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خالصة تقرير برنادوت الثاين

1948سنة 

يجب أن يعترف العامل العربي أنه قد أصبح هناك يف فلسطين دولة يهودية ذات سيادة قائمة قوية تدعى -1

دولة إسرائيل وهي تمارس سلطاتها غير منقوصة يف جميع األراضي التي حتتلها وليس هناك جمال 

. لالعتقاد بأنها لن تعمر طويال

ما نص عليه مشروع التقسيم الذي أقرته اجلمعية العمومية يجب تنفيذ حدود هذه الدولة اإلسرائيلية ب-2

: تشرين الثاين مع التعديالت التالية29بتاريخ 

. ) أ ( 

ن ينبغي أن تخرجا من أراضي       يمتد خط من الفالوجة إىل الشمال ثم الشمال الشرقي من اللد والرملة اللتي) ب(

. الدولة اليهودية

. تضم منطقة اجلليل برمتها إىل الدولة اليهودية) جـ(

ينبغي أن تعين احلدود على أساس الوحدة اجلغرافية واجلنسية على أن تطبق على الطرفين بالتساوي دون -3

. نوفمبر29تقيد دقيق باحلدود التي عينها قرار 

إذ أنه مل تبد أي بادرة إلنشاء دولة عربية يف (تعين احلدود ما بين الدولة اليهودية واملنطقة العربية -4

. بواسطة اتفاق مشترك بين العرب واليهود أو على يد منظمة األمم) األرض العربية

. سكانهايترك للدول العربية أن تقرر مصير األراضي العربية بفلسطين بالتشاور مع-5

بالنظر للعالقات االقتصادية والتاريخية واجلغرافية والسياسة بين املنطقة العربية يف فلسطين وشرقي -6

األردن فإن هناك من األسباب القوية ما يحمل على ضم هذه األراضي إىل شرق األردن على أن تعدل
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. احلدود املتاخمة للدول العربية األخرى

بما يف ذلك منشآت البترول مرفأ حرا على أن يعطى للدول العربية ذات الشأن منفذا إىل البحر تعلن حيفا -7

. وعلى أن تتعهد الدول العربية بضمان استمرار تدفق البترول العربي إليه

. يعلن مطار اللد مطارا حرا ويعطى للدول العربية املعنية منفذا إليه-8

إشراف هيئة األمم على أن يُعْطَى للعرب واليهود فيها أكبر مدى من اإلدارة ينبغي وضع القدس حتت -9

. احمللية وعلى أن تضمن حرية العبادة وزيارة األماكن املقدسة ملن يرغب يف زيارتها

يجب أن تؤكد منظمة األمم املتحدة حق الناس األبرياء الذين شردوا من بيوتهم بسبب اإلرهاب احلايل -10

. يف العودة إىل ديارهم كما ينبغي أن تدفع تعويضات عن املمتلكات ملن يرغب منهم يف العودة

. يجب أن يضمن كل من الطرفين حقوق األقلية األخرى التي تسكن منطقته-11

ينبغي أن تتعهد منظمة األمم املتحدة بضمانات إلزالة خماوف العرب واليهود كل من اآلخر وعلى -12

. األخص فيما يتعلق باحلقوق اإلنسانية

ويجب تعيين جملس فني من قبل منظمة األمم املتحدة لتعيين احلدود أوال ثم للعمل على توثيق العالقات -13

. ما بين الدولة اليهودية والعرب



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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