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  جلنة األمم املتحدة للتوفيق بشأن فلسطين
1948  - 1951  

  حدود الرفض العربي
  

 احملتويات
  

  
  صفحة    
  1   دخلم

  7    مصطلحات وخمتصرات
  
  

  األول بابال
  الضعف التكويني للجنة التوفيق

  
 11   شهادة ميالد غامضة  :الفصل األول

  11  ـ طلب وسيط األمم املتحدة   
  17  نّص ملتبس ) 3الدورة ( 194ـ القرار   

 22   عامل قوة أم عامل تهافت؟: الهيكلية ما بين احلكومية للجنة  : الفصل الثاين

  22  ـ هيئة ما بَيْن حكومية   
  26  سياسة انتظار أم سياسة نفوذ؟ : ـ حالة الدول األعضاء  
  30  ـ املمثلون   

 35   اإلسرائيلي -السياسية للنزاع العربي اللجنة يف مواجهة املعطيات : التوفيق يف قيد العمل : الفصل الثالث

  37  ـ أولوية مشكلة الالجئين   
  40   تنازالت احلكومات العربيةـ   
  42  دولة إسرائيل تعارض عودة العرب الفلسطينيينـ   
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  الثاين بابال
  مؤتمر لوزان

  أو االختبار الضائع للتوفيق
  )1949سبتمبر / أيلول 15 -إبريل / نيسان 27(

  
 

  
 53  إقفال السبيل أمام مشكلة الالجئين   :لرابعا الفصل

  53  ) 3الدورة ( 194ـ إسرائيل ترفض مبادىء القرار   
  63  ـ اجملهودات العربية للتوفيق   
  68  ـ االقتراح اإلسرائيلي بعودة مائة ألف الجىء خديعة ملواجهة الضغوط األميركية   
  80  ـ األمل بحل اقتصادي   

 88  إسرائيل تبحث عن ضمان قانوين ملكتسباتها من األراضي : نون واألمر الواقعالقا  : الفصل اخلامس

  88  ـ بروتوكول لوزان، تسوية مزيفة   
  93  إسرائيل حتاول جر الوفود العربية إىل مفاوضات منفصلة ـ   
  101   مشروع تقسيم أم اتفاقات هدنة؟ األسس الغامضة للموقف اإلسرائيليـ   

 109  سياسة األمر الواقع اإلسرائيلية   : الفصل السادس

  109  ـ حجة األمر الواقع  
  114  حلاالت األمر الواقع" اخللق املتواصل"ـ   
 
  

 118  ـ احلذر من األمم املتحدة 
 
  

  
  الباب الثالث
  زوال اللجنة

  وانتصار حلول األمر الواقع
  
  

 125  دويل للقدس واألماكن املقدسةمسألة النظام ال: اللجنة يجحدها منتدبوها  :الفصل السابع

  125  ـ عدم تطابق أماين اجلمعية العامة مع حالة األمر الواقع   
  128  ـ مشروع حل وسط   
  133  اجلمعية العامة تتجاهل املشروع : ـ انتصار التطرف  

 138  البعثة االقتصادية للدرس : مقاربة تقنية ملشكلة الالجئين  :الفصل الثامن

  139  ارجية األميركية ـ صنيعة اخل  
  142  ـ استخدام أكثر وغوث أقل   
  144  وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى : ـ االجناز امللموس الوحيد  

 149  اللجوء إىل الوساطة   :الفصل التاسع

  149  ـ مسألة شكل املفاوضات تثار جمدداً   
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  154  تلطة اللجان اخملـ مشروع   
  156   مؤتمر باريس: رصاصة الرحمةـ   

  
  

 163     خالصة

  
 169    مالحق

  171   1948ديسمبر / كانون األول 11بتاريخ ) 3الدورة ( 194قرار رقم : امللحق األول  
  175  تفويض البعثة االقتصادية للدرس : امللحق الثاين  
  178  بشأن فلسطينإعالن جلنة األمم املتحدة للتوفيق : امللحق الثالث  

  
 183    املراجع

  
 189    بيبليوغرافيا

  
 


