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 المقدمة :

اف الشعوب التي تكوف تحت االستعمار والتي تتعرض لالضطياد ليا حؽ االستقالؿ والتحرر  وتحديد      
نظاميا ونوع الحكـ الذي تريده وذلؾ مف خالؿ حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا اذ يمكنيا ىذا الحؽ في الكفاح 

ماعية التي اقرىا القانوف واف حؽ تقرير المصير يعتبر مف الحقوؽ الج , أجنبيةضد اي استعمار او سيطرة 
وىو حؽ دولي عاـ مف حيث انو مقرر لمصمحو جميع الشعوب دوف أف الدولي  والمواثيؽ والوثائؽ الدولية 

يعتبر حؽ تقرير المصير لمشعوب مف المبادئ األساسية في و يقتصر عمى فئة دوف األخرى مف شعوب العالـ .
وب عمى أساس المساواة بيف الناس ,لذلؾ كانت ىناؾ صمة قوية القانوف الدولي باعتباره حقا مضمونا لكؿ الشع

ومباشرة بيف مفيوـ حؽ تقرير المصير بكؿ أشكالو, وبيف مفيوـ حقوؽ اإلنساف كفرد أو جماعة عرقية أو ثقافية 
مف جية, والديمقراطية في صيغتيا القديمة والحديثة مف جية أخرى. وتتضح أىمية ىذا الحؽ كونو يشكؿ 

حؽ دولي جماعي وعاـ في آف واحد فيو حؽ  كذلؾ وىو , لعاـ الذي تندرج ضمنو الحقوؽ األخرىاإلطار ا
وىو يشمؿ كؿ  لفئة دوف األخرى ,  لمشعوب دوف األفراد وىو حؽ دولي عاـ ألنو مقرر لكؿ الشعوب وليس

في ميثاؽ األمـ  الشعوب المستقمة وغير المستقمة وفقا لممعنى السياسي القانوني لتعبير الشعب, كما تحدد
وىذا ماسيتناولو البحث اذ سنتطرؽ في المبحث األوؿ الى  .المتحدة وليس وفقا لممعنى المرتبط بمبدأ القوميات

المطمبيف األوؿ والثاني منو , وفي المبحث الثاني سنتطرؽ الى حؽ  يتعريؼ حؽ تقرير المصير وتاريخو ف
ي المطمب األوؿ وفي المطمب الثاني مضمونو في القانوف الدولي تقرير المصير في المواثيؽ الدولية واإلقميمية ف

اوؿ القضية الفمسطينية في القرارات األمـ المتحدة وجذورىا التاريخية في المطمبيف ن, وفي المبحث الثالث سنت
 األوؿ والثاني .

 البحث أىمية -أوال

القانونية الخاصة بمبدأ حؽ تقرير المصير ييدؼ ىذه البحث إلى تعريؼ حؽ تقرير المصير و بياف القواعد      
والتي اقرىا القانوف الدولي مف خالؿ إقرار ىذا المبدأ في المواثيؽ الدولية وعف طريؽ القرارات الدولية الصادرة 

 عنيا .

 مشكمة البحث -ثانيا

واستكشاؼ تدور مشكمة البحث حوؿ مبدأ حؽ تقرير المصير وفقا لقرارات االمـ المتحدة والمواثيؽ الدولية,      
و مف أجؿ الوصوؿ إلى حؿ .مدى انطباؽ ىذه القرارات الدولية عمى حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره



ما المقصود بحؽ تقرير المصير :  ةليذه المشاكؿ المذكورة  نحاوؿ في ىذا البحث اإلجابة عف األسئمة اآلتي
وما ىي البنود التي تناولت حؽ تقرير المصير في المواثيؽ الدولية واالقميمية و ميثاؽ  ؟ عمى الصعيد الدولي

ما طبيعة حؽ تقرير المصير في القانوف الدولي ؟ وما مدى تنفيذ قرارات االمـ المتحدة في ؟ و  األمـ المتحدة
 ني لمصيره ؟حؽ تقرير الشعب الفمسطي

 فرضية البحث  - ثالثا

يفترض ىذا البحث الى اف جميع الشعوب ليا الحؽ في تقرير مصيرىا والكفاح مف اجمو بمختمؼ الوسائؿ      
حتى واف كانت كفاح مسمح وادارة مواردىا بنفسيا واختيار نوع الحكـ دوف اي تدخؿ خارجي او اجنبي , واف 

ضد االحتالؿ الصييوني وذلؾ ما نصت عميو المواثيؽ الدولية والقانوف لمشعب الفمسطيني حؽ تقرير مصيره 
 الدولي .

 منيج البحث -رابعا 

 يتخذ البحث مف المنيج القانوني وذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى بنود وقرارات المواثيؽ الدولية . 

 ىيكمية البحث  -خامسا

حؽ تقرير المصير والثاني تاريخ وتطور حؽ  المبحث االوؿ : عبارة عف مطمبيف االوؿ تناوؿ تعريؼ      
 تقرير المصير .

المبحث الثاني : تطرقت فيو الى حؽ تقرير المصير في المواثيؽ الدولية واالقميمية في المطمب االوؿ و       
 حؽ تقرير المصير في القانوف الدولي في المطمب الثاني .

الفمسطينية اذ كاف المطمب االوؿ الجذور التاريخية لمقضية المبحث الثالث : تمحور حوؿ القضية       
 الفمسطينية والمطمب الثاني القضية الفمسطينية في ىيئة االمـ المتحدة .

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  األولالمبحث 

 ماىية حق تقرير المصير وتطوره التاريخي 

المتحدة والذي اوجب منح الشعوب  األمـيعتبر حؽ تقرير المصير الشعوب مف الحقوؽ التي اقرىا ميثاؽ      
المستعمرة حؽ تقرير مصيرىا ووضع نياية لالستعمار, ويعد مف مبادئ القانوف الدولي العاـ والذي ظير بعد 
حدوث الثورات ضد االستعمار . وسوؼ نعرض لحؽ تقرير المصير مف خالؿ تعريفو وتطوره التاريخي في 

 مطمبيف :

 

  .: تعريؼ حؽ تقرير المصير  األولالمطمب                      



 .: التطور التاريخي لحؽ تقرير المصير  المطمب الثاني                     



األولالمطمب   

 تعريؼ حؽ تقرير المصير

يقصد بحؽ تقرير المصير الشعوب ىو حؽ كؿ مجتمع ذات ىوية جماعية متميزة ,مثؿ شعب او         
مجموعة عرقية بتحديد طموحاتو السياسية وتبني النطاؽ السياسي المفضؿ عمية مف اجؿ تحقيؽ ىذه الطموحات 

دارة حياة المجتمع اليومية وىذا دوف تدخؿ خارجي او قير مف قبؿ الشعوب او م . ويمكف اف  (ٔ) أجنبيةنظمات وا 
يكوف لحؽ تقرير المصير جوانب فقد يكوف لو جانب داخمي و جانب خارجي ويراد بالجانب الداخمي ىو حؽ 

مف الشعب في اختيار نوع الحكـ داخؿ النظاـ السياسي الممثؿ لو وفقا لما ىو موجود في مبادئ  األغمبية
لوجو الداخمي لحؽ تقرير المصير اي كؿ شعب لو حؽ اختيار نظامو القانوف الدولي والنظاـ الدستوري , او ىو ا

السياسي واالقتصادي واالجتماعي والقانوني والثقافي واإلعالمي بحرية دوف تدخؿ اي جية او منظمة أجنبية 
تفرض عمية ذلؾ,واف ىدؼ حؿ مشاكؿ الشعوب واألقميات ضمف النطاؽ اإلقميمي لمدوؿ التي يعيشوف فييا وذلؾ 

يرىـ لمصيرىـ ,اما الجانب الخارجي لحؽ تقرير المصير ىو ضرورة حصوؿ الشعوب المستعمرة عمى بتقر 
دارة عالقاتيا الخارجية بإرادتيا الحرة ولتحقيؽ مصالحيا  , وفي ىذه الحالة يعني إنياء كافة أنواع  (ٕ)استقالليا وا 

لي كما يشاء وبمعنى اخر يراد لحؽ االستعمار واالستغالؿ مف قبؿ جية اخرى واف يختار الشعب وضعو الدو 
تقرير المصير الخارجي تمكيف شعوب الدوؿ الواقعة تحت النيراف االستعمار او الخاضعة تحت نظاـ الوصاية 
قامة عالقات مع الدوؿ المستقمة االخرى  مف اف تقرير بحرية مطمقة مصيرىا والحصوؿ عمى حكـ ذاتي وا 

 .(ٖ)واالندماج في كياف دولة مستقمة 

 

_  ________________________ 

 . https://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة  ( ٔ)
 .٘ٔٔص , ,ٜٕٓٓ( د. رياض صالح ابو العطا,الحقوؽ الجماعية في ضوء القانوف الدولي العاـ , دار الجامعة الجديدة ,بيروت,ٕ)

( احمد محمد طوزاف ,التحوؿ في المفيـو القانوني لحؽ تقرير المصير بيف تحقيؽ االستقالؿ واالنفصاؿ )دراسة تطبيقية (,مجمة جامعة ٖ)
 .٘ٙٗ,ص  ٖٕٔٓ,العدد الثالث , ٜٕدمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية ,مجمد 

 



والذي يعاني مف االضطياد  أخرالشعب المستعمرة مف دولة  تقريرواف حؽ تقرير الشعوب لمصيرىا ىو اف 
. حؽ تقرير المصير الذي يفترض التقرير  (ٔ)تحرره مف السيطرة االستعمارية واألجنبية وتحرير ثرواتو  ضرورة

الحؽ بتوصؿ الى االستقالؿ والحؽ بتحديد  الحر لمشعوب لمصيرىا الغير مستقمة او الموضوعة تحت الوصاية
واالجتماعية والثقافية فميا اف تصبح دولة مستقمة وذات سيادة سياسي بحرية وشروط تنميتو االقتصادية نظامو ال

لمسكاف المعنييف تتجمى  األسموبمستقمة او تندمج في دولة مستقمة ولكف ىذا  أخرىواف تتحد بحرية مع دولة 
كؿ الشعب بتحديد شكؿ الكياف  بحؽ اإلقرارويقوـ جوىر حؽ تقرير المصير عمى فكرة  (ٕ)عف طريؽ االستفتاء

ىو تمكيف الشعوب التي كانت واقعة تحت االستعمار مف الحصوؿ عمى  األوؿوقد يتضمف شقيف , يمثموالذي 
كيانيا الخاص بيا عمى المستوى الدولي ,والشؽ الثاني يتصؿ بواجب الدوؿ في تمكيف شعبيا مف تحديد نظاميا 

لجميع الشعوب حؽ  (ٖ)ثقافي فيما يتضمف ليـ تحقيؽ الرفاىية والنماء السياسي واالقتصادي واالجتماعي وال
تقرير مصيرىا وليا بمقتضى ىذا الحؽ اف تحدد بحرية مركزىا السياسي دوف قير او ضغط خارجي مع تحقيؽ 
تطورىا االقتصادي واالجتماعي والثقافي عمى اف تقوـ الدوؿ بخطوات واضحة ومرتبة لمنح ىذه الشعوب 

الشعوب  إخضاعذرائع لحجب او حرماف الشعوب مف ىذا الحؽ الف ذلؾ يعني  أيةا دوف اتخاذ استقاللي
. بموجب حؽ تقرير المصير الذي يقـو عمى منع  (ٗ) اإلنسانيةوىذا يعد انكارا لحقوؽ  األجنبيباالستعمار 

او السيطرة عمية او استغاللو لثرواتو ونح جميع الدوؿ حؽ  األجنبياي دولة او شعب لالستعباد  إخضاع
القسرية مف قبؿ الدوؿ المستعمرة ضد حرية الشعوب في تقرير  واإلعماؿاالستقالؿ وال يجوز استعماؿ القوة 

 , اذ تممؾ الشعوب في تقرير مصيرىا استخداـ (٘)مصيرىا او بحرمانيا مف ىذا الحؽ 
_________________________________ 

 .ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔ, ص ٕٚٓٓ( د. سييؿ حسيف الفتالوي ,القانوف الدولي االنساني , دار الثقافة ,بيروت,  ٔ)

بيروت,  لمدراسات والنشر, الجامعية مجد المؤسسة( بيار ماري دوبوي ,القانوف الدولي العاـ,ترجمة د.محمد عرب صاصيال ود.سميـ حداد,ٕ)
 .ٕٙٔ,ص ٕٛٓٓ

 .ٗٙٗ ,مصدر سبؽ ذكره ,ص( احمد محمد طوزاف ٖ)

كمية االداب -,مجمة جامعة المينا حق تقرير المصير لمشعب الفمسطيني في ضًء الشرعية الدًلية, ( د. عبد الناصر قاسـ الفرا, ٗ)
 .ٕ٘, ص  ٜٕٓٓ, غزة, ٜٙ,العدد

 .ٗٛٔ( د.سييؿ حسيف الفتالوي , مصدر سبؽ ذكره, ص ٘)



لمنع الشعوب مف ممارسة حؽ تقرير المصير التمتع  اإلكراه وعمى الدوؿ واجب االمتناع عف المجوء الى
اف تقبؿ المساعدة وتمقي الدعـ المادي والعسكري  تخوضوواالستقالؿ ومف حؽ الشعوب اثناء النضاؿ الذي 

ثورات التحرير وىو  إلخمادالى القوة  تمجئ. القوة والنضاؿ ضد الدوؿ المستعمرة التي قد (ٔ)ألىدافيالموصوؿ 
 -ىناؾ أسس او مبادئ يقوـ عمييا حؽ تقرير المصير الشعوب ىي :.و عمؿ يعتبر غير مشروع 

لحؽ جميع الشعوب المستعمرة بتحديد مصيرىا وبناء طموحاتيا السياسية و االقتصادية واالجتماعية بنفسيا  -ٔ
 دوف تدخؿ اجنبي .

عف  أخرىدولة   عة تحت الوصاية بحؽ االستقالؿ وحرية االندماج معالمستعمرة او الواق األقاليـلمشعوب او  -ٕ
 طريؽ االستفتاء.

 يجوز لمشعوب التي تخوض النضاؿ لتحقيؽ مصيرىا استعماؿ القوة . -ٖ

 .(ٕ)حؽ الشعوب في اختيار شكؿ الحكـ الذي تراه مالئما ليا  -ٗ

ىو حؽ كؿ شعب مف الشعوب او جماعة  بأنوسبؽ يمكف اف نعرؼ حؽ تقرير المصير الشعوب  ومف خالؿ ما
بالنضاؿ مف اجؿ تحديد مصيرىا وتحديد وضعيا السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي الذي تراه مناسبا 

 ليا . 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 .ٜٙٚ-ٛٙٚ, صٕٛٓٓ, بيروت,  (  د. وليد بيطار , القانوف الدولي االنساني , المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيعٔ)

 .ٚ٘ٔ, صٕٕٔٓ( د. عصاـ العطية , القانوف الدولي العاـ  ,كمية القانوف ,جامعة بغداد , ٕ)



 المطمب الثاني

 تاريخ وتطور حؽ تقرير المصير
كاف يعرؼ بالعصور الوسطى بالحؽ  ارتبط ظيور حؽ تقرير المصير تاريخيا عبر العصور بالثورة ما      
وىناؾ  ممكا لمحاكـ يتحكـ فييا كيفما يشاء , بأكمميا,حيث كانت الممالؾ وشعبيا  واألباطرةلممموؾ  اإلليي

لمفكر المتعمؽ بحؽ تقرير المصير فيرجعو البعض الى المنبع االوؿ  األولىاختالؼ بشاف البداية التاريخية 
لمسائؿ السياسية,والفكر السياسي لمحضارات حيث الحضارة اليونانية التي عرفت حؽ تقرير المصير في بعض ا

النظاـ الجميوري بدال مف  وبعد تاسس (ٔ)ٜٛٚٔ,في حيف يعود بو البعض الى الثورة الفرنسية عاـ  اإلغريقي
الممكية المطمقة وفصؿ الديف عف السياسة وتحققت المساواة وحرية التعبير وظيور مبدا تقرير المصير والذي يعد 
مف المسائؿ الميمة التي حققتيا الثورة الف ىذه الثورة جاءت لتعبير عف الشعور القومي مف اجؿ بناء الدولة 

بوضوح حؽ  أكدتاذ  إشكالوية قد حاربت الثورة الغزو االجنبي واالستعمار بكؿ الحر  أساسالقومية الحديثة عمى 
 األمـالقوميات الذي لعب في تشكؿ  مبدأ تأكيدالشعوب في تقرير مصيرىا وقد تحقؽ ارثيا المباشر مف خالؿ 

 .(ٕ)( األلمانيةفي القرف التاسع عشر )الوحدة االيطالية ,الوحدة  األوروبية

الى حؽ تقرير  إشارةالذي قد جاء دوف اي  األمـعيد عصبة  وتأسيس األولىالعالمية بعد نشؤب الحرب 
وكذلؾ يرجع حؽ تقرير  ,(ٖ)المستعمرة وىو نظاـ االنتداب  لألقاليـالمصير الشعوب اال انو وضع نظاما خاصا 

رافقت الثورة  المصير الشعوب عمى الساحة الدولية الى الحقبة التي سادة فييا مفاىيـ سمطة الشعب التي
 التي ادت الى االستقالؿ اذ كانت ىناؾ ثالثة مستعمرات يعيشوف فييا فرنسيوف وىولنديوف وغيرىـ وقد األمريكية

 األنظمةاراد ىوالء السكاف االستقالؿ وتحقيؽ مصيرىـ دوف اي تدخؿ خارجي وتخمص ىذه الشعوب مف 

________________________ 

, ٕٙٔٓفاروؽ احمد , انفصاؿ جنوب السوداف وتاثيراتو عمى االمف القومي المصري ,المكتب العربي لممعارؼ, مصر ,  ( د.عبدالمطيؼٔ)
 .ٖٓص 

 .ٚٔ( د.عبد الناصر قاسـ الفرا, مصدر سبؽ ذكره, ص ٕ)

 .ٕٔٔ( د.رياض صالح ابو العطا ,مصدر سبؽ ذكره ,ص ٖ)

في سياؽ رفضو التدخؿ  ٖٕٛٔ"مونرو" في العاـ  يكياألمر االستبدادية  , وقد ورد ذكره مف قبؿ الرئيس 
اقترح الرئيس "ويمسوف"  األولىوخالؿ الحرب العالمية . (ٔ)في شؤوف بالده الداخمية  األوروبياالجنبي وتحديدا 



تفرض اية دولة نظاـ حكميا عمى اي امة او  باف ال ٜٚٔٔكانوف الثاني ٖٕفي خطابة لمجمس الشيوخ في 
لتحقيؽ السمـ ,كما اعمف عف  أساسشعب اخر وباف يترؾ لكؿ شعب الحرية بتقرير نظاـ حكمو وذلؾ كشرط 

النقاط االربعة عشر التي تنص عمى حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا وتحقيؽ طموحاتيا السياسية واالقتصادية 
مبراطوريةؽ تقرير المصير لشعوب واالجتماعية والثقافية فقد منح ح العثمانية  واإلمبراطوريةالنمسا والمجر  وا 

 .(ٕ) األولىبعد الحرب العالمية  ديمقراطيلسمـ  أساسا,ايدت الدولة السوفيتية بحؽ تقرير المصير بوصفو 

السالـ الذي يقر بحؽ تقرر المصير  إعالفسمي  ما إصدارالى  ٜٚٔٔوعمدت الثورة البمشفية الروسية في 
في  الروسية ,والذي تـ فيما بعد تعميمو واعتباره حقا بالنسبة لكؿ حركات التحرير اإلمبراطوريةلشعوب 

الدوؿ االستعمارية  أضعاؼ أرادوقد ٕٜٓٔ"لينيف " عاـ  السوفيتيالمستعمرات وذلؾ عمى لساف زعيـ االتحاد 
 . (ٖ)ي لمسياسة السوفيتية الجديدة العالم التأييدبوجو عاـ واكتساب 

وشيد القرف العشروف ظيور الحركات التحرير المقاومة لالستعمار عمى امتداد العالـ الثالث ففي نياي      
الحرب العالمية الثانية بدءت عجمة التحرر ونالت العديد مف شعوب العالـ استقالليا وحريتيا مف االستعمار 

تبعية كافة مثؿ منظمة الوحدة ال إلشكاؿـ حركات التحرر الوطني وتعمف رفضيا منابر عالمية لتدعي وتأسست
 .(ٗ)الدولي  المجتمععمى صعيد  األقمياتاالفريقية ,ثـ تصاعدت مطالب بعد ذلؾ بحؽ تقرير المصير بيف شتى 

الصادر عف اجتماع رئيس  األطمنطيحؽ تقرير المصير بقوة في تصريح  أعمفوخالؿ الحرب العالمية الثانية  
 إعالف,ثـ تضمنو  ٜٔٗٔاغسطس ٗٔالوزراء البريطاني "تشرشؿ " والرئيس االمريكي "روزفيمت " في 

 ________________________ لقيٖٜٗٔ

 .ٜ٘ٗ( احمد محمد طوزاف , مصدر سبؽ ذكره,ص ٔ)

 .ٛٓ٘,ص ٜٛٙٔ,القانوف الدولي العاـ الجزء االوؿ , مطبعة العاني ,بغداد ,  ( د.عبد الحسيف القطيفيٕ)

 .ٛٔد.عبدالناصر قاسـ الفرا, مصدر سبؽ ذكره ,ص  (ٖ)

 .ٖٔ( د.عبدالمطيؼ فاروؽ احمد , مصدر سبؽ ذكره,ص ٗ)

 

 األمـ. ظيور حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا في ميثاؽ  (ٔ)ٜٗٗٔقبوال تاما في مؤتمر دومبارتف اوكس عاـ 
لحفظ السمـ  كأساس المصيرالمتحدة وجاء في مقاصد الميثاؽ وكاف ذلؾ مف شانو اف يرسي مبدا حؽ تقرير 



المتحدة شامال بشكؿ قاطع عمى حؽ تقرير  األمـالدولييف فجاء حؽ تقرير المصير في نصوص ميثاؽ  واألمف
 إنماءالمتحدة " األمـمف الفقرة الثانية مف الميثاؽ عمى اف مقاصد  األولىنصت المادة  اذ (ٕ)المصير الشعوب 

الذي يقضي بالتسوية في حقوؽ بيف الشعوب وباف يكوف  المبدأاحتراـ  أساسعمى  األمـالعالقات الودية بيف 
 لكؿ منيا تقرير مصيرىا ..." 

الذي يقضي بالتسوية في الحقوؽ بيف الشعوب وباف يكوف لكؿ منيا تقرير  المبدأالنص عمى احتراـ  وتأكد     
مصيرىا في المادة الخامسة والخمسيف مف الميثاؽ ونصت المادة السادسة والخمسيف عمى اف "يتعيد جميع 

المقاصد  درأؾ مشتركيف بما يجب عمييـ مف عمؿ بالتعاوف مع الييئة ال وباف يقوموا منفرديف ,او األعضاء
الى حؽ تقرير مصير الشعوب في  أيضا اإلشارةلمنصوص عمييا في المادة الخامسة والخمسيف , كما تمت ا

( مف الميثاؽ عمى التزامات ادؽ في مجاؿ انماء العالقات الذاتية او استقالؿ ٙٚ,ٖٙمف المادتيف ) الفقرة )ب(
 ( .ٖ)المشمولة بالوصاية واألقاليـغير المتمتعة بالحكـ الذاتي  لألقاليـ

الغير مستقمة ونظاـ الوصاية المذيف  األقاليـنظاـ  أخرىت مف جية نضمت مف الميثاؽ ٔٔ,ٕٔ,ٖٔلكف الفصوؿ 
, (ٗ)التي مازالت قريبة جدا مف النظاـ القانوني لممستعمرات  األقاليـ بإدارةسمطات الدوؿ المكمفة  األسسحددا 

 مصيرىا ىو لجميع الشعوب وتتساوى الشعوب في ومف خالؿ السابقة الذكر يتبيف اف حؽ الشعوب في تقرير
حقوقيا وفي حقيا في تقرير مصيرىا واف تحدد بحرية دوف تدخؿ خارجي مركزىا السياسي وتسعى لتحقيؽ نمائيا 
 االقتصادي واالجتماعي والثقافي واستخداـ ثرواتيا الطبيعية كما تشاء وتمتع بتراثيا الروحي والمادي دوف قيد واف

 .التي يشاء وعمية اف يعترؼ بالحقوؽ ذاتيا لجميع الشعوب االخرى وباحتراميا يحيا الحياة

_________________________ 

 . ٖٔٔ( د.رياض صالح ابو العطا , مصدر سبؽ ذكره, ص ٔ)

 .ٕٖ( د.عبدالمطيؼ فاروؽ احمد , مصدر سبؽ ذكره, ص  ٕ)

 .ٜٓ٘( د.عبدالحسيف القطيفي , مصدر سبؽ ذكره,ص ٖ)

 .ٓٙٔ( بيار ماري دوبوي , مصدر سبؽ ذكره ,ص ٗ)

المتحدة والتي تمحورت  األمـقياـ  أعقبتويرجع التطور التاريخي لحؽ تقرير المصير الشعوب الى الحقبة التي 
عمى صعيد المجتمع والتنظيـ الدولييف  اإلفريقية, األسيويةحوؿ تصفية االستعمار وبروز دوؿ االشتراكي والدوؿ 



 األمرقانونيا ممزما بؿ بمغ  مبدأواعتبار حؽ تقرير المصير الشعوب  األوروبيالذي قد عمؿ كسر جمود الموقؼ 
 .(ٔ)معزز بعامة في القانوف المعاصر  مبدأالى حد القوؿ باف حؽ تقرير المصير ىو اىـ 

حؽ تقرير المصير عديدة مف خالؿ تطبيؽ  أحيانافي  أصدرتياالمتحدة التي  األمـوطورت نصوص وقرارات 
حؽ الشعوب في تحقيؽ مصيرىا السياسي واالجتماعي والثقافي والقرارات لمنح الشعوب  يدوتأالنصوص واضحة 

والمتعمقيف بنامييا  ٜ٘ٚٔ,ٜٔٚٔالصادريف عمى التوالي في عاميف  رأيييااستقالليا مف االستعمار وكاف 
في تقرير مصيرىا واستمرت الجمعية  األجنبيةيطرة حؽ الشعوب الخاضعة لمس مبدأوالصحراء الغربية في تطور 

 . (ٕ)والتي تعتبر تطويرا لحؽ تقرير المصير  اقراراتي ربإصداالمتحدة  لألمـالعامة 

 : الخالصة

اف حؽ تقرير المصير يعتبر مبدا سياسيا حيث يمكف لجميع الشعوب مف تقرير مصيرىا واختيار نظاـ       
, وقد ظير حؽ تقرير المصير  أجنبيالحكـ وادارة موارده وثرواتو الطبيعية دوف اي تدخؿ خارجي او ضغط 

اذا استخدمت ضد  إالوشرعية عبر الحركات والثورات التحريرية مف االستعمار وكؿ ىذه الثورات تعتبر قانونية 
حكاـالشعوب وقمعيا وحرمانيا مف حؽ تقرير مصيرىا فانيا تعتبر انتياكا لقوانيف   القانوف الدولي .  وا 

 

 

 

 

 

_________________________ 

  .ٓٙٔ( بيار ماري دوبوي , مصدر سبؽ ذكره,ص ٔ)

 .ٖ٘-ٖٖ( د. عبدالمطيؼ فاروؽ احمد , مصدر سبؽ ذكره, ص ٕ)



 الثاني المبحث

 حق تقرير المصير في المواثيق الدولية واإلقميمية والقانون الدولي

تعد المواثيؽ الدولية واإلقميمية مف المبادئ القانوف الدولي العاـ والتي وضعت مبدأ حؽ تقرير المصير       
الحصوؿ عمى استقالليا الشعوب التزاما عمى عاتؽ المجتمع الدولي باف يساعد الشعوب المستعمرة والمحتمة في 

نياء االستعمار األجنبي واختيار نظـ الحكـ الوطنية التي تحكـ مف خالؿ الشعب وباسمو ,وسوؼ نقـو بعرض  وا 
 ىذه المواثيؽ في المطمب األوؿ والمطمب الثاني مضمونو في القانوف الدولي :

 

 : حؽ تقرير المصير في المواثيؽ الدولية واإلقميمية  المطمب االول                 

 : حؽ تقرير المصير في القانوف الدولي  المطمب الثاني                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 األولالمطمب 

 حؽ تقرير المصير في المواثيؽ الدولية واإلقميمية 

التي يقوـ عمييا القانوف الدولي المعاصر بعد اف  األساسيةالمبادئ  أىـاحد  أصبححؽ تقرير المصير       
أشارت إلية الجماعة الدولية في متف مواد ميثاؽ منظماتيا وتعزز ىذا الحؽ بعد وروده في نصوص العديد مف 

 المواثيؽ الدولية واإلقميمية : 

 -المواثيؽ الدولية : فأما

يكوف بمثابة اإلطار الذي ينبغي أف تمارس في عيد العصبة والذي كاف يفترض أف  : األمـعيد عصبة  -أوال
خاللو العالقات الدولية بعد الحرب , لـ يجد حؽ تقرير المصير مكانا فيو بؿ عمى العكس فقد انشأ ذلؾ العيد 
نظاـ االنتداب الذي فرض عمى بعض الشعوب رغـ إرادتيا والذي أدى تطبيقو إلى أسوأ النتائج , ولـ تتضمف أي 

والتي تتحدث عف احتراـ سالمة أقاليـ  ٓٔلى المبدأ , سوى بعض التمميحات في المادة مف مواده ما يشير إ
 . (ٔ)أعضاء العصبة وليس عف الشعوب الواقعة تحت السيطرة االستعمارية واألجنبية

نص ميثاؽ األمـ المتحدة صراحة عمى حؽ تقرير المصير الشعوب في  ميثاؽ وقرارات األمـ المتحدة : -ثانيا
موضعيف ,األوؿ في المادة األولى في الفقرة الثانية )لمفصؿ األوؿ ,المقاصد والمبادئ( والثاني في )الفصؿ 

ت "تنمية العالقا األوليالتاسع التعاوف االقتصادي واالجتماعي الدولي (حيث تنص الفقرة الثانية مف المادة 
الودية بيف األمـ عمى أساس احتراـ مبدأ الي يقضي بالتسوية في الحقوؽ وبيف الشعوب وباف يكوف لكؿ منيا 
حؽ تقرير مصيرىا ..." كما اشارة المادة الخامسة والخمسيف في الفقرة االفتتاحية عمى "رغبة في تييئة دواعي 

األمـ المتحدة مؤسسة عمى احتراـ مبدأ الذي يقضي  االستقرار والرفاىية الضرورية لقياـ عالقات سميمة ودية بيف
بالحقوؽ بيف الشعوب وباف يكوف لكؿ منيا حؽ حؽ تقرير مصيرىا ..." كما اشير الى حؽ تقرير المصير 

توضيح لمبدأ  ( المتعمقة بالحكـ الذاتي واألقاليـ الخاضعة لنظاـ الوصاية وقد وردٖٔ-ٔٔالشعوب في الفصوؿ )
 اإلعماؿ التحضيرية لمميثاؽ األمـ المتحدة حسب ماجاء في المادتيف حؽ تقرير المصير في

_______________________ 

 .ٕٓ( عبدالناصر قاسـ الفرا , مصدر سبؽ ذكره ,ص ٔ) 

  



األولى والخامسة الخمسيف يعني حؽ تقرير المصير الشعوب في التحرر مف التبعية لكؿ إشكاؿ السيطرة 
 .(ٔ) االستقالؿاألجنبية وتمكيف مف 

وقد تأكدت ىذه النصوص مف خالؿ قرارات األمـ المتحدة في تقرير المصير الشعوب لمصيرىا في      
 إسياماتمنح االستقالؿ لمبمداف والشعوب المستعمرة يعد احد  إعالف" ٜٓٙٔالصادر في ديسمبر  ٗٔ٘ٔقرارىا

 :(ٕ) األتيو األمـ المتحدة االبمغ في تطوير المفيوـ والذي جاء عمى النح

تممؾ جميع الشعوب حؽ تقرير المصير مصيرىا ,وليا بمقتضى ىذا الحؽ اف تحدد بحرية مركزىا السياسي  -أ
 ,وتسعى بحرية الى تحقيؽ نمائيا االقتصادي واالجتماعي والثقافي .

 يجوز لجميع الشعوب تحقيقا لغاياتيا التصرؼ الحر في مواردىا وثرواتيا الطبيعية . -ب

 اإلنساف( مف اإلعالف العالمي لحقوؽ ػ( في الفقرة )جٕٔت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في المادة )كما قرر 
( باف" إرادة ٖ/الدورة  ٕٚٔٔرقـ)  ٜٔٗٔكانوف االوؿ  ٓٔالذي وافقت عمية الجمعية العامة لألمـ المتحدة في 

عمى قرار رقـ  ٜٓ٘ٔ األوؿكانوف ٗالسعب ىي أساس سمطة الحكومة ...",وكذلؾ وافقت الجمعية العامة في 
مب الى المجنة حقوؽ اإلنساف دراسة يقضي بتكميؼ المجمس االقتصادي واالجتماعي باف يط (٘د/الدورة ٕٔٗ)

 .(ٕ)الطرؽ والوسائؿ التي تضمف حؽ الشعوب واألمـ في تقرير مصيرىا

تحديد مبدأ حؽ الشعوب بالنسبة  بإعادة ٕٕ٘ٙمف القرار رقـ  (ٕتعيدت القرارات المكورة سابقا والسيما الفقرة )
السالـ واألمف والحقوؽ األساسية لإلنساف لمقواعد األساسية االخرى لميثاؽ األمـ المتحدة وبخاصة تشجيع 

 ولمتعاوف العالمي.

 

________________________ 

 .ٕٖ( د.عبدالمطيؼ فاروؽ احمد , مصدر سبؽ ذكره, ص ٔ)

 .ٕ٘( د.رياض صالح ابو العطا , مصدر سبؽ ذكره , ص ٕ)

 .ٔٔ٘( د.عبدالحسيف القطيفي,مصدر سبؽ ذكره ,ص ٖ)

 



 : (ٔ)اف نبيف موضوعيف تصفية االستعمار وااللتزامات التي تقع عمى عاتؽ الدوؿ ومف خالؿ ىذه القرارات يمكف

موضوع تصفية االستعمار :اف حؽ تقرير المصير الشعوب الذي يفترض حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا  -ٔ
 (٘ٔ /الدورةٗٔ٘ٔوالتحرر مف االستعمار ىو ىدؼ الذي تسعى الية األمـ المتحدة وخاصة في قراراىا المرقـ )

 والذي قضى بضرورة وضع حد عاجؿ وغير مشروط .

االلتزامات التي تقع عمى عاتؽ الدوؿ :ىناؾ التزامات وضعتيا األمـ المتحدة عمى الدوؿ المسؤولة عمى  -ٕ
 إدارة األقاليـ او المستعمرات واجب احتراـ حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا 

(عمى "واجب كافة ٙ/الدورة ٗ٘٘رقـ )ٕٜ٘ٔشباط ٘تحدة في باالستقالؿ. اذ قررت الجمعية العامة لألمـ الم
الدوؿ بما فييا الدوؿ المسؤولة عف إدارة األقاليـ التي التحكـ نفسيا بنفسيا في اف تنيض بتحقيؽ ذلؾ الحؽ 

 .(ٕ)طبقا لممقاصد األمـ المتحدة ومبادئيا..."

ؽ تقرير المصير وتدعيـ قيمتة القانونية فقد وتواترت قرارات الجمعية العامة لألمـ المتحدة والتي توكد عمى ح 
بحجية حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا ,وتأكدت حجية مبدا حؽ ٕٛٔوٖٛٔفي قراراتو  األمفاعترؼ مجمس 

تقرير المصير في العديد مف اآلراء اإلفتائية لمحكمة العدؿ الدولية والتي يمكف اف نذكر منيا رأيييا االستشاري 
خاص باآلثار القانونية عمى إنياء انتداب جنوب افريقيا عمى نامييا ورأييا االستشاري والٜٔٚٔالصادر في عاـ 

 .( ٖ)فيما يتعمؽ بالصحراء الغربية حيث إشارة الى مبدأ حؽ تقرير المصير بوصفو حقا لمشعوب أيضا

العيداف الدولياف :وىما العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية ,والعيد الدولي لحقوؽ االقتصادية  -ثالثا
 -: يأتي مف ىذيف العيديف عمى ما األولىواالجتماعية والثقافية ,حيث نص الجزء المشترؾ في المادة 

رر بحرية كيانيا السياسي واف وليا استنادا الى ىذا الحؽ اف تق لكافة الشعوب الحؽ في تقرير مصيرىا , -أ
 تواصؿ بحرية نموىا االقتصادي واالجتماعي والثقافي .

________________________ 

 .ٔٙٔ( بيار ماري دوبوي , مصدرسبؽ ذكره,ص ٔ)

 .ٔٔ٘( د.عبدالحسيف القطيفي, مصدرسبؽ ذكره, ص ٕ)

 .ٓٙٔ( بيار ماري دوبوي, مصدرسبؽ ذكره,ص ٖ)



باي  أخالؿولجميع الشعوب تحقيقا لغاياتيا الخاصة اف تتصرؼ بحرية في ثرواتيا ومواردىا الطبيعية دوف  -ب
حرماف شعب ما مف وسائؿ  األحواؿيجوز بحاؿ مف  مف االلتزامات الناشئة مف التعاوف االقتصادي الدولي وال

 المعيشة الخاصة .

المسؤولة عمى إدارة األقاليـ التي ال تحكـ نفسيا بنفسيا فييا  في ىذا العيد بما األطراؼعمى جميع  -ج
الموضوعة تحت الوصاية اف تعمؿ مف اجؿ تحقيؽ حؽ تقرير المصير واف تحتـر ىذا الحؽ تمشيا مع ميثاؽ 

 األمـ المتحدة .

رغبة الواليات المتحدة وبريطانية في احتراـ حؽ جميع ٜٔٗٔاب ٗٔعنو ؼ  أعمف: األطمسيالميثاؽ  -رابعا
ال يطابؽ الرغبة  إقميمي الشعوب "اختيار شكؿ الحكومة التي تريد العيش في ظميا وفي عدـ حصوؿ اي تغير

 .(ٔ) "فالمعنيييا بحرية مف جانب السكاف المعرب عن

ورد في البند الثامف مف بنود االتفاؽ المذكور الذي عقد في ىمسنكي  المؤتمر األمف والتعاوف األوربي: -خامسا
.تأكيد الدوؿ المجتمعة  األمريكيةبحضور ثالث وثالثوف دولة اوربية الى جانب الواليات المتحدة ٜ٘ٚٔبتاريخ 

يذا حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا,وحقيا في التصرؼ بمقدوراتيا وقد اعترفت الدوؿ المشاركة لشعوب العالـ ب
الحؽ انطالقا مف مبدأ المساواة الذي يعني منيا الحؽ في وضع سياساتيا الداخمية والخارجية دوف اي تدخؿ او 

 .(ٕ)ضغط خارجي

والذي أكد عمى حؽ الشعوب كافة اف تقرر ٖٜٜٔالذي عقد في فينا  اإلنسافالمؤتمر العالمي لحقوؽ  -سادسا
عطاءالتطبيؽ العممي لحؽ تقرير المصير  وأىمية اإلنسافؽ مصيرىا ,واف إنكار ىذا الحؽ يعد انتياكا لحقو   وا 

يوثر عمى وحدة الدوؿ السياسية الممزمة بمبدأ الحقوؽ المتساوية لمشعوب في تقرير  ىذا الحؽ بشرط اف ال
 .(ٖ)مصيرىا 

__________________________ 

 .ٛٓ٘( د.عبدالحسيف القطيفي, مصدرسبؽ ذكره,ص ٔ)

 .ٕٚالفرا,حؽ مصدر سبؽ ذكره ,ص (عبد الناصر ٕ)

 .ٔٙٗ( احمد محمد طوزاف , مصدر سبؽ ذكره,ص ٖ)

 



 -المواثيؽ اإلقميمية : وأما

وتضمف المادة  ٜٔٛٔوالشعوب : صدر في نيروبي بكينيا عاـ  اإلنسافالميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ  -اوال
مف ىذا الميثاؽ عمى حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا وتحررىا مف السيطرة األجنبية ونصت المادة ٜٔ,ٕٓ

عمى اف الشعوب كميا سواسية اف  ٜٔعمى حؽ الشعوب في السيطرة عمى مواردىا الطبيعية اذ نصت المادة ٕٔ
.كما نصت المادة  أخريبرر سيطرة شعب عمى شعب  وليس ىناؾ ما وليا نفس الحقوؽ , تتمتع بنفس الكرامة

عمى لكؿ شعب الحؽ في الوجود ولكؿ شعب حؽ مطمؽ وثابت في تقرير مصيره ولو اف يحدد وضعو ٕٓ
ة السياسي واف يكفؿ تنميتو االقتصادية واالجتماعية عمى النحو الذي يختاره بمحض إرادتو ولمشعوب المستعمر 

 المقيورة الحؽ في اف تحرر نفسيا مف ادخاؿ السيطرة والمجوء الى كافة الوسائؿ التي يعترؼ بيا المجتمع .

الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف :صدر عف مجمس جامعة الدوؿ العربية عمى المستوى القمة في الدورة  -ثانيا
حيث أشار الى حؽ تقرير المصير في ٕٛٓٓودخؿ حيز التنفيذ عاـ ٕٗٓٓالعادية السادسة عشر بتونس عاـ 

مف المادة الثانية بذكرىا اف لكافة الشعوب الحؽ  األولىالفقرة الرابعة مف ديباجتو ثـ نصت عمية صراحة الفقرة 
في تقرير المصير بحرية واختيار نمط نظاميا السياسي واف تواصؿ بحرية تنميتيا االقتصادية والجتماعية 

 . (ٔ)والثقافية 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ( د.رياض صالح ابو العطا, مصدر سبؽ ذكره,ص ٔ)



 المطمب الثاني

 حؽ تقرير المصير في القانوف الدولي 

المصير الشعوب مف المبادئ قانوف الدولي ولعب مبدأ حؽ تقرير المصير في تاريخ  يعتبر حؽ تقرير       
القانوف الدولي دورًا ميمًا ومازاؿ فعاال حتى أالف ,وعمى أساسو نشأت عدة دوؿ أوربية بعد الثورة الفرنسية , 

بعد الحرب العالمية  النمسا والمجر واإلمبراطورية العثمانية إمبراطوريةوبعض الدوؿ التي قامت بعد انحالؿ 
 .(ٔ)األولى وبعض الدوؿ األسيوية واإلفريقية بعد الحرب العالمية الثانية

حؽ تقرير مف التعبير يمكف تممس المفيوـ ذلؾ الى تقرير المصير حؽ وىو مماثؿ مف حيث المفيوـ بحؽ   
دؿ عمى المستوى الدولي نظرا التعبير عف اإلرادة وممارسة حرية التعبير في القانوف الداخمي وىو حؽ مثير لمج

لتبايف وجيات النظر بالنسبة لمدوؿ التي تضمف في نسيجيا الشعبي اقميات ذات انتماءات عرقية وطائفية تثير 
وقد اختمؼ الفقو القانوني في تحديد مفيوـ محدد لحؽ تقرير  ,(ٕ)مشكالت عمى المستويات الداخمية والدولية 

بانو حؽ  Alfredcobban)الفقياء بمفاىيـ مختمفة اذ عرفو الفقيو الفرنسي ) المصير الشعوب اذ عرفو الكثير مف
( بانو حؽ كؿ امة Eli,E,hertzعرفو الفقيو ) كؿ امة في اف تكوف ذات كياف مستقؿ واف تقـو بتقرير شؤونيا ,كما

و في حيف راى  ,أجنبيفي اف تكوف ىي دوف غيرىا السمطة العميا المختصة بتقرير كافة شؤونيا دوف اي تدخؿ 
كؿ جماعة وطنية في اف تختار بنفسيا شكؿ نظاميا السياسي وشكؿ عالقاتيا  بأنو( Brownieالفقيو )

 .(ٖ) األخرىبالجماعات 

وكذلؾ تـ تعريؼ حؽ تقرير المصير بانو حؽ كؿ شعب مف الشعوب في اختيار نظامو السياسي بحرية 
 بحرية وباف يكوف لألقاليـ غير المتمتعة بالحكـ الذاتي او األقاليـومواصمة نموه االقتصادي واالجتماعي والثقافي 
________________________  

 .ٚ٘ٔ,ص مصدر سبؽ ذكره ( د.عصاـ العطية ,ٔ)

"االسرائيمي ",جامعة الشرؽ  ( ممدوح محمود يوسؼ عيسى,حؽ الدفاع الشرعي في القانوف الدولي :حالة النزاع القمسطينيٕ)
 .ٖٛ,غزة,ص ٖٕٔٓاالوسط,

 .ٚ٘ٔ(احمد محمد طوزاف,مصدرسبؽ ذكره,ص ٖ)

 



الخاضعة لنظاـ الوصاية اف تقرر مستقبميا السياسي واف يتـ استفتاء سكاف األقاليـ التي يتـ فصميا عف دولة ما 
 .(ٔ) أخرىوضميا الى دولة 

احتراـ لممطامح القومية وحؽ الشعوب في إال تحكـ إال بإرادتيا واف  بأنوكما عرفو الرئيس األمريكي "ويمسوف" 
 .(ٕ)ىذا الحؽ ليس مجرد تعبير بؿ ىو مبدأ ضروري لمعمؿ 

وعمى العموـ فانو التعريفات التي سبقت لبياف مفيوـ ىذا الحؽ عمى بياف اىمية الشعب الواقع تحت االحتالؿ 
ستعماري واختيار شكؿ وصورة الحكـ الذي يرغب بالخضوع لو الا وتسمط األجنبي باف يختار حرا مف التحرر

الى السيطرة الفعمية عمى ثروات وموارد اإلقميـ و تخطيط المستقبؿ بحرية دوف اي تدخؿ أجنبي  باإلضافة
ويالحظ ايضا مف خالؿ التعاريؼ السابقة أنيا اشتركت مف حيث المعنى بحؽ المصير إال أنيا اختمفت 

 -:(ٖ)مؼ الفقو مف حيث طبيعة حؽ تقرير  المصير الى رأييف اثنيف بالمضموف , حيث اخت

الرأي األوؿ : يعتقد أنصاره اف حؽ تقرير المصير الشعوب لمصيرىا ال يعدو كونو مفيوما سياسيا او  -ٔ
( مف ميثاؽ األمـ ٘٘ؤصبغة قانونية وىـ يستندوف في ذلؾ الى نص المادتيف )  بأيأخالقيا وانو ال يصطبغ 

نما ييدؼ الى  أقرارحدة اذ يروف اف نص ىاتيف المادتيف ال ييدؼ الى المت مفيوـ حؽ تقرير المصير بحد ذاتو وا 
 تاميف االحتراـ الواجب لمفيـو السيادة الوطنية لمدولة .

الرأي الثاني : يرى أنصاره اف حؽ تقرير المصير قد أضحى مبدأ قانونيا بالمعنى الكامؿ لمكممة وانو مف  -ٕ
الدولي المعاصر إلييا والتي تستند الى األسس ذاتيا التي تستند إلييا مبادئ قانونية  ـالتنظيالتي يرتكز مبادئ 

 ميمة عمى الساحة الدولية لمبدأ حظر استعماؿ القوة في العالقات الدولية .

القانوف  أطارومف خالؿ نصوص ميثاؽ األمـ المتحدة التي طبقت حقوقا قانونية تمـز الدوؿ االلتزاـ بيا في 
معينة اف  أقاليـالدولي العاـ الذي يعتبر حؽ تقرير المصير مف مبادئو وبيذا انو يؤدي عمى الدوؿ التي تدير 

_______________________ 
 .ٗٔٔ( د.رياض صالح ابو العطا , مصدرسبؽ ذكره,ص ٔ)

 .ٜ( عبدالناصرقاسـ الفرا, مصدرسبؽ ذكره,ص ٕ)

 . ٗٙٗ-ٖٙٗؽ ذكره,ص ( احمد محمد طوزاف, مصدرسبٖ)



تضع سريعا حدًا لالستعمار ليا عمى اف تاخذ بالحسباف اإلرادة التي تعبر عنيا الشعوب المعنية لكف عمى جميع 
 ٙ٘الدوؿ واجب تشجيع الوصوؿ الحر لمشعوب الخاضعة لمسيطرة االستعمارية الى االستقالؿ وذلؾ كال بالمادة 

بالوفاء بالتزاماتيا المستمدة مف باقي نصوص بما فييا حؽ الشعوب في  األعضاءمف الميثاؽ التي تمـز الدوؿ 
اف حؽ تقرير المصير الشعوب في القانوف الدولي العاـ يتضمف جانبيف ,األوؿ سمبي والثاني . (ٔ)تقرير مصيرىا 

 :(ٕ)ايجابي 

تبادلو او تنازؿ عنو شعب و  اندماجالجانب السمبي لحؽ تقرير المصير ,ىو حؽ الشعب في االستقالؿ وال يجوز 
ويعتبر االستفتاء التعبير عف ىذه اإلرادة اكمؿ وسيمة في الفف القانوني  إلرادتواو نقمو عمى ارض خالفا 

 الستعماؿ ذلؾ الحؽ.

اما الجانب االيجابي يقصد بة لحؽ تقرير المصير حؽ الشعوب في االنفصاؿ عف الدولة التي ينتمي إلييا وذلؾ 
 مستقمة. أخرىاما لتكويف دولة  أخرى اما االندماج في دولة

اف الدولة ,التي تتكوف مف الشعب واإلقميـ والسمطة السياسي فضال عف اعتراؼ نسبة ال باس بيا مف        
الدوؿ يكوف ليا الحؽ في التمتع والتمسؾ بحؽ تقرير مصيره بؿ والمطالبة بو وذلؾ في عدـ تمتعيا باالستقالؿ 

دىا ويمكف ليذه الدولة والشعوب لمتمتع بيذا الحؽ ىو مف خالؿ ممارسة بعض الكامؿ والسيطرة عمى موار 
 : (ٖ)الوسائؿ ولعؿ ابرز ىذه الوسائؿ في القانوف الدولي ىو االستفتاء الشعبي والمقاومة

الشعبي يقصد بو ترؾ حرية ابداء الرأي لمشعب حوؿ مستقبمو السياسي الذي يريده دوف اعنات  االستفتاءاما      
دولي يضمف حريتو ,كما يجب اف  أشراؼشكال قانونيا تحت  يأخذاو أكراه ,واالستفتاء بيذا المعنى يجب اف 

لمنظمات الدولية واإلقميمية القرارات والموائح التي اقرتيا ا أوصتيشمؿ االستفتاء جميع اإلسكاف األصميف وقد 
 جمعية العامة لألمـ المتحدة الذياستشارة السكاف حوؿ مستقبميـ عف طريؽ االستفتاء ويكشؼ قرار البضرورة 
 المبدأ عمى والخاص بقضية الصحراء الغربية والذي أكد عمى ضرورة تطبيؽ ىذا ٖٜٚٔلعاـ  ٕٖٙٔ يحمؿ رقـ

________________________  
 .ٕٙٔ( بيار ماري دوبوي , مصدرسبؽ ذكره,ص ٔ)
 .ٚٓ٘( د.عبدالحسيف القطيفي, مصدرسبؽ ذكره,ص ٕ)

 .ٕٙٔ( د.رياض صالح ابو العطا, مصدرسبؽ ذكره,ص ٖ)



 .(ٔ)سكاف  إقميـ الصحراء الغربية والتعبير الحر عف إرادتيـ 

المقاومة :ىي وسيمة مف وسائؿ الشعوب لتقرير مصيرىا بعد نفاذ كافة الطرؽ والوسائؿ السممية  اماو        
والتي ال يمكف معالجتيا بالتسويات وال يمكف حميا إال مف خالؿ المقاومة . واذا كاف حؽ تقرير المصير ىو حؽ 

دارة شؤ  نو الداخمية  والخارجية بنفسو فاف كؿ الشعب في حصولو عمى استقاللو والسيطرة عمى موارده الطبيعية وا 
ىذا الحؽ يتطمب العديد والوسائؿ وأدوات واآلليات ومف ىذه الوسائؿ المجوء الى استخداـ القوة والكفاح  إكماؿ

المسمح واف مقاومة االحتالؿ حؽ مشروع يتعمؽ بالدفاع عف النفس ولحفاظ  عمى السيادة لمدولة عندما تنتيؾ و 
 .(ٕ)عرض لالغتصاب الحقوؽ لمشعب عندما تت

واف الجمعية العامة لألمـ المتحدة قد اعترفت بحؽ المقاومة وتقرير المصير واالستقالؿ لمجميع الشعوب     
وبوضوح أنيا  أعمنتالتميز العنصري وانواع السيطرة األجنبية األخرى , بؿ  وأنظمةالواقعة تحت االستعمار 

تدعـ شرعية نضاليا خصوصا نضاؿ حركات تحرره واعتبرت اف إنكار حؽ الشعوب الشرعي في تقرير المصير 
 .(ٖ)واالستقالؿ عمؿ إرىابي بحد ذاتو 

 : الخالصة

احكاـ خاصة بحؽ تقرير المصير الشعوب ونصت عمى اف  واإلقميميةالعديد مف المواثيؽ الدولية  أصدرت     
جميع الشعوب تممؾ حؽ تقرير مصيرىا واصبح بعد ىذه النصوص مبدا قانونيا ممزما يقع عمى عاتؽ الدوؿ 
التزاـ بو وكذلؾ  تممؾ جميع الشعوب الحؽ في استخداـ القوة وطمب المساعدة العسكرية لتحقيؽ اىدافيا وتحقيؽ 

 الدولية .مبادئ المواثيؽ 

 

________________________ 

 .ٖٚ( د.عبدالمطيؼ فاروؽ احمد , مصدرسبؽ ذكره,ص ٔ)

( النور حمد ,عبدا الفكي البشيرواخروف,انفصاؿ جنوب السوداف المخاطر والفرص ,المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات ٕ)
 .ٙٛٔ,ص ٕٕٔٓ,بيروت,

 .ٖٔٙص , ٕٕٓٓعماد ,حؽ تقرير المصير في القانوف الدولي العاـ ,الجامعة المبنانية ,بيروت, ( د.عبدالغنيٖ)



 المبحث الثالث

 القضية الفمسطينية في ىيئة االمم المتحدة و جذورىا التاريخية

أف حؽ تقرير المصير ينطبؽ عمى الحالة الفمسطينية , الف األصؿ الثابت في القانوف الدولي أف لكؿ      
عب الحؽ في تقرير مصيره , ولذلؾ , فالقيود السياسية التي اثقمت ىذا الحؽ لشعب مف الشعوب ومف ضمنيا ش

الشعب الفمسطيني بفعؿ االستعمار واالحتالؿ ال تمغي ىذا الحؽ األصيؿ لمشعب الفمسطيني وسوؼ نقوـ بعرض 
ـ المتحدة, وسيكوف ىذا المبحث القضية الفمسطينية مف خالؿ الجذور التاريخية و وعرضيا في اروقة االم

 : األتيبالشكؿ 

 

 : الجذور التاريخية لمقضية الفمسطينية  األولالمطمب                  

  : القضية الفمسطينية في ىيئة االمـ المتحدة المطمب الثاني                 
  

 

 

 

 

 

 

 



 المطمب االول

 الجذور التاريخية لمقضية الفمسطينية

وسعي الدوؿ  ٜٚٔٔ-ٙٔ٘ٔضعؼ الدولة العثمانية التي كانت فمسطيف تحت حكميا خالؿ الفترة  أسيـ     
المشروع الييودي اذ كانت ىناؾ رغبة غربية بممى  لتأسيس أفضؿعممية  أجواءالى بروز  أراضيياالغربية لتقاسـ 

 .(ٔ) فالعثمانييكبرى تخمؼ  أسالميةالفراغ الذي سينتج عف سقوط الدولة العثمانية ومنع نيوض قوة 

اجتمع مندوبو الدوؿ المنتصرة في الحرب  األولىالعثمانية عقب الحرب العالمية  اإلمبراطوريةوبعد تفكيؾ     
التي كانت تحت  األراضيالشكؿ النيائي لتقسيـ  يقرروافي ايطاليا في اطار مايسمى بمؤتمر "ساف ريمو" حتى 

 أوجدت ٜٜٔٔوفي عاـ  ٕٜٓٔابريؿ ٕ٘منح فمسطيف بريطانيا كاف ذلؾ في السيطرة العثمانية فاتفقوا عمى 
في مؤتمر الصمح نظاـ االنتداب والذي يعتبر مف النظـ الجديدة وجاء بديؿ عف سياسة االستعمار  األمـعصبة 

حكـ مف الميثاؽ " في حالة الشعوب الراقية التي كانت تحكـ ٕٕالتي كانت الدوؿ تسير عمييا وجاء في المادة 
والتي وصمت في رقييا الى درجة تدعوا الى االعتراؼ مؤقتا باستقالليا تقتصر مسؤولية الدولة المنتدبة  األتراؾ

عمى ىذا  وأطمؽ (ٕ)عمى تقديـ المشورة والمساعدة حتى تستطيع تمؾ الدوؿ النيوض بنفسيا والوقوؼ عمى قدمييا 
العثمانية ومف ضمنيا فمسطيف  لإلمبراطوريةنت خاضعة اسـ االنتداب مف الدرجة )أ( ويشمؿ الواليات التي كا

 األقاليـمع العمـ باف الشعب الفمسطيني لـ يستشر في اختيار دولة االنتداب والغريب اف ىذا المبدا طبؽ عمى 
العربية ولـ يطبؽ عمى فمسطيف ويرجع ذلؾ بوضوح الى نية بريطانيا بسير الى سياسة انشاء وطف قومي لمييود 

بؿ حوؿ محتوى ىذه الفقرة ليدفع  ٕٕصؾ االنتداب البريطاني عمى فمسطيف لـ يطبؽ مضموف الفقرة  بمعنى اف
الى  ٜٚٔٔاذ عممت بريطانيا في  (ٖ)وطف قومي في فمسطيف  إنشاءباتجاه الحركة الصييونية الداعية الى 

 وطف قومي تأسيسالى اصدار اعالف وعد بمفور والذي جاء فية "اف حكومة جاللة الممؾ تنظر بعيف العطؼ 

_________________________ 

( د.محمد محسف صالح ,القضية الفمسطينية خمفياتيا التاريخية وتطوراتيا المعاصرة,مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ,بيروت ٔ)
 .ٕ٘,ص ٕٕٔٓ,

 .ٕٔ,ص ٖٕٔٓ,جامعة محمد خضر بسكرة,-نموذجاٜٛٗٔحرب  -العربي االسرائيمي ( خولة صامري,الصراعٕ)

 .ٜٕ-ٕٛ,ص مصدر سبؽ ذكره ( عبد الناصر الفرا,ٖ)



لمشعب الييودي في فمسطيف وستبذؿ افضؿ مساعييا لتسييؿ تحقيؽ ىذه الغاية " ويعتبر وعد بمفور مف اغرب 
ستعمارية ارضا ال تممكيا الى جماعة ال تستحقيا عمى حساب الوثائؽ الدولية في التاريخ اذ منحت بموجبو دولة ا

وطف وتشريد شعب بكاممو عمى النحو ال  مف يممكيا ويستحقيا الشعب العربي الفمسطيني مما ادى الى اغتصاب
 .(ٔ)سابقو لو في التاريخ 

رىيبة فحـر اىؿ فمسطيف مف بناء مؤسساتيـ  وقد عاشت فمسطيف تحت االحتالؿ البريطاني مؤامره     
المندوبوف الساموف صالحيات مطمقة  وأعطىووضعوا تحت الحكـ البريطاني المباشر  أنفسيـالدستورية وحكـ 

سبؿ العيش وكسب الرزؽ وشجعت الفساد وسعت لتعميؽ االنقسامات العائمية  فالفمسطينييوضيقت بريطانيا عمى 
شغاؿوالطائفية   ٘٘د الييود مف مسطيف ببعضيـ وفي المقابؿ شجعت اليجرة الييودية فزاد عدف أبناء وا 

 . (ٕ) ٜٛٔٔ%مف السكاف (سنة ٚ.ٖٔالفا )ٙٗٙالى ٜٛٔٔ(سنة %مف السكافٛ)ألفاً 

وساعدت الظروؼ االقتصادية السيئة التي كانوا يعيشيا اىالي فمسطيف عمى نشاط حركة شراء االراضي       
الفمسطينية وكثفت الصييونية  األراضيانيـ ىاجروا برؤوس امواؿ كبيرة خصصت لشراء  مع اليجرة الييودية كما

التي اعتبرت  األراضيجيودىا وجندت موظفي حكومة االنتداب الصياينة العطاء الييود حؽ امتياز استغالؿ 
 .(ٖ)يالء عمييا دولة وانشات بريطانيا ادارة لممساحة ىدفيا تحديد ممكية كؿ ارض بمعرفة كيفية االست أمالؾ

وبالرغـ مف حالة االنياؾ التي خرج بيا الفمسطينيوف مف الحرب العالمية الولى وبالرغـ مف وقوع البالد العربية 
المادية وانعداـ  إمكاناتيـحوليـ والعالـ االسالمي بشكؿ عاـ تحت سطوة االستعمار ونفوذه  وبالرغـ مف ضعؼ 

ادوات الضغط والنفوذ السياسي لدييـ ,مقارنة بما حظي بو المشروع الصييوني مف دعـ ييودي عالمي ومف 
عمى استقالليـ  وإلصراررعاية القوى العظمى لو بالرغـ مف ذلؾ كمو فاف التمسؾ بحقيـ الكامؿ في فمسطيف 

 .(ٗ)لجيادي طواؿ فترة االحتالؿ البريطاني ميما كمؼ الثمف كانت السمة االبرز لنشاطيـ السياسي ا
______________________ 

 .ٗٛ,ص ٜٜٓٔ( د.عبدالوىاب الكيالي ,تاريخ فمسطيف الحديث ,الموسسة العربية لمدراسات والنشر,الطبعة العاشرة ,بيروت ,ٔ)

 .ٕٗ( د.محمد محسف صالح .مصدر سبؽ ذكره ,ص ٕ)

 .ٕٙ( خولة صامري , مصدر سبؽ ذكره,ص ٖ)

 .ٗٗ( د.محمد محسف صالح . مصدر سبؽ ذكره ,ص ٗ)



مما ادى  األصميف األرض أصحابوبسبب اعتماد االحتالؿ الصييوني سياسة االستيطاف الذي يتطمب اقتالع 
مف ابسط سبؿ الحياة سواء داخؿ فمسطيف بسبب سياسات الكياف الصييوني او  فالفمسطينييالى حرماف مالييف 

مع وضعيـ وتعتبر االنتفاضة لدى الفمسطينيف  فالفمسطينييخارجيا بسبب اختالؼ تعامؿ الدوؿ التي لجاء الييا 
محور النشاط وكاف ابرز المطالب التي ت (ٔ)انتفاضة التحرير  شكؿ مف اشكاؿ الكفاح المسمح وكثير منيـ ينتظر

لمييود واقامة حكومة وطنية  األراضيوعد بمفور واتفاؽ اليجرة الييودية ووقؼ بيع  إلغاءالسياسي الفمسطيني ىي 
الحقيقية الحرة لمسكاف والدخوؿ ؼ مفاوضات مع البريطانيا لعقد  اإلرادةفمسطينية منتخبة عبر البرلماف يمثؿ 

 .في في النياية الى استقالؿ فمسطيمعاىدة تؤد

حيث قامت القوات خمس دوؿ ٜٛٗٔمايو ٘ٔعمى ارض فمسطيف يـو  إسرائيؿوبعد اعالف دولة قياـ دولة   
عربية )مصر وسوريا واالردف والعراؽ ولبناف (بدخوؿ فمسطيف لمنع قياـ الدولة العبرية عمى ارض فمسطيف 

في  ممموسةوحققت الجيوش العربية عند دخوليا فمسطيف انتصارات معتبرة اذ حققت القوات المصرية نجاحات 
تمؾ العمميات  أحدثتوالعرقية في جبية القدس وشماؿ الضفة الغربية  األردنيةوبي كذلؾ القوات القطاع الجن

بطمب وقؼ القتاؿ  األمفاثاره بعد اف تقدمت بريطانيا الى مجمس  أزيمت,وسرعاف ما  (ٕ)حرجا لمقوات الصييونية
ىذه الفترة وتطبيؽ مادة العقوبات محاربيف ومواد حربية الى فمسطيف خالؿ  إرساؿوالتعيد بعدـ  أسابيع أربعة

عمى ىذا القرار  األمفواقؼ مجمس  ٜٛٔٔمايو  ٜٕوفي  , األمرالعسكرية واالقتصادية عمى مف يخالؼ 
الى الدوؿ العربية المرتبطة معيا بمعاىدات وىي  األسمحةالحكومة البريطانية انيا ستتوقؼ عف ارساؿ  وأعمنت

بريطانيا ىذا اال صورة مف صور عونيا لمييود وخمؼ فرصة ليـ ولكي  مصر والعراؽ واالردف وما كاف اقتراح
زيادة كبيرة فبمغت  إسرائيؿوقد وافؽ العرب عمى اليدنة وبعد انتياء الحرب زادت رقعة  (ٖ)يفؾ الحصار عنيـ 

عف تيجير  وأسفرت%مف مساحة فمسطيف الكمية التي اقرىا التقسيـ ٙ٘%مف مساحة فمسطيف بدال مف ٓٛ
 .(ٗ)أخرى أماكفالؼ فمسطيني خارج ديارىـ االصمية حيث لجاوا الى ٓٓٛمف  كثرألقسري 

________________________ 

 .ٔٗٔص  ,ٕٕٔٓقسنطينة,-حؽ العودة لمفمسطينيف عمى ضوء قرارات االمـ المتحدة,جامعة منتوري  ( نادية شكيؿ,ٔ)

 https://ar.wikipedia.org/wiki( الموسوعة الحرة   ٕ)

 .ٕ٘( خولة صامري , مصدر سبؽ ذكره ,ص ٖ)

 .ٓٔص  ,ٕٔٔٓ( رجا زعاترة, لجنة متابعة قضايا التعميـ العربي ,غزة,ٗ)



 المطمب الثاني

 القضية الفمسطينية في ىيئة االمـ المتحدة 

الى النظاـ  األمـالمتحدة بعد الحرب العالمية الثانية .وبيذا انتقمت مواد وتركة عصبة  األمـ تأسست       
الدولي الجديد وفي ىذه الفترة  حظي حؽ تقرير المصير بمكانة ميمة اذ نصت نصوص االمـ المتحدة عمى اف 

 دولة مستقمة ذات سيادة وكياف مستقؿ . وتأسيسالحؽ في تقرير مصيرىا  الشعوبلجميع 

د المياجريف الذيف تـ تسميحيـ المتحدة ,زاد العنؼ في فمسطيف بيف الييو  األمـمو والدة  األولىوفي السنوات 
قرابيف مف اجؿ التصدي ليوالء المفسديف الغاصبيف  أنفسيـوبيف اىؿ فمسطيف الذيف وضعوا  األسمحة بأحدث

وقد ٜٚٗٔفي عاـ  ٔٛٔالجمعية العامة قرارىا رقـ  أصدرتليذا , وممتمكاتيـ أرضيـ,ومف اجؿ المحافظة عمى 
%مف مجمؿ مساحة فمسطيف والثانية ٙ٘نص ىذا القرار عمى اقامة دولتيف في فمسطيف واحدة ييودية تقاـ عمى 

 ٚ٘في التصويت والبالغ عددىا األعضاءاشتركت كؿ الدوؿ  (ٔ) %مف مجمؿ مساحة فمسطيفٕٗتقاـ عمى 
" حيث حصؿ موافقة ثالثة وثالثوف صوتا بينما صوت ضده ثالثة عشر وامتنع ماعدا "تايمندٜٚٔٔعاـ  عضوا

مف بيف المصوتيف لصالح القرار بينما امتنعت بريطانيا كونيا كانت  آنذاؾعشرة اعضاء وكانت الدوؿ العظمى 
فمسطيف صاحبة سمطة انتداب عمى فمسطيف واىـ النقاط التي نص القرار عمييا انياء االنتداب البريطاني عمى 

نشاء دولتيف مستقمتيف في فمسطيف عربية وييودية وخضوع مدينة القدس لنظاـ دولي خاص والدخوؿ في  وا 
واتفؽ عمى اف ال يتـ قبوؿ عضوية  .(ٕ)المتحدة وحرية العقيدة وممارسة طقوس العبادة لمجميع  األمـعضوية 
اذا تعيدت بقبوؿ التقسيـ بشقيو وقبوؿ قرار اال  ٜٜٗٔالصادر في ٖٕالمتحدة في القرار رقـ  األمـفي  إسرائيؿ
لـ تمتـز بؿ تعدت  إسرائيؿلكف  وممتمكاتيـ أراضييـالى  فالفمسطينييالداعي الى عودة الالجئيف ٜٗٔرقـ 

% مف مجمؿ ٗٚالى القوة العسكرية وتمكنت مف السيطرة عمى  ولجأتالمساحة التي حددىا ليا قرار التقسيـ 
 .(ٖ)مساحة فمسطيف

__________________________ 

 .ٖٓ( عبد الناصر الفرا, مصدر سابؽ ذكره ,ص ٔ)

 .ٕٔ( نادية شكيؿ , مصدر سبؽ ذكره ,ص ٕ)

 .ٖٔ( عبد الناصر الفرا, مصدر سابؽ ذكره ,ص ٖ)



المتحدة  األمـعمى المصوتيف في  األمريكييوني ولـ يكف قرار تقسيـ فمسطيف اال نتيجة لضغوطات الموبي الصي
 ألسبابالقوى الكبرى  آنذاؾانو ال يمثؿ حقا مشروعا لمييود بؿ ىو خطة مجموعات متطرفة منيـ ساندتيـ كما 

القرارات الممزمة واقتراح  إصدارالمتحدة فانو مف صالحيات الجمعية العامة  األمـخاصة بيـ . وبموجب ميثاؽ 
بخصوصيا حيث  إجراءاتتدابير لمبت فييا ولتنفيذ  أجراءالتوصيات في مسائؿ معينة اما المسائؿ التي تدخؿ 

,ولقد خالفت (ٔ) األمفالدولييف فالبد اف تحيميا الجمعية العامة الى مجمس  واألمفيكوف ليا تاثير عمى السمـ 
قرار التقسيـ المادة الثانية والعشروف مف عيد عصبة االمـ والتي تنص عمى اف بعض  بإصدارىاالجمعية العامة 

التركية قد وصمت الى درجة مف التقدـ يمكف معيا االعتراؼ مؤقتا  لإلمبراطوريةلتي كانت خاضعة الشعوب ا
والمساعدة مف قبؿ الدولة المنتدبة حتى ذلؾ الوقت الذي  اإلداري اإلرشادبكيانيا كامـ مستقمة خاضعة لقبوؿ 

لشعوب المقاـ االوؿ في تصبح فيو ىذه الشعوب قادرة عمى النيوض وحدىا ويجب اف يكوف لرغبات ىذه ا
اختيار الدولة المنتدبة ,واف ىذا القرار ايضا لـ يتوافؽ مع االلتزامات الواردة في ميثاؽ االمـ المتحدة وكذلؾ فاف 
الجمعية العامة قد تجاوزت حدودىا وصالحياتيا باقرار تقسيـ فمسطيف حيث اف االمـ المتحدة بقرارىا المذكور لـ 

 .(ٕ)مف والسمـ الدولييف تساىـ في الحفاظ عمى اال

المتحدة قد سكتت عف المعاممة الغير انسانية مف قبؿ الييود فقد  األمـالى قرار التقسيـ فاف  وباإلضافة    
التي راحة ٜٛٗٔارتكب االحتالؿ الصييوني بحؽ الشعب الفمسطيني مذابح عدة كالمذبحة بمدة الشيخ عاـ 

مف  أكثرومذبحة دير ياسيف التي ذىب ضحيتيا ٜٛٗٔاس شييد وجريح ومذبحة بيت در  ٖٓضحيتيا نحو 
 .(ٖ)شخص وغيرىا مف المجاز التي قاـ بيا العصابات الصييونية ٓ٘ٙ

المتحدة عمى اف لحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره  األمـواما بخصوص حؽ تقرير المصير فقد نصت 
بما فييا الحؽ في تقرير مصيره دوف تدخؿ خارجي والحؽ في االستقالؿ الوطني والسيادة فقد اكدت الجمعية 

 او األجنبيعمى "اف خضوع الشعوب لالستعمار ٜٓٙٔالصادر عاـ  ٗٔ٘ٔالعامة في قرارىا رقـ 
__________________________ 

 .ٕٕ( نادية شكيؿ ,مصدر سبؽ ذكره ,ص ٔ)

 .ٖ٘و ٔ٘( احمد محسف صالح ,مصدر سبؽ ذكره ,صٕ)

بداع الصادرة عف رابطة اآلداب  ,ٜٛٗٔ-ٜٗٔٔ( عبد الناصرقاسـ الفرا, البعد السياسي الفمسطيني مف عاـ ٖ) مجمة فكر وا 
 .ٖ٘-ٕ٘,ص ٕٛٓٓ,غزة,الحديث



ويناقض ميثاؽ االمـ المتحدة وييدد قضية السالـ  األساسية سافاإلنالسيطرتو او استقاللو يعد انكارا لحقوؽ 
والتعاوف الدولي واف لمشعوب باجمعيا حؽ تقرير مصيرىا " وبيذا فاف الشعب الفمسطيني في ضوء ىذا القرار لو 

 .(ٔ) وتقرير مصيرهالحؽ في التحرر واالستقالؿ 

ونص عمى االعتراؼ بالشعب الفمسطيني وحقوقو ٖٕ٘٘اصدرت الجمعية العامة قرارىا رقـ  ٜٜٙٔوفي عاـ 
التي تنتجيا ضد  اإلسرائيميةغير القابمة لمتصرؼ واف الجمعية العامة تمفت نظر مجمس االمف الى السياسة 

القرار عمى االعتراؼ بحؽ  ونص ٜٕٗٙاصدرت الجمعية العامة القرار رقـ  ٜٓٚٔالشعب الفمسطيني وفي عاـ 
 .(ٕ)المتحدة  األمـتقرير المصير لمشعب الفمسطيني وفقا لميثاؽ 

تـ فيو الطمب بشدة الى اسرائيؿ اف تبطؿ جميع  ٜٔٚٔعاـ ٕٔ٘ٛكذلؾ الجمعية العامة قرار رقـ  وأصدرت
امة تعبر عف قمقيا نص عمى اف الجمعية الع ٕٜٕٚالمحتمة , وقرار رقـ  األراضياالجراءات لضـ او استيطاف 

 ٜٗٚٔوفي عاـ  .(ٖ)العظيـ لعدـ السماح لشعب فمسطيف بالتمتع بحقوقو الثابتة وبحقو في تقرير المصير 
لمشعب الفمسطيني  األساسيةالحقوؽ  أكدتحيث كاف اىـ الوثائؽ التي  ٖٕٖٙاصدرت الجمعية العامة قرار رقـ 

 فالفمسطينييفي االستقالؿ والسيادة الوطنييف وحؽ خاصة الحؽ في تقرير المصير دوف تدخؿ خارجي والحؽ 
 .(ٗ) بإعادتيـا منيا واقتموا منيا وتطالب ىدو االتي ص وممتمكاتيـغير القابؿ لمتصرؼ في العودة الى ديارىـ 

 : الخالصة

المتحدة يتبيف اف لمشعب الفمسطيني الحؽ في تقرير مصيره  لألمـمف خالؿ قرارات الجمعية العامة      
اذ اف حرفية النصوص في ميثاؽ االمـ المتحدة واستخداـ القوة والكفاح المسمح مف اجؿ تحقيؽ استقراره واستقاللو 

المكرسة لحؽ الشعوب في تقرير مصيرىا يقوداف الى مالحظة اف كؿ الشعوب التي تعبر بوضوح عف ارداتيا 
 تقالؿ يمكنيا المطالبة بحؽ تقرير المصير وىذا ما ينطبؽ عمى حالة الشعب الفمسطيني .باالس

_________________________ 

 .ٛٔٔ,ص مصدر سبؽ ذكره ( ممدوح محمود يوسؼ عيسى,ٔ)

 .ٖٗ-ٖٖ( عبد الناصر قاسـ الفرا, حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني في ضوء الشرعية الدولية,مصدر سبؽ ذكره, ص ٕ)

 .ٛٚ( احمد محسف صالح ,مصدر سبؽ ذكره , ص ٖ)

-ٗٔٗ,ص ٕ٘ٔٓ( د.محمد نعماف النحاؿ ومحمد رفيؽ الشويكي , مجمة الجامعة االسالمية ,المجمد الثالث والعشروف ,العدد االوؿ,غزة ,ٗ)

ٗٔ٘. 



 :الخاتمة 

إف ما حاولت إثباتو في ىذه البحث حوؿ مدى انطباؽ القواعد القانونية الخاصة بمبدأ حؽ تقرير المصير       
والتي اقرىا القانوف الدولي مف خالؿ ميثاؽ األمـ المتحدة والقرارات الدولية والمواثيؽ والوثائؽ الدولية األخرى. 

ر المصير وتطوره التاريخي , حيث وجدنا باف حيث تناولت في المبحث األوؿ مف ىذه البحث, تعريؼ حؽ تقري
والثورة االستقالؿ  ٜٛٚٔىذا المبدأ قد ثبت كمبدأ سياسي وأخالقي منذ أف ظير بعد الثورة الفرنسية عاـ 

,  ٜ٘ٗٔ, وتحوؿ ىذا المبدأ إلى مبدأ قانوني يتمتع بقوة ممزمة مع قياـ األمـ المتحدة عاـ  ٙٚٚٔعاـ األمريكية
التي ال يجوز مخالفتيا , وىو ما تطرقت لو في المبحث الثاني مف ىذا البحث  اآلمرةد القانونية واعتبر مف القواع

عند الحديث عف حؽ تقرير المصير في المواثيؽ الدولية  وفي  قواعد القانوف الدولي , حيث تبيف لنا باف تقرير 
ة لالحتالؿ األجنبي أو السيطرة المصير ىو حؽ مطمؽ لجميع الشعوب المستقمة منيا أو التي ما زالت خاضع

األجنبية , وقد تناولت في المبحث الثالث مف ىذه البحث , قضية حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره , 
وأف حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير ال يواجو أي مشكمو قانونية فيو حؽ دولي لمفمسطينييف, فجميع 

التي صدرت عف األمـ المتحدة , يؤكد ىذا الحؽ لمشعب الفمسطيني  المواثيؽ والوثائؽ والقرارات الدولية
نما.فالمشكمة التي تواجو حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره ليست قانونية ,  ىي سياسية , تتمثؿ  وا 

بالسياسة االستعمارية البريطانية الداعمة لموقؼ االحتالؿ الصييوني , فيذه السياسة ىي التي تمنع ممارسو 
وقد توصؿ الباحث الى مجموعة عب الفمسطيني لحقو في تقرير مصيره وأقامو دولتو المستقمة عمى أرضو. الش

 مف النتائج :

حؽ تقرير المصير حؽ لجميع الشعوب في استعمالو سواء كانت مستعمرة او محتمة في اختيار نظاـ الحكـ  -ٔ
   وادارة شؤونيا بنفسيا دوف اي تدخؿ اجنبي او ضغط خارجي .   

 يمكف الي دولة او شعب النضاؿ و الكفاح المسمح مف اجؿ تقرير مصيره. -ٕ

لقد اسيمت الجمعية العامة لالمـ المتحدة بخمؽ مشكمة بقرارىا قرار تقسيـ فمسطيف وىو قرار غير شرعي  -ٖ
 ويتناقض مع ميثاؽ االمـ المتحدة .
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