مجلة جامعة اإلسراء للمؤتمرات العلمية
مجلة علمية محكمة ،تنشر على صفحاتها نتائج األعمال البحثية للمؤتمرات العلمية التي تنظمها

جامعة اإلسراء ،حيث تحرص إدارة المجلة على ضمان تحري الدقة والموضوعية واألصالة في البحوث

العلمية المنشورة؛ بما يضيف إلى المعرفة اإلنسانية ما يستفيد منه الباحثون وصناع القرار .تنشر المجلة
البحوث العلمية المحكمة بإحدى اللغتين :العربية أو اإلنجليزية ،ويتم تحكيم البحوث من محكمين

متخصصين.

رؤية المجلة:
التميز في نشر البحوث العلمية المحكمة لمؤتمرات جامعة اإلسراء المحلية والدولية.
رسالة المجلة:
تسعى المجلة لنشر البحوث العلمية المحكمة في العلوم اإلنسانية والتطبيقية التي تستقطبها المؤتمرات

علميا يستفيد منها الباحثون
مرجعا
محليا ودوليًّا ،لتصبح المجلة
العلمية التي تنظمها جامعة اإلسراء
ً
ً
ً
وصناع القرار بما يخدم حل اإلشكاالت المجتمعية وعملية التنمية في فلسطين وخارجها.
أهداف المجلة:
علميا يستفيد منه الباحثون وصناع القرار،
 -1تجميع نتاج األعمال البحثية للمؤتمرات لتصبح
مرجعا ً
ً
بما يخدم حل اإلشكاالت المجتمعية وعملية التنمية في فلسطين وخارجها.
 -2نشر البحوث العلمية التي تتميز باألصالة في حقول العلوم اإلنسانية والتطبيقية المختلفة ،والتي
من شأنها أن تشكل إضافة معرفية لهذه العلوم.

 -3إبراز إسهامات المتخصصين على الصعيد المحلي والدولي في الحقول المختلفة للعلوم اإلنسانية
والتطبيقية.

 -4توثيق الروابط والصالت بين المتخصصين من العلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات في فلسطين
وخارجها.

 -5إقامة شبكة تعاون علمي بحثي أكاديمي بين المتخصصين في العلوم اإلنسانية والتطبيقية.
 -6نشر بحوث األكاديميين وذلك لالستفادة منها ألغراض الترقيات العلمية والتقويم السنوي.
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المؤتمر العلمي الدولي المحكم األول-كلية العلوم اإلنسانية-جامعة اإلسراء
األمم المتحدة والقضية الفلسطينية تحديات وفرص
رؤية المؤتمر:
تنطلق رؤية المؤتمر من البحث والتحليل على الدور المناط باألمم المتحدة خاصة اتجاه القضية
الفلسطينية وسـير غور الباحثـين بقـراءة عميقة لقـ ـ اررات األمـ ــم المتحــدة وم ــدى فعــاليــاتها والوقــوف على
الفرص والتحـديات التي ت ـواجـه القضــية الفلسطيــنية أم ــام األم ــم المتـحــدة.
رسالة المؤتمر:
تنطلق رسالة المؤتمر من أصل الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني ،ومن المساعي
الفلسطينية لتثبيت هذه الحقوق وفي مقدمتها إقامـة الدولـة الفلسطينية المستقلة؛ وذلك من خالل استخدام
كافـة السبل المشروعة المتاحة ،ومنها :الق اررات الدولية خاصة الصادرة عن األمم المتحدة ،ولمحاولة فهم
وترسيخ العالقة القائمـة بين األمـ ـ ــم المتحـ ـ ــدة والقض ـ ــية الفلسطينية ،يستـ ـ ــوجب تعميق المعرفة لدور األمم
المتحدة في الص ـراعات الدولية ،من حيث التح ـ ـ ـ ــديات التي واجهـ ـ ــتها في ظ ـ ـ ــل نظ ـ ــام دولي متغير.
أهداف المؤتمر:
-1التعرف على أهمية األمم المتحدة كمؤسسة دولية ،وعالقتها بالقضية الفلسطينية وتحليل طبيعة دورها
وفعاليته ،والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه األمم المتحدة في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
وتحديد البدائل.
وعادال لألمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية.
فاعال
-2تحديد الفرص المتاحة الستثمار ًا
ً
دور ً
-3مناقشة األسس التي تقوم عليها االستراتيجية الفلسطينية في التعامل مع األمم المتحدة وتحديد أنجعها.
-4تحليل البعد السياسي والقانوني لالعتراف األممي بالدولة الفلسطينية.
-5تحديد دور الواليات المتحدة في التأثير على الق اررات األممية فيما يخص القضية الفلسطينية.
 -6قراءة الواقع الفلسطيني والعربي وتأثيره على ق اررات األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية.
 -7إتاحة الفرصة لمعرفة وجهات النظر المتنوعة حول دور األمم المتحدة في القضية الفلسطينية
والتحديات التي واجهتها.
 -8محاولة استشراق للرؤى الدولية حول القضية الفلسطينية ،وتقديم مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ
يمكن االستفادة منها في إدارة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
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محاور المؤتمر:
المحور األول:
دور األمم المتح ــدة ووك ــاالتها المتخص ــصة في ظ ــل نظ ــام دولـي متغير.
المحور الثاني:
األمم المتحدة والقضية الفلسطينية (تحديات وفرص في إطار الشرعية الدولية).
المحور الثالث:
تـ ــدويـ ــل القضـ ــية الفلسطي ــنية مـ ــا بيـ ــن االسـ ــتراتيجــية والتكتـ ـ ـ ــيك.
المحور الرابع:
التــأثير والبع ــد السياسي والقانوني لالع ــتراف األمـمي بالدول ــة الفلسطينية.
المحور الخامس:
الواليات المتحدة واألمـم المتحدة التأثير والتأثر (القضية الفلسطينية نموذجاً).
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المشرف العام للمجلة
الدكتور .عالء محمد مطر
لجان المؤتمر:
أسماء اللجنة العلمية للمؤتمر
االسم

م.

المنصب

.1

أد .أسامة أبو نحل

.2

أد .إبراهيم ابراش

ئيسا
ر ً

.3

أد .أحمد دحالن

عضوا
ً

.4

د .أحمد جميل عزم

عضوا
ً

.5

أد .رائد نعيرات

عضوا
ً

.6

أد .خالد صافي

.7

أد .عبد الرحمن أبو النصر

عضوا
ً

.8

أد .عبد الناصر سرور

عضوا
ً

.9

أد .ناجي شراب

عضوا
ً

 .11أد .وليد المدلل

عضوا
ً

 .13أد .بركات عبد العزيز

عضوا
ً

 .15أد .جمال مانع

عضوا
ً

عضوا
ً

عضوا
ً

 .11أد .حسن كمال

عضوا
ً

 .12أد .عماد جاد

عضوا
ً

 .14أد .صفاء عبد السالم

عضوا
ً

 .16أد .نشوة كرم أبو بكر

عضوا
ً

 .18د .يوسف الحساينة

عضوا
ً

 .21د .فضل عصام المزيني

عضوا
ً

 .22د .صالح أبو ختله

عضوا
ً

 .24د .محمد أبو سعدة

عضوا
ً

 .26د .بالب الشوبكي

عضوا
ً

 .17أد .الفاتح عبد السالم

عضوا
ً

 .19د .فايز أبو عيطة

عضوا
ً

 .21د .عالء محمد مطر

عضوا
ً

 .23د .طارق فهمي

عضوا
ً

 .25د .محمد النحال

عضوا
ً

الجهة
جامعة األزهر
جامعة األزهر
جامعة األزهر
جامعة بيرزيت
جامعة النجاح الوطنية
جامعة األقصى

جامعة األزهر
جامعة اإلسراء
جامعة األزهر

جامعة الزعيم األزهري /شرق السودان
الجامعة اإلسالمية
مركز األهرام للدراسات االستراتيجية  /مصر

جامعة القاهرة
جامعة اإلسكندرية  /مصر
جامعة عنابة  /الجزائر
جامعة القسيم  /السعودية
الجامعة اإلسالمية  /ماليزيا
أكاديمي
وكيل و ازرة االعالم

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

جامعة اإلسراء
جامعة القدس المفتوحة

المركز القومي لدراسات الشرق األوسط  /مصر

جامعة فلسطين
و ازرة العدل
جامعة الخليل
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عضوا
ً

 .27د .أيمن يوسف
 .28د .إبراهيم المصري

عضوا
ً

 .31د .وسام الفقعاوي

عضوا
ً

عضوا
ً

 .29د .خالد شعبان

عضوا
ً

Prof. Jill Dofir .31

عضوا
ً

Prof. Abed El Hamid Siyam .32

عضوا
ً

Dr. Marwan Darweish .33

الجامعة األمريكية العربية
مركز رؤيا للدراسات
مركز التخطيط الفلسطيني
أكاديمي
University De Lyon France
University in New Jersey. USA
)Agalll Muslim University (A. M. U.

أسماء اللجنة التحضيرية للمؤتمر
االسم

م.

المنصب

.1

د .عالء حمودة

.2

د .أحمد الحساينة

عضوا
ً
عضوا
ً

ئيسا
ر ً

د .سعيد الحمري

.4

د .عرفات الهور

عضوا
ً

.5

د .أحمد كلوب

.6

د .محمد نمر قنيطة

عضوا
ً

.7

د .أشرف أبو عابد

عضوا
ً

.8

د .إيهاب أبو منديل

.9

د .فؤاد الشخريتي

عضوا
ً
عضوا
ً

 .11د .جمال الفاضي

عضوا
ً

 .13د .نايف الفرا

عضوا
ً

.3

 .11د .عالء أبو طه

عضوا
ً

عضوا
ً

 .12د .فراس شحادة

عضوا
ً

 .14أ .عبد الجواد العطار

عضوا
ً

 .16أ .علي النزلي

عضوا
ً

 .15أ .صالح عبد العاطي

عضوا
ً

 .17أ .أحمد المصري

عضوا
ً

 .19أ .عالء العكلوك

عضوا
ً

 .18أ .رائد حلس

عضوا
ً

 .21أ .محمد حيدر األسطل

عضوا
ً

 .22أ .محمد صيدم

عضوا
ً

 .21أ .منصور أبو كريم

عضوا
ً

 .23أ .نهاد كرم

عضوا
ً
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 .24أ .أحمد محمود حمدان
 .25د .خليل اسماعيل األسمر
 .26أ .بسام الصرفندي
 .27أ .حسن المدهون

عضوا
ً

مدقق لغوي
بروتوكول المؤتمر
اللجنة اإلعالمية

 .28أ .عبد الحميد الديراوي

اللجنة اإلعالمية

 .29أ .أحمد حسونة

تصميم ومونتاج

 .31م .محمد حمودة

ملتي ميديا

 .31م .إيهاب أبو الخير

اإلعالم

 .32أ .عبد الهادي عوكل

اإلعالم

 .33أ .محمد السوافيري
 .34أ .سعد كريم

 .35أ .عبد الرحمن السويطي

اإلعالم
اإلعالم اإللكتروني
اإلعالم الجديد

 .36أ .رمزي حمدان

سكرتاريا المؤتمر

 .37أ .باسل الشيخ

سكرتاريا المؤتمر

 .38أ .سائد نسمان

سكرتاريا المؤتمر
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كلمة الرئيس الشرفي للمؤتمر
الدكتور .عدنان إبراهيم الحجار
بسم هللا الرحمن الرحيم
الغراء ،والصالة والسالم على رسول
الحمد هلل الذي جعل العلماء ورثة األنبياء ،فقلدهم األمانة َّ
ثغر من ِ
منا على ٍ
الحكماء ،الذي عظم العلم والعلماء – صلى هللا عليه وسلم-وبعدُ .ك ٌل َّ
الوطن،
ثغور هذا
ْ
ِ
اقع المسؤو ِ
ِ
العلمي -القضية الفلسطينية تحديات وفرص-
المؤتمر
الوطنية قمنا بعقد
لية والقي ِم
ِ
ونحن من و ِ
ُ
قادم ،وأننا
في هذا الصرِح األكاديمي الشامخ،
له حقو ٌق ال تَسق ُ
ط بالتَ ُ
شعب ُ
لنوصل رسال ًة للعال ِم أجمع ،أننا ٌ
َ
ٍ
ٍ
بها الظالمون مهما َفعُلوا.
ُ
أصحاب قضية عادلة لن ُيغي َ

ِ
ِ
كانت فكرًة
األكاديمية -من ُذ
المؤسسة
بدأت مسيرُة هذه
ْ
لقد ْ
ْ
ٍ
فلسطينية م ٍ
عقدة حالت دون أن تَبدأَ مسيرتَها في ٍ
ٍ
وقت
ظروف
ْ ُ َ ْ
ُ
ٍ
وموح ٍ
حكومة و ٍ
ٍ
ِ
دة ،وبعد "هجو ِم المصالحة"
احدة
وجود
وبعد
استنفذت
و
َّ
ْ
اليومَ ،
ً
جهودا ووقتًا وامكانات كبيرة .و َ
يقود سفين َة
وهوالمصطلح الذي أطلَق ُه معالي وز ُير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم-الذي ُ
ُ
احل متعددة ،وفي
و
ْ
أصبحت و ً
اقعا-بمر َ
ٍ
فيه،
أسبق من الوقت الذي
ْ
انطلقت ْ

الوح ِ
فإننا باشرنا باإلجر ِ
ِ
ِ
دة واالر ِ
ِ
توجيهاتهَّ ،
األصول
وحسب
اءات الالزمة،
بمؤسسات التعليم ،وبنا ًء على
تقاء
َ
َ
ِ
ِ
طوير مؤسسِتنا ،واالر ِ
المتَّبعة ،من ِ
الفلسطينية المميزة.
الوطنية
تقاء بها ،لتكو َن من الجامعا ِت
أجل تَ ِ ُ َ َ َ
ُ

ِ
لتأسيس جامعة اإلسراء ،أخذت على ِ
الدفاع عن الحقو ِق الوطنيةِ ،
ِ
وبناء
عات ِقها أمان َة
اللحظة األولى
ومن ُذ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
وفاعلية ومسئولية ،ومن م ِ ِ ِ
ٍ
ِ
جيل ٍ
ذلكَ ،س َعينا
بكفاءة
الوطن
مؤسسات
قادر على إدا ِرة
نطلق ح ْرص َنا على ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
توفير ُك ِل األدو ِ
ِ
اعتماد و ازرِة
المؤسسة على
حصول
الالزمة لتحقيق هذه الغاية ،ومنها
ات
ِب ُك ِل ِجِد إلى
ُ

للجامعات العربية ،ور ِ
التر ِ
ابطة الجامعات اإلسالمية ،و ِ
بية والتعليم العالي الفلسطينية ،واال ِ
ِ
اتحاد
تحاد العا ِم
الجامعات الدولي.

ِ
ِ
ِ
ِ
ثم تخر ِ
ِ
يجهم؛
الدور المنو َ
هم َّ
ط بالمؤسسات األكاديمية ال َيْق ُ
إن َ
تصر على استقبال الطالب وتدريس ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
التشبث بالحقو ِق
الصمود الفلسطيني ،و
رسالة
غايات أسمى من ذلك ،على ر ِأسها تعزيز
يمتد إلى
َّإنما ُ
اق للتعلي ِم العالي في فلسطين ،ي ِ
نموذج ر ٍ
الوطنية؛ َّ
ؤث ُر
نطمح لتقدي ِم
الوطن أغلى ِم َّما ِس َواه .لذلك نحن
ألن
ٍ
َ
ُ
ُ
ِ
إحداث نْقَل ٍة نو ٍ
ِ
ِ
ِ
حيث
عية في
ونتطلع إلى
القضية الفلسطينية،
مسار
في
طبيعة البر ِ
امج األكاديمية ،ليس من ُ
ُ
َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
العمل فيها.
وآليات
ووسائل
ضموِنها،
أسمائهاَّ ،إنما من ُ
حيث َم ْ
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كلمة رئيس المؤتمر
الدكتور أحمد الوادية
ِ
ِ
ص َد ْق".
ْ
"ليست الع ْبرةُ بمن َس َب ْق ،إنما العبرةُ بمن َ
إن جامعة اإلسراء أصبحت صرحا علميَّا يسير ُقدما نحــو التمي ِز واالحتر ِ
اف والتغيـ ِ
ـير؛ حي ــث إَّنــه القى
ً
ُ ً

ِ
ِ
ـيات الوطـ ـ ِ
اهت ــمام الع ــدي ـ ِـد مــن الشخص ـ ـ ِ
ِ
عقول
حكومية ،ما َج َعَل ُه تََي َب َّوأُ مكان ًة كبيرة في
األكاديمية وال
ـنية و
ِ
أذهان ِ
و ِ
الشخصيات االعتبارية ،التي لم تتأخر عن زيارته والتعرف عليه عن ُق ْرب ،حتى تُ ِو َج ْت هذه
كل
ِ
ِ
الفلسطينية ممثل ًة بـ معالي وزير التربية والتعليم العالي.
الحكومة
ات بزيارة
الزيار ْ
ومن خالل المؤ ِ
تمر العلمي الذي نظمته جامعة اإلسراء -القضية الفلسطينية تحديات وفرص-

ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
وخارجه ،نؤكد على َد ْوِرَنا
قطاع غزَة
شاركة فيه من داخل
الم
ِ
بكل َم َحاوره وأبحاثه ،والشخصيات االعتبارية ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرَي ِ
الب ْحثي.
وخدمة الوطن؛ من خالل عملنا
الفلسطينية
القضية
خدمة
الها ِم في
ِ
األكاديمي و َ
ادي و َ
ِ
ِ
ٍ
ٍ ِ
ٍ
مكانِتها على ًسلَّ ِم
الفلسطينية
بالقضية
ف
وتؤثر على َ
وقد جاء المؤتمر في ظروف إقليمية ودولية تَ ْعص ُ
ُ
ِ
ِ
الفلسطينية ،و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الم ْجتَ َم ِع َّ
الحق
التأكيد على
لقضية
االعتبار ل
إعادة
الدولي ،لتكو َن لنا رسال ًة بضرو ِرة
أولويات ُ
ِ
ِ
ِ
القدس الشريف.
ودولت ِه وعاصمتها
أرضه
الثابت في
الفلسطيني
ُ
ِ
اكا من ِ
ِ
الحديث َّ
أن
طو
إيماننا
لقديم والوسي ُ
ُ
وادر ً
أثبت التار ُ
العميق ِبتعدد أدوات تَ ْح ُرِر الشعوب ،حيث َ
يخ ا ُ
بأداة و ٍ
االحتالل لم تَتَحرر ٍ
وتكامل كل األدو ِ
ِ
ِ
ات المشروعة،
احدة ،واَّنما بتعد ِد
الشعوب التي تَ َح ْرَر ْت من
َْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ضِ
لذلك َّ
ال الفلسطيني المشروِع الذي
أهمية
المؤتمر يؤكد على
فإن هذا
ِ
الكفاح الدبلوماسي كأحد أدوات الن َ
َ
ِ
ِ
ِ
لنصل إلى تحر ِ
الدولة
األرض واقامة
ير
الم َّسَل ْح الذي أقره القانو ُن الدولي َو َش َّرَع ُه،
مل مع
ِ
َيتَ َكا ُ
الكفاح ُ
ِ
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ات الم ِ
ِ
التخاذ الق ارر ِ
وألن الغاي َة السامي َة من المؤتمر ِ
ناسبة ،فقد ت َّش َكَل ْت لجن ٌة
ات هي ُم َس َان َدةُ صانعي القرِار
ُ
ِ
ٍ
فلسطينية لبناء استر ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
خارطة طر ٍ
منظمة
وطنية للتعامل مع
اتيجية
يق
لصياغة
جموعة ُن َخ ٍب فلسطينية
من َم
ِ
ِ
الجهات
وتوصيات األبحاث التي ُقِد َم ْت في المؤتمر وتم التواصل َم َع ُك ِل
نتائج
استنادا إلى
األم ِم المتحدة،
ِ
ً
ِ
العالقة على مستوى الر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المنظمات
ومؤسسات المجتمع المدني و
الجامعات
الفصائل و
الفلسطينية و
ئاسة
ذات
ِ
ِ
ِ
النتائج الصادرِة عن المؤتمر.
لتسليم ِه ْم
الدولية
اإلقليمية و
ِ
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مكتسبات دولة فلسطين بعد حصولها على صفة "دولة مراقب غير عضو" في األمم المتحدة
د .فضل عصام المزيني
أُستاذ العلوم السياسية -جامعة اإلس ارء

باحث في المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
ملخص الدراسة:
سعت هذه الدراسة إلى اإلجابة على التساؤل الرئيسي إلى أي مدى استطاعت القيادة الفلسطينية االستفادة

من المكتسبات القانونية التي ترتبت على ترقية فلسطين إلى "دولة مراقب غير عضو" في األمم المتحدة.

وكشفت الدراسة أن المكتسبات الفعلية التي حققتها فلسطين ال تتناسب مع انجاز حصولها على هذه

الصفة في األمم المتحدة .وأرجعت الدراسة ذلك إلى عدة أسباب ،أهمها :الخشية من ردود الفعل

اإلسرائيلية ،ممارسة الواليات المتحدة األمريكية الضغوط على السلطة الفلسطينية ،غياب الرؤية

االستراتيجية الوطنية للتعامل مع المجتمع الدولي ،وتراجع مكانة القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي.
ودعت الدراسة القيادة الفلسطينية إلى استكمال اجراءات االنضمام إلى المنظمات واالتفاقيات الدولية ،كما
ٍ
بشكل جدي على االستفادة من انضمام دولة فلسطين التفاقية جنيف الرابعة ،والمحكمة
دعتها إلى العمل

(وتحديدا المنظمات الدولية ،ومجلس األمن ،والدول
الجنائية الدولية ،كما دعت الدراسة المجتمع الدولي
ً
ٍ
بشكل دائم) إلى الكف عن التواطؤ ضد الشعب الفلسطيني ،والعمل على وضع حد
المساندة إلسرائيل
للممارسات اإلسرائيلية غير القانونية ،التي تتنكر لحق الفلسطينيين في العيش بحرية.

الكلمات المفتاحية (المصطلحات األساسية للدراسة):
دولة فلسطين ،دولة مراقب غير عضو ،األُمم المتحدة ،الوكاالت المتخصصة ،االتفاقيات والمعاهدات
الدولية ،ميثاق روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،حق تقرير المصير.

Summary:
This study seeks to answer the main question about the extent of the Palestinian
leadership ability to benefit from the legal gains resulting from the recognition
of Palestine as a "non-member observer state" in the United Nations. The study
reveals that the Palestinian actual gains are not commensurate with the
achievement of this status in the United Nations. The study attributed this to
several reasons; the most important one is the fear of Israeli reactions, US's
pressure on the Palestinian Authority, absence of a national strategic vision to
deal with the international community ,and decline of the Palestinian cause at
the international level. The study called the Palestinian leadership to complete
the procedures of accession to international organizations and conventions, In
addition, to work seriously to benefit from the accession of the State of Palestine
to the Fourth Geneva Convention and the International Criminal Court. Finally,
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the study calls on the international community (Specially, international
organizations, the Security Council, and countries that permanently support
Israel) to stop colluding against the Palestinian people and to put an end to
Israel's illegal practices, which deny the right of the Palestinians to live freely.
مقدمة:
كبير على الساحة الدولية من خالل االعتراف
إنجاز ًا
ًا
حقق الفلسطينيون بتاريخ  29نوفمبر 2112
األُممي بالصفة القانونية لفلسطين كدولة ،ومنحها صفة "مراقب غير عضو" في األمم المتحدة ،وقد أنهى
ذلك أية شكوك أو جدل حول وضع فلسطين كدولة .وقد ترتب على هذا اإلنجاز التاريخي مكتسبات هامة

تدعم وتعزز الحقوق الفلسطينية ،وخاصة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ،وحقه في السيادة
واالستقالل بموجب أحكام القانون الدولي ،كما تعمل تلك المكتسبات على إبقاء قضية فلسطين حاضرة
وحية على األجندة الدولية في كل زمان ومكان .غير أنه ،وبعد مرور أكثر من  5أعوام على هذا

اإلنجاز ،ال بد من التساؤل :هل تم استغالل هذا اإلنجاز بالشكل األمثل ،خاص ًة أن الفلسطينيين كانوا قد
حصلوا في أعوام سابقة على ق ارر ٍ
ات متقدمة وهامة على الصعيد الدولي ،ولكن لم ُيستفد منها.
لذلك ،تتناول هذه الدراسة تقييماً للمكتسبات الفعلية التي حققتها فلسطين بعد انضمامها لألمم

المتحدة بصفة "دولة مراقب غير عضو" في األمم المتحدة ،وعرض النتائج المترتبة على هذه المكتسبات،
ومن ثم تقييم مدى تناسب تلك النتائج مع المكتسبات القانونية التي ترتبت على ترقية فلسطين إلى "دولة

مراقب غير عضو" في األمم المتحدة.

أوًال -أهمية الدراسة:

موضوعا في غاية األهمية ،حيث يبحث في
تكمن أهمية الدراسة على المستوى العملي في كونها تتناول
ً
النتائج التي ترتبت على ترقية فلسطين إلى "دولة مراقب غير عضو" في األمم المتحدة ،وبيان إلى أي
مدى استطاعت القيادة السياسية االستفادة من هذا اإلنجاز المتمثل في االعتراف األُممي بالصفة القانونية

لفلسطين كدولة ،في تحقيق المكاسب القانونية التي تدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ،وحقه في

السيادة واالستقالل ،وتجسيد مؤسسات الدولة كحقيقة على أرض الواقع .وتأتي هذه الدراسة على المستوى

النظري في كونها الدراسة األُولى التي تتناول تقييم استفادة القيادة الفلسطينية من المكتسبات القانونية
المترتبة على ترقية عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب غير عضو" في األمم المتحدة ،بعد  5أعوام من
تحقيق هذا اإلنجاز ،ال سيما أن جميع الدراسات التي سبقتها تناولت المكتسبات المترتبة على الوضع

الجديد للدولة الفلسطينية من دون تناول مدى استغالل القيادة الفلسطينية لهذه المكتسبات.
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ثانيا -التساؤل الرئيسي للدراسة:
ً

إلى أي مدى استطاعت القيادة الفلسطينية االستفادة من المكتسبات القانونية التي ترتبت على ترقية

عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب غير عضو" في األمم المتحدة؟

ثال ًثا -فرضية الدراسة:

رغم اإلنجاز التاريخي المتمثل في حصول فلسطين على "دولة مراقب غير عضو" في األمم المتحدة ،غير
أن القيادة الفلسطينية لم تستفد من المكتسبات المترتبة على ذلك إال بالحد األدنى.

ابعا -نطاق وحدود الدراسة:
ر ً

تقتصر الدراسة على تقييم استفادة القيادة الفلسطينية من المكتسبات المترتبة على ترقية عضوية فلسطين

إلى "دولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة" خالل الفترة من نوفمبر  2112وحتى نوفمبر .2117

خامسا -منهجية الدراسة:
ً

يعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي ،والذي يناسب خطوات ترقية فلسطين في األمم المتحدة

إلى "دولة مراقب غير عضو" في األمم المتحدة .كما تعتمد على منهج التحليل القانوني الذي يناسب بيان
المكتسبات القانونية التي حققتها القيادة الفلسطينية في أعقاب ترقية عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب

أيضا تحليل الق اررات الدولية (ق اررات الجمعية
غير عضو" في األمم المتحدة في نوفمبر  ،2112ويناسب ً
العامة وق اررات المجلس االقتصادي واالجتماعي) التي تتعلق بالدول التي تمتعت بصفة مراقب غير عضو

وتحديدا تجارب
في األمم المتحدة .وتعتمد كذلك على الممارسات العملية لبعض التجارب المشابهة،
ً
الدول التي انضمت سابًقا إلى هيئة األمم المتحدة بهذه الصفة (عضو مراقب) ،وخاص ًة الكرسي الرسولي
(دولة الفاتيكان)؛ ذلك أنه ال يمكن التعرف على هذه الحقوق من خالل ميثاق األمم المتحدة ،كونه ال
يتضمن نصوص أو مواد قانونية تشير بشكل واضح وصريح إلى طبيعة ومكانة الدولة المراقب غير

العضو في األمم المتحدة ،وانما ُكرست هذه التجربة ومكانتها

سادسا -تقسيم الدراسة:
ً

المبحث األول :فلسطين بصفة "دولة مراقب غير عضو" في األمم المتحدة:
أوًال -الجهود الفلسطينية للحصول على االستقالل والدولة.

ثانيا -الطلب المقدم إلى الجمعية العامة بخصوص مكانة فلسطين في األُمم المتحدة.
ً
ثالثًا -ترقية مكانة فلسطين في األمم المتحدة لدولة بصفة "مراقب دائم غير عضو" في األمم المتحدة.

المبحث الثاني :حقوق الدولة "المراقب غير العضو" في األمم المتحدة:

أوًال -الممارسات العملية لبعض الدول التي انضمت إلى األمم المتحدة بصفة "مراقب دائم غير عضو".
ثانيا -التحليل القانوني للق اررات التي تتعلق بالدول التي تمتعت بصفة مراقب في األمم المتحدة.
ً
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المبحث الثالث :حقوق دولة فلسطين "المراقب الدائم غير العضو" في األمم المتحدة:
أوًال -حق االنضمام إلى الوكاالت المتخصصة والمنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة.

ثانيا -حق االنضمام إلى االتفاقيات والمعاهدات والدولية.
ً
ثالثًا -حق االنضمام إلى نظام (قانون) روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
المبحث الرابع :تقييم المكتسبات الفعلية التي حققتها فلسطين بعد انضمامها لألمم المتحدة بصفة "دولة
مراقب غير عضو":

أوًال -المكتسبات الفعلية التي حققتها فلسطين بعد انضمامها لألمم المتحدة بصفة "دولة مراقب غير
عضو".

ثانيا -النتائج المترتبة على المكتسبات ويمكن تحقيقها لصالح دولة فلسطين.
ً
ثالثًا -تقييم نتائج المكتسبات التي حققتها دولة فلسطين بعد انضمامها لألمم المتحدة بصفة "دولة مراقب
غير عضو".
المبحث األول
فلسطين بصفة "دولة مراقب غير عضو" في األمم المتحدة
يتضمن هذا المبحث الجهود الفلسطينية المبذولة؛ للحصول على االستقالل والصفة القانونية لفلسطين
كدولة ،ويعرض للطلب المقدم إلى الجمعية العامة بخصوص مكانة فلسطين في األُمم المتحدة ،ومن ثم

يتناول ترقية مكانة فلسطين إلى "دولة مراقب دائم غير عضو" في األمم المتحدة ،كما جاء في منطوق

القرار األُممي.

وينقسم هذا المبحث إلى أربعة أقسام :القسم األول :يتضمن الجهود الفلسطينية للحصول على االستقالل
والدولة ،والقسم الثاني :يتناول خلفيات ودوافع قبول فلسطين بعضوية ناقصة في األمم المتحدة ،والقسم

المقدم بخصوص مكانة فلسطين في األمم المتحدة ،والقسم الرابع :يتناول
الثالث :يتناول الطلب الفلسطيني ُ
ترقية مكانة فلسطين إلى "دولة مراقب دائم غير عضو" في األمم المتحدة ،وردود الفعل الدولية على القرار
األُممي.
أوًال -الجهود الفلسطينية للحصول على االستقالل والدولة:

سعى الفلسطينيون ،وبالتزامن مع انتهاء االحتالل البريطاني لفلسطين عام  1948إلى االستقالل ،وأعلنوا

استقالل (فلسطين) بقرار صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في غزة بتاريخ  1أكتوبر
ِ
بشكل فعلي بسبب سيطرة
 ،11948غير أنهم لم يفلحوا في إتمام استقاللهم وفي إقامة الدولة الفلسطينية

1

 د .عبد الستار قاسم« ،إعالن االستقالل الشرعي» ،شبكة الوسط اليوم لإلعالم والنشر ،2113/4/11 ،أنظر:http://www.alwasattoday.com/ar/news/6509.html
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أيضا بسبب ضم (األردن) للضفة الغربية ،ووضع قطاع
(إسرائيل) على  %77من األرض الفلسطينية ،و ً
غزة تحت اإلدارة المصرية.
وفي عام  1964تأسست منظمة التحرير الفلسطينية؛ بهدف تحرير كامل األرض الفلسطينية المحتلة،

واقامة الدولة عليها ،وقد نص ميثاق منظمة التحرير ،الذي أقر سنة  1964وعدل سنة  ،1968على هذا

الهدف باعتباره الجوهر الذي تأسست المنظمة من أجله.1

وفي عام  ،1974وبعد تخلي األنظمة العربية عن مسئوليتها الرسمية تجاه فلسطين ،والتي تُعني في
المفهوم الشعبي (تحرير فلسطين) ،تبنت منظمة التحرير الفلسطينية البرنامج المرحلي الذي يقوم على فكرة
إنشاء دولة فلسطينية على أي بقعة محررة من أرض فلسطـين.2

وقد القى البرنامج المرحلي التي تبنته منظمة التحرير الفلسطينية استحسان األنظمة العربية التي سارعت

لعقد قمة عربية في مدينة الرباط بالمغرب بتاريخ  ،1974/11/26اعتبرت فيها منظمة التحرير

ووحيدا للشعب الفلسطيني.3
عيا
الفلسطينية ً
ً
ممثال شر ً
كما القى البرنامج المرحلي قبول دولي ،حيث تم استقبال ياسر عرفات في الجمعية العامة لألمم المتحدة،
وقوبِل استعداده للحل السلمي بالترحاب ،وقـد فـتح هـذا التحـول الجـوهري البـاب أمام منظمة التحرير

المقر في  22نوفمبر .1974
للدخول في األمم المتحدة كعضو مراقب وفـق القـرار رقم ( 3237دُ )29-
وينص هذا القرار على" :إن الجمعية العامة لألمم المتحدة ،إذ ترى أن الشعب الفلسطيني هو الطرف

األساسي المعني بقضية فلسطين ،تدعو منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطيني إلى
االشتراك في مداوالت الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين في جلساتها العامة" ،وقد أكد القرار على

حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ،وذكرها بصورة محددة ،وأكد أنها تشمل الحق في تقرير

المصير دون تدخل خارجي ،والحق في االستقالل الوطني والسيادة ،وحق الفلسطينيين في العودة إلى

أمر
ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها واقتلعوا منها ،كما ذكرت الجمعية العامة أن إعمال هذه الحقوق ٌ
ال غنى عنه لحل قضية فلسطين.4

ووحيدا للشعب الفلسطيني،
عيا
وقد أُعتبر االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها
ً
ً
ممثال شر ً
ٍ
بمجموعة من التوصيات والق اررات الدولية الصادرة عن
وحصولها على عضو مراقب في األمم المتحدة،

دبلوماسيا.
انتصار
ًا
األمم المتحدة وعن مجلس األمن ،وعن منظمات دولية مختلفة،
ً

« - 1منظمة التحرير الفلسطينية ،الميثاق ،النظام األساسي ،نظام الصندوق القومي الفلسطيني» ،منظمة التحرير الفلسطينية ،1964 ،ص .2
« - 2الجبهة الديمقراطية :النشأة والمسار  ،»2117-1969المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،يناير  ،2119ص .18-13
3

 «فلســطين وقضيتها ..من أنشا ص  46حتى الدوحة  ،»2119فلسطين ،مجلة العودة ،العدد  ،72سبتمبر  ،2113أنظر:http://www.alawda-mag.com/Default.asp?ContentID=1159&menuID=8

4

 -مذكرة إعالمية ،اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وشعبة حقوق الفلسطينيين ،األمم المتحدة،

نيويورك ،2111 ،ص .2
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وفي  15نوفمبر  ،1988أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية خالل الدورة التاسعة عشر للمجلس الوطني
الفلسطيني الذي انعقد في الجزائر ،وثيقة إعالن استقالل دولة فلسطين ،وقبول حل الدولتين ،وقد رفع هذا

اإلعالن الوضع القانوني الدولي للمناطق الفلسطينية المحتلة سنة  1967من مجرد أر ِ
اض فلسطينية

محتلة إلى مستوى دولة فلسطين المحتلة.1

وقد اعترفت الجمعية العامة لألمم المتحدة بأكثرية ( )114أصوات بإعالن االستقالل في قرارها رقم

 177/43المؤرخ في  15ديسمبر  ،1988ورفعت مستوى التمثيل الدبلوماسي لمنظمة التحرير الفلسطينية
من مجرد عضو مراقب إلى عضو مراقب لدولة محتلة ،وتماشًيا مع هذا الوضع الجديد أُستبدل مسمى
منظمة التحرير في األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بمسمى فلسطين.2

وفي محاولة إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية عبر المفاوضات السلمية ُوقع بتاريخ 13
سبتمبر  1993في العاصمة األميركية واشنطن اتفاق أوسلو بين (منظمة التحرير الفلسطينية)
و(إسرائيل) ،وقد نص االتفاق على إنهاء المرحلة االنتقالية في عام  ،1999ما يعني إقامة دولة فلسطينية

متفق عليها بين الجانبين ،وعلى أثر توقيع اتفاق أوسلو أنشأت في عام  1994السلطة الفلسطينية .وفي
عام  1996صادق المجلس الوطني الفلسطيني على إلغاء كافة بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي
تتعارض مع اتفاقية أوسلو بما فيها الكفاح المسلح ،وقد قام المجلس بتأكيد ذلك في اجتماع المجلس

بتاريخ  14فبراير  1998بحضور الرئيس األمريكي بيل كلينتون.3

وفي عام  ،1998وفي الدورة ( )52للجمعية العامة لألمم المتحدة ُمنحت (فلسطين) وفق (القرار رقم
اقبا مجموعة من االمتيازات؛ للمشاركة في دورات الجمعية العامة لألمم
 )251/52بوصفها
عضوا مر ً
ً
المتحدة وأعمالها ،والمشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعقد تحت إشراف الجمعية العامة أو هيئات األمم

المتحدة األخرى.4
1

 -ممدوح نوفل« ،تطور الموقف الفلسطيني من حل قضية الالجئين  ،»2114-1964مركز اإلعالم الفلسطيني،2114/9/24 ،

أنظر:

http://www.palestine-pmc.com/atemplate.php?id=16702
2

 -أنظر:

United Nations, General Assembly, Annotated preliminary list of items to be included in the
provisional agenda of the sixty-second regular session of the General Assembly, Sixty-second session, 15 June
2007, p 27.
3

 -صادق المجلس الوطني الفلسطيني في اجتماعه الذي عقد في غزة بتاريخ  1998/2/14على إلغاء مواد الميثاق الوطني الفلسطيني

التي نصت على القضاء على دولة إسرائيل ،وتعديل بعضها اآلخر ،التزاماً باتفاق واي بالنتيشن ،والمواد الملغاة هي،9 ،8 ،7 ،6" :

 ،" 31 ،23 ،22 ،21 ،21 ،19 ،15 ،11أما المواد التي حذفت منها مقاطع فهي،17 ،16 ،14 ،13 ،11 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1( :
 ،)29 ،27 ،26 ،25 ،18المركز المعلومات الوطني الفلسطيني ،وكالة االنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ،أنظر:

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4921
4

 -الجمعية العامة لألمم المتحدة« ،قرار مشاركة فلسطين في أعمال األمم المتحدة» ،الدورة الثانية والخمسون (،)251/52

 ،1998/8/25أنظر:
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وقد استمرت المفاوضات الفلسطينية -اإلسرائيلية منذ عام  1993حتى عام  2111دون التوصل إلى
اتفاق سالم نهائي بين الطرفين ،بل على العكس ،استمرت (إسرائيل) في تغيير الحقائق على األرض،

خصوصا ،مما أدى إلى انغالق
عموما والقدس
واقامة مشاريع التهويد واالستيطان في الضفة الغربية
ً
ً
مسار التسوية ،وفقدان األمل في تقديم الحكومة اإلسرائيلية أي شيء يسمح بالعودة إلى آلية التفاوض.
ٍ
ٍ
معنويا،
ماسة إلى تحقيق إنجاز ما ،حتى لو كان
بحاجة
وأمام هذا المشهد أصبح المفاوض الفلسطيني
ً
حيث سئم الشعب الفلسطيني من طول المفاوضات من دون جدوى حقيقية.
ار
لذلك ،اتخذ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية (محمود عباس) قرًا
بالتوجه إلى األمم المتحدة؛ من أجل الحصول على العضوية في األمم المتحدة .وقد برر الرئيس توجه
ٍ
بمقال نشرته العديد من الصحف والمواقع اإللكترونية بعنوان (لماذا
القيادة الفلسطينية إلى األمم المتحدة

نذهب إلى األمم المتحدة) ،1جاء فيه "أن المبادرة بالتوجه إلى األمم المتحدة جاءت لنضع أمام هذه الهيئة

بدء من عام  ،1947ولنطلب منها
أصال
الدولية األعلى شأن القضية التي نشأت
ً
ً
استنادا إلى ق ارراتها ً
أسوة بكل الدول التي استحقت ونالت استقاللها وسيادتها".
قبول عضويتنا الكاملة فيها ً

وفي  23سبتمبر  2111قدمت فلسطين لألمين العام لألمم المتحدة ،طلب انضمام فلسطين إلى عضوية
األمم المتحدة ،وقد فشل هذا الطلب ألن لجنة العضوية في مجلس األمن أكدت في تقريرها أنه لم يستقر

رأيها على استحقاق فلسطين العضوية لخالفات داخل لجنة العضوية المكونة من أعضاء مجلس األمن،
وقرر رئيس مجلس األمن تبعاً لذلك عدم طرح الطلب للتصويت عليه في مجلس األمن ،وفشلت

المحاوالت في توفير قبول تسعة دول من الدول األعضاء في لجنة العضوية بمجلس األمن للطلب
الفلسطيني بما فيهم الدول دائمة العضوية حتى يتم مناقشته أمام المجلس.2

وفي  29نوفمبر  2112تقدمت فلسطين بطلب جديد للجمعية العامة في إطار "االتحاد من أجل السلم"

للحصول على مرتبة "دولة مراقب غير عضو" في األمم المتحدة ،ونجحت في هذا المسعى ،بعد أن أيد
الطلب أغلبية كبيرة من الدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدة.
ثانيا -الطلب المقدم إلى الجمعية العامة بخصوص مكانة فلسطين في األُمم المتحدة:
ً
تقدمت فلسطين بتاريخ  22نوفمبر  ،2112وعبر مجموعة من الدول العربية والصديقة ،إلى الجمعية
العامة لألمم المتحدة بمشروع قرار يتناول ترقية مكانة فلسطين إلى "دولة مراقب غير عضو" في األمم

المتحدة ،وأكد الطلب الفلسطيني والمعنون بـ (مكانة فلسطين في األمم المتحدة) ،على مجموعة من
الق اررات الصادرة عن األمم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ،وعلى تحقيق مبدأ

استنادا إلى (القرار رقم  )181الصادر في عام  .1947وأكد كذلك على مبدأ ميثاق
الحقوق المتساوية
ً
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/52/
1

 -محمود عباس ،لماذا ال نذهب إلى األمم المتحدة ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).2111/8/15 ،

2

 صحيفة األيام (فلسطين.)2111/9/22 :09

استنادا على ق اررات مجلس األمن الدولي ذات
األمم المتحدة بعدم جواز الحصول على األراضي بالقوة،
ً
العالقة ،بما فيها (القرار  )242الصادر عام  ،1967و(القرار  )338الصادر عام  ،1973و(القرار
 )446الصادر عام  ،1979و(القرار  )478الصادر عام  ،1981و(القرار  )1397الصادر عام
 ،2112و(القرار  )1515الصادر عام  ،2113و(القرار  )1851الصادر عام  .2118كما أكد على

انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية السكان المدنيين في زمن الحرب وتحت االحتالل لعام ،1949

على األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .وركز مشروع القرار على وضع دولة مراقب

غير عضو في األمم المتحدة دون المساس بالحقوق واالمتيازات المكتسبة ،ودور منظمة التحرير
الفلسطينية ومكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ،بموجب الق اررات ذات الصلة ،وأكد على حق

الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقالل دولته (فلسطين) على أساس حدود سنة  ،1967وحث
مشروع القرار جميع الدول والوكاالت المتخصصة والمنظمات في نظام األمم المتحدة على مواصلة دعم

الشعب الفلسطيني ومساعدته في نيل حقه في تقرير المصير واالستقالل والحرية.1

ثال ًثا -ترقية مكانة فلسطين في األمم المتحدة لدولة بصفة "مراقب دائم غير عضو" في األمم المتحدة:

بتاريخ  29نوفمبر  ،2112وهو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (وهو نفس اليوم الذي

أقرت فيه الجمعية العامة لألمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية) ،وفي الجلسة

المقدم؛ لنيل
السابعة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة جرى التصويت على مشروع القرار الفلسطيني ُ
صفة دولة مراقب في األمم المتحدة ،وقد وافقت على مشروع القرار ( )138دولة ،فيما عارضته ()9
دول ،وامتنعت ( )41دولة عن التصويت ،وتغيبت ( )5دول عن جلسة التصويت .وأعقب ذلك إصدار

ار بمنح فلسطين وضع "دولة مراقب غير عضو" في األمم المتحدة ،كما
الجمعية العامة لألمم المتحدة قرًا
جاء في المنطوق األُممي .2
والدول التي أيدت مشروع القرار الفلسطيني هي( :روسيا ،األرجنتين ،األردن ،اإلمارات العربية المتحدة،

البحرين ،الب ارزيل ،البرتغال ،الجزائر ،جمهورية الدومينيك ،الجمهورية العربية السورية ،الدنمارك ،السنغال،

السودان ،السويد ،الصومال ،الصين ،العراق ،الغابون ،الفلبين ،الكونغو ،الكويت ،المغرب ،المكسيك،

أذربيجان ،أرمينيا ،أسبانيا ،أفغانستان ،أنتيغوا وبربودا ،أنغوال ،أوروغواي ،أوزبكستان ،أوغندا ،إيرلندا،
أيسلندا ،إثيوبيا ،إريتريا ،اإلكوادور ،إندونيسيا ،إيران ،إيطاليا ،باكستان ،بروناي دار السالم ،بلجيكا ،بليز،

1

 -األمم المتحدة ،الجمعية العامة ،الدورة السابعة والستون ،الطلب الفلسطيني المقدم للجمعية العامة بخصوص مركز فلسطين في األمم

المتحدة ،2112/11/22 ،أنظر:

http://www.un.org/News/Press/docs//2012/ga11317.doc.html
2

 -األمم المتحدة ،الجمعية العامة ،الدورة السابعة والستون ،قرار الجمعية العامة بخصوص منح فلسطين وضع دولة مراقب غير في

األمم المتحدة ،2112/11/29 ،أنظر:

http://daccess-ods.un.org/TMP/4017771.18444443.html
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بنغالديش ،بوتان ،بوتسوانا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كمبوديا ،بوليفيا ،بيرو ،بيالروسيا ،بينين ،تايالند،
تركمانستان ،تركيا ،تشاد ،تشيلي ،توفالو ،تونس ،تيمور الشرقية ،ترينيداد وتوباغو ،جامايكا ،جزر القمر،
جزر المالديف ،جزر سليمان ،جمهورية إفريقيا الوسطى ،جمهورية تنزانيا المتحدة ،جمهورية كوريا الشعبية
الديمقراطية ،جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية ،جنوب السودان ،جنوب أفريقيا ،جورجيا ،جيبوتي،

دومينيكان ،الرأس األخضر ،زامبيا ،زيمبابوي ،ساو تومي وبرينسيبي ،سانت فنسنت وجزر غرينادين،
سانت كيتس ونيفيس ،سانت لوسيا ،سريالنكا ،المملكة العربية السعودية ،السلفادور ،سوازيالند ،سورينام،

سويسرا ،سيراليون ،سيشل ،صربيا ،طاجيكستان ،عمان ،غامبيا ،غانا ،غرينادا ،غويانا ،غينيا ،غينيا

بيساو ،فرنسا ،فنزويال ،فنلندا ،فيتنام ،قبرص ،قطر ،قيرغيزستان ،كازاخستان ،كوبا ،كوت ديفوار،
كوستاريكا ،كينيا ،لبنان ،لوكسمبورغ ،ليبيا ،ليختنشتاين ،ليسوتو ،مالطا ،مالي ،ماليزيا ،مصر ،موريتانيا،

موريشيوس ،موزامبيق ،ميانمار ،ناميبيا ،النرويج ،النمسا ،نيبال ،النيجر ،نيجيريا ،نيكاراغوا ،نيوزيلندا،

الهند ،هندوراس ،اليابان ،اليمن ،اليونان).

أما الدول التي عارضت مشروع القرار الفلسطيني هي( :إسرائيل ،الواليات األمريكية المتحدة ،كندا،
التشيك ،جزر مارشال ،ميكرونيزيا ،ناورو ،باالو ،وبنما).
والدول التي امتنعت عن التصويت على مشروع القرار الفلسطيني هي( :ألبانيا ،أندورا ،أستراليا ،جزر

البهاما ،بربادوس ،البوسنة والهرسك ،بلغاريا ،الكاميرون ،كولومبيا ،كرواتيا ،جمهورية الكونغو ،إستونيا،

فيجي ،ألمانيا ،غواتي ماال ،هايتي ،هنغاريا ،التفيا ،ليتوانيا ،مالوي ،موناكو ،منغوليا ،الجبل األسود،
هولندا ،بابوا غينيا الجديدة ،باراغواي ،بولندا ،جمهورية كوريا ،جمهورية مولدوفا ،رومانيا ،رواندا ،ساموا،

سان مار ينو ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جمهورية يوغوسالفيا السابقة ،مقدونيا ،توغو ،تونغا ،المملكة

المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ،وفانواتو).

أما الدول التي تغيبت عن جلسة التصويت هي( :غينيا االستوائية ،كيري باتي ،ليبيريا ،مدغشقر،

أوكرانيا).

وقد تباينت ردود الفعل الدولية على تصويت الجمعية العامة لألمم المتحدة لصالح رفع مستوى التمثيل
الفلسطيني في المنظمة الدولية إلى صفة "دولة مراقب غير عضو" في األمم المتحدة ،فبينما انتقدت

الواليات المتحدة األميركية واسرائيل وكندا هذه الخطوة ،ثمنت دول أخرى التصويت األممي ،بالتزامن مع

دعوات إلى طرفي النزاع؛ الستئناف المفاوضات.1

1

 تباين دولي من فلسطين "دولة مراقب" ،موقع الجزيرة نت ،2112/11/31 ،أنظر:http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/61e1a2d0-7d55-4d20-af4c29bf6924ff15
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المبحث الثاني

حقوق الدولة "المراقب غير العضو" في األمم المتحدة
يوضح هذا المبحث طبيعة "الدولة المراقب غير العضو" في األمم المتحدة ومكانتها؛ وذلك لمعرفة الحقوق
والمكاسب التي حصلت عليها الدول التي تمتعت بصفة بهذه الصفة .وسيتم التعرف إلى هذه الحقوق

والمكاسب من خالل التحليل القانوني للق اررات الدولية (ق اررات الجمعية العامة ،وق اررات المجلس

االقتصادي واالجتماعي) التي تتعلق بالدول التي تمتعت بصفة "مراقب غير العضو" في األمم المتحدة،

ومن خالل الممارسة العملية لبعض التجارب المشابهة ،وخاص ًة تجارب الدول التي انضمت سابًقا إلى
وتحديدا الكرسي الرسولي (دولة الفاتيكان) ،ذلك أنه ال يمكن التعرف
هيئة األمم المتحدة بهذه الصفة،
ً
على هذه المكاسب من خالل ميثاق األمم المتحدة ،كونه ال يتضمن نصوص أو مواد قانونية تشير بشكل

واضح وصريح إلى طبيعة الدولة المراقب في األمم المتحدة ومكانتها ،وانما ُكرست هذه التجربة والمكانة
وآلية التعامل معها داخل مؤسسات األمم المتحدة عبر الوقائع على األرض والممارسات العملية.
ينقسم هذا المبحث إلى قسمين ،األول يتناول الممارسات العملية لبعض الدول التي انضمت إلى األمم

المتحدة بصفة "مراقب غير عضو" ،والثاني يعرض التحليل القانوني للق اررات الدولية التي تتعلق بالدول
التي تمتعت بصفة "مراقب غير عضو" في األمم المتحدة.

أوًال -الممارسات العملية لبعض الدول التي انضمت إلى األمم المتحدة بصفة "مراقب دائم
غير عضو":

يقوم مركز المراقب الدائم غير العضو على محض الممارسة العملية على أرض الواقع ،حيث ال توجد
أحكام بشأنه في ميثاق األمم المتحدة ،وتعود هذه الممارسة إلى سنة  ،1946عندما وافق األمين العام

دائما لدى األمم المتحدة ،وقدمت دول أخرى فيما بعد
لألمم المتحدة على تعيين الحكومة السويسرية مر ً
اقبا ً
ٍ
ٍ
كاملة في األمم المتحدة،
عضوية
طلبات للحصول على عضوية دولة بصفة مراقب ،وحازت الحًقا على
اقبا في األمم المتحدة سنة  ،1955وشاركت منذ
ومن أمثلة هذه الدول (النمسا) ،التي أصبحت
عضوا مر ً
ً
ذلك الحين في نشاط األمم المتحدة ومهامها وفي البعثات المختلفة ،وقد انضمت في سنة  ،1956إلى

مجلس أوروبا والى االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان .كما انضمت (فيلندا) إلى األمم المتحدة سنة
 ،1955و(إيطاليا) سنة  ،1955و(اليابان) سنة  ،1956وكذلك دولة الفاتيكان (الكرسي الرسولي) التي

اقبا سنة  .1964وقد تمتعت هذه الدول وهي تحمل صفة المراقب الدائم بإمكانية
أصبحت
عضوا مر ً
ً
حضور معظم االجتماعات ،والحصول على الوثائق ذات الصلة ،وشاركوا في عمل الجمعية العامة

ودوراتها السنوية ،كما انضموا إلى عدد كبير من المنظمات الدولية واإلقليمية ،وانضموا كذلك إلى

االتفاقيات والمعاهدات الدولية واإلقليمية.1
1

 معلومات أساسية عن المراقبون الدائمون ،موقع األمم المتحدة ،أنظر:11

ومن خالل الممارسة العملية في األمم المتحدة نجد أنه يحق للدولة بصفة "مراقب غير عضو" ،االنضمام

إلى االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان والمعاهدات الدولية ،والمواثيق متعددة األطراف ،والدخول في

أيضا االنضمام إلى عدد من هيئات
اتفاقيات ثنائية األطراف ،كما يحق للدولة التي تمتعت بهذه الصفة ً
األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة.

ثانيا -التحليل القانوني للق اررات التي تتعلق بالدول التي تمتعت بصفة مراقب في األمم
ً
المتحدة:
كثير من الحقوق واالمتيازات التي تتمتع بها "الدولة المراقب غير العضو" في األمم
على الرغم من أن ًا
المتحدة ،ترجع إلى الممارسة العملية المترجمة على أرض الواقع ،إال أنه صدر بهذا الصدد ثالث ق ار ارت
مفصلية من المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة والجمعية العامة لألمم المتحدة ،أحدثت

هاما بخصوص حقوق وامتيازات الدول بصفة مراقب ،وهي كما يلي:
تحوًال ًّ

 -1قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة سنة :1711
قرر المجلس االقتصادي واالجتماعي بق ارره رقم  / 244د 63المؤرخ بتاريخ  22يونيو  ،1977حضور

عضو مراقب ،دورات اللجان اإلقليمية على أساس مماثل
الكرسي الرسولي (دولة الفاتيكان) بصفته
ٌ
لألسس المنصوص عليها في االختصاصات ذات الصلة السارية على الدول األعضاء في األمم المتحدة
التي ليست أعضاء في اللجان اإلقليمية .1وتمكن الكرسي الرسولي (دولة الفاتيكان) من خالل صفة دولة
مراقب من المشاركة في جلسات لجان المجلس االقتصادي واالجتماعي ،على قدم المساواة مع الدول

األعضاء في األمم المتحدة .كما شارك (الكرسي الرسولي) في العديد من الوكاالت المتخصصة مثل
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ،منظمة العمل الدولية ،منظمة الصحة العالمية ،منظمة األمم

المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ،منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ،الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
منظمة السياحة العالمية ،منظمة التجارة العالمية ،وكذلك هو عضو كامل العضوية في منظمة األمن

والتعاون في أوروبا وضيف شرف في جمعيتها البرلمانية .وكذلك شارك (الكرسي الرسولي) في مختلف

المنظمات اإلقليمية الحكومية الدولية األخرى ،من بينها مجلس أوروبا ،ومنظمة الدول األمريكية واالتحاد

ودعي بانتظام؛ للمشاركة في االجتماعات الرئيسية التي تعقدها المنظمة االستشارية القانونية
األفريقيُ ،
عضوا في العديد من االتفاقيات الدولية ،ومنها :اتفاقية
اآلسيوية األفريقية .كما أصبح (الكرسي الرسولي)
ً

فيينا للعالقات الدبلوماسية ،واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية ،واالتفاقية الخاصة بمركز الالجئين
والبروتوكول الملحق بها ،واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين ،واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره
http://www.un.org/ar/members/aboutpermobservers.shtml
1

 -أنظر:

resolutions and decisions, economic and social council official records, sixty-third session, Geneva, 6 July – 4
august 1977, United nations, new York, 1977.
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من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو المهنية ،واالتفاقية الدولية؛ للقضاء على جميع
أشكال التمييز العنصري ،واتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح ،واتفاقية باريس
لحماية الملكية الصناعية ،ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،ومعاهدات نزع األسلحة التقليدية،

واتفاقيات جنيف األربعة وبروتوكوليها اإلضافيين.
 -2قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن مشاركة الكرسي الرسولي (دولة الفاتيكان) في ميزانية
األمم المتحدة:
لقد قررت الجمعية العامة بقرارها رقم  /58ب 1بتاريخ  23ديسمبر  ،2113مساهمة الكرسي الرسولي

ماليا في اإلدارة العامة باألمم المتحدة ،وفًقا لمعدل النصيب المقرر بصفته دولة مراقب
(دولة الفاتيكان) ً
غير عضو؛ وذلك وفق جدول األنصبة المالية المقررة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة .وكانت
سويس ار قد شاركت في ميزانية األمم المتحدة قبل الحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة.1
 -3قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن مشاركة الكرسي الرسولي في أعمال األمم المتحدة:

يعتبر قرار الجمعية العامة  58/314بتاريخ  16يونيو  ،2114المعنون بـ (مشاركة الكرسي الرسولي في

هاما بخصوص حقوق
ار
أعمال األمم المتحدة) قرًا
مفصليا ،كونه أول قرار مكتوب؛ وألنه أحدث تحوًال ًّ
ً
الدول بصفة مراقب وامتيازاتها ،حيث أقرت الجمعية العامة بموجب هذا القرار منحها الحقوق واالمتيازات؛
للمشاركة في مؤتمرات األمم المتحدة وفي دورات الجمعية العامة وأعمالها ،وفي المؤتمرات الدولية التي
ٍ
ٍ
هيئات أخرى
تابعة لألمم المتحدة ،وقد طلبت من األمين العام أن
تعقد تحت إشراف الجمعية العامة أو

وتبعا لذلك شارك (الكرسي الرسولي) في
يضع األسس واإلجراءات ذات العالقة لتنفيذ هذا القرار.2
ً
الجلسة الحادية والعشرين لمجلس حقوق اإلنسان المخصصة للحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية
المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية ،كذلك شارك في الجلسة التاسعة عشر لمجلس حقوق اإلنسان
المخصصة لضمان حقوق األقليات .كما قدم الكرسي الرسولي مداخلة في الدورة االستثنائية السابعة

لمجلس حقوق اإلنسان حول الحق في الغذاء التي عقدت في جنيف في  22مايو .2118

1

 -أنظر:

2

 -أنظر:

Non-member States, Committee on Contributions, see:
http://www.un.org/en/ga/contributions/nonmember.shtml
U.N. General Assembly Resolution A/58/314 Participation of the Holy See in the work of the United Nations.
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المبحث الثالث

حقوق دولة فلسطين "المراقب الدائم غير العضو" في األمم المتحدة
يشمل هذا المبحث على الحقوق التي تستطيع أن تحصل عليها فلسطين بعد حصولها على الصفة
ٍ
"كدولة" تتمتع بصفة المراقب في األمم المتحدة ،وخاص ًة حقها في استخدام األدوات القانونية
القانونية
الدولية لصالح الفلسطينيين .وينقسم هذا المبحث إلى ثالثة أقسام:

القسم األول :يتناول حق االنضمام إلى الوكاالت المتخصصة والمنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة،

القسم الثاني :يتناول حق االنضمام إلى االتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية.

القسم الثالث :يتناول حق االنضمام إلى نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
أوًال -حق االنضمام إلى الوكاالت المتخصصة والمنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة:

مع تغير الوضع القانوني لفلسطين في األمم المتحدة ،وتمتعها بصفة مراقب دائم في األمم المتحدة،

وبالرجوع إلى تجربة الكرسي الرسولي (دولة الفاتيكان) ،أصبح بمقدور دولة فلسطين االنضمام إلى بعض

الوكاالت المتخصصة والمنظمات التابعة لألمم المتحدة ،وليس جميعها ،ألن بعضها يشترط أن تكون

الدولة المنضمة إليها كاملة العضوية في األمم المتحدة ،إضاف ًة إلى أن النظام الداخلي لبعض الوكاالت
والمنظمات المتخصصة يشترط الحصول على إجماع أصوات الدول األطراف من أجل االنضمام لها.
وقد صرح األمين العام لألمم المتحدة السيد (بان كي مون) بتاريخ  21ديسمبر  ،2112بأن وضع
فلسطين الجديد ،ورفع مرتبتها إلى دولة مراقب ،يؤهلها ِ
بكل تأكيد لالنضمام لوكاالت ومنظمات األمم

المتحدة ،وأكد (بان كي مون) أن قرار االنضمام هو شأن فلسطيني يقرره الفلسطينيون أنفسهم.1

وفي ظل الوضع الجديد لدولة فلسطين أصبح باإلمكان التقدم بطلب العضوية في الوكاالت والمنظمات

الدولية التابعة لألمم المتحدة ،ومنها:2

 منظمة األغذية والزراعة ( ،)FAOوالتي تأسست في عام  ،1945وتتواجد إدارتها المركزية في روماإيطاليا.

 -الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( ،)IFADوالذي تأسس في عام  ،1977وتتواجد إدارته المركزية في

روما – إيطاليا.

 -منظمة العمل الدولية ( ،)ILOوالتي تأسست في عام  ،1946وتتواجد إدارتها المركزية في جنيف –

سويسرا.

1

 -صحيفة القدس ،فلسطين.2112/12/21 ،

2

 موقع األمم المتحدة االلكتروني ،الهيكل والتنظيم ،أنظر:http://www.un.org/ar/aboutun/structure/
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 المنظمة البحرية الدولية ( ،)IMOوالتي تأسست في عام  ،1948وتتواجد إدارتها المركزية في لندن –المملكة المتحدة.

 -صندوق النقد الدولي ( ،)IMFوالذي تأسس في عام  ،1947وتتواجد إدارته المركزية في واشنطن –

الواليات األمريكية المتحدة.

 االتحاد الدولي لالتصاالت ( ،)ITUوالذي تأسس في عام  ،1947وتتواجد إدارته المركزية في جنيف– سويسرا.

 -منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ( ،)UNIDOوالتي تأسست في عام  ،1967وتتواجد إدارتها

المركزية في فيينا – النمسا.

 -اتحاد البريد الدولي ( ،)UPUوالذي تأسس في عام  ،1947وتتواجد إدارته المركزية في بيرن –

سويسرا.

 -البنك الدولي ( ،)WBوالذي تأسس في عام  ،1945وتتواجد إدارته المركزية في واشنطن – الواليات -

األمريكية المتحدة.

 -برنامج األغذية العالمي ( ،)WFPوالذي تأسس في عام  ،1963وتتواجد إدارته المركزية في روما –

إيطاليا.

 -منظمة الصحة العالمية ( ،)WHOوالتي تأسست في عام  ،1948وتتواجد إدارتها المركزية في جنيف.

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( ،)WIPOوالتي تأسست في عام  ،1974وتتواجد إدارتها المركزيةفي جنيف.

 -المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ( ،)WMOوالتي تأسست في عام  ،1951وتتواجد إدارتها المركزية

في جنيف.

 -منظمة األمم المتحدة للطفولة ( ،)UNICEFوالتي تأسست في عام  ،1946وتتواجد إدارتها المركزية

في نيويورك – الواليات األمريكية المتحدة.

 -منظمة السياحة الدولية ( ،)WTOوالتي تأسست في عام  ،1974وتتواجد إدارتها المركزية في مدريد –

أسبانيا.

ثانيا -حق االنضمام إلى االتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية:
ً
من خالل استعراض تجربة الكرسي الرسولي (دولة الفاتيكان) ،وقرار الجمعية العامة رقم  58/314بهذا
الخصوص ،ومن خالل الممارسة العملية في األمم المتحدة ،فإنه يحق للدول التي تتمتع بصفة مراقب

االنضمام إلى المعاهدات الدولية ،الناظمة للقانون الدولي ،واتفاقيات األمم المتحدة الخاصة بحقوق
اإلنسان ،وعلى غيرها من االتفاقيات الدولية ،والتي تختلف فيما بينها بطبيعة إجراءات االنضمام إليها.
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فقد أشار قرار الجمعية العامة رقم  58/314المؤرخ بتاريخ  16يونيو  ،2114المعنون بـ (مشاركة
الكرسي الرسولي في أعمال األمم المتحدة) إلى أن الكرسي الرسولي عضو مراقب في هذه الهيئة من عام

 ،1964وأنه عضو في العديد من االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ،ومنها اتفاقية فيينا للعالقات

الدبلوماسية ،اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ،االتفاقية الخاصة بمركز الالجئين والبروتوكول الملحق بها،

اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين ،اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة ،االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب ص ار ٍع مسلح ،اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ومعاهدات نزع السالح الرئيسية ،واتفاقيات جنيف األربع وبرتوكوليها

1
بناء على ما سبق دول عديدة بصفة دولة مراقب إلى االتفاقيات والمعاهدات
اإلضافيين  .وقد انضمت ً
عضوا في المنظمة الدولية ،ومن أمثلة ذلك (سويسرا ،النمسا ،فنلندا ،إيطاليا،
الدولية ،قبل أن تصبح
ً

واليابان).

ومن هنا يمكن لفلسطين بصفتها دولة مراقب في األمم المتحدة االنضمام إلى االتفاقيات والمعاهدات
الدولية ،مع األخذ بعين االعتبار طبيعة إجراءات االنضمام إلى بعضها ،حيث يتطلب بعضها الحصول

على األغلبية في تلك الهيئات ،وهذا الفرق بين انضمام الدولة الكاملة العضوية في األمم المتحدة والدولة

التي تتمتع بصفة مراقب ،حيث أن الدول الكاملة العضوية تنضم إلى اتفاقيات ومعاهدات حقوق اإلنسان،
وما يصدر عن الجمعية العامة دون الحاجة إلى إجراءات التصويت التي تمر بها الدول بصفة مراقب.

ثال ًثا -حق االنضمام إلى نظام (قانون) روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولي ًة:

إن حصول دولة فلسطين على الصفة القانونية (كدولة) ،وترقية مكانتها إلى مراقب دائم في األمم المتحدة

يعطيها الحق في االنضمام إلى نظام (قانون) روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  ،1998وذلك
من خالل إعالن دولة فلسطين عن رغبتها باالنضمام إلى نظام روما األساسي ،وقبولها اختصاص

المحكمة الجنائية الدولية (أي واليتها القضائية).

وقد بات الشرط الالزم النضمام فلسطين إلى نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية،

المفتوح أمام جميع الدول بمقتضى أحكام (المادة  )125من النظام األساسي ،متوف اًر بعد نيل دولة
فلسطين صفة المراقب الدائم في األمم المتحدة ،فوفًقا للفقرة  3من (المادة  )125يفتح باب االنضمام إلى

هذا النظام األساسي أمام جميع الدول ،وتودع صكوك االنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة .2وقد
1

 أنظر:U.N. General Assembly Resolution A/58/314 Participation of the Holy See in the work of the United Nations.

2

 -المادة  ،125نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز /يوليه  ،1998اللجنة الدولية للصليب

األحمر ،مركز المعلومات ،أنظر:

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
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أقر بذلك تقرير األمين العام لألمم المتحدة السيد بان كي مون في  13مارس  2113بشأن مكانة
الفلسطينيين ،الذي جاء فيه :إنه من اآلن وصاعداً سيطلق على منظمة التحرير الفلسطينية اسم "دولة

فلسطين في جميع المعامالت الرسمية والوثائق ،وفي جلسات المنظمة الدولية ».و« ..من اآلن سيصبح
ٍ
بشكل خاص؛
بإمكان الفلسطينيين تقديم مرشحين لتولي مناصب قضائية للمحاكم الجنائية التي تقام
لمعالجة قضية حساسة".1

وأكد األمين العام لألمم المتحدة بتاريخ  21ديسمبر  ،2112بأن وضع فلسطين الجديد ،ورفع مرتبتها إلى
دولة مراقب ،يؤهلها بكل تأكيد لالنضمام للمحكمة الجنائية الدولية ،وأن قرار االنضمام للمحكمة هو شأن

فلسطيني يقرره الفلسطينيون أنفسهم.2

ويمثل االنضمام إلى نظام روما األساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية أهمية بالغة بالنسبة لدولة
فلسطين بالنظر لواقع الشعب والدولة تحت االحتالل اإلسرائيلي ،فاالنضمام إلى نظام روما األساسي
يحررها من الحاجة إلى دولة طرف؛ لتتقدم نيابة عنها للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة مجرمي الحرب

الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

ووفًقا للفقرة  2من (المادة  )126من النظام المذكور ،فإن بدء نفاذ النظام األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية بالنسبة لكل ٍ
دولة تصدق عليه ،أو تقبله ،أو توافق عليه ،أو تنضم إليه يبدأ في اليوم األول من
الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها ،أو موافقتها ،أو

انضمامها.3

المبحث الرابع
تقييم المكتسبات الفعلية التي حققتها فلسطين بعد انضمامها لألمم المتحدة بصفة "دولة مراقب غير عضو"
يهدف هذا المبحث إلى تقييم المكتسبات الفعلية التي حققتها فلسطين بعد انضمامها لألمم المتحدة بصفة

"دولة مراقب غير عضو" ،وينقسم هذا المبحث إلى ثالثة أقسام :القسم األول يتناول المكتسبات الفعلية
التي حققتها فلسطين بعد انضمامها لألمم المتحدة بصفة "دولة مراقب غير عضو" ،والقسم الثاني يعرض

للنتائج المترتبة على تلك المكتسبات ،والمبحث الثالث يقيم نتائج المكتسبات التي حققتها دولة فلسطين بعد
انضمامها لألمم المتحدة بصفة "دولة مراقب غير عضو".

1

 -صحيفة المستقبل ،بيروت.2113/3/15 ،

2

 -صحيفة القدس ،فلسطين.2112/12/21 ،

3

 -المادة  ،126نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز /يوليه  ،1998اللجنة الدولية للصليب

األحمر ،مركز المعلومات ،أنظر:

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
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أوًال -المكتسبات الفعلية التي حققتها فلسطين بعد انضمامها لألمم المتحدة بصفة "دولة مراقب غير
عضو":

قامت دولة فلسطين على مدى  5سنوات ،أعقبت انضمامها لألمم المتحدة بصفة "دولة مراقب غير

عضو" ،بتحقيق عدد من المكتسبات تمثلت في االنضمام لمجموعة من الوكاالت المتخصصة والمنظمات

الدولية ،كما انضمت إلى عدد من االتفاقيات والمعاهدات والدولية ،كذلك انضمت إلى نظام روما
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 -1انضمام فلسطين إلى مجموعة من الوكاالت المتخصصة والمنظمات الدولية:
على الرغم من محاوالت اسرائيل والواليات المتحدة األمريكية العديدة عرقلة انضمام فلسطين إلى مختلف

المنظمات الدولية ،إال أن فلسطين استطاعت خالل الخمس سنوات األخيرة من االنضمام إلى عدد منها،
ومن أهمها :منظمة الشرطة الجنائية الدولية "اإلنتربول" ،في محكمة التحكيم الدائمة ،اتفاقية األمم

المتحدة اإلطارية لتغير المناخ ،مؤسسة الكومسات التعليمية ،اتحاد البورصات العالمي ،االتحاد العالمي
للنقابات ،االتحاد الدولي لألغذية ،الجمعية العالمية للمصالح العمومية ،االتحاد العالمي للحفاظ على

الطبيعة ،التحالف الدولي للصحة النفسية لألطفال ،منظمة الجمارك العالمية ،الجمعية الدولية للمدعين

العامين ،اتحاد الصحافيين األوروبيين ،إعالن ميثاق الطاقة األوروبي ،شبكة الدول األورومتوسطية

للشباب ،صندوق النقد الدولي ،منظمة التربية والعلوم والثقافة "يونسكو" ،غرفة التجارة الدولية ،المنظمة
العالمية للملكية الفكرية ،منظمة األمن والتعاون الدولية.1

 -2انضمام فلسطين إلى مجموعة من المعاهدات واالتفاقيات الدولية:
قامت دولة فلسطين في أعقاب انضمامها لألمم المتحدة بصفة "دولة مراقب غير عضو" ،باالنضمام أو
تقديم طلبات انضمام إلى عدد من االتفاقيات والمعاهدات والدولية ،وفيما يلي أهمها :اتفاقية الهاي

المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقها :الالئحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ،االتفاقية
الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ،اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة
عليها ،اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ،اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،اتفاقية القضاء على جميع أشكال

التمييز ضد المرأة ،اتفاقية حقوق الطفل ،اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية ،اتفاقية فيينا للعالقات
1

 المنظمات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين ،العربي الجديد ،2117/9/27 ،أنظر الرابط االلكتروني للوكالة:https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/9/27/%D9%87%D8%B0%D9%87%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86

19

القنصلية ،اتفاقيات جنيف األربع والبروتوكول األول اإلضافي لالتفاقيات وهو :حماية ضحايا النزاعات
المسلحة ذات الطابع الدولي ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،العهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد األشخاص المتمتعين بحماية

دولية ،بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها ،اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة
ضد اإلنساني ،اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اتفاقية بازل بشأن التحكم
بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ،اتفاقية قانون البحار ،اتفاقية التنوع البيولوجي ،االتفاقية

المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحية  ،1997البروتوكول الثاني
االضافي التفاقية جنيف والخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات طابع غير دولي ،البروتوكول

الثالث التفاقيات جنيف الملحق اإلضافي الخاص بتبني إشارة مميزة ،نظام روما األساسي للمحكمة

الجنائية الدولية ،اتفاقية بشأن سالمة موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها ،اتفاقية حقوق

السياسية للمرأة ،اتفاقية نيويورك لعام  1958بشأن االعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين األجنبية ،اتفاقية
امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية ،اإلعالن بموجب معاهدة روما ،معاهدة الحد من انتشار

األسلحة النووية ،اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو
عشوائية األثر ( ،)1981اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية.1

 -3انضمام فلسطين إلى نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية:
بتاريخ  2يناير  2115قامت السلطات الفلسطينية بإيداع نسخة من وثيقة انضمامها إلى المحكمة الجنائية
الدولية لدى األمانة العامة لألمم المتحدة .وقام بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة ،بصفتها جهة

إيداع معاهدة المحكمة ،بقبول الوثيقة رسميًّا في  6يناير  ،2115وأصدر إخطا اًر يشير إلى أن فلسطين

ستصبح رسميًّا دولة طرف في المحكمة في األول من أبريل  ،2115وفًقا إلجراءات المحكمة ،وبحلول
هذا التاريخ أصبحت فلسطين مما العضو رقم  123في المحكمة.

ثانيا -النتائج المترتبة على المكتسبات ويمكن تحقيقها لصالح دولة فلسطين:
ً
لقد أصبح بإمكان الفلسطينيين بعد انضمامهم إلى مجموعة المنظمات والمعاهدات واالتفاقيات الدولية
تحقيق نتائج إيجابية لصالحهم ،وفيما يلي سنسلط الضوء على أهم النتائج التي من الممكن تحقيقها بعد
1

 قائمة المعاهدات واالتفاقات التي انضمت إليها دولة فلسطين ،وكالة سما االخبارية ،2112/4/3 ،أُنظر الرابط االلكتروني للوكالة:http://samanews.ps/ar/post/195498/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%AA%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86

أيضا ،دولة فلسطين تسلم األمم المتحدة صكوك المعاهدات التي وقعها الرئيس ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية،
وأنظر ً
 ،2115/1/1الرابط االلكتروني للوكالة:
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8QMtpya657008420442a8QMtpy
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انضمام فلسطين التفاقيات جنيف وميثاق روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،ومن ثم سنقيم مدى
استفادة القيادة الفلسطينية من المكتسبات التي حققتها دولة فلسطين بعد انضمامها لألمم المتحدة بصفة

"دولة مراقب".

 -1النتائج التي يمكن تحقيقها من انضمام فلسطين التفاقيات جنيف:
يترتب على انضمام فلسطين التفاقيات جنيف مجموعة من النتائج ،يمكن أن توظف لصالح دولة

فلسطين ،أهمها:

التأكيد على اعتبار األرض الفلسطينية أرض محتلة من جانب اسرائيل ،والضغط على دولة االحتالللالعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة كأمر واقع باعتراف دول العالم

واالمم المتحدة مع ضرورة تنفيذ اجراءات على األرض لتأكيد هذا الحق.

 بطالن األوامر العسكرية التعسفية التي تصدرها إسرائيل وتتعارض مع القانون الدولي والقوانينمثال تجريم العمل السياسي واالنتماء للفصائل الفلسطينية.
الفلسطينية المحلية ،ومن ذلك ً

 -نفي الحجج االسرائيلية التي ال تعترف بالصفة القانونية لألسرى الفلسطينيين ،وتحرمهم من حقوقهم

كأسرى حرب حسب اتفاقيات الهاي وجنيف ،وبالتالي الضغط على اسرائيل دوليًّا لعدم جواز محاكمتهم
على ما قاموا به من أفعال في سياق قيامهم بواجبهم ودفاعهم عن أرضهم ،طالما كان ذلك ضمن

الضوابط المنصوص عليها في القانون الدولي.

 -حق اختيار "دولة حامية" تساعد وتشرف على تطبيق نصوص االتفاقية ،وتتولى حماية مصالح ضحايا

النزاع ،وتشرف على مدى وفاء أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب اتفاقيات جنيف ،وتستقبل شكاوى
المتضررين ،وعليها أن تمنع أي انتهاك ضدهم.

 -تدويل حقوق الفلسطينيين والضغط على الدول األطراف في االتفاقيات للقيام بواجبهم في مواجهة

االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الفلسطينيين ،وفتح المجال أمام فلسطين من أجل رفع دعاوى قانونية أمام

المحاكم الداخلية (الوطنية) للدول التي تقبل بفتح واليتها القضائية لقضايا االنتهاكات الجسيمة التفاقيات
جنيف بناء على المادة  146منها .ومن تلك االنتهاكات الجسمية :القتل العمد ،االعتقال التعسفي،

التعذيب ،تدمير الممتلكات بدون ضرورة حربية.1

 -2النتائج الممكن تحقيقها من انضمام لميثاق روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية:
يترتب على انضمام فلسطين لميثاق روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية مجموعة من النتائج يمكن
أن توظف لصالح دولة فلسطين ،ومن أهمها :إمكانية مقاضاة "إسرائيل" على جرائمها التي ارتكبتها بحق
1

 حنا عيسى ،األثر القانوني النضمام فلسطين لالتفاقيات الدولية ،2116/4/7 ،لالطالع أُنظر أمد لإلعالم ،على الرابط االلكتروني:https://www.amad.ps/ar/Details/117609
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الشعب الفلسطيني من خالل تقديم األفراد المتضررين من الجرائم واالنتهاكات االسرائيلية شكاوى ودعاوى
قضائية ضد جهات ومسؤولين عن ارتكاب جرائم ومالحقتهم في أي محكمة تابعة للدول االعضاء في

ميثاق روما .كما يمكن لفلسطين أن تستخدم القضايا التي ترفع ضد إسرائيل للتفاوض عليها من أجل
الحصول على مكاسب سياسية (مثل إطالق سراح معتقلين ،تفكيك مستوطنات ،عودة الجئين ،انسحاب

من أراضي معينة) مقابل تأجيل أو إسقاط قضايا معينة .ومن الجرائم التي يمكن التعامل معها وفًقا

للمادة ( )5من ميثاق روما :جريمة اإلبادة الجماعية ،الجرائم ضد اإلنسانية ،جرائم الحرب ،وجرائم الحرب
وجرائم العدوان.1

وقد أكدت منظمة ( )Human Rights Watchأهمية انضمام دولة فلسطين إلى مواثيق حقوق اإلنسان
الدولية األساسية ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية .وبينت المنظمة أن تصديق فلسطين على

خطوة مهم ًة نحو حماية وتعزيز حقوق الفلسطينيين ،الذين عانوا
مواثيق حقوق اإلنسان األساسية ،يعد
ً
طويالً من االنتهاكات اإلسرائيلية .وأضافت المنظمة إن من شأن تصديق فلسطين على النظام المنشئ
للمحكمة الجنائية الدولية أن يقلل من فجوة المحاسبة على الجرائم الدولية الجسيمة ،بما فيها جرائم الحرب،

وأن يسهم في إحقاق العدالة لضحايا االنتهاكات .وقالت (سارة ليا ويتسن) ،المديرة التنفيذية لقسم الشرق

األوسط وشمال أفريقيا في المنظمة" :إن انضمام فلسطين التفاقية المحكمة الجنائية الدولية قد يساعد

ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب على الحصول على العدالة ،وهو األمر الذي ينبغي أال
تحاول الدول األخرى أن تعرقله".2

ثال ًثا -تقييم نتائج المكتسبات التي حققتها دولة فلسطين بعد انضمامها لألمم المتحدة بصفة "دولة
مراقب غير عضو":

لقد ترتب على اإلنجاز التاريخي الذي حققته دولة فلسطين بانضمامها لألمم المتحدة بصفة "دولة غير
عضو مراقب" مكتسبات هامة ،تمثلت في االنضمام لمجموعة من الوكاالت المتخصصة والمنظمات

الدولية ،واالنضمام إلى عدد من االتفاقيات والمعاهدات والدولية ،واالنضمام إلى نظام روما األساسي
للمحكمة الجنائية الدولية .وقد أتاح ذلك للقيادة الفلسطينية العديد من اآلليات التعاقدية وغير التعاقدية

لعزل دولة االحتالل االسرائيلي ،ومقاطعتها ،ومحاسبتها ،وصوالً لتجسيد الدولة الفلسطينية ،حيث أدى

 - 1أنظر:
Florence Darques-Lane, Effects of Palestine's Recognition Under the Rome Statute, the Washington Institute for
Near East Policy, November 25, 2015, see:
http://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/effects-of-palestines-recognition-under-the-rome-statute
-2

أنظر:
, Human Rights Watch, 29/11/2012, see:Palestine: Newest ‘Observer State’ Should Act on Rights Treaties
http://www.hrw.org/news/2012/11/29/palestine-newest-observer-state-should-act-rights-treaties
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حصول فلسطين على صفة دولة مراقب إلى اكسابها مجموعة من الحقوق تمكنها من الدخول في عالقات
دبلوماسية كاملة مع الدول األُخرى.
ومن شأن هذه المكتسبات ،إذا أُحسن استغاللها أن تدعم وتعزز الحقوق الفلسطينية ،وخاصة حق الشعب

الفلسطيني في تقرير مصيره ،وحقه في السيادة واالستقالل بموجب أحكام القانون الدولي ،كما تعمل تلك

المكتسبات على إبقاء قضية فلسطين حاضرة وحية على األجندة الدولية ،وتعمل كذلك على تجسيد

مؤسسات الدولة كحقيقة على أرض الواقع.
غير أن الواقع يشير وبوضوح ،وبعد مرور  5أعوام على انضمام فلسطين لألمم المتحدة بصفة "دولة
مراقب" ،ورغم انضمام فلسطين للمنظمات واالتفاقيات الدولية ،وتحديداً اتفاقية جنيف األربعة وميثاق روما
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،إلى تباطؤ القيادة الفلسطينية في اتخاذ اجراءات اضافية مكملة

إلجراءاتها األ ولية بعد عملية التوقيع واالنضمام للمنظمات والمعاهدات واالتفاقيات الدولية الستثمار هذه

اإلنجازات ،وبذلك لم ت ِ
جن القيادة الفلسطينية ثمار انضمامها لهذه المنظمات واالتفاقيات الدولية .فعلى

الرغم من انضمام فلسطين للعديد من المنظمات الدولية واالتفاقيات الدولية ،وامكانية استثمار ذلك في
تحقيق مكاسب عديدة ،كعزل وادانة دولة االحتالل االسرائيلي ،وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني،
ومقاضاة اسرائيل على جرائمها التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني ،غير أن القيادة الفلسطينية لم تكن

جادة في توظيف هذه المكتسبات بسبب رهانها على التسوية السلمية التي وصلت إلى طريق مسدود،

لتحيز االدارة األمريكية وتبنيها للرؤية االسرائيلية ودعمها الالمحدود لها ،ويمثل اعتراف اإلدارة األمريكية
بالقدس عاصمة إلسرائيل دليل على ذلك.1

ويعزز هذا الرأي ،أن القيادة الفلسطينية ،ورغم انضمامها لميثاق روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
ُ
لم تتقدم حتى اآلن بأي شكاوي أو دعاوي قانونية للمحكمة ،وعدم استخدام مبدأ الوالية القضائية الدولية،
بما فيها تهيئة القضاء الوطني الفلسطيني لرفع قضايا ضد المستوطنين أو حكومة االحتالل .كما يؤكد

ذلك ،عدم ممارسة الضغط الكافي على المجتمع الدولي لكي يمتثل للمسؤولية الملقاة على عاتقه ،التي

يمليها ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي ،وخاصة المادة األولى المشتركة في اتفاقيات جنيف األربع،

بشأن مسؤولية الدول في وضع حد النتهاكات دولة االحتالل االسرائيلي لقواعد القانون الدولي وأحكامه.2

1

 -جدير بالذكر أنه رغم المركز القانوني الجديد لدولة فلسطين فإنه ال يمكنها اقتراح ق اررات بمعاقبة اسرائيل بطلب رسمي ،ألنها

ليست عضواً كامل العضوية في األُمم المتحدة ،وهي فقط مراقب دائم وبالتالي يحق لها فقط أن تلجأ إلى دول أُخرى في هذا الشأن
ليتقدموا بمشاريع لق اررات ،وهو ما حدث في كل الق اررات السابقة في الجمعية العامة.

2

 -صالح عبد العاطي ،خيارات محاسبة خيارات مالحقة ومحاسبة االحتالل بعد حصول فلسطين على عضوية الدولة المراقب في

األمم المتحدة ،الحوار المتمدن ،2112/4/3 ،أنظر الدراسة على الرابط االلكتروني لموقع الحوار المتمدن:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=427784
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كما أن الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية حتى اآلن لم تستفد من اآلليات التعاقدية وغير التعاقدية التي

تتيحها األجسام الدولية األخرى واالتفاقيات الدولية لعزل وادانة االحتالل االسرائيلي ،وحماية الشعب

الفلسطيني.

وعليه ،فإن المكتسبات الفعلية التي حققتها فلسطين من االنضمام للمنظمات واالتفاقيات الدولية محدودة
وال تتناسب بالمطلق مع انجاز حصول فلسطين على "دولة مراقب غير عضو" في األمم المتحدة ،ويعود

ذلك إلى عدد من األسباب ،أهمها:
 الخشية من ردود الفعل االسرائيلية ،فقد ردت اسرائيل على توجه القيادة الفلسطينية بالحصول على قرارمنح فلسطين "دولة مراقب غير عضو" في األمم المتحدة بالعديد من االجراءات المضادة ،مثل حجز

العائدات الضريبية الفلسطينية ،وتعليق منح التصاريح للفلسطينيين ،واحداث توتر أمني ،والقيام بحملة

دولية ضد السلطة الفلسطينية ،واتهامها بخرق اتفاقيات أوسلو ،وتقويض وافشال عملية السالم .كما
رفضت اسرائيل االعتراف بالسيادة الفلسطينية على األرض الفلسطينية المحتلة ،وقامت بتوسيع عمليات

االستيطان ،وشرعت في طرح قوانين لضم المستوطنات ،وخاصة في مدينة القدس المحتلة .1وقد هددت
اسرائيل بمزيد من االجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية إذا واصلت خطواتها الهادفة إلى ترسيخ

أركان الدولة الفلسطينية ،ومالحقة اسرائيل في المحافل الدولية.

 -ممارسة الواليات المتحدة األمريكية الضغوط على السلطة الفلسطينية من أجل التوقف عن الخطوات

التي اعتبرتها أُحادية الجانب ،والتهديد بمجموعة من الخطوات ،من بينها التهديد بوقف المنح المالية
المقدمة للسلطة الفلسطينية ،والتهديد بإغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن .وقد أفادت
وزيرة الخارجية األميركية (هيالري كلينتون) خالل منتدى في واشنطن أن خطوات السلطة الفلسطينية

مؤكدة أن "الطريق الوحيد لقيام دولة فلسطينية هو استئناف
تضع مزيد من العراقيل أمام طريق السالم،
ً
مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واسرائيل".2
 -تهديد الواليات المتحدة األمريكية بوقف الدعم المالي للمنظمات الدولية التي تحصل فلسطين على

عضويتها ،وتمارس داخلها نشاطات من شأنها التأثير سلباً على اسرائيل ،حيث أقر الكونغرس األمريكي
ٍ
ٍ
دولية فإن الواليات المتحدة
منظمة
ار يقضي بأنه "إذا انضمت فلسطين إلى أي
خالل العام  ،2111قرًا
تلقائيا دفع نصيبها في تمويل المنظمة" .وقد نفذت الواليات المتحدة تهديدها بحق منظمة
ستوقف
ً

1

 -صائب عريقات ،فلسطين دولة غير عضو  ..اليوم التالي ،دائرة شؤون المفاوضات ،دراسة رقم ( ،)11أكتوبر  ،2112ص .29

2

 -تباين دولي من فلسطين "دولة مراقب" ،موقع الجزيرة نت ،2112/11/31 ،أنظر:

http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/61e1a2d0-7d55-4d20-af4c29bf6924ff15
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اليونسكو ،وأوقفت دعم وتمويل المنظمة الدولية التي قبلت عضوية فلسطين ،وتسبب ذلك في خسارة

منظمة اليونسكو  %22من ميزانيتها.1

 -غياب الرؤية االستراتيجية الوطنية الشاملة التي بموجبها يمكن التعامل مع المستوى الدولي ،وضعف

الكادر البشري الراسم والمنفذ للسياسة الخارجية.

 -تعاطي القيادة الفلسطينية مع اآلثار القانونية والسياسية لق ارر منح فلسطين "دولة مراقب غير عضو" في

األمم المتحدة كتكتيك للعودة إلى المفاوضات وتحسين شروطها ،وليس كاستراتيجية لترسيخ أركان الدولة
الفلسطينية من جانب ،ومن جانب آخر لمحاسبة وعزل دولة االحتالل اإلسرائيلي.

 تراجع مكانة القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي ،بسبب االنقسام الفلسطيني ،والتنازع السياسيالداخلي من جانب ،من جانب آخر بسبب االنشغال العربي والدولي بالصراعات االقليمية التي أعقبت

الربيع العربي .وقد انعكس ذلك سلباً على السياسة الفلسطينية الرسمية ،التي تراوحت بين التردد والتخبط
واالنتظار ،وعدم التحرك الفعلي لتعظيم الفائدة السياسية والقانونية من حصول فلسطين على دولة مراقب

في األُمم المتحدة.
نتائج الدراسة:
خلصت هذه الدراسة التي تبحث إلى أي مدى استطاعت القيادة الفلسطينية االستفادة من المكتسبات
القانونية التي ترتبت على ترقية عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب غير عضو" في األمم المتحدة ،إلى

مجموعة من النتائج ،هي كالتالي:

ٍ
بصفة قانونية ،وتم ترقية مكانتها الدولية داخل منظومة األمم
 -1بعد أن أصبحت فلسطين "دولة"
المتحدة ،انتهى الشك بشكل قاطع حول إذا ما كانت فلسطين دول ًة أم ال؟ ،وغدت "دولة فلسطين" أحد
أشخاص القانون الدولي الذي ينظم العالقة بين الدول ،وتم تغيير اسم "فلسطين" في األمم المتحدة من
"كيان" إلى "دولة بصفة مراقب دائم".
 -2قامت دولة فلسطين على مدى  5سنوات ،أعقبت انضمامها لألمم المتحدة بصفة "دولة مراقب غير
عضو" ،بتحقيق عدد من المكتسبات تمثلت في االنضمام لمجموعة من الوكاالت المتخصصة والمنظمات

الدولية ،كما انضمت إلى عدد من االتفاقيات والمعاهدات والدولية ،أهمها اتفاقيات جنيف األربع لعام
 ،1949وميثاق روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

1

 -فهد متولي ،اليونسكو والقضية الفلسطينية :تحوالت ومواقف ،شباب يبني المستقبل "فكر" ،2115/12/3 ،ص  .6للمزيد أنظر

الموقع االلكتروني:

http://fekronline.com/files/articles/attachments/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%
83%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%
D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%20%20%D9%81%D9%87%D8%AF%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A.pdf
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 -3لم تتناسب نتائج مكتسبات حصول فلسطين على "دولة غير عضو مراقب" في األمم المتحدة،
واجراءات االنضمام إلى المنظمات الدولية والمعاهدات واالتفاقيات الدولية مع ما يمكن أن توقعه من
انجازات قد تفيد بشكل أكبر مما حصل من انجازات محدودة ال ترقى إلى طموحات وتطلعات الشعب

الفلسطيني في االستقالل والحرية وانسحاب اسرائيل من االراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م ،حيث
تراوحت السياسة الفلسطينية الرسمية بين التردد والتخبط واالنتظار ،وعدم التحرك الفعلي لتعظيم الفائدة

السياسية والقانونية من انضمام دولة فلسطين للمنظمات واالتفاقيات الدولية.

 -4رغم انضمام دولة فلسطين للمنظمات واالتفاقيات الدولية ،وتحديداً اتفاقية جنيف األربعة وميثاق روما
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،غير أن القيادة الفلسطينية لم توظف هذه المكتسبات ،على الرغم من

إمكانية استثمارها في تحقيق مكاسب عديدة ،كعزل وادانة االحتالل االسرائيلي ،وتوفير الحماية للشعب

الفلسطيني ،ومقاضاة اسرائيل على جرائمها التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني.

 -5تعود أسباب ضعف اإلرادة الحقيقية من قبل القيادة الفلسطينية لجني ثمار انضمامها للمنظمات

واالتفاقيات الدولية إلى عدد من األسباب ،أهمها :الخشية من ردود الفعل االسرائيلية ،ممارسة الواليات

المتحدة األمريكية الضغوط على السلطة الفلسطينية ،تهديد الواليات المتحدة األمريكية بوقف الدعم المالي
للمنظمات الدولية التي تحصل فلسطين على عضويتها ،غياب الرؤية االستراتيجية الوطنية الشاملة التي

بموجبها يمكن التعامل مع المستوى الدولي ،ضعف الكادر البشري الراسم والمنفذ للسياسة الخارجية،
وتراجع مكانة القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي ،بسبب االنقسام الفلسطيني ،واالنشغال العربي

والدولي بالصراعات االقليمية التي أعقبت الربيع العربي.
توصيات الدراسة:

في ضوء ما خلصت إليه الدراسة من نتائج مفادها أن المكتسبات الفعلية التي حققتها دولة فلسطين بعد

مرور خمسة سنوات على انضمامها لألمم المتحدة بصفة "دولة غير عضو مراقب" ال تتناسب مع انجاز
حصول ترقيتها إلى "دولة غير عضو مراقب" في األمم المتحدة ،فإنها تقدم التوصيات التالية لكل من

القيادة الفلسطينية ،والعالم العربي واإلسالمي ،والمجتمع الدولي ،وذلك في نطاق ما يمكن أن يتحملوه من

مسؤوليات اتجاه الشعب الفلسطيني:

 -1على السلطة الفلسطينية تشكيل لجان متخصصة لمراجعة شروط وخطوات االنضمام للمنظمات

الدولية المتخصصة في األمم المتحدة ،والمعاهدات واالتفاقيات الدولية ،ومن ثم استكمال اجراءات
االنضمام إليها حتى تتاح الفرصة لدولة فلسطين تحميل األطراف المتعاقدة في هذه االتفاقيات مسؤولية
إلزام إسرائيل بواجباتها في تلك االتفاقيات.
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 -2على منظمة التحرير الفلسطينية واطرها السياسية بما فيها السلطة لفلسطينية ،العمل على تطوير

الرؤية االستراتيجية الوطنية الشاملة التي بموجبها يمكن التعامل مع المستوى الدولي ،وبناء كادر بشري
متمكن ،قادر على رسم وتنفيذ السياسة الخارجية الفلسطينية.

ٍ
 -3أن تعمل دولة فلسطين
بشكل جدي على االستفادة من انضمامها التفاقيات جنيف األربع ،وتحديداً
اتفاقية جنيف الرابعة؛ وذلك لما لها من أهمية كبيرة في تنظيم العالقة بين قوة االحتالل اإلسرائيلي
والمدنيين الفلسطينيين ،وفي تحميل إسرائيل مسؤولياتها تجاه المناطق الفلسطينية المحتلة.
 -4على دولة فلسطين استغالل انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية ،وتفعيل مبدأ الوالية القضائية الدولية
مع الدول التي تعمل بهذا المبدأ ،والبدء فو اًر في إعداد وتقديم الملفات القانونية لمالحقة ومقاضاة القادة
اإلسرائيليين والمستوطنين الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

 -5البدء واإلسراع في إنجاز الوحدة الوطنية ،والعودة إلى قواعد العملية الديمقراطية ،والقبول بنتائجها،
واالتفاق على أساس سياسي واضح يشمل األهداف الوطنية الموحدة ،ويعمل على إعادة إحياء وتفعيل

القضية الفلسطينية في الحافل الدولية.
 -6على الدول العربية واإلسالمية دعم السلطة الفلسطينية في المنظمات الدولية التي انضمت إليها،
ومساعدتها في تحمل النفقات الباهظة التي تترتب على المالحقة القضائية للجرائم اإلسرائيلية؛ األمر الذي

يتطلب تكاتف الدول العربية واإلسالمية معها للعمل على مالحقة المجرمين اإلسرائيليين.

ٍ
بشكل
(وتحديدا المنظمات الدولية ،ومجلس األمن ،والدول المساندة إلسرائيل
 -7على المجتمع الدولي
ً
دائم) الكف عن التواطؤ على الشعب الفلسطيني الذي تًمارس ضده أبشع الجرائم في العصر الحديث،
والعمل على وضع حد للممارسات اإلسرائيلية غير القانونية ،التي تتنكر لحق الفلسطينيين في العيش

بحرية.

ٍ
بشكل
(وتحديدا المنظمات الدولية ،ومجلس األمن ،والدول المساندة إلسرائيل
 -8على المجتمع الدولي
ً
دائم) الكف عن التواطؤ على الشعب الفلسطيني الذي تًمارس ضده أبشع الجرائم في العصر الحديث،
والعمل على وضع حد للممارسات اإلسرائيلية غير القانونية ،التي تتنكر لحق الفلسطينيين في العيش

بحرية.

 -9على المجتمع الدولي التوقف عن تبني سياسة االنتقائية في تطبيق قواعد الشرعية الدولية ،والتعامل
مع إسرائيل بنفس األسس والقواعد كباقي أعضاء المجتمع الدولي ،الذين يقبلون ويلتزمون بميثاق روما
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،وميثاق األمم المتحدة واالتفاقيات الدولية ،بما فيها اتفاقيات جنيف

األربع لعام .1949
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إشكالية أداء األمم المتحدة بين الغايات اإلنسانية والممارسة السياسية (القضية الفلسطينية نموذجاً)
إعداد كل من:
الدكتور محمد الحافي

األستاذة وفاء القيسي

ملخص الدراسة:
تبحث الدراسة في مدى التوازن الذي تقيمه األمم المتحدة بين الغايات اإلنسانية التي تتبناها وممارستها

السياسية فيما يخص القضية الفلسطينية ،وكذلك دراسة أوجه الممارسة السياسية لألمم المتحدة تجاه

القضية الفلسطينية.

وكذلك تتفحص الدراسة موقف األمم المتحدة من الممارسات اإلسرائيلية أهم أوجه النقد الموجهة لدور
األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية وأهم المشاريع المقترحة إلصالح المنظمة األممية.

وتسعى الدراسة إلى اظهار ازدواجية المعايير التي تتبناها األمم المتحدة من غايات إنسانية والممارسة
السياسية للمنظمة فيما يخص القضية الفلسطينية ،مع التركيز على موقف األمم المتحدة من االعتداءات

اإلسرائيلية في األراضي المحتلة عام .1967

Abstract:
The study examines how the United Nations balances between its humanitarian
criteria and its policy towards the Palestinian cause، the balance between the
humanitarian. Moreover the study discusses the aspects of the political practice
of the UN towards the Palestinian cause.
The study also checks the position of the UN over the Israeli practices and the
criticism of the UN's role towards the Palestinian issue، furthermore it studies
the most important proposals for reforming the UN Organization.
The study seeks to reveal the double standards policy that adopted by the UN،
via calling for enhancing the humanitarian criteria and its policy towards the
Israeli-Palestinian conflict.
مقدمـــة:
أنشئت هيئة األمم المتحدة إبان الحرب العالمية الثانية لتحقيق أهداف سامية لم يختلف عليها

أحد؛ كان أبرزها حفظ السلم واألمن الدوليين ،وتنمية العالقات الودية بين الدول ،مستندة إلى مبادئ تبناها

ميثاق المنظمة ،كمبدأ المساواة في السيادة بين الدول كبيرها وصغيرها ،وتسوية المنازعات الدولية بالطرق

السلمية ...الخ ،وذلك لرفع الظلم عن الشعوب وتحقيق العدالة والمساواة .لكن مقاصد المنظمة ومبادئها لم

تنعكس خالل ممارستها العملية ،بل أن المنظمة وق ارراتها تحولت إلى أداة طيعة في يد الدول الكبرى

لخدمة أهدافها ومصالحها حول العالم.
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حظيت القضية الفلسطينية باهتمام واسع من قبل األمم المتحدة ،فلم تشغل المنظمة في تاريخها قضية
مثلما شغلتها القضية الفلسطينية ،ولعبت دو ار كبي ار عبر محاوالت مختلفة لحلها ،من خالل ما صدر عن

المنظمة من ق اررات وبيانات سواء من مجلس األمن والجمعية العامة ،أم من خالل المنظمات األخرى

التابعة لها ،وقد اتخذت المنظمة مواقف إيجابية وق اررات منصفة للقضية الفلسطينية إلى حد كبير ،لكن

المنظمة لم تستطع ترجمة تلك الق اررات على األرض ،وذلك بفعل الهيمنة األمريكية على المنظمة،
والموقف المنحاز إلسرائيل بشكل واضح ،حيث منعت صدور الكثير من الق اررات التي تدين إسرائيل عبر

استخدامها لحق النقض "الفيتو".
عاما على إنشاء األمم المتحدة ظهر العديد من أوجه الضعف في بنيتها
بعد مرور أكثر من سبعين ً
وأجهزتها الرئيسية ،وذلك نتيجة ألسباب ذاتية تتعلق بالفترة الطويلة التي مضت على إنشائها دون أي

تعديل جوهري في ميثاقها ،وأسباب خارجية تتعلق بطبيعة تعامل الدول الكبرى -دائمة العضوية في

مجلس األمن-مع المنظمة األممية.

من هنا ظهرت أوجه النقد الموجهة لعمل المنظمة ،والمطالبات بإجراء تعديالت على الميثاق واصالح

عاما على إنشائها،
أجهزتها ،حتى تستطيع مواكبة التطورات التي طرأت على العالقات الدولية بعد سبعين ً
ذلك في ظل سيطرة قوى بعينها على مراكز صنع القرار في المنظمة ،وعدم قدرتها على إيجاد حلول ناجزه
للصراعات الدولية المزمنة ،وعلى رأسها الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
لقد أصدرت األمم المتحدة العديد من الق اررات التي تضع ًّ
عادال للقضية الفلسطينية ،وتعترف بالحقوق
حال ً

السياسية للشعب الفلسطيني وأهمها الق اررات  ،338 ،242 ،194إال أن هذه الق اررات لم تخرج لحيز
التنفيذ الفعلي ،وذلك بفعل الموقف األمريكي المنحاز بالكامل إلسرائيل ،وأساليبها في إعاقة تطبيق تلك

الق اررات ،وبالتالي ظلت القضية الفلسطينية تراوح مكانها دون حل حتى يومنا هذا .وعليه؛ ظهرت إشكالية
في أداء األمم المتحدة وتناقض واضح بين ما تتبناه من أهداف ومبادئ ،وبين مخرجاتها السياسية من

الناحية العملية ،خصوصا فيماً يخص الق اررات الخاصة بالقضية الفلسطينية ،وهو موضوع الدراسة.
تحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 إلى أي مدى تقيم األمم المتحدة توازًنا بين الغايات اإلنسانية التي تتبناها وممارستها السياسية
فيما يخص القضية الفلسطينية؟ وما أوجه الممارسة السياسية لألمم المتحدة تجاه القضية
الفلسطينية؟

 ما موقف األمم المتحدة من الممارسات اإلسرائيلية؟ وما أهم أوجه النقد الموجهة لدور األمم
المتحدة تجاه القضية الفلسطينية؟ وما أهم المشاريع المقترحة إلصالح المنظمة األممية؟
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وتهدف الدراسة إلى إبراز التناقض بين ما تتبناه األمم المتحدة من غايات إنسانية والممارسة السياسية
للمنظمة فيما يخص القضية الفلسطينية ،مع التركيز على موقف األمم المتحدة من االعتداءات اإلسرائيلية
في األراضي المحتلة عام  ،1967كما تسعى الدراسة إلى الوقوف على أهم المعوقات التي تعيق تطبيق
ق اررات األمم المتحدة الصادرة بشأن القضية الفلسطينية ،باإلضافة إلى محاولة رصد أوجه النقد الموجهة

لعمل المنظمة ،وأهم مشاريع اإلصالح المقترحة بهذا الصدد.
في محاولة لتحقيق أهداف الدراسة ،سوف تستخدم الدراسة المنهج التحليلي النقدي ،خالل معالجتها

خصوصا في ضوء االعتداءات
لموقف األمم المتحدة من القضية الفلسطينية في السنوات األخيرة،
ً
العسكرية اإلسرائيلية المتكررة في األراضي المحتلة ،باإلضافة لمنهج صنع القرار ،لمحاولة فهم السلوك
السياسي للمنظمة ،وآلية صنع القرار فيها ،مع التركيز على أوجه النقد الموجهة لدور المنظمة فيما يخص

القضية الفلسطينية ،كما ستستعين الدراسة بالمنهج التاريخي أينما اقتضت الحاجة.
وعلى هذا النحو ،قسمت الدراسة لمحورين :نعرض في األول منها مقاربة الغايات اإلنسانية للمنظمة

والممارسة السياسية تجاه الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي .فيما ركز المحور الثاني على إشكالية أداء األمم

أخير محاولة طرح رؤية
المتحدة وأوجه النقد الموجه لها والمشاريع المقترحة إلصالح المنظمة األممية .و ًا
لالستفادة من األمم المتحدة لدعم القضية الفلسطينية في ضوء المتغيرات الدولية الراهنة.
المحور األول :األمم المتحدة بين الغايات اإلنسانية والممارسة السياسية:
أنشئت هيئة األمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف أساسي وهو حفظ السلم واألمن

الدوليين ،والعمل على الحد من المنازعات الدولية ورفع الظلم عن الشعوب المقهورة ،وهذا ما كان جليًّا في
أهداف ومبادئ المنظمة األممية المنصوص عليها في الميثاق.

أوًال -أهداف (مقاصد) األمم المتحدة بوصفها غايات إنسانية:
تضمنت المادة األولى من الميثاق مقاصد األمم المتحدة ،ويمكن تفنيدها كما يلي (:)1
 -1حفظ السلم واألمن الدوليين :يعتبر الهدف الرئيس الذي أ ِ
ُنشئت من أجله المنظمة ،حيث اعتبره
الميثاق مبر اًر لتسخير إمكانات جميع الدول األعضاء من أجل تحقيقه .ويعتبر حفظ السلم واألمن
الدوليين من الناحية النظرية غاية إنسانية ومطلباً لجميع الشعوب التي بنت آماالً كبيرة على
المنظمة األممية لجهة فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية وحفظ األمن الدولي ،لكنه من

الناحية العملية فهو عبارة فضفاضة ،دون إخضاعه لمعايير وضوابط محددة ،بحيث تظهر
االزدواجية في مدى تحديد إذا ما كان نزاعاً معيناً يخل بالسلم واألمن الدوليين من عدمه ،فمجلس
1

 -وردت أهداف (غايات) األمم المتحدة في المادة األولى من الميثاق ،راجع ميثاق األمم المتحدة والنظام األساسي لمحكمة العدل

الدولية ،نيويورك ،ص.6
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األمن يمتلك صالحيات تقديرية واسعة في هذا الصدد ،كما يعطي الدول الكبرى ذات النفوذ
إمكانية التأثير والتالعب في كيفية تنفيذ اإلجراءات التي يقرها مجلس األمن ،وبالتالي تظهر

بجالء االزدواجية في تطبيق الق اررات األممية.

 -2تنمية العالقات الودية بين الدول :على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب ،بما
يضمن تعزيز السلم العالمي وتحقيق التعاون الدولي في المسائل الدولية.

 -3تحقيق التعاون لحل المشاكل االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية :من خالل العمل
على تحسين الظروف االجتماعية للشعوب النامية ،والتعاون الدولي من أجل تحقيق النمو

والتطور على المستوى اإلنساني وضمان الحريات العامة ،وقد تم إنشاء المجلس االقتصادي

واالجتماعي ،وهو جهاز تابع لألمم المتحدة ،ومهمته تعزيز التعاون الدولي في هذه المجاالت
والتواصل مع المنظمات الدولية المتخصصة.

 -4اعتبار األمم المتحدة مرك از لتنسيق أعمال الدول :وذلك لتحقيق األهداف المشتركة ،كما حثت

المنظمة أشخاص القانون الدولي على االلتزام بأهدافها ومبادئها ،وعدم التعارض معها ،ولذلك
ألزمت الدول األعضاء بتسجيل أي اتفاقية دولية لدى األمانة العامة ،وحتى لو تعارض التزام دولة
ما مع أي اتفاقية أخرى فإنها تأخذ في االعتبار التزام األعضاء بما جاء في ميثاق المنظمة في

المقام األول.
وقد أنجزت األمم المتحدة على المستويين االقتصادي واالجتماعي ودعم الحريات ،في حين أغفلت (الدول
الكبرى) الهدف الرئيس للمنظمة وأخفقت في حفظ السلم واألمن الدوليين .يستدل على ذلك من عدم اتخاذ

إجراءات ملزمة من قبل مجلس األمن (تحت الفصل السابع) تضع حداً لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي
مثال ،حيث تتنكر إسرائيل للق اررات الخاصة
الفلسطينية عام  1967وتدفعها لتطبيق القرار (ً )242
بالقضية الفلسطينية وتتجاوزها طالما لم يمارس عليها أي ضغوط حقيقية.

اء القضايا
وعليه؛ يتضح الضعف والفساد السياسي المسيطر على المواقف السياسة لألمم المتحدة إز َ
خصوصا الواليات المتحدة وحليفتها إسرائيل ،وهذا ما
الجوهرية التي تؤثر على مصالح الدول الكبرى،
ً
يظهر التناقض واالزدواجية في تطبيق اإلجراءات اإللزامية على الدول األخرى وفي قضايا مختلفة ،في
المقابل ،لم تستطع األمم المتحدة وقف ممارسات إسرائيل االستيطانية واعتداءاتها المتكررة في األراضي

العربية على طول الصراع العربي اإلسرائيلي ،وبذلك يتضح مدى التناقض بين ما تتبناه المنظمة من

أهداف ومبادئ؛ تتسم إلى حد كبير باإلنسانية ،وبين الممارسة السياسية التي تقوم بها من الناحية العملية،

خصوصا فيما يخص الق اررات الخاصة بالقضية الفلسطينية.
ً
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ثانيا -الممارسة السياسية لألمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية "رؤية نقدية"
ً
لم يشغل هيئة األمم المتحدة في تاريخها قضية مثلما شغلتها القضية الفلسطينية ،التي حظيت باهتمام
كبير لدى أجهزة المنظمة المختلفة ،ذلك خالل مجمل االجتماعات والنشاطات التي تخص القضية
الفلسطينية ،وحجم الق اررات والتوصيات التي صدرت عن أجهزتها المختلفة ،وعكست مواقف ايجابية تجاه

حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة ،وعقدت عليها آماالً كبيرة لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية.

مثال مجلس األمن
يظهر حجم اإلشكالية في أداء األمم المتحدة تبعاً للجهاز الذي يصدر عنه القرار ،ف ً

الدولي ومحكمة العدل هما أهم األجهزة التي تناط بها مسؤولية تحديد مصير أي صراع ،وفيما يتعلق

بالقضية الفلسطينية ،فقد صدرت كافة الق اررات التي تفضي إلى إنهائه ،والتي كانت مرجعها القانون

الدولي المستمد قواعده من اتفاقية الهاي  1917ومعاهدة جنيف الرابعة  1949والتي تضمنت قواعد

ملزمة تفضي للتوصل إلى حل ينهي الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي قانونياً ،فيما لو تم االمتثال لتطبيق

الق اررات بعيداً عن مصالح الواليات المتحدة في المنطقة .وعليه؛ سنركز على أداء أجهزة األمم المتحدة
الرئيسية واشكالية أداءها ،وأثر ذلك على القضية الفلسطينية:

أ -دور الجمعية العامة وتبعاته على القضية الفلسطينية:
طا ضمن أجهزة المنظمة ،وتتمثل فيه الدول األعضاء بأوزان
تعتبر الجمعية العامة الجهاز األكثر نشا ً
متساوية ،من حيث التصويت والتأثير في إصدار الق اررات (التوصيات) ،وبالتالي يمثل المجتمع الدولي

ورؤيته ،ويتبع له كثير من اللجان لذلك يتوجب تمثيل كل دولة بعدد من المندوبين ،لذلك يراها البعض

الجهاز الرئيس للمنظمة ،ويصفها بالديمقراطية.

فقد حظيت القضية الفلسطينية بحيز قياسي من مناقشات الجمعية العامة ،خالل اجتماعاتها التي تنعقد

بشكل دوري في نوفمبر من كل عام ،أو خالل االجتماعات الطارئة التي تعقد لمناقشة قضايا طارئة،
وكانت الجمعية حاضرة في كل مراحل تطور الصراع العربي اإلسرائيلي ،بما ينعكس على القضية
الفلسطينية ،وقد صدر عنها أهم الق اررات التي عكست رؤية المجتمع الدولي وأصبح يعرف بق اررات

الشرعية الدولية.

ار يعترف ويؤكد على الحقوق غير
في الواقع ورغم تبني الجمعية العامة لألمم المتحدة كل عام ( )16قرًا
القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ،إال أنه ال يتم تنفيذ أي منها ،بما في ذلك حق تقرير المصير واقامة
الدولة المستقلة وحق العودة ،وعدم شرعية االستيطان ونذكر هنا أهم ق اررات الجمعية العامة على النحو

التالي (:)1

 -1المركز اإلعالمي الحكومي الفلسطيني ،وكالة معا اإلخبارية" ،أبرز محطات فلسطين في األمم المتحدة" .2112/11/29
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 تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة  29نوفمبر  1947القرار ( )181الذي نص على تقسيم
فلسطين الخاضعة في ذلك الوقت لالنتداب البريطاني إلقامة دولتين "فلسطينية واسرائيلية ".ينتهي

االنتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن ،على أال يتأخر ،في أي حال عن  1آب .1948
تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية ،والنظام الدولي الخاص بمدينة القدس.

 تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة في  1948/12/11القرار رقم ( )194والذي ينص على حق
العودة والتعويض لالجئين الفلسطينيين.

 قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  ،1972/12/15الذي طلبت فيه الجمعية العامة من
إسرائيل ،أن تكف عن ضم أي جزء من األراضي العربية المحتلة ،وعن تأسيس مستوطنات في

تلك األراضي ،ونقل أقسام من سكان أجانب إلى األراضي المحتلة

(.)1

وعليه ،يمكن تقييم دور الجمعية العامة وتفنيد ق ارراتها على النحو التالي:
القرار رقم ( ) 181قرار مجحف منذ البداية ،من حيث التقسيم ،والذي أعطى الحق إلقامة دولة يهودية

على أرض فلسطين التاريخية قبل االحتالل وقبل االنتداب ،ودون استفتاء السكان األصليين ،وكأن القرار
تعامل مع فلسطين أرض بال شعب .وأما الحال فيما يتعلق بالقرار ( )194لسنة  1949فسوف نأخذ
حيثيات صدوره والتي توضح آلية التعاطي مع الق اررات التي تصدر عن الجمعية العامة ،قبل صدوره
()2

وفيما إذا يتم متابعة للتنفيذ ام ال .فبعد تقديم الوسيط الدولي "الكونت برنادوت"

تقريره الذي يؤكد فيه

على حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ،عقد مجلس األمن مباحثات مستفيضة بشأن قضية
عودة الالجئين العرب ،ومشكلة اليهود النازحين .وفي ختام المباحثات قرر المجلس إحالة سجل
مباحثاته بهذا الشأن برمته إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة ومنظمة الالجئين

الدولية التخاذ أي إجراء قد يكون في وسعهما اتخاذه.

وبناء على توصيات الوسيط الدولي المتعلقة بقضية الالجئين ،وبعد مرور ثالثة أسابيع على تأسيس
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ( ،)UNRWAأصدرت الجمعية العامة

القرار ( )174في  11ديسمبر  1741الخاص بحق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم
وتعويضهم عن األضرار التي لحقت بهم ،واستنادا للبند الثالث من هذا القرار أ ِ
ُنشئت "لجنة التوفيق

التابعة لألمم المتحدة والخاصة بفلسطين" ( ،)UNCCPومهمتها بحث مختلف الجوانب السياسية لحل
مشكلة الالجئين ،كما أوكلت لها مهمة تسهيل التوصل إلى تسوية سلمية ،وعينت فرنسا وتركيا
1
2

 -راجع مركز المعلومات الوطني الفلسطيني وفا .http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4136

 -اغتالت العصابات الصهيونية الوسيط الدولي "برنادوت" في تاريخ  17سبتمبر  ،1948بسبب اقتراحه وضع حد للهجرة اليهودية،

ووضع القدس بأكملها تحت السيادة الفلسطينية .على الجزيرة نت ،بتاريخ .2114/4/3

.http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/60bd02d7-c6e2-4e9a-9d8f-05a4aafd22f8.
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والواليات المتحدة أعضاء في اللجنة .باشرت اللجنة عملها بزيارة تل أبيب وتباحثت مع الحكومة
اإلسرائيلية في طرائق تنفيذ قرار الجمعية العامة ،فردت الحكومة اإلسرائيلية بأن حل مشكلة الالجئين
مرتبط بالتسوية النهائية لقضية فلسطين ،وأصرت على رفض تنفيذ القرار ما لم يسبقه عقد صلح نهائي

مع الدول العربية (.)1

من هنا بدأت تظهر مالمح العالقة بين إسرائيل وهيئة األمم المتحدة والتي تجلت من الموقف اإلسرائيلي

الرافض لتنفيذ أول الق اررات وطرح الشروط ،حيث اتبعت إسرائيل سياسة اإلمالءات منذ البداية على األمم

المتحدة ،وقبلت األخيرة شروطها ،دون أن يمارس على إسرائيل أي ضغط إللزامها بتطبيق القرار ،والتي
تحولت فيما بعد آللية للتعامل ما بين المنظمة األممية ودولة محتلة ألراضي الغير .بمعنى أنها

(المنظمة) لم تمارس سلطتها كقوة على أحد األعضاء (إسرائيل).
من المالحظ أن العديد من الق اررات الهامة التي صدرت عن المنظمة األممية المتعلقة بالقضية

الفلسطينية مثل قرار التقسيم( )181والقرار ( )194الخاص بعودة الالجئين الفلسطينيين وق اررات أخرى
تتعلق بتقرير المصير ،صدرت عن الجمعية العامة ،وذلك لم يكن صدفة ،فق اررات الجمعية العامة تعتبر

توصيات درجة الزامها للتنفيذ ليست بقوة ق اررات مجلس األمن ،وال شك أن إسرائيل أدركت ذلك منذ

القررات ال يفرض عليها عقوبات؛ كما هو الحال فيما لو صدرت
البداية ،وبالتالي التنصل من تطبيق ا
عن مجلس األمن ،وبرغم من أهميتهما وأثرها في حال طبقت ،والتي قد تفضي الى تقرير مصير الشعب

الفلسطيني ،لو طبقت في حينه لتم حل الصراع وبشكل سلمي ،إال أن إشكالية األداء حالت دون التوصل
إلى الحل السلمي للقضية الفلسطينية ،وتكمن في عدم وجود آليات لمتابعة تنفيذ الق اررات ،طبقا لرؤية
المجتمع الدولي السلمية ،بمعنى آخر أن عملية تالعب مقصودة من قبل المؤسسين لتحديد جهة إصدار

الق اررات

من

حيث

إلزاميتها

؛ تعرقل بشكل مقصود أداء األمم المتحدة السياسي تجاه القضية الفلسطينية ،كون محركها هو الواليات

المتحدة.

ب -دور مجلس األمن الدولي تجاه القضية الفلسطينية:
مجلس األمن هو الجهة التي تحمل على عاتقها مسؤولية صيانة السلم واألمن الدوليين .ويتشكل المجلس

من خمسة عشر عضوا ( 5أعضاء دائمين  11 +متغيرين كل سنتين) ،ولكل عضو صوت واحد في

مجلس االمن .وبموجب الميثاق ،على جميع الدول األعضاء في الجمعية العامة ( )194االمتثال

للق اررات الصادرة عن المجلس.

1

 الموسوعة الفلسطينية ،على الرابط التالي/https://www.palestinapedia.net :التوفيق-لجنة-الدولية ،بتاريخ .2113/9/2847

يأخذ المجلس زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلم أو أي عمل من أعمال العدوان في شتى بقاع

األرض .ويطلب إلى الدول األطراف في أي النزاع تسويته بالطرق السلمية .ويحق لمجلس األمن فرض
عقوبات جزائية قد تصل إلى استخدام القوة لصون السلم واألمن الدوليين وهذه من أهم أعمدة الرئيسة التي
قامت على أساسها هيئة األمم ،وهي مهمة تقع على عاتق مجلس األمن باإلضافة الى مهامه األخرى،

فيرفع المجلس توصياته إلى الجمعية العامة فيما يتعلق بانتخاب األمين العام وقبول أعضاء جدد في

األمم المتحدة ،كما أنه يصادق على تعيين القضاة في محكمة العدل الدولية ،وغيرها (.)1

تتمثل اإلشكالية الرئيسة في السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لمجلس األمن ،فهو صاحب السلطة

القانونية على حكومات الدول األعضاء ،وق ارراته ملزمة التنفيذ ،على جميع الدول األعضاء ،إال أن
إسرائيل الدولة الوحيدة التي تلتزم بها ،فمجلس األمن الدولي لم يأخذ دوره الطبيعي ولم يمارس سلطاته

ويتابع مسؤولياته حيال انتهاك إسرائيل لق ارراته بشكل متواصل؛ ولمدة سبعين عاما ،الفصل السابع من

الميثاق يقضي باللجوء للتدخل العسكري من أجل السالم العالمي ،في حال لم يتم التوصل إلى حل

النزاعات عبر الطرق السلمية والدبلوماسية.

ق اررات األمم المتحدة هي تعبير رسمي عن رأي وارادة أجهزة األمم المتحدة ،وهي تتألف عادة من قسمين:

الديباجة والمنطوق ،تعرض الديباجة عموماً االعتبارات التي يتم على أساسها اتخاذ إجراء ،أو اإلعراب
عن رأي أو إعطاء توجيه .أما المنطوق ،فينص على رأي الهيئة أو اإلجراءات المقرر اتخاذها .وهناك
مئات الق اررات صدرت عن مجلس األمن بهدف التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،لكن
إسرائيل لم تلتزم بها ،وبالتالي أدت إلى تعطيل مسيرة السلم الدولية التي تقودها المنظمة األممية .وتجد

اإلشارة هنا إلى أهم ق اررات مجلس األمن الخاصة بالقضية الفلسطينية (:)2


( )242قرار االنسحاب من األراضي التي احتلتها إسرائيل عام .1967

 )338( قرار صدر خالل حرب أكتوبر في  22أكتوبر  ،1973وطلب وقف إطالق النار ،الدعوة
لتنفيذ القرار ( )242بجميع أجزائه.

 )478( عام  1980قرار بشأن القدس ،رفض االعتراف بالقرار اإلسرائيلي ضم القدس واعتبره
باطال وغير شرعي.
الغيا و ً
المجلس ً
 )1397( بتاريخ  12/3/2002تبنى مجلس األمن اسم “دولة فلسطين" للمرة األولى.

1
2

ررات مجلس األمن ،صفحة األمم المتحدة ،الميثاق ./http://www.un.org/ar/sc
-قا

 األمم المتحدة  /ق اررات مجلس األمن الصفحة الرسمية ./http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions48

( )1515بتاريخ  19/11/2003تبنى مجلس األمن القرار حيث دعا إلى قبول خطة خارطة



الطريق وااللتزام بها ودعمها وتطبيق عناصرها

(.)1

وغيرها كثير من الق اررات التي تجاهلتها إسرائيل ،وضربت بها عرضت الحائط ،ولم تكترث لتنفيذها،

دون أن تواجه أي عقوبة رادعة ،وذلك بسبب الهيمنة األمريكية الحامية للمصالح اإلسرائيلية كدولة
حليف في الشرق األوسط ،وهذا ما تسبب في فشل خطة (خارطة الطريق  )2113والتي تقوم على
مبادئ محددة للتوصل إلى نهاية للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وضمن جدول زمني برعاية الرباعية

الدولية.
ت -موقف مجلس األمن من انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي (االستيطان)(:)2
تعد إقامة المستوطنات مخالفة لكل مبادئ القانون الدولي ،وميثاق األمم المتحدة (ميثاق جنيف الرابع حول
قوانين الحرب في عام ِ .)1949
يفصل الميثاق سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة
االحتالل ،وجوهر الميثاق (في هذه الحالة) يحظر على المحتل توطين سكانه في األراضي المحتلة ،وهو

ما أعادت التأكيد عليه العديد من ق اررات الشرعية الدولية ،سواء ق اررات مجلس األمن أو الجمعية
العمومية ،وبالتالي؛ فإن خلق األمر الواقع بالقوة ال يمكن أن يكتسب شرعية .وقد صدرت مجموعة من
الق اررات الدولية التي تؤكد ذلك ،وتنكر أي صفة قانونية لالستيطان ،أو الضم ،بل وتطالب بإلغائه،

وتفكيك المستوطنات المقامة على األراضي الفلسطينية المحتلة ،بما في ذلك مستوطنات القدس.
إن ما تقوم به إسرائيل من بناء وتوسيع المستوطنات في األراضي المحتلة يعتبر تعدياً على حقوق الشعب
العربي وأراضيه ،وفوق ذلك فهو انتهاكاً للقوانين الدولية ،التي كفلتها األمم المتحدة وهي الجهة المسئولة
عن هذه االنتهاكات ،إذ كيف يمكن لهيئة مؤلفة من ( )194دولة أن تسمح لعضو أي كان باختراق

شرعيتها.

أهم ق اررات مجلس األمن بشأن االستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلة:
أدان مجلس األمن في خمسة ق اررات سياسة إسرائيل االستيطانية ،واستنكر عدم التزامها بالقوانين الدولية،

ونفى أي صفة قانونية لالستيطان ،وطالب بتفكيك المستوطنات المقامة على األراضي الفلسطينية المحتلة

منذ عام  1967وحتى اليوم ،ومن أهم الق اررات:

 القرار رقم ( )446لسنة  1979الذي أكد أن االستيطان ونقل السكان اإلسرائيليين لألراضي
الفلسطينية غير شرعي.

1

 -الموقع الرسمي لو ازرة الخارجية اإلسرائيلية ،على الرابط اإللكتروني التالي:

،http://mfa.gov.il/MFAAR/KeyDocuments/PeaceProcess/Pages/roadmap.aspxبتاريخ.3330/4/03
2

 مركز المعلومات الفلسطيني –وفا ،http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4136 ،بتاريخ .2117/11/749

 القرار رقم ( )452لسنة  1979ويقضي بوقف االستيطان في المناطق المحتلة وفي القدس ،عدم
االعتراف بضمها.
 القرار رقم ( )465لسنة  1981الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات.
 القرار رقم ( )478لسنة  ،1981الذي رفض ضم أرضي القدس إلسرائيل
 القرار رقم ( )2334لسنة  ،2116طلب من اسرائيل وقف النشاطات االستيطانية ،وازالة ما وجد
منها في األراضي المحتلة عام .1967

واستمرت إسرائيل في بناء المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  ،1967وحتى اآلن بما

فيها القدس الشرقية ،في مخالفة للقانون الدولي( ،معتقدة بالوقائع على األرض) ،واستمر مجلس األمن

مطالبته من إسرائيل الوقف الفوري لجميع األنشطة االستيطانية عبر اصدار الق اررات بهذا الشأن ،ورفض
االعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من حزيران .1967

رغم ايجابية الموقف الرسمي للمجتمع الدولي ولمجلس األمن من االستيطان اإلسرائيلي في األراضي

الفلسطينية ،إال أنه لم يفرز حل فعلي على األرض .يعزى ذلك لعدم أخذ المجلس لصالحياته في سبيل
تحقيق مهمته في حفظ األمن ،عبر إلزام إسرائيل على تطبيق ق ارراته ،ووقفها انتهاكا للشرعية الدولية .وهنا

مرة أخرى ،فإن مجلس األمن يتقاعس عن أداء عمله بقصد ،ولصالح أمريكا ،ولو ال المصلحة األمريكية،
لكان المجلس لجأ الى تنفيذ الفصل السابع والذي يلزم العضو بتنفيذ القرار ،علماً بأن مجلس األمن لم

يلمح أو يهدد بنيته التوجه لكذا خيار رغم تطبيقه في حاالت أخرى ،وكأن بنود الميثاق تنطبق على كل

الدول عدا إسرائيل .وكون مجلس االمن الجهاز التنفيذي المسئول عن صون السالم واألمن الدوليين كما
هو معل ن ،وهو صاحب السلطة القانونية الوحيدة في العالم ،فقد فقدت الشعوب المنكوبة ثقتها في هذه

الهيئة ،إلدراكها بتوجه األخيرة لتطبيق رغبات الدول الكبرى .والمفترض أن مجلس األمن مخول باتخاذ

تدابير إنفاذ أو جزاءات اقتصادية (مثل عمليات الحظر التجاري) أو اتخاذ إجراء عسكري ضد الطرف

الذي يمتنع عن تنفيذ ق ارراته التي تصدر.

مثال القرار رقم ( 1)465الصادر عن مجلس األمن لعام " 1981سياسة إسرائيل وأعمالها
لو أخذنا ً
لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في األراضي الفلسطينية بما فيها القدس ،والتي تشكل

فاضحا التفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ،وتشكل عقبة جدية أمام
خرًقا
ً

1

القانون الدولي اإلنساني ،مقاالت مختارة اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي ،سلسة الدورات التثقيفية  /2114االلتزامات

السلبية للدول تجاه انتهاكاتها ألحكام وقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي العام.االستاذ ايف ساندو ،هذا المرجع يدرس في

جامعة القدس
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تحقيق سالم شامل وعادل ودائم في الشرق األوسط"( .)1كما يدعو هذا القرار إسرائيل إلى تفكيك

المستوطنات القائمة ،نالحظ مدى التوافق ما بين القانون الدولي مع الق اررات الصادرة عن مجلس األمن،
أن ما يعرقل التوصل إلى حل سلمي هو ِ
و َّ
آلية تطبيق الق اررات الصادرة عن مجلس األمن.
وأما في حال القرار رقم ( )678الصادر عن مجلس األمن بعد احتالل العراق للكويت كحالة مقارنة ألداء

األمم المتحدة ،فنالحظ تدخل الواليات المتحدة مستخدمة القوة العسكرية لتنفيذه "لتحرير الكويت" ،طبقا

للبند السابع ،فهنا اختلف األمر عن تبعات القرار ( )242الصادر بشأن انسحاب إسرائيل من األراضي
التي احتلتها منذ خمسين عاما ولم تتدخل الواليات المتحدة وتتخذ ذات اإلجراءات في حالة مشابهة برغم

وعلما بأن األراضي العربية
فشل المفاوضات وفشل كل السبل الدبلوماسية في التوصل إلى حل سلمي.
ً
المحتلة عام  1967تزيد مساحتها أكثر من عشرين ضعف عن مساحة أرض الكويت ،إال أن التدخل
العسكري األمريكي وبغطاء أممي لم يقابله تحرير مماثل "لألراضي العربية المحتلة" من قبل إسرائيل ،وهنا
تظهر المشكلة في ازدواجية المعايير في تنفيذ الق اررات األممية تبعاً لمصالح الدول الكبرى.

ث -دور محكمة العدل الدولية تجاه القضية الفلسطينية:
محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيس لألمم المتحدة ،وتتولى المحكمة مهمة الفصل في

النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول ،طبًقا ألحكام القانون الدولي ،وتقدم آراء استشارية بشأن المسائل
القانونية التي تحيلها إليها أجهزة األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة (.)2
تعتبر محكمة العدل أعلى منبر قضائي في العالم ،اعتبا اًر من العام  ،1947وعقب صدور قرار التقسيم
( )181عن الجمعية العامة ،طالب العرب باستصدار رأي استشاري من المحكمة الدولية حول صالحية
ٍ
بقصد وتصميم .كان الموقف الصهيوني
األمم المتحدة في تقسيم فلسطين ،إال أن تلك المحاولة أُحبطت
يستند إلى َّ
أن النزاع القائم ال عالقة له بالقانون الدولي ،بل يجب الجلوس والتفاوض والوصول إلى نتائج

ترضي الطرفين.
أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً بشأن اآلثار القانونية المترتبة على بناء جدار الفصل
العنصري في األراضي الفلسطينية المحتلة ،وقررت أن بناء هذا الجدار غير قانوني ،وال يتفق مع
االلتزامات القانونية الدولية المترتبة على إسرائيل بصفتها دولة محتلة ،وطالبت إسرائيل بالتوقف عن بناء

1

- Resolutions and Decisions of the Security Council 1980, Security Council Official Records: Thirty-Fifth Year,
pp. 5-6.
2

 محكمة العدل الدولية /ميثاق هيئة األمم المتحدة.http://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-ar.pdf
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تلك األجزاء من الجدار التي لم يتم بناؤها بعد ،وازالة ما ُبِني وتعويض الفلسطينيين عما أصابهم من
َ
أضرار بسبب ذلك (.)1
جاء الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية شامالً وجريئاً وحاسماً ،فلم تترك المحكمة الدولية دفاعاً أثارته
إسرائيل أو بعض الدول األخرى التي كانت تتردد في الموافقة على إحالة مسألة الجدار إلى المحكمة إال
وأجابت عنه بتفصيل .ولم تترك رداً من دون تدعيم وتوثيق قانونيين .على سبيل المثال ،دفعت إسرائيل
ودول أخرى ،بعدم صالحية المحكمة إلصدار الرأي االستشاري في هذا الموضوع ،ورفضت المحكمة
باإلجماع هذا الدفاع ،مستندة في ذلك إلى قانون تأسيسها والى سوابق قضائية أخرى ،وأكدت أن الجمعية

العامة تملك الصالحية ،طبًقا للميثاق ولقانون تأسيس المحكمة ،لطلب رأي استشاري من المحكمة.
شككت إسرائيل في امتالك المحكمة الحق في إصدار أو االمتناع عن إصدار رأي استشاري ،وطالبت

المحكمة بممارسة هذا الخيار واالمتناع عن إصدار رأي استشاري ،ألن من شأن رأي كهذا أن يعوق
المفاوضات السياسية .وبغالبية  14صوتاً مقابل صوت واحد ،رفضت المحكمة هذا القول على أساس أن

مسؤولية األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية مسؤولية مستمرة وتعود في جذورها إلى عهد االنتداب
ٍ
ٍ
مرض
بشكل
وقرار التقسيم ،وأن الجمعية العامة تكرر مسؤوليتها الدائمة إلى أن يتم حل هذه القضية
ويتفق مع الشرعية الدولية(.)2

في حالة الجدار والفتوى القانونية الصادرة منذ  ،2112يبرز التساؤل :ما هي تبعات هذه الفتوى على
األرض؟ هل هدمت إسرائيل الجدار أو حتى ت ارجعت عن تكملة بناءه؟ الجواب ال ،والسبب آلية األداء

والمتابعة وغياب الجدية في التنفيذ وعدم فرض عقوبات رادعة على إسرائيل لخرق القرار صادر أو حكم

أو فتوى ،إضافة إلى تغييب العدالة وتغليب مصالح الدول الكبرى.

من ناحية أخرى ،حسمت محكمة العدل الدولية الجدل حول تعريف (األراضي الفلسطينية المحتلة) ،وهي
األراضي الواقعة ما بين خطوط الهدنة لعام  1949والحدود الشرقية لفلسطين االنتداب ،أي تلك األراضي

التي احتلت في حرب (يونيو)  .1967هذا التحديد الحاسم ينفي االدعاءات اإلسرائيلية بأن قرار مجلس

األمن الرقم ( )242تحدث عن (أر ٍ
اض محتلة) ولم يتحدث عن (األراضي) المحتلة .وهكذا أرادت إسرائيل
أن تبتلع الضفة الغربية وهضبة الجوالن بـ "أل" التعريف .ويعني هذا التحديد القانوني الحاسم أن أي

استيالء على هذه األراضي أو أي جزء منها يكون استيالء بالقوة وهو أمر محرم تحريماً صريحاً في
القانون الدولي.

 -1فادي كرم ،طلب استشارة محكمة العدل الدولية حول "الجدار الفاصل" ،المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية،
 ،http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId=885&CategoryId=2بتاريخ .2114 /5/4

 -2فادي كرم ،المرجع السابق.
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كما حسمت المحكمة في رأيها االستشاري ،مسألة انطباق اتفاق جنيف الرابع على األراضي الفلسطينية

المحتلة ،وهو االتفاق الدولي المتعلق بحماية المدنيين الواقعين تحت االحتالل العسكري .وعلى رغم أن

أجهزة األمم المتحدة المختلفة ،وتقارير منظمات حقوق اإلنسان ،بما فيها بعض المنظمات اإلسرائيلية،

تؤكد أن األراضي المحتلة يجب أن تخضع التفاق جنيف ،ظلت إسرائيل تعارض ذلك .وقامت محكمة
العدل العليا اإلسرائيلية والعديد من ُم َن ِظريها القانونيين ،بالتهرب من هذا االستحقاق وذلك بدعوى أن
إسرائيل لم تصدر قانوناً وطنياً يجعل ذلك االتفاق الدولي قانوناً إسرائيلياً ،وهذه مقولة فاسدة ،إذ َّ
أن
إسرائيل صادقت على هذا االتفاق منذ العام -1951

إن المغزى األهم من تقرير المحكمة الدولية َّ
َّ
أن اتفاق جنيف الرابع ينطبق على األراضي المحتلة،

ِ
سياق بناء الجدار العازل ،هو َّ
أن إقامة المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة
خصوصا في
ً
مخالفة للمادة  ،49وأن تدمير الممتلكات الفلسطينية إلنشاء الجدار مخالف للمادة  53من االتفاق ،وأن
ذلك يفرض على دولة االحتالل تعويض المتضررين .إن هذه اإلدانة القوية إلقامة المستوطنات

اإلسرائيلية في األراضي المحتلة يعطي الفلسطينيين الدعم القانوني الواضح في التمسك بحقوقهم بإزالة
المستوطنات من أراضيهم .ولو أضفنا إلى ذلك ما ورد في ميثاق روما الخاص بمحكمة الجرائم الدولية،

من َّ
بناء المستوطنات في األراضي المحتلة يعتبر جريمة حرب ،يصبح وضع إسرائيل في المجتمع
أن َ
الدولي وضع "دولة مارقة".
القدس الشرقية :اعتبرت محكمة العدل القدس الشرقية جزء ال يتج أز من األراضي الفلسطينية المحتلة،
كل التشريعات اإلسرائيلية التي صدرت بخصوص القدس اعتبا اًر من حزيران  1967ال
وهذا الرأيُ يقوض َّ
سيما القانون األساسي الصادر عام  1981والذي أعلن أن القدس عاصمة إسرائيل .وما أعلنه الرئيس

األمريكي الحالي "دونالد ترامب" في دعايته االنتخابية نهاية العام 2116عن نيته نقل سفارة بالده إلى

القدس ،يتعارض مع الرأي االستشاري للمحكمة ويمس بهيبتها كجهاز أممي تابع لهيئة األمم المتحدة .فيما

لو تنفذ هذا الوعد .واذا دل على شيء فهي الهيمنة األمريكية التي نسيت أن هذا المنبر لهيئة أممية وليس
أمريكية .عدا انه يتعارض مع ق اررات مجلس األمن بهذا الخصوص والتي اعتبرت القدس من قضايا الحل

النهائي للصراع ،ويبقى وضع القدس تحت الوصاية الدولية ،حسب قرار التقسيم -181

أخير ،حسمت المحكمة أن الحل األوفى لحل النزاع ووضع حد لهذا الوضع المأساوي يكمن في تنفيذ
ًا
ق اررات مجلس األمن بحسن نية ،والسيما الق ارران  242و 338والقرار  1515الذي تبنى (خارطة
الطريق) ،وتدعو المحكمة الجمعية العامة لألمم المتحدة أن تشجع األطراف المعنية إلى الوصول إلى
ٍ
جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل ودول
تسوية تقوم على أساس القانون الدولي واعالن دولة فلسطين لتعيش ً
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(.)1
وتنكرت لق اررات الشرعية الدولية
المنطقة األخرى ولكن إسرائيل استمرت في انتهاكاتها للقانون الدولي ُ
ق
اء االستشارية والفتاوى القانونية الصادرة عن المحكمة الدولية ،كما فعلت في
بشتى الطر  ،متجاهل ًة اآلر َ
حال ق اررات مجلس االمن  ،وتتنصل من التطبيق أي قرار يفضي إلى ٍ
حل سلمي ،وذلك له أسبابه؛ فغياب

قانون نزيه ورادع يلزمها باالنصياع ،وااللتزام  ،وهذا ان حصل سيفرض عليها التوقف عن بلع المزيد من
األرض الفلسطينية ،واألطماع االحتاللية ،خاصة في حقها في القدس كما تدعي ،والمصالح األمريكي

التي تقف لحمايتها ،ضد تيار العدالة الدولية ،حفظا لمصالحها في المنطقة .األمر الذي يؤكد على َّ
أن
اإلشكالية هنا في االنتقائية في التدخل من قبل الواليات األمريكية التي تفرض إرادتها على هيئة األمم

المتحدة إذا ما رغبت ،والكيل بمكيالين في تطبيق أحكام الهيئة العدلية الدولية األكبر في العالم .وهذا ما
يعكس ترجيح كفة المصالح أمام كفة الغايات اإلنسانية التي تتالشى أمام مصالح الدول الكبرى.
ج -موقف األمم المتحدة من الممارسات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة:
جاء موقف األمم المتحدة على لسان األمناء العامين  -الذين شغلوا هذا المنصب منذ نشأة المنظمة -

منسجما مع مبادئ القانون الدولي واالتفاقات والمعاهدات التي تحرم احتالل أراضي الغير بالقوة ،وتمنع
ً
المساس بالحقوق واألمالك المدنية والعامة في البالد المحتلة ،وعليه أصدرت األمم المتحدة العديد من

الق اررات ذات العالقة ،فمثال ما أكده "بان كي مون" األمين العام السابق في أكتوبر  ،2115على عدم
قانونية ضم إسرائيل للقدس ،وضرورة المحافظة علي الوضع الراهن للمدنية المقدسة ،وضرورة احترام

السلطات اإلسرائيلية لحرمة أماكن العبادة ،وحق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية بالقدس الشريف في

سالم"(( .)2حرية العقيدة والعبادة من الحريات األساسية التي يكفلها القانون الدولي اإلنساني)

تجلى الموقف الرسمي لهيئة األمم المتحدة عبر البيانات والق اررات الصادرة بهذا الصدد (االعتداءات)

لتؤكد على نفس الموقف الرافض قانونياً ،والمجيز فعلياً ،ولم يتغير حتى اليوم ،وقد عرضنا أهم الق اررات
التي تتعلق بالتوصل إلى حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية بما يضمن تقرير المصير.

ُيذكر َّ
أن هيئة األمم المتحدة أصدرت منذ إنشاءها أكثر من ألف قرار عن مجلس األمن والجمعية العامة،
والمحكمة الدولية ،ولم تلتزم إسرائيل بتطبيق سوى قرار ونصف من مجمل هذه الق اررات التي صدرت منذ
عضوا في األمم
العام  ،1947أما القرار الذي طبقته بالكامل هو القرار رقم ( )273ويتعلق بقبولها
ً

 -1المرجع السابق.

 2وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية" ،ممثل فلسطين في األمم المتحدة يطالب بإدانة االعتداءات اإلسرائيلية على األقصى"،
 ،https://paltoday.ps/ar/post/-بتاريخ .3351/9/51
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المتحدة بعد إعالن إقامة دولة إسرائيل على أراضي فلسطين التاريخية ،وأما القرار الذي طبق جزء منه؛

فهو القرار ( )181المتعلق بإقامة دولة يهودية على األرض الفلسطينية المحتلة عام .)1(1947

تراوح الموقف الرسمي للمنظمة األممية بشأن الممارسات اإلسرائيلية وخرق القانون الدولي بين الصدمة
والقلق واإلدانة واألسف والشجب ،فحتى الق اررات الملزمة ،لم تلتزم إسرائيل بتطبيقها ،وهذا ما مثل أهم

أوجه النقد ألداء األمم المتحدة.

المحور الثاني :أوجه النقد الموجهة لألمم المتحدة ،ومشاريع اإلصالح المقترحة:
لم ير َق الدور السياسي لألمم المتحدة وأجهزتها للمستوى المطلوب ،ولم ُيَل ِب الحد األدنى من التطلعات
اإلنسانية ،بشكل عام وللشعب الفلسطيني بشكل خاص ،ولم تتحقق األهداف التي أنشئت من أجلها ،فقد
وو ِجهت لها الكثير من االنتقادات التي أثبتت عجزها عن القيام
واجهت المنظمة الكثير من التحدياتُ ،
ايجابا
بدورها المنوط بها ،وبالتالي تصاعدت األصوات المطالبة بإصالح المنظمة وأجهزتها ،بما ينعكس
ً

على دورها السياسي.

أوًال -أوجه النقد الموجهة للدور السياسي لألمم المتحدة:
إذا ما تأملنا تجلِيات الدور السياسي لألمم المتحدة بشكل عام فإننا نالحظ بأنه ال يعمل بمعزل عن موقف
مثال
الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس األمن ،سواء فرادى أو مجتمعين ،فالدور األمريكي ً
يمثل العمود الفقري في هذا الصرح األممي ،حيث استمدت الواليات المتحدة دورها هذا بعد انتهاء الحرب
الباردة ،وتفردت بالسيطرة على العالم كونها صاحبة القدرة والنفوذ األكبر ،ما أثَّر على تمكنها من صناعة

القرار الدولي ،وبالتالي استَغلت هذه اإلمكانية للتدخل في تغيير الخارطة السياسية للعالم ،بما يتناسب
ومصالحها.

المنوط بها في حفظ األمن في عدة صراعات
أظهر ضعف أداء األمم المتحدة عجزها عن القيام بالدور َ
حول العالم ،وفشلها في إحالل السالم ،حيث َّ
أن الدول الخمس الكبرى استغلت حق "الفيتو" وأسرفت في
أيضا
استخدامه ،األمر الذي أعاق عمل مجلس األمن في تأدية دوره المطلوب منه حسب الميثاق ،وهذا ً

خصوصا الواليات
حد من فعالية دور المنظمة العالمية ككل ،والتي بدت كأداة في أيدي الدول الكبرى ،و
ً
كثير ما تدخلت األمم المتحدة لتسوية النزاعات الدولية ،إال أن ذلك يتعارض مع مصالح أحد
المتحدة ،ف ًا
الدول الكبرى دائمة العضوية ،ليصطدم الحل بجدار "الفيتو" ويتغير مساره.

تماما ،فدورها محدود بالقدر الذي تسمح به تلك القوى ،وبما
فالمنظمة األممية ال تعتبر مستقلة وال حيادية ً
مثال في
ال يتعارض مع مصالحها ،ونتيجة لهذا الوضع تدهورت مكانة األمم المتحدة ،فتدخل روسيا ً
 -1الدكتور حنا عيسى 51" ،عاما على صدور قرار  242واالحتالل ال يزال يعتبر نفسه فوق القانون" ،جريدة القدس

.2117/11/23
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األزمة السورية واستخدامها للفيتو بمشاركة الصين عدة مرات منع صدور ق اررات جزائية ضد نظام األسد.
اضحا إلخفاقات
أيضا يعتبر فشل األمم المتحدة في وضع حل ناجز للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ً
ً
مثاال و ً
خصوصا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ،إذ تحولت المنظمة العالمية عن
األمم المتحدة وتخبطها،
ً

دورها كأداة لحفظ السالم إلى أداة قهر ،بأيدي الدول الكبرى ،بحيث لم تترجم المنظمة إرادة المجتمع
خصوصا الواليات
الدولي فيما يخص السلم واألمن بقدر ما سمحت لهذه القوى التحكم والسيطرة عليها،
ً
المتحدة الدولة التي هيمنت عليها بشكل كامل تقر ًيبا.

مثالَّ ،
عجز األمم المتحدة عن إل از ِم إسرائيل بتطبيق ق اررات مصيرية لوضع حد
في الحالة الفلسطينية ً
فإن َ
للصراع العربي اإلسرائيلي منذ االحتالل عام  ،1948أعطاها الضوء األخضر لشن حرب  1967احتالل
طبعا لوال االنحياز األمريكي الكامل إلسرائيل ،لما تمكنت
بقية األراضي الفلسطينية وأرضي عربية .و ً
األخيرة من االستمرار في انتهاكاتها إلى هذا الحد .فمنذ أن منحت الواليات المتحدة نفسها مهمة "راعي

تعقيدا ،وعرقل دور المنظمة األممية السياسي واألساسي لحل
لعملية السالم في الشرق األوسط" زاد األمر
ً
القضية الفلسطينية ،وهذا السبب الذي أفقد المنظمة ثقة الشعوب بها ،بعد أن فشلت في أداء دورها لسنين

طويلة من الوعود الكاذبة والمنحازة لجهة مصالح الدول األقوى ،وحالت دون التوصل إلى مقاصدها

المعلنة ،على أثر ذلك ،وكون هذا الوضع تكرر في أكثر من منطقة تزايدت المطالبات اإلصالحية للهيئة

األممية.

ثانيا -الدواعي التي أظهرت الحاجة إلى إصالح األمم المتحدة:
ً
عاما وأكثر على إنشاء هيئة األمم المتحدة لم يصبح األمن والسلم والدوليين في أحسن
بعد ُمضي سبعون ً
تعقيدا ،وال زالت العديد من األزمات والصراعات الدولية
أحوالهما ،بل أصبحت العالقات الدولية أكثر
ً
مثال الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ال
تعصف بالمنظومة الدولية ،ولم تنجح األمم المتحدة في تسويتها ،ف ً

زال ُيراوح مكانه ،ولم تفلح في وضع حد لتجاوزات إسرائيل لتنفيذ ق ارراتها ،باإلضافة لعدة عوامل أظهرت
خصوصا على المستوى
الحاجة الملحة إلجراء إصالحات جوهرية على منظومة عمل األمم المتحدة و
ً

السياسي ،وهي(:)1

عاما على قيام المنظمة الدولية ،والتطورات التي طرأت على منظومة
 -1رغم مرور أكثر من سبعين ً
العالقات إال أنه لم يتم إجراء أي تعديل جوهري على ميثاق المنظمة ،بما يتناسب والوضع الدولي
.
خصوصا وأن الميثاق لم يوصد الباب أمام إجراء تعديالت ،وهنا نستغرب عدم وجود إرادة
الراهن
ً

1موريس برتران ،األمم المتحدة من الحرب الباردة إلى النظام العالمي الجديد ،ترجمة لطيف فرج ،دار المستقبل العربي ،القاهرة:

 ،1994ص.153
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حقيقية لدى الدول الكبرى المسيطرة على المنظمة ،السيما مع وجود مواد فضفاضة تحتمل االزدواجية
في التطبيق.

 -2ظهور الحاجة إلى إصالح المنظمة نتيجة للتحول في النظام الدولي ،مثل ظهور قوى اقتصادية
جديدة ،تزايد النزاعات الداخلية والحروب األهلية ،التي بلغت من الخطورة تهديد وجود بعض الدول،

وتفكيك بعضها األخر مثل العراق ،والسودان ،وغيرها  ..وكان آخرها إقليم "كتالونيا" في أسبانيا

.2117

 -3تزايد انتهاكات القانون الدولي وحريات حقوق اإلنسان ،ومثال ذلك ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات،
للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني من أسر لألطفال ،والتعذيب والقتل ..وكذلك الحرب التي
تخوضها منيمار ضد األقليات المسلمة في إقليم أركان.

 -4اإلخفاق في تقديم حلول للشعب الفلسطيني للحصول على استقالله أسوة بشعوب العالم وانهاء
االحتالل اإلسرائيلي لمدة زادت عن ال  51عاما من الصراع.

 -5تزايد معدالت الفقر في العالم نتيجة للقصور في أداء المجلس االقتصادي واالجتماعي ،فالتفاوت

الكبير في دخل الفرد في الدول االتحاد األوروبي ودول أخرى في العالم مثل دول القارة اإلفريقية
وبعض الدول اآلسيوية.

 -6تزايد التدخل المنفرد لبعض الدول الكبرى في الشؤون الداخلية للدول األخرى ،نتيجة لتغليب المصالح
خصوصا إذا ما كانت هذه الدولة عضو دائم في مجلس األمن ،وذات مصالح عالمية،
الخاصة؛
ً
ومثال ذلك التدخل األمريكي في العراق لنهب ثرواتها تحت اسم نشر الديمقراطية ،وفي أفغانستان عام

-2111

ثال ًثا -مقترحات بشأن إصالح أجهزة األمم المتحدة:
لم تظهر الدول الخمس الكبرى إرادة حقيقية إلجراء اإلصالح المنشود ،فقد ظهرت مطالبات بإصالح
المنظمة األممية وأجهزتها منذ نشأتها ،ولم تسفر عن نتائج حتى اآلن ،وذلك الختالف التوجهات

اإلصالحية ،وعدم التوصل إلى تحديد شكل اإلصالح ،أهو للبنى الهيكلية أم الممارسة العملية ،وقد جاءت

أفكار اإلصالح على صعيدين رئيسيين ،وهما إصالح مالي واداري ،واصالح سياسي جوهري (.)1
 -1اإلصالح اإلداري والمالي:

نبدأ بتحديد جهة المسؤولية عن إدارة شؤون الهيئة األممية ،وهي الجمعية العامة صاحبة الصالحية
المالية واإلدارية للهيئة األممية ،التي تنظر في الميزانية وتعتمدها ،وتقرر األنصبة المالية التي تتحملها
1

 -محمد يوسف الحافي ،الهيمنة األمريكية على األمم المتحدة ومستقبل الصراع الدولي :دراسة في فلسفة السياسة ،مركز دراسات

الوحدة العربية ،بيروت ،2113 :ص .126
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الدول األعضاء ،واإلصالح اإلداري؛ وانتخاب األعضاء غير الدائمين في مجلس األمن ،وانتخاب أعضاء
سائر مجالس األمم المتحدة وهيئتها ،وتعيين األمين العالم بناء على توصية من مجلس األمن ،والنظر في

المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم واألمن الدوليين بما في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السالح وتقديم
توصيات بصددها(.)1

يواجه الجهاز اإلداري مشكلة تضخم أعداد العاملين ومشكالت مالية وفنية أخرى ،وباألخص في قضية

التنظيم اإلداري لألمانة العامة .وقد تم إنجاز بعض اإلصالحات في المجال اإلداري ،لكنها ال تتجاوز في
مجملها جوانب شكلية وادارية ال تؤثر في جوهر العمل في أجهزة األمم المتحدة ،مثل خفض عدد

الموظفين ( ،)2وهذا ما طالبت به الواليات المتحدة في الوثيقة التي قدمت في نهاية العام  ،2116والتي
طالبت بتخفيض النفقات التي تثقل كاهل الهيئة حسب رؤية الرئيس األمريكي الحالي "دونالد ترامب".
باإلضافة إلى مطالبات أخرى تتعلق بإلغاء مجلس الوصاية والذي يختص باإلشراف على تطبيق نظام
الوصاية ،ليحل محل نظام االنتداب الذي كان سائد في فترة الوصاية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية،

والتي كان آخرها استقالل إقليم "باالو" عام  ،1994وحيث إن المجلس لم يعد لوجوده أهمية ،بالتالي فإن
استمرار وجوده يشكل عبء يثقل كاهل ميزانية األمم المتحدة.

 -2مقترحات اإلصالح على الصعيد السياسي (مجلس األمن):
مجلس األمن الدولي هو جهة االختصاص باألمر السياسي ،فهو المطبخ السياسي المسئول عن إدارة

شؤون األعضاء ،ومنه تصدر التقارير التي تتعلق بفض النزاع أو تقرير مصير الشعوب وما إلى ذلك.
وعليه؛ فإن اإلصالح السياسي "المنشود" من قبل أغلبية الدول هو إصالح أداء مجلس األمن ،وهناك أكثر

من رؤية بهذا الشأن ،تتمحور في آراء ومقترحات قدمتها الدول ،وهذا ما يهمنا في هذه الدراسة ،حيث أن
أداء مجلس األمن في الجانب السياسي قلل من إمكانية التوصل إلى حل سلمي فيما يتعلق في الصراع
الفلسطيني اإلسرائيلي ،وباعد ما بين الغايات اإلنسانية والممارسات السياسية .ويمكن أن نجمل تلك

المقترحات التي قدمت بهذا الشأن وبشكل عام فيما يلي:
أ -توسيع عضوية مجلس األمن:

ترى بعض الدول بضرورة توسيع مجلس األمن؛ مثل مجموعة األربع (( )G4اليابان ،ألمانيا ،الهند،

الب ارزيل) ،وذلك انطالًقا من كونها قوى اقتصادية وسياسية مؤثرة ومنحها للعضوية الدائمة في مجلس

األمن ضرورة ،حيث ترى هذه الدول إمكانية إلضافة مقاعد دائمة يساهم في عملية اإلصالح المنشودة.

1
2
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وهناك من يرى إمكانية استبدال أعضاء دائمين في المجلس بأعضاء جدد ،مثل أن تتنازل كل من فرنسا
وبريطانيا عن مقعديهما في مجلس األمن لصالح االتحاد األوروبي واليابان(.)1

ولكن احتماالت قبول أي عضو دائم في المجلس بالتنازل عن العضوية الدائمة شبه مستحيلة ،لما له من
امتيازات تغلب المصلحة الوطنية للدولة العضو على المصلحة األممية .وبرغم إقرار الواليات المتحدة

بوجوب اإلصالح من حيث المبدأ ،إال أن أي إصالح في هذا الصدد سيقلل من مساحة الهيمنة األمريكية

على العالم وبالتالي فاحتمالية إجراء إصالح في هذا االتجاه ضئيلة(.)2
ب -التمثيل الجغرافي في مجلس األمن:

في العام  2115تقدمت ذات الدول الكبرى بمشروع قرار آخر للمجلس ،يدعو إلى إضافة مقعدان آخران
لتمثيل القارة اإلفريقية في مجلس األمن ،وقد دعمت هذا المشروع كل من بريطانيا وفرنسا ،بينما فضلت

الواليات المتحدة دخول اليابان كقوة اقتصادية مقابل الصين ،التي ترى فيها قوة صاعدة تهددها .ولكن

تقاطع المصالح بين رغبة دول أوروبا الغربية التي تتماهى مع رغبة الواليات المتحدة حالت دون تنفيذ هذا

المقترح ،ويكمن الخالف األساسي في المقترح حول مدى السلطة التي ستحصل عليها الدول التي ستنال

العضوية ،وان كانت هذه الدول دائمة أو غير دائمة ،وحقها في استخدام الفيتو من عدمه ،ومعايير

اختيار األعضاء الجدد(.)3

يؤخذ على تمثيل مجلس األمن بأنه ال يعكس أي تمثيل حقيقي لقارتي أفريقيا وأمريكا الالتينية ،بالرغم من

الثقل االقتصادي والسكاني للقارتين ،باإلضافة أن هناك آراء ترى بضرورة تمثيل الهند والب ارزيل ونيجريا.
فهذا الطرح يصطدم بمنافسة مجموعة أخرى من القوى بقيادة باكستان واألرجنتين ومصر وجنوب أفريقيا

()4

ما يعني أن احتمال إعادة التمثيل الجغرافي يحد من حصة األعضاء الخمسة الدائمين في مجلس األمن
من حيث النفوذ والسيطرة ،وعليه ،فان احتمال قبول هذا المقترح كجزء من خطط اإلصالح فرصه محدودة

جداً.

ت -إلغاء حق النقض "الفيتو" :
الفيتو :هو قيام دولة واحدة أو أكثر من الدول الخمس دائمة العضوية ()5؛ وفًقا للفقرة األولى من المادة
الثالثة والعشرين ( )1/23من ميثاق األمم المتحدة في مجلس األمن باالعتراض صراحة على القرار
1
2
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المزمع إصداره من مجلس األمن ،مما يمنع صدوره حتى ولو وافق عليه بقية أعضاء مجلس األمن
األربعة عشر اآلخرين.
يؤخذ على حق النقض (الفيتو) ،أن كل عضو من األعضاء الخمسة الدائمين يمكن له أن يكون صاحب
القرار الدولي ،وهذا ما يحول مجلس األمن إلى جهاز بال فعالية ،وق ارراته تتجمد بصوت واحد ،وبالتالي

مثال استطاعت أن تسيطر على األمم
يؤدي إلى تهميش دور منظمة األمم المتحدة .فالواليات المتحدة ً
المتحدة من خالل اإلسراف في استخدامها لحق النقض .إضافة إلى أن "الفيتو" يتناقض بشكل جذري مع

مبدأ المساواة ،حيث أن الكثير من النزاعات الدولية خضعت إلرادة عضو دائم ،وحال "الفيتو" دون حل
سلمي وعادل ،كما حدث في فلسطين؛ والشواهد على ذلك كثيرة.

وتجدر اإلشارة هنا ،إلى أن "الفيتو" مثل أحد األعمدة الرئيسة التي قام عليها الميثاق؛ كونه يضمن

امتيازات الدول الكبرى على حساب بقية دول العالم .ولو ال وجوده لما وجدت هيئة األمم المتحدة ،إضافة
إلى أنه يسمح بازدواجية المعايير ،ويميز بين سلوك الدول وتصرفاتها على أساس قوتها السياسية أو

تحالفاتها مع الدول الكبرى .أي أن الدول الكبرى استخدمت "الفيتو" كسالح للدفاع عن مصالحها ،ولم
يستخدم للغايات التي تبنتها المنظمة ،وتحمس العالم لوجودها.

فيما يخص القضية الفلسطينية ،فقد استخدمت الواليات المتحدة "الفيتو"  82مرة منذ تأسيس هيئة األمم

المتحدة من ضمنها  41مرة كان لحماية إسرائيل ومنع صدور ق اررات تدين إسرائيل وتخدم القضية
الفلسطينية ،محولة بذلك المنظمة ضحية لرغبتها في السيطرة على العالم ،وسط عجز من األمم المتحدة

والدول األعضاء فيها ،في الوقوف أمام الهيمنة األمريكية ،واالعتراض على تصرفاتها في الجمعية العامة

ومجلس األمن

(.)1

 -3إصالح الجهاز القضائي للمنظمة (محكمة العدل الدولية):
تعتبر سيادة القانون أحد أهم الواجهات الحضارية للمجتمعات ،التي تكفل الحرية والعدالة للشعوب،
وتحارب االستبداد والديكتاتورية وتضمن المساواة للجميع ،بعيداً عن التحيز والعنصرية ،وتعتبر هذه القيم
هي مقياس رفاهية المجتمع وتقدمه .هذه المعايير التي اعتمدها هيئة األمم المتحدة في األجهزة القضائية

التابعة لها ،والتي على أساسها انضمت الدول لتكون جزء من هذه المنظومة ،ولكن هل نجحت هذه

المنظومة في تحقيق حلم الشعوب في العدل؟ الجواب سيكون ضمن العرض القادم ،لمعرفة ماهية هذا
الجهاز القضائي للمنظمة ،وما هو عمله وأهميته:

 -1جريدة القدس" 2117/11 /25 ،في يوم األمم المتحدة :متى ستنصف المنظمة الدولية فلسطين؟" مقابلة مع الدكتور "محمد أبو
كوش" سفير فلسطين السابق لدى األمم المتحدة في جنيف .العدد .4315،
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وهو محكمة العدل الدولية .يقع مقرها في الهاي بهولندا ،وهي الجهاز القضائي الرئيسي لألمم المتحدة،
والجهاز الوحيد الذي يقع مقره خارج مدينة نيويورك األمريكية .وتضطلع المحكمة بتسوية المنازعات بين

األعضاء واصدار فتاوى إلى األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة .ويشكل نظامها األساسي جزء ال يتج أز
من ميثاق األمم المتحدة(.)1

أ -تشكيل محكمة العدل الدولية واختصاصها:
محكمة العدل الدولية تمثل الجهاز القضائي الرئيس لألمم المتحدة ،واالمتداد المشروع لمحاولة إقامة

سلطة قضائية دولية دائمة في مجال العالقات الدولية ،للفصل في المنازعات الدولية ،حيث سمح الميثاق
األممي لجميع الدول التقاضي أمام هذه المحكمة بشروط تحددها الجمعية العامة ،في قرارها الصادر في

 11ديسمبر  .1946وبناء على توصية من مجلس األمن ،وهذا ما جاء في ق ارره الصادر في  15أكتوبر
 .1946وهذا ما يمثل في قبول النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية ،وقبول االلتزامات المنصوص
عليها في المادة  94من الميثاق (التي تلزم الدول األعضاء بتنفيذ أحكام المحكمة ،وتخول مجلس األمن

سلطة اتخاذ ما يراه ضروريًّا لفرض احترام وتنفيذ هذه األحكام) والمساهمة في نفقات المحكمة.

تقوم المحكمة كجهاز إفتائي بإصدار الفتاوى في المسائل القانونية بطلب من أي طرف ،إال انه يعاب
على اآلراء االستشارية ،بأنها غير ملزمة للجهات التي طلبتها ،بل تعتبر تنوي اًر للقضايا ومثال ذلك:
االستشارة القانونية في قضية الصحراء الغربية ،قضية الجدار العازل سنة  ،2113ولم يتم عرض القضية

الفلسطينية العتبارات سياسية ،وان كان ال يمكن نفي دورها في إثراء القانون الدولي وتطويره.

واذا ما أردنا تقييم دور محكمة العدل الدولية على ضوء المتغيرات الدولية الجديدة ،فإن محكمة العدل
الدولية كأهم منبر قضائي دولي ،سعى إلى ترسيخ معالم النظام القانوني الدولي ،وتأكيد أحكام القانون

الدولي ،حيث تمكنت من معالجة الكثير من القضايا التي أثارت جدالً كبي اًر داخل أوساط القانون الدولي

زمن الحرب الباردة ،لكن الصالحية المخولة لمجلس األمن في إعادة النظر في ق اررات وتوصيات محكمة
العدل الدولية يهمش دورها إلى أبعد حد.

ب -أهم االقتراحات التي تدعو إلى تفعيل دور الجهاز القضائي:
يوجد العديد من اآلراء والرؤى اإلصالحية فيما يتعلق بمقترحات اإلصالح في الجهاز القضائي ،نجمل
بعضها في اآلتي:
 يجب على الدول المطالبة بإعطاء سلطة وصالحية أكبر لمحكمة العدل الدولية وتطوير عملها
لكي تتناسب مع متطلبات العصر .ومع ثقلها الدولي.
 -1األمم المتحدة ،الميثاق ،الصفحة الرسمية http://www.un.org/ar/sections/about-un/main-organs/index.html
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 تبني مقترح الصين بشأن اإلصالحات السياسية خالل الدورة الستين بشكل واقعي حيث قدمت
سلسلة من االقتراحات َّ
البناءة والهامة بشأن محكمة العدل الدولية (أحد األجهزة الرئيسية)
والمحكمة الجنائية الدولية (التابعة لمجلس األمن) للتغلب على ضعفهما الحالي ،بحيث تعمل

بشكل محايد وفعال وحازم ،وذلك من أجل كسب ثقة المجتمع الدولي؛ على أن تحترم محكمة
العدل الدولية حق الدول في أن تختار السبل السلمية لتسوية النزاعات ،كذلك ينبغي على مجلس

األمن أن يعمل بحكمة عند إحالة قضية معينة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 ضرورة استقالل محكمة العدل الدولية عن األجهزة األخرى (التشريعي والتنفيذي) وقيام المحكمة
بالرقابة الحقيقية على دستورية الق اررات الصادرة عن جميع أجهزة األمم المتحدة ،حتى يتسنى لها

التحقق من مصداقية هذه الق اررات.

 استئناف العمل بفعالية بالمحكمة الجنائية الدولية ،بحيث يتم محاكمة المجرمين ممن يقترفون
أفظع الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة الجماعية ،كما يحدث اآلن في فلسطين ،ومينامار

وسوريا.

 تصحيح معايير وأساليب اختيار القضاة ،وتوسيع نطاقها بحيث تشمل جميع األعضاء ،واعتماد
آليات لبناء الثقة ،خاصة وأنه يتم احتكار القضاة لهذا الجهاز فيرتكز باألساس على رغبة الدول

الكبرى.

جنبا لظاهرة سعي
 انتخاب القضاة لسبع سنوات ،أو تعيينهم لفترة واحدة مدتها عشر سنوات ،ذلك ت ً
بعض القضاة إلعادة تعيينهم ،طالبين المساندة من ممثلي الدول التي لها قضايا مطروحة أمام
المحكمة .واألهم من ذلك ،أال يتم اختيار القضاة بناء على توجهات سياسية.

 -4مقترحات اإلصالح بشأن المجلس االقتصادي واالجتماعي:

المجلس االقتصادي واالجتماعي وهو الجهاز الرئيسي لتنسيق األعمال االقتصادية واالجتماعية ،من
أعمال األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة ،ويتولى المجلس مسؤولية واسعة النطاق عن نحو  %71من
الموارد البشرية والمالية لمنظومة األمم المتحدة بأكملها ،ومن بينها ( )14وكالة متخصصة ،و( )9لجان

فنية ،وخمس لجان إقليمية .وتنتخب الجمعية العامة  54عضواً لفترات متداخلة؛ مدة كل منها ثالث

سنوات (.)1

يؤخذ على أداء المجلس االقتصادي واالجتماعي تداخل أعماله وأعمال األمانة العامة والتي تقوم بتأدية
نفس المهام تقر ًيبا والمتعلقة بالموارد البشرية والمالية ،مما يخلق ازدواجية تعيق العمل ،لعدم وضوح حدود
صالحيات كل جهاز ،مما يخلق إرباكاً في العمل وزيادة في النفقات .ظهرت مطالبات بتحويل المجلس
1

 -الصفحة

الرسمية

لهيئة

األمم

المتحدة

األجهزة

الرئيسية

http://www.un.org/ar/sections/about-un/main-

.organs/index.html

61

االقتصادي إلى جهاز عام ،يضم كل الدول األعضاء ،في مقابل توجه آخر ،يطالب بتحويله إلى "مجلس

أمن اقتصادي" على غرار مجلس األمن من حيث السلطات وآلية اتخاذ الق ار ارت( .)1وهذا ما يقوم على

خدمة مصالح الدول الكبرى ويعزز سيطرتها بشكل أوسع.
 -5مجلس الوصاية بين اإلبقاء واإللغاء:

يعتبر مجلس الوصاية أحد األجهزة الرئيسة لألمم المتحدة والذي أنيطت به مهمة اإلشراف على إدارة

األقاليم التي خضعت لنظام الوصاية والذي حل مكان نظام االنتداب الذي كانت عصبة األمم قد ابتدعته
لتحديد الوضع الدولي للمستعمرات التي كانت خاضعة للدول المهزومة في الحرب العالمية األولى ،وقد

مهما في عملية إنهاء االستعمار بعد الحرب واإلشراف على تقدم األقاليم الخاضعة
لعب المجلس ًا
دور ًّ
للوصاية نحو الحكم الذاتي واالستقالل .انتهت مهمة المجلس منذ زمن ،لذلك ينبغي إنهاء وجود المجلس

بالكامل وحذف الفصل الخاص به من الميثاق ،وذلك للحد من األعباء المالية المترتبة على بقاؤه دون

سبب حقيقي لوجوده حاليًّا.

في المقابل ،هناك رأي مختلف يذهب إلى التأكيد على ضرورة تحسين وتفعيل دور المجلس ومد سلطاته

إلى حماية الشعوب وحقها في مواجهة االستعمار الجديد الذي تقم به بعض القوى العظمى بدعوى الدفاع
عن حقوق اإلنسان والديمقراطية .فاألرجح يجب على المجلس أن يواكب الحاجات الجديدة التي ظهرت

لممارسة الوصاية على المشاعات العالمية تحقيًقا لمصلحة األجيال القادمة واإلنسانية جمعاء .تشمل هذه
المشاعات العالمية الغالف الجوي ،والفضاء الخارجي ،والبحار فيما وراء الوالية الوطنية وما يرتبط بذلك
من بيئة ونظم لتعزيز الحياة اإلنسانية ،كما يتطلب األمر أن تشمل الوصاية العالمية الجديدة مسؤوليات

ينبغي لكل جيل أن ينقلها لألجيال المقبلة ،وتلك مجاالت لها أهمية حيوية بالنسبة لكل األمم ،لذلك ينبغي

السعي من خالل التعاون الدولي إلدارة المشاعات واستخدامها ،وكذلك تحديد حقوق الدول والكيانات

األخرى ومسؤولياتها (.)2

 -6األمانة العامة ومطالبات اإلصالح:
تقوم األمانة العامة بمتابعة األعمال اليومية للمنظمة ،كما تضطلع بمهام متنوعة بتنوع القضايا التي

تتطرق إليها األمم المتحدة مثل :إدارة عمليات السالم ،ومسح االتجاهات االقتصادية واالجتماعية ،واعداد

دراسات عن حقوق اإلنسان وغيرها من المهام .واألمانة العامة هي جهاز يتألف من موظفين دوليين

يعملون في مقر األمم المتحدة في نيويورك وفي جميع أنحاء العالم .وتتولى األمانة العامة خدمة األجهزة

1

 -أحمد الرشيدي وآخرون ،األمم المتحدة :ضرورات اإلصالح بعد نصف قرن ،وجهة نظر عربية ،تحرير جميل مطر وعلي الدين

2

 -حسن نافعة ،األمم المتحدة في نصف قرن :دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ  ،1745مرجع سابق ،ص.418

هالل ،مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت ،1996 :ص.317
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األخرى وادارة البرامج والسياسات التي تضعها .ويرأس األمانة العامة األمين العام ،الذي تعينه الجمعية

العامة بناء على توصية من مجلس األمن لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد(.)1

يؤخذ على أداء األمانة العامة أن عملها يتداخل مع عمل الجمعية العامة من حيث إدارة المؤسسات
التابعة للهيئة ومع المجلس االقتصادي واالجتماعي .على الرغم من كل نقائص األمم المتحدة واخفاقاتها

السالف اإلشارة إليها ،إال أنها ال تزال إحدى األدوات الرئيسية لحل المشكالت الدولية ،كما تعد رم اًز
للتعاون والتنسيق َّ
البناء بين الدول ،وبدونها ينفرط عقد النظام الدولي وتسود شريعة الغاب.
سياسيا ومؤسساتيا:
ابعا -الدور األمريكي المهيمن على هيئة األمم
ً
رً
تمارس الواليات المتحدة ضغوطاً على هيئة األمم المتحدة مستغلة دورها كعضو دائم ودولة كبرى ذات
نفوذ ،فتعمل بالتأثير بشكل متوازي على الصعيد السياسي وعلى مؤسسات رئيسية تابعة ألجهزة المنظمة،
وهنا نأخذ مثال انسحاب الواليات المتحدة من المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة ()unesco

( )2

السلوك األمريكي تجاه المنظمة جاء بعد أن صوتت اليونسكو في أكتوبر  2116على قرار يعترف
بالطابع اإلسالمي للقدس ويدين الممارسات اإلسرائيلية داخل المسجد األقصى وفي محيطه ،ويؤكد عدم

شرعية اإلجراءات التهويدية في مدينة القدس ،وذلك تماشياً مع ق اررات األمم المتحدة .فأعلنت الخارجية

األمريكية "أن القرار يعكس ضرورة إجراء إصالحات جدية في المنظمة ،وقلقها اتجاه استمرار االنحياز
ضد إسرائيل في اليونسكو".

يذكر أن اليونسكو أصدرت عدة ق اررات منذ قبول عضوية فلسطين في تشرين األول  2111أثارت

استنكار إسرائيل والواليات المتحدة .وعليه؛ فإن خطوة كهذه من قبل الواليات المتحدة تغذي القناعة بأن

إسرائيل تدير سياسة الواليات المتحدة؛ ليس فقط في كل ما يتعلق بالشرق األوسط ،بل وبكل محافل األمم
المتحدة الدولية ،كما تؤكد استحالة أن تقوم الواليات المتحدة بدور الوسيط النزيه في "عملية السالم" وهي

على هذه الدرجة من االنحياز المطلق إلسرائيل وسياساتها التي تتسم باالنتهاك الخطير للشرعية الدولية.

وبالتأكيد من المعيب للواليات المتحدة أن تصف مؤسسة مثل "اليونسكو" بأنها "معادية للسامية" وأن تنجر

وراء اتهامات باطلة من قبل إسرائيل ،فهذا األمر يضاف إلى إخفاقات األمم المتحدة التي تسمح بإدعاءات
باطلة يمكن أن تقف في وجه الحق الفلسطيني بانضمامها لمؤسسات األمم المتحدة بصفتها دولة عضو.

1

 -الموقع الرسمي لألمم المتحدة ،مرجع سابق.

 -2سي إن إن عربي ،على الرابط االلكتروني،https://arabic.cnn.com/world/2017/10/12us-withdrawal-unesco ،

بتاريخ .2117/11/12
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وهنا يبرز التساؤل حول هذه الخطوة من قبل الواليات المتحدة األمريكية في هذا التوقيت؛ فهل يعكس
انسحابها من "اليونسكو" تصريحاتها األخيرة حول إصالح المنظمة األممية؟ أم أن هذا هو اإلصالح على

الطريقة األمريكية ،بالعمل على إضعاف أي منظمة دولية إذا لم تتوافق مع الرؤية والمصالح األمريكية!

من قبيل الضغوط السياسية فقد هدد الرئيس األمريكي "دونالد ترامب" في  2117/11/18السلطة

الفلسطينية من أنه على وشك إغالق مكتب البعثة الدبلوماسية في واشنطن في غضون أشهر ،إن لم
تدخل السلطة في مفاوضات سالم جادة مع إسرائيل .وجاء هذا التهديد حماية لقادة إسرائيليين أيديهم

ملطخة بالدم ،بعد أن أعلن مسئولون فلسطينيون نيتهم حمل ملفات قادة إسرائيل الى المحاكم الدولية

لمحاكمتهم ووضع حد لجرائمهم .فسارع الكونجرس األمريكي بإصدار قانوناً يقضي بأن الفلسطينيين سوف
يفقدون حقهم في وجودهم التمثيلي في العاصمة األمريكية إذا توجهوا الى المحاكم الدولية للشكوى في
الجرائم التي ارتكبت ضد الفلسطينيين ،وفوق ذلك أعلن وزير الخارجية األمريكي "ريكس تيلرسون" إن

الفلسطينيين لم يحترموا هذا القانون( .)1فمن جهة تضغط اإلدارة األمريكية على الطرف األضعف الصراع،

وتهدده بابتزاز سياسي لعدم ممارسة حقه في التوجه للمحاكم الدولية ،ومن جهة أخرى تسمح بانتهاك
طرف اخر ،باستمرار احتالله الرضي الغير وانتهاكه للشرعية الدولية ،في خطوة تخل بكل موازين العدالة

اإلنسانية لتنفيذ المصالح السياسية.

مثاال حديثًا؛ آخر ،ففي  23كانون األول الماضي تبنى مجلس األمن الدولي القرار
في هذا الصدد ،نطرح ً
( )2()2334الذي استنكر االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة ،ما يمكن أن يشكل
أساساً لكي تواصل المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في األعمال اإلجرامية لالحتالل في الضفة الغربية،

والذي يثير تخوف حكومة إسرائيل ،لما له من تبعات قانونية تفرض عليها عقوبات دولية والزامها بالتراجع

إلى حدود  .1967واآلن ،أصبح القرار  2334يوفر الغطاء السياسي لكي تفتح المحكمة الجنائية تحقيًقا
كامالً؛ ففلسطين دولة معترف بها في األمم المتحدة منذ  ،2112وعضو في المحكمة الجنائية منذ

 ،2114فقد أصبح بإمكان المحكمة ،بعد صدور القرار من مجلس األمن ،أن تفتح تحقيًقا كامالً في
األعمال اإلجرامية اإلسرائيلية ،وهذا سيهدد بقاء المستوطنين في أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية،

طا على جنود إسرائيليين لكي يرفضوا أداء الخدمة العسكرية خالل أي قصف جنائي
أيضا ضغ ً
وسيشكل ً
لغزة في المستقبل(.)3

 -1المرجع السابق.
2

 -مركز أنباء األمم المتحدة ،على الرابط االلكتروني:

.http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=27858#.WZ9Q4IWcHcc
3

 -فيجاي براشاد" ،لماذا تخشى إسرائيل من القرار 2334؟" ،صحيفة األيام ،على الرابط التالي:

 ،http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=11c32c02y298003458Y11c32c02بتاريخ .3352/5/1
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بالرغم من توفر جميع األدوات الالزمة ألخذ مجلس األمن والمحكمة الجنائية لدورهما تجاه
االحتالل ،إال أن األخير ال زال يمارس انتهاكاته لق ارراتهما ويستمر في إجراءاته ،ولو توفرت اإلرادة

األمريكية أو والدولية لوضعت حد لهذا االحتالل ،وهذا ما يؤخذ على أداء الهيئة األممية التي تسمح لدولة
واحدة بفرض رؤيتها بما يتناقض ومقاصد الميثاق والشرعية الدولية.
الخالصة :وتتضمن بعض النتائج والتوصيات:
تتمثل اإلشكالية الرئيسية في أي عملية إصالح لهيئة األمم المتحدة بين وجهتي نظر متضادتين إذا صح

التعبير ،فمن وجهة نظر الدول الكبرى لإلصالح الذي تراه يتفق إلى حد كبير مع وثيقة واشنطن والتي
ترى بضرورة إجراء إصالح "بيروقراطي" ،لهيئة األمم المتحدة بكافة أجهزتها ومؤسساتها ،ومن وجهة نظر

بقية دول العالم وخاصة الضعيفة والتي ترى بضرورة إجراء إصالح سياسي ،يعتمد على تعديل جوهري

في بنية وأداء األجهزة الرئيسية للمؤسسة األممية وهو مجلس األمن ،ومحكمة العدل الدولية ،والجمعية

العامة والتي تصدر التوصيات المتعلقة بتحقيق أفضل للغايات اإلنسانية والعدالة الدولية.

فمجلس األمن يصدر الق اررات الهامة الملزمة والتي ال بد من متابعة تنفيذها بشكل إلزامي ومتواز مع

جميع الدول لتحقيق وصيانة األمن والسلم الدوليين ،والمحكمة الدولية تصدر آراء استشارية وفتاوى غير
ملزمة ،والجمعية العامة تصدر التوصيات وال تلزم األعضاء بالتطبيق ،أي أن الصالحيات الممنوحة

لألجهزة التنفيذية التابعة للهيئة األممية مرنة لدرجة تتيح مساحة للدول بعدم تطبيق القرار الذي ال يتناسب
ومصالحها ،أو مصالح الدول الحليفة ،كما هو حال الواليات المتحدة وحليفتها إسرائيل ،فنرى إسرائيل ال
تلتزم بتطبيق أي قرار يلزمها ،ولم يتم اتخاذ أي إجراء لردعها أو للضغط عليها بشكل جدي نحو تطبيقه.

ولذلك فلم نلمس "حسن النية" من قبل األعضاء الدائمين في مجلس األمن ،إلجراء أي تغيير أو تعديل

جوهري في هيكلية مجلس األمن ،لتناسب حالة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

وعليه؛ فال األمن الدولي وال الغايات اإلنسانية تتطلع الى التغيير المنشود من وجهة نظر الواليات

المتحدة .وهذا ما يعمق الفجوة بين الغايات اإلنسانية والممارسة السياسية على األرض ،فأي تغيير جذري
في الهيئة األممية لن يتم إال بمباركة أمريكية وتوافق الدول الكبرى ،وخاصة أن أي تغيير جوهري سوف
يمس بشكل مباشر الصالحيات التي منحتها لنفسها منذ البداية ،وبالتالي فال يمكن أن يتم إجراء تغيير

يساهم في رفع أداء الهيئة باتجاه تحقيق الغايات اإلنسانية دون المساس بصالحيات الدول الكبرى .فالهيئة
التي نشأت تحت شعارات إنسانية وغايات نبيلة هدفها حفظ وصيانة السلم واألمن الدوليين تواجه ثالث
تحديات رئيسية تتمثل فيما يلي:

 -1بنية هيكل األمم المتحدة الحالي ،والذي تحول دون تحقيق غايات المنظمة.
 -2تضارب مصالح الدول الخمس الكبرى ،والتي يجب أن تتوافق جميعها على إجراء اإلصالح.
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 -3الهيمنة األمريكية على المنظمة األممية ،والتي تعارض مع أي تغير يمس سيطرتها على العالم.
 -4والتحدي األخير فيما يخص القضية الفلسطينية ،وهو الخط األحمر إسرائيل قوية نووية ،في قلب
الشرق األوسط!

إذا تم التغلب على هذه التحديات فقط يمكن إصالح المنظمة ،وعدا ذلك؛ ال شيء يضمن بأن أي تغير

تحت اسم "اإلصالح" يمكن أن يضمن التوصل إلى توازن ما بين الغايات اإلنسانية التي تتبناها والممارسة
كثير ،حيث أن
السياسية .وعلى هذا النحو ،يمكن القول أن التوجهات واآلراء اإلصالحية لن تسعفنا ًا
الالعبين الرئيسيين هم الفاعلون في رسم السياسة الدولية ومؤسساتها األممية ،وهم من سيحددون منحى
اإلصالح المطلوب ،ولو تم اإلصالح ،هل ستأخذ التعديالت واإلصالحات آلية تنفيذ عادلة ،حسب ما

أرادها المطالبون بإجراء التعديل واإلصالح؟!

من المؤكد أننا كفلسطينيين لدينا ما نفعله لمواجهة التحديات الجسام والعقبات التي عانت منها القضية

الفلسطينية ،في إطار هيئة األمم المتحدة ،من خالل طرق أبواب جديدة ،للضغط على هيئة األمم
المتحدة ،واالستفادة من أهدافها ومواد الميثاق الذي تشكلت على أساسه المنظمة ،كالتوجه للجنة المحامون

الدوليون التابعة لمجلس األمن ،و لجنة "االتحاد من أجل السالم " والتي تشكلت وفًقا لميثاق األمم المتحدة
في نوفمبر  1951بعد القرار رقم ( ،)v377والذي يجيز للجمعية العامة اتخاذ إجراءات في حال لم
يتمكن مجلس األمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم ،ويمكن للجمعية أن تنظر

في المسألة على الفور ،بهدف تقديم توصيات إلى األعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون السلم واألمن
الدوليين في حالة وجود تهديد أو خرق للسالم ،أو أي عمل من أعمال العدوان.

أيضا يمكننا كفلسطينيين التوجه للجنة "بناء السالم" ضمن منظومة األمم المتحدة التي تشير إلى الجهود
الرامية من خالل مساعدة البلدان والمناطق في االنتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة السالم ،والحد من
مخاطر انزالق أي بلد في العودة إلى الصراع من خالل تعزيز القدرات الوطنية إلدارة الصراع ،وارساء
أسس السالم والتنمية المستدامة .ويعتبر "بناء سالم" دائم في المجتمعات التي مزقتها الحروب من أكثر

التحديات صعوبة تواجه السلم واألمن العالميين ،وذلك يتطلب استمرار الدعم الدولي للجهود الوطنية من

خالل مجموعة واسعة من األنشطة؛ كمراقبة وقف إطالق النار ،وتسريح واعادة دمج المقاتلين ،والمساعدة

في عودة الالجئين والمشردين ،والمساعدة في تنظيم ومراقبة االنتخابات لتشكيل حكومة جديدة ،ودعم

إصالح قطاع العدالة واألمن؛ وتعزيز حقوق اإلنسان.
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 -2الموسوعة الفلسطينية ،على الرابط التالي/https://www.palestinapedia.net :التوفيق-لجنة-
الدولية ،/بتاريخ .2113/9/28

 -3أحمد سيد أحمد ،مجلس األمن :فشل مزمن واصالح ممكن ،مؤسسة األهرام ،القاهرة.2111 :
 -4أحمد الرشيدي وآخرون ،األمم المتحدة :ضرورات اإلصالح بعد نصف قرن ،وجهة نظر عربية،
تحرير جميل مطر وعلي الدين هالل ،مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت.1996 :
 -5حسن نافعة ،األمم المتحدة في نصف قرن :دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ  ،1745سلسلة
عالم المعرفة ،212 ،الكويت.1995 :
 -6سوسن أبو حسين ،تحرير األمم المتحدة ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.2119 :
 -7محمد يوسف الحافي ،الهيمنة األمريكية على األمم المتحدة ومستقبل الصراع الدولي :دراسة في
فلسفة السياسة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.2113 :
 -8موريس برتران ،األمم المتحدة من الحرب الباردة إلى النظام العالمي الجديد ،ترجمة لطيف فرج ،دار
المستقبل العربي ،القاهرة.1994 :
عاما على صدور قرار  242واالحتالل ال يزال يعتبر نفسه فوق القانون" ،جريدة
 -9حنا عيسىً 51" ،
القدس .2117/11/23
 -11فادي كرم ،طلب استشارة محكمة العدل الدولية حول "الجدار الفاصل" ،المبادرة الفلسطينية لتعميق
الحوار العالمي والديمقراطية

،http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId=885&CategoryId=2
.3334 /1/4

بتاريخ

 -11القانون الدولي اإلنساني ،مقاالت مختارة اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي ،سلسلة
الدورات التثقيفية  /2114االلتزامات السلبية للدول تجاه انتهاكاتها ألحكام وقواعد القانون الدولي

اإلنساني والقانون الدولي العام.االستاذ ايف ساندو.

 -12جريدة القدس" 2117/11 /25 ،في يوم األمم المتحدة :متى ستنصف المنظمة الدولية فلسطين؟"
مقابلة مع الدكتور محمد أبو كوش سفير فلسطين السابق لدى األمم المتحدة في جنيف .العدد،

.4315

فيجاي براشاد" ،لماذا تخشى إسرائيل من القرار 2334؟" ،صحيفة األيام ،على الرابط التالي13- :
http://www.alayyam.ps/ar_page.php?id=11c32c02y298003458Y11c32c02.
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Security ،Resolutions and Decisions of the Security Council 1980

-14

Council Official Records: Thirty-Fifth Year.
.2115/9/15  بتاريخ،https://paltoday.ps/ar/post/- ، وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية-15
.2112/11/29" "أبرز محطات فلسطين في األمم المتحدة، وكالة معا اإلخبارية-16
وفا

الفلسطيني

الوطني

المعلومات

 مركز-17

.http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4136

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/60bd02d7-c6e2-.،نت

 الجزيرة-18

.2114/4/3  بتاريخ.4e9a-9d8f-05a4aafd22f8

./http://www.un.org/ar/sc  الميثاق، صفحة األمم المتحدة، ق اررات مجلس األمن-19
:التالي

اإللكتروني

الرابط

على

،اإلسرائيلية

الخارجية

لو ازرة

الرسمي

 الموقع-21

http://mfa.gov.il/MFAAR/KeyDocuments/PeaceProcess/Pages/roadmap.asp

.2113/4/31بتاريخ،x
http://www.icj-cij.org/files/statute-of-، ميثاق األمم المتحدة/ محكمة العدل الدولية-21
.the-court/statute-of-the-court-ar.pdf
الرئيسية
،االلكتروني
بتاريخ

األجهزة

المتحدة

األمم

لهيئة

الرسمية

 الصفحة-22

.http://www.un.org/ar/sections/about-un/main-organs/index.html
الرابط

على

،عربي

إن

إن

سي

-23

،https://arabic.cnn.com/world/2017/10/12us-withdrawal-unesco
.2117/11/12

:االلكتروني

الرابط

على

،المتحدة

األمم

أنباء

 مركز-24

.http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=27858#.WZ9Q4IWcHcc
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أثر انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية على القطاع التجاري
أ .رائـــد محمد حلــــس

باحث ومختص في الشأن االقتصادي

ملخص الدراسة:

مركز التخطيط الفلسطيني -غزة

تكتسب الدراسة أهميتها من أهمية منظمة التجارة العالمية التي باتت المنظم الرئيسي للتجارة الدولية،
عضوا في هذه المنظمة ،وتتجلى
ورغبة دولة فلسطين بصفتها دولة مراقب في األمم المتحدة ،أن تصبح
ً
أهميتها في طبيعة األهداف التي تسعى إلى تحقيقها وأهمها :تقييم مساعي دولة فلسطين لالنضمام إلى
منظمة التجارة العالمية ودراسة اآلثار االقتصادية السلبية وااليجابية المتوقعة النضمام فلسطين لمنظمة

التجارة العالمية وانعكاس هذه اآلثار على القطاع التجاري.
وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك العديد من اإليجابيات النضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية ،وفي
نفس الوقت نجد أن هناك العديد من السلبيات والمخاطر التي قد يتعرض لها االقتصاد الفلسطيني بسبب

صناع القرار الفلسطيني مواصلة الجهود الحثيثة
هذا االنضمام،
وبناء على ذلك ،أوصت الدراسة َ
ً
للحصول على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية خاصة وأن النتائج اإليجابية لالنضمام تفوق
النتائج السلبية سواء في عملية االنضمام أو في المستقبل غير البعيد ،إضافة إلى أن هناك العديد من

اآلثار السلبية من الممكن تداركها والتعايش معها مع مرور الوقت.

الكلمات المفتاحية :منظمة التجارة العالمية ،القطاع التجاري ،التجارة الخارجية ،الميزان التجاري
Abstract
The study is important to the importance of the World Trade Organization,
which has become the main organizer of international trade, and the desire of the
State of Palestine, as an observer state of the United Nations, to be a member of
this Organization, their importance is reflected in the nature of the objectives
they seek to achieve, the most important of which are: assessment of the
endeavours of the State of Palestine having obtained the status of an observer
State of the United nations to join the World Trade Organization and to examine
the expected negative and positive economic effects of Palestine's accession to
the World Trade Organization, these effects are reflected in the commercial
sector.
The study found that there are many advantages to Palestine's accession to the
World Trade Organization, and at the same time we find that there are many
disadvantages and risks that the Palestinian economy may be exposed to because
of this accession. Accordingly, the study recommended that Palestinian decision
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makers continue their vigorous efforts to obtain full membership in the WTO,
particularly the positive results of accession outweigh the negative results both
in the accession process and in the not-too-distant future, as well as many the
negative effects can be remedied and coexist over time.
مقدمة:
يعتبر االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية خطوة مهمة تسعى إليها جميع الدول من أجل االندماج في

النظام التجاري العالمي ،خاصة في ظل العولمة والتطور السريعين في وسائل االتصال والمعلومات،
األمر الذي يتطلب أن تضع الدول سياستها التجارية والتنموية في إطار واضح المعالم ،وفي بيئة تجارية
مستقرة ،ومن خالل أهداف واضحة ومحددة ،ويفرض على الدول التي تسعى إلى االنضمام إلى منظمة
التجارة العالمية مجموعة من االلتزامات المتعلقة بإتاحة الفرصة للوصول إلى أسواق الدولة التي ترغب في

أيضا مجموعة من اإلجراءات واالصالحات التشريعية وفي البنية
االنضمام للمنظمة ،وهو ما يتطلب ً
االقتصادية والمؤسساتية للدولة ،مثل تعديل منظومة القوانين والتشريعات المتعلقة بالتجارة ،لكي تتواءم مع
متطلبات التجارة العالمية ،من خالل إدخال إصالحات كبيرة لهيكلة اإلنتاج في القطاعات المختلفة ،كي

تصبح قادرة على المنافسة في السوق العالمية.

وفلسطين كغيرها من الدول النامية التي ترى أنه البد من التعاطي اإليجابي مع التحوالت االقتصادية

خاصة وأنه ال يمكن تحقيق التنمية خارج المنظومة االقتصادية العالمية القائمة ،لذلك أبدت السلطة

الوطنية الفلسطينية اهتمامها باالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية منذ العام  ،1997كأحد األهداف
االستراتيجية التي سعت إلى تحقيقها ،وعلى الرغم من عدم وضعه على سلم األولويات لبعض الحكومات

الفلسطينية في فترات معينة ،إال أنه يبقى أحد الملفات السيادية التي تتماشى مع سياسة السلطة الوطنية
الفلسطينية لالنضمام إلى المنظمات الدولية بمختلف اهتماماتها واختصاصاتها.
انسجاما مع حصول دولة فلسطين على صفة دولة مراقب في األمم المتحدة ،بدأت مساعي فلسطين
و
ً
حيز أكبر من االهتمام ،وقد تقدمت فعالً بطلب لذلك.
لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية تأخذ ًا
مباشر بشروط وأحكام منظمة التجارة العالمية من جهة،
ًا
طا
إال أن احتمال نجاح تلك المساعي يرتبط ارتبا ً
ومدى نجاح السياسة التجارية الفلسطينية في ظل برتوكول باريس االقتصادي الذي فرض اتحاداً جمركياً

مع إسرائيل من جهة أخرى.

لذا من الضروري دراسة أثار انضمام فلسطين بصفتها عضو دولة (مراقب) إلى منظمة التجارة العالمية

وبخاصة على القطاع التجاري الفلسطيني في ظل الظروف السياسية واالقتصادية السائدة ودراسة أبعاد
هذه الخطوة من حيث المكاسب والمخاسر المتوقعة.
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مشكلة الدراسة:
في ظل سياسات منظمة التجارة العالمية التي تلزم األعضاء بتحرير التجارة الخارجية وفتح األسواق وازالة

الحواجز الجمركية وغير الجمركية ،وكذلك الممارسات التجارية غير العادلة التي تمارسها بعض الدول

المتقدمة على الدول النامية ،مثل السياسات الحمائية ودعم الصادرات وسياسة اإلغراق ،فإن االنضمام

لمنظمة التجارة العالمية رغم ما يحقق من فوائد وآثار إيجابية عديدة للدول األعضاء ،إال أنه يمثل في
جانب آخر تحدياً كبي اًر لبعض الدول النامية ،وبخاصة فلسطين بصفتها دولة مراقب في األمم المتحدة وال
تمتلك السيادة الكاملة على أراضيها ومواردها ،باإلضافة إلى إحكام سيطرة وهيمنة االحتالل اإلسرائيلي

على االقتصاد الفلسطيني بشكل عام وعلى التجارة الخارجية الفلسطينية بشكل خاص.
بناء على ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
و ً
ما أثر انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية على القطاع التجاري؟
وينبثق عن السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية وفًقا لما يلي:

 ما جدوى انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية في ظل الظروف االقتصادية والسياسيةالسائدة؟

 ماهي متطلبات انضمام فلسطين (كدولة مراقب) في األمم المتحدة لمنظمة التجارة العالمية؟أهمية وأهداف الدراسة:
تكتسب الدراسة أهميتها من أهمية منظمة التجارة العالمية التي باتت المنظم الرئيسي للتجارة الدولية،

عضوا في هذه المنظمة ،وتتجلى
ورغبة دولة فلسطين بصفتها دولة مراقب في األمم المتحدة ،أن تصبح
ً
أهميتها في طبيعة األهداف التي تسعى إلى تحقيقها وأهمها:
 تقييم مساعي دولة فلسطين بصفتها دولة مراقب في األمم المتحدة لالنضمام إلى منظمة التجارةالعالمية.

 التعرف على اآلثار االقتصادية السلبية وااليجابية المتوقعة النضمام فلسطين لمنظمة التجارةالعالمية.

 التعرف على قدرات دولة فلسطين بعد حصولها على صفة دولة مراقب في األمم المتحدة فيمواجهة آثار انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.

 -التعرف على انعكاس انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية على القطاع التجاري.
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حدود الدراسة:
تركز الحدود الموضوعية للدراسة على اآلثار االقتصادية المتوقعة النضمام دولة فلسطين لمنظمة التجارة

العالمية ،ثم الحدود المكانية التي تركز على التجارة الخارجية الفلسطينية واآلثار المتوقعة في ظل شروط
واتفاقيات منظمة التجارة العالمية ،كذلك الحدود الزمانية التي تنحصر بين تاريخ اهتمام فلسطين

باالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية في العام  ،1995وحتى عام .2118
منهجية الدراسة:

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وذلك باالستناد على األدبيات السابقة والمراجع المختلفة التي

كتبت حول موضوع الدراسة.
هيكل الدراسة:

تنقسم الدراسة إلى أربع محاور ،يتناول المحور األول إطا اًر نظرياً لنشأة وأهداف ومبادئ وشروط العضوية
لمنظمة التجارة العالمية ،بينما المحور الثاني يتناول بالتحليل واقع القطاع التجاري الفلسطيني ،ويستعرض
المحور الثالث تقييم مساعي دولة فلسطين بعد حصولها على صفة دولة مراقب في األمم المتحدة

لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية ،وكذلك تحليل واستعراض تأثير انضمام فلسطين لمنظمة التجارة

العالمية على القطاع التجاري ،والمحور الرابع يختص باستعراض النتائج وتقديم بعض التوصيات
اإلجرائية الموجهة للمعنيين.
الدراسات السابقة:
 دراسة الخالدي ( ،)2115بعنوان :مساعي انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية :تقييمالتجربة واستخالص الدروس.

هدفت الدراسة إلى تقييم التجربة الفلسطينية لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية واستخالص الدروس من
المحاوالت الفلسطينية السابقة دون الخوض بتفصيل ما يجب أن تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية نفسها
في المرحلة القادمة من أجل استئناف العمل في هذا الملف.
وتوصلت الدراسة إلى أن برتوكول باريس االقتصادي قيد حركة االقتصاد الفلسطيني وأضفى عليه واجبات
التقيد بنظام االتحاد الجمركي دون التمتع بأهم فوائده.
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وقد أوصت الدراسة بضرورة توجيه الجهود المستقبلية في ملف االنضمام واعادة تصميمها وأهمها بناء
القاعدة اإلنتاجية الفلسطينية قبل التحرير التجاري ،وضرورة تصويب الموقف الفلسطيني تجاه منظمة
التجارة العالمية واألهداف المرجوة من االنضمام.
 دراسة أبوجمعة ( ،)2112بعنوان :اآلثار االقتصادية المستقبلية النضمام فلسطين لمنظمةالتجارة العالمية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على األثر االقتصادي النضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية من خالل
عرض دور منظمة التجارة العالمية في تحرير التجارة بين الدول األعضاء والميزات والحوافز التي تمنحها
للدول األعضاء وخاصة الدول النامية ،وما تنسحب على فلسطين كدولة نامية.
وتوصلت الدراسة إلى أن االقتصاد الفلسطيني يملك العديد من المزايا والفرص تؤهله لدخول منظمة
التجارة العالمية ،وأنه يمكن للسلطة الفلسطينية الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية كمراقب
أسوة بمجموعة حصلت على العضوية في المنظمة وهي ليست بدول كاملة السيادة مثل هونكونج.
وأوصت الدراسة بتفعيل االتفاقيات التجارية مع دول العالم واالستفادة من الفرص المتاحة في االتفاقيات
الموقعة حاليًّا ،كذلك تشكيل لجان متخصصة لدراسة متطلبات الدخول لمنظمة التجارة العالمية واالستعداد
للمفاوضات.
 دراسة ذو النون والبيلي ( ،)2116بعنوان :اآلثار المتوقعة النضمام السودان لمنظمة التجارةالعالمية على تجارته الخارجية.

هدفت الدراسة إلى دراسة موضوع انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية ،وتحديد اآلثار المتوقعة على
صادراته ووارداته وقطاعه الصناعي ،وتحديد الموقف من جدوى االنضمام للمنظمة ،وكذلك تحديد
اإلجراءات والتوصيات الالزمة لتذليل العقبات التي تواجه انضمام السودان للمنظمة.
وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج منها ،القيود الفنية التجارية التي تفرضها منظمة التجارة العالمية
ومنظمة التقييس الدولية على األعضاء والتشدد في تطبيقها ،سيؤثر سلباً على حجم الصادرات وعلى

الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

وقد أوصت الدراسة بترقية الصناعات التي تتمتع فيها السودان بمزايا تنافسية ،ووضع برنامج متطور
لإلصالحات االقتصادية تساعد االقتصاد الوطني على مواكبة ومواجهة ظروف االنضمام للمنظمة.
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 دراسة العانز ( ،)2115بعنوان :اآلثار المحتملة من انضمام الجزائر إلى المنظمة العالميةللتجارة على القطاع الزراعي.

هدفت الدراسة إلى معرفة واقع القطاع الزراعي في الجزائر واإلمكانيات المتاحة أمامه من أجل تطويره
وحمايته ،وكذلك معرفة األسباب التي جعلت الجزائر تتأخر في االنضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ضرورة ملحة النضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية التي يمكن أن
تستفيد من االمتيازات التي تمنحها المنظمة للدول النامية.
وقد أوصت الدراسة بالعمل على القيام بدراسات قياسية وقياس حدة اآلثار السلبية واإليجابية والمرتقبة
الناجمة على االنضمام لمنظمة التجارة العالمية وعلى جميع قطاعات االقتصاد الوطني.
 التعقيب على الدراسات السابقة:
تناولت الدراسات المحلية اآلثار المتوقعة النضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية قبل حصول فلسطين

ٍ
بشكل
على صفة دولة مراقب في األمم المتحدة ،وكذلك دراسة تأثير االنضمام على االقتصاد الفلسطيني
عام ،بينما الدراسة الحالية تتناول دراسة اآلثار االقتصادية النضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية بعد
حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في األمم المتحدة وكذلك دراسة تأثير االنضمام على القطاع
التجاري الفلسطيني.
وقد تم استعراض بعض الدراسات العربية ذات العالقة بموضوع الدراسة لالستفادة من تجارب الدول
النامية وبخاصة الدول العربية التي يتشابه اقتصادها من ناحية هيكل اإلنتاج والظروف المحيطة إلى حد
ما مع االقتصاد الفلسطيني لتساعد الباحث في الحكم على جدوى انضمام فلسطين لمنظمة التجارة
العالمية.
المحور األول :منظمة التجارة العالمية
أوًال -تعريف منظمة التجارة العالمية:
تعرف منظمة التجارة العالمية من الناحية القانونية :بأنها منظمة ذات صفة قانونية مستقلة ،وبذلك فهي

تمثل اإلطار التنظيمي والمؤسسي الذي يحتوي كافة االتفاقيات التي أسفرت عنها اتفاقية األروجواي ،أما
من الناحية االقتصادية تعرف منظمة التجارة العالمية :بأنها منظمة دولية تعمل على حرية التجارة العالمية
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من خالل انتقال السلع والخدمات واألشخاص بين الدول ،وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية
وسياسية وثقافية وبيئية وحماية الملكية الفكرية (.)1

ثانيا -نشأة منظمة التجارة العالمية:
ً
ولدت منظمة التجارة العالمية نتيجة سلسلة من المفاوضات استمرت قرابة نصف قرن ،حيث بدأت هذه

المفاوضات في العام  1946وبعد مشاورات ومفاوضات تم في العام  1947التوقيع على االتفاقية

العامة للتعريفات والتجارة "الجات" ( ،)2لتكون اتفاقية مؤقتة لحين التوصل إلى تأسيس مؤسسة مختصة
بالتجارة العالمية ،فبعد الخروج من غمار الحرب العالمية الثانية دأبت الدول االقتصادية الكبرى مثل

أم ريكا في البحث عن حلول للمشاكل االقتصادية التي خلفتها الحرب ،وبالفعل قامت أمريكا في العام

 1944بعقد مؤتمر مالي ونقدي لبحث هذه المشاكل ،تمخض عنه إنشاء صندوق النقد والبنك الدوليين،
في الوقت ذاته فشل المؤتمر في إيجاد إطار يحكم العالقات االقتصادية والتجارية العالمية ،لكن
المجلس االقتصادي واالجتماعي الذي كان قد انبثق عن عصبة األمم المتحدة كلف بمتابعة المشاكل

الناجمة عن الحرب العالمية الثانية ،وواصل مساعيه في بلورة وانشاء منظمة التجارة الدولية ،وبموازاة
هذه الجهود سعت أمريكا عبر جملة من المفاوضات للحصول على تخفيضات جمركية تمخض عنها

اتفاقية (الجات).
توالت الجوالت التفاوضية بجهود دولية حثيثة من أجل الخروج بقانون دولي ناظم لالقتصاد العالمي ،بذلت
خاللها الدول األعضاء في الجات جهودها من أجل الحصول على تخفيضات جمركية ،وفيما يلي أهم

الجوالت التي أثمرت عن إنشاء منظمة التجارة العالمية (:)3
 -1جولة جـنيف (.)1949-1947
 -2جولة انيسي الفرنسية (.)1951-1949

 -3جولة توركـراي البريطانـية (.)1951-1951
 -4جولة جنيف السويسرية (.)1956

 -5جولة دبلون في جنيف (.)1962-1961

 -6جولة كيندي التي تمت في سويس ار ( ،)1976-1964وقد تم خالل هذه الجولة الحديث ألول مرة
حول سياسة اإلغراق (.)1

 .1خليفة ،محمد ناجي ( ،)2117اتفاقية منظمة التجارة العالمية وأثرها على الدول النامية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

مصر للعلوم والتكنولوجيا ،مصر ،ص.4

 .2فياض ،محمود ( ،)2112المعاصر في قوانين التجارة الدولية ،الرواق للنشر والتوزيع ،عمان ،ص.212

 .3الخالدي ،رجا ( ،)2115مساعي فلسطين لمنظمة التجارة العالمية :تقييم التجربة واستخالص الدروس ،معهد أبحاث السياسات

الفلسطيني – ماس ،رام هللا ،ص.5-4
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 -7جولة طوكيو اليابانية من (.1979-1973
 -8جولة األروغواي ( ،)1994-1986حيث تناولت هذه الجولة تحرير تجارة الخدمات والملكية
الفكرية ،وتمخض عنها ميالد منظمة التجارة العالمية.

ومع نهاية الجوالت التفاوضية الثمانية ،بتاريخ  15نيسان/إبريل  ،1994وقعت اتفاقيات منظمة التجارة
العالمية في مدينة مراكش المغربية ،وبذلك أعلن ميالد المنظمة العالمية التي بدأت مهامها في األول من

كانون الثاني/يناير عام  ،1995حيث تتخذ المنظمة مدينة جنيف السويسرية مق اًر لها (.)2

وفي إطار مواصلة الجهود لبحث المسائل التجارية وتحقيق أهداف منظمة التجارة العالمية ُعقدت عدة
مؤتمرات دولية ،وهي على النحو التالي:
 -1مؤتمر سنغافورة  :1776حيث عقد المؤتمر فيما بين  13-9ديسمبر  1996وبمشاركة أكثر
من  121دولة درست مسائل عديدة متعلقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات تكنولوجيا

المعلومات والمنتجات الصيدالنية ،والمنافسة ،وجوانب البيئة ،والدول الفقيرة ،وكانت أهم النتائج
التي توصل إليها هذا المؤتمر ،تقييم تنفيذ التزامات المنظمة ،ومتابعة التطورات التجارية العالمية،

ومواجهة التحديات االقتصادية العالمية ،وتوسيع المبادالت فيما يخص تكنولوجيا المعلومات (.)3

 -2مؤتمر جنيف  :1771عقد هذ المؤتمر فيما بين  21-18مايو  ،1998وقد خرج بنتائج،

أهمها :مواصلة عملية تحرير التجارة وايجاد مناخ استثماري مالئم ،وتحقيق أهداف المنظمة،
والتأكيد على أهمية التجارة االلكترونية وحاجة الدول النامية لها في تحقيق التنمية والعائد

االقتصادي والمالي (.)4

 -3مؤتمر سياتل  :1777جرى في الواليات المتحدة األمريكية فيما بين  31نوفمبر –  3ديسمبر
 ،1999وقد ركز المؤتمر على دراسة المناقصات الحكومية ،والتجارة االلكترونية ،والمعاملة
التفضيلية للدول النامية ،إضافة إلى تعزيز النقاط السابق ذكرها في المؤتمرات السابقة .5

 -4مؤتمر الدوحة  :2111عقد في قطر فيما بين  13 – 9نوفمبر  ،2111والذي واصل دعمه
لتطبيق اتفاقيات جولة االرغواي وبمشاركة المنظمات الحكومية ،وقد شهد هذا المؤتمر خالفات
 .1اإلغراق يشير إلى عملية تحديد أسعار بيع السلع المصدرة بأقل من مستوياتها في األسواق المحلية ،مما ينطوي على إغراق

األسواق المستوردة بهذه السلع وبأسعار ال يمكن تنافسها.

 .2و ازرة االقتصاد الوطني الفلسطينية ( ،)2111ملف منظمة التجارة العالمية ،رام هللا ،ص.3

 .3قويدر ،عياش وعبد هللا ،إبراهيمي ( ،)2115آثار انضمام الجزائر إلى منظمة العالمية للتجارة ،مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا،

العدد  ،2جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ،الجزائر ،ص.59
 .4نفس المرجع السابق ،ص.59

 .5الموسوي ،ضياء مجيد ( ،)2113العولمة واقتصاد السوق الحرة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ص.163
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واعتراضات من قبل الدول النامية التي طالبت برفع الدعم عن المزروعات المعدة للتصدير
والمنتجة في الدول الصناعية وفتح أسواقها لزراعات الدول النامية ،وبالرغم من الخالفات

واالعتراضات إال أن المؤتمر خرج ببيان حول اتفاقيات تخص السلع والخدمات وحقوق الملكية

الفكرية ،وتحديد مدة الحماية وسياسة االغراق وغيرها من المواضيع (.)1

 -5مؤتمر هونج كونج  :2115عقد في ديسمبر  2115وبمشاركة  149دولة عضو في المنظمة،
وقدر ركزت نتائج المؤتمر على النقاط التالية (:)2

 -إلغاء سياسات الدعم للصادرات الزراعية في حدود عام .2113

 االبقاء على بعض المساعدات للصادرات الزراعية ،مع وضع القيود في هذا المجالوبخاصة من قبل الواليات المتحدة األمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

 إزالة الرسوم الجمركية بنسبة  % 97على المواد المحلية للدول النامية ابتداءاً من عام.2118

 رفع الدعم على اإلنتاج الزراعي لبعض الدول.ثال ًثا -أعضاء منظمة التجارة العالمية:
حاليا  157دولة عضوة ،و 27دولة بصفة مراقب ،والعديد من المنظمات
تضم منظمة التجارة العالمية ً
أيضا بصفة مراقب ،ويتمثل الهدف األساسي للمنظمة في تقليص العوائق التي تعترض
الدولية التي تعمل ً

طريق التجارة الحرة بين الدول (.)3

ابعا -أهداف منظمة التجارة العالمية:
رً
تسعى منظمة التجارة العالمية لتحقيق األهداف التالية

(:)4

 -1توفير مناخ دولي مالئم للمنافسة التجارية العالمية من خالل تحريرها وتنظيم آلياتها.
 -2خلق وضع تنافسي عالمي في التجارة الدولية يعتمد على الكفاءة االقتصادية في تخصيص

الموارد بهدف إيجاد نظام تجاري عالمي متعدد األطراف يعتمد على قوى السوق من خالل إزالة
العوائق التي تواجه تدفقات حركة التجارة عبر الدول.

 -3زيادة معدالت النمو للدخل الحقيقي وذلك بتعظيم الدخل العالمي ورفع مستويات المعيشة.
 .1الموسوي ،ضياء مجيد ( ،)2113مرجع سبق ذكره.164 ،

 .2قواوي ،سمية ( ،)2113أثر تحرير التجارة العالمية للمنتجات الزراعية على القطاع الزراعي :دراسة نماذج لبعض الدول المتقدمة

والنامية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بسكرة ،الجزائر ،ص.48

 .3منظمة التجارة العالمية ،قسم األعضاء والمراقبين ،الموقع االلكتروني.http://www.wtoarab.org :

 .4فقيه ،أسامة جعفر ( ،)2111منظمة التجارة العالمية واستحقاقات العضوية ،مجلة تجارة الباحة ،السنة ( ،)14العدد (،)85

المملكة العربية السعودية ،ص.3
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 -4الزيادة في اإلنتاج والتجارة العالمية واالستخدام األمثل والتوظيف الكامل للموارد العالمية في إطار
التنمية المستدامة.

 -5توفير البيئة العالمية المالئمة للتنمية المستدامة والزيادة في حجم التجارة واالستثمار.
 -6إشراك الدول النامية ودمجها في النظام االقتصادي العالمي الجديد من خالل مشاركتها في
التجارة الدولية.

 -7زيادة التبادل التجاري الدولي وتنظيمه على أسس وقواعد وفًقا التفاقيات األورجواي.
 -8تسوية المنازعات التجارية في إطار هيئة تحت إشراف المنظمة.

خامسا -مبادئ منظمة التجارة العالمية:
ً
لبلوغ األهداف السابقة فإن المنظمة تقوم على إرساء وترسيخ مجموعة من المبادئ األساسية ،ومن أهم
هذه المبادئ ما يلي:
 -1مبدأ الدولة األولى بالرعاية:
جاء في المادة األولى من االتفاقية العامة للمنظمة ،ويعرف بأن كل فائدة أو حصانه أو امتياز يمنحه

أحد األطراف المتعاقدة لمنتج ما يجب أن يمنحها وبدون قيد أو شرط للمنتجات المماثلة لها اآلتية من
كل األطراف األعضاء في المنظمة ،ويشمل هذا المبدأ كذلك التجارة في الخدمات (المادة  2من اتفاقية

التجارة في الخدمات) والحقوق الفكرية المتصلة بالتجارة

(.)1

 -2مبدأ المعاملة الوطنية:
نصت عليه المادة  3من الجات ،ويقصد به أنه ال يحق ألي دولة متعاقدة اللجوء للقيود غير

الجمركية كالضرائب والرسوم أو اإلجراءات الفنية بغرض حماية منتجاتها الوطنية .بمعنى أنه البد على

كل دولة متعاقدة أن تطبق على المنتجات المستوردة من الدول األخرى المتعاقدة نفس المعاملة السارية
على المنتجات الوطنية بالنسبة للرسوم والتنظيمات ،كما يمنع هذا المبدأ كل شكل من أشكال الدعم للمنتج

المحلي (.)2

 -3مبدأ الشفافية:
ورد في الفقرة (ب) من الملحق رقم  3التفاقية مراكش ،وقد تم إقرار مبدأ الشفافية في كل االتفاقيات
التي تم إبرامها ،حيث تعتبر الشفافية مهمة في تطبيق االتفاقيات ألنها تسمح باحترام مبدأ عدم التمييز،

 .1عبد الحميد ،عبد المطلب ( ،)2113الجات وآليات منظمة التجارة العالمية :من أروجواي لسياتل وحتى الدوحة ،الدار الجامعية،

االسكندرية.

 .2مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( ،)2117اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على دول مجلس التعاون ،الشؤون

االقتصادية والتنموية ،قطاع الشؤون االقتصادية ،إدارة منظمة التجارة العالمية ،الرياض ،ص.14
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ويتم ضمان احترام هذا المبدأ عن طريق إعالن القوانين الوطنية المتعلقة بالتجارة الداخلية والخارجية

(الفقرة 10من الجات) وابالغها للمنظمة قبل أن تصبح سارية المفعول (.)1

 -4مبدأ النفاذ الحر إلى األسواق:

يهدف النظام التجاري متعدد األطراف إلى التجسيد الفعلي لمبدأ حرية الدخول إلى األسواق الوطنية،
بإتاحة الفرص المتكافئة للمؤسسات ،وتوفير المناخ التنافسي المالئم الذي يؤمن حرية تدفق السلع

والخدمات إلى مختلف األسواق والمناطق التجارية ،وذلك بهدف االرتقاء بدرجات الكفاءة ،وتحقيق

التوزيع األمثل للثروات والدخل (.)2

 -5مبدأ الحماية التجارية :يعترف النظام التجاري متعدد األطراف بوجود حاالت تتطلب فرض
الحماية ،وهذا لحماية الدول األعضاء من الممارسات التجارية التي تؤثر سلباً على األسواق
الوطنية نتيجة تجاوز قواعد التجارة واإلخالل بمناخ المنافسة التجارية الدولية.

 -6مكافحة اإلغراق:

تم إدخال إضافات هامة على المادة  6من اتفاقية الجات المتعلقة باإلجراءات المضادة لإلغراق،

وذلك بغرض ضبط معنى اإلغراق ووضع قواعد لحساب هامش اإلغراق (أي فرق السعر) وتحديد
قيمة الرسم المضاد لإلغراق وتحديد مفهوم الصناعة المحلية التي تتضرر من اإلغراق وتحديد

معايير لوقوع الضرر من اإلغراق ،استثنى هذا االتفاق اإلغراق بأقل من  %2في السعر وأقل من

 %3في حجم الواردات حيث اعتبر اإلغراق في هذه الحدود غير مضر بالمنتجين المحليين (.)3

سادسا -متطلبات منظمة التجارة العالمية وشروط العضوية:
ً
ال يتم االنضمام لمنظمة التجارة العالمية بمجرد تقديم الطلب من قبل الدولة المعنية ،فهناك سلسلة من
عضوا في منظمة التجارة العالمية،
اإلجراءات والمعايير الواجب مراعاتها وااللتزام بها لكي تصبح الدولة
ً
وتتفاوت هذه اإلجراءات بين إصالحات في منظومة القوانين والتشريعات التي تحمي التجارة الخارجية وما
يرتبط بها ،وما بين إصالحات جوهرية في هيكلية االقتصاد الكلي ،وفي بنية القطاعات اإلنتاجية ،وذلك

حسب مدى تطور االقتصاد وهيكل اإلنتاج في الدولة التي تريد االنضمام.
 -1شروط العضوية:

يجب أن تتعهد الدول المتقدمة لطلب العضوية في منظمة التجارة العالمية ببعض االلتزامات ،أهمها (:)4
. WTO (2002), The Legal Texts, The Results of Uruguay Round of Multilateral Trade Negations, p288.

1

 .2ذو النون ،عز الدين والبيلي ،خالد ( ،)2116اآلثار المتوقعة النضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية على تجارته الخارجية،

مجلة العلوم االقتصادية ،المجلد ( ،)17العدد ( ،)1جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم ،ص.84
 .3ذو النون ،عز الدين والبيلي ،خالد ( ،)2116مرجع سبق ذكره ،ص.84

4

. Van den Brosche, Peter and Zeouc, Werner (2013), The law and Policy of World Trade Organization,
Cambridge university Press.
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أ -تقديم تخفيضات للتعرفات الجمركية على الواردات :تشترط منظمة التجارة العالمية على الدولة
الراغبة في االنضمام بأن تقدم الئحة بالتخفيضات الجمركية التي ستقدمها على الواردات ،على
أن يتم التفاوض بشأنها مع الدول األعضاء في المنظمة للتوصل إلى صيغة نهائية لهذه

التخفيضات.

ب -االلتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية :على الدولة التي تنوي االنضمام إلى منظمة التجارة
العالمية االلتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية كافة ،ويستثنى من ذلك اتفاقية المناقصات

الحكومية واتفاقية الطائرات المدنية ،حيث أنهما من االتفاقيات االختيارية.

ت -إقامة او تطوير البنية المؤسسية والقانونية والتشريعية الالزمة والمنسجمة مع قواعد

المنظمة :تشترط منظمة التجارة العالمية على الدولة التي تنوي االنضمام إلى المنظمة ،دراسة
مدى توافق التشريعات واألنظمة والمؤسسات والممارسات التجارية القائمة فيها ،مع قواعد منظمة
التجارة العالمية واتفاقياتها ،وحدود التغيرات المقبولة فيها ،واجراء جملة من اإلصالحات على

القوانين والتشريعات الخاصة بالتجارة الخارجية.

ث -االلتزام بمجموعة من المعايير الصحية والبيئية وحقوق اإلنسان :يجب على الدولة التي تريد

االنضمام لمنظمة التجارة العالمية االلتزام بقواعد الصحة العامة والصحة النباتية ،وشؤون البيئة،
والمقاييس والمعايير الخاصة بمنظمة التجارة العالمية ،كما يجب عليها أن تراعي قواعد

الديمقراطية وحقوق اإلنسان وعدم تشغيل األطفال دون السن القانونية ،إلخ.

 -1قبول العضوية في منظمة التجارة العالمية:

يتم اتخاذ الق اررات في منظمة التجارة العالمية باإلجماع لقبول عضوية الدولة التي ترغب باالنضمام

إلى المنظمة ،أي أن الق اررات يجب أن تحظى بموافقة جميع األعضاء ،وعلى الرغم من أن اتفاقية

مراكش تسمح باتخاذ الق اررات بأغلبية األصوات ،إال أن هذا األمر ما زال نادر الحدوث على أرض
الواقع ،فلقد أعاقت الواليات المتحدة األمريكية انضمام إيران إلى منظمة التجارة العالمية على مدار

تسع سنوات ( ،)1( )1996-2115لذلك يقع على مسؤولية السلطة الفلسطينية تتمثل في كيفية اقناع
الواليات المتحدة األمريكية ودعم العضوية الكاملة ،أو على األقل عدم إقدامها على معارضة خطوة
االنضمام كعضو مراقب.

 -2مراحل قبول العضوية لمنظمة التجارة العالمية:
تبدأ الحكومات عادة بالحصول على صفة المراقب في منظمة التجارة العالمية كخطوة أولى على

طريق الحصول على عضوية كاملة ،ويشترط أن تدخل هذه الحكومات في مفاوضات العضوية
 .1معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني – ماس ( ،)2112طاولة مستديرة ( :)6فلسطين ومنظمة التجارة العالمية ،رام هللا،
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الكاملة في غضون خمس سنوات من حصولها على صفة المراقب ،ويمكن أن تمتد هذه المفاوضات
جدا ،ألنه يترتب على األعضاء المرشحين الحصول على موافقة من جميع األعضاء،
إلى فترة طويلة ً
والذين بدورهم قد يستخدموا هذا الشرط النتزاع تنازالت تجارية مهمة من المرشحين قبل منحهم
اقتصاديا ،ولهذا فإن عملية
الموافقة ،وتكتسب هذه االمتيازات قيمة خاصة لدى الدول الكبرى أو القوية
ً
ق
عاما ،بينما الدول
عاما ،كذلك األمر استغر انضمام روسيا ً 21
انضمام الصين استغرقت ً 15
الصغيرة فإنها تنضم عادة إلى المنظمة بشكل أسرع قد يصل  3سنوات (.)1
وحول متطلبات االنضمام لمنظمة التجارة العالمية في الحالة الفلسطينية ومدى توفر شروط

العضوية ،فإن منظومة التشريعات االقتصادية في فلسطين ،والتي تشمل بشكل رئيسي قانون سلطة
النقد رقم ( )2لسنة  ،1997قانون تشجيع االستثمار رقم ( )1لسنة  ،1998قانون المدن الصناعية

والمناطق الحرة الصناعية رقم ( )11لسنة  ،1998قانون المصادر الطبيعية رقم ( )1لسنة ،1999

وقانون التحكيم رقم ( )3لسنة  2111يمكن أن تشكل إطا اًر قابالً للبناء عليه من أجل دعم طلب
خصوصا أن البنك الدولي ساهم في صياغة بعض هذه القوانين
فلسطين لالنضمام للمنظمة الدولية،
ً
عن طريق مشروع التطوير القانوني ،والذي استمر منذ العام  1998ولغاية العام  ،2112بهدف

مساعدة السلطة الوطنية على تحديث التشريعات التي كانت قائمة وخلق التجانس فيما بينها ،إضافة
إلى مساعدة السلطة الوطنية على إنشاء اإلطار القانوني المالئم (.)2

ويضاف إلى ذلك ،الكثير من قواعد وقوانين منظمة التجارة العالمية مطبقة في فلسطين ،بحكم الواقع

الذي فرضه برتوكول باريس االقتصادي ،وبالتالي فإن فلسطين تدفع ثمن العضوية وعبء االلتزامات

المفروضة على األعضاء دون االنتفاع من مزايا العضوية ( ،)3وبالتالي يمكن لفلسطين التقدم بطلب
العضوية كعضو مراقب في منظمة التجارة العالمية باعتبار فلسطين منطقة جمركية منفصلة،

واالستفادة من هذا األمر وتحديداً القواعد التي تطبق في األراضي الفلسطينية بحكم عالقتها مع دول
أعضاء في المنظمة مثل إسرائيل واألردن ولكنها ال تستفيد من التسهيالت التجارية الممنوحة التي

تستطيع من خاللها حماية األسواق الفلسطينية (.)4

 .1نفس المرجع السابق ،ص.6
 .2عمرو ،إيهاب ( ،)2115نحو انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية ،صحيفة الحياة الجديدة 16 ،نوفمبر  2115الموقع
االلكتروني. http://www.alhaya.ps:
 .3العجلة ،مازن ( ،)2113االقتصاد السياسي للدولة الفلسطينية ،سلسلة قراءات استراتيجية ،العدد الثاني عشر ،مركز التخطيط

الفلسطيني ،غزة ،ص.121

 .4معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني – ماس ( ،)2112مرجع سبق ذكره ،ص.2
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وفي هذا السياق يرى الباحث أن فلسطين تعد مؤهلة لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية من

الناحيتين الفنية والقانونية ،باستثناء عدم االستقالل التجاري الذي فرضه برتوكول باريس االقتصادي
والذي يمكن تجاوزه بالتقدم بطلب العضوية على أساس أن فلسطين منطقة تجارية منفصلة عن

إسرائيل ،وعليه ال بد بذل الجهود الستكمال مساعي دولة فلسطين للتقدم بطلب العضوية إلى منظمة
خصوصا بعد حصول
التجارة العالمية كعضو مراقب ،أسوة بغيرها من الدول التي تتمتع بتلك الصفة،
ً
فلسطين على صفة دولة مراقب في األمم المتحدة.
المحور الثاني :واقع القطاع التجاري الفلسطيني

يعتبر القطاع التجاري من القطاعات االقتصادية الرئيسي التي تسهم في توليد فرص عمل جديدة وفي
خصوصا في حالة االقتصاديات الصغيرة المنفتحة ،لما يوفره من
عملية النمو والتنمية االقتصادية ،و
ً
مكاسب جراء االختالف في تكلفة ووفرة عناصر االنتاج من جانب ،وتنويع خيارات وبدائل االستثمار

وتحقيق متطلبات االستهالك المحلي من جانب آخر.

ويمثل القطاع التجاري الفلسطيني ،كما العديد من الدول ،الحلقة التي تربط االقتصاد الفلسطيني مع العالم
أيضا القناة التي يمكن أن تنفذ من خاللها المخاطر والصدمات
الخارجي ،لكنه في نفس الوقت يمثل ً
الخارجية إلى هذا االقتصاد ،وتحديدا من خالل التدفقات التجارية والمالية (الحركة التجارية ،وتحويالت

العاملين ،واالستثمار المباشر وغير المباشر).

غير أن قدرة االقتصاد الفلسطيني في التأثير على القطاع التجاري الخارجي يعتبر أم اًر في غاية
الصعوبة ،نتيجة القيود المفروضة من قبل االحتالل اإلسرائيلي على حرية الحركة والنفاذ  ،وعدم القدرة

على التحكم بالمعابر والحدود ،والسياسات الممنهجة التي زادت من تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد

اإلسرائيلي ،وعدم وجود سياسة تجارية واضحة المعالم ،ما تجعل من االقتصاد الفلسطيني منطقة جذب

ومالذ آمن لمثل هذه التدفقات ،بل جعلت القطاع التجاري الخارجي الحلقة األضعف ومصدر المخاطر
والصدمات الخارجية ،وحدت من قدرة هذا االقتصاد في التعامل معها وامتصاص آثارها ،وكانت السبب

الرئيس وراء العجز المزمن في الميزان التجاري الفلسطيني(.)1

حيث يعاني الميزان التجاري الفلسطيني من خلل هيكلي ناجم عن المعيقات والقيود المفروضة على قطاع

التجارة ،والتي تسبب في بقاء الميزان التجاري على مر السنوات في المنطقة السالبة (عجز تجاري) ،كما
هو موضح في الجدول رقم (.)1

 .1سلطة النقد الفلسطينية ( ،)2117التقرير السنوي  ،2116دائرة األبحاث والسياسة النقدية ،رام هللا – فلسطين ،ص.37
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جدول رقم ()1

الميزان التجاري الفلسطيني للفترة ()1775-2116
السنة

الصادرات

الواردات

الميزان التجاري

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

522.3
501-6
606.4
710.4
750.9
879.2
589.6
480.9
540.6
596.8
704.4
683.4
811-5
951-4
1015.1
1031-6
1298.3
1290.4
1333.4
1461-1
1499.8
5113.1

2306.2
2261-6
2531-9
2761-1
3350.8
3028.3
2678.7
2328.4
2671-2
3137.4
3496.4
3371
3304.8
3496.4
3807.7
3554.6
3828.8
4375.3
4059.2
4226.1
4626.5
4710.0

-1783.9
-1760.0
-1925.5
-2050.7
-2599.9
-2149.1
-2089.1
-1847.5
-2130.6
-2540.6
-2792.0
-2687.6
-2493.3
-2545.0
-2792.6
-2523.0
-2530.5
-3084.9
-2725.8
-2765.0
-3126.7
-3127.2

نسبة العجز التجاري من الناتج
المحلي اإلجمالي %
-54.0
-52.6
-50.2
-46.8
-54.8
-49.5
-53.1
-53.6
-54.3
-58.6
-58.2
-58.3
-50.7
-48.8
-49.3
-41-2
-36.7
-42.1
-36.4
-37.0
-40.5
-38.2

 المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ( ،)2017إحصاءات الحسابات القومية  ،2016-1995رام هللا ،فلسطين. -سنة األساس .2114

 -األرقام بالمليون دوالر.

فقد بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري من السلع والخدمات في فلسطين نحو  1783.9-مليون دوالر
وبنسبة  % 54-من الناتج المحلي اإلجمالي ووصلت إلى  3127.2-مليون دوالر عام  2116وبنسبة

%.38.2-

وفي المتوسط فقد بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري في فلسطين خالل الفترة ( ،)1995-2116نحو

 2457.7-مليون دوالر وبنسبة  % 48.4-من الناتج المحلي اإلجمالي ،ويعزى زيادة قيمة العجز في

الميزان التجاري في فلسطين خالل سنوات الدراسة إلى الممارسات والقيود اإلسرائيلية على الصادرات
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السلعية والخدمية الفلسطينية ،واغالق المعابر ،ومنع العمال من العمل في إسرائيل ،والحواجز بين المدن،
والحصار المفروض على قطاع غزة ،وانعدام النشاطات السياحية في األراضي الفلسطينية (.)1

ٍ
وبشكل عام يشير ضخامة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني (السلع والخدمات) إلى أن بروتوكول
باريس وما أعقبه من اتفاقيات تجارية وبرتوكوالت ومعامالت مع العديد من الدول ،وخاصة االتفاقيات

التجارية مع الدول العربية ،لم تنجح في زيادة حجم الصادرات إلى السوق العالمي أو العربي ،والحد من

تركيزها مع شريك قسري مهيمن ومسيطر بشكل غير تنافسي بحكم الواقع األمني والجغرافي وتحكمه
بحركة دخول وخروج السلع والبضائع الفلسطينية ( ،)2حيث استحوذت إسرائيل على معظم الصادرات

والواردات الفلسطينية طوال الفترة ( )2116-1995انظر الجدول رقم (.)2
ار للنظام الجمركي
فقد حدد بروتوكول باريس االقتصادي النظام الجمركي الفلسطيني ،والذي شكل استمرًا
اإلسرائيلي الذي كان سائداً قبل نشأة السلطة الفلسطينية ،مع استثناءات محدودة ،فالهامش الوحيد الذي
أتاحه البروتوكول للسلطة الفلسطينية يتمثل في إمكانية فرض رسوم جمركية مغايرة للنظام الجمركي

اإلسرائيلي ،وهو ما تضمنته القوائم السلعية التي يمكن مبادلتها مع مصر واألردن وغيرهما في إطار ما

أيضا األنواع والكميات التي يمكن استيرادها ضمن
عرف بقوائم ( A1و A2و ،)Bوكذلك حدد البروتوكول ً
هذه القوائم ،وفًقا لتقديرات اللجنة المشتركة اإلسرائيلية الفلسطينية ،وتعتبر تلك القوائم وطريقة العمل بها

من الهوامش المحدودة جداً في مجال منح الجانب الفلسطيني الحرية في إزالة القيود التجارية التي تعترض
تنمية وتطوير التبادل التجاري بين السوق الفلسطيني واألسواق المجاورة وبخاصة مصر (.)3
جدول رقم ()2
اتجاهات التجارة الخارجية الفلسطينية ()2116 – 1775
السنة
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

الصادرات
إلى باقي دول العالم
إلى إسرائيل
158.27
364.03
182.35
319.25
246.5
359.9
328.89
381-51
390.44
360.46
509.52
369.68
314.62
274.98

الواردات
من إسرائيل
1463.97
1743.2
1852.4
1833.12
1853.65
1739.54
1353.58

من باقي دول العالم
842.23
518.4
679.5
927.98
1497.15
1288.76
1325.12

 .1حلس ،رائد ( ،)2113فجوة الموارد المحلية وطرق تمويلها في االقتصاد الفلسطيني ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر-

غزة ،ص.45

 .2سلطة النقد الفلسطينية ( ،)2117مرجع سبق ذكره ،ص.41

 .3الجعفري ،محمود وآخرون ( ،)2112السياسات التجارية الفلسطينية :البدائل والخيارات المتاحة ،معهد أبحاث السياسات

االقتصادية الفلسطيني – ماس ،رام هللا – فلسطين ،ص.18-17
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

262.57
284.62
315.65
413.84
356.83
356.27
451-98
561-61
543.2
680.52
651-22
547.04
669.56
696.18
245.3

218.33
255.98
281-15
290.56
326.57
455.23
499.42
453.49
488.4
617.78
639.18
786.36
791-54
803.62
1337.5

1119.13
1309.64
1747.85
1872.88
2002.15
2442.85
2794.83
2651-13
2873.34
2938.48
3350.8
3694.82
3958.26
3044.62
3249.9

1209.27
1361-56
1389.55
1623.52
1368.85
861-95
701-57
1156.57
681-26
890.32
1024.5
364.38
267.84
1581-88
1460.1
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المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة السلع والخدمات (2116

-

المبالغ بالمليون دوالر.

 ،)1995-رام هللا – فلسطين ،أعداد مختلفة.

وهكذا بقي تحكم الجانب الفلسطيني محدود جداً من خالل الهوامش المتاحة في البرتوكول ،مما جعل
اتجاهات التجارة الخارجية محدودة ،ألن أي انحراف عن الهوامش المتاحة ،بفرض رسوم جمركية

أعلى أو أقل من تلك المحددة في البروتوكول يؤدي في النهاية إلى تركيز التجارة الخارجية مع

إسرائيل ( ،)1وهذا ما تم بالفعل ،حيث شكلت الواردات الفلسطينية من إسرائيل فقط حوالي % 84.5
مقابل  %12من الدول العربية و %3.5من باقي دول العالم خالل العام  ،2116في حين شكلت
الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل  % 69مقابل  %5.2إلى الدول العربية و 25.8إلى باقي دول

العالم في نفس العام

()2

.

وفقا لما سبق يرى الباحث :أن إسرائيل استطاعت من خالل سياساتها واجراءاتها والقيود التي
ً
فرضتها أن تحول دون نمو وتطور القطاع التجاري الفلسطيني من خالل إحكام سيطرتها وهيمنتها

على االقتصاد الفلسطيني بشكل عام وعلى التجارة الخارجية الفلسطينية بشكل خاص ،األمر الذي

ساعدها في االستحواذ على جزء من اإليرادات الجمركية والضريبية الفلسطينية ،لذلك فالجانب

الفلسطيني مطالب بضرورة البحث عن بدائل أخرى تركز بشكل أساسي على تقليل حجم العجز

التجاري مع إسرائيل بشكل خاص ،ومع باقي دول العالم بشكل عام ،منها انضمام فلسطين إلى
منظمة التجارة العالمية من منطلق أنها فرصة كبيرة للتخلص من تحكم إسرائيل باالقتصاد

الفلسطيني ،خاصة سيطرتها على حركة التجارة بين فلسطين والعالم الخارجي ،كما تعتبر فرصة
 .1الجعفري ،محمود وآخرون ( ،)2112مرجع سبق ذكره ،ص.18

 .2سلطة النقد الفلسطينية ( ،)2117مرجع سبق ذكره ،ص.41-39
87

لفلسطين للدخول في النظام التجاري العالمي أسوة بباقي الدول العربية والنامية ،وتحسين القدرة
اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيني ،نتيجة النخفاض القيود الجمركية على استيراد عناصر اإلنتاج

المختلفة.

وباإلضافة إلى ذلك :فإن من شأن فتح األسواق المحلية للسلع األجنبية أن يحفز الصناعات
الفلسطينية على توسيع قاعدتها اإلنتاجية ،واالنحياز إلى منتجات ذات قدرة تنافسية في األسواق
المحلية والخارجية ،كما يعتبر االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية فرصة لالقتصاد الفلسطيني من

أجل االستفادة من المساعدات الفنية والمالية التي تمنحها منظمة التجارة العالمية والدول الكبرى

لبعض الدول النامية التي ترغب باالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
المحور الثالث

انضمام فلسطين بصفتها دولة مراقب في األمم المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية
أوًال -مساعي فلسطين من أجل االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية:
ظهرت فكرة التوجه لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية كأحد األهداف االستراتيجية التي تسعى
إليها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ نشأتها ،وذلك أسوة بالدول العربية األخرى ،لتعزيز مكانة

فلسطين على المستوى الدولي ،وما يمكن أن تلعبه العضوية في هذه المنظمة ،من دور في بناء
اقتصاد مستقل عن االقتصاد اإلسرائيلي ،خاصة أنه كان من المفترض أن تنتهي المرحلة االنتقالية

للسلطة الوطنية الفلسطينية بإعالن دولة فلسطينية في أيار من العام .1999

ويأتي هذا الوجه في إطار الجهود التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات الدولة القادرة على

ال حياة ،وتحقيق التنمية المستدامة ،وتقليل االعتماد على الدول المانحة ،وكسب المزيد من اعتراف

المجتمع الدولي ،إضافة إلى تنامي االحتياجات الفلسطينية من السلع والخدمات ومتطلبات التنمية

من األسواق الدولية (.)1

وينسجم هذا التوجه مع التوصية األساسية ،التي تكررت في إصدارات منظمة األمم المتحدة للتجارة
والتنمية "األونكتاد" في هذا الخصوص مفادها ،أنه ال ينبغي لفلسطين أن تتخلى عن أية معاملة

نموا ،والتي من شأنها أن تدعم نمو القطاعات ذات األولوية
خاصة وتفاضلية تمنح ألقل البلدان ً
ومستقبال ،كما ال ينبغي للجانب الفلسطيني أن يقترح أية تخفيضات هائلة ،إذا كان مثل هذا
حاضر
ًا
ً
أيضا على النظام
التحرير يضر أو يكبح النمو في القطاعات ذات األولوية ،وهذا المنطلق ينطبق ً

 .1سلطة النقد الفلسطينية ( ،)2111فلسطين ومنظمة التجارة العالمية ،دائرة األبحاث والسياسات النقدية ،رام هللا ،ص.18
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التجاري (التجارة الحرة ،اتحاد جمركي ) الذي يتعين على فلسطين اعتماده في عالقاتها مع الدول

األخرى (.)1

وهذا يمكن أن يشكل نقطة انطالق مفيدة وأن يوفر السياق لعملية رسم السياسات العامة والمفاوضات
التجارية ،حيث يتوقف الكثير على مدى قدرة فلسطين بعد حصولها على صفة دولة مراقب على

حاليا التي تنطوي عليها مبادئ منظمة التجارة العالمية وقواعدها ،كما
االستفادة من الفرص السانحة ً
أن هذه الفرص تشمل بعض إعانات التصدير المحددة ،واإلعانات التي ال يمكن رفع الدعاوي
بصددها ،وبعض الزيادات في التعرفة الجمركية.

سابقا ،فإن الكثير من قواعد وقوانين منظمة التجارة العالمية مطبقة في فلسطين ،بحكم
وكما أشرنا
ً
الواقع الذي فرضه برتوكول باريس االقتصادي ،حيث أن (إسرائيل) هي دولة مؤسسة وعضو في

منظمة التجارة العالمية ،وقد فرضت نظامها التجاري على فلسطين بموجب هذا البرتوكول ،وبالتالي
فإن االقتصاد الفلسطيني يدفع ثمن العضوية ويتحمل عبء االلتزامات المفروضة على األعضاء

دون االنتفاع من مزايا العضوية ،باإلضافة إلى حرمان فلسطين من الشكوى ضد الممارسات التجارية
اإلسرائيلية غير المنصفة ،بسبب عدم عضويتها في المنظمة ،وبذلك ال يحق لها اللجوء إلى آليات

حل المنازعات التي تنص عليها االتفاقيات (. )2

وعلى الرغم من ذلك ،لم تبدأ المساعي الحقيقية من أجل االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية سوى

في العام  ،2119حين تقدمت فلسطين بطلب االنضمام كعضو غير مراقب ،وذلك إلى حين تهيئة

االقتصاد الفلسطيني ،والبيئة السياسية والتشريعية من أجل العضوية الكاملة ،وقد قوبل الطلب
بالرفض من الجانب اإلسرائيلي تحت مسميات فنية حسب اتفاق باريس ،كما تجدد الطلب الفلسطيني

عام  ،2111لكنه قوبل بالرفض مرة أخرى من الجانب اإلسرائيلي (.)3

وفي العام  ،2111وافق مجلس الوزراء على تشكيل فريق فني ووطني من أجل تهيئة البيئة القانونية
والمؤسساتية ،ووضع االستراتيجيات لخلق بيئة تجارية مستقرة وشفافة ،ومأسسة الحوار الوطني حول

أولويات االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية ،وتقييم التأثيرات اإليجابية والسلبية على التجارة
الخارجية الفلسطينية بشكل خاص وعلى االقتصاد الفلسطيني الكلي بشكل عام (.)4

 .1العجلة ،مازن ( ،)2113مرجع سبق ذكره ،ص.119
 .2العجلة ،مازن ( ،)2113مرجع سبق ذكره ،ص.121

 .3بكدار ،المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار ( ،)2116التقرير االقتصادي السنوي  ،2115القدس ،ص.51

 .4اشتيه ،محمد ( ،) 2117االقتصاد الفلسطيني حصار عوامل اإلنتاج ،المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار-بكدار،

القدس ،ص.188
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عمل الفريقان الفني والوطني على مدار أكثر من عام على تطوير خطة الطريق النضمام فلسطين
إلى منظمة التجارة العالمية ،اشتملت الخطة على بناء قدرات وحدة منظمة التجارة العالمية في و ازرة

االقتصاد ،وتزويدها بالمعلومات والدراسات الالزمة من أجل تهيئة البيئة القانونية واالقتصادية

المناسبة ،كما تخللها بناء المهارات والقدرات في مجال التجارة الخارجية للجهات والمؤسسات ذات

العالقة ،واعداد دراسات اقتصادية للقطاعات اإلنتاجية المختلفة ،في مجاالت الصناعة ،والزراعة،

والخدمات من أجل تهيئتها لتكون قادرة على مواكبة المنافسة الدولية الناتجة عن فتح األسواق

الفلسطينية أمام السلع األجنبية.
وقد استغرقت اللقاءات أكثر من عام من العمل الجاد واالجتماعات وورش العمل ،تخللها استضافة

خبراء في مجال التجارة الخارجية ولهم باع طويل في تحضير ملفات دول أخرى ،خاصة النامية
منها ،لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية ،كما قام الفريق الوطني في منتصف العام 2112

بتجهيز واعتماد الوثائق الفنية والقانونية الالزمة لتقديم طلب العضوية ،ولم يتم تقديم الطلب إلى

منظمة التجارة العالمية بسبب تأكيدات حصل عليها الجانب الفلسطيني من الجانب اإلسرائيلي أنها

سترفض طلب االنضمام في حال تم تقديمه (.)1

وخالل الثالث سنوات التي تلت تجهيز ملف االنضمام ،لم يحظ موضوع انضمام فلسطين إلى
منظمة التجارة العالمية ،بالزخم الكافي من قبل الجهات الحكومية ذات العالقة ،غير أن الحكومة

أعادت تفعيل ملف االنضمام واعطاؤه اولوية خاصة على أجندات و ازرة االقتصاد والحكومة وخاصة

بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في األمم المتحدة ،وتم اإليعاز إلى الفريق الوطني

والفني لالجتماع في نهاية عام  ،2115من أجل البحث مجدداً في آليات العمل وما هو مطلوب من

أجل الحصول على عضو مراقب في المنظمة.

عملياً لقد يخلق طلب فلسطين للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية بعد حصولها على

جديدا ،حيث سيفهم من كلمة (فلسطين) أنها دولة فلسطين ،وهذا أمر من
اقعا
ً
صفة دولة مراقب و ً
شأنه تصعيد المعارضة اإلسرائيلية تجاه ذلك الطلب ،".خاصة وأن منظمة التجارة العالمية ليست

تابعة لألمم المتحدة ولها نظامها الخاص بها ،حيث تتخذ الق اررات باإلجماع ،بمعنى أنه على الصعيد

العملي لكل دولة عضو حق النقض وهذا من شأنه عرقلة إحراز تقدم في الطلب بعد تقديمه نظ ار

أيضا ( ، )2وكما أن الحصول على عضوية كاملة
للمعارضة اإلسرائيلية وبالتالي المعارضة األمريكية ً
في منظمة التجارة العالمية يستغرق فترة طويلة من المفاوضات الثنائية والمتعددة ،قد تمتد إلى 5
 .1بكدار ،المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار ( ،)2116مرجع سبق ذكره ،ص.51

 .2عمر ،إكرام ( ،)2115اآلثار المترتبة على انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية ،مجلة شؤون فلسطينية ،العدد  ،261رام هللا،

ص.85
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عاما ،كما حصل مع الصين وروسيا على
سنوات في حدها األدنى وقد تصل إلى  15أو ً 21
التوالي ،بسبب معارضة دولة واحدة وهي الواليات المتحدة ألسباب أيديولوجية.
ثانيا -تأثير انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية على القطاع التجاري:
ً
يأتي التوجه الفلسطيني لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية في السياق األوسع للسياسات التجارية

(االنفتاحية) التي اعتمدت في إطار اتفاقيات أوسلو وباريس ،والتي عكست في آن واحد مصالح إعادة
هيكلة االقتصاد الفلسطيني ،وتحريره من االقتصاد اإلسرائيلي ،والتفاؤل تجاه الفوائد الموعودة والمحتملة

من االندماج في العولمة بواسطة التحرير التجاري العالمي وآلياته المتخصصة ،وبالتالي فإن المساعي
الفلسطينية للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية ،تحمل العديد من اآلثار االيجابية والسلبية

وبخاصة على القطاع التجاري ،والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
 -1اآلثار االيجابية:
 المشاركة في منظمة التجارة العالمية ستعزز الحضور الفلسطيني على المسرح الدولي ،وبالتاليتعزز المطالبة بإقامة دولة مستقلة ،كما أن مفاوضات االنضمام بصفة مراقب يمكن أن توضح

للمجتمع الدولي األعباء االقتصادية التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية

(.)1

 -سيوفر حصول فلسطين على عضوية منظمة التجارة العالمية على المعلومات

والنشاطات التي

تتم داخل المنظمة ،حيث يمكن فلسطين من التعرف عن قرب على آلية عمل المنظمة ،في

الوقت ذاته تعطي هذه العضوية فلسطين الحق بإبداء الرأي واالستفسارات وتقديم االقتراحات

لمجلس عام المنظمة.
-

حصول فلسطين على صفة العضوية في منظمة التجارة العالمية يساعدها على االستفادة من

المساعدات الفنية التي من شأنها إيجاد نظام تجاري يتماشى مع قواعد المنظمة ،ناهيك عن أن
أيضا تساعد فلسطين على بناء القدرات الالزمة والحصول على المعرفة في مجال
العضوية ً
التجارة الدولية.

 تؤدي عملية انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية إلى تشجيع االستثمار األجنبي داخلفلسطين وبالتالي زيادة اإليرادات العامة في الموازنة العامة الفلسطينية.

 يمكن أن تسهم عملية االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية في تحسين عملية تخصيص الموارداإلنتاجية ،بحيث يمكن التركيز أكثر على الصناعات أو القطاعات التي تتمتع بميزة نسبية في
التجارة العالمية ،وفي نفس الوقت يمكن أن تتقلص بعض الصناعات المحلية ،نتيجة استبدالها

 .1معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني – ماس ( ،)2112مرجع سبق ذكره ،ص.7
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بسلع مستوردة أقل ثمناً وأفضل جودة نتيجة النخفاض الرسوم الجمركية عليها وازالة القيود

الجمركية كتراخيص االستيراد (.)1

 يمكن أن توفر اإلصالحات االقتصادية والتشريعية التي تفرضها منظمة التجارة العالمية علىالدول التي تريد االنضمام إليها ،وتحرير إجراءات االستثمار المرتبطة بالتجارة الخارجية ،مناخاً

استثمارياً مناسباً من شأنه جذب استثمارات أجنبية خاصة في مجال الخدمات التي تساهم بأكثر

من  % 71من الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية (.)2

 تعتمد الصناعات الفلسطينية في مجملها على عناصر اإلنتاج التي يتم استيرادها من الخارج،لذلك يمكن أن يتيح االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتخفيض التعرفة الجمركية على

ايجابا على حجم اإلنتاج المحلي ويؤدي
الواردات ،تدفق عناصر اإلنتاج بأسعار أقل ،مما سيؤثر
ً
إلى انخفاض األسعار ،ما سيزيد من القدرة على التنافسية للصادرات الفلسطينية في األسواق

العالمية (.)3

 -يمكن االستفادة من االعفاءات والتخفيضات الجمركية المتبادلة بين الدول األعضاء في منظمة

التجارة العالمية ،ما يتيح للمنتجات الفلسطينية النفاذ لألسواق العالمية خاصة تلك السلع التي
تتمتع بميزة تنافسية عالية كاألدوية ،والصناعات الجلدية والمنتجات الزراعية واألعشاب الطبية،

والحجر والرخام وغيرها ،ويمكن أن ينعكس ذلك على حجم اإلنتاج المحلي الذي من المتوقع أن

ينمو نتيجة لزيادة الطلب العالمي على السلع المحلية ،شريطة أال ينخفض الطلب المحلي على

هذه السلعة بنسبة أعلى من زيادة الطلب الخارجي (.)4

 -2األثار السلبية:

 تكمن اآلثار السلبية التي تعود على فلسطين في حال حصولها على عضوية منظمة التجارةالعالمية في ارتفاع وتيرة المنافسة في األسواق المحلية ،األمر الذي سيجعل من الصعب على
الصناعات الضعيفة ،أو ذات الجودة المتدنية الصمود في وجه المنافسة ،مع إمكانية انهيار

بعض المنشآت الوطنية الصناعية نتيجة المنافسة األجنبية في السوق الدولية (.)5

 يستفيد المزارعون وأصحاب المصانع الفلسطينيون اآلن من الرسوم الجمركية المرتفعة التيتفرضها (إسرائيل) على المنتجات الزراعية ( ،)% 33وعلى منتجات األلبان ( ،)% 112مما

 .1بكدار ،المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار ( ،)2116مرجع سبق ذكره ،ص.54
2

. Morrar, Rabeh and Gallouj, Faiz (2016), The Growth of Sector in Palestine: The productivity challenge,
Journal of innovation economic and management.

 .3بكدار ،المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار ( ،)2116مرجع سبق ذكره ،ص.55
 .4اشتيه ،محمد ( ،)2117مرجع سبق ذكره ،ص.194

 .5الشوبكي ،وسام فوزي ( ،)2111الخليل تحارب التنين الصيني بحذاء من جلد البقر ،الملحق االقتصادي :حياة وسوق ،صحيفة

الحياة الجديدة 17 ،يوليو .2111
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يشكل حماية لهم من المنافسة العالمية ( ،)1وهذه الرسوم يمكن أن تكون أعلى مما تستطيع

فلسطين فرضه بعد انضمامها كعضو مستقل في منظمة التجارة العالمية (.)2

 أن تقوم الواليات المتحدة األمريكية بوقف مساهمتها في الموازنة االعتيادية للمنظمة ،كرد فعللقبول عضوية فلسطين في منظمة التجارة العالمية ،كذلك أن تقوم (إسرائيل) بوضع قيود على

يجيا من
نشاط وبرامج منظمة التجارة العالمية التي سوف تنفذ في فلسطين ،لكن ذلك إن تم تدر ً
الممكن تداركه والتعايش معه مع الوقت كما حصل بعد انضمام فلسطين اليونسكو وربما يجبر

توالي النجاح في االنضمام الواليات المتحدة األمريكية و(إسرائيل) التراجع عن إجراءاتهما

المضادة (.)3

 انضمام فلسطين لمنظمة التجارة له بعد سلبي في موضوع تخفيض البطالة ،حيث أن سياسةاإلغراق تؤدي إلى زيادة حجم البطالة عبر إغالق ٍ
عدد من المصانع الوطنية ،كما حدث في
مدينة الخليل التي أغلق فيها عدد من مصانع األحذية خالل السنوات السابقة ،بسبب غزو

المنتجات الصينية أسواقها وكذلك النسيج ،األمر الذي يقف عائقاً أمام نمو الصناعة الوطنية.

 تهدف اتفاقية "الجات" القائمة عليها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ،إلى إزالة الرسوم الجمركيةيجيا ،وحيث أن الحكومة الفلسطينية تعتمد بشكل أساسي على الضرائب الجمركية (إيرادات
تدر ً
المقاصة) التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة بموجب بروتوكول باريس ،وتشكل هذه الضرائب

ئيسيا إليرادات الموازنة العامة ،إذ أن متوسط نسبة هذه اإليرادات يبلغ  %71 - %61من
ً
مورد ر ً
إجمالي اإليرادات الشهرية للحكومة الفلسطينية ،وتغطي نسبة تتراوح بين  %55 - %45من
إجمالي النفقات العامة ( ،)4أي أنها تغطي نصف الموازنة العامة بما فيها النفقات التطويرية،

األمر الذي يعد أث اًر سلبيا نتيجة زيادة العبء الضريبي على القطاعات الصناعية أو الخدمية
المحلية،

يمكن تفاديه عبر اإليرادات التي سوف تحصل عليها فلسطين من زيادة حجم

الصادرات واالستثمارات األجنبية ،الناجمة عن فتح األسواق ونفاذ المنتجات.

WTO (2005), Trade Policy Review- Report by the Secretariat, Israel (WT/TPR/S/157), December.

1.

 .2معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني – ماس ( ،)2112مرجع سبق ذكره ،ص.7

 .3شنار ،حازم ( ،)2115ورقة خلفية جلسة طاولة مستديرة رقم ( :)6أولويات ومتطلبات انضمام فلسطين للمنظمات االقتصادية

الدولية ،معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني – ماس ،رام هللا ،ص.4

 .4حلس ،رائد ( ،)2116اآلثار االقتصادية للهبة الجماهيرية الفلسطينية ،مجلة شؤون فلسطينية ،العدد  ،264رام هللا ،ص.72
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المحور الرابع :النتائج والتوصيات
أوًال -النتائج:
بعد استعراض األثار المترتبة على انضمام فلسطين بصفتها (دولة مراقب) في األمم المتحدة إلى منظمة
التجارة العالمية ،نالحظ أن هناك العديد من اإليجابيات النضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية ،وفي

نفس الوقت نجد أن هناك العديد من السلبيات والمخاطر التي قد يتعرض لها االقتصاد الفلسطيني بسبب
هذا االنضمام ،وعليه يمكن تلخيص النتائج التي توصلت إليها الدراسة على النحو اآلتي:
 انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية (بصفتها عضو مراقب) يمكنها من دخول األسواقالعالمية ،ويزيد حجم صادراتها الخارجية من ناحية ،وشراء واردات الدول األعضاء في منظمة

التجارة العالمية بأسعار أقل من ناحية أخرى ،مما يزيد من حجم الناتج المحلي اإلجمالي

-

الفلسطيني ،وتقَليص العجز المزمن في الميزان التجاري.

انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية يمثل اعتراف ضمني من قبل المجتمع الدولي بتمتع

الدول األعضاء في المنظمة بوضع اقتصادي سليم ،بما يشجع تدفق االستثمارات األجنبية وتهيئة

البيئة المواتية لنقل وتوطين أساليب التقنية الحديثة.

 -هناك مخاوف من انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية يتمثل في حرمان البضائع المصنوعة

محليا من المنافسة في السوق المحلي واألسواق األجنبية ،والذي بدوره يؤدي إلى تقليص حجم
ً
الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني وزيادة العجز في الميزان التجاري.

 أثرت المعيقات والقيود اإلسرائيلية المفروضة على القطاع التجاري سلباً ،وتسببت في بقاء الميزانالتجاري على مر السنوات محل الدراسة ( )2116-1995في المنطقة السالبة (عجز تجاري)
 -تسبب برتوكول باريس االقتصادي بخسارة كبيرة لالقتصاد الفلسطيني ألنه حدد تبادل السلع بين

االقتصادين الفلسطيني واإلسرائيلي دون تعرفة جمركية ،مما حرم االقتصاد الفلسطيني من
االستفادة من العائدات الجمركية على الواردات الفلسطينية ،حيث بلغت الواردات الفلسطينية من

إسرائيل نحو  3249.9مليون دوالر بنسبة  % 69خالل العام  ،2116وفي حالة التخلص من
قيود برتوكول باريس االقتصادي واالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية فإنه سيؤدي إلى زيادة

العائدات الجمركية لدولة فلسطين.
ثانيا -التوصيات:
ً
بناء على نتائج الدراسة وبهدف االستفادة من الفوائد واآلثار االيجابية النضمام فلسطين لمنظمة
ً
خصوصا في المرحلة األولى،
التجارة العالمية ،ومواجهة التحديات والمخاطر واآلثار السلبية ،و
ً
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وتسهيل عملية التكيف واالنخراط في المنظومة االقتصادية العالمية القائمة ،ال بد من العمل على
تحقيق مجموعة من االجراءات ،لذا تقترح الدراسة مجموعة من التوصيات اآلتية:
 -1توصيات مقدمة للحكومة الفلسطينية:
 ضرورة تحديد الهدف من االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية من خالل تحديد سياسة وطنيةواضحة واستراتيجية تجارية فلسطينية قبل التوجه لطلب الحصول على عضوية منظمة التجارة

العالمية.

 تطوير مؤسسات القطاع الحكومي الفلسطيني على أسس مهنية لتكون قادرة على تقديم خدماتتشجيعية وجالبة لالستثمار.

 السعي الجاد إللغاء برتوكول باريس أو تعديل بنوده للتخلص من المعيقات والقيود التي فرضهاالبرتوكول على التجارة الخارجية الفلسطينية.

-2توصيات مقدمة لوزارة االقتصاد الوطني :
 ضرورة حشد المزيد من الدعم الدولي لجهود فلسطين في التحضير لمتطلبات االنضمام إلىمنظمة التجارة العالمية وتعزيز العالقات الثنائية مع دول العالم ما يسهم في تعزيز الصادرات

الفلسطينية.

 ضرورة تبني إستراتيجية التوجه إلى الصادرات ،وذلك من أجل دفع عجلة النمو االقتصادي ،معاألخذ بمبدأ حرية التجارة وازالة التشوهات التجارية ،بما فيها التعرفة الجمركية على الواردات.

 -3توصيات مقدمة للفريقين الوطني والفني المكلف بملف االنضمام:

 ضرورة دراسة ملف االنضمام لمنظمة التجارة العالمية من كافة الجوانب ،خاصة فيما يتعلقبتوفير البيئة القانونية والفنية الالزمة لتطبيق بنود وشروط االنضمام لمنظمة التجارة العالمية.

 ضرورة تدريب وتطوير مهارات الكادر العامل في الفريقين الوطني والفني وخاصة فيما يتعلقبشؤون منظمة التجارة العالمية واالطالع على تجارب الدول العربية األعضاء في منظمة التجارة

العالمية لالستفادة قدر اإلمكان بتجارب اآلخرين.
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المراجع:
أوًال -الكتب:
 -1اشتيه ،محمد ( ،)2117االقتصاد الفلسطيني حصار عوامل اإلنتاج ،المجلس االقتصادي
الفلسطيني للتنمية واإلعمار-بكدار ،القدس.

 -2الجعفري ،محمود وآخرون ( ،)2112السياسات التجارية الفلسطينية :البدائل والخيارات
المتاحة ،معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني – ماس ،رام هللا – فلسطين.

 -3الخالدي ،رجا ( ،)2115مساعي فلسطين لمنظمة التجارة العالمية :تقييم التجربة واستخالص
الدروس ،معهد أبحاث السياسات الفلسطيني – ماس ،رام هللا.

 -4عبد الحميد ،عبد المطلب ( ،)2113الجات وآليات منظمة التجارة العالمية :من أروجواي
لسياتل وحتى الدوحة ،الدار الجامعية ،االسكندرية.

 -5العجلة ،مازن ( ،)2113االقتصاد السياسي للدولة الفلسطينية ،سلسلة قراءات إستراتيجية ،العدد
الثاني عشر ،مركز التخطيط الفلسطيني ،غزة.

 -6فياض ،محمود ( ،)2112المعاصر في قوانين التجارة الدولية ،الرواق للنشر والتوزيع ،عمان.

 -7الموسوي ،ضياء مجيد ( ،)2113العولمة واقتصاد السوق الحرة ،ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزائر.

ثانيا -الدراسات:
ً
 -1أبو جمعه ،عصام ( ،)2112اآلثار االقتصادية المستقبلية النضمام فلسطين لمنظمة التجارة
العالمية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة.

 -2حلس ،رائد ( ،)2113فجوة الموارد المحلية وطرق تمويلها في االقتصاد الفلسطيني ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر-غزة.

 -3خليفة ،محمد ناجي ( ،)2117اتفاقية منظمة التجارة العالمية وأثرها على الدول النامية ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،مصر.

 -4العانز ،عائشة ( ،)2115اآلثار المحتملة من انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة
على القطاع الزراعي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشهيد حمه الخضر بالوادي،

الجزائر.

 -5قواوي ،سمية ( ،)2113أثر تحرير التجارة العالمية للمنتجات الزراعية على القطاع الزراعي:
دراسة نماذج لبعض الدول المتقدمة والنامية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بسكرة،

الجزائر.
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 -6حلس ،رائد ( ،)2116اآلثار االقتصادية للهبة الجماهيرية الفلسطينية ،مجلة شؤون فلسطينية،
العدد  ،264رام هللا.

 -7ذو النون ،عز الدين والبيلي ،خالد ( ،)2116اآلثار المتوقعة النضمام السودان لمنظمة التجارة
العالمية على تجارته الخارجية ،مجلة العلوم االقتصادية ،المجلد ( ،)17العدد ( ،)1جامعة

السودان للعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم.

 -8شنار ،حازم ( ،)2115ورقة خلفية جلسة طاولة مستديرة رقم ( :)6أولويات ومتطلبات انضمام
فلسطين للمنظمات االقتصادية الدولية ،معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني – ماس،

رام هللا.

 -9عمر ،إكرام ( ،)2115اآلثار المترتبة على انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية ،مجلة
شؤون فلسطينية ،العدد  ،261رام هللا.

 -11فقيه ،أسامة جعفر ( ،)2111منظمة التجارة العالمية واستحقاقات العضوية ،مجلة تجارة
الباحة ،السنة ( ،)14العدد ( ،)85المملكة العربية السعودية.

 -11قويدر ،عياش وعبد هللا ،إبراهيمي ( ،)2115آثار انضمام الجزائر إلى منظمة العالمية للتجارة،
مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا ،العدد  ،2جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ،الجزائر.

 -12مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( ،)2117اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها
على دول مجلس التعاون ،الشؤون االقتصادية والتنموية ،قطاع الشؤون االقتصادية ،إدارة منظمة
التجارة العالمية ،الرياض.

 -13معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني – ماس ( ،)2112طاولة مستديرة (:)6
فلسطين ومنظمة التجارة العالمية ،رام هللا.

ثال ًثا -التقارير:

 -1بكدار ،المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار ( ،)2116التقرير االقتصادي السنوي
 ،2115القدس.

 -2الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة السلع والخدمات
( ،)1775- 2116رام هللا – فلسطين ،أعداد مختلفة.

 -3سلطة النقد الفلسطينية ( ،)2111فلسطين ومنظمة التجارة العالمية ،دائرة األبحاث والسياسات
النقدية ،رام هللا.

 -4سلطة النقد الفلسطينية ( ،)2117التقرير السنوي  ،2116دائرة األبحاث والسياسة النقدية ،رام
هللا – فلسطين.

 -5و ازرة االقتصاد الوطني الفلسطينية ،ملف منظمة التجارة العالمية-2111،
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: الصحف والمواقع االلكترونية-ابعا
ًر
 الملحق، الخليل تحارب التنين الصيني بحذاء من جلد البقر،)2111(  وسام فوزي، الشوبكي-1
-2111  يوليو17 ، صحيفة الحياة الجديدة، حياة وسوق:االقتصادي

 صحيفة الحياة، نحو انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية،)2115(  إيهاب، عمرو-2
. http://www.alhaya.ps:  الموقع االلكتروني2115  نوفمبر16 ،الجديدة
: الموقع االلكتروني، قسم األعضاء والمراقبين، منظمة التجارة العالمية-3
.http://www.wtoarab.org

: المراجع األجنبية-خامسا
ً
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اآلثار السياسية المترتبة على واقع مدينة القدس في ضوء ق اررات األمم المتحدة
The political impacts entailed in the reality of Jerusalem city in the light of
the resolutions of the United Nations
 هشام عبد القادر أبو هاشم.د
فلسطين-غزة-أستاذ العلوم السياسية
:الملخص
،تناولت الدراسة موضوع اآلثار السياسية المترتبة على واقع مدينة القدس في ضوء ق اررات األمم المتحدة

 وحتى181 بدء من قرار التقسيم
ً وبينت الدراسة الق اررات التي اتخذتها األمم المتحدة والمنظمات الدولية
 وشددت تلك الق اررات على ضرورة الحفاظ على المدينة المقدسة،إعداد الدراسة والتي تخص مدينة القدس
 وتناولت الدراسة اآلثار السياسية على واقع مدينة،ودعت إلى االنسحاب اإلسرائيلي من تلك المدينة

القدس وخاصة التي تتعلق بالسكان الفلسطينيين ومنها اآلثار الديمغرافية واالقتصادية واألماكن المقدسة
.في المدينة
 بما يخدم،وخلصت الدراسة إلى أن موقف إسرائيل من ق اررات الشرعية الدولية تميز بالمراوغة والتسويف

.أهدافها بهدف إسقاط الحق الفلسطيني في المدينة المقدسة

وأوصت الدراسة التمسك بالواقع السياسي والقانوني الذي أقره المجتمع الدولي لمدينة القدس وخاصة
-181 القرار
) المقدسات، الق اررات الدولية، األمم المتحدة، (مدينة القدس:الكلمات المفتاحية
ABSTRACT: The study dealt with and identified the Israeli political impacts
entailed in the reality of Jerusalem city in the light of the resolutions of the
United Nations. The study showed, the resolutions, which concerns with
Jerusalem city, adopted by the United Nations and the international
organizations starting from Resolution 181 until the preparation of the current
study. These resolutions emphasized and focused upon the need to preserve the
holy city and called for an Israeli withdrawal from that city. The study also
dealt with the political impacts entailed in the reality of Jerusalem city,
especially that regard to the Palestinian population, including demographical,
economical and Holy places in the city.
The study concluded that the Israeli’s position toward legitimate
international resolutions characterized by evasion and procrastination to serve
the Israeli objectives in order to topple the Palestinian right in the Holy city.
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The study recommended to upholding the political and legal reality,
especially Resolution 181, adopted by the international community for
Jerusalem city.
المقدمة:
تعتبر قضية القدس من أهم القضايا وجزء ال يتج أز من قضية فلسطين ،لما لها من مكانة متميزة عبر

التاريخ ،بسبب موقعها الجغرافي والحضاري والتاريخي ،وللقدس مكانة دينية لدى جميع الديانات السماوية
الثالثة ،فالصراع حول القدس مستمر بسبب الطبيعة البنيوية للمدينة ،فهي تمثل المركز التجاري والمالي

لالقتصاد الفلسطيني كونها تمثل عاصمة دولة فلسطين المنشودة ،وحلقة الوصل بين شمال وجنوب الضفة
الغربية ،حيث توجد األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية والتي ال يستطيع أحد التنازل عنها كونها حق

عام لجميع المسلمين والمسيحيين في العالم.

فكرة تدويل مدينة القدس انبثقت من بريطانيا منذ بداية االنتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم المنطقة
بين فرنسا وبريطانيا ،لكن القرار  181الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 1947/11/29م
يعتبر أول الق اررات الرسمية الصادرة والتي تخص القدس ،واتخذت بعده الجمعية العامة لألمم المتحدة

تعقيدا،
العديد من الق اررات تفاوتت قوتها وتأثيرها ،لذلك تعتبر مدينة القدس من أشد قضايا العملية السلمية ً

فالقدس تشكل رم اًز هاماً وأساسياً في الصراع السياسي القومي والديني بين اإلسرائيليين والفلسطينيين،
ويعتبرها كل طرف منهما الكيان السياسي له.

حيز كبي اًر وما زالت تُعد من أهم القضايا التي تفرعت عن القضية
شغلت قضية القدس في األمم المتحدة ًا
الفلسطينية ،وقد ناقشتها الكثير من أجهزة األمم المتحدة وهيئاتها واتخذت الق اررات والتوصيات المهمة
بخصوصها ،ألنها تعتبر القضية المؤثرة في السياسة والعالقات الدولية ،بأبعادها القومية والدولية ،سواء

السياسية ،والدينية ،واإلنسانية ،والقانونية على حد سواء.
وقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على اآلثار السياسية المترتبة على واقع مدينة القدس في ضوء

ق اررات األمم المتحدة والوقوف على تداعياتها على مدينة القدس.
مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

لقد تم تحديد مشكلة الدراسة في دراسة اآلثار السياسية المترتبة على واقع مدينة القدس في ضوء ق اررات

األمم المتحدة ،وتتمحور المشكلة حول مجموعة من التساؤالت التي يطرحها التحليل ،انطالًقا من ق اررات
األمم المتحدة تجاه مدينة القدس والتي تصب عملياً في صالح المدينة المقدسة ،فالدراسة تسعى إلى
اإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي:
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ما هي اآلثار السياسية المترتبة على واقع مدينة القدس في ضوء ق اررات األمم المتحدة؟
ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:
 -1ما هي الق اررات التي اتخذتها األمم المتحدة بخصوص مدينة القدس؟
 -2ما هي اآلثار السياسية المترتبة على واقع مدينة القدس؟
أهمية الدراسة:
ترجع أهمية الدراسة إلى كونها تتناول قضية هامة جداً ومؤثرة في السياسة والعالقات الدولية والتاريخ

الدولي ،فهي تتناول قضية القدس والتي تعتبر جزءاً أصيالً ورئيسياً من قضية فلسطين ،في أبعادها

القومية ،والدولية ،السياسية ،والدينية ،واإلنسانية ،والقانونية على حد سواء ،فتاريخ القدس ال يمكن أن
نفصله عن تاريخ فلسطين العربية اإلسالمية في تلك المنطقة.

ومن هنا تأتي أهمية الدراسة في التركيز بشكل عميق على اآلثار السياسية المترتبة على واقع مدينة
القدس في ضوء ق اررات األمم المتحدة.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى التالي:
 -1التعرف على أهم الق اررات التي اتخذتها األمم المتحدة بخصوص مدينة القدس.
 -2التعرف على اآلثار السياسية المترتبة على واقع مدينة القدس.
حدود الدراسة:
يتمحور الحد الموضوعي للدراسة حول اآلثار السياسية المترتبة على واقع مدينة القدس في ضوء ق اررات

األمم المتحدة.

أما الحد الزماني فهو يغطي الفترة التي أعقبت قرار التقسيم الصادر عن هيئة األمم المتحدة في 29

تشرين الثاني عام 1947م ،وحتى إعداد الدراسة في كانون أول عام 2117م.
منهجية الدراسة:

 -1المنهج التاريخي :وسوف يتم من خالله التتبع التاريخي للق اررات الصادرة عن األمم المتحدة فيما
يخص مدينة القدس.
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 -2المنهج الوصفي التحليلي :العمل على وصف تلك الق اررات وشكلها وتأثيرها تجاه مدينة القدس،
والتركيز على تحليل بعض الظواهر والتعمق في مسبباتها وتوابعها.
تقسيم الدراسة:
قسمت الدراسة إلى مبحثين وهما:
المبحث األول :القدس في ضوء ق اررات األمم المتحدة.
المبحث الثاني :اآلثار السياسية المترتبة على واقع مدينة القدس.
المبحث األول
القدس في ضوء ق اررات األمم المتحدة
نبذة تاريخية :مدينة القدس ذات طابع ديني مميز كونها تضم المقدسات الدينية ،فقد ظلت المدينة عبر
مراحل تاريخها المختلفة مفتوحة دائماً أمام أتباع الديانات السماوية الثالثة عامة ،لذا شكل موضوع القدس

واحداً من أهم المواضيع في المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية ،فمدينة القدس تشكل رم اًز هاماً وأساسياً
في الصراع السياسي والقومي والديني بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ويعتبرها كل طرف منهما عاصمة

للكيان السياسي ،ومما يزيد من تعقيد المسألة أهمية المدينة الدينية ومكانتها لدى جميع األديان ،فالمدينة

المقدسة ال تزال واحدة من أعقد قضايا الصراع العربي اإلسرائيلي ،لذا ال تدخر سلطات االحتالل جهداً وال

يعا إال وجندتها في سبيل األهداف التوسعية االستيطانية في مدينة القدس.
ماالً وال تخطي ً
طا وال تشر ً
القدس في األمم المتحدة:

عالقة األمم المتحدة السياسية والقانونية مع القضية الفلسطينية ،بدأت فور وضع حكومة االنتداب
البريطان ية موضوع انتدابها لفلسطين على جدول أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة ،بهدف حسم
المسألة الفلسطينية وتسوية وضعها القانوني فور زوال االنتداب البريطاني عن فلسطين ،وقد أفرد االنتداب
قواعد وأحكام بهذا الشأن في مادتيه الثالثة عشر والرابعة عشر ،ألزمت الدولة المنتدبة تأليف لجنة لدراسة

وضع األماكن الدينية المقدسة في فلسطين ،وذلك بإشراف وموافقة مجلس عصبة األمم لتحديد طبيعة

حيز بار اًز وكانت وما تزال من
وحدود الحقوق في المدينة المقدسة ،شغلت قضية القدس في األمم المتحدة ًا
أهم القضايا التي تفرعت عن القضية األم قضية فلسطين ،وقد ناقشتها الكثير من أجهزة األمم المتحدة

الرئيسية كالجمعية العامة لألمم المتحدة ،ومجلس الوصاية ،ومجلس األمن .واتخذت هذه الهيئات ق اررات

وتوصيات شتى ووضعت حلوالً خاصة بها ،ألنها قضية ذات اعتبارات خاصة ،فأخذت الحكومة

البريطانية تعمل على إحالة القضية الفلسط ينية إلى هيئة األمم المتحدة ،فطلبت من األمين العام لألمم
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المتحدة في  2نيسان  1947أن يدعو لعقد دورة استثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة لمناقشة القضية
الفلسطينية ،وعقدت الدورة االستثنائية أواخر نيسان  ،1947وتم اختيار لجنة تحقيق دولية عرفت باسم

لجنة األمم المتحدة الخاصة بفلسطين United Nation Special Committee on Palestine
) (UNSCOPوقد خولتها للبحث في جميع المسائل والشؤون المتعلقة بالقضية الفلسطينية ،وأن تقوم

بتقديم تقرير بذلك إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وفور وصول اللجنة إلى فلسطين في  14حزيران

 1947قررت الهيئة العربية مقاطعتها ،معللة ذلك بعدم ادراج مسألة إنهاء االنتداب واعالن استقالل
فلسطين من قبل هيئة األمم المتحدة على جدول أعمالها في الدورة االستثنائية(.)1

َّ
تضمن توصيات عامة وافق
قدمت اللجنة تقريرها للجمعية العامة لألمم المتحدة في  31آب  ،1947وقد
َّ
عليها جميع األعضاء ،وبهذا أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة خالل دورتها الثانية المنعقدة بتاريخ

نص على تقسيم فلسطين إلى دولتين األولى عربية
 29تشرين الثاني عام 1947م القرار رقم  ، 181وقد َّ
وبمساحة  %42.88من مساحة فلسطين ،والثانية يهودية بمساحة  %56.47من مساحة فلسطين ،مع

وتضمن القرار إنهاء االنتداب البريطاني على فلسطين،
وجود اتحاد اقتصادي يربط بين هاتين الدولتين،
َّ

على أال يتأخر عن األول من آب  ،1948وسحب القوات العسكرية البريطانية من فلسطين بشكل تدريجي
في أقرب وقت ممكن ،أما فيما يتعلق بمدينة القدس ،فقد اهتمت األمم المتحدة بقضية القدس من خالل

قرار التقسيم بعدم خضوع المدينة لسيادة أي من الدولتين ،وخصصت ما تبقى من مساحة والبالغة

استنادا لمضمون القرار تحت نظام الوصاية الدولية ،ولهذا عالج
 %1.65لمدينة القدس التي تم وضعها
ً
الجزء الثالث من قرار التقسيم مدينة القدس على أساس أنها منفصلة عن الدولتين العربية واليهودية ،ونص
على أن تدويل القدس أفضل وسيلة لحماية جميع المصالح الدينية في المدينة المقدسة ،وجعلها كياناً
ِ
تابع إلدارة األمم المتحدة ،وعيَّن مجلس
دولي
منفصالً  Corpus Sepratumخاضعاً لنظام
خاص ٍ
ِ
وصاية دولي ليقوم بأعمال السلطة اإلدارية نيابة عن األمم المتحدة( .)2وتشمل حدود المدينة على بلدية

القدس الحالية مضافاً إليها القرى والبلدات المجاورة وأبعادها شرقاً أبو ديس ،وجنوباً بيت لحم ،وغرباً عين
كارم ،وشماالً شعفاط ،وأوصى القرار بأن يتضمن النظام األساسي للمدينة الذي سيضعه مجلس الوصاية
عدة شروط منها أن تقوم السلطة اإلدارية بحماية المصالح الروحية والدينية لألديان الثالثة الواقعة ضمن

مدينة القدس.

انعقدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الثالثة العادية في خريف  1948وكانت القوات
اإلسرائيلية قد احتلت مدينة القدس بكل أحيائها ،وذلك لم يمنع الجمعية العامة من اإلصرار على تدويل

منطقة القدس .فصوتت في  11كانون اول  1948على القرار  194دورة  3الذي أنشأت بموجبه لجنة
 -1منجد قعوار ،فلسطين التراث والهوية ،بيروت ،1991 ،ص.78

 -2كمال قيعة ،مشكلة القدس في ضوء مبادئ ق اررات الشرعية الدولية ،دراسة مقدمة لمؤتمر الدوحة حول القدس ،قطر ،2111 ،ص.7
013

توفيق ،وكان بين المهام التي عهدت إليها وضع نظام دائم لتدويل منطقة القدس ،وعادت في هذا القرار
فأكدت حدودها كما وردت في قرار التقسيم الفقرة  8وهي حماية األماكن المقدسة ،اجتمعت لجنة التوفيق

بالوفود العربية والوفد اإلسرائيلي خالل عام  .1949وكان أهم هذه االجتماعات تلك التي عقدت في

لوزان ،وأدت في 13أيار 1949إلى توقيع بروتوكول لوزان وما لحقه في التقرير الثالث للجنة التوفيق

الوثيقة  927في 21حزيران .1949وتضمن هذا التقرير قسما خاصا يتعلق بقضية القدس الفقرات -34
 .38وقدمت الوفود العربية اقتراحات قائمة على تدويل منطقة القدس تدويالً تاماً تنفيذاً لق اررات الجمعية
العامة ،مع المحافظة على وحدة المنطقة من دون تقسيم وتزويدها بأجهزة الحكم الدولية ،وكانت لجنة
التوفيق الدولية قد أعدت مشروعاً يستند إلى قرار التقسيم ،من أجل إيجاد آلية تنفيذية لقضية القدس،
وقدمته إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الرابعة في األول من أيلول عام 1949م ،وينص

على (:)1

 -1تقسيم القدس إلى منطقتين عربية ويهودية ،ويعهد لإلدارة العربية واإلدارة اليهودية بإدارة الجزء
الواقع بين يدي كل منهما.

 -2نزع السالح من منطقة القدس وأن تبقى منطقة القدس بشقيها العربي واليهودي منطقة حيادية وال
يجوز ألحد أن يعتبرها عاصمة له.

 -3تشكيل مجلس عام للمنطقة ووضع نظام خاص لألماكن المقدسة داخل منطقة القدس ،أما
األماكن المقدسة التي تقع خارج هذه المنطقة يشرف عليها مندوب عن األمم المتحدة.

نظر ألهمية القدس وتميزها في القضية الفلسطينية عن بقية قضايا الصراع العربي -اإلسرائيلي ،فإن
و ًا
الواقعة السياسية والقانونية لقرار التقسيم على الرغم من ذلك تبقى قائمة وتشكل األساس المرجعي للقضية
الفلسطينية ،بما فيها القدس التي أخضعها القرار  181لنظام الوصاية الدولي ،والذي حالت إسرائيل مع

الدول الكبرى دون تحقيقه وأحكام القرار  181ال تزال تنطبق على كافة الجوانب التي تضمنته بما في ذلك

القدس على الرغم من كافة محاوالت طمسه واستبداله بالق اررين  242الصادر عام  1967والقرار 338

الصادر عام  ،1973فقد أصدرت األمم المتحدة عشرات الق اررات الدولية تناولت موضوع القدس بشكل

منفصل عن بقية قضايا الصراع األخرى في الشرق األوسط ،فإلى جانب قرار التقسيم الذي ميز القدس
عن بقية المناطق الفلسطينية ،وخاصة بعد ضم إسرائيل القدس الشرقية ،وتوحيد المدينة تحت السيادة
اإلسرائيلية ،حيث طالبت فيها إسرائيل بالتراجع عن إجراءاتها ووقف أعمالها غير الشرعية ،وفي هذا

المجال البد من ان نفرق بين رفض المجتمع الدولي لجميع اإلجراءات التي تقوم بها إسرائيل في المدينة

المقدسة ،وبين سياسة األمر الواقع التي فرضتها على المدينة من دون االكتراث للرفض الدولي ،وال شك
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أن إسرائيل أرادت فرض أمر واقع في القدس قبل التفاوض على مستقبل المدينة في المرحلة النهائية ،من
أجل خلق أكبر قدر من الحقائق الواقعة قبل المفاوضات ،ووضع عراقيل أمام تنفيذ أي قرار أو مشروع

سالم دولي ال يتالئم مع مخططاتها(.)1

يمكن القول بأن مشروع لجنة التوفيق قوبل ببرودة وفتور ،وقدمت مشاريع بديلة كلها تضعف التدويل،
غير أن الجمعية العامة في دورة انعقادها الرابعة لم تكن على استعداد لقبول الحلول الضعيفة بل على

العكس ترغب في توطيد نظام دولي دائم يشمل القدس بكاملها ،وكان موقف الدول العظمى ومنها االتحاد

السوفيتي مؤيداً للتدويل ،وشهدت الجمعية العامة في جلسات الدورة الرابعة نقاشاً حاداً عنيفاً حول القدس،
وأصدرت في  9كانون أول  1949القرار رقم  313دورة  ،4الذي أكدت فيه ضرورة وضع القدس تحت
نظام دولي دائم كما جاء في قرار التقسيم والقرار رقم  194دورة 3-في  11كانون أول  ،1948وطلبت

من مجلس الوصاية اتمام النظام األساسي لتدويل القدس آخذاً في االعتبار التطورات الجديدة منذ

التصويت على الق اررين المشار إليهما(.)2

ما قامت به إسرائيل لم يمنع مجلس الوصاية من استكمال المهمة التي َعهدته إليه الجمعية العامة

فاجتمع في جلسة خاصة من  8إلى  21كانون أول  1949وأصدر القرار رقم  113الذي طلب بموجبه
من رئيس المجلس روجيه غاور أن يضع ورقة عمل عن مشروع النظام األساسي لتدويل القدس ،وأن

يدعو حكومة إسرائيل إلى الرجوع عما قامت به ،وفي  4نيسان  1951أتم مجلس الوصاية في جنيف
إعادة النظر في مشروع النظام الدولي الدائم للقدس ،وعهد إلى رئيسه إبالغ السلطتين اإلسرائيلية واألردنية

من أجل وضعه موضع التنفيذ ،وفي األول من حزيران  1951استأنف مجلس الوصاية اجتماعاته في
نيويورك ،وقد أدلى رئيسه ببيان عن المهمة التي عهد المجلس بها إليه ،فقال :إن حكومة األردن ما زالت

عند موقفها الذي أحاطت به المجلس في نيسان  ،1951وأنها ال تمانع في أن تتأكد األمم المتحدة بين

حين وآخر من حماية األماكن المقدسة وسهولة الوصول إليها ولكنها ترفض التدويل ،كما أن إسرائيل تقبل

أيضا .وقد بعثت
أن تكون لألمم المتحدة مسؤولية مباشرة إزاء األماكن المقدسة ،ولكنها ترفض التدويل ً
إليه في  23أيار باقتراحات ال تخرج في جوهرها عن تثبيت األمر الواقع الذي حققته باإلضافة إلى موقفها
المعروف من تدويل األماكن المقدسة ،واعتبر المجلس أن مهمة رئيسه لم تكن ناجحة وأن تنفيذ تدويل

القدس في هذه الشروط أمر يكاد يكون مستحيالً ،وفي 14حزيران  1951قرر مجلس الوصاية رفع
القضية من جديد إلى الجمعية العامة في دورة انعقادها العادية الخامسة ،غير أن الجمعية لم تتبن تقرير

 -1هيئة الموسوعة الفلسطينية ،دمشق ،المجلد  ،1984 ،3ص.548
 -2المرجع السابق ،ص.525
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تماما
مجلس الوصاية ،ولم تتخذ في تلك الدورة أو بعدها قرًا
ار في الموضوع ،ويظهر أن الستار أسدل ً
على قضية القدس(.)1
القدس بعد عام :1761
احتلت إسرائيل الشطر الشرقي لمدينة القدس في  5حزيران عام  ،1967ونشأ وضع قانوني واقعي في

فترة ما بين الحربين  1967-1948فتوزعت السيادة على مدينة القدس بين إسرائيل واألردن ،ولم يعد

قرار التقسيم بالنسبة للقدس وارداً لدى أي الفريقين العربي واإلسرائيلي ،ومن المالحظ هنا أن القدس كان
لها اهتمام خاص من قبل األمم المتحدة لدى مناقشتها للقضية الفلسطينية منذ عام  ،1947وكانت رؤية

األمم المتحدة تقوم على رفض تقسيم القدس ،إال أن اهتمام األمم المتحدة انحسر في السنوات الالحقة

حتي عام  1967ليعالج قضية الالجئين ،وهكذا فشل المجتمع الدولي في تثبيت الوضع الخاص للقدس
بسبب الرفض اإلسرائيلي ،وأخذت إسرائيل في الوقت ذاته باستكمال نقل و ازراتها ودوائرها الحكومية من تل

أبيب إلى القدس ،لتجعل منها عاصمتها باألمر الواقع قبل أن تتمكن المنظمة الدولية من تنفيذ قرارها.
ار من مجلس الوصاية يعبر فيه عن قلقه لما تقوم به
وتجاهلت ما ُوجه إليها من تحذيرات ،كما تجاهلت قرًا
إسرائيل ويطلب منها إلغاء تلك اإلجراءات واالمتناع عن أي عمل من شأنه أن يحول دون تنفيذ قرار

الجمعية العامة الصادر في  9كانون أول  ،1949وفي  26كانون أول .)2(1949

وعندما عادت قضية القدس تطرح مجدداً بعد احتالل القدس الشرقية عام  1967وفي مواجهة اإلجراءات

اإلسرائيلية ،كانت ق اررات األمم المتحدة سواء في إطار الجمعية العامة أو مجلس األمن ،تتوجه للقدس

باعتبارها القدس المحتلة عام  1967وسقوط الخطاب التقليدي الذي كان سائداً في السنوات األولى
الهتمام األمم المتحدة بهذه القضية ،وجرى كل ذلك في غياب الدور الفاعل على المستوى العربي

واإلسالمي لالهتمام بموضوع القدس ،فيما وصلت سياسات االحتالل حداً لم يعد محتمالً أو مقبوالً حيث
أكملت إسرائيل احتاللها لمدينة القدس بعد حرب حزيران  1967وضمت األجزاء الشرقية للمدينة إلى

الغربية.

نظرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في الدورة الطارئة الخامسة الخاصة المنعقدة من  21-4تموز

 1967في أزمة الشرق األوسط الناشئة عن عدوان  ،1967وكانت قضية القدس هي القضية الوحيدة بين
ار حازماً في شأنها بعد حرب حزيران  1967عدا
كل القضايا المتفرعة عن قضية فلسطين التي اتخذت قرًا
ما يشار إليه بالقضية اإلنسانية أي قضايا النازحين والسكان العرب في المناطق المحتلة ،والفارق بين
القضيتين أن لقضية القدس أبعاداً سياسية وقانونية ودينية ،فقد صوتت الجمعية العامة في  4تموز
 -1كمال قبعة ،مرجع سابق ،ص.12
-Michael. M.S: Jerusalem 1948- 1967, New York, 1995, P56.
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 1967على القرار  2253الذي أعربت فيه عن قلقها الشديد لإلجراءات التي اتخذتها إسرائيل في القدس
واعتبرتها الغية ،وطلبت من حكومة إسرائيل إلغاء كل التدابير التي اتخذت واالمتناع فو اًر عن القيام بأي

عمل من شأنه أن يبدل من وضع القدس ،كما طلبت من األمين العام إعالم الجمعية العامة ومجلس

األمن عن الوضع في المدينة المقدسة ،وعن تنفيذ هذا القرار في غضون أسبوع بعد التصويت عليه(.)1

َّ
قدم األمين العام تقري اًر في  11تموز  1967رقمه / 8152أ/6753 ،ج أوضح فيه أن إسرائيل لم تتراجع
عن أي من اإلجراءات التي اتخذتها ،وعادت الجمعية العامة فأكدت في  14تموز  1967على قرارها

السابق بقرار ٍ
خاصا له هو السفير ثالمان من
مثال ًّ
ثان رقمه  2254وقد عيَّن األمين العام على أثره م ً
سويس ار ،فذهب إلى القدس ودرس األوضاع فيها َّ
وقدم في  12أيلول  1967تقري اًر ثانياً إلى كل من
صوت مجلس األمن بين عامي  1968و1971
الجمعية العامة ومجلس األمن عرف بتقرير ثالمان ،وقد َّ
على ستة ق اررات بشأن القدس .ففي 27نيسان  1968صوت على القرار  ،251الذي يدعو إسرائيل إلى

االمتناع عن إقامة العرض العسكري في القدس ،ألن ذلك سيزيد من حدة التوتر في المنطقة ،ويكون له
وصوت في 2
تأثير سلبي على التسوية السلمية ،ولكن إسرائيل مضت في عرضها ،فعاد مجلس األمن
َّ

أيار 1968على القرار  251الذي أبدى المجلس فيه أسفه العميق إلقامة العرض العسكري في القدس يوم
 2أيار تجاهالً من إسرائيل للقرار الذي اتخذه المجلس باإلجماع(.)2

لذلك فإن التزام إسرائيل تجاه ميثاق األمم المتحدة من المفروض أن تُحترم وتُطبَّق أكثر من التزاماتها
المحلية ،خاصة وأن المادة  25من الميثاق تنص على أن يتعهد أعضاء األمم المتحدة بقبول ق اررات
مجلس األمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق ،ولهذا فإن قرار مجلس األمن الدولي رقم  242القاضي بانسحاب

إسرائيل من األراضي المحتلة تلتزم به جميع الدول بما فيه إسرائيل ،ومع أن قرار مجلس األمن الدولي رقم

 242اعتبر من أهم الق اررات المتعلقة بالصراع العربي اإلسرائيلي ،إال أنه لم يتحدث عن قضية القدس
بشكل مباشر بل دعا إسرائيل إلى االنسحاب من األراضي العربية التي احتلتها في حرب حزيران

1967م ،وهذا يشمل القدس الشرقية بطبيعة الحال ،وعندما أصدرت إسرائيل قانون  Basic Lawفي 31

تموز 1981م بجعل القدس الموحدة جزءاً من دولة إسرائيل وعاصمتها ،الذي كان مخالفاً لجميع الق اررات

الدولية السابقة التي دعت إلى عدم تغيير معالم القدس الشرقية ،اتخذ مجلس األمن الدولي القرار رقم

باطال ،ودعا فيه الدول التي لها
 478بتاريخ  21آب 1981م رداً على القرار اإلسرائيلي الذي اعتبره قرًا
ار ً
بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة ،ونتيجة لهذا القرار سحبت

ار رقم 169/35
 13دولة بعثاتها الدبلوماسية من القدس ،كما اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرًا

 -1جورج طعمة ،ق اررات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي ،بيروت ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،1993 ،ص.153
 -2شفيق المصري ،القدس في القانون الدولي ،بيروت ،الجامعة اللبنانية األمريكية ،2112 ،ص13
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بتاريخ  15كانون اول 1981م انتقد بشدة قرار إسرائيل واعتبر التصرف اإلسرائيلي بأنه يخالف الق اررات

الدولية السابقة واتفاقية جنيف لعام 1949م(.)1
الموقف األمريكي من القدس:

المبادئ الحاكمة للموقف األمريكي تجاه القضية الفلسطينية والقدس تتمثل بتخلي الواليات المتحدة

األمريكية عن سياسة العزلة ،والتحول إلى سياسة كونية أساسها المصالح الحيوية األمريكية والتي من
أهمها النفط في الوطن العربي ،لذلك يوجد تطابق بين المصالح الحيوية األمريكية والمصالح االستعمارية
الصهيونية ،باإلضافة إلى أهمية اللوبي الصهيوني في حسم المعارك االنتخابية المتالكه قوة انتخابية
مؤثرة في تحديد الرؤساء األمريكيين ،لذلك فالموقف األمريكي لم يتغير بل اعتبر مساند إلسرائيل في كافة

المراحل ،ويمكن تصنيف الموقف األمريكي بخصوص القدس إلى ثالث مراحل وهي:
المرحلة األولي :منذ عام  1947واستمرت حتى العام  1951حيث كانت تتمسك بوحدة المدينة وتدويلها،

ولكنها مع التغيرات التي فرضت أم اًر واقعاً قسمت المدينة إلى شطر شرقي تحت سيطرة األردن وشطر
غربي تحت سيطرة إسرائيل واعترفت الواليات المتحدة بأن األمم المتحدة غير مؤهلة إلدارة المدينة

وتدويلها.
والمرحلة الثانية :بدأت من خالل تمسكها بقرار وحدة المدينة وممارستها على أساس أنها مقسمة،

واستمرت تعلن عن موقفها الذي يرفض االعتراف بالسيادة األردنية على الشطر الشرقي من القدس،

عاما في القدس يعمل لتكريس وحدة
والسيادة اإلسرائيلية على الشطر الغربي ،ولهذا فقد عينت قنصالً ً
المدينة ومن خالل مكتب في كل من شطري المدينة ،وقد استمر هذا الوضع حتى عام  1967وبدأت
مرحلة جديدة ال تزال مستمرة وتتميز بالق اررات المتضاربة والمتناقضة ،والسياسة العليا كانت تتغير من

رئيس إلى آخر ،والى دور الرئاسة في صناعة السياسة الخارجية وتدخالت الكونغرس الذي سمح لنفسه
بالتدخل في شؤون القدس فاصدر ق اررات بشأنها ،وأصبحت المعادلة المركزية للسياسة األمريكية تجاه
القدس تتلخص بأن الوضع النهائي للمدينة ال بد من التوصل إليه من خالل التفاوض ،ولكن ال بد للمدينة
أيضا ،وميزت بين المدينة بشكل عام
ً
أن تبقى موحدة ،ليس العتبارات دينية فقط بل ألسباب سياسية

واألماكن المقدسة فيها بشكل خاص ،واعتبرت أن هذه األماكن هي بذاتها قضية وشأن دولي وأن القدس
الشرقية أراضي محتلة مثلها مثل بقية األراضي المحتلة عام  1967وتبَّدل هذا الموقف في عهد الرئيس

ريغان الرافض العتبار القدس أرضاً محتلة وقد زاد على ذلك بإضفاء الشرعية على االستيطان اإلسرائيلي
داخل القدس ،وفي عهد الرئيس كارتر وضعت القدس على طاولة المفاوضات في كامب ديفيد بين

السادات وبيغين الذي رفض التفاوض حول قضية القدس ،ورفض مجرد تبادل الرسائل التي تحتوي على
 -1سليم تماري ،القدس  ،1948بيروت ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،2112 ،ص.272
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اعتراف امريكي بأن القدس أرض محتلة وكان الموقف الرسمي األمريكي يرى بأن القدس الشرقية ال بد أن
استنادا إلى ق اررات جنيف عام  ،1947وان وضعها النهائي يتقرر من خالل
تعتبر أرضا محتلة
ً
المفاوضات ،وعندما صوتت إدارة كارتر إلى جانب القرار  465في األول من آذار  1981اثار ذلك

زوبعة كبرى في الواليات المتحدة دفع البيت األبيض إلى التراجع عن التصويت ،لقد جاء في نص القرار
ما يلي "ان القرار يدعو إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات القائمة ،والتوقف بشكل عاجل عن إنشاء أو بناء

لالستيطان في األراضي العربية المحتلة منذ عام  1967وبما في ذلك القدس(.)1

والمرحلة الثالثة :في عهد الرئيس كلينتون الذي فصل قضية االستيطان في المدينة المقدسة عن
االستيطان في بقية األراضي الفلسطينية المحتلة ،فقد تبين ذلك خالل السلوك السياسي إلدارة الرئيس

كلنتون تجاه القدس على صعيد األمم المتحدة ،فقد تأثر هو اآلخر بالمنطق والمفاهيم اإلسرائيلية ،وبرز
تحول خطير في سياستها المتمثلة باعتبار األراضي العربية المحتلة أر ِ
اض متنازع عليها والقدس مدينة
غير محتلة ،واستمر هذا الموقف في عهد الرئيس بوش األبن مع االقتراب بشكل أكثر من الموقف

اإلسرائيلي باعتبار المدينة موحدة وال يجوز تجزئتها ،فمنذ العام  1995بدأ يتغير موقف اإلدارة األمريكية
بخصوص القدس عندما تقدم الكونغرس األمريكي بطلب نقل السفارة األمريكية إلى القدس ،لكن اإلدارة

أجلت ذلك لحين مفاوضات الحل النهائي
األمريكية بصفتها راعية عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية َّ

خوفاً منها على المصالح الحيوية األمريكية في الوطن العربي ،أما في عهد الرئيس باراك أوباما فقد ركز
على أولوية محاربة اإلرهاب والتطرف ،ومن ثَّم في المرتبة الثانية قضية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي(،)2
وفي عهد الرئيس دونالد ترامب فقد أقدمت اإلدارة األمريكية بخطوة غير مسبوقة باالعتراف بالقدس

عاصمة لدولة إسرائيل ،ونقل السفارة األمريكية إلى القدس ،وذلك خالل خطاب الرئيس األمريكي في 6

كانون أول  ،2117وهذا يشكل سابقة خطيرة في السياسة الخارجية األمريكية ،باإلضافة إلى ظهور

ويعد هذا انتهاك صارخ وتجاوز
موقفها الداعم وبشكل رئيسي لما تقوم به إسرائيل في مدينة القدسُ ،
لق اررات الشرعية الدولية ومجلس األمن الدولي ،باإلضافة إلى هدم عملية السالم التي كانت تتبناها اإلدارة

األمريكية ،النحيازها الدائم والمستمر للكيان اإلسرائيلي.

يمكن القول بأن قضية القدس شغلت العديد من أجهزة الشرعية الدولية المتمثلة باألمم المتحدة ومجلس
األمن الدولي ،وكافة الق اررات التي صدرت تؤكد على بطالن القوانين التي اتخذتها حكومات إسرائيل

المتعاقبة بشأن مدينة القدس ،باإلضافة إلى دعوتها لالنسحاب منها وعدم تغيير طابع المدينة ،إال ان
إسرائيل ومن خلفها الواليات المتحدة لم تكترث لتلك الق اررات َّ
وظلت ماضية في مخططاتها من أجل تهويد
 -1فاروق الشناق ،سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه القدس في ميزان الشرعية الدولية ،عمان ،اللجنة الملكية لشؤون القدس،

 ،2111ص.37-23

 -2فاروق الشناق ،مرجع سابق ،ص.58-41
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المدينة المقدسة واعالنها عاصمة لها .فكيف دأبت إسرائيل على تهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتها،
فهذا ما سوف يتناوله المبحث الثاني من خالل الوقوف على اآلثار السياسية المترتبة على واقع مدينة

القدس.

المبحث الثاني
اآلثار السياسية المترتبة على واقع مدينة القدس
األبعاد السياسية لمدينة القدس:
َّ
ولكن محاولة
مكانة مدينة القدس بالنسبة لألديان السماوية الثالثة يضفي عليها صبغة خاصة مقدسة،

استخدام هذه القدسية على الصعيدين األيديولوجي والجغرافي السياسي إنما تنطوي على مخاطرة كبيرة،
حيث تختزل قضية القدس جميع األبعاد السياسية والدينية والقانونية والتاريخية والمستقبلية للقضية

الفلسطينية ،ألن القدس تبقى جوهر القضية الفلسطينية ،ومفتاح الحرب والسالم في الشرق األوسط ،لذلك
فإن إسرائيل باحتاللها لألحياء الفلسطينية في القدس ،وسحب بطاقات اإلقامة من سكان المدينة العرب،

وزيادة عدد المستوطنات التي تطوق المدينة القديمة ،واقامة الجدار العازل الذي يشق األراضي الفلسطينية

تماما على أي احتمال لقيام السالم من منطلق أنه بدون القدس لن تكون
المحيطة بها ،إنما تسعى للقضاء ً
هناك دولة فلسطينية ،لذلك فإن إسرائيل تريد بقاء المدينة عاصمة موحدة لها وتحت سيادتها ،بعد أن
نجحت ممارساتها في طمس معالمها العربية واإلسالمية ،والتي كان آخرها الحملة االستيطانية في قلب

مدينة القدس ،وبناء العديد من المساكن لليهود فيها ،وتهويد العديد من معالم المدينة األثرية والدينية ،وهذا

ما تسعى له حكومة نتنياهو في ظل المرحلة الحالية.

رغم السيطرة المفروضة واقعياً من قبل إسرائيل على القدس الغربية منذ عام  ،1948فإن موقف المجتمع
الدولي يطالب إسرائيل باالنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة حسب ق اررات األمم المتحدة ومجلس
األمن الدولي ،بالرغم من توسع حدود بلدية القدس الغربية خالل الفترة  1967-1948من ما يقرب

16.3كم 2إلى حوالي 38.1كم ،2باإلضافة إلى جلب ما يقرب من  54ألف مستوطن يهودي للقدس
خالل الفترة  1951-1948أقام معظمهم في بيوت المقدسيين العرب الذين طردوا منها ،وشهدت تلك

الفترة نمواً للسكان اليهود حيث ارتفع عددهم من  84ألفاً في عام  1948إلى  197الفاً عام  ،1967وفي
تلك الفترة قامت إسرائيل باالستيالء على المناطق المحيطة بغربي القدس وقراها ،وبناء نحو خمسين

مستوطنة عليها ،وفي عام  1967أكملت إسرائيل احتاللها شرقي القدس ،وبدأت بحملة تهويد محمومة
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هناك ،فقامت بإعالن توحيد شطري مدينة القدس تحت اإلدارة اإلسرائيلية في  27حزيران  ،1967ثم

أعلن رسميًّا في  31تموز  1981بأن القدس عاصمة أبدية موحدة إلسرائيل(.)1

لقد صدرت عشرات الق اررات الدولية من األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي يرفض ضم إسرائيل لشرقي

الغيا ،واعتبرت
القدس ،ورفض أيَّة إجراءات مادية أو إدارية أو قانونية تغِير من واقع القدس واعتبار ذلك ً
هذه الق اررات الكيان اإلسرائيلي قوة احتالل يجب أن تخرج من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ،وقد

صدر أول هذه الق اررات  4تموز  1967وظلت الق اررات تتوالي إلى أن ضم الكيان اإلسرائيلي القدس

رسميًّا إليه ،فاتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار  ES712في  29تموز  1981بغالبية 112
صوتاً مقابل  7أصوات وامتناع  24عن التصويت ،ويدعو إسرائيل إلى االنسحاب الكامل دون شروط من

جميع الراضي العربية المحتلة بما فيها القدس ،كما اتخذ مجلس األمن في  31تموز  1981بغالبية 14

ار بإعالن بطالن اإلجراءات التي اتخذتها
صوتاً ضد ال شيء وامتناع الواليات المتحدة عن التصويت قرًا
إسرائيل لتغيير وضع القدس ،مؤكداً ضرورة إنهاء االحتالل اإلسرائيلي(.)2
وأصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي عدة ق اررات تتناول موضوع القدس ،وخاصة
بعد ضم إسرائيل القدس الشرقية ،وتوحيد المدينة تحت السيادة اإلسرائيلية ،وطالبت فيها إسرائيل بالتراجع

عن إجراءاتها ووقف أعمالها غير الشرعية ،ومن الق اررات الخاصة بالقدس اتخذت الجمعية العامة لألمم

المتحدة بأغلبية ساحقة في  2كانون أول  1998وقد صوت لصالح القرار  149دولة ،وعارضته إسرائيل
فقط ،وامتنعت  7دول عن التصويت من بينها الواليات المتحدة ،واعتبر هذا القرار جميع اإلجراءات
اإلسرائيلية في القدس باطلة وغير قانونية ،وجاء فيه إن القانون والسيادة اإلسرائيلية في القدس غير

قانونية ،وأن اإلجراءات التي اتخذتها إسرائيل تعتبر كلها باطلة والغية وبدون أي شرعية على االطالق،
كما شجب القرار البلدان التي نقلت بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس ،باعتباره تحركاً يمثل اعترافاً ضمنيًّا
بأن المد ينة المقدسة أصبحت عاصمة إلسرائيل ،وأكدت على أن القدس الشرقية تخضع لالحتالل ،وعلى

عدم جواز احتالل أر ٍ
اض بالقوة ،وبطالن ضم القدس إلسرائيل ،وتحذير إسرائيل من إجراء أي تغيير في

معالم المدينة المقدسة سياسيًّا أو قانونياً أو جغرافياً.
اآلثار السياسية المترتبة على مدينة القدس:

دأبت حكومات االحتالل من عام  1967على تطبيق استراتيجية تهدف إلى تهويد المدينة والفضاء

المحيط بها ،وعملت ضمن ركيزتين أساسيتين ،وهما :سن القوانين لإلسهام في تهويد المدينة ،إلى جانب
 -1محمد رشيد عناب ،االستيطان الصهيوني في القدس  ،1993-1967القدس ،بيت المقدس للنشر والتوزيع ،2111 ،ص55

 -2إبراهيم أبو جابر وآخرون ،قضية القدس ومستقبلها ،في المدخل إلى القضية الفلسطينية ،عمان ،مركز دراسات الشرق األوسط،

 ،1997ص.568-544
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أنشطة تقوم بها مؤسسات ومنظمات دينية متطرفة على تنفيذ مشاريع وأنشطة تهويدية ،لذلك فإن حجم
الحملة االستيطانية التي تنفذها الحكومة اإلسرائيلية عبر مصادرة األراضي الفلسطينية ،وطرح عطاءات

لبناء آالف الوحدات االستيطانية الجديدة ،وخصوصا في أراضي القدس وبناء جدار الفصل الذي يلتهم
مقسما َّإياها إلى جزر معزولة ،ملحًقا بذلك آثا ار مدمرة بحياة عشرات األلوف
مساحات واسعة من أراضيها
ً
من األسر الفلسطينية ،كل ذلك أثَّر بشكل مباشر على مدينة القدس ،وكان هدفها األساسي إبعاد السكان

المقدسيين ،وطردهم ،وطمس الهوية العربية في مدينة القدس ،ويمكننا تتبع اآلثار على واقع المدينة على

الصعيد الديموغرافي والعقاري والمقدسات.
أوًال -على الصعيد الديمغرافي:

شكلت الزيادة السكانية العربية مفصالً أساسياً في رسم خطوط القدس الكبرى ،حيث بدأ التخطيط من قبل

بنيامين بن اليعازر وزير اإلسكان السابق عام 1993م مدعوماً بتعليمات من اسحق رابين رئيس الحكومة

األسبق ،لتنفيذ المخطط الذي هدف إلى إيجاد تواصل واضح للسكان اليهود وتقليص التقارب واالحتكاك
مع العرب ،والحفاظ على تعزيز مكانة القدس كعاصمة إلسرائيل ،وربط المستوطنات خارج حدود البلدية

مع داخلها بواسطة ممرات وتحقيق األغلبية اليهودية من خالل جلب مائة ألف يهودي سنوياً ،ما يعني أن

كبير
وعبئا ًا
طا
مئات اآلالف من المستوطنين سيتم استيعابهم في مدينة القدس ،بحيث يشكل ذلك ضغ ً
ً
على كاهل المقدسيين حتى يغادروا ويتركوا المدينة ،وتشير اإلحصاءات الرسمية اإلسرائيلية إلى خريطة

الكثافة السكانية في البلدة القديمة التي تسعى سلطات االحتالل إلى تهوديها ،إلى أن عدد السكان

 89.142من المسلمين ،و 8.142من المسيحيين األرمن ،و 9.625من المسيحيين في حارة النصارى،

و 8.232من اليهود في حارة الشرق أو ما يسمى "حارة اليهود" ،أما القدس الشرقية فبلغ عدد سكانها سنة
ألفا فلسطيني ،و 182ألف مستوطن يهودي ،ومع احتساب أعداد سكان
ألفا ،منهم ً 231
2116م ً 413

ألفا ،بينهم 475
القدس الشرقية والغربية فإن مجموعة سكان القدس بلغ في أوائل سنة 2117م إلى ً 721
ألف مستوطن يهودي بنسبة  ،%66و 245ألف عربي بنسبة .)1(%34
أدت السياسة التي اتبعتها إسرائيل إلى تفاقم أزمة السكن في المناطق العربية ونتيجة لعدم المصادقة على
المخططات الهيكلية لألحياء العربية ،كذلك نسبة السكان الفلسطينيين في المناطق محدودة وال تتعدى في

أقصي حاالتها  %75من مساحة األرض وعلى بعد أمتار من األحياء العربية ترتفع النسبة إلى ما يقرب
من  %311-%115من مساحة األرض ،كما هو الحال في رأس العامود ،أو التلة الفرنسية ،كما أن
الحصول على رخصة بناء للفلسطينيين يحتاج نحو  9سنوات ،وتكاليف تصل إلى  21ألف دوالر ،مما

يدفع المواطنين الفلسطينيين إلى القيام بالبناء بدون ترخيص ،وما يتبع ذلك من تهديد بالهدم أو تقديميه
 -1مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،التقرير االستراتيجي الفلسطيني 2116م ،بيروت ،2117 ،ص.237
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للمحاكمة تكون الغرامات أكبر من تكاليف البناء ،وفي المقابل الحكومة اإلسرائيلية تقوم بالبناء آلالف

الوحدات عبر شركات بناء وبيعها لليهود بكل سهولة وتكون التكاليف قليلة مقارنة مع الفلسطينيين( ،)1هذه
سلسلة من اإلجراءات التهويدية اإلسرائيلية لمدينة القدس لتحقيق األهداف السكانية لليهود في التفوق

الديموغرافي على العرب ،والحد من التوسع السكاني الفلسطيني ،فقد بلغ عدد المنازل المهدمة التي تعود

لمالكين فلسطينيين في القدس من العام  2111إلى العام 2119م  654منزال(.)2

تسعى المخططات اإلسرائيلية إلى حصر نسبة الفلسطينيين في القدس بشقيها الشرقي والغربي فيما ال

يتجاوز ُخمس أو ُربع سكانها ،وذلك من خالل سياسة التهجير الهادئ ،وهي تجريد الكثير من العائالت
المقدسية من حق المواطنة ،وقد بدأت هذه السياسة منذ العام 1967م ،وهي متواصلة حتى اآلن ،حيث

جديدا لتقليص عدد المقدسيين ،من خالل سحب بطاقة
أسلوبا
مارست إسرائيل ومن خالل و ازرة الداخلية
ً
ً
المواطنة من كل مقدسي ال يتمكن من إثبات مكان سكناه في الماضي والحاضر في مدينة القدس واجباره
على مغادرة المدينة ،وفي هذه الحالة يفقد حقوقه كاملة ،ويحصر قانون الدخول في إسرائيل الصادر عام

1974م الحاالت التي يجوز فيها سحب بطاقة الهوية في ثالث حاالت(:)3
أ -إذا تواجد الشخص خارج إسرائيل فترة سبع سنوات على األقل.
ب -إذا حصل الفرد على إقامة في دولة أخرى.
ج -إذا حصل على جنسية دولة أخرى بواسطة التجنس.

ولقد بلغ عدد بطاقات اإلقامة التي سحبت منذ عام 1967م حتى 2117م  8.558بطاقة ،أما البطاقات

التي سحبت خالل العام 2118م وحدها فقد وصلت إلى  4.577وهي تشكل نسبة  %34.8من
البطاقات التي سحبت منذ احتالل المدينة ،وهذا التطور مرشح للزيادة في ظل ممارسات االحتالل

العنصرية ضد المقدسيين( ،)4كما أن قانون مركز الحياه " "domicileالذي تم تكريسه والعمل به اعتبا اًر

من يناير  1997م ،اعتمد صيغة قانونية فحواها أن من يسكن داخل حدود القدس فقط له حق اإلقامة

الدائمة الفعلية ،على ضوء ذلك فإن أكثر من  121ألف مواطن مقدسي مهددون بفقدان حقهم في اإلقامة
الدائمة في القدس على اعتبار أنهم غير مقيمين إقامة دائمة بعد صدور هذا القرار(.)5

 -1خليل التفكجي ،المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية ،القدس ،جمعية الدراسات العربية ،1994 ،ص.31
 -2مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات .التقرير االستراتيجي الفلسطيني 2119م ،بيروت ،2111 ،ص.286
 -3مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،التقرير االستراتيجي الفلسطيني 2116م ،بيروت ،2117 ،ص.278
 -4مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،التقرير االستراتيجي الفلسطيني 2119م ،بيروت ،2111 ،ص.282

 -5معهد األبحاث التطبيقية "أريج"2115/11/6،م ،مخططات العزل واالستيطان االسرائيلية تدمر مقومات حل الدولتين ،القدس،

تاريخ المشاهدة 2117/11/2م.
http://www.poica.org/details.php?Article=8596
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انيا -على الصعيد العقاري:
ث ً
تصاعدت اعتداءات الجماعات اليهودية في االستيالء على البيوت المقدسية في إجراءات غير مسبوقة

لوضع يدها على البيوت في البلدة القديمة بالقدس ،وشرعت سلطات االحتالل اإلسرائيلية بتسجيل األمالك

والعقارات التي استولى عليها المستوطنون في البلدة القديمة ،من أجل تثبيت ملكية األمالك لجهات يهودية

عقار للمستوطنين من خالل وثائق مزورة وبصورة غير
استيطانية ،وتم الكشف عن تسجيل وتثبيت ً 121ا
دونما من األراضي والعقارات في منطقة
قانونية ،كما قامت سلطات االحتالل تسجيل ما مساحته ً 137

باب المغاربة والبؤر االستيطانية داخل البلدة القديمة ،والتي تعود إلى الوقف اإلسالمي(.)1

يعتمد أهل القدس الشرقية بشكل كلي على الخدمات التي تقدمها بلدية القدس الغربية لحاجياتهم األساسية،
وتفرض سلطات االحتالل ضرائب ثقيلة على سكان المدينة ،وهناك تمييز واضح في دفع الضرائب ،حيث

يعفى المستوطنون اليهود من دفع ضريبة "األرنونا" ،وهي ضريبة البلدية ،واجبار الفلسطينيين على دفع
الضرائب بكاملها رغم أن دخل الفرد الفلسطيني قليل بالنسبة إلى دخل المستوطن اليهودي ،كما توجد

أحياء فلسطينية خارج حدود بلدية القدس الغربية وتدفع ضريبة "األرنونا" ،وهي ال تستفيد من الخدمات

التي تقدمها البلدية ،وقد أدت الضرائب الباهظة التي فرضت على المقدسيين إلى دفع أكثر من 251
تاجر في البلدة القديمة من القدس إلى إغالق محالتهم بعد تعرضهم للمالحقة ،والحجز على محتويات
ًا
ديونا لسلطات البلدية
محالتهم ومصادرتها أو الحجز على حساباتهم في البنوك بدعوى أن عليهم ً
والضرائب ،ووفًقا لإلحصائيات االسرائيلية فإن إسرائيل تجبي ما نسبته  % 35من ميزانية بلدية االحتالل
من السكان المقدسيين في القدس الشرقية ،لكن االحصائيات تشير إلى أن بلدية االحتالل تنفق ما نسبته

 % 5فقط على القدس وسكانها ،في حين تخصص  %31من هذه االموال لتنفيذ مشاريع عديدة في
المستوطنات ولتعزيز الوجود االستيطاني اليهودي في القدس المحتلة(.)2

ثال ًثا -على صعيد المقدسات اإلسالمية:
إن أبرز التحديات للهوية اليهودية المزعومة لمدينة القدس هي عدم وجود أي شيء مقدس في صيغة بناء
أو معبد أو موقع تاريخي بارز فيها ،من أجل ذلك تركزت الجهود اإلسرائيلية على إيجاد بنية تحتية
حقيقية لمقدسات يهودية داخل البلدة القديمة ،والقيام بتهويد وتدمير المقدسات اإلسالمية التاريخية من أجل

بناء كنيس فوق األرض مثل كنيس "خيمة إسحق" قبالة باب السلسة أو كنيس الخراب في حارة الشرف
"حي اليهود" ،أو من خالل إعداد شبكة متكاملة من الحفريات تقام فيها م ازرات يهودية مصطنعة الفتتاحها

أمام الزوار.

 -1محمود أبو عطا ،مدينة القدس والمسجد األقصى 2119م  ..إلى أين؟ ،أم الفحم ،مؤسسة األقصى للوقف والثرات ،2119 ،ص.21
 -2االقتصادي2114/12/23،م ،فريد محاريق ،اقتصاد القدس بين الرباط والحصار ،تاريخ المشاهدة 2117/11/23م.
http://www.aliqtisadi.ps/ar_page.php?id=1d576ay1922922Y1d576a
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تتعرض مدينة القدس بشكل عام والمسجد األقصى بشكل خاص إلى هجمة شرسة من قبل المؤسسة
اإلسرائيلية والجماعات اليهودية المتطرفة ،طالت اإلنسان واآلثار والتاريخ والحضارة ،لتنفيذ مشاريع

السيطرة على القدس وتهويد للمسجد األقصى ،وتصاعدت بشكل ملحوظ ظاهرة اقتحام مجموعات يهودية
للمسجد األقصى المبارك رجاال ونساء وأطفاال مع إقامة شعائر دينية يهودية بارزة داخل المسجد األقصى،

وأصبحت الظاهرة البارزة في هذه االقتحامات أنها تتم بصورة مئات األفراد وتأتي على شكل مجموعات
متتالية وأصبح يشارك فيها بشكل بارز عدد كبير من الساسة اإلسرائيليين ،كما أعلن عشرات ممن

يتسمون بالمرجعيات الدينية والتلمودية اليهودية ،عن تأييدهم وتشجيعهم ألفراد المجتمع اإلسرائيلي القتحام

المسجد األقصى ،وقاموا باقتحام األقصى حتى يقتدي الغير بهم ،وتتم هذه االقتحامات بحراسة مشددة من
قبل الشرطة اإلسرائيلية التي تهدف بشكل أساسي إلى تحويل االدعاء "بحق اليهود" في الدخول إلى

المسجد األقصى إلى أمر واقع يقبله سكان المدينة ويقبله الوعي العربي واإلسالمي ،وشهدت هذه الفترة

تصعيدا ًّ
حادا في مدينة القدس ،ومنذ إعالنه
منذ العام 2119م في ظل حكومة "بنيامين نتنياهو" المتطرفة
ً
في شهر تشربن الثاني عام 2119م عن تجميد االستيطان في األراضي المحتلة عام 1967م لمدة عشرة
خاصا في مكتبهِ ،
لينسق بينه وبين
أشهر ،وبلغ ذروته عندما َّ
عين نتنياهو في آخر عام 2119م منسًقا ًّ
بلدية االحتالل في القدس لتسهيل عمليات هدم المنازل فيها ،وعلى رأسها منازل حي البستان جنوب

المسجد األقصى(.)1

شهدت الفترة األخيرة الكشف عن حفريات جديدة ومنها جنوب المسجد والى الغرب منه .ليصبح بذلك عدد

موقعا مكتملة ،أما من
موقعا نشطة وً 15
موقعا منها ً 23
مواقع الحفريات تحت المسجد وفي محيطه ً 38
الناحية الجغرافية فتقع  17حفرية منها جنوب المسجد األقصى و 19حفرية غربة و 2شماله ،وأكبر
مشاريع الحفريات هو بناء وترميم ساحة البراق الذي يمتد على كامل المساحة الواقعة بين حائط البراق

وحارة الشرف "الحي اليهودي" ،وتبلغ مساحتها  7دونمات ،وكان جهد االحتالل ينصب على توسيع رقعة

الحفريات وزيادة عددها وترميم المواقع واعدادها الستقبال الزوار ،باإلضافة إلى تجهيز البنية التحتية

الالزمة فوق األرض وتحت األرض ،لتحويل المدينة اليهودية التي بنتها أسفل المسجد األقصى ومحيطة

إلى المزار السياحي الرئيسي في دولة االحتالل ،ولن يضطر الزوار السياح في هذه الحالة المرور في أي

حي عربي أو االحتكاك مع المقدسيين أثناء الدخول إلى المدينة( ،)2وذلك من خالل شبكات األنفاق التي
تربط أجزاء هذه المدينة من الجنوب والغرب ببعضها البعض ،وأنهى االحتالل عمله في نفق يصل بين

جنوبا وشبكة أنفاق الحائط الغربي في الشمال ،وسيمكن هذا الطريق السائحين
مدينة داود في سلوان
ً
والمتطرفين اليهود من الوصول إلى ساحة البراق وأبواب المسجد األقصى دون المرور بالتجمع السكاني
 -1مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،التقرير االستراتيجي الفلسطيني 2119م ،بيروت ،2111 ،ص.286
 -2رائف يوسف نجم ،الحفريات األثرية في القدس ،عمان ،دار الفرقان ،2119 ،ص.138
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خطر على المسجد األقصى نفسه لكونه يسهل اقتحامه واالعتداء عليه
الفلسطيني في الجنوب ،مما يشكل ًا
في المستقبل من اليهود(.)1

لذلك أضحت مسألة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى مثار جدل كبير ،حيث يهدف إلى تكريس
وجود اليهود في المسجد األقصى من ناحية ،وتخصيص أجزاء ومساحات من المسجد األقصى يقتطعها
اليهود ليحولوها إلى كنس يهودية ألداء صلواتهم فيها ،ففي  31تشرين األول من العام 2114م أخذ

التقسيم منحى جديد وخطير ،إذ ألول مرة منذ العام 1967م أغلقت سلطات االحتالل بوابات المسجد

األقصى أمام المسلمين ،واعالن االحتالل إقامة تجمع صهيوني بالكنيست لنزع الوصاية األردنية عن

القدس ،والتسريع ببناء الهيكل واقامة مديرية يهودية توازي دائرة األوقاف اإلسالمية ،واتبعت قيود عام
2115م حالت دون وصول النساء إليه في الفترات المخصصة القتحامات المستوطنين ،وفي  13تشرين

الثاني عام 2116م أقرت اللجنة الو ازرية الخاصة بالتشريعات ،مشروع قانون يمنع رفع األذان وعبر
مكبرات الصوت في مساجد القدس والمناطق القريبة من المستوطنات ،وذلك تمهيداً لعرضه على الكنيست

لمناقشته والمصادقة عليه في ثالث قراءات حتى يصبح قانوناً واجب النفاذ(.)2

ِ
تشكل البوابات اإللكترونية التي أقامتها سلطات االحتالل بالمسجد األقصى في  14تموز عام 2117م

مدخالً جديداً للسيادة على ساحات الحرم القدسي الشريف ،وتأتي هذه الخطوة من أجل حرف األنظار عن

المخطط األساسي بفرض السيادة اإلسرائيلية على األقصى .لتحكم سيطرتها وادارتها على ساحات الحرم،
والتحكم بأعداد المصلين وفرض واقع جديد يمهد لبناء الهيكل المزعوم وحصاره وتهويده لفرض التقسيم

المكاني لألقصى(.)3

خصوصا عند المسجد األقصى والبلدة القديمة في القدس،
وتنشط أعمال الحفريات والبحث عن اآلثار
ً
والحفريات اإلسرائيلية لم تكن يوماً موجهة لمعرفة الحقيقة بقدر ما كانت تسعى ألثبات االدعاءات

اليهودية ،ولمحاولة إيجاد ادلة على وروايات التوراة المحرفة والروايات التاريخية اإلسرائيلية تمكنت إسرائيل
من فرض الكثير من الحقائق على األرض ،فبعد ان هودت بشكل تام غربي القدس ،قامت بضم شرقي

القدس رسميًّا إليها ،ووسعت بلدتها وصادرت معظم أراضيها ،واستجلبت نحو  211الف مستوطن وبنت
الكثير من المستوطنات وأحاطتها بجدار عازل وحاولت ان تفرض بشكل حثيث ومتدرج طابعاً يهوديًّا على
 -1مؤسسة القدس الدولية ،عين على األقصى ،تقرير توثيقي يرصد االعتداءات على المسجد األقصى خالل الفترة  2114/8/1حتى

2115/8/1م ،بيروت.

 -2مجلة البيان2117/5/25 ،م ،أحمد فايق دلول ،التقسيم الزماني والمكاني ،تاريخ المشاهدة 2117/11/23م.
http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=5799

 -3الجزيرة نت2117/7/21 ،م ،محمد حسن وتد ،البوابات اإللكترونية اإلسرائيلية تمهيد البتالع األقصى ،تاريخ المشاهدة

2117/11/23م.

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/7/20/%D8%A
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مدينة القدس ،ومنطقة المسجد األقصى بشكل خاص ،ونشطت في أعمال الحفريات ،ووضعت أبناء

القدس العرب في أوضاع صعبة قاسية لتجبرهم على الرحيل والهجرة(.)1

يمكن القول بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي لم تلتزم بق اررات الشرعية الدولية وبالتالي لم تغير هذه

ايجابا من واقع مدينة القدس في أجواء من الضعف والتشرذم الفلسطيني والعربي ،وعلى الرغم من
الق اررات
ً
أن أبناء القدس ما زالوا صامدين على أرضهم ومدافعين عن مقدساتهم ،إال أن المخاطر التي تستهدف
القدس ما زالت كبيرة ،وتستدعي توحيد الجهود العربية واإلسالمية والدولية لدعم أبناء القدس وفلسطين

ودحر االحتالل اإلسرائيلي عن األراضي المقدسة.
الخالصة:

تميزت مدينة القدس بوضع فريد على الصعيد الدولي والسياسي والديني والتاريخي ، ،لموقعها وأهميتها
تماما
وأبعادها وخاصة الشطر الشرقي للمدينة ،األمر الذي تنبَّهت إليه األمم المتحدة فقد القت المدينة اه ً

خاصا من خالل عدم إجازة الشرعية الدولية لق اررات إسرائيل بضم القدس بما في ذلك إدانتها لالستيطان،
ًّ
ومحاولة تغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي للمدينة ،ومحاوالت تهويد المقدسات والتراث الثقافي العربي

واإلسالمي والمسيحي ،ومن ضمنها االستيالء على المسجد األقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً ،لذلك كل
اإلجراءات التي اتخذتها إسرائيل تعتبر باطلة وغير شرعية وتندرج ضمن اطار االنتهاكات الجسيمة لقواعد

ق اررات الشرعية الدولية.
النتائج:
 -1المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية القانونية واألخالقية لعدم إلزام إسرائيل تطبيق ق اررات الشرعية
خصوصا مدينة القدس.
الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية و
ً
 -2الواليات المتحدة األمريكية تتحمل المسؤولية الكاملة بصفتها راعية عملية السالم ،لوقوفها إلى
جانب االحتالل اإلسرائيلي في كافة الق اررات التي اتخذتها الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس
األمن الدولي الخاصة بموضوع القدس.

 -3الواقع الدولي باتجاه القدس والمتمثل بق اررات الشرعية الدولية والقانون الدولي ،يفرض على جميع
األطراف أن تتعامل مع موضوع القدس بواقعية ،مع إنكار االحتالل اإلسرائيلي لهذه الواقعية
وتمسكه بعدوانه واحتالله للمدينة المقدسة.

 -4الموقف اإلسرائيلي من ق اررات الشرعية الدولية يتميز بالمراوغة والتسويف بما يخدم أهدافها واسقاط
الحق الفلسطيني في مدينة القدس.
 -1محسن محمد صالح ،معاناة القدس تحت االحتالل الصهيوني :تهويد المعالم والسكان ،بيروت ،مركز الزيتونة للدراسات

واالستشارات ،2112 ،ص.14

007

 -5التمسك بق اررات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة ،يعطي الطرف الفلسطيني حصانة
دولية من أي مشروع يمكن أن يفرض على القدس أو يضعف الموقف الفلسطيني في أيَّة

مفاوضات مقبلة.
التوصيات:

 -1إنهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي ووضع استراتيجية وطنية موحدة تتفق عليها كافة الفصائل
الفلسطينية لمواجهة المشروع الصهيوني في مدينة القدس.

 -2االستناد إلى ق اررات الشرعية الدولية كافة إلنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها
مدينة القدس ،واألخذ بعين االعتبار أن أي مفاوضات أو مشاريع مستقبلية لمدينة القدس يجب أن
تلبي طموح الشعب الفلسطيني وتعيد حقوقه المسلوبة وفق ق اررات الشرعية الدولية.

 -3التمسك بالواقع السياسي والقانوني الذي أقره المجتمع الدولي لمدينة القدس وخاصة القرار -181

 -4دعم اقتصاد المدينة المقدسة واالستثمار فيها للحفاظ على مصدر دخل لسكانها من أجل تقوية
صمودهم وتصديهم إلغراءات البيع الصهيونية.

 -5االهتمام بالمواقع الدينية اإلسالمية والمسيحية وعلى رأسها المسجد األقصى وكنيسة القيامة
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المراجع:
 -إبراهيم أبو جابر وآخرون ،قضية القدس ومستقبلها ،في المدخل إلى القضية الفلسطينية ،عمان ،مركز

دراسات الشرق األوسط.1997 ،

 جورج طعمة ،ق اررات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي ،بيروت ،مؤسسةالدراسات الفلسطينية ،ط.1993 ،3
 خليل التفكجي ،المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية ،القدس ،جمعية الدراسات العربية.1994 ، رائف يوسف نجم ،الحفريات األثرية في القدس ،عمان ،دار الفرقان.2119 ، سليم تماري ،القدس  ،1948بيروت ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية.2112 ، شفيق المصري ،القدس في القانون الدولي ،بيروت ،الجامعة اللبنانية األمريكية.2112 ، -فاروق الشناق ،سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه القدس في ميزان الشرعية الدولية ،عمان ،اللجنة

الملكية لشؤون القدس-2111 ،

 كمال قيعة ،مشكلة القدس في ضوء مبادئ ق اررات الشرعية الدولية ،دراسة مقدمة لمؤتمر الدوحة حولالقدس ،قطر-2111 ،
 محسن محمد صالح ،معاناة القدس تحت االحتالل الصهيوني :تهويد المعالم والسكان ،بيروت ،مركزالزيتونة للدراسات واالستشارات.2112 ،
 محمد رشيد عناب ،االستيطان الصهيوني في القدس  ،1993-1967القدس ،بيت المقدس للنشروالتوزيع ،ط-2111 ،1
 محمود عواد ،القدس في ق اررات األمم المتحدة منذ عام  ،1947عمان ،منشورات اللجنة الملكية لشؤونالقدس-1991 ،
 محمود أبو عطا ،مدينة القدس والمسجد األقصى 2119م  ..إلى أين؟ ،أم الفحم ،مؤسسة األقصىللوقف والثرات.2119 ،
 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،التقرير االستراتيجي الفلسطيني 2116م ،بيروت.2117 ، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات .التقرير االستراتيجي الفلسطيني 2119م ،بيروت.2111 ، منجد قعوار ،فلسطين التراث والهوية ،بيروت-1991 ،009

 مؤسسة القدس الدولية ،عين على األقصى ،تقرير توثيقي يرصد االعتداءات على المسجد األقصىخالل الفترة  2114/8/1حتى 2115/8/1م ،بيروت.
 هيئة الموسوعة الفلسطينية ،دمشق ،المجلد .1984 ،3-

Michael. M.S: Jerusalem 1948- 1967, New York, 1995, P56

المواقع االلكترونية:
 االقتصادي2114/12/23،م ،فريد محاريق ،اقتصاد القدس بين الرباط والحصار ،تاريخ المشاهدة2117/8/2م.
http://www.aliqtisadi.ps/ar_page.php?id=1d576ay1922922Y1d576a
 الجزيرة نت2117/7/21 ،م ،محمد حسن وتد ،البوابات اإللكترونية اإلسرائيلية تمهيد البتالعاألقصى ،تاريخ المشاهدة 2117/8/23م.
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/7/20/%D8%A
 مجلة البيان2117/5/25 ،م ،أحمد فايق دلول ،التقسيم الزماني والمكاني ،تاريخ المشاهدة2117/8/23م.
http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=5799
 معهد األبحاث التطبيقية "أريج"2115/11/6،م ،مخططات العزل واالستيطان االسرائيلية تدمرمقومات حل الدولتين ،القدس ،تاريخ المشاهدة 2117/8/2م.
http://www.poica.org/details.php?Article=8596
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انضمام فلسطين إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " اإلنتربول"
د .أحمد عبد الفتاح محمد كلوب
دكتوراه في العلوم الشرطية والقانونية

أ .مصباح جمال مقبل
باحث دكتوراه في القانون الدولي

ملخص:
انضمت دولة فلسطين بشكل رسمي الي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "االنتربول" بتاريخ

 2117/9/27وذلك بعد قبول طلب عضويتها من قبل الجمعية العامة لإلنتربول ،وبذلك اصبحت

فلسطين رسميًّا العضو رقم  191في منظمة االنتربول ،بما يعزز مكانتها على المستوى الدولي ويؤهلها

في أن تكون شريكاً حقيقياً في منظومة األمن الدولية ،ويمكنها من ممارسة كافة الصالحيات الممنوحة
للدول االعضاء في تتبع مرتكبي الجرائم والذين يتنقلون بين الدول.
ومنظمة االنتربول هي منظمة حكومية مستقلة تعمل على تنسيق وتعزيز الجهد الدولي في مكافحة
الجريمة من خالل التواصل الدائم والمستمر بين مختلف األجهزة الشرطية في العالم لمواكبة تطور

الجريمة وتبادل الخبرات في كيفية مكافحتها والحد منها وخاصة ان بعضها أصبح عاب ار للحدود.
Abstract:
The State of Palestine officially joined the International Criminal Police
Organization (Interpol) on 27/9/2017 following the admission of its membership
by the General Assembly of Interpol. Palestine thus became the 191st Member
of the Interpol Organization, which enhances its international standing and
qualifies it to be a true partner in the international security system, and enable it
to exercise all the powers granted to member states to track the perpetrators of
crimes and those who move between countries .
Interpol is an independent governmental organization working to coordinate and
strengthen the international effort to combat crime through constant and
continuous communication between the various police agencies in the world to
cope with the development of crime and to share experiences in combating and
reducing them especially as some of them became transboundary.
المقدمة:
اعترفت الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة بتاريخ ( )19نوفمبر 1105م بفلسطين كدولة مراقب "غير
عضو" في منظمة األمم المتحدة ،بعد أن حصلت على أصوات ( )038دولة واعتراض ( )9دول وامتناع

( )40دولة عن التصويت ،لتصبح فلسطين العضو رقم  094في منظمة األمم المتحدة.

أدى هذا االعتراف الدولي بفلسطين إلى فتح آفاق واسعة أمام فلسطين لالنضمام إلى االتفاقيات
والمعاهدات الدولية ،حيث مثل توقيع دولة فلسطين على عدد من المعاهدات واالتفاقيات الدولية خطوة

هامة علي طريق تمتع دولة فلسطين بسمات العضو في األسرة الدولية الملتزمة بأحكام القانون الدولي،
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والمنطلقة إلى بناء نظام سياسي وقانوني يستند إلى أفضل ما توصلت له البشرية من أحكام ومبادئ
تصون حقوق اإلنسان وحرياته ،وتضمن له مشاركة فاعلة في رسم حاضره ومستقبله.

وفي ذات السياق وتأكيدا لما تقدم فقد انضمت فلسطين وبشكل رسمي بتاريخ  1107/9/17الي المنظمة

الدولية للشرطة الجنائية الدولية "االنتربول"  -والذي ستناقش هذه البحث أبعاده واثاره  -وذلك بعد قبول
طلب عضويتها من قبل الجمعية العامة لإلنتربول والمنعقدة في بكين ،وذلك بعد موافقة  75دولة

ومعارضة  11دولة وامتناع ، 34وبذلك اصبحت فلسطين رسميا العضو رقم 191في منظمة االنتربول،
بما يؤهلها في أن تكون شريكا حقيقيا في منظومة األمن الدولية ،وتمكنها من ممارسة كافة الصالحيات

الممنوحة للدول االعضاء في تتبع مرتكبي الجرائم والذين يتنقلون بين الدول".

جدير بالذكر أن منظمة االنتربول هي منظمة دولية حكومية مستقلة تعمل على تنسيق وتعزيز الجهد

الدولي في مكافحة الجريمة من خالل التواصل الدائم والمستمر بين مختلف األجهزة الشرطية في العالم

لمواكبة تطور الجريمة وتبادل الخبرات في كيفية مكافحتها والحد منها وخاصة ان بعضها أصبح عاب ار

للحدود.

أهمية البحث:

 -0تكمن أهمية البحث في التعريف بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية االنتربول وطبيعتها واختصاصاتها
وأجهزتها الرئيسية.

 -1دراسة ألية عمل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "اإلنتربول" من خالل مساهمتها في مكافحة الجرائم

ذات الطبيعة الدولية الجنائية واستكشاف وتقييم الدور الذي تضطلع به المنظمة ،بالتطرق إلى أساليب
عملها على مستوى التصدي ،والوقاية من الجريمة.

 -3دراسة االثار ال مترتبة على انضمام دولة فلسطين الى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية من
ناحية الحقوق والواجبات.

 -4الخروج ببعض التوصيات التي يمكن أن تساهم في تطوير إدارة التعاون الدولي القانوني والقضائي
والشرطي لمكافحة الجريمة.

مشكلة البحث:

يتمثل االشكال الرئيس في هذه البحث في التساؤل اآلتي:

ما هي االثار المترتبة على انضمام دولة فلسطين الي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية االنتربول؟
ويتفرع من هذا االشكال التساؤالت التالية

 -0ماهية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " مفهومها ،شكلها وبنيتها التنظيمية ،اختصاصاتها؟
 -1ما هي المكتسبات التي حققتها دولة فلسطين من انضمامها الي منظمة االنتربول؟
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 -3هل تستطيع دولة فلسطين باعتبارها عضوا في منظمة االنتربول مالحقة المجرمين االسرائيليين
المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية؟

منهجية البحث:

ال مراء في أن لكل بحث طبيعته الذاتية التي تميزه عن غيره من البحوث وفي ضوء ما تقدم فان الباحثين

وبالنظر إلى البحث يجتزئان من مناهج البحث ما يأتي:

 -1المنهج التحليلي :وسيقوم الباحثين من خالل هذا المنهج بالغوص في جزئيات المشكلة موضوع
البحث مع بيان وجهة نظرة الذاتية في هذا الصدد.

 -2المنهج التاريخي :ومن خالله سيقوم الباحثين بدراسة التطور التاريخي للفكرة موضوع البحث
والوقوف على خصوصية كل مرحلة ،حتى وصلت إلى طبيعتها الحالية.

 -3المنهج النقدي _ التقويمي :حيث سيقوم الباحثين بإبراز اإليجابيات والسلبيات للفكرة موضوع
البحث ووزنها بالمنطق القانوني.

خطة البحث:

المطلب األول :ماهية منظمة االنتربول (النشأة – والمفهوم):
الفرع األول :التطور التاريخي لإلنتربول.
الفرع الثاني :مفهوم االنتربول كمنظمة دولية.

المطلب الثاني :األجهزة الرئيسية لإلنتربول واختصاصاته:
الفرع االول :أجهزة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
الفرع الثاني :اختصاصات منظمة اإلنتربول.

المطلب الثالث :دولة فلسطين كعضو في منظمة االنتربول:
الفرع األول :عضوية فلسطين في منظمة االنتربول.

الفرع الثاني :المكتب المركزي الوطني الفلسطيني لإلنتربول "إنتربول فلسطين".
الفرع الثاني :مكاسب جهاز الشرطة الفلسطيني من أسلوب عمل منظمة اإلنتربول.
الفرع الرابع :االنتربول وجرائم االحتالل االسرائيلي.

المطلب األول

تمهيد وتقسيم:

ماهية منظمة االنتربول (النشأة – والمفهوم)

إن التطور المذهل الذي عرفه المجتمع الدولي في القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين من عولمة
بمختلف أشكالها التجارية والمالية واالقتصادية والسياسية واإلجرامية ،أدى إلى نتائج تالشت بواسطتها

الحدود فيما بين الدول ليصبح العالم قرية واحدة ،ونتيجة لهذا التطور قام رجال القانون والسياسة إلى
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التفكير في خطورة عولمة الجريمة ،والتي عرفت بالجريمة المنظمة العابرة للحدود والقارات ،ولم تعد
تقتصر على منظمات ذات معتقدات أيديولوجية أو اجتماعية أو اقتصادية ،كما أن تأثيرها ليس قص اًر
على الدول الفقيرة( ،)1بل إن آثارها السلبية تطال بقدر ما تساوي الدول الغنية ،وأصبحت هذه الجريمة أحد
المشاكل الرئيسية والهامة التي تشغل بال الجماعة الدولية ككل.
نظر لتشابك المصالح والمعامالت ،وسهولة المواصالت وتداخل الحدود بين الدول ،فإن السبل أصبحت
و ًا
يسيرة أمام المجرمين الدوليين لالنتقال بين مختلف الدول وارتكاب جرائمهم ،كما أدى استقالل أجهزة

الشرطة في كل دولة عنها عن األخرى إلى عدم القدرة على مواجهة اإلجرام الدولي بالوسائل الكافية
إلحباطه ،لذلك كانت الحاجة ماسة إلى جبهة دولية متحدة لمناهضة المجرمين الدوليين فحاولت الدول
جاهدة لتوقيع العقوبات على هؤالء المجرمين مما حدى بالمجرمين إلى الخروج من الدول والهروب منها

إلى دول أخرى هربا من المحاكمة والعقوبة(.)2

لذلك حاولت الدول جاهدة إلى إيجاد ما يسمى باإلنتربول ،وكلمة (إنتربول) هي اختصار

( )International Policeأي الشرطة الدولية ،أو المنظمة الدولية للشرطة الجنائيةInternational ( ،
 )Criminal Police Organizationوهي هيئة تمثل عدة حكومات اتفقت مع بعضها لتكوين جبهة

نظر إلى الدور غير المتحيز الذي تقوم به المنظمة على الصعيد الدولي فإن قانونها
ضد الجريمة ،و ًا
األساسي يحظر عليها التدخل في أية نشاطات ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو
عنصري(.)3ومن أجل اإللمام الجيد بمنظمة اإلنتربول ،البد أن نتطرق إلى نشأة هذه المنظمة منذ بدايتها وذلك
على النحو التالي:

الفرع األول :التطور التاريخي لإلنتربول.

الفرع الثاني :مفهوم االنتربول كمنظمة دولية.

الفرع األول

التطور التاريخي لإلنتربول

من أجل اإللمام الجيد بمنظمة اإلنتربول ،البد أن نتطرق إلى نشأة هذه المنظمة منذ بدايتها ،حيث كانت
تسمى في البداية باللجنة الدولية األولى للشرطة الجنائية ،ثم أصبحت تسمى باللجنة الدولية الثانية
للشرطة الجنائية ،ثم تحولت فيما بعد إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول) منذ  0956إلى

يومنا هذا.
)1( MICHEL GURFINKIEL, Géopolitique de la Criminalité, La Doc Fran Paris 1996, p 117.

( )2د .محمود مدين عبد الرحمن ،النظام القانوني للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية اإلنتربول في مجال تسليم المجرمين ،المصرية
للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،2117 ،ص .219

( )3راجع في ذلك :بيلسون ،اإلنتربول في الصراع ضد الجريمة الوطنية ،ترجمة عماد طحينة ،ومازن نافع ،دار معد للنشر والتوزيع،
دمشق – سوريا  ،1991ص .141

014

أوًال -اللجنة الدولية للشرطة الجنائية(:)CIPC( )1
ترجع البدايات االولى للتعاون الدولي الشرطي إلي عام 0914م عندما تم ابرام االتفاقية الدولية الخاصة

بمكافحة الرقيق االبيض في باريس ،والتي كان مفادها التعاون بين الجهات المتعاقدة على جمع

المعلومات الخاصة باستخدام النساء والفتيات لغرض الدعارة بالخارج ،حيث قامت تلك الدول المتعاقدة
بتبادل المعلومات والبيانات الخاصة باستخدام النساء والفتيات لغرض الدعارة في الخارج من أجل القضاء

على هذه الجريمة في أقاليمها(.)2

وفي سنة  0904انعقد بموناكو المؤتمر الدولي األوروبي األول للشرطة الجنائية ،نتج عنه انشاء جهاز

دولي يختص بالتعاون في مكافحة الجريمة وتعقب المجرمين.

وبعد اضمحالل اإلمبراطورية النمساوية المجرية ،أصبح بحوزة مديرية الشرطة بمدينة فيينا بين عشية

وضحاها مجموعة من الوثائق المتعلقة باإلجرام ،والتي تهم المجر وايطاليا ويوغوسالفيا ورومانيا

وتشيكوسلوفاكيا( ،)3نتج عنها تبادل كم من المعلومات بين هذه الدول حتى غدت مدينة فينا بمثابة مركز

دولي بمعنى الكلمة واستغل مدير شرطة فينا هذه الظروف ،ليقترح سنة  0913انعقاد مؤتمر دولي

للشرطة في العاصمة النمساوية فينا ،ووجهت الدعوات لمديري الشرطة في عدد كبير من المدن حيث
أفضت مبادرة النمسا في تأسيس المؤتمر ،إلى إنشاء لجنة دولية للشرطة الجنائية ( )CICPوتمت

المصادقة باإلجماع على نظامها األساسي ،وينص هذا النظام على التعاون بين سلطات الشرطة في
جميع الدول المتفقة ،إذ ينتخب المؤتمر أعضاء اللجنة بحيث يكون لكل دولة ممثل واحد ،وتساعد الرئيس
هيئة إدارية ،كما يمكن أن يتم انتخاب شخصيات من ذوي الخبرة(.)4

ثانيا -اللجنة الدولية الثانية للشرطة الجنائية:
ً
وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام0945م وزوال الصراع العسكري الذي قسم أوروبا إلى معسكرين
متضادين ومن ثم العالم أجمع ،وجد "لوفاج" أحد كبار ضباط الشرطة في بلجيكا أن الفرصة مواتية اآلن

إلحياء أعمال اللجنة الدولية للشرطة الجنائية لخلق مزيد من التعاون الشرطي بين دول العالم .حيث عقد
(1( RAYMOND E. Kendall: Interpol et la lute la criminalite organisse transnational , la doc, france, op, cit, p226
et ss.

( )2د .عالء الدين شحاتة ،التعاون الدولي في مكافحة الجريمة ،ايتراك للنشر والتوزيع ،القاهرة ،2111،ص.74

( )3ارجع كل من :د .كلود فاالكس ،المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ،بحث في المجلة الدولية للشرطة الجنائية ،تصدرها المنظمة
الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول) ،الطبعة العربية ،العدد  ،387أبريل  ،1985ص.91

وكذلك د .عبد هللا القبيس ،اإلنتربول ومالحقة الجريمة الدولية ،بحث في مجلة الدراسات والثقافة الشرطية الكويتية ،تصدر عن و ازرة
الداخلية بإدارة العالقات العامة بالكويت ،العدد  ،122السنة  ،1981ص.34

((4حيث صادق على النظام األساسي األول للجنة  138ممثالً (من بينهم  71ممثالً نمساوي ًا) لم يكن لهم صالحية التحدث باسم
حكوماتهم ،ولم تكن اللجنة الدولية للشرطة الجنائية سواء جمعية مكونة من أشخاص من المفروض أنهم يمثلون دوالً ،إال أن النظام
األساسي يخول للدول غير الممثلة في اللجنة حق تعيين ممثليها فيها

راجع في تفصيل ذلك :د .كلود فاالكس ،المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ،المرجع السابق ،ص .91
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مؤتمر بروكسل في الفترة من -9-6يونيو 0946م ،وقد حضره مندوبو سبع عشرة دولة وقد ُكللت أعمال
هذا المؤتمر بالنجاح حيث أُعيد نشاط اللجنة الدولية للشرطة الجنائية ونقل مقرها إلى باريس بدالً عن
حيث ُش ِكلت لها لجنة تنفيذية من خمسة أعضاء برئاسة لوفاج ،وكانت هذه
فيينا ،وأُدخلت عليها تعديالت ُ
المرحلة بداية تأسيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(.)1

ثال ًثا -المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول):

إن نقطة التحول الحقيقية في تاريخ هذه المنظمة جاءت بعد تأسيس منظمة األمم المتحدة ،وبالتحديد في
عام ( 0956م) عندما أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها (الخامسة والعشرين) والتي عقدت

في العاصمة النمساوية (فيينا) للفترة من (/03-7حزيران0956/م)( .)2فأصبحت المنظمة منذ ذلك التاريخ
تعمل بشكل دائم ومستقر ،ووصل عدد أعضائها إلى أكثر من مائة وتسعون دولة(.)3

ومن هنا نشأت منظمة اإلنتربول بشكلها الحالي وأخذت الدول في االنضمام لها تباعاً ،وأصبح مقرها
ضاحية (سان كلو) بإحدى ضواحي باريس الغربية ،بعدما كانت تشغل مقرات متفرقة في باريس وقد

استقرت أواصل هذه المنظمة في سنة 0966م إلى أن نقل هذا المقر مؤخ اًر إلى مدينة ليون جنوب
فرنسا(.)4
بدء من  04فبراير 0984م شرع في تنفيذ اتفاقية المقر الموقعة في فرنسا حيث التزم اإلنتربول بمكافحة
و ً
اإلرهاب الدولي مع احترام التنظيمات المعمول بها في المادة  3من النظام االساسي للمنظمة ،وفي سنة

0985م ثم اتخاذ قرار بنقل دوائر األمانة العامة إلى ليون بفرنسا ،وبالتالي انتهت عملية التحويل سنة
0988م.

( )1راجع في تفصيل ذلك د .كلود فاالكس ،العالم في أربع كلمات ،المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (صفحة خاصة ،مجلة الشرطة
الجزائرية تصدرها المديرية العامة لألمن الوطني ،الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار ،العدد  ،55جوان  ،1977ص.94
( )2راجع :الوثيقة الرسمية
Interpols distin ctive، signs. Background to the organizations distinctive signs.

Interpol Annual Report 2011- AR - LRمنشورة على موقع المنظمة الرسمي.

( )3التقرير السنوي لعام  2111الصادر عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في موقعها اإللكتروني
http:www.interpol.int.ar.internet
( )4د .رايموند إي كندال ،إنتربول أربعون عاماً على مؤتمر بروكسل ،بحث في المجلة الدولية للشرطة الجنائية ،تصدرها المنظمة
الدولية للشرطة الجنائية ،الطبعة العربية ،العدد  399لسنة  ،1986ص.151
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الفرع الثاني

مفهوم االنتربول كمنظمة دولية

تعرف المنظمة الدولية في فقه القانون الدولي ،بأنها كل هيئة دائمة تتمتع باإلرادة الذاتية وبالشخصية

القانونية الدولية ،تتفق مجموعة من الدول على إنشائها كوسيلة من وسائل التعاون االختياري بينها في
مجال أو مجاالت معينة يحددها االتفاق المنشئ للمنظمة(.)1

ومن استع ارض التعريف السابق للمنظمة الدولية ،يتبين لنا أن لهذا الكيان عدة عناصر هي :الصفة
الدولية ،اإلرادة الذاتية (الشخصية القانونية الدولية) ،االستمرار ،االهداف المشتركة ،االتفاق الدولي وعليه

فإننا سنناقش في هذا المبحث مدى انطباق هذه العناصر على منظمة االنتربول.

أوًال -التسمية:

تستند المنظمات الدولية في نشأتها إلى معاهدة دولية ،والتي يقتصر إبرامها على الدول وغيرها من

أشخاص القانون الدولي العام ،وقد نشأت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بناء على معاهدة دولية عرفت
بالنظام األساسي (الميثاق)( ،)2والذي نصت المادة األولى منه على ما يأتي(:تدعى المنظمة المسماة

"اللجنة الدولية للشرطة الجنائية" من اآلن فصاعداً "المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – اإلنتربول ،ومقرها
في فرنسا"( )3أو بعبارة أخرى (المنظمة التي دعيت باللجنة الدولية للشرطة الجنائية ستعرف اعتبا اًر من

اآلن بعد عام 0956م ،تاريخ إقرار ميثاق المنظمة -بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية) ومقرها في

فرنسا(.)4

فمن خالل نص المادة األولى نجد أن ميثاق المنظمة قد أشار إلى التسمية القديمة التي أطلقت على
المنظمة عند ظهورها وهي (اللجنة الدولية للشرطة الجنائية" أو لجنة الشرطة الجنائية الدولية ،كما أشارت

ابتداء من تاريخ إقرار ميثاق المنظمة في عام 0956م
المادة ذاتها وبصراحة إلى التسمية التي ستعتمد
ً
وهي "المنظمة الدولية للشرطة الجنائية" ،وقد جسدت كلتا التسميتين بشكل حروف مختصرة على شعار
( )1د .محمد سامي عبد الحميد ،العالقات الدولية مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،2112 ،ص
.118

(2)Constitution General Regulations AR

من منشورات األمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – إنتربول راجع موقع المنظمة على شبكة االنترنت
http:www.interpol.int.ar.Internet
(3)The organization called « international criminal police commission “shall hence forth be entitled “The
International criminal police organization “. It’s seat shall be infen”.

راجع ميثاق المنظمة

الدولية

للشرطة الجنائية (اإلنتربول) منشور على موقع المنظمة على

شبكة االنترنت.

Http:www.interpol.int.ar.Internet
(4(Factsheets_AR_mars2013_Gl01 web

تقرير صادر عن اإلنتربول في موقعه الرسمي  http:www.interpol.int.ar.Internetبعنوان لمحة عن اإلنتربول رقم الوثيقة
COM.FS.2012-01.Gl-01
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المنظمة ،في الجهة اليسرى العليا مختصر التسمية القديمة ( )O.I.P.Cوفي الجهة اليمنى العليا التسمية

الحالية (.)1()I.C.P.O

أما عن اإلرادة الذاتية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية( ،)2فإنه لمنظمة اإلنتربول إرادتها الذاتية المتميزة
عن إرادة الدول األعضاء فيها ،وبالتالي فإنها تتمتع بالشخصية القانونية الدولية في الحدود التي ترسمها

لكل منظمة المعاهدة التي أنشأتها ،ولذلك فهي تتمتع بشخصية قانونية من طبيعة خاصة تختلف عن
الشخصية القانونية التي تتمتع بها الدول ،والتي تستمدها من وجودها في ذاته ال من اتفاق أو نظام دولي

خاص.

ثانيا -مقر المنظمة:
ً
قبل إنشاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول) بصفة رسمية ،كان مقرها بادئ األمر في

العاصمة النمساوية فيينا ،وذلك في عام 0913م ،ثم انتقلت إلى مدينة برلين في عام 0941م بسبب
السيطرة النازية ،في ذلك الوقت( ،)3وعند إنشاء اإلنتربول بصفة رسمية بموجب قرار الجمعية العامة لألمم

المتحدة في دورتها الخامسة والعشرون عام 0956م ،أصبحت العاصمة الفرنسية "باريس" مق اًر رسميًّا
للمنظمة وذلك بموجب نص المادة األولى من الميثاق والتي جاء فيها " ...ومقرها في فرنسا" ،وفي عام

0989م انتقلت المنظمة إلى مقرها الحالي في مدينة "ليون" الفرنسية"(.)4

الفرنسية عام 0971م ،منحت المنظمة بموجبها بعض المزايا والحصانات داخل فرنسا( ،)5وهذه االتفاقية
هي االتفاقية المنظمة لمقر ومكان المنظمة ،شأنها في ذلك شأن االتفاقية المعقودة بين الواليات المتحدة

األمريكية ومنظمة األمم المتحدة( ،)6ويتمتع مقر المنظمة بالحصانة الدولية ،وتوفر له الحماية الالزمة من
قبل الحكومة الفرنسية ،من أي اعتداء يطال المبنى أو العاملين فيه باعتبارهم موظفين دوليين يتمتعون

( (I.C.P.O) )1وهي اختصار ل  International Criminal Police Organizationوتعني (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية)
وهي التسمية الحالية.

( )2د .محمد سامي عبد الحميد ،العالقات الدولية مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ،المرجع السابق ،ص .121
( )3إلياس توما :واقع اإلنتربول ال يشبه األساطير ،مقال منشور على شبكة االنترنت على الموقع اآلتي:

Http:www.elaph.com.web.politics.2005.9.87396.htm?sectionarchive=polites.

( )4يقع مقر المنظمة على رصيف شارل ديغول في مدينة ليون الفرنسية ،لمزيد من التفاصيل ينظر موضع المنظمة على شبكة

االنترنتHttp:www.interpol.int .
( )5تمتلك المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "اإلنتربول" أهلية إبرام االتفاقيات والمعاهدات الدولية الثنائية والجماعية كونها شخصاً من
أشخاص القانون الدولي ،ويجب التنويه هنا أن أهلية المنظمة الدولية تكون محددة بالغرض الذي أنشأت من أجله المنظمة.
راجع كال من :د .عبد العزيز محمد سرحان ،األصول العامة للمنظمات الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة  ،1968-1967ص
 61وما بعدها .ود .محمد سعيد الدقاق :األمم المتحدة والمنظمات المتخصصة واإلقليمية ،الطبعة األولى ،مؤسسة الثقافة الجامعية،
اإلسكندرية ،1998 ،ص.74
( )6عقدت هذه االتفاقية في .26حزيران ،1947.كما عقدت اتفاقيات مماثلة كاالتفاقية بين الحكومة الفرنسية ومنظمة اليونيسكو في
.3تموز.1954.
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بالحماية والحصانة الدبلوماسية وفًقا لالتفاقية المبرمة بين الطرفين ،واالتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة
بموضوع الحصانات(.)1

ثال ًثا -العضوية في المنظمة:

تعتبر منظمة اإلنتربول كباقي المنظمات الدولية األخرى ،بحيث تسترشد في نشاطها بنظامها التأسيسي
الذي يحدد لها األهداف والمهمات والهيكل التنظيمي ،وصالحيات هيئات المنظمة ،وشروط العضوية

وحقوق وواجبات الدول األعضاء ،وعليه فالعضوية في منظمة اإلنتربول تتم من خالل التصديق أو

االنضمام.

وجدير بالذكر أن االنضمام إلى منظمة اإلنتربول هو أمر اختياري سواء بالنسبة للدولة أو المنظمة،
بحيث ال تقدم على االنضمام إال إذا كانت راغبة في التقيد بااللتزامات الواردة في دستور المنظمة والملقاة

على عاتقها ،ويكون اختياري كذلك من جانب المنظمة بحيث ال تقبل الدولة طالبة االنضمام ما لم يتأكد

لديها (بواسطة الجمعية العامة) أن هذه الدولة راغبة فعالً وقادرة على الوفاء بااللتزامات الواردة في
الدستور ،وعليه فإن منظمة اإلنتربول ال تجبر أي دولة على االنضمام للعضوية فيها دون أن تبدي
رغبتها في ذلك ،واال كان ذلك تعدياً على مبدأ سيادة الدولة المعروفة في القانون الدولي هذا من جهة،
ومن جهة أخرى فإن اإلنتربول غير ملزم كذلك على قبول عضوية أي دولة فيها ما لم يوافق ثلثي أعضاء

الجمعية العامة التابعة لها.

تأكيدا لمبدأ عالمية العضوية في المنظمة ،فإنه قد بلغ عدد الدول األعضاء فيها ( )51دولة في سنة
و ً
0967م ،ثم ( )011دولة عام 0968م ،ثم وصل إلى ( )038دولة عام 0995م ،ثم ( )081دولة عام
0998م ثم وصل عدد الدول األعضاء إلى ( )091دولة ثم وصل عدد االعضاء الى ( )091دولة عضو
وقت كتابة هذا البحث ،وذلك بعد قبول دولتي فلسطين وجزر سليمان كأعضاء جدد في المنظمة ( ،)2وهو

قابل للزيادة والتوسع ،وبهذا العدد الكبير من الدول المنطوية تحت لوائها تعد اإلنتربول ثاني منظمة بعد

نظر لدورها الفعال في مكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة فقد استفادت المنظمة
األمم المتحدة ،و ًا
الدولية للشرطة الجنائية من مقعد عضو مالحظ في منظمة األمم المتحدة(.)3

( )1كاتفاقية فيينا للعالقات والحصانات الدبلوماسية لعام  ،1961واتفاقية فيينا للعالقات والحصانات القنصلية لعام  .1963لمزيد من
التفاصيل راجع د .محمد حافظ غانم ،مبادئ القانون الدولي العام – المعاهدات ،معهد الدراسات العربية ،القاهرة ،1961 ،ص -651
.672
( )2جدير بالذكر أن منظمة الشرطة الدولية اعترفت رسميا بانضمام دولة فلسطين اليها كدولة عضو وذلك من خالل جمعيتها العامة
السنوية المنعقدة في العاصمة الصينية بكين وذلك بتاريخ  27سبتمبر .2117
( )3وتضم منظمة اإلنتربول مثل باقي المنظمات الدولية األخرى ،طائفتين من الدول األعضاء وهما الدول المؤسسة كطائفة أولى،
وكطائفة ثانية الدول المنظمة التي اكتسبت صفة العضوية بعد إتمام عملية تأسيس المنظمة ،بحيث تكمن الدول المؤسسة للمنظمة في
تلك الدول التي أنشأت اللجنة الدولية للشرطة الجنائية سنة 1923م ،وتتمثل في كل من (النمسا ،الدنمارك ،مصر ،فرنسا ،ألمانيا،
اليونان ،المجر) أما باقي الدول األخرى الموجودة في الطائفة الثانية ،فهي جميع الدول التي انضمت إلى المنظمة الدولية للشرطة
الجنائية فيما بعد ،وعليه فإن كل دولة تريد أن تكتسب صفة العضوية في المنظمة يجب أن تتقدم عن طريق سلطاتها المختصة بطلب
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ابعا -لغات المنظمة:
رً
اللغات الرسمية التي يتم عن طريقها التواصل بين المكاتب الوطنية والمركز الرئيسي فهي اللغات األربع

اآلتية(( :)1اإلنجليزية ،الفرنسية ،العربية ،اإلسبانية) فتصدر نشرات المنظمة ،وتعقد مؤتمراتها ،وتجري
اتصاالتها ،وفًقا لهذه اللغات األربع فقط ،ويتم ترجمة المراسالت والنشرات إلى هذه اللغات ،وتتلقى
المنظمة من خالل الدول األعضاء المعلومات الجنائية وتخزنها في قاعدة المعلومات وتحللها وتعممها

على جميع الدول ،ولذلك فإن كافة الوثائق والمستندات واألحاديث التي يدلي بها أعضاء الوفود يتم

ترجمتها إلى هذه اللغات األربع (.)2

خامسا -مالية منظمة اإلنتربول:
ً
تتمتع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية كباقي المنظمات الدولية باستقاللها المالي ،بحيث تقوم على
المساهمة المالية لحكومات الدول األعضاء فيها ،وفي هذا اإلطار تنص المادة  38من دستور المنظمة

الدولية للشرطة الجنائية على أن موارد المنظمة تتكون من(:)3
-0االشتراكات المالية لألعضاء.

-1الهبات والوصايا واإلعانات وأية موارد أخرى بعد قبولها والموافقة عليها بمعرفة اللجنة التنفيذية.
إذا من خالل المادة  38من دستور منظمة االنتربول ،يتضح أن المصدر األساسي للمنظمة هو اشتراكات

الدول األعضاء فيها بحيث تمثل نسبة  95بالمائة من مواردها المالية.

االنضمام إلى السكرتير العام للمنظمة ،وتعلق عضويتها هنا على موافقة الجمعية العامة لتلك المنظمة وذلك بأغلبية ثلثي أعضائها،
وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة من دستور المنظمة بقولها "يقدم المرجع الحكومي المختص طلب االنضمام إلى األمين العام".
يراجع في تفصيل ذلك د .عكروم عادل ،المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة – دراسة
مقارنة ،كلية الحقوق – جامعة البليدة ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية ،2113 ،ص  138وما بعدها.
( )1راجع موقع المنظمة على شبكة االنترنت http:www.interpol.int

( )2ويقوم بالترجمة مترجمون من باريس وهم من المشهود لهم بالكفاءة الكبرى واألمانة في أداء هذا العمل ،وظهر هذا جلياً وواضحاً
للعيان أثناء دورات انعقاد اجتماعات الجمعية العامة في روما عام 1994م ،وبكين 1995م ،وأنطاليا بتركيا عام 1996م،
ونيودلهي بالهند عام 1997م ...

راجع :د .منتصر سعيد حمودة ،المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول) ،محاضر بكلية الحقوق ،جامعة المنوفية ،الطبعة األولى،
دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية2118 ،م ،ص.23

ومما تجدر االشارة اليه أن إدخال اللغة العربية ضمن لغات العمل في منظمة اإلنتربول لم يأت بسهولة كما قد يتصور ،وانما تم بعد
جهد كبير من جانب المسئولين عن اإلنتربول في الدول العربية ،فقد كانت اللغة اإلنجليزية والفرنسية هما لغتا العمل الرسمية،

واستمر الوضع على هذا النحو حتى 1971م ،وعندما طرحت فكرة إدخال اللغة العربية كلغة عمل اشترط أن تلتزم الدول العربية

بتحمل التكلفة المالية لهذه اللغة المستحدثة على األمانة العامة في عملها بالمنظمة ،وانتهى الرأي أن تكون هذه التكلفة النقدية
ليست متغيرة أو يتم حسابها في ميزانية كل عام كبند مستقل

راجع :لواء .سراج الدين الروبي ،آلية اإلنتربول في التعاون الدولي الشرطي ،الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر – الطبعة الثانية،
سنة  ،2111ص .31 ،31

( )3راجع نص المادة  38من دستور منظمة اإلنتربول.
031

أما بالنسبة للموارد المالية األخرى المنصوص عليها في المادة  38الفقرة (ب) من دستور المنظمة،
والمتمثلة في الهبات والوصايا واإلعانات ،بشرط موافقة اللجنة التنفيذية للمنظمة ،وكذا بعض الموارد

األخرى كالمطبوعات الصادرة عن المنظمة ،أو االستثمارات المالية الخاصة بها فإنها تشكل  %5من
مجموع مالية المنظمة.

هذا بالنسبة للموارد المالية لمنظمة اإلنتربول ،أما بالنسبة لنفقات اإلنتربول وتحديد ميزانيتها ،فإن منظمة

اإلنتربول تعد كباقي المنظمات الدولية األخرى ،بحيث تعمل لتحقيق األهداف التي أنشأت من أجلها في
اإلنفاق على استئجار مكاتبها ودفع رواتب موظفيها وشراء المعدات واألدوات التي تعمل بها ،كما تقوم
بإعداد دورات تدريبية لمختلف إطاراتها من أجل وضع أسس استراتيجية لمكافحة الجرائم الدولية بمختلف

أنواعها.

المطلب الثاني

األجهزة الرئيسة لإلنتربول واختصاصاته
الفرع االول

أجهزة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
إن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تضم العديد من األجهزة بسبب اتساع دائرة نشاطها وتعدد الوظائف

المناطة بها ،وبشكل عام فقد نصت المادة الخامسة من القانون األساس للمنظمة ونظامها العام بأنها
تتكون من اآلتي:

أوًال -الجمعية العامة(:)1

هي أعلى سلطة في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية التي وضعت دستور المنظمة ،وال تملك أي جهة

تعديله فهي تختص بهذا الحق ،وتتكون الجمعية من وفد يمثله مندوب أو أكثر من كل الدول األعضاء
في المنظمة ،ولكل بلد عضو صوت واحد فقط ،وتقوم السلطة المختصة في الدولة العضو بإخطار

األمين العام بالتشكيل الذي يتكون منه وفدها ،وغالباً ما يضم رئيس المكتب المركزي الوطني للشرطة
الجنائية الدولية ،وبعض قيادات الشرطة في هذه الدولة أو من الجهات المرتبطة أعمالها بجهاز الشرطة.

نظر للطبيعة الفنية لنشاط المنظمة ،فمن المستحسن أن يكون وفد الدول من الموظفين أو يكونوا
و ًا
أخصائيين في الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة للمنظمة (.)2

( (1مقدم د .عبد الصمد سكر ،التعاون الدولي األمني في مكافحة الجرائم المعاصرة ،الطبعة األولى ،مطبعة كلية الشرطة،2111 ،
ص 78وما بعدها.
القانون
األساسي للمنظمة.
( )2راجع نص المادة ( )7من
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 -1اختصاص الجمعية العامة:
تختص الجمعية العامة بشكل عام بتحديد السياسة العامة للمنظمة واصدار التوصيات والق اررات وتحديد

المبادئ واإلجراءات العامة الكفيلة بتحقيق أهداف المنظمة ،وهذه االختصاصات حددتها المادة الثامنة(،)1

من القانون األساسي للمنظمة ونظامها العام.
 -2التصويت في الجمعية العامة:

حددت المادة ( )03من القانون األساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ونظامها العام بأن لكل دولة
صوتاً واحداً في الجمعية العامة ،يدلي به رئيس الوفد أو أي عضو آخر ،كما بينت المادة ( )04بأن
الق اررات في الجمعية العامة تأخذ باألغلبية البسيطة عدا بعض الحاالت التي ينص فيها القانون على
أغلبية الثلثين المتمثلة في الحاالت التالية:

 -0حالة انضمام دولة لعضوية المنظمة ،حيث يتطلب التصويت على ذلك بموافقة أغلبية ثلثي
أعضاء الجمعية العامة.

 -1حالة انتخاب رئيس المنظمة يشترط التصويت بأغلبية الثلثين ،واذا لم يتوفر هذا النصاب إثر
اقتراعين ففي هذه الحالة ُيكتفى باألغلبية البسيطة.
 -3حالة االقتراع بتعديل الدستور.

ثانيا -اللجنة التنفيذية:
ً
ذكر الباحثين فيما تقدم أن الجمعية العامة هي السلطة العليا في المنظمة ،وأنها ال تجتمع إال مرة واحدة
في العام ،ولها اختصاصات هامة ،ويتطلب ممارسة هذه االختصاصات االستراتيجية للمنظمة وتسيير
أنشطتها بانتظام خالل فترة عدم انعقاد الجمعية العامة أو اللجنة التنفيذية بأن يوكل بها إلى جهاز يمثل

الدول األعضاء (.)2

( )1فقد أوردت المادة الثامنة اختصاصات الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية على النحو اآلتي:
تعديل دستور المنظمة بعد التصويت وموافقة أغلبية ثلثي األعضاء في المنظمة.
تعديل النظام األساسي للمنظمة بعد موافقة أغلبية ثلثي الدول الحاضرة في التصويت على التعديل.
الموافقة بأغلبية الثلثين على انضمام الدول إلى عضوية المنظمة.
انتخاب رئيس المنظمة ونوابه الثالثة ،وانتخاب األمين العام للمنظمة بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية.
سحب الثقة من الرئيس أو من األمين العام واعالن خلو منصبيهما.
تدارس االتفاقيات والق اررات والتوصيات مع المنظمات األخرى والموافقة عليها والتي تتعلق بالتعاون مع المنظمات الدولية ،مثل :منظمة
األمم المتحدة ومنظمة الطيران الدولي المدني ومنظمة الجمارك ،ومجلس وزراء الداخلية العرب.
تحديد سياسة المنظمة المالية.
إقرار خطة للتطوير التكنولوجي الجديد الذي يقوم بربط المكاتب المركزية الوطنية في الدول األعضاء مع بعضها البعض واألمانة
العامة للمنظمة في مدينة ليون.
إقرار الخطة التدريبية السنوية لضباط وموظفي المكاتب المركزية الوطنية للدول األعضاء.
إقرار خطة المؤتمرات والندوات الدولية التي تعقد في مقر المنظمة الدولية أو في الدول األعضاء.
تختص بوضع أسس المساهمة المالية للدول األعضاء في مالية المنظمة ،وكذا النظر فيما يرفع إليها بالدولة العضو المخلة بالتزاماتها
المالية والتي قررت اللجنة التنفيذية حرمانها مؤقتاً من التصويت في الجمعية العامة.
( )2اللواء .سراج الدين الروبي :المرجع السابق ،ص .111
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فاللجنة التنفيذية هي جهاز المنظمة الذي تمثل فيه بعض الدول األعضاء التي تتكون من رئيس المنظمة
وثالثة نواب وتسعة أعضاء ،وذلك على النحو التالي:

أ -رئيس المنظمة ونوابه الثالثة:

تقوم الجمعية العامة بانتخاب رئيس المنظمة من بين المندوبين للدول األعضاء بعد حصوله على أغلبية
ثلثي األصوات ،واذا لم يتوافر هذا النصاب إثر االقتراع األول يعاد االقتراع للمرة الثانية ،وفي هذه الحالة

ُيكتفى باألغلبية النسبية ،ويتولى رئاسة المنظمة لمدة أربع سنوات.
كما تنتخب الجمعية العامة ثالثة نواب للرئيس من بين المندوبين ولمدة ثالث سنوات ،وال يجوز إعادة

انتخابهم لشغل نفس الوظائف أو لعضوية اللجنة التنفيذية ،على أن تراعي الجمعية العامة عند اختيار
()1

الرئيس ونوابه

أن يكونوا من بلدان مختلفة ،وأن يتحقق التوزيع الجغرافي في اختيارهم (أي أن يكونوا من

قارات العالم المختلفة)(.)2

ب-أعضاء اللجنة التنفيذية:
تتولى الجمعية العامة انتخاب التسعة األعضاء الباقين من بين أعضائها ،ويتولوا مناصبهم لمدة ثالث

سنوات ،وال يجب إعادة انتخابهم مرة أخرى لنفس الوظائف تحقيًقا لمبدأ عدالة التمثيل في هذه اللجنة ،أما
عضوا آخر ليحل مكانه على أن تنتهي
في حالة استقالة أو وفاة أي عضو فإن الجمعية العامة تنتخب
ً
عضويته في نفس التاريخ الذي كانت ستنتهي فيه مدة سلفه(.)3
وأثناء فترة تولي الرئيس ونوابه وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمنظمة وممارستهم لمهامهم الوظيفة فإنهم ال

يمثلون دولهم ،وانما يعتبرون ممثلين للمنظمة الدولية للشرطــة الجنائية (اإلنتربول) ،وتجتمع هذه اللجنة

مرة كل عام على األقل بدعوة من رئيس المنظمة(.)4
ج -اختصاصات اللجنة التنفيذية:

تتولى هذه اللجنة مباشرة االختصاصات والواجبات التي تحال إليها من الجمعية العامة ،فض ًال عن بعض

االختصاصات التي نصت عليها المادة ( )11من النظام األساسي للمنظمة ،وتتمثل في اآلتي:
تقوم باإلشراف على الق اررات االستراتيجية الصادرة عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية.

القيام بإعداد جداول أعمال الجمعية العامة.

تعرض أي برنامج عمل أو مشروع ترى فيه تحقيق المنفعة في مجال مكافحة الجريمة

اإلشراف على عمل وادارة األمين العام للمنظمة.

تقوم بممارسة كافة السلطات التي توكلها إليها الجمعية العامة.

( )1وقد نصت المادة  2 .17على أنه إذا تبين بعد انتخاب الرئيس ونوابه وأعضاء اللجنة التنفيذية بأنهم ليسوا من بلدان مختلفة أو لم
يتحقق التوزيع الجغرافي في اختيارهم فان الجمعية العامة تقوم بانتخاب نائب رابع للرئيس بحيث تمثل جميع القارات في الرئاسة.
( )2راجع المواد من  17-15من قانون المنظمة ونظامها األساسي.
( )3راجع المواد من  23 ،21 ،19من قانون المنظمة ونظامها األساسي.
( )4راجع المادة ( )21من دستور المنظمة.
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تعمل على التحديث والتطوير التكنولوجي في مجال االتصاالت والحاسبات اآللية من أجل تبادل
المعلومات وحفظها بين المكاتب المركزية الوطنية واألمانة العامة.

كما أن هناك العديد من االختصاصات اإلدارية والمالية والفنية (.)1

ثال ًثا -األمانة العامة:

إن ما تقوم به األمانة العامة من نشاط وتنسيق للجهود المبذولة من المكاتب المركزية الوطنية فهي بدورها

هذا تعتبر مرك اًز فنياً واعالمياً دوليًّا في مجال مكافحة الجريمة ،كما أنها تمثل القلب النابض وعصب

الحياة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
 -1تكوين األمانة العامة:

تتكون األمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية من األمين العام للمنظمة واإلدارات التابعة لها،
وتعتبر الجهاز الذي يمثل عصب الحياة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ،وقد نصت المادة السابعة

والعشرون من دستور المنظمة بأن األمانة العامة تتكون من األمين العام واإلدارات الدائمة التابعة
للمنظمة ،والذي يتم تعيينه من قبل الجمعية العامة بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية ،ويتولى الوظيفة لمدة

خم س سنوات ،ويمكن تجديدها على أن يتخلى عن هذا المنصب إذا بلغ عمره أكثر من خمسة وستين

عاما ،وله أن يتم مدة تفويضه إذا بلغ ذلك العمر أثناءها ،ويجب أن يتم اختياره من بين األشخاص ذوي
ً
الخبرة والكفاءة في المجال الشرطي ،ويجوز أن تقترح اللجنة التنفيذية تنحيته عن عمله في ظروف
استثنائية ،ويمثل المنظمة أثناء مباشرته لعمله وال يمثل دولته أو أي دولة أخرى ،وال يتلقى التوجيهات من
حكومته ،ويقيم في األمانة العامة بصفة دائمة والتي مقرها في مدينة ليون بفرنسا (.)2

ويقوم باإلشراف المباشر على مكتبه التنفيذي والمراقب المالي واإلدارات الرئيسية التابعة له ،ويختص

بتعيين موظفي األمانة ،واإلشراف على أدائهمـ ،وادارة ميزانية المنظمة ،ويقوم بتوجيه اإلدارات الدائمة
بتنفيذ التوجيهات التي تقرها الجمعية العامة واللجنة التنفيذية ،وله أن يقدم مقترحات المشروعات المتعلقة

بعمل الجمعية العامة أو اللجنة التنفيذية ويعتبر المسئول أمام اللجنة التنفيذية والجمعية العامة (.)3
 -2اإلدارات الدائمة التابعة لألمانة العامة للمنظمة:

وتنقسم األمانة العامة إلى إدارات والتي قسمت بدورها إلى إدارات فرعية ووحدات وفروع تختص كل منها

بأعمال واختصاصات تمثل في مجموعها أعمال المنظمة وأنشطتها وهي على وجه الخصوص تتولى

دراسة قضايا األمن الدولية في مجال الجرائم العامة ومكافحتها ،واإلدارات الرئيسية هي:

( )1لمزيد من التفاصيل عن هذه االختصاصات انظر اللواء .سراج الدين الروبي :المرجع السابق ،ص  137وما بعدها.
( )2د .محمد منصور الصاوي ،أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية "دراسة مقارنة في القانون الدولي
االجتماعي في مجال مكافحة الجرائم الدولية للمخدرات وابادة األجناس وخطف الطائرات وجرائم أخرى" ،دار المطبوعات الجامعية،
اإلسكندرية ،2112 ،ص 715
( )3اللواء .سراج الدين الروبي :المرجع السابق ،ص .197
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أ -اإلدارة العامة (إدارة الشئون المالية واإلدارية):
وهذه اإلدارة تختص باألمور التي تتعلق بإدارة اللغات والترجمة والتصوير والطباعة ومجموعة البريد

واالتصاالت الخاصة بالمنظمة وأجهزة االتصاالت الالسلكية ،والقسم المختص بالشئون المالية والحسابات

واعداد الميزانية وفرع الشئون االجتماعية واإلعداد والتجهيز لدورات انعقاد الجمعية العامة أو أي

اجتماعات أخرى (.)1

ب -إدارة المعلومات واالتصاالت (إدارات التعاون الشرطي):
وتنقسم هذه اإلدارة إلى إدارات فرعية ،وهي اإلدارة المسئولة عن جمع وتركيز المعلومات الضرورية

ألعمال التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة والمجرم ،وتضم ثالث إدارات فرعية ،وهي كالتالي:

اإلدارة الفرعية للمعلومات والبيانات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد األشخاص واألموال ،وهي تنقسم بدورها

إلى فروع وهي :فرع الجريمة العامة ،فرع الجريمة المنظمة ،فرع اإلرهاب الدولي.

اإلدارة الفرعية للمعلومات والبيانات المتعلقة بالجرائم المالية واالقتصادية ،وتنقسم إلى ثالثة فروع :مثل:

جرائم العملة المزيفة وجرائم النصب وجرائم غسيل األموال.

اإلدارة الفرعية للمعلومات المتعلقة بالتجارة غير المشروعة بالمخدرات وهي :فرع الهروين والكوكايين ،فرع

القنب والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ،مكتب بانكوك لالتصاالت الخاص بالمخدرات(.)2
جـ-إدارة البحوث والدراسات:

وتختص بتجميع وتنسيق المعلومات والدراسات المتعلقة بظاهرة اإلجرام بشكل عام وأساليب مكافحة
الجريمة في الدول ،وقوانين اإلجراءات الجنائية للدول األعضاء ،كما تختص بجمع ونشر البيانات

والمعلومات المتعلقة بالجرائم الدولية ،واإلعداد للندوات المتعلقة بمكافحة الجريمة (.)3
د-اإلدارة الخاصة بالمجلة الدولية للشرطة الجنائية:

وتقوم بإصدار المجلة التي تتضمن كل ما يتعلق بالمعلومات والموضوعات ذات العالقة بالمسائل

الشرطية في مجال مكافحة الجريمة (.)4

ويشترك في تحريرها أقطاب الفروع العلمية التي تهم الشرطة ،وتصدر المجلة في طبعتين إحداهما باللغة
الفرنسية والثانية باللغة االنجليزية ،وكلتاهما تنشران في مقر األمانة للمنظمة في باريس ،ويصدر المكتب

المركزي الوطني اإلسباني في مدريد طبعة ثالثة باللغة اإلسبانية ،كما يصدر المكتب المركزي الوطني
األلماني طبعة رابعة باللغة األلمانية في مدينة وزبادن ،وهاتان الطبعتان هما ترجمة حرفية لما ينشر في

الطبعتين الفرنسية واالنجليزية (.)5
()1
()2
()3
()4
()5

د .محمد منصور الصاوي ،المرجع السابق ،ص  ،716اللواء .سراج الدين الروبي :المرجع السابق ،ص .199
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 -3اختصاصات األمانة العامة:

حددت المادة السادسة والعشرون من القانون األساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ونظامها العام
اختصاصات األمانة العامة للمنظمة وتتلخص في اآلتي:
 تنفيذ ق اررات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية.
 تعمل كمركز دولي لمكافحة الجريمة.

 تعمل كمركز فني واعالمي في مجال مكافحة الجريمة.
 تقوم باألعمال المناطة بإدارة المنظمة.

 إعداد ما تراه من النشرات الضرورية المتصلة بمكافحة الجريمة.

 تؤمن االتصال بالسلطات الوطنية الدولية ،وتعمل على معالجة المسائل المتعلقة بالتحري الجنائي
عن طريق المكاتب المركزية الوطنية.

 تبقي على االتصال المباشر والمستمر برئيس المنظمة.

وعلى وجه العموم فإن األمانة العامة للمنظمة تمارس العمل من خالل اختصاصها كمركز دولي لمكافحة

الجريمة والمجرم ومقرها مدينة ليون في باريس (.)1

ابعا -المكاتب اإلقليمية لإلنتربول:
رً
هي ممثل األمانة العامة في اإلقليم كمكاتب ارتباط يكون من شأنها تحسين االرتباط والتعاون الشرطي
بين الدول في هذا االقليم وتقدم الدعم للمراكز للمكاتب المركزية الوطنية في عملها اليومي بهدف تعزيز

التعاون الشرطي واإلداري وتقوم هذه المكاتب بما يلي(:)2

 -5تحسين استالم األمانة العامة للمعلومات الشرطية بشكل فعال وسريع.
 -3تحليل وتقييم المعلومات الشرطية المتعلقة باإلقليم والتزويد بمعلومات االستخبار لدراسة اتجاهات
االجرام الدولي في االقليم وتقديم تقارير عنها.

 -0المساعدة المتبادلة في تبادل المعلومات خالل التحقيقات الجنائية التي تقوم بها المكاتب المركزية
الوطنية.

 -4المساعدة في التحضير لالجتماعات والمؤتمرات االقليمية والدولية التي تعقد في االقليم.
 -1تقديم االستشارات القانونية والفنية إلجراء التحقيقات في البلدان الراغبة في ذلك.
 -6تقديم المقترحات التي تساعد في تنمية التعاون الشرطي الدولي في االقليم.

 -2التنسيق بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والمنظمات الدولية االخرى والتي تفيد في اعمال
تنمية العمل االمني في االقليم.
( )1المادة  26من القانون األساسي للمنظمة ونظامها العام ،د .محمد منصور الصاوي :المرجع السابق ،ص .717
( (2راجع اللواء .سراج الدين الروبي :المرجع السابق ،ص 166وما بعدها
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 -1تشجيع المساعدات والتعاون بين دول االقليم التي تهدف لتحقيق التعاون الشرطي وبين الدول
االخرى.

خامسا -المكاتب المركزية الوطنية:
ً
قضى النظام األساسي للمنظمة بأن تلتزم كل دولة من الدول األعضاء بإنشاء مكتب مركزي وطني
للشرطة الجنائية الدولية بإقليمها ،غيرانه لم يحدد نمطاً معيناً للهيكل التنظيمي لهذه المكاتب ،وقد ترك ذلك
لكل دولة بأن تقوم بتنظي م مكتبها حسب إمكانياتها ونظامها الداخلي وقوانينها الوطنية ،وبصفة عامة فإن
المكتب يعتبر حلقة اتصال وتبادل للمعلومات وربط بين أجهزة الشرطة داخل الدولة وبين المكاتب

أيضا أجهزة المنظمة ،بغرض تحقيق التعاون الدولي في
المركزية الوطنية المماثلة في الدول األخرى و ً
مج ــال مكافح ــة الجرائم ذات الصفة الدولية(.)1
ومن المؤكد أن المكاتب المركزية الوطنية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية من أهم األجهزة الفعالة في

تحقيق تنمية وتأمين التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم ذات الصفة الدولية ،وذلك من خالل الدور

الذي تقوم به كحلقة اتصال وربط بين أجهزة الشرطة في الدولة والمكاتب المركزية الوطنية المماثلة في

الدول األعضاء وأجهزة المنظمة في ليون بفرنسا ،وذلك بغرض تحقيق التعاون الدولي في مجال مكافحة
الجرائم.

ويتضح مما تقدم أن هذه المكاتب مسئولة أمام السلطات الوطنية للدول األعضاء ،كما أنها تمثل إدارات

خارجية تابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية موجودة في أقاليم الدول األعضاء تعمل على المستوى
الوطني في مجال مكافحة الجرائم ذات الصفة الدولية كالجرائم المنظمة واإلرهابية ،كما أن هذه المكاتب

بمثابة القوة المحركة لمنظمة (اإلنتربول) وعصب التعاون الدولي بين الدول األعضاء.

وتقوم المكاتب المركزية الوطنية للشرطة الجنائية بتنفيذ ق اررات الجمعية العامة لإلنتربول ،ويحضر رؤساء

تلك المكاتب دورات انعقاد الجمعية العامة (اإلنتربول).

سادسا -المستشارون:
ً
إن الهدف الرئيس للمنظمة الدولية الجنائية هو تحقيق التعاون بين سلطات وأجهزة الشرطة على أوسع

نطاق ممكن ،وغايتها في ذلك هو منع ومكافحة الجرائم الدولية ،وأثناء تنفيذ هذه المهمة قد تواجه المنظمة

بعض األمور العملية ،لذلك أجاز دستور المنظمة االستعانة برأي المستشارين في األمور العلمية(.)2

فقد نصت المادة  36بأن للمنظمة تعيين المستشارين ،وذلك من قبل اللجنة التنفيذية ولمدة ثالث سنوات
على أن ُيراعى في االختيار أن يكونوا من األشخاص الذين اكتسبوا شهرة ونفاذ رأى دوليين نتيجة لقيامهم
بأبحاث في أحد المجاالت العلمية التي تهم المنظمة ،ويقتصر عملهم على تقديم المشورة فقط.

( )1د .عبد الواحد محمد الفار :المرجع السابق ،ص  ،599المادتين  31 ،32من القانون األساسي للمنظمة ونظامها العام.
( )2المادة ( )34دستور المنظمة ،د .محمد منصور الصاوي :المرجع السابق ،ص .719
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وال يكتسب تعيينهم الصفة القانونية إال بعد موافقة الجمعية العامة التي تملك سحب صفة المستشار بقرار
منها ،وتحرص اللجنة التنفيذية على أن ال يزيد عدد المستشارين عن عشرة ،كما أن للجنة العامة والسلطة

التنفيذية واألمين العام طلب االستشارة من هؤالء في المسائل العلمية في مجال مكافحة الجرائم الدولية،
وللمستشارين الحق في حضور دورات انعقاد الجمعية العامة كمراقبين بناء على دعوة من رئيس المنظمة

ولهم االشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت على الق اررات(.)1
الفرع الثاني

اختصاصات منظمة اإلنتربول
بمقتضى ميثاق منظمة اإلنتربول ونظامها الداخلي تتمتع هذه المنظمة بجملة من االختصاصات العامة
والخاصة التي تخولها القيام بنشاطات متعددة ،خاصة نص المادة  1الفقرتين (أ ،ب).

لذلك فإن خطورة الجريمة تفرض على الدول البحث عن وسائل متطورة ومالئمة للحد منها ،وذلك
بالتصديق على التغيرات القانونية التي تسمح لمرتكب اإلجرام بالهروب من العقاب ،أو بإقرار مجموعة من
اآلليات ذات الطبيعة التقنية واإلدارية مستفيدين من التقدم التكنولوجي في مجال االتصاالت والمعلوماتية،
ومن بين االختصاصات التي تقوم بها المنظمة ما يلي:
أوًال -االختصاصات العامة:

 -1تجميع وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالجريمة والمجرم:

وهي من أهم االختصاصات التي تهتم بها المنظمة في إطار االتفاقيات الدولية المعنية بذلك ،وعليه يولي

تماما كبي اًر بتبادل المعلومات بين الدول في مجال مكافحة اإلجرام المنظم( ،)2لما توفره
المجتمع الدولي اه ً
المعلومات الصحيحة والموثوقة من مساندة ألجهزة تنفيذ القوانين في كافة المجاالت ،بما فيها متابعة نشأة
المنظمات اإلجرامية ومصادر األموال.

ومما تجدر االشارة اليه في هذا السياق أن السياسة الجنائية الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة قد ركزت

على ضرورة تبادل المعلومات فيما بين الدول( ،)3مؤكدة على أن المعلومات ال بد أن تجمع من مصادر

متعددة ،بحيث تشمل المؤسسات والمنظمات ،والروابط المشروعة التي تتورط أحياناً في أنشطة إجرامية
غير وطنية ،على نحو يهدد االقتصاد الوطني والدولي ،وأال تحول مركزية المعلومات دون نشرها وتبادلها
( )1المادة 27 ،26من دستور المنظمة ،د .محمد منصور الصاوي :المرجع السابق ،ص .719
( )2راجع لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ،الدورة السادسة ،المرفق الرابع ،الفريق العامل المعني بتنفيذ إعالن نابولي السياسي وخطة
العمل العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومسألة صوغ اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة المنظمة المجلس االقتصادي

أيضا المؤتمر الوزاري العالمي المعنى بالجريمة المنظمة ،نابولي جدول األعمال المؤقت المشروع
واالجتماعي ،نيويورك  ،1997ص ،31و ً
وتنظيم األعمال المقترحة ،الوثيقة رقم ( )E.CONF.88.4األمم المتحدة ،المجلس االقتصادي واالجتماعي ،نيويورك ،1994 ،ص.9

( )3راجع د .فائزة يونس الباشا ،الجريمة المنظمة في ظل االتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ،دار النهضة العربية ،2111 ،ص
.441
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فيما بين الدول ب عد ترتيبها ودراستها ومعالجتها ،على نحو يسمح باالستفادة منها في مرحلة التحقيقات
خاصا أو هيئات مع كفالة الحريات
والمحاكمة ،ولمتابعة األشخاص المشتبه فيهم ،سواء أكانوا أش ًّ

الشخصية ،وتشمل كذلك تحركات المجرمين المنظمين في جماعة إجرامية عبر الحدود ،وما يتعلق بالوثائق

المزورة والمسروقة التي يلجئون إلى استخدامها ،وكافة المعلومات المتصلة بما يرتكبون من أنشطة إجرامية
كتهريب األجانب ،للتنسيق فيما بين أجهزة مكافحة التهريب المنظم لألشخاص عبر الحدود الوطنية(.)1
-2مكافحة جرائم القانون العام:

مثل جرائم المخدرات وجرائم تبييض األموال وحتى جرائم اإلرهاب وغيرها من الجرائم التي تدخل في نطاق

الجريمة المنظمة ،بحيث يمنع على اإلنتربول التدخل في القضايا ذات الطابع العسكري أو الديني أو

العرقي أو السياسي.

 -3حماية األمن الدولي:
نظر لورود معلومات إليها ،واما لوجود
وذلك من خالل تحذير الدول من احتمال وقوع جرائم جديدة ،إما ًا
مجرم خطير في ذلك البلد ،وبالتالي على سلطات الشرطة في ذلك البلد التحرك واتخاذ اإلجراءات

الضرورية للقبض عليه وتوخي أض ارره ،مثلما هو واقع في بعض الجرائم المنظمة التي تشكل
تهديدا أمنياً
ً
على استقرار الدول وأمن شعوبها كالجرائم اإلرهابية التي تنفذها المنظمات اإلرهابية.
 -4تبادل الخبرات والمساعدة التقنية:

في هذا اإلطار اتفقت الدول على ضرورة تبادل العناصر اإلدارية الفنية ،وتعزيز القدرات التقنية ألجهزة
العدالة ،وكذا تحليل ونشر البيانات والمعلومات المتاحة حول الجريمة ،والسبل واآلليات المبتكرة لمكافحة

الجرائم سواء كانت تقليدية أم حديثة.

وقد ركزت الدول على األساليب الجديدة في مجال التحقيق الجنائي ،وتدعيم التعاون التقني بناء على
تقديم الخدمات االستشارية الواسعة لتشمل كافة المجاالت ،مثل الجرائم المتعلقة بإخفاء أثر األموال

لمواجهة جريمة غسيل األموال من أجل حرمان المنظمات اإلجرامية من عائدات الجرائم وقطع الطريق
عنها.

( (1راجع في تفصيل ذلك تقرير اللجنة المتخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،الدورة الخامسة ،مشروع
بروتوكول لمكافحة تهريب المه اجرين عن طريق البر والجو والبحر ،مكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الوطنية ،وثيقة رقم)REV1.245.4.ADD1.A.AC( :
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وفي هذا تطرق إعالن األمم المتحدة بشأن الجريمة واألمن العام في مادته الرابعة( ،)1إلى ضرورة تقديم
المساعدة التقنية والمتعددة األطراف إلى الدول األعضاء ،باستخدام التدريب وبرامج التبادل في

األكاديميات الدولية للتدريب على إنفاذ القانون والمعاهدات المعنية بالعدالة الجنائية على الصعيد الدولي.
 -5تنسيق الجهود بين الدول األعضاء خاصة في مسائل هروب المجرمين:

في هذا اإلطار وضعت األمانة العامة لإلنتربول في متناول األعضاء مجموعة من األدوات الفنية
وال تقنيات التكنولوجيا الحديثة تعمل من خاللها قبل وقوع الجريمة المنظمة وبعدها ،ومن أهمها منظومة
االتصاالت إنتربول  ،1-24-7إذ تعتمد على أدوات متقدمة ترمي إلى إضفاء المزيد من الفعالية والسرعة

بمناسبة التحريات الجارية من طرف أجهزة تنفيذ القانون ،باإلضافة إلى كون هذه المنظومة تسمح بتبادل

الرسائل في ظرف قصير جداً بين المكاتب المركزية الوطنية واألمانة العامة لإلنتربول.
كما تتوفر هذه المنظومة على مجموعة من الخدمات تتمثل في القواعد والبيانات التالية( :األشخاص

المبحوث عنهم دوليًّا ،المركبات المسروقة ،التحف الفنية المسروقة ،وثائق السفر ومختلف الوثائق اإلدارية
المسروقة أو المزورة ،صور االستغالل الجنسي لألطفال ،األسلحة المسروقة ،بصمات األصابع).
كما تقوم كل دولة بواسطة المكاتب المركزية الوطنية ،بتزويد هذه القواعد ببيانات دقيقة وحديثة ،من أجل

الحد من الجريمة المنظمة وتوقيف المجرمين ،سواء قبل وقوع الجريمة أو بعدها ،هذا ويحق لهذه الهيئات

دون سواها بتسيير هذه البيانات إما بتعديلها أو تحديثها أو إتالفها.
ثانيا -االختصاصات الخاصة:
ً
 -1رفع كفاءة الموظفين والتدريب واإلنماء:

نظر لخطورة الجريمة ،لما يتمتع به أعضاؤها من قدرات وامكانيات تساعدهم على تغيير خططهم والتنقل
ًا
ضمن نطاق واسع في مختلف الدول( ،)2عملت منظمة اإلنتربول على رفع مستوى كفاءة الموظف المناط
به تنفيذ القانون ومكافحة الجرائم ،وهو أمر تستوجبه مكافحة هذه الجريمة على وجه الخصوص ،ألن
تفكير الدول في جعل اإلنسان نزيه من أهم متطلبات العدالة الجنائية ،لمواجهة ما يعرض عليه من

مغريات وتسهيالت مقابل التعامل والخضوع للمنظمات اإلجرامية ومساعدتها في تحقيق أغراضها.
 -2تعامله مع جهاز الشرطة واالدعاء العام والقضاء في بلد معين:

يرتكز عمل المركز الوطني لإلنتربول في عالقاته مع جهاز الشرطة ،واالدعاء العام والقضاء في بلد

بناء على نص المادة  31من األحكام التنظيمية المسيرة لمنظمة اإلنتربول ،حيث يعتبر المكتب
معين ً

( )1الوثائق الرسمية ،الجمعية العامة لألمم المتحدة ،الدورة  ،51إعالن األمم المتحدة بشأن الجريمة واألمن العام ،الوثيقة رقم 1
( ،)22.A.51األمم المتحدة ،نيويورك ،1996 ،ص .3

( )2راجع د .فائزة يونس الباشا ،المرجع السابق ،ص .447
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الوطني ،القناة الرسمية الوحيدة في مجال التعاون الدولي ما بين المصالح الوطنية المكلفة بتنفيذ القانون
في مجال الشرطة القضائية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية وكذا مجمل المكاتب المركزية الوطنية البالغ
عددها حاليًّا (.)091

 -3خدمات اتصال شرطي عالمي مأمون:

تعتبر من أهم الخدمات التي يقدمها اإلنتربول لمختلف الدول األعضاء فيه ،حيث يقوم اإلنتربول بإتاحة

منظومة اتصاالت شرطية عالمية تعرف بمنظومة  ،I-24/7تسمح لموظفي إنفاذ القانون المرخص لهم

في جميع البلدان األعضاء طلب معلومات شرطية هامة واحالتها ،والوصول إليها بشكل آني ومأمون ،إذ
تؤكد اإلحصائيات الصادرة عن منظمة اإلنتربول أن هناك أكثر من ثالثة ماليين معلومة خاصة

بالمجرمين ،قد تم تقديمها إلى الدول األعضاء في المنظمة.

المطلب الثالث

دولة فلسطين كعضو في منظمة االنتربول
الفرع األول

عضوية فلسطين في منظمة االنتربول

قدمنا سابقا أن االنضمام إلى منظمة اإلنتربول هو أمر اختياري سواء بالنسبة للدولة أو المنظمة ،بحيث
ال تقدم على االنضمام إال إذا كانت راغبة في التقيد بااللتزامات الواردة في دستور المنظمة والملقاة على

عاتقها ،ويكون اختياري كذلك من جانب المنظمة بحيث ال تقبل الدولة طالبة االنضمام ما لم يتأكد لديها
(بواسطة الجمعية العامة) أن هذه الدولة راغبة فعالً وقادرة على الوفاء بااللتزامات الواردة في الدستور،

وعليه فقد انضمت فلسطين وبشكل رسمي بتاريخ  1107/9/17الي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

الدولية "االنتربول" وذلك بعد قبول طلب عضويتها من قبل الجمعية العامة لإلنتربول والمنعقدة في بكين،
وذلك بعد موافقة  75دولة ومعارضة  11دولة وامتناع  ، 34وبذلك اصبحت فلسطين رسميا العضو رقم
191في منظمة االنتربول ،وينتج عن ثبوت صفة العضوية لدولة فلسطين في منظمة اإلنتربول ،إلزامها

بااللتزامات الواردة في دستور المنظمة المتمثلة في اآلتي(:)1

 -0احترام سيادة الدول األعضاء في المنظمة ،وذلك بالقيام بتعاون شرطي في حدود ما يسمح به
قانون الدول األعضاء في منظمة اإلنتربول (المادة الثانية) من دستور المنظمة.

 -1أن يكون التعاون في نطاق منظمة اإلنتربول ال عالقة له بأي نشاط (طابع سياسي أو عسكري
أو ديني) المادة الثالثة من دستور اإلنتربول ،وانما هو تعاون يستهدف مكافحة جرائم القانون العام
مثل القتل والسرقة وتزييف العملة ،واالتجار في المخدرات أو في الرقيق.

( )1راجع نص المادة ( )2،3،32،38من دستور االنتربول وكذلك د .محمد منصور الصاوي ،ص  678وما بعدها.
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 -3تلتزم الدول أعضاء اإلنتربول بالتعاون مع بعضها في مكافحة الجريمة دون أن تقف الحواجز
الجغرافية أو العضوية عائقاً في سبيل تحقيق هذا التعاون.

 -4تلتزم الدول األعضاء بأن تتعاون من خالل المكاتب المركزية الوطنية للشرطة الجنائية الدولية
الموجودة في إقليم كل منها مع كافة األجهزة الموجودة في الدول والمتعلقة بمكافحة الجريمة.

 -5تلتزم الدول األعضاء بأن تنشئ في إقليم كل منها مكتب مركزي وطني للشرطة الجنائية الدولية
بناء على نص المادة ( )31من دستور المنظمة.

 -6تلتزم الدول األعضاء في المنظمة باإلسهام في النفقات المالية للمنظمة طبًقا للمادة ( )38الفقرة
(أ) من دستور المنظمة ،تلتزم الدول األعضاء في المنظمة بتنفيذ الق اررات الصادرة عن المنظمة
بناء على نص المادة التاسعة من دستور المنظمة.

الفرع الثاني

المكتب المركزي الوطني الفلسطيني لإلنتربول "إنتربول فلسطين"
قدمنا أن ثبوت صفة العضوية لدولة فلسطين في منظمة اإلنتربول ،أوجب عليها بعض االلتزامات ومنها

أن تلتزم الدول العضو بأن تنشئ في إقليمها مكتب مركزي وطني للشرطة الجنائية الدولية وذلك وفًقا
لنص المادة ( )31من دستور المنظمة.
وبالفعل فقد اجتمعت

اللجنة المنبثقة عن قرار الرئيس محمود عباس لمتابعة عضوية فلسطين في

اإلنتربول ،بتاريخ  01تشرين األول/أكتوبر برام هللا  ،حيث قرر رئيس الحكومة رامي الحمد هللا إنشاء

المكتب المركزي الوطني الفلسطيني لإلنتربول "إنتربول فلسطين".

وتم تعيين العقيد الدكتور محمود صالح الدين ،مدير المكتب المركزي الوطني لمنظمة الشرطة الجنائية

الدولية "إنتربول فلسطين" وذلك في  03تشرين األول/أكتوبر الحالي.

ومما تجدر االشارة اليه أن المكاتب المركزية الوطنية للدول األعضاء تعتبر القلب النابض للمنظمة

الدولية للشرطة الجنائية ،فهي المسئولة عن االتصاالت الدولية في الشئون الشرطية ،إذ إن المنظمة تعتمد
في الجزء األكبر من نشاطها على هذه المكاتب وما تقدمه من معلومات ومواد أولية إلى األمانة العامة،

وان ما تتمتع به المنظمة من السمعة الدولية الواسعة إنما يعود الفضل في ذلك بالمقام األولى إلى الجهود
والمساهمات التي تقوم بها المكاتب المركزية الوطنية (.)1

وتعتبر تلك المكاتب هي القوة المحركة للمنظمة ،والعمود الفقري القائم عليه مظاهر التعاون الدولي الذي
يهدف إلى مكافحة الجريمة ذات الصفة الدولية ،ومن أهم ما تختص به المكاتب الوطنية وفق دستور

منظمة االنتربول:
( )1د .محمد منصور الصاوي :المرجع السابق ،ص .725
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 -0تحقيق االتصال الشرطي بين المكاتب المركزية الوطنية والسلطة المحلية ومختلف أجهزة الدولة.

 -1تأمين االتصال الشرطي بين المكتب المركزي الوطني في الدولة والمكاتب الوطنية المماثلة في
الدولة األعضاء.

 -3تأمين االتصال الشرطي بين المكاتب المركزية الوطنية في الدول األعضاء وبين األمانة العامة
للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في ليون بفرنسا والعكس.

 -4النشر عن المجرمين الهاربين في الدولة والتي تطالب بهم الدول األخرى من خالل إصدار النشرة
الدولية الحمراء والزرقاء والخضراء.

 -5توجيه طلبات القبض على المجرمين الهاربين إلى المكتب المركزي الوطني في الدولة التي هرب
إليها هؤالء المجرمون.

 -6تلقي طلبات القبض على المجرمين الهاربين من أي دولة عضو في المنظمة عن طريق المكتب
المركزي الوطني لهذه الدولة.

 -7تكليف األجهزة الوطنية المختصة بإجراء التحريات حول المجرمين الفارين في إقليم الدولة والمبلغ
عنهم في المكاتب المركزية الوطنية للدولة التي ارتكبت فيها الجريمة.

 -8القيام بعملية القبض على المجرمين واحالة المقبوض عليهم إلى السلطات القضائية المختصة.
 -9متابعة عمليات القبض على المجرمين الهاربين من الدولة والموجودين في الخارج.

 -01تلقي إخطارات القبض على المجرمين الفارين من الدولة ،والعرض على السلطات القضائية
المختصة في الدولة ومتابعتها إلعداد ملفات االسترداد ،وتسليمها إلى و ازرة الخارجية (.)1
الفرع الثالث

مكاسب جهاز الشرطة الفلسطيني من أسلوب عمل منظمة اإلنتربول
يسعى اإلنتربول إلى ضمان حصول أجهزة الشرطة في أرجاء العالم كافة على األدوات والخدمات الالزمة
لتأدية مهامها بفعالية ،ويوفر تدريبا محدد األهداف ودعما متخصصا لعمليات التحقيق وبيانات مفيدة
وقنوات اتصال مؤمنة وتساعد هذه المجموعة المتنوعة من األدوات والخدمات عناصر الشرطة في الميدان
على إدراك توجهات الجريمة ،وتحليل المعلومات وتنفيذ العمليات ،وفي نهاية المطاف توقيف أكبر عدد

من المجرمين،

فمنظمة االنتربول أيقنت أنها تخوض معركة ضارية وغير متكافئة مع اإلجرام واإلرهاب الدوليين في العالم

وهذا في ظل تطور اتجاهات األنشطة المعقدة والمتفوقة للمجرمين الدوليين ،وتأمينا للتوازن وسباق التسلح
التكنولوجي بينها وبين اإلجرام ،ابتكرت منظمة اإلنتربول منظومة اتصاالت عالمية جديدة "منظومة

االتصال المأمونة" الستخدام أدوات دولية متقدمة ترمي على إضفاء المزيد من الفاعلية والسهولة على
( )1لمزيد من التفاصيل عن اختصاصات المكاتب المركزية الوطنية راجع اللواء .س ارج الدين الروبي :المرجع السابق ،ص  165وما بعدها.
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الجهود الدولية في إنفاذ القانون ،كما تعمل المنظمة على تنسيق التعميم بالتحذيرات واإلنذارات بأدوات
خاصة متعارف عليها "كمنظومة النشرات الدولية" بمختلف ألوانها( ،)1والتي وظيفها تنبيه الشرطة إلى
قضايا الفارين ،أو المشتبه في أنهم من اإلرهابيين ،أو المجرمين الخطرين ،أو األشخاص المفقودين أو

أخطار األسلحة ،وهذه النشرات هي في متناول جميع البلدان األعضاء.

أوًال -منظومة االتصال المأمونة:

تتمثل وظيفة اإلنتربول األساسية في توفير خدمات اتصاالت شرطية عالمية مؤمنة ،بتبادل فعال

للمعلومات الشرطية الهامة بالوقت المناسب وتخزينها ومعالجتها ،ويتضمن هذا تطبيق منظومة
االتصاالت الجديدة لإلنتربول في كافة البلدان األعضاء ،والتدريب الخاص بها ،مثل إقامة لوحة مفاتيح

()E-ASF

()2

والخدمات الجديدة المرتكزة على نظام (.)3()I-24/7

حيث تتيح هذه المنظومة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية إقامة اتصال فوري وسهل بالمعلومات الشرطية

الحيوية نظ ار إلمكانية تكييف هذه المنظومة وفًقا الحتياجات كل مكتب مركزي وطني ،كما أنه بإمكان أي
مكتب مركزي وطني ترتيب الشاشة األساسية وفًقا لالحتياجات الخاصة به ،واضفاء طابع معين لها
لتسهيل دخول المنظومة وعلى هذا األساس فإن هذه المنظومة تحتوي على جملة من المعطيات وهي أربع

كاآلتي:

 -1منظومة البحث اآللي االسمية:

تحتوي هذه المنظومة على أكثر من ( )061515قيدا بشأن المجرمين الدوليين والمعروفين بسوابقهم في
فضال عن األشخاص المفقودين والجثث وغير ذلك ،كما
أكثر من جناية وصورهم وبصمات أصابعهم،
ً
تحتوي هذه القاعد على حوالي ( )005611بصمة وراثية من  60بلدا ،وسمات البصمة الوراثية هي

مجموعات من العالمات الجينية تكون كل واحدة منها خاصة بفرد معين ومشفرة رقمياً ،ويمكن استخدامها
للمساعدة على كشف الجرائم وتبين أشخاص مفقودين والتعرف إلى جثث مجهولة الهوية ،ويدير اإلنتربول

منظومة آلية لتبين ( )050511من بصمات األصابع تتضمن حوالي مجموعة من بصمات األصبع

وأكثر من ( )5111أثر مرفوع من مسارح الجريمة ،أحالتها البلدان األعضاء إما إلكترونياً أو بواسطة
البريد ،ولقد شهد نظام( )AFIS( )4تطو ار هاما بمساعدة شركة فرنسية ويستطيع هذا النظام اليوم أن يصدر
ملفات ()ANSI/NIST

()5

وأن يضيف ذكر "البصمات غير متوفرة" وأن يحسن أدوات التقارير ،وستسمح

( )1راجع في ذلك موقع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول) على اإلنترنت.

( )E-ASF( )2هي وسيلة التقصي األوتوماتيكي فهي قاعدة قليلة لالستفسار عن بعد وتقديم خدمات االتصاالت إلى قاعدة البيانات
خارج األهلي لجميع وكاالت إنفاذ القانون التي تحقق في جرائم الممتلكات الثقافية.

( )3راجع :د .عكروم عادل ،المرجع السابق ،2113 ،ص .176
( )AFIS( )4نظام تحديد البصمات األوتوماتيكي.

( )ANSI.NIST( )5هي المؤسسة األمريكية للمعايير الوطنية والتكنولوجيا ،الشكل المقبول دوليا لتحليل البصمات.
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هذه التطورات بدورها في التحسين من نوعية المعلومات المتعلقة بـ ( )DNAوالموجودة في نشرات
أيضا أن تقبل ملفات إلكترونية من الدول األعضاء ،ومع توفر النظام في
اإلنتربول ،وتستطيع هذه البوابة ً
كافة بلدان العالم ،هناك أمل أن يرسل عدد أكبر من البلدان الملفات من اتصال النظام الوطني

األوتوماتيكي ( )I-24/7للبحث عن البيانات إلى اإلنتربول(.)1
 -2منظومة وثائق السفر:

هذه المنظومة تهتم بوثائق السفر المسروقة والمستعملة في النشاطات اإلجرامية التي تشكل نوع من

الحماية للعصابات اإلجرامية ،وخاصة الجماعات التي تمارس اإلجرام مثل :الهجرة غير الشرعية ،المتاجرة

بالمخدرات ،اإلرهاب الدولي والجرائم االقتصادي ،هذه المنظومة تتمكن من التعرف على الوثائق من
خالل تفحص الرقم التسلسلي للوثيقة المشكوك فيها ومقارنتها مع جميع المعلومات المخزنة لديها في بنك

المعلومات ،هذا البنك الذي يتم تحديثه باستمرار من طرف المكاتب المركزية الوطنية(.)2

ويشكل مركز المعلومات عن وثائق السفر والهوية التابع لإلنتربول مخزناً لقواعد بيانات تتعلق بوثائق
السفر والهوية ،وتتضمن قاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة( ،)3سجالت عن أكثر من 30

مليون وثيقة أفيد بأنها فقدت أو سرقت ،وتتيح هذه المنظومة للسلطات المعنية بضبط الحدود والهجرة
االطالع على أمثلة على وثائق سفر حقيقية لمساعدتها في الكشف عن الوثائق المزورة ،إذ أنه يشتمل

على أكثر من  30مليون وثيقة أفيد بأنها فقدت أو سرقت سجل بوثائق وردت ما يربو على  116بلد،
وثمة إطار بحث معروف باسم ( ،)4()TDAWNيتيح للسلطات المعنية بضبط الحدود ومقارنة المعلومات

الواردة في جواز السفر بالنشرات الصادرة عن اإلنتربول لمعرفة ما إذا كان حاملة مشموالً بنشرة حمراء أو
صفراء أو نشر خاصة صادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.
 -3منظومة السيارات المسروقة:

منظومة المعطيات للسيارات المسروقة ال تحتوي على أسماء وانما تحتوي على عناصر خاصة بالسيارات
كالصنف ،النوع والرقم التسلسلي والتي هي محل بحث عبر العالم ،إن قاعدة البيانات هذه أداة بالغة

األهمية في مكافحة سرقة المركبات واالتجار بها على الصعيد الدولي وهي تتيح للشرطة في بلدان

األعضاء التقصي عن مركبة مشبوهة والتحقق فو ار مما إن كان قد أفيد بسرقتها ،وان قاعدة بيانات دولية
من هذا النوع هي في غاية األهمية ألن المركبات غالباً ما يجري االتجار بها عبر الحدود الوطنية،

( )1انظر تقرير النشاط السنوي لمنظمة اإلنتربول لعام  ،2112ص .9
Http:www.interpol.int.ar

( )2د .عكروم عادل ،المرجع السابق ص .173

( )3انظر الملحق رقم  7مأخوذ من التقرير السنوي لمنظمة اإلنتربول لعام  ،2111ص ،9
( )4انظر الملحق رقم  7مأخوذ من التقرير السنوي لمنظمة اإلنتربول لعام  ،2111ص ،9

Http:www.interpol.int.ar
Http:www.interpol.int.ar
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وينتهي بها المطاف أحياناً على بعد آالف األميال من موقع سرقتها ،تتضمن هذه القاعدة معلومات
مفصلة عن حوالي سبعة مليون مركبة أفيد بسرقتها في مختلف أنحاء العالم ،وفي عام 1100م ،عثر

على أكثر من ( )41111مركبة مسروقة بفضل قاعدة البيانات هذه(.)1
 -4منظومة اللوحات الفنية:

تواصل اإلنتربول تحديث قاعدة بياناتها حول األعمال الفنية والممتلكات الثقافية واآلثار المسروقة ،وفي
عام 1111م جمعت المعلومات حول أكثر من  511حالة جديدة ،كما أضيف إلى قاعدة البيانات ما يزيد

عن  0511قطعة فردية محددة ،وهذه البيانات متوفرة لدى وكاالت إنفاذ القانون وسائر المنظمات المعنية
بواسطة قرص مدمج دائم التحديث ،ومن البحث المعتاد على موقع ويب اإلنتربول(.)2

ثانيا -منظومة النشرات الدولية:
ً
النشرة هي إشعار تقصي أو مذكرة بحث صادرة بلغات اإلنتربول األربعة (العربية ،الفرنسية ،اإلنجليزية،
اإلسبانية) هدفها تنبيه الشرطة إلى قضايا الفارين ،أو المشتبه في أنهم من اإلرهابيين ،أو المجرمين
الخطرين ،أو األشخاص المفقودين أو أخطار األسلحة ،وهذه النشرات هي في متناول جميع البلدان
األعضاء.

والغرض من نشرات اإلنتربول هو إنذار الشرطة بالفارين من العدالة أو اإلرهابيين المشبوهين أو المجرمين

الخطرين أو األشخاص المفقودين أو التهديدات الناجمة عن األسلحة وهي مصنفة حسب اللون كما يلي :

 -1النشرة الحمراء:

هذه النشرة الدولية تعد أقوى أدوات المالحقة الدولية التي يالحق بها األشخاص الخطرين المطلوب القبض
عليهم لصالح الدول األعضاء في المنظمة الدولية.

والنشرة الحمراء بمثابة طلب توقيف مؤقت في عدد كبير من البلدان الممثلة في صلب اإلنتربول ،دونما

حاجة إلى أن تحصل السلطة القضائية التابعة للدولة الطالبة ،وتكون األمور بعكس ذلك في بلدان أخرى،
ألن الحصول على تأكيد من السلطة القضائية الطالبة ضروري غير أنه يمكن للنشرة الحمراء أن تفضي

إلى تنفيذ األجهزة المسئولة عن تطبيق القانون بعض التدابير من قبيل تحديد موقع الشخص ،ورصده
وتحديد هويته واستجوابه ووضعه قيد الرصد.

( )1تقرير النشاط السنوي لمنظمة اإلنتربول لعام  ،2111ص .9
أيضا تقرير النشاط السنوي لمنظمة اإلنتربول لعام  ،2112ص .11
وانظر ً
( )2تقرير النشاط السنوي لمنظمة اإلنتربول لعام  ،2111ص Http:www.interpol.int.ar .9

Http:www.interpol.int.ar
Http:www.interpol.int.ar

أيضا تقرير النشاط السنوي لمنظمة اإلنتربول لعام  ،2112ص Http:www.interpol.int.ar .11
وانظر ً
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استنادا على
وتصدر لطلب توقيف شخص يجري البحث عنه أو احتجازه بشكل مؤقت ،تمهيداً لتسليمه
ً
مذكرة توقيف ،وهي نوعان(:)1
النوع األول :النشرة الصادرة ضد شخص مطلوب القبض عليه لصدور حكم قضائي ضده الرتكاب جريمة
جنائية.

النوع الثاني :النشرة الصادرة ضد شخص اتهم بارتكاب جريمة جنائية وصدر قرار بذلك من السلطات
القضائية بالقبض عليه.

وتتضمن النشرة الحمراء(:)2

 العناصر المكونة لهوية الشخص المطلوب (الوضع العائلي ،الجنسية ،المالمح الجسدية ،الصورة،بصمات األصابع ،تحليل الحمض النووي).

 البيانات الالزمة لتقييم مدى مقبولية الطلب من جانب السلطة التي تلقته نوع الجرم وتاريخ ومكانارتكابه ،مذكرة العتقاله ،السلطة التي أصدرت النشرة ،ملخص للوقائع المكونة ألركان الجرم.

 -اتفاقية التسليم التي استند إليها طلب االعتقال المؤقت.

-1النشرة الزرقاء:

وتصدر لجمع معلومات إضافية عن هوية شخص أو نشاطاته غير المشروعة في سياق قضية جنائية.
وتصدر هذه النشرة بحق أولئك األشخاص المطلوبين للمالحقة ،إما لصدور أحكام قضائية عليهم باإلدانة

في جرائم جنائية ،أو الصادر ضدهم قرار قبض من السلطات القضائية ،وال يطلب من الدولة الموجودين
على أراضيها القبض عليهم ،ولكن يطلب منهم مجرد اإلبالغ بوجودهم على أراضيها ،واإلخطار عن

الجهة التي يرحلون إليه لتقديم المعاونة من جانب تلك الدولة التي يتجه إليها أولئك المجرمين ،الحتمال
وجود اتفاقية بينها وبين الدولة الطالبة تتيح إمكانية التسليم.

 -3النشرة الخضراء:

تشتمل هذه النشرة الدولية على نفس بيانات النشرة الدولية الحمراء ،إال أنها تختلف عنها في حاالت

إصدارها ،حيث تصدرها األمانة العامة لإلنتربول في الحاالت التالية(:)3

 حالة المجرم األقل خطورة إجرامية وهو الذي ال تتوافر فيه الصفات الشخصية السابق ذكرها فيالنشرة الدولية الحمراء.

 -حالة المجرم المقبوض عليه وينفذ العقوبة أو قيد الحبس االحتياطي،

( )1راجع :لواء سراج الدين الروبي "المرجع السابق ،ص .234
( )2التقرير السنوي لمنظمة اإلنتربول لعام “Annual Report 2010_Arabic”.2111
http:www.interpol.int.ar

( )3لواء سراج الدين الروبي "المرجع السابق ،ص .241
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على

موقع

المنظمة

والهدف من اإلصدار هو إعالم المكاتب المركزية الوطنية للدول األعضاء في اإلنتربول بالبيانات
الخاصة به وذلك من أجل أن تسجل هذه البيانات على أجهزة الحاسب اآللي الموجدة لديها في هذه

المكاتب التابعة لإلنتربول ،بحيث إذا دخل هذا المجرم أياً من هذه الدول تكون على علم تام به وتتابعه
السلطات الوطنية المختصة لكي ت ارقبه وتمنعه من ارتكاب جرائم أخرى داخل حدودها (.)1
 -4النشرة الصفراء:

يعد البحث عن األشخاص الغائبين في دول العالم أحد أوجد أنشطة منظمة اإلنتربول ،ويقوم المكتب المركزي
الوطني للدولة التي يتغيب منها شخص باإلبالغ عن غيابه عن طريق إصدار النشرة الدولية الصفراء ،بالقيام
بملء االستمارة المخصصة لذلك ،وتشتمل على بيانات الشخص الغائب ،فتفيد هذه النشرة في المساعدة على

تحديد مكان أشخاص مفقودين ،ال سيما القاصرين أو على تبين هوية أشخاص عاجزين عن التعريف

بأنفسهم ،وهو الشخص األجنبي المصاب بحالة نفسية ال يستطيع معها تحديد شخصيته أو اسمه أو الدولة

التي يحمل جنسيتها(.)2

تقوم األمانة العامة بتعميم هذا اإلخطار على كل الدول األعضاء في المنظمة وذلك بإرساله إلى مكاتب

مراكزها الوطنية حيث تسجل بيانات هذا اإلخطار على أجهزة الحاسب اآللي الموجودة لديها ،ثم يتم

االتصال بالجوازات والسجون والمصحات النفسية ،ومراجعة حوادث القتل ألشخاص مجهولي الشخصية
لمعرفة أي معلومات تدل على الشخص الذي صدرت بحفه هذه النشرة الدولية ،وعند الوصول إلى أية

معلومات يتم االتصال باألمانة العامة لإلنتربول أو بالمكتب المركزي الوطني للدولة التي أبلغت عن حالة

التغيب(.)3

 -5النشرة السوداء:
وتصدرها األمانة العامة للكشف عن هوية الجثث المجهولة التي يعثر عليها في دولة ما ،وال يتعرف أحد

على أصحابها.

وبيانات هذه النشرة تشتمل على األوصاف التفصيلية بدنياً للجثة المعثور عليها ،ويحدد تاريخ العثور
عليها ومكانها ،وظروف العثور عليها ،وبيان باإلصابات الموجودة بها ،وسبب الوفاة ورقم القضية

ومالبس صاحب الجثة تفصيليًّا ،ويتم تسجيل صور فوتوغرافية كاملة لها من مختلف األوضاع والزوايا،
وبصمات األصابع وبصمات األسنان ،ويحدد المكان الذي يتم فيه حفظ الجثة كاسم المشرحة أو

( )1وهنا يتجلى ال دور الهام الذي تقوم به أجهزة الشرطة في منع الجريمة قبل حدوثها ،وال شك أن هذا الدور يحمي الضحايا والمجتمع
كله من اآلثار الضارة والسلبية المترتبة على وقوع الجرائم المختلفة وللنشرة الدولية الخضراء هدف وقائي فهي ترشد الدول

األعضاء في المنظمة عن وجود مجرم محترف يعمل على الصعيد الدولي في أي دولة وتصدر للتزويد بتحذيرات ومواد استخبار
جنائي ،بشأن أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية ،ويرجع ارتكابهم جرائم مماثلة في بلدان أخرى

راجع :د .عكروم عادل ،المرجع السابق ،ص  .166وكذلك د .منتصر سعيد حمودة ،المرجع السابق ،ص .124

( )2لواء سراج الدين الروبي ،المرجع السابق ،ص .254
( )3د .منتصر سعيد حمودة ،المرجع السابق ،ص .126
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المستشفى التي يتم إبقاء الجثة فيه كذا المدة التي سيتم حفها به وتصدر هذه النشرة باللغات األربع وتوزع

على مختلف المكاتب المركزية الوطنية(.)1
 -6النشرة البرتقالية:

تعتبر النشرة البرتقالية بمثابة "رسالة إنذار أمني" تعمم في هذه النشرات معلومات عن أشخاص خطرين
بتوقع ارتكابهم ألعمال إرهابية ،أو عن مظاريف أو رسائل مشبوهة تتضمن عبوات متفجرة أو حارقة

وأسلحة مموهة ،توجه هذه النشرات تحذيرات إلى المسئولين عن األمن في المنظمات الدولية ومجموعة

إنفاذ القانون في البلدان ،وتصدر للتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبار جنائي ،للتنبيه أو للتحذير من

تهديدا وخط اًر وشيكين على األشخاص أو الممتلكات(.)2
حدث ،أو شخص ،أو غرض ،أو عملية تشكل
ً
 -1النشرة البنفسجية:

تصدر لتوفير معلومات بشأن األساليب اإلجرامية ،أو اإلجراءات ،أو الحاجيات ،أو األجهزة ،أو المخابئ

التي يستخدمها المجرمون(.)3

 -1النشرة الخاصة باإلنتربول:
استحدثت النشرة الخاصة باإلنتربول عام 1115م من أجل توفير أدوات أفضل لمساعدة مجلس األمن

على االضطالع بمهمته المتمثلة في تجميد األصول ،وحظر السفر ،وحظر توريد األسلحة الموجهة إلى
األفراد والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان(.)4

 -7التعاميم(:)5

أما التعميم هو نوع آخر من التنبيه يمكن توجيهه مباشرة من المكتب المركزي الوطني إلى بعض البلدان
جميعا ،ويطلب إليها فيه أن تلقي القبض على أحد األفراد أو أن ترسل معلومات عن
األعضاء أو إليها
ً
مكان وجوده أو معلومات شرطية إضافية(.)6
تصدر التعاميم لألغراض نفسها التي تصدر من أجلها النشرات ولكن البلد العضو أو الكيان الدولي

أيضا في قواعد البيانات الشرطية
المعني يقوم بإرسالها مباشرة إلى بلدان أعضاء معينة ،وتسجل التعاميم ً
في المنظمة.

( )1لواء سراج الدين الروبي ،المرجع السابق ،ص .246
( )2راجع المرجع اإللكتروني
Http:www.interpol.int.en.contentinterpol.search?SearchText=Orange+notices&x=0&y=0.

( )3راجع المرجع اإللكتروني

Http:www.interpol.int.en.contentinterpol.search?SearchText=Interpol+bulletin+radiation&x=0&y=0.
( )4انظر الملحق رقم  12مأخوذ من الموقع الرسمي للمنظمة http:www.Interpol.int

( )5التقرير السنوي الصادر عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  “Annual Report 2010_Arabic”2111على موقع المنظمة
على شبكة اإلنترنت http:www.interpol.int
”“Annual Report 2010_Arabicعلى موقع المنظمة
( )6التقرير السنوي لمنظمة اإلنتربول لعام .2111
http:www.interpol.int.ar
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تفاصيل الهوية أوصاف الشخص المطلوب ،وصورته ،وبصمات أصابعه ،وأرقام وثائق هويته ،وغير

ذلك؛ والمعلومات القضائية ،التهمة الموجهة إلى الشخص المطلوب ،والقانون الساري على الجريمة التي

ارتكبها أو أدين بموجبها ،ومذكرة التوقيف أو حكم المحكمة ،وغير ذلك.
الفرع الرابع

االنتربول وجرائم االحتالل االسرائيلي

أوًال -االنتربول ومالحقة مجرمي الحرب االسرائيليين:

ال شك في أن انضمام دولة فلسطين الي منظمة االنتربول يثير في بال الكثيرين التساؤل التالي:

هل تستطيع دولة فلسطين باعتبارها عضوا في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية من مالحقة المجرمين
اإلسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني أو اصدار نشرات بحقهم؟

ولإلجابة على هذا السؤال البد وأن نتطرق الي نقطتين أساسيتين

النقطة األولى هي تحديد نطاق تدخل منظمة اإلنتربول ،وبالرجوع الى النظام االساسي لمنظمة االنتربول
نجد أن المادة الثالثة من هذا النظام ،نصت على أنه "يحظر على المنظمة حظ اًر باتاً أن تنشط أو تتدخل
في مسائل أو في شئون ذات طابع سياسي ،أو عسكري ،أو ديني ،أو عرقي.
ومفاد ذلك أن منظمة اإلنتربول تنظر في جرائم الحق العام ،والجرائم التي يصنفها القانون الجنائي ،أما

فيما يتعلق بالتدخل في جرائم القانون الدولي الجنائي التي تحركها دوافع ذات صبغة سياسية ،أو دينية ،أو
عرقية ،فهي تخرج عن اختصاصها.

فالمادة الثالثة سالفة الذكر ،هي الضامن الوحيد لمبدأ حياد منظمة اإلنتربول بما يمنع استخدامها من قبل

الدول األعضاء لتحقيق أغراض سياسية معينة ،خدمة لمصالحها على حساب مصالح جهات أخرى،
وبالتالي فإن التأويل الموسع لهذه المادة ،من شأنه أن يهدد مصداقية المنظمة لدى الدول األعضاء

ويجعل منها منظمة دولية تطغى عليها االعتبارات السياسية وتسيطر عليها دول دون أخرى.

اما النقطة الثانية فتتعلق باالختصاص الجنائي للقضاء الفلسطيني ،حيث نصت اتفاقية أوسلو الثانية
بصورة واضحة على أن االختصاص الجنائي للسلطة الفلسطينية يغطي جميع الجرائم التي يرتكبها

الفلسطينيون و/أو غير اإلسرائيليين في قطاع غزة وفي المناطق (أ) و (ب) في الضفة الغربية على النحو
الذي تحدده االتفاقية ،مع استبعاد المستوطنات والمواقع العسكرية القائمة فيها.

وهكذا ،فقد احتفظت إسرائيل باالختصاص الجنائي بشكل حصري على الجرائم التي يرتكبها اإلسرائيليون،
في حين تمتلك السلطة الوطنية الفلسطينية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية ،االختصاص الجنائي

بموجب اتفاقية أوسلو الثانية على الفلسطينيين وغير اإلسرائيليين ،الذين يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين
أو زوارهم ،شريطة أن هذه الجرائم ال تتعلق بالمصالح األمنية لدولة إسرائيل.
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وترتيبا على ما تقدم فأن انتربول فلسطين ليس بمقدوره مالحقة أي اسرائيلي من مرتكبي الجرائم بحق
أبناء الشعب الفلسطيني حيث سيقتصر دوره على مالحقة وتسليم مرتكبي الجرائم الجنائية مثل القتل
والسرقة والمخدرات من غير االسرائيليين.

أما إذا احيلت تلك الجرائم الى المحكمة الجنائية الدولية وبدأت المحكمة فعليا في إجراءات التحقيق
والمقاضاة فان انتربول فلسطين يكون له دور حقيقي في تزويد المحكمة بالمعلومات واألدلة التي من

شأنها المساعدة في حسن سير التحقيقات وذلك بناء على اتفاق التعاون المبرم بين المحكمة الجنائية

الدولية ومنظمة االنتربول.

ثانيا -التعاون بين االنتربول والمحكمة الجنائية الدولية:
ً
في إطار جهود منظمة اإلنتربول الرامية إلى تنمية التعاون الدولي بين المنظمات والهياكل الدولية العاملة
في مجال العدالة الجنائية على الصعيد الوطني والدولي ( ،)1أكدت الجمعية العامة للمنظمة دعمها المطلق

إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،وعزمها الكامل على المساعدة في التحقيقات بشأن الجرائم
المشار إليها في النظام األساسي لمحكمة الهاي ومالحقة المطلوبين وتقديمهم للعدالة (.)2

من جهتها أكدت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،حرصها على ربط عالقات تعاون مع منظمة اإلنتربول

في مجال التحقيقات التي يشرف عليها مكتب المدعي العام ،بشأن مرتكبي االنتهاكات الجسيمة للقانون

الدولي اإلنساني(.)3

وقد تبلور هذا التوجه من خالل االتفاق المؤرخ في  9أكتوبر 1113المبرم بين منظمة اإلنتربول من جهة،
ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بالهاي من جهة أخرى ،وقد حدد هذا االتفاق

نطاق تعاون منظمة اإلنتربول من جهة ،ومكتب المدعي العام من جهة أخرى.

حيث جاء فيه "بأن يوافق الطرفان [اإلنتربول والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة] على تبادل المعلومات
الشرطية المحددة في أنظمة ولوائح اإلنتربول السارية ،وطبًقا إلجراءاتها القائمة ،ونظام روما األساسي،
والالئحة  81من نظام اإلجراءات واألدلة".
وعليه ،تقوم األمانة العامة لإلنتربول بوضع قواعد بياناتها رهن استغالل مكتب المدعي العام ،حتى يتمكن

من التزود بالمعلومات واألدلة التي من شأنها المساعدة في حسن سير التحقيقات الجارية بخصوص جرائم

القانون الدولي اإلنساني التي تنظر فيها المحكمة ،كما يمكنه االستعانة بخبراء منظمة اإلنتربول لالستفادة
بآرائهم الموضوعية في المسائل الجنائية ذات الصبغة العلمية المعقدة.

) (1المادة  41من القانون األساسي لإلنتربول.

)LEBRUN (M) INTERPOL, que sais-je? 1997, Sirey, ParisFrance P. 42.(2

) (3المادة ( 54ج) و (د) من نظام روما األساسي.
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في المقابل ،يلتزم مكتب المدعى العام باحترام قواعد معاملة المعلومات الشرطية المحددة في أنظمة ولوائح

اإلنتربول السارية ونظام روما األساسي ،ونظام اإلجراءات واألدلة المعتمد( ،)1كما ويلتزم مكتب المدعي
العام بمراعاة سرية المعلومات التي يتزود بها من قواعد بيانات المنظمة ،ويضمن عدم إفشاءها في أية

مرحلة إجرائية خاصة بسير التحقيقات الخاصة بالدعاوى التي تنظر فيها المحكمة(.)2
نتائج البحث

 -0دفع التطور المستمر للظاهرة اإلجرامية الدولية بأشكالها وأبعادها المختلفة وما تشكله من خطورة
على أمن األفراد واستقرار الدول ،المجتمع الدولي إلى إيجاد الصيغة المثلى لمكافحتها من خالل

البحث عن الوسائل واآلليات القادرة على تحقيق هذه الغاية ،حيث مثلت منظمة اإلنتربول إحدى

الوسائل التي اعتمدتها أطراف المجتمع الدولي لمكافحة الجريمة من خالل تنسيق العمل الشرطي
بين مختلف الهياكل األمنية المختصة التابعة للدول األطراف في هذه المنظمة ،وتدعيم عمل

المنظمات الدولية في مجابهة الظاهرة اإلجرامية

-1

اضطلعت منظمة اإلنتربول على مدى أكثر من نصف قرن ،بمهمة تنسيق العمل الشرطي بين

مختلف الهياكل األمنية المختصة التابعة للدول األعضاء في سبيل مالحقة ،وتتبع المطلوبين ،باعتبار أن

ذلك يمثل جوهر العمل الشرطي عبر العالم فقد عرف نشاط المنظمة تطو اًر مستم اًر ،بدأت تجلياته من
خاصا بها ،أدى إلى تحديث وسائل عملها من خالل تطوير
نظاما داخليًّا ًّ
خالل إحداث قانون أساسي و ً
أهدافها المرسومة ،وعدم حصرها في مهمة التصدي لإلجرام والمجرمين ،استجابة للتطورات الكبيرة التي

تعرفها الظاهرة اإلجرامية باستمرار ،والتي فرضتها متغيرات واقع المجتمع الدولي.

سندا حقيقيًّا لعمل الهياكل األمنية للدول األطراف على مستوى ضبط واحضار
 -3مثلت منظمة اإلنتربول ً
األفراد المطلوبين أمام الهياكل القضائية الوطنية ،والدولية ،بفضل آلياتها وتقنياتها المتطورة ،واسهامها
في تسريع اإلجراءات وجمع األدلة الضرورية لحسن سير األبحاث الشرطية ،والتحقيقات القضائية

على المستوى الوطني والدولي في جميع الجرائم.

 -4ولم يقتصر عمل المنظمة على تنسيق العمل الشرطي بين الهياكل األمنية المختصة التابعة للدول
األعضاء في التصدي للجريمة ،بل امتد إلى بحث الوسائل والتدابير الفعالية للوقاية من هذه الظاهرة،

فقد انتهجت سياسة وقائية اعتمدت أساساً على نشر التحذيرات الوقائية ،وتعميمها على مختلف الدول
األعضاء ،حتى تنتبه إلى مختلف التهديدات اإلجرامية التي قد تواجهها.

) (1البند األول من المادة الثانية من االتفاق الخاص بتعاون منظمة اإلنتربول مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
الدائمة.
) (2البند الثاني ن المادة الثانية من االتفاق.
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 -5في ضوء ذلك مثل انضمام فلسطين الى منظمة االنتربول مكسبا حقيقيا من الناحية الدبلوماسية إذ أنه
ّ
يعزز مكانة فلسطين على المستوى الدولي ويعمل على مساواتها بجميع الدول االعضاء من حيث

الحقوق والواجبات والمساهمة في تطبيق القانون على المستوى.

 -6يعد انضمام فلسطين الى منظمة االنتربول مكسباً حقيقياً كذلك من الناحية االمنية اذ انه يفتح االفاق
امام جهاز الشرطة الفلسطيني في الحصول على األدوات والخدمات الالزمة لتأدية مهامه بفعالية،

حيث ان االنتربول يوفر تدريبا محدد األهداف ودعما متخصصا لعمليات التحقيق وبيانات مفيدة

وقنوات اتصال مؤمنة تساعد هذه المجموعة المتنوعة من األدوات والخدمات عناصر الشرطة في

الميدان على إدراك توجهات الجريمة ،وتحليل المعلومات وتنفيذ العمليات ،وفي نهاية المطاف توقيف
أكبر عدد من المجرمين.

توصيات البحث

 -0نوصي القائمين على جهاز الشرطة الفلسطيني بتعزيز التعاون الشرطي بين جهاز الشرطة
الفلسطيني وأجهزة الشرطة اعضاء منظمة االنتربول حيث أن وظيفة الشرطة في الدول العصرية
تعمق مفهومها االستراتيجي إلى درجة نشأت معها التزامات جديدة ذات أبعاد دولية لحفظ األمن

ومكافحة الجريمة الدولية عبر الوطنية فأصبح هناك ضرورة حتمية لتعاون أجهزة الشرطة وكافة
أجهزة العدالة الجنائية.

 -1كما ونوصي القائمين على جهاز الشرطة بالعمل على تطوير قدرات المؤسسة الشرطية
الفلسطينية لتواكب تطور المؤسسات الشرطية للدول أعضاء المنظمة حيث أن ذلك سيساهم في
تأمين سرعة تبادل المعلومات والبيانات الشرطية ،وتحليلها ،واتخاذ ما يلزم من إجراءات ردعية

وتدابير وقائية؛ حيث أن تفاوت قدرات األجهزة الشرطية المختصة التابعة للدول األطراف ،في
مكافحة الجريمة واختالف درجات التطور بينها ،من العوائق التي عرقلت عمل المنظمة.

 -3كما يوصي الباحثين أيضا الدول األطراف بالتحلي بالمسئولية وتغليب المصالح التي تخدم

الجماعة الدولية ككل على المصالح الفردية والتي ترتبط بالبعد السياسي والذي يحول دون دفع

كثير،
التعاون الشرطي على المستوى الدولي لمكافحة الجريمة في إطار منظمة اإلنتربول؛ إذ أنه ًا
ما يكون هذا التعاون منعدماً أو شبه منعدماً بين الدول األطراف التي تحكمها عالقات سياسية
متوترة ،وهو ما ينعكس مباشرة على فاعلية دور منظمة اإلنتربول في مكافحة الجريمة.

وخصوصا المواد
 -4يوصي الباحثون بإعادة النظر في بعض بنود اتفاقية اوسلو ومحاولة تعديلها
ً
التي تسلب القضاء الفلسطيني االختصاص على الجرائم المرتكبة من اسرائيليين بحق الفلسطينيين
الن ذلك يقوض جهود دولة فلسطين وسعيها لمحاكمة المتهمين االسرائيليين ،على اعتبار أن

القضاء الوطني هو أُولي درجات اإلدانة لهؤالء الجناة.
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المؤلفات العامة والمتخصصة:

قائمة المراجع

 -0بيلسون ،اإلنتربول في الصراع ضد الجريمة الوطنية ،ترجمة عماد طحينة ،ومازن نافع ،دار معد للنشر
والتوزيع ،دمشق – سوريا -0990

 -1لواء /سراج الدين الروبي ،آلية اإلنتربول في التعاون الدولي الشرطي ،الدار المصرية اللبنانية للطباعة
والنشر – الطبعة الثانية ،سنة -1110

 -3مقدم د .عبد الصمد سكر ،التعاون الدولي األمني في مكافحة الجرائم المعاصرة ،الطبعة األولى ،مطبعة
كلية الشرطة.1111 ،

 -4د .عبد العزيز محمد سرحان ،األصول العامة للمنظمات الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة -0967
.0968

 -5د .عالء الدين شحاتة ،التعاون الدولي في مكافحة الجريمة ،ايتراك للنشر والتوزيع ،القاهرة.1111،

 -6د .عكروم عادل ،المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة –
دراسة مقارنة ،كلية الحقوق – جامعة البليدة ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية.1103 ،

 -7د .فائزة يونس الباشا ،الجريمة المنظمة في ظل االتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ،دار النهضة العربية،
.1111

 -8د .محمد حافظ غانم ،مبادئ القانون الدولي العام – المعاهدات ،معهد الدراسات العربية ،القاهرة،
-0960

 -9د .محمد سامي عبد الحميد ،العالقات الدولية مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ،دار المطبوعات
الجامعية ،اإلسكندرية.1101 ،

 -01د .محمد سعيد الدقاق ،األمم المتحدة والمنظمات المتخصصة واإلقليمية ،الطبعة األولى ،مؤسسة
الثقافة الجامعية ،اإلسكندرية.0998 ،

 -00د .محمد منصور الصاوي ،أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية "دراسة
مقارنة في القانون الدولي االجتماعي في مجال مكافحة الجرائم الدولية للمخدرات وابادة األجناس وخطف

الطائرات وجرائم أخرى" ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية.1101 ،

 -01د .محمود مدين عبد الرحمن ،النظام القانوني للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية اإلنتربول في مجال
تسليم المجرمين ،المصرية للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى.1107 ،

 -03د .منتصر سعيد حمودة ،المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول) ،محاضر بكلية الحقوق ،جامعة
المنوفية ،الطبعة األولى ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية1118 ،م.
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المقاالت والبحوث:
 -0إلياس توما :واقع اإلنتربول ال يشبه األساطير ،مقال منشور على شبكة االنترنت على الموقع اآلتي:
http://www.interpol.int
عاما على مؤتمر بروكسل ،بحث في المجلة الدولية للشرطة
 -1د .رايموند إي كندال ،إنتربول أربعون ً
الجنائية ،تصدرها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ،الطبعة العربية ،العدد  399لسنة .0986

 -3د .عبد هللا القبيس ،اإلنتربول ومالحقة الجريمة الدولية ،بحث في مجلة الدراسات والثقافة الشرطية
الكويتية ،تصدر عن و ازرة الداخلية بإدارة العالقات العامة بالكويت ،العدد  ،011السنة -0980

 -4د .كلود فاالكس ،المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ،بحث في المجلة الدولية للشرطة الجنائية ،تصدرها
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول) ،الطبعة العربية ،العدد  ،387أبريل .0985

المراجع االجنبية:
1-RAYMOND E. Kendall: Interpol et la lute la criminalite organisse transnational ,
la doc, france, op, cit, p226 et ss.
2. MICHEL GURFINKIEL, Géopolitique de la Criminalité, La Doc Fran Paris
1996, p 117.
3. LEBRUN(M) INTERPOL, que sais-je? 1997, Sirey, ParisFrance
التقارير والوثائق:
 -1ىالوثائق الرسمية ،الجمعية العامة لألمم المتحدة ،الدورة  ،51إعالن األمم المتحدة بشأن الجريمة واألمن
العام ،الوثيقة رقم  ،)22/A/51( 1األمم المتحدة ،نيويورك.1996 ،

 -2الوثيقة المنبثقة عن لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ،الدورة السادسة ،المرفق الرابع ،الفريق العامل
المعني بتنفيذ إعالن نابولي السياسي وخطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومسألة
صوغ اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة المنظمة المجلس االقتصادي واالجتماعي ،نيويورك .1997

 -3الوثيقة المنبثقة عن المؤتمر الوزاري العالمي المعنى بالجريمة المنظمة ،نابولي جدول األعمال المؤقت
المشروع وتنظيم األعمال المقترحة ،الوثيقة رقم ( )E/CONF/88/4األمم المتحدة ،المجلس االقتصادي
واالجتماعي ،نيويورك.1994 ،

 -4تقرير اللجنة المتخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،الدورة الخامسة ،مشروع
بروتوكول لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والجو والبحر ،مكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة

الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،وثيقة رقم)REV1-245/4/ADD1-A/AC( :

 -5تقرير النشاط السنوي لمنظمة اإلنتربول لعام http://www.interpol.int/ar.2112
 -6التقرير السنوي لمنظمة اإلنتربول لعام http://www.interpol.int/ar.3353

 -7تقرير النشاط السنوي لمنظمة اإلنتربول لعام http://www.interpol.int/ar-2111
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آليات تطبيق ق اررات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية
Mechanisms for the implementation of resolutions of international
legitimacy on the issue of Palestine
إعـــــــــــــــــــداد
 يحيى سعيد قاعود.أ

 إيهاب يوسف أبو منديل.د

باحث في مركز التخطيط الفلسطيني

باحث في العلوم السياسية

:ملخص

بحثت الدراسة في آليات تنفيذ ق اررات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية إلنهـاء االحـتالل واقامـة
 وأوضــحت أهميــة التمســك بق ـ اررات الشــرعية الدوليــة ومواجهــة االحــتالل مــن خــالل بنــاء.الدولــة الفلســطينية
خطــة اســتراتيجية متكاملــة تــدمج كافــة أدوات النضــال الــوطني السياســية والقانونيــة والشــعبية للضــغط علــى

.المجتمع الدولي إللزام االحتالل بتنفيذ ق اررات الشرعية الدولية
بينت الدراسة اآلليـات والمسـارات التـي مـن الممكـن السـير بهـا لمجابهـة االحـتالل فـي هيئـات األمـم المتحـدة

 مطالبــة المجتمــع الــدولي وهيئاتــه الدوليــة: وخلصــت الد ارســة إلــى عــدة نتــائج كــان أهمهــا.والمحــاكم الدوليــة
 أو تنفيــذ عقوبــات سياســية واقتصــادية وثقافيــة حتــى يــذعن،بــإلزام االحــتالل بتنفيــذ ق ـ اررات الشــرعية الدوليــة

.االحتالل للقانون الدولي وق اررات الشرعية الدولية

 الشــرعية، االتحــاد مــن أجــل الســالم، القــانون الــدولي، المحــاكم الدوليــة، األمــم المتحــدة:الكلمــات المفتاحيــة
.الفلسطيني- الصراع اإلسرائيلي،الدولية
Abstract:
The study examined the mechanisms for implementing the resolutions of
international legitimacy on the question of Palestine to end the Israeli
occupation and establish the state Palestinian Authority، The study highlighted
the importance of upholding the resolutions of international legitimacy and
confronting the occupation by building an integrated strategic plan that
integrates all the instruments of national political struggle and to exert pressure
on the international community to compel the occupation to implement the
resolutions of international legitimacy and to work for the internationalization of
the conflict in United Nations bodies, to implement resolutions of international
legitimacy.
The study indicated the mechanisms and paths that could be taken to counter
the occupation in United Nations bodies and international tribunals. The study
found several outcomes, the most important of which were: Demands that the
international community and its international bodies compel the occupation to
implement the resolutions of international legitimacy or implement political,
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economic and cultural sanctions in order to comply with international law and
the resolutions of international legitimacy.
Keywords: United Nations, International courts, international law, uniting for
Peace, International Legitimacy, The Israeli-Palestinian conflict.
مقدمة الدراسة:
عاما ،ومشكلة المنطقة العربية الناجمة عن احتالل فلسطين "القضـية الفلسـطينية"،
منذ ما يزيد عن سبعين ً
ه ــو الموض ــوع الق ــديم الجدي ــد ف ــي أروق ــة األم ــم المتح ــدة وهيئاته ــا حت ــى يومن ــا ه ــذا ،وق ــد حص ــدت القض ــية
الفلســطينية مســاحة واســعة مــن المناقشــات واالجتماعــات والمــؤتمرات واللجــان والبعثــات وغيرهــا فــي األمــم
المتحدة .وصدرت العديد من الق اررات بشأن القضية الفلسطينية سواء من مجلـس األمـن أو الجمعيـة العامـة

أو هيئاته ــا الدولي ــة األخ ــرى .وب ــالرغم م ــن ذل ــك تت ازي ــد سياس ــات واجـ ـراءات االح ــتالل العنصـ ـرية م ــن ط ــرد
م ـواطنين واعتــداءات متكــررة علــى المقدســات الفلســطينية وقطــاع غــزة بــالقوة العســكرية ،وتش ـريع ق ـوانين فــي
البرلمان اإلسرائيلي "الكنيست" في األرض المحتلة عام 1967م كتسوية البـؤر االسـتيطانية واعتبـار القـدس

عاصمة لالحتالل ،بهدف شرعنه سياسات واجراءات االحتالل على أرض الواقع.

فــي ظــل كــل هــذا ،األمــم المتحــدة تتحمــل مســؤولية تاريخيــة تجــاه الشــعب الفلســطيني وقضــيته ،فهــي التــي
صــادقت علــى قـرار التقســيم ( ،)181وهــي التــي أكــدت مــن خــالل عشـرات القـ اررات لهيئاتهــا المختلفــة علــى

عدالة حقوق الشعب الفلسطيني وشرعيتها .ولهذا ،فإن األمم المتحدة تقع على عاتقها مسـؤولية دائمـة تجـاه
الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة إلى حـين التوصـل إلـى حـل يضـمن إنهـاء االحـتالل اإلسـرائيلي( .)1الـذي
نال شرعيته ودولته على أرض فلسطين من خالل قرار التقسيم ( ،)181ومن ثـم تنكـر لبـاقي قـ اررات األمـم

المتحدة الصـادرة بخصـوص القضـية الفلسـطينية .وحينمـا ننظـر للسياسـة الخارجيـة اإلسـرائيلية وسـلوكها فـي
األمم المتحدة على مر تاريخ القضية الفلسطينية ،نصطدم بحقيقـة أليمـة هـي ،أن القـ اررات الدوليـة الخاصـة

بالصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني ،تأتي لصالح دولة االحتالل ،فالق اررات الجديدة تشرع لدولة االحتالل مزيـداً
من األراضي والسياسات االحتاللية أكثر من الق اررات القديمة-التي سبقت الق اررات الجديدة.

هناك مسألتين البـد مـن استضـاحهم عنـدما نبنـي سياسـاتنا لتطبيـق قـ اررات األمـم المتحـدة الخاصـة بالقضـية

الفلســطينية .األولــى ،فهــم طبيعــة السياســية الخارجيــة اإلس ـرائيلية فــي األمــم المتحــدة وهيئاتهــا ،فبــالرغم مــن

امتالكها للقوة المادية إال انهـا تتمسـك بـاألمم المتحـدة وهيئاتهـا .أمـا الثانيـة فهـي ،دور الـدول الكبـرى الـداعم

للمساعي اإلسرائيلية ،السيما الواليات المتحدة األمريكية.

( )1عبد العاطي ،صالح :)2115( .السياسات والمسارات المطلوبة لمحاسبة االحتالل اإلسرائيلي ودعم الحقوق الفلسطينية ،المؤتمر

السنوي الرابع "القضية الفلسطينية والبعد الدولي الفرص والمتطلبات اإلستراتيجية ،المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات

االستراتيجية-مسارات ،البيرة-فلسطين ،ص.61
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التشــخيص الــدقيق يعطــي فرصـاً أفضــل فــي وضــع التصــورات الالزمــة لمواجهــة سياســة إسـرائيل تجــاه األمــم
المتحــدة .فــنحن بحاجــة لتطبيــق الق ـ اررات األمميــة أكثــر مــن حاجتنــا الستصــدار المزيــد مــن الق ـ اررات ،لــذلك

علينا التفكير بطرق وآليات تفعيل ق اررات األمم المتحدة في ظل المتغيرات الدولية.

مشكلة الدراسة:

تــتلخص مشــكلة الد ارســة بــأن هنــاك العديــد مــن قـ اررات الشــرعية الدوليــة الخاصــة بالقضــية الفلســطينية غيــر

مطبقــة ،وســيتم مناقشــة آليــات ومســارات تطبيــق ق ـ اررات الشــرعية فــي هــذه الد ارســة ،وكــذلك بحــث التحــديات

التي تواجه الدبلوماسية الفلسطينية في تطبيق تلك الق اررات قانونياً وسياسيًّا .في ضـوء ذلـك ،تطـرح الد ارسـة

السؤال الرئيس التالي :ما هي آليات ووسائل تطبيق ق اررات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية؟
تساؤالت الدراسة الفرعية:

 -1كيف يمكن تفعيل القضية الفلسطينية قانونياً وسياسيًّا في األمم المتحدة وهيئاتها؟
 -2ما هي اآلليات واإلجراءات لمقاضاة االحتالل في المحاكم الدولية؟

 -3ما المسارات واإلجراءات في األمم المتحدة وهيئاتها لتعزيز مكانة الدولة الفلسطينية؟

 -4كيف يمكن مواجهة االحـتالل فـي األمـم المتحـدة وهيئاتهـا بـدالً مـن الـدفاع إن لـم تـذعن لقـ اررات
الشرعية الدولية؟

أهداف الدراسة:
-

توضيح اآلليـات واإلجـراءات التـي مـن الممكـن التحـرك باتجاههـا فـي األمـم المتحـدة وهيئاتهـا لتنفيـذ
ق ـ ـ اررات الشـ ــرعية الدوليـ ــة الخاصـ ــة بالقضـ ــية الفلسـ ــطينية ،وتبيـ ــان التحـ ــديات التـ ــي تواجـ ــه القيـ ــادة

-

الفلسطينية في تلك اإلجراءات في ضوء المتغيرات الدولية سواء الدبلوماسية أو القانونية.

مواجهــة االحــتالل اإلس ـرائيلي فــي األمــم المتحــدة وهيئاتهــا مــع م ارعــاة الظــروف الدوليــة ،وامكانيــة
مقاضاة االحتالل في المحاكم الدولية والمحاكم الوطنية ذات االختصاص الدولي لإلذعـان لقـ اررات

الشرعية الدولية

أهمية الدراسة:

-

االهتمام بالقانون الدولي في مواجهة االحتالل وفًقا لق اررات الشرعية ،والمطالبة بإنهاء االحتالل إن

ك ــان ف ــي مجل ــس األم ــن أو الجمعي ــة العام ــة ،واللج ــوء إل ــى القض ــاء ال ــدولي إن ك ــان استش ــارياً أو

قضائيا.
-

إمكانية استفادة الفلسطينيين من كل مسار سـواء فـي مجلـس األمـن أو الجمعيـة العامـة أو المحـاكم
الدوليــة .وهــذا يتطلــب وضــع اســتراتيجية فلســطينية متكاملــة لكــل المســارات والخيــارات التــي تجبــر

المجتمع الدولي أوالً لتحمل مسؤولياته وتلزم إسرائيل ثانياً بتنفيذ الق اررات الدولية.
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منهج الدراسة:
تســتخدم الد ارســة المــنهج الوصــفي التحليلــي ،لوصــف الواقــع الــدولي ،وتحليــل تــدويل الص ـراع الفلســطيني-
اإلس ـرائيلي لألمــم المتحــدة وهيئاتهــا ،وتفعيــل دور الدبلوماســية الفلســطينية مــن خــالل طــرح مســارات جديــدة

للتحــرك قانوني ـاً ودبلوماســياً فــي األمــم المتحــدة وخارجهــا .وكــذلك تحليــل نصــوص مواثيــق الهيئــات الدوليــة

وق ـ اررات الشــرعية الدوليــة واالتفاقــات ذات الصــلة بمقاضــاة إس ـرائيل فــي المحــاكم الدوليــة والزامهــا بتطبيــق

ق اررات الشرعية الدولية.
تقسيمات الدراسة:

تنقسـم الد ارســة وفًقــا للسـؤال الـرئيس إلــى ثالثــة مباحــث رئيســية وخاتمـة تتضــمن النتــائج والتوصــيات .تنــاقش

الد ارســة فــي المبحــث األول القضــية الفلســطينية بــين مفاوضــات التســوية والتــدويل .أمــا فــي المبحــث الثــاني
تعرض اآلليات واإلجراءات التي من الممكن التحرك من خاللها داخل نطاق األمـم المتحـدة .وفـي المبحـث

األخير تحاول الدراسة عرض المسارات القانونية لمالحقة االحتالل في المحاكم الدولية.
المبحث األول

القضية الفلسطينية بين مفاوضات التسوية والتدويل
إن القضية الفلسطينية دوليـة بامتيـاز ،منـذ أن كانـت محـط أنظـار مخططـات االسـتعمار األوروبـي الحـديث

فـي سـايكس بيكـو 1916م ،وقطـع بريطانيـا العظمـي آنــذاك وعـداً علـى نفسـها "وعـد بلفـور 1917م" إلقامــة
وطــن قــومي لليهــود فــي فلســطين ،وبعــد تــأمين الهج ـرات الصــهيونية مــن قبــل الــدول الغربيــة إلــى فلســطين،
وضــعت بريطانيــا المســألة الفلســطينية أمــام هيئــة األمــم المتحــدة عــام 1947م ،التــي أصــدرت ق ـرار تقســيم

فلسطين ( .)181وبعد إقامة "دولة االحتالل" عام 1948م واندالع الحـروب اإلسـرائيلية-العربيـة ،أصـدرت
األم ــم المتح ــدة وهيئاته ــا العدي ــد م ــن القـ ـ اررات الخاص ــة بالقض ــية الفلس ــطينية ،وك ــذلك عرض ــت العدي ــد م ــن
مشــاريع التس ــوية .وعليــه ،تبح ــث الد ارســة ف ــي مبحثهــا األول مطلب ــين .فــي المطل ــب األول تنــاقش الد ارس ــة

القضـ ــية الفلسـ ــطينية فـ ــي مفاوضـ ــات التسـ ــوية ،أمـ ــا فـ ــي المطلـ ــب الثـ ــاني تنـ ــاقش الد ارسـ ــة تـ ــدويل القضـ ــية

الفلسطينية.

المطلب األول

مفاوضات التسوية
عرضت الكثير من مشاريع التسوية السياسية على مر تاريخ الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي ،إال أنها باءت

بالفشل لعدم توفر الحد األدنـى فـي تلـك المشـاريع للحقـوق الفلسـطينية .وفـي محاولـة جـادة إلنهـاء االحـتالل

لأل ارضــي الفلســطينية عبــر المفاوضــات وقــع اتفــاق أوســلو 1993م ،وقــد نــص االتفــاق علــى إنهــاء المرحلــة
االنتقالي ــة ف ــي ع ــام 1999م ،م ــا يعن ــي إقام ــة دول ــة فلس ــطينية متف ــق عليه ــا ب ــين الج ــانبين .وق ــد اس ــتمرت

المفاوضــات الفلســطينية-اإلس ـرائيلية منــذ عــام 1993م حتــى عــام  2111دون التوصــل إلــى اتفــاق ســالم
نهائي بين الطرفين ،بسبب التعنت اإلسرائيلي ورفض تقديم استحقاقات التسوية السياسية.
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ار بالتوجــه إلــى األمــم المتحــدة مــن أجــل الحصــول علــى العضــوية فــي األمــم
اتخــذت الســلطة الفلســطينية ق ـرًا
المتحدة ،تبعة حركة دبلوماسية نشـطة لنيـل التأييـد الـدولي فـي األمـم المتحـدة( .)1إن اتفـاق أوسـلو لـم يحمـل

فـي بنـوده نــص صـريح فــي حــال االخـالل فــي تطبيــق االتفـاق أو تفســير نصوصــه ،الـذهاب لمحكمــة العــدل
الدولية .ولعل هذا الخلل قائم على سببين رئيسيين ،هما:

أوًال -لم تكن منظمة التحريـر الفلسـطينية التـي وقعـت االتفـاق تتمتـع بصـفة دولـة فـي المجتمـع الـدولي ،كـي
تستطيع مقاضاة االحتالل واجباره على تنفيذ االتفاق.

ثانيا -إن تطبيـق العدالـة الدوليـة مرهـون بالسياسـة الدوليـة .فكـان حاضـ اًر الضـغط األمريكـي إلتمـام االتفـاق
ً
ورعايته الكاملة عبر المفاوضات.
إن الق اررات الصادرة عن مجلس األمن أو الجمعية العموميـة لألمـم المتحـدة تحمـل فـي داخلهـا بعـداً سياسـيًّا
يقودنا إلى تلك المفاوضـات .فهنـاك قـ اررات صـادرة عـن الجمعيـة العموميـة أي قـ اررات غيـر ملزمـة خاضـعة

للنقاش والحوار بل التفاوض ،وهذا يدخل بعداً سياسيًّا يقاس بالقدرة على التأثير أو التفـوق ويخضـع لميـزان
القوى أو الدعم الدولي ألحد الطرفين .وهناك قرارات ملزمة صادرة عن مجلـس األمـن ولكنهـا غيـر واضـحة
النصوص أو قابلة للتأويل وتفسح مجال للتناقضات وترجح كفة طرف على حساب اآلخـر( .)2وبعـد عقـدين

ونصف علـى اتفـاق أوسـلو ال يمكـن االسـتمرار فـي نفـس الطريـق لـذا ،أصـبح توجـه القيـادة الفلسـطينية هـو،

تــدويل القضــية لألمــم المتحــدة وهيئاتهــا .أي أن القيــادة الفلســطينية تســير فــي مســار يحمــل االتجــاهين معـاً،
التسوية السياسية وتدويل القضية الفلسطينية.

المطلب الثاني

تدويل القضية الفلسطينية
نشأت القضية الفلسطينية نتيجة لعوامل ونزاعات دولية ،وذلك ال يعني أنهـا قضـية مدولـة علـى أسـاس أنهـا

ـتنادا إلــى أحكــام وقواعــد القــانون
دوليــة المنشــأ ،ك ـون التــدويل يعنــي إدراج القضــية فــي األجنــدة الدوليــة اسـ ً
الــدولي الــذي يوجــب التعــاطي معهــا كقضــية حقوقيــة تنســجم ومقاصــد األمــم المتحــدة ،وبالتــالي فــإن مســألة
تنادا إلـى
التدويل هي مسؤولية فلسـطينية ومسـؤولية المجتمـع الـدولي ككـل؛ ألن حـل القضـية الفلسـطينية اسـ ً
حــق الشــعوب فــي تقريــر المصــير الــذي يعتبــر أهــم ركــائز القــانون الــدولي ،يعمــل علــى حفــظ الســلم واألمــن

الدوليين( .)3ويعتبر قيس عبد الكريم أن خيـار تـدويل الصـراع يعنـي مسـارين متـداخلين ،كالههمـا يـؤثر علـى
األخر ،وهما :األول ،تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين من حيث االعتراف بها من قبـل أوسـع عـدد مـن

( )1لالستزادة:

 -راجع كتاب "فلسطين وعضويتها كدولة في األمم المتحدة" الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان-ديوان المظالم ،رام هللا-فلسطين .2111

()2

مهنا ،مجد الوجيه :)2116( .االتحاد من أجل السالم ،مجلة مركز التخطيط الفلسطيني ،العدد  ،49-48غزة-فلسطين ،ص.156

( )3العموري ،ياسر :)2115( .تدويل القضية الفلسطينية من منظور قانوني ،المؤتمر السنوي الرابع "القضية الفلسطينية والبعد الدولي
الفرص والمتطلبات اإلستراتيجية ،المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االست ارتيجية-مسارات ،البيرة-فلسطين ،ص53
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دول العالم وهيئـات األمـم المتحـدة ،مـن خـالل انضـمامها لالتفاقيـات الدوليـة المختلفـة .أمـا الثـاني ،االسـتناد

إلى القانون الدولي وتفعيله من أجل جلب المجتمع الدولي إلى النقطة التـي يحاسـب فيهـا إسـرائيل ويضـعها
موضع المساءلة على خروقاتهـا واسـتمرار احتاللهـا فـي األرض الفلسـطينية( .)1فيمـا يـري ياسـر العمـوري أن
تــدويل القضــية الفلســطينية يتطلــب جاهزيــة ،ومــن أهــم متطلبــات التــدويل علــى المســتوى الــداخلي :إصــالح
النظام القانوني الفلسطيني بشكل يتواءم ومتطلبات التدويل واستحقاقاته ،واعتماد اسـتراتيجية فلسـطينية ذات

بعــد قــانوني دولــي ،وضــرورة تبنــي خطــة عمــل تنفيذيــة للخطــة االســتراتيجية( .)2فيمــا يــرى عصــام يــونس أن
القضية الفلسطينية ولدت مدولة ،فقد نشـأت بقـرار مـن الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة ،أن موضـوع التـدويل

يجــب النظــر إليــه باعتبــاره جــزءاً مــن تعظــيم االشــتباك السياســي والقــانوني والدبلوماســي مــع االحــتالل فــي

هيئــات األمــم المتحــدة( .)3يمثــل تــدويل القضــية فــي األمــم المتحــدة أحــد خيــارات القيــادة الفلســطينية ،بهــدف

إحقاق الحقوق الفلسطينية ،ومن أجل تنفيذ ق اررات الشرعية الدولية.

إن غالبيــة ق ـ اررات األمــم المتحــدة المتعلقــة بالقضــية الفلســطينية لــم تطبــق حتــى اآلن .ويــرى أســتاذ القــانون
الدولي عبد الحكيم وادي أن المشكلة في تنفيذ وتطبيق ق اررات الشرعية الدولية في المنطقة العربية ال تكمن
في التوصيات والقـ اررات بحـد ذاتهـا ،ألنهـا قـ اررات جـاءت محصـلة لتوازنـات دوليـة داخـل األمـم المتحـدة فـي

فترة محددة من تاريخ النظام الدولي ،وال يمكننا أن ننتظـر مـن المنـتظم الـدولي الـذي تحكمـه الـدول الخمـس

صــاحبة حــق الفيتــو ،أن تقــر بــالحقوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني كمــا ي ارهــا العــرب وأح ـرار العــالم ،وال
يتلخص فقط بأن تقوم هذه الدول الكبرى بالضـغط علـى إسـرائيل االلتـزام بهـذه القـ اررات الدوليـة( .)4فالمسـألة

تتعلق بمصالح الدول الكبرى واستراتيجياتها السياسية.

الــدول الفوقيــة لهــا اليــد العليــا فــي األمــم المتحــدة ومؤسســاتها ،فهــي مــن يخــرق ميثــاق األمــم المتحــدة ويهــدد

األمــن والســلم الــدولي .ويوضــح أســتاذ العلــوم السياســية إبـراهيم أبـراش تــأثير الــدول الكبــرى فــي تنفيــذ قـ اررات
األمــم المتحــدة ،قــائال" :تتمثــل مظــاهر الــدول الكبــرى فــي الخــرق الســافر لميثــاق األمــم المتحــدة مــن خــالل
سياسـة الكيــل بمكيـالين فــي مجـال حفــظ السـلم واألمــن الـدولي ،ويبــدو ذلـك واضـ ًـحا مـن خــالل مقارنـة مــا تــم
بخص ــوص العـ ـراق بع ــد احتالل ــه للكوي ــت م ــن ناحي ــة ،وثب ــات إن ل ــم يك ــن تراجعـ ـاً بش ــأن القـ ـ اررات المتعلق ــة

( )1عبد الكريم ،قيس :)2115( .المتطلبات السياسية الداعمة للتوجه إلى المؤسسات الدولية ،المؤتمر السنوي الرابع "القضية الفلسطينية والبعد

الدولي الفرص والمتطلبات اإلستراتيجية ،المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية-مسارات ،البيرة-فلسطين ،ص.84
( )2المرجع السابق ،العموري ،ياسر ،ص.57-54
()3

يونس ،عصام :)2115( .التدويل :قفز في الهواء أم أداة كفاحية لتعظيم االشتباك السياسي والقانوني ،المؤتمر السنوي الرابع

"القضية الفلسطينية والبعد الدولي الفرص والمتطلبات اإلستراتيجية ،المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية-

مسارات ،البيرة-فلسطين ،ص93

( )4وادي ،عبد الحكيم :)2113( .أزمة تطبيق ق اررات الشرعية الدولية-فلسطين نموذجاً ،مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق اإلنسان
ومتابعة العدالة الدولية.
http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=4739
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بالقض ــية الفلس ــطينية .فالش ــرعية الدولي ــة ل ــم تك ــن س ــوى مظل ــة لتمري ــر اإلرادة األمريكي ــة الغربي ــة المتطلع ــة
لتوظي ــف أزم ــة الخل ــيج لتحقي ــق مص ــالح إس ــتراتيجية لهـ ـا ف ــي المنطق ــة ،وتظه ــر ازدواجي ــة المع ــايير مقارن ــة

باحتالل إسرائيل أراض عربية – الضفة الغربية وقطاع غزة والجوالن – في عدوان  1967وأصـدر مجلـس
األمــن القـ اررين رقــم ( )242و( )338اللــذان يؤكــدا علــى ضــرورة انســحاب إسـرائيل مــن األرض المحتلــة إال

أن مجلـس األمــن ونتيجــة الضــغط األمريكــي فضــل البقــاء ضـمن حيــز اســتعمال الطــرق الســلمية لحــل النـزاع

العربي -اإلسرائيلي ولم يقم بأي خطوات عملية إلجبار إسرائيل علـى االلتـزام بهـذين القـ اررين"( .)1إن األمـم

المتحــدة وهيئاتهــا وقعــت رهينــة الهيمنــة األمريكيــة التــي عطلــت كــل ق ارراتهــا المســتحقة فأصــبحت دون أدنــى
شك في المدار األمريكي ،وأصبحت الواليات المتحـدة األمريكيـة تنفـرد باالسـتحواذ علـى القضـية وتخضـعها

لمنظورها السياسي ،وهكـذا فـإن سياسـة المنظمـة أصـبحت تتقـاطع مـع مجمـل السياسـات األمريكيـة المنحـازة

استراتيجياً إلسرائيل( .)2لذا ،على القيـادة الفلسـطينية وضـع خطـة اسـتراتيجية مـن أجـل تنفيـذ قـ اررات الشـرعية
دوليــا للــدفاع عــن الحــق الفلســطيني ،خاصــة بعــد حصــول فلســطين علــى
الدوليــة ،ولــيس فقــط اســتخدامها ًّ
عضوية الدولـة الم ارقـب فـي األمـم المتحـدة ،ودخولهـا للعديـد مـن االتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة ،مـا يؤهلهـا

للجوء إلى األمم المتحدة وهيئاتها لمقاضاة إسرائيل وارغامها على تنفيذ ق اررات الشرعية الدولية.

بناء على ما سبق ،يمكن القـول بـأن السياسـة والقـانون فـي القضـية الفلسـطينية يتشـابكان ،فهمـا يسـيران فـي
ً
طري ــق واح ــد وه ــو إحق ــاق الحق ــوق الفلس ــطينية تاريخيـ ـاً وقانونيـ ـاً .وتت ــأثر السياس ــة الفلس ــطينية ب ــالمتغيرات

السياســية علــى المســتويين الــداخلي والخــارجي ،وي ـرتهن التحــرك قانوني ـاً فــي األمــم المتحــدة وهيئاتهــا بتلــك

المتغيـ ـرات ،خاص ــة وأن ال ــدعم األمريك ــي إلسـ ـرائيل أص ــبح يه ــدد وج ــود الدول ــة الفلس ــطينية .وك ــذلك تعتم ــد

المفاوضـ ــات علـ ــى القـ ــانون الـ ــدولي ،فالمفـ ــاوض الفلسـ ــطيني يحتـ ــاج ألوراق قـ ــوة وضـ ــغط علـ ــى المفـ ــاوض
اإلسـرائيلي ،وقـ اررات الشــرعية الدوليــة أحــد أهــم أوراق القــوة لصــالح المفــاوض الفلســطيني فــي أي مفاوضــات

تســوية قادمــة .لــذا ،ال يمكــن تعطيــل إح ـداها ،فــإذا كانــت الحقــوق الفلســطينية تتطلــب مقاومــة االحــتالل فــي
الداخل ،أو تنشيط الدبلوماسية الرسمية والشعبية في الخارج .فهي باألساس تحتاج لرؤية سياسية فلسطينية

كاملة وخطة استراتيجية قابلة للتطبيق.

( )1أبراش ،إبراهيم :) 2115( .النظام الدولي والتباس مفهوم الشرعية الدولية ،مجلة البصائر ،جامعة البترا ،العدد الثاني ،البت ار-األردن،

ص.135-131

( )2محمد ،عبد الرحيم :)2116( .نظرة في نجاحات األمم المتحدة واخفاقاتها حيال حفظ السلم واألمن الدوليين ،مجلة العلوم القانونية

والشرعية .العدد  ،8السنة الرابعة ،جامعة الزاوية-ليبيا ،ص.219
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المبحث الثاني

اآلليات واإلجراءات داخل نطاق األمم المتحدة
تعتمــد هــذه الد ارســة بشــكل أساســي علــى إب ـراز اإلمكانيــات والمســارات المتاحــة أمــام القيــادة الفلســطينية فــي
األمــم المتحــدة وهيئاتهــا ،س ـواء المســارات المباش ـرة فــي الجمعيــة العامــة ومجلــس األمــن ،أو المســارات غيــر
المباشرة "الضاغطة" في المحاكم الدولية ،لتنفيذ ق اررات الشرعية الدولية.

كــذلك تســعى الد ارســة فــي هــذا المبحــث محاولــة كشــف الطــرق واآلليــات للدبلوماســية الفلســطينية كــي تواجــه

االحتالل بدالً مـن الـدفاع فقـط فـي األمـم المتحـدة وهيئاتهـا ،وذلـك مـن خـالل مطلبـين ،األول مجلـس األمـن

الدولي ،أما الثاني الجمعية العامة.

المطلب األول
مجلس األمن

تعك ــس فلس ــفة البني ــة التنظيمي ــة لألم ــم المتح ــدة واألس ــس الت ــي تس ــتند عليه ــا عملي ــة توزي ــع االختصاص ــات
والسلطات بين أجهزة األمم المتحدة وفروعها وقواعد التصويت فيها علـى بعـدين أساسـيين :األول ،وظيفـي:
وقد ترتب عليـه ضـرورة إيجـاد أجهـزة وفـروع رئيسـية تقـوم كـل منهـا بوظيفـة معينـة إلـى جانـب الجهـاز العـام
الذي يملك صالحية مناقشة أي أمـر أو مسـألة تـدخل ضـمن اختصـاص األمـم المتحـدة ككـل وهـو الجمعيـة

العامــة .وعلــى هــذا األســاس تــم إنشــاء مجلــس األمــن ليقــوم بوظيفــة حفــظ األمــن والســلم الــدوليين .الثــاني،
سياسي :تطلب تحقيق التوازن في توزيـع السـلطات والصـالحيات واالختصاصـات بـين الجهـاز العـام ،الـذي
تمثل فيه كل الدول األعضاء في األمم المتحدة ،وهو الجمعية العامة ،وبين مجلس األمن والذي تشغل فيه

الــدول الكبــرى وحــدها مقاعــد دائمــة( .)1إذن األمــم المتحــدة تعكــس ميـزان القــوى فــي النظــام السياســي الــدولي
الســائد ،رغــم تســاوي الــدول فــي الجمعيــة العامــة ،إال أنهــا غيــر متســاوية فــي مجلــس األمــن فــي ظــل وجــود
الــدول الفوقيــة التــي تمتلــك حــق الــنقض الفيتــو مــن جانــب .وعالقاتهــا االســتراتيجية مــع إس ـرائيل والمنطقــة

العربية من جانب آخر .ما صنعته الواليات المتحدة األمريكية في النظام العالمي الجديد ،هو إيجاد تسـوية
سياســية للقضــية الفلســطينية ظاهرهــا يعتمــد علــى ق ـ اررات الشــرعية الدوليــة وباطنهــا يعتمــد بالدرجــة األســاس
على المفاوضات الثنائية برعايتها الداعمة للتوجهات اإلسرائيلية.

بــالرغم مــن ذلــك ،األمــم المتحــدة تعمــل وفــق ق ـوانين وأســس ينبغــي علينــا فهمهــا جيـ ًـدا كــي نســتطيع مواجهــة
القوى الدولية التي تقف أمام تنفيذ ق اررات الشرعية الدولية في مجلس األمـن ،فالـدول الفوقيـة تسـتند إلـى قـوة

القانون الذي تملكه في األمم المتحدة .لذا ،علينا فهم طبيعة القوانين التـي تحكـم وتـتحكم بهـا الـدول الفوقيـة

فــي مجلــس األمــن .وهــذا يتطلــب بــذل مزيــد مــن الجهــود الدبلوماســية للــدول األعضــاء فــي مجلــس األم ـن

( )1نافعة ،حسن :)1995( .األمم المتحدة في نصف قرن ،سلسلة عالم المعرفة ،تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب-

الكويت األمم المتحدة في نصف قرن ،ص.94-93

064

والمحبــة للســالم بتقــديم طلــب لتنفيــذ ق ـ اررات الشــرعية الدوليــة وان قوبــل بــالرفض ،فــإحراج الــدول الرافض ــة

للقــانون الــدولي وسياســاتها المزدوجــة فــي التعامــل مــع القضــايا الدوليــة لــيس أم ـ اًر ســيئاً .ولفهــم دور مجلــس
األمــن فــي دعــم القضــية الفلســطينية والمســارات التــي مــن الممكــن الســير بهـا لتنفيــذ قـ اررات الشــرعية الدوليــة

يمكننا الحديث في ناحيتين رئيستين هما:

أوًال -مجلس األمن والقضية الفلسطينية:

أعطيت سلطات واسعة لمجلس األمن بموجب الميثاق بهدف حفظ السلم واألمن الدوليين ،وتأكي ًـدا لعموميـة
هــذه الســلطة ،فقــد أولــى الــبعض الفق ـرة ( )2مــن المــادة ( )24فــي ميثــاق األمــم المتحــدة ،التــي نصــت علــى
سلطات خاصة للمجلس في الفصول ( )12( ،)8( ،)7( ،)6إلى أن المجلس يملك سلطات عامة في هـذا

المجال( .)1الشعب الفلسطيني يعـيش انتهاكـاً واض ًـحا للقـانون الـدولي اإلنسـاني ،نتيجـة االحـتالل القـائم علـى
األراضي الفلسـطينية ،وفًقـا لقـ اررات الشـرعية الدوليـة .وبـذلك تخضـع القـ اررات الدوليـة والحالـة القائمـة ضـمن
نطاق مجلس األمن الدولي للبحث في مهددات السلم واألمن الدوليين.

مجلس األمن لم يتخذ أي إجراءات عملية لمنع العدوان اإلسرائيلي بحـق الشـعب الفلسـطيني باعتبـاره يشـكل

ـر للســلم واألمــن الــدوليين ،ولمــا تشــكله القضــية الفلســطينية باعتبارهــا أســاس الصـراع فــي الشــرق
تهدي ًـدا خطيـ ًا
األوســط منــذ العــدوان اإلس ـرائيلي غيــر المشــروع علــى األ ارضــي الفلســطينية ســنة 1948م إلــى اليــوم .فقــط

اكتفــى مجلــس األمــن علــى مــدى عمــر الص ـراع باإلدانــة ومطالبــة إس ـرائيل بــالتوقف عــن احــتالل األ ارضــي
الفلســطينية واالنســحاب الس ـريع وتمكــين الشــعب الفلســطيني مــن ممارســة حقــة فــي تقريــر المصــير( .)2مــن

الصعب وان لم يكن مستحيالً على أي دولة أن تحاول جدياً ضمان كفالة احترام القانون الدولي اإلنساني،
السـيما فــي حــال ارتكـاب انتهاكــات جســيمة ،دون أن يسـاندها المجتمــع الــدولي ،واألمـم المتحــدة تعــد بالفعــل

أهــم هــذه الوســائل .ومــا يتعــرض لــه الفلســطينيين مــن خطــر الطــرد وتصــفية القضــية ،يجبــر األمــم المتحــدة

وهيئاتها بالقيام بمسؤولياتها تجاه الفلسطينيين من خالل إلزام إسـرائيل واجبارهـا علـى احتـرام القـانون الـدولي
وق اررات الشرعية الدولية.

ثانيا -مسارات القيادة الفلسطينية في مجلس األمن:
ً
إن مجلــس األمــن هــو الــذي يحــدد طبيعــة النـزاع المعــروض عليــه بقـرار موضــوعي يصــدر عنــه ،كمــا لــه أن
يطلب فتوى محكمة العدل الدولية بهذا الشأن مستنداً علـى المـادة ( )96مـن ميثـاق األمـم المتحـدة ،وبداللـة

المــادة ( )65مــن النظــام األساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة .كمــا ويــدخل فــي ســياق اختصاصــات المجلــس

()1

ليندة ،لعمامرة :)2112( .دور مجلس األمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

مولود معمري-كلية الحقوق ،الجزائر ،ص.41

( )2الوادية ،سامح :) 2119( .المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب اإلسرائيلية ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت-لبنان،

ص.191
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وجــوب قيامــه بعمليــة اإلشـراف والمراقبــة علــى تنفيــذ القـ اررات الصــادرة عنــه( .)1لــذا ،علــى القيــادة الفلســطينية
تق ــديم طلبـ ـاً لمجل ــس األم ــن لمراقب ــة ومتابع ــة تنفي ــذ القـ ـ اررات الص ــادرة ع ــن المجل ــس ،الس ــيما قـ ـرار ()242
الخاص باالنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلـة عـام 1967م .وهنـاك عشـرات القـ اررات الصـادرة عـن

مجلــس األمــن الــدولي والجمعيــة العامــة ومجلــس حقــوق االنســان والوكــاالت المتخصصــة فــي األمــم المتحــدة
والعديد من تقارير المنظمات الدولية .وهناك خيار أمام الفلسطينيين بالتوجه إلى مجلـس األمـن الـدولي مـن

أج ــل استص ــدار قـ ـرار بإنه ــاء االح ــتالل ،متض ــمنا إط ــا اًر زمني ــا وآلي ــة تنفي ــذ( .)2ق ــدم مش ــروع قـ ـرار م ــن قب ــل
المجموعة العربية في مجلس األمن إلنهاء االحتالل عام 2114م ،وسقط القرار لعـدم حصـوله علـى تسـعة

أصـوات فــي مجلــس األمــن .حيــث نــال القـرار علــى ثمانيــة أصـوات فقــط .ممــا جعــل الـرئيس محمــود عبــاس

يطرح المشروع في خطاباته في األمم المتحدة ،وكذلك فـي خطـاب منظمـة التعـاون اإلسـالمي  13ديسـمبر
2117م ،وهو بذلك يحث دول العالم المحبة للسالم ،خاصة الـدول األعضـاء فـي مجلـس األمـن للتصـويت

مع مشروع إنهاء االحتالل.

لم تستطع الجمعية العامة منح فلسـطين أكثـر مـن دولـة بصـفة م ارقـب ،فمـنح العضـوية هـو مـن اختصـاص

مجلس األمن الدولي .وعليه ،علينا تقديم طلب حصول على العضوية الكاملة من مجلس األمـن حتـى وان
قوبلــت بــالرفض م ـرة تلــو األخــرى ،حتــى نــتمكن مــن الحصــول علــى العضــوية الكاملــة ،وهــذا يتطلــب جهــد
دبلوماســي فلســطيني وعربــي .فــي هــذا الجانــب يمكــن االســتفادة مــن مس ـارين لتجــاوز الفيتــو األمريكــي فــي

مجلس األمن.

األولـــى ،رفــع مشــروع ق ـرار وفًقــا للمــادة ( )3()27ضــد السياســات والق ـ اررات األمريكيــة التــي تــدعم االحــتالل
اإلسرائيلي وتشرعن االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة.
الثانية ،في حال حصول دولة فلسطين علـى فيتـو أمريكـي فـي مجلـس األمـن يمكـن االسـتفادة مـن "االتحـاد
مــن أجــل الســالم" ففــي الدبلوماســية متعــددة األطـراف ومشــاريع قـ اررات األمــم المتحــدة ،فــي حــال عــدم تمريــر
()1

حسونة ،رمزي :)2111( .مشروعية الق اررات الصادرة عن مجلس األمن الدولي وآلية الرقابة عليها ،مجلة جامعة دمشق للعلوم

()2

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان :)2111( .راجع كتاب "فلسطين وعضويتها كدولة في األمم المتحدة" الهيئة المستقلة لحقوق

()3

حددت المادة ( )27من الفصل الخامس-ميثاق األمم المتحدة ما يلي:

االقتصادية والقانونية-المجلد  ،27العدد األول ،ص.545
اإلنسان-ديوان المظالم ،رام هللا-فلسطين ،ص.27

.1يكون لكل عضو من أعضاء مجلس األمن صوت واحد.

.2تصدر ق اررات مجلس األمن في المسائل اإلجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.

.3تصدر ق اررات مجلس األمن في المسائل األخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات األعضاء
الدائمين متفقة ،بشرط أنه في الق اررات المتخذة تطبيقاً ألحكام الفصل السادس والفقرة ( )3من المادة ( )52يمتنع من كان طرفاً في
النزاع عن التصويت.

أي أنه في حال رفع مشروع قرار تكون الواليات المتحدة طرفاً فيه أو ضدها في مجلس األمن تمنع من استخدام حق النقض الدولي
"الفيتو".
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ق ـرار فــي مجلــس األمــن بســبب الفيتــو ،تلجــأ الــدول لطلــب جلســة طارئــة مــن الجمعيــة العامــة تحــت مبــدأ
"االتحاد من أجل السالم" الذي سنوضحه في المطلب الالحق .وهذا ما صنعته الدبلوماسية الفلسطينية فـي

مجلــس األمــن والجمعيــة العامــة ضــد قـرار ت ارمــب "القــدس عاصــمة إلسـرائيل" .ففــي حــال تمريــر القـرار وفــق

مبدأ "االتحاد من أجل السـالم" يصـبح ملزمـاً ،ويعـود لمجلـس األمـن للتنفيـذ ،وهنـا نعـود مـرة أخـرى لتوازنـات
السياسة الدولية التي تسعى الدبلوماسية الفلسطينية لكسب تأييدها ودعمهـا للحقـوق الفلسـطينية وفـق قـ اررات

الشرعية الدولية.

يمتلــك مجلــس األمــن خيــار انشــاء محكمــة مؤقتــة لمقاضــاة قــادة االحــتالل ومحــاكمتهم واجبــارهم علــى رد

الضــرر .ويــرى صــالح عبــد العــاطي إمكانيــة الطلــب مــن مجلــس األمــن إنشــاء محكمــة خاصــة مؤقتــة علــى

غرار محكمة يوغسالفيا ورواندا وسيراليون وكمبوديا والمحكمة الوليـة لمالحقـة قتلـه الـرئيس رفيـق الحريـري،
ولكن العقبة األساسية التي قد تحول دون تحقيق ذلك هي :استخدام الواليات المتحدة األمريكية حق الفيتو،

األمر الـذي يعرقـل اتخـاذ مثـل هـذا القـرار ،وهـو مـا ينبغـي أخـذه بالحسـبان عنـد التفكيـر باتخـاذ خطـوة جديـة
ناجحة ،ولكنها خطوة مهمة من أجل إحراج الواليات المتحدة وحلفاء إسـرائيل( .)1وينطبـق الحـال فيمـا يتعلـق

بــالجرائم ال ـواردة فــي النظــام األساســي لمحكمتــي يوغســالفيا وروانــدا علــى الوضــع الفلســطيني ،فقــد ارتكــب

الجيش اإلسرائيلي منذ احتالله لألراضي الفلسطينية جرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم إبادة جماعية( .)2فيما يري

ســعيد الدهشــان أن مجلــس األمــن ال يعمــل وفــق معيــار واحــد يتســاوى فيــه الجميــع ،فتطبيــق العدالــة الدوليــة
مرهون بالسياسة الدولية ،وفي الحالة الفلسطينية من المستبعد جداً أن يشكل مجلـس األمـن محكمـة خاصـة

لفلســطين ،إذ أصــبح معروف ـاً للجميــع عقبــه الفيتــو األمريكــي الــداعم لـ ـ إس ـرائيل ،والــذي يمنــع أي إدانــة لهــا،
فكيــف يمكــن إنشــاء محكمــة ومحاكمــة قــادة االحــتالل( .)3أي ـاً كانــت النتــائج ،الفلســطينيين لــن يخســروا إن لــم

يربح ـوا معركــة فــي مجلــس األمــن ،فلــيكن ق ـرار الفيتــو األمريكــي حاض ـ اًر ،خاصــة مــع إدارة دونالــد ت ارمــب

الشعبوية .وليستمر الحراك الفلسطيني في مجلس األمن ،حتى نحصل على النتائج المرضية.

تحــدي الواليــات المتحــدة األمريكيــة واالحــتالل بخط ـوات عمليــة مدروســة هــو الهــدف ،فــنحن مشــروع تحــرر

وطنـي ولـيس انتحـار وطنـي .إن االنتصــار ال يـأتي بالضـربة القاضـية علــى احـتالل يحتمـى بـالقوى الكبــرى

التي تدافع عنه ،وانما نحتاج للتفوق عليه بمعركة النقاط المتتالية التي نحرزهـا ،وبالتـالي نحـرز تقـدماً نحـو
إقامة الدولة الفلسـطينية ،تمكيننـا علـى االحـتالل اإلسـرائيلي فـي ظـل ظـروف دوليـة مسـاندة لـه تتطلـب إرادة

فلسطينية قوية واستمرارية.

( )1مرجع سابق .عبد العاطي ،صالح .ص.72
( )2مرجع سابق .الوادية ،سامح ،ص.194

( )3الدهشان ،سعيد :)2117( .كيف نقاضي إس ارئيل؟ ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت-لبنان ،ص.126
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المطلب الثاني

الجمعية العامة

األمـم المتحـدة تعاملـت مــع الصـراعات العرقيـة وانتهاكـات الحقــوق اإلنسـانية مـن قبـل نظــام سياسـي مـا ضــد
مواطنيــة أو رعايــا دولــة مــا ،خاصــة فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة علــى أنــه شــكالً جديــداً مــن أشــكال
الخطــر الــذي يهــدد الجماعــة الدوليــة( .)1وعليــه تــدخلت الــدول الكبــرى فــي المنطقــة العربيــة فــي ثــورات الربيــع
عامــا تقــف عــاجزة أمــام تنفيــذ ق ـ اررات األمــم المتحــدة الخاصــة بالقضــية الفلســطينية
العربــي ،ومنــذ ســبعين ً
بإرادتها وتحت ذرائع إسرائيلية مدعومة بالواليات المتحدة األمريكية في مجلس األمن والجمعية العامة.

يتحمـل المجتمـع الـدولي بشـكل عــام المسـؤولية عـن منـع جـرائم العــدوان ومنـع جـرائم الحـرب ،وجـرائم اإلبــادة
الجماعيــة ،والج ـرائم ضــد اإلنســانية ،التــي يتعــرض لهــا الشــعب الفلســطيني نتيجــة العــدوان اإلس ـرائيلي غيــر

المشروع على األراضي الفلسـطينية .وتتحمـل الواليـات المتحـدة األمريكيـة المسـؤولية بشـكل خـاص عـن كـل
تلك الجرائم ،فقد شكل الفيتو األمريكي قوة الدعم لالحتالل ،ومنـع مجـرد اإلدانـة الشـكلية ل ـ إسـرائيل التـي ال

تمثــل أيــة قيمــة قانونيــة .وبــذلك يشــكل الموقــف األمريكــي تحــدياً ســاف اًر للقــانون الــدولي ،وق ـ اررات الشــرعية

الدولية( .)2لذا ،يستدعي البحث عن آليات واجراءات جديدة لتنفيذ تلك الق اررات.
مسارات القيادة الفلسطينية في الجمعية العامة:

يمكننا مواجهة االحتالل في الجمعية العامة ،إذ لم يذعن لقـ اررات الشـرعية الدوليـة ،أو كانـت التحـديات فـي

مجلس األمن عائق أمام تنفيذ طلبات دولـة فلسـطين .وأولـى تلـك اآلليـات فـي الجمعيـة العامـة هـو ،إمكانيـة
تقديم طلب للجمعية العامة لمناقشة وضع حد لالحتالل اإلسرائيلي لفلسـطين وفـق قـ اررات الشـرعية الدوليـة،

وفي حال فشلت الجمعية العامة بالضغط على إسرائيل ،علينا العمل إلعـادة الضـغط مـن جديـد واستصـدار

قرار بأن الحركة الصهيونية حركة عنصرية .كذلك ،يمكن للقيادة الفلسطينية بمساعدة الدول العربية والدول
ـاء علــى قـرار
المحبـة للســالم طلـب ســحب االعتـراف مـن دولــة االحــتالل فـي الجمعيــة العامـة ،الــذي نالتــه بن ً
التقسيم (.)181
فــي وســع الجمعيــة العامــة مناص ـرة القضــية الفلســطينية فــي تطبيــق ق ـ اررات الشــرعية الدوليــة .فقــد اتخــذت

الجمعية العامـة القـرار رقـم ( )2145فـي  27أكتـوبر عـام  1966الـذي أعلنـت فيـه مـن جانـب واحـد انتهـاء
انتــداب حكومــة جنــوب افريقيــا علــى إقلــيم ناميبيــا ،وعللــت ذلــك بــإخالل حكومــة جنــوب إفريقيــا بالتزاماتهــا

الدولية اتجاه اإلقلـيم( .)3وفـي ضـوء المسـتجدات التـي احـدثتها الدبلوماسـية الفلسـطينية بعـد حصـول فلسـطين
على صفة دولة ،يمكن مناشدة الجمعية العامة لألمم المتحدة في حال مارست الواليات المتحدة حق الفيتـو

( )1خولي ،معمر :)2111( .األمم المتحدة والتدخل الدولي اإلنساني ،العربي للنشر والطبع ،ص.141
( )2مرجع سابق .الوادية ،سامح ،ص.2111-211

( )3حسونة ،رمزي :)2111( .مشروعية الق اررات الصادرة عن مجلس األمن الدولي وآلية الرقابة عليها ،مجلة جامعة دمشق للعلوم

االقتصادية والقانونية-المجلد  ،27العدد األول ،ص.545
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فــي مجلــس األمــن علــى قـ اررات وطلبــات الفلســطينيين ،وطــرح تســاؤالً علــى الجمعيــة العامــة يحقــق أوالً ،فــي
التبعــات القانوني ــة لتواصــل االح ــتالل والنشــاط االس ــتيطاني اإلســرائيلي فــي دول ــة فلســطين ،ويعط ــي ثانيـ ـاً،
توجيهـات للجمعيــة العامـة فــي شـأن مســؤوليات الـدول والمنظمــات الدوليـة علــى صـعيد وضــع حـد لالحــتالل

وللنشاط االستيطاني اإلسرائيلي(.)1

يمكن العمل في الجمعية العامة واالستفادة من مبدأ "االتحاد من أجـل السـالم( ،")2كأحـد اإلجـراءات المتاحـة

أم ــام الفلس ــطينيين لتطبي ــق القـ ـ اررات الدولي ــة .ان مب ــدأ "االتح ــاد م ــن أج ــل الس ــالم" اعط ــى الح ــق ألعض ــاء
الجمعية العامة مناقشة نزاع ما ،لحفظ األمن والسلم الدوليين في حـال فشـل مجلـس األمـن فـي ذلـك ،بسـبب

اســتخدم أحــد أعضــاءه الــدائمين حــق الــنقض الفيتــو ،بــاللجوء إلــى الجمعيــة العامــة والنظــر فــي أي نـزاع مــن
شأنه تهديد األمن والسلم الدوليين.

إن قرار "االتحـاد مـن أجـل السـالم" هـو آليـة صـممتها وتبنتهـا الجمعيـة العامـة مـن أجـل تجـاوز أو االلتفـاف

حول عجز مجلس األمن عن اتخاذ أي اجراء في حال وجود تهديد أو خرق للسلم ،أو عمل عـدوان عنـدما
يستخدم عضو أو أكثر من األعضاء الخمسة دائمي العضـوية حـق الـنقض .فـي هـذه الحالـة ،يحـال د ارسـة

()1

قطان ،فيكتور :)2114( .الخيارات الفلسطينية في األمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ،جريدة الحياة السعودية ،نشر في 11

()2

االتحاد من أجل السالم  :Uniting for Peaceبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ،برز معسكرين يقودان العالم ،المعسكر الغربي

نوفمبر .2114

بقيادة والواليات المتحدة األمريكية ،والمعسكر الشرقي بقيادة االتحاد السوفيتي السابق .وكان النظام الدولي قائماً على الصراع

األيديولوجي ،وقد انعكست تلك التناقضات والصراعات في أروقة األمم المتحدة ،حيث رفض مجلس األمن قبول عضوية الصين
الشعبية "التابعة للمعسكر الشرقي" في األمم المتحدة واحتاللها للمقعد الدائم بمجلس األمن المخصص للصين ،والذي كانت تحتله

آنذاك الصين الوطنية مما أغضب االتحاد السوفيتي السابق ،ودفعه لمقاطعة جلسات مجلس األمن الدولي من  13كانون الثاني

1951م حتى األول من آب 1951م .وفي تلك الفترة اندلعت حرب الكوريتين ،مما حدا باألمم المتحدة للتدخل إلى جانب كوريا
الجنوبية باالستناد إلى ق اررات صدرت من مجلس األمن ،ودفع االتحاد السوفيتي السابق للعودة إلى حضور جلسات مجلس األمن من

جديد ،األمر الذي أدى إلى عجز مجلس األمن مواصلة العمليات القتالية في كوريا نتيجة استخدام االتحاد السوفيتي السابق حق

النقض الفيتو.

عادت الواليات المتحدة إلى الجمعية العامة الستصدار قرار يتصف بالعمومية والتجريد ،وطالبت األمين العام لألمم المتحدة إدراج

المسألة الكورية على جدول أعمال الدورة الخامسة للجمعية العامة ،وبعد مناقشات للمشروعات التي تقدمت بها العديد من الدول كان

إحداها مشروعاً قصد من خالله تفسير نصوص الميثاق ،فيما يتعلق باختصاصات الجمعية العامة تفسي اًر يخولها في حالة فشل مجلس

األمن الدولي عن القيام باألعمال التي من شأنها حفظ األمن والسلم الدوليين .وبالفعل صدر قرار يسمح بحفظ األمن والسلم الدوليين

كبديل عن مجلس األمن ،وقد أطلق على ذلك القرار وفقاً للنسخة اإلنجليزية  ،)377( Uniting for Peaceوالذي بات يعرف بـ "قرار
االتحاد من أجل السالم" .لالستزادة راجع:

 صيام ،أشرف :)2111( .قرار االتحاد من أجل السالم :هل هو وسيلة ممكنه لحماية الفلسطينيين؟ ،معهد إبراهيم أبو لغدللدراسات الدولية ،سلسلة أوراق عمل طلبة الدراسات العليا ،جامعة بير زيت.

 محمد ،عبد الرحيم :)2116( .نظرة في نجاحات األمم المتحدة واخفاقاتها حيال حفظ السلم واألمن الدوليين ،مجلة العلوم القانونيةوالشرعية .العدد  ،8السنة الرابعة ،جامعة الزاوية-ليبيا.
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األمــر إلــى الجمعيــة العامــة فــي جلســة اســتثنائية طارئــة تعقــدها التــي تســتطيع بــدورها -ويجــب عليهــا -أن

توصــي إلــى الــدول األعضــاء باتخــاذ إج ـراءات جماعيــة ،بمــا فيهــا -فــي حــال وجــود خــرق للســلم أو عمــل

عدوان -استخدام القوة المسلحة عند الضرورة ،من أجل حفظ أو إعادة السلم واألمن الدوليين.

يســتطيع الفلســطينيون  -بواســطة أعضــاء األمــم المتحــدة  -اللجــوء إلــى الق ـرار المــذكور ســابًقا للتعامــل مــع
االحــتالل االس ـرائيلي لأل ارضــي الفلســطينية  -بوصــفه "عمــل عــدوان"  -يخــرق الســلم واألمــن الــدوليين ف ـي

المنطقــة  -كمــا جــاء فــي تعريــف الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة "للعــدوان" فــي قرارهــا رقــم ( 3314د)29-
الصادر في  14كانون األول  ،1974أو من أجل التعاطي مع انتهاكات االحتالل االسـرائيلي  -بمـا فيهـا
سياسة االستيطان  -الواسعة والمستمرة لحقوق الشعب الفلسـطيني حيـث أنهـا تخـرق السـلم واألمـن الـدوليين
 -عنـدما يتعطــل مجلــس األمــن بســبب اســتخدام الفيتــو( .)1وقــد أقــر ميثــاق األمــم المتحــدة بشــكل واضــح حــق

الش ــعوب ف ــي تقري ــر مص ــيرها ،واتخ ــذت الجمعي ــة العام ــة قـ ـ ار ار بالتقس ــيم ( )181يوض ــح الح ــق الفلس ــطيني

المنقوص الذي لم يتحصل عليه الفلسطينيون إلى اليوم .ففي الفقرة ( )2مـن المـادة ( )1مـن الميثـاق تـنص

علــى "إنمــاء العالقــات الوديــة بــين األمــم علــى أســاس احتـرام المبــدأ الــذي يقضــي بالتســوية فــي الحقــوق بــين

الشعوب ،وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها ،وكذلك اتخاذ التدابير األخرى المالئمة لتعزيز السلم العام".
وكرر الميثاق في المادة ( )55تأكيده على حـق الشـعوب فـي تقريـر مصـيرها ،التـي تـنص "رغبـه فـي تهيئـة
دواعــي االســتقرار والرفاهيــة الضــروريتين لقيــام عالقــات ســلمية وديــه بــين األمــم مؤسســة علــى احتـرام المبــدأ

الذي يقتضي التسـاوي فـي الحقـوق بـين الشـعوب وبـأن يكـون لكـل منهـا تقريـر مصـيرها .)2("...إن االحـتالل

يخ ــالف الق ــانون ال ــدولي بك ــل فروع ــه ،وك ــذلك قـ ـ اررات الش ــرعية الدولي ــة ،ويحتم ــي بق ــوة الوالي ــات المتح ــدة

األمريكية في مجلس األمـن .لـذا ،علـى الجمعيـة العموميـة بكـل أعضـائها إلـزام إسـرائيل بمبادئهـا ومقاصـدها
والقـ ـ اررات الت ــي ص ــدرت عنه ــا م ــن خ ــالل مب ــدأ "االتح ــاد م ــن أج ــل الس ــالم" .يس ــتطيع الفلس ــطينيين التوج ــه

للجمعيــة العامــة فــي األمــم المتحــدة وطلــب انعقــاد "االتحــاد مــن أجــل الســالم" والمطالبــة بإنهــاء العــدوان-

االحتالل اإلسرائيلي ،وذلك من خالل اآلليات التالية(:)3
-

تقديم طلب لمجلس األمن.

الحصول في مجلس األمن على تسع أصوات.

( )1حلو ،جابي :)2111( .عضوية فلسطين في األمم المتحدة :ما بين قرار "االتحاد من أجل السالم" واألخطاء القانونية ،شبكة راية

اإلعالمية.

http://www.raya.ps/articles/801923.html

( )2أنظر إلى:

 -المادة ( )2الفقرة ( )1من ميثاق األمم المتحدة.

 -المادة ( )55من ميثاق األمم المتحدة.

( )3التلباني ،محمد عوض :)2116( .مدى إمكانية استخدام قرار االتحاد من أجل السالم في رفع مستوى عضوية فلسطين في األمم

المتحدة "رؤية قانونية" .مجلة مركز التخطيط الفلسطيني ،العدد  ،49-48غزة-فلسطين ،ص.171
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-

استخدام إحدى الدول دائمة العضوية حق االعتراض "النقض".

-

اعتبار عدم الموافقة على الطلب يهدد السلم واألمن اإلقليمي.

إن تشــكيل "االتح ــاد م ــن أجــل الس ــالم" يتطل ــب جهــد دبلوماس ــي فلس ــطيني وعربــي ق ــوي عل ــى المس ــتوى

الــدولي ،كــي تــتمكن مــن تشــكيلها م ـرة أخــرى ،فــنحن بحاجــة إلقنــاع دول العــالم بضــرورة إنهــاء االحــتالل

اإلسرائيلي عن األراضي الفلسطينية.

المبحث الثالث

مالحقة االحتالل في المحاكم الدولية
إن اآلليــات واإلج ـراءات فــي األمــم المتحــدة وهيئاتهــا ال تكفــي لمواجهــة االحــتالل قانوني ـاً وسياســيًّا ،ويمكننــا
مالحقة االحتالل في المحاكم الدولية بكافة أنواعها كمسار ضمن خطة استراتيجية فلسطينية شاملة.

فــي المبحــث األخيــر مــن الد ارســة تنــاقش الد ارســة آليــات مالحقــة االحــتالل فــي المحــاكم الدوليــة ،مــن خــالل
مطلبــين ،األول المحــاكم الدوليــة .أمــا الثــاني ،مقاضــاة االحــتالل فــي المحــاكم الوطنيــة فــي دول العــالم ذات

االختصاص العالمي.

أوًال -محكمة العدل الدولية:

المطلب األول

المحاكم الدولية

أنشــئت محكم ــة الع ــدل الدولي ــة ف ــي ع ــام 1945م بموج ــب ميثــاق األم ــم المتح ــدة ،وب ــدأت عمله ــا ف ــي ع ــام
1946م ،وهــي الجهــاز القضــائي الرئيســي لألمــم المتحــدة ،كمــا أنهــا مؤسســة محوريــة لتســوية المنازعــات

القانونية بين الدول وبطرق سلمية .وهي تؤدي مهامها وفًقا لنظامها األساسي الـذي يعـد جـزءاً ال يتجـ أز مـن
الميثــاق .وقــد حلــت مكــان محكمــة العــدل الــدولي الدائمــة ،التــي أنشــئت بموجــب عهــد عصــبة األمــم ،والتــي

عملت خالل الفترة بين عامي 1922م ،و1941م ،وتم حلها في عام 1946م ،ويوجد مقر محكمـة العـدل

الدوليــة فــي الهــاي-هولنــدا .وتتســاوى محكمــة العــدل الدوليــة بالســلطة مــع الجمعيــة العامــة ومجلــس األمــن
الـدولي .وتتـألف المحكمـة مـن  15قاضــياً تقـوم الجمعيـة العامـة ومجلـس األمــن بانتخـابهم لفتـرة واليـة مــدتها

تسع سنوات .وينبغي أن يمثل القضاء الـ  15معاً األشكال الرئيسية للحضارة وللنظم القانونية الرئيسـية فـي

العــالم ،واللغتــان الرســميتان للمحكمــة همــا الفرنســية واإلنجليزيــة( .)1فيمــا يؤكــد القاضــي الســابق فــي محكمــة
( )1لالستزادة راجع:

 -موقع محكمة العدل الدولية http://www.icj-cij.org/ar

 الخصاونة ،عون :)2116( .محكمة العدل الدولية بين القانون والسياسية ،محاضرة في المركز اإلعالمي لجامعة الملك عبدالعزيز ،السعودية ،بتاريخ  24نوفمبر 2116م.

 الجمعية العامة ( :)2114دليل بشأن قبول والية محكمة العدل الدولية :بنود نموذجية ونماذج واعالنات ،أعد الدليل مجموعةمؤلفين بالتعاون مع األمانة العامة لألمم المتحدة 19 ،أغسطس 2114م ،ص.8
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العدل الدولية عون شوكت الخصاونة أن التقسيم القائم للقضاة يمثل جميع الحضارات من الناحية النظرية،
إال أن القض ــاة م ــن الناحي ــة العملي ــة يمثل ــون المن ــاطق الجغرافي ــة ،وبالت ــالي المحكم ــة يغل ــب عليه ــا الط ــابع
األوروبي .إذ يعين  5قضاة من أوروبا ،و 2من أوروبا الشرقية ،و 3أفارقة ،و 3أسـيويون ،و 2مـن أمريكـا

الالتينية .وبالرغم من ذلك المحكمة لها سجل عالي من االستقاللية ،والقضاة ال يتبعـون دولهـم .وقـد حـدث
في تاريخ المحكمة أن قضاة صوتوا ضد بالدهـم مـنهم أرنولـد مكنيـر  Arnold McNairالـذي صـوت ضـد

بريطانيا في إحدى القضايا(.)1

تخـتص المحكمـة كجهـاز قضـائي بفصـل المنازعـات بـين الـدول ،كـذلك جهـاز إفتـائي يصـدر آراء استشــارية

تعبــر عــن رأي القــانون حــول أي مســألة خالفيــة .ويقصــد باختصــاص المحكمــة بأنهــا تنظــر فــي المنازعــات
التي تطرح أمامها ،وألن محكمة العدل الدولية لهـا اختصـاص محـدد وهـو النظـر فـي الن ازعـات ذات الطـابع
القانوني ،ولما كان من الصعب التمييز بين النزاع القانوني والنزاع السياسي ،وجنوح بعض الـدول فـي كثيـر

مــن األحيــان إلــى التهــرب مــن اختصــاص المحكمــة وتطبيــع النزعــات الدوليــة بالطــابع السياســي ،نــرى مــن

الضروري طرح المعايير التي تصنف من خاللها النزاعات الدولية ب ـ القانونيـة أو السياسـية .كمـا وردت فـي

دراسة حسناوي العـارم ،التـي قسـمتها إلـى ثالثـة معـايير ،وهـي( :)2المعيـار الموضـوعي ،يعتقـد أصـحاب هـذا
االتجـ ــاه أن التمييـ ــز بـــين هـــذه المنازعـ ــات ي ـ ـرتبط بطبيعـ ــة القواع ــد واجبـ ــة التطبيـ ــق لحـ ــل الن ـ ـزاع .والمعيـ ــار

الشخصــي ،يــرى الكثيــر مــن فقهــاء القــانون الــدولي أن األطـراف المتنازعــة لهــا دور كبيــر فــي تحديــد طبيعــة
النزاع الدولي ،إذ يعد النـزاع الـدولي قانونيـاً إذا أعطـوه الصـبغة القانونيـة ،أمـا إذا كـانوا غيـر راغبـين فـي حلـه
وفًقا للقانون الدولي ،اعتبر النزاع الدولي سياسيًّا .والمعيار العددي ،اعتمد أصحاب هذا االتجاه للتمييز بين
المنازعــات القانونيــة والمنازعــات السياســية علــى أســاس حصــر هــذه المنازعــات ،حيــث أن هنــاك معاهــدات

ومواثيــق دوليــة تكتفــي بــالنص علــى بعــض أن ـواع المنازعــات المتعلقــة بتفســير أو تطبيــق معاهــدة دوليــة ،أو

تحديد المنازعات القانونية أو السياسية( .)3إن تطبيق القانون تعكسه الدول الكبرى إما بالتطبيق أو التجاهـل
وفق مبدأ المصلحة الوطنية .وفـي هـذا يقـول عـون الخصـاونة ،تـدخل السياسـة بالقـانون خاصـة فـي مجلـس
األمن فهو الموكل بأخذ التدابير الالزمة لتنفيذ الحكـم الصـادر مـن محكمـة العـدل الدوليـة .وكـذلك إجـراءات

( )1مرجع سابق .الخصاونة ،عون.

( )2العارم ،حسناوي :)2115( .محكمة العدل الدولية كهيئة قضائية دولية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة محمد خضير-بسكرة،

الجزائر ،ص35-34

( )3حددت المادة ( )16من اتفاقيه الهاي األولى لسنة 1899م أنواع المنازعات القانونية ،وكذلك نص ميثاق عصبة األمم المتحدة في

المادة ( )23على أنه يعتبر من قبيل المنازعات القانونية ما يلي :المنازعات المتعلقة بتفسير المعاهدات الدولية ،المنازعات المتعلقة

بتحقيق واقعية إذا ثبتت كان خرقاً لإللزام الدولي ،المنازعات المتعلقة بنوع التعويض المترتبة على خرق التزام دولي ومدى هذا
التعويض.
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التنفيــذ وطبيعتهــا ،فالمحكمــة تنظــر فــي كافــة القضــايا الموكلــة لهــا ،إال أن قضــايا دول العــالم الثالــث تحتــاج
إلى وقت أطول(.)1

بناء على سبق ،يمكن حـل القضـية الفلسـطينية وتسـوية الصـراع القـائم فـي محكمـة العـدل الدوليـة ،حيـث أن
ً
كاف ــة الش ــروط الموض ــوعية والشخص ــية والعددي ــة تنطب ــق عل ــى القض ــية الفلس ــطينية ،إذ إن م ــا يطال ــب ب ــه

الفلسـطينيون هــو تطبيــق للقـ اررات واالتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة ،إال أن قــوة الواليــات المتحــدة فــي مجلــس

األمــن ورفــض إسـرائيل يعيــق تســوية القضــية الفلســطينية فــي محكمــة العــدل الدوليــة ،فواليــة المحكمــة تعتمـد
على موافقة الدول .وال تملك المحكمة حق الفصل في نزاع بين دولتين أو أكثر إال في حالتين ،وهما :أوًال،

موافقة أطراف النزاع صراحة أو كتابة علـى إحالتـه إلـى محكمـة العـدل الدوليـة واخطـار المحكمـة رسـميا بهـا
هو مطلوب من المحكمة أن تفصل فيه بالضبط ،أو ضمنا ،حين تقبل األطراف أن تترافع بشأن هذا النزاع

ثاني ــا ،حال ــة ال ــنص ف ــي اتفاقي ــة ثنائي ــة أو متع ــددة
أم ــام المحكم ــة دون إبالغه ــا كتاب ــة بقب ــول اختصاص ــهاً .
األطراف على اختصاص المحكمة في الفصل في المنازعات التي تثور حول تفسير أو تطبيـق أحكـام هـذه
االتفاقيات(.)2

إن لم نقدم على خطوات دبلوماسـية لكسـب دعـم الـدول العربيـة والدوليـة المحبـة للسـالم ال نسـتطيع مقاضـاة

إس ـرائيل أمــام المحكمــة ،علــى األقــل استشــارياً .وفــي هــذا يقــول فيكتــور قطــان" ،عنــدما اســتخدمت الواليــات

المتحــدة األمريكيــة حــق الفيتــو علــى مســودة قـرار مجلــس األمــن الــذي أدان إسـرائيل ببنــاء جــدار فــي الضــفة

الغربيــة عــام 2113م ،طلبــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة أري ـاً استشــارياً مــن محكمــة العــدل الدوليــة فــي
شــأن التبعــات القانونيــة لبنــاء هــذا الجــدار ،مــا أدى ،فــي تموز/يوليــو 2114م ،إلــى صــدور رأي استشــاري،

أفــاد فيــه  14قاضــياً بــأن المســتوطنات والجــدار ،والنظ ــام الم ـرتبط بهمــا مخــالف للقــانون الــدولي"( .)3وأك ــد
القاضي السابق عـون الخصـاونة أحـد قضـاة المحكمـة فـي قضـية الجـدار أن الـرأي االستشـاري للمحكمـة لـم

يــتم االســتفادة منــه بســبب التلكــؤ العربــي الفلســطيني ومطالبــة تنفيــذ الـرأي االستشــاري العتبــارات سياســية(.)4

هذا يعطينا دافعاً قوياً لمقاضاة إسرائيل في محكمة العدل الدولية ،فالمسألة المطروحة هنا أوسع وأكبر مـن

الجدار واالستيطان ،فهي تطبيق ق اررات الشرعية الدولية وانهاء االحتالل.
مسارات القيادة الفلسطينية في محكمة العدل الدولية:

بعد حصول فلسطين على صفة دولة في األم المتحدة ،تكون استوفت الشرط األول وهو صـفة الدولـة أمـام

محكمة العدل الدولية .واذا أرادت القيادة الفلسطينية البحث في إمكانية مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العـدل
الدوليــة فبالتأكيــد هــي ال تتوقــع أن تقبــل إس ـرائيل بالواليــة اإلجباريــة للمحكمــة ،وبالتــالي فلــيس أمــام القيــادة

()1
()2
()3
()4

مرجع سابق .الخصاونة ،عون.

مرجع سابق .نافعة ،حسن ،ص.111

مرجع سابق .قطان ،فيكتور.

مرجع سابق .الخصاونة ،عون.
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الفلسطينية ضمن خيار التقاضي أمام محكمة العدل الدولية سوى السعي للحصول على حكم من المحكمة

يدين إسرائيل .ويحملها مسؤولية انتهاكها للقانون الدولي وانتهاك التزاماتها وفًقا للمعاهدات واالتفاقيات التي
وقعت عليها( .)1باإلضافة إلى أن عضوية فلسطين في محكمة العدل الدولية مرهونة بالعضوية الكاملة فـي

األمــم المتحــدة ،وبـالرغم مــن ذلــك ،يمكننــا التحــرك دبلوماســياً وقانونيــا فــي محكمــة العــدل الدوليــة مــن خــالل
المجموعة العربية والمطالبة برأي استشاري لوضع حد لالحتالل وتنفيذ ق اررات الشرعية الدولية.
فــي حــال طالبــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة أري ـاً استشــارياً مــن محكمــة العــدل الدوليــة ،ســتُدعى الــدول
األعضاء لصياغة بيانات كتابية والقيام بتقـديمات شـفهية للمحكمـة .وفـي سـياق هـذه العمليـة ،سـيكون علـى
الدول األعضاء توضيح مواقفها القانونيـة فـي شـأن قيـام دولـة فلسـطين ،بمـا يشـمل شـرح الخطـوات التـي قـد

تتخذها الجمعية العامة لألمم المتحدة لوضع حد لالحتالل اإلسرائيلي والنشاط االستيطاني(.)2

إن الـ ـرأي االستش ــاري م ــن محكم ــة الع ــدل الدولي ــة ل ــه أهمي ــة كبيـ ـرة ،حي ــث أن ــه يع ــري االح ــتالل اإلسـ ـرائيلي

لأل ارضــي الفلس ــطينية ،وي ــدينها أم ــام ال ـرأي الع ــام الع ــالمي والق ــانون الــدولي ،واأله ــم رفض ــها لتنفي ــذ قـ ـ اررات
الشرعية الدولية .وبالتـالي علـى المجتمـع الـدولي والمنظمـات الدوليـة مسـؤولية إلزامهـا وعـدم تقـديم المسـاعدة

لها إذا تواصل االحتالل واالستيطان في األراضي الفلسطينية .من خالل متابعة الرأي االستشاري لمحكمـة
العدل الدولية في المنظمات الدوليـة ،وعـدم تـرك الـرأي دون جهـود دبلوماسـية كمـا حـدث بـالرأي االستشـاري

حول الجدار .كذلك ،يتطلب جهود دبلوماسية فلسطينية ومن الدول العربية والدول المحبة للسالم في األمـم

المتحــدة ،علــى غ ـرار مــا فعلتــه حركــة  BDSووســم بضــائع المســتوطنات فــي أوروبــا ،مــن خــالل مطالبــة
المنظمــات الدوليــة قطــع عالقاتهــا واتفاقاتهــا مــع االحــتالل حتــى تــذعن لق ـ اررات الشــرعية الدوليــة ،كتعليــق

االتفاقيات االقتصادية والثقافية والتجارية.

يمكن للفلسطينيين أن يتوجهوا لمحكمة العدل الدولية بموجب معاهـدات متعـددة تكـون فلسـطين قـد انضـمت

إليهـا وتكـون إسـرائيل طرفـاً فيهـا ،شــرط أن تكـون هـذه االتفاقيــة أو المعاهـدة قـد نصــت علـى أنـه يجــوز ألي
من طرفي المنازعة أن يحيل أي منازعة تتعلق بتفسير تلـك المعاهـدة وتطبيقهـا إلـى محكمـة العـدل الدوليـة.

ومثــال ذلــك ،اللجــوء إلــى المحكمــة الستصــدار ق ـرار يــدين االعمــال اإلس ـرائيلية ،وذلــك اعتمــاداً علــى اتفاقيــة

"تجـريم اإلبــادة الجماعيــة" ،وفًقــا لــنص المــادة ( )9مــن االتفاقيــة ،التــي وقعــت عــام 1948م وانضــمت إليهــا

إسرائيل ،وفي عام 2114م انضمت فلسطين .والتي تـنص علـى أنـه باسـتطاعة كـل دول طـرف فيهـا تقـديم

شكوى ضد أي طرف آخـر ارتكـب جريمـة إبـادة جماعيـة ،وفًقـا لمـا نصـت عليـه المـادة ( )36فقـرة ( )2مـن
نظام محكمة العدل(.)3

( )1مرجع سابق .الدهشان ،سعيد ،ص.95
( )2مرجع سابق .قطان ،فيكتور.

( )3مرجع سابق .الدهشان ،سعيد ،ص.118
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يمكــن للفلســطينيين االســتفادة مــن محكمــة العــدل الدوليــة فــي الحصــول علــى العضــوية الكاملــة فــي األمــم
المتحــدة ،حيــث مــن الســهولة إثبــات ذلــك ،ال ســيما أن عشـرات القـ اررات الصــادرة عــن مجلــس األمــن الــدولي

والجمعيــة العامــة ومجلــس حقــوق اإلنســان والوكــاالت المتخصصــة فــي األمــم المتحــدة والعديــد مــن تقــارير

المنظمات الدولية ،تؤكد حصول انتهاكات من قبـل إسـرائيل ،وفـي حـال حصـول خـالف علـى جـوهر القـرار

وم ــدى انطب ــاق الش ــروط األربع ــة عل ــى الوض ــع الفلس ــطيني ،أي ت ــذرع الجمعي ــة العام ــة أو مجل ــس األم ــن

بالرفض ،فإنه من الممكن طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول مدى انطباق مضمون وفحـوى القـرار

( )377على طلب فلسطين االنضمام إلى عضوية األمم المتحـدة ،وهنـا نكـون طريقـة إضـافية مـن الممكـن
اس ــتفادة ص ــناع القـ ـرار منه ــا ف ــي إط ــار الق ــانون ال ــدولي واض ــافة س ــابقة أول ــى ف ــي مس ــألة عض ــوية األم ــم

المتحــدة( .)1إن حصــول فلســطين علــى دولــة كاملــة العضــوية يتــيح لهــا ،االنضــمام لمحكمــة العــدل الدوليــة
وامكانية طلب إصدار فتاوى حـول مسـائل معينـة ،وكـذلك يمـنح الفلسـطينيين الحـق فـي التوجـه إلـى محكمـة

العــدل الدوليــة إلصــدار فتــوى فــي القضــايا المتعلقــة فــي أشــكال التمييــز العنصــري دون الحاجــة إلــى موافقــة
إسرائيل(.)2

إن إجراءات المحكمة ليست سريعة ،وقد تستمر لسنوات ،إال أنها فـي النهايـة ستنصـفنا فـنحن نقـر بالقـانون

الــدولي واس ـرائيل هــي مــن تتنكــر لــه .وهــذا الطريــق لــيس مســتحيالً وانمــا مســاره طويــل ويمكــن البنــاء عليــه
إلجبار دولة االحتالل لتنفيذ ق اررات الشرعية الدولية.

ثانيا -المحكمة الجنائية الدولية:
ً
تبلورت فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة في عام 1998م في اجتماع للجمعية العامة لألمم المتحدة،
وجاءت المحكمة الجنائية الدولية لتكـريس مبـادئ أساسـية مـن بينهـا إقامـة عدالـة جنائيـة دوليـة دائمـة تمكـن

من التخلص من فكرة اإلفالت من العقاب لؤلئك المسؤولين على أخطر الجرائم الدوليـة مـن خـالل تقـديمهم
للعدالــة الدوليــة مــع ضــمان حقــوقهم فــي المحاكم ـة العادلــة والقانونيــة( .)3تأسســت المحكمــة الجنائيــة بصــفة

رسمية عام 2112م ،بموجب نظام روما بعد دخوله حيز التنفيذ ومصادقة  61دولة.

إن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــي مؤسســة دوليــة دائمــة أنشــئت بموجــب معاهــدة بغــرض التحقيــق ومحاكمــة

تماما كبي اًر وهـي" :جـرائم اإلبـادة
األشخاص الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة التي يوليها القانون الدولي اه ً
الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجـرائم الحـرب وجريمـة العـدوان" ،وتعـد هـذه المحكمـة مؤسسـة قائمـة علـى
معاهــدة ملزمــة للــدول األعضــاء فيهــا ،وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تختلــف عــن

()1
()2

مرجع سابق .الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،ص.27

راجع كتاب "فلسطين وعضويتها كدولة في األمم المتحدة" الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان-ديوان المظالم ،رام هللا-فلسطين .2111

( )3علي ،دحامنية :)2117( .اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ،مجلة المفكر ،العدد الرابع عشر ،جامعة محمد خضير بسكرة-

الجزائر ،ص.388
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محكمــة العــدل الدوليــة التــي ال تفصــل إال فــي خصــومات بــين الــدول ،وال يمكــن أن تحــاكم األف ـراد( .)1ومــن
المعلــوم أن الواليــات المتحــدة األمريكيــة واس ـرائيل كانتــا ضــد فك ـرة إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،وكانتــا
ضمن الدول السبع التي صوتت ضد إنشاء المحكمة .متذرعتين ببعض الحجج القانونية تحاوالن بها إخفاء

دوافعهم ــا السياس ــية الحقيقي ــة الت ــي أدت بهم ــا إل ــى معارض ــة إنش ــاء المحكم ــة .فق ــد عارض ــتا إدراج ض ــمن

اختصــاص المحكمــة ،كمــا عارضــتا مــنح المحكمــة ســلطة تحديــد وقــوع العــدوان بعيــداً عــن هيمنــة مجلــس

األمن .غير أن الدوافع السياسية خلف معارضة الواليات المتحدة واس ارئيل إنشاء المحكمة ،حيث يتعـارض
نظام المحكمة مع المصالح األمريكية واإلسرائيلية .وكذلك انتهاك إسرائيل للقانون الدولي(.)2

مسارات القيادة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية:

رغم العقبات اإلجرائية والسياسية والقانونية التي تواجـه الفلسـطينيين فـي رفـع قضـايا لمقاضـاة االحـتالل فـي
المحكمــة الجنائي ــة الدولي ــة ،إال أن انضــمام فلس ــطين أهله ــا ألن ترفــع قض ــايا جنائي ــة فــي محكم ــة الجنائي ــة

الدوليــة ضــد االحــتالل وفًقــا الختصــاص المحكمــة .فقــد انضــمت فلســطين للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــام
2114م والذي دخل حيز النفاذ فـي  1ابريـل 2115م ،وبـذلك تصـبح العضـو  123فـي المحكمـة ،ووقعـت
على نظام روما األساسي .وبذلك تدخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م ،ضمن نطاق المحكمة

الجنائية وعملها.

سلمت فلسطين أربعة ملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية ،وتنتظر هذه الملفات فتح تحقيًقا رسميًّا من قبل
رئــيس محكمــة الجنائيــة الدوليــة فــاتو بنســودا  Fatou Bensoudaفــي الهــاي .فقــد تقــدم وزيــر الخارجيــة
الفلســطيني ريــاض المــالكي برفــع ثالثــة ملفــات وهــي :ملــف العــدوان اإلس ـرائيلي علــى قطــاع غ ـزة ،وملــف

االس ــتيطان ف ــي الض ــفة الغربي ــة والق ــدس الشـ ـرقية ،ومل ــف األس ــري .وم ــن ث ــم ت ــبعهم مل ــف ارب ــع وه ــو مل ــف

اإلعدامات الميدانية وهدم المنازل والعقاب الجماعي.

هناك العديد مـن التحـديات التـي تواجـه الفلسـطينيين ،أولهـا إعـداد الملفـات لمحاكمـة المسـؤولين اإلسـرائيليين
على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ،بطريقة علمية موثقة تسمح لمحكمة الجنايات بفتح تحقيقات

بشــأن هــذه الجـرائم .وقــد تفــتح إسـرائيل تحقيقــات فــي قضــايا قــد ترفعــا دولــة فلســطين فــي المحكمــة الجنائيــة،

فالمحكمة ال تقبل النظر في القضـايا التـي يجـري التحقيـق فيهـا محليـاً .يقـول أسـتاذ القـانون الـدولي عبـد هللا
أبو عيد ،إن إسرائيل ربما تفتح تحقيًقا في القضايا التي يجري رفعها أمام المحكمة بغية إعاقتها أطـول فتـرة
ممكنة .ولفت إلى أن مراجعة بعض القضايا من المحكمة قبل إقرار النظر فيها رسميًّا ،قـد يسـتغرق بـين 4

( )1القدسي ،بارعة :)2114( .المحكمة الجنائية الدولية طبيعتها واختصاصها وموقف الواليات المتحدة األمريكية واسرائيل منها ،مجلة
جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد  ،21العدد الثاني ،دمشق-سوريا ،ص.125

( )2انظر دراسة:

 القدسي ،بارعة :)2114( .المحكمة الجنائية الدولية طبيعتها واختصاصها وموقف الواليات المتحدة األمريكية واسرائيل منها ،مجلةجامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد  ،21العدد الثاني ،دمشق-سوريا،
076

و 5سنوات( .)1إن قضاء المحكمة الجنائية حديثًا حيث أن أول حكم قضت به المحكمة كان عام 2112م،
وحتى بداية عام 2114م لم تكن المحكمة قد أنجزت سوى قضيتن ،وهناك عشـرات القضـايا التـي مـا ازلـت

نظر في المحكمة( .)2وكافة الخبراء يؤكدون أن القضايا في المحكمـة الجنائيـة تتطلـب سـنوات .وبـالرغم مـن

ذلــك البــد مــن الســير قــدماً فــي هــذا المســار حتــى وان كانــت النتــائج تحتــاج لوقــت طويــل جــداً ،فــالحقوق ال
تسقط بالتقادم.

إن إسرائيل كدولة محتلة لألرض الفلسطينية بما فيهـا القـدس الشـرقية ،وهـي مصـادقة علـى اتفاقيـات جنيـف

األربعــة لســنة 1949م ،واتفاقيــة الهــاي لســنة 1954م يقــع عليهــا الت ازمــات قانونيــة فيمــا يتعلــق بالحمايــة
القانونية للمدنيين والممتلكات في األراضي المحتلة( .)3ويضيف عبد العزيز النويضـي يتعـين إضـافة جريمـة

اإلبــادة الجماعيــة لهــذا الســجل اإلج ارمــي الحافــل .فبموجــب المــادة ( )6مــن نظــام رومــا فاإلبــادة الجماعيــة
تعني أي فعل من األفعال التالية يرتكب بقصـد إهـالك جماعـة قوميـة أو إثنيـة أو عرقيـة أو دينيـة ،بصـفتها

هــذه ،إهالكــا كليــا أو جزئيــا عــن طريــق :أ) قتــل أفـراد الجماعــة .ب) إلحــاق ضــرر جســدي أو عقلــي جســيم
بـأفراد الجماعـة .ج) إخضــاع الجماعـة عمـدا ألحـوال معيشـية يقصــد بهـا إهالكهـا الفعلــي كليـا أو جزئيــا .د)

فــرض تــدابير تســتهدف منــع اإلنجــاب داخــل الجماعــة .هــ) نقــل أطفــال الجماعــة عنــوة إلــى جماعــة أخــرى.
فثالثــة أفعــال علــى األقــل تشــكل سياســة منهجيــة إلس ـرائيل ضــد الشــعب الفلســطيني كجماعــة قوميــة :وهــذه

جيدا في تقارير األمم المتحدة وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية .وعلى المجموعة القانونيـة
الجرائم موثقة ً
والحقوقيــة الدوليــة أخــذ هــذا باالعتبــار( .)4فإسـرائيل تــذعن فــي انتهــاك القــانون الــدولي ،واالهــم ازديــاد إرهابهــا

ض ــد الش ــعب الفلس ــطيني واجراءاته ــا العنصـ ـرية .وتق ــديم قض ــايا للمحكم ــة الجنائي ــة الدولي ــة يعن ــي إذع ــان
االحــتالل لق ـ اررات الشــرعية الدوليــة ،واال اســتمرت القضــايا الدوليــة ضــدها حتــى اإلذعــان للق ـ اررات الدوليــة
ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

( )1جريدة الحياة السعودية :)2115( .فرص وتحديات أمام الفلسطينيين بعد االنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية ،نشر بتاريخ 9

يناير 2115م.

( )2مرجع سابق .الدهشان ،سعيد ،ص.164

( )3الشاللدة ،محمد :)2117( .الحماية الجنائية للممتلكات الثقافية في مدينة القدس والقانون الدولي اإلنساني ،مجلة المفكر ،العدد

الرابع عشر ،جامعة محمد خضير بسكرة-الجزائر ،ص.46
()4

النويضي ،عبد العزيز :)2111( .اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم إسرائيل على ضوء تصريح السلطة

الفلسطينية بقبول اختصاص المحكمة ،ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي لنصرة األسير الفلسطيني ،يناير  ،2111الرباط المغرب.
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المطلب الثاني

مقاضاة االحتالل في المحاكم الوطنية ذات االختصاص العالمي
ورد ف ــي الب ــاب ال ارب ــع م ــن اتفاقي ــة جني ــف الرابع ــة لس ــنة 1949م ف ــي الم ــادة ( ،)146ب ــاب تنفي ــذ االتفاقي ــة

الت ازمــات علــى الــدول االط ـراف فــي االتفاقيــة مالحقــة المجــرمين الــذين يرتكبــون مخالفــات جســيمية ألحكــام
اتفاقيــة جينيــف الرابعــة حســب النظــام القضــائي والنظــام القــانوني الــداخلي للــدول المتعاقــدة ،وعرضــت المــادة

( )147من االتفاقية الجرائم واألفعال التي يعاقب عليها القانون .وأكدت المـادة ( )148علـى جـواز التحلـل
من المادتين ( )146و ( )147للدول المتعاقدة( .)1قبل إنشاء المحكمة الجنائية الدوليـة وبدايـة عملهـا عـام

ـتنادا التفاقيـة جنيـف الرابعـة لسـنة 1949م ،ولكـن
2112م ،كان بإمكان الدول محاكمة مجرمـي الحـرب اس ً
في وجود محاكم دولية ،ومحـاكم داخليـة لكـل دولـة ،تخضـع الـدول لقوانينيهـا الداخليـة ،واعتباراتهـا السياسـية
في محاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي األفعال المشار إليها في المواد السابقة.

هنــاك بعــض الــدول تأخــذ بمبــدأ االختصــاص القضــائي العــالمي ،أو مبــدأ الواليــة القضــائية العالميــة ،أو مــا
يسميه البعض الصالحية الدولية الشاملة ،الذي يمنحها صالحية مالحقـة أي شـخص ارتكـب جريمـة دوليـة

خارج حدودها ،وصالحية محاكمته أمام محاكمها الوطنية ،سواء أكان من مواطنيها أم من األجانب(.)2

()1

المواد الخاصة بمالحقة مجرمي الحرب في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1747م:

المــادة ( :)146تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على األشخاص الذين

يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية ،المبينة في المادة التالية.

يلتزم كل طرف متعاقد بمالحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو باألمر باقترافها ،وبتقديمهم إلى محاكمه ،أياً كانت
أيضا ،إذا فضل ذلك ،وطبقاً ألحكام تشريعه ،أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى
جنسيتهم .وله ً
الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤالء األشخاص.

على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير الالزمة لوقف جميع األفعال التي تتعارض مع أحكام هذه االتفاقية بخالف المخالفات الجسيمة

المبينة في المادة التالية.

وينتفع المتهمون في جميع األحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر ال تقل مالئمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد  115وما

بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب ،المؤرخة في  12آب/أغسطس .1949

المــادة ( :)141المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص
محميين أو ممتلكات محمية باالتفاقية  :القتل العمد ،والتعذيب أو المعاملة الالإنسانية ،بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة،
وتعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو بالصحة ،والنفي أو النقل غير المشروع ،والحجز غير المشروع،

واكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية ،أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير

متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه االتفاقية ،وأخذ الرهائن ،وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو ال تبرره ضرورات حربية وعلى

نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.

المــادة ( :)141ال يجوز ألي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد
آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.
()2

مرجع سابق .الدهشان ،سعيد ،ص.127
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المسارات الفلسطينية لـ مقاضاة االحتالل في المحاكم الوطنية ذات االختصاص العالمي:
رفعت الكثير من القضايا في دول أوروبية مختلفة ضد قادة احتالل بـتهم جـرائم حـرب .فقـد أصـدر القضـاء
البريطـاني عـام 2119م مـذكرة توقيـف بحـق وزيـرة الخارجيـة السـابقة وعضـو الكنيسـت تسـبي لفنـي Tzipi

 Livniالتهامهــا بقتــل  1411فلســطيني فــي اعتــداء 2119-2118م ،إال أن الســلطات البريطانيــة منحتهــا
ف ــي الع ــام 2111م جـ ـواز س ــفر دبلوماس ــي لحمايته ــا م ــن مخ ــاطر االعتق ــال والمحاكم ــة داخ ــل األ ارض ــي
البريطانيــة .وواجهــت المالحقــة القضــائية مـرة أخــرى عــام 2117م فــي سويسـ ار بتهمــة ارتكــاب جـرائم حــرب،
ويجــرى التــدقيق فــي شــكوى ضــدها مــن قبــل مجموع ـة سويس ـرية متضــامنة مــع القضــية الفلســطينية( .)1كمــا

أصــدر القاضــي اإلســباني خوســيه دي ال ماتــا  Juez De la Mataمــذكرة توقيــف بحــق بنيــامين نتنيــاهو
 Benjamin Netanyahuوســتة مســؤولين حكــوميين إس ـرائيليين حــاليين وســابقين( ،)2علــى خلفيــة اعتــداء

إسرائيل على "اسطول الحرية" عام 2111م .كما أصدرت السلطات القضائية في دولة جنوب أفريقيا ،أربع
مــذكرات اعتقــال بحــق قــادة عســكريين واسـرائيليين ســابقين علــى نفــس القضــية( .)3وهنــاك العديــد مــن القضــايا

المشابهة بحق قادة عسكريين وسياسيين بتهم جرائم حرب ارتكبت بحق الفلسطينيين .ويـرى سـعيد الدهشـان

أن القضايا المرفوعة ضد قادة االحتالل لم تنفذ سواء بسبب تعديل القانون أو تحت ضغط معين ،أو تعذر
طا للقـادة
تنفيذ القانون بسبب فني أو تقني ،وهذا يثبـت أن االختصـاص العـالمي وسـيله مـؤثرة ،ومثلـت ضـغ ً

اإلس ـرائيليين س ـواء السياســيين أم العســكريين ،وأدت إلــى إربــاكهم .فهــي طريقــة فعالــة فــي مجابهــة االحــتالل

دوليــا ،إذا أحســن التخطــيط لهــا مــن قبــل فريــق متخصــص فلســطيني وعربــي ودولــي مــن الــداعمين للعدالــة
ًّ

الدوليــة( .)4كــذلك باســتطاعة مؤسســات حقــوق اإلنســان التــي تــؤمن بحقــوق الشــعب الفلســطيني وتســعى لمنــع
( )1راجع كل من:

 -عربي :)2117( .21ليفني مالحقة قضائيا من جديد لدورها في العدوان على غزة ،نشر بتاريخ  2يونيو 2117م.

 قناة الكوثر :)2117( .المحاكم األوروبية تواصل مالحقة ليفني أمام القضاء السويسري ،نشر يوم الخميس  8يونيو 2117م.()2

المسؤولين اإلسرائيليين المطلوبين للقضاء اإلسباني هم :وزير الدفاع السابق إيهود باراك  ،Ehud Barakووزير الخارجية

السابق أفيغدور ليبرمان  ، Avigdor Liebermanووزير الشؤون االستراتيجية السابق موشيه يعالون  ،Moshe Ya'alonووزير
الداخلية السابق إيلي يشاي ، Eli Yishaiوالوزير بدون حقيبة بيني بيغن  ، Benny Beginونائب األدميرال مارون إليعيزر .

 Maroun Eliezerلالست ازدة راجع:

 -أكاديمية  :)2115( .DWقاض إسباني يصدر مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ،نشر بتاريخ  16نوفمبر .2115

()3

المسؤولين اإلسرائيليين المطلوبين للقضاء في جنوب أفريقيا هم :رئيس األركان اإلسرائيلي السابق غابي أشكنازي Gabi

 ،Ashkenaziوقائد سالح البحرية السابق ،أليعازر ماروم  ،Eliezer Maromورئيس االستخبارات العسكرية السابق عاموس يادلين

 ،Amos Yadlinورئيس االستخبارات الجوية السابق أفيشاي ليفي ،Avishay Levyضمن القضية التي بدأتها الصحافية من
جنوب إفريقيا خديجة ديفيدز ، Gadija Davidsالتي كانت على متن السفينة .لالستزادة راجع:

 صحيفة العربي الجديد :) 2115( .جنوب أفريقيا :مذكرات باعتقال إسرائيليين متورطين بمجزرة أسطول الحرية ،نشر بتاريخ 17نوفمبر 2115م.

( )4مرجع سابق .الدهشان ،سعيد ،ص139-137
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تك ـرار ج ـرائم إبــادة بحــق الفلســطينيين .تســجيل المخالفــات والج ـرائم اإلس ـرائيلية وتوثيقهــا ،ورفــع قضــايا فــي
المحـ ــاكم الوطنيـ ــة ذات االختصـ ــاص العـ ــالمي بجانـ ــب الدبلوماسـ ــية الرسـ ــمية والشـ ــعبية السـ ــاعية لمقاضـ ــاة

االحتالل في تلك المحاكم.

إن المالحقات القضـائية ضـد قـادة االحـتالل بـتهم جـرائم حـرب ضـد الشـعب الفلسـطيني تشـكل ضـغط كبيـر

علــى إس ـرائيل سياســيًّا وقانوني ـاً ،أو قبولهــا بالعزلــة السياســية عــن دول العــالم .وهــذا يتطلــب جهــد دبلوماســي
رســمي وشــعبي ف ــي الــدول الت ــي يقبــل قضــائها مقاض ــاة قــادة االح ــتالل فــي محاكمهــا .وه ــذه اآلليــة يمك ــن

االستفادة منها سياساً في دعم المطالب الفلسطينية إلنهاء االحتالل وفًقا لق اررات الشرعية الدولية.
خاتمة الدراسة:
ال يمكــن اس ــتمرار االحــتالل بسياس ــاته الهادفــة الق ــتالع الشــعب الفلس ــطيني مــن أرض ــة ،وتصــفية القض ــية

الفلســطينية ،دون مواجهــة فلســطينية .وعليــه ،يجــب إثــارة فكـرة الحمايــة الدوليــة باعتبــار فلســطين دولــة تحــت

االحــتالل ومعتــرف بهــا فــي األمــم المتحــدة لحــين إنهــاء االحــتالل .وتحمــل االحــتالل المســؤولية عــن جرائمــه

المرتكبــة ،وال ـزام المجتمــع الــدولي بمســؤولياته التــي أقرهــا القــانون الــدولي إلنهــاء هــذا االحــتالل .لــذا ،يجــب

التركيز فلسطينيًّا على المسار القانوني بعد فشل المسار التفاوضي ،بعيداً عن أية توجهـات أخـرى حتـى ال
تتحول القضية من سياسية قانونية إلى قضية إنسانية.

إن التحــرك الفلســطيني فــي األمــم المتحــدة وهيئاتهــا ،والمحــاكم الدوليــة بكافــة أنواعهــا ،ومفاوضــات التســوية،

لــيس أم ـ اًر ســهالً وانمــا هــي إج ـراءات معقــدة تتطلــب جهــد فلســطيني كبيــر ،باإلضــافة إلــى أن كافــة اآلليــات
والمســارات التــي وردت فــي الد ارســة محفوفــة بالمخــاطر ،كتوقــف اإلجـراءات بســبب تعنــت القــوى الدوليــة ،أو
توقيـف الـدعم والمسـاعدات اإلنســانية عـن السـلطة الوطنيـة كأليــات ردع للتحـرك الفلسـطيني .إال أن مقاومــة

االحتالل قانونياً وسياسيًّا والتحرك الدائم يأتي بنتائج إيجابية مـن خـالل تـراكم المشـاريع ،ولتجنـب السـلبيات
التي قد تواجه التحركات الفلسطينية ،يجب أن تكون هذه التحركات وفق استراتيجية فلسطينية شاملة ،تحدد
اإليجابيات والسلبيات لكل مسار تنوي التحرك به .وقد خلصت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية:

أوًال -النتائج:

 -1ضـرورة التحــرك الفلسـطيني فـي األمــم المتحــدة وهيئاتهـا المختلفــة لتنفيــذ قـ اررات الشــرعية الدوليــة،
خاصــة مجلــس األمــن والجمعيــة العامــة ،حتــى وان لــم تــأتي التحركــات بنتــائج إيجابيــة س ـريعة،
فاســتم اررية التحــرك هــو الضــمانة الوحيــدة للحصــول علــى نتــائج مرضــية فــي ظــل الواقــع الــدولي

الراهن.

 -2العمــل علــى مواجهــة االحــتالل فــي المحــاكم الدوليــة بكافــة أنواعهــا .كطريــق مســاند للتحــرك فــي األمــم
المتحدة ،فال يمكن االستمرار بالدفاع دون مواجهة السياسات اإلسرائيلية في المحاكم الدولية.

 -3باإلضــافة للتحــرك الفلســطيني فــي األمــم المتحــدة وهيئاتهــا والمحــاكم الدوليــة المختلفــة ،يتوجــب علينــا
مقاومة السياسات اإلسرائيلية داخليًّا ودوليًّا بكافة الوسائل الممكنة.
081

ثانيا -التوصيات:
ً
 -1تــأمين دعــم سياســي ومــالي عربــي فــي مجلــس األمــن والجمعيــة العامــة ،فبــدون دعــم الــدول العربيــة
والــدول المحبــة للســالم يصــبح التحــرك فــي األمــم المتحــدة صــعباً .وكــذلك إعــداد خطــة محكمــة لرفــع

مشــاريع ق ـرار نطالــب فيهــا تنفيــذ الق ـ اررات الصــادرة ســابًقا ،ولــيس إصــدار مزيــد مــن الق ـ اررات .تعتمــد
الخطة باألسـاس علـى عـدة خيـارات وبـدائل مترابطـة فـي مجلـس األمـن والجمعيـة العامـة ،فـإذا سـقط
القرار بسبب الفيتو األمريكي في مجلس األمن يبدأ في الجمعية العامة.

 -2ال يكفــي الــدفاع عــن الحقــوق الفلســطينية مــن خــالل ق ـ اررات الشــرعية الدوليــة ،بــل علينــا اســتغاللها فــي
مهاجمة االحتالل اإلسرائيلي ،من خالل سحب االعتراف األممـي بالدولـة إسـرائيل التـي حصـلت عليـه

ـاء علــى ق ـرار التقســيم ( ،)181ومحاولــة إعــادة استصــدار ق ـرار ســابق فــي الجمعيــة العامــة باعتبــار
بنـ ً
الحركة الصهيونية "حركة عنصرية".

 -3لتمكـــين مقاضـ ــاة االحـــتالل فـ ــي المحـــاكم الدوليـ ــة ،توصـ ــي الد ارسـ ــة بإعـــادة صـ ــياغة واق ـ ـرار القـ ــانون
الفلسطيني بما يتناسب مـع القـانون الـدولي ،وتوحيـد الصـف الفلسـطيني مـن خـالل اسـتراتيجية فلسـطينية
تسـ ــتخدم كافـ ــة األدوات النضـ ــالية السياسـ ــية والقانونيـ ــة والشـ ــعبية .وكـ ــذلك االنضـ ــمام لكافـ ــة االتفاقيـ ــات

والمعاه ــدات الدولي ــة ،الت ــي تؤهلن ــا ل ـ ـ مقاض ــاة االح ــتالل ف ــي المح ــاكم الدولي ــة والمح ــاكم الوطني ــة ذات
االختصاص العالمي .وهذا يتطلب:

 -اإلعداد الجيد لمساندة عربية ،فبدون مساندة عربية قوية لن نفلح في مقاضاة إسرائيل

 تــأمين دعــم مــالي للســلطة ومؤسســاتها ،فبالتأكيــد ســوف تقطــع الــدول الداعمــة إلس ـرائيل مســاعداتهاللسلطة الوطنية.

 العمــل علــى رفــع قضــايا وآراء استشــارية لــدى محكمــة العــدل الدوليــة ،مــن قبــل دول داعمــة ومحبــةللسالم

 -4دون ح ـراك سياســي داخلــي لمواجهــة السياســات واإلج ـراءات االحتالليــة علــى األرض ،لــن نــتمكن مــن
إعــادة أهميـة القضــية الفلســطينية علــى المســتوى الــدولي ،خاصــة فــي ظــل األوضــاع الدوليــة الســائدة فــي
المنطقة العربية .باإلضافة إلى ذلك ،تنشيط الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية والشعبية لكسب الرأي العام

العالمي مع القضية الفلسطينية ،فالرأي العام العالمي يستطيع الضغط على حكوماته الديمقراطية للوقف

بجانب الحقوق الفلسطينية .فالمسارات القانونية في األمم المتحدة وهيئاتها ،تعتمد بالدرجة األساس

 -5على المواقف السياسية لدول العالم الداعمة للحقوق الفلسـطينية ،فبـدون جهـود دبلوماسـية فلسـطينية لـن
نس ــتطيع مجابه ــة االح ــتالل ف ــي مجل ــس األم ــن أو الجمعي ــة العام ــة ،أو مالحق ــة إسـ ـرائيل ف ــي المح ــاكم

الدولية.
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المصادر والمراجع
أوًال -الكتب:

 -1الجمعية العامة ( :)2114دليل بشأن قبول والية محكمة العدل الدولية :بنود نموذجية ونماذج
واعالنات ،أعد الدليل مجموعة مؤلفين بالتعاون مع األمانة العامة لألمم المتحدة 19 ،أغسطس

2114م.

 -2خولي ،معمر :)2111( .األمم المتحدة والتدخل الدولي اإلنساني ،العربي للنشر والطبع.

 -3الدهشان ،سعيد :)2117( .كيف نقاضي إسرائيل؟ ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت-
لبنان.

 -4عبد العاطي ،صالح :)2115( .السياسات والمسارات المطلوبة لمحاسبة االحتالل اإلسرائيلي ودعم

الحقوق الفلسطينية ،المؤتمر السنوي الرابع "القضية الفلسطينية والبعد الدولي الفرص والمتطلبات
اإلستراتيجية ،المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية-مسارات ،البيرة-فلسطين.

 -5عبد الكريم ،قيس :)2115( .المتطلبات السياسية الداعمة للتوجه إلى المؤسسات الدولية ،المؤتمر

السنوي الرابع "القضية الفلسطينية والبعد الدولي الفرص والمتطلبات اإلستراتيجية ،المركز الفلسطيني
ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية-مسارات ،البيرة-فلسطين.

 -6العموري ،ياسر :)2115( .تدويل القضية الفلسطينية من منظور قانوني ،المؤتمر السنوي الرابع
"القضية الفلسطينية والبعد الدولي الفرص والمتطلبات اإلستراتيجية ،المركز الفلسطيني ألبحاث

السياسات والدراسات االستراتيجية-مسارات ،البيرة-فلسطين.

 -7نافعة ،حسن :)1995( .األمم المتحدة في نصف قرن ،سلسلة عالم المعرفة ،تصدر عن المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب-الكويت.

 -8الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان :)2111( .فلسطين وعضويتها كدولة في األمم المتحدة" الهيئة
المستقلة لحقوق اإلنسان-ديوان المظالم ،رام هللا-فلسطين.

 -9الوادية ،سامح :)2119( .المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب اإلسرائيلية ،مركز الزيتونة للدراسات
واالستشارات ،بيروت-لبنان.

 -11يونس ،عصام :)2115( .التدويل :قفز في الهواء أم أداة كفاحية لتعظيم االشتباك السياسي

والقانوني ،المؤتمر السنوي الرابع "القضية الفلسطينية والبعد الدولي الفرص والمتطلبات اإلستراتيجية،
المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية-مسارات ،البيرة-فلسطين.

ثانيا -المواثيق الدولية:
ً
 -1ميثاق األمم المتحدة.

 -2نظام روما-المحكمة الجنائية الدولية.
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 -3النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية.
 -4اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م.

 -5اتفاقية الهاي لسنة 1954م.
ثال ًثا -المقابالت الشخصية:

 -1الح ارزين ،جهاد :)2117( .مقابلة مع أستاذ القانون والعلوم السياسية جهاد الح ارزين ،السبت،
بتاريخ  29يوليو 2117م

ابعا -الرسائل العلمية:
رً
 -1العارم ،حسناوي :)2115( .محكمة العدل الدولية كهيئة قضائية دولية ،رسالة ماجستير غير
-2

منشورة ،جامعة محمد خضير-بسكرة ،الجزائر.

ليندة ،لعمامرة :)2112( .دور مجلس األمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني،

رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة مولود معمري-كلية الحقوق ،الجزائر.

خامسا -الدوريات:
ً
 -1أبراش ،إبراهيم :)2115( .النظام الدولي والتباس مفهوم الشرعية الدولية ،مجلة البصائر ،جامعة
البتراء ،العدد الثاني ،البتراء-األردن.

 -2التلباني ،محمد عوض :)2116( .مدى إمكانية استخدام قرار االتحاد من أجل السالم في رفع

مستوى عضوية فلسطين في األمم المتحدة "رؤية قانونية" .مجلة مركز التخطيط الفلسطيني ،العدد

 ،49-48غزة-فلسطين.

 -3حسونة ،رمزي :)2111( .مشروعية الق اررات الصادرة عن مجلس األمن الدولي وآلية الرقابة عليها،
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية-المجلد  ،27العدد األول.

 -4حسونة ،رمزي :)2111( .مشروعية الق اررات الصادرة عن مجلس األمن الدولي وآلية الرقابة عليها،
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية-المجلد  ،27العدد األول.

 -5الشاللدة ،محمد :)2117( .الحماية الجنائية للممتلكات الثقافية في مدينة القدس والقانون الدولي
اإلنساني ،مجلة المفكر ،العدد الرابع عشر ،جامعة محمد خضير بسكرة-الجزائر.

 -6صيام ،أشرف :)2111( .قرار االتحاد من أجل السالم :هل هو وسيلة ممكنه لحماية الفلسطينيين؟،
معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية ،سلسلة أوراق عمل طلبة الدراسات العليا ،جامعة بير زيت.

 -7عبدهلل ،عمر :)2116( .دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات األفريقية ،المجلة العلمية
لجامعة اإلمام المهدي ،العدد  ،8السودان.

 -8علي ،دحامنية :)2117( .اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ،مجلة المفكر ،العدد الرابع عشر،
جامعة محمد خضير بسكرة-الجزائر.
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 -9القدسي ،بارعة :)2114( .المحكمة الجنائية الدولية طبيعتها واختصاصها وموقف الواليات المتحدة
األمريكية واسرائيل منها ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد  ،21العدد الثاني،

دمشق-سوريا.

 -11محمد ،عبد الرحيم :)2116( .نظرة في نجاحات األمم المتحدة واخفاقاتها حيال حفظ السلم
واألمن الدوليين ،مجلة العلوم القانونية والشرعية .العدد  ،8السنة الرابعة ،جامعة الزاوية-ليبيا.

 -11مهنا ،مجد الوجيه :)2116( .االتحاد من أجل السالم ،مجلة مركز التخطيط الفلسطيني ،العدد
 ،49-48غزة-فلسطين.

سادسا -المؤتمرات والمحاضرات:
ً
 -1الخصاونة ،عون :)2116( .محكمة العدل الدولية بين القانون والسياسية ،محاضرة في المركز
-2

اإلعالمي لجامعة الملك عبد العزيز ،السعودية ،بتاريخ  24نوفمبر 2116م.

النويضي ،عبد العزيز :)2111( .اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم إسرائيل

على ضوء تصريح السلطة الفلسطينية بقبول اختصاص المحكمة ،ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي لنصرة

األسير الفلسطيني ،يناير  ،2111الرباط المغرب.

سابعا :-الصحف والجرائد:
ً
 -1جريدة الحياة السعودية :)2115( .فرص وتحديات أمام الفلسطينيين بعد االنضمام إلى محكمة
-2

الجنايات الدولية ،نشر بتاريخ  9يناير 2115م.

قطان ،فيكتور :)2114( .الخيارات الفلسطينية في األمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ،جريدة

الحياة السعودية ،نشر في  11نوفمبر .2114

ثامًنا :-مواقع االنترنت:

 -1وادي ،عبد الحكيم :)2113( .أزمة تطبيق ق اررات الشرعية الدولية-فلسطين نموذجاً ،مركز راشيل
كوري الفلسطيني لحقوق اإلنسان ومتابعة العدالة الدولية.
http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=4739
 -2حلو ،جابي :)2111( .عضوية فلسطين في األمم المتحدة :ما بين قرار "االتحاد من أجل

السالم" واألخطاء القانونية ،شبكة راية اإلعالمية.
http://www.raya.ps/articles/801923.html
 -3موقع محكمة العدل الدولية
http://www.icj-cij.org/ar
 -4عربي :)2117(-21ليفني مالحقة قضائيا من جديد لدورها في العدوان على غزة ،نشر بتاريخ 2
يونيو 2117م.
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 -5قناة الكوثر :)2117( .المحاكم األوروبية تواصل مالحقة ليفني أمام القضاء السويسري ،نشر يوم
الخميس  8يونيو 2117م.

 -6أكاديمية  :)2115( .DWقاض إسباني يصدر مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ،نشر بتاريخ 16
نوفمبر .2115
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العضوية الكاملة لدولة فلسطين باألمم المتحدة في إطار قرار االتحاد من أجل السلم
أ .منصور أحمد أبو كريم
مقدمة:
جاءت األمم المتحدة بتركيبتها السياسية والقانونية ،انعكاس لنتائج الحرب العالمية الثانية ،المتمثلة في
ظهور القطبية الثنائية والتحالفات العسكرية ،وانقسام العالم إلى معسكرين كبيرين ،يتمثل في المعسكر
الليبرالي الذي يضم الواليات المتحدة األمريكية ودول أوروبا الغربية ،في اطار حلف الناتو ،والمعسكر
االشتراكي ،الذي كان يضم االتحاد السوفيتي السابق ودول حلف وارسو ،في اطار ما كان يعرف بالحرب
الباردة ،بين األمر الذي انعكس على قدرة األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي على القيام بواجباته
ومسؤولياته في حفظ األمن االستقرار الدوليين ،مما فتح الباب أمام البحث عن بدائل قانونية وسياسية،
تسمح للجمعية العامة لألمم المتحدة بالقيام بمسؤولية حفظ األمن السلم الدوليين.
وخالل السنوات األخيرة تبنت القيادة الفلسطينية خيار تحريك القضية الفلسطينية في المحافل الدولية
باعتبارها قضية عادلة على العالم كله المساهمة في إيجاب حل للقضية الفلسطينية ،عبر االعتراف
المسبق بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة ،عبر تعزيز االشتباك السياسي مع إسرائيل في الساحات
الدولية ،وكان الزعيم الراحل ياسر عرفات قد تحدث عن أهمية النضال السياسي والدبلوماسي حيث قاله
في خطابة باألمم المتحدة عام  :1974ومن خالل حركة التحرير الوطنية الفلسطينية المناضلة نضج
نضال شعبنا وتعددت أساليبه فشمل النضال السياسي واالجتماعي باإلضافة للنضال المسلح واننا حين
نتكلم من على هذا المنبر الدولي فإن ذلك تعبي ار في حد ذاته عن إيماننا بالنضال السياسي والدبلوماسي
مكمل معز از لنضالنا المسلح.
وسوف تحاول هذه الورقة بحث إمكانية االستفادة من قرار االتحاد من أجل السلم في ترقية مكانة فلسطين
من دولة مراقب دولة تتمتع بالعضوية الكاملة ،مع توضيح أسباب ونتائج التوجه لهذا الخيار.
Abstract:
The United Nations came with its political and legal structure as a reflection of
the results of World War II. This, Represented by the emergence of bipolarity,
military alliances, and division of the world into two major camps. The first one
was the liberal camp included the United States of America and Western
European countries within the framework of NATO. However, the second one
was the Socialist camp included the former Soviet Union and the Warsaw Pact
087

states. The time of the so-called Cold War, the United Nations and the Security
Council reflected the ability to carry out its duties and responsibilities in
maintaining international security and stability. As a result, there were a chance
for search for legal and political alternatives that would allow the General
Assembly of the United Nations to assume responsibility for the maintenance of
international peace and security.
Recently, the Palestinian leadership has adopted the option of mobilizing the
Palestinian cause in international forums as a just cause for the whole world to
contribute to find a solution for the Palestinian cause through the recognition of
the Palestinian state in the United Nations and strengthening political
engagement with Israel in the international arena.
This paper will attempt to examine the possibility of benefiting from the Union's
 observer state to a state with a fullىdecision to promote Palestine from a
membership, and it will explain the reasons and consequences of this option.
ثانيا -مشكلة الدراسة:
ً
تعتبر األمم المتحدة بكل مؤسساتها وأجهزتها ساحة مهمة من ساحات الصراع العربي اإلسرائيلي ،التي
يجب االستفادة منها على كافة المستويات ،خاصة في الجمعية العامة لألمم المتحدة نتيجة ضمان
الحصول على أغلبية األصوات للق اررات التي تدعم الحق الفلسطيني ،وتمكن مشكلة هذه الدراسة في كيفية
االستفادة من قرار االتحاد من أجل السلم في ترقية مكانة فلسطين في األمم المتحدة لدولة كاملة
العضوية .حيث تحاول هذه الدراسة اإلجابة على تساؤل رئيسي هو :كيف يمكن االستفادة من قرار
االتحاد من أجل السلم في الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة؟
ويتفرع من هذا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعية:
 -1ما هو السياق الدولي والتاريخي لقرار االتحاد من أجل السلم؟
 -2ما هي الحاالت التي تم فيها تطبيق القرار على المستوى الدولي؟

 -3لماذا تبنت القيادة الفلسطينية خيار إعادة تدويل القضية مرة أخرى؟
 -4وما هي النتائج المترتبة على التحرك في الساحة الدولية؟
ثال ًثا -أهداف الدراسة:

تحاول الدراسة تحقيق مجموعة من األهداف ،منها:
 معرفة السياق الدولي والتاريخي الذي أنتج قرار االتحاد من أجل السلم في األمم المتحدة. تفسر أسباب التوجه الفلسطيني إلعادة تفعيل القضية الفلسطينية على الساحة الدولية. توضح كيفية االستفادة من قرار االتحاد من أجل السلم في ترقية مكانة فلسطين في088

األمم المتحدة لدولة كاملة العضوية.
ابعا -أهمية الدراسة:
رً
تنبع أهمية هذه الدراسة كونها:
 -تتناول موضوع مهم يتعلق بعالقة القضية الفلسطينية واألمم المتحدة ،بعد قرار ترامب تجاه القدس.

 تساعد الباحثين والطالب والمهتمين بقضايا الصراع العربي اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية على تحليلواقع القضية الفلسطيني في األمم المتحدة.

 ترسم خريطة طريق للقيادة الفلسطينية في كيفية االستفادة من قرار االتحاد من أجل السلم في ترقيةمكانة فلسطينية في األمم المتحدة.

 -تقدم رؤية استشرافية لسيناريوهات الحصول على دولة كاملة العضوية في األمم المتحدة خالل الفترة

المقبلة.

خامسا -منهجية الدراسة
ً
 المنهج التاريخي :للتأصيل والبحث عن السياق الدولي والتاريخي الذي صدر فيه قرار االتحاد من أجلالسلم ،وحاالت االستفادة منه.
 المنهج الوصفي التحليلي :وهو أسلوب من أساليب التحليل المركز على معلومات كافية ودقيقةوموضوعية عن ظاهرة أو موضوع محدد ،أو فترة أو فترات زمنية معلومة ،وذلك من اجل الحصول على
نتائج علمية ،ثم تفسيرها بطريقة موضوعية بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة ( .)1وسوف تستخدم

الدراسة هذا المنهج لوصف وتحليل أسباب التوجيه الفلسطيني إلعادة تفعيل القضية الفلسطينية على

الساحة الدولية ،وكيفية االستفادة من القرار في ترقية مكانة دولة فلسطين في األمم المتحدة لدولة كاملة
العضوية.

 المنهج االستشرافي :وهو المنهج الذي يستشرف مستقبل الظاهرة السياسية في ضوء التطورات الداخليةوالخارجية والعوامل المؤثر فيها؛ وسوف تستخدم الدراسة هذا المنهج لدراسة سيناريوهات الحصول على

دولة كاملة العضوية في األمم المتحدة في ضوء الموقف األمريكي الجديد المعادي للحقوق الفلسطينية.

سادسا -تقسيم الدراسة:
ً

المحور األول :قرار االتحاد من أجل السلم النشأة وحاالت االستخدام.
المحور الثاني :التوجه الفلسطيني للساحة الدولية أسباب ومبررات.
المحور الثالث :الحصول على دولة كاملة العضوية لدولة فلسطين في األمم المتحدة.
 -1دويدري ،رجاء ،وحيد :البحث العلمي :أساسياته النظرية وممارسته العملية ،دار الفكر ،دمشق ،2111:ص .185
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المحور األول
قرار االتحاد النشأة وحاالت االستخدام
جاء قرار االتحاد من أجل السلم في سياق دولي سادت فيه الحرب الباردة بين الواليات المتحدة األمريكية
واالتحاد السوفيتي ،هذا القرار منح الجمعية العامة صالحية حفظ األمن والسلم الدوليين في حالة تراجع
مجلس األمن المنوط به حفظه من القيام بدوره.
أوًال -ظروف نشأة االتحاد من أجل السلم:
أنشئت األمم المتحدة يوم  24أكتوبر /تشرين األول  ،1945وقد أنشأها  51بلداً ملتزماً بحفظ السالم عن

طريق التعاون الدولي واألمن الجماعي ،وتنتمي إلى األمم المتحدة اليوم كل دول العالم تقريبا ،إذ يبلغ
عدد أعضاء المنظمة الدولة  191بلدا .وعندما تصبح الدول أعضاء في األمم المتحدة فإنها توافق على
القبول بااللتزامات المنصوص عليها في ميثاق المنظمة ،وهو معاهدة دولية تحدد المبادئ األساسية
للعالقات الدولية .ولألمم المتحدة -وفًقا للميثاق أربعة مقاصد هي (:)1
 -صون السلم واألمن الدوليين

 -تنمية العالقات الودية بين األمم

 تحقيق التعاون على حل المشاكل الدولية وتعزيز احترام حقوق اإلنسان -جعل هذه الهيئة مرك اًز لتنسيق أعمال األمم.

وجاءت الجمعية العامة لألمم المتحدة كجهاز عام من أجهزة المنظمة الدولية الذي يتكون من جميع

الدول االعضاء فيها (المادة  )1/9من الميثاق ،لذا فان طبيعة تشكيل الجمعية العامة تعد ترجمة حقيقية
لمبدأ المساواة بين جميع الدول االعضاء دون تفرقة بين دول صغرى ودول كبرى (لكل عضو في االمم
المتحدة صوت واحد في الجمعية العامة) (المادة  .)1/18على العكس بما هو موجود في مجلس االمن
عضوا فقط من أعضاء المنظمة الدولية مع وجود اختالف وتمييز
الدولي الذي" يتألف من خمسة عشر
ً
بين العضوية الدائمة والعضوية المؤقتة ،حيث يتكون من خمس دول دائمة العضوية هي( :جمهورية
الصين ،وفرنسا ،االتحاد الروسي ،والمملكة البريطانية ،والواليات المتحدة األمريكية) ،وعشرة دول غير
دائمة العضوية تنتخبهم الجمعية العامة ،من األمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس.

1

لمزيد من المعلومات انظر ،تاريخ األمم المتحدة ،الجزيرة نت ،على الرابط التاليhttps://goo.gl/Uesrj :
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ويراعى في ذلك بوجه خاص مساهمة أعضاء األمم المتحدة في حفظ السلم واألمن الدولي وفي مقاصد
أيضا التوزيع الجغرافي العادل(.)1
الهيئة األخرى ،كما يراعى ً
نظر للشلل الذي أصاب مجلس األمن الدولي بسبب اإلسراف في استخدام حق النقد (الفيتو) اثناء
و ًا
الحرب الباردة من قبل القوى العظمي في العالم ،وخاصة من قبل الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد
السوفيتي كان من الطبيعي أن تفقد الدول ثقتها في نظام األمن الجماعي المعمول به داخل المجلس،
وكان من البديهي أال تطمئن الدول إلى الترتيبات التي يتضمنها تخويل مجلس األمن الدولي بالقيام
بمسؤوليه في حفظ األمن والسلم الدوليين حسب المادة24من ميثاق األمم المتحدة التي تخول مجلس
االمن نيابة عن أعضاء األمم المتحدة القيام بمسؤوليه حفظ االمن السلم الدوليين.
فقد بدأت بعض الدول البحث عن نظام بديل لق اررات مجلس األمن ،بهدف إعطاء دور جديد للجمعية
العامة لألمم المتحدة ،عبر إعطائها صالحيات أوسع في مجال حفظ األمن والسلم الدوليين ،بسبب عجز
نظر لالستعمال المسرف
مجلس األمن الدولي عن القيام بدوره في حفظ السلم واألمن الدولي وفًقا للميثاق ًا
(.)2
لحق النقض من قبل الدول دائمة العضوية
وهكذا ظهرت فكرة االتحاد من أجل السلم ،بتفعيل دور الجمعية العامة كمحفل للتداول والنقاش في جميع
الشؤون الدولية ،بما يضمن حفظ األمن السلم الدولي بمقتضى الميثاق األمم المتحدة ،في حالة فشل
مجلس األمن الدولي صاحب االختصاص األول في القيام بواجباته ومسؤولياته.
ثانيا -السياق التاريخي لقرار االتحاد من أجل السلم:
ً
نظر ألن ميثاق األمم المتحدة في توزيعه لالختصاصات بين الجمعية العامة ومجلس األمن ،اقتصر
ًا

للجمعية العامة أن تنظر وتناقش وتقوم بالدراسات وتصدر التوصيات للمحافظة على السلم واألمن الدولي،
نظر لعجز مجلس االمن عن القيام بواجباته في
دون أن يخولها السلطة الالزمة لفرض هذه التوصيات ،و ًا
كثير من الحاالت ،وذلك بسبب االسراف في استخدام حق النقد من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس
األمن ،بدأ االتجاه نحو توسع صالحيات الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وقد اتخذ التوسع عدة خطوات
أهما(:)3

1
2

انظر ميثاق األمم المتحدة ،على الرابط التاليhttps://goo.gl/VeEZCg :

عبد هللا ،نادية ،ما هي البدائل المتاحة إلسقاط النظام الذي يبحثها زعماء العالم ،الحوار المتمدن ،2112 ،على الرابط التالي:

https://goo.gl/GZKsGw
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الفار ،عبد الواحد ،محمد ،التنظيم الدولي ،دار عالم الكتب ،القاهرة  ،1979ص255
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 -1الجمعية العامة الصغرى:
جاء إنشاء هذه الجمعية بعد أن فشل مجلس األمن في حل مسألة اليونان عام ،1947فتقدمت الواليات
المتحدة األمريكية في  27سبتمبر عام  1947باقتراح مفاده إنشاء لجنة دائمة يعهد إليها بمتابعة مشاكل
األمن والسلم الدوليين .وبعد مناقشة هذا االقتراح ،قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة في 13
نوفمبر ،1947انشاء ما يسمى" الجمعية الصغرى" وهي هيئة منبثقة من الجمعية العامة ،تقوم بدراسة
واعداد تقارير عن كل نزاع أو موقف يمكن أن يتم إدراجه في جدول أعمال الجمعية العامة ،وللجمعية
الصغرى الحق في تشكيل لجان التحقيق بالقدر الذي تراه ضروريا ومفيداً ،وصدر قرار من الجمعية العامة
عام  1948بإعطائها صفة اللجنة الدائمة ( .)1وقد اعترض االتحاد السوفيتي ودول الكتلة الشرقية على

قرار تكوين الجمعية الصغرى بحجة أنها جاءت كبديل عن مجلس االمن الدولي.
 -2قرار االتحاد من أجل السلم Uniting for peace
اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة في  1951/11/3القرار رقم ( .)5/377وهو القرار الذي تم اعتماده
بناء على مبادرة من الواليات المتحدة األمريكية ،ويتضمن هذا القرار ثالثة أجزاء (.)2
وأرتبط صدور هذا القرار بظروف الحرب الكورية ،فعندما هاجمت القوات الكورية الشمالية كوريا الجنوبية
سارعت الواليات المتحدة إلى تقديم طلب مستعجل النعقاد فوري لمجلس االمن وتم تكييف الحالة على
بناء على ذلك استصدار ثالثة ق اررات حاسمة في شهري حزيران وتموز عام 1951
انها اخالل بالسلم فتم ً
وضعت اساساً قانونياً للتدخل االمريكي في كوريا.
ويعود النجاح األمريكي في استصدار هذه الق اررات إلى مقاطعة االتحاد السوفيتي جلسات مجلس األمن

الدولي بسبب اعتراضه على رفض قبول عضوية الصين الشعبية باألمم المتحدة ،ومنح المقعد الدائم
بمجلس األمن المخصص للصين الوطنية ( .)3وعندما بدأ اتجاه االتحاد السوفيتي يفكر في العودة إلى
حضور اجتماعات المجلس خشيت الواليات المتحدة عرقلة الفيتو السوفيتي لجهودها في كوريا ،ونتيجة
هذا التوقع قررت أن تتقدم إلى الجمعية العامة بمقترحات نصت صراحة على تحمل الجمعية العامة
مسؤوليات محددة في حفظ السلم واألمن الدوليين ،وذلك في حالة عدم تمكن مجلس األمن من القيام بذلك
بسبب استعمال أحدى الدول الكبرى لحق االعتراض وبناء على هذه االقتراحات اصدرت الجمعية العامة
1

المرجع السابق ،ص256

2

الميداني ،محمد ،أمين ،ماذا عن قرار االتحاد من أجل السالم؟ المركز العربي للتربية على القانون الدولي واالنساني وحقوق

3

محمد عزيز شكري ،التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والواقع ،دار الفكر العربي ،1973،ص.472

االنسان ،القاهرة.2111 ،
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بتاريخ  1951/11/3ثالث ق اررات تحت رقم  )5(377حملت اسم االتحاد من اجل السلم.

()1

وقد جاء

هذا القرار متضمناً النقاط التالية(:)2

أ -في حالة تهديد السلم أو االخالل به أو وقوع عمل من أعمال العدوان ،وعجز مجلس األمن عن مواجهته

بسبب تضارب آراء ومصالح الدول الكبرى ،وعدم إجماعهم على إجراء معين ،فأنه في هذه الحالة يتم
عرض المسألة فو اًر على الجمعية العامة لمناقشتها واصدار التوصيات الالزمة للدول األعضاء التخاذ

تدابير قمع جماعية.

ب -توصي الدول األعضاء باالحتفاظ بعدد مدرب ومنظم من القوات المسلحة ،يمكن استخدامها وقت
الحاجة ،وفًقا للنظم الدستورية لتلك الدول.

ت -إنشاء لجنة لإلجراءات الجماعية ،تختص باتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على السلم واألمن الدوليين،
ومنها االجراءات العسكرية بدال من لجنة أركان الحرب التابعة لمجلس االمن الدولي ،بهدف مراقبة

النزاعات في المناطق المضطربة ،والتي تهدد السلم واالمن الدوليين.

ث -السماح بدعوة الجمعية العامة لألمم المتحدة ،بعقد دوره استثنائية تعقد خالل 24ساعة ،وذلك للنظر في
تطبيق رقم  .)5(377وتتم دعوة الجمعية لعقد دوره استثنائية بناء على طلب 7اعضاء من مجلس األمن،
أو بناء على طلب من أغلبية أعضاء الجمعية العامة لألمم المتحدة.

جاء قرار االتحاد من أجل السلم في زورة الحرب البادرة وفي ظل عجز مجلس األمن الدولي عن القيام
بدوره في حفظ األمن والسلم الدوليين ،و يعتبر قرار االتحاد من أجل السلم ،من أهم الق اررات الصادرة عن
األمم المتحدة ،التي وسعت صالحيات وسلطات الجمعية العامة لألمم المتحدة في ميدان حفظ األمن
نظر لتقاعس مجلس األمن الدولي عن القيام بمسؤوليته ووجباته ،وذلك في خمسينيات
السلم الدوليينً ،ا
القرن الماضي بسبب اشتعال الحرب البادرة بين الكتلتين الكبيرتين ،وتأثر مجلس األمن الدولي بتلك
الظروف ،ويمكن االستفادة من هذا القرار في ترقية مكانة فلسطين في األمم المتحدة لدولة كاملة العضوية
في حالة تم الربط بين استمرار االحتالل اإلسرائيلي كأحد مغذيات حالة عدم االستقرار في المنطقة وبين
تقاعس مجلس األمن في القيام بدوره في هذه المسألة فتحال القضية للجمعية العامة للنظر فيها كما سوف
توضع الدراسة الحقاً.

ثال ًثا -حاالت االستفادة من قرار االتحاد من أجل السلم:
منذ صدور قرار االتحاد من أجل السلم تم االستعادة بالقرار في عدة أزمات دولية ،نظر لعجز مجلس
األمن عن القيام بدوره خالل فترة الحرب الباردة ،بسبب االستخدام المسرف لحق النقد ،األمر الذي أدى
1

L.H.Woolsey, The Uniting for Peace - Resolution of the U.N.- American Journal of International Law,Vol. 45,
No. 1, 1951, PP. 129-130.
2

الفار ،عبد الواحد ،محمد ،التنظيم الدولي ،دار عالم الكتب ،القاهرة  ،1979ص257
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نظر لذلك لقد تم
الي فشل مجلس األمن في القيام بواجبه ومسؤولياته في حفظ األمن والسلم الدوليين ،و ًا
اللجوء ،إلى قرار االتحاد من أجل السلم رقم ( )5/377في ثالث هي:
 -1العدوان الثالثي على مصر 1756م:
دور مؤث اًر وناجحاً في نشاطات هذه الجمعية وأعمالها أبان هذا
لعب قرار الجمعية العامة رقم ً 5/377ا
العدوان الثالثي ،وصدرت عدة ق اررات لهذه الجمعية تدين إسرائيل وبريطانيا وفرنسا على عدوانهم على
مصر وتطالبهم بسحب قواتهم العسكرية المتواجدة على األراضي المصرية ( .)1فقد أصدرت الجمعية لألمم
ار يدين العدوان الثالثي على مصر وطالبت الدول المعتدية بسحب قواتها فو اًر ،حيث كان
المتحدة قرًا
الموقف السوفيتي قوى جدا في التعامل مع العدوان على مصر ،فقد هدد الرئيس السوفيتي باستخدام القوة
العسكرية إن لم تنسحب القوات المعادية فو اًر.
 -2تدخل حلف وارسو في هنغاريا ( 1751المجر):
في إطار الحرب البادرة تم اللجوء للقرار الدولي مرة أخرى ،بعد عجز مجلس األمن الدولي عن القيام
بدوره ،خاصة إذا كان الحالة التي تهدد السلم واألمن الدوليين أحد أطرافها القوى الكبرى صاحبة حق النقد
الفيتو.
فقد تم تفعيل ق ارر االتحاد من أجل السلم أثر تدخل قوات حلف وارسو بزعامة االتحاد السوفيتي في
هنغاريا عام  1956على أثر خروج المجر من حلف وراسو واجراء اصالحات سياسية واقتصادية.
واجتمعت هذه الجمعية لمناقشة هذا الموضوع ،ولكن لم يتم تطبيق أي من الق اررات الصادرة عنها آنذاك،
مما يعني بأن القرار  377لم يلعب أي دور في حل األزمة التي كانت شكال آخر من أشكال الصراع
الذي عرفه القرن العشرين بين المعسكرين الغربي والشرقي أبان الحرب الباردة (.)2
 -3طلب الرأي االستشاري من محكمة العدل الدولية :2113

أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها االستشاري بخصوص جدار الفصل العنصري الفاصل في فلسطين
اعتمادا على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة (د إ ط  – 14/11 -األعمال اإلسرائيلية غير القانونية
في القدس الشرقية المحتلة وبقية األراضي الفلسطينية المحتلة ،بتاريخ  ،2113/12/12وجاء في حيثيات
قرار الجمعية العامة تبيان " أن اآلثار القانونية الناشئة عن تشيد الجدار الذي تقوم إسرائيل ،السلطة

1

نافعة ،حسن ،األمم المتحدة في نصف قرن ،دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ عام  ،1945عالم المعرفة ،الكويت ،العدد ،212

2

أنظر الق اررات التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها االستثنائية الطارئة األولى ،1956/11/11-1 ،الجمعية العامة ،الوثائق

 ،1995ص .131

الرسمية :الدورة االستثنائية الطارئة األولى ،الملحق رقم  ،)A/3354( 1األمم المتحدة ،نيويورك.1974 ،
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القائمة باالحتالل ،بإقامته في األرض الفلسطينية المحتلة ،بما في ذلك القدس الشرقية وما حولها ،على
النحو المبين في تقرير األمين العام ،وذلك مخلفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي ،بما في ذلك اتفاقية
جنيف الرابعة لعام  ،1949وق اررات مجلس األمن والجمعية العامة ذات الصلة" ( ،)1واعتمدت محكمة
العدل الدولية لتأسيس صالحيتها القانونية للنظر في اآلثار القانونية الناشئة عن تشيد الجدار الفاصل في
فلسطين ،على قرار الجمعية العامة (االتحاد من أجل) رقم  ،5/337والذي تم اعتماده عام  ،1951كما
أوضحت المحكمة في حيثيات رأيها االستشاري ،بالتطبيق لقرار الجمعية العامة رقم ( ،)2( )5/377وكان
اضحا من هذا الرأي االستشاري من أن "تشييد الجدار الذي تقوم إسرائيل ،الدولة القائمة باالحتالل،
و ً
ببنائه في األراضي الفلسطينية المحتلة ،بما في ذلك القدس الشرقية وحولها ،والنظام المرتبط به ،يتعارض
مع القانون الدولي والقانوني الدولي اإلنساني بل أنه يتعارض مع كافة المواثيق واألعراف الدولية.
وبذلك تكون حالة جدار الفصل العنصري الحالة الثالثة من الحاالت التي سمحت باللجوء إلى الجمعية
العامة لألمم المتحدة وبقصد استصدار قرار ومن دون حاجة للجوء إلى مجلس األمن وفق القرار
 ،5/377الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة عام1947م ،والتي يمكن االستفادة منه في رفع
تمثيل دولة فلسطين إلى دولة كاملة العضوية.
 -4إدانة موقف ترامب تجاه القدس:
في سياق مواجهة الموقف األمريكي الجديد تجاه القدس الذي عبر عنه الرئيس األمريكي دونالد ترامب
باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية لها ،صعدت القيادة الفلسطينية على الساحة
الدولية عبر مجلس األمن الدولي الذي فشل في إصدار قرار يدن الموقف األمريكي تجاه القدس بسبب
استخدام واشنطن حق النقد الفيتو ،فتم التوجيه للجمعية العامة بإصدار قرار يستند لقرار من االتحاد أجل
السلم ،حيث صوتت الجمعية العامة لألمم المتحدة مساء الخميس  21ديسمبر/كانون األول ،2117
بأغلبية  128صوتا لصالح القرار رقم " "A/ES-10/L.22الذي يطالب الجميع بعدم تغيير طابع مدينة
القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ،ويؤكد أن أي قرار ينص على ذلك هو الغ وباطل
ترمب االعتراف بالقدس عاصمة
وليس له أي أثر قانوني ،ما اعتبر صفعة لقرار الرئيس األميركي دونالد ا

1

أنظر ق ار ار الجمعية العامة (دإط –  – 14/11األعمال اإلسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية األراضي

2

لمزيد من المعلومات أنظر موقف األمم المتحدة على الرابط التالي:

الفلسطينية المحتلة) (.)A/RES/ES-10/14, 12 December 2003

http://www.un.org/News/fr-press/docs/2004/CIJ636.doc.htm
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إلسرائيل .وفي حين غابت عن جلسة التصويت  21دولة ،امتنعت  35دولة عن التصويت ،وعارضت
القرار تسع دول من إجمالي الدول الـ  193األعضاء في األمم المتحدة (.)1
هناك العديد من حاالت االستفادة من القرار  ،5/337أغلب هذه الحاالت كان في الصراع العربي
اإلسرائيلي في محاولة للهروب من الفيتو األمريكي لتقوية الق اررات الصادرة عن الجمعية العامة واعطائها
صبغة إلزامية في مواجهة اإلجراءات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس
المحتلة التي تتعرض لهجمة شرسة من سلطات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين ،حيث تم اللجوء لهذا
القرار األممي في إصدار عدد من القرار عن الجمعية العامة لألمم المتحدة تتعلق بالصراع العربي
اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية.
المحور الثاني
التوجه الفلسطيني للساحة الدولية :أسباب ومبررات ونتائج
عقب انسداد األفق السياسي بعد صعود اليمين اإلسرائيلي لسدة الحكم في إسرائيل ،تبنت القيادة
الفلسطينية سياسة إدارة الصراع بعد تعذر حله ،فجاء التوجه نحو تصعيد االشتباك السياسي والقانوني في
األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى لترقية مكانة فلسطين في المنظمات الدولية كجزء من األسرة
الدولية بسبب تعذر الوصول لتسوية سياسية مع إسرائيل.
أوًال -أسباب الوجيه لألمم المتحدة:
في ظل انشغال ا لعالم العربي والمحيط اإلقليمي بالتطورات السياسية الناجمة عن ثورات الربيع العربي وما
صاحب ذلك من تراجع للقضية الفلسطينية على المستوى العربي واإلقليمي والدولي ،اتخذت القيادة
الفلسطينية قرارها بتبني استراتيجية إدارة الصراع وتراكم اإلنجازات على الساحة الدولية نظ ار لصعوبة
تحقيق إنجار من خالل المفاوضات ،خاصة بعد صعود قوى اليمين اإلسرائيلي على سد الحكم في
إسرائيل عقب سقوط حكومة أولمت عام 2119م ،وفي الوقت الذي كانت تتفكك فيه دول وتنهار أنظمة
وتُقِبل فيه المنطقة العربية على تحوالت مفتوحة على كل االحتماالت ،وأيضا في ظل وصول النظام

السياسي الفلسطيني إلى أسوء حاالته حيث االنقسام أصرت القيادة الفلسطينية

على الذهاب لألمم

المتحدة النتزاع اعتراف دولي بفلسطين دولة وهي تحت االحتالل.
1

نص قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن القدس  ،2117الجزيرة نت ،بتاريخ 2117/12/22م ،على الرابط التالي:

https://goo.gl/4ziy4d
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فقد أدت اإلخفاقات السياسية المتكررة للوصول إلى تسوية للقضية الفلسطينية ،أمام فرض إسرائيل سياسة
األمر الواقع التي تسعي إلى تصفية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته ،إلى ضرورة
التوجه لألمم المتحدة ،ليس لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين فقط ،بل لتفعيل كافة القضايا في
المنظمات الدولية كاستراتيجية من استراتيجيات النضال الفلسطيني ،ورافد إضافي لها مما يعطي قوة أكبر
للسياسة الفلسطينية في فرض رؤيتها تجاه القضايا المصيرية

(.)1

خرج للمفاوضات والحل مع الكيان الصهيوني ،قررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى األمم
الم َ
ومع غياب َ
المتحدة للحصول على االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام  ،1967واالنضمام إلى عضوية
األسرة الدولية،
استنادا إلى ق اررات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية منذ عام  ،1947وعمالً
ً
بحق تقرير المصير لجميع الشعوب وفق ميثاق األمم المتحدة .وقد دعت السلطة الفلسطينية جميع دول
العالم من دون استثناء إلى دعم هذا التوجه ،خالل الدورة السنوية للجمعية العامة لألمم المتحدة في
سبتمبر 2111

(.)2

فقد بات ما كان يسمى "استحقاق أيلول" الشغل الشاغل للقيادة الفلسطينية وعنوان الحراك السياسي
والدبلوماسي الفلسطيني والعربي فيما يخص الصراع في الشرق األوسط بحيث طغى هذا الحراك السياسي
على غيره من التحركات سواء كانت مفاوضات أو مقاومة بل تم تعليق المصالحة الوطنية لحين اتضاح
مصير استحقاق أيلول ( .)3وكانت اللجنة الرباعية الخاصة بعملية السالم في الشرق األوسط قد دعمت
خطة السلطة الفلسطينية التي أعلنتها في آب من العام  9002لبناء الدولة الفلسطينية في غضون 92
شه اًر ،ومنذ ذلك الحين كثفت إسرائيل من جهودها التكتيكية لتعطيل أو تأخير سير تلك الخطة دون أي
تدخل يذكر من قبل اللجنة الرباعية ،بل وتبدي الرباعية استغرابها حاليًّا من المسعى الفلسطيني للحصول
على عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة (.)4
لذلك :لجأت السلطة الفلسطينية إلى آلية التحرك في األمم المتحدة بعد أن فقدت األمل في أن تقدم لها
حكومة الكيان الصهيوني أي شيء يسمح بالعودة إلى آلية التفاوض .في البدء كان الرفض الصهيوني
1

ثابت ،أمجد ،بدائل دبلوماسية فلسطينية لمواجهة التحديات السياسية لالعتراف بدولة فلسطين في األمم المتحدة ،رسالة ماجستير

2

مبروك ،شريف ،شعبان ،الموقف األمريكي من عضوية فلسطين في األمم المتحدة الحملة العالمية لمقاومة العدوان2111،

غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة فلسطين 2114م ،ص55
3

ابراش ،إبراهيم ،استحقاق الدولة الفلسطينية وليس استحقاق أيلول ،موقع الحوار المتمدن 2111،م .على الرابط التالي:

https://goo.gl/3vJRmk
4

دي فارت ،بول ،حول عضوية فلسطين في األمم المتحدة ،مجلة العودة ،العدد  ،74المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة

والالجئين (بديل) بيت لحم 2111م.
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أيضا من نصيب أساس
الحازم لوقف االستيطان كشرط الستئناف المفاوضات ،والحقاً كان الرفض ً
التسوية الذي طرحه الرئيس األمريكي باراك اوباما في خطابه بتاريخ  92مايو  ،9099وهو العودة إلى
حدود عام .)1) 9291
وجاءت تلك الخطوة في ظل ،انتهاك إسرائيل لق اررات الشرعية الدولية العامة والق اررات األممية الخاصة
بقضية فلسطين ،وعدم تجاوبها مع مبادرة السالم العربية ،وجهود اللجنة الرباعية الدولية  ،وعدم انتهاجها
سلوكاً يوحي بقناعتها بحل الدولتين الذي سعت إليه مختلف المبادرات  ،بما فيها رؤيتي الرئيسين
األمريكيين جورج بوش االبن ،وبراك اوباما ،وعدم رغبتها في تحقيق السالم وقف المفهوم النسبي للتسوية

العادلة ،واالعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة قوامها األراضي الفلسطينية المحتلة عام
 ،9291مما دفع المفاوض الفلسطيني إعمال الشرعية الدولية للوصول ألهدافه .2ولجأت منظمة التحرير
الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية إلى آلية التحرك في األمم المتحدة بعد أن فقدت األمل في أن تقدم
لها حكومة الكيان الصهيوني أي شيء يسمح بالعودة إلى آلية تفاوض جدية تؤدي لقيام دولة فلسطينية
مستقلة على حدود عام 1967وعاصمتها القدس الشريف .وكانت ترتكز االستراتيجية الفلسطينية في
التحرك على المستوي الدولي في على عدة مسارات (:)3
المسار الدبلوماسي :الذي يعمل على تجنيد المزيد من االعترافات الدولية بدولة فلسطين ورفع التمثيل
الدبلوماسي من قبل الدول من خالل العالقات الثنائية بين دول العالم دولة فلسطين.
المسار السياسي :في األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى ،بعد رفع مكانة فلسطين في األمم
المتحدة وحصولها على دولة مراقب غير عضو .األمر الذي مهد الطريق أمام انضمام فلسطين لكافة
الوكاالت والمنظمات الدولية المختلفة.
المسار القانوني :من خالل التوقيع على ميثاق روما واالنضمام لمحكمة الجنايات الدولية والذي يوفر آلية
لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين وتقديمها للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب
الفلسطيني سواء بغزة أو في الضفة الغربية.

1
2

مبروك ،شريف ،شعبان ،الموقف األمريكي من عضوية فلسطين في األمم المتحدة الحملة العالمية لمقاومة العدوان2111،

ابراش ،إبراهيم ،استحقاق الدولة الفلسطينية وليس استحقاق أيلول ،موقع الحوار المتمدن 2111،م .على الرابط التالي:

https://goo.gl/3vJRmk
3

المجدالني ،أحمد ،ورقة عمل بعنوان دور منظمة التحرير في التحوالت السياسية ،منتدى غزة الثامن للدراسات السياسية

واالستراتيجية ،مركز التخطيط الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية ،غزة 2115م.
098

ثانيا -االعتراف الدولي بدولة فلسطين في األمم المتحدة (دولة مراقب):
ً
حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولة ذات سيادة على حدود العام  0967هو حق
معترف به من المجتمع الدولي ،وخالل العقدين السابقين لم تالو منظمة التحرير الفلسطينية ،الممثل
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني جهداً بغية تحقيق هذه التطلعات الوطنية عبر التفاوض مع إسرائيل.
ومع ذلك ،فإن رفض إسرائيل االلتزام بالقانون الدولي ووقف إجراءاتها غير القانونية في األرض

الفلسطينية ومن ضمنها وقف األنشطة االستيطانية يعرض للخطر إمكانية البقاء على حل الدولتين مما
يدفعنا إلى السعي للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية على حدود  0967بعاصمتها القدس
الشرقية.
فبعد توقف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية رسميا نهاية سبتمبر  1101انهمك العقل السياسي
الفلسطيني الرسمي بالبحث عن مخارج الزمة المفاوضات ذلك أن حالة أال مفاوضات وأال مقاومة وفي
ظل االنقسام لن تؤدي إال لمنح فرصة إلسرائيل لتواصل عمليات االستيطان والتهويد .كان الذهاب لألمم
المتحدة احد الخيارات التي طرحها الرئيس أبو مازن في أكتوبر من نفس العام للحفاظ على حيوية القضية
سياسيا ولتوظيف حالة الكراهية والرفض من طرف الرأي العام العالمي للسياسة اإلسرائيلية ،فكان ما
يسمى باستحقاق أيلول وقد أكد الرئيس انه لن يذهب لألمم المتحدة إال إذا بقيت المفاوضات متوقفة ،ومنذ
ذألك التاريخ والرئيس أبو مازن يقوم حراك دبلوماسي ال يمل وال يكل استعدادا أليلول ،ويواكب هذا الحراك
تصريحات متوالية من رئيس الوزراء سالم فياض حول استكمال بناء مؤسسات الدولة واستعداد
الفلسطينيين لتولي شؤونهم السياسية واالقتصادية في إطار دولة مستقل(.)1
الحجج القانونية للتحرك في األمم المتحدة:
يمتلك الشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير والسيادة ويعترف المجتمع الدولي بهذا الحق.
أ -أكد المجتمع الدولي أوالً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة قبل تسعة عقود تقر ًيبا
بموجب معاهدة عصبة األمم .منذ العام  0911أكدت عصبة األمم على حق الشعب الفلسطيني في تقرير

المصير والسيادة فيما يتعلق بمجمل األراضي التي تشمل إسرائيل اليوم واألراضي الفلسطينية المحتلة
داخل حدود العام  .0967ووفًقا إلى عصبة األمم ،فإن فلسطين التاريخية بما فيها بعض المجتمعات
األخرى التي تألفت منها اإلمبراطورية العثمانية كانت قد وصلت إلى درجة متقدمة من التطور يستدعي
1
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اعترافاً مشروطاً فيها كدولة مستقلة  ،كما اعترفت األمم المتحدة خليفة عصبة األمم بحق الشعب

الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولتهم المستقلة في العام  0947عندما كتبت اللجنة الفرعية الثانية

المنبثقة عن اللجنة المخصصة للقضية الفلسطينية في تقرير لها تقول فيه من جملة أمور أخرى بأن

الشعب الفلسطيني ناضج للحصول على حكم ذاتي ،وقد تم االتفاق أنه ينبغي أن يصبحوا مستقلين في
أيضا أن الجمعية العامة ال تملك الصالحية كي توصي بأي حل
أقرب وقت ممكن .ويترتب عن ذلك ً
ناهيك عن أن تفرض أي حل غير االعتراف باستقالل فلسطين (.)1

ار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة.
ار وتكرًا
ب -أعادت األمم المتحدة مرًا
بما يتفق وميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،واعترافاً بالظلم التاريخي الذي لحق
ار إلى ممارسة حق الشعب الفلسطيني غير القابل
ار وتكرًا
بالشعب الفلسطيني ،دعت األمم المتحدة مرًا
للتصرف في تقرير المصير والسيادة .وقي العام  ،1114أصدرت محكمة العدل الدولية ،الجهاز القضائي

ار يقضي بأن "وجود الشعب الفلسطيني لم يعد قضية خاضعة للجدل" ،كما
الرئيسي في األمم المتحدة ،قرًا
أكدت المحكمة على حق الفلسطينيين في تقرير المصير (.)2

ت -اعترفت إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير عندما وقعت على اتفاقات أوسلو.
اعترفت إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في إعالن المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي

أيضا في االتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة للعام
خالل المرحلة االنتقالية للعام  0993و ً
 .0995ويصف التمهيد إلعالن المبادئ منظمة التحرير الفلسطينية على أنها "ممثل الشعب الفلسطيني"

وينص على أن ٍإسرائيل تعترف "بالحقوق الشرعية والسياسية" للشعب الفلسطيني .وبالمثل ،يصف اتفاق
المرحلة االنتقالية منظمة التحرير الفلسطينية على أنها "ممثل الشعب الفلسطيني" كما ينص التمهيد له

على أن األطراف "تعيد التأكيد

()3

بعد فشل منظمة التحرير /السلطة الفلسطينية في الحصول على عضوية كاملة لفلسطين في األمم المتحدة
في عام ،2111ذهبت في العام التالي لألمم المتحدة للمطالبة بدولة غيـر عضو "مراقب"( .)4وكان قد
تمكنت الواليات المتحدة األمريكية من حث كل من فرنسا وبريطانيا وكولومبيا والبوسنة وكندا على عدم

1

عريقات  ،صائب ،األسس القانونية الداعمة لالعتراف بالدولة الفلسطينية وقبول عضويتها الكاملة في األمم المتحدة ،رام هللا فلسطين

2

عريقات ،صائب المرجع السابق ،ص .3

2111م.
3
4

المرجع نفسه ،ص 4

مبروك ،شريف ،شعبان ،الموقف األمريكي من عضوية فلسطين في األمم المتحدة الحملة العالمية لمقاومة العدوان2111،
111

التصويت على مشروع قرار عضوية فلسطين ،في المرحلة األولي داخل لجنة قبول العضوية ،وبذلك تم
ضمان عدم رفعه للمجلس وعدم التصويت عليه.

()1

وتمحورت الخطوة الفلسطينية التوجه بشكل مباشر إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة من أجل استصدار
قرار يوصي بان تكون فلسطين دولة غير عضو لها صفة المراقب  ،Non Member Stateمن
الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وقد تطلب نجاح هذه الخطوة أغلبية بسيطة  % 1+51من أصوات الدول
األعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدة( .النظام الداخلي للجمعية العامة ،م )18وكانت الجمعية
العامة لألمم المتحدة قد أصدرت مجموعة من الق اررات التي تتعلق برفع مكانة فلسطين داخل المنظمة
الدولية ومنها ما يلي (:)2
 في /11/14و1974/11/22م ،وبموجب الق اررين (3211د  )29-و(3227د ُ ،)29-دعيت منظمةالتحرير الفلسطينية بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في مداوالت الجمعية العامة لألمم
ومنحت مركز مراقب.
المتحدةُ ،
 -في 1988/12/15م ،وبموجب القرار  43/177اعترفت الجمعية العامة في جملة أمور ،بإعالن دولة

فلسطين الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني بتاريخ  ،1988/11/15وقررت أن ُيستعمل أسم "
فلسطين " بدالً من اسم " منظمة التحرير الفلسطينية " دون المساس بمركز المراقب لمنظمة التحرير
ووظائفها في األمم المتحدة.

اقبا
 -في 1998/7/7م ،وبموجب القرار  251/25قررت الجمعية العامة أن تمح فلسطين ،بوصفها مر ً

حقوقاً وامتيازات إضافية للمشاركة في دورات الجمعية العامة وهيئات األمم المتحدة األخرى ،وكذلك في
مؤتمرات األمم المتحدة .وهذه المزايا تتمتع بها الدول فقط

 في2112/11/29م ،وانطالًقا من هذه المحطات وتطو اًر نوعياً لق ارراتها صدر القرار  67/19حول "مركز فلسطين في األمم المتحدة " الذي بموجبه قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة " أن تمنح فلسطين
مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب في األمم المتحدة.

وعلى الرغم من أن قرار الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين " دولة غير كاملة العضوية "في الجمعية

العامة يعتبر انجا اًز تاريخياً في مسيرة العمل الوطني الفلسطيني ،إال انه يندرج ضمن الق اررات الكاشفة
حسب تعريف القانون الدولي ،الذي يؤكد بأن االعتراف بالدولة الجديدة هو عمل اختياري بمقتضاه تشهد
1

ثابت ،أمجد ،بدائل دبلوماسية فلسطينية لمواجهة التحديات السياسية لالعتراف بدولة فلسطين في األمم المتحدة ،رسالة ماجستير

2

سليمان ،فهد ،وآخرون ،في تدويل القضية الفلسطينية  ،2114/2111سلسة الطريق إلى االستقالل ،مركز الحرية لألعالم ،غزة

غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة فلسطين 2114م ،ص64
فلسطين ،2115،ص55

110

دولة أو مجموعة دول بوجود جمع من الناس يقيم في إقليم محدد يخضع لنظام أساسي مستقل عن جميع
الدول ،وقادر على االلتزام بالواجبات التي ينص عليها القانون الدولي.

()1

وكان قد شارك بالتصويت 188

دولة ،بما فيها إسرائيل ،وجاءت نتائج التصويت على المشروع الفلسطيني المقدم بمنح فلسطين مركز "
دولة غير عضو لها صفة مراقب في الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،كما يلي(:)2
 -1مع القرار138 :دولة .%73
 -2ضد القرار 9 :دول .%5
 -3امتناع  41:دولة .%22
وهكذا تكون الدبلوماسية الفلسطينية نجحت في تحقيق نصر معنوي كبير في األمم المتحدة من خالل رفع
مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو باألمم المتحدة مما يمنحها العديد من االمتيازات القانونية والسياسية
في مواجهة غطرسة الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة ،ويفتح لها كل أبواب المنظمات والمعاهدات الدولية
النضمام دولة فلسطين إليها في سبيل تحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
ثال ًثا -الوضع القانوني لدولة المراقب في األمم المتحدة:
الحصول على دولة غير عضو في الجمعية العامة لألمم المتحدة ال ُيحـدث تغيـ اًر جوهـرياً ،إال في شكل
التمثيل لفلسطين في األمم المتحدة وتحولها إلى دولة عضو مراقب في الجمعية العامة .مع األخذ
باالعتبار والعلم أنه ال يوجد في األمم المتحدة مسمى (دولة غير كاملة العضوية) ،فاألمم المتحدة تحدد
عضويتها بشروط أهمها توصية مجلس األمن ،وهو ما فشلت فيه سلطة التفاوض ،وال يوجد أي نوع أخر
من العضوية المنقوصة أو غير الكاملة أو غيرها ،لكن هناك وضعية مراقب استثنائية لدولة واحدة غير
عضو تلقت دعوة دائمة للمشاركة بصفة مراقب في دورات الجمعية العامة وأعمالها هي الكرسي الرسولي
(الفاتيكان) (.الغندور ) 1101 ،وكانت القيادة الفلسطينية تسعي لتحقيق مجموعة من األهداف حلف
خطوة رفع مكانة فلسطين في األمم المتحدة ومنها(:)3
1

مهنا ،مجد ،الوجيه ،السلطة الفلسطينية – دولة فلسطين منظمة التحرير الفلسطينية – العالقات السياسية والقانونية بعد إعالن الدولة،

2

سليمان ،فهد ،وآخرون ،في تدويل القضية الفلسطينية  ،2114/2111سلسة الطريق إلى االستقالل ،مركز الحرية لألعالم ،غزة

3

عريقات ،صائب ،فلسطين ما بعد ق اررات الجمعية العامة لألمم المتحدة ،دائرة شؤون المفاوضات ،منظمة التحرير الفلسطينية ،رام هللا

قراءات استراتيجية ،العدد الحادي عشر ،مركز التخطيط الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية ،غزة فلسطين 2113م.
فلسطين ،2115،ص.57

فلسطين 2112م ،ص .29

111

 -9الحصول على مكانة دولة غير عضو"  "Non Member Stateعلى حدود الرابع من
حزيران عام 9291م (خطوط الهدنة 9222م)
 -9يدعو القرار إلى عقد المؤتمر الدولي للسالم على أساس ُمبادرة السالم العربية .2002

 -3عدم الموافقة على أية طروحات تحرم فلسطين من عضوية أي من المؤسسات الدولية وبما فيها

محكمة . I.C.Cالجنايات الدولية.

 -2ال ُيجحف هذا الوضع لدولة فلسطين بشرعية ووحدانية تمثيل ُمنظمة التحرير الفلسطينية للشعب.
استنادا لقرار الجمعية العامة"- 194اعتبار ضم القدس
"الفلسطيني ،وحق العودة لالجئين الفلسطينيين
ً
الشرقية المحتلة ،وكافة أشكال االستيطان اإلسرائيلي ال غيه وباطلة وغير قانونية وال تخلق حق وال تنشى
التزاماً.

 -5تثبيت كافة ق اررات الشرعية الدولية والقانون الدولي ،ذات العالقة بالقضية الفلسطينية.

يؤكد ترقية مركز فلسطين بلغة شديدة الوضوح على عناصر الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب

الفلسطيني إعماالً لمبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير ما يستأثر باالهتمام هو
صياغة قرار الجمعية العامة بالعضوية المراقبة .لدولة فلسطين بأسلوب يبرز استحقاق هذه الدولة
للعضوية الكاملة تتحدد الصالحية القانونية للجمعية العامة وحدها على يد اآللية المتبعة في تقديم الطلب،
وهي إجرائية بالشكل ،لكنها سياسية بالمضمون ،وهو ما يفسر فشل م .ت .ف في العام  1100بالحصول
على موافقة األكثرية المطلوبة في لجنة مجلس األمن ذات االختصاص.
ابعا -نتائج حصول فلسطين على دولة مراقب:
رً
قبول عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة أو تحسين ورفع وضعها القانوني في الجمعية العامة من
عضو مراقب إلى دولة بصفة مراقب جعل مسألة الوضعية القانونية الدائمة لفلسطين القضية الرئيسية في
مفاوضات السالم عوضا عن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية مسألة مفروغ منها .كما أنها

أكدت بأن تعريف مناطق فلسطين ال يعتمد على مدى سخاء إسرائيل ،بل تشتمل على ٍ
كل من قطاع غزة
والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة من قبل إسرائيل منذ العام  0967من جهة ثانية (.)1
ال شك في أن اعتراف الجمعية العامة لألمم المتحدة بفلسطين كدولة سوف يعيد تكييف كثير من قضايا
الصراع الصهيوني-الفلسطيني من المنظور القانوني لصالح الفلسطينيين ،غير أن االستطراد في هذا
الصدد ال قيمة له ،طالما أن الكيان الصهيوني ،ومن و ارئه الواليات المتحدة ،لن تقبل أصالً وجود ما

1

دي فارت ،بول ،حول عضوية فلسطين في األمم المتحدة ،مجلة العودة ،العدد  ،74المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة

والالجئين (بديل) بيت لحم 2111م.
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يسمى بالدولة الفلسطينية ،حتى بعد صدر القرار بذلك من الجمعية العامة لألمم المتحدة ( .)1ثمة مزايا
لقرار الجمعية العامة  09/67تتمثل بفتح مسار العضوية لدولة فلسطين في  3منظمات دولية و 08وكالة
متخصصة لألمم المتحدة (نالت فلسطين العضوية في إحداها عام  ،1100وهي منظمة اليونسكو) ،كما
واالنضمام إلى  56اتفاقية ومعاهدة دولية ،بدون المساس بالمكانة السياسية والقانونية لمنظمة التحرير
الفلسطينية وصفتها التمثيلية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للعشب الفلسطيني (.)2
وان كان االعتراف واجباً بأن حصول السلطة الفلسطينية على وضع الدولة سوف يفتح آفاقاً جديدة للتحرك

الدبلوماسي الفلسطيني في الساحة الدولية ،وألن اإلدارة األمريكية وحكومة الكيان الصهيوني ال تريدان أن
تتحمالن مزيداً من عبء التصادم مع "الشرعية الدولية" ممثلة في ق اررات األمم المتحدة ،فإنهما تقومان

بجهد حقيقي إلحباط ما يسعى إليه الفلسطينيون ،ويستند التحرك األمريكي في هذا الصدد إلى محاولة

إيجاد حل لمأزق المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية على أساس أن من شأن هذا الحل أن يقوض دافع
السلطة الفلسطينية للتحرك في األمم المتحدة ( .)3فرغم أن حصول فلسطين على مكانة دولة غير
عضو(مراقب) في االمم المتحدة ،ال يعني أنها أصبحت دولة تحت االحتالل ،بل أصبحت لديها القدرة
لتنضم الي  63منظمة وهيئة وبروتوكوالً وميثاقاً دوليًّا ( .)4وشكلت خطوة حصول فلسطين على العضوية
المراقبة في األمم المتحدة ،أهمية ذات شأن كبير الستعادة القضية الوطنية إلي إطارها الدولي  ،القادر في
هذه المرحلة على اجتراح حل متوازن لها ،ومثلت خطوة مهمة على طريق التدويل ،ومن أهم نتائجها
المباشرة تمكين دولة فلسطين من االنضمام إلي كيانات دولية تقع ضمن منظومة األمم المتحدة لذلك
ترك حصول فلسطين على عضوية األمم المتحدة كدولة مراقب أثار قانونية وسياسية ودولية ،ففي ابسط
األحوال فإن قيام الجمعية العامة لألمم المتحدة برفع مكانة فلسطين القانونية من عضو مراقب إلى دولة
مراقب حيث حصلت فلسطين على مجموعة من الفوائد نتيجة هذا االنضمام وهي(: )5

1

عزام ،ماجد ،نتنياهو بين حزيران وأيلول ،موقع شبكة اإلنترنت لإلعالم العربي (أمين) ،على الرابط التالي:

https://goo.gl/3P6Vv4
2

سليمان ،فهد ،وآخرون ،في تدويل القضية الفل سطينية ،2114/2111سلسة الطريق إلى االستقالل ،مركز الحرية لألعالم ،غزة

فلسطين2115،م ،ص 138

3الغندور ،يعقوب( ،مدير عام ديوان الفتوى والتشريع بو ازرة العدل) ،دراسة قانونية حول خطوة حصول فلسطين على صفة (دولة غير

عضو) بصفة مراقب لدى األمم المتحدة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2112 ،م.
4

عريقات ،صائب ،واقع المفاوضات وافاقها ،ورقة عمل في إطار مؤتمر استراتيجية المقاومة ،المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات

5

الغندور ،يعقوب( ،مدير عام ديوان الفتوى والتشريع بو ازرة العدل) ،دراسة قانونية حول خطوة حصول فلسطين على صفة (دولة غير

والدراسات االستراتيجية (مسارات) رام هللا 2114،م ،ص .119

عضو) بصفة مراقب لدى األمم المتحدة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2112 ،م.
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 -0مكنت فلسطين من االنضمام لكل الوكاالت المتخصـصة والمنـظمات التـابعة لألمم المتحدة مثل:

منظمة الصحة العالمية ،واليونسكو ،واليونيسيف ،ولكن كل منها سوف يكون بإجراءات مستقلة
وخاصة وليس بمجرد اكتساب صفة دولة غير عضو باألمم المتحدة.

 -1جعلت فلسطين تنضم إلى االتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،وخاصة

المعاهدات التعاقدية منها ،ومن شأن ذلك تعزيز حالة حقوق اإلنسان في فلسطين.

عضوا في مجلس
 -3إن دخول فلسطين إلى المنظمة الدولية فتح الباب أمام إمكانية أن تصبح
ً
حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.
 -4إن حصول فلسطين على العضوية في المنظمة الدولية من شأنه أن يعزز فرص مالحقة مجرمي
الحرب ،حيث أن ذلك يسمح بانضمام فلسطين إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفًقا لما
ينص عليه نظام روما األساسي ،حيث سينتهي الجدل إذا ما كانت فلسطين دولة أم ال ،وسيقبل طلب

انضمامها للنظام األساسي.
 -5إن حصول فلسطين على العضوية في األمم المتحدة سمح باالنضمام لمحكمة العدل الدولية،
وسيتيح لها إمكانية طلب إصدار فتاوى حول مسائل معينة.
 -6يمنح ذلك للفلسطينيين الحق بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية إلصدار فتوى في القضايا المتعلقة
في أشكال التمييز العنصري دون الحاجة إلى موافقة إسرائيل.
 -7يمنح القرار كذلك إمكانية انضمام فلسطين إلى اتفاقية قانون البحار لعام  ،0981حيث يكون
لهذا االنضمام فوائد عديدة وخاصة في الحفاظ على الحقوق المائية الفلسطينية.
 -8إن حصول فلسطين على دولة مراقب في األمم المتحدة من شأنه المساهمة في التعاون الدولي
القائم والمتمثل في إنهاء االحتالل ،ومن شأنه تكريس حق تقرير المصير ونيل الشعب الفلسطيني
لحقوقه المشروعة.
 -9انضمام فلسطين إلى األمم المتحدة سيحول مكانة فلسطين من كيان إلى دولة ،وسيعزز هذا
نضالها التاريخي بإقامة الدولة من داخل أجهزة األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة.
 -01إن انضمام فلسطين من شأنه تعزيز مكانتها من حيث المساواة بين الدول ،حيث إن انضمام
فلسطين يجعلها تتمتع بحق التصويت في الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة.
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 -00يضع ذلك حدًا للمزاعم اإلسرائيلية بأن األرض الفلسطينية هي أرض متنازع عليها ،وتأكيد جديد

لكل ق اررات األمم المتحدة السابقة على أنها أرض فلسطينية محتلة منذ عام  0967بما فيها القدس ،وأنها
أرض الدولة الفلسطينية الواقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي والواجب تحريرها وتمكين شعبها من ممارسة
حقه في تقرير مصيره.
 -01حق فلسطين في التمتع بالمزايا والحصانات الدبلـوماسية التـي يقررها القانون الدولي ألشخاصه
وأهمها الحصانة الدبلوماسية.
 -03حق فلسطين في إبرام معاهدات مع الدول األعضاء وغير األعضاء والمنظمات الدولية
األخرى.
 -04حق فلسطين في إنشـاء عالقـات دبلـوماسية خـارجية مع الـدول األعـضاء وغير األعضاء
والمنظمات األخرى.
 -05حق االشتراك في إنشاء قواعد القانون الدولي ،وذلك عن طريق إبرام المعاهدات أو بالمساهمة
في خلق قواعد عرفية مما يعد مصد اًر للقاعدة القانونية الدولة.

 -06حصول فلسطين على الدولة غير العضو باألمم المتحدة يمنح الفلسطينيين الحق في الحصول

على الجـنسية سواء في الداخل أو في الشتات.
 -07حصول فلسطين على الدولة غير العضو باألمم المتحـدة يفتـح المجـال لالنضمام إلى اتفاقية
جنيف الرابعة وبالتالي إمكانية تدويل قضية األسرى ،وحماية حقوق الفلسطينيين.
 -08إن حصول فلسطين على هذه الصفة يتم االستفادة منه كذلك في هدم الجدار العازل واعادة
األراضي الفلسطينية التي التهمها الجدار.
حصول فلسطين على دولة غير عضو باألمم المتحدة منحها العديد من المزايا السياسية والقانونية في
ظل توقف عملية السالم وعدم جدية الحكومات اإلسرائيلية بالتوصل إلي سالم عادل يلبي الحد األدنى
من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ،فقد سمح لها الحصول دولة غير عضو إمكانية االنضمام لكل
المنظمات الدولية التي تشترط انضمام الدول فقط إليها ،مما يساهم في حماية الشعب الفلسطيني وتقديم
مجرمي الحرب اإلسرائيليين للمحاكمة ،ويتثبت الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني باالستقالل والحرية
وتقرير المصير.
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المحور الثالث:
الحصول على دولة كاملة العضوية لدولة فلسطين في األمم المتحدة
الحصول على دولة كاملة العضوية في األمم المتحدة لدولة فلسطين مهمة ليست مهمة سهلة ولكنها
ليست مستحيلة في نفس الوقت خاصة في ظل المعيطات الدولية واإلقليمية والعربية والفلسطينية التي
تشكل تحدي جدي أمام الطرف الفلسطيني ،لذلك فإن األمر يحتاج إلى تخطيط ودراسة لكيفية االستفادة
من عناصر القوة وتالفي عناصر الضعف في الموقف الفلسطيني والعربي واإلسالمي ،األمر الذي سوف
تركز عليه الدارسة في هذا المحور.
أوًال -ترقية مكانة فلسطين بناء على قرار االتحاد من أجل السلم:
االعتراف بقيام دولة أو حكومة جديدة عمل يعود لسائر الدول والحكومات وحدها أن تمنحه أو أن تمتنع
عنه ،وهو ينطوي
ضمنا ،بوجه عام ،على االستعداد إلقامة عالقات دبلوماسية .لكن األمم المتحدة ليست
ً

دولة وال حكومة ،ولذا ،فهي ال تملك أي سلطة لالعتراف بدولة أو بحكومة .وبصفتها منظمة مؤلفة من
دول مستقلة ،باستطاعتها قبول دولة جديدة في عضويتها ،أو قبول وثائق تفويض الممثلين عن حكومة
جديدة ،وبموجب ميثاق األمم المتحدة ،فإن عضوية المنظمة "مفتوحة أمام جميع الدول المحبة للسالم التي
تقبل االلتزامات الواردة في ميثاق األمم المتحدة ،والتي ترى المنظمة أنها قادرة على تنفيذ هذه االلتزامات".
بناء على توصية مجلس األمن .وفيما
وتقبل الدول في عضوية األمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة ً
يلي موجز لإلجراء المتبع (:)1
ِ
رسميا بأنها تقبل االلتزامات الواردة في
يحا
ً
-1تقدم الدولة ً
طلبا إلى األمين العام ورسالة تتضمن تصر ً
الميثاق.
-2ينظر مجلس األمن في الطلب .ويجب أن تحصل أي توصية بقبول االنضمام على أصوات إيجابية لـ
ِ
يصوت أي من األعضاء الدائمين الخمسة -
عضوا ،بشرط أال
 ٩أعضاء في المجلس من أصل ٥١
ً
االتحاد الروسي ،الصين ،فرنسا ،المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ،والواليات المتحدة
األمريكية -ضد الطلب.
-3في حال توصية المجلس بقبول االنضمامَّ ،
تقدم التوصية إلى الجمعية العامة لتنظر فيها .ويجب
الحصول على أغلبية الثلثين في تصويت الجمعية العامة لقبول دولة جديدة.
1

لمزيز من المعلومات أنظر موقع األمم المتحدة على الرابط التاليhttps://goo.gl/ZZsS84 :
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-4تصبح العضوية نافذة بتاريخ اعتماد قرار القبول.
تنظر الجمعية العامة ،في كل دورة ،في وثائق تفويض جميع ممثلي الدول األعضاء المشاركة في الدورة
المعنيَّة .وخالل هذه العملية التي تبدأ أوالً على نحو روتيني في لجنة وثائق التفويض المؤلفة من تسعة
علما أن عدد أعضائها قد يشهد زيادة في أحيان أخرى ،قد تثار مسألة ما إذا كان ممثل معيَّن
أعضاءً ،
ويبت في هذه المسألة في نهاية المطاف بالتصويت
ً
مفوضا من الحكومة القائمة فعال في السلطةُ .
أيضا إلى أن تغير الحكومات بشكل عادي ،كما هي الحال من
باألغلبية في الجمعية .وتجدر اإلشارة ً
خالل االنتخاب الديمقراطي ،ال يثير أي مسألة بشأن وثائق تفويض ممثل الدولة المعنيَّة.

انطالًقا من ضرورة تعزيز االشتباك السياسي والقانوني مع االحتالل االسرائيلي وحلفائه ،في األمم المتحدة

والمنظمات الدولية األخرى ،وانطالقا من ضرورة تحقيق أقصى استفادة من أي نافذة سياسية أو قانونية
بهدف تحقيق الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل ،واقامة الدولة
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ،يجب العمل على االستفادة من قرار االتحاد من أجل السلم ،الذي
يوفر فرصة سياسية وقانونية لاللتفاف على الفيتو االمريكي المحتمل في مجلس األمن الدولي ،من خالل

الربط ما بين التنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية ،وتهديد األمن والسلم الدولي.
لذلك ما نريد أن توضحه هنا ما يمكن أن نسميه (االلتفاف) على مجلس األمن ،كهيئة من هيئات األمم
المتحدة ،والتوجه إلى هيئة أخرى ،وهي الجمعية العامة لألمم المتحدة وذلك في حال الفشل باستصدار
قرار من مجلس األمن يقبل بتحويل ملف انضمام فلسطين للجمعية العامة للتصويت عليه.
ويمكن بالفعل اللجوء إلى هذه الجمعية العامة بغرض استصدار قرار ،وذلك باالعتماد على ما ُيعرف

باسم (قرار االتحاد من أجل السالم  )Uniting For Peace Resolution -الذي اتخذته الجمعية رقم
( ،)5/377وفق المبررات والحجج السياسية والقانونية االخالقية الستخدام قرار االتحاد من أجل السلم
التالية:
ار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة ،بما
ار وتكرًا
 أعادت األمم المتحدة مرًايتفق وميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،حيث تنص الفقرة الثانية من المادة األولى
من ميثاق األمم المتحدة على أن أحد مقاصد األمم المتحدة هو ما يلي " إنماء العالقات الودية بين األمم
على أساس احترام مبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير ،واتخاذ تدابير مالئمة أخرى

لتعزيز السلم العالمي ،وهذه المادة تجعل مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بمثابة األساس الذي ينبغي

أن تنهض عليه العالقات الودية بين األمم بما يضن حفظ األمن السلم الدوليين.
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 يعتبر حق الشعوب في تقرير مصيرها ،هو أحد التدابير المناسبة لتعزيز السلم العالمي ،أي أنها تؤكدالصلة الوطيدة جداً بين حق تقرير المصير والحفاظ على السلم واألمن الدوليين ،وبالتالي ،فإذا أحيل بين
شعب من الشعوب وبين قدراته على تقرير مصيره وذلك الستمرار سلطات االحتالل في منعه من ممارسة
تهديدا للسلم واألمن .األمر الذي ينطبق على القضية الفلسطينية.
حقوقه المشروعة ،شكل هذا الوضع
ً
 -اعترفت إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير عندما وقعت على اتفاقات أوسلو ،اعترفت

إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في إعالن المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي خالل
أيضا في االتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة للعام .1995
المرحلة االنتقالية للعام  1994و ً
 -يعتبر االستخدام المسرف لحق النقد(الفيتو) من قبل الواليات المتحدة األمريكية بمجلس األمن ضد

الحقوق الفلسطينية ،وعجز مجلس األمن عن التدخل بصورة فعالة في القضية الفلسطينية مبرر قوي
الستخدام قرار االتحاد من أجل السلم.

-

المساعي الدولية للقضاء على آفة اإلرهاب والجماعات المسلحة في المنطقة ،تتطلب العمل الجدي

على تجفيف منابع التوتر في المنطقة ،من خالل إنهاء االحتالل االسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة.

 قرار االتحاد من أجل السلم هو في األساس قرار أمريكي طرحه وزير الخارجية األمريكية على األممالمتحدة ،وتم استخدامه من قبل الواليات المتحدة األمريكية ،في الحرب الكورية ،واألزمة المجرية ،وبالتالي

ليس من حق أحد االعتراض على استخدامه من قبل الفلسطينيين.

ثانيا -سيناريوهات حصول فلسطين على العضوية الكاملة في األمم المتحدة:
ً
الطريق للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطيني في األمم المتحدة بالتأكيد ليس طريق مفروشة
بالورود ،فناك العديد من التحديات التي يمكن أن تواجه الطلب الفلسطيني ،خاصة في ظل الموقف
األ مريكي الجديد من القضية الفلسطينية في ظل تبني إدارة ترامب كامل الموقف اإلسرائيلي من الصراع
الفلسطيني اإلسرائيلي ،وهنا يمكم وضع مجموعة من السيناريوهات التي يمكن أن تستشرف مستقبل الكيان
الفلسطيني في األمم المتحدة ،وهي على النحو التالي:
سيناريو الحصول على عضوية كاملة:
ينطلق هذا السيناريو من فرضية إمكانية نجاح القيادة الفلسطينية على االلتفاف على الموقف األمريكي في
مجلس األمن عبر تفعيل قرار االتحاد من أجل السلم ومنح الجمعية العامة لألمم المتحدة صالحيات
المجلس في التقرير بقبول الطلب الفلسطيني لرفع مكانة دولة فلسطين من دولة مراقب لدولة كاملة
العضوية ،خاصة في ظل إصرار القيادة الفلسطينية على التوجه لألمم المتحدة مرة أخري للحصول على
عضوية كاملة ،فقد أكد الرئيس عباس خالل كلمته أمام اجتماع قمة مؤتمر منظمة التعاون اإلسالمي في
إسطنبول بعد قرار ترامب تجاه القدس أن الشعب الفلسطيني سوف يستمر في التوجه لألمم المتحدة
للحصول على دولة كاملة العضوية ،كما حدث مع إيطاليا ودول أخرى فترة الحرب الباردة.
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ولكن هذا األمر يتوقف على قدرة القيادة الفلسطينية على حشد الدعم العربي واإلسالمي والدولي خلف
الموقف الفلسطيني ،خاصة في ظل التهديدات األمريكية األخيرة للدول في الجمعية العامة لألمم المتحدة
خالل التصويت على قرار يدين الموقف األمريكي الجديد من القدس.
تحقيق هذا السيناريو يتطلب توافر عناصر ضغط سياسي وشعبي على الشعوب والحكومات لدفعها لتبني
الطلب الفلسطيني في األمم المتحدة ،كما يتطلب حملة دبلوماسية موسعة حملة عالقات عامة لتقوم بها
السفارات والجاليات الفلسطينية والعربية واإلسالمية على مستوى العالم ،لضمان حشد التأكيد الرسمي
والشعبي للموقف الفلسطيني ،ولكن أيضا أمام تحقيق هذا السيناريو تحديات كبيرة وخطيرة منها الموقف
السلبي األمريكي من التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة في ظل التهديدات التي أطلقها الرئيس ترامب تجاه
القيادة الفلسطينية والرئيس عباس ،فهل يمكن تحقيق هذا السيناريو؟
سيناريو فشل الحصول على دولة كاملة:
في ظل المعطيات الدولية واإلقليمية وفي ظل الموقف األمريكي الجديد من القدس بعد قرار الرئيس ترامب
باالعتراف القدس عاصمة إلسرائيل هناك تحديات كبير تواجه الطلب الفلسطيني في األمم المتحدة ،منها
ما يتعلق بقدرة الطرف الفلسطيني والعربي واإلسالمي على منح الجمعية العامة لألمم المتحدة صالحيات
مجلس األمن في قبول طلب فلسطين كبديل عن المجلس مما يتطلب اللجوء لمحكمة العدل الدولية ألخذ
فتوة قانونية ورأي استشاري في هذا المجال ،ومنها ما يتعلق بقدرة الواليات المتحدة على إحباط
المخططات الفلسطينية سواء عبر الترهيب أو التغريب ،وبالتالي فرص تحقيق هذا السيناريو في ظل
المعطيات الدولية واإلقليمية تظل فرص كبيرة ،خاصة في ظل استمرار االنقسام العربي والفلسطيني
وانشغال العرب بقضاياهم الداخلية.
سيناريو التأجيل:
قد تلجأ الواليات المتحدة األمريكية وبعض دول أوروبا للضغط على القيادة الفلسطينية من خالل األطراف
العربية لتأجيل التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة مرة أخرى للحصول على عضوية كاملة ،قد يصاحب هذا
الضغوط السياسي ضغوط اقتصادية وشخصية على القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس لتأجيل
التوجه لألمم المتحدة ،خاصة أن هذا التوجه يشكل تحدي كبير لإلدارة األمريكية الحالية.
سيناريو تأجيل التوجه لألمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين يمكن أن يكون هو
الخيار األقرب للحدث ،خاصة في ظل الموقف األمريكي الرافض للتحرك على المستوى الدولي ،وما يدعم
هذا الخيار أن المصادر اإلخبارية تحدثت عن طلب االتحاد األوروبي من الرئيس عباس والقيادة
الفلسطينية تأجيل التوجه لألمم المتحدة ،واعطاء فرصة أخيرة للمفاوضات مع إسرائيل.
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خاتمة:
تناولت هذه الدراسة كيفية تطوير مكانية دولة فلسطين في األمم المتحدة من دولة مراقب لدولة كاملة
العضوية بما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات تجاه هذه المكانة الجديدة ،عبر االستفادة من قرار من
أجل السلم رقم  5/377في الوصول لهذه المكانة الدولية ،وشرحت الدراسة السياق التاريخي والسياسي
لهذا القرار األممي وأبرز حاالت االستفادة منه ،وكيف االستفادة منه لتطوير مكانة فلسطين ،وأظهرت أهم
العقبات والتحديات التي تواجه هذا الخيار ،ووضعت الدراسة مجموعة من السيناريوهات االستشرافية
للحصول على مكانة دولة كاملة العضوية ،ورأت الدراسة أن خيار التأجيل يمكن أن يكن الخيار األقرب
للتحقق في ظل المعطيات الدولية واإلقليمية والعربية وفي ظل الموقف األمريكي واألوروبي من هذا
التوجه ،وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج التوصيات ،كان أهمها ،ما يلي:
أوًال -النتائج:

-

جاء قرار اال تحاد من أجل السلم في سياق اشتداد الحرب الباردة نتيجة االسراف في استخدام حق

النقد الفيتو من الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي السابق.

 ، -يمنح القرار األممي رقم  5/377للجمعية العامة لألمم المتحدة صالحيات القيام بمهام حفظ األمن

السلم الدوليين في حالة تقاعس المجلس عن القيام بدوره نتيجة اإلسراف في استخدام حق النقد الفيتو.

 جاء التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة للحصول على دولة فلسطينية كخيار استراتيجي فلسطيني بعدانسداد األفق السياسي للعملية السلمية بعد صعود اليمين المتطرف في إسرائيل لسدة الحكم.

 ترتب على حصول فلسطين على دولة مراقب في األمم المتحدة نتائج سياسية وقانونية على الساحةالدولية مهمة جدا.
-

هناك حاالت استفادة كثيرة من قرار االتحاد من أجل السلم في األمم المتحدة للهروب من الفيتو

األمريكي ،معظمها كانت في سياق الصراع العربي اإلسرائيلي.

 -يعتبر خيار اللجوء لقرار االتحاد من أجل السلم أحد الخيارات المهمة لترقية مكانة دولة فلسطين في

األمم المتحدة.

 هناك تحديات كبيرة تواجه التوجه الفلسطيني في األمم المتحدة منها الموقف األمريكي والتحوالتاإلقليمية والعربية واالنقسام الفلسطيني.

-

هناك عدة سيناريوهات تواجه الطلب الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة في األمم المتحدة،

فرص تحقيق هذه السيناريوهات تبدو متساوية ،مع التأكيد أن سيناريو تأجيل الطلب لبعض الوقت هو

األقرب للحدوث في ظل المعطيات الدولية واإلقليمية الحالية.
ثانيا -التوصيات:
ً
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 دارسة خيار اللجوء إلى مبدأ (االتحاد من أجل السلم) ،دراسة قانونية وسياسية معمقة ،بهدف معرفةكيفية االستفادة من هذا القرار على كافة المستويات ،بما ُيمكن من رفع مكانة فلسطين في االمم المتحدة
للعضوية الكاملة.
 العمل على االستمرار في تقديم طلب العضوية كاملة لدولة فلسطين إلى األمم المتحدة ،من خاللتفعيل قرار االتحاد من أجل السلم رقم ،5/377الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ،في حالة
استخدام الواليات المتحدة األمريكية حق النقد الفيتو ،ضد مشروع قرار رفع مكانة فلسطين لدولة كاملة

العضوية.

 العمل على الربط بين استمرار االحتالل االسرائيلي لألراضي الفلسطينية ،وعدم اعطاء الشعبالفلسطيني حقوقه السياسية في تقرير مصيره وتهديد السلم واألمن الدوليين ،األمر الذي يمكن أن يشكل

مبر اًر للقيادة الفلسطينية لتوجه للجمعية العامة لألمم المتحدة للتدخل من خالل القرار قم 5/377

 التأكيد على أن ترقية مركز فلسطين إلى دولة عضوية كاملة في األمم المتحدة ال يمس بمكانة م .ت.ف .القانونية والسياسية بما في ذلك صفتها التمثيلية للشعب الفلسطيني ،بل يؤكد على الربط المؤسسي
بين م .ت .ف .ودولة فلسطين .فاللجنة التنفيذية هي الحكومة الفلسطينية للدولة ،والمجلس الوطني

الفلسطيني هو برلمانها.

 -التأكيد أن هذا االنتصار الفلسطيني إن تحقق ال يغير من طبيعة المرحلة التي يمر بها الشعب والقضية

الفلسطينية باعتبارها مرحلة التحرر الوطني أوالً وقبل كل شيء.

 -التأكيد على أن رفع مكانة دولة فلسطين إلى عضوية كاملة ال يغير في النظام السياسي الفلسطيني

الحالي ،وهو نظام مركب ،تشكل م .ت .ف .الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني إطاره العام

الجامع ،كما تشكل السلطة الفلسطينية إطاره المحلي كسلطة حكم إداري ذاتي تحت سلطة االحتالل ،سواء
في الضفة أو في غزة.
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المراجع والمصادر
أوًال -الكتب:
 -دويدري ،رجاء ،وحيد :البحث العلمي :أساسياته النظرية وممارسته العملية ،دار الفكر،

دمشق2111:م.

 -الفار ،عبد الواحد ،محمد ،التنظيم الدولي ،دار عالم الكتب ،القاهرة 1979م.

 محمد عزيز شكري ،التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والواقع ،دار الفكر العربي.1973،ثانيا -الرسائل العلمية والدراسات:
ً
 -الميداني ،محمد ،أمين ،ماذا عن قرار االتحاد من أجل السالم؟ المركز العربي للتربية على القانون

الدولي واالنساني وحقوق االنسان ،القاهرة-2111 ،

 ابراش ،إبراهيم ،استحقاق الدولة الفلسطينية وليس استحقاق أيلول ،موقع الحوار المتمدن 2111،م.على الرابط التاليhttps://goo.gl/3vJRmk :

 ثابت ،أمجد ،بدائل دبلوماسية فلسطينية لمواجهة التحديات السياسية لالعتراف بدولة فلسطين فياألمم المتحدة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة فلسطين 2114م.

 -دي فارت ،بول ،حول عضوية فلسطين في األمم المتحدة ،مجلة العودة ،العدد  ،74المركز

الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين (بديل) بيت لحم 2111م.

 -سليمان ،فهد ،وآخرون ،في تدويل القضية الفلسطينية  ،2114/2111سلسة الطريق إلى االستقالل،

مركز الحرية لألعالم ،غزة فلسطين2115،م.

 عبد هللا ،نادية ،ما هي البدائل المتاحة إلسقاط النظام الذي يبحثها زعماء العالم ،الحوار المتمدن، ،2112على الرابط التاليhttps://goo.gl/GZKsGw :

 عريقات ،صائب ،األسس القانونية الداعمة لالعتراف بالدولة الفلسطينية وقبول عضويتها الكاملة فياألمم المتحدة ،رام هللا فلسطين 2111م.

 عريقات ،صائب ،فلسطين ما بعد ق اررات الجمعية العامة لألمم المتحدة ،دائرة شؤون المفاوضات،منظمة التحرير الفلسطينية ،رام هللا فلسطين 2112م.

 عريقات ،صائب ،واقع المفاوضات وافاقها ،ورقة عمل في إطار مؤتمر استراتيجية المقاومة ،المركزالفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية (مسارات) رام هللا 2114،م.

 الغندور ،يعقوب( ،مدير عام ديوان الفتوى والتشريع بو ازرة العدل) ،دراسة قانونية حول خطوة حصولفلسطين على صفة (دولة غير عضو) بصفة مراقب لدى األمم المتحدة ،وكالة الرأي الفلسطينية

لإلعالم2112 ،م.
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 مبروك ،شريف ،شعبان ،الموقف األمريكي من عضوية فلسطين في األمم المتحدة الحملة العالميةلمقاومة العدوان2111،

 المجدالني ،أحمد ،ورقة عمل بعنوان دور منظمة التحرير في التحوالت السياسية ،منتدى غزة الثامنللدراسات السياسية واالستراتيجية ،مركز التخطيط الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية ،غزة 2115م.

 -مهنا ،مجد ،الوجيه ،السلطة الفلسطينية – دولة فلسطين منظمة التحرير الفلسطينية – العالقات

السياسية والقانونية بعد إعالن الدولة ،قراءات استراتيجية ،العدد الحادي عشر ،مركز التخطيط الفلسطيني

منظمة التحرير الفلسطينية ،غزة فلسطين 2113م.

 -نافعة ،حسن ،األمم المتحدة في نصف قرن ،دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ عام  ،1945عالم

المعرفة ،الكويت ،العدد 1995 ،212م.
ثال ًثا -مواقع االنترنت:

 عزام ،ماجد ،نتنياهو بين حزيران وأيلول ،موقع شبكة اإلنترنت لإلعالم العربي (أمين) ،على الرابطالتاليhttps://goo.gl/3P6Vv4 :

 -لمزيد من المعلومات انظر ،تاريخ األمم المتحدة ،الجزيرة نت ،على الرابط التالي:

https://goo.gl/UesrjJ

 -انظر ميثاق األمم المتحدة ،على الرابط التاليhttps://goo.gl/VeEZCg :

 لمزيد من المعلومات أنظر موقف األمم المتحدة على الرابط التالي:http://www.un.org/News/fr-press/docs/2004/CIJ636.doc.htm
 نص قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن القدس  ،2117الجزيرة نت ،بتاريخ 2117/12/22م،على الرابط التاليhttps://goo.gl/4ziy4d :

 -أنظر الق اررات التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها االستثنائية الطارئة األولى-1 ،

 ،1956/11/11الجمعية العامة ،الوثائق الرسمية :الدورة االستثنائية الطارئة األولى ،الملحق رقم 1

( ،)A/3354األمم المتحدة ،نيويورك.1974 ،

 أنظر ق ار ار الجمعية العامة (دإط –  – 14/11األعمال اإلسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقيةالمحتلة وبقية األراضي الفلسطينية المحتلة) (.)A/RES/ES-10/14, 12 December 2003

 L.H.Woolsey, The Uniting for Peace - Resolution of the U.N.- American.Journal of International Law,Vol. 45, No. 1, 1951, PP. 129-130
 -لمزيز من المعلومات أنظر موقع األمم المتحدة على الرابط التاليhttps://goo.gl/ZZsS84 :
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 وآليات التنفيذ491 قرار األمم المتحدة
غزة-فلسطين- إيمان أحمد أبو الخير.أ

:ملخص الدراسة

 الذي نص على وجوب194  قرار،م1948  ديسمبر11 أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ
 إلى بيوتهم في أقرب وقت،1948 السماح بعودة الالجئين الفلسطينيين الذين تشردوا في أعقاب حرب عام

 وأن يتم تعويض أي، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم،ممكن
.مفقود أو مصاب بضرر من الجهة المسؤولة عن ذلك

، كلها أكدت على حق الفلسطينيين الثابت في العودة إلى ديارهم، قرار31 وقد تبع ذلك القرار أكثر من
 وقد رفضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي االلتزام بتطبيق ما، واقتلعوا منها،وممتلكاتهم التي شردوا عنها

 ورغم ذلك لم تقم األمم المتحدة بأي خطوة عملية،صدر عن األمم المتحدة من ق اررات بهذا الخصوص

.إللزام (إسرائيل) بذلك

Summary:
On December 11, 1948, the United Nations General Assembly passed “194”
Resolution, which stipulated that Palestinian refugees who were displaced in the
aftermath of the 1948 war should be allowed to return to their homes as soon as
possible. Compensation should be paid for the property of those who decide not
to return to their homes. In addition, the party responsible shall compensate any
missing or injured person.
This resolution had followed by more than 30 resolutions, all of which affirmed
the Palestinians' right to return to their homes and properties that they were
uprooted from. The Israeli occupation authorities refused to abide by the UN
resolutions. However, The United States does not take any practical step to
compel Israel to do so.
The researcher reached a number of results, the most important of which are:
The right of return is sacred, and Palestinian refugees are entitled to return and
compensation in accordance with international law. The United Nations deals
with two criteria regard to international issues. On the one hand, it can make its
decisions binding on some States. On the other, it does not compel Israel to
implement its decisions.
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وقد توصلت الباحثة لمجموعة من النتائج ،أهمها:

حق العودة مقدس ،والالجئون الفلسطينيون يحق لهم العودة والتعويض وفًقا للقانون الدولي ،وأن األمم
المتحدة تتعامل بمعيارين فيما يخص القضايا الدولية ،فمن جهة هي تستطيع أن تجعل ق ارراتها ملزمة

لبعض الدول ،ومن جهة أخرى فهي ال تجبر إسرائيل على تنفيذ ق ارراتها.

مقدمة:

أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  11ديسمبر 1948م ،قرار  194الذي نص على وجوب

السماح بعودة الالجئين الفلسطينيين الذين ُشردوا في أعقاب حرب عام  ،1948إلى بيوتهم في أقرب وقت

ممكن ،ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم ،وأن يتم تعويض أي
مفقود أو مصاب بضرر من الجهة المسؤولة عن ذلك.

رغم مرور أكثر من ستة عقود على نشوء قضية الالجئين الفلسطينيين ،إال أنها لم تجد لها ًّ
حال ،على

الرغم من الق اررات العديدة التي أصدرتها األمم المتحدة ،والتي جاءت مؤكدة لبنود قرار  ،194بل إنها

عوض ذلك ،ازدادت صعوبة وتعقيدا؛ بسبب واقع موازين القوى ،والمعطيات العربية والدولية ،وبسبب

طبيعة المشروع الصهيوني االحتاللي اإلحاللي ،وكون األمم المتحدة مهتمة بإحالل األمن والسلم
العالميين؛ لذلك توجب عليها العمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ ق ارراتها ،وانهاء معاناة الالجئين الفلسطينيين،

الذين تشردوا في كافة أصقاع العالم.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في:

 -1لفت أنظار المجتمع الدولي واألمم المتحدة إلى معاناة الالجئين الفلسطينيين؛ جراء التشرد
والحرمان من العودة إلى ديارهم.

 -2لفت أنظار السياسيين الفلسطينيين إلى العمل بكل ما في وسعهم من أجل إيجاد حل عادل ودائم
لقضية الالجئين الفلسطينيين انطالقا من ق اررات األمم المتحدة والشرعية الدولية.

 -3تبلور للباحث والسياسي صورة واضحة حول االنتهاكات اإلسرائيلية لق اررات األمم المتحدة ،وحقوق
الفلسطينيين التي أقرتها الشرعية الدولية.

 -4إعادة قضية الالجئين الفلسطينيين إلى األذهان في أروقة األمم المتحدة خاصة بعدما طغت عليها
قضايا أخرى ،كمحاربة اإلرهاب ،وثورات الربيع العربي ،وغيرها.
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أهداف الدراسة:
 -1دراسة الظروف التي أدت إلى إصدار الجمعية العامة لألمم المتحدة قرار .194
 -2تحليل الموقف اإلسرائيلي الرافض لعودة الالجئين الفلسطينيين والحجج التي ساقها.
 -3بيان أن عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم هو أمر غير مستحيل ويمكن حدوثه.
 -4تسليط الضوء على مسؤولية األمم المتحدة عن تنفيذ ق ارراتها التي تصدرها ،والتي أكدت عليها
ار.
ار وتكرًا
مرًا

 -5توضيح بعض اآلليات التي يمكن السير عليها من أجل حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين.
مشكلة الدراسة:
عدم تنفيذ ق اررات الجمعية العامة لألمم المتحدة ،خاصة تلك التي تتعلق بالقضية الفلسطينية؛ وذلك بسبب

تنصل (إسرائيل) من التزاماتها الدولية؛ مما يؤدي إلى استمرار معاناة الالجئين الفلسطينيين أينما وجدوا،

كما أن عدم التزام (إسرائيل) بتنفيذ الق اررات الدولية يطرح الكثير من التساؤالت حول دور األمم المتحدة

في الحفاظ على األمن والسلم الدوليين ،وحقوق اإلنسان؟
منهج الدراسة:

اعتمدت الباحثة منهج البحث التاريخي الوصفي التحليلي ،حيث قامت الباحثة بدراسة الظروف التي

واكبت قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( )194وتحليل ذلك القرار ،ومساهمته في حال تنفيذه في
تحقيق األمن والسلم الدوليين ،باعتبارهما من األسس التي قامت عليها األمم المتحدة.

أوًال -السياق التاريخي لقرار :174
على إثر االضطرابات الدامية التي وقعت نتيجة لقرار تقسيم فلسطين رقم  ،181الذي أصدرته الجمعية

العامة لمنظمة األمم المتحدة بتاريخ  29نوفمبر 1948م( ،)1قررت األمم المتحدة إرسال مبعوثها الوسيط
الدولي "الكونت برنادوت" إلى المنطقة لدراسة األوضاع في فلسطين ،ورفع توصياته إلى األمم المتحدة،
وقد استمع الكونت برنادوت إلى كل من الفلسطينيين واليهود وقام بجوالت ميدانية في شتى أنحاء

فلسطين ،وأرسل تقريره في  16سبتمبر  ،1948الذي تضمن أن عرب فلسطين لم يغادروا ديارهم ويهجروا
( )1نص القرار على تقسيم فلسطين إلى دولتين :دولة يهودية نسبتها  ،%54ودولة عربية نسبتها  %46من مساحة أرض فلسطين بموافقة

ثالث وعشرون دولة ومعارضة اثنتا عشر دولة فيما امتنعت عشر دول عن التصويت .ق اررات األمم المتحدة بشأن فلسطين (ج .)16/1
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اختيار ،بل نتيجة ألعمال العنف واإلرهاب التي قام بها الصهاينة ضد العرب اآلمنين،
ًا
ممتلكاتهم طوعاً أو
وانتهى في تقريره إلى أن قضية فلسطين ال يمكن حلها إال إذا اتيح لالجئين العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم

(. )1

وقد استندت الجمعية العامة إلى هذا التقرير ،فأصدرت قرارها رقم  194بتاريخ  11ديسمبر 1948م ،في

أعقاب حرب عام  ،1948حيث مارست العصابات الصهيونية اإلرهاب المنظم ،والمجازر ضد الشعب
الفلسطيني ،من أشهرها مجزرة دير ياسين( ،)2التي ارتكبها الصهاينة في  9أبريل 1948م ،وراح ضحيتها
()3

( )251فلسطينيًّا ،معظمهم من الشيوخ والنساء واألطفال ،ومجزرة الدوايمة

التي حدثت في 29

أكتوبر1948م ،وراح ضحيتها أكثر من ( )511شخص ( )4؛ مما أدى لهجرة اآلالف منهم عن ديارهم،

تجاوز عددهم ( )887ألف الجئ فلسطيني (ُ ،)5شردوا فيما تبقى من األراضي الفلسطينية (الضفة
الغربية ،وقطاع غزة) ،وفي الدول العربية المجاورة (لبنان ،وسوريا ،ومصر ،واألردن ،والعراق) ( ،)6وفي

دول أخرى على مستوى العالم.

وال يخفى على أحد أن تلك الجريمة من أبشع االنتهاكات لحق اإلنسان في العيش على أرضه ووطنه،
والتمتع بأمالكه ،إضافة إلى جرائم القتل والتشريد ،وفقدان أعداد من المواطنين ،إلى جانب ما خلفته

الحرب من إصابات ،وعاهات في صفوف الفلسطينيين.

ثانيا -مضمون القرار:
ً
فضال عن تشكيل لجنة مصالحة لفلسطين مكونة من
تضمن القرار  15مادة تناولت النزاع المستمر،
ً

ثالث دول أعضاء في األمم المتحدة ،هي الواليات المتحدة ،وتركيا ،وفرنسا ،بهدف تسهيل تنفيذ ما ورد

في الفقرة )  ( 11من القرار التي تعد أساساً مرجعياً لحقوق الالجئين الفلسطينيين ،إذ ورد في هذه الفقرة

ما نصه" :وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم ،والعيش

بسالم مع جيرانهم ،ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم ،وعن كل

مفقود أو مصاب بضرر ،عندما يكون من الواجب وفًقا لمبادئ القانون الدولي واإلنصاف ،أن ُيعوض عن
ذلك الفقدان والضرر ،من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة "(.)7
( )1أبو ستة ،الالجئون الفلسطينيون بين حق العودة وعودة الحق (ص.)11

( )2تقع قرية دير ياسين على بعد  6كم إلى الغرب من القدس .الدباغ ،موسوعة بالدنا فلسطين( ،ج.)258/1

( )3الدوايمة قرية عربية فلسطينية على بعد  24كيلو مت اًر غرب مدينة "الخليل" ،كان عدد سكانها عام 1945م " "3711أشخاص.
الدباغ ،موسوعة بالدنا فلسطين( ،ج.)369/1

)4( Morris, the birth of Palestinian refugee ( pp. 222-223).

( )5عبد الدائم ،نكبة فلسطين ( 1948ص)81؛

PASSIA, Jerusalem, special Bulletin, May 2002 (p.2).

( )6للمزيد حول توزيع الالجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء وأعدادهم ينظر :عمرو ،مشكلة الالجئين والنازحين الفلسطينيين
(ص.)615-593

( )7ق اررات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي (مج .)19 /1
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ويعد القرار ( )194األساس لق اررات األمم المتحدة المتعلقة بقضية الالجئين الفلسطينيين كافة ،فالقرار:
-1يمثل اعت ارًفا دوليًّا بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا
منها منذ عام .1948
 -2يؤكد على أن حق الالجئين في العودة حق جماعي وفردي ،حق جماعي؛ بمعنى أن القرار غير
قابل للتجزئة ،فال يجوز الحديث عن عوده فئة معينة من الالجئين ،وحرمان فئات أخرى من هذا

الحق ،وحق فردي؛ أي أنه ال يجوز ألي جهة أن تنوب عنهم ،سواء في التفاوض أو التخلي عن
هذا الحق(.)1

-3يمتلك صفة اإللزام للدول األعضاء في األمم المتحدة كافة ،ويستمد هذه الصفة كونه يؤكد من

الجمعية العامة دورًيا ،كلما تناولت الجمعية قضية الالجئين الفلسطينيين (.)2
وعليه فقد أقر القرار بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي ُهجروا منها ،وكذلك حقهم في
التعويض عن ممتلكاتهم التي فقدوها ،وعن الضرر الذي أصابهم نتيجة ذلك ،وبالتالي يتضح أن العودة

والتعويض حقين ارتبطا ببعضهما البعض ،وال يجوز الفصل بينهما .وسيتم التطرق إليهما الحقاً في سياق

البحث ،ولكن في البداية البد تعريف من هو الالجئ.

ثال ًثا -تعريف الالجئ الفلسطيني:

يتبن تعريفاً قانونياً لالجئ الفلسطيني،
ال يوجد تعريف موحد لالجئين الفلسطينيين؛ ألن المجتمع الدولي لم َ
والتعريف الوحيد للالجئ الفلسطيني ،هو الوارد في أنظمة وكالة الغوث الدولية "األونروا" الذي كان مطبًقا

منذ عام 1952م.

وفقا لألونروا:
أ -تعريف الالجئ الفلسطيني ً

عرفت األونروا الالجئ الفلسطيني بالتالي ":الالجئ الفلسطيني هو شخص كانت إقامته العادية في

فلسطين لعامين سبقا نزاع 1948م ،والذي نتيجته خسر منزله ووسائل عيشه ،ولجأ في عام 1948م إلى
واحد من البلدان التي تقدم األونروا فيها خدماتها"

()3

.

ومن الضروري اإلشارة هنا إلى أن تعريف وكالة الغوث "األونروا" يتعلق فقط بتفويض األونروا لتوفير

المساعدة من مأكل وملبس ومأوى وفرص عمل لالجئين ،ولم ُيقصد به أن يكون تعريفاً قانونياً للالجئ
الفلسطيني ألغراض لحماية الدولية( .)4وهناك الكثير من الالجئين الفلسطينيين الذين ال يتواجدون في
مناطق عمل األونروا الخمس ،كما أن بعض الالجئين غير مسجلين في كشوف األونروا ،وبالتالي ال

يمكن أن نستند إلى إحصاءات األونروا الخاصة بالالجئين الفلسطينيين.
( )1أبو ستة ،الالجئون الفلسطينيون بين حق العودة وعودة الحق (ص.)16

( )2حساوي ،تهجير إسرائيل للفلسطينيين عن أراضيهم عام ( 1948ص.)51
( )3األونروا ،األمم المتحدة والالجئين الفلسطينيين (ص.)7

)4( Pappe، The Ethnic Cleansing Of Palestine (p. 411).
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ب -الالجئ الفلسطيني حسب تعريف الميثاق الوطني الفلسطيني:
عرف الميثاق الوطني الفلسطيني (مادة  )5الصادر عن الدورة األولى للمجلس الوطني الفلسطيني

(المؤتمر الوطني األول) المنعقد في القدس عام 1964م الالجئين الفلسطينيين بأنهم "المواطنون العرب

الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين عام 1947م ،سواء من أُخرج منها أو بقي فيها ،وكل من ُولد
ألب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها" (. )1

طرد من محل إقامته الطبيعية في فلسطين عام 1948م
وعليه فإن الالجئ الفلسطيني هو كل فلسطيني ُ

أو بعدها ،وخرج منها ألي سبب كان ،ولم تسمح له إسرائيل بالعودة ،ويبقى الالجئ محتفظاً بهذه الصفة
إلى أن يعود هو ونسله إلى موطنه األصلي.
ت -النازحون:

إن تعبير النازحين يطلق على المهجرين الفلسطينيين عام 1967م؛ بغرض تمييزهم عن مهجري عام

1948م ،ومع ذلك فإن بعض النازحين لهم صفة مزدوجة؛ أي أنهم الجئين ونازحين في آن واحد؛ فقد

كان بين نازحي عام 1967م أعداد من الجئي عام 1948م ،ممن كانوا يقيمون في الضفة الغربية وقطاع

غزة عشية نشوب حرب عام  ،1967واضطروا للتشتت مرة أخرى (.)2

وقد تم تعريف النازح في اجتماع اللجنة الرباعية في عمان في  8مارس " ،1995أولئك الذين فروا من

ديارهم في فلسطين خالل حرب عام 1967م ،وأولئك الذين كانوا خارج الضفة الغربية وقطاع غزة عندما

اندلعت الحرب ،ومنعتهم إسرائيل من العودة وطنهم" (.)3

ولكن دولة االحتالل اإلسرائيلي تنظر إلى النازحين على اعتبار أنهم المواطنون الذين ُشردوا من أبناء
الضفة الغربية وقطاع غزة؛ نتيجة القتال عام 1967م ،من غير الجئي عام 1948م ،ولم يتمكنوا من

العودة إلى ديارهم بعد عام 1967م ،وال تعترف بأحفاد وذرية النازحين ممن كانوا يقيمون في فلسطين
خالل الحرب ،ونشأوا في الخارج طوال مدة اللجوء والنزوح(.)4

ويمكن القول أن التفسير اإلسرائيلي ليس له قيمة قانونية؛ ألن تعريف الالجئ الفلسطيني واضح في
ق اررات ومواثيق الشرعية الدولية ،وسواء من ُهجروا من ديارهم عام 1948م ،أو عام 1967م ،فإن لهم
صفة الالجئ ،ولهم الحق في العودة إلى بالدهم ،وكذلك لهم الحق في التعويض.

( )1أبو ستة ،الالجئون الفلسطينيون بين حق العودة وعودة الحق (ص.)9
( )2الحسيني ،الالجئون الفلسطينيين (ص.)5

( )3نوفل ،تطور الموقف الفلسطيني من حل قضية الالجئين http://www.mnofal.ps/ar/2004/09 .2114-1964
( )4وليد ،حق العودة البدائل الفلسطينية (ص.)36
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ابعا -حق العودة وحق التعويض لالجئين الفلسطينيين:
رً
يشكل حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى بالدهم أحد الثوابت الوطنية ،التي ال يمكن التنازل عنها في
أي مفاوضات أو حلول سلمية ،فهو حق أصيل مستمد من حق تقرير المصير ،وهناك نقاط مهمة تتعلق

بحق العودة نلخصها فيما يلي:

 -1حق العودة من الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف ،وهو حق أساسي وليس حق سياسي؛
وبالتالي عدم تخويل أي جهة بالتنازل عن حق العودة.

 -2حق العودة نابع من الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان ،ومن قرار األمم المتحدة رقم .194
 -3حق الملكية الخاصة وحرمتها ،التي ال تسقط بالتقادم أو أي اتفاق سياسي ،وال يجوز فيه التمثيل
أو التنازل أو اإلنابة (.)1

 -4يشكل حق الفرد في العودة إلى بلده جزءاً أساسياً من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة
 1948م ،الذي نص على أنه ":لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد ،بما في ذلك بلده ،وفي العودة

إلى بلده" (.)2

 -5حق العودة حق جماعي بموجب حق تقرير المصير الذي أكدت عليه األمم المتحدة عام
1974م ،في بيان جامع للحقوق الفلسطينية ،أسمته الحقوق غير القابلة للتصرف(.)3

إن ق اررات حق عودة الالجئين الفلسطينيين تعني العودة إلى ديارهم التي ُشردوا منها ،وعليه فحق

العودة تسري على جميع الالجئين الفلسطينيين دون استثناء ،وبالتالي فإن حق العودة يعد حقاً طبيعياً
ومطلقاً ،وال يمكن منعه أو نكرانه ،حتى في حاالت الطوارئ واالحتالل.

حق التعويض:

إن ترجمة قرار  194ينص على أن التعويض حق واجب دفعه على الحكومات والسلطات المسؤولة عن

ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم ،وعن فقدان الممتلكات والضرر الالحق بها ،وعن كل
مفقود أو مصاب بضرر ( .)4وبالتالي ال يجب الخلط بين حق العودة والتعويض ،فليس أحدهما بديل عن

اآلخر؛ أي أن التعويض ُيدفع للذين ال يرغبون بالعودة ،وكذلك للذين يعودون وتكون أمالكهم قد تعرضت
للخسارة والضرر.
إن الحق في التعويض يمكن أن يفهم لتعبير عام ،يشمل من ضمنه حق إصالح الضرر ،وبالتالي إذا

تعذر العثور على الممتلكات ،واستعادة الوضع إلى ما كان عليه سابًقا ،يتم عندئذ إصالح الضرر الناتج
( )1أبو ستة ،حق العودة مقدس وقانوني وممكن (ص.)94

( )2للمزيد يمكن الرجوع إلى مكتبة حقوق اإلنسان بجامعة منيسوتا http://hrlibrary.umn.edu/arabic
( )3للمزيد ينظر :ق اررات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي (مج .)155 /1
( )4ق اررات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي (مج.)19 /1
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عن طريق البديل المالي المناسب ،كما يحق لالجئ الذي يمارس حقه في العودة ،وال يستعيد أمالكه ،أو
الذي مارس حقه في العودة وال يستطيع استعادة أمالكه؛ لعدم وجودها ،أو تغييرها بشكل نهائي ،التعويض

أيضا تعويضه لعملية تشريده ،وللخسارة الفائتة ،كما يحق للفلسطيني غير الالجئ
عن األمالك الضائعة ،و ً
الذي فقد أمالكه بفعل التدمير أو المصادرة غير الشرعية ألرضه ومنزله وتجارته ،والعائلة التي فقدت أحد

أفرادها ،والجريح الذي تغير مجرى حياته بسبب هذا الجرح التعويض عن الضرر الذي أصابهم

()1

.

إضافة إلى تعويض الخسائر المادية والمعنوية الفردية ،فإن جزءاً من إصالح الضرر ،يفترض أن يكون
إلصالح األض ارر المادية الجماعية ،مثل الموانئ والمطارات والطرق والجسور وغير ذلك ،إضافة إلى
التعويض عن الخسائر المعنوية الجماعية؛ مثل فقدان الهوية وفقدان السجالت والحرمان من األماكن

المقدسة(. )2

وهكذا يتبين استقاللية حق التعويض عن حق العودة ،إذ ال يجوز الربط بين حق التعويض وعدم عودة

الالجئ إلى بلده ،والتفسير األوضح هو أن الالجئ الفلسطيني يستحق العودة إلى موطنه ،ومن ثم يجب
تعويضه عن ممتلكاته التي فقدها والضرر الذي أصابه.

على من يجب التعويض؟:

إن قواعد المسؤولية يمكنها اإلجابة على هذا السؤال ،ومن المؤكد أن واجب التعويض يقع على مرتكب
الجرائم والذي تسبب باألضرار ،فعليه وحده تحمل األعباء الناتجة عن ذلك ،وعليه فإن إسرائيل وحدها هي

من يقع عليها واجب دفع قيمة التعويض ،وليس على صندوق دولي كما تقترح ،وبالرجوع إلى التاريخ في
مثال -توجهوا إلى ألمانيا وحدها ،وليس لغيرها يطالبونها بدفع التعويضات
حاالت مشابهة نجد أن اليهودً -

المستحقة لهم ،عن الضرر الذي أصابهم نتيجة ما يسمونه المحرقة النازية أو "الهولوكوست" وان ألمانيا
حتى وقت قريب ال زالت تدفع تعويضات هائلة لليهود (. )3

وللهروب من إلزامها بواجب التعويض ،قدمت السلطات اإلسرائيلية حججاً من القانون الذي يسمى
( ) Interemporelأي القانون بين الزمني ،مدعية أن القواعد القانونية ال يمكن تطبيقها بأثر رجعي،
حتى لو كانت قواعد عرفية أو آمرة ،وهذا تفسير خاطئ؛ ألن جريمة الطرد واالستيالء التي بدأت منذ

اضطر الفلسطيني أن يترك بلده ،أو ُحرم قس اًر من ممتلكاته ،وهذا الفعل اإلجرامي ممتد عبر الزمن،
ونتائجه واضحة ،طالما أن العودة لم تتم ،ولم يتم التعويض ،فإن ذلك يشكل مخالفة دولية دائمة ،إضافة
إلى ذلك فإنه مع مرور الزمن ،وتواصل الظلم ،وعدم إصالح الضرر ترفع قيمة التعويضات المالية

المستوجبة؛ ألنه يجب األخذ بعين االعتبار مدة الضرر في تقدير مبلغ التعويض ،واألضرار التي لحقت

( )1جوندرو ،حق الالجئين في التعويض (ص.)87-86
( )2أبو ستة ،دليل حق العودة (ص.)21

( )3أبو ستة ،الالجئون الفلسطينيون بين حق العودة وعودة الحق (ص.)13
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بالفلسطينيين منذ عام 1948م ،وهذه األفعال تصنف على أنها جرائم دولية ،وال تخضع للتقادم ،وباإلمكان

مالحقة مرتكبيها ،والمطالبة بالتعويض دون اعتبار للزمن

()1

.

وعليه فإن حق تعويض الالجئين الفلسطينيين ال يسقط بالتقادم أو مع مرور الوقت-كما تدعي إسرائيل-

وال يجوز تحديد مدة معينة للمطالبة به؛ ألن آثار التهجير والتشريد ،والضرر الذي أصاب الفلسطينيين ال
زالت ممتدة عبر الزمن.

موقف إسرائيل من قرار  174وعودة الالجئين:
رفضت إسرائيل تنفيذ قرار  194القاضي بعودة الالجئين ،رغم صدور عدة ق اررات الحقة أكدت جميعها
على حق عودة الالجئين الفلسطينيين ،ولكن جميع تلك الق اررات لم تكن ملزمة إلسرائيل؛ ألنها افتقرت إلى

وسائل الضغط واإلجبار ،أو فرض عقوبات على إسرائيل؛ إلرغامها على تنفيذ ق اررات األمم المتحدة،
فضال عن الفيتو األمريكي الذي يتدخل كل مرة؛ إلجهاض أي مشروع تقره األمم المتحدة إلدانة إسرائيل،
ً
ومنح الفلسطينيين حقوقهم.

وفًقا لقرار  194تقرر تشكيل لجنة توفيق ومصالحة بين الدول العربية واسرائيل ،حيث عقدت اللجنة
المكونة من دول (فرنسا ،وتركيا ،والواليات المتحدة األمريكية) مؤتم اًر في لوزان بسويس ار في إبريل
عضوا في األمم المتحدة( .)2بشرط:
1949م ،وصدر عنها بروتوكول لوزان الذي اشترط قبول اسرائيل
ً
 -1عودتها إلى ما وراء حدود التقسيم ( )%54من أرض فلسطين ،بعد أن كانت احتلت (.)%78
 -2عودة الالجئين الفلسطينيين إلى فلسطين (.)3

وقد وافقت إسرائيل من خالل ممثلها " آبا إيبان" على عودة الالجئين الفلسطينيين؛ كي يتمكن من
الحصول على عضوية إسرائيل في الجمعية العامة لألمم المتحدة ،حيث قال ":أستطيع أن أقدم إجابة

قاطعة للسؤال الثاني حول ما إذا كنا سنتعاون مع أجهزة األمم المتحدة بكل ما نملك من وسائل في سبيل
تنفيذ القرار الخاص بالالجئين (.)4

عضوا في األمم المتحدة بموجب القرار 273
تيبا على ذلك قررت الجمعية العامة رسميًّا قبول إسرائيل
وتر ً
ً
الصادر في  11مايو  .)5( 1949وبالتالي تم التغاضي عن المجازر والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبتها
وسمح لها بدخول األمم المتحدة كدولة محبة للسالم ،مستعدة لتطبيق ما يترتب عليها من التزامات
إسرائيل ُ
تفرضها شرعية األمم المتحدة ،وهكذا غض المجتمع الدولي الطرف منذ البداية على جرائم إسرائيل ،ما
عني أنها سوف تكون محمية ولها األولويات مهما ساءت تصرفاتها(.)6

( )1جوندرو ،حق الالجئين في التعويض (ص.)82-81
)2 ( Pappe, The Ethnic Cleansing Of Palestine (p. 417).
( )3الموسوعة الفلسطينية ،لجنة األمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين /https://www.palestinapedia.net

( )4بويل ،فلسطين الفلسطينيون والقانون الدولي (ص .)229

( )5ق اررات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي (مج .)21/1
( )6دوغارد ،القانون الدولي اسرائيل وفلسطين (ص.)26
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بعد أن ضمنت إسرائيل عضويتها في األمم المتحدة ،تنكرت إسرائيل للقرار  ،149ورفضت عودة
الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم ،ولم يقتصر األمر على ذلك ،لكنها عملت بكل الوسائل على منع

عودتهم ،فقامت بإصدار قانون العودة ( ،)1كما قامت بالسيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم بموجب قانون

أمالك الغائبين(.)2

وهكذا يتضح أن إسرائيل قد خالفت ق اررات الشرعية الدولية ،واستهانت بحقوق اإلنسان ،ومنعت السكان
األصليين من ممارسة حقهم بالعودة ،الذي اعترفت به كل المواثيق الدولية؛ مما أدى إلى معاناة استمرت

عاما ،عانى خاللها الالجئون الفلسطينيون م اررة التشتت والتهجير .وبالتالي يجب على
أكثر من ستين ً
األمم المتحدة اتخاذ إجراءات رادعة إلجبار إسرائيل على تنفيذ ق ارراتها خاصة قرار  ،149وأهم تلك
اإلجراءات هي إلغاء عضوية إسرائيل في األمم المتحدة ،ومادامت إسرائيل قد قبلت في األمم المتحدة

ضوا في األمم المتحدة ،يتطلب
شرط موافقتها على عودة الالجئين ،فإن إخاللها بالشرط األساس لقبولها ع ً
إيقاف عضويتها لحين تنفيذ هذا الشرط ،أال وهو عودة الالجئين الفلسطينيين إلى بالدهم.

أعداد الالجئين الفلسطينيين:

وفًقا آلخر االحصائيات بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين مع بداية عام 2113م 11 ،مليوناً و 555ألف
نسمة ،يقيم نحو  5ماليين و 755ألف نسمة خارج فلسطين بنسبة ( )%49.8بينما يقيم في فلسطين

التاريخية نحو  5ماليين و 811ألف بنسبة ( ،)%51.2وبلغ عدد الالجئين حسب نفس االحصائية 7

ماليين و 829ألف نسمة ،يقيم ( )%26.5منهم في فلسطين التاريخية ،بينما يقيم ( )% 73.5منهم
خارج فلسطين ،مما يعني أن نحو ( )%67.8من شعب فلسطين هم في حالة لجوء وهي أكبر نسبة في

العالم لشعب في حالة لجوء

(. )3

آثار التهجير على الالجئين الفلسطينيين:
آثار سلبية على الالجئين الفلسطينيين ،الزالوا يعانون منها حتى يومنا هذا
تركت حالة التهجير والتشتت ًا
ومنها:
افيا.
 -1أوجدت تجمعات فلسطينية ممزقة ومتفرقة جغر ً
( )1قانون العودة :هو قانون أقره الكنيست (البرلمان اإلسرائيلي) عام 1951م ،ويعطي كل يهودي وعائلته الحق في الهجرة إلى
إسرائيل ،والحصول على الجنسية .الوقائع اإلسرائيلية "كتاب القوانين" العدد  6 ،51يوليو (1951ص .)196

( )2قانون أمالك الغائبين :سنته (إسرائيل) عام 1951م ،وصادرت بموجبه أمالك الفلسطينيين الذين لم يكونوا في منازلهم بعد حرب عام

1948م ،وفوضت حارس أمالك الغائبين اإلسرائيلي التصرف بأمالكهم بالبيع واإليجار ،وغير ذلك ،وسمح هذا القانون لالحتالل باالستيالء

والسيطرة على اآلالف من المنازل والعقارات وماليين الدونمات ،كما هدف إلى منع عودة أي من المهجرين الفلسطينيين إلى أراضيهم

وممتلكاتهم التي تركوها قبل حرب 1948م أو إثناءها أو بعدها .أبو عامر ،السياسة الصهيونية تجاه مدينة القدس (ص .)63 –58
( )3صالح ،مدخل إلى قضية الالجئين (ص .)54-52
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آثار نفسية وانسانية متعددة ،إذ يشعر الالجئ وهو
 -2عملت على تمزيق النسيج االجتماعي ،وتركت ًا
بعيد عن وطنه بالغربة والوحدة وعدم القدرة على االندماج في المجتمع المضيف ،كذلك فقدان
األمل بالعودة إلى دياره ،أو حتى في رؤية أهله الذين بقوا في ديارهم.

 -3فرضت أوضاع اقتصادية وسياسية على الالجئين الفلسطينيين وفًقا للمناطق التي لجأوا إليها؛ إذ
فقد الالجئ وسائل كسبه ورزقه في بلده وأمواله المنقولة وغير المنقولة ،وعادة ما يتأثر الالجئون
في البلد المضيف بمشكلة البطالة ،إذ ُيحظر عليهم العمل في معظم الوظائف ،وبالتالي فهم
يعانون من الفقر وارتفاع أعباء اإلعالة ،وأصبح توفير المسكن ،والعمل ،والغذاء هو القضية
األساسية بالنسبة لالجئين

مغالطات إسرائيلية:

()1

.

تحاول الصهيونية تسويق بعض االدعاءات حول استحالة تحقيق حق العودة لالجئين الفلسطينيين من

الناحية الواقعية مستندة على أسانيد واهية نذكر منها:

 -1تدعي إسرائيل أن معالم الحدود للقرى والمدن المهجرة قد ضاعت ويصعب تحديدها ،بعد مرور
عاما ،أو بفعل حركة التطوير واإلعمار التي قمت بها دولة االحتالل.
أكثر من ً 61
نظر للكثافة
 -2أنه ال مجال ألن تستوعب أرض فلسطين المحتلة مجموع الالجئين الفلسطينيينً ،ا
السكانية ،وأن إفراغ األرض من سكانها الحاليين (اليهود) ،وردها إلى أصحابها األصليين
(الفلسطينيين) سيخلق مشكلة إنسانية بديلة في العالم ،تتمثل في هجرة الشعب اليهودي ،وستبقى

مشكلة تهجير شعب قائمة تؤرق المجتمع الدولي (. )2

وفي إطار دحض تلك االدعاءات يوضح الباحث الفلسطيني د .سلمان أبو ستة:
أوًال -هناك صندوق استكشاف فلسطين ( )1878-1871الذي يحوي على  15111اسم لمكان وقرية

ومدينة موضحة بالخرائط ،كما أن الخرائط البريطانية أيام االنتداب شملت كل المدن والقرى الفلسطينية
بتفصيل دقيق ،ويمكن الرجوع إلى الخزانة والسجالت البريطانية أيام االنتداب؛ لنجد أن كل البيانات

المتعلقة بالحدود واألمالك موجودة فيها.
ثانيا -القول بأن الكثافة السكانية إلسرائيل ال تسمح بعودة الالجئين الفلسطينيين ،هو محض ادعاء؛ ألن
ً
حوالي ( )%81من اليهود يعيشون في ( )%15فقط من مساحة "إسرائيل" وتلك المساحة هي وسط
فلسطين التاريخية (منطقة تل أبيب امتداداً إلى القدس شرقاً حتى حيفا شماالً) أما ( )%21الباقون ،فإن
( )1سالمة ،سعيد ،الذكرى الستون لنكبة فلسطين (ص .)82

( )2أبو ستة ،الالجئون الفلسطينيون بين حق العودة وعودة الحق (ص.)17
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( )%18منهم يعيشون في إحدى عشر مدينة فلسطينية األصل ومختلطة بالسكان مثل (عسقالن وبئر
السبع والناصرة) بينما يعيش ( )%2من اليهود ال يتجاوز عددهم  211ألف على أراضي الالجئين التي
تبلغ مساحتها (.)1()%85
تلك الحقيقة توضح أن فئة قليلة من اليهود ( 211ألف شخص) يستولون على أراضي أكثر من  5مليون
الجئ فلسطيني ،وعليه تثبت إمكانية تحقيق العودة دونما خلق أي مشكلة إنسانية أخرى ،وطالما أن
األرض تستوعب ماليين المهاجرين اليهود من كافة أصقاع العالم ،فهي قادرة أن تستوعب سكانها
األصليين.
ق اررات األمم المتحدة الخاصة بعودة الالجئين الالحقة لقرار :174
يعد القرار  194وخاصة المادة  11منه أكثر ما يستشهد به في مناقشات األمم المتحدة حتى اليوم ،وقد

ار رئيسياً حولها ،عدا
أكدتها الجمعية العامة سنة تلو األخرى منذ عام 1949م ،فأصدرت أكثر من  31قرًا

ما استشهد به منها في ق اررات أخرى ،تأكد جميعها حق الالجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

ومنها:

قرار رقم  394الصادر بتاريخ  14ديسمبر 1951م ،م يجر تنفيذ إعادة الالجئين ،واعادة استيطانهم

وتأهيلهم االقتصادي واالجتماعي ،ودفع التعويضات إليهم" .واذ تعترف بأن مشكلة الالجئين يجب أن

تعالج كمسألة ملحة ،وذلك لمصلحة السالم واالستقرار في الشرق األدنى".

-1تحث الحكومات والسلطات المعنية على الوصول إلى اتفاق عن طريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو
مع لجنة التوفيق ،للوصول إلى تسوية نهائية لكل المشكالت المعلقة بينها.

-2توعز إلى لجنة التوفيق بشأن فلسطين بإنشاء مكتب تحت إشرافها ،وعلى هذا المكتب:
أ-أن يتخذ التدابير التي تراها اللجنة ضرورية لتقدير ودفع التعويضات المنصوص عليها في الفقرة 11
من قرار الجمعية العامة رقم ( 194د.)3-
ب-أن يضع التدابير العملية الممكنة لتنفيذ األهداف األخرى الواردة في الفقرة  11من القرار المذكور.
ت-أن يواصل االستشارات مع الفرقاء المعنيين بصدد اإلجراءات للمحافظة على حقوق الالجئين وأمالكهم
ومصالحهم.

( )1أبو ستة ،الالجئون الفلسطينيون بين حق العودة وعودة الحق (ص.)18-17
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-3تدعو الحكومات المعنية إلى اتخاذ إجراءات تضمن معاملة الالجئين – الذين يعودون منهم إلى ديارهم
أو يستوطنون – دون أي تمييز في القانون أو الواقع (. )1

قرار الجمعية العامة رقم  2535الصادر بتاريخ  11ديسمبر1969م ،جاء فيه أن" الجمعية العامة إذ تقر
بأن مشكلة الالجئين الفلسطينيين نشأت عن إنكار حقوقهم الثابتة التي ال يمكن التخلي عنها ،والمقررة في

ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان-تعود وتأكد الحقوق الثابتة لشعب فلسطين" (.)2
وهذا هو أول قرار صريح من األمم المتحدة بأن الالجئين الفلسطينيين شعب ال مجرد كتلة من الالجئين،

وأن لهذا الشعب حقوقه بموجب ميثاق األمم المتحدة.

وصوتت الجمعية العامة على القرار رقم  2621في  4نوفمبر 1971م؛ نتيجة لمناقشة بند " الوضع في

الشرق األوسط" ،وقد نصت الفقرة ( )3منه على أن الجمعية العامة " تعترف بأن احترام حقوق
الفلسطينيين ،هو عنصر ال غنى عنه من أجل إقامة سالم عادل و دائم في الشرق األوسط " ،وهذا
ٍ
االعتراف مهم؛ ألنه جاء ضمن تصور ٍ
شامل لمشكلة الشرق األوسط ،ونص على أن احترام حقوق
حل
الفلسطينيين عنصر أساسي في التوصل إلى السالم وفي إقامته وتوطيده(.)3

كما أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم  2647بتاريخ  31نوفمبر1971م ،الذي عد نضال شعب
فلسطين من أجل تقرير المصير نضاالً مشروعاً ضد استعمار أجنبي ،وأكدت الجمعية في مقدمة هذا
القرار " أهمية التحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير ،وضرورة اإلسراع في منح االستقالل

للشعوب والبالد المستعمرة " ،كما أكدت الجمعية العامة على " شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة

االستعمارية واألجنبية ،والمعترف بحقها في تقرير المصير ،لكي تستعيد ذلك الحق بأية وسيلة في متناولها
" ،ودعوة " جميع الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب الخاضعة للسيطرة االستعمارية
واألجنبية ،إلى االعتراف بذلك الحق واحترامه " .وانتهى القرار إلى النص على أن الجمعية العامة " تدين

خصوصا شعوب
تلك الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب المعترف لها بذلك الحق،
ً
جنوب أفريقيا وفلسطين"(.)4

وفي  8ديسمبر1971م تبنت الجمعية العامة قرار رقم  ،2612الذي ذكرت فيه االعتراف لشعب فلسطين

بحق تقرير المصير ،والطلب مرة أخرى من إسرائيل اتخاذ خطوات فورية إلعادة المشردين ،وأكدت:
"ضرورة األخذ بمبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير المكرس في المادتين  1و55

من ميثاق األمم المتحدة ،والمعاد تأكيده في اإلعالن الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بعالقات
( )1الحسيني ،الالجئون الفلسطينيين (ص.)12-11

( )2ق اررات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي (مج .)112 /1
( )3ق اررات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي (مج .)116 /1
( )4المصدر السابق (مج .)118 /1
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الصداقة والتعاون بين الدول وفًقا للميثاق" و "اعترفت لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق وبحق تقرير
المصير وفًقا لميثاق األمم المتحدة " (.)1
عادت الجمعية العامة فأكدت بقرارها  2111الصادر في  6ديسمبر1971م على " شرعية نضال

الشعوب لتقرير المصير والتحرر من االستعمار والسيطرة والتسلط األجنبيين ،وال سيما في جنوب أفريقيا

وفي فلسطين بكل الوسائل المتوافرة والمنسجمة مع الميثاق" .وعبرت في القرار  2172الصادر في 6

ديسمبر1971م عن " قلقها البالغ لعدم السماح لشعب فلسطين بالتمتع بحقوقه الثابتة التي ال يمكن التخلي
عنها ،ولعدم ممارسته حق تقرير المصير"(.)2

قرار الجمعية العامة رقم  3117بتاريخ  7ديسمبر 1973م ،نص على "االحترام التام لحقوق شعب
خصوصا حقه في تقرير المصير ،وتمتع الالجئين العرب
فلسطين غير القابلة للتصرف ،وتحقيقها،
ً
الفلسطينيين بحق العودة إلى ديارهم وأمالكهم" (.)3

اضحا في األمم المتحدة عندما تبنت الجمعية العامة قرارها رقم
نالت حقوق الشعب الفلسطيني اعترافاً و ً
 3236بتاريخ  22نوفمبر1974م الذي تضمن -ألول مرة -اعترافاً صريحاً ومحدداً بحقوق الشعب

الفلسطيني غير القابلة للتصرف .وتضمن ذلك القرار اعترافاً دوليًّا بحقوق الشعب الفلسطيني خاصة:
" الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي
 الحق في االستقالل والسيادة الوطنيين

 حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها واقتلعوا منها ،وتطالب
بإعادتهم وتشدد على االحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه غير القابلة للتصرف "(.)4

إن تطبيق حق تقرير المصير ال يمكن تجسيده بشكل قانوني ودقيق بمعزل عن شمول هذا الحق لكافة
طا مباش ار بتطبيق حق العودة.
أفراد الشعب الفلسطيني ،كما أن تقرير المصير يرتبط ارتبا ً

رغم تعدد الق اررات التي أصدرتها األمم المتحدة والتي تتعلق بحق الالجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض،

إال أن ٍ
أي منها لم يتحقق ،ولم يتم تعويض الفلسطينيين عن الحد األدنى من معاناتهم ،بسبب االحتالل
اإلسرائيلي ألراضيهم ،وطردهم منها .يبدو أن المجتمع الدولي له مصلحة في بقاء القضية الفلسطينية

معلقة ،وبقاء الالجئين الفلسطينيين مشردين وال تعدو ق اررات الشرعية الدولية بشأن حقوق الفلسطينيين

سوى حبر على ورق.

( )1المصدر نفسه (مج .)111 /1

( )2ق اررات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي (مج .)118 /1
( )3الحسيني ،الالجئون الفلسطينيون (ص.)12

( )4ق اررات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي (مج .)155 /1
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القيمة القانونية لق اررات الجمعية العامة بشأن الالجئين الفلسطينيين:
 -1إن الق اررات التي تصدرها الجمعية العامة في صدد مباشرتها للوظائف واالختصاصات المنوطة
بها طبقا لميثاق األمم المتحدة ،تأتي في صورة توصيات ،ال تتمتع في ذاتها بالقوة الملزمة ،غير

أن توصيات الجمعية العامة تكتسب صفة اإللزام في بعض الحاالت إذا توافرت لها شروط معينه،
هي:
 -1إذا كانت التوصية قد صدرت بموافقة الغالبية العظمى من أعضاء األمم المتحدة (.)1
عاما ،مثلما يحدث عندما تصدر
 -2إذا كانت التوصية كاشفه عن قاعدة قانونيه ترتب التزاما دوليًّا ً
الجمعية توصية حول عدم االعتراف باآلثار المترتبة على استخدام القوة بطريقه غير مشروعة
ضد شعب ما.

 -3عندما تكون التوصية متعلقة باحترام الحقوق والحريات األساسية لإلنسان ،خاصة ما يتعلق منها

بالتمييز العنصري وتقرير المصير ،وتزداد القيمة القانونية لمثل هذا النوع من التوصيات إلى الحد

الذي ترتب معه التوصية التزامات قانونيه في مواجهة الكافة ،كما هو الشأن عندما يصبح مجلس
األمن عاج از عن التصدي لمشكلة جوهريه تهدد األمن والسلم الدوليين ،وتتخذ الجمعية توصياتها
بخصوص هذه المشكلة استنادا إلى قرار" االتحاد من أجل السلم العام " لعام 1950م

()2

.

ار وبشكل دوري (.)3
ار وتكرًا
 -4عندما تقوم الجمعية العامة بالتأكيد على القرار الذي اتخذته مرًا
وفًقا لما سبق فان الق اررات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الالجئين الفلسطينيين تعد
ملزمه إلس ارئيل ،ويتعين عليها تنفيذها.
خامسا -مسؤولية األمم المتحدة:
إن األمم المتحدة هي المسؤول األساس عن وضع ق ارراتها حيز التنفيذ ،ولكنها تتعامل بمعيارين فيما

يخص القضايا الدولية ،فمن جهة هي تستطيع أن تجعل ق ارراتها ملزمة ،من خالل فرض عقوبات على
الدول المعنية ،وهناك حاالت عديدة أرغمت فيها األمم المتحدة بعض الدول على تنفيذ ق ارراتها ،ومن ذلك:

 فرضت األمم المتحدة عقوبات على النظام العنصري السابق في دولة جنوب أفريقيا ،حيث
فرضت عليه عزلة في النواحي التجارية واالقتصادية والتعليمية والثقافية ،وفي النهاية رضخت

( )1الحلبي ،حسن ،قضية فلسطين في ضوء القانون الدولي (ص.)69

( )2شتا ،أحمد عبد الونيس :األساس القانوني لحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين في إطار التسوية السلمية للنزاع العربي
اإلسرائيلي ،مجلة البحوث والدراسات العربية ،عدد ، 21القاهرة ( 1993ص .)45

( )3حساوي ،تهجير إسرائيل للفلسطينيين عن أراضيهم عام ( 1948ص.)51
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دولة جنوب أفريقيا للضغط الدولي وتخلت عن نظام الفصل العنصري بين األعوام -1991
1993م(.)1

 عندما احتل العراق الكويت ،أصدر مجلس األمن القرار رقم  661بتاريخ  6أغسطس 1991م،
الذي قضى بفرض عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية شاملة على العراق؛ إلرغامه على سحب

قواته من الكويت ( .)2وفي  2مارس 1991م صدر قرار مجلس األمن الدولي رقم  ،686الذي
طلب من العراق بأن يقبل ِمن حيث المبدأ مسؤوليته بموجب القانون الدولي عن أية خسائر أو
أضرار ناجمة بالنسبة للكويت ،أو دولة ثالثة ورعاياها وشركاتها نتيجة لغزو العراق للكويت.

فالقرار "يفرض على العراق دفع تعويضات عن كل األضرار والخسائر التي لحقت بالدول واألفراد
والشركات أثناء الحرب أو بسببها في أي مكان من العالم حتى لو كان المتسبب في حدوثها قوات

الحلفاء" (.)3

 وهناك حاالت تم فيها عودة الالجئين إلى ديارهم تحت إشراف األمم المتحدة ،كما هو الحال مع
مواطني يوغسالفيا السابقة (المسلمون والصرب والكروات) الذين عادوا إلى ديارهم وفًقا التفاقية
دايتون عام  ،1995وكذلك عودة الكمبوديين إلى ديارهم بعد انتهاء الصراع المدني ،ودعوة
مجلس األمن الى عودة الجورجيين المطرودين من أبخازيا ،وعودة الهوتو إلى رواندا بعد الحرب،

وعودة أهالي كوسوفو الى ديارهم ،واسترجاع اليونان القبارصة امالكهم في قبرص التركية (.)4

أما إسرائيل فرغم كل ما تقترفه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني ،تصنف بأنها جرائم حرب

وجرائم ضد اإلنسانية ،وما تقوم به من تمييز عنصري وانتهاكات ،إلى أنها لم تتعرض لضغوطات

أو عقوبات تجبرها على االلتزام بالقانون الدولي ،وبالتالي ال يجوز لهيئة أممية تعنى باألمن
وحقوق اإلنسان ،ورعاية القانون الدولي الذي أقرته ،أن تتراجع عنه أو تلتف عليه وفًقا لظروف

وامالءات فرضها الطرف المعتدي ،ومن يدعمه في الصراع.
سادسا -آليات مقترحة لتنفيذ القرار :174
ً

توصلت ال باحثة من خالل متابعتها للتطورات السياسية على الساحتين اإلقليمية والدولية ،ومقترحات قدمها
بعض الباحثين والسياسيين إلى مجموعة من اآلليات التي قد تسهم في حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين،

منها:

( )1دوغارد ،القانون الدولي إسرائيل وفلسطين (ص.)25
(2) United Nations Security Council RES"661" of 6 August 1990, www.un.org.
(3) United Nations Security Council RES"661" of 2 Mars 1991, www.un.org.

( )4أبو ستة ،تعويض الالجئين الفلسطينيين ،صحيفة الحياة ،ع ( 13318ص.)14
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 تشكيل لوبي فلسطيني دولي يضم في جنباته المناصرين للقضية الفلسطينية من جميع الجنسيات؛

للعمل بشكل مشترك ومنظم من أجل استعادة حقوق الالجئين الفلسطينيين ،التي أقرتها الشرعية
الدولية وسلبهم إياها االحتالل اإلسرائيلي ،ويتضمن ذلك تنظيم حملة شاملة لمقاطعة إسرائيل دوليًّا

ومنع االستثمار فيها.

 تشكيل لجنة دولية ُيتفق على عضويتها ،يكون قرار  194المرجعية لعملها ،وتكون مهامها وضع
معايير واجراءات تنظيمية تفصيلية ،من أجل إدارة عملية العودة واالستيعاب والتعويض ،وتشتمل تلك
اإلجراءات تحديد فترة زمنية لتقديم الطلبات ،وتحديد األعداد السنوية في كل رزمة مقدمة ،النظر في

األولويات المناطقية لمناطق محددة كلبنان مثال ،والجئي سوريا الذين تشردوا عقب الحرب السورية،

وادارة عملية التعويض من قبل اللجنة الدولية سيكون بتحديد قيمة التعويض الفردي والجماعي ،وجمع
المبالغ وصرفها ،والطلب من دولة االحتالل تقديم الوثائق والسجالت المتوقرة لديها ،بما في ذلك سجل

أمالك الغائبين.

 عمل مسوحات دقيقة في مناطق تواجد الالجئين في الدول المضيفة وغيرها ،حول أوضاع الالجئين
وأعدادهم الحقيقية ورغباتهم في العودة أم ال.

 بحث البدائل المنصفة في حالة رفض بعض الالجئين الفلسطينيين العودة إلى مناطق تكون فيها
السيادة لدولة (إسرائيل) ،بمعنى آخر العودة إلى دولة عدوه ،وما يترتب على ذلك من القبول بالجنسية

االسرائيلية وااللتزامات المترتبة على ذلك.

الخاتمة:

عرضت الدراسة قرار األمم المتحدة رقم  194وآليات التنفيذ ،وقد خُلصت الباحثة إلى عدد من النتائج

والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:

أوًال -النتائج:

توصلت الباحثة للعديد من النتائج ،منها:

 أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  11ديسمبر 1948م ،قرار  194الذي نص على
وجوب السماح بعودة الالجئين الفلسطينيين الذين ُشردوا في أعقاب حرب عام  ،1948وأتبعت

ذلك القرار بأكثر من  31قرار آخر نصت جميعها على حق الفلسطينيين في العودة والتعويض.

 حق العودة من الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف ،وهو حق أساسي وليس حق سياسي؛
وبالتالي عدم تخويل أي جهة بالتنازل عن حق العودة.

 حق العودة حق فردي مستمد من الملكية الخاصة وحرمتها ،وهو حق جماعي بموجب حق تقرير
المصير للشعوب الذي أقرته األمم المتحدة عام 1979م.
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 ال يجب الخلط بين حق العودة والتعويض ،فليس أحدهما بديل عن اآلخر؛ أي أن التعويض ُيدفع
للذين ال يرغبون بالعودة ،وكذلك للذين يعودون وتكون أمالكهم قد تعرضت للخسارة والضرر.

 يعاني الالجئين الفلسطينيين في أماكن لجوئهم نتيجة حالة التهجير والتشتت التي فرضها عليهم
االحتالل اإلسرائيلي.

 تتعامل األمم المتحدة بمعيارين فيما يخص القضايا الدولية ،فمن جهة هي تستطيع أن تجعل

ق ارراتها ملزمة ،من خالل فرض عقوبات على الدول المعنية ،ومن جهة أخرى فهي ال تجبر
إسرائيل على تنفيذ ق ارراتها.

ثانيا -التوصيات:
ً
تمخضت الدراسة عن جملة من التوصيات تمثلت في:

أ -توصيات خاصة باألمم المتحدة والمجتمع الدولي:
 -1يجب على األمم المتحدة كمنظمة دولية تعمل على إشاعة األمن والسلم الدوليين مراجعة ق ارراتها
بشأن القضية الفلسطينية ،وتوخى العدل واإلنصاف؛ ألن عدم حل قضية الالجئين الفلسطينيين

سيزيد التوتر الدولي ،ويعيق انتشار السالم العالمي.

 -2تعليق عضوية إسرائيل في األمم المتحدة؛ حتى ترضخ لقرار  149الذي يقضي بعودة الالجئين
وتعويضهم.

 -3فرض عقوبات دولية على إسرائيل تشمل حظ اًر اقتصاديًّا ودبلوماسياً وتعليمياً وثقافيا؛ إلجبارها
على تنفيذ ق اررات الشرعية الدولية.

ب -توصيات خاصة بالفلسطينيين:

 -1يتعين على السلطة الفلسطينية ممثلة لدولة فلسطين بصفتها عضو في األمم المتحدة أن تتعقب
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في الهاي ،وأن ترفع مذكرة إلى األمم المتحدة تطالبها بتنفيذ

قررات األمم المتحدة.
إجراءات صارمة ضد إسرائيل؛ إلجبارها على تنفيذ ا

 -2قيام الالجئين الفلسطينيين برفع دعاوي قضائية بصفة فردية ضد دولة االحتالل ،ومطالبتها
بإعادة أراضيهم وممتلكاتهم ،والتعويض عن األذى المادي والنفسي الذي سببته لهم نتيجة

تهجيرهم ،باعتبار ذلك حق قانوني فردي مطلق ليس له حد زمني.

 -3الضغط على المجتمع الدولي من أجل إيجاد حل عاجل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين الذين

يتعرضون لألذى والتشريد ،خاصة في الدول التي تعاني من حروب وأوضاع سياسية غير مستقرة

وعلى رأسهم الالجئين الفلسطينيين في سوريا ،الذين انقطعت بهم السبل ،وُقتل منهم المئات،
فاألولى لهم بدالً من التشرد مرة أخرى العودة إلى بالدهم األصلية.
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 -4دعوة القوى واألحزاب الفلسطينية للمصالحة والوحدة ونبذ الخالفات فيما بينهم؛ من أجل الخروج
بق اررات سليمة ترتقي لمواجهة الهجمة الصهيونية الشرسة التي تسعى لفرض األمر الواقع على

االرض ،وانهاء قضية الالجئين الفلسطينيين.

 -5يتوجب على الفلسطينيين أفرًادا وجماعات ومؤسسات ،السعي الجاد إليصال صوت الالجئين
الفلسطينيين لدى األمم المتحدة ،وانشاء لجنة خاصة بالالجئين تعنى برفع قضاياهم إلى المحافل
الدولية ،والعمل الجاد من أجل تسهيل عودتهم.

 -6توفير آليات الدعم والصمود لالجئين الفلسطينيين ،سواء في األراضي الفلسطينية المحتلة ،أو في
الشتات.

 -7مطالبة السلطة الفلسطينية بعدم التخلي عن حق العودة والتعويض لالجئين الفلسطينيين في أي
مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل.

ت -الدول العربية:

 -1نبذ الخالفات العربية ،وأن يكون الخطاب العربي موحداً في المحافل الدولية؛ ألن ذلك من شأنه
الضغط على الدول المتنفذة في األمم المتحدة لالستجابة للتطلعات العربية ،خاصة فيما يتعلق

بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودة الالجئين.

 -2وقف التطبيع مع إسرائيل ،ومنع أي تعاون معها في أي مجال من المجاالت.

 -3رفع قضايا ضدها في محكمة العدل الدولية بصفتها المتسبب األول في انهيار األمن والسلم
العالميين.

 -4دعوة المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل"؛ الحترام قواعد القانون الدولي ،ومعايير حقوق
اإلنسان.

 -5مطالبة دولة االحتالل بالتعويضات اذ ينص القانون الدولي على حق الدول المجاورة في طلب
التعويض من إسرائيل؛ ألنها سلبت الالجئين مواطنتهم ،وأضافت عبئاً جديداً على الدول المجاورة،

تحملته ألسباب انسانية.
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اإلسرائيلي  .1974-1947المجلد األول .بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

 -19وليد ،سالم ،حق العودة البدائل الفلسطينية ،المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية
المجتمع ،القدس ،ط.1997 ،1

ثانيا -المراجع األجنبية:
ً
1- Morris, Benny. (w.d). the birth of Palestinian refugee. Cambridge University.
2- PASSIA.(2002. MAY). Jerusalem, special Bulletin.
3- Pappe. Ilan.(2006). The Ethnic Cleansing Of Palestine. Jayvee, Trivandrum,
India
ثال ًثا -المواقع اإللكترونية:
نوفل ،ممدوح ،تطور الوقف الفلسطيني
http://www.mnofal.ps/ar/2004/09

من

حل

قضية

الالجئين

.2114-1964

مكتبة حقوق اإلنسان بجامعة منيسوتا http://hrlibrary.umn.edu/arabic
الموسوعة الفلسطينية ،لجنة األمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين
/https://www.palestinapedia.net
United Nations Security Council RES"661" of 6 August 1990, www.un.org.
United Nations Security Council RES"668" of 2 Mars 1991, www.un.org.
135

136

قرار مجلس األمن رقم ( )4331في التصور اإلسرائيلي -دراسة تحليلية
Security Council Resolution (2334) in the Israeli Vision
Analytical Study
أ .حسام محمد يونس
ملخص:
هدفت الدراسة إلى تحليل التصور اإلسرائيلي لقرار مجلس األمن ( ،)1334وتداعياته على سياساتها

االستي طانية في الضفة الغربية ومدينة القدس ،وانعكاسه على حل الدولتين ،فقد بدأت الدراسة بالتعريف

بقرار( ،)1334ثم تحليل لسياسة إسرائيل تجاه الدول األعضاء في مجلس األمن ،من خالل المقارنة لردود
أفعالها ،واإلجراءات التي اتبعتها إسرائيل لمواجهة تداعيات القرار ،وكذلك اإلجراءات التي اتخذتها لمنع

استفادة الفلسطينيين شعباً وقيادة بهذا القرار على المستويين الرسمي وغير الرسمي.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ومنها عدم تأثر سياسات االحتالل االستيطانية في الضفة الغربية والقدس
بهذا القرار ،وتركز سياسة االحتالل اإلسرائيلي في العمل الدبلوماسي مع الدول الدائمة العضوية ،وارهاب

الدول غير دائمة العضوية في عدم صدور أية ق اررات أخرى من مجلس األمن مثل قرار (،)1334
وتوصي الدراسة بتشكيل شبكة من الخبراء القانونيين المحليين والدوليين لمواجهة االحتالل في المحاكم

الدولية ،القيام بمساعي دبلوماسية لدى الدول المهمة ،ولها مصالح في المنطقة العربية ،لوضعهم في
صورة أوضاع األراضي الفلسطينية المحتلة.

الكلمات المفتاحية :مجلس األمن – االحتالل اإلسرائيلي-قرار (- )1334االستيطان اإلسرائيلي-الدولة
الفلسطينية-حركة مقاطعة إسرائيل.
Abstract
The study aimed to analyze the Israeli perception of the Security Council
resolution 2334, and its implications on settlement policies in the West Bank
and Jerusalem, and its reflection on the two-state solution. The study began with
the definition of Resolution 2334 and an analysis of Israel's policy towards the
Security Council member states. Through the comparison of its reactions, and
the measures adopted by Israel to counter the repercussions of the resolution, as
well as the measures it has taken to prevent the Palestinians from taking
advantage of the decision on the formal and informal levels.
The study concluded that the Israeli occupation policy in the West Bank
and Jerusalem is not affected by this decision. The policy of the Israeli
occupation focuses on diplomatic work with the permanent member states and
pressure on non-permanent member states to prevent any other Security Council
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resolutions such as resolution 2334, The study recommends forming a network
of local and international legal experts to confront the occupation in the
international courts, and conducting diplomatic efforts with important countries
and having interests in the Arab region in order to put them in the situation of
the occupied Palestinian territories.
مقدمة
منذ بداية مسيرة التفاوض وعلى مدار العقدين الماضيين على وجه التحديد ،استمرت إسرائيل في

المماطلة ،ووضع العقبات والعراقيل أمام انتزاع الطرف الفلسطيني المفاوض ٍ
أي من حقوقه ،وعدم تنفيذ
استحقاقات االتفاقات الموقعة بينها و بين منظمة التحرير الفلسطينية ،وعمدت إلى ابتكار لمفاهيم جديدة

في القانون الدولي ،كفكرة الدولة المؤقتة أو دولة ذات حدود مؤقتة ،وتفشي المستوطنات كالسرطان في
أيضا في محو الهوية الحضارية
جسد األراضي الفلسطينية المحتلة عام 0967م ،والسياسات اإلسرائيلية ً
والثقافية لمدينة القدس ،وتهويدها بالكامل  ،فالمشروع الوطني الفلسطيني القائم على قيام دولة فلسطينية

مستقلة على حدود عام 0967م  ،قد صار على مفترق طرق ،كما أن إسرائيل في سباق محموم مع الزمن
نحو فرض الحقائق على األرض ،من أجل التخلص من القضية الفلسطينية وتصفيتها ،أو إجبار الشعب

الفلسطيني نحو القبول بالحل وفق الهوى اإلسرائيلي بال قيود ،األمر الذي ألقى بظالله على مشروع حل

الدولتين في ضوء هذه اإلجراءات اإلسرائيلية ،وعلى وجه التحديد خالل العامين األخيرين ،فقد تم إزالته

من اتفاق االئتالف الحكومي اإلسرائيلي الحالي برئاسة "بنيامين نتنياهو".

وفي الوقت الذي كان فيه الدعم لحل الدولتين يختفي بسرعة ،قدم المجتمع الدولي مساعدات طارئة في

شكل قرار مجلس األمن ( .)1334والذي يدعو إسرائيل إلى التخلي عن النشاط االستيطاني غير
القانوني ،مع التركيز على حل الدولتين على أساس حدود عام 0967م ،وعلى مستقبل "األراضي
فضال عن تمييز القرار بوضوح بين منطقة دولة إسرائيل ذات السيادة ،ومنطقة
الفلسطينية المحتلة"،
ً

األراضي التي احتلتها عام 0967م ،واألهم من ذلك أنه يطلب من جميع الدول في المجتمع الدولي
التمييز في معامالتها ذات الصلة ،بين دولة إسرائيل واألراضي المحتلة منذ عام 0967م ،ومما ال شك

فيه أن القرار مهم في مواجهة االحتالل في المؤسسات الدولية ،وما سيترتب عليه هو األكثر أهمية بشأن
االستيطان وحل الدولتين ،من ثم فإن هذه الدراسة تبحث في تحليل اإلدراك اإلسرائيلي لهذا القرار
وتداعياته عليها ،وعلى برامجها ،وخططها لمواجهة تداعياته.
المشكلة البحثية:
شكل مجلس األمن باألمم المتحدة مظلة حماية إلس ارئيل ،ولهجماتها العدائية ضد الشعوب العربية ،على

مدار تاريخها ،بل لمن يحاول المساس بها ،ولو باإلدانة ،مهما كان مخففاً عبر حق النقض (الفيتو)
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للواليات المتحدة في مجلس األمن ،حيث كانت تستخدمه لصالح إسرائيل وضد كل مشروعات الق اررات
التي تخدم القضايا العربية والفلسطينية على وجه التحديد ،األمر الذي أدى إلى تملكها ناصية األمر في
األمم المتحدة ،في ظل توحش اللوبي الصهيوني وعمله بالقرب من مراكز صنع القرار في الواليات

المتحدة.
غير أن هذه الصورة قد تغيرت جزئياً عبر إصدار مجلس األمن الدولي لقرار رقم ( )1334في 13

ديسمبر عام 1106م ،يدين فيه المستوطنات االسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ،وامتنعت
الواليات المتحدة عن التصويت على القرار ،مما سمح لهذا القرار بالمرور ،بدالً من االعتراض عليه ،كما
عادة مع الق اررات التي ترى أنها تنتقد إسرائيل .ومن ثم فإن هذا األمر يتطلب في تحليل الكيفية التي
تفعل ً
تفكر فيها إسرائيل ،وردود أفعالها تجاه القرار.
ويمكن صياغة المشكلة البحثية في تساؤل بحثي رئيسي في " ما التصور اإلسرائيلي لقرار مجلس األمن
()1334؟ ،يندرج منه أسئلة فرعية كالتالي
 -0ما هي سياسة إسرائيل تجاه األمم المتحدة بعد صدور القرار؟ وتجاه الدول األعضاء في مجلس

األمن؟ وهل كانت إسرائيل ردود أفعالها تجاه الدول األعضاء بنفس المستوى؟ وما هو تفسير
إسرائيل للسلوك التصويتي للدول األعضاء؟

 -1ما هي الخطوات التي اتخذتها إسرائيل في مواجهة الدول األعضاء؟ وما هي ردود الدول
االعضاء تجاه السلوك اإلس ارئيلي؟

 -3ما هي برامج العمل اإلسرائيلي لمواجهة تداعيات القرار؟ ومنع مجلس األمن والجهات الدولية
األخرى من صدور القرار؟

 -4كيف يمكن أن يستفيد الفلسطينيون من القرار على المستويين الرسمي وغير الرسمي؟
أهداف الدراسة:
 -0تهدف هذه الدراسة إلى تحليل اإلدراك اإلسرائيلي لقرار مجلس األمن ،وتوضيح لمناهج العمل
التي اتبعتها دولة االحتالل.

 -1التعرف على استراتيجية االحتالل اإلسرائيلي في عملية االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية
والقسم الشرقي من مدينة القدس بعد صدور القرار.

أهمية الدراسة:
 -0تتمثل أهمية الدراسة في دعم بناء موقف وطني في مواجهة سياسيات االحتالل.
 -1دراسة السياق السياسي لهذا القرار وتداعياته على القضية الفلسطينية.
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 -3التعرف على وجهات النظر والفروق بينها بين إسرائيل والواليات المتحدة بخصوص حل الدولتين،
ٍ
أهمية تتعلق بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
لما لألمر من
منهج الدراسة :ستستخدم الدراسة اقتراب تحليل النظم لديفيد إيستون ،وسيفيدنا في تحليل الكيفية التي
تعاطت بها مع قرار مجلس األمن ومن ثم تحليل التصور اإلسرائيلي وسياساتها تجاه الدول االعضاء

وقضايا الصراع مع الجانب الفلسطيني ،ومدى تأثير السياسات اإلسرائيلية في سلوك الدول االعضاء في

مجلس األمن ضمن التغذية الراجعة.
تقسيم الدراسة:

أوًال -التعريف بقرار مجلس األمن ()1334
ثانيا -سياسة إسرائيل تجاه األمم المتحدة بعد قرار مجلس األمن ).(1334
ً
ثالثًا -تداعيات القرار على االستيطان وحل الدولتين.
ابعا -سياسة إسرائيل في مواجهة تداعيات القرار.
رً
خامسا -القراءة اإلسرائيلية الستفادة الفلسطينيين من القرار.
ً
أوًال -التعريف بقرار مجلس األمن (:)4332
إن قرار ) )1334هو القرار األول الذي تناول بصورة مباشرة المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية
والقدس الشرقية منذ عام  0981م( .)1وكان قرار ( )465الصادر في  0مارس 0981م قد أدان قرار

حكومة إسرائيل بدعم المستوطنات اإلسرائيلية رسميًّا في الضفة الغربية وقطاع غزة ،واألراضي العربية

األخرى المحتلة منذ عام 0967م( ،)2وُيقرر بأن كافة اإلجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الصفة
الطبيعية ،التكوين ،التركيبة المؤسساتية أو وضع األراضي الفلسطينية والعربية األخرى المحتلة منذ عام
0967م ،بما فيها القدس ،أو أي قسم منها ،ليست لها شرعية قانونية وأن سياسة وممارسات إسرائيل في
توطين أقسام من سكانها ومهاجريها الجدد في هذه األراضي ،يشكل انتهاك صارخ لمعاهدة جنيف الرابعة،

أيضا إعاقة خطيرة أمام تحقيق سالم شامل ،وعادل ودائم في الشرق األوسط( .)3وقد صدرت
ويشكل ً
ُ
ق اررات أخرى لمجلس األمن تتعلق بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ،ولكن لم تعالج أي منها المستوطنات.
1

Oren Liebermann, What the UNSC resolution means for the US and Israel, Cnn Website,
27/12/2016http://edition.cnn.com/2016/12/26/politics/understanding-unsc-resolution/index.htmlAccessed
11/11/2017
2
UNSC Resolution 465 (1980) 1/3/1980,
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/5AA254A1C8F8B1CB852560E50075D7D5 Accessed
11/11/2017
3

المستوطنات اإلسرائيلية والقانون الدولي ،موقد دائرة شئون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية 2111/3/16
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اعتمد مجلس األمن الدولي القرار رقم ( )1334الذي كرر مطالبة إسرائيل بأن توقف فو اًر ،و-

على نحو كامل-جميع األنشطة االستيطانية في األرض الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس الشرقية،
عضوا وامتناع الواليات المتحدة عن التصويت (.)1
بتأييد 04
ً

أكد القرار على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب ،المؤرخة في

 01أغسطس 0949م ،على األراضي الفلسطينية ،بما فيها القدس الشرقية ،واألراضي العربية األخرى

المحتلة منذ عام  ،0967مستذك اًر الرأي االستشاري الصادر في  9يوليو 1114م من قبل محكمة العدل
الدولية ،وأدان جميع التدابير األخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع األرض
الفلسطينية المحتلة منذ العام  ،0967بما فيها القدس الشرقية ،بما يشمل ،من جملة أمور ،بناء وتوسيع
المستوطنات ،نقل المستوطنين اإلسرائيليين ،مصادرة وضم باألمر الواقع األرض ،هدم المنازل ،والنقل

القسري للمدنيين الفلسطينيين ،في انتهاك للقانون اإلنساني الدولي والق ار ارت ذات الصلة ،و يؤكد القرار

جنبا
من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان ،إسرائيل وفلسطين ،تعيشان ً

إلى جنب في سالم ضمن حدود آمنة ومعترف به.

وتناول القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 0967م

بما فيها القدس الشرقية ،ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي ،وعقبة كبرى أمام
تحقيق حل الدولتين ،واحالل السالم العادل ،وطالب القرار بوقف فوري لكل األنشطة االستيطانية على
أيضا أن أي تغييرات على حدود عام 0967م لن يعترف بها إال
األراضي الفلسطينية المحتلة ،وأوضح ً
بتوافق الطرفين ،وأكد على التمييز في المعامالت بين إسرائيل واألراضي المحتلة عام 0967م ،ويشدد من
جديد الحاجة الملحة لتحقيق ،دون تأخير ،نهاية لالحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ عام 0967م وسالم عادل
وشامل ودائم على أساس ق اررات األمم المتحدة ذات الصلة ،ومرجعيات مدريد ،بما في ذلك مبدأ األرض

مقابل السالم ،ومبادرة السالم العربية وخارطة الطريق الرباعية(.)2

ثانيا -سياسة إسرائيل تجاه األمم المتحدة بعد قرار مجلس األمن (:)4332
ً
هاجمت إسرائيل األمم المتحدة هجوماً شرساً ،وكذلك الحال بالنسبة للدول األعضاء في مجلس األمن ،إلى

جانب استخدام لغة عاطفية في أنه يحمل في طياته التهديد للوجود اإلسرائيلي ،وال يتيح الفرصة للسالم و
ٍ
ٍ
ومخز لألمم
معاد
تحسين معيشة الفلسطينيين واإلسرائيليين ،فقد رفضت إسرائيل هذا القرار ،واعتبرته
 Accessed 11/11/2017المستوطنات-اإلسرائيلية-والقانون-الدوليhttps://www.nad.ps/ar/publication-resources/factsheets/
1

قرار مجلس األمن بمطالبة إسرائيل بوقف االستيطان ،موقع الجزيرة نت
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/12/24/
 Accessed 10/11/2017.قرار-مجلس-األمن-بمطالبة-إسرائيل-بوقف-االستيطان
2
Resolution 2334 - the United Nations
www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf Accessed 10/11/2017.
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المتحدة ،وأنها لن تمتثل له ،بل تجاوزت في الحديث على لسان بنيامين نتنياهو" :إن إدارة أوباما لم تفشل

فقط في حماية إسرائيل من هذه العصابة في األمم المتحدة ،بل تواطأت معها وراء الكواليس"( ،)1قال

السفير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة "داني دانون" أمام مجلس النواب األمريكي بأنه قرار شر ،وسيقدم

المزيد من األعذار للفلسطينيين في إنكارهم لحق إسرائيل في الوجود ،وأضاف أن يوم هذا القرار كان "يوماً
مظلماً لهذا المجلس" .وقال "إن االمم المتحدة أضاعت وقتها في "ذروة النفاق" إلدانة اسرائيل "لبناء
منازلها في الوطن التاريخي للشعب اليهودي" في الوقت الذي يقتل فيه اآلالف في سوريا المجاورة ،وهذا

التصويت في الواقع يقول ال للمفاوضات ،لقد صوتوا ال للتقدم إلتاحة فرصة لتحسين حياة اإلسرائيليين
والفلسطينيين ،وصوتت ال إلمكانية السالم ،وهو انتصار للعنف والكراهية(.)2

واتخذت إسرائيل سلسلة من اإلجراءات العقابية دبلوماسية واقتصادية ضد األمم المتحدة والدول األعضاء
في مجلس األمن ،فهي تبدو وكأنما تعاقب العالم على هذا القرار ،باستثناء روسيا والصين ،فبالنسبة
لروسيا كان بنيامين نتنياهو قد طلب من الرئيس الروسي " فالديمير بوتين" قبل التصويت على القرار،

العمل على تأجيله ،وبحسب صحيفة هآرتس فقد طلب السفير الروسي "فيتالي تشوركين" مشاورات مغلقة،

وقد صدم هذا الطلب مندوبي  04دولة أخرى في المجلس عندما طلب تأجيل التصويت إلى ما بعد أعياد

الميالد ،وزعم تشوركين أن المجلس لم ِ
يجر النقاشات المعتادة قبل التصويت معرباً عن استغرابه
خصوصا بعد تعزيز التعاون العسكري
الستعجال التصويت ،فإسرائيل لم َتر بضرورة الخالف مع روسيا ،و
ً
والتنسيق ألعلى درجة في سوريا ،ففتح باب للخالف مع روسيا بشأن سلوكها التصويتي لهذا القرار ،ليس
ٍ
ضغوط
من األهمية بما كان بقدر التعاون العسكري في سوريا ،وكان نتنياهو قد أصدر تعليمات بعد

روسية إلى بعثة األمم المتحدة في نيويورك بتخطي التصويت في الجمعية العامة في  10ديسمبر 1106م
حول قرار يسمح بإنشاء آلية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد االنسانية في سوريا(.)3

وبالنسبة للصين فعلى الرغم من اتخاذ "بنيامين نتنياهو" سلسلة من اإلجراءات تجاه الدول األعضاء،
طمأن ت السفارة اإلسرائيلية في الصين ،بأنها لن تتخذ أية إجراءات ضد الصين ،وأنها تعمل على تحييد ما
هو دبلوماسي عما هو اقتصادي( ،)4وذلك بالنظر إلى المصالح االقتصادية المشتركة بين الطرفين
1

Israel to re-assess U.N. ties after settlement resolution, says Netanyahu, reuters website,
https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-un/israel-to-re-assess-u-n-ties-after-settlement-resolutionsays-netanyahu-idUSKBN14C1IV Accessed 10/11/2017
2
'We will overcome this evil decree,' Israel tells UNSC after anti-settlement vote", The Times of Israel,23 Dec
2016. https://www.timesofisrael.com/we-will-overcome-this-evil-decree-israel-tells-unsc-after-anti-settlementvote/ Accessed 10/11/2017
3
Israel said to skip General Assembly vote on Syria, on Netanyahu’s orders, The Times of Israel website,
28/11/2016.
https://www.timesofisrael.com/israel-said-to-skip-general-assembly-vote-on-syria-on-netanyahus-orders/
Accessed 12/11/2017.
4
Wang Jin, China's Middle East Dilemma: Israel or Palestine?,The Diplomay,10/1/2017
https://thediplomat.com/2017/01/chinas-middle-east-dilemma-israel-or-palestine/ Accessed 12/11/2017.
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خصوصا بعد عدة جوالت من المفاوضات في سبيل تنمية وتطوير التعاون االقتصادي فيما بينهما
ً
()1
والبحث في اتفاق التجارة الحرة .
وكانت اإلجراءات العقابية على النحو التالي:

األمم المتحدة:

ار في إعادة النظر
أعلن "بنيامين نتنياهو" أن اسرائيل ستعيد تقييم عالقتها مع األمم المتحدة ،وأصدر قرًا
في تمويل مؤسسات األمم المتحدة وحضور ممثلي األمم المتحدة إلى إسرائيل .وسيوقف تمويل األمم
المتحدة ب  31مليون شيقل ( 7.8مليون دوالر)  ،كانت ستستخدم في تمويل خمس هيئات تابعة لألمم

المتحدة معادية إلسرائيل على وجه الخصوص على حد زعمه( ،)2وتفكر حكومته في سحب  48مليون
دوالر من حصتها كدولة عضو( ،)3ومما يذكر أن إسرائيل تساهم بأقل من  %1.5من ميزانية األمم

المتحدة(.)4

وأعلنت آنذاك أنها تفكر جدياً في وقف تأشيرات دخول موظفي وكاالت األمم المتحدة ،وطرد "كريس
غونيس" المتحدث باسم وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

(األونروا) ،وهذه ستكون سابقة غير معهودة إلسرائيل في طرد المتحدث باسم األونروا(.)5

الواليات المتحدة األمريكية:

انطالًقا من المصلحة القومية األمريكية ،سمحت الواليات المتحدة للقرار بالمرور ،بامتناعها عن التصويت
في أواخر عهد إدارة باراك أوباما ،وكانت القيادة الفلسطينية قد أعدت مسودة قرار إلدانة بناء
المستوطنات ،استخدمت فيه اللغة التي تعكس سياسة الواليات المتحدة تجاه المستوطنات ،ومما يذكر أن

إدارة باراك أوباما استخدمت حق النقض الفيتو ألول مرة ضد مشروع القرار في فبراير عام 1100م ،لمنع
أية تدابير ضد االستيطان ،وعلقت سوزان رايس السفيرة األمريكية في األمم المتحدة على السلوك
التصويتي لبالدها آنذاك ،بأن على مدى أربعة عقود وأكثر ،النشاط االستيطاني اإلسرائيلي في األراضي

المحتلة عام 0967م يقوض من أمن إسرائيل ،وتآكل فرص السالم واالستقرار في المنطقة ،وان االستمرار

1

Netanyahu: Israel and China must Cooperate on Security and Trade ,Jerusalem Post,20/3/2017
http://www.jpost.com/Israel-News/Benjamin-Netanyahu/After-Saudi-King-visit-China-steps-up-Mideastengagement-with-Netanyahu-484679 Acessed 12/11/2017
2
Israel rejects 'shameful' UN resolution amid criticism of Netanyahu, The Guardian , 24 Dec 2016,
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/24/israel-rejects-shameful-un-resolution-amid-criticism-ofnetanyahu Accessed 10/11/2017
3
Jennifer Williams, 9 questions about the UN vote on Israeli settlements you were too embarrassed to ask, Vox
Website
https://www.vox.com/world/2016/12/28/14090228/9-questions-un-vote-israel-settlements-explained
Accessed 10/11/2017
4
The Times,London (UK),26 Dec 2016,p. 26
5
Israel
punishes
the
world
after
UN
vote,
The
Electronic
Intifada,
27/12/2016
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israel-punishes-world-after-un-vote Acessed 11/11/2017
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في األنشطة االستيطانية سيؤدي إلى تدمير الثقة بين كال الطرفين ،ويهدد التوجهات نحو السالم،
واالعتماد على هذا القرار سيؤدي إلى التصلب في مواقف الطرفين(.)1

وبعد امتناع الواليات المتحدة التصويت على قرار ( ،)1334وفي لحظة تاريخية نادرة استدعى "بنيامين

نتنياهو" السفير األمريكي "دان شابيرو" ،للتعبير عن استيائه من إدارة أوباما التي سمحت بمرور القرار

دون استخدام حق النقض الفيتو ،فقد وصف نتنياهو السلوك األمريكي بمثابة طعنة من الخلف ،نسقت
الواليات المتحدة من ورائها واتخذت قرارها ،وهذا بمثابة كسر للحماية األمريكية إلسرائيل في األمم

المتحدة( ،)2ومما ال شك فيه أ ن هذا ليس طعنة من الخلف بل خالف حاد في وجهات النظر بين إسرائيل
والواليات المتحدة حول قضية االستيطان وأثره على حل الدولتين ،فإسرائيل بحكم قوتها االستخباراتية

وأذرعها الصهيونية القريبة من دوائر صنع القرار في واشنطن ،تعلم بطبيعة الحال من قبل هذا السلوك

خصوصا بعد تجارب عدة مع إدارة باراك أوباما في سبيل إحياء عملية السالم ،وللتوتر الذي
األمريكي ،و
ً
حدث بين الطرفين األمريكي واإلسرائيلي.
وكانت حكومة بنيامين نتنياهو قد طلبت من دونالد ترامب ممارسة ضغوط لتفادي موافقة مجلس األمن
على مسودة القرار ،بعد أن علمت أن إدارة "باراك أوباما" تعتزم السماح بصدور القرار ،وأجرت الحكومة

اإلسرائيلية اتصاالت رفيعة المستوى مع فريق ترامب االنتقالي ،بعد أن فشلوا في إقناع المسؤولين
خصوصا بعد أن
األمريكيين باستخدام الفيتو لمنع التصديق على القرار المقترح ،وأنهم طلبوا منه التدخل ،و
ً
علمت إسرائيل بالتنسيق بين اإلدارة األمريكية وفلسطين في هذا الشأن( ،)3فقد صرح "بنيامين نتنياهو"

قائال ”لم يكن لدينا شك -وفًقا لمعلوماتنا -في أن "إدارة أوباما" كانت أول من بادرت به (مشروع
عالنية
ً
القرار) ووقفت خلفه ونسقت الصياغة وطالبت بإق ارره"( ،)4وخالل اجتماعه بأعضاء من منظمة اللجنة

العامة للشؤون األميركية – اإلسرائيلية (اإليباك) في مدينة القدس في  07يناير 1107م ،بأن لدى إسرائيل
معلومات أكيدة بشأن ضلوع اإلدارة األميركية الحالية برئاسة "باراك أوباما" في صياغة مشروع القرار رقم

( ،)1334هذه اإلجراءات تشكل منعطفاً حاداً في السياسة األميركية التي اعتمدتها واشنطن خالل حكم
الحزبين الجمهوري والديمقراطي على ٍ
حد سواء منذ سنوات طويلة(.)5
1

Nura Erakat, Structural Violence on Trial: BDS and the Movement to Resist Erasure, in Bill V. Mullen, Ashley
Dawson (Edition), Against Apartheid: The Case for Boycotting Israeli Universities, Chicago: Haymarkers
Books, 2015, p.107.
2
Los Angeles Times;, Los Angeles, Calif,6 Dec 2016,p. A.3.
3

4

دول

بالمجلس

تعتزم

طرح

المشروع

عوضا

عن

مصر،

موقع

الخليجي

الجديد

.2116/12/23،

http://www.thenewkhalij.org/ar/node/54715
4

نتنياهو يستدعي السفير األمريكي بعد غضب إسرائيل من تصويت في مجلس األمن ،موقع رويترز2116/12/25 ،
https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKBN14E0F9 Accessed 11/11/2017.

5

ن تنياهو ألعضاء من "إيباك" :لدى إسرائيل معلومات أكيدة بشأن ضلوع اإلدارة األميركية الحالية في صياغة مشروع القرار ،2334
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الخالف في وجهة النظر بين الواليات المتحدة واسرائيل قائم على إدراك الواليات المتحدة لحماية مصالحها
جنبا إلى جنب ،فهذا السلوك األمريكي للدفاع عن إسرائيل والحفاظ على
في وجود دولتين تعيشان ً
وجودها ،وليست ِمنة للشعب الفلسطيني باألساس ،فقد قال جون كيري في مؤتمر صحفي في  18ديسمبر
1106م "اليوم هناك أعداد متساوية من اليهود والفلسطينيين بين نهر األردن والبحر المتوسط يمكن أن

يختا ار العيش معاً أو االنفصال في دولتين" ،وتابع لكن هناك حقيقة أساسية ،وهي إذا كان الخيار العيش
في دولة واحدة .فسيكون على إسرائيل أن تختار إما أن تكون يهودية أو ديموقراطية وال يمكنها أن تكون
االثنتين معاً ،كما أنها لن تكون أبداً في سالم ،ومن يقرر مصير إسرائيل اليوم هم مجموعة من
المستوطنين يريدون دولة إسرائيل الكبرى(.)1
المملكة المتحدة وفرنسا:
لقاء مع "تيري از ماي" رئيسة الوزراء البريطانية بسبب دعم بالدها للقرار ،والذي كان
ألغى "بنيامين نتنياهو" ً
مقر اًر في شهر يناير 1107م في المنتدى االقتصادي العالمي بدافوس( ،)2وتدرك إسرائيل بأن المملكة

المتحدة قد عملت خلف الكواليس في التوسط لتمرير هذا القرار ،في صياغة بعض البنود األساسية ،وحتى

ال تثير القلق األمريكي به ،فقد رأت بريطانيا ضرورة االستمرار قدماً نحو تمرير القرار ،حتى بعد سحب

مصر لمشروعها( ،)3ومن أهم األسباب لهذا الدور البريطاني ،هو فوز "دونالد ترامب" بمنصب الرئاسة،
بعد منافسة قوية مع "هيالري كلينتون" ،وحالة عدم اليقين السياسي بشأن "ترامب" بعد تصريحاته المثيرة

للجدل خالل حملته االنتخابية ،التي أثارت الغضب العالمي.

وبالنسبة لفرنسا أكدت إسرائيل على رفضها لمؤتمر باريس للسالم في الشرق األوسط  ،وكانت قد رفضت
من قبل الدعوة الرسمية من الحكومة الفرنسية لحضور المؤتمر في  8نوفمبر 1106م ،وبعد صدور قرار

مجلس األمن شبه وزير الدفاع اإلسرائيلي "أفيجادور ليبرمان" مؤتمر باريس الذي عقد في  05يناير
1107م بمحاكمة الضابط الفرنسي" درايفوس" عام 0894م ،والذي اتضحت براءته فيما بعد ،وأن توقيت

المؤتمر هو مشكلة إلسرائيل فهو قبل خمسة أيام من تأدية الرئيس األمريكي المنتخب "دونالد ترامب"

لليمين الدستورية ،وقبل ثالثة أشهر من موعد إجراء االنتخابات في فرنسا ،فهو ليس مؤتمر سالم بل
محكمة ضد اسرائيل تهدف إلى االساءة إلى إسرائيل وسمعتها الحسنة ،من وجهة نظره( ،)4وطمأنت فرنسا
1

2

http://www.palestine-studies.org/ar/daily/mukhtarat-view/209091#209092 Accessed 15/11/2017.
كيري :حل الدولتين السبيل الوحيد للسالم بين إسرائيل والفلسطينيين ،موقع الحياة 2116/12/28،
http://www.alhayat.com/Articles/19310342 Accessed 11/11/2017

بريطانيا’ خائبة األمل’ إللغاء نتنياهو لقاء مخطط مع رئيسة الوزراء تيري از ماي ،تايمز أوف إس ارئيل2116/12/26،
/ Accessed 11/11/2017.بريطانيا-خائبة-االمل-إللغاء-نتنياhttp://ar.timesofisrael.com/
3
UK's key role in brokering UN resolution on Israeli settlements confirmed, The Guardian, 28/12/2016

https://www.theguardian.com/world/2016/dec/28/uks-key-role-in-brokering-un-resolution-on-israelisettlements-confirmed Accessed 11/11/2017.
Jerusalem Post; Jerusalem, 27 Dec 2016, p. 1.
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4

إسرائيل بأنها لن تأخذ بنتائج المؤتمر الستصدار قرار دولي جديد ،وهذا في ظل الجهود الدبلوماسية
اإلسرائيلية لمنع المزيد من ق اررات مجلس األمن أو اللجنة الرباعية ،وأصدرت الحكومة اإلسرائيلية تعليمات

للسفراء اإلسرائيليين بتركيزهم على هذا العمل خالل تلك الفترة(.)1
باقي الدول األعضاء:

اكتفت إسرائيل باستدعاء السفير الياباني ،وبالنسبة لمصر فإنها أعدت مشروع القرار الذي يدين االستيطان

اإلسرائيلي إال أنها قد قامت" بتأجيله" بعد اتصال تلقاه الرئيس "عبدالفتاح السيسي" من الرئيس األمريكي

المنتخب" دونالد ترامب" ،وضغوط إسرائيلية ،فقد شعر الفلسطينيون بخيبة األمل(.)2

فمشروع القرار صاغه أوالً الوفد الفلسطيني لدى األمم المتحدة منذ شهر أكتوبر 1106م ،وتم تعميمه على
المجموعة العربية وعرض على اللجنة الرباعية العربية ،وأدخلت عليه تعديالت عديدة بعضها ليس
بالضرورة يتفق مع الطرح الفلسطيني ،لكن الهدف كان لحشد أكبر عدد ممكن من المؤيدين(.)3

وقدمت القرار مرة أخرى  4دول وهي فنزويال ،نيوزلندا ،ماليزيا ،السنغال ،وحيث ال يوجد عالقات

القررات تتعلق بإلغاء زيارة
دبلوماسية إلسرائيل مع فنزويال وماليزيا ،أصدر "بنيامين نتنياهو" سلسلة من ا

وزير الخارجية السنغالي إلسرائيل ،وأصدر تعليماته لو ازرة الخارجية بإلغاء جميع برامج المساعدات
أيضا بإلغاء زيارات السفراء غير المقيمين لنيوزيلندا والسنغال ونيوزيلندا في إسرائيل ،وألغى
للسنغال .وأمر ً
زيارة رئيس الوزراء األكراني "فولوديمير جروسمان" وهو أول يهودي يتولى هذا المنصب في أكرانيا(،)4
وعملت إسرائيل على عودة العالقات الدبلوماسية مع الدول التي صوتت لصالح القرار في فترة تتراوح بين

ثالثة – ستة شهور ،منذ التصويت على القرار(.)5

1

France says no plans for UN resolution after peace confab, The Times of Israel Website,5/1/2017
https://www.timesofisrael.com/france-says-no-plans-for-un-resolution-after-peace-confab/ Accessed 12/11/2017.
2

كواليس سحب مصر مشروع قرار «إدانة االستيطان اإلسرائيلي» ،موقع صحيفة الشروق المصرية 2116/12/23،

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23122016&id=5bf0cf6f-52d2-4bdd-86c3-ce407001a728
Accessed 14/11/2017
3

عبد الحميد صيام ،قرار مجلس األمن  2334حول االستيطان من الناحيتين القانونية والسياسية2117/1/1،

http://www.alquds.co.uk/?p=653267 Accessed 14/11/2017
4
PM cancels visit of Ukrainian PM after Kiev supports anti-settlements resolution, The Times of
Israel,24/12/2016
https://www.timesofisrael.com/pm-cancels-visit-of-ukrainian-pm-after-kiev-supports-anti-settlements-resolution/
Accessed 14/11/2017
 5بعد السنغال :نتنياهو ينهي األزمة الدبلوماسية مع نيوزيلندا بسبب  ،3004موقع عرب 3352/6/41،50
https://www.arab48.com/
إسرائيليات/أخبار/50/36/3352/بعد-السنغال-نتنياهو-ينهي-األزمة-الدبلوماسية-مع-نيوزيلندا-بسببAccessed 15/11/20173004-
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ثال ًثا -تداعيات القرار على االستيطان وحل الدولتين:
يعد قرار ( )1334إدان ًة راسخ ًة لسياسة الحكومة اإلسرائيلية بشأن المستوطنات ،وأهم محاور التركيز
الرئيسة للقرار ،الجهود الرامية إلى وقف اإلجراءات اإلسرائيلية التي من شأنها أن تعوق تنفيذ حل
الدولتين.
وكان مجلس األمن قد أصدر مجلس األمن في السابق مجموعة من الق اررات ( )446و( (451و)(465

و) ،( 470تقرر أن المستوطنات اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 0967م هي
"غير قانونية"" ،الغية و"باطلة" ،وينبغي تفكيكها ألنها تمثل انتهاكاً التفاقية جنيف االربعة ،وعرقلة خطيرة

وعالوة على ذلك ،دعا المجلس المجتمع الدولي بعدم دعم إسرائيل
لتحقيق شاملة وعادلة السالم الدائم "
ً
في سياستها االستيطانية ،وتتناول ق اررات مجلس األمن األربعة على وجه التحديد مسألة المستوطنات
اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية المحتلة واألراضي العربية األخرى .كل من الق اررات األربعة يؤكد أن
المستوطنات هي "عرقلة السالم" وليس لها أي شرعية قانونية.وتنص ثالثة ق اررات على أن المستوطنات

ليس لها "شرعية " أو أنها "باطلة ،كما طالبت ثالثة ق اررات إسرائيل بإلغاء كافة إجراءاتها بالنسبة
لالستيطان و بالكف عنها).(1

حاولت الدعاية الصهيونية من قبل والزالت ،االدعاء بأنها تبني في أرض األجداد ،وهذه القضية تعلق
بدوافع أيديولوجية ،وسياسية ،واقتصادية ،واجتماعية ،فجاء القرار ليدعو من جديد إلى التمييز بين إسرائيل

واألراضي المحتلة عام 0967م ،فإن أي محاولة للبناء من الممكن أن يؤدي إلى الجزاءات مستقبالً،

وسيعرض إسرائيل لخطر اإلرهاب على حسب زعمهم(.)2

ووفًقا للمحلل اإلسرائيلي رونين بيرجمان " في أن األمم المتحدة ستحصل على تحديثات عن كل منزل

مشير إلى إمكانية اعتبار بناء المستوطنات اآلن على أنه ال يقل عن جريمة حرب،
مؤقت في األراضي"،
اً
ويضيف تحذي اًر أن "المحكمة الجنائية الدولية في الهاي لم تكن قريبة من إسرائيل إلى هذا الحد(.)3

وال يميز القرار بين المستوطنات النائية ،والمعزولة ،والكتل الشرقية ،والمستوطنات في القدس الشرقية ،وال
بين البناء على "األراضي المملوكة للدولة" ،أو البناء على األراضي المملوكة للقطاع الخاص .ومع ذلك،

فإن التشدد المتكرر في القرار على أن النشاط االستيطاني يعرقل إمكانية تحقيق حل الدولتين ،يشير إلى
أنه من نواحي عملية ال يوجد اختالف في االستجابة المحتملة النتهاك القرار من خالل نشاط البناء في
1

Halim Rane, Unmarked Route on a Frail Map: The UNSC Resolutions on the Question of Palestine,
Australian Political Science Association Conference, 2009
https://research-repository.griffith.edu.au/bitstream/handle/10072/31834/62063_1.pdf?sequence=1Accessed
15/11/2017
2
Jerusalem Post, Jerusalem.23/15/2016,p.5
3
Adiv Sterman, Barack bids Bibi a nasty farewell,The Times of Israel,25/12/2016
https://www.timesofisrael.com/barack-bids-bibi-a-nasty-farewell/ Accessed 15/11/2017.
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الكتل االستيطانية مقارنة بالبناء داخل األراضي أو االستيالء على األراضي الفلسطينية الخاصة لغرض

إقامة المستوطنات(.)1

ومما ال شك فيه أن إسرائيل ال ترى أنها تحتل أر ٍ
اض فلسطينية  ،واذا كان الحديث عن القدس الشرقية

وأراضي الضفة الغربية  ،فهذا ليس احتالل ،وانما هو عبارة عن أر ٍ
اض متنازٍع عليها بين إسرائيل والشعب
ِ
يحتو على وجود كلمة دولة فلسطينية ،أو
الفلسطيني ،وهذا بحسب ما ورد في اتفاق أوسلو الذي لم

انسحاب القوات اإلسرائيلية من هذه المناطق( ،)2فوفًقا لالدعاء اإلسرائيلي ،إن اعتقاد األمم المتحدة و
الدول األعضاء في مجلس األمن أن هذا القرار سيجلب األمن ،والسالم ،وسيمهد الطريق ليضع ًّ
حال

مثال يذكر "موشيه يعلون" وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق أن استمرار
للصراع ،فهذا لن يحقق شيئاًً ،
ٍ
معين من أرض
عاما ليس ألن اليهود استقروا في جزء
الصراع العربي "اليهودي" منذ أكثر من ً 051
إسرائيل ،ولكن ألن العرب رفضوا حق اليهود في االستقرار في أي مكان في أرض اسرائيل" ،وقال إن
انسحاب جميع المستوطنين من قطاع غزة يثبت عدم صحة النظرية الواردة في قرار األمم المتحدة بأن
المستوطنين يمنعون السالم ،ووجود المستوطنات االسرائيلية في األراضي لم يمنع أبداً االسرائيليين
والفلسطينيين من التفاوض مع بعضهم البعض ،أو حتى التوصل إلى اتفاقات" .وأضاف "منذ عام

0993م ،توصلت اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى اتفاقات سياسية واقتصادية وتقنية عديدة،
وواصلت الحكومات االسرائيلية -اليسار واليمين والوسط – "االستثمار" في المستوطنات في األراضي (.)3

فهذا القرار هو األول الذي يشير إلى حدود الرابع من يونيو 0967م ،وبحسب "آالن بيكر" ،المستشار
القانوني السابق ونائب المدير العام السابق لو ازرة الخارجية اإلسرائيلية "إن اإلشارة إلى خطوط  4يونيو

0967م ،كأساس للمفاوضات تبدو عنص اًر جديداً" ،وأن قرار مجلس األمن ( )141الذي جرت على
أساسه المفاوضات حتى اآلن "يدعو إلى التفاوض على «حدود آمنة ومعترف بها" وقال" :اتفاق أوسلو
بين إسرائيل والفلسطينيين ال يتضمن فيه إشارة محددة إلى حدود العام 0967م"(.)4

ويعني بذلك أن القرار ( )1334يرفض بعض البنود التأسيسية القائمة في قرار ( ، )141حيث يؤكد القرار

( )1334بأنه ليس إلسرائيل الحق في ٍ
أي من األراضي التي سيطرت عليها خالل الحرب .أي إن الوجود

اإلسرائيلي في المناطق الواقعة خارج خطوط الهدنة لعام 0949م هو غير قانوني ،وقرار ( )141قد
1

Pnina Sharvit Baruch, Security Council Resolution 2334: The Legal Significance, INSS Insight No. 883,Tel
Aviv University : The Institute for National Security Studies, 30/12/2016
http://www.inss.org.il/publication/security-council-resolution-2334-legal-significance/ Accessed 11/16/2017
2
Obama and the UN’s outrageous assault on Israel’s legitimacy, The Times of Israel, 25/12/2016
https://www.timesofisrael.com/obama-and-the-uns-outrageous-assault-on-israels-legitimacy/Accessed
15/11/2017
3
Jerusalem Post; Jerusalem, 28 Dec 2016,p. 2.
4

لماذا تعتبر إسرائيل القرار  2334خطي اًر؟ موقع حديث اليوم  3يناير 2117

 Accessed 15/11/2017لماذا-تعتبر-إسرائيل-القرار-3004-خطيرا؟https://daytalk.net/post/36551/
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احتوى ضمنيًّا ،بعدم تخلي إسرائيل عن األراضي التي احتلتها عام 0967م ،من خالل النص الوارد فيها

الحدود اآلمنة ،واالنسحاب من أ ار ٍ
ض بدالً عن األراضي أو جميع األراضي التي استولت عليها إسرائيل

في الحرب(.)1

عاما في دائرة القانون الدولي في الجيش
وترى "بنينا شارفيت باروخ" ،التي خدمت على مدى ً 15
اإلسرائيلي ،إن مسألة عدم االعتراف بأية تغييرات على حدود الرابع من يونيو 0967م تبقى مرهونة بما
يتفق عليه الطرفان من خالل المفاوضات ،وفق ما ورد في الفقرة الثالثة من القرار ،وهذه الصيغة أكثر

تقييدا من الصيغة الواردة في القرار ( )141الصادر في عام 0967م ،وهو األساس المتفق عليه التفاق
ً
الوضع الدائم ،الذي يشير إلى "الحدود اآلمنة والمعترف بها" .وعالوة على ذلك ،وفي مشاريع المقترحات

السابقة التي حاولت وضع معايير إلنهاء النزاع (مثل مشروع القرار المقدم من األردن لعام 1104م
والمشروع الفرنسي لعام 1105م) ،تم اإلشارة إلى خطوط عام 0967م كخطوط مرجعية لتحديد الحدود

"بمقايضة األراضي" .ووفًقا للقرار ( ،)1334فإن نقطة االنطالق هي فقط خطوط عام 0967م ،وعلى
الرغم من أن القرار يعترف بإمكانية التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض على خطوط أخرى ،فإن هذه
الفقرة قد تخدم الجانب الفلسطيني كورقة مساومة في المفاوضات .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن صياغة هذه
الفقرة ،التي تؤكد على االتفاق من خالل المفاوضات تفسر على أنها تمنع االعتراف بالحدود الموضوعة
من خالل تدابير أحادية الجانب ،حتى في حالة تكون فيها إسرائيل مستعدة لالنسحاب من أجزاء كبيرة من
األراضي إلى كتل استيطانية ،وحتى لو كانت السلطة الفلسطينية "تمنع" أي إمكانية لصياغة اتفاق من
خالل المفاوضات(.)2

وتقول إن "القرار( )1334هو إدانة شديدة لسياسة الحكومة اإلسرائيلية بشأن المستوطنات" ،ال ينبغي

االستهانة بالضرر الذي يتسببه القرار بإسرائيل في الساحة الدولية وعالقاتها مع الدول األجنبية والهيئات

الدولية ،بما في ذلك في المجاالت القانونية واالقتصادية ،وقد يؤدي إلى محاوالت إلقامة الدعوى الجنائية
في مختلف البلدان وفًقا لمبدأ الوالية القضائية العالمية ،الذي يسمح بتقديم لوائح اتهام بارتكاب جرائم
حرب ،حتى في حال عدم وجود أي صلة لهذا البلد الذي تجري فيه المداوالت"(.)3
كما تخشى إسرائيل من أن القرار يساهم في زيادة مخاطر تقديم إسرائيليين في بعض المناصب السياسية،
والعسكرية للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ويزيد من المقاطعة إلسرائيل ،واذا كان القرار ال يشكك

في حق إسرائيل في الوجود ،ويدعو القرار الدول االعضاء في األمم المتحدة إلى التمييز "في معامالتها
Glick, Caroline B, Obama and Israel: Strike and counter-strike, Jerusalem Post; Jerusalem, 30 Dec 2016, p.24.
Pnina Sharvit Baruch,Op.Cit.,

1
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 3اإلشارة إلى حدود  4حزيران  1967لم ترد في " ،"242لهذه األسباب تعتبر إسرائيل القرار  2334خطي اًر ،موقع صحيفة األيام 3
يناير .2117
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149

ذات الصلة بين اقليم دولة اسرائيل واألراضي المحتلة منذ عام 0967م" .وفي الوقت نفسه ،يمكن لهذه
الفروق أن تكون لها عواقب أقل إيجابية بالنسبة إلسرائيل .على سبيل المثال ،يمكن للدول المستوردة أن
تطلب شهادات المنشأ للسلع التي تنتجها الشركات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة(.)1
ابعا -سياسة إسرائيل في مواجهة تداعيات القرار:
رً
منذ بداية مسيرة العملية التفاوضية ،التي تهدف للتسوية السلمية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية،

جاهدة إلى إقصاء الشرعية الدولية من عملية التفاوض ،وتجريدهم من قوتهم الناعمة،
سعت إسرائيل
ً
والدخول في مسار تفاوضي ال يعترف مسبقاً بأهمية القانون الدولي والحقوق المشروعة للشعب

الفلسطيني( ،)2فهي رفضت إخالء المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة آنذاك ،واالنسحاب إلى
حدود الرابع من يونيو0967م ،ومن القسم الشرقي لمدينة القدس بموجب القرار رقم ( )141الذي هو

المرجعية القانونية التفاق أوسلو ،وبطبيعة الحال رفضت فكرة عودة الالجئين بموجب القرار (.)3()094

وعلى الرغم من ذلك ،تخاطب إسرائيل العالم ،في أن هذا القرار يثبط بشكل خطير الفلسطينيين في العودة

إلى طاولة المفاوضات ،وبدالً من ذلك ،فإن القرار ( )1334سيشجعهم في المستقبل المنظور على انتظار
تسليمهم نفس الشيء أو أكثر بموجب القانون الدولي .ومن شأن ذلك أن يغذي االستراتيجية الفلسطينية

التي تفضل التعامل مع المؤسسات الدولية بشأن المحادثات الثنائية مع إسرائيل .وعلى عكس الهدف
المعلن ،فإن القرار لن يؤدي إلى دفع المفاوضات إلى ما هو أبعد من ذلك.4

فضال على أنه ال يحدد في المقابل مطلب إسرائيلي موازن حول الوضع النهائي على غرار االعتراف
ً

نظر إلى تاريخ واشنطن في ممارسة حق "الفيتو" ضد الق اررات التي تدين
بإسرائيل كدولة يهودية .و ًا
طا كبي اًر النتزاع تنازل مهم بقدر اللغة المستعملة
إسرائيل ،كان بإمكان الواليات المتحدة أن تمارس ضغ ً
حول حدود عام 0967م.5

The Globe and Mail; Toronto, ،30 Dec 2016,p.13
2

1

د .نهى خلف ،حرب اسرائيل ضد الشرعية الدولية :المفاوضات وحدوتة ‘الثعلب والغراب’ ،مركز بالدي للدراسات واألبحاث

االستراتيجية.2113/8/6 ،

http://beladicenter.net/onenews.php?id=4168 Accessed 16/11/2017
3

صقر أبو فخر ،الحركة الوطنية الفلسطينية :من النضال المسلح إلى دولة منزوعة السالح ،ط ،1بيروت :المؤسسة العربية

للدراسات والنشر ،2113 ،ص .39

4

Hillel Neuer, 12 reasons the US should never have allowed UN Resolution 2334,The Times of Israel ,
29/12/2016
http://blogs.timesofisrael.com/joining-the-jackals-an-open-letter-to-amb-samantha-power-the-case-against-u-nresolution-2334/ Accessed 16/11/2017
5

ديفيد ماكوفسكي ،أولى تداعيات قرار األمم المتحدة حول المستوطنات ،تحليل السياسات ،معهد واشنطن لسياسات الشرق األدني
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وارتكزت سياسة إسرائيل في مواجهة هذا القرار وتداعياته في عدم استخدام الفلسطينيين والعرب له في أي
بناء عليه ،بالصورة التي تسمح لهم في التقدم خطوة في هذا
مواجهة معهم في المحافل الدولية ،أو العمل ً
خصوصا في األمم
المجال ،إلى جانب العمل الدبلوماسي المكثف داخل أروقة المؤسسات الدولية و
ً
المتحدة ،والدولة المهمة فيها ،بعدم استصدار أي ق اررات أخرى تتعلق بقضايا الصراع مع الشعب
الفلسطيني ،وهذا القرار ( )1334يعكس ما يفكر به العالم .وهو ال يشكل وجهة نظر أقلية أو حتى وجهة

نظر منقسمة بشكل حاد(.)1

فقد تم تمرير القرار وفق إطار الفصل السادس من ميثاق االمم المتحدة غير الملزم (توصية) ،وليس
الفصل السابع الملزم ،وسيتعين على األمين العام لألمم المتحدة تقديم تقرير فصلي كل ثالثة شهور عن
االستيطان اإلسرائيلي ( ،)2ومن الممكن إنشاء آلية تقدم المطالب والتوصيات النتهاكات إسرائيل وفًقا لهذا
القرار.

إن الصفة غير اإللزامية للقرار ،تعني أنه في األساس مجرد بيان شديد اللهجة ال يفرض أي نوع من
العقوبات على إسرائيل لنشاطها االستيطاني في الماضي ،كما أنه ال يضع هذه التدابير لمعاقبة إسرائيل
على أي نشاط استيطاني مستقبلي ،ولكن انتهاكات القرار يمكن أن تشكل أساساً لقرار آخر سيتم إصداره
بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة الذي يتضمن العقوبات ،في هذه المرحلة ،يبدو هذا
()3

االحتمال مستبعد

 ،ألنه سيتعين إدراج تلك الق اررات في قرار منفصل صادر مجلس األمن ،ومن

خصوصا أن الرئيس األمريكي
الممكن أن تعيق اإلدارة األمريكية هذا التدبير واإلجراء تجاه إسرائيل( .)4و
ً
الحالي "دونالد ترامب" قد عين المحامي ومستشاره خالل الحملة الرئاسية "ديفيد فريدمان" المؤيد
لالستيطان ،سفي اًر للواليات المتحدة لدى إسرائيل ،فخالل الحملة ،عبر فريدمان-المحامي المختص بقضايا

اإلفالس-عن دعمه توسيع االستيطان في الضفة الغربية المحتلة .وبترأس فريدمان مؤسسات بيت إيل
 ،Bet Elوهو ممول رئيسي لبيت إيل ،مستوطنة يهودية ،وتوصف بأنها تقع على "الخطوط األمامية لرام

فضال عن دعم الرئيس األمريكي الحالي لنقل السفارة األمريكية للقدس خالل حملته االنتخابية.
هللا"(،)5
ً

ردت إسرائيل على هذا القرار ،في االستمرار بالبناء االستيطاني ،ومحاولة ضم أجزاء من الضفة الغربية

ابتداء من الضفة الغربية ،وفرض قوانينها المحلية على هذه المستوطنات ،بمعنى أن إسرائيل
إلى إسرائيل
ً
مثال رئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم "بيني
تتعاطى مع القرار وكأنه لم يكن ،متجاهالً العالم بأسره ،ف ً
The Globe and Mail; Toronto, ،30 Dec 2016,p.13
Jerusalem Post, Jerusalem ,29 Dec 2016,p. 2
3
Pnina Sharvit Baruch,Op.Cit.,
4
Jennifer Williams, 9 questions about the UN vote on Israeli settlements you were too embarrassed to ask,
Op.Cit.,
5
William A Galston, : Trump Could Be Even More Wrong on Israel, Wall Street Journal, Eastern edition; New
York, 28 Dec 2016,p. A.13
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كاشريل" يقول" :ال يعنينا القانون الدولي وانما القانون المحلي ،نريد أن يتعامل اإلسرائيلي في " يهودا
والسامرة " مثل باقي أي مدينة في إسرائيل" ألن يهودا و السامرة تخضع للحكم العسكري ومن أجل تغيير

شرفة تحتاج إلى قرار عسكري ،فالحاجة ملحة لتطبيق القانون اإلسرائيلي" ،وفي محاولة النتهاز المواقف
من جانب "نفتالي بينت" وزير التربية والتعليم اإلسرائيلي قال" :أنه سيقدم إلى الكنيست مشروع قانون

لتمديد السيادة االسرائيلية إلى معاليه أدوميم ،بحجة أن االدارة االميركية الجديدة توفر "فرصة فريدة"
()1

إلعادة رسم الخريطة"

 ،وتسعى إسرائيل نحو زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون

مستوطن في المناطق (ج) من الضفة الغربية  ،ووفًقا للمكتب المركزي لإلحصاء االسرائيلي فانه يعيش
 411.111مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية في عام 1106م(.)2
وأصدر الكنيست اإلسرائيلي في  6فبراير 1107م قانوناً ُعرف باسم تبييض االستيطان يحق للدولة
(سلطات االحتالل) من خالله مصادرة استخدام أرض فلسطينية خاصة من أصحابها وليست الملكية
عليها ،مما يعني مصادرة أر ٍ
اض فلسطينية خاصة (مملوكة ألشخاص) لغرض االستيطان ،يقوض قدرة

مالكي األراضي الفلسطينيين على المطالبة بأرضهم إذا كان المستوطنون يعيشون عليها ،مع العلم أن
االستيطان يخالف القانون الدولي(.)3

يتم تطبيق قانون تبييض المستوطنات فقط في البؤر االستيطانية التي كانت للحكومة اإلسرائيلية يد في

إقامتها ،مثل بؤرة "عمونا" ،وعدم تجريم المستوطنين باالستيالء على أرض خاصة "إنما قاموا بذلك عن
نية حسنة" .أي أنه َيمنع المحاكم اإلسرائيلية من اتخاذ أي ق اررات بتفكيك تلك المستوطنات(.)4

خامسا -القراءة اإلسرائيلية الستفادة الفلسطينيين من القرار:
ً
يتصور البعض بأنه إذا كانت هناك إدانة إلسرائيل على المستوى األممي -رغم قلتها-فإنه ،يعد إنجا اًز
وطنياً ،بيد أن االستفادة من ذلك تكون مرهونة بتوازن القوة بين فلسطين واالحتالل اإلسرائيلي ،وحتى على

أيضا ،ولنا عبرة في الق اررات السالفة الذكر والتي منها أدانت االستيطان قبل
المستويين اإلقليمي والدولي ً
نصر
أيضا أن نكون مفرطين في الواقعية ،بأنه ًا
القرار الحالي ( ،)1334غير أن هذا ال يدفعنا بالضرورة ً

معنويًّا للشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل.

Unsettled; America and Israel. The Economist; London Vol. 422, Iss. 9022, (Jan 7, 2017),pp. 40-41

2
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الكين :بدأت التحضيرات لزيادة العدد الى مليون مستوطن في الضفة ،موقع معاً.2117/11/14 ،

http://maannews.net/Content.aspx?id=929570 Accessed 16/11/2017.
3
UN Secretary-General’s report to the Security Council presents key opportunity to highlight Israel’s ongoing
illegal settlement, activity and its impact on Palestinians, Amnesty international, Public Statement,27/3/2017
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1559522017ENGLISH.pdf Accessed 17/11/2017

4قوانين يحارب بها االحتالل الفلسطينيين ،موقع الجزيرة نت.2117/2/6 ،
 Accessed 17/11/2017قوانين-يحارب-بها-االحتالل-الفلسطينيينhttp://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/2/17/
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وهذا يتطلب الدراسة الجادة للظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني واستشراف المستقبل ،أين سيكون
موقع الشعب الفلسطيني ودولته في ظل السياسة اإلسرائيلية الممنهجة للعمليات االستيطانية ؟ ،أو بعبارة

أكثر دقة السرقة الممنهجة لألراضي المحتلة عام 0967م ،والسلب والنهب للجغرافيا والتاريخ ،وهي
بطبيعة الحال غير راغبة في السالم العادل والشامل القائم على حل الدولتين؟ ،ويستخدم االحتالل
المفاوضات كوسيلة وهدف في الوقت ذاته ،لكسب الوقت البتالع الضفة الغربية ،والبحث عن وطن بديل

للشعب الفلسطيني.

أوًال -الجانب الرسمي:
ووفًقا لما تقدم ال يمكن أن يكون القرار ،في حد ذاته ،سبباً إلجراءات قانونية في المحكمة الجنائية الدولية
أو في محاكم دولية أخرى .ولكن من الواضح أن القيادة الفلسطينية ستستخدمها كأداة سياسية لدعم

الشكاوى القائمة ،كما أن االحتالل يمتلك من القوة وأسبابها في ضوء حجم عالقاته الدولية ،الكفيلة بعدم
استفادة فلسطين شعباً وحكومة من قرار ( ،)1334وتحويل القرار بمرور الزمن إلى قرار في أرشيف
سجالت األمم المتحدة ،إذا لم تحسن القيادة الفلسطينية استغالله على األقل سياسيًّا.

ولسنا هنا في صدد تكرار للمخاطر التي يمكن أن تصيب إسرائيل في ضوء القرار كما أسلفنا الذكر ،والتي

بال شك هي مصلحة وطنية فلسطينية ،فربما أن تكون إدارة باراك أوباما قد أرادت إغالق الطريق أمام
خصوصا بعد االستعداد نحو نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس،
اإلدارة األمريكية الحالية
ً
ورفض حل الدولتين ،واجبار القيادة الفلسطينية لالعتراف بيهودية دولة إسرائيل.
وفي جميع األحوال ،يقول "د.ناصر القدوة" وزير خارجية فلسطين األسبق ،في أن االستفادة من هذا القرار
تتمثل في أنه يوجه ضربة قوية إلى استراتيجية الحكومة اليمينية في إسرائيل ،على النحو التالي أوًال -فيما

يتعلق بالسعي الدؤوب من جانب االحتالل في القبول باألمر الواقع نحو تشريع المستوطنات ،وتحقيق

ثانيا -إلى جانب تحييد القانون الدولي في ضوء
القبول واالعتراف بها كجزء من أراضي إسرائيلً .
ابعا -السياسة
المواجهة مع الشعب الفلسطيني .وثالثًا -إخراج مدينة القدس من التسوية السلمية للصراع .ر ً

خامسا-
اإلسرائيلية نحو تقويض خطوط الرابع من يونيو عام 0967م ،وفتح الباب أمام التغيرات عليها.
ً

المشكلة الموجودة حاليًّا مع الفلسطينيين هي مشكلة داخلية ،وأن إسرائيل هي من تمنح حقوق الشعب
سادسا -استغالل إسرائيل لحالة الفوضى اإلقليمية في المنطقة العربية ،والنفاذ إلى الدول
الفلسطيني .و ً
العربية على حساب القضية الفلسطينية ،بمعنى قبل الحل مع الفلسطينيين ،من خالل سعي حكومة

ٍ
محور من الدول المعتدلة ،أو على حد تعبيره "الدول السنية" في مواجهة العدو
بنيامين نتنياهو لتشكيل
سابعا -منع الفلسطينيين من
المشترك الذي يهدد إسرائيل والعرب ،والمتمثل في إيران وحزب هللا .و ً
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استخدام المؤسسات الدولية( .)1ومن جانب يأخذ باالحتياجات األمنية إلسرائيل ،وال يخضع فلسطين
للتفاوض ،وال يشير إلى حق العودة لالجئين الفلسطينيين.
واستجاب ًة للضغوط األمريكية على األمين العام "أنطونيو غوتيريس"  ،قدم نيكوالي ميالدينوف المنسق
األممي لملف السالم في الشرق األوسط التقارير األربعة خالل عام 1107م إلى مجلس األمن ،بالنيابة
اضحا في أن يقدم
عنه ،خالل جلسات االستماع ،بشأن تطبيق القرار رقم ( ،)1334علماً بأن القرار كان و ً
التقرير األمين العام لألمم المتحدة ،فرصد التقرير االنتهاكات اإلسرائيلية واألنشطة االستيطانية في

أيضا بأنه لم يط أر
األراضي الفلسطينية المحتلة عام 0967م ،خالل الفترة التي تلت صدور القرار ،وتناول ً
أية تطورات تتعلق بالدول األعضاء التي عليها أن تميز في معامالتها ذات الصلة بين إسرائيل واألراضي

الفلسطينية المحتلة عام 0967م).(2

ثانيا -الجانب غير الرسمي دور حركة مقاطعة إسرائيل (:)BDS
ً
واذا كانت إسرائيل تستطيع أن تفرض القيود على الحكومة الفلسطينية ،في سبيل إفراغ القرار من

خصوصا دور حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها
مضمونه ،يبقى الدور غير الرسمي و
ً
وفرض العقوبات عليها ) ،(BDSهو األكثر فاعلية في مواجهة االحتالل ،وتعد الحركة مبادرة ذات أهمية

بالغة ،إذ تمكنت حتى اآلن من أن توجد عالمياً في عدة بالد ،وفي جميع القارات ،وتجمع قيماً إنسانية

وفلسطينية .كما أنها حركة وضعت إسرائيل في موقع الدفاع ،وتهددها بنقاط ضعفها القيمية واألخالقية)،(3

وقد نجحت حركة مقاطعة إسرائيل ( )BDSفي البداية عزل النظام اإلسرائيلي أكاديمياً وثقافياً وسياسيًّا في

بعض الدول ،والى درجة ما اقتصاديًّا كذلك ،حتى بات هذا النظام يعتبر الحركة اليوم من أكبر "األخطار

االستراتيجية" المحدقة بها باعتراف الحكومة اإلسرائيلية).(4

وتعتبر األوساط السياسية في إسرائيل هذا القرار انتصا اًر لحركة المقاطعة ،حيث احتوى في الفقرة الخامسة
منه على ضرورة التمييز بين إسرائيل واألراضي المحتلة عام 0967م ،وسيشجع هذا القرار ويعزز دور

حركة مقاطعة إسرائيل ) )BDSفي جميع أنحاء العالم ،األمر الذي سيؤدي إلى عزلة أكبر وشيطنة أكبر
1

د .ناصر القدوة ،ندوة سياسية تناقش التطورات المستقبلية عقب قرار مجلس األمن ( )2334ومؤتمر باريس للسالم ،متوفر على

قناة  Yasser Arafat Foundationعلى  ،Youtubeنشر في  17يناير  .2117متوفر على الرابط التالي
Accessed 17/11/2017https://www.youtube.com/watch?v=1gfDtwKxMWE

 2قرير اممي يؤكد عدم التزام اسرائيل بالقرار  2334الخاص باالستيطان -صحيفة الرأي 2117/12/18
/http://alrai.com/article/10417861عربي-ودولي/تقرير-اممي-يؤكد-عدم-التزام-اسرائيل-بالقرار-3004-الخاص-باالستيطان
Accessed 7/1/2018
3

عمرو سعد الدين ،السياق الفلسطيني لنشوء حركة مقاطعة إسرائيل ( ،)BDSمجلة الدراسات الفلسطينية( ،عدد  ،)119بيروت:

4

ما هي حركة مقاطعة إسرائيل ( ،(BDSموقع حركة مقاطعة إسرائيل

مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،2117 ،ص .64

https://bdsmovement.net/ar/what-is-bds Accessed 19/11/2017
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"للدولة اليهودية" ،وسيزيد من معاداة السامية المتنامية في الغرب ،حيث يتعرض اليهود ومجتمعاتهم اليوم
إلساءة نفسية ولفظية وبدنية ال تطاق ،وخاص ًة في حرم الجامعات(.)1

وسيفتح الباب من خالل دور الحركة أمام مقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة

الغربية ومدينة القدس ،وسيجعل اإلسرائيليين المتورطين في المشروع االستيطاني عرضة للدعاوى
القضائية في المحاكم في جميع أنحاء العالم (.)2

خصوصا في ظل
ويضيف إلى جهود ودور حركة مقاطعة إسرائيل في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي ،و
ً
حظر و تجريم لبعض الدول ألنشطة الحركة أو دعواتها في مقاطعة إسرائيل مثل بريطانيا ،وفرنسا،

وسويسرا ،وكندا ،والواليات المتحدة ،وتُجرى حمالت أخرى واسعة في بعض الدول األوروبية األخرى ضد
حركة مقاطعة إسرائيل( ،)3فعلى سبيل المثال قرار حاكم نيويورك أندرو كومو الذي أصدر قائمة سوداء
للشركات التي تقاطع االستثمار في األراضي المحتلة و ليست في إسرائيل نفسها  ،وقانون والية
نيوجيرسي الذي يعاقب صراحة الشركات التي تقاطع األراضي التي تحتلها إسرائيل ،و بالتالي فإن هذه

الجهود المبذولة لمواجهة حركة مقاطعة إسرائيل ستبدو وكأنها تنتهك القانون الدولي.

وجدير بالذكر أنه في عشية تصويت مجلس األمن على القرار ،أصدر أكثر من  111محام وأساتذة

للقانون الدولي (من بينهم جون دوغارد ،غي غودوين-جيل ،كيفن جون هيلر ،روبرت كولب ،أالن بيليه،
ماركو ساسولي ووليام شاباس) عريضة ،تطالب في النظر بالتدابير التي تتخذها بعض الدول في حظر

وتجريم حركة مقاطعة إسرائيل ،والتي عملت على مواجهة الشركات الوطنية ،التي تتعاون مع الشركات

اإلسرائيلية ،وفي الممارسات التي تنتهك حقوق اإلنسان الفلسطيني(.)4

1

Rafael l. Bardaji and Richard Kemp, Obama and the UN's outrageous assault on Israel's legitimacy,The Times
of Israel, 26/12/2016
https://www.timesofisrael.com/obama-and-the-uns-outrageous-assault-on-israels-legitimacy/Accessed
19/11/2017
2
Ramifications of UNSC resolution: Sanctions, boycotts and ICC lawsuits, Yediot Aharonot
Newspaper,24/12/2016
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4897773,00.html Accessed 19/11/2017
3

نواف الزرو ،حركة المقاطعة الدولية ( )BDSفي دائرة االستهداف اإلسرائيلي ،موقع الميادين.2117/11/22 ،

حركة-المقاطعة-الدوليةhttps://www.almayadeen.net/butterfly-effect/832123/
في-دائرة-االستهداف-اإلسرائيلي--bds--
Accessed 19/11/2017
4
Luigi Daniele, Penal populism and the BDS movement after Security Council Res. 2334, BDS
Website,30/1/2017
https://bdsmovement.net/news/penal-populism-and-bds-movement-after-security-council-res-2334Accessed
19/11/2017
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الخاتمة
في ضوء ما تقدم فإن الدراسة توصلت إلى ما يلي:
 -0لم تتأثر سياسيات اإلسرائيلية االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 5962م في
الضفة الغربية ،ومدينة القدس ،بقرار ( )3004بل زادت بدرجة كبيرة في رسالة تتحدى بها إرادة

خصوصا في
المجتمع الدولي ،وهذا االستمرار يتعلق في العالقة بين فئات المجتمع اإلسرائيلي و
ً
داخل اليمين ،وبين أحزاب االئتالف الحاكم في إسرائيل ،ويتعلق االستمرار في السياسات

خصوصا بعد تآكل الظهير العربي للقضية الفلسطينية ففريق منه
االستيطانية ألسباب إقليمية ،و
ً
انهار كلي ًة ،وفريق آخر يسعى نحو التطبيع مع إسرائيل من دول الخليج العربية ،متجاو اًز القضية
الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ،فشعور القوة المطلقة إلسرائيل في منطقة الشرق األوسط لم
تشعر به من قبل ،والعامل الخارجي بال شك في الدور األمريكي الداعم ،ومصالح بعض الدول
في القارة األوربية ألهمية الدور اإلسرائيلي في المنطقة بالنسبة لهذه الدول.

 -1السلوك اإلسرائيلي وردود أفعاله قائمة على أسلوب يتعلق بمنع مجلس األمن من إصدار ق اررات
أخرى على نحو قرار ( ،)3004وعلى وجه التحديد إرهاب الدول الصغرى فيه ،بعكس الدول

الكبرى التي عاتبتها فتبقى المصالح هي من تحكم ،وألنها تحتاجها في ملفات أخرى مشتركة مثل
روسيا واطالق يد إسرائيل في سوريا ومنع تهريب السالح إلى حزب هللا ،ومنع النظام السوري من
مثال بين ردود أفعالها تجاه السنغال وتجاه
الحصول على سالح حديث ومتطور ،وذلك بالمقارنة ً

اليابان ،والصين وروسيا.

 -3على الرغم من أن قرار( )3004قد شكل أزمة إلسرائيل ،فإنها قد حاولت الخروج بمكاسب من

الدول الكبرى أو بمعنى آخر ترضية ،فقد وافقت فرنسا على طلبها بعدم السعي نحو إصدار قرار
من مجلس ا ألمن  ،ومن جانب آخر نالحظ أن هناك دوافع لدى إسرائيل في الدخول إلى مجلس

حقوق اإلنسان  ،واللجان المتخصصة المعنية بهذا المجال على الرغم من سجلها األسود في
حقوق اإلنسان ،فهي تحاول استغالل المواقف وانتهاز الفرص في انتزاع مواقف وأدوار منها،

للغطاء على جرائمها من عبر التنسيق مع الدول الكبرى لالنضمام إلى اللجان والحصول على
عضويتها.

 -4إن مسألة التهديد الفلسطيني باللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية ،تبقى رهينة ميزان القوى مع
إسرائيل ،فعلى الرغم من أنه حق فلسطيني لدرء المظالم إال أن إسرائيل لديها من األدوات التي

يمكن أن تحول دون استخدام الفلسطينيين من حقهم في الذهاب إلى المحكمة ،وان استصدار

قرار آخر استجاب ًة لقرار  3004يدين السياسات اإلسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية برمتها أمر
خصوصا اإلدارة الحالية "لدونالد ترامب".
سيصعب تك ارره بالنظر إلى الدور األمريكي و
ً
156

فضال عن االنقسام الداخلي ،سيؤثر بشكل
 -5القيود اإلسرائيلية على الفلسطينيين شعباً وحكوم ًة،
ً
كبير على االستفادة من هذا القرار على المستوى الوطني ،ويبقى الدور األكبر في هذا العمل

لحركة مقاطعة إسرائيل) ،(BDSفي مواجهة االحتالل وللشركات التي تتعاون مع االحتالل ضد

الشعب الفلسطيني ،واثارة الدعاوى القانونية في مواجهة االحتالل ،فإن القرار يعتبر إضافة تعزز
خصوصا في التمييز بين إسرائيل واألراضي المحتلة عام
من جهود حركة مقاطعة إسرائيل و
ً
.5962
التوصيات
 -0تشكيل شبكة من الخبراء القانونيين المحليين والدوليين ،إلثارة القضايا التي تتعلق بالجرائم
اإلسرائيلية أمام المحاكم األوربية.

 -1القيام بمساعي دبلوماسية لدى الدول لدى الدول المهمة ،ولها مصالح في المنطقة العربية،
لوضعهم في صورة الوضع الموجود عليه األراضي الفلسطينية المحتلة.

 -3التنسيق بين جهود المجموعة العربية واإلسالمية في األمم المتحدة من جانب وكباح جماح
الهرولة نحو التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي،

 -4فتح قنوات التواصل واالتصال بين فلسطين واإلدارة األمريكية ،وعلى الجهات غير الرسمية
النافذة في عملية صنع القرار.

 -5إنشاء شبكة للتعاون بين منظمات حقوق اإلنسان فير الحكومية الفلسطينية ،ومنظمات غير
الحكومية الدولية.
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قضية الالجئين الفلسطينيين وق اررات األمم المتحدة
أ .محمد عبد الرحيم الحواجري
معلم دراسات اجتماعية
وزارة التربية والتعليم

مديرية خان يونس-فلسطين
مستخلص الدراسة:
أصبحت قضية الالجئين جوهر الصراع بين الفلسطينيين و"اإلسرائيليين" ،الذي طور وتيرة المفاوضات

لدى المجتمع الدولي وأدى إلى صدور بعض الحلول إلنصاف الالجئين.

تناولت هذه الدراسة تطو اًر لقضية الالجئين في المجتمع الدولي وق اررات تؤكد حقوق الالجئين
الفلسطينيين وتبحث المواقف الدولية والسياسات التي حالت دون تطبيق الق اررات ،ومنها أن األمم المتحدة

أصبحت أداة تستخدمها بعض الدول المستعمرة الكبرى والتي تستثمر األمر لصالحها.

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي لتحديد ظروف ق اررات الالجئين الفلسطينيين واعتمدت المنهج التاريخي

الستعراض هذه القضية والمنهج الموضوعي لتناول الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن للقضية.

يعد أهم قرار في قضية الالجئين ويمثل االعتراف
وخلصت الدراسة إلى نتائج ومنها قرار( )194الذي ُ
بحقهم في ظل التعنت "اإلسرائيلي" لهذا القرار ومساندة الموقف األوروبي واألمريكي.
توصلت الدراسة إلى توصيات أهمها تكرار النظر في سياسة التعامل مع قضية الالجئين والتخلص من

الهيمنة األمريكية على األمم المتحدة حتى يتم تنفيذ الق اررات "حق العودة وحق تقرير المصير".

Abstract
The issue of refugees has become the core of the conflict between the
Palestinians and the Israelis, which has accelerated the pace of negotiations with
the international community and led to some solutions for refugee .redress
This study dealt with the development of the issue of refugees in the international
community and resolutions that affirm the rights of the Palestinian refugees and
discuss the international positions and policies that prevented the implementation
of the resolutions, including that the United Nations has become a tool used by
some of the major colonial countries, which invests in their favor.
The study adopted the descriptive approach to determining the circumstances of
Palestinian refugee decisions and adopted the historical approach to review this
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issue and the substantive approach to the issue of the U.N General Assembly and
the Security Council.
The results of the study, including resolution (194), which is the most important
decision in the case of refugees and recognition of their right under the
intransigence "Israeli" of this decision and support the European and American
position.
The study reached recommendations, the most important of which is the repeated
consideration of the policy of dealing with the issue of refugees and the
elimination of American hegemony over the United Nations until the
implementation of the resolutions"the right of return and the right to selfdetermination".
اإلطار العام للدراسة:
المقدمة:

عد ُمشكلة الالجئين الفلسطينيين من أهم المشكالت التي تواجه القضية الفلسطينية وتعد المخيمات التي
تُ ُ
يقطنها الالجئون الفلسطينيون
حل بهم.
يحا على االقتالع والتشريد
ونتاجا للظلم الذي َّ
ً
ً
شاهدا صر ً
ِ
النكبة والتشر ِيد التزال ِ
ِ
المفاوضات ،متجاوزين
هذه القضية مطروحة في
عاما من
ُ
وبعد تسعة وستين ً

الق اررات الداعية إلى عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948م فهناك العديد

من الق اررات أصدرتها األمم المتحدة تؤكد على ِ
حق العودة ،ورغم ذلك اليزال الالجئ الفلسطيني عالقا في

المخيم َيحُلم بالعودة.
َّ
إن القضية التي دأبت دولة االحتالل " اإلسرائيلي " على عدم اإللتزام بتنفيذ ق ارراتها ومازالت ترفض تنفيذ

حازما في الضغط على إسرائيل لتنفيذ ق ارراته،
القرار ( )194الذي يعود إلى أن المجتمع الدولي لم يكن
ً
وكذلك في آلية تناولها  ،حيث أن قضية الالجئين الفلسطينيين منذ عام 1948م وحتى اللحظة تبحث في
الجمعية العامة ،والتي ق اررتها غير ُملزمة ،بخالف مجلس األمن الذي تعد ق ارراته ُملزمة ،وهذا يعطي
هجر من
المركزية لشعب مازال ُم َّا
داللة على عدم إعطاء المجتمع الدولي األهمية لهذه القضية األساسية و َ

أرضه ويعيش في مخيمات تفتقر إلى الحد األدنى من مستويات المعيشة .

قانونيا للمطالبة بالحق ،وهذا الحق
مستندا
وبالرغم من أن الق اررات الدولية ال تعطي حًقا؛ إال أنها تمثل
ً
ً
يتوافق عليه المجتمع الدولي.

أوًال -أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف أهمها:

-1التعرف على الظروف التي أدت إلى إنشاء قضية الالجئين الفلسطينية في المجتمع الدولي.

-2توضيح الظروف السياسية والوقائع التي أدت إلى إصدار العديد من الق اررات من الجمعية العامة لألمم
المتحدة ذات الصلة بقضية الالجئين الفلسطينيين وحق العودة.
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-3إبراز دور وكالة الغوث الدولية االونروا تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين.
-4عجز األمم المتحدة عن إلزام "إسرائيل" بق ارراتها وانحياز األمم المتحدة لصالح دولة "إسرائيل" والدول
الكبرى والواليات المتحدة من خالل قرار ( )242و( ،)338األمر الذي جعلها تفقد ِحيادها ،وتصبح
شريكة في التآمر على الشعب الفلسطيني.

-5توضيح العديد من المواقف الدولية نحو قضية الالجئين الفلسطينيين.

-6معرفة معوقات تنفيذ ق اررات األمم المتحدة في التعامل مع قضية الالجئين الفلسطينيين.
-7النظر في المحددات القانونية واإلنسانية واألخالقية التي تحكم المواقف والسياسات والمبادرات

األمريكية من قضية الالجئين بفعل العوامل الخارجية القسرية ،ومدى توافق مثل هذه المشاريع األمريكية
مع أطروحات القانون الدولي ومعطياته.

-8تحليل المواقف األمريكية الرسمية من قضية الالجئين في سياق السياسة اإلقليمية في المنطقة العربية،

وصراع النفوذ بين القوى العالمية والخارجية للحصول على صداقات وتحالفات جديدة بين العرب ،وبروز

المحاور االقليمية التي عكست موازين القوى األوروبية.

ثانيا -أهمية الدراسة:
ً
تُعد قضية الالجئين وحق العودة إحدى الثوابت الوطنية الفلسطينية ،والتزال مطروحة في المفاوضات

وعلى منابر المجتمع الدولي ،فتظهر هذه الدراسة العديد من الق اررات التي صدرت من األمم المتحدة
بخصوص الالجئين الفلسطينيين.

ثال ًثا -منهج الدراسة:

تم استخدام عدة مناهج أهمها:

 -1المنهج التاريخي :استخدم لمعالجة البعدين السياسي والتاريخي ،والسيما التطور في قضية الالجئين
الفلسطينيين منذ عام 1948م وحتى عام 2112م

 -2المنهج الوصفي :اُستخدم للتعرف على دور المجتمع الدولي في قضية الالجئين وعرض العديد من
الق اررات الصادرة من الجمعية العامة لألمم المتحدة

 -3المنهج الموضوعي :حيث يتناول دور الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن في قضية
الالجئين الفلسطينيين.

ابعا -مصادر البحث (طرق جمع المعلومات)
رً
اعتمد الباحث على مجموعة من المصادر للحصول على معلومات والتي سيتم توظيفها في هذا البحث،
وهي على النحو اآلتي:

 -1المصادر المكتبية وتشمل :مجموعة من الكتب واألبحاث المنشورة وغير المنشورة والتقارير المختلفة
التي صدرت عن الجامعات والو ازرات والتي لها عالقة بموضوع الدراسة.

 -2وثائق المؤسسات الدولية وتشمل :الق اررات التي تصدرها بشكل دوري.
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قضية الالجئين الفلسطينيين وق اررات األمم المتحدة:

المقدمة:

طبقيا
اقتصاديا ،وكذلك
اسيا و
ً
ً
افيا وسي ً
إن التغيرات في بنية الشعب الفلسطيني في مختلف النواحي جغر ً
نتيجة لهجمة استعمارية وصهيونية ،أدى إلى ظهور قضية الالجئين الفلسطينيين التي احتلت أهمية
خاصة لدى المؤسسات الفلسطينية العامة والخاصة فهي المظهر األبرز للقضية الفلسطينية ،وفي الوقت

ذاته قضية فردية لغالبية الفلسطينيين الذين انتزعوا من أراضيهم ،وأصبحوا يحملون اسم "الجئ" سواء
أكانوا في أرض فلسطين أم في الشتات ،وجوهر الصراع الفلسطيني الصهيوني ،وهي من أهم القضايا

وأعقدها بالنسبة للعرب والفلسطينيين الذين ما زالوا يعيشون في أماكن تجمعهم التي تعرف باسم (مخيمات)

سواء في الداخل أو الخارج (.)1

مراحل التطور التاريخي للقضية الالجئين الفلسطينيين في المجتمع الدولي:
المرحلة األولى :مرحلة اإلدارة المصرية :1761-1741

في هذه المرحلة عقد مؤتمر(رودس) التي وقعت عليها العرب والصهاينة والتي نصت على عدم تجديد
()2

القتال

ولكن؛ لم تلتزم إسرائيل بالهدنة ،واستمرت في استخدامها ألساليب الطرد وحمالت من الترويج،

وارتكابهم المجازر والمذابح وأشهرها مذبحة (دير ياسين) في  9من نيسان من ذلك العام  ،مما ترتب عليه
()3

هجرة عدد كبير من الفلسطينيين إلى األقطار المجاورة لفلسطين .

وجاء صدور قرار الجمعية العامة ألمم المتحدة بتقسيم فلسطين في الوقت التي كانت الدول الغربية تحظى

باألغلبية العددية في المنظمة وقبلت "إسرائيل" في عضوية األمم المتحدة بموجب القرار (( )273الدورة

 )3بتاريخ  11ايار (مايو) 1949م وكان قبولها مشروطا باحترامها لقرار التقسيم رقم ( )181مما يعني
التنازل عن األراضي التي احتلتها بعد صدوره.

()4

ومن هنا ولدت قضية الالجئين الفلسطينيين وأصبحت جوهر الصراع المتفجر بين الفلسطينيين

واإلسرائيليين والذي رسم جميع مراحل تطور القضية الفلسطينية.

()5

طلبا لألمان في الدول والمناطق
ونتيجة لتدهور األوضاع في فلسطين وخروج أعداد كبيرة من الفلسطينيين ً
المجاورة وعجزت األمم المتحدة عن أن تتحمل التزاماتها الدولية بتأمين حقوق الشعب الفلسطيني فعقدت
جلسة في  14مايو /أيار  1948وصدر قرار رقم (( )186دأ ،)2-ونص على استحداث منصب

( )1مبيض ،هبة :الالجئون الفلسطينيين بين االغتراب ،ص.2

( )2عوض ،فوزي :أوضاع الالجئين الفلسطينيين في مخيمات ،ص12
( )3القصراوي ،محمد :حق العودة الالجئين الفلسطينيين ،ص.1

( )4علوان ،محمد :حق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني بين ق اررات األمم المتحدة واتفاقية كامب ديفيد ،ص317
( )5ملكة ،يحيى ،األوضاع الديمغرافية لالجئين ،ص97
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وسيط األمم المتحدة إلى فلسطين تتمثل مهامه في إيجاد تسوية سليمة للوضع المستقبلي في فلسطين،
وتحرك (الكونت برنادوت(*)) لدراسة األوضاع السياسية واالجتماعية فيها وأصدر تقريره إلى األمم المتحدة

ودعا فيه إلى عودة الالجئين الذين غادروا بسبب الظروف المترتبة على الصراع القائم إلى بالدهم دون قيد،
واسترجاع ممتلكاتهم وقوبل هذا المقترح بالرفض من قبل االحتالل الصهيوني ،وتم اغتياله في

(1948/9/17م) على يد (منظمة شتيرن(**))

()1

بعد يوم واحد من رفعه للتقرير ،وعمال بتوصياته؛

اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة في (1948/12/11م) القرار رقم ( )194وقد تضمن هذا القرار

( )15فقره تناولت النزاع المستمر ما ورد في الفقرة ( )11من القرار إذ ورد في هذه الفقرة ما نصه  " :تقرر

أن الالجئين الذين يرغبون في العودة إلى منازلهم وأن يعيشوا بسالم مع جيرانهم ،يجب أن يسمح لهم بذلك
وفي أقرب فرصة ممكنه ،ويجب أن يعوض عن الخسائر أو األضرار أو الممتلكات وفًقا لمبادئ القانون

الدولي أو العدالة من قبل السلطات أو الحكومة المعنية " .

()2

ويعد القرار ( )194األساس لق اررات األمم المتحدة المتعلقة بقضية الالجئين الفلسطينية كافة منها:
 -1يمثل اعت ارًفا دوليًّا بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ
عام 1948م.
 -2يؤكد على أن حق الالجئين في العودة حق جماعي وفردي ،وفي الوقت ذاته؛ فهو حق جماعي
بمعنى أن القرار غير قابل للتجزئة ،فال يجوز الحديث عن عودة فئة معينه من الالجئين وحرمان فئات

أخرى من هذا الحق ،وحق فردي ،أي أنه ال يجوز ألية جهة أن تنوب عنهم ،سواء في التفاوض أو التخلي
عن هذا الحق ،وأن اإلخالل بذلك هو إخالل بالقرار (.)194

()3

 -3عمل القرار على التوفيق بين حقي العودة والتعويض ،باعتبارهما مكملين لبعضهما.

يميل الباحث إلى أن قرار السماح لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم ،والعيش في سالم مع جيرانهم

قرار جيد ،ألنه ينادي بالعودة إلى ديارهم وهذا هو إنصافهم؛ ولكن طلب من الالجئين العيش بسالم مع

طلبا غير منطقي ،ألنه كيف يمكن العيش بسالم مع من هجرهم واقتلعتهم من أرضهم،
جيرانهم يمثل ً
والحديث عن دفع التعويضات لمن يقررون عدم العودة وعن كل فقدان أو ضرر يصيب الممتلكات هذا

(*)رئيس الصليب االحمر السويدي تم تنصيبه منصب وسيط األمم المتحدة في  14مايو/آيار

(**)إحدى منظمات الصهيونية المسلحة قامت بقتل الكونت ومساعده الفرنسي اندريه سيو في 17أيلول /سبتمبر1948

( )1زقوت ،ناهض :قضية الالجئين الفلسطينيين ،ص.9-8

( )2مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،ق اررات االمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي االسرائيلي ،المجلد االول ،عام 1974-1947م،

نقال عن المحاضرة الرسمية للجمعية العامة الدورة الثانية ،الملحق رقم  ،11ص18

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/687fa8cf-97ba-44c2-870a-068033ae29f5

تم الدخول الموقع  2117/12/12الساعة  12ظه ار

( )3مبيض ،هبة :الالجئون الفلسطينيون بين االغتراب واالندماج السياسي ،ص.69
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قرار منصف وتأكيد على أن القرار ينادي بالعودة ثم ينادي بالتعويض وأن العودة ليس بديال عن التعويض؛
بل كالهما واجب.

وبمقتضى مبادئ القانون الدولي واإلنصاف على الحكومات المسؤولية التعويض عن األضرار.

ويرى الباحث أن؛ هذا قرار جيد ألن اإلنصاف يعد أحد المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان ،وتحميل

الحكومات المسؤولية مهمة تعويض الالجئين وهذا بحد ذاته يعد إنصاًفا.
(*)

()1

 ) UNccpبموجب الفقرة الثانية من القرار

وبناء على ذلك يتم تأسيس لجنة األمم المتحدة للتوفيق لجنة (
ً
مهمتها بحث مختلف الجوانب السياسية لحل مشكلة الالجئين وتسهيل التوصل إلى حل شامل ودائم للصراع

العربي "اإلسرائيلي" (.)2

لكنها لم تستطع تحقيق ما جاء من قرار األمم المتحدة الفقرة ( )11من القرار بين األطراف وباءت

محاوالتها بالفشل ،مما دفع المسؤولون من األمم المتحدة بالتفكير بطريقة مختلفة بشأن الالجئين وتضاؤل

فرصة العودة إلى وطنهم ،فأخذوا يطرحون فكرة توطينهم في الدول العربية ،لدراسة جدوى االقتصاد لهذا
الحل البديل مما دفعها بتشكيل لجنة المسح االقتصادي( ))*( UNESMكهيئة فرعية تابعة لها ،وتم تكليف

"غوردون ُكالب" لهذه البعثة ومهامه تتمثل في دراسة الوضع االقتصادي المتضرر من األعمال الحربية في
فلسطين وتقديم توصيات إلى لجنة التوثيق لوضع البرنامج المتكامل والتطويرية الالزمة للتغلب على الضرر

اجتماعيا ،ودفع
اقتصاديا و
االقتصادي وتسهيل عودة الالجئين إلى وطنهم ،واعادة توطينهم واعادة تأهيلهم
ً
ً
التعويض بحسب الفقرة ( )11إلعادة دمج الالجئين في الحياة االقتصادية للمنطقة على أساس تلبية
احتياجاتهم بأنفسهم وتوفير أوضاع اقتصادية تساهم في حفظ سالم المنطقة واستقرارها.

وأكدت في تقريرها على أن عودة الالجئين إلى وطنهم متطلب قرار سياسة يخرج عن نطاق اختصاص هيئة
المسح االقتصادية؛ ولهذا أكدت "لجنة كالب" فشلها في عملها على توطين الالجئين الفلسطينيين ودمجهم
في المحيط االقليمي ،وذلك لعدم رغبة الالجئين أنفسهم في التوطين أو الدمج ،بل إصرارهم وبشدة على

حق العودة إلى ديارهم التي هاجروا منها عام .1948

استنادا إلى التقرير الذي بعثته اللجنة للجمعية العامة لألمم المتحدة الذي أكد فيها على رفض الالجئين
ً
()3
التوطين ومطالبتهم العودة إلى ديارهم فصدر قرار رقم ( )394بتاريخ  14كانون األول ديسمبر 1951م
التخاذ إجراءات تضمن معاملة الالجئين دون أي تمييز في القانون أو الواقع الذين يعودون منهم إلى

ديارهم أو يستوطنون مع تأكيدهم على قرار ( ،)194وتحث الحكومات والسلطات المعينة على الوصول إلى

اتفاق عن طريق المفاوضات المباشرة أو مع لجنة التوفيق للوصول الى التسوية نهائيَّا لكل المشكالت
( )1سليمة ،ناصر :الالجئون الفلسطينيون بين الق اررات الشرعية الدولية والمفاوضات ،ص.123-122
( )2مبيض ،هبه :الالجئون الفلسطينيون بين االغتراب واالندماج ،ص.11 ،13
(*)اختصار(UNEconomic Survey Mission :)UNESM

( )3المرجع السابق ،ص.16-15
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العالقة وأيضا اتخاذ إجراءات تضمن معاملة الالجئين الذين يعودون منهم إلى ديارهم أو يستوطنون دون

أي تمييز في القانون أو الواقع.

()1

وبناء على هذه الق اررات حاولت األمم المتحدة حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم ،وقد
ً
نظر لموازين القوى والدعم الالمحدود من قبل اإلمبريالية
حال التعنت الصهيوني دون نجاح هذه المهمة ،و ًا

الغربية ،وعلى رأسها الواليات المتحدة ،وتفهمها للموقف اإلسرائيلي.

()2

لذا أُصدر قرار رقم ( )4( )312في الثاني من كانون أول /ديسمبر  1949والخاص بتأسيس "وكالة
الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األردني "((*) )UNRWAوذلك لمواصلة العمل السابق

لألمم المتحدة والمنظمات األهلية الدولية( ،)3حيث قامت بتعريف الالجئ الفلسطيني بأنه :الشخص الذي
كانت إقامته العادية في فلسطين خالل الفترة من  1حزيران (يونيه)  1946ولغاية  15أيار (مايو) ،1948

وتعرض لفقدان بيته ومصادر معيشته نتيج ًة للنزاع (الصراع العربي اإلسرائيلي) الذي اندلع في العام 1948
بندا (.)4
ولجأ إلى إحدى الدول حيث تُقدم األونروا مساعدتها ،حيث أن القرار مكون من (ً )22
فباشرت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين (األونروا) عملها على األرض في أيار /مايو  1951وفق

تصورات بعثة المسح االقتصادي في تركيز جهودها على عدة مشاريع تهدف إلى إعادة دمج الالجئين في
االقتصاد اإلقليمي من خالل:
 -1أعمال اإلغاثة :مشاريع صغيرة الحجم تعني التدريب وايجاد فرص العمل من خالل مشاريع صغيرة
الحجم.

 -2مشاريع األشغال :مشاريع متوسطة الحجم من خالل بناء الطرق والتشجير ،وتخضع لرقابة الحكومة.

 -3دعم أعداد قليلة من الالجئين الراغبين في االستقرار في ليبيا والعراق إلقامة مصالح وتنفيذ مشاريع
تنمية واسعة النطاق بالتعاون مع الحكومات المضيفة (.)5

ومن هنا أصبح عمل الوكالة وخاصة في المرحلة األولى من نشأتها في (الخمسينيات) في ميادين

اإلغاثة وبرامج التشغيل لالجئين أي أنها انحصرت في الدور غير السياسي ،وهناك عدة ثغرات منها :

الثغرة األولى تمثلت في حصر عمل الوكالة بدول الشرق األوسط  ،تتمثل في سوريا واألردن ولبنان
وفلسطين وشطبت من عملها في الدول العربية األخرى والعالم ،وأما الثغرة الثانية في تعريف الوكالة

عديدة من الالجئين ،وأما الثغرة الثالثة تتمثل في صالحيات
لالجئ وقد استثنى هذا التعريف أصناًفا
ً
( )1و ازرة االعالم :تاريخ فلسطين وقائع واحداث ،ص.263

( )2عمرو ،نعمان :أثر مشاريع التوطين االسرائيلية على حق العودة الفلسطينية ،ص.9-6

(*)اختصار United Nation Relif and works Agency for Palestine Refugees in the Near East" : (UNRWA(:

(أي وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى)

( )3عبد ربه ،صالح :وكالة األمم المتحدة إلغاثة ،ص.27

( )4عوض ،فوزي :أوضاع الالجئين في قطاع غزة ،ص.25
( )5زقوت ،ناهض :قضية الالجئين الفلسطينيين ،ص.17
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الوكالة ال تتعدى الجانب اإلغاثي والتشغيلي إلى العمل إلعادة الالجئين إلى ديارهم ،األمر الذي يسمح به

العليا لشؤون الالجئين ( )UNHCRالتابعة لألمم المتحدة وال تستطيع توفير الحماية
نظام المفوضية ُ
()1
الدولية لهؤالء كما جرت العادة في حاالت مشابهة في العالم .
فلقد تأثرت سياسات هيئة األمم المتحدة بالضغوط التي ُمورست عليها من قبل ٌّ
الدول العظمى مما نتج
عنها تقصيرها وتخليها عن تطبيق قرارها وحصر نشاطها في مراكز لجوء محدودة وعدم تقديمها خدمات

لهم في المراكز األخرى مما يدخل الشك والريبة في مواقف الهيئة الدولية ويجعلها ترضخ إلى مواقف

ُمتصلبة من الطرف المعتدي ،مما أدى إلى البحث عن حلول بديلة تقوم على التصور اإلسرائيلي
واألمريكي ،خاصة في إطار محاوالت دمج الالجئين في المجتمعات المضيفة أو إخراجهم من المخيمات
من مساعدتهم على االعتماد على الذات وتحقيق االستقالل االقتصادي الذي يشكل بداية االندماج

لألجيال القادمة .

()2

ولقد شجعت االحتالل االسرائيلي على زيادة التعنت والعمل على حل قضية الالجئين خارج اإلطار

الشرعية الدولية محاولة بذلك نزع فكرة العودة إلى الوطن من اذهان الالجئين ومن أجل ذلك اتبعت
السياسة "اإلسرائيلية" اآلتية:

 -1تغيير معالم الوطن األم الذي عرفه الفلسطينيون وعاشوا فيها بإحالل مستوطنين ُجدد في أرض
فلسطين.

 -2إحداث تغيرات في بيئة اللجوء في المحيط اإلقليمي بهدف تسهيل استقبال الالجئين واستقرارهم كبديل
عن الوطن.

 -3التقاطع في المصالح "اإلسرائيلية" الغربية والتي كانت المسؤولة عن الغالبية العظمى من مشاريع

التوطين ومركزة على الحل االقليمي ،مستغل ًة حاجة بعض الدول للدعم األمريكي والغربي في التنمية
االقتصادية من أجل التأثير على مواقفها الداعمة للحقوق الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة.

خالصة القول أن التقاطع في المصالح ما بين الحكومة اإلسرائيلية والدول األوروبية وأمريكا يؤدي إلى
الضغط على وكالة الغوث وتشغيل الالجئين (أونروا ) ويسيس مواقفها خاصة تلك السلوكيات المتمثلة في

تحويل تمويل الوكالة إلى برامج تطبيق السالم الذي يعتبر تسيسا لدور الوكالة ثم إن محاوالت تعريب قضية

الالجئين من خالل رفع مساهمات الدول العربية في موازنة الوكالة ماهي إال محاولة للتهرب من المسؤولية

الدولية تجاه القضية على طريق تحويلها إلى قضية فلسطينية بحته  ،من خالل جعلها قضية تفاوضية بين
السلطة الوطنية الفلسطينية و"إسرائيل" مما يعني تحويل األعباء والمسؤولية عن َّ
الالجئين في الضفة الغربية
والقطاع إلى السلطة الوطنية  ،قبل إنهاء مشكلة اللجوء على أساس ق اررات الشرعية الدولية
( )1عبد ربه ،صالح :وكالة األمم المتحدة إلغاثة ،ص.31
( )2عمرو ،نعمان :أثر مشاريع الت وطين االسرائيلية على حق العودة الفلسطينية ،ص.9-6
( )3المرجع السابق :ص.9-6
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()3

المرحلة الثانية :مرحلة االحتالل اإلسرائيلي حتى بدء االنتفاضة األولى (:)1711-1761
في مطلع عام 1967م تمخضت عنها تصاعد حدة التوتر بين "إسرائيل" وكل من مصر وسوريا واألردن
بين ( )5يونيو  1967م والعاشر من الشهر نفسه تزايد التهديدات اإلسرائيلية بشن عدوانه على سوريا لمنع

االستمرار في تقديم دعم الفدائيين الفلسطينيين أدت إلى احتالل "إسرائيل" لسيناء وقطاع غزة والضفة
الغربية والجوالن وتعتبر ثالث حرب ضمن الصراع العربي " اإلسرائيلي " مما نجم عنها تهجير معظم

سكان مدن قناة السويس ،وكذلك تهجير معظم مدنيي محافظة القنيطرة في سوريا وتهجير عشرات

اآلالف من الفلسطينيين في الضفة بما فيها محو قرى بأكملها ،وفتح باب االستيطان في شرق القدس
والضفة الغربية.

نتيجة فشل الجمعية العامة ألمم المتحدة في معالجة آثار الحرب 1967م تحولت القضية إلى مجلس

األمن ( )1وفي السادس من حزيران /يونيو 1967م نجد أن مجلس األمن قد أصدر عدة ق اررات يدعو فيها
إلى وقف إطالق النار أولها القرار رقم( )233بتاريخ  6حزيران بذلك العام ،ونتج عن ذلك تغييرات

ديمغرافية كبيرة للشعب الفلسطيني حيث تم حدوث نزوح أفواج جديدة بتشريد حوالي نصف مليون
فلسطيني من الضفة الغربية وغزة إلى الضفة الشرقية من األردن والى دول عربية أخرى.

()2

وفي  19يونيو /حزيران 1967م ناقش المجلس عدة مشاريع كانت مقدمه له في اجتماعه ،ومن ضمن
المشاريع مشروع بريطانيا المعروف بقرار رقم ( ))*(242والذي تم إق ارره في  22نوفمبر /تشرين الثاني

عام 1967م

()3

الذي يدعو " إسرائيل " إلى االنسحاب من األراضي التي احتلها في حزيران من العام

ذاته ( ،)4وتحقيق تسوية عاجلة لمشكلة الالجئين بإجماع من جميع أعضاء الدول التابعيين مجلس األمن
وبعدها طالبت الواليات المتحدة األمريكية تطبيق القرار ودعت جميع األطراف إلى الشروع في مفاوضات

مباشرة ،وقد بدأت تنادي بتسوية شاملة وسالم شامل في المنطقة مع تعديل حدود عام 1967م الجديدة

اقتصاديا وعسكرًيا قد
( ،)5وفي الوقت نفسه كانت الواليات المتحدة األمريكية التي ساندت "إسرائيل"
ً
أصرت على أن يكتفي مجلس األمن باالهتمام بوقف القتال بدون إدانة أو طلب انسحاب القوات
اإلسرائيلية من األقاليم العربية المحتلة متذرعا بعذر تحديد الطرف المعتدي في حرب عام 1967م وقد
تجسدت بتهديد الواليات المتحدة باستخدام الفيتو إلسقاط سائر االقتراحات التي تقدم بها أعضاء مجلس

األمن المتضمنة إدانة إسرائيل وارغامها على االنسحاب الفوري وعندما انتهت هذه المهلة وعاد مجلس
( )1هنا ،إياد :واقع تطبيق ق اررات منظمة األمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية ،ص  ،54-53ص112
( )2عبد ربه ،صالح :وكالة األمم المتحدة إلغاثة ،ص.57

(*) لمزيد من االضطالع الرجوع الى الموقع الموسوعة الفلسطينية تم دخول الموقع 2117/12/21م الساعة  9م
https://www.palestinapedia.net/%d8%ac%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%86

( )3هنا ،إياد :واقع تطبيق ق اررات منظمة األمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية ،ص112

( ) http://refugeesps.net/post/1334دخول شبكة العنكبوتية بتاريخ  2117/12/12الساعة 12ظه ار
( )5هنا ،إياد :واقع تطبيق ق اررات منظمة األمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية ،ص112
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األمن في نوفمبر 1967م للنظر في العدوان اإلسرائيلي حرصت الواليات المتحدة على إسقاط سائر
المشروعات التي تدين بصراحة سلوك إسرائيل مما أدخل مجلس األمن في متاهات الصياغة المبهمة
()*( )1

المتعمدة وهو األسلوب الذي تفشى بعد ذلك في أوصال قرار مجلس األمن رقم ()242

 ،وكما

أصدرت قرار رقم (()3317الدورة  )31بتاريخ  11نوفمبر /تشرين الثاني 1975م الذي قرر فيها (:)2
"بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز وطالب القرار جميع دول العالم بمقاومة األيدولوجية
الصهيونية التي حسب القرار تشكل خط ار على األمن والسلم العالميين " ،وحينها لم يتمالك ممثل الكيان

العبري في األمم المتحدة (حاييم هرتسوغ) نفسه ،ليقف أمام ممثلي الدول األعضاء وليمزِق نص القرار
()3

سيلغيه".
ً
قائال" :األمم المتحدة التي صاغت القرار هي نفسها من ُ

وجه الرئيس األمريكي رونالد ريغن كلمة إلى األمم المتحدة،
وفي الذكرى األربعين إلنشاء األمم المتحدة َّ

يبلغها فيها رسميًّا بأن "القرار ( )3379أبشع قرار اتخذته األمم المتحدة في مجمل تاريخها" ،وطالبها

ار بإعادة االعتبار للقرار ( ،)3379خالل
بإلغائه ،في المقابل اتخذت آالف المنظمات غير الحكومية قرًا
تحول
مؤتمر ديربان لمناهضة العنصرية الذي ُعقد في جنوب أفريقيا ،وفي ليلة 2111/9/1 – 8/31م َّ

الخبر إلى الحدث العالمي األول ،ترتب عليه انسحاب الكيان العبري وأمريكا من المؤتمر.

()4

وقد حاول مجلس األمن أن يقتفي أثر الجمعية العامة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني التي دارت

في المجلس في الفترة  14-6يونية  1973م حيث عكف المجلس على مشروع قرار يدين فيه االحتالل

"اإلسرائيلي" لألقاليم العربية سنة 1967م وأن الحل العادل يقتضي تطبيق حقوق الشعب الفلسطيني ولكن
هذا المشروع سقط في الجلسة رقم ( )1735بتاريخ  26يونية 1973م باستعمال الواليات المتحدة

األمريكية (الفيتو)  ،وكذلك أسقطت الواليات المتحدة األمريكية في يناير (1976م) مشروع قرار يدعو إلى
إنشاء الدولة الفلسطينية  ،و كما أسقطت في 1982/4/2م مشروع قرار يدين اسرائيل ألساليبها العنصرية

في قمع ثورة الشعب الفلسطيني.

()*()5

( )1سرحان ،عبد العزيز :الحقوق االقليمية للشعب الفلسطيني في ق اررات منظمة األمم المتحدة ،ص.274-273
(*)

في عقد السبعينيات صدرت العديد من الق اررات الصادرة عن الجمعية العامة األمم المتحدة .لمزيد من االضطالع الرجوع الى المرجع:

(الصوراني ،غازي :فلسطين وحق العودة ،ص.)41-41
(https://www.falestinona.com/ourpalwebsite/ArticleDetails.aspx?ArticleId=1297)2

دخول شبكة العنكبوتية بتاريخ  3352/53/53الساعة 53ظهرا
(http://felesteen.ps/starter/frontend/web/article/oview/150719)3
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( )5سرحان ،عبد العزيز :الحقوق االقليمية للشعب الفلسطيني في ق اررات منظمة االمم المتحدة ،ص288

(*)

فأصدر مجلس األمن عدت ق اررات للضغط على االحتالل االسرائيلي .لمزيد من االضطالع الرجوع الى المرجع( :ملكة ،يحيى :األوضاع

الديمغرافية لالجئين الفلسطينيين ،ص.)36-35
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المرحلة الثالثة :مرحلة االنتفاضة األولى (:)1773-1711
واستمرار الممارسات القمعية على مختلف األصعدة االقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية ونفسية التي
أيضا ما تعرض
تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام وسكان المخيمات بشكل خاص و ً
الالجئون الفلسطينيين في لبنان من مذابح (صب ار وشاتيال) في أيلول 1982م ،فأوضح المفوض العام

لوكالة الغوث الدولية في تقريره السنوي الذي رفع إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة من  /1تموز

 /31 -1987حزيران  "1988هناك نقص كبير في المساكن المالئمة ،والمزيد من الالجئين يجدون
صعوبة في الحصول على فرص عمل وهناك شعور متزايد باليأس وفقدان األمل بين الالجئين " ،وسرعان

ما توالت األحداث اندالع االنتفاضة في كانون أول /ديسمبر  1987في مخيم جباليا وانتشر في جميع

أشكاال مختلفة من اإلجراءات في محاولة
أنحاء القطاع وامتدت إلى الضفة الغربية فاستخدم االحتالل
ً
القمع هذه االنتفاضة فكان منها فرض القيود على التنقل وحظر التجول واالعتقاالت اإلدارية واإلبعاد وهدم

البيوت.

()1

أيضا حدوث تطور مفاجئ وغير متوقع وذلك بقيام "إسرائيل" بالتوجه إلى الجمعية العامة لألمم
وهناك ً
المتحدة بإلغاء ق اررات سابقة صادرة من قرار الجمعية العامة رقم ( )46/86بتاريخ  16كانون أول

1991م بإلغاء قرار الجمعية العامة رقم (3379د )31-تشرين الثاني 1975م الذي صاغه نائب وزير
الخارجية األمريكي آنذاك (لورنس إيغلبرغر) بعبارة" :تقرر الجمعية العامة لألمم المتحدة نبذ الحكم الوارد

في قرارها رقم ( ")3379الذي دفع ( )73دولة صدقت على قرار بهذه األهمية االستراتيجية في عام
1975م إلى التراجع ليصبح في عام 1991م عدد الدول التي وافقت على اإللغاء ( )111دولة( ،)2وترتب

عليها إلى ظهور نظام عالمي جديد خاصة بعد انهيار االتحاد السوفيتي وانفراد الواليات المتحدة بقيادة
العالم وبالتالي بدأت بالبحث عن حل للصراع العربي اإلسرائيلي بما يتالءم مع مشاريعها ورؤيتها

جديدا التي عبرت عنه القيادة الفلسطينية لمنظمة
نامجا
فلسطينيا ً
ً
االستراتيجية ،وتزامن ذلك مع حدوث بر ً
التحرير في19نوفمبر 1988م من خالل موافقة المجلس الوطني الفلسطيني على إعالن قيام دولة
فلسطين فوق أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ،والتوجه نحو بناء على نصائح عربية و"سوفيتية"
تمهيدا
أمال في أن يجعلها طرًفا مقبوًال لدى الواليات المتحدة و"إسرائيل"
تضمن هذا البرنامج تقديم رؤيةً ،
ً
للسماح لها بالدخول في أية تسوية سياسية قادمة ،وبناء على هذا التوجه اعترفت منظمة التحرير رسميًّا

بقرار التقسيم رقم(  )181الصادر عن األمم المتحدة في نوفمبر1947م ،كما اعترفت بقرار مجلس األمن

الدولي( )242ودعت المنظمة في هذا البرنامج إلى" عقد مؤتمر دولي للسالم بإشراف األمم المتحدة

( )1عبد ربه ،صالح :وكالة األمم المتحدة إلغاثة ،ص.64-63
(http://felesteen.ps/starter/frontend/web/article/oview/150719)2
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تشارك فيه الدول الكبرى وجميع أطراف الصراع على قاعدة قراري مجلس األمن( )242و(،)338
واالعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره.

وفي مطلع عقد التسعينيات ومع انتهاء حرب الخليج الثانية أعلنت الواليات المتحدة األمريكية وعدد من

الدول األوروبية عن بدء مشروع كبير يرمي إلى إحالل السالم في منطقة الشرق األوسط ،والبحث عن

طرق لحل القضية الفلسطينية ،وذلك من خالل مفاوضات ثنائية وجماعية ،بمثابة أول إطار عملي جدي

لحل قضية فلسطين وأزمة الشرق األوسط .وعقدت جلسته االفتتاحية في 31أكتوبر 1991م  ،وما ترتب
على ذلك بقبول المفاوض الفلسطيني باستبعاد القرار( )194واكتفى بالق اررين ( )338(،)242كقاعدة

أساسية للتسوية وذلك نزوًال عند االشتراطات اإلسرائيلية والضغوط األمريكية  ،وبالرغم من عدة محاوالت
إلدراج قرار ( ، )194إال أن " إسرائيل" رفضت بشدة أية محاولة لجعل القرار نقطة انطالق للمباحثات،

بينما كانت الق اررات الدولية ذات العالقة بقضية الالجئين والدولة الفلسطينية ( )181(،)194تم

كليا ،بينما ق اررات ( )338(،)242ال عالقة لهما بالقضية الفلسطينية  ،فلم ترد في أي فقرة
استبعادهما ً
منهما كلمة فلسطين أو حقوق الشعب الفلسطيني عدا جملة واحدة في القرار( )242تشير إلى حل مشكلة
أيضا -اليهود المهاجرين من الدول العربية
الالجئين وهي ال تخص الالجئين الفلسطينيين لوحدهم بلً -
وهذا بالطبع ألن الق اررين في األصل اتخذا لمعالجة آثار حرب عام 1967م و1973م بين " إسرائيل"

ويعد اعتماد الق اررين( )242و( )338كمرجعية للتفاوض في (مدريد) وسائر المفاوضات
والدول العربية ُ
()1
الالحقة قد أفقدت ملف الالجئين مرجعيته الشرعية الدولية.
المرحلة الرابعة :مرحلة ما بعد اتفاقية أوسلو ولغاية عام 2112م:
تتويجا
مثلت محطة (أوسلو) أخطر مراحل الصراع لما ترتب عليها من أبعاد وتداعيات ،فجاء اتفاق أوسلو
ً

لسلسلة من جوالت التفاوض السرية التي انعقدت في العاصمة النرويجية أوسلو على مدار سبع أشهر بين
وفدين من المنظمة و"إسرائيل" ،وبعد موافقة كل من الرئيس (ياسر عرفات) ورئيس الوزراء اإلسرائيلي
(إسحق رابين) على توقيع اتفاقية سالم تاريخية في واشنطن.

وتضمن اتفاق أوسلو اتفاقيتين منفصلتين :

األولى :وتم توقيعها في 11سبتمبر 1993م وهي بمثابة االعتراف المتبادل بين الطرفين الفلسطيني
واإلسرائيلي.

رسميا في واشنطن يوم 13سبتمبر1993م ،ونصت على
الثانية :تختص بإعالن المبادئ وتم توقيعها
ً
انسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة وغزة وتشكيل سلطة فلسطينية منتخبة ذات صالحيات محدودة.

( )1زقوت ،عالء :اوضاع الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة  ،2117-1994ص32
171

حيث نصت المادة الخامسة على التالي:
 تبدأ السنوات الخمسة للمرحلة االنتقالية عند االنسحاب من قطاع غزة وأريحا. تبدأ مفاوضات الوضع النهائي بين الحكومة اإلسرائيلية ،وممثلي الشعب الفلسطيني في أسرع وقتممكن ،بما ال يتجاوز بداية السنة الثالثة من الفترة االنتقالية.

 من المفهوم أن المفاوضات ستشمل القضايا المتبقية بما فيها :القدس ،والالجئون ،والمستوطنات،والترتيبات األمنية ،والحدود ،والعالقات والتعاون مع الجيران ،وأي قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك بين

الجانبين.

()1

عقد اتفاقية سالم بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة "اإلسرائيلية

(*)

" في أيلول /سبتمبر 1993

واعالن المبادئ الذي مهد الطريق لمنح حكم الذاتي في غزة وأريحا (أوالً) (.)2

وبما أن هناك قرار يعترف بوجود دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967م الصادر من

الجمعية العامة لألمم المتحدة في الدورة السابعة والستين وفي البند ( )37المتعلق بقضية فلسطين (،)**()3

ويرى بعضهم ال ذهاب إلى األمم المتحدة لنيل االعتراف بدولة على حدود الرابع من حزيران من العام
1967م خطيرة على قضية الالجئين يبرز مخاوف تتبدى عبر تجاهل الشتات الفلسطيني وحقه في العودة

سلبا على
إلى أرض وطنه التاريخي ً
عمال حتى بق اررات األمم المتحدة ذات الصلة .وستؤثر هذه الخطوة ً
تمثيل حق تقرير المصير؛ ألنه حق تقرير المصير ،حق يخص كل الفلسطينيين سواء تواجدوا في داخل
فلسطين أو خارجها ،ويؤكد الرأي القانوني بأن هذا التغيير في الوضع التمثيلي سيهدد بشكل كبير حق
()4

قسرا.
الالجئين بالعودة إلى ديارهم وأمالكهم التي هجروا منها ً
بالرغم من توقيع اتفاق أوسلو إال أن الممارسات االحتالل القمعية ضد القيادات والشعب الفلسطيني
وباإلضافة إلى الظروف االقتصادية ،واالجتماعية الصعبة ،ومحاوالتها المستمرة تحويل التفاوض حول
المرحلة االنتقالية إلى تفاوض حول التسوية النهائية وكذلك ترك مواضيع السيادة المعلقة أو الغائبة.

()5

( )1المرجع السابق :ص32

(*) تم توقيع االتفاق في واشنطن برعاية أمريكية ضمن احتفالية ،ووقعه عن الجانب الفلسطيني محمود عباس أمين سر اللجنة التنفيذية

لـ م.ت.ف وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،ووقعه عن الجانب اإلسرائيلي " شمعون بيريز" وزير الخارجية ،كما وقعه وزي ار خارجية

أمريكا وروسيا كشاهدين

( )2عبد ربه ،صالح :وكالة األمم المتحدة إلغاثة ،ص64-63
( )3ملكة ،يحيى :األوضاع الديمغرافية لالجئين ،ص24

(**)اصدار مجلس االمن العديد من الق اررات يؤكد فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واالستقالل .لمزيد من االضطالع

الرجوع الى المرجع( :ملكة ،يحيى :األوضاع الديمغرافية لالجئين ،ص.)24

( )4شبكة أخبار الالجئين الفلسطينيين في لبنان http://laji-net.net/arabic/Default.asp?ContentID=11294&menuID=20
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حقوق الالجئ الفلسطيني وفق القانون الدولي:
عندما غدت مشكلة الالجئين تتسع في عالم مليء باألحداث والتطورات السياسية واالقتصادية والتقنية،

اما على المجتمع الدولي وبالتعاون مع المؤسسات
وأصبحت المشكلة تأخذ ً
أبعادا ومنحنيات أخرى ،كان لز ً
الحقوقية والقانونية ،وضع نظم ولوائح وقوانين تحمي هذا الالجئ ،وأصبح اإلنسان المستضعف الذي فقد

أيضا -أصبحت كل المؤسسات
الحماية ،إنسان له حقوق حددتها له األعراف والمواثيق الدولية-و ً
وبناء على ذلك نشأت مؤسسات حقوقية وقانونية
اإلنسانية تطالب بتنفيذ حقوق هذا اإلنسان المستضعف،
ً

وانسانية تعني بالالجئ ،وتساهم في حل بعض المشاكل والعثرات التي تعتري طريقة وأسلوب معيشته

(.)1

لذلك فقد قامت هيئات دولية واقليمية ومحلية بالتأكيد على حقوق الالجئ المهددة نتيجة النتهاكات خطيرة

اما مما تبنته
لحقوق االنسان
وبناء عليه قام األشخاص بترك بالدهم والبحث عن بالد أكثر ً
أمنا واحتر ً
ً
إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي أعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة.

( )217ألف (د )3-المؤرخ في 11كانون األول  /ديسمبر 1948م بصدور عدة مواد (*) ،وهذا يأكد حق

اللجوء إلى بالد أخرى غير بلدته األصلية والهروب من االضطهاد الذي يعتبر أخطر انتهاك لحقوق

اإلنسان.

هناك ثغرة تعتري القانون اإلنساني في التعامل مع العائالت التي هاجرت نتيجة الحرب خارج أراضيها،
وتغض الطرف عن العائالت التي تعيش تحت االحتالل وهاجرت من بلداتها أو قريتها إلى بلدة أو قرية

اخرى داخل حدود الدولة المحتلة.

()2

إن هذه الق اررات تؤكد الحقوق غير قابلة للتصرف ،والتي تتضمن ما يلي:

أوًال -حق السيادة على فلسطين وحق في الجنسية فيها (( ،)3وحقه في التجنيس) وهي من الناحية
القانونية به" وصف في الشخص يفيد وجود عالقة قانونية بينه وبين دولة معينة" فأصبحت الجنسية صفة

فضال عن حالته
لصيقة بالشخص فتعبر عن انتمائه إلى دولة أخرى معينة ،تعزز شعوره باالنتماء،
ً
االجتماعية والنفسية بين أفراد الدولة التي ينتمي إليها ويرغب في العيش معها (.)4

( )1جمعية راصد لحقوق االنسانhttp://www.pal-monitor.org/ar/news.php?extend.579.32 :
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( )2سلمة ،ناصرة :الالجئون الفلسطينيون بين الق اررات الدولية ،ص69-67
( )3السنوار ،زكريا :دراسات في القضية الفلسطينية ،ص.141

( )4فرح ،صالح الدين :حقوق الالجئ في الشرعية اإلسالمية ،ص.181
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(**)

( ))1طوعية إلى ديارهم ومنازلهم األصلية بأمن وكرامة ،بدون ضغط واجبار

ثانيا( -حقه في العودة
ً
على العودة من قبل الدولة المضيفة في المقابل عدم رفض دولة المنشأ (الدولة األصلية) لالجئ عودة
هذا الالجئ إليها ( ،)2وكذلك ورد قرار ( )194الخاص بالالجئين الذي أكدته الجمعية العامة والقرار

()237

()3

عام (1967م) الخاص بالنازحين الذي أكدته مجلس األمن اللذان يؤكدان على حق العودة

حق مشروع غير قابل للتصرف وترى اللجنة دون المساس بحق جميع الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم
وأراضيهم وممتلكاتهم أن يمارسه هذا الحق يمكن أن يتم في مرحلتين :

المرحلة األولى :تشمل عودة الفلسطينيين النازحين نتيجة لحرب حزيران  /يونيو 1967م إلى ديارهم.
المرحلة الثانية :عودة الفلسطينيين الذين نزحوا في الفترة الواقعة بين عامي 1947و1967م إلى ديارهم،
وتوصي اللجنة بما يلي:

 -1أن تشرع األمم المتحدة في أثناء تنفيذ المرحلة األولى بالتعاون مع الدولة المعنية مباشرة ومع
م.ت.ف بوصفها الممثلة المؤقتة للسكان الفلسطينيين في اتخاذ الترتيبات الالزمة لتمكين

الفلسطينيين الذين نزحوا في الفترة الواقعة بين عامي 1948و 1967م من ممارسة حقهم في

العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وفًقا للق اررات األمم المتحدة.

 -2أما الفلسطينيون الذين ال يختارون العودة إلى ديارهم فينبغي أن تدفع لهم تعويض عادل ومنصف
وفًقا لما هو منصوص عليه قرار (.)194
أما الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان تقوم على األعراف واألحكام والقواعد والمبادئ التي تشكل منظومة

قانونية دولية شاملة ومترابطة لحماية وضمان جملة الحقوق األساسية للفرد والشعوب وتقوم هذه المركزية

على ":قاعدة الحق في استقرار اإلنسان في إطار حياته وحقه في البقاء في بلده ومغادرته والعودة إليه وأن

طبيعيا لصيًقا ومطلًقا ال يمكن تجاوزه أو وقفه أو انتهاكه أو نكرانه حتى في
حق العودة الوطن يعتبر حًقا
ً
حاالت الطوارئ واالحتالل" ،وبالنسبة لسلطة االحتالل فقد نصت هذه المنظومة على ":إلزام السلطة

المحتلة ،إضافة إلى التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقيات (الهاي) لعامي 1897م و 1917م و
(اتفاقية جنيف الرابعة لعام  ))4( 1949وملحقيها عام  1977وتلتزم وتتقيد بالقواعد والمبادئ الواردة في

االتفاقيات الدولية لحماية وضمان حقوق اإلنسان" ،وفي (المقابل تتوافق النصوص منظومة القانون الدولي

(**)

مصطلح حق العودة ( ":)The right of returnهو الحق الذي يطالب به شخص واحد أو عدة أشخاص بالعودة إلى أماكن التي

كانوا يقطينونها ،وتلك األماكن التي أرغموا على مغادرتها ،وحق استعادتها هناك لألمالك التي انتزعت منه أو التي تركوها".

( )1مبيض ،هبه :الالجئون بين االغتراب واالندماج السياسي ،ص.16
( )2سلمة ،ناصر :الالجئون بين الق اررات الدولية ،ص.194
( )3لصوراني ،غازي :فلسطين وحق العودة ص.41-39

( )4الحسيني ،تماري ،واخرين :الالجئين في القانون الدولي ،ص21-11
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في جوهرها مع نص العالمي لحقوق اإلنسان لعام 1948

()1

الذي أكدت عليه المادة الثالثة عشر (: )2

(لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما فيه بلده والعودة اليه ).

()2

ثالثًا( -حقه في التنقل) أي بحريته فقد جاء في المادة ( )26من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لسنة
 1954م نصه" :تمنع كل من الدول المتعاقدة الالجئين المقيمين على أراضيها بصورة نظامية في إقليمها

هنا بأي أنظمة تنطبق على
حق اختيار مكان إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها ،على أن يكون ر ً
()3
األجانب عامة في نفس الظروف ".
ابعا ( -حقه في عدم إعادته إلى دولة االضطهاد) يمثل حقه في عدم إعادته إلى دولة االضطهاد حيث
رً
جاء في الفقرة األولى من المادة الثالثة من إعالن األمم المتحدة ما نصه أال يجوز أن يتعرض أي شخص
من المشار إليهم أي الالجئين إلجراءات كالمنع من الدخول عند الحدود أو إذا كان قد دخل اإلقليم الذي

جبر إلى أية دولة يتعرض فيها االضطهاد و يقتضي
ينشد اللجوء إليه إلجراءات مثل :اإلبعاد أو اإلعادة ًا
بعدم جواز اإلعادة القسرية لدولة االضطهاد فقد ورد في اتفاقية  1951المتعلقة بالوضع القانوني

لالجئين ،وكذلك بروتوكولها اإلضافي لسنة 1967م وجاء في المادة ( )32من تلك االتفاقية قد
تضمنت ثالث ضمانات :
أ -تقييد سلطة الدولة فيما يتعلق بإبعاد الالجئ وكذلك بحظر َّ
الطرد كقاعدة عامة.

ب -اإلجراءات الواجب إتباعها عند إصدار قرار اإلبعاد ويتم سلوك الطرق المحددة كالقانون ،وأن يكون
الالجئ الحق بإثبات براءته ،واالعتراض ،والتمثيل القانوني.
ت -السماح لالجئ بمهلة معقولة.

()4

خامسا(-حقه في تلقي التعويضات(*)) :في حال اختيار عدم العودة وتلقي التعويضات عن األضرار
ً
المادية والمعنوية

()5

 ،وقد جاء حق التعويض ألول مرة في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ()194

حيث جاء في الفقرة ( )11ما نصه" :أن التعويض يجب أن يدفع عن الممتلكات ،وعن أي خسائر أو

أضرار وقعت لتلك الممتلكات طبًقا لمبادئ القانون" ( ،)6وكذلك صدور قرار ( 51 ،13/129كانون أول
( )1لصوراني ،غازي :فلسطين وحق العودة ص.37

( )2الحسيني ،تماري ،واخرين :الالجئين في القانون الدولي ،ص21-11

( )3فرج ،صالح الدين :حقوق الالجئ في الشرعية اإلسالمية ،ص.178
( )4المرجع السابق :الصفحة .177

(*)مصطلح التعويض ( :)Compensationلالطالع الرجوع للمرجع (مبيض ،هبه :الالجئون الفلسطينيون بين االغتراب واالندماج

السياسي ص.18

( )5سلمة ،ناصر :الالجئون الفلسطينيون بين الق اررات الدولية ،ص194
( )6فرج ،صالح الدين :حقوق الالجئ في الشرعية اإلسالمية.179 ،
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(ديسمبر)1996م  (:يحق لالجئ فلسطين الحصول على ممتلكاتهم والدخل المستمد بعد ذلك  ،بما يتوافق
مع مبادئ العدل واإلنصاف)

()1

وقد ورد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة ( )17الفقرة ()2
()2

تعسفا ".
أنه " ال يجوز تجريد أي أحد من ملكه ً

سادسا (:حقه في التعليم) :حيث ورد في المادة ( )22من اتفاقية سنة 1951م والخاصة بوضع الالجئين
ً
ما نصه" :تمنح الدول المتعاقدة الالجئين نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها فيما يخص التعليم األولي".
الجدير بالذكر أن الحق في التعليم هو من الحقوق العامة التي يتساوى فيها جميع الناس وبالتأكيد منهم

الالجئون ورد في ذلك بنص بالمادة ( )26من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على حق كل فرد
(*) ()3

بالتعليم .

سابعا( -حقه في الرعاية الصحية) فعند لجوءه إلى بلد يجب ضمان الحد األدنى لهم من الرعاية
ً
الصحية وذلك بسبب ما تعرضوا له أثناء قدومهم من نقص في الغذاء والتعب الشديد وكذلك الخوف وعدم
ويحتم على الدولة المتعاقدة وجوب رعايتهم ( ،)4وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية عدة
الشعور باألمنُ ،
ق اررات منها:
 قرار رقم ( )WHA216يونيو 1747م " :التفويض بمساعدة طارئة لالجئين الفلسطينيين ". -قرار رقم ( )WHA311مايو 1747م" :التفويض بالتعاون مع األونروا "

(*) ()5

.

ثامًنا( -حقه تقرير المصير) حيث يقول إن إنكار حق العودة يؤدي إلى حرمان الشعب بالكليَّة من
ممارسة حقه األساس في العيش ككل الشعوب وممارسة حقه في التقرير المصير وهي قاعدة واجبة في
القانون الدولي ولذلك يجب على العالم إجبار الدول المحتلة على تطبيق حق العودة لالجئين الفلسطينيين
مثال بالجئيه
وفق ا
القرران ( )237 ،194الخاصان بالالجئين والنازحين حتى يتحقق للشعب الفلسطيني م ً

( )1الحسيني ،تماري ،واخرين :الالجئين في القانون الدولي ،ص21-11
( )2سلمه ،ناصر :الالجئون الفلسطينيون بين الق اررات الدولية ،ص.196
(*)

أصدر عدة ق اررات من قبل األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم " اليونسكو " لتأكد فيها حق الالجئين في التعليم .لمزيد من

االضطالع الرجوع الى المرجع  (:سالمة ،سعيد :الالجئون الفلسطينيون بق ار ارت ومعاهدات ،ص)73

( )3فرج ،صالح الدين :حقوق الالجئ في الشرعية اإلسالمية ،ص.179
( )4المرجع ،السابق :ص.181-179
(*)

اصدرت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الق اررات من عام1968-1951م بخصوص حق في الرعاية الصحية لمزيد من

االضطالع الرجوع الى المرجع( :سالمة ،سعيد :الالجئون الفلسطينيون بين ق اررات ومعاهدات ،ص.)74

( )5سالمة ،سعيد :الالجئون الفلسطينيون بين ق اررات ومعاهدات ،ص74
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تقرير مصيرهم بالعودة واستعادة الممتلكات؛ ألن من حق كل الشعوب تقرير مصيرهم بأنفسهم وبدون أي
تدخل في شؤونهم

(*))1( .

إن جميع هذه الق اررات تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فهو حق غير قابل للتصرف
وتحقيق المساواة في الحقوق

()2

واقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ،ويجب أن يحكم نفسه

ط ِ
بق
إن ُ
بعيدا عن الهيمنة االستعمارية االحتاللية ،ألنه صاحب األرض ،وهذا الحق للفلسطينيين ْ
بنفسه ً
وناله الفلسطينيون فتكون األمم المتحدة قد قامت بأداء واجباتها التي تضمنتها وميثاقها وق ارراتها ،وطبقت
عادال لكل الشعوب وبدون استثناء (.)3
تطبيًقا ً

تاسعا(-حقهم إعادة التأهيل بعد العودة) ضمن حق الالجئين بعد عودتهم ألراضيهم وممتلكاتهم ،أن
ً
يتلقوا المساعدة لكي يستطيعوا التأهل من جديد واعادة بناء ما دمرته اآلالت الحربية اإلسرائيلية والخراب
الذي لحق ممتلكاتهم ومزارعهم وبيوتهم ،لذلك يجب إعادة توطينهم على أراضيهم.

وبالرغم من جميع الحقوق التي يطالب بها الالجئ الفلسطيني وهي حقوق ثابتة وبإجماع دولي تجاه
المشكلة وتعكس مدى التزامها بمبادئ القوانين الدولية وتطبيقها ،إال أن الشعب الفلسطيني والالجئين هم

الوحيدون في العالم الذين لم ينالوا حقوقهم الشرعية (.)4

وحسب ذلك القرار لعدم بذل الكيان الصهيوني أي جهد لتنفيذ قرار ( )111للعام  1741وقرار ()174

للعام 1741م ،أي منها العتبارات:

 -1قرار التقسيم لم ينفذ :يرجع إلى إعالن (بن غوريون) رئيس الحكومة آنذاك في الكنيسة في نهاية عام
1949م :الذي يقول " إن إسرائيل تعتبر قرار التقسيم ق ار ار غير مشروع وغير موجود "
 -2قرار العودة والتعويض :لم ينفذ كذلك ويرجع إلى أن وزراء الخارجية الصهيونية أرسلوا مذكرة للجنة
الفنية المنبثقة عن لجنة التوفيق في تموز /يوليو  1949وجاء فيها" :إن الساعة ال يمكن أن ترجع إلى
الوراء  ...إن عودة أي الجئ عربي إلى مكان إقامته األصلية إن هي شيء مستحيل" ،وكذلك أكد
(*) أصدرت كل من-1 :لجنة حقوق االنسان ق اررات تؤكد على حق الالجئين الفلسطيني في تقرير مصيره لمزيد من االضطالع الرجوع الى

المرجع( :سلمة ،ناصر :الالجئون الفلسطينيون بين الق اررات الدولية ،ص.)71

-2الجمعية العامة لألمم المتحدة ق اررات تؤكد على حق الالجئين الفلسطيني في تقرير مصيره ،لمزيد من االضطالع

الرجوع الى المصدر( :المكتبة الحرة.) ar.wikisource.org:

( )1سلمة ،ناصر :الالجئون الفلسطينيون بين الق اررات الدولية ،ص198
( )2المرجع السابق :الصفحة .132-131-131

( )3سلمة ،ناصر :الالجئون الفلسطينيون بين الق اررات الدولية ،ص.132
( )4المرجع السابق ،الصفحة .199-193
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(إسحاق شامير) عام 1992م عندما قال" :إن حق العودة هي عبارة فارغة ال معنى لها على اإلطالق،
فلن يحدث ذلك بأي طريقة كانت وبأي شكل من األشكال يوجد فقط حق العودة يهودي إلى أرض
(إسرائيل)".

 -3أما قبولها بااللتزامات ميثاق األمم المتحدة ،واستعدادها للعمل على تنفيذه فإن كل تصرفاتها قد برهنت
منذ اللحظة األولى النضمامها لألمم المتحدة على استخفافها بها ،وتصميمها على عدم االمتثال لسلطتها.

()1

جميع هذه الق اررات تمنح الفلسطينيين الحق في السيادة والدولة ،غير أن إسرائيل ال تكلف نفسها عناء

الردود القانونية على الق اررات الدولية واكتفائها بحق الفيتو الذي تمارسه بكفاءة السياسة األمريكية

إلجهاض أي قرار يفضي إلجراء يمس إسرائيل لذلك ال تلتزم بأي من هذه الق اررات وتحدث الشرعية
الدولية وظلت على موقفها بأن مشكلة الالجئين هي مسؤولية الدولة العربية على أساس أنه ال محل

إلعادة توطينهم ألنهم يمثلون مشكلة أمنية (.)2
نتائج الدراسة:

اقتصاديا ،وكذلك
وسياسيا و
افيا
ً
ً
 -1تعد التغيرات في بنية الشعب الفلسطيني في مختلف النواحي جغر ً
طبقيا نتيجة لهجمة استعمارية وصهيونية ،وأدى إلى ظهور قضية الالجئين الفلسطينيين في المحافل
ً
الدولية

 -2تعد ولدت قضية الالجئين الفلسطينيين وأصبحت جوهر الصراع المتفجر بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين والذي رسم جميع مراحل تطور القضية الفلسطينية بعد تعرضها لالحتالل االسرائيلي بـ

 1948/5/15الذي قام بتدمير الكثير من القرى وتهجير أعداد كبيرة من السكان.

حاضر لدى الكثير من األوساط السياسية والدبلوماسية منذ
ًا
ملفا
بقيت ً
 -3إن قضية الالجئين الفلسطينيين َ
نكبة العام 1948م-حتى اآلن.

 -4عقدت الجمعية العامة لألمم المتحدة جلسة في  14مايو /أيار  1948وصدر القرار رقم ()186
(دأ )2-بتشكيل لجنة إليجاد التسوية سليمة للوضع المستقبلي في فلسطين.

 -5إن ق اررات األمم المتحدة التي صدرت بشأن قضية الالجئين الفلسطينيين أو ما يسمى (الصراع العربي
ار تقضي بموجب عودة الالجئين الفلسطينيين لديارهم وتأكيد على
"االسرائيلي") ما يزيد عن ( )51قرًا
حقوق غير قابلة للتصريف.

 -6يعد القرار ( )194األساس لق اررات األمم المتحدة المتعلقة بقضية الالجئين الفلسطينيين كافة

( )1السنوار ،زكريا :دراسات في القضية الفلسطينية ،ص145
( )2كريم ،محمود :أوضاع الالجئين والنازحين ،ص.62
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يمثل اعترافا دوليًّا بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ عام
1948م ،ويؤكد على أن حق الالجئين في العودة حق جماعي وفردي.

 -7من أسباب عدم حل مشكلة الالجئين حسب قرار ( )194في بداية الخمسينات من القرن الماضي:
-

الموقف "اإلسرائيلي" المتعنت والرافض لعودة الالجئين على أساس قرار ( )194ورفضه االعتراف

بمسؤوليته عن مشكلة اللجوء وربطها بمفهوم األمن.

فبدال من أن يضغط على "إسرائيل"
 -الموقف األوروبي واألميركي الذي يساير الموقف االسرائيلي ً

لتنفيذ القرار ،بدأ في البحث عن حلول بديلة ،تركز على الجانب اإلنساني والدعم االقتصادي لتحسين

أوضاع الالجئين في الداخل ودمج من هم في الخارج ضمن مجتمعات الدول المضيفة.

 تراجع هيئة األمم المتحدة عن موقفها الجاد نتيجة لعدم حيادها وتأثرها بالضغط السياسي خاصة منقبل الواليات المتحدة األمريكية والمجموعة األوروبية الناتج عن التقاء مصالح تلك الدول مع الحركة

الصهيونية ودولة "إسرائيل".

 تعامل بعض الدول المضيفة مع مشكلة الالجئين من منظور اقتصادي ومدى تأثير المساعداتالمقدمة لهذه الدول على بناء اقتصادها والحفاظ على استقرارها.

 ضعف الحركة الوطنية الفلسطينية والموقف العربي السياسي المساند لها مما قلل من تأثيرها على تنفيذالق اررات الدولية نتيجة لإلحباط الناتج من الهزائم المتكررة وقناعة األنظمة العربية بعدم قدرتها على تحرير

أرض فلسطين بعد هزيمة عام 1967م وانعكاسات هذه المواقف على السياسات الدولية.

 عدم ثقة الشعوب العربية بأنظمتها وقدراتها األمر الذي جعل هذه الدول تفكر في استقرارها والحفاظعلى وجودها أوال.

بدال من الهيئة الدولية لالجئين والتي انحصرت مهماتها في
 تشكيل وكالة الغوث وتشغيل الالجئين ًتقديم خدمات إنسانية لتخفيف المعاناة ولم تكن مهماتها الرئيسية إعادة الالجئين الفلسطينيين.

 -8دالالت تخلي األمم المتحدة عن تطبيق القرار (:)194

 -بالرغم من التأكيد على حق العودة سنويا في اجتماعات األمم المتحدة وبما يزيد مئة وعشر مرات حتى

ساكنا.
اآلن إال أن الرفض االسرائيلي مازال مستم ار لتنفيذ هذا القرار دون أن تتحرك هيئة االمم المتحدة
ً

 -عجزت لجنة التوفيق والمصالحة عن القيام بمهامها واعادة مائة ألف الجئ مقابل الحصول على صلح

من العرب.

بناء على قرار من الجمعية
 إنشاء وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) ًالعامة رقم ( )312حيث أخذ يتضح أن المزاج الدولي يتجه نحو إيجاد حلول اقتصادية لدمجهم وليس
إعادتهم لوطنهم.

 -قرار األمم المتحدة رقم ( )242لعام 1967م الذي ينص على تسوية عادلة لمشكلة الالجئين يعني

غض النظر عن عودة الالجئين وتعويضهم.
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 -9صدور قرار رقم ( )186في  14مايو /ايار 1948م والذي ينص على استحداث منصب وسيط األمم
المتحدة إلى فلسطين تتمثل مهامها في تأمين بالخدمات العامة الالزمة لسالمة سكان البالد وايجاد التسوية

سليمة للوضع المستقبلي في فلسطين

 -11إصدار قرار رقم ( )212في  19تشرين الثاني  /نوفمبر 1948م إلنشاء صندوق خاص لإلغاثة
مما دفع لجنة الدولية للصليب األحمر والوكاالت المتنوعة األخرى الستالم مهمات إغاثة الالجئين

الفلسطينية وتشكيل صندوق خاص باإلغاثة.

بندا من أهمها بند ( )4في الثاني من
 -11أصدرت الجمعية العامة قرار رقم ( )312مكون من (ً )22
كانون أول  /ديسمبر 1949م من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة لتأسيس وكالة الغوث وتشغيل

الالجئين في الشرق األدنى لتوفير المساعدة لالجئين الفلسطينيين ،وفي البند الثامن عشر جاء فيها حث
منظمة اليونيسيف واليونسكو ومنظمة ( )WHOوباقي المنظمات الدولية إن َّ
تمد مساعداتها إلى داخل

إطار برنامج الوكالة المختلفة.

 -12في مطلع عام 1967م تمخضت عنها صراع العربي – "االسرائيلي " مما نتج عن ذلك تغيرات

ديموغرافية كبيرة للفلسطينيين حيث نزوح أفواج جديدة بتشريد حوالي نصف مليون فلسطيني من الضفة

الغربية وغزة الى الضفة الشرقية من االردن والى عربية اخرى.

 -13ففي أعقاب حرب حزيران عام  1967تبني مجلس األمن قرار رقم  242الذي يحدد مبادئ السالم
العادل والدائم في الشرق وتأكيده في إيجاد حل عادل لمشكلة الالجئين

 -14إن منظمة األمم المتحدة انحرفت عن دورها بفعل تأثيرات وضغوطات امريكية ويسبب ذلك فقد
مصداقيتها ويبقى القرار حب ار على ورق.

 -15أبرزت الدراسة أن سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه "إسرائيل" اتسمت بسمة أساسية على مدار

سنوات منذ عام 1948م 2112-م هي قوة الثابت وقلة الظروف والمتغيرات الدولية التي جعلت هذه

السياسة تبدو في بعض األحيان محايده ومتوازية.

 -16أهم الق اررات التي وافقت عليها الواليات المتحدة األمريكية القرار رقم ( )194،181، 242هي
ق اررات وليدة مشاريع تبنتها والتي لم تذكر حقوق الشعب الفلسطيني وحق العودة بصورة مباشرة والتفاف

لصالح "إسرائيل"

دور في إصدار قرار ( )242والذي يتضمن مبادئ (جونستون
 -17لعبت الواليات المتحدة األمريكية ًا
الخمسة) الذي ينص على توطين الالجئين في الدول العربية.
 -18قرار رقم ( )242تجاهل جميع الق اررات التي سبقته رغم أنها غير منصفة للقضية الفلسطينيين إال
أن مجلس األمن تأهل في ق ارره وجود الشعب الفلسطيني بالمطلق.

 -19استغلت " إسرائيل " رقم ( )242ببث الخالف بين الدول العربية ما بين مؤيد ومعارض لتحقيق
مصالحها.
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 -21محاولة الواليات المتحدة األمريكية شطب حق العودة الالجئين الفلسطينيين خالل المشاريع التي
تبنتها باسم التنمية واالقتصاد بهدف توطين الالجئين.

 -21صعدت الجمعية العامة من مناهضتها ألساليب "إسرائيل" غير المشروعة في مواجهة الشعب
الفلسطيني وحقوقه باعتمادها القرار رقم ( )3379في  11نوفمبر  /تشرين الثاني 1975م الذي يقرر أن

الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز.

 -22أصدر مجلس األمن عدة ق اررات للضغط على " إسرائيل " بالكف عن ممارستها ضد الشعب
الفلسطيني منذ عام  1979الى 1981م.

 -23حدوث تطور مفاجئ وغير متوقع والمتمثل في قيام "إسرائيل " بالتوجه الى جمعية العامة األمم
المتحدة بإلغاء قرار سابقا صادرة منها رقم (( )3379د )31-تشرين الثاني 1975م الذي صاغة نائب

وزير الخارجية األمريكية (لورنس إيغلبر) ثم صدر قرار ( )46/86بتاريخ  16كانون األول 1991م

بتصويت ( )111دولة.

 -24في بداية عقد التسعينات مع انتهاء الحرب الخليج الثانية أعلنت الواليات المتحدة األمريكية وعدد

من الدول األوروبية عن بدء مشروع كبير ويرمى إلى إحالل السالم في منطقة الشرق األوسط والبحث

لحل قضية الفلسطينيين وعقد جلسته في 31اكتوبر 1991م وما يترتب على ذلك بقبول المفاوض

الفلسطيني استبعاد قرار ( )181 ،194واكتفى بقرار (.)338 ،242

 -25تم توقيع اتفاق (أوسلو) في  11سبتمبر 1993م حيث تبدأ السنوات الخمسة المرحلة االنتقالية عن
االنسحاب من قطاع غزة وأريحا ،وتبدأ المفاوضات الوضع النهائي بين "إسرائيل" وممثل الشعب

الفلسطيني وتشمل على قضايا (القدس ،والالجئين ،المستوطنات)

 -26الذهاب إلى الجمعية العامة األمم المتحدة من االعتراف بدولة على حدود الرابع من حزيران من

خطر التي تتبنى عبر تجاهل الشتات الفلسطيني وحق العودة إلى أرض وطنه
ًا
العام 1967م يمثل
التاريخي وستؤثر على حق تقرير المصير.

 -27لم تقدم الق اررات الدولية شيء جوهري على مستوى قضية الالجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة

على الرغم من تكرارها المستمر التي أشارت إلى تأكيدها على حقوق غير قابلة للتصرف وتقرير المصير

والحرية واالستقالل.

التوصيات:

 -1على األمم المتحدة إعادة النظر في قضية الالجئين الفلسطينيين وعليها أن تتخلص من هيمنة
الواليات المتحدة األمريكية حتى تتمكن من تنفيذ الق اررات الصادرة منها بما يتعلق بحق العودة وحق تقرير

المصير

 -2على القيادة الفلسطينية أن تعيد طرح ق اررات المتعلقة بقضية الالجئين تتمثل بحق العودة وحق تقرير
المصير غير قابلة للتصرف على الجمعية العامة لألمم المتحدة حتى يتم تطبيقها.
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 -3على األمم المتحدة أن تعيد النظر في ميثاقها وتعديله من خالل إلغاء حق نقد الفيتو لما له تأثير
على ق ارراتها.

 -4ضرورة االنضمام إلى المنظمات الدولية للحصول على الدعم والتأييد لقضية الفلسطينيين التي تشمل
على حقوقهم التي اقرت في المجتمع الدولي

 -5الضغط على الجمعية العامة لألمم المتحدة من خالل أعضائها بعرضها على مجلس األمن من أجل
وغالبا ما توضع آليات لتنفيذ هذه الق اررات بخالف الجمعية العامة
االتخاذ بشأنها قرارات تتمتع بقوة اإللزام
ً
يتم عرضها عليها ويتم اتخاذ ق اررات على شكل توصيات.

 -6يجب على الدول العربية التي أجبرت على استضافة الالجئين الفلسطينيين أن تطالب بالتعويض
المادي والمعنوي طبقا لقواعد القانون الدولي لما ترتب من استضافتهم.

 -7في حدوث أي مفاوضات مستقبلية البد أن تضع على أولويات التفاوض بشأن حق الالجئين
الفلسطينيين التي اقرته المجتمع الدولي.

 -8من الضروري وجود قوة عربية هدفه المحافظة على المصالح القومية العربية فيمكنها الضغط على
الدول المتنفذة في األمم المتحدة لالستجابة إلى األماني الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وحقه في تقرير

المصير.

 -9التمسك بحق العودة من خالل التمسك بقرار ( )194مها كانت الضغوط واالبتزاز الممارسة على
الجانب الفلسطيني على طاولة المفاوضات.

 -11العمل بكل الوسائل السياسية والقانونية والدبلوماسية واإلعالمية والتواصل مع المنظمات الحقوقية
والسياسات العالمية من أجل كسب التأييد ودعهم للقضية الفلسطينية التي تتمثل حق العودة وحق تقرير

المصير كقضية دولية سياسية وانسانية والمطالبة بتطبيق الق اررات الصادرة لها.
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إشكالية تطبيق ق اررات األمم المتحدة المتعلقة بفلسطين وانعكاسها على مستقبل القضية الفلسطينية
األستاذ الدكتور /أسامة محمد أبو نحل

اعداد الباحثان

األستاذ /بهاء الدين عبد ربه خلف هللا
باحث في دراسات الشرق األوسط

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر
جامعة األزهر-غزة

ملخص
تشكلت هيئة األمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية التي دمرت الكثير من البشر والحياة على األرض،

حيث قامت بإنشائها الدول العظمي -كما تدعي -من أجل حفظ السالم واألمن الدوليين في أرجاء
تماما
المعمورة ،ولنصرة الدول الضعيفة وانتزاع حقوقها من الدول الجائرة عليها ،لكن األمور اآلن مختلفة ً

ظلمت وحقوقها لم تعد لها ،وأهم هذه الشعوب والقضايا الشعب
عما ذكر ،ألن كثير من الدول والشعوب ُ
الفلسطيني والقضية الفلسطينية .فمنذ صدور أول قرار يتعلق بالشأن الفلسطيني لم ينفذ ولم تلقي له

(إسرائيل) نفسها بال ،والكثير من الق اررات التي تصدر من قبل األمم المتحدة بكافة هيئاتها تخضع

للمصالح الدولية والتحالفات ،ولوال ذلك ألصبح للفلسطينيين دولة ،كما أن مجلس األمن له السلطة
القانونية على حكومات جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة؛ فباتت القضية الفلسطينية ضحية لهذه

التحالفات والمصالح الدولية.

Abstract
The United Nations was created after the Second World War، which destroyed
many people and life on earth. It was created by the Super powers, as it is called
for, to preserve international peace and security throughout the globe, to support
weak states and to extract their rights from unjust states. This is because many
countries and peoples have been wronged and their rights are no longer theirs.
The most important of these peoples and issues is the Palestinian people and the
Palestinian cause. Since the first decision on the Palestinian issue has not been
implemented or received by Israel itself, many resolutions issued by the United
Nations All its bodies but The Security Council has the legal authority over the
governments of all UN member states. The Palestinian cause is a victim of these
alliances and international interests.
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المقدمة:

تباينت اآلراء حول جدوى تطبيق ق اررات األمم المتحدة المتعلقة بفلسطين منذ قرار التقسيم رقم ( )181لعام

 1947وحتى اليوم ،فثمة آراء ارتأت أن هذه الق اررات سوف تحقق للفلسطينيين مكاسب جمة ،أهمها

االنضمام إلى مؤسسات األمم المتحدة المختلفة ،ومن ثم تحقيق حلم الفلسطينيون بإقامة الدولة .بينما

ارتأى آخرون أنها مجرد حبر على ورق لن تحقق للفلسطينيين مكاسب ذات قيمة؛ بل إن مخاطرها أكثر
من ايجابياتها؛ فهذه الق اررات سوف تؤثر على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد

للشعب الفلسطيني ،كما ستؤثر على قضايا مفصلية فلسطينية كالالجئين والقدس ،وترسيم الحدود بين
الدولة الفلسطينية ودولة (إسرائيل).

وستبين الدراسة أن مسألة تطبيق ق اررات األمم المتحدة ليست بالسهلة على الفلسطينيين ،بسبب ضعف

الموقفين العربي واإلسالمي من تلك الق اررات ،باإلضافة إلى ضعف الموقف الفلسطيني نفسه ،وأن الطرف

القوي في المفاوضات هو من سيفرض على الطرف الضعيف معالم هذه الق اررات بصيغتها النهائية ،والتي
لن تصل بأي ٍ
حال من األحوال إلقامة الدولة الفلسطينية على مجمل األراضي الفلسطينية المحتلة.
لذا :ستتمحور هذه الدراسة حول إشكالية تطبيق ق اررات األمم المتحدة المتعلقة بفلسطين ،وانعكاسها على
القضية الفلسطينية ،وأثر ذلك على ما يحدث في القدس من توسيع استيطان وتهويد المدينة المقدسة ،في

ظل الظروف التي تعيشها منطقة الشرق األوسط من ضعف سياسي عربي واسالمي تجاه هذه القضية،

أيضا الموقف الفلسطيني أمام المحافل الدولية.
مما يضعف ً
أهمية الدراسة:

تمكنت القيادة الفلسطينية بعد جهود مكثفة من الحصول على االعتراف األممي بعضوية دولة فلسطين

كعضو مراقب في الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وذلك في  29تشرين الثاني (نوفمبر)  .2112وبهذا
ٍ
ٍ
سيادية،
كعضو مراقب اكتسبت هذه الدولة الصفة السياسية أكثر منها من صفة
االعتراف بدولة فلسطين
وذلك بسبب االحتالل اإلسرائيلي ألراضي الدولة الفلسطينية التي تم االعتراف بها.

إن االعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة لألمم المتحدة لن يؤدي في المنظور القريب لمساعدة

قيادة وشعباً –على تحقيق أهدافهم المشروعة باالستقالل الناجز ،وحل القضايا الرئيسية
الفلسطينيين – ً
المتعلقة بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي كاف ًة.

وتعتبر ق اررات األمم المتحدة المتعلقة بفلسطين بمثابة مستقبل يتأمل من خالله الفلسطينيون بارقة أمل
إلقامة الدولة؛ لذا :ما زالت هذه الق اررات كما هي حبيسة أدراج االمم المتحدة والجمعية العمومية ،حيث

تسببت في وجود فجوة كبيرة بينهما ولم تقبل (إسرائيل) بتلبية الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية.

وتكمن أهمية الدراسة من خالل الحراك الفلسطيني في األمم المتحدة لتطبيق تلك الق اررات ،باإلضافة إلى

الطلبات التي تقدمها القيادة الفلسطينية لألمم المتحدة ،لكسب موقف سياسي والضغط على (إسرائيل)،
حيث إن هناك طلبات تم رفضها من قبل األمم المتحدة بسبب الفيتو األمريكي.
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مشكلة الدراسة:
نظر ألهمية قضية تلك الق اررات بالنسبة للفلسطينيين في ظل عدم تحديد (إسرائيل) -حتى يومنا هذا -
ًا
معالم حدودها الرسمية ،وخطورِة أن ينعكس ذلك سلباً في المفاوضات بين الطرفين على الجانب

الفلسطيني ،والذي ال يتسم طاقمه المفاوض بأي مقومات بالرغ ِم من مرور ما يزيد عن عقدين على توقيع
اتفاق أوسلو ،مما قد يؤدي إلى قبول الجانب الفلسطيني بأي حلول ،ال سيما في ظل الوضع القانوني

المبهم للدولة الفلسطينية من حيث الق اررات المتعلقة بفلسطين.
ولذلك تبلورت مشكلة الدراسة وأهميتها في السؤال التالي:

ما إشكالية تطبيق ق اررات األمم المتحدة المتعلقة بفلسطين وانعكاسها على مستقبل القضية الفلسطينية؟

منهجية الدراسة:

سوف تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،باإلضافة إلى منهج صنع القرار الذي من خالله

سنوضح أهمية الق اررات األممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

تمهيد:

تكون الحروب عندما يكون هناك بشر يتقاتلون ،ومنذ خلق هللا جل في عاله الخليقة والحروب قائمة حتى

عندما كان على وجه هذه األرض أشخاص قلة ال يتجاوزون أصابع اليد ،وتستمر هذه الحروب
واإلشكاليات باستمرار تزايد البشر ووجودهم على األرض ،مما أدى إلى وجود كوارث بشرية من الصعب

حصرها ووصفها ،حتى وان كانت هذه الحروب والخالفات بين البشر مشروعة وغير مشروعة ،بمعنى
أنها تحت مسمى الدفاع عن النفس ،أو من أجل الوقاية أو الحماية ،فبالتأكيد نهايتها خسارة على طرف

دون اآلخر ال سيما الطرفان سيصابان بالخسارة ،وان كان هناك تباين في طبيعة هذه الخسارة او تلك،
حيث عانى منها اإلنسان وما زال يعاني منها حتى وقتنا الذي نعيشه.

تأسيسا على ما سبق :مع تطور البشرية والحداثة التى لحقت بالمجتمعات البشرية ،تم إنشاء هيئة األمم
و ً
المتحدة وتفرع منها منظمات ومؤسسات كالجمعية العامة ومجلس األمن ،من مهامها إصدار القوانين

أيضا .ونحن كفلسطينيين يصيبنا هذا الدفاع عن الحقوق والمطالبة
للدفاع عن حقوق الدول واإلنسان ً
بتطبيقها ،ولكن مع هذا كله ومع إنشاء تلك المؤسسات الدولية ،حصرت في خمس دول دائمة العضوية،
وهي التي تقرر مصير كثير من الدول الصغيرة والضعيفة ،مما تسبب هذا في وقوع الظلم على تلك الدولة

ال سيما ما يحدث في فلسطين ،باإلضافة إلى دول الشرق األوسط.

إن المشكلة في تنفيذ وتطبيق الق اررات الدولية في الشرق األوسط ال تكمن في التوصيات والق اررات بحد

ذاتها ،ألنها ق اررات جاءت محصلة لتوازنات دولية داخل األمم المتحدة في فترة محددة من تاريخ النظام
الدولي .وال يمكننا أن ننتظر من المجتمع الدولي الذي تحكمه الدول الخمسة صاحبة حق الفيتو وعلى

رأسها الواليات المتحدة األمريكية ،أن تقر بالحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني كما يراها العرب
والمسلمين وثوار وأحرار العالم ،وال تتلخص فقط بأن تقوم هذه الدول الكبرى بالضغط على ما يسمي
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أيضا في أسلوب وتعامل الدول العربية
(إسرائيل) االلتزام بهذه الق اررات الدولية؛ بل المشكلة تتجلى ً
والسياسيين والقادة العرب مع الق اررات الدولية ،1وعليه :فإن الدور الذي تقوم به منظمات األمم المتحدة ال
سيما مجلس األمن الدولي في إدارة الصراع بين الدول ،سواء أكانت القوة متباينة أم متوازنة لم تكن

منصفة في إدارتها لتلك الصراعات؛ بل كان دورها المتصاص غضب الشعوب والدول ،هو إصدار

للق اررات فقط ،في حين أنها كانت أحياناً تستخدم هذه الق اررات تحت قرار البند السابع من ق اررات األمم
المتحدة ،وهو قرار ملزم وتستخدم معه القوة عند عدم التطبيق وااللتزام بالقرار .ولكن هذا األمر لم يكن

كثير ،ألنه يستخدم أحياناً ويتجاوز عنه في أخرى ،على الرغم أن هناك حاجة له في كثير من
منصفاً ًا
الق اررات التي تصدر بحق دول ظالمة كـ (إسرائيل) ،ولكن االمر مختلف عند الحديث عنها ،ألن الغرب
هم من أوجدها وزرعها في قلب العالم العربي في فلسطين ،وهي بمثابة قوة تنفيذية للغرب حتى بالرغم من

خصوصا في تلك الفترة النرجسية التي تعيشها (إسرائيل) ،في ظل الترهل واالنشغال
قوتها الحالية ،و
ً
العربي اإلسالمي واقليم الشرق األوسط بأكمله.
وبدأ تعامل األمم المتحدة مع القضية الفلسطينية بعد عامين من إنشائها ،عندما قررت بريطانيا الدولة

المنتدبة على فلسطين إنهاء انتدابها عام  ،1947وتقدمت بطلب بذلك إلى األمم المتحدة التي ناقشت فيه
الموضوع ،وأصدرت القرار رقم ( )181الذي ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين :إحداهما يهودية

واألخرى عربية .وقبلت الحركة الصهيونية قرار التقسيم فيما رفضه العرب والفلسطينيون ،وقرر العرب
إسقاط قرار التقسيم بالقوة المسلحة ،فأرسلوا جيوشاً هزيلة لمحاربة الصهاينة ،وكانت نتيجة حرب آيار

(مايو)  1948هزيمة هذه الجيوش واعالن قيام دولة (إسرائيل) على جزء كبير من أراضي فلسطين
االنتدابية تقدر بـ  %78من مساحتها ،وهو أكثر مما خصص لهم قرار التقسيم.2

المقصود بمصطلح الشرعية الدولية:

كثير مصطلح "الشرعية الدولية" ،فمن أوجده ولمن ُوجد وهل يتم تطبيقه على جميع
يتردد على األذهان ًا
الدول التابعة لألمم المتحدة وغير التابعة لها؟ إن كلمة "شرعية" تعني صفة لما هو قانوني أو مشروع

للداللة على المشروعية والقانون معاً؛ فهو قواعد يلتزم بها الجميع سواء أشخاص أو مؤسسات دول ضمن
إطار نظام هيئة األمم المتحدة أو خارجه .فمنذ إنشاء هيئة األمم المتحدة عام  1945بمجموع  51دولة،
جمعها ميثاق واحد وهو بمثابة دستور دولي يحكم العالقات الدولية جميعها والمترابطة فيما بينها ،حيث

أيضا،
انبثقت منها محكمة دستورية دولية ،كما أُنشئت عدة منظمات تعليمية وثقافية وسياسية واجتماعية ً

جميعا قوانين ودستور هيئة األمم المتحدة.
تحكمها
ً

-1عبد الحكيم وادي" ،أزمة تطبيق ق اررات الشرعية الدولية ،فلسطين نموذج" ،مركز راشيل كوري لحقوق اإلنسان2113/4/8 ،؛
www.rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=4739

 -2عرفات الهور" ،الدولة الفلسطينية واألمم المتحدة واشكالية إدارة الصراع" ،دنيا الوطن2112/3/25 ،؛
www.pulpit.alwatanvoice.com/content/prient/255383
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ولقد أخفقت ما ُسميت بالشرعية الدولية في تحقيق حدود دنيا من العدل في عدد من القضايا الدولية،
وربما كانت القضية الفلسطينية أحد أكثر األمثلة نصاعة على فشلها في إنقاذ ق ارراتها التي ظلت
(إسرائيل) تتعنت في تطبيقها؛ بل ال تفوت فرصة في إبداء احتقارها لها مستفيدة من دعم سخي من

الواليات المتحدة وقوى غربية نافذة على المستوى الدولي.1

ويعتبر الدعم األمريكي الال متناهي لـ (إسرائيل) ،واستخدامها ألوراق الضغط ضد المنظمات

والمحاكم الدولية الجنائية ،عامالً في خسارة السلطة الفلسطينية هذه الورقة الرابحة والوحيدة في يدها (أي:

التوجه للمحاكم الدولية).2

حق ُيراد به باطل؛ فالق اررات
ومهما يكن من أمر :فإن مصطلح "الشرعية الدولية"
ٌ
مصطلح فضفاض؛ فهو ٌ
الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية التي صدرت عن األمم المتحدة ومنذ صدور أول قرار عنها ال يتسم
بأي شرعية على اإلطالق؛ فالقرار رقم ( )181الصادر في عام  ،1947وينص على تقسيم فلسطين إلى

تماما من أدنى شرعية ،إذ يسرق من الفلسطينيين -أصحاب األرض األصليين –جزء كبير
دولتين يخلو ً
من حقهم التاريخي في وطنهم لحساب أناس غرباء ال يمتون بصلة لفلسطين ال من قريب أو بعيد .كما

أن القرار رقم ( )242الصادر في عام  ،1967ال يمت للشرعية بأدنى صلة ألنه تجاهل حقوق الشعب
الفلسطيني ،وتعامل معهم على أنهم مجرد الجئين ،ونص على حق دول المنطقة العيش بسالم ،وبما أن

الفلسطينيين –وقتذاك –لم يكن لهم دولة؛ فبالتالي هم مستثنون من هذا القرار من جهة ،وغير معتد بهم
في أي حل سلمي الحقاً من ٍ
جهة أخرى.
أهم الق اررات األممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية:

كثرت الق اررات التي أُصدرت من قبل هيئة األمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية منذ إنهاء بريطانيا

احتاللها لفلسطين ،وتسليمها للصهاينة بتو ٍ
افق بريطاني صهيوني ،وذلك لزرع أسوأ ما يكون على أرض
اآلباء واألجداد.

أوًال -قرار تقسيم فلسطين رقم (: )111

إن قرار تقسيم فلسطين هو االسم الذي أُطلق على قرار الجمعية العامة التابعة لهيئة األمم المتحدة رقم

( )181والذي صدر بتاريخ  29تشرين الثاني (نوفمبر)  ،1947بعد التصويت ( 33مع ،و 3ضد ،و11
ممتنع) ،وتبنى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء االنتداب البريطاني عليها وتقسيم أراضيها إلى 3

كيانات جديدة:

 -1دولة عربية بمساحة  4311ميل مربع.
" -1الشرعية الدولية" ،الجزيرة نت2116/1/16 ،؛
الشرعية-الدولية-العدل-المستحيلhttp://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2016/1/16/

 -2محمد زريعي" ،لماذا تراجعت القضية الفلسطينية سياسياً واعالمياً" ،الجزيرة نت2117/6/28 ،؛
http://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/6/28
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 -2دولة يهودية بمساحة  5711ميل مربع.
 -3القدس وبيت لحم وأراضي مجاورة تحت وصاية دولية ،حيث كان هذا القرار من أول محاوالت
األمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية.1

ثانيا -قرار حق العودة رقم ()174ك
ً
وهو قرار أصدرته الجمعية العمومية لألمم المتحدة بعد هزيمة العرب في حرب عام  1948وفي العام

نفسه ،وأهم ما ينص عليه القرار :إنشاء لجنة توفيق تابعة لألمم المتحدة ،ووضع القدس تحت إشراف
دولي ،وتقرير حق الالجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل األوضاع ،بحيث تؤدي إلى تحقيق

السالم لفلسطين في المستقبل ،وعلى الجميع الدخول إلى األماكن المقدسة .وتكمن أهمية القرار بأن عودة

الال جئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم هي حق لهم ،وأن عودتهم تتوقف على اختيارهم الحر هم
وحدهم.2

اض محتلة:
ثال ًثا -القرار رقم ( )242القاضي باالنسحاب من أر ٍ
إن القرار رقم ( )242الذي أصدره مجلس األمن الدولي التابع لهيئة األمم المتحدة في  22تشرين الثاني

(نوفمبر)  ،1976جاء تعبي اًر عن الخلل الخطير في ميزان القوى في الصراع العربي اإلسرائيلي ،وهو
الذي ال شك فيه كان نتيجة الهزيمة التي مني بها العرب في الحرب العربية اإلسرائيلية الثالثة في حزيران
(يونيو)  ،1967وهذا القرار لم يتناول القضية الفلسطينية إالَّ كقضية الجئين.3

ابعا -القرار رقم ( )313الداعي لوقف إطالق النار وتنفيذ القرار (:)242
رً
أصدر مجلس األمن بتاريخ  22تشرين األول (أكتوبر)  1973القرار رقم ( )383الذي دعا إلى وقف
ٍ
ناحية أخرى،
إطالق النار على كافة جبهات القتال بين كل من مصر وسوريا من ناحية و(إسرائيل) من

وتنفيذ القرار رقم ( )242بجميع أجزائه ،وتبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم ( ،)1747بـ  14صوتاً
مقابل ال شيء ،وامتناع الصين عن التصويت.4

خامسا -ق اررات ميتة خاصة بالقضية الفلسطينية:
ً
كثيرة هي الق اررات األممية الصادرة بحق القضية الفلسطينية -وهي أعدل قضية تاريخية على مر العصور

من كافة تكوينات هيئة األمم المتحدة ،وأهمها مجلس األمن الدولي والجمعية العمومية ،باإلضافة إلىمحكمة العدل الدولية ،واألمانة العامة ،ومجلس الوصاية ،ولكن أغلب هذه الق اررات المتعلقة بالشأن
 -1محمد هنية" ،ما هي أهم ق اررات قضية فلسطين في األمم المتحدة" ،وكالة شهاب2116/12/24 ،؛
ما-هي-أهم-قرارات-قضية-فلسطين-في-األمم-المتحدة-؟http://shehab.ps/post/5104/

" -2قرار  ،174ما هو قرار حق العودة؟" ،موقع فلسطين سؤال وجواب؛
/اتفاقيات/قرار-594-ما-هو-قرار-حق-العودة-؟http://www.palqa.com/

 -3عبد الوهاب الكيالي ،موسوعة السياسة ،مج  ،4المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،1985 ،ص.776

" -4القرار رقم  ،"331الجزيرة نت2111/3/31 ،؛

القرار-رقمhttp://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2011/3/30/001-
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الفلسطيني صدرت عن الجمعية العمومية لهيئة األمم المتحدة ،وهى أقل قوة من ق اررات مجلس األمن
التي في غالبها ملزمة للبعض ،ومجرد ق اررات تكتب للبعض اآلخر للخروج من حالة الحرج والتحيز ،كما

أن هناك ق اررات تصدر تحت البند السابع كما أسلفنا سابًقا ،وهي ملزمة التطبيق بقوة القانون.

إن أغلب الق اررات المتعلقة بالقضية الفلسطينية تصدر ميتة بطبيعتها بغض النظر عن الجهة التي
تصدرها ،سواء من مجلس األمن أو الجمعية العمومية ،ألن (إسرائيل) ال تلقي لها أي اهتمام ،باإلضافة

إلى الدعم األمريكي لـ (إسرائيل) بالتصويت ضد هذه الق اررات ،وان التزمت الصمت عن بعضها البسيط
الذي ال يمس أمن (إسرائيل) ،وأغلبها تتعلق بالتعليم والصحة وأمور اجتماعية ،كما أن هناك مبادرات
كثيرة طرحت من قبل بعض الدول العربية واإلسالمية ،لكن (إسرائيل) تغمض عينيها عن كل هذا ،وذلك

يعود للضعف والترهل العربي واإلسالمي؛ فالقضية الفلسطينية ال تنتصر لوحدها؛ بل بحاجة لدعم عربي

أيضا للتخلص من االحتالل .وذلك مع التذكير بأهمية هذه الق اررات بأنها تصدر
إسالمي واقليمي ودولي ً
باللغة اإلنكليزية ،وحين ترجمتها للغة أخرى ال سيما العربية منها وهذا ما يهمنا ،ومهما كانت دقة الترجمة
لكن يحدث لغط وتقوم باستغالله (إسرائيل) لصالحها.

سادسا -الق اررات الخاصة بالقضية الفلسطينية وتدعو إلى وال ٌتلزم:
ً
من مهمات األمم المتحدة الرئيسية حفظ األمن واالستقرار الدوليين في العالم ،ومن ضمنها حفظ السالم

في الشرق األوسط ،وحل الصراع العربي اإلسرائيلي وجوهره القضية الفلسطينية ،هذا باإلضافة إلى
مهماتها النظرية .أما عن تطبيقها لهذه المهام والق اررات الصادرة عنها؛ فهي كغيرها من الدول والمؤسسات

وترضخ لضغط األقوى والمصالح الذاتية بموجب ميثاق هيئة األمم المتحدة ،حيث يوافق جميع أعضاء

األمم المتحدة على قبول ق اررات مجلس األمن وتنفيذها نظرياً .أما عن تنفيذ الق اررات على أرض الواقع؛
يضا تخضع وترضخ لحكم األقوى والمصالح الذاتية ،لذا :ترى الكثير من ق اررات مجلس األمن على
فهي أ ً

عاما ال تطبقها (اسرائيل).1
مدى ً 69
تأسيسا على ما سبق :فإن جميع الق اررات الصادرة عن الجمعية العمومية لهيئة األمم المتحدة وهي ق اررات
و ً
ليست ملزمة ،إنما بمثابة دعوة إلى ،أو توصية بتنفيذ قرار ما .ولم ينفذ قرار صدر عن هذه الهيئة منذ

أيضا
االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين ،وحتى وان صدر قرار عن مجلس األمن وهي األكثر قوة وهي ملزمة ً

لتنفذ في كثير من الدول ،باستثناء ما يتعلق بالقضية الفلسطينية لألسباب التي ذكرت آنفاً ،منها :المصالح

أيضا في عدم
الذاتية ،والمساندة األمريكية والغربية لـ (إسرائيل) ،والضعف العربي واإلسالمي الذي يساهم ً
كثير أو التذكير بها.
تنفيذ مثل هذه الق اررات ،وال حتى ذكرها ًا
فقد قامت الكثير من النقاشات والتوضيحات الدولية وممثلي الدول من أجل تفسير االختالف بين النسخة

اإلنكليزية والفرنسية؛ فالجانب اإلسرائيلي وحلفاؤه متمسكون بالنسخة اإلنكليزية ،أما الدول العربية والدول
 -1حنا عيسى" ،هيئة األمم المتحدة والقضية الفلسطينية" ،موقع دنيا الوطن2115/5/6 ،؛
www.pulpit.alwatanvoice.com/content/print
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المحايدة فمتمسكين بأن النسخة الفرنسية هي المفهومة والمنطقية لقرار مجلس األمن ،وقال ذلك صراحة

ممثلي فرنسا واالتحاد السوفيتي –سابًقا -والهند وغيرها.1
وباإلشارة إلى ما سبق :فإن الق اررات الصادرة من هيئة األمم المتحدة ال سيما من مجلس األمن الدولي،

وان لم تصدر تحت الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر ،ال تكون ملزمة التطبيق بغض النظر
عن سبب صدورها والموقف منها .وبالعودة إلى الموضوع الفلسطيني وهو األهم ،وعلى امتداد الصراع

اإلسرائيلي العربي ال سيما الصراع الفلسطيني لم يصدر مجلس األمن أي قرار مستند إلى هذه الفصول
سابقة الذكر ،إالَّ إذا كانت في صالح (إسرائيل) ،كالقرار الذي صدر في عام  1948لوقف إطالق النار
بين (إسرائيل) والعرب ،حتى تتمكن من استعادة أنفاسها ،وبالفعل كان قوة لها ،مما أتاح لها الحصول

على إمدادات ،وعدلت من خاللها ميزان القوى على األرض ،لكن هذه الق اررات لها أهمية سياسية

أيضا دولية ،وان لم تنفذ فكثير من الدول األوروبية تعاطفت مع القضية الفلسطينية ،ودعمتها
ودبلوماسية و ً
سياسيًّا واقتصاديًّا بالرغم من العالقات الحميمة التي تربطها بـ (إسرائيل).
وتعتبر ق اررات األمم المتحدة ملزمة بحق الدول التي تصدر بحقها هذه الق اررات ،ويجب تنفيذها سواء

صدرت عن الجمعية العامة أو مجلس األمن ،وفي كال الحالتين صدرت عن هيئة أممية رسمية ،وهي
بمثابة تعبير عن رأي هيئة األمم المتحدة وأجهزتها الرسمية ،كما أنها تتألف من شقين -أي هذه الق اررات

–الديباجة والمنطوق؛ فاألولى تتم على أساسها نصائح وتوجيهات ،أما الثانية فينص على رأي الهيئة أو
القرار المراد إصداره بحق هذه الدولة أو تلك.

ومن أهم الق اررات التي أخذت صدى سياسي واعالمي بحق القضية الفلسطينية ،كان آخر قرار صدر بحق
القضية الفلسطينية والذي يدين فيها االستيطان اإلسرائيلي ،وألول مرة تقوم الواليات المتحدة باالمتناع عن

التصويت لهذا القرار وتمريره ولم تتخذ حق النقض (الفيتو) ،وهو من أهم الق اررات التي رحبت به السلطة

الفلسطينية وكثير من الدول ،حيث القت إجماع دولي كثير ،علماً بأن الواليات المتحدة لم تعترض ليس
بسبب دعمها للفلسطينيين؛ بل بسبب خالف كان قائم بين اإلدارة األمريكية بقيادة الرئيس باراك أوباما
التي كانت في آخر حكمها وبين (إسرائيل) وال سيما رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو ،حيث كان ذلك جزء

من العقاب لحكومة األخير.

عضوا في مجلس األمن لصالح القرار ،في حين امتنعت الواليات
عاما ،صوت 14
ً
وألول مرة منذ ً 36
المتحدة لوحدها عن التصويت ،وفيما يلي نص القرار:
"إن مجلس األمن ،إذ يشير إلى ق ارراته ذات الصلة ،بما فيها الق اررات )242( :لعام  )338( ،1967لعام

 )448( ،1973لعام  )465( ،1979لعام  )476( ،1981لعام  )478( ،1981لعام ،1981
( )1397لعام  )1515( ،2112لعام  )1851( ،2113لعام  ،2118مسترشداً بمقاصد ومبادئ ميثاق
 -1المرجع السابق.
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األمم المتحدة ،ومؤكداً من جديد في جملة أمور على عدم جواز االستيالء على األرض بالقوة .واذ يؤكد
من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب ،المؤرخة في 2

آب (أغسطس)  1949على األراضي الفلسطينية ،بما فيها القدس الشرقية واألراضي العربية األخرى

المحتلة منذ عام .1"1967
مواقف من القرار:

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية قرار مجلس األمن رقم ( )2434صفعة مدوية للسياسة اإلسرائيلية ،وذكر

المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة :أن القرار إدانة بإجماع دولي كامل لالستيطان ،ودعم

قوي لحل الدولتين .وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات :إن يوم  23كانون االول

(ديسمبر)  ،2116هو يوم تاريخي وهو انتصار لما ُيسمى "الشرعية الدولية" ،والقانون الدولي ،والمواثيق
باطال وغير شرعي.
الغيا و ً
الدولية ،خاصة أنه يعتبر االستيطان ً
أما المندوبة األمريكية في مجلس األمن سامنتا باور فقد قالت :إن الواليات المتحدة لم تستخدم الفيتو ضد
القرار ألنه يعكس الحقائق على األرض ،وينسجم مع السياسة األمريكية ،مشيرة إلى أن استمرار البناء
االستيطاني "يقوض بشكل خطير أمن إسرائيل" .بينما مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد

علق على القرار بقوله :إن (إسرائيل) ترفض هذا القرار المعادي لها والمخزي من األمم المتحدة ولن تمتثل
له .وأضاف :إن إدارة الرئيس أوباما لم تفشل فقط في حماية (إسرائيل) من هذه العصابة في األمم
المتحدة؛ بل تواطأت معها وراء الكواليس".2

وعليه :يجب االشارة إلى أن هذه الق اررات القت صدي سياسي واعالمي قد يخدم القضية الفلسطينية أمام
المحافل الدولية ،لكن األمور تختلف على أرض الواقع حتى وان امتنعت الواليات المتحدة عن االعتراض
عليه ،ولكن صدور القرار شيء وتنفيذه شيء آخر ،حيث يتطلب تنفيذه قوة من مجلس األمن ،لكن

الواليات المتحدة لم تصوت رغب ًة في إرضاء الفلسطينيين ،وليس دعماً وحباً لهم؛ بل كانت آنذاك بسبب
خالف بين حكومة نتنياهو وادارة الرئيس أوباما كما أسلفنا اإلشارة ،حيث كان صفعة لحكومة نتنياهو

بسبب السخط األمريكي عليها ،وان لم يجد تطبيقاً على أرض الواقع؛ بل يخدمها سياسيًّا ودوليًّا ،ويقوى
من المواقف الفلسطينية أمام المحافل الدولية ،حيث يكون حجة على (إسرائيل) ،والمطالبة بتنفيذ ق اررات
هيئة األمم المتحدة .

ار ،تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة
وفي كل عام تتبنى الجمعية العامة لألمم المتحدة  16قرًا
للتصرف ،بما في ذلك حق تقرير المصير ،واقامة الدولة المستقلة "حق العودة" و"السيادة على الموارد
" -1نص قرار مجلس األمن حول االستيطان" ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2116/12/24 ،؛
www.wafa.ps-page.aspx?id=8nvcu6a

" -2قرار مجلس األمن بمطالبة إسرائيل بوقف االستيطان" ،الجزيرة نت2116/12/24 ،؛
www.aljazeera.net/encyclo /events
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الطبيعية" ،وعدم شرعية االستيطان" ،لكن غالبية هذه الق اررات لم تجد طريقها إلى التنفيذ حتى يومنا هذا.
ومن أبرز هذه الق اررات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية -باإلضافة إلى الق اررات سابقة الذكر -منذ

عام  1948وحتى يومنا هذا:

 بتاريخ  21آب (أغسطس)  ،1981تبنى مجلس األمن القرار رقم ( )478الذي رفضباطال وغير شرعي.
الغيا و ً
االعتراف بقرار (إسرائيل) ضم القدس ،واعتبره ً
 بتاريخ  12آذار (مارس)  ،2112تبنى مجلس األمن الدولي القرار رقم ( )1397الذي يذكردولة فلسطين للمرة األولى.

 بتاريخ  29تشرين الثاني (نوفمبر)  ،2112صوتت الجمعية العامة لألمم المتحدة لرفع مكانةفلسطين إلى دولة مراقب في األمم المتحدة.

 بتاريخ  31أيلول (سبتمبر)  ،2115رفع علم فلسطين في مقرات األمم المتحدة إلى جانبأعالم باقي الدول الـ  193األعضاء في المنظمة األممية.1

وكثيرة هي الق اررات التي صدرت بخصوص القضية الفلسطينية من قبل هيئة األمم المتحدة ،سواء من

الجمعية العامة ،أو من مجلس األمن ،أو من خالل المؤسسات األخرى التابعة للمنظمة الدولية ،لكن لم
تطبق هذه الق اررات وذلك يعود لتعنت ورفض (إسرائيل) لتنفيذ تلك الق اررات ،وان كانت هذه الق اررات
بالنسبة للفلسطينيين سياسية أكثر منها سيادية ،نستطيع أن نلمسها على أرض الواقع ونعيشها ،ولكن تبقى

مجرد ق اررات وأرقام تكتب وتقال أمام الملء ووسائل اإلعالم ،يتداولها القادة ،ولكن ما نريده هو تطبيق
تلك الق اررات على األرض كي يعيش الشعب الفلسطيني كمثل باقي شعوب دول العالم ،ويشعر باألمن

واالستقرار.

تحديات قائمة:

يذهب الفلسطينيون إلى أبعد من االعتراف بدولة غير عضو ،حيث يرون في قبول األمم المتحدة
واالعتراف بدولة فلسطين بأنه لن يدفع إلى ترحيل القوات اإلسرائيلية من األراضي الفلسطينية المحتلة،

ولكن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في إنهاء االحتالل وتحقيق الحقوق الفلسطينية ،باإلضافة إلى أنها

ستعيد تنظيم العملية السياسية –إن انطلقت من جديد -ووضعها في سياقات القانون الدولي ،وبالتالي:
وجود مرجعيات للتفاوض .ويالحظ المتابع للشأن الفلسطيني بأن القيادة الفلسطينية باتت على قناعة بأن

التوجه إلى األمم المتحدة من شأنه تعزيز مكانة القضية الفلسطينية في المشهد الدولي ،ويدفع الفلسطينيين

في ذات الوقت إلى الحرية واالستقالل ،عوضاً عن الحديث المتكرر عن مفاوضات عبثية.2
" -1ق اررات في األمم المتحدة أعقبت النكبة" ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2116/5/15 ،؛

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=h8cKWEa692227088454ah8cKWE

 -2نبيل السهلي" ،فلسطين في األمم المتحدة ..اآلمال والتحديات ،الجزيرة نت2112/11/19 ،؛
www.aljazeera.net/knowegate/oprinions
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األمم المتحدة واستخدام القوة:
على مدى سنوات طويلة تسافر السلطة الفلسطينية إلى األمم المتحدة في نيويورك ،لتحصل على اعتراف
بما ترنو إلى تحقيقه وهو الدولة الفلسطينية المستقلة ،وفي كل سنة تعود بخفي حنين لتستعد لجولة جديدة
في العام التالي .فقد تم تطبيق الشق المتعلق بإقامة دولة اليهود وفق قرار التقسيم رقم ( ،)181ألن الدول

القوية كانت تؤيد قيامها على الرغم من أن ق اررات الجمعية العامة ليست ملزمة؛ فالقوة هي التي تقرر

واألُطر الشرعية عبارة عن أدوات إلضفاء الشرعية على سياسة األقوياء .ولهذا :لم تطبق (إسرائيل) قرار

مجلس األمن رقم ( )425على الرغم من أنه ملزم .ولم يمتلك العرب قوة حتى اآلن لفرض عمل تنفيذي
على األمم المتحدة ،ولن يتمكنوا من ذلك إالَّ بعد أن تؤمن األمم القوية أن ال مجال أمامها إالَّ التنفيذ.1
فمنذ ما قبل عام  1967تصدر هيئة األمم الق اررات بمختلف أجهزتها ومنظماتها وأهمها مجلس األمن
والجمعية العامة بما يتعلق بالشأن الفلسطيني ،واالنتهاكات اإلسرائيلية ،والممارسات البشعة التي تمارسها

(إسرائيل) ضد حقوق اإلنسان ،ال سيما في مدينة القدس المدينة التي تحمل الرمزية التاريخية واإلسالمية
والوطنية للفلسطينيين وللعالم اإلسالمي والعربي معاً.

وباإلشارة إلى القضية األهم والتي تخص كل فلسطيني وعربي واسالمي وهي قضية القدس ،فعندما عادت

قضية القدس تطرح منذ عام  1967وفي مواجهة اإلج ارءات اإلسرائيلية ،كانت ق اررات األمم المتحدة سواء

في إطار الجمعية العامة أو مجلس األمن ،تتوجه للقدس باعتبارها القدس المحتلة عام  .1967ولقد سقط

الخطاب التقليدي الذي كان سائداً في السنوات األولى الهتمام األمم المتحدة بهذه القضية ،وجرى كل ذلك
في أجواء غياب دور فاعل على المستوى العربي واإلسالمي لالهتمام بموضوع القدس ،فيما وصلت
سياسات االحتالل حداً لم يعد محتمالً وال مقبوالً ،حيث أكملت (إسرائيل) احتاللها لمدينة القدس بعد حرب
عام  ،1967وضمت األجزاء الشرقية منها إلى الغربية.

وقد نظرت الجمعية العامة في الدورة الطارئة الخامسة من  21-4تموز (يوليو)  1967أزمة الشرق

االوسط الناشئة عن حرب عام  ،1967وكانت قضية القدس هي القضية الوحيدة بين كل القضايا

المتفرعة عن قضية فلسطين التي اتخذت قرار حازم في شأنها بعد هذه الحرب.2

وعليه :فإن كل ما قيل واتخذ وصدر بحق القضية الفلسطينية سواء من مجلس األمن أو الجمعية العامة

فكالهما جزء من هيئة األمم المتحدة .فـ (إسرائيل) ال تلقي لها أهمية وال شان بما يصدر عنها ،وفي
ٍ
مقابلة أصر
التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء اإلسرائيلي في  21كانون األول (ديسمبر)  2112في

قائال" :إن ما تقوله األمم المتحدة ال يعنيني" .وعلى
فيها على برنامج (إسرائيل) االستعماري وغير القانوني ً

 -1عبد الستار قاسم" ،رحالت السلطة الفلسطينية إلى األمم المتحدة" ،الجزيرة نت2112/11/18 ،؛
www.aljazeera.net/knowled/opinions

 -2عصام سلط" ،الواقع يفرض الواقعية (القدس في ق اررات الشرعية الدولية)" ،مؤتمر يوم القدس الثامن ،جامعة النجاح ،2116 ،ص.55
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أرض الواقع تجلى هذا في التصعيد المنهجي لحملة (إسرائيل) االستيطانية غير القانونية ،وخاصة في

الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة وما حولها.1

إن كل ما صدر من ق اررات دولية وتوصيات بشأن القضية الفلسطينية ،بصفتها القضية المركزية في
الشرق األوسط ال يرقى إلى طموحات الشعب العربي الفلسطيني ،أو يتطابق مع حقوقه التاريخية ،إالَّ أنه

مكسبا يجب التمسك به والعمل على مراكمته ،ومن هذه الق اررات الدولية قرار التقسيم رقم ()181
يعد
ً
الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  ،1947وقرار الالجئين رقم ( )194عام ،1948
والق اررات ،)338( ،)242( :والق ارران )3236( ،)3189( :الصادران عن الجمعية العامة والمتعلقان
بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف ،والق ارران )2672( ،)2649( :الصادران عن الجمعية العامة

عام  ،1971واللذان يتحدثان عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ،والق اررات،)617( ،)615( :

( )618الصادرة وقت االنتفاضة األولى التي اندلعت في المدن الفلسطينية.2

وكل الق اررات والتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة وغيرها ،باإلضافة إلى اتفاقيات جنيف والهاي

الخاصة باألراضي المحتلة ،وكيفية التعامل معها ،كلها إنجازات تضفي طابعاً دوليًّا على القضية العربية
الفلسطينية ،وتكرس وجود الفلسطينيين كشعب خاضع لالحتالل ،وتنقل قضيته ومعاناته إلى العالم في

وقت أصبح فيه لإلعالم والرأي العام العالمي تأثير في تطور األحداث في مختلف بقاع العالم.3

وعليه :فإ ن كل الق اررات األممية الصادرة بحق القضية الفلسطينية ،ما زالت حتى اللحظة مخزنة في أدراج
هيئة األمم المتحدة ،ليس لعدم مصداقيتها؛ بل لعدة أسباب منها:

 -1الموقف االمريكي الداعم لالحتالل اإلسرائيلي ،وعدم تمرير أي قرار يؤثر بالسلب على (إسرائيل).

 -2الموقف اإلسالمي والعربي الضعيف والمترهل الذي ال يشكل أي أهمية في هيئة األمم
المتحدة ،وال حتى أي موقف اعتراض يؤثر على هذه الق اررات.

 -3اإلشكالية الفلسطينية الداخلية ،وعدم التوافق على رؤية فلسطينية جامعة.

 -4تنامي القوة اإلسرائيلية في الشرق األوسط والعالم على الصعيد العسكري بدعم غربي،
بالمقابل ضعف القوة االقتصادية والعسكرية العربية ،واشعال الفتن والحروب إلضعاف

الموقف اإلسالمي والعربي.

 -5المصالح الدولية والتحالفات اإلسرائيلية مع كثير من الدول العربية واإلسالمية ،واظهار أن
(إسرائيل) ضحية لإلرهاب.

ثم :يجب على صناع القرار إعداد خطط لمواجهة مثل هذه الق اررات من قبل متخصصين وحقوقيين
ومن َّ
وقانونيين ،لمواجهة مثل هذه الق اررات التي تصدر من قبل هيئة األمم المتحدة وال تنفذ ،ومعرفة وتوضيح

 -1األمم المتحدة" ،مجلس األمن السنة الثامنة والستون ،الجلسة  ،"6716نيويورك 23 ،كانون الثاني (يناير)  ،2113ص9
 -2وادي" ،أزمة تطبيق ق اررات الشرعية الدولية" ،مرجع سابق.
 -3المرجع السابق.
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اإلشكالية التي تحول دون تنفيذ مثل هذه الق اررات سواء صدرت عن الجمعية العامة أو مجلس االمن
الدوليين ،باإلضافة إلى تسخير اإلعالم الفلسطيني والدولي للقيام بدوره الفعال في مثل هذه القضايا والتي

تؤثر على الرأي العام على األصعدة كافة ،كما ينبغي على الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسات
المجتمع المدني المحلية والدولية ،من زيادة التصدي لمثل هذه الق اررات ،وتوسيع الحمالت الدولية لتوضيح

ما ألهمية صدور ق اررات كهذه من قبل أعلى هيئة أممية لها سيادتها ومكانتها لكن دون جدوى ،كما
ينبغي على السلطة الفلسطينية االستمرار في التوجه لألمم المتحدة ،واعداد دراسات متخصصة قانونية

أيضا العمل مع استشاريين دوليين ومشرعين وأكاديميين ومثقفين
لمواجهة عدم تطبيق مثل هذه الق اررات ،و ً
دوليين ومؤسسات دولية حكومية وغير حكومية.
إن السلطة الفلسطينية وحدها ال تستطيع مواجهة (إسرائيل) أمام المحافل الدولية واألممية؛ بل يجب على

القيادة الفلسطينية تسخير كافة طاقاتها المحلية والدولية من أجل بقاء القضية الفلسطينية هي القضية

المحورية على أقل تقدير في منطقة الشرق األوسط ،كما ينبغي على صناع القرار الفلسطيني العمل على
األصعدة كافة :المحلية والدولية ،وتسخير كافة الدول والمؤسسات المساندة للقضية الفلسطينية ،من أجل
تنفيذ ق اررات مجلس األمن الدولي والجمعية العمومية ،وليست توصيات واحترام ق اررات؛ بل تطبيقها،

وتكوين تحالف إسالمي وعربي قوي على أقل تقدير ،من أجل تعزيز دور ومكانة القضية الفلسطينية داخل

أروقة هيئة األمم المتحدة لمواجهة التعنت اإلسرائيلي.

الخالصة:

إن جل الق اررات التي صدرت من قبل هيئة األمم المتحدة المتعلقة بالشأن الفلسطيني ،تدعو أو تطالب

خصوصا بعد حرب عام  ،1967فيما يتعلق بالفلسطينيين وكأنها
(إسرائيل) باحترام حقوق اإلنسان و
ً
دور كبي اًر في مساندة (إسرائيل) ،وعدم تمرير أي
تتوسل إليها ،كما لعبت الواليات المتحدة وما زالت تلعب ًا
ق اررات يمس بأمنها كما تدعي .وبالمقابل :ال تجد دولة لها شأن دولي كالواليات المتحدة تساند القضية

الفلسطينية ،وان كانت هنالك بعض الدول تتعاطف مع القضية الفلسطينية فقط وهذا ال يكفي .كما لعبت

دور كبي اًر في صدور جل الق اررات األممية التي تتعلق بالشأن الفلسطيني ،كما كانت
الواليات المتحدة ًا
تسخر كل طاقاتها والضغط على الدول صاحبة أي مشروع قرار يتعلق بالفلسطينيين ،كما أن أغلب
الق اررات التي كانت تصدر من قبل هيئة األمم المتحدة ،كانت تصدر من قبل الجمعية العمومية وليس

مجلس األمن وان كانت غير ملزمة؛ بل كانت تحمل الوصاية لـ (إسرائيل) باحترام حقوق اإلنسان ،والعمل

مع الج هات الدولية لتوفير وتسهيل الحياة على السكان الفلسطينية من ناحية إنسانية وليس سياسية
وسيادية.
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أوًال -النتائج:

النتائج والتوصيات

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 -1إن الق اررات التي صدرت عن هيئة األمم المتحدة المتعلقة بالشأن الفلسطيني من الكثرة بمكان ،لكنها
لم تنفذ على أرض الواقع.

 -2إن أغلب الق اررات التي صدرت عن هيئة األمم المتحدة كانت من قبل الجمعية العمومية وليس
مجلس األمن الدولي.

 -3إن جل الق اررات التي صدرت كانت تحت بند الوصاية وليس التنفيذ ،وكانت غير ملزمة للطرف
المعتدي (أي :إسرائيل).

 -4إن أي قرار من تلك الق اررات لم يستخدم تحت البند السابع والذي هو ملزم التنفيذ بالقوة من قبل
مجلس األمن الدولي.

 -5إن ضعف الموقف العربي واإلسالمي السياسي وعدم تصديه للعربدة اإلسرائيلية ،شجع الواليات
المتحدة و(إسرائيل) على عدم تنفيذ أي قرار صدر عن هيئة األمم المتحدة.

 -6إن غياب أي صوت إسالمي أو عربي ضمن الق اررات الخمسة القوية والنافذة لدول مجلس
األمن ،أفقد القضية الفلسطينية أُلقها.

 -7إن تعنت وعربدة (إسرائيل) وعدم تنفيذ ق اررات هيئة األمم المتحدة الصادرة سواء من الجمعية
العامة أو مجلس األمن ،يعد خلالً فادحاً في بنية هذه الهيئة.

 -8إن تنفيذ بعض الق اررات التي صدرت بخصوص الشأن الفلسطيني التي تتعلق بالتعليم والصحة،
هي ق اررات غير سيادية تهتم بقضايا الخالف األساسية.

ثانيا -التوصيات:
ً
من خالل الدراسة نوصي بالتالي:

 -1االستمرار في السفر إلى هيئة األمم المتحدة ،والمطالبة من قبل جميع هيئاتها بالحقوق
الفلسطينية على كافة األصعدة.

 -2يجب تحديد موقف إسالمي وعربي قوي للتصدي للعربدة اإلسرائيلية ،باإلضافة إلى الموقف
الدولي المناصر للقضية الفلسطينية.

 -3يجب على القيادة الفلسطينية توحيد البنية الداخلية واالتفاق على رؤية واستراتيجية موحدة ،تجمع
الطيف الفلسطيني ككل للتحدث بصوت واحد أمام المحافل الدولية.

 -4العمل من قبل جميع األطراف الفلسطينية مع المؤسسات المحلية والدولية وتسخيرها للضغط
على األعضاء في مجلس األمن ،من أجل المساعدة في التزام (إسرائيل) بق اررات هيئة األمم

المتحدة كافة.
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 -5تسخير كافة القوى الفلسطينية الداخلية والخارجية والعمل مع جميع االستشاريين والقانونيين

والمفكرين وصناع القرار الدوليين ،من أجل المطالبة بالحقوق الفلسطينية المشروعة والمكفولة

دوليًّا.

 -6المساهمة في إيجاد شخصيات فلسطينية جديدة متخصصة دوليًّا في الشؤون القانونية والدولية،
ولها مكانة إقليمية ودولية لتسخير قدراتها ،والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني الضاغطة من

أجل المساعدة في تثبيت الحقوق الفلسطينية والحصول عليها.

 -7يجب إنهاء حالة الضعف الفلسطيني الداخلية ،من أجل المساهمة من قبل الجهات اإلقليمية
والدولية بمساعدة الفلسطينيين أمام المحافل الدولية.
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الفحص التمهيدي الذي يجريه االدعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية (السياق ،التحديات ،الفرص
لمحاسبة االحتالل اإلسرائيلي وعزله دوليا)

إعداد /سامر أحمد موسى
المحامي والمحاضر الجامعي في جامعة فلسطين
الملخص:
يركز هذا البحث على بيان و وتقييم مسار الفحص و الدراسة التمهيدية التي يجريها مكتب المدعية
العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في فلسطين ،وذلك بعد مرور ثالث أعوام تقريبا على بدء
الشروع فيها ،فمرور هذه المدة الزمنية ساهمت في تنامي شكوك لدي الضحايا الفلسطينيون ،والمختصون،
بإمكانية انتقال لخطوة أخرى أكثر جدوى ،خاصة في ظل اإلشكاليات القانونية التي تحكم هذا المسار ،من
حيث عدم خضوعه إلطار زمني محدد ،وعدم القدرة الفلسطينية للتراجع عنه ،ما يجعل األمر أكثر الحاحا
على الفلسطينيين لفحص الخيارات المتاحة بما في ذلك أهمية بناء استراتيجية تشاركية ترتكز على تجويد
العمل القانوني الفلسطيني لتحركات متعددة من بينها إمداد مكتب المدعية العامة بالمزيد من المعلومات
بصورة شهرية ،أو التحرك بموجب المادة  14من نظام وما األساسي ،بوصفها دول ًة طرًفا فيه ،أن تحيل

"وضعا" دون اختيار حاالت محددة ،فضال عن التحرك في المساحات االخرى وخاصة جمعية الدول
ً
األعضاء على نظام روما ،والتحالفات غير الحكومية الدولية المعنية بالعدالة الجنائية الدولية.
Abstract:
This study focuses on the preliminary study by the Office of the
Prosecutor of the International Criminal Court on the Palestinian situation, on
the occasion of Three years from start initiating, over this period of time
contributed to a growing sense of doubts among Palestinians victims, and
specialists, about the possibility of transmission to another meaningful step,
especially under legal problems governing this path, where as its not subject to a
specific timeframe, and the inability of Palestinian to retreat, where there is
opportunities to finish it without access to the beginning of a judicial
investigation in criminal court, which makes it even more urgent for Palestinians
to examine the available options including the importance of building a
participatory strategy based on optimizing the Palestinian legal work of multiple
movements including giving the Office of the Prosecutor more information on a
monthly basis, And/or to move under article 14 of Rome Statute, as a State party
in it, to transmit "situation" without choosing specific cases, as well as special
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move on other areas specially the Assembly of State Parties to the Rome Statute,
and international non-governmental alliances concerned in international justice.
المقدمة:
يصادف السادس عشر من يناير/كانون الثاني لعام  2118الذكري السنوية الثالثة إلعالن قرار مكتب
االدعاء العام

1

لدي المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،الشروع في إجراء دراسة أولية للوضع في فلسطين،

على أساس اإلعالن الفلسطيني 2المودع لدي المحكمة بموجب المادة  12فقرة  13بقبول اختصاص
المحكمة الجنائية بأثر رجعي يعود لتاريخ  13حزيران/يونيو 2114الذي تزامن مع الوالية الزمنية المناطة
بلجنة الدولية لتقضي الحقائق في العملية الحربية اإلسرائيلية الواسعة في قطاع غزة ،التي ترأستها القاضية
األمريكية ،السيدة ماري ماكغوان ديفيس.
إن قرار مكتب االدعاء للمحكة الجنائية الدولية ،الشروع في إجراء فحص ودراسة أولية للوضع في
فلسطين ،جاء بناء على اإلعالن الفلسطيني المشار إليه أعاله ،3حيث قررت المدعية العام أن بوسع
استنادا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم
إعالنا بموجب المادة 12من نظام روما،
فلسطين أن تودع
ً
ً

 - 1أدت الغامبية فاتو بنسودا ،بتاريخ  15يونيو  2112اليمين أمام المحكمة الجنائية الدولية لتشغل منصب المدعي العام ،خلفا

لألرجنتيني لويس مورينو أوكامبو ،المنتهية واليته التي دامت تسع سنوات ،ونظر المهتمين لهذه الخطوة باعتباره وجه جديد للعدالة

الدولية تعني التخلص من سياسية العدالة االنتقائية التي كان يمارسها المدعي العام األسبق للمحكمة.

 - 2بتاريخ  11يناير (كانون الثاني) ، 2015قدمت حكومة فلسطين إعالنها األول ،قبلت فيه اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم
المزعوم ارتكابها في األرض الفلسطينية المحتلة ،بما في ذلك القدس الشرقية 13،حزيران  ،2115في تاريخ  12يناير(كانون الثاني)
 2115انضمت حكومة فلسطين إلى نظام روما األساسي بإيداع صك انضمامها لدى األمين العام لألمم المتحدة ،ودخل نظام روما
األساسي حيز النفاذ فيما يخص دولة فلسطين في 01أبريل ( نيسان) .2115
 - 3إن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة ،جاء فيما يبدو إلظهار حسن النية والتعويض عن المسار الذي اتبعه بال دا ٍع المدعي
العام السابق للمحكمة الدولية لويس مورينو أوكامبو ،الذي أوضح تقرير صادر عن مكتبه بشأن أنشطة الدراسات األولية ،الى إن
الصفة الممنوحة لفلسطين من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة هي صفة "مراقب" وليس "دولة " والى أنه يحتاج إلى البت في وضع
فلسطين كدولة حتى تستطيع فلسطين أن تودع اإلعالن .وفي تقرير العام التالي  ،2112خلص مكتب المدعي العام السيد لويس
المضي قد ًما في
رفض
َّ
مورينو أوكامبو إلى أن منظم ًة دولية كاألمم المتحدة فقط تستطيع البت فيما إذا كانت فلسطين دولة ،وبالتالي َ
فتح دراسة أولية والنظر في الوثائق التي تم تقديمها من قبل السلطة الفلسطينية إلى حين البت في مسألة "الدولة" هذا األمر واجه
انتقادات شديدة ،ال سيما أن اختصاصات مكتب المدعي العام الممنوحة له ال تشمل توجيه أسئلة قانونية حول كينونة الدولة لغرض
إيداع اإلعالن ،للمزيد أنظر  :ساره قنبر ،فلسطين في الجنائية الدولية :مسار بطيء وعدالة ُمسيسة .صحيفة القدس ،منشور بتاريخ

 ،2116واسترجع بتاريخ  15يناير  2117عبر الموقع االلكترونيhttp://cutt.us/dTC3H:
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 67/19لعام  2112والذي بموجبه منحت فلسطين صف َة ٍ
دولة مراقبة غير عضو في االمم المتحدة ،1أي
َ
ُ
ناقصة العضوية مقارنة بغيرها من الدول في المنظمة.
أوًال -البيئة والخلفية العامة للبحث:

سبق قرار االدعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية الشروع في فحص تمهيدي للوضع في فلسطين ،قيام
القيادة السياسية الفلسطينية بإيداع وثائق انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة

اإلعالن 2إلى
كاتب "مسجل" المحكمة
الجنائية الدولية ،وذلك لدى األمين العام لألمم المتحدة .وأحال
َ
ُ
مكتب المدعي العام بتاريخ  17يناير/كانون الثاني ،2115ودخل صك االنضمام حيز النفاذ في 12
يناير /كانون الثاني ،2115ليصبح سارًيا في األول من أبريل(نيسان) .2115
خالل هذه الفترة الزمنية لم تقوم الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية بتدارس مسألة كون فلسطين
3

دولة مؤهلة لالنضمام إلى نظام روما األساسي ،ولم يطفو على سطح األحداث الجدل السابق الذي كانت
ذروته رفض مكتب المدعي العام السابق لطلب فلسطيني ،تحت ذريعة إنها ليست دولة عضو في نظام
روما األساسي ،ويعود األمر فيما يبدو أن الدائرة التمهيدية وكذلك مكتب المدعية العامة الحالية ليسوا
مؤهلين لتقرر بأن فلسطين ال تستطيع االنضمام إلى نظام روما األساسي ،خاصة بعد تطوير عضوية
فلسطين في هيئة األمم المتحدة في العام  ،2112واالعتراف الدولي بها باعتبارها دولة مراقب في األمم
المتحدة غير عضو.

4

نظر قطاع عريض من الفلسطينيين ،وخاصة من بين ممثلين الجهات الرسمية ،و كذلك نشطاء المنظمات
الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية ،بترحاب لقرار مكتب االدعاء العام ،كونه باختصار جاء كخطوة
أولي لضمان تقليص مساحة سياسية االفالت من العقاب والحصانة التي لطالما تمتع بها الوكالء المدنيين

بناء على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم
 - 1حصلت منظمة التحرير الفلسطينية سابقاً على مركز مراقب في األمم المتحدةً ،
( )3237بتاريخ .1974/11/22
 - 2لالطالع على رسالة السيد هرمان فون هبيل ،مسجل المحكمة ،للرئيس محمود عباس ،يبلغه فيها بقبول اإلعالن الفلسطيني،
وتحويله لمكتب المدعية العامة للنظر فيهhttp://cutt.us/HL9l0 ،

-3

لالطالع

على

بيان

المحكمة

بخصوص

انضمام

فلسطين

لنظام

روما

https://www.icc-

cpi.int/iccdocs/PIDS/press/pr1082_ARA.pdf

 - 4بتاريخ  2112/11/29تقدمت فلسطين عبر مجموعة من الدول العربية والصديقة إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة بمشروع قرار
يتناول ترفيع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في األمم المتحدة ،وحاز مشروع القرار على ( )138مع ،وعارضته ( )6دول ،وامتنعت

( )41دولة عن التصويت ،وتال ذلك إصدار الجمعية العامة لألمم المتحدة ق ار اًر بمنح فلسطين وضع دولة مراقب في األمم المتحدة
غير عضو ،أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار رقم  19/67في اجتماعها السابع والستين في  29نوفمبر  ،2112الذي
قرر منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة ،وبهذا قام القرار بترقية مرتبة فلسطين من كيان غير عضو

إلى دولة غير عضو ،وتتيح الصفة الجديدة لفلسطين إمكانية االنضمام لمنظمات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.
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والعسكريين لدولة االحتالل اإلسرائيلي ،وكونه جاء على النقيض من قرار المدعي العام األسبق السيد
لويس مورينو أوكامبو ،الذي تملص من إجراء الدراسة األولية الالزمة بذريعة عدم تمتع فلسطين بمكانة
"دولة" وذلك في أعقاب إيداع السلطة الفلسطينية في العام  2119إعالن االنضمام لعضوية المحكمة
الجنائية لدولية ،بموجب المادة 12من نظام روما األساسي ،وعبَّرت السلطة الوطنية في حينه ممثلة بوزير
العدل الفلسطيني على خشان ،عن قبولها لممارسة المحكمة الجنائية الدولية لواليتها القضائية للتحقيق
بالجرائم التي ارتكبتها إسرائيل على األراضي الفلسطينية.
بينما لم يخفي بعض من الفلسطينيين حذرهم و توجسهم وتخوفهم ،1لقرار مكتب المدعي العام للمحكمة
الجنائية الدولية الشروع في الفحص األولي لالزم للوضع في فلسطين ،من قبله قرار االنضمام الفلسطيني
لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ،وذلك ألسباب متعددة ،من بينها مخاوف على أمكانية
تسيس عمل المحكمة وتوظيفها فقط لمحاسبة المقاومة الفلسطينية ،وهذا على الرغم من ثبات ورسوخ تمتع
المقاومة الفلسطينية المسلحة والشعبية ،بمركز قانوني دولي كمقالتين شرعيين ،وفًقا لمنظومة القانون

فضال عن أن أعمال مقاومة المحتل مشروعة في القانون والفقه و العمل والقضاء
الدولي اإلنساني،
ً

الدولي .ومخاوف أخرى مردها شعور الفلسطينيين بأن العدالة الدولية 2الجنائية لن تطال إسرائيل وقيادتها
كونها تتمتع بحماية ملعب الكبار "مجلس األمن" ،وفريق ثالث أبدي تخوفات مرتبطة بإمكانية إطالة أمد

الفحص األولي ،وبالتالي يفقد التحرك أمام المحكمة الجنائية الدولية ،أهمية المرجوة باعتباره أداة ردع،
طالما سوف تتأخر العدالة وطالما قيادة دولة االحتالل الحربي اإلسرائيلي لن تدرعها هذه الخطوة.

 - 1ما زاد من حالة القلق الفلسطيني ،حيال هذه المسألة ،انتشار بعض المخاوف القائمة على احتماالت اقتصار المسائلة الدولية
على المقاومة الفلسطينية ،خاصة مع الخشية الدائمة من احتماالت التسيس التي تطال كل ما له عالقة بإسرائيل في المحيط الدولي،
إال أن المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف المحكمة الجنائية برئاسة الدكتور صائب عريقات ،وضع
حد لو بشكل نسبي لهذه األقاويل غير المبررة ،خاصة إنها ضمت في عضويتها العديد من الشخصيات السياسية المقربة من فصائل
المقاومة الفلسطينية ،هذه المقاومة المسلحة أو الشعبية الفلسطينية تمارس دورها بموجب تنص المادة  51ميثاق األمم المتحدة على
أنه " ليس في هذا الميثاق ما يمنع الدول فرادى أو مجتمعة من استخدام حقها الطبيعي في مقاومة أي اعتداء على أراضيها ".
 - 2نظر البعض للمسألة باعتبارها خطوة نحو تدويل النزاع الفلسطيني – اإلسرائيلي ،وال أردك حقيقة مغزي هذا االمر ،خاصة أنه

يدرج في إطار التحصيل الحاصل ،كون البروتوكول اإلضافي االول لعام  1977الملحق باتفاقية جنيف الرابعة لعام  1949قد اعتبر
النزاع المسلح الدائرة في اإلقليم المحتل ،نزاعات مسلحة دولية ،وذلك على النقيض ما كان سائدا في التكييف القانوني لهذه النزاعات

بموجب المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف األربعة.
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واألمر الملفت لالنتباه ،التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين الفلسطينيين 1في أعقاب اإلعالن
األول واالنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بأن "الطلب المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية سوف
2

و هذا األمر ،قد يشير إلى المحاوالت المتواصلة الستخدام

جمدت إسرائيل بناء المستوطنات"
سحب لو َّ
ُي َ
المحكمة الجنائية الدولية كورقة مساومة سياسية ،ومع ذلك ،وباستثناء أن تسحب فلسطين إعالنها أو
انضمامها ،فإنها ال تملك سلطة إيقاف الدراسة األولية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية لصالح العودة
إلى المفاوضات الثنائية الفلسطينية – اإلسرائيلية ،ولكن قد تملك العمل على إطالة أكثر ألمد هذه الدراسة
من خالل التوقف عن التعاون مع مكتب االدعاء العام ،أو حتى التنصل من مد المكتب بالمعلومات التي
تتوافر لديه.
ثانيا -إشكالية البحث:
ً
إن مرور ثالث أعوام تقر ًيبا ،على إعالن االدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية شروعه في إجراء فحص
أولي للحالة الفلسطينية ،تنامي معه الشكوك وخاصة لدي ضحايا الجرائم واالنتهاكات اإلسرائيلية ،وأثار
العديد من األسئلة المحورية والرئيسة ،من بينها:
 ما هي االجراءات المتخذة من قبل مكتب المدعي العام منذ إعالنه الشروع في الفحص االولي
ليومنا هذا؟ وهل تأتي في سياق مفيد لضحايا االنتهاكات اإلسرائيلية في فلسطين؟ وهل يسمح

جدول أعمال مكتب المدعي العام من اتمام مناسب لعملية الفحص األولي؟ وهل يحتل الوضع

الفلسطيني أولوية لدي المكتب؟

 هل هنالك إطار زمني يحكم هذه العملية (عملية إجراء الفحص االولي) أم ال؟ هل حتما يتبع
إجراء الفحص االولي فتح تحقيق دوليًّا ابتدائيا أو ال؟ أي هل يوجد إطار زمني يحدد بداية ونهاية

نظر
الفحص األولي المنفذ من قبل مكتب االدعاء العام للمحكمة الجنائية؟ وهل يختلف األمر ًا
للسبب االحالة؟

 - 1في هذا اإلطار ،أذكر بما قاله السيد فوزي قاسم ،القانون والسياسية  :الخيارات التي يتيحها القانون الدولي لفلسطين ،اثناء

وقائع المؤتمر المنظم من قبل معهد الحقوق في جامعة بيرزيت (  )2113أن السبب في غياب استراتيجية قانونية فلسطينية ال يعود
لممارسة الضغط السياسي عليهم ،بل سببه المباشر عدم معرفة الزعماء الفلسطينيين اليات توظيف القانون الدولي باعتباره ادارة من
األدوات السياسية ،وفي نفس المؤتمر شدد السيد جورج بشارات على أن الوضع السياسي القائم ال ينبغي أن يعرقل تطوير استراتيجية

فلسطينية متكاملة وطويلة األمد تقوم في أساسها على القانون الدولي من أجل إنجاز التحرر.

 - 2فالنتينا أزاروف ،فلسطين في المحكمة؟ التداعيات غير المتوقعة للتقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية .مقال منشور على
موقع شبكة السياسات الفلسطينية 11 ،أبريل https://al-shabaka.org ،2115
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 هل علينا كفلسطينيين (قيادة سياسية – مختصين – ضحايا – ذوي الضحايا) انتظار نتائج
الفحص األولي ،أم هنالك سبل أخري يجب اتباعها؟ وما هي المخاطر المحتملة وطرق واليات
احتواء هذه المخاطر في حالة وجودها الحقيقي؟ أي هل يمكن تجاوز من ناحية قانونية إجراء

الفحص والدراسة التمهيدية ،واالنتقال إلى إج ارء التحقيق االبتدائي أو حتى التحقيق النهائي؟ وما
هي شروط ومحددات التحقيق االبتدائي؟

 ما مدي نجاعة اإلجراءات الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية المتخذة منذ إعالن قرار شروع
االدعاء العام دراسته االولية؟

 ما هي نتائج الشواهد الدولية التي طبق عليها نفس األجراء " إجراء الفحص والدراسة االولية؟ أي

هل من خطوات أو تجارب عملية دولية أرست سبل أخري ساهمت في االنتقال السريع من

الفحص التمهيدي إلى التحقيق الرسمي؟

ثال ًثا -الصعوبات التي واجهت الباحث:

صعوبة هذه الدراسة تكمن في أن المسالك التي يتوجب على الباحث المرور عبرها في محاولته االجابة
عن اإلشكالية هذا البحث ،فسوف يجد نفسه مجب اًر أن يسلك طريق يفحص من خالله المساعي المختلفة
نحو إحقاق العدالة الدولية في الوضع الفلسطيني ،فاإلجابات المتوقعة والمحتملة سوف تذهب لبيان مدي

امتثال األطراف المعنية بالحالة الفلسطينية ،من بينهم:
 المحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعي العام تحديداُ ،يقف امام امتحان حقيقي ،ليس فقط لكون
المحكمة والمدعية العامة من واجبها العمل الدؤوب على أحقاق العدالة الدولية وردع مرتكبي
الجرائم الدولية وتضيق مساحة اإلفالت من العقاب ،بل األمر يتعدى ذلك لما قد اسميه  -إيعاز

ضمنيًّا  -1منها للقيادة الفلسطينية للجوء إليها على أساس المادة  12فقرة  13بتقديم أعالن قبول
اختصاص المحكمة ،وبما في ذلك عدم تشجيها لسير بمسلك أخر ،خاصة في ظل أن كل

حاالت التي بدأتها المحكمة بهذا الطريق  -طريق الدراسة التمهيدية -قد أغلقت دون الذهاب إلى

مرحلة التحقيق.

إعالنا بموجب المادة  ٥١من
 - 1عندما أعلنت المدعية العامة يوم الخميس الموافق  21حزيران  2113أن بوسع فلسطين أن تودع
ً
نظام روما ،وأن هذا التحرك جاء بشكل استثنائي ،القائم على جواز قبول للدول اختصاص المحكمة على أساس مخصص ،عن طريق
تقديم إعالن بموجب المادة  )3( 12من نظام روما األساسي ،حيث أكدت " بنسودة " على ذلك خالل ندوة دولية عقدت في العاصمة
التونسية حول موضوع " العدالة االنتقالية والعدالة الدولية في المنطقة العربية :معاهدة روما والمحكمة الجنائية الدولية ".
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 القيادة الفلسطينية ،المطلوب منها حقيقة ،بيان أسبابها القانونية التي دفعتها للجوء لطريق المادة
 12فقرة 13

1

وذلك بعد انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما ،وهل هذه األسباب كافية ومقبولة

بشكل معقول ،خاصة في ظل حالة استمرار تأثيرات حالة االنقسام الداخلي ،التي شكلت بصورة

عميقة إعاقة إلجراءات تحقيقات فلسطينية تتصف بالجدية ،خاصة مع إن قلة الخبرة القانونية

والقضائية الفلسطينية التي تعتبر بحد ذاتها معيق داخلي أساس ال يمكن االستهانة به.

2

 الجانب اإلسرائيلي ،الذي لم يبدي أي رغبة للتعاون مع المحكمة ،على الرغم أن اسرائيل موقعة

وليست مصادقة على نظام روما ،وهذا التوقيع يجعلها ملتزمة أمام المحكمة بالتعاون على أقل

تقدير ،ويستمر االمر بأكثر غموضا عندما تحاول إسرائيل قطع الطريق أمام المحكمة بأسلوبين،
األول ،االدعاء بأن جهازها القضائي يشرع في تحقيقات ،ومحاوالتها المستدامة للربط بين

المقاومة الفلسطينية واإلرهاب.

 المجتمع الدولي وخاصة مجلس األمن الذي ال يمكن لنا التنبؤ بما يمكن أن يلعبه من أدوار في
ظل الصالحيات الممنوحة له بموجب نظام روما ،لتأجيل التحقيق ،فيما لو انتقالنا لمرحلة

التحقيق ،ويزيد هذا االحتمال بقوة مع تولى زمام االمور في الواليات المتحدة األمريكية -صاحبة
الحق النقض في مجلس األمن – الرئيس االمريكي المنتخب .حيث يتفق المتابعين على أن
هنالك حالة من حاالت التآمر العالمي واإلقليمي للضغط لعدم استعمال الفلسطينيين حق المالحقة

الجنائية الدولية من بعض الدول والمنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس األمن.

في غمار ،هذه الصعوبات الموضوعية ،فإن محاولتي اإلجابة عن األسئلة المطروحة ،حقيقة يكتنفها
الكثير من الصعوبة ،مع اختالف اآلراء ،واختالف األسباب ،وقراءة األمر كال وفًقا لخبرته أو مجال عمله

أو حتى أسباب السياسية والقانونية التي تدفعه لتبني هذا الموقف أو غيره .وصعوبتها تكمن في كونها
تناقش مسألة ملحة تتمثل أساسا بحاجة الضحايا للعدالة الدولية ،بما يعزز دور معتبر لهذه العدالة لردع
مرتكبي الجرائم الموصوفة بنظام روما.
ابعا -تقسيمات البحث:
رً
إن المطلع على محتويات البحث يتأكد بأن للموضوع سعة نسبية وتشعب يشمل العديد من المسائـل ،فإنه
وأمام هذا الوضع من العسير دراسة هذه المسائل على مستوي واحد من الدقة والتفصيل ،لهذا هناك بعض
1

 -تنص الفقرة رقم  13من المادة  12من نظام روما (إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام األساسي الزما بموجب الفقرة

 ،2جاز لتلك الدولة ،بموجب إعالن يودع لدى مسجل المحكمة ،أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد
البحث .وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقا للباب التاسع).
2

 -عبد القادر جرادة ،و سامر موسى ،الوالية القضائية الفلسطينية  ،،،الواقع  ،،،وآفاق مالحقة المجرمين الدوليين ،،مسار نحو

استراتيجية وطنية جديدة .دارسة صادرة عن مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان ،2113 ،ص.19.
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الموضوعات التي أشرنا إليها بما تستدعيه طبيعة الموضـوع محل البحث ،لذا جاء تناول الموضوع في
ثالث مباحث تسبقهما مقدمة عامة ،وقد خصصنا المبحث األول لبيان طبيعة اإلجراءات التمهيدية أمام
المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،بينما عرضنا في المبحث الثاني مسار إجراء الفحص االولي " الدراسة
االولية" لدي مكتب االدعاء العام لدي المحكمة الجنائية الدولية للحالة الفلسطينية فيما يخص الطلب
الفلسطي ني وأفردنا المبحث الثالث إلجراء تقييم موضوعي للتحركات الفلسطينية لدي للمحكمة الجنائية
والخيارات والفرص المتاحة أمام الفلسطينيين لضمان حصول الضحايا الفلسطينيين على حقهم في
االنصاف القانوني والقضائي الدولي ،وأنهينا هذا البحث بخاتمة عرضنا فيها أهم االستنتاجات وكذا
االقتراحات التي خرجنا بها.
المبحث األول
اإلجراءات التمهيدية أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
تعتبر المحكمة الجنائية الدولية الدائمة جها از قضائيا مستقال ودائما ،فهي ال تعد جزءا من هيئة األمم
المتحدة ولكنها حسب المادة الثانية من النظام األساسي 1للمحكمة ترتبط معها بموجب اتفاقية خاصة ،كما
أن المحكمة ال تخضع لمجلس األمن الذي ليس له صالحيات معها إال في مسألتين ،أوالهما أن يكون له
حق تقديم حالة إلى المحكمة ،شأنه شأن أي دولة منظمة لالتفاقية على أن تكون هذه الحالة ضد
أشخاص معينين أو ظروف خاصة ،أما المسألة الثانية فيمكن لمجلس األمن أن يطلب إرجاء نظر دعوى
ما ،إذا كان ينظر في موضوع يعد مخال بالسلم واألمن الدوليين بموجب البند السابع من ميثاق األمم
المتحدة الذي يعطي لمجلس األمن هذه الصالحية،2وفي هذا الصدد ينتقد األستاذ مورو بوليتي ،المادة
 16من النظام األساسي للمحكمة ،ألنها منحت إدارة مجلس األمن قدرة التأثير بصفة سلبية على أداء
المحكمة لمهامها ،3ويشاطره في هذا الرأي أغلبية الفقهاء ألنهم اعتبروا هذه الصالحيات نوعاً ما تسيسا

لعمل المحكمة.

1

 -نص نظام روما األساسي ،لقد تم تعميمه بالوثيقة رقم  A/CONF.183/9وذلك في الـ 17من تموز/يوليو  1998وتم تنقيحه في

الـ 11من تشرين الثاني/نوفمبر  1998و  12تموز/يوليو  1999و  31تشرين الثاني/نوفمبر  1999و  8أيار/مايو  2111و 17

كانون الثاني/يناير  2111و  16كانون الثاني/يناير  ، 2112ودخل حيز التنفيذ اعتبا ار من األول من تموز/يوليو .2112

 - 2رقية عواشرية ،حماية المدنيين واألعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولة .رسالة دكتوراه ،غير منشورة ،جامعة عين
شمس ،2111 ،ص.437 .
- 3سكاكني باية ،العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق اإلنسان .الطبعة األولى ،دار هومة ،الجزائر ،2113 ،ص.98.
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في ضوء ذلك ،نتطرق بصورة عامة ،اختصاصات المحكمة الجنائية ،ونركز بشيء من التفصيل على
إجراء الدراسة التمهيدية ،وتطبيقه على الحالة الفلسطينية ،وبيان الفرق بين هذه الخطوة ومرحلة التحقيق
االبتدائي الذي يجرى كمرحلة أولية تسبق تحريك الدعوى أمام المحكمة (التحقيق النهائي) ،وذلك كما يلي:
المطلب األول
نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
المادة  21من النظام األساسي للمحكمة بينت إنها ستقوم بتطبيق أحكام نظامها األساسي بصورة أساسية،
من حيث القواعد الموضوعية واإلجرائية وقواعد اإلثبات هذا من جانب ،والمعاهدات السارية الواجبة
التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي اإلنساني ،ويدخل
في ذلك كافة القواعد في إطار القانون الدولي أيا كان مصدرها من جانب ثاني ،والمبادئ العامة للقانون
التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية بقدر ما يكون تطبيق قواعد القانون الوطني ممكنا ،شريطة
أال تتعارض هذه المبادئ مع النظام األساسي للمحكمة أو القانون الدولي أو القوانين أو المعايير المعترف
بها دوليًّا 1وذلك في ممارستها لتلك االختصاصات الموضوعية والزمنية والشخصية التي نصت عليها
المواد  5و 11و 25على التوالي من النظام األساسي للمحكمة ،وهذا ما سنبينه فيما يلي:
أوًال -االختصاص الموضوعي للمحكمة :إن اختصاص المحكمة الموضوعي يكون طبقا للمادة الخامسة
من النظام األساسي على اشد الجرائم خطورة وهي تباعاً ،جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية
وجرائم الحرب وجريمة العدوان ،ندرسها بإيجاز تباعاً:

 جريمة إبادة الجنس البشري :عرفتها المادة السادسة من النظام األساسي للمحكمة2بأنها «تعني
ارتكاب أعمال معينة بغية اإلبادة الكلية أو الجزئية لجماعة قومية أوثنية أو عنصرية أو دينية»،

فجوهر جريمة إبادة الجنس البشري يتمثل في إنكـار حـق البقاء لمجموعات بشرية مستهدفة بصفة

كلية أو جزئية في وقت الحرب أو السلم.3

 الجرائم ضد اإلنسانية :عرفتها المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة «بأنها تعني ارتكاب
أعمال (عددتها نفس المادة) كجزء في اعتداء شائع ومنهجي ومنظم موجه ضد أي سكان مدنيين

مع إدراك لهذا االعتداء» .4

 - 1رقية عواشرية ،مرجع سبق ذكره ،ص.441.

 - 2نفس التعريف الوارد في المادة رقم  12من اتفاقية األمم المتحدة لمنع جريمة إبادة الجنس البشري لعام .1948
 - 3رقية عواشرية ،مرجع سبق ذكره ،ص.441 .

 - 4سامر موسى ،حماية المدنيين في االقاليم المحتلة حربيا .رسالة ماجستير ،غير منشورة ،جامعة بسكرة ،الجمهورية الجزائرية،

 ،2114ص.157.
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 جرائم الحرب :عرفتها المادة الثامنة من النظام األساسي للمحكمة بأنها «األعمال (عددتها نفس
المادة) التي ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة شائعة والتي تمثل انتهاكات جسيمة التفاقيات
جنيف والهاي ضد األشخاص المدنيين أو ممتلكاتهم في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية»

واعتبر التطور الحاسم الذي لحق بمفهوم جرائم الحرب حيث امتد ليشمل االنتهاكات الجسيمة
المرتكبة في النزاعات المسلحة غير الدولية.1

 جريمة العدوان :أدرجت هذه األخيرة كجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة،
ولكن تم تأجيل تعريفها ،2لذلك المؤتمر االستعراضي المنعقد في العام  ،2111أصدر قرار رقم

 RC/Res.6الذي نص بوضوح على ( يدرج النص التالي بعد المادة  8من النظام األساسي:

مكرر " جريمة العدوان"  -1 :ألغراض هذا النظام األساسي ،تعني "جريمة العدوان" قيام
ًا
المادة ٨
شخص ما ،له وضع يمكنه فعال من التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه
هذا العمل ،بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ فعل عدواني يشكل ،بحكم طابعه وخطورته ونطاقه،

اضحا لميثاق األمم المتحدة-2 .ألغراض الفقرة  ،1يعني "فعل العدوان" استعمال القوة
انتهاكا و ً
المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقاللها السياسي ،أو
بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق األمم المتحدة .وتنطبق صفة فعل العدوان على أي فعل من

األفعال الوردة في القرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  )XXIX(3314المؤرخ في  14كانون

األول/ديسمبر  1947الذي وصف جريمة العدوان التالية ،سواء بإعالن حرب أو بدونه.

3

ثانيا -االختصاص الشخصي للمحكمة :لقد استبعد موضوع المسئولية الجنائية المباشرة للدولة كشخص
ً
اعتباري الذي ينادي بها البعض ويرفضها البعض األخر من أعمال اللجنة التحضيرية الخاصة بإنشاء
محكمة جنائية دولية دائمة ،4وبذلك نصت المادة  25من النظام األساسي للمحكمة على أن هذه األخيرة
مختصة بمحاكمة األشخاص الطبيعيين كما أرسى مبدأ المسؤولية الفردية الشخصية .وكما نصت المادة
 27بأن الصفة الرسمية ال تعفي بأي حال من األحوال المسئولية الجنائية وال تشكل في حد ذاتها سببا
لتخفيف العقوبة ،هذا وقد أعفت المادة  26من المسئولية الجنائية كل شخص يقل عمره عن  18عاما
وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه ،وتجدر اإلشارة على أن المسؤولية الجنائية تقع إلى أي شخص مهما
1
2

 -رقية عواشرية ،مرجع سبق ذكره ،ص.442 .

 -قام أول مؤتمر استعراض لنظام روما االساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والذي عقد في كمباال بأوغندة خالل الفترة من

 31أيار/مايو إلى  11حزيران/يونيو  2111بتعديل نظام روما االساسي وذلك إلدراج تعريف جريمة العدوان والشروط التي يمكن
للمحكمة الجنائية الدولية بموجبها ممارسة صالحياتها على مثل هذه الجرائم.

 - 3منظمة القانونية االستشارية آلسيا وافريقيا ( ،)AALCOالمحكمة الجنائية الدولية :آخر التطورات .نيودلهي ،الهند( ،بدون
تاريخ) ،ص.55.
 - 4رقية عواشرية ،مرجع سبق ذكره ،ص.443.
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كانت درجة مساهمته في الجريمة سواء كان فاعال أو شريكا(متدخال) أو محرضا ،وسواء اتخذ صورة
األمر أو اإلغراء أو الحث أو التغرير أو التحريض أو غير ذلك من صور المساهمـة الجنائية.1
ثال ًثا -االختصاص الزمني للمحكمة :نصت المادة  11من النظام األساسي للمحكمة بأن هذه األخيرة
ليس لها اختصاص إال فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعـد نفاذ هذا النظام ،وذلك تحقيقـا لمبدأ الشرعية
ومبدأ عـدم الرجعيـة ،والبد أيضا األخذ بعين االعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة عندما تمارس
اختصاصها فليس هناك ما يمنع المحاكم الوطنية بأن تنظـر في الجرائم الدولية أوال ،وعليه فإن المحكمة
الجنائية ليست بديال للقضاء الوطني وانما مكملة لـه ،والنظام األساسي للمحكمة أعطى األولوية للقضاء
الوطني ،فإن لم يقم هذا األخير بواجبه سبب عدم المقدرة أو الرغبة في عدم التحقيق أو المقاضاة ،انتقل
االختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.

2

المطلب الثاني
طبيعة الفحص التمهيدي والتحقيق االبتدائي لدي المحكمة الجنائية الدولية
الثابت والمعروف أن المادة  13من نظام روما األساسي ،أوضحت الحاالت الثالثة التي تعطي للمحكمة
صالحية ممارسة اختصاصها ،بما يتعلق بالجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها ،وتتمثل ب ـ ــ- :قيام دولة
طرف بإحالة حالة ما إلى المدعي العام وفًقا لما جاء في المادة ) (14بأن هناك جريمة أو أكثر تم

ارتكابها - .قام مجلس األمن ،بموجب الصالحية الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم
المتحدة ،بإحالة حالة إلى المدعي العام بأن يتبين فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت- .
أن يبدأ المدعي العام بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة تدخل في اختصاص المحكمة .وسنقوم ببيان كل
حالة من هذه الحاالت.
يتخلل بعض حاالت اإلحالة أعاله ،الدراسة التمهيدية أو ما تعرف أيضا ب ـ ــ(الفحص التمهيدي) وهي أول
الخطوات التي يباشرها المدعي العام ،وهي خطوة ال تدخل في إطار مراحل الدعوى الجنائية أمام
المحكمة ،وفًقا إلجراءات معنية يلي هذه الخطوة ،المرحلة االولي من مراحل الدعوى وهي مرحلة التحقيق

 - 1علي عبد القادر القهوجي ،القانون الدولي الجنائي .أهم الجرائم الدولية .المحاكم الدولية الجنائية .الطبعة األولى ،منشورات
الحلبي الحقوقية ،بيروت ،2111 ،ص.327.

 - 2عبد هللا سليمان سليمان ،المقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي .ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1992 ،ص.

.112-99
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االبتدائي ،الذي تعود نشأته إلى نظام التحري والتنقيب ،ويعد التحقيق المرحلة األولى في الخصومة
الجنائية إلثبات حق الدولة في العقاب ،فهدفه تحديد مدى جدوى تقديم المتهم إلى المحاكمة الجنائية

.1

الفرع األول
الفحص والدارسة التمهيدية (تطبيق على الطلب الفلسطيني)
تشتمل الدراسة أو الفحص التمهيدي الذي تجريه االدعاء العام تحليل ما إذا كانت الجرائم المذكورة في
نظام روما ،المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ،قد وقعت ،وما إذا كانت هذه الجرائم كما حدثت تكفي
الستحقاق نظرها من طرف المحكمة ،وما إذا كانت السلطات الوطنية قد نفذت تحقيقات موثوقة وحقيقية،
وان كانت قد بدأت مالحقات قضائية في قضايا تحت نظر المحكمة.
بالغات والمعلومات للبت فيما إذا كان ينبغي إجراء
أي ينظر االدعاء العام أثناء الدراسة األولية في ال ً

تحقيق ومالحقة قضائية .وال يتصرف مكتب المدعي العام كمحقق عندما ينفذ الفحص والدراسة األولية،

بل ُيجري مراجع ًة للبت فيما إذا كانت القضية تقع ضمن معايير المادة  53من نظام روما األساسي 2التي
ُيفتح التحقيق بموجبها ما لم يقرر المدعي العام بعدم وجود "أساس معقول" للمتابعة .أي أن مكتب االدعاء

استنادا إلى األدلة
العام يدرس مسائل االختصاص والمقبولية ،وسوف يحدد في سياق العملية الحاالت
ً
المتوفرة ،بما فيها تلك التي يقدمها األفراد والجماعات ،وسوف يحدد الحوادث واألنماط المحددة التي تدخل
ضمن اختصاص المحكمة على األراضي الفلسطينية (الضفة الغربية والقدس الشرقية ،وقطاع غزة) بما
في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية.
أيضا اعتبارات مثل خطورة الحوادث المحددة،
وعند اختيار الحاالت المحددة ،يجب أن يراعي المكتب ً
والمتطلب "السياقي" القاضي بوجوب أن تكون كل جريمة مرتبطة بسياسات وممارسات تديم الفظائع،

 - 1أشرف فائز اللمساوي ،المحكمة الجنائية الدولية .المركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،2116،ص.48.

 - 2تنص المادة  :53الشروع في التحقيق  -1:يشرع المدعي العام في التحقيق ،بعد تقييم المعلومات المتاحة له ،ما لم يقرر عدم
وجود أساس معقول لمباشرة إجراء بموجب هذا النظام األساسي ،ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق ينظر المدعي العام في( :أ) ما
إذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساسا معقوال لالعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري
ارتكابها؛(ب) ما إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة 17؛ (ج) ما إذا كان يرى ،آخذا في اعتباره خطورة
الجريمة ومصالح المجني عليهم ،أن هناك مع ذلك أسبابا جوهرية تدعو لالعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة ،فإذا قرر
المدعي العام عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء وأن ق ارره يستند فحسب إلى الفقرة الفرعية (ج) أعاله ،كان عليه أن يبلغ الدائرة
التمهيدية بذلك.
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ومرور
ًا
بدء بجمع األدلة
وباإلضافة إلى ذلك ،سوف يراعي قدرتَه على متابعة كل حالة حتى النهاية ً -
انتهاء بجلب المجرمين المزعومين للمثول أمام المحكمة  -في ضوء محدودية موارده.
باالدعاء العام ،و ً
إن نتيجة الفحص والدراسة التمهيدية ،تتمثل بجواز أن يقرر المدعي العام للمحكمة إما( :أ) انخفاض
الشروع في التحقيق( .ب) االستمرار في جمع المعلومات عن الجرائم واإلجراءات الوطنية ذات الصلة من
أجل اتخاذ قرار ،أو (ج) الشروع في التحقيق ،يخضع لترخيص قضائي عند االقتضاء من الدائرة
التمهيدية.
من المهم بمكان التأكيد أن قيام المكتب العام بفتح دراسة أولية ال يعني أن تحقيًقا من المرجح أن يتبعها،

فمعظم الدراسات األولية التي أجراها المدعي العام أُغلقت دون فتح تحقيقات .بل إن المدعي العام يفتح
دراس ًة أولية في كل حالة تُحال إليه 1 .وكما أشرنا تتألف مرحلة الدراسة األولية من تقييم أولي للمعلومات،

وحل مسائل االختصاص من خالل تحديد مكان وقوع الجريمة المعنية ونوعها ،والنظر في مقبولية الوضع

والحاالت المحددة ،وآثار تحرك المحكمة المحتمل على "مصلحة العدالة" في السياق الفلسطيني اإلسرائيلي
األوسع.
وتجدر اإلشارة هنا أنه ال يتضمن نظام روما و/أو الئحة المحكمة " قواعد االثبات " و/أو مدونة عمل
االدعاء العام أي نصوص قانونية تعالج الفترة الزمنية التي يجب على مكتب المدعي العام االنتهاء من
الفحص األولي ،ويعتمد تحديد الفترة الزمنية على الوقائع وظروف كل حالة على حد .فمثال مسار الدراسة
األولية في كال من أفغانستان 2وكولومبيا ،حيث استغرقت  8و 11أعوام على التوالي.
حيث تؤكد التجارب العملية التي قام بها مكتب االدعاء العام لدي المحكمة الجنائية أنه ال يوجد أطار
زمني يحكم هذه العملية ،مهما كان سبب االحالة أو على أي اساس قانوني أجري الفحص التمهيدي أو
حتى التحقيق الجنائي ،فهذا األمر فقط محكوم بطبيعة كل حالة على حدا .ويبرر ذلك بأهمية لسببين،
 - 1فالنتينا أزاروف ،مرجع سبق ذكره.
2

 -في شهر نوفمبر  ،2117طلب المدعية العامة لـ "المحكمة الجنائية الدولية "بإجراء تحقيق في أفغانستان ،حيث ستقرر لجنة

مكونة من  3قضاة من المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كانت المحكمة تستطيع التدخل كمالذ أخير للتصدي ألسوأ التجاوزات المرتكبة
في أفغانستان .ويسعى طلب المدعية العامة إلى الحصول على اإلذن بالتحقيق في الجرائم المزعومة ضد اإلنسانية وجرائم الحرب التي
ارتكبتها طالبان والقوات التابعة لها ،قوات األمن الوطني األفغانية ،والقوات المسلحة األمريكية والسي آي إيه .والمحكمة لها والية
قضائية على الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة من قبل أي شخص في أفغانستان منذ  1مايو/أيار  ،2113عندما انضمت افغانستان
إلى نظام روما األساسي ،المعاهدة التأسيسية للمحكمة .للمزيد أنظر :منظمة هيومن رايتس ووتش ،المدعية العامة لـ "المحكمة
الجنائية الدولية" تطلب فتح تحقيق حول أفغانستان ،منشور عبر الموقع االلكترونيhttp://cutt.us/lNhwt:
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األول إتاحة الوقت الكافي لالدعاء العام إلنجاز دراسة تمهيدية ،الثاني امتالك االدعاء العام حق تكرار
عمليات الفحص التمهيدي ،في حالة ظهور معلومات وأدلة جديدة تتعلق في قضية أجري حولها دراسة
وانتهى الخطوة النخفاض الشروع في التحقيق.
وبناء على الممارسات السالفة واالعتبارات السياسية المحتملة ،التنبؤ األكثر رجاحة بأن المحكمة الجنائية
ً
الدولية قد تستغرق سنوات قبل أن تفتح تحقيًقا تعقبه تحقيقات قضائية أمام الدائرة االبتدائية لدي المحكمة

من أجل إصدار ق اررات ،ما عدا قرارها بعدم فتح تحقيق .حتى مع وجود خبراء في القانون أمثال
قدما"
وايتنج ،يقولون إن مكتب االدعاء العام "لن يظل بر ً
اغماتيا إلى األبد" و"سوف ُيضطر إلى المضي ً
غير أن شدة تسييس الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ،ومحدودية الموارد المتاحة للمدعي العام ،وعدم تعاون
الدول يعني أن مسار فلسطين في المحكمة قد يتبع مسار كولومبيا وأفغانستان ،حيث استغرقت الدراسات

أيضا الخطر المتمثل في أن يقوم مجلس األمن ،1بتأجيل أي
األولية  11و 9أعوام على التوالي .وهناك ً
تحرك للمحكمة الجنائية الدولية إلى ٍ
أجل غير مسمى بغية إنعاش عملية السالم المحتضرة .حيث من
المتفق علية بين رجاالت القانون أنه الرغم من أن تعقيد وتحديات المحاكمات في المحكمة الجنائية الدولية
تتطلب عملية طويلة ،إال أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة شابة وتسعى جاهدة لتسريع إجراءاتها
(دون التفريط بالدقة أو الفعالية)

2

وتأخذ حقيقة انعدام وجود إطار زمني لعملية الفحص والدراسة التمهيدية ،معني أخر ،في ظل اإلعالن أن
جدول أعمال المدعية العامة مزدحم بشكل كبير جدا ،فهي لديها تحقيقات متعددة ،وعليها واجبات أخري
كالحاجة ألجراء تحقيقات في كل من أفغانستان وكولومبيا وأوكرانيا ،فضال عن دول أخرى ،ما يعطي
مؤش اًر على أن زمن طويل ينتظرنا كفلسطينيين لالنتهاء من هذا الفحص ،الذي يبدو بهذه الحقائق سوف
يدوم طويال .حيث يشير الملخص الصحفي حول تقرير مكتب المدعية العامة عن أنشطة أولية فحص

( )2116أن المكتب يجري عشرة تحقيقات في حاالت متعددة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية،
وبالتحديد في أوغندا ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،دارفور ،السودان ،جمهورية أفريقيا الوسطى (تحقيقين
1

 -قرابة ثالثة أشهر من الزمان ،كانت كافي ألخذ المدعي العام ق ارره بفتح تحقيق في قضية دارفور في السودان ،حيث أنه في 31

آذار/مارس  2115تمت إحالة قضية دارفور في السودان إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس األمن التابع
لألمم المتحدة في ق ارره رقم  ،) 2115(1593الذي يحدد بأن الوضع في السودان ال يزال يشكل تهديدا للسلم واألمن الدوليين .وبعد
الدراسة المتأنية آلالف الوثائق من مصادر متنوعة ،واجراء مقابالت مع أكثر من  51خبي ار مستقال ،افتتح المدعي العام رسميا
تحقيقاته حول قضية دارفور يوم السادس من حزيران/يونيو .2115
 - 2ريتشارد غولدستون ،في مداخلة ألقيت في مشروع نقابة المحامين األميركيين حول المحكمة الجنائية الدولية ،العدالة الجنائية
الدولية :الفظائع الجماعية ،والمحكمة الجنائية الدولية ،ودور الدول 11 .نيسان ،أبريل .2114
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منفصلين) ،كينيا ،ليبيا ،كوت ديفوار ،مالي ،وجورجيا .ويجري مكتب أيضا الفحوص األولية المتعلقة
باألوضاع في أفغانستان ،بوروندي ،كولومبيا ،الجمهورية الغابونية ،غينيا ،العراق  /المملكة المتحدة،
فلسطين ،نيجيريا ،أوكرانيا ،وجزر القمر.
مع العلم أنه خالل الفترة الزمنية ما بين  11نوفمبر  2115و 31أكتوبر  2116افتتح مكتب المدعي
العام امتحانين األولية الجديدة -على وجه التحديد ،تلك المتعلقة األوضاع في بوروندي وجمهورية
الجابون .وأنه ال تزال ثماني حاالت تخضع للفحص يجري :أفغانستان ،وكولومبيا ،وغينيا ،العراق /
المملكة المتحدة ،فلسطين ،نيجيريا وأوكرانيا ،والوضع احترام السفن المسجلة في جزر القمر واليونان
وكمبوديا ("جزر القمر") .وأن مكتب المدعي العام يخطط للوصول إلى قرار نهائي فيما يتعلق بالوضع
في أفغانستان واحالة جزر القمر في المستقبل القريب جدا.

1

هذه المعلومات ،والحقائق ،تجعل من المقبول أن نسأل :لماذا اختارت القيادة الفلسطينية هذا المسك،
أقصد مسك المادة  12فقرة ()13؟ وهل كانت تقدر مخاطر انعدام وجود إطار زمني لعملية الفحص
والدراسة التمهيدية ،وتقدر أن مكتب االدعاء العام مشغول في تحقيقات أخري ،وتقدر مخاطر فيما لو قرر
مكتي المدعي العام انخفاض الشروع في التحقيق ،وهل لديها خطط احتواء مناسبة فيما لو استمر الفحص
التمهيدي عشر سنوات أو أكثر .صحيح أن جدول األعمال المزدحم لمكتب المدعية العامة ،يجب أال
يتسبب في إحباط مكتب االدعاء العام في المضي قدما في الحالة الفلسطينية ،وفي السعي إلسقاط
اإلفالت من العقاب ،إال أن ليست هذه المشكلة الوحيدة فهنا مشاكل أخري قد تعرقل االنتقال من الفحص
التمهيدي لمرحلة التحقيق.
الفرع الثاني
التحقيق االبتدائي
المقصود بالتحقيق االبتدائي" هو مجموعة من اإلجراءات التي تباشرها السلطة المختصة بالتحقيق طبًقا

للشروط واألوضاع المحددة قانوناً بهدف التنقيب عن األدلة وتقديرها والكشف عن الحقيقة في شأن جريمة

ارتكبت لتقرير لزوم محاكمة المدعي عليه أو عدم لزومها"

"2

وكما أشارنا مسبقاً فأن التحقيق االبتدائي

من المراحل األولى للدعوى الجزائي ،فالمرحلة التي تسبقه ال تعد من مراحل الدعوى ،بل هي مجرد تمهيد
 - 1للمزيد من التفاصيل ،أضغط على الرابط https://www.icc-cpi.int

 -2حسن جوخدار ،التحقيق االبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية .دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،2118 ،ص.11.
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لها(وهي ما تعرف باسم الدراسة والفحص التمهيدي) ،ويسمى التحقيق االبتدائي بهذا االسم ،ألنه ال يعد
غاية في ذاته ،فالغاية منه هي التمهيد واإلعداد للتحقيق الذي تجريه المحكمة والذي يطلق عليه (التحقيق
النهائي) مع إن هذه المراحل تشترك مع بعضها لكشف الحقيقة ،وتتميز هذه اإلجراءات بطبيعة خاصة
فهي طبيعة قضائية ،فهذه الطبيعة ال يتم اكتسابها لمجرد توافر تلك الصفة فيمن يباشرها ،وذلك ألن
النيابة العامة يمكن أن تباشر إجراءات االستدالل ،وانما المقصود بالطبيعة القضائية هو الصفة الجيدة
ولكنه تقييم الدليل المستمد منه تقيماً سليماً يستند إلى الواقع

1.

االدعاء العام لدي المحكمة الجنائية يملك سلطة توجيه االتهام ،ويتبع ذلك صالحيات واسعة تتعلق
بالتحقيق وما يستلزمه من أعمال واجراءات ،وصوالً إلى التصرف في الدعوى ،وال بد من توافر أساس
صلب من المعلومات لدى المدعي العام تتخطى مسألة الشك إلى القطع بتوافر األدلة ،حتى يتمكن من
توجيه االتهام ،وهذا ال يتوافر إال بالقيام بجملة من التحقيقات بدقة وسرعة تضمن الحفاظ على األدلة،
واالستفادة منها قبل هالكها ،سيما إذا توافرت حالة فريدة للتحقيق ،وفي المرحلة الالحقة يستطيع المدعي

العام اتخاذ القرار بوجود أساس ٍ
كاف للمقاضاة ،أم ال (التصرف في التحقيق).

ينص النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على سلطة فريدة للمدعي العام للمحكمة تساهم في تدعيم
العدالة واالحتياط في بعض الحاالت ،كي ال تضيع األدلة قبل اتخاذ القرار بالمحاكمة .وهذه السلطة هي
الدور الذي منحه النظام األساسي للمدعي العام في حالة وجود فرصة فريدة للتحقيق ،وهذه الفرصة تتوافر
عندما يكون هناك احتمال قوي بوقوع الجريمة الداخلة في اختصاص المحكمة .وأنه قد ال تتوافر الفرصة
فيما بعد ألغراض المحاكمة أو أخذ شهادة أحد الشهود الذي يخشى هالكه ،أو عدم إمكانية الوصول إليه
أو غيرها من األسباب التي تحول دون سماعها ،وأن هناك فرصة قد ال يمكن استمرارها أو تكرارها فيما
يتعلق بالحصول على أدلة أو فحصها أو اختبارها .فهنا ،وبناء على طلب المدعي العام يمكن للدائرة
التمهيدية أن تفوض مكتب المدعي التخاذ اإلجراءات الخاصة بالحصول على األدلة المتاحة  ...وتشير
الفرصة الفريدة التي تتعلق بالتحقيقات إلى مفهوم القانون العام ل" التصرفات غير المتكررة والفاصلة" أو
.

تنشيط جمع األدلة"

استثنائيا ،فهو -إضافة لوجوب إخطاره للدائرة التمهيدية-لتقرر
أمر
وهنا ُيعد دور المدعي العام وسلطته ًا
ً
بخصوص ذلك بغالبية قضاتها .كما قد يتجاوز المدعي العام بعض اإلجراءات الشكلية خاصة ما يتعلق
 - 1ميس فايز صبيح ،سلطات المدعي العام لدي المحكمة الجنائية الدولية .مذكرة ماجستير ،غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط
للدراسات ،عمان ،2119 ،ص.48.
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بحماية حقوق الدفاع وضمانات المتهم في التحقيق ،والموضوعية الخاصة بإجرائه خاصة في أقاليم الدول
األطراف أو غير األطراف ،وكذلك األمر لمن يتم التحقيق معهم ،فإنه في أوقات غير مالئمة أو أماكن
غير مناسبة ال تتوافر فيه ضمانات التحقيق العادل الذي يجريه المدعي العام في مكتبه.
بعد أن تتضح الصورة األولية بناء على المعلومات واألدلة والتحقيق االبتدائي تأتي مرحلة التصرف في
التحقيق ،وهذ ه المرحلة الالحقة على التحقيق االبتدائي والبحث وفحص األدلة وتقييمها ،وهي من
اختصاص المدعي العام ،حيث أنه بناء على قيام جهة التحقيق بإجراءات التحقيق واالنتهاء منه ،فإن لها

ٍ
بناء على قرارها هذا في
إصدار إحدى ق اررين :قرار بوجود أساس كاف للمقاضاة بتقييم جهة التحقيق ً
الدعوى الجنائية أمام جهة الحكم1 ،وقرار بعدم وجود أساس ٍ
كاف للمقاضاة .وهذه العملية تعرف بالتصرف
بالدعوى.
إن المدعي العام يقوم بناء على الصالحيات المقررة له في مواد النظام األساسي بالمباشرة في التحقيق
األولي بنفسه بعد حصوله على معلومات يحتمل فيها وقوع جريمة دولية ،وفي إطار ذلك يقوم بتحليل هذه
المعلومات واستقصاء مدى صحتها وجديتها ،ويحق له الحصول على أية معلومات إضافية من أي جهة
يريدها ،سواء من الدول ،أو أجهزة األمم المتحدة أو أي أجهزة ومصادر أخرى موثوق بها ويراها مالئمة.
وبعد انتهائه من جمع هذه المعلومات ووجد فيها الجدية المطلوبة واستنتج أن هناك أساساً معقوالً للشروع

في إجراء تحقيق ،يقوم بتقديم طلب كتابي للدائرة التمهيدية ،يطلب فيه اإلذن بإجراء تحقيق ابتدائي ويلحق
فيه المعلومات التي حصل عليها واألدلة واإلثباتات مع طلب اإلذن ،ويجوز للمجني عليهم الطلب من
الدائرة التمهيدية سماع أقوالهم في هذا الشأن وذلك وفًقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.

2

أما بالنسبة للدائرة التمهيدية فبعد قيامها بدراسة طلب المدعي العام والمواد المؤيدة له إلعطائه اإلذن
بإجراء تحقيق ،إذا تبين لها أن هناك سبباً معقوالً للشروع في إجراء تحقيق ابتدائي ،وأن الدعوى تدخل

على ما يبدو في اختصاص المحكمة ،فعليها أن تأذن له بمباشرة تحقيقاته األولية وهذا اإلذن ال يمس بما
تقرره المحكمة فيما بعد بشأن االختصاص ومقبولية الدعوى وذلك حسب المادة ) (17من النظام
األساسي .ولقد قيدت المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام في أمر طلب اإلذن فال يحق له مباشرة
التحقيقات إال بعد صدور اإلذن من الدائرة التمهيدية والموافقة على ذلك ،والواضح هنا أن في نظام
1

 -خالد عبد هللا عثمان ،إقامة الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية .رسالة ماجستير ،غير منشورة ،جامعة ال البيت ،عمان،

2

 -ميس فايز صبيح ،مرجع سبق ذكره ،ص.59.

 ،2111ص.114.
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المحكمة الجنائية الدولية طلب اإلذن هو األصل وليس استثناء ،مما يدل على تقييد المحكمة لسلطة
المدعي العام بمباشرة التحقيق بطلب اإلذن والموافقة عليه.
أما إذا تبين للمدعي العام بعد قيامه بإجراءات التحقيق األولي ،أن المعلومات المقدمة له ال تشكل أساساً

أيضا بإبالغ
معقوالً إلجراء تحقيق  ،فعليه أن يقوم بإبالغ مقدمي تلك المعلومات بما توصل إليه ،ويقوم ً
أيضا ما إذا كانت لديه أية أسباب تدعوه لالعتقاد بأن إجراء تحقيق
الدائرة التمهيدية بهذا القرار ،ويبلغها ً

لن يخدم مصالح العدالة ،آخذاً باعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم  ،ولكن هذا القرار ال يمنع

المدعي العام من النظر في أي معلومات أخرى  ،تقدم له عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة
 ،ليتخذ بعد ذلك أي إجراء يراه مناسباً 1.أما إذا رفضت الدائرة التمهيدية اإلذن بإجراء تحقيق ابتدائي،

وذلك لعدم اقتناعها بجدية المعلومات المقدمة إليها من المدعي العام ،فال يمنع ذلك الرفض المدعي العام

من أن يقدم طلباً الحقاً للدائرة ويستند لوقائع وأدلة جديدة بهدف فتح تحقيق حولها ،وبناء على هذا الفرض
ال يجوز للمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم بطلب إذن جديد ،إال إذا استند إلى أدلة

ومعطيات جديدة لم تكن موجودة عند التقدم بطلب اإلذن في المرة السابقة .يتبين مما سبق أن سلطات
المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بمباشرة التحقيق االبتدائي مقيدة ومحددة بقرار أو إذن من
الدائرة التمهيدية ،ويجب عليه أخذ هذا اإلذن ليتمكن من مباشرة التحقيق االبتدائي ،وقد بينت القاعدة
)(54من قواعد اإلجراء واإلثبات الخطوات اإلجرائية الستصدار هذا اإلذن.
وتجدر اإلشارة إلى أن إجراءات التحقيق االبتدائي تشمل عدة أعمال وواجبات تقع على المدعي العام ،فهو
بداية ال بد أن يقوم بعمليات جمع األدلة والتنقيب عنها ،وتحديد مدى صالحيتها وقوتها ،ولعمل ذلك ال بد
من االنتقال إلى مسرح الجريمة ،واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للتحقيق ،مثل :المعاينة وندب الخبراء
وسماع الشهود والحفاظ على األدلة وضبط األشياء واستصدار أوامر الحضور والتوقيف والقبض على
المتهمين .وقد وردت هذه األعمال والواجبات للمدعي العام فيما يتعلق بالتحقيق في م ) (54من النظام
األساسي ،والمهام الموكلة للمدعي العام تبرز عدة إشكاليات في عمله واختصاصه ويمكن توضيح ذلك
من خالل النقاط التالية:
 حسب المادة  13من النظام األساسي ،يتوجب على المدعي العام التحقق من جدية المعلومات
المتلقاة من قبل دولة طرف على ارتكاب جريمة من اختصاص المحكمة ،لكن كيف يمكن

للمدعي العام التحقق من ذلك قبل البدء فعليا بالتحقيق ،هذا إضافة إلى أنه من المستبعد واقعيا
1
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أن تتقدم دولة أو مجموعة دول بطلب تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في حاالت غير
جدية.

 المدعي العام ال يملك صالحيات إجبارية على الدول لتستقبله على اقليمها ،وتسمح له بإجراء
تحقيق وجمع األدلة ،فال بد من وجود أساس من التعاون المسبق أو المتزامن مع عمل المدعي

العام من قبل الدولة محل حدوث الجريمة موضوع التحقيق.وهذا أمر قد يشل دور المحكمة من

خالل رفض استقبال المدعي العام من قبل دولة أو عدم السماح له باتخاذ إجراءات التحقيق على

إقليمها.

 هناك عدد من الصالحيات الممنوحة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تعتبر موضوع سلطة
اتهام وصالحيات أخرى تعتبر ضمن سلطة التحقيق ،وهاتان السلطتان تحويان العديد من

المتناقضات أهمها أن األولى بتوافرها يكون صاحبها خصما أما الثانية فالبد من تمتع صاحبها
باالستقاللية والحياد ،وجمع هاتين السلطتين بيد المدعي العام يجعل حياده محل شك.

 كما أن هناك مشكلة " تهدد جهد وعمل المدعي العام تتمثل بما لمجلس األمن من سلطة التدخل

إليقاف عمل المحكمة (سلطة االرجاء) وهذا قد يكون في طور التحقيق مما يعرقل ويعطل عمل

المحكمة وباألحرى عمل المدعي العام.1

المبحث الثاني

مسار إجراء الفحص االولي " الدراسة االولية" لدي مكتب االدعاء العام لدي المحكمة الجنائية الدولية
للحالة الفلسطينية " الطلب الفلسطيني"
إن إجراء عملية الفحص التمهيدي من مكتب االدعاء العام ،جاء نتيجة حتمية لـ ـ (سياسة المدعية العامة
السيدة ،بنسودا فيما يخص الرد على إعالنات قبول والية المحكمة) خاصة أن هذا التحرك جاء بشكل
استثنائي ،القائم على جواز قبول للدول اختصاص المحكمة على أساس مخصص ،عن طريق تقديم
إعالن بموجب المادة  )3( 12من نظام روما األساسي ،في هذا المبحث نعرض مسار الفحص حتى
اللحظة وفًقا لتقارير مكتب االدعاء العام ،ثم نعرج على بيان الجرائم المزعومة التي يدرسها مكتب المدعية
العامة في إطار دراسته األولية ،واخي ار نناقش مسألة التحقيقات الوطنية في الجرائم المزعومة ،وذلك على

النحو التالي:

 - 1سناء عودة عيد ،إجراءات التحقيق والمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية حسب لنظام روما  ،1998مذكرة ماجستير ،غير
منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،2111 ،ص.77 .

310

المطلب األول
أنشطة مكتب االدعاء العام خالل العامين  2115و 2116بخصوص الطلب الفلسطيني
أورد التقرير الخامس 1المتعلق بالعام  2115والخاص بيان أنشطة الفحص التمهيدي الصادر عن مكتب
االدعاء العام الصادر بتاريخ  12نوفمبر (شرين الثاني)  2115أنه غاية تاريخ نوفمبر  2115قد تلقي
بالغا وفًقا للمادة  15فيما يتعلق بجرائم مزعومة ارتكبت منذ  13يونيو  .2114وقد ذكر هذا
66
ً

التقرير ،أن مكتب االدعاء يقيم ما إذا كانت هناك أسانيد مقبولة لالعتقاد بارتكاب جرائم تدخل ضمن
استنادا إلى المعلومات الواردة في هذا التقرير ،ال يزال من غير الواضح
والية المحكمة في فلسطين ،و ً
تقدما على صعيد هدفه العام المتمثل في تفعيل ألهداف السامية لنظام
كيف سيحرز مكتب االدعاء العام ً
روما األساسي :إنهاء اإلفالت من العقاب من خالل تشجيع المحاكمات الوطنية الصادقة ،ومنع الجرائم"

فيما يتعلق بفلسطين.
عاكف على
ويؤكد مكتب االدعاء العام في تقرير أنشطة الفحص التمهيدي المشار ألية أعاله ،أنه
ٌ
استعراض المعلومات المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية على يد

الجماعات الفلسطينية المسلحة والجيش اإلسرائيلي على ٍ
حد سواء ،حيث ينظر االدعاء العام في قيام
ائيا باتجاه إسرائيل ،وشن الهجمات
الجماعات الفلسطينية المسلحة بإطالق الصواريخ وقذائف الهاون عشو ً
من مواقع مدنية ،واستخدام المواقع المدنية ألغراض عسكرية ،واعدام الفلسطينيين المزعوم تعاونهم مع
إسرائيل.
أيضا على استعراض المواد الخاصة بالجرائم التي ارتكبها الجيش
كما يعكف مكتب االدعاء العام ً
اإلسرائيلي في غزة إبان العملية الحربية اإلسرائيلية الواسعة في صيف عام  2114على القطاع ،مثل
توجيه ضربات إلى المباني السكنية والبنية التحتية المدنية ،ومباني تابعة لألمم المتحدة ،والمستشفيات،
قصف المناطق المدنية المكتظة بالسكان مثل الشجاعية وخزاعة .ما
والمدارس .وتشمل االدعاءات كذلك
َ
يعني أن الدراسة األولية دخلت مرحلتها الثانية والتي يتعين فيها على مكتب المدعية العامة أن يبت فيما
وتحديدا الجرائم ضد
إذا كانت هناك جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الموضوعي
ً
اإلنسانية وجرائم الحرب التي تنص عليها المادة السابعة والثامنة من نظام روما األساسي.

 - 1لالطالع على نسخة كاملة من التقرير ،اضغط على الرابط التاليhttps://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-PE-rep- :
2015-Eng.pdf
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تشير الباحثة ساره قنبر ،أن تقرير الخامس المشار أليه أعاله ،يوجه اليه انتقادان ،األول هو أن انشغال
مكتب المدعي العام بالظهور في مظهر النزيه المحايد لم ُيسفر سوى عن تأخير الدراسة األولية والتسبب
في خروجه عن اختصاصاته فيما يتعلق بمسألة الدولة الفلسطينية ،وهي مسألة استحوذت على تركيز
المدعي العام السابق.

1

واالنتقاد الثاني هو أن المحكمة ،من خالل نظرها في الجرائم ضد اإلنسانية

وجرائم الحرب اإلسرائيلية ،قد ال تعدو أكثر من كونها منظم ًة دولية أخرى ستخيب أمل الفلسطينيين بسبب

فشلها في اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل ومحاسبتها .بإحقاق العدالة.

2

أما تقرير أنشطة الفحص التمهيدي 3السادس ،الصادر عن مكتب االدعاء العام بتاريخ  14نوفمبر (شرين
بالغا وفًقا للمادة  15فيما يتعلق
الثاني)  2116فقد أورد أنه لغاية تاريخ نوفمبر  2116قد تلقي 86
ً
بجرائم مزعومة ارتكبت منذ  13يونيو  2114فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية.

التقرير السادس ،المشار ألية أعاله ،يرسم الخطوات المستقبلية المنوي تنفيذها من قبل مكتب المدعية
العامة ،وذلك بعقده العزم مواصلة انخراط مكتب المدعية العامة في التقييم الوقائعي والقانوني الشامل
للمضي ُقدما من عدمه .وفي
للمعلومات المتاحة ،وذلك ُبغية الوقوف على ما إذا كان هناك أساس معقول ُ
سيقيم المكتب المعلومات المتوافرة بشأن اإلجراءات
هذا السياق ،وفًقا لسياسته بشأن الدراسات األوليةُ ،

الوطنية المحتملة ذات الصلة ،حسب الضرورة واالقتضاء ،وأي جرائم مزعومة تُرتكب في المستقبل في
سياق الحالة نفسها يمكن أن تُدرج أيضا في التحليل الذي ُيجريه المكتب.

ويشير تقرير مكتب االدعاء العام لعام ( 2116التقرير السادس) لمجموعة األنشطة والتحركات التي نفذها
في سبيل دراسة الوضع في فلسطين ،من بينها ما يلي:
 في السنة الماضية( ،)2114نظر المكتب في التقارير ذات الصلة وغيرها من المعلومات
المتاحة بشأن المسائل المتعلقة بممارسة المحكمة االختصاص اإلقليمي والشخصي في
فلسطين .حيث واصل المكتب جمع واستعراض المعلومات المتاحة من مجموعة من

المصادر الموثوق بها بشأن الجرائم التي ارتكبها كال الطرفين في نزاع غزة لعام ،2014
 - 1وهذه االنتقادات يمكن أن توجه أيضا للتقرير السادس الصادر عن مكتب االدعاء العام حول أنشطتها الخاصة بالفحص االولي.
 - 2ساره قنبر ،المحكمة الجنائية الدولية وفلسطين :عدالة مشكوك في إحقاقها ،مقال منشور على موقع شبكة السياسات
الفلسطينية ،2116 ،على الرابط https://al-shabaka.org/commentaries
 -3لالطالع على نسخة من التقرير ،أضغط على الرابط التاليhttps://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=pr1252 :
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حسبما ُزعم ،عالوةً على بعض الجرائم التي ُيزعم أنها ارتُكبت في الضفة الغربية والقدس
الشرقية منذ  13حزيران .2114

 استعرض المكتب ما يربو على  320تقريرا ،إضاف ًة إلى الوثائق ذات الصلة والمواد الداعمة
(التقارير ،المعلومات المتاحة للجمهور والمعلومات الواردة من األفراد أو الجماعات،
والدول ،والمنظمات غير الحكومية أو المنظمات الحكومية الدولية) وقد شملت عملية

االستعراض تقييما مستقال وشامال لمدى موثوقية المصادر وصحة المعلومات الواردة بشأن
الجرائم المزعومة .وفيما يتعلق بهذه العملية ،اتخذ المكتب ،خالل الفترة المشمولة بالتقرير،

عددا من الخطوات لجمع مزيد من المعلومات عن المنهجية التي تستخدمها مصادر مختلفة

وللتحقق من جدية المعلومات المتلقاة ،بطرق منها التحقق من المعلومات عن طريق

مصادر خارجية مثل الرجوع إلى مصادر موثوقة متعددة بغرض التثبت من المعلومات.

 استنادا إلى المعلومات التي جمعت من مصادر متعددة موثوق بها ،أنشأ المكتب قاعدة
بيانات شاملة تحوي على ما يفوق  3111من الحوادث المبلغ عنها والجرائم التي ُزِعم

ارتكابها خالل نزاع غزة لعام  ،2114وقد مكنته قاعدة البيانات ،التي تحدث ،كلما أُتيحت
معلومات إضافية أو جديدة ،من تحديد أخطر الحوادث المزعومة ومقارنتها ،إلجراء تحليل
أولي ألنماط الجرائم ودراسة السمات الخاصة للنزاع وللسلوك الذي ارتكبه مختلف أطرافه
حسبما تفيد التقارير.

 سعى المكتب إلى أن يكون انتقائيا في تحديد أولويات بعض الجرائم المزعومة في هذه

المرحلة ،وذلك ألن عدد االدعاءات الواردة التي تشمل أيضا طائفة واسعة من أنواع السلوك
والحوادث المزعومة ،وال تزال الجرائم المزعومة تخضع للتحليل حتى اآلن باستخدام

التقييمات الوقائعية والقانونية المعقدة ،مثلما هو الحال فيما يتعلق بمسائل سلوك األعمال

العدائية ،مما يستلزم إجراء تحليل دقيق في ضوء القانون الواجب التطبيق والمعلومات
المتاحة.

 وخالل الفترة المشمولة بالتقرير السادس ،واصل المكتب العمل مع السلطات والمنظمات
الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية من أجل معالجة طائفة من المسائل ذات

الصلة بالدراسة األولية ،عالوةً على التماس معلومات إضافية على وجه التحديد لمواصلة
تقييم جدية المعلومات التي في حوزته.
 اجتمع المكتب مع مسؤولين كبار وممثلين للحكومة الفلسطينية في عدة مناسبات ،في

تشرين الثاني/نوفمبر  2015وفي حزيران/يونيه وأيلول/سبتمبر  2016على سبيل المثال .
وخالل الفترة المشمولة بالتقرير ،بدأت حكومة فلسطين أيضا في إرسال تقارير شهرية إلى
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المكتب تتضمن معلومات متعلقة بجرائم جار ارتكابها حسبما تفيد التقارير ،عالوةً على
تطورات أخرى ذات صلة بالدراسة األولية.

 في آذار/مارس  2016أرسل المكتب بعثة إلى عمان باألردن ،حيث عقد جولة من

االجتماعات على مستوى العمل مع ممثلي الحكومة الفلسطينية ومنظمات غير حكومية

فلسطينية بشأن مختلف المسائل المتصلة بالدراسة األولية الجارية .وفي الفترة من  -5إلى
10تشرين األول/أكتوبر ، 2016قام المكتب بزيارة إلى ِ
كل من إسرائيل وفلسطين،

وأُجريت بدعم لوجستي من منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط،
وكان الغرض من الزيارة هو االضطالع بأنشطة توعية وتثقيف بهدف التعريف بالمحكمة

الجنائية الدولية وخصوصا أعمال المكتب ،للتصدي ألي تصورات خاطئة بشأن المحكمة
الجنائية الدولية ،وشرح عملية الدراسة األولية.
المطلب الثاني

الجرائم المزعومة التي يدرسها مكتب المدعية العامة في إطار دراسته األولية
أظهر بشكل واضح تقرير أنشطة الفحص التمهيدي 1الصادر عن مكتب االدعاء العام الصادر بتاريخ 14
نوفمبر  ،2116أو ما يعرف اختصا اًر ب ـ ـ (التقرير السادس) أن مكتب المدعية العامة اتبع -حتى اللحظة

أي لغاية نوفمبر -2116سياسة انتقائيا في تحديد أولويات بعض الجرائم المزعومة في هذه المرحلة،
وذلك ألن عدد االدعاءات الواردة التي تشمل أيضا طائفة واسعة من أنواع السلوك والحوادث المزعومة.
وأكد التقرير أن مكتب االدعاء العام ال تزال الجرائم المزعومة تخضع للتحليل حتى اآلن باستخدام
التقييمات الوقائعية والقانونية المعقدة ،مثلما هو الحال فيما يتعلق بمسائل سلوك األعمال العدائية ،مما
يستلزم إجراء تحليل دقيق في ضوء القانون الواجب التطبيق والمعلومات المتاحة .وهنا من المناسب
التأكيد مرة أخري ،أنه يجب على مكتب المدعية العامة أن يراعي اعتبارات مثل خطورة الحوادث
المحددة والمتطلب "السياقي" القاضي بوجوب أن تكون كل جريمة مرتبطة بسياسات وممارسات تديم
بدء بجمع األدلة
الفظائع ،وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يراعي قدرتَه على متابعة كل حالة حتى النهاية ً -
انتهاء بجلب المجرمين المزعومين للمثول أمام المحكمة -في ضوء محدودية
ًا
ومرور باالدعاء العام ،و ً
موارده.

حقيقي أن مكتب االدعاء العام لن يستطيع أن يدرس ،أو يحقق ،في كل جريمة حرب مرتكبة في فلسطين
وواقعة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الزمني .غير أن البروفيسور بجامعة هارفاردأليكس
1

 -لالطالع على نسخة من التقرير ،أضغط على الرابط التاليhttps://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=pr1252 :

315

عمل في مكتب المدعي العام ،يصف هذا الوضع بقوله إن األمر ينطوي في الغالب على
وايتنج ،الذي َ
"إجراء موازنات دقيقة وصعبة" بين الواقعية والمبدأ .حيث أنه حين ينظر المدعي العام في درجة الخطورة،
وال سيما على مستوى الحاالت المحددة ،فإنه ال يقتصر على المعايير الكمية .فكافة الجرائم التي تدخل
ضمن اختصاص المحكمة ،وفًقا لممارستها اإلجمالية ،هي خطيرة بما يكفي لمتابعتها ،غير أن الجرائم

التي تجري متابعتها فعل ًيا تتوقف على سياسة مكتب المدعي العام.
ويجب إدراك أهمية أن التقرير السادس أكد أن الموجز الذي تضمنه حول سرد الجرائم المزعومة ،ال يخل
بما يقرره المكتب مستقبالً بشأن ممارسة المحكمة الختصاص المكاني أو الشخصي ،وينبغي أال ُينظر

لهذه الموجز أنه يشير صراحة أو ضمنا إلى أي تكييف قانوني خاص أو بت محدد في الوقائع في ما
يتصل بالسلوك المزعوم ارتكابه ،وكذلك ،ال يخل الموجز – الذي سوف نوضحه أدناه-باحتمال وقوف
المكتب على أي جرائم مزعومة أخرى في سياق ما يجريه من تحليل متواصل .والملفت لالنتباه أن الفقرة
 122من التقرير السادس ،أشارت بشكل واضح أن ثمة مزاعم تفيد ارتكاب جميع األطراف جرائم خالل
النزاع الذي استمر لمدة  51يوما ،والذي خلف سقوط عدد كبير من القتلى بين المدنيين ،والحاق أضرار
وبنى تحتية أو تدميرها بالكامل ،وتشريد جماعي .
بالغة بمبان مدنية ُ
ويشير التقرير أنه ووفًقا لمصادر متعددة فقد ُقتل أكثر من  2111فلسطيني ،1من بينهم أكثر من 1111

مدني حسب االدعاءات ،ووفًقا للتقارير أصيب ما يزيد على  70إسرائيليا ،بينهم ستة مدنيين ،بينما ُجرح

أكثر من  11111فلسطيني وما يصل إلى  1611إسرائيلي ،نتيج ًة لألعمال العدائية .وتتفاوت األعداد

المبلغ عنها من مختلف المصادر بشأن إجمالي عدد القتلى ،ونسبة القتلى في صفوف المدنيين إلى

نسبتهم في صفوف المقاتلين ،ونسبة القتلى في صفوف المدنيين الناجمة بصفة عرضية عن استهداف
األهداف العسكرية.
وقد تمثلت الجرائم المزعوم ارتكابها على يد جيش الدفاع اإلسرائيلي (الهجمات المزعومة على المباني
السكنية والمدنيين -الهجمات المزعومة على مدارس األونروا _ الهجمات المزعومة على األعيان المدنية
والبنى التحتية األخرى _ أنشطة االستيطان المزعومة _ إساءة المعاملة المزعومة لفلسطينيين ممن ُيلقى
َ
القبض عليهم ويحتجزون ويحاكمون في نظام المحاكم العسكرية اإلسرائيلية _ تصاعد العنف منذ بداية
تشرين األول/أكتوبر  .)2115بينما يشير التقرير لمخلص لما اسماه "الجرائم المزعوم ارتكابها على يد
 - 1المعلومات االحصائية الواردة في التقرير السادس الصادر عن مكتب المدعية العامة ،ال يتقاطع تماما مع المعلومات االحصائية

التي أورها التقرير االحصائي الصادر عن منظمات حقوقية فلسطينية ،هذا التقرير الذي أكد أن أجمالي عدد القتلى بلغ 2217

فلسطيني ،من بينهم  556طفل ،و 293أمرأه ،فيما كان من هؤالء القتلى  674مقاوم فلسطيني ،للمزيد من االحصائيات أطلع على

التقرير على الرابط التاليhttp://www.mezan.org/post/20374 :
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الجماعات المسلحة الفلسطينية" وقد تمثلت بما يلي (الهجمات المزعومة على المدنيين ،االستخدام المزعوم
لألشخاص المحميين كدروع _ ادعاءات إساءة معاملة األشخاص المتهمين بالتعاون مع إسرائيل).
المطلب الثالث
التحقيقات الوطنية في الجرائم المزعومة
تشمل الدراسة التمهيدية التي تجريها المدعية العامة ،البحث فيما إذا كانت السلطات الوطنية قد نفذت
تحقيقات موثوقة وحقيقية بشأن الحالة أو الحاالت أو الوضع المعروض أمامها ،وان كانت قد بدأت
مالحقات قضائية في قضايا تحت نظر المحكمة ،وذلك لضمان تطبيق مبدأ التكامل بين القضاء الوطني
والمحكمة الجنائية.
حيث أنه بموجب النظام األساسي للمحكمة والسياسات والممارسات التي ينتهجها مكتب المدعي العام
يعطي مبدأ التكامل األسبقية للقضاء الوطني التخاذ إجراءات بحق مرتكبي الجرائم الدولية المزعومة.
وتُ َقبل الحاالت والقضايا حين ال تتخذ الدولة التي يكون موظفوها مسؤولين عن األفعال غير المشروعة أي
إجراء ،أو تتخذ إجراءات غير كافية ،أو تُبدي عدم رغبة أو عدم قدرة .مع ضرورة أدراك أن مصطلح

أبدا أن
"التكامل" لم يعرف في نظام روما األساسي الذي ال يشير مع ذلك إلى أنه ال يجوز للمحكمة ً
تمارس االختصاص ما لم َيثبت أن الدولة غير مستعدة ألن تفعل ذلك أو غير قادرة على أن تفعله.
أيضا إلى الفقه القضائي لدائرة االستئناف التابعة للمحكمة ومفاده أنه في الحاالت التي ال تتخذ
وأشارت ً
فيها الدولة أي إجراء فال يوجد ما يمنع المدعي العام من البدء في إجراء تحقيق.
وتستند العتبة المستخدمة في تقييم عدم رغبة الدولة في فتح تحقيقات إلى وجود نية لحماية الجناة ،أو
تأخر اإلجراءات دون مبرر ،أو االفتقار إلى االستقالل والنزاهة ،أو عدم وجود نية حقيقية لتقديم الجناة

أيضا التسرع الذي ينم عن رغبة في تفنيد المزاعم ،عدم كفاية
إلى العدالة ،ومن الدالالت الواقعية األخرى ً
التحقيقات المفتوحة ،عدم كفاية الموارد المخصصة للتحقيقات المتجلية في قصور أساليب جمع األدلة
وغيرها من المخالفات اإلجرائية ،وعدم كفاية االستقالل ،ومنح الحصانات ،واألحكام غير الكافية على
اإلطالق.
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 - 1من الجدير بالذكر أن مكتب االدعاء العام َّ
أكد أن الجريمة المنسوبة ال يجب أن تعكس جريم ًة منصوصة في نظام روما
األساسي؛ فالجرائم المحلية الخطيرة تكفي طالما أنها تغطي جوهر السلوك ذاته.
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مع العلم أنه قد يخضع قرُار فتح التحقيق في بعض الحاالت العتبارات مضادة تتمثل في اعتبار "مصالح
"أسبابا جوهري ًة تدعو لالعتقاد بأن التحقيق لن يخدم
العدالة" 1حيث إن المحكمة قد تخلُص إلى أن هناك
ً

2

منع الجريمة ،واألمن ،وواجب حماية الضحايا والشهود .
"مصالح العدالة" ،ومن االعتبارات ذات العالقة ُ
ومع ذلك فإن الظروف التي يتسنى بموجبها االحتجاج "بمصالح العدالة" هي ظروف استثنائية ،وعلى ما

يبدو أن نظام روما األساسي يتطرق إلى احتمال أن يتسبب هذا المعيار المبهم بالضرر عن طريق منح
الدائرة التمهيدية صالحية إجراء مراجعة "صارمة"..
فيما يلي نعطي قراءة في مسار التحقيقات اإلسرائيلية ،وكذلك الفلسطينية ،في الحاالت التي ينظر بعضها
مكتب االدعاء العام.
الفرع األول
التحقيقات اإلسرائيلية في ميزان القانون الدولي
المعروف أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي لم تبدي أي رغبة للتعاون مع المحكمة ،ومع ذلك الكثير من
أهل االختصاص 3ال يعمدون إلجراء عملية أقران وتالزم بين الرغبة في التعاون وبين قدرة وصالحية
الدول على إجراء تحقيقات وطنية وفًقا ألنظمتها القانونية والقضائية ،وبالتالي الرأي الراجح ال يمكن النظر

إلعالن دولة االحتالل عدم رغبتها في التعاون مع المحكمة كسبب كاف للقول بعدم رغبتها أو قدرتها
على إجراء تحقيقات ،خاصة في اإلعالن اإلسرائيلي المتكرر أن تحقيقاتها العسكرية في أعمال اقتتال غزة
لسنة  2114مازالت جارية.
في بتاريخ مايو/أيار  2115نشرت السلطات اإلسرائيلية تقري ار عن "وقائع وجوانب قانونية" لنزاع غزة
 ، 2114واشتمل على ملخص بتحقيقات الجيش حتى تاريخه ،فضال عن التحقيقات التعويضية التي
 - 1ال ينبغي للمحكمة أن تتدخل في مناقشة فرص إحالل السالم عند تحديد مصالح العدالة ،وهو ما ينكره وجود المحكمة الجنائية

ميا ،خاصة في ضوء النظر لدور المحكمة باعتباره "ضمان االحترام الدائم لتحقيق
الدولية بحد ذاته وينفيه مكتب االدعاء العام رس ً
تفسير ضيًقا "لمصالح العدالة " يتسق مع هدف النظام األساسي وغايته.
ًا
العدالة الدولية "،فإن
2

 -فالنتينا أزاروف  ،مرجع سبق ذكرة.

 - 3إن قرُار إسرائيل باالمتناع عن التعاون مع المحكمة سوف يشكل عقب ًة جوهري ًة إضافية تعوق قدرة االدعاء العام على إجراء
التحقيقات ،واختيار حاالت محددة ،ومالحقة المجرمين المزعومين .حيث أن إحجام إسرائيل عن التعاون قد ال يعرقل الحاالت الجلية
والواضح ة مثل أنشطة إسرائيل االستيطانية وآثار الحصار المفروض على غزة وبعض الهجمات اإلسرائيلية إبان عملية الجرف
تعقيدا المتعلقة باألعمال العدائية التي نفذتها إسرائيل
الصامد .ولكنه سوف يعوق قدرة االدعاء العام على التحقيق في الحاالت األكثر
ً
مثال،
في قطاع غزة ،وبعض العمليات اإلسرائيلية إلنفاذ القانون في الضفة الغربية .فإذا امتنعت إسرائيل عن عرض روايتها لألحداثً ،
قد يستشعر االدعاء العام عدم القدرة على إطالق واتمام تحقيق جنائي يزعم وقوع انتهاكات لقانون االستهداف.
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تجريها و ازرة الدفاع بخصوص القضايا التي تحركها المنظمات الحقوقية الفلسطينية .كما أعلنت إسرائيل
إنها ستفتح حوا ار مع المدعية العامة حول فحصها التمهيدي ،قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن
إسرائيل تعتزم توضيح موقفها بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص بالوضع في الضفة الغربية
وغزة .مع العلم أن إسرائيل قد وقعت على نظام روما لكن لم تصدق عليه ،وفي  2112أعلنت أنها ال
تعتزم أن تصبح عضوة بالمحكمة.

1

تُدرك إسرائيل مبدأ التكامل جيدا ،لذا تعكف على اتخاذ خطو ٍ
ات لحماية نفسها من تحقيق المحكمة
ً
فتح
الجنائية الدولية .لذاَّ ،
قرر مراقب الدولة في إسرائيل ،القاضي يوسف شابيرا ،في آب/أغسطس َ 2114
مشير إلى
ًا
تحقيق في عملية صنع القرار على المستويين العسكري والسياسي إبان عملية الجرف الصامد،

"جوانب في القانون الدولي" و"آليات التحقيق التي تتبعها إسرائيل في الشكاوى والمطالبات المتعلقة
بانتهاكات النزاع المسلح وفًقا للقانون الدولي والمبادئ التوجيهية المحددة إلجراءات التحقيق" .وفي 2

قانونيا من مكتب رئيس الوزراء ،والجيش اإلسرائيلي،
شباط/فبراير  ،2115أفادت وسائل اإلعالم أن فريًقا
ً
وو ازرات العدل والشؤون الخارجية والدفاع ،يعكف على إعداد تقرير مشترك حول عملية الجرف الصامد.
ومع ذلك ،ال يمكن لشخصين عاقلين يتصفوا بمحبته للعدالة واإلنسانية ،أن يلحظوا بشكل مباشر عدم
جدية التحقيقات اإلسرائيلية وخاصة العسكرية منها ،حيث أشارت االحاطة اإلعالمية الصادرة في جنيف
بتاريخ ( 22حزيران/يونيو  2115عن لجنة األمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة في عام
 2114أنه يسود اإلفالت من العقاب على كل المستويات عن االنتهاكات المزمعة التي ارتكبتها القوات
اإلسرائيلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة .ويقول مفوضان 2اللجنة أنه "على إسرائيل أن تغير
سجلها المؤسف في مساءلة المخطئين" ،وفي هذا المقام عبرت لجنة التحقيق عن انزعاجها من قرار
إسرائيل بغلق تحقيقها الجنائي في قضية قتل أربعة أطفال على الشاطئ في غزة يوم  16تموز/يوليو
 ،2114وال يبدو أن السلطات اإلسرائيلية قد استمعت إلى أقوال الصحفيين الدوليين والعديد من شهود
العيان الفلسطينيين األمر الذي يثير تساؤالت حول دقة تحقيقاتها.
فيما أشار بشكل واضح ،تقرير نشره المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في إسرائيل (مركز عدالة) و
مركز الميزان لحقوق اإلنسان في غزة ،3بتاريخ  31اغسطس  ،2116بمناسبة مرور عامين على عدوان
صيف عام  ،2114إنهما قدما

 27حالة بعد العدوان على غزة في  2114تتعلق باشتباه بالقيام

 - 1أنظرhttps://www.hrw.org/ar/news :

 - 2أعضاء ومفوضين لجنة التحقيق الدولية ،هما السيدة :ماري ماكغوان ديفيس )الواليات المتحدة األمريكية) ،رئيسة ،والسيد دودو
ديين (السنغال).
3

 -للمزيد من االيضاحات/http://www.mezan.org :
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بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي ،مطالبين بفتح تحقيقات مستقلة ،في شبهات انتهاك القانون الدولي والتي
سعيا لمحاكمة مرتكبي هذه االنتهاكات جنائيًّا،
ارتكبها الجيش اإلسرائيلي خالل عدوان صيف عام ً 2114
ولكن لم يتم توجيه أية الئحة اتهام وأن اسرائيل لم تقم بفحص أي من الحاالت وفًقا للمعايير الدولية.
ويظهر التقرير المنظمتان الحقوقيتان ،بأن إسرائيل لم تقم بفحص أي من الحاالت وفًقا للمعايير الدولية

للتحقيق :االستقاللية ،النزاهة ،النجاعة ،الفورية ،والشفافية ،حيث يجري المدعي العام العسكري اإلسرائيلي
تحقيًقا في هذه الحاالت بطريقة بطيئة وملتفة بحيث انها ال تتوافق مع هذه المعايير .عامان على العدوان

 %48من الشكاوى المقدمة من قبل عدالة والميزان ال تزال رهن الفحص أو أن المؤسسات لم تتلق أي رد
بخصوصها هذا باإلضافة إلى ان الميزان لم يتلق رد حول  117شكوى التي قدمها  .كما يظهر التقرير
"أن إسرائيل غير مستعدة إلجراء تحقيقات حقيقية ومستقلة بشبهات جرائم الحرب ،كما أنها ال تنوي إجراء
أي محاسبة كما يقتضي القانون الدولي .وقد استمر هذا الوضع رغم تشكيل الجيش اإلسرائيلي آلية جديدة
أطلق عليها "آلية تقييم وتقصي الحقائق) ،" (FFAالتي زعم أنها ستحسن من عمليات التحقيق لدى
الجيش ".حيث تزعم إسرائيل بأن هذه اآللية ،والتي تم تشكيلها بعد عدوان  ،2114هي نتيجة جهودها
لتطبيق التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الحكومية "لجنة تيركل" عام  .2113وتهدف هذه اآللية للعمل
بشكل دقيق وسريع في أقرب إطار زمني لتاريخ وقوع الحدث للتأكد من إجراء تحقيق سريع وفعال .مع
ذلك فإن اآللية تعمل بطريقة غير شفافة وبطيئة جداً ،في الواقع معظم الشكاوى التي تم تقديمها هي
مجمدة في نطاق هذه آلية.

ويتعاظم الرأي حول عدم جدية إسرائيل وجهازها القضائي المدني والعسكري بإجراء تحقيقات ذات معني،
ومحاكمات جدية وعادلة ،من خالل قراءة سريعة لألحكام القضائية اإلسرائيلية ،على سبيل المثال أصدرت
محكمة إسرائيلية وبتاريخ  12أغسطس  2112حكماً بالحبس لمدة 45يوماً فقط بحق جندي إسرائيلي متهم
بقتل أم وابنتها خالل "عملية الرصاص المصبوب ( 27ديسمبر  18 – 2118يناير  )2119وذلك بعد

تعديل الئحة االتهام بحق الجندي من القتل غير العمد إلى سوء استخدام السالح بشكل غير مشروع.
المالحظ والمؤكد أن النظام القانوني والقضائي اإلسرائيلي بمثابة غطاء إلسرائيل ضد أية مساءلة قانونية
وجهاً لوجه مع الضحايا الفلسطينيين ،آما أنه يفرض رسوماً وكفاالت باهظة على الضحايا وذويهم ،بحيث
تستولي المحكمة على هذه المبالغ الكبيرة عند رفض القضايا .كما يتفق المتابعين لصيرورة التاريخية

للتحقيقات اإلسرائيلية المحدودة التي أجرتها السلطات اإلسرائيلية ،لم يتم إجراءها وفًقا لمتطلبات القانون
الدولي ،وتشوبها رغبة في حجب المتهمين عن العدالة.

فقد أخفقت إسرائيل بشكل منظم في إجراء

تحقيقات جدية ،خاصة في ظل حقيقة أن العديد من انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبت خالل العدوان
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مباشر للسياسات التي تتبناها أعلى مستويات القيادة المدنية والعسكرية،
ًا
اإلسرائيلي على قطاع غزة نتاجاً
وهو ما يثير مخاوف تصريح رئيس الوزراء نتنياهو بتاريخ  12أكتوبر  ،1999والتي تعهد فيها بأال يحاكم
الجنود والقادة اإلسرائيليون على جرائم ارتكبت خالل العدوان اإلسرائيلي.
ومن الواضح بأن إسرائيل في هذا السياق تنتهك التزاماتها القانونية ،وتحرم الضحايا الفلسطينيين من
اإلنصاف القضائي الفعال ،وقد تعزز هذا االستنتاج من خالل قرار محكمة االستئناف الهولندية في قضية
الشامي ضد أيلون بتاريخ  26أكتوبر  ،2119والذي ذكرت فيه بأن السلطات اإلسرائيلية لم تكن مستعدة
إلجراء تحقيقات في الجرائم الدولية وتقديم األشخاص المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمة.

1

وكذلك ما

تشير إلية فالنتينا أزاروف  ،2أنه منذ عملية الرصاص المصبوب ،حاكمت إسرائيل وأدانت أربع َة ٍ
جنود فقط
في قضية سرقة بطاقات ائتمان ،لذا فإن من شبه المؤكد أن َّ
سجلها هذا سوف ُيعتَبر في نظر المدعي
العام غير ٍ
كاف الستبعاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
بناء على كل ما تقدم ،ال تكمن المسألة فيما إذا كانت إسرائيل "قادرًة" على إجراء تحقيقات ،بل فيما إذا
نظر لممارساتها القانونية والمؤسسية المعهودة كرفض تطبيق القانون اإلنساني
كانت "راغب ًة" في ذلكً ،ا
وعالوة على ذلك ،ترفض المحاكم اإلسرائيلية َّ
البت في مسائل
الدولي بمجمله في األراضي الفلسطينية،
ً
اما لمواقف السلطة التنفيذية ،ويتعامل القانون اإلسرائيلي مع
معينة ،مثل بناء المستوطنات ،احتر ً

المستوطنات باعتبارها جزًءا من إسرائيل.

الفرع الثاني
التحقيقات الوطنية الفلسطينية
المتفق علية مكتب االدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية ينظر إلى أن إجراء عملية الفحص التمهيدي،
باعتبارها فرصة كبيرة ،لتشجيع السلطات الوطنية للوفاء المسؤولية األساسية لتنفيذ التحقيقات والمحاكمات
أنفسهم الوطنية .في تطبيق معايير نظام روما األساسي.
إن الجهات المختصة الفلسطينية (في الضفة الغربية أو قطاع غزة) لم تحرز تقدما ُيذكر على مسار
تحقيقات فيما يخص انتهاكات قوانين الحرب الجسيمة أثناء نزاع  . 2114حيث أشارت البيان الصحفي
الصادر عن لجنة األمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة في عام  ،2114أن "المساءلة على

 - 1المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،إنكا اًر للعدالة ،المحكمة الهولندية ترفض استئنافاً تم التقدم به في قضية أيلون .بيان
صحفي منشور بتاريخ  31أكتوبر .2119
2

-فالنتينا أزاروف ،مرجع سبق ذكره.
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أيضا غير كافية بالمرة" ،1فيما أوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش إن تاريخ
الجانب الفلسطيني ً
المحاسبة 2على انتهاكات القوات اإلسرائيلية والفلسطينية ضعيف ومتواضع ،وذات األمر ذكرته المنظمات
الحقوقية العاملة في فلسطين.
في هذا المقام ،من المفيد التذكير بنتائج الرئيسة التي خلصت فيها دراسة الوالية القضائية الفلسطينية،
الواقع ،وآفاق مالحقة المجرمين الدوليين ،مسار نحو استراتيجية وطنية جديدة 3.حيث أورت العديد من
العقبات والتحديات التي تواجه قدرة النظام القانوني والقضائي الفلسطيني على أجراء تحقيقات في جرائم
دولية مزعوم ارتكابها على أراضيها من قبل مواطنيها أو من قبل الغير ،وتحديد القوات اإلسرائيلية ،ومن
بين هذه العقبات  - :عدم العمل على أدماج اتفاقيات جنيف االربعة ونظام روما في القانون المحلي
بسبب تعطيل عمل المجلس التشريعي - ،أن التشريعات الفلسطينية الخاصة بمالحقة الجرائم الدولية غير
كافية بالقدر الالزم لضمان وصول الضحايا إلى العدالة القضائية حتى في ظل صدور قانون خاص بهذا
الغرض في قطاع غزة غير مطبق في الضفة الغربية - ،االنقسام الداخلي الفلسطيني أثر سلباً على وحدة
الجهاز القضائي وعطل القدرة الفلسطينية على إعداد ملفات تحقيق حسب المعايير الدولية ،قلة الخبرة

القانونية والقضائية هي معيق داخلي أساس ال يمكن االستهانة به -،طبيعة التحقيق القضائي في الجرائم
الدولية تتطلب توفير مبالغ مالية معتبرة التخاذ كل اإلجراءات الالزمة في متابعة الجرائم الدولية ،مع العلم
فقد تطلبت محاكمة الروانديين األربعة أمام القضاء البلجيكي سماع ( )171شاهداً منهم من يقيم في

بلجيكيا وسويس ار وألمانيا -،نقص الوعي  /األيمان بالقانون الدولي لدى ضحايا الجرائم الدولية عائق ال
يستهان به.
وفي نهاية المطاف ،إذا أخفقت السلطات الفلسطينية وكذلك الحال اإلسرائيلية في أجراء تحقيقات تتطابق
مع المعايير الدولية ،يصبح االدعاء الدولي هو الفرصة الوحيدة للضحايا المدنيين في النزاع المسلح
للحصول على حقوقهم .وفي مثل هذه الحالة ،على مكتب المدعية العامة السير في التحقيق.

 - 1لالطالع على اإلحاطة اإلعالمية:
http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16119&LangID=A
 - 2للمزيد من المعلومات ،انظرhttps://www.hrw.org/ar/report/2010/04/11/256059 :
3

 -عبد القادر جرادة ،سامر موسى ،مرجع سبق ذكره ،ص.12.

4

 -للمزيد من المعلومات ،أنظر https://www.hrw.org/ar/news/2016/06/05/290636 :
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المبحث الثالث
تقييم التحركات الفلسطينية لدي للمحكمة الجنائية والخيارات والفرص المتاحة
سبق قرار االدعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية الشروع في فحص تمهيدي للوضع في فلسطين ،قيام
القيادة السياسية الفلسطينية بإيداع وثائق انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة
اإلعالن إلى مكتب
كاتب "مسجل" المحكمة
َ
الجنائية الدولية ،وذلك لدى األمين العام لألمم المتحدة .وأحال ُ
المدعي العام بتاريخ  17يناير (كانون الثاني)  ،2115ودخل صك االنضمام حيز النفاذ في  12يناير
(كانون الثاني)  ،2115ليصبح سارًيا في األول من أبريل(نيسان) .2115
في ضوء ذلك نناقش في هذا المبحث األخير ،تقييم عام للجهود الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية ،في
اعقاب االنضمام لنظام روما واعالن االدعاء العام الشروع في الفحص التمهيدي ،بما في ذلك تقييم
المسار نفسه ،ومدي الفائدة منه ،وصوال لبيان الخيارات والفرص المستقبلية المتاحة أمام سلطة
الفلسطينية ،والضحايا الفلسطينيين ،والمجتمع المدني ،لضمان بناء استراتيجية فلسطينية قادرة على
توظيف أدوات القانون الدولي الجنائي ،وضمان تكامل مسارات العمل نحو العدالة الدولية ،وذلك على
الوجه االتي بيانه:
المطلب األول
التحركات الفلسطينية بعد االنضمام للنظام روما المنشأ للمحكة الجنائية
يشير التقرير السادس الصادر عن مكتب المدعية العامة ،أنه خالل العام  2116بدأت حكومة فلسطين
أيضا في إرسال تقارير شهرية إلى المكتب تتضمن معلومات متعلقة بجرائم جار ارتكابها حسبما تفيد
التقارير ،عالوةً على تطورات أخرى ذات صلة بالدراسة األولية.
أجري وفد من مكتب االدعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية ،خالل شهر أكتوبر  2116زيارة ميدانية
توعوية لألراضي الفلسطينية ،لم تشمل قطاع غزة ،حيث ذكرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية
فاتوا بنسودا قالت أن الغرض من هذه الزيارة القيام بأنشطة تواصل وتثقيف بغية التوعية بالمحكمة ،وال
سيما بعمل المكتب ،للتصدي ألي تصورات خاطئة عن المحكمة ولتوضيح عملية الدراسة األولية.
وذكرت المدعية العامة في بيان صحفي وزع عن مكتبها قبيل هذه الزيارة إن هذه الزيارات تأتي من باب
الممارسة المتبعة ،حتى في الدول غير األطراف في نظام روما األساسي ،مؤكده أن الوفد لن يزور أي
مواقع ،ولن ُيقيم كفاءة األنظمة القانونية المعنية للنظر في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
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في أحدث تطورات التحركات الرسمية الفلسطينية أمام مكتب االدعاء العام ،فقد قام وزير خارجية دولة
فلسطين د.رياض المالكي ،بتاريخ  31أكتوبر (تشرين األول)  2115بتسليم المدعية العامة فاتو بنسودا،
وأعضاء مكتبها في مقر المحكمة الجنائية الدولية ،مذكرة تكميلية للمذكرة القانونية التي كان قد سلهما اليها
بتاريخ  13أغسطس .2115
وهذا وقد كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،قد أصدر مرسوما رئاسيا بتاريخ  17فبراير 2115
يقضي تشكيل اللجنة الوطنية العليا المسئولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية ،1وفًقا للمادة
الثانية من هذا المرسوم فأن هذه اللجنة تتولى القيام بمهام محددة ،وهي:

 إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها واحالتها الى المحكمة الجنائية
الدولية من خالل لجنة فنية ترأسها و ازرة الخارجية ،وتقرر اللجنة الوطنية العليا اولوياتها بهذا

الخصوص ،ولها االستعانة بمن تراه مناسباً ،وتشكيل اللجان الفنية والقانونية المتخصصة بحيث
تكون اللجنة الوطنية العليا مرجعية لها.

 تقوم اللجنة الوطنية العليا بمواصلة المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات

الدولية والمحلية ذات الصلة ،ومستشارين قانونيين ،ومحاميين وشركات محاماة للدفاع عن أبناء

الشعب الفلسطيني في مواجهة اية دعوى او انتهاكات او جرائم ترتكب بحقه وتقع ضمن
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

 تتابع اللجنة الوطنية العليا ،االتصاالت مع مؤسسات المجتمع المدني ،اقليميا ،ودوليًّا ،وتضع
خطة اعالمية شاملة بخصوص مختلف المهام الملقاة على عاتقها.

تعرضت هذه اللجنة للعديد من االنتقادات الفتقارها إلى الخبرة المتعمقة وعمليات صنع القرار الواضحة
والشفافة ،لدرجة أن أطلق عليها البعض أسم (النادي القانوني والسياسي) 2.ومع ذلك ،ينبغي للجنة أن
تحرص كل الحرص على أن تستمر في علمها بما في ذلك التعاون المستمر مع الخبراء ومع كليات
القانون ،وفتح نقاشات مجتمعية واسعة ،واظهار الحقائق للمجتمع وفئاته المختلفة ،ووضع ونشر تقييم
للمسار القانوني أمام المحكمة .كما ينبغي على اللجنة العمل الجاد من أجل تفهيم مكتب المدعي
فهما دقيًقا وتاما،
النظام القانوني اإلسرائيلي و
العام
َ
القصور الجوهري اإلسرائيلي في تطبيق القانون الدولي ً
َ
واألثار المترتبة على السياسات اإلسرائيلية بحق اإلنسان الفلسطيني.

1
2

 -لالطالع على نص المرسوم http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=E6745da658887180864aE6745d

 -من واقع المتابعة الشخصية ألعضاء هذه اللجنة ،فأن لدي اغلبيهم باع طويل في العمل القانوني و  /أو الحقوقي ،ويحتلون مراكز

مرموقة جدا ،وخبراتهم واسع ومعتبرة ،قد تكون المشكلة في عدد اعضاء هذه اللجنة ،وليس في تنوع الخبرات التي تضم بين طياتها.
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المطلب الثاني
الخيارات الفلسطينية المتاحة
أربعة أشهر ،هي المدة الزمنية الفاصلة بين تقديم اإلعالن األول الفلسطيني بموجب المادة )13(12
ودخول نظام روما حيز النفاذ في مواجهة فلسطين ،أي اكتساب فلسطين عضوية في جمعية الدول
الموقعة على نظام روما (في االول من إبريل  ،)2115فهل كان تصرف القيادة الفلسطينية بالسير أمام
مكتب االدعاء العام بموجب المادة  )3(12تصرف إجباري ،كون السبيل المتاح فقط ،وكونه األكثر جدوى
للوصول للعدالة الدولية؟ وهل أخذت القيادة بعين االعتبار الجدول المزدحم لمكتب المدعي العام؟ وعدم
وجود إطار زمني يحكم العملية الفحص األولي؟ والسلوك العملي برفض فتح تحقيق نتيجة هذا المسلك في
كل الحاالت السابقة؟ أم كان علي القيادة الفلسطينية االنتظار الكتساب العضوية والسير بموجب المادة
 14من نظام روما التي تقضي (إحالة حالة ما من قبل دولة طرف :يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى
المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت
وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه االتهام لشخص
معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم) .1
مع العلم إن المدعي العام يفتح دراس ًة أولية في كل حالة تُحال إليه مهما كان سبب اإلحالة ،ولكن تختلف

النتيجة نظ ار للسبب اإلحالة ،إذا قرر المدعي العام أن يعامل اإلعالن الصادر بموجب المادة )3(12

فاعال وسارًيا ،أو إذا َّ
قدمت فلسطين إحال ًة بموجب
على أنه إحالة من دولة بعد أن صار انضمام فلسطين ً
المادة  14بالمعايير نفسها وبتاريخ يعود إلى  13حزيران/يونيو  – 2114فعندئذ ال حاجة لموافقة الدائرة
التمهيدية.
فتح تحقيق ولكن قرر معاملة اإلعالن الصادر بموجب المادة  )3(12على أنه
أما إذا قرر المدعي العام َ
ٍ
سيفتح
منفصل عن أي إحالة قد تحيلها فلسطين كدولة طرف بعد األول من نيسان/أبريل ،فإن التحقيق ُ
تلقائيا وستكون موافقة
ً

التمهيدية مطلوبة

قدما في التحقيق .ألنه كما أوضحنا سلفا ،فأنه
من أجل المضي ً

 - 1مع العلم أنه يمكن لمدعية المحكمة الجنائية الدولية – دون طلب من دولة عضو بالمحكمة أو من مجلس األمن – أن تسعى
لفتح تحقيق بمبادرة منها ،لكن تحتاج لذلك تصريحا من الدائرة التمهيدية بالمحكمة .يعتمد القضاة على المواد المقدمة من االدعاء
لتحديد ما إذا كانت هناك "أسانيد معقولة" للمضي قدما في القضية ،أخذا في االعتبار متطلبات المحكمة بشأن جسامة الجرائم وعدم

القدرة أو عدم االستعداد من طرف المحاكم الوطنية للمالحقة القضائية .تحرك االدعاء بمبادرة منه في قضايا في كل من كينيا وكوت

ديفوار وجورجيا.
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1

اعتبار من  1أبريل(نيسان)  ،2115تستطيع فلسطين بموجب المادة  14من نظام وما األساسي،
ًا
المحال
بوصفها دول ًة طرًفا فيه ،أن تحيل
ً
"وضعا" دون اختيار حاالت محددة ،ويمكن أن يكون المضمون ُ
جديدا ،أو أن يحتوي على اإلعالن الصادر في كانون الثاني/يناير  2115بموجب المادة  .)3(12أي أنه
ً
يحق للقيادة الفلسطينية ،حتى في ظل تقديم هذا اإلعالن ،أن تحيل " وضعا " للمدعي العام لفتح تحقيق،
بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه االتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم ،وبالتالي هذا
واحد من أهم الخطوات المتاحة أمام القيادة الفلسطينية لكسر رتابة وتأخير المتوقع لعملية الفحص االولي
(التمهيدي) التي قد تطول ،مع العلم أن على القيادة الفلسطينية أن تدرك العديد من القضايا ،من بينها:
 إن ليس من حقها التراجع عن مضمون هذا اإلعالن األول المؤسس بموجب المادة ،)3(12
ولكن لها في حال رفضة المدعي العام فتح تحقيق ،أن تقدم معلومات إضافية إلعادة العملية من

جديد ،وذلك كما حدث في تاريخ  13أيار/مايو 2114حينما أعلنت المدعية العامة عن إعادة

فتح الدراسة األولية بشأن الحالة في العراق ،التي سبق أن أُغلقت في عام  ، 2006بعد أن وردت

معلومات إضافية عن الجرائم المزعومة في البالغ المقدم في  10كانون الثاني/يناير . 2114

 حتما أي قرار من مكتب المدعي العام في إطار معالجته للدراسة التمهيدية ،يكون قائم على
نتيجة انخفاض مستوي الشروع في تحقيق ،سوف يترك أثر معقد على القضية.

 يجب إدراك أنه في حالة قررت القيادة الفلسطينية إحالة وضعا بموجب المادة  14من النظام
األساسي ،فلها الحق أن يتضمن هذا الوضع ما تتضمن اإلعالن األول المقدم بموجب المادة

.)3(12

 يجب إدراك أنه في حالة قررت القيادة الفلسطينية إحالة وضعا بموجب المادة  14من النظام
عاما،
األساسي ،فليس لها لفت انتباه مكتب المدعي العام حول حاالت محددة ،بل أحاله وضعا ً

ألن المدعي العام قد يرفض هذه اإلحالة لحاالت محددة .كما هي حال اإلعالن الصادر بموجب
المادة  ،)3(12لن تقيد نوع الحاالت أو األدلة التي ينظر فيها مكتب المدعي العام ،ومن
المستبعد للغاية أن تبعد انتباه المدعي العام عن االنتهاكات الفلسطينية.

فتح تحقيق ولكن قرر معاملة اإلعالن الصادر بموجب المادة  )3(12على
 إذا قرر المدعي العام َ
ٍ
كدولة طرف بعد األول من نيسان/أبريل ،فإن
أنه منفصل عن أي إحالة قد تحيلها فلسطين
قدما في التحقيق.
سيفتح
ً
التحقيق ُ
تلقائيا وستكون موافقة الدائرة التمهيدية مطلوبة من أجل المضي ً

 - 1تنص المادة  :14إحالة حالة ما من قبل دولة طرف (يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن
جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت
فيما إذا كان يتعين توجيه االتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم).
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 واذا قرر المدعي العام أن يعامل اإلعالن الصادر بموجب المادة  )3(12على أنه إحالة من دولة

فاعال وسارًيا ،أو إذا َّ
قدمت فلسطين إحال ًة بموجب المادة 14
بعد أن صار انضمام فلسطين
ً
بالمعايير نفسها وبتاريخ يعود إلى  13حزيران/يونيو  – 2114فعندئذ ال حاجة لموافقة الدائرة

التمهيدية.

مستندا ألي اعتبارات وخاصة إلى اعتبارات
 إذا كان قرار المدعي العام رفض فتح التحقيق
ً
ع في مراجعة
"مصالح العدالة "،سيتسنى لقيادة الفلسطينية أن تلتمس من الدائرة التمهيدية أن تشر َ
مستندا إلى مخاوف بشأن المقبولية -بما
"صارمة" لهذا القرار 1.وأما إذا كان قرار رفض التحقيق
ً
في ذلك انتفاء خطورة الوضع أو توفر آليات محلية للمالحقة القضائية كما حدث لإلحالة التي

أجرتها جزر القمر – فإنه ال يسع الدائرة التمهيدية إال أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر،
ولكن ال يمكنها أن تأمره بذلك.

ليس من المرجح أن تنتقد الدائرة التمهيدية قرار المدعي العام بعدم التحقيق أو أن ترفض الموافقة على
تلقائيا ،فلم يسبق قط أن أمرت الدائرة التمهيدية المدعي العام بفتح
قرار المدعي العام بفتح التحقيق
ً
تحقيق ،وفي هذا الصدد ،يقول كيفين جون هيلر بخصوص اإلحالة التي أودعتها جزر القمر بشأن قضية
تماما ما سيحدث لو [أن الدائرة التمهيدية] أمرت [المدعي العام] بإجراء
أسطول الحرية" :ال أحد يعرف ً
تحقيق رسمي ضد إرادته".
تودع إحال ًة بموجب المادة 14
وهكذا ،وخالًفا لتصريحات المسؤولين الفلسطينيين بأنه على فلسطين أن
َ
في األول من نيسان/أبريل لتوجيه المدعي العام بفتح تحقيق – وال سيما في ملف المستوطنات ،حسبما
قل عن وزير الخارجية الفلسطيني المالكي – فإنه ال يمكن "إجبار" مكتب المدعي العام على فتح تحقيق
ُن َ
ٍ
كدولة طرف ،بعد األول من
أو التقدم بطلب إلى الدائرة التمهيدية لفتح تحقيق رسمي .وال يمكن لفلسطين
نيسان/أبريل ،أن توجه قرار المدعي العام بالنظر في التحقيق في حاالت معينة دون سواها.

2

اختصار لما تقدم فأن الخيارات المتاحة أمام للقيادة الفلسطينية ،تتمثل بــ:

1

 -تشير القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ،التي اعتمدت من قبل جمعية الدول األطراف في دورتها األولى المنعقدة في نيويورك خالل

الفترة من  3إلى  11أيلول/سبتمبر  .2112إلى العديد من المسائل االجرائية الهامة ،حيث تقضي القاعدة رقم  :119إعادة النظر من
قبل الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة ( 3ب) من المادة (53يجوز للدائرة التمهيدية في غضون  181يوما بعد تقديم اإلخطار بموجب
القاعدة  115أو  116أن تعيد النظر بمبادرة منها في قرار اتخذه المدعي العام بموجب الفقرة ( 1ج) أو الفقرة ( 2ج) من المادة 53
فقط.
2

 -أزاروف ،المرجع السابقhttps://al-shabaka.org ،
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اضحا
 أن تقدم المزيد من المعلومات اإلضافية والنوعية بالتوازي مع البدء الفوري إلعالن موقف و ً

حول قدراتها الخاصة فيما يتعلق بقدراتها على أجراء تحقيقات وطنية ،وذلك لضمان االنتهاء
السريع من الدراسة التمهيدية التي يجريها مكتب المدعية العامة.

 أو السعي القانوني والدبلوماسي للحصول على قرار من المدعية العامة معاملة اإلعالن

الفلسطيني االول الصادر بموجب المادة  )3(12على أنه منفصل عن أي إحالة قد تحيلها
ٍ
تلقائيا وستكون
سيفتح
ً
فلسطين كدولة طرف بعد األول من نيسان/أبريل ،وبالتالي فأن التحقيق ُ
قدما في التحقيق.
موافقة الدائرة التمهيدية مطلوبة من أجل المضي ً

 أو العمل الجاد والقانوني للتحرك بموجب المادة  14من نظام وما األساسي ،بوصفها دول ًة طرًفا
1
"وضعا" دون اختيار حاالت محددة.
فيه ،أن تحيل
ً
 بناء توجهات وخطة استراتيجية وطنية تتكامل فيها األدوار بين كل المختصين الفلسطينيين

واالصدقاء – كما سوف نوضح ذلك الحقا – لضمان الوصول لمستوي مميز من العمل مع كل
الفاعلين في ملف المحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم جمعية الدول االعضاء على نظام روما

ورئيسها ،والتحالفات الدولية غير الحكومية المعنية بعمل المحكمة الجنائية الدولية  ،وتفعيل
اللجنة الوطنية العليا المسئولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية  ،وتفعيل دور اللجنة

الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي اإلنساني ،2وتطوير مسارات واضحة لتحسين االمتثال
الفلسطيني باتفاقيات جنيف األربعة والبروتوكوالت الملحق بها،

و تطوير منظومة القضاء

الفلسطيني ) .

 - 1في واحدة من التجارب والشواهد الدولية ،كان يكفي المدعي العام مدة ال تزيد عن  95يوما ،من أجل أخذ قرار في فتح تحقيق،
حيث أنه بتاريخ  23حزيران/يونيو  ،2114وبعد إجراء تحليل دقيق للوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية ،وخاصة في المنطقة
الشرقية من إيتوري ،أعلن المدعي العام ق ارره فتح التحقيق ،وذلك بعد أن قامت رسميا حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بتاريخ 19
نيسان/أبريل  ،2114بإحالة القضية عبر تقديم طلب " رسالة " إلى المدعي العام للطلب منه التحقيق إذا كانت الجرائم المرتكبة التي
تقع ضمن االختصاصات المنصوص عليها للمحكمة قد وقعت في أي مكان من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ نفاذ نظام
روما األساسي في االول من تموز/يوليو .2112
 - 2هذه اللجنة المعاد تشكليها بموجب المرسوم الرئاسي ،رقم ( )2لسنة 2116م بشأن إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي
اإلنساني،

وذلك

في

اعقاب

تقديمي

لورقة

في

عمل

اللجنة http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16770
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العام

2115

تطلب

الرئاسة

إعادة

تفعيل

هذه

المطلب الثالث
تكامل المسارات نحو العدالة الدولية-العمل مع والى جوار جمعية الدول األطراف على نظام روما
األساسي -التحالفات الدولية غير الحكومية
الخيارات الموضحة أعاله ،ليس وحدها ،المتاحة والممكنة ،بل تتكامل مع بعض المسارات والفرص
لتحقيق العدالة الدولية ،من بين هذه المسارات ،ما يلي:
أوًال -العمل مع والى جوار جمعية الدول األطراف على نظام روما:

المدقق في تقرير مكتب جمعية الدول األطراف 1فيما يتعلق بخطة عمل جمعية الدول األطراف الرامية إلى
تحقيق عالمية نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتنفيذه الكامل ،الصادر بتاريخ  11نوفمبر

 ،22116والمبين أعمال الدورة الخامسة عشرة الهاي 24- 16 ،تشرين الثاني/نوفمبر  ،2116يدرك
جيدا أن هنالك مسار فلسطيني مفقود وغير فعال ،فلم يرد أي نشاط قامت به هذه الجمعية أو دعت الية
ً
3
جهة فلسطينية رسمية أو غير رسمية يتعلق بالشأن الفلسطيني  ،فلم تذكر فلسطين إال في إطار ذكر
مصادقتها على تعديالت نظام روما األساسي المتعلقة بجريمة العدوان وعلى التعديالت التي أدخلت على
المادة  8من نظام روما.
على الرغم أن هذه الساحة (جمعية الدول األطراف) تلعب أدوار وتؤدي مساهمات نوعية ،خاصة في ظل
نص الفقرة  12من المادة  112من نظام روما ،التي أوضحت والية هذه الجمعية( ،أ) نظر واعتماد
توصيات اللجنة التحضيرية ،حسبما يكون مناسبا؛ (ب) توفير الرقابة اإلدارية على هيئة الرئاسة والمدعي
العا م والمسجل فيما يتعلق بإدارة المحكمة؛ (ج) النظر في تقارير وأنشطة المكتب المنشأ بموجب الفقرة ،3
واتخاذ اإلجراءات المناسبة فيما يتعلق بهذه التقارير واألنشطة؛ (د) النظر في ميزانية المحكمة والبت فيها؛
 -1تعتبر جمعية الدول األطراف ( )ASPالهيئة التشريعية وهيئة إدارة الرقابة للمحكمة الجناية الدولية ،وتشكلت وفقا للفقرة  11من
نظام روما األساسي .وتتألف هذه الجمعية من ممثلين عن الدول التي وافقت وصادقت على نظام روما األساسي ،ويقوم بتمثيل كل
دولة مندوب يتم اقتراحه إل ى لجنة االعتماد من قبل رئيس الدولة أو وزير خارجيتها .باإلضافة إلى ذلك تمتلك كل دولة صوت واحد
ويتم اتخاذ الق اررات فيها باإلجماع ،وفي حال لم يتم التوصل إلى قرار باإلجماع يتم إجراء تصويت عليه .مكتب جمعية الدول األطراف
يضم رئيسا للمكتب ونائبين للرئيس و 18عضوا يتم انتخابهم من قبل الجمعية لفترة والية مدتها ثالثة أعوام.
 - 2تبنت الجمعية في عام  2116خطة عمل لتحقيق الشمولية والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسي بموجب القرار ICC-
.ASP/5/Res.3

 - 3يشارك الوفد الفلسطيني وممثلون من المجتمع المدني في اجتماعات الجمعية العامة ،وقد ذكر الوفد في واحد من االجتماعات
ِ
أسبابا عدة لضرورة أن َّ
تبت المحكم ُة في الجرائم
مهما لها .وذكروا
ًا
سيشك ُل
االخيرة إن تعامل المحكمة مع قضية فلسطين
ً
اختبار ً
عاما ،وفشل المفاوضات ،وانتهاكات حقوق اإلنسان الموثقة في
المرتكبة في فلسطين ،ومنها الصراع في المنطقة الممتد ألكثر من ً 61

تقارير المنظمات غير الحكومية الدورية والرأي االستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في  2114بشأن الجدار اإلسرائيلي.
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(هـ) تقرير ما إذا كان ينبغي تعديل عدد القضاة وفًقا للمادة 36؛ (و) النظر ،عمال بالفقرتين  5و  7من

المادة  ،87في أية مسألة تتعلق بعدم التعاون؛ (ز) أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام األساسي
ومع القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
خالل الدورة الثامنة لجمعية الدول األطراف ،1أنشأت الجمعية آلية رقابة مستقلة عمال بأحكام المادة
 ،112الفقرة  ،4من نظام روما األساسي ،بوالية مبدئية تتمثل في إعطاء المحكمة القدرة على إجراء
التحقيقات لمعالجة سوء سلوك المسؤولين المنتخبين والموظفين ،وفي هذه الدورة أيضا طلبت الجمعية
العامة إلى المكتب تعيين وسيط ،وأوصت بأن يتم التعامل مع المسائل المحددة في هذا القرار بما في ذلك
سبل مواصلة تعزيز الدعم الشعبي والدبلوماسي للمحكمة على أنها مسائل ذات أولوية ،وبالتشاور الوثيق
مع الدول األطراف والمحكمة والمنظمات غير الحكومية .وبالتالي ،يجب تعزيز العمل والتعاون مع جمعية
الدول األطراف ،ورئيسها ،وحثهما لبذل المزيد من الجهد تجاه مكتب المدعية العامة لالنتهاء من دراستها
االولية ،واالنتقال والتقدم خطوة لألمام من خالل فتح تحقيق في الجرائم المزعوم ارتكابها ،لضمان
الوصول لألهداف المعلنة للمحكمة.
خاصة أن عدد من العاملين في المحكمة أكدوا أن كندا سعت ،بالنيابة عن إسرائيل والواليات المتحدة،
إلطالق حملة في جمعية الدول األطراف لمنع انضمام فلسطين .غير أنه ال يوجد إجراء رسمي للطعن في
االنضمام .وقد جرى بالفعل تحديث نظام المعاهدات في األمم المتحدة ليضم فلسطين باعتبارها الدولة
الطرف الثالثة والعشرين بعد المائة في نظام روما األساسي ،وفعل موقع المحكمة الجنائية الدولية على
شبكة اإلنترنت الشيء نفسه.
تمنحنا الروية أعاله ،حقيقة أن العمل مع والي جوار جمعية الدول األطراف سوف يعزز الفرص أمام
وصول الضحايا لإلنصاف القانوني والقضائي .كما ويجب أن يتقاطع هذا العمل ،مع أهمية تطوير
التدخالت غير الرسمية واالهلية الفلسطينية والدولية ،وخاصة عبر االجسام غير الحكومية المعنية
بالمحكمة ،مثال (مع التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية – المنظمات الحقوقية غير
الحكومية الدولية) وغيرها ،ويجب أن يطلق الفلسطينيين ورشة عمل كبيرة في كل ارجاء العالم ومع كل
الفاعلين لضمان الوصول إلى هدف محاسبة مجرمي الحرب المفترضين ،لضمان قيام العدالة الدولية.
ثانيا -إدوار الضحايا أمام  /لدي المحكمة الجنائية الدولية:
ً
إن الضحايا وفًقا لنظام روما ليس لهم الحق التسبب في الشروع بتحقيق ما ،ولكن يمكن للضحايا ،مثلهم

مثل أي شخص آخر ،أن يعرضوا المعلومات على المدعي العام بهدف إقناعه بالبدء في تحقيق ،وعلى
1

 -لمزيد من المعلومات عن هذه الدورة ،بما في ذلك الوثائق والبيانات الصادرة خالل الجلسة العامة الرجاء وزيارة الموقع اإللكتروني

للمحكمة (.)http:// www.icc.cpi.int/menus/asp

341

الرغم من أن الضحايا غير مدرجين كطرف من األطراف التي يمكن لها أن تطعن في الق اررات واألحكام
القضائية في قضية ما ،إال أنهم ُيمنحون الحق في تقديم مالحظات إلى القضاة عندما تنظر المحكمة في

مثل هذه األمور.

كذلك ،يمكن للضحايا أن يسعوا إلى عرض آرائهم أمام المحكمة في مراحل أخرى من العملية عندما تتأثر
مصالحهم من المحتمل ،وقد تكون إحدى هذه المراحل هي مرحلة السماع من أجل معاينة التهم التي ينوي
المدعي العام المقاضاة بشأنها (وهي تعرف بمرحلة سماع تثبيت التهم) 1.ويثير هذا األمر أسئلة مثيرة
لالهتمام في ما يتعلق بدور الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ،وذلك ألن لهذا األمر دالالت
بالنسبة إلى المدعي العام؛ من المحتمل أن يتم فهم أي تساؤل حول التهم التي يطرحها كما لو أنه طعن
في استراتيجية االدعاء العام.
توفر النصوص القانونية بعض اإلرشادات حول كيفية إدارة مشاركة الضحايا ،حيث تنص المادة الفقرة
 13من المادة  68من نظام روما على أن تسمح المحكمة للمجني عليهم (الضحايا) حيثما تتأثر
مصالحهم الشخصية ،بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها في أي مرحلة من اإلجراءات تراها المحكمة
مناسبة وعلى نحو ال يمس أو يتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة.
ويجوز للممثلين القانونيين للمجني عليهم عرض هذه اآلراء والشواغل حيثما ترى المحكمة ذلك مناسبا،
وفًقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات .حيث أوردت في "قواعد اإلجراءات واألدلة" إمكانية المشاركة في
جلسات السماع من خالل بيانات افتتاحية أو ختامية ومن خالل مشاركات شفهية أو خطية ،كذلك فهي
تضع بعض الشروط الخاصة بالحالة التي يريد ممثلو الضحايا استجواب الشاهد بشأنها.
أيضا ،بعض العناصر المكرسة لضمان أال تطغى التدخالت نياب ًة
وتتضمن "قواعد اإلجراءات واألدلة"ً ،
عن الضحايا على اإلجراءات :على سبيل المثال ،يمكن أن ُيطلب من الضحايا التجمع سوية وأن يكون

لهم ممثل قانوني مشترك .وفي النهاية ،سيكون على كل هيئة قضائية وضع التعليمات وتحديد المدة
الزمنية والحيز اللذين ستمنحهما هذه الهيئة لممثلي الضحايا القانونيين .كما تنص المادة  75من نظام
روما األساسي للمحكمة أن تصدر أم ار مباش ار ضد شخص مدان تحدد فيه أشكاال مالئمة من أشكال جبر
أضرار المحني عليهم ،أو فيما يخصهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد االعتبار ،وللمحكمة أن
تأمر ،حيثما كان مناسبا ،بتنفيذ قرار الجبر عن طريق الصندوق االستئماني المنصوص عليه في المادة
 - 1فيونا مكي ،المحكمة الجنائية الدولية :الدور الجديد للضحايا في اإلجراءات الجنائية الدولية .مجلة عدالة األلكترونية ،العدد
الخامس عشر ،تموز 2115
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 .79وتحدد "قواعد اإلجراءات واألدلة" اإلجراء الذي يتيح للضحايا طلب التعويض واطار المحكمة
الخاص بالتعامل مع طلباتهم.
إن المدقق في النصوص القانونية الموضحة أعاله ،يدرك أن هنالك فجوة بين الضحايا والمحكمة ،ويجب
تجاوزها عبر رسم استراتيجية جديدة تضمن للضحايا دو ار أكثر وضوحا في عرض معاناتهم ومتابعة
قضاياهم لدي المحكمة ،بما يضمن ايجاد معالجة حقيقة لتوقعات الضحايا ويحافظ في الوقت نفسه على
ضبط إجراءات وتأثيرات تدخلهم على عدالة المحكمة.
غالبا ما
إن المحكمة الجنائية الدولية تتعرض بشكل مستمر النتقادات من قبل الضحايا وذويهم ،الذين ً
يعلقون على المحكمة توقعات عالية ،يصابون بخيبة أمل حين ال تتخذ المحكمة أي إجراءات ألنصافهم
أو لردع الجهات القائمة باالنتهاك حقوقهم من تكرار أفعالها .حيث أن الضحايا غاليا ال يسعون فقط
للمسائلة فقط ،بل يبدون حرصا ورغبة على اسماع صوتهم ،واعالئه في وجه منتهكي حقوقهم ،و بعضهم
ينتظر هذا اليوم بذات الشوق ألبنائهم وبناتهم وأخوتهم وأخواتهم وأفراد عائلتهم الذين سقطوا جراء هذه
الجرائم .فمثال الضحايا في فلسطين ،يتطلعون لدور حقيقي للمحكمة ،فإذا لم تقوم المحكمة بهذا الدور،
فأن ذلك حتماً سوف يعزز ضعف ثقتهم في النظام القضائي الدولي ،وسوف يعيشون لحظات الرعب
والموت في أي لحظة ،فال مساءلة دولية للمجرمين ،ومازال هؤالء أحرار ويمكن لهم أن يكرروا فعلتهم مرة

رابعة على التوالي.
الخاتمة:
معقودا على المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في أن تحاسب مرتكبي الجرائم الدولية في
األمل ال يزال
ً
فلسطين المحتلة ،وذلك على الرغم من المؤشرات المتعددة التي تؤكد أن الوصول لذلك قد يستغرق سنوات
عديدة حتى يتحقق على أرض الواقع ،وهذا األمر يفقد المحكمة الدولية جزءا من أهدافها الرئيسة والمتمثلة
في الردع وتضيق مساحات االفالت من العقاب ،وأيصال الضحايا لحقهم في االنصاف القانوني
والقضائي.
إن الطريق والمسلك الذي اختير فلسطينا ،طويالً ومعقدا جداً ،كان أولي على المسؤولين الفلسطينيين

االنتظار الكتساب العضوية والسير بموجب المادة  14من نظام روما التي تقضي (يجوز لدولة طرف أن
تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة
قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه االتهام
لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم) ،وبالتالي كان هذا االختيار سوف يقلل من الحجم الزمني
للفحص والدراسة األولية التي يشرع فيها المدعي العام في كل الحاالت ،وذلك وفًقا لشواهد دولية متعددة.
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في كل األحوال ،يجب على القيادة الفلسطينية ،السير قدما بإجراءاتها نحو المحكمة الجنائية الدولية،
وااللتزام بتقديم المعلومات الكاملة لها ،لحث مكتب المدعي العام االنتهاء العاجل من الدراسة االولية ،ولها
في هذا الشأن أن تعمد على تطوير مفضاالت بين:
 االستمرار في تقدم المزيد من المعلومات اإلضافية والنوعية بالتوازي مع البدء الفوري إلعالن
اضحا حول قدراتها على أجراء تحقيقات وطنية ،وذلك لضمان االنتهاء السريع من
موقف و ً
الدراسة التمهيدية التي يجريها مكتب المدعية العامة.

 السعي القانوني والدبلوماسي للحصول على قرار من المدعية العامة معاملة اإلعالن الفلسطيني
ٍ
كدولة
األول الصادر بموجب المادة  )3(12على أنه منفصل عن أي إحالة قد تحيلها فلسطين

تلقائيا وستكون موافقة الدائرة
سيفتح
ً
طرف بعد األول من نيسان/أبريل ،وبالتالي فأن التحقيق ُ
قدما في التحقيق.
التمهيدية مطلوبة من أجل المضي ً

 العمل الجاد والقانوني للتحرك بموجب المادة  14من نظام وما األساسي ،بوصفها دول ًة طرًفا فيه،
"وضعا" دون اختيار حاالت محددة.
أن تحيل
ً
 بناء توجهات وخطة استراتيجية وطنية فلسطينية ،تتكامل فيها األدوار بين كل المختصين

الفلسطينيين واالصدقاء – كما سوف نوضح ذلك الحقا – لضمان الوصول لمستوي مميز من

العمل مع كل الفاعلين في ملف المحكمة الجنائية الدولية ( جمعية الدول االعضاء على نظام

روما ورئيسها – التحالفات الدولية غير الحكومية المعنية بعمل المحكمة الجنائية الدولية -
تفعيل اللجنة الوطنية العليا المسئولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية – تفعيل دور

اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي اإلنساني -تفعيل االستفادة الضحايا كأفراد وجماعات
من االليات الدولية الشكائية المتنوعة – تطوير مسارات واضحة لتحسين االمتثال الفلسطيني
باتفاقيات جنيف األربعة والبروتوكوالت الملحق بها ،و االمتثال لاللتزامات الفلسطينية المرتبة علي

دولة فلسطين بموجب االتفاقيات الدولية – تطوير منظومة القضاء الفلسطيني ).

 تطوير مسار تدخالتها نحو جمعية الدول االطراف ،وتبني خيارات التعاون الدبلوماسي معها ومع
الدول االعضاء فيها لممارسة أدوارهم نحو حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية إلعطاء أولوية

للوضع الفلسطيني ،على سلم أجندتها المزدحمة باألعمال.

 إن وجود استراتيجية فلسطينية تهدف إلى االستكثار من آليات وعمليات المساءلة الدولية
والمشتركة بين الدول يمكن أن يخفف العبء السياسي على كاهل المدعي العام المضطر إلى

تسييسا في العالم.
التعامل مع أحد أكثر النزاعات
ً
 يجب على الف ور تطوير عمل اللجنة الوطنية العليا المسئولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية
الدولية ،المشكلة بموجب مرسوما رئاسيا بتاريخ  17فبراير  ،2115بجعل مهامها أكثر واقعية
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وتالمسا للحالة الفلسطينية ،وردفها بكفاءات فلسطينية في مجال القانون الدولي ،وفتح حوارات
معمقة حول السبل المتاحة والفعالية المرجوة منها.

 ينبغي للمنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني أن تستمر في مراقبة
عمل المحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعي العام ،وأن تدقق عن كثب في مختلف مراحل
ٍ
كهيئة
عملية صياغة الق اررات .ويجب أن يستمر المسؤولون الفلسطينيون في التعامل مع المحكمة
غير مسيسة ،وأن يتجنبوا أي مغريات لتسخيرها كأداة لتأكيد كينونة الدولة الفلسطينية وتحييدها

عن مهمتها األساسية في احقاق العدالة الجنائية الدولية ومنع اإلفالت من العقاب.

 يجب التأثير على الدول والشركات والمنظمات التي تربطها اتفاقيات تعاون عسكرية مع دولة
االحتالل الحربي اإلسرائيلي ،او توريد وتزويد بالعتاد الحربي المستخدم في عمليات الحربية،

ويكون ذلك عبر لفت انتباه هذه الكيانات لجملة لمخاطر استمرار هذا التعاون ،أو على أقل تقدير
ربطه بمسألة الحصول على ضمانات قانونية وحقيقة تقيد فرص قوات االحتالل من استخدامه في

العمليات الحربية.

توقع أن تكون طويل ًة ومضطربة ،لذا من
حقيقي أن الطر َ
يق أمام تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ُي ُ
الضرورة بمكان أن تعمد القيادة والحكومة والجهات المختصة الفلسطينية على كسب دعم الدول الصديقة
من أجل التحرك بصورة مستقلة على صعيد المحكمة.

1

وعالوة على ذلك ،يجب العمل على استدراك اثار االنقسام الداخلي على السلطات الفلسطينية وبخطوة
ً
أولي العمل على إنهاء هذه االنقسام الداخلي وتأهيل الوضع الداخلي بما في ذلك االمتثال التشريعي
والسياساتي لمنظومة االتفاقيات الدولية التي انضمت اليها فلسطين مؤخ اًر.

قبل النهاية ،أذكر بما أشار اليه كال من جيف هاندميكر و فريدريك هايجر 2،أن هناك جملة من القيود
المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية ،فهي ال تملك إحياء المدنيين الذين قضوا نحبهم وال تستطيع
إنهاء االحتالل ،وال يمكن للمحكمة أن تطالب بعودة الالجئين ،وليس في يدها أن تتعامل مع القضايا
الحساسة المتصلة بالحق في تقرير المصير وعالوة على ذلك ،فليس في إمكان المحكمة إخضاع دولة
إسرائيل للمساءلة ،بل األفراد من رعاياها ،وفًقا لمبدأ المسؤولية الفردية.

كما يقتصر اختصاصها بصفة مبدئية على الجرائم التي وقعت بعد تاريخ  13حزيران ) 2014باستثناء
بعض الجرائم المستمرة )وعلى وجه اإلجمال ،تستبعد المحكمة الكثير من المظالم الرئيسية من نطاق
1

 -فالنتينا أزاروف ،مرجع سبق ذكره.

 - 2جيف هاندميكر و فريدريك هايجر ،هل يفضي االنضمام إلى المحكمة الدولية الجنائية إنصاف الفلسطينيين في نهاية المطاف؟
مجلة حق العودة ،تصدر عن بديل  /المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين ،العدد  ،2115 ،61ص.8.
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اختصاصها ،ومع ذلك ،تتمتع المحكمة بقدرات في المقابل ،فهي تستطيع أن تضطلع بدور حقيقي وأصيل
في الطريق المسدود الذي ما يزال قائماً منذ قيام دولة االحتالل في العام  1948والذي أفضى إلى تهجير

مئات اآلالف من الفلسطينيين بعدما ُسلبوا أراضيهم وبيوتهم وأسباب عيشهم.
فالمحكمة الجنائية الدولية تمثل في نهاية المطاف ،مؤسسة يستطيع ضحايا االجرام اإلسرائيلي اللجوء إليها
عبر ممثلهم الشرعي ،كما يستطيع جميع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت رحمة النظام القانوني والعسكري

الذي يمارس التمييز على نطاق واسع وممنهج بحقهم أن يلجأوا إلى هذه المحكمة .وقبل كل ذلك ،ال
يجوز للدول أن تتدخل لدى المحكمة في الوقت الذي تنكب فيه المدعية العامة على إنجاز هذه المهمة
المحفوفة بالمخاطر ،والتي يتوقع الكثيرون بأن تنطوي على إجراء تحقيق شامل ،سواء جرى هذا التحقيق
بتعاون إسرائيل أو أي طرف آخر أو دونه .وتنطوي المحكمة على جملة من الفوائد كذلك فقد تعزز
الحملة العالمية التي ترمي إلى مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ،والتي
حالفها نجاح منقطع النظر على مدى السنوات القليلة الماضية.
أخير ،من المؤكد أنه ال ينبغي أن تقتصر هذه المرحلة على انتظار النتائج فحسب ،فإلى أن تكمل
ًا
المحكمة الجنائية الدولية دراستها األولية وتنجزها ،تقتضي األهمية:
 إن يؤازر أي شخص يبدي االهتمام بالعدالة الدولية نزاهة المحكمة ويساندها ،ويجب بشكل خاص
على الفلسطينيين ( الجانب الرسمي – الضحايا – المنظمات األهلية) أن تقف إلى جوار

المحكمة ،وعدم تركها منفردة تواجه الضغوط السياسية والمالية اإلسرائيلية واألمريكية وحتى

الغربية ،حتى ال نصدم بموقف مماثل لوقف رئيس بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع

غزة  2119 -2118السيد القاضي ريتشارد غولدستون ،وفضال عن ذلك ،فمن األهمية بمكان

بالغات
تقديم أي أدلة يملكها أي شخص حول الجرائم الواقعة ،ورفع معدل وجودة المعلومات وال ً
المقدمة لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

 ينبغي النظر إلى الدراسة التمهيدية التي تجريها المدعية العامة للمحكمة الجنائية باعتبارها إشارة
تماما في الجرائم التي اقتُرفت بحق الفلسطينيين ،وهو اهتمام تراه
مشجعة ،كون المحكمة تبدي اه ً
معيبا ،والزمن كفيل بتحديد ما إذا كان لهذا التفاؤل من أسس تدعمه ،أو ما
دولة االحتالل ً
شائنا ً

إذا كان مجرد عاطفة خاوية ،خاصة في ضوء حقيقة أن مسيرة العدالة بطيئة ،سواء اجترتها

المحكمة الجنائية الدولية أو مؤسسة غيرها.

 ينبغي على القيادة الفلسطينية ،أن تحافظ وتزيد من درجة تدخالتها وسعيها لتوظيف القانون
الدولي وأدواته المختلفة ،وال ترهنها بأي شكل من األشكال بأي مكاسب سياسية ،ألن المحافظة

على جدار حماية القانون الدولي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ،مهم جداً ،فضال
على أنه يشكل حلقة مواجهة قانونية مع دولة االحتالل اإلسرائيلي التي تحاول بكل أدواتها
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وعالقاتها الدبلوماسية الدولية أن تهدم جدار الحماية القانونية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني،
لذا وجب على القيادة العمل على زيادة فعالية التوجهات والتحركات الفلسطينية الدولية.

انتهى.

346
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 .3منظمة هيومن رايتس ووتش ،المدعية العامة لـ "المحكمة الجنائية الدولية" تطلب فتح تحقيق
حول أفغانستان ،منشور عبر الموقع االلكترونيhttp://cutt.us/lNhwt:
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فلسطين والعضوية في األمم المتحدة بين الثابت والمتغير

إعداد كل من:
د .منير موسى أبو رحمة

د .بن بختي عبد الحكيم

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

مقدمة:
بعد رسوخ األفكار الداعية إلى إنشاء تنظيم دولي يربط عالقة أعضاء المجتمع الدولي هدفه تحقيق السلم
واألمن الدوليين ،اتجهت الجهود العالمية في العصر الحديث إلى إنشاء هيئات تتسم بالطابع العالمي،
تضم الدول المستقلة صاحبة السيادة ،وباإلضافة إلى المنظمات الدولية التي تنشأ بعدها.

وقد تجسد ذلك عقب الحرب العالمية األولى في إنشاء عصبة األمم ،وبعد الحرب العالمية الثانية في

إنشاء منظمة األمم المتحدة ،التي حلت محل عصبة األمم.1

فبعد فشل عصبة األمم وبينما الحرب العالمية الثانية تدور رحاها وال يعلم أحد مصيرها أتجه التفكير إلى

تحديد األفكار الرئيسية الخاصة بإعادة تنظيم السلم واألمن الدوليين ،والتي بدأت بميثاق األطلنطي ،ثم

إعالن موسكو ،والذي تاله مؤتمر طهران ،ومن ثم مشروع دمبارتون أوكس ،ومؤتمر يالطا ،وأخي ﹰار مؤتمر
مكونا من
ﹰ
سان فرانسيسكو ،والذي انتهت أعماله في  26جوان  1945بمشروع لميثاق األمم المتحدة

 111مادة موزعة على  11فصل ،وأصبح الميثاق حيز التنفيذ في  24أكتوبر .21945

ويعد ميثاق األمم المتحدة من قبيل المعاهدات الدولية فهو بمثابة القوة الدستورية في القانون الدولي
أيضا لسائر مواثيق المنظمات الدولية األخرى ،وقد حدد
ﹰ
بالنسبة للدول األعضاء في المنظمة وبالنسبة

هذا الميثاق أهم األهداف والمبادئ التي تسعى األمم المتحدة لتحقيها.

وتعتمد كل المنظمات الدولية بما فيها منظمة األمم المتحدة على مساهمة الدول فيها عن طريق االنضمام

إلى عضويتها ،وقد تكون العضوية كاملة حيث يتاح للدولة المشتركة االنضمام لكل أنشطة المنظمة

وممارسة حقوقها الكاملة ،وأحيانا تكون العضوية ناقصة حيث تقتصر فيها الدولة العضو على االشتراك

في بعض نشاط المنظمة فحسب ،أو تقتصر على المشاركة في حضور االجتماعات دون أن يكون
معدودا.3
ﹰ
لمندوبي الدولة صوتاﹰ

 1جمال عبد الناصر مانع ،التنظيم الدولي النظرية العامة والمنظمات العالمية واإلقليمية والمختصة ،دار العلوم للنشر والتوزيع،
عنابه 2006، ،ص.164

2محمد سعادي ،قانون المنظمات الدولية ،الطبعة األولى ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،الجزائر 2008، ،ص.9089
3محمد يونس ،بحث بعنوان "العضوية في المنظمات الدولية" ،جامعة األزهر ،كلية الحقوق ،غزة ،ص.3
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فمع ظهور أي دولة جديدة تسعى تلك الدولة لتأكيد شخصيتها القانونية الدولية من خالل اعتراف باقي
الدول به ا وتبادل تمثيلها الدبلوماسي معها ،ومن خالل انضمامها للمعاهدات الدولية وقدراتها على أن
تكون طر ﹰفا في المعاهدات واالتفاقيات ،وكذا من خالل عضويتها في المنظمات الدولية العالمية
واإلقليمية.
وفي هذا السياق يأتي سعي القيادة الفلسطينية نحو تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ،واقامة
دولته المستقلة ،والحصول على االعتراف الدولي بها ،وقد اعترفت عشرات الدول بدولة فلسطين منذ

إعالن االستقالل عام  ،1988وكذا نيل العضوية في المنظمات الدولية ،وقد نالت فلسطين العضوية في
عدد من المنظمات الدولية اإلقليمية والعالمية ،وتسعى لنيل العضوية في منظمات أخرى ،وباألخص

منظمة األمم المتحدة باعتبارها أكبر وأهم منظمة دولية في العالم ،بما يمكن فلسطين من الوقوف على

قدم المساواة مع باقي دول العالم في االلتزام بأحكام ميثاق األمم المتحدة ،والتمتع بكافة الحقوق المقررة
لكل الدول األعضاء ،ولتشكل هذه العضوية أداة نضالية جديدة يستخدمها الشعب الفلسطيني في طريقه

نحو إزالة االحتالل ،وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ورغم إفصاح قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني إلرادتها نحو

العضوية في األمم المتحدة ،إال أن منظمة التحرير واجهت وتواجه العقبات الشديدة التي تعمل على

حجب العضوية عن فلسطين ،وانكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ،رغم توافر شروط الدولة في

فلسطين.1

هكذا يتحدد الموضوع الدراسة في مدى تأثير انضمام فلسطين إلى منظمة األمم المتحدة واعتبار أن

اضحا
ﹰ
فلسطين هي الدولة الوحيدة التي الزالت قابعة تحت االحتالل الصهيوني والتي تعد
نموذجا و ً

وصريحا في القانون الدولي عن حالة االحتالل الغير شرعي إلقليم يسكنه شعب وتحكمه سلطة شرعية.
المشكلة البحثية للدراسة:

يمكن بلورة المشكلة البحثية في تبيان النظام القانوني للعضوية الكاملة في األمم المتحدة من شروط

موضوعية وشكلية ،وكذا تبيان النظام القانوني للعضوية الغير كاملة في األمم المتحدة ،وتوضيح أساسها
القانوني وشروطها واآلثار المترتبة على الحصول على العضوية الغير كاملة باعتبارها أحد الخيارات التي

سعت إليها القيادة الفلسطينية ،لتجاوز احتماالت استمرار العقبات في طريق حصول فلسطين على

العضوية الكاملة ،مع طرح الخيارات األخرى التي يمكن االستناد إليها لرفع مستوى تمثيل فلسطين في

 1محمد التلباني وحسن الفليت ،بحث بعنوان "عضوية الدول في األمم المتحدة دولة فلسطين حالة تطبيقية" ،جامعة األزهر ،كلية

الحقوق ،قسم القانون العام ،غزة ،سنة  2012،ص.2
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األمم المتحدة ،وذلك بعد إلقاء الضوء على طبيعة ومستوى تمثيل فلسطين في األمم المتحدة السابق
والحالي.
منهجية الدراسة:
_ بالنظر إلى طبيعة المشكلة البحثية وكيفية تناولها يمكن وضع إطار منهجي محدد لدراسة هذه المشكلة
من خالل المنهج القانوني ألن البحث يشتمل على بعد قانوني واضح في تحديد الوضع القانوني وبيان

أحكام الشرعية الدولية بشأن حق الشعوب في تقرير مصيرها.
_ كما استعنا بالمنهج التاريخي وذلك في دراسة وتحليل إرادة منظمة التحرير الفلسطينية نحو العضوية

في األمم المتحدة ،إال أن منظمة التحرير واجهت وتواجه العقبات الشديدة التي تعمل على حجب

العضوية عن فلسطين ،وانكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

_ ومن ثم المنهج المقارن لدراسة الحالة الفلسطينية ومقارنتها ببعض الدول التي حصلت على عضوية
مراقب باألمم المتحدة.

_ وأخي ﹰار المنهج الوصفي التحليلي حيث قمنا بتحليل القواعد القانونية الواردة في ميثاق األمم المتحدة،

وكذلك األحكام الواردة في ق اررات المنظمة الدولية ،باإلضافة إلى قواعد القانون الدولي العام ذات العالقة

بموضوع البحث.
أهداف الدراسة:
إذا كانت هذه الدراسة تركز على انضمام فلسطين لألمم المتحدة فإن ذلك يرجع لعدة عوامل أهمها:

-

إن الهدف من دراسة الموضوع يظهر من خالل البحث عن الطرق الكفيلة والممكن عن طريقها
تقوية العالقات الدولية في إطار التضامن والتعاون بين الدول األعضاء في المجتمع الدولي وبين

الشعوب والفئات المختلفة األخرى التي ظهرت بشكل ملفت لالنتباه على الساحة الدولية.

-

إبراز الهدف األ ساسي لألمم المتحدة والذي هو الحفاظ على السلم واألمن الدوليين وفق ميثاق األمم
المتحدة وذلك من خالل إيجاد مجتمع دولي ديناميكي يربط الدول بعالقات قائمة على أساس

االحترام والتعاون المتبادل بأساليب حضارية وديمقراطية ،والبد من خلق مناخ التفاهم على المستوى

العالمي وعبر الحدود ،وبذلك يمكن اإلعداد لنوع من العالقات الدولية الديمقراطية ضمن األمم
المتحدة.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في توضيح المظهر الشخصي لبنيان األمم المتحدة من خالل إلقاء الضوء على

النظام القانوني للعضوية في األمم المتحدة سواء الكاملة أو الغير كاملة وما ينتج عنها من آثار وهو
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من المواضيع الهامة في القانون الدولي العام ،وباألخص قانون التنظيم الدولي ،واثراء البحث القانوني
في هذه المسألة في الوقت الذي تسعى فيه القيادة الفلسطينية لتجديد طلب الحصول على العضوية في

األمم المتحدة ،فقضية العضوية في األمم المتحدة مسألة حية في األروقة السياسية الفلسطينية والدولية
ونحن نسعى لتوضيح الرأي القانوني فيها.
للخوض في مضامين هذه الدراسة ،والوقوف على أبرز عناصرها والمسائل القانونية التي تثيرها ،حاولنا
تقسيم الدراسة بشكل تعرضنا فيه ألهم عناصر الموضوع ،من خالل ثالثة مباحث وهي كالتالي:

المبحث األول :فلسطين والعضوية في األمم المتحدة
المبحث الثاني :مستقبل تمثيل فلسطين في األمم المتحدة
المبحث الثالث :تداعيات تطور تمثيل فلسطين في األمم المتحدة.
المبحث األول :فلسطين والعضوية في األمم المتحدة
تمهيد:

لم تكن هيئة األمم المتحدة منذ نشأتها بعيدة عن القضية الفلسطينية سواء في محاولة لحل المشكالت
الناشئة عن الصراع على فلسطين وأطرافه "الشعب الفلسطيني واليهود واالنتداب البريطاني" ،أو من خالل

بناءا عليه ،تم منح الكيان
ﹰ
صدور قرار تقسيم فلسطين ( )181إلى دولة عربية ودولة يهودية والذي

الصهيوني العضوية الكاملة في األمم المتحدة ،ثم واكبت األمم المتحدة مراحل تطور القضية الفلسطينية
بعد نكبة ضياع فلسطين عام  1948وحتى اليوم ،وان كان موقف وق اررات األمم المتحدة المتعلقة
بالقضية الفلسطينية ليست معرض بحثنا هذا ،إال انه أن ال نغفل عن أن تمثيل فلسطين في األمم المتحدة

يأتي في سياق الق اررات المتعددة التي أصدرتها األمم المتحدة بخصوص فلسطين سواء الصادرة عن

مجلس األمن أو عن الجمعية العامة.1

المحور األول :تمثيل فلسطين في األمم المتحدة:
الحق الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولة ذات سيادة على حدود العام  1967هو حق معترف به

من المجتمع الدولي .وخالل العقدين السابقين لم تألو منظمة التحرير الفلسطينية ،الممثل الشرعي والوحيد
للشعب الفلسطيني ،جهداﹰ بغية تحقيق هذه التطلعات الوطنية عبر التفاوض مع الكيان الصهيوني.

1محمد التلباني ،ورقة عمل بعنوان "مدى إمكانية استخدام قرار االتحاد من اجل السالم في رفع مستوى عضوية فلسطين في األمم

المتحدة ،منظمة التحرير الفلسطينية ،مركز التخطيط الفلسطيني" ،دائرة أبحاث األمن القومي ،غزة ،فلسطين ،ديسمبر  2015،ص. 2
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ومع ذلك ،فإن رفض الكيان الصهيوني االلتزام بالقانون الدولي ووقف إجراءاتها غير القانونية في
األرض الفلسطينية ومن ضمنها وقف األنشطة االستيطانية يعرض للخطر إمكانية البقاء على حل

الدولتين مما يدفعنا إلى السعي للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية على حدود 1967

بعاصمتها القدس الشرقية.1

المطلب األول :التمثيل السابق لفلسطين في األمم المتحدة
في إطار إقرار األمم المتحدة لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ،واعترافا بمنظمة التحرير ممثال شرعياﹰ
للشعب الفلسطيني ،وبأنها حركة تحرر تمثل الشعب الفلسطيني ،تدرج تمثيل فلسطين في األمم المتحدة
من مراقب وظيفي إلى مراقب دائم بإسم فلسطين.

الفرع األول :حصول فلسطين على صفة مراقب وظيفي
في عام  1964تم تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ،2وبعد مؤتمر القمة العربية السابع في الرباط عام

 1974أقر لها المؤتمر باإلجماع أن منظمة التحرير الفلسطينية دون سواها هي الممثل الشرعي والوحيد
للشعب الفلسطيني ،3وبهذا القرار بدأ تمثيل دولة فلسطين في هيئة األمم المتحدة بمنح منظمة التحرير
الفلسطينية صفة مراقب وظيفي ،4وأدرج هذا البند في جدول أعمال الجمعية العامة في دورتها التاسعة

والعشرين المنعقدة عام  ،1974بناء على طلب  55من الدول األعضاء.
وفي تلك الدورة دعت الجمعية العامة منظمة التحرير الفلسطينية "ممثلة الشعب الفلسطيني" ،إلى االشتراك

في مداوالتها بشأن قضية فلسطين ،5في جلستها العامة بناءاﹰ على القرار (.6)3210

كما أكدت في ذات الدورة ( )29تلك الصفة بإصدار الجمعية العامة القرار رقم ( ،)3236والذي نص

على "إن الجمعية العامة إذ ترى أن الشعب الفلسطيني هو الطرف المعني بقضية فلسطين ،تدعو منظمة

1صائب عريقات،

مقال بعنوان :األسس القانونية الداعمة لالعتراف بدولة فلسطين ،الموجود على الموقع:

 www.palestinapedia.net.تاريخ االطالع /29يناير .2118

2سهيل حسن الفتالوي ،القانون الدبلوماسي ،الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن 2010، ،ص.438.
3وثائق فلسطين )280( ،وثيقة مختارة ( ،)2987_1839دائرة الثقافة ،منظمة التحرير الفلسطينية ،بدون دار نشر 1987، ،ص

.425

4عيسى الشعيبي ،الكيانية الفلسطينية ،الوعي الذاتي والتطور المؤسساتي ( ،)1977_1947مركز األبحاث ،منظمة التحرير

الفلسطينية ،بيروت ،سنة  1979،ص .225

5صون السالم واألمن الدوليين ،قضية فلسطين ،الموجود على الموقع ،http://www.un.org :تاريخ االطالع 25:مارس .2016
6قرار الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين ،الصادر في  14نوفمبر  1974،الوثيقة رقم.A/RES/3210(XXIX) :
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التحرير الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطيني إلى االشتراك في مداوالت الجمعية العامة لألمم المتحدة
بشأن قضية فلسطين في جلساتها العامة"

واستنادا لهذا القرار أصدرت الجمعية العامة في الدورة ( )30القرار رقم ( 1)3275والتي تطالب به دعوة
منظمة التحرير الفلسطينية ممثل الشعب الفلسطيني لالشتراك ،في جميع الجهود والمحادثات والمؤتمرات

التي تعقد بشأن الشرق األوسط تحت رعاية األمم المتحدة على قدم المساواة مع األطراف األخرى.2

وبصفة المراقب الوظيفي تكون بداية تمثيل فلسطين في هيئة األمم المتحدة ،والتي تظهر اهتمام األمم
المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية وبقضية الشعب الفلسطيني الذي تمثله ،فصفة المراقب الوظيفي كانت

بداية لتمثيل أعلى في األمم المتحدة.

كما تمتعت منظمة التحرير الفلسطينية منذ مايو  1974بصفة مراقب وظيفي في المجلس االقتصادي

واالجتماعي أحد األجهزة الرئيسية لألمم المتحدة ،باعتبار المجلس االقتصادي واالجتماعي جهاز محدود

العضوية ،وذلك إ استنادا لصفة منظمة التحرير في الجمعية العامة لألمم المتحدة ،واستناداﹰ للقاعدة ()73
من قواعد إجراءات المجلس االقتصادي واالجتماعي التي تنص على أن حركات التحرير القومية المعترف

بها بمقتضى ق اررات الجمعية العامة يمكن أن تدعى لالشتراك في مناقشات المجلس في أي موضوع يمس
تلك الحركات بصفة خاصة.3

وفي أبريل  1977قام المجلس االقتصادي واالجتماعي بتعديل شروط العضوية في اللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغربي أسيا (اإلسكوا) حيث يمكن إدراج منظمة التحرير الفلسطينية في عضويتها ،وقد
حصلت منظمة التحرير الفلسطينية على العضوية الكاملة في (اإلسكوا) في يولو ).4 (1977
الفرع الثاني :تطور وضع فلسطين كمراقب دائم:
لم يستمر وضع فلسطين في األمم المتحدة بصفة مراقب وظيفي طويالﹰ ،ففي ذات الدورة التي منحت فيها

منظمة التحرير الفلسطينية صفة المراقب الوظيفي ،أي في الدورة ( )29تم منح منظمة التحرير صفة
مراقب دائم ،وذلك بتاريخ  22نوفمبر  ،51974وفًقاﹰ لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم (،)3237

وبموجب ذلك يتم دعوتها إلى االشتراك بصفة مراقب دائم في دورات الجمعية العامة لألمم المتحدة

ومؤتمراتها والمشاركة في أعمالها ،والمشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعقد برعاية الجمعية العامة سواء
1قرار الجمعية العامة في دورتها الثالثون ،الصادر في  10نوفمبر .1975
2وثائق فلسطين 280 ،وثيقة مختارة ،المرجع السابق ،ص.136
3محمد التلباني وحسن الفليت ،المرجع السابق ،ص.35
4ورقة أساسية تتعلق بالحالة الفلسطينية ،وضع فلسطين في األمم المتحدة ،منشورات بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى األمم

المتحدة ،على الرابط ،www.un.org :تاريخ االطالع  24مارس .2016
5محمد التلباني وحسن الفليت ،المرجع السابق ،ص.35
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كانت قضية فلسطين من بين القضايا المعروضة على الجمعية أم ال ،1كما يسمح لمنظمة التحرير
حضور اللجان الرئيسية التابعة للجمعية العامة ،وبذلك تطور تمثيل ونشاط فلسطين في األمم المتحدة

،وممارسة نشاطات متنوعة تتجاوز مجرد الحضور السلبي واالستماع إلى المناقشات ،إلى دور ايجابي
من خالل نشاط مندوبي منظمة التحرير الفلسطينية في إلقاء البيانات ،وممارسة حق الرد أو التعليق على

الموضوعات التي تهم القضية الفلسطينية ثم نشاطات التقدم بالمقترحات.2

فقبل العام  1975لم يكن يسمح إال للدول األعضاء بمخاطبة الجمعية العامة ،وكانت منظمة التحرير
الفلسطينية أول كيان غير دولة عضو في األمم المتحدة سمح له بمخاطبة الجمعية العامة ،وذلك عندما

دخل الرئيس الراحل /ياسر عرفات "رحمه اهللا" رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الجمعية
العامة لألمم المتحدة وسط ترحيب وتصفيق ممثلي دول العالم وألقى خطابه أمام الجمعية العامة بتاريخ

 13نوفمبر  1974وكان بذلك أ ول زعيم لحركة تحرر وطني تدعوه الجمعية العامة لشرح قضية شعبه.3

ومنذ العام  1974شاركت بعثة منظمة التحرير الفلسطينية دون حق التصويت في العديد من المؤتمرات

الدولية تحت رعاية الجمعية العامة أو المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة نذكر منها :المؤتمر

العالمي للسكان ومؤتمر األغذية العالمي ومؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون البحار.4

وبتاريخ  15نوفمبر  1988أعلن المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر استقالل دولة فلسطين ،وق أر
الرئيس الراحل /ياسر عرفات وثيقة إعالن االستقالل ،والقى هذا اإلعالن ترحيبا واعترافا دوليًّاﹰ واسعاﹰ فقد

قامت ( )105دولة باالعتراف في هذا اإلعالن في مقدمتهم الجمهورية الجزائرية.5

وعلى أثر هذا اإلعالن رفضت الواليات المتحدة األمريكية منح الرئيس الراحل "ياسر عرفات" تأشيرة

دخول إلقليمها لكي ال تمكنه من مخاطبة الجمعية العامة عند مناقشة المشكلة الفلسطينية بحجة انغماسه
في األعمال اإلرهابية ،وفي مواجهة هذا الموقف وافقت الجمعية العامة في ديسمبر  1988بأغلبية

( ) 151دولة ضد صوتين (الواليات المتحدة والكيان الصهيوني) ،على قرار يؤكد حق رئيس اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في االشتراك في مناقشة الجمعية العامة ،ويندد قرار الحكومة

األمريكية بعدم منحه تأشيرة دخول ،يؤكد على انتهاك الواليات المتحدة اللتزاماتها القانونية التي تحملها
بمقتضى اتفاقية المقر ،وقد قررت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة نقل المناقشات إلى المقر األوروبي

1عبد الحكيم وادي ،الحلقة السابعة ،الموقع السابق.
2محمد التلباني وحسن الفليت ،المرجع نفسه ،ص.36
3عيسى الشعيبي ،الكيانية الفلسطينية ،المرجع السابق ،ص.255
4ورقة أساسية تتعلق بالحالة الفلسطينية ،وضع فلسطين في األمم المتحدة ،المنشور على الموقع ،www.un.org :تاريخ اإلطالع:

 24يناير .2118
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الدول العربية التي اعترفت بإعالن دولة فلسطين :مصر ،سوريا ،دول الخليج.
355

خالل المدة ( )15_13ديسمبر  ،1988وبذلك تمكن الرئيس الراحل /ياسر عرفات من مخاطبة الجمعية

العامة.1

كما رحبت الجمعية العامة بإعالن استقالل دولة فلسطين ،وعليه أصدرت بتاريخ  15ديسمبر 1988

القرار رقم ( 2)176/43والذي نص على" :أن الجمعية العامة ،إذ ترحب بنتائج الدورة االستثنائية التاسع
عشر للمجلس الوطني الفلسطيني بوصفها إسهاما إيجابيا في تحقيق تسوية سلمية للنزاع في المنطقة" ،كما

قررت الجمعية العامة أن تستخدم اسم فلسطين اعتبا ار من  15ديسمبر  1988بدال من تسمية منظمة

التحرير الفلسطينية ،دون المساس بمركز المراقب الدائم لمنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها في األمم

المتحدة.3

وقد استمر وضع بعثة فلسطين في األمم المتحدة في التطور ،وقد تم رفع مستوى تمثيل فلسطين ضمن
األعضاء المراقبين إلى أعلى درجة يمكن أن يكون عليها العضو المراقب في يوليو  ،1998وذلك عندما
سابقا حك ﹰار على الدول
ﹰ
قررت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة منح فلسطين امتيازات إضافية كانت

األعضاء ،وتشمل حق المشاركة في المناقشة العامة التي تجري بداية كل دورة من دورات الجمعية

العامة ،وحق المشاركة في رعاية الق اررات والحق في إثارة نقطة نظام حول قضايا فلسطين والشرق

األوسط ،وكذلك تغيير أماكن جلوس بعثة فلسطين ليكون خلف الدول األعضاء مباشرة ،مع تخصيص

ستة مقاعد لمندوبي فلسطين في حين يحصل المراقبون اآلخرون على مقعدين فقط ،باإلضافة المتيازات

بروتوكولية أخرى.4

المطلب الثاني :التمثيل الحالي لفلسطين في األمم المتحدة
بتاريخ  23سبتمبر  ،2011تقدمت فلسطين بطلب إلى مجلس األمن الدولي لنيل العضوية الكاملة في
األمم المتحدة ،وبسبب تباين وجهات النظر حول طلب العضوية في اللجنة المعنية بقبول األعضاء الجدد

في مجلس األمن الدولي ،لم يعرض الطلب للتصويت داخل مجلس األمن.

وبتاريخ  29نوفمبر  ،2012تقدمت فلسطين وعدد من الدول العربية والصديقة إلى الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،بمشروع قرار يتناول ترفيع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في األمم المتحدة ،وعليه تناول الطلب

الفلسطيني المقدم إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة والمعنون (مكانة فلسطين في األمم المتحدة) ،ويؤكد
المشروع على مجموعة من الق اررات الصادرة عن األمم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في

تقرير مصيره ،وعلى تحقيق مبدأ الحقوق المتساوية استنادا إلى القرار رقم ( )181الصادر بتاريخ

1عبد العزيز محمد سرحان ،مقدمة لدراسة الدولة الفلسطينية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر 1989، ،ص.90
2قرار الجمعية العامة في دورتها الثالثة واألربعون ،الصادر بتاريخ  15ديسمبر  1988،وثيقة رقم .A/RES/43/176
3الوثائق الرسمية للجمعية العامة ،في دورتها الثالثة واألربعون ،الجلسات العامة ،الجلسة(.)78

4محمد التلباني وحسن الفليت ،المرجع السابق ،ص.37
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تأكيدا على
ﹰ
 ،11947والتأكيد على مبدأ ميثاق األمم المتحدة بعدم جواز الحصول على األراضي بالقوة
ق اررات مجلس األمن الدولي ذات العالقة ،بما فيها الق اررات )242( :لسنة  ،21967والقرار ( )338لسنة

 ،31973والقرار ( )446لسنة  ،41979والقرار ( )478لسنة  ،51980والقرار ( )1397لسنة،62002
والقرار ( )1515لسنة ،72003والقرار ( )1850لسنة  ،82008والتأكيد على انطباق اتفاقية جنيف

المتعلقة بحماية السكان المدنيين في زمن الحرب بتاريخ  ،1949وعلى األراضي الفلسطينية المحتلة بما
فيها القدس الشرقية.

وتم تقديم الطلب مباشرة للجمعية دون انتظار توصية من مجلس األمن والذي كان يلزم شرط العضوية
بإحدى الوكاالت المتخصصة ،وسبق أنه بتاريخ  31أكتوبر  2011وافق المؤتمر العام لليونسكو

باالقتراع على اعتبار فلسطين دولة عضوﹰا في اليونسكو ،مع العلم أن منظمة اليونسكو أول وكالة

متخصصة تقبل فلسطين كعضو كامل العضوية.9

وقال رئيس دولة فلسطين الحالي محمود عباس" :إن تقديم طلب العضوية يأتي بعد عقود من التشرد

واالحتالل األجنبي لشعبي وانتزاع الملكية ،"10...كما دعا الهيئة  193عضواﹰ "بإصدار شهادة ميالد من

واقع دولة فلسطين" .11وقد ركز مشروع القرار على وضع دولة مراقب في األمم المتحدة دون المساس

بالحقوق واالمتيازات المكتسبة ودور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني ،بموجب
الق اررات والممارسة ذات الصلة ،وأكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقالله في دولته

فلسطين على أساس حدود عام  ،1967ونص على حث جميع الدول والوكاالت المتخصصة والمنظمات
في نظام األمم المتحدة على مواصلة دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني في نيل حقه في تقرير المصير

1

قرار الجمعية العامة الصادر في  29نوفمبر  1947،رقم االجتماع  128،رقم الوثيقة.A/RES/181(ll :

2

قرار مجلس األمن الدولي رقم 242، :الصادر في  22نوفمبر  1967،الوثيقة  ،S/RES/242رقم االجتماع.382،1 :
3

قرار مجلس األمن الدولي رقم 383، :الصادر في  22أكتوبر  1973،الوثيقة  ،S/RES/338رقم االجتماع.747،1 :

4

قرار مجلس األمن الدولي رقم 446، :الصادر في 22مارس  1979،رقم االجتماع .2،134
قرار مجلس األمن الدولي رقم 478، :الصادر في  20أغسطس  1980،ودعا فيه مجلس األمن الدولي التي أقامت بعثات

5

دبلوماسية

في القدس بسحبها.

 6قرار مجلس األمن الدولي رقم  ،1397،الصادر في  12مارس  ،2002،الوثيقة S/RES/1397 ،رقم .االجتماع .4،489
 7قرار مجلس األمن الدولي رقم  ،1515الصادر في  19نوفمبر  ،2113الوثيقة .S/RES/1515
8

قرار مجلس األمن الدولي رقم  1850،الصادر في  16ديسمبر  2008،رقم االجتماع .045،6

9

جاء االقتراع على النحو التالي :موافقة  107دولة ومعارضة  14وامتناع  52دولة عن التصويت ،المؤتمر العام لليونسكو يقبل

فلسطين دولة عضوا في المنظمة ،المنشور على الموقع ،http://www.un.org :تاريخ االطالع 08 :يناير .2118
10

مجلس األمن يحيل طلب الفلسطينيين إلى لجنة عضوية األمم المتحدة ،المنشور على الموقع ،http://www.un.org :تاريخ

11

صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة "وضع فلسطين دولة مراقبة غير عضو في األمم المتحدة" ،الموجود على الموقع

االطالع 25 :يناير.2118

االلكتروني http://www.un.org. :تاريخ االطالع /25يناير .2118
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واالستقالل والحرية ،وأكد الطلب أن الحراك الفلسطيني من أجل الحصول على اعتراف دولي وال عضوية
في األمم المتحدة ال يؤثر على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب

الفلسطيني.1

إضافة إلى ذلك أشار مشروع القرار إلى "الحاجة الملحة الستئناف وتسريع المفاوضات" بين الكيان
الصهيوني والسلطة الفلسطينية حول قضايا الحدود ووضع القدس والالجئين والمستوطنات واألمن

حدا لالحتالل الذي بدأ عام
أيضا إلى إيجاد "تسوية سلمية في الشرق األوسط تضع ﹰ
ﹰ
والمياه ،ويدعو

 ،1967وتحقق فكرة الدولتين دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة وديمقراطية وقابلة للحياة تعيش جنبا إلى
جانب مع الكيان الصهيوني بسالم وأمن وعلى أساس حدود ما قبل .1967
وعارضت كل من "الكيان الصهيوني والواليات المتحدة" هذه المبادرة بحجة أن الدولة الفلسطينية ال يمكن

أن تقوم إال من خالل مفاوضات سالم ،فقد سارعت الواليات المتحدة إلى التنديد بقرار الجمعية العامة،
ووصفته بأنه" :مؤسف وغير مجد ويضع عراقيل أمام السالم".2

إن اعتراف األمم المتحدة بفلسطين ال يغير في حد ذاته من القوانين الداخلية لمنظمة التحرير الفلسطينية
على الرغم من أن مشروع القرار المقدم تناول اإلبقاء على الوضع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية،

إال أن هناك من يرى بعض المخاطر فيما يخص وضع التمثيل الفلسطيني ،فمن المعروف وفًقﹰا للقانون
الدولي أن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده في الداخل والخارج

وهو تمثيل أوسع وأشمل بالنسبة للفلسطينيين.

كما ينبغي التعامل بحذر مع مسألة التمثيل لما لذلك من مخاطر قانونية ،وضمان التمثيل لها كحركة

تحرر وطني ألن مفهوم التمثيل لها هو أوسع وأشمل من مفهوم الدولة في القانون الدولي ،حيث أن

القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني لم يجي از لحركات التحرر الوطني التنازل عن أرض أو تبادل

أرض مع الدولة المحتلة ،في حين أنه أعطى الدول الصالحيات وفًقا للقانون الدولي بتبادل األراضي ألن
ذلك يعتبر من ضمن اختصاصاتها.3
اضحا في النص على ترقية وضع فلسطين دون المساس بالحقوق
وعليه ،فإن الطلب الفلسطيني كان و ً
واالمتيازات ودور منظمة التحرير الفلسطينية في األمم المتحدة كممثل للشعب الفلسطيني المكتسبة ،وفًقا

1عبد الحكيم وادي ،الحلقة السابعة ،الموقع السابق.

2مقال بعنوان :تباين دولي من فلسطين دولة مراقب ،الشبكة اإلخبارية الجزيرة نت ،تاريخ النشر  ،20121130المنشور على

الموقع http://www.aljazeera.net/news/international :تاريخ االطالع /25يناير 2118
3عبد الحكيم وادي ،الحلقة السابعة ،الموقع السابق.
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للق اررات والممارسة ذات الصلة ،1وترى منظمة العفو الدولية في تعليقها على حصول فلسطين على دولة
مراقب بأن االعتراف بفلسطين لن يؤثر على المركز والوضع القانوني لالجئين ،وهو حق مكفول لكل
الالجئين الفلسطينيين بشكل فردي وال يمكن المساس به سواء نالت فلسطين العضوية أم ال.

وبتاريخ  29نوفمبر  ،2012جرى التصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة على مشروع القرار
الفلسطيني المقدم بطلب لنيل دولة مراقب وقد حاز مشروع القرار على  138صوت موافق و 9أصوات

معارضة وامتناع  41دولة عن التصويت ،2وحصلت فلسطين على صفة دولة مراقب في األمم المتحدة

عام  ، 2012ضمن مسعى للقيادة الفلسطينية لتأكيد الشخصية الدولية المستقلة لدولة فلسطين في مواجهة

تنكر الكيان الصهيوني للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ،وامعان االحتالل في سياسة األمر الواقع،
وقد كان الهدف األول واألكبر هو الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة كأحد

وبتاريخ  30ديسمبر  2014تم رفض مشروع القرار ،الذي قدمته األردن باسم المجموعة العربية باألمم
المتحدة ،والذي دعا إلنهاء االحتالل بنهاية عام  2017بعد حصوله على  8أصوات فقط ،وكان يتعين

أن يحصل القرار على موافقة تسعة أعضاء حتى يتم تمريره دون أن تستخدم إحدى الدول دائمة العضوية
حق النقض (الفيتو) وهو ما فعلته أمريكا.3

إن حصول فلسطين على دولة مراقب في هيئة األمم المتحدة من شأنه أن يعزز فرص انضمامها إلى

النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية ،بعد التوقيع والمصادقة ،حيث تنص المادتين ( )96-93من

افا في النظام
ميثاق األمم المتحدة على أنه( :يعتبر جميع أعضاء األمم المتحدة بحكم عضويتهم أطر ﹰ

األساسي لمحكمة العدل الدولية ،ويجوز للدولة التي ليست من األمم المتحدة أن تنضم إلى النظام
بناءا على توصية مجلس
ﹰ
األساسي لمحكمة العدل الدولية ،بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة،

األمن).
ويمكن للجمعية العامة أو مجلس األمن أن يطلبا من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى في أي مسألة
قانونية ،ولسائر فروع الهيئة والوكاالت المتخصصة المرتبطة بها ،ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية بذلك

في أي وقت ،أو تطلب أيضا من المحكمة إفتائها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلية في

نطاق أعمالها.

1صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة "وضع فلسطين دولة مراقبة عضو في األمم المتحدة" ،المنشور على الموقع:

 ،http://www.un.orgتاريخ االطالع 25 :يناير .2118
2عبد الحكيم وادي ،الحلقة الثامنة ،الموقع نفسه.

3حصل القرار على  8أصوات فقط وهم( :الصين ،فرنسا ،روسيا ،األرجنتين ،تشاد ،تشيلي ،األردن ،لوكسمبورغ) صوتت ضده دولتان

(الواليات المتحدة واستراليا) فيما امتنعت عن التصويت  5دول (بريطانيا ،روندا ،نيجيريا ،ليتوانيا ،كوريا الجنوبية).
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وقد جرى هذا اإلجراء سابقا على كل من سويس ار واليابان ،قبل انضمامهما إلى األمم المتحدة وقد أقرت
الجمعية العامة ،وبناءاﹰ على توصية مجلس األمن الدولي ،الشروط التي يتوجب على الدولة مقدمة الطلب

االلتزام بها من أجل االنضمام إلى نظام محكمة العدل الدولية ،وسيتيح ذلك إمكانية طلب إصدار فتاوى
حول مسائل معينة ،ومنها المتعلقة في أشكال التمييز العنصري دون الحاجة إلى موافقة الكيان

الصهيوني ،وكذلك طلب فتوى حول وضع االحتالل طويل األمد.1
المبحث الثاني :مستقبل تمثيل فلسطين في األمم المتحدة:

رغم إفصاح قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني إلرادتها نحو

العضوية في األمم المتحدة ،إال أن منظمة التحرير واجهت وتواجه العقبات الشديدة التي تعمل على

حجب العضوية عن فلسطين ،وانكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ،رغم توافر شروط الدولة في
فلسطين ،ورغم أن فلسطين تستوفي كافة الشروط المنصوص عليها في معاهدة مونتفيديو للعام 1933

عن حقوق وواجبات الدول.

وعليه نلقي بعض الضوء على الوسائل واآلليات المتاحة في سبيل رفع عضوية فلسطين في األمم
المتحدة من دولة مراقب إلى دولة كاملة العضوية.2

المطلب األول :الحصول على العضوية الكاملة من خالل مجلس األمن:
إن الهدف األساسي للقيادة الفلسطينية هو الحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة ،وال

يمكن الحصول على تلك العضوية بدون صدور توصية إيجابية بذلك من مجلس األمن ،ثم
التصويت بأغلبية الثلثين في الجمعية العامة ،وعليه فال بد من التوجه لمجلس األمن للحصول على
التوصية بقبول العضوية ،هذا ما قامت به القيادة الفلسطينية عندما قدم الرئيس محمود عباس طلب

دولة فلسطين لالنضمام إلى عضوية األمم المتحدة ،وذلك بتاريخ  23سبتمبر  ،2011وأساس

الطلب وفق نصه" :ويقدم طلب العضوية هذا استنادا إلى الحقوق الطبيعية والقانونية والتاريخية
للشعب الفلسطيني والى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ( 181د ،)2-واعتراف الجمعية العامة

بإعالن  ،"1988مع إرفاق طلب اإلعالن المطلوب لنيل العضوية.3

1عبد الحكيم وادي ،الحلقة الثامنة ،الموقع السابق.
2محمد التلباني ،المرجع السابق ،ص.2

3إعالن" :وفي إطار طلب دولة فلسطين االنضمام إلى عضوية األمم المتحدة ،يشرفني ،بصفتي رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،أن أعلن رسميا إن دولة فلسطين هي دولة محبة

للسالم وانها تقبل االلتزامات المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة وتتعهد رسميا بالوفاء بتلك االلتزامات"(.توقيع محمود عباس
رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية) ،المصدر :ياسر غازي عالونة ،فلسطين وعضويتها كدولة في
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وقد قام األمين العام في األمم المتحدة بتعميم طلب العضوية لمجلس األمن ،ولكن الطلب
الفلسطيني لم يحصل على األصوات التسعة المطلوبة للموافقة على الطلب واصدار توصية ايجابية
بذلك للجمعية العامة .بذلك يكون الطلب الفلسطيني واجه أحد االحتماالت الثالثة ألي طلب

للعضوية الكاملة مقدم لمجلس األمن وهي:

 .1إصدار توصية إيجابية من مجلس األمن.

 .2عدم الحصول على األصوات القانونية التسعة المطلوبة للموافقة على الطلب.
 .3استخدام دولة أو أكثر من الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس األمن لحق االعتراض الفيتو أو
التصويت السلبي من قبل ذاك العضو.

في حال إصرار القيادة الفلسطينية على المضي قدما في طلب العضوية الكاملة من خالل مجلس األمن،
يكون أمامها خيار تكرار تقديم الطلب مرات متعددة لنيل العضوية بعد كل مرة يرفض مجلس األمن
إصدار توصية إيجابية ،وهناك سوابق متعددة لدول تقدمت بطلب العضوية ألكثر من مرة حتى نالت

العضوية الكاملة ،وذلك الحتمال تغير مواقف الدول األعضاء في مجلس األمن سواء بزوال اعتراض

الدول دائمة العضوية ،وعضوية دول إلى مجلس األمن مؤيدة للطلب الفلسطيني.

ولكن في حال تكرار تقديم الطلب لمجلس األمن قد يواجه هذا الطلب التعطيل والمماطلة في مجلس

األمن لقتل أي مشروع إلصدار قرار الجمعية العامة ،باالعتماد على الئحة اإلجراءات التي رسمها ميثاق

األمم المتحدة لمجلس األمن والجمعية العامة ،وباألخص المادة( )1/12التي تنص" :عندما يباشر مجلس
األمن ،بصدد نزاع أو موقف ما ،الوظائف التي رسمت في الميثاق ،فليس للجمعية العامة أن تقدم أي

توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إال إذا طلب ذلك منها مجلس األمن" ،وذلك بإبقاء طلب العضوية
أمام مجلس األمن وعدم إصدار قرار بشأنه ال باإليجاب وال بالسلب من خالل إما تأجيل بحث الطلب إلى

دورة قادمة أو الدخول في تعديالت على طلب العضوية والدخول في نقاشات ،واقتراحات مضادة دون

إصدار قرار.1

المطلب الثاني :الحصول على العضوية الكاملة من خالل الجمعية العامة:

إذا صدرت توصية سلبية من مجلس األمن بخصوص نيل االعتراف بالدولة ،يمكن للجمعية العامة إتباع

بعض الخيارات واإلجراءات القانونية :تستعين الجمعية العامة بإجراء "متحدون من أجل السالم" وذلك

األمم المتحدة ،الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،ديوان المظالم ،سلسلة تقارير قانونية رقم( ،)76رام اهللا ،فلسطين 2011، ،ص

.65_64

1نبيل الرمالوي ،مقال بعنوان" :العضوية الكاملة للدولة في األمم المتحدة والبدائل الممكنة" ،عن وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية-

وفا ،أكتوبر ،2012 ،المنشور على الموقع ،http://www.wafa.ps :تاريخ االطالع  27يناير .2118
360

بموجب قرار رقم ( 1)377لتجاوز الجمود في مجلس األمن ،شريطة أن يتم تعريف هذه الحالة بأنها "
تهديد للسالم واألمن الدوليين".

ويوجد خيار آخر يمكن الجمعية العامة التغلب على حق النقض "الفيتو" في مجلس األمن بحجة

أن يكون قبول دولة في األمم المتحدة هي عملية إجرائية ،خالفاﹰ لكونها عملية موضوعية ،وبدلك الدول

الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن ال ينبغي أن تكون قادرة على استخدام الفيتو لمنع التوصل إلى
التصويت الذي توج بقبول تسعة أعضاء باإليجاب.

أسباب هذا الخيار ال تزال قابلة للنقاش وآفاقها ال تزال غير مؤكدة ،2وهذا الخيار يتطلب خطوتين

متتاليين ،تتمثل الخطوة األولى في أن توصي الجمعية العامة أعضاءها بقبول طلب العضوية المقدم من
دولة فلسطين ،وكأن الجمعية العامة تحل بذلك محل مجلس األمن المعطل بسبب فيتو دولة دائمة
العضوية ،وتتمثل الخطوة الثانية في أن تصوت الجمعية العامة مرة أخرى ،ووفق صالحياتها األصيلة،
بالموافقة النهائية على التوصية ،أما بالنسبة إلى األكثرية المطلوبة في التصويت في كل من الخطوتين،

فهي ثلثا أعضاء الحاضرين والمصوتين.3

إن المسار السابق قد يواجه عدة عقبات أهما:

-

العقبة األولى :تعطيل بعض الدول في مجلس األمن مشروع طلب العضوية من خالل االحتفاظ

بالطلب ضمن أعمال مجلس األمن ،عن طريق طلب اإليضاحات ،أو تقديم تعديالت أو الدخول في

مناقشات حول الطلب ،ما يحول دون قدرة الجمعية العامة على البحث في موضوع الطلب وفق المادة

( )12من ميثاق األمم المتحدة.4

-

العقبة الثانية :هي وجوب الحصول على التسع أصوات المطلوبة في مجلس األمن وهو ما أخفقنا

في الحصول عليه عام  ،2011وهذه العقبة يتطلب مواجهتها جهد سياسي ودبلوماسي دولي مكثف.

-

العقبة الثالثة :وتتجلى بسبب عدم وجود سوابق في األمم المتحدة تتعلق بمنح الدول العضوية في

األمم المتحدة بناء على القرار محل الدراسة رغم مواجهة العديد من الدول صعوبات في الحصول على
 1ق اررات الجمعية العامة في دورتها الخامسة المعنونة " متحدون من أجل السالم " المؤرخ في 3نوفمبر .1951

 2أحمد المتري ،مقال بعنوان :االنضمام إلى عضوية األمم المتحدة ،جريدة حق العودة ،العدد  2112 ،44المنشور على الموقع:
 http://www.badil.orgتاريخ االطالع /28يناير .2118

3كميل منصور ،مقال بعنوان :الخيارات الفلسطينية في األمم المتحدة ،عن جريدة األيام الفلسطينية ،تاريخ نشر المقال 10 :يوليو

 ،2011المنشور على الموقع ،http://www.al-ayyam.com :تاريخ االطالع  27يناير .2118

4المادة  12من ميثاق األمم المتحدة " عندما يباشر مجلس األمن بصدد نزاع أو موقف ما الوظائف التي ُرسمت في الميثاق ،فليس
للجمعية العامة أن ِ
تقد م أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إالَّ إذا طلب ذلك منها مجلس األمن.

2يخطر األمين العام  بموافقة مجلس األمن  الجمعية العامة في كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم

واألمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس األمن ،كذلك يخطرها أو يخطر أعضاء“ األمم المتحدة ”إذا لم تكن الجمعية العامة في
دور انعقادها ،بفراغ مجلس األمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها".
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العضوية الكاملة ،وعليه قد يحدث خالف أو انقسام في الجمعية العامة حول انطباق قرار االتحاد من
أجل السالم على طلب عضوية فلسطين في األمم المتحدة ،أي هل يشكل امتناع مجلس األمن عن

تقديم توصية ايجابية تتعلق بطلب عضوية فلسطين هل يشكل ذلك تهديدا للسلم واألمن الدوليين ،وهذه

العقبة يمكن مواجهتها من خالل الطلب من الجمعية العامة أن تتقدم بطلب الحصول على فتوى أو رأي

استشاري من محكمة العدل الدولية حول انطباق القرار محل الدراسة على طلب فلسطين للعضوية

الكاملة.1

المبحث الثالث :تداعيات تطور تمثيل فلسطين في األمم المتحدة
الدولة

بعيدا عن الخالف القائم حول الوجود الفعلي للدولة الفلسطينية ،واالدعاءات التي تفيد بأن
ً
الفلسطينية هي دولة على ورق ،وأن اإلعالن عن دولة ال يخلق دولة ،واالدعاءات المتقابلة لهذه

االدعاءات بين مؤيد ومعارض من فقهاء القانون الدولي ،إن ما يهمنا في هذا الموضوع هو الجانب
القانوني الدولي الذي يعتبر الدولة الفلسطينية تخضع تحت االحتالل  ،وتطالبه باالنسحاب من هذه
األراضي المحتلة عبر العديد من الق اررات الدولية ،مع التأكيد أن االعتراف بالدول من قبل أعضاء

المجتمع الدولي هو اعتراف كاشف وليس منشأ للدولة.2

المطلب األول :اإليجابيات التي تترتب على حصول فلسطين صفة دولة مراقب

إن حصول فلسطين على دولة مراقب له العديد من التبعات القانونية على مستوى القانون الدولي ،منها
حدا للمزاعم الصهيونية ،بأن األرضي الفلسطينية هي
تغيير المركز القانوني لدولة فلسطين مما يضع ﹰ

أرض متنازع عليها ،وتأكيد جديد لكل ق اررات األمم المتحدة السابقة على أنها أرض فلسطينية محتلة منذ

سنة  1967بما فيها القدس ،وأنها أرض الدولة الفلسطينية الواقعة تحت االحتالل الصهيوني والواجب
تحريرها وتمكين شعبها من االستقالل والحرية وتقرير المصير.3

كما أن أهم نتائج حصول دولة فلسطين العضوية الغير كاملة في األمم المتحدة ،اكتساب فلسطين

لوضعيتها القانونية كدولة ،وكأحد أشخاص القانون الدولي بتعامل المجتمع الدولي معها على هذا األساس

ألول مرة في تاريخ فلسطين ،وكذا التمتع بالمزايا والحقوق التي ينص عليها ميثاق األمم المتحدة ،ومنها

انطباق المادة ( )51من الميثاق 4على دولة فلسطين فيما يتعلق بدعمها وتعزيزها ومساندتها من دول
األمم المتحدة فرادى وجماعات لتحريرها من االحتالل والدفاع عنها.
1محمد التلباني ،مرجع سبق دكرة ،ص.9
2عبد الحكيم وادي ،الحلقة التاسعة ،الموقع السابق.
3عبد الحكيم وادي ،الحلقة العاشرة ،الموقع السابق.
4تنص المادة ( ) 51من ميثاق األمم المتحدة ":ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص ،الحق الطبيعي للدول ،فرادى أو جماعات،

في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على احد أعضاء األمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ

األمن والسلم الدولي ،والتدابير التي اتخذتها األعضاء استعماال لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى مجلس األمن فورا ،وال تؤثر تلك
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إضافة إلى أن العضوية بصفة مراقب تفتح أبواب الدولة إلى جميع االتفاقيات ،والعهود الدولية ،والوكاالت
المتخصصة ،واألجهزة الرئيسية ،والمنظمات الدولية ،وفي محكمة العدل الدولية ،مما يعزز الكيانه
السياسية والقانونية والدبلوماسية على الصعيد الدولي ،ويمنح القضية الفلسطينية وسائل قانونية جديدة

يمكن استعمالها سواء إلقرار الحقوق الوطنية الفلسطينية ،أو مالحقة مجرمي الحرب عن جرائمهم ضد
اإلنسانية ،أو جرائم الحرب.1

وقد أكد األمين العام لألمم المتحدة السيد بان كي مون بتاريخ  ،2112/12/21ضمن تصريح له بأن:
"وضع فلسطين الجديد ،ورفع مرتبتها إلى دولة مراقب ،يؤهلها بكل تأكيد لالنضمام لكافة وكاالت األمم

المتحدة ،وان قرار انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية هو شأن فلسطيني يقرره الفلسطينيون بأنفسهم".2
وبتاريخ  7يناير  2015صرح المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة"،ستيفان دوجاريك" أن
األمين العام قبل رسميا طلب دولة فلسطين باالنضمام إلى ست عشرة معاهدة متعددة األطراف ،بما

في ذلك نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
إضافة إلى المصادقة على اتفاقيات جنيف األربعة والبروتوكولين اإلضافيين ،لعل مما تجدر اإلشارة إليه
ابتداء؛ أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت قد تقدمت بطلب سابق (عام  )1989النضمام فلسطين
ً
التفاقيات جنيف ،ولكن الحكومة السويسرية قالت حينها "إنها في موقع ال يسمح لها بتقييم قبول أو عدم

قبول هذا االنضمام ،كون أنه ليس من الواضح ما إذا كانت فلسطين تعد دولة" ،وبذلك بقي األمر عالقا
حينها ،وبالتالي فإن قبول الطلب اآلن ،والذي يأتي بعد أن تمت ترقية فلسطين في األمم المتحدة إلى

"دولة مراقب غير عضو" ،يعني أنه أصبح من الواضح أن "فلسطين تعد دولة" ،وأن العالم يتعامل معها
اآلن على هذا األساس ،وأن العائق الرئيسي الذي كان أمامها لالنضمام لالتفاقيات الدولية لم يعد

موجوداﹰ.
أيضا في أمر قبول فلسطين دولة طرف في اتفاقيات جنيف ،أنها كانت قد تقدمت في
ومن الجدير ذكره ً
العام  2009بطلب انضمام لميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية ،وذلك لكي تحقق المحكمة في
جرائم حرب قام الكيان الصهيوني بارتكابها أثناء حربه على غزة عام  .2008وحينها؛ رفض المدعي

العام للمحكمة هذا الطلب ،وقال إن اختصاص المحكمة يقتصر فقط على الدول ،وان الوضع الممنوح

لفلسطين في األمم المتحدة (في ذلك الوقت) هو مركز "مراقب" ،وليس "دولة غير عضو" .وذكر أن

التدابير بأي حال فيما للمجلس  بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق من الحق في أن تتخذ في أي وقت ما

يرى ضرورة التخاذه من األعمال لحفظ األمن والسلم الدولي أو إعادته إلى نصابه".
1محمد التلباني وحسن الفليت ،المرجع السابق ،ص.43
2عبد الحكيم وادي ،الحلقة الثامنة ،الموقع نفسه.
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المحكمة يمكن أن تنظر في المستقبل في "مزاعم الجرائم المرتكبة في فلسطين" ،وذلك عند تغيير وضع

فلسطين في األمم المتحدة.

وبعد ترقية فلسطين لدولة مراقب غير عضو ،وبعد إعالن سويس ار قبولها عضواﹰ في اتفاقيات جنيف ،تم

انضمام دولة فلسطين إلى ميثاق روما .بل ويمكن القول بناء على كالم المدعي العام المذكور آنفاﹰ؛ إن

عليه أن يقوم بالبدء بالتحقيق واالستجابة للطلب السابق الذي تقدمت به فلسطين دون لزوم أن تتقدم

بطلب جديد.1

وفي مارس  2016حصلت فلسطين ،على عضوية محكمة "التحكيم الدولية" ،ومقرها الهاي ،بتصويت

 57دولة ،وامتناع  ،24وبدون أي معارضة .2وتعتبر المحكمة الدائمة للتحكيم) ،(PCAهي منظمة
دولية مقرها الهاي بهوالندا ،توفر للمجتمع الدولي خدمات متنوعة في مجال حلﹼ النزاعات ،تأسست عام

 1899نتيجة لمؤتمر الهاي للسالم ،ما يجعلها أقدم مؤسسة للتسوية الدولية ،وهي مكونة من 177
عضواﹰ إضافة إلى فلسطين .3كما أ ن العضوية بصفة مراقب للدولة الفلسطينية في األمم المتحدة تمهد

الطريق نحو عضوية فلسطين في منظمة التجارة العالمية ،والغاء الحواجز أمام التجارة الدولية ،وتأثيرها

اإليجابي على االقتصاد الفلسطيني .4وعليه؛ ينبغي التأكيد على أهمية أن تضع القيادة الفلسطينية هذه

النقطة في حساباتها ،بحيث تكون الحقوق المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف أساساﹰ تنطلق المفاوضات
-في حال استمرت-لبحث آليات تطبيقه ،ال أن يتم التفاوض على الحقوق ذاتها من حيث منحها أو عدم

حاصال سابقاﹰ .ويمكن القول إن هكذا موقف فلسطيني -إذا ما اتخذ،-
ﹰ
منحها للفلسطينيين؛ كما كان

سيكون
مسنودا بغطاء دولي واسع ،ذلك أنه ينطلق من أساس قانوني قوي ومتفق عليه عالمياﹰ .وبموجب
ً
اتفاقيات جنيف األربع ،سيكون اآلن من حق الفلسطينيين أن يختاروا "دولة حامية" ،وهذا المصطلح يعني
أن للدولة المحتلة أن تختار دولة محايدة كي تساعد وتشرف على تطبيق نصوص االتفاقية .فالدولة

الحامية تتولى حماية مصالح ضحايا النزاع ،وتشرف على مدى وفاء أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب

اتفاقيات جنيف ،وتستقبل شكاوى المتضررين ،وعليها أن تمنع أي انتهاك ضدهم ،وفي حال تم أمر كهذا

فإنه بكل تأكيد سيكون عامالﹰ مهماﹰ في تقليل االنتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين بشكل كبير.

1قبول انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية ،المنشور على الموقع ،http://www.un.org :تاريخ االطالع 08 :يناير .2118

2من الدول التي امتنعت عن التصويت :الكيان الصهيوني وكندا ،أما بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية عندما فشلت في منع
التصويت كلياً اضطرت إلى االنسحاب من قاعة االجتماعات.

3قيس أبو سمرة ،مقال بعنوان :فلسطين عضو بمحكمة التحكيم الدولية ،الموجود على الموقع االلكتروني،http://aa.com.tr/ar :

تاريخ االطالع 04 :يناير .2118

4محمد التلباني وحسن الفليت ،المرجع السابق ،ص.44
365

المطلب الثاني :التداعيات والمخاطر التي يحملها قرار الحصول على صفة مراقب
على الرغم من اآلثار االيجابية التي سيحملها حصول فلسطين على دولة بصفة مراقب في األمم المتحدة،
إال أنه من الممكن أن يحمل في طياته العديد من المخاطر والتداعيات على القضية والوضع الفلسطيني

تتمثل باآلتي:

 -1إن نجاح إعالن دولة فلسطينية كدولة مراقب في األمم المتحدة ،لن يحمل على األغلب دالالت
عملية على األرض ،حيث سيبقى االحتالل مستعيناﹰ بلغة القوة ،وبالدعم األمريكي ،وبالتعامل الدولي مع

" الكيان الصهيوني" ككيان فوق القانون.

 -2إن الحصول على دولة غير كاملة العضوية باألمم المتحدة قد يعرض السلطة الفلسطينية لعقوبات

اقتصادية قاسية ،فقد طرح الكونغرس األمريكي في العام الماضي مشروع قرار لوقف المساعدات عن
السلطة ،والمقدرة بنحو ( )500مليون دوالر سنوياﹰ ،وقد هدد وزير خارجية االحتالل بحل السلطة ووقف
تحويل أموال الضرائب على السلطة الفلسطينية.

 -3إن انضمام فلسطين لألمم المتحدة كدولة مراقب ستكون له آثار إيجابية على الكيان الصهيوني

موقفا أكثر تماسكاﹰ لرفع الدعاوى الدولية على الفلسطينيين ضد ما يعرف
ﹰ
الذي سيعطيه االنضمام

بأعمال العنف التي ستأتي من المناطق الفلسطينية ،وبالتالي فإن المقاومة الفلسطينية ستالحق قضائياﹰ

ودوليًّاﹰ.

 -4يرى البروفيسور آيال بنستي من جامعة تل أبيب أن األهم في قرار االعتراف بفلسطين هو ترسيم

الحدود وأن إعالن االعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حدود عام  1967سيشطب أي مطلب

للفلسطينيين بأراضي أخرى.1

سلبا على تمثيل حق تقرير المصير ،ألنه حق يخص كل الفلسطينيين سواء
 -5ستؤثر هذه الخطوة ﹰ
تواجدوا في داخل الوطن المحتل أو خارجه .ويؤكد الرأي القانوني بأن هذا التغيير في الوضع التمثيلي

سيهدد بشكل كبير حق الالجئين للعودة إلى ديارهم وأمالكهم التي هجروا منها قسرا.

 -6سيمهد اإلعالن تأييدا مباش ﹰار ألهلنا في أراضي العام  ،1948وسيكون بمثابة نقطة االنطالق
لتطبيق خطة الكيان الصهيوني بترحيلهم وابقاء دولة لليهود.2

 -7إن مشروع الدولة يعني تقسيم القدس ويشكل تنازالﹰ عن حق الفلسطينيين في القدس الغربية.
 -8إن االعتراف بدولة عضو مراقب في األمم المتحدة سيترتب عليه االعتراف الفلسطيني بيهودية
الدولة على اعتبار أن هذا الكيان الصهيوني كيان قائم.

1يعقوب الغندور ،دراسة قانونية حول خطوة حصول فلسطين على صفة (دولة غير عضو) بصفة مراقب لدى األمم المتحدة ،المنشور

على الموقع ،/http://www.alray.ps :تاريخ االطالع 10 :يناير .2118

2إبراهيم حمامي ،مقال بعنوان :عضوية فلسطين في األمم المتحدة ،المنشور على الموقع،/http://www.bahethcenter.net :

تاريخ االطالع 10 :يناير ص.3
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 -9إن اتخاذ القرار سيجعل الكيان الصهيوني تتخذ خطوات من طرف واحد مثل ضم كتل االستيطان
إلى الكيان الصهيوني من طرف واحد ،على اعتبار أن السلطة الفلسطينية توجهت لألمم المتحدة من

طرف واحد.

خاتمة:

من المسلم به في القانون الدولي أن السيادة هي للشعب المحتل وليس لالحتالل ،وأن هذا الشعب هو
صاحب الحق ،وممارسة الكيان الصهيوني القوة لتعطيل وحجب هذا الحق ال يعني ضياعه ،ألن كل

المواثيق والق اررات الدولية والمؤتمرات الدولية أقرته وأكدت عليه عبر عدة ق اررات ونصوص دولية.

وبينما يبقى الفلسطينيون ثابتين في التزاماتهم في الوصول إلى اتفاق سالم يستند إلى الحل القائم على

أساس الدولتين وفًقا لقرار الجمعية العامة  ،181استمرت الكيان الصهيوني في إطالة أمد احتاللها

لألراضي الفلسطينية واقامة المستوطنات عليها .وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تآكل إمكانية تحقيق الحل
القائم على أساس الدولتين.

وفي محاولة إلحداث تقدم في قضايا الحرية وتقرير المصير واالستقالل وحقوق اإلنسان ،ومنع انهيار
الحل القائم على أساس الدولتين ،قام الفلسطينيون بدعوة المجتمع الدولي إلى اإليفاء بوعوده وتحمل

مسؤولياته تجاه القانون الدولي والشعب الفلسطيني .وهذا هو المنطق الذي تقوم عليه دعوة الفلسطينيين
للمجتمع الدولي لالعتراف بدولة فلسطين وقبولها عضواﹰ في األمم المتحدة أسوة ببقية األعضاء من دول

العالم .وال تشكل الدعوة لالعتراف بدولة فلسطين حركة دبلوماسية بهلوانية يقوم بها الفلسطينيون كرد فعل

للتعنت الصهيوني ،بل هي قضية وجودية مصيرية لفلسطين.
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 .9قرار مجلس األمن الدولي رقم 478، :الصادر في  20أغسطس  1980،ودعا فيه مجلس األمن
الدولي التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس بسحبها.

 .01قرار مجلس األمن الدولي رقم  ،1397،الصادر في  12مارس  ،2002،الوثيقة،
 S/RES/1397رقم .االجتماع .4،489

.11

قرار مجلس األمن الدولي رقم  ،1515الصادر في  19نوفمبر  ،2113الوثيقة

. S/RES/1515

 .01قرار مجلس األمن الدولي رقم  1850،الصادر في  16ديسمبر  2008،رقم االجتماع .045،6
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ابعا -المراجع االلكترونية
رً

أ .المجالت والمقاالت االلكترونية
 .5إبراهيم حمامي ،مقال بعنوان :عضوية فلسطين في األمم المتحدة ،المنشور على الموقع:
.،/http://www.bahethcenter.net
 .1أحمد المتري ،مقال بعنوان :االنضمام إلى عضوية األمم المتحدة ،جريدة حق العودة ،العدد ،44
 2112المنشور على الموقع. http://www.badil.org :

 .3صائب عريقات ،مقال بعنوان :األسس القانونية الداعمة لالعتراف بدولة فلسطين ،الموجود على
الموقعwww.palestinapedia.net. :
 .4صون السالم واألمن الدوليين ،قضية فلسطين ،الموجود على الموقع.http://www.un.org :
 .5قيس أبو سمرة ،مقال بعنوان :فلسطين عضو بمحكمة التحكيم الدولية ،الموجود على الموقع
االلكتروني،http://aa.com.tr/ar :
 .6كميل منصور ،مقال بعنوان :الخيارات الفلسطينية في األمم المتحدة ،عن جريدة األيام الفلسطينية،
تاريخ نشر المقال 10 :يوليو  ،2011المنشور على الموقع،http://www.alayyam.com :
 .7مقال بعنوان :تباين دولي من فلسطين دولة مراقب ،الشبكة اإلخبارية الجزيرة نت ،تاريخ النشر
 ،20121130المنشور على الموقعhttp://www.aljazeera.net/news/international :
 .8نبيل الرمالوي ،مقال بعنوان" :العضوية الكاملة للدولة في األمم المتحدة والبدائل الممكنة" ،عن
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية_وفا ،أكتوبر ،2012 ،المنشور على الموقع:
http://www.wafa.ps.
 .9ورقة أساسية تتعلق بالحالة الفلسطينية ،وضع فلسطين في األمم المتحدة ،منشورات بعثة المراقبة
الدائمة لفلسطين لدى األمم المتحدة ،على الرابط.www.un.org :
 .11ورقة أساسية تتعلق بالحالة الفلسطينية ،وضع فلسطين في األمم المتحدة ،المنشور على الموقع:
،www.un.org
 .11يعقوب الغندور ،دراسة قانونية حول خطوة حصول فلسطين على صفة (دولة غير عضو)
بصفة مراقب لدى األمم المتحدة ،المنشور على الموقع،/http://www.alray.ps :
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القدس في ق اررات اليونسكو وسبل تفعيلها
الدكتور /محمد عبد الجواد البطة
الباحث في التاريخ الحديث والمعاصر
الملخص:
تناولت الدراسة موضوع القدس في ق اررات اليونسكو وسبل تفعيلها وقسمت إلى ثالثة محاور :جاء المحور

األول بعنوان اليونسكو النشأة والتطور ،والمحور الثاني رصد موقف اليونسكو من قضية القدس 1956

–  ،2117وأما عن المحور الثالث :فتناول سبل تفعيل قرارات اليونسكو بشأن القدس ،وخلصت الدراسة
إيجابا ،ويظهر ذلك من خالل
موقفا
إلى عدة نتائج أهمها يعتبر موقف اليونسكو من قضية القدس ً
ً
الق اررات التي أصدرتها اليونسكو منذ عام 1956وحتى عام  2117والتي وصلت إلى العشرين قرًارا،
تناولت موضوعات متعددة منها :الحفريات وتسجيل القدس في قائمة اآلثار المهددة بالخطر وأدانت

إسرائيل تعدياتها على المقدسات ،واعتبرت القدس الشرقية محتلة ويجب إنهاء سيادة االحتالل عليها ،وأهم

ما أوصت به الدراسة :تفعيل المؤسسات الثقافية في القدس ودعهما ،والعمل على إعداد خطة إعالمية
منظمة ومحكمة تشرف عليها المجموعة العربية وتدعمها ،مضادة للخطة اإلعالمية الصهيونية المناهضة

لق اررات اليونسكو ،وتوجه للدول والشعوب الغربية على وجه الخصوص.

الكلمات المفتاحية :القدس ،التعديات ،المقدسات ،اليونسكو ،سبل التفعيل ،السلطات اإلسرائيلية،
المجموعة العربية ،اآلثار المهددة ،الخطر.
Abstract:
This study addresses the issue of Jerusalem in UNESCO resolutions and the
ways for activating them. The study has been divided into three main axes: the
first is entitled by "UNESCO, the Foundation and Development", the second
monitors UNESCO's position on the issue of Jerusalem from 1956 – 2017, and
the third discusses the ways of activating UNESCO resolutions on Jerusalem.
The study has concluded a number of findings, the most important of which is
UNESCO's position of Jerusalem is a positive attitude, this can be seen through
the decisions of issued by UNESCO since 1956 – 2017, which reached 20
resolutions, address several topics, including: excavations and registering
Jerusalem in the record of threatened remnant, and Israel has condemned its
encroachment on holy sites. And it considered East Jerusalem still under
occupation, and this occupation should be terminated. The most important
recommendations of the study is to activate, enhance and promote cultural
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institutions in Jerusalem, and to work on developing an organized systematic
media plan organized and supervised by the Arab group as a contrary of Zionist
media plan which is against UNESCO resolutions in particular.
Key Words: Jerusalem, encroachment, holy sites, UNISCO, ways of activating,
Israeli authorities, Arab Group, Endangered Remnants, Danger.
المقدمة:
مثلت أروقة اليونسكو ساحة حرب دارت رحاها بين المجموعة العربية ودولة االحتالل اإلسرائيلي ،سجلت
بعض االنتصارات واالخفاقات على الصعيد العربي ،في مواجهة العنصرية الصهيونية التي جندت كل قواه
في مواجهة االنتصارات العربية ،التي استطاعت إصدار ق اررات بشأن القضية الفلسطينية منها المحافظة
على الهوية الوطنية بمنع إسرائيل من تهويد المناهج العربية ،وقرار بحجب الثقافة والعلوم عن إسرائيل،

ار بحق القدس ،منها ق اررات أدانت إسرائيل بسبب الحفريات وهدم أسوار القدس وطالبتها
وحوالى عشرين قرًا
ار
فضال عن إصدار قرًا
عالميا مهدد بالخطر يجب حمايته،
بالتوقف ،وق اررات أخري اعتبرت القدس ت ارثًا
ً
ً
يعتبر القدس محتلة ويجب رفع االحتالل عنها عام  ،2116األمر الذي أغضب إسرائيل وجعلها تتخذ

ار باالنسحاب من منظمة اليونسكو ،وتحالفت معها الواليات المتحدة األمريكية التي انسحبت من
قرًا
المنظمة وأوقفت دعمها المالي المقدر ب %21من ميزانية اليونسكو ،في آخر ديسمبر  ،2117بهدف لي
ذراع اليونسكو وتدجينها لصالح العنصرية الصهيونية.
مشكلة الدراسة:
تتحدد مشكلة الدراسة بالرغم من عشرات الق اررات التي اتخذتها األمم المتحدة بكافة مؤسساتها بالنسبة
لقضية فلسطين خاصة بالنسبة لعدم تغيير وضع القدس ،فإن إسرائيل قد ضربت بهذه الق اررات عرض
الحائط ،مما يعني أنها دولة فوق القانون ،وفي خضم هذه المعركة يتطلب األمر دراسة سبل تعزيز المزيد
من إصدار مثل هذه الق اررات وكيفية تفعيلها.
ولهذا تهدف الدارسة إلى ما يلي:
 رصد ق اررات اليونسكو الصادرة بشأن القدس ،من عام  2117-1956والى ما آلت إليه هذه الق اررات. دراسة سبل تعزيز إصدار مثل هذه الق اررات األممية التي تخص القدس واألقصى والعمل على تفعيلها.أهمية الدراسة:
أيضا
تكمن أهمية الدراسة في تتبعها لتطور ق اررات اليونسكو بشأن القدس والوقوف على أهمها ،وتركيزها ً
أيضا.
على كيفية تعزيز إصدار مثل هذه الق اررات وسبل تفعيلها ً
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مهمان:
وأما عن حدود الدراسة فهما حدان َّ
 -الحد المكاني وهو القدس في ق اررات اليونسكو.

 والحد الزماني وهي تلك الفترة الممتدة بين عامي  ،2117-1956ويمثل عام  1956بداية اهتمامتطور في ق اررات اليونسكو حيث صوت المجلس
ًا
اليونسكو في قضية القدس ،أما عام  2117شهد
التنفيذي لليونسكو على قرار يؤكد ق اررات المنظمة السابقة باعتبار إسرائيل محتلة للقدس ،ويرفض سيادة
إسرائيل عليها.
منهج الدراسة:
أما عن المنهج المتبع في هذه الدراسة فهو المنهج التاريخي بشقيه الوصفي والتحليلي ،وسوف تعتمد
الدراسة على الوثائق واإلصدارات العربية واإلنجليزية التي تحدثت عن هذا الموضوع.
تقسيم الدراسة:

تنقسم الدراسة إلى ثالثة محاور رئيسة:

 -المحور األول :اليونسكو النشأة والتطور

 المحور الثاني :موقف اليونسكو من قضية القدس 2117 – 1956 المحور الثالث :سبل تفعيل ق اررات اليونسكو بشأن القدسالمحور األول :اليونسكو النشأة والتطور
ربما يكون من المفيد التمهيد للدراسة بمحور عن منظمة اليونسكو ومحاولة التعرف عليها في سطور
مركزة ومختصرة تعطى القارئ فكرة عن نشأتها وتطورها وأهدافها ومجال اهتمامها وأهم أقسامها ،ونشراتها.
ودورها في حل الخالفات السياسية بين الدول األعضاء.
تعود أول محاولة إلنشاء منظمة دولية مختصة بتنظيم التعاون الدولي في ميادين التربية والعلوم والثقافة

واإلعالم ،إلى العام  ،1922وذلك حين شكل مجلس عصبة األمم لجنة دولية للتعاون الفكري ،ولقد

ئيسا ومحورًيا في هذا اإلطار ،وعلى أثر نداء وجهته هذه اللجنة إلى كل المعنيين
لعبت فرنسا ًا
دور ر ً
باألزمة الحادة التي تواجه الحياة الثقافية في العالم لدعم جهودها وأنشطتها بادرت الحكومة الفرنسية

بالتقدم باقتراح إلنشاء "المعهد الدولي للتعاون الفكري" ،وعرضت تقديم دعم مالي سنوي ضخم يبلغ مليوني

سنويا( )1وكان أعضاء هذا المجلس ال يمثلون حكوماتهم ،وانما يختارون بصفتهم الشخصية من
فرنك
ً

بين العلماء واألدباء والفنانين من ذوي السمعة العالمية ،منهم :آينشتين وجون بول سارتر ،وفاليري،

) )1حسن نافعة ،العرب واليونسكو ،عالم المعرفة ،سلسلة  ،135الكويت ،مارس ،1989ص11
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كثيرا ،عند اختياره ألعضاء هذه اللجنة بأهمية التمثيل
وفرويد وغيرهم ،ولم يكن مجلس العصبة يهتم ً
المتوازن للثقافات والحضارات المختلفة قدر اهتمامه بالتوازن بين فروع المعرفة المختلفة.
مبعدا عن حركة
بعيدا أو
ً
وكانت مصر قد انضمت للمعهد في ديسمبر  ،1927وبقي العالم العربي ً
التفاعالت المتعلقة بالتعاون الدولي في المجال الثقافي ،والتي حاول المعهد تجسيدها في مجلة ما بين
الحربين العالميتين ،وذلك ألسباب تفاوتت من دولة ألخرى ،فالمغرب العربي بقي خارج إطار التفاعالت

تماما ولم يحاول المعهد الدولي من جانبه إقامة أي نوع من االتصاالت مع دول المغرب العربي ،ربما
ً
ألن فرنسا كانت تعتبر هذه األجزاء من العالم العربي جزًءا من اإلمبراطورية الفرنسية(.)1
وأما عن فلسطين فوجد في أرشيف هذا المعهد مراسالت باسم فلسطين ،ولكن خلت هذه المراسالت من

المرسالت توقيع عدد من الشخصيات
ا
أسماء زعماء وشخيصات فلسطينية عربية ،حيث حملت هذه

اليهودية التي هاجرت إلى فلسطين حتى ثالثينات القرن الماضي ،مستغلين اسم فلسطين لتحقيق أهداف

الحركة الصهيونية ،وكان على رأس هذه الشخصيات اليهودية هو رئيس الجامعة العبرية "مانياس"

بهدف إصدار قانون يضفي الصفة الرسمية والشرعية على هذه الجامعة ،لكن اللجنة الدولية لم تكن

بوضع يسمح لها بإصدار مثل هذا القانون ،وعلى سبيل المثال استغلت هذه الشخصيات اليهودية نفوذ
المعهد الدولي واللجنة الدولية للضغط على الحكومة البولندية للسماح بتحويل المبالغ الالزمة لتمكين
الطالب اليهود البولنديين الراغبين في الدراسة في الجامعة العبرية واستثنائهم من قرار وزير المالية بفرض
()2

قيود صارمة على التحويالت للخارج

المرسالت الموجودة في هذه الملفات كانت تتعلق بإنشاء لجنة فلسطينية للتعاون الفكري
غير أن معظم ا

أيضا نجد أن المبادرة كانت يهودية وأخذ زمامها (األستاذ /مانياس) رئيس الجامعة العبرية ،ويبدو
وهنا ً
أنهم خطو خطوات كبيرة في هذا الجانب غير أن رأي اللجنة استقر بعد مداوالت كثيرة أن تضم اللجنة
ممثلين عن العرب واليهود والسلطات البريطانية ،لكن ال يوجد في ملفات المعهد ما يشير من قريب أو

بعيد أن مثل هذه اللجنة قد ظهرت إلى حيز الوجود .غير أن المعهد عقد في إطار نشاطاته المتعلقة
بالجامعات والطالب صالت وثيقة مع االتحاد الدولي للطالب اليهود وملف مراسالت المعهد مع هذا

حجما(.)3
االتحاد من أضخم الملفات ً

وتحديدا عام  1942بادر كل من رئيس مجلس التعليم البريطاني
وأثناء اشتعال الحرب العالمية الثانية
ً
ر.أ .بتلر ،ورئيس المجلس البريطاني مالكولم روبرتسون بدعوة وزراء تعليم حكومات الدول المتحالفة
) )1نفسه ،ص13

) )2نفسه ،ص .31
) )3نفسه ،ص .31
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مقر مؤقتًا لكثير من الحكومات خالل سنوات الحرب ،لقد أسفرت هذه
لالجتماع في لندن ،والتي كانت ًا
المبادرة عن إنشاء مؤتمر وزراء التعليم في الدول المتحالفة عام  ،1942الذي بدأ يجتمع بصفة دورية.
ومع اقتراب نهاية الحرب العالمية الثانية نوقشت في هذا المؤتمر فكرة إنشاء منظمة دولية تعمل على

تحقيق التناغم بين السياسات التربوية لخدمة أهداف السالم ،وشكلت لهذا الغرض وبعد أن تم توقيع ميثاق
األمم المتحدة في مدينة سان فرنسيسكو األمريكية في شهر يونيو من عام  1945وفي شهر نوفمبر من

نفس العام انعقد مؤتمر األمم المتحدة لتأسيس منظمة التربية والثقافة والعلوم ،في مدينة لندن وتم اقتراح

إضافة كلمة العلوم إلى االسم المقترح للمنظمة ليصبح ( منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة)،
رسميا في الرابع من نوفمبر
وقد وضع ممثلو  44دولة مواد النظام األساسي لمنظمة اليونسكو الذي أعلن
ً
عام  1946وصادقت عليه ثالثون دولة ،وقد اتفقت الدولة التي تنتمي لليونسكو على اإلسهام في إقرار

السالم واألمن في العالم عن طريق التعاون في مجاالت التربية والثقافة والعلوم(.)1

حاليا أكثر من  191دولة
وتم اختيار مقر اليونسكو الدائم لها في العاصمة الفرنسية باريس ،وتضم ً
وتتولى الدول األعضاء دفع معظم إيراداتها ،وتسعى اليونسكو إلى تحقيق المزيد من العدل والتعاون

ق
بناء
وحقو اإلنسان والحريات األساسية لألفراد والمجتمعات اإلنسانية .وتقوم المنظمة بتنفيذ هذه األهداف ً
على طلب من الدول األعضاء ولهذا ال يمكن تنفيذ هذه األهداف بنا ًء على طلب من الدول األعضاء
ولهذا ال يمكن تنفيذ ق ارراتها إال إذا قامت حكومات الدول األعضاء باتخاذ اإلجراءات الالزمة(.)2

يتكون النظام اإلداري لليونسكو من:
 -1المؤتمر العام :ويتكون من المندوبين المعنيين من الدول األعضاء في اليونسكو ،يجتمع كل عامين
لصنع السياسات والبرامج ،ويصادق على الميزانية العامة ،ويصدر اللوائح الخاصة بالعاملين ويختار

غالبا في
المجلس التنفيذي ويعين المدير العام ويجتمع المؤتمر العام في كثير من عواصم العالم ولكن ً
باريس.

عضوا يتم انتخابهم لمدة أربعة سنوات ويمكن إعادة
 -2المجلس التنفيذي :ويتكون من خمسة عشر
ً
انتخابهم ويجتمع المجلس مرتين كل عام على األقل ليشرف على األعمال المتعلقة ببرامج اليونسكو ويعد
جدول أعمال المؤتمر العام ،ويوصي بقبول األعضاء الجدد.

) )1حسن نافعة ،العرب واليونسكو ،مرجع سابق ،ص.56

) )2د .ربحي مصطفى عليان ،منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) األمن والحياة ،عدد  ،315أكتوبر -نوفمبر

 ،2116ص.57-56
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 -3األمانة العامة :وتتولى إدارة برامج اليونسكو ،ويعمل بها موظفون من معظم الدول األعضاء في
المنظمة وتضم المدراء وموظفين الخدمات العامة ومجموعة من الخبراء المتخصصين ويعمل بعض هؤالء
في المقر الرئيس للمنظمة في باريس وبعضهم في مجاالت وميادين أنشطة اليونسكو.

 -4اللجان الوطنية للدول األعضاء :وتقوم هذه اللجان بتقديم المشورة والخبرة لحكومات الدول األعضاء
في اليونسكو ،كما تساعد مندوبي الدول األعضاء الموفدين إلى المؤتمر العام للمنظمة(.)1

مكتبا وعدة معاهد تدريسية حول العالم وللمنظمة خمسة برامج أساسية
ولليونسكو أ ً
يضا أكثر من خمسين ً
هي التربية والتعليم والعلوم التطبيقية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،والثقافية واالتصاالت واإلعالم ،وتدعم
اليونسكو العديد من المشاريع كمحو األمية والتدريب التقني وبرامج تأهيل وتدريب المعلمين وبرامج العلوم

العالمية ،والمشاريع الثقافية والتاريخية ،واتفاقيات التعاون العالمي للحفاظ على الحضارة العالمية والتراث
الطبيعي وحماية حقوق اإلنسان(.)2

أما عن أهم منشورات اليونسكو فهي( :رسالة اليونسكو) التي تصدر في  36لغة ،وطابعها العام علمي
إخباري ،عن التقدم في مجال البحوث وفي ميادين عمل اليونسكو ،توزع المنظمة نشرة (مناهل اليونسكو)
الشهرية التي ترصد أهم نشاطات المنظمة كما تصدر دوريات متخصصة من أهمها:

 -1مستقبليات /تهتم في مجال التربية.
 -2المتاحف.

 -3المجلة الدولية للعلوم االجتماعية.
 -4العلوم والمجتمع

 -5الطبيعة والموارد

 -6ونشرة حقوق المؤلف

 -7ونشرة مكتب التربية الدولي
 -8الحولية اإلحصائية

 -9وفهرس الترجمات والدراسة في الخارج والقانون الدولي والتقرير بشأن االتصال في العالم وغيرها.

 -11كما تصدر اليونسكو خرائط وأطالس عالمية.

 -11ويوجد دليل عام لمطبوعات اليونسكو باللغات المختلفة(.)3

) )1د .ربحي مصطفى عليان ،ص.57-56

) )2أحمد سعد الدين/عمان ،االعتراف بعضوية فلسطين يظهر إدراك العالم لخطأ االعتراف بدولة االحتالل ،العودة ،عدد ،51كانون
أول /ديسمبر ،2111ص .39

) )3د .ربحي مصطفى عليان ،مرجع سابق ،ص.57-56
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اعتبار من العام فى( 1968القرار15م/
ًا
ومراعاة لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل فقد قسم المؤتمر العام
1و ) 11الدول األعضاء إلى الخمس مجموعات فيما يتعلق بانتخاب المجلس التنفيذي ،وأصبح لكل

تباعا مع اتساع العضوية في اليونسكو حين تبرز الحاجة
مجموعة "حصة" من المقاعد كان يتم تعديلها ً
خلال في التوازن بين حصص هذه
إلى ضرورة زيادة المنظمة ،أو حين يتضح أن هذه الزيادة قد أحدثت ً
المجموعات من مقاعد المجلس ،وحتى قبيل انسحاب كل من الواليات المتحدة وبريطانيا من اليونسكو

مقعدا موزعة بين المجموعات الخمس على
عامي 1985و 1986كانت مقاعد المجلس التنفيذي 51
ً
النحو التالي:
المجموعة األولى :وهي التي تضم الدول الغربية وبعض الدول األخرى وعددها  26دولة وتختص بعشرة
مقاعد.

المجموعة الثانية :وتضم دول أوروبا الشرقية وعدد 11دولة وتختص بأربعة مقاعد.
المجموعة الثالثة :وتضم دول أمريكا الالتينية وعددها  33دولة وتختص بتسعة مقاعد.
المجموعة الرابعة :وتضم اآلسيوية (فيما عد الدول العربية) وعددها  26دولة وتختص بثمانية مقاعد.
مقعدا
المجموعة الخامسة :وتضم الدول العربية واالفريقية وعدد 62دولة وتختص بعشرين ً

()1

.

ومن الجدير بالذكر أن منذ عام  1974ومنظمة التحرير الفلسطينية تشارك كعضو مراقب ،في جميع

فروع اليونسكو وتشارك في االجتماعات كافة ،تحت رعايتها ووضعها داخل اليونسكو يكاد يعادل وضع
الدولة المنتسبة؛ وال يختلف وضعها عن حكومة أي دولة عضو ،إال بالنسبة إلى التصويت ،حيث ال

تتمتع المنظمة بحق المشاركة في التصويت وللمنظمة وفد دائم معتمد لدي اليونسكو؛ ومن خالله يتم تنفيذ

مشروعات اليونسكو كافة التي تهم الشعب الفلسطيني ،وهي

()2
عديدة .

مثار للجدل بشكل كبير على مر الزمن ،خالل السبعينات والثمانينيات اعتقدت الدول
وكانت المنظمة ًا
الغربية وبخاصة الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا أن المنظمة مستغلة من الشيوعيين ودول العالم
الثالث لمهاجمة الغرب األمر الذي حدى بالمنظمة لتطوير خطة سميت بالنظام العالمي الجديد إليقاف

األكاذيب المزعومة والمعلومات المضللة التي انتشرت عن مسألة تطوير دول العالم ،رفض الغرب هذه

الخطة بحجة أنها محاولة من دول العالم الثالث والدولة الشيوعية لتدمير حرية اإلعالم فانسحبت الواليات

) )1حسن نافعة ،العرب واليونسكو ،مرجع سابق ،ص56

) )2د .حسن نافعة ،اليونسكو والصراع العربي -اإلسرائيلي ،شؤون فلسطينية ،تشرين ثاني نوفمبر،1988 ،ص.77
377

أيضا من البعض
المتحدة من المنظمة 1984م وتلتها بريطانيا عام 1985م /واتهمت اليونسكو ً
(.)1
بالبيروقراطية
خير :اليونسكو والوضع القانوني للقدس :يصف مركز التراث العالمي في موقعه االلكتروني الوضع
وأ ًا
القانوني للقدس بأنه استثنائي إذ ال يوجد اتفاق سياسي عام على وضع المدينة ،فبعض الدول تصرح بأنها
تلتزم بالوضع الذي تصفه خطة التقسيم الصادرة عن األمم المتحدة عام  1947التي تعد القدس كيان

مستقال ( )codus saparatumال تقع في إسرائيل وال في األردن ،ومن المستغرب أن يصدر موقف
ً

كهذا عن منظمة من منظمات األمم المتحدة؛ فقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ( 181الدورة )2

الصادرة في سنة  1947بشأن تقسيم فلسطين إلى دولتين :فلسطينية واسرائيلية ،استثنى منهما مدينة
مستقال يخضع لسيادة دولية دائمة
كيانا
ً
القدس بأسرها ،شرقيها وغربيها والبلدات المحيطة بها لتشكل ً
متمثلة في األمم المتحدة بهدف وضع الضمانات المالئمة لتوفير الحماية الدولية لألماكن المقدسة(.)2
ولم يعد لهذا القرار فاعلية أو شرعية بعد استيالء إسرائيل على القدس الغربية في سنة  ،1948أما القدس
الشرقية التي تضم موقع التراث الثقافي العالمي مدينة القدس القديمة وأسوارها محل اهتمام مركز التراث

العالمي ،فتعدها ،ق اررات الجمعية العامة ومجلس األمن جميعها بعد سنة  ،1967مدينة محتلة ،ويبدو أن

اليونسكو تحتاج من وقت إلى آخر إلى التذكر بالقانون الدولي ،وبأنها منظمة من منظمات األمم المتحدة
تلتزم بما تقره المنظمة األم من ق اررات

()3

.

وفي هذا الخصوص تقول ريتا عوض( ،)4فحين وجدت بينما كنت اتصفح موقع اليونسكو اإللكتروني في

حزيران /يونيو  2111أن الصفحة االلكترونية الخاصة بإدارة االتصال والمعلومات باليونسكو ،تسمي
عاصمة إسرائيل :القدس ،وأعلمنا بذلك الو ازرات العربية المعنية ،وتلقت المدير العام لليونسكو في إثرها

بيانا في  2111/7/15تحت عنوان :اليونسكو
احتجاجات رسمية عربية شديدة اللهجة عرضت اليونسكو ً
مجددا أنه لم يحصل أي تغيير بالنسبة إلى
ترد على االدعاءات ،نصه التالي( :تود اليونسكو أن تؤكد
ً

موقفها حيال مدينة القدس ،أن القدس القديمة مدرجة على قائمة التراث العالمي والتراث العالمي المهدد
بالخطر وتعمل اليونسكو على ضمان احترام القيمة العالمية االستثنائية للتراث الثقافي لمدينة القدس

القديمة)

) )1أحمد سعد الدين/عمان ،مرجع سابق ،ص .39

) )2ريتا عوض ،وضع القدس في منظمة اليونسكو للتراث العالمي ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،عدد ،94ربيع  ،2113ص 42
) )3نفسه ،ص 42

) )4ريتا عوض :هي مديرة سابقة إلدارة الثقافة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،والرئيسة السابقة لوحدة فلسطين ،ومنسقة
ومستشارة للمشاركة العربية في لجنة التراث العالمي في اليونسكو.
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وهذا الموقف موجود في موقع اليونسكو الرسمي على االنترنت .وحسب ق اررات األمم المتحدة ذات الصلة
فإن القدس ال تزال جزًءا من األراضي الفلسطينية المحتلة ،ووضعها النهائي يجب أن يناقش ضمن
موقفا آخر بشأن الوضع القانوني للقدس ،وهي منظمة
مفاوضات الحل الدائم ،وليس لليونسكو أن تأخذ ً
تابعة لألمم المتحدة غير أنه لم يكن لها أن تذكر خضوع القدس لمفاوضات الحل الدائم ،وهو ليس من

قررات األمم المتحدة التي تنص على أن المفاوضات في اطار عملية السالم تستند فيما تستند ،إلى قراري
ا
مجلس األمن  242و ،338ومبادرة السالم العربية التي ال تجعل القدس الشرقية محل تفاوض(.)1
المحور الثاني :موقف اليونسكو من تراث القدس :2111 – 1756
من خالل مراجعة تاريخية وقراءة متأنية في المصادر التي توفرت لدينا خالل إعداد هذا البحث ،تبين أن
مكانة القدس في منظمة اليونسكو مرت بمراحل متعددة ،وذلك منذ تكوين المجموعة العربية في اليونسكو

بارز في مواجهة إسرائيل داخل أروقة اليونسكو ،ويمكن تقسيمها إلى ثالثة مراحل رئيسة
دور ًا
التي كان لها ًا
منذ عام  1956وحتى عام  2117وهي على النحو التالي:

المرحلة األولى:

اتفاقية الهاي وخطوات تطبيقها على القدس :1761-1754

مثل عام  1956بداية اهتمام اليونسكو في تراث القدس ،وذلك حين تمكنت اليونسكو من أن تعقد تحت
إشرافها مؤتمر في الهاي عام  1954األمر الذي مكنها من صياغة اتفاقية دولية لحماية الممتلكات

اعتبار من السابع من أغسطس/آب
ًا
الثقافية في حالة النزاع المسلح ،ودخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ
 ،1956ولما كانت كل أطراف النزاع العربي -اإلسرائيلي قد صدقت على هذه االتفاقية قبل اندالع حرب
 ،1967فقد بادر المدير العام لليونسكو في أول يوم من أيام الحرب بإرسال مذكرة إلى جميع أطراف
الصراع يذكرهم فيها بالتزاماتهم التعاقدية لحماية الممتلكات الثقافية ،ثم اقترح عليهم تطبيق اإلجراءات
المنصوصة عليها في المادتين الثانية والتاسعة من الالئحة التنفيذية التفاقية الهاي ،وهي إجراءات تتعلق

فور على هذا االقتراح أما
أساسا بتعيين مفوض عام لحماية الممتلكات الثقافية ،وقد وافقت الدول العربية ًا
ً
إسرائيل فقد تلكأت ،ولم ترد على المدير العام إال في  21يونيو/حزيران ،بعد تحقيق انتصارها وفرض

سيطرتها الكاملة على القدس واألراضي العربية األخرى التي احتلتها واقترحت في ردها على المدير العام

أن يرسل مبعوثًا من طرفه لكي يتحقق بنفسه من الحماية الكاملة التي تكفلها إسرائيل للممتلكات الثقافية

دون حاجة إلى تطبيق اإلجراءات المنصوص عليها في االتفاقية(.)2

اضحا من هذا الرد أن إسرائيل تسعى إلى إغالق ملف الموضوع برمته مرة واحدة والى األبد بعد
وكان و ً
مسموحا للمدير العام
حاسما وهو أنه ليس
زيارة ممثل المدير العام لليونسكو لكن رد المدير العام جاء
ً
ً
) )1ريتا عوض ،مرجع سابق ص 42

) )2د .حسن نافعة ،اليونسكو والصراع العربي اإلسرائيلي ،مرجع سابق ،ص .71
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لليونسكو بتقديم تفسير شخصي للمعاهدة وفي الثالث من أغسطس /آب  1967قبلت إسرائيل اتباع
اإلجراءات الواردة باتفاقية الهاي وانتهي األمر بتعيين مفوض عام لحماية الممتلكات الثقافية لدي إسرائيل

وهو السيد رينينك هولندي الجنسية وقد بارك المجلس التنفيذي هذه اإلجراءات والمبادرات التي قام بها

المدير العام(.)1

وخصوصا فيما يتعلق بالحفريات التي لم يرد
و لكن سرعان ما اتضح أن اتفاقية الهاي مليئة بالثغرات
ً
ذكرها ،لهذا أصدرت اليونسكو توصية ،وافق عليها المؤتمر العام لليونسكو باإلجماع تتعلق بالمبادئ
الدولية واجبة التطبيق في عمليات الحفر األثرية ،وتحرم نصوص هذه التوصيات على الدولة المحتلة
قاطعا القيام بأي حفريات في األراضي المحتلة(.)2
يما
ً
تحر ً

المرحلة الثانية :المحافظة على الهوية العربية وحماية تراث القدس :2111-1761
وفي هذا الخصوص ال بد من اإلشارة إلى دور المجموعة العربية في اليونسكو ومحاصرتها إلسرائيل

بإصدار عدد من القرارات لصالح القدس ضد االعتداءات اإلسرائيلية والتي منها:

أوًال -الحفريات :سعت إسرائيل إلى تغيير معالم القدس الشرقية منذ اليوم األول من احتاللها وذلك من

فضال عن إجراء عدد من الحفريات واألنفاق ،حيث
خالل إزالة األسوار التي تفصلها عن القدس الغربية،
ً
عهدت إلى الجامعة العبرية بإجراء حفائر على امتداد سور الحرم القدسي الشريف ،وبدأت هذه الحفائر

بالفعل في عام  1968وكشف التقرير الذي نشره بنيامين “مازار” عن أنه لم يعثر على شيء يتشبث به
إلثبات التواجد التاريخي لليهود بالقدس سوى قاعدة إناء كتب عليها بالعبرية “قربان” وقد زود بصورتين

لطائرين واستند في تفسيره لهذا المنظر وتلك الكلمة على ما جاء في “المشنا”( .)3ولمواجهة هذا األمر
بادرت الدول العربية بطرح موضوع الحفريات على المؤتمر العام لليونسكو في دورته الخامسة عشرة

 1968وقد أصدر المؤتمر العام ق اررين منفصلين على جانب كبير من األهمية وهما:
القرار األ ول عام :وفيه يوصي الدول األعضاء باتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية باالستعانة بالمفوضين
العموميين من أجل تطبيق كافة االلتزامات الواردة لكل من اتفاقية الهاي والتوصية الخاصة بالمبادئ

الدولية واجبة التطبيق على الحفريات التي أقرها المؤتمر العام لليونسكو عام  1956القرار
15م)31342/
أما القرار الثاني15( :م343 /و )3فيتوجه بالخطاب إلى إسرائيل مباشرة وفيه يطلب منها:
) )1نفسه ،ص .71
) )2نفسه،

) )3ق اررات اليونسكو بشان محاوالت “إسرائيل “تهويد القدس ،المجموعة  :دراسات بتوقيت  :السبت ،يوليو  8:18 - 2111 ،31ص
القدس الشريفhttp://nedaalquds.com/arabic/?p=811
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 -1الحفاظ التام على كل المواقع واألبنية والمعالم األثرية وكافة الممتلكات الثقافية وعلى األخص في
القدس القديمة.
 -2أن تمتنع عن القيام بأي عمليات حفر أو نقل ممتلكات أو أي تعديل يؤثر في الشخصية الثقافية أو
التاريخية للمدينة ،كما يطلب في الوقت نفسه من المدير العام استخدام نفوذه وكل الوسائل التي في حوزته
بالتعاون مع األطراف المعنية لتوفير أنسب الظروف المالئمة لتطبيق هذا القرار(.)1

كما صدر قرار رقم  11،3في  8تشرين ٍ
ثان/نوفمبر1985م من اليونسكو يستنكر مهاجمة األماكن

المقدسة كما يبين أن بعض األعمال تضر باألماكن األثرية ،ويهيب بجميع الدول المساعدة على حفظ
اآلثار التاريخية ،كما يلفت انتباه المجتمع الدولي إلى األعمال التي تهين األماكن الدينية والثقافية .وفي

القرار رقم( )5،4،1الصادر في  18أيلول/سبتمبر1986م تمت المطالبة بالتوقف عن أعمال الحفريات

في القدس (تحت الحرم الشريف) والتي تؤثر على األماكن المقدسة في القدس ،وصدر قرار رقم 11،6

في  16تشرين ٍ
ثان/نوفمبر1987م يستنكر العدوان على األماكن المقدسة ويلفت انتباه المجتمع الدولي
إلى أعمال اإلهانة لألماكن اإلسالمية المقدسة ،وأكد القرار رقم 26م 12،3/الصادر في 7تشرين

ٍ
ثان/نوفمبر 1991م على المطالبة بأن تحترم سكينة المقبرة اإلسالمية الواقعة إلى جانب السور الشرقي

للمدينة القديمة والمهددة اليوم بمشروع توسيع واعادة تنظيم طريق للمشاة ،كما شجب بشدة أي مشروع
لحفر نفق جديد تحت الحي اإلسالمي بجوار الحرم الشريف وطلب من إسرائيل ،وهي السلطة المحتلة ،أن

كبير من األبنية التاريخية المهمة والمباني
عددا ًا
تمنع تنفيذ مشروعات مثل مشروع النفق الذي يهدد ً
التقليدية ذات القيمة المعمارية الكبيرة ،كما شجب بشدة مواصلة أعمال التغيير والتعديل والتشويه والتحويل

في الطابع الديموغرافي والبيئي للمدينة المقدسة المحتلة ،وهي أعمال تنطوي على إخالل نهائي بتوازن هذا

أيضا من أجمل المناظر الحضرية في العالم ،ويشجب الصورة ذات الطابع الديني
الواقع الذي يعد ً
اليهودي التي قدمت بها وفًقا لما جاء في تقدير المدير العام ،وآثار تنتمي إلى التراث الروماني والصليبي
والعربي ،وال سيما اآلثار الواقعة تحت األرض والتي كشفت عنها بمناسبة حفر النفق المحاذي للسور

الغربي للحرم الشريف ،كما شكر المدير العام على ما بذله من جهود في سبيل تنفيذ ق اررات اليونسكو،

قائما(.)2
ودعاه إلى مواصلة مساعيه لهذه الغاية مادام االحتالل اإلسرائيلي ً

ومع استمرار الحفريات ،أصدر المجلس التنفيذي قرار رقم 28م 14،3 /يوم  :1995/11/15لم تتخذ

تدابير حتى اآلن ،طبًقا لما قرره المجلس التنفيذي في دورته الخمسة واألربعين بعد المائة ،لتشخيص حال

) )1د .حسن نافعة ،مرجع سابق ،ص 72

) )2موقع القدس عاصمة أبدية للثقافة العربية ،alqudsforever.com/news.php?no=3&c=12 :وأنظر أيضا :وثائق فلسطينية،
ق اررات منظمة األمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) الدراسات الفلسطينية ،خريف  ،2115ص1
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الكتلة الصخرية التي تأثرت بالمادة المستخدمة في حفر النفق ،بغية اقتراح ما يلزم االضطالع به من
تدابير لتدعيم الكتلة الصخرية.

وتبعه قرار آخر في هذا الخصوص يحمل رقم31م 28/والصادر يوم  :1999/11/16يعبر عن القلق

إزاء االجراءات التي ما زالت تعوق حرية دخول الفلسطينيين إلى القدس الشرقية واألماكن المقدسة في
جديدا طالبت فيه إسرائيل بتقديم تقرير
مدينة القدس القديمة( ..)1وفي عام  2117اتخذت اليونسكو قرًا
ار ً
مفصل بشأن الحفريات التي تجريها في منحدر باب المغاربة المتاخم للمسجد األقصى(.)2
وأما عن مخاطر وأضرار الحفريات وفتح االنفاق ،فهذه أنفاق تسير تحت المسجد األقصى واألبنية

المدرسية والزوايا التاريخية وتصدعت وأصبحت آيلة للسقوط ،فيما بعد ،ولقد فتحت السلطات اإلسرائيلية
نفق يمتد من الناحية الغربية للسور باتجاه قبة الصخرة وشرًقا وهو من أخطر االعتداءات لما له من تأثير
مباشر على المسجد األقصى بشكل عام ،وأما عن وصف النفق :فهو يسير بمحاذاة الرواق الغربي

للمسجد األقصى المبارك ثم يتجه باتجاه الشرق حيث تم فتحه مرة أخرى أسفل المدرسة العمرية سنة
رسميا سنة 1996م،
 1996ويبلغ طوله حوالي  511متر وتم حفر هذا النفق في بداية االحتالل وافتتح
ً
وقد صاحب هذا النفق انهيار أرضية مسجد عثمان بن عفان سنة  ،1971وتصدعات في منطقة الجدار
الغربي للحرم القدسي الشريف ومنها رباط الكرد والمدرسة الجوهرية وفي عام 1983م تم تصديع درج

حاليا كمقر إدارة األوقاف اإلسالمية في القدس ،وفي سنة 1984م ،تم
المدرسة المنجيكية والذي يستعمل ً
انهيار الممر الرئيس وهو باب الغوانمة نتيجة للحفريات التي تمت أسفله ،وقد قامت الهيئة اإلسالمية
بمناشدة اليونسكو حول الحفريات بجانب األقصى وتحت األقصى في البيان الذي نشرته جريدة القدس في
()3

عددها رقم ( )1437الصادرة في  15تموز 1972م

.

ثانيا-التصعيد في مواجهة إسرائيل لعدم تنفيذها ق ار ارت اليونسكو:
ً

نظر لعدم انصياعها لق اررات منظمة اليونسكو،
شهدت فترة السبعينات هجمة عربية محكمة على إسرائيلً ،ا
أول هذه الهجمات جاءت في التاسع والعشرين من حزيران /يوينو ،1972بصدور قرار مجلس اليونسكو

رقم ( )88الذي" يأسف الستمرار الحفريات الصهيونية في القدس"( .)4ولعدم احترامها لق اررات األمم
المتحدة الخاصة بالمحافظة على وضع القدس ،واذ يدرك األهمية االستثنائية التي تتسم بها الممتلكات

) )1وثائق فلسطينية ،مرجع سابق.

ررات اليونسكو التي أغضبت إسرائيل%/http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/5/2
) )2ق ا

) )3المحامي فتح هللا الحسيني ،أهم االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس المخالفة لق اررات اليونسكو ،المنبر ،عدد ،24 ،مارس ،2111ص 25-23
) )4عبد البديع عراق ،أيام وأحداث ،الدار العالمية للتراث ،القاهرة ،2118 ،ص 51
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أيضا لإلنسانية
الثقافية الواقعة في مدينة القدس القديمة ال بالنسبة للبالد المعنية مباشرة فحسب وانما ً
جمعاء بسبب ما لهذه اآلثار من قيمة فريدة من النواحي الثقافية والتاريخية والدينية(.)1
وفي العام  1974كان الصف العربي عقب انتصار اكتوبر  ،1973مما أدى إلى ازدياد موقف المجموعة

العربية قوة بسبب وحدة كلمتها مما أدى إلى إحراز انتصارات في ساحة اليونسكو بقيادة مصر ،واضعاف
الموقف اإلسرائيلي ،أهمها :إصدار ثالثة ق اررات في نوفمبر1974م ،من قبل المؤتمر العام لليونسكو:
 األول يختص بالتعليم في األراضي المحتلة. -والثاني حجب العلوم والثقافة عن إسرائيل.

 أما القرار الثالث فقد خص القدس بالذكر والذي اتخذ بتأييد  59ومعارضة  ،34وامتناع ،24عضوا ،وجاء فيه :رجع المؤتمر إلى ثمانية ق اررات سابقة ،وأصر على تنفيذها ،وأدان-باعتبار
ً
مناقضا لغايات المنظمة-تصميم إسرائيل على تبديل المعالم التاريخية ،ومواصلتها عمليات
ذلك
ً

خطر على اآلثار التاريخية ،ودعا المدير العام إلى أن يحبس عن إسرائيل
ًا
الحفر التي تشكل
المساعدات في حقول التربية ،والعلوم والثقافة ،إلى أن تبدي بشكل دقيق احترامها للمقررات
والق اررات السالفة ذكرها

()2

.

ونظر لعدم تعاون إسرائيل فقد أدانها المجلس التنفيذي في دورته رقم  " 94لخرقها المتعمد ق اررات
ًا
تمهيدا لكي يصدر المؤتمر العام في الدورة 18
وتوصيات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي " ،وكان هذا
ً

ار بالغ األهمية حيث لم يكتف فقط بإدانة إسرائيل في ميادين التربية أو الثقافة والعلوم إلى أن
( )1978قرًا
تاما لق اررات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي ،وأضيف هذا القرار بالطبع إلى قائمة ق اررات
تمتثل
ً
امتثاال ً
طا
الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العام التي استفزت الصهيونية العالمية وفجرت في مواجهة اليونسكو ضغو ً

قليال من حدة التصعيد في مواجهة
هائلة ،وفي السنوات الالحقة استجدت بعض العوامل التي خففت ً
إسرائيل بسبب ما يجري على أرض المدينة المقدسة منها ،استجابة الدول العربية نفسها لمحاوالت التهدئة

فعال في
في مؤتمر نيروبي  ،1976ثم اقتراب إهمال الحفريات من نهايتها ،وهي أعمال انتهى بعضها ً
 1977وبعضها اآلخر في  ،1978وارتباط مصر باتفاقيات كامب ديفيد ....الخ(.)3

) )1ق اررات اليونسكو بشأن محاوالت “إسرائيل “تهويد القدس ،المجموعة  :دراسات بتوقيت  :السبت ،يوليو  8:18 - 2111 ،31ص
القدس الشريفhttp://nedaalquds.com/arabic/?p=811

) )2إدريس الخالدي ،إسرائيل ،وق اررات اليونسكو والحملة اإلسرائيلية المضادة ،شؤون فلسطينية ،عدد  ،43أذار /مارس ،1975ص 137
) )3د .حسن نافعة ،مرجع سابق ،ص75-71
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ثال ًثا-القدس في قائمة التراث العالمي:
شهد عام  1978تراجع ملحوظ في دور المجموعة العربية على أثر توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد ثم معاهدة
الصرعات العربية-العربية ،مما أضعف الموقف العربي على الساحات
ا
السالم المصرية اإلسرائيلية ،وتفاقم
()1

الدولية كافة ،ومنها اليونسكو ،عام 1978

ومع حلول عام  1981كانت إسرائيل استغلت احتاللها

العسكري لتغيير معالم المدينة ،األمر الذي يخالف الضمير الدولي ،كما يدين إسرائيل في عدم انصياعها

لق اررات األمم المتحدة السابقة بهذا الخصوص( .)2وفي هذا الشأن وصف الدكتور أحمد صدقي الدجاني
رئيس وفد منظمة التحرير في األمم المتحدة القدس :أن الطبيعة المقدسة للقدس شوهت نتيجة إلنشاءات

عسكرية مبنية با إلسمنت المسلح ،ودنست قدسيتها بأساليب من الحياة بعيدة عن القيم الروحية ومخالفة
للمقدسات

()3

وفي ظل هذه المتغيرات وبحلول عام 1981م قدم األردن ملف ترشيح القدس إلى مركز التراث العالمي

للتسجيل في قائمة التراث العالمي ،وبدعم من دول عربية ،لتحقيق مشاركة دولية فاعلة في حماية التراث

الثقافي لمدينة القدس القديمة بتسجيلها ممتلكاً تراثياً عالمياً في إطار اتفاقية دولية ملزمة تنص ديباجتها

فيما تنص ،على أنه "يتعين على المجتمع الدولي أمام اتساع واشتداد األخطار ،اإلسهام في حماية التراث
الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية االستثنائية ،عن طريق بذل العون الجماعي ،وأن االتفاقية أداة

"إلقامة نظام فعال يوفر حماية جماعية للتراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية االستثنائية" (.)4

وقد خطا األردن خطوة إضافية في الدورة السادسة للجنة التراث العالمي سنة  1982حين دعا ممثله في

اللجنة إلى حماية موقع "مدينة القدس القديمة وأسوارها" بتسجيله في قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر،
وهو ما كان قد دعا إليه المؤتمر العام لليونسكو منذ سنة 1981م ،فتم مجدداً اللجوء إلى التصويت في

ضوء اختالف آراء أعضاء اللجنة ،وانتهى إلى تسجيل الموقع في قائمة الخطر ،األمر الذي ح َّمل

اليونسكو والمجتمع الدولي مسئولية اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة في حماية الموقع والتدخل الفوري
والفعلي لحفظه(.)5

ممثل الواليات المتحدة األميركية في اللجنة مبر اًر
ولقد عارض قرَار تسجيل القدس في قائمة الخطر،
ُ
ِ
المرشحة،
اعتراضه ،بحسب ما جاء في تقرير الدورة بأن "البد للممتلك أن يكون واقعاً في أراضي الدولة
) )1نفسه ،ص.79

) )2محمد أبو مصطفى ،القدس في مشروعات السالم الفلسطينية والعربية مع إسرائيل 2111-1978م ،ماجستير في التاريخ الحديث
والمعاصر ،معهد البحوث والدراسات العربية ،قسم دراسات تاريخية ،القاهرة .2115 ،ص166

) )3سليمان إبراهيم ،القدس أمام مجلس األمن ،شؤون فلسطينية ،عدد  ،115آب /أغسطس ،1981 ،ص134

) )4موقع القدس عاصمة أبدية للثقافة العربية alqudsforever.com/news.php?no=3&c=12 :الق اررات الدولية الخاصة بالقدس
) )5اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلومhttp://www.natcom.gov.jo/node/109 :
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وأن األردن في رأيه ال يتمتع بما يخوله تقديم هذا الترشيح ،كما أنه ال بد من موافقة إسرائيل بما أنها فعلياً

تسيطر على القدس" .وقال إن موقف حكومته يتمثل في أن الوضع النهائي للقدس يجب أن يتحدد من

خالل المفاوضات بين كل األطراف المعنية ،واعتبر أن التحوالت العمرانية التي حدثت في المدينة القديمة

ال تشكل أخطا اًر جسيمة" ،وهو شرط التسجيل في قائمة الخطر حسب بنود االتفاقية(.)1

ومن الجدير بالذكر أن هناك مالحظة قصيرة في تقرير مقرر الدورة السابعة للجنة في سنة1983م تشير

إلى أن مركز التراث العالمي في اليونسكو بذل كل جهد ممكن لالستجابة لطلب التعاون الفني الذي قدمه

األردن وأقرته اللجنة في دورتها السابقة والمقدر بـمائة ألف دوالر ،والى تعذر إيفاد بعثات خبراء إلى

سيحتفظ بالميزانية حتى تتاح األوضاع المالئمة لتنفيذ القرار(.)2
القدس ،والى أنه ُ

ولم تكسب القدس تسجيلها في قائمة التراث العالمي ،وفي قائمة الخطر ما كان مفترضاً من عناية ،بل لم

يكن للقدس من حضور في اجتماعات لجنة التراث العالمي خالل ما تبقى من الثمانينيات وطوال
التسعينيات ،على الرغم من استمرار عضوية األردن في اللجنة حتى عام 1987م وتمثيل عدة دول عربية

جميعا (.)3
في دورات اجتماع اللجنة
ً

ولكن حظيت القدس باهتمام أكبر بقرار رقم 32م 39/الصادر يوم  :2113/11/17والذي نص على
إدراج مدينة القدس القديمة في قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر ،والى توصيات ق اررات اليونسكو بشأن
حماية التراث الثقافي .ويؤكد أنه ال يوجد في هذا القرار ما يؤثر بأي حال على ق اررات ومقررات األمم

ضئيال أو معروًفا ،ومن الضروري صون
المتحدة ذات الصلة ،وتقديم الجهود المبذولة في هذا الصدد كان
ً
نظر لوجود أخطار تهدد بعض أجزاء التراث الثقافي .كما
المعالم األثرية والمواقع التاريخية في القدس ًا

أعرب قرار رقم  7،3،1والصادر يوم  ،2114/5/25عن بالغ قلقه إزاء كل العراقيل التي تضر أشد
الضرر بحماية وصون التراث الثقافي للقدس(.)4

ومن المالحظ أن دور األردن المدعوم من المجموعة العربية ساعد على تسجيل المقدسات اإلسالمية

والمسيحية في القدس ضمن التراث اإلنساني المهدد بالخطر وبالتالي الحفاظ على هذه المقدسات
الموجودة في القدس من محاوالت إسرائيل محوها أو االعتداء عليها.

) )1ريتا عوض ،مرجع سابق ،ص.32

) )2اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلومhttp://www.natcom.gov.jo/node/109 :

) )3موقع القدس عاصمة أبدية للثقافة العربية ،alqudsforever.com/news.php?no=3&c=12 :وأنظر أيضا :وثائق فلسطينية،
ق اررات منظمة األمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) الدراسات الفلسطينية ،خريف  ،2115ص1

) )4وثائق فلسطينية ،مرجع سابق.
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المرحلة الثالثة :مرحلة عضوية فلسطين في اليونسكو:
تمكنت دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في اليونسكو ،يوم 31أكتوبر/تشرين أول

قرر المؤتمر العام لليونسكو المنعقد في باريس ،وقد صوتت 117دول لصالح القرار ،من بينها
2111م ،ب ا
فرنسا وأسبانيا والنرويج من دول االتحاد األوروبي؛ في حين صوتت  14دولة ضد القرار من بينها:
الواليات المتحدة واسرائيل وكندا وألمانيا ،بينما امتنع عن التصويت  49دولة ،وبذلك تنتقل فلسطين من
عضو مراقب إلى عضو كامل العضوية تتمتع بكل االمتيازات التي تتمتع بها الدول األخرى( .)1بالرغم من
اعتراض إسرائيلي وتهديد أمريكي باالنسحاب من منظمة اليونسكو ،كونها الممول األكبر ألنشطة اليونسكو

وبالرغم من الضغوط التي مورست على منظمة اليونسكو استطاعت فلسطين الحصول على العضوية
الكاملة،

()2

وهذا األمر ساعد الدبلوماسية الفلسطينية على خوض معركة داخل اليونسكو حيث صدرت

عدت ق اررات من قبل منظمة اليونسكو لصالح القدس أثارت غضب إسرائيل وجعلها تهدد باالنسحاب من

فضال عن مهاجمتها مقر اللجنة في القدس .ومن هذه الق اررات:
منظمة اليونسكو
ً
اثيا في العالم على قائمة المواقع المعرضة
 أدرجت اليونسكو عام  ،2116خمس وخمسينموقعا تر ً
ً
ائيليا.
ًا
غضبا و
للخطر ،ومنها البلدة القديمة في القدس المحتلة وأسوارها ،مما خلف
استنكار إسر ً
ً

 -كما تبنت اليونسكو في نفس العام خالل اجتماع بالعاصمة الفرنسية باريس في شهر أكتوبر/تشرين

ار نفى وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد األقصى وحائط البراق الذي يسميه اليهود" حائط
األول -قرًا
خالصا.
إسالميا
المبكى" ،واعتبرهما ت ارثًا
ً
ً
 وفي عام  2117صوت المجلس التنفيذي لليونسكو على قرار يؤكد ق اررات المنظمة السابقة باعتبار()3

إسرائيل محتلة للقدس ،ويرفض سيادة إسرائيل عليها

.

وكان ذلك في الثاني من مايو/أيار  2117اعتبر القرار إسرائيل دولة محتلة لمدينة القدس ،ويرفض سيادة
بلدا ،وعارضت القرار  11دول ،فيما امتنعت  22دولة
تل أبيب عليها  .وصوت بالموافقة على القرار ً 22
عن التصويت ،و 3دول لم يحضر مندوبوها التصويت .وعارضت القرار الواليات المتحدة وايطاليا
والمملكة المتحدة وهولندا وليتوانيا واليونان وباراغواي وأوكرانيا وتوغو وألمانيا .ويؤكد مشروع القرار أن

أيضا االعتراف بأن المقابر في مدينة
إسرائيل تحتل القدس وليس لها في البلدة القديمة أي حق ،ويشمل ً
الخليل وقبر راحيل في بيت لحم مقابر إسالمية .ويشير القرار إلى الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية،
التي تربط القدس المحتلة بمسلميها ومسيحيها ،ويؤكد على ضرورة إرسال مندوب من اليونسكو للوجود
) )1قرار المؤتمر العام لليونسكو قبول فلسطين عضواً كامالً في اليونسكو ،وكالة وفا،
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=7392

) )2خليل محمود الصمادي /دمشق ،اعتراف اليونسكو بفلسطين والبحث عن نصر ،العودة ،عدد ،51كانون أول/ديسمبر ،2111ص37
) )3ق اررات اليونسكو التي أغضبت إسرائيل%/http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/5/2
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بشكل دائم في المدينة لمراقبة االنتهاكات اإلسرائيلية .ويؤكد القرار على عدم شرعية أي تغيير أحدثته
ِ
ومحيطها(.)1
السلطات اإلسرائيلية في بلدة القدس القديمة
ار في دورتها الحادية واألربعين ،المنعقدة بمدينة
 كما أن لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو تبنت قرًاكراكوف في بولندا ،قرار بلدة القدس القديمة وأسوارها ،المعد من قبل األردن وفلسطين ،والمقدم من
المجموعة العربية .في الرابع من تموز يوليو2117
وجاء تبني القرار الذي أيدته  11دول وعارضته  3رغم الضغوط الهائلة التي مارستها إسرائيل على الدول
ار سابًقا للمجلس التنفيذي لليونسكو 7 ،ق اررات سابقة
األعضاء واليونسكو إلفشال القرار أكد اعتماد  12قرًا
للجنة التراث العالمي وجميعها تنص على أن تعريف الوضع التاريخي القائم في القدس هو ما كان عليه
تراث المدينة المقدسة قبل احتالل القدس عام .1967
وفي هذا الخصوص قال أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم "مراد السوداي" إن
هذا القرار من جديد يعيد التأكيد على حق وحقيقة القدس ورفض االنتهاكات واالعتداءات عليها من قبل

االحتالل اإلسرائيلي الذي يمعن في تزييف واستباحة المدينة وت ارثها وارثها المادي وغير المادي ،من أجل
اشتباكا على كافة الصعد
خلق رواية نقيضة ومشوهة ومزورة .وتابع أن الدبلوماسية الفلسطينية تخوض
ً
ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس والحكومة من و ازرتي الخارجية والمغتربين والسياحية واآلثار ،إضافة
لبعثة فلسطين في اليونسكو واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ،لصد التزوير والهجمة االحتاللية

ارت هي انتصار وتأكيد أن القدس ستظل محافظة على وجهها
الملغومة ضد القدس ،وبالتالي هذه القر ا
الحقيقي ،رغم تعديات االحتالل وارادة محوه والغائه ،فهي تواصل صمود أهلها(.)2

أخير يمكن القول أنه رغم عشرات الق اررات التي اتخذتها األمم المتحدة بكافة مؤسساتها بالنسبة
 -1و ًا
للقضية فلسطين خاصة بالنسبة لعدم تغيير وضع القدس ،فإن إسرائيل قد ضربت بهذه الق اررات عرض

الحائط ،مما يعني أنها دولة فوق القانون( .)3ومن أهم االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس المخالفة لق اررات
اليونسكو هي :سياسة هدم األحياء اإلسالمية ،ففي  1967/6/27باشروا اليهود هدم المنازل والمساجد

كامال غربي حائط البراق وهو حي المغاربة وأخلوا سكانه العرب منه،
إسالميا
حيا
ً
ً
والزوايا ،كما هدموا ً
فضال عن إقامة مباني لليهود ذات طابع يهودي مخالفين لألعراف
بهدف توسيع ساحة حائط المبكى،
ً

الدولي ة .سياسة الحفريات وفتح األنفاق ،سياسة االعتداء على المباني ،سياسة تغيير معالم باب المغاربة،

) )1اليونسكو ،القدس مدينة محتلة ويجب سحبها من تحت سيادة إسرائيل ،تاريخ النشر13:51 / 12.15.2117:
-https://arabic.rt.com/middle_east/876425

) )2وثائق فلسطينية ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،المجلد ،22عدد  ،86ربيع  ،2111ص .211

) )3أ.د .عادل غنيم ،القدس في وثائق عصبة األمم ،واألمم المتحدة ،شؤون الشرق األوسط ،عدد 2112 ،3ص 149
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إحراق المسجد األقصى في  ،1969/8/21فقد أتت النار على منبر صالح الدين األيوبي ،كما أتت على
جزء مهم من الناحية الجنوبية للمسجد األقصى(.)1
وهدفت إسرائيل بإجراءاتها مما سبق ما يلي:

أ -السيطرة على المناطق التي تحيط بالحرم ويتم ذلك عن طريق:
 -1الحفريات األثرية ذات القناع العلمي.

 -2الحفريات األثرية ذات األغراض الدينية
 -3االستيالء على األبنية بحجج أمنية.

 -4االستيالء على المدارس والبيوت بحجج قانونية إدارية
 -5االستيالء على المناطق بما يسمى بالمشاريع التطويرية

ب -إيجاد موطئ قدم في الحرم وذلك يتم عن طريق:

 -2النفاذ والتسلسل عبر الحفريات أو أية أنفاق أو أبنية تحت ساحات الحرم الشريف.
 -3محاوالت اليهود المتكررة في الصالة في الحرم اإلبراهيمي الشريف
 -4السيطرة على مناطق خارج وداخل الحرم وأبواب تؤدي منه واليه

 -5لم تسلم المقابر اإلسالمية من االعتداءات ومنها ماميال ومأمن هللا وتحويل مقبرة أو أجزاء من
المقبرة لتوسيع الشوارع وهو ما حرمته الديانات السماوية(.)2

المحور الثالث :سبل تفعيل ق اررات اليونسكو بشأن القدس:

من الضرورة في مواجهة العدو والتفوق عليه معرفة أساليبه وخططه أوًال ،ثم وضع خطة مدروسة لمواجهة
مناسبا في كيفية التصدي للعدو والسير
مناخا
ثانيا ،وحتى يتوفر
ً
ً
أساليبه الهجومية واختراق دفاعته ً
بخطى معروفة تكون أسبق من خطواته ولو بخطوة واحدة ،وألن اليونسكو تشكل ساحة لمعركة من نوع
آخر ،غير ساحة جغرافية القدس التي تسيطر عليها القوات الصهيونية ،بقوة السالح وباقي أجهزة الدولة

ونهار على تغير معالم القدس لطمس تراثها الحضاري وموروثها الثقافي الذي ميزها ألكثر
ًا
ليال
التي تعمل ً
من خمسة آالف سنة ،فإن أروقة اليونسكو هي ساحة الحرب الدبلوماسية التي تعتمد على معرفة ما كان

وكيف أصبح وما هي السبل الفضلى لمواجه ما يحاك .لهذا تم تتبع كيفية الرد اإلسرائيلي على ق اررات
اليونسكو وكيف تم االلتفاف على عشرات الق اررات ضد دولة االحتالل لصالح القدس ولقضية فلسطين
حتى أصبحت كومة من الق اررات غير مفعلة لعلها تفيد أصحاب القرار والباحثين المختصين في هذا

الشأن ،وسوف يتم تقسيم هذا المحور ،الرد اإلسرائيلي على ق اررات اليونسكو حسب المراحل التالية:

) )1المحامي فتح هللا الحسيني ،مرجع سابق ،ص .25-23
) )2المحامي فتح هللا الحسيني ،مرجع سابق ،ص .25-23
388

أوًال -الرد االسرائيلي على ق اررات اليونسكو نوفمبر :1714
لم تستسلم إسرائيل لمضامين هذه الق اررات ،وبينما كان المعلقون العرب يواصلون اإلشادة باالنتصار

الجديد للموقف العربي على الصعيد الدولي ،شن المخططون الصهاينة حملة منظمة للي ذراع اليونسكو
إلجبارها على التراجع عن ق اررتها بالتكتيكات األساسية اآلتية:
 -1تعبئة النخب المثقفة والمؤثرة في المجتمع الغربي ضد اليونسكو.
 -2التشويه المنهجي للموضوع في الصحافة الغربية:

 -3الضغط على مؤسسات الحكومة :واستجاب لها عدد من الحكومات الغربية منها:
 ق ارر مجلس الشيوخ الفرنسي بتقليص ما يدفعه لليونسكو بنسبة .%11
 قرار مماثل للبرلمان السويسري.

رسميا-إلغاء الق اررات الصادرة ضد إسرائيل،
 حكومة هولندا تطلب إلى المدير العام لليونسكوً -
وفي الوقت نفسه ،أعلن وزير الشؤون الخارجية عزم حكومته توثيق العالقات الثقافية مع
إسرائيل.

 قرار للجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ األمريكي بالموافقة على تعديل لقانون
المساعدات الخارجية لعام  1975يسمح بقطع المساهمة المقررة بمبلغ  16مليون دوالر

لليونسكو ،مالم تلغ هذه الق اررات.

 البابا في روما يناشد اليونسكو أن تستعيد صفتها (غير السياسية) (.)1
وتتلخص أهم موضوعات الدعوة الصهيونية في النزاع مع اليونسكو في اآلتي:
حد ٍ
 -1ق اررات اليونسكو هي إلى ٍ
بعيد ق ارر ٍ
ات سياسية في دوافعها وفي مضامينها ،ولهذا فإنه ال محل لها
رسميا للعلم والتربية والثقافة.
في منظمة مكرسة
ً
 -2االنكار المستمر لالتهامات الموجهة إلى إسرائيل ،باالعتماد على التحريف وتشويه األفكار.

 -3تجاهل ق اررات اليونسكو الثمانية السابقة التي طالبتها بالكف عن كل الحفريات األثرية في مدينة
القدس ،واالعتماد على التشويه الكامل للوقائع ،وقمع األفكار والحقائق .لقد كانت هذه هي الحجة أو
الذريعة الرئيسية التي أمكن بواسطتها حشد تأييد النخب المثقفة الغربية التي تزعم أنها على الحياد،

وبتحريضها على مقاطعة اليونسكو(.)2

) )1إدريس الخالدي ،إسرائيل ،وق اررات اليونسكو والحملة اإلسرائيلية المضادة ،شؤون فلسطينية ،عدد ،43أذار/مارس .1975 ،ص138
) )2نفسه .ص 141
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وظهر نجاح هذه الخطة الصهيونية للي ذراع اليونسكو كما ذكرت الصحيفة اإلسرائيلية هآرتس ،بوضوح
في مؤتمر نيروبي (الدورة التاسعة عشرة ،)1976 ،حيث لم تفلح الدول العربية حتى في مجرد اإلشارة إلى

قرار الجمعية العامة الخاص بالصهيونية في ديباجة قرار اليونسكو؛ بل أكثر من ذلك لم يرد اسم منظمة

أصال في هذا القرار ،وتتضح غرابة هذا الموقف إذا قارنا قرار
التحرير الفلسطينية ،أو الشعب الفلسطينيً ،
 1976بقرار  ،1974ففي قرار  ،1974ورد ذكر الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية أكثر
من مرة ،حين ذكر في قرار الجمعية العامة الرقم  ،)25(2672الذي تقرر بأنه يتسنى لشعب فلسطين أن

يتمتع بالمساواة في الحقوق ،وأن يمارس حقه في تقرير مصيره طبًقا لميثاق األمم المتحدة ومرة حين ذكر
في القرار  )29(3211الذي أعلنت فيه الجمعية العامة عن أنها تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية هي
الممثل للشعب الفلسطيني ،وحين دعا المدير العام إلى مساعدة حركة التحرير الفلسطينية ،الخ ،أما في

العام  ،1976فلم يشر القرار بكلمة إلى فلسطين ،أو إلى األراضي العربية المحتلة ،أو إلى منظمة

التحرير الفلسطينية ،وكانت الدول العربية تقدمت بمشروع قرار ربط بين جنوب أفريقيا واسرائيل ،واستنكر
االحتالل األجنبي في جنوب أفريقيا وفي فلسطين واألراضي العربية األخرى ،وذكر بقرار الجمعية العام

تماما؛ وكانت
(3379د_،)31الخ لكن هذا المشروع سحب ،وتم التصويت على مشروع قرار مختلف ً
الحجة أن المطلوب يخص أفريقيا بمناسبة انعقاد المؤتمر العام ألول مرة في عاصمة إفريقية(.)1

عضوا كامالً في اليونسكو(2111/11/31م):
ثانيا -الرد اإلسرائيلي على قبول فلسطين
ً
ً
عضوا كامل العضوية ،وقال المتحدث باسم و ازرة الخارجية
رفضت إسرائيل قرار اليونسكو بإدراج فلسطين
ً
اإلسرائيلية يغال بالمور :إن إسرائيل تبحث اتخاذ خطوات إضافية في ما يتعلق بالتعاون مع منظمة
اليونسكو ،كما ألقى بالالئمة على االتحاد األوروبي الذي خيب آمالهم في عدم قدرته لمنع قرار منظمة

اليونسكو(.)2

ومما ال شك فيه أن عضوية فلسطين في اليونسكو قد أكسبت فلسطين عدة امتيازات لم تكن قد تمتعت
بها من قبل وهي أن المقدسات اإلسالمية والمسيحية وكل ما هو موجود في فلسطين من آثار عربية

واسالمية وتراث تاريخي أصبح من حق فلسطين أن تطالب اليونسكو بحمايتها والمحافظة عليها ورفع

االحتالل عنها(.)3

ولقد شهد عامي 2116و 2117صدور ق اررات أثارت غضب جميع المستويات اإلسرائيلية ،وهم :األول،

في  2116إدراج البلدة القديمة بالقدس المحتلة وأسوارها ضمن قائمة المواقع التراثية المعرضة للخطر،
) )1د .حسن نافعة ،مرجع سابق ،ص.78

) )2العودة /فيينا ،فلسطين في اليونسكو ،العودة ،العدد ،51كانون أول/ديسمبر ،2111ص 37
) )3أحمد سعد الدين /عمان ،مرجع سابق ،ص 39
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والثاني ،نفي وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد األقصى وحائط البراق الذي يسميه اليهود حائط المبكى،
والقرار الثالث صدر في عام  ،2117وهو يؤكد ق اررات المنظمة السابقة باعتبار القدس محتلة ورفع سيادة

إسرائيل عليها.

ولهذا جاء الرد اإلسرائيلي على قرار اليونسكو الصادر في أكتوبر 2116بمثابة هجمة محمومة،
على لسان الوزير اإلسرائيلي ،نفتالي بينيت ،الذي يشغل منصب رئيس اللجنة اإلسرائيلية المسؤولة عن

العالقات مع منظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة ،اليونسكو ،حيث قال إن إسرائيل ستعلق جميع
فعالياتها مع المنظمة التي أصبحت "تدعم اإلرهاب" ،ويجب علينا أن نواجه اإلرهاب الديبلوماسي في
القدس".
متسائال "هل يمكننا اآلن الشك في عالقة
قائال إنه قرار غريب
ً
كما وصف رئيس الحكومة نتنياهو القرارً ،
المصريين باألهرامات" .وفي الواليات المتحدة ،قال المرشح الجمهوري لرئاسة أمريكا ،دونالد ترامب ،إن
نهجا
القرار "يتجاهل عالقة اليهود بالقدس والتي تعود إلى  3111عام" ،ويدل على أن المنظمة تنتهج ً
معاديا للسامية ضد إسرائيل(.)1
ً

كما تم رصد الغضب في المنظومة السياسية اإلسرائيلية في أعقاب ق اررات اليونسكو الذي يدعو لسحب

السيادة اإلسرائيلية عن كل القدس رد رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو ،على قرار اليونسكو،

الذي جاء به أن إسرائيل ال تمتلك حق السيادة على أي جزء من القدس .في مراسم استقبال وفد دبلوماسي

يت محادثات كثيرة مع زعماء الدول حول
قال رئيس الحكومة اإلسرائيلي" :في األيام الماضية ،أجر ُ
التصويت غير المنطقي في األمم المتحدة .أدى ذلك إلى تراجع عدد الدول التي تدعم قرار اليونسكو
وتقليصه .قبل عام دعمت  32دولة القرار ،وقبل نحو نصف سنة دعمته  26دولة ،ووصل عدد الدول

الذي تدعمه اآلن إلى  "22دولة(.)2

بعد قرار اليونسكو الذي يقضي أن القدس تخضع لقوات ُمحتلة صرح عدد كبير من كافة المستويات
السياسية تصريحات كان مهاجمة لليونسكو منها:
 -1أن طالبت الوزيرة ريغيف بإغالق مقر اليونسكو وقد حظي اقتراحها بدعم منظمات يمينية.

المخجل".
 -2وقال سفير إسرائيل في األمم المتحدة ،داني دانون :لن تسكت إسرائيل على هذا القرار ُ

أيضا قائلة إن
 -3ردت نائبة وزير الخارجية ،تسيبي حوطوبلي (البيت اليهودي) على القرار ً
"اليونسكو" ما زالت تحرف التاريخ .فيمس قرارها السياسي بمصداقيتها بصفتها مسؤولة عن
) )1إسرائيل تقطع عالقاتها بمنظمة اليونسكو المصدر  14أكتوبر 12:41 ،2116
http://www.al-masdar.net/%D8%A5 3
) )2غضب في إسرائيل" ،يجب إغالق مقر اليونسكو في القدس"  ،المصدر  3مايو 11:56 ،2117
http://www.al-masdar.net/%D8%
390

الحفاظ على التراث والحضارة ولكنها تفشل في أداء دورها مرة تلو األخرى ،عندما يدور الحديث
عن إسرائيل".

 -4وقال رئيس حزب المعارضة ،يتسحاق هرتسوغ :تحريف تاريخ الشعب اليهودي وعالقته الوثيقة
واألبدية بالقدس .هذا القرار البائس وعديم األهمية من شأنه أال يحظى باهتمام تاريخي"(.)1

ومن المالحظ أن هذه الحملة الهجومية على اليونسكو حملت نفس المضامين اإلعالمية التي حملتها
الهجمة اإلسرائيلية المنظمة على أثر ق اررات اليونسكو عام  ،1974والتي أتت أُكلها لصالح إسرائيل في
مؤتمر نيروبي  1976كما سبق القول.

ومن الجدير بالذكر لم تقف هذه التصريحات اإلسرائيلية عند حد رد الفعل اإلعالمي فقط ،بل ظهر تأثيره
على الموقف األمريكي ،حيث أعلنت الخارجية األمريكية انسحاب بالدها من منظمة األمم المتحدة للتربية

والعلوم والثقافة (يونسكو) ،في بداية من 31ديسمبر /كانون األول  2117متهمة إياها "بـاالنحياز ضد

إسرائيل".

ولقد تنبهت الخارجية الفلسطينية لمثل هذه الخطوة وجاء موقفها على لسان وزير الخارجية الفلسطيني،
رياض المالكي ،في بيان ،إن “القرار األمريكي مؤسف ،و(هو) محاولة لتسييس عمل هذه المنظمة

الهامة” .وأضاف أن “المؤسف في هذا القرار هو منطقه ومبرراته الخاطئة ،واالتهام غير المسؤول
والمغلوط لليونسكو ،بأنها مناهضة إلسرائيل” .وشدد على أن “محاولة منح الحماية المطلقة إلسرائيل من

المساءلة والخضوع لإلجراءات القانونية المطبقة على الدول كافة الملتزمة بالقانون ،خطرة ومضللة،
وستؤدي إلى نتائج عكسية” .واعتبر أن “ق اررات اليونسكو تعكس اإلرادة الجماعية ورأي أغلبية الدول

األعضاء فيها ،وال يحق لدولة واحدة أن تتحدى أو تغير هذه السياسات ،كما أن االعتراض على ق اررات
اليونسكو التي تعبر عن سياسات سيادية للدول ،أمر غير ديمقراطي وغير مقبول” .وأشار إلى أن دولة

جنبا إلى جنب مع الدول الشريكة في منظمة اليونسكو ،تحمل مسؤولياتها للنهوض
فلسطين ستواصلً ،
باألهداف النبيلة المنوطة بهذه المنظمة الهامة ،بما في ذلك تعزيز التربية والتعليم والتنوع الثقافي والعلمي
وبناء السالم ،وهي أهداف ليست سياسية .وشدد المالكي على ضرورة “مواصلة الدفاع واالحتفاء بالعديد

من المواقع التاريخية الهامة في فلسطين ،باعتبارها جزًء من التراث العالمي” (.)2
ثال ًثا-سبل تعزيز الق اررات الصادرة عن اليونسكو:
في هذا الخصوص ينصح خبراء مطلعين على شأن القدس في اليونسكو:
) )1غضب في إسرائيل ،مرجع سابق.

) )2القدس العربي ،الخارجية الفلسطينية :انسحاب واشنطن من اليونسكو محاولة لتسييس المنظمة
Oct 13, 2017 : http://www.alquds.co.uk/?p=808072
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 -1أن تسجيل فلسطين عضو يعطيها كامل الحقوق المنصوص عليها في تعليمات اليونسكو وتفوت
على اليهود محاوالتها المتكررة لتزوير اآلثار والحقائق وتشويه التاريخ.

 -2قرار اليونسكو يفتح الباب للصوت الفلسطيني لكي يطالب دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه
تصرفات االحتالل القاضية بتحريف األرض واآلثار والتراث العربي الفلسطيني وتزويرها وخاصة

ما يتعلق منها بمدينة القدس والحرم الشريف.

 -3تسجيل فلسطين ،يجيز للفلسطينيين ،حسب القانون الدولي الدفاع عن آثارهم وتراثهم بكل الوسائل
ومن حقهم أن يطالبوا اليونسكو بوضع آثار فلسطين على قائمة آثار العالم التي تهتم بها هذه

المنظمة وتساهم في الحفاظ عليها وعلى ترميمها وعلى تسميتها أنها تراث فلسطيني صرف ،وهذا
ما يعد بالنسبة إلى العدو الصهيوني ضربة قاسية لمشروعه التوراتي االستعماري.

 -4على الفلسطينيين بدء معركة منظمة ومدروسة على كافة الصور السترجاع الحق الفلسطيني
بأرضه ومقدساته وحضارته ،وما هي إال خطوة نحو خطوات أكبر تعيد الحق إلى أصحابه(.)1

 -5تفعيل دور النخبة الفلسطينية المثقفة في المجتمعات الغربية الستخدام صالتهم الوثيقة بالمثقفين
الغربيين ،بهدف تشكيل قوة إسناد للحق الفلسطيني في تراث القدس ،ومجابهة الدعاية الصهيونية

المنظمة بأحقيتها في تراث القدس.
الخاتمة والنتائج والتوصيات
في الختام يمكن القوم أن منظمة اليونسكو تمثل ساحة صراع شرسة بين إثبات الحق للفلسطينيين

والعرب في القدس ومحاولة الحفاظ عليها ،وبين من يحاول تزوير التاريخ والحضارة وسرقتها ،وهو يسيطر
على الجغرافية الفلسطينية ويرسم الخارطة التي يريد وينفذ خططه على أرض الواقع في تهويد المدينة

أيضا ،ضارًبا بذلك كل القوانين والق اررات
مستخدما قوة السالح وباقي أجهزته اإلدارية والقضائية والسياسية ً
ً
الدولية التي تدينه وتدين إجراءاته وتكشف زيف ما يدعى من أحقيته على جغرافية وتراث وآثار القدس.
النتائج :تبين من خالل الدراسة:
 أن منظمة اليونسكو لم تكن أول محاولة عالمية تختص بشأن الثقافة والعلوم ،بل سبقتها محاوالت عديدةمنذ عام  1922بمبادرة فرنسية لعصبة األمم ،ثم مبادرة بريطانية عام  ،1942ولقد غيب الدور العربي بشكل
متعمد من هذه المؤسسات .وعملت الحركة الصهيونية على االستغالل األمثل لها باسم فلسطين في هذه

المؤسسات منذ وقت مبكر ،للحد الذي جعلها تفكر بتشكيل وفد يهودي يكون ممثل لها باسم فلسطين .في
الوقت الذي كانت العائالت العربية تتنافس على الزعامة في فلسطين.

) )1د .حسن الباش /دمشق ،فلسطين في اليونسكو بين الرفض والقبول ،العودة،عدد ،51كانون أول ديسمبر ،2111ص 41
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 تعتبر فلسطين عضو مراقب في منظمة اليونسكو منذ عام  ،1974من خالل تمثيلها بمنظمة التحريرالفلسطينية كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

 تصف اليونسكو الوضع القانوني للقدس بأنه استثنائي إذ ال يوجد اتفاق سياسي عام على وضع المدينةفبعض الدول تصرح بأنها تلتزم بالوضع الذي تصفه خطة التقسيم الصادرة عن األمم المتحدة عام 1947

مستقال ،بالرغم من أن ق اررات الجمعية العامة ومجلس األمن جميعها بعد سنة ،1967
كيانا
ً
التي تعد القدس ً
تصف المدينة بالمحتلة ،إال أن هذا الوصف تغير وأصبح أكثر مالئمة للواقع في عام  2116حين أصدرت
ار يعتبر القدس الشرقية محتلة ويجب سحب السيادة اإلسرائيلية عنها.
اليونسكو قرًا

 -إسرائيل استغلت احتاللها العسكري لتغيير معالم المدينة ،والطبيعة المقدسة للقدس شوهت نتيجة إلنشاءات

عسكرية مبنية باإلسمنت المسلح ،ودنست قدسيتها بأساليب من الحياة بعيدة عن القيم الروحية ومخالفة
للمقدسات وهذا يخالف الضمير الدولي ،كما يدين إسرائيل في عدم انصياعها لق اررات األمم المتحدة السابقة

بهذا الخصوص

 -تبين أن دور الواليات المتحدة دور مناهض للحق الفلسطيني في أروقة اليونسكو ومنحاز وعنصري

إلسرائيل ،يستدل هذا القول من خالل انسحابها من اليونسكو عام  ،1984وتهديدها باالنسحاب في ديسمبر
 ،2117وتهديدها بقطع المساعدات األمريكية التي تمثل  %21من ميزانية اليونسكو ،على أثر الق اررات التي

اتخذت من قبل اليونسكو المناصرة للقدس وتدين إسرائيل بسبب إجراءاتها المخالفة للق اررات الشرعية الدولية.

يجابا ،ويظهر ذلك من خالل الق اررات التي أصدرتها
 يعتبر موقف اليونسكو من قضية القدس ًموقفا إ ً
اليونسكو منذ عام 1956وحى عام  2117والتي وصلت إلى العشرين قرًارا ،تناولت موضوعات متعددة منها:

الحفريات وتسجيل القدس في قائمة اآلثار المهددة بالخطر وأدانت إسرائيل تعدياتها على المقدسات ،واعتبرت
فضال عن إصدار قرار في تموز  2117يؤكد على
القدس الشرقية محتلة ويجب إنهاء سيادة االحتالل عليهاً ،
جميع الق اررات اليونسكو التي صدرت طوال فترة االحتالل اإلسرائيلي للقدس.

 -يحسب للمجموعة العربية دورها في إصدار ق اررات مهمة بحق القدس خالل فترة السبعينات ،وتحجيم دور

إسرائيل ومحاصرتها خالل عام 1974ومساعدة منظمة التحرير الفلسطينية على االنضمام إلى منظمة

اليونسكو .ويؤخذ عليها فرقتها في منظمة اليونسكو فيما بعد األمر الذي أضعفها أمام خصومها في اليونسكو.
وأفقدها تطلعها لقيادة اليونسكو عام  .2117وفوز اليهودية الفرسية وأزوالي ،على المرشحين العربيين.

 -يحسب لألردن دورها الذي ساعد على تسجيل المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس ضمن التراث

اإلنساني المهدد بالخطر وبالتالي الحفاظ على هذه المقدسات الموجودة في القدس من محاوالت إسرائيل محوها
أو االعتداء عليها.

عضوا كامل العضوية ،بالرغم من
 يحسب للسلطة الفلسطينية إصرارها على االنضمام إلى منظمة اليونسكوً
نظر لما تمثله هذه المنظمة من أهمية ،كونه
التهديدات األمريكية واإلسرائيلية واعتراض بعض الدول األوروبيةً ،ا
يجيز للفلسطينيين ،حسب القانون الدولي الدفاع عن آثارهم وتراثهم بكل الوسائل.
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 وعلى الصعيد اإلسرائيلي ،فإن عالقة إسرائيل باليونسكو لم تحدد بموضوع القدس ،بل هناك عدةموضوعات تستفيد منها إسرائيل غير موضوع القدس ،منها مراقبة المناهج في الدول العربية من خالل تقديم

شكاوي لليونسكو باتهامها أنها عنصرية وتحرض على إسرائيل ،واقامة معارض دولية تهتم بالتاريخ اليهودي
بإشراف اليونسكو ،والكثير من الموضوعات غير موضوع القدس التي تدين إسرائيل ،لهذا تحافظ إسرائيل على
عالقاتها وعضويتها في اليونسكو ،وتحافظ على شعرة معاوية في العالقة بينهم بالرغم من وصفها بالعنصرية

وبالمنظمة المسيسة ،والناكرة للتاريخ اليهودي ،ولحق اليهود في مقدساتها في القدس وغيرها من االتهامات.

دوما على سياسة لي ذراع اليونسكو بعد كل قرار تصدره يدين
 واتضح من خالل الدراسة أن إسرائيل تعمل ًإسرائيل ،فإسرائيل تتعامل وفق خطة محكمة لمهاجمة اليونسكو ،وتأليب الرأي العام الغربي عليها ،بهدف
وغالبا ما يصاحب هذه الهجمة تهديدات أمريكية بقطع المساعدات أو االنسحاب من
التراجع عن ق ارراتها،
ً
المنظمة بهدف دعم الموقف اإلسرائيلي.

التوصيات:

 -تفعيل المؤسسات الثقافية في القدس ودعمها حتى يتسنى لها مواجهة محاوالت التهويد والتزوير للتراث

الوطني واآلثار الحضاري للقدس.

 -العمل على إعداد خطة إعالمية منظمة ومحكمة تشرف عليها المجموعة العربية وتدعمها ،مضادة للخطة

اإلعالمية الصهيونية المناهضة لق اررات اليونسكو ،وتوجه للدول والشعوب الغربية على وجه الخصوص.
لضرب المشروع الصهيوني وأهدافه التوراتية والسياسية.

 يجب أن يتبع كل قرار يصدره اليونسكو بحق قضية فلسطين والقدس على وجه الخصوص بحملة إعالميةتسبق إعالم االحتالل ولو بخطوة حتى يتفهم العالم الحق الفلسطيني ،وال تنطلي عليه الحملة اإلعالمية

الصهيونية المشوهة لليونسكو ولق ارراته.

خصوصا وأن أحد البنود الثابتة
 من منطلق أن اليونسكو هي العقل المفكر لمنظومة األمم المتحدة كلها،ً
على جدول أعمال اليونسكو منذ سنوات ،هو بند عنوانه مساهمة اليونسكو في إقرار السالم في ما يتعلق بإزالة

االستعمار والعنصرية ،لهذ يجب أن تلتقط الدبلوماسية الفلسطينية هذا البند وتعيد تفعيل الق اررات السابقة في

مؤسسات األمم المتحدة األخرى مثل الجمعية العام ومجلس األمن وغيرها.
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قائمة المراجع
أوًال-الوثائق:
 وثائق فلسطينية ،ق اررات منظمة األمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) الدراسات الفلسطينية ،خريف.2115

 وثائق فلسطينية ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،المجلد  ،22عدد  ،86ربيع -2111ثانيا-الكتب:
ً
 حسن نافعة ،العرب واليونسكو ،عالم المعرفة ،سلسلة  ،135الكويت ،مارس1989 -عبد البديع عراق ،أيام وأحداث ،الدار العالمية للتراث ،القاهرة.2118 ،

 -محمد أبو مصطفى ،القدس في مشروعات السالم الفلسطينية والعربية مع إسرائيل 2111-1978م،

ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر ،معهد البحوث والدراسات العربية ،قسم دراسات تاريخية ،القاهرة،

.2115

ثال ًثا-المقاالت واألبحاث في المجالت والدوريات العربية:
 -أ.د .عادل غنيم ،القدس في وثائق عصبة األمم ،واألمم المتحدة ،شؤون الشرق األوسط ،عدد،3

2112

 أحمد سعد الدين/عمان ،االعتراف بعضوية فلسطين يظهر إدراك العالم لخطأ االعتراف بدولةاالحتالل ،العودة ،عدد ،51كانون أول /ديسمبر-2111

 إدريس الخالدي ،إسرائيل ،وق اررات اليونسكو والحملة اإلسرائيلية المضادة ،شؤون فلسطينية ،عدد ،43أذار /مارس.1975

 المحامي فتح هللا الحسيني ،أهم االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس المخالفة لق اررات اليونسكو ،المنبر،عدد ،24 ،مارس2111

 -العودة /فيينا ،فلسطين في اليونسكو ،العودة ،العدد  ،51كانون أول/ديسمبر-2111

 خليل محمود الصمادي /دمشق ،اعتراف اليونسكو بفلسطين والبحث عن نصر ،العودة ،عدد ،51كانونأول/ديسمبر2111

 -سليمان إبراهيم ،القدس أمام مجلس األمن ،شؤون فلسطينية ،عدد  ،115آب /أغسطس1981 ،

 -د .حسن الباش /دمشق ،فلسطين في اليونسكو بين الرفض والقبول ،العودة ،عدد ،51كانون أول

ديسمبر،2111

 د .حسن نافعة ،اليونسكو والصراع العربي اإلسرائيلي ،شؤون فلسطينية ،تشرين ثاني نوفمبر.1988 ،396

 د .ربحي مصطفى عليان ،منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) األمن والحياة ،عدد ،315أكتوبر-نوفمبر .2116

 ريتا عوض ،وضع القدس في منظمة اليونسكو للتراث العالمي ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،عدد،94ربيع .2113
ابعا-المواقع االلكترونية:
رً
 -ق اررات اليونسكو بشأن محاوالت “إسرائيل “تهويد القدس ،المجموعة :دراسات بتوقيت :السبت ،يوليو

 ،8:18- 2111 ،31القدس الشريف

http://nedaalquds.com/arabic/?p=811
 اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم:http://www.natcom.gov.jo/node/109
 موقع القدس عاصمة أبدية للثقافة العربية:alqudsforever.com/news.php?no=3&c=12،
 ق اررات اليونسكو التي أغضبت اسرائيلhttp://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/5/2
عضوا كامالً في اليونسكو ،وكالة وفا،
 قرار المؤتمر العام لليونسكو قبول فلسطينً
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=7392
 اليونسكو ،القدس مدينة محتلة ويجب سحبها من تحت سيادة إسرائيل ،تاريخ النشر:50:15/12.15.2117
https://arabic.rt.com/middle_east/876425
 إسرائيل تقطع عالقاتها بمنظمة اليونسكو المصدر  14أكتوبر 12:41 ،2116http://www.al-masdar.net/%D8%A5
 غضب في إسرائيل" :يجب إغالق مقر اليونسكو في القدس" ،المصدر  3مايو 11:56 ،2117http://www.al-masdar.net/%D8%
 القدس العربي ،الخارجية الفلسطينية :انسحاب واشنطن من اليونسكو محاولة لتسييس المنظمة-13،-2111-11
http://www.alquds.co.uk/?p=80807
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التحوالت السياسية للمجموعة العربية في األمم المتحدة وتداعياتها على القضية الفلسطينية
أ .أحمد سمير القدرة
طالب دكتوراه-قسم العالقات الدولية
جامعة سكاريا ،الجمهورية التركية
الملخص:
شهدت منطقة الشرق األوسط منذ "ثورات الربيع العربي" حالة من عدم االستقرار على المستوى السياسي

واألمني ،أدت إلى تنامي األخطار والتحديات والى تراجع مكانة ودور القوى العربية اإلقليمية التقليدية،
وظهور قوى عربية إقليمية جديدة ،بالتزامن مع تمدد النفوذ اإليراني ،وتنامي خطر التنظيمات اإلرهابية،
واستمرار األزمة السورية والعراقية واليمينة والليبية ،وتداعياتها المستمرة على استقرار المنطقة ،أدى ذلك

إلى إجراء تحوالت في سياسة المجموعة العربية وخاصة الرباعية العربية وقطر ،كان من أبرز تلك

التحوالت اعتماد سياسة التحالفات ،إال أن أبرز تحول تمثل في التعاون والتقارب المستمر مع إسرائيل،
لمواجهة التهديدات المشتركة بشكل خاص إيران وأذرعها في المنطقة و"داعش" .هذه التطورات والتحوالت

أدت إلى تراجع القضية الفلسطينية من على أجندة المجموعة العربية ولم تعد القضية األولى على ُسلم
أولوياتها ،في ظل الحراك والحديث عن وجود خطة للسالم في منطقة الشرق األوسط "السالم اإلقليمي"
يقود إلى حل القضية الفلسطينية .من جهة أخرى ،حافظت المجموعة العربية على التزامها بدعم ومساندة

القضية الفلسطينية في األمم المتحدة.

الكلمات المفتاحية :المجموعة العربية ،األمم المتحدة ،التحوالت السياسية ،القضية الفلسطينية.
Abstract
Since the Arab Spring revolutions, there has been a state of political and security
instability that has led to growing threats and challenges,
a decline in the
status and role of the traditional Arab regional powers, and the emergence of
new regional Arab forces in conjunction with the expansion of Iranian influence
and the growing threat of terrorist organizations, And the continued crisis in
Syria, Iraq, Yemen and Libya, and its continuing repercussions on the stability
of the region, this led to changes in the policy of the Arab Group, especially the
Arab Quartet and Qatar, the most prominent of these transformations adoption
of the policy of alliances, Continuous rapprochement with Israel, to confront
common threats, particularly Iran and its arms in the region and "ISIL". These
developments and transformations have led to the retreat of the Palestinian issue
from the agenda of the Arab Group and the issue is not the first priority, in light
of the mobility and talk about the existence of a peace plan in the Middle East
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"regional peace" leads to the solution of the Palestinian issue. On the other hand,
the Arab Group has maintained its commitment to supporting and supporting the
Palestinian cause at the United Nations.
Keywords: Arab Group, United Nations, Political Transformation, Palestinian
Cause.
المقدمة:
أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في  29نوفمبر 1947قرار 181القاضي بتقسيم فلسطين إلى
دولتين ،دولة عربية ودولة يهودية .منذ ذلك التاريخ شهدت القضية الفلسطينية العديد من التطورات

والتحديات السياسية ،جراء التحوالت واألزمات التي شهدها النظام العربي واإلقليمي والدولي .حيث تشهد

القضية الفلسطينية تراجعاً سياسيًّا ملحوظاً منذ اندالع ما ُسمي "ثورات الربيع العربي" ،واحتالل قضايا
وأزمات أخرى ُسلم أولويات أجندة الدول العربية واإلقليمية في األمم المتحدة ،واستغالل إسرائيل حالة
الفوضى وعدم االستقرار في منطقة الشرق األوسط ،إلفقاد القضية الفلسطينية ُبعدها العربي واإلقليمي
والدولي ،واالدعاء بصعوبة تطبيق حل الدولتين .كما أن حالة االنقسام البينية التي تشهدها الدول العربية

واالضطرابات الداخلية والتدخالت الخارجية ،ساهمت في تراجع مكانة القضية الفلسطينية في األمم

المتحدة .وبما أن فلسطين جزء من المنظومة العربية واإلقليمية في الشرق األوسط ،فمن الطبيعي أن تتأثر

القضية الفلسطينية بما يجري في محيطها.
أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أبرز التحوالت والتغيرات االستراتيجية التي طرأت على سياسة

المجموعة العربية في األمم المتحدة في ظل التحوالت التي تشهدها منطقة الشرق األوسط منذ ثورات
الربيع العربي ،وكيف انعكست وأثرت تلك التحوالت على القضية الفلسطينية .كما تهدف الدراسة إلى

تسليط الضوء على مالمح التقارب العربي اإلسرائيلي وكيف تأثر السلوك السياسي للمجموعة العربية في

األمم المتحدة ،في خضم الحديث عن السالم اإلقليمي.
مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة في أن السلوك السياسي للمجموعة العربية في األمم المتحدة قد تأثر بالتحوالت التي

طرأت على السياسة الخارجية وأولويات الدول العربية وخاصة الرباعية العربية – السعودية ،اإلمارات،

مصر ،األردن – وقطر ،في ظل التطورات التي شهدتها منطقة الشرق األوسط ،والذي نتج عنه حالة من
التقارب العربي مع إسرائيل ،في ظل التحرك األمريكي تجاه فرض السالم اإلقليمي .وبالتالي فإن التساؤل

الرئيسي للدراسة :كيف أثرت التحوالت السياسية للمجوعة العربية في السلوك والقرار العربي تجاه القضية

الفلسطينية.
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فرضية الدراسة:
تفترض الدراسة بأن التحوالت التي طرأت على السياسة الخارجية والسلوك السياسي للمجموعة العربية في

األمم المتحدة وخاصة الرباعية العربية وقطر ،كان لها تأثيراتها بشكل مطرد على القضية الفلسطينية،
حيث أدى ذلك إلى تراجع ملحوظ للقضية الفلسطينية من على جدول أولويات الرباعية العربية باستثناء

األردن.

حدود الدراسة:
الحد الزماني للدراسة ،2117 – 2111 :أي منذ اندالع ثورات الربيع العربي .الحد المكاني :سياسة

المجموعة العربية في األمم المتحدة.
منهجية الدراسة:

ستعتمد الورقة البحثية على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج صنع القرار ،لوصف وتحليل السلوك

السياسي وتوضيح أهم المتغيرات والتطورات التي شهدتها بيئة القرار السياسي العربي تجاه القضية

الفلسطينية.
تقسيمات الدراسة:
المحور األول :القضية الفلسطينية والبيئة اإلقليمية.
المحور الثاني :التحوالت السياسية للمجموعة العربية في األمم المتحدة في إقليم مضطرب.
المحور الثالث :المجموعة العربية والعالقات مع إسرائيل.
المحور الرابع :القضية الفلسطينية في ظل تحوالت سياسة المجموعة العربية في األمم المتحدة.
المحور األول :القضية الفلسطينية والبيئة اإلقليمية:
تعتبر منطقة الشرق األوسط واحدة من أهم المناطق المؤثرة في توازن القوى والمصالح في العالم ،حيث
يشكل الوطن العربي الجزء األكبر واألهم من الناحية الجيواستراتيجية والجيوبوليتيكية .وبالتالي ،فإن

القضية الفلسطينية تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات الحاصلة في البيئة السياسية واالستراتيجية في المحيط

اإلقليمي بشكل كبير 1.فمع انطالق الثورات العربية عام  2111لم تختلف ماهية القوى المؤثرة في إقليم

الشرق األوسط عن ذي قبل ،فال تزال أكثر القوى تأثي اًر هي مصر والسعودية وايران وتركيا واسرائيل،
1

أشرف فتحي أبو عابدة ،التحديات اإلقليمية لألمن القومي العربي ومدى انعكاسها فلسطينياً ،ذكرت في :جمال البابا وآخرون،

األمن القومي الفلسطيني :مرتكزات وتحديات ،مركز التخطيط الفلسطيني ،غزة ،2116 ،ص .41
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كل منها لتحقيق أهدافه والحفاظ على أمنه ووجوده القومي ومركزه اإلقليمي والدولي 1،فقد أحدثت
ويسعى ٌ
"ثورات الربيع العربي" تحوالت سياسية عميقة ،ومع ذلك تبدو اآلفاق والمآالت لهذه "الثورات" أبعد مدى
ِ
سينتج بال شك سياقات جديدة
مما تُحقق ،وهي تفتح الباب على مصراعيه لتفاعل ديناميات مختلفة بما ُ
2
على أكثر من مستوى.
شكلت مسألة الثورات العربية ومحاوالت اإلصالح في المنطقة العربية ،وما نتج عنها من تحوالت سياسية

واستراتيجية ،محور المقاربات والدراسات التي تشغل دوائر صناعة القرار ،وهي تحوالت بدأت تُنذر
بإحداث اهت اززات بنيوية في النظامين اإلقليمي والدولي ،وبصرف النظر عن التوصيفات والتقييمات

المتداولة حيال ما يدور في المنطقة العربية ،فقد بدا الفتاً عجز الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها
وخاصة إسرائيل ،عن التنبؤ بما جرى ،وذلك رغم توفر أجهزة استخبارات ومراكز تفكير تسهم في صناعة
القرار السياسي على مستوى الداخل والخارج في هذه الدول .وال شك أن هذه الدوائر واألجهزة سرعان ما
تن بهت إلى خطورة الوضع في المنطقة العربية وأهميته ،وأدركت بشكل ال لبس فيه أثر هذه التغيرات على
خارطة التحالفات السياسية في اإلقليم ،األمر الذي يمتد تأثيره إلى السياسة العالمية ،لذلك سعت الدول

الغربية على اختالف توجهاتها ومصالحها ونظرتها لألحداث إلى دخول اللعبة ومحاولة فرض شروطها

على قاعدة أكبر المكاسب وأقل األضرار ،وذلك من خالل التحكم في رسم خارطة القوى والتحالفات
السياسية التي تتبلور في المنطقة ،كل حسب رؤيتها ومصالحها 3.وكنتيجة حتمية لذلك ،فقد أسهم التدخل

الخارجي المتصاعد لقوى إقليمية وخارجية في الشئون الداخلية للمنطقة العربية في تعميق حالة الضعف
واالنقسام التي تشهدها دول المنطقة.

4

أدت األحداث التي شهدتها دول الثورات العربية إلى تغيرات هيكلية في نمط السياسات الخارجية للدول

العربية اإلقليمية ،خاصة أن أغلب هذه الدول لم تكن تمتلك سياسة خارجية واضحة المعالم كما اتسمت

بالتبعية والنمطية ،ولم يكن قرارها مستقالً .وقد أثبتت السنوات الماضية من الصراع ،أن العالم العربي في
حاجة لصياغة جديدة للتعامل مع التطورات الجديدة .فباستمرار األوضاع الراهنة في دول الثورات العربية

وخارجها على ما هي عليه ،سيؤثر ال محالة على التعامل مع الصراع العربي – اإلسرائيلي ،فالمسألة لم
1

مصطفى سعد ،الشرق األوسط وتوازن القوى الفاعلة فيه ،صحيفة الحياة 18 ،مايو  ، http://bit.ly/1OIdo8z،2116تاريخ

2

ريكاردون الريمونت وآخرون ،ما بعد الثورة :تحديات وآفاق االنتقال الديمقراطي ،ذكرت في يوسف محمد الصواني وريكاردو رينيه

زيارة الموقع  11نوفمبر .2117

الريمونت ،الربيع العربي :االنتفاضة واإلصالح والثورة ،ترجمة :لطفي زكراوي ،منتدى المعارف ،بيروت ،2113 ،ص .219
3

حسن األنباري وآخرون ،الخارطة السياسية في الوطن العربي بعد الثورات العربية ،شهرية الشرق األوسط ( ،)22مركز دراسات

4

دينا شحاتة ومريم وحيد ،محركات التغيير في العالم العربي ،مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،184السنة  ،47أبريل  ،2111القاهرة،

الشرق األوسط ،األردن ،2111 ،ص 11 – 9
ص .11
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تعد فقط مسألة احتالل واستيطان ومفاوضات ،وانما سعي دولي (أمريكي – إسرائيلي) باألساس لتوظيف

األجواء الراهنة للتوصل إلى تسوية عاجلة ومنقوصة ومباشرة دون االعتماد على أيه ثوابت أو ق اررات أو

معطيات الصراع بل بالعكس تصفية جوهر القضية وأهمها حق العودة واستمرار االستيطان.

1

المحور الثاني :التحوالت السياسية للمجموعة العربية في األمم المتحدة في إقليم مضطرب:
أحدث مسار الثورات الشعبية المعروف بـ"الربيع العربي" ،الكثير من التغيرات في ديناميكيات القوة والنفوذ

في الم نطقة العربية ،فقد امتد تأثير تلك الثورات إلى الخصائص البنيوية للنظام العربي من حيث التغير

في توزيع القوى بعد خروج العراق عام  ،2113وسقوط األنظمة السياسية في كل من تونس ومصر وليبيا

واليمن في  ،2111فيما تشهد سوريا حرباً استنزفت فيها كل القوى ،ومن حيث التغيير في نمط التفاعالت
اإلقليمية بعد تراجع المحور التقليدي السعودي – المصري – السوري ،وافساح المجال أمام دول عربية

مثاال بار اًز لدولة عربية تمارس
أخرى ،للقيام بأدوار أكثر تأثي اًر وفاعلية في الشؤون اإلقليمية ،إذ تعد قطر ً
دور فاعالً على المستوى اإلقليمي .حيث استطاعت قطر أن تتحول من دولة محدودة القوة إلى دولة
ًا
دور في السياسة الخارجية 2.في هذا المحور سيتم التركيز على دول الرباعية العربية
واسعة النفوذ ،لتلعب ًا
(مصر ،األردن ،السعودية ،اإلمارات) وقطر.

أوًال -مصر:
عادة ما يتراجع مستوى االهتمام بالسياسة الخارجية في الفترات التالية للتغيير ،سواء كان هذا التغيير ناتج

عن ثورة ،أو مرتبط بأزمة حادة تمر بها الدولة .رغم أن مصر في الفترة التالية على  31يونيو ،2113
تواجه العديد من التحديات الداخلية األمنية والسياسية واالقتصادية ،والتي تستدعي اهتمامها بتنشيط

فضال عن العالم ،إال أن هناك ثالثة عوامل شكلت ضغط على الحكومة
سياستها الخارجية في اإلقليم،
ً
االنتقالية آنذاك يستدعي االهتمام بالتفاعل مع العالم .العامل األول :الموقع االستراتيجي لمصر في منطقة

الشرق األوسط ،والذي يفرض عليها االنخراط في تفاعالت مع اإلقليم والعالم حتى في وقت األزمات.

العامل الثاني :أن المرحلة الحالية التي تمر بها مصر ،تمس بمصالح العديد من القوى اإلقليمية والدولية،
والتي تبنت خطاباً ينتقص من شرعية الحكومة الحالية .العامل الثالث :أن األزمة التي تمر بها مصر

1

طارق فهمي ،بعد التحوالت في المشهد العربي :مسارات جديدة الستشراف مستقبل الصراع العربي اإلسرائيلي ،المركز العربي

2

فاطمة مساعيد ،مستقبل الدور اإلقليمي القطري في ضوء الثورات العربية ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،الجزائر ،العدد  ،11يونيو

للبحوث والدراسات 28 ،يونيو  ،http://www.acrseg.org/39141 ،2115تاريخ زيارة الموقع  9نوفمبر .2117
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حاليًّا ،خاصة ما يتعلق منها بالعالقة مع جماعة اإلخوان المسلمين واإلرهاب في سيناء ،هي أزمات ستولد
أزمات أخرى.

1

تُعتبر انتفاضة  2111منعطف جديد للسياسة الخارجية المصرية إذ تراجعت الشؤون الخارجية إلى الوراء
وأفسحت المجال للمخاوف الداخلية لتكون عامالً محدداً على مساراتها وتوجهاتها ،إذ أن الحقبة التي

أعقبت التغيير السياسي في مصر كشف عن نهجين متناقضين في السياسة الخارجية المصرية بين

حكومة محمد مرسي وعبد الفتاح السيسي في أعقاب ثورة  31يونيو الذي ركز جل اهتمامه على معالجة
االنتكاسة التي منيت بها السياسة الخارجية إبان حكم اإلخوان ،إذ ظهرت اتجاهات كارثية في السياسة

الخارجية لمصر كون تلك الحقبة شهدت إعادة تحديد أولويات األمن القومي .إن بوصلة السياسة الخارجية

المصرية تتحكم بها معادلة ذات بعدين :البعد األول :يتعلق بمحددات البيئة المحلية مثل الرأي العام
المصري والوضع االقتصادي ومعالجة أخطاء السياسة الخارجية إبان حكومة مرسي .البعد الثاني :يتمثل
بقوى البيئة اإلقليمية والدولية واالستقطاب والمحاور التي تتشكل في المنطقة.

2

مالمح السياسة الخارجية لمصر في بداية العام  2116لم تكن واضحة ،نتيجة لحالة االستقطاب الدولي
واإلقليمي على وقع تصاعد الصراعات في المنطقة التي أثرت على السياسات الخارجية للدول اإلقليمية،

اضحا ،وجدت دول أخرى نفسها في سياقات متوترة ومتضاربة أحياناً ،ومن
وفيما بدا توجه البعض منها و ً
ذلك السياسة الخارجية المصرية .ظلت السياسة الخارجية لمصر مرهونة بتوازنات القوى اإلقليمية وصراع
النفوذ في العالم ،وفي ظل حالة عدم الوضوح وااللتباس وتغير المصالح في السياسات اإلقليمية والدولية،
كانت السياسة المصرية تحاول تشكيل مالمحها ورسم سياسات خارجية تتماهى مع مصالحها العليا،
وتحافظ على أمنها القومي ،ما جعلها تبدو مرتبكة – من وجهة نظر البعض – في الكثير من األحيان،
نظر لتضارب المصالح بين الدول اإلقليمية ،وتغيير تحالفاتها بين الحين واآلخر .ويمكن تحديد أهم
ًا
الملفات التي تحظى بأولوية السياسة الخارجية المصرية ،وهي :األزمة السورية ،األزمة الليبية ،القضية

الفلسطينية 3.إن أخطر ما يواجه مصر في المرحلة الحالية اإلرهاب العابر للحدود الذى يؤثر بشكل
مباشر على أمن واستقرار الدولة.

4

1

إيمان رجب ،السياسة الخارجية المصرية والمجتمع الدولي بعد ثورة  31يونيو  ،2113مجلة أوراق الشرق األوسط ،المركز

2

نصر محمد علي ،السياسة الخارجية المصرية بين محددات الداخل وتحديات الخارج ،مركز المستقبل للدراسات االستراتيجية18 ،

القومي لدراسات الشرق األوسط ،مصر ،العدد  ،61أكتوبر  ،2113ص .58 – 57

يناير  ،http://mcsr.net/news114 ،2116تاريخ زيارة الموقع  12نوفمبر .2117

 3سعيد قدري ،السياسة الخارجية المصرية في  .2111مواقف أكثر وضوحاً ،صحيفة العرب ،لندن ،العدد  9 ،11481ديسمبر
 ،http://bit.ly/2hm35tk ،2116تاريخ زيارة الموقع  12نوفمبر .2117
4

جميل عفيفي ،تهديدات خطيرة تواجه األمن القومي المصري  ،جريدة األهرام المصرية ،العدد  ،47149السنة  8 ،141يناير
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إن التحدي القائم حاليًّا يتلخص في القدرة على بلورة رؤية سياسية وانتهاج استراتيجية واضحة تعكس

مسار التحرك المصري وسط حجم الملفات المتشابكة والمتشعبة بأطرافها وقضاياها ،فال يمكن الفصل بين

األزمة في سوريا والعراق واليمن وليبيا عن بعضها البعض ،وال تحييد تأثير هذه الملفات على واقع ما
تشهده دول شرق أفريقيا والقرن األفريقي من مستجدات ومتغيرات ،وان كان شعار مكافحة اإلرهاب وتنظيم

بروز ودافعاً للكثير من
"داعش" هو العنوان األكبر ،فإن الصراع الطائفي السني الشيعي هو العنوان األكثر
اً
التطورات والمستجدات القادمة .إن خريطة الصراعات والتنافسات المرتبطة بإعادة توازنات القوى في
منطقة الشرق األوسط ،واعادة هندسة المنطقة تمتد بدورها إلى منطقة حوض النيل والقرن األفريقي ،وهي

مساحة أخرى تتقاطع فيها التحديات والمخاطر أمام السياسة المصرية.

1

على الرغم من ذلك ،فالسياسة الخارجية المصرية قد احتفظت بنشاط ملحوظ خالل العام  ،2116وهو ما
انعكس في الزيارات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خالل هذا العام والتي بلغت  44زيارة .إن

البعد األكثر أهمية هو عضوية مصر في مجلس األمن الدولي ،والتي تعد نظرياً فرصة للدولة من أجل
ُ
التحرك في إطار المجلس من خالل التصويت أو طرح المبادرات أو مشروعات الق اررات بما يتفق
طرح من مشروعات
والمصالح المصرية .ويالحظ أن الدبلوماسية المصرية اهتمت بصورة رئيسية بما ُ

ق اررات في المجلس والتي تتعلق بالصراع في سوريا ،ومن ذلك مشروع القرار الروسي ومشروع القرار
الفرنسي اللذان طرحا للتصويت في  9أكتوبر  .2116هذا النشاط يكشف عن أنه ال توجد مشكلة من
حيث القدرة على الحركة الخارجية ،حيث تمتلك مصر جهاز دبلوماسي عريق له خبرته وكفاءته العالية،
ولكن المشكلة تتعلق بالقدرة على استيعاب الحقائق الجديدة في المنطقة والتي تكشفت أبعادها طوال عام
 ،2116على نحو يسمح بتكييفها بما يحقق المصالح االستراتيجية للدولة في ظل بيئة إقليمية تتسم بحالة

من السيولة وعدم االستقرار.

2

في لقاء موسع مع كبار مساعديه ،كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري عن أبرز أهداف السياسة
الخارجية لمصر في  2116مقدماً أهمية إنهاء األزمات في سوريا وليبيا واليمن ووضع أسس متفق عليها
لتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية ،وأن دحر اإلرهاب ومحاصرته على المستوى الداخلي واإلقليمي
فضال عن أهمية تنفيذ إعالن المبادئ الموقع بين مصر واثيوبيا
والدولي من أهداف مصر في ،2116
ً
والسودان ،واالنتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون وبناء الثقة بين الدول الثالث ،واستمرار إعطاء أولوية

خاصة للترويج لمصر دوليًّا وجذب االستثمارات ستظل مستمرة خالل عام  .2116األمن القومي
1

أيمن السيد عبد الوهاب ،السياسة الخارجية المصرية ...بين الثوابت والممانعات اإلقليمية ،مركز األهرام للدراسات السياسية

2

إيمان رجب ،تجديد السياسة الخارجية المصرية في  ،2111مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ،القاهرة 9 ،يناير

واالستراتيجية ،القاهرة 27 ،مارس  ،http://bit.ly/2hti0pu ،2117تاريخ زيارة الموقع  12نوفمبر .2117
 ،http://acpss.ahram.org.eg/News/5639.aspx ،2117تاريخ زيارة الموقع  12نوفمبر .2117
415

المصري والملف الخارجي اثنين من أبرز الملفات التي يعول الرئيس عبد الفتاح السيسي حكمه عليها إلى
جانب الجيش الذي يقوم على مكافحة اإلرهاب وحماية الحدود وتحديث تسليحه إلى جانب المساندة في
تنمية البالد .إن مراجعة مصر ألوراقها الرئيسة ليست بمعزل عن أمرين رئيسيين :أولهما التغيرات

الخارجية المتسارعة في الشرق االوسط وخاصة الصراع السعودي اإليراني ،والثاني هو احتماالت التقارب

مع تركيا وملفات اليمن وسوريا وليبيا.

1

أكدت ثورة  31يونيو على ثوابت السياسة الخارجية المصرية والتي تعد القضية الفلسطينية أحد أهم
أولوياتها ،وذلك لإليمان المصري الراسخ بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة
واقامة دولته المستقلة على حدود  1967وعاصمتها القدس الشرقية .على الصعيد السياسي أطلق الرئيس
عبد الفتاح السيسي دعوته لحل القضية الفلسطينية ًّ
عادال ،مؤكداً ضرورة اتخاذ كافة التدابير من قبل
حال
ً

المجتمع الدولي إلنهاء هذا الصراع وتمكين الفلسطينيين من العيش بحرية وكرامة ،ومؤكدا كذلك استعداد
مصر لبذل كافة الجهود في هذا اإلطار .فقد شاركت مصر في اجتماع باريس الوزاري الخاص بدعم
عملية السالم في  3يونيو  ،2116كما توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة رام هللا يوم األربعاء
 29يونيو  ،2116حامالً رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الفلسطيني محمود
عباس ،وذلك في إطار متابعة الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية ،والمساعدة على التوصل إلى

حل شامل وعادل يحقق حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

2

ثانيا -األردن:
ً
نجت األردن حتى اآلن من العاصفة السياسية التي اجتاحت دوالً كثيرة في الشرق األوسط منذ أواخر عام
 .2111ومع ذلك فمن الممكن أن تتحول العديد من التحديات التي تطفو اآلن على السطح إلى تهديدات

خطيرة تعصف باستقرار األردن 3.في المقابل ،يشكل استقرار األردن أولوية قصوى بالنسبة إلى الواليات
المتحدة؛ فاألردن شريك رئيسي في محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية ومواجهة التوسع اإليراني ودعم
التوصل إلى حل سلمي للصراع العربي – اإلسرائيلي .كما أن التعاون األردني الضمني مع إسرائيل،
ُيعتبر نقطة إضافية تصب في المصالح اإلقليمية للواليات المتحدة .إذ من شأن عدم االستقرار الداخلي

1

إيهاب نافع ،مصر تعيد ترتيب أولويات أمنها القومي وعالقاتها الخارجية ،موقع روسيا اليوم 7 ،يناير ،2116

2

الدبلوماسية المصرية في ثالث سنوات ،موقع أخبار مصر 31 ،يونيو  ،http://bit.ly/2jjtU5L ،2116تاريخ زيارة الموقع 12
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خصوصا االضطرابات التي تهدد وضع القيادة الراهن ،أن يعرض هذه المصالح األمريكية
في األردن ،و
ً
1
للخطر.
عاد الحديث حول سيناريوهات إعادة ترسيم خرائط المنطقة ،ومنها سيناريو "األردن الكبير" إلى التداول في

األوساط السياسية العربية والغربية بعد اإلخفاقات المتتالية للحل السياسي في سوريا ،وظهور مؤشرات
على انهيار العملية السياسية في العراق؛ وهو ما عزز وجهة نظر مسؤولين من عدة دول بأنه لم يعد
باإلمكان االحتفاظ بالعراق وسوريا موحدين ،وأن حالة الفوضى والصراع في المنطقة تقتضي طرح خيارات

جديدة إلحداث توازنات إقليمية ،أو إيجاد مخارج لألزمات التي وصلت إلى أفق مسدود .وبموازاة الحديث

عن "األردن الكبير" ،عادت إلى السطح مرة أخرى أطروحة "الكونفدرالية" بين األردن والضفة الغربية،
وأصبحت محل اهتمام الفاعلين الدوليين الذين يبحثون عن حلول لمواجهة حالة عدم االستقرار في بالد

الشام ،وتنامي احتماالت انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية .يسود انطباع في الشرق األوسط بأن فكرة
توسع الدور األردني هي محل ترحيب أمريكي واسرائيلي ،وذلك على اعتبار أن األحداث الحاصلة في

المنطقة تُشكل فرصة جيواستراتيجية مهمة لضمان أمن مستدام إلسرائيل ،وأن "األردن الكبير" ُيمثل أحد
الخيارات الممكنة لتحقيق هذا األمن .وعالوة على ذلك ،فإن مخطط "األردن الكبير" يقدم بديالً أكثر
مالءمة من خطة "الوطن البديل" التي تتبناها دوائر بعينها في إسرائيل ،والتي تلزم األردن بتحمل
المسؤولية إلعادة توطين فلسطينيي الشتات داخل حدودها.

2

تواجه الس ياسة الخارجية األردنية تحديات خطيرة ال تقل خطورة عن تلك التي واجهتها أثناء وبعد حرب

الخليج األولى .هذه التحديات والتداعيات األمنية واإلقليمية والدولية 3،يمكن تقسيمها إلى نوعين :األول:

تحديات طارئة (األزمة السورية ،واألزمة العراقية ،والحرب على اإلرهاب) .الثاني :تحديات مزمنة (تتمثل

بغياب فرص الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية).

4

ال شك بأن التمايزات والتضارب في المصالح األردنية الحالية إقليمياً ودوليًّا ،أصبحت ظاهرة للعيان ،مما

سيربك معه حسابات صانع القرار السياسي ،ويؤثر على مسار بوصلة أهدافه الخارجية ،وهذا تعكسه
عملية التجاذب التي تتعرض لها األردن في مسألة القضية الفلسطينية ،واألحالف الطارئة التي تشكلت،

وسعيها الستعادة مكانتها في قضايا المنطقة وأزماتها الطارئة .فليس مسموحاً وال مقبوالً دوليًّا واقليمياً أن

1

Robert Satloff and David Schenker, Growing Stress on Jordan, The Washington Institute, March 2016,
http://bit.ly/2yJNXx9, (Access to the site 15 November 2017).
2
Mohammad Al Zghool, Increasing Jordanian Involvement: The Benefits and Risks of a Modern "Greater
Jordan", The Washington Institute, http://bit.ly/2hBFW9W, (Access to the site 15 November 2017).
3

طاهر العدوان ،تحديات خطيرة تواجه السياسة الخارجية األردنية ،موقع الرأي 23 ،أغسطس ،http://bit.ly/2AJT9kT ،2112

4

العبادي :التحديات الخارجية التي تواجه األردن خطيرة ،وكالة كل العرب اإلخبارية 22 ،أكتوبر ،2114
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يرسم األردن دوره وتحركه بعيداً عن التجاذبات اإلقليمية والدولية ،وال أن يصيغ موقفاً عربياً مشتركاً تجاه
أي قضية ،حتى الفلسطينية رغم وجود ثابت في الموقف العربي ،لكن جرى اختراقها؛ فاألولويات
والمصالح والمخاطر متباينة بين الدول العربية نفسها ،وهو ما تجلى بوضوح في محاوالت التقارب مع

إسرائيل ،وهو يعكس وضعاً معقداً للغاية بالنسبة لألردن التي كانت ترغب في توظيف ذلك كأوراق ضغط
على إسرائيل خدمة لخيارات الحل بالنسبة للقضية الفلسطينية .إن التحدي القائم حاليًّا يتلخص في القدرة
على بلورة رؤية سياسية وانتهاج استراتيجية واضحة تعكس مسار التحرك األردني وسط األزمات والملفات

المتشابكة والمتشعبة بأطرافها وقضاياها ،فال يمكن اآلن فصل ملفات القضية الفلسطينية ،واألزمات في

سوريا والعراق واليمن ولبنان وليبيا عن بعضها البعض ،وال تحييد تأثير هذه الملفات على واقع ما تشهده

دول المنطقة من مستجدات ومتغيرات ،وان كان شعار مكافحة اإلرهاب ،وتنظيم "داعش" هو العنوان

األكبر الذي جمع الدول العربية الخليجية مع األردن ،فإن الصراع العربي اإلسرائيلي كان يجب أن يكون

بروز ودافعاً للكثير من التطورات والمستجدات القادمة لتعزيز التضامن مع األردن ،خاصة
العنوان األكثر
اً
مع دعوات األردن يومياً أن المسألة الفلسطينية تمثل القضية المركزية للعالم العربي ،والمحك وراء دوامة

العنف ،والصراع في المنطقة عموماً.

1

ثال ًثا -السعودية:
إن أحد التساؤالت المثارة في األدبيات المعنية باإلقليم تلك التي تخص أثر التغير واالستمرار في السياسة
الخارجية السعودية في المرحلة الراهنة والمستقبلية ،بعد تولي األمير محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد

السعودي ،فقد تزامنت التغييرات الداخلية في المملكة مع االضطرابات اإلقليمية ،السيما مع الدفع بقيادات
جديدة ال تتردد في خوض أية مواجهات خارج حدودها الوطنية ،فالسياسة الخارجية السعودية تتغير بتغير

قيادتها السياسية ،حيث إن إدراك النخبة السياسية لمصادر التهديد يختلف من نخبة إلى أخرى ومن فترة

إلى أخرى ،فالسعودية تواجه تحديات داخلية وخارجية أمنية وسياسية ،أثرت في التوجهات الحاكمة

للسياسة الخارجية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز ،إذ إن التهديدات اإلقليمية الواسعة التي بدأت
تطول المملكة ،قد جعلت مسألة الفصل بين ما هو داخلي وخارجي غير واقعية من الناحية العملية 2.إن
االضطرابات الجارية في المنطقة العربية ،أتاحت للمملكة العربية السعودية فرصة لتعزيز رصيد قوتها

1

نبيل العتوم ،األزمة الخليجية والخيارات الصعبة أمام السياسة الخارجية األردنية ،مركز أمية للبحوث والدراسات االستراتيجية،

2

محمد عز العرب ،المملكة ال اربعة :تأثيرات تغير والية العهد في السياسة الخارجية السعودية ،مجلة السياسة الدولية ،القاهرة22 ،

عمان ،http://bit.ly/2z3Nwlg ،تاريخ زيارة الموقع  15نوفمبر .2117
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وتزعمها قيادة المعسكر العربي يكون أكثر توحداً مما كان عليه في الماضي .إن الدور الحالي للسعودية
وقيادتها للدول العربية ،يتطلب جود مصر إلى جانب كتلة خليجية موحدة خلفها.

1

مع تنامى التحديات التي أفرزتها تداعيات "ثورات الربيع العربي" ،تبنت المملكة العربية السعودية

استراتيجية خارجية قائمة على بعدين أساسيين؛ البعد األول :وهو ما يمكن تسميته "السيطرة على الضرر"،
وهو ما تبنته في اليمن والبحرين ،أما البعد الثاني :فيرتبط "بمحاولة ملء الفراغ االستراتيجي" ،الذي َّ
خلفه
غياب دول محورية مثل مصر وسوريا والعراق؛ وهو ما أطلق عليه بعض المفكرين "لحظة الخليج

العربي" ،في داللة النتقال مراكز النفوذ من الحواضر العربية إلى منطقة الخليج العربي .حيث جاءت
مواقف السعودية الحاسمة من ثورات "الربيع العربي" لتعكس الرغبة في تحقيق االستقرار اإلقليمي والحيلولة

دون إشاعة الفوضى الهدامة التي تبنتها دوائر غربية عديدة ،هدفت إلى تطويع تداعيات "الربيع العربي"

بما يخدم هذه الفوضى 2.حيث فرضت التطورات اإلقليمية المتالحقة على دول مجلس التعاون الخليجي
بشكل عام والسعودية بشكل خاص معضلة بالغة األهمية ،تتمثل في كيفية الموازنة بين مفهومي "المبادئ"

و"المصالح" في تعامالتها الخارجية ،وخاصة مع قضايا وملفات تمس أمنها واستقرارها الداخلي .من جهة

أخرى ،شهدت المملكة العربية السعودية تحوالت كبيرة على مستوى هرم السلطة بصعود الجيل الثالث إلى
الصفوف المتقدمة في مؤسسة الحكم عقب تولي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في  23يناير

اضحا أن
 .2115ومع اقتراب جيل "األحفاد" في المملكة العربية السعودية من قمة هرم السلطة ،بدا و ً
المرحلة التي يعيشها العالم العربي اليوم يمكن أن ُيطلق عليها "حقبة الخليج"؛ وهذا يعني أن القيادة في
هذه المرحلة هي قيادة سعودية بدعم غير محدود من أشقائها في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج

العربية.

3

إن أبرز مالمح التوجهات في السياسة الخارجية السعودية ،بعد تولي األمير محمد بن سلمان منصب
ثانيا -مواجهة التنظيمات
والية العهد ،تمثلت في :أوًال -التصدي لتمدد النفوذ اإليراني في اإلقليمً .
اإلرهابية العابرة للحدود .ثالثًا -استمرار محاربة الميليشيات المسلحة في الفناء الخلفي للمملكة ،إذ برز
ابعا -تخفيض منسوب االشتباك على الساحة السورية ،وتجنب دعم
تهديد التنظيمات المسلحة في اليمن .ر ً
خامسا -تدعيم أركان التحالف الرباعي (السعودية،
بعض التنظيمات التي تم تصنيفها كجماعة إرهابية.
ً
واإلمارات ،والبحرين ،ومصر) في مواجهة قطر ،السيما بعد قرار قطع العالقات الدبلوماسية ،وادارة

Yoel Guzansky, Saudi Activism in a Changing Middle East, Strategic Assessment, Vol. 14, No. 3, October
2011, p. 57.

1

2

مبارك مبارك أحمد ،من الدبلوماسية الهادئة إلى الخشنة :السياسة الخارجية السعودية ..الدور والسلوك ،المركز العربي للبحوث

3

جمال عبدهللا ،دول الخليج والنووي اإليراني :بين ثبات المبادئ وتغير المصالح ،مركز الجزيرة للدراسات ،قطر 29 ،يونيو ،2115
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سادسا -توثيق العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية ،في ظل إدارة
مواجهة مكشوفة مع الدوحة.
ً
الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،على نحو يقود إلى مواجهة التهديدات الرئيسية ،وخاصة التصدي

لسياسات إيران المزعزعة لالستقرار اإلقليمي ،وهزيمة التنظيمات اإلرهابية العابرة للحدود 1.حيث

استضافت السعودية في العاصمة الرياض على مدى يومين متتالين  21 – 21مايو  2117ثالث قمم
بحضور الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،أجمعت القمم على مواجهة الخطر اإلرهابي والخطر اإليراني

2
سابعا :-تعزيز المصالح المشتركة مع روسيا 3.تم توقيع اتفاقيات استراتيجية بين
والميليشيات التابعة له.
ً
السعودية وروسيا خالل زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ولقائه بالرئيس الروسي فالديمير بوتين

على هامش منتدى سانت بطرسبرغ االقتصادي.

4

من جهة أخرى ،كانت القضية الفلسطينية ومازالت منذ إعالن الدولة السعودية الحديثة على يد الملك عبد
العزيز آل سعود ،من أهم القضايا المصيرية التاريخية ،ليصبح االلتزام بهذه القضية من ثوابت السياسة

السعودية وقضاياها األولى 5.فقد بزر دعم السعودية للقضية الفلسطينية في المجال السياسي من عدة

اتجاهات أهمها على مستوى جامعة الدول العربية 6،حيث قدمت السعودية مشروعين في جامعة الدول
العربية لحل القضية الفلسطينية ،األول :مشروع الملك فهد للسالم (المشروع العربي للسالم) عام ،1982

وذلك في الدورة الثانية لمؤتمر القمة العربي الثاني عشر الذي عقد في مدينة فاس المغربية 7.الثاني:

مبادرة السالم العربية  ،2112حيث تمثل مبادرة السالم التي تقدم بها الملك عبد هللا بن عبد العزيز تطو اًر
الفتًا من ضمن التطورات التي شهدتها سياسة السعودية في الشرق األوسط بعد اعتداءات الحادي عشر
من سبتمبر 8.لقد واصلت المملكة العربية السعودية العمل على كافة األصعدة اإلقليمية والدولية

واإلسالمية ،وفي مختلف المجاالت السياسية والمادية ،ووقفت بكل ثقلها المعنوي والمادي من أجل

1

محمد عز العرب ،مرجع سابق.

2

تقرير الحالة اإليرانية ،تطور العالقات السعودية – اإليرانية ،مركز الخليج العربي للدراسات اإليرانية ،مايو  ،2117ص .51

4

جمال عبدهللا ،مرجع سابق ،ص .6

3

محمد عز العرب ،مرجع سابق.

5

إياد محمد أبو ركبة ،أثر التطورات اإلقليمية والدولية على العالقات السعودية الفلسطينية (خالل الفترة  ،)2113 – 2111رسالة

6

إياد محمد أبو ركبة ،المرجع السابق ،ص .17

ماجستير غير منشورة ،قسم العلوم السياسية ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،غزة ،2115 ،ص .15
7
8

إياد محمد أبو ركبة ،المرجع السابق ،ص .18

جوزيف كوستينر ،التعامل مع التحديات اإلقليمية :دراسة حول مبادرة السالم (ولي العهد األمير عبدهللا) ،ذكرت في :ايريس

غلوزماير وآخرون ،المملكة العربية السعودية في الميزان ،االقتصاد السياسي والمجتمع والشؤون الخارجية ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت ،الطبعة الثانية ،2113 ،ص .413

401

حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير ،واقامة الدولة
الفلسطينية ،وفق ق اررات الشرعية الدولية المتمثلة ،ومبدأ األرض مقابل السالم.

1

ابعا -اإلمارات العربية المتحدة:
رً
لسنوات عديدة ،وتحديداً منذ ثمانينات وتسعينات القرن الماضي ،كانت دولة اإلمارات العربية المتحدة
بقيادة مؤسسها ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،تتبع سياسة وسطية تضع الوساطة في القضايا اإلقليمية

في قلب عالقاتها الدولية .في عهد حكم الشيخ زايد ،انتهجت اإلمارات سياسة خارجية معتمدة أساساً على
أيضا مع الدول العربية واإلسالمية .السمة األخرى البارزة ،التي كانت
العالقات الوثيقة مع دول الخليج ،و ً
تطبع السياسة الخارجية لدولة اإلمارات خالل السنوات األولى من فترة تأسيس النظام الفيدرالي ،هي

االلتزام بـ "العروبة" ،وبشكل أخص بقضية فلسطين ،وقد اتخذت نصرة فلسطين أشكاالً سياسية ومالية على

حد سواء.

2

شهد النظامين الدولي اإلقليمي تحوالت مع مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ،انطوت على
تهديدات ألمن منطقة الخليج بصفة عامة ،ودولة اإلمارات بصفة خاصة 3.بعد احتالل العراق عام

دور في قضايا المنطقة بهدف
 ،2113وثورات الربيع العربي  ،2111بدأت اإلمارات تحاول أن تلعب ًا
نظر لتسارع األحداث في المنطقة والعالم بشكل
إيجاد حلول سياسية للقضايا والملفات اإلقليمية والدوليةً ،ا

دراماتيكي وسريع ،ووصول الخطر إلى حدود اإلمارات نفسها 4.وبسبب التركيز المستمر نحو األطراف
كثير ما يتم غض الطرف
التقليدية الفاعلة في الشرق األوسط كإيران والسعودية وتركيا واسرائيل وقطرً ،ا
عن الدور اإلماراتي في الشرق األوسط ،وهو الدور الذي لم يعد ممكناً تجاهله؛ نتيجة لتصاعد حضوره
وتأثيره الملحوظ في قضايا الشرق األوسط والسيما في مصر وتونس وليبيا ،وهو األمر الذي يثير الكثير

فضال عن الدوافع التي تحكمه 5.إن الصعود اإلماراتي في اإلقليم تمثل
من األسئلة حول طبيعة هذا الدور
ً
في :التحالف مع مصر ،التدخل في األزمة الليبية واليمنية من خالل المشاركة في الحرب على اليمن،

باإلضافة إلى األزمة السورية 6،والدور في مكافحة ومحاربة اإلرهاب.

1

1

محمد صادق إسماعيل ،الديمقراطية الخليجية :انجازات واخفاقات ،العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة ،2111 ،ص .32 – 31

3

ابتسام الكتبي ،أهم التحوالت الدولية واإلقليمية وتأثيرها في أمن دولة اإلمارات العربية المتحدة ،درع الوطن 14 ،يوليو ،2116

4

حمد جاسم محمد ،الدور اإلماراتي الجديد في الشرق األوسط ،شبكة النبأ المعلوماتية 3 ،أكتوبر ،2116

5

كرار أنور ناصر ،الدور اإلماراتي في صراعات الشرق األوسط ،مركز المستقبل للدراسات االستراتيجية 4 ،أكتوبر ،2116

6

سمير رمزي ،التحول في نمط التحالفات في الشرق األوسط ،مركز البديل للتخطيط والدراسات االستراتيجية 7 ،أغسطس ،2117

2

كريستيان كوتس أولريخسن ،اإلمارات العربية :تحوالت القوة والدور ،مركز الجزيرة للدراسات ،قطر 8 ،يونيو  ،2117ص .2

 ،http://bit.ly/2zxp2Aoتاريخ زيارة الموقع  12نوفمبر .2117
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من جهة أخرى ،وبالنسبة للموقف اإلماراتي تجاه القضية الفلسطينية ،فقد كانت القضية الفلسطينية محو اًر
الهتمام للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،معتب اًر أنها قضية العرب األساسية ،وأنها "قضية عربية مقدسة،
وهي مسؤولية كل العرب في بذل التضحيات من أجل استعادة األرض السليبة 2."...فقد ربط الشيخ زايد

بين حل القضية الفلسطينية واالستقرار في منطقة الخليج العربي والشرق األوسط 3،وأن هذا النهج تجاه
القضية الفلسطينية استمر مع تولي الشيخ خليفة بن زايد مقاليد الحكم 4.حيث عبرت اإلمارات عن مواقف

واضحة في دعم القضية الفلسطينية في المراحل والمنعطفات المختلفة التي مرت بها ،وصوالً إلى العدوان
اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة عام  ،2114ففي كلمتها أمام اجتماع الجمعية العامة الخاص بالوضع

في الشرق األوسط والقضية الفلسطينية في األمم المتحدة في نوفمبر  ،2111طالبت اإلمارات بضغط
دولي حازم على إسرائيل لوقف أشكال االستيطان كافة ،والغاء كل اإلجراءات غير المشروعة التي اتخذتها

في القدس الشرقية ،وأكدت دعمها ومساندتها لقضية الشعب الفلسطيني ،بما في ذلك مسعى السلطة

الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في األمم المتحدة 5.وضمن ذات السياق ،ال يتوقف دعم اإلمارات

السياسي للقضية الفلسطينية على تأكيد عدالتها وشرعية مطالب أهلها في الخطاب السياسي اإلماراتي

والمواقف اإلماراتية في المحافل اإلقليمية والدولية فحسب ،وانما يمتد كذلك إلى رفض أي عالقات أو
مظاهر تطبيع مع إسرائيل قبل أن يتحقق السالم مع الفلسطينيين.

6

خامسا -قطر:
ً
7
ظلت عقيدة دولة قطر السياسية في مجال العالقات الدولية تقوم على مبدأ توطيد السلم واالستقرار ،إذ

انسجاما تاماً مع نص وروح دستور الدولة ،كما أن الف ارغ الذي حدث
إن السياسة الخارجية القطرية تنسجم
ً
في القوى اإلقليمية خالل الفترة  2112 – 2111قد دفع دولة قطر إلى أن تتبوأ بشكل غير مباشر موقع
القيادة ،خاصة في مؤسسات جامعة الدول العربية 8.إن ما ُيميز السياسة الخارجية القطرية أنها تتمتع

1

استراتيجية اإلمارات في مواجهة اإلرهاب ،مجلة درع الوطن 31 ،نوفمبر  ،http://bit.ly/2AKXhC9 ،2114تاريخ زيارة الموقع

2

سالم سعيد الكتبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة والقضية الفلسطينية :دراسة تاريخية ،مركز مداد للدراسات والبحوث ،أبو ظبي،

3
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http://bit.ly/2zYDF08, (EriĢim Tarihi: 14 Kasım 2017), s. 1.
8
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بمزايا تنافسية عديدة منها التأثير والنفوذ ،ودور لعب الوسيط في النزاعات اإلقليمية والدولية 1،إليجاد حل

للمشكلة بدالً من أن تكون طرفاً فيها 2.لقد اتبعت دولة قطر منذ فترة طويلة سياسة خارجية عملية
وتوسعية ،في محاولة للحصول على دور إقليمي أكبر ومتقدم ،باالعتماد على االنخراط مع العديد من

الجهات الفاعلة ،حيث ركزت أنشطتها في مجال السياسة الخارجية بالتركيز على الوساطة بين األطراف
المتنازعة .لكن مع بداية "ثورات الربيع العربي" ،واجهت السياسة الخارجية القطرية العديد من التحديات،

وجميعها مرتبط بطبيعة تنافس القوى اإلقليمية الكبرى في المنطقة .بلغت التحديات التي تواجه قطر

ذروتها في عام  ،2114ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عاملين هما :التدخل القطري في األزمة السورية،

ودعمها لجماعة اإلخوان المسلمين في مصر .وظهر هذا التحدي بشكل الفت لالنتباه في مارس ،2114

نظر النتقادهم وقلقهم من السياسة القطرية ،جراء دعم قطر لجماعة اإلخوان
من قبل دول الخليجً ،ا
تهديدا لألمن واالستقرار في منطقة الخليج العربي 3،أدى ذلك إلى بروز
المسلمين في مصر ،واعتباره
ً
أزمة سحب السفراء التي استمرت نحو تسعة أشهر 4.وفي  25مايو  2117أعلنت السعودية واإلمارات

بناء على تصريحات ُنسبت إلى أمير
والبحرين ومصر قطع العالقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطرً ،
5
قطر.
خالل "الربيع العربي" ،ابتعدت السياسة القطرية عن دور الوسيط النزيه الذي ميز نهجها قبل العام

تماما بالتدخل ومرتبطة باختيار الفائزين في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية في
 ،2111لتصبح أكثر اه ً
شمال أفريقيا وبالد الشام .أضعفت تدخالت قطر في "الربيع العربي" ،إلى حد كبير ،سمعة البالد على
صعيد النزاهة .وأدت الشكوك الناجمة عن ذلك تجاه الدوافع القطرية إلى زيادة تآكل احتياطيات القوة
6

الناعمة التي شكلت القوة الدافعة وراء صعود قطر كقوة إقليمية لها امتداداتها الدولية قبل العام -2111

من جهة أخرى ،وبالنسبة للموقف القطري تجاه القضية الفلسطينية ،فقد أيدت قطر مبادرة السالم العربية

في  ،2112واهتمت قطر بعملية التسوية في الشرق األوسط ،حيث دعمت خيار التفاوض السياسي
كسبيل أساسي لنيل حقوق الشعب الفلسطيني .سعت قطر للتواصل المستمر مع السلطة الفلسطينية
ودعمها ف ي جهودها الدبلوماسية ،فقد دعمت قطر توجه السلطة نحو األمم المتحدة ،ورحبت قطر بالقرار

1
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Abdulkadir Akşör, Katar'ın Ortadoğu Sorunlarına Yaklaşımı, İLİM MEDENİYET, 13 Eylül 2016, 2
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3
Lina Khatib, Qatar and The Recalibration of Power in The Gulf, CARNEGIE MIDDLE EAST CENTER,
Washington DC, September 2014, p 3.
4
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5

أحمد سمير القدرة ،األزمة الخليجية في ميزان القوة والتنافس ،الشروق العربي 4 ،يوليو  ،http://bit.ly/2xitOjB ،2117تاريخ
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الذي اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة برفع مكانة فلسطين باألمم المتحدة إلى دولة مراقب غير

عضو 1.كما استثمرت قطر غياب الدول اإلقليمية الكبرى للعب أدوا اًر إقليمية فيما يتعلق بالقضية

الفلسطينية ،وقدمت دعماً مستم اًر للقضية والشعب الفلسطيني.

2

المحور الثالث :المجموعة العربية والعالقات مع إسرائيل:
تنطلق إسرائيل من استراتيجية تقوم على منطلقات القوة العسكرية والحرب والصراع وموازين القوى وبسط

النفوذ تجاه الدول العربية ،سواء تلك التي وقعت معها اتفاقيات سالم أم تلك التي لم توقع ،وأنها تفترض

أن وجودها خطر منذ إنشائها ،لهذا فإن صراعها مع العرب يدفعها للسعي أن تبقى الطرف اإلقليمي

األقوى والمهيمن على المنطقة بما يسمح لها فرض رؤيتها على الدول العربية وسياساتها وأجندتها 3.على

الرغم من تصوير إسرائيل نفسها بأنها مثل "القصر األنيق وسط األدغال" ،وأنها محاطة بـ"وحوش شرسة"،

فإن ذلك الخلط الذي تشهده الخريطة الجيوسياسية للشرق األوسط أمدها بفرص غير مسبوقة لتنفيذ
تماما عن سياق القضية
سياسات التطبيع مع القوى اإلقليمية من البوابات الخلفية ،وبشكل منفصل
ً
4
الفلسطينية.
في ظل استمرار عدم إحراز تقدم في عملية السالم الفلسطينية – اإلسرائيلية ،وعدم وجود آفاق حقيقية،

فإن الكثيرين في إسرائيل يركزون اهتمام أكبر في الوقت الراهن على تنمية وتطوير العالقات مع العالم
العربي ،إذ يعتقد العديد من القادة اإلسرائيليين أن هناك التقاء متزايد للمصالح المشتركة بين إسرائيل
والدول العربية السنية تجاه قضايا وأزمات المنطقة ،مثل التهديدات األمنية من قبل إيران وسوريا ومحاربة

التطرف اإلسالمي وحالة عدم االستقرار اإلقليمي ،وأن تلك القضايا يمكن أن توفر أساساً لعملية التطبيع

العربي – اإلسرائيلي ،والمساهمة في إحراز تقدم في القضية الفلسطينية .من جهة أخرى ،إن التقارب
االستراتيجي بين إسرائيل وبعض الدول العربية أمر ال يمكن إنكاره ،حيث إن التعاون وراء الكواليس أكبر
من أي وقت مضى ،لكن خطوات متواضعة نحو التطبيع العربي – اإلسرائيلي قد تكون ممكنة ،وهذا لن

يحدث بشكل فعلي إال في سياق السالم الشامل.

5
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في أحلك فترات الصراع العربي – اإلسرائيلي كانت هناك اتصاالت بين إسرائيل وعدد من األنظمة العربية
الحليفة للغرب والتي كانت توصف بـ"المعتدلة" .غير أن تلك االتصاالت كانت سرية .إال أن الوضع قد

تغير اليوم وباتت تلك االتصاالت شبه علنية وتتجاوز الدول التي تقيم عالقات ديبلوماسية مع إسرائيل

كمصر واألردن ،وبات محللون ومسؤولون إسرائيليون يتحدثون عن تنسيق وتقدم في العالقات بين دول
عربية واسرائيل ويتوقعون أن يظهر بعضها ال سيما مع دول الخليج بشكل مطرد إلى العلن ،على قاعدة

أن ما يجمع الطرفين هو العداء المشترك إليران .أعلن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو في 6
تعاونا على مختلف المستويات مع دول عربية ال توجد بينها وبين إسرائيل
سبتمبر  2117أن هناك
ً
موضحا أن هذه االتصاالت تجري بصورة غير معلنة ،وهي أوسع نطاقاً من تلك التي
اتفاقات سالم،
ً

جرت في أي حقبة سابقة من تاريخ إسرائيل .وهذا ُيظهر أن القضية الفلسطينية لم تعد المحدد الذي يرسم
السياسة الخارجية لعدد من الدول العربية .غير أن العواصم العربية المعنية ال تعلق رسميًّا على هذه
نظر لحساسية الموضوع لدى أوساط واسعة من الرأي العام في هذه الدول 1.حيث إن صعوبة
التسريبات ًا
اتخاذ قرار من قبل القادة العرب بشكل علني نحو التطبيع مع إسرائيل في غياب تقدم علمية السالم ،يرجع
إلى تمسكهم بمبادرة السالم العربية لعام  ،2112ويصرون على خيا اًر استراتيجياً للسالم مع إسرائيل.

2

سربت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أنباء عن قمة سرية عقدت في مدينة العقبة األردنية في  21فبراير
 ،2116أقر بانعقادها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو جمعته مع العاهل األردني الملك عبد هللا

الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمشاركة وزير الخارجية األمريكي السابق جون كيري بمبادرة
خاصة من نتنياهو ،لدفع عملية السالم مع الفلسطينيين .في هذه القمة أبلغ نتنياهو جون كيري ،رفضه

المبادرة األمريكية ًا
نظر لصعوبة إقناع حكومته باالقتراحات العربية حينها ،حيث شملت المبادرة مقترحاً
عربياً نقله كيري لنتنياهو ،يقضي باعتراف عربي بيهودية دولة إسرائيل مقابل التفاوض مع الفلسطينيين
على أساس حل الدولتين 3.اجتمع كيري على انفراد في العقبة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد

هللا ونتنياهو قبل عقد لقاء القمة ،وطلب كيري من السيسي ومن الملك عبد هللا تأييد خطته ،واقناع دول
عربية إضافية كالسعودية واإلمارات بتأييدها ،كما طلب من العاهل األردني الضغط على الرئيس محمود

1

حسن زنيند ،مئوية بلفور :تراجع القضية الفلسطينية في األجندة العربية ،أكاديمية  2 ،DWنوفمبر ،2117
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 3هآرتس :زعماء مصر واسرائيل واألردن التقوا س ارً في العقبة قبل عام ،موقع عربية  19 ،BBCفبراير ،2117
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عباس الستئناف المفاوضات على أساس المبادرة األميركية ،وأن يقوم السيسي باألمر نفسه مقابل
نتنياهو.

1

إن محاوالت إشراك المنطقة العربية في الجهود الرامية إلى إحراز تقدم في عملية السالم الفلسطينية –

اإلسرائيل ية ليست جديدة .ولعل آخرها وأكثرها أهمية ،تلك التي قام بها وزير الخارجية األمريكي السابق

جون كيري في عام  ،2116بشأن السالم في منطقة الشرق األوسط* ،لحل الصراع الفلسطيني –
اإلسرائيلي ،ولجعل األنظمة العربية تتفاوض مع إسرائيل على أساس المبادئ التي طورها خالل السنوات

السابقة من المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية 2.اشتملت مبادئ كيري عدداً من العناصر المثيرة للجدل
مثل االعتراف العربي بإسرائيل كدولة يهودية 3.استقبلت الرؤية للسالم في الشرق األوسط والمبادئ الستة

غطاء سياسيًّا أكبر لالتصال مع
نظر ألنها ستمنحهم
التي طرحها كيري ،بترحيب عربي ودولي واسعً 4،ا
ً
إسرائيل 5.فقد رحبت دول الخليج ،بكلمة وزير الخارجية األمريكي جون كيري ،وقالت السعودية "إن رؤية
وزير الخارجية األمريكي جون كيري لحل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني ،تنسجم مع الق اررات الدولية في هذا

الخصوص وتشكل "أرضية مناسبة" لبلوغ حل نهائي" .كما وصفت و ازرة الخارجية اإلماراتية المقترحات
بأنها "إيجابية وتتسق مع مبادرة السالم العربية وغالبية ق اررات الشرعية الدولية وتشكل اإلطار المناسب

للوصول إلى حل نهائي للصراع" .كما رحبت قطر بالمقترحات وأكدت دعمها "للمساعي الرامية إلى إحياء
عملية السالم في الشرق األوسط" 6.من جهة أخرى ،قال األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو

متأخر نحو تسوية النزاع الفلسطيني –
الغيط إنه لمس في خطاب كيري اتجاهاً صادقاً ،وان جاء
اً
اإلسرائيلي بصورة عادلة ودائمة ونهائية ورؤية متوازنة إلى حد بعيد لمحددات الحل النهائي بصرف النظر
عن االتفاق أو االختالف مع بعض ما حملته هذه الرؤية من تفاصيل ال ُيمكن حسمها إال من خالل

1

قمة سرية جمعت نتنياهو والسيسي والعاهل األردني في العقبة ،موقع العربي الجديد 19 ،فبراير ،2117

*

خطة المبادئ الستة التي أعلنها كيري بشأن السالم في الشرق األوسط ،موقع مونت كارلو الدولية 29 ،ديسمبر ،2116

 ،http://bit.ly/2im3UDkتاريخ زيارة الموقع  16نوفمبر .2117
 ،http://bit.ly/2iYdADqتاريخ زيارة الموقع  16نوفمبر .2117

Philip Gordon, p. 4 – 5.
Philip Gordon, p. 6 – 7.
ترحيب عربي ودولي بمبادئ كيري وحذر في الموقف الفلسطيني ،موقع القدس العربي 31 ،ديسمبر ،2116

2
3

4

 ،http://bit.ly/2AKO9N2تاريخ زيارة الموقع  16نوفمبر .2117

Philip Gordon, p. 7. 5
6

ثالثة دول خليجية ضمن التحالف العربي ترحب بـ"مبادرة كيري " ،موقع يماني نت 29 ،ديسمبر ،http://bit.ly/2z6XsL7 ،2116
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العملية التفاوضية نفسها 1.إال أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اختار التنديد بها ،أما الرئيس
الفلسطيني محمود عباس فجاء رده حذ اًر ومكتوباً ،أكد فيه أنه "في اللحظة التي توافق فيها الحكومة
اإلسرائيلية على وقف النشاطات االستيطانية – بما يشمل القدس الشرقية – وعلى تنفيذ االتفاقات

الموقعة… فإن القيادة الفلسطينية على استعداد الستئناف مفاوضات الوضع النهائي على أساس القانون
الدولي".

2

خالل األسابيع األولى من تولي الرئيس األمريكي دونالد ترامب لمنصب الرئاسة في البيت األبيض،

أطلقت اإلدارة األمريكية الجديدة حملة دبلوماسية جديدة .فترامب يحاول تنظيم مؤتمر للسالم في الشرق
األوسط ،باالعتماد على محور القاهرة – الرياض وذلك في إطار إعادة إطالق عمليات السالم بين

السنية 3.حيث ارتفع
اإلسرائيليين والفلسطينيين،
ً
فضال عن تسريع التقارب بين إسرائيل والدول العربية ُ
منسوب الخطاب السياسي الذي يتناول المسار اإلقليمي للتسوية مع إسرائيل ،باعتباره الخيار البديل لتعثر

عملية التسوية على المسار الفلسطيني .تجلى ذلك في الحديث عن "صفقة إقليمية" في خالل زيارة رئيس

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو األخيرة لواشنطن ،وكذلك في مواقف المبعوث األميركي الخاص إلى
المنطقة .إن هذا المفهوم يتقاطع مع المسار البديل الذي ُيروج له نتنياهو ،والقائم على أساس عقد مؤتمر
إقليمي يجمع إسرائيل إلى جانب دول االعتدال العربي وفي مقدمتها السعودية .كما أنه يعتمد في مخططه
السنية ُيمكن أن يؤدي في المستقبل إلى
التسويقي على أن التوصل إلى سالم إقليمي مع الدول العربية ُ
4
صيغة تسوية مع الطرف الفلسطيني.
هذه األطروحة أضحت اليوم تستمد زخمها من المحركات اآلتية :أوًال -وجود رئيس للواليات المتحدة ال

ار بأن المهم هو إيجاد تسوية بين إسرائيل والبلدان
ار وتكرًا
يحمل أجندات واضحة أو مسبقة ،وقد صرح مرًا
العربية ،وأن الدولة الفلسطينية ليست شرطاً لذلك .ثانياً ،تأتي هذه األطروحة في وضع يشهد فيه العالم

العربي استقطابات من نوع جديد ،ال سيما على خلفية التمزق أو االنهيار على مستوى الدولة والمجتمع

في المشرق العربي ،مع تزايد المخاطر الناجمة عن صعود نفوذ إيران وتمددها .ثالثًا -لم تعد إسرائيل –
في ظل الظروف والمعطيات الراهنة – مبالية بعملية السالم ،التي تجعلها تدفع – بحسب رأيها – أثماناً
1

أندروس ،واشنطن :كيري فوجئ من مكالمات وزراء الخارجة العرب لتأييدهم خطابه الداعم ليهوية إسرائيل وهي نفس الدول
زهير ا

التي يسعى نتنياهو التفاقات منفردة معها بدون الفلسطينيين ،موقع رأي اليوم 1 ،يناير  ،http://bit.ly/2yMMg1K ،2117تاريخ

زيارة الموقع  16نوفمبر .2117
2

ترحيب عربي ودولي بمبادئ كيري وحذر في الموقف الفلسطيني ،مرجع سابق.

3

هينريـك ســيمرمان بينــاروش ،أمريكــا تســعى لتحالفــات عربيــة ســنية ومزيــد مــن التقــارب مــع إسـرائيل ،نــون بوســت 7 ،أبريــل ،2117

4

زهير أندراوس ،االستراتيجية اإلسرائيلية – األمريكية الجديدة ،بوابة الشرق األوسط الجديدة 11 ،أبريل ،2117

 ،http://bit.ly/2im9rtKتاريخ زيارة الموقع  16نوفمبر .2117
 ،http://bit.ly/2jxmagtتاريخ زيارة الموقع  16نوفمبر .2117
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كبيرة ،ال سيما مع الفلسطينيين ،خصوصا بعد انحسار المقاومة بكل أشكالها ،ومع غياب التهديدات من

ابعا-
كل الجبهات بعد التحوالت في مصر ،وتصدع الجبهة الشرقية بتفكك الجيشين السوري والعراقي .ر ً
أيضا إقامة كيان فلسطيني مستقر ومزدهر" ،يتم تأمينه"
تالحظ مشاريع التسوية اإلقليمية أن األمر يتطلب ً
عبر "التزامات دولية" وعن طريق تشكيل "اتحاد كونفدرالي مع مصر واألردن" ،واعتراف العرب بدولة

إسرائيل وأنها "دولة الشعب اإلسرائيلي التي ستكون القدس عاصمتها" .من جهة أخرى ،تتأسس أطروحات
التسوية اإلقليمية على ركيزتين أساسيتين :أوًال -التحول من التسوية مع الفلسطينيين إلى التسوية مع
بعض الدول العربية ،واقامة عالقات طبيعية بينها وبين إسرائيل ،بل وحل المسألة الفلسطينية في اإلطار

ثانيا -فكرة التسوية تقوم على المصالح األمنية واالقتصادية التي يفترض أنها باتت تجمع إسرائيل
العربيً .
1
بالدول العربية.
إن أبرز معضلة تواجه إسرائيل هي كيفية التعامل مع األزمة في سوريا ،التي باتت ساحة للقتال والحرب

بالوكالة بين القوى المتنافسة .كما أن إسرائيل معنية بمستقبل الدولة العراقية واحتمالية تفككها ،ولكن

أيضا ،تواجه
القضية ذات األولوية بالنسبة إلسرائيل في السياق العراقي هي احتمالية االستقالل الكرديً .
إسرائيل تحديات راهنة من قبل الجماعات الجهادية وبشكل خاص "داعش" في شمال وشرق سوريا 2.ولذلك

تماما بالتجاوب مع المسار األميركي المتعلق بالتسوية اإلقليمية على خالف ما جرى في
إسرائيل معنية ً
التسعينيات 3.مصر في أشد ضائقة اقتصادية ،وسوريا تم تغييبها كلياً عن موضوع الصراع مع االحتالل،
والسعودية منشغلة في حرب اليمن ونزاعات داخلية استحدثت فجأة وتهديدات خارجية من قبل إيران وحزب

هللا على هامش حرب اليمن ،واألردن يواجه تهديدات جراء األوضاع في سوريا والعراق وتقف على أطرافه

قوى إرهابية قد ال تجد ملجئ لها إال األراضي األردنية إن لم ترضخ إلرادة أمريكا واسرائيل.

4

المحور الرابع :القضية الفلسطينية في ظل تحوالت سياسة المجموعة العربية في األمم المتحدة:
يناقش هذا المحور تداعيات التحوالت السياسية للمجوعة العربية في األمم المتحدة على القضية

الفلسطينية ،في خضم التقارب العربي – اإلسرائيلي ،وطرح خطة السالم المسماة بـ"السالم اإلقليمي أو

صفقة القرن" .حيث سيتم تسليط الضوء على بعض النماذج لموقف المجموعة العربية تجاه القضية

1

ماجد كيالي ،من التسوية الفلسطينية إلى التسوية اإلقليمية ،الجزيرة نت 11 ،يوليو  ،http://bit.ly/2sZi1Wz ،2117تاريخ

زيارة الموقع  16نوفمبر .2117

Itamar Rabinovich, Israel and The Changing Middle East, The Brookings Institution, Washington, No. 34, 2
January 2015, p. 8 – 11.
3
4

ماجد كيالي ،المرجع السابق.

عدنان الصباح ،ترامب ...صفقة اإلفقار لصالح اإلرضاخ ،صحيفة الحدث 18 ،نوفمبر ،http://bit.ly/2zN9ubX ،2117
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الفلسطينية في األمم المتحدة ،والتركيز على دور مصر لما تُمثله من عمق استراتيجي تجاه القضية
الفلسطينية وتسليط الضوء على مشروع قرار إدانة االستيطان بشكل خاص.
قدمت األردن باسم المجموعة العربية في األمم المتحدة في  31ديسمبر  ،2114مشروع قرار ينص على

التوصل خالل سنة إلى اتفاق سالم بين فلسطين واسرائيل ،كما ينص على انسحاب إسرائيل من كامل
األراضي المحتلة قبل نهاية عام  .2117إال أن مجلس األمن صوت ضد المشروع.

1

أكدت المجموعة العربية لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا  24نوفمبر  ،2115أن استمرار
النهج العدواني لحكومة االحتالل اإلسرائيلي وتجاهلها لق اررات الشرعية الدولية والقانون الدولي وانتهاكها
األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في األراضي الفلسطينية المحتلة ،وانعكاسات هذه السياسات

العدوانية المتمثلة في تصاعد العنف والتطرف في الشرق األوسط والعالم ،تشير من جديد إلى أن القضية
الفلسطينية هي القضية المركزية التي يتوقف عليها مستقبل السالم واالستقرار في المنطقة ،وأنها مفتاح

السالم في العالم.

2

دانت المجموعة العربية لدى مجلس االمم المتحدة لحقوق االنسان بشدة في  11مارس  2116استمرار

القوات اإلسرائيلية في احتالل األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى .جاء ذلك في كلمة القاها
مندوب دولة الكويت الدائم لدى االمم المتحدة في جنيف السفير جمال الغنيم ،وقال "إن المجموعة العربية

تشجب ممارسات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة لالحتالل بما تقوم به من انتهاكات واضحة لحقوق إنسان

الشعب الفلسطيني األعزل ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي
اإلنساني".

3

شهد اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة اعتراضات على تزكية سفير إسرائيل لدى األمم المتحدة داني

دانون لمنصب نائب رئيس الدورة الـ  72للجمعية .وجاءت االعتراضات من قطر ممثلة المجموعة
العربية ،وذلك بالنظر الستمرار إسرائيل في احتالل األراضي الفلسطينية ،وعدم امتثالها للعديد من الق اررات
األممية بهذا الخصوص .وقالت مندوبة قطر الدائمة لدى األمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل

الثاني "أنه ال يمكن حصول دولة مثل إسرائيل تقوم باحتالل دولة أخرى – فلسطين – على مثل هذا

1

مجلس األمن يصوت ضد مشروع قرار فلسطيني إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي 31 ،FRANCE 24 ،ديسمبر ،2114

2

المجموعة العربية باألمم المتحدة :القضية الفلسطينية هي مفتاح السالم في العالم ،موقع و ازرة الخارجية القطرية 24 ،نوفمبر

3

المجموعة العربية تدين استمرار االحتالل اإلسرائيلي لأل راضي الفلسطينية ،موقع الكويتية اإلخباري 11 ،مارس ،2116

 ،http://bit.ly/2hHED9Oتاريخ زيارة الموقع  17نوفمبر .2117

 ،http://bit.ly/2AV5eVD ،2115تاريخ زيارة الموقع  17نوفمبر .2117
 21 ،http://bit.ly/2mLad8fنوفمبر .2117
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المنصب الرفيع في منظومة األمم المتحدة" 1.رغم اعتراض المجموعة العربية التي تحدث باسمها الممثل
الدائم لليمن ،خالد اليماني ،انتخبت الجمعية العامة لألمم المتحدة في  13يوليو  ،2116إسرائيل لترأس
اللجنة السادسة وهي اللجنة القانونية.

2

التقت المجموعة العربية في األمم المتحدة سفير أوكرانيا رئيس مجلس األمن في  1فبراير ،2117
وط البت باتخاذ الخطوات الالزمة للنظر في إعالن دولة االحتالل عن إعطاء تراخيص ببناء ستة آالف
وحدة استيطانية جديدة ،كما ناقشت العديد من المسائل من ضمنها االستمرار في متابعة تطبيق قرار

مجلس األمن رقم  2334المتعلق باالستيطان اإلسرائيلي.

3

دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في  27يوليو  ،2117مجلس
األمن ،التابع لألمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم واألمن الدوليين ،وتطبيق ق ارراته ذات

الصلة بمدينة القدس ،والزام إسرائيل بوقف سياستها واعتداءاتها المتواصلة على القدس الشرقية ،والمسجد
األقصى ،والتي تشكل انتهاكات جسيمة للقوانين والق اررات الدولية.

4

وضعت و ازرة الخارجية اإلسرائيلية "خطة عمل" ترمي إلى إحداث طفرة في مكانتها الدولية ،تفضي إلى

انتخابها لعضوية مجلس األمن الدولي ألول مرة منذ قيامها .تتحدث الخطة عن جهود دولية كبيرة ستدعم
بها من وصفتهم بـ"األصدقاء في الغرب والعالم" 5.في االجتماع األخير لوزراء الخارجية العرب 19

سبتمبر  2117في نيويورك ،أعلن المتحدث باسم األمين العام للجامعة العربية الوزير المفوض محمود
عفيفي "أن األمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط أكد أهمية العمل في هذا اإلطار من أجل

أخير عن اجتماع المجلس الوزاري العربي في  12سبتمبر  2117بشأن التحرك من أجل
تفعيل ما صدر ًا
6
مواجهة الترشح اإلسرائيلي لعضوية مجلس األمن الدولي للعامين .2121 – 2119

1

اعتراضات على تعيين مندوب إسرائيل باألمم المتحدة ،موقع الجزيرة نت 1 ،يونيو  ،http://bit.ly/2mCErtW ،2117تاريخ زيارة

2

انتخاب إسرائيل لرئاسة اللجنة القانونية باألمم المتحدة ألول مرة ..وأربع دول عربية على األقل تصوت لصالحها ،القدس العربي،

3

المجموعة العربية باألمم المتحدة تطالب بخطوات لوقف توسيع االستيطان ،موقع العربي الجديد 2 ،فبراير ،2117

4

وزراء الخارجية العرب يطالبون مجلس األمن بتحمل مسؤولياته تجاه القدس واألقصى ،موقع العربي الجديد 27 ،يوليو ،2117

5

إسرائيل تضع خطة لالنضمام إلى عضوية مجلس األمن الدولي في  ،2111الشرق األوسط 11 ،يوليو ،2116

6

جورج ميخائيل ،هل تنجح خطة الدول العربية في منع حصول إسرائيل على عضوية مجلس األمن؟4 ،AL-MONITOR ،

الموقع  17نوفمبر .2117

 13يوليو  ،http://bit.ly/2zRrKhX ،2116تاريخ زيارة الموقع  17نوفمبر .2117
 ،http://bit.ly/2A94Lluتاريخ زيارة الموقع  17نوفمبر .2117

 ،http://bit.ly/2ySiwReتاريخ زيارة الموقع  17نوفمبر .2117

 ،http://bit.ly/2APxMPvتاريخ زيارة الموقع  17نوفمبر .2117

أكتوبر  ،http://bit.ly/2iqL6mA ،2117تاريخ زيارة الموقع  17نوفمبر .2117
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االستفززية
ا
أعربت المجموعة العربية باألمم المتحدة عن قلقها البالغ جراء تصاعد العنف واألعمال
والعدوانية لقوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين اإلرهابيين ضد الفلسطينيين ،مجددة ترحيبها بالمبادرة

الفرنسية للدعوة لمؤتمر دولي للسالم ،وفًقا لمرجعيات عملية السالم وفي مقدمتها المبادرة العربية للسالم.
جاء ذلك في كلمة السعودية ،بالنيابة عن المجموعة العربية أمام اجتماع اللجنة الرابعة باألمم المتحدة
حول البند  51والمتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس

حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب باألراضي المحتلة.

1

تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي خالل خطابه في األمم المتحدة في عام  ،2114إلى القضية
الفلسطينية مؤكداً على أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات مصر .وقال السيسي خالل

الخطاب" :رغم تعدد األزمات التي تهدد منطقتنا ،تبقى القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات الدولة
المصرية ."...كما تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي خالل خطابه الثاني في األمم المتحدة عام 2115
إلى القضية الفلسطينية ،حيث قال" :تسوية تلك القضية وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره،
واقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام  1967وعاصمتها القدس الشرقية ،سوف يقضي

على أحد أهم عوامل عدم استق ارر المنطقة ،واحدى أخطر الذرائع التي يتم االستناد إليها لتبرير أعمال

التطرف واإلرهاب" .كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه أمام األمم المتحدة في عام ،2116
أن عدم حل القضية الفلسطينية هو من أحد أكبر أسباب عدم استقرار المنطقة .وفي خطابه الرابع في

األمم المتحدة عام  ،2117وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رسالة إلى الشعبين اإلسرائيلي والفلسطيني

طالبهما بتحقيق السالم واالستفادة بتجربة السالم الرائعة بين إسرائيل ومصر.

2

بناء على تسوية
في خطابه األخير أمام األمم المتحدة  ،2117دعا السيسي لحل القضية الفلسطينية ً
عادلة تقوم على األسس والمرجعيات الدولية ،وتنشئ الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967
وعاصمتها القدس الشرقية ،مما سيحقق االستقرار والتنمية بالمنطقة العربية .ووجه السيسي دعوة مباشرة

للفلسطينيين واإلسرائيليين بضرورة استئناف مفاوضات السالم ،وقبول كل طرف منهم التعايش مع اآلخر،
وخص الجانب الفلسطيني بضرورة الوحدة وانهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية ،ألنها الخطوة

1

المجموعة العربية تندد بتوسيع مخططات االستيطان اإلسرائيلية ،صحيفة مكة 11 ،أكتوبر ،http://bit.ly/2hE83Sl ،2117

2

آخرها في األمم المتحدة 6 ..مرات دعا فيها السيسي لحل القضية الفلسطينية ،بوابة الوطن اإلخبارية 21 ،سبتمبر ،2117

تاريخ زيارة الموقع  21نوفمبر .2117

 ،http://bit.ly/2mF101lتاريخ زيارة الموقع  17نوفمبر .2117
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نداء لكل الدول المحبة للسالم لمساندة جهود التسوية النهائية
األولى في تحقيق السالم .وكذلك ،وجه ً
1
للقضية الفلسطينية.
من جهة أخرى ،إن شكل السياسة المصرية الخارجية تجاه القضية الفلسطينية يمكن إجماله في واقعتين؛

أولهما تصويت مصر لصالح إسرائيل في أكتوبر  2115بشأن انضمام األخيرة لعضوية "لجنة
االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي" التابعة لألمم المتحدة للمرة األولى .أما الواقعة الثانية فكانت

سحب مصر مشروع الق ارر المقدم إلى مجلس األمن في نهاية ديسمبر  2116بشأن إدانة االستيطان
اإلسرائيلي ،مبررة ذلك عبر المندوب المصري في األمم المتحدة عمرو أبو العطا ،بضرورة التأكد من عدم
قائال" :اضطرت مصر إلى سحب مشروع القرار بسبب المزايدات التي
توجه أي دولة للتشكيك في القرارً ،

تعرضت لها منذ طرح المشروع" 2،وللحصول على "المزيد من الوقت للتأكد من عدم استخدام حق النقض

(الفيتو) ضده" .وأكدت مصر من جهة أخرى أنها "باعتبارها شريكاً رئيسياً في رعاية أي مفاوضات
مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بالتنسيق مع اإلدارة األميركية الجديدة ،كان من المهم أن
تحافظ على التوازن المطلوب في موقفها لضمان حرية حركتها وقدرتها على التأثير على األطراف في أي

مفاوضات مستقبلية" 3.كما صرح المندوب المصري عمرو أبو العطا أنه ال أحد يستطيع أن يشكك في

دور مصر تجاه القضية الفلسطينية،
مشير إلى أن مصر ترفض الم ازيدات على دورها مع فلسطين شكالً
اً
وموضوعاً 4.لكن هذا التراجع جاء نتيجة اتصال تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس األمريكي

المنتخب دونالد ترامب ،حيث إن الحكومة اإلسرائيلية طلبت من ترامب ممارسة ضغوط لتفادى موافقة

مجلس األمن على مسودة القرار ،بعد أن علمت أن إدارة أوباما تعتزم السماح بصدور القرار.

5

تطرق األمير تميم بن حمد آل ثاني في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الـ 72في

سبتمبر  ،2117أكد فيها على" :التزال إسرائيل تقف حائال أمام تحقيق السالم الدائم والعادل والشامل

فيها ،وترفض مبادرة السالم العربية .وتواصل الحكومة اإلسرائيلية نهجها المتعنت واستراتيجيتها في خلق

1

منى سليمان ،قراءة في خطاب السيسي أمام األمم المتحدة ،مجلة السياسة الدولية 21 ،سبتمبر ،http://bit.ly/2zPet9B ،2117

2

بيسان عدوان ،سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية :من الصراع مع إسرائيل إلى الدفاع عن أمنها ،موقع مدى مصر31 ،

3

مصر تبرر سحب مشروع قرار إدانة االستيطان اإلسرائيلي ،موقع الحرة اإلخباري 24 ،ديسمبر ،2116

4

مندوب مصر بمجلس األمن :اضطررنا لسحب إدانة االستيطان بسبب الضغوطات والمزايدات ،بوابة الوطن اإلخبارية 23 ،ديسمبر

5

كواليس سحب مصر مشروع قرار إدانة االستيطان اإلسرائيلي ،موقع الشروق اإلخباري 23 ،ديسمبر ،2116

تاريخ زيارة الموقع  17نوفمبر .2117

يوليو  ،http://bit.ly/2wd0cAo ،2117تاريخ زيارة الموقع  17نوفمبر .2117
 ،http://arbne.ws/2z9lJzXتاريخ زيارة الموقع  17نوفمبر .2117
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الحقائق على األرض من خالل التوسع في بناء المستوطنات في األراضي المحتلة .وتهويد القدس وتقييد
خطير ،كما تواصل حصارها
ًا
أداء الشعائر الدينية في المسجد األقصى المبارك ،والذي يعد عمالً استف اززياً
لقطاع غزة .ويتعين على المجتمع الدولي منح أولوية قصوى الستئناف مفاوضات السالم على أساس
إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية في إطار زمني محدد ،والتوصل لتسوية عادلة وشاملة ونهائية

ـررات الشـرعـيـة الـدولـيـة ومـبـادرة الـسـالم
استنادا إلى ق ا
وفًقا لحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي،
ً
العـربيـة .ولن يتحقق ذلك إال من خالل إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام  1967وعاصمتها
القدس الشريف".

1

رحبت كل من السعودية واإلمارات بقرار األمم المتحدة بشأن مدينة القدس ،الذي رفض اعتراف الواليات

المتحدة بالمدينة عاصمة إلسرائيل .وقالت البعثة السعودية لدى األمم المتحدة على إن القرار يتماشى مع
موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية "الذي يضعها في أولوية سياسة البالد منذ عهد المؤسس

الملك عبد العزيز حتى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز" .وأن المملكة تولي القضية الفلسطينية "اهتماما
خاصا باعتبارها قضية العرب والمسلمين األولى" .قال وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور
ًّ

قرقاش ،إن قرار الجمعية العامة حول القدس يعد "انتصا اًر للشرعية الدولية وللقضية الفلسطينية" .وتابع:
"موقف أخالقي مهم ورسالة واضحة من المجتمع الدولي .توظيف هذا الرصيد يتطلب عمالً جاداً والتوقف
عن االستغالل الكيدي للقضية الفلسطينية".

2

الخاتمة:
شهدت القضية الفلسطينية منذ "ثورات الربيع العربي" ،تراجعاً ملحوظاً في األجندة الخارجية للدول العربية

نظر لحجم التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية التي تواجه تلك الدول ،إلى جانب محاولتها
اإلقليميةً ،ا
استعادة مكانتها وموقعها في ضوء حالة التنافس والتحالفات التي يشهدها اإلقليم .حيث احتلت مجموعة

من القضايا ُسلم أولويات واهتمامات القوى العربية اإلقليمية ،كتفاعالت األزمة السورية والعراقية واليمنية
والليبية والخليجية ،في ظل استمرار التفوق والتمدد اإليراني في منطقة الشرق األوسط ،والذي نتج عنه
حالة من التنافس والصراع غير المباشر بين السعودية وايران ،وذلك بالتزامن مع تنامي خطر التنظيمات
والجماعات اإلرهابية (داعش) وتداعيات الحرب على اإلرهاب .حالة االضطراب التي تشهدها منطقة

الشرق األوسط ،ومخاوف الدول العربية اإلقليمية ،أدت إلى ظهور حالة من التقارب واالتصال والتنسيق
المباشر وغير المباشر مع إسرائيل ،تحت ُحجة مواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها المنطقة.
1

النص الكامل لكلمة صاحب السمو أمام الدورة  12لألمم المتحدة ،موقع الشرق 19 ،سبتمبر ،http://bit.ly/2m4YIWk ،2117

2

السعودية واإلمارات ترحبان بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ،موقع إيالف اإلمارات 21 ،ديسمبر ،2117

تاريخ زيارة الموقع  6يناير .2118
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كان لهذا التقارب انعكاس مباشر على القضية الفلسطينية ،حيث رافق هذا التقارب تحركات دبلوماسية
تقودها مصر والسعودية بشكل خاص ،من أجل التوصل لحل القضية الفلسطينية ،وفق الخطة التي تُعدها
اإلدارة األمريكية بالتنسيق مع إسرائيل ودول الرباعية العربية ،والتي أُطلق عليها "السالم اإلقليمي" أو
"صفقة القرن" .إن أبرز التحوالت السياسية للمجموعة العربية في األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية،
جاء عبر سحب مصر لمشروع قرار إدانة االستيطان في مجلس األمن .هذه المعطيات والمتغيرات في

سياسة المجموعة العربية ،وخاصة الرباعية العربية وقطر قد تؤسس إلى القبول بخطة "السالم اإلقليمي"

وذلك بهدف تأمين مصالحها وتحقيق أهدافها ،وبطبيعة األمر هذا يقود إلى تطبيع علني بين الدول العربية

واسرائيل ،قد يدفع المجموعة العربية إلمكانية القبول بحلول قد تنسجم مع التصور اإلسرائيلي لحل القضية
الفلسطينية.
من جهة أخرى ،على الرغم مما تشهده المجوعة العربية – الرباعية العربية وقطر – من تحوالت في

سياستها الخارجية ،إال أن الموقف من القضية الفلسطينية أخذ طابع االلتزام التاريخي الثابت ،ولم يط أر

عليها تغي اًر دراماتيكي ،فقد حافظت على أهمية استم اررية فعالية القضية الفلسطينية في األمم المتحدة،
وذلك منذ "ثورات الربيع العربي" في ضوء ما تشهده السياسة الداخلية والخارجية لها من تطورات

وتحديات ،فهي ترى أن حل القضية الفلسطينية يقود إلى استعادة األمن واالستقرار في المنطقة .استمرت
المجموعة العربية في التنسيق مع القيادة الفلسطينية لدعم القضية الفلسطينية في كافة الهيئات والمنظمات

التابعة لألمم المتحدة من أجل تطبيق كافة الق اررات الدولية التي ُتلبي كافة الحقوق الشرعية لفلسطين
وصوالً إلى إقامة الدولة الفلسطينية ،وانهاء االحتالل.
النتائج والتوصيات
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -1تراجع القضية الفلسطينية من على ُسلم أولويات األجندة العربية جراء التطورات السياسية التي
تعصف بمنطقة الشرق األوسط ،والتي أدت إلى تحوالت في سياسة الدول العربية تجاه قضايا
نظر لالنشغال العربي بقضايا على حساب القضية
المنطقة ،وخاصة القضية الفلسطينيةً ،ا
الفلسطينية .في مقابل ذلك لم ترفع أي دولة عربية يدها بشكل نهائي عن القضية الفلسطينية.
 -2إن التحوالت التي شهدتها السياسة العربية انعكست على القرار والسلوك في المحافل الدولية
وخاصة في األمم المتحدة ،تجاه القضية الفلسطينية ،وبشكل الفت ظهر هذا التحول في سحب

مصر مشروع قرار يدين االستيطان.
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 -3إن التحديات التي تواجه منطقة الشرق األوسط والمنطقة العربية بشكل خاص ،في خضم ما
تشهده السياسة العربية من تحوالت ،أدت إلى حدوث تقارب مع إسرائيل بهدف تأمين المصالح

االستراتيجية ،والذي نتج عنه وفًقا لما يتم تداوله مشروع السالم اإلقليمي أو صفقة القرن لحل

القضية الفلسطينية.

التوصيات التي توصي بها الدراسة:
 -1ضرورة صياغة استراتيجية عمل موحدة وقرار موحد ومتفق عليه بين المجموعة العربية إزاء
التحركات العربية تجاه القضية الفلسطينية في األمم المتحدة ،بما ال يتعارض مع الحقوق
الفلسطينية ،وبما ال يتعارض مع ق اررات الشرعية الدولية ذات الصلة التي أقرتها األمم المتحدة

وهيئاتها لصالح القضية الفلسطينية.

 -2يتطلب من المجموعة العربية في األمم المتحدة االستمرار في تكثيف الجهود وتنسيق المواقف مع

قيادة السلطة الفلسطينية ،آخذة بعين االعتبار أهمية انتصار الحقوق الفلسطينية ،وتغليب القضية
الفلسطينية عن أي قضية أخرى ترتبط بالمصالح االستراتيجية ألي دولة عربية تكون على حساب

القضية الفلسطينية.

 -3إعادة االعتبار واألهمية للقضية الفلسطينية على جدول أولويات األجندة السياسية للمجموعة
العربية في األمم المتحدة ،وذلك بدعم كافة مشاريع الق اررات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية وحقه

في إقامة الدولة الفلسطينية واالعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في األمم المتحدة.
 -4الضغط المستمر من قبل المجموعة العربية لكشف زيف ادعاءات إسرائيل الباطلة ،وذلك عبر
تكثيف تحركاها وتنسيق المواقف مع الدول الداعمة للسالم والمؤيدة للقضية الفلسطينية ،من خالل

رفع الغطاء القانوني التمثيلي إلسرائيل في األمم المتحدة ،وتقديم إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية
لما ترتكبه من جرائم بحق التاريخ والقضية والشعب الفلسطيني.
 -5العمل على تنسيق الجهود والتحركات بين المجموعة العربية والمنظمات اإلقليمية األخرى كمنظمة
التعاون اإلسالمي من أجل تعزيز الموقف الفلسطيني والقضية الفلسطينية في المحافل الدولية
وخاصة األمم المتحدة.

 -6يتطلب على الدول العربية إنها الخالفات البينية فيما بينها من أجل مواجهة التحديات التي
تتعرض لها المنطقة العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص ،ولتقوية الموقف العربي

في األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية ،لتفويت الفرصة أمام أمريكا واسرائيل من إمكانية

تمرير أي مخطط وقرار ينهي القضية الفلسطينية.
415

أوًال -المراجع العربية:

قائمة المراجع

أوًال -الكتب:

 -1أبو عابد ،أشرف فتحي ،التحديات اإلقليمية لألمن القومي العربي ومدى انعكاسها فلسطينيا،
ذكرت في :جمال البابا وآخرون ،األمن القومي الفلسطيني :مرتكزات وتحديات ،مركز التخطيط
الفلسطيني ،غزة.2116 ،

 -2إسماعيل ،محمد صادق ،الديمقراطية الخليجية :انجازات واخفاقات ،العربي للنشر والتوزيع،
القاهرة.2111 ،

 -3الكتبي ،سالم سعيد ،دولة اإلمارات العربية المتحدة والقضية الفلسطينية :دراسة تاريخية ،مركز
مداد للدراسات والبحوث ،أبو ظبي.2114 ،

 -4كوستينر ،جوزيف ،التعامل مع التحديات اإلقليمية :دراسة حول مبادرة السالم (ولي العهد
األمير عبدهللا) ،ذكرت في :ايريس غلوزماير وآخرون ،المملكة العربية السعودية في الميزان،

االقتصاد السياسي والمجتمع والشؤون الخارجية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،الطبعة
الثانية.2113 ،

 -5الريمونت ،ريكاردون وآخرون ،ما بعد الثورة :تحديات وآفاق االنتقال الديمقراطي ،ذكرت في

يوسف محمد الصواني وريكاردو رينيه الريمونت ،الربيع العربي :االنتفاضة واإلصالح والثورة،

ترجمة :لطفي زكراوي ،منتدى المعارف ،بيروت.2113 ،

ثانيا -الدوريات:
ً
 -1األزدي ،أحمد ،الثابت والمتغير في السياسة الخارجية السعودية ،مركز الجزيرة للدراسات ،قطر،
 4فبراير .2114

 -2أزمة العالقات الخليجية :في أسباب الحملة على قطر ودوافعها ،وحدة تحليل السياسات في
المركز العربي ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسيات ،قطر ،مايو .2117

 -3األنباري ،حسن وآخرون ،الخارطة السياسية في الوطن العربي بعد الثورات العربية ،شهرية
الشرق األوسط ( ،)22مركز دراسات الشرق األوسط ،األردن-2111 ،

 -4أولريخسن ،كريستيان كوتس ،اإلمارات العربية :تحوالت القوة والدور ،مركز الجزيرة للدراسات،
قطر 8 ،يونيو .2117

 -5تقرير الحالة اإليرانية ،تطور العالقات السعودية – اإليرانية ،مركز الخليج العربي للدراسات
اإليرانية ،مايو .2117

416

 -6رجب ،إيمان ،السياسة الخارجية المصرية والمجتمع الدولي بعد ثورة  31يونيو  ،2113مجلة
أوراق الشرق األوسط ،المركز القومي لدراسات الشرق األوسط ،مصر ،العدد  ،61أكتوبر
.2113

 -7شحاتة ،دينا ومريم وحيد ،محركات التغيير في العالم العربي ،مجلة السياسة الدولية ،العدد ،184
السنة  ،47أبريل  ،2111القاهرة.

 -8عبد العاطي ،عمرو ،السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة يناير :بين االستمرار والتغيير ،مجلة
سياسات عربية ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،قطر ،العدد  ،3يوليو .2113

 -9عبد هللا ،جمال ونبيل الناصري ،سياسة قطر الخارجية :استمرارية أم إعادة توجيه؟ ،مركز
الجزيرة للدراسات ،قطر 24 ،يونيو .2114

-11

عبدهللا ،جمال ،دول الخليج والنووي اإليراني :بين ثبات المبادئ وتغير المصالح ،مركز

الجزيرة للدراسات ،قطر 29 ،يونيو .2115

 -11مساعيد ،فاطمة ،مستقبل الدور اإلقليمي القطري في ضوء الثورات العربية ،مجلة دفاتر
السياسة والقانون ،الجزائر ،العدد  ،11يونيو .2114

ثال ًثا -الرسائل العلمية:

 -1أبو ركبة ،إياد محمد ،أثر التطو ارت اإلقليمية والدولية على العالقات السعودية الفلسطينية
(خالل الفترة  ،)2113 – 2111رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم العلوم السياسية ،كلية

االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،غزة.2115 ،

 -2الرنتيسي ،محمود سمير ،السياسة الخارجية القطرية تجاه بلدان الربيع العربي والقضية
الفلسطينية ،رسالة ماجستير منشورة ،برنامج الدبلوماسية والعالقات الدولية ،أكاديمية اإلدارة
والسياسة للدراسات العليا ،غزة.2113 ،

 -3العدوان ،طايل يوسف ،االستراتيجية اإلقليمية لكل من تركيا وايران نحو الشرق األوسط ،رسالة

ماجستير منشورة ،قسم العلوم السياسية ،كلية اآلداب والعلوم ،جامعة الشرق األوسط ،األردن،

.2113

ابعا -المواقع اإللكترونية:
رً
 -1أحمد ،مبارك مبارك ،من الدبلوماسية الهادئة إلى الخشنة :السياسة الخارجية السعودية..
الدور

والسلوك،

المركز

العربي

للبحوث

والدراسات،

16

 ،http://www.acrseg.org/2631تاريخ زيارة الموقع  12نوفمبر .2117

417

مارس

،2114

 -2آخرها في األمم المتحدة 6 ..مرات دعا فيها السيسي لحل القضية الفلسطينية ،بوابة الوطن
اإلخبارية 21 ،سبتمبر  ،http://bit.ly/2mF101l ،2117تاريخ زيارة الموقع  17نوفمبر
.2117

 -3استراتيجية اإلمارات في مواجهة اإلرهاب ،مجلة درع الوطن 31 ،نوفمبر ،2114
 ،http://bit.ly/2AKXhC9تاريخ زيارة الموقع  14نوفمبر .2117

 -4إسرائيل تضع خطة لالنضمام إلى عضوية مجلس األمن الدولي في  ،2111الشرق األوسط،
 11يوليو  ،http://bit.ly/2APxMPv ،2116تاريخ زيارة الموقع  17نوفمبر .2117

 -5اعتراضات على تعيين مندوب إسرائيل باألمم المتحدة ،موقع الجزيرة نت 1 ،يونيو ،2117
 ،http://bit.ly/2mCErtWتاريخ زيارة الموقع  17نوفمبر .2117

 -6انتخاب إسرائيل لرئاسة اللجنة القانونية باألمم المتحدة ألول مرة ..وأربع دول عربية على األقل
تصوت لصالحها ،القدس العربي 13 ،يوليو  ،http://bit.ly/2zRrKhX ،2116تاريخ زيارة

الموقع  17نوفمبر .2117

 -7أندراوس ،زهير ،االستراتيجية اإلسرائيلية – األمريكية الجديدة ،بوابة الشرق األوسط الجديدة11 ،
أبريل  ،http://bit.ly/2jxmagt ،2117تاريخ زيارة الموقع  16نوفمبر .2117

أندروس ،زهير ،واشنطن :كيري فوجئ من مكالمات وزراء الخارجة العرب لتأييدهم خطابه
 -8ا
الداعم ليهودية إسرائيل وهي نفس الدول التي يسعى نتنياهو التفاقات منفردة معها بدون

الفلسطينيين ،موقع رأي اليوم 1 ،يناير  ،http://bit.ly/2yMMg1K ،2117تاريخ زيارة
الموقع  16نوفمبر .2117

 -9بيناروش ،هينريك سيمرمان ،أمريكا تسعى لتحالفات عربية سنية ومزيد من التقارب مع إسرائيل،
نون بوست 7 ،أبريل  ،http://bit.ly/2im9rtK ،2117تاريخ زيارة الموقع  16نوفمبر .2117

 -11ترحيب عربي ودولي بمبادئ كيري وحذر في الموقف الفلسطيني ،موقع القدس العربي31 ،
ديسمبر  ،http://bit.ly/2AKO9N2 ،2116تاريخ زيارة الموقع  16نوفمبر .2117

 -11ثالثة دول خليجية ضمن التحالف العربي ترحب بـ"مبادرة كيري" ،موقع يماني نت 29 ،ديسمبر
 ،http://bit.ly/2z6XsL7 ،2116تاريخ زيارة الموقع  16نوفمبر .2117

 -12جوشكون ،زينب ،القضية الفلسطينية واسرائيل في ميزان النظام اإلقليمي العربي المضطرب بعد
ثورات الربيع العربي ،هافينغتون بوست عربي 4 ،سبتمبر ،http://bit.ly/2vNAOSd ،2116

تاريخ زيارة الموقع  16نوفمبر .2117

418

 -13خطة المبادئ الستة التي أعلنها كيري بشأن السالم في الشرق األوسط ،موقع مونت كارلو
الدولية 29 ،ديسمبر  ،http://bit.ly/2iYdADq ،2116تاريخ زيارة الموقع  16نوفمبر
.2117

 -14الدبلوماسية المصرية في ثالث سنوات ،موقع أخبار مصر 31 ،يونيو ،2116
 ،http://bit.ly/2jjtU5Lتاريخ زيارة الموقع  12نوفمبر .2117

 -15رجب ،إيمان ،تجديد السياسة الخارجية المصرية في  ،2111مركز األهرام للدراسات السياسية
واالستراتيجية ،القاهرة 9 ،يناير ،http://acpss.ahram.org.eg/News/5639.aspx ،2117

تاريخ زيارة الموقع  12نوفمبر .2117

 -16رمزي ،سمير ،التحول في نمط التحالفات في الشرق األوسط ،مركز البديل للتخطيط والد ارسات
االستراتيجية 7 ،أغسطس  ،http://bit.ly/2zKXk0U ،2117تاريخ زيارة الموقع  14نوفمبر
.2117

 -17زنيند ،حسن ،مئوية بلفور :تراجع القضية الفلسطينية في األجندة العربية ،أكاديمية 2 ،DW
نوفمبر  ،http://bit.ly/2yQE3JS ،2117تاريخ زيارة الموقع  16نوفمبر .2117

 -18سعد ،مصطفى ،الشرق األوسط وتوازن القوى الفاعلة فيه ،صحيفة الحياة 18 ،مايو ،2116
 ،http://bit.ly/1OIdo8zتاريخ زيارة الموقع  11نوفمبر .2117

 -19سليمان ،منى ،قراءة في خطاب السيسي أمام األمم المتحدة ،مجلة السياسة الدولية 21 ،سبتمبر
 ،http://bit.ly/2zPet9B ،2117تاريخ زيارة الموقع  17نوفمبر .2117

 -21الصباح ،عدنان ،ترامب ...صفقة اإلفقار لصالح اإلرضاخ ،صحيفة الحدث 18 ،نوفمبر
 ،http://bit.ly/2zN9ubX ،2117تاريخ زيارة الموقع  19نوفمبر .2117

 -21العبادي :التحديات الخارجية التي تواجه األردن خطيرة ،وكالة كل العرب اإلخبارية 22 ،أكتوبر
 ،http://bit.ly/2zJUURQ ،2114تاريخ زيارة الموقع  15نوفمبر .2117

 -22عبد الوهاب ،أيمن السيد ،السياسة الخارجية المصرية ...بين الثوابت والممانعات اإلقليمية،
مركز

األهرام

للدراسات

السياسية

واالستراتيجية،

القاهرة،

 ،http://bit.ly/2hti0puتاريخ زيارة الموقع  12نوفمبر .2117

27

مارس

،2117

 -23العتوم ،نبيل ،األزمة الخليجية والخيارات الصعبة أمام السياسة الخارجية األردنية ،مركز أمية
للبحوث والدراسات االستراتيجية ،عمان ،http://bit.ly/2z3Nwlg ،تاريخ زيارة الموقع 15
نوفمبر .2117

 -24عدوان ،بيسان ،سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية :من الصراع مع إسرائيل إلى الدفاع عن
أمنها ،موقع مدى مصر 31 ،يوليو  ،http://bit.ly/2wd0cAo ،2117تاريخ زيارة الموقع 17
نوفمبر .2117
419

 -25العدوان ،طاهر ،تحديات خطيرة تواجه السياسة الخارجية األردنية ،موقع الرأي 23 ،أغسطس
 ،http://bit.ly/2AJT9kT ،2112تاريخ زيارة الموقع  15نوفمبر .2117

 -26عز العرب ،محمد ،المملكة الرابعة :تأثيرات تغير والية العهد في السياسة الخارجية السعودية،
مجلة السياسة الدولية ،القاهرة 22 ،يونيو  ،http://bit.ly/2jjM5bv ،2117تاريخ زيارة الموقع

 12نوفمبر .2117

 -27عفيفي ،جميل ،تهديدات خطيرة تواجه األمن القومي المصري ،جريدة األهرام المصرية ،العدد
 ،47149السنة  8 ،141يناير  ،http://bit.ly/2i79A3V ،2116تاريخ زيارة الموقع 12

نوفمبر .2117

 -28علي ،نصر محمد ،السياسة الخارجية المصرية بين محددات الداخل وتحديات الخارج ،مركز
المستقبل للدراسات االستراتيجية 18 ،يناير  ،http://mcsr.net/news114 ،2116تاريخ زيارة
الموقع  12نوفمبر .2117

 -29فهمي ،طارق ،بعد التحوالت في المشهد العربي :مسارات جديدة الستشراف مستقبل الصراع
العربي

اإلسرائيلي،

المركز

العربي

للبحوث

والدراسات،

28

يونيو

،2115

 ،http://www.acrseg.org/39141تاريخ زيارة الموقع  9نوفمبر .2117

 -31القدرة ،أحمد سمير ،األزمة الخليجية في ميزان القوة والتنافس ،الشروق العربي 4 ،يوليو
 ،http://bit.ly/2xitOjB ،2117تاريخ زيارة الموقع  11نوفمبر .2117

 -31القدرة ،أحمد سمير ،القضية الفلسطينية بين قضايا الداخل والخارج ،مركز النور للدراسات27 ،
يونيو  ،http://bit.ly/2w5eKGE ،211تاريخ زيارة الموقع  9نوفمبر .2117

 -32قدري ،سعيد ،السياسة الخارجية المصرية في  ..2111مواقف أكثر وضوحاً ،صحيفة العرب،

لندن ،العدد  9 ،11481ديسمبر  ،http://bit.ly/2hm35tk ،2116تاريخ زيارة الموقع 12

نوفمبر .2117

 -33قمة سرية جمعت نتنياهو والسيسي والعاهل األردني في العقبة ،موقع العربي الجديد 19 ،فبراير
 ،http://bit.ly/2im3UDk ،2117تاريخ زيارة الموقع  16نوفمبر .2117

 -34الكتبي ،ابتسام ،أهم التحوالت الدولية واإلقليمية وتأثيرها في أمن دولة اإلمارات العربية المتحدة،
درع الوطن 14 ،يوليو  ،http://bit.ly/2zxp2Ao ،2116تاريخ زيارة الموقع  12نوفمبر
.2117

 -35كواليس سحب مصر مشروع قرار إدانة االستيطان اإلسرائيلي ،موقع الشروق اإلخباري23 ،
ديسمبر  ،http://bit.ly/2i1Qvik ،2116تاريخ زيارة الموقع  17نوفمبر .2117

 -36كيالي ،ماجد ،من التسوية الفلسطينية إلى التسوية اإلقليمية ،الجزيرة نت 11 ،يوليو ،2117
 ،http://bit.ly/2sZi1Wzتاريخ زيارة الموقع  16نوفمبر .2117
431

 -37مجلس األمن يصوت ضد مشروع قرار فلسطيني إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي،FRANCE 24 ،
 31ديسمبر  ،http://bit.ly/2hHED9O ،2114تاريخ زيارة الموقع  17نوفمبر .2117

 -38المجموعة العربية باألمم المتحدة تطالب بخطوات لوقف توسيع االستيطان ،موقع العربي
الجديد 2 ،فبراير  ،http://bit.ly/2A94Llu ،2117تاريخ زيارة الموقع  17نوفمبر .2117

 -39المجموعة العربية باألمم المتحدة :القضية الفلسطينية هي مفتاح السالم في العالم ،موقع و ازرة
الخارجية القطرية 24 ،نوفمبر  ،http://bit.ly/2AV5eVD ،2115تاريخ زيارة الموقع 17
نوفمبر .2117

-41

المجموعة العربية تدين استمرار االحتالل اإلسرائيلي لأل ارضي الفلسطينية ،موقع

الكويتية اإلخباري 11 ،مارس  21 ،http://bit.ly/2mLad8f ،2116نوفمبر .2117

-41

المجموعة العربية تندد بتوسيع مخططات االستيطان اإلسرائيلية ،صحيفة مكة11 ،

أكتوبر  ،http://bit.ly/2hE83Sl ،2117تاريخ زيارة الموقع  21نوفمبر .2117

 -42محمد ،حمد جاسم ،الدور اإلماراتي الجديد في الشرق األوسط ،شبكة النبأ المعلوماتية 3 ،أكتوبر
 ،http://bit.ly/2d7No5h ،2116تاريخ زيارة الموقع  14نوفمبر .2117

 -43مصر تبرر سحب مشروع قرار إدانة االستيطان اإلسرائيلي ،موقع الحرة اإلخباري 24 ،ديسمبر
 ،http://arbne.ws/2z9lJzX ،2116تاريخ زيارة الموقع  17نوفمبر .2117

 -44مندوب مصر بمجلس األمن :اضطررنا لسحب إدانة االستيطان بسبب الضغوطات والمزايدات،
بوابة الوطن اإلخبارية 23 ،ديسمبر  ،http://bit.ly/2AW95lh ،2116تاريخ زيارة الموقع 17
نوفمبر .2117

 -45ميخائيل ،جورج ،هل تنجح خطة الدول العربية في منع حصول إسرائيل على عضوية مجلس
األمن؟ 4 ،AL-MONITOR ،أكتوبر  ،http://bit.ly/2iqL6mA ،2117تاريخ زيارة الموقع
 17نوفمبر .2117

 -46ناصر ،كرار أنور ،الدور اإلماراتي في صراعات الشرق األوسط ،مركز المستقبل للدراسات
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مدى التزام األمم المتحدة تجاه تطبيق حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
أ.سفيان أحمد محمود الشنباري

ماجستير دراسات الشرق األوسط
جامعة األزهر -غزة

ملخص:

تبحث هذه الدراسة مدى التزام األمم المتحدة تجاه تطبيق حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني

اإلسرائيلي باعتبارها هيئة أممية جاءت إلحالل السلم واألمن الدوليين ،قد أيدت هذا الحل واعتبرته المبدأ

األساسي لنهاية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

أوضحت الدراسة افتقار هيئة األمم المتحدة القوة في تطبيق ق ارراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية ،مما

جعل إسرائيل تتمادي في نشاطها االستيطاني ،ضاربة بق اررات األمم المتحدة.

تجد الدراسة أن فكرة حل الدولتين قد اصطدمت بالكثير من التحديات التي فرضتها إسرائيل على أرض

الواقع من خالل المشاريع االستيطانية وضم األراضي في القدس والضفة الغربية ،التي أفشلت فكرة ورؤية

حل الدولتين.

تناولت الدراسة موقف السلطة الوطنية الفلسطينية من فشل رؤية حل الدولتين ،حيث تبحث السلطة

الوطنية الفلسطينية إقامة دولة فلسطينية على حدود حزيران 1967م ،وعاصمتها القدس الشرقية ،مستندة
على ق اررات الشرعية الدولية 242و 338وقرار 194ألن تحقيق ذلك يؤدي للسالم في المنطقة.

كلمات مفتاحيه (األمم المتحدة ،حل الدولتين ،الصراع ،التسوية)

Abstract
This study searches the extent the United Nations is committed to in
implementing the two-State solution to compromise the Palestinian-Israeli
conflict .Being an international organization meant by bringing peace and
security to the region، supported the two-State solution and considered it as a
basic principle to end the Palestinian-Israeli conflict.
The study showed the United Nations lacks the force to implement its
resolutions regarding the Palestinian issue. Therefore، Israel has extended its
settlement activity، in defiance of the United Nations resolutions.
This study also shows that the idea of two-State solution faced many
obstacles and challenges imposed by Israel through its settlement projects and
the annexation of West Bank and Jerusalem lands. These challenges have
resulted in the failure of this idea.
This study; furthermore، approaches the Palestinian Authority attitude
towards the failure of two-State solution and the policy the PA undertaken
towards.
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The Palestinian Authority aims to establish a Palestinian State on the basis
of the 1967 borders، with East Jerusalem as its capital _based on the legitimate
international resolutions 242،338 and the resolution194، This will bring the
peace to the region.
المقدمة:
فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين تشكلت بعد تصريح وزير الخارجية البريطاني" آرثر بلفور" عام 1917م،

بمنح اليهود الحق بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين ،والتي اتخذتها الحركة الصهيونية مستنداً قانونياً
إلقامة دولتها اليهودية في فلسطين.

ومن ثم أحالت بريطانيا مسألة النظر في تقسيم فلسطين إلى األمم المتحدة ،التي لها الدور الرئيسي إلى

ما آلت إليه القضية الفلسطينية ،بالمصادقة على قرار رقم  181في  29نوفمبر 1947م ،مشروع تقسيم

وبناء على هذا القرار أقامت إسرائيل دولتها ،باعتراف األمم المتحدة
فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية،
ً
بدولة إسرائيل ،ووافقت على انضمام إسرائيل إلى الجمعية العامة بصفة عضو دائم.

تبلورت فكرة حل الدولتين حينما تبنت منظمة التحرير فكرة إنشاء دولة فلسطينية ،وقـد فـتح هـذا التحـول

الجـوهري البـاب فيما بعد إلعالن منظمة التحرير باستقالل دولة فلسطين وقبول حل الدولتين في
تأكيدا بإقامة دولة فلسطين على حدود حزيران 1967م.
15نوفمبر1988مً ،
حيث طالب الفلسطينيون بانسحاب إسرائيل من األرضي التي احتلتها ،إلقامة دولة فلسطينية على حدود

وبناء على ذلك اعترفت منظمة التحرير
 4حزيران  1967على أساس قراري مجلس األمن 242و،338
ً
الفلسطينية بدولة إسرائيل لتدخل بعدها في مفاوضات سرية في أوسلو ،وصوالَ إلى إعالن اتفاق بين
الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي عرف بإعالن المبادئ في 13سبتمبر  ،1993والذي اعتبر تمهيدا إلقامة

دولة فلسطينية على حدود حزيران 1967م ،بعد انتهاء المرحلة االنتقالية للحكم الذاتي ،والدخول في
مفاوضات الحل النهائي لحل القضايا الجوهرية مثل الحدود والقدس والالجئين واالستيطان والمياه.

إال أن المفاوضات بعد ذلك لم تنجح في الوصول إلى تسوية سياسية تؤدي في النهاية إلى قيام دولة

فلسطينية كفلتها ق اررات الشرعية الدولية ضمن حل الدولتين بفعل سياسة إسرائيل على األرض بفرض

وقائع جديدة حالت دون قيام الدولة الفلسطينية ،والرافضة لق اررات األمم المتحدة المنادية بحق تقرير مصير
الدولة الفلسطينية.
مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة في طبيعة وواقع منظمة األمم المتحدة ومدى التزامها في دفع عملية التسوية وصوالُ

لحل الدولتين ،بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967م ،وتتمحور مشكلة البحث في ضعف األمم
المتحدة في تطبيق ق ارراتها على مدار السنوات ،مما تسبب في فرض إسرائيل سياسة األمر الواقع التي

اتبعتها على األرض إلفشال فكرة حل الدولتين.
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تمكن مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسي التالي :ما مدى التزام األمم المتحدة تجاه تطبيق حل الدولتين
لتسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي؟

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي عدة تساؤالت فرعية:
 -1ما هي أهم ق اررات األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية؟

 -2ما مدى مساهمة األمم المتحدة في تطبيق ق ارراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية؟
 -3ما دور الدول الكبرى في األمم المتحدة؟

 -4ما هي التحديات والمعيقات التي فرضتها إسرائيل إلفشال حل الدولتين؟

 -5ما السياسة التي اتبعتها السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه فشل حل الدولتين؟

أهداف الدراسة:

 -1معرفة أهم ق اررات األمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية ،وحل الدولتين.

 -2بيان مدى مساهمة األمم المتحدة في تطبيق ق ارراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية.
 -3االطالع على دور الدول الكبرى في األمم المتحدة.

 -4تسليط الضوء على التحديات والمعيقات التي فرضتها إسرائيل إلفشال حل الدولتين.

 -5التعرف على الجهود الدبلوماسية والسياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية رداً على فشل حل
الدولتين.

أهمية الدراسة:

 -1تساهم الدراسة في معرفه دور األمم المتحدة والموقف الدولي تجاه حل الدولتين.
 -2معرفة واقع الفلسطينيين في ظل الممارسات اإلسرائيلية الرافضة لحل التسوية.
 -3الوقوف على التحديات والمعيقات المعقدة التي أجهضت فكرة حل الدولتين.

 -4تؤكد الدراسة على أهمية قيام دولة فلسطينية للشعب الفلسطيني ذات سيادة كاملة.
 -5تقديم الدراسة إلثراء مؤتمر" األمم المتحدة والقضية الفلسطينية – تحديات وفرص ".

منهج الدراسة:

استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي من خالل التعرف على
مدى التزام األمم المتحدة ودورها في حل الدولتين الذي يقضي بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ضمن

المعطيات واألحداث التاريخية التي رافقت هذه الرؤية عن طريق جمع المعلومات حول األحداث والحقائق
الماضية وفحصها وتحليلها والتأكد من صحتها وعرضها وترتيبها واستنتاج النتائج العامة منها ،للوصول

إلى تفسير األحداث الجارية من خالل تلك المعلومات.

خطة الدراسة:

المحور األول :األمم المتحدة وأزمة تطبيق ق ارراتها.

المحور الثاني :التحديات والمعيقات التي حالت دون تطبيق رؤية حل الدولتين.
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المحور الثالث :سياسة السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه فشل حل الدولتين.
المحور األول :األمم المتحدة وأزمة تطبيق ق ارراتها:

األمم المتحدة :لها عدة مصطلحات :كالمنظمة العالمية ،الحكومة العالمية ،المنظمة األم ،وبالتالي تعرف
بأنها منظمة دولية أنشئت في عام  ،1945وتتكون حتى اآلن من  193دولة عضو.

وتسترشد األمم المتحدة في مهمتها وعملها باألهداف والمقاصد الواردة في ميثاق تأسيسها ،والذي يتناول

حل القضايا التي تواجه اإلنسانية ،مثل قضايا السلم واألمن وتغير المناخ والتنمية المستدامة وحقوق

اإلنسان ونزع السالح واإلرهاب وحاالت الطوارئ الصحية واإلنسانية والمساواة بين الجنسين و الحوكمة
وانتاج الغذاء وغيرها كثير.

وتتيح األمم المتحدة ألعضائها منتدى للتعبير عن وجهات نظرهم من خالل الجمعية العامة ومجلس

األمن والمجلس االقتصادي واالجتماعي وغيرها من األجهزة واللجان .ومن خالل تيسير الحوار بين
أعضائها ،واستضافة المفاوضات كذلك ،أصبحت المنظمة آلية للحكومات إليجاد مجاالت االتفاق وحل

مشاكلها مع بعضها البعض .وأعلى موظف إداري لألمم المتحدة هو األمين العام(.)1
القضية الفلسطينية وفق ق اررات الشرعية الدولية:

فلسطين وفق القانون الدولي :تضمنت نصوص القانون الدولي على الكثير من األحكام والمعايير

والمفاهيم المتعلقة بحقوق الدول والشعوب واألفراد ،أما األعراف واألحكام والقواعد والمبادئ التي تشكل

منظومة قانونيـة دوليـة شـاملة لحماية الحقوق األساسية للفرد والشعوب ،فهي تـسمى بالـشرعة الدولية

لحقوق اإلنسان .والمسألة المركزية في هذه المنظومة إنها تقوم على قاعدة الحق فـي استقرار اإلنسان في
إطار حياته وحقه في البقاء في بلده ومغادرته والعودة إليـه ،وان حـق العودة إلى الوطن يعتبر حقا طبيعيا

لصيقا ومطلقا ال يمكن تجـاوزه أو وقفـه أو انتهاكـه أو نكرانه ،حتى في حاالت الطوارئ واالحتالل،
وبالنسبة ألي سلطة احتالل فقد نصت هـذه المنظومة على إلزام السلطة المحتلة ،إضافة إلى التزاماتها

المنصوص عليها فـي اتفاقيـات الهاي لعامي1897و1917م ،واتفاقيات جنيف لعام 1949وملحقها عام
1977م ،بأن تلتزم وتتقيـد أيضا بالمبادئ والقواعد الواردة في االتفاقيات الدولية لحماية وضمان حقوق

اإلنسان ،وفـي حال مخالفة ذلك ،ينبري القانون الدولي الجزائي ليفرض عقوبات على سلطات الدولة
المنتهكة لها(.)2

( )1موقع األمم المتحدة.2117 ،
( )2الصوراني ،غازي( .)2118حق العودة وخيار الدولة العربية الديمقراطية .رسالة ماجستير غير منشور .غزة :جامعة األزهر.

ص.21
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ق اررات األمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين:
دعت األمم المتحدة إلى ممارســة حق الشــعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير

والسيادة ،كما أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة على الحقــوق غير القابلة للتصرف للشــعب الفلســطيني

في فلســطين ،بما فيها حق االستقالل دون أي تدخــل أجنبــي واالســتقالل الوطني والســيادة .كما شــجبت
الجمعية العامة الحكومة المسئولة عن حرمان الشــعب الفلسطيني من حقــه في تقرير المصيــر معتبرة
الحرمان من ذلك الحق انتهاك جســيم لميثاق األمم المتحدة(.)1

الق اررات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة وأهمها:

 -1قرار رقم  :111الصادر بتاريخ29نوفمبر عام :1947والذي يتضمن خطة تقسيم فلسطين،

موصيا بتقسيم أراضيها إلى ثالث كيانات ،ويشمل القسم األول دولة عربية ،والثاني دولة يهودية ،أما
القسم الثالث فهي القدس حيت وضعها القرار تحت وصاية األمم المتحدة وقد جاء في مشروع القرار:

عندما يصبح استقالل الدولة العربية أو اليهودية نافذاً ،كما هو منصوص عليه في المشروع ،ويكون
البيان والتعهد المنصوص عليهما في هذا المشروع قد وقعا من قبل الدولة ،يصبح عندئذ من المالئم أن

عضوا في األمم المتحدة ،وبذلك سهل القرار اغتصاب فلسطين
ينظر بعين العطف إلى طلب قبولها
ً
وأضفى الشرعية الدولية على دولة إسرائيل ،وحال دون قيام دولة فلسطينية عضو في األمم المتحدة"(.)2
وبالتالي يعتبر قرار التقسيم من أهم الق اررات وأكثرها خطورة من الناحية السياسية ،والذي بموجبه منح

إسرائيل دولة يهودية لها ارض وسكان على حساب الحقوق التاريخية للسكان األصليين للفلسطينيين
بأرضهم ،والذي من شأنه فتح الباب أمام إسرائيل بتمكين سيادتها على ارض فلسطين ،لذلك اعتبرت

الحركة الصهيونية انتداب بريطانيا على فلسطين التي اتخذته "عصبة األمم" عام 1921م ،مرجعية "

الوطن القومي" وبينما قرار 181عام 1947م ،اعتبرته مرجعية " الدولة اليهودية " حيث تجاهلت قيادة

المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي ،الشرط الموازي لهذا القرار ،مثل
تلك التي تحظر انتهاك "حقوق المجتمعات غير اليهودية في فلسطين"؛ واالرتباط بإقامة "دولة عربية"،
وبقاء مدينة القدس كيان منفصل تحت نظام دولي يدار من قبل األمم المتحدة؛ وما يتبع ذلك من شروط

خاصة(.)3

 -2قرار رقم :174الصادر في ديسمبر :1948قرار أكد على وجوب حق العودة لالجئين

الفلسطينيين في اقرب وقت ممكن إلى ديارهم التي هجروا منها عام  ،1948والعيش بسالم مع جيرانهم،
( )1عريقات ،صائب( .)2111األسس القانونية الداعمة لالعتراف بالدولة الفلسطينية .صحيفة الحياة الجديدة .العدد  .5711ص.9
( )2ثابت ،أمجد( .)2113بدائل دبلوماسية فلسطينية لمواجهة التحديات السياسية لالعتراف بدولة فلسطين في األمم المتحدة .رسالة

ماجستير غير منشورة .غزة :جامعة األزهر ،ص .29

( )3ديفيز ،اوري( .)2119الجدل في صالح حل مولد لدولة واحدة .مجلة قضايا إسرائيلية .العدد  .34رام هللا :المركز الفلسطيني

للدراسات اإلسرائيلية ،ص .51
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ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات من قبل السلطات المسئولة للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم

وعن كل مفقود أو مصاب بضرر ،وفًقا لمبادئ القانون الدولي ،وتسهيل عودة الالجئين واعادة تأهيلهم
االجتماعي واالقتصادي ،والمحافظة على االتصال الوثيق بمدير إغاثة األمم المتحدة لالجئين

الفلسطينيين( .)1وتعود أهمية هذا القرار كونه القرار الوحيد الذي ُيعرف حقوق الالجئين الفلسطينيين بصورة
جماعية ويطالب بحقهم بالعودة كمجموعة قومية إلى وطنهم األصلي فلسطين.
 -3قرار األمم المتحدة التاريخي رقم  ،3236الصادر بتاريخ 22نوفمبر :1974والذي يؤكد على

الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني كحق تقرير المصير وحق الشعب الفلسطيني في االستقالل وعودة
الالجئين إلى ديارهم واالعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية واعتبارها عضو مراقب وحقها في االشتراك في

جميع مؤسسات األمم المتحدة ومؤتمراتها الدولية(.)2

الق اررات الصادرة عن مجلس األمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين:

عضوا من بين أعضاء األمم المتحدة ،ويتميز
مجلس األمن :يتكون مجلس األمن من خمسة عشر
ً
مجلس األمن بوجود قسمين من األعضاء ،القسم األول تضم األعضاء الدائمين ،وتتكون من خمس دول

كبرى معينة باالسم وهي الصين ،وفرنسا ،وروسيا ،والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا،
الواليات المتحدة األمريكية ،وكانت هذه الدول وقت إنشاء األمم المتحدة القوى الموجهة للسياسة الدولية
بال منازع ،أما القسم الثاني فتتكون من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بصفة دورية لمدة سنتين،
ادال ويتم انتخابهم بقرار صادر من
على أن يراعى توزيع مقاعد الدول غير الدائمة توزيعا جغرافيا ع ً

الجمعية العامة بأغلبية الثلثين"(.)3

ويضطلع مجلس األمن بموجب أحكام ميثاق األمم المتحدة بمهمة أساسية هي حفظ السلم واألمن الدوليين

وهو بذلك يتمتع بصالحيات واسعة تسمح له باللجوء إلى استعمال القوة ،واتخاذ التدابير الالزمة بما يتعلق
بفرض إجراءات ردعية وعقوبات دولية واقتصادية وعسكرية ،على الدول المخالفة لنصوص الق اررات

ررات مجلس األمن ملزمة وتسري تجاه كافة الدول"(.)4
الدولية ،وتكون ق ا

ومن ق اررات مجلس األمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين:

 -1قرار رقم  :242الصادر في  22نوفمبر عام  1967عن مجلس األمن ،والذي جاء بعد

هزيمة الدول العربية في الحرب العربية اإلسرائيلية في حزيران  ،1967وقد جاء نص القرار" إن مجلس

األمن يعرب عن قلقه المستمر بشأن الوضع الخطر في الشرق األوسط ،إذ يؤكد عدم جواز االستيالء
( )1الجمعية العامة لألمم المتحدة ،1948 ،قرار .194
( )2الصوراني ،2118،مرجع سابق ،ص.23 .
( )3ثابت ،2113،مرجع سابق ،ص.29 .

( )4كريم ،خلفان( .)2111مجلس األمن وتحديات السلم واألمن العالميين دراسة على ضوء مقترحات إصالح منظمة األمم المتحدة.

مجلة المفكر .العدد  .11الجزائر ،ص.41
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على األراضي بالحرب ،والحاجة إلى العمل من اجل سالم دائم وعادل في المنطقة ،حيث أكد القرار على
انسحاب القوات المسلحة اإلسرائيلية من األراضي التي احتلتها في الحرب األخيرة ،واحترام واعتراف بسيادة

ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة ،واستقاللها السياسي وحقها في العيش بسالم ضمن حدود آمنه

ومعترف بها(.)1

 -2قرار رقم  :331الصادر في 22اكتوبر  ،1973والذي صدر عقب حرب  ،1973والتي كانت

بين سوريا ومصر من جهة و إسرائيل من جهة أخرى ،وقد كانت على جبهتين السورية في مرتفعات

الجوالن والمصرية في سيناء ،حيث طالب القرار بوقف إطالق النار ودعوة جميع األطراف المشاركة في
القتال بتنفيذ قرار مجلس األمن  )1967( 242بجميع أجزائه بانسحاب إسرائيل من األراضي التي احتلتها

من سيناء وجوالن وغزة والضفة ،واطالق مفاوضات بين األطراف المعنية بإشراف مالئم إلقامة سالم

عادل ودائم في الشرق األوسط (.)2

حيث نجد فكرة حل الدولتين تبلورت على أساس قراري 242و  338حينما تبنت منظمة التحرير
الفلسطينية تلك الفكرة واعتبرته الحل الوحيد القابل للتطبيق والقائم على االعتراف بدولة فلسطين على

حدود حزيران 1967م ،وعاصمتها القدس الشرقية ،واالستناد إلى ق اررات الشرعية الدولية 242و.338

 -3قرار رقم  :1515الصادر في 19نوفمبر2113م ،عن مجلس األمن ،والذي يستند في ديباجته

إلى الق اررات السابقة ذات الصلة والسيما الق اررات  242لسنة  1967و  338لسنة  1973و  1397لسنة
 2112ومبادئ مدريد ،إذ يرحب القرار بالمساعي الدبلوماسية التي تبذلها الهيئة الرباعية الدولية بشأن

خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية ويحث األطراف بأن تفي بالتزاماتها الواردة في خريطة

الطريق بالتعاون مع اللجنة الرباعية على تحقيق الرؤية المتمثلة في وجود دولتين إسرائيل وفلسطين
جنبا إلى جنب في سالم ضمن حدود آمنة ومعترف بها(.)3
تعيشان ً

وعليه يؤكد قرار رقم  ،1515على حل الدولتين ،الذي حدد في فحواه أن األراضي الفلسطينية للدولة

الفلسطينية المستقلة يجب أن تكون على أراضي عام 1967م ( ،الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية
وقطاع غزة ) كحدود وان ق اررات مجلس األمن وباألخص  242و  338يطالبان إسرائيل باالنسحاب حتى

حدود الرابع من حزيران لسنة 1967م ،كمرجعية قانونية في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وان أي

( )1ق اررات األمم المتحدة :1975 ،ص.69.

( )2مؤسسة الدراسات الفلسطينية ( .)1975ق ار ارت األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي .1975-1947المجلد
األول .بيروت :مركز الوثائق والدراسات.

( )3مجلة الدراسات الفلسطينية( .)2114قرار مجلس األمن رقم  .)2113(1515المجلد  .15العدد  ،57ص.182
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تسوية مع اإلسرائيليين يجب إن تقود إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود  1967وعاصمتها
القدس الشرقية(.)1

 -4ق ار ار رقم  :1151الصادر في 16ديسمبر2118م عن مجلس األمن ،والذي يشبه في بنوده

قرار رقم  1515الصادر عام  ، 2113حيث يؤكد القرار من جديد رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها
جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها ،كما رحب مجلس
دولتان ديمقراطيتان ،إسرائيل وفلسطينً ،
األمن بإعالن انابوليس 2118م ،وأيد المفاوضات التي أطلقها المؤتمر وجهود الرباعية لتنفيذ خطة
خريطة الطريق ،وتوخي سالم شامل على أساس المبادرة العربية ،وأعلن إبقاء المسالة قيد النظر أي انه

أكد أن مرجعية المفاوضات الثنائية المدعومة من المجتمع الدولي تعود إلى مجلس األمن(.)2

ق اررات محكمة العدل الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية:

تقدمت األمم المتحدة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بخصوص الجدار العازل ،وقد

أصدرت المحكمة في 9يوليو2114م ،رأيها االستشاري والتي اعتبرت الجدار غير شرعي ومخالفاً للقانون

الدولي ،وطالبت إسرائيل بوقف بنائه وتعويض المتضررين الفلسطينيين ،واعتبرت المحكمة أن الجدار

يعيق حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ،وأن بناءه يعد ضماً فعلياً لألرض ،ونسفا لفكرة إقامة الدولة

الفلسطينية بجانب إسرائيل(.)3

إال إن رأي محكمة العدل الدولية االستشاري يبقى غير ملزم للجانب اإلسرائيلي بوقف الجدار العازل ،فما

تلك اآلراء إال توصيات رفعت ولكن دون األخذ بها كقرار يلزم إسرائيل فيها.

لذلك لو تم تطبيق جميع ق اررات األمم المتحدة ذات الصلة بقضية فلسطين ،كان لها أن تشكل دفاعا مهما

عن الحقوق الفلسطينية ،وستكون موضوعا لقيم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومبادئ القانون الدولي،
التي تشكل أفضل إطار مرجعي لحل عادل ودائم للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني(.)4

وعليه نجد أن مشكلة كل هذه الق اررات بقيت حب ار على ورق غير ملزمة على الجانب اإلسرائيلي ،بفعل

إرادة القوى الكبرى المؤسسة لمنظمة األمم المتحدة التي دعمت المواقف اإلسرائيلية وبالحفاظ على

مصالحها في المنطقة ،وأبقت إسرائيل تتصرف على أنها دولة فوق القانون.
أزمة تطبيق ق اررات األمم المتحدة بحق القضية الفلسطينية:

تعد هيئة األمم المتحدة المسئولة على حفظ السلم واألمن الدوليين ،إال أنها لم تتمكن من تنفيذ مهامها في
تسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،فقد كانت األمم المتحدة سببا أساسيا في هذه القضية عندما أقرت
( )1عيسى ،حنا( .)2111/7/4د.حنا عيسى :قرار مجلس األمن يعتبر قاعدة ملزمة إلقامة الدولة الفلسطينية .وكالة معا اإلخبارية.
منhttp://www.maannews.net/Content.aspx?id=296642 :

( )2ق اررات مجلس األمن2118 ،

( )3زين الدين ،سالم( .)2116جريمة الفصل العنصري (الجدار اإلسرائيلي) .الجزائر :جامعة تبسة ،ص.52
( )4ديفيز ،2119 ،مرجع سابق ،ص49
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واعترفت بقبول عضوية دولة إسرائيل حين أصدرت قرار  273بتاريخ 11مايو1949م ،بشرط أن تقبل

إسرائيل بدون تحفظ االلتزامات الواردة في ميثاق األمم المتحدة ومقرراتها وخصوصا قرار التقسيم رقم
181وقـرار حـق العودة لالجئين رقم  194كشرط لقبول عضويتها في األمم المتحدة ،وهذا ما نص عليه
أيضا "بروتوكول لوزان" في 12مايو1945م ،الذي تضمن اعتراف "إسـرائيل الصريح بحق الفلسطينيين في

العودة وتعهدها بتطبيق قرار التقسيم(.)1

ِ
تماما ،اتجهت
غير أن إسرائيل التي التزمت رسميًّا باحترام هذه الق اررات لم تف بالتزاماتها بل على العكس ً
تصرفاتها قبل العضوية وبعدها في الطريق المضاد .فال هي احترمت حدود التقسيم وشروطه ،وال هي

أقرت ،أو تقر بحق الشعب الفلسطيني في العودة والتعويض .ورغم هذا كله لم تفكر األمم المتحدة يوماً ما
في مساءلتها عن خرق شروط العضوية ،أو حتى عن إمعانها في خرق التزاماتها بموجب الميثاق .وهو ما
يبرر من الناحية القانونية فصلها من األمم المتحدة عمالً بالمادة السادسة منه(.)2

التوظيف األمريكي لمنظمة األمم المتحدة:

بعد انتهاء الحرب الباردة عام1991م ،بانهيار االتحاد السوفيتي ،أتاح للواليات المتحدة األمريكية

باالنفراد ،استنادا إلى مقومات القوة الشاملة التي تمتلكها مقارنة بقدرات الدول األخرى ،فكان لها أن وظفت

قدراتها للتأثير لصالح تامين نظام دولي أحادي القطبية يؤمن إنفرادها بالقيادة العالمية ،وذلك من خالل

توظيف األمم المتحدة والسيما جهازها التنفيذي الرئيس الممثل بمجلس األمن ،المسئول عن حفظ السلم

واألمن الدوليين ،بدعمها والترويج لدور األمم المتحدة على الساحة الدولية ،لضمان استخدام المنظمة
كوسيلة نافعة لدبلوماسيتها العالمية من ناحية ،وبانسياق المنظمة وراء اإلستراتيجية األمريكية وأهدافها،

ر إلضفاء الشرعية الدولية على أنماط سلوكها المختلفة من ناحية أخرى(.)3
واتخاذها إطا اً

بفعل تلك المعطيات وظفت الواليات المتحدة األمريكية األمم المتحدة كأحد أدواتها السياسية ،وخاصة أنها

تجمع أممي من حول العالم ،فكان للواليات المتحدة الدور المهم في إضفاء الشرعية على الق اررات التي
تنسجم مع المصالح واألهداف األمريكية ،األمر الذي يعزز الهيمنة األمريكية على الساحة الدولية ،في

المقابل تستخدم الواليات المتحدة نظام حق النقض أو حق االعتراض " الفيتو" في رفض واجهاض أي
مشروع أو مقترح مخالف ألهدافها وبالتالي نظام حق الفيتو أعطى الواليات المتحدة والدول دائمة العضوية

في مجلس األمن هذا االمتياز هو الذي يميزها عن باقي األعضاء األخرى ويجعلها في مركز يسمح لها
باالستئثار على المنظمة والتأثير على نشاطها في مجال السلم واألمن الدوليين ذو األبعاد المختلفة(.)4
( )1الصوراني ،2118 ،مرجع سابق ،ص19

( )2الموسوعة الفلسطينية( .)2117إسرائيل في األمم المتحدة (عضوية) ،منhttp://cutt.us/3nvde :

( )3علي ،سليم( .)2117التوظيف األمريكي لمنظمة األمم المتحدة في معالجة القضايا الدولية “السودان إنموذجاً” .القاهرة :المركز
الديمقراطي العربي.

( )4كريم ،2111 ،مرجع سابق ،ص.51
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وهنا نجد التوظيف األمريكي للمنظمة الدولية في تسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يعد إحدى اآلليات

الرامية إلى تعزيز الهيمنة األمريكية على أهم قضية في الشرق األوسط ،حيث حظيت إسرائيل بدعم

سياسي من قبل الواليات المتحدة ،وحلفائها باستخدام حق النفض"الفيتو" لمنع التنفيذ العملي بإفشال
واجهاض أي قرار من مجلس األمن يلزم إسرائيل بوقف احتاللها لألراضي الفلسطينية ،أو يدينها باستخدام

القوة المفرطة تجاه الفلسطينيين(.)1

وبالتالي ندرك إن المسألة ال تتعلق باألمم المتحدة كمؤسسة ،فإن من يتحمل المسؤولية ،هي تلك الدول

التي صاغت هذه المنظمة الدولية بما يخدم مصالحها ،ومنحت نفسها حق االعتراض "الفيتو" على أي
قرار لمجلس األمن ال يتفق مع مصالحها ،فالواليات المتحدة األميركية ،كانت بالمرصاد ألي قرار ملزم

يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ،كما أنها هي من تمنع وال تزال االعتراف بدولة فلسطين كعضو

كامل العضوية في األمم المتحدة .وتوجيه اللوم للواليات المتحدة وتحميلها المسؤولية األساس ال يعفي

الدول األربع األخرى صاحبة الفيتو في مجلس األمن ،فهي لو أرادت فعال أن تغير هذا السلوك وازدواجية
المعايير الستطاعت التأثير(.)2

مما سبق نجد األمم المتحدة ليست بالقوة األممية التي تفرض األمن والسلم حول العالم ،حيث أظهرت
عجزها على لعب دور الئق بها وعلى تنفيذ لوائحها على أرض الواقع لحل الصراع بين الجانبين

الفلسطيني واإلسرائيلي ،وذلك ألن مجلس األمن ال يقوم بمهمة ما إال إذا سمحت بذلك مصالح الواليات

المتحدة األمريكية ،ولكي يكون لألمم المتحدة دور قوي باعتبارها الهيئة األممية على جميع دول العالم،
بمقدورها إحالل السالم الدائم في المنطقة ،عليها بأال تكون الواليات المتحدة العامل المخول للوساطة بين
الفلسطينيين واإلسرائيليين ،وذلك بالنظر ألن تسوية األزمة ذات أبعاد أممية ،الستقرار المنطقة ،فوجود

القررات التي تجرم أو
الواليات المتحدة يذكي الصراع بإمداد إسرائيل بالسالح واستخدام حق الفيتو لوقف ا
تغرم إسرائيل(.)3

المحور الثاني :التحديات والمعيقات التي حالت دون تطبيق رؤية حل الدولتين:

قبل التحدث عن التحديات والمعيقات التي حالت دون تطبيق رؤية حل الدولتين ،علينا أن نتعرف أوال
على ماهية تلك الرؤية أو فكرة حل الدولتين ومن ثم الخوض في التحديات والمعيقات التي تقف في وجه

هذا الحل.

( )1صالح ،محسن( .)2117األربعون في قضية فلسطين رؤية إسالمية .بيروت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،ص.19-18
( )2برهوم ،باسم( .)2117/9/18الفلسطينيون واألمم المتحدة .الحياة الجديدة ،منhttp://cutt.us/xFEmL :

( )3مضية ،سعيد( .)2111/9/1إعادة القضية الفلسطينية إلى األمم المتحدة ضرورة ملحة .موقع حزب الشعب الفلسطيني ،من:
http://cutt.us/9SzYK
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مفهوم حل الدولتين:
البداية كانت عندما اقترحت بريطانيا على األمم المتحدة تشكيل لجنة دولية لدراسة الوضع في فلسطين،
وعرفت تلك اللجنة باسم "انسكوب" وقد درست الوضع ورفعت توصياتها في تقرير لألمم المتحدة في

31أغسطس1947م ،وقد أوصت بتقسيم فلسطين إلى دولتين :إحداهما عربية واألخرى يهودية ،وضمان
حرية الوصول إلى األماكن المقدسة ،كما قدمت اللجنة مشروعين للدولتين المفترضتين في فلسطين،
ُعرف األول بمشروع األغلبية والذي نادى بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية ،وعرف الثاني
بمشروع األقلية ويقترح قيام حكومتين إحداهما عربية واألخرى يهودية مستقلتين استقالالً ذاتياً ،وتتألف

منهما دولة اتحادية باسم دولة فلسطين(.)1

إال إن فكرة حل الدولتين تبلورت حينما تبنت منظمة التحرير سنة 1974م ،البرنامج المرحلي والقائم على

فكرة إنشاء دولة فلسطينية على أي بقعة محررة من أرض فلسطـين ،وقـد فـتح هـذا التحـول الجـوهري البـاب
تأكيدا
فيما بعد إلعالن منظمة التحرير باستقالل دولة فلسطين وقبول حل الدولتين في 15نوفمبرً ،1988

بإقامة دولة فلسطين على حدود حزيران  ،1967وقد اعترفت األمم المتحدة بإعالن االستقالل في قرارها

رقم  177/43المؤرخ في 15ديسمبر ،1988وقررت الجمعية العامة لألمم المتحدة استعمال اسم فلسطين
بدالً من اسم منظمة التحرير في منظومة األمم المتحدة(.)2

حيث طالب الفلسطينيون بانسحاب إسرائيل من األرضي التي احتلتها ،إلقامة دولة فلسطينية على حدود
 4حزيران  1967على أساس قراري مجلس األمن 242و ، ،338وبناءا على ذلك اعترفت منظمة

التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل ليعلن بعدها بدء المفاوضات بأوسلو ،وصوالَ إلى إعالن اتفاق بين
الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي عرف بإعالن المبادئ في  13ديسمبر  ،1993والذي اعتبر تمهيدا إلقامة
دولة فلسطينية على حدود 1967بعد انتهاء المرحلة االنتقالية للحكم الذاتي خالل خمس سنوات ،والدخول
في مفاوضات الحل النهائي لحل القضايا الجوهرية مثل الحدود والقدس والالجئين واالستيطان والمياه.

إال أن المفاوضات بعد ذلك لم تنجح في الوصول إلى تسوية سياسية تؤدي في النهاية إلى قيام دولة
فلسطينية كفلتها ق اررات الشرعية الدولية ضمن حل الدولتين بفعل سياسة إسرائيل على األرض بفرض

وقائع جديدة حالت دون قيام الدولة الفلسطينية ،والرافضة لق اررات األمم المتحدة المنادية بحق تقرير مصير

الدولة الفلسطينية.

ي شير الكاتب جناثان بروان في مقال له لمؤسسة كارينغي للسالم العالمي أن عملية حل الدولتين اعتمدت
على دبلوماسية صيغتها (األرض مقابل السالم) إلنشاء كيان سياسي فلسطيني في الضفة الغربية وغزة،

( )1أبو جاسر ،مروان( .)2113رؤية حل الدولتين وأثرها على التسوية السياسية للقضية الفلسطينية .رسالة ماجستير غير منشورة.
غزة :جامعة األزهر ،ص .22

( )2الغندور ،يعقوب( .)2112/12/11دراسة قانونية حول خطوة حصول فلسطين على صفة (دولة غير عضو) بصفة مراقب لدى
األمم المتحدة .إذاعة الرأي ،منhttp://cutt.us/x6LjS :
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وهو األمر الذي لم يتحقق .ومع أن معظم الالعبين الدوليين ،والعديد من اإلسرائيليين والفلسطينيين ،ما

زالوا يفضلون إتباع هذه الدبلوماسية ،إال أن هذا ال ينفي مشاركة جميع الفرقاء في تقويض فاعليتها ،سواء

كان ذلك بدون قصد أحيانا أو عن قصد أحيانا أخرى(.)1

يرى الباحث أن الكاتب بروان قد ساوي بين الجالد والضحية ،فمن قوض عملية السالم هي إسرائيل بعد

الممارسات التي فرضت على األرض من بناء جدار الفصل العنصري ،وتقطيع أوصال االمتداد الجغرافي
للمدن في الضفة الغربية ،وارتفاع وتيرة االستيطان في القدس والضفة الغربية ،كل هذه الممارسات قد

أجهزت على رؤية حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية.
موقف الدول الكبرى من رؤية حل الدولتين:

أوًال-موقف الواليات المتحدة األمريكية من حل الدولتين:

قدم الرئيس األمريكي جورج بوش االبن ،خطة خارطة الطريق لحل القضية الفلسطينية والتي تركزت على
إقامة دولة فلسطينية عام  ،2115على حدود 1967م ،وتستند الخطة على مرجعيات مؤتمر مدريد،
ومبدأ األرض مقابل السالم ،وق اررات األمم المتحدة 242و 338واالتفاقيات التي توصل إليها الطرفين

سابًقا ،والمبادرة العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت ،كحل للدولتين لتسوية الصراع في الشرق
األوسط ،في المقابل كانت خطة خارطة الطريق على الجانب الفلسطيني صارمة بخصوص نصوصها

والتي تناولت وقف ما يسمى العنف واإلرهاب ،وتنفيذ إصالحات سياسية وادارية مطلوبة من الجانب

الفلسطيني ،بتدخل دولي في وضع بنود اإلصالح ،وعلى الجانب الفلسطيني فقط التنفيذ دون الحاجة إلى
موافقته ،وهو ما جعل الواليات المتحدة من الناحية الفعلية هي الحكم الرئيسي على األداء الفلسطيني(.)2

إال أن خارطة الطريق فشلت بعد رفض إسرائيل التعاطي مع خارطة الطريق بحجة أنها مليئة بالثغرات

األمنية المهددة ألمن إسرائيل ،وأنها تكرر نفس اإلشكاليات التي وردت في اتفاقية أوسلو ،باإلضافة إلى

أنها أرجأت التفاوض حول قضايا الحل النهائي إلى نهاية مراحل خارطة الطريق ،مما فشلت في ظل

التعنت اإلسرائيلي.

ولكن سرعان ما عاد أمل الفلسطينيين ،بعد أن تولى الرئيس األمريكي باراك أوباما مقاليد الحكم في البيت

األبيض؛ وجدد أوباما ،وعد سلفه ،بوش ،في تبني "حل الدولتين" ودعم قيام دولة فلسطينية إلى جانب
"إسرائيل" ومواصلة السعي من أجل قيام دولة فلسطين ،وحدد نهاية عام 2112م ،تاريخ انتهاء واليته

األولى موعداً لقيام الدولة الفلسطينية.

( )1بروان ،جناثان( .)2118زوال حل الدولتين .مؤسسة كارينغي للسالم العالمي ،ص.1

( )2الشقاقي ،خليل وأحمد ،عائشة(يناير .)2113/مدخل لفرض وصاية دولية على الفلسطينيين أم طريق نحو دولة مستقلة ذات
سيادة؟ .المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ،منhttp://www.pcpsr.org/ar/node/295 :
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أسهمت دعوة أوباما هذه ،في رسم أفق جديد أمام عملية السالم ،الفلسطينية اإلسرائيلية ،والعربية

اإلسرائيلية ،حتى إنه جرى ربط إمكانية انطالق عملية السالم الشامل "بـحل الدولتين" وقيام الدولة
الفلسطينية(.)1

إال إن إدارة الرئيس األمريكي أوباما ،لم تنفذ ذلك الوعد واكتفت بمواصلة السعي وممارسة الضغط على

إسرائيل ،في إشارة واضحة عن تخليه عن حل الدولتين واتباع سياسة ممنهجة داعمة إلسرائيل لم تختلف
في الواقع عن سابقاتها من اإلدارات األمريكية ،سواء الجمهورية منها أو الديمقراطية في االنحياز

إلسرائيل ،وقد جاء موقف إدارته عكس التوقعات التي كانت تشير إلى انه سيحدث تغيي اًر جوهرياً في

السياسة الخارجية األمريكية عقب تولي أوباما الحكم ،وتحديداً بعد خطابيه في أنقرة وجامعة القاهرة.
فموقف إدارة أوباما ودبلوماسيته تجاه القضية الفلسطينية كانت مناصرة ومنحازة بشكل كامل إلسرائيل من

حيث تأييد مطلب اإلسرائيليين باعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة ،في المقابل رفضه حق العودة

الفلسطيني ،ومن ناحية االستيطان لم يستطع إجبار نتنياهو على وقف االستيطان ،وعارض إصدار قرار
من األمم المتحدة ينتقد االستيطان ،وأيد أن القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل ،وعليه انتهت واليته

دون تحقيق قيام دولة فلسطينية(.)2

بعد تنصيب دونالد ترامب رئيساً للواليات المتحدة ،كان ينتظر الفلسطينيون مواقف داعمة لحل الدولتين
والقضية الفلسطينية بتفاصيلها الكثيرة ،االستيطان ،القدس ،قضية الالجئين ،والتطلع إلى إمكانية حصول
فلسطين على عضوية األمم المتحدة والمنظمات الدولية ،إال أن موقف ترامب كان مندفع بقوة نحو دعم

إسرائيل وتصوراتها وبخاصة فيما يتعلق بحل الدولتين ،حيث أشار ترامب خالل حملته االنتخابية إلى أن

حل الدولتين ليس ممكناً طالما أن الفلسطينيين ال يعترفون بإسرائيل كـدولة يهودية وال يتوقفون عن
التحريض ،كما أنه ال يوافق في ذات الوقت على أن إسرائيل هي دولة احتالل ،وأن أي انسحاب من

الضفة الغربية ينبغي أن يكون في إطار حدود بإمكان إسرائيل حمايتها(.)3

اعتبرت تلك التصريحات مفاجأة للجانب الفلسطيني وأكثر قبوال لدي الجانب اإلسرائيلي ،حين تناول قضية
حل الدولتين على أنها ليس الحل الوحيد لتسوية الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ،معرجا على خيارات بديلة

قد تؤدي للسالم ،فكانت تلك التصريحات بمثابة انحياز علني تام إلسرائيل ومعززة للموقف اإلسرائيلي
الرافض إلقامة دولة فلسطينية بجانب إسرائيل وهذا ما ذكره وزير التعليم اإلسرائيلي نفتالي بينيت ،زعيم
حزب البيت اليهودي ،الذي وصف حديث ترامب بأنه يشبه إنزال العلم الفلسطيني عن السارية ،في إشارة

( )1مناع ،معين( .)2119/11/16مستقبل الدولة الفلسطينية في ظل "حل الدولتين" .وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية ،من:
https://paltoday.ps/ar/post/63282

( )2ابوختلة ،صالح( .)2115سياسة الرئيس أوباما تجاه القضية الفلسطينية .2112-2119مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث
والدراسات .العدد ،36ص.248-247

( )3السهلي ،نبيل( .)2117/2/2حل الدولتين والعهد األميركي الجديد .صحيفة الحياة ،منhttp://cutt.us/OkZB9 :
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النتهاء فكرة إقامة دولة فلسطينية .أما وزير العلوم ،أوفير أكونيس ،فاعتبر أن "هذا يمثل نهاية فكرة خطرة

وخاطئة ،وهي إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ،فيما رأت وزيرة الثقافة ،ميري ريغيف ،أن هذه

التصريحات تشكل بداية لمرحلة دبلوماسية جديدة ،إضافة لنهاية التجميد االستيطاني في األراضي
الفلسطينية المحتلة(.)1

تلك التصريحات جاءت مخالفة وتخلي فعلي عن ثابت من ثوابت السياسة األميركية منذ انطالق عجلة

التسوية بين الجانبين في مؤتمر مدريد 1991م ،والذي اعتبرته السلطة الوطنية الفلسطينية تصريح
بإعطاء الضوء األخضر للحكومة اإلسرائيلية اليمينية الحاكمة بنسف فكرة حل الدولتين ،والمضي في ضم

المناطق الفلسطينية ،في ظل قناعات إسرائيلية متزايدة بأن وجود ترامب يمثل نهاية مشروع الدولة
الفلسطينية.

فالواليات المتحدة ابتعدت عن خطوات السالم وعدم االلتزام بالشرعية الدولية ،وحاولت وضع مرجعية

خاصة لعملية السالم بدالً من ق اررات األمم المتحدة ،وتنصلت من المواقف التقليدية المعلنة حول القدس

والمستوطنات والالجئين ،وافتقدت إلى آلية تضع المفاوض الفلسطيني على قدم المساواة مع اإلسرائيليين،
وعملت على استدراجه إلى اعتماد نهج البدء في تسوية القضايا السهلة وتأجيل القضايا الصعبة والمعقدة

إلى المرحلة النهائية ،دون وضع الضوابط والقيود على حرية تحرك الطرف اإلسرائيلي(.)2

وعليه نرى أن كل الدالئل تشير أن رؤساء الواليات المتحدة على مر الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي لم

يلتزموا بالق اررات الدولية ،بل حاولوا وضع مرجعية خاصة بهم لعملية التسوية ،بدالً من ق اررات األمم

المتحدة ،وعدم ممارسة ضغوط حقيقية من جانبهم على إسرائيل في تطبيق ق اررات األمم المتحدة بل كانوا

داعمين لتوجهات ومواقف إسرائيل ،وملتزمين بحماية أمنها ،باعتباره ثابت من ثوابت السياسة األمريكية ال
يتغير بتغير الرئيس أو الحزب الحاكم .مؤكدين دائما على أن الجانب الفلسطيني عليه أن يعترف بيهودية

إسرائيل ،قبل الشروع بحل الدولتين ،األمر الذي له اثر بالغ في شطب قرار حق العودة لالجئين
الفلسطينيين من أجندة األمم المتحدة ،باإلضافة إلى تنصلها من المواقف التقليدية المعلنة حول قضايا

الحل النهائي.

ثانيا-موقف االتحاد األوروبي من حل الدولتين:
ً
كان لالتحاد األوروبي موقعه على الصعيد اإلقليمي والدولي ،إال بعد انتهاء الحرب الباردة ،ونتيجة
للتغيرات على الساحة الدولية ،بهيمنة الواليات المتحدة األمريكية على رأس النظام الدولي ،أصبح دور
االتحاد األوروبي مكمل للدور األمريكي ،حيث ال يستطيع القيام بمبادرة مستقلة لتسوية القضية الفلسطينية

( )1ابوعامر ،عدنان( .)2117/3/19حل الدولتين ...قراءة في البدائل .العربي الجديد ،منhttp://cutt.us/JQORy :

()2الطويل ،يوسف(.)2111البعد الديني لعالقة أمريكا باليهود واسرائيل وأثره على القضية الفلسطينية خالل الفترة(.)2119-1948
رسالة ماجستير غير منشورة .غزة :جامعة األزهر ،ص.159
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على ضوء ق اررات األمم المتحدة ومجلس األمن ومرجعيات مؤتمر مدريد للسالم عام 1991م ،دون
التنسيق المسبق مع الواليات المتحدة(.)1

فكانت المواقف الدولية على مر العقود غير ملزمة لتسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في منطقة الشرق
األوسط ،فنجد الموقف األبرز لفرنسا والتي أعلنت تمسكها بخيار الدولتين ،واعتبرت فرنسا على لسان
مندوبها في مجلس األمن بأن بناء المستوطنات يشكل خط ار على السالم وحل الدولتين ،ويسبب بتوتير

األوضاع على األرض ،وان ما يجري من توسع استيطاني مخالف لق اررات المجتمع الدولي جاء ذلك
معقبا على قرار إدانة االستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلة رقم  ،2334بأنه قرار تاريخي ،والقرار
األول الذي يتبناه مجلس األمن فيما يخص الصراع العربي الفلسطيني اإلسرائيلي منذ عقود(.)2

لكن قدرة فرنسا ومعها االتحاد األوروبي على المناورة محدودة ،وخاصة في ظل إدارة الرئيس األمريكي
ترمب من خروج المملكة المتحدة من
الجديد دونالد ترامب والذي افتعل مواجهات أخرى معهم ،كموقف ا
االتحاد األوروبي وحثه باقي الدول على االقتداء بها ،وهو ما يعد دعوة لتفكيك االتحاد األوروبي(.)3

التحديات والمعيقات أمام حل الدولتين:

-1موقف إسرائيل من التسوية السياسية لحل الدولتين:
يقوم الموقف اإلسرائيلي من الدولة الفلسطينية على أساس االعتبارات الدينية والتاريخية واإلستراتيجية

واالقتصادية واألمنية والسياسية؛ فمختلف التيارات السياسية هناك ترى بأن فلسطين جزٌء من أرض
"إسرائيل" .وعلى هذه الخلفية ،يتبلور في "إسرائيل" اإلجماع الذي يدعو إلى عدم العودة لحدود الرابع من

حزيران/يونيو1967م ،والقدس عاصمة موحدة لـدولة إسرائيل ،وبقاء الكتل االستيطانية في الضفة الغربية
تحت السيطرة اإلسرائيلية ،وعدم السماح بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة(.)4

لذلك منذ انطالق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي إبان مؤتمر مدريد عام ،1991وصوال
لتوقيع اتفاقية أوسلو والتي توصل إليها رئيس الحكومة اإلسرائيلي األسبق إسحاق رابين مع رئيس منظمة

التحرير الفلسطينية آن ذاك ياسر عرفات في مدينة واشنطن األمريكية في 13سبتمبر 1993م ،وسمي

االتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرية في عام 1991م ،أفرزت هذا

االتفاق في ما عرف بمؤتمر مدريد.

( )1طافش ،هشام( .)2111موقف االتحاد األوروبي تجاه القضية الفلسطينية 2113-1993م .رسالة ماجستير غير منشورة .غزة:
جامعة األزهر ،ص د.

( )2وكالة وفا لألنباء والمعلومات الفلسطينية( .)2117/12/23ألول مرة منذ  36عاما :مجلس األمن الدولي يتبنى بأغلبية ساحقة
ق ار ار بإدانة االستيطان ،منhttp://cutt.us/na9fL :

( )3حمامي ،إبراهيم( .)2117/2/21ترمب وخيار حل الدولتين .الجزيرة نت ،منhttp://cutt.us/CwvXp :
( )4مناع ،2119 ،مرجع سابق.
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واعتبرت اتفاقية أوسلو ،أول اتفاقية رسمية مباشرة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ،حيث شهدت
دور هاماً في عملية الحراك السياسي والحزبي على الساحة اإلسرائيلية،
عملية التسوية السلمية في إسرائيل ًا
من التجاذبات والمناكفات الحزبية التي أدت إلى انقسام بعض األحزاب واندماج أخرى ،وانتقال أصوات
الناخبين اإلسرائيليين من معسكر إلى آخر ،إشارة إلى معارضة الجمهور اإلسرائيلي لعملية التسوية على

حل القضايا الجوهرية مع الجانب الفلسطيني(.)1

حينها لم ترض أحزاب اليمين اإلسرائيلية المتشددة عن تحركات رابيين السياسية فتم اغتياله عام 1995م،

في إشارة واضحة لرفض الجانب اإلسرائيلي ألي عملية تسويه تقضي في النهاية إلى إقامة دولة فلسطينية

على حدود حزيران 1967م ،ألن ما قام به رابيين يتعارض مع نظرية التوسع اإلسرائيلي "إسرائيل الكبرى"
والذي يتبناها غالبية الزعماء والقادة اإلسرائيليين.

وعليه نجح حزب الليكود في االنتخابات اإلسرائيلية عام 1996م ،على حساب حزب العمل ،وتولي
بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة اإلسرائيلية ،الذي كان له األثر السلبي على عملية السالم وشلها ،حيث

تنكرت حكومة بنيامين نتنياهو لعملية السالم ،وانتقد االنسحاب السريع للقوات اإلسرائيلية ،وعمل على

إفشال المرحلة االنتقالية الهادفة إلى قيام دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين وتجاهل شعار األرض
مقابل السالم الذي رفعته اإلدارة األمريكية ،ورفع شعار األمن مقابل السالم وأطلق العنان لتوسيع العمليات

االستيطانية ،لخلق توتر يؤدي إلى عدم قيام دولة فلسطينية والتهرب من تنفيذ استحقاقات المرحلة

االنتقالية(.)2

وبالتالي فإن الحكومات اإلسرائيلية في أي مفاوضات هناك الءات معروفة سابًقا لدى المفاوض اإلسرائيلي
وهي ال عودة لحدود عام 1967م ،ال للتفاوض على القدس ،والبد من اعتراف الفلسطينيين بيهودية
الدولة.

وعليه نجد إسرائيل ال تبحث سوى عن حكم ذاتي للفلسطينيين يديرون شئونهم الخاصة دون سيادة على
األرض ،والمياه ،والمعابر ،والعالقات الخارجية ،وبعيدا عن تحمل إسرائيل أعبائهم ،في المقابل تعمل

إسرائيل على ثالث مسارات متوازية ،ستحدد بعدها معالم الدولة الفلسطينية إن أنشئت ،وهو إتمام بناء

الجدار العازل ،وتوسيع وتيرة االستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة ،بفرض وقائع جديدة ،على
الجانب الفلسطيني أن يوافق عليها بحكم األمر الواقع ،ومن ثم قد يتم التوافق على وجود دولة فلسطينية

منزوعة السالح أشبه بالحكم الذاتي منزوع السيادة.

وهذا ما أشار إليه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عام2119م ،موافقة حكومته على "قيام دولة

فلسطينية" .ضمن شروط يعلم بان الجانب الفلسطيني سيرفضها ،وهي :االعتراف بـ"إسرائيل دولة يهودية"،
( )1ملكة ،جهاد( .)2113اليهود الروس ودورهم في الحياة السياسية اإلسرائيلية( :)2111-1991رسالة ماجستير غير منشورة .غزة:
جامعة األزهر ،ص.112

( )2ثابت ،2113 ،مرجع سابق ،ص.52-51
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واقرار بقاء القدس عاصمة موحدة لـ"دولة إسرائيل" ،واعالن التنازل عن حق الالجئين بالعودة .هذا

باإلضافة إلى شرط إطالق مساري التسوية :السوري واللبناني والبدء بعملية التطبيع(.)1

وفي تصريح أخر لرئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت قوله :أن فكرة إقامة دولة فلسطينية على أرض

"إسرائيل " قد عفا عليها الزمن وأصبحت في خبر كان ،مطالبا ضم المزيد من أراضي الضفة الغربية،
وأنه يجب االنتقال من مرحلة البحث عن الحل إلى مرحلة التعايش مع المشكلة(.)2مضيفا أن حل الدولتين

الذي التزم به رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في خطاب بار إيالن غير قابل للتطبيق.

-الممارسات اإلسرائيلية التي أعاقت حل الدولتين:

استمرت إسرائيل في تقويض قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية التي تُشكل األساس لقيام تلك الدولة ،من
خالل اتخاذ خطوات أحادية الجانب منذ بدء العملية السلمية مع الفلسطينيين سنة 1993م ،حيث عمدت
إلى إحداث تغييرات جغرافية على أرض الواقع ،خالفاً لما تم االتفاق عليه ،وذلك بأن ال يقوم أي من
الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني باتخاذ أية خطوات من شأنها إحداث أي تغيير عن قضايا الحل الدائم(

القدس والمستوطنات والحدود والمياه والالجئين) ،حيث استمرت إسرائيل بالبناء االستيطاني في الضفة

الغربية والقدس ،وتعمدت فرض حدود سياسية جديدة من خالل جدار العزل العنصري ،وذلك باقتطاع

مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين ،ومصادر المياه الجوفية في الضفة الغربية لتكون تحت

سيطرتها ،وهذا باإلضافة إلى نبذ حق الالجئين بالعودة إلى ديارهم(.)3

حيث وصفت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن أقوال نتنياهو واجراءاته الميدانية التوسعية دليل على

غياب شريك سالم إسرائيلي جدي ،وتمثل إعالنا إسرائيلياً جديداً عن رفض التفاوض وفًقا ألسس
ومرجعيات دولية واضحة ،وتجسد في ذات الوقت إمعانا إسرائيليا في إفشال الجهود الدولية واألميركية
ٍ
ماض في حسم
الستئناف المفاوضات ،وتعكس حقيقة أن الجانب اإلسرائيلي يتفاوض مع نفسه ،وهو

قضايا الوضع النهائي من جانب واحد وبقوة االحتالل(.)4

ونذكر هنا ممارسات إسرائيل لفرض وقائع وحقائق جديدة لطمس معالم قضايا الحل النهائي ،والتي تهدف

من خاللها بعدم إمكانية قيام دولة فلسطينية وجاءت على النحو التالي:

( )1مناع ،2119 ،مرجع سابق.

( )2وكالة فلسطين 24اإلخبارية( .)2113/6/17وزير إسرائيلي :حل الدولتين "في خبر كان" ،السلطة تطلب توضيحات ،من:
https://www.pal24.net/news/6495.html

( )3صالح ،محسن ،وآخرون( .)2119التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  .2119بيروت:مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.

( )4و ازرة الخارجية والمغتربين( .)2117/11/5نتنياهو يتفاوض مع نفسه لحسم قضايا الحل النهائي بقوة االحتالل ،من:
http://cutt.us/ighZC
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 قضية القدس:تعتبر قضية القدس من القضايا شديدة التعقيد والحساسية في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،لذلك تشهد
القدس كل يوم حالة اشتباك تطال كل مناحي الحياة فيها ،بطريقة ممنهجة ومنظمة تتبعها إسرائيل من
خالل تحويل القدس إلى مدينة يهودية السكان والديانة والثقافة واللغة والعمران ،لتفضي في نهاية األمر

عاصمة إسرائيل ،لذلك عمدت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة على وضع االستراتيجيات الخاصة التي
ترمي إلى تهويد مدينة القدس على ارض الواقع بشقيها الغربي والشرقي ،عن طريق زيادة أعداد السكان

اإلسرائيليين فيها من خالل إقامة المستوطنات حول المدينة ،واحاطتها بالجدران العازلة ،إضافة إلى
ممارسة سياسة الضم والقضم لألراضي المجاورة لها ،للتضييق على السكان الفلسطينيين لدفعهم إلى ترك

المدينة بعد أن أضحى ما يقارب  %91من أراضي المدينة تحت سيطرة االحتالل مقابل  %11فقط تحت
تصرف الفلسطينيين(.)1

حيث تعتبر إسرائيل أي تسوية سياسية مقبلة لن تشمل القدس ،باعتبارها عاصمة موحدة لها ،وهذا ما أكده

"ديفيد بن غوريون" أول رئيس وزراء إسرائيلي حين قال :ال معنى إلسرائيل بدون القدس ،وال معنى للقدس
بدون هيكل ،لقد شكل الهيكل ذريعة في إستراتيجية إسرائيل الحتالل المدينة والسيطرة عليها ،وتجلى ذلك

في كل المواقف السياسية الرسمية والشعبية في إسرائيل ،وتم تعزيز شعار" القدس عاصمة موحدة وأبدية

لدولة إسرائيل" باعتباره غير خاضع ألي مناقشة أو مساومة في أي مكان أو زمان(.)2

فقد أقرت الحكومة اإلسرائيلية في يوليو ،1981قانون أساسي ،األخطر على مدينة القدس باعتبار القدس

عاصمة إسرائيل ،والذي جاء في نصه َّ
أن هذا القانون يستهدف تعزيز مكانة القدس كعاصمة إلسرائيل،

وترسيخ ذلك عبر قانون أساس أقرته لجنة الكنيست التاسعة ،وذلك لضمانة توحيد القدس واعتبارها مق ار

للمؤسسات الحكومية المختلفة وتحديد األماكن المقدسة فيها وضمان حرية أبناء كل ديانة(.)3

قائال إن سيادة إسرائيل على
وهذا ما أكده رئيس الوزراء اإلسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو والذي أعلن ً

القدس قضية غير قابلة للنقاش ،معتب اًر القدس ليست مستوطنة ،وانما هي عاصمة إسرائيل ،ونرفض وقف

االستيطان فيها ،ويقول أنه يتبع سياسة أسالفه بشأن البناء في القدس مؤكدا على استمرار البناء في
القدس كحق طبيعي ،مع بقاء األحياء والتجمعات التي يسكنها اليهود تحت السيطرة اإلسرائيلية في أي

حل سياسي قادم(.)4

وبناء على ذلك جاء قرار مجلس األمن رقم  478الصادر في  31يونيو1981م ،رداً على مصادقة
ً
الكنيست لهذا القانون ،ليؤكد بعدم جواز االستيالء على األرض بالقوة ،مما فيه انتهاكاً للقانون الدولي،
( )1ملكة ،2113 ،مرجع سابق ،ص.115

( )2ابوجاسر ،2113 ،مرجع سابق ،ص.57

( )3شبكة أجيال( .)2111/12/24الكنيست يناقش قانون اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل ،منhttp://cutt.us/weOqB :
( )4سما اإلخبارية( .)2114/11/7نتنياهو :القدس عاصمتنا وهي ليست مستوطنة ،من http://cutt.us/20vj8
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واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على األراضي الفلسطينية وغيرها من
األراضي العربية ومما يسبب مضاعفات على السالم واألمن في المنطقة ،معتب اًر جميع اإلجراءات

واألعمال التشريعية واإلدارية التي اتخذتها إسرائيل ،القوة المحتلة ،والتي غيرت معالم مدينة القدس

خصوصا "القانون األساسي" األخير بشأن القدس ،هي إجراءات
الشريف ووضعها واستهدفت تغييرها،
ً
باطلة أصالً ويجب إلغاؤها؛ معتب اُر هذا العمل عقبة جدية أمام تحقيق سالم شامل وعادل ودائم في الشرق
األوسط(.)1

فكان رد إسرائيل بمواصلة فرض الوقائع في القدس إلسدال الستار عن المطالبة بالقدس ضمن أي تسوية

بناء على قرار رقم
مقبلة ،ضاربة بكل ق اررات األمم المتحدة التي وضعت القدس تحت السيادة الدولية ً
 ،181حيث أعتبر روبرت سيري مبعوث األمم المتحدة في القدس أن استمرار إسرائيل في بناء
المستوطنات "يقوض احتمال استئناف المفاوضات والتوصل إلى حل الدولتين في الصراع" وهذا ما أكده

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل خطابه في األمم المتحدة قوله :أن االســتيطان يجســد جوهر

سياسة تقــوم على االحتالل العســكري االســتيطاني ألرض الشــعب الفلســطيني ،مع كل ما يعنيه من

اســتعمال للقوة الغاشــمة والتمييز العنصري متهما إسرائيل بممارسة سياسة تطهير عرقي تعتمد أســاليب
متعددة بهدف أبعاد الفلسطينيين عن أرضهم ،معلالً وقف المفاوضات بسبب عدم وقف االستيطان الذي

أدى إلى فشل جوالت الحوار السابقة(.)2

إال إن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات وضم األراضي في تحدي واضح للمجتمع الدولي واستهتا اًر
بق اررات األمم المتحدة على أنها دولة فوق القانون ،فأصبحت تسيطر على كل مجريات الحياة في القدس،
على مرأى ومسمع من العالم كله ومن األمة العربية واإلسالمية ،وبدأت بطمس معالم المدينة المقدسة
وتنفيذ مخططات التهويد من خالل ضم أكبر مساحة من األراضي في أقل وقت ،ثم سارعت إسرائيل إلى

تطبيق قانون الغائبين على جميع أمالك الغائبين العرب ،وبهذا القانون وضعت إسرائيل يدها على

مساحات واسعة من أراضي مدينة القدس(.)3

وعليه نرى أن ممارسات إسرائيل في القدس تأتي إلفشال أي تقاسم للقدس بالتساوي بين الدولتين ،مما
أدى إلى تقويض حل الدولتين وعدم قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وهذا ما نراه في ظل

التعطيل اإلسرائيلي لمسارات التفاوض ،والتي تهدف من خالله إحكام سيطرتها على القدس بالكامل قبل
الدخول في أي مفاوضات في شأن قضايا الحل النهائي.

( )1مؤسسة الدراسات الفلسطينية( .)1981قرار رقم  )1981( 478بتاريخ  21آب/أغسطس  ،1981منhttp://cutt.us/d7Zns :
( )2موسى ،نائل( .)2111الرئيس :فلسطين تبعث من جديد وكفى آلخر احتالل .جريدة الحياة الجديدة .العدد  ،5718ص11

( )3بارود ،نعيم( .)2112استحقاق الدولة وقضايا الحل النهائي القدس في قضايا الحل النهائي .مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث
اإلنسانية .المجلد  ،21العدد الثاني ،ص.614
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 -االستيطان وجدار الفصل العنصري:

جيدا بان استيطانها يعد انتهاكاً للقانون الدولي اإلنساني ،فالمادة  49من اتفاقية جنيف
تعلم إسرائيل ً
الرابعة لسنة  1949تنص على انه (ال يجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين
إلى اإلقليم المحتل ،والمادة /8ب من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة  ،1998تعتبر
االستيطان من قبيل جرائم الحرب) .كما وصدرت مجموعة من الق اررات عن كل من مجلس األمن الدولي

والجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتوقف عن بناء أو توسيع المستوطنات ،وتؤكد عدم

شرعيتها(.)1

وهذا ما أشار إليه جيفري فيلتمان مساعد األمين العام لهيئة األمم المتحدة للشئون السياسية ،خالل جلسة

مجلس األمن والتي خصصت لبحث الوضع في الشرق األوسط ،عن دعم األمم المتحدة الستئناف
مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،وبدء مفاوضات حل الدولتين وبناء الدولة الفلسطينية،

قائال :نشعر بالقلق من استمرار االستيطان لمعارضته القانون
والذي دعا إلى وقف االستيطان اإلسرائيلي ً

الدولي(.)2

رغم ذلك كانت الضفة الغربية مسرح للمشاريع اإلسرائيلية في فرض وقائع جديدة من خالل سياسة
االستيطان والتهويد المستمر وضم األراضي للوصول إلى حالة تمنع قيام دولة فلسطينية ،على أرض

الضفة الغربية ،فعمدت على تقسيم الضفة الغربية إلى بقع صغيرة منفصلة عن بعضها البعض ،يسكنها
الفلسطينيون وتكون محاطة بأسوار وحواجز ،فيما باقي األراضي تظل مناطق استيطان إسرائيلي ،وهذا ما

اسماه الرئيس اإلسرائيلي األسبق أرئيل شارون بخطة (جلد النمر) ألنها عبارة عن بقع مثل جلد النمر،
وذلك لمنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة(.)3

مما جعل حلم حل الدولتين ،أم ار غير واقعي ،وشبه مستحيل ،مع ظهور إحصاءات أكدت وجود أكثر من

نصف مليون مستوطن يعيشون ضمن الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها األمم المتحدة في 29نوفمبر

2112م(.)4

فقد واجه المفاوض الفلسطيني رفض الجانب اإلسرائيلي في وقف مشاريع االستيطان ،مما أدى إلى

انغالق مسار التسوية السياسية ،فاستمرت إسرائيل في بناء جدار الفصل العنصري الذي اعتبر ترسيم
( )1ابوسلمي ،احمد( .)2115/5/28عيسى :إسرائيل تتهرب من قضايا الحل النهائي وتصعد االستيطان .موقع أمد لإلعالم ،من:
https://www.amad.ps/ar/Details/75247

( )2سام برس( .)2113/4/25فيلتمان :الوضع المالي لفلسطين في خطر ويجب علينا العمل على مساعدة الفلسطينيين ،من:
http://www.sampress.net/portal/news-432.htm

( )3نجيب ،وليم ،ونصار ،جورج( .)2114مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية في القانون الدولي .بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،
ص.251

( )4شبكة نداء القدس( .)2113/6/2نصف مليون مستوطن بالضفة الغربية يجعلون حلم حل الدولتين غير واقعي ،من:
http://nedaalquds.com/arabic/?p=7904
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للحدود من طرف واحد ،وهـي مخالفـة لالتفاقيات المعقودة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة
إسرائيل ،ويعد إقامة الجـدار مخالفاً لكل القوانين واألعراف الدولية واإلنسانية ،وهذا ما أكدته محكمة العدل
الدولية في 9يوليو 2114م حيث نصت صراحة على عدم شرعية إقامة الجدار ومخالفتـه للقـانون الدولي
واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م ،الخاصة باألراضي الواقعة تحـت االحـتالل ،وعليه فإنه يجب

زلته(.)1
إا

ووفق تلك السياسة تقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية بمشروع إلدانة االستيطان في األراضي الفلسطينية

عبر األمم المتحدة ،فتم صدور قرار رقم  2334من قبل مجلس األمن الدولي وبغالبية أعضائه ،بإدانة
االستيطان اإلسرائيلي على األراضي المحتلة عام 1967م ،بما فيها القدس الشرقية ،والذي اعتبر إنشاء

المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي ،وعقبة أمام تحقيق حل الدولتين واحالل السالم

العادل ،كما طالب القرار بوقف فوري لكل األنشطة االستيطانية على األراضي الفلسطينية ،وأوضح أن
أي تغييرات على حدود عام 1967م ،لن يعترف بها إال بتوافق الطرفين(.)2

رحبت السلطة الوطنية الفلسطينية بقرار  2334الذي يدين االستيطان ووصفته بالتاريخي ،حيث بموجب

القرار الذي يتضمن بندا بتقديم األمين العام لألمم المتحدة تقري ار دوريا لمجلس األمن حول االستيطان،

والذي من الممكن استثماره من خالل الحراك الدولي والذي أعطى أساسا قانونينا للفلسطينيين في مواجهة

إسرائيل باللجوء إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية التي من شأنها تعمل على

فتح تحقيق مع إسرائيل وتعزز مقاطعتها وتطالبها بوقف االستيطان في المناطق المحتلة .حيث يرى
الرئيس محمود عباس أن القرار يفتح الباب من أجل المفاوضات والوصول إلى حل الدولتين و"القدس

الشرقية عاصمة لدولة فلسطين" يعتقد مراقبون أن األهم هو وضع األرضية القانونية لمحاكمة إسرائيل
بسبب أنشطتها االستيطانية ،وتعزيز مقاطعتها دوليًّا(.)3

اضحا على هذا القرار على لسان" أوفير جندلمان ،المتحدث باسم
في المقابل جاء الرفض اإلسرائيلي و ً
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ،أن تل أبيب ترفض رفضا قاطعا "القرار المشين المعادي" لها
الذي تم تبنيه في األمم المتحدة ،لوقف االستيطان في األراضي الفلسطينية ،مؤكدا عدم االلتزام به"(.)4

( )1األستاذ ،صبحي( .)2111الجدار الفاصل ومستقبل الدولة الفلسطينية دراسة في الجغرافية السياسية .مجلة جامعة األزهر .سلسلة
العلوم اإلنسانية .المجلد  .12العدد ،1ص.341

( .(24/12/2016(RT)2إسرائيل تثأر من الدول الراعية لقرار مجلس األمن بشأن االستيطان ،منhttp://cutt.us/VNN9z :

( )3صادق ،ميرفت( .)2116/12/26قرار إدانة االستيطان يعزز محاكمة إسرائيل ومقاطعتها .الجزيرة نت ،من:
http://cutt.us/UHL5v

( )4هبة برس( .)2116/12/24إسرائيل تثأر من الدول الراعية لقرار مجلس األمن بشأن االستيطان ،من:
http://www.hibapress.com/details-89509.html
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إذن القرار بمثابة حجر أساس البد للسلطة الوطنية الفلسطينية أن تستثمره في مواصلة الحراك الدولي
والهجوم السياسي باألمم المتحدة ومؤسساتها ووضع خطط وقواعد جديدة ألي عملية سياسية مع

اإلسرائيليينِ ،بحث المجتمع الدولي لتطبيق تلك الق اررات الصادرة عن األمم المتحدة ،وصوالً إلى االعتراف
بالدولة الفلسطينية على حدود حزيران 1967م.

تعقيبا لما ذكر إن فكرة حل الدولتين أصبحت في مهب الريح وذلك في ظل التوسع االستيطاني في الضفة
ً
الغربية والقدس واصرار إسرائيل على فرض وقائع ديموغرافية جديدة على األرض بالقوة ،أدى إلى صعوبة
تحقيق رؤية حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية مستقبالً ،وهذا ما أكده أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة

التحرير الفلسطينية صائب عريقات قوله :بأن إس ـرائيل قامــت بانتهاك جميــع االتفاقات الموقعة مــع منظمة
التحرير الفلسطينية بما في ذلك إعالن المبادئ واالتفاق المرحلي .وأهم من هذا كله قامت الحكومات

اإلس ـرائيلية بتحويل الواقع الديموغرافي والجغرافي لألراضي الفلســطينية المحتلة بهدف ترسيخ السيطرة
اإلسرائيلية على األراضي الفلســطينية التي تسعى إسرائيل إلى ضمها ،وفي الوقت ذاته استمرت إسرائيل

في تشريد الفلسطينيين من هذه األراضي .وقد حققت إسرائيل هذا الهدف من خالل إقامة جدار الفصل

والمستوطنات وسياسة اإلغالق على الرغم من االلتزامات التي تعهدت بها بموجب القانون الدولي
واالتفاقات المبرمة(.)1

 حق عودة الالجئين:تعاملت األمم المتحدة مع قضية فلسطين على أنها قضية الجئين منذ 1949م ،حيث أصدرت األمم

ار بحق الالجئين في العودة إلى بيوتهم وقراهم وأرضهم التي أخرجوا منها سنة 1948م ،ضمن
المتحدة قرًا
قرار رقم  ،194وأكدت هذا الحق دائماً في أكثر من  121قرًا
ار على مدى السنوات الماضية؛ إال أن أياً
منها لم ينفذ بسبب إصرار الكيان الصهيوني على رفضها ،وعدم جدية الدول الكبرى والمجتمع الدولي في

إجبارها على ذلك مع العلم أن حق العودة هو حق طبيعي فردي وجماعي ،تدعمه كافة الشرائع السماوية
والقوانين والمواثيق الدولية(.)2

إال إن اإلسرائيليين في مجمل اتجاهات النشاط السياسي واأليديولوجي لديهم ،الزالوا يرفضون االعتراف
بق اررات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية الالجئين الفلسطينيين ،ألسباب أيديولوجية ،متمثلة في إقامة دولة

يهودية خالصة ،وترى في وجود أعداد كبيرة من الفلسطينيين فيها يؤثر على طابعها اليهودي ،وقد عبر
رئيس الوزراء األسبق إسحاق شامير عام 1992م ،عن ذلك بقوله":إن حق العودة لن يحدث في أي وقت

وبأي شكل وال بأي طريقة" ثم صرح رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو :أن عودة الفلسطينيين تهدد أمن

( )1عريقات ،2111 ،مرجع سابق  ،ص .9
( )2صالح ،2117 ،مرجع سابق ،ص.18
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اإلسرائيليين وطابع الدولة اليهودية ،وليس ثمة متسع لماليين الفلسطينيين ،وأصبحت ق اررات األمم المتحدة

المتعلقة بالالجئين ملغاة ،وعلى الدول العربية توطينهم في الدول التي يعيشون فيها"(.)1

وعليه تبقى قضية الالجئين قضية شائكة ،من قضايا الحل النهائي ،خاصة في ظل رفض إسرائيل على

مدار حكوماتها المتعاقبة حق العودة لالجئين ،رغم ق اررات الجمعية العامة لألمم المتحدة بحق العودة،

وعلى رأسها قرار  ،194جعل من رؤية حل الدولتين مشلولة بسبب رفض التعامل مع قضية ثابتة من

قضايا الحل النهائي.

في ختام هذا المحور نجد أ ن إسرائيل اتسمت سياستها اإلستراتيجية من البداية على ترحيل الفلسطينيين

من فلسطين ،وهي سياسة مازالت قائمة ونشطة ولكن تطبق بين الحين واألخر على فترات معينة ،من
اجل إخالء فلسطين من الفلسطينيين ،لذلك تعتبر الخطط الصهيونية وجود الفلسطينيون كشعب مستقل

وقابل لالستمرار ،ينكر جوهر فكرة الدولة الصهيونية ،لذلك إسرائيل تمعن في فرض وقائع على األرض
إلفشال أي مساعي لحل الدولتين.

وهذا ما كشفت عنه وثيقة خاصة تناولت الخطط الصهيونية بعنوان "األرض الموعودة خطة صهيونية من

الثمانينيات" والتي تُفشل أي فكرة أساساً لوجود دولة فلسطينية بجانب إسرائيل ،فقد نصت بأن على إسرائيل
رفض أي تنازالت أو تقسيم لألراضي لصالح الفلسطينيين أو إقامة كيان لهم ،حيث تؤكد الخطة
الصهيونية بأنه " ليس في اإلمكان أن نظل نعيش في الوضع الحالي بدون فصل الشعبين ،حيث نصت
خطتهم على ترحيل العرب الفلسطينيون إلى األردن وبقاء اليهود في المناطق التي تقع غربي نهر األردن،

معللين ذلك بعدم تحقيق التعايش والسالم الحقيقي في البالد إال إذا فهم العرب أنه بدون حكم يهودي بين

األردن والبحر لن يكون لديهم وجود أو أمن .ولن يحصلوا على وطن خاص بهم أو على األمان إال في
األردن"(.)2

المحور الثالث :سياسة السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه فشل حل الدولتين:
بعد فشل المفاوضات ،التي استمرت على مدى عقدين ،في سلسلة طويلة ومتتالية من اللقاءات

والمفاوضات ،تعرضت القيادة الفلسطينية إلى خيبة أمل ،بعد فشل عملية التسوية ،في إقامة دولة
فلسطينية على حدود حزيران1967م ضمن حل الدولتين ،في المقابل استمرت إسرائيل في تثبيت الحقائق
خصوصا ،كما واجه
على األراضي واقامة مشاريع التهويد واالستيطان في الضفة الغربية عموماً والقدس
ً
المفاوض الفلسطيني تعنت الجانب اإلسرائيلي ،الرافض لوقف مشاريع االستيطان ،مما أدى إلى انغالق
مسار التسوية ،هذا باإلضافة إلى سعي حكومة بنيامين نتنياهو إلى فرض شرط االعتراف بيهودية إسرائيل

()1ابوجاسر ،2113 ،مرجع سابق ،ص.85

( )2إينون ،أوديد( .)2119األرض الموعودة خطة صهيونية من الثمانينيات (ترجمة :ليلى حافظ) .القاهرة :مكتبة الشروق الدولية،
ص.46
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على الجانب الفلسطيني ،وأمام هذا المشهد أصبحت السلطة الوطنية الفلسطينية بحاجة ماسة إلى تحقيق
إنجاز ما ،حتى لو كان معنوياً ،وخصوصا في ظل المتغيرات العربية واإلقليمية(.)1

ً
حيث طرحت القيادة الفلسطينية قضية إعالن الدولة الفلسطينية عبر التوجه إلى األمم المتحدة ،والحصول

على العضوية الكاملة ،واالعتراف بها كدولة عضو على حدود  ،1967وهو ما ُعرف باستحقاق سبتمبر
2111م.
نجحت القيادة الفلسطينية في الحصول على دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة لألمم المتحدة،

في29نوفمبر ،2112واضعا بذلك حدا للمزاعم اإلسرائيلية بأن األراضي الفلسطينية هي ارضي متنازع
عليها ،فذلك االعتراف سيؤكد على أنها أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967م ،بما فيها القدس ،وأنها
أرض الدولة الفلسطينية الواقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي والواجب تحريرها وتمكين شعبها من ممارسة

حقه في تقرير مصيره.

في المقابل وصفت إسرائيل اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطين بأنه شيء ال معنى له ،لكن هذا

االعتراف يعد حدثا ذا مغزى كبير وأهمية تاريخية على حد سواء؛ فهو ذو مغزى ألن فلسطين قد حققت

هدفها أخي ار وأصبحت دولة ،وهو ما كان يمكن تحقيقه عام 1948م ،مع إسرائيل لو كان العرب قد
منحوها الدعم الالزم آنذاك .ولكن اآلن نجحت فلسطين ،بفضل أصدقائها في وضع حد لحظها العاثر في

األمم المتحدة ،بعد أن حصلت على دعم  138دولة من الدول األعضاء ،مقابل اعتراض  9دول وامتناع

 41دولة عن التصويت(.)2

لذلك على السلطة الوطنية الفلسطينية مواصلة إستراتيجية الحراك الدولي في ظل فشل حل الدولتين،
إلرسال رسائل واضحة وقوية للمجتمع الدولي ،مفادها في حال واصلت إسرائيل سياساتها االستيطانية

وواصلت اإلدارة األمريكية في ذات الوقت دعمها لها ،وبقاء موقف األمم المتحدة متفرجة على تهميش

ق ارراتها من قبل إسرائيل والواليات المتحدة ،فلن يكون أمام القيادة الفلسطينية إال ترك الخيار التفاوضي بعد
أن أنهت إسرائيل اتفاقية أوسلو بالممارسات االحتاللية التوسعية ،وأبقت السلطة الفلسطينية سلطة من دون

سلطة ،لذلك على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تعمل على تكليف االحتالل اإلسرائيلي بان يصبح ثمن
بقائه أعلى من ثمن رحيله ،باالعتماد على المقاومة الشعبية وتقديمها على المفاوضات.

واتباع إستراتيجيات بديلة تعتمد على مرتكزات وخيارات منها اتخاذ خطوات فك ارتباط بدولة إسرائيل،
واعادة النظر بكل االتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع الجانب اإلسرائيلي وبدء التعامل معها باعتبارها

( )1الغندور ،يعقوب( .)2112/12/11دراسة قانونية حول خطوة حصول فلسطين على صفة (دولة غير عضو) بصفة مراقب لدى
األمم المتحدة .إذاعة الرأي ،منhttp://cutt.us/x6LjS :

( )2يتكين ،مراد( .)2112/12/4فلسطين تضع نهاية لحظها العثر في األمم المتحدة.جريدة الشرق األوسط ،من:
http://cutt.us/w7JFZ
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دولة احتالل كولونيالي استيطاني ودولة أبارتهايد وتمييز وتطهير عرقي ومطالبة المجتمع الدولي أن
يتعامل معها على هذا األساس(.)1

وبالتالي االعتماد على نظريات مصطنعة ومزيفة لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي من قبل الواليات
المتحدة واسرائيل ،سيبقي على حياة الصراع ،وستبقى المنطقة تعاني من عدم االستقرار ما لم يتم كبح

جماح السياسة اإلسرائيلية المتطرفة والمتنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني وجعلها تنصاع لق اررات الشرعية

الدولية ،إذ أن المطلوب بات في العمل على تغيير العقلية اإلسرائيلية التي ال زالت تحمل الطابع
االستعماري والذي يتناقض كليا مع ق اررات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومع الرؤيا الدولية الشاملة

لعملية السالم( .)2من خالل المطالبة المستمرة بسحب االعتراف بإسرائيل من األمم المتحدة ،لعدم تنفيذ
إسرائيل شروط قرار 273عام 1949م ،الذي بموجبه تم االعتراف بها ،وذلك بعدم التزامها بالق اررات
األممية الصادرة عن مجلس األمن والجمعية العامة.

وهذا ما أكده الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العمومية لألمم المتحدة في سبتمبر لعام
 ،2117بأن الخيار" الوحيد المتبقي أمام الفلسطينيين وهو إعالن مرحلة نضالية عنيفة للحصول على
حقوقهم الكاملة في األراضي الفلسطينية واإلسرائيلية(.)3

الخيارات البديلة بعد فشل حل الدولتين:

أضحت الخيارات البديلة تلوح في األفق ،وتحظى باهتمام واسع في ظل فشل فكرة حل الدولتين ،التي

كانت مبنية على المفاوضات منذ بدء التسوية في مدريد1991م ،حيث أصبح مشروع الدولة الفلسطينية

كما هو مطروح في حل الدولتين غير قابل للحياة ،مما استدعي البحث عن بدائل أخرى.

بدأت فكرة الدولة الواحدة مزدوجة القومية للشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي ،على كامل ارض فلسطين

التاريخية ،ويحمل هذا الطرح عموماً نموذجين مختلفين يقوم األول :على أساس فكرة الدولة الديمقراطية
فعادة ما ينظر إليها على أنها نظام مساواة المواطنين أمام القانون ونظام الدولة المتفق عليه ،فيما يقوم
الثاني :على أساس فكرة الدولة ثنائية القومية ،بكونه مفهوم سياسي لقيام نظام حكومي يشترك فيه شعبين

بالنظر إلى الدعائم األساسية وتتكون هذه الدولة من جماعتين قوميتين منفصلة بالهوية واللغة والثقافة
وتراثها الديني واهم ما يميزه هو الحصول على نظام توافقي بين الجماعتين القوميتين ،لذا البد من وجود

( )1خالد ،تيسير( .)2117/9/6تيسير خالد :اإلدارة األمريكية تتعمد إدارة الصراع دون حله .دائرة شؤون المغتربين .تاريخ
االسترجاع( ،)2117/11/3منhttp://cutt.us/oQcoH :

()2

عباهرة،

سمير(.)2117/6/21

http://pnn.ps/news/233869

التسوية

اإلقليمية

لن

تحل

الصراع.

شبكة

فلسطين

اإلخبارية،

( )3الجزيرة نت( .)2117/11/1هآرتس :سياسة نتنياهو تدمر حل الدولتين .موقع الجزيرة ،منhttp://cutt.us/ArnFN :
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من:

عناصر أساسية مثل تقسيم السلطة ،ونظام تعدد األحزاب ،وحق األقلية في االعتراض والمشاركة في
السلطة التنفيذية(.)1

فقيام الدولة الواحدة ان نشأت لن تقوم على أساس قوميتين يتشاطران نفس األرض على أساس تعاوني

ٍ
متساو ،لكنها ستكون بدال من ذلك ،دولة ينعم فيها البعض بالحريات الليبرالية واالمتيازات الديمقراطية مع

استمرارهم في القلق بشأن أمنهم ،في حين ُيحرم اآلخرون من الحرية واألمن على حد سواء .وبكلمات
أخرى ،إذا قامت دولة واحدة في المستقبل لإلسرائيليين والفلسطينيين سوية ،فإنها لن تقوم على التعايش

المتساوي بل على عالقات تتسم بالسيطرة من جهة ،والمقاومة من جهة أخرى(.)2

وبالتالي طالما االحتالل اإلسرائيلي مسيطر على كافة مناحي الحياة لن ترى تلك البدائل النور ،وذلك

يرجع إلى الفكر اإلسرائيلي الذي تطبقه الحكومات اإلسرائيلية المتوالية حتى يومنا هذا ،ينحصر في كيفية
إدارة الصراع وليس في التفكير في حل وتسوية هذا الصراع ،وينحصر هذا الفكر بأن الصراع البد من

إدارته ليتسنى لها تطبيق نظرية دولة إسرائيل الكبرى ،وهذا ما تؤكده من خالل "عدم تقديم تنازالت من

أجل السالم العادل في المنطقة ،الن كل رئيس حكومة في كل مرحلة سواء كان يميني أو يساري أو أيا
كان توجهه ،فإنه أثناء وجوده في سدة الحكم يدير الصراع وهو يتطلع لتحقيق نصر عسكري حاسم
إلسرائيل وعدم تقديم أي تنازالت تؤدي إلى تسوية الصراع(.)3

لذلك السيناريوهات المحتملة لمستقبل الدولة الفلسطينية ،تقع تحت ثالثة سيناريوهات ،األول :الوصول إلى

تماما
قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود 4حزيران 1967م ،وهذا سيناريو مستبعد ً
في ظل الممارسات اإلسرائيلية .الثاني :قيام دولة فلسطينية مؤقتة بالتزامن مع استمرار عملية المفاوضات

للوصول إلى الحل النهائي والسالم الشامل ،وهذا أيضا سيناريو تم تعطيله وموقف الرئيس الفلسطيني
محمود عباس واضح من هذا األمر وخاصة في ظل عدم استجابة إسرائيل لشروط المفاوضات ،السيناريو
الثالث :استمرار سلطة الحكم الذاتي على حاله ،وهو السيناريو الذي سيستمر لعقود قادمة في ظل التعنت

اإلسرائيلي والدعم األمريكي المستمر بتبني المواقف اإلسرائيلية ودعمها في المحافل الدولية.

الخاتمة:

لم تعد األمم المتحدة القوة األممية التي تفرض األمن والسلم الدوليين ،حيث أظهرت عجزها على لعب

دور الئق بها ،لعدم تنفيذ لوائحها وق ارراتها على أرض الواقع المتعلقة بحل الدولتين لتسوية الصراع بين
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ،وذلك لتحكم الدول الكبرى وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية على
مؤسساتها ،حيث نجد أن الواليات المتحدة تستفرد في قضية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بوضع مرجعية

( )1ابوجاسر ،2113 ،مرجع سابق ،ص.6
( )2بروان ،2118 ،مرجع سابق ،ص.3

( )3أبو شعبان ،حاتم( .)2114/8/31على إسرائيل أن تقرر :إدارة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي أم تسويته !؟ .صحيفة دنيا الوطن
االلكترونية ،منhttp://cutt.us/W8ghi :
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وخطط خاصة بها لعملية التسوية السياسية ،بعيدا عن ق اررات الشرعية الدولية ،وعدم ممارسة ضغوط
حقيقية من جانبهم على إسرائيل في تطبيق ق اررات األمم المتحدة بل كانوا داعمين لتوجهات ومواقف

إسرائيل ،وملتزمين بحماية أمنها ،باعتباره ثابت من ثوابت السياسة األمريكية ال يتغير بتغير الرئيس أو
الحزب الحاكم.

األمر الذي ساهم في فشل المفاوضات بين الجانبين مما أعاق عجلة التسوية وعدم دفعها للتوصل في

النهاية إلى حل الدولتين ،فلم يعد للسلطة الوطنية الفلسطينية أمام هذا الواقع المتأزم للقضية الفلسطينية

وفشل حل الدولتين سوى البحث عن طرق أكثر تأثي اًر ،والتي أفضت في النهاية إتباع القيادة الفلسطينية
استراتيجية الحراك الدولي والدبلوماسي من خالل تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية في حشد مزيد من

الدول على مستوى العالم ،لتعزيز مكانة دولة فلسطين في العالم واألمم المتحدة ،والتأثير على المواقف

األمريكية لوقف دعمها إلسرائيل.

وبالتالي نجد أن السلطة الوطنية الفلسطينية تستثمر تلك الجهود الدبلوماسية والسياسية لدعمها للحصول
على العضوية الكاملة بتكرار طلب العضوية في األمم المتحدة .وكذلك لتثبيت حقوقها المشروعة التي

كفلتها ق اررات الشرعية الدولية ،بإقامة دولة فلسطينية على حدود حزيران 1967م.

التوصيات والنتائج:

أوًال -النتائج:

 -1األمم المتحدة منظمة لم ترتقي إلى تطبيق ما جاءت ألجله في حفظ السلم واألمن الدوليين ،بل
هي السبب الرئيسي إلى ما آلت إليه القضية الفلسطينية بعد قرار -181

 -2األمم المتحدة تقع تحت طائلة الدول الكبرى ،والتي تستثمر لمصالح وأهداف تلك الدول.

 -3حرصت إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية طيلة المفاوضات،
فكانت الواليات المتحدة واسرائيل تدي ار األزمة وليس حلها.

 -4فكرة حل الدولتين هي فكرة طرحت منذ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة قرار التقسيم رقم ،181
بإمكانية قيام دولتين عربية ويهودية.

حبر على ورق ،وذلك يعود
 -5افتقار هيئة األمم المتحدة إلى القوة في تطبيق قراراتها والتي أصبحت اً
لسيطرة الدول الكبرى على مفاصل األمم المتحدة بكافة مؤسساتها.

دور كبي اًر في دعم موقف إسرائيل ،متجاهلة كافة ق اررات الشرعية
 -6الواليات المتحدة األمريكية لعبت ًا
الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

 -7مواصلة إسرائيل سياسة االستيطان وضم األراضي واعتبار القدس عاصمة موحدة إلسرائيل ،وعدم
التوصل لقضايا الحل النهائي ،كل ذلك أفشل مساعي حل الدولتين وقوض فرص نجاحها.

 -8غياب المواقف اإلقليمية والدولية الضاغطة على إسرائيل والواليات المتحدة من أجل تفعيل ق اررات
األمم المتحدة.
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ثانيا -التوصيات:
ً
 -1العمل على الحشد الدولي من اجل التأثير على المواقف األمريكية لوقف دعمها إلسرائيل.
 -2االستمرار في استراتيجية الحراك الدولي في فضح الممارسات اإلسرائيلية على ارض الواقع من
استيطان وتهجير وطرد وأباده في فلسطين.

 -3التمسك بالثوابت الفلسطينية بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي ،بإقامة دولة فلسطينية وحل القضايا
الثابتة.

 -4العمل على تفعيل ق اررات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ،والزام األمم المتحدة
بتطبيق تلك الق اررات من خالل الحشد الدولي الضاغط لتفعيل تلك الق اررات.

 -5تعزيز الثقافة الوطنية عند الشباب من خالل التعبئة بأهمية فلسطين والعمل على تنمية الروح
الوطنية بإتمام المصالحة الفلسطينية.

 -6إصالح وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل جامع وشرعي ووحيد للشعب الفلسطيني
في الداخل والشتات.

 -7تكرار المحاوالت الفلسطينية من أجل الحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة.

 -8االستمرار في الحراك الدولي الدبلوماسي لزيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطينية ،وخاصة
الدول الوازنة ذات الثقل السياسي.

 -9على الجانب الفلسطيني وضع استراتيجية عمل مخطط لها من خالل انجاز ما يمكن تحقيقه
لصالح القضايا الوطنية في األمم المتحدة ،ومنظماتها المختلفة.

 -11مواصلة انضمام دولة فلسطين إلى االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي من شأنها تعزيز ق اررات
الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
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قائمة المراجع:

أوًال -المراجع العربية والمترجمة:

 -1إينون ،أوديد( .)2119األرض الموعودة خطة صهيونية من الثمانينيات (ترجمة :ليلى حافظ).
القاهرة :مكتبة الشروق الدولية.

 -2زين الدين ،سالم( .)2116جريمة الفصل العنصري (الجدار اإلسرائيلي) .الجزائر :جامعة تبسة.

 -3صالح ،محسن( .)2117األربعون في قضية فلسطين رؤية إسالمية .بيروت :مركز الزيتونة
للدراسات واالستشارات.

 -4صالح ،محسن ،وآخرون( .)2119التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  .2119بيروت :مركز
الزيتونة للدراسات واالستشارات.

 -5مؤسسة الدراسات الفلسطينية ( .)1975ق اررات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي
اإلسرائيلي .1975-1947المجلد األول .بيروت :مركز الوثائق والدراسات.

 -6نجيب ،وليم ،ونصار ،جورج( .)2114مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية في القانون الدولي .بيروت:
مركز دراسات الوحدة العربية.

ثانيا -الدوريات والمجالت:
ً
 -1ابوختلة ،صالح( .)2115سياسة الﺮئيﺲ أوباما تجاه القضية الفلسﻄينية .2112-2119مجلة
جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات .العدد .36

 -2األستاذ ،صبحي( .)2111الجدار الفاصل ومستقبل الدولة الفلسطينية دراسة في الجغرافية
السياسية .مجلة جامعة األزهر .سلسلة العلوم اإلنسانية .المجلد  .12العدد -1

 -3بارود ،نعيم( .)2112استحقاق الدولة وقضايا الحل النهائي القدس في قضايا الحل النهائي.
مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية .المجلد  ،21العدد الثاني.

 -4بروان ،جناثان( .)2118زوال حل الدولتين .مؤسسة كارينغي للسالم العالمي.
 -5ديفيز ،اوري( .)2119الجدل في صالح حل مولد لدولة واحدة .مجلة قضايا إسرائيلية .العدد .34
رام هللا :المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية

 -6عريقات ،صائب( .)2111األسس القانونية الداعمة لالعتراف بالدولة الفلسطينية .صحيفة الحياة
الجديدة .العدد -5711

 -7علي ،سليم( .)2117التوظيف األمريكي لمنظمة األمم المتحدة في معالجة القضايا الدولية
“السودان إنموذجاً” .القاهرة :المركز الديمقراطي العربي.

 -8كريم ،خلفان( .)2111مجلس األمن وتحديات السلم واألمن العالميين دراسة على ضوء مقترحات
إصالح منظمة األمم المتحدة .مجلة المفكر .العدد  .11الجزائر.

 -9مجلة الدراسات الفلسطينية( .)2114قرار مجلس األمن رقم  .)2113(1515المجلد .15العدد .57
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 -11موسى ،نائل( .)2111الرئيس :فلسطين تبعث من جديد وكفى آلخر احتالل .جريدة الحياة
الجديدة .العدد .5718

ثال ًثا -الرسائل العلمية:

 -1أبو جاسر ،مروان( .)2113رؤية حل الدولتين وأثرها على التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.
رسالة ماجستير غير منشورة .غزة :جامعة األزهر.

 -2ثابت ،أمجد( .)2113بدائل دبلوماسية فلسطينية لمواجهة التحديات السياسية لالعتراف بدولة
فلسطين في األمم المتحدة .رسالة ماجستير غير منشورة .غزة :جامعة األزهر.

 -3الصوراني ،غازي( .)2118حق العودة وخيار الدولة العربية الديمقراطية .رسالة ماجستير غير
منشور .غزة :جامعة األزهر.

 -4طافش ،هشام( .)2111موقف االتحاد األوروبي تجاه القضية الفلسطينية 2113-1993م.
رسالة ماجستير غير منشورة .غزة :جامعة األزهر.

 -5الطويل ،يوسف( .)2111البعد الديني لعالقة أمريكا باليهود واسرائيل وأثره على القضية
الفلسطينية خالل الفترة( .)2119-1948رسالة ماجستير غير منشورة .غزة :جامعة األزهر.

 -6ملكة ،جهاد( .)2113اليهود الروس ودورهم في الحياة السياسية اإلسرائيلية(:)2111-1991
رسالة ماجستير غير منشورة .غزة :جامعة األزهر

ابعا -المواقع االلكترونية:
رً
 .)2116/12/24(RT -1إسرائيل تثأر من الدول الراعية لقرار مجلس األمن بشأن االستيطان.
تاريخ االسترجاع( ،)2117/11/5منhttp://cutt.us/VNN9z:

 -2أبوسلمي ،احمد( .)2115/5/28عيسى :إسرائيل تتهرب من قضايا الحل النهائي وتصعد
االستيطان.

موقع

أمد

لإلعالم.

تاريخ

االسترجاع(،)2117/11/26

من:

https://www.amad.ps/ar/Details/75247

 -3أبو شعبان ،حاتم( .)2114/8/31على إسرائيل أن تقرر :إدارة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي أم
تسويته!؟

صحيفة دنيا الوطن االلكترونية .تاريخ االسترجاع( ،)2117/11/3من:

http://cutt.us/W8ghi

 -4أبو عامر ،عدنان( .)2117/3/19حل الدولتين ...قراءة في البدائل .العربي الجديد .تاريخ
االسترجاع( ،)2117/11/27منhttp://cutt.us/JQORy:

 -5األمن المتحدة( .)2118الق اررات التي اتخذها مجلس األمن في عام  .2118الموقع االلكتروني
لألمم

المتحدة.

تاريخ

االسترجاع(،)2117/11/26

من:

http://daccess-

ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=S/RES/1850(2008)&Lang=A
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 -6برهوم،

باسم(.)2117/9/18

الفلسطينيون

واألمم

المتحدة.

الحياة

الجديدة.

تاريخ

االسترجاع( ،)2117/11/12منhttp://cutt.us/xFEmL:

 -7الجزيرة نت( .)2117/11/1هآرتس :سياسة نتنياهو تدمر حل الدولتين .موقع الجزيرة .تاريخ
االسترجاع( ،)2117/11/26منhttp://cutt.us/ArnFN:

 -8حمامي،

إبراهيم(.)2117/2/21

وخيار

ترمب

حل

االسترجاع( ،)2117/11/28منhttp://cutt.us/CwvXp:

الدولتين.

الجزيرة

نت.

تاريخ

 -9خالد ،تيسير( .)2117/9/6تيسير خالد :اإلدارة األمريكية تتعمد إدارة الصراع دون حله .دائرة
شؤون المغتربين .تاريخ االسترجاع( ،)2117/11/3منhttp://cutt.us/oQcoH:

 -11سام برس( .)2113/4/25فيلتمان :الوضع المالي لفلسطين في خطر ويجب علينا العمل على
مساعدة

تاريخ

الفلسطينيين.

من:

االسترجاع(،)2117/11/26

http://www.sampress.net/portal/news-432.htm

 -11سما اإلخبارية( .)2114/11/7نتنياهو :القدس عاصمتنا وهي ليست مستوطنة .تاريخ
االسترجاع( ،)2117/11/25منhttp://cutt.us/20vj8

 -12السهلي ،نبيل( .)2117/2/2حل الدولتين والعهد األميركي الجديد .صحيفة الحياة .تاريخ
االسترجاع( ،)2117/11/3منhttp://cutt.us/OkZB9:

 -13شبكة أجيال( .)2111/12/24الكنيست يناقش قانون اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل .تاريخ
االسترجاع( ،)2117/11/25منhttp://cutt.us/weOqB:

 -14شبكة نداء القدس( .)2113/6/2نصف مليون مستوطن بالضفة الغربية يجعلون حلم حل
الدولتين

غير

واقعي.

تاريخ

7914=http://nedaalquds.com/arabic/?p

من:

االسترجاع(،)2117/11/26

 -15الشقاقي ،خليل واحمد ،عائشة(يناير .)2113/مدخل لفرض وصاية دولية على الفلسطينيين أم
طريق نحو دولة مستقلة ذات سيادة؟ .المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ،من:
http://www.pcpsr.org/ar/node/295

 -16صادق ،ميرفت( .)2116/12/26قرار إدانة االستيطان يعزز محاكمة إسرائيل ومقاطعتها.
الجزيرة نت .تاريخ االسترجاع( ،)2117/11/5منhttp://cutt.us/UHL5v :

 -17عباهرة ،سمير( .)2117/6/21التسوية اإلقليمية لن تحل الصراع .شبكة فلسطين اإلخبارية.
تاريخ االسترجاع( ،)2117/11/3منhttp://pnn.ps/news/233869 :

 -18عيسى ،حنا( .)2111/7/4د.حنا عيسى :قرار مجلس األمن يعتبر قاعدة ملزمة إلقامة الدولة
الفلسطينية.

وكالة

معا

اإلخبارية.

تاريخ

المراجعة(،)2117/11/26

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=296642
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من:

 -19الغندور ،يعقوب( .)2112/12/11دراسة قانونية حول خطوة حصول فلسطين على صفة (دولة
غير عضو) بصفة مراقب لدى األمم المتحدة .إذاعة الرأي .تاريخ االسترجاع( ،)2117/11/16من:

http://cutt.us/x6LjS

 -21الغندور ،يعقوب( .)2112/12/11دراسة قانونية حول خطوة حصول فلسطين على صفة (دولة
غير عضو) بصفة مراقب لدى األمم المتحدة .إذاعة الرأي .تاريخ االسترجاع( ،)2117/11/16من:

http://cutt.us/sauum

 -21مضية ،سعيد( .)2111/9/1إعادة القضية الفلسطينية إلى األمم المتحدة ضرورة ملحة .موقع
حزب الشعب الفلسطيني .تاريخ االسترجاع( ،)2117/11/4منhttp://cutt.us/9SzYK:

 -22مناع ،معين( .)2119/11/16مستقبل الدولة الفلسطينية في ظل "حل الدولتين" .وكالة فلسطين
اليوم اإلخبارية .تاريخ االسترجاع( ،)2117/11/5منhttps://paltoday.ps/ar/post/63282:

 -23مؤسسة الدراسات الفلسطينية( .)1981قرار رقم  )1981( 478بتاريخ  21آب/أغسطس .1981
تاريخ االسترجاع( ،)2117/11/26منhttp://cutt.us/d7Zns :

 -24الموسوعة

الفلسطينية(.)2117

إسرائيل

في

األمم

المتحدة

(عضوية).

تاريخ

االسترجاع( ،)2117/11/7منhttp://cutt.us/3nvde :

 -25موقع األمم المتحدة( .)2117لمحة عامة عن األمم المتحدة .تاريخ االسترجاع(،)2117/11/3
منhttp://cutt.us/cn07C:

 -26هبة برس( .)2116/12/24إسرائيل تثأر من الدول الراعية لقرار مجلس األمن بشأن االستيطان.
تاريخ االسترجاع( ،)2117/11/5منhttp://www.hibapress.com/details-89509.html :

 -27و ازرة الخارجية والمغتربين( .)2117/11/5نتنياهو يتفاوض مع نفسه لحسم قضايا الحل النهائي
بقوة االحتالل .تاريخ االسترجاع( ،)2117/11/26منhttp://cutt.us/ighZC :

 -28وكالة فلسطين  24اإلخبارية( .)2113/6/17وزير إسرائيلي :حل الدولتين "في خبر كان"،
السلطة

تطلب

توضيحات.

تاريخ

https://www.pal24.net/news/6495.html

االسترجاع(،)2117/11/22

من:

 -29وكالة وفا لألنباء والمعلومات الفلسطينية( .)2117/12/23ألول مرة منذ  36عاما :مجلس
األمن الدولي يتبنى بأغلبية ساحقة ق ار ار بإدانة االستيطان .تاريخ االسترجاع( ،)2117/11/4من:

http://cutt.us/na9fL

 -31يتكين ،مراد( .)2112/12/4فلسطين تضع نهاية لحظها العثر في األمم المتحدة .جريدة الشرق
األوسط .تاريخ االسترجاع( ،)2117/11/21منhttp://cutt.us/w7JFZ:
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التوازنات الدولية بمجلس األمن وأثرها على القضية الفلسطينية
أ.إياد نعمان خالد كرم

الملخص:

باحث في مركز غزة للدراسات واالستراتيجيات (فلسطين)

يهدف هذا البحث إلى التعرف على أثر التوازنات الدولية بمجلس األمن على القضية الفلسطينية ،فـي ظـل

رغبة الفلسطينيين بالتوجه إلـى المنظمـة الدوليـة وخاصـة مجلـس األمـن ،إلعـادة طـرح قضـيتهم ،وهـو األمـر

الذي يالقى صعوبات في ظل تباين المواقف الدولية بشأن القضية الفلسطينية ،وخاصـة الموقـف األمريكـي
المنحاز إلسرائيل ،وهو األمر الذي يتطلب البحث عـن سـبل تفـادي الموقـف األمريكـي ،بمـا يضـمن تحقيـق
نجاحات فلسطينية بمجلس األمن.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان من أهمها:

أن ــه ف ــي ظ ــل الوض ــع الـ ـراهن واخ ــتالل مـ ـوازين الق ــوى الدولي ــة لص ــالح االح ــتالل ،وتوق ــف مس ــار التس ــوية
السياسية ،أصبح من الضروري البحث فـي وسـائل جديـدة للضـغط علـى إسـرائيل ،لوقـف انتهاكاتهـا للحقـوق
الفلسطينية والعمل على إنهاء احتاللها لألراضي الفلسـطينية ،مـن خـالل بلـورة رؤيـة وطنيـة اسـت ارتيجية تبـدأ

بتغييـر مـوازين القـوة علـى األرض أوالً ،لجعـل االحـتالل مكلفـاً ،وتكثيـف العمـل السياسـي والدبلوماسـي علـى

الساحة الدولية ثانياً.

Summary:
This research aims to identify the impacts of international balances of the
Security Council on the Palestinian issue. This happens according to the desire
of the Palestinians to go to the international organizations, especially the
Security Council, to re-raise their case. They face some difficulties because of
various international opinions of the Palestinian issue, especially the American
opinions that stands with the Israeli side. This requires searching for ways to
avoid the American veto, so that they can achieve success in the Security
Council.
The study concludes with a set of results and recommendation:
In the light of the current situations and the imbalance of the international
forces in favor of the occupation, it became necessary to explore new means to
pressure Israel to stop its violations of Palestinian rights and to end its
occupation of the Palestinian territories. Palestinians must have a strategic
national vision to intensify political and diplomatic work on the international
scene.
الكلمات المفتاحية :التوازنات الدولية ،مجلس األمن ،الدول دائمة العضوية ،السياسة الخارجيـة ،الفيتـو،
جماعات الضغط.
465

المقدمة:
غــدت مســألة التوجــه إلــى مجلــس األمــن الــدولي لطــرح القضــية الفلســطينية ضــرورة فلســطينية ،نظـ ار ألهميــة
ذل ــك السياسـ ــية والقانونيـ ــة فـ ــي إطـ ــار الص ـ ـراع المســـتمر مـ ــن اجـ ــل إنهـ ــاء االحـ ــتالل اإلس ـ ـرائيلي لأل ارضـ ــي

الفلســطينية المحتلــة ،فــي ظــل اخــتالل م ـوازين القــوى لصــالح االحــتالل واص ـ ارره علــى مواصــلة انتهاكاتهــا
للحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني ،والقضاء على فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وحتى هذه المسألة فإن النجاح فيها يواجه صعوبات في الحصول على مواقف واضحة ومقبولة من مجلس

األمن ،نظ ار للتوازنات الدولية داخل المجلس والتي تتحكم فـي طبيعـة قبـول أو رفـض أي مشـروع فلسـطيني
مقدم لمجلس األمن ،خاصة في ظـل اسـتخدام الواليـات المتحـدة األمريكيـة وحليفتهـا إسـرائيل لهـذه التوازنـات

فــي منــع أو عرقلــة أي طلــب فلســطيني مقــدم لمجلــس األمــن ،لــذلك فــإن أي تحــرك فلســطيني تجــاه مجلــس

األمن يجب أن يكون وفق رؤية استراتيجية قادرة على مواجهة تلك الصعوبات واحداث اختراق لطبيعة تلك
التوازنات الدولية لصالح القضية الفلسطينية.

فـي ضـوء ذلـك تســعى الورقـة االجابـة عـن السـؤال الـرئيس :مـا مـدى تــأثير التوازنـات الدوليـة بمجلـس األمــن
على القضية الفلسطينية؟ وكيف يمكن للفلسطينيين تجاوز عقبة تلك التوازنات مستقبال؟

وتتمثــل أهميــة هــذا الموضــوع فــي بيــان تــأثير التوازنــات الدوليــة علــى توجهــات مجلــس األمــن بشــأن القضــية

الفلســطينية ،والمســاهمة فــي تطــوير آفــاق الموقــف الفلســطيني فــي توجهاتــه لمجلــس األمــن النت ـزاع أي ق ـرار

لصالح القضية الفلسطينية.

سـنعتمد فـي قـراءة تـأثير التوازنـات الدوليــة بمجلـس األمـن علــى القضـية الفلسـطينية مــن خـالل اتبـاع منــاهج
البحث التاريخية والوصفية ومنهج نسق السياسة الخارجية :لتتبع وتحليل مجموعة من المتغيرات التي تؤثر

في صناعة السياسة الخارجية للدول الكبرى تجاه القضية الفلسطينية.

في هذا اإلطار تـم تقسـيم الد ارسـة الـي ثالثـة مباحـث :األول :التغيـرات فـي البنـى والتوازنـات العالميـة وأثرهـا

علـى الحالــة الفلسـطينية ،الثــاني :مواقــف الـدول الكبــرى فــي مجلـس األمــن مــن القضـية الفلســطينية ،الثالــث:

متطلبات التحرك الفلسطيني تجاه مجلس األمن.

المبحث األول :التغيرات في البنى والتوازنات العالمية وأثرها على الحالة الفلسطينية.

أخــذت التطــورات الدوليــة مــع بدايــة القــرن العشـرين تتســارع وتتقــاطع بكثافــة لــم تعهــدها مــن قبــل ،ومنــذ ذلــك
أص ــبحت الص ــفة الكوني ــة تواك ــب التحرك ــات الكب ــرى م ــن صـ ـراعات وح ــروب وتك ــتالت ،وك ــذلك المص ــالح
والمخططــات واالطمــاع أص ــبحت باتســاع الع ــالم ،وشــهدت نهايــة الح ــرب العالميــة الثاني ــة تح ـوالت جذري ــة
وعميقة ،أدت إلى اعادة صياغة النظام الدولي والتي كان من أبرزها:

-1حصول تعديل أساسي في مركز نواة ومحور العالقات الدولية ،والتي كانت أوروبا محـوره ،بعـد

ت ارجــع كــل مــن بريطانيــا وفرنســا القوتــان االكبــر نفــوذا وهيمنــة ،حيــث فقــدتا النســبة االكبــر مــن ســلطانهما
ومصالحهما على الساحة الدولية ،وأصبحت دوال من الدرجة الثانية.
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-2التع ــديل االخ ــر ف ــي الوض ــع ال ــدولي الع ــام ك ــان حل ــول الهيمن ــة مك ــان االس ــتعمار ،حي ــث فس ــح

المجال أمام قوى حديثـة ألن تتقاسـم المصـالح كليـا أو جزئيـا التـي تخلـت عنهـا أوروبـا ،وتمثلـت فـي دولتـان

كبريــان علــى الســاحة الدوليــة همــا االتحــاد الســوفيتي والواليــات المتحــدة األمريكيــة ،والتــان اقتســما لوحــدهما

النفوذ في العالم عن طريق االستقطاب وأصبح العالم ثنائي.

-3ظهــور عــدد كبيــر مــن الــدول الحديثــة التــي أصــبحت مجــال للتنــازع الــدولي بحيــث تكمــن فيهمــا

معظم المصالح الدولية ،ترافق ذلك مع بروز قوى جديدة وتراجع أخرى ،والتي كان لها تأثير كبير في تزايد
حركات التحرر وتصاعدها في العالم الثالث.1

علـى أثـر ذلــك النتـائج اجتمعـت الــدول المنتصـرة بـالحرب ،وجــرت مفاوضـات لوضـع أســس التعامـل مـا بــين

الشــعوب والــدول عبــر منظمــة األمــم المتحــدة ،وتــم التوافــق علــى ميثــاق المنظمــة االمميــة ،الــذي ابثــق مــن
تفاهمات مؤتمر يالطا 1945م ،وتم فيه وضع الركائز االساسية للنظام الدولي ،عبر منظمة االمم المتحدة

التعددية ظاهريا ،والتفاهم الثنائي ضمنيا ومرحليا على االقل ،كيف انعكـس ذلـك علـى مجلـس االمـن وعلـى
القضية الفلسطينية.
أوًال -مجلس االمن الدولي:
أنشأ مجلس األمن وفًقا للمادة  23من ميثـاق األمـم المتحـدة بغـرض الحفـاظ علـى السـالم واألمـن الـدوليين،

وهــو الجهــاز الوحيــد الــذي لــه ســلطة اتخــاذ قـ اررات تلتــزم بتنفيــذها الــدول األعضــاء بموجــب الميثــاق( ،انظــر

الموقع اإللكتروني لألمم المتحدة) ،فقد تم االتفاق على تشكيل المجلس و نظام التصويت فيه ،إذ تقـرر أن
يتكون المجلـس مـن احـدى عشـر عضـوا ،خمسـة مـنهم دائمـون العضـوية وهـم(:االتحـاد السـوفيتي ،الواليـات

المتحدة األمريكية ،المملكة المتحدة لبريطانيا وشمال إيرلندا ،وفرنسا والصين) بينما تنتخب الجمعية العامـة

األعضــاء الســتة االخ ـرين(،تــم فيمــا بعــد إق ـرار تعــديل علــى عــدد الــدول غيــر الدائمــة ليصــبح العــدد عش ـرة)
واتفق على منح الدول الخمسة دائمي العضوية حق االعتراض ألى قـرار ،وهـو الحـق المعـروف باسـم حـق

الفيتو.2

جاءت المنظمة األمميـة لتؤكـد زعامـة هـذه الـدول عالميـا ،فحـق الفيتـو فـي مجلـس األمـن إنمـا جـاء لتكـريس
الزعامة الدولية ،لخمس دول دائمة العضوية بالمجلس ،لكـن الواقـع بـرهن أن فاعليـة ذلـك فقـط الثنتـين همـا

الواليات المتحدة وروسيا ،التي عمدت إلى تحول النظام وقبل أن ينتقل فعال مـن حيـز التخطـيط إلـى حيـز
الفعل ،إلـى نظـام تـتحكم فيـه الـدولتين الكبيـرتين ،وتجعالنـه امتـدادا لمصـالحهما وأهـدافهما ،ولقـد أدى االمـر

إلى نوع مـن االزدواجيـة االساسـية فـي النظـام بـين االسـاس القـانوني والواقـع ،3أمـا األعضـاء البـاقين العشـرة
1
2
3

دعد بومهلب عطا هللا ،الثنائية الدولية والعالم المعاصر ما بين 1945و ،1991مكتبة لبنان ،ط ،1بيروت ،لبنان ،1991 ،ص39

محمد سعيد الدقاق ،التنظيم الدولي ،الدار الجامعية ،ط ،1القاهرة ،مصر ،2113 ،ص.211
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فهم دول غير دائمة العضوية ،ينتخبوا وفًقا لقدرتهم على الحفـاظ علـى السـالم واألمـن الـدوليين وي ارعـى فـي
انتخــابهم التوزيــع الجغ ارفــي العــادل ،وه ـؤالء الــدول تعتبــر أقــل نفــوذا وهيمنــة فــي المســرح الــدولي مــن الــدول

دائمة العضوية ،حيث يرى موريس فلورى أن الدول الخمـس الدائمـة كانـت تمثـل عنـد نشـأت االمـم المتحـدة

القـوى الموجهـة للسياســة الدوليـة بـال منــازع حيـث كانـت مكونــة للتحـالف المنتصـر بــالحرب العالميـة الثانيــة،

أمــا اآلن فــإن تطــور المجتمــع الــدولي وتغيــر مـوازين القــوى قــد كشــف عــن وجــود دول أو تكــتالت دوليــة لهــا
أثرهــا علــى توجيــه العالقــات الدوليــة ،كمــا فقــدت بعضــا مــن الــدول الكبــرى وزنهــا المــؤثر الــذى كــان لهــا مــن

قبل.،1

ثانيا -مجلس األمن وتطور القضية الفلسطينية:
ً
نظر لما سبق أصبح مجلس األمن مسرحا لتوزيع القوى وتوازنهـا مـن جهـة ،وأداة مـن أوات التنـافس الـدولي
ًا
من جهة أخرى ،وعملت الدول الكبرى على تطويـع المجلـس بمـا يـتالءم مـع مصـالحها االسـتراتيجية ويخـدم

نفوذهـا وهيمنتهــا الدوليــة ،بحيـث انعكــس ذلــك فــي مواقـف الــدول األعضــاء عنــد طـرح القضــايا الدوليــة علــى

طاولــة مجلــس األمــن ،حيــث بــرز نــوع مــن االزدواجيــة األساســية بــين األســاس القــانوني والواقــع ،إذ مثلــت

القضية الفلسطينية على مر تاريخ األمم المتحدة وحتى اليوم ،نموذجا حيا لهذه االزدواجية ،التي نشأت في

ظــل تغيـرات هائلــة حــدثت فــي النظــام الــدولي وميـزان القــوى العالميــة ،والتــي أثــرت ومــا ازلــت علــى تطــورات
القضية الفلسطينية ،والتي يمكن التمييز بين مرحلتين مرت بها القضية الفلسطينية:

المرحلــة األولــى :وهــى المرحلــة التــي امتــدت مــن عــام  1948حتــى عــام 1991م ،ويمكــن وصــفها بمرحلــة
تثبيت الدولة اإلسرائيلية الناشئة ،وضياع الحقوق الفلسطينية ،إذ أدت التغيرات في بيئـة النظـام الـدولي إلـى

انقســام العــالم إلــى عــالم ثنــائي القطبيــة ينقســم إلــى كتلتــين عظميــين ،وســيطر علــى السياســة الدوليــة ص ـراع
سياسي وأيديولوجي بدأ فـي أوروبـا بـين االتحـاد السـوفياتي والواليـات المتحـدة ،وانتشـر فـي نهايـة األمـر إلـى

ســائر انحــاء العــالم ،وقامــت هاتــان القوتــان العظميــان بتنظــيم قوتهمــا مــن خــالل مجموعــة تحالفــات كــان
لكليهما فيها الميزة السياسية والعسكرية.)2( 2،

كما جاءت هذه المرحلة في ظل ظروف عربية خاصة ،فقد كانت جامعة الدول العربية في مرحلـة التكـوين
حين أخذت قضية فلسطين بالبروز والتـأزم ،وكانـت بعـض الـدول العربيـة حديثـة العهـد باالسـتقالل ،وآخـري

مازالت تحت االستعمار والوصاية ،ولم تكن الدول األعضاء فـي الجامعـة قـد توسـعت فـي عالقاتهـا الدوليـة
ووثقتها على أسس متينة قائمة على تبادل المصالح.3

1
2
3

محمد سعيد الدقاق ،مرجع سابق ،ص318

عبد المنعم سعيد ،الوضع الدولي بين حرب  67واليوم ،الجزيرة نت.2117،
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أمــا الحركــة الصــهيونية فقــد اســتغلت التوازنــات الجديــدة ،لتحقيــق أطماعهــا فــي فلسـطين ،إذ عمــدت إلرســاء
عالقات وثيقة مع دول مركزية في العالم ،واتسمت وما زالت بمرونة سياسية وجيوسياسية هائلة مكنتها من
تنوي ــع من ــابع نفوذه ــا السياس ــي واس ــتقرارها الم ــادي ف ــي فلس ــطين 1انعكس ــت ه ــذه األوض ــاع عل ــى القض ــية

الفلسطينية عند احالتها لألمم المتحدة ،التي تفاعلت مع القضية الفلسطينية التي تعود بجذورها إلى مشروع

استيطان اليهود في الشرق بعد الحرب العالمية األولى ،والذى انعكس في وعد بلفور1917م ،وفـي الحـرب

العالمية الثانية بهجرة اليهود إلى فلسطين ،والتوافـق الـدولي النـادر فـي ظـل الحـرب البـاردة تقسـيما لفلسـطين
واعتراف بإسرائيل من خالل القرار األممي رقم  181لعام 1947م.2

نــتج عــن ذلــك الق ـرار والبيئــة الدوليــة التــي جــاء فيهــا نتــائج كثي ـرة أثــرت وما ازلــت علــى القضــية الفلســطينية
وتطوراتها ،والتي من أهمها:

-1اندالع القتال بين العرب واليهود ،والتي توجت بحرب 1948م ،التي أوجـدت تغيـرات جيوغرافيـه هائلـة،

فقــد ســيطرت الق ـوات الصــهيونية علــى مســاحات أكبــر بكثيــر مــن التــي حــددها ق ـرار التقســيم وبلغــت ح ـوالى
 %78مــن مســاحة فلســطين ،باإلضــافة إلــى تهجيــر نحــو  751.111فلســطيني مــن مــدنهم وق ـراهم ،بعــد

اح ــتالل وت ــدمير نح ــو  518قري ــة فلس ــطينية و  12مدين ــة ،م ــنهم نح ــو  411قري ــة م ــن ه ــذه الق ــرى ت ــدمي اًر
كامالً.3

-2إع ــالن إنش ــاء الكي ــان اليه ــودي ف ــي  15أي ــار/م ــايو  1948م ،واعتــراف األم ــم المتح ــدة وال ــدول الكب ــرى

االساسية "بدولة اسرائيل" ،دون اعتراف مقابل بدولة فلسطينية حسب قرار التقسيم.

-3أوصــى مجلــس األمــن الــدولي بمقتضــى ق ـ ارره رقــم  69لعــام  1949بقبــول عضــوية إس ـرائيل فــي األمــم

المتحــدة ،كمــا قــررت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بمقتضــى الق ـرار رقــم  273الصــادر بتــاريخ  11أيــار
1949م ،قبول دولة إسرائيل عضو في األمم المتحدة.4

-4تبــع ذلــك صــدور ق ـرار االمــم المتحــدة رقــم  194لعــام 1949م ،الخــاص بــالالجئين الفلســطينيين ،فــرغم

انصافه للفلسطينيين باالعتراف لهم بحق عودتهم الى بيوتهم وتعويضهم عن ما لحق بهـم وبممتلكـاتهم مـن
اضرار ،اال انه تعامل مع قضيتهم كقضية انسانية وغير سياسية.

علــى الــرغم مــن ذلــك فشــلت كــل الجهــود التــي بــذلتها الجمعيــة العامــة ومجلــس األمــن وغيرهمــا لتحقيــق أي

انجــاز علــى طريــق حــل القضــية الفلســطينية ،نظـ ار لطبيعــة التحالفــات الــى نشــأت فــي تلــك الفتـرة وفــى إطــار
 1عبد الجواد عمر ،العالقات اإلسرائيلية األميركية في شرق أوسط متغير ما بين تقـارب وتباعـد ،المركـز الفلسـطيني ألبحـاث

السياسات والدراسات االستراتيجية (مسارات) ،ط ،1رام هللا ،فلسطين ،2117 ،ص.12

 2دعد بومهلب عطاهللا ،مرجع سابق ،ص.344
3

وليد الخالدي ،عودة إلى قرار التقسيم  ،1947-مجلة الدراسات الفلسطينية ،المجلد  ،9العدد  ،1998، 33ص.14

 4ناصر الريـس ،االعتراف بالدولـة الفلسـطينية فـي هيئـة األمـم المتحـدة :الفـرص والبـدائل واألثـر ،مركـز الحـق التطبيقـي للقـانون الـدولي،
2112
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حالة االستقطاب الدولي التي انعكست على الشرق االوسط عامة وعلى القضية الفلسطينية خاصة ،ونتيجة
لــذلك لــم تلتــزم إسـرائيل بــأي مــن القـ اررات الســالفة ،إذ تجاهلتهــا بــالمطلق ،كمــا تجاهــل المجتمــع الــدولي هــذا
االلتزام ،وهو ما عني ضمنيا قبول المجتمع الدولي بما فيه األمم

المتحدة بما قامت به إسرائيل من ضم واكتساب لألراضي الفلسطينية التي استولت عليها ،كمـا بـدأ يتناسـى
موضوع حق الالجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.

مع تطورات الحرب الباردة واشتداد حالة االستقطاب والتنافس الدولي في الشرق األوسط ،الذي انعكـس فـي

مشروعي إيزنهـاورد وشـيلوف (وهـو مشـروع سـوفيتي هـادف إلـى تقـديم المسـاعدات للشـرق األوسـط وخاصـة

مصر من أجل مواجهة السياسة الغربية) ،هذا التمحور عنى اقليميا اعتماد كل فريق من طرفي النزاع على
أحد المعسكرين الدوليين ،وكان من نتائج ذلك حربين كبيرتين هما :حرب1967م ،وحرب1973م ،وكـذلك

فـي قـراري مجلــس األمـن رقــم  338 ،242القـ اررين األهــم لمجلـس األمــن الــدولي ،اللـذين ســيكون لهمــا أثــار
كبيرة على القضية الفلسطينية.1

هكذا انعكس الوضع الدولي على الشرق األوسط والقضية الفلسطينية ،من خالل حربى 1973 ،1967م،

حيث أدت نتائج األولى إلى هزيمة العرب ،واحـتالل إسـرائيل لكـل مـن سـيناء المصـرية ،والجـوالن السـورية،

والضــفة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الش ـرقية وقطــاع غ ـزة ،والحــرب الثانيــة إلــى نصــر عســكري جزئــي للدولــة

المصرية ،واعتبرت نقطة انطالق نحو التسوية السلمية.2

فــي الحــالتين نقــل ملــف النـزاع إلــى األمــم المتحــدة ،وجــرت مســاعي حثيثــة بــين الــدول الكبــرى لالتفــاق علــى
أليــات التســوية السياســية ،وعرضــت عــدة مشــاريع علــى مجلــس األمــن الســيما مــن واشــنطن وموســكوا ،لكــن

صيغا تدعو لتأويالت
المجلس األمن تبنى المشروع الذى قدمته بريطانيا ،ووصف بالغموض حيث تضمن
ً
عدة ،وهو ما أتاح تبنى القـرار رقـم  242باإلجمـاع ،وهـو القـرار الـذي تضـمن مبـادئ التسـوية السـلمية فـي

الشرق االوسط ،والتي حتى اليوم لم تفلح األمم المتحدة من إجبار إسرائيل على تنفيذ هذه القـ اررات وتسـوية
القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ،بسبب التباين فـي مواقـف الـدول الكبـرى خاصـة موقـف كـل

مــن موســكوا و واشــنطن حــول أســس التســوية الســلمية ،وحتــى بعــد حــرب 1973م ،والتــي انــدلعت فــي ظــل
أفضــل الظــروف التــي مــرت بهــا العالقــات الدوليــة مــن وفــاق وانفـراج ،وفتحــت المجــال أمــام الحــل السياســي
ولـيس العسـكري ،وعلــى الـرغم مــن النجـاح الجــزيء فـي اتفاقيــة كامـب ديفيــد إال أن الحـل الشــامل لـم يتحقــق

حتــى اليــوم ،والســبب الـرئيس هــو عــدم توافــق الــدولتين العظمتــين علــى تفاصــيل أساســية فــي عمليــة الســالم،
وعلــى أرســها هــل يــأتي الســلم عــن طريــق األمــم المتحــدة أي بمســاهمة فعالــة مــن االتحــاد الســوفيتي ،أم عــن

طريق الواليات المتحدة األمريكية أي باستبعاد السوفييت عن عملية التسوية ،إن الخالف الدولي وعلى

1
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 2أكرم عدوان ،المواقف األمريكية من قضية الالجئين الفلسطينيين  1948ـ 2117م ،الجامعة االسالمية ،غزة بحث محكم ،2119،ص.11
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األغلب حول هذه النقطة بالذات انعكس على القضية بعدم وصولها للحل.1

المرحلـــة الثانيـــة :وهــى المرحلــة الممت ــدة مــن ع ــام 1991م ،وحتــى االن ،ويمكــن وص ــفها بمرحلــة ف ــرض
معــادالت التســوية السياســية ،لقــد كانــت الفت ـرة الت ــي مــرت بــين عــام  1985م وحتــى  1989تمثــل نقط ــة
االنطالق للتحول في النظام الدولي الجديـد والتـي ختمـت بقمـة «مالطـا» التـي عقـدت فـي ديسـمبر مـن عـام

 1989م وجمعت بين قطبي النظام الدولي في ذلك الوقت ،الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي،

كانــت هــذه القمــة بمثابــة قمــة التســليم للتح ـوالت السياس ـية ووضــع مفاتيحهــا بيــد العــب واحــد هــو الواليــات

المتحدة األمريكية  ،وهذا ما دعـي «بريجنسـكي» للقـول :إن غيـاب االتحـاد السـوفيتي مـن السـاحة يعنـي أن
الواليات المتحدة ستكون القوة العظمى الوحيدة ذات المسؤولية الدولية.2

وهو ما شكل فرصة نادرة أمام الواليات المتحدة لترسيخ زعامتها علـى العـالم مسـتندة فـي ذلـك إلـى مقومـات

القــوة التــي تحــتكم عليهــا وال ســيما القــوة االقتصــادية والعســكرية والتكنولوجيــة ،فضـ ًـال عمــا تقــدم ،فــأن تــأثير
القدرات األمريكية االقتصادية منهـا والعسـكرية قـد جـاء مقترنـاً بنفـوذ وتـأثير سياسـي عـالمي كبيـر ،وال سـيما

مـن خــالل الهيمنــة األمريكيــة الحاليــة علـى منظمــة األمــم المتحــدة ،وتحويلهــا الـى مؤسســة امميــة اســمية مــن
خالل السيطرة على مخرجات مجلس االمن.

انعكست هذه التحوالت الدراماتيكية علـى السـاحة الدوليـة ،كمـا فـي سـاحة الشـرق األوسـط فـي حـرب الخلـيج

الثاني ــة ،والت ــي قوض ــت فيه ــا الوالي ــات المتح ــدة وحلفائه ــا الق ــوة العس ــكرية العراقي ــة ،وفتح ــت الطري ــق واس ــعا
النتشــار القواعــد العســكرية األمريكيــة فــي الخلــيج العربــي ،وفــى ظــل انقســامات حــادة بــين الــدول العربيــة،

ووجدت الواليات المتحدة الوقت المناسب للبدء بحل القضية الفلسطينية ،وطرح الرئيس بوش األب مبادرته

لتســوية الص ـراع العرب ــي اإلس ـرائيلي ،باالعتم ــاد علــى ق ـراري مجل ــس األمــن ( ،)338 ،242ومب ــدأ األرض

مقابــل الســالم ،وأك ــد علــى وج ــوب توســيع نط ــاق هــذا المب ــدأ لكــى يتض ــمن أمــن إســرائيل واالعت ـراف به ــا،
وينصــف بــنفس الوقــت الحقــوق السياســية الفلســطينية المشــروعة ،3وكــان مــؤتمر مدريــد 1991م ،االنطــالق
نحو التسوية السياسية ،وهـو مـا تـم وتـوج باتفاقيـة أوسـلوا 1993م ،بـين الفلسـطينيين واإلسـرائيليين ،واتفاقيـة

وادى عربــة بــين األردن واس ـرائيل ،لكــن قطــار الســالم بــين الفلســطينيين واس ـرائيل لــم يســتمر طــويال ،بســبب

رفض إسرائيل تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقيات

السـالم ،واسـتمرت المحـاوالت األمريكيـة فيمـا بعـد إلعـادة مسـار السـالم ،حيـث شـهدت هـذه المرحلـة انخـراط
كل الرؤساء األمريكيين في التسوية السياسية وطرح مبادرات مختلفة ،إال أن جميعا فشلت ألسـباب مختلفـة

أهمها ،تبنى الواليات المتحدة الخط االستراتيجي اإلسرائيلي في إطار المفاوضات الثنائية ،الذى يسعى إلى
1
2
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دفع عملية التعاون االقتصادي اإلقليمي واالسراع بها مقابل ابطاء عملية التسوية السياسـية ،باإلضـافة إلـى
عدم ممارسة الواليات المتحدة أي ضغوط حقيقية على إسرائيل لدفعها لتنفيذ استحقاقات عملية السالم.1

يمكــن القــول أن هــذه المرحلــة اتســمت بمحــاوالت أمريكيــة لفــرض تســوية سياســية علــى الفلســطينيين ،لكــن
بشروط إسرائيلية وبعيدة عن األمم المتحدة وق اررات الشـرعية الدوليـة ،وفـى اطـار األمـر الواقـع الـذى تحـاول

إس ـرائيل رســمة مــن خــالل اجرائتهــا علــى األرض ،وممارســة الضــغوط علــى الفلســطينيين للقبــول بالمعــايير
اإلسـرائيلية للتســوية السياســية ،وهــو األمــر الـذى يعرقــل أي جهــود للوصــول إلــى التســوية السياســية والســالم

العادل في المنطقة والشرق األوسط.

المبحث الثاني :مواقف الدول دائمة العضوية بمجلس األمن تجاه القضية الفلسطينية.

تقوم المواقف الدولية تجاه المنطقة الشـرق أوسـطية ،وعلـى أرسـها القضـية الفلسـطينية ،مـن رؤيـة ترتكـز فـي

أحــد مرتكزاتهــا علــى إيــالء أهميــة للقيمــة الجغرافيــة واالســتراتيجية لمنطقــة الشــرق األوســط ،باعتبارهــا تمثــل
مكــان الصــدارة فــي ســلم االهتمامــات العالميــة ،وأنــه ال يمكــن ألي نظــام عــالمي أن يتشــكل بعيــدا عــن تلــك
المنطقة االستراتيجية ،لما ِ
تمثله من قلب العالم :حيث تتقرر فيها مراكز التوازنات والقوى الدولية.2
يمكــن مالحظــة ذلــك فــي مجلــس األمــن عنــد النظــر فــي القضــية الفلســطينية التــي عــادة مــا تكــون المواقــف

الدولي ــة بش ــأنها متباين ــة ،نظـ ـ ار لتب ــاين المص ــالح الدولي ــة ومحاول ــة ك ــل دول ــة موازن ــة مواقفه ــا م ــع م ــا يالئ ــم
مصالحها االستراتيجية ونفوذها الدولي ،وهو األمر الذي ستركز الدراسة في هذا المحور من خـالل البحـث

فــي مواق ــف الــدول دائم ــة العض ــوية بمجلــس األم ــن تج ــاه القضــية الفلس ــطينية ،م ــع التركيــز عل ــى الموق ــف
األمريكي نظ ار ألهميته في مجلس األمن.

المطلب األول :مواقف الدول دائمة العضوية بمجلس األمن.
-1الموقف الروسي من القضية الفلسطينية.
رغم تعدد الحقب التاريخيـة واخـتالف األنظمـة السياسـية التـي حكمـت روسـيا ،فـإن المنطقـة العربيـة تحديـداً،
والشــرق األوســط علــى العمــوم شــكلت عــامالً مشــتركاً فــي مختلــف الحقــب التــي مــرت بهــا روســيا ،إذ لقيــت

تماما وان كان هذا االهتمام متباين من حيث شدته إال أنه لم ينقطع ،وهذا يعود إلـى الرغبـة الروسـية فـي
اه ً
أن تحــافظ علــى تواجــد فاعــل فــي ســاحة السياســة الدوليــة ،والمنطقــة العربيــة تشــكل أســهل الطــرق لــذلك ،لمــا
تشهده من قضية الصراع العربي اإلسرائيلي.

 1أحمد الوادية ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية( ،)2118-2111رسالة ماجستير ،األزهر ،غزة ،2119،ص.29

 2موقع عربي ،المتغيرات في السياسة الروسية الشرق أوسطية وأثرها في العالقات الدولية2116،
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إذ تشــير المرحلــة الحاليــة توجــه مختلــف للسياســة الخارجيــة الروســية ،ســعياً لتحقيــق المصــالح االســتراتيجية

لروســيا ،واعادتهــا إلــى مكانتهــا العالميــة ،حيــث أضــفى ال ـرئيس بــوتين علــى هــذه السياســة ديناميــة جديــدة
جيدا المواقـع المالئمـة واألدوار التـي علـى روسـيا أن تؤديهـا علـى السـاحة
بتغيرات وتقديرات براجماتية تعي ً
الدوليــة ،باإلضــافة إلــى إعطــاء األولويــة للمصــالح القوميــة وتغلي ـب النظ ـرة الواقعيــة ،كطريقــة إلــى تحســين

المكانة الروسية عالمياً.1

تقوم السياسة الروسية تجاه القضية الفلسطينية على أسس محددة هي:

-1تسـتند روســيا االتحاديـة فــي بنـاء موقفهــا مـن تســوية الصـراع الفلســطيني-اإلسـرائيلي إلــى قاعـدة حقوقيــة،

هــي قـ اررات مجلــس األمــن ( 1515،242، 338، 1397والمبــادرة العربيــة الســلمية لعــام  ،2112وخريطــة
أسســا ألي تســوية محتملــة بــين الط ـرفين ،وانطالقــا ممــا تضــمنته هــذه الوثــائق فــإن
الطريــق لعــام ً ،2113
روسيا تدعم الحل الذي يرى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ،تعيش في سـالم وأمـن إلـى جانـب إسـرائيل علـى

أساس من حـدود عـام  ،1967وفـي الوقـت نفسـه ،تـدين و ازرة الخارجيـة الروسـية بـالحزم العنـف ضـد سـكان

إسرائيل.2

-2حل الصراع العربي اإلسـرائيلي سـلمياً ،وتشـجيع مفاوضـات السـالم العربيـة اإلسـرائيلية ،مـن خـالل تأكيـد

روسيا ضرورة االلتزام باألسس التي توصلت إليها المؤتمرات واللجـان واالتفاقيـات التـي عقـدت علـى أسـاس
تحقيق التسوية بين الطرفين.

-3الــدعوة إلــى عقــد مــؤتمر دولــي لتســوية القضــية الفلســطينية ،مــع ضــرورة االلت ـزام غيــر المشــروط بتنفيــذ
اتفاقات السالم والوفاء بااللتزامات المترتبة عليها ،والى استئناف المفاوضات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
على أساس مبدأ األرض مقابل السالم.3

يالحــظ مــن ســلوك روســيا التصــويتي فــي مجلــس األمــن أنهــا صــوتت بتأييــد كــل القـ اررات الخاصــة بالقضــية

الفلســطينية ،ويرجــع ذلــك إلــى أن روســيا تحــاول أن يبقــى لهــا دور فــي المحافــل الدوليــة وبخاصــة مــا يتعلــق
منهـا بالقضـية الفلسـطينية ،لكنهـا ال تسـتطيع أن تقـف موقـف صـارم ،ألنهـا تـدرك أوالً بـان اإلدارة األمريكيـة

هــي الفاعــل األساســي فــي المنطقــة وفــي عمليــة الســالم ،وهــي ال تســعى إلــى منافســة الواليــات المتحــدة فــي

ذلك ،في ظل افتقار روسيا لمقومات التأثير والضغط على األطراف المختلفة في الصراع والذي بدوره يؤثر
ســلباً علــى القــوة الفعليــة لمبادراتهــا المطروحــة ،4،وثاني ـاً هــي تحــاول ارضــاء حلفائهــا فــي الشــرق االوس ــط
1

أمــاني عبــد الك ـريم علــي ســليمان ،أثــر التــدخل الروســي فــي الشــرق األوســط علــى هيكــل النظــام الــدولي “ ،”2116 – 2111المركــز

2

سمير رمان ،العالقات الروسية-اإلسرائيلية ،مركز حرمون للدراسات المعاصرة ،ط ،1الدوحة ،قطر ،2117،ص.4

4

عزالدين أبو سمهدانة ،مرجع سابق ،ص136

الديمقراطي العربي ،دراسة بحثية محكمة ،2116،ص.28

 3عزالدين أبو سمهدانة ،االستراتيجية الروسية تجاه الشرق األوسط( ،)2118-2111رسالة ماجستير ،األزهر ،غزة ،2112 ،ص.146
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وكســبهم حفاظــا علــى مصــالحها ،وفــى الوقــت نفســه تتجنــب ادانــة الموقــف اإلس ـرائيلي ادانــة ســافرة حتــى ال
تسير غضب الرأسماليين اليهود الذين لهم تأثير فعلى على االقتصـاد الروسـي ،باإلضـافة إلـى عـدم رغبتهـا

فــي فقــدان الــدعم االقتصــادي مــن الواليــات المتحــدة التــي تحمــى المواقــف اإلسـرائيلية علــى الصــعيد الــدولي،
هذا يعنى أن روسـيا تقـف موقـف مـتحفظ يتمثـل بأنهـا مـع قـ اررات الشـرعية الدوليـة أنـه ينبغـي للطـرفين علـى

حد سواء االلتزام بهذه الشرعية.1،

-2الموقف الفرنسي من القضية الفلسطينية.

إن أهمي ــة الح ــديث ع ــن دور فرنس ــا ف ــي قض ــية الصـ ـراع العرب ــي اإلسـ ـرائيلي ،يرج ــع إل ــى ك ــون فرنس ــا دول ــة
عظمى ،لها تأثيرها المباشر على مجمل القضايا الدولية ،فهي دولة قوية سياسيًّا واقتصـاديًّا وعسـكرياً ،إلـى

جانــب كونهــا عضــو رئــيس فــي المجموعــة األوروبيــة ،ولهــا تأثيرهــا علــى رســم السياســة الخارجي ـة لالتحــاد

األوروبي.

عند النظر في المواقف الفرنسـي بمجلـس األمـن ،نالحـظ أن فرنسـا تصـوت بالتأييـد فـي اغلـب االحيـان إلـى

جانــب القـ اررات الخاصــة بالقضــية الفلســطينية ،ويرجــع ذلــك لســعيها ألن يكــون لهــا اســتقالليتها ازاء الص ـراع
على نحو مختلف نوعا ما عن الواليات المتحدة ،والمحافظة على نوع مـن التـوازن فـي موقفهـا حفاظـا علـى
عالقات متميزة مع الدول العربية.

كما أن الموقف الفرنسي محكومة باعتبارات عديدة ومن أهمها:
ـر عــن سياســة
-1فرنســا تعتبــر عضــو فاعــل فــي المجموعــة األوروبيــة ،وهــي بــذلك ال تســتطيع الخــروج كثيـ ًا
واستراتيجية المجموعة فيما يتعلق بالقضايا اإلقليمية والدولية.

-2ترتبط فرنسا بعالقات سياسية واقتصادية مع الدول العربية بحكم موقعها الجغرافي ،وهي تريد أن تحافظ

علــى هــذه العالقــات ،كونهــا تســهل لهــا التعــامالت االقتصــادية فــي المنطقــة ،إلــى جانــب أن أي تطــورات

ايجابـا علـى واقـع فرنسـا االقتصـادي
سياسية وعسكرية واقتصادية ،في منطقة الشرق األوسط تـؤثر سـلباً أو
ً
السياس ــي وحت ــى األمن ــي ،إذ تحتض ــن حـ ـوالي  2ملي ــون و 911أل ــف مس ــلم ينح ــدر معظمه ــم م ــن المغ ــرب
العربي.2

-3العالقــات الفرنســية اإلسـرائيلية عالقــات متجــذرة قديمــة ،إذ تحتضــن الجاليــة اليهوديــة األكبــر فــي أوروبــا،

فالحركــة الصــهيونية لهــا تـأثير قــوي فــي الحركــة السياســية الفرنســية ،فكــل قطاعــات المجتمــع الفرنســي يوجــد
للحركة الصهيونية فيه دور ومكانة لهذا ال تستطيع فرنسا بأي حال من األحوال أن تقف في وجه السياسـة
1

رويد أبو عمشة ،التوافق والتباين بين الدول الخمسة الدائمة العضوية تجاه القضية الفلسطينية بمجلس األمن (،)2113-1979

2

دنــيس ســيفير ،فرنســا والص ـراع اإلس ـرائيلي – الفلســطيني ،ملخصــات أوراق عمــل مــؤتمر السياســة الخارجيــة األوروبيــة تجــاه القضــية

مجلة سياسات عربية ،العدد  ،2115 ،15ص.24

الفلسطينية ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات2114،
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اإلسرائيلية ليس فقط في العالم العربـي بـل فـي كـل العـالم ،ومـن هنـا جـاء الـدعم الفرنسـي الالمحـدود للكيـان

اإلسرائيلي.1

-4ويبقى العامل األكبر في السياسة الخارجية الفرنسية تجاه قضية الصراع العربي اإلسرائيلي ،والمتمثل
في الدور األمريكي  ،وهو الدور الذي يفرض نفسه على مجمل األحداث ،وال تستطيع فرنسا أو غيرها من
الدول األوروبية تجاوزه أو اللعب بعيداً عنه ،وان كان هناك توافق في النظرة بين الطرفين تجاه ذلك
الصراع ،فكال الطرفان مقتنع بأن يتم السالم عن طريق المفاوضات ،األمر الذي يتطلب قبول قراري

مجلس األمن رقمي  ،338 – 242واالعتراف بحق كل دول المنطقة في الوجود ضمن حدود آمنة
ومعترف بها وأن على الدول العربية أن تعلن قبولها إلسرائيل واقامة عالقات معها.2

مــع هــذا كلــه تبقــى فرنســا دولــة كبــرى ال يســتطيع أحــد أن ينكــر أو يتجاهــل دورهــا فــي القضــايا العالميــة،

وهي في الحقيقة تتخذ مواقف قريبـة نوعـاً مـا للتطلعـات العربيـة وتـتفهم الموقـف العربـي أكثـر ،مـن أي دولـة

أوروبية أخرى.

-3الموقف البريطاني من القضية الفلسطينية.

يحتــل الشــرق األوســط أهميــة متقدمــة فــي اســتراتيجية األمــن البريطــاني ،حيــث وصــفت وثيقــة األمــن القــومي

الصادرة عن الحكومة البريطانية في  ،2115الشرق األوسط بأنـه مصـد ار كبيـ ار للتهديـدات وكـذلك الفـرص،
واعتبرته شديد الحيوية بالنسبة لألمن القومي البريطاني ،بالشكل الذي ُيلزم بريطانيا بضرورة االسـتمرار فـي
استثمار هذه الفرص ومواجهة التهديدات.3 ،

مــن المحتمــل أن تصــبح بريطانيــا أكثــر انعزاليــة ،بعــد االنفصــال عــن االتحــاد األوروبــي ،إذ أعلنــت رئيســة
الوزراء الحالية تيري از ماي في يناير  2117عن رفضها لسياسة التدخل “الليبرالية” إلحالل الديمقراطية فـي

الشــرق األوســط ،وأعلنــت عــن انتهــاء عهــد انتهــاك بريطانيــا لســيادة الــدول األخــرى ،كمــا أعطــت األولويــة
لتحقي ــق المص ــلحة البريطاني ــة ،ف ــي مقاب ــل غ ــض الط ــرف ع ــن قض ــية نش ــر الديمقراطي ــة ،ورأت أن ــه م ــن

الضروري أن تقـف بجانـب حلفائهـا فـي الخلـيج فـي مواجهـة إيـران ،والحيلولـة دون تمـدد النفـوذ اإلي ارنـي إلـى

شــاطئ المتوســط ،واســتمرار الــدعم البريطــاني إلسـرائيل كأحــد ثوابــت الــدور البريطــاني فــي الشــرق األوســط،
وان كان قد شهد تقاربا بعد ظهور بعض مهددات األمن اإلسرائيلي ،وعلى رأسها حالة عدم االستقرار التي

أصابت الدول المحيطة بها.4
1

أكرم عدوان ،مرجع سابق ،ص13

 2حسين خلف موسى ،الموقف الفرنسي من الصراع العربي اإلسرائيلي ،تقدير الموقف ،المركز الديمقراطي العربـي للد ارسـات
االستراتيجية والسياسية واالقتصادية2114،

 3سمير رمزي ،التحوالت الواقعية للدور البريطاني في الشرق األوسط بعد بريكست ،مركز البديل للتخطيط والدراسات االستراتيجية2117 ،
 4سمير رمزي ،مرجع سابق
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فيمــا يتعلــق بالعالقــات مــع الشــرق األوســط ،ســتكون التجــارة هــي المحــرك الرئيســي للعالقــات ولــيس حقــوق
اإلنسان ،ودائماً ما كانت التجارة هي األمر الهام بالنسبة لهذه الحكومة.1

فــي الوقــت الحــالي يبــدو أن الــنهج البريطــاني تجــاه الص ـراع الفلســطيني-اإلس ـرائيلي لــن يتغيــر ،وستســتمر
سياســة الغمــوض التــي انتهجتهــا بريطانيــا علــى مــدار قــرن مــن الزمــان تجــاه القضــية الفلســطينية ،فــالموقف

البريطاني مازال ملتبس ما بين الوضوح والغموض ،فعلي سبيل المثال يتمثـل موقـف بريطانيـا تـارة فـي أن

إسرائيل ملزمة بتنفيذ الق اررات الدولية بشأن القدس واألراضي المحتلة عام 1967م ،وفي نفـس الوقـت تـأتي
تصريحات أخرى تقول أن القدس قضية عالقة يجـب التفـاوض عليهـا ،وذلـك الموقـف صـارت تتبنـاه غالبيـة

دول االتحاد األوروبي ،هذا الموقف غير منفصل عما سبقه إذ يمكن اإلشارة إلى القرار  242الذي صاغه
بعناية اللـورد كـارادون  Caradonمنـذ حـوالي نصـف قـرن أي فـي سـنة 1967م ،باعتبـاره أساسـاً أليـة حـل

ـاال لمــا يمكــن تســميته بــالغموض البنــاء ،وهــي
أيضــا مثـ ً
ســلمي بــين الفلســطينيين واإلسـرائيليين ،ولكنــه يعتبــر ً
الممارسة الملتبسة التي تترك في
ـاال آخــر علــى
الــنص مجــاالً يســمح لمختلــف األطـراف المعنيــة بتفســيره بمــا يالئمهــا ،لقــد كــان وعــد بلفــور مثـ ً

ممارسة “الغموض البناء.2،

لكن تبقى التكهنات محدودة حول طبيعة السياسة الخارجية البريطانيـة تجـاه الشـرق األوسـط عامـة والقضـية
الفلسطينية خاصة ،إلى أن تضح معالم التغيير البريطاني الناتج عن االنفصـال عـن االتحـاد األوربـي ،هـل

يكـون لبريطانيـا سياســة خارجيـة مســتقلة ،علـى األقــل عـن االتحـاد األوروبــي ،هـل ســيعني ذلـك أن الحكومــة

المستقبلية ربما تخاطر فيمـا يتعلـق بملـف فلسـطين ،وهـل تعتـرف بريطانيـا بفلسـطين ،وهـل يمكـن أن تـذهب

في اتجاه مختلـف يجعـل مـن الموقـف البريطـاني أكثـر ضـعفاً فـي بعـض القضـايا مثـل المسـتوطنات وقطـاع

غـزة ،إذا كانــت الحكومــة مــن المحـافظين فمــن غيــر المــرجح أن تغيــر مســارها ،ولكــن وجــود حكومــة عماليــة

من الممكن أن تقوم بذلك.3،

بــالنظر إلــى ســلوك بريطانيــا التصــويتي فــي مجلــس األمــن نجــد أنهــا صــوتت بشــكل أقــل مــن فرنســا لصــالح

القـ اررات الخاصــة بالقضــية الفلســطينية ،وبشــكل مختلــف عــن الســلوك األمريكــي فــي التصــويت ،ويعــود ذلــك

لرغب ــة بريطاني ــا الحف ــاظ عل ــى عالق ــات ودي ــة م ــع الع ــالم العرب ــي ،أو بس ــبب علمه ــا أن الوالي ــات المتح ــدة
ستستخدم الفيتو إن تطلب األمر حماية إسرائيل من االدانـة ،4إذ أن قيـادات فـي الحكومـة البريطانيـة مـازالوا
أيضـا فـي معارضـة
يتجنبون توجيه أية انتقادات جادة لألفعال اإلسـرائيلية المخالفـة ،لـن يكـون هنـاك تغيـر ً

 1كريس دويل ،هل ستظهر سياسة جديدة لبريطانيا في الشرق األوسط بعد بركسيت؟ ،منتدى الشرق2116،

 2جون ماك هيوجو ،السياسة الخارجية البريطانية تجاه القضـية الفلسـطينية مـع تركيـز خـاص علـى القـرار  ،242ملخصـات أوراق عمـل
مؤتمر السياسة الخارجية األوروبية تجاه القضية الفلسطينية ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات2114 ،

 3كريس دويل ،مرجع سابق

 4عزالدين أبو سمهدانة ،مرجع سابق ،ص21
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مقاطعــة إس ـرائيل وفــرض عقوبــات عليهــا وســحب االســتثمارات منهــا ،وهــو مــا يتضــح مــن تعامــل بــوريس

جونسون مع القضية ومع الداعمين لهذه االجراءات.1

في العموم تبقى السياسة البريطاني تجاه أي تحرك فلسطيني أو عربي في مجلس األمن موضـع غمـوض،
وهــو مــا تعبــر عنــه بموقفهــا غيــر الحاســم فــي مجلــس األمــن ،وامتناعهــا عــن التصــويت فــي أغلــب األحيــان،

رغــم تصـريحاتها المطالبــة بتنفيــذ قـ اررات مجلــس األمــن وخاصــة القـرار  242وخيــار حــل الــدولتين وضــرورة

العودة للمفاوضات كسبيل لحل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي.
-4الموقف الصيني من القضية الفلسطينية.

تنتمــي الصــين الشــعبية -بحكــم موقعهــا الجغ ارفــي-إلــى العــالم الثالــث ،وهــي الدولــة اآلســيوية الوحيــدة التــي
تتمتع بصفة العضوية الدائمة في مجلس األمن الدولي ،والمتتبع لسياستها حيال الصراع العربي اإلسرائيلي

يلحظ بوضوح أنها تقوم على أساس تبادل المصالح وليس على أساس

االلتزام بالعقائد ،وأن خط سير تلك السياسة متوازن ،وهـو فـي أغلـب األحيـان يميـل إلـى الـتحفظ والهـدوء، 2

ومنذ العام 1966م انتهجـت الصـين خطـاً سياسـيًّا داعمـاً للشـعب الفلسـطيني ونضـاله ،وبعيـدا عـن تفاصـيل

العالقات الصينية العربية الفلسطينية التاريخية والمتجذرة ،في مقابل عالقتهـا مـع إسـرائيل الجافـة والمتـوترة،
وبعد التحول النوعي في العام 1991م ،في مسار النزاع العربـي اإلسـرائيلي الـذى انطلـق فـي مـؤتمر مدريـد

للسالم في الشرق األوسط ،الذى شكل الدافع األول في انفتـاح الصـين علـى إسـرائيل علنـا وتمهيـد الطريـق

أمــام إس ـرائيل للــذهاب باتجــاه الصــين والشــرق بشــكل عــام ،وقــد واكبــت الصــين تطــورات عمليــة الســالم فــي
العقدين األخيرين عـن كثـب ،علـى الـرغم مـن أنهـا لـم تنضـم لعضـوية اللجنـة الرباعيـة وبقيـت تعمـل مسـتقلة
عنها ،ولهذا عينت الصين منـذ بدايـة العقـد الماضـي منـدوبا خاصـا للسـالم فـي الشـرق األوسـط ،حاليـا يقـوم

بهذا المنصـب السـفير وو سـي كـه الـذي يلتقـي بـالطرفين الفلسـطيني واإلسـرائيلي علـى أعلـى المسـتويات ،و
يعبر عن موقف بالده من قضايا الخالف والنزاع بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.)2(3

السياسة الصينية ثابتة تجاه القضية الفلسطينية ،وهى تدعو الى حل سلمي لمشكلة الشرق االوسط يقوم

على اساس ق اررات الشرعية الدولية التي تضمن استعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ،
بما فيها حقة في العودة وتقرير المصير واقامة دولته الفلسطينية المستقلة ،مؤكدة على ضرورة العدالة في

الشرق األوسط  ،واإلعراب عن دعوتها وتأييدها لعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط تحضره

جميع األطراف المعنية ،واألعضاء الخمسة دائمة العضوية في مجلس االمن الدولي وتحت رعاية األمم

المتحدة  ،باعتباره الطريق االمثل لحل مشكلة الشرق األوسط .

 1كريس دويل ،مرجع سابق

 2نجاح عبدهللا سليمان ،القضية الفلسطينية وسط آفاق العالقات العربية الصينية ،مجلة شجون عربية2117،
 3سامي مسلم ،تطور العالقات الصينية-اإلسرائيلية ،مجلة قضايا إسرائيلية ،عدد ،54،2116ص51
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الموقف الصيني في مجلس األمن بقي ثابت بتأييد كل الق اررات الخاصة بالقضية الفلسطينية ،انسجاما مـع
موقفهــا الثابــت مــن قضــايا االســتعمار وانتمائهــا للعــالم الثالــث ودفاعهــا عــن قضــاياه ،وهــي التــي اســتعادت
مقعدها في مجلس األمن عام 1971م ،وعلى الرغم من ذلك فهي اتبعت سياسة الحياد قدر االمكان داخل

المجلــس ،إذ اختــارت الغيــاب عــن التصــويت فــي البدايــة ،وهــي أقــل دولــة اســتخدمت حــق الفيتــو فــي تــاريخ
المجلس.1

المطلب الثاني :الموقف األمريكي تجاه القضية الفلسطينية ودوره في مجلس األمن.

ما من شك في ان الواليات المتحدة تصـوغ اسـتراتيجيتها فــي منــاطق العــالم المختلفــة ومنهــا منطقــة الشــرق

االوسـط علـى هـدي مرتكـزات اساسـية تحـاول مـن خاللهـا تمريـر سياسـاتها الخارجيــة بغيــة تحقيــق االهـداف

النهائية لمصالحها القومية في هذه المنطقة ذات المميزات االستراتيجية.

ـددا م ــن األه ــداف االس ــتراتيجية وض ــمن الجوان ــب السياس ــية واالقتص ــادية واألمني ــة
يمك ــن الح ــديث ع ــن ع ـ ً
األمريكية وهي:
-1حمايــة أمــن إسـرائيل :يعــد أمــن إسـرائيل عنصـ ار ثابتــا فــي أجنــدة السياســة األمريكيــة ال يختلــف بــاختالف

الحكومات المتعاقبة ،والحفاظ على التفوق اإلسرائيلي على جميع الدول العربية ،ولذا تقدم الواليات المتحدة
مساعدات عسـكرية سـنوية إلسـرائيل ،وذلـك لضـمان تفوقهـا العسـكري ،كمـا تسـاند الواليـات المتحـدة إسـرائيل
على المستويين السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية.2

-2الهيمنـ ــة علـ ــى منـ ــاطق البتـ ــرول فـ ــي المنطقـ ــة لتـ ــأمين احتياجـ ــات أميركـ ــا ،وكـ ــأداة ضـ ــغط أميركيـ ــة فـ ــي

االستراتيجية الدولية.

-3الحفاظ على استقرار الدول الصديقة في المنطقة :طورت الواليات المتحدة عالقة صداقة وثيقة مع عدد
من دول المنطقة المعتدلة ،ومنها مصر ودول الخليج ،والتي تتوافق مع المصالح واألهداف األمريكية.3

-4تأمين خطوط المالحة وخطوط التجارة الدولية في المنطقة (مضيق هرمز ،قناة السويس ،باب
المندب )...بما يضمن تدفق النفط والبضائع ،من المنطقة واليها ،بشكل آمن وبأسعار "معقولة" وبما يخدم
االحتياجات والمتطلبات التجارية واالقتصادية للمنظومة الغربية وشركائها.

-5االستفراد بالهيمنة على المنطقة ،ومنع أية قوة كبرى أخرى من المنافسة على النفوذ فيها.4

-6الحــرب علــى اإلرهــاب :الواليــات المتحــدة تســعي للحفــاظ علــى االســتقرار فــي الشــرق األوســط لتحقيــق

مصالحها االستراتيجية ،ومنها النفط ،وحمايـة أمـن إسـرائيل ،وبعـد  11سـبتمبر أصـبحت مواجهـة اإلرهـاب
أحد اهتمامات الواليات المتحدة في منطقة الشرق األوسط ،وعليها أن
 1رويد أبو عمشة ،مرجع سابق ،ص23

 2أحمد سيد أحمد ،قضايا الشرق األوسط في سباق االنتخابات األمريكية ،السياسة الدولية2116،
 3محسن صالح ،الموقف األمريكي من القضية الفلسطينية ،المعرفة ،الجزيرة2112،
 4محسن صالح ،مرجع سابق
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تتعــاون مــع شــركائها اإلقليميــين فــي مواجهــة اإلرهــاب ،وتجفيــف منــابع التطــرف ،الحتـواء خطــر التنظيمــات

اإلرهابية المتصاعدة ،مثل “داعش” ،وجبهة النصرة ،إضافة إلى تنظيم القاعدة.1

لــذلك تعمــل اإلدارات األمريكيــة المتعاقبــة علــى صــياغة سياســاتها فــي ســياق اســتراتيجية متكاملــة تقــوم علــى
مواجهــة عــدد مــن القضــايا الجوهريــة التــي تحــدث فــي المنطقــة ،ومنهــا مــا يخــص القضــية الفلســطينية وهــى

مح ــور د ارس ــتنا ،فق ــد تعامل ــت الوالي ــات المتح ــدة م ــع الحال ــة الفلس ــطينية كنتيج ــة تفاع ــل العوام ــل الخارجي ــة
وتحالفاتها الدولية واإلقليمية ،وكحالة داخلية ألمن إسرائيل ،وفق إدارة لـ "أزمة دائمة" ،وليست كحالة صـراع

مؤثرة بشكل دائم ،وهو ما يـدفع باتجـاه بيـان أهـم العوامـل الداخليـة والخارجيـة التـي تـؤثر فـي صـناعة القـرار

األمريكي تجاه القضية الفلسطينية.

أوًال -العوامل الداخلية.

هناك مجموعة من العوامل الداخلية التي تؤثر في صناعة القرار األمريكي تجاه القضـية الفلسـطينية ،ومـن

أهمها:

-1مـــن ناحيـــة صـــانع القـــرار رســـميا " الفواعـــل الرســـميين " :علــى الــرغم مــن أن عمليــة صــنع السياســة

الخارجي ــة األمريكي ــة تق ــوم عل ــى المؤسس ــات ،ول ــيس األفـ ـراد ،إال أن شخص ــية الـ ـرئيس األمريك ــي والفري ــق
الرئاسي المعاون له في اإلدارة تؤثر بشكل كبير في تلك السياسة ،سواء من حيث التدخل ،أو االنعزال ،أو
من حيث آلياتها ما بين استخدام األدوات الصلبة ،مثل القوة العسكرية ،والعقوبـات والضـغوط السياسـية ،أو
اآلليات الناعمة ،مثل المساعدات ،واالحتواء ،والحوار ،والدبلوماسية.2

 -2من ناحية " الفواعل غير الرسمية " :هنا يأتي دور الرأي العام واإلعالم واألحزاب السياسة وجماعات
المصــالح أو جماعــات الضــغط كفاعــل غيــر رســمي فــي عمليــة صــنع الق ـرار فــي السياســة الخارجيــة ،وهنــا
يمكــن الحيــث عــن جماعــات الضــغط الصــهيونية التــي تســتخدم هــذه الفواعــل للتــأثير علــى صــانعي الق ـرار

األمريكي ،وهى لها نفوذها الخاص فـي الواليـات المتحـدة خاصـة فـي االنتخابـات حيـث قـدرتها علـى تعبئـة
الرأي العام من أجل الضغط على صانعي القرار ،لخلق اتجاه معين يحقق أهداف هـذه الجماعـات ،وتعتبـر
جماعات الضغط الصـهيونية مـن أكبـر الجماعـات المنتشـرة فـي أمريكـا ،وأكثرهـا نشـاطا سياسـيا واجتماعيـا،
على الرغم أنهم يشكلون  %2من سكان الواليـات المتحـدة ،إال أننـا نالحـظ عمـق تـأثير هـذه الجماعـة علـى

سياســة أمريكــا داخليــا وخارجيــا ،حيــث يعملــون مــن خــالل 75منظمــة مســتقلة مواليــة إلس ـرائيل فــي الواليــات

المتحدة ،3وتعمل على رعاية

 1أحمد سيد أحمد ،مرجع سابق

 2أحمد سيد أحمد ،مرجع سابق
Camille Mansaur, Beyond Alliance, Israel in U.S Foreign policy, translated by James Acohen,
Colombia University press, New York,1994.p32
3
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المص ــالح واأله ــداف اإلسـ ـرائيلية ،وه ــى تتمت ــع بوض ــع اقتص ــادي ممي ــز ،وتش ــكل تنظ ــيم يه ــودي غاي ــة ف ــي
التعقيد ،وهو غالبا ما يصور إسرائيل على أنها تجربة مشابهة لتجربة الواليات المتحـدة لترسـيخ العالقـة مـع

أمريكا وايجاد قواسم مشتركة تجمعهم.)1(،1

ثانيا -العوامل الخارجية.
ً
هناك عدد من العوامل الخارجية التي تؤثر في صناعة السياسة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية أهمها:

-1موقــع الواليــات المتحــدة علــى المســتوى الــدولي :تتمتــع الواليــات المتحــدة بســيطرة عالميــة تمنحهــا قــدرة
علي التحرك في اطار السياسية الدولية بصورة اكبر من غيرها من الدول ،وهى الدولة الوحيدة التـي تتمتـع

بجميع أشكال القوة ،تحول النظام الدولي من نظام ثنائيي الي نظام احادي ،اصبحت الواليات المتحدة هي

الدول ــة الت ــي تمتل ــك جمي ــع أدوات الق ــوة سـ ـواء عس ــكرية او اقتص ــادية وتكنولوجي ــة ،وبن ــاء عل ــي ذل ــك ف ــان
الواليات المتحدة قادرة على ممارسـة النفـوذ السياسـي واالقتصـادي والعسـكري علـى المسـتوى العـالمي بشـكل

ال تتمتــع بــه أيــة دولــة ،وهــو األمــر الــذى منحهــا قــوة علــى النظــام الــدولي ،فهــي تحــاول مــن ناحيــة االمــم

المتحدة ممارسة النفوذ وتوجيه العمل الجماعي لخدمـة مصـالحها الذاتيـة وتحقيـق مـا تسـعي لـه فـي النظـام

الـدولي مـن قضــايا دوليـة مطروحـة  ،ولمــا تمتلكـه مــن حـق فيتـو داخــل تلـك المؤسسـة فإنهــا تتصـرف بشــكل
منفرد حتـى فـي القضـايا الحساسـة التـي تهـم السـلم واألمـن الـدوليين الـذين همـا فـي األسـاس مـن اختصـاص

مجلـس األمــن التــابع لهـذه المنظمــة ،وهــذا مـا يجعــل مؤسســة االمـم المتحــدة اقــل تـأثير علــي شــكل السياســية
الخارجية األمريكية.)2( ،2

-2المصــالح االســتراتيجية فــي الشــرق األوســط :يشــكل الشــرق االوســط بالنســبة الــى الخطــاب السياســي

الرسـمي للواليــات المتحـدة وحــدة جيوسياسـية واضــحة وان تضـمنت أكثــر مـن منطقتــين متميـزتين همــا جـوار

اسرائيل والخليج النفطي وتختلف كل واحدة منهما من حيث وظيفتها الجيوسياسية والجيوعسكرية ،ومن هنا
يمكن الحديث عن دور كل من عامل النفط واسرائيل كمحددين بارزين في السياسية األمريكية.
أوًال -عامل النفط :وهو ذو أهمية استراتيجية باعتبار من يسيطر على الشرق االوسط يسيطر على النفط

العــالمي ومــن يســيطر علــى الــنفط العــالمي يســيطر علــى اقتصــاد العــالم علــى االقــل فــي مــدى المســتقبل
المنظور ،لذا تمثل منطقة الخليج أهمية كبيرة للواليات المتحدة ،حيث تمد السوق

العالمية بالنفط ،وستظل دول الخليج المصدر الرئيسي للنفط في العقود القادمة ،ومن شأن المحافظـة علـى

اســتقرار هــذه الــدول اســتقرار أســعار الــنفط ،3ومــن هنــا فــان الســيطرة علــى تلــك المنطقــة امــر بــالغ االهميــة

 1أحمد الوادية ،مرجع سابق ،ص24
 2أحمد سيد أحمد ،مرجع سابق
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للسيطرة على العالم اقتصـاديًّا وعسـكرياً وسياسـيًّا الن هـذه المنطقـة تعـذ خ ازنـاً لمعظـم احتيـاطي نفـط العـالم،
وفى هذا اإلطار يأتي سبب اهتمام الواليات المتحدة بنفط المنطقة ،حيث هناك ثالثة عناوين رئيسـة تجعـل

مــن منطقــة الشــرق االوســط مرتكـ اًز جيواقتصــاديًّا بــالغ الخطــورة علــى االقتصــاد االمريكــي وهــي :اوال حمايــة
االقتصـاد االمريكـي مـن اي هـزة قــد يتعـرض لهـا نتيجـة ،انقطـاع تــدفق الـنفط او حتـى ارتفـاع اسـعاره بشــكل

كبير بسبب الطلـب المت ازيـد عليـه مـن قبـل الصـين وأروبـا واليابـان ،ثانيـا الحفـاظ علـى مسـتوى ونمـط الحيـاة

فــي الواليــات المتحــدة القــائمين علــى االســتهالك الكثيــف للطاقــة ،وعــدم تع ـريض هــذا المســتوى والــنمط ألى
تهديد مهما كانت الكلفة ،وثالثا الـتحكم بأسـعار الـنفط وتوزيعـه ،ومـن ثـم الـتحكم بعصـب اقتصـاديات الـدول

الصناعية المنافسة للواليات المتحدة كالصين واليابان وأروبا.1

فــى ظــل ت ارجــع موقــع االقتصــاد االمريكــي عالميــا يــأتي حــل المــأزق االمريكــي مــن خــالل اســتعمال ادوات
الهيمنــة الكونيــة بمــا فيهــا الوســائل العســكرية المتفوقــة لــديها وهــو مــا ي ـرتبط بــالمرتكز الجيوعســكري ،وينقــل

الدراسة للمحدد الثاني.

ثانيــا -العالقــة األمريكيــة اإلس ـرائيلية :الشــرق االوســط كــإقليم جغ ارفــي يتوســط دائ ـرة تضــم القــارات الثالثــة
ً
"آسيا وافريقيا وأروبا التي يعيش عليها أكثر من ثالثة ارباع سكان الكرة االرضية ،وفيه تتضارب المصـالح
السياسية واالقتصادية واالجتماعية المحلية والعالميـة ومـا يتفـرع عنهـا مـن تناقضـات علـى مختلـف الصـعد،
لذلك فانه يمثل نقطة تماس استراتيجي وساحة تنافس دولي خطير.

حتــى بعــد نهايــة الحــرب البــاردة وتالشــي االتحــاد الســوفياتي اليـزال الشــرق االوســط يمثــل البــؤرة التــي يتركــز
فيهـا تصــادم الــدول ،وبالتـالي يمكــن االعتمــاد علــى القـوة العســكرية اإلسـرائيلية وقـدرتها علــى احتـواء وضــبط

القــوى العربيــة المحيطــة ،وبخاصــة فــي منطقــة شــرق البحــر المتوســط ،مــا يــوفر مســاحات واســعة مــن النفــوذ
ألمريكا ،وبخاصة عالقتها مع النخب العربية الحاكمة ،ومن إرساء قواعد لصـراع القـوى فـي المنطقـة تسـهل

إدارته.)3( ،

هنــا تــأتى أهميــة العالقــة مــع إس ـرائيل ،فمنــذ نشــأة الدولــة اإلس ـرائيلية اســتثمرت الواليــات المتحــدة وجــود تلــك

الدولة ،لما ستقدمه من وظائف تخدم مصالحها وأهدافها ،ال سيما في إعاقة تقدم المنطقة وتطورها وتنميتها
وزعزعــة االســتقرار فيهــا لضــرب وحــدتها ،كمــا زادت أهميــة إسـرائيل فــي االســتراتيجية األمريكيــة بعــد نجاحهــا

في الدور الموكل لها خالل الحرب الباردة بخصوص مواجهة الشيوعية ،وتصديها للدول الحليفة للشيوعية،
وتخريــب أي تقــارب بينهمــا ،وطرحــت إسـرائيل نفســها كقــوة صــد ضــد االتحــاد الســوفيتي لمنعــه مــن الســيطرة

عل ــى المنطق ــة ،كم ــا تعتم ــد الوالي ــات المتح ــدة عل ــى إسـ ـرائيل كق ــوة ردع للق ــوى اإلقليمي ــة الرافض ــة للهيمن ــة
 1عبد الجواد عمر ،العالقات اإلسرائيلية األميركية في شرق أوسط متغير ما بين تقـارب وتباعـد ،المركـز الفلسـطيني ألبحـاث
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األمريكية ،لذا اعتبرت إسرائيل هدفا لالستراتيجية األمريكية على درجة قصوى من األهمية وليس وسيلة أو
خيار يمكن اللجوء إليه في حالة اختالل المصالح األمريكية في المنطقة.1

إضافة إلى ذلك هناك أبعاد آخـري تحكـم العالقـة بينهمـا وتـدفع بتطورهـا ومنهـا :مـا يتمثـل بالتشـابك الثقـافي

مــا بــين البلــدين ،والمتمثــل بت ـوافر ش ـريحة واســعة مــن النخــب الفكريــة التــي تــرى فــي إس ـرائيل حليف ـاً سياســيًّا
واستراتيجياً ،وترى في الدولة اإلسرائيلية انعكاساً ألمريكا وثقافتها في الشرق
األوسط ،ومنها ما هو ديني متمثل في شرائح واسعة من أتباع الكنائس البروتستانتية وبخاصة اإلنجيليـين،

وهنــاك البعــد االجتمــاعي :والمتمثــل أساسـاً فــي المكونــات الديموغرافيــة فــي كــال البلــدين ،وتواجــد مجموعــات

ضغط سياسي تحدد وتحد سقف الخيارات السياسية األميركية من خالل توظيف النظام السياسي األمريكي
متعدد األقطاب والسلطات لصالح العالقات مع إسرائيل وتعزيزها.2

فــي ظــل كــل مــا ســبق تطــورت العالقــات بــين الــدولتين وأصــبحت ذات تطــابق اســتراتيجي نــوعى ،لتصــبح
"إسرائيل" ركن في السياسة األميركية للشـرق األوسـط ،وتـدعم بقاءهـا وهيمنتهـا كقـوة إقليميـة ،وسـتعمل علـى

دعمه ــا فيم ــا يخ ــص القض ــية الفلس ــطينية ،وه ــو األم ــر ال ــذى ينقلن ــا إل ــى الموق ــف األمريك ــي م ــن القض ــية
الفلسطينية ،ودوره في مجلس األمن الدولي ،في ظل اإلدارة األمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب.

الموقف األمريكي من القضية الفلسطينية ،في ظل اإلدارة األمريكية الجديدة.

يســود الغمــوض نوعــا مــا الموقــف األمريكــي فــي ظــل االدارة الجديــدة للـرئيس ت ارمــب ،فبعــد مــرور عــام علــى

تســلمه مهــام عملــه ،لــم تطــرح االدارة الجديــدة رؤيــة واضــحة للتعامــل مــع القضــية الفلســطينية ســوى بعــض

المواقــف التــي يطلقهــا ال ـرئيس ومعاونيــه بشــأن القضــية الفلســطينية ،وبــذلك فتحــت البــاب واســعا للتكهنــات
والتحلــيالت بشــأن الموقــف األمريكــي مــن عمليــة الســالم ،والطريقــة التــي ســيتعامل بهــا الـرئيس الجديــد لحــل

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

في ظل المواقف المتناقضة التي أطلقها ترامب سواء خالل الحملة االنتخابية أو بعـد تسـلمه مقاليـد الرئاسـة
في يـانير2117م ،تثبـت أن االدارة الجديـدة ما ازلـت ال تملـك رؤيـة اسـتراتيجية متماسـكة لسياسـتها الخارجيـة

تجــاه القضــية الفلســطينية ،وهــو األمــر الــذي يــدفع إلــى محاولــة استش ـراف الموقــف األمريكــي مــن القضــية

الفلســطينية فــي ظــل إدارة ت ارمــب مــن خــالل المواقــف والتص ـريحات التــي صــدرت بهــذا الشــأن خــالل الفت ـرة
السـابقة وهــي المصــادر التـي مــن الممكــن االعتمــاد عليهـا للوصــول إلــى تقيـيم موضــوعي واســتنتاجات تُبنــى
على اُسس منطقية.
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كان تجاهل ترامب في خطابه الرئاسي األول الحديث عن القضية الفلسـطينية ،أن أعطـى انطبـاع علـى أن

الرجــل حســم أمـره لجهــة مــنح إسـرائيل كبــرى صــفقاته عبــر تحقيــق مــا تريــد مــن االســتيطان ،وتحويــل القــدس
عاصمة للدولة اليهودية.1

بالرغم من ذلك فإن موقفه الرسمي بعد توليـه مقاليـد الحكـم لـم يتبلـور بعـد ،علـى الـرغم حزمـة القـ اررات التـي

اتخـ ــذها خـ ــالل الشـ ــهر األول مـ ــن تسـ ــلمه الرئاسـ ــة فيمـ ــا يخـ ــص القضـ ــية الفلسـ ــطينية ،ومشـ ــاريع التسـ ــوية
والمفاوضات التي أثارت جدال واسعا ،ومن أهمها:

-1تعهده في أول رسالة بعث بهـا الـرئيس األمريكـي المنتخـب دونالـد ت ارمـب ،نشـرتها صـحيفة "إسـرائيل

اليوم ،حيث كتب في هذه الرسالة" :أعتقد أنه بإمكان إدارتي أن تلعب دو ار مهم في مسـاعدة الطـرفين علـى
تحقيق سالم عادل ودائم" ،وأن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسـط ،موضـحا أن أي

اتفاق سالم يجب أن يتم التفـاوض عليـه بـين الطـرفين ،وأال يفـرض عليهمـا مـن قبـل اآلخـرين ،2وهـذا يعنـى

إن ــه يطال ــب ب ــأن تك ــون المفاوض ــات ب ــين الط ــرف الفلس ــطيني واإلسـ ـرائيلي ه ــي األس ــاس ف ــي تحدي ــد ش ــكل
دور محـددا لألمـم المتحـدة أو المجتمـع الـدولي فـي هـذا الجانـب تحديـدا،
التسوية ،أي أنه ال أي أنه ال يريـد ًا

وذلك يعني أن قضايا الحل النهائي ستكون متروكة للتفاوض بين السلطة الفلسـطينية واسـرائيل ،أي لميـزان

القوى الثنائي ،وليس لتنفيذ مرجعيات عملية السالم ،وهو ما يعني توفير البيئة المناسبة للطرف اإلسـرائيلي

لممارسـة كافـة الضـغوط المتـوفرة علـى الطـرف الفلسـطيني لتحصـيل أكبـر قـدر مـن المكاسـب ،ويـرى ت ارمـب
أن الدور األمريكي يجب أن يقتصر في المفاوضات بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني على دور الميسر

للتفاوض ،وقد انتقد في هذا السياق ”ضعف وعدم كفاءة األمم المتحدة“ ،رفضا فكرة فرض حل في القضية
الفلسطينية من خالل األمم المتحدة ،قائال :إن الحل يجب أن يكون من خالل مفاوضات األطراف،
وأنه سيستخدم الفيتو ضد أي حل يتبناه مجلس األمن الدولي.3

يــأتي ذلــك فــي ظــل الحــديث عــن مبــادرة جديــدة تنــوى الواليــات المتحــدة طرحهــا ،وهــو مــا طــرح خ ـالل زيــارة

الـرئيس المصــري عبــد الفتــاح السياســي لل ـرئيس ت ارمــب فــي واشــنطن أبريــل  2117م ،إذ بحثــا خــالل اللقــاء
أفكا ار لمؤتمر سالم فلسطيني إسرائيلي محتمل في واشنطن ،وقد كرر تصريحات ترامب السابقة بأن إحالل

 1إكرام زيادة وآخـرون ،الشـرق األوسـط فـي ظـل أجنـدات السياسـة الخارجيـة االمريكيـة-د ارسـة تحليليـة ،المركـز الـديمقراطي العربـي ،ط1
برلين ،المانيا  ،2117ص.369

 2منص ــور أب ــو كـ ـريم ،أب ــرز مالم ــح السياسـ ــة الخارجي ــة األمريكي ــة تج ــاه منطق ــة الش ــرق األوسـ ــط بع ــد ف ــوز ت ارم ــب ،رؤي ــة للد ارسـ ــات
واألبحاث ،2117،ص.16

 3مهند دويك ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرق األوسط بعد فوز ترامب “الصراع السعودي – اإليراني” ،المركز الديمقراطي
العربي.2117 ،
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الســالم بــين إس ـرائيل والفلســطينيين ســيكون صــفقة القــرن ،إال أنــه أكــد ف ـي مــؤتمره الصــحفي أنــه مــع حــل
الدولتين على حدود حزيران  1967م ،1ويبقى السؤول هل هناك صفقة

سياســية أم ال ،ومــاهوا مضــمونها؟ غيــر أن التصـريحات األمريكيــة سـواء مــن الـرئيس ت ارمــب أو مــن فريقــه

الرئاسي مازال يكتنفها الغموض والتناقض حتـى اللحظـة ،فهـي لـم تقـر حتـى اآلن بحـل الـدولتين رسـميا ولـم
تعطى أي تفصيالت حول أي مبادرة أمريكية جديدة لعملية السالم.

-2تأكيد البيـت األبـيض أن واشـنطن لـم تعـد متمسـكة بحـل الـدولتين كأسـاس لحـل الصـراع بـين الطـرفين

والتوصــل إلــى اتفــاق ســالم بينهمــا ،بــل ســتدعم أي اتفــاق يتوصــل لــه الطرفــان أي كــان هــذا االتفــاق ،بينمــا

وضحت سفيرة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة نيكي هيلى هذا الموقف بالقول :إن الواليات المتحدة ما
زالت تدعم حل الدولتين للصراع اإلسـرائيلي الفلسـطيني وذلـك بعـد يـوم مـن إشـارة الـرئيس دونالـد ت ارمـب إلـى

أنــه منفــتح علــى خيــارات أخــرى لتحقيــق الســالم ،وقالــت هيلــي للصــحفيين فــي األمــم المتحــدة “أوال وقبــل كــل
شيء ،حـل الـدولتين هـو مـا نؤيـده .أي شـخص يريـد أن يقـول إن الواليـات المتحـدة ال تؤيـد حـل الـدولتين –

فسيكون هذا خطأ ،وأضافت نؤيد بالتأكيد حل الدولتين لكننا نفكر خارج الصندوق أيضا.2

ذلــك يعتبــر أن خيــار حــل الــدولتين الــذي تبنتــه اإلدارات األمريكيــة الســابقة لــم يعــد علــى األقــل هــو الخيــار
الوحيـ ــد ،وهـ ــذا يعتبـ ــر تغيي ـ ـ ار فـ ــي الموقـ ــف األمريكـ ــي يخـ ــالف االجمـ ــاع الـ ــدولي بمـ ــا فيـ ــه الموقـ ــف العربـ ــي
والفلسطيني المتوافق على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية.
-3ق ـرار ال ـرئيس ت ارمــب فــي 2117/12/8م ،بــاالعتراف بالقــدس عاصــمة إلس ـرائيل ،حيــث قــال خــالل

كلمتــه :تأجيــل االعت ـراف بالقــدس عاصــمة إلس ـرائيل لــم يســاهم فــي تحقيــق الســالم ،حــان الوقــت لالعت ـراف
بالقدس عاصمة ٍإلسرائيل وأضاف" :هذا القرار تأخر كثي ار لدفع عملية السالم ،ومن حق

إسرائيل تحديد عاصمتها ،وأوضح الرئيس األمريكي ،إن إعالنـه يمثـل بدايـة لـنهج جديـد للصـراع اإلسـرائيلي

مؤكدا :أعتزم بذل ما في وسعى للمساعدة في إبرام هذا االتفـاق ،وأضـاف :هـذا القـرار ال يعنـى
الفلسطينيً ،
أن أمريكــا ســتتخلى عــن التزامهــا القــوى بســالم دائــم ،وأمريكــا مســتعدة لــدعم حــل الــدولتين إذا أراد الطرفــان

ذلك ،والبالد ال تتخذ موقفا بشأن أي من قضايا الوضع النهائي بما في ذلك الحدود المتنازع عليها.3

يمثــل هــذا القـرار تغييـ ار آخــر فــي السياســة األمريكيــة تجــاه عمليــة الســالم والصـراع العربــي اإلسـرائيلي ،وهــو

بــذلك يخــالف اإلجمــاع الــدولي حــول هــذه المســألة ،إذ عبــر منــدوبو الــدول األعضــاء لمجلــس األمــن الــدولي
 1يحيى قاعود وآخرون ،الشرق األوسط في ظل أجندات السياسة الخارجية االمريكية-دراسة تحليلية ،المركز الديمقراطي
العربي ،ط 1برلين ،المانيا  ،2117ص.482

 2إرم نيوز ،أمريكا وبريطانيا وفرنسا تؤكد دعمها “حل الدولتين.2117،

 3عبــد الوهــاب الجنــدى ،قــرر ال ـرئيس األمريكــي ،دونالــد ت ارمــب ،نقــل الســفارة األمريكيــة مــن تــل أبيــب إلــى القــدس ،واعتبارهــا عاصــمة
إلسرائيل ،اليوم السابع.2117،
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انتقادهم الشديد للموقف األمريكي بشأن القدس ،خـالل اجتمـاعهم لمناقشـة قـرار واشـنطن االعتـراف بالقـدس
عاصــمة إلسـرائيل ،واعتبــروا أن القــدس الشـرقية أرض محتلــة مؤكــدين أن وضــع المدينــة يجــب أن يــتم فقــط
عبــر المفاوضــات ،1إذ يعتبــر الق ـرار األمريكــي خطــوة اســتباقية لحســم ملفــات الوضــع النهــائي للمفاوضــات،

وخــروج عــن مرجعيــات عمليــة التســوية ،وقـ اررات الشــرعية الدوليــة والقــانون الــدولي ،وهــى بــذلك تضــع عقبــة

جديدة أمام عملية السالم ،وتطرح تساؤالت عديدة عن مدى جدية االدارة األمريكية الجديدة وتوجهاتها نحـو

حــل الصـراع الفلســطيني اإلسـرائيلي ،فــي ظــل تبنيهــا الكامــل للموقــف اإلسـرائيلي ودعمــه فــي أي مفاوضــات
سالم.

انطالقا مما سبق ،فإن الموقف األمريكي ودوره في مجلس األمن سيكون مختلف تماما وأكثـر تطرفـا بشـأن

القضــية الفلســطينية ،وهــو األمــر الــذى بــدا جليــا فــي الموقــف األمريكــي الــذى عبــرت عنــه ســفيرة الواليــات

المتحدة الحالية نيكي هيـالي ،وتناقلتـه وسـائل االعـالم إثنـاء مناقشـة مجلـس األمـن الخـاص بقـرار الواليـات

المتحــدة االعتـراف بالقــدس عاصــمة إلسـرائيل بــالقول :معتبـرة أن األمــم المتحــدة قوضــت بــدال مــن أن تــدعم

فــرص الســالم فــي الشــرق األوســط ،وتابعــت لــن وال ينبغــي إجبــار إسـرائيل أبــدا علــى اتفــاق سـواء مــن األمــم
المتحــدة أو أي تجمــع لــدول أثبتــت تجاهلهــا ألمــن إس ـرائيل" ،وتابعــت هيــالي أن "أي حــل بــين الفلســطينيين
واإلس ـرائيليين ســيوقع برعايــة أمريكيــة" ،وادارة ت ارمــب ملتزمــة بعمليــة الســالم وحــل الــدولتين لــو وافــق طرفــي

الصراع" ،وهو ما يعنى استمرار لنفس المواقـف السـابقة التـي عبـرت عنهـا الواليـات المتحـدة فـي السـابق ،إذ

يتبن من خالل إحصائية الجدول السابق ،استمرار التصويت األمريكي لمصلحة إسرائيل في مجلـس األمـن
على حساب القضية الفلسطينية،

وذلــك باســتخدام حــق الفيتــو ،فقــد اســتخدمته منــذ انشــاء األمــم المتحــدة  88م ـرة كــان منهــا  44إلجهــاض

ق ـ اررات تــدين إس ـرائيل ،2علــى الــرغم مــن نهايــة الحــرب البــاردة وانطــالق عمليــة الســالم ،وتســليم االط ـراف
جميعهــا برعايــة الواليــات المتحــدة للســالم ،إال أنهــا ظلــت علــى نحــو مختلــف عــن بقيــة الــدول األخــرى فــي

مجلس األمن تصوت لمصلحة إسرائيل ،يرجـع ذلـك لخصوصـية نظـرة أمريكـا إلـى القضـية الفلسـطينية ،مـن
زاوية العالقة الخاصة بإسرائيل ،ومـن زاويـة العالقـات العربيـة األمريكيـة ،ونظرتهـا للنـزاع العربـي اإلسـرائيلي

كله ،وهو ما يؤشر إلى استمرار الموقف األمريكي المسـتقبلي فـي مجلـس األمـن الـرافض لطـرح أي مشـروع
يتعلق بالقضية الفلسطينية.

 1عبد الوهاب الجندى ،مرجع سابق.

 2رويد أبو عمشة ،مرجع سابق ،ص19
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المبحث الثالث :متطلبات التحرك الفلسطيني تجاه مجلس األمن.
فــي ظــل الوضــع ال ـراهن واخــتالل م ـوازين القــوى الدوليــة واإلقليميــة والمحليــة لصــالح االحــتالل اإلس ـرائيلي،
ووصول عملية السالم لطريق مسدود ألسباب تتعلق دون شك بالطرف اإلسرائيلي وعدم جديته ورغبتـه فـي

التوصل لحل سلمي ،وعدم جدية المجتمع الدولي في اتخاذ اجراءات حازمة وحاسمة للضغط على إسرائيل

لتنفيــذ متطلبــات العمليــة السياســية ،ووقــف انتهاكاتهــا للقــانون الــدولي والشــرعية الدوليــة ،بــل بــات واضـ ًـحا

للفلســطينيين بــأن مســار التفــاوض فــي ظــل الوضــع ال ـراهن وصــل لطريــق مســدود ،أصــبح مــن الضــروري

البحــث فــي وســائل جديــدة للضــغط علــى إسـرائيل ،لوقــف انتهاكاتهــا للحقــوق الفلســطينية والعمــل علــى إنهــاء
احتاللها لألراضي الفلسطينية.

تأسيسـا علـى ذلــك فـإن أي تحـرك فلســطيني فـي هـذا الشــأن يجـب أن يبـدأ بتغيــر مـوازين القـوة علــى األرض
ً
أوالً ،ألن ذلــك ســيؤثر حتمـاً علــى المواقــف الدوليــة الفاعلــة ،التــي ســتتأثر مصــالحها باعتبــار هــذه المصــالح
هــي المحــدد األساســي لمواقفهــا مــن الصـراع ،وعليــه فــإن أي تحــرك فلســطيني نــاجح فــي هــذا الشــأن يتطلــب

العمل على ثالث مستويات رئيسة هي:
أوًال -على المستوى الوطني :إعادة االعتبار لكل المشروع الوطني من خالل رؤية فلسطينية جديدة ،تقـوم
أساسا على اعادة االعتبار لمنظمة التحرير ،وذلك ألهمية الدور والمركز الذي تمثله المنظمة ،ألنها تتمتـع

دوليــا بصــفتها ممثلــة لــإلرادة الفلســطينية ،ويجــب مشــاركة الكــل
بالشخصــية القانونيــة الدوليــة المعتــرف بهــا ًّ

الفلســطيني فيهــا ،وتجــاوز االنقســامات والخالفــات الحزبيــة الضــيقة ،ومــن خاللهــا يــتم التوافــق علــى صــياغة
البرنــامج الــوطني ضــمن القواســم المشــتركة ،واالتفــاق علــى األهــداف الوطنيــة واألدوات والوســائل الكفاحيــة
والنضالية ،بما فيها المقاومة بكافة أشكالها دون

دوليـا ،والبحـث
أيضـا ًّ
اسقاط أي منها ،مع ضـرورة م ارعـاة تبنـي وسـائل ناجعـة ومقنعـة لشـعبنا أوالً ،ومقبولـة ً
فــي كــل الخيــا ارت التــي تكــون قــادرة علــى اســتجماع كافــة عناصــر وأدوات القــوة التــي تمتلكهــا قضــيتنا ،مــن
أجل تعديل ميزان القوى على األرض ،وجعل مشروع االحتالل مشروعاً مكلفـاً ،وتعمـل علـى اسـتنزاف قوتـه
وموارده ،وتزعزع أمنه واستق ارره ،فتكامل هذه العناصر والمكونات هو شرط من شروط عملية التراكم ،كمـا

يجب أن تكون هذه الرؤية متجانسة ومترابطة ،حتى ال تتضارب عناصرها في ما بينها ،فتخسـر وتفقـد فـي

جانب ما كسبته وأنجزته في جوانب أخرى.

ثانيــا -علــى المســتوى العربــي :يجــب التوجــه إلــى اعــادة تعريــب القضــية مــن خــالل االســتناد إلــى الــروابط
ً
جميعـ ــا أن
القومي ــة العربيـ ــة ،دول وش ــعوب ،ومشـ ــاركتها فـ ــي األه ــداف والتطلعـــات ،وافت ـ ـراض أنه ــا تعتبـ ــر
ً

التنــاقض مــع إسـرائيل هــو تنــاقض أساســي فــي المصــالح والــرؤى واألخطــار ،وأن هنــاك تناقضـاً بــين الرؤيــا
العربية والرؤيا اإلسرائيلية في المبادئ واألولويات والمستقبل.
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انطالًقا من ذلك يجب خلـق مقاربـة عربيـة جديـدة تتوقـف عـن معاملـة إسـرائيل كشـريك فـي السـالم ،صـحيح
أن العالقــات العربيــة اإلس ـرائيلية متدنيــة وفــي حالــة ســيئة ،ولكــن إس ـرائيل ال تشــعر حتــى اآلن أن المحــيط
العربــي حولهــا محــيط مكلــف ،وال ت ـزال تشــعر أن هنــاك حــداً أدنــى علــى األقــل مــن التعــاون مــع المنطقــة
العربية ،وفي هذا السياق يجب أن يكون التحرك الفلسطيني نحو اإلقليم وبتنسيق عربي مشترك من خالل:
-1العمل مع الدول العربيـة الفاعلـة ،خاصـة التـي تـرتبط بعالقـات ومصـالح مشـتركة مـع الواليـات المتحـدة،

وتنسيق المواقف معها بما يضمن التحرك الجماعي في اطار رؤية عربية مشـتركة ،للضـغط علـى الواليـات

المتحدة لتعديل مواقفها تجاه الفلسطينيين.

-2تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية والعربية الرسمية والشعبية ،من خالل وضع استراتيجية تعمل علـى تفعيـل

دور السفارات والمؤسسات العربية ،وضمان تعاونها مع الجاليات وأحرار العالم.

-3دعم التحركات الفلسطينية والعربية الجادة عبـر الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة ،وجامعـة الـدول العربيـة،

ومنظم ــة الم ــؤتمر اإلس ــالمي ،واالتح ــاد األفريق ــي ،وحرك ــة ع ــدم االنحي ــاز ،والعم ــل الج ــدي عل ــى مقاطع ــة

االحتالل ومحاصرته سياسيًّا واقتصاديًّا.

-4توثيــق العالقــات الفلســطينية مــع الــدول االقليميــة الفاعلــة دون التــورط فــي لعبــة المحــاور ،وبمــا يضــمن
تحقيق اجماع إقليمي داعم للقضية الفلسطينية ،وضاغط على الواليات المتحدة واسرائيل.

ثال ًثـــا -علـــى المســـتوى الـــدولي :يمث ــل التوج ــه إل ــى المجتم ــع ال ــدولي والمنظم ــة الدولي ــة ومجل ــس األم ــن
بالخصوص أهمية بالغة في تعديل ميزان القوة مع االحتالل ،لكن ذلك يعتبـر أمـ ار معقـدا ويواجـه صـعوبات

جـراء الموقــف األمريكــي المنحــاز إلسـرائيل ،والـرافض ألى دور للمنظمــة الدوليــة فــي حــل الصـراع ،وبالتــالي
لن يدخر جهدا في عرقلة أي دور لمجلس األمن ،سواء بالتأثير على مواقف الدول األعضاء في المجلس،
أو عبر استخدام حق النقض "الفيتو" إلجهاض أي تحرك فلسطيني تجاه المنظمة الدولية.

بمــا أن الص ـراع الفلســطيني اإلس ـرائيلي هــو أص ـالً ص ـراعٌ دولــي بامتيــاز ،وهنــاك مســؤولية قانونيــة وسياســية
ٌ
على المجتمع الدولي ،وعلى األمم المتحدة ،ومجلس األمن بشكل محدد ،بصفته مسـؤوالً عـن الحفـاظ علـى

األمن والسلم الدوليين ،فعلى مجلس األمن مسؤولية يجب أن يقوم بها ،ويجـب عليـه أن يحـدد شـكل الحـل،
وأن يشكل هذا مرجعية الحوار ،بما يمكن من إطالق عمليـة سـالم جديـدة ،ولـيس تعـديل المسـار العـام فقـط

لهذه العملية القائمة ،وهذا هو الوضع الطبيعي.

بناء على هذه القاعدة يجب البحـث عـن مـداخل وأدوات السـتثمار العالقـات الخارجيـة مـع دول العـالم كـأداة

لتغيير موازين القوى مع إسرائيل في الساحة الدولية ،من خالل:

-1العمــل علــى تــوفير قيــام قواعــد عالقــات متعــددة مــع دول تختلــف فيهــا التوجهــات والمنطلقــات والمصــالح

(أي عــدم التمحــور فــي أي مــن المحــاور الدوليــة) ،كشــرط لنجــاح أي مشــروع سياســي فلســطيني فــي تحقيــق
نفسه على أرض الواقع وبلوغ أهدافه.،
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-2التنسيق الفاعل مع القوى الدولية المركزية في أي تحـرك فلسـطيني ،لضـمان نجـاح أي تحـرك فلسـطيني
في المنظمة الدولية.

-3خلق عالقات تحالف وتعاون وتضامن مع هذه الدول لخدمة األهداف الوطنية الفلسطينية.
-4استثمار مواقف الحلفاء واألصدقاء من جهة ،واسـتغالل التباينـات الدوليـة مـن جهـة أخـرى ،لخلـق جبهـة

رافضة للموقف األمريكي وعزله.

-5التعامل مع الشرعية الدولية من خـالل فعاليـة سياسـية منظمـة وعقالنيـة ،مـن خـالل القـدرة علـى التكيـف
والمثابرة بما يخدم نجاح المشروع السياسي.

-6عــدم حصــر التوجــه لهيئــة األمــم المتحــدة بموضــوع االعتـراف بالدولــة ،وانمــا نقــل جميــع ملفــات القضــية

الفلســطينية األساســية ،وتحديــدا القــدس واالســتيطان واألســرى والميــاه والالجئــين ،إلــى أروقــة األمــم المتحــدة
الستصدار ق اررات جديدة وداعمة لهذه القضايا.

هن ــاك العدي ــد م ــن الخي ــارات الت ــي يس ــتطيع الفلس ــطينيين القي ــام به ــا ف ــي المنظم ــة الدولي ــة وكاف ــة وكاالته ــا

ـتنادا للحماي ـ ــة
المتخصص ـ ــة ،لمواجه ـ ــة الموق ـ ــف اإلســ ـرائيلي الـ ـ ـرافض لتنفي ـ ــذ قـ ـ ـ اررات الش ـ ــرعية الدولي ـ ــة اس ـ ـ ً
الدبلوماسية األمريكية ،وهـذه الخيـارات تلقـى قبـوالً لـدى غالبيـة المجتمـع الـدولي ،ممـا يـوفر لهـا النجـاح أوالً،
ويشكل ضغط دولي على الواليات المتحدة واسرائيل ثانياً.
الخاتمة :النتائج والتوصيات.

أوًال -النتائج:

فيما يلي عرض ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

-1أظهرت الدراسة أن التوازنات الدولية القائمة على المصـالح االسـتراتيجية ،وطبيعـة التحالفـات والعالقـات

بين الدول ،هي التي تحدد دور مجلـس األمـن ولـيس مبـادئ الشـرعية الدوليـة أو ميثـاق األمـم المتحـدة ،وأن

الدول األعضـاء بمجلـس األمـن تسـعى إلـى موازنـة مواقفهـا مـع مـا يـتالءم ومصـالحها االسـتراتيجية ونفوذهـا
الدولي وطبيعة عالقاتها الدولية.

-2بينت الدراسة أنه بالرغم من عشرات الق اررات الى صدرت عنه مجلس األمن بشأن القضية الفلسـطينية،

إال أنــه لــم يــتمكن مــن تنفيــذ أي مــن ق ار ارتــه ،ولــم يتخــذ أي مــن التــدابير الواجبــة لتنفيــذها ،ويعــود الســبب فــي
ذلك إلى أن مجلس األمن الدولي ال يتصرف في معالجته لقضايا الدولية بموضوعية ،بل العتبارات عديدة
أهمها:

أ-طبيعــة منظمــة األمــم المتحــدة :إن المنظمــة هــي "تجمــع دول" تســتمد قوتهــا وصــالحياتها مــن تلــك الــدول
وهو األمر الذي يجعل إرادة المنظمة الدولية مقيدة بإرادة هذه الدول.
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عضوا ،لكن الفاعلية للـدول الدائمـة صـاحبة حـق الـنقض
ب-تشكيل مجلس األمن الذي يضم خمسة عشر
ً
الفيتو ،التي تستخدمه في حالة تعارض توجهات المجلس مع مصالحها ،وهو األمر الذي يؤدى إلـى اعاقـة
عمل المجلس ودوره في تحقيق األمن والسلم الدوليين.

ـر للعالقـة االسـتراتيجية بينهمـا ،والـذي يـرفض
ت-الدور األمريكي فـي مجلـس األمـن المنحـاز إلسـرائيل ،نظ ًا
أي دور لمجلس األمن في حل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي ،وبذلك يشكل الموقف األمريكي عقبة أمـام أي

ق اررات أو اجراءات يمكن ان يتخذها مجلس األمن تجاه القضية الفلسطينية ،في محاولة الستبدال الشـرعية
الدولية إلى ما يمكن تسميته بالشرعية التفاوضية ،وفي ظل غياب مبدأي العدل واإلنصاف.

-3أظهــرت الد ارســة مــن خــالل تحليــل الســلوك التصــويتي للــدول دائمــة العضــوية بمجلــس األمــن ،أن هنــاك
تباين وانقسام في هذه المواقـف لناحيـة الطريقـة التـي يجـب التعامـل بهـا مـع الحالـة الفلسـطينية وكانـت علـى

النحو التالي:

أ-الموقــف الروس ــي والص ــيني :وه ــو موقــف مؤي ــد ألي تح ــرك فلس ــطيني فــي المنظم ــة الدولي ــة ،ودائم ــا م ــا
تصــوت الــدولتين لصــالح القضــية الفلســطينية ،وتســعى لــدور فاعــل لمجلــس األمــن لحــل الصـراع الفلســطيني

اإلس ـرائيلي ،مــن خــالل المفاوضــات علــى أســاس ق ـ اررات الشــرعية الدوليــة والقــانون الــدولي ،لكــن يبقــى هــذا
ـر الفتقــار الــدولتين لمقومــات التــأثير والضــغط علــى األطـراف المختلفــة فــي الصـراع
الموقــف غيــر حاســم نظـ ًا
والذي بدوره يؤثر سلباً على القوة الفعلية لمبادراتها المطروحة.

ب-الموقــف الفرنســي :تصــوت فرنســا بالتأييــد فــي اغلــب االحيــان إلــى جانــب الق ـ اررات الخاصــة بالقضــية
الفلســطينية ،ويرجــع ذلــك لســعيها ألن يكــون لهــا اســتقالليتها ازاء الصـراع عــن الواليــات المتحــدة ،والمحافظــة
علـى نـوع مـن التـوازن فـي موقفهـا حفاظـا علـى عالقــات متميـزة مـع الـدول العربيـة ،لكـن يبقـى موقفهـا متقــدم
على المواقف األوربية األخرى.

ت-الموقـف البريطـاني :السياسـة البريطــاني تجـاه أي تحـرك فلسـطيني أو عربــي فـي مجلـس األمـن ،األكثــر
غموضـاً تجــاه الصـراع الفلســطيني اإلسـرائيلي ،وهـو مــا تعبـر عنــه بموقفهــا غيـر الحاســم فـي مجلــس األمــن،
وامتناعها عن التصويت في أغلب األحيان ،رغم تصريحاتها المطالبة بتنفيذ قـ اررات مجلـس األمـن وخاصـة

القرار  242وخيار حل الدولتين وضرورة العودة للمفاوضات كسبيل لحل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي.

ث-الموقف األمريكـي :تعبـر الواليـات المتحـدة دائمـا عـن موقفهـا الـرافض ألي دور لمجلـس األمـن فـي حـل

القضــية الفلســطينية ،وت ـرفض أي توجــه فلســطيني تجــاه المنظمــة الدوليــة ،علــى الــرغم مــن تســليم االط ـراف
جميعها برعاية الواليات المتحدة للسـالم ،يرجـع ذلـك لخصوصـية نظـرة أمريكـا إلـى القضـية الفلسـطينية ،مـن

زاوية العالقة الخاصة بإسرائيل ،ومـن زاويـة العالقـات العربيـة األمريكيـة ،ونظرتهـا للنـزاع العربـي اإلسـرائيلي
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كلــه ،إضــافة إلــى عديــد مــن العوامــل والمحــددات الداخليــة والخارجيــة ،والتــي تســاهم فــي صــناعة السياســة
الخارجية األمريكية.

-4تــرى الد ارســة أن الموقــف األمريكــي تجــاه مجمــل الصـراع الفلســطيني اإلس ـرائيلي لــن يتغيــر فــي المنظــور

القريب ،مالم يحدث تغير فـي بيئـة النظـام الـدولي الحـالي ،لجهـة نظـام دولـي أكثـر توازًنـا علـى أسـاس تعـدد
االقطاب ،وهو ما سيفتح الطريق لدور فاعل لألمم المتحدة ومجلس األمن في حل النزاعات الدولية.

-5ترى الدراسة أنه في ظل الوضع الراهن واختالل موازين القـوى الدوليـة لصـالح االحـتالل ،وتوقـف مسـار

التسوية السياسية ،أصبح من الضروري البحث فـي وسـائل جديـدة للضـغط علـى إسـرائيل ،لوقـف انتهاكاتهـا

للحق ــوق الفلس ــطينية والعم ــل عل ــى إنه ــاء احتالله ــا لأل ارض ــي الفلس ــطينية ،م ــن خ ــالل بل ــورة رؤي ــة وطني ــة
اســتراتيجية تبــدأ بتغيــر م ـوازين القــوة علــى األرض أوالً ،لجعــل االحــتالل مكلف ـاً ،وتكثيــف العمــل السياســي
والدبلوماسي على الساحة الدولية ثانياً.
ثانيا -التوصيات:
ً

بعد عرض النتـائج التـي توصـلت إليهـا الد ارسـة ،يمكـن اقتـراح بعـض التوصـيات التـي يمكـن االسـتفادة منهـا
وهي:

-1اإلس ـراع ف ــي انج ــاز مل ــف الوح ــدة الوطني ــة ،كم ــدخل للتواف ــق عل ــى البرن ــامج السياس ــي وأهداف ــه ووس ــائله

الكفاحية ،بما يحمى الجبهة الداخلية ،ويعزز الموقف الفلسطيني على المستوى الدولي.

-2تعزيز التنسيق الفلسطيني العربي المشترك ،بما يضمن وحدة الموقف على أرضـية الثوابـت الفلسـطينية،
وفى إطار المبادرة العربية للسالم ،وق اررات جامعة الدول العربية.

-3البحث عن مداخل وأدوات السـتثمار العالقـات الخارجيـة مـع دول العـالم كـأداة لتغييـر مـوازين القـوى مـع

إسرائيل في الساحة الدولية.

-4التنسيق الفاعل مع القوى الدولية المركزية في أي تحـرك فلسـطيني ،لضـمان نجـاح أي تحـرك فلسـطيني

في المنظمة الدولية.

-5االصـرار علــى التوجـه للمنظمــة الدوليـة بكافــة مؤسسـاتها ،ونقــل جميـع ملفــات القضـية الفلســطينية إليهــا،
وعدم حصرها بموضوع االعتراف بالدولة فقط.
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ابعا -المراجع والمصادر العلمية.
رً
أوًال -الكتب العربية والمترجمة:

-1ابراهيم ،خضير ،العراق ودول الجوار اإلقليمي دور العراق كعامل توازن ،المجلة السياسة والدولية،
العدد pdf2117 ،7
-2إكرام زيادة وآخرون ،الشرق األوسط في ظل أجندات السياسة الخارجية األمريكية-دراسة تحليلية،
المركز الديمقراطي العربي ،ط 1برلين ،المانيا pdf ،2117
-3حسين حافظ وهيب ،استراتيجية االدارة األمريكية الجديدة ازاء الشرق االوسطpdf ،2119،
-4دعد بومهلب عطاهلل ،الثنائية الدولية والعالم المعاصر ما بين 1945و ،1991مكتبة لبنان ،ط،1
بيروت ،لبنان1991 ،
-5سمير رمان ،العالقات الروسية-اإلسرائيلية ،مركز حرمون للدراسات المعاصرة ،ط ،1الدوحة،
قطر.pdf ،2117،
-6عبد الجواد عمر ،العالقات اإلسرائيلية األميركية في شرق أوسط متغير ما بين تقارب وتباعد ،المركز
الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية (مسارات) ،ط،1رام هللا ،فلسطينpdf ،2117،
-7محمد السيد سليم ،تحليل السياسة الخارجية ،ط ،1مكتبة النهضة ،الجيزة ،مصر1998 ،
-8محمد سعيد الدقاق ،التنظيم الدولي ،الدار الجامعية ،ط ،1القاهرة ،مصر12113 ،
-9معجم ،المصطلحات السياسية ،معهد البحرين للتنمية السياسية ،ط ،1المنامةpdf ،2114،
ثانيا -الرسائل العلمية:
ً
-1أحمد الوادية ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية( ،)2118-2111رسالة
ماجستير ،األزهر ،غزة2119،
-2عزالدين أبو سمهدانة ،االستراتيجية الروسية تجاه الشرق األوسط( ،)2118-2111رسالة ماجستير،
األزهر ،غزة2112،
ثال ًثا -الدراسات واألبحاث:

-1أحمد االنبارى ،التوازنات االقليمية في الشرق االوسط وتأثيرها في توازنات القوى الدولية ،مركز
المستقبل للدراسات االستراتيجيةhttp://mcsr.net/news ،2117،
-2أكرم عدوان ،المواقف األمريكية من قضية الالجئين الفلسطينيين  1948ـ 2117م ،الجامعة
االسالمية ،غزة بحث محكم.pdf ،2119،
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-3أكرم عدوان ،الموقف الفرنسي من قضية الصراع العربي ـ اإلسرائيلي 1982 – 1947م ،الجامعة
االسالمية ،غزة بحث محكم.pdf ،2119،
-4أماني عبد الكريم علي سليمان ،أثر التدخل الروسي في الشرق األوسط على هيكل النظام الدولي
“ ،”2116 – 2111المركز الديمقراطي العربي للدراسات السياسية واالستراتيجية واالقتصادية2116،
https://www.politics-dz.com/threadi
-5جون ماك هيوجو ،السياسة الخارجية البريطانية تجاه القضية الفلسطينية مع تركيز خاص على القرار
 ،242ملخصات أوراق عمل مؤتمر السياسة الخارجية األوروبية تجاه القضية الفلسطينية ،مركز الزيتونة
للدراسات واالستشاراتhttps://www.alzaytouna.net/2014/03/13 ،2114 ،
-6حسين خلف موسى ،الموقف الفرنسي من الصراع العربي اإلسرائيلي ،تقدير الموقف ،المركز
الديمقراطي

العربي

للدراسات

االستراتيجية

والسياسية

واالقتصادية2114،

http://democraticac.de/?p
-7دنيس سيفير ،فرنسا والصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني ،ملخصات أوراق عمل مؤتمر السياسة
الخارجية األوروبية تجاه القضية الفلسطينية ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،2114،
https://www.alzaytouna.net/2014/03/13
-8رويد أبو عمشة ،التوافق والتباين بين الدول الخمسة الدائمة العضوية تجاه القضية الفلسطينية بمجلس
األمن ( ،)2113-1979مجلة سياسات عربية ،العدد 2115 ،15
-9سامى مسلم ،تطور العالقات الصينية-اإلسرائيلية ،مجلة قضايا إسرائيلية ،عددpdf ،2116،)51/1(،6
-11سعيد عبد هللا المهيري ،النظام العالمي الجديد والعالم اإلسالميpdf ،2111،)2/2( ،
-11سعيد ،عبد المنعم ،)2117( ،الوضع الدولي بين حرب  67واليوم ،الجزيرة نت،
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages
-12سليم كاطع علي ،حدود التأثير األمريكي في تفاعالت النظام الدولي ،مركز المستقبل للدراسات
االستراتيجيةhttp://mcsr.net/news ،2117،
-13سمير رمزي ،التحوالت الواقعية للدور البريطاني في الشرق األوسط بعد بريكست ،مركز البديل
للتخطيط والدراسات االستراتيجية2117 ،
-14كريس دويل ،هل ستظهر سياسة جديدة لبريطانيا في الشرق األوسط بعد بركسيت؟ ،منتدى
الشرقhttp://www.sharqforum.org/2016/08/04/middle 2116،
-15محسن صالح ،الموقف األمريكي من القضية الفلسطينية ،المعرفة ،الجزيرة،2112،
http://www.aljazeera.net/knowledgegate
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-16محمد إبراهيم ،الموقف الصيني تجاه القضية الفلسطينية ،عالقات بكين مع إسرائيل ليست على
حساب العرب ،مجلة أراء الخليج ،العدد http://araa.sa/index.php?option 2116 ،116
-17مصطفى علوى ،القطب المنفرد :الواليات المتحدة األمريكية والتغير في هيكل النظام العالمي،
المركز العربي للبحوث والدراساتhttp://www.acrseg.org ،2115،
-18منصور أبو كريم ،أبرز مالمح السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط بعد فوز
ترامب  ،رؤية للدراسات واألبحاث.pdf ،2117،
-19مهند دويك ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه الشرق األوسط بعد فوز ترامب “الصراع السعودي –
اإليراني” ،المركز الديمقراطي العربيhttp://democraticac.de/?p=50137 ،2117،
-21نجاح عبدهللا سليمان ،القضية الفلسطينية وسط آفاق العالقات العربية الصينية ،مجلة شجون
عربيةhttp://arabiyaa.com/newsID/11582 3352،
-21وليد الخالدي ،عودة إلى قرار التقسيم  ،1947-مجلة الدراسات الفلسطينية ،المجلد  ،9العدد 1998 ،33
ابعا -مراجع اإلنترنت:
رً
-1أحمد ،سيد أحمد ،قضايا الشرق األوسط في سباق االنتخابات األمريكية ،السياسة الدولية2116،
http://www.siyassa.org.eg/News
-2إرم

أمريكا

نيوز،

وبريطانيا

وفرنسا

دعمها

تؤكد

“حل

الدولتين،2117،

https://www.eremnews.com/news
-3الجزيرة،

سعي

فرنسي

الستصدار

قرار

أممي

بشأن

الفلسطينية،

القضية

2115

http://www.aljazeera.netc
-4خالد أبو شرخ ،مالبسات قرار تقسيم فلسطين ،الحوار المتمدن ،عدد2111، 3562
http://www.ahewar.org/debat/show.art
-5عبد الوهاب-الجندي ،قرر الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى
القدس،

واعتبارها

عاصمة

اليوم

إلسرائيل،

السابع2117،

http://www.youm7.com/story/2017/12/6
-6محمود عبد الرحمن ،تحالفات الواليات المتحدة في عهد "ترامب" وأثرها على الصراع الفلسطيني
اإلسرائيلي ،هيئة التوجيه السياسي والوطني ،فلسطينhttp://www.png.plo.ps/page 2117 ،
-7الموسوعة

الفلسطينية،

االتحاد

السوفييتي

https://www.palestinapedia.net
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والقضية

الفلسطينية،2113،

2116،الفلسطينية

والقضية

األمريكية

المتحدة

الواليات

،الفلسطينية

الموسوعة-8

https://www.palestinapedia.net
 المتغيرات في السياسة الروسية الشرق أوسطية وأثرها في العالقات،موقع عربي اإللكتروني-8
https://arabic.sputniknews.com/art 2116،الدولية
 مركز، الفرص والبدائل واألثر: االعتراف بالدولة الفلسطينية في هيئة األمم المتحدة،ناصر الريـس-9
http://www.alhaq.org/arabic ،2112،الحق التطبيقي للقانون الدولي
: المراجع األجنبية-خامسا
ً
1-Michael C. Hudson,1996, Toplay Thehegemony, Fifty of U.S policy toward
the Mddle East, Middle East Journal, vol.50, no.3.
2-Camille Mansaur,1994, Beyond Alliance, Israel in U.S Foreign policy,
translated by James Acohen, Colombia University press, New York
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الدولة الفلسطينية بين الواقعية واالعتراف وأثرها على العالقات الخاصة الدولية
Palestinian state Between Reality and Recognition"And Its Effect on the International
"private Relations

الدكتور /نايف الف ار
الملخص:
الدولة الفلسطينية حقيقة ال يتطرق إليها شك ومحاولة إثبات ذلك عبر جملة من المعايير الدولية .أي أن
الدولة الفعلية الفلسطينية كوجود قانوني إقليم وشعب وسلطة تمارس سيادتها أصبح أمر قائم من الناحية

الفعلية .ومع ذلك فقد رأينا الفقه التقليدي لم يتصور قيام التنازع إال بين قوانين دول اكتسبت كل منها صفة

الدولة وفًقا للقانون الدولي العام .عالوة على حصر نطاق التنازع بين قوانين الدول المعترف لها بهذا

الوصف وفًقا لمبادئ القانون الدولي العام .ذلك أن الدولة غير المعترف بها من قبل دولة أخرى ال تعد
عضوا في الجماعة الدولية ،ومع ذلك فقد الحظنا اتجاها قوياً في الفقه الحديث لم
في نظر هذه األخيرة
ً
يتردد في تصور التنازع بين قوانين الدولة التي اكتسبت صفة الوجود الفعلي أو الواقعي للدولة وال أثر

لالعتراف بالدولة لقيام حالة التنازع.

وعلى هذا فإن الوجود الفعلي أو الواقعي لدولة توفر لها العناصر المذكرة أنفاً ،يجعل منها دولة ،وعدم

االعتراف بها ،ال يخلع عنها الشخصية القانونية الدولية وتصبح أهالً ألن يعترف لها النظام القانوني
الدولي باالختصاص بالتشريع في مجال الجنسية ،ويؤهلها التشريع في مجال تنازع القوانين.

إن موضوع الدولة الفلسطينية بين الواقعية واالعتراف وأثرها على العالقات الخاصة الدولية ،موضوع

متسع ومتشعب ،وتمثل الدراسة التحليلية لمفاصله دعامة رئيسية واساساً موضوعا لتحققه .وقد افرزت هذه
الدراسة التحليلية الخاصة بالموضوعات المتقدمة جملة من النتائج والتوصيات قمنا بإيرادها في خاتمة

البحث سعياً لتحقيق الفائدة من وراء الدراسة.

Abstract:
The Palestinian State is an unquestionable reality that can be approved
through the international standards ،which indicates the existence of the
effective state of Palestine as a regional law ،people and an authority that .
practices its sovereignty. However ،the traditional jurisprudence did not show
that conflict except between the laws of countries which characterized by being
a country according the General International Law. In other words ،
unrecognized country by other country is not considered as a country for the
latter. Nevertheless ،we have noticed a strong orientation in modern
jurisprudence that has not hesitated to imagine the conflict between the laws of
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the State which have acquired the status of the actual existence of the State
without an effect on the recognition of the State to cause the conflict.
In this regard ،the real and effective existence of a state that all previous
criteria are provided to it ،create it as a country ،and lack of recognition does not
deny its international legal identity ،and it becomes eligible for recognition by
the international legal system With competence in legislation in the field of
nationality which qualify it in the field of law conflict.
The subject of the Palestinian State between reality and recognition and
its effect on the international relations ،a wide and divergent subject ،the
analytical study represents a fulcrum for the subject to be achieved.
مقدمة:
لم تشهد الدولة الفلسطينية عبر التاريخ الفلسطيني استق ار ار فكانت كل مرحلة سياسية تمثل بالنسبة لها

مرحلة انتقالية للمرحلة التي تليها ،وبقي هذا األمر مستم ار رغم إعالن المجلس الوطني الفلسطيني في
 1988/11/15قيام دولة فلسطينية ،واعتراف العديد من الدول بها.
وقد يرى البعض أن الحديث عن الدولة الفلسطينية هو حديث في غير محله وسابق ألوانه ،في الوقت

الحالي ،معتبرين أنه ال توجد دولة فلسطينية ،ذلك أنه مع التسليم بوجود عنصر األرض إال أنها تحت

االحتالل ،وعنصر الشعب ولكن بدون الممارسة الفعلية للسلطة ،فال محل للكالم عن الوجود الفعلي

للدولة ،ويرتبون على ذلك أن الفلسطيني الذي يطالب بتطبيق قانون ما في مسألة يحكمها هذا القانون،

فإن هذا القانون ليس من صنع سلطات الدولة الفلسطينية ،وانما من قبل سلطات االنتداب البريطاني ،أو

من قبل السلطات األردنية أو المصرية أو اإلسرائيلية .وفي مقابل ذلك ما يفرزه الواقع ويقرره القانون

الدولي من وجود سلطة فلسطينية أصبح من حقها إقامة سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واصدار

القوانين ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالدولة.

ف الدولة الفعلية الفلسطينية كوجود قانوني ،إقليم وشعب وسلطة تمارس سيادتها ،أصبح أمر قائم من
الناحية الفعلية ،متى مارست أجهزة الدولة سلطاتها على الشعب الفلسطيني الذي هو حقيقة باقية ،وذلك
عندما تكون هناك قوانين صادرة باسم الدولة الفلسطينية وتكون هناك جوازات سفر فلسطينية صادرة من

الجهات الفلسطينية وغير ذلك .مع التسليم بطبيعة الحال أن عنصر اإلقليم موجود ولكنه تحت االحتالل،
وعنصر الشعب متوافر ال جدال ،وبدون هذه الممارسة الفعلية للسلطة ال محل للكالم عن الوجود الفعلي

للدولة .وفي ظل الممارسة الفعلية هذه هناك أثر على العالقات الخاصة الدولية.
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مشكلة الدراسة :باإلعالن عن قيام دولة فلسطين وبمجرد اإلعالن وبعده اعترف العديد من الدول بقيام
هذه الدولة ،وبين مسألة الوجود الواقعي أو الفعلي لهذه الدولة واالعتراف بها في نطاق القانون الدولي
العام هناك أثر وال شك على العالقات الخاصة الدولية عندما يكون أحد أطرافها فلسطينيًّا.
لذا تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤل الرئيس التالي :الوجود الفعلي للدولة وأثره على

العالقات الخاصة الدولية؟

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس مجموعة من األسئلة على جانب كبير من األهمية تتمثل في اآلتي:
 -1مدى استيفاء فلسطين ألركان الدولة طبًقا لمبادئ القانون الدولي العام؟
 -2ما هو المقصود بفكرة الوجود الفعلي أو الواقعي للدولة؟ وهل يكفي لهذا الوجود الذي يغني عن
االعتراف بالدولة لالعتداد بجنسيتها افتراض هذا الوجود؟ أم ال بد من وجود مقومات ذات طابع

موضوعي بحت يجزم بهذا الوجود الفعلي أو الواقعي؟

 -3إذا ما أشارت قاعدة اإلسناد الوطنية أمام القاضي الوطني إلى تطبيق قانون دولة أجنبية غير
معترف بها أمام دولة القاضي ،فهل يمتنع القاضي الوطني عن تطبيق قانون هذه الدولة؟

 -4ما هو أثر عدم االعتراف بحكومة الدولة في ميدان تنازع القوانين؟
أهمية البحث:

يعمل هذا البحث على إبراز مبررات علمية وعملية قام الباحث ألجلها ببحث هذا الموضوع .وذلك على

النحو التالي:

األهمية العلمية:

تبدو أهمية هذا الموضوع من الناحية العلمية في أن البحث في هذا الموضوع قد يكون هو األندر في
الوقت الحالي ضمن مجموعة الموضوعات التي لم تبحث حتى اآلن ،لما يحيطه من غموض على

المستويين القانوني والسياسي ،لذا فقد رأينا أهمية هذا الموضوع حتى يتم الكشف عن مدى الوجود الفعلي

للد ولة الفلسطينية ومالئمة االعتراف بها وجدواه في الظروف التي تحيط به ال سيما في اآلونة التي كثر
فيها الحديث عن الدولة الفلسطينية المستقلة.
األهمية العملية:

تنبع األهمية العملية لهذا الموضوع من الناحية العملية في أنه يخدمنا في إطار اللحظة العربية الراهنة

بمالبساتها المحلية والدولية ،فهو يأتي وكأنه مشروع الساعة ،أو أنه جاء ليطرح رؤيته القانونية في اعقد

القضايا العربية ،وهي قضية الدولة الفلسطينية التي خضعت لألهواء السياسية الدولية حينا وللمصالح
اإلقليمية والحزبية حينا آخر.
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كما تبدو أهمية هذا الموضوع في احتوائه على اإلجابة القانونية لسائر المشكالت القانونية التي أثرها
إعالن استقالل دولة فلسطين ومدى تعارض هذا اإلعالن مع مواقف بعض الدول ،ولمفهوم الدولة

الفلسطينية على الصعيد الدولي.
منهج البحث:

سلكنا في البحث المنهج التحليلي من خالل الوقوف على بعض النصوص القانونية وتحليلها والمقارنة
بينها ،والوقوف على ما آبداه الفقه من آراء وعرض مختلف أحكام القضاء والتعليق عليها وبيان رأينا

بالخصوص.

تقسيم البحث:
في ضوء ما تقدم رأينا أنه من الضروري تقسيم الموضوعات األساسية في هذا البحث إلى مبحثين
أساسيين ندرس في المبحث األول :الدولة الفلسطينية بين األركان واإلعالن ،ونقسمه إلى مطلبين نتكلم
في المطلب األول حول مدى استيفاء فلسطين ألركان الدولة ،وفي المطلب الثاني نتحدث عن إعالن قيام

الدولة الفلسطينية في  .1988/11/15ويأتي الحديث في المبحث الثاني حول مسألة الوجود الفعلي
وصلته بالعالقات الخا صة الدولية ،وجاء الحديث فيه عبر مطلبين نتناول في المطلب األول :الوجود
الفعلي للدولة وعالقته بمسألة الجنسية ،ثم يأتي المطلب الثاني :لنبين فيه مسألة الوجود الفعلي للدولة في

ميدان تنازع القوانين.
المبحث األول
الدولة الفلسطينية بين األركان واإلعالن
يجمع فقه القانون الدولي العام عند دراسته للدولة ،على ضرورة توافر ثالثة أركان أساسية ،هي الشعب،

واإلقليم ،والتنظيم السياسي أي السيادة ،حتى تثبت للدولة شخصية القانون الدولي العام .وينصرف لفظ
الدولة إلى كل جماعة من األفراد تختص بإقليم معين تقيم فيه على وجه الدوام وتتولى شؤونها فيه هيئة

حاكمة ذات سيادة

(.)1

فالدولة مجتمع إنساني له إقليم معين ويخضع لسلطة عليا.

والواقع أن الوضع القانوني للدولة الفلسطينية تؤكده كل المواثيق واألحكام والق اررات الدولية وسلسلة
االتفاقيات من قبل ومن بعد أوسلو وهي ليست عصية على فهم واقتناع الرؤوس الكبيرة والصغيرة ،لكنها

في الحقيقة محكومة ألمرين األول :المصالح الدولية ،والثاني :افتقارها إلى الدعم المستند إلى القوة ،وهكذا

( )0علي صادق أبو هيف ،القانون الدولي العام ،ط( ،)0منشأة المعارف ،اإلسكندرية .0997 ،ص 95
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ندخل في صحراء التيه فال العالم يسمعنا ،بل ربما يشجبنا ،وال نحن قادرين على دفع الثمن من خالل
وحدة صفنا وصنع مستقبلنا بأيدينا.
الدولة الفلسطينية حقيقة ال يتطرق إليها شك ،ومحاولة إثبات ذلك عبر جملة من المعايير الدولية ،تتماشى
مع النظام العالمي الجديد ،أو القديم وحتى في هذا المجال لسنا قادرين على ولوج هذا النظام ،فنحن

مستعدون لدفع فواتير الرفاه ولسنا على استعداد لدفع ضريبة الوطن واألمة والمستقبل ،وربما هذا الموضوع
فريد من نوعه ألنه يجمع بين دفتيه وثائق تؤكد قانونية الدولة الفلسطينية نخاطب من خاللها شعوبا

وزعامات ال تملك سوى هز الرأس ونقنع من خاللها أنفسنا لكن واضعيها هم الذين يقفون اليوم ضدنا وهم

قادرون على خلق تبريرات لعدم صالحيتها(.)1

وفي خضم هذه األحداث اصدر المجلس الوطني الفلسطيني بتاريخ 1988/11/15في ختام دورته في
الجزائر وثيقة االستقالل التي تضمنت إعالن الدولة الفلسطينية ،الذي يأتي تتويجا النتفاضة أطفال
الحجارة في األرض المحتلة فإن هذا اإلعالن في الواقع يعد نداء وصرخة في جدار الصمت العربي،
ذلك إذا كانت نداءات اإلنسان والشعب الفلسطيني تؤكد على استمرار الكفاح ضد االحتالل اإلسرائيلي،
فإن إعالن الدولة الفلسطينية بما تضمنه من مبادئ إنسانية وحضارية جاء ليؤكد لإلنسان والشعب العربي

إن األخذ بآليات الحضارة اإلنسانية هو العامل الحاسم في جميع معاركه ومنها معركته مع إسرائيل(.)2

في ضوء ما سبق رأينا أنه من الضروري تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين نتكلم في المطلب

األول :عن مدى استيفاء الدولة الفلسطينية ألركان الدولة طبًقا للقانون الدولي ،وفي المطلب الثاني:
نتحدث عن إعالن الدولة الفلسطينية .وذلك على النحو التالي
المطلب األول
مدى استيفاء فلسطين ألركان الدولة طبقا للقانون الدولي
استند إعالن قيام الدولة الفلسطينية على الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني في فلسطين منذ قديم الزمان،
ولقد حاول البعض من المشتغلين والفقهاء في القانون الدولي العام التشكيك حول جدوى هذا اإلعالن
وعلى أنه سابق ال وأنه على اعتبار أن فلسطين ليست دولة ألن جزء من إقليم الدولة محتل وألن السيادة

ال تمارس على األرض حسب رأي البعض المذكور( ،)3ولكننا في هذا المبحث سوف نبين بما ال يدع

مجاال للشك ،توافر أركان هذه الدولة ،وهي الشعب واإلقليم ،والسيادة .ولذلك كان من الضروري اإلحاطة
( )1سالم احمد قواطين ،دولة فلسطين ،الوضع القانوني ،ط( ،)0دار الجليل ،عمان ،0997 ،ص.7

( )0علي مكرد العواضي ،الوضع القانوني الدولي للدولة الفلسطينية المستقلة تحت االحتالل ،ج( ،)1ط( ،)0دار الحكمة اليمانية،
اليمن ،0991 ،ص.6

( )1منى محمود مصطفى ،االعتراف بالدولة الجديدة بين النظرية والممارسة ،ط( ،)0دار النهضة العربية ،القاهرة ،0989 ،ص.067
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الموجزة بقواعد القانون الدولي بشأن أركان الدولة ومدى توافرها على الدولة الفلسطينية ،وعليه وفي ضوء
ما سبق فإننا سوف ندرس هذه األركان كل على حده عبر ثالث فروع نخصص كل ركن في فرع مستقل

وذلك على النحو التالي.

الفرع األول
الشعب أو السكان
الشعب لفظ ينصرف إلى العنصر اإلنساني للدولة والذي يجعل منها ظاهرة اجتماعية ،وشعب الدولة هو

مجموعة من األفراد يرتبطون بروابط قانونية دائمة ،ولعل أهم هذه الروابط رباط الجنسية ،ويسمى األفراد

المتمتعون بجنسية الدولة بالمواطنين وتميزهم هذه الرابطة القانونية والمسماة بالجنسية عن طائفة أخرى من
األفراد الموجودين على اإلقليم سواء بصفة مؤقتة أو دائمة والذين يطلق عليهم تعبير األجانب .وال يتصور

قيام دولة بدون سكان ،ولكن إذا كان السكان من األركان األساسية التي يلعق القانون الدولي العام على
توافره ثبوت شخصية القانون الدولي العام للدولة ،فإنه ال يشترط أن يبلغ تعداد السكان رقما معينا حتى

تثبت تلك الشخصية وان كان يتوقف على عدد السكان المركز الذي تحتله الدولة في الجماعة الدولية،

وقد يكون عدد السكان عامال من عوامل تقدم الدولة ،أو على العكس سببا في تأخرها االقتصادي وذلك
إذا كان عدد السكان ال يتناسب مع مساحة إقليم الدولة ففي هذه الحالة قد تعاني الدولة الكثير من

المشاكل االقتصادية(.)1

وبإعمال ما تقدم على الدولة الفلسطينية ومدى توافر هذا الركن فيها ،تشير جميع المؤشرات إلى أن

الفلسطينيين في األرض المحتلة إنما ينطبق عليهم وصف الشعب في مفهوم القانون الدولي للعنصر
األول من عناصر تكوين الدولة .فهم بال شك جماعة من الناس تربطهم روابط مشتركة أثبتت إقامتها

بصفة مستمرة ودائمة على إقليم معين (فلسطين) وان كانت الظروف السياسية قد أدت إلى فقدهم السيطرة
على هذا اإلقليم ألسباب خارجة عن إرادتهم .ومن ثم يجب االعتراف لهم بحق الفلسطيني وان كان قد

هاجر كثير من أفراده من نير االحتالل إلى بلدان أخرى واستقروا فيها بل واكتسبوا جنسيتها وان كان
انتمائهم إلى هذا الشعب باقيا مهما تغيرت الظروف.
أما من بقي منهم على أرض فلسطين والتي أصبحت فيما بعد تعرف بدولة إسرائيل قارب عددهم حتى

اآلن على ما يقارب مليون ومائتين ألف نسمة ،وهم في تزايد مستمر ،حيث يطلق عليهم الساسة

اإلسرائيليون بأنهم أشبه بالقنبلة الموقوتة والتي يمكن أن تنفجر في أي وقت(.)2

( )0عبد العزيز محمد سرحان ،مقدمة لدراسة الدولة الفلسطينية ،ط( ،)0دار النهضة العربية ،القاهرة ،0989 ،ص.5
( )1منى محمود مصطفى ،مرجع سابق ،ص.069
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الفرع الثاني
اإلقــــليم
اإلقليم في معناه اللغوي ينصرف إلى تلك الرقعة الثابتة من األرض التي تمثل الجزء القاري أو اليابس
الذي تعيش فيه مجموعة من األفراد على نحو مستقر ومستمر وتمارس فيه نشاطها الحيوي بشكل دائم.
وأن المدلول القانوني لإلقليم يضيف إلى هذا اليابس عنص ار بحريا وآخر جويا ،وان كان هم أهم هذه

العناصر هو العنصر البري ،إذ ال يتصور وجود دولة بدون إقليم تباشر عليه سيادتها واختصاصها
بصرف النظر عن مساحته(.)1

ومن القواعد المسلم بها لدى الفقه والقضاء الدولي وهيئات التحكيم وما جرى عليه العمل ،من أنه يشترط

في الوحدة محل البحث ،األرض ،أن تكون حدودها معينة بشكل قاطع كما ال يشترط أن تكون حدودها
غير متنازع عليها حتى يمكن اعتبارها دولة ،فحدود دولة االحتالل اإلسرائيلي نفسها لم يتم االتفاق عليها

إلى اليوم ومع ذلك اعترف بوجودها كدولة.
وعلى ذلك يكفي العتبار الدولة موجودة أن يكون لها إقليم ثابت حتى ولو لم تكن حدوده قد عينت بدقة،

فيكفينا التأكد من أن جماعة سياسية مستقرة على مساحة معينة من األرض ومستقرة عليها ،ولعل هذا
العنصر هو أهم عناصر التقدير في قيام الدولة ،فالفقه ال يكتفي بمجرد استقرار مجموعة من األفراد على

بقعة من األرض يمارسون فيها نشاطهم الحيوي بشكل دائم بل يتطلب فوق ذلك أن تكون لهذه الجماعة
سيطرة فعلية على هذه البقعة والتي يطلق عليها اسم ،إقليم الدولة(.)2

واذا اتبعنا الفكر التقليدي للقانون الدولي فسيقودنا إلى القول حتماً بأن الفلسطينيين لم يعد لهم إقليم لفقدان
البقعة التي يعيشون فوقها لعنصري السيادة واالستقالل من جانبهم ،وبذلك يتخلف عنصر هام من عناصر
استكمال هذه الجماعة السياسية لشروط وجود الدولة التي يتطلبها القانون وبالتالي يكون إعالن قيام الدولة

الفلسطينية في  ،1988/11/15سابق ألوانه من وجهة النظر القانونية التقليدية لعدم توافر أركان الدولة
بالنسبة لها(.)3

ورغم وجاهة االعتبارات ا لسابقة من وجهة النظر القانونية التقليدية إال أنه ال يمكن التسليم بها اليوم ،ذلك

أن مما يدل عليه القانون الدولي المعاصر أن سيطرة إسرائيل على هذا اإلقليم "فلسطين" فعلياً وسيادتها
عليه مطعوناً عليها بعدم الشرعية لقيامها على الغصب واالحتالل والضم باإلرادة المنفردة الذي ال تستند
إلى مبرر من القانون ،وعدم الشرعية في هذا الخصوص مبدأ أرساه ميثاق األمم المتحدة عندما أكد عدم

( )0علي صادق أبو هيف ،مرجع ساق ،ص.01

( )1منى محمود مصطفى ،مرجع سابق ،ص.071
( )0منى محمود مصطفى ،مرجع سابق ،ص.078
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االعتراف بشرعية المكاسب اإلقليمية الناشئة عن العدوان والتي يترتب عليها إحداث تغيرات إقليمية ال

تتفق واإلرادة الحقيقية للشعوب وتبعه مواثيق دولية أخرى ومعاهدات أقرت نفس المبدأ ،فضال عن اآلراء

االستشارية المؤيدة له والصادرة عن محكمة العدل الدولية في مناسبات شتى مما يدل على أن القانون
الدولي المعاصر لم يعد يعترف بالفتح وما يترتب عليه من ضم كسبب من أسباب اكتساب اإلقليم،

وبالتالي ال تكون لهما أية أثار قانونية في حق شعوب هذه األقاليم والدول المهزومة حتى ولو أدى هذا
الفتح أو االحتالل لفقدانها السيطرة الفعلية على اإلقليم(.)1

مما تقدم يتضح لنا بجالء أن قيام "دولة إسرائيل" على أرض فلسطين واستيالئها على األرض الفلسطينية
عام  1948وخالل حرب  1967ال يعطي لها الحق في اكتساب األرض بل أن وجودها نفسه على أرض

فلسطين واحتاللها لألراضي عن طريق الحرب يعد انتهاكاً لميثاق األمم المتحدة كما ذكرنا وللمبادئ
الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ولق اررات الجمعية العامة لألمم المتحدة الخاصة بفلسطين التي
تطالب إسرائيل باالنسحاب من جميع األراضي المحتلة إال أن إسرائيل ال تزال تحتلها متجاهلة هذه

الق اررات.

الفرع الثالث
السيادة
ال نزاع إذن على أن هناك شعب فلسطين ال يستطيع أحد أن ينكر وجوده عبر التاريخ وعلى الدوام،

باعتباره صاحب األرض األصلي والحقيقي .وال نزاع أيضا على أن هناك على مر العصور (إقليم
فلسطين) لم يختفي من الوجود ولم يتم التخلي عنه رغم موجات الغزو واالحتالل التي تعرض لها والتي

كان آخرها االحتالل اإلسرائيلي منذ سنة  .1948إن هذين العنصرين مستمران في الوجود كما رأينا عبر
العصور وبال انقطاع .أما فيما يتعلق بوجود الحكومة كعنصر ثالث تميز الدول عن غيرها من الوحدات

التي ال تتمتع بوصف الدولة طبقا للقانون الدولي فسوف نناقشه ونبين مدى استيفاء الدولة الفلسطينية لهذا

الركن الهام ،ولكن قبل ذلك يجدر بنا أن نتعرف على هذا الركن في إطار القانون الدولي العام.

ال يكفي لتمييز الدولة عن غيرها من الجماعات أن يكون لها شعب واقليم ،وانما يتطلب األمر أن يكون

لها سلطة سياسية تتمتع بالقدرة على حفظ النظام ،وسيادة القانون في حدود اإلقليم الذي تباشر فيه
سلطاتها .والسيادة هي وضع قانوني يثبت للدولة عند توافر مقوماتها المادية من مجموعة أفراد وهيئة

منظمة حاكمة( .)2ويكون للدولة نتيجة سيادتها هذه الحق في مباشرة كافة االختصاصات المتصلة

( )0منى محمود مصطفى ،مرجع سابق.ص.081

( )0يحيي الجمل ،االعتراف في القانون الدولي العام ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،القاهرة ،0961 ،ص.84
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بوجودها كدولة ،سواء في داخل إقليمها وفي صلتها برعاياها ،أو في خارج اإلقليم تتولى الدولة كنتيجة

لسيادتها تنظيم أداة الحكم فيها ،كما تقوم بإدارة شئون اإلقليم المختلفة وبمنتهى التشريع والقضاء.

وفي الخارج تتولى الدولة تنظيم عالقاتها مع الدول األخرى عن طريق تبادل التمثيل السياسي والقنصلي
وحضور المؤتمرات وابرام المعاهدات واالشتراك في المنظمات الدولية وغير ذلك من مظاهر النشاط

الدولي(.)1

وسوف يتضح لنا الحقا استيفاء الدولة الفلسطينية لهذه المظاهر الخاصة بالسيادة.

وال يمكن االعتراض ،حتى قبل اتفاق أوسلو ،على توافر السلطة الوطنية الفلسطينية بأنها ال تباشر فعال

وواقعيا على ما لهذه الدولة من إقليم وشعب ،وذلك لسببين هامين لهما سندهما القانوني المؤكد في القانون

الدولي :أولهما يكمن في نظام الحكومة المؤقتة أو حكومة المنفى ،كما سبق لنا عرضه .وثانيهما يرجع
إلى خصوصية الوضع القائم في إقليم الدولة الفلسطينية ،كما حددناه سابقا ،ونقصد بذلك الوجود
اإلسرائيلي على هذا اإلقليم بجميع أجزائه واحتالله ،الذي بدأ ببعض أجزائه سنة 1948ثم شمله بأكمله

بعد عدوانها في يونيو ،1967فهذا الوجود الفعلي المتمثل في االحتالل يعد عمال غير مشروع مخالف

للقانون الدولي ،كأنه سلوك يرقى إلى مرتبة الجريمة الدولية إذا ما نظرنا إليه من زاوية القانون الدولي

الجنائي ،أدانه المجتمع الدولي بأسره ،بغض النظر عن تواطؤ بعض الدول مع إسرائيل(.)2

أما وبعد أن جاءت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أرض الوطن بعد اتفاق أوسلو 1993فإن الدولة
الفعلية الفلسطينية كوجود قانوني ،إقليم وشعب وسلطة تمارس سيادتها ،أصبح أمر قائم من الناحية

الفعلية ،وفي ذلك يرى األستاذ الدكتور /عكاشة عبد العال أن الدولة الفلسطينية تقوم من الناحية الفعلية

متى مارست أجهزة الدولة سلطاتها على الشعب الفلسطيني الذي هو حقيقة باقية وذلك عندما تكون هناك
قوانين صادرة باسم الدولة الفلسطينية وتكون هناك جوازات سفر فلسطينية صادرة من الجهات الفلسطينية
وغير ذلك مع التسليم بطبيعة الحال أن عنصر اإلقليم موجود ولكنه تحت االحتالل ،وعنصر الشعب

متوافر ال جدال وبدون هذه الممارسة الفعلية للسلطة ال محل للكالم عن الوجود الفعلي للدولة(.)3
المطلب الثاني

إعالن قيام الدولة الفلسطينية
أصدر المجلس الوطني الفلسطيني بتاريخ  ،1988/11/15في ختام دورته في قصر األمم بالجزائر وثيقة
االستقالل التي تضمنت إعالن الدولة الفلسطينية وقد جاء في إعالن االستقالل ما نصه" وتعلن دولة

( )1علي صادق أبو هيف ،مرجع سابق ،ص.015
( )1عبد العزيز سرحان ،مرجع سابق ،ص.76

( )0عكاشة عبد العال ،أحكام الجنسية المصرية ،دراسة مقارنة ،ط( ،)0دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية ،0993 ،ص.11
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فلسطين التزامها بمبادئ األمم المتحدة وأهدافها وباإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والتزاماتها كذلك بمبادئ
عدم االنحياز وسياسته"(.)1

في ضوء هذا اإلعالن سوف نقسم هذا المطلب إلى ثالث فروع أساسية نتكلم في الفرع األول عن أسس

إعالن قيام الدولة الفلسطينية ،وفي الفرع الثاني نتحدث عن المبادئ التي قامت عليها الدولة الفلسطينية،

أخير نشير إلى األسانيد القانونية التي تدعم وجود واستم اررية الدولة الفلسطينية .وذلك على النحو التالي:
و ًا
الفرع األول
أسس إعالن قيام الدولة الفلسطينية

جاء في قرار المجلس الوطني الفلسطيني بشأن وثيقة االستقالل الصادر في  ،1988/11/15إعالن
الدولة الفلسطينية ويمكن تقسيم هذه الوثيقة إلى ثالثة أجزاء رئيسية ،األولى تنظيم األسس الطبيعية

والتاريخية والقانونية التي استند إليها في إعالن الدولة الفلسطينية ،ثم إعالن قيام دولة فلسطين.

والجزء الثالث تتضمن المبادئ الدستورية العامة التي تقوم عليها وتلتزم بها الدولة الفلسطينية .وفي هذا

الفرع سوف ندرس الجزء األول والثاني ،على أن نرجى الحديث في المبادئ التي قامت عليها الدولة

الفلسطينية إلى الفرع الثاني من هذا المطلب.

حيث جاء في قرار المجلس الوطني الفلسطيني بشأن إعالن االستقالل ما نصه.

" إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين ،أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ،ويتمتعون بالمساواة

الكاملة في الحقوق ،وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرمتهم اإلنسانية في ظل نظام ديمقراطي

برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب ورعاية األغلبية حقوق األقلية واحترام األقلية

ق ار ارت األغلبية.....الخ".

وعليه فإن وثيقة االستقالل تتضمن األسس الطبيعية والتاريخية والقانونية التي استند إليها في إعالن الدولة

الفلسطينية وفيما يلي بيان تلك األسس:
 -فاألرض أرض الرساالت السماوية.

 وعليها ولد الشعب العربي الفلسطيني ،نما وتطور وأبدع وجوده اإلنساني عبر عالقة عضوية الانفصام وال انقطاع بين الشعب واألرض والتاريخ.

 وبالثبات الملحمي في المكان والزمان صاغ شعب فلسطين هويته الوطنية بصموده في الدفاع عنها. وان ديمومة التصاق الشعب باألرض هي التي فتحت األرض هويتها ونفخت في الشعب روح الوطن. وعبر التاريخ وأصل الشعب الفلسطيني تطوير ذاته في التوحد الكلي بين األرض واإلنسان(.)2( )1علي مكرد العواضي ،مرجع سابق ،ص.8

( )0بكر عبد المنعم ،دولة فلسطين مؤتمر السالم من مدريد إلي أوسلو ،ط( ،)0دار الشروق للنشر والتوزيع ،بيروت،0994،
ص.066
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كما استندت الوثيقة في تأكيد وجود وحرية واستقالل شعب فلسطين على ما يلي:
 -ميثاق عصبة األمم وخاصة المادة( )22التي وضعت بموجبها فلسطين تحت االنتداب فئة(أ) باعتبارها

مؤهلة لالستقالل .ذلك أن االنتدابات من فئة(أ) هي تلك التي نظامها هو األقرب إلي االستقالل(.)1

 -معاهدة لوزان لعام  ،1922والتي اعترفت بأن الشعب العربي الفلسطيني شأنه شأن الشعوب العربية

األخرى التي انسلخت عن الدولة العثمانية هو شعب حر ومستقل.

 قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم( )181لسنة ،1947الذي اعترف بحق الشعب العربيالفلسطيني في إقامة دولته على أرض فلسطين ،رغم ما ترتب عليه من ظلم واجحاف بحف الشعب

الفلسطيني(.)2

 -العديد من الق اررات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ومنها القرار رقم ( )3236الصادر في

 ،1974/11/22والتي تضمن اعتراف األمم المتحدة ،بالحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني مقررة

االعتراف لشعب فلسطين بحق تقرير المصير وفًقا لميثاق األمم المتحدة ،والتأكيد على سيادته واستقالله
دون تدخل خراجي ،وحقه غير القابل للتصرف في العودة إلى فلسطين ،إلى غير ذلك من ق اررات األمم
المتحدة ،والتي تعترف بحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة ذات السيادة على أرض وطنه(.)3

 عدم شرعية االحتالل اإلسرائيلي لألرض العربية الفلسطينية وأجزاء من األرض العربية ،اعتبار أن هذااالحتالل هو انتهاك صارخ لمبادئ الشرعية الدولية وميثاق األمم المتحدة.

 -استمرار كفاح شعب فلسطين من أجل التحرير في صمود أسطوري أكد من خالله ومن خالل انتفاضة

الشعبية الكبرى المتصاعدة على حقوقه الثابتة وممارستها فوق أرضه.

 اعتراف المجتمع الدولي ،ممثال بالدول والمنظمات الدولية اإلقليمية بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني،وبمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وبعد عرض هذه األسانيد نأتي على الجزء التالي من الوثيقة التي تتضمن إعالن قيام دولة فلسطين على
الوجه التالي:

( )1رمضان بابادجي ،مونيك شميليية – جاندرو جير ودو البراديل ،حق العودة للشعب الفلسطيني ومبادئ تطبيقه ،ط( ،)0مؤسسة
الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،0996 ،ص .07

( )3وليد الخالدي ،القدس من العهدة العمرية إلي كامب ديفيد الثانية ،ط( ،)0مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،1110،ص.6

( )1وكالة األنباء الفلسطينية-وفا ،فلسطين ،إعالن الدولة الفلسطينية وق اررات األمم المتحدة ،ط( ،)0مطبعة تونس قرطاج،
تونس ،0989،ص.05
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"استنادا إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين وتضحيات أجياله
المتعاقبة دفاعا عن حرية وطنها واستقالله وانطالقا من ق اررات القمم العربية ،ومن قوة الشرعية الدولية

التي تجسدها ق اررات األمم المتحدة منذ ،1947وممارسة من العشب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير
المصير واالستقالل السياسي والسيادة فوق أرضه فإن المجلس الوطني الفلسطيني ،يعلن باسم هللا ،وباسم

الشعب الفلسطيني ،قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف(.")1
الفرع الثاني
المبادئ التي قامت عليها الدولة الفلسطينية

تضمن الجزء األخير من وثيقة االستقالل المبادئ الدستورية العامة التي تقوم عليها وتلتزم بها الدولة
الفلسطينية وهي كالتالي:
-1دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا.
-2يتمتع المواطنون فيها بالمساواة الكاملة في الحقوق.
-3الدولة الفلسطينية تقوم على العدل االجتماعي والمساواة وعدم التميز في الحقوق العامة على أساس
العرق أو البدن أو اللون أو بين المرأة والرجل.

-4يتأكد في الدولة الفلسطينية مبدأ سيادة القانون واستقالل القضاء.
-5الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين األديان عبر
القرون.

-6نظام الحكم في فلسطين ديمقراطي يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب ورعاية األغلبية
لحقوق األقلية واحترام األقلية لق اررات األغلبية.

-7دولة فلسطين دولة عربية وهي جزء ال يتج أز من األمة العربية.
وفيما يتصل بالعالقات الدولية للدولة الفلسطينية تضمنت الوثيقة ما يلي:
-1تأكيد الدولة الفلسطينية التزامها بميثاق جامعة الدول العربية واصرارها على تعزيز العمل العربي
المشترك.

-2التزامها بمبادئ األمم المتحدة وأهدافها وباإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

( )0بكر عبد المنعم ،مرجع سابق ،ص.068
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-3التزامها بمبادئ عدم االنحياز وسياسته.
-4تلتزم بمبادئ التعايش السلمي ،والعمل مع جميع الدول والشعوب من أجل تحقيق سالم دائم على
العدل واحترام القانون.

-5اإليمان بالتسوية السلمية للمشاكل الدولية واإلقليمية وفًقا لميثاق األمم المتحدة وق ارراتها.
-6رفض التهديد بالقوة أو العنف أو اإلرهاب أو باستعمالها ضد سالمة أراضيها واستقاللها السياسي أو
سالمة أراضي أي دولة أخرى وذلك دون المساس بحقها الطبيعي في الدفاع عن أراضيها واستقاللها(.)1
الفرع الثالث
أسانيد تدعم وجود واستمرارية الدولة الفلسطينية
هناك العديد من األسانيد التي تدعم وجود الدولة الفلسطينية .وفيما يلي بيان لهذه األسانيد:
أوًال  -ميثاق جامعة الدول العربية:
نصت المادة األولى من ميثاق جامعة الدول العربية الصادر في  22آذار  1945على أن جامعة الدول
العربية تتألف من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق (لكل دولة عربية مستقلة الحق في أن
تنضم إلى الجماعة) ونص الملحق الخاص بفلسطين والذي يتبع البروتوكول اإلضافي لمعاهدة الدفاع

المشترك والتعاون بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكري الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول

العربية بتاريخ  ،1951/2/2على ما يلي:

منذ نهاية الح رب العالمية األولى سقطت عن البالد العربية المنسلخة عن الدولة العثمانية ومنها فلسطين،
والية تلك الدولة ،وأصبحت مستقلة بنفسها ،غير تابعة آلي دولة أخرى ،وأعلنت معاهدة لوزان أن أمرها

ألصحاب الشأن فيها واذا لم تكن قد تمكنت من تولي أمورها ،فإن ميثاق العصبة سنة 1919لم يقرر

النظام الذي وضعه لها ،إال على أساس االعتراف باستقاللها.

فوجودها واستقاللها الدولي من الناحية الشرعية ،أمران ال شك فيهما كما أنه ال شك في استقالل البالد

العربية األخرى ،واذا كانت المظاهر الخارجية لذلك االستقالل ظلت محجوبة ألسباب قاهرة فال يسوغ أن
يكون حائال دون اشتراكها في أعمال مجلس الجامعة.

وأصدر مجلس الجامعة العربية قرار رقم( )3462بتاريخ  ،1976/9/9بقبول فلسطين عضو كامل
العضوية في جامعة الدول العربية.
( )0أحمد سالم قواطين ،مرجع سابق ،ص.04
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وعليه تعتبر فلسطين دولة عربية معترفاً بها بهذه الصفة من قبل جامعة الدول العربية ،والدول العربية

األعضاء في الجامعة(.)1

ثا ًنيا  -الميثاق الوطني الفلسطيني:
نصت المادة ( )1من الميثاق الوطني الفلسطيني على ما يلي" فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني،
وهي جزء ال يتج أز من الوطن العربي الكبير ،والشعب الفلسطيني جزء من األمة العربية ".

وفي تحديدها للكيان اإلقليمي للدولة الفلسطينية نصت المادة( )2على ما يلي " فلسطين بحدودها التي
كانت قائمة في عهد االنتداب البريطاني وحدة إقليمية ال تتج أز " وجاءت المادة الثالثة ،مؤكدة الحق

الشرعي للشعب العربي الفلسطيني في فلسطين ،وحقه في تقرير المصير وفق مشيئته وبمحض إرادته

واختياره.

وحددت المواد ( )4و ( ) 5الشخصية الفلسطينية والجنسية الفلسطينية باعتبارها صفة أصيلة والزمة ال
تزول وهي تنتقل من اآلباء إلى األبناء ،وان االحتالل الصهيوني وتشتيت الشعب العربي الفلسطيني نتيجة
للنكبات التي حلت به ال يفقدانه شخصيته وانتمائه الفلسطيني وال ينفيانها.

واعتبرت المادة ( )19من الميثاق الوطني الفلسطيني ،أن تقسيم فلسطين الذي جرى عام  1947وقيام
إسرائيل باطل من أساسه ،مهما طال الزمن لمغايرته إلرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه
ومناقضته للمبادئ التي نص عليها ميثاق األمم المتحدة وفي مقدمتها حق تقرير المصير(.)2

مما تقدم نرى أن الميثاق الوطني الفلسطيني ،يؤكد وجود واستم اررية الدولة الفلسطينية على كامل أرض

فلسطين.

ثال ًثا-ق اررات األمم المتحدة:
اعترفت ق اررات األمم المتحدة بسيادة الشعب الفلسطيني على فلسطين وأعادت تأكيد حقوق الفلسطينيين
غير القابلة للتصرف ،وفي هذا الخصوص فإن الق اررات الرئيسية للجمعية العامة هي التالية ،وسنشير إلى

بعضها:
 -القرار رقم( )2535الصادر بتاريخ  4تشرين  ،1971والذي تسلم فيه الجمعية العامة بأن احترام حقوق

الفلسطينيين هو عنصر أساس ال غنى عنه في إيجاد سلم عادل ودائم في الشرق األوسط.

( )0عبد العزيز سرحان ،مرجع سابق ،ص.34
( )0أحمد سالم قواطين .مرجع سابق ،ص.59
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 -القرار رقم( )2672الصادر بتاريخ  8كانون أول  ،1971والذي تعترف الجمعية العامة (لشعب

فلسطين بالتساوي في الحقوق وبحق تقرير المصير ،وفًقا لميثاق األمم المتحدة).

 -القرار ( )2949الصادر بتاريخ  7كانون أول ،1973حيث تعرب الجمعية العامة ،مرة أخرى (عن

قلقها العميق لكون إسرائيل تمنع شعب فلسطين من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف ومن ممارسة حقه
في تقرير مصيره بنفسه).

 القرار رقم ( )3211الصادر بتاريخ  14تشرين أول  ،1974الذي يدعو منظمة التحرير الفلسطينية،ممثلة الشعب الفلسطيني إلى االشتراك في مداوالت الجمعية العامة.

هذا وقد اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها االستثنائية الطارئة السابعة المعينة بقضية
فلسطين قرارها بحق فلسطين في إقامة دولتها المستقلة ذات السيادة(.)1

يتضح لنا من كل الق اررات السابقة الوضع القانوني الدولي لفلسطين بموجب ق اررات األمم المتحدة منذ

نشأتها عام  ،1945بأن فلسطين كانت تتمتع بمقومات الشخصية الدولية.
ابعا  -أحكام المحاكم:
رً

أكدت الق اررات الوطنية البريطانية المختلفة على أن هناك وصفا محددا ومستقال للجنسية الفلسطينية ونأخذ

مثاال لذلك قضية رئيسية في المحاكم البريطانية وهي قضية (الملك ضد كليتر)  ،1941ورقمها 787
ونشرت في عام .1941-1938
أعلنت المحكمة أن المادة( )31من اتفاقية لوزان وفي إحدى فقراتها بشأن الرعايا األتراك في األقاليم

المتقطعة ،ال تمنح الجنسية البريطانية للمواطنين في فلسطين.

وقد اقتبست المحكمة نصا من مراسيم الجنسية الفلسطينية لعام  ،1941-1925وهو نص المادة 1/1
من مراسيم الجنسية الفلسطينية لسنة  ،1941-1925والتي تنص على "يعتبر الرعايا العثمانيين المقيمين

عادة في فلسطين في اليوم األول من شهر آب  1925فلسطينيين

()2

".

ومن أحكام المحاكم أيضا قضية المدعي العام ضد (غورلشولي) ،والتي نشرت عام ،1926-1925

حكمت المحكمة العليا في فلسطين أن رعايا إقليم فلسطين ،الواقع تحت االنتداب البريطاني ال يصبحون
بالضرورة رعايا بريطانيين.

( )0أحمد سالم قواطين ،مرجع سابق ،ص.61

( )1نايف الف ار ،النظام القانوني لجنسية الفلسطينيين داخل إسرائيل ،رسالة ماجستير ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة،
 .1116ص .017
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كما حكمت المحكمة العليا في فلسطين بأن جنسية األردن منفصلة مختلفة عن الجنسية الفلسطينية وذلك

في قضية (جودت بدوي شعبان) ضد مندوب الحكومة ونشرت هذه القضية في عام .1945-1943

وقد أقرت محاكم الواليات المتحدة األمريكية بوجود الدولة الفلسطينية من خالل حكمها الصادر في قضية

(كليتر ضد دالس) الذي أكد بالقضية  1959/582األمر القضائي األعلى العام  1961حيث أصدرت

محكمة الواليات المتحدة لمقاطعة كولومبيا ،حكمها القائل بأن التجنس في فلسطين سنة  1935طبقا

للقانون الفلسطيني ،يشكل عمل تخلي بموجب قانون الجنسية للواليات المتحدة األمريكية وان االدعاء بأن
فلسطين وهي تحت انتداب عصبة األمم لم تكن دولة أجنبية في إطار معنى الوضع القانوني للتخلي هو

برمته ادعاء بدون أساس(.)1

وهكذا يتبين لنا من خالل أحكام المحاكم ،سابقة الذكر ،أنها تؤكد على كيان واستم اررية الدولة الفلسطينية.
المبحث الثاني
الوجود الفعلي للدولة وصلته بالعالقات الخاصة الدولية
الدولة وحدها دون غيرها من أشخاص القانون الدولي العام هى القادرة على منح الجنسية لألفراد .وال
غرابة في ذلك ،فالجنسية أداة الدولة لتوزيع االفراد بين مختلف الدول.
ولكن هل يشترط في الدولة مانحة الجنسية أن يكون معترفاً بها قانوناً حتى يعتد بالجنسية التي تمنحها
ألفرادها؟ الشرط الوحيد المتطلب في هذا النطاق هو أن تكون هذه الدولة موجودة من الناحية الفعلية أو
الواقعية ،حيث أن االتجاه السائد هو تفضيل فكرة الواقعية أو الوجود الفعلي على فكرة عدم االعتراف.
وبين الوجود الواقعي أو الفعلي للدولة وبين االعتراف بها في نطاق القانون الدولي العام هناك أثر على

العالقات الخاصة الدولية.

في ضوء ذلك رأينا من الضروري تقسيم هذا البحث إلى مطلبين :نتناول في المطلب األول الوجود الفعلي

وعالقته بالجنسية .ثم نعرض لمسألة الوجود الفعلي أو الواقعي للدولة وأثرها في ميدان تنازع القوانين وذلك

في المطلب الثاني.

( )0أحمد سالم قواطين ،مرجع سابق ،ص.69
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المطلب األول
الوجود الفعلي للدولة وعالقته بالجنسية
إن الوجود الفعلي أو الواقعي للدولة ،بعناصرها المعروفة في القانون الدولي العام ،يؤهلها ألن تمنح
االختصاص الدولي بالتشريع في مادة الجنسية الالزمة لتكوين وتنظيم ركن الشعب فيها .وال يقدح في ذلك

عدم االعتراف من قبل الدول األخرى .ألنه إذا لم يكن هناك اعترافاً رسميًّا أو شكلياً بها ،فإن التعامل

معها من قبل تلك الدول ،أو حتى في غير وجود ذلك التعامل ،ال يخفي وجود اعتراف واقعي بها اعترافاً

يفرضه الوجود الفعلي ،والحقيقي للدولة.

ومعالم مبدأ لواقعية ،أو الوجود الفعلي للدولة وعالقته بمسألة الجنسية ،نتبينها في فرعين:
الفرع األول :المقصود بالوجود الفعلي أو الواقعي للدولة في مجال منح الجنسية.
الفرع الثاني :الوجود الفعلي للدولة كشرط لالعتداء بجنسيتها.
الفرع األول
المقصود بالوجود الفعلي للدولة في مجال منح الجنسية
الجنسية ،في مفهومها العضوي ،نظام قانوني تضعه الدولة لتحدد به من هم أفراد شعبها .وفي مفهومها
الوظيفي ،هى صفة في الفرد تفيد انتماءه إلى دولة معينة.

يتضح من المفهومين أن الدولة هى المفترض األول واألساسي لوجود الجنسية.
ولما كانت الجنسية أداة لتوزيع األفراد بين مختلف الدول .فإن للدولة وحدها حق تحديد وطنيها .وعلى ذلك
فليس لغير الدولة من الجماعات أو الهيئات الدولية حق منح الجنسية.
واذا ما تحقق وصف الدولة على هذا النحو يستوي أن تكون هذه الدولة بسيطة أو مركبة كالواليات

المتحدة األمريكية وسويسرا .فهذه الدول ال تثبت لها سوى جنسية واحدة يحملها سكان جميع هذه الواليات.
ومن هنا فإن تبعية أي منهم ألي وال ية ال تعد جنسية ،ولكنها تعد مجرد تبعية داخلية أو ما يطلق عليه

اصطالحاً " الرعوية المحلية " ،وهي تبعية ال ترتب أية آثار قانونية على المستوى الدولي وتنحصر جميع
آثارها على الصعيد الداخلي.

ومتى كنا بصدد دولة فال يشترط أن تكون هذه الدولة كاملة السيادة ،فالدولة ناقصة السيادة تمنح الجنسية
طالما بقيت محتفظة بشخصيتها القانونية.
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وعلى ذلك فالدولة التي اجتمع لها العناصر الثالثة من شعب واقليم وسيادة ،يعتبر أم ًار واقعاً وموجوداً،
سواء تم االعتراف أم ال .وهو واقع ينم عن وجود دولة لها القدرة على انشاء القواعد القانونية الدولية .وتلك
الدولة ،كواقع حقيقي وقائم ،تتمتع بمجرد نشوئها ،واجتماع العناصر المذكورة ،بوصف الشخصية الدولية،

بحكم وجودها .وهو ما عبر عنه بعض الفقهاء ،بحق،
"وما االعتراف إال عمل انفرادي وكاشف ،تقتصر وظيفته على الشهادة بنشوء عضو جديد في الجماعة

الدولية ،وينطوي على اإلقرار باألمر الواقع ،وهو قيام دولة جديدة ".1

وعلى هذا فإن الوجود الفعلي أو الواقعي لدولة توفر لها العناصر المذكرة أنفاً ،يجعل منها دولة ،وعدم

االعتراف بها ،ال يخلع عنها الشخصية القانونية الدولية .وتصبح أهالً ألن يعترف لها النظام القانوني

الدولي ،باالختصاص بالتشريع في مجال الجنسية.

وعلى هذا ،فإن عدم اعتراف دولة ما بدولة أخرى ال يعني البتة أن الدولة غير المعترف بها ليس لها
وجود فعلي وواقعي يقتضي االعتراف بنظمها القانونية.

فالقانون الدولي الخاص بوصفه القانون الذي يسعى تنمية العالقات الخاصة الدولية بين األفراد ال ينسجم
مع الرأي القائل بضرورة االعتراف بالدولة لالعتداد بجنسيتها ،وال سيما أن هناك اتجاهاً في الفقه ،ال
يشترط مثل هذا األمر في مجال تنازع القوانين .فليس من الضروري أن تكون الدولة األجنبية الصادر
عنها القانون الواجب تطبيقه أمام القاضي الوطني معترفاً بها من جانب دولة هذا األخير متى كانت
الدولة األجنبية قد استكملت مقومات وجودها من الناحية الواقعية.

وعلى الرغم من قوة اقناع هذا الرأي وتمشيه مع أهداف القانون الدولي الخاص ،وانبعاثه من فلسفة تسعى

إلى توحيد الحلول المتبعة في إطار النظرية العامة للقانون الدولي الخاص ،فإن هذا الرأي لم يحدد على
وجه الدقة ما هو المقصود بفكرة الوجود الفعلي أو الواقعي للدولة ،على نحو ال ثير أي لبس .ولبيان ذلك

نتساءل :هل يكفي للوجود الفعلي أو الواقعي للدولة الذي يغني عن االعتراف بها لالعتداد بجنسيتها
افتراض هذا الوجود أو توهمه أم البد من وجود مقومات ذات طابع موضوعي بحت للجزم بهذا الوجود

الفعلي والواقعي للدولة؟

البحث عن هذا المعيار ال يثير أي صعوبة في إطار الحصانة القضائية للدولة األجنبية ،إذ أن قيام هذه
الدولة بإبرام التصرفات والدخول في العالقات التي بصدها نشأت المنازعات التي تعد الدولة طرفاً فيها،

يعد قرينة على الوجود الفعلي لها ،وهي قرينة غير قابلة إلثبات العكس.

 1أحمد عبد الكريم سالمة ،علم قاعدة التنازع واالختيار بين الشرائع " أصوالً ومنهجاً ،ط( ،)0مكتبة الجالء الجديدة ،المنصورة،
 ،0996ص .009
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ولكن عندما تثار مسألة االعتراف بالدولة لالعتداد بالجنسية بوصف األخيرة مسألة أولية ،فإن مسألة
الوجود الفعلي للدولة يحتاج إلى شواهد موضوعية تدعمها ،واال لتمسك القضاء بفكرة االعتراف القانوني
بالدولة .باعتباره الحل األكثر سهولة ،وهو الحل الذي لجأ إليه القضاء االلماني ،كما سنرى.

غير أن التساؤل يثور :هل يلزم االعتراف بالدولة ،لكي يثبت لها االختصاص ،من قبل النظام القانوني
الدولي ،بالتشريع في مجال الجنسية؟
هذا ما سنجيب عليه في الفرع التالي.
الفرع الثاني
الوجود الفعلي للدولة كشرط لالعتداد بجنسيتها
قلنا إن الجنسية أداة لتوزيع األفراد بين مختلف الدول .ومن هنا فإن الدولة فقط هى التي لها الحق في

منح الجنسية .والدولة هى الشخص المعنوي المعترف به على المستوى الدولي بواسطة الدول األخرى
والتي ،بالنظر لهذا االعتراف ،لها القدرة على حماية مصالح مواطنيها أمام غيرها من الدول.
واالعتراف بالدولة يعني االعتراف بالنظام القانوني لهذه الدولة بأكمله .فالقوانين التي تصدرها الدولة،

والتي تمس العالقات الخاصة الدولية ،يتم تطبيقها بواسطة الهيئات القضائية التابعة للدول األخرى وفًقا

للقواعد التي تنظم تلك القواعد.

ولكن هل يلزم االعتراف بالدولة لكي يثبت لها االختصاص من قبل النظام القانوني بالتشريع في مجال

الجنسية؟

يجدر بنا قبل أن نعرض لموقف الفقه من هذه المسألة أن نوضح كيف تثور تلك المسألة أمام القاضي

الوطني ،إذ من المبادئ المستقرة فقهاً وقضاءاً أن دعوى الجنسية األصلية أو المجردة ال يمكن أن تثور
إال أمام القاضي الوطني المطلوب منه اثبات أو نفي الجنسية الوطنية ،وأنه ليس للقاضي أن يفصل في

مسألة الجنسية األصلية التي قد تقام أمامه بصفة أصلية.

وعلى ذلك فإن االعتراف بجنسية شخص أجنبي ال تثور في إطار القانون الدولي الخاص إال على شكل
مسألة أولية على اعتبار أن األمر يتعلق إما بإعمال ضابط االسناد في قاعدة تنازع القوانين ،أو ضابط

االختصاص القضائي في قاعدة االختصاص القضائي الدولي ،أو بصدد تنفيذ األحكام األجنبية.

فإذا ما اتضح اإلط ار العام الذي يمكن أن تثور فيه مسألة االعتراف بالدولة كشرط لالعتداد بجنسيتها،
أمكننا القول إن الفقه قد اختلف إزاء هذه المسألة إلى اتجاهين :أحداهما يتطلب االعتراف القانوني بالدولة
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كشرط ضروري لالعتداد بجنسيتها ،واآلخر ال يشترط مثل ذلك االعتراف .وفيما يلي بيان هذين
االتجاهين.
االتجاه األول :االعتراف القانوني بالدولة كشرط لالعتداد بجنسيتها:
نظر إلى أن الدولة وحدها
يذهب الفقه الغالب إلى ضرورة االعتراف بالدولة كشرط لالعتداد بجنسيتها ،و ًا
هي التي تنشئ الجنسية وتمنحها فإن االعتراف بالدولة من عدمه من شأنه أن يؤثر على االعتراف بحق

الدولة في إضفاء الجنسية على األفراد الذين ينتمون إليها.1

فالدول العربية وغيرها من الدول التي ال تعترف بإسرائيل وتنكر عليها الشخصية الدولية ال تعترف

بالجنسية اإلسرائيلية تبعاً إلنكارها للوجود الدولي إلسرائيل .2وذلك ألن االعتراف بالدولة يعني االعتراف
بنظامها القانوني ككل.3

ويفرق الفقه بين مسألة االعتراف بالشخصية القانونية للدولة ذاتها واالعتراف بالحكومة ،حيث ال يؤثر
عدم االعتراف بالحكومة على االعتداد بجنسية الدولة طالما كانت هذه الدولة معترفاً لها بالشخصية
الدولية من قبل دولة القاضي المعني بالمسألة .4أي أن عدم االعتراف بالحكومة ال يؤثر على الوجود
القانوني للدولة وال يجردها من شخصيتها القانونية.

وأساس هذا الرأي – القائل بضرورة االعتراف بالشخصية القانونية للدولة من أجل االعتداد بجنسيتها – أن

تحديد مدى تمتع شخص بجنسية دولة معينة ال يتأتى إال بالرجوع إلى قانون هذه الدولة واعماله .فالقول
باعتبار شخص من تابعي دولة معينة بالتطبيق ألحكام قانونها يعني ببساطة االعتراف بالنظام القانوني

للدولة التي ينتمي إليها هذا الشخص ،وهو أمر يفترض تحقق مسألة أولية سابقة أال وهي االعتراف

بالدولة صاحبة هذا النظام القانوني.

1
2
3
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كانت هناك دولة معترف بها قانوناً وضمت إلقليمها إقليم دولة أخرى ولم يلق هذا الضم قبوالً أو اعترافاً من الدول األخرى ،فال يعترف
للدولة الضامة بالحق في فرض جنسيتها على رعايا االقليم المضموم.

ومن ذلك ما فعلته العراق – وهي دولة معترف بها – حين ضمت قس اًر وعدواناً دولة أخرى هى الكويت زاعمة بأنها جزء منها .وعلى
ذلك فإن أي محاولة من العراق – في ذلك الوقت – لتخلع جنسيتها على أبناء الكويت لن تلقى أي اعتراف على المستوى الدولي.
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استنادا إلى أن هذا
ولقد عمد بعض الفقهاء إلى قياس هذا الوضع بما هو مقرر في مجال تنازع القوانين
ً
التنازع ال مجال له متى كانت الدولة الواجب تطبيق قانونها غير معترف بها من قبل الدولة المثارة

المسألة ذات الطابع الدولي أمام محاكمها.1

وعلى الرغم من أن الرأي السابق – القائل بضرورة االعتراف – يعد الرأي الراجح في الفقه ،إال أن هناك
اتجاهاً أخذ يلوح في األفق ،ال يتطلب االعتراف القانوني بالدولة لالعتداد بجنسيتها ،وهو االتجاه الذي

سنعرض له في الفقرة التالية.

االتجاه الثاني :الوجود الفعلي أو الواقعي للدولة كشرط يغني عن االعتراف بها لالعتداد بجنسيتها:
يبدو أن أنصار االتجاه السابق ما زالوا متأثرين بالنظرية التقليدية بشأن الطبيعة القانونية لالعتراف،

باعتباره عمالً قانونياً منشئاً للشخصية القانونية الدولية.

غير أننا ،مع غيرنا ،نعتنق النظرية الحديثة ،التي ال تعتبر االعتراف عمالً منشئاً ،بل كاشفاً للشخصية
القانونية الدولية .إذ يفترض أن الشخصية القانونية موجودة قبل اعالن االعتراف.

وهذا هو مبدأ الواقعية الذي يكمن وراء نظرية األثر الكاشف لالعتراف.
فال يشترط – وفًقا لهذه النظرية – لالعتداد بجنسية الدولة األجنبية في حالة ما أثيرت هذه المسألة أمام

مثال ،أن
القاضي الوطني على شكل مسألة أولية ضرورية إلعمال ضابط إسناد في قاعدة تنازع القوانين ً

يكون ناك اعتراف من دولة القاضي الوطني بالدولة األجنبية التي يحمل الشخص جنسيتها .وكل ما يجب

هنا هو أن تكون هذه الدولة موجودة من الناحية الواقعية ،إذ أن ثمة اعتبارات عديدة تدفع نحو تفضيل
فكرة الواقعية أو الوجود الفعلي على فكرة عدم االعتراف.

 البحث وراء الهدف من القانون الدولي الخاص المتمثل في العمل على ازدهار العالقات الخاصةالدولية بين األفراد ال يتمشى مع الرأي القائل بضرورة االعتراف بالدولة لالعتداد بجنسيتها.

خاصة وأن هناك في الفقه يرى في مجال تنازع القوانين أنه ليس من الضروري أن تكون الدولة

األجنبية الصادر منها القانون الواجب اعماله أمام القاضي الوطني معترفاً بها من جانب دولة هذا

القاضي.

 عدم اعتراف دولة ما بدولة أخرى ال يعني البتة أن الدولة غير المعترف بها ليس لها وجود فعلييقتضي االعتراف بنظمها القانونية – وهو أمر ذو طبيعة سياسية-أهمية بالغة وقيمة عليا تضار

معها حقوق األفراد الخاصة على مستوى العالقات الدولية.2
1
2
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 عالوة على ما تقدم يوجد اتجاه قوي في مجال الحصانة القضائية للدول األجنبية ،ال يشترطلالعتراف للدولة األجنبية بحصانتها القضائية أمام محاكم الدول الوطنية المعنية ،أن تكون هذه
الدولة األجنبية معترف بها قانوناً من قبل دولة القاضي المتمسك أمامه بالحصانة.1
المطلب الثاني
الوجود الفعلي للدولة في ميدان تنازع القوانين
إذا كان الوجود الفعلي أو الواقعي للدولة بعناصرها التكوينية ،الشعب واإلقليم والسيادة ،يؤهلها ألن تمنح
االختصاص الدولي بالتشريع في مادة الجنسية الالزمة لتكوين وتنظيم ركن الشعب
فإن هذا الوجود يؤهلها للتشريع في جميع موضوعات القانون الدولي الخاص األخرى ومنها تنازع القوانين.
ولقيام ظاهرة التنازع يفترض تمتع القوانين ،المرشحة للتطبيق على العالقة ذات العنصر األجنبي ،بالصفة
الدولية ،أن تنتمي تلك القوانين إلى وحدات قانونية مستقلة يتحدد مجال تشريعاتها بحدود إقليم معين( .فرع

أول).
ومحل االعتبار عند الفقه الراجح – في هذا الصدد-هو االعتراف بالشخصية القانونية للدولة وليس
االعتراف بالحكومة .فعدم االعتراف بالحكومة ال يؤثر على الوجود القانوني للدولة وال يجردها من

شخصيتها القانونية( .فرع ثان).

الفرع األول
الصفة الدولية لتنازع القوانين
المجال الطبيعي ،إن لم يكن الوحيد ،للتنازع الذي يدخل في القانون الدولي الخاص ،هو التنازع الدولي،

أي التنازع بين قانون دول بالمعنى الذي تحدده قواعد القانون الدولي العام.

فالصفة الدولية للقوانين المرشحة للتطبيق تعني أن التنازع ال يقوم بين قانون دولة والشرائع السائدة في بلد
ال يتمتع بهذا الوصف وفًقا ألحكام القانون الدولي العام .وأن التنازع ال يقوم بين قانون دولة وقانون دولة
أخرى لم تعترف بالدولة األولى .وتطبيقاً لذلك فال تنازع بين قوانين بعض الدول العربية وغيرها من الدول
وقانون إسرائيل تبعاً لعدم اعترافها بإسرائيل كدولة.

ويترتب على ذلك أن التنازع ال يكون بين قانون والقواعد التي تنظم الحياة في القبائل أو من في حكمها
من الجموع غير المنظمة التي تنقصها المقدرة على تفهم األحكام القانونية الدولية كالقبائل والعشائر .فقد
1
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رفضت المحاكم االنجليزية التسليم بوجود تنازع بين القانون اإلنجليزي وعادات احدى القبائل التي تعيش

أوسط افريقي وذلك في دعوى تتلخص وقائعها في أن انجليزياً تزوج وهو في أواسط أفريقيا بامرأة من
احدى القبائل وفًقا للعادات المتبعة في هذه القبيلة ،ثم عاد إلى انجلت ار تاركاً زوجته وولده منها .ولما توفي
طالبت الزوجة أمام المحاكم االنجليزية بحقوقها في التركة باعتبارها زوجة وبحقوق ابنها باعتبارها وصية
عليه ،على أساس أن الزواج قد تم وفًقا للعادات المتبعة في القبيلة فيكون صحيحاً تطبيقاً لقاعدة أن شكل
العقد يخضع لقانون بلد ابرامه .ولكن المحكمة العليا رفضت دعواها على أساس أنه ال تنازع بين القانون

االنجليزي وعادات هذه القبائل وأنه ولو أن الزواج قد تم وفًقا لعادات القبيلة أي وفًقا للقانون المحلي ،إال
أنه يعتبر غير قائم في نظر القانون االنجليزي .وبالتالي اعتبرت المحكمة أن العالقة غير شرعية واالبن
غير شرعي.1

ولكن هل يكفي تمتع تلك الوحدات بالشخصية الدولية كشرط كاف لقيام التنازع؟
هذا ما سنجيب عليه في الفقرة التالية:
االعتراف بالدولة:
يذهب الفقه التقليدي إلى أن التنازع ال يثور إال بين قوانين صادرة عن " وحدات سياسية" لكل منها وصف

الدولة بالمعنى المتعارف عليه في القانون الدولي العام .ويترتب على ذلك أنه إذا كان النزاع مطروح على

مثال متصل بقانون دولة أخرى ال تعترف بها دولته ،فإن المفاضلة بينهما ال تقوم حيث
القاضي المصري ً
ال يقع تنازع بين القوانين في هذا الفرض .فالدولة الغير معترف بها ليس لها وجود قانوني في تجاه الدول

التي تنكر عليها هذا االعتراف.2

وعلى ذلك ،إذا أشارت قاعدة االسناد إلى تطبيق قانون دولة أجنبية أمام القاضي الوطني ،فإن هذا األخير

ال يطبق هذا القانون إال إذا كانت دولته ال تعترف بهذه الدولة فإن هذا يعني أن هذه الدولة األجنبية

عضوا في المجتمع الدولي.
ليست معتبرة بالنسبة لها
ً

ومن جانبنا ال نسلم البتة بما يقول به الفقه التقليدي ،إذ أننا نؤيد القول بأن عدم االعتراف بالدولة ال ينزع

عن قوانينها إمكانية الدخول في تنازع مع قوانين الدول األخرى ،بالنظر إلى اعتبارين.3
1

حكم المحكمة العليا البريطانية في فبراير  .1888مشار إليه لدى :عز الدين عبد هللا ،القانون الدولي الخاص الجزء األول في

2

منصور مصطفي منصور ،مذكرات في القانون الدولي الخاص تنازع القوانين ،ط( ،)1دار المعارف ،القاهرة ،1957 ،ص .21

الجنسية والموطن وتمتع األجانب بالحقوق (مركز األجانب) ،ط( ،)1مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،1986 ،ص .23
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األول :الطبيعة القانونية لالعتراف ،كأثر كاشف عن الوجود القانوني للدولة وليس منشئاً لها ،فالدولة توجد

فالدولة توجد من الناحية الفعلية أو الواقعية بمجرد توافر أركانها من شعب واقليم وسيادة ،واالعتراف ما

هو إال تقرير لهذا الوجود.
الثاني :دور القاضي في مجال تنازع القوانين ،ينحصر في إعمال قاعدة التنازع في قانونه الختيار القانون
األصلح .وطالما أشارت قاعدة االسناد إلى قانون معين ،فإنه يتعين إعماله على أساس أنه المالئم ولو
كان قانون دولة ال تعترف بها دولة القاضي .فمن غير المقبول ،كما يرى البعض بحق ،1استبعاد ذلك

القانون بحجة عدم االعتراف بالدولة الصادر عنها ،ال سيما أن عدم االعتراف قد يحول دونه اعتبارات
سياسية ،ويعتمد على الظروف والمالئمات الدبلوماسية .وهذا ما قلناه في شأن الحصانة القضائية للدول

األجنبية ،فعدم االعتراف بالدولة ال يمنعها االستفادة من تلك الحصانة.
وفي هذا اإلطار يمكن طرح التساؤل حول وجود الدولة الفلسطينية على الصعيد الدولي ،فهذه الدولة لها

شعبها واقليمها ،وان كان محتالً ،وسيادة تتمثل في السلطة الفلسطينية التي تمارس سلطة فعلية بوضع

القوانين واصدار جوازات السفر ،مع التسليم بنقصان تلك السلطات .فهل يؤثر ذلك في هذا الوجود؟ ثم
إلى أي القوانين الفلسطينية تعود في مسألة من المسائل؟ هل إلى القوانين التي كانت نافذة قبل العام

 ،1967أم تلك القوانين التي اصدرتها السلطة الفلسطينية بعد قدومها أرض الوطن.
لقد قدر للقضاء األلماني أن يمس المسألة في قضية يتعلق بالوصاية ثارت أمام محكمة
" نيومنستر" وأصدرت فيها حكمها في  1986/12/16في قضية تتلخص وقائعها فيما يلي:
خضر الحاج ولد في  11يوليو  1966وبقيم في مدينة " نيو منستر" بألمانيا ويحمل الجنسية الفلسطينية،

حدث أنتم القبض عليه وتم حبسه احتياطياً فطالب شقيقه أحمد الحاج بتنصيبه وصياً على أخيه الذي
قبض عليه قوالً منه بأنه ناقص األهلية وفًقا لقانونه الوطني ،أي القانون الفلسطيني لكونه لم يتعد وقتئذ

العشرين من عمره.

لم تجب المحكمة ذلك الطلب مؤكدة المعاني التالية:
 أنه لما كانت الوصاية تخضع وفًقا للمادة ( )24من القانون الدولي الخاص األلماني لقانونجنسية من تجب حمايته،
 -وأنه لما كانت الجنسية الفلسطينية ال تعترف بها ألمانيا االتحادية باعتبار أن الدولة الفلسطينية

ذاتها غير معترف بها ،فإن مؤدى ذلك أال تكون الجنسية الفلسطينية المدعى بثبوتها للقاصر
م ًّ
حال للكشف عنها وال موضعاً إلثباتها ،وبالتالي تكون المادة ( )2/5من القانون األلماني هى
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واجبة اإلعمال ومن ثم ينطبق القانون األلماني باعتباره قانون الدولة التي اتخذ فيها القاصر
(خضر الحاج) اقامته.

 ونزوالً على حكم القانون األلماني الواجب التطبيق ال يكون ثمة محل لشمول القاصر بالوصايةألنه كامل األهلية وفًقا للقانون األلماني ،األمر الذي يتعين معه رفض طلب الوصاية.
ولقد علق البعض 1على هذا الحكم بالقول " أن قضاته صاغوه في عبارات شديدة االيجاز فتكلموا في

تقتير شديد عن المسألة بعدم االعتراف بالدولة الفلسطينية دون تصد منهم للبحث في مسألة الوجود
الفعلي للدولة .وما قصدت المحكمة من ذلك إال أن تنأى بنفسها عن الخوض في مسألة جد عسيرة

وشائكة .بيد أن ذلك ال يعني البتة نكوصاً من المحكمة عن التعويل على مسألة الوجود الفعلي للدولة
وعالقته بمسألة الجنسية ".

وهذا يجعلنا نتسأل حول ما إذا كان من المتصور أن يتغير وضع المسألة فيما لو عرض أمام محاكم

دولة من الدول التي تعترف بدولة فلسطين منازعة مماثلة لتلك التي ثارت أمام القضاء األلماني؟

في الحقيقة أن اعتراف العديد من الدول – كما مر معنا – بالدولة الفلسطينية هو اعتراف خالق
لحقيقة سياسية .ولكن هل يمكننا الحديث عن الدولة الفلسطينية كحقيقة قانونية لها سلطات فعلية؟
أشرنا من قبل ،أن بعض المنظمات الدولية مثل األمم المتحدة تعطيها صفة عضوية مراقب فيها،

وكذلك جامعة الدول العربية تعطيها صفة العضوية الكاملة لها ،كما أن دول السوق األوروبية
المشتركة في الحوار العربي األوروبي أقرت باعتبار فلسطين من بين أطراف هذا الحوار ،عالوة على

مثال شرعياً للشعب الفلسطيني
أن االعتراف لمنظمة التحرير الفلسطينية م ً

 حتى قبل االعتراف بالدولة الفلسطينية – في الكثير من اللجان الدولية أمر ال جدال فيه .واآلنيوجد لدولة فلسطين بعثات دبلوماسية في الخارج وتعقد اتفاقيات مع غيرها من الدول وانضمامها

للعديد من االتفاقيات الدولية وغير ذلك ومثله كثير.

ونعود ونتساءل مرة أخرى ،هل هذه المظاهر وغيرها تعني أن الدولة الفلسطينية كوجود قانوني ،شعب

واقليم وسيادة ،أمر قائم من الناحية الواقعية؟

في مطلق األحوال أن مجاراة الرأي الذي يكتفي لقيام التنازع بين القوانين بالوجود الفعلي أو الواقعي
للدولة يحمل على القول في هذا اإلطار بإمكانية وجود التنازع بين قوانين الدولة الفلسطينية وقوانين دول

 1عكاشة عبد العال ،أحكام الجنسية المصرية ،مرجع سابق ،ص .21
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أخرى لممارسة السلطة الفلسطينية لصالحياتها بإصدار القوانين واألنظمة ،إذ يكفي في هذا المجال أن
تكون هناك سلطة فعلية قائمة تستطيع ممارسة العمل التشريعي ووضع األنظمة لقيام التنازع. 1

عكس ذلك ذهب البعض – 2في إطار اإلجابة على التساؤل السابق – بالقول " دون تأثر بالعواطف
ونحن في مجال البحث العلمي نقرر أن اإلجابة بالنفي .فالدولة الفلسطينية تقوم من الناحية الفعلية متى

مارست أجهزة الدولة سلطاتها على الشعب الفلسطيني الذي هو حقيقة باقية وذلك عندما تكون هناك

قوانين صادرة باسم سيادة الدولة الفلسطينية وتكون هناك وثيقة سفر فلسطينية صادرة من الجهات
الفلسطينية وغير ذلك مع التسليم بطبيعة الحال أن عنصر اإلقليم موجود ولكنه تحت االحتالل ،وعنصر

الشعب متوافر ال جدال .وبدون الممارسة الفعلية للسلطة ال محل للكالم عن الوجود الفعلي للدولة ".
ويؤكد هذا الرأي وجهة نظره هذه " حيث يدعي شخص أنه فلسطيني ويطلب تطبيق قانون جنسيته في

مسألة يحكمها هذا القانون ،والحل هنا ال يخرج عن أحد فرضيين اثنين :إما أنه قانون غير موجود ألن

أجهزة الدولة ال تمارس أي سلطة من السلطات ومن بينها اصدار التشريعات ،واما أنه قانون موجود
ولكنه ليس من وضع سلطات الدولة .فالفلسطيني الذي يطالب بتطبيق قانون جنسيته ،هذا القانون إما

أنه من وضع السلطات األردنية أو اإلسرائيلية أو لمصرية.
ونحن من جانبنا نقرر أن صاحب هذا الرأي انتهى إلى ما قال به منذ كانت الدولة الفلسطينية ال تمارس

سلطاتها فعلياً في فلسطين .3أما وقد جاء اليوم الذي أصبحت فيه الدولة الفلسطينية تمارس سلطاتها
الفعلية على أرض الواقع من اصدار للقوانين واالنظمة بعد توقيع اتفاق اوسلو مع إسرائيل .نؤكد على

أن صاحب هذا الرأي قد يكون قد عدل عن هذا الرأي

ال سيما أنه في نهاية كالمه في هذه المسألة قال " مقررين ما تقدم فإننا نأمل أن يكون اليوم الذي

تمارس فيه الدولة الفلسطينية سلطاتها قريباً بإذن هللا " .وحيث تحقق ما يتمناه فإنه يكون قد سلم بإمكانية
وجود التنازع بين قوانين الدولة الفلسطينية وقوانين دول أخري نتيجة لممارسة الدولة الفلسطينية

لصالحياتها في إطار اصدار القوانين واألنظمة.

واذا كان عدم االعتراف بالدولة – وفًقا لرأي الفقه التقليدي – يؤدي إلى عدم االعتراف بالقوانين الصادرة
عن تلك الدولة ،فهل يترتب على عدم االعتراف بالحكومة نفس األثر؟
هذا ما سنجيب عليه في الفرع التالي؟

 1سامي بديع منصور ،مرجع سابق ،ص .74

 2عكاشة عبد العال ،أحكام الجنسية المصرية ،مرجع سابق ،ص  21وما يليها.

 3حيث أن الدكتور عكاشة عبد العال قد تبنى هذا الرأي في كتابه ،أحكام الجنسية المصرية في طبعة .1993
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الفرع الثاني
االعتراف بحكومة الدولة
حياة األمم ال تسير على وتيرة واحدة ،وانما تتغير النظم السياسية من حين إلى آخر ،وقد يستتبع هذا

التغيير تغي اًر في الحكومات القائمة في الدولة ،وقد يكون هذا التغيير تلقائياً أو نتيجة النقالب عسكري
أو سياسي – كما يحدث في منطقتنا العربية – تكون من عواقبه سيطرة حكومة جديدة على مقاليد الحكم
ف ي البالد .األمر الذي يستوجب بيان مدى تأثير عدم االعتراف بالحكومة على تنازع القوانين .فهل يقوم
تنازع في القوانين بين الدولة " س" والدولة " ص " على الرغم من عدم االعتراف بحكومة الدولة " س "؟

بعبارة أخرى :ما أثر عدم االعتراف في نطاق العالقات الخاصة الدولية (تنازع القوانين) حيث تكون

العالقات التي يثور بشأنها التنازع عالقات خاصة بين األفراد؟

الفرض في هذا الشأن أن الدولة قد تم االعتراف بها على المستوى الدولي ،ولكن حكومة تلك الدولة لم
يتم االعتراف بها من جانب بعض الدول.
أثيرت هذه المسألة على وجه الخصوص أمام محاكم بعض الدول ،فرنسا وانجلت ار وبلجيكا،
فقد جرى القضاء لدى تلك الدول على رفض تطبيق قانون أية دولة أجنبية لم يعترف بحكومتها .وظهر
ذلك الموقف بالنسبة لقوانين روسيا السوفيتية قبل أن تعترف هذه الدول بحكومتها ،فرفضت محاكم تلك

الدول ،والمحاكم المصرية المختلطة تطبيق القوانين التي أصدرتها حكومة روسيا السوفيتية ،باعتبار أنها

صدرت عن سلطة ال وجود لها قانونا.1

وقد قضت المحاكم المصرية المختلطة بأنه ما دامت مصر لم تعترف بحكومة روسيا السوفيتية الجديدة

فإن القانون الروسي القديم يكون هو الواجب التطبيق في قسمة تركة روسي توفي في مصر.2

ومن أشهر القضايا التي عرضت على المحاكم الفرنسية في هذا الصدد القضية الشهيرة والمعروفة باسم
قضية "حرير أوديسا " وتتحصل وقائعها في أن شخصاً شحن في ميناء أوديسا باخرة بالحرير الخام
بقصد إرساله إلى مرسيلياً ،صادرت السلطات الروسية هذه الشحنة وفًقا للقوانين الجديدة ،وباعتها إلى
شخص آخر أرسلها إلى مرسيليا .فلما وصلت أوقع المالك الحقيقي عليها حج اًز وطالب أمام المحاكم
الفرنسية بتثبيت ملكيته لها .فقضت المحكمة له بالملكية بالرغم من أن قاعدة التنازع الفرنسية تقضي بأن

ملكية المنقول تخضع لقانون موقعه وقت تحقق سبب اكتساب الملكية وهو ،في هذه القضية ،القانون
 1عز الدين عبد هللا ،مرجع سابق ،ص .31
 2استئناف مختلط 11 ،مارس  ،1931مجلة التشريع والقضاء للمحاكم المختلطة ،1931 ،س  ،43ص  .283مشار إليه لدى :أحمد
عبد الكريم سالمة ،مرجع سابق ،ص .121
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السوفيتي الذي يعترف للمالك الجديد بالملكية .وقد بررت المحكمة حكمها بأن القانون السوفيتي صادر
عن سلطة لم تعترف بها الحكومة الفرنسية.1

هذا وقد عدلت محكمة النقض الفرنسية عن هذا النظر ،وقررت في أحد أحكامها أن " عدم االعتراف

بحكومة أجنبية ال يسمح للقاضي الفرنسي أن يتجاهل القوانين الخاصة والصادرة من الحكومة بالنسبة

لألقاليم التي تمارس بالفعل سيطرتها عليها " .2وقد صدر هذا الحكم في قضية تمسك فيها أحد الخصوم

بتطبيق القانون السوفيتي الذي كان سارياً في االتحاد السوفيتي قبل اعتراف فرنسا بالحكومة السوفيتية.
ويرجع هذا التغيير في النظرة إلى القانون السوفيتي إلى ما حظى به االتحاد السوفيتي من مركز في

الجماعة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.3

كذلك لم تمتنع المحاكم األلمانية والنمساوية واألمريكية والسويسرية عن تطبيق قوانين روسيا السوفيتية،

على أساس أن االعتراف بالحكومة ال يمنع من دخول القانون الصادر عن دولة تلك الحكومة في دائرة
تزاحم أو تنازع القوانين ،طالما أن الدولة ذاتها معترف بها .وقد قضت المحاكم في تلك الدول بتطبيق

القانون الروسي بالرغم من عدم االعتراف بالحكومة الروسية الجديدة.4

ويذهب الفقه الراجح ،إلى أن " عدم االعتراف بالحكومة ال يمنع تطبيق قوانين الدولة التي لم تعترف
بحكومتها ،على أساس أن عدم االعتراف بالحكومة يقتصر أثره على العالقة السياسية بين الدولتين وال

يمتد إلى العالقات الخاصة بين األفراد ،كما أن االمتناع عن تطبيق القوانين التي تصدرها السلطة الجديدة

يؤدي إلى تطبيق القوانين التي كانت سارية قبل تغير السلطة ،وهو أمر غير مقبول إذ أن القانون

المختص يجب أن يكون هو القانون المعمول به فعالً في الدولة األجنبية .وكل ما هنالك أن على القاضي
أن يستوثق من أن القانون الذي يطبقه قد صدر عن سلطة عامة استقر لها الحال في الدولة وتباشر
وظيفتها ومنها التشريع ،فإذا لم يتوفر لها هذا الوضع بل كانت مجرد قوة غاصبة فال يطبق ما تمليه من

أوامر".5

وعليه ليس لالعتراف بحكومة الدولة من عدمه أي أثر في ميدان تنازع القوانين ،فتدخل في هذا الميدان

قوانين الدول المعترف بحكوماتها والدول التي لم تعترف بحكوماتها.

 1راجع تفاصيل هذه القضية ،عز الدين عبد هللا ،مرجع سابق ،ص  31وما بليها.

 2حكم محكمة النقض الفرنسية سنة  .1973مشار إليه لدى :أشرف وفا محمد ،المبادئ العامة للجنسية ومركز األجانب في القانون
المقارن والقانون المصري ،ط( ،)1دار النهضة العربية ،القاهرة ،1998 ،ص .21

 3عز الدين عبد هللا ،مرجع سابق ،ص  31وما يليها.
 4منصور مصطفى منصور ،مرجع سابق ،ص .22

 5منصور مصطفي منصور ،مرجع سابق ،ص  22وما يليها.
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نخلص مما تقدم ،إلى القول بأن التنازع يكون بين قوانين دول ،وأن عدم االعتراف بالدولة يحول دون
التنازع بين قوانين الدولة التي لم تعترف وقوانين الدولة غير المعترف بها – وفًقا لراي الفقه التقليدي
– أما وفًقا لرأي الفقه الحديث فال أثر لالعتراف على قيام حالة التنازع بين القوانين ،شأنها في ذلك
شأن عدم االعتراف بالحكومة فاألخير ال يمنع من التنازع.
ونرى أنه يكفي أن تتوفر للدولة صفتها وفًقا لمبادئ القانون الدولي العام حتى يقوم التنازع بين قوانينها
وقوانين غيرها من الدول.
الخاتمة:
إن مجال قواعد التنازع أو قواعد االسناد يتحدد بالصفة الدولية للقوانين المتزاحمة لحكم العالقات

الخاصة الدولية ،وأن التنازع ال يتصور وال يقوم إال بين قوانين دول اكتسبت كل منها صفة الدولية

وفًقا ألحكام القانون الدولي العام .والمقصود بالصفة الدولية لقواعد التنازع هو تخطى العالقات التي
تحكمها هذه القواعد للحدود االقليمية للدولة واحتواءها بذلك على عنصر أجنبي أو أكثر ،وعلى هذا

النحو تتميز العالقات التي يحكمها القانون الدولي الخاص بكونها عالقات تتجاوز بطبيعتها الحدود
االقليمية .ونتيجة لذلك فإن التنازع ال يتصور إال بين القوانين لدول اكتسبت كل منها صفة الدولية

وفًقا ألحكام القانون الدولي العام .وأن الوجود الفعلي للدولة يغني عن االعتراف سواء في مجال منح
الجنسية أو في دائرة تنازع القوانين.

في ضوء ذلك توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات نجملها فيما يلي:
أوًال -النتائج:
 -1إن الدولة الفعلية الفلسطينية كوجود قانوني ،إقليم وشعب وسلطة تمارس سيادتها ،أصبح أمر قائم
من الناحية الفعلية ،حيث أن الدولة الفلسطينية تقوم من الناحية الفعلية متى مارست أجهزة الدولة

سلطاتها على الشعب الفلسطيني الذي هو حقيقة باقية وذلك عندما تكون هناك قوانين صادرة

باسم الدولة الفلسطينية وتكون هناك جوازات سفر فلسطينية صادرة من الجهات الفلسطينية وغير
ذلك مع التسليم بطبيعة الحال أن عنصر اإلقليم موجود ولكنه تحت االحتالل ،وعنصر الشعب

متوافر ال جدال وبدون هذه الممارسة الفعلية للسلطة ال محل للكالم عن الوجود الفعلي للدولة .

 -2الدولة وحدها دون غيرها من أشخاص القانون الدولي العام هى القادرة على منح الجنسية لألفراد.
فالجنسية أداة الدولة لتوزيع االفراد بين مختلف الدول.

إذ يشترط فقط أن تكون هذه الدولة موجودة من الناحية الفعلية أو الواقعية ،حيث أن االتجاه السائد

هو تفضيل فكرة الواقعية أو الوجود الفعلي على فكرة عدم االعتراف.
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 -3الوجود الفعلي أو الواقعي للدولة كشرط يغني عن االعتراف بها لالعتداد بجنسيتها.
فقد رأينا أن النظرية التقليدية بشأن الطبيعة القانونية لالعتراف ،ترى بضرورة االعتراف بالدولة
لالعتداد بجنسيتها باعتبار االعتراف عمالً قانونياً منشئاً للشخصية القانونية الدولية.
غير أننا ،مع غيرنا ،اعتنقنا النظرية الحديثة ،التي ال تعتبر االعتراف عمالً منشئاً ،بل كاشفاً

للشخصية القانونية الدولية .إذ يفترض أن الشخصية القانونية موجودة قبل اعالن االعتراف.
وهذا هو مبدأ الواقعية الذي يكمن وراء نظرية األثر الكاشف لالعتراف.

 -4إذا كان الوجود الفعلي أو الواقعي للدولة بعناصرها التكوينية ،الشعب واإلقليم والسيادة ،يؤهلها ألن
تمنح االختصاص الدولي بالتشريع في مادة الجنسية الالزمة لتكوين وتنظيم ركن الشعب ،فإن هذا

الوجود يؤهلها للتشريع في جميع موضوعات القانون الدولي الخاص األخرى ومنها تنازع القوانين.

 -5ذهب الفقه التقليدي إلى أن التنازع ال يثور إال بين قوانين صادرة عن " وحدات سياسية" لكل منها
وصف الدولة بالمعنى المتعارف عليه في القانون الدولي العام .ومن جانبنا ال نسلم بذلك ،إذ أننا

نؤيد القول بأن عدم االعتراف بالدولة ال ينزع عن قوانينها إمكانية الدخول في تنازع مع قوانين
الدول األخرى ،بالنظر إلى اعتبارين.

 -6اتجه الرأي الراجح ،إلى أن عدم االعتراف بالحكومة ال يمنع تطبيق قوانين الدولة التي لم تعترف
بحكومتها ،على أساس أن عدم االعتراف بالحكومة يقتصر أثره على العالقة السياسية بين

الدولتين وال يمتد إلى العالقات الخاصة بين األفراد.
ثانيا -التوصيات:
ً
في ضوء ما سبق .وعلى هدي ما سبق نوصي بما يلي:
 -1الدولة الفلسطينية حقيقة ال يتطرق إليها شك ،ومحاولة إثبات ذلك عبر جملة من المعايير الدولية،
تتماشى مع النظام العالمي الجديد أو القديم ،وحتى في هذا المجال لسنا قادرين على ولوج هذا

النظام ،فنحن مستعدون لدفع فواتير الرفاه ولسنا على استعداد لدفع ضريبة الوطن واألمة
والمستقبل ،وربما هذا الموضوع فريد من نوعه ألنه يجمع بين دفتيه وثائق تؤكد قانونية الدولة

الفلسطينية نخاطب من خاللها شعوبا وزعامات ال تملك سوى هز الرأس ونقنع من خاللها أنفسنا

لكن واضعيها هم الذين يقفون اليوم ضدنا وهم قادرون على خلق تبريرات لعدم صالحيتها.
لذا نوصي السلطة الوطنية الفلسطينية العمل على تأكيد هذه المعاني.

 -2من المخجل أن نجد من الفلسطينيين ،سواء منهم المشتغلين في مجال القانون أو المختصين في
مجال حقوق اإلنسان ،من ينكر على فلسطين وصف الدولة ،وعليه يجب أال نعد بالالئمة على
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غيرنا ممن ينكرون علينا وصف الدولة .لذا نهيب بفقهاء القانون الفلسطيني والعاملين في
المؤسسات الحقوقية العمل على تغيير تلك النظرة وتبني فكرة الوجود الفعلي أو الواقعي للدولة

الفلسطينية.
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ط( ،)1دار الحكمة اليمانية ،اليمن.1991،

 -4منى محمود مصطفى ،االعتراف بالدولة الجديدة بين النظرية والممارسة ،ط( ،)1دار النهضة
العربية ،القاهرة.1989 ،

 -5عبد العزيز محمد سرحان ،مقدمة لدراسة الدولة الفلسطينية ،ط( ،)1دار النهضة العربية ،القاهرة،
.1989

 -6يحيي الجمل ،االعتراف في القانون الدولي العام ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،القاهرة.1962 ،
 -7عكاشة عبد العال ،أحكام الجنسية المصرية ،دراسة مقارنة ،ط( ،)1دار الجامعة الجديدة للنشر،
اإلسكندرية.1993 ،

 -8بكر عبد المنعم ،دولة فلسطين مؤتمر السالم من مدريد إلي أوسلو ،ط( ،)1دار الشروق للنشر
والتوزيع ،بيروت.1994،

 -9رمضان بابادجي ،مونيك شميليية – جاندرو جير ودو البراديل ،حق العودة للشعب الفلسطيني
ومبادئ تطبيقه ،ط( ،)1مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت.1996 ،

 -11وليد الخالدي ،القدس من العهدة العمرية إلى كامب ديفيد الثانية ،ط( ،)1مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،بيروت ،2111،ص.6

 -11أحمد عبد الكريم سالمة ،علم قاعدة التنازع واالختيار بين الشرائع " أصوالً ومنهجاً ،ط(،)1
مكتبة الجالء الجديدة ،المنصورة.1996 ،

-1 -12نايف الف ار ،النظام القانوني لجنسية الفلسطينيين داخل إسرائيل ،رسالة ماجستير ،معهد
البحوث والدراسات العربية ،القاهرة.2116 ،

 -13هشام صادق .حفيظة السيد الحداد ،الجنسية ومركز األجانب ،ط( ،)1دار الجامعة الجديدة
للنشر ،اإلسكندرية.2118 ،

 -14عز الدين عبد هللا ،القانون الدولي الخاص الجزء األول في الجنسية والموطن وتمتع األجانب
بالحقوق (مركز األجانب) ،ط( ،)1مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة.1986 ،

 -15منصور مصطفي منصور ،مذكرات في القانون الدولي الخاص تنازع القوانين ،ط( ،)1دار
المعارف ،القاهرة.1957 ،
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 -16سامي بديع منصور ،الوسيط في القانون الدولي الخاص ،ط( ،)1دار العلوم العربية للطباعة
والنشر ،بيروت.1994 ،

 -17أشرف وفا محمد ،المبادئ العامة للجنسية ومركز األجانب في القانون المقارن والقانون
المصري ،ط( ،)1دار النهضة العربية ،القاهرة.1998 ،
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السلوك التصويتي للهند في األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية
أ .محمود خليل القدرة

ماجستير دراسات الشرق األوسط

باحث مختص في العالقات الدولية

الملخص:

يهدف البحث إلى الوقوف على السلوك التصويتي للهند في األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية -رؤية

استشرافية ،-والى أي مدى وصل األمر بالهند بعد أن كانت من أكثر الدول مساندة ودعماً للقضية
الفلسطينية في كافة المحافل الدولية ،ثم تحولت إلى الوقوف على الحياد ،ثم وقف التصويت لصالح

القضية الفلسطينية ،ثم انتهى األمر بقيامها بالتصويت لصالح إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية،

وتكمن أهمية الموضوع في أنه يسهم في إثراء المكتبة العربية ويفيد الباحثين المختصين في هذا الشأن،

أيضا يعمل على كشف التحول الكبير في العالقات الهندية مع الفلسطينيين ،وما نتج عنه من ازدهار
ً
عالقتها مع إسرائيل ،وبالتالي خسر الشعب الفلسطيني حليف كبير لطالما وقف مع قضيته العادلة
لسنوات طويلة.

استخدمت الدراسة عدة مناهج منها المنهج التاريخي في إبراز العالقات التاريخية التي ربطت الشعب

الفلسطيني بالشعب الهندي ،وما نتج عنه من وقوف هذه الدولة مع القضية الفلسطينية في كافة المحافل

أيضا استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في كشف صورة التغير في العالقات بين الهند
الدوليةً ،
وفلسطين ،والتحول بالعالقة لصالح تطوير تحالفها مع إسرائيل ،ومساندتها في األمم المتحدة وغيرها من
أيضا المنهج االستشرافي في استشراف مستقبل العالقات بين
المنظمات الدولية ،واستخدمت الدراسة ً
الفلسطينيين من ناحية والصين والهند من ناحية أخرى ،وهل هناك امكانية لعودة العالقات لسابق عهدها.
ولقد خلص البحث لعدة نتائج تتلخص في نقاط منها :أن الهند بقيت تدعم الفلسطينيين في األمم المتحدة
أيضا على الرغم من تنامي العالقات اإلسرائيلية الهندية إال أن
منذ نشأة القضية الفلسطينية وحتى اآلنً ،
كثير تجاه القضية الفلسطينية.
السياسة الهندية لم تتغير ًا
وقد أوصى البحث بضرورة بناء شبكة عالقات فلسطينية عربية كاملة ضد تنامي العالقات الهندية
اإلسرائيلية ،وتسخير الدبلوماسية الفلسطينية لعدم خسارة الحليف الهندي للقضية الفلسطينية.
Abstract
The research aimed at identifying the voting behavior of India in the United
Nations in favor of the Palestinian cause - prospective vision - and what ended
up with India after it was one of the most supportive countries in support of the
Palestinian cause in all international forums. Then, it turned to stand on
neutrality. Then, it stopped voting in favor of the Palestinians. It was ended up
voting for Israel at the expense of the Palestinian cause. The significance of the
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topic is that it contributes to the enrichment of the Arab library and serves the
specialized researchers. It also reveals the great shift in Indian relations with the
Palestinians and the resulting prosperity with Israel. Thus, the Palestinian people
lost a great ally who has always stood with his just cause for many years.
The study used number of methods, including the historical approach to
highlight the historical relations that connected the Palestinian people with the
Indian people. That resulted the support of India with the Palestinian cause at all
the international forums. The study also used descriptive analytical method in
revealing the image of change in relations between India and Palestine. The
study described the change in the relation in interest for developing its alliance
with Israel, and its support in the United Nations and other international
organizations. The study also used the forward-looking approach to explore the
future of relations between the Palestinians on one hand, and China and India on
the other hand and if there is possibility for the relations to be returned to the
previous era.
The research concluded several points: India had been supporting Palestinians in
the United Nations since the inception of the Palestinian cause, and even until
now. Despite the growing of Israeli-Indian relations, Indian policy has not
changed much toward the Palestinian cause.
The study recommended the necessity of building a full Palestinian-Arab
network against growing the Indian-Israeli relations and using the Palestinian
diplomacy for not losing the Indian ally to the Palestinian cause.
:مقدمة

تعبر العالقات الدولية عن التفاعالت بين الدول في كافة المجاالت االقتصادية والعسكرية واألمنية
َ
 ويتمثل الشكل التعاوني، وهذه التفاعالت إما أن تكون في اتجاه التعاون أو التصارع،والسياسية
 مثل، واألنشطة االقتصادية التعاونية والسياسية والدبلوماسية، والثقافية،باالتصاالت والتعامالت التجارية

 وان كانت.هذه األنشطة تنمي الروابط والعالقات بين الوحدات وتعمل على توثيق سبل التعاون فيما بينها

 ويتجسد ذلك في حاالت،عملية التفاعل بشكل تصارعي فذلك بسبب تعارض األهداف وتضارب المصالح
.1عدة مثل التوتر والتهديد باللجوء للعنف أو باالستخدام الفعلي للقوة العسكرية

أما الدول فإنها تعتمد من خالل تفاعالتها على قدراتها العسكرية كأحد المتغيرات المادية المؤثرة في تعزيز

 والتهديد باستخدام، وذلك لتجسيد االستقرار النسبي داخليًّا،قدرة نظامها السياسي في أوقات السلم والحرب

بناء على
ً  أما قوة الهند العسكرية فهي تتحدد،ًهذا المتغير بقصد التأثير في السلوك السياسي خارجيا
، رسالة ماجستير غير منشورة،2113-2116  العالقات القطرية اإليرانية وانعكاسها على القضية الفلسطينية،محمد عوده األغا

1

.2 ص:2115 ، غزة،أكاديمية االدارة والسياسة
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امكاناتها المادية والبشرية والتكنولوجية ،إضافة إلى قوتها العسكرية المتطورة ،والتي استخدمتها في حروبها

يضا عام 1971م.1
ضد الصين عام 1962م ،وضد باكستان عام 1965م ،والثالثة ضد باكستان أ ً

يسعى البحث إلى الوقوف على السلوك التصويتي للهند في األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية ،والى

أي مدى تطور هذا السلوك لألسوأ تجاه القضية الفلسطينية ،بعدما كانت الهند من أكثر دول العالم دعماً
للفلسطينيين في كافة المحافل الدولية ،ثم تغير هذا الموقف ،مما أثر على العالقات بين البلدين ،ومن

ناحية أخرى زادت العالقات بين الهند واسرائيل ،وأصبحت أكثر إليجابية ،األمر الذي يطرح تساؤالت
كثيرة عن األسباب التي جعلت العالقات بين الهند وفلسطين تتدهور بهذه الصورة ،وهو ما سيقوم البحث

بدراسته.
مشكلة الدراسة:
على مدى العقود السبعة الماضية ،وقفت الهند مع القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية ،حيث
بقيت من الدول القالئل التي ثبتت على عهدها تجاه القضية الفلسطينية ،وفي المقابل قامت بقطع كثير

من عالقاتها مع إسرائيل ،ودائماً ما كانت خطابات الزعماء في الهند تتميز بالحدة والصرامة في وجه
إسرائيل ،ولكن مع مرور الوقت تغيرت تلك الحالة ،وبدأ الدعم الهندي للفلسطينيين ينحدر إلى األسوأ،
خاصة في األمم المتحدة والمنظمات الدولية ،وبرز ذلك من خالل سلوكها التصويتي تجاه القضية

اضحا انحيازه إلسرائيل على حساب القضية الفلسطينية.
الفلسطينية في األمم المتحدة ،والذي أضحى و ً
وأمام تلك التحوالت التي تقوم بها الهند تجاه القضية الفلسطينية تبرز الحاجة باستمرار إلى محاولة إبراز
السلوك التصويتي التي تنتهجه الهند تجاه القضية الفلسطينية في األمم المتحدة.

وهكذا تتلخص مشكلة هذا البحث في محاولة اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي :ما السلوك التصويتي
للهند في األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية؟

وتتفرع عن هذا السؤال األساسي مجموعة من األسئلة البحثية التي سعى البحث إلى اإلجابة عنها:
 -1ما محددات العالقات الهندية تجاه القضية الفلسطينية؟

 -2ما السلوك التصويتي الهندي في األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية؟
 -3ما اآلليات الفلسطينية الممكن اتباعها لتعزيز العالقات مع الهند؟

 -4ما مستقبل السلوك التصويتي للهند تجاه القضية الفلسطينية في ضوء تنامي العالقات الهندية
اإلسرائيلية؟

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى التالي:
 -1توضيح أهم المحددات التي تحكم العالقات الهندية تجاه القضية الفلسطينية.
Raja Menon, A Nuclear Strategy for India (New Delhi: sage) publications, 2000). P. 69
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 -2إبراز السلوك التصويتي الهندي في األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية.
 -3تحديد أهم اآلليات الفلسطينية الممكن اتباعها لتعزيز العالقات مع الهند.

 -4استشراف مستقبل السلوك التصويتي للهند تجاه القضية الفلسطينية في ضوء تنامي العالقات
الهندية اإلسرائيلية.

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة في اآلتي:

 األهمية العلمية (النظرية):

 -1يسهم البحث في إثراء المكتبة الفلسطينية العربية ،خاصة مع النقص الشديد لمثل هذه
الموضوعات الهامة.

 -2يفيد هذا الموضوع الباحثين المختصين في هذا الشأن في زيادة معرفتهم واطالعهم على القضية
الفلسطينية في المنظمات الدولية.

 -3يعمل على إثراء القارئ وزيادة اطالعه ومعرفته بجوانب قضيته ،وسلوك بعض الدول تجاه القضية
الفلسطينية في األمم المتحدة.

 األهمية العملية (التطبيقية):
 -1تساعد صناع القرار في العمل على تحسين السفارات والبعثات الدبلوماسية وايصال القضية
الفلسطينية لكافة الدول ،وذلك بسبب تغير موقف الكثير من الدول تجاه القضية الفلسطينية ،مما

يطرح بعض التساؤالت تجاه السفارات والبعثات الدبلوماسية في هذه الدول.

 -2تقدم الدراسة أهمية عملية واضحة من خالل كشف سلوك بعض الدول تجاه القضية الفلسطينية،
وتتبع العالقات بين هذه الدول والقضية الفلسطينية ،واألسباب التي أدت إلى تغير هذه المواقف،

ودور إسرائيل في الحيلولة بين هذه الدول وبين دعمها للفلسطينيين في المحافل الدولية.

فرضيات الدراسة:

تستند الدراسة على فرضيتين هما:

 -1أن السلوك التصويتي للهند تجاه القضية الفلسطينية جاء بسبب العالقات التعاونية بينها وبين
إسرائيل ،وبسبب الضغط اإلسرائيلي في هذا الشأن.

 -2أن هناك شبه انتكاسة في الجهود التي تبذلها السفارات الفلسطينية في الخارج في التعريف
بالقضية الفلسطينية ،وجلب التأييد الدولي لها في المحافل الدولية..

منهجية البحث:

اعتمد الباحث في إعداد البحث على عدة مناهج هي:

 -1المنهج التاريخي :في تتبع العالقات الهندية الفلسطينية منذ سبعة عقود ،وكيف ابدلت هذه
العالقات نحو األسوأ واألسباب التي أدت إلى ذلك.
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 -2المنهج الوصفي التحليلي :وذلك في كشف السلوك التصويتي التي اتبعته الهند تجاه القضية
الفلسطينية ،وتحليل هذا السلوك وأسباب تغير هذا السلوك ،وأثر هذا السلوك على العالقات بين
البلدين.

 -3المنهج االستشرافي :وذلك في استشراف مستقبل السلوك التصويتي للهند تجاه القضية الفلسطينية
في ضوء تنامي عالقتها مع إسرائيل.

حدود البحث:

 الحد الموضوعي :وهو دراسة السلوك التصويتي للهند في األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية.
 الحد المكاني :الهند وفلسطين واألمم المتحدة.

 الحد الزماني :منذ قيام ما يعرف ب"دولة إسرائيل" وحتى العام 2117م.

محتويات البحث:

المبحث األول :محددات العالقات الهندية تجاه القضية الفلسطينية
المبحث الثاني :السلوك التصويتي الهندي في األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية

المبحث الثالث :اآلليات الفلسطينية الممكن اتباعها لتعزيز العالقات مع الهند والصين.
المبحث الرابع :استشراف مستقبل السلوك التصويتي للهند تجاه القضية الفلسطينية في ضوء تنامي

العالقات الهندية اإلسرائيلية.

الخاتمة.

النتائج والتوصيات.

المبحث األول

محددات العالقات الهندية تجاه القضية الفلسطينية
سوف يتطرق المبحث األول لمحددات العالقات الهندية تجاه القضية الفلسطينية ،حيث سيبحث في
العامل التاريخي للهند تجاه القضية الفلسطينية ،وكيف تطورت العالقات الهندية الفلسطينية منذ نشأة

أيضا سيبرز المبحث مشكلة كشمير والبعد اإلسالمي في الصراع الهندي الباكستاني.
القضية الفلسطينيةً .
أخير عدم االنحياز كمبدأ للسياسة
ثم سيتطرق إلى معاداة الهند لإلمبريالية واالستعمار بكافة أشكالهما .و ًا

الخارجية الهندية.

أوًال -العامل التاريخي للهند تجاه القضية الفلسطينية:
على مدى سنوات ،تطور الموقف الهندي حيال الصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني ،وفي وقت مبكر ،كان
التضامن الهندي مع النضال الفلسطيني راسخا لدرجة أنه على مدى أكثر من أربعة عقود رفضت الهند
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إقامة عالقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل .1ولكن التحوالت الجيوسياسية مع نهاية الحرب الباردة
اضطرت الهند إلى وضع سياسة خارجية جديدة أسفرت عن إقامة العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل في

عام  ،1992ومنذ ذلك الحين ،حافظت الهند على التوازن بين تنمية العالقات الثنائية مع إسرائيل

واإلعراب عن تضامنها مع فلسطين.2

بدأ التضامن الهندي مع الشعب الفلسطيني منذ عهد الراحل نهرو .ولقد أدى قرار األمم المتحدة عام

 1947بتقسيم فلسطين في  29نوفمبر (تشرين الثاني) ،إلى نشوب الصراع غير المنتهي في منطقة غرب

آسيا ،وصوتت الهند ،ضد قرار تقسيم فلسطين ،والذي مهد الطريق إلنشاء دولة إسرائيل ،وقد رفضت
الهند إقامة عالقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل ألكثر من أربعة عقود حتى عام .31992

وكانت العالقة الهندية – الفلسطينية قد تطورت بشكل الفت للنظر خاصة في عهد الزعيمة الهندية (أندي ار
غاندي) التي جمعتها عالقة صداقة شخصية مع الرئيس الراحل ياسر عرفات ،حيث كان يعامل كأحد
افراد أسرتها ويدخل بيت األسرة ويلقب داخل البيت من قبل ابنائها واحفادها بالعم ،وعندما أصبح ولدها

راجيف رئيسا للوزراء ،ازدادت زيارات ياسر عرفات للهند ووثَق العالقة بين الهند والفلسطينيين ،حيث
تعمقت العالقة أكثر فأكثر ،وقام ياسر عرفات بزيارة الهند مرات عديدة ،حتى أن بسام أبو شريف الذي
رافق عرفات في أحدى زياراته للهند في تلك الفترة للمشاركة في عيدها الوطني ،والتي استقبل فيها ياسر

عرفات بشكل مختلف عن بقية الزعماء ،روى أن أحد الوزراء الهنود همس في أذنه إن الملكة اليزابيث لم

تحظ بذلك.4

واعتبرت الهند في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي منخرطة في الصراع العربي اإلسرائيلي وعدت عدواً

حقيقياً إلسرائيل ،و يعود ذلك في الغالب إلرضاء وجهة النظر العربية ،ولم يستطع حتى حزب بهارتيا

جاناتا -الذي كان معادياً للمسلمين وصديقاً إلسرائيل -تجاهل العرب ،وترسخت العالقات الثنائية بين
الهند ومنظمة التحرير الفلسطينية من خالل زيارات وفود المنظمة المتكررة للهند ،و تصويت الهند الدائم

1

براغاتي غوبتا ،الهند تعيد تعريف سياستها تجاه فلسطين ،موقع جريدة الهند أون الين االلكترونية ،2117/5/25 ،للتفاصيل:

http://www.al-hindonline.com/?p=4362
India should initiate action against Israel: Antony By Our Staff Reporter The hindu Online edition of India's
National Newspaper Tuesday, Apr 27, 2004
https://goo.gl/HgggBQ
2

3

براكريتي غوبتا ،مودي يتوج  25سنة من العالقات مع إسرائيل بزيارة تاريخية ،جريدة الشرق األوسط 14 ،ديسمبر  ،2116رقم العدد

4

رويد ابو عمشة ،العالقات الهندية – الفلسطينية ..وانقالب الصورة ،موقع وكالة معاً اإلخبارية ،2115/5/19 ،للتفاصيل:

.13886

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=804471
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لصالح المنظمة ،إلدانة إسرائيل في الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وكانت الهند قد اعترفت بمنظمة

التحرير في العام  1975و قررت منحها الوضع الدبلوماسي الكامل في مارس/آذار .11982

في نهايات أعوام الثمانينيات لوحظ تغيير في السياسة الهندية تجاه إسرائيل ،والسبب في هذا التغيير هو
متعدد األبعاد ،فعلى صعيد الخطاب السياسي الداخلي ،فإن صعود حزب جديد إلى السلطة في العام

1989م خفف من النغمة المعادية إلسرائيل وخلق أساساً للتغيير ،وعلى الصعيد اإلقليمي ،فإن اإلرهاب

األصولي قارب ما بين الهند واسرائيل والى جانب ذلك ،فإن التراجع في أسعار النفط االجمالي قلل من

قدرة الدول العربية من ممارسة الضغط باستخدام النفط ،كما كانت تفعل ذلك في الماضي ،وفي المقابل
فقد اكتشفت الهند قوة الواليات المتحدة ،واحتاجتها من أجل تخليصها من األزمة االقتصادية التي علقت

فيها ،2وشكل انهيار االتحاد السوفياتي في العام 1991م مؤش اًر على انتهاء النظام القديم في ميزان القوى

العالمي ،والذي اصبح حينها احادي القطبية برئاسة الواليات المتحدة ،العداء الهندي تجاه إسرائيل شكل
فشالً في عالقاتها مع الواليات المتحدة ،إال أن التغيير العلني في السياسات أصبح أسهل على ضوء
المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في أعقاب" مؤتمر مدريد" ،وعلى الرغم من إقامة العالقات مع

إسرائيل في العام 1992م ،استمرت الهند في دعهما التقليدي للفلسطينيين وهذه العالقات الجيدة تمت
المحافظة عليها بواسطة الزيارات المتبادلة ،الدعم المالي ،والتعاون المشترك وادانة إسرائيل ،وظلت
القضية الفلسطينية تحظى بشعبية في الهند.3

وبالرغم من حجم الوجود اإلسالمي الكبير في الهند الذي جعلها تعتبر نفسها أهال لمقعد في منظمة

المؤتمر اإلسالمي طلبته ولم تحصل عليه ،فإن عمق تضامن الشعب الهندي مع الشعب الفلسطيني
وأسس العالقات التاريخية العريقة بين الشعبين ومرجعية دعم الهند الرسمي لحركة التحرر الوطني

الفلسطيني جميعها حقائق تعود إلى موقف وطني هندي أكبر كثي ار من حجم المسلمين في الهند ،فتضامن
مسلمي الهند مع الشعب الفلسطيني هو إضافة هامة إلى الدعم الهندي وليس أساساً لهذا الدعم ،فالمهاتما
غاندي غير المسلم هو األساس ،ومن المؤكد أن أي تخل عن إرث غاندي في السياسة الخارجية الهندية

تجاه القضية الفلسطينية سيكون خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني ،لكنه إن حدث سوف يقود بالتأكيد إلى
بحث فلسطيني عن تضامن مسلمي الهند.4

1
2

المرجع السابق.

اوشريت بيردوكار ،التغييرات في السياسة الخارجية الهندية :اسرائيل والفلسطينيين ،ترجمة عطا القميري ،المصدر االستراتيجي :نشرة

شهرية مترجمة عن الصحف العبرية ،مركز باحث للدراسات الفلسطينية واالستراتيجية ،السنة السابعة عشر ،العدد  ،195آيار :2116

ص.6
3

بيردوكار ،مرجع سابق :ص.6

 4علي بدوان ،الهند ..من االنحياز إلى الحياد ،موقع فلسطين أون الين ،2111/8/21 ،للتفاصيل:
http://felesteen.ps/article/oview/10171
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ثانيا -كشمير والبعد اإلسالمي في الصراع الهندي الباكستاني:
ً
في منتصف الخمسينات بدأت الهند تحت قيادة "جواهر الل نهرو" ،وحزب المؤتمر الوطني الحاكم ،في

تحسس المصالح الهندية بشكل أكثر توازًنا في منطقة الشرق األوسط ،خاصة في مسرح إسرائيل والقضية
الفلسطينية ،نتيجة لعدة عوامل أهمها :أن باكستان بدأت باستغالل البعد اإلسالمي في صراعها مع الهند،
وأخذت نتيجة لذلك تنشر ثقافة معادية للهند في كافة أرجاء العالم اإلسالمي ،وتبث الحقد بين الدول

والشعوب اإلسالمية على الهند ،على اعتبار أن العند "الهندوسية" تمثل خط اًر محدقاً على العرب
والمسلمين ،وقد كان لهذا العامل األثر األكبر في اعتراف الهند بإسرائيل في سبتمبر 1951م ،وفي الوقت

نفسه أرسلت الهند تطمينات إلى العديد من القيادات العربية بأن اعترافها بإسرائيل لن يصل إلى التبادل

الدبلوماسي ،ولن تكون العالقة مع إسرائيل على حساب العرب ،وأن هدف الهند االستراتيجي من هذا
االعتراف بإسرائيل هو سعي الهند إلى التأثير في أحداث منطقة الشرق األوسط ،ووضع حد أكبر لحل
الصراع العربي اإلسرائيلي ،بما يكفل العدالة والسالم للجميع بما فيهم العرب والفلسطينيين.1

وقد لعبت إسرائيل على وتر العالقة المتوترة تاريخياً بين الهند و العدو التقليدي لها باكستان ،في الوقت
الذي تحتفظ به العديد من الدول العربية بعالقات طيبة مع باكستان بحكم البعد الديني ،لذا رأت الهند في

تطوير عالقاتها مع إسرائيل ذخ اًر سياسيًّا استراتيجياً في إطار صراعها مع باكستان ،وقد باتت األمور

أكثر وضوحاً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر  2111وانضمام الهند للتحالف الدولي لمحاربة

اإلرهاب تحت شعار أن االرهاب اإلسالمي الذي ضرب نيويورك هو ذاته الذي يضرب في كشمير ،كما

أيضا شعار (هناك بن الدن وهنا عرفات) وأنها تتعرض لنفس النوع من اإلرهاب في
و رفعت إسرائيل ً
إشارة للعمليات الفدائية التي كانت تتصاعد ضدها مع انتفاضة األقصى ،وهنا أصبحت إسرائيل والهند في

تعقيدا عقب حادث الهجوم على البرلمان
نفس القارب في مواجهة اإلرهاب اإلسالمي ،وزادت األمور
ً
الهندي يوم  13ديسمبر  ،2111و بعد هجمات بومباي عام  2118التي قام بها تنظيم القاعدة و راح
ضحيتها قرابة مائتي شخص ،حيث تمت مهاجمة عدد من الفنادق الفاخرة والمطاعم الشهيرة والمستشفيات

ومحطات القطارات المكتظة في المدينة ومن بين المواقع التي استهدفت مجمع سكني هو "ناريمان هاوس"

حيث يقطن مجموعة من اليهود واإلسرائيليون ،ويوجد بداخله مركز ثقافي يهودي.2

1

أيمن طالل يوسف ،السياسة الخارجية الهندية تجاه القضية الفلسطينية والعالقات مع إسرائيل "خالل الحرب الباردة وما بعدها"،

2

أبو عمشة ،مرجع سابق.

المجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد  ،35صيف  :2112ص119
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ثال ًثا -معاداة الهند لإلمبريالية واالستعمار بكافة أشكالهما:
كان الدعم الهندي للقضية الفلسطينية ،خاصة في المرحلة التي سبقت العام 1967م ،ليس نابعاً من

أرضيات أو اعتبارات أيدولوجية أو دينية ،وانما من مبدأ معاداة االستعمار واإلمبريالية ،والتأثر بأطروحات
حركة عدم االنحياز التي طالبت العالم بالوقوف إلى جانب شعوب آسيا وأفريقيا الساعية نحو الحرية

واالستقالل ،ومنها الشعب الفلسطيني ،لما لذلك من أهمية كبرى في تحقيق التطلعات لتلك الشعوب في

نيل حريتها وكرامتها .1وتوثقت العالقة الهندية مع الوطن العربي بعد منتصف خمسينات القرن الماضي

بعد ثورة مصر عام 1952م ،وبروز شخصية الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر على السطح

السياسي المصري والعربي ،حيث كان عبد الناصر من مؤسسي حركة عدم االنحياز ،وارتبط بنهرو
بعالقة شخصية وسياسية وثيقة ،حيث أبدى نهرو في أكثر من مناسبة اهتمامه بعبد الناصر ،واحترامه

لفكره القومي العربي ،وألطروحاته العلمانية ،وايمانه الشديد بأن آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية يمكن أن
تكون قوة فاعلة في العالقات الدولية إذا ما تخلصت من االستعمار والتبعية السياسية للدول الكبرى.2

من الطبيعي أن يكون لمثل هذا التعاون الوثيق والتقارب الواضح بين الهند من جهة ،ومصر والوطن

العربي من جهة أخرى انعكاساته البارزة ،واسقاطاته اإليجابية على الوضع اإلقليمي والدولي على القضية

الفلسطينية ،ألن مثل هذه الشراكة الهندية المصرية أسهمت في وضع القضية الفلسطينية على سلم
أيضا على
اهتمامات المنظمات الدولية واإلقليمية ،بما فيها حركة عدم االنحياز واألمم المتحدة ،وعملت ً
محاصرة مساعي إسرائيل إلى اختراق الجبهتين اآلسيوية واألفريقية على حد سواء.3
ابعا -عدم االنحياز كمبدأ للسياسة الخارجية الهندية:
رً
تأسست حركة عدم االنحياز من  29دولة حضرت في مؤتمر باندونج في اندونيسيا عام 1955حيث
اتخذ المؤتمر ق اررات مؤيدة للشعوب التي كانت تعيش تحت سيطرة االستعمار الغربي ،كما كانت هذه

الحركة من إف ارزات الحالة السياسية التي عايشها العالم في ظل واقع كان منقسم بين صراع الواليات
المتحدة وحلفائها في المعسكر الغربي من جهة والمعسكر الشرقي االشتراكي الذي يقوده االتحاد السوفيتي
من جانب آخر .باإلضافة إلى نتائج الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة وكذلك بداية ثورات

عارمة ضد الحالة االستعمارية التي كانت تعيشها منطقة الشرق األوسط في تلك الفترة الزمنية.4

1

India's Recognition of Israel, September 1950, P. R.Kumaraswamy, Middle Eastern Studies, January
1995, Taylor & Francis, Ltd. p.p. 31/124–138
2يوسف ،مرجع سابق :ص.119
 3المرجع السابق :ص.011
 4أحمد أبو دقة ،حركة عدم االنحياز ،موقع مجلة البيان ،السعودية ،للتفاصيل:
http://www.albayan.co.uk/Mobile/Article2.aspx?id=2230
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إن أول من نادى بتأسيس هذه الحركة هم رئيس الوزراء الهندي جواهر الل نهرو والرئيس المصري جمال
عبد الناصر والرئيس اليوغوسالفي تيتو .وانعقد االجتماع األول للحركة بشكل رسمي.

وانعقد المؤتمر األول للحركة في بلجراد عام  ،1961وحضره ممثلو  25دولة ،ثم توالى عقد المؤتمرات

حتى المؤتمر األخير بشرم الشيخ في يوليو  .2119ووصل عدد األعضاء في الحركة عام  2111إلى

 118دولة ،وفريق رقابة مكون من  18دولة و 11منظمات ،حيث كانت الغاية من إنشاء هذه الحركة

إنشاء كيان سياسي دولي يدافع عن الدول المستعمرة ويقف في وجه سطوة الدول االستعمارية ،وتسببت
جهود الحركة في نجاح كثير من الدول والشعوب في الحصول على حريتها وتحقيق استقاللها ،وتأسيس

دول جديدة ذات سيادة.1

شغلت قضية فلسطين مؤتمرات حركة عدم االنحياز ،منذ مؤتمر قمتها األول ( 25دولة) في بلغراد عام

 1961حتى اليوم ،سواء ما انعقد منها على مستوى القمة ،أو على مستوى وزراء الخارجية ،أو على

مستوى مكتب التنسيق .وصدر عن هذه االجتماعات كلها مقررات وتوصيات وبيانات تؤيد حقوق الشعب

الفلسطيني مع تصاعد ملحوظ لصالح هذه الحقوق في مضامين هذه المقررات والتوصيات والبيانات
ولهجتها عاما بعد عام.
ال شك في أن كل هذه الق اررات التي اتخذها رؤساء  76دولة و 14حركة تحرير وطنية ساعدت في احكام

طوق العزلة الدولية على (إسرائيل) ،وتعرية مواقفها العدوانية التوسعية العنصرية ،مما كان له أثر في

التخطيط االستراتيجي العام لحرب  *1973التي جرت بعد أقل من شهر من صدور هذه الق ار ارت.2

ذلك ما كان من تطور موقف حركة عدم االنحياز تجاه القضية الفلسطينية حتى عام  ،1981أما المواقف

الفردية لبعض الدول األعضاء في الحركة من هذه القضية -وهي قلة-فهي ليست مطابقة لموقف الحركة

كتجمع دولي .وقد زاد في هذا التفاوت ،بين الموقف القوي المشترك للحركة من القضية الفلسطينية
مثال ،ما فعلته اتفاقيتا كامب ديفيد ومعاهدة
وموقف بعض أعدائها األقل قوة ،والسلبي أحياناً كماالوي ً

الصلح المصرية – اإلسرائيلية من بلبلة في أوساط هذه الفئة األقل حماسة للعمل بموجب الموقف
الجماعي للحركة.

لقد أصبحت حركة عدم االنحياز ،بعدد دولها األعضاء وبتمثيلها األغلبية في منظمة األمم المتحدة ،ذات

وزن وتأثير دوليين ظاهرين ،بالرغم مما تعانيه من مشكالت وصعوبات في العالقات بين بعض دولها،
1
2

المرجع السابق.

الموسوعة الفلسطينية ،عدم االنحياز ،2114/8/25 ،للتفاصيل:
https://www.palestinapedia.net
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ومن انضمام بعض الدول التي يصعب وصفها بأنها غير منحازة وفق معايير عدم االنحياز التي انطلقت
منها الحركة في مطلع الستينات .وتعتبر قضية فلسطين معيا اًر دقيقاً لمواقف دول الحركة من المفهوم
األصيل لعدم االنحياز ،ومن مبادئ النضال المشترك ضد االستعمار واالمبريالية والعنصرية

والصهيونية.1

بعد بروز قضية الالجئين الفلسطينيين ،وتهجير عشرات األلوف من الفلسطينيين واقتالعهم من أراضيهم
وديارهم ،عملت الدبلوماسية الهندية عبر بوابة عدم االنحياز على تعميق البعد الدولي للقضية الفلسطينية،
ودعمت دور األمم المتحدة في تبوء المكان المالئم للدفاع عن فلسطين ،وتنمية الدبلوماسية الدولية متعددة

األطراف للقيام بذلك ،والعمل على إبعاد هذه القضية عن تجاذبات الدول الكبرى واستقطابات الحرب
الباردة ،كي ال يتحول الشعب الفلسطيني وقضيته إلى حقل اختبار لتجارب دول العالم المؤثرة ،واعتبرت

الهند في تلك المرحلة أن فلسطين وقضيتها تمثالن روح عدم االنحياز ،وفاعلية الحركة تعتمد في قدرتها
على ايجاد حلول عادة للقضية الفلسطينية ،وكانت دول عدم االنحياز بما فيها الهند تنظر إلسرائيل على

أنها دولة محتلة وعدوانية ،احتلت أرض الغير بالقوة ،ولم تلتزم بالق اررات الدولية التي أسست إلنشائها ،كما
أنها شنت حرباً على مصر التي تعتبر العضو المؤسس لحرجة عدم االنحياز ،إضافة لعملياتها العسكرية

في الجوار العربي.2

ترى الدراسة أن المحددات السابقة هي التي ربطت القضية الفلسطينية بالهند على مدار نشأة القضية
الفلسطينية ،فالناحية التاريخية كانت خير دليل على التكامل في العالقات الهندية تجاه القضية

أيضا
الفلسطينية ،حيث كانت القضية الفلسطينية حاضرة في كل مشاهد الهند سواء المحلية أو الدوليةً ،
ظلت إسرائيل تحاول ضرب العالقات العربية الهندية عامة والفلسطينية خاصة من خالل مشكلة كشمير

اإلسالمية لكنها لم تستطع ،ومن ناحية أخرى كانت معاداة الهند طوال تاريخها لالستعمار واالمبريالية

العالمية أحد محددات عالقاتها تجاه القضية الفلسطينية ،كون هناك تشابه بين الدولتين من خالل
وقوعهما تحت االستعمار وتعرضهما للظلم والعدوان المتشابه .وقد كان لوجود الهند ضمن مؤسسي حركة

عدم االنحياز دور كبير في تنامي وزيادة العالقات الهندية الفلسطينية ونبذ األعمال العدائية التي تنتهجها
إسرائيل ضد الفلسطينيين.

 1المرجع السابق.
 2يوسف ،مرجع سابق :ص.116
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المبحث الثاني

السلوك التصويتي الهندي في األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية
سوف يتطرق هذا المبحث السلوك التصويتي الهندي في األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية ،حيث
سيبحث السلوك التصويتي الهندي منذ العام 1948م ولغاية العام 1966م ،ثم سيناقش السلوك التصويتي

منذ العام 1967م ولغاية العام 2116م ،ثم سيبين العالقات الهندية اإلسرائيلية وأثرها على القضية

الفلسطينية
أوًال -منذ العام 1741م ولغاية العام 1766م:
مما ال شك فيه أن السلوك التصويتي للدول في األمم المتحدة هو مؤشر لطبيعة وتوجهات سياستها

الخارجية ،بحيث يمكن من خالل هذا التصويت معرفة المواقف العامة للدول من جهة ،وتبيان حقيقة

المحددات الداخلية والخارجية لسياستها الخارجية إزاء هذه الدولة أو تلك من جهة أخرى.

كما يمكن عبر عملية التصويت هذه تبيان السياسة الخارجية لدولة ما تجاه قضية معينة خالل فترة زمنية
محددة ،وكذلك التعرف على مدى التوافق والتنافر بين السياسات الخارجية لمختلف الدول عبر أنماط
تصويتها في هذه المؤسسة األممية ،فعملية التصويت في األمم المتحدة سواء أكانت ف الجمعية العامة أو

نظر لما تمثله هذه المنظمة الدولية من إطار قانوني للشرعية الدولية ،ومصدر
مجلس األمن مهمةً ،ا
مفترض لسلطة إقرار السالم واألمن الدوليين منذ تأسيسها عقب الحرب العالمية الثانية.1

ومن خالل استعراض السلوك التصويتي الهندي في األمم المتحدة تجاه الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي
سيتم التعرف على مدى اقتراب الهند وابتعادها في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية ،إلى جانب العوامل

التي كانت سبباً في انتهاجها مثل هذه المواقف.

فالهند التي تعتبر من أوائل الدول التي انضمت لمنظمة األمم المتحدة كان وال يزال لها حضور في معظم

االجتماعات التي عقدتها الجمعية العامة ومجلس األمن ،بحيث صوتت على كافة الق اررات أو التوصيات
فضال عن ذلك ،فقد شاركت الهند منذ البدايات
التي تم اقرارها سواء باإليجاب أو السلب أو االمتناع،
ً

األولى إلنشاء األمم المتحدة في الكثير من المهام التي نفذتها مؤسسات تابعة لها ،ال سيما في قوات حفظ

السالم الدولية في أماكن مختلفة من العالم

2

لقد كونت عناصر كالدين ،ومعاداة االمبريالية واالستعمار ،تقديس الدولة العلمانية والدول غير المنحازة،
عالقة الهند بالقضية الفلسطينية على مدار السنين بداية ،الصراع بين حزب المؤتمر الهندي ،وحركة
1
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"الجامعة االسالمية "تركز على تسخير الطائفة المسلمة في الهند للنضال الفلسطيني للتحرر الوطني ،ومع
نقل مسألة أرض إسرائيل إلى األمم المتحدة تحولت الهند الى العب هام من وراء الكواليس ،وفي إطار

الجلسة األولى للجمعية العامة لألمم المتحدة في العام 1947م ،أحبطت الهند فرض حظر على االجتماع
العام لألمم المتحدة بمبادرة من أعضاء"اللجنة العربية العليا "ودول عربية بسبب وضع شروط ذات أفضلية
لصالح الوكالة اليهودية خالل عملية النقاش فرض حظر كان من شأنه أن يحجب على اقامة دولة

اسرائيل ،ومع إقامة دولة اسرائيل وعلى مدار جميع حروبها أعربت الهند دعمها القوي للعرب.1
الفترة ما بين 1766-1741م

2

مقتطفات من القرار

رقم القرار

تاريخ التصويت

114

1947/5/5م

116

1947/5/15م تأليف لجنة خاصة إلعداد تقرير بشأن قضية

منح الوكالة اليهودية فرصة اإلدالء بشهادتها

التصويت
امتناع
مع

فلسطين
181

/11/29

التوصية بتقسيم فلسطين

ضد

1947م
194

273

/12/11

وضع القدس في نظام دولي دائم /حق الالجئين في

1948م

العودة

1949/5/11م قبول عضوية إسرائيل في األمم المتحدة

مع

ضد

يرى الباحث أنه من خالل السلوك التصويتي للهند تجاه القضية الفلسطينية منذ العام  1947ولغاية العام

1967م بأنه كان لصالح القضية الفلسطينية ،وداعماً لها بشكل واضح ،حيث وقفت الهند في هذه الفترة
ضد الدول الكبرى في مجلس األمن والجمعية العامة ،وشكلت أنموذجاً للسلوك التصويتي الداعم لحركات

التحرر التي تتكالب عليها الدول جميعها ،حيث لم تكن هذه الق اررات سوى ترجمة فعلية لوجهة نظر
زعماء الحركة الوطنية الهندي أمثال غاندي ونهرو تجاه إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ،حيث لم

يرحب كال الزعيمين بهذه الفكرة على اإلطالق.

1
2
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أيضا يرى الباحث أن الرفض الندي لهذه الق اررات يمكن أن تكون نتيجة عدم رغبة الهند في معاداة الدول
ً
أيضا لم تكن الهند ترغب في
اإلسالمية والعربية التي صوتت لصالح الفلسطينيين في األمم المتحدةً ،
معاداة الهنود المسلمين داخل الهند ،فهم يشكلون أكبر أقلية موجودة داخل الهند ،وبالتالي كانت الهند
تعمل على مسالمتهم وعدم الرغبة في الخوض في المشاكل الطائفية مع المسلمين على أراضيها.

ثانيا -منذ العام 1761م ولغاية العام :2116
ً
مثل هذا العام النقطة األبرز التي بدأ منها خط الدعم الهندي للقضية الفلسطينية في التراجع والخفوت،
حيث تراجع المغرب في اللحظات األخيرة وبعد حضور الوفد الهندي برئاسة الوزير المسلم في حكومة

أندي ار غاندي ،فخر الدين أحمد؛ عن دعوة الهند للمؤتمر اإلسالمي في الرباط ،والذي ُعقد في
سبتمبر/أيلول من هذا العام على خلفية حرق يهودي متطرف للمسجد األقصى .جاء التراجع عن دعوة
الهند بعد ضغوط باكستانية على منظمي هذا المؤتمر ،ومثل هذا ضربة قاصمة في تاريخ العالقات

اإلسالمية الهندية ،ولتبدأ من بعده مرحلة جديدة كانت أقل من سابقتها .1لكن على الرغم من ذلك بقيت

العالقات الهندية مع الفلسطينيين من ناحية ،ومع المحيط العربي واإلسالمي من ناحية أخرى حسنة،

حيث لم ِ
اضحا ،حيث
ترد الهند قطع شعرة معاوية ،بل بقي الدعم الهندي للفلسطينيين في األمم المتحدة و ً
كانت ق ار ارت الهند في األمم المتحدة الداعمة للفلسطينيين والجوار العربي خير شاهد على ذلك.
الجدول التالي يوضح الق اررات الدولية في مجلس األمن والجمعية العامة التي صوتت في غالبيتها الهند

لصالح القضية الفلسطينية ،وذلك امتدادًا لعالقتها الحسنة مع الشعب الفلسطيني ،ولكن على الرغم من
ذلك كانت هناك نقاط تحول للسياسة الخارجة الهندية تجاه القضية الفلسطينية ،من خالل إقامة شبكة

عالقات متوازية مع إسرائيل ،لكنها كما هو موضح في الجدول لم تغير هذه العالقات على موقفها تجاه

القضية الفلسطينية.

1

تقرير مركز إدراك للدراسات واالستشارات ،العالقات الهندية اإلسرائيلية ..تطور متصاعد ،مركز إدراك للدراسات واالستشارات ،يوليو
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رقم القرار

تاريخ التصويت

مقتطفات من الق ارر

التصويت

2253

1967/7/4م

دعوة إسرائيل إللغاء اإلجراءات المتخذة لتغيير

مع

/2535ب

/12/11

األسف الشديد لعدم تنفيذ قرار عودة الالجئين أو

مع

2628

1971/7/4م

وقف إطالق النار والمطالبة بتنفيض قرار 242

مع

2627

1971/12/8م االعتراف لشعب فلسطين بحق تقرير المصير

1969م

مدينة القدس

تعويضهم

مع

2851

/12/29

مطالبة إسرائيل بشدة إلغاء جميع االجراءات لضم

مع

3175

/12/17

تأكيد السيادة العربية الدائمة على الثروات الطبيعية

مع

3211

/11/14

دعوة منظمة التحرير إلى االشتراك في مداوالت

مع

3236

/11/22

إقرار حقوق الشعب الفلسطيني

مع

3237

/11/22

منح منظمة التحرير مركز مراقب في األمم المتحدة

مع

3379

/11/11

اإلقرار بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية

مع

65/34

/11/29

إعالن أن اتفاقيات كامب ديفيد باطلة من حيث

مع

1976/12/6م عقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط ترعاه

مع

71/34

1971م

1973م

1974م

1974م

1974م

1975م

1979م

واستيطان األراضي العربية والفلسطينية المحتلة

في المناطق العربية المحتلة

الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية

والتمييز العنصري

ادعاءها البت في مستقبل الشعب الفلسطيني

543

األمم المتحدة وتشارك فيه منظمة التحرير
89/34

/12/11
1979م

إدانة أي محاولة من جانب إسرائيل إلدخال أسلحة
نووية إلى منطقة الشرق األوسط.

مع

دأط1981/7/29 /2/7-م دورة استثنائية :مطالبة إسرائيل بالبدء في االنسحاب
قبل  15تشرين ثاني  1981من جميع األراضي
العربية التي احتلتها منذ حزيران 1967م.

217/35

مع

/12/16

إدانة العدوان اإلسرائيلي على لبنان والشعب

1981م

الفلسطيني والتأكيد من جديد على الرفض لقرار

8/36

/11/28

إدانة الفصل العنصري اإلسرائيلي في جميع

مع

37/86

/12/21

اعتبار يوم التاسع والعشرين من تشرين الثاني

مع

1981م

1982م

مع

إسرائيل ضم القدس

األراضي العربية المحتلة

(نوفمبر) يوماً للتضامن العالمي مع الشعب
الفلسطيني

38/181
17/38
69/42

1971/12/8م االعتراف لشعب فلسطين بحق تقرير المصير
1983م

إدانة مجازر صب ار وشاتيال واجتياح إسرائيل للبنان

1987/12/2م حق النازحين بالعودة وشجب إسرائيل لعدم تنفيذها

مع
مع
مع

هذا الوعد
95/42

1987/12/7م إعادة تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير

مع

المصير واالستقالل ،وشرعية كفاحه لنيل استقالله
177/43

/12/15
1988م

41/44

إقرار استعمال اسم فلسطين بدالً من منظمة التحرير

مع

قي منظمة األمم المتحدة

1989/12/4م انسحاب إسرائيل من األراضي الفلسطينية المحتلة
عام 1967م وحق الشعب الفلسطيني في تقرير
544

مع

مصيره
73/45

/12/11

استئناف توزيع المخصصات على الالجئين

مع

82/46

/12/16

رفض إقامة المستوطنات ،ومنظمة التحرير هي

مع

1991م

الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين ،وادانة سياسة

55/47

1991م

الفلسطينيين

إسرائيل

1992/12/9م شجب رفض إس ارئيل التخلي عن أسلحتها النووية،
والطلب لجميع الدول عدم تقديم مساعدات إلسرائيل

امتناع

في هذا المجال
78/49

29/51

/12/15

الطلب إلى جميع دول الشرق األوسط إخضاع

1994م

أنشطتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة

النووية

1995/12/6م قلق المجتمع الدولي الستمرار إسرائيل في انتهاك

حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني ،وأن المستوطنات
تشكل عقبة أمام السالم.

74/53

امتناع

1998/12/4م الحث على إنشاء منظمة خالية من األسلحة النووية
في الشرق األوسط

26

1998/11م

12/76

/11/18

15/85

2111/4/12

شجب إقامة إسرائيل للمستوطنات في األراضي

39/61

2115/12/1

ضرورة التوصل لتسوية سلمية لقضية فلسطين

2111

مع
امتناع

حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره

مع

إدانة الممارسات بحق الشعب الفلسطيني

مع

مع

مع

المحتلة
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41/61

2115/12/1

146/61

/12/16

التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير

16/11

/11/17

الطلب من إسرائيل 2وقف عملياتها العسكرية في

مع

-1861

2119/1/16

المطالبة بوقف اطالق النار وانسحاب إسرائيل من

مع

/11/29

منح فلسطين صفة دولة غير عضو في األمم

مع

()2119
67/19

2115

2116

2112

أي إجراء تتخذه إسرائيل في القدس ملغي وباطل

مع
مع

مصيره

فلسطين

غزة

المتحدة

يرى ا لباحث أن الهند كانت وال زالت تؤيد غالبية الق اررات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في جلسات مجلس

األمن والجمعية العامة ،وأجهزة األمم المتحدة األخرى ،حيث أن سياستها تجاه الفلسطينيين لم تتغير
بصورة كبيرة ،وفي الجدول السابق نالحظ امتناع الهند عن التصويت لصالح قرارات تتعلق بإنشاء إسرائيل

لبرنامجها النووي ،ولكن الهند ال تستطيع تأييد القرار كونها دولة نووية ما ينطبق على إسرائيل ينطبق
عليها ،وبالتالي امتنعت عن التصويت لصالح القرار.
استمرت الهند على موقفها المبدئي الداعم للقضايا العربية ،ففي كلمته أمام البرلمان في ديسمبر /كانون

األول  2111قال وزير الخارجية الهندي "إنني أنتهز هذه الفرصة ألؤكد من جديد التزامنا بقيام دولة
فلسطينية ذات حدود معترف بها دوليًّا باعتبارها حقا شرعيا للشعب الفلسطيني يلبي طموحاته وتطلعاته،

ونؤكد أيضا تأييدنا لجميع ق اررات مجلس األمن وخاصة الق اررين رقمي  242و ،"338إال أنه ساوى بين

الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني ،حين قال "ونطالب جميع األطراف بالتوقف عن األعمال االستف اززية
واستخدام القوة والتحريض على استخدام العنف" .وهذا المؤشر يعني بداية تحول الموقف الهندي في

النظر إلى أعمال المقاومة الفلسطينية ،وقد يتجه مع استمرار نمو العالقات الهندية اإلسرائيلية إلى تبني

وجهة النظر اإلسرائيلية األميركية في اعتبار أن أعمال المقاومة الفلسطينية هي أنشطة إرهابية ،وان كانت

الهند مازالت تصوت لصالح القضية الفلسطينية في األمم المتحدة ،وأمام لجنة حقوق اإلنسان في جنيف

يوم  18أبريل /نيسان  2111والتي أقرت قضية انتهاك حقوق اإلنسان في األراضي العربية المحتلة بما

في ذلك فلسطين ،وقرار حول حقوق اإلنسان في هضبة الجوالن السورية المحتلة ،وقرار حول
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المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي العربية المحتلة ،وموقف حقوق اإلنسان بالنسبة للمعتقلين اللبنانيين
في إسرائيل ،فقد صوتت الهند في صالح هذه الق اررات بما يؤكد التزامها بتأييد الموقف العربي.1

نتيجة لتحسن العالقات الهندية اإلسرائيلية ،ورغبة إسرائيل في جر الهند لجانبها ووقف تصويتها لصالح

الفلسطينيين في األمم المتحدة ،فقد تحولت األمم المتحدة إلى الحلبة األكثر إثارة الختبار التغيرات في

العالقات الخارجية الهندية ،وأثبتت طبيعة تصويت الهند ،في الماضي ،إخالصاً في دعم الفلسطينيين
ومناهضة واضحة إلسرائيل ،لكن خالل الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عام 2114م،

تعرضت الهند إلى انتقادات كثيرة ألنها لم تندد بالعمليات العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة ،ويبدو أنه

من أجل أن توازن تأييدها إلسرائيل ،صوتت الهند إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق خاصة بغزة من قبل

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ،وبعد ذلك أعلنت الهند أنها "تعبر عن قلق" من تصعيد العنف

بين إسرائيل والفلسطينيين ،وفي تموز العام 2115م ،امتنعت الهند ،إلى جانب دول مثل أثيوبيا وباراغواي
ومقدونيا ،عن تأييد تقرير األمم المتحدة الذي يندد بإسرائيل في ظل عملية "الجرف الصامد" ،وقالت

مصادر هندية إن نتنياهو توجه بصورة شخصية إلى مودي وطلب منه االمتناع عن التصويت ،وفي آب

الماضي ،شددت وزيرة الخارجية الهندية" ،سواراج شارما" ،في مسعى للوصول إلى قلب الجمهور العربي

واإلسالمي ،على أنه ال يوجد تغيير في سياسة الهند تجاه السلطة الفلسطينية ،وأن تأييد الهند للنضال

الفلسطيني ما زال صلباً ،كما شددت على أن الهند تواصل انتهاج سياسة خاصة تتمثل بعدم التدخل وعدم

الحكم على األمور وعدم االلتزام ،وبكلمات أخرى ،الهند مستعدة لمواصلة منح دعم للعرب ،لكنها تفضل

أن يقرروا بشأن مصيرهم".2

ثال ًثا -العالقات الهندية اإلسرائيلية وأثرها على القضية الفلسطينية:
نشأت العالقات الهندية اإلسرائيلية المشتركة في أعقاب قيام "دولة إسرائيل" ،حيث اعترفت بومباي بتل
أبيب عام  1951م ،حيث حرصت الهند على إلقاء نوع من التعتيم والسرية على عالقاتها مع إسرائيل ،إال

أن األخيرة كانت حريصة على كشف أبعاد هذا التعاون في كل مرحلة من مراحل تطور العالقة بين
البلدين ،وذلك إلثبات قدرتها على الحركة الواسعة حتى في جنوب آسيا ،وإلظهار أنها تتمتع دون غيرها

1

مدحت أيوب ،مستقبل التحالف الهندي اإلسرائيلي ،الجزيرة نت ،2114/11/3 ،للتفاصيل:
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/36F703A5-8E91-43A5-B297-E59C8F42080B

2

خاص مركز مدار ،تقرير خاص عن العالقات الهندية-اإلسرائيلية يحكمها توازن القوى العالمي والتغيرات في الشرق األوسط ،موقع

مدار ،2116/3/22 ،للتفاصيل:

https://www.madarcenter.org
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من الدول العربية بما يمكن أن يسمى القوة المضافة ،التي تدخل في حساباتها الجيواستراتيجية كعناصر

دعم ومساندة ،سواء على صعيد التسليح أو الدعم اللوجستي السياسي والدبلوماسي.1

أيضا من األمور الواجب ذكرها أن إسرائيل ساهمت بشكل واضح في مساعدة الهند في تقطيع أوصال
ً
باكستان عبر مد الهند بكل أشكال القوة العسكرية والدعم السياسي ،مستغلة في ذلك نفوذها الكبير في
لواليات المتحدة ،بهدف اشغال باكستان عن تجاربها النووية .وفي العام 1952م شرعت الهند بمناقشة

الخطوات الالزم اتخاذها إلقامة عالقات مع إسرائيل ،ولكن دخولها في حركة عدم االنحياز وصداقة
جواهر الل نهرو بعبد الناصر واالنقسام الدولي بين المعسكرين الشرقي والغربي والعدوان الثالثي على

مصر 1956م وحرب الرابع من حزيران 1967م كل هذه األسباب حالت دون استكمال تلك العالقات،
ومع ذلك فإن هذه األسباب لم تكن كافية لوقف التعاون بين البلدين ،حيث قامت معاهدات سرية بينهما
من النواحي العسكرية والدفاعية ،وذلك بحصول الهند على أسلحة من إسرائيل في حرب التيبت التي

خاضتها ضد الصين عام 1962م ،كذلك حصلت الهند على مساعدات إسرائيلية في حربها ضد باكستان
ما بين أعوام 1971-1965م ،ثم ردت الهند هذا الجميل إلسرائيل ففي حرب 1967م بإرسالها كميات

ضخمة من األسلحة والدبابات إلى إسرائيل.2

وفي أعقاب حرب  1973تعددت زيارات الوفود العسكرية الهندية إلسرائيل للحصول على خبرتها في

مجال الحرب اإللكترونية ،ومقاومة الصواريخ المضادة للدبابات ،ثم في أعقاب حرب 1982م حرصت
الهند على االستفادة من خبرة إسرائيل في مجال طائرات االستطالع واالنذار المبكر لمحاولة تطبيقها في
منطقة الحدود في كشمير لمكافحة عمليات التسلل عبر الحدود .وفي تطور الفت في عام 1975م بعد

أن أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة ق ارراها التاريخي رقم  3379والذي أدان الصهيونية واعترها
شكالً من أشكال العنصرية ،إال أن تلك اإلدانة لم تستمر طويالً ،إذ استطاعت األمم المتحدة والصهيونية

أن تجب ار الجمعية العامة على إعادة النظر في هذا القرار عام 1991م .وهي المرة األولى التي يحصل
فيها هذا األمر ،حيث تم إلغاء القرار بأغلبية كبيرة اعتبرت الصهيونية بالتالي "حركة تحرر وطني" .3وقد

شكل هذا القرار أول الخطوات في العالقات العلنية بين
كان للهند دور كبير في إلغاء هذا القرار ،وبالتالي َ
الجانبين لتبدأ صفحة من العالقات الكاملة على مختلف األصعدة خاصة البرنامج النووي.4
1

هاني الحديثي ،أثر المتغيرات اآلسيوية على الوطن العربي :دراسة في العالقات اإلسرائيلية "دراسة حالة الصين والهند ودول آسيا

الوسطى" ،دار الجنان للنشر والتوزيع :2112 ،ص.181
 2المرجع السابق :ص.080-081
 3ألغت الجمعية العامة قرارها المذكور بمبادرة الواليات المتحدة ،تؤيدها  84دولة ،وغاب عن التصويت كل من مصر والبحرين
والكويت والمغرب وعمان وتونس وجيبوتي ،وتصوت ضد القرار كل من العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسعودية واالمارات وقطر.

4

الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام  ،1975سلسلة الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية  ،122مؤسسة الدراسات الفلسطينية،

بيروت :1978 ،ص447-446

548

يعتبر عقد التسعينات قمة ازدهار العالقات اإلسرائيلية الهندية ،ففي هذه الفترة قفز حجم التبادل التجاري

بينهما من  212مليون دوالر عام 1992م إلى  993مليون دوالر في العام 1999م .والمفارقة أن هذا
التطور لم يؤثر على مسؤولية الهند تجاه القضية الفلسطينية خاصة والقضايا العربية بشكل عام ،بعد أن
أصبح العرب غير قادرين على تحجيم عالقاتهم مع الهند ألسباب عدة.1

لقد نجحت "إسرائيل" في تحقيق اختراق كبير بشأن العالقة مع الهند ،وذلك على الصعد الدبلوماسية

والسياسية ،واالقتصادية والتجارية .األمر الذي سهل لها اخت ارًقا لمنطقة شبه القترة الهندية ،وربما منطقة
الخليج العربي بصورة غير مباشرة ،وذلك عن طريق التبادل التجاري الضخم ،الذي قفز قفزات نوعية في

العقدين األخيرين .والالفت للنظر أن العالقات الهندية اإلسرائيلية كانت بارزة في مجال التعاون األمني،

الذي بدأ على مستوى تبادل المعلومات ،ثم تطور إلى عقد صفقات األسلحة الضخمة ،التي تُقدر بمليارات
الدوالرات سنويًّا ،والتي تشمل الطائرات والدبابات ،واألنواع المختلفة من السالح اإلسرائيلي المتطور،
إضافة إلى التدريبات المشتركة بينهما .وال شك أن الصراع العربي والفلسطيني مع "إسرائيل" ،والقوة النووية

الباكستانية ،وما يسمى بمكافحة اإلرهاب ،حاضرة بقوة في هذا المجال.2

على صعيد التبادل التجاري بين الهند و"إسرائيل"َ ،عَقدت الدولتان عدة اتفاقيات في المجاالت المختلفة،
ورسخت عالقات تجارية واسعة تقدر بمليارات الدوالرات سنويًّا ،وذلك في مجاالت الزراعة والتكنولوجيا
والسلع الكيميائية وغيرها .إضافة إلى التقدم في مجال السياحة المتبادلة.

تحركا من القيادة الفلسطينية ،لوقف خسارة هذا الحليف التاريخي ،ولتوطيد العالقات
كل ذلك يستدعي
ً
معه ،وضمان استمرار دعمه للقضية الفلسطينية ،وتضامنه مع الشعب الفلسطيني وحقوقه ،وعدم استفراد
"إسرائيل" بهذه المنطقة الهامة على المستويات اإلستراتيجية المختلفة.3
المبحث الثالث

اآلليات الفلسطينية الممكن اتباعها لتعزيز العالقات مع الهند
إن المتابع للعالقات الهندية االسرائيلية يالحظ النمو المتسارع لها مع ثبات أو تراجع العالقات الفلسطينية

– الهندية ،أو اقتصارها على المستوى التقليدي فقط ضمن مجموعة عدم االنحياز أو غيرها من التجمعات

االقليمية ،بينما تتبادل الهند واسرائيل الزيارات على أعلى المستويات السياسية ،وبالتالي وجب على
1

منى عزت ،التعاون الهندي اإلسرائيلي والوطن العربي ،مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،مختارات إسرائيلية ،العدد

2

هشام الهبيشان ،عندما يخسر العرب الهند … ماذا بقي للقضية الفلسطينية ،موقع الجزائرية لألخبار ،2117/7/8 ،للتفاصيل:

 ،81أغسطس  :2111ص.75

http://dzayerinfo.com/ar/17688

 3المرجع السابق.
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الفلسطينيين على وجه الخصوص ،والدول العربية بصفة عامة اتباع آليات جديدة في تعزيز والتعامل مع
الهند ،خاصة بعدما تراجعت العالقات الثنائية قليالً ،ومن هنا يجب مراجعة تلك العالقة من خالل عدة

آليات منها:

أوًال -يتوجب على الفلسطينيين في هذه الفترة بالتحديد ،وهي الفترة التي وصل فيها التعاون الهندي
اإلسرائيلي أقصى درجاته ،بحيث أنه شمل جميع النواحي السياسية والدبلوماسية والعسكرية واألمنية ،في

فترة هي األولى من نوعها ،وبالتالي يجب أن يدركوا خطورة هذه الفترة التي وصلت إلى نقطة الال عودة

في نموها وتنوع مجاالتها ،فإسرائيل هي المورد الثاني للسالح للهند منذ العام 1998م ،في الوقت الذي ال
يوجد للفلسطينيين بديل يقدمونه في هذا الصدد ،إال باتباع عدة خطوات من أهمها التبادل في المجاالت

المختلفة والتي تكمن في المجال الثقافي خاصة في مكافحة اإلرهاب ،والمجال اإلسالمي خاصة أن الهند
تمثل ثاني أكثر عدد من المسلمين بعد إندونيسيا لكنه ال يوجد لها مقعد في منظمة المؤتمر اإلسالم،

أيضا في المجال السياسي من ناحية أنه يجب
وبالتالي فإن وجودها يمثل رصيد للفلسطينيين والعربً ،
التحاور مع الهند في وضعها أمام صورة االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين ،وضرورة تخليها عن

التعاون معها في المجاالت العسكرية واألمنية وغيرها ،وتدعيم مجال العالقات الثنائية بين البلدين من

خالل تبادل الزيارات والخبرات العديدة للبلدين ،وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما في سبيل الوصول إلى

مكانة متقدمة من التعاون المتكامل بينهما.

1

أيضا يجب على الفلسطينيين عد الخوض في نمو العالقات الهندية اإلسرائيلية ،وااللتفات إلى تعزيز
ً
التعاون الفلسطيني الهندي من خالل زيادة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية على كافة المستويات ،خاص ًة

التميز العلمي والمهني المتقدم الذي تُحظى به الجامعات
في المجال التعليمي ،وكيفية االستفادة من
ُ
الهندية .واستثمار المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الهندية ،والتي تشمل كافة المجاالت خاص ًة
المجاالت العلمية والتكنولوجية.2

ثانيا -ليس مستغرًبا تطور العالقات الهندية اإلسرائيلية إلى هذا الحد من التحالف الذي بات يمثل جزء
ً
من محور استراتيجي ،كونها جاءت نتاج حصاد العمل الدبلوماسي الفلسطيني الذي لم يكن في الفترة
األخيرة على المستوى المطلوب منه ،حيث كانت الدبلوماسية الفلسطينية خاصة في الهند تفتقر إلقناع
الجهات الرسمية بالقضية الفلسطينية وما تنتجه إسرائيل من ممارسات تستهدف الفلسطينيين ،وفي المقابل

كانت الدبلوماسية اإلسرائيلية في أوج عظمتها وفي كل مكان ،حيث استطاعت نقل الهند من أقصى
درجات التعاطف مع القضية الفلسطينية إلى الحياد في بعض األحيان والتنديد ببعض أعمال المقاومة

1
2

يوسف ،مرجع سابق :ص.174-173-172

خاص وكالة وفا ،السفير شامية يبحث سبل تطوير التعاون الثنائي الفلسطيني الهندي ،موقع وكالة وفا ،2117/8/14 ،للتفاصيل:
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=UJpoSsa796649620602aUJpoSs
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الفلسطينية في البعض اآلخر ،حيث كان الجانب اإلسرائيلي متفوقاً ديبلوماسياً بال شك في الهند ،ويبني
عالقات قوية مع كل أطياف المجتمع الهندي ومع أعضاء الحزب الحاكم حاليًّا قبل وصولهم لسدة الحكم
وبالتالي يجب على القيادة الفلسطينية تعيين طاقم دبلوماسي قادر على التأثير على الجهات السيادية في

الهند وجلب كافة أنواع الدعم الالزم للفلسطينيين.1

ثال ًثا -ليس من مصلحة الفلسطينيين الدخول في صدام مع الهند ،فالهند تؤلف حضارة إنسانية كبرى،
وقوة مساعدة على المسرح الدولي ،وبالتالي يجب الدخول في باب الحوار االستراتيجي معها ،كما يجب

على الفلسطينيين تطوير سياسة معينة مع الهند ،قوامها بناء شبكة مصالح تحدد هذه العالقات ،وبدون

كثير بالفلسطينيين ،كون العالقات بين الهند واسرائيل لن تتوقف على حساب القضية
ذلك لن يأبه الهنود ًا
الفلسطينية ،فالعالم اليوم تحكمه المصالح والعالقات االقتصادية والعسكرية والسياسية والدبلوماسية
والتجارية ،وليس العواطف واإلنسانية ،ومن هنا يجب على الفلسطينيين أن يسارعوا في وضع استراتيجية

محددة وواضحة تجاه الهند ،واال فإن صانعو القرار في سياسة الهند الخارجية سيضاعفون من ارتباطهم
مع إسرائيل بصورة أكبر من ذي قبل ،األمر الذي سينجم عنه ديمومة النتائج السلبية على واقع ومستقبل

الفلسطينيين ،حيث أن كسب تأييد الهند للقضية الفلسطينية يكون عن طريق التعاون المتبادل بين الطرفين
لتحقيق المصالح المشتركة ،بدالً من أن تنفرد إسرائيل بتحقيقها ،وتؤثر في سياستها لصالحها ،ومن هنا
فإن تنامي العالقات الفلسطينية الهندية سيقلل من زيادة التعاون بين الهند واسرائيل.2

ابعا -يجب أن يسعى الفلسطينيين لبناء استراتيجية عربية موحدة ضد تنامي العالقات الهندية مع
رً
إسرائيل ،حيث أن الدول العربية يمكن لها أن تقوم بزيادة صادراتها النفطية وجلب العمالة الهندية ،مقابل
تقليل التوجه الهندي نحو إسرائيل ،فزيادة العالقات الهندية العربية يمكن أن يغني عن التوجه الهندي

إلسرائيل ،حيث أن رؤوس األموال العربية قادرة على جلب االهتمام الهندي بالقضايا العربية وعلى رأسها
القضة الفلسطينية ،وجر الهند للمربع الفلسطيني العربي مرة أخرى ،وتشكيلها ورقة ضغط على إسرائيل في
المؤسسات الدولية ،فوجود أموال عربية تبحث عن االستثمار ،في مقابل تكنولوجية هندية متطورة ،يمكن

بالتالي تحقيق نوع من ترابط المصالح عبر تطوير التعاون والمشروعات المشتركة بين الطرفين ،حيث

تكون المنفعة متبادلة.3

ترى الدراسة أنه يتوجب على الفلسطينيين العمل بكل جهد حتى يتم إعادة العالقات الهندية تجاه القضية
الفلسطينية إلى سابق عهدها ،حيث أن العالقات اإلسرائيلية الهندية قد طغت في الفترة األخيرة على عالقة
1

زهير الشاعر ،حكاية على هامش تطور العالقات بين الهند واسرائيل ،موقع سما نيوز ،2117/8/11 ،للتفاصيل:
http://samanews.ps/ar/post/309639
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3
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الهند تجاه الفلسطينيين ،وبالتالي وجب على القيادة الفلسطينية إعادة ترميم تلك العالقة حتى يتم تفويت
الفرصة على إسرائيل لكي تخسرنا حليف يعتبر من أكثر الداعمين للقضة الفلسطينية في المحافل الدولية

على مدى نشوء القضية الفلسطينية.

المبحث الرابع

استشراف مستقبل السلوك التصويتي للهند تجاه القضية الفلسطينية في ضوء تنامي العالقات الهندية
اإلسرائيلية

ال أحد يستطيع أن ينكر أن السياسة الخارجية الهندية تجاه منطقة الشرق األوسط عموماً ،والقضية
عاما األخيرة ،قد كان أبرز هذه التحوالت
الفلسطينية بشكل خاص شهدت تحوالت هامة في العشرين ً
تراجع التأييد الهندي للقضية الفلسطينية في األمم المتحدة ،وذلك على الرغم من بقاء العالقات بين

الطرفين مستقرة ،وظلت الهند في صدارة الدول التي تدعم القضية ،لكنها لم تكن على المستوى المطلوب

في السنوا ت األخيرة ،خاصة بعدما تحولت العالقات الهندية اإلسرائيلية إلى حالة غير مسبوقة من التطور

بدء من العام 1992م ،ما انعكس سلباً على األقل من المنظور االستراتيجي على
في مختلف النواحي ً
الدعم الهندي للقضية الفلسطينية ،وقد كان لفشل دور الجامعة العربية والدبلوماسية الفلسطينية في تطوير
عالقاتهما مع الهند ،األثر األكبر في حالة التقارب بين الهند واسرائيل ،وتحويل عالقاتهما وروابطهما إلى

تحالف دولي من الطراز األول.1

سوف يستعرض المبحث ثالثة سيناريوهات لمستقبل السلوك التصويتي للهند في األمم المتحدة تجاه
القضية الفلسطينية في ضوء تنامي العالقات الهندية اإلسرائيلية ،ومدى ضغط إسرائيل على الهند وتغيير
مفهومها الشامل للقضية الفلسطينية ،وذلك بهدف محاولة تطويعها لصالحها في اجتماعات األمم المتحدة

والمنظمات الدولية ،أو على األقل إيقافها على الحياد تجاه القضية الفلسطينية .أما السيناريوهات المتوقعة

فهي:
أوًال -االنحياز الهندي للفلسطينيين (عودة العالقات مرة أخرى):
من خالل الق اررات التي صوتت عليها الهند في األمم المتحدة أنها كانت تؤيد الحقوق والقضايا الفلسطينية
بشكل واضح ،حيث أن الهند وقفت لصالح الق اررات التي ترفض تقسيم فلسطين ،وتطالب باالعتراف

بالشعب الفلسطيني ،وأن االحتالل شكل من أشكال العنصرية ،مرو اًر بالتأكيد على ضرورة االنسحاب
اإلسرائيلي من األراضي المحتلة ،والمطالبة بحق الفلسطينيين في إقامة دولة لهم ذات سيادة على أرضهم،

انتهاء باالعتراف بفلسطين كدولة لها أعلى مستوى دبلوماسي في الهند،
مع عودة المهجرين إلى بيوتهم ،و ً
1
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ولم تغير الهند من مواقفها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ،سوى بخصوص القضية النووية ،وذلك
لسببين :أولهما ارتباطها بعالقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل التي تستحوذ على ترسانة نووية هائلة في

منطقة الشرق األوسط ،وثانيهما أن الهند تمتلك أسلحة نووية مماثلة.1

ومنذ قدوم السلطة الوطنية أخذت المساعدات الهندية أشكاالً متعددة منها التبرعات المالية ،والتصويت
لصالح القضية الفلسطينية ،وتنفيذ المشاريع المختلفة في فلسطين ،وتقديم المنح الدراسية المتتالية والدورات

التدريبية المختلفة ،باإلضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم المشتركة للتعاون بين البلدين في مختلف
المجاالت التجارية والثقافية والصناعية والمعلومات وغيرها ،2وذلك على الرغم من تنامي العالقات الهندية
مع إسرائيل في الفترة األخيرة ،إال أنها ظلت عالقاتها مع الفلسطينيين تسير بصورة إيجابية.

وقد شهدت العاصمة الهندية نيودلهي ،تظاهرات غاضبة رفضاً لزيارة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين
نتنياهو ،الذي وصل إلى الهند على رأس وفد يضم أكثر من مائة رجل أعمال في مختلف المجاالت،

وكانت أولى التظاهرات ،حسب بيان لسفارة دولة فلسطين لدى الهند ،في أحد شوارع العاصمة قرب
المطار ،بعد وصول طائرة رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الهندي ناريند ار
مودي ،وشهدت العاصمة نيودلهي مظاهرات متفرقة دعت لها بعض األحزاب السياسية ومؤسسات

المجتمع المدني ،باإلضافة للشخصيات والقيادات الدينية الهندية من مختلف الطوائف ،قرب السفارة
اإلسرائيلية واألميركية ضد وجود نتنياهو وزيارته للهند ،ورفع المشاركون في المسيرة األعالم الفلسطينية،
وصور لنتنياهو مخطوطة بعبارات التجريم ،وأحرقوا مجسماً له ،رفضاً لزيارته وتضامناً مع الشعب
ًا
الفلسطيني ،وندد المتظاهرون بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته،
وتضمنت الهتافات والشعارات مقولة المهاتما غاندي التي نشرت في افتتاحيات صحيفة الهاريغان عام

قائال "إن الدعوة إلى إنشاء وطن لليهود ال تعني الكثير بالنسبة لي ،إذ إن فلسطين تنتمي للعرب
ً 1938
تماما كما تنتمي إنجلت ار لإلنجليز أو فرنسا للفرنسيين ،ومن الخطأ فرض اليهود على العرب ،وما يجري
ً

اآلن في فلسطين ال عالقة له بأية منظومة أخالقية".3

يخلص الباحث إلى أنه وعلى الرغم من العالقات اإليجابية التي تربط الهند بالقضية الفلسطينية سواء في

األمم المتحدة من خالل التصويت لصالحها ،أو خارج نطاق المنظمات الدولية من خالل المساعدات

والعالقات المختلفة مع الفلسطينيين ،إال أن تلك العالقات ال يمكن أن تكون على حساب عالقاتها
المتنامية مع الجانب اإلسرائيلي ،والذي شهدت طفرة نوعية لم يسبق لها مثيل ،حيث وصلت العالقات بين

1
2
3
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البلدين لمستوى استراتيجي غير مسبوق ،وبالتالي فإن تلك العالقة ال يمكن أن تفرط بها الهند بأي حال
من األحوال .فالمصلحة المتبادلة هي التي تحكم العالقات في هذا الوقت.
أيضا يرى الباحث أن هذا السيناريو غير محتمل الحدوث ،فالعالقات بين البلدين ال يمكن أن تتراجع إلى
ً
الخلف خاصة مع بروز عشرات االتفاقيات العسكرية واألمنية والسياسية بين الهند واسرائيل ،ومزيد من
الزيارات المتبادلة التي تنذر بأن القادم سيكون تحالف استراتيجي في كافة المجاالت ،وبالتالي سيكون ذلك
على حساب نصرة القضية الفلسطينية بطريقة أو بأخرى.

ثانيا -االنحياز الهندي إلسرائيل (بقاء تصاعد العالقات بين الطرفين):
ً
دأبت إسرائيل بصورة ثابتة ومتصاعدة على توثيق أواصر عالقة حميمة متأصلة مع الهند وصلت حتى
اآلن إلى درجة الشراكة االستراتيجية الفاعلة بين الطرفين ،فمنذ العام 1992م وحتى اآلن (بداية العام

2118م) كانت وال زالت إسرائيل والهند تعمالن على تعزيز عالقاتهما االستراتيجية والعسكرية ،حيث
تعتبر الهند القوة السكانية الثانية في العالم لمجموع بشري هائل يفوق المليار وربع المليون نسمة.1

لقد استغلت الهند انعقاد مؤتمر السالم في مدريد بين العرب واسرائيل عام 1991م ،وتوقيع اتفاقية أوسلو
بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل في عام 1993م ،وذلك لتعميق عالقاتها وشراكتها الجيوسياسية
مع إسرائيل ،حيث استغلت الهند التفاوض الفلسطيني والعربي مع إسرائيل كغطاء لبداية نمو العالقة بينها
وبين الجانب اإلسرائيلي في كافة المجاالت السياسية والعسكرية والثقافية واالقتصادية وغيرها ،بحيث لم

يبق أمام الفلسطينيين أي مبرر إللقاء اللوم على الهند في تكوينها عالقات مع إسرائيل.2

تؤثر إسرائيل على المواقف السياسية لدى الهند ،حيث تسعى الى تحطيم الكتلة الواسعة لتأييد فلسطين
في المؤسسات االممية وهو ما تنجح فيه من خالل تقليل عدد الدول المؤيدة لمشاريع القوانين في

مؤسسات االمم المتحدة ونقلها الى دائرة االمتناع عن التصويت او المعارضة وعدم زيارة مودي الى رام

هللا يعني ان االهتمام الهندي السياسي بالقضية الفلسطينية في حالة تراجع رغم االعالنات التي تصدر

بشكل رسمي عن تأييد الحقوق الفلسطينية ،وتصريح نتنياهو في استقبال رئيس الحكومة الهندية

"مودي"" :هذا اليوم عظيم ،وتاريخي" ،وقول االخير أنه" :يتشرف بكونه أول رئيس حكومة هندي يصل
إلى البالد في زيارة طالئعية ستكون بداية مسار الشراكة مع إسرائيل يشير الى ذلك المغزى.3
1
2
3

يوسف ،مرجع سابق :ص.126

المرجع السابق :ص.126

عامر خليل ،الهند تعزز العالقات مع «إسرائيل» وتتراجع عن دعمها التقليدي للقضية الفلسطينية ،موقع االستقالل،2117/7/5 ،

للتفاصيل:

554

إن وجود أحزاب اليمين في سدة الحكم في كال الدولتين ساهم في تطوير العالقة بين البلدين في اتجاه
التقارب بينهما ،ومن تجليات هذا التقارب :التقاء رئيس وزراء الهند ناريندا مودي برئيس وزراء إسرائيل

بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات األمم المتحدة ،وقاءه إياه مرة أخرى في الهند يناير 2118م،
ِ
انتقاد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام
وزيارة وزير الحرب اإلسرائيلي موشيه يعلون للهند ،وعدم

االمتناع عن التصويت على تقرير مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة الذي
 ،2114عدا عن
ِ
ُيدين إسرائيل على عدوِانها المذكور ،وبالتالي فإن العالقة الهندية ـ ـ اإلسرائيلية تبدو مفتوحة على
احتماالت متعددة بالنظر إلى خضوعها لتأثيرات موازين القوى في العالقات الدولية ،إذ ال يمكن عزلها
عن سياق متغير ومتحول تعددت فيه األقطاب الصاعدة التي تجاوزت تأثير القطب الواحد األميركي الذي

ُيعد عنص اًر داعماً وأساسياً للعالقة بين الهند واس ارئيل.1

يرى الب احث أن هذا السيناريو يمكنه الحدوث ولكن بالتزامن مع بقاء العالقات مع الفلسطينيين ،ولكنه في
أسوأ الحاالت يمكن أن يتراجع الدعم الهندي للقضية الفلسطينية على حساب المصالح المشتركة الهندية
اإلسرائيلية ،خاصة بعد توقيع عشرات التفاهمات والشراكات بين الجانبين في اآلونة األخيرة ،وهو الذي

ينذر بانعكاسات خطيرة على القضية الفلسطينية ،خاصة إذا ما قامت فلسطين باالستعانة بالجهود الهندية

في المنظمات الدولية ،وما يمكن أن ينعكس ذلك على التفاهمات مع الجانب اإلسرائيلي.
تحقيق الهند توازن في عالقاتها بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي:
"نطالب جميع األطراف بالتوقف عن األعمال االستف اززية واستخدام القوة والتحريض على استخدام العنف"،
هكذا كان تصريح وزير الخارجية الهندي عام  2111أمام مجلس النواب ،حيث برز مطالباً الجانبين

مثال لسياسة الحياد
الفلسطيني واإلسرائيلي بالتوقف عن استخدام القوة ،مساوياً ألول مرة بين الجانبين ومت ً

خصوصا حيال القضية الفلسطينية ،هو
التام ،بعدما كان التقارب الهندي العربي أو الهندي اإلسالمي،
ً
القائم .مثل هذا التصريح خطا فاصالً في سياسة الهند تجاه المحيط العربي ،األمر الذي دلل على
خصوصا في ظل تطور العالقات
احتمالية تبني الهند لمواقف أكثر ميالً إلسرائيل على المدى البعيد،
ً
بينها وبين إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية.2
غير أن الواقع الحالي ،وعلى مدى السنوات القليلة الماضية ،يشير إلى التزام دلهي بموازنة األمور في

عالقاتها مع العرب وايران من جهة ،وعالقتها مع إسرائيل من جهة أخرى ،خصوصا مع األهمية
https://www.alestqlal.com/post/1584

1محمود الفطافطة ،العالقات الهندية ـ ـ اإلسرائيلية ..المصالح فوق المبادئ/ح ،1موقع دنيا الوطن ،2117/7/9 ،للتفاصيل:

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2017/07/09/440415.html
2

مدحت أيوب ،مستقبل التحالف الهندي اإلسرائيلي ،موقع الجزيرة نت ،2114/11/3 ،للتفاصيل:
https://goo.gl/Xq6M89

555

االقتصادية الكبرى التي تجنيها عبر هذه العالقات؛ فالعمالة الهندية في الخليج العربي تُدر على الهند
سنويا مليارات الدوالرات ،وكذلك عالقة دلهي مع إيران استراتيجية ألبعد حد؛ لكون األخيرة لديها القدرة
فضال عن االرتباطات االقتصادية الوثيقة بينهما .فبالرغم من
على احتواء باكستان الند التقليدي للهند،
ً

النمو الحاصل في العالقات بين الهند واسرائيل إال أن الهند تسير بحذر في تمثل خطاب تحالفي صريح
مع إسرائيل؛ إذ من غير منطقي أن تضحي الهند بعالقاتها مع الدول العربية وايران وكثير من الدول
اإلسالمية حول حدودها ،في سبيل كسب ود إسرائيل والظفر بأفضل العالقات معها؛ لذا فإننا نرى الهند
على سبيل المثال تصوت مؤخ اًر لرفع العلم الفلسطيني في األمم المتحدة ،ومن قبلها تقدم عدداً من

الحواسيب منحة لمركز تكنولوجي تابع لجامعة القدس برام هللا.1

على الرغم من قيام الهند بتدشين العالقات مع إسرائيل منذ العام 1992م ،إال أنها استمرت في دعمها
التقليدي للفلسطينيين ،خاصة في األمم المتحدة ،وهذه العالقات تمت المحافظة عليها بواسطة الزيارات

المتبادلة بين المسؤولين الفلسطينيين والهنود ،والدعم المالي الهندي المقدم للشعب الفلسطيني ،والتعاون

المشترك في كافة المجاالت ،وادانة إسرائيل سواء في األمم المتحدة أو غير ذلك ،وبقيت القضية
الفلسطينية وال تزال تحظى بشعبية كبيرة في الهند .2وهو ما يفسر إمكانية حدوث هذا السيناريو بشكل

أكبر.
تسعى الهند ألن توازن في عالقتها بين الفلسطينيين واسرائيل ،حيث صوتت الهند في الجمعية العامة
لألمم المتحدة ضد قرار رئيس الواليات المتحدة دونالد ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،والذي

صدر في السادس من ديسمبر 2117م ،وفي الوقت نفسه تستقبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بحفاوة بالغة،
والذي عبر بعد الموقف الهندي ضد قرار ترامب عن "خيبة أمله" من رفض الهند لدعم القرار أثناء زيارته
إلى الهند ،والتي استمرت لستة أيام ،قال نتنياهو" :بالتأكيد أشعر بخيبة أمل ،لكن هذه الزيارة تدل في

الواقع على أن عالقتنا تسير ُقدماً على عدد من الجبهات" .ولكن على ما يبدو فإن نتنياهو لم يقصد خيبة

أمله بتصويت الهند فقط ،بل بإلغاء و ازرة الدفاع الهندية صفقة لشراء صواريخ "سبايك" الموجهة ضد

الدبابات ،وذلك قبل أيام من زيارته إلى الهند ،وتقدر قيمة الصفقة بحوالي  511مليون دوالر ،حيث إن
إسرائيل حاولت جاهدة أن تستعيد هذه الصفقة ،ولكن رغبة رئيس الوزراء الهندي بإعالء شعار "صنع في

الهند" حال دون ذلك ،حيث دعمت حكومته المشروع المحلي إلنتاج نفس الصواريخ ،وقد كان ذلك كله
رغبة من الهند بإضفاء بعض من التوازن في عالقاتها من كال الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي.3

1
2

العالقات الهندية اإلسرائيلية ..تطور متصاعد ،مرجع سابق :ص.13

بيردوكار ،مرجع سابق :ص.2

3مفاز أحمد يوسف ،الهند بين سياستين :اإلرضاء وتبادل المصالح ،موقع عربي  ،2118/1/19 ،21للتفاصيل:
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يرى الباحث أن هذا السيناريو متوقع الحدوث ،حيث أن الهند تسعى إلقامة شيء من التوازن في عالقتها
مع الفلسطينيين من ناحية واسرائيل من ناحية أخرى ،فهذا فهي لن ترض على اإلطالق أن تخسر حليف
مهم لها في الشرق األوسط وهي إسرائيل ،والتي تربطها بها عالقات سياسية واقتصادية وعسكرية لم يسبق
لها مثيل ،وفي المقابل ال تريد أن تخسر القضية الفلسطينية التي بقيت مناصرة لها طوال فترة الصراع

الفلسطيني اإلسرائيلي ،وأصبحت من أهم القضايا المطروحة على األجندة الهندية.
أوًال -نتائج الدراسة:

نتائج الدراسة وتوصياتها

توصلت الدراسة لعدة نتائج منها:
 -1أن كالً من التجربة الهندية والتجربة الفلسطينية في التحرر الوطني ومقاومة االستعمار تشابهت

بصورة واضحة ،ما أدى إلى تقارب في سياسة كالً منهما ،وهذا بدوره أدى للتقارب في العالقات

والذي استمر عشرات السنين.

كثير تفعيل سياستها الخارجية إزاء القضايا الدولية ومنها
 -2أن الهند وعلى الرغم من أنها حاولت ًا
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،لكن ذلك لم يؤهلها للعب دور سياسي فاعل على المسرح الدولي.
 -3أن الهند كانت وال زالت تدعم الفلسطينيين في األمم المتحدة منذ نشأة القضية الفلسطينية وحتى
اآلن ،حيث أن السلوك التصويتي التي اتبعته الهند في األمم المتحدة وأجهزتها الستة ،والمناصرة
للقضية الفلسطينية كان خير دليل على ذلك.

 -4على الرغم من تنامي العالقات اإلسرائيلية الهندية في العقدين األخيرين ،وزيادة التعاون في كافة
كثير تجاه
المجاالت ،خاصة العسكرية واألمنية والتجارية ،إال أن السياسة الهندية لم تتغير ًا
القضية الفلسطينية وبقيت تناصرها في المحافل الدولية.

 -5أن إسرائيل تحاول بكل جهودها الوصول للدول البعيدة في زيادة عالقاتها بها ،وذلك لضرب

جميع العالقات الفلسطينية مع هذه الدول ،وبالتالي خسارة أكثر الحلفاء للقضية الفلسطينية في

المحافل الدولية.

 -6أن المصلحة القومية للهند هي التي تحرك سياستها تجاه العالم الخارجي ،فعندما وجدت الهند
مصالحها تتقاطع مع إسرائيل حاولت التملص من مساندتها للقضية الفلسطينية والتوجه نحو

تفعيل عالقاتها مع إسرائيل في شتى المجاالت السياسية والعسكرية واألمنية والتجارية وغير ذلك.

 -7أن إسرائيل استغلت بشتى الطرق اليمين الهندي الموالي لواشنطن والذي اعتلى سدة الحكم ،وذلك
في إقناعها بأن المقاومة الفلسطينية ما هي إال جماعات إرهابية تضر بالمصالح الهندية مع

إسرائيل ،وبالتالي يجب وقف مساعدتها من جميع النواحي.

https://arabi21.com
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ثانيا -توصيات الدراسة:
ً
توصلت الدراسة لعدة توصيات منها:
 -1ضرورة بناء شبكة عالقات فلسطينية عربية كاملة ضد تنامي العالقات الهندية اإلسرائيلية ،وذلك

بزيادة التبادل التجاري واالقتصادي بين الطرفين ،وهو ما سيعيد العالقات لسابق عهدها ،ويقلل

من اعتماد الهند الكبير على إسرائيل.

 -2تسخير الدبلوماسية الفلسطينية لعدم خسارة الحليف الهندي للقضية الفلسطينية ،حيث أن البعثات

ا لدبلوماسية في الهند وكثير من الدول لم تكن على القدر المطلوب في إبراز القضية الفلسطينية
بصورة الفتة ،وهو ما ينذر بتدهور العالقات الفلسطينية الهندية أكثر من ذلك وخسارة دولة مؤثرة

في النظام الدولي.

 -3عدم التدخل في سياسة الهند الخارجية مع إسرائيل وغيرها كون عالقات اليوم ال تحكمه سوي
االقتصاد والمصالح ،وبالتالي ال أحد يستطيع منع الهند أو غيرها من إقامة عالقات مع أي دولة،

لكننا نستطيع بالمجهود الدبلوماسي والسياسي القيام بذلك.

 -4إن كسب التأييد الهندي للقضية الفلسطينية يكمن في توثيق التعاون مع الهند في تحقيق مصلحة
الطرفين في المنطقة ،بدالً من انفراد إسرائيل بذلك ،فالمطلوب توظيف القضية الفلسطينية ضمن
األجندة الهندية للحد من التأثير اإلسرائيلي السلبي للعالقات الهندية اإلسرائيلية.

 -5يجب أن يدرك الفلسطينيين أن العالقات الهندية اإلسرائيلية وصلت نقطة الالعودة ،وبالتالي
يتوجب عليهم الحد منها بتسخير العالقات الفلسطينية الهندية بصورة أكبر ،وعدم الوقوف في وجه

السياسة الهندية ،كون خسارة الهند تعني للقضية الفلسطينية الكثير.

 -6يجب أن يمثل أعداد المسلمين الهائلة في الهند رصيداً قوياً للعمل المشترك بين فلسطين والهند،
فلو أحسن الفلسطينيون التعامل مع هذه األعداد من المسلمين في الهند ،فإن الهند يمكن أن تعود
بصورة تدريجية للقضية الفلسطينية من جديد.

 -7يجب أن يتبنى الفلسطينيين خطاباً حضارياً نحو اليمين الهندوسي المتطرف ،وذلك بتحييد الدين
وعدم توظيفه في عالقة الهند بالقضية الفلسطينية سواء رسميًّا أو شعبياً.
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عضوية فلسطين في األمم المتحدة وأثر ذلك على سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفلسطينية
(2102-2102م)
إعداد الباحثة /منى مثقال فتحي أبو رمضان
ماجستير علوم سياسية-غزة-فلسطين

ملخص الدراسة:

تتناول هذه الدراسة أثر حصول فلسطين على عضوية االمم المتحدة على سياسة االتحاد األوروبي تجاه
القضية الفلسطينية في الفترة ما بين (2112-2116م).
وهدفت هذه الدراسة الى إبراز المرحلة االنتقالية في سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفلسطينية منذ
سنة  2112أي بعد حصول فلسطين على عضوية الدولة المراقب ،والتي أظهرت بداية تحول في المزاج
االوروبي على المستويين الرسمي والشعبي نحو السياسة االسرائيلية المتطرفة تجاه الشعب الفلسطيني.
واتبعت الدراسة عدة مناهج بحثية تتالءم ومحتويات الدراسة وهي المنهج الوصفي التحليلي ،والمنهج
التاريخي التحليلي ،باإلضافة الى المنهج االستشرافي.
وتناولت الدراسة على وجه الخصوص أهم التطورات السياسة من جانب االتحاد األوروبي ودوله تجاه
القضية الفلسطينية ،وتحديداً فيما يخص الدولة الفلسطينية خالل الفترة ما بين (3356-3353م) ،والتي
تمثلت في االعترافات البرلمانية األوروبية بالدولة الفلسطينية ،ومبادرة السالم الفرنسية ،باإلضافة إلى

تجاوب االتحاد األوروبي ودوله بشكل ملموس لمطالب حركة مقاطعة "إسرائيل".

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتي كان أهمها :أن سياسة االتحاد االوروبي تمر بمرحلة
تتسم بأنها أكثر ايجابية واستقاللية عن السياسة األمريكية نسبيا ،والتأكيد على اهمية المبادرة الفرنسية
واعترافات البرلمانات االوروبية بالدولة الفلسطينية وحركة مقاطعة دولة االحتالل بحيث تشكل جميعها
اهمية كبيرة لصالح القضية الفلسطينية ومحاربة االستيطان.

Abstract:
The following study focuses and cares about the impact of the membership of
Palestine - as a non-member observer state in the -United Nations - "UN" of the
year 2012 - on the European Union's – " EU " policy towards the Palestinian
issue during the period between 2012 until 2016.
The core of the study is to put under the spot light the new stage of the European
Union policy towards the Palestinian cause since 2012, the policy implemented
which proves the massive change in the European way of communication
negatively especially in the official and popular levels in relation to the Israeli
extremist policy with the Palestinian people.
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The study employs several research approaches and methodologies which are
"implemented with the contents of the study: " the analytical descriptive
approach, “the analytical historical" approach in addition to “the forwardlooking” approach.
In details, this study handles the positive political improvements in the European
Union's Policy towards the Palestinian cause in general and towards the
establishment of the Palestinian state upon the 1967 borders in particular. The
indicators of these developments appeared with the recognitions of the European
parliaments of the Palestinian state, moreover, “The French Peace Initiative”, in
addition to the European Union's response to the demands of “Boycott,
Divestment, Sanctions of Israel (B.D.S)” movement.
The most important conclusions of the study are: The E.U policy toward the
Palestinian cause turned into much positive and independent from the U.S.A’,
emphasize on the importance of the following: “The French Peace Initiative”,
recognitions of the European parliaments of the Palestinian state and the
“B.D.S” movement, that all of them are valuable to the Palestinian cause also it
is important to resist the Israeli occupation.
مصطلحات الدراسة:

 االتحاد االوروبي" :هو منظمة دولية او هيئة فوق قومية تتكون من  32دولة أوروبية ،تتحكم بالشؤون
االقتصادية واالجتماعية واألمنية المشتركة بينهم ،وكانت العضوية باألصل محصورة في دول أوروبا

الغربية ثم توسعت لتشمل دول وسط وشرق أوروبا في أوائل القرن الواحد والعشرين ،وهي تعتبر كتلة ذات

قوة اقتصادية كبيرة عملتها "اليورو" ،ولها ثقل سياسي مهم على المستوى الدولي".

 األمم المتحدة" :هي منظمة دولية تأسست سنة  ،5941مقرها في مدينة نيويورك ،وأهدافها األساسية
تطوير األمن والسلم الدوليين وتعزيز العالقات بين الدول ،عدد اعضائها  594دولة ،كما وتضم العديد
من األجهزة والمؤسسات واللجان ،وأهمها مجلس األمن والجمعية العامة".

 دولة مراقب غير عضو" :المراقب الدائم في الجمعية العامة باألمم المتحدة هو الذي يتمتع بإمكانية
حضور معظم االجتماعات والحصول على الوثائق ذات الصلة ،والمشاركة في عملية التصويت على

الق اررات ،وتقديم المقترحات والتعديالت ،ويقوم مركز المراقب الدائم على محض الممارسة وال توجد أحكام
بشأنه في ميثاق األمم المتحدة ،وال يوجد حاليا دول مراقبة سوى الفاتيكان ،وفلسطين".

 حل الدولتين" :مصطلح عام يدل على تسوية للصراع االسرائيلي -الفلسطيني على أساس التقسيم
االقل يمي لمساحة فلسطين التاريخية بين دولتين هما اسرائيل وفلسطين ،يقوم في صيغته السياسية على
أساس اقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران  ،5962أي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة،
والتي تشكل  %33من مساحة فلسطين التاريخية ،تقوم جنبا الى جنب على أساس االعتراف المتبادل مع
دولة اسرائيل القائمة أصال منذ العام  5941على نحو  %21من مساحة فلسطين التاريخية ،وعادة يتم
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ربط التسوية الواردة بإضافة جملة مبهمة حول ايجاد حل "عادل" لقضية الالجئين الفلسطينيين ،وترتبط

هذه التسوية عادة بقراري األمم المتحدة رقم ."001 ،343
مقدمة:

ن اضل الشعب الفلسطيني على مدار عشرات السنوات من اجل حق تقرير المصير و نيل الحرية ،واتبع
ألجل ذلك شتى الوسائل من المقاومة الشعبية حتى الدبلوماسية ،وقد لعبت منظمة التحرير الفلسطينية
دو ار مهما في العمل الدبلوماسي ،وقد حصلت على عضوية األمم المتحدة كحركة تحرر بصفة كيان

مراقب سنة 1974م ،ثم سعت السلطة الفلسطينية من خالل العمل الدبلوماسي الجاد الى الحصول
على العضوية الكاملة لفلسطين سنة 2011م من خالل مجلس األمن ،ولكن باء هذا المطلب بالفشل،

لذلك فقد توجهوا مرة أخرى سنة 2012م للجمعية العامة من اجل الحصول على عضوية الدولة المراقب
وهي صفة اقل من العضوية الكاملة ،وقد نجحت في الحصول عليها بالفعل.
وقد صوتت غالبية دول االتحاد االوروبي االعضاء في الجمعية العامة باألمم المتحدة لصالح قرار

حصول فلسطين على عضوية المراقب ،رغم الضغوطات األمريكية واالسرائيلية عليها ،مما يعني بداية
د خول منحنى سياسي جديد لدى االتحاد االوروبي للعب دور أكثر تأثي ار واستقاللية تجاه القضية

الفلسطينية ،مما استدعى الباحثة الى دراسة هذا التغير آثاره السياسية في الفترة ما بين ،2116-2112

وهذا ما ستتطرق اليه الدراسة.
مشكلة الدراسة:

ما أثر حصول فلسطين علة عضوية األمم المتحدة على سياسة االتحاد االوروبي تجاه القضية
الفلسطينية في الفترة ما بين عامي ()2116-2112؟

التساؤالت الفرعية:
 ما التطور التاريخي النضمام فلسطين في االمم المتحدة منذ 2112-1974؟

 ما مواقف دول االتحاد االوروبي من التصويت على عضوية فلسطين في االمم المتحدة
سنة2112؟

 ما مستقبل سياسة االتحاد االوروبي تجاه القضية الفلسطينية عامة واالعتراف بالدولة
الفلسطينية خاصة؟
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مدخل الدراسة :عضوية فلسطين في األمم المتحدة:
ظل حلم قيام الدولة الفلسطينية يراود الفلسطينيين في شتى أنحاء العالم ،ولطالما عانى هذا الشعب وكافح

حتى يحصل على حقوقه وانتزاعها ،فقام شعباً وقيادةً باتباع كافة الطرق من المقاومة الشعبية حتى
دور
الدبلوماسية ،فالعمل الدبلوماسي ليس بجديد على الفلسطينيين ،فقد لعبت منظمة التحرير الفلسطينية ًا

مهما في العمل الدبلوماسي ،وقد حصلت على عضوية األمم المتحدة كحركة تحرر بصفة مراقب سنة
ًّ

5924م ،ثم سعى الرئيس الفلسطيني "أبو مازن" ومعه و ازرة الخارجية متمثل ًة بكافة طواقمها في الداخل
والخارج من خالل العمل الدبلوماسي الجاد إلى الحصول على عضوية فلسطين كعضو كامل العضوية

سنة 3355م ،ثم توجهت نحو الحصول على صفة دولة مراقب سنة 3353م ،عندما لم ينجح المسعى
األول في األمم المتحدة ،وذلك كمدخل إلحالل السالم والحصول على الدولة وحل بعض القضايا العالقة

في ظل جمود عملية السالم وفشل المفاوضات ."Negotiations

مراحل عضوية فلسطين في األمم المتحدة منذ 2112-1714م:
بدأت عالقة هيئة األمم المتحدة السياسية والقانونية مع القضية الفلسطينية فور وضع حكومة االنتداب

البريطاني موضوع انتدابها لفلسطين " "British Mandate for Palestineعلى جدول أعمال الجمعية
العامة ،للبت في مصيره واستم ارره ،ولحسم الجمعية العامة للمسألة الفلسطينية ،وتسوية وضعها القانوني

فور زوال االنتداب البريطاني نهائياً عنها (الريس3353 ،م).

وبناء على ذلك قررت الجمعية العامة في العام 5942م تشكيل اللجنة الخاصة لألمم المتحدة بشأن
ً
فلسطين "إنسكوب" " ،"U.N.C.O.Pوبعد استماع هذه اللجنة إلى كل من سلطة االنتداب والعرب

واليهود ،أعدت تقري اًر إلى الجمعية العامة بينت فيه مواقف العرب واليهود ،وحجم كل فئة منهم ،وقدمت
خالله اقتراحين مختلفين ،األول  ،وهو قرار األغلبية ،وينص على إنشاء دولتين في فلسطين ،وتكون
مدينة القدس تحت إشراف األمم المتحدة ،أما الثاني ،وهو قرار األقلية ،فيهدف إلى إنشاء دولة اتحادية

فيدرالية ،مكونة من دولتين عربية ،وأخرى يهودية ،وقد قبلت الجمعية العامة االقتراح األول وطرحته
للتصويت ،بينما رفضت االقتراح الثاني (عمرو3331 ،م ،ص.)53-55

وبهذا الصدد ،أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة " "General Assemblyخالل دورتها الثانية

(الريس3353 ،م) المنعقدة بتاريخ  39نوفمبر 5942م قرارها الشهير رقم  515الذي أصدرته األمم
المتحدة ،ويقضي بإقامة دولة يهودية ،وأخرى عربية في فلسطين (منصور2114 ،م ،ص ،)83حيث

ُمنحت األول ى بموجب هذا القرار حوالي ( )%16.42من إجمالي مساحة فلسطين ،في حين ُمنحت
وخصص ما تبقى والبالغ نسبته ( )%3.61من مجمل
الثانية ما نسبته ( )%43.11من مساحة فلسطينُ ،
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استنادا لمضمون القرار تحت نظام الوصاية الدولية*5
اإلقليم الفلسطيني لمدينة القدس التي تم وضعها
ً
(الريس3353 ،م).
ترى الباحثة أن هذا القرار رقم  515يعتبر هو السند القانوني الذي قامت على أساسه دولة "إسرائيل"،
بناء على قرار من األمم المتحدة ،وفي المقابل لم يتم إنشاء
وهي الدولة الوحيدة في العالم التي أُنشئت ً
دولة للفلسطينيين والتي نص عليها القرار.

أوًال -عضوية منظمة التحرير الفلسطينية في األمم المتحدة:

شكل العام 5924م نقطة التحول المفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية ببعدها الدولي الرسمي ،ولعل
أحد أهم األحداث فيه هو منح منظمة التحرير الفلسطينية مركز كيان مراقب في األمم المتحدة ،حيث

حيز في النظام الدولي الرسمي (توام3350 ،م ،ص.)42-46
راحت تشغل ًا
ثانيا -اشكالية العضوية الكاملة :2111
ً

وفًقا للمادة  4من ميثاق األمم المتحدة ،فالعضوية مفتوحة لجميع الدول المحبة للسالم والتي تقبل
االلتزامات الواردة في ميثاق األمم المتحدة ،ويتم قبول الدول في عضوية األمم المتحدة بموجب قرار من

بناء على توصية من مجلس األمن.
الجمعية العامة ً

ولذلك فقد تقدمت فلسطين نحو مجلس األمن بطلب للحصول على العضوية الكاملة سنة  3355فيما
عرف آنذاك ب"استحقاق أيلول" ،ولكنها فشلت في هذا المسعى نظ ار ألنها لم تستطع الحصول على عدد

االصوات الالزمة.
يمكن القول إن قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في األمم المتحدة تعتبر مسألة سياسية بحتة تحسم

استنادا إلى نصوص ميثاق األمم المتحدة ولوائح الجمعية العامة ،أو حسب انطباق
بالتصويت ،وليس
ً
عناصر قيام الدول ومعايير االعتراف بها (أبو كوش3355 ،م).

ثال ًثا -عضوية الدولة المراقب الغير عضو :2112

إن الحصول على عضوية الدولة المراقب في األمم المتحدة ال يتطلب سوى غالبية بسيطة في الجمعية

العمومية ،وال يمكن للدول الكبرى في مجلس األمن استخدام حق النقض "الفيتو" " "Vetoإلجهاض
الطلب كما هو الحال بالنسبة لوضع "دولة كاملة العضوية".

وتعود هذه الممارسة إلى عام 5946م ،عندما وافق األمين العام على تعيين الحكومة السويسرية "دولة
اقبا دائماً" لدى األمم المتحدة ،والتي أصبحت دول ًة كامل ًة العضوية بتاريخ  53سبتمبر( 3333الجزيرة
مر ً
نت3353 ،م).
* 0نظام الوصاية الدولية :هو مصطلح سياسي قانوني دولي؛ يقصد به خضوع إقليم معين إلدارة دولة أخرى ،طبقاً لشروط خاصة،
تتضمنها اتفاقية تعقد بينهما ويشرف على تنفيذها "مجلس الوصاية" التابع لمنظمة األمم المتحدة.
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يذكر أنه في الوقت الحالي ،ال يوجد سوى دولتين تتمتعان بصفة دولة مراقب غير عضو"Non-
 "member Observer Statesفي الجمعية العامة في األمم المتحدة ،وهما على التوالي :دولة

"الفاتيكان" (الكرسي الرسولي) ،ودولة فلسطين (وادي3350 ،م).

وليس هناك أي أحكام بخصوص الدولة غير العضو في ميثاق األمم المتحدة ،والشرط الوحيد لقبول دولة

ليست لها صفة عضوية في األمم المتحدة أن تكون
عضوا في واحدة أو أكثر من وكاالت األمم المتحدة
ً
المتخصصة ،وهي من الشروط التي تضعها الجمعية العامة وفق تصوراتها لكل حالة (ثابت3354 ،م،
ص.)66
بطلب من الرئيس محمود عباس قام مندوب السودان بتاريخ  39نوفمبر 3353م بتقديم مشروع قرار "حول
وضع فلسطين في األمم المتحدة" ،نياب ًة عن مجموعة من الدول التي تبنت المشروع منها "األرجنتين"،
واإلمارات ،ومصر ،والمغرب ،و"إندونيسيا" ،و"كوريا الجنوبية" ،و"زيمبابوي" ،وغيرها من الدول" ،بهدف

رفع مكانة فلسطين في األمم المتحدة من كيان مراقب إلى دولة مراقب ،ويؤكد على الحقوق غير القابلة
للتصرف للشعب الفلسطيني ،وحقه في تقرير مصيره واقامة دولته (موقع شبكة إسراج2112 ،م).
في ضوء ذلك تم طرح الطلب على أعضاء الجمعية العامة في األمم المتحدة وتمت صياغة قرار الجمعية
العامة لألمم المتحدة رقم ( )59/62حول( :مركز فلسطين في األمم المتحدة) وذلك للتصويت عليه في

اجتماعها السابع والستين بتاريخ  39نوفمبر 3353م ،وجاءت نتائج التصويت لصالح منح فلسطين صفة
دولة غير عضو "مراقب" في األمم المتحدة ،ويرقي القرار مرتبة فلسطين من كيان مراقب غير عضو إلى

دولة مراقب غير عضو (وادي3350 ،م) ،وقد قام األمين العام لألمم المتحدة "بان كيمون" بإعالن
فلسطين دولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة بذات الجلسة (موقع شبكة إسراج2112 ،م) ،وقد أيد

القرار  501دولة ،وعارضته  9دول ،وامتنع عن التصويت  45دولة ،وتغيبت خمس دول (وادي،
.)3350

كما وتشير الباحثة إلى أن تاريخ الحصول على عضوية الدولة المراقب يصادف تاريخ اليوم العالمي
للتضامن مع الشعب الفلسطيني "International Day of Solidarity with the Palestinian

( "peopleمجلة شؤون فلسطينية3350 ،م ،ص.)396

ان حصول فلسطين على عضوية الدولة المراقب في األمم المتحدة تعتبر خطوة مهمة من أجل تحقيق

االعتراف النهائي والكامل والفعلي بالدولة الفلسطينية ،كما أنها تكشف رغبة غالبية الدول بتصحيح مسار

ابتداء من قرار التقسيم  515سنة 5942م ،باإلضافة الى أنها قد
التاريخ المجحف بحق الفلسطينيين
ً
ساهمت في إعادة القضية الفلسطينية للمربع األول من دائرة اهتمام المجتمع الدولي وسط تراجع لالهتمام
بها فيما سبق خاصة بعد ما يسمى بالربيع العربي ،كما اعتبر هذا النجاح بمثابة هزيمة دبلوماسية
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وسياسية للجانب اإلسرائيلي ،وحليفتها األول ى "الواليات المتحدة األمريكية" التي لطالما حاولت جاهدة
إلفشال هذه الخطوة.
إن حصول فلسطين على الكثير من االمتيازات السياسية والقانونية ،وباألخص إنهاء االدعاء اإلسرائيلي
أن األراضي الفلسطينية هي "أراضي متنازع عليها" ،حيث أصبحت "دولة تحت االحتالل" ،باإلضافة إلى
انضمامها للمنظمات الدولية واالتفاقيات والمعاهدات الدولية ،وباألخص معاهدة "روما" ،يشكل أهمية بالغة

في سبيل الحصول على الحقوق الفلسطينية ومحاسبة ومعاقبة الجانب اإلسرائيلي على انتهاكاته المستمرة

وعدم وفاءه بالق اررات والمواثيق الدولية ،مع التأكيد على عدم المساس بالمكانة القانونية والسياسية لمنظمة

التحرير الفلسطينية بعد حصول فلسطين على عضوية الدولة المراقب.
الدراسة:
سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفلسطينية:

ور ملموساً في عملية التسوية السلمية للقضية الفلسطينية ،وذلك على
لعب االتحاد األوروبي بشكل عام د ًا
الرغم من الهيمنة األمريكية على مسار المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية.
يتناول هذا الفصل استعراضاً عاما لسياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفلسطينية ودور االتحاد
األوروبي في تسوية القضية الفلسطينية ،باإلضافة الى تناوله لموقف االتحاد األوروبي من التصويت على
قرار قبول فلسطين كدولة مراقب في األمم المتحدة سنة3353م ،واهم التطورات السياسية في سياسة

االتحاد االوروبي في الفترة ما بين 3356-3353م.
المبحث األول :سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفلسطينية:
يعتبر االتحاد األوروبي حسب األدبيات التي تناولت دراسته من أهم الفواعل الدوليين المؤثرين في حل

القضية الفلسطينية والصراع العربي-اإلسرائيلي ،واحالل السالم بشكل عام في منطقة الشرق األوسط،
جنبا إلى جنب بسالم ،وقد
وموقفه الثابت من الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي هو مبدأ حل الدولتين تعيشان ً
بدء من تبني وثيقة شومان 5925م ،مرو اًر
قام بطرح ورعاية العديد من المبادرات لتسوية هذا الصراعً ،

بإعالن البندقية 5913م ،مؤتمر مدريد 5995م ،اتفاقية الشراكة األورومتوسطية 5991م ،قمة فلورنسا

5996م ،ودوره في اللجنة الرباعية وخارطة الطريق 3335م ،وغير ذلك ،وصوالً إلى موقفه من عضوية
فلسطين كدولة مراقب باألمم المتحدة حيث صوتت غالبية دول االتحاد األوروبي لصالح القرار سنة

3353م وما تال ذلك من تطورات سياسية مهمة.
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المطلب األول :رؤية االتحاد األوروبي لتسوية القضية الفلسطينية وأسباب ودوافع االهتمام بها:
أوًال -رؤية االتحاد األوروبي تجاه تسوية القضية الفلسطينية" "The Palestinian Causeوعملية

السالم ":"Peace process

يؤكد االتحاد األوروبي على مجموعة من المبادئ والركائز في رؤيته لحل القضية الفلسطينية ،وفي جميع
مبادرات التسوية السلمية للصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي ،والتي تتمثل في:
 االستناد إلى ق اررات األمم المتحدة  343و ،001والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره،
جنبا إلى
وتحقيق األمن من خالل حل إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط حزيران /يونيو 5962م ً
ار،
ار وتكرًا
جنب مع "إسرائيل" ،وهذا هو الموقف الثابت الذي لطالما أكد االتحاد األوروبي عليه مرًا
والذي تقبل به فلسطين ولكن بالمقابل فإن "إسرائيل" تفعل كل ما يعرقل ويفشل حل الدولتين وكل

االتفاقيات والمعاهدات التي يقوم االتحاد األوروبي بطرحها بين الجانبين (سليم3353 ،م).
 األخذ بعين االعتبار أن أمن "إسرائيل" هو أحد المنطلقات اإلستراتيجية للموقف األوروبي من القضية
الفلسطينية (مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات3353 ،م ،ص.)63
 الرفض األوروبي لسياسة التوسع في االستيطان " ،"The Israeli settlementواعتبارها غير
شرعية وتتعارض مع جهود السالم.

 أن القدس الشرقية جزٌء من األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 5962م (الجاسور3332 ،م ،ص.)309
ثانيا -أسباب ودوافع اهتمام االتحاد األوروبي بتسوية القضية الفلسطينية:
ً
حيث يمكن الحديث عن أهم هذه األسباب كما يلي (طافش2111 ،م ،ص:)53
دور محوري في السياسة التي تتعلق
 رغبة االتحاد األوروبي (خاصة "فرنسا") في أن يكون ألوروبا ٌ
بمنطقة الشرق األوسط.
 االقتناع األوروبي بعدم البقاء مكتوفي األيدي تجاه ما يحدث في الجنوب من اضطرابات اقتصادية
وأمنية ،وأنهم بالفعل قد أخطئوا عندما أداروا ظهرهم للمنطقة العربية لسنوات طويلة ،وتركوا الساحة

فارغة أمام الدبلوماسية األمريكية.

 مخاوف االتحاد األوروبي من أن استمرار الصراع في الشرق األوسط السيما الصراع الفلسطيني-
اإلسرائيلي يهدد مصالحه في المنطقة ،باإلضافة لمخاوفه من انتقال الخطر داخل االتحاد األوروبي

بواسطة الجاليات العربية المقيمة في االتحاد األوروبي.
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المطلب الثاني :دور االتحاد األوروبي في القضية الفلسطينية:
منذ سبعينات القرن الماضي واالتحاد األوروبي يعتمد على سياسة التمويل ،والدعم االقتصادي إلثبات
نفسه وتعزيز وجوده في الساحة الدولية ،ومازال فاعالً اقتصاديًّا ومموالً أكثر منه فاعالً سياسيًّا ،ويعود

ذلك إلى مسؤوليه وآلياته (أبو العز3354 ،م) ،ولكن ما زال االتحاد األوروبي يحمل المبادئ نفسها التي

تقوم باألساس على حل الدولتين ،وهو أكبر مانح لجهود بناء الدولة الفلسطينية (مركز البيان للدراسات

والتخطيط3351 ،م ،ص.)53
حيث تهدف سياسة االتحاد األوروبي إلى التعاون السياسي مع السلطة الوطنية الفلسطينية ،إضاف ًة إلى أن
أيضا لخلق ظروف تدعم تنفيذ حل الدولتين
الدعم المالي واالقتصادي من دول االتحاد األوروبي موجه ً

(هاور3351 ،م ،ص.)549

أوًال -الدور االقتصادي لالتحاد األوروبي في القضية الفلسطينية:
لقد اهتم االتحاد األوروبي بشكل أساسي في دوره االقتصادي الداعم لعملية السالم التي تأسست في

أيضا المساعدات
"مدريد"
ابتداء من سبتمبر 5995م ،وفي إطار هذا الدور االقتصادي األوروبي ،جاءت ً
ً
المهمة التي قدمها االتحاد األوروبي وأعضائه بطريقة انفرادية للسلطة الفلسطينية (خالف ،نافع5992 ،م،

ص ،)331ومع التوقيع على اتفاقية "أوسلو" 5990م فقد أصبح الدور األوروبي أكثر تحديداً ،حيث أصبح
هناك تقسيم ضمني لألدوار بين كل من الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي ،حيث أصبحت

الواليات المتحدة األمريكية هي الممول لـ"إسرائيل" ،بينما لعب االتحاد األوروبي دور الراعي المتميز

للسلطة الوطنية الفلسطينية (ماركو3333 ،م ،ص ،)24لقد ساهم االتحاد األوروبي ببرامج التنمية منذ
العام 5990م من خالل تقديم منح للسلطة الوطنية الفلسطينية شملت مساعدات للالجئين ،وتمويل مشاريع
مشتركة مع المنظمات األوروبية غير الحكومية ،ومساعدات من البنك الدولي (فهمي5994 ،م،

ص ،)556باإلضافة إلى مشاريع زراعة وانتاج وبنية ومياه وتعليم ،وبناء المؤسسات والمساعدة الفنية
والبحوث وغير ذلك (إسماعيل3355 ،م ،ص ،)51كما أن إعالن برشلونة الذي تم إعالنه في العام

5991م تعامل فيه االتحاد األوروبي مع السلطة الوطنية الفلسطينية كشريك له كامل الحقوق ،والدعم على

قدم المساواة كباقي دول الشرق األوسط (صحيفة الحياة الجديدة3332 ،م).

وبذلك يكون االتحاد األوروبي من أول األطراف التي تحركت منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بهدف تطوير االقتصاد الفلسطيني ،وتحقيق تعاون اقتصادي إقليمي تكون فيه الريادة لالتحاد األوروبي
في إطار المفاوضات متعددة األطراف (إسماعيل3355 ،م ،ص.)51
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ثانيا -الدور السياسي لالتحاد األوروبي في القضية الفلسطينية:
ً
ترى الباحثة أن االتحاد األوروبي قد حاول لعب دور سياسي من خالل تقديمه للعديد من مبادرات التسوية

–كما أوردنا سابًقا -ورؤى لحل الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي ،باإلضافة إلى تبنيه مبدأ الحل القائم على

جنبا إلى جنب بسالم وأمن" وتأكيده على هذا المبدأ دائما ،إلى جانب تبنيه الق اررات
"دولتين تعيشان ً
األممية الخاصة بالقضية الفلسطينية السيما  343و ،001كما حاول لعب دور سياسي تجاه الصراع وحل
القضية الفلسطينية من خالل مشاركته في اللجنة الرباعية ،ومحاولته للعب دور سياسي غير مباشر من
خالل محاولة التأثير على الموقف السياسي الفلسطيني وتطور العملية السلمية من خالل الدعم المالي

للسلطة الفلسطينية.
ولكن رغم التصريحات األوروبية "المتقدمة" تجاه القضية الفلسطينية ،إال إن االتحاد األوروبي لم يستطع
تحقيق أي نفوذ سياسي على أطراف الصراع ،وتبعاً لذلك لم ينجح في تنفيذ بياناته وسياساته -التي

تناولناها سابًقا من خالل مبادرات التسوية للقضية الفلسطينية(-أبو العز3354 ،م) ،رغم أن االتحاد يمتلك

الكثير من الوسائل السياسية واالقتصادية واإلعالمية بل والعلمية للضغط على "إسرائيل" (الحمد،

3331م).
فقد عانى االتحاد األوروبي من هوة واضحة بين السياسات والطموحات المعلنة ،والدور الفعلي لهذه
السياسات على أرض الواقع (الرحباني3353 ،م ،ص ،)53فال الدولة الفلسطينية الموعودة أُقيمت ،وال
االستيطان توقف ،وال توقفت السياسات أحادية الجانب في القدس ،بل على العكس تعايشت "إسرائيل" مع

االنتقادات األوروبية اللفظية (سليمان3356 ،م) ،ورغم محدودية هذا الدور السياسي فما زال االتحاد

األوروبي ملتزماً بالدور االقتصادي لما له من انعكاسات مهمة على المستوى السياسي ،فهو لن يستطيع
وقف مساعداته إلدراكه أوالً ،أن خطوته تعني فقدانه مكانه على طاولة المفاوضات .ثانياً ،وقف

المساعدات يعني انهيار األجهزة األمنية الفلسطينية ،وبالتالي انهيار عملية السالم وتنامي اإلرهاب ووقف

أخير ،وقف المساعدات يعني فقدان اإلحساس بالراحة النفسية التي تمنحها المساعدات
التعاون لقمعه .و ًا
األوروبية لصناع القرار األوروبيين لتعويضهم عن عجزهم السياسي (أبو العز3354 ،م).
المبحث الثاني :موقف االتحاد األوروبي من التصويت على قرار قبول فلسطين كدولة مراقب سنة

2112م:

إن قرار االعتراف الدولي بفلسطين كدولة مراقب غير عضو قد تبين من خالله وجود تحول كبير في

مواقف بعض دول االتحاد األوروبي (الطراونة3353 ،م) ،سوف نرى في هذا المبحث بوادر هذا التحول
من خالل تصويت غالبية دول االتحاد األوروبي لصالح القرار.
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المطلب األول :خلفية حول موقف دول االتحاد األوروبي من عضوية فلسطين في األمم المتحدة:
ترى الباحثة أنه ومنذ أن طلبت فلسطين الحصول على العضوية الكاملة سنة 3355م وعرضت ذلك على
مجلس األمن في األمم المتحدة ،لم يخرج االتحاد األوروبي بموقف موحد تجاه التصويت لالعتراف

بالعضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في األمم المتحدة ،ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها تعرض عدة دول في
االتحاد األوروبي لضغوطات من اإلدارة األمريكية واللوبيات اليهودية في أوروبا أيضا.

ورغم ذلك فقد اعتبر البرلمان األوروبي طلب عضوية دولة فلسطين الذي تقدمت به السلطة الوطنية

الفلسطينية لدى األمم المتحدة شرعياً (مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات3353 ،م ،ص.)30

لذلك فقد وجد االتحاد األوروبي الحقاً ،عند طلب فلسطين الحصول على عضوية الدولة المراقب سنة
3353م ،أن في طرح األمر على الجمعية العامة الحل األمثل لتجنب االنقسام السابق داخل االتحاد

األوروبي.
وقد عرضت "فرنسا" على الرئيس "محمود عباس" سنة 3355م التوجه إلى الجمعية العامة ،ليس من أجل

االعتراف بالدولة الفلسطينية ،بل لتحسين وضع منظمة التحرير الفلسطينية في الجمعية العامة ،وأنه من

الممكن أن تدعم الدول األوروبية هذا المطلب الفلسطيني (كنفاني3355 ،م) ،وهذا يشير إلى أنها أقرب

في تأييدها للعضوية المراقبة من العضوية الكاملة.

أما بخصوص موقف االتحاد األوروبي قبيل التصويت على عضوية الدولة المراقب ،فيجب القول أنه
ورغم موقف االتحاد األوروبي بشكل عام من الدولة الفلسطينية ،وصدور أكثر من بيان باسم رئاسة

االتحاد األوروبي ،والمجلس األوروبي والبرلمان األوروبي يتضمن كافة العناصر التي تتوافق عليها دول
االتحاد األوروبي ،إال إن هذه المواقف لم تُنهى حالة االنقسام بين دول االتحاد األوروبي حول عضوية
الدولة المراقب قبيل التوجه لألمم المتحدة (عريقات3353 ،م ،ص ،)36-31حيث هددت "بريطانيا" وهي
عضو دائم في مجلس األمن ،باالمتناع عن التصويت إذا لم تتم تلبية شروطها السيما عودة الفلسطينيين

إلى طاولة المفاوضات لبحث إقامة دولة فلسطينية ،كما أنها علقت قبول عضوية فلسطين في األمم

المتحدة بالحصول على ضمانات بأن الفلسطينيين سيعدلون عن حقهم باللجوء إلى الهيئات القضائية
خصوصا المحكمة الجنائية الدولية (وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية3353 ،م).
الدولية لمقاضاة "إسرائيل" ،و
ً
المطلب الثاني :مواقف الدول األعضاء في االتحاد األوروبي من التصويت على القرار عند طرحه على
الجمعية العامة في األمم المتحدة:

توجهت دول االتحاد األوروبي والبالغ عددها  32دولة عند التصويت على عضوية الدولة المراقب (حيث

عضوا بعد في االتحاد األوروبي ،حيث انضمت سنة 3350م) ،إلى هيئة األمم المتحدة
لم تكن "كرواتيا"
ً
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بتاريخ  39نوفمبر 3353م للتصويت على قرار الجمعية العامة رقم ( )67/19حول "مركز فلسطين في
األمم المتحدة" ،ورفع مكانة فلسطين لتحصل على عضوية الدولة المراقب في األمم المتحدة ،وكانت نتائج

تصويتهم تجاه القرار كالتالي:
جدول

رقم

()1

نتائج

في األمم المتحدة سنة 2102م

تصويت

دول

الدول التي صوتت ب"نعم"

االتحاد

األوروبي

الدول التي صوتت بـ"ال"

على

قرار

قبول

فلسطين

كدولة

مراقب

الدول الممتنعة عن التصويت

"فرنسا" ،إيطاليا ،السويد ،أسبانيا ،بلجيكا ،جمهورية التشيك

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

اليونان ،البرتغال ،النمسا ،لوكسمبورغ،

وايرلندا الشمالية ،ألمانيا ،سلوفيينيا،

الدنمارك ،أيسلندا ،فنلندا ،قبرص ،مالطا،

سلوفاكيا ،رومانيا ،بلغاريا ،هولندا،

إيرلندا.

بولندا ،إستونيا ،هنغاريا ،التفيا

ترى الباحثة فيما يخص الدول التي أيدت القرار ،أن تصويت دول أوروبا الغربية على وجه

الخصوص لصالح القرار ،وباألخص دول مثل "فرنسا" التي تعتبر حليف وشريك اقتصادي لـ"إسرائيل"،
إنما يعتبر إشارة حول تغير الفت في السياسية الدولية واألوروبية لصالح القضية الفلسطينية.

كما أنه من الجدير بالذكر اإلشارة هنا إلى الضغوطات التي مارستها "إسرائيل" على العديد من

الدول ومنها دول االتحاد األوروبي ،حيث َوضعت وثيقة ُسميت "إعاقة الخطوة الفلسطينية في األمم
المتحدة – توجيهات للعمل" أكدت فيها أن على "إسرائيل" تقليل عدد الدول التي ستعترف بفلسطين
ٍ
وبخاصة الدول األوروبية منها ،من خالل إظهار أن هدف الخطوة الفلسطينية هو المس بشرعية دولة

"إسرائيل" ،وتحطيم المبدأ الذي قامت عليه المفاوضات ،كما أكدت على ضرورة التوجه لكل مراكز القوى،
والمنظمات اليهودية ،والمنظمات غير الحكومية الصديقة لـ"إسرائيل" وألي دولة مهما قل شأنها بهدف

إقناع هذه الدول بعدم التصويت أو االمتناع عن التصويت على ضم فلسطين كدولة مراقب (الهندي،

3350م ،ص.)335
كما ترى الباحثة أنه وبمقارنة الدولة المعارضة ،والدول الممتنعة مع مجموع الدول المؤيدة للقرار ،والتي
من ضمنها دول من "أوروبا الغربية" ،يتبين أن االتحاد األوروبي يتجه نحو نصرة القضية الفلسطينية،

وتبني سياسة أكثر إيجابية تجاهها ،فهناك اتفاق على ضرورة وجود إطار جديد للمفاوضات الفلسطينية-
اإلسرائيلية ،حيث فقدت الكثير من الدول األوروبية الثقة إلى حد ما بالمفاوضات المباشرة فقط كوسيلة

لحل القضية الفلسطينية حيث سادها الجمود والفشل ،كما أنها فقدت الثقة بجدية الطرف اإلسرائيلي في

رغبته بالوصول إلى سالم دائم على أساس حل الدولتين ،فهو ما فتئ ينتهك كافة االتفاقيات ،وحقوق
اإلنسان ،باألخص في ظل التوسع االستيطاني المستمر ،األمر الذي يتعارض مع مبادئ دول االتحاد
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األوروبي الذي أصبح يسعى لدور فعال ،خالق وايجابي وأكثر تجاوباً مع آراء ومطالب الشعوب

األوروبية.

المبحث الثالث :تطور سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفلسطينية بعد حصول
فلسطين على عضوية الدولة المراقب سنة 2102م:

منذ حصول فلسطين على عضوية الدولة المراقب في األمم المتحدة سنة 3353م ،ووقوع الحرب
اإلسرائيلية المدمرة على قطاع غزة سنة 3354م ،وصوالً إلى انهيار جهود السالم التي رعاها وزير
الخارجية األميركي "جون كيري" في عام 3354م ،توصلت دول االتحاد األوروبي إلى إدراك حقيقة عدم
جدية "إسرائيل" في إعادة إحياء السالم رغم كل المبادرات واالتفاقات التي رعاها االتحاد األوروبي بين

الجانبين.
تأكيدا على موقف دول االتحاد األوروبي اإليجابي بعد أن شجعت السلطة الوطنية الفلسطينية بالتوجه
و ً
نحو األمم المتحدة سنة  3353م وتأييد أغلبية هذه الدول لقرار حصول فلسطين على صفة دولة مراقب،
فقد تطورت سياسة االتحاد األوروبي تجاه القضية الفلسطينية في الفترة ما بين (3356-3353م) ،تتمثل

اهم هذه التطورات والتي تم تناولها في هذه المبحث في اعترافات البرلمانات األوروبية بالدولة الفلسطينية،
والمبادرة السالم الفرنسية ،وتجاوب االتحاد األوروبي مع حركة المقاطعة لدولة االحتالل.
المطلب األول :اعترافات البرلمانات األوروبية بالدولة الفلسطينية ودالالت ذلك:
شهدت برلمانات دول االتحاد األوروبي خالل سنتي 3354م و3351م حركة واسعة من االعترافات بدولة
فلسطين "European Parliament Recognitions of Palestinian Statehood In

 ،"Principleوهو يعتبر حراكاً يستحق الدراسة ،ألن هذه البرلمانات ولزمن ليس بعيد كانت تعد "إسرائيل"
دولة صديقة وحميمة لها ،وكانت تساندها حتى في ادعاءاتها التي روجتها بأنها دولة ُمعتدى عليها من
قبل األمة العربية التي تعيش وسطها وعلى أرضها ومن قبل المقاومة الفلسطينية ،وهي برلمانات ذات
الدول التي دعمت قرار إنشاء دولة لليهود على أرض فلسطين عام 5941م بصدور قرار مجلس األمن

رقم  515للعام 5942م (أبو ناصر3351 ،م).
أوًال -اعترافات البرلمانات األوروبية بالدولة الفلسطينية:
في البداية أعلنت "السويد" االعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية كدولة مستقلة ذات سيادة طبًقا لخطوط عام
5962م ،وبدء التبادل والتمثيل الدبلوماسي بين الجانبين ،وقد َّ
خلف هذا القرار جدالً كبي اًر وراءه بسبب
وزنها داخل أوروبا وسمعتها كدولة محايدة ومساندة للحريات (صحيفة الحدث3351 ،م).
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ثم تتالت بعد ذلك االعترافات البرلمانية من دول االتحاد األوروبي (من دول أوروبا الغربية) بالدولة
الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران /يونيو 5962م ،حيث شملت هذه االعترافات البرلمان

البريطاني ،واإلسباني ،والفرنسي ،واإليرلندي ،والبلجيكي ،والبرتغالي ،وبرلمان لكسمبورغ ،وايطاليا،

واليونان ،والبرلمان األوروبي (جرابعة3356 ،م ،ص.)0
ثانيا -أسباب توجه البرلمانات األوروبية لالعتراف بالدولة الفلسطينية:
ً
ان توجه برلمانات بعض دول االتحاد األوروبي نحو االعتراف بالدولة الفلسطينية ،له عدة تفسيرات

ودالالت ،ومنها (جرابعة3356 ،م ،ص:)6-1


تالشي خيار حل الدولتين الذي دعمه االتحاد األوروبي :حيث بدأت بعض دول االتحاد

عاما ،بدأ تدريجيًّا يتالشى،
األوروبي تدرك أن خيار حل الدولتين الذي دعمته ألكثر من ثالثين ً
ٍ
وبخاصة مع توسع االستيطان وتوقف عملية السالم.


سعي االتحاد األوروبي للحيلولة دون انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية :أي بمثابة رسالة دعم

وتأي يد واضحة للرئيس الفلسطيني محمود عباس للحفاظ على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنع
انهيارها؛ حتى ال يظهر بديل فلسطيني قد يرفض عملية السالم وحل الدولتين.



تغير في المزاج األوروبي على المستوى الشعبي :لقد بدأت حركة من التململ والرفض الشعبي

األوروبي تظهر ،وبوضوح ،تجاه السياسات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين؛ وذلك منذ الحرب اإلسرائيلية
المدمرة على قطاع غزة عام 3354م؛ ونتيجة لذلك ،تعززت كثافة حمالت التضامن والوقفات
االحتجاجية والمسيرات الداعمة للحقوق الفلسطينية والمطالِبة بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي.
المطلب الثاني :مبادرة السالم الفرنسية :2102
أوًال -تعريف بالمبادرة الفرنسية وأهدافها األساسية:
ويمكن تعريف المبادرة الفرنسية – والتي هي اختصار لمبادرة السالم الفرنسية في الشرق األوسطThe " -
 "French Middle-East Peace Initiativeبأنها ":مبادرة سالم بقيادة "فرنسا" تدعو إلى عقد مؤتمر

دولي للسالم " ،"International Peace Conferenceيتبعه مفاوضات ثنائية مباشرة بين طرفي
الصراع – الفلسطينيين واإلسرائيليين – برعاية مجموعة دعم دولية مكونة من االتحاد األوروبي وجامعة

الدول العربية ومجلس األمن الدولي ،تقوم هذه المفاوضات على أساس حل الدولتين وبناء على ق اررات
الشرعية الدولية ،وتحديد سقف زمني للمفاوضات ال يزيد عن عامين ،حيث تنتهي بدولة فلسطينية مستقلة

على أساس خطوط يونيو /حزيران 5962م ،وأن القدس عاصمة للدولتين (القططي3356 ،م).
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ثانيا -العوامل التي دفعت "فرنسا" لطرح المبادرة الفرنسية:
ً
في سياق تحليل العوامل التي دفعت "فرنسا" لطرح المبادرة الفرنسية ،يمكننا طرح عدة وجهات نظر
مختلفة ،ومنها:
 أن "فرنسا" تسعى لمأل الفراغ الناشئ منذ فشل محاوالت وزير الخارجية األميركي "جون كيري" ،التوسط
التفاق إسرائيلي–فلسطيني سنة 3354م ،ومع قرار اإلدارة األميركية باالمتناع عن محاولة أخرى
إلحياء المسيرة السياسية اإلسرائيلية–الفلسطينية ،وهي تعمل على نحو حثيث بهدف استئناف المسيرة

بمبادرتها ِ(شتاين ،بروم3356 ،م).

 محاولة دول االتحاد األوروبي بقيادة "فرنسا" الحفاظ على الوضع الراهن ،وعدم تدهوره إلى مواجهة

شاملة فلسطينية– إسرائيلية ،واإلبقاء على ما يسمى بـ"حل الدولتين" انتظا اًر لتوفر ظروف أخرى
لتحقيقه مستقبالً .فالهدف من إبقاء خيار الدولة الفلسطينية على قيد الحياة لوجود قناعة فرنسية

وأوروبية ودولية بأن موت "حل الدولتين" بالرغم من تراجع االهتمام بالقضية الفلسطينية يهدد األمن

واالستقرار ،ويغذي اإلرهاب ،ويشجع على تواصل موجات الهجرة (مركز الزيتونة للدراسات
واالستشارات3356 ،م ،ص.)0
ثال ًثا -المؤتمر الدولي للسالم في الشرق األوسط 2102م "International Middle-East

":Peace Conference

بعد االجتماع الوزاري الذي عقد بتاريخ  0يونيو 3356م ،التقى المشاركون في المؤتمر الدولي للسالم في
"باريس" بتاريخ  51يناير 3352م والذي أطلق البعض عليه مؤتمر "باريس" ،حيث يعتبر هذا المؤتمر
المرحلة الثانية من المبادرة الفرنسية ،وقد انطلقت أعمال المؤتمر بمشاركة وزراء خارجية وممثلين عن

سبعين دولة ،دون حضور الفلسطينيين أو اإلسرائيليين ،حيث رفضت "إسرائيل" المشاركة فيه ،بينما اتفق
الطرفان الفلسطيني والفرنسي على اللقاء الحقاً (موقع الجزيرة نت3352 ،م) ،كما شارك في المؤتمر
خمس منظمات دولية وهي :جامعة الدول العربية ،واألمم المتحدة ،واالتحاد األوروبي ،واالتحاد اإلفريقي،

ومنظمة التعاون اإلسالمي (همامي و أسالخانوفا3352 ،م) ،ويؤكد مؤتمر "باريس" -بشكل أساسي -على
مرجعية "حل الدولتين" ،و"سحب غطاء الشرعية عن االستيطان اإلسرائيلي" (جمعة3352 ،م).

أما بخصوص نتائج المؤتمر ،فقد ركز البيان الختامي للمؤتمر على عدة نقاط منها (وكالة معا،
3352م):
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أن ًّ
حال تفاوضياً لدولتين هما "إسرائيل" وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بسالم وأمن هو الطريق

الوحيد لتحقيق السالم الدائم ،وحق الفلسطينيين بالدولة والسيادة وانهاء االحتالل الذي بدأ عام 5962م
بشكل كامل ،وتلبية احتياجات "إسرائيل" لألمن.



حل جميع قضايا الحل النهائي على أساس قرار مجلس األمن رقم  343لعام 5962م ،والقرار رقم



التأكيد على أهمية مبادرة السالم العربية لعام 3333م كإطار شامل لحل الصراع العربي-

 001لعام 5920م ،وق اررات مجلس األمن األخرى ذات العالقة.
اإلسرائيلي.


العمل على استدامة المفاوضات من خالل مشاركة أوروبية متخصصة ورفيعة المستوى ،وحوافز

سياسية واقتصادية ،واالستمرار بالدعم المالي للسلطة الفلسطينية لبناء البنية التحتية القتصاد

فلسطيني قابل للحياة.

ابعا -أهمية المبادرة الفرنسية والمؤتمر الدولي للسالم بالنسبة للجانب الفلسطيني:
رً
ترى الباحثة في ختام الحديث عن المبادرة الفرنسية أن االتحاد األوروبي قد عبر عن اتجاهه نحو
سياسة أكثر استقاللية عن السياسة األمريكية الرافضة لتولي االتحاد األوروبي ألي دور سياسي هام

في إدارة قضايا منطقة الشرق األوسط والسيما الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي ،كما يعتبر هذا التوجه
دليل فشل دولة االحتالل اإلسرائيلي الذي مارس الكثير من الضغوطات عليه لمنع عقد المؤتمر
الدولي للسالم ،مع اإلشارة إلى أن رفض الجانب اإلسرائيلي للمشاركة في هذا المؤتمر قد أضعف إلى

حد ما من القدرة على االستفادة من مخرجاته وتوصياته والعمل على تطبيقها ،ولكن تبقى أهمية هذا

المؤتمر تتركز بشكل أساسي في انعقاده ،مما يعيد القضية الفلسطينية إلى مربع االهتمام الدولي ،يظل
تحصيل ما نص عليه المؤتمر الدولي للسالم رهن قدرة القيادة الفلسطينية واألطراف المشاركة على

االستفادة من نتائجه.
المطلب الثالث :تجاوب االتحاد األوروبي ودوله مع حركة مقاطعة "إسرائيل" ""B.D.S

أوًال -تعريف بحركة المقاطعة :هي حملة المقاطعة* 2وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على

"إسرائيل" ( ،)Boycott, Divestment and Sanctions Against Israelوالتي صارت تعرف اختصا اًر
"بحملة المقاطعة الدولية لـ"إسرائيل" أو "( "B.D.Sموقع حركة المقاطعة  ،BDSد.ت).

* 1المقاطعة :عرف معجم "ميريام-ويبستر" كلمة مقاطعة " "Boycottبأنها" رفض شراء أو مشاركة (شيء) كطريقة للتعبير عن
االحتجاج ،واالمتناع عن استخدام بضائع أو خدمات (شركة ،دولة .إلخ) حتى يحدث تغيير".
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منذ تصويت الدول األوروبية في اللجنة المتعلقة بالشؤون االجتماعية والثقافية واإلنسانية التابعة للجمعية
العامة في األمم المتحدة في نوفمبر 3350م لمصلحة قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير
المصير ،مرو اًر برصد التغير العام في المزاج السياسي األوروبي الرافض لسياسة "إسرائيل" تجاه الشعب

الفلسطيني وسياسته االستيطانية ،حيث يعتبر االتحاد األوروبي أن المستوطنات غير قانونية وفًقا للقانون

الدولي وعقبة رئيسة أمام حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية قابلة للبقاء واالستم اررية على خطوط العام

5962م ،ولذلك فقد اتجه االتحاد األوروبي لفرض مقاطعة لمنتجات هذه المستوطنات والتعاون البحثي مع
المؤسسات األكاديمية المقامة عليها كنوع من العقوبة والرفض لسياسة االستيطان اإلسرائيلي (عبد الكريم،
3354م).
إن حركة المقاطعة ليست حزباً سياسيًّا وال حركة أيديولوجية بحسب نشطاء الحركة ،بل هي حركة حقوق

إنسان عالمية ذات قيادة ومرجعية فلسطينية ،وهي تعتمد على الجهود الطوعية لألفراد والمؤسسات المؤيدة

لحقوق اإلنسان واعالء شأن القانون الدولي ،وهي ليست حك اًر على طرف سياسي أو أيديولوجي أو غير

ذلك.

تهدف حركة المقاطعة "( "B.D.Sفي الدول التي تنشط فيها) إلى إنهاء الدعم الدولي النتهاكات

"إسرائيل" للقانون الدولي من خالل إجبار الشركاء والمؤسسات والحكومات على تغيير سياساتهم ،فكلما

أصبحت "إسرائيل" ومؤسساتها وشركاؤها معزولة أكثر كلما أصبح صعباً عليها أن تمارس االضطهاد
والقمع بحق الفلسطينيين ،وهي مدعومة بذلك من اتحادات ،وكنائس ،ومن منظمات المجتمع المدني،

وحركات تمثل الماليين في جميع قارات العالم (موقع حركة المقاطعة  ،BDSد.ت)

لقد تشكلت حملة المقاطعة بشكل أساسي على قاعدة أن المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على األراضي

الفلسطينية المحتلة عام 5962م غير شرعية " ،"Illegalوبالتالي فإن كل منتجاتها غير قانونية وغير

شرعية ومخالفة للقانون الدولي باعتبار أن األراضي الفلسطينية محتلة وال يجوز لدولة االحتالل ممارسة
أية استثمارات اقتصادية أو زراعية أو صناعية أو أكاديمية فيها (حمدان3354 ،م).

ثانيا -اإلجراءات العقابية التي تطالب حركة المقاطعة" "B.D.Sبتطبيقها ضد "إسرائيل":
ً
حيث تشمل اإلجراءات العقابية حسب الموقع الرسمي لحركة المقاطعة ما يلي ( (BDS Movement

):Website, (n.d.

 المقاطعة ":"Boycott
وتشمل مقاطعة المؤسسات والنشاطات األكاديمية والثقافية والرياضية اإلسرائيلية ،كما تشمل مقاطعة

بضائع الشركات اإلسرائيلية والشركات العالمية المتواطئة في انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي.
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 سحب االستثمارات":"Divestment
تشمل بيع األسهم واالمتناع عن االستثمار في الشركات اإلسرائيلية والشركات الدولية المتورطة في جرائم
"إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني.
 فرض العقوبات ":"Sanctions
ُيقصد بها اإلجراءات العقابية التي تتخذها الحكومات والمؤسسات الرسمية واألممية ضد دولة أو جهة
تنتهك القانون الدولي بهدف إجبارها على وقف هذه االنتهاكات ،وتشمل العقوبات العسكرية والتجارية
والمالية واالقتصادية واألكاديمية والثقافية وغيرها.

ثال ًثا -المطالب األساسية لحركة المقاطعة:

إن حركة المقاطعة تدعو دول العالم إلى التجاوب معها وتنفيذ اإلجراءات الثالثة السابقة حتى تنصاع

"إسرائيل" للقانون الدولي ولمبادئ حقوق اإلنسان العالمية ( ،(Rosenberg, 2014وذلك من أجل تنفيذ

ثالثة مطالب أساسية تمكن الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير ،أال وهي (( (BDS

:Movement Website , (n.d.
 إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية ،وتفكيك الجدار العازل.
أيضا العرب
 إعطاء الحقوق األساسية للفلسطينيين الذين يحملون الجنسية اإلسرائيلية (ويطلق عليهم ً
أيضا) (خطيب،
داخل الخط األخضر وهم :مواطنون متساوون ولهم الحق الكامل بنيل حقوقهم كاملة ً
2114م ،ص ،)41وذلك من خالل حصولهم على المساواة التامة مع مواطني دولة "إسرائيل".

 احترام وصون حقوق الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم كما نص قرار األمم المتحدة
رقم .594

ابعا -تأثير حملة المقاطعة على سياسة االتحاد األوروبي ،ومؤشرات ذلك:
رً
ترى الباحثة أن فاعلية ونجاح حركة المقاطعة ظهر بشكل واضح خالل الفترة الواقعة ما بين (-3353
 3356م) ،حيث تعتقد أن حصول فلسطين على عضوية الدولة المراقب في األمم المتحدة سنة 3353م قد

ساهم في تقوية خيارات المالحقة لالحتالل اإلسرائيلي ،ومن هذا األساس استمدت حركة المقاطعة زخماً

خصوصا في دول االتحاد األوروبي ،حيث نجحت في فرض عدة أشكال
أكبر وانتشا اًر أوسع ونجاحاً أكثر
ً
من المقاطعة على دولة "إسرائيل" سواء أكانت اقتصادية أم أكاديمية وثقافية ،وذلك من خالل التأثير على

المستوى الشعبي ،وفي أوساط متعددة أخرى مثل األحزاب والبرلمانيين وشخصيات سياسية ومؤسسات

وغير ذلك من متضامنين مع القضية الفلسطينية وحقوق اإلنسان ،وسيبرز ذلك من خالل استعراض عدة

مؤشرات ودالئل.
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وكان من أهم التأثيرات لحملة المقاطعة على سياسة االتحاد األوروبي تجاه "إسرائيل" أن أصدر االتحاد
األوروبي مذكرة في يوليو 3350م تتضمن مبادئ توجيهية تحدد شروط دعم االتحاد األوروبي للمؤسسات
اإلسرائيلية أو ألنشطتها في األراضي التي تحتلها "إسرائيل" منذ حزيران /يونيو 5962م (طلب3350 ،م)،

إن الهدف من هذه التوجيهات هو "ضمان االحترام لبنود القانون الدولي المتعلقة بعدم اعتراف االتحاد
األوروبي بسيادة "إسرائيل" على األراضي التي تحتلها منذ العام 5962م وهي مرتفعات الجوالن وقطاع

غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية" (حسن وآخرون3354 ،م ،ص ،)33حيث تتضمن هذه التوجيهات
أن المنح التي يقدمها االتحاد األوروبي ستمنح فقط للكيانات اإلسرائيلية التي أنشئت في خطوط ما قبل

العام 5962م (طلب3350 ،م) ،تأتي هذه التوجهات ضمن سياسة االتحاد األوروبي الهادفة إلى تحديد
المساحات الجغرافية أو الحدود" "Territorial Scopeبين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،وباختصار الق ارر
يعني عدم اعتبار االتحاد األوروبي أن المستوطنات جزء من دولة "إسرائيل" (أبو العز3351 ،م).

خامسا -اثر المقاطعة على المستوى االقتصادي:
ً

تعتبر المقاطعة االقتصادية شكل من أشكال االحتجاج والنضال السلمي من خالل رفض منهجي وامتناع
طوعي عن استهالك منتجات شركة أو دولة ما ،أو إقامة أي عالقة اقتصادية معها ،وذلك للضغط عليها

أو إرغامها على االستجابة لمطالب محددة ،كتغيير مواقفها أو سياساتها تجاه بعض القضايا ،أو إنهاء

احتالل أرض ما ،أو وقف العدوان على بلد ما ،وذلك لما تستطيع إلحاقه بها من أضرار اقتصادية

(موسوعة الجزيرة3351 ،م).

إن التأثير االقتصادي هو األهم في هذه الحملة ،ألن االحتالل يحاول تغطية تكاليف احتالله من
استثمارات مالية كبيرة في األراضي المحتلة ،لذلك فإن حملة المقاطعة االقتصادية لـ"إسرائيل" يجب أن

تتصاعد ،ألنها ُتلحق الضرر األكبر باالحتالل ودولته باعتبار أن المحور االقتصادي له تأثيراته

وانعكاساته على المستويات األخرى ،حيث إن إلحاق الخسائر بدولة االحتالل ،وخفض أرباحها سيدفعها

في نهاية المطاف إلى إعادة النظر في االستيطان وانتاجات المستوطنات (حمدان3354 ،م).

سادسا -مستقبل حركة مقاطعة "إسرائيل" ":"B.D.S
ً

تهديدا إستراتيجياً"
لقد أثبتت حركة المقاطعة " "B.D.Sجدواها بشكل الفت ،حيث باتت "إسرائيل" تعتبرها " ً
لنظامها ،ففي سنة 3350م قررت الحكومة اإلسرائيلية نقل ملف محاربة حركة المقاطعة من و ازرة

الخارجية إلى و ازرة الشؤون اإلستراتيجية (طلب3350 ،م).

ربما لم تجبر حركة المقاطعة "إسرائيل" إلى اآلن على الركوع أمام المطالب الفلسطينية ،ولكنها -بكل

مستقبال في التأثير على ق اررات
تكز حيويًّا في تراكم اإلنجازات التي يمكن البناء عليها
تأكيد -تشكل مر ًا
ً
"إسرائيل" اإلستراتيجية ،وبالتالي تغيير قواعد اللعبة (جرابعة3351 ،م ،ص ،)1فتراكم اإلنجازات يمكن أن
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يحدث اضطرابا في السوق اإلسرائيلية أو التدفقات االستثمارية ،وهو ما يمكن أن ِ
يشكل خطوة أُولى يمكن
ً
ُ
أن تؤدي -مع الوقت -إلى تصاعد المقاطعة ضد "إسرائيل" بكافة أشكالها ،ويحد من قدرة الشركات

الف َّعال واألمثل لموارد السوق (زيدان3356 ،م) ،في
اإلسرائيلية أو المستثمرين األجانب على االستخدام َ
مثل هذا الوضع ،ستجد "إسرائيل" صعوبة في التخفيف من مخاوف المستثمرين ،والتي من شأنها أن تؤدي

المستهدفة أو تدفع مز ًيدا من الشركات إلى المقاطعة ،خاصة تلك التي
إلى انخفاض قيمة الشركات
َ
تتخوف من المالحقة القانونية في بلدانها إذا أقامت عالقات تجارية مع المستوطنات (جرابعة3351 ،م،
ص ،)1وخاصة أن ( )52دولة أوروبية قد نصحت شركاتها ومواطنيها بعدم التورط في مشاريع إسرائيلية
باألراضي المحتلة عام 5962م (الرجوب3354 ،م).

تعرض
ومما يؤكد إمكانية نجاحها هو أن العقوبات األوروبية على "إسرائيل" تذكر بحمالت المقاطعة التي َ

لها نظام "األبارتهايد"– في جنوب إفريقيا-في سنواته األخيرة ،حيث بدأ األمر كمقاطعة أكاديمية غير

منظمة في "بريطانيا" ودول في إفريقيا للنظام األبيض ،انتشر تدريجياً إلى مجاالت الرياضة والترفيه ثم
االستثمارات ،فقطع عالقات تجارية ،واضطر آخر حليفين لذلك النظام ،الواليات المتحدة األمريكية

و"إسرائيل" ،إلى المقاطعة الشاملة ،ثم سقوط نظام "األبارتهايد" العنصري (زيدان3356 ،م).

المبحث الرابع :رؤية استشرافية لسياسة االتحاد األوروبي تجاه االعتراف بالدولة الفلسطينية:

بما أن االتحاد األوروبي يشكل هيئة فوق قومية تُوحد الدول األوروبية وتمتلك عدة سلطات ،ولكنها ال
تمتلك صالحية اتخاذ الق اررات التي تتعلق بالسياسة الخارجية للدول األعضاء ،حيث تعتبرها الدول

األعضاء أنها تخص سيادتها ،من ذلك االعتراف بالدول األخرى ،فإن االتحاد األوروبي يستطيع فقط
قررات غير ملزمة ،ولعل أبرز مثال على ذلك عدم استطاعته بلورة موقف موحد لدول
وضع توصيات أو ا

االتحاد األوروبي تجاه التصويت لعضوية فلسطين كدولة مراقب في األمم المتحدة سنة 3353م ،فكانت
هناك دول مؤيدة ودول معارضة ،ودول ممتنعة عن التصويت ،لذلك يبقى قرار االعتراف بالدولة

الفلسطينية خاص بكل دولة على حداً.

وبناء على كل ما سبق في الدراسة تضع الباحثة تصورها المستقبلي العتراف دول االتحاد األوروبي
ً
بالدولة الفلسطينية ضمن ثالثة سيناريوهات أساسية ،وهي:

السيناريو األول :االعتراف الكامل (على مستوى الحكومات):

ترى الباحثة أنه وفي ظل اعتراف برلمانات  55دولة من دول االتحاد األوروبي-حتى تاريخ الدراسة-
بالدولة الفلسطينية ،باإلضافة إلى االعتراف الكامل بها من دولة "السويد" ،وفي ظل المشاركة الدولية

الواسعة في المؤتمر الدولي للسالم الذي عقد سنة 3352م والذي أكد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية

على خطوط سنة 5962م وحل الدولتين ،فإنه من المرجح ما يلي:
581

 قيام دول االتحاد األوروبي باالعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية ،حتى لو تطلب األمر بعض الوقت،
فالتجربة السويدية ليست ببعيدة عن التكرار ،وذلك كنوع من الضغط على "إسرائيل" بسبب استمرارها

في سياستها االستيطانية.


وأ ن هذا االعتراف سيمهد من أجل إقامة الدولة الفلسطينية ،والضغط على "إسرائيل" لالنصياع



فمن الممكن أن تسفر االنتخابات المستقبلية في بعض الدول األوروبية بصعود أحزاب مؤيدة للعرب

للق اررات األممية.

وللقضية الفلسطينية ،ومن المرجح أن تكون من أوائل دول االتحاد األوروبي التي تعترف رسميًّا
بالدولة الفلسطينية -بعد "السويد" والدول التي سبقتها"-فرنسا" ،ثم باقي الدول التي اعترفت برلماناتها

بالدولة الفلسطينية مسبقا.

السيناريو الثاني :تأجيل االعتراف بالدولة الفلسطينية:
تفترض الباحثة في هذا السيناريو استمرار دول االتحاد األوروبي وبضغط من "إسرائيل" والواليات المتحدة

وباألخص الدول األكثر قرباً لـ"إسرائيل" مثل" :ألمانيا" و"هولندا" و"التشيك" بالتسويف والتأجيل لالعتراف

بالدولة الفلسطينية على اعتبار أن االعتراف بحد ذاته لن يشكل فارقاً أساسياً أو أهمية على أرض الواقع
في ظل بقاء القضايا األساسية بدون حل ،وقد تقترح في هذا اإلطار العودة إلى المفاوضات المباشرة بين

الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي لحل القضايا العالقة ،والتي تكون الدولة الفلسطينية نتيجة لها وليست
سابقة عنها ،كما أنها ال تزال ترى أن إعالن الدولة الفلسطينية من طرف واحد ستكون له عواقب وخيمة
على عملية السالم.

كما ترى عدة دول في االتحاد األوروبي في سياق هذا السيناريو ،أن االستيطان اإلسرائيلي يعرقل قيام
الدولة الفلسطينية على خطوط سنة 5962م ،حيث إن التهام المستوطنات ألراضي الدولة الفلسطينية

يشكل عقب ًة أساسية في ممارسة السيادة الفعلية لهذه الدولة ،لذلك فهي تربط وتؤجل االعتراف بالدولة
الفلسطينية باالنسحاب اإلسرائيلي من المستوطنات المقامة على أراضي الدولة الفلسطينية ،وترجح الباحثة

هذا السيناريو.

السيناريو الثالث :االمتناع عن أي حدث:
تفترض الباحثة في هذا السيناريو أن دول االتحاد األوروبي سوف تفضل عدم التصريح بأي إمكانية حول

اء أكان على المدى القريب أم المتوسط ،كما أنها لن تقوم بربط أي
االعتراف بالدولة الفلسطينية سو ً
اعتراف بأي تسوية أو مفاوضات بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي ،وذلك حتى ال تقع في إحراجات أو
مسؤولية سياسية مع الفلسطينيين أو أمام شعوبها التي باتت تعرف حقيقة الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي

وملت من سياسة التحيز لـ"إسرائيل".
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لذلك يرجح هذا السيناريو بقاء الوضع على ما هو عليه ،وامتناع دول االتحاد األوروبي عن اتخاذ أي
حدث أو تصريح ،فاالعتراف بالدولة الفلسطينية يتطلب إرادة أعلى قد تأتي في حال موافقة مجلس األمن
في األمم المتحدة على قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في األمم المتحدة ثم تطبيق الق اررات األممية

الخاصة بالقضية الفلسطينية بشكل عادل ،أو في حال قيام األمم المتحدة بتنفيذ دورها في حماية الشعب

الفلسطيني ،والضغط على "إسرائيل" إلنهاء االستيطان ،أو إذا تحركت الواليات المتحدة لدفع عملية السالم

واقامة الدولة الفلسطينية ،ويبقى هذا أمر مستبعد في الوقت الراهن.
إن هذا السيناريو يرجح إلى ٍ
حد ما كفة المصالح اإلستراتيجية ،وباألخص االقتصادية بين دول االتحاد
األوروبي و"إسرائيل" من جهة ،ومع الواليات المتحدة األمريكية من جهة أخرى.

النتائج:

-1أثر حصول فلسطين على عضوية االمم المتحدة بصفة دولة مراقب سنة  2112على سياسة
االتحاد االوروبي من القضية الفلسطينية ايجابيا حيث أصبح أكثر استقاللية عن السياسة

األمريكية وأكثر دعما للحقوق الفلسطينية ،ويمكن اعتبار الفترة ما بين  2112الى 2116مرحلة
انتقالية لسياسة االتحاد االوروبي.
-2ان هذه المرحلة االنتقالية التي يمر بها االتحاد االوروبي انما تعكس تغي ار في المزاج االوروبي
على المستويين الرسمي والشعبي تجاه دولة االحتالل االسرائيلي نتيجة سياستها االستيطانية

وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني مما يؤثر على صناع القرار في دول االتحاد
االوروبي ،وذلك لصالح القضية الفلسطينية.

 -4التأكيد على اهمية المبادرة الفرنسية واعترافات البرلمانات االوروبية بالدولة الفلسطينية وحركة
مقاطعة دولة االحتالل بحيث تشكل جميعها اهمية كبيرة لصالح القضية الفلسطينية واقامة الدولة

الفلسطينية المستقلة ووقف االستيطان.
التوصيات:
-1ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي الفلسطيني على المستويين الرسمي والشعبي في دول االتحاد

االوروبي مناجل تغيير " االعترافات البرلمانية االوروبية الرمزية" الى " اعترافات حكومية رسمية

بالدولة الفلسطينية" ،باإلضافة الى استحقاق ما نص عليه المؤتمر الدولي للسالم في باريس.
-2تشجيع حركة المقاطعة لدولة االحتالل من خالل حث االفراد والدول السيما في االتحاد االوروبي
على مقاطعة وعزل اسرائيل اقتصاديا وعسكريا وثقافيا ،وذلك حتى تضغط هذه الدول على
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اسرائيل بهدف انهاء االستيطان ودعم التوجه الى منظمة االمم المتحدة لفرض عقوبات على دولة
اسرائيل.
-3ضرورة تكوين جماعات ضغط عربية قوية داخل دول االتحاد األوروبي وذلك بهدف الضغط
والتأثير على االتحاد األوروبي لبلورة سياسة محددة وناجحة تجاه القضية الفلسطينية.
-4انهاء االنقسام الفلسطيني-الفلسطيني من أجل الخروج ب استراتيجية واحدة ،فال دولة فلسطينية
موحدة بدون إنهاء االنقسام من الداخل ،وايضا من اجل اقناع االطراف الدولية وعلى أرسها
االتحاد االوروبي بضرورة التدخل وحل القضية الفلسطينية.
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المراجع:
-5الريس ،ناصر3353( .م) .االعتراف بالدولة الفلسطينية في هيئة األمم المتحدة :الفرص والبدائل واألثر،
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النظام السياسي الفلسطيني والمواطنة في ظل المكانة القانونية لدولة فلسطين
 رمزي أحمد النجار.أ
باحث دكتوراه في القانون الدستوري
:الملخص
تناولت الدراسة أهمية رفع مكانه فلسطين إلى صفة دولة مراقب في األمم المتحدة الذي يعنى تجسيد وجود
، واعتراف المجتمع الدولي بقدرة فلسطين على تولي مهام دولة،دولة فلسطين كشخصية قانونية دولية

 ويجب أن يكون له تأثيره على، والدفع باتجاه االستقالل،ويسهل الطريق أمام تعزيز السيادة الفلسطينية
أيضا أنه هناك حاجة إلعادة النظر في النظام السياسي الفلسطيني
ً  وبينت الدراسة.السلطة الوطنية كدولة
 والعمل من أجل تحويل قرار الدولة إلى،من مداخل عديدة تقوم على تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة

 وتحقيق اإلصالح الدستوري الذي يجسد المواءمة بين تحقيق الشرعية الدستورية،ممارسة على األرض
 وتعديل قانون االنتخابات بما، وسن قانون الجنسية، وتبني المواطنة أساس الدولة،والمشروعية السياسية
 أي، والحق في المشاركة السياسية لكل فلسطيني أينما وجد،يعزز مبدأ المواطنة المتساوية والوالء الوطني

 وأنه يبقى على الدولة،أنه يجب أن تصبح دولة فلسطين المانح الوحيد للحقوق والواجبات لكل المواطنين
 والمشاركة في،مسؤولية تفعيل وتنظيم المواطنة على أساس المساواة في الحقوق والواجبات والمسئوليات

.صنع القرار

. تبنى المواطنة، دولة مراقب، فلسطين، النظام السياسي، المواطنة:الكلمات المفتاحية
Abstract:
The study shows the importance of raising Palestine to the observer status
in the united nations, which means the existence of Palestine as international
legal figure, the recognition of the international community that Palestine has
the ability to takeover the functions of the state, and facilitate the way for the
promotion of Palestinian sovereignty and push towards the independence. It
must has an impact on the national Authority as a state. Also, the study highlight
and point out to the need of the reconsidering the Palestinian political system
from different sides based on fulfilling the unity and reconciliation, work hard
on transferring the state decisions to apply on the ground, and the achievement
of constitutional reform, that embodies the harmonization of achieving
constitutional legitimacy and political legitimacy, the adoption of citizenship is
the state basis, the enactment of the Nationality Law and the amendment of the
Elections Law to promote the principle of equal citizenship and national loyalty,
and the right to political participation of every Palestinian wherever it exists. To
sum up,the State of Palestine must become the only donor of the rights and
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duties of all citizens,the responsibility to activate and organize citizenship on the
basis of equal rights, duties and responsibilities, and participation in decisionmaking.
Key words: citizenship, political system, palestinian, observer status,
adoption of citizenship.
مقدمة:
عرف النظام السياسي الفلسطيني االستقرار السياسي واالجتماعي النسبي بعد قيام السلطة الوطنية
الفلسطينية في العام  1994نتيجة اتفاقية أوسلو ،قائماً على توافق نسبي بين السلطة والمجتمع حتى العام

 ،2115حيث ارتكز النظام السياسي الفلسطيني على وثيقة إعالن االستقالل التي طرحت في العام
 1988وأكدت على أن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية،

ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق ،إال أنه تميز النظام السياسي الفلسطيني بمجموعة من األزمات
بعد فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الثانية ،وظهرت عقبات كثيرة أثناء تشكيل الحكومة

وبعده ،انتهت بسيطرة حركة حماس على السلطة بقطاع غزة في حزيران  ،2117وتولي إدارة كافة

مؤسسات السلطة في قطاع غزة ،وانقسام النظام السياسي الفلسطيني ،ووجود حكومتين وبنيتين رسميتين

في الضفة وغزة ،وبدأ يفقد حيويته لوجود أزمة الشرعية لعدم دورية االنتخابات الرئاسية والتشريعية.

فالتجربة المريرة في نظام الحكم داخل النظام السياسي الفلسطيني اضر بمجتمع المواطنة ،وأثقل كاهل
المجتمع والمواطن بهموم وطنية وشخصية ،في ظل تغييب المؤسسات وهشاشة الديمقراطية ،وتضارب

المصالح ،لذا فإنه ال يمكن إدراك السالم المجتمعي والسياسي دون اعتماد المواطنة كرابطة لتشكيل دولة

فلسطين الجديدة ،على اعتبار أن شرعية النظام السياسي تكمن إلى حد كبير في مدى حماية حقوق

المواطنة لألفراد وتمثيله للمجتمع وتكويناته واحتياجاته وطموحاته.
أوًال -أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في تناولها لموضوع المواطنة باعتبارها أساس الدولة ،وهي من الدراسات الحديثة التي

تهدف الى التعرف على طبيعة النظام السياسي الديمقراطي القائم على أساس المواطنة وسيادة القانون،

وأن الدولة التي ال تحقق لمواطنيها السعادة والعيش الكريم والحرية لن تكون دولة مدنية حديثة .كما تنبع

أهمية الدراسة في أن دولة المواطنة دولة اإلنسان ودولة القانون التي تقر المساواة وال تعرف التمييز

واإلقصاء ،وهي دولة الرعايا الفعالين الذين يمارسون حقوقهم ويؤدون واجباتهم بوعي والتزام وحماس على

أساس من الحريات والحقوق المدنية والسياسية الثابتة.
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ثانيا -أهداف الد ارسة:
ً
تهدف الدراسة إلى:
 -1التعرف على اإلطار الدولي والدستوري للمواطنة.
 -2تحديد واقع النظام السياسي الفلسطيني وعالقته بالمواطنة في ظل المكانة القانونية لدولة
فلسطين.

 -3توضيح األسس العامة واآلليات السياسية والدستورية والقانونية لبناء المواطنة في الدولة
الفلسطينية.
ثال ًثا -مشكلة الدراسة:
تظهر مشكلة الدراسة من خالل طرح السؤال الرئيسي ما مدى تطبيق المواطنة كأساس للنظام السياسي
بعد المكانة القانونية الجديدة لدولة فلسطين؟

ويتفرع عن التساؤل الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:
 -ما المقصود باالعتراف الدولي والدستوري للمواطنة؟

 ما طبيعة العالقة بين النظام السياسي الفلسطيني والمواطنة وانعكاسها على المكانة القانونية لدولةفلسطين؟

 ما هي آليات ارساء قواعد بناء المواطنة في الدولة الفلسطينية؟ابعا -منهجية الدراسة:
رً
تقوم الدراسة على المنهج التحليلي المقارن النظام السياسي الفلسطيني والمواطنة من حيث الدراسة

التحليلية للمعالجة القانونية في ضوء المواثيق الدولية والقانون األساسي الفلسطيني والتشريعات الوطنية،

وتسليط الضوء على هذا النصوص القانونية والدستورية واستجالء معانيها ومقاصدها ،وعلى ما تيسر من

مؤلفات الفقهاء والكتاب.
خامسا -خطة الدراسة:
ً

قد ارتأينا أن نقسم موضوع الدراسة إلى ثالثة مباحث على النحو التالي:
المبحث األول :اإلطار القانوني للمواطنة.
المبحث الثاني :واقع المواطنة في النظام السياسي في ظل دولة مراقب.
المبحث الثالث :آليات بناء المواطنة في دولة فلسطين.
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المبحث األول
اإلطار القانوني للمواطنة
عرفت دائرة المعارف البريطانية المواطنة "بأنها عالقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة ،وبما
تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة"( .)1وتؤكد بأن ركائز المواطنة تقوم على المساواة

والحرية والعدالة ،وتسبغ على المواطن حقوقاً سياسية ،مثل حق االنتخاب وتولي المناصب العامة ،وحقوق
قانونية واجتماعية واقتصادية وثقافية وغيرها.

ويشير مفهوم المواطنة إلى ثالثة أبعاد في العالقة بين المواطن والدولة :األول قانوني :وهي عالقة
الجنسية ،والجنسية رابطة سياسية قانونية تسبغ فيها الدولة على الفرد حمايتها ،مقابل والء ذلك الفرد للدولة

التي يحمل جنسيتها ،ويتم منح الجنسية وفق قوانين الدولة .الثاني سياسي :تشكل المواطنة بموجبها رابطاً
سياسيًّا بين المواطن والدولة ،فحواه تمتع المواطنين بمجموعة من الحقوق وتحملهم مجموعة من
االلتزامات ،فالمواطنون هم فقط من يحق لهم ممارسة الحقوق السياسية ،بما فيها الترشيح واالنتخاب
وتكوين األحزاب ،والمواطنون وحدهم الذين يملكون الحق في مراقبة سلوك الحكام من خالل ما يعرف

بـرقابة الرأي العام .الثالث عاطفي :حيث تتشكل مشاعر تجاه الوطن ورموزه ملؤها الحب والوالء واالنتماء
تجاه الوطن وكافة مكوناته ،التاريخية والثقافية(.)2

وتناولت جميع المواثيق واالتفاقيات الدولية مجموعة الحقوق التي يحصل عليها اإلنسان لمجرد كونه بش اًر
بصرف النظر عن جنسيته أو ديانته أو أصله العرقي أو القومي ،ومن ضمنها حقوق المواطنة ،كما
اعترفت غالبية دساتير الدول في العالم ومن ضمنها الدستور الفلسطيني بالحقوق والواجبات وااللتزامات

التي تمنحها للمواطنين على درجة سواء.
المطلب األول
االعتراف الدولي بحق المواطنة
تنطوي أغلب االتفاقيات على أحكام تتعلق بالحفاظ على المواطنة وكفالتها وحمايتها من تعسف الدولة،

أيضا الجانب السياسي المتمثل في
وتناولت الجانب القانوني المتمثل في الجنسية كأحد حقوق اإلنسان ،و ً
المساواة بين المواطنين ،وذلك كما يلي:

( )1د .بسام محمد ابو حشيش ،دور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة ،مجلة جامعة االقصى ،العدد  ،1غزة ،2111 ،ص.258
()2

د .حنان أبو سكين ،المواطنة واإلصالح السياسي ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،2113 ،ص .27
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 -1الجانب القانوني (الجنسية):

بعد اعتماد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في العام  1948كان لحق الجنسية كحق من حقوق اإلنسان

أهمية كبرى فيه ،والدول ملزمه باحترام هذا الحق شأنه شأن الحقوق األخرى(.)1

وقد أبرمت االمم المتحدة اتفاقيتين بشأن وضع عديمي الجنسية وخفض حاالت انعدامها؛ فاالتفاقية

األولي بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسية ،هي اتفاقية تعرف معنى الشخص "عديم الجنسية" ،وتنظم
وجوده بالبلد المستقر فيه ،وتفرض على الدول الموقعة تطبيق بنودها دون تمييز( .)2واالتفاقية الثانية بشأن

خفض حاالت انعدام الجنسية ،التي تطالب الدول باتخاذ اجراءات لتمتع الفرد بالجنسية وتجنب انعدامها

(.)3

كما نصت اتفاقية حقوق الطفل على حق الطفل منذ والدته في اكتساب جنسية( ،)4وأنه على الدول احترام

حق الطفل في الحفاظ على هويته ،وفي حال حرمان أي طفل عناصر هويته يجب على الدول المساعدة

والحماية في إعادة إثبات هويته ( .)5ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة

( )3/24على أن "لكل طفل حق في اكتساب جنسيته" (.)1

()1

نصت المادة ( )9/15من االعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنه 1948على أنه" " -1لكل فرد حق التمتع بجنسية ما-2 .ال يجوز

()2

اعتمدت االتفاقية األولي بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسية في  28سبتمبر  1954خالل مؤتمر دعا إلى عقده المجلس

تعسفاً حرمان أي شخص من جنسيته وال من حقه في تغيير جنسيته".

االقتصادي واالجتماعي ،ودخلت حيز التنفيذ في  6يونيو  ،1961وتؤكد االتفاقية في ديباجتها على أن االتفاقية الخاصة بوضع

الالجئين المعقودة في العام  1951ال تشمل من عديمي الجنسية إال أولئك الذين هم الجئون في الوقت نفسه ،وأن هناك الكثير من
عديمي الجنسية ال تنطبق عليهم تلك االتفاقية ،حيث أنه جاءت المادة ( )1من االتفاقية وعرفت مصطلح عديمي الجنسية بأنه:
"الشخص الذي ال تعتبره أية دولة مواطنا فيها بمقتضي تشريعها".

()3

اعتمدت االتفاقية في  31اغسطس  ،1961ودخلت حيز التنفيذ في  13ديسمبر  ،1975حيث تنص المادة ( )1منها على أن

"لكل دولة منح الجنسية لشخص ولد في أراضيها ،والذي سيكون خالفاً لذلك عديم الجنسية" ،وتنص المادة ( )8على أن " الدولة

المتعاقدة ال يجوز لها حرمان شخص من الجنسية إذا كان هذا الحرمان يجعله عديم الجنسية" ،وحددت تلك المادة األسباب

المشروعة لحرمان الشخص من جنسيته مثل التأكد من اكتسابه لجنسيته عن طريق االحتيال أو أنه أقسم الوالء لدولة أخرى ،ومع
ذلك ال يمكن حرمان هذا الشخص من جنسيته إال من خالل اإلجراءات القانونية الواجبة االحترام ،كما تحظر االتفاقية نزع الجنسية

ألسباب عرقية أو دينية أو أسباب سياسية.

( )4نصت المادة ( )7من اتفاقية حقوق الطفل لعام  1989على أن-1 " :يسجل الطفل بعد والدته فو اًر ،ويكون له الحق منذ والدته في
اسم ،والحق في اكتساب جنسية ،ويكون له قدر اإلمكان الحق في معرفة والديه ،وتلقي رعايتهما-2 .تتعهد الدول األطراف باحترام
حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصالته العائلية على النحو الذي يقره القانون ،وذلك دون تدخل غير

شرعي".
()5

تنص المادة ( )8من اتفاقية حقوق الطفل على أن " -1تتعهد الدول األطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في

ذلك جنسيته ،واسمه ،وصالته العائلية ،على النحو الذي يقره القانون ،وذلك دون تدخل غير شرعي-2 .إذا حرم أي طفل بطريقة
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 -2الجانب السياسي (المساواة بين المواطنين):

تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على مواد يطالب الدول بالتعهد على احترام كفالة

الحقوق المعترف بها لجميع األفراد الموجودين داخل حدودها دون تمييز ،وفرض التزامات قانونية على
الدول الموقعة عليه لضمان احترام حقوق المواطنة الواردة فيه ( .)2وأكد على أن جميع األشخاص
متساوون أمام القانون ،وحقهم التمتع دون أي تمييز بالتساوي بحمايته (.)3

كما تنص المادة ( )5من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على ضمان حق
كل إنسان ،دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو االثني ،في المساواة أمام القانون ،وفي

الحقوق السياسية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية (.)4

وتؤكد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب

أيضا فيما يتعلق بجنسية أطفالهما (.)5
جنسيتها أو تغييرها أو االحتفاظ بها ،و ً

وتأسياً على ما سبق ،يظهر مدي االهتمام الدولي بحق المواطنة بجانبها القانوني والسياسي الذين يؤهالن
اإلنسان ليصبح مواطنا لدولة ما بحسب ما ينص عليه دستورها وقوانينها المختلفة ،ويالحظ أنه حتى

غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته تقدم الدول األطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل اإلسراع بإعادة إثبات هويته

".
()1
()2

راجع :المادة ( )3/24من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنه .1966

تنص المادة ( )2من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  1966على " -1تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد

باحترام الحقوق المعترف بها فيه ،وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها ،دون أي تمييز

بسبب العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ،أو األصل القومي أو االجتماعي ،أو

الثروة ،أو النسب ،أو غير ذلك من األسباب-2 .تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ،إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية

القائمة ال تكفل فعال إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد ،بأن تتخذ ،طبقا إلجراءاتها الدستورية وألحكام هذا العهد ،ما يكون

ضروريا لهذا اإلعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعي-3 .تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :أ-بأن تكفل توفير سبيل فعال
للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد ،حتى لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم

الرسمية .ب-بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية
مختصة ،أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني ،وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي .ج-بأن تكفل قيام

السلطات المختصة بإنفاذ األحكام الصادرة لمصالح المتظلمين".
()3
()4
()5

تنص المادة ( )26من العهد على أن "جميع األشخاص متساوون أمام القانون ومن حقهم التمتع دون أي تمييز بالتساوي بحمايته".
راجع :المادة ( )5من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنه .1965

نصت المادة ( )9من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة  1979على أن "-1تمنح الدول األطراف المرأة

حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو االحتفاظ بها ،وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من

أجنبي ،أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج ،أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة ،أو أن تصبح بال جنسية ،أو أن تفرض عليها

جنسية الزوج-2 .تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما" .
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يصبح اإلنسان مواطنا يجب أن يكون له الحق في التمتع بكافة حقوقه السياسية وهو ما يفرق بين
المواطن وغيره من المقيمين داخل الدولة.
لمطلب الثاني
االعتراف الدستوري بالمواطنة
المواطنة لم تأخذ معناها الحديث إال بعد تأسيس الكيانات السياسية ،أو الدول ،لذا ارتبطت المواطنة
بظهور الدولة الحديثة كوحدة سياسية تتكون من ثالثة عناصر هامة ،أولها الشعب الذي هو مجموع

األفراد الذين يرتبطون في الدولة قانونياً وسياسيًّا برابطة الجنسية ،ويصبحون بموجبها مواطنين يتمتعون
بالحقوق ،ويلتزمون بالواجبات ،وثانيها اإلقليم وهو األرض التي يتوطنها شعب هذه الدولة ،والذي يمثل
حدودها الجغرافية ،ومجال تطبيق نظامها السياسي والقانوني واالجتماعي واالقتصادي ،وثالثها السلطة
التي تتمثل في نظام سياسي قائم على إقليم الدولة ،ويخضع له شعبها ،ويمارس من خالل السلطات

الثالث التنفيذية ،والتشريعية ،والقضائية (.)1

وعليه؛ لم يتضمن القانون األساسي الفلسطيني نصاً محدداً يؤكد على الحق في المواطنة ،كما بعض
الدساتير العربية والمقارنة على تبني مبدأ المواطنة كمقوم أساسي لترسيخ العالقة بين المواطنين والدولة

من ناحية ،وبين المواطنين فيما بينهم من ناحية أخري ،إال أنه كفل لكل من يحمل صفة المواطن دون
غيره من األفراد ممن يعيشون على أرض الدولة مجموعة من الحقوق وفرض الواجبات العامة دون تمييز
بينهم ،ويستفاد هذا المعني من تحليل العديد من نصوص الدستور التي تمسكت بمصطلح "الفلسطيني"

كمعيار إلقرار الحقوق والحريات ،فالمادة ( )7تقرر أن "الجنسية الفلسطينية تنظم بالقانون" كما وضع

القانون األساسي ضمانه بعدم جواز تجريد المواطن الفلسطيني من جنسيته في المادة ( )28منه بالقول "ال
يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه ،أو منعه من المغادرة أو تجريده من
الجنسية ،أو تسليمه ألية ٍ
جهة أجنبية" ،باإلضافة إلى حظر على األجنبي المشاركة في الحياة السياسية،

وأكدت ذلك نص المادة ( )82منه أنه " يشترط فيمن يعين رئيساً للوزراء أو وزي اًر أن يكون فلسطينيًّا

متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية" (.)2

وقد ظهر مصطلح المواطنة في الحياة الدستورية المصرية ألول مرة ،على إثر التعديالت التي دخلت سنة
 2117على الدستور المصري لعام 1971م ،والتي جعلت المواطنة أساساً للنظام السياسي ،حيث أنه في

العام 2117م خضعت المادة األولى من الدستور للتعديل ،ونصت على أن "جمهورية مصر العربية دولة
()1

د .محمد سليمان محمود ،فكرة المواطنة في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية الحقوق ،جامعة

()2

راجع :المواد ( )82 ،28 ،7من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2113م.

القاهرة ،2119 ،ص .73
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نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة" .وحرص الدستور المصري الحالي لسنة  2114على التأكيد

تبني مبدأ المواطنة باعتبارها إحدى الركائز األساسية لإلصالح الدستوري المصري ،وأسمى درجات

العدالة واعالء قيمة المواطن( .)1واشتملت العديد من مواد الدستور على المواطنة من خالل التأكيد على
مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ،وأحقية المواطن في الوظيفة العامة ،وحق المواطن في نصيب من

الناتج القومي وفًقا للقانون ،باإلضافة إلى حق المواطن في ممارسة حقوقه السياسية ،وهو ما يعنى إعالء
كامالً لقيمة المواطنة ،وتطبيقاً شامالً ألهم مبادئ حقوق اإلنسان(.)2
كما يقر الدستور التونسي صراحة غالبية حقوق وحريات المواطنة ،حيث نص الفصل ( )2على أن
"تونس دولة مدنية ،تقوم على المواطنة ،وارادة الشعب ،وعلوية القانون" .ونص الفصل ( )25منه أنه

" يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن" (،)3
والدستور التونسي عرف اصالحات في السنوات األخيرة لتعزيز قيم المواطنة الفعالة وتكريس الممارسة

الديمقراطية ليقترب من تجسيد روح المعاهدات واالتفاقيات واالعالنات الدولية.
المبحث الثاني

واقع المواطنة في النظام السياسي في ظل دولة مراقب
إن معرفة واقع المواطنة في النظام السياسي في ظل دولة مراقب يتطلب منا بيان واقع النظام السياسي
الفلسطيني والمواطنة ،وبيان أن المواطنة أساس الدولة وفق مطلبين.
المطلب األول
واقع النظام السياسي الفلسطيني والمواطنة
رغم اختالف وتباين التعريفات لمفهوم النظام السياسي ،إال أنه بشكل عام هناك مفهومين أساسين للنظام
السياسي :األول هو المعنى الضيق أو التقليدي لتعبير النظام السياسي يراد به نظام الحكم في دولة
معينة ،أي كيفية ممارسة السلطة في الدولة ،حيث يفهم النظام السياسي بأنه السلطات الثالث في إطار

الدستور والقانون ،والثاني هو المعنى الواسع والمعاصر لتعبير النظام السياسي ،ويذهب إلى أبعد من
دراسة نظام الحكم والقواعد الدستورية ليصل إلى دراسة ما يسود النظم والدول من مبادئ فلسفية وسياسية
واجتماعية واقتصادية ،لذا فإن تعبير النظام السياسي أعم وأشمل من النظام الدستوري( .)4لذلك فإن النظام

()1

نصت المادة األولى من دستور جمهورية مصر العربية لسنة  2114على أن " جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة ،موحدة ال

()2

سامح فوزي ،المواطنة وحقوق اإلنسان ،ط ،1الناشر :مشروع دعم القدرات في مجال حقوق اإلنسان "بناء" ،2111 ،ص .63 ،62

تقبل التجزئة ،وال ينزل عن شيء منها ،نظامها جمهوري ديمقراطي ،يقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون".
()3

راجع :الفصل ( )25 ،2من دستور الجمهورية التونسية لسنة .2114

( )4د .تامر كامل الخزرجي ،النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،عمان ،2114 ،ص .22 ،21
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السياسي هو مجموع العناصر ذات الطبيعة اإليديولوجية والمؤسساتية والسوسيولوجية التي تشكل معا
حكومة دولة معينة خالل مرحلة محددة ،وتنطوي هذه الصيغة على عدة مكونات جوهرية للنظام

السياسي ،تتمثل في طبيعة السلطة ودورها ،بنية المؤسسات ،نظام األحزاب السياسية ومبدأ الشرعية(.)1
أوًال -واقع النظام السياسي الفلسطيني:

النظام السياسي الفلسطيني انبثقت مرتكزاته األساسية من التاريخ النضالي الطويل الذي خاضه الشعب في

معركة التحرر من االحتالل وصوالً الى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ،وتبلور ذلك تدريجياً على النحو

التالي:

 -1مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية:
مع قيام منظمة التحرير الفلسطينية في العام  1964بقرار وطني ،سعى الفلسطينيون إلى إعادة تشكيلها

في العام  1969كممثل عن الشعب الفلسطيني عبر مؤسسات قائمة على الشرعية القانونية والسياسية
والعمل الثوري ،وتأكيد دورها التوحـيدي كعامل أساسي في صيانة الهوية الفلسطينية الوطنية وتطويرها
بوصفها حركة تحرر وطني ،حيت أتاح هذا الوضع الفرصة للخوض في تجربة ممارسة السلطة واحترام

سيادة القانون خالل أعمال المجلس الوطني ،وظهر ذلك عندما اتخذ المجلس الوطني في  15نوفمبر
 1988قرار بتفويض المجلس المركزي اصدار نظام أساسي لدولة فلسطين( .)2وقد جاءت وثيقة إعالن

االستقالل في العام  1988تتضمن المعالم العامة للنظام السياسي ،ونصت في إحدى فقراتها على "إن

دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ،ويتمتعون بالمساواة

الكاملة في الحقوق ،تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية ،وكرامتهم اإلنسانية في ظل نظام ديمقراطي
برلماني يقوم على أساس حرية الرأي ،وحرية تكوين األحزاب ،ورعاية األغلبية حقوق األقلية ،واحترام

األقلية ق اررات األغلبية ،وعلى العدل االجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة .)3("...

وعليه؛ شكلت المنظمة صيغة ائتالفية تقوم على اإلقرار بشرعية التعددية السياسية ،إال أن المشاركة
للتنظيمات السياسية داخل منظمة التحرير انتجت مؤسسات تميل إلى تركيز السلطات والصالحيات

()1

د .أحمد ناصوري ،النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد ،24

()2

خليل الشقاقي ،االنتخابات والنظام السياسي الفلسطيني ،مركز البحوث والدراسات الفلسطينية ،غزة ،فلسطين  ،1995ص .25

العدد الثاني ،2118 ،ص .345

()3

راجع :وثيقة اعالن استقالل ،الجزائر .1988 /11/15 ،أشار إليها د .فتحي الوحيدي ،المبادئ الدستورية العامة مع شرح
التطورات الدستورية في فلسطين ،ط ،5مطابع المقداد ،غزة ،2111 ،ص .262
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لحساب تنظيماتها السياسية ،أدى ذلك الى تقليص دور المؤسسات الوطنية التمثيلية في المنظمة مما قد

شابها كثي ار من الخلل واالنتقاد فترة من الفترات انعكس على أداء هذه المؤسسات (.)1
 -2قيام السلطة الوطنية فلسطينية:

لقد مهدت اتفاقيات اوسلو والتفاهمات الفلسطينية اإلسرائيلية التي تلتها إلى تحوالت جذرية واسعة في
النظام السياسي الفلسطيني ،لعل أبرزها كان قيام سلطة وطنية فلسطينية في العام  1994ألول مرة في

التاريخ الفلسطيني الحديث على جزء من إقليم فلسطين التاريخية ،األمر الذي جعل الصراع األساسي يدور
حول حدود هذا اإلقليم وشكل السيادة الوطنية عليه ،وهذا له تأثيره على النظام السياسي الفلسطيني فيما

يتعلق بأولويات الخطاب الديمقراطي والمواطنة وحقوق اإلنسان واالنتخابات ،والعالقات الداخلية بين

السلطات الثالث(.)2

شخصا يجمع الصالحيات التنفيذية
وعليه مر شكل السلطة في البداية من مجلس مصغر مكون من 24
ً
والتشريعية وفًقا التفاق القاهرة( .)3حيث أنه يمكن وصف النظام السياسي في هذه المرحلة بأنه أشبه بنظام

الجمعية السويسري ،ولم تمتد هذه المرحلة طويالً وانتهت بإجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في غزة
والضفة والقدس في العام  1996بموجب قانون االنتخابات الفلسطيني رقم  13لسنة  .)4( 1995وبعد
االنتخابات قامت السلطة الوطنية بسن قوانين وتشريعات لتنظيم العالقة بين المجتمع المدني والمؤسسات

السلطوية ،وسد الفراغ القانوني واإلداري الذي خلفه انسحاب إسرائيل من جزء من األراضي الفلسطينية،
حيث صدر القانون األساسي في سنة  ،2112واعتنق المبدأ الديمقراطي كما نصت عليه المادة ( )5منه

على أن "نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية ،وينتخب

مباشر من قبل الشعب ،وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس
ًا
فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً
التشريعي الفلسطيني" .وجاء تعديل القانون األساسي في سنة  2113لينقل النظام السياسي خطوة باتجاه
النظام البرلماني ،حيث تم استحداث منصب رئيس وزراء ،الذي تولى جزءاً من صالحيات الرئيس،

()1

د محمد مطر ،إصالح النظام السياسي الفلسطيني بين المطالب الداخلية والضغوطات الخارجية ،مجلة المستقبل العربي ،تصدر
عن مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد  ،398ابريل  ،2112ص .26

( )2جميل هالل ،النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو ،ط ،1مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،1998 ،ص .74

()3الجدير باإلشارة إلى أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير قرر في دورته المنعقدة بشهر أكتوبر  1993في تونس ،تكليف اللجنة

التنفيذية للمنظمة بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة االنتقالية من أعضاء اللجنة التنفيذية من الداخل والخارج،

كما قرر المجلس أن يكون ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيساً لمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية.
راجع :جورج جقمان وآخرون ،تجربة النظام السياسي الفلسطيني في ظل السلطة الفلسطينية ،في أوراق في النظام السياسي
الفلسطيني وانتقال السلطة ،مواطن ،المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ،رام هللا ،2113 ،ص .66

()4

جورج جقمان وآخرون ،المرجع السابق ،ص .67
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وأصبح مسؤوًال أمام المجلس التشريعي ،وكان تعديل القانون األساسي وتعيين رئيس للوزراء نتيجة

ضغوطات دولية وأحد متطلبات خطة خارطة الطريق لعملية السالم لبناء المؤسسات الفلسطينية (.)1

وبعد وفاة الرئيس عرفات في نوفمبر  ،2114تولى رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح رئاسة السلطة

بشكل مؤقت ،وجرى تنظيم انتخابات رئاسية خالل  61يوماً ،وفًقا ألحكام القانون األساسي ،وتم انتقال
السلطة إلى الرئيس المنتخب محمود عباس بشكل سلس ودون حدوث أية إشكاالت أو فراغ دستوري ،كما
توافقت الفصائل الفلسطينية في منتصف  2115بالقاهرة على إجراء انتخابات تشريعية وفق النظام

االنتخابي المختلط ،وعلى زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي من  88إلى  .132وصدر تبعاً لهذا
االتفاق قانون انتخابات جديد هو قانون رقم  9لسنة  ،2115كما تم تعديل القانون األساسي بغرض تحديد
والية الرئيس والمجلس التشريعي بأربع سنوات ،وحذف النص على عدد أعضاء المجلس التشريعي واحالة

ذلك إلى قانون االنتخابات(.)2

وبناء عليه جرت االنتخابات التشريعية الثانية في العام  2116في غزة والضفة والقدس ،بمشاركة غالبيه
ً
األحزاب الفلسطينية ،وحققت فيها قائمة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس فو اًز كبي اًر ،وتم نقل

السلطة إلى الحكومة التي شكلتها حركة حماس ،إال أن النظام السياسي الفلسطيني بعد فوز حركة حماس
تميز بمجموعة من األزمات ،وظهرت عقبات كثيرة أثناء تشكيل الحكومة وبعده ،انتهت بسيطرة حركة

حماس على السلطة بقطاع غزة في حزيران  ،2117واحكام سيطرتها على كافة مؤسسات السلطة في
قطاع غزة وتولي إدارتها ،وبالتالي انقسام النظام السياسي الفلسطيني ،ووجود حكومتين وبنيتين رسميتين

في الضفة وغزة(.)3

ثانيا -واقع المواطنة الفلسطينية:
ً
خضعت الجنسية الفلسطينية عبر تاريخها لالعتبارات والتغييرات السياسية في حالة األرض الفلسطينية،
وتكونت الجنسية الفلسطينية بشكل رسمي مع ظهور الشعب الفلسطيني على الخريطة السياسية وذلك عام

 1925بصدور مرسوم الجنسية الفلسطينية ،وبعد النكبة في العام  1948واعالن دولة اسرائيل وتشتت
الشعب بين غزة والضفة والخارج ،بقيت الجنسية الفلسطينية منتقصة رغم قيام السلطة الوطنية الفلسطينية

وصدور القانون األساسي الفلسطيني( .)4حيث اكتفى القانون األساسي في المادة ( )7منه بالنص على أن

()1
()2
()3
()4

د .فتحي الوحيدي ،المرجع السابق ،ص  ،191ص .224
جورج جقمان وآخرون ،المرجع السابق ،ص .77

د .فتحي الوحيدي ،المرجع السابق ،ص .248

معتز قفيشة ،تقرير حول الجنسية الفلسطينية ( ،)2111- 1917سلسلة التقارير القانونية  ،15الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق
المواطن ،رام هللا ،2111 ،ص .99
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الجنسية الفلسطينية تنظم بالقانون ،ولم يكن في تنظيمه لهذا الحق مفصالً على نحو يتالءم خطورة هذا

الحق وأهميته(.)1

وعليه؛ فقد اختزلت المواطنة الفلسطينية في ظل النظام السياسي القائم على جنسية الفلسطيني الموجود في

الضفة الغربية وقطاع غزة بحكم الواقع ،ومنحة مجموعة الحقوق والواجبات وخاصة حق المشاركة

السياسية وفًقا للقانون األساسي ،وحرمان الفلسطيني المقيم في الخارج من ذلك الحق ،ولم تتاح للفلسطيني
المغترب فرصة المشاركة في العملية االنتخابية الرئاسية والتشريعية وحق الترشح ،ويبقى مستقبل جنسيتهم
غامض وخاصة الالجئين الذين بقوا عديمي الجنسية.

واذا كانت الجنسية هي الصيغة التي تحدد المواطنة الفلسطينية ،فإنه من الضروري االعتراف بأن

المواطن الفلسطيني له وضع مختلف ،حيث إن حق العودة هو الطريق لمنح المواطنة للفلسطينيين الذين
يعيشون في الخارج بموجب القانون الدولي ،لذا فإن كل الفلسطينيين لهم الحق في العودة ،وأن أولئك

الذين سيعودون سيكون من المحتم أن يصبحوا مواطنين(.)2

لذلك؛ بالرغم من وجود عالقة ارتباطيه بين المساواة والمواطنة ،فإنه يفترض على كل فرد يتمتع بصفة

المواطن كأصل عام أن يتساوى في الحقوق والواجبات مع غيره من المواطنين كقاعدة أساسية ،فالمواطنة

()1

والجدير بالذكر أن المشرع الفلسطيني أعد مشروع قانون الجنسية الفلسطينية ،استناداً إلى قرار الرئيس رقم ( )1لسنة  1994الذي
يقضي باستمرار العمل باألنظمة والقوانين التي كانت سارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى يتم توحيدها .ومع أن
مشروع قانون الجنسية الفلسطينية قد تم إعداده منذ العام 1995م ،إال أنه لم يطرح على المجلس التشريعي بعد ،ويرجع ذلك إلى
أسباب سياسية وعدم قدرة السلطة الفلسطينية تطبيقه على أرض الواقع ،وخاصة أن معظم األرض الفلسطينية ال زالت تحت

االحتالل.

كما أن االتفاقيات الفلسطينية اإلسرائيلية خولت السلطة الفلسطينية الحق في إصدار جوازات سفر للمواطنين الفلسطينيين المقيمين

في الضفة الغربية وقطاع غزة ،ويعتبر هذا مظه اًر من مظاهر االعتراف الواقعي ودليالً بوجود الجنسية الفلسطينية ويعززها ودليالً

()2

مهماً عليها .راجع :معتز قفيشة ،المرجع السابق ،ص .73-71

منذ عام  1948وحتى إصدار قانون الجنسية اإلسرائيلي في عام  ،1952كان الفلسطينيون العرب في األراضي االسرائيلية

محرومين من الجنسية والمواطنة في مخالفة للقوانين الدولية لتوريث الدول ،وبعد احتالل إسرائيل لباقي فلسطين التاريخية ،جاءت

المادة ( )4من الميثاق الوطني الفلسطيني عام  1968لتؤكد على أن الهوية الفلسطينية تكتسب عن طريق عالقة الدم (النسب)،

وعلى أن صفة اللجوء ال تلغي ذلك ،كما عرفت المادة ( )5الفلسطينيين على أنهم "المواطنون العرب الذين أقاموا حتى عام 1947
في فلسطين بغض النظر إذا كانوا قد تم تهجيرهم من هناك أو بقوا في أماكنهم .فأي شخص ولد بعد ذلك التاريخ من أب فلسطيني

سواء داخل أو خارج فلسطين يعتبر فلسطينياً .فالمواطنة الفلسطينية لم تعد موجودة بعد عام  ،1948وحلت محلها الهوية
الفلسطينية ،سواء في المهجر أو في األراضي المحتلة ،كهوية معترف بها عالمياً لكل الفلسطينيين.
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هنا تعني المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين كل من يحمل الجنسية الفلسطينية بغض النظر عن

الجنس أو األصل ،أو الدين ،بشرط التماثل والتكافؤ في المراكز القانونية(.)1

والجدير بالذكر أن مشروع المسودة الثالثة لدستور دولة فلسطين اشترط على الفلسطيني للحصول على

المواطنة بأن يكون عربياً دون تمييز بالجنس أو الدين ،وأن يكون قد سكن فلسطين قبل أيار ،1948
ونص مشروع الدستور بأن المواطنة تمر بناء على النسب من ناحية األم واألب ،كما أكد بأن المواطنة

دائمة وال يمكن لغيها مع مرور الوقت ،وأن الحصول أو سقوط تلك المواطنة سوف تحدد بقانون(.)2

فالمواطنة المتساوية من خالل وضع النصوص الدستورية في مشروع مسودة الدستور لدولة فلسطين فهي
متطورة ،ولكن يجب وضع هذه النصوص حيز التنفيذ وتطبيقها في الواقع ،فالنصوص تظل حب ار على

ورق إن لم تطبق بصورة دائمة ومستمرة وتكون هي القاعدة األساسية التي يتكئ عليها المواطن والمجتمع

في ممارسته لحقوقه وحرياته.
ومن جانبنا نرى أن التجربة المريرة في نظام الحكم داخل النظام السياسي الفلسطيني أضر بمجتمع

المواطنة ،وأثقل كاهل المجتمع والمواطن بهموم وطنية وشخصية ،والتقطع الحاصل بين أفكار قيادات

وقواعد كل حكومة بين شطري الوطن نتيجة االنقسام ،في ظل تغييب المؤسسات وهشاشة الديمقراطية،

وتضارب المصالح لعدم دورية االنتخابات ،فإن المصلحة الوطنية العليا لم تعد قاسما بين األحزاب

السياسية ،واختزل الحكم لفئة ضئيلة أو حزب معين.

المطلب الثاني
المواطنة أساس الدولة
أوًال -االعتراف األممي بعضوية فلسطين دولة مراقب:
استنادا
حصلت الدولة الفلسطينية على صفة الدولة المراقبة في منظمة األمم المتحدة في 2112/11/29
ً

إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  ،)3( 67/19والتصويت عليه بأغلبية الدول ،حيث أيد القرار
()1

د .أشرف أبو المجد ،مالمح النظام السياسي المقترح على ضوء المبادئ الدستورية العامة ،المركز القومي لإلصدارات القانونية،

()2

نصت المادة ( )12من مشروع المسودة الثالثة للدستور بأن " :الجنسية الفلسطينية ينظمها القانون .دون المساس بحق كل من

القاهرة ،2115 ،ص .71

أكتسبها قبل الخامس عشر من أيار  /مايو  1948وفقا للقانون أو بحق الفلسطيني الذي كان يقيم في فلسطين قبل ذلك التاريخ

وهجر أو نزح منها أو منع من العودة إليها .وينتقل هذا الحق من اآلباء أو األمهـات إلى ذريتهم وال يزول أو يسقط إال بالتخلي عنه
ُ
طواعية .وال يجوز حرمان الفلسطيني من جنسيته ،وينظم القانون طرق اكتسابها والتنازل عنها وحقوق والتزامات المواطن في حال

تعددها".
()3

يؤكد القرار على مبدأ عالمية العضوية في األمم المتحدة ،وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واالستقالل في دولته فلسطين

على األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1997م ،وتضمن نصاً يعرب عن األمل بأن ينظر مجلس األمن إيجابا في قبول طلب
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 138دولة ،وعارضه  9دول ،وامتنعت  41دولة عن التصويت ،ولم تشارك  3دول في التصويت ،وذلك
وفًقا لنص المادة ( )18من ميثاق األمم المتحدة.
إن دولة فلسطين اليوم تحظى باعتراف اكثر من  133دولة ،إال أن رفع مكانتها الى دولة غير عضو
يعنى انهاء الجدل حول وجود دولة فلسطين كشخصية قانونية دولية ،وتوسع إطار حقوق المشاركة في

اعمال ومداوالت الجمعية العامة لألمم المتحدة وحضور االجتماعات دون الحق في التصويت ،ويعامل
رئيس السلطة الوطنية كرئيس دولة ،وحق فلسطين أن تصبح طرفاً في االتفاقيات الدولية واالنضمام

للمحكمة الجنائية الدولية(.)1

وذهب بعض الفقه السياسي إلى أن االعتراف األممي بفلسطين دولة غير عضو قرار غير ملزم ولم

تعترف به إسرائيل ولم يغير شيئا من واقع األراضي الفلسطينية المحتلة ،ويزيد من تعقيد المشهد السياسي
في ظل وجود االستيطان االسرائيلي وتقطيع أوصال الضفة ،وبات مستحيال قيام دولة متصلة األجزاء،

واالنقسام الجغرافي بين غزة والضفة ،وبالتالي يحتاج األمر جهود مشتركة من الكل الفلسطيني من أجل

تحويل قرار الدولة إلى ممارسة على أرض الواقع وتجاوز مرحلة الحكم الذاتي واتفاقية أوسلو وخارطة

الطريق ،وتوحيد غزة والضفة في إطار حكومة واحدة ،واالنتقال من القانون األساسي إلى دستور دولة،
ومعالجة كافة القضايا ذات األبعاد السياسية والقانونية (.)2

بينما يرى البعض اآلخر أن االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية بمثابة أثر كاشف للق اررات الدولية التي

تقر بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ،ويدلل على شرعيتها وأحقيتها في الوجود ،وشرعية

حقوق الشعب الفلسطيني والتي على رأسها حق تقرير المصير ،وحق العودة ،واقرار من المجتمع الدولي

بأن اسرائيل هي دولة االحتالل الوحيدة في العالم ،والمساهمة في دعم الديمقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة

الدولة الكاملة العضوية في األمم المتحدة الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في  23سبتمبر 2111وتعثر في مجلس

أيضا على إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة
األمن بفعل تهديد الواليات المتحدة باستخدام حق النقض الفيتو ،ويؤكد القرار ً
للتصرف ،والتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق األوسط تنهي االحتالل وتحقيق رؤية الدولتين ،والدعوة إلى استئناف المفاوضات

وتسريع وتيرتها في إطار عملية السالم استناداً إلى الق اررات الدولية .راجع :ق اررات الجمعية العامة لألمم المتحدة على الموقع

اإللكتروني http://www.un.org/ar/ga/67/resolutions.shtml
()1

د .صائب عريقات ،فلسطين دولة غير عضو اليوم التالي ،دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية ،الدراسة رقم

()2

د .إبراهيم أبراش ،مستقبل السلطة الوطنية بعد االعتراف بفلسطين دولة مراقب ،منتدى غزة السادس للدراسات السياسية

 ،11فلسطين ،2112 ،ص .31 ،29

واالستراتيجية ،االستراتيجيات الفلسطينية بعد إعالن الدولة في األمم المتحدة ،مركز التخطيط الفلسطيني ،غزة ،2113 ،ص ،21

.21
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اعترف المجتمع الدولي
ا
القانون ( .)1كما يرى آخرون أن رفع وضع فلسطين لصفة دولة مراقبه بمثابة
بالجاهزية المؤسسية لفلسطين وقدرتها على تولي مهام دولة ،ويسهل الطريق أمام تعزيز السيادة

الفلسطينية ،والدفع باتجاه االستقالل واجراء بعض الخطوات الداخلية مثل إصدار الجنسية ومنحها لكل
فلسطيني في الداخل والخارج ،واصدار جواز السفر ،وتسليط الضوء على المواطنة وغيرها من القضايا

الداخلية(.)2

ثانيا -المواطنة بين االستقالل والسيادة:
ً
لعل االستقالل بشكل دائم يرتبط بمفهوم السيادة وكل منهما يكمل اآلخر ،ألنه عند تعرض النظام
السياسي في الدولة إلى المساس بسيادتها من قبل دولة أخرى يعني المساس باستقاللها ،فالسيادة هي
سلطة الدولة العليا على مواطنيها ،واستقاللها عن أية سلطة أجنبية ،وللدولة كامل الحرية في تنظيم

سلطاتها التشريعية واإلدارية والقضائية ،وتبادل العالقات مع غيرها في العمل على أساس من المساواة

الكاملة بينها( .)3لذا فإن مفهوم االستقالل والسيادة يعني حرية النظام السياسي في أداء وظيفته في توجيه
وادارة العملية السياسية بحرية تامة دون أي ضغوط أو تقيدات.

وعليه؛ يمثل االعتراف الدولي بالسلطة القانونية الفلسطينية الحصرية على حدود  1967استقاللية الدولة
وعدم خضوعها لدولة أخرى ،وهي السيادة بالمعنى الخارجي ،ويتضمن ذلك تنظيم العالقة بين الدولة
والمجموعات السياسة القومية أو الوطنية وتطوير عالقاتهم ببعضهم البعض والمحافظة عليها ،أما السيادة

بالمظهر الداخلي تعنى أن تبسط السلطة السياسية سلطتها على إقليم الدولة ،بمعنى أن الدولة السيادية

هي التي تحدد المكانة القانونية "المواطنة" التي ترتبط بالحيز العام ودولة القانون ،أي بالسيادة التشريعية

وممارسة السيادة التي تؤثر على احترام حقوق وواجبات االفراد الذين يخضعون لها والتعامل معهم

كمواطنين(.)4

وعليه؛ فإن القاعدة المعروفة في القانون الدولي هي إن االحتالل ال يلغي السيادة وال ينقلها إلى المحتل،
وانما يعطل ممارسة اختصاصات السيادة .كما نتفق مع بعض الباحثين بأنه كون الشعب الفلسطيني لم
يستكمل عناصر استقالله وسيادته ،فإن ذلك ال يمنع من وجود دستور ،فالواقع الدولي يؤكد على أن وجود

()1

د .محمد الطراونة ،االعتراف بفلسطين ماذا يعنى من وجه نظر القانون الدولي ،مقال قانوني منشور على موقع محاماة نت

()2

د .صائب عريقات ،المرجع السابق ،ص .36 ،35

 ،https://www.mohamah.net/lawتاريخ الدخول2117/11/11 :م.

()3
()4

د .ابراهيم العناني ،التنظيم الدولي :النظرية العامة-األمم المتحدة ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،1975 ،ص .25

راجع بهذا المعنى :زهير الخويلدي ،سيادة الدول في ظل عالمية المواطنة ،الحوار المتمدن ،العدد  ،2119/5/17 ،2649محور
حقوق اإلنسان.
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الدستور ال يمنع استكمال السيادة ،فالدول منقوصة السيادة يمكن أن يكون لها دستور ( .)1لذلك يبقى

دستور الدولة اإلطار الذي يكون لألفراد حق في الحصول على الحقوق والحريات ،ومن ضمنها حقوق

المواطنة كمقوم أساسي لتحديد العالقة بين المواطنين والدولة ،وبين المواطنين فيما بينهم ،فالدستور يكفل

لكل من يحمل صفة المواطن دون غيره من األفراد ممن يعيشون على أرض الدولة مجموعة من الحقوق،
ويفرض عليهم حزمة من الواجبات دون تمييز بسبب الدين ،أو الجنس ،أو األصل (.)2

وبناء عليه؛ نرى أن عضوية فلسطين في األمم المتحدة تشكل فرصة لتعزيز المواطنة كمدخل لبناء
ً
الدولة ،لذا يجب أن تطرح المواطنة كمدخل للحفاظ على الوطن وعلى "الجماعة السياسية" من االنقسام
االيديولوجي والجغرافي .فالمواطنة الحقيقية ترتبط بالجنسية ،ما دام أي مواطن يحمل الرقم الوطني فمعنى

ذلك أنه فلسطيني ،بالتالي ال يجوز ان نتوقف عند ازدواجية الهوية او انتمائية الدولة.
المبحث الثالث

آليات بناء المواطنة في دولة فلسطين
إن الشعب الفلسطيني ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية ،ويعتزم أن يبني بالدستور

الفلسطيني مؤسـسات دستورية ،أساسها مشاركة كل فلسطيني وفلسطينية في تسيير الشؤون العمومية،
على قاعدة والمساواة ،وضمان الحرية لكل فرد على قاعدة احترام الحقوق والحريات األساسية .لذا سوف
نتناول هذا المبحث من خالل بحثنا حول األسس العامة لتفعيل المواطنة ،وتحديد اآلليات السياسية

والدستورية والقانونية.

المطلب األول

األسس العامة لتفعيل المواطنة

 -1احترام حقوق اإلنسان وحرياته:

جاءت المواثيق الدولية للتأكيد على احترام الحقوق والحريات العامة لألفراد ووجوب صيانتها ووضع
الضمانات الكفيلة بردع من تسول له نفسه االعتداء عليها ،إال أنها كانت منطقية وواقعية في تعاملها مع

هذه الحقوق والحريات ،وذلك بإتاحتها للقانون الداخلي للدول تنظيم بعض صور هذه الحقوق والحريات

()1

كان لفلسطين دستور منذ عام  1922وكان لألردن دستور منذ عام  1928وهما تحت االنتداب البريطاني ،وكان لليبيا دستور منذ

أيضا كانوا تحت احتالل القوى األربع الرئيسية (الواليات المتحدة األمريكية،
عام  1951وهي تحت االحتالل اإليطالي ،واأللمان ً
واالتحاد السوفيتي ،وفرنسا ،وبريطانيا) ومع ذلك فقد كان لهم دستور ينظم شؤون الحكم ،راجع :عصام عابدين ،سير العملية
الدستورية وكيفية بناء الدستور الفلسطيني ،المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ،رام هللا ،2114 ،ص .11

()2

سامح فوزي ،المرجع السابق ،ص 21
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سواء أكان هذا القانون الداخلي مجسداً في نصوص دستورية أم نصوص قوانين عادية( .)1لذلك يعد إدراج
الحقوق والحريات في الدساتير أصبح من االمور المسلم بها ،وأصبح المعيار الذي يهتدي به لتمييز
الدساتير الديمقراطية عن غيرها من الدساتير غير الديمقراطية ،نظ ار للمكانة التي يحتلها الدستور في الهرم

القانوني الداخلي والطابع اإللزامي له مقارنة بإعالنات الحقوق ،والمشرع الدستوري الفلسطيني أكد على
إلزامية ووجوب احترام الحقوق والحريات العامة من قبل السلطات العامة في الدولة واألفراد ،واتخاذ
الخطوات واإلجراءات الالزمة لالنضمام إلى المواثيق الدولية واإلقليمية(.)2

وال شك أن احترام الدولة للحقوق الطبيعية الثابتة والحريات األساسية والحقوق المدنية والسياسية للمواطن

يعد مقوماً أساسيًّا من مقومات المواطنة ،وقيمة سيادة القانون هي في خضوع الدولة له واحترامه ،أما
المحكوم فإنه ملزم باحترامه صاغ اًر شاء أم أبى ،فاالحترام المتبادل بين المواطن والدولة يخلق توازن

حقيقي مصون بين الحقوق والواجبات أساسه احترام العقل الجمعي للشعب ،وبالتالي يمنع على الدولة

تحقيق العدالة واتاحة المجال أمام حق المواطن لتفعيل مواطنته سياسيًّا وقانونياً وقضائياً وكفالة ضماناتها

في إطار التكافؤ والمشاركة في كل ما يتعلق بالوطن(.)3

وعليه يجب أن تتمثل مواءمة التشريع الوطني المتعلق بالحقوق مع المواثيق الدولية ،وعدم مخالفة

التشريعات الداخلية المتعلقة بالحقوق والحريات بصفة عامة وفي طليعتها الحقوق المدنية والسياسية

لألحكام والقواعد العامة التي نصت عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان وحرياته خاص ًة ،بعد أن
أصبحت هذه الحقوق والحريات شأناً دوليًّا يتجاوز سيادة الدول ،حيث يعتبر اإلنسان شخصاً دوليًّا يجب

االعتراف به من قبل الدول بحقوقه وحرياته المنصوص عليها دوليًّا ،حتى وان كان هذا اإلنسان هو أحد
مواطنيها(.)4

 -2تحقيق المساواة:
حرص القانون األساسي الفلسطيني على ضمان مساواة الفلسطينيين في التمتع بالحقوق ال تمييز بينهم
انسجاما مع التعددية السياسية في المجتمع
بسبب الجنس أو الدين ،وحظر التمييز بسبب اآلراء السياسية
ً
()1

محمد الركن ،التنظيم الدستوري للحقوق والحريات العامة ،بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية
المتحدة ،العدد الثامن ،نوفمبر  ،1994ص .381

( )2نصت المادة ( )11من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة  2113على أنه "-1حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزم ًة
وواجبة االحترام-2 .تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على االنضمام إلى اإلعالنات والمواثيق اإلقليمية والدولية التي
تحمى حقوق اإلنسان".

()3

د .أحمد الموافى ،المواطنة على ضوء التعديالت الدستورية في جمهورية مصر العربية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2118 ،ص

()4

د .عصام الدبس ،النظم السياسية ،الحقوق والحريات العامة وضمانات حمايتها ،ط  ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،

.131

 ،2111ص .653
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الفلسطيني ( .)1وتعتبر المساواة المبدأ الدستوري األساسي الذي تستند إليه جميع الحقوق في الوقت

الحاضر ،كما أن األنظمة الديمقراطية تقرر أن تنظيم الحقوق والحريات العامة وما يتضمنه هذا التنظيم
ٍ
انين عامة مجردة تكفل المساواة لجميع المواطنين.
من تقييد أو تحديد ال يمكن أن يتم إال بموجب قو َ
لذلك؛ يمكن القول في ضوء ذلك وجود عالقة ارتباطية واضحة بين المساواة والمواطنة ،فكل فرد يتمتع
بصفة المواطن ويحمل الجنسية الفلسطينية بغض النظر عن الجنس ،أو األصل أو الدين ،يفترض كأصل

عام أن يتساوى في الحقوق والواجبات مع غيره من المواطنين كقاعدة أساسية ،بشرط التماثل والتكافؤ في
المراكز القانونية ،وهي نتيجة منطقية دستورية لها في معظم الحاالت.

وعليه تمثل المواطنة رباطاً سياسيًّا بين المواطن والدولة يكون من شانه ترتيب مجموعة من الحقوق
والواجبات العامة لعل أهمها انفراد المواطنين بالحق في اختيار حكامهم من خالل انتخابات دورية ،وأن

يكون لهم دور في الرقابة على سلوك الحكام من خالل مؤسسات تمثيلية ،وكذلك من خالل الرأي العام

ومؤسسات المجتمع المدني(.)2

 -3المشاركة الديمقراطية:

يرى الفقهاء إلى أن المشاركة الديمقراطية تتعدى مظاهرها مفهوم الديمقراطية التمثيلية أو النيابية ،إلى
التطبيق الواقعي لمختلف صور الديمقراطية شبه المباشرة ،بل إلى ممارسة شيء من الديمقراطية المباشرة،

بوسائل شتى وعلى مستويات مختلفة ،والتوسع إلى أقصى حد من منح الفرص للمواطنين المشاركة
بأنفسهم في صنع الق اررات التي من شأنها التأثير في حياتهم ،باالشتراك في المشاورات ومجموعات
النشاط بمختلف أنواعها التي تقود للمشاركة في صنع مثل هذه الق اررات ،كاالنضمام للجمعيات والنقابات،

والمجاالت السياسية ،وابداء الرأي ،وتقلد الوظائف العامة (.)3

لذلك يعد الفرد واألفراد بمجموعهم مادة الديمقراطية ولبنتها األولى ،فالديمقراطية أوال وأخي ار هي حكم
الشعب مصدر السلطات ،وال تتحقق إال من خالل غرس وتعزيز مبدأ المواطنة ،ألن شعور المواطن

باالنتماء والمساواة يعزز لدية حافز المشاركة السياسية ،وازاء هذه الحالة يبرز دور أفراد المجتمع في
تغيير دفة التوجه وجعله ينحو المنحى الديمق ارطي الحقيقي من المشاركة الفعالة ،راسما مالمح ديمقراطية

بعيدة عن التحزب واالصطفاف الطائفي والقومي (.)4
()1

نصت المادة ( )9من القانون األساسي المعدل بالقول "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز بينهم بسبب العرق أو

الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة" ،وكذلك نصت المادة ( )4/26منه على " تقلد المناصب والوظائف العامة

على قاعدة تكافؤ الفرص".
()2

د .على الدين هالل ،الجدل حول مبدأ المواطنة ،جريدة األهرام 12 ،مارس  ،2117ص .11

()3

د .سليمان الغويل ،حق األفراد في المشاركة في الشؤون العامة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية الحقوق ،جامعة اإلسكندرية،

()4

د .محمد عبد النعيم ،مبدأ المواطنة واإلصالح الدستوري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2117 ،ص .246

القاهرة ،1996 ،ص .15
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فالمواطنة كانتماء عضوي بالدولة ال تحيا أو تتفعل دونما حاضن ديمقراطي يهبها االنتماء واالعتراف،

فالعالقة بين المواطنة والديمقراطية عالقة توأمة تنتجها الجماعة السياسية المكونة للدولة ،كون أن
الديمقراطية تقوم على أساس االعتراف باإلنسان وحقوقه األساسية من كرامة واختيار وحرية اإلرادة ،وعلى
أساس حق المواطنين بالتعبير والمشاركة وصنع القرار ،وهى ذاتها مقومات المواطنة الفعالة والصالحة في

ظل االنتماء للدولة الحديثة(.)1

المطلب الثاني

اآلليات السياسية والدستورية والقانونية

 -1اإلصالح السياسي والدستوري:

لم يعد النظام السياسي كما تم وضعه في القانون األساسي قاد اًر على تلبية متطلبات تطور الوضع

الفلسطيني بعد حصول دولة فلسطين على صفة مراقب في االمم المتحدة ،واستمرار االحتالل وانتهاء

المرحلة االنتقالية ،وفي ظل حالة االنقسام السياسي والجغرافي .ولعل الحاجة إلى اإلصالح من أجل
تصحيح األوضاع القائمة بما يتيح تحقيق صالح المواطن والبالد ،وبما يتوائم مع المتغيرات القائمة أو
المستقبلية ،أي هو التخطيط العالجي لألخطاء والثغرات القائمة في ضوء التطورات الحالية ،ويجب أن

يستند إلى رؤية ومبررات موجهة ،وأن يسعى إلى االتفاق مع متطلبات الواقع واحتياجات المستقبل(.)2

فاإلصالح السياسي يقوم على مجموعة من اإلجراءات والخطوات تهدف لالنتقال من نظم حكم تتسم
بالتسلطية إلى نظام حكم تقوم على قاعدة المواطنة.

وعليه فإنه باتت هناك حاجة إلعادة النظر في النظام السياسي الفلسطيني من مداخل عديدة تقوم على
تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة والعمل من أجل تحويل قرار الدولة إلى ممارسة على األرض ،وتحقيق
تفاهمات فلسطينية جديدة أو إبداع سياسي ،بحيث ال يحدث تعارض بين متطلبات إعادة بناء وتفعيل

منظمة التحرير كإطار وطني جامع يتجاوز الضفة والقطاع واستحقاقات السلطة ودورها في نطاق واليتها

الجغرافية ،وبين استحقاقات الدولة كنتاج للشرعية الدولية ،وتفعيل واحياء المواطنة والحفاظ على الحد

األدنى من حقوق اإلنسان والحريات العامة ،وتعزيز المدخل المؤسسي والقانوني الذي يحقق بناء مجتمع

مدني قوي واصالح المؤسسات السياسية من البرلمان والو ازرة واألحزاب ،وأهمية أن يحدد الدستور المبادئ
األساسية التي ترتكز عليها الدولة في ممارستها للسلطات المختلفة وتوزيعها على أجهزة الدولة ،واالهتمام

بحقوق األفراد وواجباتهم (.)3

()1

د .على الدين هالل ،الجدل حول مبدأ المواطنة ،المرجع السابق ،ص .11

()3

د .حنان أبو سكين ،المرجع السابق ،ص .61-58

( )2د .محمد عبد النعيم ،المرجع السابق ،ص .3
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وواقع األمر؛ فإن اإلصالح الدستوري يجسد المواءمة بين تحقيق الشرعية الدستورية والمشروعية السياسية،
فاذا كانت الشرعية الدستورية تنصرف إلى المبادئ والقواعد التي يتكون منها الدستور كنظام قانوني وتلتزم
باحتوائها كافة السلطات العامة ،فإن المشروعية السياسية هي الصفة التي تتعلق بالسلطة كلما كانت

قدراتها ومعاييرها المرجعية تحظى باإلجماع أو باألغلبية الكبيرة للمحكومين وتعبر عن إرادتهم(.)1

فق د بات من غير المقبول أن يتقيد الشعب الدستور الذي وضعه في مرحلة معينة ،ألن من حقه دائما أن
يعيد النظر فيه ،إما بالتغيير الشامل أو بالتعديل الجزئي ،وليس من حق الجيل الذي وضع الدستور أن

يخضع أجيال المستقبل لهذا الدستور .كما أنه ال يجوز الخلط بين سلطة وضع دستور جديد ،وسلطة
تعديل الدستور القائم ولو أدت إلى تعديل كبير في نصوصه ،فالسلطة األولى تأتي بناء على تغير

المشروعية السياسية لوضع نظام دستوري جديد ،بينما السلطة الثانية تتحرك على أساس الشرعية
الدستورية في ضوء تطور المشروعية السياسية لتعديل الدستور على أرضية النظام الدستوري القائم(.)2

لذلك؛ فاإلصالح الدستوري هو أحد آليات اإلصالح السياسي باعتباره يسعى إلى تحقيق اإلطار واألساس
التنظيمي لهذا اإلصالح ،ويأتي في مقام إصالح الدولة لضمان تكيفها مع سائر المتغيرات وتطوير نظمها
وأساليبها وسياستها وفق تطور االحتياجات والمقتضيات ،وهذا يعني التغيير في نصوص الدستور بما

ايجابا على المجاالت التي تشملها تلك النصوص بالتنظيم ،فالدولة تحتاج إلى دستور لتنظيم
ينعكس
ً
العالقة بين الحكام والمحكومين ،فالحكام مطالبون بالوصول إلى السلطة وممارستها وفًقا لإلطار الذي
يحدده الدستور ،وفي مقابل ذلك يتمتع األفراد بحقوقهم وحرياتهم التي أقرها لهم الدستور مما يجعلها في
منأى من تعدي السلطة الحاكمة ،هذا ما جعل الدستور بمثابة اآللية التي يتم من خاللها التوفيق بين

السلطة والحرية(.)3

وفي هذا اإلطار نرى أهمية إجراء اإلصالحات الدستورية على القانون األساسي "الدستور الفلسطيني"

لتبني مبدأ المواطنة أساس الدولة ،والمواطنة المتساوية بكافة أبعادها ودون أي تمييز والنص صراحة على

ان "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون ،وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ،وال تمييز بينهم

أيضا
في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو األصل أو اللغة أو المهنة أو المركز االجتماعي أو العقيدة" ،و ً
لتعزز من مبدأ فصل السلطات الدستورية والعدالة والنزاهة والحياد والحرية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان
وتدعيم استقالل القضاء والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية ،والمحافظة على الثوابت الوطنية

وتعزيزها وتقوية دعائم ومرتكزات الدولة.

( )1د .أحمد فتحي سرور ،منهج اإلصالح الدستوري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2116 ،ص .15
( )2د .أحمد فتحي سرور ،المرجع السابق ،ص .65
()3

د .ابراهيم شيحا ،المبادئ الدستورية العامة ،منشأة المعارف باإلسكندرية ،2116 ،ص .39
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 -2اإلصالح القانوني:
ال شك ان عملية اصالح القوانين هي عملية مستمرة وال تتوقف مع مرور الزمن ألنه ليس هناك من

قانون أو نظام سياسي مثالي ،ويتم تعديل الدساتير والقوانين بما تقتضيه الحاجة وهذه عملية مستمرة

خصوصا في الدول الديمقراطية ،وبالرغم أهمية النصوص الدستورية القوية والواضحة إال أن القوانين بما
تتضمنه من نصوص تفصيلية تعكس السياسات والتوجهات العامة.

ويتضمن اإلصالح القانوني المطلوب بعد تحقيق اإلصالح الدستوري في فلسطين الخطوط العريضة

المنظمة للمواطنة بكافة أبعادها.

أ -سن قانون الجنسية الفلسطينية:

في الواقع ،لم تعد الحجة القائلة إن منح حقوق المواطنة الكاملة للفلسطينيين من شأنه أن يتسبب بالضرر
لقضيتهم ،إحدى الحجج التي استخدمتها الدوائر العربية الرسمية ،صالحة وال مقبولة ،فهناك اتفاقيات

ووثائق دولية تحمة حق الجنسية ،كما أنه هناك وعي واعتراف متزايدان من الالجئين والمدافعين عن

حقوق اإلنسان بأن النقص في حقوق المواطنة يتسبب بثمن باهظ إنسانياً وسياسيًّا ،ويسبب المزيد من

البؤس لالجئين بدالً من أن يخدم قضيتهم(.)1

واذا كان قانون الجنسية ألي دولة هو القانون الذي يحدد شروط وضوابط منح الجنسية ،وهو القانون
المنظم للعالقة بين الفرد والدولة وفًقا للمبادئ والسياسات األيديولوجية لتلك الدولة .وبالتالي ال تخلو من
كونها عالقة نفعية تحكمها اعتبارات قانونية وسياسية واجتماعية وروحية تحددها الدولة المنشئة والمنظمة

لها .لذا فأنه يجب أن ال يخرج قانون الجنسية الفلسطيني عن هذه القاعدة ،على أساس العالقة بين

المواطن والدولة لها آثارها ونتائجها وانعكاساتها المتبادلة.

لذلك؛ نرى أنه بعد اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطين ،فإن القيادة الفلسطينية مطالبه بسن قانوناً
للجنسية ،على اعتبار أن دولة فلسطين المانح الوحيد للجنسية الفلسطينية لكل المواطنين الفلسطينيين،
ومسؤولية تفعيل وتنظيم المواطنة التي تشمل العالقة بين األفراد داخل الدولة القائمة على أساس الحقوق
والواجبات والمسئوليات ،وأن تكون الدولة مسئولة أمام مواطنيها ،وأن يكون المواطنون قادرين على مطالبة

الدولة بحقوقهم ،وأن تلتزم الدولة بتفسير أفعالها للمواطنين ،وأن تكون الشفافية والمصداقية هي معيار
العالقة القائمة بين الدولة والمواطن في النظام السياسي.
ب -إعادة صياغة قانون االنتخابات

يجمع الفقه الدستوري على أن االنتخاب هو "الوسيلة الديمقراطية إلسناد السلطة السياسية ،والتي يتحقق

عن طريقها تكوين الهيئات النيابية وتعيين من يشغل مركز الرئاسة" ( .)2فاالنتخابات هي مصدر الشرعية
()1

أري كنودسن وساري حنفي ،الالجئون الفلسطينيون في المشرق العربي :الهوية والفضاء والمكان ،ترجمه دينا الشريف ،المركز

()2

د .حمدان الغفلي ،المشاركة السياسية للمرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2111 ،ص .251

العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة ،2115 ،ص .246
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القانونية للهيئات المنتخبة لممارسة السلطة وحق إصدار األنظمة والتشريعات التي تراها ضرورية لتنظيم
حياة المجتمع ،كما تعتبر االنتخابات من الوسائل الفعالة لتوسيع نطاق المشاركة الشعبية وافساح المجال
لكل مواطن باستخدام حقه القانوني في التصويت والتعبير عن رغبته في اختيار الشخص المناسب إلدارة

الشؤون العامة ،وتعزيز شعور المواطن بأهمية دوره السياسي والمجتمعي وكرامته وانتمائه للمجتمع،
والمساهمة في الحفاظ على النسيج المجتمعي وتخفيف من االحتقان السياسي والمجتمعي ،والتأسيس لثقافة

المشاركة الديمقراطية(.)1

لذلك فأي عملية انتخابية تحتاج إلي نظام قانوني مصدره الدستور أو النظام السياسي للدولة ،ويتناول

األشخاص الذين يحق لهم التصويت في االنتخابات من ناحية السن واإلقامة وابراز بطاقة الهوية
للتصويت ،وبين من هم األشخاص الذيم لهم حق الترشح وفًقا لمتطلبات المواطنة ،واإلطار الذي ينظم
اختيار مرشحي األحزاب السياسية ،وقواعد التمويل للحمالت االنتخابية ،ومتطلبات الدوائر االنتخابية،
وعملية التصويت والفرز ،والطعن بنتائج االنتخابات ،والقواعد التي على أساسها يتم طرح طريقة االقتراع

وفًقا للنظام االنتخابي المحدد(.)2
فاالنتخاب بالتمثيل النسبي هو األقرب لتحقيق تمثيل عادل ومنصف ،حيث يقوم على حصول االحزاب
السياسية أو تجمع سياسي على عدد من المقاعد البرلمانية يتناسب مع ما حصل عليه من أصوات ،لذا

يستهدف هذا النظام تمثيل االقليات وقيمتها الحقيقية ،كما يعكس بصورة أكثر توجهات الشارع السياسي،

ويمنح القوي السياسية فرصة للظهور والنمو ،ويبين هذا النوع من التمثيل الصورة العامة للرأي العام

السياسي ،ويسمح للحركات الجديدة بالفاعلية (.)3

وعليه نتفق مع البعض بأهمية تعديل قانون االنتخابات الفلسطيني لسنة  2115بما ينسجم مع استحقاق

الدولة لتكريس مؤسسات الدولة ،وأن تكون االنتخابات لرئيس دولة فلسطين وألعضاء برلمان فلسطين(.)4
أيضا أن يشمل التعديل تعزيز مبدأ المواطنة المتساوية والوالء الوطني ،والحق في المشاركة السياسية لكل
و ً
فلسطيني أينما وجد ،ويحقق التمثيل السياسي العادل لكافة القوى السياسية واالجتماعية بما في ذلك

النساء ،والفقراء ،والفئات المهمشة واألقليات الدينية ،وحقهم في التصويت والترشيح .وتبنى نظام التمثيل

النسبي االنتخابي األكثر انصافا وتمثيال للكتل والقوائم المرشحة ويعكس موازين القوى ،كما هو االكثر
ديمقراطية لالنتخاب سواء في االنتخابات السياسية الوطنية أو المحلية (مجلس وطني ومجالس بلدية
()1

د .عمر حلمي فهمي ،االنتخاب وأثره في الحياة السياسية والحزبية ،دار الثقافة الجامعية ،عين شمس ،1988 ،ص .1

()2

ويكبيديا ،الموسوعة الحرة ،قانون االنتخابات ،الرابط التالي ،/https://ar.wikipedia.org/wiki :تاريخ الدخول:

()3

د .عصام اسماعيل ،النظم االنتخابية ،دراسة حول العالقة بين النظام السياسي والنظام االنتخابي ،منشورات زين الحقوقية ،لبنان،

()4

د .إبراهيم أبراش ،المرجع السابق ،ص .22

.2117/11/17

 ،2119ص  253وما بعدها .د .عمر حلمي فهمي ،المرجع السابق ،ص  78وما بعدها.
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ومحلية) أو في النقابات العمالية والمهنية والمؤسسات النسوية ومجالس الطلبة في الجامعات ولغيرها من
المنظمات الشعبية الفلسطينية في الوطن والشتات الفلسطيني.

أسيسا على ما سبق؛ نرى أنه يجب أن تتم تلك اإلصالحات الدستورية والقانونية من خالل إشراك أكبر عدد
وت ً
أيضا حق
من المواطنين في تلك العملية ،سواء من خالل جلسات استماع ،أو تلقى مقترحاتهم مكتوبة ،و ً

نظر الرتباطه الوثيق بالحقوق السياسية،
المواطن في إبداء الرأي في االستفتاء ،حيث يمثل أهمية أكبر ًا
واالستفتاء وسيلة قانونية إلبداء المواطن رأيه في الموضوع الذي يطرح عليه في االستفتاء( .)1فمشاركة نسبة
كبيرة من المواطنين في تلك العملية يعطي لتلك التعديالت شرعية أكبر ،كما أنه يجعل من الصعب على أي

نظام سياسي االلتفاف حولها ،وأخي ار فانه يشعر المواطنين بأن تلك التعديالت تخصهم مما يجعلهم أكثر
استعدادا للدفاع عنها.

لذلك؛ يجب أن تنتهج سياسات اإلصالح تعزيز الشخصية القانونية للمواطن الفلسطيني أينما وجد ،حتى تعود

للفلسطينيين ثقتهم في وطنيتهم وهويتهم وانتمائهم وحتى يسود االعتقاد بين جميع الفلسطينيين أنهم سواسية أمام
جميعا الحق في الحماية المتساوية ضد أي
القانون ولهم حق التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة وأن لهم
ً
تمييز وضد أي تحريض على أي تمييز ،وأن لكل مواطن فلسطيني الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية
إلنصافه عن أي أعمال فيها اعتداء على الحقوق األساسية التي يمنحها له القانون والدستور.
الخاتمة
بعد االنتهاء من استعراض جوانب البحث المختلفة للدراسة ،توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج

والتوصيات ،وهي جاءت على النحو التالي:

أوًال -النتائج:

 -1تبنت غالبيه الدساتير العربية والمقارنة مبدأ المواطنة كمقوم أساسي لترسيخ العالقة بين المواطنين
والدولة من ناحية ،وبين المواطنين فيما بينهم من ناحية أخري ،وتكريس الممارسة الديمقراطية لتقترب

من تجسيد روح المعاهدات واالتفاقيات واالعالنات الدولية.

 -2انبثقت المرتكزات األساسية للنظام السياسي الفلسطيني من التاريخ النضالي الطويل الذي خاضه

الشعب في معركة التحرر من االحتالل ووثيقة إعالن االستقالل في العام  1988وصوالً الى قيام

السلطة الوطنية الفلسطينية ،ولكنه شابه الخلل بعد االنتخابات التشريعية الثانية في العام  ،2116وتميز

باألزمات بعد سيطرة حركة حماس على السلطة ،ووجود حكومتين في الضفة مما اضر بمجتمع

المواطنة ،وأثقل كاهل المجتمع والمواطن بهموم وطنية وشخصية.

 -3اختزلت المواطنة الفلسطينية في ظل النظام السياسي القائم على جنسية الفلسطيني الموجود في

الضفة الغربية وقطاع غزة بحكم الواقع ،ومنحة مجموعة الحقوق والواجبات وخاصة حق المشاركة

()1

د .محمد صالح السيد ،الحماية الدستورية للحريات العامة بين المشرع والقضاء ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2119 ،ص .317
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السياسية وفًقا للقانون األساسي ،وحرمان الفلسطيني المقيم في الخارج من ذلك الحق ،ولم تتاح
للفلسطيني المغترب فرصة المشاركة في العملية االنتخابية الرئاسية والتشريعية وحق الترشح ،ويبقى
مستقبل جنسيتهم غامض وخاصة الالجئين الذين بقوا عديمي الجنسية.

 -4إن رفع مكانه فلسطين إلى صفة دولة مراقب في األمم المتحدة يعنى تجسيد وجود دولة فلسطين

كشخصية قانونية دولية ،واالعتراف الدولي بالسلطة القانونية الفلسطينية الحصرية على حدود 1967
استقاللية الدولة وعدم خضوعها لدولة أخرى ،ويجب أن يكون له تأثيره على السلطة الوطنية كدولة ذات

سيادة ،وتسليط الضوء على الجنسية والمواطنة الفلسطينية ،ولما تمثل المواطنة رباطاً سياسيًّا بين
المواطن والدولة يكون من شانه ترتيب مجموعة من الحقوق والواجبات العامة ،وتعد أحد مجاالت
اإلصالح الدستوري الحديث لتعزيز مبدأ المواطنة في الدستور وحمايتها.

ثانيا -التوصيات:
ً

 -1ندعو إلى إعادة النظر في النظام السياسي الفلسطيني من مداخل عديدة تقوم على تحقيق الوحدة
الوطنية والمصالحة ،والعمل من أجل تحويل قرار الدولة إلى ممارسة على األرض ،وتحقيق تفاهمات
فلسطينية جديدة نحو إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير كإطار وطني جامع ،وتفعيل واحياء المواطنة

الفلسطينية ،والحفاظ على الحد األدنى من حقوق اإلنسان والحريات العامة.

 -2نطالب بإجراء اإلصالحات الدستورية على القانون األساسي "الدستور الفلسطيني" لتبني مبدأ المواطنة

أساس الدولة ،والمواطنة المتساوية بكافة أبعادها ودون أي تمييز ،والمساواة في الحقوق والواجبات

العامة ،وأن تطرح المواطنة كمدخل للحفاظ على الوطن وعلى "الجماعة السياسية" من االنقسام
االيديولوجي والجغرافي.

 -3نوصي المشرع الفلسطيني بسن قانوناً للجنسية ،على اعتبار أن دولة فلسطين المانح الوحيد للجنسية
الفلسطينية لكل المواطنين الفلسطينيين ،ومسؤولية تفعيل وتنظيم المواطنة التي تشمل العالقة بين األفراد

داخل الدولة القائمة على أساس الحقوق والواجبات والمسئوليات ،وأن تكون الدولة مسئولة أمام
مواطنيها ،وأن يكون المواطنون قادرين على مطالبة الدولة بحقوقهم.

 -4نوصي المشرع الفلسطيني بتعديل قانون االنتخابات الفلسطيني لسنة  2115بما ينسجم مع استحقاق

الدولة لتكريس مؤسسات الدولة ،وأن تكون االنتخابات لرئيس دولة فلسطين وألعضاء برلمان فلسطين،
والحق في المشاركة السياسية لكل فلسطيني أينما وجد في التصويت والترشيح ،وتبنى نظام التمثيل

النسبي االنتخابي.
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أوًال -الكتب العامة والخاصة:

المراجع

 -1أري كنودسن وساري حنفي ،الالجئون الفلسطينيون في المشرق العربي :الهوية والفضاء والمكان،
ترجمه دينا الشريف ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة.2115 ،

 -2د .ابراهيم العناني ،التنظيم الدولي :النظرية العامة-األمم المتحدة ،دار الفكر العربي ،القاهرة،
.1975

 -3د .ابراهيم شيحا ،المبادئ الدستورية العامة ،منشأة المعارف باإلسكندرية.2116 ،

 -4د .أحمد الموافى ،المواطنة على ضوء التعديالت الدستورية في جمهورية مصر العربية ،دار
النهضة العربية ،القاهرة.2118 ،

 -5د .أحمد فتحي سرور ،منهج اإلصالح الدستوري ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2116 ،
 -6د .أشرف أبو المجد ،مالمح النظام السياسي المقترح على ضوء المبادئ الدستورية العامة ،المركز
القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة.2115 ،

 -7د .تامر كامل الخزرجي ،النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع،
عمان.2114 ،

 -8جميل هالل ،النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو ،ط ،1مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت،
.1998

 -9د .حمدان الغفلي ،المشاركة السياسية للمرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،دار النهضة
العربية ،القاهرة-2111 ،

 -11د .حنان أبو سكين ،المواطنة واإلصالح السياسي ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة،
.2113

 -11خليل الشقاقي ،االنتخابات والنظام السياسي الفلسطيني ،مركز البحوث والدراسات الفلسطينية،
غزة ،فلسطين .1995

 -12سامح فوزي ،المواطنة وحقوق اإلنسان ،ط ،1الناشر :مشروع دعم القدرات في مجال حقوق
اإلنسان "بناء".2111 ،

 -13د .عصام اسماعيل ،النظم االنتخابية ،دراسة حول العالقة بين النظام السياسي والنظام
االنتخابي ،منشورات زين الحقوقية ،لبنان.2119 ،

 -14د .عصام الدبس ،النظم السياسية ،الحقوق والحريات العامة وضمانات حمايتها ،ط  ،1دار
الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن-2111 ،

 -15د .عمر حلمي فهمي ،االنتخاب وأثره في الحياة السياسية والحزبية ،دار الثقافة الجامعية ،عين
شمس.1988 ،
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 -16د .فتحي الوحيدي ،المبادئ الدستورية العامة مع شرح التطورات الدستورية في فلسطين ،ط،5
مطابع المقداد ،غزة-2111 ،

 -17د .محمد صالح السيد ،الحماية الدستورية للحريات العامة بين المشرع والقضاء ،دار النهضة
العربية ،القاهرة.2119 ،

 -18د .محمد عبد النعيم ،مبدأ المواطنة واإلصالح الدستوري ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2117 ،

ثانيا -الرسائل العلمية واألبحاث والتقارير والدوريات:
ً
 -1د .إبراهيم أبراش ،مستقبل السلطة الوطنية بعد االعتراف بفلسطين دولة مراقب ،منتدى غزة
السادس للدراسات السياسية واالستراتيجية ،االستراتيجيات الفلسطينية بعد إعالن الدولة في األمم

المتحدة ،مركز التخطيط الفلسطيني ،غزة.2113 ،
-2

د .أحمد ناصوري ،النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية ،مجلة جامعة دمشق للعلوم

-3

د .بسام محمد ابو حشيش ،دور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة ،مجلة جامعة االقصى،

االقتصادية والقانونية ،المجلد  ،24العدد الثاني.2118 ،

العدد  ،1غزة.2111 ،

-4

جورج جقمان وآخرون ،تجربة النظام السياسي الفلسطيني في ظل السلطة الفلسطينية ،في أوراق

في النظام السياسي الفلسطيني وانتقال السلطة ،مواطن ،المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ،رام

هللا.2113 ،

-5

زهير الخويلدي ،سيادة الدول في ظل عالمية المواطنة ،الحوار المتمدن ،العدد ،2649

-6

د .سليمان الغويل ،حق األفراد في المشاركة في الشؤون العامة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية

-7

د .صائب عريقات ،فلسطين دولة غير عضو اليوم التالي ،دائرة شؤون المفاوضات في منظمة

-8

عصام عابدين ،سير العملية الدستورية وكيفية بناء الدستور الفلسطيني ،المركز الفلسطيني

-9

د .على الدين هالل ،الجدل حول مبدأ المواطنة ،جريدة األهرام 12 ،مارس .2117

 ،2119/5/17محور حقوق اإلنسان.

الحقوق ،جامعة اإلسكندرية ،القاهرة.1996 ،

التحرير الفلسطينية ،الدراسة رقم  ،11فلسطين.

للبحوث السياسية والمسحية ،رام هللا.2114 ،

 -11د محمد مطر ،إصالح النظام السياسي الفلسطيني بين المطالب الداخلية والضغوطات الخارجية،
مجلة المستقبل العربي ،تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد  ،398ابريل .2112

 -11د .محمد سليمان محمود ،فكرة المواطنة في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية ،رسالة دكتوراه غير
منشورة ،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة.2119 ،
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 -12محمد الركن ،التنظيم الدستوري للحقوق والحريات العامة ،بحث منشور في مجلة الشريعة
والقانون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،العدد الثامن ،نوفمبر .1994

 -13معتز قفيشة ،تقرير حول الجنسية الفلسطينية ( ،)2111- 1917سلسلة التقارير القانونية ،15
الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ،رام هللا.2111 ،

ثال ًثا -القوانين والمواثيق الدولية:

 -1اتفاقية بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسية في  28سبتمبر .1954

-2
-3
-4
-5
-6
-7

اتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية لسنة -1961

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنه .1965

اتفاقية حقوق الطفل لعام .1989

االعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنه .1948

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنه .1966

القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2113م.

ابعا -المواقع االلكترونية:
رً
 -1د .محمد الطراونة ،االعتراف بفلسطين ماذا يعنى من وجه نظر القانون الدولي ،مقال قانوني
منشور على موقع محاماة نت https://www.mohamah.net/law

المتحدة
لألمم
العامة
الجمعية
 -2ق اررات
http://www.un.org/ar/ga/67/resolutions.shtml
قانون
الحرة،
الموسوعة
 -3ويكبيديا،
/https://ar.wikipedia.org/wiki
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على

الموقع

االنتخابات،

اإللكتروني
الرابط

التالي:
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البدائل المستقبلية الممكنة للوصول لعضوية فلسطين الكاملة في األمم المتحدة
إعداد الباحثان:
خالد خليل أحمد الشيخ عبد هللا

أمجد محمد سعود ثابت

باحث في الشئون الفلسطينية

باحث في الشئون الفلسطينية

جامعة األزهر-غزة

جامعة قناة السويس -االسماعيلية -مصر

تأهيلي دكتوراه فلسفة العلوم السياسية

ماجستير العلوم السياسية

ملخص
طرحت الدراسة بدائل نابعة من روح مبادئ ومقاصد ميثاق األمم المتحدة ،ولم يتم ذكرها بشكل صريح في
الميثاق ،مثل تفعيل القرار (” )377االتحاد من أجل السالم  ”Unity For Peaceوهي حاالت لها

العديد من السوابق في األمم المتحدة ،حيث أقدمت الجمعية العامة كبرلمان دولي تقع على عاتقها الكثير
من المسؤوليات والمهام ،أن تأخذ زمام المبادرة وخلق مثل تلك الوضعيات ،لتجاوز الشلل الذي يصيب

مجلس األمن نتيجة تعسف عضو دائم في استخدام حق النقض ،ال سيما القضايا ذات الطابع اإلجرائي

مثل قضية العضوية في المنظمة ،والتي تقوم بعض الدول الكبرى بالتعامل معها على أساس موضوعي
سياسي.

وجدت الدراسة أن البدائل المستقبلية الممكنة للوصول لعضوية فلسطين الكاملة في األمم المتحدة تكمن

في ثالث مسائل رئيسية ،والتي كانت محاور هذه الدراسة ،والمتمثلة في الحصول على اعتراف المزيد من
الدول ،وتكرار طلب عضوية كاملة من مجلس االمن وكيفية مواجهة فيتو محتمل ،وعن طريق قرار

(" )377االتحاد من أجل السالم ."Unity For Peace

الكلمات المفتاحية :البدائل المستقبلية ،العضوية الكاملة ،االتحاد من أجل السالم ،محكمة العدل الدولية.
Abstract
The study presented alternatives that stem from the spirit of the principles
and purposes of the Charter of the United Nations, and are not explicitly
mentioned in the Charter, such as the activation of the UN Unity for Peace
resolution, 377 which have many precedents in the United Nations, To take the
initiative and to create such situations, to overcome the paralysis of the Security
Council as a result of the arbitrariness of a permanent member in the use of the
veto, particularly issues of a procedural nature such as the issue of membership
in the Organization, To deal with them on a political and substantive basis.
The study found that the possible future alternatives for achieving the full
membership of Palestine in the United Nations lie in three main issues, which
were the focus of this study, namely obtaining recognition of more countries,
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repeating the request for full membership of the Security Council and how to
face a possible veto, and by resolution "377" Unity For Peace.
المقدمة:
توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للحصول على عضوية دولة فلسطين الكاملة في األمم

المتحدة عام 2111م ،وكذلك توجه إلى الجمعية العامة عام 2112م ،حيث حصل الفلسطينيون على
دولة مراقب غير عضو ،بهدف تثبيت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته ،في ظل
تهديد الواليات المتحدة األمريكية باستخدام الفيتو ضد أي مشروع قرار يتم بهذا الخصوص ،وقطع

المساعدات عن السلطة الوطنية الفلسطينية.

إن رفض طلب فلسطين كدولة دائمة العضوية في مجلس األمن طلب عضوية دولة فلسطين في األمم

المتحدة ،ال يعني عدم تكرار المحاوالت التي يمكن أن تعزز قوة الطلب الفلسطيني الالحق ،فتعثر

العضوية واالعتراف الدولي قضية واجهت الكثير من الدول ،وقد سلكت هذه الدول طرق مختلفة للوصول
إلى العضوية الكاملة في منظمة األمم المتحدة.

تعزز بعض البدائل عضوية كاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة مثل االنضمام إلي محكمة العدل

ال دولية ،حيث يمكن لدولة ليست عضو في األمم المتحدة االنضمام لعضوية المحكمة وفق المادة ()93
من نظامها الداخلي مثل سويسرا ،وكذلك يمكن تفعيل القرار " 377متحدون من أجل السالم" في حال
شلل وعجز مجلس األمن عن أداء مهامه نتيجة تعسف عضو دائم في استخدام حق الفيتو ،كما شكل

حصول فلسطين على صفة دولة مراقب خطوة لتعزيز العضوية الكاملة ،التي هي بمثابة استفتاء دولي

على حق فلسطين الحصول علي عضوية كاملة في األمم المتحدة.

أوًال -مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة في طرح البدائل التي تساعد في تجاوز التحديات السياسية ،وتعزز فرص االعتراف
بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة ،واالستفادة من امتيازات العضوية الكاملة ،على صعيد

المنظمات الدولية كساحة سياسية ودبلوماسية إضافية ،من خالل التوجه الفلسطيني المباشر إلى األمم

المتحدة كرافد من روافد العمل السياسي الفلسطيني ،وليس بديالً عن أي استراتيجيات أخرى يمكن إتباعها
لخدمة القضية الفلسطينية.

تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت المتعلقة بالبدائل المقترحة واآلليات التي تساهم في

الوصول إلى اعتماد فلسطين دولة كاملة العضوية في األمم المتحدة ،ويمكن حصرها في التساؤل الرئيس

اآلتي:

ما هي البدائل المستقبلية الممكنة للوصول لعضوية فلسطين الكاملة في األمم المتحدة؟

ويتفرع من السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية ،كالتالي:
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 -1ما هو األثر االيجابي للحصول على اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين لعضوية كاملة في االمم
المتحدة؟

 -2ما أثر تكرار طلب عضوية كاملة من مجلس األمن؟
 -3ما هي السبل التي من خاللها يتم مواجهة فيتو محتمل من مجلس األمن لعضوية فلسطين؟
 -4كيف يتم تفعيل القرار (" )337االتحاد من أجل السالم"؟

ثانيا -أهمية الدراسة:
ً
 -1تساعد البدائل المقترحة المفاوض الفلسطيني في تحقيق وضع أفضل سياسيًّا وقانونياً وحشد الدعم
الالزم له.

 -2تعتبر الدراسة بداية لتبني استراتيجية جديدة تهدف لنيل عضوية األمم المتحدة ومنظماتها الدولية
المنبثقة عنها ،والعمل الفاعل بها كساحة جديدة من ساحات العمل الوطني يخدم القضية الفلسطينية

على مختلف األصعدة ،ويرسخ عدالتها.

 -3تعتبر الدراسة من الد ارسات القليلة التي تناولت تصور لبدائل دبلوماسية مستقبلية تسهم في عضوية
دولة فلسطين في األمم المتحدة.

ثال ًثا -أهداف الدراسة:

 -1تسليط الضوء على البدائل المستقبلية الممكنة للوصول لعضوية فلسطين الكاملة في األمم المتحدة.

 -2توضيح األثر االيجابي للحصول على اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين لعضوية كاملة في
االمم المتحدة.

 -3إظهار مدى أهمية أثر تكرار طلب عضوية كاملة من مجلس األمن.

 -4التعرف على السبل التي من خاللها يتم مواجهة فيتو محتمل من مجلس األمن لعضوية فلسطين.
 -5معرفة مدى أهمية تفعيل القرار ( )337بالنسبة لعضوية فلسطين باألمم المتحدة.

ابعا -منهجية الدراسة:
رً
المنهج التاريخي :اعتمدت الدراسة على هذا المنهج بغرض عرض وتفسير أسباب نشأة األمم المتحدة
ودورها في حفظ األمن والسلم الدوليين ،لحل يقضى بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ،وبما اشتمله من

معطيات وأحداث ومواقف رافقته منذ بداياته ،متناولة الق اررات ومشاريع اإلعالن من أجل الوصول إلى
عضوية دولة فلسطين كوحدة سياسية في األمم المتحدة.

المنهج الوصفي :تم االستعانة بهذا المنهج لوصف الطبيعة الواقعية لمقدار التوازن واالستقاللية ألجهزة
األمم المتحدة ،كل منها أمام األخرى ،ووصف طبيعة محكمة العدل الدولية ،وما يمكن أن تقدمة من آراء
قانونية إذا ما تم اللجوء إليها بهذا الخصوص ،وكذلك طبيعة االمتيازات المتحققة من اكتساب عضويتها.
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منهج تحليل النظم :اقتضت طبيعة الدراسة اشتمالها على منهج تحليل النظم ،حيث يمثل بلورة البديل
الرئيسي المتمثل في التوجه المباشر إلى األمم المتحدة ،والبدائل التي تم تناولها في كل حالة من الحاالت
التي تم استخدامها للوصول لالعتراف.

خامسا -تقسيم الدراسة:
ً
اشتملت الدراسة على ثالثة مباحث رئيسية ،وهي كالتالي:
المبحث األول :الحصول على اعتراف المزيد من الدول.

المبحث الثاني :تكرار طلب عضوية كاملة من مجلس األمن وكيفية مواجهة فيتو محتمل.
المبحث الثالث :قرار (" )311االتحاد من أجل السالم ."Unity For Peace
المبحث األول

الحصول على اعتراف المزيد من الدول
يطرح هذا المبحث قضية حشد اعتراف الدول بدولة فلسطين ،وضرورة االستمرار في تقليص عدد الدول

التي لم تعترف بها بعد ،لما لهذا البديل من أثر إيجابي بالغ األهمية على طلب فلسطين لعضوية كاملة
في األمم المتحدة ،وسيناقش هذا المبحث من الدراسة ثماني نقاط رئيسية ،وذلك لتوضيح كيفية الحصول
على اعتراف الدول بالعضوية الكاملة لدولة فلسطيني في األمم المتحدة.

أوًال -الفرق بين طلب العضوية وطلب االعتراف:
إن قيام دول العالم باالعتراف " "Recognitionبدولة فلسطين علي حدود الرابع من حزيران عام 1967م

وعاصمتها القدس ،هو أمر في غاية األهمية ،لذا يجب تكريس الجهود الدبلوماسية لزيادة حجمه ،وحث
الدول التي مازالت لم تعترف بدولة فلسطين علي االعتراف بها ،ألن إرادة منظمة األمم المتحدة هي في
األساس مجموع إرادات أعضائها ،ونجد أن هناك في الحالة الفلسطينية توافق دولي علي دعم حل

الدولتين على أساس إنهاء االحتالل اإلسرائيلي( ،)1وفق ما تم طرحه في مبادرات السالم في ق اررات األمم

المتحدة.

تعني العضوية " "Admittanceانضمام دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في األمم المتحدة

" ،"Member Stateوهي تتم من خالل إجراءات خاصة تتضمن تقديم طلب إلى األمين العام لألمم

المتحدة مشتمالً على وثيقة رسمية في شكل إعالن قبول االلتزامات الواردة في ميثاق المنظمة ،حيث
يتعين على األمين العام أن يعرض الطلب أمام مجلس األمن فو اًر وفق المادة ( )59من النظام الداخلي

()1

عريقات ،صائب :تقديم طلب العضوية البداية لدولة فلسطين وما بعده  ،2011مقدمة من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

ورئيس الوفد الفلسطيني المفاوض ،منظمة التحرير الفلسطينية ،2011 ،ص.12 – 8
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لمجلس األمن ،وارسال نسخة من الطلب إلى الجمعية العامة للعلم وفق المادة ( )135من النظام الداخلي

للجمعية العامة).(1

حيث إن المتقدم بالطلب يجب أن يكون كيان مستوفي لجميع المتطلبات والمعايير األساسية لقيام الدولة

المدرجة في معاهدة مونتيفيديو "Montevideo Convention" لعام 1933م).(2

إن سوابق طلب العضوية لدى األمم المتحدة تؤكد أن وجود إجماع دولي حول االعتراف ليس شرطاً
مسبقاً لتقديم طلب العضوية ،ورغم أن الجمعية العامة هي صاحبة القرار بشأن قبول العضوية في
المنظمة ،ولكن بعد صدور توصية من مجلس األمن وفق المادة ) )4من الميثاق ،حيث توجد لجنة دائمة

في مجلس األمن لقبول األعضاء الجدد وفق المادة ( )59من النظام الداخلي للمجلس وترسل هذه اللجنة
استنتاجاتها إلى مجلس األمن؛ الذي عليه أن يتخذ ق ارًار لتقديم توصية أو عدمه إلي الجمعية العامة ،حيث
يخضع هذا القرار لحق النقض للفيتو  Vetoوفق المادة ( )60من النظام الداخلي لمجلس األمن(.)3
يجب علي مجلس األمن تقديم تقرير خاص للجمعية العامة في حال عدم صدور توصية وبيان أسباب

الرفض( ،)4أما في حال مرور مشروع القرار فإن الجمعية العامة بموجب المادة ) )83من نظامها الداخلي

تقوم بعرض الطلب علي مجلسها ،حيث يتطلب قبوله الحصول علي أغلبية الثلثين لتكون الدولة عضو
كامل في منظمة األمم المتحدة ،وهنا نجد أن فلسطين بعد حصولها علي صفة دولة مراقب بواقع ()138

صوت في الجمعية العامة ،قد تجاوزت نصف الطريق للوصول للعضوية الكاملة في االمم المتحدة،
ويبقي النصف األخر المتمثل في الحصول على توصية ايجابية من مجلس األمن.

يالحظ مما سبق أن العضوية الكاملة لدولة فلسطين هي الغاية المراد الوصول إليها ،ولكنها تمر بمراحل

وآليات تحكمها قواعد وقوانين منظمة األمم المتحدة بأجهزتها المختلفة ،ورغم أهمية االعتراف كخطوة
متقدمة قد تمهد الطريق للوصول إلي العضوية إال أنها ال تعبر إال عن إرادة خاصة بالدولة.

)1( Crawfor, James, The Creation of the state of Palestine- too much too soon, Cambridge, 2011, P309.

 وهذا يتفق تماماً مع قواعد القانون الدولي ،حيث حددت المادة األولى من معاهدة مونتيفديو ) ) Montevideo Conventionلعام
1933م ،الخاصة بحقوق وواجبات الدول ،حددت عناصر الدولة في القانون الدولي حيث نصت على أن الدولة كشخصية قانونية ال
بد وأن يتوفر فيها العناصر التالية:

.1سكان دائمون  .2إقليم معين يقيم عليه أولئك السكان.3 .حكومة أو سلطة .4 .قدرة الحكومة على إقامة عالقات مع الدول األخرى.
()2

السهلي ،نبي :فلسطين في األمم المتحدة اآلمال والتحديات ،معلومات نشرت على الموقع االلكتروني :الجزيرة ،بتاريخ

 ،2112/11/19على الرابط:

http://www.aljazeera.net/home

()3

عبد الحميد ،محمد :أصول القانون الدولي العام الجماعة الدولية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،الطبعة السادسة،2000 ،

()4

النظام الداخلي لمجلس االمن ،المادة .61

ص.114
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ثانيا -اللجوء لزيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين:
ً
يشكل سعي فلسطين للحصول على صفة دولة كاملة العضوية في األمم المتحدة ورفع درجة تمثيلها داخل

المنظمة مهمة ليست باليسيرة عليها ،رغم أنها من الحقوق األصيلة التي تتفق مع حق الشعوب في تقرير
مصيرها ،حيث أن ميثاق األمم المتحدة منح حق االنضمام والعضوية لكافة الدول ،وهنا نجد أن تعثر

العضوية مرتبط بخصوصية القضية الفلسطينية على الصعيد العالمي ،وتأثر الصراع العربي الفلسطيني

اإلسرائيلي بميزان القوى في العالم ،وتأثر مواقف الدول اتجاه هذه القضية بالتوجهات السياسية للواليات
المتحدة األمريكية واسرائيل الرافضتين لتوجه فلسطين لنيل عضوية كاملة في األمم المتحدة ،مما يجعل
من زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين كدولة ضرورة لدعم نجاح هذا المسعى( .)1وهو سبب رئيسي
يتضمن بعدين لهذه الخطوة وفق رؤية الدراسة ،وهذين البعدين هما:
 -1البعد السياسي :إن زيادة عدد الدول التي تعترف بفلسطين كدولة ،ورفع درجة التمثيل الدبلوماسي

الفلسطيني بها ،من شأنه أن يزيد من قوة الحضور الدبلوماسي الفلسطيني على مستوى العالم ،وهو ما
يبرز قدرة فلسطين على إقامة عالقات دبلوماسية وهو أمر هام على الصعيد السياسي ،يفند ادعاء

الواليات المتحدة األمريكية واسرائيل في الترويج لعدم أهلية السلطة الوطنية الفلسطينية كحكم ذاتي إلى

االرتقاء لصفة دولة ،وأن ذلك مرهون فقط بالمفاوضات الثنائية ،وهي نقطة خطيرة قد تؤثر بالسلب إذا لم
تبادر الدبلوماسية الفلسطينية بمعالجتها قبل التوجه لطلب العضوية.

 -2البعد القانوني واإلجرائي :من المعلوم أن نجاح طلب العضوية في منظمة األمم المتحدة مرتبط
بتوصية إيجابية من مجلس األمن وموافقة ثلثي األصوات في الجمعية العامة( ،)2وبالتالي فإن اعتراف
دولة ما بفلسطين كدولة سيعكس تصويتها االيجابي لصالح الطلب ،حيث إن قبول المنظمة لعضو جديد

هو في جوهره قبول أعضاء المنظمة انضمام هذا العضو ،فينعكس ذلك القبول بتصويت ايجابي يمثل

اإلرادة السياسية لدولهم(.)3

()1

المركز القومي للدراسات والتوثيق ،2111 ،ص 41:38

()2

ميثاق األمم المتحدة ،مبادئ ومقاصد الميثاق ،1945 ،المادة الرابعة.

( )3محضر جلسة مجلس األمن :الحالة في الشرق األوسط بما في ذلك قضية فلسطين ،السنة السادسة والستون ،جلسة رقم ،6662

نوفمبر ،2111 ،ص.13:11
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ثال ًثا -سبل زيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين:
ترتكز فكرة هذا البديل على سعي فلسطين للحصول على االعتراف بها كدولة ،ورفع درجة التمثيل
الدبلوماسي من الدول األعضاء في األمم المتحدة الذين لم يعترفوا بعد بدولة فلسطين ،وهناك طريقتين

للقيام بهذا األمر على النحو التالي:
 -1الطريقة األولى :وهي التوجه إلى الجمعية العامة من أجل استصدار مشروع قرار يحث األعضاء
الذين لم يعترفوا بعد بدولة فلسطين على القيام بذلك ،ولصدور القرار يلزم أكثرية مطلقة من األعضاء

الحاضرين والمصوتين ،وهنا ترى الدراسة أن هذه الخطوة ال تمثل إنجا اًز ملموساً ،فإذا نجحت هذه الخطوة
فإن القرار الصادر سيلتحق بالعديد من الق اررات التي صدرت عن الجمعية العامة سابًقا ،وهي أكثر جدوى

نظر إلى المبادئ التي تضمنتها ،حيث يجب استغالل دورات الجمعية العامة في خطوة أكثر قوة
منهً ،ا
وفعالية.
 -2الطريقة الثانية :وهي تعتمد على الدبلوماسية الفلسطينية في وضع خطة مسبقة تتضمن تقسيم العالم
وفق القارات ،واالستعانة بالدول الصديقة في كل قارة ،وذلك من أجل حث كل دولة على حدة من الدول

األعضاء الذين لم يعترفوا بعد بدولة فلسطين للقيام بذلك ،والعمل على فتح قنوات دبلوماسية مباشرة معها،

مع الحرص على أن يكون هذا االعتراف صريحاً من خالل معاهدة أو إعالنه في وثيقة دبلوماسية(.)1
يمكن القول بأن الطريقة الثانية أكثر جدوى من سابقتها ،كونها تتعامل مع كل دولة على حده ،وتركز
عليها ،مستعينة بالدول الصديقة في التأثير عليها ،علماً بأنه ال يوجد ما يمنع من المزاوجة بين الطريقتين
في نفس الوقت ،أما الطريقة األولى فالطلب فيها عام وال يعتمد سبل الترغيب واإلقناع ،وال يتيح فرصة

استطالع آراء هذه الدول مسبقاً ،والتعرف بشكل أكبر على سبل التعامل معها ،وتقييم سلوكها في

التصويت إذا ما تم تقديم طلب عضويه كاملة في منظمة األمم المتحدة.

ابعا -الطبيعة القانونية لالعتراف وأثرة المستقبلي على التصويت داخل أجهزة األمم المتحدة:
رً
يعتبر التوجه الفلسطيني لحث الدول األعضاء في األمم المتحدة والتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين من

الخطوات التي أقرها القانون الدولي ،ورحب بممارسة الدول لها ،وهو أمر من شأنه تحقيق التعاون بين
الدول وانماء العالقات الودية بين األمم ،واعماالً لحق الشعوب في تقرير مصيرها ،وهو من مقاصد ميثاق

األمم المتحدة(.)2
()1

المركز القومي للدراسات والتوثيق :قضايا للحوار األبعاد السياسية والقانونية الستحقاق الدولة في أيلول ،2011منشورات المركز

()2

ميثاق األمم المتحدة :مبادئ ومقاصد الميثاق ،1945 ،المادة األولى.

القومي للدراسات والتوثيق ،غزة ،2111 ،ص.41:41
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أباح القانون الدولي االعتراف بدولة جديدة ليعكس رغبتها في انضمام هذه الدولة لألسرة الدولية،
وللدول سلطة تقديرية مطلقة في االعتراف أو عدم االعتراف بدولة جديدة فهو أمر خاضع العتبارات

قانونية وسياسية ،باإلضافة إلي طبيعة المصالح المشتركة المرجوه من وراء هذا االعتراف ،على أن يكون
عدم االعتراف مبرر ،وبذلك فإن هذا التوجه الفلسطيني يتفق مع أهداف ومقاصد القانون الدولي وميثاق

األمم المتحدة(.)1

في هذا اإلطار ،تتسلح فلسطين بوجود توافق دولي على دعم حل الدولتين علي أساس إنهاء توسع
االحتالل اإلسرائيلي علي حدود عام  ،1967وهو ما نصت عليه خارطة الطريق على أساس ق اررات

الشرعية الدولية ذات العالقة ،وبما يشمل الق اررات األممية ( )242و) )338والقرار ( (1397والقرار

( (1515الصادرين من مجلس األمن ،وغيرها من الق اررات ،ال سيما القرار ( )181الصادر عن الجمعية
العامة لألمم المتحدة ،والذي بموجبه شرع قيام دولة إسرائيل على األراضي الفلسطينية ،ولم يطبق نصفه

األخر الخاص بقيام دولة فلسطين(.)2

استطاعت الدبلوماسية الفلسطينية عقب إعالن االستقالل الفلسطيني عام 1988م في الجزائر بأن تحصل

على اعتراف مائة وخمسة دول ،اضافة إلى ترحيب الجمعية العامة لألمم المتحدة باإلعالن ،األمر الذي

جعل من هذه الخطوة استكماالً لسلسلة االعترافات على الصعيد الدولي(.)3

يجابيا:
خامسا -نموذج تطبيقي يوضح أثر االعتراف المسبق على تصويت الدول ا ً
ً
شهدت الفترة التي أعقبت الحرب العالمة الثانية تنامي قوة حركات التحرر الوطني ،واستقالل الكثير من
األقطار التي كانت تعد كمستعمرات أو مناطق نفوذ خاضعة للدول االستعمارية ،حيث دفعها حرصها

علي استقاللها إلى تبادل االعتراف بينها وبين غيرها من الدول ،وفتح السفارات وتبادل الوفود الدبلوماسية،
وتشكيل منظمات إقليمية للحفاظ علي مصالحها مثل جامعة الدول العربية ،ومنظمة الوحدة اإلفريقية،

أيضا على االنضمام للمنظمات الدولية ،حيث يعكس هذه
ومنظمة الدول األمريكية ،وحرصت هذه الدول ً
اإلجراء استقالل الشخصية القانونية لهذه الدول ،وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وفًقا لقواعد القانون

الدولي(.)4

()1

عكاوى ،ديب :القانون الدولي العام ،مؤسسة األسوار ،عكا ،فلسطين ،2002،ص.178- 171

()2

الزعنون ،سليم :دراسة قانونية ودولية حول استحقاق أيلول  ،2011دراسة مقدمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس من المجلس

()3

مجموعة من الباحثين :العضوية المراقبة لدولة فلسطين في األمم المتحدة ،اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (أشد) والمركز

()4

عكاوى ،ديب :القانون الدولي العام( ،مرجع سبق ذكره) ،ص.178 – 176

الوطني الفلسطيني ،المجلس الوطني الفلسطيني ،2011،ص.2
الفلسطيني للتوثيق والمعلومات (ملف) ،غزة ،2113 ،ص.21
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سادسا -أهمية حصد اعترافات جديدة بدولة فلسطين على عضويتها الكاملة في األمم المتحدة:
ً
إن االعتراف بالدولة هو التسليم من جانب الدول القائمة بوجود هذه الدولة ،وقبولها كعضو في الجماعة
الدولية ،وهو إجراء مستقل عن نشأة الدولة ،وتكمن أهميته في أن الدولة ال تتمكن من ممارسة سيادتها في

مواجهة الدول األخرى ،ومباشرة حقوقها داخل الجماعة الدولية ،إال إذا اعترفت هذه الجماعة بوجودها،
وهو أمر البد من ترسيخه فلسطينيًّا من خالل الممارسة والعمل الدبلوماسي الجاد.

طا علي سياسات الواليات المتحدة
 -1الصعيد السياسي :يشكل االعتراف المتزايد بدولة فلسطين ضغ ً

األمريكية واسرائيل اتجاه طلب دولة فلسطين للعضوية الكاملة في األمم المتحدة ،ويسهم ذلك بشكل كبير
في إخراج هذه القضية خارج إطار الهيمنة والوصاية األمريكية عليها ،ويحسن فرص نجاح طلب العضوية

الكاملة مستقبالً(.)1

يبرز االعتراف كذلك استقالل كيانية الدولة الفلسطينية بشكل أكبر وقدرتها علي القيام بواجباتها في إطار

سياستها الخارجية( ،)2مما يضيف خيارات وأدوات متعددة للمفاوض الفلسطيني ،هذا إضافة إلى زيادة
حضور القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي في ظل ظهور العديد من الصراعات واألحداث اإلقليمية

والدولية ،والتي تحاول بعض الدول استغاللها لغمر القضية الفلسطينية وتهميشها لتمرير سياسات األمر

الواقع التي تفرضها إسرائيل ،وهو أمر غاية في األهمية يجب عدم إغفاله.

 -2الصعيد القانوني :االعتراف المتزايد بدولة فلسطين يعني تمتع فلسطين بالشخصية القانونية واألهلية

الالزمة إلبرام المعاهدات ،وأن تكون طرف في االتفاقيات الدولية ،وهو أمر يتمتع به الجانب الفلسطيني،
ولكن ليس بالحضور والقوة المطلوبين(.)3

إن التزايد في االعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول هو بمثابة داللة على رغبة هذه الدول في انضمام

فلسطين إلى األسرة الدولية ،وسيتم التأكيد علي هذه الرغبة الحقاً ،إذا ما تقدمت فلسطين بطلب االنضمام
كدولة كاملة العضوية في األمم المتحدة( ،)4وسيرفع كذلك الحرج الناتج عن الضغوط التي تمارس لثني

الدول عن التصويت االيجابي لصالح مشروع القرار الفلسطيني ،ذلك ألن هذه الدول ستكون قد سبق لها

االعتراف بدولة فلسطين ،فال تود أن تظهر أمام الدول كدول مسلوبة اإلرادة أو تابعة للواليات المتحدة

()1

مبروك ،شريف :الدولة الفلسطينية بين سندان األمم المتحدة والمطرقة األمريكية–اإلسرائيلية ،مجلة شؤون عربية ،العدد ،148

()2

عكاوى ،ديب :القانون الدولي العام( ،مرجع سبق ذكره) ،ص.169

القاهرة.2111 ،
()3

األزعر ،محمد :تقييم مشروع االعتراف أألممي بالدولة الفلسطينية عبر آليات األمم المتحدة ،مجلة شؤون عربية ،العدد ،148

()4

محضر جلسة مجلس األمن :الحالة في الشرق األوسط بما في ذلك قضية فلسطين( ،مرجع سبق ذكره) ،ص.13:11

 ،2011ص.83 – 81
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األمريكية ،بل في الغالب ستظهر ميولها وتوجهاتها السياسية في التصويت الذي سيكون في الغالب
متطابق مع اعترافها المسبق بدولة فلسطين.

 -3الصعيد التكتيكي :إن عملية طلب االعتراف بدولة فلسطين من الدول التي لم تعترف بها بعد هي في
الحقيقة مؤشر جاد لمدى تجاوب هذه الدول مع القضية الفلسطينية ،وعلى طبيعة المتغيرات التي تؤثر

على مواقفها الخاصة في السياسة الخارجية( ،)1مما سيعكس صورة أوضح عن ميول وتوجهات هذه
الدول ،وي ِ
مكن الجانب الفلسطيني من المفاضلة ،واختيار البديل المناسب الذي يحقق أفضل النتائج
ُ
المرجوة.

سابعا :-تحديات فلسطين في زيادة عدد الدول المعترفة بها كدولة:
ً
إن هذه الخطوة ينبغي أن تأخذ حقها في اإلعداد والتخطيط والتنفيذ الجيد ،وتقييم النتائج قبل اإلقدام على
التوجه بطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين إلى األمم المتحدة ،وكذلك يجب أن يظل العمل بها قائماً في

نسق مستقل من أجل تقليص فجوة الدول التي ال تعترف بفلسطين كدولة إلى أقصى حد ممكن.

تتجاوب الدول مع المصلحة الخاصة في اتخاذها لمواقف السياسية الخارجية لها ،ولن يكفي اقتناعها
بعدالة القضية الفلسطينية أو قانونيتها حتى تتخذ موقفاً مؤيداً لها ،كما أن هناك العديد من الدول التي

تربطها بمصالح اقتصادية وسياسية مع الواليات المتحدة األمريكية تتبع سلوكاً في سياستها الخارجية
يتناغم مع السياسة الخارجية لألخيرة ،وهو أمر يزيد من التحديات التي تواجه الدبلوماسية الفلسطينية.

تميل الدراسة في هذا اإلطار إلى االستعانة بالدول الصديقة والتي يكون لها مصالح مشتركة وتأثير علي
الدول المستهدفة في الحصول على اعترافها بدولة فلسطين ،وهو أمر يشكل تحدي في حد ذاته ،حيث

يستوجب دراسة طبيعة كل دولة على حده ،وأقرب الدول الصديقة وأكثرها تأثي اًر عليها.

ثامًنا :-نتائج سعي فلسطين لزيادة عدد الدول المعترفة بها:

تتوقــع الد ارســة نجــاح هــذه الخطــوة وت ـوالي االعت ارفــات بدولــة فلســطين مــن قبــل العديــد مــن الــدول ،ولــيس
جميعها ،فهدف هذه الخطوة هو تقليص عدد الدول األعضاء في األمم المتحدة الذين لم يعترفوا بعـد بدولـة

فلسطين إلى أقصى حد ممكن ،عندها يمكن أن تتمتع فلسطين بعـدد األصـوات الـالزم لتمريـر مشـروع قـرار
ايجابي يدعم عضويتها في الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وفي هذا اإلطار فإن فلسطين كانت قد حصلت

مســبقاً عل ـى اعت ـراف مائــة وخمســة دول عقــب إعــالن االســتقالل فــي الج ازئــر عــام 1988م

()2

وغيرهــا مــن

الــدول فــي فت ـرات الحقــة ولكــن لــم تصــل إلــي  128دولــة ،وهــي نســبة ثلثــي األعضــاء فــي األمــم المتحــدة

()1

أبو سعدة ،مخيمر :دولة فلسطين المراقب (غير العضو) في األمم المتحدة التحديات والتوقعات ،منتدى غزة للدراسات السياسية

()2

الزعنون ،سليم :دراسة قانونية ودولية حول استحقاق أيلول ( ،2011مرجع سبق ذكره) ،ص.3

واالستراتيجية ،مركز التخطيط الفلسطيني ،منظمة التحرير الفلسطينية ،غزة ،2112 ،ص.216 – 214
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البــالغين 192عضـ ًـوا ،وهــي النســبة الالزمــة لتمريــر مشــروع قـرار قبــول عضــوية دولــة فلســطين فــي الجمعيــة
العامة ،كما أنها نسبة يمكن الحصول عليها إذا ما بذلت الجهود الالزمة لذلك(.)1

على صعيد آخر يتوقع أن تقوم إسرائيل بضغوط دبلوماسية مضادة تستهدف دول االتحاد األوروبي
والدول الديمقراطية الغنية التي تتمتع بثقل سياسي دولي ،مثل ألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان ونيوزيلندا

وأستراليا وغيرها ،وذلك لضمان إحباط أي مسعى فلسطيني مستقبلي يهدف الحصول على العضوية

الكاملة في األمم المتحدة ،من خالل ضمان مواقف أكبر كم من الدول ،بحيث ال يحصل أي مشروع قرار

بخصوص فلسطين على األصوات المطلوبة لصدور قرار بقبول عضوية فلسطين الكاملة في االمم

المتحدة.

فالقيادة الفلسطينية باتت على قناعة بأن التوجه إلى األمم المتحدة من شأنه تعزيز مكانة القضية
الفلسطينية في المشهد الدولي ،ويدفع الفلسطينيين في ذات الوقت إلى الحرية واالستقالل.
المبحث الثاني

تكرار طلب عضوية كاملة من مجلس األمن وكيفية مواجهة فيتو محتمل
يناقش هذا المبحث من الدراسة البديل الذى يرتكز بشكل كبير على االستعانة بالجمعية العامة لألمم
المتحدة ،وذلك من أجل توظيف نفوذها إلعادة عرض الطلب الفلسطيني على مجلس األمن في نفس
الدورة ،أو الحصول على صفة دولة مراقب لحين انتهاء مجلس األمن من إعادة النظر التماس الجمعية
العامة ،وذلك إثر استخدام دولة دائمة العضوية حق النقض الفيتو) .(Vetoويتناول المبحث ثماني نقاط

رئيسية ،وذلك لتوضيح األثر االيجابي من تكرار الطلب لعضوية كاملة في األمم المتحدة ،وكيف ممكن

أن يتم مواجهة الفيتو.

أوًال -إعادة طلب عضوية كاملة من مجلس األمن وكيفية مواجهة فيتو محتمل:

منحت مواد ميثاق األمم المتحدة صالحيات واسعة للجمعة العامة ،وذلك لتمكينها من القيام بواجباتها في

إطار توازن السلطات داخل أجهزة األمم المتحدة ،والحيلولة دون توغل مجلس األمن في المنظمة،
وضمان عدم اتخاذه لق اررات قطعية في القضايا المطروحة على مجلسه ،خاصة ذات االختصاص

المشترك ،فعلى صعيد قضية تعثر العضوية في األمم المتحدة نجد أن الميثاق أوجب قبول كال المجلسين
على العضوية(.)2

ورغم أن األعضاء الدائمين في مجلس األمن يتمتعون بحق النقض الفيتو ) (Vetoعلى هذه العضوية،
إال أن الجمعية العامة لها سلطة رد الطلب لمجلس األمن ليعيد النظر به وفق المادة ( ،)137وكذلك

()1

النظام الداخلي للجمعية العامة ،المادة .18

()2

ميثاق األمم المتحدة :مبادئ ومقاصد الميثاق ،1945 ،المادة الرابعة.
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للجمعية العامة سلطات تقديرية مثل قبول دولة مراقب ،وهي صفة أوجدتها الممارسة ،كما أنها نابعة من
إعمال الجمعية العامة لمبادئ ومقاصد ميثاق األمم المتحدة.

ثانيا -دواعي اللجوء لهذه الخطوة:
ً
جرت العادة في األمم المتحدة العمل وفق التفسير العملي للشق األول من المادة الرابعة فيما يخص قضية

العضوية ،وطبًقا للرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ  2آذار /مارس عام 1951م،
عضوا في األمم المتحدة يستلزم صدور توصية من مجلس األمن ،ثم قرار بذلك
القاضي بقبول أية دولة
ً
من الجمعية العامة وتوصية مجلس األمن الخاصة بالقبول أو الرفض أو التأجيل ،والتي تعد من المسائل

الموضوعية التي يرد عليها حق االعتراض من جانب األعضاء الدائمة في مجلس األمن ،وقرار الجمعية
العامة يعد من المسائل الهامة التي يجب الموافقة عليه بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين والمشتركين في

التصويت ،وأن تخلف أي من الشرطين السابقين التوصية أو القرار يكفي في ذاته لرفض طلب العضوية

المقدم من الدولة الراغبة في عضوية المنظمة(.)1

رغم اتفاق التفسير مع ظاهر الشق الثاني من نص المادة الرابعة من الميثاق ،إال انه يخالف ما جاء

صراحة في األعمال التحضيرية ،خاصة لجنة الخبراء القانونيين وكذلك تصريح الدول األعضاء الدائمة

الخاص باعتبار التصويت في مجلس األمن علي قبول األعضاء الجدد من المسائل التي ال يرد عليها

حق االعتراض(.)2

ثال ًثا -كيفية مواجهة فيتو محتمل على العضوية الكاملة لدولة فلسطين:
يطرح هذا البديل الخطوة التي يمكن اتخاذها في حال اعتراض أحد األعضاء الدائمين في مجلس األمن
على طلب عضوية دولة فلسطين مستخدماً حق النقض ) (Vetoالفيتو ،حينها يمكن لفلسطين اللجوء إلى

الجمعية العامة ،التي تستطيع بدورها دعوة مجلس األمن إلى إعادة النظر بموقفه اتجاه الطلب الفلسطيني

المقدم ،وفي هذه الحالة فإن طلب الجمعية العامة ال يلزم مجلس األمن بقبول الطلب ،ولكن يلزمه بإعادة

دراسة الطلب باإلضافة إلى محضر كامل مرفق من الجمعية العامة ،وذلك لكي يقوم مجلس األمن
بمناقشته في الجمعية تطبيقاً لإلجراءات المعمول بها في المجلس ووفق لوائح منظمة األمم المتحدة وما

جرت عليه العادة في مثل هذه الحاالت(.)3

تكمن قوة وأهمية هذه الخطوة في أن إعادة النظر الذي تطلبه الجمعية العامة الخاص بطلب العضوية

الكاملة واصدار توصية أو تقرير بشأنه له قوة أدبية وباعث لمجلس األمن لتغيير ق ارره اتجاه هذا الطلب،
()1

سرحان ،عبد العزيز :الدولة الفلسطينية دراسة في ق اررات األمم المتحدة والقانون الدولي "الشعب الفلسطيني-اإلقليم -الحدود-

حق الشعب في تقرير مصيره" ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1989 ،ص.414
()2

الدقاق ،محمد :التنظيم الدولي ،مكتبة مكاوى ،ط ،2القاهرة ،1979 ،ص.147

()3

النظام الداخلي للجمعية العامة لألمم المتحدة ،المادة .137
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واصدار توصية ايجابية تجاهه ،وتعكس مساندة ورغبة الجمعية العامة كبرلمان دولي ،لحق دولة فلسطين
في االنضمام إلى األمم المتحدة ،وهو ما يشكل ضغط غير مباشر على الدول التي تقف ضد هذا الطلب،
وتعزيز الموقف الفلسطيني المطالب بحقوقه داخل األمم المتحدة.

ابعا -الطبيعة القانونية لتكرار الطلب واالجراء المضاد لفيتو محتمل:
رً
تعتبر االستعانة بالجمعية العامة من أجل إعادة عرض طلب العضوية المقدم لمجلس األمن ليعيد النظر

به ودراسته مرة أخرى من اإلجراءات التي نص عليها النظام الداخلي للجمعية العامة في نص المادة

( )137من نظامها الداخلي( ،)1والجمعية العامة تتمتع في هذا اإلطار بسلطة إجرائية تتمثل في دراسة

التقرير الخاص الذي يقدمه مجلس األمن للجمعية العامة وفق النظام الداخلي لمجلس األمن "إذا لم يكن
هناك توصية للقبول يجب على المجلس تقديم تقرير خاص"(.)2

بعد دراسة هذا التقرير الخاص من قبل الجمعية العامة فإنها في هذا الموضع لها سلطة إجرائية أخرى
تتمثل في إعادة الطلب لمجلس األمن ليعيد النظر به وفق نص المادة )" )137واذا لم يوصي مجلس
األمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية الكاملة أو تأجيل النظر في طلبها ،فللجمعية العامة بعد

أن تدرس التقرير الخاص لمجلس األمن دراسة وافية ،أن تعيد الطلب إلي المجلس ومعه محضر كامل

لمناقشته في الجمعية ،وذلك للنظر فيه من جديد وتقديم توصية أو تقرير بشأنه(.)3
خامسا -نموذج لدول كررت توجهها لمجلس االمن حتى نالت عضوية كاملة:
ً

منذ العام 1946م ،استخدمت الدول دائمة العضوية الفيتو ضد طلبات العضوية للعديد من الدول ،مثل
االردن ،واليابان ،وايرلندا ،وايطاليا ،وسيالن ،وفنلندا ،وليبيا ،وكوريا الشمالية ،وكوريا الجنوبية ،وفيتنام،

وغيرها ،وذلك ألهداف سياسية فقط ،وليست ألسباب قانونية ،فاستخدم االتحاد السوفيتي (السابق) حق
النقض ضد طلب انضمام البرتغال عام 1946م ،وكذلك عام 1947م ،وكررت البرتغال الطلب عام

1949م حتى تم قبول عضويتها عام 1955م مع العديد من الدول.

وتحقيًقا لمقاصد ميثاق األمم المتحدة ،تم العمل على ضم أكبر عدد ممكن من دول العالم للمنظمة ،فكان
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في كانون أول /ديسمبر عام 1955م ،التي توصي فيه مجلس األمن

()1

أبو دياك ،علي :إجراءات العضوية في منظمة األمم المتحدة ،معلومات نشرت على الموقع االلكتروني :وكالة األنباء والمعلومات

الفلسطينية "وفا" ،بتاريخ ،2113 :على الرابط:

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id
()2

النظام الداخلي المؤقت لمجلس األمن ،المادة .61

()3

النظام الداخلي للجمعية العامة :المادة .137
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ببحث طلبات االنضمام المعلقة على ضوء مراعاة "أن تكون العضوية في هيئة األمم المتحدة على أوسع
نطاق".

أيضا التي كررت طلب انضمامها لعضوية االمم المتحدة في
ويمكن القول أنه من خالل تجربة اليابان ً
ظل استخدام االتحاد السوفيتي حق النقض (الفيتو) ضد الطلب في كل مرة في ايلول /سبتمبر عام

1952م ،وثالث مرات في 12و13و 14من شهر كانون أول /ديسمبر عام 1955م ،حتي تم قبول طلب

انضمامها عام 1956م.

ومن هذه السوابق يتبين للدراسة ،أن دولة فلسطين يمكنها تكرار تقديم طلب العضوية الكاملة في األمم

المتحدة لمجلس األمن كل يوم ،وليس فقط كل سنة ،ال سيما بعد الحصول علي صفة مراقب.
سادسا -مدى أهمية هذا البديل لفلسطين:
ً

تجد الدراسة أن درجة أهمية هذا البديل تتوقف على قدرة القيادة الفلسطينية على توظيفه بشكل جيد ،فيجب
دراسة النتائج المتوقع أن يحققها هذا البديل في ظل الظروف السياسية التي ستواكب اللجوء لهذه الخطوة
الدبلوماسية ،فهو قد ينجح في استصدار توصية ايجابية من مجلس األمن بخصوص عضوية دولة

فلسطين في األمم المتحدة.

كما أنه يعكس جدية فلسطين واصرارها على نيل العضوية الكاملة في األمم المتحدة ،وهو أمر بالغ

األهمية على الصعيد الدولي حيث تقلل عدة جهات من شأن المساعي الفلسطيني ،ووصفها بأنها فقط

مناورات سياسية غير جادة ،وليست ذات قيمة على أرض الواقع ،بهدف إجهاض أي تفاعل دولي مع
الطلب الفلسطيني.

إذا لم ينجح هذا البديل في إصدار توصية ايجابية من مجلس األمن بقبول عضوية دولة فلسطين في

األمم المتحدة ،فإنه سينجح في حصر وتقليص الدول غير المؤيدة لعضوية فلسطين في المنظمة ،وكذلك

سيعمل على إبقاء طلب العضوية حياً في أروقة األمم المتحدة ،إلى حين حلول ظروف مناسبة يتم فيها
إصدار توصية ايجابية من مجلس األمن.

سابعا :-أولوية هذا البديل وتحدياته:
ً
إن هذا البديل ال يمكن اللجوء إليه إال بعد تقديم طلب عضوية إلى األمم المتحدة وفق المادة الرابعة من
الميثاق ،حيث ال يجوز التوجه للجمعية العامة لكي تطلب من مجلس األمن النظر في عضوية دولة

فلسطين مادامت لم تقدم طلب بعد وفق ما هو معمول به في الميثاق ،وهنا نجد أن هذا البديل هو بديل

الحق لتقديم الطلب وصدور توصية سلبية من قبل مجلس األمن ،وليس سابق لتقديم الطلب.
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ومن أجل التقدم بهذا البديل يستوجب علي فلسطين ،الحصول علي تأييد كبير من الجمعية العامة(،)1
حيث أن دور الجمعية العامة في تبني الطلب الفلسطيني هو دور أساسي من أجل قيام مجلس األمن

بإعادة النظر في الطلب ،واصدار توصية أو تقرير بشأنه ،وهو أمر ليس بالهين ويشكل تحدى للجانب

الفلسطيني.

من جهة أخرى يمكن أن يعيق مجلس األمن هذا الطلب ،األمر الذي يشكل تحدى آخر لفلسطين ،فبالرغم

من أن مجلس األمن ملزم بإعادة النظر في الطلب ،إال أنه غير مجبر على إصدار توصية إيجابية بقبول

فلسطين دولة عضو في األمم المتحدة ،رغم ما يمثل إعادة النظر هذه من ضغط أدبي على مجلس

األمن(.)2

ثامًنا -نتائج استخدام هذا البديل:
يصعب التنبؤ الدقيق بطبيعة النتائج المتوقعة إذا ما لجأت القيادة الفلسطينية إلى هذا البديل ،ومدى
رجاحته وتحقيقه للهدف المرجو من استخدامه ،وذلك الختالف الظروف والعالقات الدولية التي لها أثر

كبير في إنجاح أو إفشال أي مسعى فلسطيني لنيل عضوية في األمم المتحدة.

إذا ما قمنا بتحليل طبيعة الفيتو الصادر عن األعضاء الدائمين في مجلس األمن ،عندها يمكن توقع مدى

نجاح هذا البديل ،فترى الدراسة أنه إذا كان صادر عن دولة واحدة هي عضو في مجلس األمن مثل
الواليات المتحدة ،فإنها سوف تحاول عرقلة المسعى الفلسطيني بالضغط علي الجمعية العامة حتى ال تقدم

طلب إعادة نظر في القرار وفق المادة (.)3()137

فإذا نجح الضغط األمريكي علي الجمعية العامة فإن هذا البديل مصيره الفشل ،أما إذا ما قدم الطلب إلي

مجلس األمن لكي يعيد النظر فيه ،فإن الواليات المتحدة األمريكية ستكون في موقف محرج للغاية،

كافيا وصدور توصية ايجابية ،ولكن في الغالب الواليات المتحدة ستحاول الحفاظ
وسيحقق الطلب ضغ ً
طا ً
علي هيبتها ،من خالل تأخير استصدار هذه التوصية ،لحين القيام بخطوة سياسية يكون من نتائجها
الوصول إلى العضوية الكاملة برعاية أمريكية.

الحالة الثانية ،هي صدور الفيتو من أكثر من دولة دائمة العضوية في مجلس األمن ،ففي هذه الحالة
ترى الدراسة أنه في الغالب سوف يكون هناك ضغط مزدوج من الجمعية العامة ،ومن األعضاء الدائمين

على الجانب الفلسطيني ،وذلك لثنيه عن اللجوء إلى هذا البديل.
()1

أبو دياك ،علي :إجراءات العضوية في منظمة األمم المتحدة( ،مرجع سبق ذكره).

()2

النظام الداخلي المؤقت لمجلس األمن :المادة .61

()3

بويل ،فرانسيس :عضوية فلسطين في األمم المتحدة ستغير قواعد اللعبة ،معلومات نشرت على الموقع االلكتروني :وكالة سويس

أنفو ،بتاريخ  ،2111على الرابط:

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cd
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واذا ما نجح في استصدار الطلب فإن مجلس األمن سيلجأ إلى المماطلة في الرد ،وهنا سيبقى الطلب

الفلسطيني حي في مجلس األمن ،ولكن بدون نتيجة معروفة.
المبحث الثالث

قرار (" )311االتحاد من أجل السالم "Unity For Peace
يعرض هذا المبحث من الدراسة بالتحليل البديل المتمثل في تفعيل القرار (" )377االتحاد من أجل السالم
 ،"Unity For Peaceكبديل مرحلي يعزز عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة ،ويعرض المبحث

تسع نقاط رئيسية تتضمن مدى أهمية استخدام فلسطين لهذا القرار وما هي خطوات استخدام هذا القرار

ودوافعه وعرض نموذج تطبيقي ،والتحديات والنتائج المتوقعة من استخدام هذا القرار.

أوًال -بديل االعتماد على القرار (" )311االتحاد من أجل السالم "Unity For Peace
تضاربت مصالح الدول الكبرى " "Big Fiveالدائمة العضوية في مجلس األمن ،حيث حاولت كل منها
ضم دول موالية لها في عضوية األمم المتحدة لضمان األصوات الالزمة في الجمعية العامة لتمرير

الق اررات التي تخدم مصالحها وسياساتها الخارجية ،فانعكس ذلك سلبياً من خالل تعسف الدول دائمة
العضوية في مجلس األمن وزيادة استخدامها لحق النقض الفيتو .Veto

أدى ذلك إل ي شلل مجلس األمن وعدم قدرته علي القيام بمهامه ،فلجأت الدول إلي الجمعية العامة لحل
هذه المعضلة ،فقدم عدد من الدول مشاريع مختلفة لقرار يعالج هذه الحالة ،وبعد الدمج والتعديل صدر

قرار ( "Unity For Peace" )377االتحاد من أجل السالم بتاريخ  3تشرين ثاني /نوفمبر عام 1950م.

بموجب هذا القرار تحال القضية محل الخالف التي عجز مجلس األمن عن اتخاذ قرار ايجابي بشأنها

ار نافذاً بشأنها ،باعتبار أن الجمعية العامة
إلى الجمعية العامة ليتم التصويت عليها في مجلسه ،واتخاذ قرًا
برلمان دولي يمثل إرادة كافة الدول األعضاء في األمم المتحدة.

ثانيا -دوافع لجوء فلسطين لتفعيل قرار (" )311االتحاد من أجل السالم":
ً
يفتح تعثر عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة الباب لدراسة كافة الخيارات المتاحة والمفاضلة بينها،

وترتيب أولوية استخدامها وفق مقتضيات الظروف السياسية المتغيرة ،في محاولة لتفادى عرقلة عضوية

دولة فلسطين الكاملة من قبل بعض الدول األعضاء في األمم المتحدة ،السيما في مجلس األمن ،والتي
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ال تدخر جهداً في التلويح باستخدام حق النقض الفيتو على أي مشروع قرار يرفع دولة فلسطين إلي
عضو دائم في األمم المتحدة(.)1

من أسباب اللجوء إلى القرار ( ،)377أن الواليات المتحدة األمريكية طلبت إدراج مشروع هذا القرار في
الدورة الخامسة للجمعية العامة لألمم المتحدة واق ارره عام 1951م ،فهي ال تستطيع إنكار استخدامه علي
الجانب الفلسطيني فهو وسيلة فعالة لجأت لها الواليات المتحدة لحسم العديد من القضايا الدولية ،وذلك

لتجاوز فيتو مجلس األمن تارة ،وتارة أخرى بترحيل القضايا الخالفية إلى الجمعية العامة ،لعدم التباحث
فيها داخل مجلس األمن لضمان صدور قرار يتماشى مع توجهات سياساتها الخارجية(.)2

ثال ًثا -الخطوات الالزمة لفلسطين لتفعيل قرار (" )311االتحاد من أجل السالم":
تدور فكرة هذا البديل حول اللجوء إلى الجمعية العامة وذلك لتقوم بالتصويت على قبول دولة فلسطين

كعضو دائم في األمم المتحدة ،مستعينة بالقرار ( ،)377والذي يتم اللجوء له في حال تعسف عضو دائم

في مجلس األمن في استخدام حق النقض الفيتو ،وفشل مجلس األمن بسبب غياب اإلجماع بين

األعضاء الدائمين عن ممارسة مسؤولياتهم في الحفاظ علي السالم واألمن الدوليين( ،)3مستندة في ذلك

إلى الحجة القائلة بأن تعطيل قبول عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة يهدد السلم واألمن اإلقليمي
في الشرق األوسط ،أما قبول عضوية دولة فلسطين فهو يعزز ويدعم األمن والسلم في الشرق األوسط.

وفق ميثاق األمم المتحدة يتم قبول الدول في عضوية األمم المتحدة من خالل قرار من الجمعية العامة،

وبناء علي توصية من مجلس األمن ،وفي نفس الوقت ،فإن هذه العضوية متاحة لجميع الدول المحبة
للسالم ،والتي تأخذ نفسها بااللتزامات التي يتضمنها ميثاق األمم المتحدة ،فإذا عجز مجلس األمن عن
القيام بمسؤولياته ،يتم اللجوء إلى الجمعية العامة من أجل التصويت علي قبول دولة فلسطين كعضو دائم

في األمم المتحدة ،وهنا تحل الجمعية العامة محل مجلس األمن ،وتستكمل إجراءات قبول العضوية دون

حاجة إلى توصية مجلس األمن(.)4

( )1الزعنون ،سليم :دراسة قانونية ودولية حول استحقاق أيلول ( ،2011مرجع سبق ذكره) ،ص.4
)(2
Tomuschat,Christian: Uniting for Peace General Assembly resolution 377 (V) New York, 3 November
1950, 1 January,2013.
http://legal.un.org/avl/ha/ufp/ufp.html
()3

القرار الصادر عن الجمعية العامة رقم ( 337د" ،)5-االتحاد من أجل السالم ."Unity For Peace

()4

ميثاق األمم المتحدة ،مبادئ ومقاصد الميثاق ،1945 ،المادة الرابعة.
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ابعا -الطبيعة القانونية للقرار (" )311االتحاد من أجل السالم":
رً
لم يرد القرار ( )377صراحة في مواد ميثاق األمم المتحدة ولكنه يتوافق مع مبادئ ومقاصد الميثاق التي
ار اممياً نافذاً في تشرين أول /أكتوبر عام 1951م ،بعد أن أدرج
ذكرت في فصول سابقة ،كما أصبح قرًا
في جدول أعمال الجمعية العامة في دورتها الخامسة ،بناء على طلب الواليات المتحدة األمريكية ،حيث

قدمت عدة مشاريع ق اررات مشتركة خلصت في النهاية إلى إقرار مشروع القرار بأغلبية  52صوت مؤيد
مقابل  5أعضاء فقط معارضين(.)1

ورد في نص القرار "إذا فشل مجلس األمن بسبب غياب اإلجماع بين األعضاء الدائمين في ممارسة

مسؤوليته األساسية في الحفاظ علي السالم واألمن الدوليين ،وفي حالة وجود تهديد للسالم ،أو خرق

للسالم ،أو عمل من أعمال العدوان ،فإن الجمعية العامة سوف تنظر في المسألة علي الفور ،بهدف تقديم
توصيات مالئمة للدول األعضاء من أجل اتخاذ تدابير جماعية(.)2

خامسا -نموذج تطبيقي لدول قامت بتفعيل قرار " 311االتحاد من أجل السالم":
ً
عقدت الجمعية العامة عشر دورات استثنائية بموجب اختصاصها االتحاد من أجل السالم ،منها

االستجابة ألزمة قناة السويس عام 1956م ،وكذلك عقدت دورات خاصة بشأن الغزو السوفيتي لهنغاريا

أيضا للنظر في كفاح شعب الكونغو من أجل االستقالل
عام 1956م ،والحرب اللبنانية عام 1958م ،و ً
عام 1961م ،والتدخل السوفييتي في أفغانستان عام 1981م ،وحرب االستقالل في ناميبيا عام 1981م،
واستخدم القرار أربع مرات فيما يتعلق باالحتالل اإلسرائيلي ،منها الرد على االحتالل اإلسرائيلي في حرب

عام 1967م ،وأثناء الغزو اإلسرائيلي واحتالله للبنان ،ومجازر صب ار وشاتيال عام 1982م(.)3

تجلى استخدام القرار ( )377في األزمة الكورية عام 1950م ،حيث قاطع االتحاد السوفيتي جلسات

مجلس األمن في الفترة من  13كانون ثاني /يناير حتى  1آب /أغسطس عام 1951م ،بسبب اعتراضه
علي رفض قبول عضوية الصين الشعبية باألمم المتحدة ،واحتاللها للمقعد الدائم بمجلس األمن

المخصص للصين ،والذي كانت تحتله في ذلك الوقت الصين الوطنية ،وفي أثناء فترة غيابه عن حضور

Tomuschat,Christian: Uniting for Peace General Assembly resolution 377 (Reference above).
()2
()3

)(1

القرار الصادر عن الجمعية العامة رقم ( 337د" ،)5-االتحاد من أجل السالم ."Unity For Peace

بينيس ،فيلبس :القرار  311االتحاد من أجل السالم انتصار الحقوق الفلسطينية في الجمعية العامة ،معلومات نشرت على

الموقع االلكتروني :بديل ،بتاريخ ،2111/8/16 :على الرابط:

http://www.bdil.org/en/haq-alawda/item
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ار بالدخول في
جلسات المجلس ،كانت الواليات المتحدة األمريكية قد استصدرت من مجلس األمن قرًا
حرب كوريا(.)1
مع ظهور اتجاه االتحاد السوفيتي (السابق) في العودة إلي حضور اجتماعات مجلس األمن ،خشية
الواليات المتحدة ومعها دول الغرب أن يترتب علي ذلك عرقلة جهود مجلس األمن في كوريا ،ودفعاً لهذا

التوقع ،قررت مسئوليات محددة في شأن حفظ السلم واألمن الدوليين في حالة عدم تمكن مجلس األمن

من القيام بذلك ،بسبب استعمال إحدى الدول الكبرى لحق االعتراض وتعرف هذه المقترحات باسم

"مقترحات اتشيسون" وهو وزير خارجية الواليات المتحدة في ذلك الوقت(.)2

بعد مناقشات وتعديالت لهذه المقترحات األمريكية أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في  3تشرين
ثاني /نوفمبر عام 1951م ،تحت رقم ( )377ثالثة ق اررات باسم "االتحاد من اجل السلم Unity For
."Peace

تضمن القرار األول حق الجمعية العامة في االنعقاد في دورات غير عادية في ظرف  24ساعة إذا قرر
مجلس األمن ذلك باألغلبية ،أو بناء على طلب أغلبية أعضاء األمم المتحدة بسبب عدم اتفاق الدول ذات
المقاعد الدائمة في القيام بالواجبات إزاء موقف أو نزاع يهدد السالم ،وتضمن إنشاء لجنة مراقبة السالم

عضوا ،من بينهم الدول الخمس ذات المقاعد الدائمة في مجلس األمن ،وتختص هذه اللجنة بناء
من 14
ً
علي تكليف من الجمعية العامة(.)3
سادسا -مدى أهمية هذا البديل لفلسطين:
ً
تنبع أهمية هذا البديل من قدرته على االلتفاف حول تصويت سلبي يتم فيه استخدام حق النقض الفيتو من

دولة دائمة العضوية في مجلس األمن ،فالقرار( )377أثبت نجاحه للفصل في كثير من األزمات الدولية،
أيضا الدول الدائمة
وبما أن ق ارراته صادرة عن الجمعية العامة ،والتي تعد برلمان العالم ،والذي يضم ً
العضوية في مجلس األمن ،فإن ق ارراته لها قوة واعتبار واجب التنفيذ(.)4

ُتبرز أهمية هذا البديل سياسيًّا ،كونه يعتبر من أهم الوسائل التي لجأت إليها الواليات المتحدة األمريكية
لتجاوز العقبات التي تواجهها من مجلس األمن في تنفيذ سياساتها الخارجية ،فهي بذلك ال تستطيع التنكر

()1

منصور ،كميل :الخيارات الفلسطينية في األمم المتحدة ،صحيفة األيام10 ،تموز /يوليو ،2012فلسطين ،ص.3
Tomuschat,Christian: Uniting for Peace General Assembly resolution 377 (Reference above).
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()3

شلبي ،إبراهيم :أصول التنظيم الدولي ،الدار الجامعية للطباعة والنشر ،القاهرة ،1985 ،ص.289

( )4بينيس ،فيلبس :القرار  311االتحاد من أجل السالم انتصار الحقوق الفلسطينية في الجمعية العامة( ،مرجع سبق ذكره).
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)(2

للقرار ( )377إذا ما تم اللجوء إليه ،وال للتوصيات التي قد تصدر عنه ألنها بادرت وسجلت في استخدامه
العديد من السوابق السيما في قضايا الصراع العربي اإلسرائيلي(.)1

إن القرار ( )377له أهمية نابعة من طبيعة الطلب الفلسطيني بأن تكون فلسطين دولة دائمة العضوية في
األمم المتحدة ،وهو طلب يتوقف نجاحه علي انعقاد جلسة طارئة وصدور توصية ايجابية بقبول العضوية
بتصويت ثلثي األعضاء بالجمعية العامة ،وال يحتاج إلى إجراءات ميدانية من األمم المتحدة قد تواجه
بتهرب أو مماطلة من الدول الدائمة الرافضة للقرار مثل قضايا النزاعات المسلحة(.)2

سابعا :-أولوية هذه الخطوة لفلسطين:
ً
ترى الدراسة أن القرار ( )377هو من أقوى البدائل التي يفضل اللجوء إليها ،وهي تأتي في المرتبة الثانية
بعد الطلب المباشر للعضوية الكاملة ،حيث إن هذا الخيار قادر على تحقيق الهدف الفلسطيني المتمثل
في الحصول علي عضويه دائمة في األمم المتحدة وتجاوز الفيتو من مجلس األمن الذي تلوح به الواليات

المتحدة األمريكية ضد أي مشروع قرار من شأنه رفع درجة التمثيل الفلسطيني داخل المنظمة ،خاصة وأن
فلسطين تتمتع بتمثيل داخل المنظمة منذ العام 1974م ،ولها بعض االمتيازات الخاصة(.)3

فمنظمة التحرير الفلسطينية غير طارئة حديثًا على االمم المتحدة ،كدولة جنوب السودان على سبيل

المثال ،لذلك يبقى تفضيل هذا البديل عن غيره من الخيارات والبدائل المطروحة محط دراسة وتقييم القيادة
الفلسطينية وفق الظروف السياسية المواكبة ،والتي سيستخدم فيها ،وذلك للوصول إلى أفضل النتائج

المرجوة.

ثامًنا :-تحديات مفترضة تواجه فلسطين في تفعيل قرار (" )311االتحاد من أجل السالم":
يلزم هذا البديل تذليل العديد من العقبات منها قدرة الدبلوماسية الفلسطينية على حشد التأييد الدولي الالزم

لهذه الخطوة( ،)4وكذلك الحصول على دعم دول كبرى لهذه الخطوة مثل روسيا والصين ،وذلك لمواجهة
الرفض الذي قد تبديه الدول الدائمة العضوية بحجة المساس بحق أصيل من حقوقها داخل مجلس األمن،

وكذلك توفر اإلرادة السياسية لدى الجمعية العامة لتبني التوجه الفلسطيني.

()1

محمد ،عباس فاضل :سياسة الواليات المتحدة األمريكية في مجلس األمن بعد نهاية الحرب الباردة ،كلية العلوم السياسية ،جامعة

()2

الزعنون ،سليم :دراسة قانونية ودولية حول استحقاق أيلول ( ،2011مرجع سبق ذكره) ،ص.5

بغداد ،2007 ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،ص.6
()3

ق اررات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي( ،1974_1947مراجعة وتدقيق جورج طعمة) ،المجلد األول،

()4

الزعنون ،سليم :دراسة قانونية ودولية حول استحقاق أيلول ( ،2011مرجع سبق ذكره) ،ص.3

مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،مركز الوثائق والدراسات ،أبو ظبي ،1975 ،ص.32
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من جهة أخرى ،فإن هذه الخطوة تستلزم الحصول على أغلبية األصوات في الجمعية العامة في المرة
األولي من أجل قبول العمل بالقرار ( ،)377وتكون بتصويت إيجابي من ثلثي األعضاء في الجمعية

العامة ،وكذلك الحصول على نفس النسبة في المرة الثانية ،والخاصة بالتصويت اإليجابي على قرار
عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة ،وهو أمر يشكل تحدياً جديداً جديد في كال الحالتين بالنسبة

للجانب الفلسطيني(.)1

تاسعا -نتائج متوقعة من لجوء فلسطين لهذه الخطوة:
ً
دور كبي اًر في نجاح مثل هذه الخطوة ،وكذلك القدرة علي حشد
تلعب اإلرادة السياسية الفلسطينية والعربية ًا
التأييد الالزم لمثل هذه الخطوة ،في ظل اختالف التوجهات السياسية للدول األعضاء في األمم المتحدة
والذي له تأثير كبير على نتيجة هذا التوجه ،كما أن تباين استجابة الدول للضغوط الموجهة من الدول

أيضا في نتائج هذه الخطوة.
األعضاء في مجلس األمن يلعب ًا
دور كبي اًر ً
يتبين للدراسة بأن فلسطين حاصلة على اعتراف ما يزيد عن مائة دولة عضو في األمم المتحدة ،فإذا

نجحت في التصويت األول والخاص بنفاذ استخدام القرار ( )377متحدون من أجل السالم Unity For

 Peaceفإن الحصول على ثلثي األصوات في التصويت الثاني لن يكون بالمهمة الصعبة ،وسيكتب لهذه
الخطوة النجاح وسيصدر قرار من الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضو دائم في األمم المتحدة.

أما إذا فشلت في الحصول علي ثلثي األصوات الالزمة للعمل بالقرار ( )337متحدون من أجل السالم

 ،Unity For Peaceفإنه لن يتم التصويت الثاني وسيكون تعثر هذه الخطوة هي النتيجة المحتملة.

كما وصلت الدراسة إلى أنه كلما كانت الدبلوماسية الفلسطينية قادرة على معرفة المواقف اإليجابية للدول
بشكل مسبق ،قبل أن تدخل في نطاق التصويت ،كلما زادت فرص النجاح ،وذلك من خالل المحادثات

المسبقة والتي تعطي صورة أكثر وضوحاً عن توجهات وميول هذه الدول في عملية التصويت.
الخاتمة:
ركزت الدراسة على طرح بدائل وخطوات يمكن أن تعزز الوضع التمثيلي لدولة فلسطين وصوالً إلى
العضوية الكاملة في األمم المتحدة ،فطرحت الدراسة خطوة الحصول على اعتراف الدول التي لم تعترف
بعد بدولة فلسطين ،ولم تصوت لها في الجمعية العامة تمهيداً لكسب اصوات تلك الدول ايجابياً في

المستقبل ،إذا ما تقدمت فلسطين بطلب جديد للحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة ،وهي
خطوة لها أثر كبير في نجاح أي توجه فلسطيني مستقبالً ،وهو ما تم لمسه في تحول تصويت فرنسا

ايجابياً في المرة الثانية.

( )1النظام الداخلي للجمعية العامة ،المادة .18
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ناقشت الدراسة البديل المتمثل في تكرار التوجه لمجلس األمن لطلب العضوية الكاملة ،وذلك تطبيقاً للمادة
الرابعة في الميثاق لحصول الدول على العضوية الكاملة ،السيما بعد أن أصبحت فلسطين دولة لها صفة

المراقب ،وهو ما يزيد من فرص النجاح ،ووضح هذا البديل كيف يمكن مواجهة فيتو محتمل من الدول
دائمة العضوية في مجلس األمن لضمان نجاح هذه الخطوة.

توصلت الدراسة إلى قدرة فلسطين علي تفعيل القرار (" )377االتحاد من أجل السالم" كبديل آخر وتفعيل

الجمعية العامة ،في حالة عجز مجلس األمن عن منح دولة فلسطين توصية ايجابية بأن تكون كاملة
العضوية في منظمة األمم المتحدة ،لتعسف استخدام عضو دائم في مجلس األمن لحق النقض الفيتو ضد

أيضا إلى أهمية حصول فلسطين على عضوية محكمة العدل
الطلب الفلسطيني ،كما توصلت الدراسة ً
الدولية كأحد أجهزة األمم المتحدة الرئيسية ،وجهازها القضائي ،لما لهذه العضوية من أثر بالغ األهمية في
تعزيز عضوية فلسطين الكاملة في االمم المتحدة ،ومن جهة اخرى لما يمكن أن تكسبه هذه العضوية من

مرونة لفلسطين في رفع الدعاوى القضائية علي اسرائيل.

رأت الدراسة إلى أن تعثر العضوية الكاملة لم يكن حتى اآلن قد اًر على أي من الدول التي سعت لنيلها،
بل كانت مجرد عثرة تم تجاوزها الحقاً بطرق مختلفة ،وفق الظروف السياسية الدولية التي واكبت كل حالة

من الحاالت التي تم االسترشاد بها في الدراسة ،لتكون نموذجاً يمكن قولبته فلسطينيًّا واالحتذاء به ،وصوالً
للعضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة .فنجاح أي خطوة مرتبط بطبيعة العالقات الدولية،

بدرجة التأييد الدولي لكل خطوة ،وهو ما أثبتته التجربة الفلسطينية مؤخ اًر من النجاح في الحصول على

صفة دولة مراقب في الجمعية العامة ،وهو ما يقلص من البدائل المتاحة مستقبالً ،فنجاح هذه التجربة ذلل
الكثير من العقبات ،ورسخ قانونية دولة فلسطين على صعيد المنظمات الدولية ،وأهليتها لالنضمام كدولة

كاملة العضوية في األمم المتحدة مستقبالً.
نتائج الدراسة:

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،يمكن اإلشارة إليها على النحو التالي:
 -1يتوقف نجاح أي خطوة مرتبط بطبيعة العالقات الدولية ،بدرجة التأييد الدولي لكل خطوة ،وهو ما
أثبتته التجربة الفلسطينية مؤخ اًر من النجاح في الحصول على صفة دولة مراقب في الجمعية العامة،

وهو ما يقلص من البدائل المتاحة مستقبالً ،فنجاح هذه التجربة ذلل الكثير من العقبات ،ورسخ قانونية

دولة فلسطين على صعيد المنظمات الدولية ،وأهليتها لالنضمام كدولة كاملة العضوية ،ويزيد من
فرص نجاح العضوية الكاملة في األمم المتحدة مستقبالً.

 -2امكانية الوصول الي العضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة من خالل خطوات مرحلية،
تحصل فلسطين من خاللها بشكل تدريجي على امتيازات يتمتع بها أعضاء األمم المتحدة.

 -3وجود بدائل متاحة لفلسطين ترتقي بالتمثيل الفلسطيني في االمم المتحدة ،منها تكرار الطلب لمجلس
األمن ،وتفعيل القرار ( )377االتحاد من أجل السالم ،وذلك بجانب زيادة عدد الدول التي تعترف
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بدولة فسلطين ،ويمكن المفاضلة بين هذه البدائل وفق الظروف السياسية المواتية لنجاح كل بديل
منها.

 -4تكرار طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين لمجلس األمن ،بعد حصول فلسطين على صفة مراقب
يدعم نجاح تمرير الطلب للتصويت عليه من قبل أعضاء المجلس ،وهو ما سيضع الواليات المتحدة

األمريكية في موقف محرج كونها لم تؤيد انضمام فلسطين لعضوية األمم المتحدة.

توصيات الدراسة:

 -1تكرار المحاوالت الفلسطينية من أجل الحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة.
 -2االستمرار في العمل الدبلوماسي لزيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين ،خاصة الغنية منها
ذات الثقل السياسي ،وعدم االكتفاء بالنجاح األخير في الجمعية العامة ،فهو خطوة مرحلية للوصول

للعضوية الكاملة في األمم المتحدة.

 -3تعزيز الدراسات حول البدائل الممكنة لتحقيق العضوية الكاملة في األمم المتحدة ،في ظل حصول
فلسطين على صفة دولة مراقب في األمم المتحدة ،على ضوء طبيعة العالقات الدولية والظروف

السياسية التي ستواكب الطلب المقبل.

 -4إنهاء االنقسام الفلسطيني وتوحيد الجهود السياسية يدعم قوة التمثيل الفلسطيني في األمم المتحدة
والمؤسسات الدولية.
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مراجع الدراسة العربية واألجنبية
أوًال -الوثائق:

 -1القرار الصادر عن الجمعية العامة رقم ( 337د" ،)5-االتحاد من أجل السالم Unity For
."Peace
 -2ق اررات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي( ،1974_1947مراجعة وتدقيق
جورج طعمة) ،المجلد األول ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،مركز الوثائق والدراسات ،أبو

ظبي.1975 ،

 -3محضر جلسة مجلس األمن :الحالة في الشرق األوسط بما في ذلك قضية فلسطين ،السنة السادسة
والستون ،جلسة رقم  ،6662نوفمبر ،2111 ،ص.13:11

 -4ميثاق األمم المتحدة ،مبادئ ومقاصد الميثاق.1945 ،
 -5النظام الداخلي لمجلس االمن.

 -6النظام الداخلي للجمعية العامة لألمم المتحدة.
 -7النظام الداخلي المؤقت لمجلس األمن.
 -8النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولية.

ثانيا -الكتب العربية:
ً
 -1أبو سعدة ،مخيمر :دولة فلسطين المراقب (غير العضو) في األمم المتحدة التحديات والتوقعات،
منتدى غزة للدراسات السياسية واالستراتيجية ،مركز التخطيط الفلسطيني ،منظمة التحرير الفلسطينية،

غزة.2112 ،

 -2الدقاق ،محمد :التنظيم الدولي ،مكتبة مكاوى ،القاهرة ،الطبعة الثانية.1979 ،

 -3سرحان ،عبد العزيز :الدولة الفلسطينية دراسة في ق اررات األمم المتحدة والقانون الدولي "الشعب
الفلسطيني-اإلقليم-الحدود-حق الشعب في تقرير مصيره" ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1989 ،

 -4شلبي ،إبراهيم :أصول التنظيم الدولي ،الدار الجامعية للطباعة والنشر ،القاهرة.1985 ،

 -5عبد الحميد ،محمد :أصول القانون الدولي العام الجماعة الدولية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية،
الطبعة السادسة.2000 ،

 -6عريقات ،صائب :تقديم طلب العضوية البداية لدولة فلسطين وما بعده  ،2011مقدمة من عضو
اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوفد الفلسطيني المفاوض ،منظمة التحرير الفلسطينية-2011 ،

 -7عكاوى ،ديب :القانون الدولي العام ،مؤسسة األسوار ،عكا ،فلسطين.2002،
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ثال ًثا -الدراسات والمؤتمرات:

 -1الزعنون ،سليم :دراسة قانونية ودولية حول استحقاق أيلول  ،2011دراسة مقدمة للرئيس الفلسطيني
محمود عباس من المجلس الوطني الفلسطيني ،المجلس الوطني الفلسطيني-2011،

 -2مجموعة من الباحثين :العضوية المراقبة لدولة فلسطين في األمم المتحدة ،اتحاد الشباب الديمقراطي
الفلسطيني (أشد) والمركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات (ملف) ،غزة.2113 ،

 -3المركز القومي للدراسات والتوثيق :قضايا للحوار األبعاد السياسية والقانونية الستحقاق الدولة في
أيلول ،2011منشورات المركز القومي للدراسات والتوثيق ،غزة-2111 ،

 -4المركز القومي للدراسات والتوثيق-2111 ،

 -5محمد ،عباس فاضل :سياسة الواليات المتحدة األمريكية في مجلس األمن بعد نهاية الحرب
الباردة ،كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد ،2007 ،رسالة دكتوراه غير منشورة.

ابعا -الصحف والمجالت:
رً
 -1األزعر ،محمد :تقييم مشروع االعتراف أألممي بالدولة الفلسطينية عبر آليات األمم المتحدة ،مجلة
شؤون عربية ،العدد -2011 ،148

 -2مبروك ،شريف :الدولة الفلسطينية بين سندان األمم المتحدة والمطرقة األمريكية–اإلسرائيلية ،مجلة
شؤون عربية ،العدد  ،148القاهرة-2111 ،

 -3منصور ،كميل :الخيارات الفلسطينية في األمم المتحدة ،صحيفة األيام10 ،تموز /يوليو،2012
فلسطين.

خامسا -الكتب االجنبية:
ً
Crawfor, James, The Creation of the state of Palestine- too much too soon,
Cambridge, 2011, P309.
سادسا -المواقع االلكترونية:
ً
 -1أبو دياك ،علي :إجراءات العضوية في منظمة األمم المتحدة ،معلومات نشرت على الموقع

االلكتروني :وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" ،بتاريخ ،2113 :على الرابط:
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id
 -2بويل ،فرانسيس :عضوية فلسطين في األمم المتحدة ستغير قواعد اللعبة ،معلومات نشرت على
الموقع االلكتروني :وكالة سويس أنفو ،بتاريخ  ،2111على الرابط:
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cd
 -3بينيس ،فيلبس :القرار  311االتحاد من أجل السالم انتصار الحقوق الفلسطينية في الجمعية
العامة ،معلومات نشرت على الموقع االلكتروني :بديل ،بتاريخ ،2111/8/16 :على الرابط:
http://www.bdil.org/en/haq-alawda/item
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 معلومات نشرت على الموقع، فلسطين في األمم المتحدة اآلمال والتحديات: نبي، السهلي-4
: على الرابط،2112/11/19  بتاريخ، الجزيرة:االلكتروني
http://www.aljazeera.net/home
5- Tomuschat,Christian: Uniting for Peace General Assembly resolution
377 (V) New York, 3 November 1950, 1 January,2013.
http://legal.un.org/avl/ha/ufp/ufp.html
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دور منظمة األمم المتحدة في القضية الفلسطينية على ضوء المتغيرات والمواقف الدولية من العام
-0791العام 2102

إعداد :م .عدنان فضل الهندي

مدير عام وحدة شؤون القدس

ملخص الدراسة:

لألمم المتحدة دور مهم في حل القضايا والنزاعات والحروب الحاصلة بين الدول ،وقد لعبت األمم المتحدة

مهما ورئيسياً في القضية الفلسطينية حيث كانت هي من أصدر قرار التقسيم الظالم في شهر
منذ نشأتها ًا
دور ًّ
نوفمبر من العام  ،1947وقد تأثرت الق اررات الصادرة عن األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية بالمتغيرات

في الساحة الدولية.

وتهدف هذه الدراسة إلى استنباط ومعرفة دور األمم المتحدة في القضية الفلسطينية على ضوء المتغيرات في
دور أساسياً في الق اررات
المواقف الدولية منذ نشأتها عام -1945عام  ،2117حيث لعبت هذه المتغيرات ًا
الصادرة عن األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية ،ومن هنا سيتم دراسة هذه المتغيرات في المواقف ،في
عالم ثنائي القطبية ثم تحوله إلى أحادي القطبية ثم عودته إلى ثنائي القطبية مرة أخرى.
وسيتم تقسيم البحث إلى ثالثة محاور:
المحور األول :دور األمم المتحدة وتأثيرها على القضية الفلسطينية منذ نشأتها حتى سقوط االتحاد السوفيتي.
المحور الثاني :دور األمم المتحدة وتأثيرها على القضية الفلسطينية في فترة األحادية القطبية (سيطرة الواليات

المتحدة).

المحور الثالث :دور األمم المتحدة وتأثيرها على القضية الفلسطينية بعد عودة روسيا للعب دورها في الساحة
الدولية.
The role of the United Nations in the Palestinian cause in light of the
changes in international attitudes from 1945 to 2017
Study Abstract
The United Nations has played an important and important role in the
Palestinian cause since it was the author of the unjust partition resolution in
November 1947. The United Nations resolutions on the Palestinian issue
Changes in the international arena.
This study aims to develop and know the role of the United Nations in the
Palestinian cause in the light of the changes in international attitudes since its
inception in 1945 - 2017, where these variables played a key role in the
resolutions issued by the United Nations on the Palestinian issue. , In a bipolar
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world and then its transformation into a unipolar and then its return to the
bipolar again.
The research will be divided into three axes:
The first axis: the role of the United Nations and its impact on the Palestinian
cause from its inception until the fall of the Soviet Union.
The second axis: the role of the United Nations and its impact on the Palestinian
cause in the unipolar period (US control).
Third: The role of the United Nations and its impact on the Palestinian cause
after the return of Russia to play its role in the international arena.
مشكلة الدراسة:
حدثت متغيرات دولية كثيرة على الساحة الدولية منذ صدور قرار األمم المتحدة بتقسيم فلسطين ،واعالن

قيام دولة إسرائيل ،وتكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي االتي:

إلى أي مدى تأثر دور األمم المتحدة بالمتغيرات الدولية على مستقبل القضية الفلسطينية ويتفرع من

السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:

 -1ما دور االتحاد السوفيتي وانهياره ثم وريثه روسيا على ق اررات األمم المتحدة الخاصة بالقضية
الفلسطينية؟

ارت األمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية؟
 -2ما تأثير وتنامي الدور األمريكي على قر ا
 -3ما هو دور بريطانيا وفرنسا على ق ار ارت األمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية؟

 -4ما دور الدول العربية والمتغيرات التي حصلت فيها على موقفها من القضية الفلسطينية؟
 -5ما تأثير حرب العراق الثانية على القضية الفلسطينية؟

أهداف الدراسة:

 -1توضيح دور األمم المتحدة في انشاء دولة إسرائيل.

 -2توضيح اآلثار الناجمة عن ق اررات األمم القضية الفلسطينية.

 -3توضيح دور األمم المتحدة على القضية الفلسطينية بعد عودة روسيا إلى لعب دورها في العالم.

أهمية الدراسة:

 -1تزويد السياسيين والباحثين بالمعلومات الالزمة عن اآلثار الناجمة عن ق اررات األمم المتحدة على
القضية الفلسطينية.

 -2تزويد المكتبة العربية بالمعلومات الالزمة بعد عودة روسيا إلى لعب دورها في العالم على القضية
الفلسطينية.
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 -3توفير المعلومات الدقيقة عن دور منظمة األمم في القضية الفلسطينية على ضوء المتغيرات في
المواقف الدولية خالل فترة الدراسة وسبل احتواء االثار السلبية لها.

حدود الدراسة:

الحد المكاني :تدور الدراسة في اطارها المكاني فلسطين وتوضيح دور منظمة األمم في القضية الفلسطينية
على ضوء المتغيرات في المواقف الدولية.
الحد الزماني:
تمتد الدراسة من عام 1945م إلى عام2117م.
منهج الدراسة:

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي في هذه الدراسة.
المنهج التاريخي :استخدمت الدراسة المنهج التاريخي من خالل رصد تاريخ دور منظمة األمم في القضية
الفلسطينية على ضوء المتغيرات في المواقف الدولية  1947حتى شهر.2117/11
المنهج الوصفي التحليلي :واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل دراسة موقف مواقف
بعض الدول وتأثيرها على الق اررات الصادرة عن األمم المتحدة منذ العام  1947حتى العام 2117
وتأثيراتها على القضية الفلسطينية.

المحور األول :دور األمم المتحدة وتأثيرها على القضية الفلسطينية منذ نشأتها حتى سقوط االتحاد

السوفيتي:
نشأت األمم المتحدة في العام 1945م (يعتبر الرئيس األمريكي فرانكلين روزفلت هو من أطلق اسم األمم
المتحدة على هذه المنظمة) ،وصيغت المسودة المقترحة للميثاق من قبل الدول األربعة الكبرى لتصبح
أساساً للمناقشات التي تمت في مؤتمر سان فرانسسكو في العام 1945م والذي نجم عنه التوقيع على

ميثاق األمم المتحدة من قبل إحدى وخمسين دولة معلناً بذلك ميالد األمم المتحدة المنظمة الدولية العالمية
الطابع يشار إلى أن المملكة العربية السعودية ومصر والعراق ولبنان كانت من الدول المشاركة في هذا

المؤتمر(.)1

( )1ضياء الدين ،2113 ،ص.15
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وتعد األمم المتحدة أهم مؤسسة دولية نشأت في نهاية الحرب العالمية الثانية لتمنع الحروب التي هزت
اركان العالم من خالل حربين عالميتين متتاليتين حيث ان الحكمة من وراء تأسيسها حماية العالم من
الحروب التي تهدد السالم  ،لتحقق دول العالم هذا الهدف باإلضافة الى االهداف التنموية(.)1
وقد لعبت األمم المتحدة دو ار كبي اًر في القضية الفلسطينية وانشاء دولة إسرائيل ،حيث تم تأليف لجنة

خاصة وتكليفها اإلعداد للنظر في مسألة حكومة فلسطين المستقلة في الدورة العادية الثانية ،وكلفتها
التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين ،واعداد اقتراحات لحل المشكلة ،منها مشروع
تقسيم مع اتحاد اقتصادي أقرته أكثرية اللجنة الخاصة ،حيث كان لمصالح بعض الدول وأهمها الواليات
المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي في ذلك الوقت الدور الرئيسي في تمرير هذا القرار( .)2حيث رفضت
الدول العربية قرار تقسيم فلسطين الذي نص على أن تكون القدس تحت والية دولية ،وان تعطى
للفلسطينيين أربعة أجزاء وهي الجليل الغربي ،المنطقة الجبلية الممتدة من شمال مدينة جنين شماالً
لمنطقة بئر السبع جنوباً ،واقسام من أقضية المجدل وبئر السبع ،والفالوجة ،مدينة يافا على البحر

المتوسط .أما الدولة اليهودية فيعطى لها ثالثة أجزاء وهي الجليل الشرقي ،الجزء الساحلي الذي يمتد من
نقطة ميناء القالع والنبي يونس في مقاطعة غزة ،أقسام من اقضية غزة والمجدل وبئر السبع ،وجميع
النقب والعقبة وقسم من البحر الميت حتى نقطة عين الجدي(.)3
وقد أثرت المتغ يرات الدولية التي حدثت في العالم في هذه الفترة على الق اررات الصادرة عن األمم المتحدة
بالنسبة للقضية الفلسطينية منذ نشأتها حتى وقتنا الحالي .حيث صدرت ق اررات كثيرة عن األمم المتحدة
خاصة بالقضية الفلسطينية وضد مصلحة الشعب الفلسطيني ،ومن اهمها :قرار التقسيم رقم  181الصادر
عن مجلس األمن عام  47وقرار عودة الالجئين 194عام  49والق ارران  242و ،338والق ارران 3189
و 3236الصادران عن الجمعية العامة والمتعلقان بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف ،والق ارران
 2649و 2672الصادران عن الجمعية العامة عام  71واللذان يتحدثان عن حق الشعب الفلسطيني في
تقرير مصيره ،والق اررات  615و 617و 618الصادرة وقت االنتفاضة األولي التي اندلعت في المدن
الفلسطينية(.)4

( )1ازدواجية المعايير اهم اسباب اخفاقات االمم المتحدة في حل الصراع العربي االسرائيلي ،الدستور2111/11/23 ،
( )2نص قرار تقسيم فلسطين رقم http://www.aljazeera.net ،181
( )3بداد 2114 ،ص13-12

(.http://www.startimes.com ،2114/1/4 )4
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بعد انتهاء حرب  1948تقدمت الحكومة المؤقتة (إلسرائيل) بطلب انضمامها لألمم ،حيث قام المجلس
عضوا باألمم المتحدة وقدم هذه
األمن الدولي بالتوصية في ق ارره الصادر رقم  1947/69بقبول إسرائيل
ً
التوصية للجمعية العامة لألمم المتحدة ،التي أقرت بتاريخ  1949/5/11مشروع قرار رقم )3( 273
نظر لمواقف الدول السابقة كانت
عضوا باألمم المتحدة(. )1حيث أنه في هذه الفترة و ًا
بقبول إسرائيل
ً
القضية الفلسطينية تعالج في إطار الجمعية العامة لألمم المتحدة ،باعتبارها مشكلة الجئين ،وذلك بصورة
القرار رقم  194في  11كانون االول  /ديسمبر  ،1948والذي اعترفت فيه الجمعية العامة بحق الالجئين
دور في
في العودة حتى عام 1948م ،وكان التغيير في مواقف البعض منها كاالتحاد السوفيتي وفرنسا ًا
التأثير على موقف الجمعية العامة من القضية الفلسطينية حيث أصدرت منذ عام  1969عدداً كبي ار من

الق اررات التي أكدت فيها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وانشاء دولته المستقلة .والتغيير
في مواقف البعض منها كالقرار رقم الذي صدر في  22نوفمبر  ،1974والقرار رقم  1988الصادر في
الثاني من نوفمبر  ،1988كما أعلنت الجمعية العامة في قرارها  177/43د ـ 43أنها تعترف بإعالن
دولة فلسطين(.)2
وسبتم دراسة دور األمم المتحدة من القضية الفلسطينية من خالل دراسة مواقف بعض الدول ومدى تأثيرها
على القضية الفلسطينية.
أوًال -موقف االتحاد السوفيتي:
رأى االتحاد السوفييتي أن تقسيم فلسطين هو أفضل خيار لتجنب خطة وصاية برعاية األمم المتحدة كانت
ستديرها دون شك القوات العسكرية الغربية .وبذلك بقي أحد دوافع الدعم السوفييتي (إلسرائيل) يتمثل في
الرغبة في إنهاء السيطرة الغربية في المنطقة ،ألن إنشاء الدولة اليهودية كان يعني ،للوهلة األولى ،تحييد

المنطقة ،واحداث القطيعة بين الدول العربية والواليات المتحدة التي كانت تربطها بالدول العربية في عهد
روزفلت صداقة قوية أثارت خوف السوفييت ،وبغية مواجهة هذه المخططات الغربية فكان هو ثالث دولة
تعترف (بإسرائيل) اعترافاً قانونياً(.)3
ساعد االتحاد السوفيتي على اصدار قرار عودة الالجئين  194عام  ،49وكان هذا أول موقف رسمي

منه مؤيد للحق الفلسطيني ،وبعد الحرب العربية – اإلس ارئيلية في عام  ، 1967وافق على الق ارران 242
(.https://www.palestinapedia.net ،2113/8/21 )1
( )2شبكة فلسطين للحوار.https://www.paldf.net ،

( )3الموسوعة الفلسطينية.https://www.palestinapedia.net ،
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و 338الصادران عن مجلس األمن اللذان ينصان على انسحاب القوات اإلسرائيلية من األراضي العربية
التي احتلت عام  1967ومنها القدس الشرقية ،والق ارران  3189و 3236الصادران عن الجمعية العامة
والمتعلقان بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف ،والق ارران  2649و 2672الصادران عن الجمعية

العامة عام  71واللذان يتحدثان عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ،والق اررات  615و617
و 618الصادرة وقت االنتفاضة األولي التي اندلعت في المدن الفلسطينية(.)1

ولذلك أرى أن السياسة السوفييتية تجاه فلسطين منذ عام  1979قطعت شوطاً بعيداً في االتجاه المعاكس

لسياسة عام  ،1947وبخاصة خالل الفترة ما بعد  .1973حيث تبدلت السياسة السوفييتية خالل هذه

الفترة الزمنية من سياسة مؤيدة إلنشاء دولة (إسرائيل) مع تجاهل وجوده وحقوق الشعب الفلسطيني ،إلى

أخير إلى إعالن التأييد المتزايد
تحرك محدود تجاه القضية الفلسطينية على أساس أنها مشكلة الجئين .و ًا
للحقوق الوطنية الفلسطينية في إقامة دولة.
ثانيا -موقف الواليات المتحدة األمريكية:
ً

كبير حيث كان للموقف األمريكي األثر الكبير في التأثير على دول
لعبت الواليات المتحدة األمريكية دو ار ًا
كثيرة للوقوف مع قرار الجمعية العامة رقم  181القاضي بتقسيم فلسطين ،فقد مارست الواليات المتحدة
طا على كثير من الدول األعضاء في األمم المتحدة وخاصة في أمريكا الالتينية وأسيا
األمريكية ضغو ً
وأفريقيا لتغيير موقفها الرافض لقرار التقسيم خالل مناقشته ألول مرة بتاريخ  26تشرين الثاني 1947
حيث كاد أن بسقط القرار لو تم التصويت عليه في هذا اليوم ،وأصبحت الكثير من الدول الرافضة للقرار
مؤيدة له يفعل الضغوطات األمريكية ،وقد أشار الممثل الكوبي نفسه فيما بعد إلى وجود هذه الضغوط،
والى أن صوت دولة هاييتي جرى ضمانه عن طريق أدولف بيرل الذي وعد بإعطاء مساعدات اقتصادية
أمريكية لهذه الدولة كي تصوت إلى صالح التقسيم .وفعالً أعلن الممثل الهاييتي الذي كان قد صوت ضد
التقسيم في اللجنة الخاصة أن حكومته أمرته بتغيير صوته ألسباب اقتصادية .ولقد اعترف رئيس الواليات
المتحدة األمريكية هاري ترومان بدور بالده في شراء أصوات مؤيدي التقسيم في مذكراته .وقد أكد وكيل
و ازرة الخارجية األمريكية آنئذ روبرت لوفيت دور البيت األبيض في الضغط على الدول لحملها على
مجاراة التقسيم حين كتب “أنه لم يتعرض في حياته قط لمثل هذا الضغط الذي تعرض له خالل األيام
بدء من صباح الخميس وحتى مساء السبت”(.)2
الثالثة ً

( )1الموسوعة الفلسطينية.https://www.palestinapedia.net ،
( )2سجل التاريخ.http://cal.al-7awza.org ،
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واستمرت الواليات المتحدة األمريكية في التصدي لمعظم الق ار ارت التي تدعم الحقوق الفلسطينية وتدين
إسرائيل ،وتستخدم حق النقد الفيتو في مجلس األمن ضد أي قرار يدين إسرائيل ،وبذلك تعمل على تحييد
مجلس األمن تجاه القضية الفلسطينية(.)1
دور كبي ار في صدور القرار رقم  194الذي شكل األساس لكل ق اررات
ولعبت الواليات المتحدة األمريكية ًا
األمم المتحدة الخاصة بالالجئين الفلسطينيين ،والذي نص على أن الجمعية العام تقر أنه يجب السماح
لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسالم مع جيرانهم بالعودة في أقرب وقت ممكن عملياً،

ودفع تعويضات للذين يختارون عدم العودة وعن الخسائر واألضرار التي لحقت بالممتلكات التي يتم
التعويض عنها بموجب مبادئ القانون الدولي .وأيضا كان لها الدور عن صدور القرار رقم 312
الصادر بتاريخ  149/12/8الذي أكد على القرار السابق وانشاء وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى(.)2
ومن هنا نرى أن السياسة األمريكية في األمم المتحدة كانت منحازة بالكامل إلسرائيل ضد حق الشعب
الفلسطيني وقضيته العادلة ،وعملت على مساعدة إسرائيل في األمم المتحدة من خالل موافقتها على قرار

التقسيم ـ ثم استخدام حق الفيتو ضد أي قرار متخذ في األمم المتحدة ضد إسرائيل أو التصويت لصالحها.
ثال ًثا -موقف بريطانيا:

كان لبريطانيا دور بارز وتأثير كبير على دور األمم المتحدة على القضية الفلسطينية ،فهي من ساعد
اليهود في الهجرة إلى فلسطين وتمكينهم من االستيالء على الكثير من األرض الفلسطينية ،وهي من نقلت
القضية الفلسطينية إلى األمم المتحدة في  ،1947/4/2وذلك بعد تزايد الرفض العربي لخطط بريطانيا
التي استهدفت تقسيم فلسطين ،مما أثر على موقف األمم المتحدة حيث قررت في  1947/5/15تأليف
لجنة خاصة للتحقيق في قضية فلسطين تضم ممثلي إحدى عشرة دولة ،حيث قاطع العرب تلك اللجنة(.)3
قد ظلت بريطانيا تساند إسرائيل وتعارض المطالب الفلسطينية وتناهض المصلحة العربية .لكنها ،رغبة في
إبقاء العرب أو بعضهم إلى جانبها ،حاولت أن تقف منهم موقف المودة والصداقة ،وتدعو إلى إنصاف

الفلسطينيين .واالختفاء خلف واجهة السياسة األمريكية التي برز دورها الواضح في دعم إسرائيل والدفاع

عنها .حيث امتنعت عن التصويت إلى جانب مشروع التقسيم في جلسة الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم

 1947/11/29متظاهرة بالحياد ،رافضة التورط في هذا األمر المصيري ،ومنها عدم اعترافها بدولة
( )1شبكة فلسطين للحوار.https://www.paldf.net ،
( )2الفي ،2111 ،رسالة ماجستير منشورة.
( )3الجزيرة.www.aljazeera.net ،
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إسرائيل عندما أعلن اليهود قيامها .ولكن ما لبثت بريطانيا اإلعالن عن اعترافها بإسرائيل على أساس
األمر القائم ،ثم خطت في آذار  1949خطوة ثانية فاعترفت بها اعترافا قانونياً .لكنها نادت بوجوب
تعديل الحدود بين العرب و(إسرائيل) ،واحترام قرار األمم المتحدة بشأن القدس.

وحاولت بريطانيا حل القضية الفلسطينية من خالل حمل العرب على االعتراف باألمر الواقع من خالل

المشروع الذي طرحه رئيس وزراء بريطانيا آنذاك أنتوني إيدن (خريف  )1955بعد مشاورات أجراها بشأنه

مع الواليات المتحدة األمريكية .وكان القصد المعلن للمشروع إنهاء النزاع العربي-الصهيوني ،وتبادل
االعتراف بين العرب و(إسرائيل) على أساس إدخال تعديالت على الحدود ،وايجاد ممر يصل الضفة
الغربية بقطاع غزة ،وتسوية مشكلة الالجئين بحسب الق اررات التي اتخذتها هيئة األمم المتحدة.

وبعد حرب  1967قام مندوب بريطانيا وهو اللورد كاردون (حاكم لواء نابلس في عهد االنتداب البريطاني
على فلسطين) ،بطرح القرار  242المعروف الذي دعا (إسرائيل) إلى االنسحاب من األراضي المحتلة

عام  1967مقابل اعتراف العرب بحقها في العيش بسالم ،وتسوية مشكلة الالجئين تسوية عادلة دون
االعتراف بقضية فلسطين أنها قضية شعب ودولة(.)1

ولذا أرى أن الموقف البريطاني كان داعماُ لتمكين اليهود في فلسطين ،وداعماً قوياً لهم في األمم المتحدة،
هيث بادرت إلى تحويل القضية الفلسطينية إلى األمم المتحدة لتقسيم فلسطين ،ولم تعطي فلسطين
استقاللها كنا هو متوجب عليها عند انسحابها ،وكانت وراء الكثير من الق اررات الصادرة عن األمم المتحدة

لصالخ إسرائيل.

ابعا -موقف فرنسا:
رً
استنكفت فرنسا عن التصويت على مشروع قرار التقسيم عند عرضه على اللجنة الخاصة للجمعية العامة

لألمم المتحدة في 1947/11/25م ،ولما صوتت الجمعية العامة لمشروع التقسيم يوم 1948/11/29م
كانت الضغوط الصهيونية واألمريكية قد نجحت في إجبار فرنسا للتصويت على مشروع القرار وتأييده.

وبذلك أسهمت فرنسا مع من أسهم في إنشاء الدولة الصهيونية على أرض فلسطين ،وتأكد ذلك عندما

أعلنت في يناير 1949م ،عن اعترافها بدولة إسرائيل ،والذي جاء مشروطاً بمحافظة إسرائيل على مصالح

كثير لفكرة
فرنسا في فلسطين .ولقد ظلت فرنسا مترددة في مواقفها تجاه القضية ،فهي لم تكن متحمسة ًا
إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين ألنها تعلم أن ذلك الوطن سيكون تحت أجنحة بريطانيا في
تلك المرحلة ،ومن ناحية أخرى فإن زمام األمور لم تعد بيدها لرفض ذلك الوطن ،تحت الضغوط

الصهيونية واألمريكية ،ومن هنا بدأ الموقف الفرنسي تجاه قضية الصراع العربي اإلسرائيلي يأخذ منحى
المتذبذب والغير مستقر تجاه تلك القضية(.)2

( )1الموسوعة الفلسطينية،

.https://www.palestinapedia.net

( )2عدوان  ،2119ص.6
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وقد امتنعت فرنسا عن التصويت على ق اررات الجمعية العامة رقم  – 2672جيم في  1971/12/8الذي

نص ألول مرة في تاريخ المنظمة الدولية على االعتراف “لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق وبحق

تقرير المصير” .وعلى أن “االحترام التام للحقوق الثابتة لشعب فلسطين هو عنصر ال غنى عنه في إقامة

سلم عادل ودائم في الشرق األوسط” .كما امتنعت فرنسا عن التصويت على قرار الجمعية العامة رقم
 2727في  1971/12/15والقاضي بدعوة حكومة إسرائيل إلى تنفيذ توصيات اللجنة الخاصة المعنية
بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق االنسان لسكان األراضي المحتلة(.)1

ولهذا أرى أن فرنسا ومنذ البداية اعتمدت سياسة المراوغة والعمل على إرضاء الطرفين اإلسرائيلي والعربي

في نفس الوقت .وأن الموقف الفرنسي كان مسانداً لقيام دولة إسرائيل بعدم رفضه لقرار الجمعية العامة

لألمم المتحدة ثم داعماً أو ممتنعا عن التصويت لكثير من ق ار ارت األمم المتحدة الصادرة لصالح إسرائيل.
خامسا -موقف الصين:
ً

لم تكن الصين الشعبية ممثلة في األمم المتحدة عند صدور قرار تقسيم فلسطين في العام  ،1947ولم يتم
االعتراف بها إال في  25أكتوبر 1975م ،لذا لم يكن لها دور في صدور هذا القرار(.)2
وكان الموقف الصيني قبل مؤتمر باندونغ عام 1955م من القضية الفلسطينية ال يتجاوز حدود الدعوة

الى عودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم ،ثم تطور الموقف على نحو كبير لصالح القضية الفلسطينية
اعتبار من أواسط الستينات نتيجة تطورات داخلية وعوامل خارجية.
ًا
وكان الموقف الصيني في األمم المتحدة داعماً ومؤيداً للق اررات الصادرة عن المنظمة الدولية لنيل
الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية.

بدأ التغيير في الموقف الصيني من القضية الفلسطينية ،واعترفت بإسرائيل كواقع سياسي قائم،

واقامة عالقات عسكرية وتجارية وفنية غير معلنة مع االحتفاظ بعالقات جيدة مع كل من الفلسطينيين
والعرب وبموقف سياسي مؤيد للقضية الفلسطينية عموماً(.)3
وهنا أرى أن الموقف الصيني كان مؤيداً للق اررات الصادرة عن األمم المتحدة بخصوص القضية
الفلسطينية ،رغم اعترافها بدولة إسرائيل في نهاية هذه الفترة.

( )1الموسوعة الفلسطينية.https://www.palestinapedia.net ،
(.https://ar.wikipedia.org/wiki ،1971 )2

( )3فياض.http://daharchives.alhayat.com ،1111 ،
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سادسا -الدول العربية:
ً
لم تكن لمواقف الدول العربية تأثير ملحوظ على دور األمم المتحدة على القضية الفلسطينية إال فيما ندر،
حيث عارضت جميع الدول العربية المنضوية تحت عضوية األمم المتحدة قرار التقسيم عند عرضه في

الجمعية العامة باألمم المتحدة ،ولكنها لم تستطع منع تأجيل التصويت عليه .رغم أن اتفاقيات جنيف
نصت على أنه "ال يجوز لألشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم (المادة  8من االتفاقية الرابعة).
وبحسب القوانين والتشريعات المتعارف عليها عالميا أنه وبعد انتهاء االنتداب يجب إعادة تسليم البالد إلى

أصحابها الحقيقيين"(.)1

ورغم ان الدول العربية في نهاية هذه الحقبة كانت تحتل  22مقعدا في عضوية الجمعية العام لألمم
المتحدة االمر الذي يمكنها من ان تكون ذات تأثير في اتخاذ الق اررات القائمة على مبدأ التصويت ان
احسنت استخدام ثقلها كتكتل حيث أن آلية العمل التي تقوم على مبدأ التصويت داخل الجمعية تدفع دول
العالم الى التجمع ضمن تكتالت قومية واقليمية بغية تعزيز تأثيرها وقوتها لجهة اتخاذ الق اررات المتعلقة
بمصالحها .لكن الدول العربية ضمن هذه التكتالت لم توفق في توظيف العدد الذي تتشكل منه والذي
يعتبر ذا قيمة مؤثرة على ق اررات االمم المتحدة في حال استخدامه ككتلة ذات موقف موحد ،وذلك بسبب
االنقسامات في المواقف العربية حيال القضايا المختلفة التي طرحت على بساط البحث وخصوصا القضية
الفلسطينية(.)2
وأرى أن موقف الدول العربية رغم أنه كان معارضاً لقيام دولة إسرائيل ،إال أنه كان غير مؤثر على
الق اررات الصادرة عن مجلس األمن الدولي لعدم وجود أي دولة عربية لها حق االعتراض الفيتو.

ومن هنا نرى التأثير المباشر واألكبر لقطبي الساحة الدولية (الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي) على
دور األمم المتحدة على القضية الفلسطينية ،فهي الساحة التي يجري فيها تحرير واعتماد واكتشاف الصيغ
المقبولة لكليهما من ق اررات صادرة ،على الرغم مما بينهما من تضاد وصراع في ظل النظام العالمي ثنائي
القطبية ،وعلى الصعيد اإلقليمي من قبل القوى المتصارعة ،وتأتي تلك الصيغ حسب موازين القوى بينهما
في كل لحظة من لحظات الصراع.

( )1ويكيبيديا.https://ar.wikipedia.org ،
(.http://www.addustour.com ،1101/01/13 )2
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المحور الثاني :دور األمم المتحدة وتأثيرها على القضية الفلسطينية في فترة األحادية القطبية (سيطرة
الواليات المتحدة):
لم يكن لألمم المتحدة أثر واضح قبل انهيار االتحاد السوفيتي عام1991م ،ولم تكن ذو أثر فعال بسبب
سيطرة القطبين على مجريات الساحة الدولية وقيام الحرب الباردة وحرب النجوم هذا التسابق أدى النهيار
االتحاد السوفيتي عام1991م لتسير العالقات الدولية منذ ذلك الوقت في اتجاه القطب الواحد ،وبعد
انهيار االتحاد السوفيتي وانتهاء عصر الثنائية القطبية ،بدت الواليات المتحدة األمريكية باعتبارها القوة
كثير ،حيث
األولى والوحيدة في العالم ،بل إن عبارة القوة األعظم ،و بذلك تأخرت العالقات الدولية ًا
أصبحت األمم المتحدة أداة من أدوات القطب الواحد في السياسة الدولية وأداة لتنفيذ سياسات الواليات
اضحا ،فهذه المنظمة ادت لتأكيد الدور األمريكي والسيطرة
المتحدة األمريكية في العالم ،وهنا ظهر األثر و ً
األمريكية على العالم(.)1
وقد صدرت عن األمم المتحدة في هذه الحقبة ق اررات وخاصة عن مجلس األمن تدين التصرفات
اإلسرائيلية ،وتؤكد أن األراضي الفلسطينية أرض محتلة .ومنها الق اررين  681لعام  1993و 799لعام
 ،1993وقد صد ار في ذروة الحماس لتطبيق الشرعية الدولية ـ كما حدث في حرب الخليج الثانية ـ وقد
صدر الق ارران باإلجماع ،ويستهدفان فرض رقابة واشراف على تصرفات إسرائيل ،خاصة فيما يتعلق
بسياسة اإلبعاد ،وهما يؤكدان الطابع القانوني لألراضي بأنها محتلة ،ووجوب انطباق اتفاقية جنيف عليها،
بما فيها القدس(.)2
ولكنها لم ترنو إلى االعتراف صراحة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وانشاء دولته ،فهذه
الق اررات لم تذكر ذلك بالمرة ،ولكنها تكمن في اعترافها ـ للمرة االولى ـ بالفلسطينيين كشعب ،وهو ما يعني
ضمناً االعتراف لهم بالحق في تقرير المصير المقرر لجميع الشعوب؛ أضف إلى هذا أنها اعترفت ـ للمرة

أيضا ـ بكون األراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام  1967هي أر ٍ
اض فلسطينية عربية ـ بما يعني
األولى ً
أن من حق الفلسطينيين أن يستعيدوها من سيطرة االحتالل ،لينشئوا عليها دولتهم المستقلة(.)3
وسوف يتم دراسة دور األمم المتحدة من القضية الفلسطينية من خالل دراسة مواقف بعض الدول ومدى
تأثيرها على القضية الفلسطينية.
( )1محمدـ ،2112 ،ص.21

(.http://www.mohamoon.com ،2113/3/1 )2
( )3شبكة فلسطين للحوار.https://www.paldf.net ،
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أوًال -روسيا االتحادية:
شكل سقوط االتحاد السوفيتي قطيعة بين وضعين دوليين متباينين ،فبعد سيادة حرب باردة بين القطب
األمريكي ونظيره السوفيتي بصراعها وتوازنها ورعبها زهاء نصف قرن ،رحل االتحاد السوفيتي وجاءت
التداعيات مهمة ،تجاوزت حدود هذه الدولة ومحيطها في أوربا الشرقية لتجتاح كل بقاع العالم( .)1وكان
الموقف الروسي في هذه الفترة قريب للموقف األمريكي تقريبا بالنسبة للقضية الفلسطينية ،باستثناء موقف
استبعاد الرئيس ياسر عرفات وهدم التعامل معه ،حيث اصرت على التعامل معه باعتباره رئيساً للسلطة

الفلسطينية ،ورئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية ،وأكدت على عمق العالقات الروسية

الفلسطينية .وضرورة تنفيذ اتفاقيات السالم والوفاء بااللتزامات المترتبة عليها ،وتنشيط المفاوضات على
المسار الفلسطيني اإلسرائيلي ورفض سياسة االستيطان(.)2
أيدت روسيا االتحادية قرار مجلس األمن رقم  1397للعام  2112الذي أكد رؤيته على وجود دولتين

فلسطين واسرائيل في فلسطين التاريخية ويعيشان معاً وغق حدود أمنة والقرار رقم  1515للعام 2113
الذي وافق فيه على خارطة الطريق التي أقرتها اللجنة الرباعية لتحقيق فكرة حل الدولتين(.)3

ونالحظ هنا أن السياسة الروسية في نهاية هذه الحقبة بدأت تتغير ولو ببطء ،حيث أصبحت معارضة
للسلوكيات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية والتصويت لصالح القضية الفلسطينية في الق اررات الصادرة
عن األمم المتحدة.
ثانيا -موقف الواليات المتحدة األمريكية:
ً
أصبحت األمم المتحدة أداة من أدوات النظام العالمي الجديد خالل فترة األحادية القطبية حيث نفذت
اضحا وجليًّا تجاه المنطقة
الواليات المتحدة سياساتها عن طريق مؤسسات األمم المتحدة .وقد ظهر هذا و ً
العربية بوجه عام كأزمة الكويت وحرب العراق األولى والثانية ،وعلى القضية الفلسطينية بوجه خاص من
خالل فرض الق اررات التي تريدها الواليات المتحدة األمريكية والتي كانت تصب في مصلحة إسرائيل
دائماً(.)4

( )1لكريني.http://www.ahewar.org ،2116 ،

( )2أبو سمهدانة ،2112 ،رسالة ماجستير منشورة.
( )3الموساوي ،2116 ،ص.14
( )4محمد ،2112 ،ص.37
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وقد تمثل ذلك في عدم قدرة األمم المتحدة على تطبيق نص الفصل السابع ،حيث يتوقف ذلك على اتحاد
إرادة أعضاء مجلس األمن الخمسة دائمي العضوية ،حيث تم إبعاد الجمعية العامة عن عملية صنع القرار

فلم يعد المجلس يتقيد بالقوانين وتحول إلى أداة طيعة في يد الواليات المتحدة األمريكية واصدار الق اررات
المجحفة في حق من يتمرد على واقع الهيمنة األمريكية وأكبر مثال لذلك القضية الفلسطينية ،حيث
صوتت الواليات المتحدة لصالح إسرائيل في جميع الق اررات الصادرة عن مجلس األمن الدولي ،او

استخدمت حق النقض الدولي الفيتو في الق اررات التي تمس إسرائيل(.)1

فسياسة األمم المتحدة أصبحت تتقاطع مع مجمل السياسات االميركية المنحازة انحيا از استراتيجيا قلبا
خصوصا في مجلس األمن .وبغض النظر عن انسياق هذه المنظمة وراء االدعاءات
وقالبا الى اسرائيل
ً
الباطلة في وصف معظم فعاليات النضال الفلسطيني على أنها ضرب من االرهاب والعنف ،ومساواتها
غير الموضوعية ،وغير المعقولة ،وال المبررة بين المعتدي والمعتدى عليه(.)2
وبعد اتفاق أوسلو  1993وقعت مذبحة الخليل التي قام بها أحد المستوطنين وراح ضحيتها  31فلسطينيًّا
وادت إلى مصادمات مع الجيش اإلسرائيلي التي قتل فيها فلسطينيًّا وتدخلت الواليات المتحدة لوقفها وقبول
وجود قوات دولية وصدور قرار مجلس األمن الدولي رقم  1994/914متضمناً الوجود الدولي مع القوات

الفلسطينية واإلسرائيلية(.)3

وأرى هنا أن الواليات المتحدة األمريكية ضربت بكل الق اررات الدولية عرض الحائط وأصبح قرار رقم 194
كأنه لم يكن في السياسة األمريكي ،وهذا يذكرنا بما طرحة الرئيس بوش االبن عندما زار إسرائيل في شهر
أخير ،بأن ق اررات األمم المتحدة لم تعد قائمة وال أساس ألي مفاوضات بين العرب واسرائيل
ينايرً 2118/ا
إال المفاوضات الجارية
ثال ًثا -موقف بريطانيا:
اتسمت سياسة بريطانيا في هذه الفترة بالمرواغة والمواربة ففي معظم األحيان امتنعت عن التصويت
لصالح القضية الفلسطينية ،ففي لندن ،أعلنت بريطانيا األربعاء أنها ستمتنع عن التصويت على الطلب

الفلسطيني ،مشيرة إلى أنها طالبت عباس بعدم التوجه إلى األمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين الدولية،
على أساس أن الطلب الفلسطيني حاليًّا يعيق استئناف المفاوضات بين الجانبين.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ،في جلسة أمام البرلمان البريطاني ،إن بالده تدعم حل الدولتين

بين إسرائيل والفلسطينيين .وأوضح هيغ أن بريطانيا ستدعم مسعى الفلسطينيين لترقية وضعهم في األمم
(.http://www.startimes.com ،2014/01/04 )1
( )2ندوة.http://www.arabicnadwah.com ،

( )3أحمد .2114 ،ص.173-172
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المتحدة اذا تلقتا بعض التطمينات فيما يخص العودة إلى المفاوضات وامتناع الفلسطينيين من الذهاب إلى

المحكمة الجنائية الدولية ،مشي اًر إلى أن العودة إلى المفاوضات بعد التوجه للجنائية ستكون مستحيلة(.)1

ولذا نرى أن الموقف البريطاني من القضية الفلسطينية كان يتسم بالمرواغة وعد تحديد موقف واضج من

القضية الفلسطينية كي تحتفظ بعالقات جيدة مع الدول العربية واسرائيل في نفس الوقت
ابعا -موقف فرنسا:
رً

كان الموقف الفرنسي يتمثل بالموافقة على جميع الق ار ارت الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ولكن بما ال
يتعارض مع حث إسرائيل في الحفاظ على أمنها ،وقد خشي وزير خارجية فرنسا أالن جوبيه من حدوث
مواجهة دبلوماسية عقيمة وخطيرة في األمم المتحدة ،ودعا دول االتحاد األوروبي ال 27إلى موقف

مشترك حول هذه المسالة .وقد اشارت فرنسا إلى استعدادها لالعتراف بدولة فلسطينية دون حسم موقفها
تجاه هذا االعتراف.

اقترح رئيس فرنسا أن تكون الدولة على شاكلة الفاتكان بصفة مراقب إال أن الرئيس أبو مازن رفض ن

ذلك .وأضاف ساركوزي على اقتراحه السماح لدولة فلسطين بالعضوية في المحكمة الجنائية الدولية في
الهاي مما يتيح مالحقة ومقاضاة إسرائيل على جرائم حرب(.)2

ومن هنا نرى الموقف الفرنسي من القضية الفلسطينية كان مع الق ار ارت الدولية مع الحفاظ على أمن
إسرائيل واقامة كيان فلسطيني غير مكتمل السيادة.
خامسا -موقف الصين:
ً
في هذه الفترة تم االعتراف الصيني بدولة إسرائيل واقامة العالقات الديبلوماسية بين الطرفين على مستوى
السفراء في عام  1992ليتوج نجاحات الديبلوماسية اإلسرائيلية في القارة اآلسيوية ،وليشكل نهاية سعيدة

لجهود إسرائيلية متواصلة وحثيثة استمرت أكثر من أربعة عقود .وجاءت زيارة إسحق رابين العلنية الى

بكين بعد بضعة أسابيع من توقيع اتفاق أوسلو لتفتح الباب أمام خلفائه بيريز ونتنياهو وباراك لتطوير

عالقات الصداقة والتعاون على أوسع مستوياتها .ورقم ذلك استمر الدعم الصيني للحق الفلسطيني في
هيئة األمم المتحدة وتأييد الق اررات الصادرة عنها بالنسبة للقضية الفلسطينية(.)3

ورأيى أن السياسة الصينية قد تخولت واعتمدت مبدأ التوازن في عالقاتها مع إسرائيل والسلطة

الفلسطينية ،رغم االستمرار في تأييدها للق اررات الدولية الصادرة عن األمم المتحدة بالنسبة للحقوق
الفلسطينية.

(.https://www.skynewsarabia.com ،1101/00/18 )1
( )2الخلف.http://maannews.net ،1100/9/01 ،
( )3فياض.http://daharchives.alhayat.com ،1111 ،
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سادسا -موقف الدول العربية:
ً
تغير موقف الدول العربية من القضية الفلسطينية في األمم المتحدة ،حيث اصبحت تقبل بوجود دولة
إسرائيل ،وعدم االستعجال بالذهاب إلى األمم المتحدة للحصول على قرار باالعتراف بفلسطين كدولة كاملة

العضوية في األمم المتحدة ،حيث قامت عدد من الدول العربية بالضغط على الرئيس الفلسطيني محمود

عباس من أجل العدول والتراجع عن قرار التوجه إلى األمم المتحدة لنيل االعتراف بالدولة الفلسطينية على

حدود  ،67وأردفت المصادر بالقول" هناك زعماء عرب أجروا في اآلونة األخيرة سلسلة اتصاالت مع

الرئيس أبو مازن من أجل إقناعه بأن ق ارره سيؤدي إلى نتائج كارثية على مستوى القضية الفلسطينية
وكذلك على صعيد المفاوضات حال تم استئنافها.)1(".

ولذا فأنني أرى أن الدول العربية بكاملها أكدت على رفضها التام لالحتالل اإلسرائيلي لفلسطين من خالل
مواقفها المختلفة والتصويت لصالح القضية الفلسطينية على الق اررات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم
المتحدة .إال أن الموقف الرسمي العربي غالباً ما يكتفي بالشجب واستنكار الممارسات واالعتداءات وقد
أكدت جامعة دول العربية على أنها لن تعترف تحت أي ظرف من الظروف بشرعية االحتالل واإلجراءات
التي تتخذها إسرائيل السلطة القائمة باالحتالل ،والتي ترمي إلى تغيير الوضع القانوني أو الشكل الجغرافي
في األراضي الفلسطينية ،ورفض سياسة االستيطان .ودعت كافة دول العالم إلى التحرك لوقف الممارسات
اإلسرائيلية ضد المقدسات اإلسالمية واإلسراع في التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية من خالل
المفاوضات.
سابعا :-أزمة وحرب الخليج الثانية:
ً
لقد جاءت أزمة الخليج في جو دولي مشحون ومكهرب ،وزادت وأسهمت بدورها في اضطرابه وغليانه،
ففي الوقت الذي كانت االنتفاضة الفلسطينية في عز ريعانها وأوج نضالها وغضبها ،تحولت األنظار
الدولية وحتى العربية أفرادا وأحزابا ومنظمات ووسائل إعالم وسياسيين نحو أزمة الخليج ،وهو ما انعكس
سلباً على االنتفاضة الفلسطينية التي جاءت ثمراتها الميدانية الالحقة غير متناسبة وحجم الجهود
والتضحيات.

ففي خضم تطورات أزمة الخليج وكمحاولة منه لكسر التحالف األمريكي الغربي والعربي لمواجهة العراق
ربط النظام العراقي ورهن خروجه من التراب الكويتي بخروج القوات اإلسرائيلية من األراضي الفلسطينية
المحتل ة ،مما دفع بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى تبني موقف مؤيد للعراق ،وهو ما ترتب عنه اضطراب
في مواقف دول عربية إزاء أكبر وأهم وأقدم قضية عربية – القضية الفلسطينية  -وبخاصة تلك الدول التي
( )1المرجع السابق.
659

كانت معنية بالغزو العراقي :السعودية والكويت ،وجاءت المواقف العربية واإلسالمية متباينة وتراوحت بين
التأييد للعراق (األردن ،الجزائر ،السودان ،اليمن )...أو التأييد للكويت (سوريا ،مصر ،السعودية )...أو
الحياد (المغرب ،إيران ،تونس.)...وهذا كان له تأثير كبير على القضية الفلسطينية ،حيث أن الميزان
التفاوضي تميز بتدني قدرة العرب في هذا الشأن لصالح إسرائيل ،خاصة بعد انطالق مؤتمر مدريد للسالم
في الشرق األوسط الذي رعته الواليات المتحدة وروسيا وأضحت فيه األمم المتحدة مراقبة "ال تملك أية
سلطة" بعد أن كانت طرفا رئيسيا في القضية زهاء نصف قرن(.)1
ثير سلبياً على القضية الفلسطينية واالنتفاضة األولى،
ومن هنا نرى أن حرب الخليج الثانية قد أثرت تأ اً

خصوصا بتأييد منظمة التحرير الفلسطينية العراق خالل هذه االزمة.
و
ً

وبهذا أرى أن السبب الكامن وراء تعطيل الق اررات الصادرة عن األمم المتحدة هو وقوع المنظمة الدولية
تحت هيمنة العواصم الكبرى ،وخصوصا واشنطن ،التي عطلت تطبيق ق ارراتها ،وأوصلت سياسات األمم
المتحدة إلى حد التقاطع شبه التام مع مجمل السياسة األمريكية ،وبخاصة تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي.
المحور الثالث :دور األمم المتحدة وتأثيرها على القضية الفلسطينية بعد عودة روسيا للعب دورها في
الساحة الدولية:

بعد أن وصلت العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين إلى طريق مسدود ،وبعد أن فشلت االتفاقيات
الموقعة مع إسرائيل في تحقيق حل للصراع عادت األمم المتحدة لتلعب دو ار في حل المشكلة ولكن من
خالل اللجنة الرباعية المشكلة من األمم المتحدة واالتحاد األوروبي واالتحاد الروسي والواليات المتحدة

األمريكية  ،وتم وضع خطة خارطة إال أن هذه االتفاقية كغيرها من االتفاقيات التي أبرمت لم تنفذ إسرائيل

أي منها( .)2ولقد كانت فكرة عودة الفلسطينيين إلى األمم المتحدة ضرورية وواجبة ،وذلك إلبقاء قضيتهم

في كنف الشرعية الدولية ،وتحريرها من احتكار الواليات المتحدة واالبتزاز اإلسرائيلي ـ حتى لو لم تصل
خطوتهم إلى النتائج المرجوة ـ إذ أن البديل عن ذلك كان ضياع القضية في متاهات اللجنة الرباعية ،أو
تركها تحت رحمة المفاوض اإلسرائيلي الذي يستمر في المماطلة والتسويف .وتتجلى أهمية المعركة

السياسية والدبلوماسية في األمم المتحدة ،حسب كثير من المراقبين ،في أنها تعيد االعتبار لفكرة الدولة
الفلسطينية كحق تكرسه الشرعية الدولية ،خصوصا بعد فشل المفاوضات ووصولها إلى الطريق المسدود.
وفي حال االعتراف بالدولة الفلسطينية فإن مهمة المفاوضات ستتبدل نوعيا من البحث في شؤون السلطة
واإلدارة ،إلى البحث في ترتيبات إقامة الدولة وانجاز إجراءات السيادة(.)3

( )1لكريني.http://www.ahewar.org ،1116/6/7 ،
( )2الهور.https://www.paldf.net ،3353/0/31 ،
( )3الحرية.alhourriah.org/ ،3355/9/39 ،
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ومن المفلت للنظر أنه وألول مرة تصرح األمم المتحدة عن طريق أمينها العام "بان كي مون" في اجتماع
األمم المتحدة المعني بقضية فلسطين الخاص بدور المرأة والشباب في التسوية السلمية لقضية فلسطين
في مقر اليونسكو بباريس حيث قال" :أن حل القضية الفلسطينية عن طريق وجود دولتين قد تأخر كثي ار
عن موعده ،وشدد على أن الوضع الراهن غير مقبول وغير مستدام"(.)1
وقد صوتت الجمعية العمومية التابعة لألمم المتحدة في  2112/11/29لصالح منح فلسطين صفة دولة
مراقب غير عضو حيث أيد القرار  138دولة ،وعارضه  9دول ،وامتنعت  41دولة عن التصويت.
وتضمن القرار الذي أقرته الجمعية العامة نصاً يعرب عن األمل بأن ينظر مجلس األمن إيجابا" في قبول
طلب الدولة الكاملة العضوية في األمم المتحدة الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أيلول

(سبتمبر) 2111وتعثر في مجلس األمن بفعل تهديد الواليات المتحدة باستخدام حق النقض الفيتو(.)2
وسوف يتم دراسة دور األمم المتحدة من القضية الفلسطينية من خالل دراسة مواقف بعض الدول ومدى
تأثيرها على القضية الفلسطينية.
أوًال -روسيا االتحادية:
عاد االهتمام الروسي بمنطقة الشرق األوسط بعد عدة سنوات من التراجع خالل انهيار االتحاد السوفييتي
اضحا في العديد
وتفككه حيث ورثت روسيا استحقاقاته .فقد عادت روسيا لتلعب ًا
دور فاعالً وتتخذ مواقفاً و ً
من القضايا الدولية واإلقليمية ،ولقد ساعدت التطورات الحادثة في منطقة الشرق األوسط على بروز
متغيرات إقليمية جديدة ،من المتوقع أن تعيد تلك المتغيرات ترسيم خريطة القوي والتحالفات في المنطقة.
دور في القضية الفلسطينية من خالل تشجيع المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ،لكن
حيث سعت للعب ًا
دورها لم يتعدى دور الوسيط حيث دعت لعقد مؤتمر دولي تسوية القضية الفلسطينية .كما رفضا سياسة
االستيطان وخاصة في القدس ،وضرورة االلتزام الغير مشروط باتفاقيات السالم االموقعة بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين(.)3
وكان الموقف الروسي الداعم لعملية السالم الفلسطيني اإلسرائيلي ،حيث كان موقفها داعم وبقوة للمطالب
العربية في دولة فلسطينية ذات سياسة على حدود يونيو  1967والرافض للخطط اإلسرائيلية االستيطانية
في الضفة الغربية والقدس الشرقية وكافة مناطق الخط األحمر .والتصويت في األمم المتحدة لصالح
( )1اليونسكو ،باريس.2112/5/31-31 ،

( )2الهندي ،عدد .http://www.shuun.ps/page-127-ar.html ،251
( )3أبو سمهدانة ،2112 ،رسالة ماجستير منشورة.
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الفضية الفلسطينية في جميع الق اررات ،إال أن الدور الروسي في عملية السالم يجابهه تحدي احتكار
فضال عن رفض إسرائيل ألية
الواليات المتحدة لجهود الوساطة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي،
ً

جهود وساطة بخالف الواليات المتحدة ،وهي ضمن األمور التي أدت إلى عدم نجاح التحرك الروسي في

إطار فردي أو جماعي ضمن الرباعية الدولية في تحريك المياه الراكدة لعملية السالم طوال السنوات
الماضية(.)1
حيث أنني أرى تغير الموقف الروسي تجاه الفضية الفلسطينية وتأثير هذا الموقف على ق اررات األمم
المتحدة ،لكن روسيا ال تطرح نفسها كبديل للواليات المتحدة ،فكل القضايا تتم بالتنسيق بينهما ،وهي ال
تريد أن تدخل في مواجهة مع الجانب األميركي في نهاية المطاف .فمن المالحظ أن هناك عالقة بين
السياسة الروسية في الشرق األوسط وطبيعة العالقات الروسية-األمريكية؛ فعندما تتوتر هذه العالقات،
تتجه السياسة الروسية في الشرق األوسط نحو إعاقة التحركات األمريكية في المنطقة ،وعندما تتحسن تلك
العالقات ،تتجه السياسة الروسية نحو التنسيق مع التحركات األمريكية .فال يمكن تصور أن تكون
مصالح روسيا في الشرق األوسط بحجم مصالحها مع الواليات المتحدة وأوروبا.
ثانيا -موقف الواليات المتحدة األمريكية:
ً
استمر الموقف األمريكي المعادي للقضية الفلسطينية حيث قرر الكونغرس األمريكي وقف تقديم أية
مساعدات أمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية في حال قررت التوجه إلى األمم المتحدة للحصول على
مكانة دولة .ولم يتوقف القرار األمريكي على وقف المساعدات فقط ،بل امتد ليشمل وقف كل مساهمة

مالية أمريكية في المؤسسات الدولية التي تعترف بالفلسطينيين كدولة .وانضمت إدارة الرئيس األمريكي
باراك أوباما إلى الجهود لمنع الفلسطينيين من التوجه للمؤسسة الدولية ،حين أجهضت الطلب الفلسطيني

ملوحة باستخدام حق النقض في مجلس األمن لرفض قبول عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة أواخر
عام  -2111وضغطت بعد ذلك على مختلف الدول لرفض االعتراف بالدولة الفلسطينية ،كدولة مراقب
عند التصويت عليها في الجمعية العمومية(.)2

عاما امتنعت الواليات المتحدة األميركية لوحدها عن التصويت على قرار ضد
والمرة الوحيدة منذ ً 37
االستيطان االسرائيلي ،بينما صوت  14عضوا في مجلس األمن لصالح القرار ،وذلك للق ارر رقم 2334

بتاريخ  24ديسمبر  ،2116حيث تبنى المجلس بأغلبية ساحقة ،ق ار ار يدين االستيطان ويطالب بوقفه في
األرض الفلسطينية المحتلة .ويعد الموقف األمريكي هذا تحركا ناد ار من واشنطن التي عادة ما تدافع عن
( )1سيد حسين ،2014 ،العدد .http://democracy.ahram.org.eg ،52
( )2الهندي ،عدد .http://www.shuun.ps/page-127-ar.html ،315
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إسرائيل أمام مثل هذه الق اررات ،فيما اعتبر مراقبون هذا الموقف "طلقة الوداع" من الرئيس األمريكي ،باراك
أوباما الذي ازدادت عالقته توت ار برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو(24 .)1

تماما إلسرائيل بل وداعماً قوياً لها في األمم المتحدة
ومن الثابت لدي أن الموقف األمريكي منحاز ً
وخارجها ،وحامياً لها ضد أي قرار بصدر ضدها في األمم المتحدة فكانت تصوت ضد أي قرار لصالح

القضية الفلسطينية وضد إسرائيل في كل محافل األمم المتحدة.

ثال ًثا -موقف بريطانيا:

اتسمت سياسة بريطانيا خالل هذه الفترة بالغموض فحيناً توافق على الق اررات الخاصة بالقضية الفلسطينية
الصادرة عن األمم المتحدة التي صدرت لصالح الفضية الفلسطينية ،وأحياناً تقوكم بالتصويت ضدها أو

االمتناع عن التصويت لصالحها وكان وأخر موقف لها موافقتها على القرار رقم  2334بتاريخ 24
ديسمبر  2116الصادر عن مجلس األمن الدولي ،حيث تبنى المجلس بأغلبية ساحقة ،ق ار ار يدين
االستيطان ويطالب بوقفه في األرض الفلسطينية المحتلة .مع امتناع الواليات المتحدة األمريكية عن
التصويت.
وقامت بريطانيا بالـتأكيد على موقفها من خالل كلمة لنائب مندوب بريطانيا الدائم لدى األمم المتحدة
السفير جوناثان بجلسة مجلس األمن حول األوضاع في الشرق األوسط حيث قال" :إن التوصل إلى اتفاق
من خالل المفاوضات يفضي إلى تكوين دولتين على حدود  1967م واالتفاق حول عودة الالجئين وانهاء
عمليات االستيطان غير القانونية هو الطريق األمثل لتحقيق سالم في الشرق األوسط .ورحب السفير
جوناثان بحسب الكلمة -التي نشرها الموقع الرسمي للحكومة البريطانية -بجهود المصالحة الفلسطينية
السلطة الفلسطينية من
والدور المصري في هذا الخصوص،
ً
مؤكدا ضرورة التزام األطراف المعنية بتمكين ُ
االضطالع بدورها الكامل في غزة ونبذ العنف .حيث عبر عن قلق بالده تجاه اتساع رقعة األعمال
مؤكدا أنها خطوات غير قانونية وتعد من أكبر معوقات الحل
االستيطانية اإلسرائيلية في اآلونة األخيرة،
ً
السلمي للقضية(.)2
ولذا أرى أن الموقف البريطاني متذبذب تجاه القضية الفلسطينية والتصويت في األمم المتحدة لصالح
الق اررات التي تصدر عنها ،واصرارها على عدم االعتذار عن وعد بلفور وما ترتب عليه من ظلم
للفلسطينيين.

(.shehab.ps ،3356/53/34 )1
( ) http://www.spa.gov.sa ،3352/53/59
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ابعا -موقف فرنسا:
رً
كان الموقف الفرنسي خالل هذه الفترة مساندا لجميع الق اررات الخاصة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن
األمم المتحدة ،وقد برز على هذا الصعيد ،موقف الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي ،الذي قدم اقتراحات
تشمل في جوهرها تخلي الفلسطينيين عن تقديم طلب عضوية كاملة ،لمصلحة رفع مستوى التمثيل
الفلسطيني من هيئة مراقبة إلى دولة مراقبة في المنظمة الدولية ،كخطوة مرحلية ،مع اقتراح جدول زمني
جدي للمفاوضات يبدأ خالل شهر ،ويتضمن ستة أشهر للتوصل إلى اتفاق على الحدود واألمن ،وسنة
للتوصل إلى اتفاق نهائي .إال أن تل أبيب سرعان ما أعلنت رفضها لالقتراح ،مشددة على أنه «ال يمكن
أن تقوم دولة فلسطينية بدون االتفاق مع إسرائيل»(.)1
الواضح ليأن الموقف الفرنسي كان في هذه الفترة مع ق اررات الشرعية الدولية ويصوت لصالح الفلسطينيين
في األمم المتحدة في معظم الق اررات ولكنه كان يتحفظ على العضوية الكاملة لفلسطين في األمم المتحدة.
خامسا -موقف الصبن:
ً
كان الموقف المساند لحقوق الشعب الفلسطيني الذي التزمته الصين منذ اغتصاب األرض الفلسطينية
وانشاء الكيان الصهيوني ،ولكن الموقف الصيني قد شهد تحوالً في السنوات القليلة الماضية ،ويظهر هذا
بشكل جلي في وسائل اإلعالم الرسمية الصينية ،ووسائل التواصل االجتماعي" .حيث ازدادت قوة
العالقات والتأييد واإلعجاب بالنموذج اإلسرائيلي ،وارتباط ذلك بموجة من العداء للمسلمين والعرب وأسلوب
خارج عن اللياقة .بل يصل األمر إلى حد استخدام عبارات عنصرية ضد الفلسطينيين ،حتى في اعتداءات
إسرائيل عليهم(.)2
ومن وجهة نظري أن الصين كانت مؤيدة للق اررات الصادرة عن األمم المتحدة للقصة الفلسطينية وأنها
مرشحة ألداء دور الوسيط في الصراع العربي ـ اإلسرائيلي ،ألنها طرف محايد ،وليست لها نزاعات مع أي
طرف من األطراف.
سادسا -موقف الدول العربية:
ً
كان الموقف العربي مؤيداً لتوجه السلطة الفلسطينية للحصول على دولة فلسطينية على األراضي التي

احتلتها إسرائيل في العام  1967وعاصمتها القدس الشرقية وعودة الالجئين حيث أيدت الق ار ارت رقم
( )1الحرية.alhourriah.org/ ،2111/9/29 ،

( )2محاربhttps://www.alaraby.co.uk ،2116 ،
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 A/RES/67/19الصادر عن الجمعية العامة في العام 2112م ،ولكن تنفيذه من قبل "إسرائيل" مرهون
بدفع الدول العربية الى تطبيع العالقات ،وهذا ما يعني من جهة أن جامعة الدول العربية تتبنى القرار

 1397الصادر عن االمم المتحدة والذي اشرنا الى مضمونه سابًقا في إنشاء دولتين ،ومن جهة اخرى،

االعتراف بوجود "إسرائيل" على  ،%78مما يصبح امر عودة الالجئين الفلسطينيين عام  1948مستحيالً
"في ظل هكذا مبادرة(.")1

ولذا أرى أن الموقف العربي بدأ يتراجع في تقديم الدعم الكامل لفلسطين ،حيث أصبح يؤيد تسوية سلمية
تقبل بتقسيم فلسطين إلى دولتين ،واالعتراف بإسرائيل كدوله قائمة تملك معظم أرض فلسطين حيث انها

مقامة على  %72من أرض فلسطين التاريخية.

ومن هنا يتضح لي أن الجمعية العامة قد انشأت قاعدة عرفية جديدة مؤداها التسليم للشعوب الخاضعة
للسيطرة االستعمارية أو االحتالل األجنبي أو لنظم عنصرية ،بالنضال المسلح من أجل الحصول على

الحق في تقرير المصير ،ولم تقتصر الجمعية العامة على تقرير المبدأ فحسب ،ولكنها ذهبت إلى أبعد من
ذلك ،بدعوة الدول والمنظمات الدولية ،إلى تقديم كل وسائل الدعم المادي والمعنوي إلى حركات المقاومة
الشعبية المسلحة في هذا الصدد .أضفى قبول فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو بعداً جديداً للقضية

الفلسطينية ،فهو سيسمح للفلسطينيين بالمشاركة في أعمال كافة المنظمات الدولية ،ومن بينها مقاضاة
خصوصا ما يتصل منها باالستيطان.
الدولة العبرية على جرائمها أمام المحكمة الجنائية الدولية ،و
ً
الخاتمة:
إن منظمة األمم المتحدة ال يمكن لها ان تعدل مساراتها التي اعوجت ،وانحرفت بفعل تأثيرات وضغوطات

خارجية عليها .وفي ظل هذه الظروف الحالية ،فقد فقدت مصداقيتها منذ ان اصبحت تسير في المدار
األميركي .ان انعقاداها ما هي اال حرث في البحر ،وان أي قرار تصدره حتى لو كان في صالح القضية
الفلسطينية ،فهو يفتقر الى رصيد على ارض الواقع .وسوف يظل حب اًر على ورق في غياهب ارشيفاتها.
أن القضية الفلسطينية هي قضية دولية ،نشئت نتيجة ظروف وق اررات دولية وعلى العالم تحمل مسؤوليته
التاريخية والسياسية عن معاناة الشعب الفلسطيني ،والعمل بشكل جدي من أجل حل القضية الفلسطينية

من خالل مؤتمر دولي حقيقي يعبر عن حجم وتضحيات الشعب الفلسطيني ،وال يكتفي بالتدخل عقب كل
نزاع أو حرب وذلك من خالل اصدار قرار دولي من مجلس األمن يضع جدول زمني إلنهاء االحتالل

واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ،وعدم ترك الحالة بين الال حرب والال سالم.
( )1أبو ليال.http://www.pal-monitor.org ،9095/1/99 ،
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النتائج والتوصيات:

أوًال -النتائج:

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:
 -1إن قرار التقسيم رقم ( 181أول قرار لالمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية) جاء منك اًر لحق
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتكوين دولته على كامل ترابه الوطني؛ فالقرار لم يكن ممثال

لصيغة «الحل الوسط» القانوني والخلقي والعادل والمتوازن والعملي والقابل للتطبيق.

 -2الواليات المتحدة األمريكية وقفت في أغلب األحيان في الجانب المضاد لحقوق الشعب الفلسطيني،
حيث صوتت في الجمعية العامة لألمم المتحدة بالمعارضة على  %78من الق اررات التي تناولت

القضية الفلسطينية ،وصوتت على  %11منها فقط بالموافقة وامتنعت عن التصويت على %11

منها ،في موقف مغاير ولو بنسب متفاوتة عن مواقف الدول األخرى ،وأن هذا السلوك يتطابق مع
المواقف التقليدية للواليات المتحدة من القضية الفلسطينية ،المتمثل في إنكارها لحق الشعب

الفلسطيني في تقرير المصير ،مما يعني الثبات في سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه القضية

الفلسطينية.

 -3إن المشكلة في تنفيذ وتطبيق ق اررات الشرعية الدولية في الشرق األوسط ال تكمن في التوصيات

والق اررات بحد ذاتها ،ألنها ق اررات جاءت محصلة لتوازنات دولية داخل األمم المتحدة في فترة محددة

من تاريخ النظام الدولي ،وال يمكننا أن ننتظر من المنتظم الدولي الذي تحكمه الدول الخمس
صاحبة حق الفيتو وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية ،أن تقر بالحقوق المشروعة للشعب

العربي والفلسطيني كما يراها العرب.

 -4إن كل ما صدر عن الشرعية الدولية من ق اررات وتوصيات بشأن القضية الفلسطينية ال يرقى إلى

طموحات الشعب العربي الفلسطيني أو يتطابق مع حقوقه التاريخية ،إال أنه يعد مكسباً يجب

التمسك به والعمل على مراكمته.

 -5إن األمم المتحدة لم تكن أبداً منظمة ديمقراطية تحترم قواعد العدل واألخالق ،ولكنها بنيت منذ
البداية على تكريس موازين القوى داخل المنظمة المتمثلة في هيمنة دول خمس عظمى ،هي
المنتصرة في الحرب العالمية الثانية .يعتبر التصويت لصالح قبول فلسطين كدولة مراقب في األمم

المتحدة إنجا اًز سياسيًّا ونضالياً يتطلب البناء عليه من أجل تطويره ليشكل إحدى األدوات النضالية،
وبداية لطريق طويلة تؤدي في نهايتها إلى حصول الفلسطينيين على حقوقهم الوطنية والشرعية،

وفي مقدمتها الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 -6حصول الفلسطينيين على مكانة دولة كانت خطوة ايجابية لحل دولتين لشعبين ،رغم أن علينا العمل
لتحرير كل فلسطين ،من خالل المقاومة بكل أشكالها.
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 -7االعتراف بالدولة الفلسطينية يفقد إسرائيل أحد عناصر الضغط على الفلسطينيين لالعتراف
بإسرائيل كدولة ديمقراطية ذات أغلبية يهودية.

ثانيا -التوصيات:
ً
توصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها:

 -1إعادة النظر في هيكلة األمم المتحدة واعادة النظر في صياغة قوانينها لتكون أكثر نزاهة وبعيدة

عن سيطرة الدول العظمة وأن يكون دورها نصي اًر للضعفاء في العالم .وذلك من خالل ضم

أعضاء دائمين جدد لمجلس األمن الدولي من الدول العربية واإلسالمية ودول العالم الثالث،
وفرض العمل بالبند السابع الذي يجوز استخدام القوة من خالل الجمعية العامة إذا تكرر

التصويت بحق الفيتو من قبل دولة معينة لنفس القضية أكثر من ثالث مرات حالل نفس العام.

 -2بذل كل جهد ممكن مع المجموعات الصديقة في األمم المتحدة ،بأن تكون الق اررات الصادرة عن
مجلس األمن الدولي تجاه القضية الفلسطينية مرتبطة بالفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة،

وضرورة ربطها بإجراءات وتدابير دولية ،وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل في حال عدم
تنفيذها.

 -3ضرورة تعزيز الجهد الفلسطيني وتكامله مع الجهد العربي في الجمعية العامة لألمم المتحدة ،ومد
جسور العالقة وتمتينها مع كل الكتل التصويتية والمجموعات الدولية في الجمعية العامة ،لحشد
التأييد لصالح القضية الفلسطينية.

 -4عدم حصر التوجه لهيئة األمم المتحدة بموضوع االعتراف بالدولة ،وانما نقل جميع ملفات القضية
الفلسطينية األساسية ،وتحديدا القدس واالستيطان واألسرى والمياه والالجئين ،إلى أروقة األمم
المتحدة الستصدار ق اررات جديدة وداعمة لهذه القضايا.

 -5طرح موضوع عضوية إسرائيل على صعيد األمم المتحدة ،حيث أن عضوية إسرائيل لم تكن

عضوية اعتيادية وانما كانت مشروطة باحترام والتزام إسرائيل بقرار التقسيم وقرار العودة وهو ما
لم يتحقق ،ما يقتضي طرح هذا الموضوع على صعيد األمم المتحدة لمناقشته والتقرير بشأنه.

 -6إعادة بحث الفلسطينيين لقرار التقسيم والتمسك به كمرجعية وأساس لحدود الدولتين ،وبالتالي
التمسك بهذا القرار كأساس لتحديد اإلطار الجغرافي لحدود الدولة الفلسطينية.

 -7العمل بكل جهد للحصول على مكانة الدولة الفلسطينية كاملة العضوية في األمم المتحدة ،وكاملة
السيادة على حدود  1967وعاصمتها القدس؛ ولذلك ال بد من تفعيل كافة الهيئات المختصة
بالعالقات الخارجية الفلسطينية لكسب التأييد الدولي للقضية الفلسطينية ،والعمل داخل أروقة األمم

المتحدة على كسب مزيد من الحقوق ،ومن ثم تجسيدها على أرض الواقع ،إلى جانب العمل

بشكل متو ٍاز على صعيد بناء مؤسسات الدولة.
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671

دور الواليات المتحدة األمريكية في التأثير على ق اررات األمم المتحدة – فلسطين نموذجاً ""2102-2112
د .جمال عبد الناصر محمد عبد هللا أبو نحل

أ .سهام فتحي أبو مصطفي

أستاذ جامعي غير متفرغ كاتب ومحلل سياسي

ماجستير في دراسات الشرق األوسط

ملخص الدراسة:
تعتبر القضية الفلسطينية من أخطر وأهم القضايا التي شغلت العالم أجمع ،والمجتمع الدولي ألمد طويل،
ُ
حيث ال يزال
و ًا
كثير ما تداولتها جلسات وأروقة األمم المتحدة دون حل فعلي عادل للشعب الفلسطيني؛ ُ
طا صهيونياً استيطانياً مستم اًر القتالعه وتشر ِ
يده من علي أرضه ،بدأ من ُذ
الشعب الفلسطيني يواجه مخط ً

المؤتمر الصهيوني األول ،والذي انعقد في مدينة بازل على الحدود السويسرية األلمانية ،في آب 1897م

والذي خطط إلنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين! ،ومرو اًر بوعد بلفور المشؤوم عام 1917م ،وصوالً
ألول قرار صدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة هو قرار تقسيم فلسطين رقم ،)181( :والذي أُصدر

بتاريخ  29نوفمبر  1947م؛ تالهُ عام النكبة 1948م؛ ولقد شرعت األمم المتحدة وبريطانيا وأمريكا
وغيرهم ،قيام دولة االحتالل علي أرض فلسطين ،واعترفوا بها!؛ وفي ذات السياق لم تُطبق األمم المتحدة

فعليا الشق الثاني من قرار التقسيم والقاضي بإقامة دولة عربية ،وحتي بعد اتفاقية أوسلوا
حتي األن ً
للسالم ،لم ينتهي الصراع ،بل اشتعل مؤخ اًر بعد قرار الرئيس األمريكي ترمب المشؤوم عام 2117م ،بأن
القدس المحتلة عاصمة (إلسرائيل)!؛ وعلي الرغم من ذلك فلم تنجح ُكل تلك الق اررات ،والمؤامرات،
والحروب التي تعرضت لها فلسطين في إنهاء هذا الصراع؛ وبقيت ق اررات األمم المتحدة بخصوص

فلسطين حب اًر علي ورق.

تأتي هذه الدراسة ضمن فهم الموقف األمريكي تجاه القضية الفلسطينية ،ودور الواليات المتحدة في التأثير
على تنفيذ ق اررات الشرعية الدولية في األمم المتحدة ،وخاصة فيما يتعلق بفلسطين؛ لذلك ستقوم هذه

الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي لمناقشة المعلومات والحقائق المتعلقة بق اررات مجلس
األمن الدولي ،الخاصة بالقضية الفلسطينية ،ودراسة تأثير الواليات المتحدة في مسار الق اررات ،وتنفيذها،
ومعرفة آثارها على المشهد السياسي الفلسطيني؛ ومن ثم تحليل الرؤية التي تبنتها أمريكا في تعطيل تنفيذ

الق اررات.

Abstract
The Palestinian issue is one of the most serious and important issues that have
preoccupied the world and the international community. The United Nations
sessions and corridors have long been deliberated without a just and effective
solution for the Palestinian people, which is still facing an ongoing plan to
uproot it. And all the conspiracies and wars that Palestine and its people have
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been subjected to in resolving and ending this conflict, or the victory of the
Zionists, until a new era of time has begun, whose features were characterized
by rounds of negotiations and discussions that adopted peaceful solutions as a
way to end the conflict. And the establishment of comprehensive peace in the
region.
المقدمة:
ال يمكن ألحد إنكار الجهود الدولية المبذولة إزاء حل القضية الفلسطينية من قبل أجهزة هيئة األمم
المتحدة ،وعلى رأسها الجمعية العامة ومجلس األمن الذي تبني العديد من المشاريع والق اررات الدولية

المتعلقة بالقضية الفلسطينية ،والتي كان أخرها يوم الخميس بتاريخ 2117/12/ 21م وبأغلبية ساحقة
صوتت الجمعية العامة لألمم المتحدة ،على مشروع القرار الرافض إلعالن الرئيس األميركي ،دونالد

ترمب ،باالعتراف بالقدس عاصمة "إلسرائيل" ،وكان التصويت بإجماع  128صوتاً ،هو رد عالمي

كثير ما استخدمت حق النقض الفيتو األمريكي ضد فلسطين؛! هذا
علي بلطجة الواليات المتحدة ،التي ًا
الحق الذى أدى إلى إحداث تغيي اًر في المشهد السياسي في المنطقة عامة وفلسطين على وجه الخصوص،
وهذا يؤكد الدور المفقود والضعيف لألمم المتحدة في عشرات القضايا الدولية ،وخاص ًة في تعاطيها مع
القضية الفلسطينية التي تشكل التحدي األكبر الذى واجهته األمم المتحدة منذ تأسيسها ،إذ رغم صدور

عشرات الق اررات الداعمة ،فإن هذه الق اررات لم تأخذ طريقها للتنفيذ وبقيت حب اًر علي ورق!!.

لذلك يمكن القول إن حق الفيتو يعتبر من أهم األدوات التي سلبت الشعب الفلسطيني حقه في تقرير

المصير والعودة ،فكان حق الفيتو الذى تمتعت به الدول الخمس الكبرى ،أو ليكون القول أكثر دقة
وواقعية ،الحق الذى تمتعت وانفردت به الواليات المتحدة قد جعلها تبدو على الدوام كأنها المشكلة ،والحل

نظر ألن األخيرة تستغل مجلس األمن كأداة دولية تبرر له ق اررات الحصار
في هذه القضية المصيريةً ،ا
والحظر ،وتسمح له بإعادة ترتيب األوضاع اإلقليمية والدولية على الرغم من أن مجلس األمن محدود
بمقاصد ومبادئ األمم المتحدة؛ إلي أن إدارة وقيادة الواليات المتحدة األمريكية تنظر إلى األمم المتحدة

على أنها واجهة تمارس من خاللها مصالحها وسياستها الخارجية ،ودوماً تنحاز لالحتالل اإلسرائيلي

المعادي للسالم.
وتتبني
ُ
موقفه ُ
أهمية الدراسة:

 توضيح طبيعة تطور العالقة بين الفلسطينيين والواليات المتحدة األمريكية. بيان األساليب التي انتهجتها الواليات المتحدة للتأثير على ق اررات مجلس األمن فيما يتعلقبخصوص القضية الفلسطينية.
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 تفيد هذه الدراسة صناع القرار الفلسطيني في تعاملهم مع الواليات المتحدة ،وفهم سياستها بشكلدقيق حتى يتسنى لهم تقيم األمور بشكل أفضل.
أهداف الدراسة:
 رصد وتحليل بداية تطور السياسة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية. التطرق لمعرفة أهم الق اررات التي أصدرتها هيئة األمم بخصوص القضية الفلسطينية ودورالواليات المتحدة في عرقلة تنفيذها خالل مرحلة الرئيس أوباما؛ ومن ثم ترمب.

 معرفة مستقبل القضية الفلسطينية بعد الحصول على االعتراف بعضوية فلسطين في األممالمتحدة في ظل هيمنة الواليات المتحدة على الق اررات الدولية.

مشكلة الدراسة:
ت َّ
زت الدراسة حول فشل األمم المتحدة في تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية التي امتدت ألكثر من
رك ْ
نصف قرن ،في ظل الهيمنة األمريكية؛ حيث تشكل السياسة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية ،جزءاً من
منظومة سياسات أمريكية إمبريالية أوسع وأشمل ،تخضع لالعتبارات المكونة للسياسة األمريكية الخارجية،

وهى سياسة ترتكز على اعتبارات المصلحة األمريكية ،وفى إطار تلك السياسة تقع القضية الفلسطينية

بوصفها جوهر وأساس القضايا الشرق أوسطية ،باعتبارها مرتبطة بثوابت السياسة األمريكية وحماية

دور كبي اًر في التأثير على ق اررات األمم
مصالح حليفتها إسرائيل ،وقد لعبت الواليات المتحدة األمريكية ًا
المتحدة لتعطيل تنفيذ ق اررات الشرعية الدولية المتعلقة بخصوص القضية الفلسطينية ،ولذلك البد من

توضيح االستراتيجية التي اتبعتها الواليات المتحدة األمريكية للتأثير على األمم المتحدة ،في فرض ق اررات
تحفظ لها مصالحها ووجودها الدائم في المنطقة ،كما ستيتم دراسة مستقبل القضية الفلسطينية ،واألمم

المتحدة في ظل الهيمنة األمريكية على القرار الدولي.
ستحاول الدراسة اإلجابة على التساؤل الرئيسي والذي يتمثل في اآلتي:
 ما دور الواليات المتحدة األمريكية في التأثير على ق اررات األمم المتحدة  -فلسطين نموذجا"؟.ويتفرع من التساؤل الرئيسي األسئلة التالية:
 كيف بدأت تطورات السياسة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية عبر مراحلها المختلفة؟. ما محددات السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية؟. ما لقدرة التي تمتلكها الواليات المتحدة للسيطرة على ق اررات األمم المتحدة؟.673

 ما المكاسب التي يمكن للفلسطينيين تحقيقها في حال حصولهم على االعتراف بعضوية كاملة منقبل األمم المتحدة؟.
منهجية البحث:
سيتم استخدم المنهج الوصفي والتحليلي ،في هذه الدراسة نسبة ألنه يدرس الهيمنة األمريكية على هيئة

األمم ودورها في عرقلة تنفيذ الق اررات الخاصة بالقضية الفلسطينية ،وتحليل الحقائق.
المطلب األول :طبيعة تطور السياسة األمريكية تجاه الفلسطينية:

تتحدد االستراتيجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية ،في ضوء االستراتيجية الكونية للواليات المتحدة

ومصالحها الرئيسة في الهيمنة والسيطرة الكاملة علي نفوذها في المنطقة العربية ،والتي تعتبر أن الحفاظ

عليها وعلي (دولة االحتالل االسرائيلي) ،من أولويات السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة ،ولذلك

نجد أن الواليات المتحدة األمريكية تربط أهمية بناء الدولة الفلسطينية بمصالحها االستراتيجية ،معتبرة أن

ذلك يخدم مصلحة إسرائيل أوالً ،كما يخدم مصالح الفلسطينيين وأمريكا والعالم بأسره،)Tim2009:110(.

ولذلك عكفت الواليات المتحدة األمريكية منذ السنيين األولي إلنشاء دولة االحتالل "إسرائيل" على بلورة
مجموعة من السياسات تتسم بالثبات تجاه القضية الفلسطينية ،إذ تحكمها مجموعة من المصالح الوطنية
الثابتة التي لم تتغير بتغير القيادة السياسية والتي تتمثل في الفكر اإلمبريالي ،الداعم للوبي الصهيوني في

الواليات المتحدة والذي يعمل علي تهميش الفلسطينيين ،والغاء حقوقهم؛ إضافة إلى اتخاذ كافة اإلجراءات
التي تدعم "إسرائيل" وتمكنها من فرض سيطرتها على الشعب الفلسطيني وقد مرت سياسة الواليات

المتحدة تجاه الفلسطينيين ما بين أعوام 1948م2117 -م ،بمراحل متعددة هدفت من خاللها إحداث
تحوالت تكتيكية بهدف استيعاب الظروف المتغيرة ففي المرحلة ما بين عام النكبة 1948م -حتي عام

النكسة عام 1967م ،فسادت سياسة التهدئة والتسكين ،حيث تظافرت االعتبارات اإلنسانية مع المخاوف

من أن تبعث مشكلة الالجئين الفلسطينيين فوضي سياسية واقتصادية في منطقة الشرق األوسط

(شديد :1985،ص ،)115وبالرغم من ذلك فقد قامت الواليات المتحدة األمريكية بإظهار التزامها بدعم

ودعمه ،وضمان استم اررِه على أرض فلسطين،
بغير حدود إلنشاء كيان ووطن قومي لليهود وتقويته،
ُ
وذلك من خالل التصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة لصالح قرار رقم" "181القاضي بتقسيم

فسطين إلى دولتين عربية وأخري يهودية!؛القرار الذى رفضة وقتها العرب والفلسطينيين
باإلجماع(.صايغ :1978،ص .)8ورويداً رويداً عملت أوروبا والواليات المتحدة علي تمكين قيام وبقاء
دولة االحتالل ،وشد أزرها وتمكينها وبدون قيام دولة فلسطين! ،ومن هنا يمكن فهم كيف أصبحت القضية
حيز من اهتمام اإلدارة األمريكية التي قدمت لها أوجه الضمانات المختلفة بكافة أشكالها
الفلسطينية تأخذ ًا
تجاه كيان االحتالل على حساب الفلسطينيين؛ فمنها ما جاء خالل تقديم دعم عسكري والسياسي لها ،من
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خارج ،وداخل أروقة األمم المتحدة للقبول بعضويتها تارة ،أو من خالل ممارسة الضغوط لوقف إصدار
ق اررات تدينها على ممارساتها تجاه السكان الفلسطينيين ،إضافة إلى تقديم الدعم المادي واللوجستي.

(حامد :2118،ص)18؛ حيث تحولت سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه الفلسطينيين ،ما بين عام
1967م1988-م ،من الهدوء إلى المواجهة حيث أدانت الواليات المتحدة األمريكية حرب العصابات،
والعمليات الفدائية الفلسطينية ،واعتبرتها أعمال إرهابية موجه ضد كيان االحتالل اإلسرائيلي في الداخل

والخارج! ،وعليه قامت الواليات المتحدة بتطوير تكتيكات مضادة لما أسمته اإلرهاب الفلسطيني!؛ إال أنه

في نهاية هذه المرحلة بدأت تدرك الواليات المتحدة األمريكية وجود قومية فلسطينية لها حقوق وطموحات

مشروعة ،لذلك بدأت بالتحول نحو التكيف ،وان كان على مضض ،وقد تجلى ذلك بوضوح من خالل

إدراك الواليات المتحدة بأن أي تسوية في الشرق األوسط لن تدوم من دون مشاركة فلسطينية؛ وقد بات

أيضا لضمان وجود الكيان االسرائيلي
جليًّا أن السالم لن يدوم بدون تلك المشاركة ،وهي مصلحة مشتركة ً
الغاصب في فلسطين ،وبالتالي بدأت الجهود األمريكية لتسوية الصراع العربي اإلسرائيلي ،واالعتراف

بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ،بما فيه حقة في وطن قومي ،لكنها رفضت االعتراف بحقة في
تقرير المصير؛ وقد بذلت الواليات المتحدة محاولة غير ناجحة ،لتجاهل التعامل مع منظمة التحرير

الفلسطينية ،وايجاد بديل عن منظمة التحرير من خالل إشراك بعض الفلسطينيين في محادثات السالم
نظر لمقاومة شعبنا
الخاصة بالحكم الذاتي ضمن اتفاقيات كامب ديفيد للعام 1979م ،إال أنها أخفقت ًا
والمنظمة التفاقية كامب ديفيد والتي نفت حق تقرير المصير(معبد :2114،ص  ،)21-19وبذلك تمكنت
الواليات المتحدة من توقيع اتفاقية كامب ديفيد وأن تؤمن إلسرائيل االستقرار على الصعيد األمني وتجنبها

تهديد الدول العربية وتهيئ لها فرصة لالندماج في الشرق األوسط من خالل خلق مشاريع اقتصادية

تساعدها على إقامة عالقات اقتصادية مع الدول العربية ،خاصة بعد تقيد دور مصر العسكري في

الصراع مع إسرائيل وافقاد القضية الفلسطينية أحد الداعمين األساسين لها ،األمر الذى أتاح لدولة
االحتالل (إسرائيل) "التفرد في التعامل مع القضية الفلسطينية"(حامد :2118،ص)29-28؛ ولكن بعد

حدوث االنتفاضة الفلسطينية األولى ،والتي قلبت كل قواعد اللعبة وأعادت فلسطين للخارطة العالمية من

دعما إقليمياً ودوليًّا ،وخلقت
جديد ،من خالل انتفاضة الحجارة المجيدة في 1987/12/8م ،والتي أوجدت ً
جديدا أجبر الواليات المتحدة األمريكية على محاولة احتواء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وايجاد
اقعا
ً
و ً
حلول تصفية لالنتفاضة ،وللقضية الفلسطينية!؛ فأرسلت مبعوثها (جورج شولتز) ،والذى رأي أنه "ينبغي

ور بأنفسهم في عملية المفاوضات" ،وقد استجاب الفلسطينيين لتلك المطالب
على الفلسطينيين أن يلعبوا د ًا
من خالل االعتراف بق اررات الشرعية الدولية  242و ،338من أجل التقريب بين مواقف منظمة التحرير
الفلسطينية والمواقف التي عبرت عنها إدارة الرئيس األمريكي ريغان" ،وبالرغم من استجابة الفلسطينيين إال

أن العالقات األمريكية الفلسطينية تأرجحت بين مد وجزر ،وكانت تسير ببطء نحو االعتراف بمركزية
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التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني"(معبد :2114،ص ،)39-35وكانت الواليات المتحدة دوماً تتبني الموقف

الرسمي لكيان االحتالل اإلسرائيلي!!.

لقد حدث في بداية عقد التسعينات العديد من المتغيرات اإلقليمية والدولية ،التي شكلت مفترق طريق

بالنسبة للسياسة في العالم ،والتي مثلها انتهاء حقبة الحرب الباردة ،وثنائية القطبية في النظام العالمي بعد

انهيار االتحاد السوفيتي ،ثم اتبع هذه األحداث الغزو العراقي للكويت ،وحرب الخليج الثانية( ،أبو

طاقية ،)2117،مما يدعو لالهتمام أن هذه المعطيات جاءت متناغمة مع السياسة األمريكية واألطماع

"اإلسرائيلية" في منطقة الشرق األوسط ،وبذلك أصبح التقاطع والتقارب بالمصالح واالستراتيجيات بين

الواليات المتحدة واسرائيل أكثر عمقا وشمولية" ،وأصبحت الساحة اإلقليمية متهيئة نحو تحوالت لصالح
كيان االحتالل اإلسرائيلي ،ونحو مزيد من السيطرة على المحيط العربي إلحداث اختراقات في

نسيجة"(الزبيدي :2115،ص )58وهنا رأت الواليات المتحدة أن الظروف مالئمة لفرض تصورات وحلول

لقضايا الشرق األوسط تضمن هيمنتها على منابع النفط ،وتوفر األمن (إلسرائيل) ومصالحها

االستراتيجية ،وقد نظرت منظمة التحرير الفلسطينية إلى الواليات المتحدة وتدخلها في الشرق األوسط
امتداد لسياسة غربية إمبريالية تهدف إلى السيطرة على الشرق األوسط ،وبالتالي هذا االنحياز يحكم طبيعة
موقفها تجاه القضية الفلسطينية ،والسيما سعيها لتفكيك عناصر تهديد أمن "إسرائيل" ،من خالل استقطاب
الدول العربية إلى معاهدات سلمية تضمن األمن للكيان االسرائيلي الغاصب ،وعملت أمريكا على دمج

طبعا مع االحتالل بدون حل لقضية فلسطين
وغرس كيان االحتالل في الشرق األوسط الجديد ُليكون ُم ً
ته مكمالً ومسانداً لالحتالل
وانهاء االحتالل؛ بينما نظرت م -ت -ف إلى الدور األمريكي المنحاز واعتبر ُ
اإلسرائيلي ،وكذلك عملت الواليات المتحدة األمريكية علي زيادة دعمها الغير مجدود لالحتالل االسرائيلي،
األمر الذى أسهم في أحداث تحول في نسق العالقات الفلسطينية األمريكية؛ ومع وصول الرئيس جورج
بوش األب إلى سدة الحكم في الواليات المتحدة ،بدأ التقارب مع االحتالل يزداد ويتصاعد ويزدهر أكثر

من خالل منظمة االيباك الصهيونية في الواليات المتحدة ،تزامن ذلك بالمقابل مع ضغط وحصار شديد

لمنظمة التحرير الفلسطينية ،تحت قيادة حركة فتح ،مما اضطر المنظمة للتنازل نوعاً ما عن بعض

مبادئ أساسية في ميثاقها؛ حيث قبلت من خالل اتفاقية أوسلوا االعتراف باالحتالل وصوالً لحل الدولتين،
واالعتراف بق اررات األمم المتحدة ،ونبذ العنف بكافة أشكاله ،من أجل حلحلة الصراع ،وبدء الحوار؛ ومن

هذا المنطلق سعت إدارة بوش إلى زيادة الضغط إلضعاف وتحييد وطمس وتذويب دور منظمة التحرير
الفلسطينية في بطن السلطة الفلسطينية ،والترويج بين للعرب لقبول كيان االحتالل الغاصب (إسرائيل)،

كدولة أمر واقع وجعلها مرك اًز اقتصاديًّا وصناعياً وعلمياً (قصي :2118،ص ،)36-31وقد تجلي ذلك

المباركة للشعب
واقعياً في مؤتمر مدريد للسالم عام 1991م ،والذى جاء لاللتفاف علي انتفاضة الحجارة ُ
الفلسطيني ضد االحتالل ،وكغطاء لعملية تفاوضية ذات مسارين متوازيين ،مسار من المفاوضات
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السياسية الثنائية بين كيان االحتالل (إسرائيل) ،وكل طرف من أطراف الصراع على حدة ،ومسار
فلسطيني حاضر بشكل غير مباشر في هذه المفاوضات؛ العتبارات دمجه ضمن الوفد األردني إال أن

الحضور المباشر كان عبر مفاوضات سرية احتضنتها مدينة أوسلو في عهد إدارة كلينتون استكملت
خاللها الجهود الدبلوماسية وتمخض عنها اتفاق إعالن مبادئ بين الجانبين عام  ،1993التي أرست

القواعد لمرحلة جديدة في تاريخ الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ومن جهة أخري كرست دبلوماسيتها خلخلة
في التوازن السياسي للمواقف الفلسطينية ،معتمدة على أساليب الترغيب تارة وذلك ببيان أن مصلحة
الفلسطينيين تكمن في االستمرار في العملية السياسية وتارة أخري من خالل الترهيب" ،وذلك باإليحاء
للفلسطينيين

بأن

العملية

السياسية

مهددة

بالفشل

واالنهيار،

للحصول

علي

مزيد

من

التنازالت"(معبد:2114،ص .)117-114ونتيجة السياسة األمريكية المتصلبة والمنحازة مع االحتالل

والمتبينة له!ُ ،فأصيبت العملية السياسية بنكسة بعد مرور خمسة أعوام على توقيع اتفاقية أوسلو دون
منه وهي" :غزة أريحا أوال" ،بسبب سياسات االحتالل
االنتهاء من تطبيق المرحلة االنتقالية األولي ً
المتصلبة ،وتهربها من التزاماتها واالتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني واالستمرار في بناء الوحدات

االستيطانية في منطقة جبل أبو غنيم الواقعة جنوب مدينة القدس؛ وبذلك وجدت إدارة كلينتون نفسها أنها

نظر لتعنت حكومة نتنياهو ،من ناحية ،والحاح الفلسطينيين لتلبية رغباتهم وتحقيق
أمام مأزق حقيقي؛ ًا
حقوقهم واإليفاء بما لهم من التزامات من ناحية أخري؛ األمر الذى انتهى بفشل اتفاقية كامب ديفيد الثانية
وقيام االنتفاضة الفلسطينية الثانية نظ ار للتعنت األمريكي واإلسرائيلي" ،وبدء العمل علي خطة لحصار

الرئيس الشهيد القائد ياسر عرفات ،وذلك بعد دخول رئيس وزراء دولة االحتالل العنصري (شارون) ،إلى
المسجد األقصى المبارك عام  2111م"(معبد :2114،ص .)135-129وبدأت انتفاضة فلسطينية

مباركة جد يدة من الشعب الفلسطيني أنداك وهي انتفاضة األقصى .يتبين مما سبق دور أي ادارة أمريكية

من إبعاد القضية الفلسطينية عن العمق العربي واإلسالمي من خالل عملية المفاوضات العقيمة! ،وابقائها

مقتصرة في دائرة صراع ضيق فلسطيني – إسرائيلي ،ما ساهم في إضعاف الموقف الفلسطيني ،وال سيما
أنه أعطي اإلدارة األمريكية فرصة لممارسة ضغوط مؤثرة على قيادة الشعب الفلسطيني دفعه للتراجع عن
بعض الثوابت الوطنية وحدت من الصالحيات التي أعطيت للسلطة الفلسطينية ،كما يتضح بأن الواليات

المتحدة األمريكية ومن خالل اتفاقية أوسلو لم ترتقي إلى محاولة حقيقية تسعى إلى حل القضية

الفلسطينية ،بل تعاملت معها كوسيلة إلظهار التوازن في عالقاتها مع العرب واسرائيل وابداء نوع من
التعاطي مع القضايا العربية كمخرج ألزماتها مع الدول العربية ،وكانت محاولة لشطب الشعب الفلسطيني

حله؛! .ولم تلبث اإلدارة األمريكية
وطردهُ وخدمة االحتالل ،وكانت تعمل علي إدارة الصراع واستم اررهُ ال ُ
برئاسة جورج بوش االبن ،والذي تولى مقاليد الحكم في الواليات المتحدة عام ،2112حتى سارعت

لالعتراف بالحكومة اإلسرائيلية برئاسة شارون ،لكنها لم تكن معنية بالتدخل المباشر في الصراع

الفلسطيني اإلسرائيلي ،وكانت داعم رئيسي لحكومة اليمين المتطرف بزعامة شارون!؛ وبالرغم من ذلك
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يعتبر جورج بوش أول رئيس أمريكي يتبنى شكالً تدعيم مبدأ حل الدولتين كأحد ركائز التسوية السلمية

للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،حيث رأى بوش أن حل الدولتين سيحقق مصلحة الطرفين(،نوران)2113،

وقد جاءت رؤية الرئيس األمريكي لحل الدولتين عام  ،2112كمشروع تم طرحة من خالل اللجنة الرباعية
ًّ
تبنته جامعة
التي تضم كال من األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا والواليات المتحدة األمريكية؛ وقد ُ
الدول العربية؛ وقد وعد الرئيس األمريكي بوش القيادة الفلسطينية بالعمل على إقامة دولة فلسطينية ذات

سيادة بحلول عام 2115م ،ومع أن الرئيس األمريكي لم يحدد معالم وحدود هذه الدولة إال أنه كان تطو اًر
إيجابياً في السياسة األمريكية حيال القضية الفلسطينية ،وذلك لكون الواليات المتحدة األمريكية ألول مرة
تتبني موقفاً سياسيًّا يدعو ص ارحة إلقامة دولة فلسطينية ،وقد تضمن خطة خارطة الطريق التي نشرت
أكتوبر  2112إلى
صيغتها األولى نهاية عام  ،2112مراحل تنفيذها حيث تبدأ المرحلة األولي من ُ

مايو ،2113وفى هذه المرحلة تقوم السلطة الفلسطينية بوقف االنتفاضة في جميع األراضي الفلسطينية،

وتعين حكومة فلسطينية جديدة ،إضافة إلى قيام كيان االحتالل (إسرائيل) ،بتحسين األوضاع اإلنسانية
للفلسطينيين وتجميد االستيطان ،واالنسحاب من األراضي المحتلة عام 2112م ،بينما تمتد المرحلة الثانية

من يونيو 2113إلى نهاية ديسمبر2113م ،وتتضمن هذه المرحلة البدء بالمفاوضات حول إمكانية إقامة
دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقتة أقصاها ديسمبر ،2113في إطار دولي عقد لهذه الغاية ،وتستأنف
خالل هذه المرحلة العالقة بين "إسرائيل" وبعض الدول العربية التي جمدت عالقتها باالحتالل نتيجة

ألحداث االنتفاضة الثانية؛ بينما المرحلة الثالثة تمتد من  2115 -2114ويتم خاللها عقد مؤتمر دولي
للتفاوض بين السلطة الوطنية الفلسطينية ،واالحتالل اإلسرائيلي حول قضايا الحل النهائي الدائم" :القدس،

الالجئين ،والمستوطنات" ،األمن ،والمياه ،علي أن تنتهي بقيام عالقات طبيعية بين (إسرائيل) ،وكافة

الدول العربية(.زيد :2113،ص )26-24لكن هذه الرؤية فشلت! ،ولم يتم تطبيقها على أرض الواقع؛

نظر لتعرضها للعديد من العوائق تمثلت في تعنت االحتالل وتنكره لكافة االتفاقات الموقعة ،وصمود
ًا
الرئيس الشهيد ياسر عرفات رحمه هللا بقضية القدس الشريف؛ حيث كان أبو عمار أعلي رأس هرم في
سدة الحكم لمنظمة التحرير والسلطة؛ وكانت الواليات المتحدة تتهم الرئيس ياسر عرفات بأنه يدعم
"اإلرهاب"(،العلميات الفدائية والمقاومة) ،ومن ثم لن يكن من الممكن تأسيس دولة فلسطينية برأي

الصهاينة واألمريكان!!؛ إال من خالل العمل علي إزاحة ورحيل الشهيد أبو عمار رحمه هللا ،واجراء

انتخابات ،تأتي فيها قيادة جديدة تلتزم بمحاربة "اإلرهاب" وتسهم في إرساء دعائم الحكم الديموقراطي!!؛

كما يعتبر التحدي أو المبرر الثاني الذى واجه الواليات المتحدة فوز حركة حماس بغالبية مقاعد المجلس

التشريعي الفلسطيني في انتخابات عام  ،2116ومن ثم االنقسام الفلسطيني وسيطرت حماس على قطاع
غزة ،مما جعل ذلك شماعة تتخذها الواليات المتحدة األمريكية لمساندة أكبر لموقف االحتالل االسرائيلي،
وخاصة أن الواليات المتحدة كانت والزالت تصنف حركة حماس على أنها حركة "إرهابية" ،األمر الذى

كان ذريعة لدفع االحتالل والواليات المتحدة وبغطاء من األمم المتحدة لفرض حصار شديد وحظر مالي
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عاما!؛ كما توقفت كافة المعامالت بين السلطة ،وبين البنوك
على سكان قطاع غزة حتي اليوم منذ ً 11
والمؤسسات األمريكية!؛ وبذلك نرى أن إدارة بوش فشلت في التوصل إلى تحقيق سالم دائم بين أطراف
الصراع؛ خاصة فيما يتعلق باألراضي التي سيتم التنازل عنها ،والشروط التي ستفرضها دولة االحتالل

المارق(إسرائيل) ،على الدولة الفلسطينية الوليدة (نوران .)2113،يتضح من كل ذلك أن الصراع
الفلسطيني اإلسرائيلي يتسم بدرجة عالية من التعقيد ،فقد أخفقت إدارة بوش وغيرها ،حين حولت

الدبلوماسية والمفاوضات إلى هدف في حد ذاته فانشغلت بالدعوة للمفاوضات ظناً منها أن من شأنها أن
تُعيد ترسيم الواقع ،في حين أن تطور الصراع هو الذى كان يشكل مسار المفاوضات ،كما فشلت إدارة
بوش وأوباما وصوالً لترمب في إقناع االحتالل "اإلسرائيلي" بتقديم أي تنازالت ولو بسيطة بل علي

العكس!! ،فلقد أعلن ترمب القدس الشريف عاصمة أبدية لالحتالل ،والذي بدورِه أخذ الضوء األخضر
المحتلة! ،وصوالً إلي ضرب ق اررات األمم المتحدة كلها
أمريكياً البتالع وضم ما تبقي من الضفة الغربية ُ
افقته علي ضم الضفة الغربية
بعرض الحائط حينما أعلن الكنيست االسرائيلي في  2يناير 2118م ،مو ُ
المحتلة كلها لكيان االحتالل وبتصويت أكثر من  81عضو في برلمان كيان االحتالل ،وبذلك يكون
نتنياهو وترمب أطلقا رصاصة الموت ووفاة ما سمي بعملية السالم (أوسلوا)!! .مما يدلل إلى االستنتاج

هدفه مزيداً من الوقت للقضاء
بأن الموقف األمريكي الذي تغني بحل الدولتين كان "خديعة كبري"! ،كان
ُ
على ما تبقي من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ،وتحقيًقا لنظرية األمن اإلسرائيلي من خالل استبدال
إطار عملية السالم الذي حددته األمم المتحدة وجمعيتها العامة وكل الق اررات الدولية التي نادت بحل

وعودة لفترة تسلم الرئيس األمريكي أوباما مقاليد
الدولتين؛ إلى صفعة ،وبصقة القرن األمريكية الصهيونية.
ً
الحكم وطموحة فيما يتعلق بقضايا الشرق األوسط ،فلقد تطلع كثيرون وخاصة العرب والشعب الفلسطيني،

إلى فوز الرئيس أوباما بأنه الفرصة السانحة لحل الصراع في الشرق األوسط ووضع حد لالنحياز السافر

لمن سبقوه من رؤساء الواليات المتحدة تجاه كيان االحتالل اإلسرائيلي ،والوصول إلى إقامة الدولة

منهيا بذلك عقود من التجاهل والتنكر لحقوق الفلسطينيين ،وترافق ذلك مع الشعار الذى رفعة
الفلسطينية ً
في خالل حملته االنتخابية ،الذى حمل عنوان "التغيير"(،أسمر :2114،ص ،)131وتغيير الصورة
النمطية السلبية التي تكونت لدى الرأي العام العربي تجاه الواليات المتحدة األمريكية خالل فترتي الرئيس
"جورج بوش االبن" ،إذ ركز أوباما في خطابه في جامعة القاهرة عام 2119م ،على ضرورة تجميد ووقف

االستيطان واستئناف المفاوضات من أجل إيجاد حل عادل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل

الدولتين ،أوضح أن االستمرار في بناء المستوطنات اإلسرائيلية ليس شرعياً ،وأن قيام دولة فلسطينية من
مصلحة "إسرائيل" ،وفلسطين وأمريكا ،والعالم ،كما أوضح أن بالده لن تدير ظهرها للتطلعات المشروعة

للشعب الفلسطيني في قيام دولته ،مضيفاً أن الحل الوحيد هو دولتان يعيش فيهما اإلسرائيليون،
والفلسطينيون في سالم وأمن(،شعت ،)2112،ولتحقيق ذلك الهدف قام الرئيس أوباما بتعين جورج ميتشل

كمبعوث للشرق األوسط ،والذى بدأ بإعالن مشروعاً ،يضمن اإلشراف على مفاوضات ثنائية برعاية
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أميركة ،والبدء بخطوات تطبيعيه عربية(.حسين،أسامة ،)2117:وهو ما جعل القيادة والجماهير
الفلسطينية تستبشر خي اًر ،غير أن المساعي األمريكية لم تصل إلى نتيجة تذكر على صعيد إحراز أي

تقدم في تحقيق انطالقة حقيقة لمفاوضات مباشرة بين الطرفين ،حيث لم تستطع اإلدارة األمريكية إقناع

حكومة االحتالل اإلسرائيلي بتجميد االستيطان! ،فاصطدمت هذه المساعي بتصلب موقف حكومة
نتنياهو ،وتعنتها تجاه الفلسطينيين ،فيما يتعلق بتجميد االستيطان ومرجعية المفاوضات وهدفها النهائي،

كما فشلت الجهود األمريكية لعدم مقدرة أوباما على ممارسة الضغوط على حكومة الفاسد نتنياهو،
المدعوم بقوة من اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة ،أو اقناع قادة االحتالل بإيقاف نشاطهم
االستيطاني في الضفة والقدس ،األمر الذى أدى إلى توقف المحادثات الفلسطينية اإلسرائيلية نتيجة عدم

جدية الجانب اإلسرائيلي في استئناف المفاوضات ،وضعف اإلدارة األمريكية في مواجهته ،أو الضغط

على الساسة اإلسرائيليين (أسمر :2114،ص ،)132وظهرت خالفات وأزمة كبيرة بين أوباما،

المتتبع السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية ،خالل فترة
ونتنياهو؛؛ .إن ُ
الرئيس "باراك أوباما" ،يري تراجع االهتمام األمريكي بحل األزمة الفلسطينية ،وذلك علي العكس من

تصريحات الرئيس أوباما ،والتي أكد خاللها علي حل الصراع ،واقامة الدولة الفلسطينية (شايمر،

والت :2117،صُ ،)69ليثبت بذلك أن السياسة األمريكية تجاه الصراع الفلسطيني – االسرائيلي تتمتع
اطيا ،وأن ما يحكم تلك
اء كان جمهورياً أو ديموقر ً
بحالة من الثبات ،وال تختلف من رئيس إلي آخر سو ً

السياسة هي المصالح األمريكية في األساس ،وأنه ما دامت تلك المصالح مستقرة فإن الواليات المتحدة لن
تغير من سياساتها تجاه الصراع العربي – اإلسرائيلي (حسين،أسامة ،)2117:وهي تعمل علي إدارة

المحتل! .وبذلك يتبين لنا أن سياسة الرئيس أوباما لم تختلف عن
الصراع ال ُ
حله ،بل علي تقوية الكيان ُ
سياسة أسالفه ،ألن الواليات المتحدة األمريكية مع االحتالل اإلسرائيلي ظالماً وم ْعربِداً! ،ألن الواليات

المتحدة األمريكية تعتبر الكيان الصهيوني ﺭصيﺩﺍً ﺍستﺭﺍتيجياً لها في ﺍلمنﻁقة العربية ،وتعمل علي بقاء
تفوق اليهود كقوة احتالل عسﻜﺭية متفوقة علي سائر ﺩﻭل ﺍلمنﻁقة! ،ﻭمﻥ هنا ظل الدور األمريكي

حله!؛ األمر الذي أغرى القوى الدولية واالقليمية األخرى لتحل محل
محصو اًر في نطاق إدارة الصراع ال ُ
الدور األمريكي في حل الصراع ،ومن ثم زيادة نفوذها وتعظيم مصالحها في المنطقة وذلك علي حساب
دور الواليات المتحدة األمريكية؛؛ وكما نري اليوم عام 2118م بعدما اعترف ترمب بالقدس عاصمة أبدية

خالفا بذلك لكل ق اررات الشرعية الدولية ،وخاصة األمم المتحدة  ،وجمعيتها العامة ،وما
لدولة االحتاللُ ،م ً
فعله ترمب مؤخ اًر هو الضربة القاضية القاتلة لحل الدولتين .
ُ
المطلب الثاني :محددات السياسة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية:
لقد فرضت الواليات المتحدة األمريكية نفسها على المسرح الدولي ،من خالل قوتها االقتصادية والعسكرية

حتميا لكونها الُقطب
الهائلة ،وأصبح فهم الالعبين داخل المسرح الدولي للسياسة الخارجية األمريكيةً ،ا
أمر ً
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فإنه
األهم في النظام الدولي الحالي ،وهى القوة الخارجية المهيمنة في المنطقة العربية،
وبناء على ذلكُ ،
ً
البد من فهم العناصر الرئيسة ودور القوى الداخلية والخارجية ،التي تؤثر على صناعة القرار األمريكي
نحو الوطن العربي بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص ،ومن الضروري فهم العوامل المؤثرة في

صناعة القرار األمريكي.
أوًال -المحددات الداخلية المؤثرة في صناعة القرار األمريكي:
 جماعات الضغط الصهيونية "أيباك":
دافع الضرائب األمريكي يدفع من أجل الجماعات الصهيونية المنتشرة في الواليات المتحدة األمريكية،
طا من الناحية السياسة واالجتماعية واالقتصادية ،وعلى الرغم من أن اليهود
ومن أكثر الجماعات نشا ً

األمريكيين ال يتعدون سته ماليين نسمة ،أي ما يقارب ( )%2من سكان الواليات المتحدة ،إال أن لهم
تأثير عميق على سياسة الواليات المتحدة األمريكية ،سواء الداخلية أو الخارجية ،ألنهم يملكون رأس

المال ،ومن أبرز نشاطهم العمل على تنسيق جهودهم من خالل منظمات عديدة ،فمثال هناك ()75
منظمة مستقلة موالية لكيان االحتالل اإلسرائيلي في الواليات المتحدة ،تعمل على رعاية المصالح

واألهداف اإلسرائيلية ،وهى تتميز بالتركيز وعدم التشتت ،خاصة في المناطق الصناعية الكبرى ،وهذا ما
يمكنها من ممارسة ضغط مؤثر وفعال ،كما تتمتع بوضع اقتصادي متميز بالمقارنة بالجماعات واألقليات

األخرى ،فيما يتعلق بمستوى الدخل والوظائف والمواقع الحساسة التي شغلوها ،وتقوم جماعات الضغط
بدورها من خالل مؤسسات من أهمها ،مؤتمر المنظمات اليهودية األمريكية والمعروف باسم مؤتمر

الرؤساء لجنه الشؤون العامة اإلسرائيلية "أيباك" ،والتي تم تسجيلها في الكونغرس األمريكي ،كجماعة
مصالح قانونية لها الحق في عرض وجهات نظرها ،والدفاع عن مصالحها ،أمام لجان الكونجرس

المختلفة ،وتعد "أيباك" من أكثر جماعات الضغط نشاطا وفاعلية اللوبي الداعم لالحتالل
اإلسرائيلي(.اسليم :2111،ص ،)22-21وهذا ما يلفت االنتباه إلى أن عوامل محددة وراء النفوذ غير
المتكافئ الذى تمارسه إسرائيل في صناعة السياسة األمريكية تجاه المنطقة العربية بما فيها فلسطين،
وتعود تلك العوامل إلى ميل عدد من أصحاب المال والنفوذ من األمريكان ،للتطابق في المشاعر مع

شأنا داخليًّا أمريكياً ،وليست قضية خارجية
إسرائيل والتعاطف معها ،إضافة إلى اعتبار أن (إسرائيل) ً
بالنسبة لكثير من صناع القرار والسياسة في أمريكا .يتضح من ذلك أن السياسة األمريكية ،تتأثر إلى حد

تحققه أي جماعة ضغط تُدافع عن مصالح دولة أجنبية
نجاحا ،لم
كبير بنفوذ اللوبي اليهودي الذي حقق
ُ
ً
داخل الواليات المتحدة.
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 دور اللوبي اليهودي في صنع وتوجيه السياسة األمريكية:

يعتبر اللوبي الصهيوني قوة متعددة األطراف تضم دولة االحتالل العنصري "إسرائيل" وجماعات
اليهود األمريكيين المسيحيين اإلنجيلين ،والمحافظين الجدد ،الذين تربطهم عالقة وطيدة باإلدارة

حيث تعد منظمات اللوبي
األمريكية وحلفائهم في الحكومة والمجموعات الخاصة الموالية للصهيونية؛ ُ
الصهيوني ،من أهم القوي المؤثرة في سياسة الواليات المتحدة المتعلقة بعملية السالم في الشرق
األوسط ،وذلك من خالل تأثيرها في صنع توجيه السياسة الخارجية للواليات المتحدة ،ويهدف اللوبي

الصهيوني إلى الضغط على صانعي القرار في اتجاه تبني سياسة خارجية شرق أوسطية موالية لكيان
االحتالل (إسرائيل) تُحافظ على أمنها واستمرارها وتدعمها في المنظمات الدولية السيما في األمم
المتحدة (عماري ،)2117،إضافة إلى معارضة أي تقارب محتمل بين الواليات المتحدة األمريكية،
ودول الشرق األوسط؛ حيث يعتمد اللوبي اإلسرائيلي في تحقيق أهدافة على التقنيات التاليـة:

-

ممارسة الضغوط على الكونجرس والحكومات المحلية بقصد التأثير على السياسات الرئاسية،

وحثهم على القيام بتصاريح علنية أو توجيه رسائل إلى الشعب األمريكي حول سياسات داعمة
لكيان االحتالل(إسرائيل).

 القيام بحمالت دعائية لكسب تأييد الرأي العام األمريكي للسياسات اإلسرائيلية في المنطقةوشعوبها وخلق صورة نمطية وردية باسم الديمقراطية تكرس توجهاتها وأهدافها.

 -تقديم الدعم المالي الالزم لألحزاب والمترشحين المتعاطفين والمنسجمين مع مواقفهم .وقد أصبح

نظر لتاريخه
قادر على كسب الدعم الالزم لقضاياه وبرامجه الشرق أوسطيةً ،ا
اللوبي الصهيوني ًا
الطويل في اإلحسان السياسي والمادي ،وانضوائه في منظمات ضاغطة حسنة التنظيم تحمل
الطابع المالي (تيري :2116،ص.)76

دور هاماً في صناعة السياسة الخارجية
ولقد واستطاع اللوبي الصهيوني من خالل تلك السياسة لعب ًا
مثال استطاع اللوبي الصهيوني إقناع الكونغرس
األمريكية تجاه المنطقة العربية بما فيها فلسطين ،ف ً
بإصدار بيان يؤكد فيه ،عدم أحقية أي مسؤول في الحكومة األمريكية االعتراف أو التفاوض مع أي

ممثل من منظمة التحرير الفلسطينية ،مالم تعترف المنظمة بدولة االحتالل "إسرائيل" ،وقبولها لقراري

مجلس األمن( ،)338(،)242وعدم استنكارها لإلرهاب"! ،ويتضح من ذلك أن اللوبي الصهيوني ينظر
إلى الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أنه لعبة ،بمعنى أن أي مكسب للفلسطينيين أو العرب بشكل

عام يعتبر خسارة (إلسرائيل) ،ونتيج ًة لذلك فإن اللوبي الصهيوني يعمل كلوبي معادى ومعارض ألى
تقارب بين العرب والواليات المتحدة األمريكية ،ويعمل جاهداً لجعل العداء مستف ًّ
حال بين العرب

والواليات المتحدة األمريكية.
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 وسائل اإلعالم والرأي العام:
تلعب وسائل اإلعالم األمريكية دو ارً في صياغة السياسة الخارجية للواليات المتحدة ،ولكى نفهم السياسة

الخارجية األمريكية بشأن المنطقة العربية وفلسطين يجب معرفة دور وسائل اإلعالم في صياغة هذه
السياسات ،واضفاء الشرعية على المواقف األمريكية.
إن تأثير الرأي العام األمريكي فيما يتعلق بمجال السياسة الخارجية األمريكية ،غالبا ما يكون محدودا،

يعود الدور المحدود إلى االهتمام العرضي للرأي العام بالشئون الخارجية وارتباطه بأزمات دولية خاصة،
إضافة إلى سرعة تأثر الرأي العام بالقيادة السياسية ،وقد أثبتت دراسة استطالع الرأي العام األمريكي أن

حوالي  %23-21فقط من الجمهور األمريكي على معرفة تامة بأمور السياسة الخارجية ،وهو ما يسمى
"بالجمهور الفطن" (ياسين.)31: 2119،
إن تحليل طبيعة القوى السياسية المؤثرة في صناعة القرار السياسي الخارجي األمريكي وتحديد دوافعها

أبرز الدور العرضي لألحزاب السياسية ،مقابل الفاعلية في سلوك الجماعات الضاغطة ذات البعد

حيث
االقتصادي ،الساعية لتحقيق الربح وخدمة مصالح النخبة المسيطرة استنادا إلى المنظور اللبرالي؛ ُ
تعتبر شركات النفط والمركب الصناعي العسكري من ركائز هذه الجماعات ،مستندة في نفوذها على
الدعم

المعتبر

لوسائل

اإلعالم

ومراكز

الفكر

التي

تنظر

لتصوراتها

وتكرس

سياساتها(،بلعيد:2112،ص)45؛ فلقد أصبحت مؤسسات الفكر واإلعالم والرأي جزءاً ال يتج أز من العملية
السياسية في الواليات المتحدة األمريكية من خالل توجيه الرأي العام الشعبي األمريكي تجاه القضايا
مثال يقوم اإلعالم بتصوير اليهود في فلسطين
السياسية الخارجية عن طريق التقارير اإلخبارية الموجهة ف ً

شعبا ديمقراطياً مسكيناً ُيناضل من أجل بناء حياه راقية وهادئة!،
بشكل إنساني كحمائم سالم! ،بصفتهم ً
والعكس صحيح في حين يجرد الفلسطينيين من القيم اإلنسانية واألخالقية ،وينكر حقوقهم وهويتهم الوطنية
والسياسية وال يعترف بهم بأي شكل من األشكال(.أبو غنيم :2113،ص.)67-66
ثانيا -المحددات الخارجية المؤثرة بصناعة القرار في الواليات المتحدة األمريكية:
ً
 جماعات المصالح:
تحظى جماعات المصالح بتأثير كبير لدى صانع القرار في اإلدارات األمريكية المتعاقبة وهي من الهيئات
الغير رسمية التي تمثل أهمية دائمة وحيوية في السياسة الخارجية ،وتعد جماعات المصالح من أكثر

دور أساسياُ في صناعة السياسة الخارجية األمريكية ،وال
الجماعات التي اشتهرت بقوة نفوذها ،وتلعب ًا
سيما السياسات الخارجية المتعلقة بالشرق األوسط( .تيري :2116،ص ،)14وتنقسم جماعات المصالح

وقوى الضغط إلى فئتين متباينتين تختلفان من حيث الوظيفة ولكن تلتقيان من حيث الهدف ،وتعمالن في

غالبية ا ألحيان بشكل متناسق ومتكامل ،إذ بينما تقوم المنظمات والجمعيات التابعة للفئة األولى المسماة
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مجموعات الضغط "اللوبي" بالعمل الدؤوب على اقناع صانع القرار بأن أراءها صائبة ،وتدفعه على حمل
وتبني وجهة نظرها ،وتقوم المنظمات التابعة للفئة الثانية بالعمل على شراء والء رجال الكونجرس وغيرهم

من المسؤولين الحكوميين(أبو غنيم :2113،ص ،)51ومن أهم المجموعات التي تنشط في هذا الميدان

اللوبيات التي تضم الشركات النفطية والتي تدفع في اتجاه سياسات خارجية شرق أوسطية تخدم مصالحها
وتكرس هيمنتها على هذا القطاع الحيوي في االقتصاد العالمي ومن ثم تحقيق أرباح طائلة تعود عليها

بالنفع وعلى االقتصاد األمريكي بصفة عامة( .تيري :2116،ص ،)14وتستعمل هذه الشركات أو

اللوبيات النفطية جميع الوسائل والتقنيات المعمول بها في الواليات المتحدة قصد الضغط والتأثير على
الق اررات السياسية ،ويدخل هنا خاصة المال وربط العالقات الوثيقة والشخصية مع المتنفذين في صناعة

القرار السياسي .وللتأكيد على النفوذ المتنامي لهم ،فإن العديد من المختصين بالسياسة الخارجية األمريكية

يؤكدون على أن هذه اللوبيات هي التي تقود السياسات الخارجية المجبرة بإتباعها واالستجابة

لضغوطاتها(.عماري ،)2117،ومن هنا نجد أن سياسة الواليات المتحدة تتشكل تجاه القضية الفلسطينية،
في ضوء االستراتيجية الكونية للواليات المتحدة ومصالحها الرئيسة في المنطقة العربية ،وااللتزام العقدي

ويعتبر سالح النفط من محددات
للمسيحية الصهيونية اليمينية البروتستانتية بأمن (إسرائيل)
خصوصا!ُ ،
ً
السياسة الخارجية األمريكية ،فنجد أن صانع القرار األمريكي أدرك أن المصالح النفطية األمريكية متعلقة
بالتطورات على المسرح العربي -واإلسرائيلي؛ لذلك بدأت بالجمع بين نقيضين ،وهما مساندة كيان

االحتالل ،والحفاظ على عالقتها مع العرب ،واحتواء القضية الفلسطينية حتي ال تُضعف التحالف
األمريكي مع األنظمة العربية الرسمية.
 كيان االحتالل اإلسرائيلي ودورُه كمحدد للسياسة الخارجية:
بدأت السياسة األمريكية تظهر بشكل فاعل في منطقة الشرق األوسط ،بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية

وانشاء دولة االحتالل "إسرائيل" التي لم تكن الواليات المتحدة األمريكية صاحبة الفكرة في إنشائها؛ إال أن

الواليات المتحدة استثمرت وجود تلك الدولة المارقة الدخيلة ،لما ستقدمه من وظائف تحترم مصالحها

وأهدافها ،السيما إعاقة تقدم المنطقة وتطورها وتنميتها ،باإلضافة إلى زعزعة االستقرار فيها وضرب

وحدتها وهذا فكر االمبريالية االستعماري!؛ ولقد بات من المعروف أن أحد األهداف األمريكية الرئيسة في

عنصر من عناصر الردع للقوى اإلقليمية األخرى! ،ولقد اعتبرت
ًا
المنطقة ،دعم "إسرائيل" واعتبارها
اتيجيا على درجة قصوى من األهمية ،وليس
الواليات المتحدة األمريكية الكيان اإلسرائيلي ،هدًفا استر ً
وسيلة أو خيا اًر ُيمكن اللجوء إليه في حالة اختالل المصالح األمريكية في المنطقة( .اسليم:2111،

ص.)31
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المتعلقة بفلسطين".
المطلب الثالث" :دور الواليات المتحدة في تعطيل ق اررات األمم المتحدة ُ
تعد القضية الفلسطينية واحدة من أكثر القضايا اإلنسانية المأساوية التي عرفتها البشرية عبر التاريخ ،كما

لم توجد قضية سياسية تضاهيها في العالم فرغم تباين كافة الحقوق التاريخية للعالم ،إال أنها تمثل قضية
حقوق وصراع ووجود وبقاء وطني ،وشعب سلب حقة في مرحلة تاريخية معينة ،فالثابت أن القضية

الفلسطينية لم تنل نصيبها من الق اررات الدولية الداعمة لها ،كما لم تمنحها المنابر الدولية فرصة استرداد
وممارسة حقوقها القومية ،بسبب االنحياز األمريكي "إلسرائيل" في األمم المتحدة من خالل استخدام

الواليات المتحدة األمريكية حق النقض الفيتو ،الذى غير مصير شعب بأكمله ،وشكل عائقا في مسار

توحش الكيان الصهيوني واعطائه الغطاء الشرعي للمزيد من
التسوية الشاملة للقضية ،بل ُإنه زاد من ُ
االنتهاكات والخروقات ضد القانون الدولي والفلسطينيين (القحواش:2115،ص ،)93لذلك تعد القضية
المعقدة ،كما تنفرد هذه القضية
الفلسطينية من القضايا والنزاعات الدولية التاريخية الممتدة والمركبة ،و ُ
بأنهاء نتاج تفاعل صراع وارادات دولية واقليمية مما ترتب عليه تسوية المسألة اليهودية على حساب

الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة (شراب وأبو نحل :2112،ص.)397

أوًال -دور الواليات المتحدة في تعطيل ق اررات الشرعية الدولية قبل عام .2111
لقد بدأت عالقة هيئة األمم المتحدة السياسية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية منذ قيام حكومة االنتداب

البريطاني بوضع قضية انتدابها لفلسطين على جدول أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة ،للبت في
مصيرها ،وحسم المسألة الفلسطينية وتسوية وضعها القانوني بعد زوال االنتداب البريطاني عنها ،كما تم

مشاركة مجلس األمن الدولي في حل القضية الفلسطينية ،باعتباره من أهم أجهزة األمم المتحدة األمنية،

والمسئول بصورة رئيسية عن صون السالم واألمن الدوليين ،ويعالج األزمات عند نشوبها ،وتعد ق ارراته
دور أساسيا
قانونا بموجب الميثاق؛ وتلتزم الدول األعضاء بتنفيذها؛ ولقد لعبت الواليات المتحدة ًا
ملزمة
ً
هاما في ق اررات األمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية منذ عام 1947م ،والتعامل مع القضية
و ًّ

الفلسطينية باعتبارها مشكلة إنسانية ،كمشكلة الجئين مقتلعين من أرضهم يحتاجون إلى العون والغوث؛؛
وتعود مساندة الواليات المتحدة األمريكية "إلسرائيل" واستخدامها حق النقض الفيتو بشكل روتيني ،بهدف

إجهاض المشروع الفلسطيني كونه مرهون بموقف وقرار الواليات المتحدة ،ولحماية كيان "إسرائيل" من
االنتقادات الدولية أو محاوالت الحد من جرائم جيش االحتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة ،وبناء

المستوطنات دون شرعية قانونية( .وكالة فلسطين اإلخبارية.)2111،
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جدول رقم )1( :يوضح الق اررات الصادرة عن الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية:
التاريخ

رقم القرار

181 29/11/1947

تفاصيل مشروع القرار
مشروع قرار ينص على تقسيم فلسطين الخاضعة لالنتداب البريطاني،
إلقامة دولتين فلسطينية ويهودية.

191 11/12/1949

مشروع قرار ينص على العودة والتعويض لالجئين الفلسطينيين.

- 14/10/1974

مشروع قرار ينص على االعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير

3236 22/11/1974

عيا
مشروع قرار ينص على االعتراف بمنظمة التحرير ممثال شر ً

المصير.

للشعب الفلسطيني؛ وحصلت المنظمة على صفة عضو مراقب كحركة

تحرير وطني.
11/9/2015

-

مشروع قرار يطالب األمين العام لألمم المتحدة برفع العلم الفلسطيني
في مقرات األمم المتحدة.

جدول رقم ( )2يوضح أهم الق اررات التي أصدرها مجلس األمن بشأن القضية الفلسطينية والتي جوبهت
بالفيتو األمريكي (القحواش :2115،ص ،89-86في وكالة فلسطين اإلخبارية).
التاريخ

تفاصيل مشروع القرار

رقم القرار

مشروع قرار في مجلس األمن ينص على حق الشعب الفلسطيني

20/1/1976

s/11940

25/3/1976

s/12022

29/1/1976

s/12119

1/3/1980

465

2/4/1982

s/14943

مشروع قرار يدين حادثة الهجوم على المسجد األقصى.

20/4/1985

s/14985

مشروع قرار يدين الممارسات اإلسرائيلية القمعية ضد الفلسطينيين.

في ممارسة حق تقرير المصير واقامة دولة فلسطينية مستقلة وفًقا
لميثاق األمم المتحدة ويطالب بانسحاب إسرائيل من األراضي

المحتلة عام  1976ويدين إقامة المستوطنات في األراضي
المحتلة.
مشروع قرار يطالب إسرائيل باالمتناع عن أي أعمال ضد السكان
العرب في األراضي المحتلة.

مشروع قرار يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير
المصير والعودة إلى وطنه وحقه في االستقالل والسيادة.
مشروع قرار يدين إسرائيل في محاولة اغتيال رئيس بلدية نابلس
بسام الشكعة.
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13/9/1987

s/17459

مشروع قرار يستنكر سياسة القبضة الحديدية وسياسة تكسير

20/2/1987

s/19434

مشروع قرار يطالب إسرائيل بالحد من عمليات االنتقام اإلسرائيلي

1/2/1988

s/14966

مشروع قرار يدين إسرائيل الستخدامها سياسة القبضة الحديدية

31/5/1990

s/21326

17/5/1995

s/1995/394

7/3/1997

s/1997/199

21/3/1997

s/1997/241

مشروع قرار يدين بناء إسرائيل للمستوطنات اليهودية في جبل أبو

27/3/2001

s/2001/270

مشروع قرار يسمح بإنشاء قوة مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين

14/12/2001

 s/2001/1199مشروع قرار يطالب بانسحاب إسرائيل من األراضي الخاضعة

عظام األطفال الذين يرمون الحجارة خالل االنتفاضة األولي.
ضد الفلسطينيين في األراضي المحتلة.

تجاه االنتفاضة األولي في األراضي المحتلة وطردها لثمانية

فلسطينيين.

مشروع قرار يقضي بإرسال لجنه دولية إلى األراضي الفلسطينية

المحتلة لتقصى الحقائق حول الممارسات القمعية اإلسرائيلية ضد
الشعب الفلسطيني.
قرار يطالب إسرائيل بوقف ق ارراتها بمصادرة  53دونما من
األراضي العربية في القدس الشرقية.

قرار يطالب إسرائيل بوقف نشاطها االستيطاني شرق القدس

المحتلة.
غنيم شرق مدينة القدس المحتلة.
في غزة والضفة الغربية.
للسلطة الفلسطينية ويدين التعرض للمدنيين.
20/12/2002

 s/2002/1385مشروع قرار يدين قتل القوات اإلسرائيلية عدداً من موظفي األمم
المتحدة.

14/9/2003

s/2003/891

مشروع قرار يطالب بإزالة الجدار العازل الذي تبنته إسرائيل والذي

14/10/2003

s/2003/980

مشروع قرار لحماية الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عقب قرار

19/11/2003

 s/2003/1515مشروع قرار يطالب بقبول خطة خارطة الطريق ،وااللتزام بها

25/3/2004

ينتهك أراضي المواطنين الفلسطينيين.

الكنيست اإلسرائيلي بالتخلص منه.
ودعمها وتطبيق عناصرها.

s/2004/240

مشروع قرار يدين إسرائيل على قيامها باغتيال الشيخ أحمد ياسين
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مؤسس حركة حماس.
5/10/2004

s/2004/738

13/7/2006

s/2006/508

مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف عدوانها على شمال قطاع غزة
واالنسحاب من المنطقة.
قرار يطالب بإطالق سراح الجندي اإلسرائيلي المحتجز مع
المقاومة مقابل إطالق سراح األسري الفلسطينيين.

2008

مشروع قرار يدين العدوان اإلسرائيلي على غزة

2011

مشروع قرار يدين إنشاء المستوطنات الصهيونية في الضفة

الغربية والقدس المحتلة

جديدا فقد لجأت الواليات
إن الموقف العدائي األمريكي للقضية الفلسطينية داخل أروقة األمم المتحدة ليس ً
المتحدة إلى استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس األمن ضد القضية الفلسطينية منذ عام  1947إلى

األن أكثر من  85مرة!!؛ مما أعاق تنفيذ ق اررات الشرعية الدولية الخاصة بحل القضية الفلسطينية ،ووفر
للكيان حاضنة الحماية ،والدعم والتأييد .لقد لعبت الواليات المتحدة األمريكية الدور الرئيس والحاسم في
تبني مشروع قيام "إسرائيل" وحافظت عليه من خالل استخدام نفوذها السياسي واالقتصادي والضغط على

بريطانيا بعدم عرض قرار التقسيم على مجلس األمن خوًفا من قيام أحد الدول الخمس الكبرى من استخدام
حق الفيتو ضد القرار؛ بل وقفت في وجه الدول التي شعرت بخطأ موقفها في التصويت لصالح القرار

نظر لتهديد الواليات
والتي رغبت في عرض القضية الفلسطينية على محكمة العدل الدولية ،لكنها فشلت ًا
المتحدة باستخدام الفيتو في مجلس األمن في حالة تقديم طلب للمجلس بعرضة قضية التقسيم على

المحكمة؛ وقد هدفت الواليات المتحدة األمريكية من خالل تبنيها ودعمها لقرار التقسيم عام  1947إلى
إضفاء الشرعية الدولية الكاملة للدولة اليهودية الكاملة على أرض فلسطين وتثبيت الكيان "اإلسرائيلي" في

عضوا دائما فيه
قلب المحيط العربي (هنا :2116 ،ص .)129-128كما حملت مجلس األمن باعتبارها
ً
على اصدار قرار بوقف القتال في 29مايو  ،1948وقد ظهر التواطئي اإلسرائيلي األمريكي عندما
عارضت الواليات المتحدة األمريكية 19مارس  1948صدور قرار مجلس األمن الذى تضمن اتخاذ

اإلجراءات التنفيذية لضمان حقوق الفلسطينيين ضد سياسة التوسع اإلسرائيلية التي بدأت تمارسها في
األراضي الفلسطينية إضافة إلى اعتراف الواليات المتحدة األمريكية بإعالن قيام دولة االحتالل الغاصب
"إسرائيل" .كذلك أرسلت الواليات المتحدة في عام م ،1989رسالة إلى فريديك ماريو ،مدير عام اليونسكو،

أعربت عن اعتراضها الشديد على احتمال قبول منظمة التحرير في اليونسكو!؛ وبناء على ذلك تم رفض
طلب المنظمة للعضوية في منظمة اليونسكو في ذلك الحين!(روبنبزغ :1996،ص ،)277وفى نوفمبر

تحذير إلى منظمة األغذية والزراعة "الفاو" بأنها ستنسحب من المنظمة
ًا
 ،1989أصدرت الواليات المتحدة
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في حال منحت منظمة التحرير عضوية كاملة فيها ،وبالتالي انصاعت منظمة األغذية للضغوط
األمريكية ،وفى 1991م ،امتنعت الواليات المتحدة األمريكية عن التصويت على قرار أصدرته لجنه األمم
المتحدة لحقوق االنسان والذى يؤكد على انطباق مواثيق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949م ،على

األراضي العربية والفلسطينية المحتلة ويدعو "إسرائيل" إلى التوقف عن توطين المهاجرين اليهود في تلك

المناطق؛ حيث يعزو الباحثان رفض الواليات المتحدة للقرار ،ألنها تعارض إقامة مستوطنات جديدة في

األراضي المحتلة ،إال أنها لم تتوصل إلى معالجة القضية بشكل قانوني وألن القرار يعطي حرية الهجرة
ويشير في الوقت نفسه إلى حق العودة للفلسطينيين؛ ولقد عملت الواليات المتحدة األمريكية مند انتهاء

الحرب الباردة على االنفراد برعاية المفاوضات الفلسطينية "اإلسرائيلية" (معبد:2114،ص،)53-51
وامدادها بالدعم الالزم الستم ارريتها وبرز الدور األمريكي من خالل احتكار المرجعيات التفاوضية
وحصرها في الواليات المتحدة ومنع أي أطراف دولية من التدخل في حل القضية الفلسطينية ،إضافة إلى

تهميش دور هيئة األمم وتسخيرها لتكريس االحتكار والهيمنة األمريكية وذلك خوفا على مصالحها في

الشرق األوس ط؛ وقد انتهت لذلك؛ وهى تحافظ على وجود كيان االحتالل "إسرائيل" ،عبر االنحياز الكامل
والفاضح في المفاوضات والضغط على المفاوض الفلسطيني من أجل القبول بالحلول والمقترحات التي
تقدم منها وهى بمثابة تثبيت للوجود "اإلسرائيلي" على حساب حق العودة وتقرير المصير للشعب

الفلسطيني(.هنا :2116،ص)131-128؛ ولربما من أهم اإلنجازات التي تمكنت إدارة كلينتون تحقيقها
بعد توقيع اتفاق "أوسلو" نجاحها في تحييد األمم المتحدة ومنظماتها بخصوص القضية الفلسطينية،

واضعاف دورها ،وذلك من خالل ربط القضية الفلسطينية بسياساتها ومخططاتها للمنطقة ،ومعارضتها
لق اررات األمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع النهائي لقضايا حاسمة كالقدس والمستوطنات والسيادة والالجئين

مثال رغم أن إدارة كلينتون قد أجازت لمجلس األمن إدانة مذبحة الحرم اإلبراهيمي الشريف
الفلسطينيين؛ ف ً

المجرم االرهابي الصهيوني الهالك باروخ غولدشتاين عام 1994م ،إال أن تلك اإلدارة ماطلت
التي ارتكبها ُ
خالل ثالثة أسابيع بعد ارتكاب المجزرة ،وذلك من أجل التخفيف في لهجة المطالبة بتوفير الحماية
للمدنيين الفلسطينيين في مدينة الخليل(.شلبي :1995،ص)7؛ كما قامت إدارة كلينون بضعضعة الموقف

الدولي في األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية عام ،1995بنقض قرار مجلس األمن الذى يدين

مصادرة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية في القدس الشرقية ،من خالل استخدام حق النقض
الفيتو ،وقد هدفت الواليات المتحدة من ذلك إقصاء األمم المتحدة عن هذا الصراع! ،بحيث ِ
يحرم

الفلسطينيون من أي تأييد دولي لحقوقهم!.

ومن المعلوم أن األمم المتحدة كانت لسنوات عدة ملجأ للفلسطينيين يتمتعون فيها بقدر عال من الدعم

العالمي لقضيتهم العادلة ،وبانتهاج الواليات المتحدة لخطواتها المعارضة والمعرقلة للق اررات الدولية ،تكون
قد وفرت الحماية الالزمة (إلسرائيل) ،من أي ضغوط ،ومسائلة دولية بحجة حماية العملية السياسية،
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ورعايتها ،والحيلولة دون تعثرها( .معبد :2114،ص .)117-116يتضح من ذلك أن اإلدارة األمريكية
لعبت دو ار مهما في إدارة الصراع العربي اإلسرائيلي ،فمواقف الواليات المتحدة األمريكية من أبعاد القضية

الفلسطينية تخضع لموقف اإلدارات األمريكية المتعاقبة من "إسرائيل" ،وتحالفها معها؛ فكلما تعمق التحالف
اإلسرائيلي مع الواليات المتحدة األمريكية تراجع االهتمام األمريكي بالقضية الفلسطينية كقضية سياسية،

وبقى الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة تحت رحمة تزايد الدور اإلسرائيلي في االستراتيجية األمريكية

الشرق أوسطية من جهة ،والصراع الدائر بين اإلدارات المتعاقبة ،وز اررة الخارجية األمريكية واللوبي
الصهيوني من جهة أخري ،مما أدى إلى التراجع المستمر في مواقف الواليات المتحدة األمريكية تجاه
القضية الفلسطينية ،األمر الذى مكن كيان االحتالل اإلسرائيلي الغاصب من عدم تطبيق ق اررات الشرعية

الدولية خاصة فيما يتعلق بشئون الفلسطينيين ،من حق العودة واالنسحاب من األراضي المحتلة عام
 ،1967ووقف أعمال تهجير الفلسطينيين من األراضي المحتلة عام  ،1948وغيرها الكثير الذي تشهده

الساحة الحالية والوقت المعاصر.

إن قضية فلسطين ليست قديمة فقط! ،بل هي قضية قديمة جديدة ،ومتجددة بتجدد المعاناة المتواصلة
للشعب الفلسطيني ،والذي يرزح تحت االحتالل ،مع تواصل واستمرار الدعم والتأييد األمريكي السافر
ِ
استقالله،
للكيان الصهيوني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية المشروعة في نيل حريته و
ِ
دولته؛ وذلك بسبب استخدام الواليات المتحدة حق النقض الفيتو الذي أعتبر بمثابة أداة إلخضاع
واقامة
الفلسطينيين لسيادة الواليات المتحدة وربيبتها (إسرائيل).

ثانيا -دور الواليات المتحدة في تعطيل حصول الفلسطينيين على العضوية في األمم المتحدة:
ً
بالرغم من التنازالت الكثيرة التي قدمها المفاوض الفلسطيني من أجل السالم ،إال أنه أُفشل في تحقيق
نجاحات ملموسة في عملية التسوية ،وبالمقابل استمرت دولة االحتالل الغاشم "إسرائيل" في تثبيت وتغير

وتزوير الحقائق على األراضي الفلسطينية ،واقامة مشاريع التهويد واالستيطان السرطاني في الضفة الغربية

خصوصا! ،كما واجه المفاوض الفلسطيني تعنت من مفاوض
المحتلة
ً
المحتلة عموماً ،والقدس الشريف ُ
االحتالل اإلسرائيلي ،الرافض لوقف مشاريع االستيطان ،مما أدى إلى انغالق مسار التسوية ،باإلضافة إلى
مفسد بنيامين نتنياهو إلى فرض شرط االعتراف بيهودية
سعي حكومة اليمين المتطرف بزعامة الفاسد ال ُ
"إسرائيل" على الجانب الفلسطيني! ،وأمام هذا المشهد أصبح المفاوض الفلسطيني بحاجة ماسة إلى تحقيق
خصوصا في ظل ثورات التغيير العربية ،التي كان من الممكن أن تمتد
إنجاز ما ،حتى لو كان معنوياً ،و
ً
المحتلة؛ حيث سئم الشعب الفلسطيني من طول المفاوضات التي اتخذت شكالً
باهت اززاتها إلى فلسطين ُ
عبثياً.
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 العوامل التي دفعت الفلسطينيين التوجه إلى األمم المتحدة للحصول على طلب العضوية:
 -مماطلة دولة االحتالل في تنفيذ التزاماتها القانونية ،وخرقها بشكل منهجي لكافة االلتزامات من خالل

اتخاذ خطوات أحادية الجانب تخالف التزاماتها في القانون الدولي ،واالتفاقات الموقعة ،من بناء
المستوطنات والتوسيع االستيطاني ،وتغيير معالم الحدود المتفق عليها عام  ،1967واصرارها على يهودية
الدولة ،ورفضها التفاوض حول قضايا الحل النهائي ،كالقدس ،وعودة الالجئين والحدود واألمن والمياه،
مما أدى إلى عجز المفاوضات عن التوصل إلى نتائج ملموسة على األرض ،باستثناء تمرير الوقت

للحصول على مزيد من التنازالت ،واالستيطان ،وترحيل الحل النهائي إلى أجل غير مسمي ،في ظل فشل
اإلسرائيليين والواليات المتحدة في تصفية القضية عبر حلول ترقيعيه(.الشرقاوي.)2113،

 -عدم وجود مرجعية واضحة في ظل فشل المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ووصولها إلى طريق مسدود

بعد محاول اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو من "فرض المفاوضات على الفلسطينيين دون شروط مسبقة

معتبر أن الضفة منطقة مختلفاً عليها وليست أرضاً محتلة"(الهندي.)2115،
ًا
أو جدول زمني محدد
 -عجز القوى الدولية عن اقناع دولة االحتالل اإلسرائيلي بتنفيذ ما عليها من التزامات فمثال الواليات

المتحدة األمريكية عجزت عن اجبار االحتالل وقف االستيطان في الضفة بعد أن نجحت بشكل جزئي
وبينت أن سياسة "إسرائيل" االستيطانية مخيبة

في تجميده بشكل مؤقت خالل عام 2111؛

لآلمال"(موسي:2116،ص ،)213ويعود تراخي الواليات المتحدة في الضغط على "اإلسرائيليين"،
باتجاه مسار التسوية واالستيطان إلى ما قاله ديفيد هيل نائب المبعوث األمريكي جورج ميتشيل سابقا

فقال" إن أمريكيا ال تستطيع إجبار حكومة ذات سيادة على فعل شيء واننا نستطيع استخدام أسلوب
اإلقناع والمفاوضات والمصالح المشتركة"(.صالح.)2112،

ويتضح من ذلك أن عملية السالم وصلت إلى طريق مسدود في مواجهة السياسات العنصرية الفاشية

لالحتالل "اإلسرائيلي" ،واالبرتهايد ،وخاصة بعد فشل اللقاءات التي تمت مع نتنياهو في شرم الشيخ
وواشنطن ونيويورك والقدس(،سحويل :2114،ص ،)117كما أن تراجع المطلب األمريكي "إلسرائيل"
بوقف االستيطان وتسريع بناء واقع جديد عبر االستيطان في ظل غياب الرغبة األمريكية في الضغط

على "إسرائيل" وانعدام نيتها بالتوصل إلى حل يعطي الفلسطينيين ولو الجزء اليسير من حقوقهم ،األمر

الذى أوجد قناعة لدي القيادة الفلسطينية بعدم جدوى المفاوضات دون وجود مرجعيات واضحة وفق جدول
زمنى محدد فكان الخيار أمام القيادة الفلسطينية اإلصرار على إعالن الدولة الفلسطينية وقبولها عضوا في

المجموعة الدولية من خالل التوجه بطلب العضوية.
 التصويت على القرار في األمم المتحدة:
نظر لفشل المفاوضات وانهيار عملية السالم ترسخت لدى القيادة الفلسطينية قناعة بالتوجه إلى األمم
ًا
المتحدة بهدف تحسين الموقف القانوني والسياسي للقضية الفلسطينية في مواجهة االنتهاكات "اإلسرائيلية"
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المتتالية لحقوق الشعب الفلسطيني وذلك من خالل الحصول على االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود
عام  1967م ،واالنضمام إلى عضوية األسرة الدولية ،استنادا إلى ق اررات الشرعية الدولية الخاصة

بالقضية الفلسطينية منذ عام 1947م ،وعمالً بحق تقرير المصير لجميع الشعوب ،وعلى تحقيق الحقوق
المتساوية وفق ميثاق األمم المتحدة ،وقد تم االستناد إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم (،)181

"وهو ما حدث بالفعل وعرف باستحقاق أيلول لعام (" 2111الهندى ،)2115،فقد دعت منظمة التحرير،

والسلطة الفلسطينية جميع دول العالم دون استثناء إلى دعم هذا التوجه ،خالل الدورة السنوية للجمعية
العامة لألمم المتحدة وقد قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتسليم طلب العضوية إلى األمين العام في

األمم المتحدة بان كي مون ،داعياً العالم إلى "تصحيح الظلم التاريخي الذى ألحق بالشعب الفلسطيني"
وقال "إن اللحظة حانت ليقول العالم كفى لالحتالل واالستيطان اإلسرائيلي" (شهاب :2116،ص،)84

وكما أكد الرئيس بأن قرار التوجه لألمم المتحدة ليس بديالً عن المفاوضات بل ستبقى الخيار األول
للوصول إلى السالم ،كما أكد أن الذهاب إلى األمم المتحدة يعزز فرص الدخول في المفاوضات الجادة

والتي تضمن الوصول إلى السالم في أقرب وقت( .موسي:2116،ص)283؛ إال أن الطلب فشل من

الحصول على أصوات ( )9دول أعضاء بمجلس األمن بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية ،وتعثر
القرار في مجلس األمن بفعل تهديد الواليات المتحدة باستخدام حق النقض الفيتو إضافة إلى الضغط على

بعض الدول لرفض االعتراف بالدولة الفلسطينية ،كدولة مراقب عند التصويت عليها في الجمعية العمومية
وأمام هذه التهديدات فشلت وقتها منظمة التحرير الفلسطينية في الحصول على طلب العضوية عام

(2111الهندى ،)2115،وبعد وصول عملية السالم إلى طريق مسدود في مواجهة السياسات "اإلسرائيلية"

عضوا في المنظمة
كان الخيار أمام القيادة الفلسطينية اإلصرار على إعالن الدولة الفلسطينية وقبولها
ً
الدولية ،وبناء على هذا االصرار تم التوجه إلي الجمعية العامة التابعة لألمم المتحدة؛ ولذا سارع الرئيس

محمود عباس بالتقدم لطلب العضوية مرة أخري عام  ،2112للحصول على فلسطين كدولة بصفة مراقب
غير عضو ،وقد استطاعت فلسطين أن تحصل على الموافقة بعد تأييد  138دولة للقرار ،ومعارضه 9

دول ،في حين امتنعت  41دولة عن التصويت وفًقا لقرار رقم ( )19/67لعام ( ،2112النحال
والشوبكي :2115،ص ،)411والذى يدعو إلى ضرورة التوصل لحل عادل لمشكلة الالجئين والوقف
الكامل لجميع األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس الشرقية،

واإلسهام في تحقيق الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق األوسط تنهى
االحتالل الذي بدأ عام  ،1967وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة وقد تزامن التصويت لصالحه
من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة مع تاريخ اليوم العالمي للتضامن مع الشعب

الفلسطيني(،محارب :2111،ص )9وقد ارتقي القرار بمرتبة فلسطين من كيان غير عضو إلى دولة غير
عضو دون المساس بحقوق منظمة التحرير الفلسطينية وحقوقها المكتسبة وامتيازاتها ودورها في األمم
المتحدة بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني ،كما أتاح لها إمكانية االنضمام لمنظمات دولية عديدة ،وفتح
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أفاقا واسعة أمام الفلسطينيين في نضالهم من أجل إزالة االحتالل ،واالستيطان من األراضي المحتلة منذ
عام 1967م ،كما يوفر األساس القانوني للجوء الفلسطينيين إلى جميع الهيئات والمنظمات الدولية ،األمر
الذي يسهم في توسيع دائرة العزلة على "إسرائيل" والبدء بفرض العقوبات عليها( .المركز الفلسطيني

ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية :2113 ،ص .)21
مما الشك ِ
فيه أن قرار األمم المتحدة حول االعتراف بدولة فلسطين كعضو غير مراقب يعد أهم انجاز
سياسي لصالح الشعب الفلسطيني خالل مسيرته النضالية الطويلة والشاقة بين حقول األشواك واأللغام،

األمر الذي يعيد التأكيد على التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين ويعزز على إنفاذ القانون الدولي من
قررات األمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية ،ويعيد األمور إلى نصابها الطبيعي ،ومن
خالل تطبيق ا

تحديدا نحو إنجاز المشروع الوطني
ثم تصويب المسار لعملية السالم التي بدأت بخطوات أكثر
ً
(ماضي :2114،ص ،)154كما أسهم القرار في تحول الموقف الدولي تجاه الصراع الفلسطيني -
اإلسرائ يلي وعكس حالة من القناعة لدى غالبية دول العالم بأن الصراع في المنطقة لن يتم حلة إال بقيام

جدال داخليا حول قضايا استراتيجية كمرجعية النظام السياسي
دولة فلسطينية مستقلة ،كما أثار القرار ً
الفلسطيني ،وموقع السلطة فيه والمؤثر في صناعة اتخاذ القرار الوطني بعد االعتراف بفلسطين كدولة

ويفهم من ذلك أن الرئيس محمود عباس استطاع تجاوز كافة الضغوط
غير عضو في األمم المتحدةُ .
الذى واجهته لمنعه من تقديم طلب العضوية الكاملة باالستناد إلى مرجعيات ثابتة ،وتأكيده على أن طلب

العضوية خطوة مكملة للعملية السلمية ،وليس تحركاً أحادياً أو بديالً عن المفاوضات كما تراه "إسرائيل"
وحليفتها الواليات المتحدة ،بل أكد على أن المفاوضات الجادة ستبقى الخيار األول للوصول إلى السالم،

وأن الجانب الفلسطيني على استعداد للعودة إلى المفاوضات بعد وقف شامل لالستيطان ،ووضع سقف

زمنى محدد لها ،كما أن المنظمة ستعيد الكرة مرة أخري من أجل الحصول علي عضوية كدولة كاملة
العضوية لدولة فلسطين من أجل إنهاء االحتالل.
ثال ًثا -الموقف لالحتالل اإلسرائيلي:
تهديدا
عضوا غير مراقب
تعتبر "إسرائيل" أن تصويت األمم المتحدة لصالح قرار االعتراف بدولة فلسطين
ً
ً
استراتيجياً لوجودها ألنها تخشي من أي مكتسبات تؤدي إلى زيادة استقاللية القرار الفلسطيني عنها أو
يعزز مكانه القضية الفلسطينية ،ويدخلها في طور جديد ،ومكانه جديدة وهي مكانه دولة تحت االحتالل،
وتحت غزو واحتالل جبري من ِقبل دولة عضو في األمم المتحدة هي "إسرائيل" ،وليس كما تطرح

"إسرائيل" أنها مناطق متنازع عليها.

فعندما تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في األمم المتحدة ستصبح إسرائيل ليس مجرد دولة تحتل

أيضا ،األمر الذى يسهل فرض عقوبات جديدة
دولة عضو في األمم المتحدة ،وانما ستعتبر دولة غازية ً
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عليها ،لذلك تخشي دولة االحتالل العنصري "إسرائيل" أن تلجأ فلسطين إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة
استنادا إلى القرار (رقم )311الصادر تحت عنوان" :االتحاد من أجل السالم" ،وتطلب فرض عقوبات
ً
على دولة االحتالل "إسرائيل" وفى حالة نجاح هذه الخطوة فإن وضع دولة االحتالل (اإلسرائيلي) يصبح
مثل وضع دولة جنوب أفريقيا في زمن األبارتهيد( .محارب ،2111،ص.)9
لذلك حاولت تعطيل القرار والضغط على الحكومة الفلسطينية إلعاقة تقديمها طلب العضوية في األمم
المتحدة وذلك من خالل شن حمله عالقات عامة ضد القيادة الفلسطينية متهمة إياها بأنها غير شريك في

عملية المفاوضات والحلول ،وأنها معطلة لعجلة انطالقها ،كما ادعت عدم جاهزية السلطة الفلسطينية
لقيام دولة ،وهى ضعيفة لدرجة أن أي انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية سيؤدى إلى تقويض دعائم

السلطة وانهيارها األمر الذى يسهم في دفع القوى المتطرفة للسيطرة على الحكم كما قامت بتهديد السلطة
بحجز أموال الضرائب ،وفرض قيود على عمل ومهام وزارت وهيئات السلطة الفلسطينية

(عريقات :2112،ص.)38-37

لقد أبدت (إسرائيل رفضها وانتقادها للقرار الذى اتخذته هيئة األمم بخصوص قبول فلسطين كعضو مراقب
في هيئة األمم وهذا ما أكدة رئيس الوزراء لالحتالل اإلسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو حيث قال أن
القرار" لن يغير شيئا على األرض ،وأن هذه الخطوة لن تدفع باتجاه إقامة دولة فلسطينية بل ستؤخرها
أكثر" ... ،وكبديل للتصويت األممي اقترح نتنياهو على الفلسطينيين بدء محادثات السالم لبحث القضايا

الجوهرية محل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي الفلسطيني" وهذا ما أكدة السفير اإلسرائيلي في األمم المتحدة
(بروزور) قائال أن "مشروع القرار منحاز ويدفع بالسالم إلى الوراء" (شهاب :2116،ص.)154

ابعا -الموقف األمريكي الجديد:
رً
*لم تغفل القيادة الفلسطينية حجم التحديات والصعوبات الكبيرة التي تواجهها حال التقدم بطلب لنيل

قائال "إن الفلسطينيين
العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية على حدود 1967م ،وقد أكد الرئيس أوباما ذلك ً
يستحقون دولة ،لكن هذا األمر ال يمكن تحقيقه إال عبر المحادثات مع إسرائيل ،مشي اًر إلى أن السالم ال
يمكن أن يتحقق عبر البيانات والق اررات في األمم المتحدة" ،وأن "القرار غير مجدى ويضع مزيد من

العراقيل في طريق السالم" ،ولهذا السبب بدأت الواليات المتحدة بممارسة الضغط على القيادة الفلسطينية
لوقف ما أسمته بالخطوات األحادية" (شعت ،)2112،كما قامت باستخدام حق النقض "الفيتو" بتاريخ

18فبراير2111م ،ضد مشروع قرار عربي يدين االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية ،ويؤكد على
حق تقرير المصير؛ كما علقت الواليات المتحدة دفع نصيبها في موازنة منظمة اليونسكو ،بعد قرارها قبول

عضوا ،إضافة إلى تعليَّق مجلس النواب األميركي تقديم مساعدة بقيمة  211مليون دوالر
دولة فلسطين
ً
للسلطة الفلسطينية ،بسبب سعي القيادة الفلسطينية للحصول على عضوية فلسطين في األمم المتحدة في
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أكتوبر لعام(2111حمدان ،)2116،وقد برر المسؤولون األمريكيون الموقف الرافض لطلب االنضمام بما
يلي:

 -إن الطريق الوحيد لخلق دولة فلسطينية يتم عبر المفاوضات المباشرة مع االحتالل "إسرائيل" ،لذلك فإن

الذهاب إلى األمم المتحدة يضر بعملية السالم في الشرق األوسط.
والقرار يهدف إلى عزل دولة االحتالل ونزع الشرعية عنها.

 طلب االعتراف بفلسطين في األمم المتحدة هو مجرد خطوة رمزية ال قيمة لها على أرض الواقع ولنيؤدى إلى قيام دولة فلسطين( .موسي :2116،ص.)289

* يتبين من ذلك االنحياز األمريكي الواضح والصريح للمصالح اإلسرائيلية ،والتجاهل التام للحقوق
الفلسطينية ،وبالتالي فإن الرهان على دور أمريكي إيجابي وموضوعي لصالح الفلسطينيين أمر صعب

التحقق في ظل العالقات الوثيقة بين الواليات المتحدة واسرائيل؛ وخاصة بعد وصول ترمب لسدة الحكم
ار جائ اًر ،ومخالفاً لكل الق اررات
في الواليات المتحدة األمريكية ،واتخاده في شهر ديسمبر 2117م قرًا
واالتفاقيات الدولية بنقل السفارة األمريكية للقدس ،واعتبارها عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي!! ،فكانت

اته تلك صاعقة ،وصفعة القرن ،وكرصاصة في الرأس! ،قتلت ما تبقي من عملية السالم ،من خالل
ق ارر ُ
تنفيذه وعده باالعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل ،والعمل جاري علي نقل سفارة الواليات المتحدة للقدس،

مما أشعل فتيل هبة جديدة وانتفاضة فلسطينية شعبية ،رداً علي قرار ترمب الجائر!؛ والذي لم يكن ليتج أر
علي ذلك األمر لوال الوهن والخضوع والخنوع الرسمي للسياسات العربية وللزعماء والملوك العرب ،والذين

استضافوا ترمب ،وكرموه ،واحتفوا بهُ ،فوعدهم بصفقة القرن ،أو العصر ،فكان صفعة القرن لكل العرب
والمسلمين؛ ولألمم المتحدة ،وللشرعية الدولية ولعملية السالم!؛ ألن هدف هذه اإلدارة األمريكية الجديدة
المتصهينة هو العمل علي ارضاء االحتالل اإلسرائيلي وتحقيق غرور نتنياهو المتهم بالفساد!؛ كما أن

إدارة الرئيس ترمب الحالية ال تُعير لألمم المتحدة أي وزن ،أو أي اهتمام؛ كما أغلقت مكتب منظمة
التحرير في واشنطن؛ واستغلت الوضع العربي المترهل ،والضعيف بعد الربيع العربي الدموي؛ واستغل
ترمب ونتنياهو الخالفات بين الدول العربية مع بعضها البعض ،وبعض الخالفات بين العربية واالسالمية
التي صنعها الغرب واالحتالل ،وطوروها لدرجة القطيعة بين العرب والمسلمين أنفسهم! ،ألقل و ِ
أتفه
األسباب كل ذلك حفاظاً علي وجود وقوة وبقاء االحتالل االسرائيلي مسيط اًر علي فلسطين والمنطقة.
المطلب الرابع :المكاسب والمخاطر التي يمكن أن تنعكس على حصول فلسطين على لقب عضو مراقب

في األمم المتحدة:

جديدا للقضية
مسار
ًا
ال شك بأن االعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في هيئة األمم المتحدة يرسم
ً
الفلسطينية ،من أبرز معالمه أنه سيضع الشعب الفلسطيني في مركز االهتمام الدولي ،فضال عن أنه
695

سيشكل نقلة نوعية في المفاوضات مع إسرائيل ،ألن التفاوض سيجري بين دولتين عضوين في األمم

المتحدة ويصبح بالتالي مطلب االنسحاب من األراضي المحتلة منذ العام 1967م ،غير مرهون بتنازالت

إسرائيل باإلضافة ألن فلسطين ستستطيع ممارسة حقوق الدول األعضاء في الهيئات الدولية وأهمها
التوجه للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة االحتالل.
أوًال -المكاسب التي يمكن أن يحققها الفلسطينيين من خالل اعتراف هيئة األمم بهم كدولة:
 انتقال مكانه فلسطين القانونية في األمم المتحدة من صفة مراقب إلى دولة بصفة مراقب.(الغندور.)2112،

 انتهاء الجدل حول وجود دولة فلسطينية كشخصية قانونية دولية ،وتكريس اعتبار األراضي-

الفلسطينية "أراضي متنازع عليها ،عكس ما تزعمه إسرائيل والواليات المتحدة.

فتح أفاق رحبة من العمل الدبلوماسي والسياسي والقانوني والثقافي لصالح القضية الفلسطينية،

وفتح أفاق أهم على صعيد تفعيل كل اإلمكانات الفلسطينية في مواجهة االحتالل الصهيوني.
(المدلل :2113،ص)25-22

 يسهم في انضمام فلسطين إلى االتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق االنسان ،وخاصةالمعاهدات التعاقدية منها ،ومن شأن ذلك تعزيز حقوق االنسان في فلسطين.

 تعزيز فرصة فلسطين في مالحقة مجرمي الحرب اليهود لممارساتهم وانتهاكهم ألحكام القانونالدولي ،حيث أن ذلك يسمح بانضمام فلسطين إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفًقا
لما ينص عليه نظام روما األساسي ،ومن ثم الضغط على الدول األطراف في هذه االتفاقيات
لتحمل مسؤولياتها القانونية التعاقدية بمواجهة الممارسات والتصرفات اإلسرائيلية ،ولعل من أهم

االتفاقيات التي يمكن استخدام آلياتها وأدواتها في هذا الشأن :ميثاق األمم المتحدة ،اتفاقيات

جنيف األربع لعام  1949وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت
الحرب واالحتالل ،االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التعذيب ،االتفاقية الدولية المتعلقة

بمحكمة الجزاء الدولية(.القحواش :2115،ص ،)71وهذا ما أكدة األمين العام لألمم بان كي مون

في ديسمبر "2112بأن وضع فلسطين الجديد ورفعها إلى مرتبة دولة مراقب ،يؤهلها االنضمام

لكافة وكاالت األمم المتحدة وان قرار انضمامها إلى محكمة للمحكمة الجنائية الدولية هو شأن

فلسطيني يقرره الفلسطينيون بأنفسهم" (رياض.)2111،

حدا لمزاعم االحتالل اإلسرائيلي بأن األرض الفلسطينية هي أرض متنازع عليها وتأكيد
 يضع ًجديد لكافة ق اررات األمم المتحدة السابقة على أنها أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967م ،بما
فيها القدس ،وأنها أرض الدولة الفلسطينية الواقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي ،والواجب تحريرها

وتمكين شعبها من ممارسة حقة في تقرير المصير(الغندور.)2112،
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 -تصبح دولة فلسطين فور االعتراف بها الخلف الشرعي لمنظمة التحرير الفلسطينية ،وبالتالي

ستنتقل جميع الحقوق التي أقرتها األمم المتحدة لشعب فلسطين بمقتضى ق ارراتها الصادرة إبان
تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني إلى دولة فلسطين ،التي لها كامل الحق في

مطالبة المجتمع الدولي بإعمال وتنفيذ هذه الق اررات بما فيها الق اررات المتعلقة بالسيادة الدائمة

على الموارد والثروات والق اررات المتعلقة بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف والعودة وتقرير

المصير (الريس.)2112،

 -تستطيع فلسطين االنضمام إلى اتفاقيات التجارة الدولية وأن تبرم اتفاقيات ثنائية أو متعددة مع

دول أخري ،وهذا يحرر االقتصاد الفلسطيني بعض الشيء من التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي ،أو
أن تبقى رهينة في يد إسرائيل (شهاب :2116،ص.)164

 -الموافقة على ضم الدولة فلسطين ذات حدود ثابتة كعضو في األمم المتحدة يمنحها الحق

االنضمام للمؤسسات الدولية األخرى ،خاصة محكمة الجنايات الدولية ،مما يؤدي إلى تقليص

نظر للحقوق الدولية في مناطق الدولة المعلن عنها.
المساومة السياسية والعسكرية اإلسرائيلية ًا
(الهندي.)2115،
 -تراجع حالة الردع لالحتالل االسرائيلي التي تعتبر من أهم العناصر األمنية.

 االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية ،ورفض إسرائيل لهذا االعتراف ،يساعد في نزع شرعيتهاويزيد من عزلتها الدولية.

ثانيا -التحديات التي واجهت قرار العضوية في األمم المتحدة من قبل إسرائيل والواليات األمريكية:
ً
بالرغم من أن هذه الخطوة التي اتخذتها الجمعية العامة لألمم المتحدة برفع فسطين إلى عضو مراقب
في األمم المتحدة ،سوف تمد فلسطين بأدوات قانونية دولية في مواجه التحديات اإلسرائيلية

األمريكية ،إال أن هذه الخطوة قد واجهها العديد من الصعوبات التي أعاقت الشعب الفلسطيني عن

تحقيق أهدافه الوطنية ،وهو ما تطلب تهيئة البيئة الداخلية لمواجه تلك التحديات التي تحول دون
تنفيذ القرار سواء من قبل إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية ،وتتمثل تلك التداعيات باآلتي:

الغاء ضمنيًّا لقضية
 الخوف من أن االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الـ  67سيتضمنً
الالجئين ،واعاقة تنفيذ كافة الق اررات الدولية الخاصة بحق العودة لالجئين.

 -إن مشروع الدولة يعني تقسيم القدس ويشكل تنازالً كامالً عن حق الفلسطينيين في القدس الغربية،

-

إلغاء ضمنيًّا لكافة ق ار ارت األمم المتحدة المتعلقة بحق الشعب
وبالتالي سيترتب على هذه الخطوة
ً
الفلسطيني في القدس موحدة (شرقية وغربية).

إن اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية بصفة مراقب يعني اعترافاً بحدود هذه الدولة وهي

حدود (1967م) فقط ،وهذا يشكل اعترافاً قانونياً بدولة االحتالل على باقي أراضي فلسطين
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التاريخية ،األمر الذي يتنافى مع كافة األحكام والشرائع والقوانين اإلنسانية والدولية ،ويعتبر تنازالً
غير مسبوق عن فلسطين التاريخية.

 حصول فلسطين على دولة غير كاملة العضوية باألمم المتحدة قد يعرض السلطة الفلسطينيةلعقوبات اقتصادية قاسية ،فقد هددت الواليات األمريكية المساعدات على السلطة الفلسطينية كما

طرح الكونغرس األمريكي أكثر من  28قرار ضد فلسطين؛ منها مشروع قرار لوقف المساعدات

عن السلطة ،والمقدرة بنحو ( )311مليون دوالر سنوياً ،وقد هدد وزير خارجية االحتالل بحل
السلطة ووقف تحويل أموال الضرائب على السلطة الفلسطينية( .الغندور )2112،هذا ما أكدته

وزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون ،قائلة "إن واشنطن ترى أن الخطوة الفلسطينية

جانبها الصواب ،وان الجهود يجب أن تتركز على إحياء عملية السالم في الشرق األوسط".

 محاولة دولة االحتالل اإلسرائيلي ،والواليات المتحدة األمريكية تفريغ القرار من محتواه ،أو محاولةفرض عقوبات على الفلسطينيين.

 -ممارسة الضغوط السياسية واالقتصادية تجاه الفلسطينيين ،لزيادة كلفة القرار ومنعهم من تنفيذ

نظر لغياب السيطرة الفلسطينية على أجزاء كبيرة من
الواجبات القانونية المفروضة عليهم ًا
أراضيها.

 تحويل الصراع مع الفلسطينيين من شعب محتل ضد دولة احتالل ،إلى خالف حدودي بيندولتين( .الهندي)2115،

 القرار لن يغير مكانه المناطق المختلف عليها ،وال يمنحها أي حقوق ،وال ينتقص حًقا من دولةاالحتالل "إسرائيل" لذلك لن يكون القرار أساس ألي مفاوضات مستقبلية وال يعتبر مساعداً على
التوصل لحل بالطرق السلمية.

 محاولة الواليات المتحدة األمريكية استخدام حق النقض الفيتو لمنع الفلسطينيين من االنضمام إلىالوكاالت التابعة لألمم المتحدة( .المدلل :2113،ص.)31-29

-

ترسيم الحدود مع الفلسطينيين بشكل أحادي الجانب وليس وفق اتفاق بين الجانبين ال يتضمن

-

يعد القرار بداية لطمس المفاوضات المباشرة مع كيان االحتالل إسرائيل إلى األبد ،واعطاء دور

تنازالت فلسطينية في القضايا الجوهرية مثل القدس وحق العودة والتسويات األمنية والحدود.

نظر لتبنيها وجهات نظر أقرب
للمؤسسات الدولية التي ال ترى إسرائيل بتدخلها أم اًر مريحاً لها ًا
إلى الفلسطينيين منها لإلسرائيليين.

 عدم تطبيق قرار االعتراف بالدولة الفلسطينية على األرض ،يدفع إلى مزيد من االحباط فيالشارع الفلسطيني ،ما يؤدي إلى اندالع انتفاضة شعبية ضد الوجود اإلسرائيلي.

 -ربما تؤدي الموافقة الدولية على الدولة الفلسطينية ،لبدء سلسلة من اإلجراءات اإلسرائيلية تؤدي

في نهايتها إلعادة السيطرة اإلسرائيلية وضم كل الضفة الغربية ،وحل السلطة والتوجه نحو حل
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الدولة الواحدة الذي ال ترغب به (إسرائيل) ،أو قيام دولة يهودية كدولة عنصرية ،أو فصل أحادي
الجانب يؤدي للفوضى ولسيطرة التيارات الدينية "المتطرفة".

 حصول فلسطين على دولة مراقب في األمم المتحدة ،لن يحمل دالالت عملية على األرض،حيث سيبقى االحتالل اإلسرائيلي مستعيناً بلغة القوة ،والدعم األمريكي ،وبالتعامل الدولي مع "
إسرائيل" ككيان فوق القانون.

 -قيام اإلسرائيليين بتسريع االستيطان في مناطق مختلفة من الضفة والقدس وقد تم ذلك بالفعل في

المنطقة " "E1الواقعة بين بين مستوطنة (معاليم أدوميم) ،والقدس ،بهدف احكام الطوق اليهودي

نظر لوجود مخططات إسرائيلية لمد
حول القدس العربية وقطع الضفة الغربية إلى قسمين ًا
مستوطنة معاليم أدوميم حتى منحدرات البحر الميت ،وبناء  3111وحدة سكنية في كل
المستوطنات بالضفة الغربية وشرقي القدس( .الهندي)2115،؛ ويعود الرفض اإلسرائيلي
األمريكي للتوجه الفلسطيني لألمم المتحدة من الخشية من دخول فاعلين دوليين في القضية

الفلسطينية غير الواليات المتحدة ،فهي تبقى الفاعل القوى والمؤثر الوحيد في المنطقة؛ وقد حدث

دور فاعال
بالفعل ما تخوفت منه الواليات المتحدة حيث حاولت فرنسا وروسيا والصين أن تلعب ًا
في حل النزاع بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي من خالل العودة لطاولة المفاوضات والقبول

بالمبادرة الفرنسية( .شهاب :2116،ص.)153

نتائج البحث:

 االعتراف بعضوية دولة فلسطين كمراقب سيدفع الفلسطينيين إلى االنضمام إلى المؤسسات
الدولية خاصة محكمة الجنايات الدولية ،بذلك اعتبرت (إسرائيل) أن الجانب القانوني ال يقل

خطورة عن الهزيمة السياسية التي لحقت بها ،لذلك حاولت إقناع بعض الدول األوروبية أخذ التزام
من الفلسطينيين بعدم االنضمام لهذه المنظمة مقابل التصويت لصالحهم في الجمعية العمومية،
وفي حال تحقق وانضمت فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية ،فإن ذلك يعني مد صالحيات هذه

المحكمة على أراضي الدولة المحتلة ،وتقديم شكاوى ضد قادة االحتالل ،على جرائم الحرب
منهم ضد شعب فلسطين.
المرتكبة ُ
نظر لهيمنة الواليات المتحدة
 لقد فشلت هيئة األمم في حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ًا
األمريكية على ق اررات األمم المتحدة خاصة المتعلقة بالقضة الفلسطينية من خالل استخدام حق
النقض الفيتو ،ودعم وجود إنشاء دولة االحتالل "إسرائيل".

 أسهم دعم الواليات المتحدة األمريكية إلسرائيل في األمم المتحدة بتزايد النشاط االستيطاني
وتكثيفه بتوسيع الكتل االستيطانية ،وتنصل "إسرائيل" من أي مسؤوليات بوصفها دولة احتالل،
وتخليها عن تطبيق االلتزامات المنصوص عليها في المواثيق الدولية ،واحالة كافة المسؤوليات

على السلطة والمجتمع الدولي.
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 عملية إصالح األمم المتحدة في ظل المتغيرات الدولية تواجه العديد من التحديات ألن الواليات
دور مركزيا في
المتحدة األمريكية في رؤيتها المستقبلية لهذه المنظمة تحد من تمكنها أن تؤدي ًا
النظام الدولي ومن ناحية أخري تضمن أن تكون المصالح والقيم األمريكية غير خاضعة لقيم

ومصالح تنظيمات تحالفات دولية أخري مختلفة لذا نجد أن الواليات المتحدة تلجأ إلى األمم
المتحدة أحيانا لتسمح بدور فاعل عبر إصدار الق اررات المطلوبة ثم االنفراد بتطبيقها على نحو
يؤكد انفرادها بالنظام الدولي ،كما أن المنظمة لم تكن موفقة منذ البداية في دعم حكم سلطة

القانون الدولي رغم أنها ساهمت في حل الكثير من القضايا واصدار المعاهدات الدولية لتنظيم
القواعد التي يجب مراعاتها في العالقات بين الدول من جهة والعالقات بين أجهزة المنظمة نفسها

من جهة أخري.

 تعمل جماعات الضغط في التأثير على السياسة العامة بطريقتين رئيستين األولي من خالل
مقابلة المشرعين والموظفين العموميين والثانية من خالل ممارسة الضغط على صانعي السياسة

باستخدام أساليب غير مباشرة بما فيها وسائل اإلعالم.

 عجزت األمم المتحدة عن التصدي لجرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطيني.
 تراجعت مكانة القضية الفلسطينية في ظل االنقسام الفلسطيني ،واالنشغال العربي والدولي بما
يحدث من صراعات الربيع الدموي ،األمر الذي أثر سلباً على القضية الفلسطينية

 منظمة األمم المتحدة انحرفت عن دورها بفعل التأثيرات والضغوطات األمريكية وبسبب ذلك فقدت
مصداقيتها منذ أصبحت تسير في المدار األمريكي ،وأن أي قرار يصدر أصبح يفتقر إلى رصيد

حبر على ورق في أروقتها.
على أرض الواقع ،ويبقى ًا
 يدرك صناع السياسة في الكونجرس واإلدارة األمريكية أهمية اللوبي الصهيوني في الواليات
المتحدة وذلك بسبب امتالكه لعاملين مهمين هما المال والمعلومات الدقيقة.

 ترمب بصق في وجه ق اررات الشرعية الدولية باعترافه بالقدس عاصمة لالحتالل االسرائيلي ،وهو
قدمه ،مما غير قواعد
بذلك فقد دوره كراعي لعلية السالم ووضع األمم المتحدة وق ارراتها تحت
ُ
الصراع وبين أن الواليات المتحدة عدو للشعب الفلسطيني وليست وسيطاً نزيهاً وفقدت دورها في

عملية السالم ،وكذلك االحتالل أصدر قرار بضم الضفة الغربية المحتلة لدولة االحتالل مما شكل
الضربة القاضية لعملية التسوية وضرب ق اررات الشرعية الدولية بعرض الحائط ،مما يتطلب

فلسطينيًّا اتخاذ خطوات مصيرية.

ويعد قرار الكنيست اإلسرائيلي األخير
 قام ترمب ونتنياهو بإعدام جميع فرص تحقيق السالم؛ ُ
بتعديل المادة ( )2من القانون األساسي حول القدس و(اسقاط القدس من قضايا الوضع النهائي)،
وكذلك قرار حزب الليكود بفرض القانون اإلسرائيلي على المستوطنات في أراضي دولة فلسطين
المحتلة ،وكذلك ضم أراضي من دولة فلسطين المحتلة ،إضافة إلى التخلي عن السالم
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والمفاوضات واستبدالها بسياسة فرض واقع االحتالل واإلمالءات يعتبر تنفيذ حكم بإعدام أي
فرصة لتحقيق السالم ،والحكم على شعوب المنطقة باستمرار دوامة العنف والتطرف واراقة الدماء.

التوصيات:

 -1يوصي الباحثان للرد على ق اررات الكنيست ونتنياهو األخيرة ،بضم الضفة الغربية لدولة

االحتالل وقرار ترمب االعتراف بالقدس عاصمة أبدية (إلسرائيل) ،ونقل السفارة األمريكية

للقدس الشريف ،العمل فو اًر على توحيد الصف الفلسطيني ،من خالل إنهاء االنقسام واإلسراع
في تحقيق المصالحة الداخلية وانجاز الوحدة الوطنية ،ووقف التنسيق األمني وسحب
االعتراف باالحتالل واعالن وفاة أوسلوا رسميًّا.

 -2دعوة المجلس المركزي لالنعقاد ،واتخاذ ق اررات مصيرية واستراتيجية بوجود حركتي حماس
والجهاد ،واعالن سحب االعتراف باالحتالل واالنعتاق من اتفاقية أوسلوا ،وتفعيل اإلطار

القيادي لمنظمة التحرير ،وتجديد الشرعيات ،عبر العودة إلى العملية الديمقراطية والقبول
موحدا ،والتوجه لألمم المتحدة
وطنيا
بنتائجها ،واالتفاق على أساس سياسي يشمل هدًفا
ً
ً
لحصول فلسطين على عضوية دولة عضو كامل العضوية.
 -3االتفاق على جوهر استراتيجية وطنية للمقاومة ،ولبرنامج سياسي يتفق عليه الجميع من
فصائل العمل الوطني واإلسالمي ،وتفعيل حركة لمقاطعة لالحتالل .B-D-S
 -4التوجه لكل المؤسسات الدولية ولمنظمة التعاون االسالمي ،ولمحكمة الجنايات الدولية،

واالستفادة من المصالحة الفلسطينية ،في إظهار الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي موحداً

أمام المجتمع الدولي ،ومتفقاً على أهداف ومبادئ واحدة ،لمنع االحتالل من استخدام ورقة
االنقسام إلضعاف الموقف السياسي والتفاوضي والدبلوماسي.

 -5تعزيز االنتفاضة الشعبية من أجل فلسطين والقدس الشريف والتقدم للحصول على عضوية
كاملة في األمم المتحدة ،وسحب االعتراف بالكيان الغاصب ،وتمكين دور المؤسسات العامة،

وغير الحكومية كذلك في داخل الوطن وخارجه لفضح االحتالل.
 -6جعل منظمة التحرير الفلسطينية هي المرجعية لكل شيء ،وتعزيز الصالحيات لها لما لذلك

أثر إيجابي في المجتمع ،الدولي وبيان أن حل قضية فلسطين يعزز حفظ السلم واألمن

الدوليين ،ويرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني.
 -7ضرورة العمل على إكمال انضمام فلسطين لكافة الوكاالت التابعة لألمم المتحدة.
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 -8تفعيل كافة الهيئات المختصة بالعالقات الخارجية الفلسطينية لكسب التأييد الدولي للقضية
الفلسطينية ،والعمل داخل أروقة األمم المتحدة بإعادة توجيه البوصلة نحو تحقيق الهدف

وضوحا ،وهو الحصول على مكانة
المركزي للديبلوماسية الفلسطينية وصياغته بشكل أكثر
ً
الدولة الفلسطينية كاملة العضوية في األمم المتحدة ،وكاملة السيادة على حدود 1967
وعاصمتها القدس الشريف ،ومن ثم تجسيدها على أرض الواقع ،إلى جانب العمل بشكل

متو ٍاز على صعيد بناء مؤسسات الدولة.

 -9العمل على استثمار القوة الدبلوماسية إلى جانب تفعيل الكفاح المسلح لو تطلب األمر
أيضا الجهد
لمواجهة إدارة األزمات مع الحكومة االسرائيلية اليمينة المتطرفة ،وعبر ً
الدبلوماسي من خالل االنضمام إلى المنظمات والهيئات الدولية المتعددة.

 -11يجب تعزيز الجهد الفلسطيني وتكامله مع الجهد العربي وبذل كافة الجهود مع
المجموعات الصديقة ،لمد جسور العالقات ،وتمتينها مع الكتل التصويتية والمجموعات
الدولية في الجمعية العامة لألمم المتحدة ،بهدف حشد التأييد لحصول فلسطين على عضوية

دائمة في األمم المتحدة واقعة تحت االحتالل.

 االحتالل ما يمسي (الكابينيت) المجلس األمني المصغر لدولة االحتالل أقر إعدام الفلسطينيين
المنفذين عمليات ضد االحتالل ،ومع أن الشرائع السماوية ومن ثم الوضعية لألمم المتحدة أقرت
حق الشعوب والدول المحتلة في النضال ومقاومة االحتالل يجب العودة للمقاومة بكافة أشكالها
ضد االحتالل خاصة الكفاح المسلح ألن االحتالل ال يفهم لغة السالم والمفاوضات؛ بل يفهم لغة

أزيز الرصاص وطلقات البنادق ،وخاصة بعد اقرار االحتالل قانون القدس الموحدة.
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المراجع:


أبو طاقية هنادي(" ،)2117التطور التاريخي في العالقات األمريكية اإلسرائيلية" ،مركز األسري

للدراسات

واألبحاث

اإلسرائيلية،

لمزيد

من

المعلومات

انظر

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=846


إسليم فيصل( )2111تطورات الموقف األمريكي تجاه القضية الفلسطينية خالل فترة الرئيس

جورج بوش االبن ( ،)2118-2111رسالة ماجستير غير منشورة ،فلسطين ،جامعة األزهر.


بلعيد فريد( )2112إدارة أوباما وعملية السالم الفلسطينية-اإلسرائيلية " ،"2112-2118رسالة



تيري جانيس ( )2116السياسية الخارجية األمريكية :دور جماعات الضغط والمجموعات ذات

دكتوراه غير منشورة ،الجزائر ،جامعة مولود معمر-تبريزي وزوو.

اإلهتمامات الخاصة ،ترجمة حسان البستاني ،الدار العربية للعلوم ،ناشرون بيروت – لبنان،
ط-1

 حامد قصي( )2118دور الواليات المتحدة األمريكية في إحداث تحول ديموقراطي في فلسطين
(والية الرئيس جورج بوش االبن  ،)2116-2111رسالة ماجستير غير منشورة ،فلسطين ،جامعة

النجاح.

 حسين محمد ،حمدي ،أسامة( )2117السياسة األمريكية في عهد أوباما وانعكاساتها على الدور
األمريكي لحل الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي ،المركز الديمقراطي العربي ،لمزيد من المعلومات

انظر .http://democraticac.de/?p=47804

 حمدان محمد( )2116أربعة أعوام على حصول فلسطين على دولة "مراقب" في األمم المتحدة،
لمزيد من المعلومات انظر http://masarat.ps/ar/content


روب نبزغ تشريل ،إدارة بوش والفلسطينيون إعادة تقييم ،فلسطين والسياسة األمريكية من

ويلسون إلى كلينتون ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولي.



رياض محمد ( )2111ملهاة فلسطينية جديدة ،المحكمة الجنائية الدولية ،ميدل آيست.

الريس ناصر( )2112االعتراف بالدولة الفلسطينية في هيئة األمم المتحدة :الفرص والبدائل

واألثر.

 الزبيدي باسم( )2115اإلصالح جذوره ومعانيه ،وأوجه استخداماته :الحالة الفلسطينية نموذجا،
معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية ،ط-1

 زيد أمينه( )2113نموذج الدولة الفلسطينية الواحدة وأثر ذلك على عملية السالم الفلسطينية
اإلسرائيلية (اإلمكانيات والتحديات) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،فلسطين ،جامعة النجاح.
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جديدا8 ،أكتوبر ،لمزيد
 شبكة راية اإلعالمية( )2114الموقف األمريكي لمقضية الفلسطينية ليس ً
من المعلومات انظر http://www.raya.ps

 شديد محمد( )1985الواليات المتحدة والفلسطينيين بين االستيعاب والتصفية ،القدس ،جمعية
الدراسات العربية.

 شراب ناجي ،أبو نحل أسامة ( )2112األبعاد التاريخية والسياسية للحقوق الوطنية للشعب
الفلسطيني ،مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية ،المجلد  ،21العدد .2

 الشرقاوي أحمد( )2113السياسة األمريكية الجديدة في الشرق األوسط ،قناة العالم اإلخبارية،
لمزيد من المعلومات انظر

 شعت عزام ،السياسات األمريكية إزاء قضية الدولة الفلسطينية بعد االتفاق الفلسطيني-اإلسرائيلي،
لمزيد من المعلومات انظر http://democraticac.de/?p=7186

 شفيق نوران(" )2113السياسة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية في عهد بوش األبن" ،المركز
اإلقليمي للدراسات االستراتيجية ،لمزيد من المعلومات انظر http://www.hiwarat-

.hurra.com/node/1021


شلبي خميس ،جرادات زاهي( )1995عام على أحداث مجزرة الحرم اإلبراهيمي بالخليل ،رام



شهاب ،شيماء( )2116االعتراف الدولي وأثرة على المكانة السياسية والدبلوماسية لدولة

هللا ،الحق ،الطبعة األولي.

فلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة السياسية للدراسات العليا.

 صالح محسن( )2112الموقف األميركي من القضية الفلسطينية ،الجزيرة ،لمزيد من الدراسات
انظر /http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/201

 صايغ فايز( )1978كامب ديفيد وفلسطين ،مجلة شؤون فلسطينية ،العدد ،85

 عماري نبيل( ،)2117السياسـة الخارجيـة األمريكية تجـاه الشـرق األوسـط إلدارة جـورج بـوش
االبـن ،مجلة الدراسات القانونية والبحوث السياسية

 الغندور يعقوب( )2112دراسة قانونية حول خطوة حصول فلسطين على صفة (دولة غير
عضو) بصفة مراقب لدى األمم المتحدة ،وكالة رأى لمزيد من المعلومات انظر

http://alray.ps/ar/post/101676

 الحواش ناجي(" )2115تأثير الفيتو على ق اررات مجلس األمن" ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة الشرق األوسط ،األردن.

 محارب محمود( )2111إسرائيل والتوجه الفلسطيني لألمم المتحدة ،قطر ،المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات ،معهد الدوحة.
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 المحاميان آن سوشي تو وليمور يهودا( )2112حقوق االنسان في المناطق المحتلة :االنعكاسات
الممكنة لخطوة االعتراف بالدولة الفلسطينية .الموقع االليكتروني لجمعية حقوق المواطن في

إسرائيل11،سبتمبر ،لمزيد من المعلومات انظر www.acri.org.il

 المدلل وليد ،وآخرون( )2113القضية الفلسطينية مشروع تحرر أم دولة ،فلسطين ،سلسلة
ندوات( ،)2مركز الدراسات التنموية.

 معبد أمنه( )2114العالقات األمريكية-الفلسطينية-الحوار مع منظمة التحرير وحتى اصدار
خارطة الطريق ،رسالة ماجستير غير منشورة ،فلسطين ،جامعة بيرزيت.

 موسي ،عاشور( )2116التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية
الحقوق ،جامعة الجزائر  ،-1-الجزائر.

 هنا ،اياد( )2116واقع تطبيق ق اررات منظمة األمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة السياسية ،فلسطين.

 الهندي ،عليان( )2115االعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة –مواقف إسرائيلية ،العدد
 ،251المركز الديموقراطي.

 والت ستيفن ،شايمر جون( )2117اللوبي اإلسرائيلي وسياسة الواليات المتحدة األمريكية
الخارجية ،ترجمة أنطوان باسل ،بيروت :شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،ص .96

 ياسين أشرف( )2119السياسة األمريكية وتطور عملية التسوية السياسية بين الجانبين الفلسطيني

واإلسرائيلي " "2118-2111مجلة النهضة ،العدد" ،"4المجلد .11
 Davidson. Tim, The Essential Obama: Speeches of Barack Obama, (Chicago:
Aquitaine Media Crop 2009), p. 110،
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أثر العالقات األمريكية االسرائيلية على دور األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية ((2111-2116
أ .أمل سليم الوزير

إعداد كل من:

ملخص الدراسة:

أ .د .مير از أسمر بيج

تناول الدراسة أثر العالقات األمريكية االسرائيلية على دور االمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية

( ،)2118-2116واستعرضت الدراسة محددات العالقات األمريكية-االسرائيلية ،ومدى تأثير جماعات
الضغط (اللوبي الصهيوني) على الق اررات األمريكية لصالح اسرائيل ،ومدى تأثير تلك العالقات على

ق اررات االمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية.
Summary
The study examines the impact of US-Israeli relations on the role of the United
Nations towards the Palestinian cause (2016-2018). The study reviews the
determinants of American-Israeli relations, the influence of lobbyists on
American decisions in favor of Israel and the impact of those relations on UN
resolutions. The Palestinian cause.
وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج من أهمها:
 لمجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة تاريخ طويل من الق اررات الغير ملزمة للدول الكبرى التياتخذتها تجاه القضية الفلسطينية منذ بدايتها.

 تبين مدى حرص إدارة الرئيس ترامب على تعزيز العالقات األمريكية االسرائيلية من أجل التأثير علىق اررات االمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية بما يتوافق والمصالح االسرائيلية.

 تحاول االدارة األمريكية استخدام المساعدات األمريكية للدول األخرى كورقة ضغط عليها لتحقيقاهدافها ومصالحها ومصالح اسرائيل في االمم المتحدة.

 شهدت العالقة بين إسرائيل والواليات المتحدة فتور نسبي في زمن الرئيس السابق باراك اوباما ،خاصةبعد أن امتنعت الواليات المتحدة األمريكية عن إفشال القرار األممي رقم  2334لمجلس األمن الدولي

الذي أدان سياسة االستيطان اإلسرائيلية ،ولم تستخدم الفيتو كما هو معتاد لتحمي إسرائيل.

 -يعتبر وصول ترامب لكرسي الرئاسة ،مكسب كبير للعالقات األمريكية االسرائيلية حيث ساهم بازدياد

قوة إسرائيل في المنطقة ،حيث عكفت ادارة ترامب على تقديم الدعم الكامل داخل األمم المتحدة.
ووعدت أيضا بمنع صدور أي قرار ضج المصالح االسرائيلية في األمم المتحدة.
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خطة الدراسة:
المقدمة:

العالقة بين الواليات المتحدة األمريكية و(إسرائيل) ليست عالقة ثنائية ،وانما هي عالقة من ثالثة
أضالع ،عالقة بين الواليات المتحدة األمريكية و(إسرائيل) واليهود األمريكيين (اللوبي الصهيوني في

الواليات المتحدة) .وقد أسهمت الثقافة األمريكية إسهاماً أساسياً في ميل شريحة كبيرة من المواطنين
األمريكيين إلى (إسرائيل) واالرتباط بها وتأييدها ،وذلك من خالل التعاطف مع اليهود الذين استطاعوا أن

يكونوا ألنفسهم صورة إيجابية في المجتمع األمريكي ،انعكست بالتالي على (إسرائيل).

إن العالقات األمريكية-اإلسرائيلية ،والدعم األمريكي لها بمختلف أشكاله اقتصاديا وعسكرياً وسياسيًّا،
البلدين ،فالعالقات بينهما يمكن وصفها بالخاصة والمتميزة ،في
يظهر وجود روابط ذات نوعية خاصة بين َ
البلدين على الصعيد الحكومي واالجتماعي واالقتصادي ،باإلضافة إلى الدعم
ضوء كثافة المبادالت بين َ

الالمحدود إلسرائيل.
مشكلة الدراسة:

تشير الكثير من الدراسات الى حجم العالقات األمريكية االسرائيلية ،وتأثير تلك العالقات على ق اررات

االمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية ،من خالل استخدام الواليات المتحدة للفيتو االمريكي ضد الكثير
من الق اررات في مجلس االمن لصالح اسرائيل .وتكمن مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيس التالي:

ما أثر العالقات األمريكية االسرائيلية على دور االمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية ((2118-2116؟
ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:

 -0ما هي الثوابت والمحددات في العالقات األمريكية-االسرائيلية التي ال يمكن ألي رئيس امريكي
تجاوزها؟

 -1ما الدور الذي تقوم به جماعات الضغط الموالية إلسرائيل في التأثير على القرار االمريكي لصالح
اسرائيل؟

 -3ما مدى تأثير العالقات األمريكية-االسرائيلية في فترة الفترة  3351-3356على دور األمم المتحدة
تجاه القضية الفلسطينية؟

أهداف الدراسة:

 -0توضيح الثوابت والمحددات في العالقات األمريكية-االسرائيلية التي ال يمكن ألي رئيس امريكي
تجاوزها؟

 -1الكشف عن الدور الذي تقوم به جماعات الضغط الموالية إلسرائيل في التأثير على القرار االمريكي
لصالح اسرائيل.

 -3التعرف على مدى تأثير العالقات األمريكية-االسرائيلية في فترة الفترة  3351-3356على دور األمم
المتحدة تجاه القضية الفلسطينية.
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أهمية الدراسة:
 -0تقديم صورة جديدة واضحة عن طبيعة العالقات والتحالفات السياسية بين الواليات المتحدة األمريكية
واسرائيل.

 -1سعي الدراسة لوضع إضافة جديدة للتراث النظري والميداني حول العالقات األمريكية – اإلسرائيلية.
 -3مساهمتها في حث الباحثين إلجراء مزيداً من الدراسات التي تكشف عن تلك العالقات وما تعكسه
على المنطقة وقضاياها وخاصة القضية الفلسطينية.

 -4تظهر أهمية هده الدراسة أيضا من كونها تتناول إحدى الموضوعات البحثية الهامة التي تندر
الكتابات عنها مما يعطيها او يمنحها أصالة البحث العلمي كونها توفر أساسا ورؤية عن طبيعة العالقات

األمريكية-االسرائيلية وكونها مرجعا أساسي للمهتمين والباحثين.
حدود الدراسة:

الحد الموضوعي :تقتصر الدراسة على أثر العالقات األمريكية االسرائيلية على دور االمم المتحدة تجاه
القضية الفلسطينية (.)1108-1106

الحد الزماني :تم استعراض الفترة من عام  1108-1106كفترة زمنية للدراسة.

منهج الدراسة :اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي والذي يقوم على الوصف الدقيق

والتفصيلي للظاهرة ،أولية ،ومن ثم القيام بتحليلها وتقديمها للقارئ بمصداقية ومنهجية علمية.

كما استخدمت المنهج التاريخي والذي يتناول موضوعات الدراسة في سياقها التاريخي ضمن التقسيم

الموضوعي لخطة الدراسة.
أثر العالقات األمريكية االسرائيلية على دور االمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية
مقدمة:

((2111-2116

شكلت القضية الفلسطينية عبر تاريخها محور اهتمام للسياسة الخارجية األمريكية ،حيث تدخلت الواليات
المتحدة األمريكية في معظم األزمات التي عصفت بالعالم في الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ،ومن
أهمها الصراع الفلسطيني-االسرائيلي ،ونجحت في ايجاد الصيغ التوافقية في كثير من االحيان لتنهي
األزمة هنا أو هناك ،إال أنها انحازت الى اسرائيل منذ االعتراف بها في عام .1948
خصوصا يالحظ أن
فالمتتبع للسياسة األمريكية تجاه الشرق األوسط عموماً والصراع العربي االسرائيلي
ً
هناك ثوابت في السياسة األمريكية ،ال يمكن أن تتغير مهما كان توجه أو انتماء الرئيس الذي يحكم في

البيت االبيض.
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فصناعة القرار في الواليات المتحدة األمريكية تمر بقنوات علنية معروفة من الكونجرس الى السلطة
التنفيذية الممثلة بالرئاسة -البيت األبيض -والخارجية األمريكية ،وكما هو معروف فإن الحياة السياسية
في الواليات المتحدة تتأثر بمجموعة من العوامل أهمها جماعات الضغط والمصالح "اللوبي" التى لها أكبر

األثر في التأثير على صانع القرار والناخب األمريكي لما تمتلكه تلك الجماعات من وسائل ضغط أبرزها
سيطرتها على البنوك والشركات ووسائل االعالم الرئيسية في الواليات المتحدة ،وهي بذلك توجه وتحرك

الرأي العام األمريكي الى ما تريد وتشاء.

أوًال -المحور األول :محددات العالقات األمريكية-االسرائيلية:
مقدمة:

تعتبر المحددات هي اإلطار العام الذي يحكم السياسة الخارجية األمريكية تجاه دول العالم ،وان هذه
المحددات ليست واحدة تجاه الدول ،حيث إن اختالف المحددات تجاه الدول يعود لمجموعة عوامل،

وأهمها البيئة المحلية والبيئة اإلقليمية والبيئة الدولية ،وبالطبع ألي مدى يمكن أن تكون هذه الدولة أو تلك

مؤثرة على المصالح األمريكية واستراتيجيتها .1وتهتم الواليات المتحدة األمريكية بشكل مباشر في الصراع

الفلسطيني اإلسرائيلي ،ألن إسرائيل تقع في منطقة الشرق األوسط ،وهي المنطقة األكثر حيوية للمصالح

األمريكية في العالم ،والتي طالما حظيت هذه المنطقة بموقع متقدم في االستراتيجية األمريكية الكونية.

اضحا
ويتناول هذا المحور مجموعة محددات السياسة األمريكية تجاه إسرائيل على أساس أنها تؤثر تأثي اًر و ً

وفعاالً في صناعة السياسة الخارجية تجاه المنطقة.

 -1ضمـان أمن إسرائيل:

مما شك فيه أن هناك الكثير من العوامل القومية التي جعلت ضمان امن إسرائيل مسألة مهمة ومركزية

ويمثل مصلحة أساسية للواليات المتحدة األمريكية ،حيث انه من الواضح جليًّا إن هناك ارتباطا عضويا

قويا جدا بين الواليات المتحدة األمريكية واسرائيل والمتمثل في وجود قيم مشتركة وتواصل ثقافي ال محدود
بين المجتمعين األمريكي واإلسرائيلي.2

إن التطورات االيجابية في الرؤية األمريكية إلسرائيل على مدار اإلدارات األمريكية المتعاقبة ال ترجع إلى

التعاطف األمريكي إزاء االضطهاد النازي لليهود ،أو للنجاحات المتعددة التي أحرزها اليهود في الواليات

المتحدة األمريكية ،ولكنها ترجع وبشكل أساسي لذلك التشابه الكبير بين نشأة إسرائيل ونشأة الواليات

إعجاب
المتحدة األمريكية من ناحية االعتماد على االستعمار االستيطاني لتكوين الدولة ،حيث كان هناك
ٌ
1

القرم ،آمنة ( :)2117السياسة الخارجية األمريكية تجاه إيران وأزمة الملف النووي اإليراني  2116-2111رسالة ماجستير غير

2

سعـودي ،هالة ( )2113السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي ( ،)1973-1967سلسلة أطروحات الدكتوراه ( ،)4مركز

منشورة ،جامعة القدس ،القدس.

دراسات الوحدة العربية ،القاهرة ،ص.65
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دعم كبير ال متناهياً إلسرائيل .إن الواليات المتحدة األمريكية كانت حريصة
أمر
يكي واضح وهناك أيضا ٌ
ٌ
على إنجاح المخططات الصهيون ية من اجل الوطن القومي اليهودي في فلسطين وفي مقدمتها فتح أبواب
فلسطين أمام الهجرة اليهودية.1

كما تعتبر إسرائيل أداة للمحافظة على المصالح األمريكية في الشرق األوسط فهذا التصور سيطر على

غالبية أعضاء الكونجرس األمريكي منذ قيام إسرائيل ،وذلك عندما تبنى معظم النواب األمريكيين الرأي

القائل بضرورة توطين الالجئين الفلسطينيين في األقطار العربية المختلفة ،وعدم التفكير في إمكانية
إحداث أي تغيير في إسرائيل ،ورفض أي رغبة لتوطينهم في إسرائيل ،وذلك على أساس أنها موقع متقدم

للدفاع عن المصالح األمريكية في الشرق األوسط.2

ويرى كثي ار من األمريكيين أن إسرائيل مصلحة أمريكية باعتبارها المجتمع الديمقراطي الوحيد في المنطقة
العربية ،حيث تمثل إسرائيل نموذجا للتقدم والتنمية تحتاج إليه الدول العربية نفسها ،إن هذا يحدث غالبا

في أثناء الحمالت السياسية المحلية تصل إلى حد اقتراح أن تكون إسرائيل حجر الزاوية واألداة المختارة

للسياسة الخارجية األمريكية للتعامل مع الدول العربية.3

وهناك مجموعة من العوامل المركزية التي تجعل الواليات المتحدة األمريكية تعمل جاهدة وبكل قوة

لضمان وحماية امن إسرائيل ،وعلى رأس هذه العوامل:

أ -المـوقع االستراتيجي :حيث تقع فلسطين بين ملتقى القارات الثالث أسيا ،وأفريقيا ،وأوروبا ،وهذا

يجعلها تتميز بأهمية كبيرة وعظيمة ،وهي تعد في الوقت نفسه حلقة وصل بين أوروبا والشرق األوسط
وجناحي الوطن العربي ببلدانه الواقعة في كل من أسيا وأفريقيا.4

ويمكن القول بأن "إسرائيل وسيلة ال غنى عنها من وسائل االستراتيجية األمريكية في منطقة الشرق

األوسط بحكم موقعها ،ففي جميع المراحل التي مرت بها االستراتيجية األمريكية تظهر إسرائيل عنص ار

مهما من عناصرها ووسيلة تستخدمها بشكل من اإلشكال".5

وباإلضافة إلى ذلك فإن إسرائيل تقع بالقرب من منطقة الخليج العربي الغنية بالنفط وتعد نقطة انطالق

مثالية من اجل القيام بعمليات عسكرية ،بحيث يمكن استخدامها كموقع لتخزين السالح والعتاد ،وهذا

يسمح لتدخل عسكري أمريكي ومواجهة أي أزمة ممكن لها أن تندلع في منطقة الخليج.6

1
2

إدريس ،على ( )1981التضليل الشيطاني ،دار الوطنية الجديدة ،دمشق ،ص .85

عبد الحكيم ،سامي ( )1977أمريكا والصهيونية ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة ،ص .63
3

Bein, Badeau (1968)Translated by Maurice Samuel, The Jewish Publication Society of America, New York,
USA, P63.
4
5

الكيالني ،اسماعيل ( )1969الخلفية التوراتية للموقف األمريكي ،ط ،2المكتب اإلسالمي بيروت ،لبنان ،ص .87

السلطان ،جمال مصطفي ( )2112االستراتيجية األمريكية فى الشرق األوسط 2111-1979م ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن،

ص .65

Noel, Rosen. (1982). New US Middle East Policy and Energy Security Challenges, The. Int'l J.,p96.
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6

ب-

العامل الديني -الثقافي :إن قناعات وأفكار ومعتقدات الحركة األصولية المسيحية األمريكية

المعاصرة تلعب دو ار بار از في دعم إسرائيل وتقويتها وضمان استمرارها عن طريق تأثيرها على الثقافة
أيضا على صنع القرار السياسي األمريكي ،هذا الذي جعل التيار المسيحي المؤيد للصهيونية من
العامة ،و ً
ابرز مالمحها ،فاألصولية المسيحية تشير إلى االتجاهات الدينية المتشددة في مسائل العقيدة واألخالق
كامال بالعصمة الحرفية للكتاب المقدس والمقتنعة بان يتضمن حلوال كاملة لجميع قضايا
إيمانا
ً
والمؤمنة ً
الحياة بما فيها القضايا السياسية ،والمؤمنة بصدق التنبؤات الواردة في مثل عودة اليهود إلى فلسطين وقيام

الدولة اليهودية عليها.1

لقد تبلورت األصولية المسيحية لتصبح أكبر وأوسع كتلة مؤيدة إلسرائيل منذ تأسيسه ،وروجته على انه
أكبر حدث في التاريخ الحديث ،وركزت جهودها إلضفاء الشرعية عليه .ولقد كان هناك الكثير من

المنظمات المسيحية المؤيدة إلسرائيل فمنها "منظمة األغلبية األخالقية" التي تزعمها القس والنجم

التلفزيوني الشعبي جيري فالويل  Jerry Fallwellوتشكل هذه المنظمة وغيرها من المنظمات مثل "المائدة

المستديرة" .وهناك منظمات أمريكية أخرى مثل المؤتمر الوطني للتيارات المسيحية من أجل إسرائيل
والقدوة األمريكية للتعاون المسيحي اليهودي وغيرها ،وهذه أهم القوى التي تعتمد عليها إسرائيل خارج

الجماعة اليهودية نفسها ،ويعد جيري فالويل من اشد المناصرين إلسرائيل وأشدهم كراهية للعرب وهو الذي
قال " بان هللا قد بارك أمريكا الن أمريكا قد باركت اليهود ،وأنه إذا ما تخلت أمريكا عن إسرائيل فان

قيمتهم تجاه هللا سوف تنتهي" .2ويمكن القول بوضوح انه يوجد قطاع كبير وواسع ومؤثر في المجتمع
األمريكي يؤمن بإسرائيل وأهميتها ليس فقط لألسباب السياسية واالستراتيجية فحسب ،بل ألسباب دينية

توراتية تعود في جذورها إلى التراث والدين.

ج -العامل السياسي-العسكري :إن إنشاء إسرائيل لم يأت فقط لحل المسالة اليهودية في العالم فحسب،
بل جاء لخدمة مصالح الدول الغربية الكبرى ،لذلك القت الحركة الصهيونية تفهما واسعا من قبل مختلف
الدول الغربية ،وأصبح هناك تبلور واضح لمصالح الواليات المتحدة األمريكية بعد قيام إسرائيل ،وحتى عام

 0967م يمكن القول بأن إسرائيل قد لعبت دور الوكيل بالنيابة عن الواليات المتحدة األمريكية إقليمياً من
خالل إشغال ممثلي حركة التحرر العربي ومنهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ،األمر الذي دفع

الواليات المتحدة األمريكية لالعتماد على إسرائيل في إشغال عبد الناصر والحد من توجهاته القومية
والتحررية التي تكللت في نجاح إسرائيل بضرب عبد الناصر في العام 0967م.3

لقد كان من المالحظ انه في خالل الفترة 0966-0948م لم تكن الواليات المتحدة األمريكية هي الجهة

التي تزود إسرائيل باألسلحة والعتاد العسكري ،بل كانت فرنسا تمدها بالسالح ،فالدور الذي لعبته إسرائيل
1
2
3

خضير ،جمال ( )2111الرؤية األمريكية والتحفظات اإلسرائيلية ،مجلة مركز التخطيط الفلسطيني ،السنة  ،3ع  ،11-9ص.63

بول ،جورج ،بول ،دوغالس ( )1994أمريكا واسرائيل ،عالقة حميمة ،ترجمة :محمد زكريا اسماعيل ،بيروت ،ص.41

بول ،جورج ،بول ،دوغالس ( )1994أمريكا واسرائيل ،عالقة حميمة ،ترجمة :محمد زكريا اسماعيل ،بيروت ،ص .41
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في االستراتيجية األمريكية ،خالل هذه الفترة قد تمثل فقط في إتباع سياسة عسكرية تخويفية ضد الدول

العربية تحديدا الدول العربية المجاورة لها ،والتآمر على القوى الكبرى إلسقاط بعض األنظمة ذات
التوجهات الثورية والتحررية ،وتعميق الخالفات بين الدول العربية حتى ال يكون هناك أي شكل من أشكال

الوحدة العربية.1

لقد قامت إسرائيل بتقديم الكثير من الخدمات للواليات المتحدة األمريكية بحيث أصبحت واحدة من

االستراتيجيات األمريكية الكونية ،حيث جاء ذلك نتاج لعدد من المتغيرات منها الخاص بإسرائيل والمتمثلة
بحرب حزيران في العام 0967م وما ترتب من نتائج ايجابية إلسرائيل .2ومنها ما هو دولي بمعنى خاص

أيضا منها ما هو خاص بالواليات المتحدة األمريكية ،وما جرى بعد العام
بعالقة الدولتين العظميين ،و ً
0971م أثر هزيمتها في حرب فيتنام ووترجيت*  Water Gateمن فرض قيود تشريعية من الكونجرس
على سياسة اإلدارات األمريكية الخارجية مما أدى إلى نتائج ايجابية تخدم إسرائيل.3

ولعبت أيضا إسرائيل دو ار استراتيجيا في عقد الثمانينات ،حيث أصبحت أحد األعضاء المعتمدين في

مبادرة الدفاع االستراتيجي ( )SDIبعد التوقيع على معاهدتي التعاون االستراتيجي بينها وبين الواليات

المتحدة األمريكية في العامين  0980و0983م.4

ومن الواضح مما سبق نرى إن الدور اإلسرائيلي في االستراتيجية األمريكية يتعدى المنطقة العربية ليصبح

ومهما في إفريقيا ،ليس فقط ضد الدور العربي بل ضد الدول الغربية
دور مركزًّيا
دور عالميًّا ،فإنها تلعب ًا
ًا
ًّ
ومنها فرنسا التي كانت تلعب الدور المنافس للواليات المتحدة األمريكية في إفريقيا ،ولعبت دو ار مهما
أيضا كوكيل عن الواليات المتحدة األمريكية في القوقاز وجمهوريات آسيا الوسطى ،وليس فقط ضد الدور

العربي فحسب ،بل ضد الدور الصيني واإليراني والروسي.

 -1ضمان تدفق البترول :إن الدول العربية تملك نحو ثلثي االحتياطي النفطي العالمي الموجود في الكرة
الرضية ،واالحتياجات العالمية للطاقة تزداد وبسرعة يوما بعد يوم ،وبطبيعة الحال إزاء مطامع ومنافسة

دولية ال تقل حدة عن تلك التي سبقتها في الحرب العالمية األولى ،وذلك لتامين حاجات الدول المستهلكة

للنفط بأقل سعر ممكن.

1
2
*

الخطيب ،فهمي ( )1984الفرص األمريكية في العالم العربي ،دار حسان ،دمشق ،ص .43.

بول ،جورج ،بول ،دوغالس ( )1994أمريكا واسرائيل ،عالقة حميمة ،ترجمة :محمد زكريا اسماعيل ،بيروت ،ص .42

ووترجيت  Water Gate:وهي من أشهر الفضائح األمريكية والتي كانت عام  ،1968والذي قرر الرئيس نيكسون التجسس على

مكتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترجيت ،وفي  27يونيو  1972ألقى القبض على خمسة أشخاص في واشنطن بمقر

الحزب الديمقراطي وهم ينصبون أجهزة تسجيل ،وكان البيت األبيض قد سجل  64مكالمة ،فتفجرت أزمة سياسية هائلة ،وتوجهت
أصابع االتهام إلى الرئيس األمريكي األسبق نيكسون وعلى أثرها استقال نيكسون عام .1974

 3السلطان ،جمال مصطفي ( )2112االستراتيجية األمريكية فى الشرق األوسط 2111-1979م ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن ،ص .23
4

الخطيب ،فهمي ( )1984الفرص األمريكية في العالم العربي ،دار حسان ،دمشق ،ص .54.
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يوجد في منطقة الخليج لوحدها ثالثة بلدان هي العراق والكويت واإلمارات العربية المتحدة تملك كل واحدة
منها احتياطيًّا نفطياً خمسة أضعاف االحتياطي النفطي في أمريكا التي هي أكبر دولة وأكبر مستهلك

للنفط في العا لم .أما السعودية فتملك ما ال يقل عن ربع االحتياطي العالمي أي أكثر من عشر أضعاف
من مجموع االحتياطي النفطي في الواليات المتحدة ،والتي تستهلك ربع االستهالك العالمي للنفط ،وأوروبا

الغربية ال تملك سوى  %06من االحتياطي العالمي للنفط الن استهالكها من النفط يضاهي  %11.5من

الطلب العالمي".1

مما ال شك فيه إن تدفق البترول يعتبر مصلحة أساسية ومركزية وحيوية للواليات المتحدة األمريكية ،فهي
القوة االقتصادية األولى في العالم ،ويعتبر البترول المغذي الرئيسي لها ،وفي نفس الوقت تسعى الواليات

المتحدة األمريكية للسيطرة على منابع النفط الرئيسية وذلك ألهميتها االستراتيجية وأيضا ضرورية لتحقيق
أهدافها التوسعية ،وهذا يقويها المتالك كل عناصر القوة بحيث تصبح القوة األولى في العالم وبال منازع،

كل ذلك باإلضافة ألهميته االقتصادية بالنسبة للدخل األمريكي.2

ومن الواضح أن الواليات المتحدة األمريكية اعتبرت المنطقة العربية سوقا استهالكيا لبضائعها بحيث

تضمن استمرار الصناعة األمريكية بمختلف منتجاتها.

وازداد النفوذ األمريكي في المنطقة العربية بشكل عام بعد قرار بريطانيا باالنسحاب من منطقة الخليج في

العام 0970م ،وقامت الواليات المتحدة األمريكية بإتباع سياسة تستهدف مساعدة كالً من إيران والسعودية
لبناء مؤسساتهما العسكرية لتامين منطقة الخليج العربي دون الحاجة إلى إرسال قوات أمريكية إليها.3

 -3عدم تهديد المصالح األمريكية في منطقة الشرق األوسط:

لقد كان من الواضح إن أهمية منطقة الشرق األوسط لم تبرز في التخطيط االستراتيجي األمريكي إال بعد

انتهاء الحرب العلمية الثانية ،وبدأت الواليات المتحدة األمريكية بممارسة مسئولياتها كدولة قطبية ذات

مصالح كونية ،وأيضا حين أخذت الحرب الباردة بين قطبي النظام الدولي تنتقل إلى منطقة الشرق

األوسط .قبل ذلك كانت الواليات المتحدة األمريكية تتبع سياسة العزلة*والحياد وفًقا لمبدأ مونرو 0813م،
إال انه خالل سنوات الحرب العالمية الثانية ،لعبت القوات األمريكية الموجودة في مصر وايران دو ار بار از

 1سركيـس غريس (د .ت) االنجيليون المسيحيون في الواليات المتحدة االمريكية ،ترجمة على محمد ،المنارة للنشر والتوزيع ،عمان ،ص .65
2

القرم ،آمنة ( :)2117السياسة الخارجية األمريكية تجاه إيران وأزمة الملف النووي اإليراني  2116-2111رسالة ماجستير غير

3

هيكل ،محمد ( )1993االنفجار ( 1967حرب الثالثين سنة) ،مركز األه ارم للترجمة والنشر ،القاهرة ،ص .87

*

سياسة العزلة :هي سياسة اتبعتها الواليـات المتحـدة األمريكيـة منـذ اسـتقاللها وحتـى نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة ،تلـك السياسـة التـي

منشورة ،جامعة القدس ،القدس ،ص.121

تهيأ للواليات المتحدة أن تمارسها بحكم انعزال موقعها الجغرافي ،وبعـدها عـن صـراعات القـوى األوربيـة .تقـوم هـذه السياسـة علـى أسـاس
أن حفظ واستقالل الدولة يتحقق من خالل العمل على الحد من مستوى تفاعلها مع العالم الخارجي.

704

في دعم الحلفاء ،حيث قامت القوات األمريكية بنقل اإلمدادات إلى مسرح العمليات في منطقة الشرق

األوسط.1

وفي ظل تصاعد التهديدات السوفيتية لدول الشرق األوسط ،قامت اإلدارة األمريكية بإصدار ما عرف

بمبدأ ترومان  Truman Doctrineفي العام 0947م ،وقامت بتطويق منابع النفط في منطقة الشرق
األوسط بغالف من القوة العسكرية من خالل فكرة الحزام الشمالي ،ثم سعت في العام 0948م إلى إنشاء

األسطول السادس لتحقيق وجود بحري أمريكي دائم في البحر األبيض المتوسط .وتمثلت مدة الخمسينات
بمحاولة ربط المنطقة باألحالف وهي كثيرة منها حلف شمال األطلسي وحلف بغداد ،وأقامت العديد من

القواعد العسكرية منها قاعدة الظهران في السعودية غي العام 0950م ،ولجوء الواليات المتحدة األمريكية

إلى التدخل في شئون المنطقة العربية بحجة المساعدة في محاربة الشيوعية بموجب مبدأ آيزنهاور في

العام 0957م.2

لقد كانت الواليات المتحدة األمريكية مسكونة بهواجس التهديد السوفيتي وقد بذلت قصارى جهدها من اجل

احتواء الخطر الشيوعي ،ومنعها من لعب دور فعال في دبلوماسية المنطقة ،لذلك فان معظم الرؤساء

األمريكيين نظروا إلى المنطقة من خالل عدسة االحتواء مع االتحاد السوفيتي ،كذلك فان المصالح

األمريكية مثل الحصول على النفط وحماية امن إسرائيل كان يجري النظر إليها من خالل منظور عالمي،
حيث إن المصالح األمريكية في المنطقة العربية ارتبطت ارتباطا وثيقا وقويا بالحفاظ وبضمان امن

إسرائيل.3

وبشكل عام يمكن القول بأنه على مدار الخمسين عاما الماضية كان هناك إجماعٌ نسبي في صفوف
جهاز الخارجية للمصالح الحيوية في المنطقة العربية وتتضمن:
-0تامين حصول الواليات المتحدة األمريكية والغرب على النفط العربي بسعر مقبول.
-1إبقاء االتحاد السوفيتي بعيدا عن منطقة الشرق األوسط.

-3المحافظة على امن إسرائيل وتفوقها على كل الدول العربية.
-4معارضة الواليات المتحدة األمريكية قيام مشروعات قومية مثل الوحدة العربية أو اإلسالمية ،حيث
يعتبر هذا الهدف ضمنيا من أهداف السياسة الخارجية األمريكية.

 1السلطان ،جمال مصطفي ( )2112االستراتيجية األمريكية فى الشرق األوسط 2111-1979م ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن ،ص .43


قاعــدة الظه ـران :أنشــأت هــذه القاعــدة عــام  ،1944وهــي أكبــر القواعــد الجويــة األمريكيــة وأفضــلها بالمعــدات فــي الخــارج ،وفــي 18

2

نامق ،حسين ( )1998أمريكا والعالم العربي ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،ص.87

حزيران وقعت اتفاقية دفاع بين السعودية وأمريكا ،مددت بموجبها إيجار قاعدة الظهران.
3

جرجس ،فواز ( )1998السياسة األمريكية تجاه العرب كيف تصنع؟ ومن يصنعها؟ مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ص.52
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أيضا مصالح تتعلق بالتوازن الدولي في إطار الصراع األمريكي السوفيتي وجوهرها دفع االتحاد
وهناك ً
السوفيتي بعيدا عن المنطقة ،فان لم يكن ذلك فالهدف هو تطويق وحصر االتحاد السوفيتي.1
ومن متابعة السلوك األمريكي الخارجي نجد أن الرؤساء األمريكيين ترومان وآيزنهاور وجونسون ونيكسون

وريغان نظروا إلى المنطقة العربية بعقلية الحرب الباردة ،وباستثناء جونسون فجميع هؤالء الرؤساء
األمريكيين وضعوا صيغا لسياسات تم تصميمها الحتواء االتحاد السوفيتي ،فعلى سبيل المثال فإن دور

آيزنهاور في الصراعات الداخلية العربية ومنع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر من دعوة
السوفييت إلى المنطقة لموازنة االحتكار الغربي سواء في المجال السياسي أو في مجال التسليح ،ولكن

كراهية جونسون للقومية العربية ولجمال عبد الناصر لعب دو ار مركزيا في التصعيد بين إسرائيل ومصر
في أيار من العام 0967م ،ثم نشبت حرب حزيران .في حين قامت إسرائيل بغزو لبنان في العام

0981م ،وكان ذلك بضوء أخضر من الواليات المتحدة األمريكية ،فوصلت إسرائيل إلى العاصمة اللبنانية
بيروت ،واحتلت الجنوب اللبناني.2

بناء على ما تقدم يمكن القول أن االستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط قد تبلورت في صيغة أهداف
ً
ومصالح عليا ،وتنوعت األساليب المتبعة لتحقيق تلك األهداف والمصالح وعلى رأسها تامين البترول
للواليات المتحدة وحلفائها وضبط سعره ،واستمرار تدفقه وأيضا حماية وضمان امن إسرائيل التي تؤمن

مصالح الواليات المتحدة األمريكية في المنطقة العربية .ولقد بات من الواضح أن الواليات المتحدة

األمريكية استخدمت الكثير من الوسائل واألساليب منها السياسية ومنها العسكرية ومنها االقتصادية،
فذهبت إلى استخدام سياسة االحتواء  ،Containmentوالى سياسة األحالف ،والى سياسة االنتقام

الشامل  Massive Retaliationالتي ارتبطت بسياسة حافة الهاوية ،وسياسة الرد المرن Flexible
 ،Responseوسياسة اإلجماع االستراتيجي كما ولجأت إلى التدخل من خالل أساطيلها (الخامس
أيضا.3
والسادس) ومن خالل قواعدها العسكرية وأيضا من خالل الضغوط االقتصادية واستخدام القوة ً

يتضح من العرض السابق أن السياسة األمريكية تجاه إسرائيل تتشكل في إطار مجموعة من المحددات
التي يمكن أن تشكل مدخالت لصنع هذه السياسة وهي محددات رئيسية ،وجاءت نتائج دراسة هذه

المحددات كما يلي:

 يمثل ضمان أمن إسرائيل مصلحة أساسية ومركزية للواليات المتحدة ،وذلك الرتباط إسرائيل عضويابالواليات المتحدة األمريكية والمتمثل في وجود قيم مشتركة وتواصل ثقافي ال محدود بين المجتمعين.

1
2
3

عبد الجواد ،على ( )1966العرب والصراع العالمي ،دار الثقافة المسيحية ،القاهرة ،ص .55

جرجس ،فواز ( )1998السياسة األمريكية تجاه العرب كيف تصنع؟ ومن يصنعها؟ مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ص.61

السلطان ،جمال مصطفي ( )2112االستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط 2111-1979م ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن،

ص .47

706

 تسعى الواليات المتحدة األمريكية للسيطرة على منابع النفط الرئيسية في منطقة الشرق األوسط ،وذلكألهميتها االستراتيجية وضرورية لتحقيق أهدافها التوسعية ،ويجعلها تمتلك أحد عناصر القوة بحيث

تصبح القوة األولى في العالم.

 تحاول الواليات المتحدة األمريكية أن تمنع أي قوة معادية من تهديد مصالحها االستراتيجية في المنطقةالعربية.

ثانيا -المحور الثاني :ما الدور الذي تقوم به جماعات الضغط الموالية إلسرائيل في التأثير على القرار
ً
االمريكي لصالح اسرائيل:
مقدمة:

يتميز النظام السياسي األمريكي بالتعقيد والتشابك الذي ليس له مثيل في أي من المجتمعات الديمقراطية
األخرى .وينبع هذا التشابك والتعقيد من تداخل عديد من المؤسسات واألجهزة والوكاالت الرسمية وغير
الرسمية في صناعة القرار السياسي األمريكي ،مشاركة أو تأثيرا .وضمن هذه المعادلة يأتي اللوبي

الصهيوني ،الذي يصفه كثيرون داخل واشنطن وخارجها بمقولة مفادها "ليس لهذه الحالة (اللوبي
الصهيوني بواشنطن) نظير في التاريخ السياسي األمريكي".1

إذ كان للوبي أثر كبير في توجيه المساعدات االقتصادية األمريكية إلى (إسرائيل) ،فإن تأثير هذه
المساعدات ،وهي قيمة بالطبع ،ال يبدو مزعجا وال يمكنه أن يلعب دو ار مؤث ار في مجمل السياسات .لكن

اللوبي يعمل كذلك على تشكيل العناصر الجوهرية "المحورية" للسياسة الخارجية األمريكية في الشرق
األوسط ،وقد عمل اللوبي بنجاح إلقناع القادة األمريكيين بدعم (إسرائيل) في قمعها وقهرها المستمر
للفلسطينيين ،وباستهداف أعداء (إسرائيل) اإلقليميين الرئيسيين :إيران والعراق وسوريا.2

إن الدعم األمريكي (إلسرائيل) بات مسلما به ومن المعروف أن وراء هذا الدعم الكبير (إلسرائيل) هو

(اللوبي الصهيوني) في الواليات المتحدة األمريكية ،لكن من غير المعقول أن يكون هذا الدعم الذي
تتالقاه إسرائيل بدون مقابل تقدمه (إسرائيل) للواليات المتحدة األمريكية ،إال أن هذا هو الواقع ،إن اللوبي

الصهيوني يركز على مفهوم معاداة السامية لمن ينتقد (إسرائيل) وهو مرتكز يقوم اللوبي الصهيوني
بإشاعته عندما يجد أن هناك أشخاصا ضد السياسات اإلسرائيلية في الشرق األوسط أو عندما يوضح دور

اللوبي في السياسة األمريكية.

1

عبد العاطي ،عمرو ( )2119دور منظمات اللوبي اإلسرائيلي في أزمة غزة ،موقع تقرير واشنطن اإلخباري.2119/3/15 ،
http://www.taqrir.org/index.cfm?pageid/2//id/1165.

2

ميرشيمر ،جون ووالت ،ستيفن ( )2116لوبي إسرائيل في الواليات المتحدة .صناعة الوهم ،موقع اون اسالم.2116/4/18 ،

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/strategies-futures/83353-2006-04-18%2000-0000.html.
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 -1مفهوم اللوبي الصهيوني:
إن ما يعرف عادة باللوبي الصهيوني أو اليهودي أو اإلسرائيلي أو المناصر إلسرائيل ،يتمثل في الهيكل
العام لقوى الضغط اليهودي داخل الواليات المتحدة األمريكية والتي َّ
تتولى الدعاية لدعم إسرائيل ،باسم
ضع
الطائفة اليهودية األمريكية ،عالوة على لجان العمل السياسي المناصرة إلسرائيل التي من خاللها تُْو َ
السياسات التي تتفق مع أهدافها ،عالوة على توجيه المساهمات المالية للمرشحين السياسيين ومؤتمر

رؤساء المنظمات اليهودية األمريكية الكبرى التي تمثل الصوت الرسمي ليهود الواليات المتحدة األمريكية

الميدانين القومي والدولي ،إضافة إلى المعهد اليهودي لشؤون األمن القومي
فيما يخص إسرائيل في كال
َ
الذي يستهدف البنتاجون والمؤسسة العسكرية.1
يتكون جوهر اللوبي من يهود أمريكيين يبذلون جهدا كبي ار في حياتهم اليومية من أجل ثني السياسة

الخارجية األمريكية ،بحيث تدعم مصالح (إسرائيل) وتتجاوز نشاطاتهم بمجرد التصويت لمرشحين موالين

ل(إسرائيل) ،إلى كتابة الرسائل واإلسهامات المالية ،ودعم المنظمات الموالية ل(إسرائيل) .ولكن ليس كل
األمريكيين اليهود جزءا من اللوبي ،ألن (إسرائيل) ليست قضية بارزة للعديد منهم .ففي مسح أجري سنة

 ١٠٠٢على سبيل المثال ،قال نحو  % ٦٣من األمريكيين اليهود إنهم إما غير مرتبطين جداً

ب(إسرائيل) عاطفياً ،أو غير مرتبطين بها عاطفياً بالمرة.2

أفرداً وشخصيات وحركات ال تنحصر فقط في الطوائف والمنظمات
ويضم اللوبي الصهيوني في صفوفه ا
اليهودية ،بل تأثيره القوي كان بفضل المسيحيين الصهاينة ،في الدول التي انتشر فيها المذهب

البروتستانتي مثل بريطانيا والواليات المتحدة وهولندا وغيرها ،الذين عملوا منذ أكثر من أربعة قرون على
تحقيق األهداف الصهيونية ،وبذلوا جهوداً جبارة في سبيل ذلك .وبفضل تأثير هؤالء فقط يمكن الحديث
عن لوبي صهيوني يؤثر في السياسة الدولية".3

أما لجنة  )AIPAC( American Israel Public Affairs Committeeوهي جزء من اللوبي

الصهيوني لكنها الالعب الرئيسي فيما يشار إليه في بعض األحيان "باللوبي الصهيوني" وهو تحالف يضم

كبرى الجماعات اليهودية ،من مفكري المحافظين الجدد والمسيحيين الصهاينة .وبعالقاتها المتنفذة بين
أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ،والقواعد الشعبية المؤثرة ،وصالتها الوثيقة بالمتبرعين من األغنياء.4

1

موسوعة مقاتل من الصحراء ()2113
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/IsarAmeri/sec04.doc_cvt.htm

2

مركز الكاشف للمتابعة والدراسات االستراتيجية ( ،)2118المتابع االستراتيجي ،التحدي األمريكي ،ع ،6مركز الكاشف للمتابعة

3

الطويل ،يوسف العاصي ( )2111الصليبيون الجدد ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،ص .22

والدراسات االستراتيجية ،ص.25
4

إسالم ديلي ( )2119هيمنة الجمعية األمريكية اإلسرائيلية لشئون العالقات العامة  ،AIPACموقع إلكتروني .2119/3/14،
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-4أهداف اللوبي الصهيوني بالسياسة الخارجية األمريكية:
إن من أهم أهداف هذا اللوبي هو التحكم بعملية وضع السياسات األمريكية من خالل حرمان أي شخص

يخالفهم الرأي من فرصة شغل منصب مؤثر في اإلدارة األمريكية ،واستبعاد أي خيارات سياسية أخرى

يمكن أن يلجأ إليها صانعو السياسة األمريكية سوى تلك التي يفضلونها هم.1

كما أنهم يقومون بالضغط على الكونجرس للحصول على مساعدات مالية في الميزانية األمريكية أو
إعفاءات ضريبية استثنائية محدودة أو لتحقيق مصالح اقتصادية أو إقليمية ،واألهم هو ضمان التأييد

األمريكي لحروب إسرائيل العدائية ضد الدول العربية والعمليات العسكرية اإلسرائيلية عليها.2

إن أحد أعمدة فاعلية اللوبي هو نفوذه في الكونجرس ،حيث تهيمن (إسرائيل) في واقع األمر ،وهذا بحد

أبدا القضايا الشائكة .وسواء كانت القضية هي اإلجهاض ،أو
ذاته وضع فريد ،ألن الكونجرس ال يتجنب ً
العمل االيجابي (زيادة نسبة تمثيل المرأة واألقليات في الوظائف الرسمية أو الجامعات ..إلخ) ،أو الرعاية

الصحية ،أو الرفاه ،فال بد أن يكون هنالك نقاش حي لها في الكونجرس .ولكن ،حيثما يكون األمر متعلًقا

ب(إسرائيل) ،يخيم الصمت على الجميع ،وال يكاد يكون هنالك نقاش أبدا.

ويكمن أحد أسباب نجاح اللوبي مع الكونجرس في أن بعض أهم األعضاء صهاينة مسيحيون مثل ديك

آرمي ،الذي قال في سبتمبر /أيلول  ١٠٠١أن “أولويتي رقم واحد في السياسة الخارجية هي حماية

(إسرائيل) ،وقد يظن أن األولوية رقم واحد ألي عضو في الكونجرس ستكون “حماية الواليات المتحدة”،
ولكن ذلك لم يكن ما قاله آرمي .وهنالك أيضا سيناتورات ،وأعضاء كونجرس يهود يعملون على جعل

السياسة الخارجية األمريكية تدعم مصالح (إسرائيل).3

لقد جنى قادة إسرائيل فوائد كبرى من النشاط الذي يقوم به اليهود األمريكيين داخل الواليات المتحدة،

ويطلب هؤالء القادة من يهود الواليات المتحدة دائما الضغط على الساسة األمريكيين من أعضاء

السلطتين التنفيذية والتشريعية من اجل مراعاة مصلحة إسرائيل والدفاع عنها أمام صانعي القرار من

الحكام ورجال اإلدارة األمريكية ،وينسق اليهود األمريكيين جهودهم إلقناع زعماء الكونجرس البارزين بأن

دائما على حق ،وانه يجب على الكونجرس أن يؤيدها في جميع األحوال دون أي اعتراض ،زد
إسرائيل ً
على ذلك فأنهم يزودون إسرائيل بالهبات والتبرعات السخية بإستمرار.4
1

روبرتس ،بول كريغ ( )2119ياللهوان! قوة عظمى تُقاد من أنفها ،ترجمة أحمد المكاشفي ،صحيفة سودانايل اإلكترونية.

2

االزرقي ،محمد ( )2119اإلمبراطورية الصهيونية األمريكية ،الحوار المتمدن.2119/4/11،

http://www.sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/34-2008-05-19-17-14-27/1710-2009-03-19-17-54-54.html
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=93596

3
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4

عبد السالم ،احمد لطفي ( ) 2115االنحياز األمريكي إلسرائيل ،دوافعه التاريخية واالجتماعية والسياسية ،مكتبة النافذة ،اإلسكندرية،

والدراسات االستراتيجية ،ص .28
ص.113-112
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كما يحاول اللوبي الصهيوني وبشكل مستمر ربط األمن القومي األمريكي باألمن القومي اإلسرائيلي ،حتى
يصبح الشعور السائد أن هذا الرابط ال يمكن قطعه أو فصله وأن المصالح واحدة .وباعتراف مسئولين

أمريكيين كبار سابقين فان منظمات اللوبي الصهيوني وخاصة " "AIPACتحرص دائما على توجيه العالم
بطرقها الخاصة والمميزة نحو تحديات تعتبرها تحديات تهدد أمن إسرائيل وأمن العالم.1

 -3تأثير اللوبي الصهيوني في الكونجرس األمريكي

إن تزايد قوة اللوبي الصهيوني ونجاحه في خلق مراكز النفوذ داخل مؤسسات الدولة الرئيسية وأجهزة
ووسائل اإلعالم جعل إسرائيل الطفل المدلل الذي ال يرفض له طلب والحليف االستراتيجي الذي يستحيل

أن يرت كب األخطاء .وكما قال بول فندلي عضو الكونغرس األمريكي السابق "أصبحت كل األعمال التي
تقوم بها إسرائيل ينظر إليها كتصرفات في مصلحة الواليات المتحدة" .2

يهتم اللوبي الصهيوني أساسا بالتأثير على أعضاء الكونجرس الذين يشغلون لجان هامة مؤثرة على
مصالح إسرائيل ،وفي الغالب ما يكون هؤالء األعضاء قبل احتاللهم لهذه المواقع بعيدين إلى حد كبير
عن دوائر العالقات الدولية والسياسة الخارجية األمريكية والتي يغلب على األمريكيين عدم االهتمام بها.
وما يحدث في العادة هو أن منظمات اللوبي الصهيوني تسرع بعد كل انتخابات تشريعية بدراسة مواقف

أعضاء الكونجرس الموجودين ألول مرة في مواقع حساسة ثم تبدأ في التأثير عليهم من خالل شبكة
عالقاتها بالناخبين والمتبرعين ،وفي العادة تنجح ألسباب عديدة من أهمها غياب دور عربي واسالمي

موازي لدور اللوبي الصهيوني .3بحيث تعتبر لجنة  AIPACالمبعوث الرئيسي للوبي اإلسرائيلي إلى
الكونغرس .ولكن في كثير من الحاالت ،أصبحت لجنة  AIPACأكثر من مجرد لوبي آخر ،فقد نجحت
بعملها هذا في حشد تأييد ال حدود له لصالح إسرائيل.4

وبالنسبة آلليات عملها داخل الكونجرس ،فإن  AIPACتقدم تقري ار لكل عضو بالكونجرس عن كيفية
التصويت لصالح إسرائيل وتزود األعضاء بالبيانات والوثائق الخاصة بالمواضيع التي تعرض على

الكونجرس والتي تهم إسرائيل وتدعم وجهة نظرها ،كما أنها تعزز ذلك بالمكالمات الهاتفية والزيارات

الشخصية والتودد إلى معاوني أعضاء الكونجرس الذين يقومون بدور مهم وراء الستار من أجل عرض

مواقف خاصة واجراء اتصاالت لممثليهم ،وتركز " "AIPACأيضا على األعضاء الذين ينتمون إلى اللجان

الرئيسية للمساعدات الخارجية أو السياسية ،وعلى غيرهم من األعضاء النافذين ،وهي تحتفظ بقائمة أسماء

أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الملتزمين بالتصويت وفًقا لتعليمات اللوبي الصهيوني حيث ينال هؤالء
1

صحيفة المنار ( )2112أضواء على منظمة  AIPACاليهودية في أمريكا صاحبة التأثير األبرز واألكبر على الكونجرس.
http://www.manar.com/atemplate.php?id=3867

2
3
4

ربيع ،محمد عبد العزيز ( )1991المعونات األمريكية إلسرائيل ،الطبعة األولي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ص .119

بيومي ،محمد ( )2119أساطير في ثوب ديني وتحالف استراتيجي ،جريدة الخليج اإلماراتية ،ع  ،8674آذار ،مارس.2119 ،
إسالم ديلي ( )2119هيمنة الجمعية األمريكية اإلسرائيلية لشئون العالقات العامة  ،AIPACموقع إلكتروني .2119/3/14،
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الثناء الفوري في منشورات اللوبي ،وباإلضافة إلى ذلك ،تقدم " "AIPACمساعدات أخرى ألعضاء
الكونجرس مثل كتابات الخطابات الرسمية ،كما أنها تقوم بإجراء بحوث لهم.1

ويؤكد ذلك حديث السناتور لوغار رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ األمريكي خالل الفترة

 0986-0984عندما سئل عن رأيه في نفوذ وأساليب اللوبي الصهيوني ،قال إن التبرعات التي يقدمها
ذلك اللوبي من أجل المساهمة في تمويل الحمالت االنتخابية ألعضاء الكونغرس تعد من أهم العوامل

التي تدفع البعض إلى إهمال وجهة نظر الحكومة األمريكية عندما تتعارض مع طلبات المعونة

اإلسرائيلية .إن "مؤيدي إسرائيل في الواليات المتحدة يعتبرون من القوى النشطة ذات القدرة على إثارة
المشاكل لألعضاء الذين يخالفونهم الرأي ،ولذلك يحاول األعضاء تجنب االختالف معهم قدر اإلمكان".2

تشكل “ ”AIPACجوهر نفوذ اللوبي في الكونجرس .ويرجع نجاح “ ”AIPACإلى مقدرتها على مكافأة

أعضاء الهيئة التشريعية ومرشحي الكونجرس الذين يساندون أجندتها ،ومعاقبة من يتحدونها ،وتتحقق لجنة

 AIPACمن أن أصدقاءها يحصلون على دعم مالي قوي من عدد هائل من لجان العمل السياسي الموالية

(إلسرائيل) .أما الذين يعتبرون معادين (إلس ارئيل) ،من جهة أخرى ،فينبغي أن يكونوا على ثقة من أن

لجنة “ ”AIPACسوف توجه تبرعاتها للحملة االنتخابية إلى خصومهم السياسيين ،كما تنظم AIPAC
حمالت كتابة رسائل ،وتحث محرري الصحف على الموافقة على المرشحين الموالين (إلسرائيل).3

كما أن هنالك وسيلة مؤثرة بيد اللوبي الصهيوني وذات تأثير فاعل في االنتخابات األمريكية تتمثل بتوجيه
اتهامات العنصرية والمعاداة للسامية "الالسامية" ألي مرشح أو عضو في الكونغرس أو أي شخصية بارزة

في المجتمع السياسي األمريكي ينتقد (إسرائيل) أو دعم الواليات المتحدة األمريكية لها .بما ينعكس سلباً
على مسألة وصوله أو فوزه بالوصول إلى عضوية الكونغرس أو إعادة انتخابه مرة أخرى.4
وتتضح قوة اللوبي الصهيوني في الكونغرس من خالل االنتخابات التشريعية أوالً ،وصنع القرار داخل
الكونغرس ثانياً ،فاليهود بأعدادهم القليلة ال يمثلون قوة انتخابية قادرة على تغيير المعدالت االنتخابية في

الواليات المتحدة وذلك ال يلغي تأثير قوة (الصدى اليهودي) في االنتخابات فاليهود ال يعتمدون على
األصوات اليهودية فقط على الرغم من مشاركتهم الواسعة في االنتخابات في الواليات المتحدة مقارنة مع

باقي الفئات والشرائح االجتماعية األخرى ،إذ يقدر مشاركة اليهود باالنتخابات بـ  %91منهم ،فهم

حريصون كل الحرص على المشاركة في االنتخابات .فاللوبي الصهيوني يلجأ إلى دعم مرشحين غير
يهود ولكنهم مشهورون بتأيدهم للصهيونية وحق (إسرائيل) في الوجود ومستعدون للدفاع عنها ومن

1

موقع معراج المغاربة ( )2119اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة األمريكية.2119/4/1 ،
www.miaaraj.com/milaf/653-lobby

2

ربيع ،محمد عبد العزيز ( )1991المعونات األمريكية إلسرائيل ،الطبعة األولي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ص .121

3
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4

المسيري ،عبد الوهاب ( )2111البروتوكوالت واليهودية والصهيونية ،دار الشروق ،القاهرة ،ص .173

والدراسات االستراتيجية ،ص .29
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المالحظ أن اللجنة اإلسرائيلية األمريكية تكرس أكبر وقتها في الكابتول ،في محاولة التأثير في أعضاء
الكونغرس فيما يتعلق باألمور ذات األهمية بالنسبة للجنة باألخص فيما يخص القضايا المتعلقة بإسرائيل
وهذه اللجنة تضم كل مؤيد (إلسرائيل) بغض النظر عن الجهة التي ينتمي إليها المرشح لالنتخابات ليركز

بالدرجة األساس على مدي تأييده (إلسرائيل).1

 -2دور اللوبي الصهيوني في دعم إسرائيل:

يتمتع اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة األمريكية بقوة كبيرة في السياسية األمريكية وفي تأثيره على
َّ
تماما ،أن المساندة األمريكية (إلسرائيل) تتجاوز حدود مجموعات اللـوبي،
الكونغرس .إال أنه من الواضح ً
وهذا ما أكده رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق "إسحاق رابين" ،أثناء عمله كسفير إلسرائيل في واشنطن،
حيث قال "أعتقد أن ارتباط الشعب األمريكي وادارته بإسرائيل يفوق وزن الجالية اليهودية ونفوذها".2

استطاع اللوبي الصهيوني على مدار السنوات السابقة ،محاربة أعضاء الكونغرس األمريكيين الذين حاولوا

الوقوف إلى جانب الحق العربي في فلسطيني ،ويتهمون عضو الكونغرس الذي يقف إلى جانب الحق

الفلسطيني بمعاداته للسامية ،وكذلك في مناهضة إسرائيل ،ونجح اللوبي الصهيوني في إبعاد المشرعين

األمريكيين عن زيارة البلدان العربية ،بقدر نجاحه في عرض وجهات نظر (إسرائيل) دون سواها ،ويستخدم
اللوبي الصهيوني عبر منظماته العديدة في الواليات المتحدة ،المال الستمالة بعض أعضاء الكونغرس إلى

جانب إسرائيل ،واستطاع هذا اللوبي على الدوام الضغط على اإلدارات األمريكية ورفع حجم المساعدات

األمريكية ،إلى ( )81مليار دوالر خالل الفترة ( )1110-0950منها ( )%60على شكل مساعدات
عسكرية.3

إضافة إلى أهمية اللوبي الصهيوني في بناء عالقة خاصة بين الواليات المتحدة األمريكية واسرائيل ،أكد

بعض الباحثين األمريكيين في القضايا االستراتيجية اإلسرائيلية ،وخاصة مايكل هاندل الباحث في جامعة

هارفرد األمريكية ،بأن إسرائيل هي قاعدة انطالق مثالية من أجل القيام بعمليات في االتجاهات كافة،
ويمكن بلوغها بسهولة بطرق بحرية قصيرة عبر البحر األبيض المتوسط.

يضاف إلى ذلك أن القدرات العسكرية اإلسرائيلية تتيح (إلسرائيل) المساهمة في تقديم حماية قوة تدخل

أمريكية في الشرق األوسط ،والسبب في ذلك حسب مساعد وزير الخارجية األمريكي في عهد جونسون

"يوجين روستو"( )Eugene Rostowهو أنها ،أي إسرائيل ،نقطة النفاذ الوحيدة التي لدينا بين أوروبا

1
2
3

اوبراين ،بول ( )1986الصهيونية المسيحية ،)1948-1891( ،ترجمة على محمد ،اليمامة للنشر والتوزيع ،عمان ،ص .179
قهوجي ،حبيب ( )1979إسرائيل خنجر أمريكا ،سلسلة دراسات األرض رقم ،8دمشق ،ص.86

السهلي ،نبيل محمود ( )2111اللوبي الصهيوني في أمريكا وآليات عمله ،جريدة الشعب الجديد موقع الكتروني.
http://www.elshaab.org/thread.php?ID=6405
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الغربية و شركائنا في الشرق األقصى :استراليا ،نيوزلندا ،كوريا الجنوبية واليابان ،وبتعبير أخر فإن

إسرائيل خالفاً لدول أخرى ،تقدم تسهيالت لقوة تدخل أمريكية (مثل كينيـا وعمان ،أو حتى مصر).1
-5اللوبي الصهيوني وتوجيه السياسة الخارجية األمريكية:

المشرعون (المجلس)
تنقسم القوة السياسية في الواليات المتحدة األمريكية بين عضدين سياسيين هما ُ
والسلطة التنفيذية (الحكومة) ومن البديهي أن األفراد والمجموعات والمؤسسات التابعة للوبي ،تركز كل

جهودها على قطبي القوة هذين .كما أن المجموعات المشكلة للوبي ومن خالل اجراء استطالعات الرأي
واإلحصاءات السياسية تعمل بشكل دائم على إيصال األشخاص الموالين لها لشغل مناصب ومواقع

انتخابية ومعاونيه وبناء على هذا تقوم سياسة اللوبي الصهيوني الذكية على أساس تأمين التمويل المالي

لمرشحي االنتخابات الرئاسية ومرشحي المجلس وتعيين منفذي القانون األساسيين – والذين يوالون
السياسات االسرائيلية فى المنطقة أو على األقل أولئك األشخاص الذين ال يتمتعون برؤية عقائدية تجاه

سياسات هذا البلد -وبعبارة أخري ،من أجل الوصول الى أهدافه يسعي اللوبي الصهيوني كغيره من

المجموعات صاحبة النفوذ ،يسعي بشكل دائم لمنع قطبي القوة هذين من تشريع أية قوانين او ق اررات

مخالفة ومعارضة لمشاريعهم وبرامجهم هذا األمر دفع بقادة أمريكا لإلذعان لمشاريع وبرامج المجموعات

المشكلة للوبيات ومن ضمنها اللوبي الصهيوني القوى السياسية والمعروفة مسبقاً.2

وتعتبر أيبك أكثر اللوبيات تأثي اًر على السياسة الخارجية األمريكية ،حيث تلعب دور قناة التواصل فيما بين
المرشحين لالنتخابات وبقية مصادر التمويل االنتخابي .وعلى الرغم من أن أيبك ،وفق القواعد والقوانين
يجب أن ال تتدخل في األمور السياسية وتدعم المرشحين لالنتخابات بشكل رسمي أو تقوم بتقديم الدعم

المالي لحملة المرشح بشكل مباشر ،ال تكتفي أيبك بفعل هذا بل أنها تتجاوز هذه المحرمات لتقوم بدراسة

قدرة وأهلية المرشحين لالنتخابات بهدف تحديد مدى مالئمتهم وصالحيتهم وكذلك جمع المعلومات الالزمة

وتقديمها للجنة التنفيذية –السياسية لمؤيدي اسرائيل.3

يكتب المؤرخ ديفيد بيال حول هذا الموضوع" :قام اليهود األمريكيون بتطوير اللوبي الصهيوني منذ زمان

تعقيدا وتأثي اًر في الكونغرس االمريكي .فقاموا عن
خرب الستة أيام ،وقاموا بتحويله الى أكثر اللوبيات
ً
طريق ايجاد وتطوير شبكة وطنية ولجنة تنفيذية-سياسية بتأمين كافة تكاليف المرشحين النتخابات

المجلس المؤيدين إلسرائيل.4
1

السهلي ،نبيل محمود ( )2114اللوبي الصهيوني وسباق الرئاسة األميركي ،شبكة االنترنت لإلعالم العربي.26-18-2114 ،
http://www.amin.org/Print.php?t=opinion&id=1824
Mearsheimer, John & Stephen Walt (2007) Unrestricted Access: What the Israel lobby wants. it too often gets.
The War over Israel’s influence. (Roundtable). Foreign Policy. August.
2

3

نيا ،أمير ،ونجات ،سيد ( )2116اللوبي الصهيوني وسياسة امريكا تجاه إيران ،مجلة شؤون الشرق األوسط ،ع ،153لبنان ،ص

.135

 The Mind of The Middle Ages 200-1500 An Historical Survey, Clarendon Press, Chicago,؟ (Artz, Biale )3353
USA.
4
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وتضع آيبك احصاءات األصوات التي تم تسجيلها في الكونغرس في متناول أعضاء هذه المؤسسة لكي
يتمكنوا من اتخاذ قرار أى األشخاص سيتم تعريفه الى اللجنة التنفيذية السياسية للموالين إلسرائيل لكى يتم

تأمين تكاليف حملته االنتخابية بناء على معلومات كافية وبعبارة أخري ،المرشحون لالنتخابات أو

األعضاء الحاليين فى المجلس – والذين يعارضون السياسة االسرائيلية أو يقومون بإنتقادها – يجب عليهم
أن يتوقعوا شن أيبك حملة إعالمية واسعة النطاق عليهم.1

تأثير المنظمات اليهودية على السياسة األمريكية:

إن تقديم الدعم األمريكي المتزايد (إلسرائيل) ال يمكن تفسيره إال من خالل األدوار التي يؤديها اللوبي
الصهيوني الناشط في الواليات المتحدة والموالي (إلسرائيل) ،والذي هو عبارة عن ائتالف فضفاض

لمجموعة من األفراد والمنظمات تعمل لتوجيه السياسة األمريكية في اتجاه ُموالي (إلسرائيل) ،إذ يختلف
بعض اليهود األمريكيين مع السياسات اإلسرائيلية ،إال أن دورهم في دعمها يبرز من خالل نشاطات عدد
من المنظمات الفاعلة في الواليات المتحدة كلجنة العالقات العامة اإلسرائيلية األمريكية " ،"AIPACكما أن

شكل الحكومة األمريكية يتيح للوبي اليهودي سبال كثيرة للتأثير في السياسة الخارجية للواليات المتحدة
والذي يتمثل في ممارسة جماعات المصالح ألعمال الضغط على الممثلين المنتخبين وأعضاء السلطة

التنفيذية وتقديم التبرعات لحمالتهم االنتخابية والتصويت لهم ومحاولة صهر الرأي العام ،كما يتمتعون
بقدر كبير من النفوذ الذي ال يتناسب مع قدراتهم.2

دور مؤث اًر في توجيه السياسة الخارجية
فاللوبي الصهيوني الناشط في الواليات المتحدة األمريكية كان له ًا
تجاه الشرق األوسط وتوطيدها في مختلف المجاالت بحيث ال تبتعد عن المصالح اإلسرائيلية من خالل
ما تمارسه األقلية اليهودية ومنظماتها الفاعلة في الواليات المتحدة تجاه السياسيين األمريكيين مستخدمة

مختلف األساليب والوسا ئل بما فيها غير األخالقية عبر نشاط ما ال يقل عن ثالثين منظمة يهودية تدعم

(إسرائيل)( 3المشاقبة وشلبي.)140: 1101،

لقد أدى اللوبي الصهيوني الموالي (إلسرائيل) في الواليات المتحدة دوره على أكمل وجه بحيث أصبحت

أيضا في صيغة
السياسة الخارجية األمريكية تضع (إسرائيل) على رأس أولوياتها ،هذا األمر الذي يتجسد ً
دعم تقدمه الواليات المتحدة (إلسرائيل). 4
وتؤكد الوقائع السياسية في الواليات المتحدة األمريكية ،أن اللوبي الصهيوني أصبح يشكل أبرز مجموعات

المصالح في الواليات المتحدة األمريكية ،وأن اغلب المرشحين الستالم مناصب عليا في الواليات المتحدة،
 1نيا ،أمير ،ونجات ،سيد ( )2116اللوبي الصهيوني وسياسة امريكا تجاه إيران ،مجلة شؤون الشرق األوسط ،ع ،153لبنان ،ص .135

 2عبد السالم ،احمد لطفي ( )2115االنحياز األمريكي إلسرائيل ،دوافعه التاريخية واالجتماعية والسياسية ،مكتبة النافذة ،اإلسكندرية ،ص .232
3

المشاقبة ،أمين وشلبي ،سعد شاكر ( )2112التحديات األمنية للسياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط (مرحلة ما بعد الحرب

الباردة)  ،2118-1991دار الحامد للنشر والتوزيع ،األردن ،ص .241

 4عبد السالم ،احمد لطفي ( )2115االنحياز األمريكي إلسرائيل ،دوافعه التاريخية واالجتماعية والسياسية ،مكتبة النافذة ،اإلسكندرية ،ص .233
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يصغون بعناية إلى الرغبات التي يطرحها اللوبي الصهيوني ،ويعملون على تنفيذها عند استالمهم
لمسؤولياتهم الحكومية ،كما يطالب اللوبي الصهيوني الحكومة األمريكية بمعاملة (إسرائيل) كما لو كانت

الوالية الواحدة والخمسون ،مستندين على مواقف النخب السياسية المنتمية إلى الحزبين الديمقراطي

والجمهوري معاً ،والتي يخشون من قبضة اللوبي حيث يعلم جميع السياسيين أن من يعترض على

سياسات وتوجهات اللوبي الصهيوني ال يملك حظاً كبي اًر فى أن يصبح رئيساً للواليات المتحدة األمريكية.1

ويمكن القول أن (إسرائيل) هي التي تحرك اللعبة السياسية الخارجية في البيت األبيض وليس العكس كما
يعتقد البعض من خالل جماعات الضغط اليهودية والمتحمسة (إلسرائيل) في مجلسي الشيوخ والنواب

والمنظمات اليهودية المتعاطفة مع (إسرائيل) كاللجنة األمريكية اإلسرائيلية للشؤون العام  AIPACومن

خالل مندوبيها الدائمين في البنتاجون والبيت األبيض والذين يكون والئهم لحكومة تل أبيب أضعاف مضاعفة

من والئهم لحكومتهم المركزية في واشنطن .2

وترى الباحثة أن الحركة الصهيونية أُسست إلنشاء العديد من المنظمات والنوادي اليهودي بين أفراد
الجالية الصهيونية في الواليات المتحدة األمريكية ،وأداء تلك المنظمات والمؤسسات هو خدمة التوجهات
الصهيونية ،ودعم خطوات اسرائيل في المنطقة العربية ،بين أن للجنة إيباك األمريكية اليهودية الدور

األبرز في التأثير في اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة األمريكية ،وكذلك في االنتخابات األمريكية،

وعالقات الواليات المتحدة الخارجية خاصة مع اسرائيل ،التي بقيت على عالقة استراتيجية مع الواليات

المتحدة األمريكية ،فاللوبي اليهودي هناك تأثير كبير عبر رأسماله وبالتالي نفوذه المنظم من خالل

المنظمات اليهودية المذكورة ،فضال عن دور اسرائيل في إطار المصالح األمريكية فى الشرق األوسط،

فهناك تداخل بين أهداف اللوبي اليهودي وأهداف االدارة األمريكية .االمر الذي يفسر العالقة المتميزة

واالستثنائية في إطار العالقات الدولية في سياقها التاريخي .ومن شبه المؤكد أن العالقات ستبقي متينة

واستراتيجية بين الواليات المتحدة األمريكية واسرائيل في المدى المنظور ،حيث ما زالت اسرائيل تحقق
مصالح امريكا في المنطقة .وقد يساعد نفوذ اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة والمنظمات اليهودية

المختلفة هناك وفى المقدمة منها لجنة إيباك في إبقاء البوصلة األمريكية متجهة نحو ترسيخ وتعزيز

العالقة مع اسرائيل.

إن الحركة الصهيونية أَسست إلنشاء العديد من المنظمـ ــات والنوادي اليهودية بين أفراد الجالية اليهودية
في الواليات المتحدة األمريكية ،وأداء تلك المنظمات و المؤسسات هو خدمة التوجهات الصهيونية ،ودعم

خطوات (إسرائيل) في المنطقة العربية ،بيد أن للجنة " "AIPACاألمريكية اليهودية الدور األبرز في التأثير
1

المشاقبة ،أمين وشلبي ،سعد شاكر ( )2112التحديات األمنية للسياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط (مرحلة ما بعد الحرب

الباردة)  ،2118-1991دار الحامد للنشر والتوزيع ،األردن ،ص .243

2

الكيومي ،محمد ( )2111اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة األمريكية ،الحوار المتمدن.2111/11/11،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=279099
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في اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة األمريكية ،وكذلك في االنتخابات األمريكية ،وعالقات الواليات
المتحدة الخارجية خاصة مع (إسرائيل) ،التي بقيت على عالقة استراتيجية مع الواليات المتحدة األمريكية،

فللوبي الصهيوني هناك تأثير كبير عبر رأسماله وبالتالي نفوذه المنظم من خالل المنظمات اليهودية

فضال عن دور إسرائيل في إطار المصالح األمريكية في الشرق األوسط ،فهناك تداخل بين
المذكورة،
ً
أهداف اللوبي الصهيوني واإلدارة األمريكية األمر الذي يفسر العالقة المتميزة واالستثنائية في إطار

العالقات الدولية الراهنة ،وقد تبقى العالقات متينة واستراتيجية بين الواليات المتحدة األمريكية و(إسرائيل)،
على األقل في المدى المنظور ،حيث ما زالت إسرائيل تحقق مصالح أمريكية في المنطقة ،إضافة إلى

نفوذ اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة والمنظمات اليهودية المختلفة هناك وفي المقدمة منها لجنة
 ،AIPACفالواليات المتحدة هي بمثابة البلد األم للكيان الصهيوني في كافة الميادين.

ثال ًثا -المحور الثالث :ما مدى تأثير العالقات األمريكية-االسرائيلية في فترة الفترة  4112-4112على
دور األمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية:

مقدمة:

يعتبر حفظ األمن واالستقرار الدوليين في العالم ومن ضمنها حفظ السالم في الشرق األوسط وحل الصراع

العربي-االسرائيلي ،أحد أهم المهمات الهامة لألمم المتحدة ،ومن خالل النظر في الق اررات العديدة التي
أصدرتها األمم المتحدة من خالل مجلس األمن والجمعي العامة ،نرى أنها ال زالت مهام نظرية ،حيث
يخضع تطبيق تلك الق اررات لضغط القوى األقوى في مجلس األمن والمصالح الذاتية لتلك القوى.

ولمجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة تاريخ طويل من الق اررات التي اتخذتها تجاه القضية

الفلسطينية منذ بدايتها برغم أن ق ارراتها ليست ملزمة للدول الكبرى ،ومن أهم تلك الق اررات الخاصة بفترة

الدراسة ما يلي:

 قرار مجلس األمن الصادر في  23ديسمبر/كانون األول  ،2116ويؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطناتفي األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام - 1967بما فيها القدس الشرقية-ليس له أي شرعية قانونية،

ومطالبة إسرائيل بوقف فوري لجميع األنشطة االستيطانية وعدم االعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من
يونيو/حزيران .1967
 -قرار مجلس األمن الصادر في  18ديسمبر /كانون األول  ،2117والخاص بالتصويت على مشروع

ترمب االعتراف بالقدس
قرار مصري في مجلس األمن الدولي يرفض إعالن الرئيس األميركي دونالد ا
عاصمة إلسرائيل ،وقد نال موافقة جميع الدول األعضاء في المجلس ،باستثناء الواليات المتحدة التي

استخدمت الفيتو ضده ،في ما تعهد الفلسطينيون بالتوجه نحو الجمعية العامة لألمم المتحدة إلدانة قرار

ترمب.
ا
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 قرار الجمعية العامة الصادر في السادس من ديسمبر/كانون الثاني  ،2116ويتضمن التأكيد على أناتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في  12أغسطس/آب  ،1949تنطبق على
األرض الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس الشرقية.

 قرار الجمعية العامة الصادر في  19ديسمبر/كانون األول  :2117الذي يؤكد حق الفلسطينيين فيتقرير المصير حصل على تأييد  176دولة ومعارضة سبع دول -بينها إسرائيل وأميركا-وامتناع أربع.
 -قرار الجمعية العامة الصادر في  21ديسمبر/كانون األول  :2117الذي يؤكد حق الفلسطينيين في

استغالل مواردهم الطبيعية.

 قرار الجمعية العامة الصادر في  21ديسمبر/كانون األول  :2117الذي يرفض أي إجراءات لتغييرالوضع في القدس ،وهو ما يعني رفض القرار األميركي اعتبار المدينة المقدسة عاصمة إلسرائيل .ومن
مجموع  193دولة في الجمعية العامة ،أيدت  128القرار الذي قدمته اليمن وتركيا بالنيابة عن المجموعة
العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي ،وصوتت ضد القرار تسع دول ،هي الواليات المتحدة واسرائيل وتوغو
وغواتيماال وهندوراس وجزر مارشال وميكرونيزيا وباالو وناورو .وامتنع عن التصويت  35دولة ،منها كندا

وأستراليا والمكسيك واألرجنتين وبولندا والمجر ،بينما غابت عن االجتماع  21دولة.

تعد الواليات البلد الذي ال غنى عنه بالنسبة إلسرائيل ،والذي ال يمكن تعويضه في المستقبل المنظور ،إذ
أن الواليات المتحدة استخدمت نفوذها الدبلوماسي في العديد من المنابر الدولية من أجل حماية إسرائيل
من عدد ال نهاية له من الق اررات التي صدرت ضدها ،فيما يتعلق بمسار السالم ،باإلضافة إلى حمايتها

فيما يخص قدراتها النووية غير المعلنة .من جهة أخرى ،لم ُيبد أي بلد آخر دائم العضوية في مجلس
األمن استعدادا مماثال الستخدام حق النقض الفيتو ،مثلما فعلت الواليات المتحدة لحماية إسرائيل من

الق اررات األممية ،والعقوبات المحتملة ،حتى لو تعلق األمر بالسياسات التي تعارضها واشنطن.

 .1فترة الرئيس أوباما:

اختلفت رؤى ونظرة أوباما وموقفه من القضية الفلسطينية خالل فترة عمله السياسي قبل وصوله إلى
مجلس الشيوخ عام 2115م ،فقد أشارت العديد من التقارير إلى أن أوباما بدأ حياته السياسية متعاطفا
نوعا ما مع الفلسطينيين ،وأنه كان ينادي بسياسة أميركية أكثر توازنا نحو الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي،

وأنه كان أقرب إلى طروحات تيار السالم داخل المعسكر اإلسرائيلي ،فقد انتقد خالل حملته االنتخابية

للكونجرس األمريكي عام  2111م إدارة الرئيس كلينتون لدعمها غير المشروط لالحتالل اإلسرائيلي،
مطالبا إياها بتبني مواقف أكثر حيادية بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني ،وانتقاده عام  2114م لجدار
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الفصل الذي كانت تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ،وتصريحاته خالل حملته االنتخابية" :ما من أحد

عانى أكثر من الشعب الفلسطيني".1

وقد سارع أوباما بعد تأمينه لموقع المرشح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة األمريكية في تبديد الشكوك

التي أثيرت حوله خالل الحملة االنتخابية التمهيدية للحزب الديمقراطي ،وبخاصة من قبل منافسته هيالري

كلينتون ،بأنه شخص ال يمكن الوثوق به كصديق لـ "إسرائيل".2

وقد استغلت حملتا كلينتون وجون ماكين المرشح للرئاسة األمريكية عن الحزب الجمهوري في انتخابات

 2118م ،جملة من التصريحات والمواقف السابقة لدخول أوباما إلى مجلس الشيوخ األمريكي أوائل عام
 2115م ،والتي يمكن أن يستشف منها تعاطفه مع قضايا الشعب الفلسطيني ،وقد ربطته عالقات
بناشطين فلسطينيين مثل إدوارد سعيد ورشيد الخالدي ،3حيث نشرت حملته االنتخابية سجله التصويتي في

مجلس الشيوخ لصالح أي قرار يصب بطريقة أو بأخرى في مصلحة "إسرائيل" ،وأوضحت أن لغته ومواقفه
حيال الصراع العربي اإلسرائيلي كانت تتسم باالنحياز التام ل "إسرائيل".4

أما في المحافل الدولية ،فال شيء يظهر تبعية إسرائيل للدعم األمريكي على غرار القلق والغضب الذي
عبر عنه اإلسرائيليون عندما امتنعت واشنطن عن التدخل ألول مرة ،ضد قرار لمجلس األمن الذي يدين

إقامة المستوطنات في كانون األول /ديسمبر  .2116ومع تزايد العزلة الدولية التي تعاني منها إسرائيل،
فإن حاجتها للغطاء الدبلوماسي األمريكي بلغت أوجها.5

فألول مرة منذ  36عاما ،صوت  14عضوا في مجلس األمن لصالح القرار ،في حين امتنعت الواليات
المتحدة األميركية لوحدها عن التصويت .وكانت دول السينغال وماليزيا وفنزويال ونيوزلندا تقدمت بمشروع

قرار ضد االستيطان لمجلس األمن الدولي للتصويت عليه ،بعدما كان من المفترض أن تطرح مصر
الملف في مجلس األمن ،إال أنها أعلنت عن سحبه قبل طرحه بساعات ،على ما يبدو إثر ضغوط
مورست عليها.

وتعقيبا على هذا القرار ،فقد أعلن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامين نتنياهو ،أن تل أبيب لن تنفذ
ً
ق ارر مجلس األمن بشأن االستيطان ،واعتبرت موقف ادارة الرئيس اوباما مغاي اًر للسياسة األمريكية تجاه

اسرائيل والمعروف عنها بأنها مدافعة دائماً عن المواقف االسرائيلية حيث قال مكتب رئيس الوزراء
Becker, Jo and Christopher Drew (2008): “Pragmatic Politics, Forged on the South Side”, The New York
Times, 11 May.
2
Rutenberg, Jim and Jeff Zeleny (2008) : , “Obama Seeks to Clarify His Stance on Diplomacy,” The
International Herald Tribune, 30 May 2008, p5.
3
Wallsten, Peter (2008) “Allies of Palestinians See a Friend in Obama; They Consider Him Receptive Despite
His Clear Support of Israel,” Los Angeles Times, 10 April.
1

4
5

التقرير االستراتيجي الفلسطيني ( :)2119مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،الطبعة األولى ،بيروت ،لبنان ،ص.3
فرايليخ ،تشارلز تشاك ( )2117هل يمكن لـ"إسرائيل" المحافظة على وجودها دون أمريكا؟،2117/7/16 ،

https://www.noonpost.org/content/18881
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االسرائيلي بنيامين نتنياهو" :إدارة الرئيس األمريكي ،باراك أوباما ،لم تكتف بعدم الدفاع عن إسرائيل
وحسب ،بل تعاونت (ضدها) خلف الكواليس .إسرائيل تتطلع إلى العمل مع الرئيس األمريكي المنتخب

دونالد ترامب إلبطال أضرار (هذا) القرار السخيف".1

ويعد الموقف األمريكي هذا تحركا ناد ار من واشنطن التي عادة ما تدافع عن إسرائيل أمام مثل هذه

القررات ،فيما اعتبر مراقبون هذا الموقف "طلقة الوداع" من الرئيس األمريكي ،باراك أوباما الذي ازدادت
ا
عالقته توت ار برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 .2فترة دونالد ترامب:

شهدت العالقة بين إسرائيل وأمريكا بعد استالم دونالد ترامب منصبه كرئيس الواليات المتحدة األمريكية،
تحسن كبير بعد ان شابها فتور نسبي في زمن الرئيس السابق باراك اوباما ،خاصة بعد أن امتنعت

الواليات المتحدة األمريكية عن إفشال القرار األممي رقم  2334لمجلس األمن الدولي الذي أدان سياسة
االستيطان اإلسرائيلية ،ولم تستخدم الفيتو كما هو معتاد لتحمي إسرائيل.

ولقد كانت أولى مواقف الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،تجاه ق اررات األمم المتحدة ،رفضه لعدم استخدام

واشنطن لحق النقض الفيتو ،تجاه قرار مجلس األمن بوقف االستيطان اإلسرائيلي في األراضي
الفلسطينية ،حيث عبر الرئيس ترامب في تصريح له قبيل تسلم مهامه كرئيس للواليات المتحدة " :أن

األمور ستكون مختلفة بعد أن أتولى مهام منصبي في  21يناير/كانون الثاني المقبل".2

وهذا يؤكد مدى حرص ترامب على تعزيز العالقات األمريكية االسرائيلية من أجل التأثير على ق اررات

االمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية بما يتوافق والمصالح االسرائيلية.

يعتبر وصول ترامب الذي يعد اهم صديق لنتانياهو وباقي المتطرفين في اسرائيل الى كرسي الرئاسة،

مكسب كبير ساهم بازدياد قوة إسرائيل في المنطقة ،خصوصا وان الواليات المتحدة وعدت إسرائيل بتقديم
الدعم الكامل داخل األمم المتحدة مستقبال .وعدت ايضا بمنع صدور اي قرار ضج المصالح االسرائيلية
في األمم المتحدة.3

يحا من واشنطن بأن القدس عاصمة لـ"إسرائيل" وهذا األمر ليس بمستغرب
ويعد قرار ترامب اعت ارًفا صر ً
في ظل العالقات التي تربط بين واشنطن وتل أبيب ،غير أنه ووفق خبراء القانون الدولي فارغ من تأثيره
القانوني كونه يستند إلى مخالفة واضحة للق اررات والمواثيق الدولية ،وان كان على أرض الواقع سيعطي تل

أبيب الضوء األخضر لبسط المزيد من نفوذها داخل المدينة ،كما تم اإلشارة إلى ذلك .حيث يخالف القرار
1

هنية ،محمد ( )2116ما هي أهم ق اررات قضية فلسطين في األمم المتحدة ؟24 ،ديسمبر ،وكالة شهاب
http://shehab.ps/post/51043356

 2هنية ،محمد ( )2116ما هي أهم ق اررات قضية فلسطين في األمم المتحدة ؟24 ،ديسمبر ،وكالة شهاب
http://shehab.ps/post/51043356
3

رويح ،عبد االمير ( )2117إسرائيل وأمريكا في عهد ترامب :وافق شن طبقة2117/2/7 ،
https://annabaa.org/arabic/reports/9771
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ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي ،الذي يحرم احتالل أراضي الغير بالقوة ،بل ويحرم الميثاق مجرد
التهديد باستخدام القوة في العالقات الدولية ،إضافة إلى تعارضه مع قرار التقسيم ( )181الصادر عن
الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  29من نوفمبر  ،1947والقاضي بقيام دولتين (يهودية وفلسطينية)،
خاصا.1
ومنح القدس وضعا قانونياً ًّ

وبعيدا عن األهداف التي سعى ترامب من خاللها التخاذ هذا القرار في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطاً
ً
داخلية تهدد مستقبله السياسي داخل البيت األبيض ،ومحاوالته لكسب دعم وتأييد اليهود األمريكان داخل
أجهزة الدولة الحساسة عبر مغازلة فجة ،حيث تعتبر هذه الخطوة مخالفة لكل القوانين واالعراف الدولية
ولق اررات األمم المتحدة الخاصة بالقدس.

وكان ضربة قوية للقرار األمريكي عندما تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة في جلستها الطارئة بنيويورك

الخميس ق ار ار تقدمت بمشروعه تركيا واليمن ويرفض إعالن الرئيس دونالد ترامب القدس عاصمة إلسرائيل.
وصوتت  128دولة لصالح القرار وعارضته تسع بينما امتنعت  35دولة عن التصويت .ويطالب القرار

الواليات المتحدة بالتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة إلسرائيل ويدعو جميع الدول إلى االمتناع عن
إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس.

حيث دافعت المندوبة األميركية في األمم المتحدة نيكي هيلي عن القرار الذي اتخذه ترامب وقالت هو
تنفيذ إلرادة الشعب األميركي طبقا للقانون الصادر عام  1995والذي يعتبر القدس عاصمة إلسرائيل

ويدعو إلى نقل السفارة األميركية من تل أبيب إليها .وجددت هيلي القول إن الخطوة التي اتخذها ترامب

تمثل تنفيذا إلرادة الشعب األميركي طبقا للقانون الصادر في  ،1995موضحة أن القرار ال يستبعد حل

الدولتين وليس له أي تأثير سلبي على عملية السالم.2

ولقد رفضت اسرائيل القرار ،حيث أكدت من خالل بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي

بنيامين نتنياهو بأن "إسرائيل ترفض قرار األمم المتحدة ،وفي موازاة ذلك تعبر إسرائيل عن رضاها عن

الدول الكثيرة التي لم تصوت لصالح هذا القرار" .وأضاف البيان" :إسرائيل تشكر الرئيس ترامب على
موقفه الداعم للقدس الذي ال لبس فيه ،وتشكر الدول التي صوتت مع إسرائيل ومع الحقيقة" .وصوتت 9

دولة فقط ضد القرار فيما امتنعت  35دولة عن التصويت مقابل موافقة أغلبية  128عضوا باألمم

المتحدة.3
1

عنان ،عماد ( )2117وعد ترامب :كيف سيتأثر الوضع القانوني للقدس بقرار نقل السفارة؟2117/1/7 ،
https://www.noonpost.org/content/21058

2

قناة الحرة ( )2117الجمعية العامة لألمم المتحدة ترفض اإلعالن األميركي بشأن القدس،
.)https://www.alhurra.com/a/general-assembly-Jerusalem-vote/409311.html ،3352/53/35

3

قناة العربية ( )2117إسرائيل ترفض قرار األمم المتحدة بشأن القدس ..والسلطة الفلسطينية :حدث تاريخي 21 ،ديسمبر/كانون

األول.

https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/12/21/un-jerusalem-trump-israel-palestinian-authority
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وقبيل صدور القرار قام الرئيس االمريكي ترامب بالتهديد بقطع المساعدات األمريكية عن الدول التي

صوتت لصالح المشروع في األمم المتحدة ،قائال" :نحن ال نعبأ بذلك ،ولكن الوضع لن يكون مثل

الماضي عندما كان يمكنهم التصويت ضدنا ثم يحصلون على مئات الماليين من الدوالرات من الواليات

المتحدة" .وأضاف أن "شعبنا سئم من استغالل بالدنا ولن نسمح باستغاللها بعد اآلن".1

وفعليًّا فقد بدأ الرئيس االمريكي بتنفيذ تهديداته وهذا واضح من خالل التلويح بقطع المساعدات عن
السلطة الوطنية الفلسطينية ،وتقليص الدعم المقدم لالنروا ،ويعتبر ذلك تأكيد على الدعم االمريكي

للمصالح االسرائيلية والوقوف ضد اى قرار يعرض تلك المصالح للخطر.

ويتضح مما سبق أن عالقة الواليات المتحدة (بإسرائيل) عالقة مصلحة متبادلة وتحالف استراتيجي نما

وتطور بفعل مجموعة من العوامل الثابتة والمتغيرة في السياسة األمريكية الداخلية والخارجية( .فإسرائيل)

تجد في الواليات المتحدة حاض ار ومستقبال خير سند وحليف في كل المجاالت من جهة ،والواليات المتحدة

تعتمد من جهة أخرى على (اسرائيل) في سياستها االستراتيجية .ومما ال ريب فيه أن مجموعات الضغط
الصهيونية تلعب دو ار كبي ار في السياسة األمريكية بتغلغلها ،ان لم تقل سيطرتها على أهم عاملين في
صياغة القرار السياسي األمريكي ،ونعني بهما المال واالعالم .ونتيجة لذلك تجد الحركة الصهيونية حلفاء

أقوياء لها في الحزبين الرئيسين ،الجمهوري والديمقراطي ،الذين يتبارى أعضاؤهما من رؤساء ونواب

رؤساء وشيوخ وممثلين بنسب متفاوتة في الدرجة ال في التوعية في دعم (اسرائيل) واالصرار على الحفاظ

على أمنها ،بل توسيعها .ولكن الصحيح أيضا أن االستراتيجية األمريكية الشرق أوسطية تعتمد على
(إسرائيل) كمخفر أمامي لحراسة مصالحها الحيوية في المنطقة العربية سواء ما تصل من هذه المصالح
بموقع المنطقة االستراتيجي أو ما تعلق بأبعادها عن النفوذ السوفييتي وما دخل في صيانة االستثمارات

األمريكية النفطية والمالية وغيرها.

النتائج والتوصيات:

أوًال -النتائج:

 لمجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة تاريخ طويل من الق اررات الغير ملزمة للدول الكبرى التياتخذتها تجاه القضية الفلسطينية منذ بدايتها.

 تبين مدى حرص إدارة الرئيس ترامب على تعزيز العالقات األمريكية االسرائيلية من أجل التأثير علىق اررات االمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية بما يتوافق والمصالح االسرائيلية.

 تحاول االدارة األمريكية استخدام المساعدات األمريكية للدول األخرى كورقة ضغط عليها لتحقيق اهدافهاومصالحها ومصالح اسرائيل في االمم المتحدة.

1

قناة العربية ( )2117إسرائيل ترفض قرار األمم المتحدة بشأن القدس ..والسلطة الفلسطينية :حدث تاريخي 21 ،ديسمبر/كانون

األول.

https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/12/21/un-jerusalem-trump-israel-palestinian-authority
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 تعاظمت الرغبة األمريكية في استمرار دعم اسرائيل ،وأمنها ،وديمومته ،وشكل ذلك أحد الثوابت السياسيةواالستراتيجية بعيدة المدى ازاء المنطقة ،فقد مثلت اسرائيل عنصر االرتكاز للسياسة األمريكية ،وكفلت
الواليات المتحدة تفوقها النوعي في كافة المجاالت ،وعملت على تطوير تحالفها االستراتيجي معها لمزيد

من اختالل موازين القوي لصالح اسرائيل ،كونها تشكل قاعدة متقدمة لحماية المصالح األمريكية في

المنطقة.

 سعي الرئيس اوباما الى اعطاء األولوية لحل الصراع العربي-االسرائيلي حماية للمصالح األمريكية فيالمنطقة وتحسيناً لصورة الواليات المتحدة األمريكية في العالم العربي لذلك عمل على تحريك عملية السالم
على المسار الفلسطيني بتعيين السيناتور جورج ميتشل مبعوثاً خاصا للسالم في الشرق األوسط.

 شهدت العالقة بين إسرائيل والواليات المتحدة فتور نسبي في زمن الرئيس السابق باراك اوباما ،خاصة بعدأن امتنعت الواليات المتحدة األمريكية عن إفشال القرار األممي رقم  2334لمجلس األمن الدولي الذي
أدان سياسة االستيطان اإلسرائيلية ،ولم تستخدم الفيتو كما هو معتاد لتحمي إسرائيل.

 يعتبر وصول ترامب لكرسي الرئاسة ،مكسب كبير للعالقات األمريكية االسرائيلية حيث ساهم بازدياد قوةإسرائيل في المنطقة ،حيث عكفت ادارة ترامب على تقديم الدعم الكامل داخل األمم المتحدة .وعدت ايضا
بمنع صدور اي قرار ضج المصالح االسرائيلية في األمم المتحدة.
ثانيا -التوصيات:
ً

 بناء جبهة فلسطينية داخلية على أسس وطنية ،تتفق على برنامج وطني موحد يعيد التأكيد على الحقوقالوطنية الفلسطينية ،وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مستقبله السياسي ،ويصون القرار الوطني
المستقل ،ومن شأن ذلك أن يزيد من حجم التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية.

 تشكيل موقف عربي موحد إزاء الدور األمريكي في األمم المتحدة ،لحمله على تبني حلول أكثر انصافاًللحقوق الفلسطينية ،ودفعه إلى ممارسة ضغوط مؤثرة على اسرائيل لجهة اقرارها بحق الشعب الفلسطيني
في تقرير مصيره ،وبناء دولته المستقلة على حدود عام .1967

 عدم المراهنة على اإلدارة األمريكية في إحداث أي تغيرات إيجابية لصالح الفلسطينيين أو في الضغطعلى "إسرائيل".

 التأكيد على تقوية الصف الداخلي الفلسطيني واعادة ترتيب البيت الفلسطيني حماي ًة للحق الفلسطيني فيمواجهة الضغوط المحتملة .من خالل انجاز ملف المصالحة الوطنية ،وانهاء حالة االنقسام السياسي،
بما يعزز موقف المفاوض الفلسطيني في أي مفاوضات مستقبلية .ألن الراعي للمفاوضات هو الواليات

المتحدة ،فيجب أن يظهر الفلسطينيون موحدون.

 تنشيط العمل السياسي واإلعالمي لدعم القضية الفلسطينية عربياً واسالمياً ودوليًّا ،وايجاد بيئة إيجابيةأوسع مناصرة للحقوق والثوابت الفلسطينية.
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ِ
الم َّ
ِ
األول – جامع ُة اإلسراء
خريط ُة
حكمِ َّ
الطريق الصادرة عن المؤتمر العلمي الدولي ُ
المنعقد تحت عنوان:

األمم المتحد ُة والقضي ُة الفلسطينيةِْ ..
يات وفرص
تحد ٌ
ُ
(غزة ،ما بين  6-5شباط/فبراير )2111
في ظل المخاطر ِ
الجدية التي تواجه شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية ،خاص ًة في ضوء التطورات
َ
األخيرة التي َّ
تمثل ْت باالعتراف األمريكي بالقدس عاصمة إلسرائيل ،وقرِار نقل السفارة األمريكية إليها،
ِ
وتضعها
تتجاوز الحقو َق الوطني َة الفلسطيني َة المشروعة،
التداول الرسمي لما ُيعرف "بصفقة القرن" ،التي
و
ُ
ُ
ِ
ِ
خطر التصفية ،بالتز ِ
ِ
تهويد مدينة
تصاعد اإلجراءات والسياسات اإلسرائيلية التي تهدف إلى
امن مع
أمام
َ
ابتالع أكبر مساحة من الضفة الغربية ،وتشريع ذلك ،من خالل ق اررات إجرائية وقانونية ،تُ ِ
كر ُس
القدس ،و ِ

صُبو إليها.
اال
َ
حتالل والتوس َع واالستيطان على حساب أراضي الدولة الفلسطينية التي َن ْ

إن الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر ،هو مناقشة القضية الوطنية الفلسطينية ،وعالقتها مع المؤسسة
الدولية األولى على الصعيد العالمي (األمم المتحدة) ،وآلية التعامل الفلسطيني معها ،مناقشة علمية ،وبناء
استراتيجية تعامل على هذا األساس ،بما ُيعظم اإلنجازات التي تخدم هدفنا الوطني في التحرر واالستقالل
والعودة ،واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
لقد تم االستناد في كتابة هذه الخريطة بشكل رئيسي على األبحاث المقدمة من قبل الباحثين المشاركين
طرحت خالل يومي المؤتمر ،وعليه تناولت
من فلسطين وخارجها ،باإلضافة إلى الكلمات والتعقيبات التي ُ
الخارطة أربعة محاور رئيسية؛
أولها :ضرورة ترتيب وتحصين الوضع الداخلي الفلسطيني ،من خالل إعادة إصالح المؤسسات
الفلسطينية ،وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية ،وانهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ،واالتفاق
على استراتيجية وطنية شاملة ،للتعامل مع الوضعين الداخلي والخارجي.
ثانيها :الوجود الصهيوني في سياق تحالفه مع القوى االستعمارية القديمة – الجديدة ،على أرض فلسطين،
ال يستهدف الفلسطينيين وحدهم ،بل هو مؤسس للسيطرة على كل الوطن العربي ومقدراته وثرواته
ومقدساته ،وابقاء شعوبه رهن الفقر والتخلف والتجزئة ،وعليه فالقضية الفلسطينية من هذه الزاوية قضية
عربية واسالمية.
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اع نزيه
ثالثًا -أثبتت تجربة ما يزيد عن ربع قرن من المفاوضات ،أن الواليات المتحدة األمريكية ،لم تكن ر ٍ
لعملية السالم ،بل رعت المصالح اإلسرائيلية فيها ،من خالل انحيازها التام إلسرائيل ،وعليه ،فإن

تحمل األمم المتحدة لمسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية ،على قاعدة السعي إلنفاذ الق اررات
المطلوب هو َ
ذات الصلة بها ،وتضمن له الحق في الدولة والعودة وتقرير المصير.
ابعا -إن التعاطي مع األمم المتحدة ،في ظل نظام دولي متغير ،وال تزال فيه سطوة كبيرة للواليات
رً
المتحدة األمريكية عليها ،يحتاج منا كفلسطينيين إلى اشتقاق آليات عمل سياسية ودبلوماسية تتعامل
بكفاءة عالية واقتدار كبير مع الفرص المتاحة ،كما التحديات القائمة.
إن خريطة الطريق ،ال تمثل سوى خطوط عمل عريضة ،بحاجة للجان عمل متخصصة ،ذات كفاءة وقدرة
واستعداد ،لتحولها إلى خطط وخطوات عمل تفصيلية ،بما يضعها حيز التنفيذ.
محاور الخريطة
أوًال  -العام ُل َّ
الداخلي ..تأثيره وتأثره بالعوامل الخارجية:
يحتاج إلى توفير بيئة داخلية صحيَّة،
حي مع العوامل الخارجية ،ومنها األمم المتحدة،
إن التعامل الص َّ
ُ
ِ
ِ
التعامل مع التحديات
تكز أساسي في القدرة على
ومناعة الجبهة الداخلية
انطالًقا من َك ْو ِن قوِة
ووحدِتها مر ٌ
َ
ٌ
اع في إنجاز التالي:
المنتصبة كما الفرص المتاحة أمام القضية الفلسطينية ،وهذا
يتطلب اإلسر َ
ُ
وتذليل كافة
العمل الحثيث على تطبيق اتفاق المصالحة،
ُ
إنهاء االنقسام الفلسطيني -الفلسطيني ،و ُ
ُ -1
جديا لبناء وحدة وطنية حقيقية.
العقبات التي
تعترض ذلك ،بما يشكل َم ْد ً
ُ
خال ً
ِ
ِ
صالح وتطوير وتجديد مؤسساتها،
هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية ،وا
إعادة
 -2ضرورةُ العمل على
ِ
ِ
يضمن مشارك َة كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني فيها،
توحيد أُطرها واتحاداتها ،بما
كما
ُ
االعتبار لدورها وأدائها ومكانتها المادية والتمثيلية والمعنوية للشعب الفلسطيني داخل
ويعيد
ُ
َ
فلسطين وفي مواقع اللجوء ،حتى يكون لديها القدرة واالستعدادية للتعامل مع االستحقاقات
السياسية اإليجابية والسلبية في آن.

ٍ
 -3االتفاق وطنياً على استر ٍ
وموح ٍ
دة تُ ِ
وموجها للعمل الوطني والمؤسساتي
ناظما
شك ُل
شاملة
اتيجية
َّ
ُ
ً
ً
الفلسطيني.
توحيد الموقف كما الخطاب الفلسطيني في إدارة الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي على كافة
-4
ُ

الجبهات السياسية والدبلوماسية والشعبية (الرسمية وغير الرسمية) ،ويكون ركيزة هذا الموقف
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ِ
ِ
ِ
ِ
المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها
الفلسطينية
دولته
إقامة
تأكيدا على حق شعبنا في
والخطاب
ً
القدس ،كما التأكيد على عزل ومقاطعة دولة االحتالل من قبل الدول والمنظمات التي اعترفت

مقابل اإلقرِار بالحقوق الفلسطينية ،وخاص ًة قرَار ْي الجمعية العامة لألمم المتحدة 181
"بإسرائيل"
َ

لعام  1947و 194لعام .1948

ِ
بهدف فضح سياسات
دعم القائ ِم منها
 -5العم ُل على بناء مؤسسات مدنية وحقوقية متخصصة ،كما ُ
االحتالل ،واجر ِ
ِ
اءاته التي تتنافى مع المو ِ
وحق الشعوب في تقرير
اثيق والمعاهدات الدولية،
مصيرها ،بحيث يكون
أداة فاعل ًة وضاغطة ،خاصة
خطابها َّ
معا؛ لتكون ً
ُ
موج ًها للشعوب والدول ً
ِ
اء في منظمة
لكسر حالة االحتكار الذي تمثله
على الدول الوازنة ،وبما يفتح
ُ
الدول الكبرى سو ً
ِ
ِ
وبالتحديد من ِق َب ِل الواليات المتحدة
تعاطيها مع القضية الفلسطينية،
األمم المتحدة أو في

األمريكية.

ِ
ِ
ِ
ومنظمات المجتمع المدني بالتواصل مع
السلطة الفلسطينية
منظمة التحرير الفلسطينية و
 -6شروعُ
ِ
وتشكيل "لوبيات" ضغط وتأثير على
الجاليات الفلسطينية والعربية في مختلف دول العالم،
صانعي القرار في كافة دول العالم والدول المؤثرة منها بالذات.
االستثمار في الكفاءات والمهارات الفلسطينية في مجاالت السياسة والعالقات الدولية والمجاالت
-7
ُ
ٍ
فل لهم القدرة على التحرك في كافة المحافل
القانونية والحقوقية ،من خالل ُخطط وبر َ
امج عمل ،تَ ْك ُ
أمميا.
الدولية للمطالبة بالحقوق الفلسطينية المشروعة والمكفولة ً

ٍ
سياسة إعالمية
وتوجيه
ترسيخ
انتهاج و
يقع على عاتق منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
ُ
ُ
ُ
ُ -8
ٍ
المتفق عليها ،وأن يكو َن لديها القدرةُ على مخاطبة الرأي
مشتقة من الرؤية االستراتيجية
واضحة
ُ
العام المحلي واإلقليمي والدولي.

 -9تقديم الدعم المادي والمعنوي ألبناء شعبنا الفلسطيني في ٍ
َّ
المهد َد ِة
كل من الضفة والقدس،
ُ
يعزز من صمودهم ومواجهة السياسات
أراضيهم وبيوِتهم للمصادرة واالستيالء والهدم ،بما
ُ
واإلجراءات االحتاللية التوسعيَّة.

ِ
ِ
ُمميا في ممارسة كافة أشكال النضال السياسية والشعبية
ضمان وصيان ُة
-11
ُ
الحق المكفول أ ً
والعسكرية في مو ِ
ِ
وسياساته واجراءاته ،باعتبار أن الشعب الفلسطيني يمارس َّ
حقه
اجهة االحتالل
ُ
َ
ِ
وتجاوزها.
ط ْم ِسها
في
ِ
أمام محاوالت َ
الدفاع عن تاريخه وحقوقه ووجودهَ ،
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ثانيا  -القضي ُة الفلسطيني ُة ..والحاضنة العربية واإلسالمية:
ً
قضي ُة فلسطين قضي ٌة متعدد ُة األوج ْه ،فهي قضي ٌة وطني ٌة َّ
ق بحق الشعب الفلسطيني الذي تعَّرض
تتعل ُ
التحالف االستعماري/الصهيوني لالقتالع والترحيل واإلبادة ِ
على ِ
ِ
أرض بال
يد
باد ٍ
عاء صهيوني قائلٌ " :
ض على يد
شعب
ٍ
ق باألمة العربية ج ْمعاء ،التي تعرض ْت وتتعر ُ
ٌ
لشعب بال أرض" ،وهي قضي ٌة قومي ٌة تتعل ُ
ِ
ويالت طائفي ٍة وا ْثِنَّي ٍة ِ
ِ
ِ
التحالف ِ
عاء استعماري/صهيوني قائل:
للتفكيك وال
نفس ِه
تجزئة والتقسيمِ إلى ُد ٍ
باد ٍ

ِ
يستحيل أن ِ
تكون
وحضاريا
وثقافيا
قوميا
غير متجانس ٍة ومتعدد ٍة
اجد
ٌ
في هذه المنطقة تتو ُ
ً
ً
ً
مجموعات ُ
ُ
ساتها في
تعرض ْت
دول ًة/أم ًة ،وهي َّ
َّ
قضي ٌة ديني ٌة تتعلق باألمتين اإلسالمية والمسيحية ،التي َّ
وتتعر ُ
ض مقد ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
القد ِ
وعليه فإن هذا
االستيالء والمصادرة،
اليومي و
التهويد
لعمليات
س على يد االحتالل اإلسرائيلي
ِ
العمل على التالي:
يتطلب
ُ
َ
الدقيق والمحكم بين وطني ِ
 -1ضرورة الر ِ
اع مع االحتالل اإلسرائيلي،
َّة
بط
َّ
وقومي ِة واسالمية الصر ِ
ِ ُ َْ
ُ
إطار الب ِ
ِ
عد الفلسطيني ،خاص ًة و َّ
االنطالق من َّ
أن
اع
و
أن مساح َة الصر ِ
أوسع من ْ
ص َر في ِ ُ
ُ
أن تُ ْح َ
ِ
الوطن العربي وشعوِبه.
كل
الوجود الصهيوني
يستهدف َّ
َ
ُ
أن قضية
-2
التأكيد على َّ
ُ

يتطلب
مجتمعة ،وهذا
ُ
ِ
أساسا
ويشك ُل
العربية،
ً
اإلقليمية والدولية.

فلسطين مسؤولي ُة النظام العربي الرسميُ ،دوًال منفرد ًة وجامع ًة عربية
تبن ِ
خطابا رسميا فلسطينيا واضحا ،يجري ِ
يه من الدول كما الجامعة
ً
ً
ً
ً
ِ
ِ
المحافل
مختلف
وناظما للمساعي العربية ُتجاه القضية الفلسطينية في
ً

التمسك بفكرة أن القضية الفلسطينية كما هي مسؤولي ُة الدول والجامعة العربية ومنظمة
-3
ُ
أيضا مسؤولية الجماهير العربية ،وأحزابها وقواها وتياراتها ومؤسساتها
التعاون اإلسالمي ،هي ً
المدنية والشعبية ،وشخصياتها السياسية والدينية واألكاديمية في مختلف الساحات العربية.
ِ
ِ
ِ
ِ
القضية الفلسطينية:
بتدويل
السياسية
للتسوية
إنهاء الرعاية األمريكية
ثال ًثا -
ُ
ِ
وتحدًيا أمام عملية التسوية ،في ظل
شكل عائًقا
إ َّن العالق َة بين الواليات المتحدة األمريكية واسرائيل تُ ُ
احتكار أمريكا لرعاية هذه العملية منذ انطالقها أواخر عام  1991من خالل مؤتمر مدريد للسالم،
مرور بتوقيع اتفاق أوسلو ،ومفاوضات كامب ديفيد لقضايا ِ
الحل النهائي ،وما تبعها من مفاوضات،
ًا
نتج عنها من اتفاقاتَّ ،
أن الواليات
حيث
ْ
جمل جوالت المفاوضات ومحطاتها المختلفة ،وما َ
أثبتت ُم ُ
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ِ
َّ
بدء من الدعم
المتحدة األمريكية َرَع ْت وتَ ْرعى
َ
عم واإلسنادً ،
المصالح اإلسرائيلية ،وتوف َر لها الد َ
السياسي والقانوني ،من خالل ِ
تبنيها للمواقف والسياسات اإلسرائيلية والتروي ِج لها في المحافل الدولية،

ِ
الضغط على قيادة المنظمة والسلطة للقبول بها ،وصوًال إلى توظيف حق النقض "الفيتو" في مجلس
و

انتهاء باالعتراف األمريكي بالقدس عاصم ًة
األمن ضد الق اررات التي تخص القضية الفلسطينية ،وليس
ً
موحدة إلسرائيلِ ،
ونقل مقر السفارة األمريكية إليها ،والحديث عن "صفقة القرن" التي تتجاوز المطالب
ً
الفلسطينية الرسمية بالدولة المستقلة على األراضي المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

فإن المطلوب للخروج من ِ
ِ
اء ما سبقَّ ،
االحتكار هذه ،ما يلي:
حالة
َ
إز َ
ِ
القبول باستمرار الرعاية
التمسك بالقرار الصادر عن المؤسسات الفلسطينية المختلفة بعدم
-1
ُ
ِ
ِ
ِ
انحيازها التام لالحتالل
انكشاف
ضوء
األمريكية لعملية التسوية السياسية ،واستمرِار مقاطعتها في
اإلسرائيلي.
 -2نقل ِ
ملف القضية الفلسطينية إلى األم ِم المتحدة ،والمطالب ُة بعقد مؤتمر دولي لتنفيذ ق اررات
ُ
الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ،والتي تُقر بالحقوق العادلة لشعبنا في الدولة
والسيادة وتقرير المصير.
استنادا إلى االتفاقات والمعاهدات الدولية ،التي
 -3المطالب ُة بتوفير الحماية الدولية المؤقتة لشعبنا،
ً

تضمن ذلك؛ لحين قدرة شعبنا على ممارسة حقوقه السيادية والقانونية والسياسية كامل ًة في ظل

دولته الفلسطينية.
وفرص متاحة:
تحديات قائم ٌة
األمم المتحدة..
ٌ
ٌ
رً
ابعا ُ -
ِ
شكل غياب ر ِ
َّ
ومرجعية األمم المتحدة للمفاوضات الفلسطينية – اإلس ارئيلية خسارًة كبيرة للقضية
عاية
ُ
َ
أنصفت حقو َق شعبنا ،وخاص ًة الق اررين  ،194 – 181وغيرهما من
الفلسطينية ،وللق اررات الدولية التي
ْ

ِ
الطرف الفلسطيني
فأفقدت
بت عن طاولة المفاوضات،
الق اررات ذات القيمة واألهمية الكبيرة التي ُغِي ْ
َ
لتفاوض المض ِ
أوراق قوٍة كان اللجوء إليها في جو ِ
ِ
المفاوض اإلسرائيلي ضرورًة كبيرة.
نية مع
الت ا
ِ ُْ
َ
ُ

ِ
لتهميش وا ِ
ِ
وهيمنة الواليات المتحدة منذ نهاية تسعينيات القرن
صحيح َّ
قصاء
ضت
األمم
أن
المتحدة َّ
تعر ْ
َ
ٌ
َ
لكن هذا لم ِ
يتعلق بالقضية الفلسطينيةَّ ،
يعن أننا لم ُنخطئ عندما قبلنا بهذا
وخصوصا فيما
المنصرم،
ُ
ً
القائم في
اقع
الواقعَّ ،
وتم احتكار العملية السياسية ُب ْرَّمتها من قبل الواليات المتحدة ،خاص ًة وأن هذا الو َ
َ
ط ِ
األمم المتحدة ،في ِ
دولي ِ
بية
ظل نظا ٍم ٍ
متغي ٍر ،لن يستمر ،مع بداية بروز مالمح انتهاء مرحلة الُق ْ
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األُح ِ
ِ
األقطاب والفاعلين الدوليين .وعليه ،فإن
لصالح نظا ٍم متعدد
ادية التي َه ْيمنت على النظام الدولي،
ِ
َ
نقل ملف القضية الفلسطينية إلى األمم المتحدة ،وان كان ي ِ
تصحيحا لخطأ وقعت فيه المؤسسة
شك ُل
ْ َ ُ
ً
َ

ٍ
ِ
الرسمية الفلسطينية ،إال َّ
التعامل معها
نحسن
إن لم
أن
األمر ال َي ْخلو من مغامرٍة سياسية ودبلوماسيةْ ،
َ
َ
يتحول
مطلوب أن
فستنقلب ضد المصلحة الوطنية الفلسطينية ،انطالًقا من كون هذا الميدان الدولي
ٌ
َ
ٍ
لعنو ِ
اشتباك سياسي ودبلوماسي مع "إسرائيل" والقوى َّ
الداعمة لها ،بما ُيعظم اإلنجازات السياسية
ان
والدبلوماسية في المؤسسة الدولية األولى على المستوى العالمي .وهذا األمر يتطلب التعامل مع األمم

المتحدة ومؤسساتها ،والمؤسسات الدولية األخرى ،على النحو التالي:
التمسك بق اررات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة ،التي أكدت على حق شعبنا
-1
ُ
الفلسطيني في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ،وحق العودة للديار التي ُه ِجر منها ،وتلك
نظام "األبارتهايد" الذي تمارسه
ائيل بوقف االستيطان وتفكيكه ،ورفضت
التي طالبت إسر َ
َ
إسرائيل؛ فالتمسك هذا يمنح الفلسطينيين حصان ًة دولية من أي مشروع أو حل يمكن أن
ٍ
ُيفرض لحل/تصفية القضية الفلسطينية أو ُيضعف الموقف الفلسطيني في ِ
مفاوضات
أي

مقبلة.

تحميل المجتمع الدولي المسؤولي َة القانوني َة واألخالقي َة لعدم إل از ِم إسرائيل بتطبيق ق اررات
-2
ُ
الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
 -3المطالب ُة الرسمي ُة بسحب اعتراف الجمعية العامة لألمم المتحدة بدولة إسرائيل ،بحكم َّ
أن هذا
طا بتنفيذ قراري الجمعية العامة  181و 194اللذين لم تلتزم بهما
اف كان مشرو ً
االعتر َ

إسرائيل.

ِ
االنتقاص من دور وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
عدم َقبول
ُ -4
(األونروا) ،وضرو ِرة العمل على الحفاظ على دورها واستمرار خدماتها التي تقدمها لالجئين

الفلسطينيين ،مترافقاً ذلك مع الجهد السياسي والدبلوماسي مع الدول الصديقةِ ،
لسد العجز في
أكبر جر ِ
ميزانيتها ،ليس فقط لدورها اإلنساني واإلغاثي؛ بل أيضا كونها أحد شو ِ
ٍ
اهد ِ
تهجير
يمة
ُ
ً
ٍ
تكبت بحق الشعب الفلسطيني في القرن العشرين.
وتطهير عر ٍ
قي اُر ْ

َّ -5
إن ُج َّل الق اررات التي صدرت كانت تحت بند الوصاية وليس التنفيذ ،وكانت غير ُمْل ِزمة
للطرف المعتدي (أي :إسرائيل) ،والتي صدرت في معظمها عن الجمعية العامة وليس مجلس

األمن ،وحتى تلك التي صدرت عن مجلس األمن ،على الرغم من قلَِّتها ،إال أنها لم تصدر
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ِ
أن تبقى هذه المسأل ُة
التنفيذ بالقوة ،وهذا
لزم
يجعل ضرورَة ْ
ُ
تحت البند السابع والذي هو ُم ُ
حاضرًة في الدبلوماسية الفلسطينية وفعاليتها.
ِ
سياسة االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية
موقف هيئة األمم المتحدة من
 -6إ َّن
َ
المحتلة ممثل ًة في مجلس األمن الدولي والجمعية العامة قد انتهت في ٍ
وقت ٍ
مبكر إلى القول
ْ
ُ
مخالفة صر ٍ
ٍ
ِ
ِ
يحة
سياسة بناء المستوطنات؛ لما تنطوي عليه تلك السياس ُة من
مشروعية
بعدم
ات ِ
وميثاق وق ارر ِ
ِ
هيئة األم ِم المتحدة نفسها.
لقواعد القانون الدولي العام،

ِ
أهمها:
ْ -7
أكدت ق ارر ُ
ات األمم المتحدة على مجموعة من المبادئ العامة فيما يتعلق باالستيطانُ ،
(أ) عدم شرعية االحتالل اإلسرائيلي للمناطق المحتلة سنة 1967م بما فيها القدس ،والمطالبة

باالنسحاب اإلسرائيلي منها ،وضرورة االمتناع عن مصادرة األراضي ،وبطالن االجراءات
اإلسرائيلية لتغيير معالمها( .ب) رفض عمليات االستيطان اإلسرائيلي واعتبارها عقب ًة أمام
عملية السالم في المنطقة( .ج) اعتبار إجراءات إسرائيل االستيطانية في األ ارضي الفلسطينية
المحتلة غير شرعية والغية ،والمطالبة بإزالتها جميعها.
 -8ضرورةُ استكمال االنضمام للمؤسسات الدولية والحقوقية واإلنسانية ،بما في ذلك المحكمة
ِ
لمحاسبة قادة إسرائيل ،على تجاوزهم للقانون الدولي وارهابهم وعدوانهم بحق
الجنائية الدولية
شعبنا وأرضنا.
يتعلق بإجراءات حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في األمم المتحدة،
 -9أما فيما
ُ
فهذه تبقى مهمة مباشرة أمام قيادة المنظمة والسلطة ،من خالل استكمال إجراءات الحصول
على العضوية الكاملة من خالل خطو ٍ
ات مرحلية ومتراكمة من العمل الدبلوماسي المتواصل
والدؤوب ،تحصل فلسطين بموجبها على امتيازات تتمتع بها الدول األعضاء األمم المتحدة.

وجود بدائل متاحة لفلسطين ترتقي بالتمثيل الفلسطيني في األمم المتحدة ،منها تكرار الطلب
ُ -11
لمجلس األمن ،وتفعيل القرار ( )377االتحاد من أجل السالم ،وذلك بجانب زيادة عدد الدول

التي تعترف بدولة فلسطين ،ويمكن المفاضلة بين هذه البدائل وفق الظروف السياسية المواتية

لنجاح كل بديل منها.

 -11تكرار طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في مجلس األمن ،بعد حصول فلسطين على
صفة مراقب يدعم نجاح تمرير الطلب للتصويت عليه من قبل أعضاء المجلس.
ٍ
بشكل جدي على االستفادة من انضمامها التفاقيات جنيف األربع،
 -12أن تعمل دولة فلسطين
وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة؛ لما لها من أهمية كبيرة في تنظيم العالقة بين قوة االحتالل
ً
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اإلسرائيلي والمدنيين الفلسطينيين ،وفي تحميل إسرائيل مسؤولياتها تجاه المناطق الفلسطينية
المحتلة.
ِ
إعالن دولة فلسطين
خيار
 -13أمام منظمة التحرير الفلسطينية ،بصفتها القانونية والتمثيلية،
ُ
ٍ
ٍ
مارس
تحت االحتالل .فهذا اإلعالن ،متوفرةٌ له شرو ُ
طه القانونية ،من إقلي ٍم وشعب وسلطة تُ ُ
سيادتَها ،حيث َّ
مارست أجهزة الدولة
أن الدول َة الفلسطينية تقوم من الناحية الفعلية متى
ْ
َ
ِ
سلطاتها على الشعب الفلسطيني ،الذي هو حقيق ٌة باقية ،وذلك عندما تكو ُن
انين
هناك قو ُ
َ

ات ٍ
صادرةٌ باسم الدولة الفلسطينية ،وتكون
سفر فلسطيني ٌة صادرةٌ من الجهات
هناك جواز ُ
َ
ِ
موجود َّ
بطبيعة الحال َّ
ولكنه تحت
عنصر اإلقلي ِم
أن
الفلسطينية وغير ذلك ،مع التَّسلي ِم
ٌ
َ
ِ
الدبلوماسي مع
السياسي و
الشعبي و
لالشتباك
اإلعالن ُعنو ًانا
يجعل هذا
االحتالل ،مما
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ِ
الدع ِم و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
توفير َّ
الممارسة
لتحقيق
التأييد
بهدف
االحتالل على المستويين اإلقليمي والدولي،

ِ
ِ
للدولة الفلسطينية.
الفعلية
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