوم بهدم إســ طلب إلى ،  فإســ وهنا 
ون هذا . األمم المتحدة أن تتدخل ة أن تســاعد في أن  ففي وســع المنظمة الدول

صورة ال نظام فيها،  الهدم منظما    . مخافة أن يتم 

ف ـــال عن الك ـــ ــرائيلوقد أسـ ــ ــ ة من هدم إسـ ــير فيها هذه العمل ـــ . ة التي تســ
ــروع ــــ ــؤال المشــ ــ أر أن خير ما افعله هو أن أعطى الكلمة ،  وللرد على هذا الســــ

ورك نفســها ام. إلى مصــدر يهود يتحدث من قلب نيو ضــعة أ وجهت ،  فقبيل 
ة  ( اء اليهود ـــــالة األن ة العامة،  لمة)رســ ة الجمع أنه عني بها مخاط وقد ،  و
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ــرائيل م إســــ ـــتؤد إلى تهد ة التي ســـ وها أنا اقرأ لكم ما . شــــــفت فيها للعالم العمل
  جاء في هذه الرسالة : 

ــ( عدت أزمة الشـــرق األوسـ ة مهمة ،  عن األنظار،  لقد أ لة داخل ــ مشـ
ان من المقدر لها أن تحتل الصـــفحات األولى من الصـــحف في ،  في إســـرائيل

ة ــــص الكبيرة في البالدفان ،  ومع ذلك. األوقات العاد لة من القصـ ــ ــ ،  هذه المشـ
ارزن عث القل لد الزعماء ال ــــف اجتماع أخير لدائرة الهجرة . وهي ت ــ ــ شــ وقد 

ة الة اليهود عة للو س الوزراء بن غورون ،  التا ـــره رئ ــــ النقاب عن أرقام ،  حضــــ
ة ــرائيل في النصــــف األول من هذا العام،  رســــم انت ،  تبين أن الهجرة إلى إســ

   . )دنى من أ وقت مضى أ
ة فتقول :    وتمضى الرسالة اليهود

يين والبرطان والكنديين وغيرهم  ( ــر األمر على رفض األمر ــــ قتصـ وال 
حار،  من اليهود الد ما وراء ال ة و ملكون بيوتا في الدول الغر الهجرة ،  الذين 

ضعون الخط لمغا،  إلى إسرائيل ال ،  درة بيوتهمبل يتعداه إلى ان أولئك الذين 
ـــرائيل ــ ــاعدة المهاجرن . يذهبون إلى إســ ــ ة مســـ ــرتها جمع ــ ــ وتظهر األرقام التي نشـ

ندا،  اليهود المتحدة ة في  ــــحافة اليهود ــــ ــ ــ بيرة من ، والصــ وجود هجرة متزايدة و
ات المتحدة ندا والوال ة و ا الجنو ا إلى أمر بينما بتجاهل هؤالء ،  يهود أورو

ــر ،  عمدا،  المهاجرون  ــ ــ ــــ ة النقل ،  ائيلإســــ على الرغم من قرها إليهم ومن مجان
   . )وغير ذلك من وسائل اإلغراء التي تعرضها،  إليها

ل هذا ــالة  ــــ ــرد الرسـ ــــ عد أن تسـ ة التي ،  و ـــع األرقام التال ــــي لتضــــ تمضـــ
  تتحدث عن نفسها فتقول : 
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ـــع الهجرة الخطير إلى  ( ــ ــــ ــ ــ حث االجتماع الطار الذ ناقش وضـ وقد 
الذات إســرائيل في هذه لة  وقد تبين أن ســتة آالف يهود ســجلوا أنفســهم . المشــ

ـــرائيل هذا العام ــــ ـــخص قد ،  مهاجرن قد غادروا إسـ ــــ ــــــرة آالف شـ وان مائة وعشــ
ة ام الدولة اليهود ن التثبت منه. غادروها منذ ق م ،  وغادر البالد عدد اكبر ال 
توقع أن يبلغ عدد الذين س. من اليهود بوصفهم من السائحين غادرون إسرائيل و

ة،  في هذا العام قا لألرقام الرسم وقد سجل نحو ستة . نحوًا من ثالثين ألفا،  ط
ة في تل أبيب ة البولند للهجرة من ،  آالف وخمسمائة مهاجر أنفسهم في القنصل

  .)البالد 

  وتتحدث الرسالة عن الطالب اإلسرائيليين فتقول : 

ــة أن الطالب ( قــة المؤلمــة للغــا ــرائيليين والحق ــــ ــــ ــ ــذين توفــدهم ،  اإلســ ال
ة ومة للدراسة في الجامعات األجنب عوثون ،  الح ذلك المدرسون والم يبذلون ،  و

ة قاء في البالد األجنب ــــعهم لل ــ ــ ــــ فلم . بدال من العودة إلى الوطن،  ل ما في وســ
ـــتمائة طالب ــــ ومة إلى الخارج ،  من مجموع ثالثة آالف،  عد إال ســ أوفدتهم الح

ــار. اعلى نفقته ــ ــــ االختصـ ــادر الهجرة الجديدة إلى ،  و ــ ـــ ع مصــ ـــدت جم ــ ــ فبينما ســ
ة صورة عمل استمرار،  إسرائيل  اب الهجرة منها إلى الخارج يتزايد     . )فان انس

ة أخيراً  ــــــالة اليهود ــ ــ ــ ة : ،  وتنتهي الرســ ارة التال الع س  ـــيد الرئ ــ ــ ــ ــــ   ا سـ
االختصار( ة في إسرائيل قد بدأ ،  و ار الصهيون     .)فان انه
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ة هدم إســرائيل إلســرائيل،  هذه هي الطرقة وهذا ،  التي تســير فيها عمل
ـــرها. أســ لة  ــ س للمشـــ المفتاح الرئ ـــاك  قودنا إلى اإلمســ ـــبيل الذ  فالحل  هو الســ

ـــرائيل ة في إســ ــهيون ار الصـــ ـــع. قوم في انه قوم في العودة إلى الوضــ ما ،  انه 
ه في عام  ان الي،  1947ان عل ان الســـــ ة ناجحةعندما  جال ــون  شـــ ع ،  هود 

حييها ــــــ ـــطين ومســ ــ ـــلمي فلســـ ــ مواطنين زمالء مع مســـ ة إلى . و إنها عودة إلى حق
ه،  الوراء    . بدال من العودة إلى ما قبل ثالثة آالف عام من عصور الظالم والت

س ـــيد الرئ ــ ــ ا ســ ـــف  ــ ــ ثير الجالء والكشــ ــع  ــ ــ اني . انه وضـــ ،  فالخ الب
ان يرمز إلى الهجرة إلى  اني . قد أخذ في الهبو،  إسرائيلالذ  وقد بدأ خ ب

ة يجب أن تدعمها ،  شير إلى الهجرة من إسرائيل،  جديد في الظهور وهي عمل
قة ـــا ـــرائيليين على العودة إلى بيوتهم الســ ـــوء . األمم المتحدة لتعين اإلســ وعلى ضــ

،  1947هــذه الخطو يتحتم على األمم المتحــدة أن تعيــد النظر في قرارهــا لعــام 
ة،  وألكون اكثر تحديدا. الذ أوصى بخل إسرائيل ،  في ضوء التجارب الماض

أر من واجـب األمم المتحـدة أن تتخـذ الخطوات الالزمـة التي تؤد إلى تحقي 
ة :  سة الخمسة التال اد الرئ   الم

جزء وقطعــة من الوطن  -1 ــة  ــــطين إلى وحــدتهــا الجغراف ــــ ــــ إعــادة فلســ
  العري. 

عاد الالجئون العرب إلى بيوتهم في فلسطين عودة العرب واليه -2 ود ؛ف
قة عاد القادمون حديثا من اليهود إلى بالدهم السا    . و
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ة في فلســـطين -3 مقراط ان من ،  إنشـــاء دولة د ع الســـ يتمتع فيها جم
ــواء ــ ــــ هود على الســــ حيين و ـــــ ــ ــ ــــلمين ومســـ ــ ـــــ ات ،  مسـ الحقوق والواج

ة    . المتساو
رة ونزع  -4 ع القوات العســــ ـــرح جم ــالح منهاتسـ ع ،  الســ ار جم واعت

ضمان من مجلس األمن   . البالد منطقة منزوعة السالح ومحايدة 
ة عن ،  تعيين ممثل لألمم المتحدة -5 ة العموم يرفع تقارره إلى الجمع

الوضـــع الراهن لالماكن المقدســـة وحرة الوصــول  المســـائل المتعلقة 
   . إليها

يد ـــ ــ ــــ ــــ ا سـ سوال تحفزنا إلى التقدم بهذه الخطة  ة ،   الرئ ـــــ ــ ـــ ــ لحل قضــ
ــطين ــ ــ ــ ــــ ة،  فلســ ة دوافع عاطف س،  أ ـــــ ــ ــ ــــ اة ،  أو أحاسـ ع ظواهر الح مع أن جم
ة اة،  تكون جامدة،  ما في ضــمنها األمم المتحدة نفســها،  اإلنســان إذا ،  بال ح

س ــ ــ ــــ ــد في هذه الخطة. خلت من العواطف واألحاســ ــ ــــ ــــترشــ ــ ــير ،  ونحن نســــ ــ ــ الســــ
م للتارخ ـــــل عي والمألوف والســ ـــــطين جزء ال يتجزأ من الوطن العريففل. الطب ،  ســ

ذلك انت  ه اإلنســـان من أزمنة،  وقد  ع ــعب العري الذ يزحف . منذ ما  والشـ
ـــبر واحد آ شــ ســـــلم  ــــة،  اآلن نحو تحرره النهائي لن  ـــه المقدسـ وٕاني . من أرضــ

قة ـــــان من هذه الحق ل إنســ ــع النهائي الذ لن . ألرجو أن يتأكد  فهذا هو الوضـــــ
ــر،  يد أنملةنتراجع عنه ق ــ ــــ ــــ ـــتقبل المطل ,،  ال في الحاضــ ــ ــــ ــ ــ س  وال في المسـ ول

ـــخبون اآلن وحدهم ــ ــــ صـــــ بل ان ،  إلنقاذ وطنهم،  المليون الجئ عري هم الذ 
ـــطين وطنهم،  ل واحد من الثمانين مليون عر  ـــخب ،  الذين يرون في فلسـ صـ

ضا    . أ
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ون ،  وفي الختـــام ـــد لكم أيهـــا الزمالء المنـــدو ن  أنـــه لم،  دعوني أؤ
ــالغ أ اثر في هــذا العرض الــذ قــدمنــاه إلى هــذه الهيئــة  للعواطف أو التــأثر ال

ير الموضوعي المتحرر المستقل ه إال التف ن رائدنا ف    . الموقرة ولم 
ة في محتواها  ــاكل العر ــ ــ ــــ ـــاح المشـ ــ ــ ضــــ ـــة إ ــ ــــ ــورة خاصــ ــ ــــ ــ صـ وقد حاولنا 

ح ضــاح،  الصــح ل جلي وح. مقدمين االقتراحات أثناء هذا اإل حيث ،  اســمشــ
ة حلول بديلة    . ال نترك مجاال أل

ــــرار والعناد ــــ ــ ــ االصــ ــف موقفنا هذا  ــ ــــ ــــ ن أن يوصــ م ة . وال  بل إنه الواقع
حا انه . إذا أن هناك ســـبيال واحدا للوصـــول إلى الســـالم . عينها ون صـــح وقد 

ع الطرق تؤد إلى رومه س إال انه  . جم ـــالم فهناك طر واحد ل ـــــ أما إلى الســ
ــــيء غير العدالةطر العد ــــة واحدة  . الة وال شــ ســ قة مطلقة رئ ــمدت حق وقد صــــ

ة ــ ــ ــــ ــ اســ ــ ــ ـــــ ات الســـ ــو ــــ ــــ ار،  في تارخ التســ ع الظروف واألحوال.،  لالخت  في جم
ــدالـــة قى،  فـــالحلول التي ترتكز على العـ ــد وت ،  أمـــا تلـــك التي تخلو منهـــا،  تخلـ

انت نتيجتها المحتومة دائما الفشل والكارثة،  فعمرها قصير    . و
س ا سيد الرئ س من هدفنا  ،  أن نصل إلى الكارثة أو إلى الفشل،  ول

ــالم القائم على العدالة،  فهدفنا ــــ ــ ــ حث عن الســ والعدالة المرتكزة على ،  وغايتنا ال
ة اتها الحقة الواقع    . مقتض

ــنا من هذه  ــ ـــ ــ ـــنا أنفســـ ــــ رســـــ ة التي  ة لن نتخلى ،  جلهاأهي الغا وهي غا
ن    . هللا في عوننا عنها أو ننحرف أبدًا. فل
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  الحـزع السـن        

  

ع ( ان الذ ألقاه األســــــــــتاذ الشــــــــــقير في الرا نص الب
ن األول عام  ن من تشـــــر في جلســـــة ،  1958والعشـــــر

ـــة األولى ـــــ اســ ــــ اه مالحظاته ،  اللجنة الســــــ ـــــمنًا إ مضـــــ
  .)وخطورته ، واقتراحاته حول موضوع نزع السالح

س  ا ســـيد الرئ أن اجرد ،  قبل الحديث عن نزع الســـالح،  اســـمح لي 
ــائعة ــ ــ ــــ ة شـــــ ة الظاهرة ,وٕاني ألر ،  حجة جدل ــــور الواقع ـــــ ــــ ه من صـ مما تبدو ف

ة ـــرورة الفراغ من هذه النقطة األول ــــ ـــتهاللي،  ضــ ــــ ـــماحنا لهذا ،  عند اســ ــ ــ إذ ان ســ
طرة على مناقشـــاتنا الســـ ســـيؤد بهذا الموضـــوع المدرج ،  االتجاه الذائع المعين 

ازةعلى جدول  ة ال عن طر الح ــف ـــ ــ ــ ــ بل عن طر ،  أعمالنا إلى مرحلة التصـــ
اســي ضــحي آنذاك،  اإلفالس الســ ع صــوره ،  الن موضــوع نزع الســالح  في جم

ه منظمتنا،  ونواح ـــرعتنا وال  شـــ ــتفقد األمم المتحدة،  غير ذ صــــــلة  عا ،  وســــ ت
لة،  لذلك ــ ــ ــــ ـــاس من ،  أبوتها لتلك المشـــ ــــ مت في األســــ ح جلها؛ و أالتي أق ــ ــ ــــ صــ

شر ،  السالم ه،  هيوال،  الهدف الغالي للجنس ال صل اإلنسان إل    . ال 
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ل دورة من دورات األمم المتحدة،  وعندما نحاول لة ،  في  ـــــ ــ تناول مشــ
ـــالت،  نزع الســـــالح ـــلة المعضــ ــرتنا ،  نواجه على الفور معضــ ــ اصـ تراء أمام  و

بيرة حمل وراءه عالمة اســتفهام  أســئلة ،  اســتمرار  ،وتوجه إلينا. ســؤال ضــخم 
ــالح ــ ـــوع نزع الســ ع األمم المتحدة أن تفعله في موضـــ ـــتط وما هو ،  ثيرة عما تســـ

ـــلحة ن للدول غير المســــ م ــاب الجنوني ،  الدور الذ  أن تقدمه لوقف هذا التســـــ
مي. في التســلح حث األكاد ال ة  . وال تثار هذه األســئلة وما شــابهها لمجرد التســل

ـــت مجرد ترف ســـ لة وزدتها. بل،  إنها ل ــ ــ قة المشــ قة  هي حق وٕاذا ما راعينا الحق
ســتشــيرها،  في قولنا ان اتجاه المناقشــات في هذه اللجنة هو الذ  رنا  وحقا . ذ

س ــــئلة تنع ــــ ــــ عة الجو،  فان هذه األســ عض إدخاله في ، في طب حاول ال الذ 
ــــرا إن قلت ع ســـ ــــاتنا.,ال أذ ـــديد ا،  مناقشـــ ــــوع الشــــ ،  لدقةإننا نواجه في هذا الموضـــ

ل ،  والتقليل من قدرتها،  محاوالت ملحة ومتواصــلة لتخطي األمم المتحدة ولتحو
ــنوعة والجاهزة والمعدة  ة والمصـــــ ـــتهالك ـــائع االســــ ضــــ هذه المنظمة إلى معرض لل

   . للتصدير

س،  والدالئل ــيد الرئ ــ ــــ ا ســــ ـــــح هذا االتجاه  ــــ أكثر من أن ،  التي تفضـــ
ــل في هذه اللحظة ــــ ـــيران الى النور األحمر لكن ثمة ظاهرتين . تفصـــ ــ ــ ارزتين تشــ
اهنا،  الذ يرمز إلى الخطر ا عن انت ن لهما أن تغي م   . ال 

عن مالحظــة أن البنــد المتعل بنزع ،  في الــدرجــة األولى،  ولن نعجز
ـــــالح قد اختفى أخيرا من الذاكرة ـــــ ة قمتها. الســــ ان ،  فعندما بلغت األزمة العالم
قف على شفير  حثموضوع نزع السالح  ولو لم يتول . التعطيل والتعلي عن ال

ادرة ر على ذلك،  أميننا العام زمام الم ـــــ ــــالح،  وله الشــ ــوع نزع الســـ ــ ،  فان موضـــ
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ما على جدول األعمال ظل يت ــ ــ ــــ ــ ـــ ــان،  ال يتبناه أحد،  ان سـ ــــ ــــ ل إنســــ ره  ن . و
ل الفضـــل لالمين العام ــعه على جدول أعمالنا هذا العام،  والفضـــل  . الذ وضـ

ــولدفنحن مدين ــ ــــ ــتر هامرشـ ــ ــــ حث هذا ،  ون للمسـ اجتماعنا اآلن  في هذه اللجنة ل
لة هي أعظم المشــاكل  . الموضــوع انت شــرعتنا قد نصــت على أن هذه المشــ و

ة األولى لألمم المتحدة،  وأرفعها ـــــؤول ــوع . وعلى أنها المســ ــــ وقد أدرج هذا الموضـ
ة. بند دائم منذ خل المنظمة الدول لم تهتم أ ،  كومع ذل على جدول أعمالنا 

ـة. طلـب إدراجـه في جـدول أعمـال الـدورة الحـال وال رـب في أن  دولـة هـذا العـام 
ـــة ــها عن مغز القصـــ ـــر النقاب عن اهتمام . هذه الظاهرة تتحدث بنفســــ ــ أنها تحسـ

التقصير واإلهمال،  األمين العام    . وتفضح إهمال من يجب أن يتهموا 

ــ ــة الثــان ــا.وتواجــه األمم المتحــدة من النــاح  ة في هــذه الــدورة إنــذارا نهــائ
   . وال طر سواه،  فهناك طر واحد للعمل أمام اللجنة

ــــف مندوب المملكة المتحدة المحترم ــــ ــ ــ موقف ،  إثناء النقاش،  وقد وصــ
ـــوفيتي ــــ ــــ ــ وقــد رد منــدوب االتحــاد . ــأنــه ينطو على اإلنــذار النهــائي،  الوفــد السـ

ـــوفيتي المحترم بدوره ة من نزع الســـــالحفقال: إن موقف الد،  الســ هو ،  ول الغر
ـــه عينــ ــائي  ــ س في ود. اإلنـــــذار النهـ ــذه ،  ول ــ ـــد وجهـــــة نظر في هـ أن أبــ

ات التي من هذا النوع . االتهامات ـــا ــ ــ ــفيها إال الفرقاء المعنيون ،  فالحســـ ــــ ــ صــ ال 
ارزة،  أنفســهم ة لالشــتراك في هذه الم ، ومع ذلك. ونحن نفتقر إلى األجهزة الكاف

قة ر  ـــةتظل هناك حق ســ ــوح،  ئ ــ فالمملكة المتحدة هي  . تتحدث عن نفســـــها بوضـ
ة العامة ــفين. التي وجهت اإلنذار النهائي إلى الجمع نا منصـــ ع ان  ـــتط ،  وال نســ

فاءة ـــوح و ــ ــــ ه من وضـــــ ان ممثل المملكة المتحدة المحترم ما ف ر على ب ،  أن نن
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ه ا. على الرغم من افتقاره إلى الثبوت والصــــحة أن ،  لشــــكلكن مما ال يتطرق إل
رة العامة فعلى . انت تنطو على إنذار نهائي من نوع قاس،  في حججه،  الف

ل ـــتر نو ــــ ــ ــ ـــــتعملها المســ ــ ــ ة جدا التي اســــ ارات المهذ انه،  الرغم من الع ، إال ان ب
اإلنذار ع عشــــرة . يوحي  ــ ــاحه لقرار الدول الســ ضــ ل عند إ ، فقد أكد المســــتر نو

ة إلى اجتماع جنيف ـــــ ــ النسـ ـــرن المق،  انه  ــ رر عقده في الواحد والثالثين من تشـــ
ة حث في التجارب النوو ة العامة أن تفعله ،  األول لل ن للجمع م فان خير ما 

ع ــج ــــ ــ ـــى مندوب المملكة المتحدة المحترم إلى  . هو اإلعراب عن التشــ ــ ــ وقد مضـــ
انه عد من ذلك.ففي ختام ب ة ، أ ا عن تحديد مهمة الجمع ن راض أنه لم  شعر 

ع ، العامة ظهر ،  مجرد التشج ل الذ يجب أن  فاستطرد في طرقه يبين الش
ع ــج ــــ ه هذا  التشــــ ه،  ف إن األجزاء المختلفة من قرار الدول ،  وقال مختتما خطا

ع عشرة ة العامة، الس خير الطرق للتعبير عن هذا ،  قصد منها ان تبين للجمع
ع    . التشج

س،  وهذا الموقف ـــــيد الرئ عدو،  ا ســ ه في  ال  ون إنذارا قذف  أن 
ة العامة لألمم المتحدة ل. وجه الجمع ـــتر نو ــــ ه المسـ ـــتهالل الذ بدأ  ــ ،  أما االســـ
قول :  من  ون  عــدو ان  ـــــوا (فال  ــــ ــ ــ عــدو ، أمــا ان تقبلوا او ترفضـ م ال  فــدور

ع ــج ع ،  التشـ ،  وهذا هو جوهر موقف المملكة المتحدة . )وال شـــيء غير التشـــج
رامة وهو موقف ال نستط ه مراعاة منا لقداسة شرعة األمم المتحدة و ع ان نقبل 

ة    . المنظمة الدول

س،  وهذا الموقف ــيد الرئ ــ ة إجراء،  ا ســـــ ــ ــ س قضـــــ ــوع ،  ل ــ ــ او موضـــ
حث ير،  طرقة لل نقف على ،  فنحن هنا في األمم المتحدة. او حتى صورة للتف
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ون متفتحي الذهن ة لن ــتعداد. أه ــــ ون على اســ  . لتقبل مختلف اآلراء وعلينا ان ن
ـــة سـ اتها الرئ ن قبولها ،  أما تلك اآلراء التي تســــلب األمم المتحدة مســــؤول م فال 

اتنا او نتنازل عن حقوقنا.. أبدا س في وســعنا ان نســلم بواج س في وســعنا  فل ول
أننا جمهور من  ع و ــج ــــ ة والتشـ المراق تفي  اتنا وان ن ــا ان نتخلى عن واج ــ ضـــ أ

ا ، وقد تعانقت أذرعنا، ونحن نرفض الجلوس هادئين . راة لكرة القدمالنظارة في م
اتنا أزجاء بر تفين  ـــر ، م شـــــ ة للجنس ال ــوع ينطو على أكبر ن ــــ . على موضــ

ه عنا التفاق يتم الوصول إل ل حين،  أما تشج ولستم في حاجة ،  فهو قائم في 
حث عنه ه،  إلى ال ــج . او الحث على الحصــــول عل ــعوب ولم يتوقف تشــ ع الشــ

ام ،  في العالم قت ق ــ لة نزع الســـالح طيلة الحقب التي سـ إليجاد حل فعال لمشـــ
امها عد ق صــليل األســلحة،  األمم المتحدة و ا  ع مصــحو ان هذا التشــج ولم  . و

ــا ــ ــ ــــ ضـ ع أ ـــج ــ ــ ـــ اة األمم المتحدة، يتوقف هذا التشـ س ،  في ح على الرغم من تكد
ة.إن العالم  عأكوام القنابل الهيدروجين ـــج فتقر ق إلى التشـ فتقر ،  لم  ان  وٕانما 

قي بين الـــدول العظمي على خطـــة منتجـــة وفعـــالـــة لنزع  حقـــا إلى االتفـــاق الحق
   . السالح

س ا سيد الرئ ،  صورة متراصة إلخفاء هذا الفشل،  وتستخدم الحجج 
ـــــئووليتهــا األولى ــ ــــ ــ ــل األمم المتحــدة عن مسـ ون هــذا هو . عن طر تحو وقــد 

ــــبب ال ــــ ــ ــ رته المؤرخة في الثالثين السـ األمين العام لألمم المتحدة في مذ ذ حدا 
ــالح متوازن  (إلى التأكيد  1958من أيلول عام  ــول إلى نزع ســ على ،  ان الوصــ

ظـل الهـدف األول للمنظمـة ،  نطـاق عـالمي عن طر األمم المتحـدة يجـب ان 
ــارة . ) ــاهم إلى ع ذلــك الن  )متحــدة عن طر األمم ال (وأود هنــا أن ألفــت انت
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رته ــــتعمله في مذ ــ ــ ــــ ســ ل حرف  قولها و لمة  ل  عني  وال رب ،  األمين العام 
رة  ان التأكيد الذ يجر في  )عن طر األمم المتحدة  (في ان ف ــــر ــــ ــ ــ هي شــ

رة ع أجزاء المذ عض الدول تلجأ،  ومع ذلك . جم ــــحاب ،  نر  ــــ ـــــ ة االنسـ لتغط
ــــائل،  من األمم المتحدة ــ ــ ــــ ــتعمال وســـ ــــ ــ ــ ـــ قولون لنا إن . قنابل الدخان إلى اسـ فهم 

ــوع قبل أن تجر  ــ ـــــ ــ ــ ة قرارات حول الموضـ ع اتخاذ أ ـــتط ــــ ـــــ ة العامة ال تســ الجمع
ــــات بين الدول العظمي ــ ــ ــ وقد دافع ممثل المملكة المتحدة المحترم عن . المفاوضــــ

ـــرار قوة وٕاصـ ان الذ ألقاه أمام اللجنة دفاعا عن هذا  . هذا الرأ  إذ قال في الب
الحرف الواحدالرأ ما أن م     . قله إل

ـــــالح ( ــ ــاكل نزع الســـ ــ ــ ون حل مشــــ جب ان . ثمرة لالتفاق،  يجب ان  و
ـــات ــــــال الحر بين العقول،  ون االتفاق بدوره ثمرة المفاوضــــ ون . واالتصـ وقد 

ة على اتخاذ عمل معين ة أن نحاول إرغام الدول النوو قبل ،  مما يخالف الواقع
   . )للتفاوض في ما بينها ، لها الفرصة الكاملةأن تكون هذه الدول قد تحققت 

ـــان الـــذ ينطو على اقتراح عـــام ألنــه ،  ونحن ال نختلف مع هـــذا الب
م ال يثير أ جدل أو نقاش ـــــل ــ ــ ــــ ان سـ ــول إلى أ ،  ب ــ ــــ ــ ــ ان الوصــ س في اإلم فل

قة،  اتفاق ــا ــ ــ ـــات ســـ ــــ ـــوع دقي ومعقد وحيو ، دون مفاوضــ ــــ ما في موضــ ـــــ ــ وال ســ
ـــالح ــــوع نزع الســـ ع وال . موضــ ــــتط ة تســ ـــلطات قانون ة ســـ ة العامة أ تملك الجمع

اع ســــير معين من العمل ــطتها ان تفرض على الدول الكبر ات ومع ذلك  . بواســ
ـــالح واإلشـــــراف على  اد عامة لنزع الســ ــــع م ة العامة ان تضـ ــــع الجمع ففي وسـ

ــلح ــ ـــــ ــــاكل ذلك،  التسـ ــــ ه وما شــ ـــا  . والتحقي ف ـــ ضــــ ة العامة أ ــع الجمع ـــــ ــ وفي وسـ
ة للدو  ــ ــ ة ومنعها.التوصــ ــلحة النوو ــ ة لألســ ـــة بوقف التفجيرات التجرب  ل المختصـــ
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ة ــلحة النوو منع األســـــ ــــي  ـــا ان توصـــ ــ ضــ ـــعها أ ــ وحظر الحرب الذرة ،  وفي وســ
ة إلى  ــا ان تدعو الدول المعن ــ ــ ضــ نتها أ ة.وفي م ـــوارخ الهيدروجين وتدمير الصـــــ

ـــالح ــ ــ ـــــقة لنزع الســ ة ان ت، وأخيرا. االتفاق على خطة منســــ ـــع الجمع ــــ حث في وســ
ــرها ــ ــ ــ صـــ ـــن ت ــــ ــ متها وحســ ة معينة ، ح اع خطة عمل ال ، الدول العظمي على إت

عتها حتى أالن ما وان الخطة التي ات  لم تسـفر عن شـيء إال الفشـل الذرع.،  سـ
ا ــا ــــ ــ ا،  هذه القضـ ــا ــ ــ ـــــابهها من قضـــ ة ان تقررها،  وما شــــ ن للجمع إنها تقع . م

ات األمم المتحدة س في وســع أ،  ضــمن نطاق صــالح ة خطب مهما أوتيت ول
ة.   من البالغة والفصاحة ان تتغلب على هذه الواقع

ــــات،  ومع ذلك ـــــ ة إلى أ ، قد تكون هذه الذرعة من المفاوضــــ ـــــ ــ ــ النســــ
ـــان عاد ــالح،  إنســ ــ ة نزع السـ ـــيئا عن تارخ قضـــــ عرف شــ مقنعة إلى حد ،  ال 

س. بير ا سيد الرئ مملكة في ان هذه الحجة التي أوردها مندوب ال،  وال رب 
عد ان تتاح  حل إال  ن ان  م ــوع نزع الســـــالح ال  المتحدة المحترم من ان موضـــ

املة للتفاوض ـــة  س،  هي حجة مغرة.ولكن،  الفرصــــ ـــــيد الرئ إنها قد ،  ا ســ
ارة ـــــ ــ ــيف يزور األمم المتحدة من أحد الكواكب السـ ـــ إذ ان أ ،  تكون مغرة لضـــ

بنا األرضي و قتنع بهذ،  ضيف من  ن ان  م   ه الحجج !ال 
  نزع السالح في اثني عشرة دورة : 

عد ثالثة عشـــر عاما من الجهود المتواصـــلة والمناقشـــات  يف تجرؤ  إذ 
ة ان الدول الكبر تحتاج إلى فرصــــة،  والحوار الجدلي،  الحام  ، على أن نقول 

ات أجل  ًا جهود مؤتمرات الصــــــلح قبل حق ـــة للتفاوض ؟ فلنترك جان مجرد فرصـــ
لة قةومحا،  طو ة األمم الســـا نا نعمل في األمم المتحدة ، والت عصـــ ولنر ماذا 
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ـــة ــ ــ ــــ ــ ـــ ــــرة المـــاضـ ــ ــ ــــ ــــات ،  خالل الـــدورات اإلثنتي عشــ ــــ ــــ ـــالمفـــاوضــــ لهـــا حـــافلـــة  و
انت الدول العظمى بين عامي  ـــيرات. ــ ــ ــ ــــ تتفاوض على  1951و 1946والتحضـ

ـــلح ــ ــ ــ وثانيتهما ، في هيئتين :أوالهما لجنة الطاقة الذرة،  مختلف نواحي نزع التســ
ة.وعندما فشــلت الدول العظمى في الوصــول إلى اتفاق في لح نة األســلحة التقليد

ــا عنهما لجنة جديدة لنزع ،  حلت هاتان اللجنتان، 1952عام  ــ ــ ــ ــــ مت عوضـــ وأق
  يرمي إلى إيجاد فرص جديدة للتفاوض.،  وهي جهاز موحد،  السالح

ة،  وهنا ــــات ،  دخلت الدول العظمى مرة ثان مرحلة جديدة من المفاوضـــــ
ة لها.ولكن ما ان حل عام ا انت محادثات اللجنة قد ، 1953لتي ال نها حتى 

ة العامة ـــت الجمع ــــ ــــ ــ ة، توقفت فأوصـ إلعطاء الدول العظمى ،  بإقامة لجنة فرع
ــنوات . فرصــــة أخر للتفاوض ة اجتماعاتها طيلة ســ وقد عقدت هذه اللجنة الفرع

ــدن،  1957و 1956و 1955و 1954 ــ ورك إلى لنـ ــة من نيو ــ س ، متنقلـ والع
س ــنوات األرع . ــالع ــــ ــــ ــ ــان العمــل الوحيــد للجنــة طيلــة هــذه الســ عــدو ،  و ال 
ه رأســا على عقب،  التفاوض ،  وال جادة إال ســلكتها،  فلم تترك حجرا دون ان تقل

مة  ــــافلها وقد بلغ حجم وقائع هذه اللجنة من قد ــــ ــــ ــا إال قلبت عاليها ســ ــــ ــ ــ وال أرضــــ
ـــوره ن تصــــ م ـــطول،  وحديثه حدأ ال  ـــجالت إنه أســــ ــــخم من الســــ في مح ، ضـــ

له عد ذلك  تطلب ،  لنســـمع المملكة المتحدة،  شـــاســـع من المفاوضـــات.ثم نأتي 
  الفرصة إلجراء المفاوضات.

ــــات ــ ــ ــــ ة وأكثر ،  أعتقد أن في ما قاله عن جهاز إدارة دفة المفاوضــ الكفا
ـــة العـــامـــة ـــة. ولكن اإلجراءات التي اتخـــذتهـــا الجمع ــا ـــل دورة،  من الكفـ ،  في 

ــنين الطوالوال ـــنة من هذه الســـــ ــ ل ســ ــــات التي دارت في  وأخيرا القرارات ،  مناقشـــ
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ـــف النقاب عن الكثير ــ ــ ـــلت إليها في هذه االجتماعات تكشـ ــ ــ وتتحدث ،  التي توصـ
جدر بنا   أن نتوقف قليال لنر ما تكشفه وما تقوله.،  عن الكثير و

ة العامة،  فقد ألفت في الدورة األولى وقد ،  ةلجنة للطاقة الذر ،  للجمع
ثيرة منها  اء  ـــــ ــ أشـ ة العامة هذه اللجنة دون تأخير أو تردد  ــت الجمع ــ أن (أوصــــ

ــمن ان تزول من التســــلح  ات التي تضــ نة في إعداد التوصــــ الســــرعة المم تشــــرع 
ن لها ان تؤد إلى  م ـــلحة التي  ــــ ــــ ــلحة ذرة او غيرها من األســ ــــ ــــ ــ ة أسـ القومي أ

  . )الدمار الجماعي

ة العامة أنها ،  قرار ثان،  اوقد اتخذ في الدورة عينه ه الجمع أعلنت ف
… .  

قوم مجلس األمن -1 أن  ــــي  ــــ ــ ــ قة وحازمة إليجاد ،  توصــ ــة دق ــ ــ ـــ ــ ــ بدراسـ
ة  ــائل عمل ض التســــلح …وســ ــتهدف تخف ســ م عام  والقوات ،  لتنظ

   . المسلحة
ولة  -2 ــرعة فائقة المهام المو ــــ ــ ــ ســــ تحث لجنة الطاقة الذرة أن تنجز 

   . إليها
ان -3 ــــى مجلس األمن  ــ ـــــروع  توصــ ـــروع مشـــ ــ ـــرعة إعداد مشـــ ــ ســـ يدرس 

ش،  ميثاق ة والتفت ـــــم هذا ،  لخل نظام دولي للمراق ـــــ ضــــ على ان 
ـــلح اآلن وفي  ـــلحة الذرة وغيرها التي تصــ ع األســ الميثاق تحرم جم

   . المستقبل ألعمال التدمير الجماعي
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ـــمانات  -4 قوم بدراســــة حازمة وســــرعة للضـ ان  ــي مجلس األمن  توصــ
ــة والفعــالــة ــة،  العمل ــــراف على الطــاقــة الــذر ـــ ــــ ــ ــاإلشـ ،  ذات العالقــة 

صورة عامة مها  تحديد األسلحة وتنظ    . و
ن -5 سارع إلى أقصى حد مم ان  في وضع ،  توصى مجلس األمن 

ـــت عليها المادة  ــــ ــــلحة التي نصــــ ــ ــــ من الميثاق تحت  43القوات المسـ
   . تصرفه

س ا ســيد الرئ بدو من هذا  ب ان عام اضــطرا،  أن عامنا األول،  و
ا،  وعواطف لماذا اســــتخدمت ،  وهذا يوضــــح . بل عام آمال عرضــــة ومثل عل

ة العامة ع ما تضــمه اللغة اإلنجليزة من مترادفات الســرعة،  الجمع ولهذا  . جم
ل تأكيد ـــتخدم القرار  ــ ارات ،  وعلى التوالي،  فقد اسـ ـــرع  (ع ــ  (و )اإلنجاز السـ

انه  . وغير ذلك من التعابير الممثالة،  )التحقي العاجل  (و  )الدراسة الحازمة 
التها عي في الفترة التي تلت الحرب وو ـــــلوك طب ـــــ فقد عقدت الدورة في ذلك  . ســ

ة،  العام انت ال تزال في ذلك ،  في ذيل األســى الذ جرته جراح اإلنســان التي 
تــه النيران المنــدلعــة،  جــديــدة تنزف الــدمــاء،  الحين ،  وفي ظــل الحطــام الــذ تر
ه الحربوالدم انت دورةأجل  . ار التي أتت  ا وروحا وعقالً ،  لقد  ،  هتفت قل

  . العاجل،  للعمل السرع

ة ــحى جوا من التراخي وعدم ،  وقد اختلف الجو في الدورة الثان ــــ ــ ــ إذ أضــ
ــل،  1947ان هذا في عام  . العمل ــ ــ ــ الكســــ ــنة متميزة  ــ ــــ ــ بل ،  ولم تكن تلك الســ

عــدت ا . وقــد  ــة العــامــة في ذلــك العــام عن ميــدان ــاالتجــاه إلى نواح أخر لجمع
فرضه نوع آخر من نزع السالح،  نزع السالح ه ،  لتذعن للضغ الذ  ونعني 
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انت تلك الســنة اســي.  ة ،  النوع الســ انت الجمع م فلســطين المرع. و ســنة تقســ
ـــاح،  تتمتم،  العامة في ذلك الوقت ـــغ ســــ ــ إلظهار اقتراع لألكثرة ،  تحت ضــ

ــعب البال ــــد شــــ لة  . د المقدمةضــ ـــــ حث مشـ ن هناك مجال في ذلك العام ل ولم 
ة العامة،  نزع الســالح ســتهدف ،  إذ انشــغلت الجمع مجهود آخر غير مشــرف 

عي في ،  نوعًا مختلفًا من نزع الســـالح وهو تجرد شـــعب فلســـطين من حقه الطب
  تقرر مستقبله.

ر قرارهـا نجـاحـا يـذ نمـا أيـدت "الحقـائ إذ بي،  ولم تحق الـدورة الثـالثـة 
ات واالقتراحات المحددة ة عن الطاقة ،  العامة والتوصــ إلقامة جهاز فعال للمراق

ة العامة أعرت عن "قلقها العمي ،  الذرة ـــلحة الذرة" فان الجمع ــــ ــ ــ وإلزالة األســـ
ه اللجنة في عملها،  من المأزق  ــــلت إل ــ ــ ـــتطع الخروج ،  الذ وصـــ ــــ ــ والذ لم تســ

ة . منه" ـــل وواجهت الجمع ــ ــــ ــــ عة ،  العامة الفشــ أن طلبت إلى مجلس األمن متا
ــته ة،  دراســ ــلحة التقليد ض األســ ،  وحثت اللجنة على المضــــي في مهمتها،  لتخف

ان عام  ذا  ة. وه ع الدول التعاون على هذه الغا ـــدت أخيرا جم ــــ ،  1948ثم ناشـ
  ال مخرج منه.،  سنة مأزق 

ــوع ــــ ــــ ــا قرارن في الموضــــ ــ ــ ــ ــــ ضـــ عـة أ يتعل أولهما ،  واتخـذت الـدورة الرا
ة والقوات ،  اإلشــراف الدولي على الطاقة الذرة م األســلحة التقليد وثانيهما بتنظ

ــــلحة ـــ ة في جوهر قرارها،  المســـ ـــــهما. ودعت الجمع ــ ضـــ ومات إلى ،  وتخف "الح
ـــلحـة الـذرـة ـــــ ــــ ين المجتمع العـالمي من منع األســ ـل مـا في طـاقتهـا لتم ـام  ،  الق

صورة فعالة عن طر قبول اإلشراف الدولي الفعال". ووافقت ،  والقضاء عليها 
ـــا ــ ضـــ ة أ ــاء المعلومات ،  على اقتراحات اللجنة،  الجمع ــــ ان تقدم الدول األعضــ



  

-167-  

ــــلحة مع الطلب إلى الدول الذرة "ان  ة وقواتها المســ ــــلحتها التقليد الكاملة عن أســ
ـــاوراتها ــ ـــــل مشـ نة،  تواصـ افة األغوار المم ـــبر  ــ ع االقتر ،  لسـ ـــة جم ــ احات ودراسـ

ة في هذا الصدد ،  المحدودة" التي تؤد إلى اتفاق حول نزع السالح. والمهم للغا
ــعوب ع الشــ ــت جم ة العامة قد أوصــ ادلة،  أن الجمع ة مت ،  ان تشــــترك في اتفاق

ة اد ــوع اإلشـــراف على الطاقة الذرة. ،  لتحديد ممارســـتها لحقوقها الســـ في موضـ
ـــف دورة عام  ــــ ــ ـــ ن لنـا أن نصــ م ـذا  ــــارحة ،  1949وه ــ ــ ــ ــــ أنهـا دورة مبـدأ المصـ

ة للطاقة الذرة.،  المعلومات النس ادة    وتحديد الس

ـــدة ــــات المتحـ س الوال ــاه في الــــدورة ،  واقترح رئ ــذ ألقــ ــه الــ ــ ــا في خطــ
ة العامة تنســي العمل بين لجنة الطاقة الذرة ولجنة األســلحة ،  الخامســة للجمع

ة ــــاورات طو،  التقليد ــ عد مشــ ة  ــر ،  لةوقررت الجمع ــ تأليف لجنة من إثنى عشــــ
ندا اإلضــافة إلى  ع الدول الممثلة في مجلس األمن  لدراســة ،  عضــوا تضــم جم

ة ــ ــ ـــب أعيننا . القضـــ رة نصــــ ـــعنا هذه الف ــ ،  1950تبين لنا أن عام ،  وٕاذا ما وضــ
. أنه عام تنسي ن ان يوصف    م

ســود العالم،  وتأثرت الدورة الســادســة اســتمرار ،  القل الذ  التســاب و
ادرة جديدة،  على التسلح ،  واستجابت إلى تقرر اللجنة اإلثنى عشرة،  فقامت ب

ة ــــلحة التقليد ــــ ــــ وأقامت بدًال منهما لجنة ،  فقررت حل لجنتي الطاقة الذرة واألســ
ـــعة النطاق ــ ات واســــ ــالح ــــ ـــالح خولتها صـــ ــ إلعداد االقتراحات الالزمة ،  لنزع الســــ

ض التســــلح والقوات المســــلحة ولإلشــــراف الفعال على الطاقة الذرة ومنع  ، لتخف
اد الموجهة  ة العامة مجموعة من الم عد أن أعلنت الجمع ـــــلحة الذرة. و ــ ــ األســ



  

-168-  

ع ع الدول،  مضــت تذ لدراســة مســودة معاهدة ،  ان من الواجب عقد مؤتمر لجم
  اتخاذ إجراء من هذا القبيل.،  فور سماع أعمال اللجنة،  لنزع السالح

ــانــت هــذه ا وجهــاز ،  دورة مجهود جــديــد 1952 -1951لــدورة لعــام و
ات جديدة ـــالح ــ ــــ صـــــ ــالح ،  جديد يتمتع  ــ ـــ ــ ــ ــ مع الدعوة إلى مؤتمر دولي لنزع السـ

.   هدف فور

عة أعمالها لدراســة تقرر الجهاز الجديد رســت الدورة الســا وهو لجنة ،  و
ات المتحدة واالتح انات الوال ـــــامال لب ـــــا شـــــ ان التقرر عرضـــــ ـــالح. و ـــ ــ اد نزع الســ

ة قرارات تم الوصل إليها. ،  السوفيتي والمملكة المتحدة وفرنسا واقتراحاتها دون أ
ة العامة ات تقرر ،  ولم تســـــتطع الجمع محتو ـــو "اخذ العلم"  ان تفعل شـــــيئا ســ

قة،  اللجنة ان عام ،  وتأكيد قراراتها الســـا والطلب إلى اللجنة مواصـــلة أعمالها.و
  وتثبيت.،  سنة تأكيد 1952

ــــل الخالفات التي ،  لقت الدورة الثامنة من جديد تقررا مطوالً وت ــ ــــ ــــ فصـ
ــالح ــ ــــأت في لجنة نزع الســـ ـــول إلى خطة ،  فأكدت رغبتها الحارة،  نشـــ في الوصــــ

ــقة ــ ــــاملة ومتســ التقرر،  شــ ة العامة علما  عد ان أخذت الجمع ــالح. و ،  لنزع الســــ
ســـة على مضـــ،  طلبت إلى اللجنة مواصـــلة عملها اعفة الجهود وحثت الدول الرئ

ـــول إلى اتفــاق ــ ــ ــــ ــة . للوصـــ ــاقتراح خل لجنــة فرع ــة  تعقــد ،  واختتم قرار الجمع
ان عام  ذا  حثًا عن حل مقبول. وه ــلوب جديد  1953جلســــات ســــرة  ـــنة أســ سـ

ــــرة ــــ ــ ــ ه المنفذ والخالص من المأزق ،  في الســ ون ف ذا جرت األمم ،  قد  وه
ضا.   المتحدة هذا السبيل أ
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ا التي عقدتها وقد عقدت الدورة ال عد التسعة عشر اجتماعا تارخ تاسعة 
ـــتر ــ ــ اسـ ـــر الن ــ ــ ة في قصـ ة،  اللجنة الفرع ـــت اللجنة الفرع ــ ــ في ،  في لندن. ودرسـ

  غضون هذه االجتماعات: 

ـــــوفيتي لتوطيد دعائم األمن   )1(  ــ ــ ــــ االقتراحات التي تقدم بها االتحاد السـ
  . والسالح وحظر األسلحة الذرة

رة التي قدمتها المم  )2(  ـــلحة التي يجب أن المذ ــ لكة المتحدة عن األســــــ
  . شملها ميثاق نزع التسلح

ات المتحدة لتنفيذ برامج نزع الســالح واإلشــراف   )3(  دراســة أعدتها الوال
  عليها. 

ـــمن اقتراحات   )4(  ة قدمتها المملكة المتحدة وفرنســــا تتضـ ـــتر رة مشـ مذ
  . وسطا

ـــالح ـــلت لجنة الســ ما  وأعرت،  إلى عدم اتفاق جماعي،  أخيرا،  وتوصــ
ـــتطع  ــ ــــــالح". ولم تســ لة نزع الســ ـــــ ــــة مثمرة لمشـــ ــ زعم تقررها عن "األمل في دراســ
ــانــاتهــا  ـــيئــًا إال تــأكيــد ب ـــ ــ ــ ــة في مثــل هــذه الظروف ان تعمــل شــــ ــة العموم الجمع

قة ــا ة،  والطلب إلى اللجنة،  الســـ ــلة الجهود والمحاوالت،  ولجنتها الفرع ،  مواصـــ
ة. وعلى الرغم من إدر  ة في ذلك الحينورفع التقارر المطلو القتراح ،  اك الجمع

س وزراء الهند ه رئ ة تجميد تجارب التفجير،  تقدم  اتفاق ــــي  إال أنها لم ،  قضـــ
ذا تميز عام  . تتخذ أ إجراء فعال    . الجمود وعدم االتفاق 1954وه
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ـــرة ــ ــــ ــــ عًا في ظل مؤتمر الذروة الذ ،  وعقدت الدورة العاشـ ما نعرف جم
ــام  ـــة ،  1955عقـــد في تموز عـ ــة التي عرفـــت بروح ـ عـــث تلـــك الروح ــذ  والـ

ة العامة تقرر اللجنة . جنيف ان أمام الجمع ة،  و التي عقدت ،  ولجنتها الفرع
ورك ــــر اجتماعًا في نيو ــــ ة عشـ ـــرن اجتماعا في لندن وثمان ــ ــ ة وعشــ ان  . ثمان و

رات،  وم هائل،  هناك ــارع االقتراحات؛ ولكن،  من المذ ــ ،  وأوراق الدرس ومشــ
ـــــراف  ــل إلى اتفاق على حقوق جهاز اإلشـــــ ــ ــــ ة العامة "لم يتوصــ رت الجمع ما ذ

اته ــالح ــ ه،  وصـ ولة إل ة ،  والمهام المو ة اتفاق ة في أ عتبر حجر الزاو وهو ما 
ة  حث على إعطاء األول ة تقرر اللجنة الذ  لنزع السالح". وقد الحظت الجمع

س ايزنهاور ل ـــروع الرئ ر حول مشـــــ ش الجو التفاق م س ،  لتفت ــــروع الرئ ومشــــ
ة ـــــتراتيج ــــ ــ ــ ة في المراكز االسـ ة . بولغانين إلقامة قواعد للمراق ،  واقترحت الجمع

ــا ــــ ــ ضــ ار،  على اللجنة أ عين االعت ــا  ــ ــ ــ س وزراء فرنســ وهي ،  أخذ اقتراحات  رئ
رة ــــــ اإلبالغ عن النفقات العســــ ة  ـــــ ــ س وزراء ،  االقتراحات القاضـــ واقتراحات رئ

ــة،  حــدةالمملكــة المت ش والرقــا ــالتفت ومــة الهنــد بتعلي ،  المتعلقــة  واقتراحــات ح
ة انت هذه  الدورة ،  التفجيرات التجرب ــــلح. حقا لقد  اق التســـ ــ ــ وعقد هدنة في ســـ

ة ـــخمة،  مثيرة للغا ــة عليها،  فقد قدمت اقتراحات ضـ عد ،  جرت المناقشــ ونقلت 
ــالح ــ ـــ ــ ــ ــان ثمــة الكثير م،  ذلــك جملــة إلى لجنــة نزع الســـ ــة و ن الحمــاس والحيو

ة إلى فترة من الزمن ــتمدين من روح مؤتمر جنيف. وقد تولدت هذه الروح ــ ،  المسـ
ــرعان ما تبخرت. وتميز عام  ــــ ــــ ة التي ،  1955ولكنها ســـ ــنة الروح ــ ــ ــ ان ســـــ أنه 

تها التالي حيو   . فقدت 
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ة عشرة طرت عليها روح االستمرار المستمدة ،  وفي الدورة الحاد التي س
قةمن الدورة ال اإلضافة إلى تقارر اللجنة ولجنتها ،  سا ة العامة  انشغلت الجمع

ة ان ،  الفرع ا ندا وال ال من االقتراحات التي قدمتها  ـــــ ــ ــ ــــ مجموعة مختلفة األشـ
ا ــالف ــ ــ وغوســــ اتي والهند و ـــوف ــ ـــــا والمملكة المتحدة  واالتحاد الســـــ ج وفرنســـــ  . والترو

ة العامة تحت تأثير ســـحر من هذا ا ،  لســـيل العرم من االقتراحاتووقعت الجمع
ص من األمل صــ ودعت لجنة نزع الســالح إلى دراســة موضــوع عقد ،  فســاورها 

ـــــالح ــ ــ ــــ ة العامة او مؤتمر عام لنزع السـ ــة للجمع ــ ــ ــ ــــ للفراغ من هذه ،  دورة خاصـــ
لة ذا فقد تميز عام  . المش   االتجاه نحو عقد مؤتمر لنزع السالح.،  1957وه

ــرة ــ ــ ــ ــــ ــة عشــ تقرر لجنــة نزع ،  وهي دورتنــا األخيرة  ،وتلقــت الــدورة الثــان
ــيي شــــــقة الخالف،  الســــــالح ــ ـــعة بين ،  الذ بين تضــ ــــات الواســـ نتيجة المفاوضــ

ســـة ادرة المشـــجعة . الدول الرئ ة العامة بهذه ال فســـارعت إلى ،  وتســـلحت الجمع
ة إلى مظاهر نزع التســـــلح المختلفة ــ النســـ ة  ـــورة ،  تحديد األولو صــ ــارة  مع اإلشـــ

ـــــة إلى  ــ ـــ ــ ةخاصـــ ـــــلحة النوو ــ ـــ ــ وتوقيف إنتاج المواد ،  الوقف الفور لتجارب األســ
ة،  المتفتتة ـــلحة النوو ــــ ض األســ ــلحة وتخف ــــ ــ ش علني ،  ألغراض األسـ وٕاقامة تفت

اغتة ة من الهجمات الم ش ،  للوقا ة لجهاز التفت ـــتر ــ ــــ ــ ــ ـــة مشـ ــــ ــــ ــ وأخيرًا إلى دراســ
ـــاء الخارجي ــتخدام الفضــ ــتهدف التأكد من اســـ ســـ ض تتعل ألغرا،  المقترح الذ 

ادين نزع ،  فق ع م ات جم ة. وقد شــملت هذه األولو ة والســلم األغراض العلم
ة فيها حيث فقدت ميزة األولو ـــــالح  ــ ــ لة نزع ،  على أ حال . الســـ ــ ـــ ــــ وقعت مشـــ

ـــلح ــ ــ ــ ــــ ة العامة المعروف،  برمتها،  التسـ ة قرار الجمع ـــى ،  في هاو ــــ ــ ــ الذ قضـــ
ة لجنة نزع السالح بإضافة أرعة عش ع عضو ة  . ر عضواً بتوس وقررت الجمع
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ـــرة إلى اللجنة ــ ــــ ة عشــــ ــــجالت وقائع دورتها الثان ــــ ــ ــ ـــا أن تنقل سـ ـــ ــــ ــ ضـ لكن هذه ،  أ
ـــــلمها ـــــجالت لم تجد من يتسـ ــــى عام ،  ولم تجتمع اللجنة . السـ في  1958وانقضــ

ــــلة،  فترة من التوقف والجمود. وجاءت في ذروة هذه األزمة ــ لعقد ،  الجهود الفاشـ
ــان ال،  اجتمــاع الــذروة مالــذ  ــاألمــل العم ــه  ــــره يتطلع إل ــ ــ ــــ ــأســ والتوقع ،  عــالم 

  . الملهب

ــًال لزميلنا ممثل ،  هذا هو تارخ مفاوضــــــات نزع الســــــالح ـــردته مفصــــ ســـ
  ألنش ذاكرته.،  المملكة المتحدة

س :س   يد الرئ
ــون الدورات  ــ ـــــ ة العامة في غضــــ ه الجمع هذا عرض للعمل الذ قامت 

ــالح ــ ـــوع نزع الســـ ــــرة حول موضــــ ــ ــبيرو  . اإلثنتي عشـ ـــ ســ ـــــ س هنا قول شــ ،  لن أقت
عة في فنجان". حقاً  أنه "زو ــــــفه  عة. فأصـــ ــت في فنجان،  إنها لزو ــ ــ ســـ ،  ولكنها ل

ـــــيء انت لم تؤد إلى أ شـــ ة وٕان  ق عة حق ــنوات الطوال  . بل زو ــــ عد هذه الســ ف
وعلى الرغم من عدم دقته ،  نواجه اآلن موضوع نزع السالح،  من العمل الشاق

ــ ان قبل اثني عشـــ ــرات المرات في الخطورة ،  ر عاماما  ـــاعف عشـــ إال انه تضــ
ـــة ــتهدف أهدافا متعارضــ أننا نســـ ــــع و بدو الوضـ ـــدة والتعقيد. و ة ،  والشــ أن غا و

ـــلح ــــ اق للتسـ ـــــ ـــالح. ولو دعا الميثاق إلى ســـ ــــ انت ،  الميثاق لم تكن نزع السـ لما 
  أكثر خالصًا ووالء.،  استجابتنا لهذه الدعوة

ــرد األ ــ ــيلوال أراني في حاجة لســــ ــــ ل ،  رقام والتفاصــ ة  ــــورة جل ألن الصــــ
ـــلحة الذرة ــ ـــــ ــراف على األســ ــ ــ ــــ قد تحول إلى ،  الجالء في قتامها وٕاظالمها. فاإلشــ
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ة،  إنتاج ــع للرقا ــ ض األســـــلحة ،  غير خاضـ ة. وقد تبدل تخف للقنابل الهيدروجين
ة في زادة األســلحة رة إلى رغ وزادة اإلنفاق على التســلح. ،  والموازنات العســ

ـــطردةوماز  ل عام . الت هذه الزادة مضـ ة عقد اتفاق ،  وفي  نناشــــد الدول المعن
ـــالح ل قرار نتخذه إلى ،  لنزع الســ دعو  فنصـــــل بدال من ذلك إلى عدم اتفاق. و

ــتمرار الجهود للوصـــول إلى خطة منســـقة لنزع الســـالح فنشـــهد بدال من ذلك ،  اسـ
نا نحصــــر جهود،  خطة منســــقة لإلســــراع في التســــلح ينما  ــالح في و نا لنزع الســ

ـــاء الداخلي ــ ــ ــ ــــ ــنا فجأة،  الفضـ ــــ ـــــ وقد أقحمنا في مخاطر ال حد لها وال ،  نجد أنفســـ
ــــاء الخارجي. وهذا هو التقدم الذ حققناه حتى اآلن. انه تقدم  ــــر في الفضـــ ــ حصـ

ل اتجاه ــخم إلى ،  في  ـــلح المنســــ والمتضــ . ولكن في التسـ ل ميدان واف وفي 
ة.   آفاق ال حدود لها وال نها

طاني:اإلن   ذار البر
ة محزنة صل موضوع نزع السالح إلى األمم ،  ولكي تنتهي القصة نها

ودون أن ،  وقـــد خال ألول مرة في تـــارخـــه من أ تقرر،  المتحـــدة هـــذه المرة
ــائل ــ ــ ــــ أ اقتراح ملموس. فقد انتقل التأكيد إلى مســ على الرغم من ،  ون مرفقا 

ز حتى اآلن حول أهميتها ال تعدو أن تكون في هامش الهوام ش. فالنقاش قد تر
ة وما شابهها. بينما ظل نزع السالح لة ،  موضوع التجارب النوو وهو نواة المش

ــوع ،  وزدتها ــ ــ ـــورة. وقد تجاهلت المملكة المتحدة مثال موضـ ــ ع في مؤخرة الصــ ق
ــالح في جوهره ــ ــ بدو أن ،  نزع الســ ـــه. و ه وهوامشـــــ ـــــ ــ زت اهتمامها على حواشـ ور

ير في نزع  المملكة المتحدة ـــــغال إلى الحد الذ منعها من التف ثيرة االنشــ انت 
ــالح. ةأجل  الســ ع األســــلحة والغواصــــات ،  فالمملكة المتحدة مشــــغولة للغا في ب
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ـــرائيل ــ ــالح،  والطائرات إلى إســ ــ ير في نزع الســـ  . وال يتوافر لها الوقت الكافي للتف
امنا وال نجعلها متســـرعة متعج ون للملكة ،  لةولكن لنترث في إصـــدار أح فقد 

تها ــر المملكة المتحدة تقو ــ ــ ــــ ــ ــرائيل ،  المتحدة عذرها وحجتها,. وقد تفسـ ــ ــ ـــــ لبناء إســ
ر  ــ ــ ــير،  العسـ ع فان مثل هذا التفســـ الط ـــالح. و ،  أنه عمل من أعمال نزع الســ

ــــاؤل ـــمد أمام التســ صـــ ـــادة فن ،  ال  ان البرطانيين هم ســـ على الرغم من اعترافنا 
   . التفسير

ض المو  ة :تخف ر   ازنات العس
س،  وتصادفنا مع موضوع نزع السالح ض ،  ا سيد الرئ ة تخف قض

س  ا ســيد الرئ رة للدول األرع العظمى. وهذان الموضــوعان  الموازنات العســ
ــوع واحد ــ ــ ــــ ـــل بينهما من أ نوع،  موضــ ـــ ــــ ــــلحة والقوات  . فال فاصــ ــــ فخفض األســــ

ة إلى خفض النفقات العس ع صورة طب وضغ الموازنات ،  رةالمسلحة يؤد 
ح ة يؤد إلى خفض التسلح. انه محور صح   يثبت نفسه بنفسه.،  الحر

نا ة ،  حتى هذه الدورة،  و ناح رة  حث موضـــــوع خفض النفقات العســـــ ن
ة العامة ــت الجمع ــ ــــالح. وقد درسـ والهيئات المتفرعة ،  واحدة من نواحي نزع السـ

ات عدة. ولكن االتحاد المعاني التي تنطو عليها هذه الق،  عنها ة في مناس ض
الذات،  السـوفيتي طلب ة في جدول األعمال ،  في هذه الدورة  إدراج هذه القضـ

ـــتقل ــص األمم المتحدة. ،  بند مســ لة تارخها في قصـــ ومع ذلك فان لهذه المشـــــ
س ايزنهاور ــادس عشــــر ،  وقد أعلن الرئ في الخطاب العلني الذ أذاعه في الســ

سان عام  ة التسلح،  1953من ن لمساعدة البالد ،  نقل المخصصات من ميزان
  المتخلفة. 
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ـــالح عام  ـــ ــــ ة لنزع الســــ ــوفيتي في اللجنة الفرع ــــ ــ ــ ،  1954واقترح االتحاد الســــ
ة الثلث. واقترح الســـوفيت في عامي  رة بنســـ ض الموازنات العســـ و  1956تخف

ة  1957 ــــــ ــــ ــ ض بنســ ـــــ . في المائة 15هذا التخف ــ ــ ــــ س وزراء فرنســ ا هذا وأثار رئ
  في اجتماع رؤساء الدول في جنيف. 1955الموضوع عام 

ـــي في قرارها الذ  ــ ة العامة إلى هذا االقتراح الفرنســـ ــارت الجمع ــ ــ وقد أشــ
ة ه الدول المعن ــارة والذ دعت "ف س ،  اتخذته في الدورة العشــ لدراســــة اقتراح رئ

ا ص األموال التي تنتج عن نزع السالح لرفع مستو اة وزراء فرنسا لتخص ت الح
ع أرجاء العالم ما في البالد المتخلفة.،  في جم   وال س

ة عشرة هذا الموضوع من جديد ة العامة في دورتها الثان  . وأثارت الجمع
ــل عــد نقــاش طو ـة ،  و ــان ـــــة إم ــ ــ ـــــ ــة إلى دراسـ ــة أخيرا "الــدول المعن دعــت الجمع

ص األموال التي تتوافر نتيجة نزع السالح اف في هذا عد إحراز تقدم ،  تخص
ــوع ــــ ع أرجاء العالم،  الموضــــ ش في جم ــين ظروف الع ـــ ـــافي لتحســـــ ــ ،  مورد إضـــــ

صـــورة خاصـــة في البلدان المتخلفة ". وٕاذا ما قارنا بين قرار عام  وقرار  1955و
ــان قــد ،  تبين لنــا ان هــذا القرار قــد تــأخر عــامين عن موعــده 1957عــام  وان 

ــــافا لم تكن قائمة في القرار ــــ ــــ ــ األول. وقد ر القرار الثاني  أدخل ظروفا وأوصـ
اف" ه إحراز تقدم  اشترا "الزمن والوضع الذ يتم ف حسنا ؛ هذا  . الموضوع 

ـــتخفضـــــون الموازنات  م ســ أن ــــرة. فأنتم تقولون  اعث على التسـ ـــافي  ـــر إضــ شــ
ــوع نزع الســـالح رة عندما يتم إحراز تقدم في موضـ ــ في ،  ولكن أ تقدم . العسـ

م،  نزع الســالح إال إذا خفضــتم النفقات على الســالح. ومثل هذا ،  ن إحرازهال 
رة ة نزع الســالح وال موضــوع الموازنات العســ ســاعد ال قضــ إذا ،  االشــترا ال 
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مــا بينهمــا . إذ أن خفض النفقــات ،  رطنــا ف وجعلنــا الواحــدة تعتمــد على األخر
س. وم الع س  ة إلى خفض التســلح والع صــورة بديه رة يؤد  ن العبث العســ

ــة،  أن نختلف ــال األمور األولى حقوق األولو ولكن هــذا  . عنــدمــا يجــب أن تن
ة ــلة األزل ــ ــــ عيدنا إلى العضــــ قة،  اإلجراء  ــا ــــ ــ ــ انت الســ الدجاجة أم ،  وهي : من 

ضة!   الب

س ــيد الرئ ـــ ا ســ ـــهب في الحديث عن هذا ،  مع ذلك،  وال أرد  أن أســــ
ـــوع ــ قة تتناول مشـــــــاعر،  الموضــ ـــألة دق ملكون  إذ انه مســــ وردود فعل ،  الذين ال 

ملكون  ع  ان الـــذين ال  فهم الجم ــد ان  ملكون. ونرـ طمعون في ،  الـــذين  ال 
ملكون  حق ذلك اليوم الذ تخفض  . موارد الذين  ــرع إلى هللا ان  ــ ـــــ ــــ فنحن نتضـ

رة ه الدول الكبر من نفقاتها العســــ حتى دون ان تمد يد العون والمســــاعدة ،  ف
رةإلى البالد المت ـــــ ولتحتف ،  خلفة. فلتخفض الدول العظمى من موازناتها العسـ

األموال المتوافرة ـــها  ــها. ،  لنفســ ــ ــــها بنفسـ ع أن تدبر نفسـ ــتط ــــغر تســـ فالدول الصـ
ــالم ـــــ رة،  فالســ ــ ــ ــــ ــاعدات العسـ ــــ ــ ــعوب ،  ال المسـ ــــ ــ الرخاء إلى الشـ أتي  هو الذ 
ــاعد،  المتخلفة ص المســـ ــ ــ ــب تخصـ ســـ جب أن  صـــــورة عامة. و ات والى العالم 

ــغيرة،  المتوافرة من نزع الســـــالح ــ ة حال،  للدول الصـ . ،  على أ ــــر ضـــــرور شـ
اإلحســــان الح ال  ــغيرة معينة تعاني من قيود ،  وهو أمر يتعل  فهناك بالد صــ

ة بيرة مجمدة . غير مشروعة تحد من نشا برامجها اإلنمائ فلهذه البالد أرصدة 
ـــة ـ ــانو ،  في بالد أجنب ون ثمــــة مبرر قــ ـــادون أن  ــــدهـ ـــا  . ني لتجمي وٕاذا أردنـ

ر ص في الذ ــ ــ ــــ ـــرقي من ،  التخصــ ــ ــ قلنا أن البالد المنتجة للزت في الطرف الشـــ
ـــــخمة في لندن ات ضـــــ ــا ــــ ة تملك حســــ ه الجزرة العر ـــــ ــ هي في حالة تجميد ،  شـــ
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ـــات ــا ــــ ــــ ــ ــ ـــا. ومن الواجـــب إطالق مثـــل هـــذه األموال المجمـــدة أو الحســـ ــــ ــــ ــ ــ ضــ ،  أ
ــتثمارها ــرق األ،  الســـ ــ عامة. وال رب في أن وقف في وطنها وفي بالد الشـــ وســـ

ــخمة عن العمل ــ ـــــ ـــارع ،  مثل هذه األموال الضـــ ــ ــــ ل المشـــ ـــــعها تمو ــ ـــ بينما في وســ
ة في المنطقة هو عمل ًا.،  اإلنمائ   واضح من أعمال قتل الشعوب اقتصاد

ة    وقف التجارب النوو
ة حث وقف التجارب النوو ير  . وأعود اآلن إلى  وال حاجة بي إلى تذ

ع أنحاء العالم اللجنة الموقر  الضجيج المتعالي من الرأ العالم العالمي في جم ة 
اة ـــبل الح مثلون مختلف سـ ة. فقد أعرب الناس الذين  ـــتى ،  حول هذه القضــــ وشـ

ة والعقائد ــ ــ ــــ ــ اســ ــ ــ ـــــ ام  . عن تأييدهم لهذا الموقف،  قوة وحزم،  اآلراء الســـ فمنذ أ
اندونغ قو لمنع التجارب ا،  مؤتمر  ــتد و ــ شـــ ان  ةوالغل ل ،  لنوو ــب في  ـــ ســ و

ا المعمورة ة من زوا ل زاو ــارا آخرن في  ـــ ــ ــ ــ وقد حذر العلماء الذين  . يوم أنصــــ
رة ة ،  مثلون مختلف االتجاهات الف ــتمرار هذه التجارب النوو ــ ــــ من أخطار اســـــ

ة ــــان اة اإلنســـ ــين . على الح ــــ ـــل في هذا ،  ونحن نعتقد جد مخلصـ ــ أن من األفضــ
ــوع ــــ ـــر ،  الموضــ ــ صـــ مة وت ــاؤما،  اواألكثر ح ــ إذ ان ،  أن نتقبل أكثر الحقائ تشــــ

ــيء المعرض للخطر ة،  الشـــ ــ . وعندما ،  في هذه القضـــ ـــر شــ قاء الجنس ال هو 
ــازفـــة،  ون وجودنـــا في خطر س ثمـــة من مجـــال للمجـ ــذه  . فل ـــد تبرهن هـ فق

ـــر  ــ ــ شـــ ة لفناء الجنس ال طيئة وتدرج ــيلة  ــ ــ ــ ـــتمرار  . التجارب على أنها وســ ــ ــ ــ واسـ
ح في حد ــ ــ صـــ رة،  ذاته حرا التجارب  ــ ــ ات عســـ ة عمل ــد ،  دون أ ــ ــن ضـــ ــ تشـــ

ــــرة شـ ــا،  ومع ذلك . ال رة ،  فقد وجدت فرنســـ ـــب لها ان ترفض ف ان من المناســ
ه،  وقف التجارب ـــلت   الدول األخر إلى حل متف عل ـــ ومن  . حتى ولو توصـ

ـــــح ـــتمر في تجارها،  الواضـ ــا أن تســـ ــــهل على فرنســــ إذ أن األجواء ،  أن من الســ
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ة ل ة ،  ست هي التي تلوثالفرنس ع أجواء القارة اإلفرق وفي وسع فرنسا ان تش
  . سموم اإلشعاع الذر 

عتبر إجراء   ة ال  ـــــلحة النوو ــ ـــا أن وقف األسـ ــ ــ ضـ ونحن ندرك مع ذلك أ
اشرا لنزع السالح. وقد أوضح زميلنا المحترم ات المتحدة،  م هذه ،  مندوب الوال

ا. إذ أسهب السفير اف ضاحا  فاءة ووضوح ،  لودج النقطة إ ما عرف عنه من 
ير رة،  في التف قين،  في جالء هذه الف ن من اإلقناع وال ـــــى حد مم ــ  . إلى أقصـــ

انه الذات،  وأر من الجدير بي،  وقد قال في ب لماته  ــــرد  ان تعلي (،  ان أســـ
عتبر في حد ذاته ة ال  ــــلحة الذرة والهيدروجين عمًال من أعمال ،  التجارب لألســـ

م)وال تحديدًا للتســلح ،  ع الســالحنز  س  . . حقا أنه لتحذير ح فوقف التجارب ل
عث الثقة قة إال إجراء ي أن وقف  . في الحق رة القائلة  ن إلى الف وعلينا أن ال نر

ـــــالح ــ ــ يز على وقف التجارب ،  التجارب هو نزع للســـ وال إلى االتجاه األخير للتر
ـــــالح ـــاب نزع الســ ة إلى ومع ذلك فان  . على حســــ ــيؤد في النها ـــ ــتمرارها ســ ــــ اسـ

ة . وارث ــافة إلى المعرفة العلم ــ ــ ــ ــــ اإلضـــ ر ،  ف تؤد التجارب حتما إلى التطو
ــلحة الذرة ـــ ــــتمر لألســ ،  وال رب في أن النتيجة هي إحراز مزد من التقدم،  المســـ

ن من الــدمــار م نــة. ،  ولكن التقــدم في إحــداث أكبر مــا  ــأقــل التكــاليف المم
ـــتكون النتيج ــ الجملةوسـ ــــا تحقي القتل والخراب  ضــ ن،  ة أ ـــعر مم ،  أرخص ســـ

ــــاف إلى هذا ضــ ـــان. ــع نطاق عرفه تارخ اإلنســـ ــ س،  وعلى أوســ ــــيد الرئ ،  ا ســ
شـــفت مناقشـــاتنا في هذه اللجنة ســـيؤد إلى نقل ،  أن اســـتمرار التجارب،  ما 

ا،  هذه الصناعة المقيتة عني و  . لألسلحة الذرة إلى أكثر من بلد في أورو هذا 
ــع  ــــ ـــــ . وقد غدا من واجب األمم المتحدة أن تضــ ل من قارة إلى أخر نقل هذا الو

ة ا،  ستارا ذرا إذا أردتم هذه التسم ة إلى أورو ،  لمنع دخول هذه الصناعة الحر
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ة  ــبب الكفا ــــ ــ ــ ـــرحا لحرين عالميتين. وأعتقد أن في هذا السـ ــ ــــ انت مســ القارة التي 
قها ستح اهتمامنا وٕاجراءنا.  ،لوقف التجارب الذرة وتعل   مما 

  الحل المقترح
س،  ر أخيراأو  ا ســــيد الرئ ــاســــي،  أن نعود  ــؤال األســ عن ،  إلى الســ

ن أن نلجأ إليها م لها،  خير الطرق التي  لة  ـــــ ــ ــ ــــ في هذه ،  للتخلص من المشـ
  الدورة.

لها  النواحي ،  فهناك عدد من مشارع القرارات قد أدرجت  وهي تتعل 
لةالمختلفة  ــ ــوفيتي . للمشـــ ،  فهناك أوال مشـــــروعا القرارن اللذان قدمهما الوفد الســـ

ة ــلحة الذرة والهيدروجين ــ ـــي أولهما بوقف تجارب األســـ قضــــ وثانيهما بخفض ،  و
رة ــ ــ ر البالد المختلفة،  الموازنات العســــ ص األموال المتوافرة لتطو ـــــ  . مع تخصـــ

ع عشرة ضا مشروع الدول الس قضي ،  وهناك أ بوقف التجارب مع اتخاذ الذ 
اغت ــوع ،  اإلجراءات للحيلولة دون الهجوم الم صـــورة عامة إلى موضـ واإلشـــارة 

  نزع السالح.

ـــرة ــ ــروع قرار الدول الثالث عشـ ــا مشــــ ــ ضــ ـــــي بتعلي ،  وهناك أ قضـ وهو 
ــة ووقفهــا وقفــا تــامــًا. هــذه هي خطو العمــل التي  ــة والهيــدروجين التجــارب الــذر

.اإلض،  قدمت إلى لجنتنا ة األخر   افة إلى عدد من التعديالت والنقا اإلجرائ

ل هذه القرارات  س،  و ــترك مع ،  ا ســـــيد الرئ ممتاز ورائع. فهي تشـــ
ثير من النقا ـــها في  ـــ ــ ًا  . وال تختلف إال في بدرجة القوة والتأكيد،  عضـــ لكن أ

ا ــلة التي نواجهها حال ــ حاول معالجة المعضــ ـــاء  فللمرة األولى منذ . منها ال  إنشـــ



  

-180-  

أ عمل،  لجنة نزع الســـالح وذلك لســـبب ،  ولم ترفع أ تقرر،  لم تقم اللجنة 
ة ــ للغا ـــ ة القائمة،  وهو أنها لم تجتمع،  ســـ ــعو ــــ اب الصــ  . وهذا في رأينا هو ل

ة وال في اتخاذ القرارات الالزمة  ـــــع االقتراحات المجد ـــت في وضــ ــ ســ لة ل ــ ــ فالمشـــ
ة العامة في ،  االثنتي عشــرة ســنة األخيرة خير القرارات صــددها.فقد أقرت الجمع

ة عودة لجنة  ف ــوع يتلخص اآلن في  . ولكن الموضـــ اد ــن الم ـــمنة أحســـ المتضــ
وقد صرح مندوب المملكة  . وٕانهاء هذه الفرقة القائمة،  نزع السالح إلى االنعقاد

ــــالح دون موافقة االتحاد ،  المتحدة المحترم ــ ــ ــع إقرار نوع الســــ ــــ ــ ــ س في الوســ أن ل
ن لنا أن ،  وفيتيالس م يف  ونحن نتف معه في هذا الرأ تمام االتفاق. ولكن 

ـــؤال الذ  ـــمن جهاز األمم المتحدة. هذا هو السـ ــتئناف المفاوضــــات ضـ نحق اســ
يرنا وأن يدعونا إلى بذل الجهود شـــغل تف ونحن نعتقد جد مخلصــين  . يجب أن 

ي  تمه ــ ــ ســــ ـــروع القرار الم ـــ ــبيل لتذليل هذه أن االقتراحات الواردة في مشــ ــــ د الســ
ــــلة ــ عض ،  المعضــ ــهولة في إحداث  ــ ي ســــ ــ ــ ســــ وٕاني آلمل أن يجد المندوب الم

ة تعديالت أ س في نيتي أن أتقدم  ـــروعه. ول وٕانما أود أن  . التعديالت على مشــ
ير فيها ي لمراجعتها،  اقدم مجرد اقتراحات أدعو اللجنة للتف ـــــ ــ ــ ــــ سـ ،  وزميلنا الم

ـــروع فنحن نعتقــــد أوًال بوجوب تكو  ــ ــــ ــــ ــا المشـ قترحهــ ن المجموعــــة العــــاملــــة التي 
ن ــي نطاق مم ــ ـــ ــ ــ ــ ي  على أضـ ــ ــ ـــــ ــــ سـ ات المتحدة  . الم وقد يؤلف ممثال الوال

ــتراك أمين األمم المتحدة  ــ ــ ة العامة واشـ س الجمع ـــة رئ ــ ــوفيتي برئاســ ــ واالتحاد الســـ
ــالح ،  العام ــ ـــــات حول نزع الســـ ـــتئناف المفاوضــ ـــوع اســــ ــ ـــة موضــ ًا لدراســــ فرقا طي

ات المتحدةوالمســـائل األخر  انت الوال مة الدول ،   المتفرعة عنه. ولما  هي زع
ــة ــا في هــذه ،  الغر ــ ــ ــــ ــــ ــتراك ممثلي المملكــة المتحــدة وفرنســ ــ ـــــ ــــ فنحن نعتقــد أن اشـ
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الذات  على األقل،  المجموعة العاملة ــاعد على حل ،  في هذه المرحلة  ــ ــــ ــ سـ ال 
ة املة التعقي،  العقدة المستعص عقد وضعًا هو في حالة    د.بل قد 

ـــــل الطرق  ــــ ــ ـــ ــ ــــا أن نقرر أفضـ لمعــــالجــــة هــــذه االقتراحــــات ،  وعلينــــا ثــــان
ـــديدة المتعلقة بها. وغني عن القول ــ ــير هنا إلى اقتراح ،  والتعديالت السـ ــ أنني أشــ

مة, ومع ،  زميلنا المحترم الممثل االيرلند ة والق ه الكثير من األهم الذ أر ف
صـــراحة،  ذلك ان القرارات في موضـــوع قلنا أ،  فإننا إذا أردنا التحدث  ننا نعتقد 

ـــــالح ة،  نزع الســـ انت قو ـــمن هذا النزع،  مهما  ع ان تضـــــ ــتط ــ ــ إال إذا ،  ال تســ
ة،  تبنتها الدول الكبر  اها بجهود جماع قي ،  مرفقة إ وترجمتها إلى اتفاق حق

ام مؤتمران في جنيف . أصــيل ضــعة أ عد  عقد  أحدهما لمعالجة موضــوع ،  فســ
ــارب ــة دون الهجوم ،  وقف التجـــ ــة للحيلولـــ ــ ـــاذ اإلجراءات الالزمـ ـــاني التخــ والثــ

ارزة ة  ة تارخ فلحان في ،  المفاجئ. وقد يبرهن هذان االجتماعان عن أهم فقد 
ـاب ـامـل،  فتح ال ــالح مـدة جيـل  ــ ــــ ــــ وقـد  . أمـام هـذا الجمود الـذ راف نزع الســ

م هذه الدائرة الشـــررة والوصـــول إلى منفذ نبدأ من ان إلى تحط لة يؤد حث مشـــ ه 
ــب جهدنا حتى اآلن على محاولة الر بين المراحل  ــ ــــ ــــ ـــالح. وقد انصــ ــ ـــــ نزع الســــ

ـــعنا القول ــ ــالح. وفي وســ ــ ل ،  المختلفة لنزع الســـ ــ ــ ان يدور على الشـــ إن الحوار 
  التالي:

؛ وتكون )قبــل أن توافقوا انتم على تلــك ،  لن نواف على هــذه المرحلــة(
ـــة مرحلـــة من  وقـــد ر ممثـــل المملكـــة  . المراحـــلالنتيجـــة عـــدم االتفـــاق على أ

ضـــا ين التقدم في موضـــوع ،  المتحدة في هذا العام أ بين وقف إجراء التجارب و
ــالح ع موضـــــوع نزع الســـ ــالح. وقد ات ة،  نزع الســـ ــبيل،  طيلة هذه الحق ،  هذا الســـ
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ة العامة في أول قرار لها اتخذته في دورتها األولى في  على الرغم من ان الجمع
ــالح(أعلنت أن   ،1946عام  ــ ــــ ـــير في مراحل ،  العمل في نزع الســ ـــ ســــ يجب أن 

ة ثقة العالم الالزمة،  متفرقة ل واحدة منها إلى تنم ،  يؤد النجاح في إكمال 
ة ــروع في المرحلة التال ــ ــ ــــة اآلن في مؤتمر جنيف )قبل الشــــ ــ ،  وقد توافرت الفرصــــ

ة ـــس الفن ــ ــــ ــ ــ ان. وتم االتفاق على الكثير من األسـ ة إم ن , ولكن أ م ة للتقدم ال 
ن ان يوجــد،  ان تقوم م ــة العــامــة ،  وال أ أمــل في النجــاح  إذا تقــدمــت الجمع

  إلى هذه المؤتمرات برأ منقسم.

حتم علينا اتخاذ موقف جماعي ة ،  ان واجبنا األول  ع الجمع ــــتط ــ ــ ــ تســــ
ز.  ه إلهامها وتوجيهها لعمل موحد ومجهود مر   العامة أن تجد ف

له ـــل من حديثي  ة وأصــــ ــم ـــ ــــفة غير رســ صـــ ه  وهو ،  إلى اقتراح أتقدم 
ـــــي بإقامة جماعة عاملة ــ ــ ـــروع قرار واحد،  قضـــــ ــ ــــ ــــ ،  تبذل جهدها في إخراج مشـ

ــارع القرارات ــ ــــ ــ ـــ ـــر المفيدة الموجودة في مختلف مشــ ــ ــ ــــ ع العناصـــ ـــمن جم ــــ ــــ ،  يتضـــ
  والتعديالت المقترحة عليها.

ـــبيل الوحيد للعمل ــ ــــوع نزع ،  إذا قدر أل عمل،  هذا هو الســـ في موضــــ
صل إلى نتيجة مثمرة.،  السالح   أن 

  

  تحذير إلى إسرائيل : 
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س،  وختاما وعن رجائنا ،  دعونا نعرب عن أملنا الحار،  ا ســيد الرئ
ــوع المؤلم ــ ة عاجلة لهذا الموضــ ــو ـــول إلى تســــ ــغيرة . في الوصـــ دول صــــ ،  ونحن 

ـــها وال قنابل نتولى حظرها ضـــ ـــلحة نقوم بتخف ــت لدينا أســـ ــ ســ وال تجارب نعمل ،  ل
ـــــعنا،  على وقفها ــ ــ ة،  ولكن في وســ نا،  عن طر إرادتنا الجماع ـــلو ــــ أن ،  وســــ

ه هذا  د ف الموضوع الذ نؤ س  ة السالم. وهذا ل ما في قض نسهم إسهاما عظ
  الجانب أو ذاك.

ــغر  ــعوب الصــ انت عقائدها،  ففي وســــع الشــ ا ،  مهما  اد ان تلعب دورًا ق
ــالح. والتكتالت  ــ ـــــوع نزع الســـ ةارزًا في موضــ ــــرق ة او شـــ هي ،  الراهنة من غر

ة الهائلة ـــــ ــ ـــ ثير من أفاق هذه القضــ ــئوليتنا،  وعلينا . أدنى  ــــ ــــ ان ،  لنتحمل مســ
ـــمو فوق الكتل ـــمح في  . وان نرتفع فوق الصـــــفوف والخنادق،  نســ ــنســ نا ســـ وٕاذا 

الذات الظهور،  هذا الموضوع  ة تكتالت  يجب أن تكون ،  فهذه التكتالت،  أل
ة بين الدول الذرة ون ،  وغير الذر ة ان  دول غير ذر ــع موقفنا  ــــ ــــ وفي وســــ

إما قرار جماعي أو ال قرار ،  والموقف ينحصـــر في أحد أمرن . حاســـما وفعاال
  . مطلقاً 

هذه الطرقة  س،  و ــيد الرئ ــ ــــ ا ســ ع  ــتط ــ ــ ــ قاء الجنس ،  نســ ـــمن  ــــ ان نضـــ
شر  ة و ،  وٕانقاذ الحضارة،  ال م ماد ة.وأغلى ما نملك على األرض من  ق   روح

لمتي س،  وأود قبل االنتهاء من  ـــيد الرئ ــ ــ ــ ــــ انا خطيراً ،  ا سـ ،  أن اوجه ب
،  ما أرجو من الممثلين المحترمين،  أرجو من األمم المتحدة تســجيله ومالحظته
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وماتهم ســالم الشــرق األوســ،  أن ينقلوه إلى ح اشــرة  ،  فلهذا الموضــوع عالقة م
ة نز ،  وسالم العالم اشر لقض   ع السالح.هدف م

مس ورك تا ـــلها في القاهرة،  فقد نقلت النيو ة من مراسـ اح أمس برق ،  صــــ
ــطين ـــــرقي فلســــــ ــــرائيل بهجوم على شـــ ام إســــ ــير إلى احتمال ق ـــ قع في ،  تشـــ الذ 

   . األردن

أ ــــهر ،  وهذا الن س األول من نوعه. فقد توافرت الدالئل المتزايدة في األشـ ل
ة   مبيت.على وجود عدوان إسرائيلي ،  الماض

أ ـــــرائيل لهذا الن ــــ ا من إســ حتاج أبدا ،  وأنا ال أطلب نف إذ أن العدوان ال 
ه  ا ال يتطرق إل ــاحا جل ــ ضـ ــح إ ــ ــــميين. ولكنني أود ان أوضـ إلى تأييد أو نفي رسـ

ــك ــ ــ ــ ة،  أدنى شـــ ـــرائيلي على األردن،  أن الدول العر ــــ ــتعتبر أ هجوم إســــ ــ ــ ــــ ،  سـ
عا ـــــرا عليها جم ــ ــ اشــــ ــتتداعى و ،  عدوانا م ــ ــــ ام الميثاق إلى اتخاذ وأنها ســـــ فقا ألح

ة للدفاع عن النفس وهي اإلجراءات التي يلجأ إليها عادة لدفع ،  إجراءات جماع
  العدوان والقضاء على المعتدين.

ة  ــعود ــ ــ ــ ـــ ــ ة السـ س موقف المملكة العر د لكم أن هذا الموقف ل وأود أن أؤ
ة المشترك،  وحدها ع الدول العر ومات وجيو ،  بل هو موقف جم اً ح   . شًا وشع

ـــرائيل،  وال أراني في حاجة إلى القول ـــــ ــــ إذا أقدمت على مثل هذا ،  ان إسـ
ح مهدداً ،  العدوان ــ صـــ ـــره ســـــ أســ ـــالم العالم  عًا إلى ،  فان ســ ــطرون جم ــتضـــ وســـ

صدد موضوع نزع السالح. م وسجالتكم  ت   إغالق 
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  رصـة قبـقضي

  

أسفرت مناقشات األمم المتحدة عن خل جو ود ساعد "
لة قبرصأخ ة. ،  يرا على حل مشــ والوصــول بها إلى نتيجة مرضــ

ــقير آراءه في هذا الموضــــوع في خطاب  وقد ضــــمن األســــتاذ الشــ
انون األول عام    "1958ألقاه في اليوم الثاني من 

ة قبرص،  دعيت األمم المتحدة مرة أخر  ــ ،  لإلعراب عن رأيها في قضــ
ـــيرها ــتقبلها ومصـــ ـــنوات األر  . ومســــ ــــون الســـ ــــت األمم ،  ع األخيرةففي غضــ درســ

اتها ــــع ة في مختلف تشــ القضــــــ ة ،  المتحدة النواحي المتعددة المتعلقة  ــ ــ اســ ــ ــ الســ
ة ة والدول ضة من ممثلي ،  والقانون انات مستف وقد استمعنا في هذه الدورة إلى ب

ا ه هذه  . المملكة المتحدة المحترمين،  اليونان وتر فاتضح للجنة ما تنطو عل
ة من  ةالقضـــ قة،  أمور مســـتعصـــ وســـأقصـــر حديثي حول نواح عامة من  . ودق

نة. أوجز طرقة مم ة     القض

ل جالء ـــتهل حديثي  ــ ــ ـــــح في مســــ ــ ــ ان تدخلنا في هذا ،  وعلى أن أوضــ
ة.  ـــاء في المنظمة الدول ــــ ــــ ــ أعضـ س ناجمًا من مجرد حقوقنا والتزاماتنا  النقاش ل

لة دول ــ ــ ة قبرص قد غدت مشـــ ــ ـــ قال ان قضــ تثير الكثير من ،  ةومن الح ان 
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دولة من دول الشرق األوس لدينا أكثر من سبب ون ،  القل الدولي. ولكننا  لن
لة ــ ـــ ــــة من هذه المشـ ـــورة خاصــ صـــ اتها ،  فجزرة قبرص،  قلقين  ان بتارخها وٕام

ة ـــتراتيج ــ،  السـ ض المتوســ حر األب ــم الشــــرقي من ال عامل ،  وموقعها في القســ
ن له،  مؤثر م غي،  ال  يرناأن  ر  . ب عن تف ــرور أن أذ ــ ـــــ ــــ وال أر من الضـ

ـــــ،  اللجنة الموقرة ــ ــ ــــ حر المتوسـ ة لل ــــرق ــــ ـــــ ـــواحل الشـ ـــ ــــ ة في ،  أن الســــ هي عر
ة المتحدة في سورا ثم  . مجموعها ة للجمهورة العر السواحل الشمال وٕاذا بدأنا 

ــطين ــ ــ ـــواحل لبنان وفلســ طنا نازلين عبر ســـــ ـــطآن الجمهورة ،  ه ــ ة إلى شـــ مرة ثان
ع أجزائه،  فإن هذا الســـاحل،  ة المتحدة في مصـــرالعر  جزء من ،  امله وجم

ن الجغرافي،  وتؤلف جزرة قبرص . الوطن العري ــا ،  في هــذا التكو برجــًا قر
ًا أو  . شرف على شواطئنا وأراضينا استطاعتنا أن نتخذ موقفا سلب س  ولهذا فل

س في وســعنا،  من هذا الموضــوع،  مجهوالً  لة دون  ما ل أن نرقب تطور المشــ
ما ال أود ،  وال نرغب في الخروج عن مدار النقاش الحالي . أن نوليها اهتمامنا

رت األمم المتحدة ،  أن أخرج على النظام ولكنني أكون ملتزمًا لهذا النظام إذا ذ
قتنا  ــق ــ ة على شــ رة برطان ــ ــ قاعدة عســ ـــن من قبرص  أن عدوانًا مســــــلحًا قد شـــ

ــــر ـــــ ولم ت . مصـــ ـــرق األوســ ـــالم في الشــــ ــ ــــة المحزنة إلى تهديد الســ ؤد تلك القصـــ
أسره إلى شفير الحرب،  فحسب ا ،  وعندما أورد هذه النقطة . بل قادت العالم 

س ــيد الرئ ــ قاً ،  ســـــ ـــــ ــ ــــد مطلقًا التجرم واإلدانة مســ قة ،  ال أقصـــــ ولكن هذه الحق
الموضــوع في ناحيتين : أوالهما اب رغبتنا  أنها تحســر النقاب عن،  متصــلة  أســ

لة ـــــ ــ ـــلمي وعادل للمشـ ــ ــ ـــول إلى حل سـ ــ فة في الوصـــ أنها تؤمن ،  وثانيتهما،  العن
اسة المملكة المتحدة حًا عن س مًا صح ما ،  لألمم المتحدة تقي ة  في هذه القض

ل   . قدمها إلى اللجنة الكوماندر نو
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ـــة ــترك في هذه المناقشـــ س نشــــ ــــيد الرئ ا ســ رد ،  وعلى الرغم من أننا 
عي لمخاوفنافعل  اب األخر التي تسـتفز اهتمامنا ،  طب عض األسـ إال أن لدينا 

ــوع ــــ ــــ ـة . الخـاص بهـذا الموضــــ ـة والجغراف غير ،  فـالجزرة من النـاحيتين التـارخ
ة اتنا القوم ــوع  . عيدة جدًا وال معزولة عن ح ــ الموضــ ـــرة  اشـــ ان م والبلدان المعن

ا واليونان عيدين عن بال،  وهما تر ســــا ب غربين عن تارخنال فللعرب  . دنا وال 
ــــــارة اإلغر ــــ ــــر مع بالد اليونان وحضـ ــــ ــ شـ ـــل متأل في تارخ الجنس ال ــ ــــ  . فصــ

ـــل علماء العرب ـــ ــــ ــــ فضـ ـــافة و ،  ف ــ ــ ــ ـــ ــ دة في الترجمة والدمج واإلضـ وجهودهم الفر
ــاعــدة الثــابتــة ،  االبتكــار ــفتهم إلى أورــا لتكون الق ــ ــــ ــ ـــ انتقلــت علوم اإلغر وفلسـ

ـــة الغر  ــــ ـــــ ـــــارة النهضـــ ــــ ــ ـــ  . ـة التي مازال العـالم يجني ثمـارها حتى يومنـا هذالحضـ
األتراك ة  ــــــان ــ ــ ة واإلنســ اطاتنا التارخ ــــى،  وارت ــــ  . أوفر وأكثر من أن تعد وتحصــــ

ــة  ــأن العرب واألتراك قــد أقــاموا معــًا إمبراطورــة مزدوجــة القوم ر  في أن نــذ و
ــاالخوة في العقيــدة والوحــدة والثقــافــة  ــت قرونــًا عــدة وتميزت  ــ ـــ ــــ ــ والزمــالــة في عــاشــ

ة األولى ة الحرب العالم ـــــالح وقد افترقنا في نها ـــــ ولكن ما ظل قائمًا بين ،  الســــ
ــــعبينا ــ ــ عث،  شــ ا تعرف . والتعهد،  ينتظر ال ــن من ،  وال رب في أن تر ــ ــــ أحســ

عثها وتعهدها.،  غيرها   خير السبل ل

لها اب  س،  ولهذه األســ أن من حقنا المشــروع ،  ا ســيد الرئ نشــعر 
ةأن نظ   . وأن نلعب دورًا في حلها،  هر اهتمامًا بهذه القض

ة : لة استعمار   مش
ــوع ــــ ــــــتهالل عملنا،  وعلينا للبدء في هذا الموضـ ان نوع اسـ أن نعد ،  مهما 

ة بير من األهم ـــيء لتفهم ناحيتين على جانب  ــ ل شــ فعلينا  . عقولنا أوًال وقبل 
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لة ـــــ ــ عة المشــ ـــــنا طب ــ أنفســ ــــل إلى قرار  . والفرقاء فيها،  أن نقرر  ــ ــ وعندما نتوصـ
ح متوافراً ،  فإن الحل،  صددها امنا وتقديرنا،  ص   . وسهًال على أح

لة عة المشــ ة إلى طب النســ ل الجالء،  أما  ة  وعلينا أن  . فالصــورة جل
ـــطنع ــ ــ ــ ــــ ـــالغموض المصـ ـــًا  ـــأثر مطلق ــام الزائف،  ال نت حـــاولون ،  واإلبهـ ـــذين  الل

ـــتنا ــ ــــ ــــ اً ولو طرحنا  . إقحامهما على مناقشـ ا ،  وللحظة واحدة،  جان موقفي تر
ة اينين من ناح ة،  واليونان المت ة واليونان ،  في قبرص،  وآمال الجاليتين التر
ــــورة قطرة صـــ ـــة  ة أخر ،  المتعارضــــ ة تظل في جوهرها ،  من ناح ـــــ فإن القضــ

ة استعمار ة استعمار برطاني،  وٕاذا شئنا الدقة في التعبير،  قض  . قلنا إنها قض
ا ـــدته،  فالنزاع الحالي بين اليونان وتر ـــر،  رغم خطورته وشــ ،  في الوقت الحاضــ
ــــــاعفات الداء س إال من مضـ ــــه،  ل ــ س الداء نفسـ ـــورة ،  أما العلة . ول صــــ فتقوم 

اشــــرة في وجود االحتالل البرطاني للجزرة اســــة التي ،  م ــ وتوجد في جوهر الســ
عتها ــوء  . وضــــعتها المملكة المتحدة وأت قة الهامة يجب علينا وعلى ضــ هذه الحق

ان وفد المملكة المتحدة ل . أن ندرس ب ـــه ،  وقد توقع الكوماندر نو ـــ ــ ــ في عرضـــــ
ة هذا االتهام ة البرطان ــ قاً ،  للقضــ ـــه  . فمضــــى يدافع عنه مســــ ـــع بنفسـ وقد وضـ

ـــل الذرع،  الهدف ــ الفشـ ــابته منيت  رر في  . ولكن محاوالته المتكررة إلصــــ وقد 
انه أكثر من موضع واحد ة استعمارة "،  من ب ست مجرد قض لة " ل  . أن المش

ل ان الكوماندر نو ة معينة،  وال رب في أن ب حســر ،  فضــح حالة ذهن إذ أنه 
ــــه ــ ــــ ــــ ة المتهم في دفع التهمة عن نفسـ ه،  النقاب عن رغ ،  حتى قبل توجيهها إل

ـــعر بإدانته ــــ شــ ان و ،  ولكن هذا المتهم . ألنه  حاول تحديد م عند ،  جودهالذ 
ه،  وقوع الجرمة ه التهمة إل ـــه،  ون ،  قبل توج ــــ ــ ــ م الدليل ،  في الوقت نفسـ ق
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ة قبرص . على جرمته ــــــ ــــ ــ د مندوب المملكة المتحدة أن قضــ ذا عندما يؤ   ،  وه
ـــتعمارة ( ـــــ لة اســـ ـــــ ــ ــ ـــت مجرد مشــ ــــ ســــ أنها فعالً  . )ل عني  لة  (فإنه  ـــــ ــ ــ مجرد مشــ

انات أن  )اسـتعمارة  ة ب س في وسـع أ قة المجردةول ة  . تنفي هذه الحق فالقضـ
لة اســـــتعمار في جوهرها ة مشـــــ ــ ــ وهذا الجوهر هو الذ نقلها إلى ندوة ،  القبرصـ

  . األمم المتحدة

ل ـــــر جهود الكوماندر نو لة ،  ولم تقتصـ ـــــ عة المشـ ه طب ـــو ــ على محاولة تشـ
ة ق ـــــى إلى أكثر من ذلك،  الحق ــ عدد األدلة،  بل مضـ ـــن ،  فقد أخذ  ــــ ليثبت حسـ
ـــلوك ــــ ـــــ عيــدة عن ،  وموقفهــا الليبرالي المتحرر،  بالده ســ لــة ال ــ ــ ـــــ ــــ عــة المشـ وطب

ان يتوخاه . االستعمار س ما  إذ ،  وقد برهنت هذه األدلة لحسن الح على ع
لة متأصـــلة في  ل أن  . )وحل االســـتعمارة (أثبتت أن المشـــ وزعم الكوماندر نو

ان ( الطغ الحرة ال  ماننا  ر علينا إ ة ال   ،التارخ لن ين ــتنا لليبرال ــــ ــ ــ وممارســــ
طرة  ـــــ ـــــيد،  وٕاذا أردت . )للسـ قًا في تعبير ،  ا سـ قلت إن هذا ،  أن أكون رق

ه لروح التبيين ــو ـــــ ان تشـ ل،  وال أرد أن أقول إن هذه الحجة،  الب ،  من القائد نو
ـــمه ـــ ــتمل عليها اسـ ــ شـــ ادة أو النبل التي  وال رب في  . ال تنطو على معاني الق

م الدليل،  أ تارخ  ،أن التارخ ق ـــــ ــتعمار ،  سـ ــ ــجل المملكة االســ ــ ،  على أن ســ
ان ال على الحرة ــجل قائم على الطغ ــ حدث ق . سـ أن منح البرطانيون ،  فلم 

ــعوب ــــ ــ ـــــعب من الشــ ـــطرن إلى ،  أو أعطوها،  الحرة لشـــــ ــــ انوا دائمًا مضـــ وٕانما 
م بها لقوات الحرة ـــــل ــ إال إذا لم تعد  ، ولم يتخل البرطانيون عن أ بالد . التسـ

ة ــدرًا لموادهم األول ة ،  هذه البالد ســـوقًا لتجارتهم أو مصـ مة اســـتراتيج أو ذات ق
ة إليهم ــ ــ انه أمام هذه اللجنة " إن الكثيرن  . النسـ ل في ب وقد قال الكوماندر نو



  

-191-  

ين ا ،  في هذه القاعة،  من المندو اســة برطان ســ ة  شــهدون شــهادة شــخصــ قد 
ســـ . المتحررة " س أن نســـتمع إلى شـــهادات أولئك الذين و ا ســـيد الرئ رنا جدًا 

ل ـــار إليهم الكوماندر نو ــ ـــتعمرة . أشــ ــ ـــعوب المســ ــ ـــها من ،  فالشــ ــ التي حررت نفســ
ــة طرة البرطــان ـــــ ــ ــ ــــ ــــتقاللهــا،  السـ ــــ ـــــ دون أن تخوض المعــارك لهــذا ،  لم تنــل اسـ

ـــتقالل ــــ ـــل إلى هذه المنظمة،  االســ ــــ الورود،  ولم تصــ وٕانما ،  على طر مأل 
ـــرد فينا أن نسـ ل من الكفاح اإلنســــاني.و ما ، مثال واحد، جاءت إثر تارخ طو

ـــتر نهرو  ــ تاب المسـ ــاف الهند (جاء في  وأن نر ما ألحقه البرطانيون ، )اكتشــــ
ان. ة من دمار وشقاء وطغ ه القارة الهند   الماليين من أبناء ش

لة قبرص  ــ ــ ـــتعمار برطاني،  إذن،  فمشـ ة اســ ـــجل برطان،  قضـــــ ا وســ
لة االستعمارة،  من الشمول،  االستعمار  عة هذه المش ،  حيث يبرهن على طب

ة . وال ينفيها ما قلته الكفا لة،  وأعتقد أن ف ــ ـــ ــــ ــــ عة المشـ وفي ،  للخالص من طب
لة. ،  وسعي أن التفت اآلن المش   للحديث عن الفرقاء المعنيين 

ادة على قبرص : ة س ست للمملكة المتحدة أ   ل
ادة ـــــ ــوع الســـ ــ ــ ة ،  وقد أثار ممثل المملكة المتحدة المحترم موضــ البرطان

ـــه: ،  على قبرص ادة في  (فقال ما نصــــ ـــــ ـــفنا الدولة ذات الســ ونحن نحمل بوصــــ
ـــعادتهم،  الوقت الراهن ــ ــ ان الجزرة وســ ـــــ ــ ة لرخاء ســ ة واألدب ة العمل ـــــؤول ــ  . )المســ

شف هذا الموقف عن مغالطتين ة،  و ادة والمسؤول   . هما الس

ة عن ســعادة ،  فالمفهوم البرطاني ة إلى هذه الحجة عن المســؤول النســ
ان الجزرة ــ ــ ــــ ــ ــ أن المملكة  . ل الخطل،  هو خطل في الرأ،  ســ وٕاذا اعترفنا 

ة،  المتحدة هي الســــيدة ان الجزرة البرطان ــعادة ســــ ة إلى ســ ــ فإننا نقول ،  النســ
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ان قبرص ــ ــعادة ســـ ة عن ســـ ــؤول ـــت من ح،  أن المســـ ســ  المملكة المتحدة وال ل
ــــس لدعم ادعائها . من واجبها ــ ــ ــــ س ،  ومهما قدمت المملكة المتحدة من أســ فل

س إال ــعب نفســــه ل ة الشــ ـــعادة أ شــــعب هي من مســــؤول ر أن سـ  . هناك من ين
ام الغابرة ــت تلك األ ــــ ــ ــ عيد،  وقد مضــــ ــــعوب ،  منذ عهد  ــ ــ ــــ ان رخاء الشــ عندما 

ــتبدة ــ ــ طرة،  المسـ ــ ــ ــــر األمم المتحدة أ . يتخذ ذرعة لفرض الســـ ما اليوم وفي عصـــ
ـــاس لها أو قاعدة،  فقد غدت هذه الذرعة،  الذات ــــ وٕاذا قدر لرخاء أ  . وال أســ

ـــوعًا ذا اهتمام خاص ون موضــ ــعب أن  فإن المهمة تلقى على عات األمم ،  شـــ
ة صورة جماع ة. وقد أد مجرد ،  المتحدة  صورة فرد ال على المملكة المتحدة 

ام األمم ال ــة المتفرعة عنها،  وخل ميثاقها،  متحدةق ــ ــــ ــ ــ ســ االتها الرئ ،  وظهور و
ــعوب األخر  ة التي تفرض على الشـ ة،  إلى إزالة أنظمة الحما ولم  . صـــورة آل

ـــعوب األخر  ــ ــــ ــ ــ ة برخاء الشـ عة اليوم،  تعد العنا طرة،  ذر ــ ــ ـــــ ــــ بل ،  لفرض السـ
مة حت حجة قد ـــــ ـــر،  أصـــ ــ ــ . ال تلي بروح العصـــ ــ ـــعر أ من الشــــ ــ عوب وٕاذا شـــ

ة فإن هذه المهمة ال تلقى على عات ،  أو الســعادة،  الحاجة الماســة إلى الحما
س ثمـــة من مجـــال للتطوع غير  . دولـــة فرـــدة أو حتى مجموعـــة من الـــدول ول

ة الح في أن تتقدم لتأمين هذه ،  وحدها،  فألمم المتحدة،  المنشـــود هي صـــاح
ة ة عن ســـعادة الشـــعب وٕاذا أردنا أن نقبل ال . المســـاعدة أو الحما مزاعم البرطان

ون قـــد أحيينـــا النظـــام الـــدولي الـــذ هجر ـــام األمم ،  ورخـــائـــه فـــإننـــا ن ال قبـــل ق
ضاً ،  المتحدة فحسب ة األمم أ ذا تتهاو حجة المملكة  . بل قبل نشوء عص وه

فة وتافهة،  المتحدة عن رخاء الشعوب   . وال وجود لها،  حجة سخ
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ــوع  ة إلى موضـــ ــ ــ النسـ ادةأما  ــ ــ س،  فأود أن أقول،  السـ ــيد الرئ ــ ،  ا سـ
ــروعة على قبرص ــــ ـــــ ة مشـ اد ــ ــ ــــ ــ ة حقوق ســ وٕاني  . إن المملكة المتحدة ال تملك أ

لمة  ــتعمل  ــروعة  (ألســـ ــ ــينهار  )مشـ ادة على قبرص ســـ ــ ــ ا السـ ألن ادعاء برطان
ة عته القانون ه على ضــوء طب حث ف ثيرة ومتوافرة،  عندما ن ة  ،  واألســس القانون

س إالولكنن   . ي أقترح االعتماد على واحد منها ل

ل ا،  وقد استند القائد نو ة برطان ادة ،  عند عرضه قض في ادعاء الس
ة على الجزرة وال أر ضــرورة للخوض  . الى نصــوص معاهدة لوزان،  البرطان

ــوص معاهدة لوزان ــ ــ ــــرعي لنصــ وقد  . التي تتناول قبرص،  في تحليل جدلي تشــــ
ــــاغ الممثل البر  ــــ ــــ ل التالي صــ ـــــ ــ ــ ــــ ة على الشـ تعترف المادة  (طاني حجته القانون

ة المطلقة على قبرص ادة البرطان الســ ضــفي  . العشــرون  اد  وهذا الح الســ
ة في أن تتخلى عما تراه في أ وقت موافقًا من  ـــالح ــ على المملكة المتحدة الصـــ

ات ان الجزرة ،  الصــالح س،  ال رب . )لمصــلحة ســ في أن ،  ا ســيد الرئ
ـــوه للقانون ،  هذا القول ــــ ـــير مشــ ــــ مة  . تفســ وأنا أدرك تمامًا أننا ال نترافع أمام مح

ة ة،  دول ــ القضـ ضـــًا أن تأخذ علمًا  قدر ،  ولكن في وســـع هذه اللجنة الموقرة أ
ادة موضوع الس   . عالقتها 

ع عترف بها الجم قة  ــك في أنها حق ــ ادة على قبرص،  وال شــــ ــ ــ ،  أن الســــ
ع معا ة،  هدة لوزانحتى توق وعلينا هنا أن ،  انت تخص اإلمبراطورة العثمان

ة دولة تختلف تمامًا عن جهورة  قين في تعبيرنا فاإلمبراطورة العثمان ون دق ن
ا ست  . وعلينا أن ال نخل بين الدولتين،  وهذه دولة أخر ،  فتلك دولة . تر ول

ة بوارثة لإلمبراطورة العثمان ة دولة حديثة  . ةالجمهورة التر فالجمهورة التر
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ـــعبهــا ونظــامهــا ــ ــ ــ ــــ ــهــا وشـ ــ ــــ ــ ــ ة ،  في أرضــ وتختلف تمــام االختالف عن اإلمبراطور
ة ا الحديثة إال شــطرًا واحدًا  . في أرضــها وشــعبها ونظامها،  العثمان ســت تر ول

ة انها،  من اإلمبراطورة العثمان   . في أرضها وس

ــح ــــ ل،  وما حدث في لوزان أمر واضـــ ـــــ  ــ ســ ــــاطة و ســـــ فقد تخلت  . ال
ــــا عن جزرة قبرص للمملكــــة المتحــــدة ــا ال  . جمهورــــة تر ــ ورأينــــا هو أن تر

اً  ع قانون ـــتط ادة على الجزرة إلى المملكة المتحدة،  تســـ ـــــ فالنقل  . أن تعطي السـ
ــتثمار والمنح ــ ــ ــــاحب ،  واإلعطاء،  واالســ ــ ون المعطي أو المانح صــ يتطلب أن 

امل ـــوعوهذه هي النقطة ا،  ح  قة في الموضــــ ــــع جمهورة  . لدق س في وســـ فل
ا أن تنقل إلى المملكة المتحدة حقوقًا ال تملكها املة،  تر    . أو ال تملكها 

ادة ـــــ ــ ة الح في نقل السـ ـــاح ة هي صـــــ ولم تكن ،  فاإلمبراطورة العثمان
ملك الح في هذا النقل الفر الذ  ا  ذا فإن النقل . جمهورة تر الذ ،  وه

غدو موقف المملكة المتحدة،  اطل من بدايته،  مه المملكة المتحدةتزع هذا  ،  و
ر ،  في قبرص ة على غير المشروع وال ،  مجرد احتالل عس ضفي الشرع ال 

ة على غير القانوني    . الصفة القانون

ة لة،  هذه العيوب في الدعو البرطان عة المش ة ،  عن طب من مسؤول
ـــــس،  تحدةتزعمها المملكة الم ــــ ــ ادة ال قواعد لها وال أســـ ــ ــ ـــــ ــــ قد أدت إلى ،  ومن سـ

وفي  . عن التوتر والقل،  بدورها،  وهذه أســــفرت،  أكثر خطورة،  عيوب أخر 
ــهـا ـــــ ــــ ـار الـذ زعمتـه المملكـة المتحـدة لنفســـ لتقرر ،  خـاطر اآلن الـدور االخت

ة منذ عام  . مصـــير قبرص ومة البرطان ــاتير،  1946فقد حاولت الح  ســـن دسـ
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ليف في عام  ــعه اللورد راد ــ ــ ــتور الذ وضــــ ــ ــ ان آخرها الدســــ في ظروف مختلفة 
ــــل،  1956 الفشــــ ع هذه المحاوالت منيت  وال أرانا في حاجة لمعرفة  . ولكن جم

ــلها ــ اب فشــ ــ ــ ـــــة ما فيها من مؤهالت،  أســ ة ،  إلى دراسـ ــ ــ ــاســ قة أســــ إذ أن ثمة حق
س بوسـع دولة مسـتعمرة،  وشـديدة اإلقناع،  واضـحة أن تضـع دسـتورًا  وهي أن ل

ل ما تضــعه . لشــعب مســتعمر ون تشــرعًا اســتعمارًا ال ،  ف ال يخرج عن أن 
ــتور مطلقاً  ع الدســـــ ن لغير أهل قبرص . حمل طا م ،  من يونانيين وأتراك،  وال 
ــتورًا للجزرة ــعوا دســ ضــ ــعها أن  . أن  ان هي التي في وســ ــ ة للســ فاإلرادة الجماع

ــــتور ــــن الدسـ ـــع ،  تسـ س في وســ ة عن يونانيي ول ا الن المملكة المتحدة أن تعمل 
ــانهــا أن تمــارس،  الجزرة وأتراكهــا س في إم ــالــة عنهم ح تقرر ،  مــا ل ــالو

ــــــير ـــــي،  فهذا الح . المصــ ــــاســـ ـــفهم ،  مبدأ أســــ ــــ يخص اليونانيين واألتراك بوصـ
ــرعيين في الجزرة ه أبداً ،  المواطنين الشــ  ومن ح . وال عالقة للمملكة المتحدة 

ون للمملكة ،  وحدهم،  أهل الجزرة اتهم دون أن  ــوا حقوقهم وواج ــ ــــ ــ ـــ مارسـ أن 
ة عالقة بهم   . فالقول الفصل ملك ألهل قبرص وحدهم دون سواهم . المتحدة أ

حث ، ولما عجزت المملكة المتحدة ـــاتير مقبولة شــــــرعت ت عن إيجاد دســـ
  . عن حلول أخر 

  حل غير مقبول للملكة المتحدة :
ة وأعلنت الح ــ ــ ــــ ــ اسـ ــــــ ــــ ات سـ ــع من حزران محتو ــ ــ ــــ ة في التاسـ ومة البرطان

اســــة الجديدة،  جديدة الســــ ــمتها  ــعنا أن نطل تعبير "  . أو ما أســ س في وســ ول
اســـة " على هذا الجديد س في وســـعنا أن نطل اســـم " الحل " على ،  الســـ ما ل

ـــة اســـ ــ ــ اســــــة وغير الحل،  أمر آخر،  إنها في الح . هذه الســ ــ ــ  وٕاذا . غير الســ
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ل ـــتعملنا تعبير القائد نو ــتمر مدة ،  اســ ــ سـ ـــد منه أن  قصــ قلنا إنه " حل مؤقت " 
ع سنوات ة منه في تذليل العقدة الراهنة قد  . س ذا فإن هذا الحل المقترح رغ وه

ـــمه،  وهو . أدخل عقدة جديدة ــــ ــــ ــ ولكنه ينقلنا ،  حل مؤقت،  ما يوحي بذلك اسـ
ولكن دون أن ،  وهو مؤقت . لفهو انتقال إلى مصـــير مجهو  . إلى طر معتم

ة له ـــنوات . نر نها ــ ــ ع ســـ ــ ـــ تقودنا إلى مرحلة أخر من ،  وهو مرحلة مداها ســـــ
ة له ه في المجاهل. أجل،  الغموض الذ ال نها ــى والت ــ ــ ــ ــــ ا ،  هذه،  والفوضــ

س ــــيد الرئ ــــ ــ ـــروع الذ أعدته " المملكة المتحدة " والذ أخذت ،  سـ ــــ زدة المشــــ
ــ ــ ة العامةعلى عاتقها عناء عرض تفاصــــ لتنفيذه في هذه الفترة ،  يله على الجمع

ة ر إلى المملكة المتحدة  . االنتقال م الشــــ عًا في تقد ــترك جم وفي وســــعنا أن نشــ
ـــة ــــ ــــ اســــ ولكن علينا أن نبلغ زميلنا مندوب المملكة ،  على هذا اللطف وتلك الك

ــتوراً  ح لها أن تســــن دســ ة  ة قبرصــــ ة وطن ـــاء في جمع ،  المتحدة أننا هنا أعضـ
ًا لقبرص ًا أو نهائ ان قبرص . انتقال ــتور أمر من ح ســـ من ،  إن وضـــع الدسـ

غته . يونانيين وأتراك له وصــ وفي وســع األمم المتحدة أن  . ولهم أن يختاروا شــ
ــتقالل ــــ ــير واالســ ــــ ح تقرر المصــ ـــي  ــ ــ ه ذلك،  توصـ ـــا ــــ س في ،  وما شـ ولكن ل

ام الميثاق،  وسعها ع التشرعات،  ساتيرأن تضع مشارع الد،  وفقًا ألح   . أو تذ

له أن المملكة المتحدة ــيل هذا ،  واألغرب من هذا  ــ ــــ ــ ــ ال تنقل إلينا تفاصـ
ــنا،  وٕانما تطلب إلينا،  لمجرد اطالعنا عليها،  الحل االنتقالي ــــ تنا. ،  تكرسـ ر و

ل ـــــه : " إننا نطلب ثقتكم في ،  ولقد قال القائد نو أمام هذه اللجنة الموقرة ما نصـ
ــانــا " ــان آخر . نوا ــة ،  " وٕان أملنــا الحــار،  وقــال في م في أن تعترف الجمع

ــعنا عادة . " …العامة بإخالص الجهود التي نبذلها  س في وســــ ا ســــــيد ،  ول
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س ــــاء في األمم المتحدة،  الرئ ـــــ ـــم آذاننا عن نداء يوجهه أحد األعضــــ ــــ ـــــ ،  أن نصـ
ــامـــة االعتراف بج ــة العـ ـ ـــب إلى الجمع طل س من الكثير أن  هود دولـــة ولكن أل

طرتها،  مستعمرة ع سنوات أخر ،  تقرر تمديد س ة ،  مدة س دون أن تحدد النها
لة تتطلب منا . لها ــــــ ــــ ــ ــتعمارة ثقتنا في مشــ ــ ــ ــ ــــ ،  وأن من الغلو أن تطلب دولة اســ

  . االقتراع على نزع الثقة منها

ــع ،  من جانب المملكة المتحدة،  فقد راف هذا النداء،  ومع ذلك ــــ ـــــ ــ وضـ
أن تعترف ،  من األمم المتحـــدة،  نمـــا ترجو المملكـــة المتحـــدةفبي . غرـــب آخر
ــــي،  بهذه الجهود ــ ــ ــــ ة العامة،  تمضــ فقد قال الكوماندر ،  فتوجه إنذارًا إلى الجمع

ـــل ـــه مـــا يلي : ،  نو ـــام خطـــا ــذه الجهود (في خت ــلـــة هـ ــ ــــ ــــ  . ونحن نعتزم مواصــ
الل صيبها ال وهن أو  عزمة ال  ي تنفيذ ودون أ استفزاز ف،  وسنمضي قدمًا 

ة ــتر  . )لخطتنا ،  الخطوات التدرج ــــ ـــــ ا مســـ ك اآلن  وأواد أن أوجه الخطاب إل
ـــرة اشــ ــورة م ــ صـ ل  ـــي في تنفيذ خطتك . نو نت عازمًا على المضــ فلماذا ،  فإذا 

ة العامة،  جئت تطلب ك،  االعتراف بهذه الخطة،  إلى الجمع ــع ثقتها ف  . ووضــ
قــدم على أمر واقع من  ــه  ــ ــ ــــ ــ ــ ــأتي إلى األمم المتحــدة،  إن عملــك هــذا أشــ ،  ثم 

طلب إليها االنحناء أمام هذا األمر الواقع ـــاس هذا الموقف وحده . ف ــــ ،  وعلى أســـــ
ع أن نتبنى خطتك   . وال أن نضع ثقتنا في المملكة المتحدة،  ال نستط

ــل تمــام االتفــاق ــة واحــدة ،  ومع ذلــك فنحن نتف مع القــائــد نو في نــاح
ــارات مؤثرة ،  أمــام اللجنــة،  المملكــة المتحــدةفقــد نط ممثــل  . على األقــل ع

ة ه التأثر،  إذ قال . للغا م ( ،  غل ار ــــتن ــ ــ ـــ ــ م أن تعروا عن اسـ ونحن نطلب من
حه ،  لذلك العنف ـــًا لك ــ صــــ ـــــ ان  . )الذ خلقت األمم المتحدة خصــــ وقال في م
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انه الذات،  آخر من ب دًا هذه النقطة  حل  (،  مؤ ع أن  ــتط ــ ــ ــ ــــ ســ إن العنف ال 
ـــيئاً  ــ عة للوقت . شــ ـــــ ومناقض لكل مبدأ وجدت ،  وعبث ال طائل منه،  وهو مضــ

ـــدر عن القائد ،  ونحن نقول إن هذا النداء . )األمم المتحدة لرفع لوائه  الذ صــــ
ــل ــاد،  نو ــل إخالص وتجرد . نبيــل وق فعلينــا أن نتالقى  . وٕاني أقول هــذا 

ر أعمال اإلرهاب،  معه في هذا النداء ان موجها منها  ، وأن نستن ما ما  وال س
ـــد المدنيين العزل ـــعنا . ضــ ســ ــــدد،  وال  د،  في هذا الصـ اً ،  إال أن نؤ ،  تأييدًا قلب

ــداء الـــذ وجهـــه ممثـــل المملكـــة المتحـــدة ـــة . النـ ــذلـــك عن طواع ،  ونحن نقوم بـ
مــا هي معروفــة و ،  مــا نعرفــه من قواعــد عــامــة من العــدالــة،  مخــالفين بــذلــك

قــة في المملكــة ليزــة،  المتحــدة مط ــة اإلن وهــذا أمر ،  إذ تنص القواعــد القــانون
ا ع المحامين في برطان طلب العدالة،  عرفه جم ل من  أن ،  على أن على 

ة الراهنة تبين لنا  . )نظيف اليدين (ون  ـــــ ـــــ قنا هذا المبدأ على القضــ وٕاذا ما ط
ر العنف ــتن ــ ــــ ــــ ســ قه هو أبداً ،  أن على من  ط س وعلى م . أن ال  علن أن ل ن 
حل شيئاً  ان العنف أن  عة للوقت وعبث،  في إم أتي إلى األمم ،  وأنه مض أن 

فة أيد نظ ــوء الح الينا، المتحدة  ــ ــــ أتون لســــ ،  ولكن من يوجهون مثل هذا النداء 
ــــد البالد ،  حمالت من العنف،  وأيــــديهم ملطخــــة حمراء ــ ــ ــ ــــ ــ ـــت ضــ التي ارتكبـ

ــتعمرة ــ ــــتجيب للنداء،  افإن من واجبن،  ومع ذلك . المسـ ة ،  أن نسـ ــــتجا ألن االسـ
قترفون العنف  ـــدر عن أولئك الذين  ــرور حتى ولو صــ ـــاني أمر ضـــ للنداء اإلنســ

  . الجملة
  ل :      ـالح

س،  وٕاذا ما فرغنا من هذه األســــس ــعنا أن ،  ا ســــيد الرئ ان في وســ
ــة ــــــ ــــ ــ موقفنــا من مختلف ،  في هــذه المرحلــة،  ولن أحــدد . ننتقــل إلى حــل القضــ
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اد العامة ،  مشارع القرارات المعروضة على اللجنة الموقرة ولكنني سأضع الم
حث عن حل   . التي يجب أن تسترشد األمم المتحدة بهديها في محاولتها ال

د ل شيء،  وأود أن أؤ ة قبرص،  أوًال وقبل  عرض لقض ،  أن أ حل 
ـــتهدف أوًال وآخراً  ــــ ــ سـ ـــهتحقي أهداف ميثاق األمم ال،  يجب أن  ــــ ــ  . متحدة وأغراضـ

اً  ــــه أمرًا غر ــــ ــ ة ،  وقد يبدو التأكيد على أهداف الميثاق وأغراضــ ــ ــ ــــ ــ ولكن في قضــ
الذات فإن مثل هذا التأكيد ــــرطي،  قبرص  ــ ــ ــ ه ومبرراته،  أمر شــــ ا ــ ــ ــــ ـــــ  . وله أسـ

ــيء ل شــ ومن الواجب أن ال  . فمصــــلحة الميثاق هي التي يجب أن تتقدم على 
ـــلحة أخر  ــواء أجاء الح . تكون ثمة مصــــ ــ ــتقالل أو تقرر وســـ ــــ ل اسـ ـــــ ل على شــ

ــير انتونات،  مصــــ ة،  أو  ة،  أو دولة اتحاد ــتر ة مشــــ وميون فيجب ،  أو إدارة 
ع هذا الحل ونانيين،  من اإلرادة المنســـجمة،  أن ين ان الجزرة من أتراك و  . لســـ

ون هذا الحل تعبيرًا عن إرادتهم العامة جب أن  ـــــالحهم ،  و ــ ــ ــــ ــا لمصـ ــ ــــ ــــ اســ وٕانع
ــة ـــتر ــ ــــ ــ ــ ـــاحــًا ودقــةوأل . المشـ ــ ــ ــــ ــــ ضـ أقول إن إرادة المملكــة المتحــدة ،  كون أكثر إ
ا الحل،  ومصــــالحها مل ل،  يجب أن ال  أ شــــ ه أو على تنفيذه   . وال يؤثرا عل

ـــل ر القـــائـــد نو ـــانـــه الثـــاني أمـــام اللجنـــة،  وقـــد ذ المحـــافظـــة على  (أن ،  في ب
ض المتوســ هو أحد أهداف المملكة  حر األب المتحدة في االســتقرار في شــرق ال

استها لقبرص قول  . س ل  وٕان مصالح المملكة المتحدة في (ومضى المستر نو
ــ ــ ـــــ ــــ ض المتوسـ حر األب ـــرق ال ـــــ ــــ ـــــدقائنا وحلفائنا من ،  شــ ــــ ــ ــ هي عين أهداف أصـ

ة ه ذلك ،  اســـتراتيج ضـــاح . )وما شـــا في ،  وقد أوضـــحت هذه األهداف خير إ
مس ورك تا عين في جردة النيو ـــييوم ال،  مقالين متتا ــــبت الماضـــ تب  . ســ فقد 

قول :  ن  ــــــون بلدو ـــتر هانســ ــ ـــــة مهمة ،  ما زالت قبرص(المســـ ــ سـ انة رئ تحتل م
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ــمال األطلنطي ــ ــ ا و للغرب و لدول حلف شـــ ة لبرطان ــ ــ ــــ ة ،  النسـ  . )قاعدة جو
قول  ة ،  وفي وســـع مطارات قبرص (ومضـــى الكاتب  أن تدفع حصـــة اســـتراتيج

ة الالزمة،  مهمة ان ـــــرعة،  فهي تؤمن اإلم ســـ ــتخدام القوة  ــ إذا ما تطلبت ،  الســــ
ن إلى القول : )أوضــاع الشــرق األوســ اســتخدامها  نتهي المســتر بلدو وال  (. و

ة ــــتراتيج ــ ــــ ــــرورة األولى من وجهة النظر االســـ ــ ــ ــ ة ،  رب في أن الضـــ ـــو ــــ ــ ــ ة تســ أل
ة ــ ــ ة ،  قبرصـــ ا الكامل على قواعدها الجو ـــراف برطان ــتمرار إشــــ وقد  . )هي اســـــ

ـــتر هامل ــــ ــــ ــ ورك ،  في اليوم التالي،  تون عبر المسـ ــبوعي للنيو ـــــ ــــ ــ في العرض األسـ
مس   . عن وجهة النظر نفسها بتعابير مماثلة،  تا

لة  ـــــ ــ ــ حث يجر عن حل المشــــ ـــوح أن ال ــ ـــــ ل الوضـــ ـــــح من هذا  ــ ــ تضــــ و
ا ودول حلف شـــمال األطلنطي ة ضـــمن نطاق مصـــالح برطان والعالم ،  القبرصـــ

ضًا لماذ . صورة عامة،  الغري حث وهذا يوضح أ ان هذا الموضوع مدار  ا 
ــات حلف األطلنطي ــــ اك،  في جلســ ــ ــ ـــتر ســــ ــ ه بدور ،  ولماذا أراد المســـ قوم ف أن 

  . بوصفه أمينًا عامًا للحلف،  الوس

ون  ارات هي التي حملتني على التأكيد أن الحل يجب أن  وهذه االعت
ان قبرص،  متفقًا مع أغراض الميثاق وأهدافه ع ســــ ــالح جم وال ،  وأن يخدم مصــ

  . أحد سواهم

ة قبرص ـــــ ــ ــ ــــ حث عن حل لقضـ ترث قيد أنملة ،  وعندما ن علينا أن ال ن
ة أو مصالح حلف شمال األطلنطي أو مصالح العالم الغري  المصالح البرطان

ـــه ــــ ة دولة،  فنحن لم نجتمع هنا في األمم المتحدة . نفسـ ـــالح أ ــ ــ ،  لندافع عن مصـ
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ـــملنا  . أو مجموعة من الدول ـــ ــ ــ ــــها،  هناوقد التأم شــــ ــ ــ ــ ،  لنخدم األمم المتحدة نفســــ
ــالح قبرص،  وميثاقها ــ ــ ــ ــــ لنؤمن القواعد ،  ونحن لم نأت إلى هنا . وأهلها،  ومصـــ

ــعنـــا أن نقبـــل ،  وفي نفس الوقـــت . أو لحلف األطلنطي،  للبرطـــانيين ــــ ــ ــ ســــ ال 
ــ،  مصــــالح المملكة المتحدة ــرق األوســ لة قبرص،  في الشــ  . قاعدة لحل مشــــ

ــــالح المملكة المت ـــــفمصــ ـــرق األوسـ ـــــة مع ،  حدة في الشـــ تتعارض تمام المعارضـ
ات شــعوب الشــرق األوســ ة  . ميثاق األمم المتحدة ومع رغ والمصــالح البرطان

ــالم واألمن في هذا الجزء من العالم ــ تتعارض مع الســـ ــرق األوســـ وٕاذا  . في الشـــ
ل ما في وســــعهم،  ما تحدثت عن وطننا العري حاولون   ، قلت أن البرطانيين 

قـــاع هـــذا الوطن قعـــة من  ــتعمـــار في أكثر من  ــــ ــ ــ زهم االســــ ،  للحفـــا على مر
من وعدن ة على ال ه الجزرة ،  واالعتداءات البرطان ة من شـــــ ــــرق واألطراف الشـ

ة ة في قبرص أو تتلقى العون منها،  العر رة البرطان ـــــ ــ  . تنفذ من القواعد العسـ
د حًال يجعل م ـــعنا والحالة هذه أن نؤ ــ ــ ـــ ــ ســ يف  ن قبرص قاعدة للعدوان على ف

ـــا  ـــ ــــ ــــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــدت ــ ــ ــ ــــ ــــ ــــــا ووحـ ــــ ــ ــ ــــ ــنـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــت ـــــ ــــ ــــ ــــرامــــ ـــ ــ ــ ــــ ــــ ــا و ــ ـــــ ــ ــ ــــ ــ ـــن ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــادتــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ســ
ة     …الجغراف

ــمال األطلنطي والعالم الغري في  ــــ ـــالح حلف شــــ ـــــ ة إلى مصــ ـــــ ــ ــ النسـ أما 
ــاً ،  قبرص ضـــــ اً ،  فالقاعدة هنا أ ل ــها تمام الرفض. ،  غير مقبولة  ــ ونحن نرفضـــ

ــ ــرق األوســ اردة إلى قلب منطقة الشــ ي منطقة وه،  فهذا المفهوم ينقل الحرب ال
ــــايين وفي مختلف  ع األحـ ــــاردة في جم ـ ـــاق الحرب ال ــــاد عن نطــ قررت االبتعـ

حثنا للوصـــــول عن حل،  ولهذا . الظروف حثنا ،  فإننا في  ــتوحي  ــ يجب أن نسـ
ا ة ال من مصـــالح برطان ق جب أن تكون  . من مصـــالح الشـــرق األوســـ الحق و
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حث ف ةاألمم المتحدة ال حلف األطلنطي هي الندوة التي ت ــ ــ وأن ،  يها هذه القضـ
ة  اك هو الشخص الذ يبرز في أ ون المستر هامر شولد أخيرا ال المستر س

  . محاولة للوساطة أو التوفي

ارات س،  هذه هي االعت ــــيد الرئ طر على ،  ا ســــ ـــــ التي يجب أن تســـ
علينا أن ،  وعلى أســــاس هذه اآلراء،  مشــــاوراتنا ومناقشــــاتنا في موضــــوع قبرص

ــارع القرارات المعروضـــــة اآلن على اللجنةنتقدم إلى  افة مشـــ س في  . حث  ول
ــع أ قرار ادتها،  يتحدث عن المملكة المتحدة،  وسـ ســـ قبل  ــى أخيرا ،  و رضـ و

ة،  استمرار قواعدها صورة ضمن   . أن ينال تأييدنا،  حتى 

ظــل أمــام األمم المتحــدة س،  و ـــيــد الرئ ــــ ــــ ــ على ،  واجــب نبيــل،  ــا سـ
ةالمنظمة الدو  ـــــرف،  ل ــــ ــ ــ ل إخالص وشـ ه  ،  فقبرص ممزقة ومجَزأة،  أن تقوم 

ــتعمار حاول االســ ــيئة تدهوراً ،  و أن نعمد ،  ومن واجبنا،  أن يزد األوضــــاع الســ
رماً ،  لميثاقنا ــــالة من الحرة والعدالة ،  وأن نتخذ قرارًا  ــ ــ ــ عث لقبرص برســ وأن ن
  . واإلخاء
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  رـزائـالج

  

ةأوصل"  ة السعود عثة العر إلى ندوة األمم ،  ت 
ـــنوات ــــــرختها ،  نداء الجزائر،  المتحدة قبل عدة ســـــــ وصــــ
ة في سبيل االستقالل ع المحاوالت منذ  . الداو ذلت جم و

خ ـــة ،  عن طر هـــذه النـــدوة، ذلـــك التـــار لتحقي الحر
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ــــــتاذ ،  وفي هذا الخطاب،  لعرب الجزائر الذ ألقاه األســــ
انون األول عام الشقير في العاش عرض ،  1958ر من 

ة،  للوضع ة سلم    "مع مشروع مشرف لتحقي تسو

ــدف ــ ــــ س من وليد الصــ س،  ل ــيد الرئ ـــ ــ ــ  . أن األول قد غدا أخيراً ،  ا سـ
ة الجزائر،  ففي هذه الدورة ــ ــ ــــ ــلت إلينا قضــــ ــ ــــ ــ وهي البند األخير في جدول ،  وصــ

ن هذا وليد إهمال . أعمالنا ــ،  ولم  ـــ ــــ لة،  يرمن جانبنا أو تقصــ ـــــ ــ ــ هي ،  فالمشــ
ة تحرر ة ،  وحرب اســـتقالل،  قضـــ ع الشـــعوب المح والموضـــوع عزز على جم

ــب مع ،  ولهذا . للحرة ــ ــ ـــ ــ ــ ة التي تتناســ ن أن تترك دون إعطائها األولو م فال 
ة ــ ــ ـــــ ــــ ــــة القضـ ــ ــــ ــ ــ رامة الهدف،  قداسـ الفعل نقرر  . وحراجة الموقف،  و نا  ولو 

ة ة لألهم النس ة  ق عةلكانت قض،  األس س هناك في ،  ة الجزائر في الطل إذ ل
ة لمناقشاتنا،  جدول األعمال النس ة  زًا وأهم ة تفوقها مر ة قض وال رب في  . أ

ـة م ـة وٕاقل حثنـا فيهـا من دول ع التي  ـــــ ــ ــ ـــ ـارنا،  ما زالت،  أن المواضــ ،  تحتـل أف
بير من اهتمامنا طر على جزء  ة الجزائر ستظل المفضلة على  . وتس لكن قض

ة ادة ،  ل قض ة س ة على  قض ع ادعاء األفضل ستط س هناك من موضوع  ل
   . واستقالل

ة، ومع ذلك ة الجزائر إلى النها ــــــ نا قضـــ ـــــدين،  متعمدين،  فقد تر  . قاصــــ
عة حثها في الطل ــغ ل ة،  ولم نحاول الضـــ بل نحن ســـــمحنا ،  و إعطائها األولو

ة جدول األعمال. وال أفشي س  . إذا شرحت السبب في ذلك،  راً بتراجعها إلى نها
ة جديدة ة تجرة قوم ــا على عت ــ ــــ انت فرنســ ة  . فقد  ــ ــ ــــ انت الجمهورة الفرنســ و

لة الجزائر الفضــل الكبير في ظهورها،  الخامســة في طر الظهور ان لمشــ  . و
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غول يبدأ في تجرة دستور جديد ان الجنرال د اسة جديدة،  و عد س انت  . و و
ة الجزائر اسةن،  قض ان من المقرر إجراء استفتاء . واة هذه الس ووضعت ،  و

ات االنتخا ام  ـــر في الجو،  الخط الالزمة للق رة المفاوضـــــات تنتشــ  . وأخذت ف
ع هذه العناصــــر لة ،  ان من اإلجحاف لكم،  ومع وجود جم ومن الظلم للمشــــ

ــها ــ ــــة،  نفسـ ــرع في المناقشـ ــ ع معالم الصـــــورة،  أن نشـ ـــح جم وأن ،  قبل أن تتضــ
ح ان من المبتســـر حتماً  . توضـــع في إطارها الصـــح لة،  و ــ ،  الفصـــل في المشـ
طبخ ات في طر االستواء،  بينما االستفتاء ال يزال  فقد ،  أما اآلن . واالنتخا

ـــتفتاء ــ ات،  طبخ االسـ ــتوت االنتخا ــ ــــيء جاهزًا أمامنا،  واســ ل شــ ح  ـــــ ال ،  وأصـ
ـــه أمر ـــــ ــتفتاء . ينقصـ ـــ ـــةوجرت ا،  فقد انتهى االســــ ــ اســــ ــ ــ ات وأعلنت الســـــ  . النتخا

م املها أمام حت الصـــورة  مون عليها،  وأصـــ ذا  . ترونها وتدرســـونها وتح وه
م،  شـــــاء القدر العادل لة الجزائر إل ــ مشـــ صـــــل  ــها التي ،  أن  في اللحظة نفســـ

املة ــرها،  أتمت فيها فرنســــا رحلتها  أســ نتها ،  وأنجزت عمليتها  ح في م ــ وأصــ
ةأن تصدر بالغها الم ل شيء وف الخطة ،  عتاد قائلة " لقد نجحت العمل وتم 

ــومة " م،  ومن حســـن الح . المرسـ لة الجزائر قد وصـــلت إل ــ أنها ،  أن مشـ و
ــة ــ ــ ــــ ــ ــ عــد أن حملــت ،  عــد أن أعــدت ونفــذت،  على موعــد مع الخطــة الفرنســ و

ة ووضــعت مولودها اســة الفرنســ عد أن تم إعداد رصــيد فرنســا إلى آخر ،  الســ و
  . واحدسنت 

ـــهبت في هذه النقطة ــ س،  وقد أســ ـــيد الرئ ــ ألننا إذا تطلعنا حولنا في ،  ا ســ
ة،  هذه القاعة ــي خال ــ ــاغرة،  وجدنا مقاعد الوفد الفرنسـ وهذا مما يدعو إلى ،  شـــ

اً  . األســـف ــا من الجزائر خال ان موقف فرنسـ فإن مقعدها في األمم ،  فحتى لو 
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اً  ون خال ــــا أمر وال  . المتحدة يجب أن ال  ــ ــ رب في أان هذا الموقف من فرنســ
ن احتماله م ة إلى األمم المتحدة،  ال  ـــــ النســ ـــة،  فهو  اســــ ،  نبو عن الذوق والك

لة  ة إلى المشــ النســ ات و ة إلى فرنســا نفســها دليل على التقلب وعدم الث النســ و
ــها إجحاف وأ إجحاف ــــ غول،  نفســــ ة إلى الجنرال د ـــــ ــ ــ النسـ طل الحرب ،  أما 

رين  ،الكبير ـــــ ــ ــ ــــ ــــحبون عــادة من ،  فهو خروج عن تقــاليــد العسـ ـــ ــ ــ الــذين ال ينســـ
منا على هذا الموقف . الميدان ان ح ـــا من لجنتنا،  ومهما  ــ ـــــ اب فرنســـ ،  فإن غ

ة سيئة للجمهورة الخامسة   . بدا

الذات أمر يدعو إلى المزد من ،  ولعل انســـحاب فرنســـا من هذه الدورة 
ــــف ــ ــ ــــ ة دورة أخر ،  األســ ان يتوقع منا من هذه الدورة أن  . أكثر منه في أ فقد 

لة ــ ــ ـــــ ــــ ة عن تطور المشـ ة العموم ان من المقدر لهذه  . نرفع تقررًا إلى الجمع و
طًا للمســتقبل،  ودراســة للحاضــر،  الدورة أن تكون عرضــًا للماضــي إنها  . وتخط

ات ة حسا ثيرة . دورة تصف قة  وعودًا  ان،  فقد وعدتنا فرنسا في الدورة السا  و
ــأن هذه الوعود،  هنا في اللجنة،  أن تبلغنا،  واجبها األولي ــ ــــ ــــ شـــ وقد  . عما تم 

قة عن وقف إطالق النار والتفاوض ــا ــــ ــ ــ ـــــا الحديث في الدورة الســــ ــ ــ ــــ  . أطالت فرنسـ
ــذلتهـــا لتحقي وقف  ـــة اليوم عن الجهود التي بـ ـــان من واجبهـــا أن تبلغ اللجن و

ل ذلك . إطالق النار ــا قد امتنعت عن  ــتراك في  ، ولكن فرنســـــ ــــ ـــت االشـ ورفضــــ
نا نتوقع من فرنسا . اجتماعاتنا غول،  و أن ال تنسحب من ،  في ظل الجنرال د

ــــا أن تأتي إلى هذه الدورة بتقرر  . بل من البالد،  اللجنة ــ ــ ـــــ نا نتوقع من فرنســ و
ــعب حرًا في وطنه ــــ ت الشـ ن مثل هذا  . والبالد حرة ألهلها،  قول أنها تر ولم 
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ة إلين ــ ــ ــــ النســ ـــوراألمل  ــ ــــ ال أو تصـ نا نتوقع تحرر الجزائر،  ا مجرد خ ،  إذ أننا 
غول ة التحرر في بالده،  على أيد الجنرال د    . طل حر

نا نأمله س،  هذا ما  ــــيد الرئ ــ ــ ــــ س الوزراء،  ا ســ غول رئ قد ،  ولكن د
غول الجنرال حث من جديد  ،  خيب آمالنا في د ة إلى هنا لن وها نحن نأتي ثان

  . والحرب فيها،  زائرموضوع الج

س،  وثمة مع ذلك ــــيد الرئ ــاعة وقت ،  نواح معينة،  ا ســـــ ــــ ال أرد إضـــ
ح هذه النواحي شـــــغلنا الشـــــاغل،  اللجنة فيها ــ غي أن تصـــ حت ،  وال ين ــ فقد أصـــ

ا الفقه القانوني في األمم المتحدة ــا ــ ة مقررة من قضـ ومن حقائقها المقررة ،  قضـــــ
   . الثابتة

عًا لذ،  وال أرد ة ،  لكت ــــرعات القانون ــــ ــوع التشــــ ــ ــ ــ ـــير إلى موضــــ ــــ ــ ــ أن أشـ
ـــــرفة ــــ ــ ة الصــ ــــوع الجزائر،  فقد غدت هذه الحجة . الداخل ــ ــ ــ ة إلى موضـــ ــ ــ ــــ ــ ،  النســـ

ة ـــطورة دول ــ ة األمم المتحدة لمعالجة هذا  . أســ ــالح ــ ل قاطع صـــ ـــــ شــ وقد تأيدت 
ــخمة التي قدمتها الوفود المختلفة ــ ــ ــــ ــ عد الحجج الضــ ــــوع  ــ ـــــ ــ في الدورات ،  الموضـ

قة س إالوه . الســا ة ل لة داخل ون المشــ ة  وعلينا أن ال  . ذا فقد انهارت قضــ
  . ما تقرر المرة تلو المرة،  ولنقرر،  نعود إلى الوراء لنبين ما هو جلي

اب عينها،  ولن أسرد انها الدولي،  لألس ادتها،  تارخ الجزائر و ،  وس
رًا لها ـــــ ـــا عسـ ــ ـــتق،  واحتالل فرنسـ ل للحرة واالســـ فاحها الطو أو عزمها ،  اللو

ـــعف،  الذ ه وهن أو ضـــ ة،  لم يلح  ع حثت ،  على تحقي أهدافها الطب فقد 
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قة.وقد بينا أن الجزائر  ع بإسهاب وتفصيل في الجلسات السا ع هذه المواض جم
انها الدولي ة لك ــ ــ ـــــ تســـــ ـــت م ــــ ـــــ ســ ة . ل ع ان ح من حقوقها الطب ،  وٕانما هذا الك

قة ال حق استعادته    . تقبل النقض والشك وأنها جديرة 

ــا ـــــ ــــ ة،  ولن أتحدث عن فظائع فرنســــ ـــــ ــ ــ ــــ أثناء تنفيذها ،  وأعمالها الوحشـ
ـــائرها ــ ــ رة في قر الجزائر ومدنها وعشـــ ــ ــ ــــ ات القمع العســ ــــدت  . لعمل ــ ــ وقد احتشــ

ــات والتقارر،  الحقائ واألرقام،  ســـــجالت األمم المتحدة اســـ التي تدين ،  واالقت
ة في الجزائر ــ ــ ــلطات الفرنســـــ ـــــ ـــور ،  مال اإلرهابأع،  الســ ــــ التي تفوق حد التصــ

ــاني ــ ــ ــــ ــــ ة . اإلنسـ ــ ـــ ــــ ــــ ،  إذ ال جديد فيها . وال نعتزم في هذه الدورة طرح هذه القضـ
م والسلوك هو عين السلوك. والشيء ،  فاألسلوب الحالي هو عين األسلوب القد

ة   . الجديد الوحيد فيها هو استمرار اآلالم اإلنسان

عدم الخوض في هذه  ففي وســـعنا أن نمضـــي ،  المســـائلأما وقد تعهدنا 
الماضـــي،  يجب أن نقولها،  إلى مســـائل أخر  قدر ما تتعل ،  وهي ال تتعل 

حاً  . الحاضــر والمســتقبل ان هذا الســؤال صــح ا تر ؟ ولماذا  ،  ولكن أين نبدأ 
ه ــهل العثور على جواب عل ،  أن نبدأ هذا العام،  فمن العدل والمنط . فمن الســ

ة إلينا أن  . ينا في العام الماضـيمن حيث انته النسـ غدو من الضـرور  ذا  وه
  . وما حققناه حتى اآلن،  ندرس ما قررناه

ة الجزائر عد مناقشــة شــاملة لقضــ ة العامة  في دورتها ،  فقد اتخذت الجمع
قة اً ،  السا وقد  . تستح إشارة خاصة،  يتضمن توجيهات معينة،  قرارًا إجماع

ة ع س جمهورة الحظت الجمع ه ملك المغرب ورئ ــاطة الذ تقدم  ـــــ رض الوســـــ
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انت هذه المالحظة . تونس ة في القرار،  و ة الثان وأعرت  . هي الفقرة العمل
ـــة العـــامـــة في الفقرة الثـــالثـــة عن رغبتهـــا في   …الـــدخول في محـــادثـــات (الجمع

اد ميثاق المم المتحدة وأهدافه ،  تستهدف الوصول إلى حل   .)يتف مع م

ذا فقد حدد القرار هدف الحل ة لتحقي هذا الهدف،  وه ــبل المؤد  . والســ
ـــول إلى حــل يتف مع ميثــاق األمم المتحــدة وأهــدافــه ــــ ــــ أمــا ،  فــالهــدف هو الوصـــ

ـــبيل ــي دولتي مراكش وتونس مع المحادثات التي يجب ،  الســـ ســــ ــــاطة رئ فهو وســ
له . الدخول فيها ــى زهاء عام  . هذه هي زدة القرار  ــ على ،  املوها قد مضــــ

اإلجماع اشرة،  اتخاذ هذا القرار  ع الفرقاء المعنيين م موافقة جم    . و

س،  دعونا نر  . واآلن ـــيد الرئ ــ ــ ــــ وهذه ،  ماذا تم بهذا الهدف،  ا ســـ
ة العامة ــبل التي نص عليها قرار الجمع ــ ــــ لنر مد التقدم الذ تم إحرازه ،  الســـ

  . في غضون السنة المنصرمة

ؤســفنا أن ننقل ة إلى موضــوع الوســاطة  و النســ ة العامة أنه  إلى الجمع
ـــتها تونس ومراكش ـــا،  التي عرضــ ـــت فرنســ تمام الرفض هذا العرض ،  فقد رفضــ

ح ـــح ــاطة  . دون أ مبرر صــ ــ ة العامة عند مالحظة هذه الوسـ ولم تكتف الجمع
ــاطة التي ،  مجرد دور المســــجل فيها غة العامة للقرار تتضــــمن هذه الوســ ــ فالصــ

وصـــفها دولة ،  ولكن فرنســـا قد رفضـــت هذه الدعوة . تونس ومراكشعرضـــتها  و
ع فرنسا ــــ ال تستط ــ ــ ـــ ــ ة،  عضوًا في األمم المتحدة ــ اب قو ،  دون أن تكون لها أس

ة ة للمنازعات الدول ة ســلم ه الميثاق إليجاد تســو وال ،  أن ترفض إجراًء نص عل
ة العامة قد بينت سبيل هذا اإلجر  انت الجمع ما إذا    . اءس
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ة ن رفض فرنســا هو النها قولون هذه ،  ولم  ما  فقد " نســفت " فرنســا 
ا عام  . الوســـاطة من جذورها عد شـــهرن من ،  1958ففي الثامن من شـــ أ 

ة،  قرار األمم المتحدة ــ ــ ــــ ــــا عدوانًا على األرض التونســــ ـــــ إذ قامت ،  اقترفت فرنســـ
ــف ــ ة ســـــيد يوسـ ــف بلدة ســـــاق ــ قصـ ة  ،  ثة دمارًا شـــــامالً محد،  الطائرات الفرنســـــ

عض النساء واألطفال،  وخسارة الكثير من األرواح وقامت القوات  . بينها أرواح 
ع عدواني  رة أخر ذات طا ــ ــ ات عســــ عمل ار  ــهر أ ــــ عد ذلك في شــ ة  ـــــ ــ الفرنسـ

ــــواحي رامادا ـــــ ــ ة . خطير في ضـ ـــــ ــ ــ انت هذه االعتداءات الفرنســـ ــوعًا ،  و ــــ ــ ــ موضــ
ات قدمت إلى مجلس األمن ا ــــــ لة،  رر المجلسوقد ق . لشـ ــــات طو ،  عد مناقشـــ

ات المتحدة والمملكة المتحدة طلب إلى الوال ـــاطتهما الخيرة ،  أن  ـــــ ـــتخدام وسـ ــ اســــ
ــــا وتونس ة الخالف بين فرنســ ــو حت المفارقة صــــــارخة . لتســــ ذا أصــــــ ففي ،  وه

ة الجزائر ه تونس وســاطتها في قضــ انت تعرض ف أضــحت هي ،  الوقت الذ 
ات ال ذا  . متحدة والمملكة المتحدة في نزاعها مع فرنســاعرضــة لوســاطة الوال وه

ــــى ،  وقد انطب عليها المثل القائل،  غدت المفارقة ـــ س يرضــ ـــى القتيل ول ــــ يرضــ
   . القاتل

ة إلى وساطة تونس ومراكش النس ا تر للمحادثات ،  هذا  فماذا حدث 
الدخول فيها ة العامة    . التي أوصت الجمع

ـــيــد الر ،  أعترف أوالً  ــ ــــ ــ ــ ســا سـ لمــة محــادثــات ،  ئ ــه  (ــأن  ــارل ،  )بور
ــــي ــطالح فرنســـ ــ ــ ــجالتها،  اصـ ــ ـــرب إلى أدب األمم المتحدة وســـ ــ ان  . تســ ومهما 

ــطالح  ــ ــ ـــ ــ ة فإنها تعني التحدث. وقد أقحم هذا االصـ ـــــ ــ ــ قي في الفرنســـ معناها الحق
ـــي في القرار ــــا،  الفرنســـ اعًا لكبراء فرنســ ــ ــ ــا،  إشــ ـــ على الرغم من ،  إذ أن لفرنسـ
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ــاء الفــارغــة،  ةأمجــادهــا الكثير  ولكن مهمــا حــاولــت  . العــديــد من مظــاهر الكبر
فـــإنهـــا ترمز إلى طرفين يتحـــدث الواحـــد منهمـــا إلى ،  التقليـــل من معنى الكلمـــة

ون هنــاك طرفـان . اآلخر ون الحــديـث بين طرفين. ،  فمن الواجـب أن  وٕان 
حدثون أنفسهم حدث . أما العقالء . إذ أن المجانين وحدهم هم الذين  أحدهما  ف

ـــه ــ فاوضـ ــــه و ناقشــ ـــتر " . اآلخر و ــ سـ ه ،  وقد عدت إلى معجم " و ألر ما تعن
تمهيد لعقد  ة  ــ ــ ــــ حث قضـ أنها " اجتماع أولي ل ة فتبين لي  ـــــ ــ هذه الكلمة الفرنســ

ة ". معاهدة " ــ ــ ــــ ــ ــ أنها " مؤتمر لدرس قضــ  . أما ما في معجم " الروس " فتعرف 
ون قرار األمم المتحدة قد دعا فرن ذا  ــا والجزائروه ــــ ــــ ــ  . لعقد مؤتمر بينهما،  ســـ

ة األمم المتحدة.   هذه هي رغ

ــــات متعذرة ـــ ــــ ــ ع فهناك حاالت تكون فيها المفاوضــ الط س الوقت  . و ول
م األمثلة على ذلك ان ثمة من فر يرفض التفاوض،  صــــالحًا لتقد ،  ولكن إذا 

ون الجزائرون هذا الفر ـــا،  فيجب أن  ــعهم ،  ال فرنســ االعتماد إذ أن في وســـ
ات التحرر ــعار المعروف الذ رفعته الكثير من حر ــــ ولهم الح في ،  على الشــ

قولوا  عد الجالء  (أن    . )ال مفاوضة إال 
ض :  غول يرفع العلم األب   الجنرال د

ــعب الجزائر دائمًا التفاوض مع فرنســــا على ،  ومع ذلك فقد عرض الشــ
ع الخالفات القائمة ة منه في الوصول،  جم ة رغ ة سلم وقد حاولت  . إلى تسو
ومة الجزائرة،  جبهة التحرر الجزائرة ام الح قبول ،  قبل ق ــا  ــ ــ عبثًا إقناع فرنســ

اشـــرة ة في حوض ثابت من ،  ولكن فرنســـا . مبدأ المفاوضـــات الم أغرقت القضـــ
م ـــل غير منطقي : وقف إطالق النار أوالً ،  الحوار العق ــ ــ ــــلســـ ــ ــ ـــرة على تســ ــ ــ ــ ،  مصـ
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ات ثان ه فرنســـا . ًا والمفاوضـــات ثالثاً واالنتخا ل الذ أصـــرت عل ،  هذا هو الشـــ
عني  ل ال  ة.فهذا الش ع مقومات العقل والمنط والعمل فتقر إلى جم ل  وهو ش

ــالمًا مطلقاً  ــتســ ـــات،  إال اســ ون محور المفاوضـ ــيئًا ل فوفقًا للعرض  . ال يترك شــ
ة أوالً ،  الفرنسي ات الحر س ،  على الجزائر أن توقف العمل وأن تقبل بدستور ل

ـــعها ـــم هي خطتها،  من وضـ ات لم ترسـ ــترك في انتخا عد أن يتحق  . وأن تشــ و
ـــع الجزائر،  ل هذا ـــ قي،  ففي وســــ قي ال ،  أن تفاوض على الخواء الذ  وما 

ل شيء ون خواء من    . عدو أن 

ومــة الجزائر س ح ــ ــ ــــ ــ ــ عــد تــأســ رة التفــاوض، ولكن  ع ، غــدت ف ذات طــا
استها صدر  . رسمي محدود ان عن س ومة الجزائرة في أول ب وقد أعلنت الح

ومة المؤقتة للجمهورة الجزائرة على  في السادس والعشرن من أيلول أن " الح
ـــتعداد من ناحيتها ــ ــات،  اســ المفاوضـــــ ـــتعداد لتحقي ذلك . للبدء  ،  وهي على اســــ

ة " ــ ــ ــــ ــ ـــ ومة الفرنسـ ل وقت مع ممثلي الح ذا ت . لالجتماع في  ومة وه ولت ح
ادرة،  في موضـــوع المفاوضـــات،  الجزائر ادة،  زمام الم فقد وجهت دعوة  . والق

ــا للتفاوض معها ة وصــــرحة إلى فرنســ ــم ما ،  ولم تكن هذه المفاوضــــات . رســ
م ر ــــر،  أود أن أذ ــــ ــ ــ ــأ شــ ـــــيء،  مقرونــة  ـــ ــ ــ ــأ شــ طــة  ــانــت ،  أو مرت بــل 
ة اشــتراطات أو تســاه،  مفاوضــات حرة قاً ال تنطو على أ وفي مثل  . الت مســ

ل شـــيء من وقف إطالق النار إلى آخر بند  حث  ن أن ي م هذه المفاوضـــات 
ـــير المحــادثــات إلى االتفــاق النهــائي أو  . في جــدول األعمــال ــ ــــ ــذا ترك مصـــــ وه
ة من ذلك،  االختالف النهائي ســـاطة أو عمل س ثمة من أمر أكثر  س  . ول ول

ـــيء أكثر اتفــاقــًا مع م ــ ـــ ــ ــ ــالفعــل أ شــ ــة ثمــة  يثــاق األمم المتحــدة وقرارات الجمع
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ان رد فرنسا على هذا العرض ؟ لقد تجاهلته تمام التجاهل . العامة ،  ولكن ماذا 
التفاوض ــا على اقتراح الجزائر  ارس ما ينهي ،  ولم ترد فرنســـ ـــدر عن  صــ ولم 

   . هذا الجمود

ــرعت  ــ ــــ ـــرن األول عندما شـ ــ ــ ـــرن من تشــ ــ ــ وطال األمد حتى الثالث والعشــ
وتســاقطت الكلمات من شــفتي ،  في اختراق حجاب الصــمت الذ فرضــته فرنســا

غول ان أصـــدره إلى الصـــحافة،  الجنرال د ان " . ضـــمن ب ،  وأنا أقول " ضـــمن ب
انه ــــات لم تكن جزءًا من ب غول للمفاوضــ ـــارة د وٕانما جاءت ردًا على ،  إذ أن إشـــ

ــحافيين ــ ــ ــــ ــــــؤال ألحد الصــــ ــ ــ ــؤال . ســــ ــ ــــ ــــ ان الســ من خطة  جزءاً ،  والرد،  أما هل 
ـــوعة ــــ ــــ ــائعات،  موضــ ــــ ــــ ــ ان  . فهذا أمر متروك تقديره للحدس والتخمين والشـ ا  وأ
ـــع ــــ ــــ ــ غول،  الوضـ ـــــح وجهـات نظره،  فإن الجنرال د ــ ــ ــــ ــوع ،  قد أوضـ ــ ــ ـــــ في موضـــ

  وهذا ما قاله :،  المفاوضات

أت ســــالم الرجل الشــــجاع ( ات ســــتزول. ،  ل وأنا واث من أن الكراه
عني هذا الســالمفم،  وأنا أتحدث عن ســالم الرجل الشــجاع عني هذا . اذا  ،  إنه 

قف أولئك الذين بدأوا إطالق النار عودوا دون إذالل،  نيرانهم،  وهو أن  ،  وأن 
عملوا لينهوا ،  وقيــــل لي . إلى عملهم وٕالى عــــائالتهم ــعهم أن  ــــ ــــ ــ مــــاذا في وســ

ـــراع ــ ـــــ ــ ــان هؤالء،  الصــ فــإن على زعمــائهم في الميــدان أن ،  وأنــا أقول : أينمــا 
ة إليهميتصلوا  ة محل ادة فرنس قول :  )أقرب ق مضي الجنرال ف   -و

ات مدافعهم ،  لقد جرت عادة المحارين منذ القدم ( إذا ما رغبوا في إس
ضــاء ســتخدموا أعالمًا ب واقول إنه في  . دليًال على رغبتهم في المحادثات،  أن 
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رامة،  مثل هذه الحالة شــــرف و عاملون  ــتقبل المحارون و ســ ــ ة  . فســ ــ النسـ أما 
نا نتحدث عنها قبيل لحظات ة التي  ه ،  إلى المنظمة الخارج والتي تحاول توج

ـــب لي إعالنــه،  القتــال من الخــارج ــــ ــــ ــ وهو أنــه إذا رغــب  . فــأنــا اكرر هنــا مــا سـ
ة مع الســلطة،  الممثلون في المجيء ات العدائ ة الحر ة نها فعليهم أن ،  وتســو

ة إم ــ ــ ــفارة الفرنســـ ــ ــتتولى أ من  . ا في تونس أو في الرايتوجهوا إلى الســـ ــ وســـ
ة ـــمة الفرنســـــــ ــ ــفارتين نقلهم إلى العاصــ ــ ـــعهم أن يتأكدوا من ،  هاتين الســـ وفي وســــ

  .)ما إنني أضمن لهم حرة العودة من حيث جاؤوا ،  سالمتهم

غول إلجراء  عرض الجنرال د ـــة  ومـــة الجزائر وٕاذا مـــا قـــارنـــا اقتراح الح
ـــات ــــ ــــ ــعنا أن  . العرض اختال معقد تبين لنا أن هذا،  المفاوضــ ــ ــــ ــ ــ س في وسـ ول

ستهدف المفاوضات االقتراح الذ  ه مطلقًا  ،  إنها مجرد دعوة لالستسالم . نسم
قبل بها س في وسع أ جزائر مسؤول أن    . ول

ـــــتعــدادهــا ــــ ــــ ــة عن اسـ ومــة الجزائر ومــة ،  وقــد أعلنــت الح للتفــاوض مع الح
ة ـــتراطات أو مؤهالت،  الفرنســـــ ة اشــ رمي العرض الجزائر إلى عقد  . دون أ و

ــتديرة ــ ــ ــ ــيء،  مؤتمر حر للمائدة المســـ ــ ــ ــ ل شـــ حث في  ار النهائي،  لل ًا الخ ،  تار
غول حــدد الجنرال د ــة األخر ،  لكــل فر أو الرفض.و إجراًء لو ،  من النــاح

لماته نفسها ه تعبير " سلم الرجل الشجــــاع "،  استعرنا  بل سلم ،  لما انطب عل
ا الجبناء،  نالرجل الج سوا  في تحرر فرنسا ،  وسجلهم الحري . والجزائرون ل

ـــها ـــول تارخهم المجيد،  نفســــ ــ ـــــًال واحدًا من فصــ س إال فصــ ــلم الرجل  . ل ــ ــ أما سـ
ان ـــــــه على ،  الج غول نفسـ ـــتنتاجه من التعرف الذ أطلقه الجنرال د ــــ ن اسـ م ف

عني ا . سلم الرجل الشجاع لسالم "؟ ثم رد قائًال فقد سأل الجنرال نفسه : " ماذا 
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ــيء واحد ــ ــ ــ ــــ عني " مجرد شــ وهو أن يوقف أولئك الذين بدأوا إطالق النار ،  أنه 
عودوا دون إذالل إلى عملهم وٕالى عائالتهم"،  نيرانهم ة . وأن  ــ ــ ــــ ا ،  لكن القضــ

س ســــاطة،  ســــيد الرئ ســــت من ال غول،  ل ل الذ عبر عنه الجنرال د ــ  . الشــ
ــــرن الثاني عام ،  ناروهؤالء الذين أطلقوا ال ــــ ــ ال ،  1954في اليوم األول من تشـ

ــــاطة نيرانهم ــــ ــ ــ ســ عون أن يوقفوا ب ـــتط ــــ ــــ ــ عودوا إلى أعمالهم وعائالتهم،  سـ  . وأن 
غول ــد الجنرال د ؤ عودون إلى أعمــالهم دون إذالل،  و ــ ــ ــــ ــ ــ ولكن هــذا ،  أنهم ســ

لها،  اإلذالل اتهم  ــوا له في ح ن أن يتعرضــ م وقد  . هو في حد ذاته أشــــد ما 
مة خيرًا منه عودوا،  وٕالى أ عمل . تكون الهز ن أن  وقد جعلوا عملهم ،  م

ادته ،  تحرر وطنهم،  األول ـــــ ــ ـــتقبلهم عائالتهم إال إذا أعادوا لوطنهم سـ ــ ــ ولن تسـ
رامته   . وحرته و

س،  من الجور ـــيد الرئ غول،  ا ســـ الجنرال د م  عرض جند عظ ،  أن 
غولوال رب ف . مثل هذا الســالم انت ســتثور ،  طل الحرب،  ي أن الجنرال د

ــجاع " ـــ ــــ ــالم للرجل الشــ ــ ـــــ ــــه على مثل هذا " الســ ــ ــــ ه مثل هذا ،  نفسـ لو عرض عل
ة،  االقتراح ة الثان قود حرب تحرر بالده في خضــم الحرب العالم ان   . عندما 

غول ان في وســع الجنرال د عود إلى عمله وٕالى عائلته دون إذالل،  وهل  ،  أن 
العرض لو  س  ـــجاع ". إنه ل ــــ ــالم للرجل الشـ ــــ مثل هذا " الســ قبل  ه أن  طلب إل

طل،  الكرم غول ال ر حقًا لد اسي قد تن غول الس   . وال شك في أن د

غول  ه الجنرال د وقد قصرت حديثي حتى اآلن على العرض الذ تقدم 
ضًا إلى ممثل،  ولكن الجنرال نفسه،  لمقاتلي الجزائر ،  ي الجزائرقد وجه حديثه أ

ة  ة إلى المنظمة الخارج ــ ــ النســـ ـــها إذ قال : " أما  ارات الخاطئة نفســــ  …في الع
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ه القتال من الخارج ـــب لي إعالنه،  التي تحاول توج ــ وهو ،  فأنا أكرر هنا ما ســ
ات مع السلطة،  أنه إذا رغب الممثلون في المجيء ة الحر ة نها فعليهم ،  وتسو

ة في تونس أو في الراأن يتوجهوا إلى السفارة الف هذه هي الطرقة التي  . رنس
ومـــــة الجزائرـــــة غول للتحـــــدث إلى الح ـــا الجنرال د طلـــــب إلى  . اختـــــارهــ فهو 

عودوا إلى عائالتهم ــــلين أوًال أن  ــــ ــ ــ ومتهم الذهاب إلى ،  المناضــ طلب إلى ح ثم 
ــؤاالً  ــ ــأل ســ ــ ــلطة. وأود هنا أن أســ ــ ة مع الســ ات العدائ ة الحر ة نها ـــو  ارس لتســـ

طًا : هل من المعقول ــ ــ ــان إطالق النار،  سـ ــرح قواته،  أن يوقف إنســـ ســـ ثم ،  و
ة ! ات العدائ حث معه في إنهاء الحر اســي لي أما أن  . يذهب إلى خصــمه الســ

ـــة في المنفى ــ ـــة جزائر ومــ ـــاك ح ـــة ،  هنــ ــــالمنظمــ ـ ـــا  غول ينعتهــ وأن الجنرال د
ـة متهـا،  الخـارج ح من قدرها أو ق غول في فقـ . فهـذا أمر ال  د بدأ الجنرال د

اته ثائراً  ة ح ة الثان ة في ،  الحرب العالم ـــــ ــ ــ ــــ ومة الفرنسـ مثل الح ح  ــــــ ــــ ــ ثم أصــ
س في هــذا أ عــار . المنفى ــل إنــه ادعى إلى االحترام والتمجيــد،  ول أمــا  . ب

ــار ـــل العـ غول،  العـــار  ـــرو الجنرال د ــ ــــ ــــ ومـــة  . فهو في قبول شـ فممثلو الح
ار  حثوا مع السلطة فيها موضوع السالم،  سالجزائرة لن يذهبوا إلى  وماذا ،  لي

ــــلطة لهم ــــ ــ ه هذه الســ حث مع  . تعن ــتعداد لل ــ ــ ــــ ومة الجزائرة على اســ وممثلو الح
ة ــ ــ ومة الفرنســــ ة،  ممثلي الح ـــــ ــ ــــلطة الفرنسـ وال رب في أن  . ال مع ممثلي الســــ

 هم وحدهم الذين يجهلون الفرق في فرنســا بين الســلطة،  الســذج منتهى الســذاجة
ومة ـــا . والح ــــ ــعب الجزائر في حالة حرب مع فرنســــ ــــ ــ ــ أ مع الجمهورة ،  فالشـ

ومتها ة التي تمثلها ح ارس . الفرنس س في حالة حرب مع السلطة في   . وهو ل
ومة ال إلى السلطة    . وهم على استعداد للتحدث إلى الح
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غول إلى عادة المحارين القدماء ــار الجنرال د ـــــ ــــتخدام ،  وقد أشـــ ــ في اســــ
ضال ات المدافع،  للمحادثات،  علم األب ــ ــ ـــــ ــــ ومن المؤلم  . عندما يرغبون في إسـ

ــد مدني مثلي رة. ،  حقًا أن يتصـ ــ إلصـــالح خطأ الجنرال في اإلجراءات العسـ
غول س الوزراء د ـــير إلى هذه اإلجراءات الخاطئة،  ولكنه رئ ــ شــ ان   . هو الذ 

ه هذ ن أن تنطو عل م ض  س ثمة من إجراء علم أب ةفل ــ ــ ـــعب  . ه القضـــ ــ فالشــ
قاتل من ادتهأجل  الجزائر  ــ ات مدافعه . حرته وســـ ــتعداد إلســـــ ،  وهو على اســـ

ــأته ــ ه منذ نشــ حقه الذ اكتســــــ عترف اآلخرون  وٕاجراء المحارين الذ  . عندما 
غول ه الجنرال د ارس،  أشـــار إل ومة الجزائر أن تذهب إلى  ،  ال يتطلب من ح

ــلطــة  ــــ ـــــ ــ س،  فيهــاإلجراء محــادثــات مع السـ ،  وٕانمــا يتطلــب هــذا اإلجراء على الع
ــدة ــ ـــاي ومتين في أرض محـ ـــات بين ممثلي الح ـــذا هو إجراء  . إجراء محــــادثـ هـ

ًال لمختلف إجراءات  . المحارين ـــت أمدًا طو ـــ ــــ ــا قد تعرضـــ ــــ ــــ ولكن يبدو أن فرنســـ
ين،  المحارين وال  . وهي اإلجراءات التي ال تنطب إال على المهزومين والمغلو
ــا تتحدث عن هذه اإلجراءاترب في  ــ ــــ ــ ــ ة ،  أن فرنســ ألنها أرغمت على رفع الرا
ـــاء ضـــ ة لها،  الب ـــلطة المعاد س هناك ما  . وأجبرت على التقدم إلى الســـ ولكن ل

ضاء ة الب رم عن ،  يرغم الجزائر على رفع الرا فرايتها هي الوصول إلى صلح 
ومة الجزائرة أن تلتقي مع . طر التفاوض ــــع الح ة  وفي وسـ ــ ــ ومة الفرنسـ الح

وال رب في أن الشعب  . صلح عادل شرفأجل  على أ مستو للتفاوض من
ه رة أب ـــتعداد للفناء عن  ــ ــ وحتى آخر رجل وامرأة من رجاله ،  الجزائر على اســـ

ستسلم على هذه الطرقة المزرة،  ونسائه   . على أن 
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ـــل بنا هذا ــ صـ س،  و ــيد الرئ ــ ــبل،  ا ســ ـــ ة السـ ــاطة من  . إلى نها وســــ
وأعود اآلن إلى الهــدف الــذ أعلنــه  . مــا حــددهــا قرارنــا األخير،  ومحــادثــات

اد التي يتضــمنها ميثاق ،  القرار وهو الوصــول إلى حل يتف مع األهداف والم
   . األمم المتحدة

ه فرنســا في اســتجابتها إلى ،  وهنا ينبت الســؤال عن أ مد وصــلت إل
ة الع، القرار ة ،  امةالذ اتخذته الجمع ة قض وعن أ حل عرضته فرنسا لتسو

  . الجزائر
  مغالطات الموقف الفرنسي :  

س،  وأود أن أقول ــــيد الرئ ا ســ ـــراحة  ــا،  صـــ مازالت تدور ،  إن فرنســــ
ـــررة ــ ــ ـــ ــ أن  (وهذه الدوامة هي  . التي تطوقها وتح بها،  في نفس الدوامة الشــ

ــا  ــطورة بل المغالطة  )الجزائر هي فرنســــ التي اجتاحت ،  والهرطقةهذه هي األســــ
ل مجهوداتها،  وشـلت إرادتها،  عقل فرنسـا وما دامت تحُوم في هذه  . وجمدت 

ـــــررة ــــ ــتظل تائهة في البيداء،  الدوامة الشــــ ــ ــ ــ وال في  . ال أمل لها في النجاة،  فســـــ
ـــاً  ــ ضـــ ش أ ــا فيها هذه الدوامة . الع ــ ــ ة ،  ولكن في اللحظة التي تحطم فرنســ في أ

خارج ،  وتســتنشــ هواء العصــر الطل،  تنفس الصــعداءفســت،  جهة من جهاتها
عي،  حدود هذه الدوامة ة الجزائر آنذاك حلها الطب ــ ــ ــــ ــ ــ ــتجد قضــ ــ ــــ ــ ـــ وتدخل ،  وسـ

ة ا الشـــــمال ــــا وأفرق مرحلة جديدة من ،  ولعل هذا هو األهم،  العالقات بين فرنسـ
ادلين   . التفاهم واالحترام المت

عد خمس سنوات من الحرب ل ما فيها من آالم   ،وفي وسع اإلنسان 
مة،  أن يتوقع من فرنسا،  ودمار واالستماع إلى ،  اإلصغاء لصوت العقل والح
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ه ميثاق األمم المتحدة مل ة العامة،  ما  وأخيرًا االنتفاع ،  واإلذعان لقرار الجمع
ة   . الدروس التي تلقنتها فرنسا من معارك الهند الفرنس

ان من المتوقع إلى هذه الدورة ،  أن تأتي فرنســـا،  سا ســـيد الرئ،  و
لة الجزائرة،  من دورات األمم المتحدة ـــــ ــعته للمشــــــ ــ ــ حًال ،  لتنقل إليها حًال وضـــــ

   . يتف مع الميثاق

ة ة الفرنســـ ن أن تكون فرنســـا قد صـــممته اآلن للقضـــ م ،  ولكن أ حل 
لمة  ــتخدمت  ــممته (وقد اســ م واإلصــــرار )صــ ففرنســــا دائمة  . مع ســــاب التصــــم

م ـــم ــ ـــة،  التصـــ ــ ســـ م مهنتها الرئ ــم ــ اطة والتطرز،  بل إن التصــــ ،  ال في حقل الخ
ضـــاً ،  والعطور فحســـب اســـة أ صـــورة  . بل في حقل الســـ وقد برزت هذه المهنة 

ــوع الجزائر ــ ســـــة في موضـ م دائماً ،  رئ ــم ــــا على التصـــ ــر دور فرنسـ ــ  . حيث اقتصـ
غول ح الجنرال د ـــــ صــ ــــــف أن  م،  ومن المؤسـ م العظ ة في،  الزع مجرد ،  النها

لجأ إلى الكثير من التقليد،  فتقر إلى االبتكار،  مصمم    . و
ة الجزائرة   . ولنر ما هي المظاهر العامة للحل الذ صممته فرنسا للقض

  التكامل : 
ة ــــة الفرنســـــ اسـ رة التكامل،  في جوهرها،  تقوم الســـــ وهنا تقف  . على ف

ــال . نواة الخطــأ والمغــالطــة س  ــةفــالتكــامــل ل ــائ م متزج فيهــا ،  معــادلــة الك التي 
ـــران ًا جديداً ،  عنصـ عي،  ليخلقا مر ـــاني،  بل إنه تطور تارخي وطب ال ،  وٕانسـ

ـــنع أبداً  ـــا . وٕانما يخل من ذاته،  صــ ة الجزائر وفرنســ ــت هناك في قضـــــ ســـ ،  ول
ة قاعدة من قواعد التكامل أبداً  ل  . أ ل االختالف في  ان مختلفان  ــع ــــ ــ ــ ـــ فالشـ

ة ل ميدان ، ناح انه القومي . و وهما ،  وٕاحساسه القومي،  فللشعب الجزائر 
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انه ـــــي و ــعب الفرنســـ ـــ ــ ـــــاس الشـ ل االختالف عن إحســـ ذلك  . يختلفان  اين  وتت
ـــة قوة في األرض أن تحق هـــذا ،  والثقـــة،  اآلمـــال واللغـــة ــــع أ ــ ــ ـــــ س في وسـ ول

امالً  . التكامل طت الجهود التي استمرت قرنًا  ذا ح دمت فيها فرنسا استخ،  وه
ة ة وثقاف رة واجتماع ــ ــ ــــ ة عســ ان ة،  ل إم ـــــ ــ ل الجزائر إلى أرض فرنســـ  . لتحو

عزمة ال تلين ع هذه المحاوالت  طتها،  وقاومت الجزائر جم فشل ،  فأح ومنتها 
ة . ذرع ة أخر ،  وظلت البالد عر ة أرض عر ان  . أ ــ ــ ــــ ــ ــ ولعل هؤالء الشــ

ــأوا على الث ــــ ـــوم التكاملالجزائرين الذين نشـــ ــ ة هم ألد خصــــ ــ ــ ــــ وتبلغ  . قافة الفرنسـ
ة الجميلة،  بالغتهم حد اإلعجاز والروعة ـــــ ــ ــ ،  عندما يتحدثون في لهجتهم الفرنســــ

سمونها التكامل ة التي     . عن هذه األضحو

ة،  وقد أشـــرت هذه اإلشـــارة الخاصـــة إلى التكامل قة تارخ حق بل ،  ال 
م الفرنســـــي ـــم ع التصــ ــع،  ألن جم ل ما وضـــ ـــيون و ان ،  ه المصـــــممون الفرنســ

ـــاس من التكامل ــــ ـــتهدف هذا األســ ـــ ـــماء أو الطرق  . ســـ ـــ ولكن ،  وقد تختلف األســـ
ـــيج والقماش والمادة ــ ذلك،  ظلت واحدة،  النســـ ة  . ومازالت  ـــمى هذه العمل ــ وتســـ

ة أو زف التكامل دون موار ــالم  ــ ــ ــــ ــ أما في ،  في أوقات الدعة والطمأنينة والســ
ـــمى،  أوقات الحرب ــ أنها  . مهادنة فإنها تســـ ـــمع الدعوة إليها  ــ ــ وقد بدأنا أخيرًا نسـ

اد . أخوة ع هذه األلقاب أســماء لشــيء واحد هو االســتعمارة واالســتع  . ولكن جم
حت معينة لد الرأ العام ـــــ ــ ــ ــــ انت هذه األلقاب قد أصـ غت ،  ولما  ـــــ ـــــ ــ فقد صــ

ـــعوب العالم ــليل شــ ـــد منها تضـــ قصــ رة  ارات تن ـــماء الجديدة في ع ولكن  . األســ
ـــــطلحات الجديدة ن لها أن تخدع أحداً ،  هذه المصــ م ــ األميين ،  ال  ــ ســـ حتى أ

الحرة واالســتقالل . وأكثرهم ســذاجة ة  اد األســاســ عد هناك من ،  ففي الم لم 
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ة من المعمورة،  وقد غدا األميون متعلمين،  أميين ــــقاع النائ ــ ــ ــــ  . حتى في األصــ
اسات ا ة الس قبل بتسم س في وسع إنسان أن  ة في الجزائرول  . األخوة،  لفرنس

طرة ــ ــ ــــ ع عن الحرة ال عن الســـ ة أن تجيء  . فاألخوة تن ــ ــ ــــ وقد تعلمنا في الفرنســـ
طرة أبداً ،  لمتا الحرة واإلخاء مترادفتين ــ ــ لمة الســــ فالذ  . وأن ال نر معهما 

ك طر عل ســـ ــتعبدك و ــت األخوة بين ،  سـ سـ . ول ح أخًا لك ق ــ صـ ن أن  م ال 
األمر المستحيلشعبي الجزائ وال تحتاج فرنسا لبذل الجهود للحصول ،  ر وفرنسا 

في لها أن تتخلى عن الجزائر ألهلها،  على هذه األخوة وفي هذه الحالة  . إذ 
ة ق ن لألخوة الحق ع وتظهر،  ال لإلخاء المفروض،  م   . أن تن

ة في الماضــــي ــ ــل الحلول الفرنســ ـــر لنا ســــبب فشــ فسـ لقد فشــــلت  . وهذا 
قـاعـدة،  ع هـذه الحلولجم ــــتور  . ألنهـا ترتكز على التكـامـل  ــ ــ ــ ولم يتحـدث دســــ

ــــلــة،  عن هــذه القــاعــدة 1947الجزائر لعــام  ـــــ ــــ ــة الجزائر المنفصـ ،  متجــاهًال قوم
ه ــلمًا  ــ ــــ ــــلت التجرة . وجاعٍال من التكامل أمرًا مســ ــــ رهنت أكثر من أ ،  وفشــ و

ة اسة التكامل الفرنس اسة قد تهاوت هلالً ،  وقت مضى على أن س  مزقًا إلى س
  . من التجزئة

اســـة تشـــرع القوانين التي طبل لها ،  وفي الوقت نفســـه ضـــًا ســـ فشـــلت أ
م،  في األمم المتحدة،  الناط الفرنسي وزمر اسة  . عمل عظ انت هذه الس و

ضـــــًا على التكامل رهنت على أنها،  مرتكزة أ ة والعدالة ،  و موقراط الد ســـــخرة 
ـــاواة ــ ة الجزائرةوقد ا  . والمسـ ــ ــ ـــخصــ الشـــ ـــة  اســـ ـــــ رت ،  عترفت هذه السـ ولكنها أن

ان الجزائر الجغرافي ة . الك رمة للغا ــــة  ــ ــــ اســــ ــ ـــ ــــ ــــ انت هذه السـ وتفوق في ،  و
ة ـــان ة طاقة إنســـــ ــيء . رمها أ ــ ــ ل شــ ـــتغروا،  فقد أعطت للجزائر  فقد ،  وال تســـــ
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ة واألمن العام وال ـــــ ــ الجنسـ ا المتعلقة  ـــا ــــ ــتثناء القضـ ــ ـــ اسـ ــيء  ــ ل شــــ دفاع أعطتها 
ة ة والقوانين المدن ـــؤون الخارج ــ ـــــ ات،  والشــــ ة،  واالنتخا ـــم ــ ـــ ــ ــ ،  والمنظمات الرســ

ـــة والعـــدل م،  والمـــال ـــة والخـــدمـــات العـــامـــة،  والثقـــافـــة،  والتعل ع  . والموارد الطب
ــت هذه البنود من تعداد ــــ ــ ــ ســـ س،  ول ــــيد الرئ ــــ ــ ــ وٕانما من تعداد القانون ،  ا سـ

ــــه ــ ــــ ــــ القانون ،  نفسـ قاً ت،  الذ من اإلجحاف  ه مطل ــميته  ــ ــ ــــ ة  . ســــ ـــــخر ـــــ إنه ســــ
ة موقراط عد ظهور الجمهورة الخامسة  . الد ان في وسع اإلنسان أن يتوقع  و

ام تفهم أوفى مة وعقالً ،  ق ــات أكثر ح اســ س  . وســــ لكن الدالئل تشــــير إلى الع
ـــــدأ . فمفهوم التكامل . تماماً  ــ ــ ــــ ه من تعفن وصــ قد عاد إلى الظهور من ،  ما ف
ر في حدود التكامل وما زالت . جديد ة إليها ،  فرنسا تف النس وما زالت الجزائر 

حر ة تقع على الشــــاطئ الثاني من ال مس  . أرضــــًا فرنســــ ورك تا وقد نقلت النيو
ار عام  ـــــر من أ ــ ــــ ــتيل،  1958في الثالث عشـــ ــ ــــ ــــ ــوســ ـــــ ــــ ــــتر ســـ ــــ ــ ــ وزر ،  عن المســ

ــــتعالمات قوله ــ ــ ــ يرك حت . االســــ ـــيين من دن ــ ــــ ــ ــ ى " إن ثمة طرازًا واحدًا من الفرنسـ
ـــتيل ـــتر ســـــوســ ان المســ )".وٕاذا  ــيت(في الصـــــحراء الكبر ر ،  تماناراســـ ف ال يزال 

ـــعب الجزائر  ـــي،  الشـــ عد هذه الحرب التحررة التي أتت إلى ،  على أنه فرنســـ
ـــي ــ ـــ ـــف مليون جند فرنسـ ــ أكثر من نصــــ ـــوأ وزراء ،  المنطقة  ــ ون من أســــ فإنه 

فتقر إلى الكثير من المعلومات،  االستعالمات    .إذ أنه 

ـــان ــــ قال إن على اإلنســـ ة ،  وقد  ق حث أبدًا عن المعلومات الحق أن ال ي
عض البالد . من أ وزر لالسـتعالمات أداة ،  تكون وزارة االسـتعالمات،  ففي 

ـــوهة ة لنقل المعلومات المشــ ق ة من ،  حق ــــة الفرنســـــ اسـ ولذا علينا أن ندرس الســـــ
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غول نفســه انات الجنرال د ان ،  للجمهورة الجديدة،  فهو المهندس األكبر،  ب و
م،  الفضل للجزائر ه إلى الح الجمهورة الجديدة،  في المجيء  ان      . وفي اإلت

أن الجنرال  حملنا على االعتقاد  ــفنا أن ثمة أكثر من مبرر واحد  ــــ ــ ؤسـ و
غول ــة التكامل،  د ــــ ــ ــ اســـ ــ ــ ــــ ــ ون فرعًا آخر من فروع ســـ عدو أن  وقد أطر  . ال 

ـــم األعظم من ،  قولــه : " وأود أن أقول دون ترددالجنرال الجزائرين  ــ ــــ ــــ إن القسـ
ســــالة وشــــجاعة "،  رجال الثورة هو الذ ،  الجند،  ان الجنرال . قد حاروا ب

ـــي . يتكلم هذه المرة اســـ غول الســــــ عود إلى ما في ،  فهناك،  أما عندما ينط د
ة من إجحاف وظلم ال اسة التكامل ال في الجزائر  وقد وقف في خطاب ألقاه . س

ع الجزائر ثمة نوع واحد  ع من تموز إلى جانب التكامل فقال : " في جم في الرا
ــان ــــ ــــ ــ ـــــ ــ ــ ـــــ ــــ ــــ ــ ـــن الســ ــ ـــ ــ ـــل،  مــ ـــــ ــــ ــي  ــ ــ ــــ ــون فــ ــــ ــ ــ ـــيــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ــرنســ ــــ ــ ــ ـــفــ ــــ ــــ ـــم الـ ــ ــ ــــ ــهـ ــ ــ ــــ   إنــ

غول  ـــتور د ــ ـــيء ". وقد نص دســ ما ،  شــــ ار ألهل البالد الواقعة ف على منح الخ
حار ــال،  وراء ال ة إلى الجزائ . بين االتحاد والتكامل واالنفصـــ النســـــ فلم ،  رأما 

ار ر لهذا االخت وقد جاء في شـــطر معين من الدســـتور الفرنســـي أن  . يرد أ ذ
ـــا ــــ ـــــا تعتبر الجزائر جزءًا ال يتجزأ من فرنسـ ــ وقال الجنرال في خطاب آخر  . فرنسـ

ـــتراك  ــ عتمد على اشـــ ألقاه في الخامس من حزران في بلدة بون في الجزائر أنه " 
ــــي من الجزائر " في  ــ ــ ــــ ـــــرة ماليين فرنســ ــــ ــ ــ ات أيلولالعشـ ع ما  . انتخا الط وهذا 

ــــة ــ ـــه الجزائرون تمام المعارضـــ ــ ــ ــيين . عارضــ ــ ــ ارهم فرنســـ ــد اعت ــ ــ قاتلون ضـــ ،  فهم 
ظلون على قتـــالهم هـــذا ـــــ ــ ــ ــــ غول من الجزائرين أن يوقفوا  . وسـ ـــد الجنرال د ر و
ـــيين ـــــ ــ ــ غدوا فرنســ ومة الجزائرة . إطالق النار ل أو ،  وهو يدعو ممثلين عن الح

ةأمرهم إذا شــئتم  حوا فرنســيين،  هذه التســم صــ ،  حســناً  . التفاوض مع فرنســا ل



  

-225-  

الوجود الفرنســي قبل الجزائرون  ان من المفروض أن  فلماذا شــنوا حرهم  . إذا 
رة …؟  ــان أســـمى،  وقد تكون ثمة ف وأن على الجزائر أن ،  أن الفرنســـي إنسـ

ة ة السام   . قاتل حتى يرتفع إلى مثل هذه الرت

إلى أقصـــى ما في ،  انت فضـــائل الفرنســـيين فإن الجزائرين ســـعداءولكن مهما 
هم من سعادة ظلوا جزائرين،  قلو   . وال شيء إال جزائرين،  أن 

م الذ يدعو إلى حل يتف مع ميثاق  رد على قرار ـــا  ــ ــ ــ ذا فإن فرنســـ وه
ة مع الميثاق،  قد اســتجابت إلى حل،  األمم المتحدة  . يتعارض معارضــة هندســ

ا غولو ـــعه الجنرال د ــنوات ،  ن الحل الذ وضــ ــروع لخمس ســـ ــ ينطو على مشـ
ـــامل " ــ ــ عث الشــ ـــماه هو " ببرنامج ال ــ ــ ـــغال العامة،  أســ ــ ــــمن األشــــ ــــ تضـ وٕاقامة ،  و

ــناعات جديدة ــ ــ ــــ ــ ـــاليب الحديثة،  صــ ــ ــ ــــ ر الزراعة على األســـ وألقى الجنرال  . وتطو
ــــرن األول ــــ ــ ــ ع من تشــ غول في الرا ًا في الجزائر،  د ان،  خطا ـــمنه ب ــــ ــــ ًا عن ضـــ

اســــته ــة فرنســــا . تجاهها،  ســــ اســ ــ شــــرح ســ ســـائل ،  وعندما أخذ  توقف الجنرال ل
الجزائر " وقد رد على هذا ،  نفســه عن " مســتقبل هذه البالد التي تدعوها فرنســا 
ا رجال الجزائر ونساءها ألعلن لكم بنفسي ،  السؤال فورًا فقال : " لقد أتيت هنا 

ــبير عندما  وال رب . مشـــروع الســـنوات الخمس " سـ شـــ رنا  في أن هذا القول يذ
م،  أيها المواطنون ،  أيها الرومانيون ،  قال : " أيها األصدقاء ،  أعيروني أسماع

ــــر ــــ ــ ــ صــ علن مجيء ،  لقد أتيت أدفن ق غول ل أت د ال ألطره ". وفي الح لم 
ـــر ــ ــ صـ علن دفنه،  ق ـــروعه  . بل ل ــــ ـــــرح مشـ ــ شـ انه  غول في ب ـــى الجنرال د ومضـــــ

عني إال مجرد شـــيء واحد،  مسللســـنوات الخ ــتظل ،  الذ ال  وهو أن فرنســـا سـ
  . مدة خمس سنوات أخر ،  تدفن حرة الجزائر
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س،  هذا هو الحل ا ســــيد الرئ م  ــا أمام ــعه فرنســ ة ،  الذ تضــ ــ لقضــ
ــــتح الدرس أو الدفاع عنه،  وٕاني ألر أن هذا الحل . الجزائر ــ ــ ــــ ســ وهذا ،  ال 

اب التي حملت فر  ــ اب عن مناقشـــاتناالســـبب من األسـ جب أن  . نســـا على الغ و
صرف مشروع السنوات الخمس أنظارنا حث عن ،  ال  اهتمامنا عن ال ستأثر  و

ة الجزائر،  حل ففي وسعنا أن نث  . وال يوهن من عزمتنا على الدفاع عن قض
عاً  ــا لن تظل خمس ســــنوات أخر في الجزائر،  جم فقبل انتهاء هذه  . أن فرنســ
ــا من الجزائر،  الفترة ــــتخرج فرنســـ ل سـ ــهم ،  أمد طو ـــيخط الجزائرون أنفســـ وســ

نفذوها ـــــارع لبالدهم و ــ ــ س هناك من أمر أجد . المشــــ أو أكثر ،  أو أنجح،  ول
ك وف آرائك،  من أن تخدم بلدك،  مجداً  م فؤادك،  وشـــع ل ما ،  ومن صـــم و

هجة ه هذه الخدمة على روحك من سرور و    . تضف
  االستفتاء :
س،  لينا أن ال ننسى مع ذلكوع أن الحل الفرنسي الذ ،  ا سيد الرئ

غول خطوطه ة مؤهالته فحســب،  رســم الجنرال د س ناقصــًا من ناح بل من ،  ل
ـــاً  ضــ ه أ ي ة تر ات . ناح ــتفتاء واالنتخا ــ وهما الدعامتان اللتان ،  فقد تهاو االسـ

ة اســــة الفرنســــ ــ ض. ،  ترتكز عليهما الســ وهما في ،  لقد انهاراأجل  إلى الحضــــ
ســتحقان أكثر ،  ولن أســهب في الحديث عنهما مفصــالً  . دور البناء إذ أنهما ال 

لمة عابرة ـــــعفاً  . من مجرد  ة،  وهما أكثر ضــ ـــتحقا ،  وغرا ســــ ـــــخرة من أن  وســ
اتورة  . تحليًال مفصالً  ار ونا صورة  صلحان لشيء مطلقًا إال ألن  وهما ال 

ة ضاحًا ن . مسل يبأو إ ة مائلة التر موقراط ًا لد فاالستفتاء الذ أسفر  . موذج
ـــعين في المائة ــ عة وتسـ ـــــ ــوة،  عن نتيجة بلغت سـ ــ  . ان مزجًا من التزيف والرشــ

ة انت مســرح قولها : " لقد  انس مونيتور  ان ســ رســتشــ فة  ،  وقد وصــفته صــح
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ين فيها قبل البدء بها ــتر ــــ ع المشـــ ن أحد في  ولم . انت خاتمتها معروفة لجم
شــك مطلقاً ،  الجزائر وال في فرنســا ة،  ل ة الشــمال قد ،  في أن هذه البالد اإلفرق

ل شـــيء لمة نعم "،  تقترع إلى جانب  فة الصـــادر في  . إال   2( عدد الصـــح
ـــرن األول عام  ــت في عددها الصــــادر في  . ) 1958تشـ وقالت الواشــــنطن بوســ

فســر المســيو ما نصــه : " قد ،  1958أيلول عام  30 ون من المحزن حقًا أن 
غول ار ،  ثرة االقتراع اإليجابي في الجزائر،  د ـــتمرار ،  أنه تأييد اخت ــ ــ ــ ــ الســـ

ـــاب ة الســــ ـــــ س الوزارة الفرنســ س فرانس رئ ة ". وقد حمل مند ــ ــ طرة الفرنســـ ــ ــ ،  الســـ
أنه " خطر على السالم المدني،  على االستفتاء ة،  ووصفه  موقراط ،  وعلى الد

ة " ولن ق مة حق ة ق فيير . تكون له أ ــتون د ــ ــ ــيو غاســـ ــ ــ ــ ـــف المسـ ــ الوزر ،  ووصــــ
حار ة : " لن ،  الفرنسـي السـاب لممتلكات ما وراء ال ارات التال الع لها  ة  العمل

ــــتفتاء ــ ار أو اســ ـــعنا منذ اآلن أن  . وٕانما قرار مفروض،  ون ثمة اخت وفي وســـــ
معدل أن النتائج ســـتكون ناجحة  وقد صـــدق حدس  . ي المائة "ف  99،  نتكهن 

فيير عة وتسعين في المائة،  المستر د ة س   . إذ جاءت النتيجة بنس
ات :     االنتخا

ات ة إلى االنتخا النســــ ة ،  أما  ــ اســــة الفرنســ ــ ة للســ ل انت هزمة  فقد 
ومة الجزائرة امًال للجزائر وللح ــرًا  ــاملة . ونصـ انت المقاطعة شـ ولســـت  . فقد 

معنى المقاطعةفي حاجة إلى تذ م  اإلضــــافة إلى أنها جزء من أعمالنا ،  ير إذ 
ة ـــأل . فقد غدت أخيرًا جزءًا من عاداتنا،  اإلجرائ ــ ــ ــ ـــعي أن أســ ــــ يف ،  وفي وســــ

ـــــوروا قرارًا لألمم المتحــدة ــــ ــــ ن لكم أن تتصـ عن ،  يلقى االمتنــاع اإلجمــاعي،  م
ت ــــو ح قراراً  . التصــ ــ ــ صــ ال،  هل  القرار،  ال وألف  س  والقرار الذ  . إنه ل

امتناع إجماعي ون االقتراع ،  ال يهزم في معرض الرفض فحسب،  يخذل  بل 
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ة واالحتقار،  تعبيراً  ات في الجزائر . عن والزرا ان مصير االنتخا ذا  فقد ،  وه
ة عن طر المقاطعة االحتقار والزرا لت  سالة . قو ة  م ،  وشجاعة،  وأ وتصم

ـــــعب الجزائ لها من شـ ـــغ اإلدارة ،  ربدت  ــ في هذه المقاطعة على الرغم من ضـ
ات  انت االنتخا رة الساح الذ يدعمه نصف مليون جند ! وحقًا فقد  العس

ــاً  ــحــاً ،  تجرــة ومح ــــ ــــ ــ ــًا واضــ ــه قلوب ،  بــل وتحــد قــة مــا تنطو عل إلظهــار حق
 وٕاذا مــا نظرنــا إلى . ومــا هي آمــالهم وأهــدافهم،  وأين يتجــه والؤهم،  الجزائرين

حة تبين لنا أن امتناع الشــــعب الجزائر عن االقتراع ته الصــــح ،  الوضــــع من زاو
ادة ــ ـــيل إلى جانب الحرة واالســــتقالل والســ ان في  . في حد ذاته اقتراع أصـ لقد 

املها ة  اسة الفرنس حتى  1830ابتداء من عام ،  الوقت نفسه اقتراعًا ضد الس
  . يومنا هذا

ـــيد الرئ ــ ــ ا ســــ س ما أقوله  ان المطل،  سول ـــتند إلى ،  الب ــ ــــ ســ الذ ال 
ع المراقبين المحايدين . أســــاس ر جم ــتن ات الجزائر،  فقد اســ ون ،  انتخا وقد 

م،  من المجهد المضـــني ع األقوال في هذا الصـــدد،  أن أتلو على مســـامع ،  جم
ــة المتوخــاة ــالغــا في  عض المقتطفــات  ــدة  . وأعتقــد أن إيراد  رت جر  (فقــد ذ

س  (في عددها الصادر في الثالث عشر من تشرن الثاني ما نصه :  )برس ل
ـــاطير قة تفوق األســـ اتورة عن " ،  والقوائم المقررة . إن الحق ار ـــورة  تؤلف صـــ

موقراطي " غول،  األسلوب الد قه،  الذ أعده د اد ،  وط حتى أن اإلنسان ال 
فة نفســـها في اليوم العشـــر)صـــدق نفســـه  ن من تشـــرن الثاني ما .وقالت الصـــح

  نصه :
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ات  (  م االنتخا ــها من تنظ ن اســــتخالصــ م إن النتيجة الواضــــحة التي 
غول ـــاً  . أنها تؤلف الهزمة األولى للجنرال د ــ ــ ضــ ـــح أ ــــ وهو أن ،  وثمة أمر واضــ

ارس ـــــلطة  م في الجزائر اآلن،  ســــ ــي "،  ال تح ــــ ـــأنها في الماضـــ ــــ ان شــ  . ما 
مس في عددها ورك تا ـــرن  وقالت النيو ــ ــر من تشـ ـــادر بتارخ الخامس عشــــ الصـــ

ة من جماعة الرجعيين  ل ــورة  ـــــ ــــ ــ صـ الثاني " إن قوائم الناخبين الجزائرين تألفت 
  .)الفرنسيين وأذنابهم من المسلمين 

س يد الرئ ـــ ــ ــ ــ ا ســـــ ة  ق ــــــورة الحق ــــ ات الجزائر،  هذه هي الصــــ ،  النتخا
م ــــلمين  ة واحدة وهي عدم وجود أذناب من المســ ــــتثناء ناح فة اســ ـــح ا روت صـــ

مس ورك تا ــــــلم . النيو ــــ ــ س هناك من ذنب مســ ــلماً  . فل ــ ــ ــــ ون مســــ ،  فالذنب ال 
اً  ون ذن ما يدل اســمه،  والمســلم ال  دون ،  هو الخضــوع  وحده،  واإلســالم 

  . واإلسالم هو دين الحرة والسالم والعدالة . سواه

س حتى اآلن ــيد الرئ ا ســ تفتاء واالســــ،  الحل الفرنســــي،  وقد عرضــــنا 
ة ات الفرنس ل اسم  )الفرنسي  (وأنا أود استخدام صفة  . الفرنسي واالنتخا مع 

ـــماء ة حتى  . من هذه األســــ ة من البدا ـــــ غة الفرنســ ــ ــ الصـــ غ  ــ ـــ ـــيء قد صــ ل شــــ ف
ة ــاءل : لماذا جئنا إلى هنا إذن ؟ ولماذا أدرج هذا البند على  . النها وهنا قد نتســ

  . الذ نقترحهوأخيرَا ما هو الحل ،  جدول األعمال
  االستقالل والتفاوض :  

وقد ،  ألن الحرب مازالت دائرة في الجزائر،  لقد جئنا إلى األمم المتحدة
ــــرة . دخلت في عامها الخامس شــــ ــــلة دون وهن أو ،  وما زالت اآلالم ال متواصــــ

ًا أم جزائراً  . ضعف ل ،  وسواء أكان الدم المسفوك فرنس فهو دم إنساني على 
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ـــف،  حال ــ ــــ ــــ انه . ك على أرض الجزائرسـ غول في ب الذ ،  وقد قدر الجنرال د
عة ،  أصــدره في الثالث والعشــرن من تشــرن األول ســ الخســائر في هذه الحرب 

عين ألف جزائر قتلوا في ســـوح ،  آالف ومئتي فرنســـي بين ضـــا وجند ســـ و
ــيون في إذاعة خســـائر  . القتال ســـتعملها الفرنسـ ة التي  ــ ةوال أدر النسـ ،  هم الحر

ــر أو أقل أو أكثر ـــــ ـــاقطون  . وهل تكون العشـ ــــ ـــيين يتسـ ــــ ولكن ما أعرفه أن الفرنسـ
ة إلى قتلى الجزائرين فقد يزدون على هذا الرقم . األلوف ـــــ ــ ــ ــــ النسـ وعلى ،  أما 
ـــان الرقم،  أ حـــال ــا  قتـــه إال هللا والمقـــابر،  مهمـ عرف حق ــإن ،  الـــذ ال  فـ

ــيها الحرب من ،  الجزة شــــرةالتي تقتضــ صــــورة مؤلمة عند ،  األرواح ال ة  عال
ة في االرتفاع. وقد ظلت الحرب،  الفرقين ،  حتى هذه اللحظة،  وما زالت ماضــ

عرف إال هللا،  محصـــــورة على األرض الجزائرة ـــتمر ،  ولكن ال  ــتســ انت ســـ إذا 
ل ـــــ ــ ــ ة حرب،  فالحرب . على هذا الشــ ــاع ،  أ ــ ــ ــــ تملك االحتماالت الفطرة لالتسـ

ادين أخر واالنتشــا ضــعة أشــهر . ر إلى م رة ،  فقبل  وقعت اصــطدامات عســ
ــا ــ ـــا  . بين تونس وفرنسـ ة في فرنســ ـــًا في فتح جبهة ثان ضــ ــــرع الجزائرون أ وقد شـ

  . نفسها

اســي ة،  ووقعت على الصــعيد الســ ثيرة للغا تتطلب ،  تطورات جديدة و
لة الجزائرة ــ ــ ـــــ ــــ ة ألن تقرع ،  حًال عاجًال للمشـ اف ،  جرس الخطروهي تطورات 

ق،  لألمم المتحدة اتها،  لكي تست    . وتتحمل مسؤول

ـــم دوًال عدة ــ ــ ــــ ة تضـــ ر أوًال أن مؤتمرات قوم حثت في ،  وعلي أن أذ قد 
لة الجزائرة ة المستقلة في أكرا بين  . المش فقد عقد المؤتمر األول للدول اإلفرق

ســان ،  هذا المؤتمر قراراً وقد اتخذ  . الخامس عشــر والثاني والعشــرن من شــهر ن
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ح الشـعب الجزائر في االسـتقالل ه  ثم حث فرنسـا على االعتراف ،  اعترف ف
ـــحب قواتها من الجزائر،  بهذا الح ــــ ــ ــ ـــات فورة مع ،  وســ ــــ ــــ والدخول في مفاوضــ

ة عادلة،  جبهة التحرر الجزائرة ة نهائ ولعل من  . أمًال في الوصــول إلى تســو
ة ـــا ذلك النداء ا،  المهم للغا ــــ ـــــ ــدقاء فرنســـ ــ ــــ ــــ ــ ة إلى أصـ لذ وجهته الدول اإلفرق

اتها ،  وحلفائها اشرة في عمل اشرة أو غير م صورة م للكف عن مساعدة فرنسا 
رة في الجزائر    . العس

سـان مؤتمر شـمال  ع والعشـرن والثالثين من ن وعقد في طنجة بين السـا
ــا ـــعــب الجزائر الــذ ال ،  واتخــذ قراراً ،  أفرق ــ ـــــ طــل قعلن ح الشــــ في ،  ي

ادة واالستقالل فاحه لتحقي هذا االستقالل،  الس ة بخل ،  وتأييده في  والتوص
ومة جزائرة   . ح

ــهر حزران ــر والعشــــرن من شــ ع عشــ ــا المؤتمر الثالثي ،  وعقد بين الســ
ومتي تونس والمغرب وجبهة التحرر الوطني الجزائر  ،  في تونس بين ممثلي ح

ة تقوم على التكاملواتخذ المؤتمر قرارًا  ــ ــ ــــة فرنســ اســ ة ســــــ وتأييد ح ،  برفض أ
  . الشعب الجزائر في االستقالل

س ــيد الرئ ا ســ ــرها،  هذه ثورة  أســ ة  ة ،  تعم القارة األفرق ــ تأييدًا لقضــ
ع هــذه الثورة . الجزائر ــة في ،  وقــد ت ــة الجزائر ومــة المؤقتــة للجمهور ــام الح ق

ـــرن من أيلول عام  ــ ـــادس والعشـ ــــلة في  . 1958الســـ عتبر هذا اليوم نقطة فاصــ و
ة ،  ألنه يرمز إلى مرحلة جديدة،  تارخ الجزائر ــــل جديد في حر ــ ـــ ــ ــ بل إلى فصــ

ة . التحرر الجزائرة ة ثورة بل غدت حرًا نظام ة مجرد حر ــ ــ ــــ ،  ولم تعد القضــ
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ش منظم ـــنها ج ــ ومة ،  شـ ـــيين. وقد أعلنت الح ــ ـــر الحرب مع الفرنسـ ــ ادل أسـ يت
ام حالة الحرب مع فرنســـاالجزائرة ع ة،  ن ق ،  وعن اســـتعدادها للقتال حتى النها

رم ضًا للتفاوض لعقد صلح  ومة الجزائرة إذعانها  . واستعدادها أ وأعلنت الح
اد األمم المتحدة ــان،  لم ــــ ــــ ــوص  . ولإلعالن العالمي عن حقوق اإلنســ ــ ــ ـــــ ولنصـ

لها . مواثي جنيف انات واإلعالنات  ســارعت دول عدة   ،وعلى أســاس هذه الب
ومة الجزائرة الح   . إلى االعتراف 

ظهر الســـــؤال الدقي ا تر ؟ ومن الســـــهل الرد ،  وهنا قد  ما هو الحل 
ان الحل،  على هذا السؤال   . ما أن من السهل ب

لة،  ثمة حل واحد س للمشـ أنه اسـتقالل  . وال حل سـواه،  ا سـيد الرئ
ادته ــ الطرقة الوحيدة إلحالل الســـالم في القارة  وهذه هي،  الشـــعب الجزائر وسـ

أسـرها ة  ضـم تونس والجزائر  . اإلفرق ام اتحاد مغري  ق سـمح  إنه الحل الذ 
هذه الطرقة . ومراكش ا أن تعود إلى ،  و ـــــمال أفرق ــ ــ شــ ـــا  ــ ــ ــ ن لعالقات فرنســ م

عي ـــعها الطب ــ ــــم على خطو منظمة. وأخيراً ،  وضـــ ،  إنه الحل الوحيد،  وأن ترســــ
ـــرق ال ع ،  ذ يخل األمل المشـ ــا وجم ام عالقات الصــــداقة والود بين فرنســ في ق

ة   . الدول العر

ـــــتقالل،  وهذا الحل ــــتناده إلى االســــ يتف مع ميثاق األمم المتحدة ،  الســـــ
ة . نصـــًا وروحاً  ســـتجيب إلى آمال الشـــعب الجزائر القوم ة ،  إنه  س الرغ ع و

لتأييد مثل هذا ،  ة موجهة إلى األمم المتحدةولذا فالدعو  . العامة للمجتمع الدولي
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م العالقات بين  . بل لتأييد ميثاقها،  الحل ـــات لتنظ ــ ـــ ــ ــتقالل مع المفاوضــ ــ ــ ــــ فاالســ
ح الوحيد،  فرنسا والجزائر ة،  هو المفتاح الصح صورة سلم ة     . لحل القض

  
  

  نتائج الحرب : 
و البديل فه،  أما استمرار الحرب . )السلمي  (إنني أصف هذا الحل  

اً ،  الذ ال مناص منه. فالجزائر ــع ـــ ــ ومة وشــ ــي في ،  ح ــ ـــممة على المضـــــ ــ مصــــ
ة،  الحرب ات حتى النها م التضــح ســت إال ،  واالســتمرار في تقد ة ل وهذه النها
   . النصر

ة لفرنسا،  إنها خطيرة،  ولكن ما هي نتائج هذه الحرب ا ،  النس وألورو
ة    . بل وللعالم الغري قاط

ة لفرنسا،  ربأما الح النس ة أكثر وأكثر،  فتعني  ات إنسان في ،  تضح
ة أعدل،  الذين يجب توفير أرواحهم،  أرواح األلوف من الجنود الفرنسيين ،  لقض

ضــــًا لها الذ بدأ ،  اإلفالس االقتصــــاد والمالي،  وأكثر حقًا ؛ وتعني الحرب أ
ة الطائلة ـــغ النفقات الحر ـــتنزفت نفقات الحرب وقد ا . في الظهور تحت ضـــ ســـ

اطي فرنســـا من النقد األجنبي اهظة التكاليف احت انت فرنســـا قد  . الجزائرة ال و
ة عام  ع موارد اقتصـــادها،  1957اســـتنفدت في نها التي لم تكن تســـتعمل ،  جم

انون الثاني من هذا العام إلى  . من قبل أو تمس ــــا في  ــــ ــــ ـــطرت فرنسـ ــ ــــ وقد اضــــ
ـــه  ـــا مجموعــ يمليون د 655اقتراض مــ ـــات األورو ـــاد المـــــدفوعــ ،  والر من اتحــ

ة ات المتحدة األمر ومة الوال    . وصندوق النقد الدولي وح



  

-234-  

ا ة إلى أورو ـــــ النسـ ـــوق ،  أما  ــافة إلى ما تؤثره الحرب على الســـ اإلضــــ ف
ة ـــتر ة المشـ ة آمال مشــــرقة في الزت الجزائر ،  فإنها تعني،  األورو  . تجميد أ

س وزراء  ه رئ ان غي مول أ في آذار عام ،  فرنســا األســبو أنه ،  1957قد تن
ـــــنوات ـــر سـ ــ ــون عشـ ــ ــحراء الجزائرة،  في غضــ ون زت الصــــ ـــــ ًا لتأمين ،  سـ اف

ـة من النف ـــف مـا تحتـاجـه الـدول األورو ـــــ ــــ وهـذا الزـت هو ثروة الجزائر  . نصــ
ة ا،  القوم ـــــخه إلى أورو ــــ ــــ ن ضـ م ــتقلة،  وال  ــ ـــ ــ ــ ــ موافقة الجزائر المسـ ذات ،  إال 

ادة ـــــ ــ ـــ ــ ع أعمال التنقيب . الكاملة الســ ومة الجزائر على جم جب أن تواف ح ،  و
ــــحراء ـــــحن المتعلقة بنف الصـــ ات التي تقدم  . واإلنتاج والتكرر والشــ ـــر ــ ل الشــ و

ــول على هذه الموافقة،  على عمل ــ ــــ ــــ تخوض مجازفة غير مأمونة ،  دون الحصــ
قة وفي أكثر من مرة ق . العواقب ش الجزائر في الحق ان الج ــــآت و د دمر منشــ

راً ،  ستظل هذه المنشآت،  ومع استمرار الحرب،  الزت في الجزائر   . هدفًا عس

ــارة ة إلى العالم الغري فإن الخســـ ــ ــ النسـ ـــيئة ،  أما  ــتأتي بردود فعل ســ ــ سـ
مة ـــتمرار الحرب . وعظ ــ ــا،  فاســـ ـــ ـــارة فرنســـ ـــ ــارة التوازن ،  عني خســ ــــ التالي خســ و
ي ــا حرها الخ . األورو ــها ،  اســــرة في الجزائروٕاذا واصــــلت فرنســ ــا نفســ فإن فرنســ
ع عة بنهايتها . ستض انت  . فالحرب الجزائرة هي التي جاءت للجمهورة الرا و

لة الجزائر ـــــ ــواحي ،  مشـ ــ غول من عزلته في ضــ ــبب في دعوة الجنرال د هي الســــ
ة،  ارس الت حرب أهل لة الجزائر أخيرًا هي  . إلنقاذ فرنســـا من و انت مشـــ و

   . ام الجمهورة الخامسةالعامل في ق

قاء بال حل ة الجزائرة ال ــ ــ ـــتكون النتيجة،  وٕاذا قدر للقضــــ ــ ال ،  فماذا ســـ
ــــك عند في أن نتيجتين ـــتتلوان،  حتميتين،  شـــ ــ أن حرب الجزائر ،  أوالهما . ســ



  

-235-  

ادة للجزائر ة ســـتصـــل حتمًا إلى نهايتها في تحقي االســـتقالل و الســـ ــتقالل  . االسـ
ــا الكاملةأن هزمة ف،  وثانيتهما ــ ــائه. ،  رنســـ أمر ال مناص منه وال مفر من قضـــــ

ـــة ــتنهار الجمهورة الخامســـ ـــ ع سـ الط غول إلى عزلته من ،  و عود الجنرال د ــ ــ وســ
راته ــل األخير من مذ ــ ــ تب الفصــ ما يلي ذلك ،  علم،  وهللا وحده فق . جديد ل

  . من أحداث

  . نساوالهزمة لفر ،  هذه هي الصورة التي نراها : النصر للجزائر

س،  ولكن الطر ــيد الرئ ـــول إلى حل ،  ما زال مفتوحاً ،  ا ســــ للوصـــ
قوم على أســــاس التفاوض بين الجزائر وفرنســــا،  رم س للجزائر أ  . ســــلم  ول

ه ه . هدف في أن تهزم أحدًا أو تغل ـــول إل ــ ــ ــ ــــ هو ،  إن ما تجاهد الجزائر للوصـ
  . موقد أعلنت عن استعدادها للسال،  واالستقالل،  الحرة

قى على األمم المتحــدة أن تعملــه ــل مــا ي هو أن تتخــذ قرارًا بتــأييــد ،  و
طرة،  السالم على الحرب ة ،  ونصرة االستقالل على الس وعون الكرامة اإلنسان

ة أن تســمع فرنســا صــوت الســالم ،  وٕاننا لنتضــرع إلى هللا . على اإلذالل والعبود
  . والعدالة والكرامة
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  الثالث لبابا
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  دفاعاً عن فلسطين
  1960 – 1959دورة عام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ر  انات التي ألقاها األســـــــتاذ أحمد الشـــــــقير وز الب
الدولة الســــــعود لشــــــؤون األمم المتحدة دفاعا عن 

ة،   ة والعالم ا العر فلســـــــطين وعن مختلف القضـــــــا
ة العامة لألمم المتحدة في دورته عة أمام الجمع ا الرا

س الوفد الســــعود إلى الدورة  عشــــرة،  بوصــــفه رئ
ورة    المذ
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ـــقير  ـــتاذ أحمد الشــ ـــرة ،  تحدث األســ عة عشــ خمس مرات أثناء الدورة الرا
ة فلســطين. وقد أشــار إليها للمرة األولى ة العامة لألمم المتحدة عن قضــ ،  للجمع

ـــتهاللي انه االســ سعندما ألقى خطا،  في ب ـــة  العامة في ،  ه الرئ أثناء المناقشــ
ة في الموضـــوع نفســـه  س الوفد العري الســـعود للمرة الثان ة. وتحدث رئ الجمع

ة العامة وأشـــــار إلى أن ،  عندما دحض مزاعم المندوب اإلســـــرائيلي،  في الجمع
ــــرائيل ه األمم ،  إســــ ــت  ــــ ـــرارها على رفض تنفيذ ما أوصــ ما زالت ممعنة في إصـــــ
  المتحدة.

ـــطينيين عندما بدأت وع ــ ـــقير أحوال الالجئين الفلســـــ ــ ــــ ـــتاذ الشـ ــ ـــ رض األســ
الة األمم المتحدة  ـــة تقرر المدير العام لو ـــة في مناقشــ ة الخاصــ اســـــ ــ ــ اللجنة السـ

ــغيلهم أن ،  لغوث الالجئين وتشــــ د النظرة القائلة  وأورد الحقائ واألرقام التي تؤ
ـــها تنفيذه ــرائيل لقرارات األمم المتحدة ورفضـ ــبب في تدهور ،  اتحد إســ هما الســ

ــتر داغ همرشــــولد ــتاذ الشــــقير تقرر المســ األمين ،  أوضــــاع الالجئين.وحلل األســ
لة ،  حول الموضــوع،  العام لألمم المتحدة وقدم اقتراحات محددة لحل هذه المشــ

  المهمة.

ة للتدخل في الموضــوع. ليدحض  س الوفد الســعود مرة ثان واضــطر رئ
ــــرائيلي ــ ة   ،مزاعم الوفد اإلســـ ــ ــ اســـــ ــ ــ ا أخيرًا إلى اللجنة الســـــ ة خطا ووجه في النها

ة الالجئين الفلسطينيين،  الخاصة ه مرافعته عن قض   . اختتم ف
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ـــامل ـــــقير الشــــ ـــتاذ الشــ ــ لة ،  وقد نال عرض األســ ـــــ للوجوه المتعددة لمشــ
ــطين ــ ــ ــ ــــ ع زعماء العالم العري. ،  فلســ ة تأييد جم ــــطه لوجهة النظر العر ــ ــ ـــ ــ سـ و

ة إلى هذه الح النســ ه من حاجة للكشــف عن ،  ضــاف إليها،  قائو ما نشــعر 
ات المتحدة دوها في الوال ـــرائيل ومؤ ــــ ــها إســـ ــ ـــــ رأ الوفد ،  المغالطات التي تعرضـ

تيب  ـــطين وتوزعها في  ة فلسـ ــ اعة هذه الخطب عن قضــ ــرورة ط الســــعود ضــ
  واحد.
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  مقتطفات من الخطاب في المناقشة العامة

  

خصــص األســتاذ الشــقير قســمًا (
ــه العــام في االجتمــاعــات األولى  من خطــا

ة العامة عة عشرة للجمع أثناء ،  للدورة الرا
ـــة الالجئين  المنـــاقشـــــــــــة العـــامـــة لقضـــــــــ
مـــا يلي جزء من هـــذا  الفلســـــــــطينيين. وف
ن  الخطاب الذ ألقاه في الخامس والعشـــــر

  )1959من أيلول عام 

س،  أصل اآلن الة إلى الحديث في موضوع استمرار ،  ا سيد الرئ و
األمم المتحدة لغوث الالجئين الفلسطينيين في أعمالها. وقد عرض هذا الموضوع 

مرفقًا بتقرر من األمين العام لألمم المتحدة. وعلى الرغم ،  على جدو األعمال
لة فلســــــطين ــ ــ ــوع ال يتناول إال جزءًا من مشــ ة من نواحي ،  من أن الموضــــ وناح

ة الالجئين ات المتحدة،  إال أن المســــتر هيرتر،  قضــــ ة الوال ان ،  وزر خارج
ة. أنه في منتهى األهم   موفقًا في القول عنه 

ـــة ـــد في هذه المرحلة من المناقشــــ ــ س من قصــ ـــورة ،  ول صــــ ـــرد  أن أســــ
ة في األمم المتحدة ة الفلسطين م ،  متسلسلة تارخ القض يف أتخذ القرار بتقس و
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ـــة مت إســـــرائيل،  البالد المقدســ يف أق ارهم. وأخرج ،  و الالجئون من بالدهم ود
ــارخ ــ ــــ ــ ــ ــجالت األمم المتحدة البرهان على هذا الظلم الصـــ ــ ــ ــــ الذ لم تر ،  ففي ســــ

ــص التارخ له مثيًال من قبل. وٕاذا أردنا اإليجاز ــ ـــة،  قصــ ار المقدســـ ،  قلنا أن الد
ة،  قد جزئت على الرغم من إرادة أهلها ومة غر مت فيها ح ـــعبها ،  وأق ــــ ــ ــ لها شــ

ضاً  لة الالجئين.،  الغرب أ س إال. هذا هو أساس مش   قوة السالح ل

لة الالجئين ة الملقاة على عات األمم المتحدة ،  وقد غدت مش المسؤول
ـــة األمم المتحدة  تقوم  اســـ ــ ــ انت ســ ال الكونت برنادوت و منذ بدايتها أ منذ اغت

ة على أساس مبدأ العودة في   ،1948وأكدت األمم المتحدة منذ عام  . منذ البدا
ة العامة ع القرارات التي اتخذتها الجمع د لعودة الالجئين إلى ،  جم موقفها المؤ

ـــمان تنفيذ هذه القرارات . بيوتهم ــــ التين : أوالهما،  ولضـ ،  أقامت األمم المتحدة و
ة لفلســطين ، ومهمتها المحدودة تســهيل ســبل العودة لالجئين،  لجنة التوفي الدول

الة الغوث ال ةوثانيتها و م المعونة إلى الالجئين إلى أن تتاح ،  دول ومهمتها تقد
قضــي  . لهم العودة وقد جمدت إســرائيل جهود لجنة التوفي ورفضــت أ اقتراح 

الة اإلغاثة في أعمالها لغوث الالجئين ،  بتنفيذ العودة ــــــتمرار و مما أد إلى اســ
الة في حزران عام  نتهي عمل الو ا1960حتى يومنا هذا. و ة إلى . و ـــــ ــ ــ ــــ لنسـ

العودة إلى أوطانهم فإن ،  إصرار إسرائيل المستمر على رفض السماح لالجئين 
ة ان تمديد أعمال ،  القض ة العامة لتدرس إم تعرض في هذه الدورة على الجمع

ــة. هــذا هو الموقف الــذ تواجهــه األمم المتحــدة في الوقــت  ــالــة الغوث الــدول و
ع من تحد إسر ،  الراهن   وٕاسرائيل وحدها.،  ائيلوهو موقف ين
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لة إلى النتيجة ــ ــ ـــــ ـــل األمين العام في تقرره عن المشــــ ــــ ــ ــ التي ،  وقد توصــ
الة األمم المتحدة حتى تتم إعادة ،  تقول أن من الواجب االســتمرار في أعمال و

ارهم انهم وفقا إلخت ة في الوقت  . الالجئين أو إســـ قوم أعضـــاء الوفود العر ــ وسـ
ــب بتوزع تحليل مط ون ،  عن التقرر،  ولالمناســـ ـــاء. وســـــ ع األعضــ على جم

ـــة ــيل في اللجنة الخاصـ التفصــ ـــعنا أن نناقش التقرر  ـــل إلى ،  في وسـ عندما نصـ
ـــعنا أن نقول اآلن دون تور ــ ــ ــ ــ ودون أن ،  ذلك البند في جدول أعمالها. وفي وســ

ـــيته ،  نقبل الكثير من الحجج الواردة في تقرر األمين العام ــ ــ ــ ـــى بتوصـ ــــ ــ إننا نرضـ
ـــــ ــ ــ الةالخاصــــ ـــتمرار أعمال الو ــ ــ ــ اســــ م  . ة  عض المفاه ــل  ــ ــــ ــــ ا من أن تتأصـ وتجن
ة العامة،  المغلوطة ــاء الجمع ــــ ــــ ــ ــرد ،  نر لزاما علينا،  في عقول أعضـ ــــ ــ ــ أن نســـ

ة ــاســـــ ــ اد أسـ ــــة م ــطين،  خمسـ ــعب فلســـ ن لشـــ م ة التخلي ،  ال  وال للدول العر
ات،  عنها انت التضح انت خطيرة ومؤل،  مهما  ة ظروف مهما    مة.وتحت أ

ل جد ل إصــرار،  وأبدأ فأقول  ل رزانة و أن البالد المقدســة على ،  و
ة األخيرة ل ما وقع فيها في غضــون الحق جزءًا ال ،  ســتظل معتبرة،  الرغم من 

هود حيين و دون سواهم من ،  يتجزأ من الوطن العري. فأهلها من مسلمين ومس
وســتظل وحدة  . مصــيرها هم وحدهم أصــحاب الح الشــرعي في تقرر،  الغراء

ة ة ،  وح أهلها في إسـتعادة وطنهم،  فلسـطين الجغراف اسـ ة في السـ حجر الزاو
ام. ة في مستقبل األ   العر

ة ة الثان لة ،  ومن الناح ة في مش دعوني أوضح لكم بجالء أن المسؤول
ة، الالجئين تقع على عات األمم المتحدة ــؤول ــ ـــــتمر ،  وأن هذه المســ يجب أن تسـ

عود الالجئون إلى بيوتهم.حت   ى 
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م شك أ من جب أن ال  ة الثالثة،  و الة ،  من الناح في أن إستمرار و
ــــاهمة في ،  األمم المتحدة إلغاثة الالجئين ــ ــ ــ ــتمرار العبء على الدول المســ ــ ــــ ــ واســ

ة،  موازنتها اشــرة وأول صــورة م لهؤالء ،  عن رفض إســرائيل المســتمر،  ناجمان 
  يوتهم.الالجئين العودة إلى ب

عــة    ــة الرا م،  ومن النــاح ــــك في ،  أن ال يخطئ،  على أ من ــ ــــ ــــ شـ أو 
ع  . إصـــــرار الالجئين على العودة إلى بيوتهم ـــتط وهذا حقهم الفطر الذ ال تســ

ره ة قوة في العالم أن تن ــــاء ،  أ ه. فالالجئون على الرغم من إنقضـــ أو تفتئت عل
اتهم في المنفى ما زالوا املة على ح ة  ظلون ،  حق ـــــ ــ ــ ــــ ــممين على ،  وسـ ــ ــ ــ ــ مصــــ

  والرجوع إلى وطنهم.،  ممارسة حقهم في العودة

ـــة ــــ ــ ــ ة الخامســـ قاوم الالجئون من الناح س،  و ـــيد الرئ ــ ــ ــ ــــ مقاومة ،  ا سـ
اشـــرة اشـــرة أو غير م صـــورة م ل مشـــروع يرمي  ة  عابهم في ،  إجماع إلى اســـت

ة مناط خارج بالدهم ــئتم أن تطلقوا عليهم من أســـماء . أ ،  أطلقوهاف،  ومهما شـ
ل الرفض ــرار، ولكنهم يرفضــــون  إصــ ــروع يرمي إلى ،  و ـــيًال أ مشــ مبدأ وتفصـ

انهم ة.،  إدماجهم أو إعادة إس   خارج بيوتهم في مدنهم وقراهم األصل

س،  هذه اســتنا ،  ا ســيد الرئ م في ســ اد الخمســة التي تتح هي الم
ــــــطين ة الالجئين. وهذا هو موقف أهل فلســ ــ ــ دهم،  تجاه قضــــ ؤ ع  و في ذلك جم

ة بال تحف وال إستثناء.   الدول العر
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ة سـرعة الموضـوع إلى نها سـرد ،  وٕاذا أردنا أن ننتهي  فلن نقيد أنفسـنا 
س إال اد ل ون ،  هذه الم ـــــوق ما ن ــــ بل علينا أن نتقدم بخطة جديدة. فنحن أشـــ

الة ـــاهمة في موازنة الو ــ ــــ ن والالجئو  . إلى رفع هذا العبء عن عات الدول المسـ
ــان يتوقف. فهم أفراد شـــعب ،  أنفســـهم ة هذا اإلحسـ ونون إلى رؤ هم أشـــوق ما 

انوا في الماضي رامته. و ة و براؤه الوطن في صنادي ،  سهمون بدورهم،  له 
ة. وقد قيل أكثر من مرة ــــان الدول ــــ ــ ــ ع أن ،  اإلحســ ــتط ـــــ ــــ ــ إن األمم المتحدة ال تسـ

ة له ــــي إلى ما ال نها م الغذاء و ،  تمضـ حة  . المأو لالجئينفي تقد ــ فهناك صـــ
ــهم ــ ــ ــــ ام الالجئين بإعالة أنفســــ لرفع هذا العبء عن ،  عامة تدعو إلى وجوب ق
ــار األمين العام في تقرره ــــ ــــ ــــرورة حمل ،  عات المجتمع الدولي. وأشـــــ ــــ ــــ إلى ضــ

طـالـة،  الالجئين ـاة ال ـاة منتجـة. ومع مقـت الالجئين لح حيوا ح إال ،  على أن 
ــورة عام ــ صــ ــون  ــ عارضــ ــور على أنهم  ــ ـــورة من الصــ ــ ة صـ أ ة خطة قد تؤثر  ة أ

ــؤال أخيراً  . حقهم في العودة ــــ ــ ــ عن اإلقتراحات البناءة التي ،  وقد وجه إلينا الســــ
ن لنــا نحن العرب ــة ،  أن نقــدمهــا،  م ـــاعــت أكــذو ــ ــ ــــ لمواجهــة الموقف. وقــد شـــــ

ة تزعم ـــهيون قولونه إال ،  صــ س لد العرب ما  ــون ،  )ال(أن ل ــ عرضـ وانهم ال 
ة خ ة أو بناءة.أ   طة واقع

صــــة. ونحن  ة رخ س هذا القول إال مجرد ســــخافة ومادة دعائ ع ل الط و
ة برمتها،  لنقترح خطة أو مشـــروعاً ،  ننتهز هذه الفرصـــة لة الفلســـطين ــ ،  ال للمشـ

ــاملهــا لــة الالجئين  ـــــ ــ ــ ــــ بــل لتخفيف العــبء عن المجتمع الــدولي من ،  وال لمشـ
ة ة المال س وٕانقاذه من دفع ،  الناح ــيد الرئ ــ ا ســـ . إنها خطة  ـــاعدات أخر ــ مســ
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ــنوات ــــ ـــيؤد تنفيذها،  لمدة ثالث ســـ ــ ــ الة األمم المتحدة ،  وســ إلى إنهاء أعمال و
  عد انتهاء هذه المدة.

أحوال مليون من الالجئين. ،  وتتألف الخطة من ثالث مراحل ة  للعنا
ة منها ــاســـــ ــ رة األسـ ــــنوات،  والف ـــون ثالث سـ إلى  هي أن ننقل الالجئين في غضــ
ة اة اإلنتاج وتقوم هذه الخطة على أساس إعادة التكامل االقتصاد  . مرحلة الح

قي ا التي تضمن لها النجاح. ،  الحق ع المزا   وتتمتع بجم

ــة عــام  وتتنــاول المرحلــة األولى إعــادة دمج أرعمــائــة ألف الجئ في نهــا
ــاط  1960 ـــد والرملـــة والمثلـــث والمنـ ـــافـــا والل ــل الغري و ــــطى في الجليـ ــ ــ ـــ ــ الوسـ

املها إلى العرب  ــت  ــ ــصـ انت هذه المناط قد خصـــ ة من فلســـــطين. و والجنو
م لعام  ـــروع التقســــ . وال نود أن ندخل في موضــــوع عدالة ذلك 1947موجب مشـ

جب أن ،  القرار أو إجحافه ولكننا نقول إن هذه المناط قد خصـــصـــت للعرب و
ة في طر إعادة دمج الالجئين في إق ــعو ــــ ة صــ ــاد هذه المناطال تقوم أ ــ ،  تصــــ

ــي المنتجة ــ ــــ ــ ــ ـــــارع ،  التي تتوافر فيها األراضــ ــ ـــ ــ ع تقبل العديد من المشــ ــتط ــــ ــــ وتســــ
عاب الالجئين. ة الالزمة إلست   اإلقتصاد

ة لعام  ــنة ،  مائة ألف الجئ 1961وتتعل المرحلة الثان ــ ــ وهذه هي الســـ
ـــروع ــ ـــنوات المشــ ــ ة من ســ ـــاد في منطقة ، الثان وتجر فيها إعادة الدمج االقتصــــ

موجب قرار األمم المتحدة،  القدس ًا  على أن ،  التي تقرر أن تكون قطاعا دول
الة األمم المتحدة هنا  ــــع و ــ اد عليها. وفي وســ ــ ــ ون ألحد الفرقين ح ســــ ال 



  

-248-  

ــارع ــ ــــ ــرع في إقامة مشــ ــــ ــ ــا أن تشــ ــــ ضــــ اة هذه المنطقة ،  أ إلدماج الالجئين في ح
ة   . االقتصاد

ة  1961وتتعل المرحلة الثالثة لعام  ق بنحو نصف مليون شخص هم ال
طر  ــ ــ ـــــ ــــ جب أن تتم إعادة دمج هؤالء في المناط التي تسـ ة من الالجئين و اق ال
اإلدماج في هذه  ـــــارع المتعلقة  ــ ــ ــــر. والمشـــــ ــ ــ ــــ ــرائيل في الوقت الحاضــ ــ ـــ ــ ــ عليها إســـ

نة،  المنطقة ة ومم ـــــي فيها بينما ال ،  عمل ــ ــــ ملكون معظم األراضــ إذ أن العرب 
ملكه اليه ة يتجاوز ما  لها. 6.1ود نس   في المائة من المنطقة 

ا  س فوائد ومزا ـــيد الرئ ــ ا ســ ــنوات  ــ ولهذه الخطة التي تنفذ في ثالث ســـ
ـــدد ،  جمة ــــ ـــ ــ ــ صـ ة العامة  ع القرارات التي اتخذتها الجمع فهي أوًال تتف مع جم

ــطين ــــ ة فلســ ــ ــ اً ،  قضــــ ما أكدها األمين ،  وهي ثان ات الالجئين  ـــجم مع رغ ــــ تنسـ
ة ،  متحدة. وهي ثالثاً العام لألمم ال ة في نها ة األمم المتحدة المال ــؤول ــ تنهي مســـــ

عا1960عام  ثيراً ،  . وهي را ة.وٕاذا ،  توفر  من نفقات إدماج الالجئين اإلقتصاد
طلب إلى األمم المتحدة نًا ،  ما نفذت هذه الخطة فلن  ــ أن تؤمن لكل الجئ مســ
عمل فيها. ففي فلســــطين بيته وأ ــًا  ه وأرضــ م ف ل هذا . رضــــهق فهناك ،  وفوق 

ه والذ هو على إستعداد للموت في سبيله.،  وطنه   الذ عاش ف

س   ،  سيد الرئ

ــة س ثمــة خطــة أكثر عمل فــإعــادة دمج الالجئين  . من هــذه الخطــة،  ل
ــــطين ــاء من قوة،  خارج فلســـ ــــ قدر ما في القضـ ل الرفض  وفي ،  أمر مرفوض 
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ـــم. وقد حذر األمين العام ــ ـــ ــ ــ ــــة من  القدر من حســ ــ ــــ طرقته الخاصــــ لألمم المتحدة 
ات الالجئين ة وأكد إســـــتحالة إعادة إدماج ،  تجاهل رغ فقد تناول النواحي النفســـــ

ــــة ،  الالجئين ــــاح ــه للن ــ ــد تحليل ــ ــد األمين العــــام عن ــ ؤ دون موافقتهم وقبولهم. و
ة ـــــ اسـ ـــــ ة العامة. وقال في ،  ح الالجئين في العودة،  السـ تنفيذًا لقرارات الجمع

ة(إن ،  م تقرره التمهيدختا ـــاد قلل مطلقاً . تقديره لألوضـــــاع االقتصــ أو ،  . ال 
ة العامة ة،  غير أبدًا من جوهر قرارات الجمع متها القانون إننا ال نختلف  )أو ق

ة،  معه هنا النقا التي نختلف معه فيها. ،  ولكننا ســنوضــح في اللحظة المناســ
ــر ــ فإن ،  أنه حتى مع قوة تقرر األمين العام،  وما نود تأكيده في الوقت الحاضــــ

ار لالجئين الذ هو حقهم المطل ون العامل األساسي ،  ح اإلخت يجب أن 
انت هذه هي الحالة ــروع إلعادة اإلدماج. وٕاذا  ــ ــ ،  وهي حتمًا قائمة،  في أ مشــــ

ــطين ــ ــ ــــ ــتحالة أ إعادة لإلدماج خارج فلســ ــ ــ ــــ ولقد أعرب الالجئون  . فإنه تتبين إســ
ضع  . فهم يرفضون أ داماج خارج أراضيهم . عن إرادتهم مقدماً  وهذا الرفض 

ا الالجئين ـــك في نوا ــ ــ ان ألحد أ شــــ لة. وٕاذا  ــ ــ ــــ ًا للمشـــ فإن المحك ،  حدًا نهائ
قي اآلن ،  ونحن نقبل هذا اإلستفتاء ونرضى بنتائجه،  ون في إستفتاء،  الحق

  وفي هذه اللحظة.

س ـــيد الرئ ــ ا ســــ لة الالجئين،  لقد حان الوقت  ــــــ ة ،  لحل مشـــ ــ ــ ــــ وقضـ
املها وال شـــيء غير العدالة. فقد قذفت هذه ،  حًال يتف مع العدالة،  فلســـطين 

ة ة الماضـــــ م من الكوارث طيلة الحق امله في جح لة الشـــــرق األوســـــ  ــ ،  المشـــ
قة.  ـــد ــ ــــ ة والكثيرات من الدول الصـ وقد أدت إلى تدمير العالقات بين الدول العر

لةوقد قدر لهذه  أســـره إلى شـــفير الحرب في أكثر من ،  المشـــ أن توصـــل العالم 
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ة ز إهتمام العالم وقلقه ،  مناســ ينما يتر ل لحظة. و ضــًا في  ه أ وقد توصــله إل
ارود مســـتودع ال فجر الحرب،  على برلين المجزأة  ــررها،  الذ قد  قد ،  فإن شـ

ضــًا من القدس المجزأة. ونحن نقف إلى جانب الســال عتنايندلع أ طب ونتيجة ،  م 
اســـتنا ولذلك فإننا نقف إلى جانب الســـالم ، والشـــعب شـــعبنا،  والبالد بالدنا . لســـ

ضًا.   بدافع الحاجة أ

ـــرع إلى هللا لنا أمل،  وٕاننا لنتضـــ ة من ،  و ة الثان ـــتهل هذه الحق أن تســـ
ة فلســطين قوم على أســاس المصــلحة أو االنتهاز،  عهد من الســالم،  قضــ ،  ال 

  وال شيء غيرها.،  على أساس العدالةبل 

س،  وللوصول إلى هذا الهدف االسمى نضع أنفسنا في ،  ا سيد الرئ
ة ارنا وأفئدتنا وأرواحنا.،  خدمة هذه القض ع أف   بجم
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ان الممثل اإلسرائيلي   دحض ب

  

ألقى األســـــــــتــاذ الشـــــــــقير في (
ن األول عام  ،  1959الســــــادس من تشــــــر

ان المفاجئ المرتجلهذا  ه ،  الب يدحض ف
انًا ألقاه الممثل اإلســـــرائيلي في الجلســـــة  ب
الـــعـــــامـــــة حـــول مـــوضـــــــــــوع الـــالجـــئـــيـــن 

  .)الفلسطينيين

ن في خاطر  ـــة،  لم  ــــ ة في هذه المناقشـ لو لم ،  أن أتحدث للمرة الثان
ة العامة ان ألقاه أمام الجمع ـــتمع يوم أمس إلى ب ــ ــ ــــ ــان الوفد ،  نســـ ــــ ــــ ــ الناط بلســـ

ـــرا ــــ ــعرنا من واجبنا تجاه هذه الهيئة الموقرةاإلســ ــ ــــ ذا فقد شـ ــــرح ،  ئيلي. وه ــــ أن نشـ
  موقف العرب من نقطة أو نقطتين.

ة تتحدث عن الح في ،  فقد أدعى المندوب اإلسرائيلي أن الوفود العر
ـــير ــــه تتجاهل هذا الح،  تقرر المصـــ ـــعب واحد في ،  ولكنها في الوقت نفســ لشـــ

ــعب اليهود،  العالم ـــ ــــ ـــ ـــراحة . وهو الشــ ــ ــ ــ ـــ صــ إننا نقبل هذا ،  وٕانني ألقول فورًا و
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قة واقعة ر على الشعب اليهود ح تقرر المصير . االتهام فهو حق ،  فنحن نن
ًا في العالم الشعب  . لمجرد أن اليهود ال يؤلفون شع س ثمة من شيء يدعى  ول

ة،  اليهود الذين وهناك المواطنون اليهود ،  أ الدين اليهود،  فهناك اليهود
ع أنحاء العالم. أما العنصـــر اليهود والشـــعب ،  متون إلى دول مختلفة في جم

ة،  اليهود ـــعب ،  واألمة اليهود ــ ــ ـــــ الشــ ــطالحات ال وجود لها تمامًا  ــ ــــ ــ ــ فهي إصــ
ة ح حي أو األمة المســ حي أو العنصــر المســ لها تعابير ال وجود لها. ،  المســ و

ة اليهود ه حالة اليهود في ،  ةولو قبلنا بهذا المفهوم عن القوم ـــير إل ــــ فماذا تصــــ
ــعب اليهود  ـــ ا المعمورة. فهل هم جزء من الشــ ة من زوا ح  ؟ل زاو ــ ــ صـــ وهل 

ات المتحدة ـــاء اليهود في الكونغرس،  يهود الوال ــــ ــ ـــعب ،  واألعضــ ــ ــ جزءًا من الشــــ
ة واإلتحاد  ؟اليهود ا الالتين ــا وأمر ــ ــ ــ ـــ ــ ا وفرنسـ ح اليهود في برطان ــ ــ ـــــ ــــ صـ وهل 

اتي وال ــعب اليهود ،  هندالســـوف ضـــحي الممثلون اليهود  . ؟جزءًا من الشـ وهل 
ـــعب ،  والموظفون اليهود في األمانة العامة لألمم المتحدة،  بيننا ــــ ــــ جزءًا من الشـــ

ان جزءًا من   ؟اليهود  ل م ان وفي  ــحي الجنود اليهود في أ م ـــ ــــ ضــــ وهل 
ـــعب اليهود  ــ ـــرائيل ؟الشـ ــ اإل،  أن إسـ ــئلة  ــ ع هذه األســ يجاب. وهذه ترد على جم

ــنا أن الرد ،  هي قضـــــيتها انها. وٕاذا إفترضـــ ــبب وجودها ودعامة  بل هذا هو ســـ
ـــح تماما والحالة هذه أن للموقف العري،  اإليجاب ــــ ــ ــ ل ما يبرره من ،  يتضـــ
قوم في  . المبررات لة  ـــــ ــ ــ ــــ عًا لذلك أن جوهر المشـ ح من الجلي البين ت ـــــ ــ ــ ــــ صـ و
لة،  إسرائيل   . وأن إسرائيل هي المش

،  أنه لو ح لكل إنســان أن يتكلم عن تقرر المصــير،  لى هذاضــاف إ
ـــرائيل ــمت،  فإن على إســ ــأن. ،  أن تلتزم الصـــ س لديها ما تقوله في هذا الشـــ إذ ل
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ة برمتها ــطين ــــ ــ ــ ة الفلسـ ـــــ ــ ــ القضــ ر لح تقرر ،  فالكارثة التي حلت  هي ثمرة التن
ــــطين عام  ــ ة فلســ ــ ــ ان العرب يدافعون عن قضــــ ـــير. و ــــ نها على أ،  1947المصـ

ل واحد منا أن يرجع إلى  ــع  ــير. وفي وســ ا تقرر المصــ ـــا ة واحدة من قضـ ــ قضــ
م  م تقس س في وسع سجالت األمم المتحدة لير بنفسه ما أقوله. وقد أعلنا أن ل

ـــيئة أهلها ــــطين على الرغم من مشــــ ـــة تقرر ،  فلســـ ــ إذ أن لهؤالء الح في ممارســ
ان هذا موقفنا ــير.  ده،  المصـــــ ة يؤ ـــهيون ــ ــتعمارولكن الصــ ــ نجحت في ،  ا اإلســـ

ًا. ة ح تقرر المصير جان   تنح

س إال وهو أن شعب فلسطين ،  ووجود إسرائيل اآلن مدين لعامل واحد ل
ن من ممارسة حقه في تقرر مصيره. ولو طب هذا الح في حينه لما ،  لم يتم

لها لة الالجئين،  حلت الكارثة  ولما وجدت إســرائيل. ووجود ،  ولما ظهرت مشــ
ر له ــير. وٕانما هو ثمرة التن ــ ــ ـــ ــ ــ س ثمرة تنفيذ ح تقرر المصـ ــرائيل اليوم ل ــ ــ ــــ ــ ،  إســ

ــعب عمي الجذور في وطنه ــــ ة إلى شـــ ـــــ ــ وترجع في تارخها إلى اقدر ما ،  النســ
ـــرائيـل اليوم مقعـدهـا على حطـام مبـدأ تقرر  ــــ ــ ــ ـــان. وتحتـل إســـ ــــ ــــ ــ ـه ذاكرة اإلنســ تع

اه،  المصــير قا فت بها في مهب الراح وقذ،  عد أن حطمتها،  وعلى أشــالئه و
ـــرائيل هنا مقعدها في  ــ حترم لما اقتعدت إســـ ـــير.ولو قدر لهذا الح أن  ــــ واألعاصـ

ــالفـــة،  األمم المتحـــدة ــ ــ ــ ــــ مثـــل هـــذه الطالقـــة والصــ ـــاد تقرر ، لتتحـــدث  عن م
ـــير ــ ـــرائيليون ،  المصـــــ ــــ ــــادة اإلســـ ــــ ــون في مقاعد النظارة ،  ولكان هؤالء الســ ـــ يجلســـــ

ــــاء الم ــــ ــ ـــ حتل هذا المقعد،  حترمينوالزائرن ال في مقاعد األعضـ ممثل ،  ولكان 
ـــطين ع فلسـ حيين ،  عن جم ــ ــرعيين من يهود ومســ ع أهلها الشــ اســــم جم يتحدث 

ـــير ــ ة مبدأ تقرر المصـــ ـــــ ــواء. هذه هي قضـــ ــ ــ ــــلمين على الســ ــ الذ حطمته ،  ومســ
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ه بدموع ال أدر من،  إسرائيل ه وت .. إنني افضل أن ال . ثم جاءت اليوم تند
ر الصفة وال ا   سميها.أذ

ل ة فأمرها طو ـــطين ــ ــ ــــ ـــة الحرب الفلســـ ــــ ـــــ رها. ،  أما قصـــ وأوثر أن ال أذ
ــار االختصـ ة من الغدر ،  ف ة هي التي شـــنت حرًا إجرام انت القوات الصـــهيون

ـــانـــت تـــدخلنـــا وحـــده . والـــدمـــار والحرائ هو الـــذ أنقـــذ الالجئين واألمــاكن ،  و
ام وقد قال المستر ت . المقدسة من مصير محتوم في فلسطين شرشل في تلك األ

ة (متحدثًا عن اإلرهاب الصـهيوني ما نصـه  ع أحالمنا في الصـهيون يبدو أن جم
الذ ال ،  ســـتتبدد مع دخان مســـدســـات القتلة.. ومع هذا النتاج الجديد من القتلة

ا النازة ألمان ـــــيجبرون على إعادة ،  يلي إال  ــ ــ ولذا فان الكثيرن من أمثالي ســـــ
ًال في الماضيالنظر في المواقف الت م  . ي حافظوا عليها طو ومن الواجب تحط

ـــال وفرعاً  ــؤولين أصــ ــرائيلي)هؤالء المســـ يدعو اإلجراءات ،  . وها هو الناط اإلســـ
ة التي اتخذت في عام  ة إلى هذا األصــل،  1948العر وذلك الفرع في ،  النســ

ـــرائيل أ،  اإلرهاب اليهود ـــ ـــــير على إســ س من العســـ ًا. ول ـــمي عدوانًا عر ن تســـــ
ـــرائيل إال ،  اإلجراء الدفاعي ة إلى إســ النســـــ ة  ـــت القضـــــ ســ العمل الهجومي. ول

ح الدفاع هجوماً  ـــــ ــ صـ عض الحروف. ف ــرائيل بهذه  . تغييرًا في  ــ ـــ وقد اختارت إسـ
األمس وصف هجومها الغادر على مصر عام  العمل ،  1956الصورة نفسها 

ء ة براءة... لينقذ هللا،  الدفاعي البر ع.  ولكن أ   الحمل الود

ــالم ــــ ــــ ـــــرائيلي عن الســــ ــــ ــــ ــان النــاط اإلسـ ــة،  وال أعتقــد أن ب ،  من الجــد
ــالة قة،  واألصـــ تور فوز ،  والحق ــمعنا الد ــ . وقد سـ حيث يتطلب مني أ تعلي
ة:،  1951في عام  ارة التال   يوجه إلى مجلس األمن الع
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ان األول اح،  يتحدث الب ــ ــ ــــ ــ ه هذا الصــ ـــتمعنا إل ــــ ــ لقاه والذ أ،  الذ اســـ
ــرائيلي ان ،  المندوب اإلسـ عن الســـالم. وقد ســـب لي أن علقت على مثل هذا الب
س مجرد أقوال،  إن السالم (وقلت  . من مندوب إسرائيل وٕانما هو أفعال ال ،  ل

ـــان وٕاخراجهم من بالدهم ــ ــــ ـــــ ون في مطـــاردة مليون إنســـ ــــالم ال  ــــ ــ ــ ،  أقوال. والســ
شهم اب ع ار أ،  وحرمانهم من بيوتهم وأس ة عليهموٕان   .)س الحقوق اإلنسان

ــها المليون من  ــ شــ ع اة التي  ـــالم. ففي الح ة للســـ ق هذه هي التجرة الحق
ـــرائيل عن ،  الالجئين أكثر من مليون دليل ــــ ــ ــ ه إســـ طالن الزعم الذ تدع ظهر 

  السالم.

ـــوع المفاوضــــات س إلى موضـ ـــيد الرئ ا سـ فقد عرض  . ونصــــل أخيرًا 
ــرائيل ـــان إســ ة ما إجرا،  الناط بلسـ ــو ــرة مع القادة العرب لتســ اشــ ء مفاوضــــات م

ة(أسماه  ة اإلسرائيل س )المشاكل العر . ولكن هذا العرض مغالطة صرحة. فل
ة ة اإلســرائيل لة العر المشــ ســمى  لة فلســطين . ثمة ما  التي ،  وٕانما هناك مشــ

ـــطين ـــعب فلســــ ــيء إلى شــــ ــ ــ ل شـ لة أخر ،  تعود أوًال وقبل  ــــــ س ثمة من مشـ ول
لة ،  ا. وقد ناقش الناط اإلســــرائيليســــواه س ثمة مشــــ تور فوز فزعم أن ل الد

طلب إلينا أن نتفاوض ــطين إذن على ماذا  ــ لة فلســ ــ ــ مشــ ان وجود ،  تدعى  إذا 
لة فلسطين موضع الشك والتجاهل من إسرائيل.   مش

ــا في ،  دعونـــا نتحـــدث حـــديثـــًا معقوالً  لمـــات جوفـــاء نـــذروهـ وال ننط 
طلــب إلينــا التفــاوض عليهــا الهواء. مــا هي ال ــائــل التي  ــ ــ ــــ ـــــ ــة  ؟مسـ ــ ــ ـــــ ــــ تقع القضـ

ســـــة ــاكل رئ ة في ثالث مشـــ ـــطين ــب لألمم المتحدة أن اتخذت القرارات ،  الفلســ ســـ
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ل القدس ة. ،  شأنها وهذه المشاكل هي موضوع الالجئين وتدو م والنواحي اإلقل
ـــا تقاوم تد ضــ ــــتعدة إلعادة الجئ واحد إلى بيته وهي أ مسـ ـــرائيل  ــت إســ ســـ ل ول و

ـــه ـــبر واحد من األراضـــــي ،  القدس وتعارضــ ســـــت على للتنازل عن شــ ما أنها ل
ه ــنتفاوض عل ــ ــلفاً ،  التي تحتلها. إذن ما الذ ســــ ــ ــــرائيل ترفض ســــ ــ انت إســ ،  إذا 

ســـت شـــروطًا  ة العامة. وهذه األمور ل قًا تنفيذ القرارات التي اتخذتها الجمع ومســـ
ــعها ـــ ــــ ة. وٕاذا لم تك،  نضـــ ـــتعدة لقبول هذه وٕانما هي قرارات دول ــ ــ ــ ـــرائيل مســـ ــ ــــ ن إســـ
قى للتفـــاوض ،  فلمـــاذا االجتمـــاع،  القرارات س ثمـــة أمر ي وعالم التفـــاوض. فل

ه. إذ أننا في هذه الحالة وٕانما على أســــاس من ،  ال نجتمع في مجرد خواء،  عل
ة ـــلب قة . الســـ ــ ــ ــرو مســ ة شــــ م للتفاوض دون أ ـــتعداد م ،  وتعرون عن اســـ ولكن

ـــرو ـــ ــعتم هذه الشـ ــ ــــتعداد إلعادة ،  بل هذا اإلعرابق،  وضـــ ــ ــتم على إسـ ــ ــ فأنتم لسـ
ل القدس،  الالجئين ـــة للعرب ،  وال لقبول تدو ــــصـــ ــــي المخصــ وال إلرجاع األراضــ

م المفاوضــات ســ مفاه ار أل م. إن هذا إن بل إنه ســخرة ،  موجب قرار التقســ
ــات وهزؤ بها ــ ــــ انات  . المفاوضـــ ــــرائيل قد أعلنتها ب ـــــ وهذه المواقف من جانب إســ

ةإ ة رسم   . غدت اآلن جزءًا من سجالت األمم المتحدة،  سرائيل

ة ة،  وقد نقلت إســــرائيل إلى مجلس الوصــــا قة ،  صــــدد قضــــ القدس وث
ــــتر بن غورون عن مدينة ،  )431رقمها (ت  ـــــدره المســـ ان أصــ ـــــتمل على ب وتشــ

ه ما يلي:   القدس جاء ف

ة العامة لألمم المتحدة ( ي ظل نظام وضـــع القدس ف،  لقد قررت الجمع
وحدة منفصلة. وهذا القرار ة صورة من الصور،  دولي  أ ن تنفيذه  م إذا ،  ال 

ار عين اإلعت ــها،  أخذنا  ــة أهل القدس نفســـ ـــممة له. أما ،  معارضـــ ة والمصــ القو
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ة لدولة إسرائيل ظل لها دائما عاصمة واحدة وهي مدينة ،  النس ان لها وس فقد 
انت القد ذلك ،  س عاصمتها قبل ثالثة آالف سنةالقدس الخالدة. لقد  وستظل 
  .)في إعتقادنا إلى أبد اآلبدين

ة إلى أبد اآلبدين علن أن القدس ستظل العاصمة اليهود ان  فما ،  وٕاذا 
ه إذن   ؟الذ سنتفاوض عل

انون األول عام  ـــر من  ــ ــتر بن غورون في الخامس عشــ ــ ــــرح المســـ ــ وصـ
ما نصه: 1951 مس  ورك تا فة النيو   لصح

ـــمتناإ( ـــ ـــنطن . ن القدس عاصــ ــ س ثمة  . فالقدس لنا هي لندن أو واشـــ ول
ة القدس   .)من مجال للتفاوض على قض

ار عين اإلعت ـــرح  س،  وٕاذا أخذنا هذا التصــ ظل ،  ا ســـــيد الرئ فهل 
ه في موضوع القدس علن أنه ،  ثمة ما نتفاوض عل ان المستر بن غورون  إذا 

ه ما يدعو إلى التفاوض.   ال ير ف

ة لفلسطين  رت لجنة التوفي الدول ة الالجئين فقد ذ ة إلى قض النس أما 
  ما نصه:،  1950في الفقرة الثالثة عشرة من تقررها لعام 

ــرائيل على مبدأ ( ـــ ــــ ومة إســـــ ـــول على موافقة ح ــ ــــ أخفت اللجنة في الحصـــــ
  .)العودة
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ــار عين اإلعت ــان  ظــل هنــاك،  وٕاذا أخــذنــا هــذا الب ــيــد ،  هــل  ــــ ــــ ــا ســــ
س ــوع الالجئين،  ما يدعو إلى التفاوض  ،الرئ ــ ــــ ــرائيل ،  في موضـ ــ انت إســـــ إذا 

  ترفض حتى مبدأ العودة.

ة م ة النواحي اإلقل ة إلى قضـــ ــ النسـ فقد جاء على لســـان الممثل ،  وأما 
ـــرن ،  اإلســــرائيلي الدائم ع والعشـ ــا عث بها إلى لجنة التوفي في الســ في رســــالة 

  ما نصه: ،  1949من تشرن األول عام 

ــــر فيها ( ــــ ــ اشـ ـــي التي ت ــ ـــــ ــرائيل اآلن حقوقها في األراضـ ــ ــ ــ ومة إســـ د ح تؤ
ة  اننا أن نتخلى عن أ س في إم ــر. ول ة في الوقت الحاضــ صــــورة فعل ســــلطتها 

ــا ـــال حولهــ ـــاط التي جر القتـ ـــدت اآلن جزءًا من ،  منطقــــة من المنـ والتي غـ
  .)إسرائيل

ان عد هذا الب ظل  س ما يدعو إلى ا،  وهل  لتفاوض في ا ســـــيد الرئ
ة م عندما ترفض إرجاع المناط التي خصصتها األمم ،  موضوع النواحي اإلقل

  المتحدة للعرب.

ة برمتها. ة الفلسطين   هذا هو موقف إسرائيل المتعنت من القض

عض األمس أن إســرائيل قد بدلت ،  وقد خيل لل عد العرض اإلســرائيلي 
ح من موقفها تجاه قرارات األمم المتحدة. فهل ه ـــح ـــ ــرائيل  ؟ذا صــ وهل بدلت إســــــ

ـــؤال إلى العرب ؟موقفها  ــ ــــ ــــ ـــرائيلي السـ ـــــ ــــ انوا ،  لقد وجه المندوب اإلســ عما إذا 
ــؤاالً  ــــ ــتعدين للتفاوض على الفور. ولكن ثمة سـ ــــ ـــب هذا،  مسـ ســــ وأن ،  يجب أن 
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ــرائيل ــ ة العامة عن  . يوجه إلى إســـ ــــتعدة لقبول قرارات الجمع وهو : هل أنت مســـ
لة فلسطين برمتها    ؟مش

  

ة إلينا ـــــ ــ ــ النســـ ـــتعداد لقبول قرارات األمم ،  أما  ــ ــــ فنحن نعلن أننا على إســـ
ضا     ؟المتحدة. فهل تكون إسرائيل على استعداد لقبولها أ

قي ح. هذا هو التحد الحق ــح ــــ ــــؤال الصـــ ــ ــ ـــرائيل أن ترد ،  هذا هو السـ ــــ وعلى إســ
ه.   عل

ان في وسعها أن ترد !!،  أنني أترك الكلمة إلسرائيل لترد   إذا 
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ة الخاصة اس   في اللجنة الس

  

س الوفد العري السعود وجهة ( عرض رئ
ــالالجئين  ــة في المشـــــــــــاكــل المتعلقــة  النظر العر
ة الخاصـــــة في  اســـــ الفلســـــطينيين أمام اللجنة الســـــ

ن الثاني عام  وهذانص  1959الحاد عشر من تشر
  .)خطاب األستاذ الشقير أمام اللجنة

ون اليوم ال ــــــ ــــ ــ ــام ســ ـــارزة ،  1960ثالثون من حزران عـ ـــام ال من األ
ة ــطين ــ ــــ ة الفلســـ ــ ــ ـــــ فمن المقرر أن تنتهي في ذلك اليوم ،  األخر في تارخ القضــ

بدو ألول وهلة ـــطينيين. و ــ الة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلســ أن ،  مهمة و
االت األمم المتحدة من أعمالها الة من و ة و ا ســا،  انتهاء أ إذ انه ،  راعتبر ن

الة  ة و س أ ـــــ ون تأســــ قدر ما  ذا ف ل مرض. وه ــ ــ ــــ شـ ة  عني أداء مهمة دول
ة أ ســـــيئاً ،  دول ـــعور ينجم عن االفتراض ،  ن ون انتهاؤها خبرًا ســـــارًا. وهذا الشــ

ــالــة قــد أتمــت مهمتهــا عــد أن ،  وأن األمم المتحــدة . وحققــت أهــدافهــا،  ــأن الو
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الةقررت إنهاء أ ،  رأت هذا النجاح ومحت من ،  فاحتفلت بتصـــفيتها،  عمال الو
سببها. الة  لة التي أنشئت الو   جداولها تلك المش

ــوع ـــــ ــطينيين الراهنة،  لكن الموضـ ــ ة الالجئين الفلســــ ــ ــ ة إلى قضــــ ــ ــ ،  النســــ
ــورة فطرـــة. فمع اقترابنـــا من  ــ ــ ــ ــــ صــ وس  ـــل االختالف: فـــاالفتراض مع يختلف 

ة الم،  النها الة األمم المتحدة  ة ،  أســاة إلى نهايتهالم تصــل و وال حتى إلى بدا
ة الجديدة،  نهايتها ه هو البدا ــلت إل ــ ون ما وصــــ هذا إذا قدر لألمم ،  وٕانما قد 

اتها لة ،  وأن تســـتمر في عزلتها،  المتحدة أن تتخلى عن واج عدها عن المشـــ و
ة. ق   الحق

لة وقد حلت ة المش ذا فعوضا عن رؤ انها المعهو ،  وه د نراها تحتل م
ــه من تعقيــد،  في جــدول أعمــالنــا عــد مــا تكون عن ،  وهي على مــا هي عل وأ

ـــدة،  المحو والزوال ــ اعاتها المحزنة حدة وشــ دًال من أن نجتمع ،  بل زادت انط و
النجاح لة  ـــــ ــ ــ انتهاء هذه المشـــ ة ،  اليوم لالحتفال  ـــنو ـــــ راها الســــ نلتقي لنحتفل بذ

ة عشرة أس.في جو قاتم من الفشل والفزع ،  الحاد   وال

ــادة،  وٕاني لواث ـــــ ان،  أيها السـ م لن تحملوا هذا الب على انه قطعة ،  أن
ال الشــعر،  يزخرف فيها بر النثر،  من البالغة لة اكثر أســى . أو خ ،  فالمشــ
ة ح بها،  وأكبر ن ـــل،  من أن  ــع ،  نثر مرســ ارثة من ان تخضـــ وهي أشـــــد 

ـــع أ مجهود ــ س في وسـ ــــعر وأوزانه. ول ــانيي لقيود الشــ ـــتوعب هذه ،  إنســــ ســـ ان 
ــــخامتها ــ لة لضــ ــ ـــ ة لها،  المشـــ ــبر غور أعماقها التي ال نها ـــ ســـ ح ،  وان  وان 

أسره سبر اآلالم شعب  شرة التي تنطو عليها. إذ في وسع مْن أن  ،  اآلالم ال
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حن للعودة إلى وطنه ة . وهو  ــــان قرة إنســــ ة ع اة ،  وأ ـــور ح ــــ ن لها ان تصـ م
ة ما فيها،  المنفى ـــاعقة،  من عواطف اله س صـــ ســــــت ،  وأحاســــــ لة ل ــ ــ فالمشــ

لة الجئين فحســــب ــ طة،  مشــ ة ،  ســــ ا الدول ســــت من القضــــا ة. وهي ل وصــــاف
امل اقتلع  لة شــعب  ة المألوفة. بل إنها مشــ اتنا العاد التي تمر وتمضــي في ح

اته في ،  في وطنه المتوارث،  من جذوره ة من ح ة الثان شـــعب يدخل اآلن الحق
ة،  المنفى آ اة من    وفشل وشقاء.،  ل ما في هذه الح

لة ـــــ ــ ــ ذا فإن هذه المشـ ـــجالتنا،  وه ــــ وجدول ،  بدال من أن تختفي من ســـ
وألمًا في ،  أكثر قصــة أســى،  تشــ طرقها إلى مســرح األمم المتحدة،  أعمالنا

  سجالت التارخ وقصصه.

قة المثيرة،  تواجهنا من جديد،  وعلى هذا لة وهي ،  الحق أننا نجد المشـ
ة ـــنا معها،  معنا ثان ــــ ــ ــ لة للمرة األولى على ،  ونجد أنفســـ ــ ــ ــــ ــ ــ وقد دونت هذه المشــ

ــاة األمم المتحــدة, ونــأتي اآلن لنجــد هــذه  رة من ح ــام الم جــدول أعمــالنــا في األ
لة ومازالت على جدول األعمال ـــــ عث منها الظلم واإلجحاف،  المشـ ــع ،  ين ــ شــ و

ـــــرةمنها العدم والفاقة. ونر أن ــ عة عشــ ــنا وقد اجتمعنا في الدورة الرا ــ ــ ــ لنعالج ،  فسـ
ة من آالمهم وعذابهم وتيههم.   أوضاع الالجئين في المرحلة الثان

قة ـــاة،  في حد ذاتها،  وهذه الحق ــ ــ معاولها جذور األمم ،  مأسـ ــرب  ــــ تضــ
انها،  المتحدة ماننا بهذه المنظمة،  وتزلزل أر فال بدع والحالة  . وتوهن من إ

ا ناهذه إذا  ء على قلو لة ثقيلة الو س ،  وما يتعرض للخطر . نت هذه المش ل
ــــي ــ ــ ــــ اســ ــ ــ ـــــ ــــ ـــراع على عقائد،  أو الخالف على حدود،  النزاع السـ ــ ــ ــ ــــ أو ،  أو الصـ
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ل هذا ة. إنها اكثر من  ة أو اجتماع ا اقتصـــاد وأعم ،  االصـــطدام على قضـــا
لة ت،  منه ــ ــ ــــ ــ ــ غاال. إنها الوجود في الوطن أو العدم. فالمشــ قوم في: هل واكثر إ

  وهل نعود أو نطرد.،  نوجد  أو ال نوجد

ـــى لة من أســ فإنها ال تقف وحيدة دون ،  وعلى الرغم مما في هذه المشـــــ
العدالة ــاعدة ,. فمازال ثمة إحســـاس  ولم يتقاعس  . في هذا العالم،  عون أو مسـ

ة الالجئين وحملها. وقد أعرب الكثيرون من  ــ ــ ــــ ــ الرأ العام العالمي عن دعم قضـ
ارزةذو  ات ال ـــــ ــ ــ ــــخصــ ــ ــ ـــــخطهم،  ورجال الدين،  والمدنيين،  الشـــ ــ ــ على ،  عم ســ

ر واألدب ر رجال الف ــــتن ــتمرار هذا اإلجحاف. واســ ــ ا ،  اســ ة من زوا ل زاو في 
ة على الالجئين،  المعمورة ار هذه الحقوق اإلنسان ا ،  إن وأعرب الناس في أورو

تين ا،  واألمر ا وافرق ــ ــ ــــ ــــاة التي عن قلقهم الزائد والع،  واســـ ــــ مي من هذه المأســـ
س أمام األمم المتحدة . عانيها الالجئون  ـــا منها ،  ول ــ ـــ إال أن تعمل ؛ ال إخالصــ
ـــب ــــ ــا،  لميثاقها فحســ ــــ ضـــ ة منها أ ـــــتجا ــ ـــالم،  بل اســ ــ ــ ع محبي الســ ،  لنداءات جم

يوتهم،  وعشاق الحرة أوطانهم و ة من نواحي العالم.،  والمولعين  ل ناح   في 

لة ـــــ ــنوات الطوال ، وأعتقد أن المشـ ــ حت معروفة ،  عد هذه الســ ـــــ قد أصـ
ــرح وتفصـــيل. وقد أوضـــحت في الخطاب الذ  حيث ال تحتاج إلى شـ وواضـــحة 

لة ــــــ ــول المشـــ ــ ــ ـــي أصـــ ــ ــرائيل عن خلقها ،  ألقيته في العام الماضــــ ــ ة إســـــ ــؤول ــ ومســـــ
فيني أن أقول في هذا الوقت واســتمرارها. لة قد غدت من مشــاكل ،  و إن المشــ

ع عام  في،  األمم المتحدة ــــع الكونت ،  1948ر ـــها التي وضـــــ ــ في اللحظة نفســــ
ــ ليتولى مهمته الجديدة. وقد تأثر ،  فولكه برنادوت ــ ـــــ ـــرق األوســـ ــ ـــــ أقدامه في الشــ

طر عليهم الفزع ة من الالجئين الذين ســـ الموجات المتعاق ،  الكونت اعم التأثر 
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ــطين إلى البالد المجاورة ــــ ـــــ النداء ت،  وهم يخرجون من فلســـ عث  لو النداء فاخذ ي
اها ان تعيد الالجئين إلى بالدهم ـــدا إ ــ ـــــرائيل مناشـ انت هذه النداءات  . إلى إسـ و

ة إلى الالجئين ـــــ ــــخرة،  محنة،  النسـ حمل ،  وســ ــى من القدر الذ  ــ س أقســ فل
  صاحب الملك على نشدان رحمة الدخيل المتطفل.

ــة  ــدرت الجمع ــ ــ ـــــ ــــ ــاح. وأصـ عهــا ذهبــت أدراج الر لكن هــذه النــداءات جم
طهاالعا عد تسلمها تقرر وس ح 3(194قرارها المعروف رقم (،  مة  ). الذ اص

ــة على وجوب عودة )قرار العودة(يــدعي  . وقــد نص هــذا القرار في فقرتــه الثــان
ن ـــرع وقـــت عملي مم ــ ـــــ ،  الالجئين الـــذين يرغبون في العودة إلى بيوتهم في أســــ

ض على أولئــك الــذين يؤثرون عــدم العودة. ولم تكتف ــة العــامــة والتعو ،  الجمع
الة لها،  اعالن هذا الح تتولى تذليل ،  دعتها بلجنة التوفي،  بل أقامت و

ـــهــا ــ ــ ــــ ــ ــة في الــدورة نفسـ ــات في طر العودة. وأقــامــت الجمع وٕالى ان تتم ،  العق
موجب قرارها رقم ،  العودة ــــلة لألمم المتحدة  الة منفصـــــ د 3(212و ) تتولى تزو

اإلغاثة لفترة  ة العامة في الالجئين  ذا تكون الجمع ـــــهر. وه ــ ــ ـــعة أشــــ ــــ ــــ مدتها تســ
ا: صدد ثالث قضا   دورتها الثالثة قد اتخذت قراراتها 

  عودة الالجئين. -1

  خل لجنة لتنفيذ قرار العودة. -2

طب انتظارًا للعودة. -3   خل برنامج لإلغاثة 
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عة الة الغوث،  وفي الدورة الرا ـــمى ،  تقرر أن تخلف و ــــ هيئة أخر تســـ
ا الة عينها ،  لة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين وتشغيلهمو وهي الو

لتهم حتى يومنا هذا. انت تصطرع مع مش   التي 

ارزة التي تواجهنا في الوقت الحاضــر لة ال هي من اختصــاص ،  والمشــ
الة األمم المتحدة. وقد أوصــى األمين العام اســتمرار ،  و ة  في تقرره عن القضــ

ـــاعد الة العام بدورهمســـ ـــى مدير الو ما ،  ات األمم المتحدة لالجئين. ومن أوصـــ
ضــا الة أجًال آخر. والســؤال الذ ،  يتضــح من اســتهالل تقرره أ بتمديد فترة الو

ـــاقة،  هو: أين نقف،  يراود أذهاننا اآلن ــ عد أحد ،  عد هذه الرحلة الشـــ ة  والمتع
لة. وٕاذا أردنا الدقة في التع ـــر عاما طو لة،  بيرعشـ ــ ال تثير ،  قلنا ان هذه المشــ

ـــب ــؤاال واحدًا فحســــ ـــ ــئلة المذهلة،  ســ ــــ وهي : ما هي هذه ،  بل مجموعة من األسـ
عة لألمم المتحدة الة التا ـــلت،  وما هي مهامها،  الو ــ ــــ ــ ــ ولماذا يجب ،  ولماذا فشـ

لة.،  أن تستمر ة لهذه المش   وأخيرًا ما هي النها

ــــئلة ــــ ــــ ة لمجرد متعة،  وال نثير هذه األســ م أو إهتمام تارخي. بل ،  أكاد
ســد الموقف الذ يواجه األمم المتحدة في الوقت الحاضــر ولحمته. وٕاذا ،  إنها

شــجاعة وصــدق لة. وٕاذا ما عملنا ،  أجبنا عليها  انت ردودنا نصــف حل المشــ
ة،  وفقًا لما فيها لة ،  عزمة وحيو توصــــلنا إلى النصــــف الثاني من الحل للمشــــ

ع األمم المتحدة،  عن طر العمل وحدهف . برمتها ــتط ــ ــ ــــ ــمو إلى ،  تســــ ــ ـــــ ــ ــ أن تسـ
األمم المتحدة. وأود إن أقول إن  قة  اتها.وهذه هي الطرقة الوحيدة الخل ــؤول ــــ ــــ مسـ

ــــها الميثاق،  هذا هو الطر المعبد لألمم المتحدة ــ ــ ــ فرضــــ التزاماتها التي  ،  لتفي 
  ولتصمد لألهداف التي يتضمنها هذا الميثاق.
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ـــح ولكن يجب ــ ــ ة،  أن يتضــ ال ،  هنا في األمم المتحدة،  أننا،  من البدا
ــــة  ــــســـ ــ مؤسـ ــنا  ــ ما أننا لســـ ـــة.  ة أو ندوة للمناقشــــ ة خطاب ـــاتنا في جمع ــ نعقد جلســ
ة  ــ ــ ــــ ــ ــ عت القضــ ـــــ ــ ـــ ــ . فقد شــ ـــجالت والوثائ ــــ ــ ــ للمحفوظات تتولى الحفا على الســـ

ة عامة لة الالجئين خاصــة،  الفلســطين ي ولجانًا وقرارات. فف،  مناقشــات،  ومشــ
ة إلى  النســــ ــرة. أما  الة ســــنتها العاشــ حثنا تدخل الو هذا العام الذ هو موضــــع 

ة عشــرة لهم قضــونها في المنفى. وقد تصــدقون ،  الالجئين فهذه هي الســنة الثان
التارخ الذ يؤرخون ،  قد جعلوا من سنة الهجرة،  أن الالجئين،  أو ال تصدقون 

سنوات ما قب عدهاه. فهم يؤرخون حوادثهم  ما تفعلون ،  ل الهجرة أو ما  تمامًا 
عودون بها . وهم  م الغرغور ة إلى التقو ــ ـــ النســ ــ عام ،  أنتم  ــ  1947إلى أواســـ

ــب الحرب في ،  أثناء اإلنتداب البرطاني،  عندما فروا من بيوتهم ــ ــ وقبل أن تنشــــ
  . فلسطين

ــالــة العــام قــة في تقرره الــذ رفعــه إ،  وقــد أكــد مــدير الو لى هــذه الحق
لة،  الدورة السادسة ة المش م:،  وقال،  شارحًا بدا   ما أعتقد بجدو تالوته عل

ار عام ( ــنة قبل إنتهاء اإلنتداب في أ ــ ــ ــ ــــ عد إنتهاء 1948فمنذ ســ ... وٕالى ما 
ـــطين ة في فلســــ ات الحر تحرك مئات األلوف من العرب في موجات ،  الحر
  .)إجتازت حدود الدول المجاورة

ي تهــب األمم المتحــدة من دهــاليز المحفوظــات إلى وقــد حــان الوقــت لك
ادين العمل ة،  م مة اإلنسان ووجوده.،  دفاعًا عن الكرامة اإلنسان   وذودًا عن ق
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،  ولم يتعــد مــا عملتــه األمم المتحــدة حتى اآلن إطعــام الالجئين وٕايواءهم
. ولكن الالجئ ن من المطعم والمأو م ــــأن أ ،  أقل ما  ــ ــ شـــ ــــأنه في ذلك  ــ ــ ــ شـ

ش على مجرد الخبز. إن حنينه يتجه إلى وطنه الذ ورثه،  ان آخرإنســـ ع ،  ال 
ـــالتها ن لألمم المتحدة ميثاقها ورسـ ــه. ولو لم  لكان في ما تقدمه ،  ومســــق رأســ

ـــاً  ــ ضــ ان من المنط أ ة. و ــمير ،  من غذاء ومأو الكفا ـــ ان منطقا ال ضــ وٕان 
ه الة األمم المتحدة في التاســع وا،  ف مت و لعشــرن من تشــرن الثاني عام لو أق

امها حتى عام ،  1947 ـــع أكثر اتفاقًا 1948ولم تتأخر في ق ــ ان هذا الوضــــ . و
ــع  ــ ــادر في التاســــ ــ ـــة التي  تعهدت بها األمم المتحدة في قرارها الصــــ ــ اســـ ـــــ مع الســـ

ـــرن الثاني عام  ــ ــــرن من تشــ ة العامة في ذلك 1947والعشـــ ــت الجمع . فقد قضـــــ
م فلسطين وأوصت بخل دولة على أرض ،  عن مشيئة أهلها رغما،  القرار بتقس

ة صورة مشروعة. أ   ال تملكها وال تحوزها 

عا لذلك ان من الواضح ت ان مما ال مفر منه،  و لة ،  بل  أن ثمة مش
ة العامة.،  لالجئين ـــاة في ذلك أجل  تقوم في قلب قرار الجمع ــ ــ لقد زرعت المأســـ

ــان نتيجــة ال مفر منهــا ــالــذات. و ن تجنبهــا. فعنــدمــا تجزأ ،  القرار  م وثمرة ال 
ة أهلها -أ بالد–البالد  ـــــد رغ ــ ــ ارهم،  ضــ ــتن ــــ ــ ــ ،  وعلى الرغم من احتجاجهم واسـ

ة ة،  وتقام في وطنهم دولة غر ــــورة آل ــــ ــــ صــ ـــتكون حتمًا و ــ ــــ ــ أن ،  فإن النتيجة ســـ
عي ان من الطب ذا  م ،  يتحول أهلها إلى الجئين. وه ـــــ ــ ــمن قرار التقســ ــــ ــ أن يتضـ

ا آخ ـــرائيل،  رقرارا واقع ــ ــ ــــ ام إســـ ارهم. فق ــطين من د ــ ــــ ــ ــ وهجرة ،  طرد عرب فلســ
ــبب والنتيجة،  العرب ــ ــ ــ ــــ ًا إلى ،  انا حلقة واحدة من الســ ان األول منهما مؤد و

موا،  اآلخر. وٕاذا قدر لكم ـــالح،  أن تق ــ ــ ـــ ــ ة في مدينة ،  تحت قوة الســ دولة يهود
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ورك حيين،  نيو ــ ــ ــــ ــ ــ ــة ،  على الرغم من إدارة أهلهــــا المســ ـــةفــــإن النتيجــ ،  النهــــائ
ه. ،  ستكون  ان يجدون المأو ف حيين وفرارهم إلى أ م ان المس في هجرة الس

ة ذرة من  ات أ ــ ان من مقتضــ ــها.  ولهذا  ــطين نفســ الفعل في فلســ وهذا ما وقع 
ه من الظلم واإلجحاف في قرارها ،  أن تقوم األمم المتحدة،  الرحمة في هذا الت

م ــ ــ ــــ التقســ ــــى  ــــ ال،  الذ قضــ ا هذا الظلم ،  ة لهابإيجاد و ـــحا ــــ ــ ضـ ة  تتولى العنا
  الصارخ.

ــد،  ومع ذلــك ــة ،  يجــب أن نؤ ـــنــات الجمع ــ ــ ـــــ عتبر من حســ وهــذا ممــا 
ــة الغوث األولى،  العــامــة ــال حــددت فترتهــا ،  1948التي أقــامتهــا في ،  أن و

ة. فقد إفترضـــت  الغة للغا ة  قة أهم س إال. وأعتقد أن لهذه الحق بتســـعة أشـــهر ل
ة الع النجاح في فترة ،  امةالجمع ـــــتكلل  ــ ــ ــ األمم المتحدة ســـ ــ ــــ ــ أن محاوالت وســ

وأن إســرائيل ســتســتجيب لنداءات الكونت برناودت بإعادة الالجئين إلى ،  قصــيرة
عة وراء فترة الشهور التسعة. انت قا رة التي    وطنهم. هذه هي الف

ــالــة العــام ــار مــدير الو ــ ــ ــــ ـــــ في التقرر الــذ قــدمــه إلى الــدورة ،  وقــد أشـ
ـــةالخ ــــ ــ ــ الذات،  امســــ عندما تحدث عن المراحل األولى من ،  إلى هذه النقطة 

ــدة ــالــــة األمم المتحــــدة لغوث (وقــــال:،  غوث األمم المتحــ ــ مــــت و ــا أق ( وعنــــدمــ
ة العامة،  الالجئين ـــتحل ،  قرار من الجمع لة ســــ ـــــ ان من المفروض أن المشــ

ضعة أشهر   .)في غضون 

ــام  ــ ــــان الكثيرون في تلــــك األ ـــاليــــل واقعين ت،  و ــــ ــــ ـــــ ــأثير األضــ ــت تــ حــ
ة ــهيون ــ ــــر،  الصـــ ن المجتمع الدولي المتحضـــ ــرائيل،  ولم  ــ ــ على ،  قد عرف إسـ
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ـــائد ــ ــ ــ ــعور الســ ــــ ان الشـــــ عد. و قتها  ـــــرائيل مدينة بوجودها إلى األمم ،  حق ــــ أن إســ
ــفاق العالم وعطفه،  المتحدة ــــ عقل،  وأنها تعبير عن إشــ ن أن  م أن ،  ولذا فال 

ـــرائيل إرادة المجتمع ال ــ ــــ ــــ بيرةتتحد إسـ انت اآلمال  في أن ،  دولي. ولهذا فقد 
ًا نبيالً  ــلو ــــ ــ ــرائيل ســ ــ ــــ ـــلك إســ ــ ــــ الة غوثها مدة ال ،  تسـ ة لو ولذا فقد حددت الجمع

وهي فترة قصيرة من الوقت تكفي للسماح للوس بتنفيذ ،  تتجاوز التسعة شهور
  قرار عودة الالجئين.

طالنه وزفه مال العرضة لم وثبت أن اآل،  ولكن هذا االفتراض برهن على 
واغتيل ،  تكن إال مجرد ســراب خادع. فقد أداردت إســرائيل ظهرها لألمم المتحدة

ع جهوده ومحاوالته طت جم ـــرائيل إعادة ،  الكونت برنادوت وح ــــ ــــ ـــت إسـ ــــ ــ ــ ورفضـ
انت ،  الالجئين ذا  م غوث آخر لالجئين وه ــطرت األمم المتحدة إلى تقد ــ واضــ

ـــت ـــبب في إسـ ة هي السـ ــرائيل منذ البدا ـــاعدات األمم المتحدة لالجئين إســ مرار مسـ
  الفلسطينيين.

ـــاس ــــ ـــــ ــوء هذا األســـ ــــ ــ ــ موجب قرارها رقم ،  وعلى ضــــ ة العامة  أقامت الجمع
ـــغيل الالجئين وٕاغاثتهم،  )4(303 ــــ ــ الة األمم المتحدة لتشـ الة التي ،  و وهي الو

ة ــير ثان ــ ـــر. وهنا يجب أن نشــ إلى نقطة هامة ،  نتعامل معها في الوقت الحاضـــ
: و  الةأخر ة العامة قد حددت أمد الو ـــادســـــة من ،  هي أن الجمع في الفقرة الســ

ور انون األول ،  القرار المـذ ة  ــتتوقف في نهـا ـــــ ــــ ــ رت أن أعمـال اإلغاثة سـ فذ
ــأن 1950عــام ـــهــا  ــ ــ ــــ ــة مرتكزًا على إفتراضـــ ــان هــذا القرار من جــانــب الجمع . و

ـــرائيل عودة الالجئين،  إســ ــتذعن لقرار األمم المتحدة القاضـــــي  ح في   ،ســـ ــ صـــ و
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ــان األمم المتحــدة آنــذاك مثــل هــذا اإلفتراض،  إم ،  أن تنهي أعمــال اإلغــاثــة. و
عة.   أختتمت أعمال الدورة الرا

ــمل الدورة الخامســـة الموقف نفســـه ،  وعندما التأم شـ ة العامة  ووجهت الجمع
ـــرائيل ــ ة إلى ،  من تحد إســ ــــطرت الجمع ــت هذه عودة الالجئين واضـــ فقد رفضـــــ

ـــــتمرار في ـــــ ــ ــــي ،  )5(393واتخذت قرارها رقم ،  أعمال اإلغاثة االســ ـــــ قضــــ الذ 
ـــنة أخر تنتهي في حزران عام  ــ ــــ ــ الة ســ ن أمام 1952بتجديد أعمال الو . ولم 

ـــبيل آخر إال تمديد غوث الالجئين ــــ ــــ ة سـ ـــــتمرار األمل،  الجمع ــ ــ في أن ،  مع اســـ
العودة إلى بيوتهم.،  تثوب إسرائيل إلى رشدها   وأن تسمح لالجئين 

ة العامة في دورتها السـادسـة من جديدوواج من ،  نفس الموقف،  هت الجمع
ـــرائيــل إعــادة الالجئين ــــ ــــ ــ ،  )6(513فقررت هــذه المرة في قرارهــا رقم ،  رفض إسـ

ــنوات أخر تبدأ من أول تموز عام  ـــــ ــ ــ ــ الة ثالث سـ مع ،  1951تمديد أعمال الو
عودة ال ضًا في أن تذعن إسرائيل لقرار األمم المتحدة    الجئين.األمل أ

لة ــ ــ ــــ ــ ــ حث في المشــ ة ، ولكن عندما اجتمعت الدورة الثامنة لل وجدت الجمع
انها لألمم المتحدة ة في عصــــــ ـــــ ـــرائيل مازالت ماضـ ـــــادرة في ،  العامة أن إســـ وسـ

ـــة في قرارهـــا رقم  ــالـــة حتى اليوم ،  )7(720غيهـــا. ومـــددت الجمع ـ أعمـــال الو
  .1955الثالثين من حزران عام 

الة ال عدم تنفيذ إســرائيل لقرار ،  إلى الدورة التاســعة،  عامونقل مدير الو
ة العامة آنذاك قرارها رقم ،  العودة قضــــــي بتمديد 9(818واتخذت الجمع ) الذ 
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ــالــة حتى حزران من عــام  الــذ ،  وهــذا هو الموعــد الــدقي،  1960أعمــال الو
ة. حثه في دورتنا الحال   نهتم ب

ة العامة في دوراتها ال ة عشـرة وتقببت الجمع ة عشـرة والثان عاشـرة والحاد
ــرة ــ ــ ــ ــــ الة العام،  الكثير من الفزع،  والثالثة عشــ ــير ،  تقارر مدير الو ــ ــ ـــــ التي تشـــ

ة  ــعت الجمع عها إلى اســـتمرار إســـرائيل في عدم اإلذعان لقرار العودة. ووضـ جم
ــا  ـــب عينيهـــا وهي تتخـــذ قراراتهـ ــ ــ ــ ــــ قـــة نصــــ ) 11(1018) و 10(916هـــذه الحق

ــة،  )13(1315) و 12(1191و ـــائغــة هــذه ،  في الــدورات األرع المتعــاق ــ ــــ ــ ــ صـــ
لة  لماتهما ومدلولهما. وســأكون ظالمًا للمشــ غتين تتشــابهان في  القرارات في صــ

ـــها ـــهما. تقول الفقرة ،  نفســـ م بنصـــ ـــأنقلهما إل ــ ــــارهما ولذا سـ إذا ما حاولت إختصــ
  األولى ما نصه: 

ض على ا( ـــيتي العودة والتعو ــ ـــ ــ ــ ة العامة أن قضــ لالجئين تالح الجمع
ة من القرار  ــت عليهما الفقرة الثان ــــ ــــ ــ ــ وأن ،  لم يتم تنفيذهما،  )3(194ما نصـ

  .)مازال موضع القل الشديد،  وضع الالجئين

ة العامة  ــــادر عن الجمع ــــ ــــ عاز الصـ ــعنا أن نمر بهذا اإل ـــ ـــ ــــ س في وسـ ول
ارات نفسها التي وردت في القرارات األرعة  قع في الع دون أن نالحظه –والذ 

ح،  لةســــهو  ــح ــعها الصــ لة في وضــ ــ ضــــع المشــ ــرائيل،  أنه  س موقف إســ ع ،  و
ة فهذا  ـــتمرار لقرارات األمم المتحدة. أما الفقرة الثان ــ على أنه موقف المتحد بإســ

  نصها:
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ـــاوراتها مع لجنة ( ــ ــتمرار في مشــ ــ ــ التها اإلسـ ة العامة إلى و تطلب الجمع
عة لألمم المتحدة ـــوع الالجئ،  التوفي التا ــ ــ ــ ـــدد موضــ ــــ ــ ـــطينيين وفقا صــ ــ ـــ ين الفلســـ

صــورة خاصــة ،  لألهداف المتوخاة من المهام الملقاة على عاتقيهما مع اإلشــارة 
ة من القرار    .)) 3(194إلى الفقرة الثان

ــة العــامــة ــة للقرار،  وقــد جعلــت الجمع ،  في هــذا النص من الفقرة الثــان
الة  ــطين وو ــ ـــة الملقاة على عات لجنة التوفي لفلســـ ــ ســ األمم المتحدة المهمة الرئ

ــغيلهم ــال ،  وطلبت إلى هاتين الهيئتين الدوليتين،  إلغاثة الالجئين وتشــ أن تواصــ
  أمًال في الوصول إلى الهدف النهائي.،  التشاور

ة العامة ع قرارات الجمع ــــتخلص من هذا التحليل لجم ــــ ــ ــ ننا أن نســ م ،  و
ة واحدة نعرضها ،  حول مساعدة الالجئين الفلسطينيين قة أساس ان دون حق للع

ــك ــ ــ ــ ــرائيل وحده،  أن يتطرق إليها أ شـ ــ ــ هو الذ قرر أمد ،  وهي أن موقف إســـ
الة. ففي غضـــون عشـــر ســـنوات الة ،  عمل الو ة العامة عمر الو جددت الجمع

فبلغ المجموع عشــر ،  ومرتين أخرين ألمد أطول،  ل مرة لســنة واحدة،  مرتين
ول عن هذه التمديدات والرد على من هو المسؤ ،  وقد يثار السؤال اآلن . سنوات

س إال   وال غير إسرائيل.،  إنها إسرائيل،  ذلك واحد ل

ــرائيل قرار العودة ــ ــــ لما تمدد ،  ما اتخذته األمم المتحدة،  ولو نفذت إســـــ
عد أخر  الة مرة  ـــتراحت الدول المتبرعة،  عمر الو من اســـــتمرار العبء ،  والســ

نوا من ،  آالم المنفى،  هو األهموهــذا ،  ولتوفرت على الالجئين،  المــالي وتم
أعظم النعم   وهي نعمة الوطن الحبيب.،  التنعم 
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ة شــــائعة نت من االنتشــــار حتى ،  ومع ذلك فهناك المغالطة إســــرائيل تم
هاتها جهل الناس  ــو ـــــ ـــرائيل وتشــ ــــ ـــتغل مغالطات إســ ــ ــ ة. وتســ ـــم ــ بين الهيئات الرســــ

راءتهم راءتهم معًا. وتدور هذه الم،  و حول التهمة الشررة ،  غالطاتأو جهلهم و
ــهم ــ ــ ة والالجئين أنفسـ أن الدول العر ـــوا معاً ،  القائلة  ـــــارع التي ،  قد رفضــــ المشــ

ذيل لهذه التهمة الة األمم المتحدة. و ـــرائيل أن إدماج ،  أعدتها و ــــ فقد زعمت إســ
ة لم يتحق ــاد ــ اإلقتصــ اة الشــــرق األوســ ــبب موقف الدول ،  الالجئين في ح ســ

ة وال   . الجئينالعر

ه المتعمد  ــو ــتند إلى التشـ ع هذه التهم األســـطورة تسـ وال رب في أن جم
األمر الجديد . للحقائ س  ه فهذا ل طل في التشو ،  أما أن تقوم إسرائيل بدور ال

عض في األمم المتحدة هذه  ـــدق ال ــ صــــ ــتاذة في هذا الفن. أما أن  ــــ ــ ذلك ألنها أسـ
هات ـــو ـــوئها،  التشـــ ــ عملوا على ضـ . فالتهمة ف،  وأن  ــدر الدهشــــــة والقل ـــ هنا مصـ

حة ســـت صـــح ة المزعومة ل تنبو عن الصـــواب ،  والحقائ المزعومة،  الصـــهيون
له ،  والنتائج التي يتم الوصـــول إليها،  والصـــدق قة. والموضـــوع  عيدة عن الحق

م  ح قال إن هذا تأكيد إســــرائيلي حتى  في أن  مزف من بدايته حتى نهايته. و
أن ال  ه    وال قاعدة.،  صحة لهعل

ة،  وفي دحض هذه التهمة ة ،  يجب أن نوضح تمامًا منذ البدا أن قض
ســـة ة الرئ ة،  الالجئين من الناح اســـ ة الســـ ــ القضـ ســـت  ة دون  . ل ــ فلهذه القضـ

ة ــ ــ ة والنفســــ ــان ــ ــ ــك نواحيها اإلنســ ــ ــ ــلة تماماً  . شــ ــــ ن الحقوق ،  وهي متأصــ في تكو
ة وال رب.   األساس
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ــتعملنا ـــ ــ ــ ة قلنا إن لحمها ولكن إذا اســـ ات ـــطلحات الح ــ ـــــ ،  وعظمها،  المصــ
الزم) ــابهـا وجبلتهـا األولى (البروتو ــــ ـــــ ة ،  وأعصــــ لهـا موجودة في النواحي القوم

ة  ارات االقتصـاد ة واالعت ة نواح اقتصـاد ة في جوهرها أ س للقضـ ة.فل اسـ والسـ
لة نفســها عد عن المشــ ل ال عيدة  ونها منفصــلة و امل هي عو ،  اإلضــافة إلى 

م ل الحل مطلقًا. وٕانما هي عناصر صقل وتشح س إال. فهي ال تش ة ل ،  إضاف
لة الالجئين ــي. ولهذا فإن مشـــ اسـ ة حل ســـ ،  ال تقبل إال طرقة واحدة،  في عمل

عدو ،  لمحاولة حلها لة فال  ة. أما الحل اإلقتصــاد للمشــ اســ وهي الطرقة الســ
ـــاطير األمم المتحدة ــطورة من أســ ــ ون أسـ ة ،  أن  ـــمحنا للمنظمة الدول هذا إذا ســ

  التحول من الحقائ إلى األساطير.

لة ة لحل المشــــ س الحديث عن طرقة إقتصــــاد ـــيلة للتهرب ،  ول إال وسـ
ة ــ ــ ــاســ ة األســــ ــ ــ لة من  . من القضــ ــ ــ قوم في النظر إلى المشــ ولعل الخطأ األكبر 

ير في هذه الطرقة ة. فالتف تها اإلقتصاد ه والعمل ضمن هذا ،  زاو اإلطار تشو
ـــة ــ ســ لة الرئ ــــــ قي،  لمظاهر المشـ ـــة عن مظهرها الحق ــتعاضــــ ــــ الهوامش ،  أو إسـ

  والذيول.

ة العامة في قرارها  عتبر،  )3(194وقد حاولت الجمع القانون ،  الذ 
ة،  األســاســي لة الالجئين،  إذا رغبنا في هذه التســم ة لمشــ حث عن ،  النســ ال

اســي. وقد تحد ارات واضــحة صــرحة الحل في المحتو الســ ع ة  ثت الفقرة الثان
ن،  عن العودة ــــرع وقت مم ــــ ــــ ولم تتحدث هذه الفقرة عن  . وعن تنفيذها في أســ

ة( اة الشرق األوس اإلقتصاد ان هذا اإلصطالح في )إعادة إدماجهم في ح . و
ة اغة إسرائيل،  البدا ته إسرائيل ،  من ص ها. وقد وجد هذا النقد الذ ص وص
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ـــــوقًا للت ــ يبها ،  إما عن براءة،  إلى حد ما،  داولســ ــتثناء تر ــ ــــ أو تعمد. ولكن بإسـ
ة العامة ،  الماد ة الجمع ان في ن ة. ولو  ـــــ ــ اسـ ـــــ ــ املها هرطقة سـ رة  فإن الف

أن تعمل على إعادة إدماج الالجئين ،  أو في أ وقت الح،  1948في عام 
ة ـــاد ــــ ــ اإلقتصــــ ــ ــــ ــ ـــــرق األوسـ ــ ـــ اة الشـ ارات ألعرت عن نيتها هذ،  في ح ه في ع

ة العامة س أســهل على الجمع من أن تعلن ما ترد وف ،  واضــحة صــرحة. ول
ـــلكت الطر المعاكس تمامًا. فمنذ  ة العامة قد ســـ ـــاء. ولكن الجمع ما تهو وتشـــ

لة الالجئين المؤلمة ــ ــ ــــ ــ ــ ـــوء مشــ ــ ــــ ــــ ة العامة،  نشـ ل دورة من ،  والجمع تعلن في 
قــالتــأييــدهــا لمبــدأ العودة. ومن الخ،  دوراتهــا ــة لم تتخــذ أ ،  طــأ أن  إن الجمع

ة 1948قرار بتأييد العودة إال في عام  ع القرارات التي اتخذتها الجمع . ففي جم
اسة التي أعلنتها األمم المتحدة.،  انت العودة،  العامة عن فلسطين   هي الس

ة لتروا صحة ما أقول: م أن تنظروا إلى القرارات التال   وفي وسع

212 )3(  ،302 )4(  ،393 )5(  ،394 )5(  ،512 )6(  ،513 
)6(  ،614 )7(  ،720 )8(  ،818 )9(  ،916 )10(  ،1018 )11(  ،

1191 )12(  ،1315 )13( .  

ع هذه القرارات ـــلي ،  وجم ــ ـــاف إلى القرار األصــ ــ ــادر 3(194تضــ ) الصـــــ
ـــطينيين – 1948عام  لة الالجئين الفلســ ــ ــ مشـ ع هذه القرارات المتعلقة  ،  وفي جم
ر  ال مختلفةذ ـــــ ــ ــ قة،  ت العودة في أشــ ــا ـــــ القرارات الســــ ير  التذ أو بتأكيد ،  أما 

مالحظة عدم تنفيذها،  العودة ارة ،  أو  ــتخدام الع حقوق (أو بإســـ ــاس  دون المســـ
ة من قرار عام ،  )الالجئين ــة عند ترديد الفقرة الثان ــ ــــ ــ ــ ــــورة خاصــ ــــ ــــ صــ رها  أو بذ
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ل قرار 1948 ارات في  ـــدرتها . وقد أدرجت مثل هذه الع ــ ـــ من القرارات التي أصـ
ة العامة حتى يومنا هذا.   الجمع

ـــعار،  ومع ذلك ــ الشــ ــ ـــاد،  الذ يدعى،  فقد ألصـ ،  اإلدماج االقتصــ
عض التعابير البرئة،  عن طر إسرائيل التي تتعل ،  1948في قرار عام ،  ب

ة ــــاد ة المعينة. لكن هذه التعابير االقتصـ ـــاد ا االقتصــ ـــا عض القضــ ــ،  ب ئنا إذا شـــ
ل ــميتها على هذا الشـــــ ــ قصـــــد منها ق،  تسـ أن تعني إعادة دمج الالجئين ،  لم 

ا ا لضـــمان تنفيذ العودة،  اقتصـــاد ال ،  بل قصـــد منها أن تكون تســـهيًال إقتصـــاد
اسة اإلدماج .،  أن تعطي األسنان والقوة لس دها األمم المتحدة ق   التي لم تؤ

ـــير إ  ــ س أو إبهام أود أن أشــــ ة وإلزالة أ ل ـــرة والحاد ــــ لى الفقرتين العاشــ
ــرة من القرار رقم ( ــــ ــ ــ ة العامة في الفقرة 1948) لعام 194عشـــ . وقد أمرت الجمع

ــأن  ــة  ــرة لجنــة التوفي الــدول ــــ ــــ ــهــل التطور  (العــاشــــ ــــ ـــــ ــات التي تســـ ــالترتي تقوم 
ات الالزمة لحرة الوصــول إلى ،  االقتصــاد في المنطقة ما في ضــمنها الترتي

ـــالت المختلفةالموانئ والمطارات  ــهيالت المواصـــ ــ ـــائل النقل وتســ ــتخدام وســـ . )واســــ
ــرة أوامرها إلى لجنة التوفي  ــ ة عشــ ة في الفقرة الحاد ـــــدرت الجمع ـــهيل (وأصـ بتســـ

ــة ــة واالجتمــاع ـــاد ــــ ــــ ــــ ــار الالجئين من النواحي االقتصـ ــانــت هــذه )إعــادة اعت . و
ة ـــاد ارات ااإقتصــ ـــيتها عليها م،  الع ــرائيل قضــ نذ أمد هي الدعائم التي أقامت إســـ

ــمد أمام المنط ،  عيد. ولنر اآلن ــ صـــ ـــرائيلي أن  ن لهذا الموقف اإلســــ م يف 
  الصرح الكرم.
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ارات،  من الواضح تمامًا وفي الدرجة األولى ال عالقة لها ،  أن هذه الع
ة ـــاد للدول العر ــــ اإلنماء اإلقتصــ فة ،  مطلقًا  ــ ــ ــواء أكانت من الدول المضـــــ ــ ســـــ

شــير إلى الدول ،  )المنطقة(ح المســتعمل وهو فاإلصــال،  لالجئين أم لم تكن ال 
ان عنوان القرار :  ة وٕانما إلى فلسـطين وحدها. و فلسـطين: تقرر وسـ  (العر

ــارات إلى الموانئ والمطارات)األمم المتحدة عن تقدم أعماله ــــ ــــ ــ ــ وطرق ،  . فاإلشـ
ـــالت والنقل ــ ــ ة العا،  المواصــ س إال. ولم تكن الجمع ـــطين ل ــــ فلســ ،  مةإنما تتعل 

ة عامة عاقلة ة جمع ــع أ ـــ ــــ ــ ــ س في وسـ ة. ول ومات العر ،  توجه حديثها إلى الح
ة ــطين ة الفلســـــ ـــــ ــاد ،  عند معالجتها للقضــ ــ أن تجرؤ فتتدخل في اإلنماء االقتصـــ

ـــؤون موانئهــا ــ ــ ـــ ــ ـــــاء وتتــدخــل في شــ ـــــ ــــ ومطــاراتهــا وطرق ،  أل من الــدول األعضــ
ها. ولذا فإن أ إنماء فاإلشــارة هنا إلى فلســطين دون ســوا  . ونقلها،  مواصــالتها

ون مقصورًا وموجهاً ،  اقتصاد لفلسطين دون غيرها. ،  ومرسوماً ،  يجب أن 
ــه. فهذه الفقرة  ــ ــ ــــرة من القرار نفسـ ة عشـــ ـــــوص الفقرة الحاد ه نصــ دنا ف وهذا ما تؤ

ــــاد ،  تعهد إلى لجنة التوفي ــ ــ ار االقتصـ ـــعاب أمام رد االعت ــــ مهمة تذليل الصــ
فلســـطين والالجئين. ،  أن اإلنماء االقتصـــادلالجئين. ومن هذا يتضـــح  متعل 

ــع األمم المتحـــدة أو أ من هيئـــاتهـــا ــــ ــ ــ س في وســــ حـــث األمور ،  ول أن تقوم ب
ـــادها ــ ــعبها واقتصــ ــــ ــــيها وشـ ة وأراضـــ الدول العر ة  . المتعلقة  ومن هذا يبدو أن أ

ة ة في الدول العر ات األمم ،  إشــارة لألوضــاع االقتصــاد هو تجاوز في صــالح
طلب إليها،  لمتحدةا ــــــعه؛ ال ،  لم  ــــ ه. إنه تدخل في غير موضــ أن تقول رأيها ف

ــاء  ــام االختالف عن اإلنمـــ ـــة الالجئين أمر يختلف تمـــ ــ ـــــ ــ ــ ــــ ـــه. فقضـ ــ ن قبول م
ــاد العري ـــــ ــــ ة. واالقتصــــ ــــاد في البالد العر ــ ـــــ ــ ة ،  االقتصــ أمر يهم الدول العر

في أ ،  وســعهاوفي ،  فهي التي تضــع مشــارعها لإلنماء االقتصــاد،  وحدها
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ـــــاء ة التي ،  وقت تشـ ــ ــ ـــــائل المناســ ــــد عون األمم المتحدة عن طر الوسـ أن تنشــ
ــؤونها . تختارها ــ ــ ــــــامح في أ تدخل في شـــ ــواء أكان التدخل ،  ولكنها ال تتســـ ــــ ســـ

ان  ة عالقة مهما  لة الالجئين أ س لمشـــ ًا أم غير ذلك. ول اســـ ــ ا أم سـ اقتصـــاد
ة ،  نوعها ـــاد ــــ ــؤون االقتصـ ــــ ـــــات للشــ ةالدراســـ ،  ودخلها القومي،  في الدول العر

ع،  واليد العاملة فيها، ورأســمالها ه ذلك من المواضــ ة وما شــا ع  . ومواردها الطب
ا ع هذه القضــــا ات األمم المتحدة،  فجم ــالح وعلينا  . ال تدخل ضــــمن نطاق صــ

عًا لذلك ة العامة،  ت ال من التدخل ،  ل جد وحزم واحترام،  أن نحذر الجمع
ــبفي  ــ ة فحســ ا العر ــا ــــوع الالجئين ،  القضــــ ة محاولة للر بين موضــ بل من أ

ين اإلنماء االقتصاد العري.   و

الة األمم المتحدة دنا في إنذارنا هذا وجهات نظر و وهي نظرات ،  وتؤ
ة ل هنا في أبراج األمم المتحدة العاج الة في غضـــــون ،  لم تتشـــــ وٕانما بنتها الو

ــنوات من التجارب مع  ــ ــ ــ ــــ لندرس موقف المدير العام ،  الالجئين.ولنتوقف قليالً ســ
لة. ة من نواحي المش الة من هذه الناح   للو

ـــرة ــ ــــ ة عشـــــ لة ،  فقد قال المدير في تقرره إلى الدورة الحاد ــ ــ ــــ ــ ـــ عن مشـ
  الالجئين ما نصه:

ة( الحلول االقتصاد ة تتأثر  لة اقتصاد ست مجرد مش   .)أنها ل
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الغ ةوال رب في أن هذه الكلمات  رون ،  ة األهم ف وعلى أولئك الذين 
ة ـــاد ــــ ـــــ لمات المدير هذه،  الحلول االقتصـ ه  ما تعن ًال  روا طو ف إذ أنها ،  أن 

عث من تجارب السنوات الطوال ة.،  لمات تن لة رهي   في االصطراع مع مش

ــــل ،  وقال المدير في جزء آخر من تقرره ــــ ــ ــ اب فشـ ـــــ ــ ــ ـــ ـــح أسـ ــــ ــــ وهو يوضــ
  ا نصه:المشارع الواسعة النطاق م

عًا لذلك( ـــــــح ت تضـــ ة جرئة،  و ـــــ ــ ــ اسـ ــــــ ،  أنه نتيجة لعدم وجود قرارات ســــ
ــعة النطاق املها،  وواســ ة الالجئين  ــ ـــود هناك ،  حول قضــ سـ فمن المتعذر أن 
التفاؤل   .)في حلها،  شعور 

الة ان واضــــح من مدير الو اســــي ،  وهذا ب ة أن الحل الســــ د مرة ثان يؤ
ـــاد قرر ،  ال االقتصــــ لةهو الذ  ــ ــ ــــد اتخاذ  . نتيجة المشـــ ــ ء ينشـ ان جر أنه ب

ون  ن أن  م ـــــا. فأ قرار ال  ــ ــ ضـــــ ء أ ـــي جر ــ ــ ــــ اســـ ــ ــ ــــ ــ ــ إال عن طر ،  قرار ســ
  اإلجراءات الجرئة إلرغام إسرائيل على اإلذعان لألمم المتحدة.

ـــرة ة عشـــ الة في تقرره إلى الدورة الثان ــًا النتائج ،  وقال مدير الو ملخصــــ
  التي توصل إليها ما نصه:

ــدة ( ــــالــــة األمم المتحــ ـــا أن ننظر إلى عمــــل و لغوث الالجئين ،  علينـ
ــغيلهم ـــــ ــ ــطينيين وتشـ ــــ ـــس ،  الفلســــ ــ ــــ ــوء األسـ ــ ــــ ة على ضــ ق عة األمور الحق وفقا لطب

لة الالجئين ة فلسطين التي ترت بها مش ة لقض اس قاً ،  الس اطًا وث   .)ارت
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ير طلـــب إلى الكثيرن الترو والتف ـــان  وال ،  ال رـــب في أن هـــذا الب
ما ــ ة،  ســ ـــاد ادرة االقتصـ عتقدون أن الم ة إلى أولئك ن الذين  يجب أن ،  النســــ

نا ما في اإلنماء االقتصـــــاد ـــتهو ســ ل شـــــيء. فمن واجبنا أن ال  ــب  من ،  تســـ
لة معالجة المشــــ الة المخولة  ــحر أخاذ. فها هي الو ،  ال تتردد لحظة واحدة،  ســ

ـــورة قاطعة ــــ صـ لة،  في أن تبين  ــ ــ وأن تدرس على ،  يجب أن تعتبر،  أن المشــــ
عة الطرقة التي تعالج بها  لة من طب ذا تظهر المش ة. وه اس ضوء أسسها الس

ة لة هي: هل تحل المعضــــلة . القضــــ ات إســــرائيل،  والمشــــ قًا ،  وفقا لرغ أو ط
حـــث عنهـــا ـــة التي ن قر ـــات األمم المتحـــدة ومـــا الع إليجـــاد طرقـــة معينــة ،  لرغ

لة ـــــ ــ ــ ــرائيل إ،  لعالج المشــ ـــــ ال محاولة للفرار من مواجهة الواقع. وعندما ترغم إســــ
ــات المجتمع الـدولي أن تتحق ن لرغ م وع أمـام األمم المتحــدة  وأن ،  على الر

ان قوة المنط . تجل وتحترم س في إم ــغ األخالقي أن يرغما ،  ول ــــ ــ ــ أو الضــــ
ـــرائيل الة األمم المتحدة،  إسـ العدالة. وو م  ألداء ،  لى القوةتفتقر إ،  على التســــل

ــرائيل ـــــ ــــ ها،  مهمتها. أما إســ ــــلو ــ ــــ على أنها ال تذعن لميثاق األمم ،  فقد أثبتت ســـ
ـــها،  المتحدة ــ ــ ــــ ــــيء غير القوة،  بل للقوة،  وال لألمم المتحدة نفسـ ــــ ذا  . وال شــــ وه

لة من مشـاكل األمم المتحدة،  عندما نتعامل ثير ،  في مشـ ون  علينا أن ال ن
ان ـــــ الفعل . النسـ ة،  وعلينا  الة الغوث الدول ر لما نقلته و إلى هذه ،  أن ال نتن
  . المنظمة

ـــرائيل عندها،  لكن هذه المقدمة ــ فهناك  . لم تكن الوحيدة التي توقفت إسـ
ة أخر  ان الالجئين في البالد ،  تقدمها إسرائيل،  ال أساس لها،  حجة واه إلس

ة مون فيها اآلن،  العر ق ـــير في هذا . التي  ــطالح  وٕانني أشــــ ــــ ـــدد إلى إصـ الصــــ
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ة العامة( ــتخدمته الجمع ــ الة اإلغاثة ،  إعادة اإلدماج) الذ اســـ ـــدد أعمال و ــ صــ
ة    . الدول

موجود فعًال في آخر ستة ،  )إعادة اإلدماج(إن إصطالح ،  وأبدأ فأقول
ـة العـامـة ـة،  قرارات إتخـدتهـا الجمع ـالـة اإلغـاثـة الـدول ــارة إلى مهـام و ــــ ــــ ــ ــ ،  ـاإلشـ

وصـــاغت ،  واهتبلت الفرصـــة،  ه اإلشـــارات نصـــب عينيهاووضـــعت إســـرائيل هذ
ـــعار الذ ترده من إعادة اإلدماج ــــعار العودة. بينما ،  الشـــــ ــ قف في مواجهة شــ ل

ـــعار ــ ا لهذا الشــ ـــحا عض ضــــ عض اآلخر،  وقع ال أو ،  عن إدراك منهم،  فإن ال
تها إسرائيل،  بدون إدراك العملة المزفة التي ص ار أنها،  قبلوا  عملة  على اعت

لمة مزفة د  حة وٕانني ألؤ ــح ــــ ــــ ة العامة،  صــ إعادة ،  لم تقرر ق،  ألن الجمع
وقــد ال تكون في حــاجــة للرجوع إلى أ معجم  . إدمــاج الالجئين خــارج بالدهم

لمة  ه  ل ،  )إعادة إدماج (من المعاجم لتعرف ما تعن ــح  ــــ ــــ ــ إذ أن معناها واضــ
ــــوح ــ ــ ــت إدماجا . الوضـــ ــ ــــ ــ سـ . إنها إعادة إدماج الجزء في بل إعادة إدماج،  أنها ل

ـــلي ــ ان األصــ ان،  الك البناء الجديد . إلعادة الك ـــت  ســــ وٕانما هي عمل ،  وهي ل
ة. فنحن ال  حث في التعقيدات اللغو ال م  ـــن ــ ــ ـــــ م ولكنني لن أضــ من أعمال الترم

. فإعادة اإلدماج ــتغل هنا في درس لغو ة ،  نشـ هو إصـــطالح اســـتخدمته الجمع
ـــيره ومن واجبنا،  العامة حث عن تفســـ عند األمم المتحدة ذاتها. وعلينا ،  ن أن ن

ة العامة. وقد ،  أن نقرأ إعادة اإلدماج ه الجمع في المفهوم نفسـه الذ وضـعته ف
ـــطالح ألول مرة ــ ــ ــ ـــتخدم هذا االصــــ ــ ــ ــ ـــ عة من القرار ،  اسـ ،  )5( 393في الفقرة الرا
ة العامة وهذا نصه:   الذ اتخذته الجمع

ة العامة..(   .إن الجمع
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ة العامة ،  تعتبر( ة من قرار الجمع ـــــوص الفقرة الثان ــ ــ ـــاس بنصــ ــــ دون المســــ
انون األول عام 3( 194 ـــر من  ــادر في اليوم الحاد عشــــ ــ أن ،  1948) الصـــ

ـــرق األدنى إما عن طر ،  إعادة إدماج الالجئين ــ ــــ ة للشــ ــاد ــ ـــ ــ اة اإلقتصــ في الح
ان،  العودة ح تمهيد للو ،  أمر حيو ،  أو عن طر إعادة اإلس قت الذ تص

ة غير متوافرة ه المســاعدة الدول ولتحقي أوضــاع من الســالم واإلســتقرار في ،  ف
  .)المنطقة

ذا فإن إعادة اإلدماج ال تقف وحيدة في خواء ما أنها لم تســـتعمل ،  وه
ان : العودة لمن  ــ ــ ــــ ــ ــ العودة أو إعادة اإلســ قها  . وٕانما ارت تحق ـــيء مطل ــ ــ ــ ـــ شــ

ان لمن ال،  يختارها ـــــ ــ ــ ــــ ة أن ألفت  واإلسـ ــ ـــ ــــ ــــ يختار العودة. وأود في هذه المناسـ
عد هذا القرار  ع القرارات التي وردت  قة مهمة واحدة. ففي جم م إلى حق اه انت

ــاج ــدا،  الـــذ نص على إعـــادة اإلدمـ ر اإلدمـــاج أبـ ــاق هـــذا ،  لم يـــذ خـــارج نطـ
ع هــــذه القرارات . وفي جم ـــذا التعبير ،  المحتو ــان هـ ــ ــــدورة األخيرة  وحتى ال

ل التالي ستخ ان(دم على الش اإلس العودة أو    .)اإلدماج 

لمة إعادة اإلدماج وحدها رت  حدث قد أن ذ حدث ق ،  ولم  ما لم 
ــــترا المعهود وهو :  ــ ــ حقوق الالجئين التي (أن وردت دون اإلشـ ــــاس  ــ ــ دون المسـ

ة من القرار  ــــر هذا التحف على )3( 194تنص عليها الفقرة الثان ــ ــ ــ قتصــــ ). ولم 
ــوحذلك لح ــ ــ ــ ــــ ة ،  ف حقوق الالجئين بل ظهر بوضــ ل قرار اتخذته الجمع في 

  العامة في موضوع الالجئين.
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له ــح من هذا  ــــ ــ ــ تضــــ ة،  و د ،  أن موقف الجمع ان دائما موقف المؤ
ة،  لح العودة وقد أشـــار  . منذ أرغم الالجئون على الخروج في رحلتهم المضـــن

ة العامة اســه لقرارات األمم المتحدة  ،األمين العام في تقرره إلى الجمع ،  عند اقت
ة إما عن طر (إلى  ــــاد ــ ـــرق األدنى االقتصــ ــ اة الشـــ إعادة إدماج الالجئين في ح

ان عد ذلك فورًا ،  )العودة أو عن طر إعادة اإلســـ وفي (ومضـــى األمين العام 
ـــر ــــ ــ ــ نة في القرارات األخر ،  فإن إعادة اإلدماج هذه،  الوقت الحاضـــ تبدو مم

ــهم الناجمة ــ ــ ــــ ار الالجئين أنفســـ ة في الفقرة  )عن اخت وتحدث األمين العام مرة ثان
ـــرة من تقرره ــ ــ عة عشــ ــرد نص ،  الرا ــ ــ عد أن ســـ  194في قرارا رقم  )العودة(قول 

  ) ما نصه:3(

ا ( ة العامة أن تقفه منطو ون الموقف الذ يتحتم على الجمع ذا  وه
ــرائيــل اإل ــ ـــــ ــــ ــاة إسـ ــاة البالد على إعــادة إدمــاج الالجئين في ح مــا في ح ــة  نتــاج
ار المعطى لالجئين أنفسهم ة تنفيذًا لح الخ   .)العر

ــب ح إلعادة اإلدماج فحســـ ـــح ـــير الصــ التفســ س هذا  ل ،  ول بل أنه التأو
ـــا. ومن ح الالجئين أن يختاروا بين العودة  ضـــ ة العامة أ الدقي لقرارات الجمع

ض ــاة ومن الواجــب إعــادة إدمــاج أولئــك الــ،  والتعو ذين يختــارون العودة في ح
ـــــرائيل ــ ــ طرة إسـ ــ ـــ ة العامة . المنطقة التي تقع تحت ســـــ ،  هذه هي زدة قرار الجمع

الة آالم المتحدة ولة إلى و ة. ومن ،  وهذه هي المهمة المو ما قررتها الجمع
طرة ،  هذا يبدو أن إعادة إدماج الالجئين ــ ــ ــــ ــ ــ في المناط الواقعة اآلن تحت ســ

ـــرائيل ــهمإنما ه،  إســ ة إلى الالجئين أنفســـ النســـــ ة  عودون  . ي مرحلة ثان فهم ســـــ
ــالجــدل الفقهي أو ،  أوالً  س مــا أقولــه  ــًا. ول ــا ثــان ـــاد ــــ ــ ــ ــــ ثم يجر إدمــاجهم اقتصـ
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ة العامة ،  وفقا لهذه الخطو،  ولتنفيذ إعادة اإلدماج. القانوني بل إنه قرار الجمع
ــــائها في التها منذ إنشــ ة العامة لو ـــدرت الجمع التوجهات ،  1949عام  فق أصـــ

ة:    التال

ة العامة(   إن الجمع

ــرق األدنى( ــــ ـــغيلهم في الشــ ــ الة األمم المتحدة لغوث الالجئين وتشـــ ،  توجه و
ــطين ــــ ـــ ــ ــ ة لفلسـ ـــاور مع لجنة التوفي الدول ــ ــ ــــ قًا لألهداف المتوخاة من ،  للتشــــ تحق

ة ا،  مهمتيهما ة من قرار الجمع صـــورة خاصـــة إلى الفقرة الثان ــارة  لعام مع اإلشـ
انون األول عام 3(194   .)1949) الصادر في الحاد عشر من 

ة ا الجمع قة نوا ــرائيل أن تخفي حق ــ ــ ــ ــــ نة إســ س في م فعلى لجنة  . ول
ـــــهــل أمر العودة ــ ــ ــــ ــأمر اإلدمــاج،  التوفي ان تسـ ــالــة أن تقوم  إذن  . وعلى الو

ة على ،  فالعودة أوال ــبب الذ حمل الجمع ــ ــــ ــــ ًا. وهذا هو الســ ه واإلدماج ثان توج
ـــرع لجنة التوفي في إعادة  ـــي جهودهما. فعندما تشــ ـــاور معًا وتنســ التين للتشــ الو

الة في إدماجهم ان  . الالجئين تبدأ الو النظر إلى عصـــــ ـــتطع اللجنة  وٕاذا لم تســ
الة ان تنفذ ،  تحقي العودة،  إســرائيل نة الو س في م ح من الواضــح أن ل صــ

ما  لها  ة  ة العامةاإلدماج. هذه هي العمل ــورتها الجمع ــ ة من ،  تصــــ وهي عمل
ــتخدمت  ــ ــ ه أو تزيف ن حتى ولو اســ ـــو حيث ال تقبل أ تشـــــ ــــوح والجالء  الوضــــ

قرتها. ل ع قرتها و   إسرائيل جماع ع
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س ناجمًا عن  ــا أن الفضــــل في إدماج الالجئين ل ضــ ومن هذا يتضــــح أ
ـــها ــ ــ ـــ الة نفسـ قع ،  وال عن افتقار إلى الحماس من جانبها، خطأ في الو فاللوم ال 
ـــها الطرقة نفســ الة،  عليها. و عز تجديد عمر الو إلى الالجئين ،  يجب أن ال 

ـــا ضـ الة أ فة لهم. وهنا ال تالم الو ــ ــهم أو إلى الدول المضــ فإســــرائيل هي ،  أنفســ
قع التثرب،  الملومة ة،  وعليها وحدها  ــؤول ــ ــــ ــ ــ وأنا ال  . وعلى أكتافها تقوم المســ

ـــــرائيل إذ أن هذه األبواب أقول إن اللوم يجب أن  ــ ــ ــــ ـــع على أبواب ملك إسـ ــ ــ ـــــ يوضــ
قة مفهوم إعادة  ــت حق ــــ ــ ــ ذلك منذ فجر التارخ. أما وقد درســـــ انت  للعرب. وقد 

ــؤال الدقي،  فإنني،  اإلدماج ــ ــــ ــ ع ،  أعود اآلن إلى الســ ـــــلت جم ــ ــ وهو : لماذا فشـــ
الة في هذا الميدان حتى اآلن.   مشارع الو

عيب ا،  ولنبدأ فنقول س مما  ـــلها ،  ألمم المتحدةأن ل ــ ــــ ــ ــ فشـ أن تعترف 
ح. وال يلي ،  فمثل هذا االعتراف ـــح ــ ــ ــ ـــير في الطر الصـــ ــ ــــ الســـ هو نقطة البدء 

ــير قدمًا في طر،  األمم المتحدة ــــ ــ ـــــي في الســ ــ ــ أثبت أنه ينتهي إلى ،  أن تمضـ
ــــتقبل ــ ــ ـــــل في المسـ ــ ان لنا أن نتجنب الفشــ ـــلة. وٕاذا  ــــ ة فاشــ فعلينا أن نعرف ،  نها

اب التي تقوم    وفشل الحاضر.،  وراء فشل الماضياألس

قة عنه متوافرة  ــــدد. فلدينا معلومات دق ـــــ ــــ ولن أعرض آرائي في هذا الصــ
الة األمم المتحدة ــها،  في تقرر و ــــ ــ ــ ولن أرهقكم  . وهي تقارر تتحدث عن نفســــ

ـــر تقرراً  ــ ــ ــــ ــارة إلى الثالثة عشــ ــ ــــ ــــ اإلشـ عًا لذلك  التي تقدم بها المدير العام إلى ،  ت
ـــة العـــامـــة ح المعلومـــات ،  ففي التقـــارر األرعـــة األخيرة منهـــا،  تى اآلنالجمع

ة. ة والواف   الكاف
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ـــوع إعادة  ــــ ــعة إلى موضــ ــــ ــ ــار المدير العام في تقرره إلى الدورة التاسـ ــ ــ أشـــ
ل التالي:   اإلدماج على الش

ات التي تقوم في طر تحقي األهداف التي ( ة إلى العق ـــــ ــ ــ ــــ النسـ أما 
ة العامة ــورتها الجمع ــــ ــــ ــ قوم على خطو ،  أهمها فإن من،  تصـ عدم وجود حل 

ض العودة والتعو ة المتعل    .)قرار الجمع

ـــدرت ،  ولم نقل نحن هذه الكلمات ـــــ وٕانما هي الكلمات الموزونة التي صــ
عد حساب دقي ا تر ،  عن المدير العام  ان  عني هذا الب ة. فماذا  ودراسة واف

بير ؟ نفسه. انه يبرهن على أن حيث يتحدث عن ،  إنه من الوضوح على حد 
الة لم تتحق ــــارع الو ــ ــ ــرائيل  . ألن العودة لم تتحق بدورها،  مشـ ـــــ انت إســ وٕاذا 

ــحة،  تعارض العودة ح واضــ ة تصــــ اذ أن تحقي الشــــر ،  فإن المعادلة الهندســــ
ضــا ،  األول من المعادلة تضــح أ هو الذ يؤد إلى تنفيذ الشــ الثاني منها. و

الة األمم المتحدة في يجب أن ،  أن إســرائيل تعتبر المســؤولة وحدها عن فشــل و
  تنفيذ برامجها.

الة في تقرره إلى الدورة العاشرة إلى الموضوع ،  وأشار المدير العام للو
تأكيد مختلف فقال:،  نفسه ولكن في صورة مغايرة   و

قوة( د  ــــة،  يجب أن يؤ ــ ــ ــــ ع الالجئون الفرصـــ ار ،  أنه ما لم  لالخت
ضبين العودة و  ة،  فإن نداء العودة القو ،  التعو ظل العق في طر تنفيذ ،  س

  .)األهداف المتوخاة من إعادة اإلدماج
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ـــرح  ان الصــ ــوح أكثر من هذا الذ يبدو في هذا الب فهل هناك من وضـــ
الة ــلت حتى  . لمدير الو طة أن إعادة اإلدماج قد فشـــ ــ ــ سـ ارات  قول في ع فهو 

ــار بين  ، ألن العودة لم تتحق،  اآلن ـــــة االخت ــــ ــ ــ عطوا فرصـــ وألن الالجئين لم 
ض ان . العودة والتعو ــرائيل في الب إال أنه ،  وعلى الرغم من عدم ورود اســــم إســ

ل استحقاق. أنها تستحقها    صل حد إدانتها إدانة اجرؤ فأسميها 

قتصر المدير الة،  ولم  ات التي تقف في طر الو ضاح العق ،  على إ
ــــير إلى ا شـ ــــى  أداء بل مضـ ات التي تقف  ـــبل التي تؤد إلى إزالة هذه العق لســ
الحرف الواحد: . في طر إعادة اإلدماج قوله في تقرره    وهذا ما 

ض.... ( ــار بين العودة والتعو ــ ــة لالجئين لالخت ــــ ــــ ــ ـــ ــ ـــا لم تع الفرصـ مـ
ــتحيل ــ ــ ون من المسـ ــ ــ ـــرق األدنى ،  فســـ ــ اة الشــ تنفيذ إعادة إدماج الالجئين في ح

ة   .)االقتصاد

الة ان مدير الو ـــح من ب ــ تضــ ـــروطة ،  و أنه قد جعل إعادة اإلدماج مشــــ
ـــرحـة ــ ــ ـــ ــ ـارات صــ فـإن إعـادة ،  أنـه مـا لم يتم تنفيـذ العودة،  ـالعودة وأعلن في ع

ح أمرًا مســتحيل التنفيذ،  اإلدماج عتبر  . تصــ وال رب في أن مثل هذا اإلعالن 
ـــرائيل ودعاواها ة إســــ ــ ــ ة تخلو من ،  مدمرًا لقضـــ ــ ــ ــــتح وهي قضـــ ســـ ــــيء  ل شـــ

  التدمير.
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ـــرة ــ ــــ ــ ــ ة عشـ ة ،  وأكد المدير العام في الدورة الحاد في تقرره إلى الجمع
ــار إلى إعادة اإلدماج،  العامة ــ ــــا. وأشــ ضــ ــها أ رة نفســــ ة إلى عالقته ،  الف النســــــ

  فقال:،  حنين الالجئين إلى العودة إلى بيوتهم

ـــل( ــأ عمــ ـــ ــا... ال نقوم  ـــد من حنين الالجئين،  ومـــــا دمنـــ إلى  يهــ
ــد  لــــة األمــ ض... فــــإن المهمــــة الطو ـــار والتعو ـ ــائهم ح الخ وطنهم... بــــإعطــ

الة ستبرهن عن إخفاق ولة إلى الو ة،  المو   .)وٕافتقار إلى الواقع

بدو من منط المدير العام أمر ،  دون العودة،  أن إعادة اإلدماج،  و
اً  عتبر واقع أنها  . ال  الة  مه على مهمة الو ــــدر ح ــ ــــ ــ ــ ةغي(وقد أصـ . )ر واقع

ـــاءل ــ ــ ــ ــــ ح لنا أن نتســ م،  و ــــدر هذا الح ــــ ــ ــ صـــ إنه المدير العام  . من هو الذ 
الة أداء هذه المهمة،  للو   . التي عهد إليها 

ة العامة ة عشرة للجمع مضي المدير العام في تقرره إلى الدورة الثان ،  و
الذات ــع في هذه النقطة  ــ ه المرة ولكنه يتجه في حديثه هذ . أكثر فأكثر،  فيتوســـــ

ة العامة   فيخاطبها بخشونه قائًال:،  إلى الجمع

ع لالجئين( ار،  ما لم  ون ،  ح االخت ض... فســــــ بين العودة والتعو
ـــة ــا يجـــافي الواقع ـــة إنجـــاز أ تقـــدم ،  ممـ ـــان ــإم ــة بـ ــامـ ــة العـ ـ ــد الجمع أن تعتقـ

ة  ــاد ــ ــرق األدنى اإلقتصـــ ــ اة الشـــ ـــم...في طر إعادة إدماج الالجئين في ح ــ حاســ
انسو  طر اإلس طر العودة أو    .)اء 
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ــه من معــان وأغراض إلى ،  وقــد وجــه المــدير العــام هــذا اإلنــذار مــا ف
ة العامة الة 1957في عام ،  الجمع ام الو عد ثماني ســنوات من ق وتلقى  . أ 

ــت جزرة  ــــ ســــ ه. إنها ل ـــــع الذ يجب أن تكون ف ــــ لمات المدير العام في الموضـ
ةالالجئين وال جررة ا ـــــرائيل،  لدول العر ــــ ــها ،  وٕانما هي جررة إســــ ــــ ــــ ــ فهي برفضـ

الة للفشـــل،  عودة الالجئين الة ،  قد عرضـــت مهمة الو وهو فشـــل ال تحتاج الو
ة لتحد إسرائيل ه إلى سحر أو معجزة. إذ انه ثمرة حتم   وغلوائها.،  في تجن

ة الع ــــرة للجمع ـــار المدير العام في تقرره إلى الدورة الثالثة عشــ ــ ،  امةوأشـ
  إلى فشل اإلدماج فقال:،  من جديد

الة األمم المتحدة  ــتظل العراقيل قائمة في طر الجهود التي تبذلها و ســ
ولة إليها في تحقي  لتشغيل الالجئين الفلسطينيين وٕاغاثتهم في تنفيذ المهمة المو
ــة عن طر العودة أو  ـــاد ــــ ــــ ــ ـــــرق األدنى االقتصـــ ــــ ــ ــاة الشـــ إدمــاج الالجئين في ح

ان ة ، اإلس اس لة الس سبب االفتقار إلى حل لهذه المش   .)وذلك 

لة ـــــ ـــــ ــ ة من المشــ وٕانني اترك ،  هذه هي الكلمة األخيرة ن في هذه الناح
ـــاؤها،  للجنة الموقرة ــ ــــ ــتخالص النتائج التي تشــ ــــ ــ ــأمتنع عن ،  أجل . اســـ ــــ ــــ إنني سـ

م ـــدار أ ح ــرائيل،  إصـ لماته النقاب عن موقف إســ ـــر المدير  وعن ،  فقد حسـ
ــا ل ـــديهــ ــا لح الالجئينتحـ رهــ ـــاق وعن تن ــا لقرارات األمم ،  لميثـ ــاومتهــ وعن مقــ
  المتحدة.
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ار  ـــوع ح الخ ــــ ــــ ــ ة إلى موضـ وقد اتجه اهتمامنا عند معالجة هذه الناح
ــت لد اللجنة الموقرة،  لالجئين ســـ وك،  وٕاني لواث من أن ل ة شـــــ في هذه ،  أ

قال ة. ومن الح أن  ار   ،1948) لعام 3( 194إن القرار ،  القض قد حدد الخ
ض قــة المــاثلــة تظــل قــائمــة،  بين العودة والتعو وهي أن الالجئين ،  ولكن الحق

ة،  يختارون العودة عة اإلنسان ع  . إذ أن هذا أمر يتف مع الطب وال أرد أن أض
ــالة ــ ــ ــــ ــهب لهذه المســــ ــــ ــــ فحنين الالجئين إلى وطنهم ،  وقت اللجنة في عرض مســــ

يوتهم عي،  و ــرمد دائم إنه حنين . أمر طب ـــ ــــ األمل،  ســــ ـــر  ــــ ــــ وال أر ،  يخضــ
ـــاح ذلك ضــــ ــان في وطنه األب،  حاجة لنا في إ ــ ح فطر ،  إذ أن  ح اإلنســـ

عتبر إهانة ،  مبدئي ضـــاح في مثل هذه الحالة  ضـــاح. إذ أن اإل حتاج إلى إ ال 
موت في بالده ش و ع ون وأن  ـــطين أن  ــ ــ ــ ــعب فلسـ ــــ ة. فمن ح شــــ ــــان ــــ ،  لإلنســ

ــعــب آخ ــ ـــ ــ ــ ــ ح أ شـ ر ممثــل هنــا في هــذه اللجنــة الموقرة. ففي المراحــل تمــامــًا 
لة فلسطين الدخول إلى األمم ،  لممثلي عرب فلسطين،  سمح،  األولى من مش

ـــرائيل ــــ ــــ ومة المؤقتة المزعومة إلســـ مراقبين. وقد قبلت الح على هذا ،  المتحدة 
ضا أ مستو المراقب ح،  وٕانها لسخرة . المستو أ  بل مفارقة محزنة أن تص

ــــوًا في األمم المتحدة ــرائيل اآلن عضــ ــرعيون ،  إســــ ــ ان البالد الشــ ــ ــ غدو ســ ،  بينما 
ـــدون عون األمم المتحدة. وقد  ـــهم ينشــ ــق رأســ ــ ــردين عن وطنهم ومسـ الجئين مشـــ
ارهم.  أصـــر الالجئون طيلة ســـنوات شـــقائهم على حقهم المقدس في العودة إلى د

ــــة ة تعاســـ ـــع أ ــ س في وســ ة،  ول ـــعف من ،  أو وقت مهما طال،  أو خي ضــــ أن 
صـــورة دائمة خارج  انهم  ع المحاوالت إلســـ مهم أو يوهنه. ولقد فشـــلت جم تصـــم

ــطين الفشــــل،  فلســ ــتمنى مثل هذه المحاوالت  إلى أبد اآلبدين. وعلى الرغم ،  وســ
ــــرد ــــ ـــاحقة،  من آالم التشـ ـــ ه من قوة. ،  الســـ اتهم على ما هي عل فقد ظلت معنو
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أس. وال فهذه من فضــائل العرب التي تصــمد للم ل ما فيها من شــدة و صــائب 
ــل من قــام بزــارة الالجئين مــاتهم،  رــب في أن  ــًا يرت ،  في مخ ــع ــــ ــ ــ وجــد شــــ

قًا ببالده اطًا عم ــمم أفراده دائمًا على العودة إلى مدنهم ،  ووجد قوماً ،  ارت ــــ ــــ صــــ
ــهم.  ــ ــ حبهم وحماســــ عرقهم ودمائهم و وقراهم ومزارعهم وترتهم العززة التي رووها 

ــــدر عن وأع ــــ ــ ــ صـــ ع عن العواطف و أن حديثي ين تقد أن اللجنة لن يخيل إليها 
ـــمى ما في ميثاقكم من مثل . التأثر ــ ــ ــ ــــ ة ،  فأسـ ـــــان ـــــ اس للعواطف اإلنســـــ هي انع
ة . والتأثر ـــــ ــ ــ ـــاسـ ــــ ــ ــــال ما هي الحرات األسـ ــــ ادة،  ودعوني أســ ـــــ ــ ــ ،  والحرة،  والسـ

شـــرة ة والكرامة ال عها عواط،  والحقوق اإلنســـان ة. وماذا إذا لم تكن جم ف ســـام
ة،  في وســـعها أن تغدو س غال الفعل أحاســـ ولو لم تكن العواطف  . إذا لم تكن 

ارا ميتة   تستح أن تدفن في القبور.،  ألضحت هذه المثل أف

ات الالجئين قة رغ م عن حق ــاور ــ وك تسـ ان ثمة شـــــ ل ما ،  أما إذا  ف
م الالجئين اتصاال أولئك الذين يتص،  هو أن تستشيروا وتسألوا،  طلب إل لون 

ة ــي ـــن حظنا في هذه المصـــ اشـــــرًا. ولعل من حســ أن في حوزتنا مجموعة من ،  م
  شهادات األمم المتحدة ووثائقها.

ســان عام  ة لفلســطين في ن تقررًا ،  1949فقد قدمت لجنة التوفي الدول
ة العامة ات الالجئين في العودة،  إلى الجمع ـــمنته رغ ــ ــ ــ ما أعرب عنها ،  ضـــــ

  وهم إلى اللجنة.ممثل
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ــة  ،  1949التي عهــدت إليهــا لجنــة التوفي عــام ،  وقــامــت اللجنــة الفن
ات الالجئين ماتهم ورفعت في تقررها ما ،  االســــتعالم عن رغ الطواف في مخ

  يلي:

إلى ،  من وقت إلى آخر،  ما أعرب عنها،  انت وجهة نظر الالجئين(
ـــل هـــائـــل،  اللجنـــة ــ ـــ ــــ ــــ شـ ـــدة  ـــارهمللعودة إلى ،  مؤ ـــان الالجئون  . د في ،  و

ة  انوا يرغبون في اإلعراب عن أ ـــؤال عما إذا  ــــ ماتهم عندما يوجه إليهم الســ مخ
ــة جــامحــة،  آراء للجنــة ــل عــاطفي مؤثر،  يتــدفقون في عرض رغ ـــــ ــ ــ ــــ في ،  شـ

قة , وقد جمعنا هذه اآلراء من الالجئين أنفسهم ارهم السا وأعرب  . العودة إلى د
ضا عن اآلراء نفسها التي صدرت عن الالجئين والوجوه،  المخاتير   .)أ

ـــاد منبثقة عن األمم المتحدة عرفت  ـــتقصـــــاء االقتصــ وقدمت لجنة لالســ
ــــم  ــــ ــــ الب(تحــت اســ ــانون األول عــام  )لجنــة  ــة ،  1950في  تقررًا إلى الجمع

ـــاد،  العامة ــــ ان الالجئين االقتصـ ــائل إعادة  ــــ ــــة وســ ــ ،  عد أن عهد إليها بدراســ
ه:    جاء ف

ات الح والعدالة،  تقد الالجئون ع( العودة ،  أن مقتضـــ ســـمح لهم  أن 
افا،  ومزارعهم وقراهم،  إلى بيوتهم فا و ح ة  ــــاحل ــ ــ ــ التي جاء ،  والى المدن الســــ

رــدون العودة إليهـــا حتى ولو قيــل  ــارهم و حنون إلى د الكثيرون منهـــا... إنهم 
ابهم،  لهم  . ونوا ســعداء إذا ما عادواوٕانهم لن ،  إن األوضــاع قد تبدلت في غ

ة...،  أجابوا،  إن دورهم قد دمرت،  وحتى لو قيل لهم اق أس فاألرض    )ال 
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الة في عام  ه: 1951وقدم مدير الو   تقررًا قال ف

ـــات الالجئين العـــامـــة( ـــان متوقعـــاً ،  من الغرـــب أن معنو ،  أرفع ممـــا 
اة النفي والتشـــــ ــوا أكثر من عامين في ح ــ ما وقد قضـ ــ ــ ــــى ،  ردالسـ وفي ظل أقسـ

ـــــيء ـــ ــ ــ ــل شــ ــد قبــل  ــقهــا...فــالالجئ ير ــ ـــ ــ ــ ـــاع وأشـــ ــ ــ ــ ــــ عود إلى بيتــه ،  األوضـــ أن 
عتبر األمم المتحدة مسؤولة عن األوضاع التي ترد إليها... ...وهو    .)الساب

ه... 1953وتقدم المدير العام في عام  ة بتقرر جاء ف   إلى الجمع

ة الالجئين في العودة إلى بيوتهم عامة ت( قات إن رغ ع الط ــمل جم ــ ـــــ ــــ شـ
ة ـــرخة الداو ــــ ــــ ــ ل تظاهرة منظمة. وقد ،  وهي الصـ ل اجتماع و عث في  التي تن

  )رامته الفطرة إلى حد معقول...،  احتف الالجئ

ه: 1954ورفع المدير العام في عام  ة تقررًا قال ف   إلى الجمع

اة المنفى( لكن عامل ،  ..ست سنوات. لقد مضى على الالجئين في ح
ـــــائد الزمن ــعور الســ ــــ ـــعرون بها... والشـ ــ شــ .. هو . لم يوهن من مرارة الفراق التي 

طرًا على موقف الالجئين  ــ ــ ــــ ــ ــ ـــعور مسـ ــ ــ ــ ظل هذا الشــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ار... وسـ الحنين إلى الد
ون من الخطل الفادح،  ... مجموع مة هذا الشعور...،  وس   .)أن نقلل من ق

  ما يلي:،  1955وجاء في تقرر المدير العام في عام 

ـــتظل ر ( ارز في ســ ة الالجئين العارمة في العودة إلى وطنهم العامل ال غ
ـــرق األدنى تجاه هذه ،  تكييف مواقفهم ومات الشــ اســـــات ح ــ ــ وفي التأثير على سـ
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ة ضعف هذا الشعور خالل هذا العام،  القض مة ،  ولم  وعلينا أن ال نقلل من ق
ه من قوة ســة من حنين الشــع . ما ف صــورة رئ ع  عي إلى فنداء العودة ين ب الطب
مة اره القد   .)د

  ما نصه :  1956وقال المدير العام في تقرره لعام 

د من جديد( ة الالجئين في العودة إلى وطنهم لم ،  يجب أن نؤ أن رغ
قبلونه دون أن الحل الوحيد الذ  هو العودة إلى ،  تضــــعف ولم تهن... وهم يؤ

ارهم   .)د

ه:تقرر  1957ورفع المدير العام في عام  ة العامة جاء ف   ًا إلى الجمع

ما قد لح ،  تعتقد جماهير الالجئين الغفيرة حتى اآلن( إن إجحافا عظ
طلبون ،  بهم ـــلون اإلعراب عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم. وهم  ــ ــ ــــ ــ وهم يواصـ

ة العامة ،  صــورة خاصــة ة من قرار الجمع الصــادر ،  )3(194تنفيذ الفقرة الثان
  .)1948ام انون األول ع 11في 

ه:،  1958ورفع المدير العام في عام  ة العامة تقررًا قال ف   إلى الجمع

ة إشارات عن وقوع ( ر هذا العام... ولم تبد أ لم تقع تطورات تستح الذ
قة ارهم السا ة إلى حنين الالجئين للعودة إلى د النس ما    .)أ تبدل... وال س

ــام في عـــام  تقررًا إلى ،  هـــذا العـــام أ في،  1959ورفع المـــدير العـ
ه: ة العامة جاء ف   الجمع
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ـــاور نفوس الالجئين،  ...مازال األمل( ــ ســ ار بين العودة ،  الذ  اإلخت
ة من القرار  ض وفقا للفقرة الثان ين التعو قة و ــــا ارهم الســ غير ،  )3(194إلى د

. .. وتثب العزائم،  على الرغم من مضـــي أحد عشـــر عاما من المآســـي،  منفذ
ر المدير ظل في رأ الالجئين،  إن تنفيذ هذه الفقرة،  و ـــــ الحل الجوهر ،  ســـ

ل األمد،  المقبول   .)والطو

ـــي وتثب ،  هذا هو موقف الالجئين ــــ ـــــر عاما من المآســــ طيلة أحد عشــــــ
ــان لهــذا العرض من تقــارر ،  العزائم ــالــة العــام. وٕاذا  على حــد قول مــدير الو

ــالــة أن يخــدم أ غرض فمن الواجــب أن يثير إهتمــامنــا إلى حراجــة ،  مــدير الو
ح،  الموضــوع حملنا على تفهم الطر الصــح عه األمم ،  وأن  الذ يجب أن تت

لمة  ــتخدمت  ــــ ـــ ــ ــ لة. وقد إسـ ــ ــ ــــ ــ ــ ألن تحد ،  )المداهمة(المتحدة في مداهمة المشــ
ه  لة إلى نقطة تدعو إلى هجوم جماعي تقوم  المشـ إسـرائيل المسـتمر قد وصـل 

  حدة.األمم المت

ــة إلى ،  حتى اآلن،  ولم تتعــد قرارات األمم المتحــدة ــ ــ ــــ ــ ــ ــالنســ أن تكون 
ـــات من الورق  ــــ ـــاصــ ــــ ــــرائيل مجرد قصــ ــ ــ ـــتمرار خرقها لهذه القرارات،  إسـ ــ ــ ،  فمع اســ

ــــرائيل ـــحت إســ ــغ المعنو ،  أضـــ ــ ــانة تجاه الضــ الحصــــ ــــعر  ــتجيب ،  تشــ ــ فلن تســ
ــبت ال ــ ــ ة وندائها. فهي قد اغتصــــ ــــان ــ ــ ــــوت اإلنســ ــ ــ ـــرائيل لقراراتكم وال لصــ ــ ــ ،  بالدإســـ

ــا ــــائهم وأجــــدادهم،  وجردتهم من أمالكهم،  وطردت أهلهــ ،  ومن ثمرات جهود آ
ــــــة مع القانون  ــــ ع هذه األعمال المتعارضــ عد أن إقترفت جم ،  منذ أقدم األزمنة. و

واهلكم   عبء الالجئين في إطعامهم ومأواهم.،  ألقت على 
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ة  ــار  وأنى لنا أن ننطل ؟وأين المفر منها ؟ولكن ما هي النها ـــــ ــــ من أســـ
الة األمم المتحدة  ؟هذه الورطة  ــي و ع هذه األســـئلة. فمضـ ثمة جواب واحد لجم

الحل س  ــــرد،  في مهمتها ل اة الكارثة والتشــــ ـــتمرار في ح ــ عني اإلســـ إن  . ألنه 
ة الالجئين األولى هي العودة. إنها ،  ما بدا لكم في تقارر المدير العام،  رغ

ـــة العـــامـــة،  حقهم عي. ،  قـــد أقرتـــه ال ألن الجمع بـــل ألنـــه حقهم الفطر الطب
طل أبداً  ن التنازل عنه والذ ال ي م ع ،  والعودة هي حقهم الذ ال  ـــتط ـــ ــ وال تسـ

غــــدو دور األمم  ــذا  هــ ره عليهم أو تنتزعــــه منهم. و ــــة قوة في األرض أن تن أ
ــحــاً  ــ ــ ـــــ طــًا وواضـــ ــ ــ ــــ ــ ـــ سـ ــالتزامــاتكم أو تتخلوا عنهــا  . المتحــدة  م إمــا أن تفوا  فعل

ـــحبواو  ــها التي اتخذتموها. أما  . تنســـــ ــ ــ م أن تنفذوا القرارات نفســ حتم عل م  وواج
م القانون والعدالة،  إذا آثرتم التخلي ح م  م عن أ تدخل ،  فإن ــ ــ ــــ تمنعون أنفســ

  حتى ولو تطلب الوضع تدخلكم.،  في المستقبل

اتكم فهناك مجهود أخير ــؤول ــ ــــ ــــ يجوز أن تبذلوه ،  أما إذا آثرتم تحمل مســ
عض اإلقتراحات التي نود أن  لحل ة. ولدينا  ــلم ــــ ـــائل الســـــ ــ ــ الوســــ لة  ـــــ ــ ــ هذه المشــ

إقتراحات  ـــها  ــ ــــ ــ ة جدو من عرضــ ـــها. ولكننا ال نر في هذه المرحلة أ ــ ــــ ــ نعرضــ
ة ــم ـــتعدة ،  وما لم تبدل دول معينة في هذه اللجنة من موقفها . رســ ح مسـ وتصــــ

ـًا وروحـاً  ـةلالنتقـال من الكالم إلى الفعـل ومن الجمود إل،  قل فـإن من ،  ى الحر
ة حال لة ضــــمن نطاق األمم المتحدة. على أ ــ فنحن ،  العبث أن تحل هذه المشــ

ة منا في محاولة أخيرة لتجنب صراع ال مناص منه مخلصين بهذه ،  نتقدم،  رغ
  . اإلقتراحات
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د أن األمم المتحدة ال تفتقر ال إلى الحل ل شيء أن أؤ وال ،  وأود قبل 
على ،  )3(194ذا الحل. فقد نص قرار األمم المتحدة رقم إلى الجهاز لتنفيذ ه

ــــوح وجالء. وال أر ثمة من حاجة إلى تالوة الفقرات الالزمة ــ ــ ،  ال األمرن بوضـ
ـــب أل قرار من قرارات األمم المتحدة ســـــ س أو تلي،  فلم  ،  مرات عدة،  أن أقت

العودة. ولكنني أقول إ ه والمتعل  ــار إل ــــ ن األمم المتحدة قد ما وقع للقرار المشــ
ـــل في العودة ـــذا الحـ ون هـ ــــة ،  قررت أن  ــــدول ـــدت إلى لجنــــة التوفي ال وعهـ

عث  ل ما نحتاجه اآلن هو أن ن أن تكون الجهاز لتنفيذ هذا القرار. و لفلســـطين 
ــتئناف العمل،  تلك اللجنة ــ ــــ ــ وهي ،  فمهمتها ما زالت قائمة،  وأن نوجهها إلى إسـ

ــتعــداد للعمــل ــ ــــ ــــ ،  ونحن نرجو أن تؤمر اللجنــة . إليهــا ذلــك إذا طلــب،  على إســ
ون من  . تحد إســرائيل،  دون أن يثنيها عن عملها،  بإســتئناف رســالتها وقد 

ع ــ ــ ـــم إليها دم جديد على أن يراعى في التوســــ ــ ضـــ ــع اللجنة وأن  ــ ،  الخير أن توســــ
ــع ــ ــ طلب إلى اللجنة  . تمثيل التوزع الجغرافي في الواســ ـــــيء المهم أن  ــ ولكن الشـ

ـــــ ــيء أقل التوصــ ــ ـــــمن التنفيذ الكامل وال شـــ اإلجراءات الفعالة الالزمة التي تضــ ة 
  منه.

ــع اللجنة ــــ ــ ــ ـــــتهل أعمالها إلى إجراءات مؤقتة ،  وفي وســ ــ ــ أن تلجأ في مســـ
ما يلي: ن لها أن تسفر عن نتائج فورة. وهذه اإلجراءات المؤقتة هي    م

تب الذ تأسس في عام  -1 اء الم ة من لتنفيذ الفقرة ال،  1950إح ثان
ة حقوق الالجئين،  194القرار  ما لحما ـــــ ــ ــــالحهم،  وال ســـ ــــ وقد  . وأمالكهم ومصــ

ـــة رقم  ـــة العموم ــذًا لقرار الجمع ــة التوفي تنفيـ ــأمر من لجنـ ـ ــب  تـ ــذا الم م هـ أق
394)5.(  
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ة في األردن -2 ان القر األمام بزراعة أراضــيهم الواقعة ،  الســماح لســ
حثت في هذا من خطو الهدن،  على الجانب اآلخر انت لجنة التوفي قد  ة, و

ــوع ألول مرة في عام  قول تقرر خاص قدم إلى الدورة العاشــــرة 1949الموضــ . و
ة العامة لة،  للجمع الة،  وفقًا لتحليل مفصل للمش ه المدير العام للو أن ،  قام 

شــون في (،  ) فلســطيني181.800نحوًا من ( حون 111ع صــ ) مدينة وقرة ســ
العمل في أراضيهم التي تقع في الجانب قادرن  على إعالة أنفسهم إذا سمح لهم 

  اآلخر من خ الهدنة.

ان والالجئين في منطقة غزة -3 بزراعة أراضيهم الواقعة ،  السماح للس
الب ــانــت لجنــة  في تقررهــا إلى ،  على الطرف اآلخر من خطو الهــدنــة. و

ة العامة لة ،  الجمع ــ ــ لة الالجئين (الذات وأكدت قد تناولت هذه المشــــ ـــــ ــ أن مشـ
ن أن تحل،  في منطقة غزة م الســــماح لهم،  ال  ة ،  إال  ـــيهم القر بزراعة أراضـ

فصلهم عنها في الوقت الحاضر   )إال خ الهدنة...،  التي ال 

ـــطين -4 ي من فلســ ــم الجنو انت ،  إعادة البدو إلى منطقتهم في القســـ و
بيرًا من هؤ  ــمًا  ـــ ــرائيل قد طردت قسـ ع الهدنةإســــ عد توق مثال على  . الء البدو  و

حثتها لجنة الهدنة  ـــيرة العزازمة التي  ــ ــ ة عشـــ ـــــ ــ ــــرد قضـــ ــــعنا أن نســــــ ــــ ذلك. في وســ
ــــرة ـــــ ة -المصــ ــتر ـــــ ــ ة المشــ ــــرائيل ــــ وجوب عودة هؤالء العرب إلى (فقررت ،  اإلســـ

  .)المنطقة التي تحتلها إسرائيل...
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ــــي ـــــ ع المحددة ال تمت إلى الماضـــ ــ ــ ــــ ــ ما زالت بل إنها ،  إن هذه المواضــ
الة اإلغاثة حتى يومنا هذا ار و ــغل أف ارزة تشــ ـــاكل  وقد قال المدير العام  . مشـ

الة ة ما نصه:،  للو   في تقرره الذ قدمه إلى الدورة الحال

اء( ــــيرة العزازمة في ،  تقول األن ــــ عة آالف من أفراد عشــ ــــــ إن نحوًا من ســــ
شون ف،  1950الذين طردتهم إسرائيل في عام ،  األردن ي أوضاع تقرب من ع

ش نحو من ( ع ة في األردن في 165المجاعة؛ و ) ألفًا من أبناء القر األمام
ومة الجمهورة  ًا... بينما ال تكاد المؤن التي توزعها ح ــاع مماثلة تقر ــ ـــــ ــــ أوضــ

ة المتحدة ان منطقة غزة،  العر ــ ـــ ــتين ألفًا من الفقراء من ســــ ـــ ،  على نحو من ســــ
الة عل،  تبلغ   .)ى أمثالهم من الالجئينما توزعه الو

ع أمًال في أن تتخذ اإلجراءات ،  صورة خاصة،  وقد أثرت هذه المواض
رماً ،  التي تؤمن لهم،  الضــرورة شــا  حث عن ،  في أراضــيهم،  ع بدًال من ال

  ومضاعفة سجالت األمم المتحدة.،  إحسان المجتمع الدولي

ـــعنا ـــير ح،  ضـــــمن هذا اإلطار،  وفي وســ اشــ ــلميأن نر ت قوم ،  ل ســـ
ون هذا الحل ولكنه ،  هو الحل النهائي،  على قرارات األمم المتحدة. وقد ال 

ح ـــح ــ ــ ــ ة في ،  الذ نأمل،  خطوة في اإلتجاه الصـــ ــــاعًا موات ــ ــ ــ في أن يخل أوضــ
ة ان فلســــطين،  النها ع عن طرقها ســــ انها الشــــرعيين،  ســــتط ،  وأعني بهم ســــ

ــتقبلهم ــ ــــ ــــ قرروا مســ اتهم،  أن  ة وفقا لرغ ــــيئتهم.وأر لزاما علي في النها ــ ــــ ــ ،  ومشــ
م ر الحالة ،  تعرف ــو ون إحجامنا عن تصــــ ـــورة. وقد  ة األخر من الصـــ الناح
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طر على شعب فلسطين اآلن ة التي تس بل ،  تقاعسًا عن خدمة السالم،  الذهن
ة العدالة. انة لقض   خ

لة فلســـطين تخص شـــعب فلســـطين قبل ــ  وعلينا أن ال ننســـى أوًال أن مشـ
ـــــطين هم وحدهم . غيره ــحاب الح،  وأخيرًا أن أهل فلســـ ــ ـــ قبلوا ما ،  أصـ في أن 

ه  . وأن يرفضوا ما يردون رفضه،  شاؤون قبوله ة فتتلقى التوج أما الدول العر
ات أهل فلســـطين ة من رغ ــ ــتها تجاه هذه القضـ اسـ قبلونه ،  في ســـ وهي تقبل ما 

  وترفض ما يرفضونه.

ـــع القائم في  تلخص الوضـــــ ــــر عاماً ،  أن األمم المتحدةو ــ ،  عد إثنى عشــ
ـــبب أو آلخر ـــــلت لســــ ان ،  قد فشــ ان في اإلم في إعادة الالجئين إلى بالدهم. و

ان في  ة. و ة للحفا على حقوقهم الفطر اللجوء إلى مختلف اإلجراءات  العمل
ات  ة إلالنة مقاومة إسرائيلالوسع اللجوء إلى العقو وعنادها. وال رب  اإلقتصاد

إجراء آخر ســتخدم ضــد ،  في أن نصــوص المادة الســادســة من الميثاق تصــلح 
ــر على خرق بنود الميثــاق ــ ــ ــــ صــــ وال أعتقــد أن ثمــة من هو أح من ،  ــل من 
ــــــدها ـــــرائيل في تطبي هذه المادة ضــ وقد طلبنا إلى األمم المتحدة في أكثر  . إســـ

ات ،  من مرة ــالح ــتفيد من الصــ ــتخدم هذه اإلجراءات وأن تســ التي يخولها أن تســ
اها الميثاق   ولكن ذهبت مطالبنا أدراج الراح.،  إ

أ عمل في هذه الدورة ــعًا ،  ولكن إذا لم تقم األمم المتحدة  ــــ ــ ــ فإن وضــــ
أس ســيدرك شــعب فلســطين ل الح في ،  وله الح،  خطيرًا ســينشــأ حتمًا. فال

أس ه . أن ي ـــأل عن اإلجراء األخير الذ قد يلجأ إل ــــ ــ ــ اب هو إن الجو  . وقد نســـ
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رة.فاللجوء إلى السالح،  الثورة م أن ال تفزعوا من هذه الف ،  وحمل السالح. وعل
ــعي أن أقول،  إجراء أخير ــ ــ عي ومفهوم. وفي وســ ــــرة ،  أمر طب شــــ عة ال والطب

ه عي أن تثور ،  على ما هي عل ل ما يبرره. فمن حقك الطب إن هذا األمر له 
ان. إنه ح ـــــ،  على الطغ ــان. يختفي وراء أســ س اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســــ

ة ما نصه: قة الدول اجة تلك الوث    -فقد ورد في الفقرة الثالثة من دي

ان...(   )لما 

ــة( ـــان على اللجوء،  من األمور الحيو ــ ــــ ــ ـــ ــد تجنــب إرغــام اإلنســ ،  إذا أر
ان ضــــد الظلم ــان حقوق اإلنســــان عن طر ،  إجراء أخير إلى العصــــ أن تصــ

م القانون...   .)ح

ـــانو  ــــ ـــن حقوق اإلنســ ــــ ذا إذا لم تصــ إجراء أخير،  ه ـــأ  ــ ــ الح في ،  ينشــ
ان والظلم ــل إلى تلك  . الثورة على الطغ ــ ــطين قد وصـ ــ ونحن نر أن شـــــعب فلسـ
وحقوقه ،  وٕاذا ظل هذا الشــعب في موضــع التجاهل . المرحلة من الملجأ األخير

ران ــع الن ــــال،  في موضــــ ـــهم مرغمين على حمل الســ ــيجدون أنفســـ ح فإن أفراده ســــ
ــاتينهم ــ ســـ ـــيهم و ــ ارهم وأراضــ ــــتعادة د رومهم،  الســـ ل ما هو عزز عليهم،  و ،  و

ــــاجد ــ ــ ــــ نائس ومســـ ــلواتهم،  من  ــ ــــ ــ ــ مون فيها صــ ق الحب ،  انوا  تجهون إليها  و
س.   والتقد

ر اللجنة الموقرة ـــــة ألذ ــــطين ،  وٕاني ألنتهز هذه الفرصــ ــعب فلســـ ـــ أن شــ
ة مدة ثالثين عام ة المنتد ـــاله ،  اً قاتل الدولة البرطان ــ ــ ــ ــــ محاوال عن طر نضــ
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ــــالة ســ ل ال ـــــل  اسـ ـــعب  ـــتقالل. وهذا الشـــ ة ،  الحصــــــول على االســـ ـــــجاع غا وشـ
ــجاعة ــ ــعب الجزائر الذ ال يزال  . الشـــ ــ ــها التي ظهر منها شـــ إنه من الجبلة نفســـــ

ة لشــعب فلســطين،  قاتل منذ ســت ســنوات لتحرر بالده النســ ان ،  ومن األكرم 
موتوا من المجاعة في المنفى ، موت أبناؤه دفاعا عن بالدهم س  . على أن  ول
عض ،  بــل حقــائ ثــابتــة مجردة،  مــا أقولــه مجرد عواطف ثــائرة ـــتحــاول  ـــ ــــ ــ وســ

ــحف المعينـة ــــ ــــ ــ مـا جرت ،  أن تقول غـداً ،  للتقليـل من قوة هـذه الحقـائ،  الصــ
ـــطيني(إن ،  عادتها على القول ــقير الجئ فلســــ ــــ ـــــتاذ الشـ محاولين بذلك ،  )األســ

تدالل على  ــ ــ ــــ ــ ــ ون ذا وزن ثقيلاالســ اني قد ال  ـــتدالل  . أن ب ــ ــــ ولكن هذا االســـــ
م أن تثقوا أنني عند  عتبر تضليًال. وفي وسع ة  ه من سوء ن اإلضافة إلى ما ف

لة فلسطين ما أراه،  حديثي عن مش ما يراه الالجئون ،  ال انط  اسم ،  وال  بل 
ة ــــعب العري قاط ـــوته،  الشـــ ـــد صــــ ــ ،  أفئدة أبنائهوأنقل خفقان ،  إنني ارجع صــ

ــعبنا مهم القاطع الجازم. فأنا أعرف شـ س تصـــم ــفوفه،  وأع عت من صـ ،  ألنني ن
ــــي ولكن موقف العرب،  وأنا هنا ــ ــ ــ ـــ ومات وتمضـ ما يراه وقد تأتي الح ،  أتحدث 

ــه في عــام ،  اليوم ــان عل ــذلــك إلى أبــد ،  1947مــازال على مــا  ظــل  ــ ــ ـــــ ــــ وسـ
ـــــ . اآلبدين ة إلى الشــ ــ ــ النســـ ة  ة قوم ـــــ وهناك  عب العري في مجموعه.فهذه قضــ

ــــرون من المح إلى الخليج م ،  ثمانون مليون عري ينتشـــ ـــم ــ ـــــوق وتصــ لهم شــ
على إغتنام الفرصة األولى لدعم ح إخوانهم الفلسطينيين في وطنهم. وسيتحمل 

ة ة وخارج ـــعب العري التجارب والمحن والمتاعب من داخل ــــ ـــــ ع ،  الشــ ولكن جم
ــارب والمحن لن توهن ـــذه التجــ ـــا  هـ ـــطين ألهلهـ ــــ ــــ ـــه على تحرر فلســـ من عزمتـ

هود. وٕاني ألرجو أن ال يخطئ إنســان في ،  الشــرعيين حيين و من مســلمين ومســ
شك فيها. قة أو    تقدير هذه الحق
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ســـت ، فإننا ال نرغب في الحرب ق،  ولكننا لن نأتي هنا لنشـــن حرا ول
ان ،  إن هدفنا هو الســالم . الحرب من تقاليدنا ما إذا  ،  في أرض الســالموال ســ

ــالم ــ ــ ـــالة للسـ عثت للعالم برســــ ـــول واحد بل عن ،  األرض التي  ــ ال عن طر رســ
عرفهم العالم ـــل العظام الثالثة الذين  ــــ ــــ أن ال ،  وٕاننا لنبتهل إلى هللا . طر الرســ

أس ة ال ــــطين إلى هاو ــــ ــعب فلسـ ــ ــ ــ شـ ــــه ،  تقذف األمم المتحدة  ــ ــ عث في نفسـ بل ت
العدالة.،  األمل   والتعل 

ـــول  وٕاننا ــ ــ ه تعالى أن تقوم األمم المتحدة ببذل الجهود للوصــ ـــرع إل ــ لنضــــ
م ــم ــــالم عن طر األعمال واألفعال والتصــــ ل عون ،  إلى الســ ونحن نعد ببذل 

منا. ن لهذه الجهود في أعمالنا وأفعالنا وتصم   مم
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  طينـن فلسـًا عـاعـدف

  

س الوفد العري السعود إلى  (  اضطر رئ
ة   ،التدخل من جديد اســــ في مناقشــــات اللجنة الســــ

ما  . دفاعًا عن الالجئين الفلســـطينيين،  الخاصـــة وف
ان الذ ألقاه في الثاني عشـــــــــر من ،  يلي نص الب

ن الثاني عام    . ) 1959شهر تشر

راً  ــ ــ ــــ س،  شـــ ـــــيد الرئ بإعطائي الح في الكالم ،  على تكرمك،  ا ســــــ
ــوع ة في هذا الموضــــ ـــماحك . ثان ــ ـــــولإنك تخ،  وقلت في سـ في ،  رج على األصـ

ـــاذة ــــ ــــ ـــيد ،  حالة شـ ــــ ــ ــ ـــدر عن السـ ــ ــــ الرد على الجواب الذ صـــ ـــماحك لي  ــــ ــــ في سـ
ا سيد على هذا االستثناء . اإلسرائيلي رك  ،  الذ اعتبره حقًا استثناء،  وأنا أش

ان  اح إلى ب ــ ــ ـــتمعنا في هذا الصــ ة ألننا اســـ ـــتثنائ ولكنني طلبت الرد في حالة اســـ
ـــرائيل المغالطا،  إســ ــحون  ة الفائقةالمشـــ ــتثنائ عة االســـ ة مني ،  ت ذات الطب ورغ

ه االستثنائي جدًا للحقائ طلبت ،  الصادر عن إسرائيل،  في دحض هذه التشو
ة،  الكلمة للرد ـــتثنائ ــــتثناء . في حالة اســـ ر أنني ،  ولتبرر هذا االســ علينا أن نذ

امل ـــعب  ــ ة  شــــ ــ ــ ش من،  اقتلع من جذوره في وطنه،  أدافع عن قضـــــ ع ذ وأخذ 
اة الشقاء في المنفى ة . أحد عشر عامًا ح ال أن نجد ،  ومن العدالة لهذه القض

  . بل أن نأخذه على محمل القاعدة نفسها،  مبررًا لهذا االستثناء فحسب
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انه ــــتهالل ب ـــرائيلي في اســ ـــــيد اإلســـ ة،  لقد زعم السـ اذ وقال إن ،  تهمة 
األمس ان الذ ألقيته  هًا للحقائ،  الب وٕانني أترك للجنة الموقرة أن  . ان تشــــو

هًا للحقائ اني حقًا تشــو ان ب األدلة. وال ،  تقرر ما إذا  أو عرضــًا لها مدعومًا 
ة ًا في ،  رب في أن هذه التهمة اإلســــــرائيل ل ًا  قها من اللجنة تدن ـــد يتطلب تصـــ

يرها ائها وتف ــرائيل . ذ ــ ــفك الدماء في البالد ،  ولم تقتنع إســـ ــ ــــر اإلرهاب وســـ بنشـــ
ــــة ــ ـــن حملة من ،  مما أد إلى فرار الالجئين العرب،  المقدســـــ ــ ــ ــ ــت تشــ ــ ــ ــ بل مضـــ
ـــليل ــوع،  التضـــ الموضــــ ة المتعلقة  ق ا الحق وال رب  . تغطي عن طرقها القضــــــا

ه الحقائ هاً ،  في أن من تشــــو ــو ان تشــ اني  ــرائيل أن ب هذه هي  . أن تزعم إســ
شوه اقة وحصافة. فهم  ل ل لقون ،  ون الحقائطرقة إسرائيل التي تخلو من  و

ه على أعتاب اآلخرن ة التشــو ن للســيد اإلســرائيلي أن  . مســؤول م يف  ولكن 
األمس ان الذ ألقيته  هاً ،  يزعم أن الب ـــو ــ ـــــ ــ انت الحقائ التي  . ان تشــ لقد 

ــالــة األمم المتحــدة في  ــالمقتطفــات التي أخــذتهــا من تقــارر و أوردتهــا مــدعومــة 
ةغضـون السـنوات العشـر الم ما اسـتندت فيها إلى القرارات التي صـدرت ،  اضـ

ة العامة لألمم المتحدة لة،  عن الجمع ـــــ ــوء هذه المشـ ـــيد  . منذ نشــــ ان الســـ وٕاذا 
ــرائيلي ـــــ ــــ ة العامة،  اإلســ الة األمم ،  يزعم أن قرارات الجمع تحرف وأن تقارر و

ـــاً ،  المتحدة ــــ ضـــ األمس تحرف،  تحرف أ اني  قى،  حقاً ،  فإن ب ،  أمامي وال ي
ه على هذا السيد اإلسرائيلي   . ما أرد 

ــان ثمــة من تحرف حقــاً  ــه أمــام هــذه ،  أمــا إذا  ــد عل رم ال مز ألقي 
ه قبل هنيهة،  اللجنة الموقرة ـــتمعنا إل ــــ ــــرائيلي الذ اســ ان اإلســـــ  . فهو قائم في الب

ـــرحًا لي في عام  ـــرائيل تصـ ـــيد القادم من إسـ ـــوه هذا السـ ـــوه ،  1948لقد شـ ما شـ
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اشـــا ة،  تصـــرحًا لعزام  ا،  األمين العام للجامعة العر ة العل  . وآخر للهيئة العر
ــرائيلي إال تحرفًا من بدايته حتى نهايته ــ ان اإلســـــ س الب ـــــك أن مجرد  . ول ــ وال شــ

اً  ــرائيل ان إسـ التحرف،  ون الب ة . في لو صـــمه  ة الصـــهيون ــ ام ،  فالقضـ وق
ــرائيل ــــ ــــ ــ ـــن إعدادهأح،  هما نتاج تحرف،  إســ ــ ــ ــــ ه،  ســـ ولغ في اإلنفاق عل وال  . و

ـــولها ــ ــ ــرائيل بإحتزاء ما ترد من مقتطفات من أصــ ــ ــــ اها،  تكتفي إسـ بل ،  ممزقة إ
ـــها ــ ــ ـــول نفســـ ــ ــ ـــرائيل في فن التحرف هذا . تعمد إلى خل األصـــ ـــــ ،  ولقد برعت إســ

ه الذات . وأضـحت أسـتاذة ف ضـاح هذه النقطة  وٕانما سـأكتفي ،  ولن أطيل في إ
ـــهادة واح ــرائيل في التحرفشـ ـــاص إســ ــهرة ،  دة ألظهر أن اختصـ ــب شــ قد اكتســ

ة قة معروفة،  عالم ـــحى حق ــ ـــحفي  . وأضــ ــ ــان صــ ــ ــهادة ترد على لســـ إن هذه الشـــــ
مشـــــي . يهود ــحفي البرطاني المعروف،  أنه جون  ــ ــتر  . الصـ ولقد قام المســـ

ـــــي بزارة فلســـــــطين عدة مرات ــراع في عام ،  مشــ في  1948وتجول أثناء الصـــــ
ع ال مشي  . التي فرض اليهود عليها إرهابهم،  مناطجم وهذا ما قاله المستر 

ه  تا عة المنهارة(في  الحرف الواحد :. )األعمدة الس  ..  

اً ( ــحف ــ ــ ـــفي صــ فة،  بوصـــــ ـــح ـــ س تحرر صــ ــــلت إلى نتيجة  . ورئ ــ توصــ
ة،  واحدة ادة الصــهيون ة معلومات صــادرة عن مقر الق يجب أن ال ،  وهي أن أ

صفة خاصة ،  هاتقبل على عالت   . )قبل التأكد من صحتها ووثوقها 

ـــي اســــتنتاجه قائًال  مشـ ــتر  اً (لقد بدأ المســ ــحف ــفي صــ ذلك ألن ،  )بوصــ
ه ـــو ا للتحرف والتشـ ـــحا قعون عادة ضـ ــحفيين  ــتنتاجه  . الصــ وال رب في أن اســ

ــرائيل ــ ــــ ــاطة،  هذا مدمر إلسـ ــــ ــ سـ ل  عني  ة غير ،  فهو  ــــرائيل ــــ انات اإلسـ أن الب
الث قها،  قةجديرة  ـــد ــ ن تصـــ م ــهادة واحدة أيها الزمالء . وال  ــ ــ ــجل  . إنها شــ ــ وســــ
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ة ســـرد في هذه المناســـ وقد عرضـــت  . الشـــهادات في هذا الصـــدد أطول من أن 
م فق ــحفي يهود،  عل وما جره يهود ،  عن تحرف إســــرائيل،  ما قاله صــ

ة . من سجل إسرائيل ا الموضوع ومع ذلك فهذ . وأعتقد أن في هذه الشهادة الكفا
ــرائيل . ثانو  ــ عًا لذلك،  فقد ألفنا تحرف إســــ حنا ت ـــــ ــ المناعة تجاه ،  وأصـ نتمتع 

هاتها وأضاليلها حث . تشو السيد ،  التي أثارها قبل قليل،  ولنتناول اآلن نقا ال
قي،  القادم من إسرائيل   . لنر ما فيها من جوهر حق

حث المســهب موضــ ال  1948وع حرب عام لقد تناول الســيد اإلســرائيلي 
ـــطين ــ ــ ــ ة. إنها ،  في فلســــ ة عنها تقع على عات الدولة العر ــؤول ــ ــــ ــ ــ وزعم أن المسـ

مة ان المندوب اإلســرائيلي  . وقد غدت من أســاليب إســرائيل العفنة،  قصــة قد و
ــل دورة من الــدورات نــا نــدحض هــذا الزعم الــذ ال ،  يثير هــذه النقطــة في  و

ـــاس له مطلقاً  ــت في الع . أســ ـــًا وقد دحضـــ ــي هذه التهمة المزورة دحضــ ام الماضـــ
يل ــ ــ ــــ ــ ــ ـــرائيل لن تعود إلى إثارة هذا ،  تدعمه الوثائ والتفاصــ ـــ ــــ ــ وخيل إلي أن إســ

ــوع مطلقاً  ــ ــــ ـــــ وقد  . ال تمل من التحرف والزف،  ما يبدو لي،  لكنها . الموضـ
ر الســيد اإلســرائيلي قبل قليل لة،  ذ ولكن إســرائيل  . أننا قد مللنا من هذه المشــ

ــــوء ال ــ ة،  ال تكل ق،  حلســ ـــتمرار في حمالتها التحرف وقد واجهنا  . من االســـــ
،  وهو يوجه هذه التهمة إلى العرب،  اآلن أكوامًا من أكاذيب المندوب اإلســرائيلي

ة اذ ة الحرب في فلسطين. لكن هذه التهمة  اهم مسؤول وال صلة لها ،  محمًال إ
  . الموضوع مطلقاً 

ـــوع وٕاني ألقول إنها خارجة على ة ،  الموضـــــ ــ ــ القضــــ ـــل  إذ أنها ال تتصـــــ
ة هي حقوق الالجئين . المعروضــة علينا اآلن ة ،  فالقضــ المســؤول وال شــأن لها 
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ة حرب . عن الحرب عالج قضــــــ مجلس أمن  ـــنا  اتها،  ونحن هنا لســـ  . ومســــــؤول
ــطينيين ــ ــ لة الالجئين الفلسـ ـــــ ـــة تدرس مشــ ــ ،  وحقهم في العودة،  ولكننا لجنة خاصــ

ــاجدهمإلى ممتلكاتهم  ـــهم ومســـ نائســ هذه  . عد أن جردتهم إســـــرائيل منها،  وٕالى 
ة ة ســواها،  هي القضــ س ثمة قضــ ولكن الســيد اإلســرائيلي يرغب في تجنب . ول

ة ع أن ،  الخوض في هذه القضــ ة الالجئين ال تســتط ة إلى قضــ النســ وٕاســرائيل 
رمًا ونبيالً  حًا و انت ال تملك ردًا صـح . تقدم ردًا صـح فهي تحاول ،  حاً ولما 

ون أكثر  ن أن  م ة في مح من الجدل والحوار. وأ موضـــوع  إغراق القضـــ
ة ة في ،  إثارة للجدال والنقاش في تارخ العالقات اإلنســـان من موضـــوع المســـؤول

ــل إثارة هذه التهمة . أ حرب،  الحرب ــرائيل تواصــ عند ،  ولهذا الســــبب فإن إســ
ة الالجئين   . حث قض

ل السخافةلكن هذا ال لة الالجئين عادة  . جدل اإلسرائيلي سخيف  فمش
ــة حرب،  هي ثمرة من ثمــار الحرب ــل حرب فرقــان. أ أحــدهمــا ،  وهنــاك في 
ون اآلخر في موقف الـــدفـــاع،  ون في موقف المهـــاجم ون  . بينمـــا  وقـــد 

عض األحوال مخطئين قان في  انت نتيجة الحرب . الفر ومهما ،  ولكن مهما 
لة الالجئين ،  ت الصــفة التي نضــفيها على الفرقين المتحارينان ام مشــ فإن ق

ـــة ــــ ع ــــة للحرب والنزاع  . هي الثمرة الطب ن ظهور الالجئين إال نتيجـــ م وال 
لة الجئين،  أما السالم . والصراع قًا ،  إال في مخيلة إسرائيل،  فال يولد مش وط

  . لمغالطتها

ــان المهــاجم،  جئين الح في العودةفــإن لال،  ولكن مهمــا تكن الظروف ــًا  ،  أ
ان المدافع ًا  قانون الدولي . وأ تنص على أن ح ،  وال أعلم قاعدة في فقه ال
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ـــور في الالجئين الــذين ينتمون إلى الــدولــة التي تكون في موقف  ــــ ــ ــ العودة محصـــ
حرمان الالجئين الذين ينتمون ،  الدفاع ـــي  ــ ــ ــــ ة أخر تقضـــ وال أعرف قاعدة فقه
ر أن الالجئين لم  . لدولة المهاجمة من ح العودةإلى ا ومع ذلك علينا أن نتذ

ة دولة ة أ حملون رعو شـــــون في ظل االنتداب البرطاني . ونوا  ع انوا  ،  فقد 
ة ة إلى األمم  . إلى األمم المتحدة،  ما افترض،  وقد انتقلت المسؤول النس أما 

ــة العــامــة تــ،  المتحــدة أييــدهــا لح الالجئين في قرارهــا الــذ فقــد أعلنــت الجمع
ــطين . 1948أصــــدرته عام  ة العامة  . ان ذلك إثر حرب فلســ وقد أيدت الجمع

ع القرارات التي اتخــذتهــا منــذ ذلــك الحين حتى الــدورة ،  ح العودة هــذا في جم
ــة العــامــة . األخيرة ــانــت على علم بوجود الحرب في ،  وال رــب في أن الجمع

انت،  فلسطين ة الحرب تقع على عات  و مزاعم إسرائيل عن أن مسؤول عالمة 
ة،  ومع ذلك،  العرب ــرائيل ــــ ــت األمم المتحدة الحجج اإلســـ ــ ــــ واعترفت ،  فقد رفضـ

  . ح الالجئين في العودة إلى وطنهم

ة العرب عن الحرب،  ولو افترضــنا أن االدعاء اإلســرائيلي ،  عن مســؤول
ـــدق ــ ـــــ ــــ ـــة ذرة من الصـــ هو الهيئـــة الوحيـــدة ذات ،  األمنفـــإن مجلس ،  حمـــل أ

ــع ــ ــــار في الوضـ ـــتشـ ة التي يجب أن تســ ـــالح فالمجلس هو الجهاز األعلى  . الصــ
اتها ــؤول ــ ــــاكل الحروب ومســ ــراع في  . لألمم المتحدة لعالج مشــ ـــتمر الصــــ ــ وقد اسـ

ع 1948فلسطين في عام    . عدة أساب

عزمها التدخل  ًا  ـــم ـــ ــــ ــ ة قد أبلغت مجلس األمن رســ انت الدول العر و
ــــلحال ــ م . مسـ ـــدار مثل هذا الح ــ ــــلطة الوحيدة التي يجوز لها إصــ ــ ذا فإن السـ ،  وه

ـــحــت مزاعم  . هي مجلس األمن،  على هــذه الحرب ــ ــ ــــ ــان من المعقول لو صـــ و
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ـــرائيليين العدوان،  اإلســــ ة  ولكنه لم يدنها ،  أن يدين مجلس األمن الجيوش العر
ة إدانة لها على تدخلها في ،  ق صدر مطلقًا أ وال يخلو هذا  . فلسطينما لم 

ــة ــة لم تكن هي ،  االفتقــار إلى اإلدانــة من أهم عني أن الجيوش العر ــه  إذ أن
ة   . المعتد

س من المعقول ت مجلس األمن على ،  أو من المنط،  ول ـــــ ــ ــ ـــ ســ أن 
ن لهذا التدخل ما يبرره،  التدخل العري ة قد ،  لو لم  ذلك ألن الجيوش العر

ةوهذا ما أعلن،  تدخلت ــــرة والممتلكات من ،  ته الدول العر شـــــ إلنقاذ األرواح ال
ادة الشاملة وقد أنقذ التدخل العري أرواح الالجئين الذين  . والقضاء المبرم،  اإل

وقد أنقذ التدخل العري  . وتأمين المأو لهم،  تقوم األمم المتحدة اآلن بإغاثتهم
ة ــطين العر ــ قى اآلن من فلســ قى م،  ما ت ـــرحتها وما ت ــــة وأضـــ ن أماكنها المقدســ

أسره قدسها العالم  نائسها التي    . ومساجدها و

ـــــع من حقائقه منا على الوضــــ حةأجل  ، أما إذا ح ـــح ــ ،  من حقائقه الصــــ
ســة واحدة،  دون أن نتأثر بتحرف إســرائيل وأضــاليلها قة رئ تمثل أمام ،  فإن حق
ة ذرة من الشــك ،  ائيل مســؤولة عن الحربهي أن إســر ،  أعيننا وال يتطرق إليها أ

ة إســـرائيل،  وأن الحرب قة قبل  . من مســـؤول ولقد بدأت إســـرائيل حرها في الحق
ـــدر عن األمم  ــ ــــ م الذ صـــ ــــــ ــــ ل من التدخل العري وحتى قبل قرار التقســ أمد طو

ة  1947المتحدة عام  ــرائيلي أن الجيوش العر ــيد اإلســــ ــ وهو القرار الذ زعم الســ
ــالحقو ،  قد تدخلت لمقاومته ــ ــــ ــ ــ ــــرائيل حرها منذ عام أجل  . ة الســ ــــ ــــ لقد بدأت إســ

اً  1939 ع الجبهات،  تقر ـــاملة لجم ــــ انت حرًا شــ ـــطين . و ــ ـــنت ،  ففي فلســــ ــــ شــ
ة حملة من اإلرهاب وســــفك الدماء ــهيون اها . القوات الصــ ة من زوا ل زاو ،  في 
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ـــات العامة ــــ ــــســ ــور والمؤســـــ ــ ــ ـــفت الجســـ ــــ حت المدنيين،  وهاجمت القر ،  فنســ ،  وذ
ات،  قطاراتوقلبت ال وقصة اإلرهاب  . واختطفت الموظفين،  وأحرقت المستشف

ـــطين منذ عام  ــ طر على فلســـ ــ ــ عندما  1948وحتى عام  1939اليهود الذ ســــ
ة لة،  تدخلت الجيوش العر ــجلة،  قصــــة طو ـــهيونيون حرهم  . مســ وقد بدأ الصـ

اســـ،  عد أن أصـــدر البرطانيون مطبوعتهم عن مســـتقبل فلســـطين م التي عرفت 
ض لعام  ــتر بن غورون الحرب في تلك  . 1939الكتاب األب ــ ـــــ ــــ وقد أعلن المسـ

ام عندما قال :  ض(األ ــنحارب الكتاب األب ــ ـــنحارب( . )ســ ارة ،  )ســـ هذه هي الع
ـــتخــدمهــا بن غورون في إعالنــه الحرب ــ ــــ ــــ ــانــت الحرب موجهــة في  . التي اسـ و

ليز ــد اإلن ــ ــ ــ ــــ ة ضــ عد إلى العرب،  البدا ما  ـــــحت البالد وقد  . ثم تحولت ف ــــ ــــ أضـ
ـــرها ميدانًا للقتال ــــ ــــ ــ لو  . أسـ ة البالد في عام  –وعندما زارت اللجنة األن أمر

ــطرة التي تســـود البالد المقدســـة،  1946 أعلنت ،  للتحقي في األوضـــاع المضـ
ـــطين  ــ ــــ ــــ ـــلحـــة -ثورة (اللجنـــة في تقررهـــا أن في فلسـ ــ ــــ ــــ الهجرة غير (وأن ،  )مسـ
ـــروعة قد تجددت منذ انتهاء الحرب وقالت اللجنة في تقررها عن القوات  . )المشـ

ة ما نصــه :  ة غير الشــرع ،  من الظواهر المشــؤومة في الســنوات األخيرة(اليهود
ة قوات مســـلحة غير مشـــروعة وضـــخمة الهاغانا  . تنم وتســـمى المنظمة العامة 

ة موحدة…  ز ادة مر م ولها ق ة ،  وهي منظمة خير تنظ ة فرع م ادات إقل وق
ان إعداد…  رة تعد ستين ألفًا … ها يجر منذ سنوات عدة و إنها منظمة عس
لهم…  ــــلح،  و ـــــلحوا تمام التســ ــن نظامهم،  قد سـ ـــ ــــرفون على جهاز ،  وحسـ شــ و

ــر  ــ ــال إذاعي سـ م . )إرســـ ـــردته عل س ما ســ ة،  ول ــحف ات صـــ وٕانما هي ،  بروا
ـــلت إليها،  حقائ لو ،  توصــــ ة –اللجنة األن قها،  أمر نطقة في الم،  عد تحق
م . وأدرجتها في تقررها،  ذاتها اه ـــرات الزمالء،  وأود أن ألفت انت ــ ــ إلى ،  حضــ
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ش غير النظامي ــــروعة،  أن هذا الج ــــ ــــ التي وجدتها ،  بل هذه القوات غير المشــ
لو  ة –اللجنة األن رة ،  أمر ــ ــ ات عسـ ـــير في عمل قد أعدت ،  قادرة على الســ

ــة الب ــه الــدول ــانــت ف ــت وجهزت في وقــت  ــةودر ــة المنتــد ال تزال هي ،  رطــان
طرة على البالد   . المس

رة ــ ــ ــــ انت هذه القوة العســ ــرات الزمالء،  و ــ ــ ـــــن ،  ا حضــــ ــــ هي التي تشـ
ة المحصنة ة على المدن والقر العر قبل سنوات من التدخل ،  هجماتها الوحش

ــان اإلرهــاب اليهود . العري ــنوات من التــدخــل اليهود،  و ــ ــ ـــ ــ ــ ،  قبــل خمس سـ
ح في  ـــاءيذ ـــيوخ دون تمييز،  ل يوم األبراء من الرجال والنســــ ان والشــــ ـــــ  . والشــ

بيرة شــرة  وغدت البالد في ،  ما حدث خراب واســع النطاق،  وقد وقعت آالم 
ــفك الدماء،  مجموعها ـــرحًا للنيران والدمار وســ ل ذلك من عمل اإلرهاب ،  مسـ و

م النازة التي اقترفت وقد تحدث الســيد اإلســرائيلي مطوًال عن الجرائ . الصــهيوني
ا ــد ،  ضـــد اليهود في ألمان ولكنه نســـي الجرائم التي ارتكبها اإلرهابيون اليهود ضـ

ـــــيتهــا وفظــاعتهــا،  العرب ــ ــ ــــ ــه النــازون ،  والتي ال تقــل في وحشـ وقــد  . عمــا ارتك
نبي من هذه المفارقة ــــتر تو ــــرائيلي،  ارتعب المســ ــيد اإلســ ًا الســــ ما ،  وقال مخاط

الم ال   مؤرخ البرطاني الكبير :اقتطفه من 

ــــطين من ،  1948ـــان عـــذر اليهود في عـــام ( ــــ ــ ــ في إخراج عرب فلســ
ـارهم ـــر،  د ـــــ ــــ ش ،  أقـل من مبررات نبوخـذ نصــ وتيتوس وهـادرـان ومحـاكم التفت

ة ة والبرتغال ان ــ ــ ان اليهود في عام  . األســـــ ـــــل تجارهم ،  1948و فضــــ عرفون 
فعلون ،  الخاصــة انت مأســاتهم العظمى . ماذا  من ،  أن الدرس الذ تعلموه و
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ــادة األلمـان ـــــ ــــ ـاراتهم مع الســــ ـاليهود من ،  اخت ـب مـا أوقعـه النـازون  ن تن لم 
   . )واحتذاء حذوه،  بل اقتفاء أثره،  شرور

ة  عد اآلن عن الفظائع األلمان ـــرائيلي أن ال يتحدث  ــ ــ ــيد اإلســـ ــــ وعلى الســــ
ــرائيل،  النازة ــ ــ ــــ ام إســــ ــتر  . هوالً ان نتيجة أعظم الفظائع ،  ألن ق ـــــ ــــ ان المســـ و

ة عندما قال : م التارخ على الصهيون ضًا هو الذ أصدر ح نبي أ   تو

ــد عرب ( ــ انت األعمال الشــــــررة التي اقترفها اليهود الصــــــهيونيون ضــ
ــطين ح ،  فلســ ــد اليهود تنطو على ذ الجرائم التي اقترفها النازون ضــ ه  ــب والتشــ

اسين في سان عام  الرجال والنساء واألطفال في دير  مما ،  1948التاسع من ن
بيرة ان العرب في أعداد  ـــــ ــ ـــفر عن هروب الســ ـــــ من المناط التي تقع في ،  أسـ

ة المسلحة    . )مرمى القوات اليهود

ــين اسـ ســـان،  ولقد وقعت قصـــة دير  وهذا ،  ا ســـيد في التاســـع من ن
ــارخ دقي في حــد ذاتــه ــة،  الت ــه يــدل على أن القوات اليهود تقوم ــانــت ،  ألن

ـــيتها ــ ــ ـــد األبراء العرب،  بوحشـ ـــ ان عهد االنتداب البرطاني وقبل التدخل ،  ضــ إ
حة مرعة،  العري انت المذ قف لها شعر اإلنسان،  ترتعد لها الفرائص،  و  . و

ــاء ـــ ــ ــ ل من في القرة من رجال ونســـ ة  حت القوات اليهود ــوهت  ،  فقد ذ ــ ـــ ــ ــ ثم شـ
ـــامهم اهم،  أجســـ قا ة على   ،في جب القرة،  وقذفت ب وقد أقدمت القوات اليهود

ح ة،  ارتكاب العديد من مثل هذه المذا ما سب لكم ،  قبل تدخل الجيوش العر
سان الذ أورده المؤرخ البرطاني المشهور    . ورأيتم من تارخ التاسع من ن
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ن المؤرخ البرطاني ــــدة أعمال اليهود ،  ولم  ــــ شـ ر  ـــتن ــ ــ الوحيد الذ اســ
ة حته هذهبل شـــ،  اإلرهاب ه صـــ م،  ار اســـي برطاني عظ ن له مثيل ،  ســـ لم 

قته،  في عصــرنا اســي من  . وال في الكثير من العصــور التي ســ ان هذا الســ و
ة ـــهيون د الصــ ــــة،  أقو مؤ ــــسـ ــير ،  بل لعله دعامة من دعائمها المؤسـ ــ إنه السـ

ن وزر الدولة البرطاني في ال . ونســـتون تشـــرشـــل ،  قاهرةفعندما أغتيل اللورد مو
ة :   وجه المستر تشرشل إلى مجلس العموم الكلمات التال

ة أن تنتهي في دخان بنادق القتلة( ـــهيون ــ ــ ـــــ ،  إذا قدر ألحالمنا في الصــ
ــفر عن خل زمرة جديدة من قطاع الطرق  ــــ ــ ــتقبلها أن تســ ـــ ــــ وٕاذا قدر لجهودنا لمسـ

ــا النــازــة ــألمــان قون  ـــــه،  فــإن الكثير من أمثــالي،  الــذين يل ــــ ــــ ــيجــدون أنفسـ ــ ــ ــ ــــ م ســ
لة ـــطرن إلى إعادة النظر في الموقف الذ اتخذوه منذ مدة طو ــــ ــــ وتبنوه ،  مضـــ

ان ثمة من أمل في مستقبل زاهر . استمرار ة فيجب أن ،  وٕاذا  وساٍم للصهيون
عاً ،  تتوقف هذه األعمال الشررة فوراً  جب القضاء على المسؤولين عنها جم ،  و

  . )أصًال وفرعاً 

ـــغرة عما  ــــورة مصـــــ ــنوات هذه مجرد صــــ ــ ــطين في الســــ ان يدور في فلســــــ
قت التدخل ــــاس من اإلرهاب اليهود . الخمس التي ســـــ ـــوء هذا األسـ ،  وعلى ضــ

ـــل أن  ــ ــرشـــ ــ ــتون تشــــ ــــ ــير ونســ ــــ علينا أن نزن المبررات للتدخل العري. وقد أكد الســ
قضـــى عليهم  ــًال وفرعاً (اإلرهابيين اليهود يجب أن  ن تدخل الجيوش  )أصـ ولم 

ة إال لتحقي هذا ــروعيته،  الهدف العر ـــالحه،  الذ حملت مشــــــ مجلس ،  وصـــــ
ة إدانة للتدخل العري في فلسطين،  األمن   . على عدم إصدار أ
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ـــير األحداث وحده س سـ ة اليهود ،  ول ــؤول م الدليل على مســ ق هو الذ 
ام إســرائيل نفســها . عن الحرب في فلســطين ألن الحرب ،  هو ذروة الحرب،  فق
ـــيلة الوحيدة ل ـــ ــرائيلانت الوســـ ــ ــ ام إســـ لمتان مترادفتان ال  . ق ــرائيل  ــــ والحرب وٕاســـ

ة منهما إال نتيجة لألولى،  تفترقان ـــت الثان ســ عة الوجود ،  فالحرب . ول هي طب
ـــرائيلي ـــأ إســـــرائيل،  اإلســ ن أن تنشــ ن من المم إذ ،  وأن تقوم دون حرب،  ولم 

ة إليها أمرًا ال مفر منه ـــــ ــ ــ النســ انت  ان من الم،  ان الحرب  ــتحيل على إذ  ـــ ــــ ســ
ــالم ة،  إســـــرائيل أن تقوم في حالة من الســـ ــى  . وفي ظل أوضـــــاع ســـــلم فقد قضـــ

ة أهله من العرب،  قرار األمم المتحدة هم أصحاب ،  بإقامة إسرائيل في بلد أغلب
ه دون ســواهم ملكونه فيها الســتة في المائة . األرض ف ان اليهود   . ولم يتعد ما 

ـــي طرد أه ــ قتضــ ـــرائيل  ــ ام إســ ان ق ـــــطين من بالدهمو وانتزاع ممتلكاتهم ،  ل فلســ
م دولة . منهم س في وســــعك أن تق ــحقت ،  ول ــيئة أهل البالد إال إذا ســ ضــــد مشــ

ــالح ــ قوة الســ ه  ــت عل ــ مهم وقضــ ـــم األمس . تصـــ ما قلت  أعود فأكرر اليوم ،  و
ـــرائيل ــــ ـــيد القادم من إسـ ــــ المي إلى السـ ـــعه إقامة دولة ،  موجهًا  ــ ــ س في وسـ أن ل

ة في نيو  حيين إال عن طر يهود ـــــ ــ ــ ــــ ــيئة أهالها المسـ ـــ ــــ ــــ ورك على الرغم من مشـ
ــرائيــل . الحرب ــ ــ ــــ ــام إســــ ــب ،  فــالحرب إذن هي التي أدت إلى ق س من الغر ول

لم ،  أن الحرب،  المزاعم،  من السيد القادم من إسرائيل،  والحالة هذه أن نسمع
  . تكن من عمل إسرائيل وال من خلقها

ة  . في الموضوع،  يا سادت،  هذا هو تسلسل المنط ولكن هذه القض
ما أعلنها زعماؤها . ال ترتكز على المنط وحده ــرائيل  ــة إســـ اســـ ال تترك ،  فســـــ

ة إسرائيل عن الحرب وقد سمعنا من السيد اإلسرائيلي  . ذرة من الشك في مسؤول
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ــالح قرار عــام  ــ ــ ـــ ــ ــ قوة السـ قــة هي أن ،  1947قولــه إن العرب قــاوموا  لكن الحق
قوة السالحإسرائيل هي ال في ،  وقد أعلن المستر بن غورون  . تي نفذت القرار 

انون  ــرائيلي في الثامن من  ــ ــ زة لحزب العمال اإلســ خطاب ألقاه في اللجنة المر
  ما نصه :،  1948الثاني عام 

ــالح( ة،  إن قوة الســ ل ــ ة،  ال القرارات الشــ ــل في القضــــ ـــتفصــ  . )التي سـ
ة إلسر  النس ذا فإن القول الفصل  وهذا ما قامت ،  ان في قوة السالح،  ائيلوه

ـــرائيل ـــه،  ه إســـ ــ ـــــاسـ ان بن  . وخلقت على أسـ ة إلى ب م ثان اه وأود أن ألفت انت
ا عام   . أ قبل ثالثة أشــهر من التدخل العري،  1948غورون في شــهر شــ

ل هذه األدلة عن ،  إن مزاعمه،  للسيد القادم من إسرائيل،  ألقول،  أوردها،  و
رًا للحقائ،  القوة 1947رضة العرب لقرار عام معا ست إال تضليًال وتزو   . ل

تور وايزمن ان يخيل إلى الكثيرن،  وحتى الد أنه ،  ا ســـادتي،  الذ 
م عاقل اسي متزن ،  رجل ح اسة ترمي إلى إيجاد أمر واقع،  وس ع س ،  ان يت

ن خلقه إال عن طر الحرب م تور وايزمن ما نصه فقد أعلن  . وهو ما ال  الد
:  

ــــي( ــــ ما في الماضـ ـــتنا الوحيدة اآلن  ــ انت فرصــــ ،  أن نخل الحقائ،  و
  . )وأن نشيد على أساسها ،  وأن نواجه العالم بها

الحقائ تور وايزمن أن يواجه العالم  ذا فقد أراد الد وهذه الحقائ ،  وه
ة اســـ ن لها أن تأتي عن طر الســـالم والوســـائل الســـ م في ،  فإقامة دولة . ال 
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قة في وطنهم تعود ،  على الرغم من مشيئة أهلها،  بالد ملكون جذورًا عم الذين 
ه الزمن ع ــى ما  ــ ــ ــــ ـــتخدام قوة ،  ال تتحق إال عن طر الحرب،  إلى أقصـ ــ ـــ ــ واسـ

  . السالح

س  ة يود إثارتها –( مقاطعًا ) ، الرئ ــرائيل نقطة قانون فله ،  لمندوب إســ
   . الكلمة

و  ـــتر  ــــ ــــ ـــرائيل) المســـ ــ ــــ ــــ ل إجالل –مي (إسـ إنني لم أكن أعتزم مقاطعة ،  أقول 
س ،  الخطيب ر الرئ ـــــاءة لذ ــ ــ ــ ـــعر بواجبي في االحتجاج على اإلسـ ــــ ولكنني أشـــــ

ــــرائيلي الراحل م وايزمن،  اإلســ تور حاي ــــاذة،  الد تور  . بهذه الطرقة الشــ إن الد
قف إلى جانب الحرب ق ـــي،  أو يدافع عنها،  وايزمن لم  ــــ شـ ان  ر في حديثه و

ة في البالد   . إلى موضوع المستعمرات الزراع

س  تور وايزمن –الرئ ــــــجل أعمال الد ـــاً ،  اعتقد أن سـ ــ ســ ان رئ ،  عندما 
ـــه ــــ ــ ــ ــة،  يتحــدث عن نفســـــ ـــعود ــ ــــ ــ ــ ــة السـ ــأخــذ علمــًا  ،  وآمــل من ممثــل العر أن 

ة ،  االعتراضــات التي أثارها ممثل إســرائيل وأن يتقيد في مالحظاته على القضــ
   . نطاق الح في الردضمن 

ة)  ة الســـعود اســـات عن  –األســـتاذ الشـــقير (العر ة إنع إنني لم أورد أ
تور وايزمن ر الد اسات،  ذ ر المئات ،  ما آمل أن ال تكون ثمة إنع عن ذ

ا لإلرهاب اليهود،  واأللوف من األبراء العرب  . الذين هووا في فلسطين ضحا
اسات ة إنع ل ما أوردته،  مطلقاً  إنني لم أورد أ تور ،  و مقتطفات من أقوال الد
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ه هذه المقتطفات من معان،  وايزمن ــــتمل عل ــــ ــــ تور  . ل ما تشــ فقد أعلن الد
ـــــح  . وأن تواجه العالم بها،  أن على إســــــرائيل أن تخل الحقائ،  وايزمن وضـ و

تور وايزمن ان الد شــــير إلى الزراع،  الســــيد اإلســــرائيلي اآلن أن ب وهذا  . ةان 
ـــالحقـــائ عن  تور وايزمن أراد أن يواجـــه العـــالم  ــد أ  . )الزراعـــة(عني أن الـ

حيث  ـــوح  ــ ــــ ــــ ــــخف وهذر هذا ؟.. فحقائ الزراعة ال تكون من البروز والوضـ ــ ــ ــــ ســ
عني الزراعة حقاً  . يواجهها العالم تور وايزمن  ان الد هو ،  فإن ما عناه،  وٕاذا 

ـــطين )يزرع(أن  ــ ـــــ ــرائيل في ترة فلســ ــ ــ ــ انت  . إســــ فهذه هي الزراعة الوحيدة التي 
تور وايزمن الشاغل   . شغل الد

انات الصـــادرة عن زعماء إســـرائيل ان هدفي الوحيد من ســـرد هذه الب ،  و
ـــرائيل ـــوروا خل إســ س ،  أن أظهر أن هؤالء الزعماء قد تصــ عن طر الحرب ل

انوا على ح في تصــورهم . إال س في وســعك أن تقترف ع،  ولعلهم  دوانًا إذ ل
ضاً ،  بدون حرب ًا من بالده بدون حرب أ   . وال أن تطرد شع

رة الحرب في عام  انت ف ة المعلنة 1946و ــًا هي الخطة الرســــم ضــ ،  أ
ــطين ــــ ة في فلســ ة بزارة ،  إلقامة الدولة اليهود لو أمر فعندما قامت اللجنة االن

ــطين ــتقبلها،  فلســــ ــ ــة مســ وقد طلب  . غانااجتمعت اللجنة إلى زعماء الها،  لدراســــ
ة ـــة العرب،  هؤالء إقامة دولة يهود ــ ــ معارضـــ رة  . دون أ اكتراث  وجاء في مذ

  قدمتها الهاغانا إلى اللجنة ما أنقله في الحرف الواحد :

مها وتدربها ( ة متفوقة في تنظ رة اليهود ـــــ ــ ــ ــــ ال رب في أن القوة العسـ
طها ومعداتها ــهيوني . وتخط ــ ــ ــــ الحل الصـ نتم تقبلون  ـــعرون   ،وٕاذا  ــ ـــ ــ م تشـ ولكن
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ـــة في تنفيـــذه،  ـــالعجز فنحن ،  فرجـــاؤنـــا أن ال تتـــدخلوا،  أو تفتقرون إلى الرغ
أنفسنا على تنفيذه   . )قادرون 

ل ذا قبل أمد طو ـــطين،  وه ة إلى فلســ أعلن ،  من دخول الجيوش العر
قوة السالح ة  ش اليهود عن استعداده إلقامة الدولة اليهود وقد اتضحت ،  الج

ــ ــ اســ ــ ــ ة ،  ة الحرب هذه التي تبنتها الهاغاناســ ــ ــ في مرحلة الحقة في تطور القضــ
ة ـــطين ــ عاً  . الفلســ رون جم م تذ ــرات الزمالء،  وال رب في أن ـــ أن وفد ،  ا حضــ

ات المتحدة ع عام ،  الوال م ،  1948وقد اعترف في ر ـــــ ــ ــ ه التقســ ما ينطو عل
ة،  من أخطار ه من عمل فتقر إل حل عن،  قد تحول،  وما  م  ــ ــ ــــ ــ ـــ إلى ،  التقسـ

لها ة على فلسطين  الوصا قول  انت األمم المتحدة . حل آخر  منعقدة في ،  و
ســس آنذاك ك ســ ورك،  ل ما تجتمعون اآلن في نيو وقد ثارت الهاغانا  . تمامًا 

م لها بدًال من التقســ ة على فلســطين  فرض الوصــا ،  على هذا االقتراح القاضــي 
ــــــس،  م المتحدةووجهت إنذارًا إلى األم ــ ــ سـ ــ ــ ــــ ك ســـ وهذا ما قالته ،  المنعقدة في ل

ي :   الهاغانا في إنذارها الموجه إلى األمم المتحدة وٕالى المشروع األمر

فا( ة ح ــيين ،  ال رب في أن معر ـــ ــ ــ ــتقدم دليًال جديدًا إلى الدبلوماســـ ـــ ــــ ســـ
ي ــــروع األمر ــة المشـــــ ــ ـــس لدراســـــ ــ ســــ ــ ــ ك ســـــ على أن الخطوة ،  المجتمعين في ل

  . )كون في فلسطينست،  الفاصلة

س،  وأود أن أقول ـــــيد الرئ ــ ــ ــــ إن الهاغانا قد وجهت هذا اإلنذار ،  ا سـ
ان عام  ـــــ وقد تحدثت الهاغانا في إنذارها  . وقبل التدخل العري،  1948في نســ

فا(عن  ة ح التي هي على اســتعداد لخطوها ،  )الخطوة الفاصــلة (وعن ،  )معر
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ـــطين ـــيد القادم من إســــ . في فلسـ ــلى اليوم،  رائيلولكن السـ ــع ،  يرد أن يتســ ضــ ف
ة عن الحرب ا  . على عات العرب،  أمام اللجنة المسؤول م أن ال تدهشوا  وعل

ـــادة هها،  ســ ـــو ـــرائيل ال تتردد مطلقًا في تحرف الحقائ وتشــ ولديها الجرأة ،  فإســ
ه والتحرف ـــو ــــ ــتمرار في هذا التشـــ ــ ــ ة على االســــ ع . الكاف ــــاب ــــ ـــعة أســ ــــ ضـــ ،  فقبل 

ــيناءاحتفلت  ــ ة الثالثة لحملة ســـ ــنو ــ ر الســـ الذ ــــرائيل  ة ،  إســـ وهي الحملة العدوان
ــره،  الغادرة ــ ــ أســ ـــــجاعة  . التي أدانها العالم  ــها الشـــ ــــ ـــرائيل في نفســ ــــ لقد وجدت إسـ

ة ـــــنو راه الســ العدوان وتخليد ذ ة لالعتزاز  ـــرائيل تقدم على  . الكاف ــ انت إســ وٕاذا 
ــــادتي،  هذا العمل ــــ ــ ــ ا سـ ــتغروا  ــ ـــــ ا،  فال تســــ هاإذا  م،  ن مندو أن ،  يزعم أمام

ة حرب عام     . تقع على عات العرب،  1948مسؤول

س،  ومن هذا يتضـــح لكم ة ،  ل االتضـــاح،  ا ســـيد الرئ أن مســـؤول
وأن االتهامات التي وجهها الســيد ،  تقع دون رب على أكتاف إســرائيل،  الحرب

ـــرائيلي ــــخافة مجردة،  ال تعدو أن تكون ،  اإلســ ن. سـ فرار الالجئين العرب  ولم 
ــرة ــ اشــ ة من ثمار الحرب بل نتيجة م ع ــطين ثمرة طب اســــــة التي ،  من فلســــ ــ ــ للســ

ــاس هجرة العرب  ــ ــ ــ ــرائيل خطتها على أســـ ــ ــــ ـــعت إســـ ــــ ــرائيل فقد وضــــ ــ ــ ــ خططتها إســـ
ة ـــــرائيل الخط إلرهاب العرب ،  ولتحقي هذه الخطة . الجماع ــــ ــعت إســـــ ــ ــ ــ ــــ وضــ
عهم ــين إال مثًال واحد . وترو اســـــ حة دير  ـــت مذ ســــ ـــــرائيل ،  اً ول ــعته إســ لما وضـــــ

ـــــر الفزع في البالد ــب أعينها من نشـــ ــ ــ ارهم. ،  نصــ وٕارغام أهلها على الفرار من د
ة األمر متاعبها ـــرائيل تدرك منذ بدا ــ ـــ ــ ــ انت إســ ــعت خطتها على هذا ،  و ــ ــــ ــــ فوضــ

ـــاس انت مهمتها األولى هي التخلص من العرب . األسـ ــعها ،  و س في وســ إذ ل
ا . أن تدخل إال إذا خرج العرب عد و ــرائيل  ــ لة الكبر التي تواجه إســ ــ ــ نت المشــ
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ان العرب ــ ــ م هي طرقة معالجة أمر السـ ة أهل ،  قرار التقســـــ الذين يؤلفون غالب
ان الحل الذ وجدته هو اإلرهاب . البالد ،  وتولت الهاغانا تنفيذ هذا الحل،  و

ـــيف ــيف العري . حد الســ ــ ـــير إلى السـ شــ ــرائيلي أن ال  ــ  ، ومن الخير للســـــيد اإلسـ
ة العامة ــــهاره لمقاومة قرار الجمع ــ ــ ــــ نت الهاغانا من طرد  . الذ زعم إشــ وقد تم

ـــــالح قوة الســ ــــور ألقته  . العرب من مدنهم وقراهم  ولقد قال قائد الهاغانا في منشـــ
ار عام    ما نصه : 1948الطائرات في شمال الجليل في السادس عشر من أ

عًا لذلك( ل من ال يرغبو ،  وٕاني أعلن ت ن في هذه الحرب أن أن على 
وا بيوتهم مع نسائهم وأطفالهم ة ال ،  يتر ونوا آمنين. فهذه الحرب ستكون قاس ل

م للخطر . رحمة فيها وال هوادة حملكم على تعرض أنفس س ثمة من داع    . )ول

ــت هذه الدعوة ــ ــ ســ ــــادة،  ل ــ وٕانما هي جزء من ،  للملجأ األمين،  أيها الســ
ة ،  من أهلهاحملة ترمي إلى إخالء البالد  ان إقامة دولة غر اإلم ح  ــــــ ــــ ــ صــ ل

ار قائم لهم ،  إنها إنذار لألهلين . فيها ــــفاقًا وأن الخ أن ال ينتظروا رحمة أو إشـــ
قاء والموت اة،  بين ال ين الفرار والح ـــوت في القدس  . و ــ ــــ ــ ــ برات الصـ انت م و

ة العر ع  ـــم الهاغانا وهو يذ ــــ ــــ اسـ ـــوت الناط  ــ ــــ ًا إلى ا،  تحمل الصـــ ألهلين طال
ار  ــر من أ ــ ــــة والرع من اليوم الخامس عشــ ـــاعة الخامســ ــ مغادرة المنطقة قبل السـ

ة : 1948عام  ارات التال   مستخدمًا الع

م وأطفالكم( ـــائ ــ ــ ــــ ــفقوا على نســــ ــــ ــ ــ  . واخرجوا من هذا الحمام الدمو ،  أشــــ
م قــاء،  أخرجوا عن طر أرحــا التي مــا زالــت مفتوحــة أمــام ،  أمــا إذا آثرتم ال

م تجل م الكوارث فإن   . )بون على أنفس
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فاق والعطف ـــــ ــــ ــ ــ ،  بدافع الرحمة والرأفة،  ولم تكن هذه الكلمات من اإلشـ
قــاع الفزع والرعــب بين النــاس ــانــت ترمي إلى إ ــان اإلنــذار الموجــه  . وٕانمــا  و

قاء في  ــــــمس ،  أو اللجوء )حمام الدم(إليهم أن يختاروا بين ال ــــ ــ قبل أن تطلع شــ
   . رثاليوم التالي حاملة الكوا

لغ الدمار الذروة في منطقة ،  وأعمال النهب والخروج على القانون ،  و
شـــرح ماذا حدث في ،  افا مشـــي اليهود ل وأنا أترك المجال هنا لمســـتر جون 
  إذ قال :،  افا

س( قاتهم،  ان أفراد األرغون ينهبون أوًال المال ـــد ــ ـــ ــ ــ  . وأدوات الزنة لصــ
ـــرعان ما زال ــ ــ ــ ــــ ل ما فيها من  . ولكن هذا التمييز سـ دأت البيوت تنهب من  و

ســـــ ـــجاد،  أثاث و ــور،  وســ ة،  وصـــ ــين ة وصـــ ومجوهرات وأدوات ،  وأوان خزف
ة ــ ن أخذه ونقله،  فضـــ م دمرونه،  أما ما لم  حطمونه و انوا  ذا دمرت ،  ف وه
انو،  النوافذ ة،  والستائر،  وأجهزة الب ح الكهرائ   . )والمصاب

ة من فلسطينوفي وسعي أن أمضي في شر  اق ألحسر ،  ح األوضاع ال
ة ة التي ارتكبتها القوات اليهود ولكن وقتكم ،  النقاب عن أعمال اإلرهاب اإلجرام

أ خروج على الموضوع،  قصير سمح جدول األعمال  وهو خروج توخاه ،  وال 
ــرائيلي ــ ـــيد اإلســــ ـــ ـــــة على ،  الســ ة الراهنة المعروضـــ ــ ــ ــتار على القضــــ ــــ ــدال ســ ــــ إلســ

ــادت في  اللجنة.وأعتقد ــــ ـــــ ــــاع التي ســـ ــــ ـــــ فينا أننا ألقينا نظرة على األوضـ أن مما 
ــطين عــام  ــــ ــ ــ ــان عرب ،  1948فلســــ والظروف التي أدت إلى فرار الالجئين. و

بيرة إلســـرائيل لة  ــ انت هذه قد صـــممت على إخراجهم ،  فلســـطين يؤلفون مشـ و
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ح شــعب ،  عن طر اإلرهاب والرعب،  وقد تم تنفيذ المهمة . من بالدهم وأصــ
ـــطين ش في المنفى،  فلســ تور وايزمن ألول . ع ـــح هذه الصـــــورة أقوال الد وتوضــ

ــتر ماكدونالد ــ ـــرائيل وهو المسـ ات المتحدة في إســ ـــفير للوال ــــار إلى ،  ســ عندما أشـ
أنها  اها  لة الالجئين واصــفًا إ ســ لمهمة إســرائيل(مشــ ا ســادتي  . )ت وال أرد 

ه،  اً أو أستنتج منه شيئ،  أن أعل على هذا القول ،  إنما أترك للجنة أن تعل عل
ة أثارها السيد  . وأن تستخلص منه ما ترد من نتائج ة وهم وأعود اآلن إلى قض

ــرائيلي ــ ــوع التفاوض،  اإلســ ــ موضــ ــــماه  ـــدد ما أســ ــ قفازه في وجه ،  صـ فقد ألقى 
اهم ًا إ مة . العرب متحد ـــة عفنة قد ـــادتي قصــ ا ســ وقد أضـــــحت التورة  . وهذه 

ـــرائيل التي تلجأ ــة الذ يجب أن ،  إليها إســ ــ اسـ ــــر الك انت تفتقر إلى عنصـ وٕان 
ل تورة ة التي توجد فيها،  يتوفر في  إنها مجرد ســخرة من  . وٕالى روح التســل

إجراء دولي رة التفاوض  عرض للتفاوض . ف ــــرائيل  ــ ــ ــــ ل دورة تتقدم إســ  . ففي 
ـــالم عن طر الت ــ ــــ ـــرائيل عن الســ ــــ ل اجتماع دولي تتحدث إســــ ا  . فاوضوفي 

ــعة ــ ــالمة ومتواضـ ـــرائيل من دولة مســـ ينة !،  إلســ ــ ــ ـــة. ومسـ ،  . إنها ال تترك فرصــ
ل هذه األقوال . دون أن تمد يدها عارضــة الســالم،  تمر ،  أيها الزمالء،  ولكن 

صة ة رخ ه جلي . مجرد مادة دعائ ة فحسب،  إنها تشو بل ،  ال لألقوال الشفو
ضـــاً  ،  تعرف أن العرب يرفضـــون االجتماع إليهافإســـرائيل . لألهداف والمقاصـــد أ

ذا . والتحدث إليها ــورة لها،  وه ــ ــ ســـــ ادر إلى ذهنها أن تهتبلها.  . فالخدعة م ت و
ــدة،  لمــــاذا ال أحرج العرب( ــد األمم المتحــ ــــــهم لنقــ ــــ ــ لمــــاذا ال أعرض ،  وأعرضــ

ـــات ــــ ـــــ ـــرائيـل إلى بـدعة  . )المفـاوضـــ ــــ ــــ ـــــلـت بهـا إســـ ــ ــ ـــ هـذه هي الطرقـة التي توصــ
ــــات ــــاتال أل،  المفاوضـــ ــ بل ألنها ترد إظهار ،  نها ترغب حقًا في هذه المفاوضـ

ــــرائيــل تعرف . مظهر الممتنع عنهــا الرافض لهــا،  العرب ــــ ــــ عرف ،  ولكن إســ و
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أسره معها لة ال مجال للتفاوض فيها،  العالم  ًال  . أن هذه المش وقد تحدثت طو
ة العامة ع في الجمع ـــاب ة قبل ثالثة أســ ا المندوب عندما تحدان،  عن هذه القضـــــ

ـــات ــوع المفاوضــ ـــرائيلي في موضـــ ــه من ،  اإلســ وأظهرت في حديثي ما في عرضـــ
ــليل ــ ــــألت آنذاك . تضـــــ ــ ــ ،  ولم أتل حتى اليوم . عم يردون منا أن نتفاوض،  وسـ

ــــؤالي ــ ــ ــــ ـــذا الرد ق،  أ رد على ســ قيني أنني لن أتلقى هـــ ألن العرض  . و
ــــتند إلى واقع ــ ــ ســـــ ــــرائيلي ال  ـــــ س إالإنه مجرد فقاعة في اله . اإلســــ وأعود  . واء ل

ـــــأل ــ ــ ة،  فأســ ــــوع الالجئين . عالم تردون منا أن نتفاوض،  هنا ثان ــ ــ ،  ففي موضـــ
ة إلعادتهم ع محاوالت لجنة التوفي الدول وفي موضــوع  . عارضــت إســرائيل جم

ة طات الجغراف ــبر ،  التخط ــــ ـــــرائيل أكثر من مرة أنها لن تتنازل عن شــ أعلنت إســـ
طرتهاواحد من األرض التي تقع اآلن  ــــــ ل القدس . تحت سـ ــــوع تدو ،  وفي موضـــ

ــالح،  أعلنت إســـــرائيل أن القدس عاصـــــمتها الخالدة قوة الســـ ــتقاوم  ل ،  وأنها ســـ
لهـا ــــرائيـل موقف المتعنـت   . محـاولـة لتـدو ــــ ــ ــ ـا تقف إســ ــا ــ ــ ــــ ــــ ع هـذه القضـ وفي جم

ة العامة.،  المتصــــلب إذن عالم التفاوض ؟ إنني  وهي تقاوم تنفيذ قرارات الجمع
ــــع هذا ا ــ ــ ــؤالأضـــ ـــ ــ ــ ظل بال رد،  لســ ــ ــ ــــ ــ ـــادة  . وأنا واث من أنه سـ ــــ ــ لقد عرض الســ
ــرائيليون  ــ ــ ان وفي أ وقت،  اإلســ ــرًا في أ م ــ ــ لنتفاوض ،  أن نجتمع علنًا أو ســ

ة  ة –على الخالفات العر ة األولى . اإلسرائيل لسنا على االستعداد ،  فمن الناح
ع أ . للتفاوض على وطننا ـــتط ــــ ـــــ ة ال نســ ة الثان ن نتفاوض على ونحن من الناح

ار الحقوق  ة وٕان ــلب ــــ ــــس من الســ ــ ـــــرائيل أنها ترد التفاوض . اســ د إســـ دون ،  وتؤ
ــترا قرارات األمم المتحدة ــــ ــخرة،  إشــــ ــ ــــ االً ،  فهل هناك من عرض أكثر ســ ،  وخ

ـــاً  ــ ـــــ ــــ حــث في قرارات (. . مع العقــل،  وتنــاقضــ عــد أن نتجنــب ال دعونــا نتفــاوض 
ة العامة ـــرائي . )الجمع فهم منه،  ليهذا هو العرض اإلســـ أتي ،  أو هذا ما  وســــــ
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عيد،  يوم س ب التفاوض دون ،  وهذا اليوم ل ـــًا  ــ ــ ـــــرائيل عرضــ ه من إســــ ــمع ف ــــ نســـ
ـــرائيل تقول لنا . الرجوع إلى ميثاق األمم المتحدة ــــمع إســـ ـــنســ ــ دعونا نتجنب ،  وسـ

س حقًا إلى هذه  . ونتفاوض،  الخوض في الميثاق ــــيد الرئ ا ســــ ــــلنا  ولقد وصــــ
ـــرائيل ح الالجئين في العودةف . المرحلة اآلن ــ ـــــ فإنها تتحد ،  عندما تتحد إســ

ة،  ميثاق األمم المتحدة اد أساس ه من م    . وما ينطو عل

ــد ،  ومع ذلك قصــ ة في المفاوضــــات  فإن هذا األســــلوب في ادعاء الرغ
اً  اط ًا احت اســـ ون صـــندوقًا ســـ ه إســـرائيل للســـحب منه عندما ،  منه أن  تلجأ إل

قةتواجه مواق ــــات . ف دق ــــرائيل من المفاوضـــ أو تعجز ،  ولكن عندما ال تفيد إســـ
ـــمال لها ــ ــ ــ رتها رأسـ ح العدوة األولى لها،  عن أن تجعل من ف ــ ــ ــــ وهنا  . فإنها تصــ

ة حتى في االجتماع إلى العرب ـــعت لجنة التوفي  . تنعدم لديها الرغ ـــــ ــــ فقد وضــ
ة ،  ذات مرة ة–خطة ترمي إلى إقامة لجنة عر ـــتر ــ ة مشـــ ــــرائيل ،  من الخبراء إســــ

ــة ممتلكــات العرب وٕاني أترك للجنــة التوفي  . إلعــداد اإلجراءات الالزمــة لحمــا
،  نفسها مجال التحدث إلى السيد اإلسرائيلي عن موقف إسرائيل من هذه المحاولة

ة العامة عام  ـــرن من تقررها الذ رفعته إلى الجمع عة والعشــ واقتطف الفقرة الرا
  وهذا نصها :،  1948

ةو ( ارات البرتقال العر ة إلى ب ـــــ ـــي التي ،  النســـــ ــ ــ ــ الموجودة في األراضـ
ــرائيل ـــ ــ ــ ــ طر عليها إســـ ـــــ ــ ــ ــــ بناء على طلب الوفود ،  فقد قررت اللجنة العامة،  تسـ

ة ة الفرع موافقة اللجنة الفن ة و ارات ،  العر ش على هذه الب التفت التي قامت 
ـــير في طر  ثم قــدمــت تقررًا إلى اللجنــة عن حــالتهــا،  في منــاطقهــا ــ ــــ ــ ــ التي تسـ

ة ،  التدهور المسـتمر ة عاملة –أن تقترح إقامة هيئة عر تمضـي إلى ،  إسـرائيل
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ارات،  الميدان انة هذه الب ــ ــ ة لصــــ اإلجراءات العمل ــــي  عهد إلى هذه  . وتوصــــ و
ارات  الب ـــًا بتذليل تنفيذ هذه اإلجراءات وتقدير األضـــــرار التي لحقت  ضــ الهيئة أ

ــها ـــــ ــــ ات وموافقتها وقد أعرت  . نفســـ ــالح ـــــ ــــ ة عن تأبيدها لهذه الصـــ الوفود العر
ومته عاجزة عن قبول إيجاد مثل  . عليها أن ح ـــرح  ــ ــ ـــرائيلي صــ ــــ لكن الوفد اإلســ

ــــرائيلي على أمالك العدو ــــ ـــــ أن الحارس اإلسـ دًا  يبذل ،  هذه الهيئة المقترحة مؤ
ة ارات العر الب ة  ــؤو  . جهده للعنا ة أن مسـ ة ما يلح وهنا أكدت الوفود العر ل

ة وحدها قع على عات الســلطات اإلســرائيل ارات من ضــرر  ؤســف  . بهذه الب و
ة  ة لم تؤد إلى أ اللجنة أن الجهود التي بذلتها للحفا على هذه الثروة االقتصــاد

  . )نتيجة 

ظهر أن  عابثًا ،  ال تعدو أن تكون شعاراً  )المفاوضات(وهذا مثل واحد 
ـــرائيل ــرائيل إذ لما  . ترفعه إســـ ة أمرًا ال يثير إهتمام إســــ ارات العر ان تدهور الب

ــا،  أو قلقها عث في نفســـها الرضـ فإن إســـرائيل رفضـــت التفاوض حتى ،  بل قد ي
ــــتو الخبراء ــًا أن تجتمع بهم،  على مســ ــ ضــ ــت أ ولعل في هذه الحادثة  . ورفضــــ

ات ما يوضــح ما أعلنه بن غورون للمســتر ماكدونالد أول ســفير لل،  الصــغيرة وال
ما  ـــات  م حول مائدة المفاوضـــ ـــتعد للتســــــل ــ ـــــرائيل من أنه غير مسـ المتحدة في إسـ

ادين القتال ه في م س . س ا سيد الرئ ،  وٕاذا ما أخذنا أقوال بن غورون هذه. 
ار ار عرض إســرائيل للتفاوض،  عين االعت ل ما يبرر لنا اعت على ،  ان لنا 

ل س   . خرة وهزؤأنه مجرد مغالطة ال تستح إال 

س ،  واســـمحوا لي اآلن ــيد الرئ وأجرؤ ،  أن أعالج نقطة أخر ،  ا سـ
ة القرار رقم ،  تتعل،  أثارها السيد اإلسرائيلي،  فأسميها مغالطة أخر  مشروع
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المغالطة . 1948الصــــادر في عام ،  )3( ــميتها  ألن ال شــــيء هناك ،  ولقد أســ
ــًا مع العقل،  أكثر مغالطة ــــ أن قرار العودة،  وال تناقضــ ح ،  من الزعم  ــ ــ قد أصــــ

ــروع،  غير فعال ــــ ــــ ة العامة . وغير نافذ أو مشـ ــعًا ،  فقرار الجمع ــ ــــ ــ عالج وضـ ال 
ًا قد يتغير من وقت إلى آخر ــ ــ اســ ـــاع،  ســــــ ،  أو قد يتأثر بتبدل الظروف واألوضـــ

ارهم ــي وجوهر ،  وٕانما تناول حقًا لالجئين في د ــ ــاســ ال يتبدل أو ،  وهو ح أســــ
ـــابت،  يتحول ـــدل الظروف وتحولهـ ــدة في  . بـ ــ ـــة مجموعــــة من الحقوق خــــال فثمـ

ادة،  وفي عمليتها،  مفعولها اة وح الع والح ،  والح في الحرة،  ح الح
ش اإلنســــان في بالده ع ــابهها من الحقوق التي تمت إلى الفرد،  في أن  ،  وما شــ

طه ـــاع،  ال إلى مح ــــ ــ ـــ فعولها عامل وال يؤثر في م،  ألنها ال تتغير بتغير األوضــ
طــل وال يلح بهــا تلف،  إنهــا حقوق . الزمن ومن الجــدير بنــا أن نالح  . ال ت

ــاً  ــــ ضــ ــمنها الح في العودة،  أن مثل هذه الحقوق ،  أ ــــ ضــ ـــت منحًا من ،  و ســـــ ل
ــعها ة . األمم  المتحدة وال من وضــ ة إلى المنظمة الدول ــ النســ ا ال ،  وهي  قضــــا
  . لالعتراف وال لالبتكار واالبتداع

ــــطينيين ،  ومع ذلك ة عودة الالجئين الفلسـ ــ ــ ة العامة في قضـ فإن الجمع
عد قرار عام ،  الذات ــــمت  ــ ــ ــــ فقد حملت لواء هذا  . 1948لم تلتزم جانب الصــ

ــك الحين ـــل دورة من دوراتهـــا منـــذ ذلـ ــه في  ـــل قرار من ،  القرار وأكـــدتـ وفي 
ــها ا . قراراتها ــات نفســـ ع هذه الدورات االعتراضـــ ـــمع في جم نا نســ لتي تقدم بها و

ل دورة . الســـيد اإلســـرائيلي قبل قليل الفشـــل،  ولكنها في  انت ،  انت تمنى  و
ـــها رافعة لواء العودة  من جديد ـــــ ــــ ة العامة ترفضــ ــــيد  . الجمع ــ ـــ ــ ــ السـ ان أحر  و
ـــرائيلي أن ال يتحدث اليوم عن موت هذا القرار ــــ ــــ موت أ  . اإلســ فنحن ال نقبل 
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ـــت لدينا المقبرة الالزمة لدفنها . ةقرار من قراراتنا في األمم المتحد ــ ـــ ــ ــ ســـ وٕاذا  . ول
فهي لــدفن مثــل هــذه الحجج الميتــة ،  وجــدت هنــاك من مقبرة في األمم المتحــدة

اح السيد القادم من إسرائيل   . التي تقدم بها هذا الص

ع الســـيد اإلســـرائيلي أن يزعم أن قرار عام ،  ومع ذلك ســـتط ،  1948ال 
ــاً ،  قد مات ضــــ ـــعه أ س في وســـ ـــطين ول ــ ــــبب حرب فلسـ ســ قاءه  ه  ر عل  . أن ين

ــعت قبل اتخاذ هذا القرار ــ ــــ ــ ــــمل ،  وقد انتهت الحرب . فالحرب قد وضــ ــــ والتأم شــــ
ة العامة ارس آنذاك،  الجمع ع الحجج التي تقدم بها ،  في  ـــتمعت إلى جم ــ واســ

ـــــرائيل حينئذ ــ ة إسـ ــارت وزر خارج ـــ ـــتر شـــ ــ ــ ع هذه ،  ولكنها . المسـ ــت جم ــ رفضــــ
ـــت تعل،  الحجج ــ ــــ ــ ـــ يد  . ن تأييدها لح الالجئين في العودةومضـ ــ ــــ ــ ــ وها هو الســــ

حججه،  طلب إلينا اليوم،  اإلســـــرائيلي حث عن ،  أن نقبل  ــي في ال ــ وأن نمضـ
ارزة ا ال ع القضا   . اتفاق على جم

لمة  رئة،  في ظاهرها )اتفاق(وقد تكون  ة و ولكن االتفاق على  . جذا
ع الموافقة على غزو و  ـــتط ــــ ــــ ــ وطرد أهلنا من بالدهم. لقد ،  طنناماذا ؟ إننا ال نسـ

قًا  االتفاق ط ـــي  ة تقضــ ـــطين ة الفلســ ة العامة حول القضـــــ ــة الجمع ــ اسـ انت ســـــ
الالجئين،  لقرارات األمم المتحدة ــمنها القرار المتعل  ـــ ــ وقد اتخذت  . ما في ضــــ

ة في قرارها رقم  ة،  )6( 512الجمع انت إسرائيل . موقفًا واضحًا من القض ،  و
ـــدت ــــ ــ ـــمس،  في ذلك الحين قد حشــ ــ ــ نها من حجج تحت الشــــ م إلقناع ،  ل ما 

ة فلســـطين أن قضـــ ة  ن حلها،  الجمع ،  الواضـــح الســـهل،  طر االتفاق،  م
ة شرو قترح السيد اإلسرائيلي اآلن،  دون أ ما  ة رفضت  . تمامًا  ولكن الجمع
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ة ــــرائيل ع االدعاءات اإلســ ــــوء هذ،  جم ــــت تتخذ قراراتها على ضــ  . ا الرفضومضــ
ة في الفقرة الثالثة من ذلك القرار ما نصه :   وقررت الجمع

ة( ومات المعن سة،  وتعتبر أن الح ة الرئ في وجوب ،  تتحمل المسؤول
ارزة ع الخالفات ال ة لجم قًا للقرارات التي ،  القائمة بينها،  الوصول إلى تسو ط

ة العامة    ).. صدد فلسطين،  اتخذتها الجمع

عة من القرار نفسه ما يلي :وقررت ا ة في الفقرة الرا   -لجمع

ة( ومات المعن حث عن اتفاق،  وتحث الح ة ،  على ال يؤد إلى تســـو
ـــطين،  عاجلة للخالفات القائمة بينها ــــ ـــ ــ ة العامة حول فلســ قًا لقرارات الجمع ،  ط

ة  ع التسهيالت التي توفرها األمم المتحدة لهذه الغا   . )وأن تفيد من جم

ة في الفقرة الخامسة ما يلي :وقر    -رت الجمع

لضـــمان تنفيذ قرارات ،  وتعتبر أن على لجنة التوفي مواصـــلة جهودها(
ة العامة ة،  الجمع ــطين ــ ــــ ة الفلســـ ــ ــ ــــ عًا لذلك،  حول القضـــ ـــــع ت ــ ــ ع ،  وأن تضــ جم

اتها ان ـــــرف الفرقاء المعنيين،  إم ــاعدتهم،  تحت تصــ ــــ ــــول إلى ،  لمسـ ــ في الوصـ
ا ال   ).. ارزةاتفاق حول القضا

ــــادتي ــــ ــ ــ ا ســ ذا  د في قرار واحد اتخذته ،  وه ة العامة تؤ نر أن الجمع
عد مرور أرع سنوات على الحرب في فلسطين 1952عام  غ ،  و وفي ثالث ص

ة ة العامة،  متوال قًا لقرارات الجمع ة ط لة الفلســـطين ــ ،  وجوب االتفاق على المشـ
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ـــيــد  وقــد جئــت . وأنهــا أمرت بتنفيــذ هــذه القرارات ــــ ــ ــ ـــح للســـ ــ ــ ــ ــــ بهــذا الحــديــث ألوضـ
ــرائيلي ــ ـــ ــ ــ مت،  1948أن قرار عام ،  اإلســ  1952وأنه تثبت وتأيد في عام ،  لم 

ارات تدعو إلى التنفيذ الفعال   . في ع

ــدد أن إســـرائيل ما ،  والمهم في هذا الصـ ــيرها اللذين تحوال ف ها وسـ ــلو سـ
ـــير ـــوء ســـ ــــلوك وســـ ــــوء ســ ة قرار ،  عد إلى ســ ــروع ــ ار مشــ عام قد امتنعت عن إن

ـــنة واحدة،  1949ففي عام ،  1948 عد ســ ــدور القرار،  و ه ،  من صـــ اعترفت 
ـــرائيل ــــ ــــ عها . إســ ــرائيل  . وأرفقت هذا االعتراف بتوق ــ ـــــ وٕاني ألرجو أن ال تدين إســــ

الموت عها  ة عنها،  توق ا الن ،  وأن ال تزعم أن أوراق اعتماد أولئك الذين وقعوا 
ـــاً  ــــ ضــ ــمحوا لي أن أعرض ع . قد ماتت أ ــ عواســـــ م اآلن هذا االعتراف والتوق ،  ل
ه :   الموجود عل

ار عام  ــر من أ ــــ اح اليوم الثاني عشــ ـــــ ــف من صـــ ــ ــــرة والنصــــ ــ ـــاعة العاشــ ففي الســـــ
ــطين اجتمــاعــًا في لوزان مع الوفــد ،  1949 ـــــ ــــ ــ ــة لفلسـ عقــدت لجنــة التوفي الــدول

ان الحاضرون هم :،  اإلسرائيلي   و

س) ه (رئ   فرنسا  المستر بواسانج
الشين ا  المستر    تر
ات المتحدة  المستر ايثردج   الوال

اراتي رتيرن  المستر اس س الس   رئ
تور وولترايتان   إسرائيل  الد
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ــالي ول) التـــ ــاع على الملح (البروتو ـــذا االجتمـــ ع في هــ ـــد تم التوق ،  وقــ
ة ة الثان ة وأعضاء لجنة التوفي من الناح   :اشتراك الوفد اإلسرائيلي من ناح

ول)    .ملح (بروتو

ة لفلسطين انت لجنة التوفي الدول ة،  لما  ة أشد الرغ في تحقي ،  راغ
ــــادر في  ــــ ــــ ة العامة الصــ حول ،  1948انون األول عام  11أهداف قرار الجمع

ن والحفا ،  احترام حقوقهم،  مما يتناول،  موضوع الالجئين في أسرع وقت مم
م،  على ممتلكاتهم ــائل اإلقل ــ ــــ ة إلى المســ ـــــ ــ النســـ ذلك  فقد اقترحت ،  ة وغيرهاو

ة،  على الوفد اإلسرائيلي ة المرفقة ،  وعلى وفود الدول العر قة العمل ار الوث اعت
  . أساسًا للمناقشات مع اللجنة

ة أن  . على هذا االقتراح،  وقد وافقت الوفود المعن مع معرفتها تمامًا 
ادل اآلراء ين الفرقين،  ت ــيجر بين اللجنة و ــ ــ ـــــ ــ،  الذ ســـ ــ ـــــ ــــ ون له أثر في سـ

ورة أعاله ة الضرورة لتحقي األهداف المذ م   . التعديالت اإلقل

ار  12لوزان    1949أ

ع :االتو    ق

س) فرنسا ه (الرئ   لود د بواسانج

الشين ا       جاهد    تر
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ات المتحدة      مارك ايثردج ع                                    الوال   توق

  رائيل)وولتر ايتان (إس            

قة ـــرات الزمالء،  تجدون هذه الوث ــــ الذ ،  في تقرر األعمال،  ا حضــــ
ـــطين ــــ ــــ ــ وقد اعترفت  . 1949في عام ،  عن جهودها،  رفعته لجنة التوفي لفلسـ

ــــرائيل ــــ ــ ول)،  إســ قة وقبولها للملح (البروتو عها على هذه الوث قرار عام ،  بتوق
ـــاحترام ح الالجئين في العودة،  1948 ــدت  ــديالت  ، وتعهـ حـــث التعـ ــأن  ـ و

ة في تحقي هذه األهداف ة سيتم على ضوء الرغ م ة  . اإلقل ح قض ذا تص وه
ة العامة فحسب،  العودة قبول إسرائيل لهذه ،  ال تتمتع بتأييد قرارات الجمع بل و

ـــاً  ضـ ــرائيلي . القرارات أ ـــيد اإلســ ــع السـ ـــترح اآلن وأن يدرك أن ،  وفي وســ سـ أن 
عها إلى مقرها األخير دون أ ،  تحججه قد ماتت وانهار  ــي ــ ــع تشـــ ــ وأن في الوســـ

   . احتفال

ــرائيلي ـــاً ،  وقد أثار الســـــيد اإلســـ ضــ ـــمن هذا المحتو أ حجة أخر ،  ضــ
ـــد تنفيذ قرار عام  ــ ــــرائيل ونموها ،  1948ضــ ــالمة إســـ ـــ فقد زعم أن العودة تهدد ســ

ــاد م واهن . االقتصـــــ ــق ــ ـــالمة . اله من منط ســـ ــاد ،  أ ســــ وأ نمو اقتصـــــ
ل ما م ــــل  ن أن تهددهما عودة الالجئين ؟ إن حقوق الالجئين يجب أن تفضـــــ

ــرائيل،  عداها ــ ــ ــيئة إسـ ـــ ـــعة لمشــ ــ س،  وأن ال تكون خاضــ يجب أن ،  بل على الع
ـــــعة لحقوق الالجئون  ــــ ــــرائيل هي الخاضـ ــ ــ فقد وجد الالجئين قبل وجود  . تكون إســ

ــرائيل ـــــ ارهم . إسـ ــون في د ــ شــــ ع ان هؤالء الالجئون  ــع ،  و ـــــ األلوف قبل أن تضـ
ـــــرائيل،  المؤلفة من اليهود ــيد القادم من إســ ــ ينهم هذا الســـ أقدامهم على أرض ،  و
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ــطين ــــ ــ ــ ــرائيل قادمة حديثاً  . فلســ ــ ــــ ــ ائهم ،  إن إســ ان البالد عن آ ــ ــ ـــــ بينما ورث الســـ
ــــفعــة،  وأجــدادهم ـــــ ــــ ــة أو الشـ ونوا في وطنهم،  ولهم ح األولو مثــل ،  في أن 

مخرون  ـــطين األلوف من المهاجرن اليهود الذين  حار إلى فلســ اب ال تحت ،  ع
ــغطها ــ ـــ ة وضـ ــهيون ــــ ـــو الصــ ــ ــتخدام هذه . ســـ ــ ــ أ حال من األحوال اســ ن  م فال 

ـــد أهل البالد ـــرائيل ضـــــ ــ ـــع الدولة . الذرعة من أمن إســـ ة دولة،  ففي وســـــ أن ،  أ
األمن اب تتعل  ـــــ ــ اب ال  . ترفض قبول الغراء في بالدها ألســ ــ ــ ــــ لكن هذه األسـ

ن أن تثار مطلقًا في وج ة األمن  . ه عودة األهلين إلى بالدهمم وقد تكون قض
ــد قبول الغراء ــتخدم ضــ ة تســ ــتخدمها الغراء . ذرعة طي ســ ــرائيل ،  أما أن  وٕاســ

ــــعب في بالده،  منهم ــــ ــ ــ ن قبوله،  للحيلولة دون قبول الشــ م والدولة  . فأمر ال 
ــاألمن،  التي ترفض دخول أهلهــا إلى بالدهم ــارات تتعل  ن،  العت م أن  ال 

قدر،  تعتبر دولة حترم و ســـتح أمنها أن  ن أن نســـميها دولة تلك  . وال  م وال 
ــا من بالدهم طرد أهلهـ ــا  ع ،  التي تعمـــل على حف أمنهـ ــب في أن جم وال رـ

ـــاد ــــ ـــــ ،  الــدول الممثلــة في هــذه اللجنــة تواقــة إلى الحفــا على إنمــائهــا االقتصــــ
ـــالمتها ــــ ــ ــ ــمان أمنها وســـ ــــ ـــــ عي لكل دو ،  وضـــ ة دولة من فهذا ح طب لة ؛ ولكن أ

هذه،  دولكم اب  ــ ــ اها ألســ ـــي على رعا ن أن تضـــ م ات  . ال  ـــع الوال ــ وفي وسـ
ــاء،  المتحدة مثالً  ـــــ قبوله في بالدها،  أن تقرر وفقًا لما تشــــ ـــمح  ــ ـــــ ومن ،  من تسـ

الدخول إليها ه  ـــن عل ـــ ــ ــ ن أن تلجأ ق إلى ،  تضــــ م ات المتحدة ال  ولكن الوال
تدبير من تدابي ضًا  . ر األمن والسالمةطرد شعبها  ن للمملكة المتحدة أ م وال 

ـــاد اإلنماء االقتصـ اب تتعل  ــ ــعبها ألســ ع  . أن تطرد شــ والدولة التي ال تســــتط
ان بالدهم من جذورهم في وطنهم اجتثاث ســ ال تســتح أن ،  ضــمان أمنها إال 
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ون لها ،  تكون دولة ة أو  أن تنتمي إلى المجموعة الدول ــت جديرة  ــ ــ ســ مقعد ول
ًا من صفات الدولة أو مقوماتها . في األمم المتحدة    . فمثل هذه الدولة ال تملك أ

ـــيدة  المغالطات التي أثارها  س إلى ســ ــيد الرئ ا ســـ وأرد اآلن أن أعود 
ادة موضوع الس فقد زعم أن إسرائيل بوصفها دولة  . السيد اإلسرائيلي والمتعلقة 

ادة ــ ــ ــــ ــ ــ ل الح،  ذات ســ ر من ترد قبوله في بالدها ومن ال ترد أن تقر ،  لها 
ان نوعها في هذا  . حقًا إنه لهذر دولي . قبوله ادة مهما  ة ســ س إلســرائيل أ فل

ـــوع ــ ادتها من قرار عام ،  الموضــ ـــــ ـــــتمد ســ الذ أخرجها إلى حيز  1947فهي تســ
ة شـــهادة والدتها . الوجود مثا د. إن هذا القرار هو  أن إســـرائيل لم ،  وأود أن أؤ

ادةت ــ ــ املة الســ املة الحرة و ع الدول الممثلة  . خل دولة  فهي تختلف عن جم
الحدود وااللتزامات ادتها مقيدة  ـــــ وٕاني ألعترف  . في هذه اللجنة من حيث أن ســ

ان فرداً ،  أن هذا الوضـــع فرد في نوعه ولذا فإن ،  ولكن خل إســـرائيل نفســـها 
التالي فردة أ ع خصائصها يجب أن تكون  فضلكم  . ضاً جم فدولكم قد نشأت 

م م،  وعلى بالد ـــعو ــ ــامة شــ ــ ــرائيل،  ضـــ ــ ــ ذلك،  أما إسـ ــأ  ــــ وقد قيدت  . فلم تنشـ
ــعها قرار عام  ــ العديد من القيود التي وضـــ ادتها  ــ ــ ـــورة ،  1947ســـ وهذه هي الصــــ

  . المصغرة للموضوع

ــمن قرار عام  ــ ــــول 1947فقد تضــــ ــرو ،  أرعة فصــــ ــ ــ ــــتمل على الشــ تشــــ
ــعب ف وهي الحقوق التي يجب أن يتمتع ،  لســــطين الكثيرةالمفصــــلة عن حقوق شــ

ة عرقلة أو عائ ة . بها دون أ ــــان ــــ لمة أخر حقوق إنســـ ــمن ،  إنها في  ــــ ــــ تتضـ
ــادة ــة الع م الوطني والــديني،  حر ــة التعل واحترام ،  والعــدالــة في المعــاملــة وحر

موجب هذا  ـــرائيل ملزمة فق  ـــت إســـ ســـ ة وغير ذلك من الحقوق األخر ول الملك
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احترام هذه الحقوق ا ــاً ،  لقرار  ــــ ــــ ــ ضــ قد ،  من اتخاذ أ إجراء،  ولكنها ممنوعة أ
ـــة هذه الحقوق  ة حال من األحوال على ممارســ أ الذ ،  وقد نص القرار . يؤثر 

ة العامة في  ـــدرته الجمع ــــ ه من ،  )اإلعالن ج(أصـــ ـــــافة إلى ما نص عل ــ ــ اإلضـ
اء أخر  عترف بها ،  نعلى أن االشـــتراطات الواردة في اإلعال(،  أشـــ يجب أن 

ة للدولة ــ ــ ــــ ــ ــ ــاســ ـــ ــ ــ جب أن ال يتناقض أ قانون أو نظام أو إجراء ،  قوانين أســـــ و
ــــمي ــــ ــــ ــــتراطات،  من قوانينها وأنظمتها وٕاجراءاتها،  رســ ــــ ــــ أو يؤثر ،  مع هذه االشــ

  . )ما يجب أن ال يتغلب أ قانون أو نظام أو عمل رسمي عليها،  عليها

ادة الت ــ ــ ــــ حطم حجة الســ ــــرائيلوهذا القول  ــــ فقد نص قرار  . ي أثارتها إســ
ـــرائيل برمتها ــ ادة إســـ ــ ــ ة العامة على فرض قيود محدودة على ســــ لمة  . الجمع و

طة ســــ ــن قانوناً ،  واضــــحة  ــع إســــرائيل أن تســ س في وســ أ إجراء ،  ل أو تقوم 
ـــد حقوق العرب ــ ـــمي ضــ ــ ـــنه من ،  وٕاذا ما أقدمت على مثل ذلك،  رســ ــ فإن ما تســ
ـــعه من إجراء اطالً قوانين أو تضــ ًا  ح الغ صـــــ هذا هو ما أعلنه قرار عام ،  ات 

والذ ضـــمنت ســـلطته ،  وهو القرار عينه الذ أد إلى والدة إســـرائيل،  1947
  . إلسرائيل المقعد الذ تحتله بيننا في هذه اللجنة

ــة ــاء،  ولهــذا فــإن من الحجج الواه ــرائيــل على هــذا ،  الجــد ــ ــــ ـــــ اعتمــاد إسـ
ة اد ــرائيل  .االدعاء من الحقوق الســـ ادة إسـ ــ وهي ،  فثمة أمور عدة تحدد من سـ

ـــاً  ضـ ـــتقبل أ ادة ال نقرها ال اآلن وال في المسـ ــ حرة حتى ،  ولم تترك إســــرائيل . ســ
على ،  فقد نصت الفقرة الخامسة من القسم (ب) من القرار . في موضوع الهجرة

ة الكاملة إلى لجنة فلســطين ائيلي التي أشــار إليها الســيد اإلســر ،  إعطاء الصــالح
ة إلى ،  إشارات مطولة النس ة الهجرة أثناء فترة االنتقال(وذلك  هو نص ،  )قض



  

-338-  

ة إلى منطقة القدس ـــــ ــ ــ النســـ ر.أما  ل التن ــرائيل  ــ ــ ــــ رت له إســ فقد نص قرار ،  تن
ة العامة في الفقرة الثامنة من القسم (ج) الهجرة (على أن ،  البند الثالث،  الجمع

ــمن  ــ ــ ـــ ـــراف حاكم المدينة ،  حدودهاإلى مدينة القدس واإلقامة ضـ ـــــ تكون تحت إشــ
ة ــا ـــــ ه مجلس الوصــ ـــاً  . )تحت توج ــ ــ ضــ ــــرائيل على هذا النص أ ــ ،  وقد اعتدت إســـ

ة فنص في الفقرة الثامنة  . اعتداء فاضـــحاً  وتحدث القرار عن موضـــوع نزع الملك
ــــل الثاني على أن  ة من (من الفصـــ ة عمل أ ــــرائيل أن تقوم  ــــتطاعة إســـ اســـ س  ل

ات نزع المل ةعمل ض الكامل الشامل،  ك   . )قبل دفع التعو

ادة إسرائيل س على س ا سيد الرئ عها قيود فرضت  فقد قيد  . هذه جم
ة وٕادارة ة وتشرع فصلتها ،  التزامات معينة،  القرار سلطاتها الثالث من قضائ

ادتها . األمم المتحدة ــ ات معينة حددتها األمم ،  والحالة هذه،  فسـ خاضـــعة لواج
ع الـــدول األخر  . تحـــدةالم س جم ع ـــة ،  وهي  حر ع أن تعمـــل  ـــتط ــــ ــــ ــ ال تسـ

ــادة،  وانطالق ـــــ ــ ــ ــالســـــ ع،  وال يتمتع  ثيرة . التي تتمتع بهــا الجم ،  فثمــة أمور 
ع دولكم ــتط ــ ـــرائيل،  أن تقوم بها،  أيها الزمالء،  تســـ ــ ع إســ ـــتط أن ،  بينما ال تســــ

ــ،  تعملها ــ ــــ ــ ـــ ة العامة الصــ وقد  . 1947ادر عام وهذه األمور عددها قرار الجمع
ة على عاتقها وضــع هذه الحقوق  إذ ،  في ضــمانة األمم المتحدة،  أخذت الجمع

ع من القرار على ما يلي :   نصت الفقرة األولى من الفصل الرا

ــــــلين األول والثاني من هذا  -1 ــوص الفصــ ــ ــــمن األمم المتحدة نصــــ ــ تضــ
موافقـــة الج،  اإلعالن ن إجراء أ تعـــديـــل عليهـــا إال  م ـــة العـــامـــة وال  مع

ة  . لألمم المتحدة وفي وســـع أ من الدول األعضـــاء أن يلفت نظر الجمع
ة العامة ،  إلى أ خرق أو خطر خرق لهذه الشرو،  العامة وعلى الجمع
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ًا ومتفقًا مع  ـــــ ات ما تراه مناســ ــ ــ ـــــع من التوصـــ في مثل هذه األحوال أن تضــ
  . الظروف

ــان لهــذه الفقرة     س،  وٕاذا  ـــــيــد الرئ ــــ ــــ وهي مأل ،  من معنى  ،ــا سـ
ـــرائيل، فإن معناها،  المعاني ــ ير إسـ ،  الطفل الذ أنجبته األمم المتحدة،  هو تذ

ــمنتها األمم المتحدة ــ ة ،  أن حقوق الالجئين قد ضــ ــالح ــ ــمن صــ ــ وأنها ال تقع ضــ
ة اد ــ ـــ ــرائيل الســــ ــ ـــ ــــمانة األمم المتحدة . حقوق إســ ــ ــ ،  تتخطى،  وال رب في أن ضـ

ادة اإلسرائيل   .. ة الواهنةمزاعم الس

ــل أخيراً  س،  وأصـــ ــــيد الرئ النقطة التي ال ،  إلى النقطة األخيرة،  ا سـ
ــرائيل،  معنى لها ــ ـــرائيل،  والتي أثارتها إســـــ ــوع تدمير إســــــ ــ ــ وقد آثر  . حول موضـــ

ـــــي يتجه إلى إزالة  ــــ ير ونقاشـ أن جماع تف ــرائيل اتهامي  ــ ــ ــيد القادم من إســــ ــــ ــ الســ
ـــرائيل من الوجود ة إلى ،  الحديث عن هذه النقطةوال أرد أن أطيل  . إســــ ــ ــ النســـ

وهي أن ،  ولكن في وســـعي أن أشـــير إلى نقطة واحدة على األقل،  تأخر الوقت
ـــالم ــرائيل في جو من الســ ة خل إســـ ان ـــورت إم ـــائل ،  األمم المتحدة تصــ الوســ و

ة ــلم ــ ــ ــ ـــروع  . الســـ ــ ــــ ة في دفاعه عن مشــ ات المتحدة األمر وقد قال مندوب الوال
م عام    ما نصه : 1947التقس

الحدود التي ( ة هادئة ودودة  ســــتكون الحدود بين إســــرائيل والدول العر
ات المتحدة ندا والوال   . )…تمتد ثالثة آالف بين ميل 
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ولكن هذا االفتراض ثبت ،  خلقت إســـرائيل،  على أســـاس هذا االفتراض
  ،وقد برهن خل إســرائيل على أنه خطر ال يهدد ســالم المنطقة فحســب . طالنه

ـــره ــ أســ ــــالم العالم  ـــيناء،  بل ســـ ـــة ســــ ــ وقد ،  خير دليل على ذلك،  ولعل في قصــ
ـــات التي  طالن هذه االفتراضــ ة على  ــ ــ ــر عامًا الماضـ ــ برهنت أحداث االثني عشـ

ــها ــ ــ ــ ـــاسـ ــــ ــــرائيل على أســ ــ ـــــرائيل والدول  . قامت إســـ ولم تكن خطو الهدنة بين إســــ
ة ،  لهدنة والصداقةعلى تلك الصورة من ا،  التي لم تكتسب صفة الحدود،  العر

ات المتحدة ندا والوال فقد اعتدت ،  التي تسود الثالثة آالف ميل من الحدود بين 
  . إسرائيل على هذه الخطو أكثر من ثالثة آالف مرة

أما وقد أخذت على عاتقي الرد على هذا الســـيد القادم من إســـرائيل على 
ــرائيل ــــ ــــحفإنني أود أن ،  النقطة التي أثارها عن تدمير إســـــ ــ ــ ــر ،  أوضـــ ــ ــــ أننا معشـــ

ل ،  ولكننا مصــممون ،  أ عمل عدواني من جانبنا،  ال ندمر أحداً ،  العرب
ـــرار ــ ــــ ــــ ـــعبنا وحمايته من الدمار،  ما لدينا من عزمة وٕاصـ ــــ ــــ ــ ،  على الدفاع عن شـ

قع  . وٕانقاذه منه ل ما  ـــتخدام  ــ ــــ ــ ــ ونحن في أدائنا لهذا الواجب لن نتوانى عن اسـ
ــــائل ــ ـــرفنا من وســ ــــ اتنا من موارد . تحت أيدينا وتصـ ان ـــمن إم ــ فلقد دمرت  . وضـــ

ـــطين ــــ ـــرائيل إخواننا أهل فلســ ــــ ة . إســ اتهم القوم ـــــرائيل ح وعلى ،  وقد حطمت إســــ
عًا لذلك ـــرائيل ت ضــــًا أن ال تحتج،  أن تتحمل النتائج،  إسـ إذا ما دفع ،  وعليها أ

النقد نفسه الذ استخدمته   . لها 

ــــأفراد ــــان في حيثمــــا وجــــ،  ونحن ال نحقــــد على اليهود  دوا في أ م
ـــًا على اليهود في بالدنا . العالم ــــ ــــ ضــــ مواطنين ،  ونحن ال نحقد أ حيثما وجدوا 

ة  ام دولة يهود رة ق ـــــرعيين في أ جزء من الوطن العري ولكن ال مجال لف ــــ ــ ــ شـ
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ـــواء أكان هذا تدميرًا أو غير تدمير . بين ظهرانينا وفي قلب بالدنا ــ ــــ ــــ فهو ،  وسـ
ضاً ،  اآلن،  تموقفنا الجلي الواضح الثاب إنه موقف يتف مع  . وفي المستقبل أ

  . ميثاق األمم المتحدة في نصه وروحه

نوز الحقوق  ض من  ف ـة التي أغنـت العـالم  ــ ــ ــــ ـــــ وفي عهـد الثورة الفرنسـ
ة ــ ــ ــــ ــ ــاســ ــ ــــ ــ ارات ،  األســ ـــــداء الع ــ ــ أصـــ ة  ــ ــ ــــ ــ ة الفرنســ ة الوطن ت أرجاء الجمع   تجاو

ة :    التال

ـــيء( ــ ل شـ ـــــعب  شـ ـــــن على اليهود  ة إلى اليهود   .إننا نضـ ـــــ النسـ أما 
ل شيء    . )…أفراد فنحن نمنحهم 

ــــل ارات أفضـــــ من أن أكرر في ،  للتعبير عن موقف العرب،  وال أجد ع
ة :،  األمم المتحدة ة الفرنس ة الوطن   ما سب أن قيل في الجمع

ـــيء( ــ ل شـ ـــــعب  شـ ـــــن على اليهود  ة إلى اليهود  . إننا نضـ ـــــ النسـ أما 
  . )…ل شيء فنحن نمنحهم ،  أفراد
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  بيـــان خــتامي

  

ة الالجئين ( انه الختامي عن قض ألقى األستاذ الشقير ب
ة الخاصــة  اســ الفلســطينيين في الجلســة التي عقدتها اللجنة الســ

ن الثاني عام  ان . 1959في الثالثين من تشر   )..وهذا نص الب

ـــة عدة حجج ــ ــــ ة ،  أثيرت أثناء المناقشـ ـــــ ــ ــ ة عامةحول القضـ ـــــطين ــــ ،  الفلسـ
صورة خاصة لة الالجئين  لمة  . ومش اسة  )حجج(ولقد استعلمت  من قبيل الك

س إال فة،  ل قة ال تحمل من المنط إال ظالال خف ـــب  . إذ إنها في الحق وقد ســ
ة ـــــ ـــــ ــ قتها في أكثر من مناسـ ة ال ،  لي أن عرتها على حق رهنت على أنها واه و

ــــاس لهــا ــ ــ ـــــ ع،  أســـ الميزات التي تجعــل منهــا حججــًا في المعنى  وتفتقر إلى جم
ح قة . الصــح ،  ورددنا عليها في حينها،  وقد أثيرت هذه النقا في الدورات الســا

ـــاً  ضــ ـــنتولى الرد عليها أ ة في الدورات الالحقة وســ ــتثار ثان  . ولكنني أعتقد أنها ســـ
ــــنو المحتوم ــ ــ لة قائمة تنتظر الحل،  فهذا هو تمرننا السـ ـــــ ــ وال  . ما دامت المشــ

عض هذه الحجج قائم على الجهل أو على البراءة أو على  رب عند في أن 
عض اآلخر منهــا . الحــالتين معــاً  ـدافع ،  يثــار رغم المعرفـة الكــاملــة،  ولكن ال و

م ة القائم على التصــم ومته  . من ســوء الن ين انشــغال ح وقد اســتغل أحد المندو
ة عرب عن آراء،  في أمورها الداخل ومته الصــــرحة ،  ل اســــة ح تتناقض مع ســــ

لهــا تتطلــب منــا الرد والــدحض . المعلنــة ــب في أن مثــل هــذه الحــاالت   . وال ر
حــث عنهــا،  فهــذا واجـب مفروض علينــا أداؤه قــة التي ن ووفـاء ،  أمـانـة منــا للحق
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ة النبيلة التي ندافع عنها وللتارخ الذ نصــنعه وســتظل جهودنا في  . منا للقضــ
ــبيل ث الل وال ماللهذا الســـ ـــل إليها  صــ ان هؤالء الذين يدافعون  . ابتة ال  وٕاذا 

ــــليــل والتحرف ــ ــــ ملون من التضــــ ــاطــل ال  ــأولئــك الــذين ،  عن ال فمن األجــدر 
قة قة وتكرارها،  يدافعون عن الحق الل من قول الحق ــعروا  ــ شـــــ فواجبنا  . أن ال 

قة،  في الكشف عن التضليل،  مقدس   . واكتشاف الحق

قةوالخطور  ه الحق ـــو ــ ــ ــ ــهل العثور على ،  ة ال تقوم في تشـ ــ ـــــ إذ أن من السـ
قـــة م . والتثبـــت منهـــا،  الحق ألن هـــذه ،  ولكن الخطورة تقوم في تزيف المفـــاه

قاء ع الصــالح وال م تحمل طا ،  وتحت ســتار هذا الصــالح،  وصــورتهما،  المفاه
إذ أن ،  لقةفي األمور المط،  ولن أطيل الحديث . يتم تخط التضــــليل وٕاعداده

ــجالتنا . متوافر لد وتحت تصــــرفي،  المثال الواضــــح ومن ،  وقد أقحم على ســ
م المزفة ة من مثل هذه المفاه ـــجالتنا أن تكون خال ــ ــ ـــير هنا  . واجب ســ ــ ــ وأنا أشــ

رة الحل القائم على االتفاق   . إلى ف

س،  إن الحل القائم على االتفاق م،  ا ســـيد الرئ ــل ومقبول ،  إجراء سـ
ــيل ــ ةوســ ة للمنازعات الدول ــلم ــ ات ســ ـــو ــــول إلى تســـ ع  . ة للوصــ رة جم ولهذه الف

ير الدولي قوم  . مغرات التف ر أن الحل الذ  ـــان أن ين ــــ ــــع إنســـ ــــ س في وســ ول
قاء ملك من مقومات الدوام وال ـــاس االتفاق  ــــ ــــ ــ ملك الحل ،  على أســ أكثر مما 

ــــه . المفروض ــــ ــــ ة إلى المبدأ نفسـ ـــــ ــ ــ النســــ ح  ـــح ـــ ــــ انت  وطالما،  وهذا فرض صـــ
ة ة الالجئين  . الظروف عاد ولكن هل في وسعنا أن نطب هذا المبدأ على قض

املها ؟ ة فلسطين    وعلى قض
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س ــــيد الرئ ا ســــ لة من جذورها،  ال أرد  ـــــ عث المشـــ وأعود بها ،  أن أ
ان عهد االنتداب الذ انتهى في عام  ه إ انت عل ـــــع الذ  ــــ ،  1948إلى الوضـــــ

ة لن ــحت فيها وأعتقد أن من الكفا ــ ــــ ــ ــ الحديث عنها في الفترة التي أضــ ا أن نتقيد 
لة من مشـــاكل األمم المتحدة رون أنه في التاســـع والعشـــرن من  . مشـــ لكم تذ ف

عن طر القرار لهذه ،  وضــعت األمم المتحدة حالً ،  1947تشــرن الثاني عام 
ة ـــــ ـــاس االتفاق . القضــ ن هذا الحل قائمًا على أســــ ان ناجماً ،  ولم   عن وٕانما 

ـــغ ــسأجل  ، واإلرهاب الضــ ســـ ك ســـــ ـــغ في ل ـــطين،  الضــ  . واإلرهاب في فلســ
ــمع بهذا المفهوم في ذلك  ــ ــــ فأين هو إذن الحل القائم على االتفاق ؟ ولماذا لم نســــ

ض ،  الحين ؟ ولماذا لم توص األمم المتحدة قوم على االتفاق ؟ على النق حل 
لـــه قوم،  من ذلـــك  وطلبـــت إلى ،  على االتفـــاق قررت األمم المتحـــدة حًال ال 
ــروع(،  مجلس األمن ــــ ــــ ــ ــوص عليها في المشــ ــ ــــ ــ ــ ،  اتخاذ اإلجراءات الالزمة المنصــ

مة في الحل القائم على االتفاق عندما اتخذ قرار  . )لتنفيذه  انت هذه الح وأين 
م عد أن حم البالء،  واآلن . التقس عد ،  ووقعت الكارثة،  و نسمع النداء يتعالى 

ـــــر عاماً  ــــاس اثني عشــ قوم على أســـ لة  ـــــ حل للمشــ ًا   من النوازل والكوارث مطال
ان هذا النداء مخلصــًا وأصــيالً ،  ولكن . االتفاق  . فعلينا أن نبدأ من جديد،  إذا 

حث عن الحل ــرع في ال ــ ــ ــــــرائيل،  وأن نشــ ة . بدون إســ ،  علينا أن نرجع إلى البدا
ضاء انت سائدة  يجب أن نعود إلى األوضاع،  أجل . وأن نفتح صفحة ب التي 

ة . قبل الكارثة ــرن من ،  ولنقل إن نقطة البدا ــ ــــ ــــ ــع والعشــ ــ ــ ــــ يجب أن تكون التاســــ
ـــرن الثاني عام  ــ ــ ة قرارات ،  1947تشـــ ما نجم  . دون أن توجد أ ودون أن نقر 

  . عن هذه القرارات من أوضاع
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م قد تقولون  ــــرة ســـــنة إلى ،  ولكن ن إعادتها ثالث عشـ ـــاعة ال تم إن الســ
ـــنــةع،  الوراء ــ ـــــ م قــد أعــدتموهــا ثالثــة آالف ســــ ــانــت  . لى الرغم من أن ومهمــا 

عون اآلن ــ الرحلة،  األوضـــاع فال تســـتط أن تقفوا في منتصـــف ،  وأنتم في وسـ
قوم على االتفاق،  النهر س  . لقد سب لكم أن قررتم الحل . وأن تطلبوا حًال  ول

ـــــعنا ــ ـــ ون ذا وجهين،  في األمم المتحدة،  في وســـ قوم حلنا على فإما أ،  أن ن ن 
قوم هذا الحل،  االتفاق ـــــاس من عدم االتفاق،  أو  ــ ــ ــــ ولكن إذا اتخذنا  . على أسـ
ع التراجع،  قرارنا ــتط ــ ــ ــ ــــ ة  . أو االنحراف أو الدوران،  فلن نســ وقد اتخذت الجمع

م ــ ــ ـــتند إلى قرار التقســ ـــطين عددًا من القرارات التي تســـ ـــوع فلســـ  . العامة في موضـــ
مجموعوعلينـا إما أن ننفـذ هذه ال س من ،  قرارات  مجموع. ول أو نتخلى عنهـا 

ـــهـا اآلخر،  العـدالة ــ ــ ــــ ــ عضـ عض القرارات وأن نتجـاهل   . وال من الالئ أن ننفـذ 
عاً  عاً ،  فإما أن تقبلوا بها جم ـــوها جم ــ م أن تطلبوا  . أو ترفضـــــ ـــع ــ ــ ــ س في وسـ ول

لة الالجئين ــ ــ ة لمشـ ــ ــ النسـ قوم على االتفاق  ــ،  حًال  ــ ن وجود إسـ رائيل بينما لم 
تها في األمم المتحدة ــو ه،  وعضـــ م  . ناجمين عن حل اتف عل ـــع س في وســ ول

ا التي تخص إســـرائيل )االتفاق(أن تســـتثنوا عامل  في ،  وأن تطلبوا،  من القضـــا
ا التي تخص العرب،  الوقت نفســه شــر أســاســي للقضــا اة  . االتفاق  إنها محا

ـــارخة ان هذا ال،  أنزه األمم  عنها،  صــ ـــعار من مهما  زاهي األلوان  )االتفاق(شــ
  . أو حلو المذاق

ـــديدة أخر ،  ولذرعة االتفاق مع ذلك ة ســـ يجب أن ال تغيب عن ،  ناح
ن إثارة موضوعه،  فالحل عن طر االتفاق . النا م ة قد ،  ال  انت القض إذ 

صـددها أ قرار،  بت فيها ة غير صـالحة للنظر فيها ،  واتخذ  ح القضـ إذ تصـ
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ة،  يدمن جد م فيها صــفة القطع أنا ال أكرر هذه االصــطالحات  . واكتســب الح
ة مني في تزو نثر أو زخرفته لة ،  رغ قي لمشـــــ ــع الحق بل ألنها تمثل الوضـــ

لة التي اتخذ القرار فيها،  الالجئين ــ ــ ل دورة ،  وهي المشـــ وتثبت هذا القرار في 
طمس م س في استطاعة أ قدر من تحرف أن  ة ول   . عالم النتيجةتال

ـــى ة الالجئين منذ ،  وعلينا أن ال ننســ ــ ـــت قضـــ أن األمم المتحدة قد درســ
وســ لألمم المتحدة ه برنادوت في مهمته  فقد أقرت األمم  . أوفد الكونت فولك

ـــمان تنفيذ ،  عودة الالجئين،  1948المتحدة منذ عام  ـــًا لضــ وأقامت جهازًا خاصــ
ـــل دورة الحقـــة من دورات ،  )3( 194وقـــد تـــأيـــد القرار رقم  . هـــذا القرار في 

ة العامة ة حتى يومنا هذا،  الجمع ل قرار تال صــدر عن الجمع  . ما تأكد في 
ــح لكم أن الحــل موجود ــ ــ ــــ حــث عن حــل،  ومن هــذا يتضــــ م إلى ال  . وال حــاجــة 

ــر عاماً ،  ولكن اآلن ـــي أحد عشـــ قوم ،  وفي الســـــاعة األخيرة للكارثة،  عد مضــ
قوم على أساس االتفاق،  انمندوب أو مندو ومع احترامي  . فيتحدثان عن حل 

ين ــد لهــذين المنــدو ــانــة لألمم ،  أقول إن اقتراحهمــا،  الزائ ون خ عــدو أن  ال 
رًا لهــا ين . المتحــدة وتن ــان من األكرم واألنبــل لهــذين المنــدو لو وجــدا في ،  و

ة ــجاعة الكاف ــــ ــ ــيهما الشــ ــــ ــ بدًال من ،  مم المتحدةليدعوا إلى إلغاء قرارات األ،  نفســ
قف هؤالء الــذين يــدعون إلى مثــل هــذه اآلراء . محــاولــة هــذا التملص الغــادر ،  فل

ــح النهار ـــ ـــرة،  في وضــ ــ شــ ة والكرامة ال ــــان م اإلنســـ رهم للق علنوا تن اد ،  ول وم
  . العدالة

ر للعــدالــة،  وٕاني ألقول ألن الــدعوة إلى حــل يتف ،  إن هــذا العمــل تن
ـه ـة،  عل ــــــ ــــ ــ ـة الالجئين ـالنســ ـــــ ـــــ ــ ر لحقهم في العودة،  إلى قضــ ـة تن مثـا  . هو 
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ــاطة ســــ ل ال ــ  ــ ســ ـــبب في ذلك  ح الالجئين في  . والســـ ــــرائيل ال تعترف  فإســ
ــل معها الى حل عن طر االتفاق ؟ قد ،  العودة ــــ ــ ــ ن لنا أن نصـــــ م يف  إذن 

ه ــول إلى حل متف عل ــ ــ حث الواحد منا على الوصـــ ولكن ،  ون من الرائع أن 
ســـر لنا الوصـــول إلى حلأن ــرائيل ال تواف ،  أ حل،  ى يت عندما نعرف أن إسـ

ـــه ،  ولن تواف على االتفـــاق ر  ف ـــه الـــذ  ـــان هـــذا الحـــل المتف عل إال إذا 
عض ال ينطو على العودة ه . ال ــــادة ال نت ــــ ــ ــ ا ســـ افي والفلوات ،  دعونا  في الف

في العودة. إنه حقهم الفطر إن لالجئين حقهم . وراء مثل هذه الشعارات الماحلة
م،  المشــروع س في وســع  . خاضــعًا لموافقة إســرائيل،  أن تجعلوا هذا الح،  ول

س في وسع األمم المتحدة نفسها ر على شعب ،  حتى  ولو أجمعت،  ول أن تن
عي الفطر  رت،  حقه الطب توقفت عن أن تكون أمما متحدة جديرة ،  وٕاذا ما أن

س إلســــرائيل ح الفيتوومن ثم ف . ميثاقها ة ألهل فلســــطين،  ل وحقهم ،  النســــ
ارهم وأمالكهم ة إلى وجودهم القومي في وطنهم،  في د النس   . و

س،  وأنا واث ـــــيد الرئ م لن يرتعب،  ا ســ ا من ــــف ،  أن أ عندما أصـــ
ــرائيل ح ،  موقف إسـ ضـــع (الفيتو) على ح فطر مقدس  موقف ذلك الذ 

ــرائيل وٕان الوفو  . العودة ــ ــفي على إســـــ ـــــ ه تضــ د التي تتحدث عن الحل المتف عل
ـــطين من حقوقه  . ح الفيتو ــعب فلســ وفي الوقت نفســـــه فإن هذه الوفود تحرم شـــ

ة ة واألول ة الدين بينهما  . اإلنسـان طلب إلي الدائن والمدين تسـو وٕاني ألفهم أن 
ر المــدين،  عن طر االتفــاق ــك  فــإن،  ولكنــك عنــدمــا تعرف أن الــدين ين طل

اره ة موافقة منك على إن مثا ون  ة عن طر االتفاق  ح والحالة ،  التسو فتص
ـــًا معـــه ــــر ــــ ــ ــ علن هؤالء الـــذين يودون أن  . في هـــذا الموقف المرع،  هـــذه شــ فل
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ـــراحة ــ صـ اء عن موقفهم  ـــر ــ حوا شـ ــ ــ ــتحقونه من خز وعار،  صــ ســــ ،  لينالوا ما 
قفوا أمام قضاء التارخ ليتحملوا نتائج ت   . حديهم لألمم المتحدةول

ـــــة في هذا الرأ ــ ـــى أ مناقضــ ــــي ،  وٕاني ال أخشــــــ ـــ فقد بذلت في الماضــ
ـــارها ــ ــــرائيل وأنصــ ة ،  محاوالت عدة قامت بها إســـ ــ ــ ة الالجئين وقضـــ ــ ــ لجعل قضـــ

ـــطين ـــرائيل،  فلســ الفشـــــل  . متوقفتين على موافقة إســ ولكن هذه المحاوالت منيت 
ــتقبل،  الذرع ــــل في المســــ مثل هذا الفشــ ــتمنى  ــ والســــــبب في  . إذا ما تكررت وســ

ة العامة،  1952ففي عام  . وسهل،  فشلها هين ،  اتخذت الدورة السادسة للجمع
ة ـــطين ة الفلســ ــدد القضـــــ صـــ ارزًا  ة الالجئين،  قرارًا  إنه  . ما في ضـــــمنها قضـــــ

ـــة . )6( 512القرار رقم  ــــ ســــ ر ،  وٕاني ألرغب في تالوة الفقرات الثالث الرئ وألذ
ربها هؤالء الذ ــتعداد للتذ ــ ــــ ــ ـــ وأنا ال أوجه حديثي إلى أولئك من  . ين هم على اسـ

ورة : . ذو العقول المغلقة والقلوب المقفلة   وهذا نص الفقرات المذ

ة العامة :(   ... إن الجمع

ة -3 ومات المعن ــــة،  تعتبر أن الح ــ ســـ ة الرئ ـــــؤول في ،  تتحمل المســــ
ارزة ع الخالفات ال ة لجم ـــو ــ ــ ــ ــــول إلى تســـ ــــ قًا ،  لقائمة بينهاا،  وجوب الوصــــ ط

صدد فلسطين ة العامة    . للقرارات التي اتخذتها الجمع

ــة -4 ومــات المعن حــث عن اتفــاق،  تحــث الح يؤد إلى ،  على ال
ة عاجلة ـــو ــ ــ ــ ــــ ة العامة حول ،  للخالفات القائمة بينها،  تسـ قًا لقرارات الجمع ط

ع التسهيالت التي توفرها األمم ال،  فلسطين ة.وٕان تفيد من جم  متحدة لهذه الغا
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ـــلة جهودها،  تعتبر أن على لجنة التوفي -5 ــ ـــمان تنفيذ ،  مواصـــــ ـــــ لضــ
ة ـــطين ــ ة الفلسـ ـــــ ة العامة حول القضـ ع ،  قرارات الجمع عًا لذلك جم ــع ت ــ وأن تضــ

اتها ان ــول إلى اتفاق ،  تحت تصـــرف الفرقاء المعنيين،  إم ــاعتهم في الوصـ لمسـ
ارزة ا ال  )... حول القضا

ــــوص ة العامة إلى ،  هي التوجيهات،  هذه النصـ ــدرتها الجامع التي أصـــ
حــث عن اتفــاق  ال مجرد اتفــاق في  –لجنــة التوفي وٕالى الفرقــاء المعنيين في ال

ـــة العـــامـــة -الهواء وأود هنـــا أن أدون في  . بـــل اتفـــاق على تنفيـــذ قرارات الجمع
ـــفل ــارته . الســـــجالت مالحظة تدعو إلى األســ ين عند إشـــ إلى  فقد قرأ أحد المندو

ـــرائيل،  هذا القرار ــ ـــــ ارة واحدة اجتزأها من الفقرة فجاءت متفقة مع موقف إســــ  . ع
ة : ارة التال ور الع   فقد قرأ المندوب المذ

ة( ومات المعن ــــــة في وجوب ،  إن الح ــــ ــ ســـ ة الرئ ـــــؤول ــ ــ ــــ تتحمل المسـ
ارزة القائمة بينها ع الخالفات ال ة لجم   .)الوصول إلى تسو

قى من الفقرة وهو ،  ا الحــدعنــد هــذ،  وقــد توقف المنــدوب ولم يتــل مــا ت
صــدد فلســطين( ة العامة  قًا للقرارات التي اتخذتها الجمع ان المندوب  . )ط لقد 

رة الحل عن طر االتفاق د ف ة العامة،  يؤ ـــارة إلى قرارات الجمع ــ ة إشـ  . دون أ
ـــي حرة ـــــ ــــتار على الجزء الثاني من الفقرة. وتقضـ ــــ ـــدال السـ ــ ــ  وهذا ما دفع إلى إســ

ــه،  الكالم  . حتى لو خال من المنط أن يتخــذ المنــدوب الموقف الــذ يرغــب ف
ة العامة ه في قراءة فقرة من قرارات الجمع قرأ القسم . ولكن لماذا التشو ؟ ولماذا 

حذف،  الذ يتف مع الحجة التي أتى فيها الخطيب،  األول ة،  و ــم ،  ل القســــ



  

-351-  

اسـة ا،  الثاني من القرار صـور سـ ة الذ  ألمم المتحدة ؟ وأنا ال أرغب في تسـم
اســـمه ومته . ذلك المندوب  ه وح ــع ــفها ،  وألن دولته،  ذلك ألننا نحترم شـ بوصـ

اندونغ ا،  من الدول التي دعت إلى مؤتمر  طت تمام  االرت احترام ،  قد ارت
ــي المحترم الذ أثار إعجابنا  . حقوق الالجئين ــ ــ ســ وال رب في أن زميلنا اإلندون

اندونغب ة لمؤتمر  ـــــ اسـ ـــــ ـــاتنا في اللجة السـ ــ ــته لمناقشـ ــ ،  بتمعن تام،  قد قرأ،  رئاســ
علن تــأييــد الالجئين في حقهم في العودة دون أدنى تحف ــانــدونغ الــذ   . قرار  

اندونغ ر لمؤتمر  ة لم تتن نا واثقين من أن تلك البالد المعن ،  فإننا نمتنع،  ولما 
ة )عاصفة في فنجان (عن إثارتها    . سبب هذه القض

سؤاًال عن األطراف ،  مع ذلك،  وسيثير مفهوم الحل عن طر االتفاق
لة المشـــ ة  ات المتحدة المحترم،  وقد أشـــار المســـتر هانشـــر . المعن ،  ممثل الوال

انه أمام اللجنة إلى  ـــة(في ب ــ سـ ــورة رئ ــ صــ ـــار ممثل ،  )الفرقاء المعنيين  ــ بينما أشـ
ــماه المملكة المتحدة المحترم إ ــــ ولكن من هم هؤالء الفرقاء  . )الفرقين(لى ما أســ

ــــؤال على الرغم من ،  المعنيون  ــ ــــ ومن همــا هــذان الفرقــان ؟ وأعتقــد أن هــذا الســــ
ل ما يدعو إلى توجيهه،  غرابته ل ما يبرر الرد ،  قد جاء في حينه فهناك  و
ه ـــتارًا من الدخان على مشـــــ . عل ة األخيرة ســ ـــرائيل في الحق ــعت إســ لة فقد وضـــ

ــطين برمتها ح من الضــــرور أن نعرف من ،  فلســ النظر إلى تقادم العهد أصــــ و
لة المش سة  صورة رئ   . هم الفرقاء المعنيون 

وقد أضــحت الحاجة إلى مثل هذا التعرف أكثر مســاســًا وضــرورة عندما 
ة الحل ح صالحًا للشروع في بدا   . قال لنا أن الوقت قد أص
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س ،  ل تأكيد وحزم،  ولىوأود أن أقول في الدرجة األ أن الفر الرئ
ــطيني،  بل الفر الوحيد المعني ــــ ـــعب الفلســ ــــ ــرعيون ،  هو الشـ ــ ان الشــــ ـــــ ــ أ السـ

ـــه ذاكرة التـــارخ،  وقـــد ملـــك العرب البالد . للبالد وفي  . منـــذ الوقـــت الـــذ تع
ة التي تلت عام  ـــة 1920الحق عة مقدســـ ود ه  ،  فرض عليها االنتداب وجعلوا لد

ـــــاعد ــ ــ ــــ ـــتقاللهملمســ ــ ــــ ــ ــ ة . تهم على تحقي اسـ ة المنتد ومة البرطان انت الح ،  و
ـــطين ة تمثل عرب فلسـ ــم ــتمعت  . تتفاوض مع وفود رســ عد انتهاء االنتداب اســ و

ــطين عن طر ممثليهم المعتمدين،  األمم المتحدة  . إلى وجهات نظر عرب فلســ
ـة العـامـة وقـد وجهـت   .مـا ظهروا أمـام مجلس األمن،  وقـد ظهروا أمـام الجمع

ة والمجلس الفعل،  قرارات عديدة اتخذتها الجمع ـــــطين  ــ  . الخطاب إلى عرب فلســ
ـــتقبلت لجنة التوفي ــ ــ ــ ــاوراتها األولى عددًا من الممثلين من عرب ،  واســـ ــــ ــــ في مشــ

ــطين ـــطين . فلســ ل هذه األمور تظهر أن عرب فلسـ ــوعاً ،  و ًال وموضــ ــ هم ،  شــ
لة س في المشــ فون أحد الشــعوب التي عناها ميثاق وهم يؤل،  الفر األول والرئ

ـــير ــ ذا . األمم المتحدة عندما تحدث عن ح تقرر المصــ ــــطين ،  وه فعرب فلســـ
ــوع ــــ ــــ ــ ــالموضــ س المعني  قوم على  . هم الفر الرئ ــذا إذا تحــدثتم عن حــل  وه

روا،  االتفاق ــدر عن ،  إن وجد،  أن هذا االتفاق،  فيجب أن تتذ ــ ــ صــ يجب أن 
قبلون ،  مفالح حقه . عرب فلسطين ه الذين يرفضون و وال أعني  . وهم أصحا

ــــورة ــ ــ ـــ ــ ة في الصـ ة بهذه   . بهذا أن ال محل للدول العر ة للغا ة معن فالدول العر
لة في مجموعها ــ ة ألن المشـ ة،  القضـــ ة قوم ة عر لكن عرب فلســـطين ،  قضـــ

قرروا مصــــيرهم ة الجزائر تقف ،  هم الذين في وســــعهم أن  وال رب في أن قضــــ
ة القاطع للجزائر إال أن ،  على المســـتو نفســـه.فعلى الرغم من تأييد الدول العر

ـــعب الجزائر ــ ـــيته،  شـــ ــ ـــير قضـــ ــ قرر مصـــ اق ،  هو الذ  نطب هذا تمام االنط و
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ة فلســـطين ة ،  فعرب فلســـطين هم الذين يتخذون القرار،  على قضـــ والدول العر
التأييد والعون  قولي . هي التي تمدهم  ــد  ــ ــــ ــ ــ ة ،  هذا وال أقصــ تحرر الدولة العر

ة اتها القوم ــؤول ــ ــــ ة،  من مســ ــ ــ ــــ ك في والئها للقضــ ـــــ ــ ولكن على األمم ،  أو التشـــ
ة من نواحي  لة أن تعرف أننا عند دراســتنا أل ناح المتحدة عند معالجتها للمشــ

لة الالجئين ــ ــمنها مشـ ما في ضـ ة  ة الفلســـطين فإن عقولنا تتجه أول ما ،  القضـــ
ــطينتتجه إلى عرب فل ــ ــــ قوم على االتفاق . ســـ حث عن حل  ان ثمة من  ،  وٕاذا 

ـــحاب الح ــــ ــ ـــ ــطين  هم وحدهم أصــ ــــ ـــــ قولوا نعم أو ال،  فإن عرب فلســـ ،  في أن 
ة للدول  . وقولهم هذا هو الفصــــل في الموضــــوع النســــ ـــًا الكلمة األخيرة  ضـ إنه أ

ــة عــث من جــديــد . العر ــة أن ت ــتعيــد،  وٕاذا قــدر للجنــة التوفي الــدول ــ ــــ ـــــ  وٕان تسـ
ــــاطها ــ ــ عرب ،  نشـ ـــال  ــ ــ ـــــل االتصــ ــ ــي عليها في أن تواصــ ــــ ــ قضـ فإن واجبها األول 
ـــطين س،  فلســ ـــفهم الفر الرئ صـــــاحب العالقة في أ مســـــألة تمت إلى ،  بوصــ

صلة ة فلسطين    . قض

ار أنها الجانب الثاني ،  وقد أشـير إلى إسـرائيل في هذا الصـدد على اعت
لة ــ ـــ ــــ ًال عن  . في المشــ ةوأنا ال أرد الحديث طو ـــــ ــ ــ فوجهات نظرنا ،  هذه القضــ

ــوع . معروفة وال تحتاج إلى تكرار ة من الموضـــــ ة ثان  . ولكنني أود أن أعالج ناح
قوم ،  ففي هذه الدورة قة تجدد الحديث عن إقتراح لحل  ـــا ــــ ــــ ما في الدورات الســـ
مثل هذا االقتراح . على التفاوض ــؤاًال إلى من يتقدمون  ــ ــ ــــ ،  وٕاني أود أن أوجه ســ
فمن هو هذا الفر ؟ لقد  . ذ يجب أن نعمل على االتفاق معهعن الفر ال

م لعام  ــ ــ ـــــتمائة ألف يهود،  1947خل قرار التقســـ ة لســ وهذه هي  . دولة يهود
الفر اآلخر) شـــار إليها عادة ( ــرائيل يبلغون اآلن ، الدولة التي  ولكن نفوس إسـ
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ة واحدة من . المليونين ان فيها خالل حق ــــــ ــــ ــ ح عدد السـ ــ ــ ــــ ــ ــ الزمن ثالثة  وقد أصـ
ه ان عل ــعاف ما  ــ عي،  أضـ وال عن ،  لكن هذه الزادة لم تأت عن طرقها الطب
ة ع ـــرائيل . طر الهجرة الطب ــ قع في إسـ عتبر هجرة،  فما  ــــتيرادًا ،  ال  وٕانما اســ

شرة الذين اقتلعوا من أوطانهم ة،  الجملة للمخلوقات ال ،  تحت ضغ الصهيون
ـــها ــــ ــ ــ ــــائل إغرائها وعروضـــ ــــ ــ ــ طلب إلينا  . ووســـ فهل هذا هو الفر الثاني الذ 

ــــتقاللها ـــرائيل في إعالن اســـ ل ،  الوصـــــــول إلى اتفاق معه ؟ وقد جعلت إســــ من 
اً ،  يهود في العالم ضع أقدامه على سواحل ،  مواطنًا إسرائيل في اللحظة التي 

ة بتشرع صدر . فلسطين ًا للصفة القانون تس ح هذا المفهوم م أسمي ،  وقد أص
ع اليهود إلى  . قانون العودة ــــهل عودة جم ســـ ــن ل ــ ـــم على أنه ســـ ــ دل هذا االســ و

ــرائيل ــــ ة . إســـ ـــت هجرة عاد ـــــ سـ ة ،  إنها ل الجملة لليهود ع  ة تجم وٕانما هي عمل
ة د نقل ثالثة ماليين يهود ،  وقد ســـجل على بن غورون قوله . العالم أنه يؤ

ـــرائيل ة إلى إســـــ ــــرق ا الشــــ ـــن مؤخر  . من أورو ــ ًا قانون جديد ينص على أن وقد ســـ
ـــرار الدولة ــرب أ ،  أرقام الهجرة إلى إســـــرائيل تعتبر ســـــرًا خطيرًا من أســ وٕان تســـ
عاقب عليها القانون  عتبر جرمة  ،  حقًا إنها لسرة . معومات عن هذا الموضوع 

رة ة عســ ارها عمل اعت س ما أقوله مجرد زخرف لفظي . توحي  فإســرائيل  . ول
ع اليه ـــحــاء،  ودتحرض جم ــ ــــ ــــ ــاء األصـ ـــلحون للخــدمــة ،  األقو ــ ـــــ صــــ من الــذين 

رة ــراع في العودة،  العســـــــ ل  . إلى اإلســـــ اتب لها في  ـــرائيل الم ــ وقد أقامت إســ
ــا العــالم ــة من زوا ع البالد،  زاو ــنــت الحمالت في جم ــــ ــــ ،  بجمع األموال،  وشــــ
ة ــــارت بتعبئة روح ــ ـــار،  وســــ ــ ــــ ع األقطار واألمصـ ــراع في ،  لليهود في جم ـــ ــــ لإلسـ

ــةاله طلــب منــا التفــاوض معــه ؟  . جرة اليهود فهــل هــذا هو الفر الثــاني الــذ 
ون االتفاق ل يهود لها،  ومع من  ــــواء ،  وهل نتف مع دولة تزعم والء  ــ ــ ــــ ســ
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أواف على هــــذا الوالء أم لم يواف  ؟ وهــــل نتف مع دولــــة طردت العرب من 
ـــي  ــــ ــ ــ ن لنا أن نتف مع دولة تحاول أن تقضــ م ـــطين ؟ وهل  ــ ــــ على وجودهم فلســــ

ــرد إخواننا وأقرائنا  ــ ــــ طلب إلينا هو أن نواف على تشـ ـــعب ؟ إن ما  ــ ــ شــ القومي 
انة لشعبنا  . والتفاوض على دمار شعبنا ؟ ولكننا لن نواف ق على مثل هذه الخ

ـــة ـــالغـــة األهم ـــارات مـــائلـــة ،  ومثـــل هـــذه التعـــابير ال يجـــب أن ال تختفي في ع
ــالم والعدالة . بل يجب أن تقال صــــراحة،  منحرفة ة الســ ــ ،  ولعل من الخير لقضــ

لة ــ ــ ــــ ـــــ قة موقف العرب من هذه المشـ ة،  أن تعرفوا حق ارات جل إننا لن  . في ع
شعب وعلى  . وال على إغتصاب وطنهم،  نواف  أبدًا على إفناء عرب فلسطين 

ـــات أن يوقفوا  ــ ـــــ الحلول القائمة على االتفاق والمفاوضـــــ ـــدقون  ــــ ــ ــ أولئك الذين يتشــــ
  اآلن وٕالى األبد.تشدقهم هذا 

س،  وأعود اآلن ــيـــد الرئ ــ ــ ــ ــــ عن أن ،  إلى حجـــة أخر أثيرت،  ــا ســ
ة،  إســـرائيل طلب إلى الدول العر ة , و قة تارخ ،  تحت ســـتار هذه النقطة،  حق

ة قة تارخ حق ــرائيل  ــــ ــ ــعار . أن تعترف بإسـ ــ ـــ ـــتمعنا إلى هذا الشــ ــ ــ يرتفع ،  وقد اســ
ــــرائيل ــلة منذ خل إسـ ــ ـــورة متواصـ ارات على ال،  صــ انا في ع رغم من ظهوره أح

  مختلفة.

قى(   )خلقت إسرائيل لت

رانها ( ن ن م قة ال    )إسرائيل حق
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انات غت مثل هذه الب ة،  وقد صـــ داخل ،  للتعامل بها في الســـوق الدول
ع إن من ح أولئــك ــالط الــذين يرغبون في قبول ،  األمم المتحــدة وخــارجهــا. و

ــــة ق ــا حق ــذه العملــــة على أنهــ ــد ،  فعلوا ذلــــك أن،  هــ فهم أحرار في قبول النقــ
ـــتار ،  المزف ســـ ــــترة  ما إذا جاءت متســ ــ ــ ـــها وال ســ ــا في رفضـــ ــ ضــ ولكننا أحرار أ

ة قة التارخ ثيرًا. ،  وال رب في أن هذا التعبير . الحق قد أسيء استعماله وشوه 
ه له ة إساءة للتارخ وتشو قة تارخ حق  وثمة الكثير من. فالحديث عن إسرائيل 

ــة ـــررة. ،  قــد تكون خيرة،  ولكن هــذه لحقــائ،  الحقــائ التــارخ ــــ ــ ــ وقــد تكون شـــ
قة ة على الحق ــفة التارخ ــفاء صـ ســـبها القداســـة أو الطهارة. والتارخ ،  فإضـ ال 

ة والمخزة والمخالفة للقوانين الحقائ المعي ومنها ما نفذ ومنها ما لم ،  مشحون 
ة فغزوات البرابرة والمغول حق . ينفـذ ـة في حد ذاتهـا. واعتـداءات النـاز قة تارخ

ة ــ ــ ــر،  والفاشــــ ــ ـــاً ،  في التارخ المعاصــــ ــ ضـــ ة ا ن أن  . حقائ تارخ م ولذا فال 
ون  ــــروعة عندما  ــــ ــــ ة تكون مشــ قة التارخ ة. والحق نا الحقائ التارخ ـــتهو ــــ ــ ــ تســـ

ا ــروعا وعادًال وقانون ــــ ـــعنا . ظهورها مشـــ ــ س في وســــ ،  هنا في األمم المتحدة،  ول
ذات األصل القانوني. ومن واجبنا أن نرفض الحقائ ،  لتعرف إال على الحقائا

تفي  . التي يخلقها العدوان والتطاول ـــرعة األمم المتحدة. فنحن ال ن ــ ــــ هذه هي شــ
ار العدوان ـــتن ــ ــ ــ ــــ ره ونقاومه،  اسـ نا من حره.، بل نن ه إذا تم نا  ونحار وٕاذا 

ــــنقبل ــ ــ ع الحقائ ،  في األمم المتحدة،  ســ ـــروعةجم ــ ــــ لمجرد أنها ،  على أنها مشـ
ة ون بذلك قد أزلنا األمم المتحدة من الوجود،  تارخ ون ميثاقنا  . فإننا ن ـــــ ــ ــ وســ

عة اد الرف حث عن األهداف النبيلة والم بل يتطلع إلى ،  في هذه الحالة ال ي
ه،  الحقائ قرها،  على ما هي عل قبلها و ــوئها. هذه هي ،  ف ــ ـــــ ــــ عمل على ضـ و

ة.فلسفة الحق   قة التارخ
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ـــة  قــ ــــذا المفهوم من الحق ن تطبي هـ م يف  ــــا نر  ــك دعونـ ــ ومع ذلـ
ــرائيل ــ ــ ة على إســــ ـــطين . التارخ ــــ را جزءًا من فلســـ ــــــ وقد ،  فهي تحتل اآلن عســــ
ة العامة،  وجدت هناك رمزًا للقوة ــت الجمع ــ ــ ــــ ة. وقد أوصـــ ــ ــ ـــــ في ،  والقوة الوحشــــ

ة ،  1947قرارها لعام  ـــلم ـــائل الســـ ــ الوسـ ــرائيل  ـــــالمبخل إســــ ـــول إلى السـ  . للوصـــ
ة العامة في عام  رت الجمع افتراض معلن لخل إسرائيل ذ   ما نصه: 1947و

ة العامة( ـــطين،  تعتبر الجمع ـــع الراهن في فلسـ يهدد الرخاء ،  أن الوضـ
ة بين الشعوب   .)العام والعالقات الود

ـــــر عاما ــــ ــ عد ثالثة عشــ ـــرائيل،  واآلن و ــ ــ ــــ عد أن تم خل إســ ال يهدد ،  و
ة بين الشــعوب فحســب الوضــع في ة ،  فلســطين العالقات الود رت الجمع ما ذ

اراتها ــــفير الحرب،  العامة في ع ـــره على شـ أســ ـــع العالم  ضــ فقد طرد أهل  . بل 
ـــاس هذه الحقائ،  البالد من بيوتهم ــلبت منهم ممتلكاتهم. وعلى أســـ ــ غدت ،  وســ

قة ال ن لنا أن نقبل هذه الحق م ة. وال  قة تارخ ــرائيل حق ــ ــ ـــــ ةإســـ وال ان ،  تارخ
ـــلكوا  ـــ م أن تســ ان ــا.وفي إم ــ ــ ضــ ــتقبل أ ــ ــــر وال في المســــ ــ نعترف بها ال في الحاضــ

ــدون  ـــاً  . الطر التي تر ــ ــــ ــ ــ ضـــ ــد من طرق ا ـــــلوك مــا نر ــ ــ ـــ  . ولكننــا أحرار في ســ
ادة ــ ــ ادة ،  فاالعتراف عمل من أعمال الســ ـــــ طلب إلى دولة ذات سـ ن أن  م وال 

ــه. هــذا ه مــا ال ترــد االعتراف  ــــكأن تعترف  ــ ــ ــــ ــه شــــ ،  و حقنــا الــذ ال يرقى إل
ه الميثاق ــــاب وطننا . والذ اعترف  ــ اغتصـ ــــعنا ان نعترف  ــ س في وسـ أو ،  ول

  مهما طال أمد هذا االغتصاب.،  أ جزء من وطننا
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ة الحديث عن الحقائ التارخ حذروا،  وعلى أولئك الذين يتسلون  ،  أن 
قولون  ما  عنوا  ـــــغيرة تكون اكثر . وان  ــــ ــــ واطمئنانًا في ظل ،  أمنا فالدول الصـ

ــاواة ــــ ــــ م القانون والعدالة والمســـ ح فقد تحل  . ال في ظل األمر الواقع،  االحتفا 
ــة اآلن ،  في يوم مــا،  ال قــدر هللا،  بهؤالء الــذين يتحــدثون عن الحقــائ التــارخ

ة تدمر وجودهم القومي   وعوا ما تقولون !،  ولذا إحذروا . حقائ تارخ

ة أمن ــ ـــرائيل وترت قضــ ــوع،  إسـ ا،  بهذا الموضــ وقد أثار  . أوث ارت
ـــماه  ة القصــــو ألمن (أحد الوفود هذه النقطة وأســــهب في الحديث عما أسـ األهم

  . )إسرائيل

ين أمن الدولة،  وعلينا هنا من جديد ة و ـــرائيل من ناح ــ ،  التمييز بين إسـ
ة األخر ،  مفهوم هلة على القول والنقطة التي أرغب في تأكيدها س . من الناح

ضــاح صــورة مشــروعة . واإل ل عاد،  فمن ح الدولة التي تقوم  شــ ،  وتظهر 
األمن الشامل،  وعلى أساس شعبها الشرعي،  في بالدها المشروعة ،  أن تتمتع 

ـــة ـــالغ األهم ون لمثـــل هـــذه الـــدولـــة أمر  ع الـــدول . إذ أنـــه  مـــت جم ،  وقـــد أق
مها،  اســـتثناء إســـرائيل في أوضـــاع ،  وهي الممثلة في هذه اللجنة،  حديثها وقد

ة ة من الشرع ع هذه الدول . عاد م وجودها الدولي ،  دون أ استثناء،  وجم أق
ة وطنها وشــعبها م . على شــرع نتيجة للتقســ الهند ،  وحتى الدول التي ظهرت 

اكســــتان مثالً  ة دولة  . قد خلقها شــــعبها على وطنها،  وال مت أ ســــب أن أق ولم 
حار،  من هذه الدول شــــعب اســــتورد من وراء ال ذا  . على أرض ال تملكها و وه

ة إلى الوجود الدولي ة،  النســــ ع صــــورة طب قوم  ون الح في األمن ،  الذ 
ًا مألوفاً  ــرائيل . أمرًا عاد ة إلى إسـ النســـ  . فالوضـــع مختلف تمام االختالف،  أما 
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عًا لذلكو  . فوجود إســـرائيل الدولي فرد في نوعه ون ت ،  لذا فإن أمنها يجب أن 
ضاً  اب،  فردًا أ   . وذلك لعدة أس

ة األولى ة،  فمن الناح ــــرائيل منذ البدا ــــ ـــــ امها في ،  حذرت إسـ من أن ق
ـــيئتــه،  قلــب عــالم معــاد لهــا ــــ ــ ــ ــعر ،  وعلى الرغم من مشـــ ــ ـــــ ــــ يجعلهــا دائمــًا ال تشـ

ـــدر هذا التحذير علناً  . الطمأنينة ــ ــــ ــــر،  وقد صـــ ــــ ارات صــــ في ندوة ،  حةوفي ع
الذات التحذير . األمم المتحدة  ه  ــرائيل لم تأ ــ ـــي قدمًا ،  لكن إســـ ــ واختارت المضــ
  . في مغامرتها الخطرة

ــببت لنفســــها االفتقار إلى  ة هي التي ســ ة الثان ــرائيل من الناح انت إســ و
ـــوح . األمن والطمأنينة ل الوضــ ــحة  ــورة واضـــ ـــغرة،  والصـــ انت مصــ  . حتى ولو 

القوةفأنت تقتحم علي م وتقذف بي ،  ثم تغتصـــب حاجاتي،  نزلي وتجردني منه 
لـــه،  حـــافي القـــدمين،  خـــالي الوفـــاض،  إلى العراء عـــد ذلـــك  ،  عـــار الرأس 

املها . فتطلب األمان والطمأنينة في بيتي ــطين  ـــ ــــ ة فلســــ ـــــ ــ ــ ـــ في ،  هذه هي قضـ
ـــي دولة،  نطاق ضـــ ـــــرائيل  ـــــرح وجود إسـ ـــــألة أمنها،  وهي تشـ ا له من  . ومسـ و

ــا لــه من أمن وجود علينــا أن نــدرس حجــة األمن في المحتو ،  ومع ذلــك . و
لها ل . العام للمنطقة  ســـــالمة المنطقة  ر  وأثر هذه الســـــالمة ،  وعلينا أن نف

أسره ون خاضعًا ألمن إسرائيل  . على أمن العالم  ن لألمن العالمي أن  م فال 
ان لنا أن نختار . المزعوم ـــرا،  وٕاذا  ــــ ــ ــعًا فإن أمن إســ ــــ ــ ون خاضـــ ئيل يجب أن 

ــالمته ـــــ في عام ،  ألنه في حادث واحد على األقل،  وأقول هذا . ألمن العالم وسـ
شــرارة الحرب،  اد عدوان إســرائيل على ســيناء،  1956 ولو  . أن يلهب العالم 

س ايزنهـــاور محـــاوالتـــه قـــدر للعـــالم أن يبـــذل الرئ س الوزراء ،  لم  وأن يوجـــه رئ
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ــيف ــ ــامدة،  وأن تقف األمم المتحدة  ، إنذاراته،  خروشـــــ ــــ فإن غدر ،  وقفتها الصـــ
فيالً ،  إســـرائيل آنذاك أســـره إلى أنقاض ورماد،  ان  حيل العالم  أما إذا  . أن 

ة يز عدســـاتنا على المنطقة المحل فيجب أن ال ننســـى أبدأ أمن شـــعب ،  أردنا تر
ــا ضـ ــطين أ ة . فلسـ ــح االفتقار إلى ،  إنه هو الضـ ش ،  األمنوشـــعور أفراده  ع

ماتهم   . ال تطفى جذوته إال العودة،  معهم في مخ

ة أخر  ــوع من زاو ــ ـــرائيل ما ،  وٕاذا نظرنا مع ذلك إلى الموضـــــ ــ ــ فإن إلســ
ة مجموعة أخر في العالم عدم الطمأنينة أكثر من أ ـــعورها  ــ ذلك ألن ،  يبرر شـــ

ــرح غير أمين ــــ ش في ســــ ــرائيل تع ــ ــــ ـــلب مني بيتي . إســ ــ ــ ع عندما تســـ الط  ، فأنت 
عد الطمأنينة ـــعر  ــ ــــ ــــ عي . تشـ ش في هذا البيت فال ،  وهذا أمر طب وما دمت تع

الطمأنينة أبدًا ولن تحس بها إال إذا غادرت بيتي ــعر  ـــ المجاز . تشـــــ س  ،  وهذا ل
س وهذا  . وسلبت أمالكه،  شعب فلسطين،  فقد طردت إسرائيل،  ا سيد الرئ

ســببها اآلن على صــدقات األمم المتح ش  ع دة وٕاحســانها. تزعم إســرائيل الشــعب 
ات أمنها ـــــ ة إلى مقتضــ ـــــ النســ ــماح لالجئين بإعادة بناء ،  أنها  ــ ع الســـ ـــتط ال تســــ

ــــرائيــل إلى األمن نــاجم عن طردهــا  . ــانهم في وطنهم ــ ــ ــــ ــذا فــإن افتقــار إســ وه
لون رتًال خامســـًا في إســـرائيل . لالجئين ــ شـ ــ ،  وقد قيل إن الالجئين إذا عادوا فسـ

ي قلب مأساة. بل انه أكثر أسى من المأساة نفسها. فالمواطن وهذا القول مهزلة ف
لون  ــ ــ شـــــ ــــا في وطنه. واألجانب وحدهم هم الذين  ــــ ون رتال خامسـ ن أن  م ال 

ــرائيل،  الرتل الخامس ــ ــ ـــفها مجموعة من الغراء،  فإســ ــ قة ،  بوصـــ تؤلف في الحق
ا.،  رتال خامسا في الشرق األوس ا وٕافرق يزة لالستعمار بين آس وعلى هذه  ور
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مفهوم ـــــن ،  الوفود التي تتحدث عن أمن الدول  ــــ الضـــــ ة  ا مطال أن تهتف عال
األمن األمن.،  على العدوان  شعر ق    ألن العدوان يجب أن ال 

عد ذلك ـــــل  س،  ونصـ ــــيد الرئ ار الالجئين،  ا ســ ــــوع اخت ،  إلى موضــ
ع ح االخت ن ة. و ـــتنا الحال ثيرا أثناء مناقشــــ ه  ــير إل ــ ار هذا من نص الذ أشـــ

ة العامة  ـــرة من قرار الجمع ــــ ة عشــ ) التي تعلن أن الالجئين 3( 194الفقرة الحاد
ــمح لهم بها،  الذين يختارون العودة ــ ــــ ــ ــ ســ وأن أولئك الذين يختارون ،  يجب أن 

عوض عليهم. وها قد مضى على إعالن حقهم في حرة ،  عدم العودة يجب أن 
ــــر عاما. وقد أكد المد ــ ــ ــــ ار أحد عشــ الة األمم المتحدة لغوث االخت ير العام لو

ــغيلهم ــ ــ ــــ ة،  الالجئين وتشــ ـــة ،  في تقارره المتعاق ــ ـــــ وجوب إعطاء الالجئين الفرصـ
ض. وقد أســهبت في الحديث عن  ار بين العودة والتعو لممارســة حقهم في االخت

اني االستهاللي ه. ولكن النقطة ،  هذه النقطة في ب وال أجد حاجة اآلن للعودة إل
ًا وال التي أ ــــف الالجئين تقر ــ ــ ــ ار ينطب على نصــــ رد تأكيدها اآلن أن هذا الخ

ـــاط التي  ــ ـــــذين ينتمون إلى المنــ ــــالالجئون الــ ــ قى منهم. فـ ينطب على من ت
م،  خصصتها األمم المتحدة للعرب عودوا إلى ،  موجب مشروع التقس يجب أن 

ــؤال ــ ــــ ار . بيوتهم دون ســـ س لهم من ح في االخت ع في المنطقة فبيوتهم تق . فل
ــة س لــديهم مــا يختــارونــه. أمــا الالجئون ،  العر ــة ،  ول الــذين ينتمون من النــاح

ــتها األمم المتحدة لالجئين ــ ــــصـــــ ــ فمن حقهم أن ،  األخر إلى المناط التي خصـــ
ــؤال التــالي: هـل ،  والى هــذه الفئــة من الالجئين . يختــاروا ــ ــ ــ ــــ يجــب أن يوجــه الســ

ض ص في الحديثوٕاذا أر  ؟تختارون العودة أو التعو ــ ــ قلنا أن نحوا ،  دنا التخصـــ
ـــف مليون الجئ ــ ــ ا،  ينتمون إلى منطقة القدس،  من نصـ ،  والجليل الغري،  وع
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عها مخصصة  ة. وهي جم افا والمثلث والمناط الوسطى والجنو واللد والرملة و
لة،  وٕاذا ما عاد هؤالء الى بيوتهم . للعرب ـــــ ـــــ ــف المشــ ــ ــــ ــ ــوع ،  حل نصــ ــــ ـــــ فموضـ

ض ـــــ،  التعو ــ ــ ــــ ــالنسـ عطى ،  ـــة إلى هؤالءـ غير وارد إطالقـــا. ولكن يجـــب أن 
ار اقي الح في ممارسة الخ ع أن نعرف،  للنصف ال مارسونه نستط ،  وعندما 

ض،  من يرد العودة ـــترا أولي . ومن يرد التعو ــ ــ ــ لها،  وهذا اشــــ ة  ،  في العمل
ة العامة. وعندما يت ــرة من قرار الجمع ــ ــ ــ ــــ ة عشـ ـــورته الفقرة الحاد ــ ــــ م ذلك ما تصــــ

الة ان الو ح في إم ــ ــ ــــ ــ ة،  صـ ـــــات المطلو ــ ــ ضــ الغ ،  أن تعرف مقدار التعو والم
ـــهم،  الالزمة ــ ـــــ ين الالجئين من إعالة أنفســ ة ،  لتم وغير ذلك من التقديرات المال

ــالــة تظــل عــاملــة في الظالم ــة فــان الو ــة. ومــا لم يتم تنفيــذ هــذه العمل  . المطلو
ـــالـــة ال تعرف حتى اآلن من يختـــار  ـــة ،  العودةفـــالو ـــالغ المطلو وال تعرف الم

ـــتمرة إلى ما ال  ــتظل مســــ ــ ــ الة هذه المعلومات فسـ ــــات. وما لم تتوافر للو ضـــ للتعو
ـــة في أعمـــال الغوث ـــاء تقع على األمم المتحـــدة ،  نهـــا مع مـــا في ذلـــك من أع

ـــة. ونحن نقترح،  وعلى الدول المتبرعة،  عامة ــورة خاصــــ ـــ عًا لذلك،  صــ أن ،  ت
ـــيء ،  التوفي أوالً عهد إلى لجنة  ــ ــــ ــــ ل شـ ار(وقبل  ة االخت ـــــوء )عمل ــــ ــ ــ على ضـ

ع الط ة  نصـــف مليون الجئ. ،  الخطو التي أوضـــحناها. وســـتتناول هذه العمل
ـاقي ـــف المليون ال ــ ــ ــ ــــ ـة. ومثـل هـذه ،  أمـا نصـ عود إلى المنطقـة العر فيجـب أن 

ة الحل ــترمز إلى بدا ــ ــ ــــ ون هناك حل ابداً ،  الخطوات ســــ دونها لن  ما وهذا . و
ع.   أرجو أن يتأكد منه الجم

ار ة االخت عمل ة  فإنني أجد من ،  أما إذا عهد إلى لجنة التوفي الدول
ير اللجنة الموقرة ـــــرور تذ ــ ـــ ات لجنة التوفي،  الضــ ــــــالح ــــ الغ  . صــ وهذا أمر 
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ـــرورة ــــ امًال لمهام ،  الضــــ ــــة قد اظهروا تفهما  ــ ــ ــ ألن عددًا من الوفود أثناء المناقشـ
عض اآلخراللجنة بينما اخت ــــن الح،  ار ال ــيء فهم ،  وعدده قليل لحســــ ــ ســــ أن 

ار إلسـاءة الفهم لمة االخت ة العامة في هذا الصـدد. وقد اسـتعملت  ،  قرار الجمع
ة العامة وال  ما حددها قرار الجمع ألن ال شــــيء أوضــــح من مهام لجنة التوفي 

لة الالجئين ــ ــ ــــ ة إلى مشــ ـــــ ــ النســـ ما  ـــــ ــ ـــغ  تحت،  وحاول وفد أو وفدان . ســـ ــ ــ ضــ
ال ن حلها إال عن طر ،  الكلمات والخ م لة ال  ــ ــ ـــــ ــــ ان العودة مشـ أن يزعما 

اً  ــــير تالع ــــ ــ ــ ون هذا التفســ ــــى أن  ــ ــ ــــ .وأخشــ تة -التوفي .  -يخلو من الن األلفا
لمة  ة إلى  ـــــ س أمرًا من أمور األماني واألحالم )التوفي(النســ  . فمهمة اللجنة ل

ـــــح ــــ ـــرح واضـ ــ ــ ة العامة في قراراها وقد حددت  . وٕانما هي تعبير صـــ  194الجمع
ة من الغموض3( ارات واضحة خال ال تترك مجاًال ،  ) مهام لجنة التوفي في ع

ة (ب)  . أل وفد إلســـاءة فهم الموقف ة العامة في الفقرة الثان فقد عهدت الجمع
ـــادر لعام  ــــ ــــ ــ ة ،  1948من القرار الصــ أن تنفذ المهام  (إلى لجنة التوفي الدول

ة و  موجب هذا القرار...المعن ومن المهم أن نالح . )التوجيهات الصــــادرة إليها 
ة العامة ـــتخدمتها الجمع ارة المحدودة التي اســـ وهي أن على اللجنة التوفي ،  الع

لمة التنفيذ،  )... تنفذ المهام المعينة (أن  ة العامة  ،  إذن فقد اســــتخدمت الجمع
ـــــرار. وقد عنيت به ــاحل ما فيها من قوة وٕاصـ ضــــ عض الوفود ،  ذا اإل ألحذر 

س في اســـتطاعتها ة،  من أن ل الة الدول ات الو دون ،  أن تضـــعف من صـــالح
ر لقرارات األمم المتحدة نفسها ة العامة من لجنة التوفي  . التن فقد طلبت الجمع

ـــؤال عن هذه المهام المعينة،  تنفيذ مهام معينة ــــ ــ ــ التي طلب ،  وهنا يتراء لنا ســ
ة إلى الالجئينإليها تنفي ــ ــ ــــ ــ النسـ ـــؤال في الفقرة  . ذها  ــــ وقد ورد الرد على هذا الســــ

ة عشرة من القرار.   الحاد
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ـــذه الفقرة ح العودة ـــامــــة في الجزء األول من هـ ــــة العـ ـــدت الجمع ،  أيـ
ـــهيل العودة) ــ ذا فإن دور اللجنة  . وأمرت في جزئها الثاني لجنة التوفي (بتسـ وه

ــوع الالجئين ال يتناول التو  ــ ــــ ــــ ــرائيل هو الموافقة ال ،  فيفي موضـ ــ ــ ـــــ بينما دور إســ
ـــذا فـــإن دور اللجنـــة هو دور اآلمر . التفـــاوض حــث عن ،  وه ال دور الـــذ ي
ــــبيل ــ ــــ ــ ة العامة في عام  . ســ نا نرد حقًا ،  1948هذا هو ما قررته الجمع إذا 

قراراتها ة  . االلتزام  ــ ــ ـــدد القضـــ ــ صــ ــًا إلى اللجنة  ــ ضـــ ة العامة أ وقد طلبت الجمع
ــطي ــ ــ ــــ ة عامةالفلســ ة  . أن تحاول تنفيذ قرارات األمم المتحدة،  ن فقد أعلنت الجمع

ـــادر في عام  . )6( 512في قرارها رقم  ــــ ــ ـــ ـــة ،  1952الصـــ ـــــ ــ ــ وفي فقرته الخامســـ
ًا ،  الذات أن تواصل جهودها ،  يجب على لجنة التوفي لفلسطين(ما أنقله حرف

ـــطين.. ــ فلســــ ة العامة المتعلقة  ـــمان تنفيذ قرارات الجمع ــ ـــح )لضــــ ــ . ومن هذا يتضــــ
ير الواضح على األقل،  تماماً  التف ع من يتمتعون  هو ،  أن مهمة اللجنة،  لجم

فلسطين ة العامة المتعلقة    . ال مخالفتها،  ضمان تنفيذ قرارات الجمع

م موقف ،  وقد قمت بهذا التحليل لمهام لجنة التوفي حتى اعرض عل
ـــوح ة بوضـــ ــ ــ وال أحتاج للقول انه  . وجزم،  ةودق،  وتحديد، العرب من هذه القضــ

تها ــو ــــع عضـــــ ــ وتوســـ ــ عث من جديد وان تنشـــ فان ،  إذا قدر للجنة التوفي أن ت
ة العامة المتعلقة  ع قرارات الجمع ــــمان تنفيذ جم ـــتمر في ضـ مهامها يجب أن تســ

ل الوضــوح ه ،  فلســطين.وموقفنا من هذا األمر واضــح  جب أن ال يتطرق إل و
ــك ــ ــ ة الالجئينفي نفس أ من ،  الشـــ ـــــ ــ ـــاء هذه اللجنة الموقرة. ففي قضــ ــــ ،  أعضــ

ـــــة علينا اآلن ة إلى ،  وهي المعروضــــ ـــورة إل صــــــ ــف مليون الجئ  ــ ــ عود نصـــ ــ ــ ســـــ
ة. أما ،  المناط المخصصة للعرب في فلسطين ادة العر والتي تكون تحت الس
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ــاقون  ــاً ،  ال ــــ ــ ــ ــــ ضــ ـــف مليون ا ــ ــ ــــ ــار بين العودة ،  وهم نصـــ عطى لهم ح الخ ف
ـــذا  ض. وهــ ـــاوالتعو ــ موقفن س  ـــا هو موقف األمم ،  الموقف في جوهره ل وٕانمــ

ـــرع في التوفي،  المتحدة شـ ــاس وحده يجب أن  إذا قدر له أن ،  وعلى هذا األســ
  يبدأ.

س،  وأشـــعر اني ،  ا ســـيد الرئ ع أن انهي ب في الختام أنني ال أســـتط
ة إلى اآلراء التي أعرب عنها زميلنا المح ــــــ ــــ ــ النســ ،  ترمدون تحديد موقف العرب 

ي ان ، الممثل األمر ا التي أثيرت في الب ــا ــ ــ ــــ ــــ ع القضـ وال أرد أن انظر في جم
ي عض النواحي المعينة.،  األمير   ولكنني سأكتفي ب

ات المتحدة المحترم إن  ــهم (قال ممثل الوال ــ ــــ ــ ــ ة الالجئتين أنفسـ ـــــ ــ ــ ،  قضــــ
ـــتخدم ــ ــ ــ ــــراحة )إذا نظرنا إلى األمام،  خدمةأجل  ســـــ ــ ــــ صــــ أنني وجدت ،  وأعترف 

ة في محاولة فهم ما عناه بتعبيره عض  . ولكنني أود )النظر إلى األمام(الصــعو
ـــــح ي في هذا التعبير،  أن أوضــــ أن ،  حتى ولو لم أفهم ما عناه المندوب األمر

ارهم. هذه هي  ـــلون التطلع إلى األمام دائمًا نحو وطنهم ود ــــ ــ ــ ــيواصــ ـــــ ــــ الالجئين ســ
ـــالحهم ـــطين،  م بهاوهم أدر من غيره،  الطرقة المثلى لخدمة مصــ ،  فعرب فلســ

ــعوب العالم ـــ ــ ــــ وهذا ما يتطلعون ،  لهم الح في بيوتهم ووطنهم،  غيرهم من شـــ
ه دائمًا. وقد يجدون مشاق في طرقهم ات ،  إلى الحصول عل وتعترضهم تضح

ل حال،  ومحن عي على  إذ أ شعب لم يواجه المصاعب ،  ولكن هذا أمر طب
ات والمحن ي هو خير مثل يثير اإلعجاب على ولعل الشــعب األ  ؟والتضــح مر

انت  ــالحه. و ــ ــ ــالة في الدفاع عن مثله ومصــ ــ ــ ســ ات النبيلة التي قدمها ب ـــح ــ التضـــ
ــيء ضــ ا  ة مشــــعال عالم ــعوب المصــــممة على تقرر ،  الثورة األمر ع الشــ لجم
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ح،  مصــــيرها ــح ــعب من الشــــعوب . الطر الصــ طلب إلى أ شــ ان  ،  أما إذا 
ــــعب ، أن يتطلع إلى األمام ــ ــ ــ شــــ فأ عالم هذا ،  مع افتراض تخيله عن وجوده 

ه ش ف ا من الحرة والتحرر . الذ نع ان خال ون عالما من الطغ ـــــ ــ ــ ــــ ،  إنه سـ
ة   . ومفتقرا حقا إلى الكرامة اإلنسان

ـــار زميلنا المحترم ات المتحدة،  وأشـ انه إلى ،  ممثل الوال ة في ب مرة ثان
ومــة ،  الالجئين ـــعبهــافقــال : "إن إهتمــام ح ــــ ــ ــ ــات المتحــدة وشـــ متــاعــب ،  الوال

ــعادتهم ورخائهم المقبلين ــ ــعره". ،  الالجئين وسـ قد ظل على حاله لم ينقص قيد شـــ
ـــر ــ ــ ــتر هنشـــ ــ ــ ــ ات المتحدة. وأعتقد أن المســ ،  هذا ما قاله زميلنا المحترم ممثل الوال

ل ،  حديث عهد بلجنتنا،  الزميل المحترم ـــع  لها. ولكن في وســ لة  ــ ــ المشـ بل و
ة نبيلة إنســان أن انه روحا إنســان ومع ،  يجب أن نقدرها له ونطرها،  ير في ب

ـــد أن  ـــــوع. وال أقصـــ ـــرحة في هذا الموضـ لمة صـــ الحاجة إلى قول  ـــعر  ذلك أشـــ
ــــي ـــير في هذه اللحظة إلى الماضـــ ـــاة. ،  أشــــ وال إلى القو التي خلقت هذه المأســــ
دا وقاطعاً  ــيئًا واحدًا مؤ ــ ــ س ايزنهاور . ولكن ثمة شــ ــر ،  فالرئ ــ ـــي العصــــ ــــ اسـ ـــــ ــ سـ

م ه الكوارث قد ،  العظ ــ ــ ــــ ــ ــ شــ ان األذ الذ  عد أن  ض  جاء إلى البيت األب
ــطين ــ ــــ ــعب فلسـ ــ ــــ شـ س ايزنهاور . أحاق  نة الرئ ن في م عًا لذلك،  ولم  أن ،  ت

س ايزنهاور ان الرئ العرب. ولو  ان قد لح  طل اإلجحاف الذ  ـــا ،  ي ـــ ــــ سـ رئ
ـــرن الثاني عام  ة في تشـ ـــة،  1947للســــلطة التنفيذ م البالد المقدسـ ،  لما تم تقســــ

ــرد أهلهــا ــ ــ ــ ــــ قــة أن تعيــد  . ولمــا شــ ـات المتحــدة في الحق ولكننــا ال نطلــب من الوال
ون من المعيب والمخز لنا أن نطلب إلى االخرن  للعرب بيوتهم ووطنهم فقد 
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ـــهم . تحرر بالدنا ــ ــــ أنفســـــ ام بذلك  ان العرب عاجزن عن الق فانهم ال ،  وٕاذا 
ارهم ستحقون  سوا جديرن بوطنهم.،  د   ول

ومتـــه  ـــات المتحـــدة اهتمـــام ح أمـــا وقـــد أكـــد الزميـــل المحترم ممثـــل الوال
ــعادة الالجئين الفلســــطينيين ســ ــعبها  ح من الضــــرور ،  وشــ ــ أن نعرف ،  فقد اصــ

ــعادة في الماضــــي ـــتقبل. ،  لماذا حرموا من هذه الســ ــعادتهم في المسـ وأين تقوم ســ
ة تجد مأ ة الصهيون ات المتحدة،  واهافالحر وقد برهنت  . وأموالها  هنا في الوال

ة ــهيون ذا فان الصــــ ة. وه ــع ة توســــ ة على أنها عدوان ـــرائيل هي ،  هذه الحر وٕاســـ
ـــعارها س،  رمزها وشــ ـــعادة،  هي العامل الرئ ــــطين من الســ  . الذ حرم عرب فلسـ

ـــوح ــــراحة والوضـــ ب طر الصــ ل إجالل واحت،  وال أرد أن اتن رام عند حديثي 
ـــة في  ـــهيون ــ ــ ــــ ــ ـــة الصـ ـــات المتحـــدة المحترم. وأود أن أقول إن الحر لممثـــل الوال

ات المتحدة ات المتحدة تقوم بتخرب عالقاتنا مع الوال ومع الغرب عامة. ،  الوال
ات المتحدة في منطقة الشــــرق  ه شــــعب الوال قوم  إنها تدمر العمل الطيب الذ 

ــ ــ ـــهيون . األوســـ ــ ة الصــ ــد ثمار ما حققته الجامعات وال رب في أن الحر ــ ــ ة تفسـ
ة التي بدأتم بإقامتها في المنطقة منذ  ــســــات الخيرة والثقاف ات والمؤســ والمســــتشــــف

ــع عشـــــر قاء ،  القرن التاســـ ال ة  ــماح لهذه الحر ـــرورها وآثامها. وٕان الســـ شــ وذلك 
ـات المتحـدة ـات ،  عـد مـا رأيتم خطرهـا،  هنـا في الوال ـــالح الوال ــــ ــ ــ ال يخـدم مصــــ

ات المتحدة األولالمتحدة  ة هي عدو الوال ــهيون ــــ ــــ ــــها. فالصــ ــ ــ ــ م ،  نفســ ومن واج
عاده. وٕاذا ما تحق هذا ـــــاء على هذا العدو وٕا ــ ــــ ـــعاع من األمل،  القضــ ــ ــ ــ ،  بزغ شــــ

ــعاد الالجئين ـــ ــالح ما وقع من أخطاء،  في.طر إســ ــــ ن إصـ قع على . وأم ــ ــ وســـ
اقي في تحقي سعادتهم وٕارضاء أفئ عد ذلك العبء ال ولذا . دتهمعات الالجئين 
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ــداقة واإلعجاب اللذين ،  فمن األجد واألنفع أن نتطلع إلى الوراء لنســـتأنف الصـ
ات المتحدة نهما للوال الوراء . نا ن عندما اقترعنا إلى  1920عام . وأنا اعني 

ي في سورا ام انتداب أمر هل ،  ولهذا . إذا لم يتحق لنا االستقالل،  جانب ق
ات المتحدةلي أن أرجو زميلنا الم طلب إلينا التطلع ،  حترم مندوب الوال أن ال 

ة . بل إلى الوراء،  إلى األمام راين األمر ينج  ام لجنة  التي حذرت ،  والى أ
ة. ة ومطامحها العدوان   العالم من أخطار الصهيون

ـــيد،  وأخيرا أود أن أقول ــ ــ ــــ قدم ،  ا سـ ــان أن  ـــــ ــــ ل إنسـ ــع  ــــ ــ ــ إن في وســ
ـــه ـــ ســـ ــاب و ــ ــــ ــــائح بال حسـ ــ ــ ما . ولةالنصـ ون ح ـــهولة أن  ــــ قدم ،  ومن الســ وان 

مة ــورة الح ون المرء في ،  المشــــ ن هو نفســــــه واقعًا في النار. فعندما  إذا لم 
ـــــانة،  آمنًا مطمئناً ،  داره ــ ـــ ــ ع أن يلتزم جانب الهدوء والرصــ ــتط ــ ــ ــــ ون ،  ســــ وأن 

مة،  ل العقل،  عاقالً  ل الح مًا  ون في وســعه آنذاك. وح رف أن يتصــ،  و
ـــهولة انطالق،  ســـ ر  ف ـــر،  وأن  ســـ الطر  . وأن يتحدث ب ـــت  ســـ ولكن هذه ل

ا الخطيرة في األمم المتحدة   . المثلى في معالجة أ من القضا

لة ــ ــ ش مع المشـ ك أن تع ك،  فعل ـــا ع تفهمها،  عقلك وأعصــ ـــتط ــبر  . لتســ ولتســـ
الذات لة  ــ ـــ ك،  غور هذه المشــــ رك،  عل ف عد الوثيرة عن هذه المقا،  أن تنأنى 

فة الهواء،  المرحة ــــرح الكامل التجهيز والمعدات،  وهذه القاعة الم ،  وهذا الصــ
ة القذرة ال ماتهم ال ش معهم في حنينهم ،  وأن تجلس  إلى الالجئين في مخ وتع

نائسهم وفي لوعتهم ،  الالهب إلى وطنهم وفي حرقتهم على بيوتهم ومساجدهم و
ائهم وٕاذا ما فعلت  . شقهم لكل حفنة من تراب أرضهموفي تع،  على أضرحة أح
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ـــــعك آنذاك ان في وســ لة وأن تتحدث ،  وآنذاك فق،  ذلك  ـــــ ر بهذه المشــ أن تف
  وأن تعمل فيها بروح من العدالة واإلنصاف.،  عنها

العواطف الجوفاء ــت هذه  ســ ال ســــمح هللا أن تصــــيروا ،  وٕاذا قدر لكم، ل
ه ـــرنا إل ما ن،  إلى ما صــ ــوا  ــ ـــتقولون ما نقول،  حسوأن تحسـ م ســ وتقفون ،  فإن

  الموقف عينه الذ نقف.

اب ـــــ ة،  ولهذه األســ ون أكثر جد يراً ،  دعونا ن ـــد اهتمامًا وتف إذا ،  وأشــــ
ــاس متين من الح والعدالة  ــ ــ ــ ـــ ــ ــالم على أســ ــ ــــ ــــ ــول الى الســ ــ ــ ــــ نا حقًا نعني الوصــــ

  واإلنصاف.

    

            

    

 


