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 مسرح بلدية رام هللا 

 2019يوليو /ز تمو  13السبت، 

 ورقة املفهوم

 

َََي   :الخلفيةةةة   رصَََياملفَََق ترر َََر   حَََق  ال د  ع 
ً
ا  مبَََد 

ً
 قَََد تَََر ا عحَََراع ب َََق ال َََع   الرَََا ول الَََد  ق مَََمل املبَََاي  اليَََ  يرسَََ  ا راسَََ 

ََ بعََدللمََرة ال  ََى  الفلسََني   بررر ََر املصََير ا  رََداا اليرينََالى علََى   اعرمََاي  ََ    1919،1 فََق العََام  ميثََاع عصََبة المََر تب  

 يََََر  ََََعوا اليََََ  تََََرزح ت ََََت لمََََمل ميثََََاع عصََََبة المََََر ل 22املََََاية   قََََر  علََََى  لََََ، ال صََََو ،    2 1922فلسََََنيل فََََق العََََام 

َََا  رَََداا    الحاَََر ا سَََرعمارن،  مَََمل بي  َََا  ق عل  َََا املبَََد  الرانَََا  بَََهل رفاويَََة وَََ   ال َََعوا ال َََع  الفلسَََني  ،  ل  ينب 

عََمل م امََة العََدل الد ليََة فََق فََق  قََت  حََق،  ، ري حسََ  ا عحََراع الََ ن  3مها إ مََا  ََق  ما ََة مردسََة فََق ع.ََق املد يََة   ترََد  

وا الرَََا ول الَََد  قك  ن  َََ  فَََق  ل الهَََدع ك وَََ   الرنَََورا  شاليَََ   َََهد  تحَََر  ب َََهل  اميبيَََا،   1970فرواوَََا الصَََايرة فَََق العَََام 

  4ال  ائى لألما ة املردسة وو ترر ر املصير  ا سررالل لل عوا املع.ية  

 

   مصَير   َرفَق ترر   الفلسَني.ي ال َع   ب.اًء على ذلَ ، اَال حَق 
ً
ال.ابَة ه َر   م.َ  ذلَ   فَق الرَا ول الَد  ق قبَ   ل ت َ    اراسَ 

  5الكافََة، منلرََة تهَا   ة غَدا الحااًمََا يا سَ    َ حيََ الرنَور، ملز َد مََمل االحََق فَق ترر ََر املصَير  َهد الحَيل، 
ً
 ساسًََيا    مبَد 

 مََا يرعلََق  في 6مََمل مبََاي  الرََا ول الََد  ق املعا ََر  
 
فََق عََدة  ورفََق ترر ََر مصََير  هََرالرهكيََد علََى حر عيََد  بالفلسََنييييل، فرََد  

ََد،  بََا    المََر املر ََدةويئََة قَرارا   ََايرة عََمل  فََق  ََكوك الرََا ول الََد  ق لحرََوع ا لسََال،  ،   اآل  ََةفََق وََوََ ا الحََق يرهس 

 سواء بصفت ر  لئيل  م مريميل فق امل.فى،    فق إسرائي     فق الرض الفلسنييية املحرلة   ،الي  تسرن على الفلسنييييل

 

فَََق  هَََاحر حَََق لميَََو ال َََعوا فَََق ترر َََر املصَََير، بمَََا ي َََم  ، علَََى  لَََ، ال صَََو ، يافَََ  الرَََا ول الَََد  ق لحرَََوع ا لسَََال

فََق السََتق لر ريََق  ماق ََا ا قرصََاين ش   ك  الرصََرع الحََر بتر او ََا  مواريوََا النبيعيََة   حر ت ََا  فََق ترر ََر مركزوََا السيا ََا   

                                                           
 . 1919نيسان/أبريل  28، "األمم ميثاق عصبة"عصبة األمم،  1

2 ‘British Mandate for Palestine’ (1923) 17[3] The American Journal of International Law 164. 
 من ميثاق عصبة األمم.  22المادة  3
 276يويااار ا اام  ااراا مم اا  األماان اآلثاااا النانينيااة المةرببااة ةاللساابة ل ااتمر ع ااو اجااةمراا مياايد يلاايي أ)ريويااا )اار نامي يااا  يلاايي  ااري أ)ر " 4
 . 53، الفنرة 1971، الفةيى، الةنااير الصاداة عن محكمة العتر التملية، "ر1970 
الفنارة ، 2004، الفةيى، الةنااير الصااداة عان محكماة العاتر التملياة، "األاض الف سطيلية المحة ةالنانينية اللاشئة عن بشييت يتاا )ر  ااثاآل" 5

88 . 
  . 29، الفنرة 1995، الحكم، الةنااير الصاداة عن محكمة العتر التملية، "شرقية  ال ربغار ضت أجةرالياربيميا ال" 6
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د لييل ( امل َحركة بَيل العهَديمل ال3َ)1ل .ة المر املر دة املع.ية ب رَوع ا لسَال، تفَرض املَاية ل   فًرا 7 ا لرماعق  الثرافق  

ا تهََا  لميََو وع ا لسََال  الحاامََا  م ََدية علََى الََد ل المََراع،   فيمََا يرصََ  ب ََعوه ا  حسََ ،    مََا  يً ََحرََالساسََييل ل

  8رمت ممل إمكا ية ممارسة حرها فق ترر ر املصير  ح   ال عوا الي  ش   ك

 

ََت بالفلسََنييييل ال.ابََة مََمل عاًمََا 71بعََد    مََو ذلََ ، 
 
ََ، لََر ي  اليََ  حل

 
ال ََع   تماََيل مالل ََ الرليََ   مََمل ا لََراءا  سََو  رخ

اليََ   را و يََةممارسََة حرََ، غيََر الرابََ  للرصََرع فََق ترر ََر مصََير ،  ذلََ  علََى الََرغر مََمل ا لحاامََا  المََمل الفلسََني   بهكملََ، 

 علَََى الَََرغر مَََمل الرنَََورا  املهمَََة اليَََ  مَََر   علَََى الرَََا ول السَََارن علَََى  ،الثالثَََة فَََق وَََ ا ال صَََو  المَََراع ترَََو علَََى عَََاتق

علَََى  اعاًمَََ 40مَََر ر مؤسسَََة الحَََق علَََى وَََام   عرَََدوااليَََ  ت ،غَََرة اليَََ  تسَََتى الحلرَََة الدراسَََيةالفلسَََنييييل   وَََ    َََق الث

لب ََ    علََى  لََ، ال صََو ، فبي.مََا   يََزال  ب.ََاء ال ََع  الفلسََني   م ََر ميل مََمل حرهََر ل، إ ََى معال ت ََا  مرحهََا تهسيسََها

احراللهَََا  اسَََرعماروا  تعميَََق ة بَََا حرالل، سَََرائي ، بصَََفت ا الرَََوة الرائمَََاوا َََ  تغيَََر الرابَََ  للرصَََرع فَََق ترر َََر مصَََيرور، 

َ مَا  ف َا  إ َى إل َاء  يَام يرَوم فَق  ساسَ، علَى  ر  الروا َ  بَيل الفلسَنييييل، ترنيو    َال الرض الفلسَنييية  تفريَت ع 

 
 
لر مََََََة الفصََََََ   مسََََََرو  إ ََََََى صََََََ  يبمََََََا مََََََ.هي  الهيم.ََََََة علََََََى الفلسََََََنييييل   حكََََََام السََََََينرة علََََََ  ر، الرمييََََََا الع.صََََََرن امل

 ن  الع.صر 

 

َ ال.ابة،   ممل عاًما 71 بعد  املحرَ   رنو ال َو ل السَ  الرَد  ال َرقية املحرلَة  خ مَا  قَدمت عليَ، مَمل  َر  تفره إسرائي  ترس 

َََد ا ف  َََاا  رخابيَََة ور عَََوي   فَََق الوقَََت  فسَََ،،  ملَََق املسَََؤ لول ا سََََرائيليول ي ل  لَََ، قَََا ولى  فَََق  ََََر   بامل َََا    ، اليَََ  تعه 

 سَََر با  بترحَََرل وَََ   الرَََدابير كمَََا إقلَََير إسَََرائي   إ َََى ر قا و يَََة علَََى  رانَََا  ال َََفة الغربيَََة املسَََروم.ا  املرامَََة بصَََفة غيَََ

غيَر الرابلَة للرصَرع، بمَا ف  َا حرهَر الفلسَنييييل ض حرَوع     َفرة الرَرل ، اليَ  ترَو  سَ   ما ي  حول إعالمية ل ر  مؤخًرا 

   ب.ََاًء علََى ممرلكََاو رة  حرهََر فََق العََوية إ ََى ييََارور   فََق ترر ََر مصََيرور،  حرهََر فََق سََيايو ر الدائمََة علََى مََواريور النبيعيََ

َ ؤمملذل ، ت ال َع  الفلسَني   فَق  ب.َاء م.اسَ   عَاية تَهمير ال.رَاذ الَ ن ي .َا ل حَق  د  مؤسسة الحَق بَهل وَ ا الروقيَت ل 

  ا مكا يا  املراحة    يراسة  ورترر ر مصير 
ً

 تاًما  اامال
ً

 عمال حروقهر غير الرابلة للرصرع إعما 

 

ََ هةة ا القلقةةة ال راسةةية: يل  املََدافعيل عََمل تسََتى وََ   الحلرََة الدراسََية إ ََى تََوفير م.يََر ي ََيح للمفاََر مل  البََاحثيل  امل رص 

إعمََال حََق ال ََع    ََعيد اع السياسََا  م.اق ََة املسََرهدا   اآلفََاع املسََرربلية للعمََ  ال مََاعق علََىحرََوع ا لسََال   ََ.  

حَق الفلسََنييييل فََق ترر ََر لاملحََا ر امل رلفََة   رََاذوَ   الحلرََة الدراسََية فَق الفلسَني   فََق ترر ََر مصَير    تامََمل الغايََة مََمل 

املصَََير، بمَََا ف  َََا حَََق الاللئَََيل الفلسَََنييييل فَََق العَََوية إ َََى ييَََارور،  الحَََق ا قرصَََاين فَََق ترر َََر املصَََير  الحَََق فَََق السَََياية 

يراسََة مخرلََه  لهََا  ال.يََر املردا لََة حََول  النبيعيََة   ب.ََاًء علََى ذلََ ، تسََتى وََ   الحلرََة إ ََى الدائمََة علََى التََر ا   املََواري

                                                           
، العهاات الاتملر الصااا ةااالحنيق اي ةصاادتة ماييةماثياة مالثنا يااةد 1ت الااتملر الصااا ةاالحنيق المتنيااة مالسياجايةد مالماادة هاعال، 1الماادة   7

إعااامن مبااادا الناااانين " الااتماة الصامساااة مالعشاارمنر،  2625لمةحااتةد م اااراا الممليااة العاماااة لةماام المةحااتة ا ااام ر، ميثاااق األمااام ا2 1مالمااادة 
اا لميثااق األمام المةحاتة ةناع التملر المة  24ر، A/RES/2625 (XXV)مثيناة األمام المةحاتة ا ام  ، "ةالعم اا  اليدتاة مالةعاامن باين الاتمر م)ني

إعامن مالا ايجاةنمر ل   اتان " الاتماة الصامساة عشارةر،  1514د م راا المملية العامة لةمم المةحتة ا ام 1نرة ، الف1970بشرين األمر/أكةيبر 
 . 2ر، الفنرة A/RES/1514 (XV)، مثينة األمم المةحتة ا م  "مرةةع  سمالمالشعيي 

 . 6، الفنرة 1984آذاا/مااس  13حق )ر بنرير المصيرر،  ال 1، المادة 12لملة األمم المةحتة المعلية ةحنيق اإلنسان، الةع يق العام ا م  8
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تريَير مَد  إمكا يَة إ فَاذ الحَق فَق ترر َر   َدعهو   املسهلة ممل خالل اسرعراض  مثلة ي ليَة مرار َة، مَمل لملَة  مَور  خَر ، 

  ب  امل ا    م.اق ة س  املصير فق السياع الفلسني   
 
 ما  د  ق

 

كمَََََا ت َََََم  إلرَََََاء  يَََََرة تار خيَََََة عامَََََة علَََََى    را َََََا  مفروحَََََةالحلرَََََة الدراسَََََية  ربَََََو للسَََََا  ت بعهَََََا  ر َََََمملت املواضةةةةةي :

مََو الحركيََا علََى مبََد  ترر ََر  وََ ا الحََق  ا نباقََ، الرنََورا  اليََ  مََر   علََى حََق الفلسََنييييل فََق ترر ََر املصََير  مََد  سََر ال

 لحاامََا  املحرتبََة آمََرة مََمل قواعََد الرََا ول الََد  ق  كمََا تََدر  الحلرََة، فََق الوقََت  فسََ،، ااملصََير  الحََق فيََ، باعربََار  قاعََدة 

ََ المََراععلََى  علََى مََد  فحََرة مو لََة   ا  رصََاع الفعالََة مََمل الحرمََال م.ََ، ب  الثالثََة إزاء  ََمال ا عمََال الرََام لهََ ا الحََق  س 

    مروا لة

 

ََا 
ً
  بمََا  ل الحََق فََق ترر ََر املصَََير يََرتب  ارتبام

ً
 َََر ت.َََاق  الحلرََة الدراسََية  يً ََا الع.ابإقامَََة ي لََة تََ.عر با سََررالل،  ثيرََا

 ال ارليََة  السياسََية  ا قليميََة اليََ  
 
ترر ََر املصََير لََد  الفلسََنييييل   علََى  لََ، ال صََو ، ت .ََا ل الحلرََة ترنيََو  ت ََك

    َال ال َع  الفلسَني   علََى  نَاع  اسَو  علَى   ََو م  
ً
َ مَ.هي   يهَة  وا إسََرائي  للرَوا يل  السياسََا   املمارسَا  اليَ  ت.ف 

الفلسَََََنييييل فَََََق إسَََََرائي ،  الاللئَََََيل الفلسَََََنييييل،  الفلسَََََنييييل   املحرلَََََة،   الرض الفلسَََََنيييةب َََََق الفلسَََََنييييل فَََََق 

 املريمَيل 
 
   يرهََز  مَمل ال ََع  الفلسََني   لغايََا  ترر ََر املصََير فََق ال ََرا   امل.فََى،  الََ يمل ي َك

ً
لول بمهمََوعهر لََزًءا   ََيال

 ال ماعق  

 

لملَة مَمل ة  الحق فق الر.مية ا قرصَايية  ا لرماعيَة  الثرافيَة  املواري النبيعيالحق فق السياية الدائمة على التر ا   د  ع  ي    

 الخََر   الع.ا ََر ال وور ََة
 
فََى الرض الفلسََنييية املحرلََة، يوالََ، الفلسََنيييول الريََوي ف  الحََق فََق ترر ََر املصََير  اليََ  ت ََك

 ت َتيملَ  مرومَا  البرَاء    ميَة اقرصَاي فلسَنيالي  ت َول بيَ  ر  بَيل الو َول إ َى مَواريور النبيعيَة  السَينرة عل  َا،  ت.

قَدرة الفلسَنييييل تعيَق يراسَة الريَوي اليَ  إ َى ا حرالل ا سرائيلق ال ن مال  مد    فَق وَ ا املرَام، تسَتى الحلرَة الدراسَية 

حَََرالل عوامَََ  مَََمل بي  َََا توامَََؤ ال َََراا  فَََق ا   ترر َََر مصَََيرور ا قرصَََاين  حرهَََر فَََق الر.ميَََة، بسَََب إعمَََال حرهَََر فَََق علَََى 

 ق  ا سرائيل

 

 عمَََََا ترَََََد  
ً

 ع َََََز السَََََلنة  ،م، تَََََدر  الحلرَََََة الدراسَََََية حَََََق الفلسَََََنييييل فَََََق حَََََر ت ر فَََََق ترر َََََر مركَََََزور السيا َََََا  ف َََََال

 اون َََا  ت مَََ  مسََََؤ لياو االفلسَََنييية عَََمل 
ً

َََا سياسًََََيا مسَََررال
ً
ا حَََرالل  ا سََََرعمار ا سَََرائيلق الَََ ن مََََال  يعمَََ  فََََق  َََ كيا 

  مد   

 

 

 

 

 

 

 

 


