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اللذان دعماني وسانداني وغمزاني بىافز وصاحل دعائهما
وإيل إخىاني وأخىاحي مهجت فؤادي
إيل روح الشهيد القائد ياسز عزفاث رمز النضال واحلزيت
وايل فلسطني احلبيبت الصابزة علي جزاحها والثائزة حلقىقها املخعطشت حلزيخها واسخقالهلا


ب

الشكر والتقدير
أتقدم بالشكر إلي األساتذة األفاضل الدكتور خالد رجب شعبان والدكتور خالد محمد صافي
لتكرمهما اإلشراف علي هذه الرسالة ،وسعة صدرهما ودقة مالحظاتهما التي أثرت هذه الدراسة.
كما أتقدم بالشكر والتقدير لألستاذ الدكتور /رياض علي العيلة ،والدكتور الفاضل جهاد شعبان
البطش نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة علي تكرمهما بقبول مناقشة هذه الدراسة.
كذلك الشكر موصول للدكتور ثائر شعبان أبو ركبة لتدقيقه الرسالة لغويا ،وللدكتورة رضا طالب ثابت
مترجمة ملخص الدراسة.
والشكر الجزيل موصول إلي أساتذة قسم العلوم السياسية األفاضل ،والي عمادة الدراسات العليا
والبحث العلمي بجامعة األزهر.
وأخي ار أتقدم بالشكر الجزيل إلي كل من ساهم أو ساعد أو قدم المشورة إلنجاح هذا العمل
المتواضع.
وختاما إني إذا أضع بين أيديكم هذه الدراسة ،ألوقن أن العلم رأى والرأي قد تسنده حجة وقد
تقارعه أخرى ،وان في هذا وذاك اجتهاد فمن أصاب فله أجران ،ومن أخطأ فله أجر واحد واهلل نسأل
أن يصيبنا أجر المجتهدين.

ربنا آتنا من لدنك رمحة وهيئ لنا من أمرنا رشدا


ت

ممخص الرسالة
بدائل دبموماسية فمسطينية لمواجية التحديات السياسية لالعتراف
بدولة فمسطين في األمم المتحدة
عكفت ىذه الرسالة عمي دراسة البدائؿ الدبمكماسية الفمسطينية الممكنة كقدرتيا عمي تجاكز
التحديات السياسية التي كاجيت كتكاجو االعتراؼ بدكلة فمسطيف كعضكيتيا الكاممة في األمـ المتحدة،
حيث أبرزت طبيعة التككيف السياسي لمنظمة األمـ المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية الذم أنتج قرار
التقسيـ ( )181لعاـ ،1947كالمراحؿ التاريخية التي سمكتيا منظمة التحرير الفمسطينية ،لمحفاظ عمي
اليكية الفمسطينية كاستقالؿ اإلرادة السياسية ،كحصد االعتراؼ كالتأييد الالزـ لتعزيز مكانة دكلة
فمسطيف دكليا ،في ظؿ أحادية القطبية الدكلية .كتتبعت الدراسة المراحؿ التاريخية لمحاكالت االستقالؿ
كاعالف دكلة فمسطيف ،ابتداء مف إعالف حككمة عمكـ فمسطيف عاـ ،1948مرك ار بقياـ منظمة التحرير
الفمسطينية كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني عاـ  ،1964ثـ إعالف االستقالؿ عاـ ،1988
انتياء بالمرحمة الرابعة مف اعادة االنسحاب عاـ
كصكال لتكقيع إعالف المبادئ (أكسمك) عاـ  ،1993ك ن
 1999دكف قياـ دكلة فمسطينية ،كما كاكب تمؾ المراحؿ مف اعتراؼ عمى المستكل الدكلي ،كالق اررات
األممية التي تزامنت مع كؿ مرحمة.
تضمنت الدراسة طرح بدائؿ دبمكماسية تدعـ حصكؿ فمسطيف عمي العضكية الكاممة في األمـ
المتحدة ،منيا بديؿ الحصكؿ عمي صفة المراقب كالذل تحقؽ فعميان عمي ارض الكاقع خالؿ فترة
الدراسة ،ككذلؾ العمؿ عمى تقميص عدد الدكؿ التي لـ تعترؼ بعد بدكلة فمسطيف السيما بعد حصكليا
عمي صفة المراقب في االمـ المتحدة ،كذلؾ مف خالؿ التكجو المباشر لتمؾ الدكؿ اك مف خالؿ
الجمعية العامة لحث الدكؿ التي لـ تعترؼ بعد باالعتراؼ بدكلة فمسطيف.
كقد عرضت الدراسة عدد مف البدائؿ لمحصكؿ عمى العضكية الكاممة في االمـ المتحدة
أىميا ،تكرار الطمب لمجمس االمف لمحصكؿ عمى العضكية الكاممة عمي غرار الطمب االكؿ المعركؼ
باسـ استحقاؽ ايمكؿ  2011ككنو شرط لمعضكية الكاممة كفؽ المادة ) )4مف الميثاؽ ،ككذلؾ بديؿ
تفعيؿ المادة ( )137مف النظاـ الداخمي لمجمعية العامة لمكاجية فيتك محتمؿ كما يمكف أف تكفره مف

ث

ضغط أدبي عمي مجمس األمف ،حيث تطمب الجمعية العامة مف مجمس االمف اعادة النظر في الفيتك
المتخذ ضد الطمب الفمسطيني ،كىك ما يعبر عف تبني الجمعية العامة لمطمب الفمسطيني كطرؼ ثاني
اماـ مجمس األمف.
طرحت الدراسة بديؿ اخر يعتمد عمي تفعيؿ القرار  " 377متحدكف مف أجؿ السالـ" ،حيث
تقكـ الجمعية العامة باعتماد دكلة فمسطيف مف دكلة مراقب الي عضك دائـ في المنظمة ،لعجز مجمس
األمف عف أداء ميامو ،الناتج عف التعسؼ في استخداـ الفيتك ،ككذلؾ طرحت بديؿ االنضماـ إلي
عضكية محكمة العدؿ الدكلية ،كسبؿ رفع الدعاكل القضائية بيا كبديؿ مرحمي يعزز الكصكؿ لمعضكية
الكاممة لدكلة فمسطيف في االمـ المتحدة.
كبينت الدراسة كذلؾ المكاسب التي حققيا الفمسطينيكف مف خالؿ النجاح في الحصكؿ عمي
صفة المراقب ،كاالتفاقيات كالمعاىدات التي يمكف اف يتـ االنضماـ ليا إلدانة كمالحقة الممارسات
االسرائيمية دكليان ،جراء احتالليا ألراض الدكلة الفمسطينية كتجريـ االستيطاف فييا ،ككذلؾ امكانية
مالحقة قادة دكلة االحتالؿ المرتكبيف لجرائـ الحرب ضد الفمسطينييف.
كما خمصت الدراسة إلي مجمكعة مف النتائج ،أىميا تعدد البدائؿ الدبمكماسية المتاحة لمقيادة
الفمسطينية ،التي مف خالليا يمكف االرتقاء الى العضكية الكاممة لدكلة فمسطيف في األمـ المتحدة،
كضركرة تكرار القيادة الفمسطينية المحاكالت ،حيث فشؿ كؿ محاكلة يحقؽ نجاح عمي صعيد أخر
ككجكد عالقة طردية ما بيف االعتراؼ بدكلة فمسطيف ،كالتصكيت االيجابي لصالح عضكيتيا،
فاإلصرار كصدؽ التكجو الفمسطيني يؤدل حتمان الي نجاح االنضماـ لممنظمة الدكلية كعضك كامؿ
العضكية حيث اف كؿ الدكؿ التي تعثرت عضكيتيا في السابؽ ،تتمتع اآلف بعضكية كاممة في األمـ
المتحدة.
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Abstract
Palestinian Diplomatic Alternatives to Face the Challenges of the
Political Recognition of the State of Palestine in the United Nations
This study focused on studying the possible Palestinian diplomatic
alternative and their ability to surpass the political challenges that face the
recognition of the Palestine statehood membership in the United Nations.
It highlighted the political structure of the United Nations after the
Second World War which produced the partition resolution (181), made in
1947, the historical phases and attempts adopted by the Palestinian Liberation
Organization to maintain the Palestinian identity and the independence of its
political will and to promote the international support and recognition
required for supporting the status of the Palestinian statehood within the
unipolarity international system. The study followed the historical phases of
the independence attempts and the declaration of Palestine State starting from
announcing Palestine General Government in 1948, the establishment of the
Palestinian Liberation Organization as a legitimate sole representative for the
Palestinian people and the declaration of the independence in 1988, signing
OSLO agreement in 1993 and the elapse of the fourth phase without
establishing a Palestinian state and what accompanied all these phases of
international recognition and United Nations resolutions.
The study proposed diplomatic alternatives that can support the
Palestinian efforts in claiming for the full membership in the United Nations.
One of the proposed alternatives that were actually achieved during the
study period was claiming for an observation statehood status. The study also
suggested working for reducing the number of the countries that didn‟t vote
for Palestine State hood membership, heading for these countries through the
General Assembly, urging and encourage them to acknowledge the
membership of Palestine in the United Nations.
The study presented other alternatives that can support the full
membership of the Palestinian state hood, the most important of which is
heading and proposing again and again to the United Nations to demand the
full membership like what happened in 201. This is considered a condition
and a requirement to enjoy the full membership in accordance with article (4)
of the United Nation charter.
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Another alternative is activating article (137) of the General Assembly
bylaw to confront any possible veto as this provide moral pressure on the
Security Council. The general assembly will call the Security Council to
reconsider the veto against the Palestinian proposal. This will encourage the
general assembly which is considered a second party in the United Nations to
adopt and support the Palestinian claim.
The study presented another alternative to consolidate and reinforce the
Palestinian representation in the United Nations. The first one is based on
activating resolution (377)- unified for peace- so the General Assembly
admits the state of Palestine as a permanent member in the organization in
the light of the excessive and extreme use of the veto. The study also
suggested that the Palestinians join the bylaws of the International Court of
Justice, as an alternative that can support the full membership of Palestine in
the United Nations.
The study also highlighted the benefits that the Palestinians gained
through enjoying an observing state hood membership, the agreements and
treaties that Palestine may join to pursue and follow the Israeli proceedings
internationally as a result of occupying the Palestinian lands and possible
ways to prosecute for courts and condemn settlement in these lands and the
possibility of pursuing the leaders of the occupation for committing war
crimes against the Palestinians.
The study resulted in some conclusions the most important of which is
the multi diplomatic alternatives available for the Palestinian leadership to
upgrade the Palestinian representation in the United Nation and the necessity
to pursue tangible efforts for these attempts, as every failure in an attempt
results in a success in another side.
There is a direct relationship between the recognition of Palestine
statehood and the positive voting for its membership. All the states that
encountered difficulties in getting full membership now enjoy full
membership in the United Nations.
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الفصل األول

مقدمة منيجية وخطة الدراس

 1.1المقدمة

قامت األمـ المتحدة عمى أنقاض عصبة األمـ ،بعد سمسمة طكيمة مف الحركب كما نتج عنيا

مف دمار كتخريب ،خاصة الحرب العالمية األكلى 1918-1914ـ ،كعدـ مقدرتيا عمى الحيمكلة دكف
كقكع الحرب العالمية الثانية 1945-1939ـ ،كبعد ىذه الحركب اجتمعت إرادة الدكؿ الكبرل لتشكؿ

تكتال قكيا ،استطاعت فرض كجية نظرىا عمى الدكؿ األخرل لتأسيس منظمة دكلية قادرة عمى حماية
األمف كالسمـ الدكلييف ،كفي عاـ 1945ـ كقعت عمى ميثاؽ األمـ المتحدة ،كالنظاـ األساسي لمحكمة

العدؿ الدكلية ،كعقد أكؿ اجتماع لمجمعية العامة في لندف في  10يناير 1946ـ ،كبدأت الجمعية

العامة مباشرة أعماليا الي جانب أجيزة األمـ المتحدة التي استحدث لجاف كمنظمات متخصصة تابعة

ليا.

شكؿ إعالف حككمة عمكـ فمسطيف عاـ 1948ـ ،تعبي انر عمميان لرفض تنفيذ كعد بمفكر كاقامة

دكلة لمييكد في فمسطيف ،كسد فجكة ما بعد االنتداب البريطاني لفمسطيف ،كمحاكلة تفادل أثار قرار
التقسيـ ( )181الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،األمر الذم ادخؿ القضية الفمسطينية

منعطفان خطي انر ،برزت خاللو منظمة التحرير الفمسطينية عاـ 1964ـ ،التي أطمقت إعالف االستقالؿ
مف الجزائر عاـ 1988ـ ،كتعبير عف تكقيا لمحرية كقياـ الدكلة الفمسطينية.

دفعت الظركؼ السياسية اإلقميمية كالدكلية ،منظمة التحرير الفمسطينية إلي تكقيع اتفاؽ أكسمك

عاـ 1993ـ ،عمي أف تنتيي أخر مرحمة في االتفاؽ عاـ 1999ـ بقياـ دكلة فمسطينية عمي حدكد
عاـ  ،1967مف جانبيا صعدت إسرائيؿ جاىدة لمتممص مف االتفاؽ ككرست سياسة االستيطاف

كفرض األمر الكاقع كاستيداؼ مؤسسات الدكلة الفمسطينية المرتقبة ،لتصفية قضايا الحؿ النيائي

كالقضاء عمي فرص قياـ دكلة فمسطينية عمي حدكد عاـ .1967

تكجو الرئيس الفمسطيني محمكد عباس (أبك مازف) لمحصكؿ عمي عضكية دكلة فمسطيف

الكاممة في األمـ المتحدة عاـ  ،2011ككذلؾ تكجو الي الجمعية العامة عاـ  2012حيث حصؿ
الفمسطينيكف عمي دكلة مراقب غير عضك ،بيدؼ تثبيت حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره

كاقامة دكلتو ،في ظؿ تيديد الكاليات المتحدة األمريكية باستخداـ الفيتك ضد أم مشركع قرار يتـ بيذا

الخصكص ،كقطع المساعدات عف السمطة الكطنية الفمسطينية ،كعف منظمة اليكنسكك التي اعترفت

بعضكية دكلة فمسطيف.

إف رفض دكلة دائمة العضكية في مجمس األمف طمب عضكية دكلة فمسطيف في األمـ

المتحدة ،ال يعني عدـ تكرار المحاكالت التي يمكف أف تعزز قكة الطمب الفمسطيني الالحؽ ،فتعثر

العضكية كاالعتراؼ الدكلي قضية كاجيت الكثير مف الدكؿ ،سمكت خالليا الدكؿ طرؽ مختمفة

لمكصكؿ إلي العضكية في منظمة األمـ المتحدة.
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تعزز بعض البدائؿ عضكية كاممة لدكلة فمسطيف في األمـ المتحدة مثؿ االنضماـ إلي محكمة

العدؿ الدكلية حيث يمكف لدكلة ليست عضك في األمـ المتحدة االنضماـ لعضكية المحكمة كفؽ المادة
( )93مف نظاميا الداخمي مثؿ سكيسرا ،ككذلؾ يمكف تفعيؿ القرار " 377متحدكف مف أجؿ السالـ" في
حاؿ شمؿ كعجز مجمس األمف عف أداء ميامو نتيجة تعسؼ عضك دائـ في استخداـ حؽ الفيتك ،كما

شكؿ حصكؿ فمسطيف عمي صفة دكلة مراقب خطكة لتعزيز العضكية الكاممة كىي بمثابة استفتاء دكلي
عمي حؽ فمسطيف الحصكؿ عمي عضكية كاممة في األمـ المتحدة.

 1.2مشكمة الدراسة:

تكمف مشكمة الدراسة في طرح البدائؿ التي تساعد في تجاكز التحديات السياسية ،كتعزيز فرص

االعتراؼ بالعضكية الكاممة لدكلة فمسطيف في األمـ المتحدة ،كاالستفادة مف امتيازات العضكية
الكاممة ،عمي صعيد المنظمات الدكلية كساحة سياسية كدبمكماسية إضافية ،مف خالؿ التكجو

الفمسطيني المباشر إلى األمـ المتحدة كرافد مف ركافد العمؿ السياسي الفمسطيني ،كليس بديالن عف أم
استراتيجيات أخرل يمكف إتباعيا لخدمة القضية الفمسطينية.

 1.3أسئمة الدراسة :

تسعى الدراسة إلى اإلجابة عف مجمكعة مف التساؤالت المتعمقة بالبدائؿ المقترحة كاآلليات التي تساىـ

في الكصكؿ إلى اعتماد فمسطيف دكلة كاممة العضكية في األمـ المتحدة ،كيمكف حصرىا في التساؤؿ

الرئيس اآلتي :

إلى أم مدل تساىـ البدائؿ الدبمكماسية في تجاكز التحديات السياسية ،التي تعيؽ عضكية دكلة

فمسطيف الكاممة في األمـ المتحدة ؟

كينبثؽ عف التساؤؿ الرئيس مجمكعة تساؤالت فرعية -:

 -1ما مدل تأثير نشأة منظمة األمـ المتحدة السياسية ،عمي ظركؼ كمراحؿ االعتراؼ بدكلة فمسطيف
عمى الصعيديف اإلقميمي كالدكلي؟

 -2ما ىي سبؿ كمتطمبات حصكؿ دكلة فمسطيف عمي عضكية كاممة في األمـ المتحدة ؟

 -3الى أم مدل يؤثر انضماـ فمسطيف لممنظمات المتخصصة ،عمي نجاح طمب عضكييا في األمـ
المتحدة؟

 -4ماىي المكتسبات الفمسطينية بعد الحصكؿ عمي صفة المراقب في األمـ المتحدة؟

 -5ما مدل مساىمة الجمعية العامة لألمـ المتحدة في دعـ دكلة فمسطيف لمحصكؿ عمي العضكية
الكاممة ؟
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 1.4حدود الدراسة:

أ-الحد الزماني  :تتناكؿ الدراسة الطمب الذم قدمو الرئيس أبك مازف لمجمس األمف العتماد دكلة

فمسطيف في الدكرة السادسة كالستكف لمجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ  ،2011كنقطة انطالؽ لدراسة

استشرافية تطرح بدائؿ العتماد دكلة فمسطيف كاممة العضكية في األمـ المتحدة ،مستعينة بما يمي :

 -1الق اررات كالتكصيات الصادرة عف أجيزة األمـ المتحدة الخاصة بالقضية الفمسطينية.
 -2قكاعد القانكف الدكلي كمبادئ كمقاصد ميثاؽ األمـ المتحدة.

ب -الحد المكاني  :حيث يقتصر تركيز الدراسة عمى العمؿ السياسي كالدبمكماسي الفمسطيني في
األمـ المتحدة كالمنظمات الدكلية التابعة ليا.

 1.5فرضيات الدراسة:

 -1اكتماؿ مقكمات الدكلة كتبمكر النظاـ السياسي الفمسطيني الرافض لعرقمة الكاليات المتحدة

األمريكية إنفاذ ق اررات الشرعية الدكلية ،كحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره كالحصكؿ عمي
عضكية كاممو لدكلة فمسطيف في األمـ المتحدة.

-2تكرر المحاكالت الفمسطينية العتماد دكلة فمسطيف في األمـ المتحدة رغـ كؿ إخفاؽ محتمؿ ،يعزز
المكاسب السياسية كفرص النجاح المستقبمية العتماد دكلة فمسطينية كاممة العضكية.

 1.6أىداف الدراسة :

تيدؼ الدراسة الحالية إلى طرح بدائؿ دبمكماسية تتجاكز المعيقات السياسية لالعتراؼ بدكلة فمسطيف

كعضك كامؿ في األمـ المتحدة مف خالؿ االتي :

 -1تسميط الضكء عمى الجيكد الدبمكماسية الفمسطينية المتبعة إلعالف الدكلة الفمسطينية.

 -2االطالع عمى المعيقات السياسية التي تحكؿ دكف االعتراؼ بعضكية كاممة لدكلة فمسطيف.

 -3إبراز العمؿ السياسي الفمسطيني مف خالؿ التكجو المباشر لألمـ المتحدة ،كرافد جديد مف
ركافد العمؿ السياسي كالدبمكماسي ،مف أجؿ الكصكؿ العتراؼ بعضكية كاممة لدكلة فمسطيف في

األمـ المتحدة.

 -4تحديد بدائؿ دبمكماسية فمسطينية يمكف مف خالليا الكصكؿ لالعتراؼ بعضكية دكلة فمسطيف
الكاممة في األمـ المتحدة.

 1.7أىمية الدراسة:

ترجع أىمية الدراسة إلى ما يمي -:

 -1طكؿ معاناة الشعب الفمسطيني مف جراء عدـ حؿ القضية الفمسطينية ،كضركرة قياـ دكلة
فمسطينية كاف كاف عمي جزء مف أرضو تعبر عف كياف ىذا الشعب كتحفظ ىكيتو.
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 -2تعثر المفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية ،كانسداد األفاؽ السياسية في ظؿ فرض لسياسة األمر
الكاقع التي تتبعيا إسرائيؿ كالتكسع االستيطاني في األراضي الفمسطينية.

 -3مساىمة البدائؿ المقترحة في البحث في خمؽ كاقع جديد يسيـ في تعزيز حقيقة قياـ دكلة فمسطينية
كاممة العضكية في األمـ المتحدة.

 -4تساعد البدائؿ المقترحة المفاكض الفمسطيني في تحقيؽ كضع أفضؿ سياسيان كقانكنيان كحشد الدعـ
الالزـ لو.

 -5الدراسة بداية لتبني استراتيجية جديدة تيدؼ لنيؿ عضكية األمـ المتحدة كمنظماتيا الدكلية المنبثقة
عنيا ،كالعمؿ الفاعؿ بيا كساحة جديدة مف ساحات العمؿ الكطني يخدـ قضايانا الفمسطينية عمي
مختمؼ األصعدة كيرسخ عدالتيا.

 -6تعتبر الدراسة مف الدراسات القميمة جدا في تناكؿ تصكر لبدائؿ دبمكماسية مستقبمية تسيـ في
عضكية دكلة فمسطينية في األمـ المتحدة.

 -7تفرد الدراسة مف خالؿ تصكراتيا الخاصة بإعالف الدكلة مف خالؿ المجكء إلى المنتظـ الدكلي
تحديدا كالخيارات الدبمكماسية الفمسطينية الممكنة ،التي تناقشيا في ىذا الجانب.
 1.8منيجية الدراسة -:

اقتضت طبيعة الدراسة أف يسير الباحث كفؽ أكثر مف منيج بحثي ،كذلؾ بيدؼ إضفاء مزيد

مف المكضكعية عمى مككنات الدراسة ،بما يضمف التسمسؿ المنطقي الذم يتيح المجاؿ لطرح جكىر
فكرة الدراسة بسيكلة كيسر أماـ الميتميف ،كفيما يمي عرض ليذه المناىج عمى النحك التالي:

 1.8.1المنيج التاريخي :تعتمد الدراسة عمى ىذا المنيج الذم يعرؼ بأنو أداة في الكصكؿ إلى
القكانيف كالتعميمات ،اعتمادان عمى جمع المعمكمات حكؿ األحداث كالحقائؽ الماضية كفحصيا كنقدىا
كتحميميا كالتأكد مف صحتيا كعرضيا كترتيبيا كتفسيرىا كاستخالص التعميمات كالنتائج العامة منيا
كالتي التقؼ فائدتيا عمى فيـ أحداث الماضي فحسب بؿ تتعداه إلى المساعدة في تفسير األحداث

الجارية كفى تكجيو التخطيط بالنسبة لممستقبؿ ،كيقكـ المنيج التاريخي عمى أساس مف الفحص الدقيؽ
كالنقد المكضكعي لممصادر المختمفة لمحقائؽ التاريخية ،مف خالؿ تحميؿ كتركيب األحداث كالكقائع

الماضية المسجمة في الكثائؽ كاألدلة التاريخية كاعطاء تفسيرات كتنبؤات عامة في صكرة نظريات
كقكانيف عامة كثابتة نسبيان ،كعمية فقد اعتمدت الد ارسة عمى ىذا المنيج بغرض عرض كتفسير أسباب
نشأة األمـ المتحدة كدكرىا في حفظ األمف كالسمـ الدكلييف ،لحؿ يقضى بقياـ دكلة فمسطينية قابمة

لمحياة ،كبما اشتممو مف معطيات كأحداث كمكاقؼ رافقتو منذ بداياتو ،متناكلة الق اررات كمشاريع
اإلعالف مف أجؿ الكصكؿ إلى عضكية دكلة فمسطيف ككحدة سياسية في األمـ المتحدة.

 1.8.2المنيج الوصفي  :كىك أسمكب مف أساليب التحميؿ المرتكز عمى معمكمات كافية كدقيقة عف
ظاىرة أك مكضكع محدد ،كمف خالؿ فترة أك فترات زمنية معمكمة كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى نتائج
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عممية يتـ تفسيرىا ،بطريقة مكضكعية كبما ينسجـ مع المعطيات الفعمية لمظاىرة ،كبما أف مف

خصائص المنيج الكصفي الكاقعية ألنو يدرس الظاىرة كما ىي في الكاقع ،فقد تـ االستعانة بيذا

المنيج لكصؼ الطبيعة الكاقعية لمقدار التكازف كاالستقاللية ألجيزة األمـ المتحدة ،كؿ منيا أماـ
األخرل ،ككصؼ طبيعة محكمة العدؿ الدكلية ،كما يمكف أف تقدمة مف آراء قانكنية إذا ما تـ المجكء

إلييا بيذا الخصكص ،ككذلؾ طبيعة االمتيازات المتحققة مف اكتساب عضكيتيا.

 1.8.3منيج تحميل النظم  :يعتمد منيج التحميؿ النظمي ؿ Michael Brecherمايكؿ برتشر،
عمى تفسير الظكاىر السياسية ،استنادا إلى فكرة المدخالت كالمخرجات كعممية صنع القرار التي تتـ

بينيما كاالعتماد عمى التغذية الراجعة في العممية ،كتعتبر المدخالت بمثابة البيئة الداخمية كالخارجية

التي تحيط بالعممية السياسية ،أما صنع القرار أك التكجو ،كالذم يتحكؿ إلى شكؿ مخرجات تتمخص
في الق اررات كالتكجيات السياسية التي يتبناىا صانع القرار كاألثر الذم تتركو عمى البيئة الداخمية

كالخارجية ،كقد اقتضت طبيعة الدراسة اشتماليا عمى منيج تحميؿ النظـ ،حيث يمثؿ بمكرة البديؿ
الرئيسي المتمثؿ في التكجو المباشر إلى األمـ المتحدة كالبدائؿ التي تـ تناكليا في كؿ حالة مف

الحاالت التي تـ استخداميا لمكصكؿ لالعتراؼ فتمثمت في مدخالت ،أما البيئة العالمية كطبيعة العمؿ

الديناميكي داخؿ األمـ المتحدة فتمثمت في المعالج الذم تحدث بو التفاعالت ،كخركج المخرجات في
صكرة ق اررات أك سمكؾ التصكيت داخؿ األمـ المتحدة ،كالتي تستكجب إعادة تقيميا لممفاضمة ببديؿ

جديد ،يككف مدخؿ جديد في ىذه العممية التي تتناكليا الدراسة.

 1.9مفاىيم ومصطمحات الدراسة:

 -1الدولة  :ىي مجمكعة مف األفراد يقيمكف عمى إقميـ معيف كيخضعكف لسمطة ،يعنى انيا تشتمؿ
عمى ثالثة عناصر لمدكلة كىى الشعب كاإلقميـ كحككمة تتكلى تنظيـ الشعب كادارة اإلقميـ ،كىناؾ مف

أضاؼ عنص ار أخر كىك االعتراؼ(عثماف ،1990 ،ص.)223
-2الدبموماسية  :مجمكعة المفاىيـ كالقكاعد كاإلجراءات كالمراسـ كالمؤسسات كاألعراؼ الدكلية التي
تنظـ العالقات بيف الدكؿ كالمنظمات الدكلية كالممثميف الدبمكماسييف ،بيدؼ خدمة المصالح

العميا(األمنية كاالقتصادية) كالسياسات العامة كلمتكفيؽ بيف مصالح الدكؿ بكاسطة االتصاؿ كالتبادؿ ك
إجراء المفاكضات السياسية كعقد االتفاقات كالمعاىدات الدكلية(اتفاقية فينا.)1961 ،

 -3االعتراف  :ىك عمؿ قانكني يتضمف قبكؿ حالة معينة كيترتب عمى ىذا العمؿ آثار قانكنية معينة
بالنسبة لممعترؼ كالجية المعترؼ بيا بحسب طبيعة االعتراؼ كنكعو ،كيختمؼ االعتراؼ حسب الجية

المعترؼ بيا (الفتالكل ،2010،ص.)229

 -4ميثاق األمم المتحـدة  :ىػك معاىػدة تأسػيس المنظمػة الدكليػة المػدعكة األمػـ المتحػدة ،كىػى معاىػدة
بيف دكؿ كليست ميثاقا بيف أفػراد لتشػكيؿ حككمػة ،كقػع ىػذا الميثػاؽ فػي 26يكنيػو عػاـ  1945فػي سػاف
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فرانسيسػػكك فػػي ختػػاـ مػػؤتمر األمػػـ المتحػػدة الخػػاص بنظػػاـ الييئػػة الدكليػػة ،كأصػػبح نافػػذان فػػي  24أكتػػكبر
عػػاـ 1945بعػػد أف ص ػادؽ عميػػة األعضػػاء الخمػػس المؤسسػػيف (الصػػيف ،فرنسػػا ،االتحػػاد السػػكفيتي،

المممكػػة المتحػػدة ،كالكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة) كالػػدكؿ ذات العضػػكية األصػػيمة األخػػرل ،كيعتبػػر النظػػاـ
األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية جزءا متمما لمميثاؽ كمكاده ممزمة لكافة الدكؿ األعضاء كالتزاماتػو تسػكد
عمػ ػ ػ ػ ػى أم الت ازم ػ ػ ػ ػػات م ػ ػ ػ ػػف معاى ػ ػ ػ ػػدات أخ ػ ػ ػ ػػرل ،كى ػ ػ ػ ػػك م ػ ػ ػ ػػا قام ػ ػ ػ ػػت دكؿ الع ػ ػ ػ ػػالـ بالمص ػ ػ ػ ػػادقة عميػ ػ ػ ػ ػو

(أبك ىيؼ ،1995 ،ص.)494
 -5مقاصد األمم المتحدة  :أطمؽ عمى أىداؼ األمـ المتحدة بمقاصد األمـ المتحدة ،كىى األعماؿ
التي تعمؿ األمـ المتحدة عمى تحقيقيا ،كتعمؿ األمـ المتحدة عمى حماية السمـ كاألمف الدكلييف كانماء
العالقات الدكلية كتحقيؽ التعاكف الدكلي عمى حؿ المشاكؿ االقتصادية كاالجتماعية ،كجعؿ األمـ

المتحدة مرك از لتنسيؽ األعماؿ لمدكؿ(الفتالكل ،2010،ص.)509
 -6المساواة في السيادة  :ىك أف الدكؿ جميعيا متساكية أماـ القانكف الدكلي كتتمتع بالحقكؽ التي
يقررىا ىذا القانكف كتمتزـ بالتزاماتو بصرؼ النظر ،عف مساحتيا أك عدد سكانيا أك مقدار تقدميا أك

قكتيا العسكرية أك االقتصادية أك السياسية ،كىك ما جاء في نص الفقرة الثانية مف ديباجة الميثاؽ
(أبك ىيؼ ،1995،ص.)214
 -7المفاوضات :ىي اتصاالت مباشرة يجرييا طرفاف أك أكثر حكؿ قضية معينة أك نزاع ما ،كقد
تتضمف بعض المحادثات لمتعرؼ عمى كجيات النظر ،كحكا انر يتـ خاللو تبادؿ الرأم ،لكنيا تدكر في

جكىرىا حكؿ المساكمات التي تتعمؽ بالتسكية ،كتتـ المفاكضات بيف ممثميف عف األطراؼ المعنية،

يتحدد مستكاىـ بحسب طبيعة النزاع كأىميتو(زىرة ،1993 ،ص.)141

 -8الفيتو : Vetoىك امتياز تممكو الدكؿ الخمس دائمة العضكية في مجمس األمف ،يقضى بكقؼ
نفاذ القرار الذم تـ التصكيت عميو كعدـ إعمالو(عبد السالـ ،1996 ،ص.)311

 -9المنازعات الدولية  :ىك االدعاءات المتناقضة بيف شخصيف دكلييف ،أك أكثر كيتطمب حميا طبقا
لقكاعد تسكية المنازعات الدكلية الكاردة في القانكف الدكلي (الفتالكل ،2010 ،ص.)531

 -10عوارض األىمية  :يقصد بيا تعرض الدكلة لحالة مف الحاالت التي تفقدىا حقا مف حقكقيا أك
تفقدىا عضكيتيا في األمـ المتحدة.

 -11االنتداب  :ىك نظاـ نصت عمية المادة ) )22في عيد عصبة األمـ ،كيعنى إدارة األقاليـ التي
اقتطعت مف اإلمبراطكرية األلمانية كالعثمانية ،بعد الحرب العالمية األكلى ،كىك نظاـ ىاـ دؿ عمى

سقكط االستعمار ،حيث يتكجب عمى الدكؿ التي تدير ىذه األقاليـ أف تتحمؿ أمانة النيكض بيا
كالكصكؿ بيا إلى مرحمة االستقالؿ أك الحكـ الذاتي ،كتـ استبدالو في عيد األمـ المتحدة بنظاـ

الكصاية (عبد السالـ ،1996 ،ص.)339
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 -12حق العودة  :ىك حؽ الالجئيف الفمسطينييف في العكدة لديارىـ التي ىجركا منيا اك ترككىا ألل
سبب كاف عاـ  ،1948في اقرب كقت ممكف ككجكب دفع السمطات المسؤكلة تعكيضات عف كؿ

مفقكد أك متضرر كفقان لمبادئ القانكف الدكلي ،كتسييؿ العكدة لمكطف كاعادة التأىيؿ االقتصادم
كاالجتماعي لالجئيف ،كالحفاظ عمي عالقات كثيقة مع إغاثة االمـ المتحدة ،كىك شرط لقبكؿ عضكية

إسرائيؿ في األمـ المتحدة عاـ  ،1948كمف مبادئ القرار (( )194الجمعية العامة لالمـ المتحدة،1948 ،

قرار.)194

 _13التسوية السياسية  :يشير مفيكـ السياسية إلى حؿ المنازعات الدكلية بالطرؽ السممية ،كدكف
المجكء إلى القكة أك الحرب كيقكـ مضمكف التسكية السياسية عمى فصؿ القيـ السياسية (الحقكؽ

التاريخية كالقانكنية) عف حقائؽ الكاقع النسبية بمعنى أف ىذا المضمكف ينطكم بالضركرة عمى مفيكـ
التكفيؽ كالمساكمة ،كيرتبط بدرجة أساسية بمكازيف القكل (عبد الكافي ،2005 ،ص.)40

 _14النظام السياسي  :مجمكعة مف القكاعد كاألجيزة المتناسقة كالمترابطة ،فيما بينيا تبيف نظاـ
الحكـ ككسائؿ ممارسة السمطة كأىدافيا كطبيعتيا كمركز الفرد منيا كضماناتو قبميا ،كما أنيا تحدد

عناصر القكل المختمفة التي تسيطر عمي الجماعة ،ككيفية تفاعميا مع بعضيا ،كالدكر الذم تقكـ بو
كؿ منيا (بدكم ،1989 ،ص.)5

 _15الحياد  : Neutralityىي صفة قانكنية لبمد ما يمتنع عف المشاركة في أم حرب أك نزاع بيف
البمداف األخرل كيمتزـ بمسافة كاحدة مف جميع األطراؼ المتحاربة مع ضركرة اعتراؼ الدكؿ األخرل
بنزاىة كحيادية ذلؾ البمد ،كمف الناحية التاريخية فإف حقكؽ البمداف الحيادية تضمنت عدـ استخداـ أك

احتالؿ أراضييا مف جانب أم طرؼ متحارب ،كعمي استمرار العالقات الدبمكماسية مع الدكؿ األخرل

المحايدة منيا كالمتناحرة ،كحرية مكاطني البمد المحايد في متابعة أعماليـ كاحتراـ عزميـ في البقاء
كدكلة حيادية(اتفاقية الىال الثانية.)1907 ،

 _16اتفاقية مونتيفيديو (1933)The Montevideo Convention on Right and Duty
 :of Stateتـ تكقيع ىذه المعاىدة مف قبؿ تسعة عشر دكلة في مؤتمر دكلي لمدكؿ األمريكية في
مكنتيفيديك ،أكركغكام في  26ديسمبر عاـ  ،1933كدخمت االتفاقية حيز التنفيذ في  2ديسمبر عاـ

 ،1934حيث أكردت تعريؼ كحقكؽ الدكؿ ككاجباتيا (.)Grant, 1999, p19:23

 1.10الدراسات السابقة

 _1دراسة يوسف أبو جزر :بعنوان موقف حزب الميكود من الدولة الفمسطينية دراسة تحميمية .معيد
الدراسات اإلقميمية ،جامعة القدس ،2009 ،رسالة ماجستير.

تناكلت الدراسة بالتحميؿ مكقؼ حزب الميككد اإلسرائيمي مف قياـ الدكلة الفمسطينية في الفترة ما

بيف عاـ  ،2003_1977كتناكلت الدراسة مكقؼ حزب الميككد كبرامجو االنتخابية ،كالمبادرات الدكلية
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كالعربية كاإلسرائيمية ،المتعمقة بالصراع العربي اإلسرائيمي ،كمكاقفو مف الدكلة الفمسطينية خالؿ فترة

حكمو في األعكاـ-2001( ،)1999-1996()1992-1990(،)1990-1984(،)1984_1977(،
 ،)2003كما تطرقت الدراسة لتحميؿ مكقؼ الميككد الرافض لقياـ دكلة فمسطينية رفضا قطعيان.

خمصت الدراسة إلى أف رفض حزب الميككد قياـ دكلة فمسطينية ىك رفض ممنيج ،ذك طابع

استراتيجي متجدد كمتكرر في كؿ مرحمة انتخابية كضمانة لعدـ قياـ ىذه الدكلة ،كاف رفض الميككد
لقياـ الدكلة الفمسطينية مف خالؿ المبادرات السممية يتحدد مف خالؿ ثالث محاكر رئيسية:

العمؿ عمى تقديـ العديد مف المبادرات ،ييدؼ النكع األكؿ منيا إلى الطمب الدائـ كالمتكرر بتقديـ
تنازالت فمسطينية كخاصة أمنية ،كال تحقؽ الحد األدنى مف مطالب الفمسطينييف ،كىذا ييدؼ إلى

استفزاز مشاعر الفمسطينييف ،كبالتالي يرفضيا الطرؼ الفمسطيني ،كبذلؾ يظير حزب الميككد أف

الفمسطينييف ىـ مف يرفضكف الحمكؿ السممية كليس إسرائيؿ ،أما النكع الثاني مف ىذه المبادرات فيي

إجياضيو كتأتى عقب المبادرات الدكلية ،بيدؼ خمؽ رفض عربي كفمسطيني ليا ،كبالتالي إظيار
لمعالـ باف المجمكع العربي كالفمسطيني ىك مف يرفض السالـ اإلسرائيمي.

التعامؿ مع المبادرات الدكلية بنكع مف االيجابية ،كاستخداـ أسمكب العالقات العامة ،مع إتباع

سياسة المماطمة كالتعنت ككسب الكقت ،كاستفزاز الطرؼ الفمسطيني ،كالتي تفضي بالنياية إلى فشؿ

المفاكضات كالعممية السممية ،كاظيار أف الفمسطينييف ىـ مف يرفضكف السالـ كليس إسرائيؿ.

التشكيؾ في نكايا الدكؿ العربية في حاؿ إقامة سالـ دائـ مع إسرائيؿ كىذا لتبرير الرفض

اإلسرائيمي الدائـ في المحافؿ الدكلية.

رأت الدراسة أف التصكرات المقترحة مف حزب الميككد لقياـ الدكلة الفمسطينية ،لف تفضي لقياـ

ىذه الدكلة ،حيث إف مستقبؿ الدكلة الفمسطينية في ظؿ الممارسات التي فرضت عمى األرض مف

إقامة جدار الفصؿ العنصرم ،كتقطيع أكصاؿ االمتداد الجغرافي لممدف في الضفة الغربية ،لف يتحقؽ
عمى ارض التي احتمت عاـ  ،1967الف أقصى ما سيحصؿ عميو الفمسطينيكف مف مساحة في الضفة

الغربية حسب خارطة الجدار العازؿ ىك  %42مف أراضي الضفة.

 _2سميم الزعنون  :دراسة قانونية ودولية حول استحقاق أيمول  ،2011دراسة مقدمة لمرئيس

الفمسطيني محمود عباس أبو مازن من المجمس الوطني الفمسطيني ،المجمس الوطني

الفمسطيني 15 ،أغسطس.2011

قدـ سميـ الزعنكف رئيس المجمس الكطني الفمسطيني ،ىذه الدراسة لمرئيس الفمسطيني محمكد

عباس أبك مازف ،كألعضاء المجمس الكطني كالمختصيف مف صناع القرار الفمسطيني ،تناكؿ فييا
الكضع القانكني كالنقاط التي تساعد في إنجاح مسعى التكجو الفمسطيني ،اليادؼ العتماد دكلة

فمسطيف عضك كامؿ العضكية في األمـ المتحدة ،فاستيؿ الدراسة بتأييد المسعى الفمسطيني لمتكجو

لألمـ المتحدة كعدـ االنصياع لمضغكط التي تفرضيا األطراؼ المختمفة عمي السمطة الفمسطينية لعرقمة
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ىذا التكجو عمي غرار الضغكط التي مكرست عمي السمطة الكطنية الفمسطينية في  4مايك عاـ 1999

حتى ال تعمف قياـ دكلة فمسطينية ،كاستحقاؽ يمأل فراغ انتياء المرحمة االنتقالية.

أكعزت الدراسة أسباب التكجو لألمـ المتحدة ،لطمب عضكية كاممة لدكلة فمسطيف في األمـ

المتحدة ،لتنكر إسرائيؿ لالتفاقيات التي كقعتيا كلق اررات الشرعية الدكلية ،كفرضيا سياسة األمر الكاقع

عمي الجانب الفمسطيني مستعينة بكاقع اختالؿ مكازيف القكل.

ارتكزت الدراسة المقدمة عمي عشرة محاكر رئيسية منيا ،اعتراؼ عصبة األمـ المتحدة

باستقالؿ فمسطيف كغيرىا مف الشعكب التي كانت خاضعة لمدكلة العثمانية كفؽ المادة ) )2مف ميثاؽ
األمـ المتحدة لعاـ  1919كمعاىدة لكزاف لعاـ  ،1923ككذلؾ قرار ) )181لعاـ  1947كالذم بمكجبو

أنشئت دكلة إسرائيؿ ،كقرار الجمعية العامة رقـ ) (3236لعاـ  1974القاضي بحؽ الشعب الفمسطيني

في االستقالؿ كالسيادة كحؽ مشركع تكفمو الشرعية الدكلية ،ككذلؾ حؽ الشعكب في إدارة شؤكنيا
كممارسة السيادة كفؽ اتفاقيتا الىام ،كاف االحتالؿ ال يمنح المحتؿ السيادة ،كما تطرقت الدراسة إلي

اتفاؽ أكسمك ،كاإلشارة لو انو اتفاؽ تعاقدم لمدة خمس سنكات ،كال يمغي الحقكؽ الطبيعية كالتاريخية
لمشعب الفمسطيني.

خمصت الدراسة إلي ضركرة التمسؾ بالعضكية الكاممة كليس العضك المراقب ،بناء عمي القرار

األـ ) )181الذم أنشأ دكلة جديدة اسميا إسرائيؿ كأبقي عمي ما نسبتو  %44مف أراضي الدكلة
الفمسطينية المكجكدة أصال معطمة ،كضركرة المثابرة لمكصكؿ ليدؼ دكلة فمسطينية مستقمة كعاصمتيا

القدس الشرقية.

 Nathan J. Brown_3ناثان ج براون  :دراسة بعنوان فمسطين واسرائيل أن أوان الخطة ب،
مؤسسة كارنيغي لمسالم الدولي .2009

تقكـ الدراسة التي قدميا  Nathan J. Brownناثاف ج براكف كبير الباحثيف في مؤسسك

كارنيغى لمسالـ الدكلي ،عمى فرضية فشؿ الجيد الدكلي في تحقيؽ حؿ مرضى لمصراع الفمسطيني

اإلسرائيمي حتى اآلف ،بؿ ازدادت األكضاع سكء عما كانت عميو كيرجح أف تنحدر إلى ىاكية إف لـ
تقـ الكاليات المتحدة األمريكية بالمزاكجة بيف الحقائؽ المكضكعية كبيف الجيكد الجدية التي يجب أف

تبذؿ لمدفع نحك مستقبؿ أكثر إشراقان ،كلمقياـ بذلؾ فيجب أف تككف الخطكة األكلى ىي التكصؿ إلى
اتفاؽ حكؿ إنياء العنؼ بيف الطرفيف عمى أف يشمؿ ذلؾ حركة حماس أيضا ،كتقديـ بعض المحفزات

مثؿ فتح الحدكد مع مصر ،كيجب أف يككف االتفاؽ عمى ذلؾ مكتكبان ككاضحان كبمعرفة كسطاء

أكركبييف كعرب ،عمى أف يتبع ذلؾ خطكة ما يستسيغانو في الحاضر ،بحيث تحصؿ إسرائيؿ عمى
اليدكء كاألمف كيحصؿ الفمسطينييف عمى حدكد مفتكحة كتجميد االستيطاف كفرصة إعادة بناء

مؤسساتيـ المتيتكة ،كبالنظر إلى أىـ األفكار التي تميز ىذه الدراسة ،ىك تركيزىا عمى أىمية حركة

حماس كضركرة إبراـ اتفاقية اليدنة معيا ،خاصة كأنيا باتت تسيطر عمى قطاع غزة ،كترغب في عقد
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ىدنة طكيمة مع إسرائيؿ حسب ما جاء عمى لساف اغمب قادتيا ،في الكقت الذم تعانى فيو السمطة

الفمسطينية كحركة فتح ،حالة مف الترىؿ كعدـ القدرة عمى الخكض الجرمء في القضايا الجكىرية.

 Uri Davis_4أورى ديفيس  :دراسة بعنوان الجدل في صالح حل مولد لدولة واحدة ،جامعة
برادفورد.)2009(،

تبدأ الدراسة كنقطة انطالؽ سياسية ،مف اإلدراؾ بأف بؤرة الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني ،ىي

أنو صراع بيف إسرائيؿ االستيطانية الككلكنيالية كدكلة الفصؿ العنصرم في صميميا ،بيف السكاف
الفمسطينييف المحمييف بصفتيـ الشعب األصيؿ ،أما زمنيان فتبدأ مف تاريخ إنشاء الصييكنية السياسية
تحديدا مف المؤتمر الصييكني األكؿ الذم عقد في مدينة بازؿ السكيسرية في عاـ  ،1897كمعياريا

تعتمد الدراسة عمى اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف كنقطة لالنطالؽ ،كبناء عميو ترل الدراسة أف حؿ
الصراع يمكف أف يتـ مف خالؿ تطبيؽ كافة ق اررات الشرعية الدكلية كمعايير القانكف الدكلي اإلنساني،

عمى أف يتـ التقسيـ لدكلة ييكدية كأخرل عربية كتككف القدس كياف منفصؿ تحت إشراؼ دكلي ،عمى

أف تككف الحدكد نفسيا التي حددىا قرار الجمعية العامة رقـ ) ،)181إف تمثؿ الرابطة بعالقات
اقتصادية كاممة مع نظاـ دساتير خاصة بكؿ دكلة مع تطكير محتمؿ لمعاىدة مكاطنة مزدكجة يممؾ

فييا المكاطف الحؽ في المكاطنة في أم مف الدكلتيف ،كفى ىذا ما يقترب مف النمكذج البمجيكي
لممكاطنة ،كترل الدراسة أنفي ذلؾ الحؿ مصمحة ذات فكائد شرعية دكلية سياسية كدبمكماسية جامعة
بيف اعتماد محصمة جميع ق اررات األمـ المتحدة ذات الصمة بقضية فمسطيف ككحدة كاحدة كبيف

النمكذج حؿ الدكلة الكاحدة لمصراع اإلسرائيمي الفمسطيني الذم يكفر الفرص لحؿ عادؿ كدائـ ليذا
الصراع.

 GioraEiland_5جيو ار إيالند :دراسة محكمة بعنوان البديل اإلقميمي لحل الدولتين ،مركز بيجين
_ السادات ،لمدراسات االستراتيجية.)2010( ،

يستند  GioraEilandجيك ار إيالند_ مستشار األمف القكمي اإلسرائيمي في حككمة ارئيؿ
شاركف في دراستو إلى فكرة أساسية مفادىا أف حؿ الدكلتيف المبنى عمى المفاكضات المستمرة بيف
الطرفيف اإلسرائيمي كالفمسطيني منذ مفاكضات مدريد ،أفضت إلى فشؿ تاـ ،كأنيا ال يمكف أف تقدـ

حال ينيى الصراع ،كأف مشركع الدكلة الفمسطينية كما ىك مطركح في حؿ الدكلتيف غير قابؿ لمحياة،
األمر الذم يستدعى البحث عف بدائؿ أخرل مثؿ الحؿ الككنفدرالى كتبادؿ األراضي مع كؿ مف مصر

كالسعكدية ،بما يسمح بإقامة دكلة فمسطينية ضمف اتحاد ككنفدرالى مع األردف بعد إجراء مفاكضات
بيف حككمة فمسطينية أردنية مشتركة كبيف إسرائيؿ ،كتأتى رؤية إيالند في إطار األطركحات اإلسرائيمية

المتعددة لتقديـ بدائؿ عف فكرة حؿ الدكلتيف ،لقناعتيـ بأنو ال مجاؿ لتطبيقيا دكف المس(باألمف القكمي
اإلسرائيمي).
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تحدد الدراسة أربع مقاربات لمحؿ ،تقكـ األكلى عمى فكرة تعذر التكصؿ إلى حؿ سياسي في

المستقبؿ القريب كبالتالي يجب االستمرار في إدارة النزاع دكف حمو ،أما الثانية فتقكـ عمى إمكانية
التكصؿ إلى تسكية جزئية تقبؿ االعتراؼ بقياـ دكلة فمسطينية ذات حدكد مؤقتة ،ما يفرض نقؿ أراض
جديدة إلى الفمسطينييف دكف البحث في المشكالت غير القابمة لمحؿ مثؿ الحدكد الدائمة كالقدس

كالالجئيف كاالعتراؼ المتبادؿ كانياء النزاع ،كتعتمد المقاربة الثالثة عمى االتفاؽ الدائـ عمى أساس مبدأ

دكلتيف لشعبييف باعتباره الحؿ الكحيد كتأجيمو سيزيد مف العكائؽ في المستقبؿ كيزيد تبعا لذلؾ مخاطر

انعداـ السالـ ،كأخي ار تقدـ الدراسة جكىر فكرتيا في المقاربة الرابعة كالتي تتمثؿ في التكصؿ إلى اتفاؽ

دائـ كلكف ليس عمى مبدأ الدكلتيف كانما ضمف البحث عف حمكؿ بديمة أخرل تستند بجكىرىا إلى

الجكار اإلقميمي.

 Virginia Tilley_6فرجينيا تيمى :دراسة محكمة بعنوان الدولة ثنائية القومية الصعود في فصل
سياسي جديد ،جامعة ىوبارت ووليام سميث ،جامعة نيويورك.)2005(،

عمى مدل سنكات استمر قمؽ المجتمع الدكلي جراء الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي كلكف منذ
أحداث  11سبتمبر كاحتالؿ الكاليات المتحدة لمعراؽ ،بات الجميع يشترؾ في مكاجية مستقبؿ مشئكـ،
كقد تحطمت سيطرة الكاليات المتحدة عف طريؽ معاممتيا غير المتكافئة لمديمقراطية لمفمسطينييف
كاإلسرائيمييف كبات مف الميـ أف يتحرؾ المجتمع الدكلي ،ليس بمكاصمة تأييد حؿ الدكلتيف التي تركج
لو اإلدارة األمريكية كالتي أصبح دربا مف الخداع كالكذب ،ككذلؾ عف طريؽ تأييد الحؿ الكحيد المتبقي

كالذم يتميز باالستقرار طكيؿ األمد كالديمقراطية غير القائمة عمى أساس عرقي ،كيتطمب النشاط

الدكلي الذم البد أف يتميز باإلصرار عمى ىذا المسار الجديد ،تكضيح أف حؿ الدكلة الكاحدة ينسجـ

تماما مع اإلجماع الدكلي ،دكف النظر إلى االدعاء اإلسرائيمي الذم يعتمد ليس فقط عمى المكافقة عمى
خارطة الطريؽ ،كلكف أيضا عمى قرار التقسيـ الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ ()181

لعاـ ،1947كالذم اقترح دكلة إلسرائيؿ كدكلة عربية ،كبما أف إسرائيؿ لـ تقرر االنصياع ليذا القرار
بعد قياميا عاـ  ،1948كبما أنيا تكاصؿ تجاىؿ غالبية األطراؼ األخرل ،يصبح اإلصرار عمى كجكد

رأل دكلي في ىذا الشأف أم ار ممحا يتطمب الرد.

 _7يتسحاق جال  :دراسة بعنوان المسعى الفمسطيني في األمم المتحدة في ظل األزمة االقتصادية،
مركز ديان لمدراسات الشرقية واالفريقية ،جامعة تل أبيب.)2011) ،

استعرضت الدراسة الكاقع االقتصادم لمسمطة الكطنية الفمسطينية ،كالعجز المالي المتزايد الذم
يكاجو ك ازرة المالية الفمسطينية في سداد ركاتب كأجكر مكظفي القطاع الحككمي منذ منتصؼ

عاـ ،2010مما يشكؿ عائؽ كبير أماـ نجاح الحككمة الفمسطينية ،كتكصمت الدراسة إلي أف السمطة
الفمسطينية تمضي قدما في طمب اعتراؼ األمـ المتحدة بدكلة فمسطينية ،يغرؽ اقتصادىا في األزمة،

حيث أف انتعاش الضفة العربية مف تداعيات االنتفاضة خالؿ عاـ  2009حتى منتصؼ عاـ ،2010
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تحقؽ بفضؿ التخفيؼ الجزئي لمقيكد كاإلغالؽ اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية ،كأيضا بفضؿ

المساعدات الخارجية حيث أف المساعدات المالية مسيسة كاألسرة الدكلية تعتبرىا ركيزة مف ركائز
المسار السممي الفمسطيني _ اإلسرائيمي كىي مرىكنة بتقدـ عممية السالـ.

كذلؾ استنتجت الدراسة أف طمب عضكية دكلة فمسطيف في األمـ المتحدة سكؼ يخمؽ جمكد

سياسي قد يطمؽ تشديد إسرائيؿ عمي القيكد المفركضة كتأخير تحكيؿ عائدات الضرائب الفمسطينية،
كتمكؤ المانحيف خاصة الكاليات المتحدة األمريكية ،كىك ما يضاعؼ األزمة االقتصادية كيؤدل إلي
إضعاؼ كزعزعة السمطة الفمسطينية.

 _8غازي الصورانى  :دراسة بعنوان حق العودة وخيار الدولة العربية الديمقراطية ،جامعة األزىر،

( ،)2008رسالة ماجستير.

تفترض الدراسة أف إسرائيؿ تدفع باستمرار أم مشركع سياسي لمحؿ نحك التعامؿ مع حقائؽ

المحظة الراىنة في محاكلة لقطع المسائؿ عف سياقاتيا ،كىذه المنيجية ليست عفكية بؿ ترتكز عمى

قراءة مركبة لمصراع كبالتالي اشتراطات الحؿ ،مف ىنا يمكف فيـ إصرارىا عمى تخطى مرجعيات
الشرعية الدكلية ألم مفاكضات ككضع جميع قضايا الحؿ النيائي عمى جدكؿ النقاش بحيث تككف

محككمة بسقؼ الحكـ الذاتي أك ما يمكف أف تتنازؿ عنو إسرائيؿ في الضفة الغربية كقطاع غزة ،أك

تكريس الفصؿ بينيما عبر خيار إمارة غزة ،كىى حمكؿ كميا محككمة بمنطؽ ىيمنة التحالؼ

اإلسرائيمي األمريكي الذم بات المقرر الرئيسي لعممية التفاكض ،لذا كفى ضكء الكضع الحالي فاف
ضركرة البحث عف حمكؿ بديمة لمكضع الصعب الذم باتت عميو عممية التسكية سيككف مف المياـ

األساسية لمقيادة الفمسطينية خاصة كأف حؿ الدكلتيف لف يتمكف مف تكفير الحمكؿ الالزمة الزمات
فمسطينية متعددة أىميا عكدة الالجئيف ،كتقتضى الضركرة الكطنية العكدة لخيار الدكلة الديمقراطية

العممانية الكاحدة التي يحظى فييا كؿ المكاطنيف بنفس الحؽ.

 _9صائب عريقات  :تقديم طمب العضوية البداية لدولة فمسطين وما بعده ،2011دراسة مقدمة
من عضو المجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوفد الفمسطيني المفاوض.2011 ،

قدمت الدراسة تحميال الستحقاؽ أيمكؿ /سبتمبر عاـ ،2011كخطة العمؿ كاإلجراءات الكاجبة

اإلتباع ،فتناكلت الدراسة خطكات تقديـ طمب العضكية إلي السكرتير العاـ لألمـ المتحدة ،كتحكيمو إلي
مجمس األمف ،كذلؾ تناكلت الدراسة االتصاالت المكثفة التي أجراىا الرئيس محمكد عباس كأعضاء

القيادة الفمسطينية في الطريؽ إلي نيكيكرؾ مع مختمؼ الجيات كالمنظمات الدكلية ،في خطكة لحشد
التأييد الالزـ لطمب االعتراؼ بعضكية دكلة فمسطيف في األمـ المتحدة عمي حدكد عاـ 1967
كعاصمتيا القدس الشرقية.

انطمقت الدراسة مف رفض منظمة التحرير الفمسطينية المطمؽ إلبقاء األكضاع عمي ما ىي

عميو) ،) Maintain the Status quoكىي االستراتيجية التي اعتمدىا رئيس الكزراء اإلسرائيمي
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بنياميف نتنياىك ،الذم نصب سمطة االحتالؿ (إسرائيؿ) كمصدر لمسمطة الكطنية الفمسطينية ،كاتخاذه

ق اررات مثؿ القرار العسكرم ( (1650لعاـ ،2010نزع كالية السمطة الفمسطينية في المجاالت القانكنية
كاألمنية كاالقتصادية ،كأبقاىا في يد سمطة االحتالؿ (إسرائيؿ).

خمصت الدراسة إلي أف طمب عضكية دكلة فمسطيف في األمـ المتحدة ىك البداية فقط حتى

تنقؿ السمطة الفمسطينية الشعب الفمسطيني إلي االستقالؿ ،كخمصت الدراسة أيضا إلي ضركرة أف
يككف الطمب قضية عربية فمسطينية كليس فمسطينية فقط ،كذلؾ تكصمت الدراسة إلي عدـ كجكد تأثير

سمبي لمعضكية عمي قضية الالجئيف كغيرىا مف القضايا اليامة ،ككذلؾ عدـ تأثر مكانة كصالحيات
منظمة التحرير الفمسطينية جراء الحصكؿ عمي العضكية.

 _10يعقوب الغندور  :دراسة بعنوان قانونية خطوة حصول فمسطين عمي صفة (دولة غير عضو)
بصفة مراقب لدى األمم المتحدة ،ديوان الفتوى والتشريع بوزارة العدل.)2013( ،

تناكلت الدراسة المعيقات التي كاجيت عممية المفاكضات الفمسطينية مع الجانب اإلسرائيمي،

كتطبيؽ إسرائيؿ سياسة األمر الكاقع مف خالؿ االستيالء عمي األراضي الفمسطينية كاقامة مشاريع
التيكيد كاالستيطاف في الضفة الغربية عمكمان كالقدس خصكصان ،ككذلؾ مكاجية المفاكض الفمسطيني
تعنت الجانب اإلسرائيمي ،الرافض لكقؼ مشاريع االستيطاف ،مما أدل إلي انغالؽ مسار التسكية

السياسية ،في ظؿ استحداث االعتراؼ بييكدية (إسرائيؿ) كشرط عمي الجانب الفمسطيني لمتابعة

المفاكضات دكف كقؼ االستيطاف ،األمر الذم دفع الجانب الفمسطيني لمسعي لتحقيؽ انجاز في ظؿ

ثكرات التغيير العربية التي تصدرت المشيد السياسي عمي حساب حضكر القضية الفمسطينية.

استندت الدراسة ليذه التحديات كمبرر دفع الجانب الفمسطيني إلي التكجو لمجمس األمف في عاـ

 2011لمحصكؿ عمي العضكية الكاممة عمي حدكد عاـ  ،1967حيث زاد فشؿ ىذه الخطكة إصرار
الجانب الفمسطيني لمتكجو إلي الجمعية العامة لطمب رفع صفة فمسطيف إلي دكلة غير عضك مراقب

في األمـ المتحدة.

تكصمت الدراسة إلي العديد مف النتائج أبرزىا كجكد تحديات كثيرة تكاجو التطبيؽ العممي

لسيادة الدكلة الفمسطينية رغـ نجاح المسعى الفمسطيني في الحصكؿ عمي صفة مراقب في األمـ
المتحدة ،كمحاكلة إسرائيؿ استغالؿ ىذا االنجاز كمدخؿ ليضـ الحقكؽ الفمسطينية كترسيخ سياسة

األمر الكاقع خاصة قضية الالجئيف كانعكاسو عمي الفمسطينييف المقيميف داخؿ حدكد عاـ 1948

(عرب .)48

 1.11تعقيب الباحث عمى الدراسات السابقة :
استعرض الباحث الدراسات السابقة كالتي تنكعت في كيفية تناكليا لمدكلة الفمسطينية ،بيدؼ
تكظيفيا في إثبات صحة األفكار التي ترتكز عمييا الدراسة كاالنطالؽ منيا إلي تحميؿ شامؿ كمعمؽ

يراعي كاقع كطبيعة الظركؼ السياسية الدكلية المحيطة بالقضية الفمسطينية ،كطبيعة العالقات الدكلية
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التي ليا بالغ األثر في نتائج كؿ بديؿ مف البدائؿ التي تطرحيا الدراسة ،كيقسـ الباحث الدراسات

السابقة إلي ثالث مجمكعات لتيسير بياف بعض المالحظات عمييا.
 _1الدراسات اإلسرائيمية

_ اتفقت كافة الدراسات اإلسرائيمية عمي صعكبة قياـ دكلة فمسطينية دكف المساس (باألمف القكمي

اإلسرائيمي) كيشمؿ ذلؾ المستكطنات اإلسرائيمية ،فعكست الدراسات رفض إسرائيؿ قياـ دكلة فمسطينية
كالتمسؾ بسياسة التمدد االستيطاني في األراضي الفمسطينية عمي حدكد عاـ 1967ـ.

_ لـ تتطرؽ الدراسات اإلسرائيمية إلي اآلليات التي يمكف مف خالليا قياـ دكلة فمسطينية عمي حدكد
عاـ 1967ـ كفؽ الق اررات الدكلية أك مف خالؿ تفاىمات مشتركة ،بؿ سعت إلي طرح أفكار ترتكز

إلي حمكؿ إقميمية حيث يتـ التكسع فمسطينيا عمي حساب أ ارضي الدكؿ المجاكرة.

_ قدمت الدراسات اإلسرائيمية مقاربات لقياـ دكلة فمسطينية غير قابمة لمتطبيؽ العممي تيدؼ إلي إدارة

الصراع كليس حؿ الصراع كالتيرب مف استحقاقات قضايا الحؿ النيائي.

_ لـ تتناكؿ الدراسات اإلسرائيمية قياـ دكلة فمسطيف كفؽ االتفاؽ المرحمي (أكسمك) عاـ  ،1993خاصة
المرحمة األخيرة كالتي انتيت عاـ  1999دكف قياـ دكلة فمسطيف.

_ طرحت الدراسات اإلسرائيمية فكرة العقاب االقتصادم كالتدخؿ العسكرم كاستخداـ نفكذ الكاليات

المتحدة األمريكية لقطع المعكنات االقتصادية التي تقدـ لمسمطة الكطنية الفمسطينية ،ردان عمي طمب

فمسطيف عضكية دائمة في األمـ المتحدة.

 _2الدراسات األجنبية

_ تناكلت الدراسات األجنبية الق اررات األممية الخاصة بالصراع العربي الفمسطيني اإلسرائيمي مثؿ

القرار( )181كلكنيا لـ تتطرؽ إلي سبؿ تنفيذ الجزء الخاص بقياـ دكلة فمسطيف.

_ أكضحت الدراسات األجنبية التقارب العممي بيف سياسات الكاليات المتحدة األمريكية مع السياسات

كالممارسات اإلسرائيمية ،كتعطيؿ كؿ منيما قياـ الدكلة الفمسطينية ،كلكف لـ تكضح ىذه الدراسات كيفية
سبؿ مكاجية معارضة الكاليات المتحدة األمريكية لقياـ دكلة فمسطيف.

_ طرحت األبحاث فكرة استغالؿ حالة االنقساـ الفمسطيني ،كعقد ىدنة طكيمة األمد مع حركة حماس
كفتح قنكات اتصاؿ كحكار معيا ،كتقديـ بعض التسييالت الحدكدية لتحقيؽ حالة مف االستقرار األمني

إلسرائيؿ ،األمر الذم يؤثر سمبان عمي طمب عضكية فمسطيف في األمـ المتحدة.
 _3الدراسات الفمسطينية

اقتصرت الدراسات الفمسطينية عمي تناكؿ التكجو المباشر لمجمس األمف عاـ 2011ـ ،لمحصكؿ عمي
طمب العضكية في األمـ المتحدة ،ككذلؾ التكجو لمجمعية العامة عاـ 2012ـ ،لمحصكؿ عمي صفة

دكلة مراقب في األمـ المتحدة ،كلكنيا لـ تقدـ بدائؿ مستقبمية يمكف أف تعزز العضكية الكاممة لدكلة

فمسطيف في األمـ المتحدة.
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الفصل الثاني
األمم المتحدة واعالن االستقالل
 مقدمة
 المبحث األول :نشأة األمم المتحدة ومقاصد ميثاقيا

 المبحث الثاني :أىم أجيزة األمم المتحدة والق اررات والتوصيات الصادرة عنيا
بشأن الدولة الفمسطينية
 المبحث الثالث :المحاوالت الفمسطينية لالستقال ل واقامة الدولة
 الخالصة

 2.1مقدمة
يعرض ىذا الفصؿ طبيعة تككيف المنظمة الدكلية المراد االنضماـ إلييا ،ككيفية اكتسابيا ليذه

الصفة الدكلية ،كاإلطالؿ عمي مبادئيا كمقاصد ميثاقيا التي سيتـ االلتزاـ بيما ،كقكاعد العمؿ التي
تنظـ عممية انضماـ دكلة جديدة لممنظمة ،كأىـ األجيزة العاممة داخؿ المنظمة التي تؤثر بشكؿ فاعؿ

في عممية انضماـ األعضاء الجدد مف جية ،كمف جية أخرل معرفة شركط االنضماـ ،كطبيعة التأثير

السياسي لمدكؿ الكبرل في ق اررات المنظمة ،كىك ما سيتطرؽ لو المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ ،في
محاكلة لكضع إطار متكامؿ لمدراسة يغطي كافة جكانبيا.

شكؿ صدكر قرار التقسيـ ) (181عاـ  1947عف الجمعية العامة ،منعطفان خطي انر في القضية

الفمسطينية ،خاصة كأنو أعطي شرعية دكلية لقياـ دكلة إسرائيؿ عمي األراضي الفمسطينية ،كتـ تعطيؿ
الجزء الخاص بقياـ دكلة فمسطيف في ذات القرار ،كلذلؾ راعت الدراسة التطرؽ في المبحث الثاني مف

ىذا الفصؿ ألىـ أجيزة األمـ المتحدة ذات العالقة المباشرة بقضية العضكية كاليات اتخاذ الق اررات
داخؿ ىذه األجيزة ،كأىـ الق اررات التي صدرت عنيا في مكاقؼ مختمفة بشاف القضية الفمسطينية ،في

إطار حؽ تقرير الشعكب لمصيرىا.

ككذلؾ تطرؽ الفصؿ في المبحث الثالث إلى التجارب الفمسطينية المختمفة لالستقالؿ ،كالتي

سبقت نشأة األمـ المتحدة ذاتيا مثؿ تجربة حككمة عمكـ فمسطيف ،ككذلؾ الخطكات الالحقة لمنظمة

التحرير الفمسطينية التي سعت جاىدة إلبراز اليكية كاستقالؿ القرار الفمسطيني عمي المستكل الدكلي.
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المبحث األول
نشأة األمم المتحدة ومقاصد ميثاقيا

شكمت نشأة األمـ المتحدة نقطة تحكؿ في القضية الفمسطينية ،حيث عبرت المنظمة العالمية
الجديدة عف إرادة الدكؿ الكبرل المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ،كدعـ عضكية إسرائيؿ في
المنظمة إلضفاء شرعية كجكدىا في ارض فمسطيف دكليان ،االمر الذل دفع الباحث لتناكؿ ظركؼ نشأة

منظمة األمـ المتحدة ،كمبادئ كمقاصد الميثاؽ التي مف خالليا استطاعت األمـ المتحدة ،تكسيع رقعة
صالحياتيا الفعمية أماـ الدكؿ الكبرل داخؿ المنظمة كاعماؿ مقاصد كمبادئ الميثاؽ.

 2.1.1فكرة إنشاء األمم المتحدة  :ظيرت حاجة الدكؿ بعد أف عانت الكثير مف الخسائر في
األركاح كاألمكاؿ إباف الحرب العالمية الثانية إلي منظمة عالمية فعالة قادرة عمي الحفاظ عمي السمـ
كاألمف الدكلييف ،كدعـ التعاكف بيف الدكؿ ،حيث اعتبرت الفترة مف عاـ 1941حتى عاـ 1945فترة
تحضيرية إلعداد ميثاؽ ىذه المنظمة خالؿ اشتعاؿ الحرب العالمية الثانية ،مما جعؿ فكرة تجنب
اندالع حرب مقبمة تسيطر عمى أذىاف مؤسسي الميثاؽ ،كاضعيف نصب أعينيـ تجربة عصبة األمـ

كعكامؿ فشميا في منع الحرب ،كالعمؿ عمى تحقيؽ أقصي حد ممكف مف العدالة كالمساكاة بيف دكؿ

العالـ(.)Briney،2012

خمصت الفترة التحضيرية إلعداد ميثاؽ المنظمة الجديدة إلى صدكر مجمكعة مف التصريحات

الدكلية ،أعقبيا عقد بعض المؤتمرات الدكلية ،التي انتيت بتكقيع ميثاؽ األمـ المتحدة ،كتصديؽ الدكؿ

المكقعة عميو كفؽ مقتضيات المادة ) )110مف الميثاؽ ،كخركجو لحيز التنفيذ في  24أكتكبر عاـ

 ،1945كالذم جاء مستقؿ عف معاىدات الصمح التي أنيت آثار الحرب العالمية الثانية لضماف
استم اررية كاستقالؿ المنظمة ،كلتككف عالمية مفتكحة النضماـ كؿ دكؿ العالـ ليا(سمطاف،196 ،ص.)811

 2.1.2مرحمة التصريحات الدولية :

1ــــ تصريح األطمنطي  14(Atlantic Charterأغسطس عام :)1941صدر ىذا التصريح عقب
اجتماع ثنائي ضـ كنستكف تشرشؿ  Winston Churchillرئيس كزراء بريطانيا ،كفرانكميف ركزفمت

 Franklin D. Rooseveltرئيس الكاليات المتحدة األمريكية عمي ظير الباخرة ( prince of
 )Walesفي  14أغسطس عاـ  ،1941حيث جاء في ىذا التصريح التأكيد عمي مبادئ الديمقراطية
التي يجب أف تسكد العالقات الدكلية مثؿ :إدانة التكسع اإلقميمي ،كحؽ الشعكب في اختيار الحككمات

التي تمثميا ،ككفالة المساكاة بيف كافة الدكؿ في التجارة العالمية ،كالتعاكف بيف دكؿ العالـ في مجاؿ
العالقات االقتصادية كاالجتماعية ،كضركرة كضع نظاـ أمف دائـ يقكـ عمي تحريـ استخداـ القكة كنزع
السالح ،فرغـ إشارة التصريح إلي فكرة التنظيـ الدائـ لمسالـ فإف التصريح لـ يضع تفصيالت أخرل،
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كلـ يشر إلى آليات بيذا الخصكص النشغاليـ في ىذه الفترة بالعمميات العسكرية ضد القكات األلمانية

كدكؿ المحكر ( شمبي ،1985 ،ص.)152:151

2ـــ تصريح األمم المتحدة (Declaration by the United Nationsتصريح واشنطن) (1يناير

عام  : )1942كقع ممثمك ست كعشركف دكلة في كاشنطف في أكؿ يناير عاـ  1942عمى تصريح

مشترؾ أطمقكا عميو اسـ (تصريح األمـ المتحدة)  Declaration by the United Nationsكالذم
يتضمف اتفاقيـ عمي إقامة تنظيـ دكلي يكفؿ الحياة بسالـ ،كالحرية كاالستقالؿ كالحرية الدينية،

كصيانة الحقكؽ اإلنسانية كالعدؿ ،كتضمف التصريح انضماـ كافة الدكؿ التي ناىضت دكؿ المحكر،

كاستخدمت كافة إمكاناتيـ العسكرية كاالقتصادية الالزمة ضد دكؿ المحكر كعدـ عقد صمح منفرد

معيـ (غانـ ،1967 ،ص.)87:85

3ـــ تصريح موسكو  30(Moscow Declarationأكتوبر عام :)1943صدر عف ممثمي الدكؿ
األربع الكبرل (بريطانيا ،الكاليات المتحدة األمريكية ،االتحاد السكفيتي ،الصيف) ،كتعيدكا رسميان ألكؿ

مرة في ىذا التصريح عمى إنشاء ىيئة دكلية عامة كدائمة مف أجؿ صيانة السمـ كاألمف الدكلييف
مرتكزة عمي مبدأيف ،األكؿ كىك المساكاة في السيادة بيف جميع الدكؿ المحبة لمسالـ ،بغض النظر عف

حجميا

كقكتيا(سمطاف،1962 ،

ص.)813

أما المبدأ الثاني فيك عالمية المنظمة مف خالؿ فتح باب العضكية داخؿ ىذه الييئة الدكلية لكافة

الدكؿ دكف تمييز ،حيث مثؿ التصريح تحالؼ اكبر قكل عسكرية في العالـ ،في مكاجية دكؿ المحكر

(شياب ،1990،ص.)182

4ـــ تصريح طيران  1(Tehran Declarationديسمبر عام  :)1943صدر ىذا التصريح عف
كؿ مف فرانكميف ركزفمت  ،Franklin D. Rooseveltكنستكف تشرشؿ،Winston Churchill
كجكزيؼ ستاليف  ،Joseph Stalinمؤكديف عمي تضامنيـ كتعاكنيـ العسكرم ،كالتنسيؽ الكامؿ بيف
ىيئات أركاف حرب العمميات العسكرية التابعة لدكليـ ،كاعتمادىـ عمي مساىمة إيراف كمساعدتيا ليـ

ككذلؾ غيرىا مف الدكؿ الصديقة المحبة لمسالـ ،بيدؼ إقامة السالـ العالمي كاألمف كالتقدـ بعد الحرب

كفقا لمبادئ تصريح األطمنطي ،كالرغبة في التعاكف مف أجؿ القضاء عمي السيطرة كاالستعباد،
كالحرص عمي إنشاء أسرة عالمية لمشعكب الديمقراطية ( شمبي ،1985 ،ص.)156

 2.1.3مرحمة المؤتمرات الدولية

1ـــ مقترحات دومبرتون أوكس  7(Dumbarton Oaks Conferenceأكتوبر عام :)1944
اجتمع ممثمك كؿ مف االتحاد السكفيتي كبريطانيا كالكاليات المتحدة األمريكية كالصيف في أغسطس

 1944كتـ ذلؾ في جمسات تمت عمي مرحمتيف ،كانت المرحمة األكلي بيف الكاليات المتحدة األمريكية
كبريطانيا كاالتحاد السكفيتي ،في الفترة مف  2أغسطس إلى  28سبتمبر  ،1944حيث تجنب االتحاد

السكفيتي االجتماع بالصيف مباشرة التي كانت في حالة حرب مع الياباف (غانـ ،1967 ،ص.)92:93
09

ضمت جمسات المرحمة الثانية الكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا كالصيف في الفترة مف 29
ن
سبتمبر إلي  7أكتكبر عاـ  ،1944كقد ىدؼ مؤتمر دكمبرتكف اككس Dumbarton Oaks
 Conferenceإلى بحث األسس التي سكؼ تقكـ عمييا المنظمة العالمية المقرر إنشاؤىا ،كنظاميا

كطبيعة عمميا ،فخمصت ىذا االجتماعات إلى ما أطمؽ عميو (مقترحات دكمبرتكف أككس) ،كالتي

تضمنت تكصيات خبراء الدكؿ الكبرل فيما يتعمؽ بأىداؼ كمبادئ المنظمة المقرر إنشاؤىا

(راتب،

 ،1971ص.)56

يمكف القكؿ أف مقترحات دكمبرتكف أككس  Dumbarton Oaks Conferenceأكؿ مشركع

تفصيمي ينتقؿ مف مرحمة التفكير كاإلعداد لمنظمة عالمية تحفظ السمـ كاألمف الدكلييف ،لمرحمة صياغة

تفصيمية تبيف ماىية ىذه المنظمة ،كأىدافيا كمبادئيا كطبيعة عممو كىك ما جاء في المقترحات التي

تـ االتفاؽ عمييا كالتي تنقسـ إلي اثني عشر فصال تضمنت(سمطاف ،1962 ،ص.(832:829

 -1إقامة تنظيـ دكلي يعرؼ باسـ األمـ المتحدة كالذم يعمؿ عمي حفظ السمـ كاألمف الدكلييف،
كتحقيؽ التعاكف الدكلي في العالقات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،كتنسيؽ جيكد األمـ لضماف

المصالح المشتركة (شياب ،1990 ،ص.)183

 -2يتككف التنظيـ الدكلي مف جمعية عامة تناقش كؿ األمكر المتعمقة بحفظ السمـ كدعـ التعاكف

الدكلي ،كمجمس أمف يتككف مف أحدل عشر دكلة ،خمسة منيا دائمة  Big Fiveكستة تنتخب لمدة
سنتيف ،كينعقد بصفة مستمرة ،كميمتو بحث المسائؿ التي تيدد السمـ كاألمف الدكلييف كلو أف يتخذ كؿ

الق اررات الالزمة لممحافظة عمييما ،بما في ذلؾ التدابير العسكرية ،كمحكمة عدؿ دكلية

(غانـ ،1967 ،ص.)93

 -3تتمتع كؿ مف الجمعية العامة كمجمس األمف باختصاصات كسمطات محددة مف أجؿ المحافظة
عمي السمـ كمنع كقكع العدكاف ،كقمعو في حالة كقكعو ( شمبي ،1985 ،ص.)159:157

2ـــ مؤتمر يالتا  11( Yaltaفبراير عام :)1945عقد مؤتمر يالتا  Yaltaفي 11فبراير عاـ ،1945
كشارؾ فيو كؿ مف فرانكميف ركزفمت  Franklin D. Rooseveltرئيس الكاليات المتحدة األمريكية،
كجكزيؼ ستاليف  Joseph Stalinرئيس االتحاد السكفيتي ،كنستكف تشرشؿ Winston Churchill

رئيس كزراء بريطانيا ،حيث تقاسـ فيو األطراؼ مناطؽ النفكذ في العالـ ،ككذلؾ بحث مسائؿ أخرل
كنظاـ التصكيت في مجمس األمف كتعييف األقاليـ التي سكؼ تكضع تحت نظاـ الكصاية ،كقد تـ

االتفاؽ عمي اشتراط إجماع الدكؿ الخمس الكبرل  Big Fiveعند التصكيت االيجابي لتمرير مشركع

قرار المسائؿ المكضكعية المطركحة أماـ مجمس األمف ،كعدـ نفاذ ىذا القرار إذا ما اعترضت عميو
دكلة مف الدكؿ الخمس كىك ما جرت العادة عمى تسميتو بحؽ االعتراض أك
،1962

ص.)941

21

الفيتك (Vetoسمطاف،

تـ االتفاؽ كذلؾ عمى أف يشمؿ نظاـ الكصاية الذم سينشأ كفؽ ميثاؽ المنظمة الجديدة

(منظمة األمـ المتحدة) ،األقاليـ التي تخضع لنظاـ االنتداب في ظؿ عيد عصبة األمـ ،كالمستعمرات
التي ستنتزع مف الدكؿ الميزكمة في الحرب ،كاألقاليـ التي ستدخؿ باختيارىا في ىذا النظاـ

(غانـ،

 ،1967ص.)95:94

خمص المؤتمر إلى دعكة لجمعية تأسيسية لألمـ المتحدة تتكلي عمى ضكء مشركعي دكمبرتكف

اككس  ،Dumbarton Oaks Conferenceكيالتا  ،Yaltaكضع ميثاؽ المنظمة الجديدة

بإجراء مؤتمر دكلي تقرر أف يعقد في الكاليات المتحدة األمريكية في  25ابريؿ عاـ  1945تحضره

الدكؿ المكقعة عمي تصريح األمـ المتحدة ،1942 Declaration by the United Nations
كالدكؿ التي أعمنت الحرب عمي دكؿ المحكر قبؿ أكؿ مف مارس عاـ  ،1945كما كجو المؤتمر

الدعكة إلي لجنة المشرعيف لكضع مشركع نظاـ أساسي لمحكمة عدؿ دكلية ،كقد تمكف ممثمك أربع
كأربعيف دكلة في الفترة الممتدة مف  9إلى  20ابريؿ عاـ  1945مف إعداد المشركع المطمكب (شياب،

 ،1990ص.)190

3ـــ مؤتمر سان فرانسسكو  26( San Francisco Conferenceيونيو :)1945عقد ىذا
المؤتمر في كالية ساف فرانسسكك األمريكية تحت اسـ (مؤتمر األمـ المتحدة لمتنظيـ الدكلي) بدعكة مف

الكاليات المتحدة األمريكية ،كبالنيابة عف االتحاد السكفييتي كالصيف كبريطانيا ،حيث إف الحرب كانت

ال تزاؿ مشتعمة ،فكانت الدعكة تنفيذان لمتاريخ الذم حدده مؤتمر يالتا  Yaltaفي 25إبريؿ عاـ ،1945

حيث استمرت أعماؿ المؤتمر الذم ضـ خمسيف دكلو لمدة شيريف ،دارت خالليا العديد مف المناقشات
المستندة إلى مقترحات دكمبرتكف اككس  Conference Dumbarton Oaksكاإلعالنات كالمؤتمرات

السابقة ،كالتعديالت التي أدخمتيا لجاف العمؿ كالمجاف الفتية المنبثقة عنيا (سمطاف ،1950 ،ص.)64:62

تـ إقرار الميثاؽ باإلجماع في جمسة  25يكنيك عاـ  1945كتـ تكقيعو مف ممثمي الدكؿ

الخمسيف في  26يكنيك عاـ  ،1945كجرل التصديؽ عمي الميثاؽ كفؽ ما تقضي بو القكاعد العامة
مف السمطات المختصة في الدكؿ المكقعة ،ليصبح نافذان قانكنان اعتبا انر مف  24أكتكبر عاـ  1945بعد

إيدا ع التصديقات عميو لدل حككمة الكاليات المتحدة األمريكية مف قبؿ الدكؿ الخمس الكبرل كأغمبية

الدكؿ األخرل ،ك قامت الدكؿ بالتكقيع كبإيداع تصديقاتيا كفؽ المادة ( )110مف الميثاؽ (شبمي،

 ،1985ص.)16:159

 2.1.4التحضير لجمسات األمم المتحدة
عممت المجنة التحضيرية عمي تقسيـ جدكؿ أعماؿ دكرة االنعقاد األكلي لمجمعية العامة إلي

قسميف ،كذلؾ لتعدد المكضكعات المطركحة كتشعبيا ،فكاف القسـ األكؿ يتناكؿ المكضكعات الخاصة
بتنظيـ الييئة كالتي تككف في العادة مف اختصاص الجمعيات التأسيسية (سمطاف،1962 ،ص.)857:859

20

تناكؿ القسـ الثاني المسائؿ التي تدخؿ في االختصاص العادم لمجمعية ،كبيذه الصفة

المزدكجة دعت المجنة التحضيرية الجمعية العامة لالنعقاد بمدينة لندف في  15يناير عاـ ،1946
كقررت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في  14فبراير عاـ  1946اختيار مدينة نيكيكرؾ مق ار لألمـ

المتحدة ،بيدؼ ضماف استمرار اىتماـ الكاليات المتحدة األمريكية بالييئة العالمية الجديدة كاإلسياـ في
أنشطتيا ،بما يحكؿ دكف عكدتو السياسة العزلة التي أدت إلي عدـ اشتراكيا في عصبة األمـ

(أبك ألكفا،

 ،1998ص.)213

 2.1.5الطبيعة القانونية لميثاق األمم المتحدة
سرل مفعكؿ ميثاؽ األمـ المتحدة في  24أكتكبر عاـ  ،1945كالذم يتككف مف ديباجة كتسعة
عشر فصالن تتضمف مائة كاحدل عشر مادة ،حيث تشير الديباجة إلي البكاعث التي دفعت إلي قياـ
المنظمة العالمية ،ككذلؾ إلي المبادئ التي تستند إلييا في عمميا كقد أقرت المجنة الفنية لمؤتمر ساف

فرانسيسكك  26 San Francisco Conferenceيكنيك عاـ  1945بأف ديباجة أم معاىدة دكلية
جزءا متممان ليا ،كلو نفس القيمة القانكنية لباقي المعاىدة ،كال تختمؼ مف حيث الشكؿ كالمكضكع

كالقيمة القانكنية عف باقي فصكؿ الميثاؽ الذم يعتبر بدكره كحدة متكاممة ،كلو طبيعة قانكنية مزدكجة،

فالميثاؽ يعتبر معاىدة دكلية مف جية ،كذك قيمة دستكرية مف جية أخرل (غانـ،1967،ص.)100
 2.1.6مقاصد ميثاق األمم المتحدة
كتتمخص أىداؼ ىيئة األمـ المتحدة التي تسعى إلي تحقيقيا كارساء قكاعدىا ،كالتي مف أجميا قامت
ىذه المنظمة ،كما تضمنتو المادة ( )1مف الميثاؽ كىي -:

1ػ ػ حفظ السمـ كاألمف الدكلي  :كفقا لما جاء بالفقرة األكلي مف المادة األكلي ،تتخذ الييئة التدابير
المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تيدد السمـ كإلزالتيا ،كتقمع أعماؿ العدكاف كغيرىا مف كجكه

اإلخالؿ بالسمـ ،كتتذرع بالكسائؿ السممية ،كفقا لمبادئ العدؿ كالقانكف الدكلي ،لحؿ المنازعات الدكلية
التي قد تؤدل إلي اإلخالؿ بالسمـ أك لتسكيتيا (راتب ،1971 ،ص.)62:63

 2ػ ػ تنمية العالقات الكدية بيف الدكؿ :اف تحقيؽ السمـ يتطمب تكافر مناخ مف العالقات الكدية كالتسامح
كحسف الجكار بيف الدكؿ ،عمي أساس مبدأ المساكاة في الحقكؽ بيف الشعكب ،كحقيا في تقرير

مصيرىا( إبراىيـ ،1997،ص.)182:179

 3ػ ػ تحقيؽ التعاكف الدكلي لحؿ المشكالت االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاإلنسانية  :لـ تقتصر
أىداؼ الييئة العالمية عمي النكاحي السياسية فقط ،بؿ تمتد إلي مختمؼ مجاالت التعاكف ،كذلؾ نتيجة

اع مف مؤسسييا لالرتباط الكثيؽ بيف المسائؿ السياسية كالمسائؿ االقتصادية كاالجتماعية ،كىك
إدراؾ ك و

ما ترجمتو الييئة العالمية بشكؿ عممي بإنشاء المجمس االقتصادم كاالجتماعي ( شمبي،1985 ،

ص.)221:220
22

4ػ ػ اعتبار األمـ المتحدة مرك انز لتنسيؽ األعماؿ بيف الدكؿ  :كليس المقصكد بيذا أف تككف الييئة

محكر كؿ أنشطة الدكؿ ،كانما أف تككف أداة لمتنسيؽ بيف أعماؿ الدكؿ كالمنظمات الدكلية المختمفة
كتكجيييا نحك المصالح المشتركة ،حيث إف األمـ المتحدة ال تسعي إلي السيطرة عمي نشاط الدكؿ

األعضاء أك المنظمات الدكلية ،كانما تريد تكفير أفضؿ الظركؼ لمتفاىـ بيف الدكؿ كترسيخ أكاصر

التعاكف فيما بينيا(راتب ،1971 ،ص.)62:63

يعتقد الباحث اف فمسطيف يمكف اف تستند لمقاصد ميثاؽ األمـ المتحدة لدعـ طمب عضكيتيا

الكاممة في المنظمة ،فعضكية دكلة فمسطيف الكاممة في االمـ المتحدة تدعـ فرص حفظ السمـ كاالمف،
فعدـ قياـ دكلة فمسطينية عاـ  1999تبعو جمكد سياسي كتصاعد لكتيرة العنؼ ،كما اف عضكية

فمسطيف الكاممة يكطد عالقاتيا الكدية مع دكؿ العالـ كيرفع مستكل التمثيؿ لفمسطيف مف سمطة حكـ
ذاتي لدكلة عضك في االمـ المتحدة ،قادرة عمي تحقيؽ التعاكف الدكلي لحؿ المشكالت االقتصادية
كاالجتماعية كالثقافية كاإلنسانية كاالستفادة مف األمـ المتحدة كمركز لتنسيؽ األعماؿ بيف الدكؿ.

 2.1.7مبادئ ميثاق األمم المتحدة

بعد أف حددت األمـ المتحدة مقاصد الميثاؽ ،حرصت عمي تحديد المبادئ التي يجب أف تعمؿ كفقا
ليا في سعييا كراء إنفاذ المقاصد المشار إلييا ،فقد عددتيا المادة الثانية مف الميثاؽ كىي -:

 _1أف تقكـ الييئة عمي مبدأ المساكاة في السيادة بيف جميع أعضائيا (ميثاؽ األمـ المتحدة ،1945،ـ.)2

 _2لكي يكفؿ أعضاء الييئة ألنفسيـ جميعان الحقكؽ كالمزايا المترتبة عمي صفة العضكية ،كيقكمكف
في حسف نية بااللتزامات التي أخذكىا عمي أنفسيـ بيذا الميثاؽ (ميثاؽ األمـ المتحدة ،1945،ـ.)4

 _3يفض أعضاء الييئة جميعا منازعاتيـ الدكلية بالكسائؿ السممية عمي كجو ال يجعؿ السمـ كاألمف
كالعدؿ الدكلي عرضة لمخطر (ميثاؽ األمـ المتحدة ،1945،ـ.)2

 _4مبدأ الحؽ في تقرير المصير ،فالشعكب غير المتمتعة بالحكـ الذاتي ليا أف تتكسؿ بكافة الكسائؿ

التي تحقؽ استقالليا كحقيا في تقرير المصير (الدقاؽ،1979 ،ص.)104:88

 _5يمتنع أعضاء الييئة في عالقاتيـ الدكلية عف التيديد باستعماؿ القكة أك استخداميا ضد سالمة
األراضي كاالستقالؿ السياسي ألية دكلو ،أك عمي كجو أخر ال يتفؽ كمقاصد األمـ المتحدة

).)Keelson,1969,p53

 _6يقدـ األعضاء كؿ ما في كسعيـ مف عكف إلي الييئة في أم عمؿ تتخذه كفؽ الميثاؽ ،كما
يمتنعكف عف مساعدة أية دكلة تتخذ األمـ المتحدة إزاءىا مف أعماؿ المنع أك القمع.

 _7تعمؿ الييئة عمي أف تسير الدكؿ غير األعضاء فييا عمي ىذه المبادئ بقدر ما تقتديو ضركرة
حفظ األمف الدكلي.

يرل الباحث اف مبادئ االمـ المتحدة تنظـ عالقة الدكؿ االعضاء داخؿ المنظمة ،كاذا ما

حازت دكلة فمسطيف عمي عضكية كاممة في االمـ المتحدة فإف ذلؾ يكسع مف اطار سيادتيا كدكلة
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عضك في االمـ المتحدة كيعطييا المركنة لممطالبة بإعماؿ كتكسيع سيادتيا كدكلة ليشمؿ كافة

القطاعات ،كمكاجية ىيمنة االحتالؿ االسرائيمي عمي االراضي الفمسطينية.

 2.1.8اكتساب العضوية في األمم المتحدة

نصت المادة الرابعة مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمي أف " العضكية في األمـ المتحدة مباحة

لجميع الدكؿ األخرل المحبة لمسالـ ،كتأخذ نفسيا بااللتزامات الكاردة في الميثاؽ كالتي ترل الييئة أنيا

قادرة عمي تنفيذ ىذه االلتزامات كراغبة فيو ،كقبكؿ أية دكلة في عضكية األمـ المتحدة يتـ بقرار
الجمعية العامة بناء عمي تكصية مجمس األمف" (ميثاؽ األمـ المتحدة ،1945،ـ ،)4حيث تشير عبارة

الدكؿ األخرل الكاردة في الفقرة األكلي ،كضع تاريخي عاصر نشأة األمـ المتحدة حينما اشتركت
خمسكف دكلة فقط في أعماؿ مؤتمر ساف فرانسيسكك لتأسيس المنظمة الدكلية كاعداد ميثاقيا كيطمؽ

عمييـ الميثاؽ األعضاء األصميكف في المادة )()110الدقاؽ ،1979 ،ص.)287

تضمنت المادة الرابعة الشركط الالزـ تكافرىا لالنضماـ إلي عضكية األمـ المتحدة ،فالفقرة

األكلي مف المادة المذككرة تشير إلي أف الشركط التي يمزـ تكافرىا فيمف يطمب االنضماـ لعضكية األمـ

المتحدة ،فقسـ فقياء القانكف الدكلي المادة الرابعة مف الميثاؽ الي شركط مكضكعية كشركط اجرائية
(غانـ ،1967 ،ص.)135:133
1ـــ الشروط الموضوعية

أ ػ دكلة محبة لمسالـ :يقصد بالدكلة في مفيكـ القانكف الدكلي ،الكحدة السياسية التي تنشأ عف اجتماع

عناصر ثالثة كىي الشعب كاإلقميـ كالسيادة ،حيث يقصد ليس مظيرىا الداخمي فقط ،المتمثؿ في

كجكد سمطة عميا تمارس اختصاصاتيا في مكاجية الشعب ،كانما تعني أيضا استقالؿ الدكلة في
عالقاتيا الدكلية عف غيرىا مف الدكؿ األخرل كىنا يرل الباحث أف السمطة الكطنية الفمسطينية تتمتع

بقدر كبير مف االستقاللية في إدارة شؤكنيا الداخمية ،كفي مجاؿ عالقاتيا الخارجية ،كرغـ عدـ تمتعيا

بالسيادة الكاممة عمي إقميميا ،فإف ىذا ال يمنع تمتعيا بعضكية كاممة في األمـ المتحدة (أبك ىيؼ،

 ،1995ص ،)205كالجدير بالذكر أف األمـ المتحدة لـ تتقيد بدقة بالمفيكـ القانكني الصطالح الدكلة

الكارد في نص المادة الرابعة ،كترخصت لنفسيا في تفسير ىذا االصطالح تفسي انر مكسعان كتقديريان
حسب كؿ حالة مف حاالت الدكؿ طالبة العضكية كقد استخدمت األمـ المتحدة كذلؾ سمطتيا التقديرية

في أف تككف الدكلة طالبة العضكية محبة لمسالـ حيث ال يكجد معيار دقيؽ لتحديد المقصكد بيذا

الشرط ،كىك شرط طغي استخدامو سياسيان عقب الحرب العالمية الثانية (سمطاف ،1962 ،ص.)116:115

ب ػ أف تقبؿ الدكلة االلتزامات التي نص عمييا الميثاؽ كراغبة في ذلؾ ،كيتـ االستدالؿ عمي قبكؿ

الدكلة االلتزاـ بنصكص الميثاؽ مف خالؿ تقدميا بطمب العضكية إلي األمـ المتحدة ،حيث يفيد ىذا

الطمب بتعيد الدكلة طالبة العضكية بتنفيذ التزاماتيا الكاردة في نصكص الميثاؽ أسكة بباقي األعضاء

داخؿ األمـ المتحدة كرغبتيا بذلؾ(الدقاؽ ،1979 ،ص.)300
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ج ػ ػ أف تككف الدكلة قادرة عمي تنفيذ ما تعيدت بو مف التزامات كفقا لمميثاؽ ،تتمتع األمـ المتحدة
بسمطة كاممة في التعرؼ عمي مدل قدرة الدكلة عمي تنفيذ االلتزامات التي يفرضيا الميثاؽ عمي الدكؿ

األعضاء ،كالنظر في كؿ حالة عمي حدة لكي تحكـ عمي مدل قدرة الدكلة طالبة العضكية عمي القياـ
بذلؾ كىي االلتزامات التي أجممت في مبادئ الميثاؽ كمقاصده (سرحاف ،1986 ،ص.)99

2ـــ الشروط اإلجرائية الالزمة الكتساب العضوية في األمم المتحدة

تتضمف الفقرة الثانية مف المادة الرابعة الشركط اإلجرائية الكاجب إتباعيا الكتساب العضكية

حيث تشترط صدكر قرار مف الجمعية العامة مسبكقان بتكصية مف مجمس األمف يتضمف اقتراح القبكؿ
بالدكلة طالبة العضكية في األمـ المتحدة (راتب ،1971 ،ص.)92

نصت الفقرة الثانية مف المادة الرابعة بأف " ،قبكؿ أية دكلة طالبة لمعضكية يتـ بقرار مف

الجمعية العامة بناء عمي تكصية مف مجمس األمف" (ميثاؽ األمـ المتحدة ،1945،ـ ،)4كذلؾ بالمكافقة
الجماعية لمدكؿ الدائمة أك عمي األقؿ عدـ اعتراضيـ الصريح عمي قبكؿ الدكلة عضكا في األمـ

المتحدة كيقترح فييا قبكؿ الدكلة عضكان في األمـ المتحدة ،يعقبيا قرار صادر عف الجمعية العامة
بالقبكؿ ،بأغمبية ثمثي أعضاء الجمعية العامة الحاضريف المشتركيف في التصكيت

ص.)133:128
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(غانـ،1967 ،

المبحث الثاني
أىم أجيزة األمم المتحدة والق اررات والتوصيات الصادرة عنيا بشأن الدولة الفمسطينية

يتناكؿ ىذا المبحث األجيزة الرئيسية التابعة لألمـ المتحدة التي يمكف التكجو إلييا لمحصكؿ

عمي عضكية دكلة فمسطيف في األمـ المتحدة مع بياف نظاميا ككيفية عمميا ،ككذلؾ تسميط الضكء

عمي أىـ الق اررات الصادرة عنيا كالتي يمكف تكظيفيا لصالح طمب االعتراؼ بعضكية دكلة فمسطيف

في األمـ المتحدة ،ىذا كقد فرؽ ميثاؽ األمـ المتحدة بيف األجيزة الرئيسية كاألجيزة الفرعية ،فاألجيزة
الرئيسية نص الميثاؽ عمييا باالسـ ،كىي كاردة باالسـ كفؽ المادة ) )7مف الميثاؽ عمي سبيؿ

الحصر ،يككف لييئة األمـ المتحدة ستة فركع رئيسية ىي :الجمعية العامة،General Assembly
مجمس األمف ،Security Councilكالمجمس االقتصادم كاالجتماعي Economic and Social
 ،Councilكمجمس الكصاية  ،Trusteeshipمحكمة العدؿ الدكلي International Court of

 ،Justiceكاألمانة العامة (Secretary Generalالسكرتارية العامة) ،كيعمؿ كؿ جياز ضمف المياـ
المككمة إليو في نصكص الميثاؽ ،مستعينة عمي أداء كظائفيا بالالئحة الداخمية الخاصة التي يمتمكيا

كؿ جياز مف األجيزة ،كالتي تحدد كيفية سير العمؿ كتأليؼ المجاف كدكر االنعقاد داخؿ الجياز ،في

إطار عمؿ تكاممي بيف األجيزة الرئيسية التي تيدؼ إلي تحقيؽ مقاصد ميثاؽ األمـ المتحدة (عكاكل،

 ،2002ص.)265:260

 2.2.1الجمعية العامة لألمم المتحدة General Assembly

1ـــ تشكيل الجمعية العامة  :تتألؼ الجمعية العامة مف جميع أعضاء األمـ المتحدة ،كيجكز أف يككف
لمعضك الكاحد فييا حتى خمسة مندكبيف حسب نص المادة ) )9مف الميثاؽ ،كالعدد الالزـ مف
المستشاريف كالفنييف كالخبراء الذيف ترل الدكؿ ضركرة االستعانة بيـ كذلؾ إعماالن لممادة ( )25مف
الئحة اإلجراءات الداخمية لمجمعية ،كتضع الجمعية العامة الئحة إجراءاتيا الداخمية ،كتنتخب رئيسيا

لكؿ دكرة انعقاد حسب المادة رقـ ( ،)21كما ليا أف تنشئ حسب المادة رقـ( )22مف الفركع الثانكية
ما تراه ضركريا لمقياـ بكظائفيا (ميثاؽ األمـ المتحدة ،1945 ،ـ،9ـ،22ـ.)25

2ـــ وظائف الجمعية العامة وسمطاتيا :لمجمعية العامة سمطات كاسعة فبمكجب المادة ) )10مف
الميثاؽ تناقش الجمعية العامة كافة المسائؿ باستثناء تمؾ التي قد تككف مكضكع بحث مف جانب
مجمس األمف ،كالجمعية العامة ىي أعمي جياز لمنظمة األمـ المتحدة في مسألة ضماف التعاكف
الدكلي بيف الدكؿ في المجاالت االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاإلنسانية ،كبمكجب المادة ) )13مف

الميثاؽ تعمؿ الجمعية العامة في الميداف السياسي كتشجع التقدـ المطرد لمقانكف الدكلي مف أجؿ إنماء
التعاكف الدكلي كاإلعانة عمي تحقيؽ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية لمناس كافة بال تمييز بينيـ في

الجنس أك المغة أك الديف كال تفريؽ بيف الرجاؿ كالنساء (ميثاؽ األمـ المتحدة،1945 ،ـ ،)13كفي المقابؿ
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إذا عرضت عمي الجمعية العامة مسألة تقتضي اتخاذ عمؿ مف أعماؿ المنع أك القمع كجب عمييا

إحالتيا إلي مجمس األمف ،ألنو ىك كحده المختص باتخاذ ق اررات في ىذا الشأف ،كعمي الجمعية العامة
مف ناحية أخرل أف تمتنع عف إبداء أم تكصيات في نزاع ينظر فيو مجمس األمف ما لـ يطمب منيا

مجمس األمف ذلؾ (ميثاؽ األمـ المتحدة ،1945 ،ـ،11ـ.)12

يرجع فقياء القانكف الدكلي ىذا التضييؽ عمي الجمعية العامة مف ناحية النشاط السياسي ما

أثبتتو التجارب مف أف كثرة عدد األعضاء فييا ،كما يتبعو مف عدـ المركنة كمف تشتت اآلراء قد يجعؿ

منيا أداة غير صالحة لمفصؿ في المسائؿ السياسية الشائكة كرغـ ذلؾ فقد تبيف خالؿ تجربة إنشاء

ىيئة األمـ المتحدة أف مجمس األمف قد يعجز أحيانا عف اتخاذ قرار في شأف مكقؼ ما فيو تيديد لمسمـ

الدكلي أك إخالؿ بو أك عمؿ مف أعماؿ العدكاف ،كذلؾ بسبب استخداـ أحد األعضاء الخمسة الدائميف

لحؽ االعتراض الفيتك(Vetoأبك ىيؼ ،1995،ص.)539:538

رأت الجمعية العامة إنقاذان لمسالـ الدكلي ،أف تتكفؿ ىي بمعالجة المكقؼ في مثؿ ىذه الحالة،

كما اتخذت ليذا الغرض في دكرتيا الخامسة في شير نكفمبر عاـ  1950ق ار نار يعرؼ باسـ قرار 377

االتحاد مف أجؿ السالـ  ،Unity For Peaceمقتضاه أف تتكلي الجمعية العامة بنفسيا النظر في

األمر فك انر في دكرة خاصة طارئة كتكصي بما تراه مف إجراءات جماعية بما في ذلؾ استخداـ القكة
المسمحة مف أجؿ إعادة األمف كالسالـ الدكلييف إلي نصابيا ،كمع أف الجمعية العامة كفقا لميثاؽ األمـ
المتحدة ال تممؾ غير التكصية إال أف لتكصيتيا اعتبار أدبي كبير كاجب األخذ بو مف قبؿ مجمس

األمف ،كىذا ما دلمت عميو كثير مف الحاالت التي مارست فييا الجمعية العامة ىذه الصالحية انطالقا
مف مقاصد الميثاؽ كمبادئو (الدقاؽ ،1979 ،ص.)211:207

يكجد كذلؾ لمجمعية العامة لألمـ المتحدة ،صالحيات ىامة ذات عالقة بالحياة الداخمية

لمنظمة األمـ المتحدة ،فيي تنتخب أعضاء مجمس األمف غير الدائميف المادة ) )23كأعضاء المجمس
االقتصادم كاالجتماعي المادة ) ،)61كتعيف بتكصية مف مجمس األمف الدكلي السكرتير العاـ المادة

( ،)97كتنتخب مع مجمس األمف أعضاء المحكمة الدكلية المادة ( )4مف نظاميا الداخمي ،كتقر
ميزانية األمـ المتحدة كتشرؼ عمي النشاطات المالية كغيرىا حسب المادتيف ( )21،18مف الميثاؽ
كرغـ التضييؽ عمي الجمعية العامة مف ناحية النشاط السياسي لصالح مجمس األمف فإنو يقابؿ بتكسع

في اختصاصاتيا في نكاحي النشاط األخرل كقد جعؿ منيا ميثاؽ الييئة األساسية التي تشرؼ عمي
كؿ ما يعالجو مف مسائؿ إدارية كاقتصادية كاجتماعية كانسانية (شمبي ،1985 ،ص.)285:280

مف سمطات الجمعية العامة ايضان قبكؿ األعضاء الجدد في الييئة كفؽ المادة الرابعة مف

الميثاؽ ،كفصؿ مف يمعف مف األعضاء في انتياؾ مبادئ الميثاؽ ككقؼ مف يتخذ مجمس األمف ضده
منيـ عمؿ مف أعماؿ القسر ،كذلؾ بناء عمي تكصية حسب المادتيف( )6،4مف الميثاؽ كلمجمعية
العامة لألمـ المتحدة كظيفة تشريعية كدستكرية حيث تنظر في تعديؿ أحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة أك أف
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تقرر عقد مؤتمر عاـ إلجراء ىذا التعديؿ ،ليصبح بعد أف تقره الجمعية العامة أك المؤتمر المذككر
نافذا بمكافقة ثمثي األعضاء في األمـ المتحدة كعمي أف يككف مف بينيـ جميع أعضاء مجمس األمف

الدائميف كذلؾ استنادا لما جاء في المادة ) )109مف الميثاؽ (أبك ىيؼ،1995 ،ص.)541

3ـــ اجتماعات الجمعية العامة  :تجتمع الجمعية العامة مرة كؿ عاـ في دكرة عادية تبدأ بيكـ الثالثاء
الثالث مف شير سبتمبر ،كيمكف أف تجتمع في أدكار انعقاد خاصة بحسب ما تدعك إلية الحاجة بناء
عمي طمب مجمس األمف ،أك بناء عمي طمب غالبية أعضائيا ،أك بناء عمي طمب عضك تؤيده غالبية

األعضاء مثؿ دعكة منظمة التحرير برئاسة ياسر عرفات كخطابة الشيير اماـ الجمعية العامة في
الدكرة التاسعة كالعشريف عاـ 1974بناء عمي طمب  55مف الدكؿ االعضاء ،ككذلؾ تكرارىا لمدعكة
عاـ (1988مكقع الجمعية العامة ،)2008 ،كذلؾ يمكف دعكة الجمعية العامة لالنعقاد في دكرة خاصة

طارئة خالؿ أربعة كعشركف ساعة بناء عمي طمب غالبية أعضائيا أك مف أم عضك تؤيده الغالبية
كيحدث ىذا عادة في حالة تيديد السمـ أك كقكع عمؿ مف أعماؿ العدكاف كعجز مجمس األمف عف

إصدار قرار في شانو بسبب استخداـ أحد أعضائو الدائميف لحؽ االعتراض فيتٕ ( Vetoالدقاؽ،

 ،1979ص.)200

تقكـ الجمعية العامة بعمميا بكاسطة لجاف أساسية يحؽ لجميع األعضاء أف يمثمكا فييا

باإلضافة إلي المجنة العامة التي تجتمع م ار ار أثناء الدكرة لتشرؼ عمي سير أعماؿ الجمعية العامة سي انر

حسنان ،كتتألؼ ىذه المجنة مف رئيس الجمعية كنكابو الثالثة عشر كرؤساء المجاف السبع السابقة ،كيعيف

كذلؾ رئيس الجمعية العامة في كؿ دكرة لجنة لفحص أكراؽ اعتماد المندكبيف ،كال يككف اجتماع
الجمعية صحيحان إال بحضكر أغمبية األعضاء فييا ،أما المجاف فيمكف ليا أف تجتمع إذا حضرىا ثمث

أعضائيا ،إنما يجب حضكر األغمبية عند عرض أم مكضكع لالقتراع حسب المادتيف()110 ،69

مف الالئحة الداخمية لمجمعية العامة (شياب ،1990،ص.)264

4ـــ التصويت في الجمعية العامة  :يقكـ نظاـ التصكيت في الجمعية العامة عمي أساس المساكاة في
السيادة بيف جميع الدكؿ األعضاء ،كعدـ منح أم عضك ميزة خاصة في التصكيت لذلؾ قررت المادة

) )18أف يككف لكؿ عضك صكت كاحد في الجمعية العامة ،ففي المسائؿ اليامة تصدر الجمعية
العامة ق ارراتيا بشأنيا حسب المادة ) )18بأغمبية ثمثي األعضاء الحاضريف المشتركيف في التصكيت
كتشمؿ التكصيات الخاصة بحفظ السمـ كاألمف الدكلي المادة ) ،)11كانتخاب أعضاء مجمس األمف

غير الدائميف المادة ) ،)23كانتخاب أعضاء المجمس االقتصادم كاالجتماعي المادة ( ،)61كانتخاب

أعضاء مجمس الكصاية ،كقبكؿ أعضاء جدد في األمـ المتحدة المادة (  ،)4ككقؼ األعضاء عف
التمتع بحقكؽ كمزايا العضكية حسب المادة ) ،)5كفصؿ األعضاء حسب المادة ) )7كالمسائؿ المتعمقة
بسير نظاـ الكصاية كالمسائؿ الخاصة بالميزانية ،ككذلؾ المسائؿ المتعمقة بتعديؿ الميثاؽ حسب

المادة )( )108شمبي ،1985 ،ص.)312:316
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 2.2.2أىم الق اررات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة والخاصة بفمسطين
 _1تكصيو رقـ ( )181الصادر بتاريخ  29نكفمبر عاـ ،1947حيث تضمف خطة تقسيـ فمسطيف،
القاضية بإنياء االنتداب البريطاني عمي فمسطيف ،كتقسيـ أراضييا إلي ثالث كيانات ،يشمؿ القسـ

األكؿ دكلة عربية فمسطينية ،كالثاني دكلة (إسرائيؿ) ،أما القسـ الثالث فيك القدس حيث كضعيا القرار
تحت كصاية األمـ المتحدة كقد جاء في مشركع القرار" :عندما يصبح استقالؿ الدكلة العربية أك

الييكدية نافذان ،كما ىك منصكص عميو في المشركع الحاضر ،كيككف البياف كالتعيد المنصكص
عمييما في ىذا المشركع قد كقعا مف قبؿ الدكلة ،يصبح عندئذ مف المالئـ أف ينظر بعيف العطؼ إلي

طمب قبكليا عضكان في األمـ المتحدة طبقا لممادة ( )4مف ميثاؽ األمـ المتحدة " كبذلؾ سيؿ القرار
اغتصاب فمسطيف كأضفى الشرعية الدكلية عمى دكلة (إسرائيؿ) ،كحاؿ دكف قياـ دكلة فمسطينية عضك

في األمـ المتحدة (الكيالي ،1979 ،ص.)776

 _2القرار رقـ ) )3236الذم صدر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة في دكرتيا التاسعة كالعشريف
في  22نكفمبر عاـ  ،1974كيؤكد عمي الحقكؽ الثابتة لمشعب الفمسطيني كحؽ تقرير المصير(ق اررات

األمـ المتحدة ،1975 ،ص.)71

 _3القرار رقـ( )3237كالذم صدر في نفس الدكرة بتاريخ  22نكفمبر عاـ  ،1974كبمكجبو يعطي

لمنظمة التحرير مركز مراقب في الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،كيتيح المشاركة في اجتماعات مجمس

األمف عندما يككف مكضكع الجمسة متعمقا بقضية فمسطيف (صايغ ،1974 ،ص.)46

 2.2.3مجمس األمن Security Council

1ـــ تشكيل مجمس األمن  :يتككف مجمس األمف مف خمسة عشر عضكان مف بيف أعضاء األمـ المتحدة
كىك بذلؾ كعمي خالؼ الجمعية العامة جياز ذك تمثيؿ محدكد ،كتميز المادة ( )23بيف طائفتيف مف

أعضاء مجمس األمف ،الطائفة األكلي كتضـ األعضاء الدائميف ،كتتككف مف خمس دكؿ كبرل Big
 Fiveمعينة باالسـ كىي الصيف ،كفرنسا ،كركسيا ،كالمممكة المتحدة لبريطانيا العظمي كشماؿ ايرلندا،
كالكاليات المتحدة األمريكية ،ككانت تمثؿ ىذه الدكؿ كقت إنشاء األمـ المتحدة القكل المكجية لمسياسة
الدكلية بال منازع ،حيث كانت مككنو لمتحالؼ المنتصر في الحرب العالمية الثانية ،أما الطائفة الثانية
فإنيا تتككف مف عشرة أعضاء تنتخبيـ الجمعية العامة بصفة دكرية لمدة سنتيف ،عمي أف يراعي تكزيع

مقاعد الدكؿ غير الدائمة تكزيعا جغرافيان عادالن ،كيتـ انتخابيـ بقرار صادر مف الجمعية العامة بأغمبية

الثمثيف(غالي ،1960 ،ص.)35

2ـــ اختصاصات مجمس األمن  :اسند ميثاؽ األمـ المتحدة العديد مف االختصاصات لمجمس األمف
التي يمكف تركيزىا في محكريف ،المحكر األكؿ يتضمف االختصاصات الرئيسية لمجمس األمف ،كىي
المتعمقة بحفظ األمف كالسمـ الدكلي ،فتشمؿ اختصاصات كسمطات مجمس األمف في تسكية المنازعات
الدكلية بالطرؽ السممية طبقا ألحكاـ (المادة )34مف الميثاؽ ،ككذلؾ سمطات في قمع حاالت تيديد
29

السمـ كالعدكاف مف خالؿ اتخاذ اإلجراءات المؤقتة كفؽ المادة ( )40أك اإلجراءات غير العسكرية

المادة ) )41أك اإلجراءات العسكرية المادة )( )42ميثاؽ االمـ المتحدة،1945 ،ـ.)42،41،40

أما المحكر الثاني فيتضمف اختصاصات كسمطات مجمس األمف ،في مجاؿ الشئكف اإلدارية

كالتنفيذية لمييئة ،حيث يتكلى مجمس األمف باالشتراؾ مع الجمعية العامة ،سمطات إدارية معينة مثؿ

قبكؿ األعضاء الجدد كايقاؼ كفصؿ األعضاء ،كانتخاب قضاة محكمة العدؿ الدكلية ،كتعييف األميف
العاـ لألمـ المتحدة ،كتحديد الشركط التي يجكز بمكجبيا لدكلة غير عضك باألمـ المتحدة أف تنضـ
لمنظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية كفؽ المادة ) )93مف الميثاؽ ،كالشركط التي يجكز بمكجبيا
لسائر الدكؿ األخرل أف تتقاضي أماـ المحكمة كفؽ ما كرد في المادة ) )35مف النظاـ األساسي

لممحكمة (الدقاؽ ،1979 ،ص.)169:167

3ـــ طبيعة اجتماعات مجمس األمن والمجان المنبثقة عنو  :تتضمف الالئحة الداخمية لممجمس ،إلي
جانب أحكاـ الميثاؽ ،قكاعد اجتماعات المجمس كاعداد جداكؿ أعمالو كنظاـ التصكيت فيو كيعقد

المجمس كفؽ المادة ) )28اجتماعات دكرية كتعقد جمسات المجمس في مقر الييئة أك خارجيا بناء

عمي اقتراح مف احد األعضاء أك األميف العاـ ،إذا كاف في ذلؾ تسييؿ ألعمالو كفؽ المادة )،)28
كتتناكب الدكؿ األعضاء بالمجمس رئاستو في كؿ شير طبقا لمحركؼ األبجدية ألسمائيا بالمغة

االنجميزية طبقا لممادة ) )18مف الالئحة الداخمية لممجمس ،كيستعيف مجمس األمف لمقياـ بكظائفو
بالعديد مف المجاف المنبثقة عنو طبقا المادة ) )29لجنة قبكؿ األعضاء الجدد كتتككف مف كؿ الدكؿ

األعضاء بالمجمس ،كتتكلي دراسة طمبات االنضماـ لمييئة التي يحيميا إلييا المجمس كتقديـ تقارير
عنيا ،أما المجنة األخيرة فيي المجنة المؤقتة حيث ينشئيا المجمس لميمات خاصة ،كىي بطبيعتيا

محدكدة األجؿ (شياب ،1990 ،ص.)307

4ـــ التصويت في مجمس األمن  :لكؿ عضك مف أعضاء مجمس األمف صكت كاحد كفؽ المادة ))27
مف الميثاؽ ،كتتخذ ق اررات المجمس في المسائؿ اإلجرائية بمكافقة تسعة مف أعضائو ،أما في المسائؿ
األخرل غير اإلجرائية تتـ المكافقة بقبكؿ تسعة أعضاء شريطة أف يككف مف بينيا أصكات األعضاء

الدائميف متفقة (مبدأ إجماع أصكات األعضاء الدائميف لمجمس األمف) كلذلؾ فإذا صكت أحد
األعضاء الدائميف لممجمس ضد ىذا االقتراح أك ذاؾ في مسألة غير إجرائية فإف االقتراح ال يتخذ كال

يصدر ق ار انر عف مجمس األمف حؽ النقض الفيتك  ،Vetoكاف امتناع عضك دائـ أك عدة أعضاء

دائميف عف التصكيت ال يمنع صدكر ق ار انر عف مجمس األمف ،كنفس الشيء بالنسبة لعدـ مشاركة ىذا
العضك الدائـ أك ذاؾ في التصكيت كىك ال يعرقؿ صدكر القرار عف المجمس كحيف اتخاذ مجمس

األمف ق ار انر بمسائؿ التسكية السممية لمخالفات فإف القرار يتخذ بأغمبية تسعة أصكات شريطة أف تككف
بينيا أصكات األعضاء الدائميف لممجمس متفقة غير أف الدكلة الطرؼ في النزاع عمييا االمتناع عف

التصكيت إذا كانت مف بيف أعضاء المجمس(الدقاؽ ،1979 ،ص.)188:197
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 2.2.4أىم الق اررات الصادرة عن مجمس األمن بخصوص القضية الفمسطينية
أ_ القرار رقـ ) (242الصادر في  22نكفمبر عاـ  1967عف مجمس األمف الدكلي ،نتيجة اليزيمة
التي مني بيا العرب في الحرب العربية اإلسرائيمية الثالثة يكنيك عاـ  1967كقد جاء ىذا القرار كحؿ
كسط بيف عدة مشاريع ق اررات طرحت عمي النقاش بعد الحرب ،كمف أبرزىا مشركع القرار السكفيتي

كاألمريكي ،كذلؾ تفاديا إلقداـ أم مف الدكلتاف الكبيرتاف عمي ممارسة حؽ النقض كقد جاء في نص
القرار " إف مجمس األمف إذ يعبر عف قمقو المستمر لممكقؼ الخطير في الشرؽ األكسط يؤكد عدـ

شرعية االستيالء عمي األراضي عف طريؽ الحرب ،كالحاجة إلى سالـ عادؿ كدائـ تستطيع أف تعيش

فيو كؿ دكلة في المنطقة ،كيؤكد عمى أف جميع الدكؿ األعضاء عندما قبمت ميثاؽ األمـ المتحدة قد
اضي
التزمت بالتصرؼ كفقا لممادة الثانية منو كىذا يقتضي تطبيؽ انسحاب القكات اإلسرائيمية مف أر و

احتميا في النزاع األخير "(ق اررات األمـ المتحدة ،1975 ،ص.)69

بادر مندكبك عدة دكؿ مثؿ فرنسا كاالتحاد السكفيتي كمالي كاليند كنيجيريا إلى التصريح ،قبؿ

التصكيت عمي القرار بأف حككماتيـ تفيـ الفقرة التي تضمنت كممة أراضي ،بأنيا تعني انسحاب

القكات اإلسرائيمية مف جميع األراضي التي احتمت عاـ  ،1967كبناء عمي ىذا الفيـ تـ التصكيت
اإليجابي لصالح القرار مف قبؿ ىذه الدكؿ (الكيالي ،1979 ،ص.)774

ب_ القرار رقـ ( )338الصادر عف مجمس األمف الدكلي في  22أكتكبر  ،1973القاضي بكقؼ
إطالؽ النار عمي كافة جبيات حرب أكتكبر عاـ ،1973كتنفيذ قرار مجمس األمف رقـ ( )242لعاـ

1967ـ بجميع أجزائو ،كقياـ مفاكضات تيدؼ إلى إقامة سالـ عادؿ كدائـ في الشرؽ األكسط (كفا،

 ،1986ص.)13

 2.2.5محكمة العدل الدولية International Court of Justice
تعد المحكمة الدكلية الجياز القضائي الرئيسي لمنظمة األمـ المتحدة ،كيشكؿ نظاميا

األساسي جزء ال يتج أز مف ميثاؽ األمـ المتحدة ،كيعتبر جميع أعضاء منظمة األمـ المتحدة أطرافا في

النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية بمكجب المادة ) )92مف الميثاؽ ( أبك ىيؼ ،1995 ،ص.)644

1ـــ تكوين المحكمة  :تتككف المحكمة مف خمسة عشر قاضيان ينتخبكف مف قبؿ الجمعية العامة
كمجمس األمف بغض النظر عف جنسيتيـ ،كالمتمتعيف بقدرات كمؤىالت عميا داخؿ بالدىـ تخكليـ

لتكلي أرفع المناصب القضائية ،كتمثيؿ النظـ القانكنية الرئيسية في العالـ كفؽ المكاد ( )9 ،4مف
النظاـ األساسي لممحكمة ،كتمتد فترة كاليتيـ لمدة تسع سنكات يجكز إعادة انتخابيـ ضمف ضكابط

المادة ( )13مف النظاـ األساسي لممحكمة كيقكـ القضاة فيما بعد بانتخاب رئيس المحكمة كنائبو،
كيتككف النصاب داخؿ المحكمة مف تسعة قضاة ،كيجرل اتخاذ الق اررات بأغمبية أصكات الحاضريف

طبقا لممادة ( )22مف النظاـ الداخمي لممحكمة كتضع المحكمة الئحة تبيف كيفية قياميا بكظائفيا،
كتعيف مسجؿ ليا كما تقضي الضركرة تعيينو مف المكظفيف اآلخريف (عكاكل ،2002 ،ص.)277
30

2ـــ اختصاصات وطبيعة عمل محكمة العدل  :تقكـ المحكمة بميمتيف أكليما حؿ الخالفات بيف الدكؿ
(ميمة قضائية) ،أما الثانية فيي (إفتائية) متمثمة في إعطاء اراء استشارية في رأل مف المسائؿ

القانكنية ،كذلؾ بطمب مف األجيزة كالمنظمات الدكلية التي تممؾ الحؽ في ذلؾ بمكجب ميثاؽ األمـ
المتحدة كتستطيع الدكؿ كفؽ المادة ( )36مف النظاـ األساسي لممحكمة أف تعطي مكافقتيا عمى إحالة

الخالفات التي يمكف أف تنشأ كالمتعمقة بالمسائؿ ذات الطابع القانكني إلي المحكمة كمف ىذه المسائؿ

القانكنية تفسير االتفاقيات الدكلية ،كأية مسألة مف مسائؿ القانكف الدكلي ،كاقرار حقائؽ بشأف انتياؾ
اللتزاـ دكلي ،كطبيعة كحجـ التعكيض الناجـ عف ىذا االنتياؾ (الدقاؽ ،1979 ،ص.)259:258

 2.2.6أىم ق اررات محكمة العدل الدولية

أصدرت محكمة العدؿ الدكلية العديد مف الق اررات التي تتعمؽ بالقضية الفمسطينية نذكر منيا أريان

استشاريان بعدـ شرعية جدار الفصؿ الذم تبنية (إسرائيؿ) في  20يكليك عاـ  2004كالذل تقضـ بو

األراضي الفمسطينية ،حيث جاء في نص القرار "إنشاء الجدار الذم تقيمو إسرائيؿ كقكة احتالؿ في

األراضي الفمسطينية المحتمة ،بما في ذلؾ داخؿ القدس الشرقية كما حكليا ،كما يسانده مف نظاـ،
يتناقض مع القانكف الدكلي "ككجيت المحكمة دعكة إلسرائيؿ لكقؼ بناء الجدار كىدـ المقاطع التي تـ

بناؤىا ،كاصالح جميع األضرار التي تسبب بيا بناء الجدار في األراضي الفمسطينية المحتمة ،كأف
تمتزـ جميع الدكؿ بعدـ االعتراؼ بالكضع غير الشرعي المترتب عمي بناء الجدار ،كأف تتخذ األمـ

المتحدة كافة اإلجراءات إلنياء الكضع غير القانكني الناتج عف بناء الجدار(نص قرار محكمة العدؿ

الدكلية في شأف جدار الفصؿ ،2004 ،ص.)52
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المبحث الثالث
المحاوالت الفمسطينية لالستقالل واقامة الدولة

يعرض ىذا المبحث خطكات تشكيؿ كاعالف حككمة عمكـ فمسطيف ،التي تعكس الدقة الفمسطينية
في تسمسؿ إنشاء كتشكيؿ دعائـ الدكلة المستقمة ،كطبيعة الظركؼ الدكلية التي حالت دكف قياـ دكلة

فمسطيف ،ككذلؾ تحميؿ الظركؼ التي اكتنفت اإلعالف الفمسطيني الثاني مف الجزائر عاـ 1988
كيكضح المبحث ذلؾ مف خالؿ المحاكر التي يتضمنيا ىذا الجزء مف الدراسة.

 2.3.1إعالن حكومة عموم فمسطين

حالت الظركؼ التي كاكبت تشكيؿ حككمة عمكـ فمسطيف العربية كالعالمية ،دكف نجاح ىذه

الحككمة كعدـ تحقيؽ غايتيا في حرية كاستقالؿ الشعب الفمسطيني ،كلـ تنجح في قطع الطريؽ عمي

إنشاء كطف قكمي لمييكد كفؽ كعد بمفكر الصادر في عاـ  ،1917كسد فجكة ما بعد االنتداب

البريطاني عمي فمسطيف ،إال أنيا نجحت في التعبير عف استقالؿ اإلرادة السياسية الفمسطينية ،كحددت
أىداؼ كمتطمبات استقالؿ الدكلة الفمسطينية (المصرم ،2008 ،ص.)37:35

 2.3.1.1البيئة التي سبقت تشكيل حكومة عموم فمسطين

شيدت فمسطيف إباف االنتداب البريطاني نشاطان سياسيان تمحكر في العداء لسمطة االنتداب،

كالمطالبة بالتحرر كاالستقالؿ كالكحدة مع باقي األقطار العربية ،كتأثرت تركيبة الحركة السياسية
بالنزعات العائمية كالطبقية ،كتبعية بعضيا ألقطار عربية كعدـ استقاللية اإلرادة السياسية
ا
الفمسطينية

الفمسطينية ،كما كاف لتعدد التيارات كاألحزاب السياسية الفمسطينية ،دكر في تعدد كجيات النظر في
أكلكيات الكفاح العربي الفمسطيني ،فيؿ تككف األكلكية لمتصدم لسياسة بريطانيا كأطماعيا عمي
فمسطيف؟ أـ تككف األكلكية لمتصدم لممشركع الصييكني كمكجات اليجرة التي كانت تنظميا الككالة
الصييكنية ؟ أـ العمؿ في كال المساريف ؟ كىؿ يككف ذلؾ باالعتماد عمي النفس التي تفتقر
لإلمكانيات كالتنظيـ ؟ أـ يككف بمساعدة عربية مختمفة التكجيات كاألىداؼ كالكالء ؟(األزعر،1998 ،

ص.)16

بالرغـ مف تعقد الكضع السياسي الفمسطيني ،كتسارع خطكرة األحداث فإف الحركة السياسية

الفمسطينية كانت أقدر عمي تحديد ىدفيا كىك االستقالؿ ،كلكف التدخؿ المتعاظـ حاؿ عمي الدكاـ دكف

ذلؾ ،فتمثؿ ذلؾ تارة في حؿ االنتداب البريطاني لمجنة العربية العميا التي ترأسيا الحاج أميف
الحسيني* مفتي القدس ،كنفي كمطاردة أعضائيا في سبتمبر عاـ  ،1937كمرة أخرل مف قبؿ جامعة

أمين الحسيني (الحاج) ( )1975_1896ىك زعيـ كطني عربي فمسطيني ،تخرج مف الكمية الحربية بإسطنبكؿ ،شارؾ في ثكرة القدس عاـ
1920ـ ،انتخب مفتيا لبيت المقدس عاـ 1921ـ ،قاكـ سياسة الكطف القكمي الييكدم بفمسطيف ،ترأس المؤتمر اإلسالمي األكؿ عاـ1931ـ،
استطاع الفرار مف السمطات البريطانية عاـ  1937ـ إلي العراؽ ،كاضطر بعدىا إلي الذىاب إلي ركما كبرليف أثناء الحرب العالمية الثانية كأقاـ
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الدكؿ العربية ،التي قصرت حؽ اختيار مندكبيف إلدارة شئكف فمسطيف عمي مجمس الجامعة فقط ،كذلؾ

في القرار رقـ ( )290الصادر في  30مارس عاـ  ،1946كالقاضي بتشكيؿ القيادة الفمسطينية (الييئة

العربية العميا) ،كالتي اعترفت بيا األمـ المتحدة كممثؿ لمجانب الفمسطيني في يكنيك عاـ ،1946
حيث قامت الييئة العربية العميا بتحديد رؤيتيا لحككمة فمسطينية تتكلي شئكف البالد عند انتياء

االنتداب البريطاني عمي فمسطيف (دركزة ،1984 ،ص.)39

كقد قامت عمي الصعيد الدبمكماسي بإيفاد رجائي الحسيني* إلى األمـ المتحدة في  29سبتمبر

 1947لتقديـ مشركع الييئة العربية العميا (الدكلة الفمسطينية كحككمتيا أماـ المجتمع الدكلي) ،كعمي
نفس الصعيد الدبمكماسي عرض الحاج أميف الحسيني المشركع مرة أخرل عمي مجمس الجامعة العربية

المنعقد في أكتكبر عاـ  ،1947إال أف كال التكجييف قكبال بالمعارضة كالرفض (سخنيني،1974 ،
ص ،)193ككرد عمي قرار تقسيـ فمسطيف الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة في  29نكفمبر
عاـ  ،1947قامت الييئة العربية العميا بتكرار محاكالتيا الدبمكماسية الرامية إلي إقناع الجامعة العربية
بقبكؿ المشركع الذم عرض عمييا مرة أخرل ،إال أف تمؾ الجيكد الدبمكماسية الفمسطينية فشمت كما

فشؿ التكجو الالحؽ الذم قدـ في ابريؿ عاـ  ،1948ككذلؾ رفض إقراض الييئة ،كتقميص صالحياتيا
ككؼ يدىا عف الشئكف العسكرية كالسياسية كاإلدارية لمبالد (المصرم ،2008 ،ص.)26

بانتياء االنتداب البريطاني عمي فمسطيف ،كاعالف قياـ (الدكلة اإلسرائيمية ) في  14مايك عاـ

 ،1948اندلعت معارؾ عربية مع القكات اإلسرائيمية تدخمت خالليا بريطانيا لتحصؿ عمي اليدنة
األكلي في  11يكنيك عاـ  ،1948ما بيف القكات العربية كالقكات اإلسرائيمية كسعت الييئة العربية

خالليا القتناص الفرصة ،كاعادة طرح مشركعيا عمي المجنة السياسية لجامعة الدكؿ العربية في 8
يكليك عاـ  ،1948الرامي إلي قياـ دكلة فمسطينية كحقيقة تفرض نفسيا عمي األرض تحاكؿ أف تجارل
الخطكة اإلسرائيمية الرامية إلي تثبيت كيانيا الدخيؿ عمي أرض فمسطيف كقكبؿ الطمب الفمسطيني

بغضب أردني شديد مف الممؾ عبد اهلل ،كفي خطكة لتدارؾ خطكرة المكقؼ كحؿ كسط أصدرت
الجامعة العربية قرار أنشاء اإلدارة المدنية في  8يكليك عاـ  1948برئاسة أحمد حممي عبد الباقي†،

األمر الذم ميد إلعالف حككمة عمكـ فمسطيف بعد ذلؾ (شبيب ،1988 ،ص.)37
ركابط مع األخيرة ،كمف ثـ اعتقؿ مف قبؿ جيكش الحمفاء حيث تمكف مف اليرب إلي مصر ،ثـ إلي لبناف كترأس الييئة العربية العميا (الكيالي،
 ،1979ص.)335

*رجائي سعيد الحسيني كلد في مدينة القدس عاـ 1902ـ ،تخرج مف الجامعة األمريكية ببيركت عاـ 1924ـ ،كناؿ درجة الماجستير مف
جامعة ككلكمبيا عاـ 1927ـ ،ثـ عاد لمقدس كعيف مساعدان لمدير الخزينة سنة 1933ـ ،ثـ مساعدان لمسكرتير العاـ في حككمة االنتداب

البريطاني عمي فمسطيف سنة 1939ـ ،ثـ مدي ار عاما لمشؤكف المالية في الييئة العربية العميا (1947ـ_1948ـ) ،ثـ عيف كزي ار لمدفاع في
حككمة عمكـ فمسطيف 1948ـ ،كفي عاـ 1963ـ عيف أمينان عاما لممجمس األعمى لمتخطيط في السعكدية (حمادة ،2000 ،ص.)189

†احمد حممي عبد الباقي  :اقتصادم كسياسي فمسطيني كلد عاـ  1881في مدينة صيدا ،تمقي تعميمة األساسي في مدينة نابمس ،عمؿ بالبنؾ
الزراعي العثماني بطكلكرـ ،كفي الحككمة السكرية األكلي في دمشؽ  ،1918كمستشا انر لممالية في أكؿ تنظيـ إلمارة شرقي األردف عاـ ،1921

أسس صندكؽ األمة العربي عاـ  1940لمقاكمة تسرب األراضي إلي الييكد ،لمع اسمو بعد تكليو الدفاع عف القدس عاـ  1948ككضع
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 2.3.1.2اإلعالن األول إعالن حكومة عموم فمسطين 23سبتمبر1948
استرعت الخطكة التي قامت بيا المجنة السياسية لمجامعة العربية ،كمكافقتيا عمي األخذ بفكرة

إنشاء حككمة فمسطينية تككف مسئكلة أماـ مجمس تمثيمي ،حيث تصبح اإلدارة المدنية المؤقتة التي
عينتيا المجنة السياسية حككمة لفمسطيف برئاسة احمد حممي باشا ،كأف يؤلؼ مجمس كطني يمثؿ

األمة ،اىتماـ الييئة العربية التي بادرت بعقد اجتماع لإلدارة المدنية في  23سبتمبر عاـ  ،1948كقد
خمص إلى تغير أسـ اإلدارة المدنية إلى حككمة عمكـ فمسطيف ،ككاف ذلؾ بالتنسيؽ كبتشجيع مف

المجنة السياسية لمجامعة العربية ،كأمينيا العاـ عزاـ باشا ،كحككمات كؿ مف مصر كسكريا كالمممكة

العربية السعكدية ،التي تسممت مذكرة اإلعالف الصادر مف غزة كالذم جاء فييا "تقرر إعالف فمسطيف
بأجمعيا كحدكدىا المعركفة مف قبؿ انتياء االنتداب البريطاني عمييا دكلة مستقمة ،كاقامة حككمة فييا

تعرؼ بحككمة عمكـ فمسطيف عمي أسس ديمقراطية " (دركزة ،1984 ،ص.)211

رغـ محاكلة اإلعالف االستناد عمي الشرعية العربية ،كشرعية الحؽ في تقرير المصير التي

تكخاىا الشعب الفمسطيني لنفسو منذ بداية االنتداب البريطاني ،فإنيا كانت غير كافية إلبطاؿ

االتيامات التي تبناىا الجانب األردني ،لحككمة عمكـ فمسطيف بأنيا تفتقر إلي الشرعية الشعبية
الفمسطينية ،األمر الذم حث حككمة عمكـ فمسطيف إلي التشاكر مع الييئة العربية العميا كأكساط

الجامعة العربية لإلعداد لمؤتمر كطني فمسطيني ،يككف بمثابة جمعية تأسيسية تمنح ثقتيا لمحككمة

لتناؿ الشرعية (األزعر ،1998 ،ص.)41

قامت الحككمة برئاسة أحمد حممي باشا بالتنسيؽ مع الحاج أميف الحسيني مفتي القدس،

كالييئة العربية العميا ،بتكجيو دعكة لعقد مجمس كطني في غزة بتاريخ  27سبتمبر عاـ  1948إلكساب
الحككمة الصفة التمثيمية(المطرل ،)2010 ،حيث كجيت  151بطاقة شممت الييئة العربية العميا،
كأعضاء كزراء حككمة عمكـ فمسطيف كرؤساء مجالس بمدية ،كرؤساء مجالس محمية كقركية ،كرؤساء

غرؼ تجارية ،كمعتمدم لجاف قكمية ،كرؤساء نقابات كؿ مف األطباء كالمحامييف كالميندسيف ،كرؤساء
قبائؿ كعشائر ،كرؤساء األحزاب السياسية ،كممثمي ىيئات طائفية كالمجمس اإلسالمي األعمى كالمجنة
التنفيذية األرثكذكسية ،كاتحاد الكنائس المسيحية كشخصيات اعتبارية أخرل كاعتبر المؤتمر بيذه

التركيبة أقرب ما يككف إلي الصفة التمثيمية لمشعب الفمسطيني ،حيث كانت الييئة العربية معترؼ بيا
مف عرب فمسطيف كممثمة ليـ ،كقد صدقت الحككمات العربية كالحككمة البريطانية كاألمـ المتحدة عمي

ىذا االعتراؼ ،أما المجالس البمدية كالقركية كالمحمية فكانت منتخبة قبؿ المؤتمر بعاميف

(سخنيني ،1974،ص.)222:220
خمسيف ألفا مف الييكد رىائف لديو ،كبعد االحتالؿ انتقؿ إلي القاىرة ،تكلي رئاسة حككمة عمكـ فمسطيف التي قامت عاـ 1949لحيف كفاتو
بمبناف في شباط /فبراير عاـ ( 1963الكيالي ،1979 ،ص.)94
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بدأت فعاليات المؤتمر المنعقد في غزة بتاريخ  30سبتمبر عاـ  1948كأستمر لمدة ثالثة أياـ

بحضكر زاد عف نصؼ المدعكيف ،حيث افتتح خميؿ السكاكيني* بصفتو أكبر الحاضريف سنا كقائع
المؤتمر بجمسة إجرائية النتخاب رئيس المجمس كككالئو ككتابو كمقرريو فكقع االختيار عمي الحاج

أميف الحسيني كرئيس لممجمي الكطني ،كانتخاب نائبيف لو أحدىما مسممان كاآلخر مسيحيان ،كانتخاب
أمينيف لمسر كبذلؾ تـ تشكيؿ المجمس الكطني الذم كانت أكلي أعمالو ،طرح مكضكع الثقة في

الحككمة ،فقدـ أحمد حممي باشا في اليكـ األكؿ لممؤتمر تشكيؿ الحككمة ،ككذلؾ برنامج عمميا

لممجمس الكطني المنتخب لنيؿ الثقة ،فحصمت عمية عقب تصكيت إيجابي ألغمبية الحضكر(العارؼ،

 ،1960ص.)702:706

أستمر انعقاد المؤتمر لميكميف التالييف ،حيث تـ كضع نظاـ مؤقت لمحككمة مككف مف ثمانية

عشر مادة تحدد فييا تككيف كاختصاصات كؿ مف المجمس الكطني ،كمجمس الكزراء ،كالمجمس
األعمى ،حتى إنشاء جمعية تأسيسية تضع دستكر لمبالد ،كتحدد نظاـ الحكـ فييا كفؽ المادة ( )3مف
النظاـ المؤقت ،كخرج المؤتمر ببعض الق اررات العامة التي كقع عمييا أعضاء المجمس الحاضريف مف

أىميا ،تحديد شكؿ كألكاف عمـ فمسطيف ،كتثبيت القكانيف التي كاف معمكؿ بيا فترة االنتداب مع تشكيؿ
لجنة لتنقيحيا ،كرفض محاكلة الييكد إقامة دكلة ليـ في فمسطيف ،كرفض تقرير برنادكت ،كاعالف
االستقالؿ كالذم جاء فيو" فإننا نحف أعضاء المجمس الكطني الفمسطيني المنعقد في مدينة غزة ،نعمف

ىذا اليكـ الكاقع في الثامف كالعشريف مف ذم القعدة لسنة 1367ق المكافؽ أكؿ أكتكبر لعاـ ،1948

استقالؿ فمسطيف كميا التي يحدىا شماالن سكرية كلبناف ،كشرقان سكرية كشرؽ األردف ،كغربان البحر

األبيض المتكسط ،جنكبا مصر استقالالن تامان كاقامة دكلة حرة ديمقراطية ذات سيادة " (شبيب،1988 ،

ص.)45

 2.3.1.3المواقف وردود الفعل المختمفة من حكومة عموم فمسطين  23سبتمبر1948

1ـــ الموقف الفمسطيني من الحكومة  :تباينت ردكد الفعؿ الفمسطينية ،في استقباؿ نبأ تشكيؿ حككمة
عمكـ فمسطيف كاعالف االستقالؿ ،فمف جية كانت الفرحة عظيمة كباعثة لألمؿ فتصاعد لدل الكثير
مف الالجئيف الذيف ليـ آماؿ بالعكدة لديارىـ التي ىجركا منيا كلكف ىذه الفرحة لـ تخؼ عدـ تفاؤؿ

كثير مف الفمسطينييف بخبر إعالف حككمة عمكـ فمسطيف ،فمف جية كانكا يعممكف أف الممؾ عبد اهلل،

لو أحالـ خاصة بضـ فمسطيف ألراضي شرؽ نير األردف ،خاصة الضفة الغربية كالقدس كالتي كاف
يتمتع فييا بنفكذ كبير ،كال يمكف أف يسمح لمحككمة بإدارة فمسطيف كمف جية أخرل كاف الفمسطينيكف

*خميل قسطندي السكاكيني (1878م_1953م) أديب عربي فمسطيني ،مف أعضاء المجمع العممي العربي بدمشؽ كالمجمع المغكم بالقاىرة،
كلد في القدس ،كعمؿ في التربية كالتكجيو الكطني زمنان طكيال ،كىك مف ركاد الفكرة العربية قبؿ الحرب العالمية األكلي ،كمف ابرز الذيف كعكا
الخطر الصييكني ،تـ نفيو خالؿ الحرب األكلي إلي دمشؽ كانتقؿ إلي القاىرة كعاد إلي القدس بعد الحرب كعمؿ في إدارة المعارؼ ،انتقؿ بعد

نكبة 1948ـ إلي القاىرة كفييا تكفي( الكيالي ،2005 ،ص.)631
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يدرككف ضعؼ إمكانيات الحككمة المادية كالعسكرية ،مقابؿ العصابات الصييكنية المدربة المدججة

بالسالح كالتي تمكنت مف بسط سيطرتيا عمي كافة األراضي الفمسطينية التي حصمت عمييا جراء قرار

التقسيـ كصفت المدف الكبرل الساحمية مف معظـ سكانيا ،مما قكض نجاح حككمة فمسطيف كقمص

نفكذىا (األزعر ،1998،ص.)58

2ـــ الموقف األردني من الحكومة  :عارض األردف أم مشركع ييدؼ إلي تكلي الفمسطينييف شؤكنيـ
بأنفسيـ ،كانكار حقيـ في تقرير المصير ،بحجة أف إنشاء أم كياف فمسطيني ىك اعتراؼ ضمني

بالتقسيـ ،إلخفاء النكايا الحقيقية لضـ فمسطيف الكسطى ،أك ما يتخمؼ مف االحتالؿ الصييكني مف
أراضي فمسطينية لشرؽ األردف ،كتجمى ىذا في مكقؼ الممؾ عبد اهلل مف إنشاء اإلدارة المدنية ،حيث
قاد حممة ضارية ضدىا كضد مكقؼ المجنة السياسية في الجامعة العربية مف إنشاء الحككمة

الفمسطينية ،األمر الذم دفع إلي تراجع الجامعة العربية عف التبني الكامؿ لمشركع الحككمة كاالكتفاء
فقط باإلعالف عف كجاىة الفكرة لمحفاظ عمي كحدة الجامعة كبذلؾ نجح الممؾ عبد اهلل في أف تكلد

ىذه الحككمة ميتة ،كإلتماـ ىذا األمر قاـ باتياـ حككمة عمكـ فمسطيف بأنيا تفتقر لمشرعية كال تمثؿ

سكاف فمسطيف كالتحريض ضدىا (دركزة ،1984 ،ص.)90

قاـ الممؾ عبد اهلل بخطكة مضادة لمؤتمر غزة تمثمت في منع المدعكيف الفمسطينييف القاطنيف

في المناطؽ التي تسيطر عمييا قكات شرؽ األردف مف حضكر مؤتمر غزة كتيديدىـ(العارؼ،1960،

ص ،)48كاقتياد الحاكـ العسكرم ليـ عنكة لحضكر مؤتمر عماف المزيؼ الذم عقد في نفس اليكـ،

كحشد التأييد طكعان ككرىان لكحدة الضفتيف تحت العرش الياشمي ،كما قامت الحككمة األردنية بمطاردة
كاعتقاؿ أعضاء حككمة عمكـ فمسطيف ،كمحاصرة كحؿ القكات المرشحة كجيش ليذه الحككمة (قكات

الجياد المقدس) ،فكاف ذلؾ ترجمة سياسية كميدانية لمرسالة التي أرسميا البالط األردني إلى النقراشي

باشا رئيس كزراء مصر ،في معرض احتجاجو عمي انعقاد المؤتمر كاعالف حككمة عمكـ فمسطيف

االستقالؿ التي قاؿ فييا "أقكؿ إنني سأحارب ىؤالء حيث ما كانكا كما أحارب الييكد نفسيـ"

(دركزة ،1984،ص.)91

3ـــ الموقف المصري من الحكومة  :امتاز المكقؼ المصرم بشكؿ عاـ بشأف القضية الفمسطينية
بالتقمب ،ككاف ذلؾ جميا في مكقؼ النقراشي باشا رئيس الكزراء المصرم ،الذم قاؿ في المؤتمر
المنعقد في أكتكبر عاـ " :1947إف مصر مشغكلة تماما بكفاحيا ضد بريطانيا ،كليس متكقعان أبدان أف
تقكـ مصر بإرساؿ جيشيا إلى فمسطيف ،في الكقت الذم تحتاجو لمدفاع عف سيادتيا " كىك نفسو الذم

ذىب إلي مجمس الشيكخ المصرم في  12مايك عاـ  1948لطمب المكافقة عمي دخكؿ القكات

المسمحة إلي فمسطيف كىك ما حدث الحقان ككذلؾ مكقؼ مصر الدافع في اتجاه إقامة حككمة عمكـ

فمسطيف ،كالذم سرعاف ما تحكؿ إلي فتكر ظيرت معالمو في إعادة الحاج أميف الحسيني مف غزة
بالقكة بعد دخكلو ،ليا كاشعار بقية أعضاء الحككمة بضركرة االنتقاؿ إلى القاىرة (فرج ،1998 ،ص.)33
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خضعت غزة كالمناطؽ التي بقيت تحت قبضة الجيش المصرم ،لرقابة القكات المصرية كتـ

تعييف حاكـ إدارم عاـ ليا ،مما حاؿ دكف تمكيف حككمة عمكـ فمسطيف مف ممارسة أم مياـ في
مناطؽ نفكذىا كحجب األمكاؿ كالمساعدات المقرة ليا رغـ الكعكد المقدمة كعدـ دعكة الحككمة إلي

اجتماع مجمس الجامعة العربية في دكرة خريؼ عاـ  ،1949نزكالن عند رغبة الممؾ عبد اهلل ،كاإليعاز

لبعض الشخصيات االعتبارية القاطنة في غزة بطمب االنضماـ إلى مصر (سخنيني ،1974 ،ص.)234

يمكف تفسير تقمب المكقؼ المصرم إلي تغير طبيعة مكازيف القكة في المنطقة ،فنتائج الحرب

أكضحت بأف مجاؿ ىذه الحككمة لف يتعدل في أفضؿ األحكاؿ قطاع غزة ،كذلؾ لعبت الضغكط
البريطانية عمي مصر دك انر كبي انر خاصة فيما يتعمؽ بالمفتي الحاج أميف الحسيني المناىض ألفكار

الضـ ،كخكؼ مصر مف عمؿ عسكرم فمسطيني يخرؽ اتفاقية اليدنة التي تمت في  24فبراير عاـ

 ،1949كما عكست ىذه السياسة استياء الحككمة المصرية مف التعاكف الفمسطيني مع جماعة
اإلخكاف المسمميف(األزعر ،1998 ،ص.)104

4ـــ موقف جامعة الدول العربية من الحكومة  :تميزت الجامعة العربية بتقمب مكاقفيا إزاء القضية
الفمسطينية ،حيث عكست تكجيات كميكؿ كتأثير أعضاءىا داخؿ مجمسيا ككاف ذلؾ كاضحان مف خالؿ
النيج التي انتيجتو في التعامؿ مع حككمة عمكـ فمسطيف فبالرغـ مف اعتراؼ الجامعة العربية

بالحككمة ،كتخصيص أمكاؿ لدعميا ،كدعكة أحمد حممي عبد الباقي كزير خارجيتيا لحضكر أعماؿ

الدكرة التاسعة لمجمس الجامعة في  30أكتكبر حتى  3نكفمبر عاـ  ،1948كرغـ ثكرة الرفض العارمة
مف قبؿ معظـ الدكؿ العربية كمف الجامعة العربية لسياسة الضـ األردنية لمضفة الغربية ،إال أف ذلؾ لـ
ينعكس بالتأييد كالدعـ لحككمة عمكـ فمسطيف ،بؿ لـ تقـ بأم مراسـ احتفالية أك تسيـ في فتح سفارات

في فمسطيف(الشعيبي ،1979 ،ص.)34:32

كذلؾ لـ يتـ تمثيؿ فمسطيف إطالقا في الدكرة الحادية عشر لمجمس الجامعة المنعقد في 17

أكتكبر حتى  15نكفمبر عاـ  ،1949تـ تجاىؿ الحككمة بشكؿ متعمد كتكرر التجاىؿ في الدكرة
الثانية عشرة مارس عاـ  1950لكال تدخؿ النحاس باشا رئيس الحككمة المصرية كتمت دعكة أحمد

حممي لحضكر الجمسة الثالثة كممثؿ لعرب فمسطيف ،ال لحككمة عمكـ فمسطيف ،كىك ما أكده قرار

مجمس الجامعة رقـ  473الصادر في  23سبتمبر عاـ  1952في دكرتو السادسة عشرة كعميو ظؿ
أحمد حممي يحضر اجتماعات الجامعة العربية ممثال لعرب فمسطيف حتى كفاتو عاـ  ،1963كظيكر

منظمة التحرير الفمسطينية ،التي حمت محؿ حككمة عمكـ فمسطيف في تمثيؿ الشعب الفمسطيني (كثائؽ

فمسطينية ،1987 ،ص.)203

5ـــ موقف األمم المتحدة من حكومة عموم فمسطين  :لـ يصدر عف األمـ المتحدة أية إشارة تشير
إلي اعترافيا بحككمة عمكـ فمسطيف ،كممثؿ لمجانب الفمسطيني كليس مف المعقكؿ أف تتساىؿ األمـ

المتحدة ،كالقكل المتنفذة فييا مع قرار إعالف حككمة عمكـ فمسطيف عمي كامؿ فمسطيف مما يشكؿ
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خرقا لقرار التقسيـ ،كما لعب المكقؼ األردني الرافض تمامان ليذه الحككمة ،كاالنشقاؽ العربي حكليا
كسرعة تيميشيا كتجاىميا ،كتغير األكضاع الدكلية المتسارعة ،كقدرة المشركع الصييكني عمي إقامة

دكلة معترؼ بيا في األمـ المتحدة ،جعؿ مف العسير عمي المجتمع الدكلي التفكير بجدية في التعاطي

مع ىذه الحككمة أك حتى االعتراؼ بيا (األزعر ،1998 ،ص.)113

 2.4.2اإلعالن الثاني  :إعالن االستقالل الفمسطيني من الجزائر في  15نوفمبر عام.1988
يتناكؿ ىذا المحكر بالتحميؿ الظركؼ الدكلية التي دفعت إلي إعالف االستقالؿ الفمسطيني مف الجزائر

عاـ  ،1988مستعرضا المراحؿ التي مرت بيا منظمة التحرير الفمسطينية حتى تـ االعتراؼ بيا في
األمـ المتحدة كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني.

 2.3.2.1ظروف نشأة منظمة التحرير الفمسطينية

كاف الرتفاع نسبة التعميـ في أكساط الشباب العربي الفمسطيني ،دكر كبير في ظيكر قيادات
فمسطينية شابة مؤمنة بتحرير فمسطيف بأيدم أبنائيا ،تكاكب ذلؾ مع ظيكر جماؿ عبد الناصر بعد

ثكرة  23يكليك عاـ  1952كتصاعد المد الناصرم الذم استماؿ الفمسطينييف ،خاصة كأف نشأة ـ .ت.

ؼ ىذا المد ترافؽ مع ثكرة  14يكليك في العراؽ ،كاالنقالبات العسكرية في سكريا ،كانتصارات ثكرة
الجزائر كنمكذج لمنجاح الكطني في مكاجية االستعمار ،كىك ما زاد مف حيكية الحركة الكطنية

الفمسطينية ،كتجميع قكاىا في ظؿ مساندة عربية ليا(الحسف ،1990 ،ص.)983

ألقى ىذا التغير ظاللو عمي جامعة الدكؿ العربية ،ففي الدكرة الحادية كالثالثيف في  9مارس

عاـ  ،1959كبتكصية مقدمة مف ك ازرة الخارجية المصرية لمجمس الجامعة ،تـ اتخاذ ق اررات تتعمؽ
بإعادة تنظيـ الشعب الفمسطيني كابراز كيانو شعبان مكحدان ال مجرد الجئيف ،بكاسطة ممثميف يختارىـ
كما دعت ق اررات المجمس إلي إنشاء جيش فمسطيف في الدكؿ العربية المضيفة كفي عاـ 1962

حددت لجنة الخبراء التابعة لجامعة الدكؿ العربية شكال عاما لمكياف الفمسطيني يقكـ عمي أساس الدعكة

إلي مجمس كطني يضـ التجمعات الفمسطينية ،كينبثؽ عنو جبية كطنية لقيادة الشعب الفمسطيني،

يككف ليا اختصاصات عسكرية كسياسية كتنظيمية كاعالمية كمالية ،كقد تمت عرقمة ىذا المشركع

أردنيان حتى كفاة أحمد حممي رئيس حككمة عمكـ فمسطيف كممثؿ فمسطيف لدل الجامعة العربية ،عقب

ذلؾ كقع اختيار مجمس الجامعة عمى أحمد الشقيرل* مندكبا لفمسطيف في الدكرة األربعكف عاـ ،1963
في القرار رقـ ( (1933الصادر عف مجمس الجامعة (فرج ،1998،ص.)36:34

*أحمد الشقيري ىك سياسي عربي فمس طيني ،كأكؿ رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ،شارؾ في الثكرة الفمسطينية الكبرل

( ،) 1939_1936كتب ضد كؿ مف االنتداب البريطاني كاالستيطاف الصييكني ،انتخب مساعدا لألميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية عاـ
1948ـ ،كقد مثؿ الجامعة العربية في مفاكضات ركدكس مف نفس العاـ ،كما مثؿ الحككمة السكرية في عدة مؤتمرات عالمية ،كفي العاـ
 1951ـ عيف أمينا عاما مساعدا لمجامعة العربية ،كمثؿ أيضا العربية السعكدية في األمـ المتحدة ،أصبح ممثؿ فمسطيف في الجامعة العربية ما
بيف عامي 1962ـ_ 1963ـ (الكيالي ،1979 ،ص.)98:97
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 2.3.2.2خطوات تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية
قاـ أحمد الشقيرل بجكالت عدة بيدؼ االتصاؿ مع كافة القكل كالمنظمات الفمسطينية ،مثؿ

حركة فتح كالقكمييف العرب كالمنظمات النقابية كالمثقفيف المستقميف ،في مختمؼ مناطؽ تكاجدىا،
ليحدد ماىية الكياف الفمسطيني المراد تشكيمة بحيث يككف كيانان ثكريان عسكريان كيقكـ عمي أربع دعائـ،

كىي الجياز العسكرم ،كالجياز التنظيمي ،كالجياز المالي ،كالجياز السياسي الذم سيعمؿ عمي

الصعيديف العربي كالدكلي لخدمة القضية الفمسطينية ،كذلؾ شممت اتصاالتو الزعامات العربية ليطمعيـ

عمي ماىية ىذا الكياف الجديد (سخنيني ،1975 ،ص.)55

عقب استماع لجنة متابعة ق اررات القمة العربية لتقرير أحمد الشقيرل في  16ابريؿ

عاـ ،1964قررت أف ينعقد المؤتمر القكمي الفمسطيني في  28مايك عاـ  ،1964حيث شكؿ أحمد
الشقيرل في ىذا التاريخ

لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر الكطني الفمسطيني األكؿ ،كتـ اختيار

األعضاء ،كتنسيؽ األسماء المرشحة ،كاعداد قائمة نيائية ضمت مندكبيف عف التجمعات الفمسطينية
المختمفة ،كضـ الفمسطينييف األعضاء السابقيف بمجالس النكاب كاألعياف كالك ازرات األردنية كمجالس
البمديات كالقرل (سخنيني ،1975 ،ص.)57

انعقد المؤتمر في القدس في 28مايك عاـ  ،1964بحضكر الممؾ حسيف ،كبمشاركة كز ارء

خارجية كؿ الدكؿ العربية عدا السعكدية التي قاطعت المؤتمر ،كذلؾ لتحفظيا عمي طريقة تشكيؿ

المنظمة القائمة عمي االختيار كليس عمى االنتخاب ،كأصدر المؤتمر عدة ق اررات عسكرية كسياسية
كمالية ،كاعالف قياـ منظمة التحرير الفمسطينية ،كاعتماد الميثاؽ القكمي لممنظمة كالمصادقة عمي
النظاـ األساسي كالالئحة الداخمية لممجمس الكطني كاختتـ أحمد الشقيرل أعماؿ المؤتمر بإعالف قياـ

منظمة التحرير الفمسطينية في  2يكنيك عاـ  ،1964ممثمة لمشعب الفمسطيني كقائدة لكفاحو مف أجؿ

تحرير كطنو(حكراني ،1980 ،ص.)28:26

 2.3.2.3منظمة التحرير الفمسطينية وموقفيا من الدولة حتى إعالن االستقالل
غمب عمى شخصية منظمة التحرير الطابع الثكرم كالعسكرم أكثر منو منظمة سياسيو ،ككاف
ىذا جميا في رفض منظمة التحرير الفمسطينية لمقترحات الرئيس التكنسي الحبيب بكرقيبة في 21

ابريؿ عاـ  1965الذم دعي فييا إلي انتياج سياسة المرحمية في النضاؿ الفمسطيني ،في حيف كانت
إقامة الدكلة الفمسطينية بالنسبة لمنظمة التحرير أمر يعقب مرحمة تحرير كامؿ أرض فمسطيف كىك ما

تـ تأكيده عربيا في اجتماع لجنة الممكؾ كالرؤساء العرب المنعقد في  28حتى  29ابريؿ عاـ 1965

حيث رفض االجتماع أية دعكة لالعتراؼ أك التعايش مع إسرائيؿ ،كتـ اعتبار دعكة الرئيس التكنسي
الحبيب بكرقيبة خركجان عف اإلجماع العربي في قضية فمسطيف ،كعمى ميثاؽ الجامعة العربية
(فرج ،1998،ص.)44
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شكمت حرب يكنيك عاـ  1967تحكؿ خطير في مصير القضية الفمسطينية ،فقد تمكنت

إسرائيؿ بدعـ مف الكاليات المتحدة األمريكية ،مف أحتالؿ الكثير مف األراضي العربية بما فييا الضفة
الغربية لنير األردف كقطاع غزة كشبو جزيرة سيناء بالكامؿ كىضبة الجكالف ،كبذلؾ أحتمت إسرائيؿ

األرضي الفمسطينية التي مثمت الجزء الباقي مف الدكلة الفمسطينية المنتظرة ،كضربت مركز
باقي ا

انطالؽ العمميات الفدائية داخؿ األرضي الفمسطينية المحتمة عاـ( 1948الشريؼ،1995،ص.)143

دفع ىذا الكاقع الجديد في مكازيف القكل الدكلية كاإلقميمية كؿ مف مصر كاألردف إلي تبني

استراتيجية مرحمية سممية تحت شعار إزالة آثار العدكاف كفؽ القرار الصادر عف مجمس األمف
( ،)242في ظؿ تصاعد العمؿ الفدائي لممنظمات الفمسطينية ،كانتخاب ياسر عرفات لرئاسة المجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير ،في الدكرة الخامسة لممجمس الكطني التي عقدت بالقاىرة في فبراير 1969ـ
برئاسة يحي حمكدة ،كفي الدكرة السادسة لممجمس الكطني المنعقدة مف 1حتى  6سبتمبر عاـ 1969

أقر فييا المجمس الكطني باف الدكلة الفمسطينية الديمقراطية المنشكدة ىي ىدؼ ينبغي استمرار الكفاح

المسمح مف أجؿ تحقيقو (حكراني ،1980 ،ص.)157

تكاكب ذلؾ مع تنامي العمميات الفدائية كزيادة نفكذ المنظمات الفمسطينية كعممياتيا المنطمقة

مف األردف ،مما كضع األردف في مكقؼ محرج سياسيان ،فعممت القكات األردنية عمي تصفية الكجكد

الفمسطيني المسمح مف األردف ،كخركج القكات الفمسطينية إلى لبناف في يكليك عاـ  ،1971حيث قامت
ببناء قكاعدىا العسكرية فييا كتكاصؿ عممياتيا العسكرية ضد إسرائيؿ خالؿ فترة حرب االستنزاؼ ،إال

أف انتياء حرب أكتكبر عاـ  ،1973بمكجب قرار مجمس األمف رقـ ) ،)338الذم دعا جميع

األطراؼ المعنية إلي كقؼ إطالؽ النار ،كالبدء فك انر في تنفيذ قرار مجمس األمف رقـ ) )242بيدؼ

إقامة سالـ في الشرؽ األكسط ،مما فتح المجاؿ أماـ الحمكؿ السياسية (عبد الرحمف ،1987 ،ص.)197

عمي صعيد جامعة الدكؿ العربية ،فقد جاء مؤتمر مجمكعة دكؿ عدـ االنحياز الذم عقد في

الجزائر سبتمبر عاـ  1973بحضكر تسعة كسبعكف دكلة ليؤكد اعترافو بمنظمة التحرير كممثؿ شرعي

لمشعب الفمسطيني ،كىك األمر الذم ميد الطريؽ لطرح األمر نفسو في مؤتمر القمة العربية السابعة
المنعقد في المغرب في نكفمبر عاـ  ،1974لتحسـ كبشكؿ نيائي تمثيؿ منظمة التحرير الفمسطينية

كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني كاستنادان إلى ىذا القرار الصادر عف القمة العربية ،تـ استقباؿ
ياسر عرفات في األمـ المتحدة في  13نكفمبر عاـ  ،1974التي اعترفت بمنظمة التحرير الفمسطينية

كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني كمنح ـ .ت .ؼ صفة مراقب في األمـ المتحدة في خطكة
غير مسبكقة مف ىيئة األمـ المتحدة تمنح فييا رسميان حركة تحرير كطني ىذه الصفة ،كاالعتراؼ بحؽ
الفمسطينييف في السيادة كاالستقالؿ الكطني (حكراني ،1987،ص.)213:208

كثفت إسرائيؿ ضرباتيا العسكرية ضد القكات العسكرية الفمسطينية في لبناف كحصارىا ،الذل

أجبر قيادة منظمة التحرير كغالبية قكاتيا إلي مغادرة لبناف كالتكجو إلي تكنس كغيرىا مف الدكؿ العربية
40

في  10أغسطس عاـ  ،1982التي انتقؿ إلييا مقر جامعة الدكؿ العربية إثر تكقيع مصر اتفاقية
كامب ديفيد مع إسرائيؿ كلكف ذلؾ لـ يمنع إسرائيؿ مف استمرار ىجماتيا ضد القيادات الفمسطينية في
تكنس مف جانب ،كالتضييؽ كاستفزاز الفمسطينييف الكاقعيف تحت االحتالؿ مف جانب أخر ،مما أدل
إلي اندالع انتفاضة الحجارة في  8ديسمبر عاـ  1987فمـ تتأخر منظمة التحرير الفمسطينية كفصائؿ

المقاكمة األخرل عف المشاركة فييا ،كجسدت التالحـ بيف الجماىير الغاضبة ،ككافة أهطر كقيادات
الشعب الفمسطيني في الداخؿ كالخارج ،مما أعاد القضية الفمسطينية إلي صدارة السياسة العالمية بعد

سنكات مف اإلىماؿ السياسي ليا ،كزكاؿ الخكؼ مف صدكر الفمسطينييف (بمقزيز ،1989،ص.)33

عززت منظمة التحرير الفمسطينية ،الكاقع الميداني لالنتفاضة كتكجتو سياسيا ،بقياـ المجمس

الكطني الفمسطيني بعقد الدكرة التاسعة عشرة ( دكرة االنتفاضة ) التي عقدت في الجزائر15 -13

نكفمبر عاـ  ،1988كالتي بإعالف كثيقة االستقالؿ ،التي نصت عمي قياـ دكلة فمسطيف كعاصمتيا
القدس ،ممتزمة بق اررات الشرعية الدكلية ،كبمبادئ التعايش السممي ،دكف المساس بحقيا الطبيعي في

الدفاع عف أراضييا كاستقالليا ،مطبقا بذلؾ االستراتيجية المرحمية لالستقالؿ ،التي القت ردكد فعؿ
إيجابية دكلية مف خالؿ اعتراؼ  105دكلة بدكلة فمسطيف ،كتحكيؿ مقرات منظمة التحرير مف

ممثميات الي سفارات بدكلة فمسطيف بناء عمي كثيقة االستقالؿ ( فرج ،1998 ،ص.)83:82

 2.3.2.4المواقف وردود الفعل المختمفة من قيام منظمة التحرير واعالنيا االستقالل في الجزائر
عام.1988

1ـــ الموقف الفمسطيني  :رغـ تبايف المكقؼ الفمسطيني في البداية مف قضية تأسيس منظمة التحرير

ما بيف مؤيد لقياـ المنظمة لما تشكمو مف تعبير عف طمكح عميؽ لجمع شتات الشعب الفمسطيني
كالتعبير عف شخصية ىذا الشعب كابراز كيانو الكطني ،كما بيف مكقؼ المنظمات الفمسطينية في

البداية الذم انتقد بعضيا كتحفظ حزب التحرير عمي كيفية قياـ منظمة التحرير كاليات عمميا ،حيث
انخرطت غالبية المنظمات الفمسطينية في أطار منظمة التحرير ،أما فترة انتفاضة الحجارة فشيدت
التفاؼ شعبي فمسطيني حكؿ منظمة التحرير الفمسطينية ،كتأييد إلعالف االستقالؿ الذم أطمقتو في

الجزائر (سخنيني ،1980،ص.)57:55

2ـــ الموقف المصري  :لعبت مصر في عيد الرئيس جماؿ عبد الناصر دك انر محكريان في قياـ منظمة

التحرير ،كقدمت جميع التسييالت الالزمة لقياميا ،كىك ما عبر عنو في افتتاحو لمدكرة الثانية لممجمس
الكطني الفمسطيني المنعقد في  31مايك عاـ  1965بالقاىرة كترجمو عمي أرض الكاقع مف خالؿ

اإلسياـ في إقامة جيش التحرير الفمسطيني ،كتخصيص إذاعة مف القاىرة لتمكيف المنظمة مف

مخاطبة العرب كالفمسطينييف كاستمر ىذا الدعـ عقب حرب عاـ  1967ىذا باإلضافة لممكاقؼ
الدبمكماسية اإليجابية لمصر الداعمة لتفرد منظمة التحرير بتمثيؿ الشعب الفمسطيني ،كضركرة
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مشاركتيا كطرؼ أصيؿ في كافة المحافؿ التي تتناكؿ القضية الفمسطينية كىك مكقؼ لـ يتغير حيف
أعمنت منظمة التحرير إعالف استقالؿ فمسطيف مف الجزائر في عاـ  ( 1988فرج ،1998 ،ص.)40:41

3ـــ موقف األردن  :رغـ معارضة األردف عمي قياـ أم كياف فمسطيني لو صفو تمثيمو مستقمة عف
األردف ،فإنو كافؽ عمي قياـ المؤتمر األكؿ لمنظمة التحرير الفمسطينية المنعقد في القدس عاـ 1964
بيدؼ استقطابيا كاحتكائيا ،كذلؾ في ظؿ تكافؽ عربي عمي ضركرة إنشاء منظمة التحرير كبناء عمي

تكجو الشقيرل الذم أ نكد عمي أف المنظمة ال تستيدؼ سمخ الضفة الغربية عف األردف ،كأنو حيف يتـ
التحرير يمكف لمفمسطينييف أف يقرركا باختيارىـ الحر مصيرىـ كمستقبميـ السياسي في دكلة مستقمة أك
االتحاد مع أية دكلة عربية ،كرغـ مكافقة األردف عمي إقامة منظمة التحرير ،لكنيا لـ تقبؿ كممثؿ

شرعي ككحيد لكافة الشعب الفمسطيني إال بعد قمة الرباط المنعقدة في المغرب في نكفمبر عاـ ،1973
كاألردف مف الدكؿ التي اعترفت بدكلة فمسطيف عقب إعالف االستقالؿ في الجزائر عاـ ( 1988عبد

الرحمف ،1987،ص.)74

4ـــ موقف جامعة الدول العربية  :جاءت ق اررات جامعة الدكؿ العربية مؤيدة لقياـ لمنظمة التحرير
الفمسطينية ،كذلؾ في الدكرة األربعيف لمجامعة عاـ  ،1963فباركت تكلي أحمد الشقيرل تمثيؿ فمسطيف
بعد كفاة أحمد حممي ،كاالعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية ،كرئاسة الشقيرل ليا كذلؾ في مؤتمر

القمة العربي الثاني المنعقد في اإلسكندرية  11سبتمبر عاـ  1964كرغـ التجاذب السياسي لمدكؿ

العربية حكؿ تمثيؿ منظمة التحرير لمفمسطينييف كاعتمادىا كممثؿ ليـ داخؿ الجامعة عمي قدـ المساكاة
مع باقي الدكؿ ،فإف قمة الرباط التي انعقدت في نكفمبر عاـ  1974بالمغرب ،حسمت الخالؼ
باعتماد منظمة التحرير كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني ،كاعتماد فمسطيف كدكلة عقب إعالف

االستقالؿ في الجزائر ليا سفارات في كافة الدكؿ العربية (عبد الرحمف ،1987،ص.)82:84

5ـــ موقف األمم المتحدة  :رغـ أف األمـ المتحدة لـ تعط نشأة منظمة التحرير الفمسطينية اىتمامان

سياسيان ،فإف المتغيرات اإلقميمية التي أعقبت حرب عاـ  ،1973ككفاح منظمة التحرير كفصائميا

المسمحة ،كتمتعيا باعتراؼ عربي كاسالمي إضافة إلي دكؿ عدـ االنحياز ،قد دفع األمـ المتحدة إلي
استقباؿ ياسر عرفات "رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية" في مقر ىيئة األمـ المتحدة

كاالستماع لمخطاب التاريخي الذم ألقاه أماـ الجمعية العامة ،الذم أسفر عف اعتماد القرار رقـ

( )3236الذم يؤكد عمى حقكؽ الشعب الفمسطيني غير القابمة لمتصرؼ ،بما فييا حؽ تقرير المصير
كاالستقالؿ الكطني كالسيادة ،كحؽ الالجئيف الفمسطينييف في العكدة إلي بيكتيـ كممتمكاتيـ ،ككذلؾ

القرار رقـ ( )3237الذم منح منظمة التحرير الفمسطينية كضعية العضك المراقب المدعك إلى

المشاركة في دكرات الجمعية العامة كأعماليا ،كفي الييئات المنبثقة عف األمـ المتحدة ،كالمؤتمرات

الدكلية التي تنظميا(فرج ،1998 ،ص.)200
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أدل إعالف االستقالؿ الفمسطيني عاـ  ،1988كما طرحو مف تكجيات سياسية لمنظمة

التحرير الفمسطينية ،كاستعدادىا لممشاركة الفاعمة في تسكية سياسية عادلة لمقضية الفمسطينية ،إلي
اعتماد الجمعية العامة لألمـ المتحدة القرار رقـ ( )43/177في  15ديسمبر عاـ  1988القاضي

بإقرار إعالف االستقالؿ الصادر عف المجمس الكطني الفمسطيني ،كعمى الشركع في استخداـ فمسطيف

بديالن عف منظمة التحرير الفمسطينية في جميع أطر األمـ المتحدة (مكقع الجمعية العامة لألمـ المتحدة،
.)2010

 2.3.3تجربة إعالن االستقالل لكل من حكومة عموم فمسطين ومنظمة التحرير الفمسطينية
يعتقد الباحث رغـ اختالؼ كقت كظركؼ كؿ مف اإلعالنيف ،إال أنيما كانا معبريف عف أمؿ

كطمكح فمسطيني لالستقالؿ كالحرية ،بالرغـ مف عدـ تكفر جميع العناصر األساسية لمدكلة كفؽ

اتفاقية مكنتيفيديك  Montevideo Conventionلعاـ  ،1933كنقص عنصر السيادة في اإلعالف
األكؿ عمي كافة األراضي التي لـ تحتؿ قبؿ حرب عاـ  ،1948كنقص عنصر السيادة كاإلقميـ في

إعالف الجزائر عاـ.

جاء إعالف حككمة عمكـ فمسطيف ،مؤكدان عمي الرغبة الفمسطينية عمي االستقالؿ أسكة بباقي

الدكؿ العربية التي كانت تحت االحتالؿ ،كمعب انر عف حقو في تقرير مصيره إال أنو قكبؿ بتجاىؿ

سياسي خاصة مف قبؿ بريطانيا كاسرائيؿ ألنو يتعارض مع مصالحيما ،كرغـ أف ىذه الخطكة جاءت
متأخرة ،بفعؿ انقساـ المكقؼ العربي عمي دعميا ،جراء طمع الممؾ عبد اهلل في ضـ الضفة كالقدس

ألراضي األردف ،كانعداـ اإلمكانيات الالزمة لحككمة عمكـ فمسطيف ،كقياـ حرب عاـ  1948بعد فترة
كجيزة مف إعالف الحككمة ،األمر الذم أدل إلي محاصرة حككمة عمكـ فمسطيف ،كحميا مع بقاء أحمد

حممي عبد الباقي كممثؿ لمشعب الفمسطيني كليس رئيس لمحككمة (العارؼ ،1960 ،ص.)97

مف جدير بالذكر أف تجربة حككمة عمكـ فمسطيف ،كحرصيا عمي نيؿ التمثيؿ الشعبي مف

خالؿ إنشاء المجمس الكطني ،انعكس عمي تجربة منظمة التحرير ،مف إنشاء مجمس كطني فمسطيني

يمثؿ كافة الشعب الفمسطيني ،تستمد منو المنظمة شرعيتيا ،فكاف ذلؾ مف أكجو الشبو بيف التجربتيف،
رغـ االختالؼ في طبيعة التككيف ،حيث إف حككمة عمكـ فمسطيف شكمت عمي أساس أنيا حككمة

تدير ك ازرات كمؤسسات ،أما منظمة التحرير فغمب عمييا أنيا منظمة سياسية كعسكرية تضـ المنظمات

المسمحة الفمسطينية (كثائؽ فمسطينية ،1987 ،ص.)123

أما عمي المستكل السياسي ،فمـ تحظى حككمة عمكـ فمسطيف بتأييد سياسي عمي الصعيديف

العربي كالعالمي ككانت فترتيا كجيزة جدان لـ تحظ بفرصة إدارة شؤكنيا ،عمي خالؼ منظمة التحرير

التي استطاعت مف خالؿ عمميا المسمح بفرض نفسيا ميدانيان ،كخكض العديد مف الحركب كالمعارؾ
بجانب الدكؿ العربية كاتساع نطاؽ عمميا العسكرم خارج األراضي الفمسطينية ،كقدرتيا عمي التكيؼ

سياسيا مع الظركؼ اإلقميمية كالدكلية ،مما جعؿ منيا محط أنظار العالـ السيما عمي الصعيد
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السياسي كىك ما برز في دعكة األمـ المتحدة لمنظمة التحرير الفمسطينية ،لعرض القضية الفمسطينية

أماـ جمعيتيا العامة في  13نكفمبر عاـ  ،1974كاالعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ
شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني كحقو في تقرير مصيره كما أقرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة
إعالف االستقالؿ الذم أطمقتو منظمة التحرير مف الجزائر عاـ  ،1988كىك ما ميد فيما بعد لتكقيع
اتفاقية سالـ تنتيي أخر مراحميا بقياـ دكلة فمسطينية(كفا ،1989 ،ص.)15
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 2.4الخالصة
مف خالؿ دراسة الفصؿ الثاني نجد أف القضية الفمسطينية تأثرت سمبان بالق اررات األكلي التي

صدرت عف األمـ المتحدة ،خاصة قرار التقسيـ ( (181الذم أعطى شرعية لالحتالؿ كقياـ دكلة
إسرائيؿ عمي األراضي الفمسطينية ،فخرجت الق اررات متكافقة بشكؿ كبير مع إرادة القكل العظمي

المؤسسة لمنظمة األمـ المتحدة ،التي حاكلت الحفاظ عمي مصالحيا في ىذه المنطقة.

كفي إطار سعييا لممحافظة عمي السمـ كاألمف الدكلييف أكجدت في مبادئيا كمقاصد ميثاقيا

مساحة مقبكلة يمكف لمدكؿ مف خالليا المطالبة بحقكقيا كحؿ خالفاتيا كاالحتكاـ في منازعاتيا ،مف

خالؿ اآلليات كالقكانيف التي تسير أجيزة المنظمة ،كأيضان مف خالؿ تأكيدىا عمي حؽ الشعكب في

تقرير مصيرىا ،كىك ما برز مف خالؿ استقالؿ العديد مف الدكؿ التي كانت مستعمرة ،كانخراطيا في

عضكية منظمة األمـ المتحدة ،المباحة لكافة دكؿ العالـ.

كاف لتشتت اإلرادة السياسية الفمسطينية كتأثرىا بمكاقؼ األقطار العربية ،كالمطالبة بتفعيؿ

الشؽ الثاني مف القرار ) ،)181دكر كبير في حصكؿ عمي اعتراؼ دكلي في منظمة األمـ المتحدة
بدكلة فمسطيف ،كتأخر انضماميا إلي المنظمة ،ىذا كقد استغمت إسرائيؿ بدعـ خارجي ىذه الخطكة

كسارعت ميدانيا باقتالع ما استطاعت مف الشعب الفمسطيني لضماف عدـ قياـ دكلة فمسطيف ،فكاف

لقياـ منظمة التحرير الفمسطينية ككفاحيا لسنكات طكيمة دك ار كبي انر في الحفاظ عمي اليكية الفمسطينية
كاستقالؿ القرار السياسي الفمسطيني ،حتى استطاعت الحصكؿ عمي صفة مراقب في منظمة األمـ

المتحدة ،كاعتراؼ ما يزيد عف مائة دكلة بفمسطيف ،كىك ما يعزز أحقية دكلة فمسطيف في عضكية
كاممة في األمـ المتحدة.
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الفصل الثالث

متطمبات حصول دولة فمسطين عمي العضوية الكاممة في األمم المتحدة

 مقدمة

 المبحث األول  :الجاىزية السياسية والمؤسسية
 المبحث الثاني  :التوجو المباشر لمجمس األمن لطمب عضوية كاممة في األمم المتحدة
 المبحث الثالث  :تقديم فمسطين الطمب لمجمس األمن لمحصول عمي عضوية كاممة في
االمم المتحدة ( استحقاق أيمول )2011

 المبحث الرابع  :تقديم فمسطين الطمب لمجمعية العامة لمحصول عمي دولة غير عضو ليا
صفة مراقب ( الكرسي الرسولي) 2012

 الخالصة

 3.1مقدمة
شكمت حرب الخميج األكلي عاـ  1980حتى عاـ  1988كالثانية عاـ  1991كما تخمميا مف

انييار االتحاد السكفيتي كتحكؿ العالـ إلي أحادية القطبية ،منعطفان حادان في طبيعة العالقات اإلقميمية

كالدكلية كمكازيف القكل العالمية ،األمر الذم دفع منظمة التحرير الفمسطينية لمتعاطي مع المبادرات

العربية كالدكلية ،التي انتيت بتكقيع اتفاؽ أكسمك عاـ  1993مع الجانب اإلسرائيمي (ىالؿ،1998 ،

ص ،)74:63عمي قاعدة األرض مقابؿ السالـ كبمكجب ذلؾ قامت السمطة الكطنية الفمسطينية كسمطة
حكـ ذاتي عمي جزء مف األراضي الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة ،في خطكة السترساؿ
باقي خطكات االتفاؽ القاضية بانتياء المرحمة االنتقالية عاـ  ،1999كقياـ دكلة فمسطيف كاممة السيادة

عمي حدكد عاـ  1967كعاصمتيا القدس(الزعنكف ،2000 ،ص.)26:18

ميدت ىذه الكضعية في دخكؿ فمسطيف في عالقات دبمكماسية مع الكثير مف الدكؿ ،كتكقيع

العديد مف االتفاقيات كالتفاىمات المشتركة معيا ،الي جانب بناء مؤسسات الدكلة الفمسطينية ،عمي
الرغـ مف مماطمة الجانب اإلسرائيمي في تنفيذ االنسحاب كتصعيد الكضع الميداني عسكريان لمتممص
مف االتفاقيات المبرمة(نكفؿ ،2000 ،ص.)46:40

تعددت أشكاؿ الضغط عمي القيادة الفمسطينية مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية لثنييا عف

إعالف الدكلة عاـ ،1999مما دفع الجانب الفمسطيني في عاـ  2011التكجو الي مجمس األمف

لمحصكؿ عمي عضكية كاممة في األمـ المتحدة (عبد المطيؼ ،2011 ،ص ،)3إال أف رفض اإلدارة
االمريكية كحمفاءىا حصكؿ فمسطيف عمي عضكية كاممة في مجمس األمف ،أتبعت القيادة الفمسطينية
استراتيجية عمؿ جديدة تيدؼ إلي تعزيز المكانة القانكنية كالدكلية لفمسطيف ،عبر تكجييا لمجمعية

العامة كالحصكؿ عمي صفة دكلة مراقب كالتي حصمت عمييا عاـ  2012كخطكة مرحمية تساعدىا
لمكصكؿ الي العضكية الكاممة في االمـ المتحدة ،كىذا كقد ترتب عمي عضكية فمسطيف غير الكاممة

عمي انضماـ فمسطيف الي العديد مف المنظمات المتخصصة كاالتفاقيات كالمعاىدات الدكلية.
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المبحث األول

دور اتفاقيات اوسمو في تشكيل المؤسسات السيادية الفمسطينية
يتناكؿ ىذا المبحث تكفر المقكمات األساسية لمدكلة الفمسطينية كاجتماع عناصر الدكلة الثالث

اإلقميـ كالشعب كالسمطة القادرة عمي إنفاذ القانكف كمتطمبات أساسية يجب تكافرىا لمدكلة طالبة

العضكية في األمـ المتحدة ،كذلؾ يطرح ىذا المبحث استراتيجية التكجو لممنظمات الدكلية خاصة

األمـ المتحدة كساحة عمؿ دبمكماسية كسياسية إضافية تخدـ قضايانا الكطنية في ظؿ الجمكد

كالتيميش السياسي الذم تحاكؿ إسرائيؿ فرضو عمي الجانب الفمسطيني ،كاالستفادة مف امتيازات

العضكية في األمـ المتحدة.

 3.1.1السمطة الوطنية الفمسطينية (سمطة الحكم الذاتي )
شكمت بداية التسعينيات مف القرف العشريف منعطفان حاسمان ،بالنسبة لمقضية الفمسطينية عمي

الصعيديف اإلقميمي كالدكلي ،حيث أحيطت بمجمكعة متغيرات إقميمية كدكلية أثرت في طبيعة مسار

القضية الفمسطينية ،فقد امتازت ىذه الفترة بتكتر العالقات ما بيف بعض الدكؿ العربية ك ـ .ت .ؼ،

كالتي اتيمت بأنيا منحازة لسياسة العراؽ خالؿ حرب الخميج الثانية ،كىك ما أدل إلي فتكر العالقات
بيف بعض الدكؿ العربية خاصة الخميجية ك ـ .ت .ؼ ،ككقؼ كافة إشكاؿ الدعـ االقتصادم ؿ ـ.

ت .ؼ ،األمر الذم فرض عمي المنظمة نكع مف العزلة (احمد ،2011،ص.)1282
 3.1.1.1محادثات السالم في الشرق األوسط

أطمؽ الرئيس األمريكي  George H. W. Bushجكرج بكش األب يكـ  6مارس عاـ 1991

مبادرة لصنع السالـ في الشرؽ األكسط ،حدد فييا أماـ الككنجرس رؤيتو كمفيكـ الكاليات المتحدة
األمريكية ألسس تسكية الصراع العربي اإلسرائيمي ،حيث جاء اختيار اإلدارة األمريكية لذلؾ التكقيت

نتيجة خبرتيا كمعرفتيا بأف اختالؿ األكضاع العربية عقب حرب الخميج الثانية عاـ ،1991كانتياء

االتحاد السكفيتي كقكة فاعمة في السياسة الدكلية ،كتبدؿ العالقات يشكؿ فرصة قيمة إلطالؽ المبادرات

السياسية ،كالقياـ بتحركات دبمكماسية ناجحة في الشرؽ األكسط ،األمر الذم يسر عمي كزير الخارجية
األمريكي  James Beckerجيمس بيكر تييئة الظركؼ اإلقميمية كالدكلية إلطالؽ مفاكضات عربية

إسرائيمية ،كفي كسب تأييد كافة األطراؼ الدكلية كاإلقميمية لعقد مؤتمر السالـ في مدريد  30أكتكبر
عاـ( 1991نكفؿ ،1995 ،ص.)34:26

كجيت الظركؼ الدكلية كاإلقميمية القضية الفمسطينية بشكؿ خاص نحك أفاؽ سياسية جديدة،
ن
فتحت مجاؿ لمعمؿ عمي صعيد المفاكضات ،كساحة جديدة مف ساحات العمؿ الكطني مكازية لساحة

العمؿ العسكرم ،حيث سارت الجيكد باتجاه الحؿ السممي عمي أساس الق ارريف ) )338( ،(242المذاف
يؤكداف عمى عدـ جكاز حيازة األراضي عف طريؽ

الحرب(الشريؼ ،1995 ،ص)413

كىما أساس مبدأ

مبادلة األرض مقابؿ السالـ ،كعميو قدـ الطرؼ الفمسطيني مقترحاتو كتصكره ليدؼ المفاكضات ،بأف
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تفضي إلي إقامة سمطة ذاتية فمسطينية ،تضمف سيطرة الشعب الفمسطيني عمي الق اررات السياسية

كاالقتصادية كغيرىا ،بحيث ال يخؿ القبكؿ بالترتيبات المؤقتة بحؽ الفمسطينييف في ممارسة حقيـ في
تقرير المصير كفي إقامة دكلتيـ ،استنادان إلي القرار ) )181الصادر مف الجمعية العامة لألمـ المتحدة

عاـ  ،1947الذم بمكجبو تـ االعتراؼ بإسرائيؿ كدكلة كاممة العضكية في األمـ المتحدة ،كلـ ينفذ
الشؽ الثاني مف ذات القرار القاضي بقياـ دكلة فمسطينية(مركز الدراسات الفمسطينية،2002،

ص.)212:210

كقد تعددت جكالت التفاكض في مدريد إال أنيا لـ تحرز أم تقدـ ،كيرجع ذلؾ إلى تبني

حككمة إسحاؽ شامير لمنشاطات االستيطانية التي لـ تتكقؼ ،كرفضيا قرار مجمس األمف ()242
كمرجعية لمتفاكض ،باإلضافة إلي كجكد ىكة بيف التصكريف الفمسطيني كاإلسرائيمي لترتيبات المرحمة

االنتقالية ،ككذلؾ الشركط المجحفة الخاصة بالتمثيؿ الفمسطيني في المفاكضات ،األمر الذم ميد لفتح
قناة اتصاؿ سرية في أكسمك عاصمة النركيج ،تكصؿ الجانباف الفمسطيني كاالسرائيمي مف خالليا إلي

اتفاؽ إعالف المبادئ الذم عرؼ باتفاؽ أكسمك ،كالذل كقع في  13سبتمبر عاـ 1993كالذل حصؿ

الجانب الفمسطيني بمكجبو عمي حكـ ذاتي فمسطيني بقيادة ـ .ت .ؼ (عباس ،1991 ،ص.)109:104

 3.1.1.2اتفاق أوسمو في  13سبتمبر عام 1993

لعب تزايد النفكذ األمريكي في الساحة الدكلية مف جية ،كحرب الخميج الثانية كتأثيرىا عمي

الكضع اإلقميمي مف جية أخرل دكر في عقد اتفاؽ أكسمك ،الذم حمؿ الدكؿ العربية ك ـ .ت .ؼ
عمي قبكؿ التفاكض عمي أسس مؤتمر مدريد كشركطو القاضية بضركرة إنياء عقكد مف المكاجية

كالنزاع (محمد ،2007 ،ص ،)6كاالعتراؼ المتبادؿ لمطرفيف بحقكقيما المشركعة كالسياسية ،كالسعي
لمعيش في ظؿ تعايش سممي كريـ كأمف ،كذلؾ مف خالؿ التفاكض كالتكصؿ لتسكية عادلة لمقضية
الفمسطينية تتـ عمي عدة مراحؿ ،عمي أف تجرل مفاكضات المرحمة األكلي لالتفاؽ عمي ترتيبات حكـ

ذاتي فمسطيني لفترة انتقالية مدتيا خمس سنكات ،أما التسكية النيائية فتعقد مفاكضاتيا عمي أساس
قرار مجمس األمف رقـ )()242منصكر ،1993 ،ص.)23:20

شكؿ إبراـ ـ .ت .ؼ التفاؽ إعالف المبادئ في  13سبتمبر عاـ  ،1993مع الحككمة

اإلسرائيمية برئاسة إسحاؽ رابيف منعطفان حادان في مكاقفيا السياسية تجاه إسرائيؿ ،كىك ما جعميا محط
انتقاد قطاعات كاسعة سكاء فمسطينية أك عربية ،فكاف مف بيف أىداؼ االتفاقية إقامة سمطة ذاتية
انتقالية فمسطينية ،ليا مجمس منتخب يمثؿ الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية كقطاع غزة ،مف
خالؿ خطكات انتقالية مرحمية تفضي في مجمميا إلي تسكية سياسية قائمة عمي قرارم مجمس األمف

( )242ك)((338ىالؿ ،1998 ،ص.)76:73

استمرت المرحمة االنتقالية كفؽ االتفاؽ لمدة خمس سنكات ،كىدفت حسب االتفاقية إلي تعزيز

كبناء جسكر الثقة ،كنقؿ الصالحيات اإلدارية إلي السمطة الفمسطينية كالتي بدكرىا تقكـ ببناء
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المؤسسات السيادية لمدكلة الفمسطينية ،كصالحيات كاسعة تشريعية كتنفيذية كقضائية عمى األراضي
الفمسطينية عقب انسحاب تدريجي لمجيش اإلسرائيمي عنيا ،تمييدان لمشركع في مفاكضات الكضع

النيائي ،التي تشمؿ القدس كالمستكطنات ،كالحدكد كالالجئيف كالمياه كالمعتقميف كغيرىا مف القضايا

(عدكاف ،2008 ،ص.)48:46

حصؿ الجانب الفمسطيني عمى حكـ ذاتي فمسطيني ،بقيادة ـ .ت .ؼ الممثؿ الشرعي كالكحيد

لمشعب الفمسطيني ،كانسحاب القكات اإلسرائيمية مف قطاع غزة كمنطقة أريحا كخطكة أكلي تعقبيا

مراحؿ أخرل مف انسحاب القكات اإلسرائيمية إلي مكاقع أمنية محددة كنقؿ اإلدارة المدنية اإلسرائيمية،
لتحؿ محميا السمطة الفمسطينية بمجمسيا المنتخب الذم يتكلى ميامو عمي جميع أراضي الضفة

كقطاع غزة ،كتفرض قكل األمف الفمسطيني سيطرتيا عف األمف الداخمي عمي تمؾ المناطؽ التي

انسحبت منيا اسرائيؿ ،كىي خطكات بالغة األىمية عززت أسس الدكلة الفمسطينية (الشريؼ،1995 ،

ص.)414:412

كرغـ أف اتفاقية السالـ لـ تصؿ إلي حؿ نيائي لمقضية الفمسطينية مف جميع جكانبيا ،كلـ يتـ

تنفيذ االستحقاقات المترتبة عمييا مف الجانب اإلسرائيمي عمي طكاؿ الفترة االنتقالية في عيدم حككمة

إسحاؽ رابيف أك حككمات حزبي العمؿ كالميككد التي تعاقبت بعدىا ،فإنيا خمقت كاقعان جديدان مممكس
كىك اعتراؼ إسرائيؿ ب ـ .ت .ؼ كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني ،كىك اعتراؼ سبؽ أف

نالتو ـ .ت .ؼ مف الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ  ،1974لـ يسبؽ أف نالتو أم حركة تحرر
كطني في العالـ أك حصمت عمي امتيازاتو مف األمـ المتحدة (نكفؿ.)1996 ،

كرغـ أف الجانب اإلسرائيمي أكقؼ االنسحاب مف كافة األراضي المتفؽ عمييا ،إال أف مكضع

القدـ الذم حصمت عميو ـ .ت .ؼ ،كاف كاف ال يتمتع بالترابط الجغرافي ،فيك يمثؿ اإلقميـ كىك
العنصر الثاني مف عناصر الدكلة ،كلو شعب فمسطيني اعترفت إسرائيؿ بحقكقو السياسية ،بعد أف
كانت ال تعترؼ حتى بكجكده ،كأصبح لو كيانا سياسيا قائما بذاتو يشارؾ إسرائيؿ في أرض فمسطيف
التي كانت تحت االنتداب البريطاني كىذا الكياف السياسي لو طابع إقميمي ،تتمتع فيو السمطة
الفمسطينية بسمطات تشريعية كتنفيذية كقضائية ،كسمطات أخرل سيادية(أبك شنب ،1995 ،ص،)115

األمر الذم يؤىميا لنيؿ العضكية في األمـ المتحدة.

 3.1.2استحقاق الدولة الفمسطينية ما بين الوعود والتأجيل
ترؾ اغتياؿ إسحاؽ رابييف في  4نكفمبر عاـ  ،1995كما تاله مف صعكد حزب الميككد في
االنتخابات اإلسرائيمية عاـ  1996عمي حساب حزب العمؿ ،كتكلي بنياميف نتنياىك رئاسة الحككمة

اإلسرائيمية ،األثر السمبي عمي عممية السالـ كشميا ،حيث تنكرت حككمة بنياميف نتنياىك لعممية
السالـ ،كانتقد االنسحاب السريع لمقكات اإلسرائيمية ،كعمؿ عمي إفشاؿ المرحمة االنتقالية اليادفة إلي

قياـ دكلة فمسطينية عمي أساس حؿ الدكلتيف كتجاىؿ شعار األرض مقابؿ السالـ الذم رفعتو اإلدارة
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األمريكية ،كرفع شعار األمف مقابؿ السالـ كأطمؽ العناف لتكسيع العمميات االستيطانية ،لخمؽ تكتر

يؤدل إلي عدـ قياـ دكلة فمسطينية كالتيرب مف تنفيذ استحقاقات المرحمة االنتقالية(سبير،2005 ،

ص.)304

كعمي الرغـ مف رفض الكاليات المتحدة األمريكية ،سياسة بنياميف نتنياىك التي تيدؼ إلي

تدمير عممية السالـ التي رعتيا الكاليات المتحدة ،كاعتذار الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف عف لقاء
بنياميف نتنياىك ،إال أف اإلدارة األمريكية لـ تتخذ خطكات عممية إلنقاذىا كتـ استقباؿ بنياميف نتنياىك

في الككنغرس بالترحاب الشديد كالتصفيؽ الحار ،كبتصريحو أماـ الككنجرس األمريكي عاـ 1996

"أنو عازـ عمي تغيير معالـ عممية السالـ" ،كبدال مف الضغط عمي نتنياىك مارست إدارة بيؿ كمينتكف

الضغكط عمي العرب كالفمسطينييف ،كطالبتيـ بالصبر عمي نتنياىك ،كتقدير أكضاعو الداخمية،

كالذىاب لمفاكضات الحؿ النيائي قبؿ استكماؿ تنفيذ استحقاقات المرحمة االنتقالية ،كفؽ رؤية بنياميف
نتنياىك ،كىك ما رفض بشدة مف قبؿ رئيس السمطة الفمسطينية ياسر عرفات(نكفؿ.)1998 ،

مع اقتراب انتياء المرحمة االنتقالية ،في الرابع مف مايك عاـ ،1999أعمف رئيس السمطة

الفمسطينية ياسر عرفات ،تصميـ الجانب الفمسطيني عمي مؿء الفراغ باإلعالف يكـ  4مايك1999

بقياـ الدكلة الفمسطينية ،عمي كؿ األراضي الفمسطينية بما فييا القدس الشرقية التي احتمت في الخامس

مف يكنيك عاـ ( 1967العكض ،1999 ،ص.)133

 3.1.2.1اتفاق واى ريفر  23أكتوبر عام1998
خمصت المباحثات الفمسطينية اإلسرائيمية المكثفة برعاية كدعـ مف الكاليات المتحدة األمريكية

عف مذكرة كال ريفر عاـ  ،1998التي سرعاف ما ثبتت باتفاقية شرـ الشيخ في  4ابريؿ عاـ 1999
كعمي الرغـ مف تعدد االتفاقيات ،كما تضمنو ذلؾ مف احتفاالت التكقيع إال أف بنياميف نتنياىك تيرب

مف التنفيذ حتى مكعد االنتخابات العامة عاـ  ،1999بيدؼ إحراج كارباؾ خطط السمطة الكطنية

الفمسطينية الرامية لقياـ دكلة فمسطينية بعد انتياء المرحمة االنتقالية في  4مايك عاـ ( 1999عبد الكريـ،

 ،2000ص.)120

كحضر الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف المؤتمر الشعبي الفمسطيني في مدينة غزة عاـ 1999

الذم أقر رسالة عرفات إلي اإلدارة األمريكية (بياف المجمس المركزم الفمسطيني ،1999 ،ص،)185:184
كاعتبر تشكيؿ الحككمة اإلسرائيمية برئاسة أييكد براؾ بعد سقكط بنياميف نتنياىك في انتخابات عاـ

 1999فرصة لتحريؾ العممية السممية ،مف جانبو استجاب الجانب الفمسطيني كقاـ بتأجيؿ اعالف
الدكلة المفترضة في المرحمة النيائية التي تنيي عاـ ،1999كذلؾ مقابؿ كعكد دكلية كاسرائيمية بإزالة
العقبات كبمكرة حمكؿ تتمحكر حكؿ تنفيذ اتفاؽ كام ريفر عاـ  1998خالؿ اشير قميمة ،حيث لـ تنفذ
اسرائيؿ ما تعيدت بو( .الحسيني ،2001 ،ص.)172
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 3.1.2.2قمة كامب ديفيد الثانية  11يوليو 2000
أحيا فكز أييكد براؾ برئاسة الكزراء في االنتخابات اإلسرائيمية تحت شعار "براؾ رجؿ األمف

كالسالـ " األمؿ في استئناؼ المفاكضات(كسبيت ككفير ،1999 ،ص ،)339:337في ظؿ إلحاح القيادة
الفمسطينية عمى قياـ الدكلة الفمسطينية ،كبسط سيادتيا عمى األراضي التي احتمت عاـ  ،1967خاصة

بعد زكاؿ الذريعة التي عطمت قياـ الدكلة الفمسطينية في نياية إبريؿ عاـ 1999كخسارة حزب الميككد

االنتخابات ،فدعي الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف إلى قمة ثنائية ضمت الجانب الفمسطيني ممثال
بالرئيس ياسر عرفات ،كأييكد براؾ رئس الكز ارء اإلسرائيمي ،في منتجع كامب ديفيد الرئاسي بكالية

ميريالند بتاريخ  11يكليك  ،2000بيدؼ تتكيج المفاكضات الثنائية التي سبقت قمة كامب ديفيد
باتفاؽ لحؿ قضايا المرحمة النيائية (قريع ،2007 ،ص.)108

كطرحت كؿ قضايا الحؿ النيائي عمي طاكلة المفاكضات دفعة كاحدة بناء عمي طمب أييكد

باراؾ كدعـ مف بيؿ كمينتكف ،كاستمرت المفاكضات عمى مدار أسبكعيف حاكؿ فييا أييكد باراؾ فرض
رؤيتو السياسية لكافة القضايا كجممة كاحدة عمي الجانب الفمسطيني ،كاال فمف يككف ىناؾ اتفاؽ أك
مفاكضات ،كىدد باحتالؿ كافة أراضي السمطة الفمسطينية إذا قاـ المجمس المركزم لمنظمة التحرير

بإعالف قياـ دكلة فمسطيف بدكف مكافقة إسرائيؿ(نكفؿ.)2000 ،

كرفضت القيادة الفمسطينية التكقيع تحت ضغكط أمريكية كاسرائيمية عمي اتفاؽ شامؿ لحؿ

القضية الفمسطينية ال يشمؿ حؿ عادؿ لمشكمة الالجئيف كالقدس كفؽ ق اررات األمـ المتحدة

( ،)242،338،194كانتيت القمة بفشؿ المحادثات ،كحممت الكاليات المتحدة كاسرائيؿ ياسر عرفات
مسؤكلية إفشاليا ،فاستغمت الحككمة اإلسرائيمية الكضع كسمحت لزعيـ المعارضة ارئيؿ شاركف باقتحاـ

المسجد األقصى مما ادل الي اشتعاؿ فتيؿ انتفاضة األقصى في  28سبتمبر عاـ  2000لمتيرب مف

االستحقاقات السياسية لعممية السالـ ،كعرقمة قياـ دكلة فمسطينية(قريع ،2007 ،ص.)118:112

 3.1.2.3خارطة الطريق  30ابريل 2003

تصاعدت أحداث انتفاضة األقصى في ظؿ فكز ارئيؿ شاركف برئاسة الحككمة اإلسرائيمية عاـ
 ،2001كفي سياؽ الترتيبات األمريكية إلطالؽ الحرب عمي العراؽ ،كبيدؼ تيدئة الكضع العربي

كمجاممة ركسيا كالمجمكعة األكركبية كاألمـ المتحدة ،بادرت الكاليات المتحدة األمريكية إلي إطالؽ

"خطة خارطة الطريؽ" لتسكية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي

بالتفاكض (عبدالكريـ،2005،

ص ،)123:116كتتككف الخطة مف ثالث مراحؿ يتـ تنفيذىا بمراقبة كرعاية المجنة الرباعية ،حيث
تقضي إلى كقؼ العنؼ كتجميد االستيطاف كقياـ دكلة فمسطينية قبؿ عاـ  ،2005كأعمف كؿ مف

الجانب اإلسرائيمي كالفمسطيني قبكليما لمخطة ،كلكف لـ تنفذ خطة خارطة الطريؽ عمي اإلطالؽ
كاعتبرت مرجعا لممفاكضات(الحكراني ،2003 ،ص.)45
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 3.1.2.4قمة أنابوليس  27نوفمبر 2007
كافؽ رئيس الكزراء اإلسرائيمي أييكد أكلمرت ،كالرئيس الفمسطيني محمكد عباس عمي تمبية

الدعكة األمريكية لحضكر قمة أنابكليس بكالية ميريالند ،بيدؼ استئناؼ المفاكضات كالتكصؿ إلي
اتفاؽ سالـ بحمكؿ عاـ 2008كقياـ دكلة فمسطينية ،كلكف تـ تعميؽ المفاكضات مف قبؿ الجانب
الفمسطيني أثر رفض الجانب اإلسرائيمي تمديد التجميد الجزئي لبناء المستكطنات في الضفة الغربية
خاصة في القدس) ،)Migdalovitz, 2007كبسبب المماطمة كسياسة التسكيؼ التي انتيجتيا اسرائيؿ

في مفاكضاتيا مع السمطة الفمسطينية ،فأجيضت كافة الجيكد الفمسطينية نحك اقامة الدكلة ،مما دفع

الجانب الفمسطيني لمتكجو لألمـ المتحدة لمحصكؿ عمي العضكية الكاممة كاالستفادة مف امتيازاتيا.

 3.1.3استراتيجية التوجو المباشر لألمم المتحدة لنيل العضوية

 3.1.3.1أسباب التوجو لألمم المتحدة  :اصطدمت كافة الجيكد المبذكلة بفرض الكقائع الميدانية
كالتعنت اإلسرائيمي الذم انتيجتو كافة الحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة بشكؿ مدركس ييدؼ إلي إدارة

الصراع كليس حمو ،كالتنكر لاللتزامات التي تعيدت بيا كالتممص منيا مف خالؿ اإلدارة باألزمة

(الشرافي ،2011 ،ص.)3:1

لـ يكف مف الممكف أف تمضي العممية التفاكضية قدمان بالتزامف كالتكازم مع الحمالت

األرضي الفمسطينية ،كتيكيد القدس بكتيرة متعاظمة ،كال يتحقؽ نجاحا في
االستيطانية ،التي تقضـ ا
ظؿ عدـ كجكد جداكؿ زمنية لتنفيذ االتفاقيات ككجكد مرجعية قانكنية كسياسية مكضكعية ،األمر الذم

حكؿ المفاكضات إلي غطاء النتياؾ الحقكؽ الفمسطينية في قضايا الحؿ النيائي ،استغمتيا الحككمات

اإلسرائيمية المختمفة لكسب الكقت كفرض كاقع جديد بالقكة (األزعر ،2011 ،ص.)77

شكؿ انتياؾ إسرائيؿ لق اررات الشرعية الدكلية العامة كالق اررات األممية الخاصة بقضية

فمسطيف ،كعدـ تجاكبيا مع مبادرات السالـ العربية ،كجيكد المجنة الدكلية الرباعية ،كعدـ انتياجيا
سمككا يكحي بقناعتيا بحؿ الدكلتيف الذم سعت إليو مختمؼ المبادرات ،بما فييا رؤيتي الرئيسيف

األمريكييف  George W. Bushجكرج بكش االبف ك Barack Obamaباراؾ اكباما ،عدـ رغبتيا

لتحقيؽ السالـ بالمفيكـ النسبي لمتسكية العادلة كاالعتراؼ بحؽ الشعب الفمسطيني في دكلة مستقمة
قكاميا األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  ،1967سببان دفع المفاكض الفمسطيني إعماؿ الشرعية الدكلية

لمكصكؿ ألىدافو (أبراش.)2011،

 3.1.3.2التوجو لألمم المتحدة استراتيجية لمعمل السياسي الفمسطيني
انتيجت ـ .ت .ؼ الكفاح المسمح كالعمؿ الفدائي كطريؽ كفاحي طكيؿ دافعت فيو عف

األرض كاليكية الفمسطينية كالقرار المستقؿ ،كعف الحقكؽ الطبيعية كالمشركعة لمشعب الفمسطيني كحقو

في تقرير مصيره فكؽ أرضو ككاستراتيجية لمتحرير محصنة بدعـ عربي في ستينيات القرف العشريف،

مستفيدة مف الظركؼ اإلقميمية كالدكلية كتعدد القطبية في العالـ ،كفي ظؿ تحالؼ االتحاد السكفياتي
54

مع حركات التحرر الكطني التي كانت راسخة تحت االحتالؿ في مختمؼ مناطؽ العالـ (عباس،2011 ،

ص.)6

استطاعت ـ .ت .ؼ بفصائميا فرض نفسيا كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب العربي الفمسطيني،

كانتزاع اعتراؼ بذلؾ كالحصكؿ عمي عضكية كاممة في جامعة الدكؿ العربية كمنظمة المؤتمر
اإلسالمي كدكؿ عدـ االنحياز ،األمر الذم ميد لدعكتيا كعضك مراقب في الجمعية العامة لألمـ
المتحدة كحضكر الجمسات الخاصة بقضية فمسطيف ،في ظؿ اختالؿ لمكازيف القكة العالمية كاالتجاه

نحك أحادية القطبية ،كالتكجو العربي لعقد اتفاقيات سالـ لحؿ قضايا الصراع العربي اإلسرائيمي عف
طريؽ المفاكضات ،مما دفع المنظمة النتياج استراتيجية المفاكضات عمي أساس قكاعد القانكف الدكلي
كق ار ارت الشرعية الدكلية (األزعر ،2011 ،ص.)77

أدت اإلخفاقات السياسية المتكررة لمكصكؿ إلي تسكية لمقضية الفمسطينية ،أماـ فرض إسرائيؿ

سياسة األمر الكاقع التي تسعي لتصفية حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره كبناء دكلتو ،إلى

ضركرة تبني التكجو لألمـ المتحدة ليس لنيؿ العضكية الكاممة لدكلة فمسطيف فقط ،بؿ لتفعيؿ كافة
القضايا في المنظمة الدكلية كاستراتيجية مف استراتيجيات النضاؿ الفمسطيني كرافد إضافي ليا ،مما
يعطي قكة اكبر لمسياسة الفمسطينية في فرض رؤيتيا تجاه قضاياىا المصيرية(مبركؾ ،2011 ،ص.)89

 3.1.3.3مدى جاىزية مؤسسات الدولة

ش نكمت سنكات االنقساـ الفمسطيني كسنكات الجمكد التفاكضي تحديان سياسيان كبي انر عمي كاىؿ
القيادة الفمسطينية ،كتصاعد التيكيد االستيطاني الذم تمارسو إسرائيؿ عمى األرض الفمسطينية،
كالعمميات الحربية التي تخكضيا ضد السكاف لتكريس سياسة األمر الكاقع ،كاستيداؼ المؤسسات

الحككمية الفمسطينية كالبنى التحتية ،االمر الذل حذا بالقيادة الفمسطينية التخاذ خطكات عممية تميد
الطريؽ أماـ العمؿ الدبمكماسي عمي صعيد منظمة األمـ المتحدة ،كأفؽ جديد تحصؿ مف خاللو عمى

عضكية كاممة في األمـ المتحدة.

فأعمنت الحككمة الفمسطينية برئاسة سالـ فياض في عاـ  2009عف خطتيا لبناء مؤسسات

الدكلة الفمسطينية كالتي تبنتيا األسرة الدكلية كدعمت تطبيقيا ،فحددت مكعد انجازىا خالؿ عاميف
بحمكؿ أيمكؿ  ،2011حيث تمت متابعة خطكات الخطة مف قبؿ المؤسسات الدكلية(انظر الممحؽ رقـ ،)1
بما فييا البنؾ الدكلي كصندكؽ النقد الدكلي كاالتحاد األكركبي كاألمـ المتحدة في ابريؿ 2011التي

اعمنت بجاىزية الفمسطينييف المؤسساتية لمدكلة(انظر الممحؽ رقـ ،)6مؤكديف عمى أف الفمسطينييف
يمتمككف القدرة عمى إدارة أعماليـ مثؿ الدكؿ الراسخة كاف العائؽ الكحيد المتبقي لقياـ الدكلة الفمسطينية

ىك االحتالؿ اإلسرائيمي الجاثـ عمي أرضو ،كتبنت المجنة التنسيقية لممانحيف الدكلييف ىذا الرأم

) (World Bank,2011,P8:13كقد اعتبر رئيس الكزراء الفمسطيني السابؽ سالـ فياض ىذا التقييـ
بمثابة شيادة ميالد لمدكلة الفمسطينية(ـ .ت .ؼ ،2011 ،ص.)21
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المبحث الثاني

توجو فمسطين المباشر لمجمس األمن لطمب عضوية كاممة في األمم المتحدة

طرح ىذا المبحث المراحؿ اإلجرائية لتقديـ طمب عضكية دكلة فمسطيف الكاممة في االمـ
المتحدة ككيفية تداكؿ ىذا الطمب في مجمس األمف ،كالضكابط القانكنية التي تنظـ تقديمة كتضبط

انطباؽ شركط قبكلو في لجنة العضكية ،ليتـ طرحو بعد ذلؾ لمتصكيت داخؿ مجمس األمف ،كما ناقش
األبعاد اإلجرائية كالسياسية كالقانكنية التي اكتنفت ىذه الخطكة.

 3.2.1المراحل اإلجرائية لتقديم طمب عضوية كاممة في األمم المتحدة
نصت الفقرة الثانية مف المادة الرابعة مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى " أف قبكؿ عضكية دكلة

جديدة في األمـ المتحدة يتـ بقرار مف الجمعية العامة بنانء عمى تكصية مجمس األمف" ،كلكف الميثاؽ

لـ يتضمف بيانا تفصيميا لإلجراءات التي يجب مراعاتيا لقبكؿ انضماـ دكلة إلي المنظمة كلكنيا تركت

لمقكاعد كالمكائح الداخمية لمجمس األمف كالجمعية العامة ،حيث استعرض النظاـ الداخمي لمجمعية
العامة مراحؿ عضكية الدكلة الجديدة بالشكؿ التالي-:

 _1تتقدـ الدكلة الراغبة في االنضماـ بطمب إلى األميف العاـ لممنظمة مرفؽ بو إعالنان رسميان بقبكؿ
ىذه الدكلة بااللتزامات الكاردة في الميثاؽ (النظاـ الداخمي لمجمعية العامة ،ـ.)134

 _ 2يعرض األميف العاـ طمب العضكية عمي مجمس األمف ،حيث يحيؿ رئيس مجمس األمف طمب
العضكية إلي لجنة قبكؿ األعضاء الجدد كىي إحدل المجاف المتفرعة مف المجمس ،كتتككف مف ممثمي

الدكؿ األعضاء في المجمس كتقكـ ىذه المجنة بفحص الطمب كتقديـ تقرير عنو إلى مجمس األمف قبؿ
بدء اجتماعات الجمعية العامة بكقت و
كاؼ ،ليتمكف المجمس مف إصدار تكصية إلي الجمعية العامة
بشأف قبكؿ الدكلة الجديدة المتقدمة بطمب العضكية(النظاـ الداخمي لمجمعية العامة ،ـ،135ـ.)136

 _3تتمقى الجمعية العامة تكصية مجمس األمف ،كتحيميا بدكرىا إلى المجنة السياسية المتفرعة عنيا
إلعداد تقرير بشأنيا ترفعو إلي الجمعية العامة لمبت فيو ،حيث إف التكصية قد تككف إيجابية أك سمبية.

نجد ىنا أف تكصية مجمس األمف ليست نيائية ،فإذا كانت التكصية ايجابية تنقؿ لمجمعية

العامة مف أجؿ التصكيت عمييا ،حيث يتكجب قبكؿ ثمثي األعضاء لمخركج بتكصية مف الجمعية

العامة بقبكؿ بعضكية الدكلة المتقدمة بالطمب في األمـ المتحدة ،أما في حالة صدكر تكصية مف
مجمس األمف بالرفض ،فالجمعية العامة تقكـ بفحص أسباب الرفض(النظاـ الداخمي لمجمعية العامة ،ـ)137

كاذا لـ تكافؽ عمييا يتـ احالت طمب العضكية مرةن أخرل لممجمس لبحثو مف جديد ،فإذا لـ تصدر
تكصية مف مجمس األمف ،فال يمكف لمجمعية العامة أف تقكـ بإقرار قبكؿ دكلة كاممة العضكية في
عضكية األمـ المتحدة ،حيث إف تكصية مجمس األمف حسب ما جاء في الرأم االستشارم لمحكمة

العدؿ الدكلية في  3مارس عاـ  ،1950تعد شرطا مسبقا لقرار الجمعية العامة لقبكؿ أعضاء جدد في

المنظمة(عبد الحميد ،2000 ،ص.)148
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 3.2.2القانون الدولي ومدى تطابق مفيوم الدولة عمي الكيان الفمسطيني
حدد القانكف الدكلي بشكؿ كاضح ال لبس فيو تعريؼ الدكلة حيث تتككف مف األرض كالشعب

كالحككمة ،كبناء عميو فبمكجب اتفاؽ أكسمك عادت منظمة التحرير الفمسطينية إلي أرض الكطف،

كأنشأت السمطة الكطنية الفمسطينية عاـ  1994كالتي بدأت بممارسة سيادتيا عمي األرض كالشعب
مف خالؿ مؤسساتيا التنفيذية كالتشريعية كالقضائية ،كىي بذلؾ قد أتمت الشركط القانكنية لنشأة الدكلة

الفمسطينية كفؽ اتفاقية مكنتيفيديك  Montevideo Conventionلعاـ  1933التي تحتكـ ليا لجنة
العضكية في مجمس األمف( (Grant1,1999,p19:23إال أف إعاقة االحتالؿ اإلسرائيمي كعدـ التزاميا
باالتفاقيات منع ـ .ت .ؼ مف ممارسة صالحياتيا ككامؿ سيادتيا عمي األرض كالسكاف ،مف خالؿ

بناء المستكطنات كاعاقة حركة التنقؿ بيف المدف كالقرل الفمسطينية كقطع التكاصؿ الجغرافي ما بيف

الضفة الغربية كقطاع غزة مف خالؿ جدار الفصؿ كبذلؾ فإف إسرائيؿ حالت دكف تنفيذ اتفاؽ أكسمك

المنكط بمراحؿ انتقالية تمتد لخمس سنكات مف عاـ 1994كحتي عاـ  ،1999كتنتيي بقياـ الدكلة

الفمسطينية ،كىك ما لـ يمتزـ بو الطرؼ اإلسرائيمي بشكؿ متكاطئ كدعـ مف الكاليات المتحدة

األمريكية(الزعنكف ،2011 ،ص.)14

 3.2.3الق اررات الدولية التي تعزز طمب فمسطين العضوية الكاممة في األمم المتحدة
يعد قرار التقسيـ رقـ) (181الصادر عف الجمعية العامة بتاريخ  29نكفمبر عاـ 1947

المككف مف شقيف كقياـ دكلتيف اسرائيمية كعربية عمى ارض فمسطيف ،مف أىـ الق ار ارت الذم أعطى

شرعية إلسرائيؿ كدكلة عضك في األمـ المتحدة (كفا ،1989 ،ص )98كتـ التصكيت عمي قبكليا في كؿ
مف مجمس األمف ثـ في الجمعية العامة بتاريخ  1مايك  ،1949شريطة تنفيذ شؽ القرار كالقاضي بقياـ

دكلة عربية فمسطينية ،كبالتالي فالتصكيت السمبي عمي مقصد القرار يشكؿ تحدل لمدكؿ التي قبمت

نفس القرار سابقان ،كذلؾ القرار ) (3236الصادر عف الجمعية العامة في  22نكفمبر عاـ 1974

كالذم أكدت فيو عمي حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره دكف تدخؿ خارجي ،كالحؽ في
االستقالؿ كالسيادة الكطنية ،كالحؽ في استعادة حقكقو بكؿ الكسائؿ كفقا لمقاصد ميثاؽ األمـ المتحدة،

األمر الذم مف شأنو تعزيز طمب العضكية الكاممة لدكلة فمسطيف في األمـ المتحدة (ق اررات األمـ

المتحدة ،1975 ،ص.)156:157

أما عمي صعيد مجمس األمف فقد أصدر العديد مف الق اررات التي تعزز الطمب الفمسطيني منيا

القرار ) )242لعاـ  ،1967كالذم تضمف عدـ شرعية الحصكؿ عمي األراضي بالقكة ،كضركرة
انسحاب القكات اإلسرائيمية مف األراضي التي تـ احتالليا عاـ  ،1967ككذلؾ قرار مجمس األمف رقـ

) )6005الصادر في  22ديسمبر 1987كالذم نص عمى "أف الضفة الغربية كقطاع غزة ىما أراضي
فمسطينية" كىك ما يعتبر تأكيد صريح عمى أف ىذه المناطؽ كفؽ الق اررات األممية ىي المؤىمة لقياـ

الدكلة الفمسطينية عمييا (سرحاف ،1989 ،ص.)83:78
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 3.2.4طبيعة التمثيل الدبموماسي الفمسطيني في األمم المتحدة
ترتكز اىمية صدكر قرار رقـ ( )3237عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة في  22نكفمبر عاـ

 1974الذل تـ بمقتضاه منح ـ .ت .ؼ .مركز مراقب في الجمعية العامة ،في تكريس الجمعية
العامة لحؽ ـ .ت .ؼ .في تمثيؿ الشعب الفمسطيني ،كالتمتع بالمزايا اإلجرائية كالمعنكية التي
تضمنتيا صفة كياف م ارقب ميزتيا عف غيرىا مف الصفات الممنكحة لمراقبي الدكؿ غير األعضاء

اآلخريف ،ففي حيف يدعي المراقبكف في القضايا المتعمقة بيـ عف طريؽ السكرتير العاـ لألمـ المتحدة
كليـ حقكؽ محدكدة ،فإف كفد ـ .ت .ؼ يستطيع أف يطمب الكممة ،كأف يشترؾ في أم مناقشة ليس

فقط في القضايا التي تتعمؽ بو كبقضيتو ،كانما في أم مكضكع مدرج عمي جدكؿ األعماؿ دكف إذف
مسبؽ مف المجنة التي يتحدث أماميا ،ككذلؾ حؽ الرد دكف أف يخضع لمكافقة مسبقة(عبدك،1985 ،

ص.)16

يعتقد الباحث أنو يكجد أرضية داعمة لطمب العضكية الكاممة في االمـ المتحدة ،فالجمعية

العامة أعطت الصفة العالمية لمقضية الفمسطينية مف خالؿ ما كرد في ديباجة القرار رقـ()3237
الصادر عف الجمعية العامة في تاريخ  22نكفمبر عاـ  ،1974حيث جاء فييا "أف الجمعية العامة،

كقد نظرت في قضية فمسطيف ،كاذ تضع في الميثاؽ اعتبار صفة العالمية المقررة لألمـ المتحدة في

الم يثاؽ" ،ككذلؾ "تدعك منظمة التحرير لالشتراؾ بصفة مراقب في دكرات الجمعية العامة ،كفي أعماؿ
كؿ المؤتمرات الدكلية التي تعقد برعاية األمـ المتحدة" (انظر الممحؽ رقـ .)8

مف جانب اخر فإف فمسطيف قد استكفت كافة الشركط المنصكص عمييا في معاىدة

"مكنتفيديك"Montevideo Conventionعاـ  1933فيما يتعمؽ بحقكؽ ككاجبات الدكؿ ،فالشعب
الفمسطيني ىك الشعب الذم يقيـ بشكؿ دائـ عمي أرض فمسطيف(المركز القكمي لمدراسات كالتكثيؽ،2011 ،

ص )31:29كقد اعترفت األمـ المتحدة لو بذلؾ م ار انر كتك ار نار ،كحقو في تقرير مصيره كعبرت عف ذلؾ
في ق ارراتيا التي تناكليا البحث كغيرىا مف الق ار ارت ،ككذلؾ محكمة العدؿ الدكلية في عاـ  2004التي

اعترفت مف خاللو بحقكؽ الشعب الفمسطيني في أرضو عمي حدكد عاـ  1967رغـ االحتالؿ

اإلسرائيمي ليا(نص قرار محكمة العدؿ الدكلية في "شاف الجدار" ،2004 ،ص ،)31:27كمف جانب أخر قدرة
ـ .ت .ؼ كالسطمة الكطنية الفمسطينية عمي إقامة عالقات مع الدكؿ األخرل كلدييا سفارات كبعثات

دبمكماسية في أكثر مف مائة دكلة.

مف خالؿ المراحؿ المختمفة التي عرضيا الباحث آنفان لمنظمة التحرير الفمسطينية عمي صعيد

تكجييا إلى عممية السالـ ،كما خاضتو سمطتيا الكطنية الفمسطينية مف اتفاقيات كمبادرات سممية ،دليؿ

عمي أف دكلة فمسطيف تستكفي أيضان شركط العضكية في األمـ المتحدة ،فيي محبة لمسالـ كممتزمة
بالمبادئ المنصكص عمييا في ميثاؽ األمـ المتحدة كلدييا القدرة عمي تطبيؽ ىذه االلتزامات ،كال تكجد
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شركط أخرل لمعضكية في األمـ المتحدة لـ تنطبؽ عمييا ،كبالتالي يمكنيا أف تككف دكلة كاممة

العضكية  Member Stateفي األمـ المتحدة بالرغـ مف كجكدىا تحت االحتالؿ( انظر الممحؽ رقـ.)6

 3.2.5العضوية الكاممة والخيارات األخرى المتاحة لفمسطين:

يطرح الباحث بدائؿ دبمكماسية التي مف خالليا يمكف الكصكؿ إلي عضكية كاممة لدكلة

فمسطيف في األمـ المتحدة بصيغة  ،Member Stateكىك ىدؼ رئيسي قد ال يتحقؽ مف محاكلة

كاحدة كيكتنفو العديد مف المصاعب ،منيا تحديد اآللية األنسب لتحقيقو ،فيؿ يككف ذلؾ دفعة كاحدة

بتقديـ طمب بصيغة  Member Stateفي مجمس األمف باألمـ المتحدة؟ كمف ثـ سيطرح بديؿ يدعـ

الطمب في خطكة لمكاجية حالة اتخاذ حؽ الفيتك ضد الطمب المقدـ مف أحد األعضاء الدائميف بمجمس
األمف ،مثؿ المجكء إلي تفعيؿ القرار 377متحدكف مف أجؿ السالـ (Unity For Peaceالزعنكف،

 ،2011ص ،)7:5أك التكجو لمجمعية العامة لتطمب مف مجمس األمف إعادة النظر في ق ارره أك اصد ار
تكصية كفؽ المادة ) )173مف النظاـ الداخمي لمجمعية العامة ،أك التكجو لمجمعية العامة لتطمب مف
الدكؿ التي لـ تعترؼ بعد بدكلة فمسطيف االعتراؼ بيا كخطكة لحشد رغبة الدكؿ االعضاء في األمـ

المتحدة النضماـ فمسطيف كدكلة كاممة العضكية في المنظمة.

يمكف تعزيز الحصكؿ عمي العضكية مف خالؿ مراحؿ تتضمف تقديـ طمب بصيغة دكلة

مراقب (Non Member Stateانظر الممحؽ رقـ  )6في محاكلة مرحمية تراكمية ترفع مف مستكل
التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني في األمـ المتحدة ،لتعزيز قكة الطمب إذا ما عرض أماـ مجمس األمف

لمتصكيت عميو ،إال أف استخداـ أم مف البدائؿ السابقة يخضع لطبيعة الظركؼ السياسية المحيطة
بالطمب ،كطبيعة تصكيت الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة عميو.

كىنا يميؿ الباحث أف تتـ اعادة الطمب مرة اخرل عمي غرار التكجو االكؿ (ايمكؿ )2011

فمسطيف دكلة كاممة العضكية في األمـ المتحدة بصيغة  Member Stateحيث اف حصكؿ فمسطيف
عمي صفة مراقب سيجعؿ الطمب يتجاكز لجنة العضكية بمجمس األمف كطرح الطمب لمتصكيت في

مجمس األمف كفييا مجابية صريحة ال يتـ التيرب كما حدث في التكجو االكؿ(ايمكؿ ،)2011كما أنيا

الصيغة األساسية كاألقكل لقبكؿ أم دكلة كفؽ المادة الرابعة مف ميثاؽ االمـ المتحدة ،كالتي درجت عمي
استخداميا كافة الدكؿ التي التحقت بعضكية المنظمة ،كما أنيا األفضؿ الستكشاؼ طبيعة التصكيت
داخؿ المنظمة اتجاه الطمب المقدـ ،خاصة تصكيت الدكؿ الدائمة العضكية في مجمس األمف ،كىك ما

شكؿ عمي الدكاـ عقبة لمكثير مف الدكؿ حيف طمبيا االنضماـ لعضكية األمـ المتحدة سابقا مثؿ الياباف
كايرلندا كاألردف كفيتناـ كككريا الشمالية كغيرىا الكثير ممف كافحكا حتى نالكا العضكية.
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المبحث الثالث

تقديم فمسطين الطمب لمجمس األمن لمحصول عمي عضوية كاممة في االمم المتحدة
(استحقاق ايمول )2011

يستعرض ىذا المبحث مالبسات التكجو الفمسطيني إلي مجمس األمف في  23سبتمبر عاـ

 2011مف اجؿ الحصكؿ عمي عضكية دكلة فمسطيف في األمـ المتحدة ،متناكالن االستعدادات
الفمسطينية ليذا التكجو كالمكاقؼ المختمفة مف الطمب ،كنتائج التكجو الفمسطيني.

 3.3.1المواقف السياسية المختمفة من استحقاق أيمول 2011

 _1موقف الجامعة العربية :تبنت لجنة متابعة المبادرات العربية المكقؼ الفمسطيني ،كدعمت قرار
التكجو إلي األمـ المتحدة ،مع االلتزاـ بالتفاكض ككسيمة مفضمة لمكصكؿ إلي الدكلة الفمسطينية ،كىك

ما شكؿ ركيزة انطمقت منيا القيادة الفمسطينية لحشد التأييد الالزـ في القارات الستة ،حيث شكمت
لجنة مصغرة في حالة انعقاد دائـ لمتابعة خطكات دعـ كتقديـ طمب العضكية(عريقات.)2011،

 _2موقف إدارة الواليات المتحدة األمريكية  :يتمخص المكقؼ األمريكي مف خالؿ التالي-:
 _1رفض خيار التكجو إلى األمـ المتحدة ،سكاء عبر مجمس األمف أك الجمعية العامة.

 _2التأكيد عمى أف اإلدارة األمريكية سكؼ تستخدـ "الفيتك" في مجمس األمف ضد أم طمب تتقدـ بو
منظمة التحرير الفمسطينية لعضكية فمسطيف).(Time World,2011

 _3طرح مشركع قرار في الجمعية العامة لرفع مكانة فمسطيف إلى دكلة غير عضك Non Member

 Stateيؤدم إلى قياـ الككنجرس بقطع المساعدات عف الشعب الفمسطيني.

 _4كجكب إيجاد صيغة الستئناؼ المفاكضات المباشرة ،دكف كقؼ االستيطاف أك قبكؿ إسرائيؿ بمبدأ
الدكلتيف عمى حدكد عاـ  ،1967كالعمؿ عمى منع الدكؿ التي لـ تعترؼ بدكلة فمسطيف مف القياـ

بذلؾ(عريقات.)2011 ،

 _5اعتماد اإلدارة األمريكية ،لمكقؼ الحككمة اإلسرائيمية ،حيث قامت اإلدارة األمريكية بإرساؿ رسائؿ
ألكثر مف  70دكلة طالبكا فييا عدـ االعتراؼ بدكلة فمسطيف أك التصكيت لعضكيتيا في األمـ

المتحدة ،كىك ما شكؿ تحديا سياسيا لمقيادة الفمسطينية (ككالة فمسطيف برس.)2011،

 _3موقف االتحاد األوروبي  :انقسمت دكؿ االتحاد األكركبي حكؿ سعي منظمة التحرير الفمسطينية
لمحصكؿ عمى العضكية لدكلػة فمسطيف في األمػػـ المتحدة كتمثمت المكاقؼ التالية -:

 _1ىكلندا كتشيكيا :اعتبرتا أف الذىاب إلى األمـ مف قبؿ ـ .ت .ؼ .لمحصكؿ عمى العضكية ليس
خيا انر ،كأف الخيار يتمثؿ باستئناؼ المفاكضات دكف شركط مسبقة(مكقع الجمعية العامة،)2011 ،

كبذلؾ تبنت مكقؼ الحككمة اإلسرائيمية.

_2جاء مكقؼ كؿ مف فرنسا ،كاسبانيا ،كبمجيكا كباقي دكؿ االتحاد األكركبي كمعيا النركيج مع
الذىاب إلى الجمعية العامة(مكقع قنطرة ،)2011 ،كيؤيدكف حصكؿ فمسطيف عمى صفة دكلة غير عضك
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مراقب  Non-member Stateففي لقاء جمع الرئيس أبك مازف مع  Catherine Ashtonكاثريف

أشتكف عمى ىامش اجتماع لجنة متابعة مبادرة السالـ العربية الذم انعقد في القاىرة يكـ  12سبتمبر
عاـ  ،2011أصرت  Catherine Ashtonكاثريف اشتكف عمى أف يتعيد الجانب الفمسطيني بعدـ

طرح أم مف القضايا أماـ الييئات القضائية الدكلية كتحديدان محكمة الجنايات الدكلية " ،"I.C.Cكىك

ما يبرىف عمي مدل الضغط الذم تشكمو الكاليات المتحدة األمريكية ،األمر الذم رفضو الرئيس

الفمسطيني محمكد عباس أبك مازف(مكقع.)2011 ،pal 149

كحاكؿ المكقؼ األكركبي الحفاظ مف خالؿ خطاب الرئيس الفرنسي Nicolas Sarkozy

نيقكال سارككزم أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة حيث كرس خطابو لمقضية الفمسطينية ،كدعا إلى

مشركع قرار يطرح عمى الجمعية العامة لألمـ المتحدة تتبناه مجمكعات جيكسياسية مختمفة ،ترفع مكانة
فمسطيف بمقتضاه إلى دكلة غير عضك ،كتثبت مرجعيات عممية السالـ كيتـ بعد ذلؾ استئناؼ

المفاكضات (مكقع الجمعية العامة.)2011 ،

 _4موقف األمم المتحدة من التوجو الفمسطيني لطمب العضوية عام :2011تميزت مكاقؼ األمـ

المتحدة خالؿ ىذه الفترة بالتمسؾ بالقانكف الدكلي كالمرجعيات المتفؽ عمييا ،حيث رفض السكرتير
العاـ لألمـ المتحدة  Ban Ki-moonباف كيمكف مشركع البياف األمريكي الجتماع الرباعية في
كاشنطف يكـ  11يكليك عاـ ،2011كأصرت األمـ المتحدة مف خالؿ السكرتير العاـ كمندكبة لدل

المجنة الرباعية لعممية السالـ  Robert H. Serryركبرت سيرم ،بكجكب عدـ تغيير مرجعيات عممية
السالـ(عريقات.)2011 ،

أما عمى صعيد تقديـ طمب العضكية لدكلة فمسطيف في األمـ المتحدة ،فقد بادر السكرتير

العاـ لألمـ المتحدة ،باإلعالف أكثر مف مرة اف عضكية فمسطيف حؽ تأخر لسنكات طكيمة ،كما قاـ
بإرساؿ رسالة لمرئيس أبك مازف ،أكد لو فييا أنو لف يمزمو بسقؼ زمني لتقديـ طمب العضكية ،كأف

باستطاعة الرئيس أبك مازف تقديـ طمب العضكية لمسكرتير العاـ لألمـ المتحدة في أم كقت يشاء
كدكف قيكد(عريقات ،)2011 ،كأنو في حاؿ تسممو الطمب مف الرئيس أبك مازف فإنو سيقكـ بتحكيمو فك انر
كدكف إبطاء إلى مجمس األمف كىك ما شكؿ دعمان صريحان مف سكرتارية األمـ المتحدة لممكقؼ

الفمسطيني.

 3.3.2الجيود الفمسطينية لتنظيم الموقف العربي لدعم العضوية الكاممة
بناء
عقد اجتماع لجنة متابعة مبادرة السالـ العربية في الدكحة بتاريخ  14يكليك عاـ  2011ن
عمى طمب مف الرئيس محمكد عباس ،الذم حضر االجتماع كقدـ فيو شرحان كامالن لالستراتيجية
الفمسطينية ،كالتي أكد فييا أف تقديـ طمب العضكية الكاممة لدكلة فمسطيف عمى حدكد عاـ 1967

كعاصمتيا القدس تعتبر جزءان مف ىذه االستراتيجية ،كبعد نقاشات معمقة بيف كزراء خارجية سبعة

عشر دكلة عربية خمصت المجنة إلى ما يمي(انظر الممحؽ رقـ -:)2
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 _1التكجو إلى األمـ المتحدة لدعكة دكليا األعضاء لالعتراؼ بدكلة فمسطيف عمى خطكط عاـ1967
كعاصمتيا القدس ،كالتحرؾ لتقديـ طمب العضكية الكاممة ليا في األمـ المتحدة ،كحشد التأييد الدكلي

ليذه الخطكة في كؿ مف مجمس األمف كالجمعية العامة(انظر الممحؽ رقـ .)2

 _2تكميؼ المجمكعة العربية في األمـ المتحدة باإلعداد لخطكات ىذا التحرؾ كاتخاذ اإلجراءات
القانكنية الالزمة كمتابعة كافة الجيكد كاالتصاالت ذات الصمة بيذا الشأف(العمي.)2011 ،

 _3تشكيؿ لجنة مصغرة مشكمة مف رئيس لجنة المتابعة قطر ،كفمسطيف كالسعكدية ،كاألردف كالمغرب
كاألميف العاـ لمجامعة العربية لمتابعة المكاقؼ كاتخاذ ما يركنو مف خطكات عممية كما يمزـ مف

اتصاالت كمشاكرات لحشد الدعـ المطمكب مف دكؿ العالـ كافة ،بدءان مف الدكؿ األعضاء في مجمس

األمف ،كذلؾ مف أجؿ االعتراؼ بدكلة فمسطيف عمى حدكد عاـ 1967كعاصمتيا القدس ،ككذلؾ
الحصكؿ عمى العضكية الكاممة ليا في األمـ المتحدة ،كما قررت المجنة أف تككف في حالة انعقاد

دائـ ،كبعد ىذه الق اررات أصبح تقديـ طمب العضكية لدكلة فمسطيف في األمـ المتحدة قضية عربية
فمسطينية ،كليس فمسطينية فقط(انظر الكثيقة رقـ .)2

 3.3.3الجيود الفمسطينية العربية لدعم طمب العضوية الكاممة في األمم المتحدة
اتفؽ العرب في قمة الدكحة بتاريخ  14يكليك عاـ 2011عمي صياغة خطة تحرؾ عربية

تحدد الخطكات التي سكؼ يتـ اتباعيا كاآلليات التي سكؼ يتـ االتفاؽ عمييا كحددت الجمسة معالـ

خارطة دعـ التكجو الفمسطيني لنيؿ العضكية الكاممة في األمـ المتحدة في النقاط التالية :

 _1التمسؾ بخيار التحرؾ لطمب العضكية الكاممة لدكلة فمسطيف المستقمة عمى حدكد عاـ 1967
كعاصمتيا القدس كالمنتظر تقديمو إلى األميف العاـ لألمـ المتحدة لعرضو عمى مجمس األمف(انظر

الممحؽ رقـ .)3

 _2تشكيؿ كفد عربي رفيع المستكل برئاسة رئيس المجنة الك ازرية لمبادرة السالـ العربية (دكلة قطر)
كعضكية األميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية كدكلة فمسطيف كمف يرغب مف الدكؿ األعضاء في المجنة

لمقياـ بسمسمة مف الزيارات كالمشاكرات مع الدكؿ الخمس دائمة العضكية في مجمس األمف كغيرىا مف

الدكؿ المعنية األخرل كذلؾ لحشد التأييد الدكلي لمتحرؾ العربي كحث الدكؿ التي لـ تعترؼ بعد بدكلة

فمسطيف عمى القياـ بذلؾ ،كضماف تصكيتيا لصالح مشركع القرار العربي الخاص بيذا الشأف في

الجمعية العامة(انظر الممحؽ رقـ .)3

_3الطمب مف األميف العاـ إجراء االتصاالت كالمشاكرات الالزمة لدعـ خطكات التحرؾ العربي مع كؿ
مف :االتحاد األكركبي ،كحركة عدـ االنحياز ،كاالتحاد األفريقي ،كمنظمة التعاكف اإلسالمي ،لتنسيؽ

خطكات التحرؾ السياسي كالدبمكماسي معيا ،ككذلؾ اإلجراءات الكاجبة االتباع قانكنيان كسياسيان في
األمـ المتحدة ،ككذلؾ العمؿ عمى تنسيؽ ىذا التحرؾ مع مجمكعة اتصاؿ مف الدكؿ الصديقة.

_4تتمثؿ األىداؼ التي سعت خطة التحرؾ العربي إلى تحقيقيا بما يمي -:
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أ_ تكسيع دائرة الدكؿ المعترفة بدكلة فمسطيف عمى خطكط الرابع مف يكنيك عاـ  ،1967كعاصمتيا

القدس.

ب_ المجكء إلى األمـ المتحدة لتحقيؽ أىداؼ التحرؾ العربي كبما يساىـ في حشد التأييد المطمكب
لخدمة الطمب الفمسطيني لدل مجمس األمف كالجمعية العامة(العمي.)2011 ،

 _5تـ عمؿ الخطكات اإلجرائية المتمثمة في تكجيو رسالة مشتركة مف كزراء خارجية الدكؿ العربية إلى
نظرائيـ مف باقي الدكؿ التي لـ تعترؼ بعد بدكلة فمسطيف لحثيا عمي االعتراؼ " يفكض رئيس المجنة
كاألميف العاـ بتكقيع ىذه الرسالة نيابةن عف كزراء الخارجية بعد التشاكر معيـ"(عريقات.)2011 ،

 _6مكاصمة التشاكر كالتنسيؽ مع دكؿ االتحاد األكركبي كرئاسة االتحاد مف أجؿ الحصكؿ عمى
تأييدىا كدعميا لالعتراؼ كالعضكية ،كتكفير الدعـ المالي المطمكب لمسمطة الكطنية الفمسطينية.

كقد أكد البياف الذم صدر عف اجتماع المجنة المصغرة يكـ  3أغسطس عاـ ،2011عمى

القرار العربي بالتكجو إلى األمـ المتحدة ،كتقديـ طمب العضكية الكاممة لدكلة فمسطيف ،كعمى االستمرار
في بذؿ كؿ و
جيد لقياـ الدكؿ التي لـ تعترؼ بدكلة فمسطيف عمى حدكد الرابع مف يكنيك عاـ 1967
كعاصمتيا القدس(انظر الممحؽ رقـ  ،)3كفي ىذا المجاؿ اتفؽ عمى أف ترسؿ جميكرية مصر العربية

رسائؿ باسـ دكؿ حركة عدـ االنحياز ،لكافة دكؿ العالـ تطالبيا بتأييد طمب عضكية فمسطيف الكاممة
في األمـ المتحدة ،كتدعك الدكؿ التي لـ تعترؼ بدكلة فمسطيف لمقياـ بذلؾ بشكؿ فكرم(الكرداني.)2011 ،

حيث قامت دكلة قطر كرئيس لدكرة الجامعة العربية بإرساؿ رسائؿ مماثمة باسـ الػدكؿ العربيػة،

كقامت الجميكرية الجزائرية بإرساؿ رسائؿ مماثمة باسـ االتحاد اإلفريقي ،كقاـ أميف عاـ منظمة التعاكف
اإلسالمي بإرساؿ رسائؿ باسـ الدكؿ اإلسالمية لحػث الػدكؿ عمػي دعػـ التكجػو العربػي الفمسػطيني لطمػب

العضكية الكاممة مف مجمس األمف كفؽ ما تـ االتفاؽ عميو في بياف جامعة الدكؿ العربية.

 3.3.4فمسطين في مجمس األمن ومحاولة نيل العضوية الكاممة في األمم المتحدة:

ألقى الرئيس الفمسطيني محمكد عباس أبك مازف خطابان في الدكرة السابعة كالستكف لمجمعية

العامة لألمـ المتحدة أماـ مجمسيا  23سبتمبر عاـ  ،2011تناكؿ فيو مراحؿ القضية الفمسطينية ابتداء

مف النكبة كقرار التقسيـ كتفاقـ قضية الالجئيف ،مرك انر بالمراحؿ التي مرت بيا منظمة التحرير الشعب
الفمسطيني كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني ،كق اررات الشرعية الدكلية الداعمة لحقكؽ شعبنا غير

القابمة لمتصرؼ ،كخطكات منظمة التحرير اتجاه عممية السالـ ،كالتي امتدت لعشرات السنكات في ظؿ

تيرب إسرائيمي مف استحقاقاتيا ،كدكف أف تفضي إلى دكلة فمسطينية قابمة لمحياة ،حيث أكد في خطابو

عمي حؽ الشعب الفمسطيني في الدكلة المستقمة كفؽ ق اررات الشرعية الدكلية ،كاختتـ خطابو بضركرة

دعـ طمب العضكية الكاممة لدكلة فمسطيف في المنظمة (نص خطاب الرئيس.)2011،

قدـ الطمب الفمسطيني لنيؿ العضكية إلي األميف العاـ لألمـ المتحدة  Ban Ki-moonباف

كي مكف كذلؾ ليقكـ بتقديمو لمجمس األمف لمنظر في طمب العضكية كفؽ اإلجراءات المعمكؿ بيا
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داخؿ المجمس ،حيث أحاؿ رئيس مجمس األمف الطمب الفمسطيني لنيؿ العضكية إلي المجنة المعنية

بقبكؿ طمبات األعضاء الجدد  28سبتمبر عاـ ،2011إذ تتـ دراسة الطمب كقبكلو مف المجنة ليرفع
بعدىا إلي مجمس األمف لمتصكيت عميو (انظر الممحؽ رقـ.)5

 3.3.5موقف مجمس األمن من طمب العضوية الفمسطيني عام 2011
رغـ دعـ األمـ المتحدة المتكرر تجاه حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره كبناء دكلتو،

كاستيفاء الطمب لكافة النكاحي القانكنية الالزمة لقبكؿ العضكية ،كتسمحو بالعديد مف ق اررات األمـ
المتحدة الداعمة ليذا التكجو(انظر الممحؽ رقـ )6إال أف الضغكط السياسية التي لعبتيا الكاليات المتحدة

األمريكية عمي الدكؿ داخؿ المجنة كحثيا عمي عدـ قبكؿ الطمب كاسقاطو لترفع الحرج الذم يمكف أف
يترتب عف استخداميا حؽ النقض الفيتك( Vetoمبركؾ.)2011 ،

كقد تمكنت الكاليات المتحدة مف حث كؿ مف فرنسا كبريطانيا كككلكمبيا كالبكسنة ككندا عمي

عدـ التصكيت عمي مشركع قرار العضكية ،في المرحمة األكلي داخؿ لجنة قبكؿ العضكية ،كبذلؾ تـ
ضماف عدـ رفعو لممجمس كعدـ التصكيت عميو(انظر جدكؿ رقـ  ،)1األمر الذم كاف مف شأنو التسبب

بإحراج الكاليات المتحدة خاصة أنيا الراعي األكؿ لعممية السالـ في الشرؽ األكسط كقد تعيدت في

كثير مف المناسبات بضركرة قياـ دكلة فمسطينية عمي حدكد عاـ ( 1967انظر الممحؽ رقـ.)6
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المبحث الرابع

الحصول عمي دولة مراقب غير عضو2012
يتناكؿ ىذا الجزء مف الدراسة مالبسات تكجو القيادة الفمسطينية الى الجمعية العامة لألمـ

المتحدة كالتي نالت خالليا دكلة غير عضك ليا صفة مراقب  Non Member Stateفي 29
ديسمبر  2012لتحكز فمسطيف بذلؾ عمي المقعد رقـ  194كدكلة مراقب في االمـ المتحدة ،حيث يعد
حصكؿ فمسطيف عمي تمؾ الصفة انجاز مرحمي يعزز حصكؿ دكلة فمسطيف عمي العضكية الكاممة

مستقبالن في األمـ المتحدة ،كىذا اقتضي مف الدراسة تحميؿ األبعاد المختمفة لحصكؿ فمسطيف عمي
صفة مراقب كالتي تمت أثناء فترة الدراسة مف خالؿ استعراض المحاكر التالية:

 3.4.1دوافع توجو فمسطين إلى الجمعية العامة لنيل صفة دولة مراقب 2012
أعطى تصاعد التصفيؽ لخطاب الرئيس الفمسطيني محمكد عباس أماـ الجمعية العامة لألمـ
المتحدة في  23سبتمبر  2011مؤش انر بالغ األىمية مف قبؿ غالبية األعضاء ،كأعطي حافز لمتكجو

إلي الجمعية العامة لمحصكؿ عمي  Non Member Stateدكلة غير عضك ليا صفة مراقب كخطكة
مرحمية تحقؽ جزء مف أىداؼ  Member Stateانعضٕية انكايهة في االيى انًتحدة ،عمي الرغـ مف

الرفض الصريح مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية كافشاليا ليذه الخطكة(مصرس.)2012 ،

كقد عزز جمكد المفاكضات كتصاعد أعماؿ التكسع االستيطاني كزيادة مساحات األراضي

المصادرة ،كسياسات فرض األمر الكاقع كاستخداـ القكة التي تنتيجيا إسرائيؿ ،مكقؼ القيادة الفمسطينية

لمتكجو إلي الجمعية العامة لألمـ المتحدة ليس لمحصكؿ عمى صفة دكلة مراقب فقط كتعزيز المكانة

القانكنية لدكلة فمسطيف فقطػ(انظر الممحؽ رقـ ،)4بؿ لفتح مجاؿ أكسع لمضغط عمى إسرائيؿ ،كتحسيف
شركط كمرجعية التفاكض ،كاستنياض دكر األمـ المتحدة بكافة أجيزتيا لمعب دكر أكبر في القضية

الفمسطينية في مختمؼ المجاالت ،كاحياء ممفات القضية عمى الصعيد الدكلي كعدـ الحجر عمي
تداكليا في إطار المفاكضات فقط (أشتيو.)2012 ،

زادت الضغكط التي مكرست عمي القيادة الفمسطينية لثنييا عف تقديـ الطمب إلي األمـ

المتحدة ،كخمك الفترة ما بيف الطمب األكؿ  23سبتمبر عاـ ،2011كتقديـ الطمب الثاني في 29
نكفمبر عاـ 2012مف أم مبادرة حقيقية لإلدارة األمريكية(محضر جمسة مجمس األمف ،2011 ،ص ،)2مما

دفع القيادة الفمسطينية الستكماؿ إجراءات تكجييا لمجمعية العامة ،كجني ثمار جيكدىا الدبمكماسية
المبذكلة عمى مدار أكثر مف عاميف ،كحماية كجكد السمطة الكطنية الفمسطينية ،كابراز ثبات المكاقؼ

الفمسطيني كتمسكو

بحقكقو(Division for Palestinian Rights, 2012

 (UNكتعزيز الثقة الشعبية في

القيادة الفمسطينية ،كىي مف أىـ دكافع التكجو لمجمعية العامة لمحصكؿ عمي دكلة غير عضك ليا
صفة مراقب في األمـ المتحدة.
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كعمي صعيد أخر يشكؿ استخداـ أحد الدكؿ الدائمة العضكية في مجمس األمف حؽ النقض

الفيتك ،Vetoأك حجز األميف العاـ لألمـ المتحدة لطمب العضكية كما حدث في السابؽ مع مقدكنيا
حيث مرت تسعة أشير دكف أف يقدـ طمبيا لمجمس األمف ،أك تعطيؿ المجنة القانكنية الخاصة

بالعضكية لمطمب ،كعدـ عرضة عمي مجمس األمف لمتصكيت بحجة الحاجة لكقت أطكؿ لدراسة مدل
تطابؽ مضمكف الطمب المقدـ مع كاقع استيفاء الطمب لمشركط المطمكبة لمعضكية سبب منطقي
الختيار ىذا البديؿ ،كنجد أف فشؿ الطمب الفمسطيني الذم قدـ في سبتمبر عاـ 2011لمحصكؿ عمي

صفة  Member stateدفع لمبحث عف بديؿ ممكف التحقيؽ في ظؿ الضغكط السياسية التي تمارس
لثني القيادة الفمسطينية عف تقديـ طمب العضكية الكاممة في االمـ المتحدة.

اتاحت كذلؾ محاكلة الحصكؿ عمي دكلة غير عضك ليا صفة مراقب Non Member

 Stateالفرصة لمتكجو لألمـ المتحدة كاالنفراد فقط بالجمعية العامة ،كعدـ تشتيت المجيكد بيف
المجمسيف مما اتاح لمجانب الفمسطيني العمؿ بمركنة أكبر في ىذه الخطكة كىك مف األسباب الرئيسية

ليذا التكجو.

 3.4.2الطبيعة القانونية لصفة الدولة المراقب في األمم المتحدة
تمحكرت ىذه الخطكة حكؿ التكجو بشكؿ مباشر إلي الجمعية العامة لألمـ المتحدة مف أجؿ

استصدار قرار يكصي بأف تككف فمسطيف دكلة غير عضك ليا صفة مراقب Non Member State
في الجمعية العامة كيتطمب النجاح في ىذه الخطكة أغمبية بسيطة  %50+1مف أصكات الدكؿ
األعضاء في الجمعية العامة(النظاـ الداخمي لمجمعية العامة ،ـ ،)18إال أف الحصكؿ عمي نسبة ثمثي

األصكات سيككف باعتبار حصكؿ فمسطيف عمي مكافقة الجمعية العامة عمي عضكية فمسطيف كدكلة
كاممة العضكية ،ككذلؾ يعكس رغبة الجمعية العامة في انضماـ دكلة فمسطيف إلي عضكية األمـ

المتحدة ،إال أف تحقؽ ذلؾ لـ يجاكز أكثر مف ىدؼ الطمب الفمسطيني.

يرل الباحث أف األجكاء السياسية كالضغكط التي مكرست عمي كؿ مف الجانب الفمسطيني

لثنيو عف تقديـ الطمب مف جية ،كعمي الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة مف قبؿ الكاليات المتحدة

األمريكية كاف يمكف أف ينعكس سمبان عمي أم طمب فمسطيني مختمؼ عٍ صيغة Non Member

 ،Statكعمي زخـ التصكيت االيجابي.

أما مف الجانب القانكني فتستند صيغة  Non Member Stateدكلة غير عضك ليا صفة

مراقب بشكؿ تاـ عمي الممارسة ،كليس ىناؾ أم أحكاـ بيذا الخصكص في ميثاؽ األمـ المتحدة،
كالشرط الكحيد لقبكؿ دكلة ليس ليا صفة عضكية في األمـ المتحدة أف تككف عضكان في كاحدة أك أكثر

مف ككاالت األمـ المتحدة المتخصصةْٔ ،ي يٍ انشرٔط انتي تضعٓا انجًعية انعاية ٔفق تصٕراتٓا
نكم حانة ( (UN Background on Observer Status, 2013كىك الشرط الذل اتاح لفمسطيف المجاؿ
لتقديـ تمؾ الصيغة الي الجمعية العامة باألمـ المتحدة عاـ.2012
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 3.4.3مدى أىمية حصول فمسطين عمي صفة دولة مراقب
إف تمتع فمسطيف بصفة دكلة مراقب في األمـ المتحدة سيرفع مف كضع فمسطيف السياسي في

المنابر الدكلية كيؤىميا لمكاجية ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي غير القانكني بشكؿ أفضؿ ،كما تبرز
األىمية أيضا في إنياء الجدؿ حكؿ كجكد دكلة فمسطيف كشخصية قانكنية كدكلية ،كيتيح ليا االنضماـ

كالمشاركة في العديد مف المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية(انظر جدكؿ رقـ ،)5ككذلؾ تكسيع المجاؿ أماـ
عضكية فمسطيف في ىيئات كمنظمات دكلية أخرل عضكيتيا مقتصرة فقط عمي الدكؿ مثؿ محكمة

الجنايات الدكلية  C.C.Iكمنظمة الصحة العالمية( WHOانظر جدكؿ رقـ .)4

تعطي ىذه الخطكة لدكلة فمسطيف التمكيف الالزـ ،كتعزز فرص نجاحيا في الحصكؿ عمي

العضكية الكاممة مستقبالن ،كتضيؽ مجاؿ الرفض أماـ مجمس األمف ،كما تتيح الفرصة لتنامي
االعترافات كتشجع الدكؿ التي كانت تتحفظ في االعتراؼ بدكلة فمسطيف كرفع الحرج السياسي

عنيا).)General Assembly, 2012,P33:36

إف حصكؿ دكلة فمسطيف كعاصمتيا القدس بحدكد عاـ 1967عمي صيغة دكلة غير عضك

ليا صفة مراقب  Non Member Stateفي االمـ المتحدة لو أىمية سياسية في حسـ الخالؼ القائـ
عمي األرض المحتمة لصالح دكلة فمسطيف ،كيظير جميان االحتالؿ الكاقع عمي أراضييا مف قبؿ دكلة
ىي عضك في األمـ المتحدة ،كيفند ادعاءات إسرائيؿ اليادفة لتصكير ىذا األمر بأنو نزاع قابؿ

لمتسكية كالتفاكض(عريقات.)2012 ،

 3.4.4نموذج تطبيقي لدول حازت عمي صفة المراقب
كانت سكيس ار دكلة ذات صفة مراقب دائـ مف الفترة  2002_1948حتى أصبحت عضكان

كامالن في  10سبتمبر عاـ  ،2002كما حصمت دكؿ كانت في األصؿ دكلة ذات صفة مراقب عمي
العضكية الكاممة في األمـ المتحدة منيا النمسا كالياباف كايطاليا كفنمندا ،كذلؾ يتمتع الفاتيكاف بصفة

دكلة مراقب دائـ في األمـ المتحدة كىك يختمؼ عف النماذج السابقة كىك ال يسعي لمحصكؿ عمي

العضكية الكاممة في المنظمة كلكف منحت لو لصفتو االعتبارية (عبد المطيؼ.)2011 ،

 3.4.5التحديات التي واجيتيا فمسطين في الحصول عمي صفة المراقب

فشؿ طمب فمسطيف المقدـ لمجمس األمف في  23سبتمبر عاـ 2011لمحصكؿ عمي عضكية

كاممة في االمـ المتحدة ،قابمو نجاحان فمسطينيان في الحصكؿ عمي عضكية اليكنسكك ،UNESCO
كتجاكز فمسطيف لشرط قانكني مف شركط عضكية المراقب( ،)UN News Centre,2011ككذلؾ تحدل
الحصكؿ عمي ثمثي أصكات الدكؿ األعضاء في الجمعية العامة لما ليا مف قكة كاعتبار سياسي رغـ

أف النسبة المطمكبة لصدكر التكصية ىي أغمبية بسيطة  %50+1لنجاح الطمب(النظاـ الداخمي لمجمعية

العامة ،ـ ،)18كفي ىذه الخطكة يبرز تحدل أخر متمثؿ في قدرة الدبمكماسية الفمسطينية عمي استقطاب
كجذب تأييد األصكات الالزمة لنجاح ىذه العممية في ظؿ رفض الكاليات المتحدة األمريكية ليذا
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التكجو ،كتجمي ذلؾ في تيديد  Susan Riceسكزاف رايس سفيرة الخارجية األمريكية اماـ جمسة

الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،بقكليا" :إف الدكؿ التي تنكل التصكيت لصالح أم مشركع قرار
فمسطيني يجب أف تتحمؿ مسؤكلية النتائج المترتبة عف أصكاتيا").(US.gov,2012

 3.4.6متطمبات حصول فمسطين عمي صفة دولة مراقب في الجمعية العامة

ىناؾ العديد مف الشركط الالزـ تكفرىا لمحصكؿ عمي صفة دكلة مراقب في الجمعية العامة،

كأكؿ تمؾ الشركط ىي أف تككف الجية المتقدمة بيذا الطمب ينطبؽ عمييا صفة دكلة ،كإلثبات ىذه
الصفة لفمسطيف يمكف الرجكع لتقرير المجنة الخاصة بقبكؿ األعضاء الجدد في مجمس األمف الدكلي،

كالتي نظرت في طمب انضماـ فمسطيف إلي عضكية األمـ المتحدة بتاريخ  23نكفمبر عاـ،2011

حيث أشارت الفقرات  11,10,9مف التقرير إلي أف مقكمات الدكلة تنطبؽ عمي فمسطيف فيما يخص

معيار الدكلة (انظر ممحؽ رقـ.)6

صدر التقرير الخاص بطمب عضكية فمسطيف في األمـ المتحدة عاـ  ،2011مف المجنة

الخاصة بقبكؿ األعضاء الجدد في مجمس األمف كفؽ اتفاقية مكنتيفيديك Montevideo

 Conventionبشأف حقكؽ الدكؿ ككاجباتيا الصادرة عاـ  ،1933حيث نصت عمى " أف الدكلة
بكصفيا شخصا مف أشخاص القانكف الدكلي ينبغي أف يككف لدييا سكاف دائمكف ،كاقميـ محدد كحككمة

كالقدرة عمي إقامة عالقات مع دكؿ أخرل" ،أما فيما يتعمؽ بشرطي السكاف الدائميف كاإلقميـ المحدد
أعرب رأل مفاده أف فمسطيف تستكفي ىاذيف المعياريف ،كاف عدـ كجكد حدكد معينة بدقة ال يشكؿ

عائقا أماـ إقامة دكلة فمسطينية كال ينفي عنيا صفة الدكلة ،كنستنتج مف خالؿ رأل ىذه المجنة أف

فمسطيف ينطبؽ عمييا كافة المعايير المطمكبة ،كبذلؾ تككف تجاكزت كافة المعايير القانكنية المطمكبة
لتقديـ الطمب كفؽ تقرير المجنة(كادل ،2013 ،ص.)5

استكفت فمسطيف كذلؾ أحد الشركط المطمكبة لنيؿ صفة المراقب كدكلة غير عضك في األمـ

المتحدة ،مف خالؿ تكجييا السابؽ لمجمس األمف في عاـ  ،2011حيث حصمت عمي عضكية كاممة
في منظمة اليكنسكك ،UNESCOفتككف بذلؾ تجاكزت شرط أخر كىك أف تككف عضكان في أحد
المنظمات المتخصصة التابعة لألمـ المتحدة (.)UN News Centre,2011

كىناؾ شركط إجرائية أخرل مطمكبة إلتماـ الطمب ،تمثمت بكتاب مكجة إلي الجمعية العامة

يحتكل عمي طمب انضماـ دكلة فمسطيف بصفة مراقب إلي الجمعية العامة ،ككذلؾ يتضمف الكتاب

رغبة دكلة فمسطيف كالتزاميا بكافة ما كرد في ميثاؽ األمـ المتحدة كااللتزامات المترتبة عميو كيسمـ ىذا
الكتاب لألميف العاـ لألمـ المتحدة ،كبذلؾ تككف فمسطيف استكفت كافة الشركط القانكنية كاإلجرائية،

كالحصكؿ عمي نسبة بسيطة  %50+1مف أصكات األعضاء في الجمعية العامة مف أجؿ صدكر قرار
بانضماـ دكلة فمسطيف بصفة مراقب إلي الجمعية العامة لألمـ المتحدة(كادل ،2013 ،ص.)8:6
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 3.4.7طمب فمسطين صفة مراقب خطوة مرحمية تعزز الوصول لمعضوية الكاممة في األمم المتحدة
مستقبالً:

عكفت القيادة الفمسطينية كبمباشرة مف الرئيس محمكد عباس عمي حشد أكبر عدد ممكف مف

الدكؿ األعضاء في الجمعية العامة ،لصالح الطمب الفمسطيني لنيؿ صفة دكلة مراقب ،كتكثفت
نشاطات ىذه الحممة قبؿ أشير مف مكعد تقديـ الطمب عمي المستكل االقميمي كالدكلي ،كركزت الحممة
الدبمكماسية عمي الدكؿ األكركبية المؤثرة مثؿ فرنسا ،كبريطانيا ،كألمانيا ،كايطاليا لصالح الطمب

الفمسطيني).)UN Division for Palestinian Rights, 2012

تكجو الكفد الفمسطيني إلي نيكيكرؾ مقر الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،كقد كضع الممسات

األخيرة عمي الخطاب الذم تـ إلقاءه ،فكاف مكمالن لكؿ مف الخطاب األكؿ المقدـ لمجمس األمف عاـ

2011ـ ،كالخطاب الثاني عاـ  2012الذم بيف فيو الرئيس محمكد عباس نيتو لمتكجو لمجمعية العامة
لطمب صفة دكلة مراقب ،كتـ ارفاؽ بعض اإلضافات كفؽ طمب بعض الدكؿ بما ال يتعارض مع
مضمكف الطمب(عريقات.)2012 ،

كاجيت القيادة الفمسطينية العديد مف الضغكط السياسية كالتحديات المتعددة خالؿ الثالثة أياـ

التي أقامت فييا البعثة في نيكيكرؾ ،حيث قامت العديد مف الدكؿ بتقديـ مساكمات تيدؼ انتزاع
تنازالت لصالح إسرائ يؿ مثؿ بريطانيا التي ربطت تصكيتيا االيجابي مقابؿ التنازؿ عف حؽ فمسطيف
في االنضماـ لمحكمة الجنايات الدكلية(انظر جدكؿ رقـ ،)3إال أف القيادة الفمسطينية رفضت االنصياع

ليذه الضغكط كباشرت تقديـ طمبيا اعماالن لحقيا الدكلي في تقرير المصير(انظر الممحؽ رقـ.)9

كاك ػػب ىػ ػذه المرحم ػػة تح ػػدياف أث ػػا ار تخكف ػػات القي ػػادة الفمس ػػطينية ،ممثم ػػة ف ػػي احتم ػػاالت نج ػػاح

الضغكط التي تمارسيا الكاليات المتحدة األمريكية في تقميص عدد الدكؿ المؤيدة لمطمب كعدـ الكصػكؿ
لمنسبة المطمكبة ،أما التحدم الثاني فيك احتمػاؿ نجػاح دكلػة كبػرل ذات ثقػؿ سياسػي مػف تأجيػؿ عمميػة
التصػػكيت بػػداعي التشػػاكر ،كلكػػف ثبػػات اإلرادة السياسػػية الفمسػػطينية لعػػب دكر فػػي تعزيػػز ثقػػة الػػدكؿ
المؤيدة لمطمب كثباتيا عمي مكقفيا االيجابي مف الطمب ،كنجاح المسعى الفمسطيني في الحصكؿ عمػي

أغمبيػ ػػة أكثػ ػػر مػ ػػف ثمثػ ػػي األص ػ ػكات 73%كالحصػ ػػكؿ عمػ ػػي صػ ػػفة State

(انظر جدكؿ رقـ.)3
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Member

Non

المبحث الخامس

مكتسبات فمسطين من كال التوجيين في األمم المتحدة وسبل تفعيميا
يتناكؿ ىذا المبحث نتائج التكجييف المذيف قامت بيما فمسطيف االكؿ المتمثؿ في التكجو

لمجمس األمف لطمب عضكية كاممة في االمـ المتحدة بما يعرؼ باستحقاؽ ايمكؿ  ،2011كالتكجو
الثاني لمجمعية العامة لرفع المستكل التمثيمي لفمسطيف في االمـ المتحدة مف حركة تحرر مراقب الي

دكلة غير عضك ليا صفة مراقب.

 3.5.1نتائج توجو فمسطين لمجمس األمن وعضوية اليونسكوUNESCO
تمكنت الكاليات المتحدة مف حث كؿ مف فرنسا كبريطانيا كككلكمبيا كالبكسنة ككندا عمي عدـ
التصكيت عمي مشركع قرار العضكية ،في المرحمة األكلي داخؿ لجنة قبكؿ العضكية ،كبذلؾ تـ

ضماف عدـ رفعو لممجمس كعدـ التصكيت عميو(انظر جدكؿ رقـ ،)1األمر الذم كاف مف شأنو التسبب
بإحراج الكاليات المتحدة خاصة أنيا الراعي األكؿ لعممية السالـ في الشرؽ األكسط كقد تعيدت في

كثير مف المناسبات بضركرة قياـ دكلة فمسطينية عمي حدكد عاـ ( 1967انظر الممحؽ رقـ.)6

بعد فشؿ الفمسطينييف في الحصكؿ عمي العضكية الكاممة ،كاقرار التكجو الفمسطيني الي

الجمعية العامة كالذل كاف احد متطمباتيا ىك الحصكؿ عمي عضكية أحد منظماتيا فكاف التكجو

الفمسطيني نحك اليكنسكك ،حيث صكتت منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمكـ كالثقافة "اليكنسكك" لصالح
منح فمسطيف العضكية الكاممة في المنظمة في ظؿ مشركع الطمب المقدـ ،حيث أيد القرار مائة كسبع

دكؿ كاف في مقدمتيا ركسيا كاليند كالب ارزيؿ كفرنسا رغـ أف األخيرة صكتت ضد القرار في لجنة قبكؿ

األعضاء الجدد في مجمس األمف ،فيما عارضت القرار أربعة عشر دكلة أكليا الكاليات المتحدة

األمريكية كاسرائيؿ كامتناع اثنتيف كخمسكف دكلة (.)UN News Centre,2011

اصبحت دكلة فمسطيف العضك رقـ  195في منظمة اليكنسكك ،كبذلؾ تككف فمسطيف قد

اجتازت أىـ الشركط الالزمة لصفة الدكلة المراقب إذا ما تكجيت في الطمب القادـ لمحصكؿ عمي ىذه

الصفة ،كىك أمر ذك أىمية كبيرة كقيمة اعتبارية لدكلة فمسطيف تميد الطريؽ أماميا لمتكسع في
عضكيتيا داخؿ المنظمات المتخصصة في األمـ المتحدة ،كيعزز قكة طمبيا إذا ما تـ تقديمو مرة

أخرل سكاء بنفس الصيغة أك بصيغة Non-Member Stateخاصة ٔاٌ االيى انًتحدة تحث جًيع
اندٔل عهي يٕاصهة دعى انشعة انفهسطيُي ٔيساعدتّ عهي َيم حقّ في تقرير يصيرِ في اقرب ٔقت
(انظر الممحؽ رقـ.)6

 3.5.2نتائج التوجو الفمسطيني لمجمعية العامة والحصول عمى صفة مراقب عام 2012

جاءت نتائج التصكيت لصالح الجانب الفمسطيني ،فصكتت  138دكلة مع الطمب الفمسطيني

مقابؿ  9أصكات رافضة لو ،مف أصؿ  187دكلة مشاركة في عممية التصكيت ،كعميو صدر قرار

الجمعية العامة ،فنص في الفقرة الثانية عمى " تقرر أف تمنح فمسطيف مركز دكلة غير عضك ليا صفة
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الم راقب في األمـ المتحدة دكف المساس بحقكؽ منظمة التحرير الفمسطينية المكتسبة كامتيازاتيا كدكرىا

في األمـ المتحدة بصفتيا ممثؿ الشعب الفمسطيني ،كفقان لمق اررات ذات الصمة بالمكضكع كالممارسة

المعمكؿ بيا في ىذا الشأف").(General Assembly,2012,p38:36

كسارعت الكاليات المتحدة األمريكية بالتنديد بقرار الجمعية العامة عمي لساف Susan Rice

سكزاف رايس رئيسة كفدىا في األمـ المتحدة حيف قالت عمي منبر الجمعية العامة " :القرار المؤسؼ
كغير المجدم الذم صدر اليكـ يضع مزيدا مف العراقيؿ في طريؽ السالـ ،كاإلعالنات الكبرل التي

صدرت اليكـ ستتالشى قريبا كالشعب الفمسطيني لف يجد عندما يصحك إذا إال القميؿ مف التغيير"
كعمميا فقد قامت الكاليات المتحدة األمريكية بتجميد المساعدات المالية المقدمة لمسمطة الكطنية

الفمسطينية ،كالدعكة الستئناؼ المفاكضات دكف تحديد سقؼ زمني كدكف كقؼ لالستيطاف اإلسرائيمي.

أما عمي الصعيد األكركبي فقد صكتت فرنسا لصالح القرار كرحب Francois Hollande

فرنسكا ىكالند الرئيس الفرنسي في بياف لو  ":أف فرنسا أيدت الخيار المتجانس مع ىدؼ الدكلتيف المتيف

تعيشاف في سالـ كأمف الذم تـ النص عمية منذ عاـ ،"1947كىك بذلؾ عبر عف غالبية أراء االتحاد

األكركبي (أنظر الجدكؿ رقـ.)3

كعبرت إسرائيؿ عف رفضيا ليذا القرار بالتصكيت ضده ،كاعالميان مف خالؿ ما جاء عمي

لساف بنياميف نتنياىك رئيس الكزراء اإلسرائيمي "قرار األمـ المتحدة لف يغير شيئان عمي أرض الكاقع،
كلف تككف ىناؾ دكلة فمسطينية" ،كعمميان صعد جيش االحتالؿ اإلسرائيمي مف ىجماتو ضد الضفة

الغربية بعد أف أنيى عممية حربية في غزة ،كفرض إجراءات عقابية ضد الفمسطينييف تخمميا تجميد

العكائد المالية لمضرائب ،كعدـ تحكيميا بيدؼ شؿ حركة الك ازرات الفمسطينية كتقكيض قدرتيا في أداء

مياميا.

أما عمي المستكل العربي فقد دعمت كافة الدكؿ العربية قرار الجمعية العامة ،كصكتت إيجابيان

لصالح القرار ،ككذلؾ دعمت جامعة الدكؿ العربية القرار ،كبعثت برسالة إلي الجمعية العامة تطمب

فييا رفع تمثيؿ فمسطيف إلي دكلة غير عضك مراقب(انظر جدكؿ رقـ ،)3ككذلؾ ترجـ كزراء الخارجية
العرب ىذا التضامف عمميان مف خالؿ حممة استيدفت جمع تأييد الدكؿ كحشدىا لصالح التكجو
الفمسطيني ،كما ساىمت الدكؿ العربية مف خالؿ شبكة األماف العربية بالتخفيؼ مف الحصار المالي

المفركض عمى السمطة الكطنية الفمسطينية كمنع انييارىا.

 3.5.3المكتسبات الفمسطينية من صفة المراقب

ساىـ صمكد ا لقيادة الفمسطينية كثباتيا عمي مكقفيا كعدـ رضكخيا لمتيديد كمحاكالت الضغط

كالمساكمة لثنييا عف التكجو لمجمعية العامة ،في تعزيز ثقة الدكؿ الداعمة ليا ،كاستطاع ىذا النجاح
استصدار قرار مف الجمعية العامة يرقى بفمسطيف إلي صفة دكلة مراقب ،كخطكة مرحمية لنيؿ

العضكية الكاممة فجاء البند الثالث لنفس القرار ليؤكد عمي أف "الجمعية العامة تعرب عف األمؿ في أف
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يستجيب مجمس األمف لمطمب الذم قدمتو دكلة فمسطيف في  23سبتمبر عاـ 2011مف أجؿ الحصكؿ

عمي عضكية كاممة في األمـ المتحدة "(انظر الممحؽ رقـ.)6

يفتح كضع فمسطيف الجديد الباب أماميا لالنضماـ إلي العديد مف المنظمات المتخصصة في

األمـ المتحدة كالتي تشمؿ كافة نكاحي الحياة ،بالتالي سيضع كافة الممارسات اإلسرائيمية التي تنتيؾ
بيا الحقكؽ الفمسطينية تحت مجير ىذه المنظمات كؿ كفؽ تخصصيا ،كذلؾ فإف المطالب الفمسطينية

كدكلة في ىذه المجاالت ستككف كفؽ المعايير الدكلية ،كليس كفؽ المساكمات التفاكضية ،كىك السبب

الذم دفع إسرائيؿ لمحاربة التكجو الفمسطيني لمجمعية العامة).(BBC News, 2012

كيحمؿ تصريح السيد  Ban Ki-moonباف كي مكف األميف العاـ لألمـ المتحدة بتاريخ 20

ديسمبر عاـ" ،2012أف كضع فمسطيف الجديد ،كرفع مرتبتيا إلي دكلة مراقب ،داللة عمي أىمية دكلة
فمسطيف كقدرتيا عمى االنخراط في عضكية ،كافة ككاالت األمـ المتحدة ،كقرار انضماميا لمحكمة

الجنايات الدكلية ىك شأف فمسطيني يقرره الفمسطينيكف بأنفسيـ".

اتاح ارتقاء فمسطيف لدكلة مراقب في الجمعية العامة ،االنضماـ لالتفاقيات كالبركتكككالت

كالمعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية ،ال سيما الخاصة بالعالقات كالحصانة الدبمكماسية كالتي تضـ

بركتكككليف كثالث اتفاقيات ،ككذلؾ اتفاقية حظر أك تقييد استخداـ األسمحة كالتي تضـ أربع اتفاقيات،
كأيضان االنضماـ لالتفاقيات المدنية كالتي تشمؿ أربع اتفاقيات صادرة عف األمـ المتحدة ،كاالنضماـ

أيضان التفاقيات القانكف الدكلي اإلنساني ،كاتفاقيات كمعاىدات القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ،كأيضان
االنضماـ لمنظكمة العدؿ الدكلية (أنظر جدكؿ رقـ .)4

حسـ اعتراؼ الجمعية العامة بفمسطيف دكلة بصفة مراقب الخالؼ كالمغط القائـ لصالحيا دكلة

فمسطيف ،حكؿ أراضييا المحتمة عمي حدكد عاـ  1967كأرض محتمة مف قبؿ إسرائيؿ كليست أرض
متنازع عمييا كما تصكره إسرائيؿ كىذا االحتالؿ كاقع مف قبؿ عضك في األمـ المتحدة ،األمر الذم

يعزز مكقؼ المفاكض الفمسطيني(عريقات ،)2012 ،كبالتالي فإف جميع المستكطنات القائمة عمي
اراضي ىذه الدكلة ىي مستكطنات غير قانكنية كيجب ازالتيا ،ككذلؾ االمر بالنسبة لألسرل

الفمسطينييف في السجكف االسرائيمية.

في ضكء ما سبؽ فإف الباحث يرل أف المكاسب الفمسطينية كبيرة جراء ىذه الخطكة ،كتحديد

جدكل االنضماـ لكؿ معاىدة ،أك اتفاقية ،أك برتكككؿ ،أك منظمة بشكؿ معمؽ قبؿ االنضماـ ليا ،مف

منطمؽ حساب االيجابيات كالسمبيات المترتبة عف االنضماـ ليا كمدل االستفادة منيا ،ككذلؾ قدرة

الجانب الفمسطيني لمتفاعؿ معيا بما يخدـ مصالحة الكطنية ،كليس االكتفاء فقط بشرؼ االنضماـ.

 3.5.4المنظمات التابعة لألمم المتحدة التي يمكن لفمسطين االنضمام ليا

اتاحت صفة المراقب التي حصمت عمييا فمسطيف االنضماـ الي العديد مف الككاالت

المتخصصة التابعة لألمـ المتحدة كىك مف شأنو العمؿ عمي تطكير ىذه القطاعات المختمفة ،كمف
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جانب اخر تسميط الضكء عمي االنتياكات التي تقكـ بيا اسرائيؿ في ىذه المجاالت عمي دكلة ىي

عضك في ىذه الككاالت المتخصصة مثؿ:

منظمة االغذية كالزراعة  FAOكالتي تعمؿ عمي القضاء عمي الجكع كرفع مستكيات التغذية،

كتساعد الدكؿ االعضاء في مجاؿ التنمية المستدامة لقطاعاتيا الزراعية ،كالمنظمة الدكلية لمطيراف

المدني  ICAOكالتي تكفؿ تطكير النقؿ الجكم الدكلي بصكرة أمنة كمأمكنو كمنظمة ،كفي الكقت ذاتو،
تقميص االثار الضارة لمطيراف العالمي عمي البيئة إلي أدني حد ممكف ،كمنظمة العمؿ الدكليةILO

كالتي تسعي الي تعزيز الحقكؽ االنسانية االساسية لمعماؿ ،كتحسيف ظركؼ عمميـ كمعيشتيـ كتعزيز
فرص الحصكؿ عمي العمؿ ،كمنظمة االمـ المتحدة لمتنمية الصناعية  UNIDOكالتي تدعـ الدكؿ

االعضاء في تحسيف سياساتيا اإلنمائية الكطنية ،كتمكيؿ مشاريع التنمية الزراعية كالصناعية الصغيرة

كالمتكسطة الحجـ ،كالمنظمة البحرية الدكلية  IMOكالتي تتحمؿ مسؤكلية سالمة النقؿ البحرم كأمنو
ككفاءتو في محيطات نظيفة كمنع التمكث البحرم الذل تسببو السفف ،كمنظمة السياحة العالمية

 UNWTOكالتي تقكـ بتعزيز كتطكير السياحة المستدامة كالمتاحة عالميان بيدؼ المساىمة في التنمية
االقتصادية لمدكؿ االعضاء ،حيث تكلي المنظمة عناية خاصة لمصالح البمداف النامية في ميداف

السياحة ،ككذلؾ البنؾ الدكلي  WBكالذل يقدـ قركضان بأسعار فكائد مخفضة ،كقركضان بدكف فكائد،
كمنحا لمبمداف النامية ألغراض التعميـ كالصحة كاليياكؿ األساسية كاالتصاالت كألغراض أخرل،

كمنظمة الصحة العالمية  WHOكالتي تقكـ بتكجيو كتنسيؽ العمؿ الدكلي في مجاؿ الصحة ،كتعزيز
البحكث في مجاؿ الكقاية مف األمراض كتنسيقيا ،كغيرىا مف المنظمات كالككاالت المتخصصة التي
يمكف لفمسطيف االستفادة مف امتيازات عضكيتيا كاشراكيا في كقؼ االنتياكات االسرائيمية في تمؾ

المجاالت ،كاالحتجاج بالتقارير التي تصدرىا كمستندات قضائية لمالحقة اسرائيؿ.

 3.5.5االتفاقيات والمعاىدات التي يمكن لفمسطين االنضمام ليا

شكؿ حصكؿ فمسطيف عمي صفة مراقب في االمـ المتحدة ،نقطة تحكؿ تستطيع فمسطيف مف
خالليا االنضماـ الي االتفاقيات كالمعاىدات التي تعالج الكاقع الفمسطيني جراء االحتالؿ ،كالتي تمكنيا

مف خالؿ االنضماـ ليذه االتفاقيات كالمعاىدات مالحقة تمؾ االنتياكات االسرائيمية كمنيا:

 _1اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني :ك تشمؿ اتفاقيات جنيؼ االربع كبرتكككالتيا االضافية ،حيث
تيدؼ ىذه االتفاقيات إلى حماية ضحايا النزاعات المسمحة مف كيالت الحرب ،كالتخفيؼ مف االالـ
التي قد تمحؽ بيـ نتيجة ىذه الحرب سكاء كانت دكلية اك اقميمية اك محمية ،كيتكخى القانكف الدكلي في

مجمؿ أحكامو كنصكصو الحد مف ضحايا النزاعات المسمحة مف العسكرييف العاجزيف عف القتاؿ
كاالشخاص المذيف ال يشترككف في العمميات العدائية كيقعكف تحت سيطرة العدك ،مف مدنيف كجرحي

حرب ك المرضي كالغرقى ك األسرل ،كترشيد استخداـ القكة العسكرية كالعنؼ اثناء النزاع بما يحقؽ

حماية كرعاية االشخاص غير المشاركيف في العمميات العسكرية(فرحات ،2000 ،ص.)85
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 _2القانون الدولي لحقوق االنسان :يمكف لفمسطيف عقب الحصكؿ عمي صفة المراقب في االمـ
المتحدة االنضماـ الي اتفاقيات القانكف الدكلي لحقكؽ االنساف كالذل يندرج في طياتو الكثير مف

االتفاقيات البركتككالت المتمة ليا (انظر جدكؿ رقـ  ،)5كتشمؿ حقكؽ االنساف في أكقات السمـ كالحرب
معا ،كتعبر ىذه مف القضايا ذات الطابع الدكلي ،كتضع التزامات عمي عاتؽ الدكؿ األعضاء في

المجتمع الدكلي لتحقيؽ أىداؼ القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف.

 _3منظومة العدل الدولية :كىي عبارة عف مجمكعة المكائح كاالنظمة الداخمية لكؿ مف محكمة العدؿ
الدكلية كمحكمة الجنايات الدكلية ،كمحكمة التحكيـ الدائـ ،باإلضافة الي نظاـ ركما االساسي لمحكمة
الجنايات الدكلية ،كىنا يجب التفريؽ بيف االنضماـ لمنظاـ الداخمي لمحكمة العدؿ الدكلية كاالنضماـ

لعضكية محكمة العدؿ الدكلية ،حيث يجب مكافقة مجمس االمف كصدكر تكصية إيجابية لقبكؿ الدكؿ
غير األعضاء في االمـ المتحدة لالنضماـ لعضكية محكمة العدؿ الدكلية ،كما يجب التفريؽ في

االختصاص حيث تختص محكمة العدؿ الدكلية كجياز قضائي لألمـ المتحدة في نظر النزاعات

كالخالفات التي تنشأ بيف الدكؿ ،في ظؿ أف محكمة الجنايات تنظر في مقاضاة األفراد المتيميف
باإلبادة الجماعية كالجرائـ ضد االنسانية كجرائـ الحرب ،كىي تعمؿ عمي إتماـ االجيزة القضائية

المكجكدة فيي ال تستطيع أ ف تقكـ بدكرىا القضائي مالـ تبد المحاكـ الكطنية رغبتيا أك كانت غير
قادرة عمي التحقيؽ اك االدعاء ضد تمؾ القضايا ،أما محكمة التحكيـ فيي مفتكحة لمدكؿ كلألطراؼ

االخرل حيث إف المحكمة الدائمة لمتحكيـ تقدـ خدمات لتسكية المنازعات المتعمقة بأمكر مختمفة
االختصاص مف الدكؿ كالكيانات الحككمية كالمنظمات الحككمية الدكلية كأطراؼ القطاع الخاص.
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 3.6الخالصة
خمص الفصؿ إلي أىمية كجكد سمطة فمسطينية ،قادرة عمي بسط سيطرتيا كانفاذ القانكف عمي

ما تسيطر عميو مف أراضي ،كقادرة عمي الدخكؿ في اتفاقيات كالكفاء بالتزاماتيا ككاجباتيا كدكلة،
كبذلؾ تككف تحققت لفمسطيف عناصر الدكلة ،كىي الشركط الكاجب تكافرىا لمدكلة طالبة العضكية في
األمـ المتحدة مف شعب يعيش عمي أرضو يخضع لسمطة كحككمة قادرة عمي إنفاذ القانكف كفؽ اتفاقية

مكنتيفيديك  Montevideo Conventionلعاـ 1933ـ ،كاف كانت ىذه السمطة ال تتمتع بكامؿ
سيادتيا عمي أرضييا.

انطالؽ العمؿ السياسي كالدبمكماسي عمي صعيد المنظمات الدكلية ،كساحة لمنضاؿ

الفمسطيني ،ككاستراتيجية تحمؿ العديد مف البدائؿ التي يمكف مف خالليا تعزيز الكضع القانكني
كالدكلي لدكلة فمسطيف في األمـ المتحدة ،كتزيد مف حتمية عضكية دكلة فمسطيف الكاممة داخؿ

المنظمة.

عمي الرغـ أف التكجو المباشر إلي مجمس األمف لطمب العضكية الكاممة في المنظمة شرط مف

شركط العضكية ،إال أنو يمكف المفاضمة بيف ىذه الخطكة كغيرىا مف البدائؿ األخرل ،كىي خطكة
عززت قكة المكقؼ الفمسطيني ،الذم لعب ثبات مكقفو كاستقالؿ إرادتو السياسية الرافضة لممساكمة
كالتيديد كالحصار ،مف تحقيؽ نجاح في الحصكؿ عمي عضكية اليكنسكك ،كشرط مف شركط
االنضماـ لعضكية األمـ المتحدة كدكلة بصفة حيث تفتح ىذه الصفة الباب اماـ فمسطيف لالنضماـ

لمعديد مف المنظمات المتخصصة التابعة لألمـ المتحدة ،ككذلؾ تعزز فرص فمسطيف في الحصكؿ

عمي العضكية الكاممة في االمـ المتحدة.
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الفصل الرابع
البدائل المستقبمية الممكنة لموصول لعضوية فمسطين الكاممة
في األمم المتحدة

 مقدمو
 المبحث األول  :الحصول عمي إعتراف المزيد من الدول
 المبحث الثاني  :تكرار طمب عضوية كاممة من مجمس االمن وكيفية مواجية
فيتو محتمل
 المبحث الثالث  :متحدون من أجل السالم Unity For Peace
 المبحث الرابع  :االنضمام إلى عضوية محكمة العدل الدولية
 الخالصة

 1.4مقدمة

يتطرؽ ىذا الفصؿ إلى السبؿ المختمفة التي يمكف مف خالليا الكصكؿ الي العضكية الكاممة

في االمـ المتحدة عمي ضكء رفع التمثيؿ الفمسطيني الي دكلة غير عضك ليا صفة مراقب ،األمر
الذل يدعـ فكرة تكرار التكجو لمجمس األمف كطمب العضكية الكاممة في المنظمة ،كيفتح المجاؿ بشكؿ

أكبر لفمسطيف لتفعيؿ دكر الجمعية العامة مرة أخرل كمكاجية فيتك محتمؿ عمي ىذا الطمب.

كيطرح الفصؿ بدائؿ نابعة مف ركح مبادئ كمقاصد ميثاؽ األمـ المتحدة ،كلـ يتـ ذكرىا بشكؿ

صريح في الميثاؽ ،بؿ كانت نابعة عف الممارسة في أكقات الحقة ،مثؿ تفعيؿ القرار  377متحدكف
مف أجؿ السالـ  Unity For Peaceكىي حاالت ليا العديد مف السكابؽ في األمـ المتحدة ،حيث

أقدمت الجمعية العامة كبرلماف دكلي يقع عمي عاتقيا الكثير مف المسؤكليات كالمياـ ،أف تأخذ زماـ
المبادرة كخمؽ مثؿ تمؾ الكضعيات ،لتجاكز الشمؿ الذم يصيب مجمس األمف نتيجة تعسؼ عضك دائـ

في استخداـ حؽ النقض ،ال سيما القضايا ذات الطابع اإلجرائي مثؿ قضية العضكية في المنظمة،
كالتي تقكـ بعض الدكؿ الكبرل بالتعامؿ معيا عمي أساس مكضكعي سياسي ،مما يؤثر عمي طبيعة

مكقفيا اتجاه الدكلة طالبة العضكية في األمـ المتحدة.

يعتبر تكجو الرئيس الفمسطيني محمكد عباس أبك مازف لمجمعية العامة في  29ديسمبر عاـ

 2012كالحصكؿ عمي صفة دكلة مراقب  Non-member Stateفي األمـ المتحدة ،نجاح لألفكار
التي طرحتيا الدراسة قبؿ كال التكجييف ،كقابمية البدائؿ المطركحة لمتطبيؽ إذا ما تكفرت الظركؼ
السياسية المناسبة ،كاإلرادة الفمسطينية الصادقة ،فيي خطكة كبيرة جدان تعزز فرص نجاح العضكية

الكاممة في األمـ المتحدة.
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المبحث االول

الحصول عمي إعتراف المزيد من الدول

يطرح ىذا المبحث قضية حشد اعتراؼ الدكؿ بدكلة فمسطيف كضركرة االستمرار في تقميص
عدد الدكؿ التي لـ تعترؼ بعد بدكلة فمسطيف لما ليذا البديؿ مف أثر إيجابي بالغ األىمية عمي طمب

فمسطيف عضكية كاممة في األمـ المتحدة ،ككذلؾ يعرض المبحث طريقتيف يمكف مف خالليما
الحصكؿ عمي اعتراؼ ىذه الدكؿ.

 4.1.1زيادة عدد الدول المعترفة بفمسطين يعزز قبول عضويتيا الكاممة في االمم المتحدة
اصدر معيد القانكف الدكلي في دكرة انعقاده ببرككسؿ عاـ  1936قاعدة قانكنية نصت عمي

أف " االعتراؼ بالدكلة الجديدة عمؿ اختيارم بمقتضاه تشيد دكلة أك عدة دكؿ بكجكد جمع مف الناس
يقيـ في إقميـ محدد يخضع لنظاـ أساسي مستقؿ عف جميع الدكؿ كقادر عمي االلتزاـ بالكاجبات التي

نص عمييا القانكف الدكلي" ،كبذلؾ يككف االعتراؼ مف خالؿ إرادة الدكؿ اليادفة إلي إدخاؿ الدكلة
الجديدة عضكان في الجماعة الدكلية ،فيك عمؿ كاشؼ ال يجكز أف ينقص التصريح بو مف قبؿ الدكلة
أك الدكؿ مف اآلثار القانكنية الناشئة عف كجكد دكلة جديدة (مينا ،2013 ،ص.)6

 4.1.2الفرق بين طمب العضوية وطمب االعتراف

إف قياـ دكؿ العالـ باالعتراؼ  Recognitionبدكلة فمسطيف عمي حدكد الرابع مف حزيراف
عاـ  1967كعاصمتيا القدس ىك أمر في غاية األىمية كيجب تكريس الجيكد الدبمكماسية لزيادة
حجمو ،كحث الدكؿ التي مازالت لـ تعترؼ بدكلة فمسطيف عمي االعتراؼ ،ألف إرادة منظمة األمـ

المتحدة ىي في األساس مجمكع إرادات أعضائيا ،كنجد أف ىناؾ في الحالة الفمسطينية تكافؽ دكلي
عمي دعـ حؿ الدكلتيف عمي أساس إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي(عريقات ،2011 ،ص ،)12:8كفؽ ما تـ

طرحو في مبادرات السالـ كفؽ ق اررات األمـ المتحدة.

العضكية  Admittanceفيي تعني انضماـ دكلة فمسطيف كعضك كامؿ العضكية في األمـ

المتحدة  ،Member Stateكىي تتـ مف خالؿ إجراءات خاصة تتضمف تقديـ طمب إلي األميف العاـ
لألمـ المتحدة مشتمال عمي كثيقة رسمية في شكؿ إعالف قبكؿ االلتزامات الكاردة في ميثاؽ المنظمة،

حيث يتعيف عمي األميف العاـ أف يعرض الطمب أماـ مجمس األمف فك انر كفؽ المادة ( )59مف النظاـ

الداخمي لمجمس األمف ،كارساؿ نسخة مف الطمب إلي الجمعية العامة لمعمـ كفؽ المادة ( )135مف
النظاـ الداخمي لمجمعية العامة ،حيث إف المتقدـ بالطمب يجب تككف كياف مستكفي معايير الدكلة

حسب معاىدة مكنتيفيديك  Montevideo Conventionلعاـ .(Crawford,2011,p309)1933

جدير بالذكر أف سكابؽ طمب العضكية الماضية تؤكد أف كجكد إجماع دكلي حكؿ االعتراؼ

ليس شرطا مسبقان لتقديـ طمب العضكية ،كرغـ أف الجمعية العامة ىي صاحبة القرار بشأف قبكؿ
العضكية في المنظمة ،كلكف بعد صدكر تكصية مف مجمس األمف كفؽ المادة ) )4مف الميثاؽ ،حيث
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تكجد لجنة دائمة في مجمس األمف لقبكؿ األعضاء الجدد كفؽ المادة ( )59مف النظاـ الداخمي

لممجمس كترسؿ ىذه المجنة استنتاجاتيا إلي مجمس األمف ،الذم عميو أف يتخذ ق ار انر لتقديـ تكصية أك
عدمو إلي الجمعية العامة حيث يخضع ىذا القرار لحؽ النقض لمفيتك  Vetoكفؽ المادة ( )60مف

النظاـ الداخمي لمجمس األمف(عبد الحميد ،2000 ،ص.)104

يجب عمي مجمس األمف تقديـ تقرير خاص لمجمعية العامة في حاؿ عدـ صدكر تكصية

كبياف أسباب الرفض (نظاـ الداخمي لمجمس االمف ،ـ ،)60أما في حاؿ مركر مشركع القرار فإف الجمعية

العامة بمكجب المادة ) )83مف نظاميا الداخمي تقكـ بعرض الطمب عمي مجمسيا ،حيث يتطمب قبكلو
الحصكؿ عمي أغمبية الثمثيف لتككف الدكلة عضك كامؿ في منظمة األمـ المتحدة ،كىنا نجد أف

فمسطيف بعد حصكليا عمي صفة دكلة مراقب بكاقع  138صكت في الجمعية العامة ،قد تجاكزت

نصؼ الطريؽ لمكصكؿ لمعضكية الكاممة في االمـ المتحدة ،كيبقي النصؼ األخر المتمثؿ في
الحصكؿ عمي تكصية ايجابية مف مجمس األمف.

يالحظ مما سبؽ أف العضكية الكاممة ىي الغاية المراد الكصكؿ إلييا ،كلكنيا تمر بمراحؿ

كآليات تحكميا قكاعد كقكانيف منظمة األمـ المتحدة بأجيزتو المختمفة كرغـ أىمية االعتراؼ كخطكة

متقدمة قد تميد الطريؽ لمكصكؿ إلي العضكية إال أنيا ال تعبر إال عف إرادة خاصة بالدكلة (محضر

جمسة مجمس األمف ،2011 ،ص.)13:10

 4.1.3اسباب المجوء لزيادة عدد الدول المعترفة بفمسطين
يشكؿ سعي فمسطيف لمحصكؿ عمي صفة دكلة كاممة العضكية في األمـ المتحدة كرفع درجة

تمثيميا داخؿ المنظمة ميمة ليست باليسيرة عمييا ،رغـ إنيا مف الحقكؽ األصيمة التي تتفؽ مع حؽ

الشعكب في تقرير مصيرىا ،حيث أف ميثاؽ األمـ المتحدة منح حؽ االنضماـ كالعضكية لكافة الدكؿ
كىنا نجد أف تعثر العضكية مرتبط بخصكصية القضية الفمسطينية عمي الصعيد العالمي كتأثر الصراع

العربي الفمسطيني اإلسرائيمي بميزاف القكل في العالـ ،كتأثر مكاقؼ الدكؿ اتجاه ىذه القضية بالتكجيات
السياسية لمكاليات المتحدة األمريكية كاسرائيؿ الرافضتيف لتكجو فمسطيف لنيؿ عضكية كاممة في األمـ
المتحدة ،مما يجعؿ مف زيادة عدد الدكؿ المعترفة بفمسطيف كدكلة ضركرة لدعـ نجاح ىذا

المسعى(المركز القكمي لمدراسات كالتكثيؽ ،2001 ،ص )40:38كىك سبب رئيسي يتضمف بعديف ليذه
الخطكة كفؽ رؤية الباحث كىما -:

 _1البعد السياسي  :إف زيادة رصيد فمسطيف مف الدكؿ التي تعترؼ بيا كدكلة ،كرفع درجة التمثيؿ
الدبمكماسي الفمسطيني بيا مف شأنو أف يزيد مف قكة الحضكر الدبمكماسي الفمسطيني عمي مستكل
العالـ ،كىك ما يبرز قدرة فمسطيف عمي إقامة عالقات دبمكماسية كىك أمر ىاـ عمي الصعيد السياسي،

يفند ادعاء الكاليات المتحدة األمريكية كاسرائيؿ في التركيج لعدـ أىمية السمطة الكطنية الفمسطينية

كحكـ ذاتي إلي االرتقاء لصفة دكلة كأف ذلؾ مرىكف فقط بالمفاكضات الثنائية كىي نقطة خطيرة قد
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تؤثر بالسمب إذا لـ تبادر الدبمكماسية الفمسطينية بمعالجتو قبؿ التكجو لطمب العضكية(محضر جمسة

مجمس األمف ،2011 ،ص.)13:10

 _2البعد القانوني واإلجرائي  :مف المعمكـ أف نجاح طمب العضكية في منظمة األمـ المتحدة مرتبط
بتكصية إ يجابية مف مجمس األمف كمكافقة ثمثي األصكات في الجمعية العامة(ميثاؽ األمـ المتحدة،1945،

ـ ، )4بالتالي فإف اعتراؼ دكلة ما بفمسطيف كدكلة سيعكس تصكيتيا االيجابي لصالح الطمب ،حيث إف

قبكؿ المنظمة لعضك جديد ىك في جكىرة قبكؿ أعضاء المنظمة انضماـ ىذا العضك ،فينعكس ذلؾ

القبكؿ بتصكيت ايجابي يمثؿ اإلرادة السياسية لدكليـ(محضر جمسة مجمس األمف ،2011 ،ص.)13:10

 4.1.4سبل زيادة عدد الدول المعترفة بدولة فمسطين

ترتكز فكرة ىذا البديؿ عمي سعي فمسطيف لمحصكؿ عمى االعتراؼ بيا كدكلة ،كرفع درجة
ال تمثيؿ الدبمكماسي مف الدكؿ األعضاء في منظمة األمـ المتحدة الذيف لـ يعترفكا بعد بدكلة فمسطيف،
كىناؾ طريقتيف لمقياـ بيذا األمر عمي النحك التالي-:

 _1الطريقة األولى  :كىي التكجو إلي الجمعية العامة مف أجؿ استصدار مشركع قرار يحث األعضاء
الذيف لـ يعترفكا بعد بدكل ة فمسطيف عمى القياـ بذلؾ كلصدكر القرار يمزـ أكثرية مطمقة مف األعضاء
الحاضريف كالمصكتيف كىنا يرل الباحث أف ىذه الخطكة ال تمثؿ إنجا انز مممكسان ،فإذا نجحت ىذه
الخطكة فإف القرار الصادر سيمتحؽ بالعديد مف الق اررات التي صدرت عف الجمعية العامة سابقا كىي

أكثر جدكل منو نظ ار إلي المبادئ التي تضمنتيا ،حيث يجب استغالؿ دكرات الجمعية العامة في

خطكة أكثر قكة كفعالية(منصكر.(2011 ،

 _2الطريقة الثانية  :كىي تعتمد عمي الدبمكماسية الفمسطينية في كضع خطة مسبقة تتضمف تقسيـ
العالـ كفؽ القارات كاالستعانة بالدكؿ الصديقة في كؿ قارة مف أجؿ حث كؿ دكلة عمي حدة مف الدكؿ
األعضاء الذيف لـ يعترفكا بعد بدكلة فمسطيف لمقياـ بذلؾ ،كفتح قنكات دبمكماسية مباشرة معيا مع

الحرص عمي أف يككف ىذا االعتراؼ صريحان مف خالؿ معاىدة أك إعالنو في كثيقة دبمكماسية(المركز

القكمي لمدراسات كالتكثيؽ ،2001 ،ص.)41:40

كيمكف القكؿ اف جدكل الطريقة الثانية ،أكثر جدكل مف سابقاتيا ككنيا تتعامؿ مع كؿ دكلة

عمي حدة كتركز عمييا مستعينة بالدكؿ الصديقة في التأثير عمييا ،عمما بأنو ال يكجد ما يمنع مف
المزاكجة بيف الطريقتيف في نفس الكقت ،أما الطريقة األكلي فالطمب فييا عاـ كال يعتمد سبؿ الترغيب

كاإلقناع ،كال يتيح فرصة استطالع أراء ىذه الدكؿ مسبقان ،كالتعرؼ بشكؿ أكبر عمي سبؿ التعامؿ

معيا ،كتقيـ سمككيا في التصكيت إذا ما تـ تقديـ طمب عضكيو كاممة في منظمة األمـ المتحدة.

 4.1.5الطبيعة القانونية لالعتراف واثرة المستقبمي عمي التصويت داخل اجيزة األمم المتحدة

يعتبر التكجو الفمسطيني لحث الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة كالتي لـ تعترؼ بعد بدكلة

فمسطيف مف الخطكات التي أقرىا القانكف الدكلي كرحب بممارسة الدكؿ ليا كىك أمر مف شأنو تحقيؽ
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التعاكف بيف الدكؿ كانماء العالقات الكدية بيف األمـ ،كاعماالن لحؽ الشعكب في تقرير مصيرىا كىك مف
مقاصد ميثاؽ األمـ المتحدة (ميثاؽ األمـ المتحدة،1945 ،ـ.)1

أباح القانكف الدكلي لمدكؿ االعتراؼ بدكلة جديدة ليعكس رغبتيا في انضماـ ىذه الدكلة لألسرة

الدكلية ،كلمدكؿ سمطة تقديرية مطمقة في االعتراؼ أك عدـ االعتراؼ بدكلة جديدة فيك أمر خاضع

العتبارات قانكنية كسياسية باإلضافة إلي طبيعة المصالح المشتركة المرجكة مف كراء ىذا االعتراؼ،

عمي أف يككف عدـ االعتراؼ مبرر ،كبذلؾ فإف ىذا التكجو الفمسطيني يتفؽ مع أىداؼ كمقاصد

القانكف الدكلي كميثاؽ األمـ المتحدة (عكاكل ،2002 ،ص.)178:170

في ىذا اإلطار تتسمح فمسطيف بكجكد تكافؽ دكلي عمي دعـ حؿ الدكلتيف عمي أساس إنياء

تكسع االحتالؿ اإلسرائيمي عمي حدكد عاـ  ،1967كىك ما نصت عميو خريطة الطريؽ عمي أساس

ق اررات الشرعية الدكلية ذات العالقة ،كبما يشمؿ الق اررات األممية ( )242ك) )338كالقرار ((1397
كالقرار ( (1515الصادريف مف مجمس األمف كغيرىا مف الق اررات ال سيما القرار ( )181الصادر عف
الجمعية العامة لألمـ المتحدة كالذم بمكجبو شرع قياـ دكلة إسرائيؿ عمي األراضي الفمسطينية ،كلـ

يطبؽ نصفو األخر الخاص بقياـ دكلة فمسطيف(الزعنكف ،2011 ،ص.)2

كقد استطاعت الدبمكماسية الفمسطينية عقب إعالف االستقالؿ الفمسطيني عاـ  1988في

الجزائر ،اف تحصؿ عمي اعتراؼ اكثر مف مائة دكلة ،اضافة الي ترحيب الجمعية العامة لألمـ

المتحدة باإلعالف ،األمر الذم جعؿ مف ىذه الخطكة استكماؿ لسمسمة االعترافات عمي الصعيد

الدكلي(اشد ،2011 ،ص.)21

 4.1.6نموذج تطبيقي يوضح أثر االعتراف المسبق عمي تصويت الدول ايجابياً

شيدت الفترة التي أعقبت الحرب العالمة الثانية تنامي قكة حركات التحرر الكطني ،كاستقالؿ

الكثير مف األقطار التي كانت تعد كمستعمرات أك مناطؽ نفكذ خاضعة لمدكؿ االستعمارية ،حيث

دفعيا حرصيا عمي استقالليا إلي تبادؿ االعتراؼ بينيا كبيف غيرىا مف الدكؿ كفتح السفارات كتبادؿ
الكفكد الدبمكماسية ،كتشكيؿ منظمات إقميمية لمحفاظ عمي مصالحيا مثؿ جامعة الدكؿ العربية كمنظمة

الكحدة اإلفريقية كمنظمة الدكؿ األمريكية ،كحرصت ىذه الدكؿ أيضان عمي االنضماـ لممنظمات
الدكلية ،حيث يعكس ىذه اإلجراء استقالؿ الشخصية القانكنية ليذه الدكؿ ،كقدرتيا عمي الكفاء
بالتزاماتيا كفقان لقكاعد القانكف الدكلي(عكاكل ،2002 ،ص.)178:176

كيمكف القكؿ أنو مف خالؿ التجربة الفمسطينية في التكجو لألمـ المتحدة فإننا بتحميؿ الجدكؿ

رقـ  1المرفؽ بالدراسة ،كالذل يبيف اتجاىات الدكؿ الخمسة عشرة األعضاء في مجمس األمف حياؿ
طمب فمسطيف العضكية الكاممة في األمـ المتحدة عاـ  2011نجد أف فرنسا كىي عضك دائـ في
مجمس األمف قد صكتت ضد الطمب الفمسطيني في مجمس األمف ،كلكف مف خالؿ الجيكد الفمسطينية

الحثيثة التي بذلت لحث فرنسا عمي االعتراؼ بدكلة فمسطيف بعد تمؾ الخطكة كاف لو مردكد ايجابي
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عمي تصكيت فرنسا بالمكافقة عمي الطمب الفمسطيني الثاني الذل قدـ لنيؿ صفة دكلة مراقب المبيف

في الجدكؿ رقـ  ،3فاالعتراؼ خطكة مرحمية تعبر عف سيادة الدكؿ كتعزز قكة عضكية فمسطيف
الكاممة في االمـ المتحدة.

 4.1.7أىمية حصد اعترافات جديدة بدولة فمسطين عمي عضويتيا الكاممة في األمم المتحدة
إف االعتراؼ بالدكلة ىك التسميـ مف جانب الدكؿ القائمة بكجكد ىذه الدكلة كقبكليا كعضك في

الجماعة الدكلية ،كىك إجراء مستقؿ عف نشأة الدكلة ،كتكمف أىميتو في أف الدكلة ال تتمكف مف
ممارسة سيادتيا في مكاجية الدكؿ األخرل كمباشرة حقكقيا داخؿ الجماعة الدكلية إال إذا اعترفت ىذه
الجماعة بكجكدىا ،كىك أمر البد مف ترسيخو فمسطينيا مف خالؿ الممارسة كالعمؿ الدبمكماسي الجاد.

 _1الصعيد السياسي :يشكؿ االعتراؼ المتزايد بدكلة فمسطيف ضغطا عمي سياسات الكاليات المتحدة
األمريكية كاسرائيؿ اتجاه طمب دكلة فمسطيف لمعضكية الكاممة في األمـ المتحدة ،كيسيـ ذلؾ بشكؿ

كبير في إخراج ىذه القضية خارج إطار الييمنة كالكصاية األمريكية عمييا ،كيحسف فرص نجاح طمب

العضكية الكاممة مستقبالن (مبركؾ.)2011 ،

يبرز االعتراؼ كذلؾ استقالؿ كيانية الدكلة الفمسطينية بشكؿ أكبر كقدرتيا عمي القياـ بكاجباتيا في

إطار السياسة الخارجية(عكاكل ،2002 ،ص ،)169مما يضيؼ خيارات كأدكات متعددة لممفاكض
الفمسطيني ،ىذا إضافة إلى زيادة حضكر القضية الفمسطينية عمي الصعيد الدكلي في ظؿ ظيكر

العديد مف الصراعات كاألحداث اإلقميمية كالدكلية التي تحاكؿ بعض الدكؿ استغالليا لغمر القضية
الفمسطينية كتيميشيا لتمرير سياسات األمر الكاقع التي تفرضيا إسرائيؿ كىك أمر غاية في األىمية

يجب عدـ إغفالو.

 _2الصعيد القانوني :االعتراؼ المتزايد بدكلة فمسطيف يعني تمتع فمسطيف بالشخصية القانكنية
كاألىمية الالزمة إلبراـ المعاىدات كأف تككف طرؼ في االتفاقيات الدكلية ،كىك أمر يتمتع بو الجانب
الفمسطيني كلكف ليس بالحضكر كالقكة المطمكبيف(األزعر ،2011 ،ص.)83:81

إ ف التزايد في االعتراؼ بدكلة فمسطيف مف قبؿ الدكؿ بمثابة داللة عمي رغبة ىذه الدكؿ في

انضماـ فمسطيف إلي األسرة الدكلية كسيتـ التأكيد عمي ىذه الرغبة الحقا إذا ما تقدمت فمسطيف بطمب
االنضماـ كدكلة كاممة العضكية في األمـ المتحدة(محضر جمسة مجمس األمف ،2011 ،ص )13:10كسيرفع

كذلؾ الحرج الناتج عف الضغكط التي تمارس لثني الدكؿ عف التصكيت االيجابي لصالح مشركع القرار

ال فمسطيني ذلؾ الف ىذه الدكؿ ستككف قد سبؽ ليا االعتراؼ بدكلة فمسطيف ال تكد أف تظير أماـ
الدكؿ كدكؿ مسمكبة اإلرادة أك تابعة لمكاليات المتحدة األمريكية ،بؿ في الغالب ستظير ميكليا

كتكجياتيا السياسية في التصكيت الذم سيككف في الغالب متطابؽ مع اعترافيا المسبؽ بدكلة فمسطيف.

 _3الصعيد التكتيكي :إف عممية طمب االعتراؼ بدكلة فمسطيف مف الدكؿ التي لـ تعترؼ بيا بعد ىي
في الحقيقة مؤشر لمدل تجاكب ىذه الدكؿ مع القضية الفمسطينية كعمي طبيعة المتغيرات التي تؤثر
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عمي مكاقفيا الخاصة في السياسة الخارجية (أبك سعده ،2012 ،ص ،)206:204مما يعكس صكرة أكضح

عف ميكؿ كتكجيات ىذه الدكؿ كيمكف الجانب الفمسطيني مف المفاضمة كاختيار البديؿ المناسب الذم
يحقؽ أفضؿ النتائج المرجكة.

 4.1.8أولوية العمل عمي طمب اعتراف الدول التي لم تعترف بعد بفمسطين
يعتقد الباحث أف ىذه الخطكة ينبغي أف تأخذ حقيا في اإلعداد كالتخطيط كالتنفيذ الجيد ،كتقيـ

النتائج قبؿ اإلقداـ عمي التكجو بطمب عضكية كاممة لدكلة فمسطيف إلي األمـ المتحدة كمف المفترض
أف تككف سابقة ألم تكجو فمسطيني إلي منظمة األمـ المتحدة ،ككذلؾ يجب أف يضؿ العمؿ بيا قائمان
في نسؽ مستقؿ مف أجؿ تقميص فجكة الدكؿ غير المعترفة بعد بدكلة فمسطيف إلي أقصي حد ممكف.

 4.1.9تحديات فمسطين في زيادة عدد الدول المعترفة بيا كدولة

يمكف القكؿ أف ىناؾ العديد مف الدكؿ التي تتجاكب مع المصمحة الخاصة في اتخاذىا

لمكاقفيا السياسية الخارجية ،كلف يكفي اقتناعيا بعدالة القضية الفمسطينية أك قانكنيتيا حتى تتخذ
مكقؼ مؤيد ليا ،كما أف ىناؾ العديد مف الدكؿ التي تربطيا بمصالح اقتصادية كسياسية مع الكاليات

المتحدة األمريكية تتبع سمكؾ في سياستيا الخارجية يتناغـ مع السياسة الخارجية لألخيرة كىك أمر يزيد

مف التحديات التي تكاجو الدبمكماسية الفمسطينية.

يميؿ الباحث في ىذا اإلطار إلى االستعانة بالدكؿ الصديقة كالتي يككف ليا مصالح مشتركة

كتأثير عمي الدكؿ المستيدفة في الحصكؿ عمي اعترافيا بدكلة فمسطيف ،كىك أمر يشكؿ تحدل في حد

ذاتو حيث يستكجب دراسة طبيعة كؿ دكلة عمي حدة كأقرب الدكؿ الصديقة كأكثرىا تأثي انر عمييا.

 4.1.10نتائج سعي فمسطين لزيادة عدد الدول المعترفة بيا

يتكقػع الباحػث نجػػاح ىػذه الخطػكة كتػكالي االعت ارفػات بدكلػة فمسػػطيف مػف قبػؿ العديػػد مػف الػػدكؿ

كليس جميعيا ،فيدؼ ىذه الخطكة ىك تقميص عدد الدكؿ األعضاء في األمػـ المتحػدة الػذيف لػـ يعترفػكا

بعد بدكلة فمسطيف إلي أقصي حد ممكف ،عندىا يمكف أف تتمتع فمسطيف بعدد األصكات الػالزـ لتمريػر
مشركع قرار ايجابي يدعـ عضكيتيا فػي الجمعيػة العامػة ،كفػي ىػذا اإلطػار فػإف فمسػطيف حاصػمة عمػي

اعتراؼ مائة كخمسة دكؿ عقب إعالف االستقالؿ في الجزائر عاـ (1988الزعنكف ،2011،ص )3كغيرىا
مف الدكؿ في فترات الحقة كلكف لـ تصؿ إلي  128دكلة كىي نسبة ثمثي األعضػاء فػي األمػـ المتحػدة

البالغيف 192عضكان ،كىي النسبة الالزمة لتمرير مشركع قرار قبكؿ عضكية دكلة فمسطيف في الجمعيػة

العامػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،كىػ ػ ػ ػ ػ ػػي نسػ ػ ػ ػ ػ ػػبة يمكػ ػ ػ ػ ػ ػػف الحصػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ عمييػ ػ ػ ػ ػ ػػا إذا مػ ػ ػ ػ ػ ػػا بػ ػ ػ ػ ػ ػػذلت الجيػ ػ ػ ػ ػ ػػكد الالزمػ ػ ػ ػ ػ ػػة لػ ػ ػ ػ ػ ػػذلؾ
(النظاـ الداخمي لمجمعية العامة ،ـ.)18

عمي صعيد آخر يتكقع أف تقكـ إسرائيؿ بضغكط دبمكماسية مضادة تستيدؼ دكؿ االتحاد

األكركبي كالدكؿ الديمقراطية الغنية التي تتمتع بثقؿ سياسي دكلي مثؿ ألمانيا كبريطانيا ككندا كالياباف

كنيكزيمندا كأستراليا كغيرىا كذلؾ لضماف إحباط أم مسعى فمسطيني مستقبمي ييدؼ الحصكؿ عمي
83

العضكية الكاممة في األمـ المتحدة ،مف خالؿ ضماف مكاقؼ أكبر كـ مف الدكؿ بحيث ال يحصؿ أم
مشركع قرار بخصكص فمسطيف عمي األصكات المطمكبة لصدكر قرار بقبكؿ عضكية فمسطيف الكاممة

في االمـ المتحدة.
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المبحث الثاني

تكرار طمب عضوية كاممة من مجمس األمن وكيفيو مواجية فيتو محتمل
سيناقش ىذا المبحث البديؿ الذل يرتكز بشكؿ كبير عمي االستعانة بالجمعية العامة لألمـ

المتحدة مف أجؿ تكظيؼ نفكذىا إلعادة عرض الطمب الفمسطيني عمي مجمس األمف في نفس الدكرة،
أك الحصكؿ عمي صفة دكلة مراقب لحيف انتياء مجمس األمف مف إعادة النظر التماس الجمعية

العامة ،كذلؾ إثر استخداـ دكلة دائمة العضكية حؽ النقض الفيتك.Veto

 4.2.1إعادة طمب عضوية كاممة من مجمس األمن وكيفية مواجية فيتو محتمل
منحت مكاد ميثاؽ األمـ المتحدة صالحيات كاسعة لمجمعة العامة ،كذلؾ لتمكينيا مف القياـ
بكاجباتي ا في إطار تكازف السمطات داخؿ أجيزة األمـ المتحدة ،كالحيمكلة دكف تغكؿ مجمس األمف في

المنظمة ،كضماف عدـ اتخاذه لق اررات قطعية في القضايا المطركحة عمي مجمسو خاصة ذات
االختصاص المشترؾ ،فعمي صعيد قضية تعثر العضكية في األمـ المتحدة نجد أف الميثاؽ أكجب

قبكؿ كال المجمسيف عمي العضكية(ميثاؽ األمـ المتحدة ،1945،ـ ،)4كرغـ أف األعضاء الدائميف في
مجمس األمف يتمتعكف بحؽ االعتراض الفيتك  Vetoعمي ىذه العضكية ،إال أف الجمعية العامة ليا
سمطة رد الطمب لمجمس األمف ليعيد النظر بو كفؽ المادة ( ،)137ككذلؾ لمجمعية العامة سمطات

تقديرية مثؿ قبكؿ دكلة مراقب كىي صفة أكجدتيا الممارسة ،كىي نابعة مف إعماؿ الجمعية العامة
لمبادئ كمقاصد ميثاؽ األمـ المتحدة.

 4.2.2دواعي المجوء ليذه الخطوة

جرت العادة في األمـ المتحدة العمؿ كفؽ التفسير العممي لمشؽ األكؿ مف المادة الرابعة فيما

يخص قضية العضكية ،كطبقا لمرأم االستشارم لمحكمة العدؿ الدكلية الصادر في  2مارس
عاـ 1950القاضي بقبكؿ أية دكلة عضكان في األمـ المتحدة يستمزـ صدكر تكصية مف مجمس األمف،
ثـ قرار بذلؾ مف الجمعية العامة كتكصية مجمس األمف الخاصة بالقبكؿ أك الرفض أك التأجيؿ تعد مف

المسائؿ المكضكعية التي يرد عمييا حؽ االعتراض مف جانب األعضاء الدائمة في مجمس األمف
كقرار الجمعية العامة يعد مف المسائؿ اليامة التي يجب المكافقة عميو بأغمبية ثمثي األعضاء

الحاضريف كالمشتركيف في التصكيت كتخمؼ أم مف الشرطيف السابقيف التكصية أك القرار يكفي في

ذاتو لرفض طمب العضكية المقدـ مف الدكلة الراغبة في عضكية المنظمة (سرحاف ،1990 ،ص.)404

رغـ اتفاؽ التفسير مع ظاىر الشؽ الثاني مف نص المادة الرابعة مف الميثاؽ ،إال انو يخالؼ

ما جاء صراحة في األعماؿ التحضيرية ،خاصة لجنة الخبراء القانكنييف ككذلؾ تصريح الدكؿ

األعضاء الدائمة الخاص باعتبار التصكيت في مجمس األمف عمي قبكؿ األعضاء الجدد مف المسائؿ

التي ال يرد عمييا حؽ االعتراض(الدقاؽ ،ب ت ،ص .)147
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 4.2.3كيفية مواجية فيتو محتمل عمي العضوية الكاممة لدولة فمسطين
اعترض أحد األعضاء الدائميف في
ا
يطرح ىذا البديؿ الخطكة التي يمكف اتخاذىا في حاؿ

مجمس األمف عمى طمب عضكية دكلة فمسطيف مستخدما حؽ النقض  Vetoالفيتك ،حينيا يمكف
لفمسطيف المجكء إلي الجمعية العامة التي تستطيع بدكرىا دعكة مجمس األمف إلى إعادة النظر بمكقفو
اتجاه الطمب الفمسطيني المقدـ ،كفي ىذه الحالة فإف طمب الجمعية العامة ال يمزـ مجمس األمف بقبكؿ
الطمب ،كلكف يمزـ مجمس األمف بإعادة دراسة الطمب باإلضافة إلي محضر كامؿ مرفؽ مف الجمعية

العامة ،كذلؾ لكي يقكـ مجمس األمف بمناقشتو في الجمعية تطبيقا لإلجراءات المعمكؿ بيا في المجمس
ككفؽ لكائح منظمة األمـ المتحدة كما جرت عميو العادة في مثؿ ىذه الحاالت(الجمعية العامة ،ـ.)137

تكمف قكة كأىمية ىذه الخطكة في أف إعادة النظر الذم تطمبو الجمعية العامة الخاص بطمب

العضكية الكاممة كاصدار تكصية أك تقرير بشأنو لو قكة أدبية كباعث لمجمس األمف لتغيير ق ارره اتجاه
ىذا الطمب ،كاصدار تكصية ايجابية تجاىو ،كتعكس مساندة كرغبة الجمعية العامة كبرلماف دكلي،

لحؽ دكلة فمسطيف في االنضماـ إلي األمـ المتحدة ،كىك ما يشكؿ ضغط غير مباشر عمي الدكؿ التي
تقؼ ضد ىذا الطمب ،كتعزيز المكقؼ الفمسطيني المطالب بحقكقو داخؿ األمـ المتحدة.

 4.2.4الطبيعة القانونية لتكرار الطمب واالجراء المضاد لفيتو محتمل

تعتبر االستعانة بالجمعية العامة مف أجؿ إعادة عرض طمب العضكية المقدـ لمجمس األمف

ليعيد النظر بو كدراستو مرة أخرل مف اإلجراءات التي نص عمييا النظاـ الداخمي لمجمعية العامة في

نص المادة ( )137مف نظاميا الداخمي(أبك دياؾ )2013،كالجمعية العامة تتمتع في ىذا اإلطار بسمطة
إجرائية تتمثؿ في دراسة التقرير الخاص الذم يقدمو مجمس األمف لمجمعية العامة كفؽ النظاـ الداخمي

لمجمس األمف " إذا لـ يكف ىناؾ تكصية لمقبكؿ يجب عمي المجمس تقديـ تقرير خاص" (النظاـ المؤقت

لمجمس األمف ،ـ.)60

بعد دراسة ىذا التقرير الخاص مف قبؿ الجمعية العامة فإنيا في ىذا المكضع ليا سمطة

إجرائية أخرل تتمثؿ في إعادة الطمب لمجمس األمف ليعيد النظر بو كفؽ نص المادة ) " )137كاذا لـ
يكص مجمس األمف بقبكؿ الدكلة صاحبة الطمب في العضكية الكاممة أك تأجيؿ النظر في طمبيا،

فممجمعية العامة بعد أف تدرس التقرير الخاص لمجمس األمف دراسة كافية ،أف تعيد الطمب إلي المجمس
كمعو محضر كامؿ لمناقشتو في الجمعية ،كذلؾ لمنظر فيو مف جديد كتقديـ تكصية أك تقرير بشأنو

"(النظاـ الداخمي لمجمعية العامة ،ـ.)137

 4.2.5نموذج لدول كررت توجييا لمجمس االمن حتي نالت عضوية كاممة
منذ العاـ  1946استخدمت الدكؿ دائمة العضكية الفيتك ضد طمبات العضكية لمعديد مف
الدكؿ مثؿ االردف كالياباف كايرلندا كايطاليا كسيالف كفنمندا كليبيا كككريا الشمالية كككريا الجنكبية
كفيتناـ كغيرىا كذلؾ ألىداؼ سياسية فقط ليست ألسباب قانكنية ،فاستخدـ االتحاد السكفيتي حؽ
86

النقض ضد طمب انضماـ البرتغاؿ عاـ  1946ككذلؾ عاـ 1947ككررت البرتغاؿ الطمب عاـ 1949

حتي تـ قبكؿ عضكيتيا عاـ  1955مع العديد مف الدكؿ (انظر جدكؿ رقـ  ،)2كتحقيقان لمقاصد ميثاؽ

األمـ المتحدة ،تـ العمؿ عمى ضـ أكبر عدد ممكف مف دكؿ العالـ لممنظمة ،فكاف ق ارر الجمعية العامة
لألمـ المتحدة في ديسمبر عاـ  1955الذم تكصى فيو مجمس األمف ببحث طمبات االنضماـ المعمقة

عمى ضكء مراعاة "أف تككف العضكية في ىيئة األمـ المتحدة عمى أكسع نطاؽ".

كيمكف القكؿ انو مف خالؿ تجربة الياباف ايضان التي كررت طمب انضماميا لعضكية منظمة

االمـ المتحدة في ظؿ استخداـ االتحاد السكفيتي حؽ النقض (الفيتك) ضد الطمب في كؿ مرة في
سبتمبر عاـ  ،1952كثالث مرات في 12ك13ك 14ديسمبر عاـ  ،1955حتي تـ قبكؿ طمب
انضماميا عاـ ،1956كمف ىذه السكابؽ فإف دكلة فمسطيف يمكنيا تكرار تقديـ طمب العضكية الكاممة
في األمـ المتحدة لمجمس األمف كؿ يكـ كليس فقط كؿ سنة ال سيما بعد الحصكؿ عمي صفة مراقب.

 4.2.6مدى أىمية ىذا البديل لفمسطين

يرل الباحث أف درجة أىمية ىذا البديؿ تتكقؼ عمي قدرة القيادة الفمسطينية عمي تكظيفو بشكؿ جيد،

فيجب دراسة النتائج المتكقع أف يحققيا في ظؿ الظركؼ السياسية التي ستكاكب المجكء ليذه الخطكة

الدبمكماسية ،فيك قد ينجح في استصدار تكصية ايجابية مف مجمس األمف بخصكص عضكية دكلة

فمسطيف في األمـ المتحدة ،كما أنو يعكس جدية فمسطيف كاصرارىا عمي نيؿ العضكية في األمـ
المتحدة ،كىك أمر بالغ األىمية عمي الصعيد الدكلي حيث تقمؿ عدة جيات مف شأف المساعي

الفمسطيني ،ككصفيا أنيا فقط مناكرات سياسية غير جادة كليست ذات قيمة عمي أرض الكاقع ،بيدؼ

إجياض أم تفاعؿ دكلي مع الطمب الفمسطيني.

إذا لـ ينجح ىذا البديؿ في إصدار تكصية ايجابية مف مجمس األمف بقبكؿ عضكية دكلة

فمسطيف في األمـ المتحدة ،فإنو سينجح في حصر كتقميص الدكؿ غير المؤيدة لعضكية فمسطيف في

المنظمة ،ككذلؾ سيعمؿ عمي إبقاء طمب العضكية حيان في أركقة األمـ المتحدة إلي حيف حمكؿ
ظركؼ مناسبة يتـ فييا إصدار تكصية ايجابية مف مجمس األمف(منصكر ،2012 ،ص.)3

 4.2.7أولوية ىذا البديل

يمكف القكؿ أف ىذا البديؿ ال يمكف المجكء إليو إال بعد تقديـ طمب عضكية إلي األمـ المتحدة
كفؽ المادة الرابعة مف الميثاؽ ،حيث ال يجكز التكجو لمجمعية العامة لكي تطمب مف مجمس األمف

النظر في عضكية دكلة فمسطيف مادامت لـ تقدـ طمب بعد كفؽ ما ىك معمكؿ بو في الميثاؽ كىنا

نجد أف ىذا البديؿ الحؽ لتقديـ الطمب كصدكر تكصية سمبية مف قبؿ مجمس األمف كليس سابؽ لتقديـ
الطمب.
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 4.2.8تحديات ىذا البديل
كمف أجؿ التقدـ بيذا البديؿ يستكجب عمي فمسطيف ،الحصكؿ عمي تأييد كبير مف الجمعية

العامة(أبك دياؾ )2013 ،حيث إف دكر الجمعية العامة في تبني الطمب الفمسطيني أساسي مف أجؿ قياـ
مجمس األمف بإعادة النظر في الطمب كاصدار تكصية أك تقرير بشأنو ،كىك أمر ليس بالييف كيشكؿ
تحدل لمجانب الفمسطيني.

مف جية أخرل يمكف أف يعيؽ مجمس األمف الطمب(منصكر ،2012،ص ،)3األمر الذم يشكؿ

تحدل آخر لفمسطيف ،فبالرغـ مف أف مجمس األمف ممزـ بإعادة النظر في الطمب إال أنو غير مجبر
عمى إصدار تكصية إيجابية بقبكؿ فمسطيف دكلة عضك في األمـ المتحدة ،رغـ ما يمثمو إعادة النظر
مف ضغط أدبي عمى مجمس األمف(النظاـ الداخمي المؤقت لمجمس األمف ـ .)60

 4.2.9نتائج استخدام ىذا البديل

يصعب التنبؤ الدقيؽ بطبيعة النتائج المتكقعة إذا ما لجأت القيادة الفمسطينية إلي ىذا البديؿ،

كمدل رجاحتو كتحقيقو لميدؼ المرجك مف استخدامو ،كذلؾ الختالؼ الظركؼ كالعالقات الدكلية التي

ليا أثر كبير في إنجاح أك إفشاؿ أم مسعى فمسطيني لنيؿ عضكية في األمـ المتحدة.

إذا ما قمنا بتحميؿ طبيعة الفيتك الصادر عف األعضاء الدائميف في مجمس األمف ،عندىا

يمكف تكقع مدل نجاح ىذا البديؿ ،فيرل الباحث أنو إذا كاف صادر عف دكلة كاحدة ىي عضك في
مجمس األمف مثؿ الكاليات المتحدة ،فإنيا سكؼ تحاكؿ عرقمة المسعى الفمسطيني بالضغط عمي
الجمعية العامة حتى ال تقدـ طمب إعادة نظر في القرار كفؽ المادة (((137بكيؿ )2011 ،فإذا نجح
الضغط األمريكي عمي الجمعية العامة فإف ىذا البديؿ مصيره الفشؿ ،أما إذا ما قدـ الطمب إلي مجمس
األمف لكي يعيد النظر فيو ،فإف الكاليات المتحدة األمريكية ستككف في مكقؼ محرج لمغاية ،كسيحقؽ

الطمب ضغطان كافيان كصدكر تكصية ايجابية ،كلكف في الغالب الكاليات المتحدة ستحاكؿ الحفاظ عمي
ىيبتيا مف خالؿ تأخير استصدار ىذه التكصية لحيف القياـ بخطكة سياسية يككف مف نتائجيا الكصكؿ

إلي العضكية برعاية أمريكية.

الحالة الثانية فيي صدكر الفيتك مف أكثر مف دكلة دائمة العضكية في مجمس األمف ،ففي ىذه

الحالة يرل الباحث أنو في الغالب سكؼ يككف ىناؾ ضغط مزدكج مف الجمعية العامة كمف األعضاء

الدائميف عمي الجانب الفمسطيني لثنيو عف المجكء إلي ىذا البديؿ ،كاذا ما نجح في استصد ار الطمب

فإف مجمس األمف سيمجأ إلي المماطمة في الرد ،كىنا سيبقي الطمب الفمسطيني حي في مجمس األمف
كلكف بدكف نتيجة معركفة.
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المبحث الثالث

متحدون من أجل السالمUnity For Peace
يعرض ىذا المبحث بالتحميؿ البديؿ المتمثؿ في تفعيؿ القرار  377متحدكف مف أجؿ السالـ

 ،Unity For Peaceكبديؿ مرحمي يعزز عضكية دكلة فمسطيف في األمـ المتحدة.

 4.3.1بديل االعتماد عمي القرار  377متحدون من أجل السالم Unity For Peace

تضاربت مصالح الدكؿ الكبرل  Big Fiveالدائمة العضكية في مجمس األمف ،حيث حاكلت

كؿ منيا ضـ دكؿ مكالية ليا في عضكية األمـ المتحدة لضماف األصكات الالزمة في الجمعية العامة
لتمرير الق اررات التي تخدـ مصالحيا كسياساتيا الخارجية ،فانعكس ذلؾ سمبيان مف خالؿ تعسؼ الدكؿ

دائمة العضكية في مجمس األمف كزيادة استخداميا لحؽ النقض الفيتك  ،Vetoفأدل ذلؾ إلي شمؿ

مجمس األمف كعدـ قدرتو عمي القياـ بميامو ،فمجأت الدكؿ إلي الجمعية العامة لحؿ ىذه المعضمة،
فقدـ عدد مف الدكؿ مشاريع مختمفة لقرار يعالج ىذه الحالة ،كبعد الدمج كالتعديؿ صدر قرار 377

 Unity For Peaceمتحدكف مف أجؿ السالـ في نكفمبر عاـ  ،1950فبمكجب ىذا القرار تحاؿ
القضية محؿ الخالؼ التي عجز مجمس األمف عف اتخاذ قرار ايجابي بشأنيا إلي الجمعية العامة ليتـ

التصكيت عمييا في مجمسو كاتخاذ ق ار انر نافذان بشأنيا ،باعتبار أف الجمعية العامة برلماف دكلي يمثؿ
إرادة كافة الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة(انظر الممحؽ رقـ .)7

 4.3.2دوافع لجوء فمسطين لتفعيل قرار متحدون من أجل السالم
يفتح تعثر عضكية دكلة فمسطيف في األمـ المتحدة الباب لدراسة كافة الخيارات المتاحة

كالمفاضمة بينيا كترتيب أكلكية استخداميا كفؽ مقتضيات الظركؼ السياسية المتغيرة ،في محاكلة

لتفادل عرقمة عضكية دكلة فمسطيف الكاممة مف قبؿ بعض الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة السيما
في مجمس األمف ،كالتي ال تدخر جيدان في التمكيح باستخداـ حؽ النقض الفيتك عمي أم مشركع قرار
يرفع دكلة فمسطيف إلي عضك دائـ في األمـ المتحدة (الزعنكف ،2011 ،ص.)4

مف أسباب المجكء إلي القرار  377متحدكف مف أجؿ السالـ  ،Unity For Peaceأف

الكاليات المتحدة األمريكية طمبت إدراج مشركع ىذا القرار في الدكرة الخامسة لمجمعية العامة لألمـ

المتحدة كاق ارره عاـ  1950فيي ال تستطيع إنكار استخدامو عمي الجانب الفمسطيني فيك كسيمة فعالة
لجأت ليا الكاليات المتحدة لحسـ العديد مف القضايا الدكلية لتجاكز فيتك مجمس األمف تارة ،كتارة

أخرل بترحيؿ القضايا الخالفية إلي الجمعية العامة لعدـ التباحث فييا داخؿ مجمس األمف لضماف
صدكر قرار يتماشى مع تكجيات سياساتيا الخارجية(.(Tomuschat,2013

 4.3.3الخطوات الالزمة لفمسطين لتفعيل قرار متحدون من أجل السالم

تدكر فكرة ىذا البديؿ حكؿ المجكء إلي الجمعية العامة كذلؾ لتقكـ بالتصكيت عمي قبكؿ دكلة

فمسطيف كعضك دائـ في األمـ المتحدة ،مستعينة بالقرار  377متحدكف مف أجؿ السالـ Unity For
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 Peaceكالذم يتـ المجكء لو في حاؿ تعسؼ عضك دائـ في مجمس األمف في استخداـ حؽ النقض
الفيتك ،كفشؿ مجمس األمف بسبب غياب اإلجماع بيف األعضاء الدائميف عف ممارسة مسؤكلياتيـ في

الحفاظ عمي السالـ كاألمف الدكلييف(انظر الممحؽ رقـ ،)7مستندة في ذلؾ إلي الحجة القائمة إف تعطيؿ

قبكؿ عضكية دكلة فمسطيف في األمـ المتحدة ييدد السمـ كاألمف اإلقميمي في الشرؽ األكسط ،أما قبكؿ
عضكيو دكلة فمسطيف فيك يعزز كيدعـ األمف كالسمـ في الشرؽ األكسط (ككالة معا اإلخبارية.)2011 ،

كفؽ ميثاؽ األمـ المتحدة يتـ قبكؿ الدكؿ في عضكية المنظمة مف خالؿ قرار مف الجمعية

العامة بناء عمي تكصية مف مجمس األمف ،كفي نفس الكقت ىذه العضكية مباحة لجميع الدكؿ المحبة
لمسالـ كالتي تأخذ نفسيا بااللتزامات التي يتضمنيا ميثاؽ األمـ المتحدة ،فإذا عجز مجمس األمف عف

القياـ بمسؤكلياتو ،يتـ المجكء إلي الجمعية العامة مف أجؿ التصكيت عمي قبكؿ دكلة فمسطيف كعضك
دائـ في األمـ المتحدة ،كىنا تحؿ الجمعية العامة محؿ مجمس األمف كتستكمؿ إجراءات قبكؿ العضكية

دكف حاجة إلي تكصية مجمس األمف (ميثاؽ األمـ المتحدة ،1945 ،ـ .)4

 4.3.4الطبيعة القانونية لمقرار  377متحدون من أجل السالم

لـ يرد القرار 377متحدكف مف أجؿ السالـ  Unity For Peaceصراحة في مكاد ميثاؽ األمـ
المتحدة كلكنو يتكافؽ مع مبادئ كمقاصد الميثاؽ التي ذكرت في فصكؿ سابقة ،كما أصبح ق ار انر امميان
نافذان في أكتكبر عاـ  1950بعد أف أدرج في جدكؿ أعماؿ الجمعية العامة في دكرتيا الخامسة بناء
عمي طمب الكاليات المتحدة األمريكية ،حيث قدـ عدة مشاريع ق اررات مشتركة خمصت في النياية إلي

إقرار مشركع القرار بأغمبية  52صكت مؤيد مقابؿ  5أعضاء فقط معارضيف(.(Tomuschat, 2013

كرد في نص القرار " إذ ا فشؿ مجمس األمف بسبب غياب اإلجماع بيف األعضاء الدائميف في

ممارسة مسؤكليتو األساسية في الحفاظ عمي السالـ كاألمف الدكلييف كفي حالة كجكد تيديد لمسالـ أك

خرؽ لمسالـ أك عمؿ مف أعماؿ العدكاف فإف الجمعية العامة سكؼ تنظر في المسالة عمي الفكر

بيدؼ تقديـ تكصيات مالئمة لمدكؿ األعضاء مف أجؿ اتخاذ تدابير جماعية "(انظر الممحؽ رقـ .)7

 4.3.5نموذج تطبيقي لدول قامت بتفعيل قرار متحدون من أجل السالم

عقدت الجمعية العامة عشر دكرات استثنائية بمكجب اختصاصيا متحدكف مف أجؿ السالـ،

منيا االستجابة ألزمة قناة السكيس عاـ  ،1956ككذلؾ عقدت دكرات خاصة بشأف الغزك السكفيتي
لينغاريا عاـ  ،1956كالحرب المبنانية عاـ  ،1958كأيضا لمنظر في كفاح شعب الككنغك مف أجؿ
االستقالؿ عاـ  ،1960كالتدخؿ السكفييتي في أفغانستاف عاـ  ،1980كحرب االستقالؿ في ناميبيا

 ،1981كاستخدـ القرار أربع مرات جميعيا متعمقة باالحتالؿ اإلسرائيمي منيا الرد عمي االحتالؿ
اإلسرائيمي في حرب عاـ  ،1967كأثناء الغزك اإلسرائيمي كاحتاللو لمبناف كمجازر صب ار كشاتيال

عاـ ،1982كعقب ضـ ىضبة الجكالف السكرية المحتمة عاـ 1982ـ(بينيس.)2010 ،
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تجمى استخداـ القرار  377متحدكف مف أجؿ السالـ  Unity For Peaceفي األزمة الككرية

عاـ 1950ـ حيث قاطع االتحاد السكفيتي جمسات مجمس األمف في الفترة مف  13يناير حتى أكؿ
أغسطس عاـ  1950بسبب اعتراضو عمي رفض قبكؿ عضكية الصيف الشعبية باألمـ المتحدة
كاحتالليا لممقعد الدائـ بمجمس األمف المخصص لمصيف كالذم كانت تحتمو في ذلؾ الكقت الصيف

الكطنية كفي أثناء فترة غيابو عف حضكر جمسات المجمس كانت الكاليات المتحدة األمريكية قد
استصدرت مف مجمس األمف ق ار انر بالدخكؿ في حرب ككريا(منصكر ،2012،ص.)3

مع ظيكر اتجاه االتحاد السكفيتي في العكدة إلي حضكر اجتماعات مجمس األمف ،خشية

الكاليات المتحدة كمعيا دكؿ الغرب أف يترتب عمي ذلؾ عرقمة جيكد مجمس األمف في ككريا كدفعا
ليذا التكقع قررت مسئكليات محددة في شأف حفظ السمـ كاألمف الدكلييف في حالة عدـ تمكف مجمس

األمف مف القياـ بذلؾ بسبب استعماؿ إحدل الدكؿ الكبرل لحؽ االعتراض كتعرؼ ىذه المقترحات

باسـ مقترحات اتشيسكف كىك كزير خارجية الكاليات المتحدة في ذلؾ الكقت( (Tomuschat, 2013كبعد

مناقشات كتعديالت ليذه المقترحات األمريكية أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في  3نكفمبر

عاـ  1950تحت رقـ  377ثالثة ق اررات باسـ "االتحاد مف اجؿ السمـ Unity For Peace

"(تشكمسكي ،2003 ،ص.)6

تضمف القرار األكؿ حؽ الجمعية العامة في االنعقاد في دكرات غير عادية في ظرؼ 24

ساعة إذا قرر مجمس األمف ذلؾ باألغمبية أك بناء عمي طمب أغمبية أعضاء األمـ المتحدة بسبب عدـ
اتفاؽ الدكؿ ذات المقاعد الدائمة في القياـ بالكاجبات إزاء مكقؼ أك نزاع ييدد السالـ ،كتضمف إنشاء

لجنة مراقبة السالـ مف  14عضكا مف بينيـ الدكؿ الخمس ذات المقاعد الدائمة في المجمس كتختص
ىذه المجنة بناء عمي تكميؼ مف الجمعية العامة(شمبي ،1985،ص.)289

 4.3.6مدى أىمية ىذا البديل لفمسطين

تنبع أىمية ىذا البديؿ مف قدرتو عمي االلتفاؼ حكؿ تصكيت سمبي يتـ فيو استخداـ حؽ
النقض الفيتك مف دكلة دائمة العضكية في مجمس األمف ،فالقرار 377متحدكف مف أجؿ السالـ

 Unity For Peaceأثبت نجاعتو لمفصؿ في كثير مف األزمات الدكلية ،كبما أف ق ارراتو صادرة عف
الجمعية العامة كالتي تعد برلماف العالـ كالذم يضـ أيضان الدكؿ الدائمة العضكية في مجمس األمف
فإف ق ارراتو ليا قكة كاعتبار كاجب التنفيذ (بينيس.)2010 ،

كسياسيا تبرز أىمية ىذا البديؿ ككنو أىـ الكسائؿ التي لجأت إلييا الكاليات المتحدة األمريكية

لتجاكز العقبات التي تكاجييا مف مجمس األمف في تنفيذ سياساتيا الخارجية ،فيي بذلؾ ال تستطيع

التنكر لمقرار  377متحدكف مف أجؿ السالـ  Unity For Peaceإذا ما تـ المجكء إليو كال لمتكصيات
التي قد تصدر عنو ألنيا بادرت كسجمت في استخدامو العديد مف السكابؽ السيما في قضايا الصراع

العربي اإلسرائيمي (محمد ،2007 ،ص.)6
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إف القرار  377متحدكف مف أجؿ السالـ  Unity For Peaceلو أىمية نابعة مف طبيعة

الطمب الفمسطيني باف تككف فمسطيف دكلة دائمة العضكية في األمـ المتحدة كىك طمب يتكقؼ نجاحو
عمي انعقاد جمسة طارئة كصدكر تكصية ايجابية بقبكؿ العضكية بتصكيت ثمثي األعضاء بالجمعية

العامة ،كال يحتاج إلي إجراءات ميدانية مف األمـ المتحدة قد تكاجو بتيرب أك مماطمة مف الدكؿ

الدائمة الرافضة لمقرار مثؿ قضايا النزاعات المسمحة(الزعنكف ،2011 ،ص.)5

 4.3.7أولوية ىذه الخطوة لفمسطين

يرل الباحث أف القرار  377متحدكف مف أجؿ السالـ Unity For Peaceمف أقكل البدائؿ

التي يفضؿ المجكء إلييا ،كىي تأتي في المرتبة الثانية بعد الطمب المباشر لمعضكية الكاممة ،حيث إف
ىذا الخيار قادر عمي تحقيؽ اليدؼ الفمسطيني المتمثؿ في الحصكؿ عمي عضكيو دائمة في األمـ

المتحدة كتجاكز الفيتك مف مجمس األمف الذم تمكح بو الكاليات المتحدة األمريكية ضد أم مشركع قرار

مف شأنو رفع درجة التمثيؿ الفمسطيني داخؿ المنظمة ،خاصة كأف فمسطيف تتمتع بتمثيؿ داخؿ
المنظمة منذ العاـ  1974كليا بعض االمتيازات الخاصة (ق اررات األمـ المتحدة ،1975،ص ،)32كىي
غير طارئة حديثان عمي المنظمة كدكلة جنكب السكداف عمى سبيؿ المثاؿ(انظر جدكؿ رقـ ،)2كيبقي
تفضيؿ ىذا البديؿ عف غيره مف الخيارات كالبدائؿ المطركحة محط دراسة كتقييـ القيادة الفمسطينية كفؽ
الظركؼ السياسية المكاكبة كالتي سيستخدـ فييا كذلؾ لمكصكؿ إلي أفضؿ النتائج المرجكة.

 4.3.8تحديات مفترضة تواجو فمسطين في تفعيل قرار متحدون من أجل السالم

يمزـ ىذا البديؿ تذليؿ العديد مف العقبات منيا قدرة الدبمكماسية الفمسطينية عمي حشد التأييد
الدكلي الالزـ ليذه الخطكة (الزعنكف ،2011،ص ،)3ككذلؾ الحصكؿ عمي دعـ دكؿ كبرل ليذه الخطكة
مثؿ ركسيا كالصيف ،كذلؾ لمكاجية الرفض الذم قد تبديو الدكؿ الدائمة العضكية بحجة المساس بحؽ

أصيؿ مف حقكقي ا داخؿ مجمس األمف ،ككذلؾ تكفر اإلرادة السياسية لدل الجمعية العامة لتبني التكجو

الفمسطيني.

مف جية أخرل فإف ىذه الخطكة تستمزـ الحصكؿ عمي أغمبية األصكات في الجمعية العامة

في المرة األكلي مف أجؿ قبكؿ العمؿ بالقرار  377متحدكف مف اجؿ السالـ Unity For Peace

كتككف بتصكيت إيجابي مف ثمثي األعضاء في الجمعية العامة ،ككذلؾ الحصكؿ عمي نفس النسبة في
المرة الثانية كالخاصة بالتصكيت اإليجابي عمي قرار عضكية دكلة فمسطيف في األمـ المتحدة ،كىك

أمر يشكؿ تحدل جديد في كال الحالتيف بالنسبة لمجانب الفمسطيني(النظاـ الداخمي لمجمعية العامة ـ.)18

 4.3.9نتائج متوقعة من لجوء فمسطين ليذه الخطوة

كبير في نجاح مثؿ ىذه الخطكة ككذلؾ القدرة
دكر ان
تمعب اإلرادة السياسية الفمسطينية كالعربية ان

عمي حشد التأييد الالزـ لمثؿ ىذه الخطكة في ظؿ اختالؼ التكجيات السياسية لمدكؿ األعضاء في
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األمـ المتحدة لو تأثير كبير عمي نتيجة ىذا التكجو ،كما أف تبايف استجابة الدكؿ لمضغكط المكجية

كبير أيضا في نتائج ىذه الخطكة.
مف الدكؿ األعضاء في مجمس األمف يمعب دك انر ان

يرل الباحث أف فمسطيف حاصمة عمي اعتراؼ ما يزيد عف مائة دكلة عضك في األمـ

المتحدة ،فإذا نجحت في التصكيت األكؿ كالخاص بنفاذ استخداـ القرار  377متحدكف مف أجؿ السالـ

 Unity For Peaceفإف الحصكؿ عمي ثمثي األصكات في التصكيت الثاني لف يككف بالميمة
الصعبة ،كسيكتب ليذه الخطكة النجاح كسيصدر قرار مف الجمعية العامة بقبكؿ دكلة فمسطيف عضك

دائـ في األمـ المتحدة ،أما إذا فشمت في الحصكؿ عمي ثمثي األصكات الالزمة لمعمؿ بالقرار 377
متحدكف مف أجؿ السالـ  ،Unity For Peaceفإنو لف يتـ التصكيت الثاني كسيككف تعثر ىذه

الخطكة ىي النتيجة المحتممة.

يشير الباحث إلى أنو كمما كانت الدبمكماسية الفمسطينية قادرة عمي معرفة المكاقؼ اإليجابية

لمدكؿ بشكؿ مسبؽ قبؿ أف تدخؿ في نطاؽ التصكيت كمما زادت فرص النجاح ،ك ذلؾ مف خالؿ

المحادثات المسبقة كالتي تعطي صكرة أكثر كضكحان عف تكجيات كميكؿ ىذه الدكؿ في عممية

التصكيت.
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المبحث الرابع

االنضمام إلي عضوية محكمة العدل الدولية
يعرض ىذا المبحث فكرة السعي لالنضماـ إلي عضكية محكمة العدؿ الدكلية كأحد اجيزة

االمـ المتحدة ،كخطكة مرحمية تعزز بشكؿ كبير كصكؿ فمسطيف الي العضكية الكاممة في باقي اجيزة
المنظمة كسيتـ تكضيح ذلؾ بالتحميؿ مف خالؿ المحاكر التي يناقشيا ىذا الجزء مف الدراسة:

 4.4.1دوافع لجوء فمسطين لال نضمام إلي عضوية محكمة العدل الدولية

يعتبر االستخداـ المتكرر لحؽ النقض الفيتك مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية ضد أم

مشركع قرار يديف ممارسات إسرائيؿ في األراضي المحتمة مف األسباب التي دفعت الجانب الفمسطيني

لمبحث عف بدائؿ يمكف مف خالليا المناكرة بعيدان عف المساكمات كالضغكط السياسية التي تفرضيا
الكاليات المتحدة كاسرائيؿ بالدرجة األكلي في العديد مف القضايا القانكنية ،األمر الذم يجعؿ مف
انضماـ فمسطيف إلي محكمة العدؿ الدكلية خطكة غاية في األىمية عمي المستكل السياسي ،حيث إف

الدكؿ كحدىا مف تمتمؾ الحؽ في أف تككف أطرافا في الدعاكل التي ترفع لمحكمة العدؿ الدكلية( ،النظاـ

الداخمي لمحكمة العدؿ الدكلية ،ـ.)1/35

كذلؾ فإذا حصمت فمسطيف عمي عضكية كاممة في األمـ المتحدة فإنيا بذلؾ تنضـ إلي الدكؿ

األعضاء في محكمة العدؿ الدكلية بشكؿ تمقائي ) (BBC News, Q&A, 2012كىك مف األسباب غير

المباشرة التي تدفع الكاليات المتحدة األمريكية كاسرائيؿ إلي عرقمة المساعي الفمسطينية في الحصكؿ
عمي العضكية في األمـ المتحدة ،بالتالي فإذا نجحت القيادة الفمسطينية في الكصكؿ إلي عضكية في
محكمة العدؿ الدكلي فبذلؾ تككف تجاكزت أىـ أسباب عرقمة الكاليات المتحدة لعضكية فمسطيف كدكلة

دائمة في األمـ المتحدة(فرحاتي ،2012 ،ص.)38

تعطي عضكية فمسطيف في محكمة العدؿ الدكلية صفة اعتبارية ميمة كىي التعاطي مع

فمسطيف كدكلة ،كىك أحد أىـ األسباب في المجكء إلي ىذا البديؿ كخطكة مرحمية ،حيث ال تتعامؿ
محكمة العدؿ الدكلية سكل مع الدكؿ فقط(النظاـ الداخمي لمحكمة العدؿ الدكلية ـ  )34كىذا اعتبار يؤخذ بو
في المجنة الخاصة بالعضكية في مجمس األمف كيعزز بشكؿ كبير أم طمب فمسطيني ييدؼ لمكصكؿ
إلي عضكية دائمة في األمـ المتحدة ،كيسقط حجة الكاليات المتحدة األمريكية بأف فمسطيف سمطة حكـ

ذاتي تنتقؿ إلييا الصالحيات كتطكر مؤسساتيا فقط مف خالؿ المفاكضات الثنائية مع إسرائيؿ كىي
غير مؤىمة كدكلة لنيؿ العضكية.

 4.4.2متطمبات انضمام فمسطين الي عضوية محكمة العدل الدولية
ترتكز ىذه الفكرة عمي حصكؿ فمسطيف عمي عضكية محكمة العدؿ الدكلية ،كبذلؾ تككف

فمسطيف حققت نجاحاف األكؿ كىك الحصكؿ عمي عضكية في الجياز القضائي لألمـ المتحدة ،السيما

كأنيا تتمتع بصالحيات كاسعة في تسكية المنازعات كاصدار الفتاكل كاالستشارات القانكنية ألجيزة
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األمـ المتحدة كككاالتيا المتخصصة ،أما الثاني فيك تأكيد صفة الدكلة في التعامؿ مع فمسطيف كىي

صفة اعتبارية ىامة ضد مف ينكرىا مف الدكؿ(النظاـ الداخمي لمحكمة العدؿ الدكلية ـ  ،)34كيقضي ىذا
البديؿ تكجو دكلة فمسطيف بطمب لالنضماـ إلي النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية(منصكر،

،2012ص )5كىك أمر جائز لدكلة ليست عضك في األمـ المتحدة كفؽ نصكص ميثاؽ األمـ المتحدة،

كذلؾ كفؽ شركط تحددىا الجمعية العامة بناء عمي تكصية مف مجمس األمف ،حيث جرت العادة
كضع ذات الشركط التي يجب أف تمتزـ بيا الدكلة طالبة العضكية كىي ال تتعدل االلتزاـ بالمادة ((94

مف الميثاؽ كالتي تكجب القبكؿ بق اررات المحكمة في القضايا التي تككف طرفا فييا ،كالتعيد بالمساىمة
في تكاليؼ المحكمة بالقدر العادؿ التي تحدده الجمعية العامة.

 4.4.3مدى قانونية انضمام دولة فمسطين الي عضوية محكمة العدل الدولية
تعد ىذه الخطكة قانكنية بامتياز حيث نص ميثاؽ األمـ المتحدة "يجكز لدكلة ليست مف األمـ

المتحدة أف تنضـ إلي النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية بشركط تحددىا الجمعية العامة لكؿ حالة
بناء عمي تكصية مجمس األمف"(ميثاؽ األمـ المتحدة ،1945،ـ.)93

 4.4.4نموذج تطبيقي النضمام دولة غير عضو في االمم المتحدة لعضوية محكمة العدل الدولية
شيدت محكمة العدؿ الدكلية انضماـ سكيس ار إلي نظاميا الداخمي ،كىي دكلو ليست عضك في
األمـ المتحدة ،كذلؾ كفؽ ما تقرر في ميثاؽ المنظمة بناء عمي شركط تحددىا الجمعية العامة لكؿ

حالة بناء عمي تكصية مجمس األمف.

التزمت سكيس ار مبدأ الحياد في سياساتيا الخارجية كىذا لـ يمنعيا مف االنضماـ إلي محكمة

العدؿ الدكلية منذ عاـ  1948كآثرت عمى عدـ االنضماـ إلي األمـ المتحدة حتى ال تنخرط في

صراعات خارجية أك تككف طرفان في تكتؿ ضد أم جية أخرل ( )Swiss info, 2007كاكتفت بصفة
دكلة مراقب منذ ذلؾ الحيف حتى العاـ  2002عندما تـ التصكيت لصالح انضماـ سكيس ار كعضك دائـ

في األمـ المتحدة.

كذلؾ دفع تعطيؿ عضكية الياباف لمدة أربع سنكات في منظمة األمـ المتحدة إلي السعي

لالنضماـ لعضكية محكمة العدؿ الدكلية في عاـ  ،1952كخطكة تحفظ ليا حؽ المجكء لممحكمة

ككسيمة سممية لحؿ المنازعات الدكلية(القرعي ،)1994 ،كأيضا بيدؼ الحصكؿ عمي عضكية جياز
اعتبارم كفاعؿ في األمـ المتحدة مما يدعـ مساعي الياباف لمحصكؿ عمي عضكية دائمة في األمـ

المتحدة ،كحققت ذلؾ في عاـ ( 1956انظر جدكؿ رقـ )2كىي اليكـ ثاني أكبر داعـ لميزانية المنظمة
بعد الكاليات المتحدة األمريكية.

 4.4.5مدى أىمية انضمام فمسطين لعضوية محكمة العدل الدولية
يرل الباحث أف انضماـ دكلة فمسطيف إلي محكمة العدؿ الدكلية لو أىمية إجرائية ذات بعديف

فإذا تقدمت فمسطيف مرة أخرل بطمب لمحصكؿ عمي عضكية كاممة فإف عضكيتيا في محكمة العدؿ
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الدكلية كجياز قضائي سيدعـ نجاح ىذه الخطكة بدرجة كبيرة ،أما إذا قدمت فمسطيف طمب لمكصكؿ

إلي صيغة دكلة مراقب ففي ىذه الحالة ستككف فمسطيف تجاكزت أحد الشركط المطمكبة لمحصكؿ عمي
صيغة دكلة مراقب ،حيث يشترط في الدكلة طالبة العضكية المراقبة أف تككف عمي األقؿ عضك في

أ حد أجيزة األمـ المتحدة كالحصكؿ عمي أغمبية ثمثي أصكات الجمعية العامة كىنا نجد أف فمسطيف
بحصكليا عمي عضكية كاممة في اليكنسكك لـ تحقؽ نجاح سياسي فقط كلكف تجاكزت شرط مف شركط

طمب العضكية المراقبة.

كذلؾ يقسـ الباحث أىمية عضكية فمسطيف في محكمة العدؿ الدكلية إلي :

 _1أىمية سياسية :كىي ذات بعديف أكليما أف فمسطيف تككف قد تجاكزت أحد أىـ أسباب رفض
الكاليات المتحدة األمريكية لطمب عضكيتيا بالتالي ستتضاعؼ فرص نجاح أم طمب فمسطيني

مستقبالن) ،(Time World, 2011أما البعد الثاني فيتمثؿ في فتح آفاؽ قانكنية جديدة لممفاكض
الفمسطيني تمكنو مف ترحيؿ بعض القضايا التفاكضية إلي محكمة العدؿ الدكلية كيبقي التفاكض عمي

آليات تنفيذ األحكاـ كليس عمي جكىر القضايا المطركحة.

 _2أىمية قانونيو  :إف عضكية فمسطيف في محكمة العدؿ الدكلية تؤىميا لالنضماـ لعضكية محكمة
الجنايات الدكلية رغـ أنيا ال تتبع أجيزة األمـ المتحدة حيث إف األخيرة تتعامؿ مع القضايا التي تحاؿ
ليا مف قبؿ الدكؿ التي كقعت كصادقت عمي نظاـ المحكمة ( ،(BBC News, Q&A, 2012كيرل

الباحث في ىذا اإلطار أف فمسطيف لف تستفيد كثي انر مف الجانب القانكني فالقدرة عمي رفع دعكل

قضائية ال يعني صدكر حكـ عادؿ كاذا ما صدر ىذا الحكـ العادؿ ال يعني القدرة عمي تنفيذ أحكامو
في ظؿ الحماية التي تكفرىا الكاليات المتحدة األمريكية إلسرائيؿ ،كىنا تبقى ىذه الدعاكل كاالستشا ارت

القانكنية الصادرة مصدر حرج ليذه الدكؿ كتعزيز لممكقؼ السياسي الفمسطيني.

 4.4.6أولوية ىذا البديل

رغـ أىمية االنضماـ إلي نظاـ محكمة العدؿ الدكلية إال أنيا ال تتصدر أكلكيات الخطكات

الفمسطينية الرامية في الحصكؿ عمي عضكية الكاممة ،حيث يعتبر التكجو المباشر لمجمس األمف

كطمب العضكية الكاممة أقكل كأكثر فعالية عمي الصعيد السياسي كاألقرب مف الناحية اإلجرائية حيث

ال مناص مف صدكر التكصية االيجابية مف مجمس األمف لقبكؿ طمب العضكية الفمسطيني.

يميؿ الباحث إلي أف يتصدر ىذا البديؿ كؿ فرصة ال تتقدـ فييا فمسطيف بطمب عضكية إلي

األمـ المتحدة ،فدكرات انعقاد مجمس األمف البد مف عدـ إىدارىا دكف إدراج طمب فمسطيني عمي

جدكؿ أعماليا حتى كاف كانت النتيجة فشؿ القرار ،فصدكر تكصية سمبية خسارة لمحاكلة كلكنيا في

ذات الكقت تعزز نجاح محاكالت مستقبمية.
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 4.4.7تحديات مفترضة تواجو ىذا البديل
يشكؿ الحصكؿ عمي تكصية ايجابية مف مجمس األمف أكبر عائؽ تصطدـ بو ىذه الخطكة

حيث يتكقع معارضة كضغكط قكية مف الكاليات المتحدة األمريكية كاسرائيؿ لثني الجانب الفمسطيني
عف اإلقداـ عمي مثؿ ىذه الخطكة ،كما يتكقع استخداميا لحؽ النقض الفيتك عمي مشركع قرار مقدـ

مف الجانب الفمسطيني بيذا الخصكص.

 4.4.8نتائج متوقعة من استخدام ىذا البديل
تشير كافة ردكد فعؿ الكاليات المتحدة األمريكية إلي رفضيا لمثؿ ىذه الخطكات كال تتكاني في
التيديد باستخداـ الفيتك ضد أم مشركع قرار يقدـ لمجمس األمف بيذا الخصكص(جاؿ،2011 ،ص.)5

كلكف كفؽ كافة التجارب الدكلية السابقة التي تـ فييا تعطيؿ عضكية الدكؿ ،كاستخداـ حؽ النقض

المتكرر لمحيمكلة دكف تمتعيا بمزايا العضكية إال أنيا اليكـ جميعيا دكف استثناء أصبحت أعضاء في

األمـ المتحدة كككاالتيا المتخصصة(انظر جدكؿ رقـ ،)2كمف ىنا نستنتج أنو قد يتـ عرقمة عضكية

فمسطيف في محكمة العدؿ الدكلية إال أنو في النياية البد مع اإلصرار الفمسطيني مف صدكر تكصية
إيجابية بيذا الخصكص ،كلكف في الغالب سيتـ ذلؾ بعد أف تحاكؿ الكاليات المتحدة األمريكية مف

الحصكؿ عمي تعيد مف فمسطيف بعدـ المجكء إلي المحكمة فيما يخص أم قضية تككف إسرائيؿ طرؼ
فييا ،كىك إجرائي كاف تـ العمؿ بو كأذعنت لو األمـ المتحدة فيك باطؿ في جكىره كمضمكنو لعدـ
تكافقو مع مبادئ كمقاصد ميثاؽ األمـ المتحدة (.( Time World ،2012

 4.4.9ضوابط المجوء الي محكمة العدل الدولية وسبل تقاضي الدول بيا
سيتناكؿ ىذا الجزء مف الدراسة االختصاصات القضائية لمحكمة العدؿ الدكلية ،كخطكات رفع
الدعكل القضائية لممحكمة ،كطبيعة المداكالت التي تقكـ بيا المحكمة في الفصؿ في القضايا
المطركحة عمييا ككذلؾ مدل الزامية االحكاـ اك الفتاكل التي تصدر عف المحكمة كىك ما سيتـ

استعراضو مف خالؿ المحاكر التالية-:

 4.4.9.1االختصاصات القضائية لمحكمة العدل الدولية
كفقان لمنظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية فإف لمدكؿ كحدىا الحؽ في اف تككف اطرافان في

الدعاكل التي ترفع لممحكمة كلمدكؿ التي ىي اطراؼ في النظاـ االساسي أف يتقاضكا الي المحكمة
(النظاـ الداخمي لمحكمة العدؿ الدكلية ،ـ ،)1/35كلمجمس األمف أف يحدد الشركط التي يجكز بمكجبيا لسائر

الدكؿ االخرل أف تتقاضي في محكمة العدؿ الدكلية ،مع مراعاة االحكاـ الخاصة الكاردة في
المعاىدات المعمكؿ بيا عمي انو ال يجكز كضع تمؾ الشركط بكيفية تخؿ بالمساكاة بيف الدكؿ

المتقاضيف اماـ المحكمة (النظاـ الداخمي لمحكمة العدؿ الدكلية ،ـ ،)2/35كما تشمؿ كالية المحكمة جميع

القضايا التي يعرضيا المتقاضكف ككافة المسائؿ المنصكص عمييا في ميثاؽ األمـ المتحدة أك الكاردة

في المعاىدات كاالتفاقيات المعمكؿ بيا.
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كذلؾ يكجد لمحكمة العدؿ الدكلية باإلضافة لمصالحيات القضائية فإنيا تتمتع ايضان بصالحيات افتائية

حيث نص الميثاؽ " ألل مف الجمعية العامة أك مجمس األمف أف يطمب الي محكمة العدؿ أمكر

افتائية في أيو مسالة قانكنية (الدقاؽ ،1979،ص ،)258كلسائر فركع الييئة كالككاالت المختصة

المرتبطة بيا مما يجكز أف تأذف ليا الجمعية بذلؾ كفي أم كقت أف يطمب ايضان مف المحكمة افتاء

ليا في المسائؿ القانكنية الداخمية في نطاؽ أعماليا"(ميثاؽ االمـ المتحدة ،1945،ـ.)96

 4.4.9.2خطوات رفع الدعوى القضائية في محكمة العدل الدولية

 _1يتـ ذلؾ عف طريؽ تقديـ اخطار باتفاؽ خاص ثنائي تبرمو الدكلتاف المتاف ترغباف في عرض
النزاع عمي المحكمة ،كفي ىذه الحالة تككف الدكلتاف قد ارتضيتا المجكء لمحكمة العدؿ الدكلية لتنظر

في القضية المختمؼ عمييا ،كىنا يككف ىذا الطمب معبر عف ارادة تمؾ الدكؿ.

 _2عف طريؽ تقديـ دكلة طمبا منفردان بالصيغة ضد الدكلة االخرل استنادان الي شركط االختصاص
المنصكص عميو في معاىدة ما أك إلي

االعالنات الصادرة بمكجب شرط التمييز الذل يعطي

امتيازات ليذه الدكلة(أبك ىيؼ ،1995 ،ص.)649

 _ 3يجب تقديـ الكثائؽ الالزمة كاسماء االطراؼ المتنازعة مشفكعة برسالة مف كزير خارجية الدكلة
المتضررة المعنية برفع الدعكل أك مف خالؿ سفيرىا في الىام.

 _ 4تقديـ تفصيالت اشمؿ كاكسع مف االتفاؽ الحاصؿ مع مراعاة تكضيح االساس القانكني الذل بني
عميو االدعاء ،كاالقرار باختصاص المحكمة كتحديد طابع االدعاء كمكضع الخصكمة ،كتقديـ الحقائؽ

كاالسس االسس التي تبني عمييا االدعاء.

 _ 5يقكـ رئيس قمـ محكمة العدؿ بإرساؿ فكر االتفاؽ الخاص أك الطمب الي الطرؼ االخر كالي
االميف العاـ لألمـ المتحدة كالي جميع الدكؿ التي يحؽ ليا المثكؿ اماـ المحكمة كيدرج في السجؿ

العاـ ،كيككف العنكاف باسـ الطرفيف ،كىنا إذا كانت الدعكة باتفاؽ الدكلتيف (االتفاؽ الخاص) فانو ال
يكجد مدع كال معي عميو كبالتالي يفصؿ بيف اسمي الطرفيف بخط مائؿ(الدقاؽ ،1979 ،ص ،)259اما
إذا كانت الدعكة المرفكعة مف دكلة كاحد فيككف العنكاف اسـ الدكلة االكلي المدعي ضد الدكلة الثانية

المدعي عمييا.

 _6يستكجب رفع الدعكل حضكر ممثميف عف الدكلة كىـ اما سفيرىا في ىكلندا اك امريكا اك مكظفيف
مدنيف مختصيف مف ك ازرة الخارجية ،كيجكز لمدكلة تككيؿ محامييف لمتابعة الدعكة.

 4.4.9.3خطوات المداوالت في محكمة العدل الدولية

تجرل المحكمة مداكالتيا عند انتياء الجمسات بشأف المكضكع المرفكع ليا كيناقش القضاة
المكضكع ،ثـ يحضر كؿ قاضي مذكرة خطية برؤيو كىي بذلؾ شبيو بحكـ اكلي مصغر ،كبعد أسبكع
تعقد مداكالت مكسعة ثانية كتقكـ محكمة العدؿ الدكلية بتداكؿ اآلراء كباألغمبية ،كيعتمد التصكيت بعد
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اعتماد الرأم األخر كيصكت القضاة بنعـ اكال شفكيا حسب ترتيب االقدمية كاذا تساكت عدد االصكات

يككف لمرئيس الصكت المرجح( أبك ىيؼ ،1995 ،ص.)651

يصدر القرار النيائي مف محكمة العدؿ الدكلية بعد انتياء الجمسات في فترة تتراكح مف ثالثة

الي ستو أشير كحسب نكع القضية المعركضة عمي المحكمة ،كيقكـ رئيس المحكمة اك نائبو بتالكة

القرار عمينان في القاعة الكبرل.

 4.4.9.4مدى الزامية االحكام التي تصدرىا محكمة العدل الدولية
يعتبر حكـ محكمة العدؿ الدكلية ممزـ لمدكؿ االعضاء في المنظمة حيث نصت " يتعيد كؿ

عضك مف اعضاء األمـ المتحدة اف ينزؿ عمي محكمة العدؿ الدكلية في أم قضية يككف طرفان

فييا"(ميثاؽ االمـ المتحدة ،1945 ،ـ ،)94كذلؾ فإف جميع االحكاـ التي تصدرىا قطعية كغير قابمة
لالستئناؼ كاذا اعترض أحد االطراؼ في القضية فمو الحؽ أف يمتمس تفسير الحكـ أك إعادة النظر.

كذلؾ جاء في نص المادة " إذا امتنع أحد المتقاضيف في قضية ما عف القياـ بما يفرضو عميو

حكـ تصدره المحكمة ،فممطرؼ االخر اف يمجأ الي مجمس األمف ،كليذا المجمس إذا رأل ضركرة لذلؾ

ر بالتدابير التي يجب اتخاذىا لتنفيذ الحكـ" (ميثاؽ األمـ المتحدة،1945 ،
ايف يقدـ تكصياتو اك يصدر ق ار ان

ـ ،)2/94كما يجكز لمطرؼ الذل كسب القضية اف يطالب بتعكيض عف ما لحقة مف ضرر.

كجدير بالذكر أنو يمكػف لممحكمػة اك رئيسػيا اف تشػطب القضػية مػف سػجميا ،كذلػؾ امػا التفػاؽ

الطػ ػ ػ ػرفيف عم ػ ػ ػػي س ػ ػ ػػحب ال ػ ػ ػػدعكل ،اك ف ػ ػ ػػي ح ػ ػ ػػاؿ ت ػ ػ ػػـ التكص ػ ػ ػػؿ لتس ػ ػ ػػكية لمقض ػ ػ ػػية مح ػ ػ ػػؿ الخ ػ ػ ػػالؼ
(أبك ىيؼ ،1995 ،ص.)652
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 4.5الخالصة
ركز ىذا الفصؿ عمي طرح بدائؿ كخطكات يمكف اف تعزز الكضع التمثيمي لدكلة فمسطيف

كصكالن الي العضكية الكاممة في األمـ المتحدة ،فطرح الفصؿ خطكة الحصكؿ عمي اعتراؼ الدكؿ التي

لـ تعترؼ بعد بدكلة فمسطيف كلـ تصكت ليا في الجمعية العامة تمييدان لكسب اصكات تمؾ الدكؿ

ايجابيان مستقبالن إذا ما تقدمت فمسطيف بطمب جديد لمحصكؿ عمي العضكية الكاممة في األمـ المتحدة،

كىي خطكة ليا اثر كبير في نجاح أم تكجو فمسطيني مستقبالن كىك ما تـ لمسو في تحكؿ تصكيت

فرنسا ايجابيان في المرة الثانية ،كذلؾ ركز الفصؿ عمي البديؿ المتمثؿ في تكرار التكجو لمجمس األمف

لطمب العضكية الكاممة كذلؾ تطبيقان لممادة الرابعة في الميثاؽ لحصكؿ الدكؿ عمي العضكية الكاممة
السيما بعد اف اصبحت فمسطيف دكلة ليا صفة المراقب كىك ما يزيد مف فرص النجاح ،ككضح ىذا

البديؿ كيؼ يمكف مكاجية فيتك محتمؿ مف الدكؿ دائمة العضكية في مجمس األمف لضماف نجاح ىذه

الخطكة.

كما خمص الفصؿ الي قدرة فمسطيف عمي تفعيؿ القرار  377متحدكف مف أجؿ السالـ كبديؿ

اخر كتفعيؿ الجمعية العامة في حالة عجز مجمس األمف عف منح دكلة فمسطيف تكصية ايجابية بأف
تككف كاممة العضكية في منظمة األمـ المتحدة ،لتعسؼ استخداـ عضك دائـ في مجمس األمف لحؽ

النقض الفيتك ضد الطمب الفمسطيني ،كما تكصؿ الفصؿ الي أىمية حصكؿ فمسطيف عمي عضكية
محكمة العدؿ الدكلية كأحد أجيزة األمـ المتحدة الرئيسية كجيازىا القضائي لما ليذه العضكية مف اثر

بالغ األىمية في تعزيز عضكية فمسطيف الكاممة في االمـ المتحدة كمف جية اخرل لما يمكف اف تكسبو

ىذه العضكية مف مركنة لفمسطيف في رفع الدعاكل القضائية عمي اسرائيؿ ،كخصمت الدراسة الي اف
تعثر العضكية الكاممة لـ يكف حتي االف قد انر عمي أم مف الدكؿ التي سعت لنيميا ،بؿ كانت مجرد

عثرة تـ تجاكزىا الحقان بطرؽ مختمفة كفؽ الظركؼ السياسية الدكلية التي كاكبت كؿ حالة مف الحاالت

التي االسترشاد بيا في الدراسة لتككف نمكذجان يمكف قكلبتو فمسطينيان كاالحتذاء بو كصكالن لمعضكية
الكاممة لدكلة فمسطيف في األمـ المتحدة.

يتكقؼ نجاح أم خطكة مرتبط بطبيعة العالقات الدكلية ،بدرجة التأييد الدكلي لكؿ خطكة ،كىك

ما أثبتتو التجربة الفمسطينية مؤخ انر مف النجاح في الحصكؿ عمي صفة دكلة مراقب في الجمعية
العامة ،كىك ما يقمص مف البدائؿ المتاحة مستقبالن ،فنجاح ىذه التجربة ذلؿ الكثير مف العقبات ،كرسخ
قانكنية دكلة فمسطيف عمي صعيد المنظمات الدكلية ،كأىميتيا لالنضماـ كدكلة كاممة العضكية

مستقبال ،كيزيد مف فرص نجاح العضكية الكاممة في األمـ المتحدة مستقبالن.
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نتائج الدراسة
خمصت الدراسة إلي مجمكعة مف النتائج ،يمكف اإلشارة إلييا عمي النحك التالي -:

 -1امكانية الكصكؿ الي العضكية الكاممة لدكلة فمسطيف في األمـ المتحدة مف خالؿ خطكات مرحمية،
تحصؿ فمسطيف مف خالليا بشكؿ تدريجي عمي امتيازات يتمتع بيا أعضاء األمـ المتحدة.

 -2كجكد بدائؿ متاحة لفمسطيف ترتقي بالتمثيؿ الفمسطيني في االمـ المتحدة ،منيا تكرار الطمب
لمجمس األمف ،كتفعيؿ المادة ) ،)137أك تفعيؿ القرار  377متحدكف مف أجؿ السالـ ،اك االنضماـ
لعضكية محكمة العدؿ الدكلية ،كذلؾ بجانب زيادة عدد الدكؿ التي تعترؼ بدكلة فسمطيف ،كيمكف

المفاضمة بيف ىذه البدائؿ كفؽ الظركؼ السياسية المكاتية لنجاح كؿ بديؿ منيا.

 -3تكرار طمب العضكية الكاممة لدكلة فمسطيف لمجمس األمف ،بعد حصكؿ فمسطيف عمي صفة

مراقب يدعـ نجاح تمرير الطمب لمتصكيت عميو مف قبؿ اعضاء المجمس ،كعدـ تكرار اسقاط الطمب
في لجنة العضكية دكف التصكيت عميو كما حدث في عاـ  ،2011كىك ما سيضع الكاليات المتحدة

االمريكية في مكقؼ محرج ككنيا لـ تؤيد انضماـ فمسطيف لعضكية االمـ المتحدة.

 -4طمب فمسطيف الحصكؿ عمي عضكية محكمة العدؿ الدكلية ككنيا الجياز القضائي لممنظمة ،ىك
طمب محرج لمكاليات المتحدة االمريكية ،فميس مف اليسير تفسير رفض انضماـ دكلة ليذا الجياز

القضائي ،كمف جية اخرل فإف حصكؿ فمسطيف عمي ىذه العضكية يجعميا تجتاز أىـ اسباب رفض
الكاليات المتحدة االمريكية لعضكية فمسطيف في االمـ المتحدة كتعزز بشكؿ كبير عضكيتيا الكاممة.

_5حرصت الكاليات المتحدة األمريكية كاسرائيؿ عمي الحيمكلة دكف عضكية فمسطيف في األمـ
المتحدة ،كعدـ امتالؾ أم أكراؽ ضغط قانكنية أك سياسية ،كذلؾ لفرض سياسة األمر الكاقع لضماف

تصفية القضية الفمسطينية دكف مترتبات قانكنية أك سياسية.

تكرر المحاكالت الفمسطينية لمحصكؿ عمي عضكية في األمـ المتحدة في تعزيز المكاسب
 _6يعزز ا
السياسية كفرص النجاح المستقبمية العتماد دكلة فمسطينية كاممة العضكية ،كىك ما أثبتتو التجربة

العممية في التكجو األكؿ عاـ  2011كالحصكؿ عمي عضكية اليكنسكك ،كفي التكجو الثاني كالحصكؿ

صفة دكلة مراقب في األمـ المتحدة.

 _ 7تمعب طبيعة العالقات الدكلية كالظركؼ السياسية المتغيرة ،دكر كبير في اختيار البديؿ المناسب،
ككذلؾ تؤثر في نسبة نجاحو.

 _8كجكد عالقة طردية بيف االعتراؼ كالتصكيت اإليجابي لصالح الطمب الفمسطيني ،فالدكؿ التي
اعترفت بدكلة فمسطيف قامت بالتصكيت لصالح الطمب الفمسطيني.

 _9اإلصرار كصدؽ العزيمة الفمسطينية جزء ميـ في نجاح المحاكلة المستقبمية لنيؿ العضكية الكاممة
في األمـ المتحدة ،فكافة الدكؿ التي تعثرت عضكيتيا في السابؽ جميعيا اآلف أعضاء في األمـ

المتحدة ،فالشعكب ىي التي تقرر حاضرىا كتصنع مستقبميا.
010

توصيات الدراسة

_ ضركرة تقديـ البحكث المتخصصة لتقييـ االستفادة األمثؿ مف انضماـ دكلة فمسطيف إلي المعاىدات
كاالتفاقيات كالبرتكككالت المختمفة ،التي أصبح مف الممكف االنضماـ ليا بعد الحصكؿ عمي صفة دكلة

مراقب في األمـ المتحدة كتحديد سبؿ تكظيفيا في المجاالت كالقضايا الكطنية المختمفة.

_ تكرار المحاكالت الفمسطينية مف أجؿ الحصكؿ عمي العضكية الكاممة في األمـ المتحدة.

_ االستمرار في العمؿ الدبمكماسي لزيادة عدد الدكؿ التي تعترؼ بدكلة فمسطيف ،خاصة الغنية منيا

ذات الثقؿ السياسي ،كعدـ االكتفاء بالنجاح األخير في الجمعية العامة ،فيك خطكة مرحمية لمكصكؿ
لمعضكية الكاممة في األمـ المتحدة.

_ تعزيز الدراسات حكؿ البدائؿ الممكنة لتحقيؽ العضكية الكاممة في األمـ المتحدة ،في ظؿ حصكؿ
فمسطيف عمي صفة دكلة مراقب في األمـ المتحدة ،عمي ضكء طبيعة العالقات الدكلية كالظركؼ

السياسية التي ستكاكب الطمب المقبؿ.

_ كضع استراتيجية عمؿ فمسطينية يتـ مف خالليا إنجاز ما يمكف تحقيقو لصالح القضايا الكطنية في
األمـ المتحدة كمنظماتيا المتخصصة ،في مسار مستقؿ عف مسار المفاكضات الثنائية مع الجانب

اإلسرائيمي.

_ عدـ التسرع في رفع دعاكل قضائية ،عمي الصعيد الدكلي ضد إسرائيؿ ،إال بعد دراسة الظركؼ
السياسية كالقانكنية عمي الصعيد الدكلي لضماف الحصكؿ عمي األحكاـ المناسبة ،لمقضايا المطركحة

كعدـ إىدارىا مقابؿ أحكاـ ضعيفة ،فال يتـ قبكؿ طرح ذات القضايا مجددان أماـ الييئات القضائية

الدكلية.

_ الحفاظ عمي كضع كصالحيات منظمة التحرير الفمسطينية ،كممثؿ شرعي ككحيد لكافة الشعب
الفمسطيني ،خاصة في منظمة األمـ المتحدة ،كمراعاة أال يتأثر كجكدىا أك صالحياتيا سمبان بأم صفة
أك عضكية قد تحصؿ عمييا دكلة فمسطيف مستقبال في المنظمات الدكلية أك اإلقميمية ،مف خالؿ

التذرع بقضايا الحؿ النيائي مثؿ تطبيؽ حؽ العكدة في القرار194.

_ عمي ضكء نجاح دكلة فمسطيف في الحصكؿ عمي صفة دكلة مراقب في األمـ المتحدة يكصي

الباحث تقديـ دراسات متخصصة حكؿ القضايا الفمسطينية المركزية (الالجئيف ،األرض كالحدكد،

القدس ،المياه) ،كتناكليا مف كافة النكاحي السياسية كالقانكنية ،كسبؿ تسخير ارتقاء دكلة فمسطيف

بصفتيا الجديدة في األمـ المتحدة ،لخدمة ىذه القضايا ،ككذلؾ تقييـ مدل تأثير العضكية عمي ىذه

القضايا.

_ إنياء االنقساـ الفمسطيني كتكحيد الجيكد السياسية يدعـ قكة التمثيؿ الفمسطيني في األمـ المتحدة

كالمؤسسات الدكلية.
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أوالً :القرآن الكريم
ثانياً :الوثائق

 .1األمـ المتحدة ،الكثيقة المشتركة الرسمية الصادرة عف الجمعية العامة كمجمس األمف بشأف طمب
فمسطيف االنضماـ إلي عضكية األمـ المتحدة ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،سبتمبر.2011 ،

 .2ب ياف قمة الدكحة ،بياف صادر عف اجتماع المجنة الك ازرية لمبادرة السالـ العربية الدكحة:
 ،2011/7/14األمانة العامة قطاع مجمس الجامعة ،إدارة شؤكف الجامعة ،جامعة الدكؿ العربية،
.2011

 .3بياف قمة الدكحة ،بياف صادر عف اجتماع المجنة الك ازرية لمبادرة السالـ العربية بشأف متابعة
مستجدات طمب العضكية الكاممة لدكلة فمسطيف في األمـ المتحدة كالجيكد المبذكلة إلحياء مسار

المفاكضات  ،2011/10/30األمانة العامة قطاع مجمس الجامعة ،إدارة شؤكف الجامعة ،جامعة
الدكؿ العربية.2011 ،

 .4تقرير مجمس األمف ،الحالة في الشرؽ األكسط بما في ذلؾ قضية فمسطيف ،مجمس األمف ،السنة
السادسة كالستكف ،جمسة رقـ  25 ،6602أغسطس.2011 ،

 .5ق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف كالصراع العربي اإلسرائيمي(،1974_1947مراجعة كتدقيؽ

جكرج طعمة) ،المجمد األكؿ ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيركت ،مركز الكثائؽ كالدراسات ،أبك

ظبي.1975 ،

 .6ميثاؽ األمـ المتحدة ،مبادئ كمقاصد الميثاؽ.1945 ،

 .7الميثاؽ القكمي الفمسطيني لمنظمة التحرير الفمسطينية.1964
 .8نص خطاب الرئيس ،خطاب الرئيس محمكد عباس أبك مازف أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة،
مكقع الرئيس محمكد عباس ،سبتمبر.2011 ،

 .9نص خطاب ياسر عرفات بجنيؼ أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،فمسطيف الثكرة ،العدد ،729
أغسطس .1988
 .10النظاـ الداخمي المؤقت لمجمس األمف.

 .11النظاـ الداخمي لمجمعية العامة لألمـ المتحدة.
 .12المادة ) )22مف نظاـ االنتداب مف عيد عصبة األمـ المتحدة.
 .13النظاـ الداخمي لمحكمة العدؿ الدكلية.

 .14كثائؽ فمسطيف ،مائتاف كثمانكف كثيقة مختارة ،1987_ 1839دائرة الثقافة ،منظمة التحرير
الفمسطينية.1987 ،

 .15كثيقة إعالف االستقالؿ بالجزائر.1988 ،
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 .16نص قرار محكمة العدؿ الدكلية في " شأف الجدار" ،القائمة العامة رقـ .2004 ،131

 .17محضر جمسة مجمس األمف ،الحالة في الشرؽ األكسط بما في ذلؾ قضية فمسطيف ،رقـ
 18 ،6484شباط /فبراير .2011

 .18محضر جمسة مجمس األمف ،الحالة في الشرؽ األكسط بما في ذلؾ قضية فمسطيف ،السنة

السادسة كالستكف ،جمسة رقـ  ،6662نكفمبر.2011 ،
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 .37عكاكل ،ديب .القانكف الدكلي العاـ ،مؤسسة األسكار ،عكا.2002،

 .38عمى ،عبدالرحمف .إسرائيؿ كالقانكف الدكلي ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية.2011 ،
 .39غانـ ،محمد حافظ .المنظمات الدكلية ،مطبعة النيضة الحديثة ،القاىرة.1967،

 .40الفتالكم ،سييؿ .الدبمكماسية بيف النظرية كالتطبيؽ ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف،
ط.2005،2

 .41ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .القانكف الدكلي العاـ في السمـ ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف.2010 ،
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 .42ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .المنظمات الدكلية ،دار الفكر العربي ،بيركت.2004،

 .43فرج ،عصاـ الديف .منظمة التحرير الفمسطينية  ،1993-1964مركز المحركسة لمبحكث
كالتدريب كالنشر ،القاىرة.1998،

 .44فرحات ،محمد نكر ،تاريخ القانكف الدكلي االنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ االنساف_ جكانب
الكحدة كالتمييز ،دراسات في القانكف الدكلي االنساني ،بدكف ،القاىرة.2000 ،

 .45فرحاتى كآخركف ،عمر الحفصى .آليات الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية دراسة
في أجيزة الحماية العالمية كاإلقميمية كاجراءاتيا ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع،
.2012

 .46القاسـ ،أنيس .مغزل التكجو إلى األمـ المتحدة كأىميتيا مف زاكية النظر القانكنية ،المركز
العربي لألبحاث كدراسة السياسات ،الدكحة.2011،

 .47ق اررات األمـ المتحدة بشأف القضية الفمسطينية كالصراع العربي الفمسطيني،1974-1947
مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،مركز الكثائؽ كالدراسات ،ط .1975،2

 .48ـ .ت .ؼ ،االعتراؼ بفمسطيف استثمار في السالـ ،المسؤكلية الدكلية تجاه قضية فمسطيف،
منظمة التحرير الفمسطينية ،دائرة شؤكف المفاكضات.2011 ،

 .49مركز الدراسات السياسية االستراتيجية باألىراـ ،التمكيح بالدكلة الفمسطينية عف التقرير
االستراتيجي العربي ،مركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية باألىراـ.1998 ،

 .50مركز الدراسات الفمسطينية ،الدكلة الفمسطينية كجيات نظر إسرائيمية كغربية ،ط  ،2مركز
الدراسات الفمسطينية.2002 ،

 .51مركز دراسات الشرؽ األكسط ،الدكلة الفمسطينية المستقمة ،الشرؽ األكسط لمطباعة كالنشر،
ط.2001 ،2

 .52مسمـ ،سامي .ق اررات األمـ المتحدة حكؿ فمسطيف  ،1947_1972بيركت.1973 ،

 .53نكفؿ ،ممدكح .قصة اتفاؽ أكسمك الركاية الحقيقية الكاممة "طبخة أكسمك" ،األىمية لمنشر كالتكزيع،
عماف.1995 ،

 .54ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .البحث عف الدكلة سمسمة التجربة الفمسطينية ،مكاطف المؤسسة الفمسطينية
لدراسة الديمقراطية سمسمة التجربة الفمسطينية ،ناديا لمطباعة كالنشر ،راـ اهلل.2000 ،

 .55ىالؿ ،جميؿ .النظاـ السياسي الفمسطيني بعد أكسمك ،مكاطف – المؤسسة الفمسطينية لدراسة
الديمقراطية ،راـ اهلل.1998،

 .56الكدية ،سامح .المسؤكلية الدكلية عف جرائـ الحرب اإلسرائيمية ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية،
.2009

 .57كفا ،فمسطيف إعالف الدكلة كق اررات األمـ المتحدة ،ككالة األنباء الفمسطينية كفا.1989 ،
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ج .الكتب المترجمة
 .1سبير ،اكرل .المسيرة حكاية أكسمك مف األلؼ إلي الياء( ،ترجمة بدر عقيمي) ،دار الجميؿ لمنشر
كالدراسات كاألبحاث الفمسطينية ،عماف.1998 ،

 .2كابميكؾ ،اكنكف ،عرفات الذم ال يقير ( ،ترجمة عصاـ البطراف) ،ك ازرة الثقافة ،راـ اهلل.2005 ،

 .3كتف ،ىنرل ،قضية فمسطيف( ،ترجمة رشدم األشيب) ،ك ازرة الثقافة ،السمطة الكطنية الفمسطينية،
.1999

 .4كسبيت ،بف ،ككفير ،إيالف" ،أييكد براؾ" الجندم األكؿ رئيس الكزراء اإلسرائيمي المحتمؿ ،دار
الجميؿ لمنشر كالدراسات كاألبحاث الفمسطينية ،عماف.1999 ،

د .الدوريات والمجالت

 .1أبك الخير ،أحمد .قضية فمسطيف كمنظمة التحرير الفمسطينية في ىيئة األمـ المتحدة1979-
 ،1947مجمة فمسطيف الثكرة ،العدد.1979 ،34

 .2أبك سعدة ،مخيمر .دكلة فمسطيف المراقب (غير العضك) في األمـ المتحدة التحديات كالتكقعات،
منتدل غزة لمدراسات السياسية كاإلستراتيجية ،مركز التخطيط الفمسطيني ،منظمة التحرير

الفمسطينية ،غزة.2012 ،

 .3احمد ،سامي .المكاقؼ السياسية الفمسطينية المتباينة كأثرىا عمي مشاريع الدكلة الفمسطينية
المقترحة في إطار التسكية ( ،)1967-1993مجمة جامعة األزىر ،سمسمة العمكـ اإلنسانية،

المجمد  ،13العدد .2011،)B( 1

 .4األزعر ،تقييـ مشركع االعتراؼ أألممي بالدكلة الفمسطينية عبر آليات األمـ المتحدة ،مجمة شؤكف
عربية ،العدد .2011 ،148

 .5بمقزيز ،عبد اإللو .االنتفاضة الفمسطينية كالكاقعية السياسية ،مجمة الفكر الديمقراطي،
العدد.1989،10

 .6بياف المجمس المركزم الفمسطيني ،بياف لممجمس المركزم الفمسطيني يكافؽ فيو عمي رسالة الرئيس
ياسر عرفات إلي الرئيس بيؿ كمينتكف المتعمقة بإلغاء مكاد في الميثاؽ الكطني الفمسطيني كثيقة

 ،1998/12/10مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد .1999 ،38

 .7حسف ،سعدات .فمسطيف في األمـ المتحدة ق اررات تاريخية كخمفيات ،مجمة شؤكف فمسطينية ،العدد
.1976 ،54

 .8الحسيني ،فيصؿ ،حديث صحفي لمسئكؿ ممؼ القدس في منظمة التحرير الفمسطينية ،يتناكؿ فيو

مقترحات الرئيس بيؿ كمينتكف(نقال عف الحياة لندف) ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد

.2001،46

 .9حكراني ،عبد اهلل ،خارطة الطريؽ في ميب الريح ،مجمة البيادر السياسي ،العدد .2003 ،836
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 .10سخنيني ،عصاـ .الكياف الفمسطيني  ،1974-1964مجمة شؤكف فمسطينية ،عدد .1975 ،41

 .11ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ .ضـ فمسطيف الكسطي إلي شرؽ األردف  ،1950-1948مجمة شؤكف
فمسطينية ،العدد .1974،40

 .12سمطاف ،حامد .ميثاؽ األمـ المتحدة اإلعداد لمميثاؽ ،المجمة المصرية لمقانكف الدكلي ،المجمد
السادس.1950،

 .13شبيب ،سميح .مقدمات المصادرة الرسمية لمشخصية الكطنية الفمسطينية  ،1948-1950شؤكف
فمسطينية ،العدد .1984 ،129

 .14صافي ،خالد .مكقؼ الفصائؿ الفمسطينية مف استحقاؽ الدكلة ،منتدل غزة لمدراسات السياسية

كاالستراتيجية ،مركز التخطيط الفمسطيني ،منظمة التحرير الفمسطينية ،غزة( ،بدكف عدد)،

.2011
.15

 .16صايغ ،فايز .فمسطيف كالشرؽ األكسط في الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،مجمة شؤكف فمسطينية،
العدد .1974 ،31

 .17عباس ،محمكد .مؤتمر مدريد كضع األمكر في نصابيا ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد ،8
.1991

 .18عبد الكىاب ،صالح الديف .المساكاة بيف الدكؿ كأساس لمشاركة الدكؿ الناشئة في تكجيو السياسة

الدكلية (نحك ضكابط جديدة لمسالـ كاألمف الدكلي) ،مجمة العمكـ القانكنية كاالقتصادية ،العدد

.1969،11

 .19عبدك ،مركاف .القضية الفمسطينية في أركقة األمـ المتحدة ،مجمة شؤكف فمسطينية ،العدد ،149
.1985

 .20عبد المطيؼ ،كآخركف .عضكية فمسطيف في األمـ المتحدة بيف القبكؿ كالرفض ،مركز الراصد
لمدراسات السياسية كاإلستراتيجية ،بدكف عدد ،17 ،أغسطس.2011،

 .21العرياف ،عبد اهلل .دكر القانكف الدكلي في األمـ المتحدة ،المجمة المصرية لمقانكف الدكلي،
.1967

 .22العكض ،كليد .تجسيد قياـ الدكلة الفمسطينية بيف ثنائية اإلعالف أك التأجيؿ ،مجمة المجمس ،العدد
.1999 ،13

 .23غالي ،بطرس .مبدأ التكزيع الجغرافي العادؿ ،المجمة المصرية لمقانكف الدكلي.1960،
 .24قريع ،أحمد .الركاية الفمسطينية الكاممة لممفاكضات مف أكسمك إلي خارطة الطريؽ ،مجمة
سياسات ،العدد .2007 ،2
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 .25مبركؾ ،شريؼ ،الدكلة الفمسطينية بيف سنداف األمـ المتحدة كالمطرقة األمريكية–اإلسرائيمية ،مجمة
شؤكف عربية ،العدد .2011 ،148

 .26منصكر ،كميؿ .برنامج حزب العمؿ ،كبرنامج حزب ميرتس ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد
.1992،11

 .27ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ .نظرة عامة إلى مفاكضات السالـ الفمسطينية– اإلسرائيمية كتقكيـ ليا ،مجمة
الدراسات الفمسطينية ،العدد .1993 ،14

 .28المركز القكمي لمدراسات كالتكثيؽ .قضايا لمحكار األبعاد السياسية كالقانكنية الستحقاؽ الدكلة في
أيمكؿ ،2011منشكرات المركز القكمي لمدراسات كالتكثيؽ ،غزة.2011 ،

 .29أشد ،كآخركف .العضكية المراقبة لدكلة فمسطيف في األمـ المتحدة ،اتحاد الشباب الديمق ارطي
الفمسطيني (أشد) كالمركز الفمسطيني لمتكثيؽ كالمعمكمات (ممؼ) ،غزة.2013 ،

ه .الصحف

 .1األخرس ،سامي .االتحاد األكركبي كالخركج مف أزمة أيمكؿ ،الصباح الفمسطينية20 ،شباط /فبراير
 ،2011ص.3

 .2األزعر ،محمد .األمـ المتحدة كفمسطيف الدكلة منظكر قانكني ،صحيفة البياف اإلماراتية11 ،
تمكز /يكليك ،2011ص.2

 .3األغا ،زكريا ،خطاب اكباما ىك األسكأ في تاريخ رؤساء أمريكا بشأف فمسطيف ،صحيفة الحياة،
لندف23 ،ايمكؿ /سبتمبر  ،2011ص.4

 .4عكض ،يكسؼ ،المكاقؼ الدكلية مف تكجو السمطة الفمسطينية إلى األمـ المتحدة ،صحيفة القدس
العربي 22 ،ايمكؿ /سبتمبر  ،2011ص.4

 .5فمسطيف اليكـ ،كفاؽ أكركبي_ عربي عمي تفادل مكاجية في مجمس األمف في شاف فمسطيف،
مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ،غزة22 ،ايمكؿ /سبتمبر  ،2011ص.5

 .6كتاب ،داكد .الطريؽ إلى فمسطيف أصبح أكضح كأصعب ،جريدة الحياة 1 ،حزيراف /يكنيك،2011
ص.2

 .7منصكر ،كميؿ .الخيارات الفمسطينية في األمـ المتحدة ،صحيفة األياـ10 ،تمكز /يكليك،2012
ص.3

و .الرسائل العممية غير المنشورة:
 .1عبد الجميؿ ،حازـ .مبدأ المساكاة بيف الدكؿ في ضكء التنظيـ الدكلي المعاصر ،كمية الحقكؽ،
جامعة اإلسكندرية ،1974 ،رسالة دكتكراه غير منشكرة.

 .2أبك جزر ،يكسؼ .مكقؼ حزب الميككد مف الدكلة الفمسطينية "دراسة تحميمية" ،معيد الدراسات
اإلقميمية ،جامعة القدس ،أبك ديس ،فمسطيف،2009،رسالة ماجستير غير منشكرة.
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 .3الصكرانى ،غازم .حؽ العكدة كخيار الدكلة العربية الديمقراطية ،برنامج دراسات الشرؽ األكسط،
جامعة األزىر ،غزة ،2008،رسالة ماجستير غير منشكرة.

 .4ج .براكف ،ناثاف .فمسطيف كاسرائيؿ آف أكاف الخطة ب ،مؤسسة كارنيغي لمسالـ الدكلي،2009،
دراسة غير منشكرة.

 .5ديفيس ،أكرل .الجدؿ في صالح حؿ مكلد لدكلة كاحدة ،جامعة برادفكرد ،2009 ،دراسة غير
منشكرة.

 .6إيالند ،جيكرا .دراسة بعنكاف البديؿ اإلقميمي لحؿ الدكلتيف ،مركز بيجيف السادات ،لمدراسات
اإلستراتيجية ،2010 ،دراسة غير منشكرة.

 .7الزعنكف ،سميـ .دراسة قانكنية كدكلية حكؿ استحقاؽ أيمكؿ  ،2011دراسة مقدمة لمرئيس

الفمسطيني محمكد عباس مف المجمس الكطني الفمسطيني ،المجمس الكطني الفمسطيني،2011،

دراسة غير منشكرة.

 .8تيمى ،فرجينيا .الدكلة ثنائية القكمية الصعكد في فصؿ سياسي جديد ،جامعة ىكبارت ككلياـ
سميث ،نيكيكرؾ ،2005،دراسة غير منشكرة.

 .9عريقات ،صائب .تقديـ طمب العضكية البداية لدكلة فمسطيف كما بعده  ،2011مقدمة مف عضك

المجنة المركزية لحركة فتح كرئيس الكفد الفمسطيني المفاكض ،منظمة التحرير الفمسطينية،

.2011

 .10جاؿ ،يتسحاؽ .المسعى الفمسطيني في األمـ المتحدة في ظؿ األزمة االقتصادية ،مركز دياف
لمدراسات الشرقية كاألفريقية ،جامعة تؿ أبيب ،2011 ،دراسة غير منشكرة.

 .11الغندكر ،يعقكب .قانكنية خطكة حصكؿ فمسطيف عمي صفة "دكلة غير عضك" بصفة مراقب لدل
األمـ المتحدة ،ديكاف الفتكل كالتشريع ،ك ازرة العدؿ ،فمسطيف ،2013 ،دراسة غير منشكرة.

 .12محمد ،عباس فاضؿ .سياسة الكاليات المتحدة األمريكية في مجمس األمف بعد نياية الحرب
الباردة ،كمية العمكـ السياسية ،جامعة بغداد ،2007 ،رسالة دكتكراه غير منشكرة.
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جدول رقم ( ) 1

اتجاىات الدول الخمسة عشرة األعضاء في مجمس األمن حيال طمب فمسطين
العضوية الكاممة في األمم المتحدة عام 2011

0

عدد الدول
6

الدول المؤيدة لمطمب الفمسطيني
الب ارزيؿ ،الصيف ،لبناف ،ركسيا

دائمة العضوية

مؤقتة العضوية

2

4

االتحادية ،جنكب أفريقيا ،اليند.
الدول المعارضة لمطمب الفمسطيني

2

9

ألمانيا ،البرتغاؿ ،البكسنة كاليرسؾ،

ككلكمبيا ،الغابكف ،المممكة البريطانية

3

المتحدة ،الكاليات المتحدة األمريكية،
فرنسا ،نيجيريا


المصدرالموقعالرسميلألممالمتحدة http://www.un.org/News/Press/docs/2011
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جدول رقم ( ) 2

النمو في عضوية األمم المتحدة منذ عام 1945
#

طبيعة

1

عضكية

أسماء الدول األعضاء في األمم المتحدة

العضوية

أصيمة

الفترة

الزمنية

االتحاد الركسي ،إثيكبيا ،األرجنتيف ،استراليا ،إككادكر1945 ،
أكركغكام ،أككرانيا ،إيراف ،باراغكام ،الب ارزيؿ ،بمجيكا،

(األعضاء

بنما ،بكليفيا ،بكلندا ،بيرك ،بيالركس ،تركياف

المؤسسيف)

تشيككسمكفاكيا ،الجميكرية الدكمينكية ،جنكب إفريقيا،

عدد

الدول

األعضاء
51

الجميكرية السكرية ،الدانمرؾ ،السمفادكر ،شيمي،
الصيف ،العرؽ ،غكاتي ماال ،فرنسا ،الفمبيف ،فنزكيال،
كندا ،ككريا ،ككستاريكا ،ككلكمبيا ،لبناف ،لكسمبكرغ،

ليبريا ،مصر ،المكسيؾ ،المممكة العربية السعكدية،
المممكة المتحدة لبريطانيا العظمي كايرلندا الشمالية،
النركيج ،نيكاراغكا ،نيكزيمندا ،ىايتي ،اليند ،ىندكراس،
ىكلندا ،الكاليات المتحدة األمريكية ،اليكناف ،يكغسالفيا.
2

عضكية

باالنضماـ

أفغانستاف ،أيسمندا ،تايمند ،السكيد

1946

4

باكستاف ،اليمف.

1947

2

بكرما

1948

1

إسرائيؿ.

1949

1

اندكنيسيا

1950

1

ألبانيا ،األردف ،اسبانيا ،ايرلندا ،ايطاليا ،البرتغاؿ1955 ،

16

بمغاريا ،ليبيا ،جميكرية آلك الديمقراطية الشعبية،

ركمانيا ،سرل النكا ،فنمندا ،كمبكديا ،النمسا ،نيباؿ،
ىنغاريا.

تكنس ،السكداف ،المغرب ،الياباف.

1956

4

غانا ،ماليزيا.

1957

2

009

غينيا

1

بنف ،بكركينا فآسك ،تشاد ،تكغك ،جميكرية أفريقيا 1960

16

الكسطي ،جميكرية الكنغك الديمقراطية ،السنغاؿ،

الصكماؿ ،عابكف ،قبرص ،الكاميركف ،ككت ديفكار،
الككنغك ،مالي ،مدغشقر ،النيجر.

جميكرية تنزانيا المتحدة ،سيراليكف ،منغكليا ،مكريتانيا.

1961

4

أكغندا ،بكركندم ،ترينداد كتكباغك ،الجزائر ،راكندا

1962

5

زنزبار ،الككيت ،كينيا.

1963

3

زامبيا ،مالطة ،مالكل

1964

3

سنغافكرة ،غامبيا ،ممديؼ.

1965

3

بربادكس ،بكتسكانا ،غانا ،ليسكتك.

1966

4

اليمف.

1967

1

سكازيمند ،غينيا االستكائية ،مكريشيكس.

1968

3

فيجي

1970

1

االمارات العربية المتحدة ،البحريف ،بكتاف ،عماف1971 ،

5

قطر.
جزر البياما ،جميكرية ألمانيا االتحادية ،جميكرية 1973

3

1974

3

بابكاغينيا الجديدة ،جزر القمر ،الرأس األخضر ،ساف 1975

6

أنغكال ،سامكا ،سيشؿ.

1976

3

جيبكتي ،فييت ناـ.

1977

2

دكمينيكا ،جزر سميماف.

1978

2

سانت لكسيا.

1979

1

زمبابكل ،سانت فينسنت كجزر غريناديف.

1980

2

ألمانيا الديمقراطية.

بنغالديش ،غرينادا ،غينيا -بيساك.
تكمي كبرم نسيبي ،سكريناـ ،مكزامبيؽ

021

أنتيغكاكبربكدا ،بميز ،فانكاتك.

1981

3

سانت كيتس كنيفس.

1983

1

بركني دار السالـ.

1984

1

ليختشتايف ،ناميبيا.

1990

2

أستكنيا ،جزر مارشاؿ ،جميكرية ككريا ،جميكرية ككريا 1991

8

الشعبية الديمقراطية ،التفيا ،ليتكانيا ،ميكركنيزيا
(الكاليات -المكحدة).

أذربيجاف ،أرمينيا ،أكزبكستاف البكسنة كاليرسؾ1992 ،
تركمانستاف ،جميكرية مكلد كفا ،جكرجيا ،ساف مارينك،

سمكفينيا،

طاجيكستاف،

قيراغيزستاف،

12

كازاخستاف،

كركاتيا.
إريتريا ،أندكرا ،الجميكرية التشيكية ،جميكرية مقدكنيا 1993

6

باالك

1994

1

تكنغا ،كيريباس ،ناكرك.

1999

3

تكفالك ،جميكرية يكغكسالفيا االتحادية.

2000

2

تيمكر -ليشتي ،سكيس ار.

2002

2

الجبؿ األسكد.

2006

1

جنكب السكداف.

2011

1

اليكغكسالفيو السابقة ،سمكفاكيا ،مكناكك.

المجمكع
المصدر مكقع األمـ المتحدة

193

http://www.un.org/ar/members/growth.shtml#text

020

جدول رقم ( ) 3

اتجاىات التصويت عمي منح فمسطين

" صفة دولة غير عضو ليا صفة المراقب في األمم المتحدة "
#

عدد

الدول

138 1

التصويت

الدول األعضاء في األمم المتحدة

مؤيد

االتحاد الركسي ،األرجنتيف ،األردف ،اإلمارات العربية المتحدة،

البحريف ،الب ارزيؿ ،البرتغاؿ ،الجزائر ،جميكرية الدكمينيكاف،
الجميكرية العربية السكرية ،الدانمرؾ ،السنغاؿ ،السكداف ،السكيد،

الصكماؿ ،الصيف ،العراؽ ،الغابكف ،الفمبيف ،الككنغك ،الككيت،

المغرب ،المكسيؾ ،اذربيجاف ،أرمينيا ،إسبانيا ،أفغانستاف ،أنتيغكا
كبربكدا ،أنغكال ،أكركغكال ،أكزبكستاف ،بركنال دار السالـ،

أكغندا ،أيرلندا ،ايسمندا ،إثيكبيا ،إريتريا ،االككادكر ،إندكنيسيا،
إيراف (الجميكرية االسالمية) ،إيطاليا ،باكستاف ،بمجيكا ،بيمز،
بنغالديش ،بكتاف ،بكتسكانا ،بكركينا فاسك ،بكركندل ،كمبكديا،

بكليفيا ،بيرك ،بيالركسيا ،بينيف ،تايالند ،تركمانستاف ،تركيا ،تشاد،
تشيمي ،تكفالك ،تكنس ،تيمكر الشرقية ،كترينيداد كتكباغك ،جامايكا،

جزر القمر ،جزر المالديؼ ،جزر سميماف ،جميكرية إفريقيا

الكسطي ،جميكرية تنزانيا المتحدة ،جميكرية ككريا الشعبية
الديمقراطية ،جميكرية الكس الديمقراطية الشعبية ،جنكب السكداف،
جنكب أفريقيا ،جكرجيا ،جيبكتي ،دكمينيكاف ،الرأس األخضر،

زامبيا ،زيمبابكم ،ساك تكمي كبرينسيبي ،سانت فنسنت كجزر
غزيناديف ،سانتكيتس كنيفيس ،سانت لكسيا ،سريالنكا ،المممكة

العربية السعكدية ،السمفادكر ،سكازيالند ،سركيناـ ،سكيسرا،
سيراليكف ،سيشؿ ،صربيا ،طاجاكستاف ،عماف ،غامبيا ،غانا،
غرينادا ،غكيانا ،غينيا ،غينيا بيساك ،فرنسا ،فنزكيال (الجميكرية

البكليفارية) ،فنمندا ،فيتناـ ،قبرص ،قطر ،قيرغيزستاف ،كازاخستاف،
ككبا ،ككت ديفكار ،ككستاريكا ،كينيا ،لبناف ،لككسمبرغ ،ليبيا،
ليختنشتايف ،ليسكتك ،مالطا ،مالي ماليزيا ،مصر ،مكريتانيا،
مكريشيكس ،مكزامبيؽ ،ميانمار ،ناميبيا ،النركيج ،النمسا ،نيباؿ،
022

النيجر ،نيجيريا ،نيكاراغكا ،نيكزيمندا ،اليند ،ىندكراس ،الياباف،
اليمف ،اليكناف.
9 2

معارض

إسرائيؿ ،الكاليات المتحدة األمريكية ،المتحدة ،كندا ،جزر مارشاؿ،

41 3

ممتنع

ألبانيا ،أندكرا ،أستراليا ،جزر البياما ،بربادكس ،البكسنة كاليرسؾ،

عف

ميكركنيزيا ،ناكرك ،باالك ،كبنما.

بمغاريا ،الكاميركف ،ككلكمبيا ،كركاتيا ،جميكرية الككنغك ،إستكنيا،

التصكيت فيجي ،ألمانيا ،غكاتيماال ،ىايتي ،ىنغاريا ،التفيا ،ليتكانيا ،مالكل،
مكناكك ،منغكليا ،الجبؿ األسكد ،ىكلندا ،بابكا غينيا الجديدة،
باراغكام ،بكلندا ،جميكرية ككريا ،جميكرية مكلدك فا ،ركمانيا،

ركاندا ،سامكا ،ساف مارينك ،سنغافكرة ،سمكفاكيا ،سمكفينيا،

جميكرية يكغكسالفيا السابقة ،مقدكنيا ،تكغك ،تكنغا ،المممكة
المتحدة لبريطانيا العظمي كايرلندا الشمالية ،كفانكاتك.
5 4

متغيب

غينيا االستكائية ،كيريباتي ،ليبيريا ،مدغشقر ،أككرانيا.
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جدول رقم ( ) 4

الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة التي يمكن أن تنضم فمسطين لعضويتيا
المصدر :المكقع الرسمي األمـ المتحدة http://www.unv.org/partners/un-family/un-family-list.html

الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة
1

منظمة األغذية كالزراعة ( ) FAO

2

الككالة الدكلية لمطاقة الذرية ( ) IAEA

3

المنظمة الدكلية لمطيراف المدني ( ) ICAO

4

الصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية ( ) IFAD

5

منظمة العمؿ الدكلية ( ) ILO

6

المنظمة البحرية الدكلية ( ) IMO

7

صندكؽ النقد الدكلي ( ) IMF

8

إتحاد االتصاالت الدكلي ( ) ITU

9

منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية ( ) UNIDO

10

إتحاد البريد الدكلي ( ) UPU

 11البنؾ الدكلي ( ) WB
 12برنامج األغذية العالمي ( ) WFP
 13منظمة الصحة العالمية ( ) WHO
 14المنظمة العالمية لمممكية الفكرية ( ) WIPO
 15المنظمة العالمية لألرصاد الجكية ( ) WMO
 16منظمة األمـ المتحدة لمطفكلة ( ) UNICFE
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جدول ( ) 5

االتفاقيات والبروتوكوالت والمعاىدات والمواثيق الدولية التي يمكن
لدولة فمسطين االنضمام إلييا

#

االتفاقيات والمعاىدات

1

القانكف الدكلي اإلنساني 7_1

2

تفصيل االتفاقيات والمعاىدات المنبثقة عنيا
اتفاقيات

()2005،1977

منظكمة العدؿ الدكلية

جنيؼ

األربع

كبرتكككالتيا

اإلضافية

 _1نظاـ ركما األساسي لمحكمة الجنايات الدكلية ()1998
 _2محكمة الجنايات الدكلية.
 _3محكمة العدؿ الدكلية.

 _4محكمة التحكيـ الدائـ (.)1899
3

القانكف الدكلي لحقكؽ

 _1العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية (.)1966

اإلنساف

 _2العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية
كالثقافية (.)1966

 _3اتفاقية حقكؽ الطفؿ (.)1989
 _4البركتكككؿ االختيارم التفاقية حقكؽ الطفؿ الخاص بعدـ
مشاركة األطفاؿ في النزاع المسمح (.)2000

 _5االتفاقية الدكلية لمقضاء عمي جميع أشكاؿ التمييز
العنصرم (.)1966

 _6االتفاقية الدكلية لقمع جريمة الفصؿ العنصرم كالمعاقبة
عمييا (.)1973

 _7اتفاقية القضاء عمي جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة
(.)1979

 _8االتفاقية الدكلية لحقكؽ األشخاص ذكل اإلعاقة (.)2006

 _9اتفاقية مناىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك
العقكبة القاسية أك الالإنسانية اك المينية (.)1984

_10البركتكككؿ االختيارم التفاقية كمناىضة التعذيب كغيره
مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية أك
المينية (.)2002

_11البركتكككؿ الخاص بمكانة الالجئيف (.)1967
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4

العالقات كالحصانات

 _1اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية(.)1961

الدبمكماسية

_2البركتكككؿ االختيارم التفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية
المتعمقة بالتسكية اإللزامية لمنزاعات (.)1961

 _3البركتكككؿ االختيارم التفاقية جنيؼ لمعالقات القنصمية
المتعمقة بالتسكية اإللزامية لمنزاعات (.)1963

 _4اتفاقية البعثات الخاصة (.)1969
5

اتفاقيات حظر أك تقييد

6

اتفاقيات مدنية

استخداـ األسمحة

 6-1 _1اتفاقية حظر أك تقييد استخداـ أسمحة تقميدية معينة
يمكف اعتبارىا مفرطة الضرر أك عشكائية األثر ()1980
كجميع البركتكككالت الخمسة.

 _2اتفاقية حظر استحداث كانتاج كتكديس كاستخداـ األسمحة
الكيماكية كتدمير تمؾ األسمحة (.)1992

 _3تنفيذ اتفاقية حظر استعماؿ كتكديس كانتاج كنقؿ األلغاـ
المضادة لألفراد كتدمير تمؾ األلغاـ اتفاقية أكتاكا(.)1997

 _4اتفاقية الذخائر العنقكدية (.)2008

_1اتفاقية الطيراف المدني الدكلي (اتفاقية شيكاغك).
_2اتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار(.)1982

_3االتفاقية الدكلية لنقؿ السمع تحت غطاء دفاتر النقؿ البرل
.)1975(TIR

_4اتفاقية األمـ المتحدة بشأف قانكف استخداـ المجارل المائية
الدكلية في األغراض غير المالحية (.)1997

انًصدر :انًٕقع انرسًي نأليى انًتحدة http://www.unodc.org/unodc/en/treaties
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