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شكر وعرفان:

الشكر هلل عز كجؿ أكالن كأخي انر ،الذم أتـ نعمتو عمي بالعمـ كالمعرفة ،كأمدني بعكامؿ التكفيؽ كالسداد
ليذه الرسالة.
كما أتقدـ بعظيـ الشكر ألستاذم كمشرفي الدكتكر محمد الشاللدة الذم أحاطني برعايتو كاحتفائو
كحسف استقبالو كلـ يبخؿ عمي بتكجيياتو كارشاده.
كأتقدـ بالشكر إلى جميع أساتذتي في كمية الحقكؽ بجامعة القدس بدكف استثناء...
كقدـ لي يد العكف مف أجؿ انجاز ىذه الرسالة.
كأتقدـ بشكرم إلى كؿ مف ساىـ ّ

الباحثة

ب

الممخص
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى اآلثار القانكنية الدكلية المترتبة عمى قبكؿ فمسطيف دكلة غير عضك في
األمـ المتحدة حيث تـ خالؿ ىذه المباحث دراسة حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير،
كأحقيتيدكلة فمسطيف في االنضماـ الى الككاالت المتخصصة في االمـ المتحدة ،اضافة الى امكانية
رفع قضايا ضد الجرائـ االسرائيمية اماـ محكمة الجنايات الدكلية ،كقد استخدمت الباحثة المنيج
الكصفي التحميمي /اضافة الى المنيج التاريخي.
تكصمت الدراسة الى اف التكجد نصكص اك مكاد قانكنية في ميثاؽ االمـ المتحدة تشير الى طبيعة
كمكانة الدكلة مراقب في االمـ المتحدة ،كاف حؽ تقرير المصير لمشعكب ىك حؽ مقدس لكؿ شعب
يقع تحت نير االستعمار ككافة اشكاؿ السيطرة االجنبية،كىك في عداد القكاعد االلزامية كقكاعد القانكف
الدكلي كقد نصت المادة االكؿ في فقرتيا الثانية مف ميثاؽ االمـ االمتحدة  ،كاف ام احتالؿ القميـ
يعتبر انكا انر لحؽ تقرير المصير ،كذلؾ يمكف لمدكلة المراقب في االمـ المتحدة المشاركة الفاعمة
باعماؿ الجمعية العامة كمجمس حقكؽ االنساف مف خالؿ تقديـ المداخالت المكتكبة ،كابداء الرأم
كترشيح القضاة لممحاكـ خاص مثؿ (ركندا يكغكسالفيا) كلكف اليحؽ ليا طرح مرشحيف مف بمدىا اك
التصكيت ،كما تكصمت إلى اف قبكؿ فمسطيف دكلة غير عضك بصفة مراقب يرتب العديد مف النتائج
القانكنية كالدكلية تمنحيا الحؽ في االنضماـ لممعاىدات كاالتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية ،كاالنضماـ الى
المعاىدات المتعمقة بمنظكمة العدؿ العميا كاالختصاص القضائي العالمي اضافة الى انضماميا الى
الككاالت المتخصصة التابعو لالمـ المتحدة.
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كترىت الباحثة بعدـ حصر مسألة قبكؿ فمسطيف في االمـ المتحدة بمكضكع االعتراؼ ،كانما يتـ نقؿ
جميع ممفات القضية الفمسيطينة االساسية كتحديدان (القدس ،االستيطاف ،االسرل ،المياه ،الالجئيف) الى
أركقة االمـ المتحدة الصدار قرارت جديدة كداعمة ليذه القضايا.
كذلؾ ضركرة طرح مكضكع فتكل محكمة العدؿ الدكلية بشأف الجدار الصادر عف المحكمة في تمكز
 2004عمى الجمعية العامة لالمـ المتحدة لتحكليا مف رأم استشارم الى ق اررات كاليات عمؿ ،ضركرة
اعادة بحث قرار التقسيـ كالتمسؾ بو كمرجعية كاساس لحدكد الدكلتيف كبالتالي التمسؾ بو كاساس
لتحديد االطار الجغرافي لحدكد الدكلة الفمسطينية ،كذلؾ تكثيؼ الجيكد لالنضماـ الى كافة الككاالت
المتخصصة التابعة لالمـ المتحدة ،كالعمؿ الجاد مف اجؿ تطبيؽ الق اررات الصادرة عف مجمس االمف
كاخرىا قرار ادانو االستيطاف (.)2334
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Abstract

The study aimed at identifying the international legal impact incurred after the recognition
of Palestine as a non-member state in the United Nations. In its chapters, the study
addressed the right of self-determination of the Palestinian People, the right of the state of
Palestine to access specialized United Nations’ Organizations in addition to the possibility
of suing Israel in the International Criminal Court for its crimes against Palestinians. The
researcher used the analytical descriptive and the historical methodologies
The study concluded that there are no scripts or legal articles in the Charter of the United
Nations’ that articulate the nature and position of the non-member state in the United
Nations. Furthermore, the right of self-determination is sacred for each oppressed people
under colonization or any sort of foreign control, it is considered as a binding rule in the
International Law as stipulated in the second paragraph of the first article of the Charter of
the United Nations and that the occupation of any territory denies the right of selfdetermination.
A non-member state in the United Nations is entitled the right to active participation in the
General Assembly meetings and the Human Rights Council through written interventions,
giving opinion and nominating judges for special courts such as the cases of (Rwanda and
Yugoslavia), but it has no right to nominate candidates from its people nor to vote. The
study also concluded that the recognition of Palestine as a non-member state entails a
number of legal international outcomes that gives the right to access treaties, agreements
and international conventions in addition to access the treaties related to the Supreme
Justice System and the international Jurisdiction as well as the accession to the specialized
organization of the United Nations.
ه

The researcher recommended not to confine the acceptance of Palestine in the United
Nations in the recognition only, however to take all the basic files of the Palestinian
question, in particular (Jerusalem, Settlements, Prisoners, Water and Refugees) to the
United Nations in order to issue new resolutions supporting them. Moreover, it is essential
to take the advisory opinion of the International Court of Justice issued in July 2004
regarding the separation wall to the United nations in order to upscale it from an advisory
opinion to resolutions and mechanisms of action. Moreover, it is necessary to restudy the
UN General Assembly’s Partition Plan of Palestine 181 and to adhere to it as a reference
and basis for the boundaries of the two states, consequently using it as a basis to identify
the geographical demarcation of the Palestinian state. Finally, efforts should be
concentrated on the accession of Palestine to all the specialized organizations of the United
Nations as well as to work seriously on the implementation of the issued resolutions of the
Security Council including the last resolution (2334) which condemns settlements

و

المقدمة:
في ظؿ استمرار نية اسرائيؿ احتالؿ االراضي الفمسطيني ،كقمع المكاطف الفمسطيني بطرؽ شتى
استبدادية تتنافى مع كافة القكانيف كاالعراؼ الدكلية ،كاف البد مف التكجو نحك المحافؿ الدكلية مف
منظمات رسمية ،كككاالت مف أجؿ البدء بسمسمة مف الخطكات النضالية التي يمكف أف تسيـ في
تحرير فمسطيف ،كالتكجو نحك الييئات الدكلية كييئة االمـ المتحدة مف اجؿ تقديـ مشركع يرفع مكانة
فمسطيف الى دكلة عضك في ىيئة االمـ المتحدة ،كذلؾ بتاريخ  2011\9\23كلكف نتيجة لتبايف
كجيات النظر لـ يكتمؿ النصاب لحصكليا عمى العضكية الكاممة ،فما كاف أماـ القيادة الفمسطينية
سكل التقدـ بتاريخ  2012\11\29عبر مجمكعو مف الدكؿ العربية كالصديقة الى الجمعية العامة
لالمـ المتحدة لمشركع قرار يتناكؿ ترفيع مكانة فمسطيف الى دكلة مراقب في االمـ المتحدة حيث تـ
التصكيت في الجمسة ( )67لمجمعية العامة في االمـ المتحدة عمى ترقية صفة فمسطيف مف كياف غير
عضك الى دكلة غير عضك.
كأدل انضماـ فمسطيف كدكلة غير عضك في االمـ المتحدة (مراقب) الى تقدـ مممكس في إمكانية
مجابية االحتالؿ االسرائيمي ،حيث جاء ىذا القرار في  2012/11/29ليعمؿ عمى تمكيف فمسطيف مف
االنضماـ الى الكثير مف االتفاقيات الدكلية ،كأجيزة االمـ المتحدة المختمفة ،اضافة الى انضماـ
فمسطيف الى المحكمة الجنائية الدكلية ،االمر الذم ينذر بإمكانية مالحقة مجرمي الحرب االسرائيمييف.
كبالفعؿ فقد انضمت فمسطيف الى الكثير مف المنظمات الدكلية كالككاالت المتخصصة كمحكمة العدؿ
الدكلية كايضا منظمة الصحة العاللمية ،كمجمس حقكؽ االنساف ،كاليكنيسكك كاليكنيسيؼ كمنظمة
الغذاء العالمية ،إضافة الى منظمة الشرطة الدكلية (االنتربكؿ).
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إف اإلىتماـ باإلعتراؼ األممي بدكلة فمسطيف الغير عضك بصفة مراقب في ىيئة األمـ المتحدة يعتبر
خطكة جديدة في ىذه السياسة التي سكؼ تساىـ في الرأم العاـ العالمي نحك القضية الفمسطينية التي
لـ يتـ الدراسو في التفاصيؿ المالئمة لدل الدارسيف ممف تمكنت مف مراجعة نصكصيـ بخصكص
النظرة اإلستراتيجية نحك القضية الفمسطينية كاإلعتراؼ األممي بدكلة فمسطيف بتاريخ 2012/11/29ـ،
كما أف اإلعتراؼ األممي بدكلة فمسطيف ىي انعكاسان كاحدان لمسمطة الفمسطينية كمنظمة التحرير
الفمسطينية اتجاه الدكؿ العربية كاإلسالمية بشكؿ خاص كدكؿ العالـ بشكؿ عاـ.
كألف ليذا االنضماـ تبعات قانكنية ،فقد جاءت ىذه الدراسة مف أجؿ الكقكؼ عمى التبعات القانكنية
لالنضماـ فمسطيف الى المنظمات الدكلية كالى المعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية ،كاثر ذلؾ عمى كضع
فمسطيف عمى الصعيد الدكلي.
مبررات الدراسة:
تتمثؿ اىـ مبررات الدراسة في:
 الدكر الكبير ليذا القرار في نقؿ القضية الفمسطينية مف مرحمة احتالؿ كامؿ غير معترؼ بودكليا ،الى االىتماـ العالمي بككف القضية الفمسطينية ىي قضية دكلة يجب اف تقكـ بكافة
مقكماتيا.
 الحاجة الى تسميط الضكء عمى تبعات ىذا القرار كانضماـ فمسطيف الى المنظمات الدكليةاالخرىز
 تكضيح كجيات النظر في ىذا االعتراؼ كما يمكف اف يترتب عميو مف اثار قانكنية يمكفاالستفادة منيا لرفع مستكل تمثيؿ فمسطيف دكليا.
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كما أف ىذا القرار األممي قد أثار العديد مف التساؤالت حكؿ مصير حؽ تقرير المصير ككذلؾ مصير
منظمة التحرير الفمسطينية كدكرىا عمى الساحة المحمية كالدكلية ،كما أف مسألة قبكؿ فمسطيف في
األمـ المتحدة قد افتعمت أسئمة كفرضيات حكؿ مدل أحقية فمسطيف في ىذا الطمب كاآلثار المترتبة
عمى ما بعد ىذا القرار.
مشكمة الدراسة:
إف اعتراؼ دكؿ العالـ كىيئة األمـ المتحدة لقبكؿ فمسطيف دكلة غير عضك بصفة مراقب ،تمثؿ تطك ار
في طبيعة فيـ النظاـ الدكلي لحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره كأف يككف لو دكلو مستقمة
كلمكقكؼ عمى تبعات ىذا االعتراؽ بفمسطيف جات ىذه الدراسة مف اجؿ االجابة عمى السؤاؿ التالي:
ما ىي اآلثار القانونية الدولية المترتبة عمى قبول فمسطين دولة غير عضو في األمم المتحدة؟ 
أىداف الدراسة:
 .1التعرؼ عمى تأثير اإلعتراؼ األممي بدكلة فمسطيف ،دكلة غير عضك بصفة مراقب في األمـ
المتحدة.
 .2التعرؼ عمى طبيعة المركز القانكني لفمسطيف في األمـ المتحدة.
 .3التعرؼ عمى التمثيؿ القانكني لمنظمة التحرير في األمـ المتحدة.
 .4التعرؼ عمى مدل تأثير ىذه الخطكة عمى قبكؿ فمسطيف دكلة غير عضك عمى حؽ تقرير
المصير كمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني.
مف ىذا المنطمؽ ىدفت ىذه الدراسة في محكر اإلعتراؼ األممي بحصكؿ فمسطيف عمى دكلة غير
عضك بصفة مراقب في األمـ المتحدة ،حيث يمكف استعراض المتكفر مف التفاصيؿ الالزمة لتشريح
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ىذا اإلعتراؼ ،كما أف التكصؿ إلى الكضكح ليذا اإلعتراؼ يحتاج إلى تفسير كاستعراض تاريخي
كقانكني كىذا سيككف مكضكع الدراسو.
منيجية الدراسة:
تكمف منيجية الدراسة في المنيج التكاممي ،حيث سيتـ استخداـ المصادر كالدراسات كالقرارت في
تحميؿ كاستقراء المكاقؼ المتعمقة باالثار القانكنية لالعتراؼ بفمسطيف في االمـ المتحدة كدكلة غير
عضك بصفة مراقب ،مف أجؿ استع ارض أىـ مراحؿ مكضكع الدراسة مف نشأه كتطكرات تاريخية
بالتركيز عمى تحميؿ النصكص ذات الصمة بالمكضكع كدراسة الحالة كتحميميا.
خطة الدراسة
الفصل االول :المركز القانوني لدولة فمسطين في القانون الدولي
المبحث األكؿ :حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني في القانكف الدكلي
المطمب األكؿ :مفيكـ تقرير المصير
المطمب الثاني :حؽ تقرير المصير في القانكف الدكلي:
المطمب الثالث :المركز الحالي لفمسطيف في القانكف الدكلي
المبحث الثاني :الشخصية القانكنية لمنظمة التحرير الفمسطينية:
المطمب األكؿ :ماىية الشخصية القانكنية:
المطمب الثاني :الشخصية القانكنية لمنظمة التحرير الفمسطينية:
المبحث الثالث :القيمة القانكنية لقبكؿ فمسطيف غير عضك في القانكف الدكلي
المطمب االكؿ :أسس قبكؿ فمسطيف غيرعضوفيالقانونالدولي 
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الفرع االكؿ :منظمة التحرير الفمسطينية
الفرع الثاني :تطبيؽ حؽ تقرير المصير بالكسائؿ السممية
المطمب الثاني :المركز القانكني لفمسطيف في القانكف الدكلي بعد االعتراؼ
الفصل الثاني :االثار القانونية لقبول فمسطين دولة غير عضو في القانون الدولي
المبحث االكؿ :االثار القانكنية لدكلة فمسطيف عمى المستكل الكطني الدكلي
المبحث الثاني :اثر انضماـ فمسطيف لممعاىدات الدكلية كالككاالت المتخصصة التابعة لالمـ المتحدة
مطمب أكؿ :مجمس األمف الدكلي
المطمب الثاني :الجمعية العامة كقبكؿ أعضاء ُجدد في األمـ المتحدة:
المبحث الثالث :مدل مكائمة التشريعات الكطنية الفمسطينية مع المعاىدات الدكلية
المطمب االكؿ :الحماية البيئة
المطمب الثاني :حقكؽ الطفؿ
المطمب الثالث :حؽ المساكاة لممراة
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المطمب االكؿ :الدكلة في القانكف الدكلي كمدل انطباقيا عمى فمسطيف.
المطمب الثاني :االعتراؼ بدكلة فمسطيف كاثاره القانكنية.
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5
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الفرع االكؿ :جريمة اإلبادة الجماعية
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النتائج
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الفصل االول

_________________________________________________ 
المركز القانوني لدولة فمسطين في القانون الدولي

يتناكؿ ىذا الفصؿ المركز القانكني لدكلة فمسطيف ،كذلؾ مف خالؿ ثالث مباحث ،يتناكؿ المبحث
االكؿ ،حؽ تقرير المصير ،كحؽ طبيعي لمشعب الفمسطيني بصفتو شعب يخضع لالحتالؿ كتطبؽ
عميو قكانيف المناطؽ المحتمة .ثـ يتناكؿ المبحث الثاني الشخصية القانكنية لدكلة فمسطيف ،كالتي مف
خالليا يمكف تحقيؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني ،ثـ نتناكؿ في المبحث الثالث القيمة القانكنية
ليذه الشخصية كىذا المركز القانكني لدكلة فمسطيف.
المبحث األول :حق تقرير المصير لمشعب الفمسطيني في القانون الدولي
المطمب األول :مفيوم حق تقرير المصير
أف يككف
إف حؽ تقرير المصير مف المصطمحات السياسية الدكلية التي عرفت ّ
بأنيا حؽ المجتمع في ّ
ّ
لو ىكية متميزة ،يعمؿ مف خالليا عمى تحديد االىداؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كاالمنية،
ئاسيا ،كأف
اضافة الى المقدرة عمى اختيار النظاـ السياسي الذم يتناسب معو ،سكاء برلمانيا ،أك ر ن
يتمكف مف تحقيؽ رفاىيتو كمتطمبات حياتو دكف اف يككف ىناؾ أم تدخالت مف االخريف ،كعميو يعد
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حؽ تقرير المصير ،حؽ مقدس ،كىك حؽ قانكني دكلي ،يعد مف مبادئ حقكؽ االنساف الميمة ،أما
في مفيكمة المحدد فيك االستقالؿ كدكلة ذات سيادة.1
كمف التعريفات االخرل لحؽ تقرير المصير ،أنو حؽ االمـ كالشعكب في تحقيؽ الحرية الذاتية دكف
ضغكط خارجية ،كأىميا ما يتعمؽ بالحؽ السياسي كالقانكني ،حيث أف لمدكلة كيانيا المنفصؿ
كيفضؿ أف يككف ذلؾ في شكؿ دكلة مستقمة ،كيشمؿ ىذا الحؽ ،اختيار الحككمة كتحديد النظاـ
االقتصادم كاالجتماعي ،كايضا الثقافي .2
يبيف التعريؼ السابؽ أف حؽ تقرير المصير جاء في اكثر مف بعد كتقرير المصير الداخمي ،كتقرير
المصير الخارجي ،كيتضح داللة ألشكاؿ تقرير المصير التي تنشدىا الشعكب ،كالتي قد تتكرر لدل
أحد الشعكب أكثر مف مرة فيما يعرؼ بإعادة تقرير المصير ،كال شؾ أف الميـ في ىذه الدراسة ىك ما
يتعمؽ بحؽ تقرير المصير الكطني ،كالسياؽ الفمسطيني عمى نحك خاص.
كحؽ تقرير المصير يشمؿ الحؽ في إقامة دكلتو المستقمة ذات السيادة ،الشاممة كالكاممة كالفعمية عمى
أراضيو ،فإف السيادة تكمف في الشعب صاحب األرض ،حتى لك أُحتؿ ىذا الشعب لعشرات أك مئات
السنيف ،كعميو فإف لكؿ فرد الحؽ في ممارسة حقو في الحياة كالحرية كالسالمة ،كىذا ما أكده اإلعالف
العالمي لحقكؽ اإلنساف ،حيث نصت المادة األكلى منو عمى( :يكلد جميع الناس أح ار انر متساكيف في
كضميرا) كعمييـ أف يعامؿ بعضيـ بعضا بركح اإلخاء.3
الكرامة كالحقكؽ ،كقد ُكىبكا عقال
ن

 -1الفرا ،عبد الناصر،حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني في ضكء الشرعية الدكلية ،بحث منشكر ،جامعة القدس

المفتكحة ،2012 ،غزك ،فمسطيف ،ص.8 –7

 -2تكاـ ،رشاد،التحرر الكطني كحؿ الصراع بالطرؽ السممية :قراءة في تجربة منظمة التحرير الفمسطينية ،سمسمة

أكراؽ عمؿ جامعة بير زيت ،ص  ،2011 ،4فمسطيف .ص.5
 -3الفرا ،مرجع سابؽ ،ص.8
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كقد أثار مبدأ تقرير المصير خالفا حكؿ تقدير القيمة اإللزامية لو ،كفقا لمتضميف الذم جاء بو ميثاؽ
األمـ المتحدة ،كالق اررات الصادرة بخصكصو عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،باعتبارىا تشكؿ
األساس التشريعي لحؽ تقرير المصير ،كيضاؼ إلييما ،التضميف الذم جاء بو العيديف الدكلييف
لحقكؽ اإلنساف سنة  ،1966باعتبارىما معاىدتيف شارعتيف ذكات طابع إلزامي ،كذلؾ لتقرير المصير
حضكر في ق اررات مجمس األمف ،إضافة إلى فتاكل كق اررات محكمة العدؿ الدكلية ،كق اررات عدد مف
المنظمات كالمجاف الدكلية كاإلقميمية ،أبرزىا كثيقة ىمنسكي األكركبية.1
كقد استيمت االتفاقيات الدكلية مبدأ حؽ تقرير المصير كليس مف الشؾ اف الحربييف العالميف ألحقت
بمكادة الدكؿ األكركبية كباقتصادياتيا جرحا عميقا كاف لو اثر كبير في المعاكنة عمى انطالؽ مبدأ
حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا كدعمو كتعميقو عمى اف ىذه التطكرات لـ تغير مف طابع ذلؾ المبدأ
الذم ظؿ مبدأ سياسي حتى تمخضت الحرب العالمية الثانية عف ميثاؽ االمـ المتحدة الذم سجمو
بأكضح لفظ كأساسي ألحد أىدافو األصمية.2
كيختمؼ مبدأ حؽ تقرير المصير عف سائر مبادلء القانكف الدكلي مثؿ تحريـ استعماؿ القكة كالحؿ
السممي المنازعات كعدـ التدخؿ كاحتراـ حقكؽ االنساف االف ىذه المبادلء االخيرة تتعمؽ بالدكؿ بحيث
تقرر ليـ حقكقا كتفرض عمييـ التزامات في حيف أ ّف حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا يتعمؽ
بالجماعات التي ال تتمتع بالشخصية القانكنية الدكلية أك عمى االقؿ التي ال تتمتع اال بما يعترؼ ليا

 -1تكاـ ،التحرر الكطني ،مرجع سابؽ ،ص.6 –5

2

صباريف ،غازم حسف  ،الكجيز في حقكؽ اإلنساف كحريتو األساسية ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع1997 ،ـ ،

ص 60- 69
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ىذا الحؽ مف عناصر ىذه الشخصية كاف تككف ىذه الجماعات غير مستقمة اك بعبارة اخرل ادؽ
خاضعة لسيطرة اك اسغالؿ أجنبي. 1
مر بثالث مراحؿ ،تدرج فييا مف مرحمة
كعميو يمكف القكؿ أف االعتبار القانكني لتقرير المصير قد ّ
عدـ االعتراؼ بو ضمف القانكف الدكلي ،ثـ باالعتراؼ بو بشكؿ محدكد في الشؤكف السياسية
كالقانكنية ،كمف ثـ االعتراؼ بو بشكؿ يشمؿ الشؤكف االقتصادية إضافة لمقانكنية كالسياسية.

المطمب الثاني :حق تقرير المصير في القانون الدولي:
يقكـ الشعب بتقرير مصيره ككضعو الذم يريد اف يككف عميو كنظامو السياسي؛ الذم يريد اف يحكمو
بكسائؿ سميمة مثؿ االقتراع أك االستفتاء كيعد ما حدث في تيمكر الشرقية؛ باختار شعب تيمكر
االنفصاؿ عف إندكنيسيا كاقامة دكلتو المستقمة ،كجرل االستفتاء تحت رعاية األمـ المتحدة في عاـ
1939

2

كنشأ خالؼ حكؿ القيمة القانكنية لمحؽ تقرير المصير قبؿ إنشاء منظمة األمـ المتحدة إذ اعتبره
البعض مجرد مبدأ سياسي ،كاعتبره البعض اآلخر قاعدة قانكنية بمعنى الكممة ،ككاف االتجاه السائد
قديما إّن و مجرد مبدأ سياسي كاستندت إليو حركات ثكرية سياسية مف اجؿ إنياء أكضاع استعمارية
كترتيب أكضاع إقميمية نتيجة لظركؼ دكلية أم ّانو لـ يؤدم الى خمؽ قاعدة قانكنية في القانكف
الدكلي.3

1

سرحاف ،عبد العزيز محمد ،الدكلة الفمسطينية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،د.ت ،ص95

2

القراعيف ،يكسؼ ،حؽ الشعب العربي الفمسطيني في تقرير المصير ،دار الجميؿ لمنشر ،عماف ،د.ت ،ص42

3

تيسير النابمسي ،االحتالؿ اإلسرائيمي لمراضي العربية،سمسمة كتب فمسطينية  63،منظمة التحرير الفمسطينية مركز

األبحاث ،بيركت ،1975،ص251
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كبعد إنشاء منظمة األمـ المتحدة قد سجؿ حؽ تقرير المصير في ميثاؽ األمـ المتحدة كالعيديف
الدكلييف لمحقكؽ اإلنساف كبما اف ميثاؽ األمـ المتحدة عبارة عف معاىدة متتعدة األطراؼ ذات طابع
عمكمي يضفي عمى أحكاميا سمة القكاعد التعاىدية في القانكف الدكلي.1
كألحكاـ المادة ( )103مف ميثاؽ األمـ المتحدة الحجة القانكنية لمبدأ تساكم الشعكب في الحقكؽ
كحقيا في تقرير المصير كتقديمو عمى غيره مف االلتزامات التي ارتبطت بيا الدكؿ قبؿ اف يبدأ نفاذ
الميثاؽ باعتبارىا تنص عمى انو إذا تعارضت التزامات أعضاء األمـ المتحدة المترتبة عمى ىذا
الميثاؽ مع التزاميا المترتبة عمى أم اتفاؽ دكلي آخر يككف الراجح التزاماتيـ المترتبة عمى ىذا
الميثاؽ.2
أما القرار رقـ ( )421الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة سنة  ،1950فقد طالب لجنة حقكؽ
اإلنساف بكضع تكصيات حكؿ اآلليات التي يمكف العمؿ بيا مف أجؿ تحقيؽ حؽ الشعكب في تقرير
مصيرىا.
كجاء في القرار ( )545الصادر عف الجمعية العامة كذلؾ ،سنة  ،1952ضركرة تضميف االتفاقية
الخاصة بالحقكؽ المدنية كالسياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية مادة تكفؿ لمشعكب حقيا في
تقرير المصير.
أما القرار ( )637الصادر في نفس السنة عف الجمعية العامة ،فقد نص صراحة عمى أف( :حؽ تقرير
المصير شرطنا ضركرنيا لمتمتع بالحقكؽ األساسية جميعيا ،كعمى كؿ عضك في منظمة األمـ المتحدة
أف يعمؿ عمى احتراـ حؽ تقرير المصير لمدكؿ األخرل كالحفاظ عميو).

1

جباريني ،غازم حسف،المرجع السابؽ ،ص.73

2

المرجع نفسو ،ص.73
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كنص القرار ( /1514د )15-الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة سنة  ،1960عمى ّأنو( :مف
ّ
حؽ جميع الشعكب أف تقرر مصيرىا ،كليا بمقتضى ىذا الحؽ أف تحدد بحرية مركزىا السياسي كأف
تسعى بحرية إلى تحقيؽ نمائيا االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي).
يمكف القكؿ مف الق اررات السابقة ،أف الق اررات الدكلية تعطي الشعكب المحتمة الحؽ القانكني الكامؿ في
تقرير مصيرىا دكف تفريؽ ،كليذه الشعكب الحؽ في أف تختار أنظمتيا السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية كالثقافية بحرية ،كفي حالة مخالفة ىذه الق اررات ،مف أم دكلة محتمة ،يعتبر ذلؾ تعديان
عمى الحقكؽ اإلنسانية األساسية التي أقرىا ميثاؽ األمـ المتحدة.
كأصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة ق اررات كضحت فييا مفيكـ تقرير المصير ،في عاـ ،1970
أصدرت الجمعية القرار ( )2625كنص القرار عمى( :اإلعالف الخاص بالعالقات الكدية كالتعاكف بيف
الدكؿ كفقا ألحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة).
كذلؾ صدر الق ارريف رقـ ( )2787ك( )2955كفييما تأكيد عمى حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا
كحقيا في الحرية كاالستقالؿ كحقيا في النضاؿ بما يتناسب مع ميثاؽ األمـ المتحدة ،مع تقديـ الدعـ
المادم كالمعنكم كالمساعدات لمشعكب التي تناضؿ مف أجؿ حقيا الكامؿ في تقرير مصيرىا.
أما في القرار رقـ ( )3070الصادر سنة  ،1973كأيضا طالبت الجمعية العامة الدكؿ األعضاء
االعتراؼ بحؽ تقرير المصير لمشعكب ،كايضا الحؽ في استقالليا بتقديـ كؿ اشكاؿ الدعـ ليذه
الشعكب التي تبحث عف االستقالؿ ،كفي عاـ  1974أصدرت القرار رقـ ( ،)3314كالذم اكد عمى
ضركرة التقيد بجميع القرارت الصادرة بحؽ الشعكب في تقرير المصيا،كالتي تمنحيا االستقالؿ ،مع
احتراـ حقكؽ اإلنساف كالمحافظة عمى حريتو.
كعميو يمكف القكؿ أنو ينبغي اف يككف حؽ تقرير المصير مبدءا مستق ار معترفا بو دكليا في ظؿ القانكف
الدكلي المعاصر كمبدءا ممزما مف الناحية القانكنية كيتمتع بالعالمية ىك مبدأ عاـ كدائـ مف مبادئ
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القانكف الدكلي العاـ كما يعتبر قاعدة عامة مف قكاعد القانكف الدكلي الذم يمعب دك ار ىاما في القانكف
الدكلي ككؿ كقد أكضح تطكير ىذا المبدأ األىمية الحاسمة مف مبادئ القانكف الدكلي في الكقت الراىف
الذم يتسـ بالتغير السريع بالعالقات الدكلية

.

كترل الباحثة أ ّف ىذه الق اررات التي أصدرتيا الجمعية العامة لألمـ المتحدة تنص صراحة عمى أنو مف
حؽ الشعكب الكاقعة تحت االحتالؿ كغيرىا أف تقرر مصيرىا دكف تدخؿ خارجي ،كأف أم إنكار ليذه
أف
الحقكؽ مف دكلة أخرل ُيعد انتياكا لحقكؽ اإلنساف التي أقرىا القانكف الدكلي ،كعمى األمـ األخرل ّ
تدعـ الشعب الذم يعمؿ عمى تقرير مصيره ماديان كمعنكيان ،كاعطاء ىذا الحؽ بشرط أف ال يؤثر عمى
كحدة الدكؿ السياسية الممتزمة بمبدأ الحقكؽ المتساكية لمشعكب في تقرير مصيرىا ،كبيذا المفيكـ فإف
أم إنكار بحؽ تقرير المصير لمشعكب في إطار المكاثيؽ الدكلية يعد انتيا نكا لحقكؽ اإلنساف كلمبادئ
القانكف الدكلي ،كأكدت الق اررات عمى أنو مف حؽ جميع الشعكب أف تقرر مصيرىا بنفسيا دكف أم
تدخؿ أك قير أك تسمط أجنبي ،كأف الشعب الذم يناضؿ مف أجؿ الكصكؿ إلى تقرير مصيره بيده لديو
الدعـ القانكف الدكلي الذم كفمو لو المجتمع الدكلي ،كلو أف يختيار نظامو السياسي.
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المبحث الثاني :الشخصية القانونية لمنظمة التحرير الفمسطينية:
نقكـ في ىذا المبحث بدراسة الشخصية القانكنية لمنظمة التحرير الفمسطينية ،باعتبارىا الكياف الذم
يمثؿ الشعب الفمسطيني ،كالذم يخاطب القانكف الدكلي مف خاللو ،فمممنظمة الحؽ ككياف مستقؿ يمثؿ
ارادة الفمسطينيف في أف يقكـ بمخاطبة كافة الجيات المسؤكلة ،مف أجؿ تحديد كؿ ما يتعمؽ بالقضية
الفمسطينية ،كىك ما يعد الكياف الذم تستند عميو اراد الشعب في تقرير المصير كبناء الدكلة ككياف
مستقؿ لو ارادة مطمقة.
كجاء ىذا المبحث في ثالث مباحث ناقشت مضمكف الشخصية القانكنية بشكؿ عاـ ،ثـ الشخصية
القانكنية لمنظمة التحرير ،كقبكليا كعضك في االمـ المتحدة استنادا الى ىذه الشخصية.
المطمب األول :ماىية الشخصية القانونية:
إف الشخصية القانكنية تعبير يؤدم معنى العالقة بيف كحدة معينة كالدكلة كنظاـ قانكني محدد كالقانكف
الدكلي ،التي يخاطب فييا ذلؾ النظاـ تمؾ الكحدة ،كيقر ليا بأىمية اكتساب الحقكؽ كتحمؿ االلتزامات،
كتمتعيػػا بالشخصػػية القانكني ػػة ،كلػػذلؾ فالشخص ػػية القانكنيػػة الدكلي ػػة تعنػػي ص ػػالحية الكحػػدة السياس ػػية
(كيػػاف معػػيف) الكتسػػاب الحقػػكؽ ،كتحمػػؿ االلت ازمػػات كفقػػا لقكاعػػد النظػػاـ القػػانكني الػػدكلي دكف كسػػيط،
باالتصػػاؿ المباشػػر بقكاعػػد ىػػذا النظػػاـ .كلالتصػػاؼ بالشخصػػية المعنكيػػة الدكليػػة يجػػب التمتػػع بكصػػؼ
الطرؼ في عالقة تنظميا قكاعد القانكف الدكلي ،بؿ كالقدرة عمى االشػتراؾ فػي سػف قكاعػد ىػذا القػانكف،
كذلؾ مف خالؿ عقد المعاىدات الدكلية كتككيف العرؼ الدكلي.1
ذىب ىيرش لكترباخت مبكرا( )1959العتبار أم مف الييئات العامة شخص مف القانكف الدكلي اك
عدـ ذلؾ يتكجب (دراسة كؿ قضية عمى حدة مف كجية نظر عممية كاستنادا الي مبررات قانكنية كليس
1

البرغكثي ،مركاف ،دبمكماسية التحرر الكطني – التجربة الفمسطينية (مقاربات في القانكف الدكلي كالعالقات الدكلية)،
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استنادا لمفاىيـ خاصة لتحديد مف ىـ اشخاص القانكف الدكلي) كقدـ آخركف طرحا مشابيا يتمثؿ في
أنو مف الصعب كمف غير المكضكعي استعماؿ اية معايير لتحديد مف يتمتع بالشخصية القانكنية.1
لذلؾ ف إف الدكؿ ىي األشخاص القانكنية الدكلية األصمية أك األصيمة ،كبدأت أشخاص قانكنية دكلية
جديدة تظير عمى المستكل أك المسرح الدكلي ،كتعد المنظمات الدكلية الحككمية أم المنظمات الدكلية
التي تتككف مف الدكؿ كاألمـ المتحدة كالمنظمات الدكلية المتخصصة كالبنؾ الدكلي لمتعمير كالتنمية،
كصندكؽ النقد الدكلي ككذلؾ المنظمات اإلقميمية الحككمية مثؿ جامعة الدكؿ العربية ،كمنظمة الكحدة
اإلفريقية ،كغير ىذا مف منظمات دكلية حككمية تعد جميعيا أشخاصان قانكنية دكلية بالمعنى الصحيح،
أف المنظمات الدكلية تتمتع بالشخصية القانكنية الدكلية غير المحدكدة أك األصمية التي
كحقيقة األمر ّ
تتمتع بيا الدكؿ ،كلكف بالقدر الالزـ فقط ألداء أنشطتيا كممارسة اختصاصاتيا مف أجؿ تحقيؽ
األىداؼ كاألغراض المنصكص عمييا في مكاثيؽ إنشائيا.2
بأف تمتع الييئات كالمنظمات بالشخصية القانكنية ،يجب أف ال يحكؿ دكف اعتبار ّأنيا
كىناؾ مف يرل ّ
أم ّأنو يعتبرىا أداة لمدكلة لمتدخؿ فػي الحيػاة شػكؤف الحيػاة العامػة،
تمثؿ الدكلة عمى المستكل القانكنيّ ،
كالمرافؽ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية ،كابراـ العقكد أم أف الدكلة تعد طرفان غيػر مباشػر فػي تمػؾ
العقكد التي تبرميا ىذه الييئات أك المنظمات.3
كبعد تعريؼ الشخصية القانكنية سنتحدث الشخصية القانكنية لمنظمة التحرير الفمسطينية ،كعف
األساس القانكني لالعتراؼ بفمسطيف كشخص مف أشخاص القانكف الدكلي ،حيث تقمع االراضي
1

تكاـ  ،رشاد ،دبمكماسية التحرر الكطني ،التجربة الفمسطينية ،منتدل بيرزيت لمدراسات االستراتيجية ،فمسطيف،

2

حسيف ،جميؿ :دراسات في القانكف الدكلي العاـ – الكتاب الثاني ،الطبعة األكلى ،مكتبة الجالء ،مصر.1996 ،

 ،2013ص.110
ص.3

3

مطاكع ،أحمد ،التحكيـ في العقكد الدكلية لإلنشاءات ،دار النيضة العربية،القاىرة ،2007 ،ص 140
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الفمسطينية تحت االحتالؿ االسرائيمي ،كىذا االحتالؿ ُيفقد فمسطيف مقكمات كأركاف الدكلة استنادا إلى
القانكف الدكلي ،كعميو يجب التساؤؿ بمدل اعتبار فمسطيف شخص مف اشخاص القانكف الدكلي.1
المطمب الثاني :الشخصية القانونية لمنظمة التحرير الفمسطينية:
عندما نطمؽ مصطمح (الشخصية القانكنية) عمى منظمة التحرير الفمسػطينية ،ال بػد مػف تكضػيح أبعػاده
القانكني ػػة الت ػػي أقرتي ػػا المنظمػػػة ف ػػي قانكني ػػا الػػػداخمي ،كأبع ػػاده ف ػػي القػ ػػانكف ،فعم ػػى س ػػبيؿ المثػػػاؿ ،إف
الشخصية القانكنية لمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية كمنظمة إقميميػة محػدكد كفقػا لكثيقتيػا المنشػئة،
كيختمؼ بطبيعتو عػف نطػاؽ الشخصػية القانكنيػة لمنظمػة إقميميػة أخػرل .كىػذا ال ينطبػؽ بالنسػبة لمدكلػة
التي تتمتع بشخصية قانكنية دكلية ذات اختصاصات عامة.2
كاكتسبت منظمة التحرير الفمسطينية شخصيتيا القانكنية مف خالؿ المفيكميف األساسييف المذيف نشأت
مف أجميما ،فمقد نشأت المنظمة ضمف مفيكميف األكؿ فمسطيني ىدفو إبراز اليكية الفمسطينية ،كالثاني
دفعت بو بعض األنظمة العربية لتجعؿ مف القضية الفمسطينية محكر عمؿ المنظمة ،كترؾ شأنيا
لمفمسطينييف لتعفي نفسيا مف تحمؿ المسؤكلية القكمية في التحرير ،كالتي تتطمب عبئان ثقيالن ىي في
غنى عنو.3
كتعد منظمة التحرير الفمسطينية حركة تحرر كطني ،كلذلؾ ينطبؽ عمييا مفيكـ حركات التحرر ،التي
تكافح لتقرير مصير شعبيا عمى تراب تطالب بسيادة عميو ،كبذلؾ تستمد كجكدىا مف الشعب الذم
يسعى إلى االستقالؿ ،كتتخذ مف الجكار مرك از يستمد منو القدرة عمى تدريب قكاتيا ،كيعد بالتالي
1

أبك صكم ،محمكد :الكضع الفمسطيني عمى ضكء أحكاـ القانكف الدبمكماسي الدكلي ،سمسمة أكراؽ عمؿ جامعة بير

2

مانع ،جماؿ ،التنظيـ الدكلي :النظرية العامة كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية كالمتخصصة ،اإلسكندرية :دار الفكر

زيت ،فمسطيف ،2011 ،ص 8
الجامعي ،2008 ،ص ،96

3خرطبيؿ ،جميؿ :كأد منظمة التحرير ،حقكؽ الطبع كالنشر كالتكزيع لممؤلؼ ،ص .6
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المجاؿ الحيكم ليا ،كتركز جيكدىا -ارتباطا بإمكانياتيا -عمى تحدم اإلرادة الغاصبة ال عمى ىزيمة
جيكش االحتالؿ في حرب منظمة ،كقد استعممت ىذه التسمية تميي انز ليذه الحركات عف الجماعات
اإلرىابية كحركات التمرد كالمجمكعات االنفصالية ،التي تطمب باالنفصاؿ عف الدكلة أك الكطف األـ.1
كحتى عاـ  1994كانت منظمة التحرير معترؼ بيا كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني داخؿ
فمسطيف كخارجيا ،كاستمدت شخصيتيا القانكنية مف الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،كذلؾ مف القرار
كبينت الجمعية العامة أنيا نظرت في قضية
رقـ ( )3236الدكرة  29الصادر في ّ .1974/11/22
فمسطيف ،كاستمعت إلى بياف منظمة التحرير الفمسطينية ،كفي البند السابع مف ىذا القرار أكضحت
الجمعية أنيا تطمب مف األميف العاـ التكاصؿ مع منظمة التحرير الفمسطينية في كؿ ما يتعمؽ بقضية
فمسطيف.
كفي الدكرة الحادية كالثالثيف سنة  1976أقرت الجمعية العامة في قرارىا رقـ ( )20/31االعتراؼ
بحؽ الفمسطينيف بالعكدة إلى ارضيـ ،كحثت مجمس األمف عمى اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ تكصيات
المجنة ،مف اجؿ احالؿ السالـ العادؿ في الشرؽ االكسط ،كذلؾ بالعمؿ مع منظمة التحرير
الفمسطينية ،كتضمف تقرير المجنة برنامجان تنفيذيان يبيف حقكؽ الشعب الفمسطيني الثابتو ،كمنيا حؽ
العكدة ،كقد تضمف البرنامج مرحمتيف ،عكدة المذيف نزحكا نتيجة لحرب حزيراف  ،1967كىي عكدة
غير مشركطة ،كيتـ تنفيذىا فك انر ،كالمرحمة الثانية عكدة المذيف نزحكا في الفترة الكاقعة بيف عامي
 1948ك ،1967كتتكلى األمـ المتحدة بالتعاكف مع الدكؿ المعنية كمنظمة التحرير الفمسطينية ،اتخاذ
الترتيبات الالزمة لتمكيف مف العكدة إلى ديارىـ.

1

تكاـ ،التحرر ،مرجع سابؽ ،ص .7
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كعمى الصعيد الداخمي لـ يعارض أم تنظيـ فمسطيني ككف منظمة التحرير الفمسطينية ىي الممثؿ
الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني ،فقد دعا البعثيكف الفمسطينيكف ،كالذيف كاف مكقفيـ نابعان مف
المكقؼ السكرم إلى إرساء الكياف عمى أُسس ثكرية ،كقدمكا مشركعان يختمؼ عف المشركع الذم اقترحو
بد أف يمارس الكياف سيادتو كاممة عمى أرض كطنو ،كتنبثؽ عف إرادة
الشقيرم ،فمف كجية نظرىـ ال ّ
شعبو سمطة عميا ،كأف يتـ إجراء انتخابات الختيار أعضاء المؤتمر الكطني كقيادة منظمة

التحرير.1

كمػػف ناحيػػة أخػػرلّ ،أيػػد القكميػػكف العػػرب الكيػػاف الفمسػػطيني ،كاشػػترطكا إجػراء انتخابػػات ُحػ ّػرة ،ففػػي بيػػاف
ص ػػدر ع ػػف حرك ػػة الق ػػكمييف الع ػػرب كجبي ػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية-كتائ ػػب الع ػػكدة كاالتح ػػاد الع ػػاـ لطمب ػػة
فمسطيف كالشباب العربي الفمسطيني في لبناف ،كالذيف كانت تسيطر عمييـ حركة القكمييف العرب ،حػدد
الجميع مكقفيـ مف الكياف الفمسطيني عمى النحك التالي:
 -1الكياف الفمسطيني تنظيـ ثكرم لمشعب الفمسطيني ،يستيدؼ تحرير فمسطيف كاعادتيا بأكمميا
عربية خالصة.
 -2الكياف الفمسطيني ىك كحده صاحب الحؽ بتمثيؿ الشعب الفمسطيني كالناطؽ باسمو.
 -3الكياف الفمسطيني ينبثؽ عف انتخابات ُح ّرة تعبر عف إرادة الشعب الثكرية المتمثمة في مؤتمر
كطني عاـ.
 -4يجرم تجنيد الفمسطينييف في كحدات عسكرية نظامية في األقطار العربية.
المكحدة.
فعاالن في القيادة العربية
ّ
 -5تككف القيادة الفمسطينية ممثمة تمثيالن ّ

1

عبد الرحمف ،اسعد :منظمة التحرير الفمسطينية جذكرىا -تأسيسيا -مساراتيا ،قبرص ،مركز األبحاث ،منظمة
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المصدر السابؽ ،ص.74
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كشيدت التجمعات الفمسطينية خاصة في المخيمات حماسان منقطػع النظيػر لقػرب قيػاـ منظمػة التحريػر،
كاتجيت أعينيـ إلى القدس بانتظار اإلعالف عف قيػاـ الكيػاف الفمسػطيني المسػتقؿ بعػد سػتة عشػر عامػان
مف التخبط كالضياع ،كاعتبار ذلؾ بداية مرحمة تاريخية نحك تحرير فمسطيف (.)1
بدأ االستعداد لعقد المؤتمر في نياية شير أيار (مايك)  ،1964بعد أف قامت المجاف التحضيرية في
الدكؿ العربية بتسمية أعضاء المؤتمر في كؿ قطر عربي ،كترفع األسماء إلى المجنة التحضيرية
المركزية التي كانت تختار مف بينيـ المشاركيف في المؤتمر(.)2
كقدـ الشقيرم ترضية لألردف ،فدعا إلى المؤتمر كافة الفمسطينييف مف األعضاء كاألعضاء السابقيف
ّ
في مجمس النكاب كاألعياف كالك ازرات األردنية ،كلـ تكف أسماءىـ قد كردت في القكائـ التي أعدتيا
المجاف التحضيرية ،كعشية انعقاد المؤتمر منعت األردف األعضاء المعارضيف ليا كالذيف كردت
أسماءىـ في القكائـ مف حضكر المؤتمر .كجاء المؤتمر ليضـ أغمبية ساحقة مف ممثمي الفئات العميا
مف الرأسمالية الفمسطينية كمف ممثمي الفئات الكسطى ،كأعدادان ضئيمة مف ممثمي المنظمات الفمسطينية
الجديدة ،التي كانت تتييأ لممارسة الكفاح المسمّح ،كمف ضمنيا حركة "فتح" ،كذلؾ تكاجد ممثميف
قميميف عف حزب البعث العربي االشتراكي ،كمف القكل الفمسطينية الناصرية ،كأبرزىا في ذلؾ الكقت
حركة القكمييف العرب(.)3
كمف أصؿ  350مندكبان (كتذكر بعض المصادر الرقـ  ،388كالرقـ  )398شارككا في المؤتمر ،ككانكا
جميعان مختاريف غير منتخبيف ،شارؾ  212مندكبان مف األردف كفي ىذا المجاؿ رد الشقيرم عمى

1
2
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 -3حكراني ،فيصؿ :الفكر السياسي الفمسطيني  ،1974-1964ص  ،28دراسة لممكاثيؽ الرئيسية لمنظمة التحرير
الفمسطينية ،بيركت ،د.ف ،ط.1980 ،1
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المطالبيف باالنتخابات بقكلو "إف الفمسطينييف أعمنكا في كؿ مكاف ذىبت إليو استعدادىـ لمتطكع مف
أجؿ تحرير فمسطيف ،ككانت صيحاتيـ لتحرير كطنيـ كحمؿ السالح في معركة التحرير ُيسمع ىديرىا
في إسرائيؿ ،كلقد كانت المطالبة بإنشاء المعسكرات ال بإجراء االنتخابات ،كما أكدكا أف الحركات
التحررية ال تبدأ باالنتخابات ،كانما بالتطكع كالفداء ،فتحرير فمسطيف ال يتطمب مرشحيف كمنتخبيف،
كلكف يتطمب متطكعيف كفدائييف ،كمف أراد أف يرشح نفسو لمشيادة كالتضحية فميتفضؿ"(.)1
انعقد المؤتمر الفمسطيني األكؿ في  28أيار (مايك)  1964في القدس بحضكر الممؾ حسيف،
كبمشاركة كزراء الخارجية العرب باستثناء السعكدية التي قاطعت المؤتمر ،كمنعت الفمسطينييف
المقيميف في أراضييا مف السفر لممشاركة فيو ،كافتتح العاىؿ األردني المؤتمر مكضحان مكقؼ بالده
مف القضية الفمسطينية كتمسكو بكحدة األردف ،معتب انر انعقاد المؤتمر حدثان ميمان في تاريخ النضاؿ
الفمسطيني ،ألنو "يشكؿ نياية لمرحمة كاف فييا الجيد كالعمؿ بالنسبة ألبناء فمسطيف مشتتان مكزعان ،ألنو
يشكؿ في الكقت ذاتو بداية لمرحمة جديدة ،يدخؿ فييا ذلؾ الجيد كالعمؿ طكر التجمع كالتخطيط
كالتنظيـ.2

 -1الكتاب السنكم لمقضية الفمسطينية لعاـ  ،1966ص  ،76بيركت :مؤسسة الدراسات الفمسطينية.1966 ،
 -2حكراني ،مصدر سابؽ ،ص .31
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المبحث الثالث :القيمة القانونية لقبول فمسطين غير عضو في القانون الدولي
عمى ما يبدك ىك أف ىذا التكجو لالمـ المتحدة يمثؿ عمال قانكنيا استنادا الى قرار التقسيـ رقـ()181
كالذم اتخذتو الجمعية العامة لالمـ الكتحدة عاـ  1947كما سبؽ اف بينا حيث نص ىذا القرار عمى
اقامة الدكلتيف الفمسطينية كاالسرائيمية ،كقد قامت دكلة اسرائيؿ سندان ليذا القرار ،كعميو فإف لفمسطيف
اف تستند لذات القرار لالعتراؼ بيا كدكلة .كلكف النقطة التي قد يطرحيا البعض ىنا تتمثؿ في أف
اتفاؽ أكسمك لـ يشر ليذا القرار كمرجعية(نقصد القرار .)181
المطمب اال ول :أسس قبول فمسطين غير عضو في القانون الدولي
إ ف النص المذككر في اتفاقية اكسمك يتحدث عف كالية السمطة الفمسطينية كليس عف كالية منظمة
أف الطمب الفمسطيني الذم قدـ لمجمعية
التحرير الفمسطينية ،كالتي لـ تحدد كاليتيا كفقان لالتفاؽ ،كما ّ
اف الخطكة كانت احادية
العامة كاف باسـ المنظمة كليس باسـ السمطة الفمسطينية ،كعمى افتراض ّ
يقر في ضكء المادة ( )103مف ميثاؽ االمـ
فإف ذلؾ يجب اف أ
الجانب ،كمخالفة التفاؽ اكسمكّ ،
المتحدة ،كالتي نصت عمى ّأنو إذا تعارضت االلتزامات التي يرتبط بيا أعضاء االمـ المتحدة كفقا
ألحكاـ الميثاؽ مع أم التزاـ دكلي آخر يتبطكف بو ،فالعبرة بالتزاماتيا المترتبة عمى الميثاؽ .يضاؼ
الى ذلؾ أف اتفاؽ أكسمك كاف اتفاقا مرحميا كلمدة معينة ،كىذا ما حدا بالرئيس الفمسطيني محمكدعباس
الى القكؿ ":اف اتفاؽ اكسمك ال حاجة لتعديمو ألنو اتفاؽ مرحمي انتقالي ،يقكؿ إف السمطة تأخذ بعض
االشياء كمف ثـ تناقش القضايا الست لمكصكؿ إلى حؿ ،كاتفؽ اف الحؿ النيائي يجب أف يأتي خالؿ
3

سنكات".

إف ىذا يقكدنا الى أنو اذا كانت منظمة التحرير الفمسطينية ،معنية فعال بالتحمؿ مف التزاماتيا بمكجب
اتفاؽ اكسمك ،فإف ذلؾ لف يككف استنادا الى انيا اصبحت دكلة غير عضك باالمـ المتحدة .بؿ عمى
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اف اسرائيؿ ىي مف يمكنيا ذلؾ االف اذا اعتبرنا اف التكجو الفمسطيني لالمـ المتحدة
العكس ،ربما نقكؿ ّ
كاف خرقا جكىريا لالتفاؽ .كفي كؿ االحكاؿ ،كعمى ارض الكاقع ،ال منظمة التحرير الفمسطينية ،كال
الحككمة االسرائيمية ،لدييا بكادر الغاء اتفاؽ اكسمك ،كىذا ما يظير مف كالـ قيادة الجيتيف ،عمى الرغـ
مف بعض االصكات االخرل مف الطرفيف كالتي تنادم بغير ذلؾ بيف الحيف كاآلخر.
ىنالؾ ثالث شخصيات معنكية دكلية اقرتيا ادبيات القانكف الدكلي كىي:الدكؿ ،الشعكب المناضمة مف
اجؿ استقالليا ،المنظمات الدكلية الحككمية .كبما اف صفة الشخص المعنكم الدكلي المماثمة لمصفة
التي يحمميا الشعب الفمسطيني تطمؽ عمى الدكؿ كالشعكب كالمنظمات الدكلية الحككمية كال تطمؽ عمى
افراد فإنو يمكف المجكء الى مصطمح "الشخص المعنكم الدكلي" اشارة الى كضع الشعب الفمسطيني
كتميي از لو عف "شخص طبيعي" في اطار المفيكـ العاـ" الشخص االعتبارم"

اف لمدكؿ صفة

الشخصيات المعنكية الدكلية بحكـ سيادتيا ،كسيادة كأساس صفة الشخص المعنكم تحكؿ الدكؿ
ككذلؾ الشعكب المناضمة مف اجؿ استقالليا الى شخصيات معنكية اصمية بالنسبة لمقانكف الدكلي ال
تربطيا عالقة تبعية الشخصيات المعنكية االخرل.كالى جانب ذلؾ فإف االدبيات السكفياتية تفرؽ ،كنرل
انيا محقة كؿ الحؽ ،بيف السيادة الكطنية كبيف سيادة الدكلة.
تقصد بسيادة الدكلة حالة مف استقالؿ سمطة الدكلة في العالقات الخارجية كىيمنتيا داخؿ الدكلة
نفسيا.1
كيثبت التطبيؽ اف االمر ليس كذلؾ .ىؿ يصح اف نتحدث عف االمة كشخص معنكم متمتع بحؽ
تقرير المصير بينما تطمؽ تمؾ الصفة عمى الشعب في جميع المصادر االساسية لمقانكف الدكلي.

1

عريقات خالد ،منظمة التحرير الفمسطينية كالمنظمات الدكلية ،مطبعة دار التقدـ ،ص.18
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مثال ،ال يعتبر ـ .ككركفتش شكال لتنظيـ الشعب غير الدكلة التي يطمؽ عمييا "منظمة" الشعب"
القانكنية كالسياسية" كالشعب بدكف دكلة ىك باعتقاده "مجمكعة اشخاص طبيعييف" .كيدعى ـ.
ككركفتش بصيركرة الشعب شخصا معنكيا في القانكف الدكلي بعد انتظامو "كدكلة مستقمة" .ثـ يقكؿ":
اف االمة بحد ذاتيا ليست شخصا معنكيا في أم قانكف كلذلؾ ليس ليا حقكؽ في أم قانكف".
كاذ ينكر ـ .ككركفتش عمى االمة امكاف تنظيـ ما قبؿ الدكلة يشكه مبدا تقرير المصير الكطني تشكييا
فظا في نفس الكقت النو يعتقد اف مبادئ تقرير المصير" مكجية الى الدكؿ التي تقطنيا امـ معينة"
كصفة الشخص المعنكم الدكلي لمشعكب المناضمة ليا طابع مكضكعي أم انيا خارجة عف ارادة
كاعتراؼ االطراؼ االخرل في القانكف الدكلي .كمف ىذه الناحية تتشابو صفة الشخص المعنكم لدل
الشعب المناضؿ بصفة الشخص المعنكم لدل الدكؿ.
كاالعتراؼ بصفة الشخص المعنكم لمشعب المناضؿ يبرر كيكجب بدكره قانكنية كضركرة االعتراؼ
بتنظيمو السياسي .1
كبالنظر لما أحاط القضية الفمسطينية فقد عمؿ الشعب الفمسطيني عمى تطبؽ حؽ تقرير المصير عمى
ارض الكاقع كتـ إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية لتككف ممثال شرعيا ككحيدا لمشعب الفمسطيني التي
تقع عمى كاىميا الكضع الذم يرضاه الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره كقد مارس الشعب
الفمسطيني حقو بعدة كسائؿ منيا السممية كالعسكرية كسنحاكؿ كضع أيدينا عمى ابرز ىذه النقاط.

1

عريقات خالد ،منظمة التحرير الفمسطينية كالمنظمات الدكلية ،مطبعة دار التقدـ،ص.29
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الفرع االول :منظمة التحرير الفمسطينية
حيث بمكجب قرار الجمعية العامة رقـ  310عاـ  1974التي تـ فيو دعكة منظمة التحرير الفمسطينية
باشتراؾ في مداكالت الجمعية حكؿ قضية فمسطيف في مداكلتيا العامة ككاف رئيس منظمة التحرير
الفمسطينية أكؿ رئيس حركة ثكرية في تاريخ األمـ المتحدة حيث ألقى أكؿ خطاب رئيس ثكرة أماـ
األمـ المتحدة .1
كبيذا مارست منظمة التحرير الفمسطينية حؽ تقرير المصير عمى ارض الكاقع حيث قبمت عضك
مراقب في الجمعية العامة لألمـ المتحدة كبيذا اصبح المحكر السياسي القانكني لنضاؿ الشعب
الفمسطيني في المحافؿ الدكلية ىك تحرؾ منظمة التحرير الفمسطينية في الكقائع عف القضية الفمسطينية
في المحافؿ الدكلية كفي قرار رقـ  3375الصادر عاـ  1975ـ طمبت الجمعية العامة دعكة منظمة
التحرير الفمسطينية كممثؿ لمشعب الفمسطيني لممشاركة عمى قدـ المساكاة في جميع الجيكد كالمباحثات
التي تعقد تحت رعاية األمـ المتحدة المتعمقة بالشرؽ األكسط.2
كفي القرار رقـ  3246بتاريخ 1974/11/29ـ حيث جاء في بعض النصكص عمى حؽ الشعب
الفمسطيني المساىمة في أعماؿ المنظمات كالمؤتمرات الدكلية عف طريؽ منظمة التحرير الفمسطينية .
كذلؾ جاء قرار رقـ  3237بتاريخ 1974/ 11/22ـ التي منحت في منظمة التحرير الفمسطينية
الممثؿ الشرعي كالكحيد مركز المراقب في دكرات الجمعية العامة كجميع المؤتمرات الدكلية التي تعقد
برعاية الجمعية العامة اك ىيئات األمـ المتحدة األخرل.3

1

يكسؼ القراعيف ،المرجع السابؽ  ،ص165

2

المرجع نفسو ،ص166

3

المكسكعة الفمسطينية ،ج ،2ص260
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كمف الجدير بالذكر اف الجمعية العامة لألمـ المتحدة في دكرتيا السادس كالثالثيف أيمكؿ كانكف أكؿ
1981ـ أصدرت ق اررات بشاف قضية فمسطيف ضمنتيا بعض المكاقؼ نذكر منيا انو ال يمكف مناقشة
مستقبؿ الشعب الفمسطيني دكف حضكر ممثال لمنظمة التحرير الفمسطينية.1
كقد عممت منظمة التحرير الفمسطينية في المحافؿ الدكلية كالعربية عمى شرح القضية الفمسطينية مثال
في منظمة دكؿ عدـ االنحياز كذلؾ في جامعة الدكؿ العربية كمنظمة الكحدة األفريقية كفي أم تجمع
دكلي كعربي سمحت الفرصة لممنظمة باالشتراؾ فيو كقد كصمت ذركة ممارسة حؽ تقرير المصير
بإعالف كثيقة االستقالؿ الصادر عف مجمس الكطني الفمسطيني في دكرتو الثامنة عشرة لمجزائر بتاريخ
 1988/11/15كالتي ت أرس كثيقة االستقالؿ رئيس منظمة التحرير الفمسطينية ياسر عرفات.2
ككصمت منظمة التحرير الفمسطينية الى اعتراؼ متبادؿ مع إسرائيؿ ككصمت مرحمة التسكية السممية
حيث اعترفت إسرائيؿ بمنظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني كاعتراؼ
الثانية بكجكد دكلة إسرائيؿ كقد كصمت مفاكضات التسكية السممية الى إقامة السمطة الكطنية
الفمسطينية عمى ارض فمسطيف كقد مارست منظمة التحرير الفمسطينية حقيا بأنيا ممثؿ شرعي ككحيد
لمشعب الفمسطيني في التكصؿ الى التكقيع عمى معاىدات التسكية السممية المؤقتة مع إسرائيؿ
كاستمرار التفاكض حكؿ التسكية السامية النيائية.

1

المكسكعة الفمسطينية ،مصدر سابؽ،ػ ص260
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عف كثيقة االستقالؿ لدكلة فمسطيف1988 ،
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الفرع الثاني :تطبيق حق تقرير المصير بالوسائل السممية
حاكؿ الفمسطينيكف حؿ قضيتيـ عف طريؽ الكسائؿ منذ اف عرضت قضيت حقكؽ الشعب الفمسطيني
عمى األمـ المتحدة كىك يحاكؿ تأييده في ذلؾ كتدعمو الدكؿ العربية كاإلسالمية اف يصؿ بيا الى
جيات القضاء الدكلي لمبت في مكضكع اك مف اجؿ طمب رأم استشارم بسببيا لكف جميع الجيكد
بائت بالفشؿ.1
كفي مجاؿ الحمكؿ السياسية لـ تمقى ردا إيجابيا مف قبؿ إسرائيؿ فقد عينت الجمعية العامة لألمـ
المتحدة الككنت برنادكت كسيطا دكليا في فمسطيف كالذم رفضت إسرائيؿ مقترحاتو كيقاؿ بأنيا قتمتو.2
كفي عاـ  1971ـ قاـ األميف العاـ لألمـ المتحدة بتعيف سفير األمـ المتحدة في الشرؽ األكسط
لمحاكلة تحقيؽ تسكية سممية في الشرؽ األكسط عمى أساس قرار مجمس األمف 242لكنو قكبؿ
بالرفض مف قبؿ إسرائيؿ مما أدل الى إنياء ميمتو عاـ .31972
كمف الكاضح لجكء الفمسطينييف الى الكسائؿ السممية في تطبيؽ حقيـ بتقرير المصير بعدما فشؿ الحؿ
العسكرم في ذلؾ حيث قامكا بأجراء مفاكضات سممية مع إسرائيؿ كتكصمكا الى اتفاقيات مرحمية كال
يزالكف مستمريف في التفاكض حكؿ الحؿ الدائـ كىذا يعني بالدليؿ الدامغ عمى انو لـ يغمؽ الفمسطينيكف
خيارات التسكية السممية حتى في

الفترات التي كاف الخيار العسكرم ىك السائد كبالتالي فاف

الفمسطينيكف استخدمكا الكسائؿ السممية لممارسة حقيـ في تطبيؽ حؽ تقرير المصير.

1
2

يكسؼ ف ،المرجع السابؽ ،ص203
حسف ا ،المرجع السابؽ ،ص125

3ػ القراعيف،المرجع السابؽ ،ص204
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اما بخصكص ما يقاؿ مف اف الخطكة جعمت المرجعية في المفاكضات التي تجرم بيف الطرفيف ىي
لمقكانيف الدكلية ،فيمكننا ىنا أف نقكؿ:
 -1رأل البعض أنو سيككف بإمكاف فمسطيف بعد ىذا القرار اختيار األنظمة االجتماعية كالثقافية
كالسياسية كالتعميمية بحرية ،نظ انر الرتباط حؽ تقرير المصير لمشعكب المكافحة باختيار ىذه الشعكب
النظمتيا المختمفة .1كىنا يمكننا القكؿ اف حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره اعترؼ بو مف قبؿ
الجمعية العامة لألمـ المتحدة منذ بداية سبعينيات القرف الماضي ،كبالتالي فيذا القرار األخير لـ
يضؼ شيئان إلى ىذه النقطة.
 -2نص اتفاؽ اكسمك عمى اف مفاكضات الكضع النيائي ستبنى عمى اساس الق ارريف 242ك338
كالصادريف عف مجمس األمف .كىذا ىكما أشار إليو أيضان قرار الجمعية العامة لالمـ المتحدة بمنح
فمسطيف مركز مراقب غير عضك في 29نكفمبر.2012
 -3لـ يذكر اتفاؽ اكسمك ،كال االتفاقيات الفمسطينية االسرائيمية األخرل ،القرار رقـ "181قرار التقسيـ"
كمرجعية لممفاكضات ،ككذلؾ لـ يذكره قرار منح فمسطيف مركز المراقب غير العضك في
نكفمبر.2012
 -4اتفاقية جنيؼ الرابعة كاجبة التطبيؽ عمى االراضي الفمسطينية المحتمة ،بمكجب ق اررات الجمعية
العامة كمجمس األمف المتعددة عمى مدار سنكات النزاع الفمسطيني االسرائيمي كاالىـ ،بمكجب فتكل
محكمة العدؿ الدكلية بخصكص الجدارفي العاـ  .22004كبالتالي فيي تعد مرجعية لمصراع ،كىذا
معركؼ دكف الحاجة لمقرار األخير.

1
2

ناصيؼ معمـ ،دكلة فمسطيف النجاحات كالمحاذير كميامنا .نشر عمى ككالة معا االخبارية.2012/12/8 ،
نص فتكل محكمة العدؿ الدكلية في العاـ.2004
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 -5مف المفيكـ ،حسب المادة 3/5مف اتفاقية اكسمك ،أف"مفاكضات الكضع النيائي بيف الطرفيف،
ستغطي قضايا متبقية تشمؿ القدس ،الالجئيف ،المستكطنات ،الترتيبات األمنية كالحدكد ،كالعالقات
كالتعاكف .1"....كىنا نجد اف قرار منح فمسطيف مركز المراقب غير العضك ،قد أكد بخصكص ىذه
القضايا عمى ق اررات سابقة لمجمعية العامة كلمجمس االمف ،كتاكيده عمى" التسكية السممية لقضية
فمسطيف كالتي في جممة أمكر ،تؤكد عمى ضركرة انسحاب إسرائيؿ مف االراضي الفمسطينية المحتمة
منذ عاـ ،1967بما فييا القدس الشرقية ،كاعماؿ حقكؽ الشعب الفمسطيني غير القابمة لمتصرؼ ،كفي
مقدمتيا حقو في تقرير المصير كفي إقامة دكلتو المستقمة ،كايجاد حؿ عادؿ لمشكمة الالجئيف
الفمسطينييف كفقا لقرار  194المؤرخ 11كانكف األكؿ عاـ  ،1948كالقؼ الكامؿ لجميع األنشطة
االستيطانية اإلسرائيمية في األرض الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس الشرقية.2
كىنا يمكف القكؿ أف ىذه األسس لـ تذكر كميا في اتفاقية أكسمك ،مع أنيا كانت قد ذكرت في ق اررات
سابقة لمجمعية العامة لألمـ المتحدة ،كبالتالي فإنو يمكف ىنا لمطرؼ الفمسطيني أف يتكئ عمى ىذا
القرار الجديد لمجمعية العمكمية في المفاكضات التي قد تجرم بيف الطرفيف ،لتقكية مكقفو ،خاصة في
مكضكع الالجئيف ،ألف قرار مجمس األمف( ،)242كما ذكرنا سابقان ،كالذم يعد مرجعية في اتفاؽ
اكسمك ،لـ ينص عمى القرار( )194بخصكص عكدة الالجئيف كتعكيضيـ ،كانما تكمـ عف حؿ عادؿ
لقضيتيـ.
المطمب الثاني :المركز القانوني لفمسطين في القانون الدولي بعد االعتراف
إ ّف إقامة دكلة فمسطينية مستقمة كآمنة ،كقابمة لمحياة ،يعد حؽ طبيعي كأساسي لمشعب الفمسطيني،
كيؤمد المجتمع الدكلي التزامو األخالقي كالقانكني المستمر تجاه قضية فمسطيف كتحقيؽ حقكقو غير
1
2

نص اتفاؽ أكسمك.
قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة بمنح فمسطيف مركز مراقب غير عضك.
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القابمة لمتصرؼ ،كأقرت الييئات القانكنية الدكلية ،كالكثائؽ القانكنية كالمعاىدات الدكلية حقكؽ الشعب
الفمسطيني غير القابمة لمتصرؼ ،كحؽ تقرير المصير كاالستقالؿ كالعكدة ،كحقكؽ كثيرة أخرل،
كأصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة ( )14ق ار انر بيذا الشأف ،كحصمت تمؾ الق اررات عمى أغمبية
ساحقة تؤكد عمى حقكؽ الشعب الفمسطيني كالمسؤكلية األخالقية كالقانكنية الدائمة لممجتمع الدكلي
لحماية تمؾ الحقكؽ كتحقيقيا.1
كركز مشركع القرار عمى كضع دكلة مراقب في األمـ المتحدة دكف المساس بالحقكؽ كاإلمتيازات
المكتسبة كدكر كمكانة منظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ لمشعب الفمسطيني ،بمكجب الق اررات
كالممارسة ذات الصمة ،كأكد عمى حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره كاستقاللو في دكلتو
فمسطيف عمى أساس حدكد سنة  ،1967كنص عمى حث جميع الدكؿ كالككاالت المتخصصة
كالمنظمات في نظاـ األمـ المتحدة عمى مكاصمة دعـ كمساعدة الشعب الفمسطيني فغي نيؿ حقو في
تقرير المصير كاإلستقالؿ كالحرية ،كأكد الطمب أف الحراؾ الفمسطيني مف أجؿ الحصكؿ عمى إعتراؼ
دكلي كعضكية في األمـ المتحدة ال يؤثر عمى مكانة منظمة التحرير الفمسطينية بكصفيا الممثؿ
الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني.2
كأف إعتراؼ األمـ المتحدة بفمسطيف ال يغير في حد ذاتو مف القكانيف الداخمية لمنظمة التحرير
الفمسطينية عمى الرغـ مف أف مشركع القرار المقدـ تناكؿ اإلبقاء عمى الكضع التمثيمي لمنظمة التحرير
الفمسطينية ،إال أف ىناؾ مف يرل بعض المخاطر فيما يخص كضع التمثيؿ الفمسطيني ،فمف المعركؼ
كفقا لمقانكف الدكلي أف منظمة التحرير الفمسطينية تمثؿ الشعب الفمسطيني في كافة مناطؽ تكاجده في
1

 -دائرة شؤكف المفاكضات :االعتراؼ بفمسطيف استثمار في السالـ ،منشكرات منظمة التحرير الفمسطينية ،ص ،19

.2012
2

 -كادم ،عبد الكريـ ،كضعية دكلة فمسطيف في االمـ المتحدة عمى ضكء احكاـ القانكف الدكلي ،الحكار المتمدف،
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الداخؿ كالخارج كىك تمثيؿ أكسع كأشمؿ بالنسبة لمفمسطينييف ،كعميو ينبغي التعامؿ بحظر مع مسألة
التمثيؿ لما لذلؾ مف مخاطر قانكنية ،كضماف التمثيؿ ليا كحركة تحرر كطني ألف مفيكـ التمثيؿ ليا
ىك أكسع كأشمؿ مف مفيكـ الدكلة في القانكف الدكلي ،حيث أف القانكف الدكلي كالقانكف الدكلي
يجيز لحركات التحرر الكطني التنازؿ عف أرض أك تبادؿ أرض مع الدكلة المحتمة ،في
اإلنساني لـ نا
حيف أنو أعطى الدكؿ الصالحيات كفقا لمقانكف الدكلي بتبادؿ األراضي ألف ذلؾ يعتبر مف ضمف
اختصاصاتيا.1
فإف الطمب الفمسطيني كاف كاضحا في الحفاظ عمى مكانة كمكاسب منظمة التحرير الفمسطينية
كعميو ّ
كخصص بندا بيذا الخصكص في طمب رفع مكانة فمسطيف في المنظمات الدكلية كأكد عمى ضركرة
منح فمسطيف مركز دكلة مراقب غير عضك في األمـ المتحدة كبخصكص قضية الالجئيف الفمسطينييف
كحؽ العكدة ،ترل منظمة العفك الدكلية في تعميقيا عمى حصكؿ فمسطيف عمى دكلة مراقب بأف
اإلعتراؼ بفمسطيف لف يؤثر عمى المركز كالكضع القانكني لالجئيف ،كىك حؽ مكفكؿ لمكؿ الالجئيف
الفمسطينييف بشكؿ فردم كال يمكف المساس بو سكاء نالت فمسطيف العضكية أـ ال.
كجاء االعتراؼ بفمسطيف كدكلة غير عضك بصفة مراقب دكلة في التكصيؼ القانكني لألمـ المتحدة
بمعنى االعتراؼ بدكلة فمسطيف ككضعيا عمى الخارطة القانكنية مف حيث اعتبارىا دكلة دستكريا
كدكليا ،أم المكاف كالشعب ،كىك انجاز قانكني يزعج كثي ار إسرائيؿ بمعنى أنو اليكـ يمكف لفمسطيف أف
تشارؾ في مجالس األمـ المتحدة كىيئاتيا كأجيزتيا كككاالتيا كأف تنضـ اتفاقات دكلية متعددة األطراؼ
كحتى إلى محاكـ دكلية مثؿ المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة.

1

 -كادم ،عبد الكريـ ،كضعية دكلة فمسطيف في االمـ المتحدة عمى ضكء احكاـ القانكف الدكلي ،الحكار المتمدف،
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إف حصكؿ فمسطيف عمى صفة دكلة مراقب غير عضك منحيا العديد مف التبعات القانكنية كفقا
لمقانكف الدكلي ،تتمثؿ في التحكؿ مف كياف إلى دكلة  ،كتغير المركز القانكني لدكلة فمسطيف يضع حدا
لممزاعـ اإلسرائيمية الف األرض الفمسطينية ىي ارض متنازع عمييا كليست ارض محتمة ،كتأكيد جديد
عمى ق اررات األمـ المتحدة عمى أنيا ارض فمسطينية محتمة منذ العاـ  1967بما فييا القدس الشرقية .
ىذا المركز القانكني لفمسطيف منحيا حؽ المشاركة في المناقشات العامة لمجمعية العامة في األمـ
المتحدة ،ككذالؾ الحؽ في إجراء مداخالت كالمشاركة في رعاية مسكدات ق اررات فييا إشارة إلى دكلة
فمسطيف ،إال أنيا ال تتمتع في الحؽ بالتصكيت في ىيئة األمـ المتحدة .
كما يحؽ لدكلة فمسطيف التمتع بعضكية العديد مف منظمات األمـ المتحدة الدكلية كالككاالت
المتخصصة كالصناديؽ كالبرامج األخرل ،ككذالؾ إمكانية أف تصبح فمسطيف عضك في مجمس حقكؽ
اإلنساف التابع لألمـ المتحدة كليا أف تشارؾ في المنظمات اإلقميمية الحككمية الدكلية األخرل .
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الفصل الثاني

_________________________________________________ 
االثار القانونية لقبول فمسطين دولة غير عضو في القانون الدولي

المبحث االول :االستحقاقات القانونية لدولة فمسطين عمى المستوى الوطني الدولي
يتعيف احيانا عند البحث عما اذا كاف عنصر السيادة متكف ار مف عدمو بالنسبة لمجمكعة مف الناس
تقيـ عمؿ اقميـ معيف ،التمييز بيف السيادة القانكنية كالسمطة الفعمية ،أم بيف السيادة ذاتيا ككضع
قانكني كبيف ممارستيا في مختمؼ مظاىرىا كمركز فعمي فمف االقاليـ ما تتكلى شئكنيا كميا اك بعضيا
دكؿ اجنبية عنيا لكف ذلؾ ال يستتبعو دائما تجرد ىذه االقاليـ مف سيادتيا الخاصة كاندماجيا في ىذه
الدكؿ ،بؿ كثي ار ما يحتفظ االقميـ مع ىذا الكضع بكيانو القانكني كيتمتع بشخصية دكلية مستقمة عف
شخصية الدكلة التي تتكلى امره ،الف عالقة ىذه الدكلة بو تقتصر عمى ممارسة مظاىر السيادة كميا
اك بعضيا ليس اال كىي تمارسيا نيابة عف المجمكعة التي يخصيا االقميـ ال لحسابيا الخاص.

()1



اما السيادة ذاتيا فنظؿ ليذه المجمكعة ما داـ اف االقميـ لـ يضـ نيائيا الى الدكلة االجنبية كينتقؿ الى
ممكيتيا سكاء في صكرة مستعمرة اك كامتداد القميميا االصمي كىذا ىك شأف البالد الكاقعة تحت
الحماية اك المشمكلة بالكصاية فمثؿ ىذه البالد تحتفظ بسيادتيا القانكنية بالرغـ مف تكلي الدكؿ التي
ليا االلكلكية عمييا لكؿ اك بعض مظاىر ىذه السيادة كىي يمكف اف تتمتع تبعا لذلؾ بكصؼ الدكلة
 1ابك ىيؼ ،صادؽ عمي ،القانكف الدكلي العاـ ،منشاة المعارؼ،القاىرة ،1990 ،ص.117
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كبالشخصية الدكلية بما يتبعيا مف حقكؽ غاية ما ىنالؾ انيا ال تستطيع االنفراد بممارسة ىذه الحقكؽ
كاالضطالع بالكاجبات التي تقابمو الف نضجيا السياسي لـ يكتمؿ بعد فتشرؼ عمييا في ذلؾ اك
تعاكنيا اك تنكب عنيا الدكلة المكككؿ الييا امرىا كىذا االشراؼ اك ىذه المعاكنة اك النيابة ال تناؿ مف
شخصيتيا القانكنية كاف كانت تقيد حريتيا في التصرؼ كال يسمح ليا باالستقالؿ بشئكنيا الخاصة
كغيرىا مف البالد االخرل .كمثؿ تمؾ البالد كمثؿ القاصر فكالىما يتمتع بالشخصية القانكنية في دائرة
القانكف الذم يخضع لو كتثبت لو الحقكؽ التي تتبع ىذه الشخصية لكنو ال يككف اىال لممارسة ىذه
الحقكؽ بالكامؿ اال اذا اكتمؿ نضجو كرفعت عنو القيكد.1
كتعد السيادة بما تمثمو مف سمطات تكاجو بو االفراد داخؿ االقميـ ،كذلؾ تكاجو بو الدكؿ في الخارج،
عمى أف يككف مرجع تصرفات الدكلة في مختمؼ شؤكف ارادتيا كحدىا ،كتعبر عف ىذه االرادة الجية
استنادا الى النظاـ السياسي ،كعميو اعتبرت السيادة فيما مضى سمطة
التي تتكلى الحكـ في كؿ دكلة،
ن
مطمقة ال يقيد الدكلة في ممارستيا غير إرادتيا كرغبتيا ،كاستمرت كذلؾ حتى عيد قريب ،ككثير مف
بأف السمطة المطمقة يترتب عمييا نتائج خطيرة مف شأنيا ىدـ قكاعد القانكف الدكلي
القيادات يركف ّ
باكمميا فالدكلة عمى ىذا االعتبار ال يمكف اف تسمـ بكجكد اية قكة اخرل فكؽ ارادتيا ،حتى قكة القانكف
كقكاعد االخالؽ ،كال تقبؿ اف يقؼ في طريؽ مطامعيا أم شيء ،فارادتيا كرغبتيا ىي قانكنيا االعمى،
كيتبع ىذا اف التعيدات التي قد ترتبط بيا ال تمزميا اال بالقدر الذم تريده كاف ليا اف تتحمؿ منيا اك
تخرقيا متى تشاء ،كىنا تختمط فكرة القكة بفكرة الدكلة ،كال يككف ىناؾ دكلة حقيقية اال اذا تكافرت
لدييا القكة المادية الكافية لفرض ارادتيا ،كتحقيؽ كؿ رغباتيا كيتبع ىذا ايضا اف الدكؿ القكية كحدىا

1
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ىي التي يمكف اف تقكـ كتبقى كدكؿ اما الدكؿ الصغيرة فتزكؿ كتبتمعيا الدكؿ الكبيرة اك تسيطر
عمييا.

1

كفمسطيف تقؼ بيف االمـ كالشعكب بقكة القانكف التاريخي ،كاالخالقي كالسياسي ،اماـ القكل
االستعمارية التي ارادت اف تستبدؿ بمكانتيا كرمزيتيا الحضارية التاريخية مدلكال استعماريا دينيا أطمؽ
عميو المستعمركف اسـ "اسرائيؿ" ،فمسطيف تقؼ اماـ ركاية استعمارية تزكيرية عنصرية دينية كاماـ
مقكالت كنظريات االستعمار كاالستشراؽ التمفيقي ،كاماـ اخالؽ التطيير العرقي كممارساتو ،ككقفت
فمسطيف عمى المنبر االممي لتخاطب العالـ مف خالؿ قائد الثكرة الفمسطينية ياسر عرفات" :إنني أعمف
أماـ حضراتكـ( ىنا) كرئيس لمنظمة التحرير الفمسطينية ،كقائد الثكرة الفمسطينية أننا عندما نتحدث عف
آمالنا المشتركة مف أجؿ فمسطيف الغد ،فيي تشمؿ في تطمعانتنا الييكد كافة الذيف يعيشكف اآلف في
فمسطيف كيقبمكف بالتالي العيش منعنا في سالـ كدكف تمييز عمى أرض فمسطيف.....إننا نقدـ لكـ أكرـ
دعكة .أف نعيش في إطار السالـ العادؿ في فمسطيف الديمقراطية ..الحرب تندلع مف فمسطيف كالسالـ
يبدا مف فمسطيف"
القرار الدولي ( )77/11فمسطين (دولة) غير عضو في االمم المتحدة؟
حفمت المسكدة التي تقدمت بيا منظمة التحرير إلى االمـ المتحدة لمحصكؿ عمى مكانة(دكلة) غير
عضك في االمـ المتحدة بمكركث قضائي كقانكني يؤكد الحقكؽ المشركعة لمشعب الفمسطيني كيديف
االجراءات االحتاللية باعتبارىا منافية لمقانكف الدكلي كالقانكف الدكلي االنساني ،كالتي لـ تتحكؿ يكما
الى اجراءات نافذة لكقؼ اسرائيؿ عف اجراءات نافذة لكقؼ اسرائيؿ عف اجراءاتيا التدميرية لألراضي
كبناء عمى ىذه الق اررات ،فإف طمب العضكية
كالمجتمع كالمكركث الثقافي كالحضارم الفمسطيني،
ن
1
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ينتيي الى القكؿ "تأكيد عمى المسؤكلية الدائمة لألمـ المتحدة حكؿ قضية فمسطيف حتى يتـ حميا بشكؿ
اميف كمرض مف جميع جكانبيا ،كتأكيدان عمى حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره كنيؿ استقاللو
في دكلتو عمى أساس حدكد الخامس مف حزيراف."1967

1



كبناء عمى ىذا الطمب الفمسطيني كنتيجة لجمسة الجمعية العامة لالمـ المتحدة رقـ()67/19
بتاريخ( )2012/11/29فقد قررت الجمعية العامة بعد تصكيت  138دكلة لصالح الطمب الفمسطيني
منح فمسطيف صفة الدكلة المراقبة في نظاـ االمـ المتحدة دكف المساس بالحقكؽ المكتسبة كاالمتيازات
لدكر منظمة التحرير كممثؿ لمشعب الفمسطيني بمكجب الق اررات ذات الصمة ،كتعرب الجمعية العامة
عف االمؿ بأف ينظر مجمس االمف بإيجابية إلى الطمب الذم تقدمت بو فمسطيف()2011/9/23
لمحصكؿ عمى العضكية الكاممة في االمـ المتحدة ،ككضعت الكاليات المتحدة ثقميا االستراتيجي الى
جانب اسرائيؿ لحمؿ الفمسطينييف عمى العدكؿ عف ىذا العمؿ السياسي لما لو مف تبعات ترل دكلة
االحتالؿ اف ليا نتائج كارثية عمى مشركعيا االستعمارم في فمسطيف كشرعية كجكدىا السيادم في
االرض العربية.

2

كشرط مسبؽ لقبكؿ إسرائيؿ في األمـ المتحدة ،ألزمت إسرائيؿ نفسيا بشركط كأحكاـ القرار 181
الصادر عف الجمعية العامة كالقاضي بقياـ دكلة فمسطينية .كاعترفت إسرائيؿ أيضان في رسالة كتبيا
رئيس الكزراء الراحؿ إسحؽ رابيف إلى رئيس منظمة التحرير الفمسطينية الراحؿ ياسر عرفات في 9
أيمكؿ  1993بالحقكؽ السياسية لمشعب الفمسطيني كبمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي ككحيد
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أبك صكم ،محمكد ،الكضع الفمسطيني عمى ضكء أحكاـ القانكف الدبمكماسي الدكلي ،سمسمة أكراؽ عمؿ جامعة بير
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نصت الرسالة عمى أف " ...حككمة إسرائيؿ قررت االعتراؼ بمنظمة التحرير
لتمؾ الحقكؽ .كقد ن
الفمسطينية كالممثؿ لمشعب الفمسطيني  ."...كيشكؿ ىذا اإلعالف أحادم الجانب مف إسرائيؿ التزامان
()1

قانكنيان دكليان ليا.


اعترفت إسرائيل بحق الشعب الفمسطيني في تقرير المصير عندما وقعت عمى اتفاقات أوسمو.
جاء اعتراؼ اسرائيؿ بحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير كذلؾ في اعالف المبادئ عاـ ،1993
كذلؾ في االتفاؽ المرحمي فيما يخص الضفة الغربية كقطاع غزة لمعاـ  .1995كيبيف االعالف في
تمييده اف منظمة التحرير ممثؿ الشعب الفمسطيني ،فيما كضح اف اسرائيؿ تعترؼ بالحقكؽ الفمسطينية
الشرعية كالسياسية ،كفي المرحمة االنتقالية يبيف االعتراؼ المتبادؿ بيف الطرفيف ،كتشير كافة
النصكص إلى أف اسرائيؿ تعترؼ بحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير ،كذلؾ في المناطؽ التي
تـ احتالليا في العاـ  ،1967كعميو يمكف القكؿ اف حؽ الفمسطيني في تقرير المصير معترؼ بو دكليا
بشيكد الدكؿ الكبرل عمى االتفاؽ ،كعمييا جميعا االلتزاـ بيذا االعتراؼ ،كاستنادا إلى محكمة العدؿ
الدكلية ،فقد تطكر القانكف الدكلي إلى درجة أصبح فييا مبدأ تقرير المصير لجميع الدكؿ حؽ يتكجب
تطبيقو ،كحكمت المحكمة الدكلية أف إسرائيؿ انتيكت جميع االلتزامات الدكلية المتمثمة "باحتراـ حؽ
()2

الشعب الفمسطيني في تقرير المصير ،كبالتأكيد التزاماتيا األخرل بمكجب القانكف اإلنساني الدكلي".

كدعت المحكمة إلى ضركرة النظر فيما يعيؽ حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيرة بما قامت بو
اسرائيؿ مف بناء جدار الفصؿ العنصرم ،إذ إف الجدار يشكؿ محاكلة إسرائيمية تيدؼ لخمؽ كاقع جديد
1

تكاـ ،دبمكماسية التحرر ،مرجع سابؽ ،ص 29
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يؤدم إلى ضـ أراض معترؼ بيا دكليان الشعب الفمسطيني لممارسة حقو عمييا في تقرير المصير،
يمكف فيـ الرأم االستشارم لممحكمة عمى أنو يحمي الكحدة الجغرافية لألراضي الفمسطينية المحتمة.
كاالعتراؼ بدكلة فمسطيف عمى أساس حدكد عاـ  1967عمؿ يتطابؽ كالقانكف الدكلي كق اررات األمـ
المتحدة ككذلؾ اإلجماع الدكلي بشأف حؿ الدكلتيف بغية الكصكؿ إلى تسكية سممية دائمة لمصراع
الفمسطيني-اإلسرائيمي .كيشكؿ مثؿ ىذا االعتراؼ خطكة سياسية كقانكنية صائبة تتماشى كااللتزامات
القانكنية كالمسؤكليات السياسية المرتبطة بالقضية الفمسطينية.
كلكؿ دكلة ذات سيادة السمطة لالعتراؼ بدكؿ أخرل عبر تبادؿ الرسائؿ الدبمكماسية أك عبر إنشاء
العالقات الدبمكماسية.
كيمكف اعتبار اف الدكلة التي تعمؿ عمى انتياؾ القانكف الدكلي عند اعترافيا بدكلة أخرل ضمت
اراضييا بالقكة كبشكؿ غير قانكني ،كعميو فالدكؿ التي نشأت مف خالؿ االستخداـ غير القانكني لمقكة
عمى النطاؽ الدكلي ال يمكف االعتراؼ بيا كدكؿ حتى لك امتمكت جميع مقكمات الدكلة.

1



كتستكفي فمسطيف جميع المعايير القانكنية إلقامة الدكلة كىي عمى أتـ االستعداد لالنضماـ إلى
المجتمع الدكلي ،فيي مؤىمة لتصبح دكلة بمكجب معاىدة مكنتيفيديك حكؿ حقكؽ الدكؿ ككاجباتيا،
كالتي تبيف حقكؽ الدكؿ ككاجباتيا المبنية عمى معايير إقامة الدكلة ،ككفقان إلى المعاىدة يتكجب عمى
الدكلة أف تمتمؾ )1( :سكاف دائميف؛ ( )2منطقة جغرافية محددة؛ ( )3حككمة؛ ك( )4قدرة إلقامة
عالقات مع دكؿ أخرل .كتيدؼ ىذه المعايير إلى إظيار ما إذا كانت كحدة جغرافية معينة تمتمؾ
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"الفعالية" الالزمة كي تعمؿ ككياف مستقؿ يحكـ ذاتو .كعمى الرغـ مف ىذه المعاييرتكثر الحاالت التي
1

تـ فييا االعتراؼ بدكؿ لـ تستكفي ىذه الشركط أك المتطمبات .
ّ
مف أىـ المبادئ معاىدة مكنتيفيديك التي تصب في صالح االعتراؼ بالدكلة ىي دعـ ممارسة الحؽ في
تقرير المصير ،ذلؾ اذا ما تـ االعتراؼ بيا دكليان ككياف عمى أنو كحدة جغرافية يعيش عمييا سكاف
يمارسكف حقيـ في تقرير المصير كاالستقالؿ ،تنخفض درجة الفعالية التي يحتاجيا ىذا الكياف إلقامة
الدكلة  ،كنخمص إلى اف دكلة فمسطيف تتأىؿ كي تصبح دكلة كفقان إلى معايير المعاىدة:
• اف يتـ االعتراؼ بالشعب الفمسطيني دكليان بأنو شعب لو الحؽ في تقرير المصير داخؿ دكلة خاصة
بو.
• اف األراضي المحتمة عاـ  1967بما في ذلؾ القدس الشرقية تعد أراض جغرافية محددة كما تكضح
محكمة العدؿ العميا حيث يعيش فييا سكاف دائمكف ليـ حؽ تقرير المصير.
• اف القانكف الدكلي ال يتطمب االتفاؽ عمى حدكد الدكلة قبؿ االعتراؼ بيا ،بعض حدكد إسرائيؿ كاليند
كالصيف ،تبقى غير محددة لكف ىذا لـ يمنع مف اعتراؼ الدكؿ األخرل بيا.
• اف تممؾ دكلة فمسطيف المقدرة إلقامة عالقات دكلية ،كقد اعترفت بيا أكثر مف  121دكلة كىي
نشطة مف ناحية العالقات الدبمكماسية مع الكثير مف الدكؿ
• كما اف فمسطيف دكلة عضك في اغمب المنظمات الدكلية بما في ذلؾ حركة عدـ االنحياز ،كمجمكعة
اؿ ، 77كجامعة الدكلة العربية ،كمجمس الكحدة االقتصادية العربية ،كصندكؽ النقد العربي ،كالبنؾ
العربي لمتنمية االقتصادية في أفريقيا ،كالصندكؽ العربي لمتنمية االجتماعية كاالقتصادية ،كمنطقة
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التجارة العربية الحرة الكبرل ،كمنظمة المؤتمر اإلسالمي  ،كبنؾ التنمية اإلسالمي ،كالمجنة االقتصادية
كاالجتماعية لغرب آسيا .
كعميو فإف استمرار االحتالؿ يعمؿ عمى اعاقة تطكر كبناء مؤسسات الدكلة الفمسطينية ،كىذا يعارض
القانكف الدكلي الذم يرل باف لمشعب الفمسطيني حؽ تقرير المصير ،كلو كافة الحقكؽ في الدكلة
الفمسطينية عمى البقعة الجغرافية في المنطقة التي تـ احتالليا مف قبؿ اسرائيؿ في العاـ  ،1967كككف
فمسطيف عضك في الكثير مف المنظمات الدكلية ،كتمارس حقيا الدبمكماسي ،كليا الكثير مف االنصار
عمى مستكل العالـ ،كتقؼ معيا نصكص القانكف الدكلي ،فال بد مف انياء االحتالؿ كقياـ الدكلة.
كتخمص الباحثة إلى اف دكلة فمسطيف كاستنادا إلى المادة  )1(4مف ميثاؽ األمـ المتحدة تنص عمى
أف "العضكية في األمـ المتحدة مفتكحة أماـ جميع الدكؿ األخرل المحبة لمسالـ التي تقبؿ بالمتطمبات
التي يحتكييا الميثاؽ الحالي كأيضان،

كيمكف لدكلة فمسطيف أف تككف قادرة كمستعدة لتنفيذ تمؾ

المتطمبات كالكاجبات".
كعبرت فمسطيف عف التزاميا بيذا الميثاؽ في إعالف االستقالؿ في العاـ  .1988كالذم ينص عمى
"االلتزاـ بأىداؼ كمبادئ األمـ المتحدة ،كباإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،كبسياسة كمبادئ عدـ
االنحياز" .كما عبرت دكلة فمسطيف في اإلعالف عف رفضيا "التيديد أك استخداـ القكة كالعنؼ
كالتخكيؼ بيدؼ إضعاؼ التكامؿ الجغرافي لدكلة فمسطيف كاستقالليا السياسي أك ألية دكلة أخرل".
كما عبرت دكلة فمسطيف عف رفضيا "جميع أشكاؿ اإلرىاب بما في ذلؾ إرىاب الدكلة" .كقبمت دكلة
فمسطيف أيضان جميع االلتزامات الكاردة في معاىدة جنيؼ الرابعة لمعاـ  1949كالئحة الىام لمحرب
البرية لمعاـ

 .1917
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المبحث الثاني :احقية دولة فمسطين باالنضمام لممعاىدات الدولية والوكاالت المتخصصة التابعة
لالمم المتحدة
بعد كصكؿ فمسطيف الى مراكز قانكنية متقدمة حققت فمسطيف إنجا انز دكليان كذلؾ باالنضماـ لمعديد مف
المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية كعمى رأسيا مجمس األمف" ،كفي 2014/4/11ـ أعمف المجمس الفدرالي
السكيسرم ،الجية الكديعة التفاقيات جنيؼ األربع كبركتكككالتيا ،عف قبكؿ فمسطيف طرفان ساميان في
اتفاقيات جنيؼ األربع كبركتكككليا اإلضافي األكؿ ،كذلؾ بناء عمى الطمب الذم تقدمت بو فمسطيف
مؤخ انر بعد تكقيع الرئيس محمكد عباس عمى طمبات باالنضماـ إلى  15اتفاقية دكلية".

1

اف أىمية االنضماـ الى ىذه االتفاقيات جاءت لترسيخ الشخصية القانكنية لمدكلة الفمسطينية بصفتيا
عضكا مراقبا في االمـ المتحدة ،كلتعزيز ىذه الشخصية مف النكاحي القانكنية ،السياسية كالدكلية
كلمحفاظ عمى الزخـ كالتضامف الدكلي ،كتكريس سيادتو عمى مكارده الطبيعية كحدكده الجغرافية،
كالبحرية ،كالتأكيد عمى اعتبار حؽ فمسطيف السيادم في استغالؿ مكاردىا كفقا لسياستنا البيئة
كاإلنمائية
.كما اف االستراتيجية الفمسطينية كاف نظرت الى بعد بناء الدكلة الفمسطينية كتعزيز مؤسساتيا مف
خالؿ اتساؽ عمؿ ىذه المؤسسات مع المعاييرالدكلية ،كالتزاميا باحكاـ االتفاقيات متعددة األطراؼ.



1

حنا عيسى ،األثر القانكني إلنضماـ فمسطيف لإلتفاقيات الدكلية،

http://www.ppp.ps/ar_page.php?id=11ff913y18872595Y11ff913
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مطمب أول :مجمس األمن الدولي
اىتـ النظاـ الداخمي لمجمس األمف الدكلي بمسألة قبكؿ أعضاء جدد في األمـ المتحدة ،كتناكؿ النظاـ
ّأنو يجب عمى كؿ دكلة ترغب في االنضماـ إلى المنظمة الدكلية تقديـ طمب إلى األميف العاـ لألمـ
المتحدة .كنصت المادة ( )58منو عمى أنو “تقدـ كؿ دكلة ترغب في عضكية األمـ المتحدة إلى
يحا مثبتنا في كثيقة رسمية يفيد أنيا تقبؿ بااللتزامات الكاردة في
طمبا يتضمف تصر ن
األميف العاـ ن
الميثاؽ " ،كمف اجؿ اف تصبح الدكؿ اعضاء في مجمس االمف عمييا اف تمتزـ بما جاء في ىذه
المادة.1
كنمحظ أف أكؿ الشركط ىك الشرط اإلجرائي مف خالؿ تقديـ الطمب ،عمى اف يحتكم عمى شركط
يحا باقرار االلتزاـ بميثاؽ األمـ المتحدة.
االنضماـ إلى األمـ المتحدة كذلط ضمف كثيقة رسمية ،كتصر ن
أما الخطكة التالية فتمثمت في اإلجراءات المتبعة بعد تقديـ طمب االنضماـ إلى األمـ المتحدة ،كالذم
عبر عنو النظاـ الداخمي بكجكب عرض األميف العاـ لمطمب عمى المجنة المكمفة بقبكؿ األعضاء
الجدد ،كىي لجنة مف ثالث لجاف دائمة لمجمس األمف ،كفييا ممثالن عف جميع الدكؿ األعضاء في
فكر بعرض طمب
مجمس األمف ،كنصت المادة ( )59عمى أنو( :يقكـ األميف العاـ لألمـ المتحدة نا
العضكية عمى الممثميف في مجمس األمف .كما لـ يقرر مجمس األمف غير ذلؾ ،يحيؿ الرئيس الطمب
إلى لجنة تابعة لمجمس األمف ،كيقصد بيا لجنة قبكؿ األعضاء الجدد ،يمثؿ فييا كؿ عضك في
مجمس األمف.2

 -1الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف :فمسطيف كعضكيتيا كدكلة في األمـ المتحدة ،ص  ،22سمسمة تقارير قانكنية ،راـ
اهلل – فمسطيف.2011 ،

 -2الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف ،مرجع سابؽ ،ص .22
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كتقكـ ىذه المجنة بالبحث في أم طمب يحاؿ إلييا ،ثـ تقكـ بابالغ المجمس النتائج التي تكصمت إلييا
حكؿ الطمب ،كذلؾ قبؿ انعقاد الدكرة العادية لمجمعية العامة بحكالي خمسة كثالثيف يكما ،أك في حاؿ
الدعكة إلى عقد دكرة استثنائية لمجمعية العامة ،بما ال يقؿ عف أربعة عشر يكما قبؿ انعقاد مثؿ ىذه
الدكرة .كمف الجدير بالذكر أف الجمعية العامة لألمـ المتحدة قد عقدت أكثر مف عشر جمسات طارئة
في أغمبيا تتعمؽ بفمسطيف.1
عضكا بدراسة الطمب المقدـ ليا،
كيمي تقديـ الطمب مف الجمعية العامة قياـ المجنة المككنة مف ()15
ن
كبحث قدرة الدكلة بالكفاء بااللتزامات المنصكص عمييا في ميثاؽ األمـ المتحدة .كتككف التكصية
إيجابية إذا ما قبؿ مجمس األمف الدكلي انضماـ الدكلة ،كيقدـ تقري انر لمجمعية العامة بذلؾ .كنصت
المادة ( )61مف النظاـ الداخمي عمى( :يقرر مجمس األمف ما إذا كانت الدكلة صاحبة طمب العضكية
ىي ،في تقديره ،دكلة محبة لمسمـ ،كقادرة عمى الكفاء بااللتزامات المنصكص عمييا في الميثاؽ كراغبة
في ذلؾ ،كمف ثـ ما إذا كاف يكصي بقبكؿ الدكلة صاحبة الطمب في العضكية ،فإذا أكصى مجمس
األمف بقبكؿ الدكلة صاحبة الطمب في العضكية ،كاف عميو أف يرسؿ التكصية إلى الجمعية العامة
مشفكعة بمحضر كامؿ لممناقشة) ،يمي ذلؾ قياـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة بالتصكيت عمى
انضماـ الدكلة الجديدة إلى األمـ المتحدة.
كنصت المادة نفسيا عمى أنو في حاؿ رفض مجمس األمف الدكلي قبكؿ العضكية ،كجب عميو تقديـ
تقرير بذلؾ في كمتا الحالتيف ،سكاء الرفض أك تأجيؿ النظر فييا ،حيث جاء ،كاذا لـ يكص مجمس
األمف بقبكؿ الدكلة صاحبة الطمب في العضكية أك أجؿ النظر في طمبيا ،كاف عميو أف يقدـ إلى

 -1حنا عيسى ،األثر القانكني إلنضماـ فمسطيف لإلتفاقيات الدكلية،
http://www.ppp.ps/ar_page.php?id=11ff913y18872595Y11ff913
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مشفكعا بمحضر كامؿ لممناقشة .كىنا نالحظ أف مجمس األمف الدكلي
ير خاصًّا
الجمعية العامة تقر نا
ن
سمبا.
ممزـ بتقديـ تقرير في كمتا الحالتيف سكاء
إيجابا أـ ن
ن
كيقكـ مجمس االمف بتقديـ تكصياتو قبؿ انعقاد الدكرة العادية لمجمعية العامة كذلؾ لضماف نظر
الجمعية العامة في تكصيتو في الدكرة التي تمي تقديـ الطمب ،كيقدـ مجمس االمف التكصيات قبؿ
( )35يكما مف انعقاد الدكرة العادية ،كقبؿ ( )4اياـ مف انعقاد الدكرة االستثنائية ،كلو اف يقرر تقديـ
التكصية في ظركؼ خاصة حتى بعد انتياء االجميف المقرريف سابقا ،كعميو يككف مجمس األمف الدكلي
اعطي الحؽ في تجاكز األجميف المحدديف مف ناحية المدة القانكنية مف اجؿ تقديـ تكصيتو بخصكص
قبكؿ عضكية دكؿ في األمـ المتحدة.1
يتفؽ االعتراؼ بدكلة فمسطيف مع المعايير التي قبميا المجتمع الدكلي مف أجؿ حؿ الصراع
الفمسطيني-اإلسرائيمي.
"كيدعـ االعتراؼ بدكلة فمسطيف الحؿ القائـ عمى أساس الدكلتيف كىك يتفؽ مع المعايير التي قبميا
المجتمع الدكلي كأساس لحؿ سممي لمصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي .كتشمؿ ىذه المعايير رسـ حدكد
دكلة فمسطيف عمى أساس خطكط  1967مع إمكانية إجراء تبادؿ طفيؼ في األراضي متفؽ عميو
كمماثؿ في القيمة كالمثؿ .كقد أفصح عف ىذا التفاىـ مؤخ انر الرئيس األمريكي باراؾ أكباما :تعتقد
الكاليات األمريكية أنو ينبغي أف يتمخض عف المفاكضات دكلتيف مع حدكد فمسطينية دائمة مع
إسرائيؿ كاألردف كمصر ،كحدكد إسرائيمية دائمة مع فمسطيف .كينبغي أف تستند حدكد إسرائيؿ كفمسطيف
إلى خطكط  1967مع تبادؿ في األراضي يتفؽ عميو الطرفاف ،كي يتـ إقامة حدكد آمنة لمدكلتيف.
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كينبغي أف يككف لمشعب الفمسطيني الحؽ في حكـ أنفسيـ كتحقيؽ قدراتيـ داخؿ دكلة ذات سيادة
تتمتع بالتكاصؿ

الجغرافي" .1

كتدعـ خارطة الطريؽ كالتي صادؽ عمييا مجمس األمف المعايير التي تستند إلى إنسحاب القكات
اإلسرائيمية مف األراضي الفمسطينية المحتمة ككضع نياية لالحتالؿ الذم بدأ في العاـ  .1967كقد أكد
االتحاد األكركبي أيضان عمى أف حدكد فمسطيف كاسرائيؿ يجب أف تستند إلى خطكط عاـ  1967مع
إمكانية االتفاؽ المتبادؿ عمى تبادؿ األراضي .كتتضمف مبادرة السالـ العربية لمعاـ  2112التي
صادقت عمييا  22دكلة عربية ك 57دكلة إسالمية مف منظمة الدكؿ اإلسالمية كأيضا مجمس األمف،
دعكة لالنسحاب اإلسرائيمي الكامؿ مف األراضي المحتمة منذ عاـ  1967كتنفيذ القرار  242الصادر
عف مجمس األمف ك"إقامة دكلة فمسطينية مستقمة كذات سيادة عمى االراضي الفمسطينية المحتمة منذ 4
حزيراف/يكنيك  1967في الضفة الغربية كقطاع غزة مع القدس الشرقية عاصمة ليا.

2

كاالنضماـ لمجمس االمف لو الكثير مف االثار عمى الجانب القانكني ،إذ يمنح فمسطيف الشخصية
القانكنية الكاممة كدكلة بمكجب القانكف الدكلي ،كسيسمح ليا أف تككف طرفان في غالبية المعاىدات
الدكلية بما في ذلؾ معاىدات جنيؼ االربعة ،نظاـ ركما األساسي لمحكمة الجنايات الدكلي ،معاىدة
القضاء عمى كافة التمييز ضد المرأة الخ...كحيث أف فمسطيف حصمت عمى العضكية في اليكنسكك
تصبح بالتالي مؤىمة لألنضماـ ليذه المعاىدات كمف بينيا :اإلتفاقية الدكلية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ
التمييز العنصرم كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية.

 .1عريقات ،صائب ،االسس القانكنية الداعمة لالعتراؼ بالدكلة الفمسطينة ،جريدة الحياة الجديدة ،عدد ،5701
 ،2011/9/17ص9
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المطمب الثاني :الجمعية العامة وقبول أعضاء ُجدد في األمم المتحدة:
نص النظاـ الداخمي لمجمعية العامة عمى أف كؿ دكلة تريد االنضماـ إلى األمـ المتحدة كجب عمييا
متضمنا أف الدكلة تقبؿ جميع االلتزامات الكاردة في ميثاؽ األمـ المتحدة حيث جاء
تقديـ طمب بذلؾ
ن
طمبا
في نص المادة ( )134أنو “تُقدـ كؿ دكلة ترغب في عضكية األمـ المتحدة إلى األميف العاـ ن
يحا مثبتنا في كثيقة رسمية ُيفيد أف الدكلة المعنية تقبؿ بااللتزامات الكاردة في الميثاؽ”.
يتضمف تصر ن
كااللتزامات الكاردة في الميثاؽ يجب عمى جميع الدكؿ األعضاء كالدكؿ التي تريد أف تصبح أعضاء
في األمـ المتحدة االلتزاـ بيا.1
أكجب النظاـ الداخمي عمى األميف العاـ أف بتبميغ كارساؿ نسخة إلى الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة
ألف ىناؾ دكلة جديدة طمبت االنضماـ لألمـ المتحدة ،كيسند إلى االميف العاـ تبميغ الدكؿ ،كيجب أف
عضكا حاليًّا ،كذلؾ استنادا إلى
يصؿ ىذا التبميغ إلى جميع الدكؿ األعضاء البالغ عددىا ()193
ن
نص المادة ( )135كالتي تنص عمى أنو “ ُيرسؿ األميف العاـ ،لمعمـ ،نسخة مف الطمب إلى الجمعية
العامة ،أك إلى أعضاء األمـ المتحدة إذا لـ تكف الجمعية منعقدة”.2
كيحتاج اعتماد الدكلة إلى تكصية ايجابية مف مجمس األمف الدكلي ،كيككف دكر الجمعية العامة فحص
ما إذا كانت الدكلة محبة لمسالـ كقادرة عمى الكفاء بالتزاماتيا ،اـ ال كذلؾ استنادا إلى نص المادة
( )136كالتي كضحت أنو “إذا أكصى مجمس األمف بقبكؿ الدكلة صاحبة الطمب في العضكية ،تنظر
الجمعية العامة في مسألة ما إذا كانت صاحبة الطمب دكلة محبة لمسمـ ،قادرة عمى الكفاء بااللتزامات

 -1الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف ،مرجع سابؽ ،ص .24
 -2أبك صكم ،مرجع سابؽ ،ص15
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المصكتيف في
المنصكص عمييا في الميثاؽ كراغبة فيو ،ثـ تبت بأغمبية ثمثي األعضاء الحاضريف
ّ
طمب العضكية الذم قدمتو.1
كاذا ما كاف الرد سمبيا مف مجمس األمف حينيا يحؽ لمجمعية العامة إعادة دراسة التقرير المقدـ مف
المجمس دراسة كاممة ثـ تعمؿ عمى تقديـ تقرير كامؿ مف الجمعية العامة إلى مجمس األمف الخذ
تكصية بخصكص ىذا الطمب ،كذلؾ استنادا إلى نص المادة ( )137مف النظاـ الداخمي لمجمعية
العامة أنو “إذا لـ يكص مجمس األمف بقبكؿ الدكلة صاحبة الطمب في العضكية أك أجؿ النظر في
طمبيا ،فممجمعية العامة ،بعد أف تدرس التقرير الخاص لمجمس األمف دراسة كافية ،أف تُعيد الطمب إلى
المجمس كمعو محضر كامؿ لمناقشتو في الجمعية ،كذلؾ لمنظر فيو مف جديد كتقديـ تكصية أك تقرير
بشأنو” .كفي حالة القبكؿ نصت المادة ( )138عمى أنو “ُيعمـ األميف العاـ الدكلة صاحبة الطمب بقرار
الجمعية العامة .كاذا قُبؿ الطمب ،يبدأ نفاذ العضكية مف التاريخ الذم تتّخذ فيو الجمعية العامة قرارىا
في الطمب”.2
كال يمكف لمجمعية العامة لالمـ المتحدة اف تقدـ أم تكصية فيما يتعمؽ بمجمس االمف في حاؿ إبقاء
مجمس األمف الدكلي طمب العضكية قيد البحث ،كذلؾ لما نصت المادة ( )12مف ميثاؽ األمـ المتحدة
عمى أنو “عندما يباشر مجمس األمف ،بصدد نزاع أك مكقؼ ما ،الكظائؼ التي رسمت في الميثاؽ،
فميس لمجمعية العامة أف تقدـ أية تكصية في شأف ىذا النزاع أك المكقؼ إال إذا طمب ذلؾ منيا مجمس
األمف”.3


1

 -الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف ،مرجع سابؽ ،ص .25

 -2أبك صكم ،مرجع سابؽ ،ص15
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المبحث الثالث :مدى موائمة التشريعات الوطنية الفمسطينية مع المعاىدات الدولية
اف التشريعات الفمسطينية كالتي تـ تشريعيا عند قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية ،كالنظاـ االساسي،
التشريعات المختمفة كالمتعمقة بحماية البيئة ،كحماية االثار ،كحماية الممتمكات الثقافية ،اضافة الى
تشريعات العقكبات كالمراة كاالنتخابات كمختمؼ التشريعات التي نشرتيا مجمة الكقائع الفمسطينية في
اعدادىا المختمفة ،كالتي صادؽ المجمس التشريعي عمييا ،كاخذت قكة القانكف ،ىذه التشريعات جاءت
استنادا الى القانكف الدكلي ،كالى القانكف الدكلي االنساني لحقكؽ االنساف ،كاستمدت مادتيا مف
القكانيف العربية كالعالمية ذات العالقة بالمكضكع المراد التشريع بو.
كككف المدرسة الفمسطينية التشريعية حديثة المنشأ باعتبار كقكع فمسطيف تحت االحتالؿ االسرائيمي،
فإف حجـ التشريعات الصادرة عف المشرع الفمسطيني قد يككف قميال ،كلكف ىذه التشريعات استندت الى
اسس قانكنية ،يمكف مف خالليا اعتبار فمسطيف ممتزمة بالقكانيف الدكلية في مجاالت شتى.
كخالؿ ثالث مطالب سيتـ ذكر نماذج حكؿ بعض القكانيف الدكلية التي التزمت التشريعات الفمسطينية
بيا ،ككانت متطابقة مع القكانيف الدكلية.
المطمب االول :الحماية البيئة
ٍ
يعد إعالف ستككيكلـ لسنة  1972لحماية البيئة كالذم رأل النكر بعد جك ٍ
كمباحثات حثيثة
الت طكيمة
ٍ
كلقاءات عديدة في بداية السبعينيات مف القرف الماضي ،كأكؿ اتفاقية دكلية لحماية البيئة .كقد جاء في
مقدمة ىذا االعالف أف" :حماية البيئة لـ تعد شأنا محميان بؿ ىي ظاىرة عبر كطنية تمس كؿ
المجتمعات كاالقتصادات ،مما يجعؿ التعاكف الدكلي عمى حمايتيا أم انر ضركريان".

1

اعالف ستككيكلـ لعاـ .1972
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1

تبع ذلؾ إصدار العديد مف التشريعات الكطنية كالدكلية المتعمقة بحماية البيئة ،فالتعدم عمى البيئة
أصبح مع الكقت الظاىرة األكثر أرقان عمى المستكل الكطني كالدكلي ،لما ليا مف آثار سمبية عمى
جميع مناحي الحياة االنسانية ،فاجتيد المشرع الكطني كالدكلي في خمؽ النصكص الصالحة لمكافحة
كؿ اعتداء عمى البيئة .فمف ىذه التشريعات ما كاف ليا األثر المباشر في حماية البيئة ،كمنيا ما كاف
تأثيره غير مباشر كمنيا ما كاف عامان كمنيا ما كاف خاصان.
في المقابؿ اكلت السمطة الفمسطينية اىتمامان بحماية البيئة كبالتحديد أُثيرت قضية حماية البيئة في
الفضاء الفمسطيني ألكؿ مرة منذ مجيء السمطة الفمسطينية عاـ 1994ـ إلى الضفة الغربية كقطاع
غزة.

1

كنجد اف القانكف رقـ ( )7لسنة  1999ىك اإلطار القانكني العاـ بشأف البيئة كالذم نظـ الحقكؽ
كالكاجبات في مجاؿ حماية البيئة ،كذلؾ نصت المادة ( )33مف القانكف األساسي الفمسطيني عمى
أىمية الحفاظ عمى البيئة الفمسطينية " البيئة المتكازنة النظيفة حؽ مف حقكؽ االنساف كالحفاظ عمى
البيئة الفمسطينية كحمايتيا مف اجؿ أجياؿ الحاضر كالمستقبؿ مسؤكلية كطنية ".

2

اما القانكف الفمسطيني رقـ ( )7لسنة  1999فكاف مف أىـ أىدافو الحفاظ عمى البيئة الفمسطينية
كيظير ذلؾ جميان في نص المادة ( " )2ييدؼ ىذا القانكف إلى ما يمي:3
( )1حماية البيئة مف التمكث بكافة صكره كأشكالو المختمفة.
( )2حماية الصحة العامة كالرفاه االجتماعي.
( ) 3إدخاؿ أسس حماية البيئة في خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية كتشجيع التنمية المستدامة
لممصادر الحيكية بما يراعي حؽ األجياؿ القادمة.
- 1قانكف حماية البيئة رقـ ( )7لسنة  1999صدر بمدينة غزة بتاريخ.1999/12/28 :

2
3

القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة .2003
القانكف الفمسطيني رقـ ( )7لسنة  1999بشأف حماية البيئة صدر بمدينة غزة بتاريخ.1999/12/28 :
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( )4الحفاظ عمى التنكع البيكلكجي كحماية المناطؽ ذات الحساسية البيئية كتحسيف المناطؽ التي
تضررت مف الناحية البيئية.
( )5تشجيع جمع كنشر المعمكمات البيئية المختمفة كزيادة الكعي الجماىيرم بمشاكؿ البيئة.
كقد أكد قانكف حماية البيئة الفمسطيني عمى التزاـ فمسطيف بالمكاثيؽ كالصككؾ الدكلية المعنية بحماية
البيئة في المادة ( )76حيث نصت عمى انو" :كفقان ألحكاـ القانكف تعتبر المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية
أك اإلقميمية كأحكاـ الييئات الدكلية التي تككف فمسطيف طرفان فييا أك أم قكانيف أخرل متعمقة بالبيئة
سارية المفعكؿ في األراضي الفمسطينية جزءان مكمالن ليذا القانكف ما لـ ينص صراحة عمى خالؼ
ذلؾ".
كرغـ ذلؾ لـ يكف لفمسطيف القدرة الكاممة لمسيطرة عمى البيئة كحمايتيا بالكامؿ ،كتحديدان السيطرة عمى
السياسة االقتصادية كمكارد الرزؽ كالمكارد الطبيعية كالحدكد ،فستبقى التنمية المستدامة ام انر صعب
المناؿ ،حيث إف األمف البيئي في األراضي الفمسطينية المحتمة ميدد بمخاطر عديدة ،يظير ذلؾ جمي نا
في ظؿ غياب االستقاللية في إدارة المكارد الطبيعية ،كالذم بدكره يخمؽ حالة مف انعداـ األمف البيئي.
لقد سعت األمـ المتحدة إلى كضع منظكمة قانكنية تمثؿ الركيزة األساسية لمقانكف الدكلي البيئي،
كأصبح حؽ الفرد في العيش في بيئة نظيفة مف الحقكؽ األساسية لإلنساف ،كبصكرة عامة تتضمف
()1

حقكؽ اإلنساف البيئية المبادئ األساسية التالية:



كالحؽ في بيئة آمنة كمالئمة تضمف الصحة كالسالمة لألجياؿ الحالية ،دكف االنتقاص مف حقكؽ
األجياؿ المستقبمية .كيتضمف ذلؾ الحؽ في التخمص مف التمكث كالتدىكر البيئي كأية نشاطات تؤثر
سمبان عمى الحياة كالصحة العامة كمستكل المعيشة كالرفاه.
1

ابك فارة ،سعيد ،التشريعات الفمسطينية لحماية البيئة في ضكء القانكف الدكلي لمبيئة المكاءمات التشريعية ،مؤتمر

القانكف الدكلي كالسياسات الكطنية في جماية المكارد الطبيعية في فمسطيف ،مجمة جامعة فمسطيف ،2015 ،ص.21
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الحؽ في استخداـ المكارد الطبيعية مف خالؿ تحقيؽ العدالة كالمساكاة لجميع المكاطنيف ،ككذلؾ عدـ
االنتقاص مف حقكؽ األجياؿ المقبمة ،كأيضان عدـ تعريض المككنات الطبيعية لالستنزاؼ كالتدىكر
كالتمكث.
كذلؾ المشاركة الفاعمة في التخطيط كصنع الق اررات فيما يتعمؽ بالتخطيط البيئي كالتنمكم ،كيضمف
ذلؾ الحؽ في التمتع بالممتمكات الشخصية ،كتمقي المساعدة في الكقت المناسب في حاالت الككارث
الناجمة عف ظركؼ طبيعية أك بشرية .التأكيد عمى أف كافة النشاطات التنمكية قد تـ تخطيطيا
كتنفيذىا بمكاصفات تتالءـ كالمعايير البيئية ذات العالقة بحياة اإلنساف كصحتو.
كبيذا نرل اف التشريعات الفمسطينية حاكلت اف تككف مكائمة لمتشريعات الدكلية فيما يخص البيئة كلكف
عدـ السيطرة الفمسطينية الكاممة ال يمكف دكلة فمسطيف مف الحفاظ عمى البيئة كما ىك مطمكب دكليا،
ككما نصت عمى ذلؾ الق اررات الخاصة بالبيئة كالصادرة عف االمـ المتحدة.
كتستطيع فمسطيف مف خالؿ االعتراؼ بيا كدكلة غير عضك اف تخاطب المنظمات الدكلية المسؤكلة
عف حماية البيئة كرفع التقارير ليا مف أجؿ الحد مف انتياؾ االحتالؿ االسرائيمي لمبيئة الفمسطينية
كتمكيثيا ،كدفف النفايات الخطرة النككية كغيرىا في االراضي الفمسطينية مما يشكؿ انتياكا صارخا
المطمب الثاني :حقوق الطفل
اما فيما يتعمؽ بحقكؽ الطفؿ الفمسطيني فقد جاءت التشريعات مكائمة كمناسبة لمتشريعات الدكلية،
()1

حيث ضمف القانكف االساسي الفمسطيني الحريات العامة ،كذلؾ في المادة ( )10مف القانكف

كالذم

نص عمى "حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ممزمة ككاجبة االحتراـ ،كتعمؿ السمطة الكطنية الفمسطينية
دكف إبطاء عمى االنضماـ إلى اإلعالنات كالمكاثيؽ اإلقميمية كالدكلية التي تحمي حقكؽ اإلنساف.
1

القانكف االساسي المعدؿ لسنو  ،2003المادة 10
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كاف كانت اتفاقية حقكؽ الطفؿ نصت في المادة ( )21عمى حؽ التبني ،كما يأتي:

()1

" تضمف أال تصرح بتبني الطفؿ إال السمطات المختصة التي تحدد ،كفقا لمقكانيف كاإلجراءاتالمعمكؿ بيا كعمى أساس آؿ المعمكمات ذات الصمة المكثكؽ بيا ،أف التبني جائز نظ ار لحالة الطفؿ
فيما يتعمؽ بالكالديف كاألقارب كاألكصياء القانكنييف كأف األشخاص المعنييف ،عند االقتضاء ،قد أعطكا
عف عمـ مكافقتيـ عمى التبني عمى أساس حصكليـ عمى ما قد يمزـ مف المشكرة،
تعترؼ بأف التبني في بمد آخر يمكف اعتباره كسيمة بديمة لرعاية الطفؿ ،إذا تعذرت إقامة الطفؿ لدمأسرة حاضنة أك متبنية ،أك إذا تعذرت العناية بو بأم طريقة مالئمة في كطنو،
تضمف ،بالنسبة لمتبني في بمد آخر ،أف يستفيد الطفؿ مف ضمانات كمعايير تعادؿ تمؾ القائمة فيمايتعمؽ بالتبني الكطني(،د )تتخذ جميع التدابير المناسبة آم تضمف ،بالنسبة لمتبني في بمد آخر ،أف
عممية التبني ال تعكد عمى أكلئؾ المشارآيف فييا بكسب مالي غير مشركع،
 تعزز ،عند االقتضاء ،أىداؼ ىذه المادة بعقد ترتيبات أك اتفاقات ثنائية أك متعددة األطراؼ،كتسعى ،في ىذا اإلطار ،إلى ضماف أف يككف تبنى الطفؿ في بمد آخر مف خالؿ السمطات أك
الييئات المختصة".
كىك غير مكجكد في القانكف الفمسطيني ،الذم يستند إلى الشريعة االسالمية كالتي حرمت التبني ،كلكف
يمكف معالجة ذلؾ مف خالؿ الكفالة ،كالتي اباحيا االسالـ ،كذكرت في نص المادة ( )20مف اتفاقية
حقكؽ الطفؿ

1

اتفاقية حقكؽ الطفؿ الصادرة عف االمـ المتحدة ،1990 ،المادة (.)21
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كىذا يعني انو في مجاؿ حقكؽ الطفؿ يمكف القكؿ اف حماية االطفاؿ كاعطائيـ الحرية كالمحافظة
عمييـ تتناسب مع التشريعات كالقكانيف الدكلية ،كلكف كجكد فمسطيف تحت االحتالؿ ادل إلى عدـ قدرة
دكلة فمسطيف عمى حماية االطفاؿ الفمسطينيف مف القتؿ كاالعتقاؿ كالتعرض إلى المضايقات التي تقكـ
بيا دكلة االحتالؿ ضدىـ.
كاستنادا إلى ذلؾ ترل الباحثة اف حؽ الطفؿ في الحصكؿ عمى كافة امتيازاتو في دكلة فمسطيف ممكف
في حاؿ انتياء االحتالؿ إذ ال تعارض مطمؽ بيف التشريعات الفمسطينية ،كاالتفاقيات كالمعاىدات
الدكلية فيما يخص الطفؿ الفمسطيني ،كاف فمسطيف ممتزمة بكؿ االتفاقيات التي قامت بالتكقيع عمييا
عالميا ،كتسعى إلى تطبيقيا في فمسطيف.
كيمكف االستفادة مف انضماـ فمسطيف كدكلة غير عضك الى الطمب بمحاكمة اسرائيؿ عمى جرائميا
بحؽ اطفاؿ فمسطيف سكاء بالقتؿ اك باالعتقاؿ ،اك بالترىيب ،حيث اف ىذا يتنافى مف اتفاقيات جنيؼ
الرابعة ،كأيضا بركتكككؿ حقكؽ الطفؿ ،كيمكف رفع طمب الى محكمة الجنايات الدكلية باعتبارىا
جرائـ تنتيؾ ضد االنسانية.
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المطمب الثالث :حق المساواة لممراة
فإف التشريع الفمسطيني يتعارض مع معاىدة
أما فيما يتعمؽ بالمعاىدات التي كقت فيما يحؽ المرأةّ ،
سيداك التي تـ التكقيع عمييا كاعتمادىا مف قبؿ فمسطيف فيما يتعمؽ بالمساكاة التامة في الزكاج
كالطالؽ ،كحرية االختيار ،كالقكامو ،كذلؾ التعدد ،كغيره مف االمكر التي تتنافى مع الشريعة االسالمية
كالتي اخذ بيا القانكف االساسي الفمسطيني في المادة ( )4إذ إف ىذه المعاىدة االتفاقية تنص في المادة
( )16منيا عمى:
"-1تتخذ الدكؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في كافة األمكر
المتعمقة بالزكاج كالعالقات العائمية ،كبكجو خاص تضمف ،عمى أساس المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة:
أ -نفس الحؽ في عقد الزكاج ؛
ب .نفس الحؽ في حرية اختيار الزكج ،كفي عدـ عقد الزكاج إال برضاىا الحر الكامؿ؛
ج .نفس الحقكؽ كالمسؤكليات أثناء الزكاج كعند فسخو؛
د .نفس الحقكؽ كالمسؤكليات بكصفيما أبكيف ،بغض النظر عف حالتيما الزكجية ،في األمكر المتعمقة
بأطفاليما كفي جميع األحكاؿ ،يككف لمصمحة األطفاؿ اإلعتبار األكؿ ؛
ق .نفس الحقكؽ في اف تقرر ،بحرية كبادراؾ لمنتائج ،عدد أطفاليا كالفاصؿ بيف الطفؿ كالذل يميو،
كفي الحصكؿ عمى معمكمات كالتثقيؼ كالكسائؿ الكفيمة بتمكينيا مف ممارسة ىذه الحقكؽ؛
ك .نفس الحقكؽ كالمسؤكليات فيما يتعمؽ بالكالية كالقكامة كالكصاية عمى األطفاؿ كتبنييـ  ،أك ما شابو
ذلؾ مف األعراؼ ،حيف تكجد ىذه المفاىيـ في التشريع الكطني ،كفي جميع األحكاؿ يككف لمصمحة
األطفاؿ االعتبار األكؿ؛
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ز .نفس الحقكؽ الشخصية لمزكج كالزكجة بما في ذلؾ الحؽ في اختيار اسـ األسرة كالمينة كنكع
العمؿ؛
ح .نفس الحقكؽ لكال الزكجيف فيما يتعمؽ بممكية كحيازة الممتمكات كاإلشراؼ عمييا كادارتيا كالتمتع
بيا كالتصرؼ فييا ،سكاء بال مقابؿ أك مقابؿ عكض.
-2ال يككف لخطكبة الطفؿ أك زكاجو أم أثر قانكنى ،كتتخذ جميع اإلجراءات الضركرية بما في ذلؾ
التشريعى منيا ،لتحديد سف أدنى لمزكاج كلجعؿ تسجيؿ الزكاج في سجؿ رسمى ام انر إلزاميان"

()1

استنادا إلى ىذه النصكص يككف مف حؽ المراة الطالؽ كالزكاج دكف كلي ،ككقت ما تريد دكف اف
يككف لمرجؿ أم حؽ عمييا ،اك لكلي كاالب ايضا أم حؽ ،كما تنفي ىذه المكاد التعدد المسمكح بو
في الشريعة االسالمية ،كايضا تنفي حؽ الحضانو كما اقرتو الشريعة االسالمية.
كاستناد إلى اف الشريعة االسالمية ىي مصدر التشريع كما نصت المادة ( )4فقرة ( )2مف القانكف
االساسي الفمسطيني ،فإف ىذا النص يتعارض مع التشريع الفمسطيني ،كما يتعارض مع قكانيف االحكاؿ
الشخصية المطبقة في فمسطيف في حاالت الزكاج كالطالؽ ،كقد يككف النضماـ فمسطيف إلى ىذه
االتفاقية اثر فيما يتعمؽ بحقكؽ الزكج كالزكجة.
كعميو ترل الباحثة اف االنضماـ إلى ىذه االتفاقية ،قد يؤثر عمى استناد التشريعات الفمسطينية إلى
الشريعة االسالمية باعتبار اف فمسطيف ىي دكلة مسممة ،كاغمبية سكانيا مف المسمميف ،كاف كاف ىناؾ
احتراـ لحقكؽ االخريف في ىذه الدكلة ،إال اف ىذا النص ال يساعد كثي ار فيما يخص حقكؽ المراة في
ىذا الجانب ،كيمكف االستفادة مف االتفاقية في جكانب اخرل.
1

اتفاقية سيداك ،كىي اتفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ التنييز ضد المراة ،تـ اعتمادىا مف قبؿ االمـ المتحدة بتاريخ

 /18كانكف االكؿ عاـ  ،1979كتـ تنفيذىا في العاـ  ،1981المادة ()16
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يمكف تجاكز ذلؾ مف خالؿ الحديث عف عدـ تطبيؽ كؿ ما كرد في ىذه االتفاقية عمى الدكؿ
االسالمية التي كقعت عمى ىذه االتفاقية ،كتطبيقيا فيما ال يتعارض مع الشريعة االسالمية ،ككنيا
الديف االساسي لمدكلة ،كككف الشريعة االسالمية المصدر االكؿ لمتشريع.
كعميو نرل اف التشريعات الفمسطينية في مجمميا مكافقة لمقكانيف الدكلية ،كال تتعارض معيا ،كاف كانت
ىذه التشريعات محدكدة ،ككف فمسطيف ترزخ تحت االحتالؿ االسرائيمي الذم ما زاؿ مسيط ار عمى كافة
المكارد ،كيقكـ بمخالفات كثيرة ال يقبميا المجتمع الدكلي كال القكانيف كاالتفاقيات كالمعاىدات كاالعراؼ
الدكلية لدكلة محتمة.
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الفصل الثالث :تطبيقات قانونية عممية لقبول فمسطين دولة غير عضو في القانون الدولي
بعد نياية الحرب العالمية الثانية  ،بدأ تأسيس منظمة تيتـ بقضايا الدكؿ المستقمة بعد الدمار الكبير
الذم حدث عمى أثر الحرب العالمية الثانية  ،كعمى أثر فشؿ عصبة األمـ في تحقيؽ أىدافيا عمى
مدار عشريف عامان في حفظ السمـ كاألمف العالمي  ،حيث اندلعت الحرب العالمية الثانية دكف اىتماـ
لعصبة األمـ ،فتـ في العاـ  1945إنشاء ىيئة األمـ المتحده لحؿ النزاعات كالخالفات الدكلية بطرؽ
سممية بعيدان عف الحركب  ،كلما كانت ىذه المنظمة الدكلية ىي مف منحت الييكد دكلة ييكدية في
االراضي الفمسطينية بمكجب قرار الجمعية العامة  181كلما فيو مف اجحاؼ بحؽ القضية الفمسطينية
فكاف البد لمقيادة الفمسطينية العكدة إلييا مف جديد لإلنضماـ بيا كدكلة فمسطيف تتمتع بالحقكؽ
كاإلمتيازات أسكة في باقي الدكؿ بالعالـ كنقؿ جميع ممفات القضية الفمسطينية األساسية إلى أركقة
األمـ المتحدة إلستصدار قضايا جديدة كداعمة ليذه القضية  .كبالتالي فإف ىذه العضكية إحدل
اآلليات أك األداة التي ترتب آثا انر قانكنية تساند الشعب القمسطيني كقيادتو في انتزاع حقكقيـ المسمكبة
منذ أكثر مف ستكف عاـ .
كسنكضح في ىذا الفصؿ تطبيقات قانكنية لقبكؿ فمسسطيف دكلة غير عضك بصفة مراقب كأىميا رفع
التمثيؿ الدبمكماسي لمدكلة الفمسطينية ،كاعتراؼ القانكف الدكلي بشخصيتيا القانكنية ،كامكانية اإلنضماـ
إلى العديد مف الييئات كالمنظمات الدكلية كأىميا ميثاؽ ركما الذم يعد النظاـ االساسي لمحكمة
الجنايات الدكلية.
كقد قسـ الباحث ىذا الفصؿ الى ثالثة مباحث ،تناكؿ المبحث االكؿ اعتراؼ القانكف الدكلي بدكلة
فمسطيف ،كالمبحث الثاني حكؿ رفع التمثيؿ الدبمكماسي لدكلة فمسطيف ،كاخي انر المبحث الثالث تناكؿ
مدل مالحقة مجرمي الحرب االسرائيمييف أما المحكمة الجنائية الدكلية.
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المبحث االول :اعتراف القانون الدولي بدولة فمسطين
لقد مرت القضية الفمسطينية في العديد مف المحطات الحساسة كالمفصمية في الساحة الداخمية كالدكلية
 ،كما تكؿ شراعيا العديد مف االتجاىات بدءان مف الق اررات الدكلية كاالنتداب كصالن إلى منظمة التحرير
الفمسطينية كالسمطة الكطنية الفمسطينية ،حيث لـ يغيب ذكرىا عمى الساحو الدكلية لعدـ التكصؿ لحؿ
عادؿ كجذرم فييا ،إنما في كؿ مرة يكجد اعترافان كؿ ضمنيان بالقضية الفمسطينية .إنما بعد القرار
بقبكليا دكلة غير عضك بصفة مراقب حازت فمسطيف عمى اإلعتراؼ الدكلي الصريح الذم يقر بكجكد
الدكلة الفمسطينية بأرضيا كشعبيا كحككمتيا ،لكف المسألة عنيا ال تتعمؽ بإعالف "دكلة فمسطينية " فقط
إذ سبقت منظمة التحرير الفمسطينية أف أعمنت قياميا في العاـ  1988كما ال يمكف إعالف اإلستقالؿ
سكل مرة كاحدة  ،فضالن عف ذلؾ لـ تتمتع ىذه الدكلة بالسيادة أك السيطرة عمى أراضييا كذلؾ بحكـ
األمر الكاقع عمى األراضي الفمسطينية بفعؿ االحتالؿ االسرائيمي  .كمف ىنا فال بد مف تسميط الضكء
عمى اإلعتراؼ الدكلي بدكلة فمسطيف كآثاره القانكنية عمى المستكل الكطني كالدكلي كذلؾ مف خالؿ:
المطمب االول :الدولة في القانون الدولي ومدى انطباقيا عمى فمسطين
عرفت الدكلة كفقا لمفيكميا القانكني بانيا ىي مجمكعة مف االفراد ينتمكف الى اقميـ معيف كيخضعكف
لسمطة ذات سيادة ،1كما عرفت ايضاُ بانيا مجمكع بشرم يقيـ بصفة مستقرة عمى اقميـ معيف كيخضع
لسمطة سياسية مستقمة عف اشخاص الحكـ ،2كما اف ىناؾ تعريفات كثيرة مف اجتياد فقياء القانكف
الدكلي حيث اف القانكف نفسو لـ يضع تعريفا محددا لمدكلة اك عناصرىا كمككناتيا ،3انما اجمع عمى
انيا مجمكعة مف االفراد يقيمكف عمى سبيؿ االستقرار في اقميـ معيف كيخضعكف لسيطرة حاكمة ذات
1
2

الطائي ،عادؿ احمد ،القانكف الدكلي العاـ ،دار الثقافة ،ط ،2سنة2010ـ ،ص.233
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سيادة ،1كبالتالي فاف التعريفات سالفة الذكر قد اجممت العناصر الثالث االساسية المككنة لمدكلة فيؿ
تنطبؽ عمى فمسطيف شعبا اقميما كسيادة؟
 -1الشعب كيطمؽ مصطمح الشعب عمى مجمكعة افراد يرتبطكف بالدكلة برابطة سياسية كقانكنية
كليس لمعامؿ السكاني مف حيث الحجـ اص ار في التمييز بيف ما تتمتع كؿ دكلة مف مركز قانكني سكاء
تككف مف بضعة االؼ مثؿ ساف ريمك اك مئات المالييف كالصيف كاليند ،2كىذا ما ينطبؽ مف كجية
نظر الباحث عمى الشعب الفمسطيني الذم منذ االزؿ يقطف البقعة الجغرافية المسماه فمسطيف فكجكده
بيا ال يحتاج لالدلو كاالثبات فقد اشارت الكثائؽ كالقكانيف االنتدابية الى االرض كالشعب الفمسطيني
قبؿ قياـ الدكلة العبرية زمف االنتداب البريطاني كما انو قد صدرت العديد مف الق اررات الدكلية التي
تؤكد عمى كجكد الشعب الفمسطيني كاىميا القرار  181كىك مات اطمؽ عميو بقرار التقسيـ الصادر
عف الجمعية العامة لالمـ المتحدة حيث قسـ اراضي فمسطيني بيف الشعبيف الفمسطيني كالييكدم
كالقدس كبيت لحـ كاالراضي المجاكرة تحت كصاية دكلية ،كذلؾ القرار  194لسنة  1948كىك القرار
القاضي بكجكب السماح لالجئيف الفمسطينييف باعمكدة الى ديارىـ ،يضاؼ الى ذلؾ القرار  2649لسنة
 1970كىك المتعمؽ باذانة انكار حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني كجنكب افريقيا ،3كبالتالي فال
يمكف انكار كجكد الشعب الفمسطيني بام حاؿ مف االحكؿ.
 -2االقميـ كىك الرقعة مف االرض كالبحر كطبقات الجك التي تعمكىا التي تباشر الدكلة عمييا
سمطاتاىا عمى عمى كجو الدكاـ كاالستقرار ،4كبالتالي فاف االقميـ يشمؿ االقميـ البرم كاليكاء الذم يعمكه
1
2
3

الدكيؾ ،مكسى محاضرات في القانكف الدكلي العاـ ،دار الحسف لمطباعة كالنشر ،لسنة 1987ـ،
الطائي ،المرجع السابؽ ،ص.234

ق اررات االمـ المتحدة بشأف فمسطيف ،1974-1947 ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيركت ،ط ،3سنة ،1993

ص.109-108

4

الخالدم ،احمد مبارؾ ،االسس كاالبعاد القانكنيو لقياـ الدكلة كبسط االسياده ،دار الكرمؿ ،عماف ،سنة 2000ـ،

ص.174
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اضافة الى العنصر البحرم ،كقد يككف اقميـ الدكلة متصؿ االجزاء اك يتشكؿ مف عدة اجزاء تفصؿ
بينيا مياه البحر اك اقاليـ دكؿ اخرل.
اذا فاف االقميـ مف العناصر االساسية لكجكد الدكلة فبدكنو ال يمكف اف تقكـ الدكلة بغض النظر عف
مساحتو اك اتصالو جغرافيا كسكاء لو حدكد ثابتو اـ لـ يكجد اما بخصكص فمسطيف فاف المتأمؿ
لممنطقة الجغرافية يجد تكافر الشركط القانكنية فيو كما اف الكثائؽ الدكلية تؤكد عمى كجكد االقميـ
الفمسطيني كاىميا صؾ االنتداب الذم قرررت مادتو الخامسو مسؤكلية الدكلة المنتدبو عف ضماف عدـ
التنزاؿ عف ام جزء مف فمسطيف الى ام حككمة اجنبية ،1كما اف العديد مف ق اررات االمـ المتحدة
كمجمس االمف تطرؽ الى الحديث عف االقميـ الفمسطيني كانو محؿ الصراع الفمسطيني االسرائيمي.
 -3السمطة السياسية كتعني السمطة القانكنية العميا لمدكلة ،كالتي تمنحيا حؽ كضع القكاعد القانكنية
كاجبار الناس عمى احتراميا كحؽ تنظيـ عالقة الدكلة مع سائر الدكؿ االخرل ،ام عدـ التبعيو مف
الكجية القانكنية لسمطة سياسية اعمى اك الشخصية المستقمة لمدكلو في عالقتيا مع الدكؿ االخرل ،2لقد
تسمسمت االحداث عمى االقميـ الفمسطيني كتدرج دخكؿ القضية الفمسطينية الى المحافؿ الدكلية بدءا
مف قرار التقسيـ كما اعقبو مف الصراع المسمح كالنشاطات العسكرية عاـ  1948ما ادل الى تحكؿ
القضية الفمسطينية الى قضية الجئيف حتى  16يناير لعاـ  1964عندما كلدت منظمة التحرير
الفمسطينية لتككف الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني كبات ذلؾ ام ار مسمما لدل غالبية دكؿ
العالـ ، 3كانت مجرد كسائؿ كبدائؿ قانكنية لمحصكؿ عمى دكلة كاممة السيادة حتى تأسست السمطة
الكطنية الفمسطي نية بمكجب اتفاؽ اكسمك كالتي شكمت نكاة الدكلة الفمسطينية مكتممة االركاف ،كبالتالي
فاف الباحث يرل اف الدكلة الفمسطينية كاف كانت خاصة زمف طكيؿ مف العراؾ السياسي كالمسمح اال
1
2
3

محمد طمعت الغنيمي ،قانكف السالـ ،ص238
مكسى الدكيؾ ،المرجع السابؽ ،ص.107
عبدالرحمف ،مصطفى سيد ،الكضع القانكني لمنظمة التحرير في االمـ المتحدة ،ط ،1سنة  ،1988ص.13
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انيا كصمت الى ارساء كتثبيت االركاف الثالثو لبناء الدكلة المستقمة كاف كانت ال تزاؿ ترضخ تحت نير
االحتالؿ.
المطمب الثاني :االعتراف بدولة فمسطين واثاره القانونية
اسمؼ الباحث الذكر اف الدكلة تنشأ بتكافر عناصرىا الثالث الشعب كاالقميـ كالسمطة السياسية،
كتصبح قائمة كمكجكدة عمى الصعيد الداخمي كتكتسب جميع اعماليا الصفة الداخمية ،اما عمى
الصعيد الخارجي فال بد مف كجكد اجراء قانكني يمنحيا ىذه الصفة يسمى االعتراؼ الدكلي ،فقد بات
كاضحان اف القضية الفمسطينية حظيت باىتماـ دكلي منذ اكثر مف ستيف عاما حصمت مف خالليا عمى
ق اررات دكلية كامميو كثيره ،تذبذبت بيف االعتراؼ الصريح كالضمني بالدكلة الفمسطينية ،كفي نفس
ا لكقت غياب الدكر الفاعؿ كالكاقعي بتطبيؽ ىذه الق اررات ،كقد ظير ذلؾ جميا في اخفاؽ المجتمع
الدكلي بشكؿ عاـ كىيئة االمـ بشكؿ خاص في التكصؿ الى حؿ جذرم كعادؿ لمقضية الفمسطينية،
كفي كؿ محاكلة كانت اسرائيمي تنتيؾ االتفاقات كالمعاىدات كالمبادرات الرامية لمسالـ مخترقة قكاعد
قانكف االحتالؿ الحربي كاحكاـ القانكف الدكلي العاـ كمبادمء كميثاؽ ىيئة االمـ المتحدة ،كقد تزامف
كؿ ما تقكـ بو الدكلة االسرائيمية مع اصرار القيادة الفمسطينية كالشعب الفمسطيني باثبات حقو عندما
تكجو الرئيس الفمسطيني محمكد عباس في  2012-11-29الى االمـ المتحده كاستطاع اف يحصؿ
عمى القرار الصريح بقبكؿ دكلة فمسطيف دكلة غير عضك بصفة مراقب حيث حصمت عمى اغمبية
ساحقة ما يقارب  138دكلة بينما عارضة  9دكؿ كىي (كندا،جميكرية التشيؾ ،اسرائيؿ ،جزر
مارشاؿ ،ميكاركنيزيا ،نارك ،بنما ،باالك ،الكاليات المتحدة االمريكية) كامتنعت  41دكلة عف ىذا
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القرار ،1اال اف ىذه العضكية لـ تات مف فراغ انما كانت ثمرة معاناه كبيره كما ييمنا في ىذا المقاـ
القاء الضكء عمى دالالت كمعاني االعتراؼ بفمسطيف كدكلة كما اثره عمى القضية الفمسطينية.
كيعرؼ االعتراؼ الدكلي انو عمؿ حر تقر بمقتضاه دكلة اك مجمكعة مف الدكؿ كجكد جماعو ليا
تنظيـ سياسي في اقميـ معيف مستقمو عف كؿ دكلة اخرل قادرة عمى الكفاء بالتزامات القانكف الدكلي
العاـ ،كتظير الدكؿ باالعتراؼ نيتيا في اعتبار ىذه الدكلة عضكا في الجماعو الدكلية.2
كيتخذ االعتراؼ شكميف فقد يككف عمنيا صريحا كاضحا بتناكؿ المذكرات الدبمكماسية كالبرقيات كصدكر
بياف رسمي كقد يككف ضمنيا مبطف عف طريؽ ارساؿ ممثؿ دبمكماسي.3
كقد دار جدؿ فقيي كثير حكؿ اثر االعتراؼ في الدكؿ المعترؼ بيا بيف:
 -1النظرية التأسيسية(االعتراؼ المنشيء) :اف الدكلة تصبح شخصا دكليا عف طريؽ االعتراؼ فقط
ام تخمؽ شخصيو دكلية جديدة كاالعتراؼ يعطييا صفة العضكية في الجماعة الدكلية.
 -2النظريو االيضاحية(االعتراؼ الكاشؼ) :كىك ما ينطبؽ مف كجية نظر الباحث عمى الدكلة
الفمسطينية حيث اف االعتراؼ ياتي اجراء ايضاحي كاقرار بحقائؽ قائمة تتكافر فييا جميع عناصر
الدكلة.4
كبالتالي فاف االعتراؼ االممي بدكلة فمسطيف يأتي كاشفان لق اررات االمـ المتحدة مرتبان اثا انر قانكنية تمنح
مف خالليا العديد مف الحقكؽ المتمثمو بما يمي:

1
2
3
4

عريقات ،صائب ،فمسطيف دكلة غير عضك اليكـ التالي ،الدراسة رقـ  ،11حزيراف .2012
غانـ ،محمد حافظ ،مبادمء القانكف الدكلي العاـ1967 ،ـ ،مطبعة النيضة الجديدة ،ص.237
عمكاف ،عبدالكريـ ،الكسيط في القانكف الدكلي ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع1997 ،ـ ،ص.233
عمكاف ،المرجع السابؽ  ،ص.231-230
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اف اعتراؼ المجتمع الدكلي بفمسطيف يعني انيا بيذه الصفو ليا الحؽ بحضكر اجتماعات الجمعيو
العامة لالمـ المتحدة دكف اف يككف ليا الحؽ في التصكيت ،اال انيا تحضر كؿ االجتماعات كتتبادؿ
كافة الكثائؽ مع الدكؿ االخرل ،كما يعامؿ رئيسيا كرئيس الدكلة الفمسطينية مشتركتان في ىذه الصفو
مع دكلة الفاتيكاف كبالنتيجة فاف ىذا االعتراؼ ىك قرار مف المجتمع الدكلي باف اسرائيؿ ىي دكلة
االحتالؿ الكحيده في العالـ كلكنيا مع ذلؾ تسعى دائما الى االستقالؿ كاثبات نفسيا عمى الساحة
الدكلية.
اف ىذه الصفو الجديدة لفمسطيف ليا اىمية كبيره بما يتعمؽ باالقتصاد الفمسطيني كخاصة فتح المجاؿ
اماـ االنضماـ الى اتفاقيات اتمجاره الدكلية كاف تبرـ اتفاقيات ثنائية اك متعدده مع دكؿ اخرل ،ىذا
ينعكس ايجابا عمى تقميص التبعيو الفمسطينية لالقتصاد االسرائيمي بحيث يقكدىا شيئا فشيئا الى
االستقالؿ االقتصادم.
كما ال يمكف اف ننكر اىمية ىذا االعتراؼ عمى الصعيد الدكلي سكاء باالستعانو بمحكمة العدؿ الدكلية
كمحكمة الجنايات الدكليو ،حيث يمكف لفمسطيف اقامة دعاكل لدل محكمة العدؿ الدكلية في قضايا
حساسو كالجدار كاالستيطاف ،كما يككف ليا الحؽ في االنضماـ الى المحكمة الجنائية الدكلية كمالحقة
االحتالؿ عمى جرائمو كىذا ما سنعرض في المبحث الثالث ،كما اف االعتراؼ يتيح الفرصو لدكلة
فمسطيف االنضماـ في عضكية المنظمات الدكلية كالككاالت المتخصصو مثؿ منظمة الصحة العالمية،
خاصة اف ىناؾ سابقة قانكنية بعضكيتيا في اليكنيسكك كلما ليذه المنظمات كالككاالت الدكر الكبير
في النيكض بالدكلة الفمسطينية في كؿ مناحي الحياه ،اضافة الى امكانية االنضماـ الى االتفاقيات
كالمكاثيؽ الدكلية المتعمقة بحقكؽ االنساف.
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كبما اف فمسطيف تقع عمى ضفاؼ البحر المتكسط فيمكف ليا االنضماـ الى اتفاقية قانكف البحار لعاـ
1982ـ فيككف ذلؾ لو دكر كفكائد عديده في الحفاظ عمى الحقكؽ المائيو الفمسطينية.
كما لك عدنا الى المزاعـ االسرائيمية باف ارض فمسطيف ىي ارض متنازع عمييا فاف قرار االعتراؼ
يضع حد ليذه المزاعـ كيككد مف جديد عمى ق اررات االمـ المتحده منذ العاـ  1967كخاصة حؽ
الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره.
كال يمكف اف نغفؿ باف ىذه العضكية تجعؿ مف فمسطيف شخصان مف اشخاص القانكف الدكلي كيفتح
المجاؿ اماميا لالنضماـ الى اتفاقية جنيؼ الرابعو كتطبيقيا عمى االراضي الفمسطيني خصكصا عمى
االسرل كحماية حقكقيـ.
ككما يمكف لفمسطيف سف قانكف الجنسية كاصدار جكازات السفر كيحؽ ليا حماية مكاطنييا في الخارج
كاصدار العمميا الخاصو بيا ما يميد القامة الدكلة الفمسطينية المستقمة.
كفي الختاـ فإف االع تراؼ الدكلي بدكلة فمسطيف يمنحيا الشخصية القانكنية الدكلية كنقطة اإلنطالؽ
لمعالقات الدبمكماسية بيف الدكلة الناشئة كالدكؿ القائمة إضافة إلى العديد مف الكسائؿ المتاحو مف أجؿ
استرجاع الحقكؽ المسمكبة كفقان لما يقتضيو القانكف كاإلتفاقيات الدكلية  ،كمف ىنا ترل الباحثة ضركرة
التطرؽ إلى قضية التمثيؿ الدبمكماسي لدكلة فمسطيف كخاصة في ظؿ حصكؿ منظمة التحرير
الفمسطينية عمى العديد مف اإلمتيازات كالحصانات لممشاركة في دكرات الجمعية العامة كاعماليا فما
الجديد بعد اإلعتراؼ ؟
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المبحث الثاني :رفع التمثيل الدبموماسي لدولة فمسطين
يعتبر التمثيؿ الدبمكماسي اىـ مظاىر السيادة الخارجية لمدكلة الى جانب عقد المعاىدات كاعالف
الحرب كعقد الصمح ،حيث بمكجبو تمتد سيادة الدكلة عمى السمتكل الدكلي كالخارجي كيعبر عف
استقالؿ الدكلة مف خالؿ المكظفيف الدبمكماسييف كالقناصؿ كيمثمكنيا اماـ الدكؿ االخرل بيدؼ تعزيز
عالقاتيا عمى اسس كمبادمء المساكاه كحفظ االمف كالسمـ الدكلييف ،كقد حرصت االمـ القديمو عمى
احتراـ كتقديس الممثؿ الدبمكماسي في اطار الميمو المككمو اليو حيث كرد في المجمكعة الركمانية(اف
مف يعتدم عمى سفير دكلة اجنية يخرؽ احكاـ القانكف الدكلي كيجب تسميمو الى حككمة السفير كابناء
شعبو لالقتصاص منو عمى ىذه االىانو).1
المطمب االول :التعريف بالدبموماسيو
اختمؼ فقياء القانكف الدكلي العاـ في تعريؼ معيف كمحدد لمدبمكماسية ّاال انيـ حاكلكا ايجاد تعريؼ
شامؿ لممصطمح كاعميا بأنيا (عمـ كفف ادارة العالقات الدكلية كالشؤكف الخارجية لمدكؿ المستقمو مف
خالؿ تمثيؿ الدكؿ بكاسطة السفراء كاجراء المفاكضات كحماية مصمحتيا كرعاياىا كامنيا حياؿ الدكؿ
االجنبيو كتحقيؽ السمـ كتنمية العالقات عف طريؽ االتفاقات كالمعاىدات عمى اساس مبادمء القانكف
الدكلي).2
بجانب مفيكـ الدبمكماسية اعاله تستخدـ فيو معاني مختمفو كاىميا لفظ الدبمكماسية لمداللة عمى المينو
التي يمارسيا الدبمكماسي.3

1

عاشكر ،لبابو ،القانكف الدبمكماسي كالقنصمي مع دراسة معمقو لالجيزه المختصو في المجاؿ الدبمكماسي المغربي،

ط ،1سنو  ،2008ص.78
2
3

السامرائي ،شفيؽ عبدالرازؽ  ،الدبمكماسية ،ط ،1بنغازم ،دار الكتب الكطنية لسنة  ،2002ص.23
ابكىيؼ ،عمي صادؽ ،القانكف الدبمكماسي ،ط ،3االسكندرية ،منشأة المعارؼ ،1975 ،ص.14
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كمف ىذا التعريؼ يمكف حصر الدبمكماسية كطبيعة عمميا:1
 -1ال يمكف ممارسة الدبمكماسية ّاال بيف اشخاص القانكف الدكلي العاـ ،ام الدكؿ كالمنظمات الدكلية.
 -2تمارس الدبمكماسية بشكؿ كمي اثناء السمـ كنسبي اثناء الحرب.
 -3انيا ال تشمؿ فقط االمكر السياسية انما تمتد لتشمؿ االمكر االقتصادية كالتجارية كالثقافية
كالعسكرية كالمكاصالت كغيرىا مف مجاالت التعاكف بيف الدكؿ.
 -4تتكلى الدبمكماسية رعاية العالقات الدكلية كتأميف االنسجاـ بيف مصالحيا.
كما تشمؿ الدبمكماسية مجمكعة مف المصطمحات ذات العالقة المباشرة بطبيعتيا كاختصاصاتيا
كعالقتيا بالسياسة الخارجية لمدكلو كتتثمؿ اىميا في:
 السفاره كىك مصطمح يطمؽ عمى البعثو الدبمكماسية التي يرأسيا ممثؿ دبمكماسي بدرجة سفير اكتطمؽ عمى مقر البعثو الدبمكماسيو.2
 الدبمكماسي ىك الشخص الذم يمارس مينة الدبمكماسية كيتمتع بالحصانو الدبمكماسية كىيمجمكعة مف االمتيازات يتمتع فييا المبعكث الدبمكماسي داخؿ اقميـ الدكلة المستقمة تضمف لو اداء
اعمالو بصكرة صحيحو.3
 اضؼ الى ذلؾ التمثيؿ الدبمكماسي كالبعثات الدبمكماسيو كىي التي تشكؿ جزءا مف الجياز التنفيذملمدكلة يرأسيا رؤساء البعثات الدبمكماسيو يبعثكف باسـ رئيس الدكلو كممثميف لو ،كيجرم النظاـ في
1
2

السامرائي ،المرجع السابؽ ،ص.23
صباريني ،غازم حسف ،الدبمكماسية المعاصرة دراسة قانكنية ،ط ،1عماف ،الدار العممية الدكلية لمنشر كالتكزيع ،سنة
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الفتالكم ،سييؿ حسيف ،الحصانو الدبمكماسيو ،ط ،2010 ،1ص.53
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الحككمات الحديثو اف يفكض رئيس الدكلة الى كزير الخارجية الذم ىك الرئيس المباشر لمبعثات
الدبمكماسية في االداراه الفعميو كالركتينيو لعالقات الدكؿ الخارجية فيككف كزير الخارجيو ىك الكاسطو
المسؤكلو عف االتصاؿ بالدكؿ االجنبيو كىك الذم يكقع عمى الكثائؽ كالرسائؿ الرسمية الناطقة باسـ
دكلتو كيجرم مبعكثك الدكؿ مفاكضتيـ معو.1
اما باقي اعضاء البعثو الدبمكماسيو يعينكف مف طرؼ كزير الشؤكف الخارجيو بقرار منفرد اك بالتعاكف
مع كزير اخر.
 قبكؿ رؤساء البعثات الدبمكماسيو كيتـ قبكليـ عمى مرحمتيفاكال :القبكؿ :بحيث يجب عمى الدكلة المعتمده اف تتأكد مف الحصكؿ عمى مكافقة الدكلة المعتمد لدييا،
بحيث ليس ىناؾ الزاـ قاطع يمزـ الدكلة المستقبمو بقبكؿ مبعكث معيف.
ثانيان :االستقباؿ :حتى يستطيع رؤساء البعثات الدبمكماسي الكصكؿ الى الدكلة المعنية يجب اف يككف
استقباليـ لدل ىذه الدكلة مقترنان بكثائؽ خاصة كىك ما يسمي بخطاب االعتماد الذم يكجو مف رئيس
الدكلة المرسمة الى رئيس الدكلة المستقبمة ،كما يتـ تحديد مكعد كصكلو كالتاريخ كالساعة كال يكتسب
المبعكث الدبمكماسي صفو رسميو ّاال بعد تماـ عمميات القبكؿ كاالستقباؿ.2
بعد اف استيؿ الباحث ىذا المبحث بالتعريؼ بالدبمكماسية كعمميا كالمصطمحات المتعمقة بيا ال بد لنا
العكده الى صمب ىذا المبحث المتعمؽ برفع التمثيؿ الدبمكماسي لدكلة فمسطيف كىذا ما يتطمب التعريج
عمى الدبمكماسيو الفمسطينية في ظؿ منظمة التحرير الفمسطينية كالدبمكماسية الفمسطينية في ظؿ دكلة
فمسطيف.

1
2

الدكيؾ ،مكسى ،محاضرات في القانكف الدكلي ،دار الحسف لمطباعو كالنشر ،سنة  ،1986ص.195
اتفاقية فينا لمعالقات الدبمكماسية ،سنة  ،1961مادة .4
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المطمب الثاني :التمثيل الدبموماسي لفمسطين
الفرع االول :الدبموماسية الفمسطينية في ظل منظمة التحرير الفمسطينية
قبؿ اف نبدأ في عرض طبيعة التمثيؿ الدبمكماسي لفمسطيف في ظؿ منظمة التحرير الفمسطينية ال بد
لنا اف نجمؿ مسألة التمثيؿ الدكلي لفمسطيف قبؿ المنظمة حيث كانت السمو المميزه لمتمثيؿ الفمسطيني
عمى المستكل الدكلي تتمثؿ في ككف اف ىذا التمثيؿ ظؿ محصك ار في نطاقو العربي ،حيث لـ يكف
لمشعب الفمسطيني ام كجكد تمثيمي خارج نطاؽ المنطقة العربية كما لـ يعترؼ بمؤسساتو مف جانب
ام دكلة اك منظمة دكلية غير عربية ،ففي ىذه الفتره كاف التعامؿ مع القضية الفمسطينية باعتبارىا
قضية الجئيف ،عممان انو قد انكر المجتمع الدكلي ىذا الشعب في حدكد الكياف الذم اشار اليو قرار
التقسيـ في العاـ 1947ـ ،ظؿ الكضع عمى ذلؾ الى اف جاء ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية -1944
 1945حيث كضع ممحؽ خاص بفمسطيف كتـ اختيار السيديف يكسؼ العممي كالحاج اميف الحسيني
مندكبيف لفمسطيف لدل الجامعة العربية ،كما اعمف في اكاخر  1948االعتراؼ بحككمة عمكـ فمسطيف
كتـ دعكتيا لممشاركة في اجتماعات جامعة الدكؿ العربية.1
ككاف مؤتمر القمة العربية االكؿ الذم عقد بمقر الجامعة العربية بالقاىرة عاـ  1964دافعان الى ميالد
منظمة التحرير الفمسطينية كما اصدرت القمة العربية في الرباط عاـ  1974ق ار ار يقضي باعتبار
منظمة التحرير ىي الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني كبات مسممان لدل غالبية دكؿ العالـ
اعتبارىا ذلؾ ،كمف ىنا بدأ االعتراؼ الدبمكماسي بمنظمة التحرير الفمسطينية حيث انشأت كثير مف

1

نافعة كاخركف ،حسف السيد ،المجتمع الدكلي كالقضية الفمسطينية ،معيد البحكث كالدراسات العربية،1993 ،
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دكؿ العالـ كما يقارب المائة مكاتب في اراضييا الستقباؿ مبعكثيف عف المنظمة لتمثيميا عمى المستكل
الدبمكماسي.1
كقد كاف لمدكرة التاسعة كالعشريف مف العاـ  1974لمجمعية العامة لالمـ المتحدة عالمة فارقة في
تاريخ التمثيؿ الدبمكماسي لمنظمة التحرير الفمسطينية حيث منحت خالليا مركز مراقب في الييئة
الدكلية تدعى لالشتراؾ في دكرات الجمعية العامة كالمؤتمرات الدكلية التي تعقد برعاية ىيئة االمـ
بصفة مراقب ،كما التزمت الكاليات المتحدة االمريكية بكصفيا الدكلة المض يفو

باف

تمنح

ممثمي

منظمة التحرير المزايا كالحصانات الالزمة كما سمحت ليا بانشاء مكتب في نيكيكرؾ كمنحت تأشيرات
الدخكؿ الضركرية لتمكيف ممثمي المنظمة مف الكصكؿ الى مقر االمـ المتحده ،كما تمتع ىؤالء كفقان
لممادة  105مف الميثاؽ بالحصانة القضائية فيما يتعمؽ بكمماتيـ اك اعماليـ التي يؤدكنيا في االمـ
المتحده.
كما ساكت اتفاقية فينا لمعاـ 1971ـ بيف المزايا كالحصانات الدبمكماسية التي تمنح لمدكؿ االعضاء
كالمراقبيف كما بينت المادة  23مف نفس االتفاقية بتمتع مقر بعثة منظمة التحرير الفمسطينية لدل االمـ
المتحدة بحصانة كاممة مماثمة لمحصانة التي يتمتع بيا مقار البعثات الدبمكماسية ،اضافة الى
الحصانة التي يتمتع بيا ممثمك البعثو الدبمكماسية مف حرمو شخصيو لعدـ خصكعيـ لمقبض اك
االعتقاؿ كحرمة مسكنيـ كالحصانة القضائيو فال يخضعكف لقضاء الدكلة المستضيفو.2
كبالتالي كمما اكردتو اعاله يتضح لنا مدل النجاح السياسي كالدبمكماسي الذم حققتو منظمة التحرير
حيث حظيت بمزايا كحصانات دبمكماسية تمكنيا مف تمثيؿ ىذا الشعب اماـ المجتمع الدكلي ،اال انو لـ
1

عبد الرحمف ،مصطفى سيد ،الكضع القانكني لمنظمة التحرير الفمسطينية في االمـ المتحدة ،ط ،1سنة ،1988
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اتفاقية فينا ،مادة  ،23سنة .1971
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يرقى الى الطمكح الفمسطيني في جميع االحياف حيث تفاكت بيف منحيا مكانو دبمكماسيو كاممو كما ىك
الحاؿ العتراؼ جميكرية الصيف الشعبيو الى مجرد السماح بانشاء مركز اعالمي كما ىك بالنسبو
لمياباف كالكاليات المتحدة االمريكية.1
اذان فيي اتخذت مكانو شبييو بالمكانو الدبمكماسية لدل معظـ دكؿ العالـ الثالث كالكتمة االشتراكية
كدكؿ اكركبية اخرل كما كسبت بشكؿ رئيسي فرنسا كايطاليا كلككسمبرج كاسبانيا كايرلندا كالمانيا
كالبرتغاؿ كاليكناف كبمجيكا كحتى في برطانيا كاليند كالنمسا فكانت الدبمكماسيو الفمسطينية تحمؿ رسالة
شعب تحت االحتالؿ يطالب بالتحرر كتطبيؽ الشرعيو كالق اررات الدكلية.
الفرع الثاني :الدبموماسية الفمسطينية في ظل الدولة الفمسطينية
يعتبر االحتالؿ االسرائيمي لالراضي الفمسطينية ىك المعيؽ الكحيد كالحقيقي اماـ نجاح الدبمكماسية
الفمسطينية ،حيث اف العمؿ الدبمكماسي عمالن مف اعماؿ السيادة التي تمارسيا الدكلة المستقمة باعتباره
نشاطان مؤسساتيان يمارس بعد قياـ الدكلة ،انما الدبمكماسية الفمسطينية جائت استثناءان عمى ىذه القاعده
حيث نمت كتطكرت في ظؿ غياب كياف فمسطيني مستقؿ ،كما انيا بدأت عمميا خارج االراضي
الفمسطينية كسايرت التحكالت السياسية كتغير االكضاع االقميمية كالدكلية الداخميو كالخارجيو الى اف
انتقؿ التمثيؿ الدبمكماسي الى ارض الكطف ،كمؤخ انر الحصكؿ عمى دكؿ غير عضك في االمـ المتحده
مما اثر عمى المسيره الدبمكماسية لمفمسطينييف ،حيث اف االعتراؼ الدكلي لفمسطيف يعني اف فمسطيف
مف حقيا بمكجب القانكف الدكلي اف تصبح طرفا في اتفاقية فينا كتتبادؿ التمثيؿ الدبمكماسي كالقنصمي
مع الدكؿ االخرل بحرية تامو االمر الذم يعطييا حصانات كامتيازات لبعثاتيا الدبمكماسي في كافة
دكؿ العالـ مثؿ الدكؿ كاممة العضكية ،بحيث في النتيجو يسيـ برفع تمثيؿ المكاتب الى قنصميات
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الرمحي ،سيؼ الكادم ،القانكف الدكلي كقضية فمسطيف ،ص.74
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كسفارات كالمرسكـ الرئاسي رقـ  45لسنة  2014بشأف المصادقة عمى اتفاقية رفع التمثيؿ الدبمكماسي
لدكلة فمسطيف لدل فنمندا كقرار كزير الخارجية النركيجي بتاريخ  2010-12-20برفع المستكل
التمثيمي الفمسطيني الى مستكل السفاره اضافة الى ككبنياجف كىيمنسكي ،كبالتالي فاف ما يجرم ىك
رفع التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني مف مجرد بعثو قنصميو تشرؼ عمى العمؿ االدارم الخاص بمصالح
كرعايا الفمسطينييف في الخارج الى مستكل دبمكماسي كامؿ كالذم يخضع الى مجمكعة مف القكاعد
كالقكانيف المنظمة لو اىميا اتفاقية فينا لمعالقات الدبمكماسية الدائمة سنة  1961كالتي حددت كظائؼ
كحصانات كامتيازات البعثو الدبمكماسية التي ال يمكف الخركج عنيا كعميو فاف البعثو الدبمكماسية ىي
جياز لشخص مف اشخاص القانكف الدكلي العاـ معتمده مف شخص دكلي اخر ميمتيا رعاية
العالقات الدبمكماسيو لذلؾ الشخص فكؿ دكلة تامة السيادة ليا اف ترسؿ اك اف تستقبؿ المبعكثيف
الدبمكماسييف.1
كبعد صدكر قرار االعتراؼ بفمسطيف دكلة غير عضك بصفة مراقب قامة العديد مف الدكؿ العربية
كاالجنبية برفع التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني لدييا حيث كقعت عمى العديد مف االتفاقيات الخاصة
بالتبادؿ الدبمكماسي كتـ فتح سفارات فمسطينية باستبداؿ التمثيؿ القنصمي الى البعثو الدبمكماسيو الدائمة
كاىميا ايطاليا كالب ارزيؿ.
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الدكيؾ ،المرجع السابؽ ،ص.189
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المبحث الثالث :تناول مدى مالحقة مجرمي الحرب االسرائيميين أما المحكمة الجنائية الدولية.


اف مف اىـ المكاسب القانكنية كالدبمكماسية إلنضاـ الدكلة الفمسطينية لمجمعية العامة في األمـ المتحدة
دكلة غير عضك بصفة مراقب إمكانية االنضماـ لممعاىدات كاالتفاقيات كالمنظمات العالمية كفي عاـ
 2012إباف الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزه التي تناكلت كافك أشكاؿ جرائـ الحرب التي ينبذىا
المجتمع الدكلي كاف ىناؾ قرار مف القيادة الفمسطينية باالنضماـ إلى ميثاؽ ركما كالذم يعتبر النظاـ
األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية التي تستطيع الدكلة الفمسطينية مف خاللو اإلدعاء في المحكمة
الجنائية الدكلية عمى مجرمي الحرب .كعند الحديث عف المحكمة الجنائية الدكلية كمحاكمة مجرمي
الحرب ال بد لنا في البداية مف عرض فكرة نشكءىا كالممحة التاريخية عنيا كتأسيسيا كاختصاصاتيا
حيث قسمت الباحثة المطمب الى اربع فركع لدراسة ما سبؽ.
المطمب األول  :المحكمة الجنائية الدولية نشأتيا ،تشكيميا ،اختصاصيا
الفرع األول :نشأتيا
شكمت الحماية الدكلية الجنائية لحقكؽ االنساف كحرياتو األساسية محط اىتماـ المجتمع الدكلي بعد
تطكير المفاىيـ العامة لحقكؽ االنساف كتجارب الحركب التي أكدت بحياة العديد مف القتمى بصكرة
غير إنسانية كمف ىذه المجازر كالحركب كانت الحرب العالمية الثانية مما أدل إلى تشكيؿ محاكـ
خاصة ليذه المعارؾ فمحاكـ الحرب العالمية الثانية ىما محكمة نكرمبرج كطككيك كيكعز الى ىاتيف
المحكمتيف الفضؿ األكبر في تطكر القانكف الدكلي الجنائي كفكرة العقاب عف الجرائـ الدكلية ،كما
انيما يشكالف رحمة ميمة في تطكر القانكف الدكلي الجنائي.1
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كانطالقان مف التطك ارت التي شيدىا القضاء الدكلي الجنائي مف بركزه كلغاية محكمة ركندا اصبح العالـ
مييأ كمستعد لتقبؿ كجكد محكمة دكلية جنائية متصفة بالدكاـ تختص بمحاكمة مرتكبي اخطر الجرائـ
التي تيدد االمف كالسالـ في العالـ كتضمف عدـ افالت ىؤالء الجناة مف قبضة العدالة مما يسيـ بشكؿ
فعاؿ في الحد مف ىذه الجرائـ اف لـ يكف منعيا تمامان كقد كاف عمى األمـ المتحدة لعب دكر ميـ في
ىذا المجاؿ انطالقان مف مقاصدىا المكضحة في المادة األكلى مف كثاقيا كىي حفظ االمف كالسمـ
الدكلييف. 1
تعددت الجيكد الدكلية منذ نياية الحرب العالمية الثانية إلنشاء محكمة دكلية جنائية ككاجييا العديد مف
العقبات أبرزىا احتجاج الدكؿ بأف تشكيؿ المحكمة سينتقص مف سيادتيا  .كفي العاـ  1947انعقدت
الجمعية العامة لألمـ المتحدة كفي دكرتيا الثانية كالمنعقدة بتاريخ  27نكفمبر صدر عف الجمعية
العامة القرار رقـ  177كالذم كمفت مف خاللو لجنة القانكف الدكلي بصياغة تقنيف لالنتياكات المكجية
ضد السالـ كأمف البشرية كقد استند القرار الى لجنة القانكف الدكلي:
_ 1صياغة مبادمء القانكف الدكلي المنصكص عمييا في ميثاؽ محكمة نكرمبرج كاحكاميا .
 _2اعداد مشركع قانكف االنتياكات المكجية ضد السالـ كامف البشرية مع اإلشارة بكضكح الى المكاد
المتفقة مع المعاىدات المنصكص عمييا في الفقرة السابقة. 2
كتكالت الجيكد حتى العاـ  1990إلى أف بدأت لجنة القانكف الدكلي بإعداد النظاـ األساسي لممحكمة
الجنائية الدكلية حتى العاـ  1994كقدـ النظاـ إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة في  9ديسمبر
 1994حيث أنشأت الجمعية العمة لألمـ المتحدة لجنة متخصصة تقكـ بإستعراض القضايا الرئيسية
الفنيو اإلدارية كالنظر في الترتيبات الالزمة لعقد اتفاقية دكلية حكؿ انشاء المحكمة الجنائية الدكلية .

1
2

محمكد ،محمد حنفي ،جرائـ الحرب اماـ القضاء الجنائي الدكلي ،دار النيضة ،2004 ،ص83
شبؿ ،بدر الديف محمد ،المرجع السابؽ ،ص305
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في ديسمبر 1995قامت الجمعية العامة بإنشاء المجنة التحضيرية إلجراء المناقشة حكؿ المكضكع كقد
انتيت المجنة التحضيرية مف اعداد مشركع االتفاقية المتعمقة بانشاء المحكمة الدكلية كأقيـ مؤتم انر دكليان
في ركما في الفترة مف  15يكنيك الى  17يكليك  1998كشاركت في المؤتمر كفكد مئة كستيف دكلة
كما حضر بصفة مراقب ممثمك المنظمات الحككمية كغير الحككمية كفتح باب التكقيع عميو حتى 31
ديسمبر  2000كالذم دخؿ حيز النفذ بتاريخ  2002_7_1عندما بمغ عدد الدكؿ المصدقة  60دكلة
1

كقد تضمف النظاـ األساسي لممحكمة طريقة انشاء المحكمة كعالقتيا باألمـ المتحدة كمركزىا

القانكني كمقرىا الرئيسي الكاقع في مدينة الىام في ىكالندا .
كشكؿ األطراؼ المكقعيف عمى النظاـ االساسي لممحكمة (ميثاؽ ركما) جمعية عامة سميت تجمعية
الدكؿ االطراؼ كتـ النص عمييا في النظاـ االساسي لممحكمة كحددت اختصاصاتيا كنظاـ عمميا
ككاف مف ضمف اختصاصاتيا اعداد مشركعات نصكص بشأف عدد مف االمكر بما فييا قكاعد االثبات
كالقكاعد االجرائية كقكاعد اجراءات الجمعية باالضافة الى تكفير الرقابة االدارية عمى اجيزة المحكمة،
كأيضا النظر في ميزانية المحكمة كاعتمادىا كالبحث فيما اذا كاف ينبغي زيادة عدد القضاة عف 18
قاضي كالنظر في تعديؿ احكاـ النظاـ االساسي في المحكمة ،كعزؿ القضاه باالقتراع السرم بناء عمى
()2

تكصية مف القضاة

الفرع الثاني :تشكيميا.
تعتبر المحكمة الجنائية الدكلية جيا انز قضائيان مستقالن شأنيا شأف سائر المحاكـ كاالجيزة القضائية
الكطنية تتمتع بشخصية قانكنية مستقمة كمرجع قانكني كاضح ،منظمة بالشكؿ السميـ الذم يضمف
1
2

الشاللدة ،محمد فياد ،القانكف الدكلي اإلنساني ،مكتبة دار الفكر 2005 ،ص 372
بدر الديف شبؿ ،مرجع سابؽ ،ص355
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بدء بجمع االستدالالت حتى الحكـ النيائي العادؿ ،حيث تتككف
تحقيؽ االجراءات القانكنية السميمة ن
مف فئتيف رئيسيتيف االكلى فئة قانكنية لمتابعة االمكر القانكنية كاالخرل ادارية لمتابعة االمكر االدارية.
سنتعرض في ىذا الفرع الى اىـ التشكيالت الرئيسية اإلدارية كالقانكنية لكي نتمكف مف فيـ االجراءات
التامة في محاكمة مجرمي الحرب داخؿ اركقة المحكمة الجنائية الدكلية.
تتككف المحكمة الجنائية الدكلية مف أربع أجيزة كىي:1
 -1ىيئة الرئاسة :كتتككف مف الرئيس كنائبيف يتـ انتخابيـ باالغمبية المطمقة لمقضاه اعضاء المحكمة
كيقكمكف بتصريؼ االعماؿ االدارية لممحكمة عممان اف عدد اعضاء القضاه في المحكمة  18قاضي.
 -2قمـ المحكمة :يككف مسؤكال عف الجكانب غير القضائية مف إدارة المحكمة كتزكيدىا بالخدمات
كيتكلى شخص يسمى المسجؿ رئاسة قمـ المحكمة حيث ينتخب مف قبؿ القضاه باألغمبية المطمقة
بطريؽ االقتراع السرم كيشغؿ منصبو لمدة سنكات قابمة لمتجديد فترة كاحدة.
 -3مكتب المدعي العاـ  :يعمؿ بصفة مستقمة بكصفو جيا انز منفصالن مف أجيزة المحكمة كيككف
مسؤكالن عف تمقي اإلحاالت كأية معمكمات مكثقة عف جرائـ تدخؿ في اختصاص المحكمة كذلؾ
لدراستيا كاالطالع بمياـ التحقيؽ كالمقاضاه أماـ المحكمة كيتكلى المدعي العاـ رئاسة المكتب كينتخب
باالقتراع السرم باالغمبية المطمقة العضاء جمعية الدكؿ األطراؼ.
 -4شعب ة استئناؼ كشعبة ابتدائية كشعبة تمييدية :كتتككف كؿ شعبة مف قضاة ىـ باالصؿ مف ىيئة
قضاة المحكمة كتسميتيـ تككف كفؽ النظاـ االساسي لممحكمة.
الفرع الثالث  :اختصاصاتيا.
إ ف المحكمة الجنائية الدكلية شأنيا شأف سائر المحاكـ ليا اختصاص زماني كمكاني كمكضكعي يحدد
الجرائـ التي يتـ التحقيؽ كاالدعاء كالمحاكمة فييا ،ىذا بالنسبة لالختصاصات الركتينية المماثمة
1نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 17تمكز يكليك  1998المكاد 43،42
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لممحاكـ القضائية المحمية أك الكطنية لكف ككما ىك معمكـ في القاعدة العرفية القانكنية انو ال يجكز
محاكمة شخص عمى الجرـ نفسو مرتيف فمذلؾ نشأت نظرية االختصاص التكميمي لممحكمة الذم
سنتحدث عنيا في ىذا الفرع بعد تكضيح االختصاص الزماني كالمكاني كالمكضكعي لممحكمو.
اكالن :االختصاص الزماني لممحكمة الجنائية الدكلية  :كاف النظاـ االساسي قد حدده بكضكح في
المادة( ) 11فجعؿ بدء نفاذ ىذا النظاـ االساسي ىك نقطة البداية لالختصاص الزماني ،أما الدكؿ التي
تنضـ حديثا لممحكمة كنظاميا االساسي ال يجكز لممحكمة اف تمارس اختصاصاتيا فيما يتعمؽ
بالجرائـ التي ترتكب بعد بدء ىذا النظاـ بالنسبة لتمؾ الدكلة.

1

ثانيان :االختصاص المكاني:
عندما نتحدث عف االختصاص المكاني لممحكمة ال يككـ مثؿ المحاكـ الكطنية التي يككف اختصاصيا
المكاني غالبا باستثناء المحاكـ العميا في رقعة جغرافية فالمحكمة الجنائية الدكلية يككف اختصاصيا
المكاني في جرائـ ارتكبت في اقميـ احدل الدكؿ االطراؼ في ميثاؽ ركما ،سكاء كاف المعتدم تابعان
لدكلة طرؼ اـ لدكلة ثانية مع فارؽ جكىرم عند كجكد المتيـ في دكلة ثالثة فإف االخيرة غير ممزمة .
كبالتعاكف مع دكلة االقميـ اال بتكافر رابط دكلي كاالتفاقيات اك المعاىدات متعددة االطراؼ لتسميـ
المجرميف ،كما أف المحكمة تمارس اختصاصيا اذا كقعت الجريمة في اقميـ الدكلة قيد البحث في
دكلة تسجيؿ السفينو اك الطائرة اذا ارتكبت عمى متنيا،باإلضافة انو يمكف ألم دكلة قبكؿ اختصاص
المحكمة بأف تنظر بالجريمة بمكجب اعالف يكدع لدل مسجؿ المحكمة كعميو يجب عمى ىذه الدكلة
اف تتعاكف مع المحكمة في حاؿ التحقيؽ اك المحاكمة.

1

المادة( )11مف ميثاؽ ركما لسنة .1998
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ثالثا :االختصاص الشخصي:
لممحكمة الجنائية الدكلية اختصاصان عمى االشخاص الطبيعييف فكؽ  18عاما كقت الجريمة المنسكبو
إليو ،كفقان لما جاء في نصكص نظاميا األساسي التي استبعدت المسؤكلية الجزائية عمى الدكؿ
كالمنظمات الدكلية كما يمكف اف تككف مسؤكلية الشخص الطبيعي بصفة فردية سكاء ارتكب الفعؿ
لكحده اك باالشتراؾ

()1

.

رابعا :االخصاص المكضكعي:
إف المقصكد باالخصاص المكضكعي ىي الجرائـ التي تدخؿ في نطاؽ اختصاص المحكمة التي يتـ
اجراء التحقيؽ كالمحاكمة فييا كقد حصر نظاـ ركما االساسي الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص
المحكمة كىي:

()2

 جريمة االبادة الجماعية :كيقصد بيا أم فعؿ مف االفعاؿ التي تمت بقصد اىالؾ جماعة قكمية اك اثنية اك عرقية اك دينية،
اىالكان كميان اك جزئيان سكاء بالقتؿ اك بإلحاؽ األذل الجسدم اك العنؼ اك اخضاع الجماعة عمدان
الحكاؿ معيشية بقصد بيا اىالكيا الفعمي جزئيان أك كميان أك تدابير تستيدؼ منع اإلنجاب داخؿ
الجماعة اك نقؿ أطفاؿ الجماعة إلى جماعة اخرل.

 -جرائم ضد اإل نسانية:

1
2

ظاـ ركما االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية  ،1998مادة ()26+25
نظاـ ركما االساسي لممحكمة الجنائية ،مادة (.)8+7+6+5
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ىي االفعاؿ التي ترتكب في اطار ىجكـ كاسع النطاؽ أك منيجي مكجو ضد أم مجمكعة مف السكاف
المدنييف كعف عمـ باليجكـ بالقتؿ العمد أك اإلباد التي تككف بتعمد فرض أحكاؿ معيشية مف ضمنيا
الحرماف مف الطعاـ أك الدكاء بقصد إىالؾ جزء مف السكاف أك االسترقاؽ كمف ضمنو ممارسة أم مف
السمطات المترتبة عمى حؽ الممكية عمى شخص ما ،كابعاد السكاف اك النقؿ القصرم لمسكاف ،دكف
مبررات يسمح بيا القانكف الدكلي ،كالسجف كالتعذيب الذم يتـ مف خاللو الحاؽ أذل شديد أك معاناة
عقميا بشخص مكجكد تحت اشراؼ المتيـ أك سيطرتو ،اك بأم شكؿ مف اشكاؿ
بدنيا اك ن
شديدة سكاء ن
العنؼ الجنسي بدرجة خطيره كاالغتصاب ،اك اضطياد أم جماعة محددة مف السكاف السباب
سياسية اك عرقية ،اك قكمية اك ثقافية اك دينية ال يجيزىا القانكف الدكلي ،كاالختفاء القسرم لالشخاص،
كجريمة الفصؿ العنصرم ك ترتكب في سياؽ نظاـ مؤسسي قكامو االضطياد كالسيطرة مف جانب
جماعة عرقية كاحدة ازاء أم جماعات اخرل كترتكب بنية االبقاء عمى ذلؾ النظاـ ،كاالفعاؿ
الالإنسانية االخرل ذات الطابع المماثؿ الذم يتسبب في معاناة شديدة بالجسـ اك الصحة العقمية اك
الجسدية.
 -3جرائم الحرب
يككف لممحكمة اختصاص فيما يتعمؽ بجرائـ الحرب كتعني ىذه الجرائـ االنتياكات الجسيمة إلتقافية
جنيؼ مف قتؿ كتعذيب كمعاناة كتدمير كابعاد كأخذ رىائف كارغاـ أسرل الحرب عمى الخدمة في
صفكؼ قكات الدكلة المعادية كعدـ محاكمتيـ محاكمة عادلة ،باالضافة الى انتياكات معاىدة جنيؼ
ىناؾ انتياكات خطيرة لمقكانيف كاالعراؼ السارية عمى المنازعات الدكلية المسمحة في النطاؽ الثابت
لمقانكف الدكلي ،مف تعمد تكجيو ىجمات ضد السكاف المدنييف كمكاقعيـ المدنية كىجمات ضد مكظفيف
ميمتيـ المساعدة االنسانية كحفظ السالـ ،كقتؿ أك جرج مقاتؿ استسمـ مختا انر يككف ألقى سالحو أك لـ
تعد لو كسيمة لمدفاع ،اك اساءة استخداـ عمـ اليدنو أك عمـ العدك أك إشارتو كزُيو العسكرية أك عمـ
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كشارة االمـ المتحدة باالضافة الى قياـ دكلة االحتالؿ بنقؿ اجزاء مف سكانيا المدنييف لالراضي التي
تحتميا كابعاد سكانيا االصمييف كتعمد تكجيو ضربات ضد المباني المخصصة لالغراض الدينية
كالصحية كالتعميمية اك العممية اك اخضاع االشخاص المكجكديف تحت سمطة طرؼ معادم لمتشكيو
المدني اك الم نكع مف التجارب الطبية اك العممية التي ال تبررىا المعالجة الطبية التي تؤدم إلى
الكفاة أك تعريض الصحة لمخطر ،كالقتؿ اك االصابة غد انر كاعماؿ النيب كاستخداـ السمكـ كاالسمحة
المسمكمو ،كاستخداـ الغازات السامة كالخانقة ،كاستخداـ الرصاص الذم يتمدد كيتسطح بسيكلة في
الجسـ البشرم كاستخداـ اسمحة اك قذائؼ اك مكاد اك اساليب حربية تسبب بطبيعتيا اضرار زائدة اك
آالمان ال لزكـ ليا اك تككف عشكائية بطبيعتيا بشرط اف تككف مكضع حظر شامؿ ،كاالعتداء عمى
كرامة الشخص ،كتعمد تجكيع المدنييف كحرمانيـ مف المكاد التي ال غنى عنيا لبقائيـ.
 -4جريمة العدوان  :نصت المادة ( )5الفقرة الثانية عمى حكما خاصا بجرمية العدكاف حيث تحدثت
عف اعتماد مستقبمي (كاف ذلؾ عند كضع النظاـ االساسي) يحكـ جريمة العداكف كتعريفيا كشركطيا
كتكميؼ المجنة التحضيرية بتشكيؿ فريؽ عمؿ ُيعني بجريمة العدكاف  ،عممان انو قامت الجمعية العامة
لالمـ المتحدة بحسـ كافة االختالفات حكؿ تعريؼ جريمة العدكاف ،كعرفت العدكاف بأنو استعماؿ القكة
المسمحة مف قبؿ دكلة ما ضد سيادة دكلة اخرل اك سالمتيا االقميمية اك استقالليا السياسي اك بأية
()1

صكرة تتنافى مع ميثاؽ االمـ المتحدة كفقان لنص ىذا التعريؼ كجاءت صكرتيا عمى النحك التالي

 قياـ القكات المسمحة لدكلة ما بغزك اقميـ دكلة اخرل اك اليجكـ عميو اك أم احتالؿ عسكرم كلكمؤقتا ينجـ عف مثؿ ىذا الغزك اك اليجكـ ،اك أم ضـ القميـ دكلة اخرل اك لجزء منو بإستعماؿ القكة.
 قياـ القكات المسمحة لدكلة ما بقذؼ اقميـ دكلة اخرل بالقنابؿ اك استعماؿ دكلة ما اية اسمحة ضداقميـ دكلة اخرل.
1

قرار الجمعية العامة رقـ  3314الصادر .1974/12/14
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 ضرب حصار عمى مكانئ دكلة ما اك عمى سكاحميا مف قبؿ القكات المسمحة لدكلة اخرل. قياـ القكات المسمحة لدكلة ما بمياجمة القكات المسمحة البرية اك البحرية اك الجكية اك االسطكليفالتجارييف ،البحرم كالجكم لدكلة اخرل.
 قياـ دكلة ما باستعماؿ قكاتيا المسمحة داخؿ إقميـ دكلة أخرل بمكافقة الدكلة المضيفة عمى كجويتعارض مع الشركط التي ينص عمييا االتفاؽ ،أك أم تمديد لكجكدىا في اإلقميـ المذككر إلى ما بعد
نياية االتفاؽ.
 سماح دكلة ما كضعت إقميميا تحت تصرؼ دكلة أخرل بأف تستخدمو ىذه الدكلة الرتكاب عمؿعدكاني ضد دكلة ثالثة.
 ارساؿ عصابات أك جماعات مسمحة أك قكات غير نظامية أك مرتزقة مف قبؿ دكلة ما أك باسمياتقكـ ضد دكلة اخرل باعماؿ مف اعماؿ القكة المسمحة تككف مف الخطكرة بحيث تعادؿ االعماؿ المعدة
اعاله اك اشتراؾ الدكلة بدكر مممكس في ذلؾ.
كبذلؾ يككف النظاـ االساسي في المحكمة الجنائية الدكلية قد حصر االختصاص المكضكعي لممحكمة
في المادة الخامسة بالجرائـ االربعة المكضحو اعالة التي تعتبر بشكؿ عاـ جرائـ خطيرة تيدد السمـ
العاـ.
ثالثا :ممارسة االختصاص
حدد النظاـ االساسي لممحكمة الحاالت التي تسمح لممحكمة الجنائية الدكلية ممارسة اختصاصيا
كتحريؾ الدعكل فييا بثالث حاالت:
االكلى تككف بناء عمى احالة المدعي العاـ مف دكلة طرؼ لحالة يبدك فييا جريمة اك اكثر ،مطابقة
لمجرائـ التي تقع ضمف اختصاص المحكمة ،كالثانية باحالة مف مجمس االمف اذا ارتأل اف ىناؾ
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جريمة مطابقة إلختصاصات المحكمة يجب أف تجرم فييا تحقيقا كمحاكمة ،كالثالثة اذا كاف المدعي
()1

العاـ قد بدا بمباشرة التحقيؽ ،مف تمقاء نفسو فيما يتعمؽ بصالحيات المحكمة كالمدعي العاـ

كبخصكص قبكؿ الدعكل فإف المحكمة تقرر اف الدعكل غير مقبكلة اذا كانت دكلة ليا كالية عمى
الجريمة تجرم تحقيقا اك مقاضاة فييا اك اجرت تحقيقا كقررت عدـ مقاضاة الشخص المعني ،كاذا كاف
الشخص المعني سبؽ كأف حككمو عمى نفس مكضكع الشككل اك حتى اذا لـ تكف الدعكل عمى درجة
كافية مف الخطكرة تبرر اتخاذ المحكمة اجراء اخر ،كتقكـ المحكمة بتحديد ما اذا كانت الدكلة حقا
غير راغبة في التحقيؽ اك المقاضاة في االحكاؿ التالية:
في حاؿ قياـ الدكلة باتخاذ اجراءات بيدؼ حماية الشخص المعني مف المسؤكلية الجنائية عف جرائـ
تدخؿ في اختصاص المحكمة ،كاف يككف ىناؾ تأخير ال مبرر لو في سيؿ إجراءات المحاكمة فيما
يتعارض مع نية مثكؿ الشخص اماـ العدالة ،كاذا لـ تباشر االجراءات بصكرة مستقمة اك دكف
()2

تحيز

كبناء عميو قامت الباحثة في ىذا المطمب بتعريؼ المحكمة الجنائية الدكلية كنشاتيا كذكر المحاكـ
الخاصة التي سبقتيا كاختصاصاتيا لكي نتمكف في المطمب القادـ مف تكييؼ الجرائـ الفعمية التي قاـ
كيقكـ بيا مجرمي الحرب االسرائيمييف كالتي يمكف مف خالليا محاسبتيـ جزائيا كمدنيا في محكمة
الجنايات الدكلية التي انضمت الييا الدكلة الفمسطينية لتككف عضكا مصادقا عمى نظاميا االساسي.

1
2

ميثاؽ ركما االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ،المادة 1998/13
ميثاؽ ركما االساسي المادة (.1998 /)17
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المطمب الثاني :الجرائم االسرائيمية التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
منذ العاـ  1948ما يعرؼ بالنكبة الفمسطينية قامت قكات االحتالؿ االسرائيمي بالعديد مف الجرائـ بحؽ
الشعب الفمسطيني ،كتكالت عمى مدل اكثر مف نصؼ قرف كحتى انو ىناؾ بعض الجرائـ التي
اصبحت جرائـ مستمرة ترتكب بحؽ الشعب الفمسطيني المحتؿ ،كبعد انضماـ الدكلة الفمسطينية إلى
نظاـ ركما االساسي اصبح باالمكاف تقديـ الشكاكم بحؽ مجرمي الحرب االسرائيمييف كالتي يستطيع
مف خالليا الشعب الفمسطيني مالحقة المجرميف كاحقاؽ العدالة الدكلية.
كستعرض الباحثة في ىذا المطمب اىـ الجرائـ االسرائيمية التي ارتكبيا مجرمي الحرب االسرائيمييف
بحؽ الشعب الفمسطيني مطابقة لإلختصاص المكضكعي لممحكمة ،كليس عمى سبيؿ الحصر ألف ما
ارتكبو االحتالؿ االسرائيمي بحؽ الشعب الفمسطيني بشكؿ يكمي ،يشكؿ جرائـ دكلية تتنافى مع
القكانيف كاالعراؼ الدكلية.
الفرع االول :جريمة اإلبادة الجماعية
قسـ النظاـ االساسي كفقا لممادة السادسة فيو جريمة اإلبادة الجماعية إلى خمسة اقساـ كىي  :قتؿ
افراد الجماعة كاخضاع الجماعة عمدا الحكاؿ معيشية يقصد بيا اىالكيا الفعمي كميا اك جزئيا كفرض
()1

تدابير تستيدؼ منع االنجاب داخؿ الجماعة كنقؿ االطفاؿ عنكة إلى جماعة اخرل

وسنتناول في ىذا الفرع جريمة إبادة جماعية تتوافر فييا جميع األركان المادية والمعنوية لمجريمة :

حي الشجاعية:

1

نظاـ ركما االساسي ،المادة ( )6االبادة الجماعية.
81

يقع حي الشجاعية اقصى شرؽ مدينة قطاع غزة كيقطف فيو  100.000نسمة ،كفي العاـ 2014
اندلعت الحرب االسرائيمية عمى قطاع غزة نتيجة لتضامف اىالي القطاع كلك بشكؿ معنكم مع ىبة
المكاطنيف ال مقدسييف الذيف يعانكف ظركفا ال انسانية ،نتيجة لمكقع الشجاعية الجغرافي المحاذم
لالراضي التي تخضع لمسيطرة االسرائيمية كانت اكلى خطكط المكاجية مع اسرائيؿ ،حيث تعرضت
ألقصى كاشد كسائؿ القتاؿ مف قصؼ جكم كمدفعي باالضافة إلى تكغؿ جيش المشاة االسرائيمي فييا
مما ادل إلى حصكؿ مكاجيات مع المقاكمة الفمسطينية داخؿ االحياء المدنية ،تخمؿ ىذا التكغؿ
جريمة ابادة جماعية تثممت في قتؿ المدنييف كقتؿ اسر بكامميا ،كحتى اننا مف خالؿ التقارير
االعالمية كالصكر التي نشرت نستطيع اف تقكؿ انو تـ ابادة حي باكممو كال يكجد بداخمو حتى الركاـ،
حتى مف بقي عمى قيد الحياة ،تـ تيجيرىـ إلى مدف اخرل في داخؿ القطاع ،كنظ ار لصعكبة الكضع
االنساني تقدمت المجنة الدكلية لمصميب االحمر بطمب الجراء ىدنة انسانية لمدة ساعتيف الخالء
الجثث ،كىك ما كافقت عميو اسرائيؿ حيث قامت طكاقـ الصميب االحمر بالدخكؿ إلى الحي لمدة
ساعتيف قامت خالليا باخالء الجثث الممقاة كاخالء اكبر عدد مف المدنييف بالشاحنات كالسيارات،
كنقميـ إلى مستشفى الشفاء في غزة ،كمدارس االكنركا التي اصبحت مالجئ لمعائالت المشردة ،ثـ
()1

بعدىا استأنؼ الجيش االسرائيمي القصؼ

كفي تقرير نشره الرم مام احد مندكبي الصميب االحمر الذم شارؾ في ميمة في حي الشجاعية في
قطاع غزة تحدث( تمكنا مف دخكؿ الحي كجمعنا اربع جثث كاخالء ( )11فرد مف عائمة عمقت في
المنطقة كاكتشفنا ايضا العديد مف الجثث عمى طكؿ الطريؽ مدفكنو تحت الركاـ ،كفي اقصى المنطقة
كاف ىناؾ عدد غير معركؼ مف الجثث دفنت تحت انقاض بنايتيف كبيرتيف دمرتا بالكامؿ كسمعنا

1

حي الشجاعية ،مكسكعة كيكبيديا عمى شبكة االنترنت.
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خالؿ مركرنا عف جريحيف عمى طرؼ الطريؽ بالقرب مف منطقة القتاؿ كحاكلنا الكصكؿ الييما سي ار
عمى االقداـ كلكف الالسؼ بعد محاكالت فاشمة الخراجيما ،كاف عمينا اف ننسحب بسبب الكضع
االمني حيث اشتد القتاؿ في المنطقة الكاقعة خمفنا ،كاطمقت النيراف تجاىنا ،ككاف ذلؾ بمثابة رسالة
()1

كاضحة لنا بعدـ التقدـ اكثر كاالنسحاب مف المنطقة

ككما اسمفنا في المطمب السابؽ فإف أحد الشركط المسبقة لمممارسة اإلختصاص اف تقبؿ الدكلة
باختصاص المحكمة حتى كلك لـ تكف طرفا في النظاـ االساسي بمكجب اعالف يكدع في سجؿ
المحكمة اف تقبؿ ممارسة المحكمة اختصاصيا فيما يتعمؽ بجريمة قيد البحث.
كبناء عمى ذلؾ حتى لك لـ تكف فمسطيف قد انضمت إلى ميثاؽ ركما عند كقكع الجريمة اال انيا
اكدعت في ممؼ حرب غزة الذم قدمتو لمجنائية الدكلية إعالف القبكؿ الختصاص المحكمة.
الفرع الثاني :الجرائـ ضد االنسانية
اف الجرائـ التي تعد ضد االنسانية متعددة كمتنكعو بحسب ما تناكليا نظاـ ركما االساسي بعدة صكر
باالضافة إلى انيا تنكعت كتعددت في االراضي الفمسطينية مف مجرمي الحرب االسرائيمييف ككما
تناكؿ النظاـ االساسي ايضا في قبكلو لمدعاكم المقدمة اليو اف تككف عمى مدل مف الخطكرة كالجسامة
كسنتناكؿ قضية القتؿ العمد لممدنييف كالجدار كجريمة فصؿ عنصرم.
أكال  :القتؿ العمد كيعرؼ الفقياء القتؿ العمد بأنو ازىاؽ ركح دكف كجو حؽ ،كنظ انر لجسامة ىذا الفعؿ
فقدت كضعت بعض الدكؿ في قكانينيا عقكبة االعداـ أم ازىاؽ الركح كأشد عقكبة في عقكباتيا

 1حي الشجاعية ،مكسكعة كيكبيديا عمى شبكة االنترنت.
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الجزائية كبعد تطكير الفقو القانكني كاالنسانية الدكليو اصبح الجميع ُينادم بأبعاد عقكبة االعداـ نظ ار
لخطكرتيا.
كقد مارس االحتالؿ االسرائيمي جريمة القتؿ العمد بكسائؿ متنكعو كبصكر مختمفة فمنيا اعداـ الجرحى
كمنيا قتؿ االطفاؿ حرقان ،كقتؿ المختطفيف كسنتناكؿ امثمة كاقعية يمكف رفعيا لمحكمة الجنايات
الدكلية لمحاكمة مجرمي الحرب االسرائيميف فييا:
 .1جريمة قتؿ عائمة دكابشة:
صباح يكـ الجمعة المكافؽ  ،2015/7/31استفاؽ اىالي بمدة دكما في محافظة نابمس ،عمى جريمة
بشعو بحؽ اسرة بأكمميا قاـ مستكطنيف اسرائيمييف بإلقاء مكاد مشتعمو ،داخؿ منزؿ عائمة المكاطف سعد
دكابشة كاغالؽ منافذ المنزؿ مما ادل إلى احتراؽ كامؿ المنزؿ ككفاة الطفؿ الرضيع عمي الدكابشة،
كاصابة شقيقو احمد اربع سنكات ،كفيما بعد نتيجة اصابة الكالديف سعد كزكجتو رىاـ اعمف كفاتيـ،
شكمت ىذه الجريمة فاجعو استنكرىا المجتمع الدكلي عامة ،كمنظمات حقكؽ االنساف كالمنظمات
الدكلية خاصة ،كقد اصدر االميف العاـ لالمـ المتحدة بياف يديف فيو حرؽ االسرة كيدعك إلى تقديـ
مرتكبي ىذا العمؿ إلى العدالة كأضاؼ اف الفشؿ المتكاصؿ في التصدم كاالفالت مف العقاب ىي
()1

التي ادت إلى تزايد اعماؿ العنؼ المتكررة مف قبؿ المستكطنيف

كقد فتحت سمطات االحتالؿ كعادتيا تحقيقان في القضية الذم لـ يتجاكز الصكرة الشكمية لتدارؾ
االحراج اماـ العالـ كلـ يتـ محاكمة الفاعميف ،كبناء عميو فإف ىذا الممؼ يستطيع المدعي الفمسطيني
محاكمة الفاعؿ االسرائيمي اماـ محكمة الجنايات الدكلية محاكمة عادلة بصفتو طرفا في نظاـ ركما

1

بياف االميف العاـ لالمـ المتحدة ،باف كي مكف 2005/8/1 ،بشأف جريمة قياـ المستكطنيف حرؽ عائمة دكابشة.
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االساسي لممحكمة ككقعت ىذه الجريمة طرفا في نظاـ ركما االساسي لممحكمة ككقعت ىذه الجريمة
عمى اراضية كمكاطنيو.
 -2جريمة قتؿ الفتى محمد أبكخضير حرقان( 17عامان) :
مع بزكغ فجر الثالث مف رمضاف المكافؽ  2014/7/2كعقارب الساعة تشير إلى الرابعة كالنصؼ
فج انر خرج محمد مف منزلو قاصدان المسجد ألداء الصالة  ،لـ يكف يعمـ أف المكت بإنتظاره حيف ترجؿ
مف المركبة مستكطناف اثناف تحدثا معو كفقان لركايات سكاف حي بمدة شعفاط في القدس المحتمة ثـ
قامكا عنكة بإدخالو إلى سيارتيـ كانطمقكا بسرعة إلقتياد محمد إلى مصيره  .تمؾ المحظات تـ رصدىا
مف كاميرات الم ارقبة عمى أبكاب المحاؿ التجارية في المكاف إضافة إلى شيدة اصدقاءه ممف أركا
المستكطنيف يدخمكه لمسيارة بالقكة كىك يصرخ مستغيثان  .كفي ساعات الصباح في اليكـ التالي أعمنت
شرطة اإلحتالؿ العثكر عمى جثة محركقة كعمييا آثار لمتعذيب  ،حيث نقمت إلى التشريح لمتعرؼ عميو
م ف قبؿ ذكيو الذيف أكدكا أنو ابنيـ  .حيث كشؼ طبيب فمسطيني شارؾ في تشريح جثماف الفتى
أبكخضير أف نتائج عممية التشريح تشير إلى أف األخير تـ حرقو كىك عمى قيد الحياة كذلؾ ىك سبب
الكفاة  ،كما أكد النائب العاـ الفمسطيني أف التشريح أظير أنو أحرؽ حيان كـ تبيف كجكد مادة بمنطقة
المجارم التنفسية بالقصبات اليكائية لمرئتيف مما يدؿ عمى استنشاؽ ىذه المادة أثناء الحرؽ كىك عمى
قيد الحياه .
ككما ىك الحاؿ في كؿ جريمة تقكـ اسرائيؿ بالتحقيؽ بشكؿ شكمي كالتخفيؼ باالحكاـ حيث تـ اعتقاؿ
ستة اشخاص كىـ حاخاـ ييكدم كاثنيف مف أبنائو كثالثة آخريف كقد اعترفكا بجريمتيـ كقاـ جرء منيـ
بتمثيؿ الجريمة بكؿ عناصرىا.حيث صدر قرار قضائي مف المحكمة االسرائيمية بالسجف المؤبد عمى
أحد المتيميف بالقتؿ يكسؼ بف دافيد  30عامان ،كالسجف لمدة  12عاـ عمى اآلخر إضافة إلى تعكيض
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عائمة أبكخضير بمبمغ ستكف ألؼ شيكؿ ،إال أف ىذا الحكـ ال يتناسب كحجـ األلـ كالذؿ الذم تعرض
لو محمد .
إف ىذه الجريمة تمثؿ جريمة حرب تكتمؿ فييا العناصر المككنة ليا كفقان لممادة ( )8مف ميثاؽ ركما
األساسي بإلحاؽ أذل خطير بالجسـ كالتعذيب كتعمد احداث معاناة شديدة كمعاممة الالإنسانية أدل إلى
القتؿ العمد كالتي تقع تحت بند االنتياكات الجسمية إلتفاقيات جنيؼ المؤرخة  12آب/اعسطس
 1949أم أم فعؿ مف األفعاؿ التالية ضد األشخاص أك الممتمكات الذيف تحمييـ أحكاـ اتفاقية
جنيؼ ذات الصمة .كبالتالي فمف حؽ عائمة محمد ابكخضير المجكء إلى محكمة الجنايات الدكلية
لمحاكمة قتمة نجميـ .
 -3اإلستيطاف :
إف مف اكبر الجرائـ التي ترتكب عمى األراضي الفمسطينية جريمة اإلستيطاف تمؾ المستكطنات التي
تقبع عمى صدرك الفمسطنييف تبتمع اراضييـ كتمس الحياة العامة لمفمسطينييف بكافة جكانبيا االقتصادية
كالسياسية كاالجتماعية مشكمةن األداة الرئيسية لمحركة الصيكنية في فرض سيطرتيا بالتدريج عمى
فمسطيف فمنذ العاـ  1948قامت الحككمات االسرائيمية بإرغاـ الفمسطينييف عمى مغادرة اراضييـ
بإستخداـ القكة كتيجير السكاف مف أراضييـ  ،كبعد حرب حزيراف عاـ  1967تـ طرد كتيجير
الفمسطينييف مف مناطؽ سكناىـ بالقكة إلى مناطؽ أخرل  .كبعد تكقيع اتفاقية اكسمك عمدت الحككمة
االسرائيمية الى تكثيؼ االستيطاف لفرض سياسة االمر الكاقع كتكطيف الييكد في االراضي الفمسطينية
اضافة إلى الكقكؼ اماـ امكانية اقامة الدكلة الفمسطينية عمى حدكد 1967ـ .كما قامت بتكسيع رقعة
المستكطنات كزيادرة اعداد المستكطنيف فييا كالكقكؼ إلى جانب المستكطنيف في عمميات االستيالء
عمى البيكت العربية خاصة في مدف الخميؿ كالقدس بحيث عممت عمى شؽ الطرؽ كنشر الحكاجز
عمييا لمتسييؿ عمى المستكطنيف كحمايتيـ .
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ىذه اإلجراءات عممت عمىى فصؿ أجزاء كبيرة مف الضفة الغربية عف بعضيا البعض كتحكلت إلى
كنتكنات صغيرة ينعدـ معيا امكانية قياـ كحدة جغرافية فمسطينية كي تنعدـ معيا امكانية قياـ دكلة
فمسطينية .

1

لقد كاف لإلستيطاف آثا انر سمبيو كبيرة عمى الشعب الفمسطيني سكاء عمى القطاع الزراعي بمصادرة
مساحات زراعية شاسعو كحرـ المزارعيف مف مصدر دخميـ بقمع كتجريؼ االشجار كالمزركعات  ،أك
منع المزارعيف مف الكصكؿ إلى أراضييـ متذرعيف بذرائع أمنية . 2كما استخدمت مساحات كبيرة
كمكبات لمنفايات اك لمتخمص مف المخمفات الصناعية.3
كما كاف ليا االثر الكبير في السيطرة عمى المياه الفمسطينية حيث أف اسرائيؿ تسيطر عمى اغمب
اآلبار االرتكازيو في الضفة الغربية كتزكد الجزء االكبر منيا لممستكطنات  . 4ىذا أيضان أثر عمى
األيدم العاممة في فمسطيف كزيادة نسبة البطالة .خالفان عف تقطيع اكصاؿ االراضي الفمسطينيو كابعاد
العائالت عف بعضيا مما اثر عمى التكاصؿ االجتماعي كيمزؽ كحدة الشعب.
فخالصة القكؿ أف اإلستيطاف يضاؼ إلى سمسمة الممفات التي يمكف أف ترفع إلى محكمة الجنائية
الدكلية كأخطرىا كالسبب في ذلؾ أنو الحائؿ االكؿ كالكبير اماـ اقامة الدكلة الفمسطينية كفرض سياسة
االمر الكاقع لحدكد الدكلة الييكدية كانتياؾ لمحقكؽ السياسية الفمسطينية بكافة جكانبيا التي اقرتيا
كيعد جريمة يعاقب عمييا القانكف الدكلي كحقكؽ االنساف التي اقرتيا ككافقت
قكاعد القانكف الدكلي ُ
عمييا .

1ركبنشتايف اني كاتب كمحرر في صحيفة ىآرتس االسرائيمية ،االستيطاف اإلسرائيمي في المناطؽ المحتمة عاـ 1967

مجمة قضايا اسرائيمية العدد الخامس ص42

2الريس  ،ناصر ،مستكطنات اإلسرائيمية في ضكء القانكف الدكلي االنساني ،راـ اهلل مؤسسة الحؽ ص51
3الريس المرجع السابؽ ص53

4غممي  ،محمد عكدة ،تاريخ االستيطاف الييكدم في منطقة نابمس  1998_1967ص252
87

إف الجرائـ اإلسرائيمية عمى االراضي الفمسطينية كثيرة كمستمرة كال يمكف حصرىا في فصكؿ بحث كال
تزاؿ الحككمات االسرائيمية تتفنف في انتقاء االساليب الالإنسانية فمـ يسمـ منيـ البشر كال الشجر،
تحديدا فيما يخص االستيطاف ،كقد انتصرت االرادة الدكلية لمشعب الفمسطيني كذلؾ مف خالؿ اصدار
القرار ( )2334كالذم أكد عمى مطالبة اسرائيؿ فك ار كعمى نحك كامؿ عف جميع االنشطة االستيطانية
في االراضي الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس الشرقية ،حيث حصؿ عمى تأييد ( )14عضك كامتناع
الكاليات المتحدة عف التصكيت ،كبناء عميو فال بد لمقيادة الفمسطينية ضركرة اعداد الممفات التي تدخؿ
في اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية كرفعيا لمحكمة الجنايات الدكلية مف أجؿ اتخاذ اجراءات
قانكنية كمعاقبة مرتكبييا كتطبيؽ احكاـ القانكف الدكلي العاـ كالقانكف الدكلي االنساني.
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الخاتمة:
اف قرار االمـ المتحدة بقبكؿ فمسطيف دكلة غير عضك بصفة المراقب ،يعد حدثان تاريخيان ميمان كفاعالن
اذا تـ تكظيفو مف قبؿ القيادة الفمسطينية كحمقة في تحرؾ نضالي شامؿ ،عمى الصعيديف الكطني
كالدكلي،كالسعي لقطؼ ثمار ىذا القرار الذم حقؽ مكسب قانكني ىاـ كالمتمثؿ في التأكيد عمى اف
اسرائيؿ ىي دكلة احتالؿ تحتؿ اراضي دكلة اخرل اصبحت عضكان في االمـ المتحدة ،كتستكطف
اراضييا كىذا اذا حسف استخدامو فيك يعزز المطالبو بإنتياء االحتالؿ كاالستيطاف كالحصكؿ عمى
العضكية الكاممة  ،اضافة الى الدكر الياـ كالفعاؿ في تعزيز االمكانيات المتاحة اماـ فمسطيف في
االنضماـ الى المعاىدات الدكلية،كال سيما مكاثيؽ حقكؽ االنساف كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ
المدنية كالسياسية كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية .كما ستتكبد
فمسطيف مف العضكية في بعض المؤسسات الدكلية داخؿ منظكمة االمـ المتحدة كخارجيا:
كما اف ىذا االعتراؼ ينشأ عف بعض االثار القانكنية غير المباشرة التي تسيـ في تعزيز شرعيتيا
كتكطيف شخصيتيا القانكنية بصفة عامة  .كما يمكف تحقيؽ عدد مف المكاسب االستراتيجية المرتقبة
حيث سيستفيد الفمسطينيكف مف االليات التي تكفؿ اخضاع اسرائيؿ لممسائمة كالمحاسبة عف مخالفات
القانكف الدكلي التي ارتكبيا ،كالتي اقر بيا المجتمع كادانتيا مختمؼ اجيزة االمـ المتحدة في عدد
اليحصى مف المناسبات االمر الذم يجيز ليا الكصكؿ الى المحكمة الجنائية الدكلية.
كمف الخيارات االخرل اماـ فمسطيف اصدار فتكل مف محكمة العدؿ الدكلية حكؿ الصفة غير القانكنية
التي يكتسبيا االحتالؿ بسبب االنتياكات التي كانت كال تزاؿ السمطات االسرائيمية ترتكبيا بحؽ الشعب
الفمسطيني كتشكؿ انتياكا جسيما الحكاـ القانكف الدكلي  .بما يشممو مف قانكف االحتالؿ الحربي،
كاالحكاـ التي تحظر ممارسة الفصؿ العنصرم كالممارسات االستعمارية.
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اضافة الى القدر الكبير الذم سيحظى بيا الفمسطينيف مف الدعـ السياسي الذم يمكنيـ مف ممارسة
الضغط عمى المجتمع الدكلي لكي يتحمؿ المسؤكلية الممقاة عمى عاتقة كالتي يممييا ميثاؽ االمـ
المتحدة كالقانكف الدكلي بشأف مسؤكلية الدكؿ كالمادة االكلى المشتركة في اتفاقية جنيؼ ،في كضع حد
لمخالفات اسرائيؿ لقكاعد القانكف الدكلي كاحكامو  ،مما يشممو ذلؾ مف حث االمـ المتحدة عمى تعريؼ
النزاع االسرائيمي-الفمسطيني عمى انو تيديد لمسمـ كاالمف الدكلييف مف اجؿ السماح باستخداـ مجمكع
التدابير التي تتيحيا االمـ المتحدة ضد اسرائيؿ.
النتائج
 .1اف التكجد نصكص اك مكاد قانكنية في ميثاؽ االمـ المتحدة تشير الى طبيعة كمكانة الدكلة
مراقب في االمـ المتحدة .انما كرست كعرفت ىذه التجربة كالمكانة كالية التعامؿ معيا داخؿ اجساـ
االمـ المتحدة عبر الكقائع عمى االرض كالممارسات العممية  ،كانضماـ بعض الدكؿ الى االمـ المتحدة
بيذه الصفة مثؿ "الكرسي الرسكلي" (الفاتيكاف)
 .2اف حؽ تقرير المصير لمشعكب ىك حؽ مقدس لكؿ شعب مضطيد يقع تحت نير االستعمار
ككافة اشكاؿ السيطرة االجنبية،كىك في عداد القكاعد االلزامية كقكاعد القانكف الدكلي كقد نصت المادة
االكؿ في فقرتيا الثانية مف ميثاؽ االمـ االمتحدة  ،كاف ام احتالؿ القميـ يعتبر انكا انر لحؽ تقرير
المصير.
 .3اف لمنظمة التحرير الفمسطينية الدكر الكبير كالفعاؿ في تثبيت حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير
مصيره مف خالؿ حمقات النضاؿ المنصرمة في اكثر مف ستة كاربعكف عامان بميثاقيا كاجيزتيا
كظيكرىا عمى الساحة الدكلية
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 .4اف ىيئة االمـ المتجدة اعترفت م ار انر لمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب
الفمسطيني.اضافة الى ق ارراتيا التي تؤكد عمى حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره كشرعية
الكفاح المسمح لمكصكؿ الى ىذا الحؽ.
 .5لقد مر التمثيؿ القانكني لفمسطيف في االمـ المتحدة بالعديد مف المراحؿ التي بدأت بالتأكيد عمى
الحقكؽ الكطنية الفمسطيني غير القابمة لمتصرؼ ثـ الى فتح منظمة مراكز مراقب اضافة الى االمرحمو
المتمثمة بمنح مركز المراقب لحركات التحرر الكطتي التي تعترؼ بيا منظمة الكحدة االفريقية اك
جامعة الدكؿ العربية اك كمتاىما ثـ الى مرحمة استعماؿ اسـ فمسطيف بدالن مف منظمة التحرير حؽ
المشاركة في نقاشات الجمعية العامة  ،كامتيازات اخرل  ،حتى كصمنا الى القرار االممي بقبكؿ
فمسطيف دكلة غير عضك في االمـ المتحدة بصفة مراقب.
 .6يمكف لمدكلة المراقب في االمـ المتحدة المشاركة الفاعمة باعماؿ الجمعية العامة كمجمس حقكؽ
االنساف مف خالؿ تقديـ المداخالت المكتكبة ،كابداء الرأم كترشيح القضاة لممحاكـ خاص مثؿ (ركندا
يكغكسالفيا ) كلكف اليحؽ ليا طرح مرشحيف مف بمدىا اك التصكيت.
 .7اف قبكؿ فمسطيف دكلة غير عضك بصفة مراقب يرتب العديد مف النتائج القانكنية كالدكلية تمنحيا
الحؽ في االنضماـ لممعاىدات كاالتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية ،كاالنضماـ الى المعاىدات المتعمقة
بمنظكمة العدؿ العميا كاالختصاص القضائي العالمي اضافة الى انضماميا الى الككاالت المتخصصة
التابعو لالمـ المتحدة.
.8لعضكية فمسطيف (دكلة غير عضك في االمـ المتحدة) مجمكعة مف االستحقاقات القانكنية عمى
المستكل الكطني كاىميا (الدستكر الفمسطيني  ،ايجاد حككمة لدكلة فمسطيف كليست سمطة حكـ ذاتي ،
انياء حالة االنقساـ ،اضافة التعديالت عمى منظمة التحرير كتفعيؿ دكرىا
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.9اف عضكية فمسطيف التؤثر بام شكؿ مف االشكاؿ عمى المركز القانكني لمنظمة التحرير
الفمسطينية  ،حيث ركز القرار االممي عمى منح فمسطيف كضع دكلة مراقب في االمـ المتحدة ،دكف
المساس في الحقكؽ كاالمكانيات المكتسبة كدكر كمكانة منظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ لمشعب
الفمسطيني بمكجب الق اررات كالممارسات ذات الصمة.
 .10سيككف عمى دكلة فمسطيف تقديـ االستعراض الدكرم الشامؿ اماـ مجمس حقكؽ االنساف ،كتحمؿ
المسؤكليات المترتبة عمييا في حاؿ تكقيعيا كمصادقتيا عمى االتفاقيات الدكلية لحقكؽ االنساف ،مف
خالؿ رفع التقارية الدكرية حكؿ التدابير التي اتخذت عمى المستكل الكطني العماؿ االتفاقيات مف
تدابير كاجراءات دستكرية كتشريعيو كادارية كغيرىا.
.11تمعب الييئات الكطنية لحقكؽ االنساف دك انر ىامان في عممية تقديـ االستشارات كتقديـ التكصيات
لمحككمة في مكاضيع حقكؽ االنساف.
.12

يحؽ لمييئات الكطنية لحقكؽ االنساف تفديـ المداخالت المكتكبة كالشفكية في مجمس حقكؽ

االنساف كبعد استعراض الدكلة المعنية لتقريرىا.
 .13انو ال تعارض بيف القكانيف الفمسطينية كايضا المكاثيؽ الدكلية في اغمبية التشريعات الفمسطينية،
فيما يخص انضماـ فمسطيف إلى ىذه المعاىدات كالمكاثيؽ.
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التوصيات:
 .1مف المفترض اف تقكـ القيادة الفمسطينية بكضع استراتيجية قانكنية شاممة في التعاطي مع االمـ
المتحدة كدكلة غير عضك بصفة مراقب كاف تؤحذ بعيف االعتبار مجمكعة مف المسائؿ التالية:
أ-عدـ حصر مسألة قبكؿ فمسطيف في االمـ المتحدة المكضكع االعتراؼ  ،كانما يتـ نقؿ جميع ممفات
القضية الفمسيطينة االساسية كتحديدان (القدس،االستيطاف،االسرل،المياه،الالجئيف) الى اركقة االمـ
المتحدة الصدار قرارت جديدة كداعمة ليذه القضايا.
ب -طرح مكضكع فتكل محكمة العدؿ الدكلية بشأف الجدار الصادر عف المحكمة في تمكز 2004
عمى الجمعية العامة لالمـ المتحدة لتحكليا مف رأم استشارم الى ق اررات كاليات عمؿ
ج -دعكة الجمعية العامة لمطالبة الدكؿ االطراؼ باتفاقيات جنيؼ االربعو بعقد مؤتمرىا الخاص بسب
الزاـ اسرائيؿ باحتراـ كتطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعو في االراضي الفمسطينية المحتمة.
د-طرح مكضكع عضكية اسرائيؿ عمى صعيد االمـ المتحدة،حيث اف عضكية اسرائيؿ لـ تكف عضكية
اعتيادية كانما كانت مشركطة باحتراـ كالتزاـ اسرائيؿ قرار التقسيـ كقرار العكدة كىذا لـ يتحقؽ
ىػ-اعادة بحث قرار التقسيـ كالتمسؾ بو كمرجعية كاساس لحدكد الدكلتيف كبالتالي التمسؾ بو كاساس
لتحديد االطار الجغرافي لحدكد الدكلة الفمسطينية.
ك-كما اف ىناؾ نقطة جكىرية اليمكف االعضاؿ عنيا اال كىي مايحققو االعتراؼ لفمسطيني كدكلة مف
حقيا مطالبة االمـ المتحدة كتحديدان مجمس االمف الدكلي بكاجب كضركرة التدخؿ النياء االحتالؿ
االسرائيمي الراضييا حيث تعتبر صالحية حفظ االمف كالسمـ الدكلييف صالحيات مجمس االمف كقد
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نظـ ميثاؽ االمـ المتحدة كخاصة الفصؿ السادس كالسابع منو الكسائؿ كالتدابير الجائز كالممكس
لمجمس االمف الدكلي اتخاذىا في تجديد ميامو عمى صعيد المجتمع الدكلي
 .2يتكجب العمؿ عمى الصعيد التشريعي باقرار دستكر جديد لدكلة فمسطيف يتضمف مبادئ حقكؽ
االنساف الكاردة في االتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية لحقكؽ االنساف ،اضافة الى العمؿ عمى مالئمة القكانيف
الكطنية في مجاؿ حقكؽ االنساف ،كالغاء التشريعات المتعارضة مع االتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية لحقكؽ
االنساف .كاعداد تشريعات جديدة متكافقة مع حقكؽ االنساف كتعاقب عمى االنتياكات الجسيمة لحقكؽ
االنساف.
 .3تكثيؼ الجيكد لالنضماـ الى كافة الككاالت المتخصصة التابعة لالمـ المتحدة .
 .4التزاـ دكلة فمسطيف بمكائمة كافة التشريعات الكطنية لما يتالئـ مع المعاىدات الدكلية.
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المصادر والمراجع:
اوال :القوانين
قانكف االعتراؼ بفمسطيف دكلة غير عضك في االمـ المتحدة
اتفاقية حقكؽ الطفؿ الصادرة عف االمـ المتحدة1990 ،
اتفاقية سيداك  ،كىي اتفاقية القضاء عمى جميع اشكاؿ التنييز ضد المراة ،تـ اعتمادىا مف قبؿ االمـ
المتحدة بتاريخ  /18كانكف االكؿ عاـ  ،1979كتـ تنفيذىا في العاـ 1981
القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة .2003
القانكف الفمسطيني رقـ ( )7لسنة  1999بشأف حماية البيئة صدر بمدينة غزة بتاريخ:
.1999/12/28
قرار الجمعية العامة لييئة األمـ المتحدة رقـ  58 /38المؤرخ في  13كانكف األكؿ "ديسمبر" .1983
القضية الفمسطينية كثائؽ األمـ المتحدة كالمنظمات الدكلية كالمؤتمرات ،مكسكك ،دار التقدـ.1984 ،
اتفاقية جنيؼ الرابعة بشأف حماية األشخاص المدنييف في كقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس
1949
نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية 17تمكز يكليك  1998المكاد 43،42
المادة( )11مف ميثاؽ ركما لسنة .1998
نظاـ ركما االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية  ،1998مادة ()26+25
قرار الجمعية العامة رقـ  3314الصادر .1974/12/14
ميثاؽ ركما االساسي لممحكمة الجنائية الدكلية1998 ،
نظاـ ركما االساسي ،المادة ( )6االبادة الجماعية.
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اتفاقية فينا لمعالقات الدبمكماسية ،سنة 1961

ثانيا :المراجع:
 .1أبك صكم ،محمكد :الكضع الفمسطيني عمى ضكء أحكاـ القانكف الدبمكماسي الدكلي ،سمسمة
أكراؽ عمؿ جامعة بير زيت ،فمسطيف2011 ،
 .2ابك فارة ،سعيد ،التشريعات الفمسطينية لحماية البيئة في ضكء القانكف الدكلي لمبيئة المكاءمات
التشريعية ،مؤتمر القانكف الدكلي كالسياسات الكطنية في جماية المكارد الطبيعية في فمسطيف ،مجمة
جامعة فمسطيف2015 ،
 .3ابك ىيؼ ،صادؽ عمي ،القانكف الدكلي العاـ ،منشاة المعارؼ،القاىرة1990 ،
 .4ابكالنصر ،عبدالرحمف القانكف الدكلي العاـ ،مكتبة القدس ،سنة 2010ـ ،ص .251
 .5ابكىيؼ ،عمي صادؽ ،القانكف الدبمكماسي ،ط ،3االسكندرية ،منشأة المعارؼ1975 ،
 .6البرغكثي ،مركاف :دبمكماسية التحرر الكطني – التجربة الفمسطينية (مقاربات في القانكف الدكلي
كالعالقات الدكلية) ،مركز بحكث التنمية الدكلية ) (IDRCأتكا كندا. 2013 ،
 .7البرغكثي ،مركاف ،دبمكماسية التحرر الكطني – التجربة الفمسطينية (مقاربات في القانكف الدكلي
كالعالقات الدكلية) ،مركز بحكث التنمية الدكلية ( )IDRCأتكا كندا2013 ،
 .8بسيسك ،أحمد :منظمة التحرير الفمسطينية بيف مراحؿ الكفاح كدركب التسكية ،ص  ،27مكتب
الشؤكف الفكرية كالدراسات ،ط .2009 ،1
 .9بياف االميف العاـ لالمـ المتحدة ،باف كي مكف 2005/8/1 ،بشأف جريمة قياـ المستكطنيف حرؽ
عائمة دكابشة.
 .10تكاـ  ،رشاد ،دبمكماسية التحرر الكطني ،التجربة الفمسطينية،
االستراتيجية ،فمسطيف،2013 ،
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منتدل بيرزيت لمدراسات

 .11تكاـ ،رشاد :التحرر الكطني كحؿ الصراع بالطرؽ السممية :قراءة في تجربة منظمة التحرير
الفمسطينية ،سمسمة أكراؽ عمؿ جامعة بير زيت ،2011 ،فمسطيف .
 .12التكنسي ،محمد خميفة ،بركتكككالت حكماء صييكف ،مؤسسة دار العمكـ ،الككيت ،سنة 1977
 .13تيسير النابمسي ،االحتالؿ اإلسرائيمي لمراضي العربية،سمسمة كتب فمسطينية  63،منظمة
التحرير الفمسطينية مركز األبحاث ،بيركت1975،
 .14الجمبي  ،حسف ،قضية فمسطيف في ضكء القانكف الدكلي ،معيد البحكث كالدارسات العربية،
1969
 .15حسيف ،جميؿ :دراسات في القانكف الدكلي العاـ – الكتاب الثاني ،الطبعة األكلى ،مكتبة
الجالء ،مصر.1996 ،
 .16حنا

عيسى،

األثر

القانكني

إلنضماـ

فمسطيف

لإلتفاقيات

الدكلية،

http://www.ppp.ps/ar_page.php?id=11ff913y18872595Y11ff913
 .17حنا ،الياس  ،الكضع القانكني كالمقاكمة العربية في االراضي المحتمة  ،دراسات فمسطيني 49
منظمة التحرير الفمسطينية  ،مركز األبحاث ،بيركت ،سنة 1968
 .18حكراني ،فيصؿ :الفكر السياسي الفمسطيني  ،1974-1964دراسة لممكاثيؽ الرئيسية لمنظمة
التحرير الفمسطينية ،بيركت ،د.ف ،ط.1980 ،1
 .19الخالدم ،احمد مبارؾ ،االسس كاالبعاد القانكنيو لقياـ الدكلة كبسط االسياده ،دار الكرمؿ،
عماف ،سنة 2000ـ
 .20خرطبيؿ ،جميؿ :كأد منظمة التحرير ،حقكؽ الطبع كالنشر كالتكزيع لممؤلؼ
 .21دائرة شؤكف المفاكضات :االعتراؼ بفمسطيف استثمار في السالـ ،منشكرات منظمة التحرير
الفمسطينية.2012 ،
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 .22الدكيؾ ،مكسى محاضرات في القانكف الدكلي العاـ ،دار الحسف لمطباعة كالنشر ،لسنة 1987ـ
 .23الراكم ،جابر إبراىيـ ،القضية الفمسطينية في القانكف الدكلي كالكضع الراىف ،دار الجميؿ لمنشر
كالتكزيع ،عماف1985 ،
 .24الراكم ،جابر ،القانكف الدكلي الخاص في الجنسية ،ط ،1مطبعة دار السالـ ،بغداد1977 ،
 .25ركبنشتايف اني كاتب كمحرر في صحيفة ىآرتس االسرائيمية  ،االستيطاف اإلسرائيمي في
المناطؽ المحتمة عاـ  1967مجمة قضايا اسرائيمية العدد الخامس
 .26الريس ،ناصر ،مستكطنات اإلسرائيمية في ضكء القانكف الدكلي االنساني ،راـ اهلل مؤسسة الحؽ
 .27السامرائي ،شفيؽ عبدالرازؽ ،الدبمكماسية ،ط ،1بنغازم ،دار الكتب الكطنية لسنة 2002
 .28سرحاف ،عبد العزيز محمد ،الدكلة الفمسطينية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،د.ت
 .29شبؿ ،بدر الديف ،الحماية الجنائية الدكلية لحقكؽ االنساف ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع عماف
.2011
 .30الشاللدة ،محمد فياد ،القانكف الدكلي اإلنساني ،مكتبة دار الفكر2005 ،
 .31الصايغ ،يزيد :الحركات الكطنية الفمسطينية  ،1993-1949الكفاح المسمح كالبحث عف الدكلة،
ترجمة محمد مسعد ،بيركت :مؤسسة الدراسات الفمسطينية.2003 ،
 .32صباريف ،غازم حسف ،الكجيز في حقكؽ اإلنساف كحريتو األساسية ،مكتبة دار الثقافة لمنشر
كالتكزيع1997 ،ـ.
 .33صباريني ،غازم حسف ،الدبمكماسية المعاصرة دراسة قانكنية ،ط ،1عماف ،الدار العممية الدكلية
لمنشر كالتكزيع ،سنة .2002
 .34ضيفي ،محمد :الالمركزية اإلدارية كالحكـ الرشيد ،مقاؿ منشكر عمى مكقع تكرس االلكتركني،
عمى الرابط (2011) ،: http://www.turess.com/echaab/15096
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 .35ضيفي ،محمد :الالمركزية اإلدارية كالحكـ الرشيد ،مقاؿ منشكر عمى مكقع تكرس االلكتركني،
عمى الرابط.)2011( ،http://www.turess.com/echaab/15096 :
 .36الطائي ،عادؿ احمد ،القانكف الدكلي العاـ ،دار الثقافة ،ط ،2سنة2010ـ.
 .37عاشكر ،لبابو ،القانكف الدبمكماسي كالقنصمي مع دراسة معمقو لالجيزه المختصو في المجاؿ
الدبمكماسي المغربي ،ط ،1سنو .2008
 .38العامرم ،محمد أديب ،عركبة فمسطيف في التاريخ ،المكتبة العصرية ،بيركت 1972،
 .39عبد الرحمف ،اسعد :منظمة التحرير الفمسطينية جذكرىا -تأسيسيا -مساراتيا ،قبرص ،مركز
األبحاث ،منظمة التحرير الفمسطينية.1978 ،
 .40عبد الرحمف ،مصطفى سيد ،الكضع القانكني لمنظمة التحرير الفمسطينية في االمـ المتحدة،
ط ،1سنة .1988
 .41عريقات خالد ،منظمة التحرير الفمسطينية كالمنظمات الدكلية ،مطبعة دار التقدـ ،د.ت
 .42عريقات ،صائب ،فمسطيف دكلة غير عضك اليكـ التالي ،الدراسة رقـ  ،11حزيراف .2012
 .43عمكاف ،عبدالكريـ ،الكسيط في القانكف الدكلي ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع1997 ،ـ
 .44غانـ ،محمد حافظ ،مبادمء القانكف الدكلي العاـ1967 ،ـ ،مطبعة النيضة الجديدة
 .45غممي ،محمد عكدة ،تاريخ االستيطاف الييكدم في منطقة نابمس 1998_1967
 .46الغندكر ،أحمد :التحكيـ في العقكد الدكلية لإلنشاء ،رسالة دكتكراه ،كمية الحقكؽ،

جامعة

القاىرة.1998 ،
 .47الغنيمي ،محمد طمعت ،الحقكؽ القانكنية لشعب فمسطيف ،مجمة السياسة الدكلية ،عدد  ،25سنة
. 1971
 .48الفتالكم ،سييؿ حسيف ،الحصانو الدبمكماسيو ،ط.2010 ،1
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 .49الفرا ،عبد الناصر :حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني في ضكء الشرعية الدكلية ،بحث
منشكر ،جامعة القدس المفتكحة ،2012 ،غزة ،فمسطيف.
 .50ق اررات االمـ المتحدة بشأف فمسطيف ،1974-1947 ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيركت،
ط ،3سنة . 1993
 .51القراعيف ،يكسؼ ،حؽ الشعب العربي الفمسطيني في تقرير المصير ،دار الجميؿ لمنشر ،عماف،
د.ت.
 .52الكتاب السنكم لمقضية الفمسطينية لعاـ  ،1966بيركت :مؤسسة الدراسات الفمسطينية.1966 ،
 .53مانع ،جماؿ ،التنظيـ الدكلي :النظرية العامة كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية كالمتخصصة،
اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي.2008 ،
 .54محمكد ،محمد حنفي ،جرائـ الحرب اماـ القضاء الجنائي الدكلي ،دار النيضة. 2004 ،
 .55مركز حماية لحقكؽ اإلنساف ،التداعيات القانكنية كالحقكقية لقبكؿ فمسطيف دكلة غير عضك
(مراقب) في األمـ المتحدة.2014 ،
 .56المصرم ،زىير :اتجاىات الفكر السياسي الفمسطيني بيف الكفاح المسمح كالتسكية السممية ،غزة
 :مكتبة اليازجي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،ط .2008 ،1
 .57مطاكع ،أحمد ،التحكيـ في العقكد الدكلية لإلنشاءات ،دار النيضة العربية،القاىرة2007 ،
 .58ناصيؼ معمـ ،دكلة فمسطيف النجاحات كالمحاذير كميامنا .نشر عمى ككالة معا االخبارية،
.2012/12/8
 .59نافعة كاخركف ،حسف السيد ،المجتمع الدكلي كالقضية الفمسطينية ،معيد البحكث كالدراسات
العربية.1993 ،
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 .60الندكات الفكرية رقـ ،3اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف كأحكاؿ الكطف العربي،المنظمة العربية
لحقكؽ اإلنساف. 1988 ،
 .61ىيكؿ ،محمد حسيف ،القضية الفمسطينية ،تحميؿ كنقض ،مطبعة الفجر ،يافا ،د.ت
 .62الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف :فمسطيف كعضكيتيا كدكلة في األمـ المتحدة ،سمسمة تقارير
قانكنية ،راـ اهلل – فمسطيف.2011 ،
 .63الكحيدم ،فتحي ،النظـ السياسية المعاصرة كنظاـ الحكـ في االسالـ ،دار المقداد لمطباعة،
ط ،5سنة 2012ـ.
 .64يقيف سعيد ،عضكية دكلة فمسطيف في االمـ المتحدة ،مجمة سياسات ،معيد السياسات العامة،
عدد.2015 ،32
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