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حق العودة يف القضية الفلسطيهية
وفقا لقواعد القانون الدولي العام
بقلم

د /عبد القادر حوبه





الملخص
يؼضذش فن ثُؼٞدر ٖٓ ثُقوٞم ثُِصيوز دؾخصيز ثإلٗغجٕ ٞٛٝ ،يشصذػ ثسصذجؼج ٝعيوج
د ٔغأُز فشيز ثُض٘وَ ٓٝـجدسر ثُؾخـ ُذِذ ٙإُ ٠أي ٌٓجٕ آخشٝ ،دٔغأُز صؾشيْ
ثُضٜؾيش ثُوغشي ،ثُزي يؾذ أعجع ٚثُوجٗٗٞي كي هٞثػذ ثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ثإلٗغجٗي
ٝثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ُقوٞم ثإلٗغجٕ ٝثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ثُؾ٘جةي ٝثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ُالؽتيٖ.
ًٔج يشصذػ د ٔؾٔٞػز ثُوشثسثس ثُذُٝيز ثُضي صؼضشف دٜزث ثُقن ٝصؤًذ ػِ ٠فٔجيض.ٚ
ُزثٗ ،ضؽشم كي ٛز ٙثُٞسهز ثُذقغيز إُ ٠فن ثُؼٞدر كي ثُوعيز ثُلِغؽي٘يز ٝكوج
ُوٞثػذ ثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ثُؼجّ فيظ ٗذيٖ ثألعجط ثُوجٗٗٞي ُقن ثُؼٞدر ُالؽتيٖ
ثُلِغؽي٘ييٖ ٝفن ثُالؽتيٖ ثُلِغؽي٘ييٖ كي ثُضؼٞيط.
 أعضجر ٓقجظش (أ) ًِ ،يز ثُقوٞم ٝثُؼِ ّٞثُغيجعيز ،ػع ٞكشهز ثُذقظ ف" ٍٞثألٖٓ ثُوعجةي" دٔخذش
ثُذسثعجس ثُلوٜيز ٝثُوعجةيز ،ؽجٓؼز ثُٞثدي ،ثُؾضثةشAbdelkader-houba@univ-eloued.dz .
أسعَ ثُذقظ دضجسيخ - 2102/00/10 :أؽيض ثُذقظ دضجسيخٗ – 2102/00/02 :ؾش ثُذقظ.2102/02/10 :
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ثٌُِٔجس ثُٔلضجفيز :فن ثُؼٞدر – ثُالؽب – ثُلِغؽي٘ي.ٕٞ

مقدمة
إٕ ًَ ٓج يضؼِن دجُوعيز ث ُلِغؽي٘يز ٝثُغيجعجس ثُٔ٘ضٜؾز ٖٓ أؽَ فِٜج صؼضٔذ
كي ًَ ٓشر ػِ ٠فن ػٞدر ثُلِغؽي٘ييٖ ثُالؽتيٖ إُ ٠ديجسٝ ،ْٛهذ ٝسد رًش ٛزٙ
ثُؼذجسر كي ٓؼظْ ثُٞعجةن ثُذُٝيز ثُصجدسر ػٖ ثألْٓ ثُٔضقذرًٝ ،زث ثُوشثسثس ثُصجدسر
ػٖ ؽجٓؼز ثُذ ٍٝثُؼشديز ٘ٓٝظٔز ثُٔؤصٔش ثإلعالٓيٝ ،ثٌُغيش ٖٓ ثُوشثسثس ثُصجدسر
ػٖ ٓ٘ظٔجس فوٞم ثإلٗغجٕ ثُذُٝيز ٝثإلهِئيز ٝثُٞؼ٘يزٝ .صشؽغ ؽزٝس ٛزث ثُقن
إُ ٠صِي ثُؼِٔيجس ثُٜٔؾيز ثُضي هجٓش دٜج ثُِٔيؾيجس ثُصٜيٗٞيز ٝثُٔضٔغِز كي
ثُضٜؾيش ثُوغشي ألصقجح ثألسض ٖٓ كِغؽيٖ إُ ٠خجسؽٜج.

أٔٛيز ٓٞظٞع ثُذقظ
صضٔغَ أٔٛيز ثُذقظ كي صِي ثُضؽٞسثس ثُضي صضؼِن دجُوعيز ثُلِغؽي٘يزٝ ،ثُضي
صغؼ ٖٓ ٠فيٖ آلخش إُ ٠ثُضخِي ػٖ فن ثُلِغؽ٘ييٖ كي ثُؼٞدر إُ ٠أسثظي ْٜثُضي
ؼشدٝث ٜٓ٘ج ٖٓٝ ،عْ كئٕ ٛزث أٔٛيز ٛزث ثُذقظ صضٔغَ كي ً ٕٞثُوجٗ ٕٞثُذُٝي
ُقوٞم ثإلٗغجٕ يؼضشف دٜزث ثُقن ثألصيَ ٖٓ ؽٜزٝ ،دويز كشٝع ثُوجٗ ٕٞثُذُٝي
ثُؼجّ ثألخش ٟرثس ثُؼالهز صؤًذ ػِٛ ٠زث ثُقن ٖٓ ؽٞثٗخ ٓضؼذدر.

إؽٌجُيز ثُذقظ
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ٗضؽشم كي ٛز ٙثُٞسهز ثُذقغيز إُ ٠فن ثُؼٞدر كي ثُوعيز ثُلِغؽي٘يز ٝكوج ُوٞثػذ
ثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ثُؼجّ فيظ يضؽشم ثُذقظ إُٓ ٠غأُز فن ثُؼٞدر كي ثُوجٗ ٕٞثُذُٝي
ثُؼجّ ًقن أصيَ ال ئٌٖ ثُض خِي ػ٘ ٚألي عذخ ٖٓ ثألعذجح ٖٓٝ ،عْٗ ،ذيٖ
ثألعجط ثُوجٗٗٞي ُقن ثُؼٞدر ُالؽتيٖ ثُلِغؽي٘ييٖ ٝفن ثُالؽتيٖ ثُلِغؽي٘ييٖ كي
ثُضؼٞيط ٝ ،رُي ٖٓ خالٍ صأصيَ ٛزث ثُقن ٝأدؼجد ٖٓ ٙؽٞثٗخ ٓخضِلزٖٓٝ ،
ٝؽٜز ٗظش ثُوجٗ ٕٞثُذُٝي دلشٝػ ٚثُٔخضِلز رثس ثُؼالهز ،فيظ إٕ فن ثُؼٞدر يشصذػ
دٔؾٔٞػز ٖٓ ثُقوٞم ثُضي يضٔضغ دٜج ثإلٗغجٕ دجػضذجسٛج ُصيوز دجُؾخصيز دـط ثُ٘ظش
ػٖ ؽ٘غ ٚأ ٝدي٘ ٚأ ُٚٗٞ ٝأ ٝأي ثػضذجس آخشًٔ ،ج إٔ ٛزث ثُقن يو ّٞػِٓ ٠شصٌضثس
أعجعيز صضٔغَ كي فشيز ثُض٘وًَٝ ،زُي يشصذػ أيعج دٔغأُز صؾشيْ ثُضٜؾيش ثُوغشي،
إظجكز إُٓ ٠ؾٔٞػز ثُوشثسثس ثُذُٝيز ثُضي صؼضشف دٜزث ثُقن ٝصؤًذ ػِ ٠فٔجيض.ٚ
أٛذثف ثُذقظ
يٜذف ثُذقظ إُ ٠ثُضأًيذ إٔ فن ثُلِغؽ٘ييٖ كي ثُؼٞدر إُ ٠ديجس ْٛثُضي ؼشدٝث
ٜٓ٘ج  ٞٛفن أصيَ يؼضشف د ٚثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ٖٓ ٓ٘ؽِوجس ػذيذر.

ٜٓ٘ؼ ثُٔؼجُؾز
ص٘ضٜؼ ثُذسثعز ٜٓ٘ؼ صقِيَ ثُٔعٔ ٖٓ ،ٕٞخالٍ صأصيَ ٓل ّٜٞفن ثُؼٞدر،
ٝسدػ رُي دجُقوٞم رثس ثُؼالهز د.ٚ
خؽز ثُذقظ:
ُزث أفج ٍٝإٔ أصؽشم كي ٛز ٙثُٞسهز ثُذقغيز إُ ٠فن ثُلِغؽي٘ييٖ ثُالؽتيٖ كي
ػٞدص ْٜإُ ٠ديجس ٖٓ ْٛخالٍ ثُٔقجٝس ثُضجُيز:
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أٝالُٔ :قز صجسيخيز ف ٍٞثُوعيز ثُلِغؽي٘يز
عجٗيج :ثألعجط ثُوجٗٗٞي ُقن ثُؼٞدر ُالؽتيٖ ثُلِغؽي٘ييٖ
عجُغج :فن ثُالؽتيٖ ثُلِغؽي٘ييٖ كي ثُضؼٞيط

أوال :حملة تارخيية حول القضية الفلسطيهية
ظِش كِغؽيٖ ُٝلضشر صٓ٘يز ؼٞيِز صقش ثُقٌْ ثإلعالٓي ثُؼغٔجٗي ًـيشٛج ٖٓ
ثُٔ٘جؼن ثُؼشديز ثألخشٝ ،ٟهذ ػِٔش ثُقشًز ثُصٜيٗٞيز أع٘جء ثُقشح ثُؼجُٔيز ثأل٠ُٝ
ٖٓ أؽَ ص قوين أٛذثكٜج ثُٔضٔغِز كي ثصخجر ٓ٘ؽوز كِغؽيٖ ٝؼ٘ج هٓٞيج ُِيٜٞدٝ ،هذ
عجٗذ ثُـشح ٛز ٙثُلٌشر دٌَ هٞرٝ ،ػذش ػٖ ثعضؼذثدُ ٙض٘ليز رُي دؼذ ثٜٗيجس ثُذُٝز
ثُؼغٔجٗيز.
ٝهذ صْ ثُؼَٔ ػِ ٠صوجعْ صشًز ثُذُٝز ثُؼغٔجٗيز ٝٝظغ كِغؽيٖ صقش ثالٗضذثح
ثُذشيؽجٗي ،عْ صٌٔيٖ ثُيٜٞد ٖٓ ث ألسثظي ثُلِغؽي٘يز ٝإٜٗجء ثالٗضذثحٝ ،هذ ًجٗش ٛزٙ
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ٛي ثُخؽز ثُٔ٘ضٜؾز ٖٓ ؼشف ثُقشًز ثُصٜيٗٞيز آٗزثى.
ٝهذ دذأ ثُضذخَ ثألٝسٝدي كي كِغؽيٖ دٞثعؽز صصشيـ

آسعش ؽئظ دِلٞس "

ٝصيش خجسؽيز دشيؽجٗيج كي صِي ثُلضشر ،فيظ أصذسس ثُقٌٓٞز ثُذشيؽجٗيز كي
ٗٞكٔذش

سعجُز ٓٞؽ ٜز إُ ٠سةيظ ثالصقجد ثُصٜيٗٞي ثُؼجُٔي "ثُِٞسد سٝصؾيِذ

ٛ "،زث أٓ ْٛج ؽجء كيٜج
"

إٕ فٌٓٞز صجفخ ثُؾالُز ص٘ظش دؼيٖ ثُؼؽق إُ ٠صأعيظ ٝؼٖ هٓٞي

ُِؾؼخ ثُيٜٞدي كي كِغؽيٖ ٝعضذزٍ ؿجيز ؽٜذٛج ُضغٜيَ صقوين ٛز ٙثُـجيز ػِ ٠إٔ
يل ْٜؽِيج ثٗ ُٖ ٚيؤس دؼَٔ ٖٓ ؽأٗ ٚإٔ ي٘ضوـ ٖٓ ثُقوٞم ثُٔذٗيز ٝثُذي٘يز ثُضي
صضٔضغ دٜج ثُؽٞثةق ؿيش ثُيٜٞديز ثُٔوئز ثآلٕ كي كِغؽيٖ ٝال ثُقوٞم أ ٝثُٞظغ
ثُغيجعي ثُزي يضٔضغ د ٚثُيٜٞد كي ثُذِذثٕ ثألخشٟ
ٝدؼذ ثُقشح ثُؼجُٔيز ثأل ٠ُٝثؽضٔغ ٓ٘ذٝد ٞثُذ ٍٝثُٔ٘ضصشر كي ثُقشح كي
إيؽجُيج كي ٓؤصٔش " عجٕ سئ ٖٓ " ٞأؽَ صوغيْ ثألسثظي ثُضي ًجٗش صجدؼز ُِذُٝز
ثُؼغٔجٗيزٝ ،ثصلوٞث ػِ٘ٓ ٠ـ كِغؽيٖ ُذشيؽجٗيج كي

أكشيَ

أٝس

ٝ .كي

صْ ثُضٞهيغ ػِٓ ٠ؼجٛذر عيلش ديٖ ثُذُٝز ثُؼغٔجٗيز ٝثُقِلجء دٔٞؽذٜج خغشس
ثُذُٝز ثُؼغٔجٗيز ثُٔ٘جؼن ثُضجدؼز ُٜج.
ٝدزُي ،ظِش كِغؽيٖ صقش ثالٗضذثح ثُذشيؽجٗي إُ ٠ؿجيز

ٝ ،خالٍ ٛزٙ

ثُلضشر ًجٕ ثُؼَٔ ؽجسيج ٖٓ أؽَ ص٘ليز ٝػذ دِلٞس ثُٔؾؤ.1ّٝ

ثانيا :األساس القانوني حلق العودة لالجئني الفلسطيهيني
فن ثُؼٞدر  ٞٛفن ثُالؽتيٖ ثُلِغؽي٘ييٖ ثُزيٖ ؼشدٝث ٖٓ ديجس ْٛػجّ
ٓٝج دؼذٛج كي ثُؼٞدر إُيٜج ٝثُضؼٞيطٝ ،2ثُالؽب ثُلِغؽي٘ي  ًَ ٞٛكِغؽي٘ي ؼشد
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ٖٓ ٓقَ إهجٓض ٚثُؽذيؼيز كي كِغؽيٖ ػجّ

أ ٝدؼذ ،ٙأ ٝخشػ ٜٓ٘ج ألي عذخ

ًجٕ ُْٝ ،صغٔـ ُ ٚثٌُيجٕ ثُصٜيٗٞي دجُؼٞدر إُٞٓ ٠ؼ٘ ٚثُغجدن.3
إٕ ثُضؽشم ُألعجط ثُوجٗٗٞي ُقن ثُؼٞدر ال يضؼِن ٖٓ ثُ٘جفيز ثُوجٗٗٞيز
دجُلِغؽي٘ييٖ كوػٝ ،إٗٔج  ٞٛفن ٌَُ ٖٓ صؼشض ُِضشفيَ ٝثُضٜؾيش ثُوغشي.
إٕ فن ثُؼٞدر يشصذػ دجُعشٝسر دٔؾٔٞػز ٖٓ ثُقوٞم ثُضي يضٔضغ دٜج ثإلٗغجٕ
دجػضذجسٛج ُصيوز دجُؾخصيز دـط ثُ٘ظش ػٖ ؽ٘غ ٚأ ٝدي٘ ٚأ ُٚٗٞ ٝأ ٝأي ثػضذجس آخش.
ٝيشؽغ أصَ فن ثُؼٞدر إُ ٠عالعز ٓشصٌضثس أعجعيز ٛيٓ :غأُز فشيز ثُض٘وَ
ٓٝـجدسر ثُؾخـ ُذِذ ٙإُ ٠أي ٌٓجٕ آخشٛٝ ،زث يشصذػ دظشٝف ثُؼَٔ ٝؿيشٛج.
ٛٝز ٙثُقشيز ٝإٕ ًجٗش صخعغ ُعٞثدػ ص٘ظئيز إال أٜٗج فجُز ؼذيؼيز صوضعيٜج ظشٝف
ثُقيجرًٔ .ج يشصذػ رُي دعشٝسر ثُقلجؾ ػِٔٓ ٠ضٌِجس ثُؾخـ ٜٓٔج ًجٕ ،ألًٗٔ ٚج
يضٔضغ دقشيز ثُض٘وَ ٝثُٔـجدسر ،كئٗ ٚيضٔضغ دقشيز ثُؼٞدر .دجإلظجكز إُ ٠رُي ،كئٕ فن
ثُؼٞدر يشصذػ أيعج دٔغأُز صؾشيْ ثُضٜؾيش ثُوغشي ،ثُزي يؾذ أعجع ٚثُوجٗٗٞي كي
هٞثػذ ثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ثإلٗغجٗي ٝثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ُقوٞم ثإلٗغجٕ ٝثُوجٗ ٕٞثُذُٝي
ثُؾ٘جةي ٝثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ُالؽتيٖ .أٓج ثُٔشصٌض ثُغجُظ كيضٔغَ كي ٓؾٔٞػز ثُوشثسثس
ثُذُٝيز ثُضي صؼضشف دٜزث ثُقن ٝصؤًذ ػِ ٠فٔجيض.ٚ
 ثُقن كي فشيز ثُض٘وَ ٝثُٔـجدسر:يؾذ فن ثُؼٞدر أعجع ٚأٝال كي " ثُقن كي فشيز ثُض٘وَ ٝثُٔـجدسر " ،فيظ أٗٚ
ٛزث ثُقن يضعٖٔ فن ػٞدر ٖٓ أ ٝيـجدس ٓٞؼ٘ ٚثألصِي إٌُٓ ٠جٕ آخشٗٝ .ؾذ
ٓعٔ ٕٞرُي كي ثإلػالٕ ثُؼجُٔي ُقوٞم ثإلٗغجٕ ٝثُؼٜذ ثُذُٝي ُِقوٞم ثُٔذٗيز
ٝثُغيجعيز.
ٗـ ثإلػالٕ ثُؼجُٔي ُقوٞم ثإلٗغجٕ ثُصجدس ػجّ
● خم رب لدرالات
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ٌَُ كشد فشيز ثُض٘وَ ٝثخضيجس ٓقَ إهجٓض ٚدثخَ فذٝد ًَ دُٝزٝ ،يقن ٌَُ كشد إٔ
يـجدس أيز دالد دٔج كي رُي دِذًٔ ٙج يقن ُ ٚثُؼٞدر إُي.ٚ
ٗـ ثُؼٜذ ثُذُٝي ُِقوٞم ثُٔذٗيز ٝثُغيجعيز ثُصجدس ػٖ ثألْٓ ثُٔضقذر ػجّ
ّ كي ٓجدص ٚثُغجٗيز ٝثُغجُغز ػِ ٠فن ثإلٗغجٕ كي ٓـجدسر دِذٝ ٙثُؼٞدر إُيٜج
ٝيشصذػ فن ثُض٘وَ ٝثُٔـجدسر ،دقن آخش  ٞٛٝفن ثُِؾٞء ثُزي أعجس ؽذال كوٜيج
ديٖ ثُلوٜجء ،ك َٜإٔ ٛزث ثُقن يغض٘ذ ٝيشصٌض ػِ ٠ثُلشد ؼجُخ ثُِؾٞء كي فذ رثصٚ
أّ أٗ ٚيشصذػ دذُٝز ثُِؾٞء كي فذ رثصٜج ؟
ٛز ٙثُٔغأُز يضؾجردٜج ثصؾجٛيٖ :ثأل ٍٝيش ٟإٔ ثُذُٝز ٛي صجفذز ثُغيجدرٝ ،إٔ
فن ثُِؾٞء يؼٞد إُيٜجٛٝ ،ي ٖٓ صوذِ ٚأ ٝصشكعٝ .ٚيؾذ ٛزث ثُٔٞهق أعجع ٚكي
ٗظشيز ثُغيجدرٝ ،إٔ ٓ٘ـ ثُذُٝز ُِؾٞء يقَٔ ؼجدؼج إٗغجٗيج ال أًغش ٖٓٝ ،عْ ،كئٕ
ثُضؼج ٕٝثُذُٝي كي ٛزث ثإلؼجس يصذـ ظشٝسيجٛٝ ،زث يؾذ أعجع ٚكي ٓيغجم ثألْٓ
ثُٔضقذر.
أٓج ثالصؾج ٙثُغجٗي ،كيؼضٔذ ػِ ٠ثألكشثد ؼجُذي ثُِؾٞء دجػضذجس ْٛثُٔشصٌض ثألعجعي
ُٜزث ثُقن .فيظ إٔ صؽٞس ثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ثُؼجّ ٝثُويٞد ثُٞثسدر ػِٗ ٠ظشيز ثُغيجدر
ٖٓ خالٍ ثالصلجهيجس ثُذُٝيز ٝؿيشٛج ،أدس صذسيؾيج إُ ٠صٌشيظ فن ثُلشد كي
ثُِؾٞء ٖٓ ،خالٍ ثُٞعجةن ثُذُٝيز ثُٔضٔغِز كي ثإلػالٕ ثُؼجُٔي ُقوٞم ثإلٗغجٕ
ٝثصلجهيز ثُخجصز دجُالؽتيٖ ُؼجّ

.

ؿيش أٗٓٝ ٚغ رُي ،ظِش عيجدر ثُذُٝز ٛي ثألعجط ػ٘ذٓج ٗضقذط ػٖ فن
ثُِؾٞءٓ ،غ ثُؼِْ إٔ ثالصلجهيجس ثُذُٝيز ٝخجصز ثصلجهيز ػجّ

دجُشؿْ ٖٓ ٓ٘قٜج

فوٞهج ُالؽتيٖ إال أٜٗج ًشعش ثُٔل ّٜٞثُضوِيذي ُقن ثُِؾٞء ٓغ إُضثّ ثُذٍٝ
ثألؼشثف دجفضشثّ دؼط ثُٔذجدا ثألعجعيز كي ٓؼجِٓز ثُالؽتيٖ.4
● خم رب لدرالات
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 فظش ثُضٜؾيش ثُوغشي:يغض٘ذ فظش ثُضٜؾيش ثُ وغشي إُ ٠أعظ هجٗٗٞيز ٝثظقزٝ ،يضؼِن رُي دٔ٘ظٓٞز
ثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ثإلٗغجٗي ٝثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ثُؾ٘جةي ٘ٓٝ ،ظٓٞز ثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ُقوٞم
ثإلٗغجٕٝ ،ثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ُالؽتيٖٝ ،أخيشث ثُوشثس سهْ

ثُصجدس ػٖ ثُؾٔؼيز

ثُؼجٓز ُألْٓ ثُٔضقذر.
 ثُضٜؾيش ثُوغشي كي ثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ثإلٗغجٗي ٝثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ثُؾ٘جةي:يوصذ دجُوجٗ ٕٞثُذُٝي ثإلٗغجٗي ٓؾٔٞػز ثُوٞثػذ ثُؼشكيز ٝثالصلجهيز ثُضي ص٘ظْ
عيش ثُؼِٔيجس ثُؼذثةيز ٝصقٔي ظقجيج ثُ٘ضثػجس ثُٔغِقز ٖٓٝ .عْ ،كئٕ ٛزث ثُوجٕٗٞ
يضؼِن دؾويٖ ،ثُؾن ثأل ٍٝيضٔغَ كي هٞثػذ عيش ثُؼِٔيجس ثُؼذثةيز ٝيضؼِن رُي
دجُٞعجةَ ٝثألعجُيخ ثُٔغضؼِٔز كي ثُوضجًٍٔ ،ج يضٔغَ ثُؾن ثُغجٗي كي فٔجيز ظقجيج
ثُ٘ضثػجس ثُٔغِقزٝ ،يضؼِن رُي دقٔجيز ثُؾشفٝ ٠ثُٔشظٝ ٠ثُـشهٝ ،٠فٔجيز
أعش ٟثُقشح ،دجإلظجكز إُ ٠فٔجيز ثُٔذٗييٖ.5
ٝئغَ ثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ثُؾ٘جةي ظٔجٗز ٜٓٔز ٝأعجعيز ُِوجٗ ٕٞثُذُٝي ثإلٗغجٗي.
 ٖٓٝديٖ ثُلتجس ثُٔقٔيز ٛي كتز ثُغٌجٕ ثُٔذٗييٖ  ْٜ٘ٓٝثُالؽتيٖ ،ثُزيٖ هذ
يضؼشظُِ ٕٞضشفيَ ٝثُضٜؾيش ثُوغشي.
كي ثُوجٕٗٞ

يوصذ دجُضٜؾيش ثُوغشي

ثُذُٝي ثإلٗغجٗي هيجّ ثُذُٝز أ ٝعِؽز ثالفضالٍ دأي ػَٔ أ ٝإؽشثء ٖٓ ؽأٗ ٚإٔ يؤدي
إُ ٠صـييش ثُضشًيذز ثُغٌجٗيز كي ثُٔ٘ؽوز ثُٔغضٜذكز.
ٝصقظش ثصلجهيز ؽ٘يق ثُشثدؼز ُؼجّ

ثُضٜؾيش ثُوغشي ثُؾٔجػي أ ٝثُلشدي

ُألؽخجؿ ثُٔقٔييٖ أٗ ٝلي ٖٓ ْٜثألسثظي ثُٔقضِز إُ ٠أسثظي دُٝز ثالفضالٍ أٝ
إُ ٠أسثظي أي دُٝز أخشٓ ،ٟقضِز أ ٝؿيش ٓقضِز ،أي ًج ًجٗش دٝثػي.6ٚ
● خم رب لدرالات
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ٗضيؾز ُٔج فذط أع٘ جء ثُقشح ثُؼجُٔيز ثُغجٗيز ٖٓ ػِٔيجس صٜؾيش ،هذٓش ثُِؾ٘ز
ثُذُٝيز ُِصِيخ ثألفٔش ٛز ٙثُٔغأُز ثُٜٔٔز ُِؾ٘ز ثُخذشثء ثُضي ثؽضٔؼش ػجّ
ٝ .ػِ ٠أعجط ثُ٘ـ ثُضقعيشي ثُٔؼذ ٖٓ هذَ ثُخذشثء ،هجٓش ثُِؾ٘ز ثُذُٝيز
.7

دصيجؿز أفٌجّ صلصيِيز صْ ثالػضذثد دٜج ٖٓ هذَ ثُٔؤصٔش ثُذدِٓٞجعي ُؼجّ
ٓغ ثُؼِْ إٔ ٓج صعٔ٘ض ٚثُٔجدر

ًجٗش ٓقجًٔجس ٗٞسٓذشؽ ػوخ ثُقشح ثُؼجُٔيز

ثُغجٗيز هذ ٝظؼش أعغ ٚثُوجٗٗٞيز 8ثُضي أدسؽش كئج دؼذ كي ثُٔجدر
ؽ٘يق ثُشثدؼز ُؼجّ

ٖٓ ثصلجهيز

ٝ . 9صذػْ ٛزث ثُٔعٔ ٕٞدٔٞؽخ ثصلجهيز سٓٝج ثُٔضؼِوز

دئٗؾجء ثُٔقٌٔز ثُؾ٘جةيز ثُذُٝيز ُؼجّ

(ثُٔٞثد

ٝ

ٖٓ ثُ٘ظجّ ثألعجعي).

كلي ثُٞهش ثُزي هذٓش كي ٚثُِؾ٘ز ثُذُٝيز ٓوضشفٜج دجُصيجؿز ثُضجُيز " :يقظش
ثُضشفيَ أٗ ٝوَ ثألؽخجؿ ثُٔقٔييٖ ٖٓ ثألسثظي ثُٔقضِز  ،"...كئٕ ثُٔؤصٔش
ثُذدِٓٞجعي كعَ ػذّ ٝظغ فعش ٓؽِن ػِ ٠ثُ٘وَ دؾٔيغ أٗٞثػ ،ٚخجصز كئج
يضؼِن دأُٝتي ثألؽخجؿ ثُزيٖ ي٘ضٔ ٕٞألهِيجس ػشهيز أ ٝعيجعيز ٝثُزيٖ ئٌٖ إٔ
يضؼشظٞث إُ ٠صٔييض ٝثظؽٜجد ػِٛ ٠زث ثألعجطٛ ٖٓٝ .زث ثُٔ٘ؽِن صْ فعش ثُ٘وَ
ثُوغشي ٝثُغٔجؿ دجُ٘وَ ثالخضيجسي.
ؿيش أٗ ٚيؾخ صقذيذ ثُٔوصٞد دجُ٘وَ ثالخضيجسي ،فيظ إٔ ٓٞثكوز ثألؽخجؿ
ػِ ٠ػِٔيز ثُ٘وَ هذ ال يؼ٘ي إٔ رُي ي٘ذسػ ظٖٔ ثُ٘وَ ثالخضيجسي ،كوذ صذ٘ش
ثُٔقٌٔز ثُؾ٘جةيز ثُذُٝيز ثُخجصز ديٞؿغالكيج عجدوج إٔ ٓٞثكوز ثألؽخجؿ ػِٗ ٠وِْٜ
ال يٌ ُٚ ٕٞأيز هئز دجُ٘ظش إُ ٠ؼذيؼز ثُغيجم ثُلؼِي ثُزي صؼؽ ٠كي.ٚ
 ٖٓٝؽٜز أخش ،ٟيؾخ ثُضٔييض ديٖ ثُ٘وَ ثُوغشي ٝديٖ ثإلخالء ،فيظ ئٌٖ
ُذُٝز ثالفضالٍ إٔ صو ّٞدئخالء ًِي أ ٝؽضةي ُٔ٘ؽوز ٓقضِز ٓؼي٘ز ،إرث ثهضع ٠رُي
أٖٓ ثُغٌجٕ أ ٝألعذجح ػغٌشيز هٜشيزٝ .ال يؾٞص إٔ يضشصخ ػِ ٠ػِٔيجس ثإلخالء
ٗضٝؿ ثألؽخجؿ ثُٔقٔييٖ إال كي إؼجس فذٝد ثألسثظي ثُٔقضِزٓ ،ج ُْ يضؼزس رُي
● خم رب لدرالات
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ٖٓ ثُ٘جفيز ثُٔجديزٝ .يؾخ إػجدر ثُغٌجٕ ثُٔ٘وُٞيٖ ػِٛ ٠زث ثُ٘ق ٞإُٞٓ ٠ثؼْٜ٘
دٔؾشد صٞهق ثألػٔجٍ ثُؼذثةيز كي ٛزث ثُوؽجع.10
 ٖٓٝعْ ،كئٕ ثإلخالء يخضِق ػٖ ثُ٘وَ ثُوغشي ٖٓ فيظ إٔ ثإلخالء ٝإٕ ًجٕ
إؽذجسيج إال أٗ ٚي٘ذسػ ظٖٔ ثُضذثديش ثُٔؤهضز ثُضي صٌ ٕٞكي ٓصِقز ثُغٌجٕ
ٝثُٔقجكظز ػِيٗ ْٜظشث السصذجغ رُي دأعذجح أٓ٘يز.
 ٖٓٝثألٓغِز ثُؼِٔيز ُِضٜؾيش ثُوغشي ٓج هجّ د ٚثٌُيجٕ ثُصٜيٗٞي كي كِغؽيٖ ػجّ
ٓٝج يضثٍ رُي ٓغضٔشث إُ ٠ثُيٝ ّٞدأؽٌجٍ ٓخضِلز ،فيظ هجّ ثٌُيجٕ كي صِي
ثُلضشر دضٜؾيش ٓج يوشح ٖٓ أسدؼز ٓالييٖ كِغؽي٘ي ٝصشكط ػٞدص ْٜإُ ٠دالد.11ْٛ
 ثُضٜؾيش ثُوغشي كي ثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ُقوٞم ثإلٗغجٕ:يضؼِن ثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ُقوٞم ثإلٗغجٕ دضِي ثُقوٞم ثُِصيوز دؾخـ ثإلٗغجٕ،
ٝيضؼِن ثألٓش دقجُز ثُغِْ (ثُٔل ّٜٞثُعين) ،ألٕ فجُز ثُ٘ضثع ثُٔغِـ ٗؽذن كيٜج
هٞثػذ ثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ثإلٗغجٗي.
ٝإرث أسدٗج إٔ ٗشدػ ٓغأُز ثُضٜؾيش ثُوغشي دقوٞم ثإلٗغجٕ ،كئٕ رُي يضؼِن
دجُعشٝسر دجُقن كي ثُقيجر ٝفن ثإلٗغجٕ كي ثُؼيؼ كي ٝؼ٘ٝ ٚثُذوجء دٝ ٚثُقن كي
ثُغٌٖ ٝثُقن كي ػذّ ثُخعٞع ُِضٔييضٝ ...ؿيشٛج ٖٓ ثُقوٞم ثُضي صضؼجسض ٓغ
ٓغأُز ثُضٜؾيش ثُوغشي كي فذ رثص ٖٓٝ .ٚعْ ،كئٕ ٓ٘غ ثُضٜؾيش يشصذػ دجُعشٝسر دٜزٙ
ثُقوٞم ثإلٗغجٗيز ثُٔضلن فُٜٞج.
ثُٔجدر

ٖٓ ثإلػالٕ ثُؼجُٔي ُقوٞم ثإلٗغجٕ:

" ٌَُ كشد فشيز ثُض٘وَ ٝثخضيجس ٓقَ إهجٓض ٚدثخَ فذٝد ًَ دُٝز.
يقن ٌَُ كشد إٔ يـجدس أيز دالد دٔج كي رُي دِذًٔ ٙج يقن ُ ٚثُؼٞدر إُي."ٚ
● خم رب لدرالات
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إٕ فن ثُض٘وَ ٝفن ثُٔـجدسر ٝثُؼٞدر ي٘ذسؽجٕ ظٖٔ ثُقوٞم ثُِصيوز دؾخـ
ثإلٗغجٕ.
 ثُضٜؾيش ثُوغشي كي ثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ُالؽتيٖ:ٗوصذ دٌِٔز الؽب كي ثصلجهيز ثُخجصز دٞظغ ثُالؽتيٖ ُؼجّ
" ًَ ؽخـ يٞؽذ ،د٘ضيؾز أفذثط ٝهؼش هذَ

:
،

ًجٗ ٕٞثُغجٗي/ي٘جيش

ٝدغذخ خٞف ُٓ ٚج يذشس ٖٓ ٙثُضؼشض ُالظؽٜجد دغذخ ػشه ٚأ ٝدي٘ ٚأ ٝؽ٘غيض ٚأٝ
ثٗضٔجة ٚإُي كتز ثؽضٔجػيز ٓؼي٘ز أ ٝآسثة ٚثُغيجعيز ،خجسػ دِذ ؽ٘غيضٝ ،ٚال يغضؽيغ ،أٝ
ال يشيذ دغذخ رُي ثُخٞف ،إٔ يغضظَ دقٔجيز رُي ثُذِذ ،أ ًَ ٝؽخـ ال ئِي
ؽ٘غيز ٝيٞؽذ خجسػ دِذ إهجٓض ٚثُٔؼضجدر ثُغجدن د٘ضيؾز ٓغَ صِي ثألفذثط ٝال
يغضؽيغ ،أ ٝال يشيذ دغذخ رُي ثُخٞف ،إٔ يؼٞد إُي رُي ثُذِذ
 ثُوشثسثس ثُذُٝيز:صذسس ثُؼذيذ ٖٓ ثُوشثسثس ثألٓٔيز ثُضي صؼضشف دقن ػٞدر ثُلِغؽي٘ييٖ إُ٠
ديجس ،ْٛكوذ أصذسس ثُؾٔؼيز ثُؼجٓز ُألْٓ ثُٔضقذر ثُوشثس سهْ
ثُلوشر

ٝثُزي ؽجء كي

ٓ٘ ٚدإٔ ثُؾٔؼيز ثُؼجٓز "صوشس ٝؽٞح ثُغٔجؿ دجُؼٞدر ،كي أهشح ٝهش

ٌٖٓٔ ُالؽتيٖ ثُشثؿذيٖ كي ثُؼٞدر إُ ٠ديجسٝ ْٛثُؼيؼ دغالّ ٓغ ؽيشثٗٝٝ ،ْٜؽٞح
دكغ صؼٞيعجس ػٖ ٓٔضٌِجس ثُزيٖ يوشس ٕٝػذّ ثُؼٞدر إُ ٠ديجسًٝ ْٛزُي ػٖ ًَ
كوذثٕ أ ٝخغجسر أ ٝظشس ُِٔٔضٌِجس دقيظ يؼٞد ثُؾيء إُ ٠أصِٝ ٚكو ًج ُٔذجدا
يؼٞض ػٖ رُي ثُلوذثٕ أ ٝثُخغجسر أ ٝثُعشس ٖٓ
ثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ٝثُؼذثُز ،دقيظ ّ
هذَ ثُقٌٓٞجس أ ٝثُغِؽجس ثُٔغؤُٝز ٝ . 12صْ ثُضأًيذ ػِٓ ٠عٔٛ ٕٞزث ثُوشثس كي
ثٌُغيش ٖٓ ثُٔشثس كي كضشثس الفوز ُصذٝس.ٙ
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ػ٘ذٓج ٝثكوش ثُؾٔؼيز ثُؼجٓز ُألْٓ ثُٔضقذر ػِ ٠ؼِخ ثٗعٔجّ ثٌُيجٕ
د٘جء ػِ ٠صؼٜذ "
ثُصٜيٗٞي ،ؽجء كي هشثس ثُؾٔؼيز ثُؼجٓز سهْ
إٔ رُي ؽجء ً
ثُٔضؼِن دقن ثُؼٞدر ُالؽتيٖ ثُلِغؽي٘ييٖ
ثٌُيجٕ ثُصٜيٗٞي " دض٘ليز ثُوشثس سهْ
ؿيش إٔ رُي كي ثُقويوز ئغَ ٝصٔز ػجس كي ؽذيٖ ثألْٓ ثُٔضقذر ثُضي ٝثكوش ػِ٠
ثٗعٔجّ ًيجٕ ٓق ضَ ٓٝـضصخ ألسض ؽؼخ آخشٝ ،ال ئٌٖ ثُو ٍٞإٔ ثُٔٞثكوز ػِ٠
ثالٗعٔجّ ًجٕ ٗضيؾز ٓٞثكوز ٛزث ثٌُيجٕ ثُٔقضَ ػِٓ ٠ؽِخ فن ثُؼٞدر.

ثالثا :حق الالجئني الفلسطيهيني يف التعويض
كي ثُذذثيز يؾخ ثُضلشهز ديٖ فن ثُؼٞدر ٝثُقن كي ثُضؼٞيط ،كجُغجٗي ال يِـي
ثأل ،ٍٝكقن ثُؼٞدر ًٔج صؽشه٘ج ُ ٚعجدوج ٗجصؼ ٖٓ فن ثُؾخـ كي ثُض٘وَ ٝثُٔـجدسر،
ًٔج يشؽغ أعجع ٚإُ ٠صؾشيْ ثُضٜؾيش ثُوغشي كي فذ رثص ،ٚكي فيٖ إٔ ثُقن كي
ثُضؼٞيط  ٞٛفن ٗجصؼ ٖٓ إفذثط أظشثس ُِـيش صِضّ ٖٓ ًجٕ عذذج كي فذٝعٚ
دجُضؼٞيطُ .زث ٗضؽشم إُٓ ٠ل ّٜٞثُضؼٞيط ،عْ ثألعجط ثُوجٗٗٞي ُقن ثُالؽتيٖ
ثُلِغؽي٘ييٖ كي ثُضؼٞيط.
 ٓل ّٜٞثُضؼٞيط:يضؼِن ثُضؼٞيط ًٔج ٓؼشٝف كي ثُوٞثػذ ثُؼجٓز كي ثُوجٗ ٕٞثُٔذٗي دؾذش ثُعشس
ثُ٘جصؼ ػٖ ثُضغذخ كي فجدط ٓؼيٖ ،دقيظ يِضّ ٖٓ صغذخ كي إفذثط ثُعشس
دجُضؼٞيط.
ٗٝضيؾز ُزُي ،كئٕ ثألظشثس ثُ٘جصؾز ػٖ ػِٔيجس ثُضٜؾيش ثُوغشي ثُزي ثسصٌذٚ
ثٌُيجٕ ثُصٜيٗٞي يؾذش ٙػِ ٠صؼٞيط ثُٔضعشسيٖ ثعض٘جدث إُٛ ٠ز ٙثُوٞثػذ ثُؼجٓز.
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 ثألعجط ثُوجٗٗٞي ُقن ثُالؽتيٖ ثُلِغؽي٘ييٖ كي ثُضؼٞيط:إٕ ثُقن كي ثُضؼٞيط ُالؽتيٖ ثُلِغؽي٘ييٖ ال ئٌٖ صقش إي ظشف سدؽ ٚدقن
ثُؼٞدر كي فذ رثص ،ٚكجُضؼٞيط يشصذػ دضِي ثألظشثس ثُضي ُقوش ثُلِغؽي٘ييٖ ؽشثء
ؽشئز ثُضٜؾيش ٝثُضشفيَ ثُوغشي ثُزي ثسصٌذ ٚثٌُيجٕ ثُصٜيٗٞي كي كِغؽيٖٖٓٝ .
عْ ،كئٕ ثألعجط ثُوجٗٗٞي ُقن ثُالؽتيٖ ثُلِغؽي٘ييٖ كي ثُضؼٞيط يشؽغ إُٗ ٠ظشيز
ثُضؼٞيط ػٖ ثُعشس ًئؼجس أً ٍٝوجػذر أعجعيز صؼضٔذ ػِيٜج دويز ثألعظ ثألخشٟ
ثُٔضٔغِز كي ٓؾٔٞػز ثُوشثسثس ثُذُٝيز (ثُوجٗ ٕٞثُذُٝي) ًئؼجس عجٕٝ ،يضعـ ٖٓ
خالٍ رُي ٓٞهق ثٌُيجٕ ثُصٜيٗٞي ثُٔخجُق صٔجٓج ٌَُ ثألػشثف ٝثألعظ
ثُٔضؼجسف ػِيٜج ٝثُضي صؼضٔذ ػِيٜج ًَ ثُ٘ظْ ثُوجٗٗٞيز كي ثُؼجُْ.
ٞٓ .هق ثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ٖٓ ثُضؼٞيط:
يشصٌض ثُقن كي ثُضؼٞيط ػِ ٠إٔ ثُضؼٞيط يوجدِ ٚثُضضثّ دئصالفٝ ،ٚهذ ٗصش
هٞثػذ ثُوجٗ ٕٞثُذُٝي ُقوٞم ثإلٗغجٕ ػِٛ ٠زث ثُقن ،عٞثء صؼِن رُي دجصلجهيجس
دُٝيز إهِئيز أ ٝػجُٔيز.
ٝصذسس ثُؼذيذ ٖٓ ثُوشثسثس ثُذُٝيز ثُضي صؼضذش ثُضؼٞيط ػٖ ثألظشثس ثُضي
ُقوش ثُلِغؽي٘ييٖ ؽشثء صٜؾيش ٖٓ ْٛأسظ ْٜفوج أصيال ٖٓٝ .أٛ ْٛز ٙثُوشثسثس
كي

ثُوشثس سهْ

/

/

ٝ .هذ أًذ ثُٔؾضٔغ ثُذُٝي ػِيٓ ٚشثس ػذيذر،

ٛٝزث يـذٍ دٞظٞؿ ػِ ٠إؽٔجع دُٝي ٓغضٔشٔٓ ،ج يؤدي د ٚإُ ٠إٔ يشه ٠إُ ٠صلز
ثالُضضثّ

ٞٓ .هق ثٌُيجٕ ثُصٜيٗٞي ٖٓ ثُضؼٞيط:
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ال صؼضذش ثُؾشٝغ ثُضي ٝظؼٜج ثٌُيجٕ ثُصٜيٗٞي هجٗٗٞيز ػِ ٠ثإلؼالم ،دَ
صضؼجسض ٓؼ ٚكي ًَ ؽٞثٗذٜج ،ك ٜٞيؼضٔذ ػِٓ ٠وجسدز صضٔغَ كي ثُضؼٞيط ٓوجدَ
ثُض٘جصٍ ػٖ فن ثُؼٞدرٛٝ ،زث يضؼجسض ٓغ ثُٔذجدا ثُؼجٓز كي ؽٔيغ ثُ٘ظْ ثُوجٗٗٞيز
كي ثُؼجُْ ثُضي صشصٌض ػِ ٠هجػذر أعجعيز صضٔغَ كي ظشٝسر ثُضؼٞيط ػٖ ثُعشس.14

خامتة
ٖٓ خالٍ ٛز ٙثُٞس هز ثُذقغيز ثُٔٞؽضر ،ئٌٖ ثُو ٍٞإٔ فن ثُلِغؽي٘ييٖ كي
ثُؼٞدر إُ ٠ديجسٝ ْٛأسثظي ْٜفن أصيَ ٝؿيش هجدَ ُِ٘وجػ أ ٝثُضلجٝض ف.ُٚٞ
صٞصِ٘ج إُ ٠ثُ٘ضجةؼ ثُضجُيز:
فن ثُؼٞدر فن أصيَ ال ئٌٖ إٔ يغوػ دأيز ؼشيوز ًجٗش.
فن ثُؼٞدر ٓشصذػ دقوٞم أصيِز ُإلٗغجٕٓ ،غَ ثُقن كي ثُض٘وَ
ٝثُٔـجدسر.
فن ثُؼٞدر فن كشدي  ٌُٚ٘ٝر ٝأدؼجد ؽٔجػيز صضؼِن دجُؾؼخ ثُلِغؽي٘ي
ًٌَ ثعض٘جدث إُ ٠فن صوشيش ثُٔصيش.
فن ثُؼٞدر فن ر ٝؼذيؼز ٓذٗيز يضؼِن دجعضؼجدر ثألٓالى ٝثُضؼٞيط ػٖ
ثألظشثس ثُ٘جؽٔز ػٖ ثُضٜؾيش ثُوغشي ٞٛٝ ،أيعج ر ٝؼذيؼز عيجعيز ألٗٚ
يضؼِن دجعضؼجدر ثُٔٞثؼ٘ز ُألكشثد ثُٜٔؾشيٖ.
ثُوشثس ثُٔضؼِن دقن ثُؼٞدر ال يغوػ دجُضوجدّ ٝال يِـ ٠دجصلجم ؽذيذ أٝ
ٓؼجٛذر ؽذيذر ٌُ ٚٗٞفن كشديٗٝ ،جدغ ٖٓ صِخ ثُوجٗ ٕٞثُذُٝي
ٝصؽذيوج ُ.ٚ
● خم رب لدرالات
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ًٔج صٞصِ٘ج إُ ٠ثالهضشثؿ ثُضجُي:
إٕ فَ ثُوعيز ثُلِغؽي٘يز ال ئٌٖ إٔ يضْ دجُض٘جصٍ ػٖ فن ثُؼٞدر،
ُزُي يؾخ ثُضٔغي دقن ثُلِغؽي٘ييٖ كي ثُؼٞدر إُ ٠أسثظيٝ ،ْٜإٔ
ٓخجُلز رُي يؼ٘ي ثسصٌجح ؽشئز إظجكيز كي فو.ْٜ
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اهلوامش:
 ٓقغٖ ٓقٔذ صجُـ ،ثُوعيز ثُلِغؽي٘يز ٝخِليجصٜج ثُضجسيخيز ٝصؽٞسثصٜج ثُٔؼجصشرٓ ،شًض ثُضيضٗٞزُِذسثعجس ٝثالعضؾجسثس ،ديشٝسُ ،ذ٘جٕ ،ؿ

ٓٝج دؼذٛج.

 ٓقٔذ ثؽضيٞٓ ،ٚعٞػز ثُٔصؽِقجس ٝثُٔلجٛيْ ثُلِغؽي٘يز ،دثس ثُؾِيَ ُِ٘ؾش ،ػٔجٕ،ؿ

،

.
.

 -ثُٔشؽغ ٗلغ ،ٚؿ

 ٗؾٓ ٟٞصؽل ٠فغجٝي ،فوٞم ثُالؽتيٖ ثُلِغؽي٘ييٖ ديٖ ثُؾشػيز ثُذُٝيز ٝثُٔلجٝظجسثُلِغؽي٘يز ثإلعشثةيِيزٓ ،شًض ثُضيضٗٞز ُِذسثعجس ٝثالعضؾجسثس ،ديشٝس ،د ٕٝع٘ز ٗؾش ،ؿ

...

.
 أٗظش ًضجد٘ج :ثُ٘ظشيز ثُؼجٓز ُِوجٗ ٕٞثُذُٝي ثإلٗغجٗيٓ ،ؽذؼز عخشي ،ثُٞثدي ،ثُؾضثةش،ؿ

،

ٓٝج دؼذٛج.

 ،ثُٔجدر .
 ثصلجهيز ؽ٘يق ثُشثدؼز ُؼجّ- Commentaire de quatrième convention de Genève du 12 Aout 1949,
CICR, p. 278, disponible : www.icrc.org
8
- Eric DAVID, Principes de droit des conflits armés, Bruylant, Bruxelles,
7

2008, pp. 779-780.
 ٓ٘جس ٓخ ،ٍٞعجةش ٛجعضي٘ؾ ،عئ ٕٞسيُ٘ٞذص ،ثُضٜؾيش ثُوغشي ُِغٌجٕ :ثُقجُز ثُلِغؽي٘يزٝ ،سهزػَٔ سهْ

 ،عِغِز أٝسثم ػَٔٓ ،شًض دذيَ،

 -ثصلجهيز ؽ٘يق ثُشثدؼز ُؼجّ

 ،ثُٔجدر

،ؿ .
. /

 ثٗظش :ػذذ ثُلضجؿ ديٓٞي فؾجصي ،ثُٔقٌٔز ثُؾ٘جةيز ثُذُٝيز  ،دثس ثٌُضخ ثُوجٗٗٞيزٓ ،صش،،ؿؿ

–

.

أٗظش أيعج:
ُٔ -12ضيذ ثُٔؼِٓٞجس أٗظشٝ :ظجؿ ػيذ ،فن ػٞدر ثُالؽتيٖ ثُلِغؽي٘ييٖ ديٖ فَ ثُذُٝضيٖ ٝيٜٞديز
ثُذُٝز ،ؿ ٓٝ 01ج دؼذٛج.
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: أٗظش ثُوشثسثسدؼذ فشح

ْهشثس ٓؾِظ ثألٖٓ سهٝ ،

 هشثس-

/

سرٝثُذ

ْ هشثس ثُؾٔؼيز ثُؼجٓز سه-

ثُصجدس كي

/
/

ٓيـز كـيٞٔثُصجدس ػٖ ثُؾٔؼيز ثُؼ

ديغٔذش/ٍٕٝ أًٞٗج

/

ْهشثس ٓؾِظ ثألٖٓ سه
( ْيش سهٜ ثُوشثس ثُؾ.

ّديغٔذش ػج

ثُصجدس كي

ْ هشثس ٓشكن ُوشثس ثُؾٔؼيز ثُؼجٓز سه-

مٍٞ فوٞ هشثس ُؾ٘ز ثألْٓ ثُٔضقذر فثُصجدس كي

دؼذ فشح

ْثُوشثس سه

ديغٔذش

/

كي

/

ْ هشثس سه.

ْهشثس ثُؾٔؼيز ثُؼجٓز سه

ْسه

ثُصجدس كي

جٜسصٝصيجس ثُِؾ٘ز ثُؼجٓز كي دّٞ ص
ديغٔذش

ثُصجدس كي

سرٝثُذ

ديغٔذش
/ ٕثإلٗغج

ٍّ ػجٝصؾشيٖ أ

.ج ٖٓ ثُوشثسثسٛؿيشٝ .
 ٓشًض،ُزٝديز ثُذٜٞيٝ ُٖضيٝدر ثُالؽتيٖ ثُلِغؽي٘ييٖ ديٖ فَ ثُذٞ فن ػ،ٖ ٗجديز عؼذ ثُذي.

ؿ،

،ٕ ُذ٘ج،سٝ ديش،ثالعضؾجسثسٝ ٗز ُِذسثعجسٞثُضيض

The right of return in the Palestinian question in
accordance with the rules of public international law
Abdelkader HOUBA
Faculty of law and political sciences - University of El-oued – Algeria

Abstract:
The right of return is linked to the issue of freedom of movement, it is
also linked to the question of the criminalization of forced displacement,
which finds its legal basis in the rules of international humanitarian law,
international human rights law, international criminal law and
international refugee law. It is also linked to a series of international
resolutions that recognize this right and emphasizes the protection.
So, in this research paper we address the right of return of the
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Palestinian issue in accordance with the rules of public international law,
where we show the legal basis of the right of return for Palestinian
refugees and the right of Palestinian refugees to compensation.
Key words: the right of return - refugees - Palestinians.
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