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بسم الله الرحمن الرحيم

رقم 112284
01-نوفمبر | تشرين الثاني 2019

حضرة السعادة، 

إنــه لمصــدر قلــق بالــغ أن تبقــى قضّيــة فلســطين دون حــل بعــد أكثــر من ســبعة عقــود وقد 
فشــل المجتمــع الدولــي يف حــل هــذه األزمــة المعقــدة المزمنــة.  أرفــق مــع هــذا الكتــاب 
لجنابكــم نــص خطــة وردت عــن األمانــة العاّمــة لمؤتمــر فلســطين الّدولــي بخصــوص 

اســتفتاء شــعبي يف األراضــي الفلســطينية.
ســأكون ممتنــًا لــو تفضلتــم بتعميــم هــذه الرســالة ومــا يرافقهــا مــن خطــة كوثيقــة مــن 

وثائــق مجلــس األمــن.
أرجو أن تتقبلوا، يا صاحب السعادة كامل تقديري واحترامي.

مجيد تخت روانشي
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المقدمة

تعتبــر قضيــة فلســطين وعــى مــر ســبعة عقــود أقــدم قضيــة يف العالــم وأكثرهــا تعقيــدًا، فقــد تــم حرمــان 
الشــعب الفلســطيني المضطهــد مــن أبســط حقوقــه نتيجــة السياســات التوســعية المســتمرة والممارســات 
غيــر القانونيــة وغيــر االنســانية التــي يقــوم بهــا الكيــان الصهيونــي المحتــل بحــق الفلســطينيين الذيــن تشــهد 

أوضاعهــم الحياتيــة تدهــورًا بشــكل يومــي. 

وقــد تــم تكثيــف هــذه السياســات والممارســات بشــكل ممنهــج بســبب فشــل المجتمــع الدولــي يف اتخــاذ 
تدابيــر عمليــة جــادة لحــل قضّيــة فلســطين وهــي سياســات تنتهــك أغــراض ومبــادئ ميثــاق األمــم المتحــدة 

والقواعــد العامــة للقانــون الدولــي، ال ســيما القانــون اإلنســاني الدولــي وحقــوق اإلنســان. 

ــاع  ــره والدف ــر مصي ــاق الحــق يف تقري ــود لهــدف إحق ــاوم باســتمرار ويقــوم بجه إن الشــعب الفلســطيني يق
عــن نفســه ضــد االحتــال والتصديــر غيــر القانونــي ألراضيــه وهــي جهــود تســتحق الثنــاء حتــى اآلن. إال أنــه 
ــة  ــذور التاريخي ــة والج ــق التاريخي ــل الحقائ ــة تقاب ــاملة وعملي ــة ش ــادرة أو خط ــود أي مب ــدم وج ــبب ع وبس

ــت القضيــة دون حــل.  ــة فلســطين فقــد ظل لقضّي

يف ظــل العواقــب المدمــرة الســتمرار احتــال األراضــي الفلســطينية وتهجيــر ســكان هــذه األرض والوضــع 
المعقــد الحالــي لشــعب فلســطين المظلــوم، تعتقــد جمهوريــة إيــران اإلســامية أن الحــل الوحيــد الممكــن هــو 
إجــراء اســتفتاء شــعبي بمشــاركة جميــع أطيــاف الشــعب الفلســطيني بمــا يف ذلــك المســلمين والمســيحيين 
ــوان »االســتفتاء  ــا إىل األمــم المتحــدة تحــت العن ــه ، تقــدم مبادرته ــاء علي ــة؛ وبن ــال كاف واليهــود مــن األجي

الّشــعبي يف فلســطين«.

ــة بمــا يتماشــى مــع  ــر المبدئي ــاة المعايي ــم إجــراء االســتفتاء المذكــور مــن خــال مراع مــن الضــروري أن يت
ــا  ــي ال يمكــن انتزاعه ــة والحقــوق األساســية الت ــادئ الديمقراطي ــة وبمــا يتوافــق مــع المب ــق التاريخي الحقائ
والمنصــوص عليهــا يف اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان والميثــاق الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة  الخــاص  الدولــي  الميثــاق  والسياســية والمنصــوص عليــه أيضــًا يف 
والثقافيــة كمــا ويجــب مراعــاة المعاييــر الدوليــة لانتخابــات.  لذلــك، يمكــن أن يشــكل هــذا االســتفتاء 

أساســا متينــا لتســوية قضيــة فلســطين.
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عنوان الخطة:

استفتاء شعبي يف األراضي الفلسطينية 

هدف الخطة: 

إن الهــدف مــن إجــراء خطــة اســتفتاء شــعبي يف األراضــي الفلســطينية هــو تأميــن أرضيــة تســمح للشــعب 
الفلســطيني بممارســة حــق تقريــر مصيــره.

القاعدة الحقوقّية للمقترح

يف أعقــاب األفعــال غيــر القانونيــة لبريطانيــا خــال فتــرة الوصايــة ، تــم االعتــراف بالكيــان الصهيونــي يف 
العــام 1948  مــن قبــل الواليــات المتحــدة  وفــي وقــت الحــق مــن قبــل دول أخــرى مثــل االتحــاد الســوفيتي 
الســابق، يف حيــن لــم يتــم التشــاور مــع الشــعب الفلســطيني حــول مصيــره. يف الواقــع ، تــم تأســيس الكيــان 
الصهيونــي دون الســماح للســكان األصلييــن يف األراضــي الفلســطينیة بممارســة حقهــم يف تقريــر مصيرهــم.

إن التدابيــر التــي أدت إىل إقامــة الكيــان الصهيونــي كانــت مخالفــة للقانــون الدولــي يف ذلــك الوقــت. وفًقــا للمــادة 
22 مــن ميثــاق عصبــة األمــم لــم يكــن لبريطانيــا ســيادة عى فلســطين وكان ينبغي لها أن تســمح للفلســطينيين 
بممارســة الحــق يف تقريــر مصيرهــم، أي إجــراء اســتفتاء حــر بمشــاركة جميــع ســكان فلســطين. حتــى بعــد 
إنشــاء األمــم المتحــدة وفــي حيــن أن ميثــاق األمــم المتحــدة يتضمــن قواعــد محــددة فيمــا يتعلــق بــأراض مثــل 

األراضــي الفلســطينية )الفصــل XI- المادتيــن 73 و 74(، إال أنــه لــم يتــم أخــذ هــذه اللوائــح بعيــن االعتبــار.

أضــف اىل ذلــك فــإن القــرار II( A(181/A/RES الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة يف نوفمبــر عــام 
ــه.  ــوا يعارضون ــا ألن العــرب الفلســطينيين كان ــذه أيًض ــم تنفي ــم يت 1947 بشــأن خطــة تقســيم فلســطين ل
لذلــك، يف الوقــت الــذي كان يتــم فيــه تأســيس الكيــان الصهيونــي، تــم تجاهــل حــق الشــعب الفلســطيني يف 

تقريــر مصيــره.

أيضــًا، اعتــرض ممثــل حكومــة إيــران، إىل جانــب ممثلــي بعــض الــدول العربية عى تقســيم فلســطين واعتبــروا تلك 
الخطــوة أساًســا للحــرب والصــراع وذلــك خــال المفاوضــات يف الجمعيــة العامة لألمم المتحــدة يف عــام 1948. 

يف الواقــع ، لــم يتــم حتــى اآلن ممارســة حــق الشــعب الفلســطيني يف تقريــر مصيــره ال يف وقــت إعــان 
إقامــة وتشــكيل الكيــان الصهيونــي عــى األراضــي الفلســطينية المحتلــة وال يف وقــت الحــق. وفًقــا للمــادة 1 
المشــتركة يف الميثــاق الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والميثــاق الدولــي الخــاص بالحقــوق 
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االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يحــق لجميــع النــاس تحديــد وضعهــم وموقفهــم السياســي. أضــف اىل 
ذلــك، فوفقــًا للمادتيــن 1 و 3 مــن إعــان األمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب األصليــة، يحــق للشــعوب 

األصليــة التمتــع الكامــل بجميــع حقــوق اإلنســان، بمــا يف ذلــك الحــق يف تقريــر المصيــر.

تؤكــد محكمــة العــدل الدوليــة ، يف فتواهــا المؤرخــة 9 تموز|يوليــه 2004 بشــأن »النتائــج القانونيــة لبنــاء جــدار 
عــى األراضــي الفلســطينية المحتلــة، عــى ضــرورة مراعــاة حــق الشــعب الفلســطين يف تقريــر مصيــره كمــا 

تؤكــد وجــوب التــزام الكيــان الصهيونــي باحتــرام ومراعــاة ذلــك الحــق.

عــاوة عــى ذلــك، تــم توضيــح ضــرورة ممارســة حــق الشــعوب األصليــة يف تقريــر مصيرهــا وذلــك يف تقريــر 
الفتــوى الصــادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة بتاريــخ 25 فبرايــر عــام 2019 المتعلــق باآلثــار القانونيــة لفصــل 
أرخبيــل تشــاغوس عــن موريشــيوس مــن قبــل الواليــات المتحــدة. وفًقــا لهــذا القــرار، ال يمكــن لدولــة تتــوىل 
ــا لتقديرهــا الخــاص فصــل أي إقليــم أو أرض وبــدون  الوصايــة عــى إقليــم غيــر متمتــع بالحكــم الذاتــي وفًق

مراعــاة حــق النــاس يف تقريــر مصيرهــم.

كمــا ُذكــر أيضــًا يف هــذا القانــون، أن أي فــرز يحــدث دون موافقــة الســكان األصلييــن فهــو باطــل ويعــد ملغــي 
، وينبغــي عــى البلــدان األخــرى تجنــب مثــل هــذه األفعــال.

ــا بموجــب  ــرف به ــادئ األساســية المعت ــر هــو مــن ضمــن المب ــر المصي ــإن الحــق يف تقري ــك، ف إضافــة إىل ذل
ــادئ  ــان مب ــاق األمــم المتحــدة وفــي بی ــي والتــي تمــت اإلشــارة إليــه يف المــادة 1 )2( مــن ميث ــون الدول القان
القانــون الدولــي فيمــا يتعلــق بالعاقــات الوديــة والتعــاون بيــن الــدول وبالتوافــق مــع ميثــاق األمــم المتحــدة. 
رغــم ذلــك، إال أن حــق الفلســطينيين يف تقريــر مصيرهــم قــد تــم انتهاكــه بشــكل مســتمر، ســواء عندمــا تــم 
اإلعــان عــن إنشــاء الکیــان الصهيونــي عــى األراضــي الفلســطينية المحتلــة أو بعــد ذلــك. بعبــارة أخــرى، فــإن 
الحــق يف تقريــر المصيــر هــو حــق أساســي ال يمكــن إنــكاره يف نظــام حقــوق اإلنســان الدولــي وهــو بمثابــة 
قاعــدة مطلقــة تجــاه الجميــع يف القانــون الدولــي العــام، تــم االعتــراف بــه يف العديــد مــن الصكــوك الدوليــة.

ــات  ــاء االلتزام ــة بإبق ــدول ملزم ــع ال ــإن جمي ــي شــامل ، ف ــد دول ــر تعه ــذي يعتب ــة هــذا الحــق ال نظــًرا لطبيع
الناشــئة عنــه وتوفيــر األرضيــة إلعمالــه. كذلــك، وباإلشــارة إىل القــرار III( 194 / A / RES( عــام 1984 الصــادر 
ــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن حــق الاجئيــن الفلســطينيين يف العــودة إىل وطنهــم، تشــمل  عــن الجمعي

هــذه الخطــة جميــع الفلســطينيين األصلييــن.

بناًء عى ذلك  فإن إجراء استفتاء عادل وشامل هو اآللية األساسية للدول الحقاق حقها يف تقرير المصير.
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مراحل تنفيذ الخطة:

يتضمن تنفيذ هذه الخطة أربع مراحل رئيسية:

1-  إنفاذ حق الاجئين الفلسطينيين يف العودة إىل وطنهم التاريخي.

2- إجــراء اســتفتاء شــعبي بيــن الشــعب الفلســطيني، بمــا يف ذلــك أتبــاع جميــع األديــان، الذيــن ســكنوا 
فلســطين قبــل إصــدار إعــان بلفــور ذلــك لجهــة تقريــر المصيــر وتصميــم النظــام السياســي.

3- تأسيس النظام السياسي الذي تحدده غالبية الشعب الفلسطيني

4- البــت يف وضــع الســكان الغيــر أصلييــن يف فلســطين مــن قبــل النظــام السياســي والــذي ســتقوم بانتخابــه 
األغلبيــة الشــعبية.

آليات التنفيذ:

1- لكل شعب فلسطين، بما يف ذلك المسلمين والمسيحيين واليهود الحق يف المشاركة يف االستفتاء. 

2- ســيتوىل ممثلــو الشــعب الفلســطيني مــن مســلمين ومســيحيين ويهــود الــدور الرئيســي واإلداري يف 
جميــع مراحــل التخطيــط والتنفيــذ للخطــة.

3- مــن أجــل تســهيل مشــاركة جميــع الفلســطينيين، ال ســيما الاجئيــن الفلســطينيين يف هــذا االســتفتاء، 
ســيتم تنفيــذ المشــروع العالمــي لتحديــد الهوية والتعداد وتســجيل الهويــة لجميع المواطنين الفلســطينيين 
ــن للشــعب الفلســطيني  ــة بمشــاركة ممثلي ــدول األخــرى. ســيتم تكليــف ســلطة دولي يف فلســطين وفــي ال

بتنفيــذ هــذا المشــروع.

ــي الشــعب  ــة وبمســاعدة مــن األمــم المتحــدة ومشــاركة ممثل ــة تحــت رعاي ــة دولي 4- ســيتم تشــكيل لجن
ــن أمــور  ــا الرئيســية لفلســطين مــن بي ــز عــى القضاي ــورة أعــاه والتركي ــذ الخطــة المذك الفلســطيني لتنفي

ــريف. ــدس الش ــطين والق ــة بفلس ــا المتعلق ــة والقضاي ــة وإقليمي ــة وانتقالي ــرى تاريخي أخ

ــي  ــي بمشــاركة المجتمــع الدول 5- مــن أجــل تعزيــز ودعــم تنفيــذ هــذه الخطــة ، ســيتم إنشــاء صنــدوق دول
ــة المذكــورة أعــاه. وســيكون تحــت ســلطة اللجن


