
orient XXI.  

     ٢٠٢٠  اوتنشريه اينترنتي درباره سياست، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، ديپلوماسي  

 
 

  نيد صلح در فلسطي، كلحق بازگشت

  ارونير اماس، تيود يالن پاپه، اوريانوشته 

او استاد تاريخ در دانشگاه اكستر و . اسرائيل است كه با نگاهي انتقاديب تاريخ دولت اسرائيل را بازنگري كرده است» مورخان نوين«، از ايالن پاپه

A History of the Occupied  The Biggest Prison on Earth :زه ترين آثار او  تا. مدير مركز اروپائي پژوهشي درمورد فلسطين است

 Ten Myths About Israel, ; Oneworld Publications Territories,  است كه به فارسي نيز برگردانده » پاكسازي قومي در فلسطين«و

  .شده است

  .مجلس ثوره و مدير روابط بين المللي الفتح است/ البي فتح ، مردم شناس، عضو شوراي ملي فلسطين و شوراي انقاوري ديويس

  .، مهاجر يهودي كانادائي به اسرائيل؛ خانم يارون در كيبوتس حازورِآ زندگي مي كندتامار يارون

  يترجمه بهروز عارف

ل شكست خورد ين دليمنجر شد، به ا ١٩٩٣اسلو در سال  يكه به قراردادها ي»روند صلح«

در سال  يان اخراجينيل و حق بازگشت فلسطيت دولت اسرائيماه يعني يكه دو مسئله اساس

ژه يرو، گزارشگر وينهِيو پي، پائولو سرج٢٠٠٥ن همه، در سال يبا ا. ده گرفته بوديرا ناد ١٩٤٨

جا به جا شده را  اي يافراد اخراج يخانه ها يمربوط به بازستان »اصول«سازمان ملل متحد، 

مداوم جامعه  يعمل يق و جامع را در پرتو بيدق »اصول«ن يا سته است كهيشا. كردن يتدو

  .كرد يها، از نو بررس ينين الملل در مورد حقوق فلسطيب

  

اسلو  يبه قراردادها ١٩٩٣آغاز شد و در سال  ١٩٦٧كه چند سال پس از جنگ  يكنون» روند صلح«

ح يا اگر ترجي» توافق قرن«مله شبرد آن، از جيپ يهمه تالش ها برا. منجر شد، به بن بست برخورده است

 يدو مسئله اصل، »روند صلح«ابداع  از زمان. شكست خورده اند يبه طرز رقت بار» سرقت قرن«د، يده

ت يك سو، مسئله ماهياز : ده اندشفراموش ك يپلماتيد يدر تالش ها  ن است،آشكست  يل اساسيكه دل

شرفت ينشوند، پ يحالجن دو امر، ياگر ا .انينيگر، مسئله حق بازگشت فلسطيسم و از طرف ديونيصه

  .ك صلح عادالنه وجود نخواهد داشتيدر جهت سازش و  يواقع
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  آن يت هايسم و جنايونيدوباره صه يبررس

  

كرده  يمعرف نانيمهاجرنش يسم را به منزله جنبش استعماريونين، صهيد درباره فلسطيجد يپژوهش ها

ن بار ينخست يكه برا  ن،يكردن مسئله فلسط يهوممف يميكار عبارت است از روش قدن يا.  است

 Le Temps(طرح كرد  » ؟ياستعمار يتيل، واقعياسرائ«م ردونسون در اثر درخشانش يماكس

Modèrne ]مفهوم  ينيان فلسطيز دانشگاهيش از او ني، و پ)١٩٦٧ه يمكرر، ژوئ ٢٥٣، شماره ]نيعصر نو

 يبررس يكيدئولوژيا يرا در چشم انداز نيمهاجرنشعمار در طول سال ها، است.شنهاد كرده بودنديپ يمشابه

سم را به عنوان استعمار يونيد، اكنون امكان دارد كه صهيجد يمن پژوهش هايكرده بودند، اما به 

ت يسم و ماهيونيدهد تا صه ين تحول اجازه ميا. كرد يبررس يفرهنگستان يدر چشم انداز نيمهاجرنش

  .ل كرديتحل يخين تارين فلسطيدرباره سرزم يكنون ن در مناقشهآن را با قراردادن آ

  

 Israel : An Apartheidدر كتاب  ،١٩٨٧ سال در  شي، مدت ها پسيويد يكه اور ياگر همان طور

State   )آپارتالدو: لياسرائ يمحافل دانشگاه يكرد، برخ يشنهاد مي، پ)د، لندن انتشارات زِد بوكيت 

 )كيآكادم( يآموزش-يفرهنگجامعه اما كنند،  يد است، رد ميلت آپارتال دويده  را كه اسرائين ايهنوز ا

 ٩٣ل، ياسرائ ين پارلمانيه قوانيامروز، بر پا يحت ن كهيبا توجه با ا. رنديپذ ين مفهوم را ميش ايش از پيب

  .نكرد يابيد ارزيآپارتا يل را دولتيان اختصاص دارد، دشوار است كه اسرائيهودين فقط به يدرصد سرزم

  

  به يني، مسئله پناهندگان فلسطيخيم كه چگونه ازنظر تارينيدهد كه بهتر بب يامكان م ين چشم اندازيچن

ما را به ل يد به اسرائيسم و دولت آپارتايونيبه صه نيمهاجرنش اطالق استعمار. مده و رشد كردآوجود 

  .داردت ين مورد حقانيدر ا »ينسل كش«اژه و ايم آيرساند كه بپرس ين نكته ميا

  

    يو نسل كش *يسكنائاستعمار 
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زار در اروپا فرار كرده آت و يبود كه از اذ يحاصل كار مستعمره گران اروپائ يستيونيصه يسكنائاستعمار 

 يبراآن مكان را د،  يآنان به عنوان وطن جد يداشت ول يگريدند كه ساكنان ديرس يم ينيو به سرزم

 رفته بود، ين ها را نپذآكه  يئاروپا آن دور از يجاد اروپائين جهت اناآ يبرا يمانع اصل. خواستند يخود م

ن جنبش ها يزه اي، انگيطين شرايكرد كه در چن يد مياو تاك. بود يبوم يخالص شدن از دست اهال

  )١(  .نامد يم» انيحذف بوم«منطق را  آنبود كه او  يمنطق

  

 يقايدر آفر. ايو استرال يشمال يكايآمر يوممترادف بود، مثل مورد مردمان ب يحذف، اغلب با نسل كش

ن، يدر فلسط. گر را به خود گرفتيسركوب د يو روش ها يقوم يد، پاكسازيشكل آپارتا ،، حذفيجنوب

ن، يان فلسطيو روستائ ياهالاز  يمين منطق بود كه به اخراج نيا يله اجراين وسيعمده تر يقوم يپاكساز

  )٢(.شدمنجر درصد كشور  ٨٠ك به يو اشغال نزد يط شهريمح يرانيو

  

ل نسبت به يت اسرائاسيمورد سدر »ينسل كش«در استفاده از واژه  ز ين ناظران منتقد يتاكنون، حت

 يو نوادگان شان قربان ينيم كه پناهندگان فلسطيرين، اگر بپذيباوجود ا. اند بوده ديترددچار   ها ينيفلسط

  .ده انديگرد ياست نسل كشيك سي يان قرباننآتوان گفت كه يشده اند، م» انيحذف بوم«منطق 

  

. ر استيه پذيتوج ين  استناديم، چنيدر اسناد سازمان ملل متحد مراجعه كن يف نسل كشياگر به تعر

الزام  ي، مقاوله نامه ا١٩٤٨سازمان ملل در سال   يت نسل كشيو سركوب جنا يريجلوگ يمعاهده برا

عمل ك يدهد كه  يح ميتوض ونين كنوانسيا. ده استيب رسيل به تصويآور است كه در مجلس اسرائ

ا ي ي، نژادي، قوميك گروه انسانياز  يا بخشيكامل  ياست كه اغلب با هدف نابود ياز اعمال« ينسل كش

 يا روحي يصدمه جان "وارد آوردن" يبرا  "از جمله"شوند و  ينها  مرتكب مآت يبه خاطر ماه ،يمذهب

  .رديگ يصورت م» ن گروهآ يد به اعضايشد
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ن يمنظور ما در ا. ن شان ارتباط وجود داردياست كه ب يسم و حقِ بازگشت دو مسئله ايونيت صهيماه

 يست، بلكه  عمدتا، معرفين ١٩٤٨در  يك عمل نسل كشي يها به عنوان قربان ينيفلسط ينوشته، معرف

 را  ياز عمل نسل كش يكه جنبه هائ  ستت مداوم از آن هايسلب مالك يبرا ياسيآنان  به مثابه هدف س

ك يداد، بلكه يك رويرانه به عنوان  يدار سكنائيپاشنهاد كرده  كه استعمار يك ولف پيپاتر. دربر داردز ين

ن گاه، ادامه آ، شود يمعرف ياز نسل كش يبه عنوان عمل ١٩٤٨ يقوم ياگر پاكساز. ميريروند درنظر گ

تداوم  ،است حذفين سيا. كند يت ميتبع» انيحذف بوم«ت از همان منطق يسلب مالك ياست هايس

   .ها ناتمام ماند ينيل مقاومت فلسطيبه دل ١٩٤٨ات يرا كه عمليدارد ز

  

 ياست هايشود، بلكه در چارچوب س يمحدود نم يقوم يك عمل پاكسازيبه  يت ساختاريسلب مالك

ن يا. رديگ يم يجابه اجرا درآمد، ) ينينكبه فلسط( ١٩٤٨ان فاجعه يكه بالفاصله پس از پا ينسل كش

قانون اموال افراد «ه بر يپناهندگان و با تك يها يل از اموال و دارائياسرائ يت رسميكار با سلب مالك

از سال  ل،يبه عالوه، مقامات اسرائ. وع شدتر شر يميقد يلين اسرائيو قوان ١٩٥٠مصوبه سال » غائب

  )٣( .بر شمار پناهندگان افزودند را اخراج كردند و يگريد ينيان فلسطي، روستائ١٩٥٦تا  ١٩٤٨

  

 Internally Displaced[ )در درون كشور خودشان( ١٩٤٨پس از  كه ز ين  يپناهندگان و افراد

persons[  از  ياقدام يف سازمان ملل متحد، قربانيرو تعرياند و پ يقوم يپاكساز ي، قربانجا به جا شدند

هر راه  ياز نقطه نظر اخالق –بعد  يو سال ها ١٩٤٨ان ينيفلسط –انكار حقوق  همه . هستند ينسل كش

  .نامناسب خواهد شمرد ياسيرا باطل كرده و از نظر س يحل آت

  

از آن  يبخش. مين خودشان صحبت كنيدر سرزم ١٩٤٨ابتدا، از پناهندگان و افراد جابه جا شده در سال 

هستند كه  يگريز اسناد ديا  و نينتايمومت بريو زمان ق) طاپو/طابو( يت دوران عثمانيسندمالك يها دارا

  . كند يمالك بودن آن ها راثابت م
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نوادگان آن ها را درنظر  هيارثن پناهندگان و نه حقوق بازگشت و يت اياگر نه سندها و نه ورقه مالك

ن حقوق را به شهروندان يد اين بايهمچن .برقرارنخواهدشد ين، صلحيدر فلسطل و نه ي، نه در اسرائميرينگ

  .ل كه در داخل كشور جا به جا شده اند، اعطا كردياسرائ ينيفلسط

  

  قابل اجرا يحقوق، برنامه ا ياياح

  

و  ياحتمال يبه روش اجرا ساده ، كارِك ي روال به  يدانشگاه كمتر استادم كه يكن يمالحظه م يباشگفت

حقوق  يا منشور جهانالهام گرفته و ب ين المللين حقوق از حقوق بيا. ه استدكرن حقوق توجه يا يالزام

تطابق  ينيدان فلسط ي، جغراف)٤( ابو ستهن برنامه با كار سلمان يا. دارد يبشر سازمان ملل متحد همخوان

  .دهد يكامل حق بازگشت را ارائه م ياجرا ين اقدامات برايتر ياز اساس يكيدارد كه 

  

اره عدالت در مورد دوب يكه برقرار يرسم يكند، درج شناسائ يمآن چه سازمان ملل برجسته 

ست با يبا ياز حق ارث است كه م يآورد، برخوردار يبوجود م ينيفلسط يها يپناهندگان و اخراج

» Pinheiroاصول «شنهاد كرده بود، محقق گردد و با نام يپ ٢٠٠٥كه سازمان ملل متحد در  يسميمكان

  )٥( .شود يشناخته م

  

  نيدر فلسط يميترمعدالت  يبرنامه عمل برا

  

ون حقوق بشر سازمان ملل يسيژه، گزارش خود را به كمينِهرو، گزارشگر ويو پي، پائولو سرج٢٠٠٥ال در س

كند كه در  يم يژه ايد وياختصاص دارد و تاك ي، اجتماعين گزارش به حقوق اقتصاديا. متحد ارائه داد
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ه خودشان مسترد ن ها بآبازگشت پناهندگان و افراد جابجاشده در كشور خود، مسكن ها و اموال  صورت

  .شود

  :ار روشن استيبس» نهروياصول پ«

ن يت و كرامت به كاشانه و زميهمه پناهندگان و افراد جابه جاشده حق دارند به اراده خود و در كمال امن

 ين بازگشتيد كه چنين تاكيار آنان بود، بازگردند، با ايمعموال در اخت كه ين هائيا زميخود  ياصل يها

  .ردياوضاع صورت گ نان ازآ و باشناخت كامل يشخصد با انتخاب يبا

حل مناقشه « يز حق بازگشت برايت و نين و حق مالكيرد كه استرداد مسكن، زميگ ين اصول در نظرميا

جبران كننده،  يعدالت يبرا يديعامل كل«ن مسئله يا. »است ياساس يم صلح پس از كشمكش، امريو تحك

 يكرده و صلح يرينده جلوگيدر آ يط جابجائيبه طور موثر از شرادهد تا  يامكان م] است كه يعامل[و 

  ».وردآ دار به وجوديپا

  :به حق بازگشت داوطلبانه ارتباط دارد يگرياصل د

ن يت و كرامت به كاشانه و زميهمه پناهندگان و افراد جابه جاشده حق دارند به اراده خود و در كمال امن

دولت ها به پناهندگان و . (...) ار آنان بود، بازگردنديمعموال در اختكه   ين هائيا زميخود  ياصل يها

خود بارگردند،  اجازه   يشگيا محل سكونت همين ها يخواهند به خانه ها، زم يكه م يافراد جابجاشده ا

  .خواهند داد ن كار رايا

 يت كمتريند، اهمك ي، استرداد و بازگشت رابطه برقرار ميمين عدالت جبران كننده و ترميكه ب ياصل

  :ندارد

و به منزله عنصر  يجائدر صورت جا به مرمت و اصالح  له يحق استرداد به عنوان وس يدولت ها برا

ز، بدون صدمه بازگشت ياست متما يحق استرداد، حق. شوند يت قائل مي، اولويميت ترمعدال يديكل

ن و اموال شان را ياسترداد مسكن، زم كه حق يا افراد جا به جاشده ايا عدم بازگشت پناهندگان ي يواقع

  .دارند

ن ها به يافراد و مستعمره كردن زم يل به انتقال و جابجائياسرائ -ك وولفيبه گفته پاتر –ن جا كه آاز 

  : كند يجاب ميا  يگريدهد، اصل د يداد ادامه ميك رويك روند و نه يمثابه 
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انه از خانه اش، ياقتدارگرا يائدرمقابل جابه جحق دارد  يهر فرد. يحق حفاظت شدن در مقابل جا به جائ

  .ردياش مورد محافظت قرارگ يشگيا محل اقامت همينش يزم

  

و از  ن است كه به حق بازگشت و حق استرداد احترام گذاشتهيدر ا ٢٠٠٥ن اصول سال يت اياهم

ن يندارد، ا يت كمتريكه اهم يمسئله ا. كند يد محافظت ميجد يها يجا به جائ بلپناهندگان در مقا

ش از استرداد به رفتار با پناهندگان يپ ،ين الملليآموزد كه چگونه حقوق ب ين اصول به ما مياست كه ا

م كه پناهندگان يالحظه كنم ميتوان يم، ميخوان يرهنما را م ين سطرهايكه ا يهنگام. كند ياستناد م

  .ستنديوعده داده، برخوردار ننهرو يكه سند اصول پ يچ محافظتيهر جا كه باشند، از ه ،ينيفلسط

  

  :دهد يت به دست مين و مالكيروشن از حق مسكن، حق زم يرين اصول تصويا

ها كامال با  ين ها و دارائيمربوط به استرداد مسكن، زم يابند كه روندهاينان يد اطميدولت ها با

مرتبط مطابقت  يارهايمع زي، پناهندگان و حق بشردوستانه و نيدر مورد حقوق انسان ين الملليب يارهايمع

  .ت شناخته شوديت و كرامت به رسميكرده و حق بازگشت داوطلبانه در امن

  

روندها، نهادها و راه و روش برابر، مستقل، شفاف و ، يدر زمان مقتض« شود تا يدولت ها خواسته م از

  »رديآن ها را بپذو  جاد كنديها ا ين و دارائياسترداد مسكن، زم يتقاضاها يابيز جهت ارزيض آميرتبعيغ

  :اندازد يها را بر دوش دولت م ين ها و دارائيمسكن ها، زم يت كامل استرداد عملين اصول، مسئوليا

 يصلح و قراردادها ياز قراردادها يو نه فقط اصل بازگشت و استرداد، بخش سم هاين مكانياد، يبا يم

به ، ن كننديژه تضميو يصلح را به صورت ين قراردادهايد، طرفيبا. داوطلبانه به وطن باشند شتبازگ

از به ين ين الملليدرچارچوب حقوق ب كه را ت ين و مالكيمربوط به مسكن، زم يكه همه مسئله ها يطور

كه آشكارا  ن حاليعدركند،  يبررسكند،  يد مينشود روند صلح را تهد يدارد و اگر بررس يمراجعه حقوق

  .شود يت قائل مين مورد، اولويتر در ابر يبه حق استرداد به عنوان فرجام خواه
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  :و

محروم شده باشد،  يا دارائي /ن وياز داشتن مسكن، زم يرقانونيا غي اقتدارمنشانه يكه به صورت يهر فرد

 يد درباره تقاضايبا. طرف  بدهد يك سازمان مستقل و بيا خسارت به ي /استرداد و يد بتواند تقاضايبا

چ ياسترداد، ه يثبت تقاضا يد برايدولت ها نبا. م ابالغ شودين تصميگرفته شده و ا يم مقتضياو، تصم

  .قائل شوند يش شرطيپ

  

جادشود، يپناهندگان ا يش پايرا كه ممكن است در چارچوب روند استرداد، پ ين، موانعين اصول همچنيا

كنند، سند  يريگيشه مسئله را پينان اجازه نخواهد داد كه همآط به ين كه شرايبا علم به ا. رفع كند

  :دهد كه يح ميتوض

استرداد  يا افراد  جا به جاشده به روند تقاضايدولت ها موظف اند كه مراقبت كنند تا پناهندگان 

از جمله در  يدر دوران جابجائ شانن هم بدون در نظرگرفتن، محل سكونت آداشته باشند، و  يدسترس

  .رده اندبن پناه آبه كه  يا هركشوري يپناهندگ اخذ ، كشور محليكشور اصل

 يبرا جنبه ها نيبا همه ايتقر. دهد يدوباره حقوق ارائه م يبرقرار يبرا يروشن ين اصول متدولوژيا يباق

 ياز دولت ها انتظار م يمنته. مناسب است ينينده جهت حل مسئله پناهندگان فلسطيدر آ يافتن راه حلي

 يست، هرگز رويونيل صهيكه در مورد اسرائ يرند، امرين روند را به عهده گيت كامل ايرود كه مسئول

 يدولت و راه حل كل يست زدائيونين صهيد بيبا يونديچه پ م كهيريگ يجه مين جا نتآاز . نخواهد داد 

  . مسئله پناهندگان برقرار كرد

  

س كرده و يها تاسدرخواست  يبررس يبرا ي، دولت مزبور موظف است مراكز و دفاترنهرويرو اصول پيپ

مشاوره د يبان يدولت همچن. شان را داشته باشنديثبت تقاضا يبرا يهندگان وقت كافكند كه پنانظارت 

  :ظف خواهد بودن مويدولت همچن. دكنعرضه  گانيرا يحقوق
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ثبت  حقوق افراد درمورد  يگربرايمناسب د يستم هايا سي چندمنظوره يملثبت امالك  ينقشه ها

نفك هر برنامه استرداد و با احترام به حقوق پناهندگان و يش الهابه مثابه بخ ين ها و دارائيمسكن، زم

  .ا دوباره برقرار كندي، برقرار افراد جابجاشده 

كه  يدرصورت ي، حتكنند يبررسبا نظر موافق مسئله استرداد را شوند تا  يب مين، دولت ها ترغآعالوه بر

، اسناد يمباالت يدر اثر ب«كه  يدر صورت ايوجود نداشته باشد و  تياز ابهام در مورد مالك يعار ياسناد

  .»ن رفته اندياز ب

  

ه يعل يليغات اسرائياست به دواستدالل عمده تبل يكند كه پاسخ ينهرو دو نكته طرح مياصول پخرسر، آ

 يا حتياخراج نشده  و فرار كرده اند،  ١٩٤٨ها در  ينياست كه فلسط يمدعن استدالل ياول. حق بازگشت

كرده اند و » ترك«شان را يخانه ها» داوطلبانه «، آن ها يليمسلط اسرائ رو گفتماني، پآناز  شرمانه تر يب

 ين پناهندگانيادشده، بياصول در ن همه، يبا ا. ست اجازه  بازگشت به آن ها بدهديل مجبور نيلذا اسرائ

زور از كاشانه شان كه به  يا كسانيكه از اوضاع خشونت بار فرار كرده اند  يكسان و رفته اندخود  كه كه 

  :ن مورد، اصول روشن استيدر ا. نشده اندقائل  ياخراج شده اند، تفاوت

از خانه شان  ا فاجعهياز خشونت  يان اوضاع ناشيكه در جر يتوانند فرض كنند كه افراد يدولت ها م

ن و يد مسكن ، زميان كار را كرده اند و بين فاجعه ايا اين خشونت ها يمرتبط با ا يليفرار كرده اند،  به دل

  .ن ها مسترد شودآملك 

 يتوان درد ين است كه نميا) براليل يست هايونيعمدتا صه(كشد  يش ميل پيكه اسرائ ياستدالل دوم

. پناهندگان ساكن هستند يكه اكنون در خانه ها يبا اخراج افراد يعنيتازه جبران كرد،  يجاد درديرا با ا

  :كند يح مز مطريهرو مسئله اخراج را نيسند پ

 يرقانونيغ يا اخراج اجباريانه يدر مقابل اخراج اقتدارگرا يد مراقب باشند كه از ساكنان بعديدولت ها با

ها  ين ها و دارائيبه خاطر استرداد مسكن ها، زمن ساكنان يكه اخراج ا يدولت ها وقت. محافظت شود

 ين الملليب يارهايا معين كار مطابق يامراقب باشند كه د يباد، نشو يم يابيارزر يموجه و اجتناب ناپذ
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از  يعادالنه، از جمله امكان  بهره مند ين روندياز تضم ياكنان بعدسرد تا يصورت گ يحقوق بشر

  .افت خسارت، برخوردار شوندياز جمله احتمال در يقضائ يو معقول و فرجام خواه يمشاوره، اخطار كاف

  ن الملليتطابق با حقوق ب

د و عوامل نسل يت آپارتايد بر وضعي، با تاكاست يدار سكنائيپا سم، استعمارِيونيكه صهن نكته يبا قبول ا

ه بر عدالت مرمت كننده يو با تك) ن زمان به بعدآو از ( ١٩٤٨ل در سال ياست اسرائيدر س يكش

در  يده كه سازمان ملل متحد، نقش مثبت تريرسد كه وقت آن رس يسازمان ملل متحد، به نظر م

 يف دولت هايل را در رديتواند اسرائ يسازمان ملل متحد م يمجمع عموم. فا كندين ايه فلسطموردمسئل

د از يت آپارتايو سركوب جنا ينابود درباره ين الملليون بين كشور را تحت كنوانسيد قرارداده  و ايآپارتا

ن حق سرنوشت يين  را بر تعينفك مردم فلسطيل مجبور شود حق اليقرار دهد كه اسرائ يتا زمان ١٩٧٣

  ت شناسديبه رسم

د، از يآپارتا يل قانونگذاريلل، اسرائمن اليكند كه مطابق اصول حقوق ب يتواند الزام يسازمان ملل متحد م

در  نيمهاجرنش يدر مورد  اموال افراد غائب را لغو كند؛ به اشغال و ساختن شهرك ها١٩٥٠جمله قانون 

 يكسان براي ين، حقوق اساسيهمچن . ران كنديرا و ير جدائوايخاتمه داده و د يعرب ين هايهمه سرزم

  .ت بشناسديرا به رسم لياسرائ ينيشهروندان فلسط

 ينيش بيان به كاشانه و ملك شان پينيبازگشت فلسط يكه سازمان ملل متحد برا يليباتوجه به روند تفص

ل يند كه از اسرائب رسايبه تصو يقطع نامه ا موظف است سازمان ملل متحد يمجمع عموم كرده،

كه قطع نامه  يدر مورد بازگشت به خانه و ملك شان همان طور ينيبخواهد به حقوق پناهندگان فلسط

دارد، احترام گذاشته و آن ها را  محافظت و  يم ينهرو مقتضياصول پ هيبر پاسازمان ملل متحد  ١٩٤

  .ارتقا دهد

ها دفاع  ينيفلسط يتحد خصوصا، از حقوق اساسعموما، و سازمان ملل م ين الملليكه جامعه ب يتا زمان

 يخين تاريمناقشه در مورد سرزم يبرا يو كل عادالنهدار، ينكرده و به آن ها احترام نگذارد، راه حل پا

     .ن وجود نخواهد داشتيفلسط

***  
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