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 الملخص

نضمامها موضوع القانون إهتمام الدولة الفلسطينية في     إلى عدة معاهدات ال بد وأن  الدولي وا 
وفي حالة الحديث عن  ،يثير لدى أي مراقب تساؤل حول سياسة هذه الدولة تجاه القانون الدولي

غي  طوره المفكر الفرنسي ،طدم بمفهوم سياسة خارجية قانونيةصسياسة تجاه القانون الدولي ن
 .دوالشاريير

انون الدولي وللمؤسسات الدولية من اجل تقديم ويشير من خالله الى استخدام النخبة الحاكمة للق   
يستند هذا المفهوم على رؤية واقعية للقانون تأخذ بعين االعتبار توازنات قوة، أو  ،المصلحة القومية

 .حدود القانون في عالقات القوة

من الخارجية القانونية للقيادة الفلسطينية قام الباحث برسم مقوماتها انطالقا  لتوضيح السياسة   
فالمقابلة شكلت المنهجية االساسية لهذا  ،المشاركين في عملية اتخاذ القرار الخارجي الفلسطيني

براز خصوصية هذه السياسة الخارجية القانونية ال بد من تناول مواقف قانونية وإل كذلك ،البحث
تحمل أخرى داخل المجتمع الفلسطيني وبالتحديد مجموعات المجتمع المدني وأصوات أكاديمية 

 :أساسيةلذا سأقسم البحث الى ثالثة محاور  ،رؤية مختلفة للمصلحة القومية وللقانون الدولي

 يوماه ،يصاغتناولت تحديد من يشارك في عملية اتخاذ القرار الخارجي وكيف الفصل االول  أوال:
 ،ودور المؤسسات الرسمية في هذه السياسة ،المقومات االساسية في السياسة الخارجية الفلسطينية

وهل القرار  ،وهل يوجد رؤية موحده في هذه المؤسسات بخصوص فلسطين في العالقات الدولية
  المتخذ تشاوري بمعنى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في اتخاذه أم أن هناك مركزية في القرار



 ح

نخبة الفلسطينية للقانون الدولي مقارنة بخطاب الخطاب التي تتبناه ال تناولتالثاني الفصل  ثانيا:
وبالتحديد مجموعة  ،والمجتمع المدني ،األكاديميينلمجموعات أخرى على الساحة الفلسطينية مثل 

BDS   الشعبيةحركة المقاطعة. 

تناولت الممارسة الفلسطينية وخطابها ضمن التوجه الواقعي القانوني الفلسطيني  الفصل الثالث ثالثا:
ضمن أدبيات تخص تحليل سياسة خارجية والنظرية الواقعية في العالقات  ،للمعاهدات الدولية

 الدولية
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 المقدمة:

السياسي  االتجاه اعتبرحين يات، لى فترة السبعينياسي من قبل القيادة الفلسطينية إتجاه السالايعود 
حول الحل ات هناك جدل داخل منظمة التحرير يومنذ السبعين ،يمثل آلية أخرى لحل القضية

جديد نسبيا ويمكن ربطه بالتوجه  التجاه السياسي القانونيا لكن   السياسي والكفاح المسلح،
يق العدالة وفقا للشرعية وللمعاهدات الدولية خارج المفاوضات لتحق ،الفلسطيني للمؤسسات الدولية

خارج المفاوضات الثنائية واللجوء  هالقانوني: بأنيعتبر االتجاه السياسي  2009منذ العام  الدولية،
 المؤسسات الدولية. هل هو حقا كذلك؟ إلى

عام  Guy de Lacharrièreمن تحدث عن السياسة الخارجية القانونية المفكر الفرنسي  أول
 .للمصلحة القومية ورؤية تنطلق ،ليرؤية واقعية للقانون الدو  إثارةبه  وأراد ،19791

من يقرر سياسة خارجية في بلد معين يحدد وفق دستور البلد، حيث أن هناك تقاسم في 
حيث أن السياسة  الفلسطيني،الصالحيات في النظام البرلماني الرئاسي الذي يقترب منه النظام 

الخارجية تقرر وفق توزيع معين بين رئاسة الدولة وبين رئاسة الحكومه، لكن هناك ثغرات مهمه في 
والتي سنحاول التطرق إليها وفهم مدى مالئمة  الفلسطيني،إعتماد إتخاذ القرار الخارجي  عملية

شبيه بذلك الذي تعمل به فرنسا ضمن ما يسمى دستور  رئاسي،النظام الفلسطيني لنظام برلماني 
 تعديالت.، وما طرأ على هذا الدستور من 1958الجمهورية الخامسة 

مات سياسة خارجية لدولة معينة، يتحدد باإلستناد على قوتها فمقو  إستراتيجية،أما من ناحية 
فهذه العناصر تدخل ضمن ما يمكن  الجيوسياسي،باإلضافة إلى وضعها  واإلقتصادية،العسكرية 

  ما.أن يتوفر من أدوات في سياسة خارجية لدولة 

دها هو التحضير سبب وجو  أنالتي اعتبرت  ،وبالتحديد منذ حكومة سالم فياض ،في الفترة األخيرة
الدولة  يعتبر اإلسرائيليفالطرف  ،أمورالحديث عن دولة فلسطينية قد يعنى عدة  ،لدولة فلسطينية

                                                 
1. Guy de lacharriere- La pollitique juridique exterieure- Paris Economica - 1983 
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 أنبينما يعتبر الطرف الفلسطيني  ،لشعب الفلسطينيست تكريسا لحق تقرير المصير للي الفلسطينية
 .الفلسطينيدولية لحقوق الشعب الهذه الدولة امتداد الشرعية 

لتعزيز من لاتخذ الطرف الفلسطيني خطوات  ،الجدل حول الدولة الفلسطينية أوضمن النقاش  
لتدعيم رؤيته فيما يخص الحل النهائي للصراع. هل يمكن اعتبار  والمفاوضات، أموقفه في 

 أمالخيار المالئم لحاالت التنشيط والفشل لعملية المفاوضات؟  بأنهاالسياسة القانونية الفلسطينية 
 تفاوض ثنائية؟  ستراتيجيةالبديل  أنها

 آلياتنميز بين  أنمكن وي ،مصالح فلسطينيةال القانون الدولي وآلياته للدفاع عنقد يتم استخدام 
 ،إسرائيلمعينة إلزعاج  آلياتبهدف تنشيط  ؛المعاهدات إلىفلسطين  م: انضمامثلمعاهداتية 

 لذلك، تفعيلخ. باإلضافة إلى يونسكو ... إالأو  اإلنسانمجلس حقوق : مؤسساتية مثل آليات وتفعيل
أي محاولة ممارسة ضغوطات على دولة االحتالل من خالل دول  ،الطرف الثالثبدور  ما يسمى

 .دول العالم العربي أواالتحاد األوروبي 

السلمية لتسوية النزاع عن طريق السياسية  تبنت القيادة الفلسطينية في السنوات الماضية  الوسائل
والمساعي الحميدة من خالل راعي  ،عن طريق الوساطة أو ،مباشرةالغير أو  ،لمفاوضات المباشرةا

ال تزال الدولة  اآلنلغاية  إالأنها،، وغيرها من الدول العربيةالمجموعة الرباعية عملية السالم 
وعلى حدود الرابع من  ،العبرية ترفض القبول بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية

 إلىاللجوء  إليهوأضافت ،بالحل السياسيلفلسطينية تتمسك القيادة ا  وما تزال،1967حزيران لعام 
حراجها ،جل الضغط على إسرائيلمحاكم الدولية من أال زعاجها. ،وا   وا 

 الدولية،سية تجاه الشرعية هي سياو  القانون،هي سياسية باتجاه فتتحدث عن سياسة قانونية  عندما
، الدولة الفلسطينية لديها مصلحةو  ،مصلحتها كل دولة تبحث عن ؟بتقديم مصلحتي رغبكيف أ

وهي كيف  ،مهم جدا شيءلكن نحن هنا نلقي الضوء على و  ،ستخدم ذلك بأدواتت أنتحاول و 
أتحدث  :أتحدث عن مصلحة فلسطينية يعني ؟ وعندماتنظر القيادة الفلسطينية الستخدامها للقانون 

كما أتحدث من جانب  وهذا الشيء ليس ،ن سياسة تجاه القانون في تقديم المصلحة الفلسطينيةع
 الدولي. يسمى القانون من جانب أكاديمي تجاه ما  والمدني، أالمجتمع 
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لمؤسسة الفلسطينية الرسمية ا لدى رؤية   أن هناكأثبت  ن، أأحاول باستخدامي لهذا المصطلح ناأ
 قانونية.ولديها سياسة  ،سمه قانون دوليالشيء 

 إلىبحاجه  هحكيما، لكنكان قرار  ،لى القضاء الدولي، وا  الوسائل القانونية إلى اللجوء لذلك فإن
لواليات المتحدة على األمم كان هناك سيطرة ل ن، حتى وا  من قبل القيادة الفلسطينيةاستراتيجيه 

 .1ألهميته في العالقات الدولية المعياري والقانوني تجاهل الجانبال يمكن  ،المتحدة

أكثر قديما  التجربة والخطأوعلى  ،الفلسطينية كانت تعتمد على مهارات األفراد أن السياسيةوحيث 
 نلذلك، فاالمتخصصة  المهني للطواقمالعمل الجماعي مادها على التخطيط االستراتيجي و اعت من

 وعالقة التأثر والتأثير المتبادلة. ،وليهناك تجربة دبلوماسية فلسطينية عملية مع القانون الد

في ظل هذه  ومهارتهما والقانون  السياسة فنعليها إجادة  نالفلسطينية بأأدركت القيادة  ،لذلك
 2الظروف الراهنة

 ،يلزم وقانون  ،ن السياسة فن يتقنبأ ،وقد اقتنعت القيادة الفلسطينية بعد التوقيع على اتفاق أوسلو
إذ تحتل الموقع البارز ،كتسبت ظاهرة السياسة أهمية بالغةوقد ا ،مع تطور العالقات الدولية

تم من خالله تحقيق سياسة الذي ي  األساسيالمدخل  :وهي ،في مسار العالقات الدولية واألساسي
وهذا ما تبنته النخبة السياسية  ،ورعايتها األفرادمصالح الدول و تحقيق حماية و  ،الحربالسلم و 

قد يكون هذا السالح في بعض الظروف والمعارك أمضى وأقوى و  ،ن السياسة سالح، وأالفلسطينية
فهناك شعوب حققت بواسطة السياسة الواعية انتصارات مميزة ضد  ،من القوة العسكرية

تغلبت و ،اسية نجاحاالسي  حيث حققت القيادة الفلسطينية بالحنكة والمراوغة و المهارات3.األعداء
 على إسرائيل في بعض المحافل الدولية . 

                                                 
معهد ابراهيم ابو الغد  11، سلسلة دراسات استراتيجية األمم المتحدة الدبلوماسية المتعددة الطراف. د جوني، عاصي، 1

 . 9(، ص 2004، )للدراسات الدولية
، معهد ابراهيم وليةدبلوماسية التحرر الوطني التجربة الفلسطينية مقاربات في القانون الدولي والعالقات الد. رشاد، توام، 2

 وما بعدها10(، ص 2013للدراسات الدولية، تقديم د. مروان البرغوثي، ) ابو الغد
، دار العلم الحصانات والمتيازات الدبلوماسية وتطورها وقواعدها ونظامالدبلوماسية شأنها . د. علي، حسين، الشامي،  3

 بعدها.وما 14(، ص 1990للمالين، بيروت، الطبعة االولى، )
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الوطن الفلسطيني، هناك خطاب لمجموعات داخل  الدولي داخلمن خطاب في القانون  أكثرهناك 
مثال على  مأخرى، وأهمؤسسات الو  ،حرياتوال ،الميزانو  ،: الحقمثل ومؤسساته، المجتمع المدني

والتي انطلقت من  ،(bdsحركة المقاطعة )المؤسسات نجده في تجربة استخدام القانون على يد هذه 
نجاحات في مقاطعة الدولة العبرية  وتسجل اليوم ،قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الجدار

 إلسرائيلية.  على الصعيد التجاري واالجتماعي مثل مقاطعة نقابة الطلبة في بريطانيا للجامعات ا

، حيث يسود لديهم االعتقاد بأن القانون الدولي يمتخصصينجده لدى  آخريوجد خطاب  أيضا
هو خطاب  :رسالتناعليه في معايره،  ما نود التركيز  إلىوكأنه يطبق في حالة االنضمام  ،القانون 

يمانه بالقانون  ،آخر للقانون الدولي الدولي مرتبط بمدى  ينطلق من المصلحة القومية الفلسطينية، وا 
خطاب  ينطلق من الواقع هذا ال ،فعالية هذا القانون في تقديم المصلحة القومية الفلسطينية

نطالقا ا، ومن القيود المفروضة على القيادة الفلسطينية في خطابه حول القانون الدولي ،الفلسطيني
 ،قيادة الفلسطينية بموقف واقعيتتميز ال أنيفترض  ،من هذه المواقف المختلفة تجاه القانون الدولي

م ثومن ؟ يعني موقف واقعي فيما يخص القانون الدولي توضيح ماذا إلىوهذا سيقودنا بالضرورة 
ن في كو التساؤل حول واقعية الموقف الرسمي الفلسطيني، قبل ذلك البد من توضيح من هم المشار 

 أخرى مؤسسات هناك هيئات و  نأمإفقط؟ وزارة الخارجية  هل موظفو القرار الخارجي الفلسطيني؟
من هذه الهيئات الدائرة السياسية وضع السياسة الخارجية الفلسطينية؟ و ثانوي في  أولها دور بارز 

للمجلس التشريعي، والمفوضية الخاصة في العالقات مع العالم ية السياس التحرير، والدائرةلمنظمة 
وما هي  ؟ار كيف يصاغ القرار الخارجيالمفاوضات، باختص الشعبية، دائرة نوالصي ،العربي

الدولية؟ هل يوجد رؤية موحدة في هذه المؤسسات بخصوص فلسطين في العالقات  ؟عملية اتخاذه
 .هو قرار الرئاسة في نهاية المطافهذا القرار  نأبمعنى  ؟هناك مركزية في القرار نأمأ

 أساسية:محاور  ةبين ثالث عملنا مسيقس ،أعالهمما ذكر 

إلى تحديد من يشارك في عملية اتخاذ القرار الخارجي، وما هي المقومات  يهدف-األول: المحور 
دور المؤسسات الرسمية من الرئاسة ووزارة  االفلسطينية؟ وماألساسية في السياسة الخارجية 
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ة السياس يف ،الفلسطيني، والمجلس التشريعي التحرير ةومنظم ،المفاوضاتودائرة شؤون  ،الخارجية
 ؟الخارجية الفلسطينية

مقارنة بخطاب  ،ما هو الخطاب الذي تتبناه النخبة الفلسطينية للقانون الدولي الثاني:المحور 
والمجتمع المدني، وبالتحديد مجموعة  ،األكاديميين :مثل ،على الساحة الفلسطينية أخرى لمجموعات 

(BDS) حركة المقاطعة الشعبية؟ 

نسميه  أنضمن ما يمكن  االفلسطينية، بأنهالمحور الثالث: هل يمكن وصف الخطاب والممارسة 
وما هي  ؟لدوليةحيث سيتم تناول ما هو توجه واقعي للقانون والمعاهدات ا بالتوجه الواقعي القانوني؟

 خصائص التوجه الواقعي الفلسطيني؟

ذ ،توضيح معالم التوجه الواقعي الفلسطينيب أهتمس كذلك هل يوجد هناك  ،كان باإلمكان تسميته اوا 
قف عند أدبيات تخص تحليل سياسة خارجية، لكن أيضا ؟ سأتوجه واقعي فلسطيني في هذا العمل

 عند النظرية الواقعية في العالقات الدولية والقانون الدولي.

عدة خالل  الفلسطينية منالممارسة هذه األدبيات و  سأتناول فيهاسأوضح المنهجية التي 
سي ي العمل السيافومشاركين في صياغة القرار الخارجي القانوني و  مع شخصيات بارزة1تمقابال

لى أي مدى يمثل خطاب القانون الدولي إندماجا أو ن الفلسطيني، للبنية الدولية االجتماعية قد وا 
ووفقا للموقف الواقعي فهي تتحمل ما  الضعيفة؟وما أهمية القانون الدولي للدول  واالقتصادية،

 تشاء.تستطيع بينما الدول الكبرى تفعل ما 

 أهداف الدراسة: 

القانون الدولي،  ةالفلسطينية، وفعالية الخارجية القانونية تهدف الدراسة الحالية إلى تحليل السياس
لى تحديد الفلسطينية،وتبيان المصلحة القومية  في عملية اتخاذ القرار الخارجي،  النخبة المشاركة وا 

 وتوضيح معالم التوجه الواقعي الفلسطيني. 

                                                 
أسلوب المقابلة، المقابلة شبة الجامدٍة أي أن هناك أسئلة محددة مسبقا، لكن من الممكن أن توجه أسئلة أخرى ضمن دينامية  1

 المقابلة
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 أهمية الدراسة:

دراسة عدة قرارات و  الدولي،توضيح موقف القيادة الفلسطينية من القانون  من تنبع أهمية الدراسة
مكانيةعلى االنضماموتوضيح اآلثار المترتبة  ،بانضمام فلسطين إلى اتفاقيات دولية االستفادة  . وا 

حسب  –وذلك بسبب قلة الدراسات  ،من هذه الدراسة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والحكومي
 التي تناولت السياسة الخارجية القانونية للقيادة الفلسطينية. –علم الباحث 
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 األولالفصل 

 الفلسطينيالسياسي الخارجي  اتخاذ القرارعملية 

على المؤسسات  وجوهره يبنينواة النظام السياسي  يعتبر لوفنتثتاين:ور جمال أبو شنب قراءة الدكتب
حيث  وممارستها، والحفاظ عليهاتتوصل الدولة عن طريقها إلى امتالك قوة السيادة  والوسائل التي
الدوافع التي أدت إلى إنشائها  يديولوجية تحملأأسس  دوما علىلمؤسسات السياسية تنهض هذه ا

في تنفيذها لكل نشاط سياسي بحيث يصبح وجود هذه من أجلها بل و واألهداف التي قامت 
 1 .معينةالمؤسسات شرطا ضروريا لتحقيق أهداف أيديولوجية 

وأيضًا وفق قراءة ثامر الخزرجي  لسنايدر:  فإنه يعتبر بأن هناك  افتراضات متكاملة في عملية 
القيادة، وهم االشخاص الذين يتبوؤون اتخاذ القرار السياسي،  وهي محصلة قرارات تتخذ من قبل 

وتتأثر بكيفية إدراكهم للموقف فيما تعتبر عملية إتخاذ القرار أحد  ،مناصب رسمية رئيسية في الدولة
المتغيرات األساسية لهم، القرار السياسي الناجمة عنها، وأن صانع القرار عندما ُتتخذ قراراته داخل 

إدراكه، و بمتغيرات  هي االتصاالت و االختصاص والدافعية و مجموعة اتخاذ القرار يتأثر  بكيفية 
علهم  داخل وحدة  المعلومات، بمعنى يتأثر من المجموعة  التي تنجز القرار، وخصائصهم، وتفا

 2دوافعهم و أهدافهم .إتخاذ القرار و 

ر برؤية إنشاء المؤسسات الفلسطينية يرتبط برؤية معينة كما أن القرار داخل هذه المؤسسات يتأث
مؤسسات السلطة ومؤسسات أصحاب القرار، في الحالة الفلسطينية هناك تداخل بين المؤسسات 

  منظمة التحرير الفلسطينية.

بشكل  ذالفلسطينية، ويؤخمن صالحيات منظمة التحرير  ابأنهها يعتبر  همبعضف مختلفة قفامو  هناك
بسحب صالحيات منظمة  بدأتالتي  ،الخارجيةلوزارة و  لرئاسةل بأنهيرى  خراآل البعضو  ،تشاوري 
 مركزي.بشكل  خذيؤ نه وأ ،التحرير

                                                 
 وما بعدها 8، ص2007اإلسكندرية، المعرفة الجامعية،  ر، داالسياسيهوالمؤسسات  شنب، النظمد. جمال محمد ابو   1
ستتراتيجية ادارة  السياسية الدولية عالقـاتثامر، الخزرجي، ال   2 االردن,  عمـان، والتوزيـع،دار المجـدالوي للنشـر  ،الزمتاتوا 

 95، ص2005
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 وواسعة وبمشاركه عامة ،بإطار جماعيكانت تقرر  الخارجيةن العالقات حيث هناك من يرى بأ
ضافه باإل ،يجتمعون والمجلس التشريعي  ،والمجلس المركزي  ،عندما كان المجلس الوطني

 الديمقراطية الحياةلكن تقلص  ،والمجلس الثوري  ،وحركة فتح ،األخرى الفصائل  جتماعاتإل
التي كانت  األطرفكفكة هذه  إلى أدى الوطنية الوحدةوزوال  ،خصوصا بعد االنقسام ،الفلسطينية

 1تتخذ القرار الجماعي.

 ،هنت باتفاقياتتر ا  حددت و  هالكن، و ختصاص منظمة التحريرإمن  ن السياسة الخارجيةأو 
عن طريق المفاوضات التي أثبتت فشلها على مدار السنوات و  ،بحاضنة أمريكيةو  ،مرجعياتو 

كونها  ،وغيرها من اللجنة الرباعية ،لها األمريكيةو لم تنجح بالرغم من الرعاية  ،العديدة الماضية
 اهناك التباس أنو  ،إسرائيلنحيازها  للطرف األقوى نظرا الو  ،كانت مشروطة بمفاوضات عقيمة

ختصاص منظمة إو التي كانت من  ،السفارات بخصوص مرجعيتهاو  مثلياتمالضوع بمو  احقيقي
غلب األوقات ، و في أ تنسيق مباشر مع الرئيس اوله ،أصبحت تبعيتها  لوزارة الخارجيةو  ،التحرير

 2دون الرجوع لرئاسة الوزراء.

كون  ،من اإلرباك في العمل اً نوع وهذا يسبب ،المنظمةواجية في المهام ما بين السلطة و ازدوهناك 
: ن السلطة بأكملهاأاألصل بو  ،وزارة الخارجية حلت محل الدائرة السياسية التابعة لمنظمة التحرير

بعد إقرار قانون السلك الدبلوماسي عام  األمر هذا العكس، تعززوليس  ،إفرازات المنظمة ىحدإهي 
مما كان له األثر  ،عة لوزارة الخارجيةتاب والممثليات الخارجيةالسفارات  والتي أصبحت ،2005
يوقع باسم   ، وأصبح وزير الخارجية التابعة لمنظمة التحرير األخرى الدوائر  على بقية السيء

ن دور منظمة التحرير  .3سياسيهذا خلل قانوني و و  ،منظمة التحرير والدة السلطة  ص بعدتقلوا 

                                                 
، رام هللا، بتاريخ عضو اللجنة المركزية ومفوض العالقات الدولية لحركة فتح، ثد.نبيل، شعمفابلة شخصية،  1

11/2/2016. 
بتاريخ  للجبهة الديمقراطيةعضو اللجنة المركزية  ،سابقاوزيرة الشؤون الجتماعية  المصري،مقابلة شخصية مع د. ماجدة  2
2/9/2015 
, عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة  ألمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطينيمقابلة شخصية مع د. احمد مجدالني،  3

 12/9/2015التحرير الفلسطينية، رام هللا،  بتاريخ 
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وتجميد المجلس التشريعي، وعدم انعقاد خصوصا بعد انسداد المسار التفاوضي، وتكوينها، و 
 .1المجلس الوطني، وأن عملية اتخاذ القرار أصبحت بيد السلطة التنفيذية

نما ينفذ سياسةو  ،أن وزير الخارجية ال يصنع سياسة :هناك من يرى لكن  ن األمور العامة تبدو ا  و  ،ا 
ذرع منظمة أ إحدىهي كون السلطة  ،لكن فعليا هذ شأن منظمة التحرير ومؤسساتهاو  ،متداخلة
دورها أن و  ،عالقة لوزارة الخارجية برسم السياسة الخارجية وبالتالي ال ،الوحيد وليس الذراع ،التحرير
 .2تنفيذي

حة نابالدول الم األحيانبعض في  خاذ القرارات مرهون اتو  ،ن السياسة الخارجيةالذكر بأالبد من و 
مازلنا تحت  بأنناحد ، كونه ال يخفي على أالمالالتي تمارس ضغوطا على القيادة من خالل حجب 

 3خر على اتخاذ القرار بآ أوتؤثر بشكل  ،ونتلقى مساعدات ومعونات خارجية ،االحتالل

بجميع الفصائل  وممثل ،تشاوري بشكل ، و باإلجماع خذيؤ  السياسي ن القراربأهناك من يرى لكن 
 نوأ ،منضمة لمنظمة التحريرالغير الحركات اإلسالمية  باستثناء ،التحريرالفلسطينية في منظمة 

 4.أخرى لسياسات  ةباإلضاف ،وعوامله الصراع إنهاءحد ركائز أ السياسة القانونية

 ،ينيمع المختصين والفن وبعد مشاورات ،اجتماعات موسعة قيادية إطاريكون بشكل تسلسلي في و 
من ثم يؤخذ القرار بشكل علني و  ،لحركة فتح باطالع اللجنة المركزيةو  ،مؤسسات المجتمع المدنيو 

الى م الرئيس بالتوقيع على االنضمام عندما قا ،كبر برهان على ذلك، وأفي اجتماع اللجنة التنفيذية
اللجنة التنفيذية التي أيدت القرار  الكاميرات، أثناء اجتماععدسات  مامأ واتفاقية دوليةمعاهدة  15

 5.باإلجماع

                                                 
 .1/10/2015، رام هللا، الوطنية الفلسطينية عام المبادرةأمين د. مصطفى ألبرغوثي،  مقابلة شخصية 1
 15/9/2015، بتاريخ اللجنة المركزية لحركة فتح، جامعة النجاح، نابلس وعضاشتيه، مقابلة شخصية مع د. محمد  2
 .19/9/2015 خبتاري نابلس،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مقابلة شخصية مع، تيسير خالد،  3
رام هللا بتــــاريخ  التنفيذيــــة،أمــــين عــــام جبهــــة التحريــــر العربيــــة وعضــــو اللجنــــة مقابلــــة شخصــــية مــــع د. واصــــل ابــــو يوســــف،  4
1/10/2015. 
 .28/8/2015، ، ميثلون المحليكم الح سابقا ووزيررئيس ديوان الرئاسة مقابلة شخصية مع د. حسين األعرج، 5
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رئيس السلطة باالنفراد بإصدار ، و وال حتى رئيس المنظمة ،ية فلسطينيةشخص ةستطيع أيوال ت
 الفلسطيني.التي تخص الشعب  ،القرارات السياسية السيادية

كونها هي صاحبة  ،وليس السلطة ،ن تكون وليدة مؤسسات منظمة التحريروأن هذه القرارات يجب أ
 ،صالحياته التصديق على هذه المعاهداتما المجلس التشريعي فليس من ، أاالختصاصالوالية و 

بينما يوجد تداخل في  مواطنين الداخلية.الو  ،دارة شؤون البالدكون صالحياته محدودة في إ
 .اليس تعارضو  ،والسلطةالصالحيات ما بين المنظمة 

 منذ البدايات كان هناك إنسجام وتقسيم للمسؤوليات ما بين الدائرة السياسية لمنظمة التحرير التي
كان يترأسها أبو اللطف وما بين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د نبيل شعث، والذي يعتبر أول 
وزير خارجية لفلسطين والتي كانت تسمى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وهو أول من أسسها 

اللطف  وبناها، وقد جاء هذا التقسيم الجغرافي نظرا ألن هناك دول كانت غير مستعده إلستقبال أبو
كأمريكا وروسيا وهناك دول مستعده إلستقباله لكن ليس بصفته وزيرا للخارجية، وأن إجتماعات دول 
البحر األبيض المتوسط أمريكا وروسيا وأوروبا والصين كان يتولى مسؤولياتها وزير التخطيط، أما 

فريقيا وأمريكا الالتينية واألمم المتحده كانت ضمن  مسؤوليات رئيس الدائره الدول العربية وأسيا وا 
السياسية، لكن كان هناك تشاور توافقي مسبق ما بين الدائرتين إلتخاذ القرار السياسي الخارجي 
ومتابعة تنفيذه من قبل السفارات وممثليات منظمة التحرير، وأن تعينهم كان بيد لجنة يترأسها 

ان يتواله د شعث، والذي كان الرئيس أبو عمار وعضوية أبو اللطف ودنبيل شعث، أما تدريبهم فك
يبعث من قبل الرئيس أبو عمار بعد مجيئ اإلنتفاضة لحضور القمم العربية واإلسالمية لطرح 
قرارات للدعم المادي باإلضافة للدعم السياسي،أما كرسي األمم المتحده المخصص لفلسطين كان 

ا إلحترامه أن ذلك من يجلس عليه فريق األمم المتحده بالرغم من حضور وزير التخطيط، نظر 
إختصاص الدائرة السياسية وكذلك إجتماعات وزراء الخارجية، وحتى أن الجامعة العربية كانت 
تخصص كرسيين على الطاولة في األمام لفلسطين، والذي كان يترأس الوفد رئيس الدائرة السياسية، 

ناك متابعه يومية تولى د شعث وزارة الخارجية حيث كان ه 2005وحتى عام  2003ومنذ عام 
تصال مباشر مع رئيس الدائره السياسية من قبل  سبوعية ودورية وبإطالع وا  وتقارير سياسية يومية وا 
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وزير الخارجية، كذلك كان هناك مشاركة للمختصين عند توقيع االتفاقيات التي تخصهم، كالسوق 
بكدار ووزير المالية   الحره كان يشرك وزير االقتصاد، أو إجتماعات المانحين كان يشرك رئيس

وكذلك تم إنشاء ملحق إقتصادي بكل السفارات، وقد تم بناء وزارة الخارجية بإطارها الخارجي 
والدبلوماسي من الصفر، وأصبحت هي المسؤولة الرئيسية بالوطن بمشاركة وتنسيق مع رئيس 

ستمر ذلك لغاية عام  وحتى  2005ومنذ عام  ،2005الدائرة السياسية وبموافقة الرئيس أبو عمار، وا 
إنتهى دور الدائرة السياسية لمنظمة التحرير بالكامل وأصبحت وزارة الخارجية لها  2015عام 

صالحيات بالكامل، وزادت حصة الرئيس بإصدار القرار، لكنه كان يتاقش الخطة االستراتيجية 
واللجنة السياسية، وكذلك السياسية من خالل اللجنة اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية 

حتى تصبح فلسطين دولة تحمل هذا  194أصبح الرئيس يشكل لجان فرعية ولجان خاصة، كلجنة 
الرقم، وقد ُفعلت مفوضية العالقات الدولية ومفوضية العالقات العربية لحركة فتح وأصبح لهما دور 

ومنظمات االمم المتحدة،حيث  في العالقات الغير رسمية بعالقاتهما مع االحزاب والمجتمع المدني
أن مفوضية العالقات العربية لعبت دور محدود ألن دور الرئيس له دور كبير، أما مفوضية 
العالقات الدولية فكان لها دور رئيسي بالضغط على االحزاب وبالتالي االحزاب تضغط على 

دور محدود في فكرة البرلمان والبرلمان يضغط على الحكومات، وبالتالي وزارة الخارجية لعبت 
االعتراف بالدولة الفلسطينية، أما دائرة شؤون المفاوضات والتي لها لجنة لدعم المفاوضات والتي 
يدعم ميزانيتها الدول المانحة بشكل كبير وقد وظفت خبراء سياسيين وقانونيين وأن رئيسها هو 

بشكل مباشر، بالنالي أصبح  المفاوض الرئيسي وبالتالي عالقاتها التفاوضية مع إسرائيل وأمريكا
يلعب دور كبير في السياسة الخارجية، وبالتالي تعددت اآلن أشكال صنع القرار وتنفيذه، فمثال عند 

تكون وزارة الخارجية هي المسؤولة عن تنفيذ السياسة الخارجية،  194إنتهاء حملة اإلعتراف بالدولة 
الجنايات الدولية فاإلطار االعلى هنا يكون  لكن عندما يكون القرار سيادي مثل اإلنضمام لمحكمة

للرئيس وللجنه التنفيذية وللجنة المركزية لحركة فتح وللجنة السياسية ودائرة شؤون المفاوضات، 
وبالتالي صنع القرار تعددت مصادره، وأحيانا يتدخل رئيس الوزراء ووزير الخارجية حيث أنشأت 

الوزراء وتتابع السفارات تنفيذها، أما عندما يتعلق  لجان مشتركة رئيسية مع الدول يرأسها رئيس
االمر بالعالقات القانونية وسياسة إستخدام القانون الدولي، كإطار رئيسي في السياسة الخارجية هنا 
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تتوسع دائرة المشاركة وتشمل مؤسسات المجتمع المدني، لكن هناك كثير من القرارات لم تكن 
ون فيها مبالغة في اهمية القرارات، وقد قاد د. صائب مدروسة أو مشروحه بشكل صحيح وتك

عريقات فريق االنضمام إلى إتفاقيات جنيف، وقد إنضممنا لها لكن هذا القرار لم يكن صائبا حيث 
أنه من غير المفيد أن تكون دولة سامية متعاقدة بقدر ما نكون دولة مضطهده وليس عضوا فيها، 

بغنى عنها، وكذلك اإلنضمام للمنظمات دون إبداء تحفظات كون اإلنضمام يحملك مسؤوليات أنت 
فما الفائدة المرجوه من ذلك، نحن ذهبنا لهذه المنظمات لدعم موقفنا القانوني وللضغط على إسرائيل 
لإلعتراف بنا،  لكن لكل خطوة لها تكلفة، فنحن ال نستطيع أن نحاكم نتنياهو نظرا للضغوطات 

سطينية وتمنعها من ذلك لذلك يجب أن نحسب الفائدة والتكلفة قبل التي تمارس على القيادة الفل
االنضمام ألي منظمة دولية، المهم هو أن نستطيع الوصول إلى قرارات ضاغطة وليس شكلية، 

 1وأهم قرار هو المقاطعة كما حدث مع جنوب إفريقيا.

هيئة شؤون و  ،ستيطاناالكهيئة مقاومة الجدار و  ،المؤسسات المعنيةالهيئات و الوزارات و  لكن  
من توصي  يبها، وهالتقارير والدراسات الخاصة  سلطة جودة البيئة هي من تعدّ و  ،االسرى 

نما تساهم و  ،من عدمهنها ليست صاحبة القرار لك ،المواثيق التي تخصهاباالنضمام للمعاهدات و  ا 
 2تعّدها. من خالل الملفات التي  تةفي صياغ

منح المجلس التشريعي الحق في التصديق على االتفاقيات والمعاهدات  يرى بضرورةوهناك من 
 3.ن المجلس التشريعي منتخب من الشعبأو  ،الدولية كونها تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني

      

  

                                                 
 . 11/2/2016، رام هللا، تاريخعضو اللجنة المركزية ومفوض العالقات الدولية لحركة فتحمقابلة شخصية، د.نبيل شعث،  1
ومـع عيسـى قراقـع ,17/9/2015هللا بتـاريخ  رام االستيطانرئيس هيئة مقاومة الجدار و مقابلة شخصية مع م. وليد عساف،  2

, ومـع عدالـة االتيـره، رئـيس سـلطة جـودة البيئـة،ب رام هللا، 1/10/2015رئيس هيئة شؤون االسـرى والمحـررين  رام هللا بتـاريخ 
 1/10/2015تاريخ 

 ، رام هللا، بتــار المجلــس التشــريعي للتخطــيط والسياســات فــيمــدير االدارة العامــة الفاليــح،  هيــثم ابــومقابلــة شخصــية مــع د.  3
2/9/2015. 
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لى المنظمات الدولية تباعا بعد ولجأ إ ،السياسي يؤمن بالحلمازال  الرئيس محمود عباسالسيد  ن  إ
ح الممارسات جل فضمن أ كافة طاقاته حيث يبذل ،ووقف المفاوضات ،السلمية العمليةأفق  انسداد

 . 1حقوق االنسانو  ،لقانون الدوليل ااألرض، وانتهاكاته االسرائيلية على

، وال هو رئيس منظمة التحرير وباسمها ،من يوقع على االنضمام للمعاهدات والمواثيق الدوليةو   
 .لكعالقة للسلطة بذ

للقيادة ستراتيجية ن تكون هذه اوأ ،من الدوليلى مجلس األللعودة إ البد من العمل مجدداً إذن، 
مم المتحدة االنضمام إلى األو  ،نهاء االحتالل، من أجل إفي سياستها القانونية بشكل دائم الفلسطينية

 2مؤسساتها.لعضوية في ا كامل او عض

 ،نتاج دوافع ثقافية بل هو بحته،سياسي ليست مسألة اختباريه  ن نمط التكيف الذي يتبعه كيانإ
وتكيف  ،تكيف حر متوازن ، و ذعانيتكيف إو  ،مقاوم فهناك تكيف ،ظروف بنيويةو  ،سوابق تاريخيةو 

نما يمكن وصفه بأن القرار لم يصل لدرجة التشاورية الديمقراطيةبأ نستنتج من ذلك 3.وقائي نه ، وا 
بظروف تجعل من اتخاذ القرار  اكون الواقع السياسي الفلسطيني محاط ية،السياسمركزي بيد النخبة 

 .ا نوعًا مامركزي

هي  وصياغته، ومن في بلورة القرار السياسي الخارجي وسوف نتطرق إلى دور المؤسسات الرسمية
 وهل هناك فعال سحب صالحيات وتغّول من السلطه على ؟صدار القرارالجهه المختصه بإ

م يقتصر على ، أوهل فعال اتخاذ القرار بشكل تشاوري  ؟صيلألاالختصاص ا صاحبةالمنظمه 
وهل يصعب تحديد عملية اتخاذ القرار بسبب التداخل في  ؟بشكل مركزي  النخبة السياسية

                                                 
معهـــد السياســـات العامـــة ازمـــات المشـــهد السياســـي الفلســـطيني،  ،1سياستتتية / اوراقســـيف، محمـــد عـــودة و د. عـــاطف ابـــو  1

 4(، صفحة 2009، )رام هللا-فلسطين 
 –السياســي  –عضــوية دولــة فلســطين الكاملــة فــي األمــم المتحــدة الملــف القــانوني  ،7دراســة رقــم  عريقــات، تمــوز،د. صــائب  2

ومـا  5، ص2011عضو اللجنة التنفيذيـة م.ت. ف  النهائية،رئيس الوفد الفلسطيني المفاوضات المرحلة  ،واإلعالميرائي اإلج
 بعدها منشورات دائرة شؤون المفاوضات، رام هللا.

، 1994الجزائــر،  والنشــر،مؤسســة الشــرق لالعــالم  ،الدوليتتةفتتي نظريتتات العالقتتات  لمستتلمات،ا تحتتولالحيــى، د. وليــد عبــد  3
 وما بعدها 61ص
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ثم سوف ننتقل للمبحث الثاني لنتعرف على دور مؤسسات المجتمع المدني في  نالصالحيات؟ وم
 صحاب القرار.القياده أ ، ومدى تأثيرها علىصياغة القرار

 .القانونية مجال السياسة الخارجيةلمؤسسات الرسميه في دور ا األول: المبحث

 ،زمات الداخليةألاو  ،اء حالة االنقساملى النظام السياسي الفلسطيني الذي يعيشه من جرّ بالنظر إ
قامنجاز غايته بإنهاء ، وا  جل تحقيق نضاله الوطنيلى التغير من أفهو بحاجة إ  ةاالحتالل، وا 
جعلهم يتحدثون بأصوات  ،لكن التدخالت الخارجية في صنع القرار الفلسطيني ،الدولة المستقلة

 ،الفكرية أصبحت موضوع تدخل القوى الخارجية، و واأليدلوجية ،النزاعات السياسيةحيث  ،مختلفة
سلبي على ال األثرالداخلية اس في الخالفات وأدى االنغم ،حتى وصل الحد للقطيعة الداخلية

  الفلسطينية.القضية 

نظرأ لحاجتها  ،مةو عدلفصائل تكاد تكون شبه ملبعض ا تقالليةاالس بأنالقول لذلك نستطيع 
 مستقل.يضًا غير ، وبالتالي يكون صنع القرار ألمصادر التمويل

يضاف   للرئاسة،كبر في اتخاذ القرار الدور األ ،1ن اسرائيل هي الرابح  الوحيد من هذا االنقسامأو 
تمثل  ص دورها كمؤسسة، وقد تقلّ خذت من المنظمة لصالح السلطة، التي أإليه وزارة الخارجية
هذا التقلص يجبرنا على  ، وخصوصا في العالقات الخارجية،كاّفة المجاالت الشعب بأكمله  في

للمجلس  والفاعليةإعادة الشرعية ، وضرورة الديمقراطية والحياة ،بعودة الوحدة الوطنية صالحاإل
، ات  ليس فقط في العالقات الخارجيةتخاذ القرار افي  ،والكارثة الفلسطينيةفيذيةالتن ، وللجنةالوطني

طار لإلًا هدم هو عمليا ،واالنقسام السياسي الفلسطيني ،االنفصال :هيو خرى ما في القرارات األنوا  
 2.اطي الفلسطيني في اتخاذ القراراتالديمقر 

في العديد من دول  ،2011جوالت عديدة من بداية منتصف عام بادة الفلسطينية القي لقد قامت
وقد  ،وحضور القمم العربية والدولية ،حكوماتهمو  ،رؤساء الدول واالجتماع والتنسيق مع، العالم

                                                 
 وما بعدها  9، ص 2009ربيع  ،8سياسات  ،للتغيرالنظام السياسي الفلسطيني الحاجة د. عاطف ابو سيف،  1
 مرجع سابق. شعث،د. نبيل  2
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االصعدة  كافة والعمل علىأت القيادة بأخذ زمام المبادرة ، وبداعترفت بنا العديد من دول العالم
 1.الدولية إلى الخارطةفلسطين  إلعادة الدولية

هناك لم تكن  ،ةيواتفاقية دول اً التوقيع على خمسة عشر ميثاقاالنضمام  أخذ قرار عندماوبإعتقادي 
ه بداء أي تحفظ على أي مادة من مواد هذنظرا لعدم إ ،بداء رأيهممختصين إل دراسة كافية من

واتفاقية  قيع على خمسة عشر ميثاقاً لها أولويات فورية بالتو  ن، لكن هناك من يرى أاالتفاقيات
دولة فلسطين  يدل على التزام مافان دل على شيء وذلك إن، وبرتوكول لحماية الشعب الفلسطيني

عارض بإبداع الصكوك و تؤيد أت دول لموهناك  2االنسان.وقانون حقوق نساني بالقانون الدولي اإل
 15.3لالنضمام للمواثيق 

على أسس قانونية يعترف بها المجتمع  وقراراتها الخارجية ستهافي سياتعتمد القيادة الفلسطينية فيما 
ام للمعاهدات ن االنضمن هناك  من يرى بألك 4،رير مصيرهكحق الشعب الفلسطيني في تق ،الدولي

، وهو 1967د و على حد جزء رمزي لشرعنة وجود الدولة الفلسطينيةهو فقط  واالتفاقيات الدولية،
، وسبب انضمامنا لمحكمة الجنايات الدوليةوسبب  ،يضا سبب مطالبتنا لدول العالم باالعتراف بناأ

سرائيل غط دولي لمساعدتنا في الضغط على إضتوفير  هو ،مم المتحدةلأل العامة حراكنا في الجمعية
جزء من  وبالتالي هذا ،، وما زالت نفتقدهاشرعية مسبقه لدولة ذات سيادةعطاء وا   ،لحماية مصالحنا

، خرى من أجزاء أ فعاليةكثر لكن هناك أجزاء أهدافنا سرائيل باتجاه أ دولية للضغط على إال الحملة
كثر مما ،ويلزمنا بمسؤوليات والتزامات أدنى للفاعليةيشكل الحد األ فاالنضمام لالتفاقيات الدولية

                                                 
 نهللا، تشريرام  المفاوضات،منشورات دائرة شؤون  ،(8الدراسة رقم ) البداية،تقديم طلب العضوية ...  عريقات،د. صائب   1

 18، ص2011اول 
دراسة بعنوان الجراءات القانونية واجبة اإلتباع لحصول دولة فلسطين على العضتوية فتي المنظمتات د.صائب عريقات،   2

، المفاوضتاتشؤون  ةوالبروتوكولت والمعاهدات والمواثيق الدولية، دائر لالتفاقيات  المتحدة والنضمامالدولية التابعة لألمم 
 3، ص2013دائرة شؤون المفاوضات، رام هللا,  منشورات

منشــورات دائــرة شــؤون  ،15للمواثيتتق الدوليتتة ال  دولتتة فلستتطينمتتاذا بعتتد انضتتمام  بعنتتوان:دراستتة  عريقــات،د. صــائب  3
 25، ص2014المفاوضات، رام هللا، نيسان, 

منظمـة التحريـر الفلسـطينية،  ،الفلستطينيةدراستة بعنتوان الستس القانونيتة الداعمتة لالعتتراف بالدولتة د.صائب عريقـات،   4
  2011دائرة شؤون المفاوضات، رام هللا، آب تالمفاوضات، منشورامكتب 
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من ذوي  وتشكيل لجنة ،ات وطنيةتيجياستران نسير وفق معطيات و ضرورة أب لذلك نقترح 1.يعطينا 
وبشكل  اتفاقية ومعاهده على حدة، ودراسة كل، االختصاص بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني

في  ن كانت تصب، وا  ومدى االستفاده منها ،على عاتقنا رفة االلتزامات والواجبات الملقاةومع دقيق،
 ، وعلى ضوئها نقرر.م المصلحتنا أ

سرة ، وسيزيد من قبول األالنضمام سيزيد من شرعيتنا الدولية كدولة مستقلةن اهناك تصور بأ
فماذا سوف تضيف لك أن تلتحق  دولة 138، ولكن عندما تعترف بك عضوا فيها ناالدولية ل

من  ائة مرةمئيل أكثر سر كثر هي المقاطعة، وهي التي تكلف إالفاعليه األ ة؟باتفاقيات دولي
قانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني ليس لهم إطار تنفيذي يجبر الدولة ،كون الخرى االتفاقيات األ

وأن الذهاب إلى محكمة العدل الدولية بدون موافقة إسرائيل واألمم  ،المعتدية على اإللتزام بالقانون 
وكذلك إتفاقيات جنيف المتحدة ال يجلب لنا إال الرأي اإلستشاري وسبق أن حصلنا عليه دون فائده 

جتماع األطراف السامية المتعاقدة ال تستطيع أن تتخذ قرارات ملزمة ،ربعهاأل وبالتالي عندما  ،وا 
 ،بالضغط على المؤسسات الدولية لمقاطعة إسرائيل  BDSتفشل بالوصول إلى عقوبات تنجح 

 2.لذلك يجب دعمها 

ن السلطة التأكيد على أو  ،ير قواعد اللعبةيغتسعى القيادة الفلسطينية بسياستها الخارجية لتفيما 
 3لى االستقالل.قل الشعب الفلسطيني من االحتالل إالفلسطينية وظيفتها هي ن

قامة دة الفلسطينية بالحفاظ على الهدف، على إال بد من بقاء االستراتيجية القانونية السياسية للقيا
مطلوبة وات قالية في السعي للحصول على تسعة أصورفض الحلول االنت ،67الدولة على حدود 

                                                 
 .سابق عمرج شعث،د.نبيل  1
 .مرجع سابقد.نيل شعث،  2
(، 10رقــم ) شــؤون المفاوضــات، الدراســةدائــرة  ،الرستتائلمتتا بعتتد تبتتادل  –تحديتتد العالقتتة متتع استترائيل  عريقــات،د. صــائب  3

 .وما بعدها 9، ص2012 هللا، حزيراندائرة شؤون المفاوضات، رام  منشورات
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 ،الدول السامية والطلب من ،منالعضوية الكاملة في مجلس األ على طلب القرار للتصويتلعرض 
 1.كافة راضي الفلسطينية المحتلةعلى األ 1949الرابع لعام  ميثاق جنيفاذ فالمتعاقدة إلنو 

للتأكيد على شرعية دولة  ،هذه المواثيق الدولية فلسطين إلىلفلسطينية بانضمام دولة وترى القيادة ا
 إسرائيل.ليس من خالل المفاوضات مع و  ،فلسطين من خالل القانون الدولي

، أو لى اتفاقليس بحاجة إ ة الخارجية ستخدام القانون الدولي في السياسإأن  نستخلص من ذلك 
 ،ستراتيجيةإوليس  ،لكن على ما يبدو بأنه ردة فعل ،حادي الجانب من القيادة الفلسطينيةأنه إجراء أ

، ليس لى هذه المواثيقإا القيادة الفلسطينية باالنضمام ن هذه السياسة  القانونية التي لجأت  اليهوأ
( كان 15ن هذه المواثيق  الدولية )مع العلم بأ ،يتوافق مع القانون الدوليبل  ،إجراءا أحادي الجانب

ن أغلقت إسرائيل المنافذ بعد أ 1/4/2014حمود عباس  بتاريخ قد وقع عليها السيد الرئيس م
 2. كاّفة التفاقياتلوبعد خروقها  ،مإلنجاح عملية السال كاّفة المحاورو 

لالنضمام للمواثيق ر يعلى  معاي القيادة الفلسطينية في سياستها الخارجية القانونية لقد اعتمدت
 2في  1949األربعة لعام ن أصبحت فلسطين طرفا متعاقدا ساميا لمواثيق جنيف بعد أ ،الدولية
 ،2014حزيران  1بتاريخ   1907ن أصبحت عضوا في ميثاق الهاي ، وبعد أ2014نيسان 

اك من االتفاقيات هن إعتقادي، بونجاح القيادة باالنضمام لها ،خرى لى المواثيق األباإلضافة إ
 نحن وقعنا سواءً ف ،ربع،كإتفاقيات جنيف األصال موجودة لحماية الشعوب المحتلةوالمعاهدات هي أ

ومن ثم ؟ نفاذهالكن من سيجبر إسرائيل على إ ،راضي الفلسطينيه، فإنها تنطبق على األم لم نوقعأ
جل تعزيز ًا من أميثاق 18لى لالنضمام إ 31/12/2014قيع بتاريخ فقد قام السيد الرئيس بالتو 

اية الدولية للشعب وكذلك لتوفير الحم ،وتجسيدها إقليميا ودوليا ،وقدراتها الدولة مؤسسات
جماع وطني من جميع الفصائل االنضمام لميثاق روما كان عليه إ بأن مسألة إننا نؤكد ،الفلسطيني

تى مع الفصائل التي هي ح شرائح الشعب، جميعوسبقه مشاورات مع  ،ومؤسسات المجتمع المدني
                                                 

 (،10رقــم ) شــؤون المفاوضــات، الدراســةدائــرة  ،الرستتائلمتتا بعتتد تبتتادل  –العالقتتة متتع استترائيل  عريقــات، تحديــدد. صــائب  1
 .35، ص2012هللا، حزيران  المفاوضات، راممنشورات دائرة شؤون 

رام هللا، تشـرين  المفاوضـات،دائـرة شـؤون  منشـورات’  دائترة شتؤون المفاوضتات بعتد،وم التالي متاذا الي عريقات،د. صائب  2
 وما بعدها 18ص ،2014اول 
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 جميعوبموافقة  ،وبالتصويت ،عالمخذ القرار أمام وسائل اإل، وتم أطار منظمة التحريرخارج إ
 .شرائح الشعب

، بعد ساسيبمصادقتها على نظام روما األ ،لى محكمة الجنايات الدوليةنضمت فلسطين إوقد إ
ن دولة فلسطين لها الحق ، بأ6/1/2015سكرتير العام لألمم المتحدة بتاريخ العالن بان كي مون إ 

 ،2012( لعام 67/19قرار الجمعية العامة رقم )ن صدر ، بعد أباالنضمام للمحكمة الجنائية الدولية
أصدر رئيس الدول األطراف في نظام روما  7/1/2015بتاريخ ، و دولة غير عضووأصبحت 

 تأنشأوقد ،1231الدولةوهي بذلك تكون  ،لى نظام روماي بيانا أعلن فيه انضمام فلسطين إساساأل
المجلس التشريعي عام  ار قانون السلك الدبلوماسي من قر ، وتالها إ2003وزارة الخارجية عام 

لك التزام ، وان ذنتقاص منهااإل، أو وينص على عدم المساس بصالحيات منظمة التحرير ،2005
ت باتخاذ القرار وهذا يشكل مزيدًا من التعقيد حول الصالحيا ،ساسيبما جاء في القانون األ

 .السياسي الخارجي

كثر مما هي أ بفعل سياساتها المتعمدة سياسيات منظمة التحرير الفلسطينيةومع التواري التدريجي ل
 ،دارة العالقات الدوليةسياسية لتفعيل دور وزارة الخارجية لتولي إتطبيقات قانونية من الناحية ال

نشاء واتخاذ القرار بإ،لكن بعد تولي الدكتور سالم فياض وزيرًا للمالية ،تنامى دور وزارة الخارجيه
صبحت تسحب الصالحيات من يد الدائرة أ تي،وال2003دائرة العالقات الدولية في وزارة المالية عام 

صبحت تتولى سياسيات السلطة وأ،السياسية لمنظمة التحرير بخصوص القرار السياسي الخارجي
 خارجية،ويعود تفاقم دور السلطة في السياسة اله السياسية واالقتصادية والماليةالوطنيه الفلسطيني

ا كما يبدو ن دور وزارة الخارجية ليس تنفيذيأب لذلك نستخلص 2.الفلسطينية الى حقبة سالم فياض
نما دورها أساسي في إ هملبعض وهي تعمل بديال لمؤسسات منظمة  ،عداد القرارات والتوصيات، وا 

وأكدت  التحرير، اللجنة التنفيذية لمنظمةن ما يرفع من وزارة الخارجية يتم تمريره عبر ، وأالتحرير

                                                 
منشورات  ،(17دراسة رقم ) تحسينها،تغير الوضاع وليس  السرائيلية، –الفلسطينية  تحديد العالقات عريقات،د. صائب  1

 وما بعدها 11ص ،2015حزيران  2014اول  تشرينهللا، رام  المفاوضات،دائرة شؤون 
 ما بين عام نشر،دون سنة  بيروت، واالبحاث،مركز الزيتونه للدراسات  ،الفلسطينيهالسياسة الخارجية  الحي،د. وليد عبد  2
 .1، ص1993-2013 
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السيدة غادة عرفات على دور وزارة الخارجيه  المستشارة الدبلوماسية  في وزارة الخارجية الفلسطينية
فالقرار يتم  ،خذ القرار الخارجي الرئاسةؤ الذي ي، و نه تنفيذيبأ ،في اتخاذ القرار السياسي الخارجي

أجرى ، و ل يعني بالمنظمات الدوليةقطاع كامويوجد  ،يات من الخارجيةالرئاسة وبتوص صداره منإ
وماهي متطلبات  ،هايلإين االنضمام يلفلسطينالمنظمات التي يمكن لالمعاهدات و عن ًا بحث

يتم  ،المختصين في الوزارة بعد الدراسة من، و تزامات المترتبة علينالاالو  هوماهي تبعات ،االنضمام
 1م ال.تقرر االنضمام أ القيادة من ، و من ثم يتم مناقشتهاو  ،لى وزير الخارجيةرفعها إ

ن " هذه الفترة كان على أ السيد ماجد بامية دارة المعاهدات الدولية في وزارة الخارجيةمدير إ وأكد
 ."مام القيادةزارة الخارجية وضع تصور وخيارات أدور و 

المتواجدة  تالسفارامن ثم تنفيذ هذه السياسة من خالل الوزارة و و  ،وتوصياتدراسة  وأنه يتم عمل
 الدول.في 

عمل كاللوبي يتم ال هوأن ،الخارجيةوزارة  جسم المنفذالفي النهاية و  ،في البداية وضع التصوراتويتم 
ن المنظمات التي عمل على االستفادة القصوى م، وفي األطر المتعددة يُ تهامع الدول لضمان صو 

 2اليها.ننضم 

حزاب ودول تتبنى وأن لفصائلها تحالفات مع أ ،بأن األهلية القانونية لمنظمة التحرير ونحن نعتبر
عضو اللجنة  المصري  ماجدة عليه الدكتورهوهذا ما أكدت  ،ذات الفكر السياسي واالقتصادي

وللفصائل  ،ختصاص منظمة التحريرإالسياسة الخارجية من  نأب " الديمقراطية:المركزية للجبهة 
حزاب اشتراكية ويسارية وشيوعية هة الديمقراطية لديها عالقات مع أعالقات تحالفية كالجبيضا أ

، نتحدث عن دورنا داخل منبر التحرير خارجية لمنظمةعندما نتحدث عن سياسة دولة كوبا  :مثل
 الذي له عالقات بالشرعية الدولية. األمم المتحدة بالشيء

                                                 
فــي مقــر الــوزارة رام هللا، بتــاريخ  وزارة الخارجيتتة الفلستتطينية دبلوماستتية فتتيمستشتتارة مقابلةشخصــية مــع، غــادة عرفــات،  1

20/9/2015. 
فـي مقـر الـوزارة رام هللا، بتـاريخ  متدير ادارة المعاهتدات الدوليتة فتي وزارة الخارجيتة الفلستطينيةمقابلة شخصية، ماجد باميـه  2

20/9/2015. 
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المظلة و  ،مريكيةوالعملية التفاوضية بالمظلة األ ،مريكيم المتحدة دورها مرهون للقرار األماأل
 1."تمارس الضغط علينا ،مريكية المتعاقبةبكل اإلدارات األ ،االمريكية مفهوم أين انحيازها

أي أنه مسؤول أمام رئيس  ،من الناحية النظرية فإن وزير الخارجية ينفذ البرنامج السياسي للحكومة
ولكن في الواقع مختلف تمامًا حيث يقوم وزير الخارجية الفلسطيني بالعمل مباشرة مع  ،الوزراء
وهذه حالة خاصة بمعنى أن النظام الفلسطيني  ،أحيان كثيرة يكون مندوبًا للرئيسوفي  ،الرئيس

 يمكن القول أن الخارجية الفلسطينية في السنوات القليلة الماضيةنظام رئاسي في القرار الخارجي، و 
في  كما أصبح لدولة فلسطين حضور مميز حققت نجاحات واختراقات على المسرح الدولي،

ن بأ بإعتقادي2والتوجه الجدي على صعيد العالقات الدولية . ،المؤسسات الدولية بفعل هذا النشاط
فيذية التي التن بشكل مركزي لحين عرضه على اللجنة يتبلور ما بين الخارجيه والرئاسهالقرار 
 .نخبةلقرار يبقى بيد الأي أن ا ،يجابباإل توصي

 خالل  نومعايير، م الخارجية أولوياتالقانونية  بعد بسياستهافيما  حددت القيادة الفلسطينيةلقد و 
 3.سرائيليايد اإلهبرتومواجهة األ ،لتجسيد الدولة ،المواثيق الدوليةللمعاهدات و  االنضمام

بأن القيادة الفلسطينية استخدمت حقها باستخدام قرارات الشرعية الدولية والقانون  نستنتج من ذلك
علما بأن هذا القرار  ،فريقيا، كما حصل مع جنوب أجل المساعدة بحل الصراع قانونيا، من أالدولي

، بمشاكلهم الداخليةوانغماسهم وانشغال العرب  ،جاء متأخرا نتيجة توقف المفاوضات وفشلها
 ،لى القانون الدولي، أدى ذلك إلى اللجوء إسرائيلة بشكل دائم لصالح إمريكيز اإلدارة األوانحيا

لكن هل  ،يمانا من القياده بالقانون الدوليإ واالنضمام اليها ،ومنظماتها ومؤسسات االمم المتحدة
 ؟.سمى وهو قيام الدولةحماية الشعب الفلسطيني للوصول إلى الهدف األلن يوصلنا ممكن أ حقا

                                                 
نـابلس، بتـاريخ ، بهـة الديمقراطيـةعضـو اللجنـة المركزيـة للج سـابقا،وزيرة الشـؤون االجتماعيـة  المصري،مقابلة مع د.  ماجدة  1
2/9/2015. 
 .2/9/2015رام هللا،  "مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمسرحال مدير،  رشخصية، عممقابلة   2
الجراءات القانونية واجبة اإلتباع لحصول دولة فلسطين على العضوية في المنظمات الدولية التابعة  عريقات،د. صائب  3

 المفاوضــات، راممنشـورات دائــرة شـؤون  ،الدوليتتةلألمتم المتحتتدة والنضتمام لالتفاقيتتات والبروتوكتولت والمعاهتتدات والمواثيتق 
 .3، ص2013هللا،
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قفها المعلنة تجاه القضية امريكية عن مو ألا، وتراجع اإلدارة وخصوصًا بعد توقف المفاوضات
صرار حكومات إد منيع ضد أي قرار يتخذ ضد اسرائيل، ووقوفها كسالفلسطينية  سرائيل المتعاقبة، وا 

وجود مام عدم ى أساس قرارات الشرعية الدولية وأعل ،عادلعلى عدم الموافقة على حل شامل و 
ياسة التجاذب في الدول العربية مع سو  ،وروبيواحدة معتمدة من قبل االتحاد األ سياسة خارجية

ضافة الى باإل ،وخصوصا إيران و تركيا وانشغال الدول العربية في مشاكلها الداخلية ،اإلقليميةو 
وق الشعب فذهبت القيادة الفلسطينية للحفاظ على حق ،الذي مازال منفصال عن الضفة ،قطاع غزة

و الشرعية الدولية للضغط على الحكومة االسرائيلية وفضح  ،الفلسطيني من خالل القانون الدولي
 1. اممارساته

تخاذ القرارات فيه إن أبش ،ن هنالك تغييرات سياسية على مستوى السياسة الخارجيةألذلك نستخلص 
الوطنية  عام المبادرةمين أ عليهكد ، وهذا ما أتوغل وتهميش من قبل السلطة على حساب المنظمة

الدكتور مصطفى البرغوثي في مقابلة خاصة " بان هناك تطور ملحوظ بخصوص  الفلسطينية
ما القرارات ، أالقانوني التقني في تقدم كبير من قبل القيادة وعلى الصعيد ،اتخاذ القرار الخارجي

 تؤخذ عادة بشكل مركزي وال تسبقها مشاورات كافية.

من السلطة  مالياً  ن هناك بند للصرفحتى أ المنظمة همشت بعد تكوين السلطةخرى فأ حيةومن نا
ن اللجنة التنفيذية أو  ،طينيةتماما لصالح السلطة الفلس والمنظمة همشتطبيعي  وهذا غير ،للمنظمة

ن المجلس الوطني هو برلمان لدولة ، وأفي منظمة التحرير هي حكومة الشعب الفلسطيني المؤقت
 .2هو شكلي فقط وغير معمول به " ،فلسطين

ن ،أن إحدى سمات تهميش المنظمة على يد السلطة الجانب الماليبإعتقادي  تخاذالقرار ملية إع وا 
لدور منظمة ش يتهم لك هناك ، وبذتهيمن عليه السلطة التنفيذية بشكل خاص ،السياسي الخارجي

ن هذا التهميش يضر إبذات الوقت  و ،ودور المجلس التشريعي الفلسطيني التحرير الفلسطينية،
لشرعي ن منظمة التحرير الفلسطينيه هي الممثل اأ كون  ،بمصلحة الشعب في اتخاذ قراره السياسي

                                                 
السياستتي علتتى ضتتوء التطتتورات متتع الدارة المريكيتتة والحكومتتة الستترائيلية الموقتت   ختتاص،تقريتتر  عريقــات،د. صــائب  1

 .3، ص2008هللا، المفاوضات، رامدائرة شؤون  ، منشوراتوالخياراتالتوصيات  انقالب حماسواستمرار 
 .1/10/2015هللا،  م، راالفلسطينيةالوطنية  عام المبادرةامين مقابلة مع د. مصطفى ألبرغوثي،  2
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المجلس التشريعي امر في غاية األهمية، كونه يوثر  ن التشاور معوالوحيد للشعب الفلسطيني وأ
، وأنه ال بصفته هو صوت الشعب ،لخارجيو سلبيا على اتخاذ القرار السياسي الفلسطيني اايجابيا أ

ن المجلس التشريعي مغيب عن الساحة الوطنيه بشكل ، وأيضا مع المجلس الوطنييوجد تشاور أ
ل السلطة التنفيذية ممثلة عوهذا ما يج ،لم ينعقد منذ فترة زمنيه طويله ضاً ، والمجلس الوطني أيكامل

دون اجراء  ،الفلسطيني الخارجي بصفة مستقلة بالرئاسه تهيمن على سلطة اتخاذ القرار السياسي
 أي مشاورات مع السلطات االخرى والمجلس الوطني .

التي تتخذ للعمل على المستوى الخارجي من خالل المؤسسات  البعض بأن: السياسات فيما يرى 
زارة تتابع و  الرؤية وفي سياق، التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وخاصة اللجنةالفلسطينية 

، وربما ليس مبنية فقط على سياسات قانونية ،مر مع الدول المختلفةالخارجية فيما يتعلق بهذا األ
االعتراف بالدولة الفلسطينية مبنية على عالقات  سبيل المثال ىنما على سياسات اخرى فعلوا  

 ثنائية.

بلورة نجاحات  د فيوتساع ،الفلسطينية لها عالقات مع أحزاب مع الدول العالم أن الفصائلوكما 
حد عوامل ، هي أوالسياسة القانونية الخارجية، لكن المحصلة لمنظمة التحرير ،السياسة الخارجية

 .1انهاء الصراع "

 ذاتها،ليست سياسة مختلفة بحد و  ،يضًا على سياسية قانونيةن العالقات الثنائية مبنية أأ لذلك نعتبر
 سياسية،فهي تتابع بصفة قانونية  ،عن قرارات المنظمة نبثقوزارة الخارجية عندما تتابع ما إ نوأ

 صالحياتها.نها شيئًا فشيئًا تسحب من أم أ المنظمة؟ي بديلة عن مؤسسات لكن هل ه

ي خطة بعيدا ن تنجح بأأ يمكن لها، بحيث ال يساعد في إنجاح التخطيط السياسي للقيادةنه كما أ
الفلسطينية أهمية كبرى في بلورة الرأي  ل السياسيةوالفصائاألحزاب  نالعام، وأعن اتجاهات الرأي 

، كونه لكل المحاور األيدلوجية التي تمثلها والتوجيه علىفي التأثير  مكون واقعينها ، حيث أالعام

                                                 
 .رام هللا 1/10/2015بتاريخ  ،التنفيذيةامين عام جبهة التحرير العربية وعضو اللجنة مقابلة مع د. واصل ابو يوسف،  1



23 

عيه السياسي لكي يتخذ الموقف و  منوتصعد  ،السياسية حزب أو فصيل قواعد تعبر عن أرائه
 1له.السياسي المناسب 

يتبلور القرار  السياسي الخارجي  بأنهديوان الرئاسة سابقًا الدكتور حسين االعرج: "فيما يرى رئيس 
القانوني الفلسطيني عبر مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، من اللجنة التنفيذية ووزارة الخارجية 
ودائرة شؤون المفاوضات، حيث تدرس األفكار بالتسلسل في إطار عمل موسع مع القيادة، ويتم 

مساعدي لتشاور مع فصائل العمل الوطني، و الع أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، و يتم اإط
الرئيس ذوي االختصاص و مستشاريه، وبعد تدارس المسألة من قبل هذه  القيادة يتم اتخاذ القرار 

 المناسب، أو العدول عنه في اطار  المصلحة القومية و الوطنية للدولة .

ن كانتو تنفيذي، األصل دور الحكومة ه  وترسم فيأحد مؤسساتها ذات االختصاص توجه  وا 
 .والرئاسةالحكومة  وانسجام مابينأن هناك تآلف  للدولة، خصوصاالسياسة العليا 

والمجلس هي حكومة الرئيس، لكن من يرسم في النهاية هي منظمة التحرير،  ،كون الحكومة
أعمال سيادية، أو  واالختصاص بخصوصصاحب الصالحية  هكون ،والمجلس المركزي ، الوطني

 2"والمنظمات الدولية.االنضمام للمعاهدات 

 ،ن عملية اتخاذ القرار السياسي الخارجيبأ ،الدكتور واصل ابو يوسف وهذا ما أكد عليه أيضا  
نه ال يوجد قرارًا ، وأوبالتحديد اللجنه التنفيذية لمنظمة التحرير ،يؤخذ باجتماع القيادة الفلسطينيه

كون هذا  ،ن السلطه الفلسطينيه ال عالقة لها بالسياسة الخارجية، وأمركزيًا او فرديًا باتخاذ القرار
حيانًا ، حيث يتم تقديم المقترح أودائرة شؤون المفاوضات رير الفلسطينية،الملف منوط بمنظمة التح

ويتم  ،لتحريرو من أي فصيل من فصائل منظمة ا، أو من الرئاسة، أمن دائرة شؤون المفاوضات
خذ بشكل ، وبالتالي يتم التصويت عليه ويؤ مناقشته في اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

                                                 
المصتتالحة  الفلستتطيني، قضتتيةتوجهتتات التترأي العتتام  وتأثيرهتتا علتتىالقتتوا السياستتية الفلستتطينية  عــاطف، مطــر،ابــو  د.  1

 .11ص ،2012عام  من 21سياسات عدد  ،والتأثيرالوطنية الفاعلية 
 .سابقمرجع مقابلة مع د. حسين األعرج،  2
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مشاركة باتخاذ القرار وبالتالي يكون جميع الفصائل الفلسطينيه ممثلة بمنظمة التحرير  ،علني
 .الخارجي 

اجتماع اللجنة التنفيذية بصورة ن القرار الخارجي يتم مناقشته في أنه صحيح أ نستنتج مما ذكر
لديها قطاع وفرع  ،هي وزارة الخارجية،لكن من يعد السياسات الخارجية من ناحية واقعية ،نظرية

و اتفاقية يتم دراستها في نضمام إلى أي معاهدة أإ، وبالتالي أي خاص يسمى المعاهدات الدولية
ن يكون تابع لمنظمة التحرير المفروض أرجية، مع العلم بأنه من هذا القطاع التابع لوزارة الخا

 ،و قرار للرئاسة، وما يحدث هو أن تحيل أي مشروع أكونها هي صاحبة الصالحية واالختصاص
نه ال توجد ، وأوقات يتم الموافقة عليه، وفي غالب األثم يطرح على اللجنة التنفيذية للتصويت عليه

، ني بما يخص السياسة الخارجية القانونيةمشاورات حقيقية بشكل كافي مع مؤسسات المجتمع المد
، من و المؤسسات الفلسطينية الرسمية كسلطتي البيئة والمياهلكن تلجأ وزارة الخارجية إلى الوزارات أ

والتي يمكن لدولة فلسطين  ،عداد دراسة باالتفاقيات ذات العالقة التي تخصهمبداء الرأي أو إ ل إجأ
ذلك بأن الحكومة هي  لتفت إلى هذا اللبس القانوني معلال لكن هناك من ال ي ،م اليهااالنضما

هلية القانونية وصاحبة منظمة وللسلطة، ولكن باعتقادي األوهو بذاته رئيسا لل،حكومة السيد الرئيس
 ن يبقى للمنظمة لحين قيام الدولة.، بما يخص القرار الخارجي يجب أالوالية واالختصاص

الواقع، وتكريس رض قيادة المنظمة معنية بتعزيز حكومات السلطة على أ لكن هناك من يرى بأن
قامة دولة ، بهدف إكبر مما كان موقع عليه في االتفاقياتأ ونزع صالحيات، رضعلى األ السيادة

ن تأخذ قرار أ التحرير، وال تستطيعن تنزع ، لكن ال تستطيع السلطة أذات سيادة ومؤسسات مستقلة
لى الدعوة إ وحيث أنه يتم ،فاألمور هذه متروكة لمؤسسات منظمة التحرير ،وطنيسيادي سياسي 

وتؤخذ  ،بكل القضايا المصيرية السيادية ويتم التباحث ،اجتماع اللجنة التنفيذية بدعوة من رئيسها
 1بالتصويت بما فيه مصلحة قومية. القرارات

ذ القرار فيها باالجماع من قبل كان اتخا ،خذنا نموذج االنضمام لمحكمة الجنايات الدوليةلو أو 
لما كان ينطوي عليها من محاذير قانونية  ،و بتأييد من مؤسسات المجتمع المدني ،الفصائل كافة

                                                 
 .48صفحه  ،2008,  6عدد  ،وتحدياتواقع  والسلطة.التمثيل الفلسطيني بين المنظمة  دقة،محمد، ابو    1
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 ،مام وسائل االعالم، وقد اتخذ القرار بالتصويت أمؤسسات منظمة التحرير، وكانت وليدة  مستقبلية
                              :                                                                                                                            جميل شحاده في مقابلة خاصه معه العام للجبهة العربية الفلسطينية ميناأل وهذا ما أكد عليه

كل مؤسسة لها دورها  ،مؤسسات فلسطينيةيوجد هناك  ،القرار السياسي بخصوص اتخاذ"
 والمجلس الوطنياختصاصات تمارس عبر اللجنة التنفيذية  لمنظمة التحريرن ، حيث أوصالحيتها

ن القرارات السياسية ، وأهذه المحطات أحد يكون وليد، في أي قرار يجب أن والمجلس المركزي 
 .ي توجه سياسيأل هي صاحبة القرار اكونه ،التنفيذيةتؤخذ عن طريق اللجنة 

خذ من قبل اللجنة أ المثال فقدلى محكمة الجنايات الدولية على سبيل أما بخصوص التوجه إ
فمثال عندما اتخذت المنظمة قرار بالتوقيع على اتفاق  ،واالختصاصالتنفيذية صاحبة الصالحية 

عليه مجموعة  ترتبفلسطين، بو عمار رحمه هللا برئاسة دولة بتكليف الرئيس أ وقرار آخر، أوسلو
 الدولي.القانون  متها معئوومالالقوانين حيث  المتغيرات، منمن 

حيث أن هناك نظام أساسي تعمل  ،غة العامة للمنظمة، فهو الصبما بخصوص العمل المشتركأ
 1وبمشاركة الجميع. ،ديمقراطي القرارات تؤخذ بشكل وتتخذ

س خذت تمار ،وأن وزارة الخارجية سحبت صالحيات الدائرة السياسية لمنظمة التحريربأ لكن بإعتبار
نه يوجد اختالف في ، بالرغم من أختص به الدائرة السياسية للمنظمة فقطت تي كانالدور الذ

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينيه سابقاً وهذا ما جاء بحديث  ،الصالحيات ما بين السلطة والمنظمة
ما بين الوالية و ،و ن " هناك فصل ما بين السلطة و المنظمةبأ خالل المقابلة ي فتوحالسيد روح
دارة شؤون المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية و القدس الشرقية ، فالسلطة  مهامها إالصالحيات
ما الشأن السياسي و العمل  الدولي  من اختصاصات منظمة التحرير بصفتها ، أوقطاع غزة
 ماكن تواجده .الوحيد للشعب الفلسطيني في جميع أرعي و الممثل الش

                                                 
اللجنتتة التنفيذيتتة، فتتي مقتتر منظمتتة  الفلستتطينية عضتتواألمتتين العتتام للجبهتتة العربيتتة شــحادة،  لمــع، جميــ مقابلــة شخصــية 1

   .31/8/2015بتاريخ ، رام هللا، التحرير الفلسطينية
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بدور  وطنية، وتقومتقود مهام الخارجية كسلطة  والتي أصبحت ،وزارة الخارجية بالرغم من وجود
وهذا  ،مراقب في األمم المتحدة صالحياتهاأصبحنا دولةتمارس و الدائرة السياسية لمنظمة التحرير 

 الدولية.ضوية في المنظمات العكامل  وعضنا من الدخول كمكن

ع وحولنا الصرا  ،خرى اسرائيل تحتل دولة أ تالمتحدة، أصبحبحصولنا على دولة مراقب في األمم و 
أن مركزنا القانوني الدولي  القول:هنا نستطيع  ،دولة محتلة من قبل الغير، لراضيمن صراع على أ

 ،وحقوق االنسانمستفيدين من القانون الدولي  ،تباع األساليب القانونية االصليةإو ، أصبح هاماأ
و إحالل سكان محل السكان حرم إحتالل دولة لدولة أخرى أالتي جميعها ت ،المتحدة وميثاق األمم

 االسرائيلي.باالضافة لالعتداءات المتكررة التي يقوم بها االحتالل  ،كالمستوطنات ،األصليين

يصدرها الرئيس  والتعليمات التي ،تضعها منظمة التحريرفهي التي  ،ما بالنسبة للسياسة الخارجيةأ
 التحرير، وال التنفيذية لمنظمةباللجنة  مناط والتحرك الدولي ولتميز المفاوضات، لوزير الخارجية

يرأسها د. صائب صال موجود في دائرة المفاوضات التي ، ألن الملف أدور للخارجية بذلك
ال  ،و الرباعية الدولية، أواألمريكيالجانب اإلسرائيلي  ومفاوضات معحوار ون عندما يك عريقات،

القات ما بين السلطة الع باسم السلطة الوطنية متبعاً  الخارجية اتفاقيات ويوقع وزير تشارك الخارجية
 1.والدول

، ما بين المنظمة بأنه مازال هناك التباس وغموض وتشابك في الصالحيات المنوطة لكننا نعتبر
ن ، وأبقى ضمن الدائرة القانونية الصحيحيةجب إعادة النظر بشكلها القانوني حتى توالسلطة وأنه ي

 صول القانونية.القرار الخارجي القانوني ضمن األ يكون 

ال يوجد " :نهبأ ربيع حسن مدير عام الشؤون القانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،فيما يرى 
ن منظمة ، وحيث أتداخل في بعض المؤسسات ولكن هناك ،والسلطةعمال المنظمة تعارض بين أ 

كون من يقرر في المسائل السيادية  ،من السلطة وبتشكيالتها أعلى ،ومؤسساتهاالتحرير بدوائرها 

                                                 
 .17/9/2015، رام هللا، بتاريخ الفلسطينية سابقارئيس السلطة الوطنية مع روحي فتوح،  مقابلة شخصية 1
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، ومجلس مركزي  ومجلس وطني ،من لجنة تنفيذية مؤسسات المنظمةهي  ،والسياسية الخارجية
 1. "المختصةالجهات الى  سيادي يحالو وبعد إقرار أي مشروع سياسي أ

 ،بان القرارات التي اتخذت بخصوص االنضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية من وجهة نظري 
نها كانت ، أو ألكن لم يسبقها تشاورات كافية ،كانت في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

نضمام لبعض أفضل من اإلولويات قانونية مدروسة على أساس هنالك أضمن خطة استراتيجية 
 فيما يرى  ،كثر من ايجابياتهاتفاقيات الدولية التي من الممكن أن تثقل على كاهلنا التزامات أاال

حنا  ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس ،تنفيذية في منظمة التحريرالجنة للاعضو 
نة التنفيذية  بعد ان تقدم يتم اتخاذها في اجتماعات اللج ،" القرارات  الرئيسية و السياسية :عميره

ويتم التصويت عليها ولما تم االنضمام   ،ر للجنة التنفيذية، أو من أمين السبمبادرة من الرئيس
 المحاكم الدولية كانت عن طريق اللجنة التنفيذية .و  للمعاهدات والمنظمات

، فيما حكومتهاو عمال السلطة ، نكون من أ نظم شؤون البالد اليوميةالتي تما بخصوص القرارات أ
يكلف وزير  ،ذا ارتأى، وا  مسؤوليات الرئيس بشكل مباشر ومن ضمنيتعلق بالصعيد الدولي 

 2"الخارجية.

قد تم الموافقه عليها ضمن  ،ن كل قرارات االنضمام للمواثيق والمنظمات الدوليهبأ نستطيع القول 
نمابالموافقه من عدمه ، وال يتعلق األمر اجتماعات اللجنه التنفيذيه مدى الفائده المرجوه من ب ، وا 

لكن استخدام الشرعية الدولية كسياسة  ،شكاال متعددةأن عملية النضال السياسي تأخذ أو ، االنضمام
مين األ ما، ألى مؤسسة قانونية تختص بهذا الشأن، فهي جديدة نوعا ما وبحاجة إخارجية قانونية

هناك سياسة وطنية عامة ترسم  : " يرى بانه حمد مجدالنيالدكتور أ جبهة النضال الشعبيةلعام ال
ن اتخاذ القرار السياسي يأخذ بالمحطات ا  وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية،و عبر الهيئات ال

و يعتبر استخدام الوسائل  القانونية في مواجهة السياسة  ،السياسية من قبل قيادة منظمة التحرير
                                                 

هللا،  م، راالمنظمتتةمتتدير عتتام الشتتؤون القانونيتتة لمنظمتتة التحريتتر الفلستتطينية فتتي مقتتر مقابلــة مــع المستشــار ربيــع حســن،  1
  .31/8/2015بتاريخ 

، رام هللا، عضو لجنة تنفيذيتة فتي منظمتة التحريتر ورئتيس اللجنتة الرئاستية العليتا لشتؤون الكنتائسحنا عميـرة،  مقابلة مع 2
 13/8/2015بتاريخ 
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و بالتوقيع على ميثاق ، أسواء كان ذلك بالتوقيع على اتفاقيات جنيف ،شكال من أشكال النضال
، أو جرائم االستيطان المستمره من روما لمحاكمة االحتالل على جرائمه ضد العدوان المستمر

 سرائيل و قادتها بأثر رجعي .خالل  محاكمة إ

ن لكل ، فإصنع القرار فيومشاركتها األحزاب في رسم السياسة الخارجية للدولة ما دور الفصائل و أ
عالقات مع أحزاب و  ،ية وأهداف إستراتيجيةولديها رؤ  ،ومكتب سياسي ،مركزية فصيل لجنة
طار منظمة التحرير مهام وطنية مباشرة في إ كفصائل فيلكننا نجتمع  ،جميع الدول وفصائل في

نتشارك  :بالتاليو  ،المستوطناتو  ،القدسو  ،حق العودةو  ،ببرنامج إجماع وطني كحق تقرير المصير
 ومن خالل ،جتماعات اللجنة التنفيذية، من خالل إالقرار وفي صنعفي رسم السياسة الخارجية 

 الوطني.البرنامج 

 على تدبريقتصر  عمل السلطه والمنظمة فإنالسلطة بين  ما بإزدواجية المهامتعلق ما فيما يأ
شعبنا في  مصالح أبناءر يالتحرير فإنها تدنظمة ما م، أراضي الفلسطينيةمصالح أبناء شعبنا في األ

نوع من و  ،ن هناك كثير من االزدواجية في العملأ ومؤسساتها، إال هامن خالل دوائر  ،كل مكان
وهي تدير العالقات  الصالحيات،المرجعية و  التحرير لهاي منظمة ف الدائرة السياسيةفمثال  ،اإلرباك

 .الخارجية

وأصبحت ، التحرير الفلسطينيةمنظمة  السياسية فيتدريجيا حلت وزارة الخارجية محل الدائرة 
ولم  ،2005 القانون الدبلوماسي عام األمر بصدورهذا  ، وتعززالخارجيةوزارة ل سفاراتال مرجعية

لمنظمة على دور ا اً ثر تأثير دوائر أخرى وأ أيضا على، وهذا األمر ينعكس تعد تتبع لمنظمة التحرير
 ووظيفتها. ، من حيث مهامهاداخل الوطن وخارجه

بالتالي خلق إشكالية ليست و  ،كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني هيبتها الى تراجعأدى ذلك و 
 بسيطة.
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وهذا  ،وزير الخارجية يوقع نيابة عن المنظمة وعندما يوقع ،تفاقيات توقع باسم المنظمةلكن كل اإل
 1"وقانوني.لل سياسي خ

-دوله عدة مسميات فهناك ،هناك تشابك قانوني بالمسميات والصالحيات بأناإلنتباه ما يلفت  
، حتالل، ولكن ما زالت األهليه القانونيه هي للمنظمة، كوننا ما زلنا تحت اإل-ومنظمه-وسلطه

 الدوله.لى نصابها لحين اقامة لذلك ال بد من إعادة األمور إ

القضايا المتعلقة  بأن كل“اشتيه: الدكتور محمد حركة فتح عضو اللجنه المركزية لفيما يرى 
 ،بالعالقات الدولية والقضايا المتعلقة ،لمعاهدات الدوليةل والمتعلقة باإلنضمام، بالمفاوضات

 مجتمعة.أخذتها القيادة الفلسطينية  ،االستراتيجية المتحدة، وجميع القراراتالقضايا المتعلقة باألمم و 

واألمناء العامون  ،و اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،اللجنة المركزية لحركة فتحعندما تجتمع 
خذت ، القيادة الفلسطينية أمن، فعندما ذهبنا الى مجلس األهي هذه القيادة  الفلسطينية ،للفصائل

ى توقيع ل، عندما ذهبنا إقرارالخذت عية العامة القيادة الفلسطينية  أعندما ذهبنا الى الجم  ،القرار
جتماع الدولية الرئيس أبو مازن وقع االنضمام  في جلسة إللى محكمة الجنايات  ،وا  المعاهدات

د القرار ، ولكن وزير الخارجية ينفوزارة الخارجية  تلعب دور  ياً و بالتالي عمل ،القيادة  الفلسطينية
نماالتي تتخذه القياد  ينفذ سياسة . ة الفلسطينية، هو ال يصنع سياسة وا 

وليس الذراع الوحيد  ،ذرع منظمة التحرير، وهي أحد أالسلطة الوطنية هي ذراع تنفيذي للمنظمة
 2لمنظمة التحرير."

وفي تؤثر في صنع سياستها الخارجية  ،وخارجية عوامل داخليةن القيادة الفلسطينية لديها عدة إ
و معنوية أكانت مادية أ سواء ،فهناك داخليا موارد طبيعية مستحدثة للكيان السياسي ،القرار صنع

                                                 
 .مرجع سابقد أحمد مجدالني،   1
  .سابقمرجع د. محمد اشتيه،  2
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 ،تمويل ثانيةمصادر  ليس للقيادةكذلك و  ،المعارضة الضغوط الداخلية من األحزابناهيك عن 
 1طابع مستقر ودائم. قــوي منافس، وله واقتصاد وطنــي ومقدرات طبــيعية

اللجنة التنفيذية لمنظمة أن ب"  المفاوضات:رئيس دائرة شؤون  الدكتور صائب عريقات ويرى 
هو  والمجلس الوطني ،رئيس دولة فلسطين والرئيس هو ،لدولة فلسطين حكومة مؤقتةالتحرير هي 

الى مرحلة  ،ن ننتقل من مرحلة السلطة التي يديرها نتنياهو، لذلك يجب أدولة فلسطين برلمان
 دوبالتحدي التحريرت منظمة تخاذه عبر مؤسسالسيادي الخارجي يتم إن القرار السياسي ا، وأالدولة

سها السيد رأوعلى  ، وبحضور القيادة الفلسطينية،في اجتماعات اللجنه التنفيذية لمنظمة التحرير
 2"سمها، رئيس منظمة التحرير الفلسطينيةويوقع بإالرئيس محمود عباس

 عدادغير وزارة الخارجية تنحصر في إ دور المؤسسات الرسمية من  نظري بأنلكن من وجهة 
ى جل الموافقة عليها وتمرر عبر الرئاسة ال، وترفع للرئاسة وللخارجية من أالدراسات والتوصيات

 جل التصويت عليها.اجتماعات اللجنة التنفيذية من أ

االنضمام للمنظمات  بأن: قرارخالد  الفلسطينية تيسيرعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  ويرى 
في اللجنة التنفيذية بعد دراسة  والقرار يؤخذ ،ليس شأن الحكومةو  ،الدولية شأن منظمة التحرير

 3جوانبه " الموضوع من مختلف

الخارجية، المعونات  تعتمد على ويرى البعض بأن القيادة الفلسطينية والسلطه الوطنيه الفلسطينية
أي  تخاذمستوى إ ولتخفيض من، تخاذ القرار من عدمهعلى إدائما كانت مصحوبة بمساومة  التي

                                                 
,  18-17عــدد  سياستتات الفلستتطينية،التحريتتر التتوطني وحتتل الصتتراع بتتالطرق الستتلمية قتتراءة فتتي التجربتتة  تــوام،رشــاد،   1

 .55-47، ص2011
 أريحـا، بتـاريخ، المفاوضتات ورئتيس دائترةامتين ستر اللجنتة التنفيذيتة لمنظمتة التحريتر الدكتور/ صائب عريقات  مقابلة مع 2

18/9/2015.  
 .سابق عمرج خالد،تيسير   3
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مما يجعل سياستهم  ،ماليال وحجب الدعم ،تمارس عليهم ضغوط قرار سياسي ال يعجبهم أو
 1مرهونة بيد المانحين.

في صياغة القرار الفلسطيني السياسي  ور للعديد من المؤسسات الفلسطينيةوايضًا هنالك د
 ،رت السياسية الخارجيةتخاذ القراإلستيطان في إدور لهيئة مقاومة الجدار وافمثاًل هنالك  ،الخارجي

وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان  هوهذا ما أكد ،بما يخص االستيطان والجدار
فيما  ،لتقديمها لهيئة الجنايات الدوليةنهم من قاموا بإعداد التقارير ، بين فيها أفي مقابلة خاصه معه

 2.راضي الفلسطينيهص جريمة االستيطان في األيخ

، سرى والمحررين الفلسطينيين في رسم السياسات الخارجيةن األلهيئة شؤو  أيضاً  دور بارزوهنالك 
عه والذي يرى :" بان هيئة عيسى قراقع في مقابلة خاصه م ،  وهذا ما أكده سرى بما يخص األ

لمعاهدات و ، من خالل اإلنضمام لسرى شاركت و ساهمت في رسم السياسة الخارجيةشؤون األ
ية التي عضاء في اللجنة الوطن،  وأنهم أ وعلى رأسها اتفاقيات  جنيف  الرابعة ،لدوليةاالتفاقيات ا

، وكذلك عملت هيئة شؤون بو مازن لمتابعة المحكمة الجنائية الدوليةشكلت بمرسوم  من الرئيس أ
لى رأسها أهمية إنضمام فلسطين إلى مذكرة قانونية  تتعلق بالمعتقلين  وكان ع بإعداد سرى األ
التي  حقوق الطفل وغيرها من االتفاقيات،واتفاقية  ،لى اتفاقية مناهضة التعذيب، وا  اقيات جنيفتفا

 3" علما  أن هذه المؤسسات تابعة لمنظمة التحرير. تتعلق بحقوق االنسان

ن تعرض االتفاقيات الموقعة من الدولة ، أالضروري في أي دولة في العالمبأنه من  ونحن نعتقد
 ،مة القوانين الداخلية مع االتفاقيات الدوليةالتشريعي للمصادقة عليها، من أجل مواءجلس على الم

جل المصادقة قانون يلزم منظمة التحرير من أجل إحالة االتفاقيات للتشريعي من أال يوجد لكن 
 عليها.

                                                 
,  18-17عــدد سياســات  ،الفلستتطينيةالتتوطني وحتتل الصتتراع بتتالطرق الستتلمية قتتراءة فتتي التجربتتة  رشــاد، تــوام، التحريــر  1

 .55-47، ص2011
 .مرجع سابق، وليد عساف  2
 .مرجع سابقعيسى قراقع،   3
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 االشكالية األساسية تتعلق في قناعة القيادة السياسية في عرض االتفاقيات على المجلسلكن 
التشريعي، في السابق لم تعرض بعض االتفاقيات التي وقعتها السلطة مع بعض االطراف الدولية، 

وبالتالي حاليًا ال دور بالمطلق  ،ق هي منظمة التحرير، وليس السلطةبحجة أن الذي وقع االتفا
 1للمجلس التشريعي فيما يخص السياسة الخارجية الفلسطينية.

تمكن من خاللها المجلس التشريعي  من مراجعة  ،يالت دستوريةجراء تعدبضرورة إ لذلك نقترح
منحها حق التصديق عليها وهذا ما و  ،و السلطةمنظمة أكافة االتفاقيات والمعاهدات التي توقعها ال

"  ،دارة العامة للتخطيط و السياسات في المجلس التشريعيهيثم ابو الفاليح مدير اإل كده الدكتورأ
، حق التصديق عل كل المعاهدات و االتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير ضرورة منح التشريعيب
و كون المجلس التشريعي منتخب من  ،انضمت اليها فلسطين كونها تتعلق بالمستقبل الفلسطينيو 

ن تكون ، و كذلك يجب أخرى من ممثلي  الشعبلتالي تأخذ هذه المعاهدات شرعية أو با،الشعب
ثر ، لكن  غياب التشريعي  أعلى كل االتفاقيات التي تبرمها السلطة التنفيذيةهناك رقابة برلمانية 

لى خلل في ادارة  المؤسسة  الرسمية فيما ا، وأدى إعلى كل السياسات الخارجية بكافة جوانبه
 2"يخص  العالقات الخارجية.

يمثل المنظمة  كون من ،ن العالقة ما بين المنظمة والتشريعي تكاد تكون معدومةبأومن المالحظ 
ما التشريعي فهو ، أوبالتالي هو يمثل الفلسطينيين ككل ،تشريعيًا هو المجلس الوطني الفلسطيني

 كد عليه، وهذا ما أيمثل المواطنيين الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني محصورًا بدوائره االنتخابية
ال يوجد عاصم منصور:  " نيمدير الدعم القانوني لديوان الشكاوي في المجلس التشريعي الفلسطي

وتنضم  ،فمنظمة التحرير تعقد اتفاقيات ،أي عالقة بين منظمة التحرير و المجلس التشريعي
على ، وهي السلطة األوهي تمثل الواقع الفلسطيني بالخارج  ،للمنظمات الدولية بقرار من مؤسساتها

 ،فيعتبر تمثيلها داخلي ةما السلطة التشريعي، أسطينينلللف

                                                 
 .2/9/2015هللا،  شمس، رام" حقوق اإلنسان والديمقراطيةمدير مركز إعالم  شخصية، عمر، رحال،مقابلة    1
 .سابقمرجع د. هيثم ابو الفاليح،  2
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لدولية هي قرار باالنضمام من عدمه للمنظمات ا واإلختصاص بإصدارالوالية لكن صاحبة 
التشريعي الى المصادقة على  ساسي يدعواألال يوجد نص في القانون و  1.مؤسسات منظمة التحرير

 القروض، فالمجلسالمصادقة على يتيح وهو  ،منه 92فقط في المادة  هناك نص، المعاهدات
 2.الحكومةداء مسؤول عن أ

محصورة  ومهمة التشريعي، افرازات المنظمة ذخوالسلطة أ، فرازات السلطةالمجلس التشريعي أحد إو 
منظمة  من مهماتفهذه  ،أي عالقة في الخارج وليس له ،المواطنين الداخليةدارة شؤون في إ

 يقتصر دور التشريعي على اصدار القوانين.  حيث ،التحرير

نعقاد إ بقوانين لحين إلصدار قراراتلى رئيس السلطة إ أحيلت الصالحيات، عندما تعطل التشريعيو 
نه لم يحصل أي خالف في الفترة السابقة بين ممارسات ، بمعنى أوالمصادقة عليها ،التشريعي
 3ومنظمة التحرير.التشريعي 

 ،تهدارة المجتمع الفلسطيني لجميع قطاعامن تشريعات إل ماصدره، وما وضعهالمجلس التشريعي ف
 .4عن الشأن السياسي ومراكزه القانونية، بعيدة

الرئاسة عبر  ،ساسيهرار الخارجي بصفة أن من يشارك في عملية اتخاذ القبأ نستخلص مما ذكر 
مع النخبه السياسية،وأحيانًا أخرى حيانًا بصفه تشاورية مؤسسات منظمة  التحرير الفلسطينية، أ

واالحزاب  والفصائل ،والمنظمة ،موحده في مؤسسات السلطه بصفة مركزية مع عدم وجود رؤية
وال حتى للمجلس الوطني  لسياسية،دور بارز للمجلس التشريعي بدائرته ا ال نه الفلسطينية، وأ

 ، وال حتى للدائرة السياسيةكتمال نصابه، والثاني ال ينعقد لعدم إول معطل، كون األالفلسطيني
، ووزارة الخارجية،  يندرج بشكل بارز لدائرة شؤون  المفاوضات ختصار الدور، بإلمنظمة التحرير
 وتتخذ القرار في نهاية المطاف عبر اللجنه التنفيذيه  . ،قتراحات والتوصيات للرئاسةالتي تمرر اإل

                                                 
 .مرجع سابق، رعاصم، منصو  1
 .سابقمرجع د. جمال، الخطيب،  2
اللجنة التنفيذية في مقر منظمة التحرير  الفلسطينية عضوالعام للجبهة العربية  ناألميشحادة، مع، جميل  مقابلة شخصية 3

    31/8/2015هللا  رامالفلسطينية 
 .مرجع سابقروحي فتوح،   4
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اسة السيهاعلى تأثير و  ،موضوع البيئة وحمايتها دور سلطة جودة البيئة فيك اخذنا نموذجنا أنأولو 
والتي  ،السياسة القانونية الخارجية المتبنى في استراتيجية البيئة الخارجية، من خاللالقانونية للقيادة 

 في:تتمثل  تتتبنى مجموعة من التدخال

تقييم المشاركة الفلسطينية و  ،معاهدات الدولية في مجال البيئةتعزيز دور فلسطين في االتفاقيات وال
 البيئية، وحشدالتشريعات الوطنية مع متطلبات االتفاقيات  الدولية، ومواءمةفي االتفاقيات البيئية 

 نتهاكاتاإل الكاملة، وتوثيقالجهود والطاقات لتمثيل فلسطين في االتفاقيات البيئية بصفة العضوية 
 .طار القانون الدوليالبيئية لالحتالل ومتابعتها في إ

لى الذي أدى بالنهاية إ للقيادة، وهو ية الخارجيةالقانونثرها على مجمل السياسة والتي ينعكس أ
تفاقية بازل بشأن التحكم في ات دولية بيئية، وهي إربع اتفاقيجه القيادة الفلسطينية لالنضمام إلى أتو 

تفاقية إستخدام  حركة النفايات الخطرة عبر الحدود تفاقية قانون البحار، وا  والتخلص منها، وا 
 نضماموهذا اإلتفاقية التنوع البيولوجي، ، وأخيرا إستخدامات غير المالحيةالمجاري المائية في اإل

 1يعزز قدرة القيادة على فتح قنوات متعددة في ترسيخ سياستها القانونية.

طة جودة البيئة من بيان حول على ما كانت تقدمه سل ال بناءاً تفاقيات إفالقيادة لم تنضم إلى هذه اإل
اسة القانونية يوفائدتها في تعزيز الس،همية هذه االتفاقيات على المستوى القانوني الدوليمدى أ 

 ،لى هذه االتفاقياتلى الحاجة الفنية العلمية لفلسطين في االنضمام ا، باالضافة إالخارجية للقيادة
همية ، حول أ دى الى تكوين رؤية واضحة لدى سلطة جودة البيئة والقيادة الفلسطينيةكل ذلك أ

دى في نهاية ة، والذي أيمؤسساتية الدولية البيئالقانونية وال ئمبادالدوات و االستفادة من آليات وأ
اتفاقيات ذات اولوية إليها،  جل االنضمامة من أيمجموعة من االتفاقيات البيئالمطاف الى ترشيح 

وهذه االتفاقيات  الدولي،تساهم في تعزيز التوجه السياسي والقانوني الفلسطيني العام على المستوى 
مم المتحدة االطارية للتغير المناخي، اتفاقية االمم المتحدة االطارية لمكافحة اتفاقية األ هي

التصحر، اتفاقية التنوع البيولوجي، اتفاقية بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود 
واتفاقية ة فينا لحماية طبقة االوزون، واتفاقي والتخلص منها، واتفاقية استكهولم للملوثات العضوية،

                                                 
 .سابقمرجع عدالة االتيرة،   1
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قبل اعالن القيادة  ةخير االبيض المتوسط. وحتى اللحظة األ برشلونة لحماية حوض البحر
 المشاورات منة تواصلت يدولية البيئبالرئيس محمود عباس الى االتفاقيات ال ةالفلسطينية ممثل

الرسميه  من المؤسساتالمختصين  بأنستخلص ن 1شؤون المفاوضات ووزارة الخارجية. خالل دائرة
، ويقتصر دورهم على صحاب قرارأ اراسات بالتشاور مع وزارة الخارجية، دون أن يكونو يعدون الد
علما بأن هذه المؤسسات أصبحت حديثا تابعة  تفاقيات الدوليهلإل خصوصًا باالنضمام التوصية،

 البيئة.كمؤسسة سلطة  لمؤسسات المنظمة

، وأن على دائرة ثنائية وعدم اقتصارهالفصائل، لجميع  ن يكون الحوار الوطني شامالً يجب ألذلك 
ال لن يجدو  ،حتى يكون القرار المتخذ باالجماع تكون المصالحة حقيقية جل التفاوض ا شيئا من أوا 
بترسيخ هذه  ورغبة االسرائيلين ،الصراعات الداخلية منهمكين في، كونهم خرعليه مع الطرف االّ 

 2االنقسام. وطنية بإنهاءن تكون هناك مصالحة ، لذا يجب أاألزمة

 :نفيما يرى البعض بأ 

 ،قبل األطر هناك مشاورات القيادية، غالبالمشاورات مسبقة داخل األطر القرارات المصيرية تخضع 
ممثلة  يةدتطرح على األطر القيا وبعد ذلك ،قبل المختصين والخيارات من وتجميع االقتراحات

لى إ وخصوصا التوجه، على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرو  ،باللجنة المركزية لحركة فتح
 السياديه. القرارات السياسيةير معلنة بخصوص تكون غ وغالبا التحضيرات الدولية،المنظمات 

ن حقنا نشرعن المفروض أ ونحن من ،سرائيل سخرت القانون لمصلحتها االستعمارية منذ البدايةفإ
، ولدينا قناعة بأنه بالقانون الدولي وبالمنظمات الدولية قناعة تامة االدولي، ولدين وقضيتنا بالقانون 

وكذلك ذهبنا  ،جل المفاوضاتبالمفاوضات من أ غدا، ونحن النرغبال يجدي اليوم سيجدي  ما
لى القانون ر الدولية الى المناب لى وا   وبمقاومتنا الشعبية ،استخدام حقنا بالدفاع الشرعي الدولي، وا 

                                                 
 /.1/10/2015، رام هللا، بتاريخ مستشار قانوني، ساطة جودة البيئةمقابلة شخصية مع مراد المدني،  1
 وما بعدها  10،ص، 2009، ربيع 8سياسات  ،الزمات الفلسطينيةكوميديا سامي، العجرمي،   2
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نما سرائيل دائماإ ننادي بمقاطعة ونحن ال، لالحتالل السلمية ولن نبقى حماة ننادي بمقاطعة ، وا 
 1اسرائيل.سياسة 

هي القيادة السياسية ،و اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من ق بل  القرار الخارجي السياسي يتخذف
، و لكن و تجمع فصائل العمل الوطني الفلسطيني و الشخصيات المستقلة ،طينيللشعب الفلس

، و شخصيات مستقلة لى عقد اجتماعات موسعة تضم رؤساء كتل برلمانيةالسيد الرئيس قد يلجأ إ
و تعتبر كلها وسائل  ،ستشهاد  بوجهة نظرها بخصوص اتخاذ قرار خارجي سيادي قانونيلإل

     القوى اإلسالمية من و ستشارة الفصائل ، و كذلك يتم إستيضاح الصورةن إلقيادة للمزيد  ممساعدة ل
ات الدولية يوقعها السيد ن التوقيع على االنضمام للمواثيق و المعاهد، وا  خالل اتصاالت  مع قادتها

فهذه  ،فلسطين وليس بإسم السلطة الوطنيةبإسم دولة ، و سم منظمة التحرير الفلسطينيةالرئيس بإ
 ،نضمام اليها عامل مساعد في نضالنا ضد السياسة االسرائيليةاإل، و المنظمات الدوليةالمؤسسات و 

 و بالتالي المفاوضات ال بد منها.  ،لكن ال تضع حلول إلنهاء االحتالل

وأحيانا كانت  ،ومطلوبةمحكمة الجنايات الدولية جاءت بعد دراسة معمقة فنحن عندما ذهبنا إلى 
 روما.تم التوافق من الجميع على التوقيع على ميثاق  ومن ثم ،ة مترددة بدايةتنظيمات إسالمي

نم ،فعللى المؤسسات الدولية ليس بإطار ردة فالذهاب إ  حيث أصبحنامرحلة نضالية  إطار في اوا 
 2الدولية.أتاحت لنا الدخول الى المؤسسات  ،م المتحدةعضاء في األمأ 

والمسؤولية لذلك صاحب القرار السياسي  ،الفلسطيني للشعبوالوحيد والمنظمة هي الممثل الشرعي 
 ةواللجن ،المركزي المجلس ، و أي المجلس الوطني ،المنظمة بمكوناتها ومصيره هيالشعب  عن

 التنفيذية.التنفيذية كأداة لتنفيذ قرارات المجلسين بالضرورة يكون صاحب القرار هو اللجنة 

السلطة وجد أ وهو الذي، ات المجلس الوطني الفلسطينيحدى نتاج قرار أما السلطة الوطنية هي إ
توجهات المنظمة في تنفيذ القرارات و ب هي جزء من التصرف السياسي لكن ،أداة تنفيذيةأي  بقراراته

                                                 
 .2/12/2015رام هللا، بتاريخ  عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد، المدني، شخصية معمقابلة  1
هللا، بتاريخ  م، راالخارجيةعضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوضية األقاليم  محيسن،د. جمال،  شخصية معمقابلة  2
2/12/2015. 
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المجلس الوطني  لقرارات الشق التنفيذيمن هنا جاءت وزارة الخارجية فهي و  ،القرارات السياسية
  والممثليات.النشاط الدبلوماسي بالسفارات  كثيرة فيذرع التي لها أ، و منظمة التحريرو 

واعادة  ،عادة تفعيل، لذلك يجب إ والسلطةهناك خلط في االختصاصات ما بين المنظمة  وحيث أن
 1منظمة التحرير. هيكلية

مر قد عرض على اللجنة ة الفلسطينية عادة يؤخذه الرئيس أبو مازن بعد أن يكون األقرار القيادف
 ،بعد ذلك يؤخذ القرار ،و على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،ة  لحركة فتحالمركزي

   رافق مسعانا بأنه  ،في الفترة االخيرة فيما يرى البعض، نتابع اللجان المختصة التفاصيل ومن ثم 
من أجل ، الضغوط الدوليةشيىء ما من التهديدات و  ، للذهاب الى العديد من المنظمات الدولية

حد من ، وال يتهرب أخذ القرار بشكل جماعي ليتحمل الكل المسؤوليةذلك كنا حريصين على أ
 ين للمنظمات الدولية بعد أن حصلنا على نضمام فلسط، من أجل ذلك تم التوقيع على إمسؤولياته
     ة اللجنة التنفيذيجتمع الرئيس و بشكل جماعي حيث إ ،لة عضو مراقب في االمم المتحدةقرار دو 

مام صوت عليه أ، و مام وسائل االعالم طرح الموضوع، وأاللجنة المركزية وأمناء العامون للفصائلو 
 2.تحمل الجميع المسؤولية في هذا األمرحتى ي ،وسائل االعالم من قبل القيادة الفلسطينية

ن بنية المؤسسات التي تشارك ، وأمحدده التخاذ القرار ليةنه ال توجد اّ : بأنستنتجعلى ضوء ما تقدم 
، وأنه ال نقاش أو جدل ن التشاور يكون فيما بينهمااتخاذ القرار  تبقى من ضمن النخبة، وأفي 
يمقراطيه وجهات نظر لمؤسسات المجتمع المدني حتى تعكس نوع من الد،  أو لعيانل رظاه

محصورة على  ليست نها: أعنىوهناك سوء فهم للتشاورية بم وبالتالي التشاور غير كاٍف، التشاورية،
مؤسسة السابقة : منظمة التحرير ن هناك تسلسل تختصر فيه المؤسسة الالحقة الكما أ ،نخبة معينة

ما بين  وهناك تداخل في الصالحيات ،الرئيس –وزارة الخارجية  -المجلس التشريعي  -السلطة –
برز للخارجيه ، وكذلك الدور األهعادة النظر فيه وتصويبالمنظمة والسلطة، وتشابك قانوني يجب إ 

وكذلك هناك مواقف  ،يتبع لرئاسة الحكومه ن كان، وا  الرئيس السيد التي تتمتع بعالقه مباشره مع
                                                 

ـــة شخصـــية مـــع المحـــامي غســـان، الشـــكعة،  1 ـــابلس، بتـــاريخ  عضتتتو اللجنتتتة التنفيذيتتتة لمنظمتتتة التحريتتتر الفلستتتطينيةمقابل ن
1/12/2015. 
 .2/12/2015هللا بتاريخ  رام الفلسطينيةعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مقابلة شخصية مع محمود، العالول،  2
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مختلفة تجاه عملية اتخاذ القرار من خالل المقابالت التي قمت بإجرائها وهناك من يعتقد بأن اجراء 
هوم ال يتفق معه الجميع ألن التشاوري له المشاورات ضمن اطار المنظمة أو السلطة هذا المف

لذلك خطاب المجتمع المدني مغاير للخطاب  ،مفهوم أوسع يضم مؤسسات المجتمع المدني
 ثير على اتخاذ القرار في المبحث القادم.ي سوف نرى ما مدى مساهمته في التأوالذ ،الرسمي

 .دور مؤسسات المجتمع المدني في السياسة الخارجية القانونية الثاني:المبحث 

نه ال تشاور مع مؤسسات المجتمع ، وأوجد آليات رسمية بما يخص القرار الخارجيتال  نهبأ بإعتبار
المفروض  نالخارجية، ومساسية في السياسة ألحد األسس ا، بالرغم أنه يشكل أالمدني بشكل محدد

الفترة األخيرة منذ سنوات التسعينيات برز  يف ،الرسميعلى المستوى  ن تشكل عنصرا ضاغضاأ
دور المجتمع المدني في السياسة الخارجية وأصبح العب أساسي والمجتمع الفلسطيني تميز 

 .كمجتمع مدني تحت االحتالل وباألخص بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية

بشكل موسع في اللجان المنبثقة عن لكن هناك تحول مؤخرا بإشراك مؤسسات المجتمع المدني 
ناالنضمام لمحكمة الجنايات  وخصوصا بملف ،قرارات القيادة مؤسسات المجتمع المدني  الدولية. وا 

نما تأثيره على أ  ،1تلعب دورا ضاغطا على النخب السياسية عضاء رغم أنه ال يسهم بشكل مباشر وا 
جتمع فالم ،تحرص القياده على حضورها وهناك مؤسسات تعقد ندوات ،تي تتخذ القرارالقياده ال

 2ومنا  التواصل االجتماعي. ،دوات االتصال المختلفهالمدني يفرض رؤيته من خالل أ

 والسياسي،خالل مشاوراتهم كمختصين في الجانب القانوني  القرار منفي اتخاذ  وأنها تلعب دوراً 
 .3اتخاذهعليه صياغة القرار و  ليبني

                                                 
  .سابق عمرج األعرج،د. حسين   1
 مقابله شخصيه، د.نبيل شعث، 2
، رام هللا، بتـاريخ مدير عام الشؤون القانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقتر المنظمتةمقابلة شخصية مع ربيع حسـن  3

31/8/2015. 
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كأي قيادة في  ،وبمواقف مؤسسات المجتمع المدني ،تتأثر بالرأي العامن القيادة الفلسطينية وأ
الفلسطيني  وصياغة القرارفي صناعة دور  ي لمؤسسات المجتمع المدنيبالتالو  ،العالم

 .1الخارجي

ي بلورة القرار السياسي من خالل إتخاذ ن تؤثر فستطيع مؤسسات المجتمع المدني أحيث ت
 السياسي، كرفعمن شأنها مساعدة القيادة السياسية في صنع القرار  ،قانونية وسياسيةقرارات 

 2مثال.سرائيلين في المحاكم االسرائيلية دعاوي من قبل هذه المؤسسات على اإل

صياغة القرار  وفعال فيواسع  العام تأثير وللمواطنين وللرأيسسات للمؤ ن وهناك من يرى بأ
 3،كثراركة فيه كانت مصداقيته أسبة المشن وكلما إرتفعت، السياسي الخارجي

تعني بالشأن السياسي  هيئة خاصة الفلسطيني ضمنيمكن إشراك مؤسسات المجتمع المدني و 
 4الفلسطيني.الخارجي القانوني 

وصنع نه ال توجد مشاركة فعالة من قبل مؤسسات المجتمع المدني في صياغة : بأهناك من يرى و 
نه ال يوجد تأثير كبير وأ ،5تنفرد به واللجنة التنفيذيةلتنفيذية ن السلطة ا، وأالسياسي الخارجي القرار

 6.من قبل مؤسسات المجتمع المدني في القرار الخارجي الفلسطيني

ما لديهم من ل ،تخاذ القرار الخارجي القانونيمؤسسات المجتمع المدني في إ إشراكنقترح نحن و 
ضافه للعالقات التي تربطها الديمقراطية، باإل خبرات وخطاب قانوني يعكس مبدأ التشاوريه

 الفلسطينيه.بمؤسسات حقوقيه عالميه يجعلها تكسب مزيدا من التأييد العالمي للقضيه 

                                                 
 . 2015\9\13، رام هللا،نادي السير سرئيفارس، مقابلة شخصية مع قدورة 1
 طوباس.، العقبة، 7/9/2015 ، بتاريخالعقبةرئيس مجلس قروي مقابلة شخصية مع الحج سامي صادق، 2
 .سابق عمرج مجدالني،د. احمد  3
 .رام هللا 10/9/2015 والنتخاباترئيس مرصد العالم العربي للديمقراطية مقابلة شخصية مع د. طالب عوض،  4
 .13/9/2015 بتاريخهللا، ، رام باحث قانوني، مؤسسة الضميرمقابلة شخصية مع مراد جاد هللا،  5
 .سابقمرجع مقابلة شخصية مع تيسير خالد،  6
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مع تعزيز  ،جل الديمقراطيةي من األساليب الناجعة للسعي من أيعتبر تعزيز المجتمع المدنفيما 
 ، الترتيبات المؤسسية في كيان سياسيجراء ، ومع إوالقضائيةالسلطات التشريعية 

 وأ ،االخطاءمن  اً كثير لمجتمع المدني هو السبيل الوحيد لعالج ن ابأ عتقاداً وقد ساد في فترة أوسلو إ 
 كذلك.الهفوات السياسية لكنه لم يكن 

 ،االستقالل في اتخاذ القرار من قبل الجهة المحلية ومن مساحة ،تحد من السيادة آليات التمويلن إ
جتماعية ا ما يكون ليعكس أجندات سياسية وا  لذلك غالب ،كون الجهات المانحة لديها تمويل مشروط

و سياسات تشجع التنمية ، أكثر من التضامنالمانحة لصالحها أ مختلفة، تشغلها الجهات
 1المستدامة. 

نها إال أ ،ثير المذكور سابقاً وعلى الرغم من التأن مؤسسات المجتمع المدني أب نستخلص مما ذكر
فمثاًل  ،كثر من الداخليةة التي تتعلق بالسياسة الخارجية أال تؤثر في قرارت وصالحيات من الدرج

 يذكر لمؤسسات، ال تأثير كتقرير غولدستون ومناقشته مع هيئات ومؤسسات حقوق االنسان
ك تكون ل، وبذكونه يدخل ضمن مراهنات سياسية واقتصادية عليا للقيادة ،المجتمع المدني عليه

 فعلي.فقط دون تأثير  اً صوري اً مؤسسات المجتمع المدني قد لعبت دور 

ثر بشكل سريع عبر ، وأصبح يستطيع التأثير والتأبعد  الربيع العربيًا صبح للمواطنين تاثير أنه أو 
يصال رأيه للقياده التي تأمواقع التواصل االجتماعي المواطن يستطيع و ، خذه بشكل جدي، وا 

في رسم  فاعالً  ن يلعب دوراً ، أطر بأحد األحزاب و الفصائلالفلسطيني سواء المستقل أو المؤ 
و بالتعبير  عنها عبر  ،و رفضها بشتى الوسائلأ ،السياسة الخارجية من خالل تأيدها و دعمها

رفع و  ،لى المسيرات،  أو بالدعوى إو عبر مؤسسات المجتمع المدني، أالمواقع االلكترونية
تشكل رأي عام ال تستطيع و بالتالي  ،و بإيصالها عبر قادة الفصائل الذين يمثلونه، أالشعارات

 2على محمل الجد . هن تأخذالقيادة إال أ

                                                 
ومـا  22، صـفحة 2008,  5سياسـات عـدد ،نقديتةفتي فلستطين، دراستة  والمتانحون األجانتبالمدني  عالمجتم بنواشاال،د.  1

 سياسات.بعدها ترجمة 
 .40، ص 2012، 19سياسات، عدد، على مرحلة الشعوب وفلسطين الرهانالربيع العربي د. عماد، البشتاوي،  2
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ات من السلطات اختياري ال يتلقى أية توجيهإرادي و بأنه  ؤسسي غير الحكوميالم ويتصف النشاط
نه ينطوي على ، أو أير الحكومي يتصف بالعفويةاط غالنش الدولية، وكون و الحكومية المحلية أ

طراف التي تجد في أليكون هناك ثمة تعاون بين هذه ا ن، فإن هذا ال يلغي من أمبادرات خاصة
نها غير قادرة أ األطراف الحكوميةتجد  امصالح مشتركة، أوعندمتحقيق  يعين علىما  ذلك النشاط

 1وتطلعاتها.وحدها على إشباع احتياجات رعاياها 

لى اإلمكانات والطاقات خرى باالستناد إيبحث الشعب الفلسطيني عن خيارات أن من الطبيعي أ
فال معنى لحركة تحرر وطني ال تضع أهدافا لشعبها قابلة للتحقيق في مدى  ،القائمة والمحتملة

 2وبعيد.وسط، ومت ،قريب

 150000كثر من التجمعات في العالم نظرا لوجود أ وروبا من أقوى إن التجمعات الفلسطينية في أ
أطيافها السياسية تشارك في المؤتمرات التي تنظمها  على اختالفعداد كبيرة ، فهناك أ مهاجر

 والشعبي األوروبي.لى التمثيل الرسمي باإلضافة إ ،دولة أوروبية 23الجالية الفلسطينية تمثل 

بعنوان دور  ،2008رين االول لعام الثالثين من تشفي الحادي و  مؤتمر بلباوعقد تم  فقدلذلك 
 الذي وجهتهستكماال للنداء ادالة من أجل فلسطين الذي جاء مع المدني في معركة العالمجت

 3.مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية

يف المجتمع المدني كثر فاعلية لتعر أ لعب الجاليات الفلسطينية في الخارج دوراً جب أن تيكما 
 ،من خالل عمل منظم عبر مؤسسات المجتمع المدني ،مريكي بالقضية الفلسطينيةاألوروبي واأل
 4بضائع المستوطنات حمالت مقاطعة و  ،مسيرات شعبيةإعالمية و  وتنظيم حمالت

                                                 
دار وائــل  ،المعاصتترةفتتي الصتتول النظريتتة والخصتتائص  التتدولي، دراستتةالنظتتام السياستتي  فهمــي،عبــد القــادر، محمــد  د.  1

 .45، ص1997، االردن، نوالنشر، عماللطباعة 
 .79، ص 2014-27 ، سياساتالمفاوضاتخيارات مابعد إخفاق  الحميد،مهند عبد   2
، المؤسستة الفلستطينية لدراستة الديمقراطيتة والواجتب، متواطنالدبلوماسية العامة الفلسطينية بين الواقع ، باجسدالل،     3

 .61ص ،2011رام هللا , 
 .66، صمرجع سابق ،2011باجس،  دالل،   4
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يتعلق األمر بالعالقات الخارجية  عندماالتخاذ القرار ال توجد آلية محددة أنه هنالك من يرى و 
أيضًا ليس ما في ذلك مع المجتمع المدني، هو الفلسطينية، ومبدأ التشاور على المستوى الوطني، ب

مع ذلك، فإن السياسة الخارجية الفلسطينية تقع ضمن دائرة  أسس السياسة الخارجية الفلسطينيةمن 
وزارة الخارجية في الحكومة، ومنظمة اختصاص ثالث مؤسسات رسمية، الرئاسة الفلسطينية، و 

التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. خالل العشرين سنة 
الماضية وتحديدا منذ انطالق عملية السالم، كانت السياسة الخارجية من مسئولية الرئاسة 

يمكن القول مؤخرا أنه تم إشراك  الفلسطينية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومنظمة التحرير. لكن،
قاعدة أوسع من مكونات المجتمع الفلسطيني في التوجه الفلسطيني إلى محكمة الجنايات الدولية، 

 .ل السياسة الخارجية الفلسطينيةكون هذا التوجه أحد أشكا

ية، مجرد التفكير الفلسطيني بالتوجه للشرعية الدولالوطنية في هذا التوجه، وب بخصوص المصلحة 
هذا التوجه  من تفكير بمصلحة وطنية بحتة، لكنومثال عليها محكمة الجنايات الدولية، هو نابع 

ستراتيجية الفلسطينية عندما يتعلق األمر بسبل تسوية الصراع الفلسطيني الافي  ليس تحوالً 
قامة دولة فلسطينية مستقلة،اإلسرائ ة هي المفاوضات المبنية إذ ال تزال االستراتيجية الرئيس يلي وا 

ومن  ،على قرارات الشرعية الدولية، وليس الذهاب النهاء االحتالل من خالل المؤسسات الدولية
 .خالل القانون الدولي

 إلى معطياتستناد الاالرئاسة الفلسطينية بتصوغه يمكن االستنباط بأن القرار الخارجي الفلسطيني 
التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية الفلسطينية. مرة وعلى رأسها منظمة  ،واردة من عدة جهات

أخرى ال يمكن القول قطعا بأن هناك آلية واضحة التخاذ القرار الخارجي الفلسطيني، وال يمكن 
لكن المفترض بهذا  يجية واضحة بهذا الشأن،مقارنة الحالة الفلسطينية بدول أخرى لديها استرات

الرئيس محمود  السيدير الفلسطينية التي يترأسها لمنظمة التحر الخصوص أن تكون اللجنة التنفيذية 
 عندما يتعلق األمر باتخاذ قرارات تمس بعالقاتنا بالمجتمع الدولي. ،عباس هي جهة االختصاص

تحرص من خالله على الحفاظ على أفضل مستوى من العالقات  ،هناك توجه قوي لدى فلسطين
يتعلق األمر بأية هذا جلي في سياسة فلسطين عندما  ،نمي والشركاء الدولييمع المحيط اإلقلي
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حيث دائما ما يتم التشاور مع لجنة المتابعة في جامعة الدول العربية،  ،حتاللالإجراءات تخص ا
ة العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي، واللجنة الرباعية وغيرها من اآلليات التي تهتم يومفوض

بأن هناك  نماذج مبادرات لمجتمع مدني كحاالت إنتقائية كمؤسسة أمان بإعتقادي .1بقضية فلسطين
باتفاقية مكافحة الفساد وموائمة القانون الداخلي وأن ضغوطات أمان مهم لتعزيز عملية دمقرطة 
القرار السياسي الفلسطيني ومؤسسة الحق بمحكمة الجنايات الدولية وهناك أيضا مبادرة فردية 

نضالي سياسي  مجلس قروي العقبة بمحافظة طوباس كنموذج  مميز رئيسكالحج سامي صادق 
الذي أرغم الجيش االسرائيلي بإزالة معسكرا  له كان مقاما على أراضي قريته بقرار من  قانوني

 المحكمة.

 مان حيثغط والمناصره كما نالحظه بمؤسسة أرسميه هو الضالغير أن دور المؤسسات ف لذلك
بواسطة الضغط  ابارز  اً مان دور لعبت مؤسسة أحيث  انموذجسة خذنا دور هذه المؤسولو أ

، ولكن هذا ال يكفي وقد وقعها السيد الرئيس ،جل التوقيع على اتفاقية مكافحة الفسادوالمناصرة من أ
مية للعلم فيها حتى ن تنشر في الجريدة الرس، لذلك يجب أجل سريانها ودخولها حيز التنفيذمن أ

عملت لنا و كندا  مانن دولة سلطة عُ ، حيث أم الذاتييالتقي طالبنا بنشرتصبح نافذة وكذلك 
، حيث هناك  نتائج للتقييمو  ،التعاون الدولينفاذ القانون و لفصلين بعنوان التجريم وا   ااستعراض

قد  قامت هيئة مكافحة الفساد بتحميله يم الذاتي للقانون و قد تم نشره و جل نشر التقيضغطنا من أ
 .على صفحتها

ن توازيها لقيادة الفلسطينية، يجب ألمة سياسة عاتفعيل األدوات القانونية واستخدامها عتبر فيما ي
  نافذة.الجريدة الرسمية حتى تصبح  ونشرها فيموائمة قوانيننا الداخلية 

، ودعمنا من والتفاقية الدول العربية ،االنضمام التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادنحن دعمنا 
ل دور مؤسسات ا بتفعينكذلك طالبو  ،ا الداخلية موائمة لهذه االتفاقياتنن تكون قوانين، وأجل نشرهاأ

للجهات  االخاصة، ورفعهعداد التقارير ا  ، و جل المراقبة على عمل المؤسساتالمجتمع المدني من أ
 المختصة.

                                                 
 .مرجع سابقفقها،  لشخصيه، نضامقابله  1
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 ،بحتة ةالمدني، شكليالمشاركة في صنع القرار الخارجي القانوني لمؤسسات المجتمع  ونحن نعتبر
 1جوهرية.وليست 

ضافة لدور باإل ،ن دور المجتمع المدني تمحور في دور فعلي وجوهري أ لوبأنه لذلك نستنتج 
 الخارجية.لكان باالمكان بناء مؤسسات دولة قوية ومتينة ذات دور فعلي في السياسة  ،المجتمع

أيضا من خالل  حاضرة في اتخاذ وضع القرار هم أن مؤسسات المجتمع المدنيبعضفيما يرى 
من أجل إقراره أو المسيرات الشعبية تدعم القرار و  ،مؤسسات المجتمع المدنيممثليها والمواطنين و 

 2السياسية.على النخبة ، و فهي حركات ضاغطة على صانعي القرار ،عدمه

ن مؤسسات المجتمع المدني تشارك في عملية اتخاذ القرار من خالل أى بير فخر االّ  همبعضما أ
 ،فلسطينيين مختصينم التعامل بشكل جدي مع مستشارين أجانب و حيث يت ،مختصيين لديها

كافة لجوانب القانونية الإللمام الكامل ب ،النيابةناك دورات مكثفة لرجال القانون و ن هوحيث أ
لى المعاهدات والمواثيق الدولية  إ و عدمهاالنضمام أ ، من أجللصياغة القرار الفلسطيني

، كون بصفة غير مباشرةت ،ن وجدت،إالمجتمع المدني في اتخاذ القرار ن مساهمةأ يإعتقادي 3.
 ،جندات مختلفة، ولديها أيضا ضمن الفريق الواحدال تعمل هي  أ ت الحقوقية والمدنيةن المؤسساوأ

اء مؤسسات الدولة، وبذات الوقت فإن التعاون يجب أن يقترن على الرغم من أن التعاون واجب لبن
 بالنقد البّناء بين مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات السلطة.

ف( -ت-" فان قيادة )م األسرى:بخصوص ملف  قدوره فارس رئيس نادي االسير الفلسطيني يوبرأ
هذا الذي حاولنا أن نقوم في و  ،عالمومواقف القوى واإل ،ثر بالرأي العاممثل كل قيادة في العالم تتأ

من القضايا التي ستتضمنها المذكرة األولية التي قدمت  لتكون جزءامحاولة لدفع قضية األسرى 

                                                 
  والمساءلة امانمؤسسة الئتالف من اجل النزاهة  والمصادر،وحدة البحث  ألبرغوثي،مقابلة شخصية مع صمود  1

 .3/12/2015رام هللا بتاريخ 
 .مرجع سابق االعرج،حسين   2
 .مرجع سابق حسن،ربيع   3
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سرى ية األبحيث تكون قض ،ختصار نحن نحاول صناعة رأي عام ضاغطا، بلمحكمة الجنايات
 1"المعاني.بكل  فهي قضية قوية ورابحة ،والقانون حاضرة بقوة على طاولة السياسة 

 قد رحبت  كجزء من مؤسسات المجنمع المدني  ن الهيئة المستقلة لحقوق االنسانونالحظ أ
 ن مؤسسات المجتمع المدني،شأنها شأبانضمام الرئيس لالتفاقيات الدولية لحقوق االنسان

 ةو أيأ ،و القانون الدولي االنسانيقوق االنسان أسواء على صعيد االتفاقيات الدولية لح،األخرى 
، وأي عة، وتخدم حقوقه المشرو اتفاقيات دولية تساهم في نيل الشعب الفلسطيني لحق تقرير مصيره

مهم ومصدر ترحيب من  ، هوويحميها ز حقوق المواطنانضمام ألي من االتفاقيات الدولية يعز 
ن ، ألدة الفلسطينيةوال زال من المبكر الحديث عن تقييم الساسية الخارجية القانونية للقيا ،قبل الهيئة

مضي قدما ولكن ال ،التجربة ال زالت في بدايتها فمن الصعب الحكم عليها في هذا الوقت المبكر
يجب االستمرار به  وعليه ،وجه ايجابياته تمم المتحدة لحل القضية بحد ذنحو القانون الدولي واأل

وطرق جميع  ،الدولي ق ما ينص عليه القانون ن ينتهي وفوالتركيز على أن االحتالل يجب أ
من وجهة 2" ،وليس التوقف عند أي مرحلة تذكر ،والقانون الدولي االنساني ،مجاالت القانون الدولي

غير رسمية، وصانعي و  تشكيل هيئه عليا تضم أكاديميين وخبراء ومؤسسات رسمية  نظري نقترح
 .كافة للجوء للقانون الدولي المقترحاتفي جل التدارس والتشاور القرار من أ

 ،كافة لخبراء القانونيينمؤتمر وطني يتم الدعوة فيه ل يجب على المؤسسة الرسمية عقدلذلك 
صحاب الخبرة في النفوذ السياسي من أجل إشراك أحاب القرار و صأومؤسسات المجتمع المدني و 
 .إلى القضاء الدولي مقترح يمكن تقديمه للجوء ودراسة أي ،صنع القرار السياسي القانوني

 ومقاطعات ثقافية ،واعتصامات ،وتظاهرات ،وتنظيم مسيرات ،ورسائل ،ستخدام منشوراتإوكذلك 
 ،ستنكاراالصدار البيانات وا   ،وغناء ،كاريكاتير، و شعاراتو  ،وا عالنات ،عالمورفع األ ،اقتصاديةو 

                                                 
 .سابقمرجع قدورة، فارس،    1
 .22/9/2015بتاريخ  هللا،رام  ، فيالنسانالهيئة المستقلة لحقوق  عالونه، رشخصية، ياسمقابله   2
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هي  ،التأثير وأبرز وسائل، االسرائيليةالنتهاكات جل تعريف بااستخدام الوسائل التكنولوجية من أو 
 1وثقافية.الى حمالت مقاطعة دولية سياسية واقتصادية  العالمي الخارجي للوصولتأليب الرأي 

رئيس مجلس قروي العقبة في محافظة فردي نضالي  سياسي قانوني كولو أننا أخذنا نموذج 
ن ع المدني أومؤسسات المجتم ،هليةهنالك ما يمكن للمؤسسات الأل نىأى نر فالحاج سامي  طوباس

مام المجتمع ، ألقرار السياسي للقيادة الفلسطينيةتبني قرارًا سياسيًا يؤثر تاثيرًا ايجابيًا في بلورة ا
  ،ساليب قانونيةرض بعدة أويمكن تحرير األ ،سرائيلية الجانب اإلالدولي والمحافل الدولية ومحاكم

يش االسرائيلي المقام على حيث استطاع طرد معسكر للج ،وبمقاومة شعبية سلمية كما حصل معه
نه عمل على ثالثة ،  حيث تحدث إلينا  أراضي القرية  بقرار من المحكمة العليا االسرائيليةأ

لى ، وا  المحليةعالم الدولية و لى وسائل اإلا  و  ى المحكمة العليا اإلسرائيلية،ل، وهي التوجه إمحاور
عن طريق المحكمة  12/6/2003بتاريخ  المعسكرزالة تم إو  ،ينالدول المانحة بواسطة المتضامن

رسالة من كل شعوب العالم تضامنا لى القرية حوالي ربع مليون وأنه قد وصل إ، سرائيليةالعليا اإل
شارة له مئذنه عليها إ امسجدو  انع،مصو  ،روضةو  ،مدارسو  ،قد استطاع بناء مؤسساتو ها، مع

 . السالم

وقد  ،جولدستون اختار مجلس قروي العقبة ليجتمع معه في عمان القاضيبأن وروى الحاج سامي 
وما  ،غوارالفلسطينية في األ تواجهها القرى مدة ساعتين ليروي المعاناة التي ليه واجتمع معه لسافر إ
 2."قرية العقبة المهددة باإلزالة ويحصل في يجري 

من خالل  ،ات المجتمع المدنيلى المحاكم االسرائيلية عن طريق مؤسسلذلك يمكن اللجوء إ
 3سرائيلي.ية القضاء اإلعدم حيادليا االسرائيلية بالرغم من الع تقدمها للمحكمةااللتماسات التي 

                                                 
  20عـدد سياسـات، ،فلستطينيالدولي في المقاومة السلمية: نحو نموذج  والتشهير القضاءدبلوماسية التظلم  توام،رشاد،   1

 .وما بعدها 33، ص2012
 .سابق عمرج صادق،مقابلة مع الحاج سامي  2
 ,20عدد  سياسات، ،فلسطينيالدولي في المقاومة السلمية: نحو نموذج  والتشهير القضاءدبلوماسية التظلم  توام،رشاد،  3

 .49، ص2012
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ن يظهر للعالم بشكل الحاج سامي أ حيث استطاع ،والصمودن هذا نموذج للتحدي أنحن نعتبر و 
شكااًل شتى ، أن هنالك أبشكل خاص ات المجتمعية داخل االراضي الفلسطينيهسس، وللمؤ عام

، إال أنه ال بوسطة كرسي كهربائيوال يستطيع الحركة إ ،، وعلى الرغم من أنه مقعدللمقاومة
هم في تعزيز صمود وبناء قرار يسا ،ن يوصل رسالته في مقاومة االحتالل واالستيطاناستطاع أ

وطرد  ،راضي القريةيطرة على أالحتالل الدؤوبة في السبناء قريته على الرغم من محاوالت اأ
مقاومة  ن هنالك مؤسسات تستطيع فعال، وهذا يثبت بأانها كما فعلوا في القرى المجاورةسك

وهو الشكل العسكري  ،ن االحتالل يستخدم منحنى آخر، على الرغم من أاالحتالل بشكل قانوني
نظار العالم والمتضامنين أ ، لكن الحاج سامي استطاع أن يلفتوالعنفواني في حالة فشله القانوني

 يمنعوهذا ما  ،نحاء العالم للوضع السياسي التي تعيشه قريتهمجتمعية في شتى أ ومؤسسات
 ي العالمي .، والرأعالم العالميدام العنف ضد القرية خوفًا من اإلاالحتالل من استخ

وكسب التاييد الدولي من  ،نجازاتفي تحقيق إ اومهم ابارز  ادور  لرياضيةا ن للحركةأكذلك نعتبر ب
دت قل وح، وأن الرياضه على األ(الفيفا)خالل فضح ممارسات االحتالل عبر االتحاد الدولي 

بو الدكتور جمال أ عضو االتحاد الفلسطيني لكرة القدم كدهوهذا ما أ 48راضيشطري الوطن وأ
لسطينية، حيث استطعنا :  بأن االتحاد الرياضي الفلسطيني حقق انجازات لسياسات خارجية فبشارة 

السابق   ن بلتر رئيس الفيفا الدولي، وأوانفتاح على العالم العربي والدولي ،ن يكون لدينا ملعب بيتيأ
يضًا رياضية عالمية قد زارت أ اك فرقنان هن زيارته لدول عريقة رياضيًا , وأكثر مقد زار فلسطين أ

نظار لكل أن هذه الزيارات تكون محط أ، و فريق برشلونه : ولعبت على مالعبها مثل ،فلسطين
عاقات لنا تحت االحتالل وما يشاهدونه بأنفسهم من إ ننا ما ز ، بأوهي مربوطه بقضيتنا ،العالم

مما يؤثر تاثيرًا ايجابيًا في كسب  ،نصارهم ومشجعينهملى أوينقلونه إ ،وحواجز ومستوطنات وجدار
، كوننا واستطعنا كاتحاد فلسطيني من خالل االتحاد الدولي ،مزيد من التأييد في الرأي العالمي

سرائيل في ، وتم تشكيل لجنة تحقيق إلمحاسبتهان نقوم ب، بأفيه يضا عضوسرائيل أعضاء فيه وا  أ 
يحرمونهم من  1948راضي ، وأن فلسطينيين داخل أعدم حرية الحركة للرياضيين: عدة قضايا منها

دية رياضيه ن، وأن هنالك أوغزة ذالك التنقل ما بين الضفة الغربية، وكاللعب مع المنتخب الفلسطيني
نظمة الرياضية ، وهذا مخالف للقواعد واألسرائيليةندية رياضية إداخل المستوطنات لها امتداد أل
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وقطاع غزة  48راضي الرياضيين الفلسطينيين داخل أن أنجازه ستطعنا إا، وما لالتحاد الدولي
لك حرية الحركة الرياضية ما ، وكذوبقرار من الفيفا ،تخب الفلسطيني بحريةصبحوا يلعبون مع المنأ

 قل ال يوجد أي انقسام، وعلى األوخصوصًا ما بين الضفه الغربية وغزة ،بين المدن الفلسطينيه
ي صبح له نشاط في االتحاد الدولرياضي ما بين الضفه الغربية وغزة، وأن االتحاد الفلسطيني أ

 1."بسط القواعد الرياضيةالم بأن لدى اسرائيل عنصرية حتى في أوأننا نبهنا الع

كون أن الرياضة  ،في التاثير على السياسة العامة ابارز  اريادي ادور  ن للرياضةبأ لذلك نستخلص
للقيادة الفلسطينيه فيما  وفي صنع القرار السياسي الخارجي جزء من السياسة الخارجية القانونية

 .ييد العالمي للقضية الفلسطينيةالتأ يجابي في كسب المزيد منا  ثير ولها تأ الرياضية،يخص األنشطة 

لى االوروبية برلمانات الدوللى جه إجل التو علينا أن نبذل الجهد من أو  مؤسسات  والعالمية، وا 
 2.التي تحمل القضية الفلسطينية ،عدليصال رسالة الحق والالمجتمع المدني من أجل إ

وله تأثير  ،اشطفاعل ون لهم دور ن ومؤسساته، والمواطنو  المجتمع المدني الفلسطيني فيما يعتبر
ما ارتفعت نسبة المشاركة وكل ،بعاده المختلفةصياغة القرار الوطني بأ وينعكس على ،بالمجتمع
يكون هناك مصداقية أكثر و نسبة حضور الرأي العام الفلسطيني بالقضايا العامة  ترتفع، السياسية

 3"السياسي.في اتخاذ القرار 

المواثيق  فلسطين إلىية الخاصة بانضمام دولة يمكن عمل هيئة خاصة تعني بالشؤون القانون لكلذ
 ،نسانيخاصة للقانون الدولي اإل شكلت هيئة، التي على غرار االردن ،الهيئات الدوليةوالمنظمات و 

 جنيف.التي لها عالقة باتفاقيات و 

للجنة العليا لمتابعة التوقيع على ، كالجان متخصصةعن تشكيل هيئة بعمل  ويمكن االستعاضة
 شرائح ودعوة ،عمل مؤتمر سنوي قانوني ويمكن أيضا، الدستور ولجنة صياغة ،ميثاق روما

                                                 
  .8/10/2015,  س، طوباالقدمعضو التحاد الفلسطيني لكرة  بشارة،جمال أبو  د.مقابلة شخصية،    1
 .مرجع سابقحسين شبانه،    2
 .مرجع سابق المجدالني،د.   3
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على غرار  ،مؤسسات أجنبية ذات عالقةو  ،خبراء دوليينو  ،ومؤسساته كافة المجتمع المدني
 1الدولي.المؤتمر 

خطوة وأسلوبها القيادة الفلسطينية ير في منهاج التغأن "  هللا:مراد جاد  الباحث القانوني يعتبرفيما  
لكن ال توجد مشاركه فعالة من قبل مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار  ،باالتجاه الصحيح
 2التنفيذية لمنظمة التحرير " السلطة التنفيذية واللجنه ، والتي تنفرد بهوصياغته السياسي الخارجي

ما نحن ، أولة ديمقراطيةوالرأي العام هذا في د ،تأثير مؤسسات المجتمع المدني نأ"  بعضهم: ويرى 
الرأي العام الفلسطيني تأثير المجتمع المدني و ن كما أ ديمقراطية،دولة  كوننا لسنادود حفتأثيرها م

 .ر لألسفليس بالتأثير الكبي

ه، مام الضغط الدولي تستخدم الرأي العام للتهرب منعندما ترغب أن تقف أ ا حكومة اسرائيلمأ
 عام.ن لدينا رأي أنعتبر  الو  ،نحن ال نعتمد على الرأي العام في صد الضغوط الدوليةو 

أخذنا قرارات في المجلس المركزي بوقف التنسيق قد ف ،لكن ال ينفذ ًا،فالقرار أحيانا يؤخذ جماعي 
 .لم تنفذلكن هذه القرارات  ،كاتفاقيات باريس ،ووقف العمل ضمن اتفاقيات اقتصادية ،األمني

 مثال ،اإلجماعقرار مام فهناك من يقف أ ،فهناك من يعطل قرارات المجموعة ،خرى أما من ناحية أ
ال وفق الشروط بوقف أكثر من مرة عادوا إلى المفاوضات بالرغم من أخذ القرار بعدم العودة إ

ت اإلجماع، كان هناك تحايل على قراراو  ،االستيطانتوقف يدون أن  وكانوا يعودون  ،طاناالستي
 3"فرديا.خذ القرار فيؤ 

وعلى القضية  ،لها انعكاسات على السياسة الخارجية للقيادة الفلسطينية أيضاً  الثورات العربيةو 
لى فترة من الزمن لحسم وأنها بحاجة إ ،نظمة غير مستقرةأن األ بأعتبار ،الفلسطينية برمتها

                                                 
 .سابق عمرج عوض،د طالب   1
  .سابقمرجع مراد جاد هللا،     2
 .سابقمرجع تيسير خالد،    3
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نظرا لتعثر  يةخارجالمما يؤثر ذلك سلبا على قوة سياسة القيادة  ،استقرارهاو  ،صراعاتها الداخلية
خفاقها المفاوضات مع اسرائيل   الداخلي.كذلك االنقسام و  ،وجمودها وا 

ان ما كان لذلك سرع ،و أمريكاأ ،ن هذه الثورات لم ترفع أي شعار ضد الدولة العبريةبالرغم من أ
على موقفها بعدم التدخل في ن القيادة الفلسطينية حافظت أ ثمعها، حيمن التقارب  هناك نوع

 .بعيدة عن القضية الفلسطينية يضاشعارات الثورات أ العربية، وباتتشؤون البلدان 

 ن تفرض وتستطيع أ ،حكوماتكلمتها وتسقط أنظمة و  أصبحت تقوللذلك الشعوب 

ن تبني تستطيع أو  ،البحرينكمصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا و  ،الواقعرض متغيرات على أ
 .بها ضالديمقراطية، وتنه

وأن تكون لهم  ،نهاافع عن مصالح بلداالثورات العربية تد ين  كون ن من مصلحة الفلسطينيذلك إك
المطالبة و   ،و بذلك بدأ الحراك الشعبي بالمطالبة بإنهاء االنقسام ،مستقلة كمصلحة قوميةدولة 

ن هدف  فلسطين هو ، وألى التظاهرات عبر مواقع التواصل االجتماعيوالدعوة إ ،بالوحدة الوطنية
انتخابات ، فإنه على الدوام  يدعو إلى س الهرم في السلطةلى رأذا نظرنا إ، وا  من االحتاللالتخلص 
ن هذه بألكن ما يأمله المواطن الفلسطيني   ،نه لن يترشح ألي انتخابات قادمة، وأتشريعيةرئاسية و 

 1لى تأثيرات ايجابية على القضية الفلسطينية .الثورات تؤدي إ

حداث ، بعد أالسياسة الخارجية في رسم نسبي تاثيرله صبح أنه أأما بخصوص المواطن بإعتقادي 
صبح ، وأراراتبعض القصبح يشارك بشكل مباشر في صنع ، حيث أوالربيع العربي الثورات العربية

عالمي في قرار خارجي يؤخذ من خالل صوته اإلو أي ، أعنصرًا ضاغطًا على أي حكومة تتشكل
 العامة.المظاهرات التي تجوب الساحات والميادين 

لك لهم موقع في ، وكذثير على القرار الخارجيمن التأسسات المجتمع المدني نوع صبح لمؤ وأيضا أ
 جميعنه ال يوجد استراتيجية لدى بأ لكن نستنتج مما ذكر ،القراراللجان المنبثقة بعد اتخاذ 

                                                 
ومــا  30ص ،2012,  19عــدد  سياســات، ،الشتتعوبعلتتى مرحلتتة  وفلستتطين  الرهتتانالربيتتع العربتتي  البشــتاوي،عمــاد،  د.  1

 بعدها
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نه ال تنسيق بشكل متكامل بينهما فيما ، وأو مؤسسات مجتمع مدنيرسمية أ أكانت  ، سواءاألطراف
 نأ حيث ،سسات التي تعنى بهذا الشانكدته المؤ ، وهذا ما أيخص الجانب الحقوفي الدولي

ستراتيجية وطنية جامعة خاصة في القضايا إي نعاني منها هي غياب لحديثة التا المسؤولية القديمة 
طار تحديات كبيرة تواجهنا ئما تحركنا أشبه بردات الفعل في إدا ،رية للشعب الفلسطينييالمص

ومن ثم نقوم بردات فعل،  ،ما نحن نتلقىن في يوم من األيام مبادرين بقدر ولم نك ،كشعب فلسطيني
فقط  ه الرؤيا ال تخصوبالمناسبة هذ ،ستراتيجية جامعةوان هناك رؤية فلسطينية ألن ال أرى بأا إلى

نما من المفروض أالمستوى الرسمي الفلسطيني بين األطر  ن تكون قائمة على الشراكة، وا 
ن تكون مؤسسة ،  وألخوقوى وفصائل ... إقادة األحزاب ،و بين المؤسساتالفلسطينية الرسمية و 

ألننا  نتحدث عن قرار  ،مصالحة بين الشعب الفلسطيني اض فيهنفتر   ،على أسس متينة
 كالية كبيرة في صياغة مفهوم موحد ورؤية موحدةاستراتيجية موحدة و بالتالي هنا إش،ورؤية و موحد

 .و الداخلية، سواء في القضايا الخارجية أللجانب الفلسطيني

نما النسانوأدوات حقوق ا ،ما استخدام األدوات القانونية في السياسةأ  ، هي ليست هامشية وا 
هذه  ،على أساس الحقوق للدفاع عن الشعب الفلسطيني ،طنية شاملة مبنيةتراتيجية و اس

األداة الحقوقية التي لها عالقة بالمسألة  ،بشكل رئيسمن ضمنها و  ،دواتاالستراتيجية لها عدة أ
ين عن الجرائم التي يلة االسرائيلمساءو  ،الجنائية الدوليةولها عالقة بما يتعلق بالمحكمة  ،الدولية

 ،وهي المحكمة الجنائية الدولية ،لة، طالما لديك نافذة جديدة للمساءارتكبت بحق الشعب الفلسطيني
ذا ما تحدثنا عن الوالية على المستوى الواقعي هي اإلدارة الوحيدة الموجودة للمساءلة خاصة إو 

 ،لة  حدث هناك كثير من اإلشكالياتعلق بالمساء، فيما يتالقضاء الوطني األوروبيو العالمية 
نافذة التي قد تكون فال ،رت لتعديل قوانينها تحت عنوان سياسة معينةاضطا ن دول أوروبخاصة أو 

 لكن و  ،مسؤولي االحتالل عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطينيلة قادة و الوحيدة لمساء
ألنه  ،األداة تفقد جوهرهاال هذه ، وا  إسرائيلية ترتكبهاعلى انتهاكات ردات فعل ال تكون يجب أ

، نه يحدث ردات فعل من الجانب الفلسطينينب االسرائيلي، تالحظ أماحدث انتهاك من  الجاكل
ليست ،لى محكمة صلحلي أحيانا بأننا ذاهبون إو يخّيل  ،لى محكمة الجنايات الدوليةبأننا ذاهبون إ

ن تكون ، فالمفروض أنظام للجرائمو  ،جراءاتاعد وا  ة الدولية لها قو , فالمحكمة الجنائياألمورهكذا 
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ت المصالحة يلها عالقة بتثب،و سرائيلي عن الجرائملة الجانب اإلة لها عالقة بمساءلدينا رؤية  شامل
 ،،ولها عالقة بأطر منظمة التحرير وا عادة بنائهاوحدة المؤسساتاستعادة ،ولها عالقة بالفلسطينية

شعب كامل يدعم هذه وظهير  ،طارعن إ، و ، فهنا أتحدث عن وحدةلأي أننا نعمل بخط شام
قد يكون الذي نأخذ قطعة  معينة منها كالجانب الحقوقي و  ،هذه المسارات ولكن تجزأ ،المسارات

ن ، وخاصة أهمبعضكما يراه  فبالتأكيد يكون ضعيف ،عن سياسة شاملة اً ذا أخذناه بعيدإ ،اضعيف
 ،عمل ردة فعلالدولية هو ليس كما يعتقد بعضهم يلة ي مجال حقوق االنسان، والمساءمل فالع
نما هذا عمل ممنهج ،عمل أشبه باالرتجاليو  ليس ردات و  ،مم المتحدةيومي في أجهزة األعمل و  وا 

 ،وما يتعلق بالملف الحقوقي ،كذلك الخلط بين الملف السياسي وما يتعلق بالمفاوضات ،فعل سنوية
 .ه ال يزال فيه خلط واضحكأنو  ،شكلة كبيرةوهذه م

وبين ما يتعلق بجوانب  ،طره كافةفصل حقيقي بين النشاط السياسي بأ لكاهنيكون  أننوصي لذلك 
، وال يمكن تحقيق السالم دون تحقيق ن يكون هذا الفصلن الطبيعي أالنه م ،العدالة والحقوق 

 العدالة.

 ،فالت من العقابفعندما أتحدث عن سياسة عدم اإللكن من المفروض أن يسيرا بخط متواٍز 
فال أستطيع تحقيق  ،السالم، فأنا أحترم سياسة المحاسبة عن انتهاكات جسيمة لحقوق االنسانو 

ذا إالسياسي لدينا دائما  الملفات، فالخطابلذلك ال يجوز خلط  ،دون محاسبةو  ،دون عدالةالسالم 
، بالعكس تعزيز فهي مشروطة بالملف التفاوضي ،تلكو ألى هذه لم تقيم اسرائيل سوف نتوجه إ

صال ألي داعمة أ اإلنسانية، هي وجرائم ضد ،فالت من العقاب بجرائم الحربة وعدم اإلالمساءل
 حسابها.المنطقة وليست على  سياسية فيتسوية 

م ماأأننا  مشكلتنا كذلك ناألدوات، مواضحة قائمة على تعدد  لدينا سياسةن يكون لذلك يجب أ
خاصة الرابعة و  ،التزاماته المفروضة باتفاقيات جنيف لك ،مجانيا سباحتالله، ولياحتالل يربح 

 ،ملف االقتصادياللذلك يجب تفعيل  ،الحياة وكل مناحي ،التعليم واضحة عن بمسؤولية االحتالل
 .حتى على مستوى العالقات الثقافيةلة الشركات التي تنتهك حقوق االنسان ومساء
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أرضية ، وعلى قانونيةشاملة سياسية اقتصادية ثقافية و  هناك خطة ن يكون المفروض ألذلك من 
 .لذلك كل األدوات مهمة ،او ذاك يبقى ضعيفأي اجتزاء لهذا الموضوع أ وأن، الوطنية الوحدة

تعزيز رؤيتنا فيما و  ،غيرهكمجلس حقوق االنسان و   ،ضمن ائتالفاتفمؤسسة الحق تقوم بدورها 
لدينا صفة استشارية في المجلس االقتصادي و االجتماعي التابع و   ،اصرة الدوليةيخص جانب المن

نحن مع مؤسسات حقوقية في و  ،فنحن لدينا تواجد كثيف على المستوى الدولي ،لالمم المتحدة
عن االنتهاكات التي قامت بها اسرائيل خالل الهجوم العسكري على  الً شام اً قطاع غزة قدمنا بالغ

وهي جزء  ،لى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بانسوداسلم باليد بشكل رسمي إو  ،قطاع غزة
و لدينا تنسيق مع الجانب  ،فالت من العقابوعدم اإل ،لةي من التزاماتنا لدعم جانب المساءأساس

نحن ضغطنا بشكل كبير بخصوص انضمام فلسطين و  ،الرسمي فيما يتعلق بملفات حقوق االنسان
المحكمة  ن،ألثر رجعيختصاص المحكمة بأاضغطنا بإيداع إعالن و  ،لجنائية الدوليةللمحكمة ا

ثر ختصاص المحكمة بأبمسألة إ فكنا نضغط بإيداع إعالن يعترف ،ثر مباشرتص بأتخ
التقارير الرسمية بخصوص مناهضة و  ،حقوق االنساناتفاقيات هناك تنسيق رسمي بشأن و ،رجعي

في هذا الموضوع  بحضور االجتماعات  فنحن لنا دور ، ية سيداواتفاقوحقوق االنسان و ،التعذيب
بداء مالحظاتنا و  ،الرسمية بصفة مراقب التي تتم على مسودات التقارير ، كذلك التدريبو  ،كتاباتناو ا 

عداد ، و فيما يتعلق بإالتثقيف من خالل الورش و الدورات في مركز الحق للتدريبو  ،بناء القدراتو 
 لالتفاقيات الدولية بنفس الوقت التي تقوم به الجهات الرسمية في جنيف .التقرير الموازي 

نحن بكل شفافية سنقدم تقريرنا حول حالة و  ،فالجانب الرسمي يقدم تقريره التقرير،لمناقشة موضوع 
 .أساس ألي تحرك فلسطيني واالنسان، وهحقوق  بتعزيز حالة ألننا نؤمن، حقوق االنسان

ن ، لذلك يجب ألى مراجعة ألنه متفاوت بين المؤسساتسطيني أيضا يحتاج إفالخطاب الحقوقي الفل
ن تحركها أجندة يفترض أ مؤثرا والتي حتى يكون ، الخطابو  يكون هناك ائتالفات لتوحيد الرؤية

 االنسان.فيما يتعلق بملف حقوق  كثر تأثيراً ئتالفات حقوقية تكون أافصناعة  حقوقية،وطنية 

ن نتعامل معه ليس أو  ،يمان حقيقي بالقانون الدوليأن يكون لدى القيادة إلذلك أعتقد بأنه يجب 
نسداد األفق السياسي هو الذي دفع الحراك باتجاه اآلليات ا، فكأداة تكتيكية مع وجود حراك واضح
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وتكامل،  ،مستمرعلى تحريك شامل و  وليس مبنيا ،ان يكون مرحلي، وأنا قلق من موضوع أالدولية
نتهاكات حقوق اليس على حساب ضحايا و  ،تكون المسارات متوازية جميعهان يجب أ كلذل

لمحكمة الجنائية هي لألمم المتحدة و ، وكذلك رسالة لارتكبت بحقهم الجرائم التيضحايا و  ،االنسان
 .وتحقيق العدالة الدولية ،وضع حد لإلفالت من العقاب

 الماضية، وتكثيف نشاطاتناالسنوات  لذلك يجب مراجعة سياسة ،م الللنهاية أ فهل نحن مستعدون 
 كامل.بمشروع  لالدولية، والعمالساحة  على

سرائيل تعمل بشكل ،ألن إصحيحاً ليس  فهذا ،مكترثة بالمحكمة الجنائية الدولية غير سرائيل تبدوا  و 
تمول والتي   ،كثيف في هذا الموضوع بخطة واضحة من خالل الضغط على الدول المؤثرة

ن يأخذ على الجانب الفلسطيني أو  ،لى وقف تمويل هذه المحكمةإالمحكمة بشكل واضح للوصول 
نما ال تريد أن لى حكم من المحكمة، لذلك إسرائيل ال ترغب بالوصول إذلك بعين االعتبار ، وا 

 ن، فالمحكمة لغاية اآلهذا يعتبر إدانة لالحتاللو  ،حد عناصرهاتصدر المحكمة قرار توقيف أل
لم تنفذ مذكرة التوقيف إن ى لو كذلك حت ،حكام منذ نشأتها، و ثالثة أمذكرة توقيف 40أصدرت 

، نه مرتكب جريمة حربفيكفي أنه صدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة أ ،سرائيلينصدرت بحق أحد اإل
 .ذا قام بزيارتهادولة سوف تحسب حساب إ ةوأي

ما  لكن السؤال، حق الدفاع عن النفس مكفولو  ،مكفولة بقرار األمم المتحدة المقاومة فهيما أ
دون النضمام ؟ فادون تحفظالمغزى من عملية االنضمام للمواثيق والمعاهدات والمنظمات الدولية و 

 ،نها ملتزمة بالكامل  بالحقوق المكفولة، وأن فلسطين قطعت على نفسها تعهدات: أتحفظات يعني
، التي نسان السبعةتفاقيات األساسية  الخاصة بحقوق اإلات الدولية وبخاصة االالواردة في االتفاقيو 
 ،اتفاقية مناهضة التعذيبو  ،االجتماعيالمدني واالقتصادي و وهي العهد السياسي  و  ،نضممنا لهاا
اتفاقية و  ،حقوق الطفلواتفاقية  ،اتفاقية سيداوو  ،ز العنصري ياتفاقية القضاء على جميع أشكال التميو 

سواء على  ،هذه االتفاقيات اذب لذلك أن تقدم تقارير رسمية حول مدى إنف، والمطلو حقوق اإلعاقة
كذلك على المستوى و  ،ن تتواءم تشريعاتنا بالكامل مع االتفاقيات، أي يجب أالمدى التشريعي



55 

وهل يوجد تعزيز  ،ن تكون الخطة متوائمة مع االتفاقياتيجب أأي  ،غيرهاو  يالحكومو  السياسي
 1. ؟م الكرامته لديك أادئ حقوق اإلنسان و لمب

مطلب يعتبر  االدولية؟ فيملذلك ما مدى جدية التفكير في موائمة القوانين الداخلية مع القوانين 
 االنسان، وأنالمواثيق الدولية مطلب قديم بالنسبة للهيئة المستقلة لحقوق االنضمام للمعاهدات و 

بعد أن و  ،لحقوق االنسانثار عليه من آاثيق الدولية لما يترتب تلتحق بالمو ن تنضم و على السلطة أ
ن تركز . فهذه فرصة يجب أاتخذت هذه الخطوة ،مم المتحدةأصبحت السلطة دولة مراقب في األ

 ،كبر مكسب في مجال حقوق االنسان، لتحقيق أعليها الهيئات الوطنية المستقلة لحقوق االنسان
لكن  ،القانون عن المجال السياسيال يمكن فصل و  ،وجانب قانوني ،هناك جانب سياسي في هذا

  ،نضمام للمواثيق الدوليةالالتي كانت تطالب منذ تأسيسها باو  ،طنية لحقوق االنسانكمؤسسة و 
ن ،مع العلم بأجل  موائمة التشريعات الداخلية مع الدوليةاآلن تسعى مع الجانب الرسمي من أو 

البة فلسطين في موائمة تستمر في مطلكن الهيئة ستسعى  و  ،من العقبات اهناك كثير 
والجانب ،ن تستغل المؤسسات الدولية بمكاسب سياسيةوالدولة الفلسطينية من حقها أ،تشريعاتها

 2ثر ايجابي على الدولة الفلسطينية. وري وله أالحقوقي ضر 

فهي تمارس دورها بالرقابة  ،حدى مؤسسات المجتمع المدني، إمانولدينا نموذج رقابي كمؤسسة أ
 ال يأس به من التقارير امان أصدرت عددلذلك أ،السياساتفيذ هذه االلتزامات و على مدى تن

تي رصد التطورات الي  تفه، عن التطورات خالل العام شافياً  تصدر سنويا تقريرا وافياً و   ،الخاصة
ة منظمو  ،فلسطينية ونحن أصبحنا بيت خبرة،النزاهة  خالل العامحصلت في مجال مكافحة الفساد و 

تستخدمها لبناء  التي خبرات البلورة و مان كمؤسسة مجتمع مدني الدولية تعتبر مؤسسة أ الشفافية
 اخاصافلسطينيارصدلذلك تؤسس م  ،و نقل الخبرة ،القدرات في العالم العربي في مجال التدريب

نأمل ان يتحول هذا و  ،الصعيد الفلسطينيتعلقة بالنزاهة و مكافحة الفساد على بالمعلومات الم
 .ات المجتمع للحصول على المعلوماتفئد لكل مرصال

                                                 
  .3/12/2015، رام هللا، بتاريخ مؤسسة الحق وباحث قانوني،مستشار  عابدين،د. عصام  مقابلة شخصية مع 1
، رام هللا، برنامج الضفة الغربية في الهيئتة المستتقلة لحقتوق النستانمدير مقابلة شخصية مع المحامي موسى أبو ادهيم،  2

 .7/12/2015بتاريخ 
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كمؤسسة  ،طة باالتفاقيات الدوليةمدى التزام السلعن سأل ن تومن حق مؤسسات المجتمع المدني أ
مم تزام باتفاقية األالمتواصل على السلطة الوطنية من أجل اإلوهي التي مارست الضغط  ،رقابية

رسالة إلى المؤسسة  وتم إرسال، ذلك عبر الحكومات المتعاقبة وفعال تم ،المتحدة لمكافحة الفساد
من و  ،ننا على استعداد لتطبيقها، وأتفاقية مكافحة الفسادايخص  المتحدة، بمامم الدولية التابعة لأل

تزام لفيما يخص المراجعة الخاصة بمدى اإلما . أنشاء هيئة مكافحة الفساد في فلسطينتم إثم 
على طرس بورغ للدول االطراف الموقعة بفي هذا العام عقد مؤتمر في سان ف، تفاقية الدوليةاالب
من  اجزء مثلهذا المؤتمر و  ،مؤسسة مجتمع مدنيحضرت فلسطين وحضرنا نحن كو  ،تفاقيةالا

لدولية كمؤسسة نحن طرف في المنظمة او  ،االئتالف الدولي للمؤسسات المجتمع المدني لالتفاقية
دول  ن قبول فلسطين رسميا عضوا منوأعلن ع  ،كمؤسسة مدنية وحضرت فلسطين ،مجتمع مدني

جراء غطنا على هيئة مكافحة الفساد من أجل إلكن نحن ض ،طراف الموقعة على االتفاقيةاأل
م ية في قضية التقييطراف حكومنحن ساهمنا في تدريب أو  ،قبل تنفيذ االتفاقيةالتقييمات الذاتية 

حيث قامت  ،الدولمجموعة من  من م الرسمييالتقي جاء ثم ،يصبح التقييم الرسمي ، قبل أن الذاتي
الهيئة نتائج  نا بأن تنشرونحن ضغط ،مم المتحدةاريرهم لألرفعوا تقو  ،بتقييم الفلسطينين هذه  الدول

 .نسخة منها بعالقاتنا مع األمم المتحدة ه، ونحن حصلنا على لم تنشر ن اآللكن حتى و  ،التقرير

، وهذا األمر اعام سطين حتى اليوم في عالقتها الدولية ال تجرم أي شخص دولي نهب ماالفل
، وباالتفاقية نتحدث بأنه المانحينعدد كبير من المؤسسات الدولية و  ن فلسطين فيهامعيب حيث أ

مكافحة  قانون  عدلقانونيًا، و يجب أن ن مالحقتهمتسمح بمحاكمتهم ومحاسبتهم و من الضروري بأن 
سرائيلين الموجودين في اإل لةللسيادة الفلسطينية لمساء اتعطي حقبحيث  ،تفاقيةالم مع ائيتالل الفساد

لذلك يجب إعداد ملفات  ، يفهم الناهب الرئيس ،ومحاسبتهم مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
فيها على موارد  ن يستولو التي   ،سرائيلية  في المناطق المحتلةاستخدام السلطة العسكرية اإللسوء 

و لمصالح سياسية عبر دعم المستوطنات ،  أها لمصالحهم الخاصةنيستخدمو و  ،فلسطينية
 ،لتنمية المستوطنات تستخدم  ن يقوموا بإعطائها للمواطنين الفلسطينين من أبدالً  ،المستوطنينو 
هم جنسيات أجنبية لذين  معالفلسطينين اوكذلك  ،رضناك لمحاسبة األجانب المقيمين على أكذلو 

التي تقوم فيها وزارة العدل التي تالحق هذه به العالقات الخارجية و لكن نن ،من فلسطين وهربوا
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ا يخص مالحقة الدول فيمو ،التفاقيات الثنائية مع الدولايلزمها تعديل فيما يخص  بأنهالقضايا 
 1تفاقية مكافحة الفساد.االموقعة على 

ن ا لوكاالت او  ،لى المنظمات الدوليةتفاقيات حقوق االنسان وا  ال فلسطيننضمام دولة وا 
داء ، ألن بعض هذه االتفاقيات لها أثر سيادي على أسيادتهاو  وجود الدولةيعزز من  ،المتخصصة
 ،المجتمع الدوليو  ،سرة الدوليةمن األ اأصبحت دولة فلسطين جزء نهعلى أ ولها أثر، دولة فلسطين
ة هناك عالقة جدلي، و وقانونيا تحمل طابعين سياسي نهأ اسية، إالسيهم يعتبرها بعضوهذه الخطة 
 .خريكمل اآل، و كالهما يعزز، و بين المسارين

مشورة للجهات الرسمية بموجب مبادئ باريس التي تنظم دور الهيئات الوطنية النصح و النحن نقدم 
 2في العالم.

، القانون الدولي والقانون الداخلي مة بينعلى أن يكون هنالك مواء اجماعاهنالك أن لذلك نستنتج 
شراك في الرقابة وفقًا للمعايير تضمن اإلنه مطلب فلسطيني ليكون هنالك تشريعات داخلية تحيث أ
 الدولية.

لى ، وباالنضمام إالعمليةقيات الدولية ذات الصلة بالحقوق االتفاالتحاق فلسطين بالمعاهدات و مهم 
وحماية  ،من جهة إرساء قواعد العدالة االجتماعية ،هذا في غاية األهمية ،منظمة العمل الدولية

 اموازي اطار إ، و التي  تشكل , فلسطين هي عضو في منظمة العمل العربيةحقوق اإلنسان العاملين
لتزام من جانب واحد من خالل المصادقة عل العهد ال، أعلنت فلسطين  المنظمة العمل الدولية

نضمام السلطة الوطنية ا، هذا سيتبع بالضرورة جتماعيةالاقوق االقتصادية و ي الخاص بالحالدول
وهذا يفتح  ،المعاير الصادرة من منظمة العمل الدوليةولكل االتفاقيات و  ،لمنظمة العمل الدولية

الصهيوني بحق  التي تقدم عليها سلطات االحتالل  فرصة كبيرة لفلسطين لمالحقة االنتهاكات

                                                 
  .8/12/2015، رام هللا، بتاريخ الفساد امان لمكافحة، مفوض ائتالف مقابلة شخصية مع الدكتور عزمي الشعبي 1
، رام هللا، بتــــاريخ وق النستتتتانباحتتتتث قتتتتانوني الهيئتتتتة المستتتتتقلة لحقتتتت التميمــــي،مقابلــــة شخصــــية مــــع المحــــامي اســــالم  2
8/12/2015. 
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ين في من جهة ثانية يحصن حقوق العاملو  ،بحق العمال الفلسطينين من جهةو  ،الشعب الفلسطيني
 .البلد هذا في غاية الضرورة

، تحاق بالمنظمة الدوليةلالللقيادة الفلسطينية باللسلطة و وهذا مطلب دائم للحركة النقابية العمالية 
 ،ا يتعلق باالنتهاكاتاالسرائيلي فيم حقة االحتاللهذا يمكننا من مالو  ،أصبحنا دولةبعد أن 

، و مطلوب منا والمستوطنات ،سرائيليةق العمال العاملين  بالمشاريع اإلالمستقطعات المتعلقة بحقو و 
الدولية في االنتصار لقضية جنوب العمل ما هو دور الحركات العمالية ومنظمات  ن تتذكرأ
ظمة الدولية على نحو خاص دورًا في  الخالص من التمييز المنحيث لعبت الحركة و  ،فريقياأ

 برز حركات التضامنمن أالتضامن العمالي الدولي هو  يوم ،فريقيا في حينهفي جنوب إ العنصري 
النتهاكها ، سحب االستثمارات منهاو  ،و فرض العقوبات ،سرائيلالعالم فيما يتعلق بمقاطعة إ في 

 1.لسطينيةستعمارها لألرض الفامرارها في ستوا  ،نسانيللقانون الدولي اإل

، نجازات النقابات ذاتهاتبعتها النقابات المهنية هي ناتجة عن إاأن الخطوة التي لذلك نستخلص 
 المدني.وهذا ما يميزها عن مؤسسات المجتمع  ،ستقاللية تامةاكونها مستقلة في عملها 

ونقابات وتجربة فردية فهذه التجارب لذلك هذه عدة تجارب لمؤسسات مجتمع مدني كأمان والحق 
 مهمه للقانوني وللسياسي ومهمه للتعبئة أيضا كونها قانونية وسياسية وا عالمية.

كذلك من خالل المقابالت التي أجريتها فهناك أطراف تعتبر بأنه يوجد تشابك والتباس في 
مه وهناك أطراف الصالحيات ما بين السلطة والمنظمة وهناك تغول من قبل السلطة على المنظ

تعتبر أن السلطة ال عالقة لها بالقرارات السيادية السياسية وانما هي الجسم المنفذ لهذه القرارات، 
 أما النخبة الحاكمة التي تم اجراء المقابلة معها فهي المجتمع السياسي بالمفهوم الواسع.  

 

 

                                                 
، رام هللا، بتاريخ لالتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة في فلسطين األمين العام زيادة،مقابلة شخصية مع محمود  1
7/12/2015. 
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 الفصل الثاني

 قراءات مختلفة للمصلحة القومية الفلسطينية

إن المصلحة الوطنية تعني مفاوضات ضمن المقاربة االمريكية أم تتطلب تطوير إستراتيجية أخرى 
وموقف السلطة متأرجح  ،موقفها هو أن المفاوضات مهمة ةالسلط ،اإلسرائيليلمواحهة األبرتهايد 

لكن  ،بين قبول المقاربة االمريكية وبين التوجه للمؤسسات الدولية بهدف تحقيق المصلحة الوطنية
 ،التوجه للمؤسسات الدولية يتطلب موقف فلسطيني قوي ويتطلب أيضا، حشد طاقات وطنية وعربية

 العربية.من هنا أهمية المصالحة وأهمية العالقات الفلسطينية 

السياسة الخارجية تتألف من قرارات وأفعال  "ن: بأجوزيف نرانكل يرى  بقراءة ثامر الخزرجي
أو مجموعة أفعال  الفعل:" ما رينو لدز فيراهاأ ،ما يرها من الدول لحدتتضمن عالقات بين دولة وغ

ن السياسة ، لذلك يقول بأو مؤسسات في البيئة الخارجية لصاحب الفعلتتخذ بشأن حاالت أ
هي مدى األفعال التي تتخذها مؤسسات  الحكومة  المختلفة في الدولة  في عالقتها مع  :الخارجية

دة الفلسطينية بأن السياسة الخارجية تعد لذلك تؤمن القيا ،مسرح الدولينظيرتها الفاعلة على ال
ن ال عالقات دولية النخبة السياسية بأوتقر القيادة و  ،ساسية للتفاعل مع المجتمع الدوليإلدارة األا

 1.دون سياسة خارجية

تغير و  ،وهو اإلصرار على تقرير المصير باعتراف العديد من الدول ،فكانت هناك بداية موفقة
د شعبي يمع تأي ،اتخاذ موقف عربي موحدو  ،و فضحها وكشف ممارسات االحتالل ،قواعد اللعبة

السعي لعضوية دولة ومن ثم بدأت القيادة العمل و  ،كيد على المصالحةالتأو  ،دولي لالستقالل
حيث أصبحت لجنة متابعة مبادرة  ،مم المتحدةعاصمتها القدس في األو  ،67فلسطين على حدود 

خلصت اللجنة  ،وبناء على  طلب الرئيس عباس ،14/7/2011السالم العربية  في الدوحة بتاريخ  
كذلك و  ،مم المتحدةاأل بالدولة الفلسطينية من جل االعترافبأن يتم التوجه إلى األمم المتحدة من أ

 30/7/2011جتماع  خبراء قانونيين في لندن بتاريخ ا، وقد تم للحصول على العضوية الكاملة

                                                 
ستتتراتيجية ادارة  الخزرجــى،د. ثــامر كامــل  1 المجــدالوي للنشــر والتوزيــع، عمــان،  ، دارالزمتتاتالعالقتتات السياستتية الدوليتتة وا 

 وما بعدها 61، ص2005االردن، 
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من ثم تم وضع و  ،وآثاره االنضمام لألمم المتحدة لة كيفية، لبحث مسأبرعاية و تمويل من قطر
في الدوحة  3/8/2011لمتابعة  مبادرة السالم العربية بتاريخ اللجنة المصغرة للجنة  مل منخطة ع

مشاورات جراء ة المستوى إلتشكيل فرق عمل رفيعو  ،خياراتمتابعة هذا الموضوع ووضع أهداف و ل
خاذ كافة االجراءات المطلوبة تا، و و توفير الدعم المالي للسلطة ،تصاالت مع جميع دول العالموا

اتصاالت مع اللجنة ،وقد تم إجراء عتراف بهاالاو   ،مم المتحدةمن أجل إتمام إنضمام فلسطين لأل
من  ر عددكبد أمعظم دول العالم لحشو  ،واألمم المتحدة امريكية وروسياإلدارة األالرباعية و 
 1األصوات .

طريق  الدولية، عنفي العالقات  حتلت السياسة الخارجية القانونية الفلسطينية مكانا بارزاً فيما ا
، ساسية لتصريف العالقات بين الدول، حيث أصبحت أحد المالمح األالبعثات الدائمةالسفارات و 

ياسة الفلسطينية ورجال الس ساعدت البعثات دالخارجية، وقهم وسائل تعريف السياسة من أ  اعتبارهاب
 2 .ين بخيار الشرعية الدوليةيلتزام الفلسطينوا ،فضح الممارسات االسرائيلية الخارقة للقانون الدوليب

 للنخبة الفلسطينية فهناك قراءة ،ن هناك خطابين منفصلين تماماسوف نالحظ في هذا الفصل بأ
يعتمد على الصبغة  لك توجهًا سياسياً ويعتبر ذ ،ية البحتةالذي له عالقه بالصبغة القانون الحاكمة

 تتبناه حركة وهناك قراءة المجتمع المدني في إطار العالقات الدولية، وتوازن القوى، القانونية 
، بمسألة العدالة والحقوق  عن السلطات الرسمية، ويهتم  توجهها  بتوجه شعبي بعيداً  bdsالمقاطعة

لعبرية،وخطاب اصبح مصدر قلق للدولة ، وأعلى مستوى العالم والتي حققت نجاحات واسعة
 .عن المجامالت السياسية مور بشكل قانوني بعيداً ديميين الحقوقيين الذين يصفون األكالأل

 خطاب النخبة للقيادة الفلسطينية. األول:المبحث 

لندن فيما يتعلق بالحاجة الفتات التي تقدمها واشنطن و المتفائلون بين الفلسطينين تشجعهم الكسرات و 
 .تتوج بقيام دولة فلسطينية ،إلحراز تسوية عادلة

                                                 
هللا.  مالمفاوضــات، را، منشــورات دائــرة شــؤون 8الدراســة رقــم  ،البدايتتةطلتتب العضتتوية ...  تقتتديم عريقــات،الــدكتور صــائب   1

 .2011تشرين اول 
 .13، ص 2003دار النهضة العربية القاهرة ,  ،وعمال والقنصلية علماالعالقات الدبلوماسية  ن قانو الوفا،د.أحمد أبو   2
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ن هذه المسماة مبادرة التي هي ممارسة في السياسة الصورية ومصممة بأيجادل المتشائمون و    
 .1لتهدئة الرأي العام العربي

موقف دولي أو  ، بهدف تثبيتتعتبر نشاط النخبة السياسية الفلسطينية على الصعيد الخارجيفيما 
مون في ضوء الحدود و نهم يق، فإد العالمييوذلك لكسب التأي ،و للتأثير على البيئة الخارجيةلتغيره أ

تنفيذا وانسجاما لقرارتهم و  ،اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرفي  قبل صانعي القرار لهم منالمرسومة 
تعتبر السياسة الخارجية بأنها السلوك  الفلسطينية، لذلكالسيادية التي تتعلق بالمصلحة القومية 

 2السياسي الخارجي لصانعي القرار 

 قانونية،بالشرعية الدولية لسياسة خارجية و  ،يعتبر سر قوتنا هو التمسك بالقانون الدوليكذلك 
 3وإلنهاء الصراع ،ة بالقانون الدولي كأحد األدوات لتحقيق حلم الدولةيالقيادة السياس نوبإيما

نه فتح أ خصوصاً و  ،نيسرائيليإللدول العالم بدولة فلسطين أصبح يشكل حالة من القلق عتراف بإ
ن خوض ، وأللمعاهدات الدوليةالحق باالنضمام للوكاالت وللمنظمات و  في المجال لدولة فلسطين

أصبحت تشكل حالة  ،خصوصا بعد االنضمام لميثاق روماكة سياسية قانونية ضد االحتالل و معر 
 4.سرائيليناإلردع للقادة 

ن القيادة السياسية ستستمر في هذا النهج السياسي والدبلوماسي والقانوني حتى تحقيق كافة  وا 
عناصر قيام الدولة القانونية، وتحرير األرض وفرض السيادة الفلسطينية عليها، وسوف نبني إنجازا  

السياسة هي  الدولة. فهذهفوق إنجاز، وبالوسائل القانونية والدبلوماسية حتى تحرير األرض وقيام 
أصبحت تأتي أكلها وتحقق النتائج المخطط  يوالت ،الفلسطينيةنهج إستراتيجي نحو تكريس الدولة 

                                                 
مجموعـه مـن المختصـين، سلسـلة دراسـات  ، تعقيـبالفلستطينيةالوليات المتحتدة الخارجيتة والقضتية  ةسياس المغربي،فؤاد   1

 . 42، ص2002ابراهيم ابو لغد للدراسات الدوليه،  د، معه2استراتيجية 
 .61، صمرجع سابقا ثامر كامل الخزرجى،  2
 .مرجع سابقد. حسين األعرج،  3
اللجنتة التنفيذيتة فتي مقتر منظمتة التحريتر  الفلستطينية عضتواألمين العام للجبهة العربيتة جميل شـحادة،  شخصية،مقابلة  4

  .31/8/2015هللا  رامالفلسطينية 
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تحقق أهداف  كوكذل ،القانونيلها، وتأسس ألهم عناصر الدولة الحديثة، وهي اإلعتراف الدولي 
 1اإلحتالل.أخرى مثل عزل سياسة دولة 

استخدام وقد تم 2على ورق لى قوة تنفيذية وليس حبرا إ لكن هناك من يرى بأن هذه القرارات بحاجة
 والمفاوضات كمسار ،الكفاح المسلح يالزمان، وهالقيادة الفلسطينية على مر  من استراتيجيات

لكن ال بد من ي ال يبالي بأية قرارات عالمية، لكن الجانب االسرائيل ،الصراع لسياسي، وتدوي
 3.شعبنا قانونية لكي نبين مواقف استخدام منصة

ضد الدولة  يمر قرار، وال يمكن أن من أداة طيعة لخدمة مصالح الدول الكبرى فيما يعتبر مجلس األ
العامة لتمرير القرارات التي تصب في مصلحتهم  الفلسطينية للجمعيةلذا تتجه النخبة  ،العبرية
 4.ال يوجد حق النقد الفيتوكونه  ،الوطنية

فلسطين بالقوانين  االحتالل، بالتزامفيما تستند النخبة الفلسطينية في سياستها القانونية ضد 
 ، ضمن1967بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران من عام و  ،والمواثيق الدولية

لفلسطيني من الشعب اى هذه المواثيق الدولية الحماية لإ وبانضمام فلسطين ،قرارات الشرعية الدولية
 5.رضمالءات اإلسرائيلية على األمواجهة اإلو  ،غطرسة االحتالل

ثباتنا وسر وجودنا و  ،ألنظمة الدوليةالى القوانين و " أن سر قوتنا من خالل لجوئنا إ بعضهم:ويرى 
وقمنا  ،لى اليونسكووا   ،ت الدوليةلى محكمة الجناياإذهبنا  دالقانوني، ولقتجاه البا هو السير
 .لى هذه المنظمات والهيئات الدوليةإ باالنضمام

                                                 
 .10/4/1620مقابلة شخصية، الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة الفلسطينية، رام هللا، بتاريخ  1
حنا عميرة، عضو لجنة تنفيذية في منظمة التحرير ورئـيس اللجنـة الرئاسـية العليـا لشـؤون الكنـائس، رام هللا، بتـاريخ  مقابلة مع 2

13/8/2015. 
  .سابقمرجع مقابلة د.محمد اشتيه،  3
 ،2012سياسـات  18-17عـدد  بالطرق السلمية قتراءة فتي التجربتة الفلستطينية وحل الصراعالوطني  توام التحريررشاد،   4

 .وما بعدها 63ص 
صـفحة  العتراف بفلسطين استثمار في السالم , دائرة شؤون المفاوضات منظمة التحرير الفلسطينية عريقات،د. صائب  5

 منشورات دائرة شؤون المفاوضات،رام هللا.  23



63 

لكي تتالئم  مع  ،ينعلى أنفسنا بطلب تعديل بعض القواننظمة ننا نطبق القوانين واالا حيث أ
نظمة تطبيق القوانين و االا و  ،القانونيةننا أوفينا  بكافة التزاماتنا واا  ،المعاهدات  الدوليةو االتفاقيات 

، نساناإلو حقوق  ،ساسيالقانون الدولي اإلنحترم قواعد القانون الدولي و نو  ،تناالدولية داخل مؤسسا
انين القو هذه ن القـيادة السياسية تؤمن بالقانون الدولي للحصول على حقوقنا من خالل حيث أ

قد حصلنا على شهادة ميالد الدولة من الجمعية العامة , و  ،المجتمع الدوليومن خالل  ،نظمةاالا و 
، ولقد حصلنا و تطالب حكوماتها باالعتراف ،البرلمانات األوروبية تعترف بدولة فلسطينوبدأت 
 1." عددها عشراتعدى اعتراض عدة دول ال يدولة مقابل  138 اعتراف على 

بأن اإلنضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية بحاجه الى موائمة القوانين  ومن وجهة نظرنا نقترح
وأن اللجوء الى القانون الدولي والى تدويل القضية  هذا الذي لم يحصل بعدالداخلية مع الدولية، و 

 نوضم ،وجديةالفلسطينية يجب أن يكون ضمن إستراتيجية قانونية مبنية على أسس حقيقية 
لكن ما معنى المصلحة الوطنية من خالل القانون  ،المصلحة الوطنية من خالل القانون الدولي

 ينية الحاكمة؟الدولي وفق النخبة الفلسط

يرى المستشار القانوني للرئيس حسن العوري في مقابلة شخصية: بأن المصلحة الوطنية هو تدويل 
وبذات الوقت  ،والذهاب الى المؤسسات الدولية لكي نحصل على حقنا القانوني ،القضية الفلسطينية

عندما تعطينا ف،الحقهي أيضا وسيلة دبلوماسية لكشف أالعيب إسرائيل وأحقية الفلسطينيين بهذا 
المؤسسات الدولية هذا الحق يضعف الطرف اآلخر،والطرف الذي يسانده يبدأ روديا رويدًابالضعف 

وحينما ،فحينما تقرر محكمة العدل الدولية بأن الجدار غير شرعي وغير قانوني ،واإلنهيار بالنهاية
ضعف حلفاء إسرائيل، ويثبت هذا ي ،يصبح زعماء إسرائيل متهمين أمام محكمة الجنايات الدولية

 ،للعالم أجمع بأن إسرائيل دولة خارجه عن القانون، ويضعها في الزاوية كدولة منبوذة في العالم
بأنها تدعم دولة  ،ويحرج الدول التي تحترم ذاتها وتدعي بأنها مع القانون الدولي ومع السلم الدولي

ل في خانة  المتهم ونعزلها تدريجيا عن مارقة وكل قوانينها عنصرية،وبالتالي حتى نضع إسرائي
وأكبر برهان هو حصولنا على صفة الدولة من مؤسسة تشريعية أممية، وهذا ما يؤهلنا بأن  ،العالم

                                                 
 مرجع سابق االعرج،  1
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ومن  مصلحتنا أن  نحصل على عضوية كاملة في االمم  ،نصبح أعضاء في المؤسسات الدولية
 ،أن دولة فلسطين هي دولة تحت االحتاللالمتحدة كدولة تحت االحتالل، وبالتالي كل العالم يقر ب

وهذا له آثار بأن العالم كله  سوف يساعد دولة فلسطين وشعبها على اإلنتهاء من هذا االحتالل 
 1وتقرير حق المصير على المدى اإلستراتيجي .

ذلك من خالل االعتراف بالدولة و  ،سرائيل تشعر بالقلق من خطوات القيادة وتوجهاتهابدأت إقد و 
، زالة الشرعية الدولية عن االحتالل،كذلك تبين وسائل من شأنها إمم المتحدةلسطينية في االا الف

حراجها وا    كذلك الذهاب إلى محكمة الجنايات إلدانتهاو  ،هاغير رض كونها تحتل أ أمام  زعاجهاوا 
بعدم في نفس الوقت ما تتخذ القيادة موقفا و  ،مر الواقعالقبول باألجل الرضو  و أالعالم  من 

و  ،ضعف السلطةوين هذا العمل يقوض نتفاضة ثالثة ألا، كاستخدام العنف بسياستها المستقبلية
 2عادة خلط االوراق .هذا ما ترغب به في الوقت الحاضر إسرائيل من أجل إ 

ولي يشكل صبح المجتمع الد، أعدم االلتزام باالتفاقياتسرائيلية و وبإعتبار بأن نتيجة الممارسات اإل
ب ديفيد لم في كام،فصبحت تشعر بمأزق األطراف المتحالفة معها أو  ،سرائيلغط على إعامل ض

عتراف الان افي هذه الفترة ك ،وسلوخاصة أسرائيل بااللتزام باالتفاقيات و إتستطيع أمريكا  إجبار 
عدم ن هناك من دول العالم استنكارات واضحة و وكا ، حقوق الشعب الفلسطيني تنموة و بالدول

 ،جل االعتراف بالدولةوسع من دول العالم بشكل كبير من أهناك تو  ،بشرعية االستيطاناعتراف 
 ،األقرب لحصول الشعب على دولة مستقلة من خالل الحمالت الشعبيةفهو األسهل واألسرع و 

 فضح ممارسات االحتالل عبر المجتمع الدولي .و  ،المقاطعةو 

لجوئها و  ،نضمامها للمنظمات الدوليةاألمم المتحدة واعتراف بالدولة الفلسطينية من ن موضوع االإ
قد يكون هناك  ،وتشكل حالة قلق ،ةصبحت تدرس داخل المؤسسات االسرائيلي، ألى القانون الدوليإ

بالرغم من كل اإلجراءات  ، االقتصادي في المرحلة القادمةالمستوى السياسي و  تحول على
، الضغوطات، و جراءاتواإل ،االعتداءات المتكررةو  ،طاناالستيو ،راضيمصادرة االا اإلسرائيلية من: 

                                                 
 . 10/4/2016للرئيس، رام هللا، بتاريخ القانوني  رالعوري، المستشامقابلة شخصية، حسن  1
، سياسـات، البنيويتةفتي المعيقتات  الحتتالل: قتراءةالسياسي في ظتل  ومأسسة النظامالدولة  ءبنا يوسـف،د.أيمن، طالل   2

 .16، ص2013، 26 دعد
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ذه الممارسات فضح هن بهذه الحالة الفلسطينييحيث خدمت  ،المقدسات، واالعتداء على العدوانو 
زعاج  ،ينيوروبين اا يكاديمأأمريكية و لمؤسسات  صبح هناك استنكار  ،و أمما شكل حالة ضغط وا 

 1."للجدار واالستيطان 

 ،سرائيل من حيث الضغط  الدوليا  يا و فريقإبين جنوب  المقارنة  تذا ما تمإ  نستخلص من ذلكو 
ا  لميثاق روما نضمامنايعتبر و  ،فريقياجتمع الدولي شارك في تحرير جنوب أن المنستطيع القول باا 

على  سرائيلإرغام لى حرب سياسية دبلوماسية إلنا إلذلك  لجوؤ  ،من عوامل الضغط امهم عامال
ن نه من الممكن اا صبح المسؤول االسرائيلي يضع في حسبانه  اا ، حيث أقرارات الدوليةلل  االنصياع

ستندت فقد ا ،ونية للسياسة الخارجية باألساسالقاعدة القانلذلك تعتبر ،األوروبيةحد البلدان يعتقل في اا 
اإلطار هو مايعرف بقرارات الشرعية الدولية صبح ،وألقاعدة القرارات الصادرة عن األمم المتحدة

وبعد  ،لى تقنين قانونيان هذا األساس السياسي بحاجة إحيث ك ،الذي يحدد أساس منظمة التحرير
سيادة  ول قرار واضح يؤكد على اعتبر اا ،قرار المحكمة الدولية في الهاي بخصوص الجدار

 .لب العالم بعدم تقديم أي نوع من أنواع الدعم للجداريطاو  ،الشعب

ملفات:  الدولية بثالثةلى محكمة الجنايات على غزة إ ه بعد العدوان األخيرفيما بعد كان هناك توج
ن تصدر من هذه المحكمة قرارات مباشرة على مل اا على اا  ،العدوان على غزةاالستيطان والمعتقلين و 

ن يطلب من المدعي العام لمحكمة من اا نه يمكن لمجلس االا أ اإلسرائيليين، وحتىمي الحرب مجر 
ولكن تدخل المعارضة  ،مني تمس السلم واألن يباشر في التحقيق في القضايا التالجنايات اا 

ائيل على سياسية تمارسها إسر اقتصادية و  هناك ضغوطاتوكذلك  ،مريكية يحول دون ذلكاأل
 2الدولي.المجتمع و  ،لى المؤسساتالسلطة للحد من اللجوء إ

 لكي القوة تنفيذ  قانونية بحاجة إلىو سية اا ن كل القرارات سواء أكانت سياباا  إستنتاجا لذلك نالحظ
بعض الدول األوروبية عدلت من قوانينها كي ال تطال العقوبات  العلم باانمع ، لورق اتبقى على 

                                                 
 .مرجع سابق شحاده،جميل  1
 .مرجع سابق عميرة،حنا   2
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نني أرى باا  ،على القيادة االسرائيلية  فمثال الرئيس البشير ،يبقى ضعيفا دون قوة تنفيذيةن القرار وا 
 .لعب السياسة بالقانون ت فهنا ،كونه ال يوجد تنفيذ ،تطبيق لهذه المذكرة جلب، واليوجد بحقه مذكرة 

ة التي هذه الوسائل السياسية تترجم بالعالقات الدبلوماسي بأن: " حمد المجدالنييرى الدكتور اا فيما 
من خالل االنضمام للمواثيق الدولية التي تعزز مكانة  ومعها، اا عالقات تقيم دولة فلسطين 

المتحدة، عضو مراقب في األمم ك 2012االعتراف بالدولة بنوفمبر  خصوصا بعدو ، فلسطين
مام الشرعية يضا يزيدنا مكانة اا ، وهذا أتفاقيات جنيفالجنايات الدولية وال وانضمامنا لمحكمة

 1"الدولية.

من  شكالً  العامة اإلسرائيلية تعتبر في مواجهة السياسة الوسائل القانونيةم ستخداان اا  بإعتبارو 
و بالتوقيع على ميثاق روما اا  ،كان ذلك بالتوقيع على اتفاقيات جنيف ءالسلمي، سوا أشكال النضال

من خالل  ،و جرائم االستيطان المستمرةاا  ،لمحاكمة االحتالل على جرائمه ضد العدوان المستمر
 .حسب رأي البعضاقادتهسرائيل و محاكمة إ

و اا  اً سواء عسكري ،في المستقبل من عدوان جديد لعلهم يرتدعوابناء شعبنا كذلك لحماية اا و 
لكنه بحاجه  ،مدينة القدسفي  خصوصاً  الطابع الديمغرافي وتغير ،راضيباالستمرار بمصادرة االا 

 .كما هو متوقع من النخبة السياسيةرض األ، وأنه لن يكون فعااًل على ستراتيجيه شاملةإلى إ

قانونية،  إلى منصة، نذهب لتحقيق هدف سياسي خطوات سياسية بأدوات قانونيةلكننا نعمل ب
ألن القانون  ،ع للقانون الدولي لخدمة السياسةيوال تطو  ،سياسيهذه المنصة لتحقيق هدف  مونستخد
 .الناس لجميعموجود 

ستراتيجيات منذ مأساة فلسطين لليوم من سنة اننا عبرنا ثالث باا  فيما تعتبر النخبة الفلسطينية
ومن ثم عبرنا   ،لى سياسيينين إنقلتنا من الجئ ،ستراتيجية الكفاح المسلحا عبرنا ،1982 -1965

سلطة ووزارات  بموجبها أنشأت ،المسار السياسيي استراتيجية المفاوضات و وهخرى، ستراتيجية اا ا
لى مربع جديد وهو تدويل ن ننتقل إ، واآلوال هذه حررت فلسطين ،حررت فلسطين ال تلك ،ورئاسة

                                                 
 .مرجع سابق المجدالني،احمد  1
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وروبا اا  حية بذهن العالم كون  ين أيضًا ولكن يبقي القضية الفلسطينيةوهذا لن يحرر فلسط  ،الصراع
 وليس ربيعاً  ،تبدل للفصولن لديهم الا  ،والعرب مشغولون في بحر من الدم ،جئينالمشغولة بال

 لمية،قرارات عا ةين الجانب االسرائيلي ال يبالي باا ل هذه الحالة التي نعيشها اآلن فإوبك ،عربياً 
 ،وفي ظل كل هذا الحراك مباالة بخصوص القضية الفلسطينية،الميركا تقف إلى جانبها بهذه الواا 

 1.ن نجد منصة شعبيه لتبيان مواقفنايجب اا 

منا لتمرير آ ن الجمعية العامة لألمم المتحدة مالذاً و النخبة السياسة باا يعتبر الفلسطينيون اا 
كون الواليات  ،(النقض)الفيتوكونه ال يوجد حق  ،مصلحتهمالتصويت على قرارات تصب في و 

 .إلسرائيل وبشكل علنيتحدة تنحاز الم

داة طيعة لخدمة مصالح الدول الكبرى التي من الدولي يعتبر اا ن مجلس األلذلك أيقن الفلسطينيون باا 
مرة لخدمة ( أكثر من )الفيتواستخدام حق النقض ، خاصة أمريكا كونه تم لها مصلحة مع إسرائيل

 2إسرائيلية.أهداف 

 ،عمليا ةاألخير  هساقد لفظ أنف حل الدولتينن السياسية الفلسطينية باا  من النخبةبعض فيما يشعر 
بين جغرافي نه ال يوجد أي تواصل وأ ،الضفة الغربيةراضي كون المستوطنات قد التهمت معظم أ

 .قامة الدولةالمدن الفلسطينية إل

  

                                                 
 .مرجع سابق اشتيه،محمد  1
سياســات   ،18-17 ، عــددالفلستتطينيةالتحريتتر التتوطني وحتتل الصتتراع بتتالطرق الستتلمية قتتراءة فتتي التجربتتة  تــوام،رشــاد،    2

 .وما بعدها 63ص  ،2012



68 

اإلدارة األمريكية، بصرف عمال جوهري على جدول اا ير سرائيل بعمل تغيإ نتنياهو نجحتوبزعامة 
 1المنطقة.ستقرار العليا  حل الصراع باعتباره مصلحةعن  أنظارها

 والذي تحقق ،67/19مم المتحدة الذي يحمل الرقم دولة بقرار من الجمعية العامة لألال وبعد والدة
 ،بأساليب النخبة السياسية الفلسطينية الخارجية قد تحقق نهاا  والمنع، إالساليب القمع بالرغم من اا 
لى كافة المواثيق ، واالنضمام إقامة عالقات دبلوماسية كاملةن إيصبح بمقدور الفلسطينيوبالتالي أ

العمل على و  ،حكومة الدولةفالمطلوب وحدة وطنية و  ،المعاهدات والوكاالت التابعة لالمم المتحدةو 
 2دستورية.نشاء محكمة ا  المعاهدات الدولية و  يتالءم معما وثيقة الدستور بنجاز إ

عاصمتها القدس في حدود عام و  ،دولة ذات سيادةالسياسية بتحقيق حلمها بإقامة  ن رؤية القيادةإ
بين السلطات  لالقانون، والفصسيادة اة و المساو لى مبادئ العدل والتسامح و إ ، وتستند1967

حيث  ،للمواطنين اجتماعية وصحيةوتقديم خدمات  ،الشهداءرعاية عائالت األسرى و  الثالث، مع
األساليب تظاره بنال نجاز هذا الحلم الذي طاجل إمن أ الخارجية تعملياسة القيادة مازالت س

 .كافة السياسية والقانونية

جهة، وتصارع من فهي تبني مؤسسات الدولة  ،تسير بخطى ثابتةن القيادة السياسية أ بعضهم:يرى 
الدولية، وفق قرارات الشرعية دولة ن يستحقون ين الفلسطينيالعالم بأ خرى بإقناعمن جهة اا  االحتالل

 األوان بأنن آ باانه:الفلسطينية  والنخبة السياسيةترى القيادة  العائق الوحيد، لذلكاالحتالل هو  واان
 .القانون الدوليقوقهم التي كفلها حيحصل الفلسطينيون على حريتهم و 

التي و  ،بناء مؤسسات الدولةو  ،اض بإنهاء االحتاللحيث كانت البداية من خطة الدكتور سالم في
برها إسرائيل منطقة مناطق ج التي تعتو  ،غوارالنها شملت األ ،سرائيلينعتراض اإلا كانت محط 
 .حيوية ألمنها

                                                 
 .95ص ،2012,  20عدد  سياسات، ،الفاوضاتالستيطان بدل من  نتنياهو:شلحت، حكومة  انطون،   1
 .22ص ،2012,  22عدد  سياسات، ،67/19العامة رقم  الجمعية قراراستحقاقات ما بعد الرمالوي،  نبيل،   2
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تكريس لنهج جماعي شعبي و  ،الشعبيةن يتوافر برنامج ألي حكومة تشجع على المقاومة يجب اا  اذاً 
ليكون هناك تفاعل ايجابي عالمي مع الشعب بأشكال  ،دولياً  يكون مقبوالً  بشرط أنقابل لالستدامة 

 1متعددة.

لك الفلسطينيون دروبا مختلفة بذات الوقت يس ،إسرائيل يهودية في فرضتحاول النخبة السياسية 
يما ترفض ، فإسرائيل مع قوى فاعلة في المجتمع الدولي لحماية البقاء في ظل تحالفاتو  ،ستقاللالل

 2.العتراف بيهودية دولة إسرائيلاالقيادة 

على نقل ملف القضية  ميم القيادةى تصن هذه السياسة القانونية تؤكد علباا لكن هناك من يرى 
كفول في وهذا م ،ن يقرر مصيرهن هذا حق للشعب الفلسطيني بأواا  ،مم المتحدةلى األالفلسطينية إ

لى تحمل لى دعوة االحتالل إكي سوف يدعو القيادة الفلسطينية إمريالفيتو االا  الدولي، واانالقانون 
 .تعزز الوحدة الوطنية الفلسطينية ن هذه السياسةاا  احتالل، ناهيكمسؤولياته كسلطة 

ولذلك ال بد ، القيادة الفلسطينية صحاب االختصاص منمن اا فة عمليات لكن ال بد من تشكيل غر 
قامة لى شطري الوطنإعادة اللحمة والوئام من إ  حتى تعزز من  ،تشريعيةانتخابات رئاسية و ، وا 

تعزيز الرأي العام  ىالتركيز علو  ،لذلك البد من العمل بشكل جماعي ،مام المجتمع الدوليموقفنا اا 
 3.الفلسطينية لصالح القضيةالعالمي 

كذلك و  ،االعتراف بالدولة بهيئة األممنجازات هامة بتكريس ن السياسة الخارجية حظيت بإاا  نالحظ
يضا فهذا اا  ،تصويت الجمعية العامة لألمم المتحدة برفع علم فلسطين على أبنية االمم المتحدة

 .لكنه لن يغير حقيقة الشيئ على أرض الواقع ، لكن له دالالت كبيرةنجاز بالرغم من رمزيتهإ

هناك إرادة  ذا لم يكنكن إل ،بناء شعبناجل حماية اا لديها من اا  طاقةن القيادة تعمل بأقصى وحيث اا 
، تبقى هذه القرارات ذات طابع أخالقي ،لى قرارات ملزمةتحول القرارات الشرعية الدولية إدولية 

                                                 
 .74ص ،2009,  10عدد  سياسات، ،المتحدةالمم  فلسطين فيقرار الجمعية العامة بشأن مركز دقة،  محمد، ابو   1
 .2015 29,  32 سياسات عدد سياسية،ابعاد  ،المتحدةعضوية دولة فلسطين في المم  يقين،د. سعيد  2
 واإلعالمتياإلجرائتي  –السياستي  –دولة فلسطين الكاملة في األمم المتحدة المل  القانوني  عريقات، عضويةصائب  د.  3

 .26ص، 2011 زهللا، تمو تمنشورات دائرة شؤون المفاوضات، رام  (،7رقم ) الدراسة،
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رائيل لكن هذه الذي يمثل اإلرادة الدولية هي أمريكا الذي مازالت توفر الحماية والغطاء إلسو 
 .ر إلى األبدالسياسة لن تستم

من خالل االنضمام ير معايأولويات و بسياستها القانونية الخارجية  ةلقد حددت القيادة الفلسطيني
 اميثاق 15فكان لها أولويات فورية بالتوقيع على  ،المواثيق الدولية لتجسيد الدولةللمعاهدات و 

لتزام دولة افإنه يدل على  ءعلى شين ذلك إن دل واا  ،لحماية الشعب الفلسطيني واتفاقية وبرتوكوال
ها خالل فترة االنضمام  وكان لدى القيادة سياستها القانونية أولويات،نسانيلسطين بالقانون الدولي اإلف
ساسي كاالنضمام لميثاق روما األ ،ولكن كان هناك  أولويات مصيرية ،لمزيد من االتفاقياتل

محكمة الجنايات الدولية بموجب  ختصاصا(،وقبول فلسطين 1998ات الدولية )لمحكمة الجناي
 . 12المادة 

من بموجب المادة لى توصية من مجلس االا لمحكمة العدل الدولية لكن بحاجة إنضمام الوكذلك ا
الجمعية  شروط تضعهامن خالل فيه  تكون العضوية يالمتحدة، والتمم ( من ميثاق االا 2)93

 1االمن.العامة لألمم المتحدة باالعتماد على توصية مجلس 

؟ تقوم إسرائيل سرائيليةبسياستها الخارجية من الحكومة اإللكن ما الذي تريده القيادة الفلسطينية 
 ،وخلق أجواء مناسبة للمفاوضات ،المتفق عليهاالتي كان  سرى فراج عن الدفعة الرابعة من االا باإل

وعودة مبعدي  كنيسة المهد  ،كافة الضفةاالستيطانية في القدس الشرقية و  ألنشطةووقف شامل ل
اء التشريعي عضواا  الشوبكي و  يمروان البرغوثحمد سعدات و سرى  بما فيهم اا واإلفراج عن األ
لى عادة األوضاع إ، وا  فتح المؤسسات المغلقة والمكاتب في القدس الشرقية،و والنساء واألطفال
رار المفاوضات  ضمن ستما، و الموافقة رسميا على 2000سنتمبر من عام  28ماكانت عليه  في 

                                                 
الجتتراءات القانونيتتة واجبتتة اإلتبتتاع لحصتتول دولتتة فلستتطين علتتى العضتتوية فتتي المنظمتتات الدوليتتة  عريقــات،صــائب  د.  1

دائترة شتؤون  دراستة، منشتورات والمواثيتق الدوليتة، والبروتوكتولت والمعاهتدات والنضتمام لالتفاقيتاتالتابعة لألمم المتحدة 
 .3، ص2013رام هللا،  الفلسطينيه،منظمة التحرير  المفاوضات،
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مواضيع قضايا الوضع  وحل ،67د على أساس مبدأ حل الدولتين على حدود سقف زمني محد
 1.كافةالنهائي 

، قفها المعلنة تجاه القضية الفلسطينيةادارة االمريكية عن مو جع اإلمع توقف المفاوضات وترالكن  
صرار حكومات إ ،سرائيلووقوفها كسد منيع ضد أي قرار يتخذ ضد إ على عدم  سرائيل المتعاقبةوا 

سياسة مام عدم وجود وأ ،عادل على أساس قرارات الشرعية الدوليةالموافقة على حل شامل و 
ياسة التجاذب في الدول العربية واإلقليمية مع سو ،وروبياالتحاد االا  خارجية واحدة معتمدة من

لى قطاع غزة ، باإلضافة إشاكلها الداخليةوانشغال الدول العربية في م ،تركياوخصوصا إيران و 
لسطيني فذهبت القيادة الفلسطينية للحفاظ على حقوق الشعب الف ،الذي مازال منفصال عن الضفة

ما أ،وفضح ممارساتها ،ومة االسرائيليةالشرعية الدولية للضغط على الحكمن خالل القانون الدولي و 
فهي مواقف الحكومة  ،لى طاولة المفاوضاتلعودة إواجه القيادة الفلسطينية لاإلشكاليات التي ت

االستمرار ببناء و  ،عاصمة موحدة  إلسرائيلالقدس  نأبرئاسة نتنياهو التي تعتبر رائيلية ساإل
دولة االعتراف بدولة اسرائيل ، وكذلك الحدود كافةائيل على المعابر و سر ة إالمستوطنات مع سيطر 

 .يهودية 

 ،رضوفرض الحقائق على األ ،تهويد القدسو  ،ستيطانيةالإسرائيل ان ممارسات أهم بعضويرى     
لكن ال بد من تكثيف الجهود مع  ،خلق حقاًا ولن تالتزام ، لن تنشئوجدار الفصل العنصري 

الرابع لعام نها الدولة الحاضنة لميثاق جنيف لى سويسرا كو د من الذهاب إال بو  ،المجتمع الدولي
القدس ماية المدنين في الضفة الغربية وقطاع غزة و لتطبيق مبدأ ح ودعوة الدول المتعاقدة ،1949
 .من السياسة القانونية للقيادة اوهذا يعتبر جزء ،الشرقية

واألمم  ،وروسـيا ،وروبيقى على تواصـل مع دول االتحاد األن تـبعلى القيادة الفلسطينية أا ويجب 
 إقناعها بضرورةجل من أ المجموعات الدوليةوباقي  ،اللجنة الرباعيةو  ،واليابان ،الصينو  ،المتحدة

نهاء  ،حزيران الرابع منلترسيم الحدود على  منمن مجلس األ استصدار قرار عيش اإلحتالل للوا 

                                                 
 27، ص 2014نيسـان  ،1/4/2014فـي  ،15ال  للمواثيتق الدوليتة دولتة فلستطينماذا بعتد انضتمام  عريقات،د.صائب   1

 .وما بعدها
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ن ، وأالعضوية دولة كامللى إ مكانة فلسطينرفع  مع ،إسرائيلمع جنب لى إ نباان جموأبسالم 
 1وقواعده.القانون الدولي ة بخطواتها المستقبليمتمسكة في تبقى القيادة 

قانونية خارجية من خالل تحديد األولويات والمواثيق الدولية ترى القيادة الفلسطينية باستخدام سياسة 
 لدولة و تعزيز مؤسسات وقدرات ا ،جل  توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وذلك من أنضمام لهاالل

قليميا  و  ومواجهة الجرائم  وفرض الحصار واإلعالن ،المستوطناتمواجهة اإلمالءات و دوليا وا 
يين وكذلك توفير الحصانة للدبلوماس ،سرائيليالمرتكبة من المستوطنين بحماية الجيش اإل

، وأن خيار القيادة الفلسطينية هو المواثيق الدوليةؤكد بالتزام فلسطين بالقوانين و هذا ي،الفلسطينين
بسقف محددة ضمن عملية السالم سياسية  67ضي رالدولة الفلسطينية ذات سيادة على أقامة اإ

 2وضمن قرارات الشرعية الدولية . ،وبرعاية دولية ،زمني

اعتبارها مخالفة لقواعد القانون الدولي ب ،ستيطانالنخبة السياسية بسياستها ضد اإلوتستند  القيادة و 
تضمنه عدة قرارات لمجلس  قدو  ،المواثيق الدوليةومخالفة لكل األعراف و  ،القانون االنساني الدوليو 

و التي نصت  ،1949جنيف الرابعة لعام  ةتفاقيتهاكا إلنو كذلك تشكل ا ،بهذا الخصوصمن األ
إلى  أو تنقلهم  نيجزءا من سكانها المدني ن ترحلحتالل أال: بأنه ال يجوز لدولة ا 49في مادتها  

في رأيها   يةعدل الدولقررت محكمة ال 2004تموز  8و كذلك في  ،راضي التي تحتلهااأل
إلسرائيلين فقط  ستعمال االطرقات استيطان وبنيه تحتية و ما يصاحبه من ن الجدار و االستشاري بأ

القيادة على  عتمدن، تذ، إحتاللاتزامات إسرائيل بوصفها قوة لالو  ،نتهاكا  للقانون الدولييشكل إ
هذا لمتحدة وأحكام المحاكم الدولية و مم اقرارات األعلى سة قانونية ترتكز فيها مجابهة االحتالل بسيا

 3الرأي العالمي. ، و يجعلها تكسبما يحصنها

                                                 
واستمرار، انقالب والحكومة السرائيلية  المريكية،الموق  السياسي على ضوء التطورات مع الدارة  عريقات،د. صائب    1

 وما بعدها 3، ص2008منشورات دائرة شؤون المفاوضات، رام هللا،  ،والخيارات حماس، التوصيات
 1 ص، 2014اول  هللا، تشرين، منشورات دائرة شؤون المفاوضات، رام ماذا بعد آذارد. صائب عريقات،  2
منظمتتتة التحريتتتر  المفاوضتتتات،شتتتؤون  منشتتتورات دائتتترة الستتتالم،فتتتي  العتتتتراف بفلستتتطين استتتتثمار عريقـــات،صـــائب  د. 3

 .23دون سنة نشر، ص ،طينيةالفلس
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 وقانون  ،ن الدبلوماسية فن ينصاتفاق أوسلو بأقتنعت القيادة الفلسطينية بعد التوقيع على فيما ا
الموقع ذ تحتل ، إة بالغةوقد اكتسبت ظاهرة الدبلوماسية أهمي ،مع تطور العالقات الدولية ،يلزم

ق سياسة تحقساسي الذي من خالله ت، وهي المدخل األساسي في مسار العالقات الدوليةاألالبارز و 
ه  النخبة السياسية ،وهذا ما تبنتورعايتها فراداألالدول و مصالح  وتحقيق حماية ،الحربو  السلم

وف في بعض الظر  اً نجيمهذا السالح وقد يكون   ،ن الدبلوماسية سالح،  وأالفلسطينية
ققت بواسطة الدبلوماسية الواعية فهناك شعوب ح  ،من القوة العسكرية ،وأمضي وأقوى المعاركو 
المهارات الفلسطينية بالحنكة والمراوغة و  وحيث حققت القيادة ،نتصارات مميزة ضد األعداءإ

 1و تغلبت على إسرائيل في بعض المحافل الدولية . ،الدبلوماسية نجاحا

 اعتمدت لالنضمام على معايير لفلسطينية في سياستها الخارجية القانونيةالقيادة ا عتمدتا لقد 
 1949صبحت فلسطين طرفا متعاقدا ساميا لمواثيق جنيف األربعة لعام ، بعد أن أللمواثيق الدولية

 ،2014حزيران  1بتاريخ  1907صبحت عضوا في ميثاق الهاي أن وبعد أ ،2014نيسان  2في 
 .خرى ونجاح القيادة باالنضمام لهااألضافة إلى المواثيق باإل

العسكرية المجنونة  لةآلحالة الدفاع عن النفس يواجهون امن واقع الشعب الفلسطيني فإنه في 
اغتياالت وعقوبات اعتقاالت و مارس إرهاب الدولة من إعدامات و ت العارية، فإسرائيلبأجسادهم 

، دولة بنظامينبيريد نتنياهو  واستبداله كما ،سرائيل محدد هو تدمير خيار الدولتينوهدف إ ،جماعية
لى تهدف هذه الحرب إ ثسياسي، حيدون هدف ا دولة تمارس حرب ال توجدفاهيد برتأي دولة أ

بأن أمامه فرصة اآلن على ضوء ما  ويعتقد نتنياهو، الدولتين وتدمير خيار ،تدمير القانون الدولي
ختالفاتيحدث من   عربي.تخبط روسي وأمريكي و  تحالفات وا 

فيما  الضئيلة،م بإمكانياتنا توفير كل ما يلز و  ،القيادة الفلسطينية تحاول توفير الحماية ألبناء شعبناف
بها سواء في ملف محكمة جراءات القانونية التي نقوم لق بالعرب فهم يدعموننا في كل اإليتع

رهاب ويريد السالم ن يحارب اإلأ فالذي يريد الدولية،المعاهدات و باالنضمام للمواثيق و الجنايات أ

                                                 
الدبلوماسية نشتأتها وتطورهتا وقواعتدها مقدمه بقلم د. محمد المجـدوب،  –د. علي حسين الشامي، تقديم د. سليم الحص    1

 .وما بعدها 14 ، ص1990بيروت الطبعة االولى، –العلم للمالين  ، دارالدبلوماسيةونظام الحصانات والمتيازات 
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ما  اإلسرائيلي، هذاحتالل دون تجفيف مستنقع اال له ذلك ن يتم، ال يمكن أاالستقرار في المنطقةو 
 أعمى.اإلرهاب ألن  مام العالمم به أن نقو نحاول أ

هو دفاع عن فسرائيل ، أما ما تقوم به إمعن حريته، و ما يقوم به الفلسطينيون هو دفاع عن النفس
، لكن في نهاية المطاف الدول عبيد لمصالحهاو  ،رهاب المنظمعن اإلو  ،عن االستيطانو  ،حتاللاال

على و  ،المنطقة مصالحها فين مثل هذه المواقف ستؤثر على فلو شعرت الواليات المتحدة أ
باعتقادي لكان الوضع  ،على عالقتها التجارية والصناعية في هذه المنطقةو  ،قواعدها الكثيرة

دة وأروبا بلغة المصالح التي صحاب القرار من الواليات المتح، لكن آن األوان للتحدث مع أامختلف
 .غيرهاال تفهم 

، لذا ال يوجد تحقيق الوحدة الوطنيةو  ،نهاء االنقسامين إالفلسطينيالقيادة الفلسطينية و  المطلوب من
كل جهد  وسنبذل ،ذلنحن نبفالضفة وغزة والقدس  مناطق محتلة و  ،و نقتتل حولهما نختلف أ

فنحن شعب  ،ستمرار الوضع كما هو عليهانسمح ب ولن،سرائيليالنهاء هذا المشروع السياسي اإل
وحل  ،1967ستقالل فلسطين على حدود ا، و الثمن هو دون ثمنو لكن لن يكون  ،نسعى للسالم

ما فيما يتعلق ، أالدوليةستنادا لقرارات الشرعية ا، واألسرى ينيالوضع النهائي  لالجئجميع القضايا و 
الهدف من السلطة هو بناء  ،هي ثمرة الكفاح للشعب الفلسطيني، فبالسلطة الوطنية الفلسطينية

ستراتيجية الجديدة و يحاول عبر انتنياه ،لى االستقاللالدولة للمضي قدما من االحتالل إ مؤسسات
ج قطاع غزة خار  ن يبقي،وأدون كلفةن يجعل احتالله ، وأدون سلطةن يجعل من السلطة سلطة أ

وال دولة فلسطينية في قطاع  ،دون قطاع غزةن ال دولة فلسطينية القضاء الفلسطيني إدراكا منه بأ
خيار الدولة  ،وتدميروهو تدمير المشروع الوطني ،واضح سرائيليالتالي الهدف السياسي اإلبو  ،غزة

وال يوجد جيوش عربية واقفة على  ،كريةوال آليات عس ،فنحن ال نملك دبابات ،الفلسطينية المستقلة
سرائيلي بإيجاد دولة بنظامين هذا ، لكن المشروع اإلنحن نمنعهاو  ،الحدود لتحرير فلسطين

، قبل بإبقاء الوضع على ما هو عليهالشعب الفلسطيني لن يو  ،التصميم.لكن لدينا اإلرادة و ،سيهزم
الحقيقة الباقية هي عروبة و  ،االتزام نشئيُ و لن  ،ااالستيطان لن يخلق حق، و لى زوالفاالحتالل إ



75 

عادل للقضية لسالم في المنطقة والعالم هو حل شامل و ن مفتاح اكله بأ يدرك العالملف ،رضهذه األ
 .حيث بدأت بوسم بضائع المستوطنات روبا تدرك ذلك، وأالفلسطينية

 ،االستقاللوالشعب الفلسطيني لديه التصميم إلدراك الحرية و  ،لى زوالإ أن االحتاللالرؤية هي 
، هي تصرفات جيوش مهزومة ،حصارو  غتياالتمالءات واعتقاالت وا تقوم به إسرائيل من إوما 

 .خارطة الجغرافيا لىطريقنا إلعادة فلسطين إ ونحن في

 خياراتنا مفتوحةو ، 1967ا في األساس ترتكز على قيام دولة فلسطينية على حدود تنستراتيجيا
العيب ليس و  ،نخوض سياسية قانونية ،كافة المحاكم الدوليةلى المواثيق والمنظمات و باالنضمام إ

 اكيلومتر  37للشعب الفلسطيني  حيث أنمالءات اإلالستيطان و في ا ولكن العيب، ا للسالمنسعي
بين  لفلسطين، وممراً القدس الشرقية عاصمة ، و ردنمائية في نهر األ احقوقو  ،على البحر الميت

العالم ن من مدعوميو  ،محدودةصواتنا في األمم المتحدة واضحة و وأ تنانحو سياس ،غزةو  الضفة
 1العالم. سياستنا معهذا جاء نتيجة  ،أجمع

بأن الخطاب القانوني لدعم موقف خارج المقاربة االمريكية يتطلب حشد طاقات  ونحن نعتبر 
بخصوص الوضع القانوني  يضا أ فلسطينية من ناحية واقعيةترى النخبة الو فلسطينية عربية .

والتي تعتبر  ،1907حكام الهاي لعاممن أ 42ل المادة من خال ،لألراضي الفلسطينية المحتلة
ينطبق على القدس الشرقية والضفة الغربية وهذا ما  ،عند خضوعها لسلطة جيش عدومنطقة محتلة 

، و 1949وقد حددت الدول المتعاقدة في ميثاق جنيف  الرابع لعام  ،1967قطاع غزة عام و 
 ،حمرة للصليب األو كذلك الهيئة الدولي ،2004يها االستشاري لعام محكمة العدل الدولية في رأ

 رض محتلة.بما فيها القدس  الشرقية أ 1967م راضي الفلسطينية لعا،  بأن األاألمم المتحدةو 

ن ما قامت به إسرائيل  ، على اعتبار انتشار في قطاع غزة لم يغيرمن وضع قطاع غزةمن إعادة  وا 
وتتحكم  ،جواً و  براً يث مازالت إسرائيل تحاصره بحرا و ح ،راضي الفلسطينية المحتلةأنه جزء من األ

على  ترتبةمن هناك مسؤوليات أالنخبة الفلسطينية ، كما ترى فراداألفي المعابر وبحركة البضائع و 
                                                 

بتاريخ المفاوضات  ورئيس دائرة، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات ، معمقابلة شخصية.  1
 اريحا. 18/9/2015
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تها عن السكان مسؤوليو  ،ينيحماية المدنالنظام العام و بالحفاظ على القانون و  ،لسلطات االحتال
عدم نقل و  ،العقابوالجريمة و ،التعليمنسانية و ، وعن األوضاع اإلضا الصحةيين بما يشمل أيالمدن

، و كما وهدم البيوت ،و مصادرة الممتلكات الخاصةعدم مصادرة األراضي أو  ،السكان في أي اتجاه
حكام الهاي لعام ، وأن هذا ما حددته المواد في أشكالالعقوبات الجماعية بأي شكل من األحرمت 
وكذلك ما حددته المواد عن ميثاق جنيف ،53,55,56, 33,34,42,43بموجب نص المواد  1907

 . 2,43,47,49,50,51,55,73,74,75,76,78وهي  1949الرابع لعام 

 ،الفلسطينيالحتالل تقوم بانتهاك أبسط  حقوق اإلنسان وكما ترى النخبة الفلسطينية بأن سلطة ا
حيث تحاصر   ،1907ألحكام الهاي لعام ، و 1949ومخالفات فاضحة  لميثاق جنيف الرابع لعام 

قامت جدار فصل عنصري في الضفة ، وأمليون في قطاع غزة بشكل غير إنساني 1,5اكثر 
ناهيك عن ضم  ،فريقيان قائما في جنوب أ، وهو أشد وأخطر من نظام األبرتايد الذي كاالغربية
لى بناء ضافة إباإل ،بشكل غير شرعي ق المؤسسات التابعة للمنظمة غالا  ، و الشرقية القدس

ين يمن مسؤولياتها تجاه المدن افي حين ال تتحمل أي ،تهجير السكانو  ،المستوطنات وهدم البيوت
م النخبة الفلسطينية لذلك تقو  ،من المجاالت البيئة والزراعة وغيرهاالصحة والتعليم  والمياه و في  

 1967راضي الفلسطينية المحتلة لعام على األ 1949ة لعام تفاقيات جنيف الرابعيق إطببالمطالبة بت
بأنه ال يوجد إختالف بما ذكر لكن السؤال المطروح كيف يمكن  بإعتقادي 1.بما فيها القدس الشرقية

 فلسطينية؟المعالجة هذه االنتهاكات بالمقدرات 

   المجتمع المدني ومواق  أكاديمية الثاني: خطابالمبحث 

ويحاول أن يأخذ نهج جنوب أفريقيا  ولديها  ،BDSخر من أنصار حركة آ ابأن هناك موقفنعتبر 
تختلف عن نهج النخبة الحاكمة الذي  فهي،رؤية مختلفة للقانون الدولي من ناحية سياسية خارجية

، وهو عزل خرى الذي يدعو إلى سياسة أ bdsأما نهج ،يعتمد على النهج التقليدي التفاوضي
 ،كافة األكاديميةالثقافية و االقتصادية و الحتالل واالستعمار اإلسرائيلي في المجاالت العسكرية و ا

                                                 
، المفاوضتاتبعنوان انسداد المحادثات المباشترة والخيتارات، رئتيس دائترة شتؤون  4رقم  تموز، دراسةد.صائب عريقات،    1

 وما بعدها 42ص  2010تشرين ثاني  هللا،دائرة شؤون المفاوضات، رام  تمنشورا
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وقد .،1967راضي التي احتلتها عام قانون الدولي بإنهاء االحتالل لألتنصاع  للحتى ترضخ و 
يضا تم ، و أ2014سرائيلين عام مقاطعة الثقافية واألكاديمية لإلباشرت الحملة الفلسطينية لل

سيق مع حركة المقاطعة من لنتمكن من التن ،BDSتأسيس حملة وطنية فلسطينية لقيادة حركة 
على  االحركه ال تتلقى دعمن هذه بأ ونالحظ 1سحب استثماراتجل عمل حمالت مقاطعة و أ

وكذلك ال  ،ينها حققت نجاحات على المستوى العالم، مع العلم بأكما يجب المستوى الرسمي
وال عزوف  ،غراق شبه كامل بالبضائع اإلسرائيليةهناك إ ف جاحات على مستوى المحلي بالمقاطعةن

ة المنتج ولرداء ،االسرائيلي ولجودة المنتج ،لعدم الوعي :عتقادي لسببينا، وهذا يرجع بعنها شعبيا
 وغالء ثمنه. ،الفلسطيني

وفرض  ،كما دعت هذه الحركة بالضغط على الشركات األجنبية التي تستثمر أموالها في اسرائيل
لحق خسائر ، مما أو كان النشاط األكبر في أوروبا بمقاطعة بضائع المستوطنات ،عقوبات عليها
وبعض صناديق الضمان االجتماعي  ،سرائيلمن إ مشاريعت من عطاءات و اب شركاكبرى بانسح

و كذلك على المستوى األكاديمي بعدم التعامل  ،سرائيليةاإلروبية بسحب أرصدتها من البنوك األو 
دى مستوطنة أرئيل، وقد أ كالجامعة المقامة في ،مع جامعات إسرائيلية لها فروع في المستوطنات

 .2بوسم بضائع المستوطنات اً االتحاد األوروبي قرار  عندما أخذ ة لى نجاح الحملذلك إ

منتجات المستوطنات المقامة على  وروبي لوضع عالمات منشأ علىاالهناك توجهات لدى االتحاد 
ضافة باإل ،و غير مباشر معها، و عدم التعامل بشكل مباشر أكافة 1967االراضي المحتلة عام 

لية و القروض سواء أكانت المانكية والصحية و ك منها الرياضية والبكذل ،لى عدة مجاالتإ
هذه التوجهات وبالتالي ، و منظمات حكوميةأو شركات عامة أو خاصة أ امؤسسات أو اشخاص
وروبي األ من وزراء خارجية دول االتحاد 13رسالة موقعة من  تعثوقد بُ  هزت حكومة إسرائيل،

األمنية السامية للعالقات الخارجية و  ةوضشتون المفإلى البارونة كاثرين أ 2013نيسان  12بتاريخ 
اإلشارة على بضائع  نجاز وضعبإ دهم ومساندتهميعن تأي هاوقد عبروا في ،وروبيلالتحاد األ

                                                 
حقتتوق إنستتان وعضتتو مؤستتس فتتي حركتتة مقاطعتتة إستترائيل وستتحب الستتتثمارات منهتتا  طناشتت ألبرغــوثي،مقابلــة مــع عمــر   1

 9/2015/ 14بتاريخ    (،BDS) وفرض العقوبات عليها
 

 مخيم الفارعة، طوباس.  ،الفلسطينيعضو المكتب السياسي لحزب الشعب  7/9/2015مقابلة شخصية، خالد صبح،   2
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لتحديد خياره ولعدم خداعهم   ،باو المستهلك في أور للبائع و المستوطنات، وأن هذا العمل ضروري 
 .القوانين المتعلقة لعالقات اإلنتاجوروبي و ، ولحماية المستهلك األبمعلومات غير صحيحة

ن المستوطنات بالهزة ي بشأوروبتوجيهات االتحاد األالحكومة االسرائيلية  توقد وصف
ستراتيجيتنا افي العالم في حصلنا عليها  فعالية أكثر BDS حركةهناك من يرى بأن 1.االرضية

 يحقيقة، وهسرائيل وهو الذي يهددها ، وهذا الذي يكلف إسرائيل من خاللهاوالضغط على إ
شعبية وليست  إليها كونهااالنضمام  حدوال يخشى أ ،نشاط شعبي في كل مكان تستقطب كل
بأن األولى  لذلك نقترح 2إسرائيل.مع  التزامات موقعةبها كون عليها  نه ال دور للسلطةرسمية، وأ

 نموقعة، ألتزامات اكونه لديهم ضائع لمقاطعة الب ع على المستوى الرسمي الدعوةنستط لم بنا إذا
مع دعمه  ووسم على المنتجات الوطنية كافة ،كافة سرائيليةالمنتجات اإل ن هناك وسم علىيكو 

 .اتلقائي االقرار شعبي ن المواطنين، ويكو ومن ثم توعية  ،ولتقليل ثمنه ،لتحسين جودته

في نضالنا الوطني  ا رئيساعنصر ونهجها جنوب أفريقي ضد األبرتهايد،وتعتبر  BDSحركة  وتعتبر 
رض ضد سياسات هذه األطنية بديلة عن المفاوضات تعتمد على كفاح على و  ستراتيجيةوا ،البديل

ملف المقاطعة و حركة  :و تدويل النضال من خالل ملفين ،بمعنى المقاومة الشعبية ،االستيطان
BDS  من خالل نقل و  ،فريقياجنوب أتعزلها كما حدث في و  التي تضغط على إسرائيل،و  في العالم

ونستخلص بشكل 3.جميع المؤسسات التي لها عالقة بالقانون الدولي متحدة و مم الملفنا إلى األ
دون إتخاذ إجراءات على األرض بشكل عالميا إ ة الفصائل تدعم حركة المقاطع بعض  بأن عملي 
 .ستراتيجيامنظم و 

ت منية البريطانية التي تقوم بتركيب الكاميرااأل GUSسرائيل كشركة ويعتبر تعاون الشركات مع إ
مشاريع البنية التحتية في القدس  الشركات التي تقوم بتنفيذرات و المعسكداخل السجون اإلسرائيلية و 

                                                 
دائــرة  منشــورات (،14رقتتم) النهتتائي ، الدراستتةلمتتاذا الموافقتتة علتتى استتتئناف مفاوضتتات الوضتتع  عريقــات،الــدكتور صــائب  1

 وما بعدها. 22، ص2013ايلول  هللا،شؤون المفاوضات، رام 
 .مرجع سابقمقابله شخصيه، د.نبيل شعث،  2
، عضتو اللجنتة المركزيتة للجبهتة الديمقراطيتة ستابقا،وزيترة الشتؤون الجتماعيتة  المصـري،ماجـدة  د.مقابلة شخصية، مع  3

 .2/9/2015 نابلس بتاريخ
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هناك و 1.نتهاكا واضحا للقانون الدولياائيلية كالقطار الخفيف يشكل ذلك الشرقية مع شركات إسر 
ح تجاه المقاطعة سواء في ني لم يقدم واجبه بالشكل الصحين القطاع الخاص الفلسطيأ من يرى 

سواق إسرائيلية قريبة من مدن فلسطينية التي تبيع بنصف السعر الجودة أو السعر بالمقارنة مع أ
، لذلك نحن سواقين لهذه األيتوجه بعض الفلسطينب لمقاطعةلحق ضربة لامي ليفي مما أكشركة ر 
ن بأ علما2لى دعم حكومي بحاجة إحمالت تثقيفية و ب قياموالوعي وال ،ر السلوكيلى تغيبحاجة إ

، و التي أصبحت قانونا على سياسة مقاطعة بضائع المستوطناتدور الحكومة  الفلسطينية يقتصر 
 BDSفي حركة المقاطعة رسمي ن يكون لها أي دور دون أ

راجعة للفت النظر لم ،واقستم وضع الصق مرئي على البضائع اإلسرائيلية في األن يلذلك يجب أ
طر المجتمع المدني تجاه من ائتالفات وأ اكبير  ا، وأن هناك تفاوتالشخص نفسه لشراء البديل

طاع ن القبأ نالحظ 3،مؤثرة في قطاعهاهذه األطر لحمالت مقاطعة عينية و في تفعيل  ،المقاطعة
ودعم  حركة المقاطعةح نجامن المسؤولية الوطنية للمشاركة وإل اجزء يتحملأن يجب  الخاص

 في دعم المقاطعة. كون هناك تشاركيةوهكذا ي ،المستوى الرسمي له من خالل تخفيض الضرائب
العالم بأن ية وسياسية لتذكير دوات قانونستخدام أابكافة السبل المتاحة  استنفادال بد من لكن 

 امختلفاكاديميأ اهناك خطاب أن كذلك نعتبر 4.كافة المعاهدات الدوليةسرائيل دولة خارقة للمواثيق و إ
ن وأ استراتيجية،، وليس ردة فعلنتيجة  ن التوجه للمنظمات الدولية، يرون بأعن الخطاب الرسمي

حل الصراع ال يقتصر على  نبأ هناك من يرى  نالعلم بأ عبعضهم، مهذه الخطوة رمزية في نظر 
 الدولي كون أداة التنفيذ ضعيفة ال يمكن حله بالقانون و  ،و هناكنضمام إلى منظمة دولية هنا أالا

وعلينا بناء  ،المسالك الدولية هروب من الواقع الداخلي الفلسطينيإلى األمم المتحدة و  ن اللجوءوأ
 5دعم خطوات المقاطعةجتمع قادر على مواجهة التحديات و م

                                                 
  19/9/2015، نابلس، بتاريخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةخالد  شخصية، تيسيرمقابلة   1
  7/9/2015مخيم الفارعة، بتاريخ  ،لسطينيالفعضو المكتب السياسي لحزب الشعب مقابلة شخصية مع خالد صبح،  2
 مرجع سابقمقابلة مع عمر البرغوثي،   3
 13/9/2015رام هللا بتاريخ  باحث قانوني مؤسسة الضميرمقابلة شخصية مع مراد جاد هللا،  4
 13/01/2015نابلس  – محاضر في جامعة النجاح الوطنية، كلية القتصاد، العلوم السياسيةد. عبد الستار قاسم،  5
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الدولية للحد و المحاكم مكتوفي األيدي وال نقوم باللجوء إلى المنظمات أنقف  نلكن هذا ال يعني بأ
تحد من تحرك ا و رادع اعنصر  قد تصبح كونها ،من الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني

 ،دون تحفظحيان ، مع العلم بأننا ننضم لالتفاقيات الدولية أغلب األن في الخارجيسرائيليالساسة اإل
لى نكون بحاجة إ ، كوننا بمجرد اإلنضمامالداخليةوهذا يخلق إشكالية ومعضلة في بعض القوانين 

سياسية  صبح مجرد ورقة، وأن اإلنضمام أالتي تختلف عن قوانينناو  ،موائمتها مع القانون الدولي
 1الفلسطينية وفق ما تشاءضاغطة تستخدمها القيادة 

، أو ومحاسبته من يقترف جرائم حرب علينا تنفيذه في مالحقة نضمامنا لميثاق روماالكن بمجرد 
 2.كان على أرضنا في محاكم داخلية اً أينسانية جرائم ضد اإل

اإلمكانيات للتعامل مع المحكمة الجنائية نا الحقوقية لديها القدرة و معاهدن مؤسساتنا و مع العلم بأ
 إلى المحاكمذلك لى محكمة الجنايات الدولية بل يتعدى لكن يجب أال يقتصر اللجوء إ 3الدولية

 4.الوطنية للدول األوروبية

ثر ينا مركز قانوني مما كان له أصبح لد، وأشخاص القانون الدوليشخصا من أفيما أصبحنا 
مجموعة من  علينا الدولية، وترتبالمنظمات لى العديد من المواثيق والمعاهدات و بانضمامنا إ
لكن نحن نتعامل مع  ،همها موائمة التشريعات الداخلية مع القوانين الدوليةالحقوق أ االلتزامات و 

دانته في معركة النضال الفلسطيني ض، أاقات الدوليةقضية االستحق د و تفعيل القانون الدولي وا 

                                                 
 12/10/2015 النجاح، نابلس ، جامعةالقانون في كلية  طه، محاضرد. نائل  1
 وعلتى الصتراعتبعات على النظام القانوني الداخلي  الدولية، والمحكمة الجنائيةبعنوان فلسطين  حطاب، محاضـرةد. مؤيد  2

 ، جامعة النجاح.29/10/2015 الفلسطيني السرائيلي بتاريخ
 وعلى الصتراعتبعات على النظام القانوني الداخلي  الدولية، والمحكمة الجنائيةمحاضرة بعنوان فلسطين د. جوني عاصي  3

 جامعة النجاح الكوري،المعهد  29/10/2015بتاريخ  الفلسطيني السرائيلي
 وعلتى الصتراع تبعتات علتى النظتام القتانوني التداخلي الدوليتة، والمحكمة الجنائيةمحاضرة بعنوان فلسطين د. علي خشان  4

 جامعة النجاح الكوري،المعهد  29/10/2015بتاريخ  الفلسطيني السرائيلي
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جل تحقيق من أو الجانب الدولي ين أيسرائيلاإلتشكيل ضغط على و  ،سرائيلين بمنطق ردة الفعلاإل
 1استراتيجية.، أي انها ليست مكاسب سياسية

ختصاص محكمة الجنايات احيث أننا لغاية هذه اللحظة لم ُتعدل قوانيننا الداخلية بخصوص و 
ولم  ،كافة الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما اعتمادحله إلى ميثاق روما بولم ن   ،الدولية

 ،رتكاب جرائم تكون المحكمة الجنائية الدولية هي المخولةا، ففي حالة بذلك اجديد اصدر قانونن
من الخطر على  اوهذا يشكل نوع ،ينيو الفلسطينين أياإلسرائيل المرفوعة ضدالقضايا  سواء أكانت

 2.ينيالمقاومين الفلسطين

، ة بحصول فلسطين على وضع دولي في األمم المتحدةبناءيجابية و صحيح بأن هذه الخطوة إ
التي تترتب على كل خطوة النتائج  تفهمن ودوليين لكيين يين محليراء قانونلى خبلكننا بحاجة إ

 3.كافة

لى الشرعية الدولية القانون الدولي و  وقد جاء التوجه إلى  و فشل  ،بسبب فشل المسار التفاوضيا 
لكن استخدام  ،سرائيل إللزامها بالشرعية الدوليةالتي مارسها المجتمع الدولي على إالضغوط 

السياسية  ، نظرا ألن الرؤيةنناضجا حتى اآل األدوات القانونية من قبل القيادة الفلسطينية ليس
، لذلك نحن لى طاولة المفاوضاتأداة ضغط للرجوع إم هذه األدوات ستخدااوأن  ،ليست واضحة
كون المشهد السياسي  ،كبرلقرار السياسي الفلسطيني للوصول إلى نتائج أة اس  س  بحاجة الى مأ

لى أي ،ولعدم  وصول المسار السياسي إنقسامالستمرار اال، نظرا الفلسطيني فيه كثير من الفوضى
 ،حرق  للبشرالعتداءات المتكررة من قتل و اراضي و هناك  متغيرات ميدانية بمصادرة األو  ،نتائج

 4.مقدرة الجانب الرسمي الفلسطيني على عمل شيء عدمو 

                                                 
محاضتترة بعنتتوان فلستتطين و المحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة , تبعتتات علتتى النظتتام القتتانوني التتداخلي و علتتى د. محمــد شــاللدة  1

 لنجاحقابلة مع الدكتور  ايمن عودة  المعهد الكوري , جامعة ا 29/10/2015بتاريخ الصراع الفلسطيني السرائيلي 
 وعلتى الصتراعتبعتات علتى النظتام القتانوني التداخلي  الدولية، والمحكمة الجنائيةمحاضرة بعنوان فلسطين د. معتز قفيشـة  2

 جامعة النجاح الكوري،المعهد  29/10/2015بتاريخ  الفلسطيني السرائيلي
 10/10/2015جنين، ، المريكية القانون، الجامعةمحاضر في كلية مقابلة شخصية، د. رزق سمودي،   3
 .10/10/2015،دب الجامعة المريكيةعميد كلية اآل عودة، الدكتور ايمنمقابلة مع  4



82 

ن تكون يجب أ كالفلسطينية، لذلستراتيجية قانونية وطنية في مسألة تفعيل القضية ال توجد اكذلك 
أن يكون  تنادي بضرورةالفئات  جميعن بأ نستنتج من ذلك 1االستراتيجية القانونية موازية للسياسية

؟  لماذا ال يكون هناك إجماع حقوقي أكاديمي ستراتيجيه قانونيه لكن ما الذي يمنع من ذلكالدينا 
 ؟الستراتيجيةمن الجميع إلنتاجهذه ا

، هما أنجح أدوات السياسة الفلسطينيةها في مالقانونية باستخدانواحي واألدوات فيما تعتبر ال
عتها القوانين وبالمقاومة الشعبية التي شرّ  ،بوجه حضاري ضد االحتالل نستطيع أن نستخدمها 

على  لكن هناك من يرى 2.وطني قالى  وف، لكن بحاجة إلى نتائج، و يمكن أن توصلنا إالدولية
تزال ال أوروبان إال أ ،يوالقمعحتاللها الوحشي دالحالي اليعالتصاليميني و التطرف من الرغم 
الرغم من ، على للحقوق الفلسطينية واالنتهاكات االحتالل اإلسرائيلي إلى حد كبيرفي دعم متواطئة

وضع  حول بيبأ ارتها في تلن الضجة التي تم إثحتى أ من االتحاداألوروبي القادم الكالم الفارغ
األراضي  اإلسرائيلية في المستوطنات المنتجات من على  األوروبياالتحاد  عالمات

القيم التي  تعارض معت مع إسرائيل أوروبا عالقة حقيقة أن ال يمكن أن يخفي،الفلسطينيةالمحتلة
على وجه الدولي، و  لتزاماتها بموجب القانون ا،إضافة إلى تجاهل إسرائيل يتبناها االتحاد االوروبي

 .اإلسرائيلي غير المشروع ضدالجدار2004في عام  العدل الدوليةقرارمحكمة الخصوص 

األسلحة، بحاث في مجال األو  ،العالقات العسكرية شبكة منعلى  االتحاد األوروبييحافظ فيما 
عميقا في  تورطت التي والبنوك والمؤسسات شركات إسرائيلية مع والتجارية المصرفية توالمعامال

السرائيل حيث يدعم المستوطنات  أهم شريك، ويعتبر االتحاد االوروبي نتهاك حقوق االنسانا
 بالمليارات.بماليين الدوالرات باالضافة الى حجم العالقات التجارية التي تقدر 

ى المدني األخر المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع النقابات و من  300أكثرمن ى دعوقد 
 تعليق بما في ذلكجرائم إسرائيل، ل لوقف دعمها األوروبيدول االتحاد  من جميع أنحاء أوروبا

 من أعضاء البرلمان األوروبي.60أكثر من وأيدالدعوة، الشراكةتفاق ا

                                                 
  .جامعة بير زيت ،19/10/2015 بتاريخ زيتعميد كلية الحقوق في جامعة بير د. ياسر عموري  1
 .العقبة، طوباسفي قرية  26/10/2015 ، بتاريخالفلسطيني، رئيس مجلس السكان د. سميح العبد 2
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ناعات الجوية توفير التمويل للشركات العسكرية اإلسرائيلية والصويواصل االتحاد األوروبي 
 1اإلنسانية.ي جرائم الحرب اإلسرائيلية ضد بالتواطؤ ف اتهمتاإلسرائيلية، التي 

في و  ،خارجية تؤثر في صنع سياستها الخارجيةو  عوامل داخليةطينية لديها عدة ن القيادة الفلسإ
و معنوية سواء أكانت مادية أ ،صنع القرار فهناك داخليا موارد طبيعية مستحدثة للكيان السياسي

أموال ثانية  للقيادة مصادر وكذلك ليس ،ارضةناهيك عن الضغوط الداخلية من األحزاب المع
بيد  لذلك سياستهم مرهونة ،ودائم وله طابع مستقر ،منافسومقدرات طبيعية واقتصاد وطني قوي و 

لم ذاللوصول إلى حل دائم. لكن إ شروعة كافةالوسائل الم استنفاد بضرورةنقترح لذلك  2.المانحين
نه فإالفلسطينية دون حل  وبقيت القضية ،سرائيلياإلحل جذري لحل النزاع الفلسطيني تسفر عن 
 3.واألمن الدوليينمستمرا للسلم هديدا دائما و تسيشكل 

نجاز حل عادل ولي بقيادة الواليات المتحدة عن إعجز النظام الدو  ،بعد إخفاق تجربة المفاوضاتو 
للمقاطعه  كانت الدعوة ،الفلسطيني االسرائيليرة التفاوض الثنائي لخروج من دائلنسبي بالمعنى ال

و فرض العقوبات عليها في سياق ربط قضية التحرر  ،سحب االستثمارات منهالشعبية إلسرائيل و ا
تلك المقاطعة التي أطلقها المجتمع الفلسطيني بمختلف  ،من االحتالل بنضاالت شعوب العالم

فقد أنهت  ،ابقينخاصة في العامين السوحظيت باستجابة عالمية متعاظمة و  ،مؤسساته المدنية
، وأعلن ثاني أكبر سرائيلية للمياهة عقودا لها مع شركة )ميكروت( اإلشركات هولندية وأرجنتيني

التقاعد النرويجي  ووضع صندوق  ،سرائيليةستثماراته من البنوك اإلاصندوق هولندي سحب جميع 
و  ينيكاديم، وأمينمعلتحادات طلبة و ،  إاللكسمبورغي شركات إسرائيلية على قائمته  السوداءو 

في السياق بدأت االستعدادات لتنشيط و  ،يضا في برنامج مقاطعة إسرائيلومثقفين دخلت أفنانين 

                                                 
oppress-israel-helps-eu-/   www.politico.eu/article/the-مسـاءا 7السـاعه  10/3/2016تاريخ الـدخول    1

violation/-rights-occupation-palestinians 
سياســات ,  ،18-17 ، عـددالفلستطينيةالتحريتر التتوطني وحتل الصتتراع بتالطرق الستلمية قتتراءة فتي التجربتتة تـوام،  رشـاد،   2

 بعدها.وما 53 ، ص2012
( 27سياســات ) ،التتدوليضتتوء القتتانون  للقضتتية الفلستتطينية فتتيعناصتتر الحتتل النهتتائي  شــعبان،المحــامي الــدكتور ابــراهيم  3

 9ص , , 2014
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سرائيل كدولة محتلة ومنتهكة ، المعركة مع إسرائيلالشعبية لدولة إلعربية الرسمية و المقاطعة ا
 1.ز العنصري يتمارس التميو  ،و بخاصة حقوق االنسان ،للقانون الدولي

متدادًا لتاريخ الشعب الفلسطيني الحافل انه : " أ إلنسانويرى عمر البرغوثي أحد ناشطي حقوق ا
بالمقاومة الشعبية، ومن ضمنها تجارب المقاطعة، سيما في االنتفاضة األولى، وتأثرًا بتجارب 

ت وحركة الحقوق المدنية في الواليات المتحدة ضد االضطهاد، أصدر  ،النضال في جنوب أفريقيا
الغالبية الساحقة في المجتمع الفلسطيني، من أحزاب ونقابات وهيئات واتحادات  9/7/2005في 

وحمالت شعبية، نداًء تاريخًيا لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها 
(BDS)،  ي يدعو النداء العالم إلى عزل دولة االحتالل واالستعمار االستيطاني والفصل العنصر

)األبارتهايد( في شتى المجاالت، األكاديمية والثقافية واالقتصادية والعسكرية، حتى تنصاع للقانون 
وتلبي ثالثة شروط تشكل الحد األدنى المطلوب لكي يمارس الشعب الفلسطيني في الوطن  ،الدولي

 والشتات حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير بحسب القانون الدولي: 

مستعمرات ، بما في ذلك إزالة ال1967احتالل جميع األراضي العربية التي احتلت في إنهاء  •
 والجدار.

ا ضد الجزء من شعبن 1948إنهاء نظام الفصل العنصري )األبارتهايد( القائم في أراضي عام  •
 الذي يحمل الجنسية اإلسرائيلية.

 حق طبيعي كفله القانون الدولي. عودة الالجئين إلى ديارهم األصلية التي شردوا منها، وهو  •

قبل  يأ ،2014ة إلسرائيل قد تأسست في الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية والثقافي توكان
في إطالقه. دعت  عبت الحملة دورًا رئيسا، والذي لBDSعام من إطالق نداء المقاطعة العام 
ها على مدى عقود في إدامة لتواطئ يةاإلسرائيلديمية والثقافية الحملة لمقاطعة جميع المؤسسات األكا
 نظام االحتالل واالستعمار واألبارتهايد.

                                                 
 وما بعدها 79 ، ص2014 , 27سياسات  ،المفاوضاتمابعد إخفاق خيارات  الحميد،مهند عبد  1
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إن اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، وهي أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني، تقود 
 (، حيث تضع معاييرها وتنسق مع الشركاء والحلفاء حول العالم فيBDSحركة المقاطعة العالمية )

من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية  ان هناك عدد، كما أحمالت مقاطعة أو سحب استثمارات عينية
 1التي تعمل في نفس االتجاه بشكل مستقل، مما يرفد عمل حركة المقاطعة."

 ،عدد المتضامنين من جميع أنحاء العالم وزيارتهم لألراضي المحتلةأ زايد ت( تBDSبدأت )لقد 
أشكال ز مما ساعدنا  في تعزي ،ون ما حدث معهمو عند عودتهم لدولهم ير و  ،ومعايشتهم للواقع

سحاب ناحتالل خسائر كبرى بالقتصاد اا( ألحقت بBDSحيث ) ،وروبامتعددة من المقاطعة في أ
بعض صناديق الضمان االجتماعي  سحبت و  ،سرائيلمشاريع في  إشركات من عطاءات و 

فسور و بر  65على  المستوى األكاديمي هناك  و كذلك ،ليةأرصدتها من البنوك االسرائي يةاألوروب
، رئيلالمستوطنات مثل ألها فروع  في  تعاملوا مع جامعات إسرائيلية ي بريطاني أعلنوا أنهم لن 

 2سرائيل على الصعيد العالمي.مقاطعة مختلفة األنواع أدت إلى تدهور سمعة إ

 ،الدبلوماسي والقانونيللحراك السياسي و  ( مكملBDSحركات المقاطعة ) بخصوص نقترحونحن 
 .التي يجب عليها دعمهاالذي تقوم به القيادة الفلسطينية 

 ندعاء بأننا ال نريد أفاإل ،ستراتيجية هجوميةإلدينا  أن تكون من المفروض هناك من يرى بأنه و 
نما نريد عزل االحتالل، هناسرائيل نعزل إ كونها دولة  سرائيلرغب بعزل دولة إوي ك من يعترضوا 

 3.عنصري تطهيرعرقي و 

كثر فعالية أوهي  الضغط،تتراجع بسبب هذا  كثيرا ما هألن ،فعالن أدوات الضغط مؤثرة أنستنتج و 
على مع هذه الدولة  والمحاسبة والتعامللة ا في مالحقة إسرائيل والدفع باتجاه المساءوأكثر نشاط

ستراتيجية شاملة كبر و أ ايحتاج جهد ،فوق القانون و دولة ليست دولة استثنائية أو  ،دولة عادية أنها ا 
                                                 

"ناشط حقوق إنسان وعضو مؤسس في حركة مقاطعة إسـرائيل وسـحب االسـتثمارات منهـا وفـرض العقوبـات  البرغوثي،عمر   1
 14/9/2015بتاريخ مقابلة،  ،”(BDSعليها )

 
 .7/9/2015/ مخيم الفارعة، بتاريخ  المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني عضوصبح، مقابلة خالد منصور  2
 مرجع سابق خالد،تيسير  3
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إليجاد صعدة كافةه شاملة في المقاطعه على األن تكون السياسة المتبعة هي سياسلذلك يجب أ
هو العنصر الوحيد الذي يمكن الضغط به على دولة  ااإلسرائيلي، وهذضغط على الجانب 
 األولى.تم بالعنصر االقتصادي بالدرجة االحتالل كونها دولة ته

سياسة خارجية" رسمية “بـ ى " ال عالقة لحركة المقاطعة بما يسم البرغوثي بأنه:عمر  ويرى 
أوسع تحالف في المجتمع  ية منتشرة في العالم ويقودهاهي حركة شعب BDSفحركة  للسلطة،

االحتاللي واالستعماري تعمل الحركة على الضغط على نظام إسرائيل  ،المدني الفلسطيني
واالقتصادي لعزلها، كما عزل نظام األبارتهايد في جنوب  ري في المجال األكاديمي والثقافيوالعنص

 أفريقا من قبل، إلجبارها على التسليم بالحقوق غير القابلة للتصرف لشعبنا، في شتى أماكن تواجده.

 ،وضياع البوصلة ،ف المستشري فإن السياسة الخارجية الفلسطينية الرسمية تتسم بالضع  
 ،نطباعاخطوات الرمزية والموسمية إلعطاء واالنصياع لسياسات الدول المانحة، وبالتالي اللجوء لل

 تشكل تهديدًا يذكر ولكنها بالتأكيد لم قات الرسمية الفلسطينية بالعالم،في العال اوكأن هناك تقدم
ت المتحدة واالتحاد االوروبي وبعض الحكومات ، بسبب النفوذ القاطع للواليا، ولن تشكلإلسرائيل

 العربية المتواطئة مع إسرائيل في تشكيل المواقف الرسمية الفلسطينية. 

، ذات القيادة الفلسطينية، هو توحيد الخطاب BDSربما يكون أهم إنجاز لحركة المقاطعة العالمية 
الفلسطيني ككل في الوطن الحقوقي الفلسطيني أمام العالم ليشمل الحقوق األساسية للشعب 

 1948والشتات، بعد أن قّزمت اتفاقية أوسلو حقوق شعبنا، بل وحاولت حذف فلسطينيي أراضي 
 )حملة الجنسية اإلسرائيلية( من تعريف الشعب الفلسطيني. 

وكأهم شكل للتضامن  ،، كجزء من المقاومة الشعبية الفلسطينيةBDSلقد لعبت حركة المقاطعة 
، لدرجة باتت كافة المجاالت ًا في زيادة عزلة إسرائيل فيل شعبنا، دورًا حاسمالعالمي مع نضا

 إسرائيل تعتبر تأثير الحركة "تهديدًا وجوديًا" لنظامها االستعماري برمته.

استطالع الرأي العام العالمي السنوي  BDSمن مؤشرات هذا التأثير المتصاعد لحركة المقاطعة 
(GlobeScan الذي تجريه )BBC والذي أظهر في السنوات القليلة الماضية أن إسرائيل باتت ،
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هذا ينعكس بال أدنى شك،  ،أو رابعه أسوأ دول العالم سمعةً  ثتنافس كوريا الشمالية على موقع ثال
 تدريجيًا، على التجارة اإلسرائيلية مع العالم.

سرائيلي المتوقعة جّراء كما قّدرت دراسة لمؤسسة "راند" األمريكية لألبحاث خسائر االقتصاد اإل
دوالر في السنوات العشر القادمة،  مليار 56و 28بما يتراوح بين  BDSاستمرار حركة المقاطعة 

 وهذا تقدير محافظ، إذ إنه ال يأخذ بعين االعتبار الخسائر غير المباشرة لالقتصاد اإلسرائيلي.

باشرة" في االقتصاد اإلسرائيلي في أظهر تقرير لألمم المتحدة انخفاض "االستثمارات األجنبية الم
ان، بحسب أكاديمية إسرائيلية . والسببان الرئيس%46بنسبة  2013بالمقارنة مع العام  2014عام 

 شاركت في إعداد التقرير، هما العدوان على غزة وتنامي حركة المقاطعة.

/ات والناشطين/ات في إقناع العديد من الفنانين/ات واألكاديميين BDSلقد نجحت حركة المقاطعة 
في شتى المجاالت بمقاطعة إسرائيل، أو على االقل بعدم خرق معايير المقاطعة التي دعا إليها 

انتشارًا في الوطن  BDSوتحقق حركة المقاطعة  ،2005سطيني بغالبيته الساحقة منذ الشعب الفل
األردن،  BDSقت ، انطل2014فبعد المجزرة اإلسرائيلية األخيرة في غزة، صيف  ،العربي كذلك

 حملة "المخيمات تقاطع" في لبنان، مصر، وفي يوم األرض انطلقت BDSومنذ أسابيع انطلقت 
الكويت، كما توجد حركة مقاطعة  BDSالمغرب قد انطلقت قبل أعوام، وكذلك  BDSوكانت 

 شعبية مهمة في لبنان وغيرها. 

إلى  BDSشهدنا إنجازات نوعية تعكس وصول حركة المقاطعة  ،فقطفي األشهر القليلة الماضية 
فقد تبنى االتحاد الوطني للطلبة في بريطانيا )يمثل ماليين الطلبة(  ،التيار العام في الغرب

للمقاطعة، وألغت المغنية األمريكية الشهيرة لورين هيل عرضًا فنيًا في تل أبيب، ووقع أكثر من 
 نيا على تعهد بمقاطعة إسرائيل ثقافيًا. ألف فنان/ة وكاتب/ة في بريطا

وفي العامين األخيرين بدأنا نرى تأثيرًا اقتصاديًا متصاعدًا للحركة، فقد انسحبت شركة "فيوليا"، 
مثاًل، المتورطة في مشروع قطار يهدف إلى خدمة المستعمرات في القدس المحتلة، من السوق 
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والرات في عطاءات في أوروبا والواليات المتحدة اإلسرائيلية بالكامل بعد خسارتها مليارات الد
 والكويت بسبب هذا التواطؤ. 

األمنية، المتورطة في سجون االحتالل وحواجزه العسكرية ومستعمراته،  G4Sوكذلك خسرت شركة 
ا برئيس الشركة بالتعهد بعدم تجديد عقد الشركة مع ات وعقود في أنحاء العالم، مما حدعدة عطاء

اإلسرائيلية )حيث يتعرض األسرى الفلسطينيون، بمن فيهم النساء واألطفال،  مصلحة السجون 
 . 2017للتعذيب( عندما ينتهي في 

كما شهدنا في اآلونة األخيرة بعض الشركات األوروبية الضخمة في بريطانيا وفرنسا واسكندنافيا 
ها تنسحب من مشاريع تقاطع معارض إسرائيلية للسالح، وشركات ألمانية وهولندية وبلجيكية وغير 

تطبيقًا لقوانين هذه البلدان وتحت الضغط  1967إسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 الشعبي لحركة المقاطعة.

وكانت بعض أكبر صناديق االستثمار األوروبية واألمريكية )كصندوق تقاعد الكنيسة المشيخية، 
انتهاكات إسرائيل للقانون و  ،االحتالل متواطئة مع ا من بنوك وشركاتمثاًل( قد سحبت استثماراته

، استثماراتها من شركتي KLPشركة تأمين في النرويج،  أسابيع أكبركما سحبت منذ  ،الدولي
"هايدلبرغ" األلمانية و"سيمكس" المكسيكية لتورطهما في نهب إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية 

 .1967في األرض المحتلة عام 

دة جمعيات أكاديمية في الواليات المتحدة قد تبنت المقاطعة األكاديمية الشاملة إلسرائيل، وكانت ع
بينما تبنت عشرات مجالس الطلبة في الغرب مشاريع تدعو لسحب استثمارات الجامعات من 

 1الشركات المتورطة في االحتالل اإلسرائيلي. " 

نا مقتنعًا بتفوق كل وحسب، بحيث بات بعضولنا، ال أرضنا إن إسرائيل استعمرت عق بإعتقادي
وبأننا ولدنا لنبقى عبيدًا إلسرائيل. إن حركة المقاطعة تعمل على نشر ثقافة  ،شيء إسرائيلي

                                                 
"ناشتتط حقتتوق إنستتان وعضتتو مؤستتس فتتي حركتتة مقاطعتتة إستترائيل وستتحب الستتتثمارات منهتتا وفتترض  البرغــوثي،عمــر   1

 14/9/2015مقابلة    ،”(BDS) العقوبات عليها
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ومن  لها،ار الصهيوني المقاطعة كمقاومة، وفي صميم ذلك نسعى لتحرير عقولنا من االستعم
 ، وهذا مهم جدًا.سنان األجيال األكبر ن الجيل الجديد أكثر إقبااًل على المقاطعة مالحظ أالم

جد آية تنفيذية وقرار صارم من ال تو  المجال بأنهأحد الناشطين في هذا  خالد منصور فيما يرى 
 1 المطلوب.جل معاقبة المتاجرة ببضائع المستوطنات بالشكل أ

لى بحاجة إو ، والوعي عند المواطنينير السلوك لى تغيأننا بحاجة إ نرى نظري لذلك من وجهة    
لغاء اتفاقية باريس ،في السياسات االقتصادية يرلى تغيوبحاجة إ ،قرارات سياسية االستيراد من و  ،وا 
اإلنسان كأحد ناشطي حقوق  البرغوثي يرى عمرفيما  .بديل عن البضائع االسرائيليهكالدول القريبة 

طالق في حركة المقاطعة على اإللفلسطينيه أي دور للحكومة والسلطة الوطنيه ا" ال يوجد  أنه:
BDSالشيء الوحيد الذي  ة لها بأي جهة رسمية على اإلطالق،، فالحركة شعبية وأهلية ال صل

قامت به السلطة على صعيد المقاطعة هو سياسة مقاطعة منتجات المستعمرات، والتي أصبحت 
 قانونًا، ولكنه ال يطبق في معظم األحيان لغياب الرقابة أو اإلرادة.

لزيادة عزلة  ،ابل فالسلطة لم تقم بالحد األدنى، حتى المسموح به في إطار اتفاقية أوسلوفي المق
فالجهات الرسمية الفلسطينية لم تطالب دول العالم بفرض حظر  ،إسرائيل محليًا وعربيًا وعالمياً 

ية عسكري على إسرائيل، ولم تطالب بفرض حظر على استيراد منتجات الشركات اإلسرائيلية والعالم
المتورطة في االحتالل والمستعمرات، كما لم تطالب دول العالم بوقف اتفاقيات التجارة الحرة مع 

 .إسرائيل حتى تنهي احتاللها وتنصاع للقانون الدولي بالكامل

عالميًا، هي  BDSوتعتبر اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، والتي تقود حركة المقاطعة 
والنقابي واألهلي والنسوي  لفلسطيني، وتضم كل الطيف السياسيأوسع تحالف في المجتمع ا

 والمهني، كما تضم أطر تمثل تجمعات شعبنا الفلسطيني كافة.

ة، هي عضو مؤسس لحركة يسهيئة القوى الوطنية واإلسالمية، والتي تضم جميع األحزاب الرئو     
ن بعض األحزاب ال يزال غارقًا كما أ ،وت في التطبيق بين األحزابهناك تفاالمقاطعة. ولكن أيضًا 

                                                 
 مرجع سابق منصور،خالد   1
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، وبالتالي ال يساهم فعليًا في وتأثيرها BDSحركة المقاطعة  لشعارات وال يعي مدى أهميةفي ا
 ".عملها، بينما تعتبر إسرائيل الحركة تهديدًا "استراتيجيا

لغالبية غم توقيع ار  ،مجتمع المدني تجاه المقاطعةسات الهليه ومؤسلدور الذي تلعبه المنظمات األاو 
، إال أن هناك وائتالفاته BDSالمجتمع المدني الفلسطيني على نداء المقاطعة  الساحقة من أطر

فالقطاع النسوي  ت مقاطعة عينية ومؤثرة في قطاعها،في مدى تفعيل هذه األطر لحمال اكبير  اتفاوت
إلى ربما يكون األنشط، حيث استطاعت الحملة النسوية لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية الوصول 

 1. "كافة نواحي الضفة الغربية عدد كبير من العائالت في

جل المقاطعة وضع الصق مرئي طنية من أيجب علينا باعتبارنا حركات و  أنهنقترح لذلك      
 ،البديلتهلك لمراجعة نفسه لشراء لكي تلفت النظر لدى المس ،جميعهالية على البضائع اإلسرائي

رصدت إسرائيل مبالغ طائلة من فقد  ،وتكبدها خسائر ،ن حمالت المقاطعة مؤلمة إلسرائيلإ ثحي
 .مواجهة حركات المقاطعة في العالمجل أ

 ومطالبتة بالتعويضات ،االحتاللاألجنبية لمقاضاة قادة األوروبية و  إلى المحاكمعلينا أن نتوجه و 
حاملي الجنسيات األجنبية األمريكية أو  ةكافة، خاص ترتكب بحق الفلسطينين الجرائم التي عن

 2و االسبانية.البريطانية أ

من ألننا ال ، أو عن طريق مجلس األمام المحاكم الدوليةأسرائيل ل إن تساءمن غير المتوقع ألكن 
 ،وسعأ آفاق إستراتيجيةفتح كافة، و  السبل المتاحة تنفادساد من ، لكن ال بنتحدث عن السودان

 3.كافةالمعاهدات الدولية سرائيل دولة خارقة للمواثيق و ، لتذكير العالم بأن إسياسيةبأدوات قانونية و 

سرائيل موضع دول العالم الثالث من أنه من الفعلي والحقيقي أنه ال يمكن أن نضع إ لذلك نستنتج و 
ومن قبل المحاكم  ،وروبي على حد سواءحاسبة الدولية من قبل المجتمع األمريكي واألحيث الم

دولة االحتالل من  نه يتم التنصل دائما من، ألالدولية و الجنائيةأ أكانت العدل الدوليةسواء  لدوليةا
                                                 

 مرجع سابق البرغوثي،عمر  1
 رام هللا 12/9/2015 نقيب نقابة المحامين النظامين الفلسطينينمقابلة شخصية، حسين شبانه،  2
 13/9/2015هللا بتاريخ  م، راالضميرقانوني، مؤسسة  باحثهللا، مقابلة شخصية، مراد جاد  3
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تالل، حداعمة لال كأكثر دول ،يضاأ وربيةكيه وأمريأ مرتكبة بحق الفلسطينيين بمساعدةالجرائم ال
 ،ً حيانال ال عالقه للمجتمع الدولي بها أيجاد طرق لمقاومة االحتاللذلك يجب على الفلسطينيين إ

 التي تمر بها ظل األوضاع الراهنة الدولية لدولة االحتالل فقط في بةوعدم االعتماد على المحاس
 .الدول العربية

و لى منظمة دولية هنا أباالنضمام إ على مسألة قانونية بسيطة اليس قاصر صراع  الن حل إف لذلك
داة التنفيذ للقانون كون أل، نظرا وهذا الصراع تاريخي ضخم ال يمكن حله بالقانون الدولي ،هناك

ساس قانوني يتحكم به موازين القوى وليس على أو  ،منالذي يتحكم بها مجلس األو  ،الدولي ضعيفة
دارة التنفيذية حيث اإل ،موازين القوى  ساس، هو يقوم على أساس منطق القانون ، أو على أبحت

لى حل تؤدي إلى خلل في  التطبيق حتى نصل إو  ،للمنظومة الدولية متأثرة بالموازين الدولية
سياسي على  ن كأداة ضغطيتصب في مصلحة الفلسطيني BDSلى حركة التوجه إ ،وأن الصراع

 .منظومة الكيان المحتل

تأثير القوى تكون و  ،ال من خالل تأثير القوى ال يكون إية المنظومة الدولية وحل الصراعات الدول 
 االرض.و قوة جماهيرية على ، أمن خالل قوى إقليمية تدعم حقك القانوني

 منها فيد ستفيكلها أدوات ضغط ن BDSحركة  القانونية، أولكن ما نقوم به من إستخدام األدوات 
نجازات بتأثير محدود على الواقع ضغط لتحقيق إ ةأخرى، وأدا تحقيق إنجازات في تآزرها مع أمور 

 .ينيكما يراها أحد األكاديملحل الصراع 

أوراقنا  ونعيد ترتيب، صينيقليمي روسي لدينا مساندات دولية وحلف عالمي إن يكون أ لذلك يجب
 1التحالف.ستطيع بناء هذا الداخلية حتى نكون متماسكين داخليا لن

 رأظه ،القانونيةالفلسطيني بإعتماده بشكل أساسي على االستراتيجية  وهناك من يرى بأن التوجة
كون من يحاول االشتباك مع االحتالل يعتمد على  ،ضعف في األداء الفلسطيني في هذا الشأن

                                                 
جامعـة النجـاح،  13/10/2015 ، بتـاريخالنجاحالقانون، جامعة  محاضر بكليةمقابلة شخصية، مع د عبد اللطيف ربايعة،  1
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نما يجب أن يكون جزء من إستراتيجية أكبر ،والتوجه القانوني ال يخلق حلول ،التوجه القانوني ، وا 
من قبل ذهبنا إلى رأي إستشاري للجدار لم يخلق لنا  ،ية الدولية هذا ليس حلحتى لو توجهنا للجنائ

 1األرض.ولم يساهم في قيد أنملة بالحل على  ،حل

 ،بخصوص ما يجري الدكتور عبد الستار قاسم "  المحاضر في جامعة النجاح الوطنية بينما يرى 
ن نركز من الواقع الفلسطيني فبدل أ ا،هروبالمسالك الدولية المختلفةمم المتحدة و ورحالتنا إلى األ

 ،على إطعام نفسه اقادر  اقوي انكون شعب أن  جلحيح الوضع الداخلي الفلسطيني من أعلى تص
 ، وليستنجازات في الغالب رمزيةلى الخارج لتحقيق إإ هرب من ذلكن، على الدفاع عن نفسه اوقادر 

ذهبنا إلى قد ، فالعادي النسان الفلسطينينعكس على حياة اتو  ،الواقع الفلسطيني أي تعكس ،حقيقية
كيف و  ؟على الواقع الفلسطينيلى دولة غير عضو، فكيف انعكس ذلك مم المتحدة وحصلنا عاأل

هذا  لها، هللى الجنايات الدولية وانضممنا ذهبنا إ؟ و تغير واقعنا في الضفة الغربية وخارج فلسطين
 ؟ الجواب:مم المتحدة هل حصل تغيرالعلم في األرفعنا  ؟الواقع الفلسطيني تغير في هذا إلى أدى
عادة وا   ،على مواجهة التحديات مجتمع قادرلى بناء فنحن بحاجة إ ،لذلك هي قضايا رمزية ،ال

 .ترتيب وضعنا الداخلي

سنة من االحتالل  48وبعد أنه عيب مفمن ال ،م1967منذ عام أننا نقاطع إسرائيل ن المفروض م 
 :ربع درجاتالمقاومة أو  ،والمقاطعة هي أولى خطوات المقاومة ،االسرائيلةالبضاعة  مازلنا نستهلك

 ،حمل السالحوالرابعة  ،والثالثة الكلي ،المدني الجزئي والثانية العصيان ،ولى مقاطعة العدواأل
 2". مرحلة االحتجاج مازلنا فينحن و 

الدكتور نائل طه " أن انضمامنا  المحاضر في كلية القانون في جامعة النجاح الوطنيه بينما يرى 
بح ألنه يص ،لى المحكمة الجنائية الدولية هو للحد من الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطينيإ

 .مام هذه المحكمةأ نه يمكن مثولهمعنصر الخوف لدى االسرائيلين بأ

                                                 
 .19/10/2015، رام هللا، بتاريخ باحثة قانونية، معهد الحقوق، جامعة بير زيتمقابلة شخصية، ريما البطمة،  1
 13/10/2015، ، نابلسالوطنيةفي جامعة النجاح  محاضرقاسم، مقابلة مع د عبد الستار  2
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 السلطة على كثير من سف الشديد وقعتلكن لأل ،ن يكون هناك حماية دوليةوكذلك يجب أ
االتفاقية فيجب على السلطة قراءة  ،شكاليةخلق إحيان يوهذا في بعض األ ،دون تحفظاتاالتفاقيات 

بداء تحفظات إن دراستها قو  ،بتمعن  وجدت.بل التوقيع عليها وا 

على السلطة أن  ، وهذا يعني على سن التشريعات بما يتواءم مع القانون الدولي اإلتفاقيات تؤكدهذه 
، فاإلنضمام امؤسساتي امجتمع الفلسطيني باعتبارهرتقاء المجتمع وبالتاليا ،ر الدوليةين تتقيد بالمعايأ
جل تحسين أوضاع إلنهاء الصراع من أ يكون أداةالمعاهدات من المفروض أن لمواثيق و لى اإ

 .1" .سف هي مجرد ورقة سياسية تستخدمها السلطة الفلسطينية وقت ما تشاء، لكن لألينيالفلسطين

ال يوجد أي معيار لدى النخبة  الفلسطيني، لكنفي صنع القرار  كاديميون أن يشارك األترح بلذلك نق
 ،في تكوين القرار بالشكل القانوني السليم اختيار المستشارين للمساعدةالفلسطينية بخصوص 

ننا بحاجة  ،ااألغلب القرار مركزي ويكون على بشكل  اإلطار القانوني لالتفاقيات الدولية إلى فهموا 
ال يعرف والؤهم لمن؟ ن غربيين يمستشارين أوروبيبمحامين و  األحيان نستعينفي بعض و  أدق،

ستعانة الكفاءات فلسطينية قانونية يمكن انه يوجد هنالك ، ونعتقد أهذه القضايا مصيرية مستقبليةو 
 .لالستفادة من خبراتها في هذا المجالبها 

ضمن القانونيين والمحامين و  القضاةو  لى األكاديميينعشتمل أن ي لجان يجبوبالتالي تشكيل أي 
 .، حتى تتناول أي قضية بأبعادها المختلفةتنوع

من كل فئات المجتمع يجب أن يكون  للمواثيق الدوليةللجان الخاصة باالنضمام إن أي تشكيل 
القضائي دخال خبراء دوليين كمستشارين كون النظام ، مع إوأطيافهم المدني القانونيين والفنيين
 .الغربي يختلف عن نظامنا

 ليس شرطاً بأنه "  القانون في جامعة النجاح الوطنية في كلية مؤيد خطاب المحاضر ويرى الدكتور
المطلوب لتنفيذ اتفاق  وهذا ليس متطلبا داخليا فلسطينيا، ،اسرائيل محلين تقوم فلسطين بمحاسبة إأ

                                                 
 12/10/2015 ، نابلسالنجاحفي كلية القانون، جامعة  محاضرطه، مقابلة مع د نائل  1
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على نسانية و جرائم ضد اإلجريمة حرب أ ةقترف أياوما هو وجود محاكم داخلية تحاسب من ر 
 .أو تالحقهأرضنا 

المواضيع المتعلقة بالقضايا و  ،قانوني: سياسي و نلها شقا ،المحكمة الجنائية الدولية وانضمامنا لها
يقومون بعملية فمثال  ،و إيجابا على النتيجةضايا السياسية تؤثر أحيانا سلبا أن القشك بأ ال ،الدولية

 و عمالكان العمل دفاعا عن النفس أ ذاالسياسي سواء إ وبأساليب الضغطالتأثير بواسطة اإلعالم 
 1."اإرهابي

أن “عاصي الدكتور جوني  القانون في جامعة النجاح الوطنية المحاضر في كلية فيما يرى 
 سرائيل، والصراع مع إجالهذا المن في فنحن جديدو  1993بدأت بعام  وكلياتنا الحقوقية مؤسساتنا

 .لدينا إمكانيات أننا ليسلكن ليس معنى ذلك بأنه ليس لدينا مقدرة أو و  ،صراع جزء من الغرب

لم  تنضم التي و  ،كدولة غير عضوو صالحياتها سرائيل المحكمة الجنائية تجاه إ حدودأما 
 لمحكمةالنظام األساسي لفي  12فالمادة  ،1998ساسي لميثاق روما لعام م األو النظالالتفاقية أ

 اعالنأو دولة قدمت إ  ،دولة عضو جرائم ضد  رتكبواات على مواطنين لها صالحياتنص على أّن 
، الذين ساحل العاج وأوغندا في  2009، كما حدث في عام على الصالحية القانونية للمحكمة

توافق على أن ة الدول ،في مسألة معينةوطلبوا من المحكمة كإعالن مؤقت و  ،عالناتإ  قدموا
و ،أرتكبوا جرائم ضد االنسانيةاحكمة تمارس ضد مواطنين صالحية المو  ،السلطة القانونية للمحكمة

لكن في و  ،يين لدولة غير عضوذا ارتكبت على يد مواطن، إجرائم عدوانو جرائم حرب و اإلبادة أ
 .مثل دولتنا هذا مهم جداً ف إقليم دولة عضو

 ،ستراتيجية عسكرية إسرائيلية التي وضعها يهود باراكانضمام لميثاق روما يتعارض مع الكذلك او 
ن ستراتيجية عسكرية من الصعب أا ضحايا فهذهتحصد و  ،تضرب البنية التحتية ها باتتُص والتي ن  
تطيع نضمت لهذه االتفاقية فال نساإذا أنها  اإلسرائيلية رأت، فالقيادة العسكرية انسانيا إقانونتطبق 

 .ضد الضفة وغزةالقيام بعمليات عسكرية 
                                                 

 وعلى الصراعتبعات على النظام القانوني الداخلي  الدولية، والمحكمة الجنائيةمحاضرة بعنوان فلسطين  حطاب،د. مؤيد   1
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ق ع وتقرير للشاباكبتجربة مع تقرير غولدستون و  ،خيرةفي الفترة األو  النهج  اإلسرائيليون في و 
 مأفضل، ودع ويؤثروا من الداخل بصورة أن ينضمواالممكن  حيث من، استمروا فيهالذي  الخاطئ

 هموليس من مصلحتن ،ن تنضمسرائيل أن على إوتحدث بأ ،هارون باراكالمحكمة  الرأي رئيسهذا 
عليهم أن ينضموا نه من المفروض هذا يؤدي إلى عزلهم عن باقي العالم وأف ،الوقوف على الحياد

 1"االتفاقية.هذه  إلى

ننا على الكيان االسرائيلي أن ينضم إلى ميثاق روما كون أ ابح مفترضصبأنه أ نستخلص مما ذكر 
سرائيلي تحت المسؤولية القانونية من قبل ، فذلك يضع الكيان اإلعلى ميثاق روما دولة موقعة

يضعها في االنضمام تجهت نحو االنضمام ألن عدم ا، فالرؤيا اإلسرائيلية محكمة الجنايات الدولية
محكمة الجنايات الدولية في حال  لةخرى لن يحميها من مساء، ومن ناحية أعزلة دولية من ناحية

وهذا ما حققه الوعي القانوني الفلسطيني بعد سنوات صراع  ،رتكابها مجازر ضد الشعب الفلسطينيا
لى محكمة الجنايات ن توجهنا لغاية هذه اللحظة إ، على الرغم من أطويلة مع الكيان الصهيوني

لى ضمام إنالل هذا ما سيدفعه لربما، و لكن فعليًا يخشاه الكيان الصهيوني ،الدولية لم ينتج واقعياً 
 . ميثاق روما

، لى االختصاص الوطنياللجوء إمن خالل  اسة القانونية للقيادة الفلسطينيةبالسيفيما يتعلق أما 
لى محكمة وأال يقتصر ذلك على اللجوء إ ،غيرها في أوروباخرى مثل بريطانيا و دول أ واللجوء إلى

 نايات.الج

سية وهي مشكلة أمامنا مشكلة أسا الدولية كانتالجنائية مام المحكمة أ تقديم الطلبتم وعندما 
 ارهالموضوع أث احكومتين، هذ مع وجودالقانون الفلسطيني في قطاع غزة  وآليات تطبيق ،االنفصال

القانون الفلسطيني على قطاع نه كيف ستقومون بتطبيق ، بأالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

                                                 
محاضرة بعنوان فلسطين و المحكمة الجنائية الدوليتة , تبعتات علتى النظتام القتانوني التداخلي و علتى  ،د. جوني عاصي  1

 المعهد الكوري , جامعة النجاح 29/10/2015بتاريخ  الصراع الفلسطيني السرائيلي
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ولكنها بالمتابعة، هناك رغبة من القيادة و  ،حكومة التوافق مع وجود اآلن تغيرت ولكن النظرة غزة؟
 1"هؤالء.ال يتم االستفادة من  نوالخبراء، لكولدينا القانونيون  ،باألمور السياسية تصطدم

على مسمى  أنه حصلناالدكتور محمد شاللدة "  المحاضر في كلية القانون في جامعة القدس ويرى 
 ،نعم ؟فهل تطور ذلك في المركز القانوني ،تحت االحتاللشخاص القانون الدولي كشخص من أ

و  ،معاهدةاتفاقية و  40المعاهدات الدولية بأكثر من  لى العديد منامنا إنضماوالدليل على ذلك 
و بروتوكوالتها، والنظام األساسي لمحكمة الجنايات الدولية  1949ربعة لعام اتفاقيات جنيف األ

 ترتبت علينا و بالتالي  ،صبح  لنا حق االنضمام لهاحيث أ ،سانضافة التفاقيات حقوق االنباإل
عدم انضمامنا لهذه االتفاقيات في   السببو  ،دولة فلسطين مجموعة من االلتزامات الداخلية والدولية

ينا  أيضا التزامات قانونية ترتب علمنا للمحكمة انضما، فمجرد دولة، كون فلسطين ليست من قبل
 2".ساسي للمحكمة الجنائيةام األلنظريعات  الفلسطينية لمة التشءمواهمها أ 

، أو قضية نتعامل فلسطينيا مع قضية االستحقاقات الدولية من وجهة نظري نستنتج فعليا بأنناو 
سرائيلين في معركة النضال الفلسطيني ضد اإل ،دوات القانون الدوليتفعيل  القانون الدولي وأ

جل ين، أو الجانب الدولي من أيسرائيلالة من الضغط على اإلح و بمنطق عمل، أبمنطق ردة الفعل
استراتيجية بقدر  ن األدوات القانونية الدولية بالنسبة لنا ليست، معنى ذلك أتحقيق مكاسب سياسية

، ولكن ال أتفهم دوات الضغط السياسي النضالية الكفاحية، وأنا أتفهم أدوات الضغطماهي أداة من أ
القانون الدولي هو جزء من المنظومة القانونية  ،دوات ضغطالفلسطينية تشكل أالحقوق ن وال أقتنع أ

تكون خاضعة  اليجب أو ، والحقوق ال تتجزأ ،لحقوق تنتصرلو  ،لى الضحاياإصر تالعامة التي تن
القضية الفلسطينية ، و البعد الحقوقيما البعد القانوني، و ، ألها بعد سياسي وضاتالمفاف ،للمفاوضات

من   شياء تقول، و كل هذه األال تخضع للمساومةيجب أ ،قضية سياسية حقوقية ال أصلها قضية

                                                 
النظتتام القتتانوني التتداخلي و علتتى محاضتترة بعنتتوان فلستتطين و المحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة , تبعتتات علتتى  خشــان،د. علــي  1

 المعهد الكوري , جامعة النجاح 29/10/2015 الصراع الفلسطيني السرائيلي بتاريخ
 وعلى الصتراعتبعات على النظام القانوني الداخلي  الدولية، والمحكمة الجنائيةمحاضرة بعنوان فلسطين  شاللدة،د.محمد   2

 جامعة النجاح الكوري،المعهد  29/10/2015 الفلسطيني السرائيلي بتاريخ
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في ه دواتفي استخدام القانون الدولي وأ ايقيحق لدينا خلالن أ خالل هذه المشاهدة لهذه المحاور
 .العملية النضالية الفلسطينية

يجب أن يكون هناك نه بأ"  :الدكتور معتز قفيشه عميد كلية القانون في جامعة الخليل ويرى 
أي بتعديل النظام الداخلي فيما  ،روما للجنائية الدوليةخلية لكي تكون متوافقة مع ميثاق جراءات داإ

ومية التنفيذية والقضائية والنيابة العامة والمتعلقة بالشرطة باالجهزة الحكو  ،يتعلق بالتشريعات
ن المحكمة الجنائية على أتي تنص وال ،من ميثاق روما 17المادة   نعارضال حتى  ،السجون و 
ن ، وأو العكس النظام القضائي المحلي مكمل  للدولي، أجدت  لتكمل النظام القضائي المحليو 

لكل  ، أو غير قادرة على مالحقة كل المجرميندولة طرف في المعاهدة 123ل االمحكمة تخص 
راده وأن الدول التي ليس لديها إ ،المالحقةن تقوم بعملية أفلزاما على دول األطراف  ،دول االطراف

كون لها حكمة الجنائية الدولية يهذه الحالة المي ف ،و غير قادرة على مالحقة المجرمينأسياسية، 
بمتطلبات  عنىهل النظام القانوني المحلي يُ و  ؟قادرة؟ و فهل فلسطين راغبة سياسيا ،ختصاصا

عدة  ثوبالية، حدقديمة  العقوبات النافذةين انو كون ق ،المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين
جنائية التشريعات الوالقوانين و  ،يعتبر انتهاكه جريمة دولية االنسان الذيتطورات في قانون حقوق 

غير قادرة على تنفيذ متطلبات المحكمة و  ،ميثاق روما سطين موجودة منذ فترة طويلة قبلي فلف
؟ فما الذي ينبغي فعله في فلسطين ،جرائم حرب كبوارتا اأحكام تعاقب أشخاص وال يوجد ،الجنائية

 املحقونه كوأرفقه ميثاق روما هناك من ضم  ،ربعة أنواع من التشريعاتفي دول العالم هناك أ
خرى مثل المانيا والسويد هناك دول أ فريقيا ودول االنجلوسكسونية،وجنوب القانونه ككندا ونيوزلندا 

النظام ا تحدث عن القانون و مختصر  االدول االسكندنافية وضعت قانون وبشكل عام ،الدنماركو 
 ائم المنصوص عليها في ميثاق روما.يعاقب على الجر  الذي المحلي

 ،القانون المحلي في قانون العقوباتدخال تعديالت على وكوريا تم إسويسرا  أخرى مثلهناك دول 
من  ن يكون لدينا شيئا، يجب أقانون العقوباتتم ادخال تعديالت في إسبانيا وفرنسا و  ومنها كذلك
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لى لم نحل اانيننا، و ننا لغاية هذه اللحظة لم تعدل قو ، حيث أهذا القبيل حتى لو بتعديل بالقوانين
 1الئحة تحقق هذا الموضوع." ةن لم تصدر أيوحتى اآل ا،جديد اصدر قانونولم ن ،ميثاق روما

نها في نهاية المطاف ، أليجابيةللقيادة الفلسطينية خطوة إانونية تعتبر السياسة الخارجية الق فيما
عليها و  ،من الحقوق صبح لديها مجموعة ، وأحصلت فلسطين على وضع دولي في األمم المتحدة

 االلتفات بمحورية، ويجبالتالي القضايا القانونية و  ،مجموعة من االلتزامات الدولية ذات العالقة
 2 .كثر كونها قضايا مصيريةليها أإ

ي قد تدوات الحد األدوات القانونية أواستخدام األ ،السياسة الخارجية القانونية أننستخلص لذلك و 
الجانب القانوني ن وأ العبرية، الدولة ، وتزعججيدإذا ما إستخدمت بشكل  حل الصراع علىتساعد 

دولة فوق ن إسرائيل هي قنع العالم بأن ن، وأنطوعه لصالحنا ويمكن أن، يمكن االستفادة منه
 .القانون 

على  ،لى تدعيم وفهم عميقلكن بالمحتوى مازلنا بحاجة إو  القانون الدولي لدى القيادة جيد، فتناول
بالقانون الدولي وتطبيق قواعده أساسا  قانونية تعنيم مؤسسات ين الذين لديهيسرائيلخالف اإل

 .فقط اتهملمصلحة ادعاء

منتج بإبراز  قانونية ُتعنىمؤسسة  ةيأال يوجد حتى هذه اللحظة و الشديد  فلسطين لألسفما في أ
 ،لى تدعيم هذه الخطوةأننا بحاجة إ إذ ،القيادة الفلسطينيةكي تستعين به  ،قانوني بحثي أكاديمي

 .يين ودوليينن محليباالعتماد على مؤسسات قانونية مع وجود خبراء قانوني

دوات القانونية فيما يتعلق بالصراع مع ية باستخدام األاضح للقيادة الفلسطينية الحالوهناك توجه و 
فشل الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي و  ،المسار التفاوضي: فشل همهاأ  إسرائيل لعدة أسباب

 .إسرائيل أصبحت دولة فوق القانون  ن، وألعلى إسرائيل

                                                 
 وعلتى الصتراعتبعات على النظام القتانوني التداخلي  الدولية، والمحكمة الجنائيةمحاضرة بعنوان فلسطين  قفيشـة،د. معتز  1

 جامعة النجاح الكوري،المعهد  29/10/2015 الفلسطيني السرائيلي بتاريخ
 ، جنين.10/10/2015، المريكيةمحاضر في كلية القانون الجامعة مقابلة مع د. رزق سمودي،  2
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ربما  ،نضجا حتى اآللتوجه الفلسطيني باستخدام هذه األدوات القانونية ليس نان اأ همبعضويرى 
ة ضغط ، هي أدا دواتنها تعتقد بأن استخدام هذه األو ربما أل، أن الرؤية السياسية ليست واضحةأل

يتنازل عن بعض القضايا  أنو  ،طاولة المفاوضاتن يرجع المفاوض اإلسرائيلي إلى من أجل أ
 .ينلصالح الفلسطيني

و لمحكمة ، أمثال لمحكمة الجنايات الدوليةال يوجد إرادة سياسية واضحة لدى القيادة بالذهاب 
على المجتمع أو  ،ضغط على إسرائيلونها للالقانونية كتوجه لهذه األدوات العدل الدولية كونه هذا ال

لى ، حتى تخرج بنتائج  جيدة بحاجة إطاولة المفاوضات لىإ،للرجوع الدولي للضغط على إسرائيل
سياسية واضحة على مستوى فال توجد رؤية  ،ناءستثادون ع فلسطيني من جميع الفصائل إجما

هي حركة لها أهداف ف BDSحركة ، أما يضا فيما يتعلق بهذا الخيار القانوني الدوليالفصائل أ
الرسمي  لكن لألسف التعاطي الفلسطيني ،سرائيليالممكن أن تؤثر على الجانب اإلمن واضحة و 

 1.وال يوجد تناغم بينهما،يضاأمن الفصائل و  ،للقيادة الفلسطينية معها غير واضح

السلطة ن محاوالت : " أعميد كلية الحقوق في جامعة بير زيت ،ويرى الدكتور ياسر العموري 
حد الحقوق النضالية تمثل أ ،يل القضية الفلسطينيةتدو الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية 

ن آليات القانون الدولي بمحاكمة ا مما توفره لنو  ،دوات القانون الدولي، وهي استخدام أالمشروعة
ن ، مع ذلك باعتقادي أبحق الشعب الفلسطيني و مساءلتهاعن انتهاكاتهاأ راجعتها،أو مإسرائيل 

لى الساحة الدولية فيها في مسألة نقل القضية الفلسطينية إو  ،السياسة الفلسطينية في مسألة التدويل
نما هو  ،طنيةاستراتيجية قانونية و تعتمد على  التي من وجهة نظري الو  ،العديد من نقاط الضعف ي ا 

 ،بشكل مجتزأو  ،و نتيجة التعامل مع القضية القانونية، أنتيجة ردة الفعل محاوالت في الغالب تأتي 
منظمة  قانونية دولية يتم تبنيها من ستراتيجيةا، ما نحتاجه فلسطينيا هو وجود أي ليست متكاملة
خصية القانونية الدولية التي تمتلك الشو هلية القانونية التي تعتبر صاحبة األ ،التحرير الفلسطينية

التعامل حسب و  ،السلطة الفلسطينية تحرر وليس منكحركة و كشخص من أشخاص القانون الدولي 
لى هذا يؤدي إو  ،استراتيجية قانونية فلسطينيةوجود تقر لخرى نحن نفوبكلمات أ ،احتياجات التفاوض

                                                 
 10/10/2015، جنين،كلية األدب، الجامعة المريكية عميدعودة، مقابلة مع د.  ايمن  1
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مسألة تدويل القضية الفلسطينية من خالل المساعي الفلسطينية المتمثلة في االنضمام التعامل مع 
و الوكاالت المتخصصة  بشكل ، ألى بعض المنظمات الدولية، واالنضمام إللمعاهدات الدولية

حددنا كذلك تبعات هذا و  ،لوياتنا لالنضمامجية وطنية لحددنا أو بمعنى لو كان  لدينا استراتي ،مجتزأ
 ؟ستحقاقات قانونيةا، هل نحن قمنا باالنضمام للمعاهدات الدولية يوجد له استحقاقاتف نضمام،اال
حصول فلسطين على صفة الدولة  دبسيط، فبع، لسبب عتقادي الا؟ بماليةو حتى أ ؟و سياسيةأ

وقمنا ، كونها أصبحت دولة ،تستطيع االنضمام للمعاهدات الدولية ،2012نوفمبر  29المراقب في 
؟ نضمامالا معاهدة قبل 44هل نحن درسنا  :السؤال المطروح تقريبا، معاهدة 44لى إ باالنضمام

، وال اء أي تحفظنضممنا إلى هذه المعاهدات دون إبدا ااالعتقاد، أننهذا  ، وما يبرهنال :عتقادياب
لتي ال د االدول تقوم بإبداء تحفظات على بعض المواعندما تنضم  ،عتقد بأن الدول تقوم بهذاأ 

بيعة الحياة طو  ،حتياجات االجتماعيةمع اال، أو ال تنسجم طبيعة النظام القانوني من جانبتنسجم و 
ات ن هناك تبععض المواد يستدعي التحفظ عليها ألنها في ب، أو أخراالجتماعية من جانب آ

 .قانونية ال تستطيع اإليفاء بها

موازية ستراتيجية فهناك ا،أيضا يةفي االستراتيجكذلك هناك نقطة أخرى تتمثل في خلل و 
 ،السلطة على المنظمة فهناك تغول من ،ممارسة السلطة مع المنظمة وهي: ،السياسيةلالستراتيجية 

جهزة ، وهي جهاز من أجهزة السلطة التي تمثل ككل السلطةفوزارة الخارجية هي جهاز من أ
و البعثات  الدبلوماسية  ،الدبلوماسينه يوجد لدينا خلل حقيقي في التمثيل ، معنى ذلك بأالمنظمة

أي المعاهدات واالتفاقيات  ،هي من أهم المؤسسات الوطنية للتعامل مع االستحقاقات الدولية
كارثة لى القول بوجود خلل حقيقي يؤدي إ هذا ،تطبيق القانون الدولي  الذي له عالقة بفلسطينو 

نما ، وا  الشخصية القانونيةحبة األهلية و وهي صا ،منظمة التحريرلضعاف إ هفي قانونية في العمل،
 .ة مكانها بشكل غير قانوني وغير رسميوضع السلط

عبارة في القرار تقول  ا، لوجدن2012نوفمبر  29ن الجمعية العامة ولو رجعنا للقرار الصادر ع
، قانونيةلو لم تكن هذه العبارة لكان لدينا كارثة ف ،دون المساس بالمركز القانوني لمنظمة التحرير

تحقيق الشخصية القانونية إلى حين هلية و هذه العبارة تثبت أن المنظمة هي صاحبة األ ولكن وجود
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، الدولة الفعلية ، أقصد:وقيام الدولة، وهي التحرير ،جلهات من أالمنظمة لألهداف التي أنشئ
 1". ليست الدولة ذات البعد السياسي.و 

، ن تسلكه القيادة من فترة سابقةمن المفروض أ ية، كانالدولالمواثيق االنضمام للمعاهدات و ن إ
ن نستعملها بوجه دوات التي نستطيع أاألأنجح  هي ،الدبلوماسيةن النواحي القانونية و حيث أ

العتراض على االحتالل بكل أشكاله هي بداء اا  كذلك المقاومة الشعبية، و  ،ضد هذا العدوحضاري 
 2القوانين.عة حسب و مشر 

لكن بحاجة إلى تعزيزها لكي تخدم  ،للمواثيق الدولية يعتبر من اآلليات الكفاحيةوأن االنضمام 
وبحاجة الى فلسطنة القوانين جميعها وموائمتها مع المواثيق الدولية لكي تنسجم  ،األهداف الوطنية

 3الدولية.مع عضويتنا في المواثيق والمعاهدات 

ًا، لكن يجب أن يبنى على فهم السياسي يعتبر خيار لى جانب االتجاه أن االتجاه القانوني إكما 
وجه إلى ت، لها آثار سلبية كذلك الثار االيجابية التي علينا بالضرورة، كما لآلثار القانون معمق آل

و استعمال التقنيات الدولية لمحكمة الجنايات تطبيق القانون أانطالقا من طلب المحافل الدولية 
فالدولة  ،هذا بطبيعة الحال التوجه خيار سياسي أدواته قانونية ،ليةو محكمة العدل الدو ، أالدولية

أن تتحمل لذلك عليك  ،طار القانون و سنذهب في إ ،ءتقول بأننا على استعداد لتحمل كل شي
؟ هل هل هي سياسة مدروسة ؟لكن هل هو مدروس ،خيار ،هذا ثار القانونية المترتبة على ذلكاآل
أن هذا التوجه يجب أن يعكس أو أتخيل   ؟هي متأخرة وقتها أمهل هو  ؟كافية طنيةاستشارة و  تتم
و بالقانون الدولي أتحرك نونحن  ،ااستراتيجي ان يكون خيار أ لكن يجب، ن يكون مجرد ردة فعلأ
خطوات  وليس لدينا ،ليست استراتيجيةو  ،سياسة التوجه للعمل في القانون هي فقط ردود أفعالب

 وكلما تراجعت، هاسرائيل بد إونهد ،علينا نستخدم هذه األدواتئيل سراإفكلما ضغطت  ،دائمة
 .طار التعامل مع القانون في إ اهذا التوجه ليس محمودو  ،سرائيل نتراجعإ

                                                 
 جامعة بير زيت  – 19/10/2015 ، بتاريخزيتكلية الحقوق في جامعة بير  عميدالعموري، مقابلة مع د.  ياسر   1
 طوباس.في قرية العقبة،  26/10/2015مقابلة مع د. سميح العبد بتاريخ  2
 .7/12/2016هللا، بتاريخ  م، راوالديمقراطيةالمركز الفلسطيني لقضايا السالم  رمديمعلم، مقابلة شخصية، مع د.ناصيف  3
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فرسم سياسة  ،فق القانون الذي ينقصنان نسير و لدينا منطق قانوني قوي فيجب أ دام نحن ماو 
ب كذلك لمحكمة ن نذهيجب أو يترتب عليها مسؤولية أيضا، المحكمة الجنائية  جزائية باتجاهقانونية 

 المدنية.جل المسائل العدل الدولية من أ

ن االتجاه القانوني أمع العلم  ،نيخصائيمشاورات ألاستراتيجية وطنية و وكذلك يجب أن يكون لدينا
نما أ ،ليس أداة كاملة لحل الصراع  .ثار سلبيةها آكون لربما ي  و  ،حد األدواتوا 

درس كل االتفاقيات من ن تُ أ لذلك يجب، كثير من االتفاقيات تتعارض مع الرؤى الفلسطينية هناك
 1ين يقبل خبراء بما يفيد مصلحة الفلسطين

الذهاب للمؤسسات الدولية وخصوصا  نأ، سرائيلي السابقبركه عضو الكنيست اإل محمدويرى 
سرائيل األمر الذي تخشاه إ سطيني،في النضال الفل مواطن القوةحد عد أيُ  محكمة الجنايات الدولية

، وفي قمة الهرم سرائيليينرق للسياسيين اإلالذي يشكل مصدر قلق وأ ع المقاطعةلموضو  باإلضافة
داء الفلسطيني ، فاألفريقياالحاكم خوفا من أن تتدحرج كرة الثلج هذه إلى ما كانت عليه جنوب أ

 2.كثيراً سرائيلي يحرج الخطاب اإل

ن ، وأرضانضمام فلسطين لالتفاقيات الدولية لن تغير حقيقة ما يجري على األن أرى الباحث وي
، لذلك كان يجب دراسة كثر من الحقوق من االلتزامات أ بعض االتفاقيات يفرض على كاهلنا مزيداً 

، علينا عليها لمعرفة االلتزامات المترتبةكبر والتأني قبل التوقيع بشكل أ اتفاقيه على حدةكل 
ن ت هناك من االتفاقيات التي يمكن ألكن في نفس الوق ،ننا ما زلنا تحت االحتاللوخصوصا بأ

تفاقيات ضمن خطة ن يكون االنضمام لال، لكن يجب أليهامجرد االنضمام إل دوله العبريةتزعج ال
مع دعم كامل  ،ضمن تحالف رسمي مع المجتمع المدنيسس مبنية على أجامعة استراتيجية 

ًا عليها ضاغط اً وتشكل عنصر  ،سرائيلالتي تهابها إ bdsمؤسسات المجتمع المدني وحركة ل
 ن خطابها كولنيالي.خصوصا أ

                                                 
 .8/12/2015 ، بتاريخهللارام محاضر في جامعة القدس، . جهاد الكسواني، شخصية، دمقابلة   1
 .2/2016/ 23 بتاريخ نابلس، – جامعة النجاح السابق،عضو الكنيست السرائيلي  بركة، شخصية، محمدمقابلة  2
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 الفصل الثالث

 الدوليالتوجه الواقعي الفلسطيني في القانون 

أن تعني  :السلطة الواقعية ،القانون الدولي بخصوص الموقف الواقعيالك أكثر من موقف في نه
فالسلطة الفلسطينيه طرف  ،والضعيف يتحمل ما استطاع ،ن يعمل ما يشاءيستطيع أالقوي 
نه ضمن عملية قفها من القانون الدولي على أعتبار مو ا ، ومن هذا المنطلق هل يمكن ضعيف

، تجاه المؤسسات الدولية لتعزيز مقترحاتها بالمفاوضاتن موقفها ها؟ بمعنى أو خارج؟ أالمفاوضات
 لى القانون الدولي، واللجوء إة ال تخدم مصالحهاالمفاوضات واعتبار أن القو عن  الخروج كلياً  امأ

 ،القانون وسيلة للضعيف ،سرائيلية لعملية المفاوضاتهو تبني موقف خارجي للمقاربة األمريكية اإل
 بالمفاوضات.حتى يتجاوز الضعف الموجود فيه  ويستخدم القانون 

بقبول المقاربة االمريكية للصراع وا عتبار أن القانون الدولي وهل واقعية الطرف الفلسطيني تتمثل 
مجرد أداة لتقديم مطالب فلسطينية ضمن المفاوضات، هذا ما يمكن أن نراه مع مواقف تؤكد أن 
القانون الدولي ال يمكن أن يحل الصراع لوحده، بالطبع القانون الدولي يتطلب تعبئة سياسية 

لكن قول ذلك هو للتأكيد على موازين القوى ليست لصالحنا، وعلى صعوبة عدم قبول  ،وشعبية
وهل فعال ال يوجد خروج من المقاربة االمريكية النه ال يوجد  ،المفاوضات كإطار لحل الصراع

 خروج من اوسلو؟ .

بتطبيق  أي يلزمه ،خر بتطبيقه بعالقات القوةإن تطبيق القانون الدولي يجب أن يجبر الطرف اآل
نت بيق القانون الدولي وأطنك غير قادر على تي تتعلق بالقانون االنساني وبما أاالتفاقيات الت

 .لى المجتمع الدولي، فبالضرورة أن تلجأ إضعيف

 ومهيمنة بسببن الواليات المتحدة ستبقى مسيطرة ، هناك من يرى بأفي ظل النظام الدولي الواقعي
معلومات ، و لديها تقنيات، و نفقاتها الدفاعية كبيرة جداً و  ،حول العالم اويمكن توزيعه ،قوتها العسكرية

ولديها  ،الصين بالرغم من منافستها االقتصادية لهااقتصاد اليابان و اقتصادها أقوى من و  ،كبيرة جداً 
 .دون منافسة ثقافية ونشاطات حقوق إنسان يمنهديمقراطية و  نماذج
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 وأن البرازيل، في القضايا العالمية اعشرون يمارس نفوذا متزايدواللسبع ا ن االتحاد األوروبي بدولهأو 
 ننسبي، وأن الواليات المتحدة في تراجع أو  ،في اللغة االقتصادية الهند حققت تقدما مثيراً والصين و 

الواليات المتحدة  وأن سكان، مزاعم التعذيبيين المشتبه بهم و رهابقوتها الناعمة عانت من تسليم اإل
 .المسيطرةكونهم الدولة المهيمنة و  ،وا راغبين بتحمل تكاليف النظام الدوليلم يعود

 ،و تغيرات خارجية المنشأ، أمن هنا توزع القوى و  ،ما بتغيرات القوى الالعبة، إنظمة الدولية تتغيراأل
عالقة القوة النسبية  ، ونتج عن هذه التغيراتهذا ما يعترف به الواقعيون  ،أي من خارج النظام تنبثق

مسؤولة عن هذه التغيرات الحرب تكون  وعادةً  ،ساسية، أو في عدد القوى الالعبة األبين تلك القوى 
 .1ساسية في عالقات القوةاأل

كثر من تطوير األسلحة النووية واستخدامها وجي أي تأثير على النظام الدولي أالتكنوللم يكن للتغير 
 2.وهي دفعت لتغير قواعد اللعبة ،نيالمدنيبين المقاتلين و  ظرا لعدم تميزهان ،في الحرب

حل الدولتين ، و ن حل الدولة الواحدةلورنس من ناحية واقعية بأهنري  المؤر  الفرنسي فيما يرى 
، لكنه مستحيل نظرا لضيق ما احلها االنفصال يومو  ،تفاعل مشترك للشعبين مستحيالن، فهناك

، كون الناس بحاجة إلى ثنائية القومية الدولة الواحدةلى حل لذلك ال يمكن العودة إ ،مساحة األرض
دارة عامة ، مع إما الحل فهو نظام بدولتين، أالنشيد والعلم الوطنيينو  ،عن هويتهم الوطنيةتعبير 

 .هذا الحل بعيد المنال شيئا فشيئاصبح ، ومع ذلك أالشبكاتمشتركة بالموارد و 

، كونهم يريدون سرائيلي بالمحافظة على المقدسات بالوضع الراهنلتزام اإلالة باكذلك ال يوجد ثق
ق بين الطرفين قد يخفف تفاأنه في حال التوصل إلى إ الواقع، معمر تقسيمه عن طريق األ

 .خرى في المنطقةالحروب األ

 

  

                                                 
الفـرق للطباعـة  دارالدوليتة مبتأداء العالقتات  حضتور،ترجمتة حستام التدين  تفت، –اريغوين  م.ايفان  –منغست  أ.كارين  1

 وما بعدها. 154ص  2013سوريا ,  والنشر والتوزيع دمشق
 156، ص المرجع السابقاريغوين،  م.ايفان  –منغست  أ.كارين  2



105 

وهي واقعة  ،التمويل الخارجي، بفعل االجتماعية: إلدارة الحياة اليومية االقتصادية و ما السلطة فهيأ
 .1لى اتفاق سياسيغير قادرة على التوصل إو  ،في معضلة غير قابلة للحل

من وجهة نظره، بأنه ال يعتبر  الفيس بوكفي  في تصريح لنتنياهو من الناحية الواقعية على حسابه
وروبي من جهة أخرى بموقف االتحاد األ فيما يرحب الرئيس ابو مازن  ،ستمرار المستوطنات إرهاباا

 2وروبي بدولة فلسطين.عها وباعتراف برلمان االتحاد األبخصوص قضية المستوطنات ووسم بضائ

هل أن واقعية الطرف الفلسطيني بالتركيز على معايير قوة مثل الديمغرافيا   ،لكن من وجهة نظري 
نتوجه الى يهود الشرق على أساس  ،مثل االقتصاد مثل مصادر عسكرية أو حتى مصادر عسكرية

لكن  ،بالفعل الطرف الفلسطيني ليس  ضعيف من ناحية ثقافية أو ديمغرافية،أننا ثقافيا عرب
على العالقات الدولية منذ الحرب  هيمنوا نواقعييال علما بأن ،ضعيف من ناحية إقتصادية وعسكرية

ن ،وا  نه عالم فوضوي السياسي الدولي على أكانت مقاربتهم تنظر إلى العالم و  ،العالمية الثانية
طاره يقعان في مركز فكرة الفوضويةطبيعة التفتت السياسي و  فحينما تكون الدول قوية يكون  ،ا 

قل حينما تكون ضعيفة يكون اإلطار أو ،و يقدم قاعدة صلبة للعالقات بين الدول ،اإلطار واضحاً 
والصراع بين  ،ن الفوضوية تشجع  التنافسون أ،ويرى الواقعيقل صالبةالعالقات الدولية أو  ،وضوحا
فتكون  ،حتى حينما تتقاسم هذه الدول المصالح نفسها  ،تقف ضد إرادتها في التعاون و  ،األمم

ومحافظة الفوضوية هي القوة الرئيسة التي تشكل حوافز الدول  ،رؤيتها للمنظومة الدولية متشائمة
مستعدة من و األفعال مهتمة بالسلطة وباألفز و وافي الدولة الفوضوية تكون تلك الحوأفعالها، 

ن أل ،،حتى حينما تكون مصالحها مشتركةوغالبا ما  تفشل محاولتها في التعاون  ،التنافسو  ،للصراع
 3.رة على تأمين التعاون بين الدولالمؤسسات الدولية غير قاد

 ،قوى ي مجال يهيمن عليه األنكفاء فال، أما الدول الضعيفة فعليها االسلطات القوية تقوم بدور رئيس
 قوى.، أو عبر تحالفها مع األمن خالل عزل نفسها

                                                 
 , عن مجلة اكسبرس الفرنسية 14ص  7126عدد  14/11/2015جريدة األيام  1
 .1ص 7126عدد  14/11/2015جريدة األيام  2
اتحـاد الكتـاب العـرب،  ، منشـوراتترجمتهلمقتداد، سلستلة د.قاستم ا ةوالتطبيق، ترجمتالسياسة الدولية النظرية اليس الندو،  3

 . 13، ص 2008دمشق، 
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تنعكس رات القياده وهل قرا ،التوجه الواقعي الفلسطيني للقانون الدوليسوف نرى في هذا الفصل 
هل كان لديها ايمان و  ؟القوة ئعدم تكاف ضمنو ضمن الموقف الواقعي في الخطاب القانوني 

؟ وكيف تعاطت مع هذه ضمن مصلحة معينة داةر الواقع واستخدامها لهذه األيتغي جلبالقانون من أ
 ؟المصلحة

 الدولي.ول: التوجه الواقعي للقانون المبحث ال 

 ةم لزيادن الدول تسعى بشكل دائبأوهي ، وتنطلق منها هذه الفرضيةمدرسة الواقعية تؤكد هذه ال
 ،نركان رئيسيتحدث عن عناصر وأ  وأكثر من تكلم عن هذا هانزموركنث ، وأن م نوتعزيزها قوتها

و تتحد في  ،ن المصلحة تأتي من منطلق القوة، وأفي جوهر السياسة الدولية ،القوةهما المصلحة و 
ية الفطرية وهي وسيلة لتحقيق الرغبات النفس ،عن القوة مرتبط بطبيعة االنسانبحث ن ال، وا  إطارها

، وأن سلوك الدول متالك القوةا، لذلك يسعى إلى منةسان بأن البيئة التي حوله غير آنالتي يعتقد اإل
هكذا يراها و  ،نسانوك اإلمتداد لسلا، و بالتالي سلوك الدول نسانفتراضا يتعلق بتبريرات اإلاواجهت 
 .ك القوة في سبيل تحقيق الغاية، وللحفاظ على الذاتمتالال، بأن الدول تسعى الواقعيون 

يرى موركنثاو، بأن: المصلحة تركزت في السياسة الدولية، لذلك هناك من يتساءل لماذا  فيما
هناك من هو من  القوة، لكنالصراعات بين األمم؟ وما جدواها؟ ويرغب في التعاون بدال من 

يمكن أنصار القوة والرغبة فيها، وأنها ببساطة جزء من حاجة اإلنسان وطبيعتة، وأن القوة ال 
من منظومة العالقات بين الكيانات السياسية ذات السيادة، وأن االعتماد على قواعد  تجاوزها

األخالق والقانون بالسلوك يؤدي ويبرهن بدرجة عالية من الضعف، لتغير العالقات بين الوحدات 
 السياسية، إلى أي شكل من األشكال غير التي تعتمد على نماذج القوة.

ا موركنثاو في نظريته التي أراد تطبيقها على العالقة السياسية، حينما وهكذا بقراءة سعد توفيق أراده
يرى القوة والصراع من أجلها والتي تتحدد في مصدرها بشكل عميق مع الطبيعة اإلنسانية، وحيث 
أن هذه الطبيعة ليست سليمة ألنها تحدث الرغبة والميول عند كل إنسان نحو القوة، وهكذا الدول 

 ونتيجتها تنطلقأو للحفاظ عليه،  الوضع الراهنلية، فهي تسعى للقوة، إما لتغير في سياستها الدو 
 من مبدأ توازن القوى، وللحفاظ على سياسات هذا التوازن.
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فيما واجهت النظرية الواقعية عدة انتقادات، منها أنها أهملت المتغيرات االجتماعية المؤثرة على 
وعامل واحد وهو القوة، وأن مفهوم هذه القوة لم ُيعرف جيدًا، العالقات الدولية، وأخذت بنظرة واحدة، 

فقد يكون ما بين دافع ووسيلة وعالمة وكذلك مفهوم المصلحة الوطنية من منطلق القوة ال يمكن 
، كون مفهومها ذاتي، وكان إبان فترة لم يكن النظام الدولي وبشكل موضوعيتحديدها بسهولة، 

 1متجانسا.

رتبط  مصالحها الحيوية  بحيث ت ،متغيراتو  ،مريكية بناء شرق أوسط جديداأل دارةتحاول اإلفيما 
حل و  ،وأصدقائها  ،الدفاع عن حلفائهاو  ،من الطاقة، وأسلحة الدمار الشاملنتشار أابعدم 

ط شركاء جدد في و خر  ،سرائيل، بما يحفظ أمن إالصراعات القديمة بما فيها القضية الفلسطينية
مريكية من خالل األ دارةبما في ذلك تصرف اإل ،يحاربة التطرف االسالمأيدلوجية عالمية لم

لكن 2يضا .ديمقراطية بما يحقق مصلحتها أالغير لتعميم التغير في الدول  ،أوسطية مبادرات شراكة
يعتمد على الديمغرافية وعلى  ما هي مصادر القوة للشعب الفلسطيني وعلى ماذا يعتمد بإعتقادي

 التعبئة الشعبية وعلى التوجه الى المؤسسات الدولية .

 خصوصاً و ، ةيالمتحدة عاجزة عن حل الصراعات والنزاعات الرئيس ن األممبالنظر إلى الواقعية فأو 
، مع العلم نتهاكات حقوق االنسانا، و رهابحيث أثبتت فشلها في مكافحة اإل ،القضية الفلسطينية

وهناك  ،لكن القادة يتصرفون خالف ذلك ،القانون الدولي موجود لخدمة الشعوبن المؤسسات و بأ
عل تحقيق األهداف مع وجود خلل في األمم المتحدة يج ،آلليات الحوار على المستوى الدولي غياب

 3.من والسلم صعباألاالنسانية و 

ُسمعتها، حياء ، وا  لى القيادة األخالقيةالعودة إو  ،مع العالم مريكية التواصل مجدداً وتحاول اإلدارة األ
 وظهور تحديات جديدة وقوى جديدة. ،بعد الحرب على العراق وخصوصاً 

                                                 
وما  92ص 2004عمان االردن من، الثانية، والتوزيع الطبعةدار وائل للنشر  ،الدوليةمبادئ العالقات  توفيق،د. سعد حقي  1

 بعدها
مركــز اإلمــارات  ،77 . عــددجديتتداعتتادة التفكيتتر فتتي المصتتلحة القوميتتة واقعيتتة أمريكيتتة متتن اجتتل عتتالم  رايــس،كونــدوليزا  2

 وما بعدها 20صفحة  ،2008ابو ظبي الطبعة االولى  والبحوث االستراتيجية،للدراسات 
,  72عـدد  يمقراطيتةدراسات عالمية رؤيتان للسياسة الخارجيتة المريكيتة جمهوريتة درو دولف جولياني , جون ادواردز ,  3

 وما بعدها 16، ص 2008الطبعة االولى ابو ظبي االمارات ,  ،مركز االمارات  للدراسات و البحوث االستراتيجي
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لكن  ،ةيالمصلحة الوطنية السياسعلى تباع سياسة عقالنية تقوم تحاول القيادة الفلسطينية بافيما 
صلحة  الفلسطينية في يدافع عن المتحالف دولي ائتالف و ال يوجد و  ،ينقصهم تالحم وطني

وأن الطرف 1لى مكاسب سياسيةلتحويلها إال يوجد مكاسب عسكرية وكذلك  ،المنظومة الدولية
رض ويتحكم بنتائج وقائع على األيستطيع فرض  ،يمتلك قدرات عسكرية وقوة هائلةخر اآل

لذلك فهي في صراع ما بين القوة  ،ستراتيجية لهاوتتخذ من سياسة القوة ا ،ن وجدتالمفاوضات إ
قامة الدولةالحتالل للفلسطينيبن هو إنهاء ا الهدف األسمىو  ،لتحقيق المصالح القومية ،القانون و   ،وا 

أن التحول و  2،خالقت الدولية ال تعتمد على قواعد األن منظومة العالقاأويوقن الفلسطينيون 
إيمانهم هو  ،علهم متمسكين بالثوابت الوطنيةيجلكن ما  ،هذه النظرة ليس شأنا بسيطاوالتغير في 

لذلك يتمسكون ويحافظون على الهوية الوطنية  ،نهاء االحتاللبأن مفتاح السالم في المنطقة هو إ
لى التقارب ، و يسعون إالخارججل حماية شعبهم في الداخل و ، من أالقانونيةوالثقافية والسياسية و 

 .ى العالميةقوتها في ميزان القو   لهامع دول كبرى 

التي تقوم على القوة  ،الدولية جوهر السياسةستراتيجيتها في إلسرائيلية والى الواقعية اوبالنظر إ
ستراتيجي مع الواليات ال، نظرا لتحالفها افي عالقاتها مع المجتمع الدولي وتمارس تأثيرها 3السياسية

بغض النظر عن الطريقة التي الهدف األسمى لها ن أمنها القومي هو ، وا  مريكيةالمتحدة األ
 .دمهاتستخ

، لمصلحة الدولة الفلسطينية4لكن تحاول القيادة الفلسطينية بناء عالقات دولية لتحقيق نفع خاص
انتهاكه حتالل بال، ويفضح ممارسات اخرى بعالقات ثنائية تارة أ، و ستخدام منبر األمم المتحدة تارةبإ

تحاول و  ،د العالمي لقضيتهم العادلةيلكسب التأيو  ،سانينمبادئ حقوق االنسان والقانون الدولي اإل
، لكن هناك عزلشعب أ  تستخدمها سلطة االحتالل ضدالتي  ،تبيان مقدار القوة العسكرية المفرطة

                                                 
 وما بعدها. 13، صفحةمرجع سابقأنيس الندو،  1
 92، ص2004عمـان االردن مـن  الثانيـة، والتوزيـع الطبعـةدار وائـل للنشـر  ،الدوليتةمبتادئ العالقتات  توفيق،د. سعد حقي  2

 وما بعدها
ستتتراتيجية ادارةالعالقتتات السياستتية الدوليتتة  االولــى، الخزرجــي، الطبعــةد.  ثــامر كامــل  3 دار مجــدالوي للنشــر  ،الزمتتات وا 

 .62 ص، 2005االولى، عمان االردن هوالتوزيع، الطبع
 .2006دار النهضة العربية، القاهرة،  والعالقات الدولية،القانون الدولي د.  احمد، ابو الوفا،  4
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  ،خرى تؤثر في السلوك السياسي الخارجين آخر لدى القيادة الفلسطينية بأن هناك عوامل أيماإ
يما 1،قليميكالتعاون الدولي واال رض الغير نهم بقواعد القانون الدولي التي تحترم االستيالء على أوا 

ن حق الشعب الفلسطيني في تقرير ، وأن حل النزاعات الدولية تكون بالطرق السلمية، وأبالقوة
المشروع الدفاع في  لى حقهضافة إباإل ،األعراف الدوليةه له كل المواثيق و تمصيره حق مقدس كفل
إقامة دولة  تتطلب:بأن المصلحة الوطنية الفلسطينية  لذلك نقترح 2.قدساتهعن وطنه وأرضه وم

 ،، وتالحم فلسطيني فلسطيني، وموائمة العملية الدولية في الداخل1967فلسطينية على أراضي 
 الشعبية.وتقليص الفجوة بين النخبة الفلسطينية والحركات 

االنظمة السياسية قاتها مع الدول و  تقتصر على عالن عالقات الدولة الفلسطينية الوكذلك إ
مع المنظمات الدولية لخدمة و  ،حمرالصليب األو  ،بل مع االتحادات العالمية الدولية ،الرسمية

 3.مصالحها الوطنية

ن القانون الدولي ال يصلح لحل أمن يؤكد  نيالمثقفين الفلسطينيلكن هناك من النخبة السياسية و 
نما هو عنصر مساعد ليس إلحلهليس الوسيلة المالئمة و  ،الصراع مطلوبة في  القوةن ، وأ4ال، وا 

ر موازين يلتغي ،يجاد تحالف دولي، وليس أمام الفلسطينين إال إالموازين كونها تغيرالعالقات الدولية 
والثقافية  ،الحياة الدولية السياسية ل نواحيتحوالت في كناك متغيرات و ن هبأ القوى خصوصاً 
 .ةيالبيئواالقتصادية و 

كواقعية هجومية مما يقيد حرية المواطنين  ،جراءات لزيادة أمنهاتخاذ إافيما تسعى إسرائيل إلى 
 5.و التنقل، سواء حرية الحركة أنيالفلسطيني

                                                 
، 2008، االسـكندارية، والنشـرالوفـاء لـدنيا الطباعـة  ، داروتطورهاالعالقات الدولية مفهومها  علي،د. صالح احمد هريدي  1

 بعدها.وما  18 ص
ى الحتتداث الدوليتتة ، دراستتة نظريتتة تطبيقيتتة علتتوالتغيتترالنظتتام العتتالمي الجديتتد بتتين الحداثتتة  المــنعم،. متــولي، رجــب عبــد  2

 بعدها.وما  30ص(، 2003/2004القاهره، )النهضة العربية،  ، دارالجارية
 .29، ص 2008االردن، والتوزيع، عمان، دار زهران للنشر السياسة الخارجيةاحمد النعمي،  3
 ،2011االردن، ، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، عملية صنع القرار في السياسة الخارجية النعيمي،. احمد نوري  4
 .142ص  
 .57، ص 2009، دار الكتاب الحديث، القاهرة، العالقات الدولية والحوارات النظرية الكبرا  عامر، مصباح نظرية  5
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ننا نرى بأن هذا أ ، ن وبواقعية دفاعية، لكن الفلسطينيينسانيمخالف لقواعد القانون الدولي اإل يضاوا 
 .للشعب الفلسطيني وبحماية دولية ،سرائيل بتطبيق القانون الدوليفهي تنادي بضرورة إلزام إ

كونه وضع فكرة عامة وهي القوة في  ،للتوجه الواقعي همنتقادات من بعضافقد تم توجيه  هناو 
ن القوة ليست الظاهرة ، وأعالقة ودفاعا، أ ووسيلة، أ، دون أن يوضح إذا كانت العالقات الدولية

 1.عليها الدول في سياستها الخارجية كالتعاون الدوليالوحيدة التي تبني 

من نسيج الحياة  ارهاب جزءصبح اإلأو  ،نه يبعث على الكآبة، فإلى الوضع العالميبالنظر إ
وقد تصبح الدول عاجزة  ،صبح بعيد المنالاإلسرائيلين أين و ، وأن السالم بين الفلسطينيالعصرية

ر مجرى هذا القرن يوى العظمى لتغيحكومات الق لم تتحدذا ، إستقرارالعدم او  ،رهابعن محاربة اإل
غيرات العالمية تؤثر ن كل المتأو  2،زدهارسالم وباإلبالحرية وبال ،به شعوب العالم إلى عالم يحظى

لذلك نستخلص  3الفلسطينية.هتمام من عدمه على القضية بشكل مباشر أو غير مباشر على اال
فالواقعية  ،وهي اللغة المتفق عليها في المجتمع الدولي ،ةبان القانون الدولي يحتاج الى قو 

بينما في  ،ى أنه محدود لذلك يعتبرها واقعيةاالعتبار للقانون، ولكن تأخذ عل الفلسطينية تأخذ بعين
 فإسرائيل ال يمكن إنتظار أي شيئ منها. ،االتجاه اآلخر هناك ثقة بالقانون الدولي

من ناحية واقعية لديها  :" القيادة الفلسطينيةنسرائيلي السابق بأعضو الكنيست اإل محمد بركة ويرى 
،  وخير فهي تحسن التصرف بالعمل بالموضوع الدولي ،عما يجري  يضا ردة فعلستراتيجية، وأا

ستشاط لى الساحه الدولية، وأن نتنياهو اجهد وحراك جدي عفهي ثمرة  الفرنسية، دليل المبادرة
، إذا لم يحقق المؤتمر نتائج و ما قد يتلوها، أسواء من فكرة المؤتمر الدولي ،عندما سمع بها غضباً 

ذا ، إولمن الطراز األ انوعي الدوله الفلسطينية، وهذا يعتبر أمر ن فرنسا سوف تعترف باإيجابية، بأ
من  دون شك هناك واقعية، لذلك و وروبا، كونها عضو دائم في مجلس األمن وألهميتها في أحصل

وهذا يترتب عليه  ستخدام األدوات القانونية،ي باالنضمام للمنظمات الدولية، واسطينلفلالجانب ا
                                                 

 .254 ، صالسابقالمرجع  هللا، نفسد. هبه  1
 .39، ص 2008، سابق النعمي، مرجعاحمد  2
العبيكـات للنشـر المملكـة العربيـة  ،اليتاساستعد كامتل  التاريخ، ترجمةالفرصة لخطة أميركا لتغير مجرا  هاس، –ريتشاردن  3

  بعدها.وما  19، ص 2007االولى،  السعودية، الطبعة
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 ،لوفه من قبل، لم تكن مأتحديات من نوع جديد بخصوص تقديم شكاوي ممن يرتكبون جرائم حرب
في الجانب الفلسطيني على بعض  محصورا اذا كان هذا تحدي، لكن إهذا التحدي ليس بسيطا

طول السلم السياسي والعسكري في  سرائيلي محصورا علىعلى  الجانب اإل، فإنه شخاصاأل
 1سرائيل .إ

كحق الدفاع الشرعي  ،وميثاق األمم المتحدةير واقعية ينظمها القانون الدولي هناك معايلذلك 
، بل يمكن وهذا ال ينطبق على الدولة التي يقع عليها الهجوم ،من الميثاق 51بحسب نص المادة 

ستخدام القوة اطريقة و  ،هناك قوانين تنظم شؤون الحرب، و رى بالدفاع عن الضحيةخألطراف أ
معارضة لإلبادة الجماعية ، و نسانحقوق اإلاهدات دولية داعمة للديمقراطية و عهناك م، و العسكرية

التحاد او  ،وبإجماع من قبل مجموعة الثماني ،متوافق عليه في عالم السياسة أمر هذاو  ،للتعذيبو 
 2األطلسي.منظمة حلف شمال األوروبي واإلفريقي و 

في ، للتدخل ألسباب إنسانية عضاء في األمم المتحدةدول األ ساسي تجاه البشرية منأ التزامهناك و 
 .نسان فيهانتهاك حقوق اإلاالتي يتم الدول 

تم ، أما أن يكالتدخل عند غزو العراق للكويت ،لكن هذا بوجهة نظري ينطبق على دول بعينها
 . هنا تتم سياسة الكيل بمكيالين، و بعيد المنال لمصلحة الفلسطينيين فهذاسرائيلين التدخل ضد اإل

ن أوروبا تكتفي بالدعم ، وأسرائيلإلدارة األمريكية بشكل كامل إلى جانب إنحياز ااباإلضافة إلى 
لى م العودة إ، من أجل عدكل ذلك كان سببا واضحا واقعيا ،االقتصادي دون القيام بدور سياسي

 3.المفاوضات المباشرة

لى كونتونات ومعازل في الضفة أيضا، حولت إسرائيل المناطق الفلسطينية إمن ناحية واقعية 
سرائيلي بتوسيع نظام من تنفيذ المخطط اإل ااق أوسلو جزءتفاأصبح و  ،مقطعة األوصال غربية ال

                                                 
 .23/2/2016، بتاريخ الوطنية، نابلسالنجاح  ، جامعةسابقاا عضو الكنيست السرائيلي  بركه،مقابلة شخصية، محمد   1
 بعدها.وما  57، ص2007، مرجع سابق هاس، –ريتشاردن  2
المؤسسـة  الفلستطينية، والتنميتة واألزمتةمقاربتات فتي الصتراع  الطترق،على مفرق  3السالم المعلق احمد قريع ابو عالء،  3

 .5، ص 2008االردن،  والتوزيع عمانللنشر  دار الفارسالتوزيع  بيروت، والنشر،العربية للدراسات 
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أصبحت المفاوضات عملية و  ،ستيطان، وبقيت مستمرة في سياسة اإلالفصل العنصري يز و التمي
و إضعاف لقيادتها  ،حتواء حركة التحرراتفاق ووالدة السلطة أدى إلى ال، واال نهاية لها ،خالدة

نفرادية ا، كذلك قامت إسرائيل بخطوات ستبدال معظم مؤسساتها بمؤسسات السلطةا، و تهميشهاو 
فيما فشلت المفاوضات  ،غزةالضفة و اع غزة لتكريس الفصل بين بإعادة االنتشار الكاملة من قط

لى مباحثات لى طاباإ (كامب ديفيدو  ،واي ريفرمن ) فيما يصر  ،بوليس، إلى فشل أنالمستوكهو ا، وا 
 .ن القوى تالل ميزاخا، في ظل نه ال بديل عن المفاوضات سوى المفاوضاتأهم  بعض

واآلن ميزان القوى لصالح ، هي توازن القوى  ،ساسية في أية مفاوضاتأن القاعدة األلذلك نرى 
 .وعاداًل للشعب الفلسطيني ولن ينتج حال مقبوال ،ين الخصميسرائيلاإل

 جميعوتشمل  ،المتنوعة، وهو المقاومة الشعبية الواسعة و وأدواته ،ستراتيجيالكن ال بد من بديل 
ا القدرة ن تكون له، وأتدريجيبها بشكل تصاعدي و  الخارج، واالستمرارية فيخل و افي الد الفئات

من مظاهرات شعبية  ،أشكال المقاومة وممارسة كل ،على التأثير من خالل العمل الموحد
 .كافةأشكالها لمقاطعة باو 

ستهالكي ال، وليس االتركيز على المنتجو  ،قتصادياا وتنمية المقاومة، كذلك دعم الصمود الوطني
ير جوهري في السياسة مع تغيالوجود الفلسطيني المقام على األرض،  مع تعزيز ،البحت

، الصحةالجتماعي و ، والضمان االزراعةبالتركيز على التعليم و  ،قتصادية للسلطة الفلسطينيةالا
وليس بمواصلة  ،قتصاد المنتجالخلق فرص عمل للناس عبر او  ،في توزيع الموازناتعادة النظر وا  

 تنموي.نما ذات طابع ا  و  ،ستهالكية بحتةا ت، ليسن تكون المشاريع المنفذةوأ التوظيف،تضخيم 

، حيث أن ميزان القوى شكاللدولي مع الشعب الفلسطيني بكل األلذلك النهوض بحركة التضامن او 
نما بالعامل ،ن يتم بالقوى الذاتية الفلسطينية وحدهايمكن أتل ال المخ ، وال ننسى بأن الدولي وا 

 .ال بقوى دوليةإسرائيل ال يمكن معادلتها إ
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البديل هو العمل على ستراتيجية موحدة، و قيادة وطنية ا بناءالوحدة الوطنية و استعادة كذلك يجب 
وانتزاع ، 1967عالن الدولة على جميع االراضي المحتلة عام ا  و  ،مةو خلق نوع من الدبلوماسية المقا

 1الشرقية.بها بما فيها القدس  اإلعتراف

، و في ظل  مالمح ليست بالسهلة ن رسم السياسة الخارجية للقيادة الفلسطينية من حيث الواقعإ
اء الحقبة الرابعة من السياسة نه، و في ظل عوامل بنيوية أدت إلى إوسط الجديدالشرق األ

،  الحرب على العراقأخطاء أمريكيا في و  ،نتيجة موت عملية السالم ،وسطاألمريكية في الشرق األ
ن هناك ، وأتراتيجي في والية بوشسال، مدير التخطيط امريكي ريتشاردهاسهكذا وصفها الخبير األ

التحاد : امثل ،قوى خارجيةن هناك سياسات و ، وهي أحقبة خامسة بدأت مالمحها بالظهور
الضغوط من قبل هذه الواليات المتحدة للتحديات و بدأت بتزايد تعرض  ،الصيناألوروبي وروسيا و 

النخفاض لكنها بدأت باو  ،المنطقةن الواليات المتحدة مازال لديها نفوذ في ، مع العلم بأالدول
ملفها النووي جعل االنظار  ن، وأدخول إيران باعتبارها أصبحت من أقوى القوتين في المنطقةو 

 .ام الدولي بالقضية الفلسطينيةعلى االهتمثر سلبا تتجه إليها مما أ

وهي األقوى في  ،رةقد كثرلتي تمتلك قوة عسكرية تقليدية األسرائيل الدولة الوحيدة اتعتبر إ وواقعيا
دون ين لديهم سلطة ن الفلسطيني،  بالمقابل فإقتصاد قادر على المنافسة عالمياً ا، وتتمتع بالمنطقة
مما يجعل  ،صال شطري الوطن عن بعضهما بعضانفا، و سرائيلتحكم فيه إت قتصادا، و سلطة

 ،نظاراألة إعادة يياسستطاعت القيادة السا، لكن صانعي القرار السياسي بمكانة ال يحسدون عليها
ستخدامها سياسة خارجية ا، و ذلك بووضع القضية الفلسطينية على الخارطة الدولية من جديد

عادة إانشغال العرب ب، بالرغم من المنظمات الدوليةلوكاالت و انضمامها للعديد من ا، وبقانونية
ن ييكون لدى الفلسطينيجب أن لكن من وجهة نظري ي   ،بعد الربيع العربي ،ضعهم الداخليترتيب و 
 2.ستراتيجيين من الدول العظمىاحلفاء 

                                                 
وحتدودها بالدولة المستتقلة  وانتزاع العترافالمقاومة  الفاشلة الدبلوماسيةهناك بديل للمفاوضات  ألبرغـوثي،د. مصطفى  1

 منشورات المبادرة الوطنية الفلسطينية الفلسطينية،األمين العام للمبادرة الوطنية  ،وعاصمتها القدس
ومــا  17، صــفحة 2008القــاهرة،  والتوزيــع،عــالم الكتــب للنشــر  ليتتةفتتي العالقتتات الدو  تنظتترا ،شــلبيالســفير د. الســيد امــين  2

 بعدها.
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كما قدمها  ،لى الواقعية التجريبيةبالنظر إ هاأهدافو  هاوفقا لطموحاتوأفعالها الدول تنبثق رغبات 
، بينما وليست مقتضيات أخالقية ،عمليةمن قواعد  ما تشملهو  ،بالحقوق الطبيعية هوبس بوصفه

 1عوبة في الفصل بين المقتضيات األخالقية والضرورة السياسية.ن هناك صوجد مكيافيلي بأ

 ،ال بطريق واحد، إلى جوهر السياسة الدوليةصعب الوصول إنه من العتبر النظرية الواقعية بأفيما ت
السياسية تقاس بمدى التأثير التي تمارسه الدول في عالقاتها المتبادلة ولو  وهذه القوة ،وهي القوة

ينظر  والمادي، فيمان مرادفة للعنف بالشكل العسكري ن تكو هذه ليست بالضرورة أ، و بشكل نسبي
أي توافقية بين األهداف التي هي  ،ستمراراالخارجية عملية ترشيدية بن صنع السياسة موركنثاو بأ

 2.، وبين الوسائل المتاحةثابتة

ها ما هو علمي وديني من ،نها التأثير على العالقات الدوليةهناك متغيرات عدة من شأ بأننالحظ 
تجعل من صانع القرار بالشأن  ،جماعات ضاغطة ورأي عاموعسكري واجتماعي ومصالح أحزاب و 

لى المتغيرات ا  لى الرأي العام و ، دون النظر إالسياسي الخارجي الدولي يتردد في وسم قراره
 .والمصالح

وبعدم  ،جود بيئة فوضويةل في ظل و الدول تتفاع وبافتراضاتها بأن، لى الواقعية الجديدةبالنظر إو 
ية نظام ن بنوأ ،صالح الجماعة الكونية الكبيرةير تفرضها سلطة مركزية لحماية ميمعالوائح و  وجود

ن مؤشر عقالنية الدول ، وأليه دائما، وأن للدولة مصالح ذاتية تتوجه إلها الدولة هو المحدد الرئيس
 .خالل سعيها ضمن مصالحها الوطنية من

خرى على الواقعية الجديدة في تحليله ترضات السابقة فرضيات أالفجون بايلز يضيف إلى ا ماأ
 د قدرة على ضبط سلوك الدول مننه ال يوج، أي أوهي فوضوية النظام الدولي ،للعالقات الدولية
ي ن الدولة هدعاء منها بأا، كالدفاعيةطور قدراتها العسكرية الهجومية و ن الدول ت، وأسلطة مركزية

                                                 
المنظمــة العربيــة للترجمــة، بيــروت، الطبعــة  القــاقون،ترجمــة رائــد  ،الدوليتتةالسياستتية فتتي العالقتتات  دافيــد، النظريــاتباتشــر  1

 بعدها.وما  75آذار، ص  2013االولى , 
ستتراتيجية العالقات السياسية الدوليتة  ثامر، الخزرجـي،د.   2 عمـان االردن،  والتوزيـع،دار مجـدالوي للنشـر  االزمـات، ادارةوا 

 .62ص ،2005الطبعه االولى، 
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صلة قة متأنه ال يوجد ث، وأا على بعضهما بعضامن هذا التسلح خطر  وبالتالي يجعل ،السيادة
سيؤثر على كبقاء قومي  ،ستقاللهاوا ،لحفاظ على سيادتهاوبالتالي تسعى الدول ل ،بالنظام الدولي

 بعض.السلوك الدول مع بعضها 

أبقت  الدولي، إذا  القوى العظمى تتحكم في النظام  :نأجون ميرشيمر  مصباح، يرى عامر  وبقراءة
ن للسياسة الخارجية موجهي ،القوة كالسياساتو  ،فتراض المصلحة الوطنيةاالواقعية الجديدة على 

وهي المسيطر والمهمين على السياسة  ،في النظام الدوليالوحيد ن الدول هي الفاعل ، وأللدول
 1.الدولية

ومن بين دعاته هانس  ،تصاال بهارية الواقعية أكثر وأوضاعه تعتبر النظ ،لى الواقع الدوليبالنظر إ
والتي تتحدد  ،طار القوة، وأن المصلحة تتحدد في إالمصلحةلى فكرة القوة و يستند إ الذيو  ،مورجانثو

 .هكذا يسميها مورجانثو ،التأثيرالسيطرة و  بفكرة

ن أدام  السياسي الدولي غير متغير مايحلل النظام نه يرى و ، أعلى نظرية مورجانثومن المآخذو 
بالتالي سيبقى النظام ، و مهما كان طبيعتها ،طرافلجميع األ المصالح العامة دائما تتحدد بدافع القوة

، في السياسة الدولية كافة كذلك القوة ال تستطيع وحدها تحليل الظواهرو  ،ةمحكوما بصراعات القو 
ن ، لذلك فإقليميكالتعاون الدولي واال ،ي الخارجيخرى تؤثر في السلوك السياسفهناك عوامل أ

 ،خرت الدولية التي قد تطرأ من حين آلالقيادة السياسية الفلسطينية تتأثر و تتغير بفعل التغيرا
 2.صلحة الوطنية للدولة الفلسطينيةترسم سياستها بناء على المو 

، و تعتبر من بالقوة راضي اآلخرينستيالء على أالاالقانون الدولي قاعدة تحريم  ن من أهم قواعدإ
قيادة على هذا ما تعتمد عليه ال،تفاق على مخالفتهاالأو ا ،التي ال يجوز مخالفتها مرةالقواعد اآل

من الميثاق التي تحرم  2/4لمادة نص ا لى القانون الدولي واستنادا إلىالفلسطينية واقعيا بالنظر إ

                                                 
ومـا  28، ص 2009القـاهرة، الحـديث،دار الكتـاب  ،الكبترا  والحتوارات النظريتةالعالقات الدوليتة  مصباح، نظرية عامر،د.  1

 بعدها
، 2008والنشـر، االسـكندرية، الوفاء لدنيا الطباعـة  ، داروتطورهاالدولية مفهومها  علي، )العالقاتد. صالح احمد هريدي  2

  بعدها.وما  18ص 
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منها بأنها تحرم  تالي من ناحية واقعية ومنطقية يستفادو بال ،ستخدام القوة في العالقات الدوليةا
مرة من الميثاق قاعدة الصفة اآل 103ة وقد أضافت الماد ،بالقوة رض اآلخريناالستيالء على أ

 والتزام دوليراضي اآلخرين بالقوة لقاعدة التي تبلورت أيضا  باالمتناع عن االستيالء على أو 
سرائيل حتالل إاأن و  ،ق بحل النزاعات الدولية بالطرق السلميةمن الميثا 2/3لى المادة بالعودة إ

وله الحق  في تقرير مصيره  ،عمل عدوانيلألراضي الفلسطينية اعتبرتها  األمم المتحدة بأنها 
لسطينيين الحق في ن للف، وبالتالي فإالجمعية العامة اتوهذا ما أيدته قرار  ،كافة أشكال المقاومةب

 1.من الميثاق 51ا لنص المادة ستناداالدفاع الشرعي 

سرائيل القوة ، وبقاء إوفق التغيرات الدوليةقامة نظام اقليمي جديد تسعى الواليات المتحدة إلى إ
بقى فيما ي، ة جديدة في المنطقة تهدد مصالحهاقو  ةمنع قيام أيو  ،المسيطرة في المنطقةالمهيمنة و 

وفسحت  ،مشاريعو مساعدات على الدعم االقتصادي من منح وقروض و  االتحاد األوروبي مقتصرا  
لى توجيهيها كون الواليات المتحدة تهيمن عحداث و نفراد بتسيير األالالمجال للواليات المتحدة ل

الخطوات المجموعة  خصوصا بعد حرب الخليج فيما تتخذ بعضالمصالح الحيوية في المنطقة و 
 سياسيا في المنطقة. ن تلعب دورااألوروبية من أجل أ

ن تلعب دورا بارزا في ، فال ينتظر منها أقليميةالداخلية ومصالحها اال ما روسيا فلديها مشاكلهاأ
رها في دعم العمليتين ما الصين فينحصر دو ، أو االقتصادية على المدى القريب، أالعملية السياسية

هتمامها بقضاياها  ا المنطقة مع  سيع تجارتها مع جميعمع تو  ،االقتصادية بشكل عامالسياسية و 
دورها  استها مع الواليات المتحدة مع تعزيزما اليابان فارتباط سي، أقليمية بشكل كبيراالالداخلية و 

قامة مشاريع في دعم العملية السلمية و  كثر أهمية في ، لذلك تعتبر إسرائيل من الدول األقتصاديةاا 
معادلة من ال االواليات المتحدة كونها جزء وخصوصا   ،القوى الدوليةو  ،المنطقة لدى المجتمع

، و تعتبر إسرائيل سواء بشكل مباشر ستراتيجيتها لحماية مصالحهاا من اجزءمريكية و السياسية األ
مريكية من خالل تواجد شخصيات يهودية في مراكز تساهم في رسم السياسة األ و غير مباشرأ

ما ، أتحرص على تفوقها في جميع المجاالتو  ،ة إلسرائيللذلك دائما قراراتها منحاز  ،صنع القرار
                                                 

، دراستة نظريتتة تطبيقيتة علتتى الحتداث الدوليتتة والتغيتترالنظتام العتتالمي الجديتد بتتين الحداثتة  المــنعم،د. متـولي، رجـب عبـد  1
 49وما بعدها ص  30(، ص 2003/2004) دار النهضة العربية، القاهره، ،الجارية
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لديها مصالح حيوية معها، أما روسيا فقد و  ،سرائيلتسعى دائما لتقوية عالقاتها مع إفهي  أوروبا
، إضافة إلى مساهمة روسيا في دعم علميةسرائيل عدة اتفاقيات تجارية واقتصادية و وقعت مع إ

ديها عالقات تجارية اليابان والصين لو  ،سرائيلالروس اليهود إلى إفتح باب هجرة سرائيل ديمغرافيا بإ
ا من دعملقى مساعدات و ما الدول العربية فهى تت، ألى تطويرهاتسعى إسرائيل و سياسية مع إو 
اقتصاديا ن تلعب دورا سياسيا و ، أما تركيا فهى تحاول أنظمة فيهاحامية لألهي ، و مريكيةدارة األاإل

لكن  ،سرائيلدل تجاري مع إولديها تبا ،متلك أضخم مخزون مائي في المنطقةفي المنطقة كونها ت
عن  مما يجعلها مشغولةاكل قومية مشمع العلم بان لديها ، ترغب في الدخول لالتحاد األوروبي

 .القضية الفلسطينية نوعا ما وتأثيرها محدود في المنطقة

، مام هذه المصالح والسياسات الدوليةالفلسطينية فعله أتستطيع القيادة فماذا  ،الواقع الدولي هو هذا
ن تتخذ خطوات لفضح عليها أ ماً افكان لز  ،نحيازها المطلق إلسرائيلمام هيمنة الواليات المتحدة واوأ

عل القضية الفلسطينية محط تخاذ خطوات سياسية وقانونية تجاو  ،سرائيليةالممارسات واالنتهاكات اإل
 1الدولي.لمجتمع اأنظار شعوب العالم و 

كونها تطغى  ،ة لمناصريهاهمية رئيسوأ  العالقات الدولية دوراً  سياسية فيتلعب الواقعية كنظرية 
حد حتل القوة أحين تفي  ،لى أهدافها السياسية الخارجية، حتى تصل إالهيمنةعليها سمة القوة و 

 بعيدا عن الجوانب القانونية واألخالقية. ،ةومحاورها الرئيس هامرتكزات

، لكن يجب ن الصراع مسألة متأصلة في العالقات بين الدول والجماعاتفيما يرى كتاب آخرون بأ
عن  منهجها بعيداً لكن النظرية الواقعية و  ،ن تستغل قوتها في سبيل تحقيق العدالةعلى الدول أ

 2.القيةخالفروض اإلو  المثالية

فرض سيطرتها على و  ،لى تطبيق هذه النظرية باستعمال القوةاسرائيل دائما تسعى إن أ لذلك نستنتج
و سلطة دولية ، أنظرا لغياب مجتمع دولي حقيقي ،تتصرف كدولة خارجة عن القانون رض و األ

                                                 
دراســات  مركــز األوستتطمستتتقبل السياستتات الدوليتتة تجتتاه الشتترق  الصــباغ،أروى  يوســف،عمــاد  الحــي،تقــديم د. وليــد عبــد  1

 وما بعدها. 235، ص 2003الطبعة الثالثة، 17دراسات  –الشرق األوسط عمان االردن 
 بعدها.وما  90 ة، صفح2008االردن، ان للنش والتوزيع، عمان، زهد ، دارالخارجية النعيمي السياسةد. احمد  2
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تستطيع قوة  ةن القيادة الفلسطينية ليس لديها أي، وأحقيقية قادرة على حماية الشعوب الضعيفة
 ،حرلى شعوب العالم ال، وا  لى المنظمات الدولية، وا  لى القانون ، سوى اللجوء إبها سرائيلمجابهة إ

سرائيلية بحق الشعب عالمي من خالل فضح الممارسات واإلنتهاكات اإلد اليمن التأي وكسب مزيد
 .الفلسطيني

 في ، وهي من المسلماتن السمة المميزة في العالقات الدولية كمنهج واقعي هي عالقات القوةإ
 ،ثارة في  واقعنا الحاضرأكثر الموضوعات إومحاور أساسية و  ،المنظماتحركة المجتمعات و 

لى ما تسمح به إ ن يتوسعو  في النظام الدولي جعل من الحكامالفوضوية ن طبيعة االنسان و حيث أو 
زء من ن القوة كجحيث أ ،فراد في تحقيق القوةرادة األنعكاسا إلا، وأن القوة القومية ليست إال قوتهم

من الممكن فرض إرادتها على و  ،خرينمن تجعل من تأثيرها على سلوك اآل وهي ،السياسة الدولية
 ،هاو قطعأ المساعدات ، أو من خالل عدم منحخرى من خالل التهديد بتوقيع جزاءسياسة الدول األ

بل  ،دائمان القوة ليست فقط العسكرية منها بأ همبعضى فيما ير  ،و غير مباشرسواء بشكل مباشر أ
الجهاز التجاري واالقتصادي  وتطوير ،يضاً أهمية أالتكنولوجيا والنمو االقتصادي صبح للتعليم و أ
التأثير  و  ،ستعمال نفوذهاا، من خالل يضا في سياسة الدولة الخارجيةالتقدم العلمي له من الفائدة أو 

 1. كونه يتحكم بالمال واالقتصاد ،صحاب القرارعلى أ

تحصل  ن القوة هي فقط تجعلكأ ينيمن المثقفين الفلسطينو  ،ن القيادة الفلسطينيةهناك من يؤمن م
حتى  اإلسرائيلي، والن يحل الصراع الفلسطيني ، وأن القانون الدولي ال يمكن له أعلى حقوقك

هو من يملي  سرائيلي، والطرف اإلالضعيف هو كون الطرف الفلسطيني ،طة المفاوضاتاسبو 
، لذلك لها سلطة فال ،ن السلطة السيادة لها، وأالقتصادرض والسيادة والمال وايتحكم باألالشروط و 
وبناء  ،في القوى  هناك توازن ن من الدول العظمى لكي يكون يلى من يدعم الفلسطينيبحاجة إ

 .استراتيجية فلسطينية متوافقة والنظام الدولي

                                                 
  ،2011، عمان االردن والتوزيعدار زهران لنشر  ،الخارجيةعملية صنع القرار في السياسة  النعيمي،د. احمد نوري  1

 بعدها.وما  132ص 
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الخارجية لكل الدول من خالل  تحليل السياسةتحاول القيادة الفلسطينية وصانعو القرار فيما 
تمكنوا من رسم يسمها حتى ا، الذين  يعملون بسفاراتهاشرين في ممثلياتها و تها الرسميين المنسياسٌيي

 ،في سلوك الوحدات الدولية الخارجيةتأثير  لكي يكون القرار ذا ،تخاذ القرار المناسبالسياسة وا
، وتحقيق أهداف واستراتيجيات ،سلوكيات الدول لكي يتم رصدو  ،خرينسلوك الفاعلين الدوليين اآلو 

ووفقا  ،خبرتهم بالموقف في الواقع الفعليو  ن الفلسطينيون تبعا لمعرفتهمو فيما يتصرف المسؤول
ر في المواقف يو تغيأن يقوموا بالفعل بوعي ودقة من أجل إقرار أ ن يحاولو و  ،ة الموضوعيةتلحقيق
 1.هداف المحددة سلفااألينة في النسق الدولي بشكل يتفق و المع

وحثه على  ،جل إقناعه بعدالة القضية الفلسطينيةالعالم من أ الفلسطينية تجوبادة ن القيأنالحظ 
العالم قد نجحت الدبلوماسية الفلسطينية في إقناع العديد من دول و  ،عتراف بالدولة الفلسطينيةالا
ا غير عضو  األمم المتحدة حيث أصبحتعتراف بالدولة من الاذلك كان نتيجة و  ،عتراف بالدولةالبا

نجازا إاعتبر الذي و  ،األمم المتحدة مقرتم رفع العلم الفلسطيني فوق و  ،كامل العضوية فيها
دات والمنظمات نضمام للعديد من المعاهستطاعت الدولة الفلسطينية اإلا، و دبلوماسيا فلسطينيا

 .عتراف بهامم المتحدة بعد االالوكاالت التابعة لألو 

نشاط ن يصب ، وأنه يجب أالدقةسياسة الخارجية تتسم بالواقعية و ن الون بألك أيقن الفلسطينيلذ
المنظمات الدولية لى ضافة إباإل ،لى جانب العسكرية، إاالقتصاديةالدولة بالمظاهر السياسية و 

هادفة ، بصورة في الوحدات الدولية تقوم بهعمل ملموس صبح للقيادة الفلسطينية ألذلك  ،السياسيةو 
، وأنها ليست مقصودة لكي تعزل عن توجهاتها في البيئة الخارجية الدوليةجل التعبيير ومقصودة من أ

نماهي فقط من أسرائيل دائمادولة إ ء القومية بإنهاو قيق المصالح الفلسطينية الوطنية جل تح، وا 
قامة االحتالل و   2الدولة الفلسطينية.ا 

                                                 
زهـران للنشـر  ، دارنموذجتاالمتحتدة المريكيتة  الخارجيتة الوليتات في السياسةعملية صنع القرار د.  احمد نوري النعيمي،  1

 وما بعدها. 25 ص، 2012االردن،  والتوزيع، عمان
، 2012االردن  والتوزيــع عمــاندار زهــران للنشــر  الخارجيتتة،عمليتتة صتتنع القتترار فتتي السياستتة د. احمــد نــوري النعيمــي،   2

 بعدها.وما  28ص
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لى المتغيرات تنظر إهي ، لذلك فهيكما  وفهمها لدوليةالسياسة اتفسير  لىإن الواقعية تدعو إ
 ، وهيق واحديال بطر في جوهر السياسة الدولية لن تصل إليه إقناعتها و  ،القوى الفاعلة الحقيقيةو 

تها وهي منار  ،ن تحيد عنهاال يمكن لها أن للدول ذات السيادة مصالح وطنية أ وسياستها في، القوة
 1.هاالتفاعل مع غير في التعامل و 

 ال على خارطةال تعتمد في العالقات الدولية إ كانت المدرسة الواقعية المطروح، إذالكن السؤال 
 ،عديدة حساباتها متغيرات وتسقط من ،لى الواقع بشكل مبسطالتفاصيل لكي تصل إتوضح الطرق و 

 2.القوةل إلى الثروة و وتهرو 

ن ، وأطار القوةأساس فكرة المصلحة في إعلى  تأثيرالمدرسة الواقعية تتحدد بالسيطرة و ال إذن،
ًا ستمرار : ليست الحرب إال إلى عبارة يستخدمها كالوز فيتر بقولهيرجع إاستخدام سياسة القوة 

رارا للمساومة السياسية ستماندلع الحرب حتى تصبح ن تأما و ، خرى للمساومة السياسية بطرق أ
 3.بأساليب أخرى 

بل مع  ،الرسمية نظمة السياسيةالعالقة فقط بين الدول مع األعلى ن السياسة ال تقتصر أ عتباراب
عتبار اوب ،غيرهحمر و الصليب األو  ،العمالية الدوليةالرسمية لالتحادات  غير المنظمات الدولية

 ،محليةعن أهداف  ن تعبرأ وليس شرطاً  ،من عناصر السياسة الدولية االسياسة الخارجية عنصر 
غير إقامة عالقات دولية مع منظمات دولية  سياستها الخارجيةية بلذلك تحاول القيادة الفلسطين

نضمامها ومع إ ،قامة عالقات مع جميع دول العالمالمصلحة الوطنية مع إوذلك لخدمة  ،حكومية
ساسي األ المرتكز هي فقط  القوة من يؤكد بأن هناكو  ،مم المتحدةعالمية دولية  تابعة لأللمنظمات 

ست بما تملكه من ن الدول لي، وأكونه يوجد غياب حقيقي دولي ،التفاعالت الدوليةبال منازع في 
نما من إمكانيات عسكرية و و  ،قانون أخالق و   4.ماديةا 

                                                 
 46بغداد بدون دار نشر صفحة  ،الولالعالقات الدولية الجزء راجعه د. مندوب الشالجي    نعمة،د. كاظم هاشم  1
 .51، ص 1979 المرجع السابقد. كاظم هاشم نعمة  2
 . 99، صفحة 2008، عمان، االردن، والتوزيعزهدان للنشر  ، دارالخارجية ، السياسةالنعيمياحمد  3
 .144ص  ،2011، المرجع السابق النعيمي،احمد نوري  4
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السيطرة والتأثير بما تمليها في نطاق و  ،طار القوةمصلحة في إن المنهج الواقعي يتحدد بمفهوم الوأ
، فيما كونها تغير الموازين ،مطلوبة  في العالقات الدولية ن القوةو حيث أ1،عليها المصلحة القومية

ن تنسجم مع العدل واألخالق سة الداخلية المحلية من المفروض أن السيايوضح فريدريك مينيك  بأ
، مع تحقيقه في ظل غياب سلطة عليا غير قادرة على صون العدلمع تعذر  ،مابين السلطة فيماو 
من  التي تسعى الدولة باكتساب مزيد ،ياسة الداخلية مع الخارجيةختالف بالمفارقة ما بين السالا

عدم الوقوع تحت  بناء مصالح مع الدول مع األخذ بعين االعتبارو  ،بناء مزيد من التحالفاتو  ،القوة
نين الطبيعة والحقوق فيما تنسجم الواقعية مع قوا  ،االحتفاظ بالمصلحة الوطنيةو  ،خرينرة اآلسيط

 ،بمقدورها الحصول عليه ءكل شي ن تحصل الدولة على، فمن الطبيعي أأخالقية ليستو  ،الطبيعية
 2من القانون الطبيعي. اهيمنة القوى على الضعيف أصبحت جزءو 

يات التي ظهرت في أواخر السبعينو  ،و بنائيةجديدة كواقعية دفاعية أالفي تصنيف النظرية الواقعية و 
ن القوى العظمى بأ (نظرية السياسة الدولية)في كتابه  كما يراها كنيث ولتزو  ،القرن العشرين من

ن النظام البنيوي الدولي ، وأنما للحفاظ على بقائها القوميوا   ،وليست عدائية ،متشبعة بإرادة القوة
الدولية تجبر الدول  كون الفوضى ،عناية لميزان القوى ر القوى العظمى على النظر بدقة و جبي

فضل للحفاظ على بقاء دارة األ، كونها هي اإلجل القوةافسة من أ، و تبقى في منمنللبحث عن األ
هجومي من أجل الحصول أنها مبررات جيدة للقوى العظمى للتصرف بشكل لكنه ال يرى الدول، 

بالتالي كان للدول  و ،الدول للحصول على القوة نما الفوضى هي التي تضطرعلى القوة، وا  
 .عها في النظام الدوليفظة على موقالمحا ول وهواهتمامها األ

                                                 
 .147ص  ،2011، المرجع السابق النعيمي،احمد نوري  1
 للترجمــة، بيــروت، الطبعــةالمنظمــة العربيــة  القتتاقون،ترجمتتة رائتتد  الدوليتتة،النظريتتات السياستتية فتتي العالقتتات  دافيــد،باتشــر  2

 بعدها.وما  77 آذار، صفحة 2013االولى، 
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تماد متبادل باالنشغال عا هي سياسات ففهم الدول لهاالسياسات األمنية و أما الفوضى الناجمة عن 
 ،يضا سياسة القوى العظمىأما نظرية السعي وراء القوة فهى أ ،من الدولياألمن القومي و ما بين األ

 1.قتصادالالدولية كالمال بالنسبة لالقات بالنسبة للع وبمقارنة القوة، ابعضوينافس بعضها 

ساسي للواقعية جون ميرشيمر الذي يعكس المنطق األلى المأزق األمني في تحليل بالنظر إو 
ي حرص الدول في أ ،خرى ، عادة ما يقلص أمن الدول األالهجومية بإجراءات الدولة في زيادة أمنها

 2.خرى في بقائهاالبقاء يهدد دول أ

والثقافية  ،كل نواحي الحياة الدولية السياسية والتحوالت فيددة والمتغيرات في ظل األطياف المتعو 
سبيل جمهورية للقتال في ستعداد اأناس على مازال لغاية هذه اللحظة  ،التقنيةالقتصادية والبيئية و او 

 ومن أبرز ؟أهمية على المسرح الدولي كثرلكن األهم من هو أ ،دولة فلسطينيةو  ،كردية في تركيا
 3من ناحية واقعية. اهتمام المجتمع الدولي محط  هايجعل ؟ ومنكثرقضيته أ

بأس فيه من أجل أن تبقى القضية  ال جهداً  قيادة السياسية الفلسطينية تبذلُ ن ال:أيرى الباحث
خرى فشلت في أحيان أ، و قد نجحت في بعض األحيانو  ،هتمام المجتمع الدوليا الفلسطينية محط 

عالوة على  وملفات أخرى، ملف إيران النووي وروبي بتحاد األالامريكية و ارة األنشغال اإلدال نظراً 
ن الحرب على التنظيمات اآلو  ،مازال تأثيرها لغاية هذه اللحظةو  ،الحرب على العراق  سابقا

وانشغالهم في ترتيب  ،اء الربيع العربيلى الواقع العربي المرير جرّ ضافة إوعلى سوريا باإل ،اإلرهابية
ا، لكن وحدهسرائيلية ما جعل القضية الفلسطينية تواجه  الترسانة العسكرية اإلم ،ضعهم الداخليو 

من جراء  ،هتمام المجتمع الدوليا محط و  ،خارطة العالم القضية الفلسطينية إلى  عادتسرعان ما 
 . دةمم المتحاأل لية بعد االعتراف بها مننضمامها للمنظمات الدو وا ،ستخدام سياسة قانونيةا

                                                 
ومـا  35، ص 2009القـاهرة،  الحـديث،الكتـاب  ، دارالكبترا  والحتوارات النظريتةنظريتة العالقتات الدوليتة مصـباح،  عـامر،  1

 بعدها.
 .57 ص، 2009، السابق عامر، مصباح المرجع2
مركــز الخلــيج لألبحــاث ترجمــة عبــد العزيــز بــن  ،الدوليتتةالمجتمتتع التتدولي مقدمتتة لدراستتة العالقتتات  ســتيران، تركيبــةجيفــري  3
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، فإنه ينظر إلى الشكليات القانونيةو ، أالبحث في التبريرات األخالقيةالتجاه الواقعي و بالنظر إلى ا
 1.القوة في العالقات الدولية وعقالني، وهيساسية بشكل منطقي القاعدة األ

ه ن، وا  المتحدةقرارات األمم و  ،فإنها تتمسك بالقانون الدولي لى الدولة الفلسطينية واقعياً أما بالنظر إ
لعلها تجدي ف، قرارات األمم المتحدة، وبالقانون ل لدى بعض القيادة الفلسطينية بهذا ميوجد بارقة أ

، لكن إسرائيل تتصرف بقرارات الشرعية الدوليةاللتزام بالقانون الدولي و نفعا في إجبار إسرائيل على ا
مصلحة القوة و  ،نها تمتلك القوة، أيطبسبب بس ،األعراف الدوليةو  ،بعيدا عن كل القوانين واقعيا 

تجاه الواقعي أكثر صوابا من أي البالتالي هنا او  ،سرائيلمن مصلحة إ (أمريكا)كبر في العالم األ
 .ويحللها بموجب قوة المصلحة كونه يفسر العالقات الدولية ،خراتجاه آ

ة والسمة المنتشرة ة الرئيسن الصبغ، أو أن العالقات الدولية قائمة على التهديدلكن هذا ال يعني أ
فإنها دوما تنادي  ،مم المتحدةعضاء في األة الفلسطينية كأحد األلى الدوللكن بالرجوع إ2،لذلك

مم المتحدة تطالب األو  ،تبني سياستها على أساس قرارات الشرعية الدولية، و بتطبيق القانون الدولي
الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب  المحاكملى إ أ،  وتلجسرائيليحتالل اإلالولية من ادبحماية 

هذا صدار فتوى حول الجدار من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية إستطاعت وا  ،ينيسرائيلاإل
و بقرارات المحاكم ، أمم المتحدةى األرض ال تبالي إسرائيل بكل قرارات األلكن واقعيا عل ،الجدار
انينها لكي ال تطال أي مسؤول أو قيادي في قو  ن بعض الدول األوروبية عدلت من، بل إالدولية

، لكن هناك من المصلحة هما أساس العالقات الدوليةن القوة و بالتالي هذا دليل واضح بأو  ،سرائيلإ
جتماعية في اللمتغيرات اكا متغيرات مؤثرة أخرى، اقعي كونه أهملنتقادات لهذا التوجه الو اوجه 

 ادفاعكانت فيما إذا  ن توضح ، وهي القوة دون أرة عامةفكبضعت قاعدة نها و ، وأالعالقات الدولية
هي الظاهرة الوحيدة لتحليل الظواهر المعقدة في السياسة وأن القوة ليست  ،عالقةو أو وسيلة أ

 3.خرى تبني عليها الدول في سياستها الخارجية كالتعاون الدولي، و هناك قيم أالدولية

                                                 
 .252اإلسكندرية ص  والنشر،دار الوفاء لدني الطباعة  ،الدوليةالعالقات  خميس فلسفةد. هبه هللا احمد  1
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رغم من ضعف بال ،عالقات دولية مع دول عديدة ن الدولة الفلسطينية تبني: أيرى الباحثو 
نجاز بعض األهداف لصالح بسياستها إ ستطاعتوا ،العسكرية واالقتصادية، أقوتها اتها و مكانيا

قناع العديد من و  ،القضية الفلسطينية  . قل دولة تحت االحتاللدول العالم باالعتراف بها على األا 

من  ابعضي تحديد عالقات الدول مع بعضها القوة السياسية ففالقدرة النسبية التي يمكن تؤثر بها 
، عسكرية كانت مادية أوأ، سواء المتعددة بأشكاله مرادفا للعنفن تكون ، ال يمكن لها أناحية واقعية

ن ، وا  القوةسوى على المصلحة و  ،تجاهاال يمكن للنظرية الواقعية أن تعتمد على أي شكل أو إذن، ً 
ستغالل قوتها بالكيفية التي تمليها امن قدرة الدولة في  العالقات الدولية على أساس مزيد تبني

 1.مصالحها

 ةفكرة المصالح القومية كمحرك أساسي في السياسة الخارجية أليعلى  كزتر الواقعية يلذلك منهاج 
امات السياسية اب القرار من الزعصحمن التحوالت التي تصيب أ مأهدافها، وبالرغلتحقيق و  ،دولة

 2.ةو في النماذج السياسية السائدأ

و يتنازلوا عن القضية عوا أن الذين تقلدوا الحكم لم يوقين الزعماء الفلسطيني:أمن وجهة نظري 
ي  كامب ديفيد مع خصوصا فو  ،هاالضغوطات الهائلة التي تعرضوا لبالرغم من  ،الفلسطينية

من الحلول  ةلم يوقعوا على أيو  ،مازن  وبالرئيس أحتى اآلن مع و  ،عمار وبالرئيس الراحل أ
قضايا من  ة قضيةأي عن  و، أالعودة، أو التنازل عن حق الالجئين في من دولة مؤقتةالمطروحة، 

في قضايا  ،نية الفلسطينية هي سائدة لغاية اآلالمصلحة القومية الوطن تي، حيث بقلوضع النهائيا
، أو ن يفرطالسيادية ال يستطيع أي كان ألقضايا المصيرية و ان الفلسطينين في ، وأالوضع النهائي

ن ليس لها ة بأن فكرة المصلحة القومي، لذلك فإالمسيحيةالمية و سأن يتنازل عن المقدسات اإل
 .ايا المصيريةفإنها ال تنطبق على الوضع الفلسطيني في القض، مضمون محدد

                                                 
مطبوعات جامعة الكويت كلية التجارة  ،والنظرياتمقلد العالقات السياسية الدولية دراسة في الصول صبري، د. اسماعيل  1
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 .20، ص 1971، المرجع السابقد. اسماعيل صبري مقلد  2
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الحصول على قرار الدولة  الفلسطيني بعدما الذي تريده القيادة الفلسطينية بالتوجه الواقعي لكن 
قرارات و  ب في تثبيت القانون الدوليفهي ترغ ؟ مم المتحدةالجمعية العامة لألالعضو في  غير

يق في المعاهدات والمواث اً ن تصبح طرف، وأفيما يخص القضية الفلسطينية ،كافة الشرعية الدولية
رفع ، و مم المتحدةوالت الجمعية العامة لألامد المشاركة فيوتوسيع  ،المنظمات الدوليةوالوكاالت و 

ساعد في ترسيخ ، و تقانونيةالغير سياسة االحتالل المنابر الدولية لمواجهة مكانتها في المحافل و 
قانوني وباطال سرائيلي غير ستيطان اإلالعتبار اا ، من أجل اإلجماع الدولي حول حل الدولتين

نهاء الجدل أو  ،اوال يخلق حق ا،لتزاما، وال ينشىء االغيو  يضا حول وجود دولة فلسطين كشخصية  ا 
 ،اكتسبتها فلسطينبموجب هذه الصفة الجديدة التي  يترتب على ذلك عالقات دوليةو  ،قانونية دولية

ية الفلسطينية على األجندة بقاء القضا  و  ،وتعزيزها بإنشاء عالقات ثنائية لدعم الحقوق الفلسطينية
عترفت بالدولة ا ورفع التمثيل الدبلوماسي لدى الدول التي  ،وحاضرة في كل المحافل ،الدولية

حكام ، بموجب أكحق تقرير المصير وحقوقه الشعب الفلسطيني كذلك إلعالء تطلعاتو  ،الفلسطينية
انونية نظرا لعدم قسياسية و يضا تحديات ، فيما يفرض أالسيادةستقالل و الحق باالالقانون الدولي و 
اإلدارة  ها القيادة الفلسطينية منللضغوط  التي تتعرض لونظرا للمعارضة و  ،رضالسيطرة على األ

ن يوالتي سيمنع الفلسطيني غالبًا، ينيسرائيلاإلمريكان و نة بيد األل المانحة الرهيالدو  ومن ،مريكيةاأل
بعد االنضمام و  ،فروضة عليهم بعد حصولهم على صفة الدولةمن القيام بواجباتهم القانونية  الم

 .ى العديد من هيئات األمم المتحدةلا  لمواثيق والمعاهدات  الدولية و ل

دولة  لة منحتالل دو اسيعتبر ذلك نه ، إال أرضحتالل لألالمن حقيقة ار ن ذلك لن يغيبالرغم من أ
سرائيل اميكية سياسية مختلفين بين إودين اسيخلق كذلك خطابو  ،مم المتحدةأخرى عضو في األ

 .مم المتحدةدول األعضاء في األو 

ا ومسؤولياتها كقوة سرائيل بتحمل واجباتهعلى إلزام إدرة النخبة السياسية الفلسطينية ق سيعزز كذلكو 
يادة مام فلسطين بالرغم من معرفة القدوات قانونية جديدة تصبح متوفرة أستخدام آليات وأوا ،حتاللإ
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في التصويت في هيئات  المتحدة كالحقمم نظام األ قدراتهم فيعلى ن ذلك لن يؤثر الفلسطينية بأ
 1في هذه الهيئات. أوبانتخابها لمناصب، مناصبتوليها ة بمم المتحدة الرئيساأل

من خالل دراسة  ،لدراسة المدرسة الواقعية اً دراستها في السياسة الدولية أساسوبالتالي فان القوة و 
هي ن السلطة عتبار أا، بالسيادةرض و األالدولة من الشعب و  وسياستها، وعناصرل القوة عوام

بأنها اعتبر ، والذي وأول من وضع مفهوما لها هو الكاتب الفرنسي جان بودان ،ممارسة السيادة
صدار القوانين وتنفيذها ، لكي نستطيع إالمواطنينحتى ولو دون رضا  ،سلطة وضع القوانين

 2.داخليا

ولكن تبقى السيادة  ،قليم والسلطة عناصر متوفرةاإلن الشعب و ، فإلى الواقع الفلسطينيبالنظر إو 
مور ، أما األر الحياة المعيشية للمواطنينيال في تسيإ رض الواقععلى أبالتالي ال تأثير و  ،منقوصة

حة الوطنية تتحكم في القرارات المتخذة حسب المصللفلسطينية ن القيادة ا، فإالسيادية الخارجية
 اسياسي اوهذا يتطلب جهد،ده من قبلهميالقومية بما يتوافق مع المجتمع الدولي حتى يتم تأي

 ،على عالقات القوةساس المصالح و ة تبنى على أالخارجيكون العالقات  ،اخارجي ادبلوماسيو 
كونها  ،قراراتهان تقنع المجتمع الدولي بكل لى القيادة السياسية الفلسطينية أبالتالي ليس سهال عو 

لكن هناك نجاحات مستمرة في  ،هي الحلقة األضعف من حيث المصلحة والقوة مع المجتمع الدولي
 .طينيةد القضية الفلسيبتأيباالعتراف  بالدولة الفلسطينية و إقناع العديد من الدول 

بقى القضية دراسة تركيبة المجتمع الدولي حتى تو  ،التوازن في السلوكالستمرار و لكن ال بد من ا
 ،سواق المال العالميةنهيار أعد الصين وا، في ظل تصاالفلسطينية ظاهرة دائما على األجندة الدولية

ية نهاو  ،نهيارات الكتلة الشيوعية في أوروبا الشرقيةتحوالت واهناك  في أواخر العقد العشرين كانتو 
التحاد السوفيتي ل تشعبو  ية الحرب الباردة،نهاو  ،فريقياحكم األقلية البيضاء في جنوب أ

                                                 
رفـع  الخاصـة المتابعـةمقدمـة للجنـة الرئاسـية  ،11فلستطين دولتة ريتر عضتو اليتوم التتالي دراستة رقتم  عريقـات،د. صائب  1

 بعدها.وما  27ص  ،2012دائرة شؤون المفاوضات، رام هللا،  عضو، منشوراتر مكانة فلسطين الى دولة غي
 
الثالثـة، ، الطبعـة والنشر والتوزيع، بيروتمجد المؤسسة الجامعية للدراسات  ،الدوليةنظرية العالقات  حسين،د. عدنان السيد  2

 بعدها.وما  55ص  ،2010
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وحرب  ،البوسنة وروانداتطهير عرقي في كوسوفو و و  ،لمانيا، وكذلك توحيد أوتمزقهمايوغسالفيا و 
كما شهد العقد  ،التشيكوطالق مخملي بين السلوفاك و  ،ثيوبياأريتريا وأبين  وطالق دامالخليج 

مم المتحدة لحفظ مهمات األتزايد و  ،األخير من القرن الماضي صنع السالم في الشرق األوسط
، لكن منا، وأن يصبح آن يعم السالم في العالم، فانه يفترض أمع بداية األلفية الجديدةو  ،السالم

و خلق محميات   ،حياء مهمة حلف شمال األطلسي الناتوتم إو  ،متجانس االتحاد األوروبي غير
رهاب اإل ظهرو  ،ا التعصب الدينييضظهر أو  ،التأثير المجهول باألصولية اإلسالميةو  ،في البلقان
حتى وصفها ،صعبةالقتصادية االثار اآلناهيك عن الكوارث الطبيعية و   ،نتشار النووي الاالدولي و 

الحداثة مازال ن عصر التنوير و أهم بعضويرى  ،ن العالم يعيش في فوضى عالمية جديدةبأ همبعض
وفي ظل الضعف العربي  ،الصراعاتو  لكن في ظل كل هذه التحوالت والمتقلبات والنزاعات، قائما

على ن يراهن عليها للتأثير ، بالرغم من أن لديه ثروات يمكن أعلى السياسة العامة الدوليةفي التأثير 
اإلدارة األمريكية بفرض رب و ، حتى نجح الغنه يبقى مكبل اليدين تجاه الغربال أ،إالسياسة العالمية

و بدأت عمليات تحول في  ،ا يسمى الشرق األوسط الجديدبم طالق فيما بعد، وا  مر الواقعسياسة األ
 مما كان لها التأثير السلبي على القضية الفلسطينية ،بعض الدول العربية بما تسمى الربيع العربي

، للقضية الفلسطينية اللتفاتلديهم الوقت ل لم يعد، و وضاعهم الداخليةعلى األقل إلنشغالهم في أ
ستخدام ا، ببناء أدوات جديدة و ن تعيد النظر في سياستها الخارجيةنية أفكان ال بد للقيادة الفلسطي

اهتمام الساسة من القضية الفلسطينية نية جعلت نطالق بسياسة خارجية قانو لالآليات حديثة 
 .والمثقفين والمجتمع الدولي

ن مستشاريلى توظيف خبراء و عل من القيادة الفلسطينية بحاجة إتركيبة المجتمع الدولي تجو 
القرارات المالئمة بما ال يغير  صدارا  جل تفهم الواقع الدولي و ، من أقانونين دوليينو سياسيين و 

 1الفلسطينية.المصلحة الوطنية 

  

                                                 
مركــز الخلــيج لألبحــاث ترجمــة عبــد العزيــز بــن  ،الدوليتتةتركيبتتة المجتمتتع التتدولي مقدمتتة لدراستتة العالقتتات ســتيران، جيفــري  1

 بعدها.وما  12 ، ص1999للنشر، بالترتيب مع دار كونتيتيوم  صقر،عثمان بن 
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ن هذا المفهوم ، كون أنتقاداللتي تتبناها المدرسة الواقعية لالوطنية ا فكرة المصلحةكذلك تعرضت و 
عندما كان القانون الدولي غير  كانت قائمة الفكرةهذه أن  بسهولة، كون تحديده ال يمكن قياسه و 

 1.متجانس

من منطلق  كافة سياستها القانونية لى رسمالقيادة الفلسطينية اآلن تسعى إ نالباحث: أويرى 
القيادة فضل األساليب التي انتهجتها ت من أتبني سياسة خارجية قانونية كانف   ،المصلحة الوطنية

في الوقت  ال توجد لديها أي قوة تنطلق بها عبر العالم الخارجي قلالفلسطينية كونها على األ
، لعل ذلك في عبر الوسائل القانونية والسياسية ،سرائيليالحالي، سوى فضح ممارسات اإلحتالل اإل

، وفي نفس الوقت بقراراتهتراجع وتلتزم بالقانون الدولي و سرائيل لكي تأن يشكل عامل ضغط على إ
 المقاطعة الشعبية أيضًا.  تتبنى حركةو يجب عليها أن تدعم 

، أو عبر لى الوسائل القانونيةين ما زالت ال تؤيد اللجوء إيلسطينمن الف أطرافًا أخرى لكن هناك 
 ،ن تحل الصراع بالوسائل العسكرية مثالً لكن واقعيا هل تستطيع أ ،جل حل الصراعالتفاوض من أ

القدرة على التحمل في ظل هل لدى الشعب و  ؟سرائيل عسكرياهل لديها القدرة على مجابهة إو 
وال تبقي من البنية  تقتل المئات بدقائق معدودةالتي تدمر المدن و و  العسكرية؟سرائيل ترسانة إ

ومن ثم  ؟نسانيةالعائالت في العراء دون أن يلتفت العالم لهذه المأساة اإل وتشرد آالف، التحتية شيئا
مسألة  ،الجالددائما يساوي بين الضحية و  لكضحية، ب ال يعاملنا القانون الدولي في بعض األوقات

سرائيل كونها تمتلك القدرة الكافية لمجابهة إن يليس لدى الفلسطينينه بالتالي فإو  ،نظر ةهوجفيها 
 2 القوة.عظم واقعيا هو األوهنا الدور األبرز و  ،هنا الصراع بدوره يتطلب القوةالقدرة والنفوذ و 

نه صراع مستمر نحو زيادة قوة ، بأللمجتمع الدوليللعالقات الدولية و النظرية الواقعية رؤية فان  نذإ
عن التأثيرات  استغاللها لهذه المصالح بغض النظرو  ،ستراتيجياتها ومصالحهااإلى  دولة بالنظرال

                                                 
 .254، ص 0122اإلسكندرية،  والنشر،دار الوفاء لدني الطباعة  الدولية،العالقات  خميس، فلسفةد. هبه هللا احمد  1
 .255، صفحة 2012، السابق خميس المرجعد. هبه هللا احمد  2
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سوى زيادة  ماما ألي شيءهتهي إسرائيل ال تبدي إ  ااألخرى، وهكذتي تتركها في مصالح الدول ال
 1حماية مصالحها وأمنها.هدافها و تحقيق أ قوتها و 

 .الفلسطينيالمبحث الثاني: خصائص التوجه الواقعي 

ه القانون لك فهو ينطبق عليلذ ،اوليس محلي ا،دولي اصراع سرائيلييعتبر الصراع الفلسطيني اإل
فهنالك  ،ولقيات جنيف الرابعة والبرتوكول اإلضافي األتفااالدولي وقانون حقوق اإلنسان وباألخص 

لدينا ستعمار اال كون  ،من الدوليتحدة ومجلس األماألمم الباشرة سياسية وقانونية من مسؤولية م
العالم التي عمارية في لك واقعيًا كما كل التجارب االستلذ ،رضناإلى إخراجنا من أيهدف  احالليإ

ن استعمار كالجزائر مثالً ، تخلصت من اإلكثر من عندناكانت جاثمة ومتجذرة أ ستسالم بعيد ال، وا 
لك الشعب لذ ،ً ن حل الدولتين قد فرط واقعيا، وأالمنال كون المستعمرات وعدد المستعمرين قد زاد

، بل وتجاوز هذا الحل ،وال يوجد ما يسمى الوضع القائم ،ولن يختفي ،الفلسطيني متمسك بجذوره
أمر خيالي، انهاء اسرائيل ، أي أّن نه سيغادر المستعمر وبنفس الوقت ال يمكن قيام الدولة الواحدةإ

ن رتكاز على مسؤولية المجتمع الدولي بتسوية للحل السياسي بتشريعات دولية ماللك يجب افلذ
يسهم بعملية سياسية جديدة تقود إلى  رار جديد ومحدد وواضحستصدار قا، و منخالل مجلس األ
 2ستيطاني .الستعمار اال، ويوافق هذا حرب ضد اقامة الدولةتحقيق التسوية إل

 ة جداً ، حيث أنها متدنيحتاللالرفع كلفة ا علىلذلك واقعيًا يجب أن ينصب النضال الفلسطيني 
تي الو  ،ن هنالك دعم حقيقي لحمالت المقاطعةن يكو ، وأقتصادية والسياسيةالبكافة المجاالت ا
ن يليسرائين إجل مقاضاة مسؤوليأيضا من أ اجهدنحتاج ، و وروبيداخل المجتمع األحققت نجاحات 

، كون إسرائيل سرائيل كشريك في السالم، ووقوف العرب عن معاملة إمام محكمة الجنايات الدوليةأ
 3.مكلفلمحيط العربي الذي من حولها ن اال تشعر بأ

                                                 
 .296، ص2012، المرجع السابقد. هبه هللا احمد خميس  1
المؤتمر السنوي الرابع لمسارات بعنوان القضية الفلسطينية والبعد  ،المطلوبةالفرص المتاحة والمقاربات  القدوة،ناصر  د. 2

 بعدها.وما  27ص  ،2015الدولي الفرص والمتطلبات االستراتيجية , 
المؤتمر السنوي الرابع لمسارات بعنوان القضية الفلسطينية والبعد  ،المطلوبةيل الفرص المتاحة والمقاربات  المعشر،مروان  3

 .27ص  ،2015متطلبات االستراتيجية , الدولي الفرص وال
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فلسطيني يؤكد مدى خطورة عادة تأكيد مطالبة الرئيس بسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الإف
ستفزازات ا، أو ألقصىالتصعيد األخيرة التي شهدتها األراضي الفلسطينية من إقتحامات ل

ة سرعيتوفر بال أن  ن هذا المطلب يجب، و أينيقتل المدنالعتداءات و اوقطع الطرق و  ،لمستوطنينا
، كما أن الرئيس أبو مازن ال يرغب بأن تخرج عن السيطرة وتخرج موراأل الممكنة قبل أن تفلت

 لى مزيدمال تخرج عن مسارها الصحيح تؤدي إعأ  ة، فالواقع الفلسطيني بأن أيمور عن السيطرةاأل
الفرصة  مازن بتفويت بوالرئيس أ عى، لذلك دالحصارالدمارو  من ومزيد ،ينيمن الضحايا الفلسطين

منية ، و طالب أعضاء المجلس العسكري وقادة  األجهزة األسرائيل لتصعيد الوضععلى مخططات إ
لى مربع  تفويت الفرصة على المخططات اإلسرائيلية الهادفة إلى جر الوضع إو  ،الحذرباليقظة و 

 6/10/2015.1في مقر الرئاسة بتاريخ جتماع الرئيس اذلك في ، و العنف

ى المصير عل ية للسالم من خالل الحق في تقريرلدى القيادة الفلسطينية رؤ فمن ناحية واقعية و 
عاصمتها و  ،ن بحدود مرسومةييسرائيلمنفصلة عن اإلو  مستقلة متصلةادة يذات س 1967رض عام أ

الدولي في الحق في تقرير  ن للقيادة سياسة قانونية واقعية من خالل أسس القانون ، وأالقدس الشرقية
على قرار  وتعتمد أيضا ،وضع القدسسرائيل على ي تجريها إالت شرعية التغيراتبعدم و  ،المصير

 عن الجمعية العامة. الالجئين الصادربخصوص حقوق  194رقم 

تفاقية جنيف من إ  49ستيطانية على نص المادة وكذلك تستند القيادة بخصوص خطر األنشطة اال
و تنقل ، بأنه ال يجوز لدولة االحتالل أن ترحل أ1951سرائيل عليها عام التي صادقت إ،الرابعة
كما تستند على الحق في المياه على قانون  ،راضي التي تحتلهاين إلى األيالمدنمن سكانها  جزءاً 

ها الحق طراف التي لعادلة ومعقولة من المياه بين األالذي يتطلب تخصيص كميات  ،المياه الدولي
،  كما وتستند القيادة في سياستها القانونية على عدم شرعية الجدار ،في مشاركة مصادرالمياه

ن ، و الذي ينص على أ2004ستشاري من محكمة العدل الدولية في  يوليو عام ابصدور قرار 
كذلك من ناحية واقعية  ،نتهاكات للقانون الدوليشكل إسرائيلية يبناء جدار الفصل والمستوطنات اإل

                                                 
 (1، السنة العشرون صفحة 7086، عدد5/10/2015األيام  )جريدة  1
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سبه من تلما تك ،دون القدس قامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، فإنه ال يمكن إبما يخص القدس
 1.أهمية دينية واقتصادية واجتماعية

نتصارا للقضية وللشعب إ يمثل ،الفلسطينية الدولي بالدولةالعتراف أن اهم بعضفيما يرى 
 ،نما خطوة لها أهميتها السياسيةا  و  ،فها بعضهم أيضاوليس خطوة شكلية كما يص ،الفلسطيني

أي  ،حق تقرير المصير للشعب الفلسطينيلى مربع دولة من مربع المفاوضات إالخرج إقامة وت
 والسياسية.لخارطة الجغرافية ، وا عادة لها للفلسطين اتعتبر ميالد

وهذا  ،عليهاا راضي متنازععتبارها أا ختالفا كليا عن ا، يختلف حتاللاالعتبار فلسطين دولة تحت فا
التعليمية دولة لى بناء مؤسسات الحتالل إالا نقل الشعب الفلسطيني من تحت ايضس أيكر 

طلبا م فلسطين يلذلك تقد ،ستقالل، لنيل اإلغيرهامنية و األالجتماعية والقانونية و او  والسياسية
 .وواقعياستراتيجيا ا من يعتبر خياراً للعضوية الكاملة في مجلس األ

ها ميثاق مونتيفديو لعام طين يتالءم مع المعايير التي حددن وضع دولة فلسأيضاأ همبعضويرى 
نه ، وأوحكومة فعالة ،والقدرة على العالقات مع الدول ،رض محددة، وأبالسكان الدائمين 1933
 2.أ الدول بمخالفة للقانون الدولين تنشأيجب 

و في ، أالحدودية على المعابر يسرائيليمكن القبول بأي وجود إأنه ال  ترى القيادة الفلسطينيةو 
ن يتوفر بديال يحترم ، مع وجود طرف ثالث يمكن أو على الحدود الشرقية لدولة فلسطين، أاالغوار

نسحاب تدريجي للقوات اإلسرائيلية من جميع ا، فيما تتفهم القيادة بالحاجة إلى سيادة دولة فلسطين
بما فيها القدس الشرقية مع وجود  ،67ضمن سقف زمني محدود على حدود  راضي  الفلسطينيةاأل

جهزة االمنية  ، و من خالل تعزيز قدرات األمن، نظرا لحاجة فلسطين لألضمانات أمنية حقيقية
، كما تصر النظام العاممن و للحفاظ على األو  ،بالسالح الالزم لحماية الحدود من التسلل والتهريب

 ستيطانال، مع رفضها المطلق لسرى ما قبل أوسلواج عن الدفعة الرابعة من األالقيادة على اإلفر 

                                                 
 .14سنة نشر، ص هللا، بدون رام  المفاوضات،دائرة شؤون  ، منشوراتالمفاوضاتنظرة على  عريقات، د. صائب 1
اسـتمرار  علـى ضـوءالوضـع السياسـي  بعنـوان 6+5دراستة رقتم  2011تشرين ثتاني / نيستان 2010عريقـات ,د. صائب   2

 دائرة شؤون المفاوضات، رام هللا. تالفلسطينية، منشورا ونجاح الخياراتوقف المفاوضات 
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ترى في الواقع الفلسطيني بأنه ال يمكن القبول و  ،غير شرعيبكافة أشكاله كونه غير قانوني و 
 حل عادل لقضية الالجئينو  ،ن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينيةبالدولة دون أ

ب الفلسطيني على صعيد المواقف الجانو يرى  ،نتقاليةو إوالرفض ألي مقترحات مرحلية أ
ن القدس والالجئين تفاق حول قضايا الوضع النهائي مم  لم يقدموا خطة شاملة إلنهاألمريكية بأ

 1.نما كان نقاشا معمقا حول القضاياا  و  ،سرى األالمياه و و 

ودق  ،راضي الفلسطينيةالتي تشهدها األالهبة الشعبية  قطالانبالنظر إلى الواقع الفلسطيني بو 
 .يجابي قبل فوات األوانأمام المجتمع الدولي للتدخل اإل ناقوس الخطر

، ينيسرائيلا عالن بداية مرحلة جديدة مع اإلا في قواعد اللعبة و أن هناك تغير هم بعضيرى فيما 
ن المتلفز عبر قناة فلسطين الرسمية  ماز  بي، جاء ذلك في خطاب الرئيس أنتهاج سياسة قانونيةاب

حيث خال من ذكر لخيار المفاوضات لتكريس خيار حل الدولتين الذي  ،14/10/2015بتاريخ 
داعيا كذلك للوحدة  ،ولم يوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني ،فشل في حل الصراع

لى التالحمالوطنية ، فيما لى إجهاض المشروع الوطنيمخططات اإلحتالل الرامية إلى إفشال وا   ،، وا 
قامة الدولة ا  الحتالل و ،بإنهاء استقرار في المنطقةالامن و تحقيق األو  ،ن حل الصراعأكد بأ

 .1967حدود الرابع من حزيران لعام على الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية 

سرائيل التي الموقعة مع إ تفاقياتنه لن يبقى رهينة لال، وأالوطنيةكد مواصلته السياسة القانونية و وأ
نه ماض في تقديم ، وأالمواثيق الدوليةالنضمام للمنظمات والمعاهدات و ا نه سيواصل، وأتحترمهاال 
دامات الميدانية التي يرتكبها من الملفات الجديدة لمحكمة الجنايات الدولية بخصوص اإلع مزيد

تتوافق مع عبيا و فلسطينيا مدعومة ش ستراتيجية جديدةيضا بأنها اأ همبعضفيما يراها  ،حتاللالا
 ،حلمهسياسي قانوني للوصول إلى أهداف الشعب و  يبنهج نضال ستمرارالذلك باو  ،نبض الشارع

                                                 
الوفـــد  االمريكيــة، رئــيسكيـــف نتعامــل مــع الطروحـــات  15، دراستتة رقتتم 2014، آذار 2013أيلتتتول د.صــائب عريقــات،   1

 هللا.ات دائرة شؤون المفاوضات، رام الفلسطيني المفاوض للوضع النهائي، منشور 



133 

هو نضال  ، اذاً حصاد سياسي من خالل نضال يتالءم مع طبيعة المرحلة التي تمر بها المنطقةو 
 1.االحتاللة شعبية واسعة منظمة ضد قانوني يترافق مع حركسياسي و 

، فهي تتبنى سياسة حداثما يجري من أة الفلسطينية فيالواقع بسياسة القياد مربالنظر إلى األو 
من تدمير البنية  خوفاً  ،عتباره الموقف األسلماب وثورتها القدس المزدوج بخصوص هبةحتواء اإل

ستمرارها في امع  ، فهي حياديةنتفاضة الثانيةال،  كما حدث في االتحتية للمؤسسات  الفلسطينية
تعتبر ، و ننييلسطالقانونية للفواإلدارية و السياسية يم الخدمات الصحية والتعليمية واالقتصادية و تقد

و ،  فلم تمنعهم أو تقف في وجههم أحتوت المتظاهريناالصمود حيث ن أشكال المقاومة و م شكالً 
  ،الحروب الدوليةاعات و نز محايد كما تفعل سويسرا في مواجهة الووقفت موقف مراقب و  ،تعطلهم

سرى األين والجرحى و ها تقف مع المدنيلكن ،ي طرف في أي حربتعارض أو تؤيد أ لم فهي
من و  ،سرى األدعم ألسر الشهداء والجرحى و  مع ،القيادة الفلسطينية تقف موقف الحيادوالمنكوبين و 

تحريك قضايا ضد و  ،العالمالقانوني على مستوى النشاط اإلعالمي و  استمرار، مع بيوتهم تتهدم
 .حتالل من خالل محكمة الجنايات الدوليةاإل

جل حل الصراع أنه يعتبر أن التوجه الواقعي من أ ثالحياد، حيعن موقف هم موقفًا بعيداً بعضويرى 
 .سرائيليةمكن إال ضمن المقاربة األمريكية اإلال ي

فال يوجد لديها  ،سرائيلي عسكريااإل حتاللالالسلطة غير قادرة على مواجهة ا بأنذلك نستنتج من 
ذا مار االحتالل عسكرية لمواجهةو ترسانة وش أو جيأي مقومات أو أسلحة أ ، مواجهةالغبت ب، وا 
، سواء البنية التحتيةتدمر مؤسسات الدولة الفلسطينية و  اإلسرائيلية سوففإن الترسانة العسكرية 

 2. ا من الزمنوبالتالي ستعيدنا للوراء عقد ،منيةمع تدمير األجهزة األعسكرية  أكانت مدنية أو

الميدانية التي ينفذها خرى جديدة حول اإلعدامات حالة ملفات أدة الفلسطينية بضرورة إترى القياو 
قادة ووزير دفاعه و  ،سرائيلي، ضد رئيس الوزراء اإللى محكمة الجنايات الدوليةالجيش اإلسرائيلي إ

فيما ترى  ،لى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينيالمتحدة إ ، باإلضافة دعوة األمممنأجهزة األ
                                                 

 15+1السنة العشرون صفحة  7096العدد  15/10/2015جريدة األيام  1
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لجنة المشكلة من مختلف الفصائل ن ما قامت به ال، بألى الحالة الواقعيةالقيادة أنه بالنظر إ
 .دني عجزت عنه دول على مدار سنواتالم ومؤسسات المجتمع

، بالقدوم إلى القتل خارج القانون نسان في عمليات مطالبة للمقرر الخاص لحقوق اإلك ن هناوأ
من المفروض أن يتم تحديد العالقات اإلسرائيلية الفلسطينية بالنظر و  ،المحتلة للتحقيقراضي األ

 1.مر الواقع على األرضإلى األ

لى الوضع خطير بالنظر إتمر بمنعطف دقيق و  القضيةأن بو يوسف : " ويرى الدكتور واصل أ
يؤثر بشكل مباشر على المشروع الوطني  ،لى أنواء عاصفةرض إ، الذي يتعالفلسطيني القائم

زدياد النشاطات امسار مفاوضات مسدود مع و  ،فرض سيطرة بالقوةانقسام وخالف و ، فهناك  برمته
تونات نظام الباسوتكريس  ،بزيادة الحواجز ،تقطيع أوصال الوطنو  ،الجدارالستيطانية و ا

جل رأب افر الجهود من ألى تض، فهذا بحاجة إة المستقلةقامة الدولوالكانتونات للحيلولة دون إ
منظمة  عيلتفو  ،توحيد المؤسساتو  ،نتقاليةاالوحدة بحكومة وفاق وطني حقيقية ستعادة وا ،الصدع

طنية شاملة للنهوض ستراتيجية و ووضع خطة ا ،المجلس الوطنيانتخابات تشمل لالتحرير 
متالك زمام المبادرة في وا ،الشللالنتظار و يخرجنا من انامج متابع ومسنود بر و  ،بالمشروع الوطني

 .الستقاللاهة كل العراقيل لنيل الحرية و مواج

، و والفصائل الدولية لألحزابال بالتخلص من التبعية من وجهة نظري ال يمكن أن يحدث ذلك إ
عادة ، وا  طرافبنية صادقة بين جميع األو  ،وطني حقيقيإلخوة بحوار ا الثقة بينبناء جسور 

جراء إو  ،عادة هيكلتهاعتبار لمنظمة التحرير بعد إ الا  2"شاملة.نتخابات تفعيل مؤسساتها وا 

، و تتجه نحو تتفاقم األزمة الفلسطينية الراهنة ،لى حالة االنقسام بين جناحي الوطنبالنظر إوكذلك 
جلسات الحوار  ن جميعأل نظراً  ،بها الشارع نيمُ  التي ملاألالتعقيد وخيبة النسداد و مزيد من ا
وتشتد األزمة في ظل تغيرات وتحوالت دولية  ،التوقيع على مصالحات باءت بالفشلالوطني و 

نهاك ،قليمية طالت أطرافا مهمة من حيث تأثيرها على السياسة الفلسطينيةوا المجتمع الدولي في  وا 
                                                 

 السنة العشرون  7095العدد  14/10/2015جريدة األيام  1
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ابا روسيا سياسيا ذي أنتج خطال ،حرب القوقازو  ،كالملف النووي اإليراني ،زمات الدوليةبعض األ
قراءتها بتمعن لشعب الفلسطيني  يفترض دراستها و لتطور للقضية و  ل  ث  هذا م  ، و بلغة سوفيتية جديدا
 لى المصلحة الوطنية . النظر إعين التحوالت بهذه التغيرات و صياغة مواقف سياسية تأخذ و  ،وجدية

لتداخل الصالحيات  نظراً  ،في طبيعة النظام السياسي الفلسطيني ابنيوي ان هناك ضعفإ
 بعض األطر السياسية المكونة للنظام السياسيوعدم وضوح مسؤوليات  ،والمرجعيات

نتخابات في كل ال، ورفض إجراء االرئاسةانتهاء والية التشريعي و باإلضافة إلى  ،واختصاصاتها
بالرغم من  ،إجراء االنتخاباتلرفض المسيطرين على قطاع غزة  وغزة، نظراً ربية أنحاء الضفة الغ

 .لذلكالرئيس دعوات 

لى صالحياتها من منطلق صالحيات منظمة من الناحية الواقعية ترجع القيادة الفلسطينية إو 
وبالتالي القيادة الفلسطينية ترجع  ،وهي اللجنة التنفيذية ،طر سياسية فيهاووجود أ ،التحرير

 ،تخاذ القرارات السياسيةا الفلسطيني  فيمؤسسات منظمة التحرير كممثل  شرعي ووحيد للشعب 
 زال الوضع الراهنوبالتالي ما ،في الداخل الفلسطينين السلطة تمثل فقط من أل نظراً  ،السياديةو 

، األطراف جميعك ال بد من التوافق الوطني بين لذل ،سياسية ال يحسدون عليهازمة قانونية و يشكل أ
و بالتالي من وجهة  ،1988المعلن في عام ستقالل القرار اتجسيد عادة تقويم النظام السياسي و وا  

جراء و  ،الوطنعادة اللحمة إلى شطري نقسام، وا  ال، البد من إنهاء انظري  انتخابات رئاسية ا 
العمل و  الفصائل،األحزاب و مع دخول جميع الحركات و التحرير عادة هيكلة منظمة وا   ،تشريعيةو 

قضية مصيرية تخص الشعب  ةستفتاء شعبي على أيجراء اسطين مع إنجاز دستور فلعلى إ
ولي قوي يساعدنا من التخلص قليمي دننا متحدين لبناء تحالف اأمام العالم بأ للظهور ،الفلسطيني

 1حتالل .المن ا

من دائرة الصراع العربي مصر  خروج، و تحاد السوفيتينهيار اإلا مع أن التطورات السابقة عالميا من
الكويتية جعل البيئة  تداعيات األزمةو ، ليمية مع إيرانقنشغال العراق بحربها االاإلسرائيلي، وا  

هذا ما أضعف و  ،سرائيلاألمريكي في المنطقة للحفاظ على أمن إللتأثير  كثر يسراً قليمية أاال
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ك لذل ،وراق اللعب كلها بيد الواليات المتحدة، كون أمام القيادة الفلسطينيةالخيارات المتاحة أ
عتراف الكامل الالقيادة الفلسطينية لإلدارة األمريكية بالتفاوض المباشر مع إسرائيل مع ا تستجابا

ريكية منذ فترة معملت اإلدارة األحيث  ،رض مقابل السالمبإسرائيل على أمل أن تحصل على األ
 مدخالً  ،سرائيلستراتيجية، حيث حصلت على اإلعتراف الفلسطيني بإاعلى  2013 – 1994

عليها مع زيادة التطبيق على النفتاح دول العربية لتطبيع العالقات مع إسرائيل، واية الإلقناع بق
العمل على تطبيق و  ،مريكيةمع اإلدارة األ ساقاً اتالسلطة لجعلها أكثر  وبناء ،الخيارات الفلسطينية

الموارد بتحقيق  سواءً  ،تفاقيات أوسلوال معارضاً  على التنظيمات الفلسطينية التي تبنت موقوفاً 
كذلك توظيف دبلوماسية و  ،الدول العربية ى قائمة الحركات اإلرهابية منضمها عل، أو المالية عليها

سلطة بمدى و غيرها لل، أي ربط المساعدات المالية أالدوالر في التعامل مع السلطة الفلسطينية
سرائيل في ية ضد إراءات فعلجتخاذ إال، مع كبح أي توجهات دولية مريكيةالتوافق مع المطالب األ

مع  ،من الدوليفي مجلس األ (الفيتوخدام حق النقض)ستا، من خالل حال مخالفتها لإلرادة الدولية
 والعسكري إلسرائيل. أنواع الدعم المالي مواصلة تقديم

مع  ،الشكلية لهمريكية ، بالرغم من المعارضة األسرائيليناإل الستيطاني منكذلك سياسة التوسع ا
 مريكية على ترك حلاسب إسرائيلية تراكمية إلصرار اإلدارة األتوظيف التفاوض لتحقيق مك

، مع ستراتيجي في موازين القوى ، بالرغم من إدراكها بالخلل االلطرفي العالقة كافة المواضيع
و لهيئة األمم المتحدة وتعد على الحل من خالل ، ألى المحاكم الدوليةرفضها المطلق للجوء إ

 فقط.المفاوضات 

 ،سلم أولوياتها وجعل القضية الفلسطينية خارج ،شغالها بحكم مركزيتها في النظام الدوليمع إن
واألزمة  2003-91زمة الكويت ، فمثال أتأثيرات المتغيرات العالمية على القضية الفلسطينيةو 

القضية الفلسطينية،  ركود وضعلى ، كل ذلك يؤدي إالعربي واألزمة السورية وثم الربيع ،المالية
 .الهتمام المباشرموضع اوعدم وضعها 

مع توافقهم إلقامة دولة فلسطينية   ،ما للمساعدات الدوليةيكثر تقدا االتحاد األوروبي فهو الجهة األمأ
 2012تصويت في عام واحدا عند ال لكنها لم تتخذ موقفاً  ،سرائيل، إلى جانب دولة إقابلة للحياة
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 قل تشدداً تحاد األوروبي أال، ويعتبر اعضو في األمم المتحدة غيرو ، أاعضو دولة لقبول فلسطين 
يضا ، مع ربط المساعدات أحركة إرهابيةة بالرغم من تصنيفها لحركة حماس مريكيمن اإلدارة األ

تخاذ إجراءات فعلية ضد االجهات الرسمية األوروبية عن  امتناع ، و بالسلوك السياسي الفلسطيني
تفاقيات التي عقدها التعميق شبكة او  ،سرائيليةلسياسات اإلائما تدافع عن تلك ابل د ،سرائيلإ
 . 2009رهاب التي جرى تجددها عام مع إسرائيل لمكافحة اإل 2006تحاد األوروبي سنة الا

ن سكان هذه ، حيث أفريقياجنوب ألصين والبرازيل والهند و او  اما مجموعة دول البريكس روسيأ
تنسيق و  ،تفقت هذه الدول على تشكيل هذه المجموعةا، حيث سكان العالم من %43الدول يساوي 

قامة دولة ، فهذه الدول تؤيد إوزيادة تعاونها في العديد من المجاالت المشتركة ،سياستها الدولية
راضي بين مع مقايضة األ 67بسيادة تامة على أراضي و  ،متصلة جغرافياً  ،فلسطين قابلة للحياة

المبادرة و  ،ومبادئ مؤتمر مدريد  ،وتؤيد تسوية الصراع على أساس قرارات األمم المتحدة ،الطرفين
ودعم الجهود المبذولة لتوحيد  ،مع دعم السعي الفلسطيني للحصول على العضوية ،العربية للسالم

في  قل تأثيرا، وهي أقتصادية فدورها محدودال، لكن من حيث المساعدات االصف الفلسطيني
 .سرائيلي في المنطقةالسلوك اإلمجريات 

سة الخارجية تجاه الشرق األوسط السيا، فمصلحتها بما اليابان فهي تتأثر بالطبيعة التجاريةأ
عدم كون  ،لمنطقةاستقرار اترغب في و  ،على النفط العربيوذلك لحصولها  ،القضية الفلسطينيةو 

ن ، مع العلم بأتي ال تعد من صادرتهاوال ،يدفع المنطقة للتوجه لشراء السلع العسكريةاالستقرار 
 السلطة.هناك عدة مشاريع دعمت بها 

ها الفلسطينية من حيث المساعدات قياسا بعالقات ،ما تركيا فهي تقيم عالقات أوثق مع قطاع غزةأ
دعا في العالقات حدث تص، أالتنمية للسلطةمع صعود حزب العدالة و  ،و اللقاءات الدبلوماسيةأ

رتفاع االعسكرية دون مساس مع قتصادية و الالعالقات ان مع بقاء لك ،سرائيلإالدبلوماسية مع 
ولو كان هناك خالف  حتى ،وروبيتحاد األالنضمام لالرغبتها با وخصوصاً  ،تبادل التجاري ال

ساسا كافيا لتحوالت جذرية في السياسة التركية تجاه القضية ، لكن ال يشكل أسرائيلدبلوماسي مع إ
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مما يجعل تأثيرها على زمة السورية وأزمتها مع األكراد األانشغالها ب، و خصوصا أيضا الفلسطينية
 .سرائيل محدودةسياسة إ

لكن بعد  ،عدائها إلسرائيل ،الحركات اإلسالمية في قطاع غزةلسوريا وحزب هللا و  ودعمهاإيران ما أ
 اعتبار حماس موقفها معاديإل ا، نظرً حماسمة السورية حدث جفاء بين إيران و األز الربيع العربي و 

 .حد أهم حلفائهام السوري التي تعتبره أللنظا

و غير مباشر على ت الدولية لها تأثير بشكل مباشر أكل المتغيرا نستخلص بإن من وجهة نظري 
ا دولي ان تبني تحالفبي لذلك على القيادة الفلسطينية أو سل، سواء بشكل إيجابي أالقضية الفلسطينية

 الواقع الفلسطينيلى وبالنظر إ 1الفلسطينية.ن تستمر المتغيرات الدولية لصالح القضية ، وأقليميا
، نصب الجهد الفلسطيني على توسيع دائرة شبكة العالقات الدوليةا،  2000-1994فمنذ فترة 

ما ، أو بمشاركة عربية ،سرائيل برعاية دوليةتفاقيات متالحقة مع إانضمت بالتوقيع على عدة او 
ة من خالل نتفاضة الثانيالللتداعيات التي تركتها ا استثمار او  افكانت ترميم 2006 -2000بفترة 

نتفاضة القتصادية لال، وترميم اآلثار امام  المجتمع الدولي والرأي  العامفضح ممارسات االحتالل أ
حركة ح ثار الدولية لنجامتصاص اآلالتركز الجهد  2007-2006فترة و  ،تراجع المساعدات الدولية

 ،حترام نتائج االنتخاباتابح منصبا على كيفية التوافق بين ص، وأنتخابات الفلسطينيةالحماس في ا
تفاقيات اللتزام باالبين التوافق مع حركة ترفض او  ،بعض الدول األوروبية، و مريكيالرفض األو 

 ،حركة حماسبين المشاركة مع حكومة ترأسها و  ،ستخدام المقاومة المسلحةاترفض نبذ و  ،الموقعة
ن العالقة بالتحلل الموازي  م ،الستجابة التدريجية للمطالب الدوليةية لالسياس وهنا بدأت  الجهود

 .ومواجهة دموية بين الطرفين ،نشطار بنية السلطةامع حركة حماس قاد ذلك إلى 

غذته البنية الدولية بشكل صريح و  ،التنازع مع حركة حماس استمر 2013 -2007وفي فترة 
مام السياسة ات أهنا تراكمت مجموعة من المالبس ،مع تصاعد اآلمال بوعد الدولة ،علنمو 

حرج سياسي  دبلوماسي للسلطة  في إدارة و كذلك  ،قامة الدولةة أمل بعدم إالفلسطينية مع خيب

                                                 
مركـــز الزيتونـــة للدراســـات  ،دراستتتة علميتتتة 2013-3199السياستتتة الخارجيتتتة للستتتلطة الفلستتتطينية  الحـــي،د.وليـــد عبـــد  1

 .14-9صفحة  واالستشارات بيروت
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، وتعثر المفاوضات ،ستيطانالا يرةتمع زيادة و  ،سرائيلي على غزةعالقتها الدولية أمام العدوان اإل
 ،وهذه المشكالت ال تزال عالقة ،السلوك التفاوضي الفلسطينيتمرار الربط بين المساعدات و ساو 

المساعدات الدولية  و هناك ترابط بين ،فهناك جهود سياسية فلسطينية دولية لوقف االستيطان
 1.توجهات السياسة الفلسطينية االقتصادية و 

رض خلق وقائع على األو  ،الفصل العنصري جدار و  ،توسيع المستوطناتاستمرار العدوان و ومع 
 و نهب مزيد ،غوارستيطاني في القدس واألالتركيز التوسع او  ،تزايد طرد اآلالف من مدينة القدسي

حصار و  ،عتقالالاالمداهمات و ى شعبنا بالقتل و سرائيلي علستمرار العدوان اإلامن األراضي مع 
 ،فشل المفاوضاتو  ،مام عملية السالمد أفق أنسداوا ،وأزمة اقتصادية خانقة ،مستمر لقطاع غزة

فالوحدة  ،نقسام السياسيال، مع وجود حالة من اسرائيل لقرارات الشرعية الدوليةنصياع إاعدم و 
، سواء بين مؤسسات السلطة و فصل ،نفصال جغرافي بين جناحي الوطنا، فهناك الوطنية مفقودة

قامة الدولة الفلسطينية ، كل ذلك يقوض إحتاللالما  يرغب به ا هذاو  ،و قانونيةمن ناحية سياسية أ
نقسام من الا هيحمل إضافة لما ،نهيار المشروع الوطني بأكملهلذلك نحن أمام إ ،عاصمتها القدسو 

 األمور إلى نصابها ن نعيدأ قبل فوات األوانمن وجهة نظري وقبل كل شيء و  لذلك ال بد ،مخاطر
 2.دة الوحدة الوطنيةواستعا ،نقسامهاء اإلبان

فلسطيني من من جراء عدم  التمكن ال ،ه القضية الفلسطينية منذ سنوات عديدةههناك مأزق تواج
لى فصل ، فهذه السياسة تهدف إ1967ضي المحتلة سنة ار ير مسار السياسة اإلسرائيلية تجاه األيتغ

خراج القطاع من الغالف اإلو  ،الضفة عن قطاع غزة بقاء ا   الضفة داخل هذا الغالف منسرائيلي وا 
الوجود الفلسطيني  وحصر،البضائعخالل السيطرة على معابر الضفة والسيطرة على تنقل االفراد و 

منع التنمية الفلسطينية و ، لضمها قانونيا ربما  تمهيداً  ،ضم المنطقة ج عملياو   ،في المناطق أ+ب
سرائيل هذه هي سياسة إ ،القدس الشرقية يهابما ف ،الغربيةمل الضفة جتماعية في كاالاالقتصادية و ا

 .الفعلية

                                                 
 , دراسة علمية مركز الزيتونة للدراسات 2013-1993السياسة الخارجية للسلطة الفلسطينية  الحي،د. وليد عبد  1
 .22-19و االستشارات  بيروت صفحة  
  .72-69رام هللا صفحة  2008( 6) ، سياساتالفلسطينيخطر النقسام على المشروع الوطني  العوض،وليد  2
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في المفاوضات لكي  ستعدادهماعن و  ،حد يصدق كالم قادتها عن قبولهم بدولة فلسطينيةلم يعد أ
ريكي المتواصل إلسرائيل صريح في م، والدعم األالمأزق الفلسطيني تجاه القضيةتنهي الصراع و 

وكذلك  ،ستيطانيالال السكوت العلني إزاء النشاط ا، كما في حضمني عند الحاجةو  ،حيانأكثر األ
 ،لى سلطتيننقسام إالا ما يحد من القدرات الفلسطينيةوم ،الموقف األوروبي الفاترالعجز العربي و 

داء الفجوة المتسعة بين أو  ،المؤسساتيةوتجدد الحياة الديمقراطية و  ،نتخابات عامةانعدام األمل بوا
 أحيانا ، وببطءزداد هذا الوضع تأزما بسرعة أحياناا، في األشهر األخيرة الشعبالقيادة وتطلعات 

 حرق و  ،المصالحةمكانيات تراجع او  ،عادة البناء في غزةإ  ذا التوتر تعثرمن مظاهر هو أخرى، 
المستوطنين تجاه مواطنين حتالل و البشكل عام تصرف جيش او  مستوطنين، عائلة الدوابشة من

األمني بأشكاله كافة مع  بوقف التنسيق المركزي في شهر آذار الماضيقرارالمجلس  ،فلسطينيين
قرار دون تطبيق وهذا ، الموقعة بين الجانبينتفاقيات اللتزامها بااحتالل في ضوء عدم السلطة ا

 .يزيد األزمة

رض قائم إلى جانب ع العامة هواألخير في الجمعية  الرئيس محمود عباس في خطابه ماقام به
ما يحدث على ، تبعا للظروف أو لى عدد منهاإلى أحدها أو إ الممكنة التي قد تلجألخيارات ا

 خيارات:ن تستخلص من الخطاب ستة أ ناألرض، وممك

 .نسانيلفلسطيني وفقا للقانون الدولي اإلتوفير حماية للشعب ا طلب -1

 .التفاقيات الموقعةلتزام باالستمرار باالأنه ال يمكن ا إعالن-2

 حتالل.اأن تتحمل إسرائيل مسؤوليتها كسلطة  ضرورة -3

واعتبار اللجنة التنفيذية حكومة الدولة الفلسطينية  ،حتاللالدولة فلسطين دولة تحت ا إعالن-4
 .ًا لهاالمجلس الوطني برلمانو 

 .لمواثيق والمؤسسات الدوليةنضمام لالبالمساعي با االستمرار -5

 1.كمة الجنايات الدوليةدولية ومحلى محكمة العدل الإ اللجوء -6
                                                 

 ،والسياستية الجوانتب القانونيتة الجمعية العامة،محاضرة بعنوان خطاب الرئيس محمود عباس في  )باحث(د.كميل منصور  1
 ظهرا. 02-12من الساعة  20/10/2015 زيت، بتاريخمعهد الحقوق جامعة بير 
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 ،ألنه يوجد تطبيقات سياسية للقانون ،السياسةواقعي بين القانون و ليس هناك فصل فيما أنه 
و أطار خطة السياسة الفلسطينية لم يذكر في إ ن في، حتى اآلموضوع التقسيملعديدة  وترجمات
، التقسيم شهادة ميالد الدولةن قرار د أتؤك األطراف كل ،التأكيد على ثابت من الثوابتو  ،برنامج

في  وقد عرض السيد الرئيس ،دون اكتراثفإسرائيل ترتكب جرائم  ،امرجعنتمسك بهذا  ولكن لم
تى عليها بشكل دقيق وما لفت نظري ، وأنتهاكاتالخطابه في الجمعية العامة صور بعض ا

 مماه فاإلقليم المحتل أ، الذي أشار إلينسانيلدولية وفقا  للقانون الدولي  اإلموضوع الحماية ا
ذا تحدثنا عن القانون الدولي اإلنساني فإننا نتحدث قليم المحتلمنظومة قانونية تحكم اإل عن ، وا 

ن ، بأرض المحتلةتفاقية الرابعة على األال، وهي اتفاقيةلتزام الدول بموجب أحكام هذه اإلوا ،التطبيق
الدول و  ،سرائيل كانت تالحق على جرائمها، ولو أن إهناك مسؤوليات على الدول في مالحقتها

 .الموضوع الفلسطيني منذ زمن ا إنهاءمكنلكان متحترم مسؤولياتها، 

، القوةالسالح و الموضوع العسكري و  واقعية هوا من ناحية المسألة الوحيدة التي ال نستطيع فعلهو 
تعمل بموجب لكن تستطيع الدول أن و  ،األمم المتحدةمن و وهي مقتصرة فقط على مجلس األ

لكن هذا يفتقر إلى و  ،هذا خيارو  ،و بشكل جماعي، أقتصادية من جانب واحدالتزاماتها عقوبات ا
 .رادة سياسيةإ

، الرئيس به نساني الذي يطالبالتدخل اإلنساني بموجب القانون الدولي اإلالمنظومة القانونية و  نإ
 1.ليهم من زاوية الحقنظر إرامها، وتواحت تزاماتهماللطراف الدولية األو الدول  رورة تطبيقهو ض

، سواء سرائيل التعسفية بحقهمما يعيشه المواطنون من إجراءات إو  الواقع الفلسطيني نأب ما نالحظه
زيادة و  ،تقطيع أوصال المدنو  ،قامة حواجزواحتجاز واعتقال وا   ،قتحامات للتجمعات السكانيةامن 

راضي وفصل السكان من األ لتهم مزيداً ا، باإلضافة إلى الجدار العازل الذي ستيطانيةالالنشاطات ا
من هدم المنازل  ،سرائيل  تستخدم سياستها في العقوبات الجماعيةما زالت إو  ،ابعضعن بعضهم 

سحب الهويات و  ،حرمان السكان األصليين من مدينة القدس من حقهم باإلقامةو  ،طرد السكانو 
                                                 

الجوانتتب  الجمعيتتة العامتتة،محاضتترة بعنتتوان خطتتاب التترئيس محمتتود عبتتاس فتتي ، الحــق(مؤسســة  )مــدير شــعوان جبــارين 1
 ظهرا. 02-12من الساعة  20/10/2015معهد الحقوق جامعة بير زيت بتاريخ  ،والسياسية القانونية
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ثار تدميرية على السكان الذي أدى إلى آو  ،صار شامل على قطاع غزةمواصلة فرض حو  ،منهم
 .ينالمدني

الشعبية السلمية،  إلى المقاومةإال بالدعوة  ن القيادة الفلسطينية ال تستطيع واقعياً عتقادي بأالذلك ب
ذلك كون و  ،ستخدام سياسة خارجية قانونيةاحتالل، و الالدعوة إلى مقاطعة او  ،ليست العسكريةو 
 .لقوة واقعيا وهي المسيطرة على األرضسرائيل تمتلك اإ

يقومون بتسجيل حف المحلية لشخصية قانونية تقول إنهم سحد الصعنوان في أباهي لفت انت
من مسؤول يبشرنا  خرآظهر كذلك  تصريح و  ،قيوددون تحفظ أو الحكومة اإلسرائيلية  الدعاوي ضد

عالن كأنه يزف إلينا إعالنا تجاريا أو إ و  ،ائية الدوليةسارة من المحكمة الجن اخبار بأننا سوف نسمع أ
ة الوضع الداخلي في ر خطو ب، هذان البالغان يبشران لى البلد، أنها سوف تأتي إعن فاتن حمامة

في قضية الجدار  ،ستشاري لمحكمة العدل الدوليةالتعاملنا مع أخطر قضية نصل إليها بعد الرأي ا
محكمة جنائية  ةن المحكمة الجنائية الدولية كأيأقول ذلك بسبب أالسبب في ذلك  أن و  ،العنصري 

هذا الكالم ينطبق على  ،نها محكمة قانونية، باإلضافة إلى أدولية هي محكمة ذات صبغة سياسية
لمحاكمة محاكمات الشرق األقصى و  ،محكمة نورمبرج التي عقدت بعد الحرب العالمية الثانية

، المحكمة الدولية الخاصة برونداو  ،لى محاكمات يوغسالفياد اآلن إ، وتمتنيمجرمي الحرب الياباني
آخر و  ،قضية كمبودياو  ،قضية ساحل العاجو  ،مثل قضية لوكربي، لى المحاكم المشتركةباإلضافة إ

 اطابع ن لها، إال أالمختلفة، هذه نماذج المحاكمات الدولية ها قضية المرحوم رفيق الحريري لنموذج 
 ،ال ننسى الجانب السياسي من هذه المحاكمات، إال أننا يجب أاتهاجراءنينها وا  ولها قوا ا،سياسي

ن أسوق مثاال واحدا في ، أود أللتدليل على ماجرى في محكمة الجنايات الدوليةوهذه المحكمة، و 
دولة تستطيع أن تقيم دعوى على دولة ضد دولة  ة، أيمحكمة العدل الدولية القائمة في الهاي

محكمة العدل ن مع العلم أ ،خرليس محكمة لحماية فرد ضد فرد آو  ،نها محكمة دولأخرى بمعنى أ
مع ذلك ال يجرؤ و  ،مم المتحدة، أي هي إحدى أجهزة األمم المتحدةمنبثقة عن هيئة األالدولية 

مام اإلجراءات أ فبوق ن تصدر قراراً ، أمم المتحدة، وال الجمعية العامة لألمن الدوليمجلس األ
مة خلقت كمخلوق مستقل عن المحكمة الجنائية الدولية بالمقابل هي محك ،ليةدل الدو محكمة الع
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ع م، و مم المتحدة، وال هي إحدى أجهزة األمم المتحدةال عالقة لها  بهيئة األو  ،مم المتحدةهيئة األ
، تخاذ قرار بموجب الفصل السابع من الميثاقذلك نص ميثاقها على حق مجلس األمن الدولي بإ

ال من المفارقات العجيبة التي يجب أ وهذه ،جراءات تنظرها المحكمة الجنائية الدوليةأية إ بوقف
 ،هوليس في معركة قانونية بحت ،انونيةفي معركة سياسية قواقعيا ننا بالتالي بمعنى أ ا،تغيب عن

اللتان  ،بريطانياوال سيما الواليات المتحدة األمريكية و  ،نحن في مواجهة أساطير الدهاء الدولي
ن ال يغيب عن ذهننا تجربة يجب أو  ،سرائيليد ما يسمى بدولة المستوطنين في إان بحرص شدترعي

اسية لى أي مدى من المحاكمات السية هذه التجربة بعناية لكي نتأكد إيجب دراسو  ،محاكمة لوكربي
لقذافي ثالث ا في النهاية كما تعلمون دفع معمرو  ؟جراءات العدالةتتدخل الواليات المتحدة في إ

 مريكيةخرى التي منحت للشركات األكل المسائل األالعتراف بومع ا ،عتذارالين دوالر مع ايمال
القضايا التي  تعتزم إقامتها أمام و  قضيةالن تدار ، يجب أننا بصدد محاكمة سياسيةمن قبل، إ

سس م على أ، و يقو ستراتيجي واضح وواسعامحكمة الجنايات الدولية يجب أن تقوم على أساس 
ستراتيجية تعتمد على األسس ن يكون هناك ايجب أ ،عتبارات سياسيةالليست و  ،عملية رشيدة

بالنسبة  لميثاق تعني   ،على سبيل المثال موضوع التكاملية ،القانونية التي يقوم عليها ميثاق روما
الوسائل القضائية  ستنزافادعوى إال بعد  ةالدولية سوف ال تنظر في أين المحكمة الجنائية روما أ
 ارتكبوا أياط الذين في تشكيل لجان لمحاكمة الضب سرائيل تنشط نشاطا باهراً إمن هنا و  ،الوطنية

محكمة الجنائية الدولية لى البالتالي سوف نذهب إو  ،لكي تصدر فرمان براءة لهم ،جرائم في غزة
يعلون تمت محاكمته في بأن ز لنا وثيقة سوف تبر سرائيل ا  و  ،نحاكم يعلون على سبيل المثالل
، بأنها يجب أن ميثاق روما وحدها وعليه قيود من ،اهذا الكالم ليس مطلقو ،هذه النتيجةو  ،سرائيلإ

ن تشكل غطاء ، أو أغير خاضعة للتغطيةو ،مستقلةسرائيل جدية، و تكون التحقيقات التي أجرتها إ
، سرائيلتثبت ما قامت به إفي  متاهة قصوى لكي تثبت أو ال  لكن سوف ندخل ،لتهريب المتهمين

نه لم يوضع في أي ميثاق من ، إال أهذا الشرط وضع في ميثاق روما ،والكان ضمن هذا البند أ
ال و  ،ال ساحل العاجو  ،وال روندا ،ال في محكمة يوغسالفيا ،خرى ثيق المحاكم الجنائية الدولية األموا

 .غيرها من المحاكم



144 

مواجهة  ، إال أن ذلك ال يحبطنا أبدآ عنفي غاية التعقيدو ، صعبةنها معركة سهلة إليست معركة ال
، ننا ينقصنا شيء واحدأ األخرى، إالعلم مما جرى في المحاكم ونت ،نفتاحاتحدي بعقلية وبهذا ال
 ال يوجد لها مايسترو في السنفونية.و  ،ناآل إلىتوضع  االستراتيجية لم أن الخطةوهي 

من ، فمجلس األمن يدير هذا الفريق القانوني ، وال يوجدةفي اللجن قانوني متكامل فريق ال يوجد
تجدد ، يجب أن ياشهر  12جراءات لمدة المحكمة الجنائية بوقف التحقيق أو اإل يستطيع ان يأمر

 1ستراتيجية دبلوماسية.لمعركة ا وأن يتجهز، فعل الفريق

وضاع ستمرار األااأليدي مع  تبقى مكتوفةطيع القيادة الفلسطينية أن من ناحية واقعية ال تستلذلك  
حيث قررت  ،الميدانيةاإلعدامات و  ،الوضع فيه ريوتغي ،ماكن المقدسةقتحامات لألالباو  ،بالتدهور

سواء السياسية  ،تحديدهاالحتالل و لجنة السياسية حول العالقة مع اعتماد قرارات الاللجنة التنفيذية ا 
لى إدانة تشريعات الكنيست التي الديمقراطية إة و برلمانات الحر الدعت و  ،منيةاألو صادية أاالقتو أ

ورفع الظلم عن  ،لى تحمل مسؤولياته، ودعت المجتمع الدولي إتستهدف إباحة الدم الفلسطيني
 2.الفلسطيني بإقامة دولته المستقلةالشعب 

قبل ما كانت عليه وضاع إلى ا عادة األو  ،فيما أصر الرئيس الفلسطيني على المطالبة بحماية دولية
 ،مكانتهاتسكو المتعلق بالمسجد األقصى و ستالإسرائيل إلى تطبيق نظام ا ا، ودع2000عام 

األمين العام لألمم المتحدة الذي  لدولية بين يديموضوع الحماية ا، وبسالميةاالبسلطة األوقاف و 
 نأعريقات، فيما أكد الدكتور صائب  ،هذا الشأن ، وقدم مذكرة تفصيلية فيالملف قام بدراسة

 3.ف منظمة التحرير بإسرائيل وسحبهعتراا موضوع إعادة النظر في 

م تحكمهم قواعد ، أالقيادة الفلسطينية بشكل واقعي بناء على هذه النظرية تن تعامللكن هل إ
لديها  ن الدولة الفلسطينية ليس، أم أأخالقية مثالية في مجاالت التعاون الدولي مع المجتمع الدولي

                                                 
 دولي.الــفلســطين الســنوي للقــانون  الســابق ومستشــار كتــاب. د. انــيس قاســم خبيــر فــي القــانون الــدولي عضــو الوفــد المفــاوض  1

 ،المستاءلةالدوليتة والستتراتيجيات لتوستيع نطتاق  والمحكمتة الجنائيتةبعنوان مبتدأ التكامليتة بتين القضتاء التوطني محاضـرة 
 .15/6/2015جامعة بير زيت بتاريخ  الحقوق،معهد 

 .19+1صفحة  7117عدد  5/11/2015جريد األيام  2
 .1صفحة  7118عدد  6/11/2015جريدة األيام  3
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وحشد ، الدوليودبلوماسية لكسب التعاطف  أخالقية يا سوى التعامل بسياسةقوى تبني عليها واقع ةأي
حراج إسرائيل بأو  ،الحتالليد العالمي من أجل فضح ممارسات االتأي ة الفلسطينية أصبحت ن القيادا 

عضو في حققت صفة الدولة غير الن ، بعد أالمنظمات الدوليةلى الوكاالت و نضمام إالقادرة على ا
تفاقيات الالى المعاهدات و ا  و  ،لى المحاكم الدوليةأصبح لديها الحق في اللجوء إو  ،مم المتحدةاأل

لها في تجعو  ،مام الرأي العالميعلى األقل أ ن تزعزع إسرائيل، أو تحرجهاالدولية التي من الممكن أ
، من أجل محاكمة للمحاكم الدوليةالملفات التي تقدمها القيادة الفلسطينية صراع قانوني مع القضايا و 

الوكاالت المعاهدات و نضمام فلسطين للمواثيق و ان عتقادي واقعيا بأا،  بينيسرائيلمجرمي الحرب اإل
في يير دون تغلكن  ،وسياسياُ  ،شعبياً ، و وا عالميا أصبح يزعج إسرائيل قانونيًا، ،المنظمات الدوليةو 

 رض الواقع لغاية هذه اللحظة.سياستها على أ

إلقامة الدولة على  ، ضمن شروطهلى طاولة المفاوضاتواقعيًا بالعودة إ يرغب السيد الرئيسفيما 
، وبذات الوقت يرغب بإعادة عاصمتها القدس الشريفو  ،1967حدود الرابع من حزيران لعام 

جراء و  اللحمة إلى شطري الوطن،  .تشريعيةنتخابات شاملة رئاسية و اا 

زال يراهن على الدول العربية  نه ماأ إال ،للسلطةية عن الدعم الكافي ورغم تراجع بعض الدول العرب
إلقامة الدولة المستقلة حسب الشرعية  ،كافة القضايا في معنوياً و  ،مادياُ و  قانونياُ و  لمساندته سياسياُ 

 ،وخارطة الطريق على الحدود سالفة الذكر ،مبادرة السالم العربيةو  ،المتحدة وقرارات األمم ،الدولية
عاصمة لدولة فلسطين  القدس الشرقيةأن تكون  والحدود، علىن والمياه حل عادل لقضية الالجئيو 

 .سرى يض السجون اإلسرائيلية من األيمع تب
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يلي عن سرائهي كشف للشعب اإل ما سرائيل بقدرإن توجهات السيد الرئيس ليس خلق أزمة مع إ
 ،الهيئات الدوليةالفلسطيني عن طريق المؤسسات و عب لشالستبداد بحق اممارسة حكومتهم الظلم وا

 1.خرى للعودة الصحيحة للمفاوضات، لتشكل وسيلة ضغط أالمحاكم الدوليةو 

نما جعلها ال تتماشىمن ناحية واقعية أيضُا، فإن فكرة حل الدولتين  تحيط بها أخطار مركزيه تو  ، وا 
مود د تصريحات الرئيس محصبحت تظهر جليا خصوصا بع، وقد أنجئيتتناقض مع عودة الال

يمكن حل  :نهإلى صفد علما بأن وجهة النظر الخاصه باإلسرائيلين بأ عباس بعدم نيته بالعودة
لة ودو  ،سرائيل، وهي دولة الشعب اليهودي في إال بهاوال معنى لحل الدولتين إ ،ن لشعبينالدولتب

عتراف من ل الدولتين إال باإسرائيل بخيار حالشعب الفلسطيني في الضفه وغزة، لذلك لن تقبل 
، والخطر اآلخر هو في إطار أي بقبولهم بمشروع الكولونيالي وشرعيته ،الفلسطينين بالدولة اليهودية
لى جانب إسرائيل فعندما ال ، بحيث تقام فلسطين إطار الدولتين لشعبينإعادة تعريف فلسطين في إ

ل داخ ا على الفلسطينيينهذا يشكل خطر  ،ستبدالها بكلمة فلسطين، واسم دولة فلسطينيذكر ا
، حسب مقتضيات و ناعمأ نش  وتصبح هناك دعوات وتشجيع خ   ،يضاً وعلى حق العوده أ ،سرائيلإ

سرائيل حسب ًا في إغرابويصبحون أ  ،نتقال إلى وطنهم فلسطين، باالوتحوالتها الحال السياسية
ا من خارج و وأن الفلسطينيين هم من جاء ، وكأن اليهود هم المجموعة األصلية،المفهوم الكولونيالي

 .الوطن اليهودي
 ن الضفه وغزة والقدس الشرقيةلى تصريحات القياده الفلسطينيه بأيعتمدون ع واقعياً  ينيسرائيلوأن اإل

 هذه التصريحات قد تكون غير مقصودة، لكنن ، علما بأسرائيل، وما عدا ذلك فهي إهي فلسطين
، لذلك ال بد لى فلسطيننتقال إيليين على مطالبة الفلسطينيين لالسرائوتشجع اإل ا سياسيةلها أبعاد
ت عنها الحركه الوطنيه كاديمي تخلعتماد على منظومة فكرية بجهد سياسي وطني أمن اال

، نجازألن حل الدولتين غير قابل لإل نظراً  عتماد على مواجهة الكولونيالية،الالفلسطينية، وهي ا
كن بعد لذلك يم ،لى طريق مسدودمل في إطار البراديغما التي أوصلتنا إتع وأنه ما زالت القيادة

                                                 
، معهـــد السياســـات العامـــة ازمـــات المشـــهد السياســـي 1ة /سياستتتي (، اوراق2009)محمـــد عـــودة و د. عـــاطف ابـــو ســـيف  1

 .7-6، صفحة رام هللا-الفلسطيني، فلسطين 
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 يون على أساس المساواةسرائيلون واإلستبدالها بوطن يشارك فيه الفلسطيني، واهزيمة الكولونيالية
، سرائيلي، والتخلص من الكولونيالية، والتصالح مع الشعب اإلبالحكم والمشاركة ،من الجماعيواأل

تخليهم عن االمتيازات و  ،عتذارهم عنهاهم بالجناية التاريخية، وا عترافبعد ا وليس مع الصهيونية 
 1مقابل التصالح . المعنوية والمادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
الفلسطيني  الثالث للمركزالسنوي  راالستيطاني، المؤتمالكولونيالي  اإلطارالوطني نحو استعادة  عروحانا، المشرو )نديم  1

رام هللا صفحه  2014كانون الثاني يناير  18-17السياسات والدراسات مسارات بعنوان ستراتيجيات المقاومه من  البحاث
30-32) 
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 الخاتمة

 مع األخذ بعين اإلعتبار ،الفلسطينية للقانون الدوليالجهد المبذول كان محاولة لفهم ممارسة الدولة 
إشكالية مفهوم دولة فلسطينية في وضع االحتالل، وهدفت هذه الجهود إلى فهم هذه الممارسة 

مفهوم  قانونية، وهوبالطبع إنطلقنا من مفهوم سياسة خارجية  ،وتحديد توجهاتها وخصائصها
 ،لمتخصص فرنسي أراد من خاللة تحديد رؤية واقعية فيما يخص ممارسة الدول للقانون الدولي

يتمثل باإلنضمام إلى معايير المجتمع  ،الفلسطينية في ممارستها تشير إلى نهج معين والدولة
 الفلسطينية.الدولي من خالل التركيز على المصلحة القومية 

ال بد من التنوية أن من خالل إستخدام هذا المفهوم، أردنا اإلشاره إلى أن هناك أكثر من إستخدام 
ستخداداخل المجتمع  النخبةالفلسطينية الحاكمة يختلف عن إستخدام المجتمع المدني  مالمدني، وا 

 الدولي.وأصوات أكاديمية في رؤيتها للقانون 

ما  ،كذلك لنوضح تمايز إستخدام النخبة للقانون بالتركيز على ما يمكن أن نسميه التوجة الواقعي
صلحة الوطنية يمكن إستخدام القانون الدولي للم له ،الفلسطينيةهي واقعية موقف النخبة 

 الفلسطينية.

تجاه ممارستهم  ما أردنا دراستة وذلك من خالل إبراز رؤية المشاركين في عملية اتخاذ القرار
يحتاج إلى دراسة معمقة أكثر لفهم طبيعة القانون الدولي ،أي من خالل المقابالت ،للقانون الدولي

ف يمكن أن نفهم طبيعة القانون من خالل التجربة كيو  ،من خالل ممارسة دولة فلسطينية ناشئة
وبالتحديد كيف تراها النخبة وهي  ،وأيضا تأثيره في تقديم المصلحة الوطنية الفلسطينية ،نفسه كأداة

ورؤيتها للقانون  ،لها أهداف أخرى أوسع ،BDS، أما 1967تكوين دولة فلسطينية على أراضي 
هذا المفهوم أقام  ،النخبة الفلسطينية تحاول أن تقدم مشروع بإقامة دولة فلسطينية ،بشكل مختلف

ستخداماتها في القانون الدولي .  جدال  بين األطراف الفلسطينية الفلسطينية وا 

هنا نتحدث عن إستخدامات مختلفة أكثر من العبين الذين  ،األطراف تجاه القانون مهم جدا خطاب 
فمثال موقف  ،المقارنة بأكثر من خطاب ،لذلك نرى بأن االستخدام مختلف ،ن يستخدموا هذا القانو 
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 1948دون أراضي  1967النخبة موقف مميز وأكثر واقعي حيث يرغبون بإقامة دولة على حدود 
 ذلك.وذلك حسب ما هو متوفر ووفق القانون الدولي كون المجتمع الدولي يوافق على 

 التوصيات 

النخبة الفلسطينية جدية تعاطيها مع القانون  ،لقانون الدولي والداخليعلى صعيد العالقة بين ا
وهذا  ،الدولي ينعكس مع القانون الداخلي في موائمة التشريعات الداخلية بما يتوافق مع االتفاقيات

  جدي.يعكس جدية التوجة للمنظمات والمعاهدات الدولية، لذلك ال بد من الموائمة بشكل 

إنشـــاء هيئـــه خاصـــه تعنـــى بالشـــأن القـــانوني الخاصـــة بإنضـــمام فلســـطين للمنظمـــات الدوليـــة أســـوة -
 بالهيئات األخرى.

سـتعادة - تفعيل دوائـر منظمـة التحريـر وا عـادة هيكلتهـا ووقـف توغـل وهيمنـة السـلطة علـى المنظمـة وا 
بمشـروع وطنـي ووضـع خطـه اسـتراتيجية وطنيـه شـامله للنهـوض  الـوطن،الوحده والوئام بين شـطري 

جراء انتخابات  وانجـاز دسـتور جديـد لدولـة فلسـطين مـع وجـوب أن يكـون هنـاك إئـتالف مـا  شامله،وا 
 بين المؤسسات كافة الرسمية وغير الرسميه الحقوقية والمدنية لبناء مؤسسات الدوله.

 النتائج 

لتباس وغموض وتشابك قانوني ما بين مؤسسات المنظمة والسـلطه بـ - الرغم مـن أن هناك تداخل وا 
عليه قرار االعتراف بالدولة من قبل الجمعية العامة رقـم  هي للمنظمة وهذا ما نص االهلية القانونية

 وكذلك القانون االساسي الفلسطيني. 2012بنوفمبر  67/19

تهمــيش المنظمــة بعــد تكــوين الســلطه حتــى أن هنــاك بنــد للصــرف ماليــا مــن قبــل الســلطة لحســاب  -
 المنظمة.

هـا تفاقيات جنيـف كونيكن مدروسا بشكل جيد كاإلنضمام إللبعض االتفاقيات الدولية لم  نضماماإل-
اإلنضـمام وكأن  التزامات،في األصل ُخلقت للدول وللشعوب المضطهده وأن االنضمام يخلق عليك 

ــم يــتم  هــذا أشــبه مــا يكــون ضــمن ردات الفعــل أكثــر مــن كونــه ضــمن خطــة إســتراتيجية بــدليل أنــه ل
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وهذا معنـاه أن فلسـطين قطعـت علـى نفسـها تعهـدات  اإلتفاقيات،أي ماده من مواد هذه التحفظ على 
 .اإلنسان السبعهوأنها ملتزمه بكامل الحقوق المكفوله بكافة إتفاقيات حقوق 
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  المراجعالمصادرو  قائمة

 أولا: الكتب 

 والنشــر،دار الوفــاء لــدني الطباعــة  ،الدوليتتةفلستتفة العالقتتات ( 2012اللــة، ) ةخمــيس، هبــأحمــد  .1
 اإلسكندرية.

مقاربتتات فتتي الصتتراع  الطتترق،علتتى مفتترق  3الستتالم المعلتتق ( 2008) ،عـالء قريــع، ابــوأحمـد  .2
 دار الفـــارسالتوزيـــع  بيـــروت، والنشـــر،المؤسســـة العربيـــة للدراســـات  ،الفلستتتطينية والتنميتتتة واألزمتتتة

 االردن نعما ،والتوزيعللنشر 

دار زهــران لنشــر  ،الخارجيتتةعمليتتة صتتنع القتترار فتتي السياستتة  (،2011النعيمــي ) نــوري،احمــد  .3
 ، عمان االردن.والتوزيع

دار زهران للنشر و  ، عملية صنع القرار في السياسة الخارجية( 2012أحمد نوري، النعيمي، ) .4
 التوزيع عمان االردن.

المتحتتدة  الخارجيتتة الوليتتات فتتي السياستتةعمليتتة صتتنع القتترار ( 2012) ،أحمــد نــوري، النعيمــي .5
 ، عمان، االردن. والتوزيع، دار زهران للنشر المريكية أنموذجا

 االردن. ،، عمانوالتوزيع، دار زهران للنشر الخارجية ةالسياس ،2008النعيمي،  ،أحمد نوري  .6

 القاهرة. ،دار النهضة العربية ،والعالقات الدوليةالقانون الدولي ( 2006الوفا، )أبو  ،أحمد .7

مع إشارة خاصة لما هتو  ،وعمال والقنصلية علماقانون العالقات الدبلوماسية أبو الوفا،  ،أحمد .8
 القاهرة.، دار النهضة العربية 2003،صرمطبق في م

 والنظريتتات،العالقتتات السياستتية الدوليتتة دراستتة فتتي الصتتول ( 1971اســماعيل صــبري، مقلــد، ) .9
 العلوم السياسية.واالقتصاد و امعة الكويت، كلية التجارة مطبوعات ج
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سلســلة  ،دقاســم المقــداد ةترجمــ ،والتطبيتتقالسياستتة الدوليتتة النظريتتة  (،2008 )أنــيس النــدو، .10
 دمشق  ،ترجمة منشورات اتحاد الكتاب العرب

 القـاقون،ترجمـة رائـد  ،الدوليتةالسياسية فتي العالقتات  تالنظريا ،آذار ،(2013 ،)باتشر دافيـد .11
 المنظمة العربية للترجمة، بيروت، الطبعة االولى.

 والتوزيـــع الطبعـــةللنشـــر  دار وائـــل ،الدوليتتتةمبتتتادئ العالقتتتات  ،(2004) حقـــي،توفيـــق، ســـعد  .12
 عمان االردن  ،الثانية

ستتتتتراتيجية ادارة  السياستتتتية الدوليتتتتةالعالقتتتتات  (،2005 ،)ثـــامر، الخزرجــــي .13 دار  ،الزمتتتتاتوا 
 االردن ،عمان توزيع،والالمجدالوي للنشر 

، سلسـلة دراسـات المم المتحده الدبلوماستية المتعتددة الطتراف، (2004) جوني، عاصـي، .14
 ، معهد ابراهيم ابو لغد للدراسات الدولية.11استراتيجية 

مركــز  ،الدوليتتةالمجتمتتع التتدولي مقدمتتة لدراستتة العالقتتات  ةتركيبتت (،1999) ،جيفــري، ســتيران .15
 بالترتيب مع دار كونتيتيوم للنشر صقر،الخليج لألبحاث ترجمة عبد العزيز بن عثمان بن 

 للدراسات مجد المؤسسة الجامعية ، نظرية العالقات الدولية(،  2010 ،)حسين، عدنان السيد .16

 ،المعرفـــــة الجامعيـــــة ر، داالسياستتتتتيةالمؤسستتتتتات التتتتتنظم و ، (2007 ،)، أبـــــو شـــــنبد. جمـــــال .17
 االسكندرية.

العامة الفلسطيتية، الدبلوماسية العامة الفلستطينية بتين  (، الدبلوماسية2011باجس، ) ،دالل .18
 رام هللا الديمقراطية،مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة  ،والواجبالواقع 

التحريتتر التتوطني وحتتل الصتتراع بتتالطرق الستتلمية قتتراءة فتتي التجربتتة  (،2011تــوام، ) ،رشــاد .19
 م ابو لغد، تقديم د. مروان البرغوثي.معهد ابراهي ،الفلسطينية
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دراستتتات عالميتتتة رؤيتتتتان للسياستتتة الخارجيتتتة (، 2008)ادواردز، جـــون  جوليـــاني،رودولـــف  .20
الطبعـة  ،والبحـوث االسـتراتيجية االمـارات للدراسـاتمركـز  ،72المريكية جمهورية ديمقراطيتة عتدد 

 االولى، أبو ظبي االمارات.

أسـعد كامـل  ، ترجمـةالتتاريخلخطة أميركا لتغيتر مجترا  ةالفرص ،(2007)هاس،  –ريتشاردن  .21
 العبيكات للنشر المملكة العربية السعودية، الطبعة االولى. الياس،

 والتوزيع، القاهره.الكتب للنشر  ، عالمالدوليةنظرات في العالقات ( 2008شلبي، ) ،السيد أمين .22

، دار الوفـاء لـدنيا وتطورهتاالدوليتة مفهومهتا  تالعالقتا ،(2008)علـي، صالح أحمد، هريـدي  .23
 . والنشر االسكنداريةالطباعة 

الكتــاب  ، دارالكبتترا  والحتتوارات النظريتتةنظريتتة العالقتتات الدوليتتة ( 2009) مصــباح، ،عــامر .24
 القاهرة  الحديث،

مستتقبل السياستات الدوليتة تجتاه الشترق  (،2003) ،أروى الصباغ يوسف،عماد  الحي،عبد  .25
 دراسات الشرق األوسط عمان االردن  ، مركزاألوسط

فتتي الصتتول النظريتتة  ةدراستت ،التتدوليالنظتتام السياستتي  (،1997)،محمــد فهمــي القــادر،عبــد  .26
 االردن. ،عمان ،، دار وائل للطباعة والنشروالخصائص المعاصرة

نشتتأتها وتطورهتتا وقواعتتدها ونظتتام الحصتتانات  (، الدبلوماســية1990) ،الشــامي ،علــي حســين .27
 بيروت. ،دار العلم للمالين ،ت الدبلوماسيةوالمتيازا

، معهـــد سياستتتة الوليتتتات المتحتتتدة الخارجيتتتة والقضتتتية الفلستتتطينية، (2002)،المغربـــي ،فـــؤاد .28
 اآلولى.  . ة، الطبع2دراسات استراتيجية  ةسلسل ،الدوليةابراهيم أبو لغد للدراسات 

مباداء  حضور،ترجمة حسام الدين  (،2013) ،تفت –اريغوين  م.ايفان  –منغست  أ.كارين  .29
 ، دمشق سوريا. والنشر والتوزيعالفرق للطباعة  دار ،الدوليةالعالقات 
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 االول،الجـــزء  ،العالقتتتات الدوليتتتة ،(1979) ،راجعـــه د. منـــدوب الشـــالجي نعمـــة،كـــاظم هاشـــم  .30
 بدون دار نشر. ،بغداد

إعتتادة التفكيتتر فتتي المصتتلحة القوميتتة واقعيتتة أمريكيتتة متتن اجتتل  (،2008رايــس، )كونــدوليزا،  .31
 ابو ظبي، الطبعة االولى  والبحوث االستراتيجية،مركز اإلمارات للدراسات  ،77 . عددجديدعالم 

والتغيتتتر النظتتتام العتتتالمي الجديتتتد بتتتين الحداثتتتة  ،(2003/2004) المـــنعم،متـــولي، رجـــب عبـــد  .32
 ، دار النهضة العربية، القاهره.نظرية تطبيقية على الحداث الدولية الجارية دراسة

مركـز الزيتونـه  ،2013-1993السياسة الخارجية الفلستطينيه متا بتين عتام  ،يعبد الح ،وليد .33
 دون سنة نشر بيروت، واالبحاث،للدراسات 

مؤسسة الشـروق  الدولية،في نظريات العالقات  المسلمات، ، تحول(1994) ،الحيي عبد ،وليد .34
 .روالنشر، الجزائلالعالم 

 دراسات:ثانياا: 

 ،الدوليضوء القانون  للقضية الفلسطينية فيالحل النهائي  عناصر ،(2014)شعبان،  ابراهيم، .1
 .نفلسطي ،هللا مرا ،االياماخراج وطباعة مؤسسة  (.27سياسات )

توجهتات الترأي العتام  وتأثيرهتا علتىالقتوا السياستية الفلستطينية  (،2012اعاطف، أبـومطر، ) .2
اخـــراج وطباعـــة  ،21سياســـات عـــدد  ،والتتتتأثيرالمصتتتالحة الوطنيتتتة الفاعليتتتة  الفلستتتطيني، قضتتتية

 .نهللا، فلسطي االيام، راممؤسسة 

 ،20عدد  سياسات،، الستيطان بدل من الفاوضات نتنياهو:حكومة  ،(2012،)انطوان، شلحت .3
 .ن، فلسطيهللا االيام، راماخراج وطباعة مؤسسة 

الســابق خبيــر فــي القــانون الــدولي عضــو الوفــد المفــاوض  ،(15/6/2015 )بتــاريخ ،قاســمأنــيس،  .4
محاضتترة بعنتتوان مبتتدأ التكامليتتة بتتين القضتتاء  :الــدوليفلســطين الســنوي للقــانون  ومستشــار كتــاب
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جامعة  ،الحقوق معهد  ،المساءلةالدولية والستراتيجيات لتوسيع نطاق  والمحكمة الجنائيةالوطني 
 اللة.  مزيت، رابير 

 ، قـراءةالحتتاللالسياستي فتي ظتل  ومأسسة النظتامبناء الدولة ( 2013) ،يوسفأيمن طالل،   .5
 .26 دعد ،سياسات ،في المعيقات البنيوية

، ترجمـة فتي فلستطين، دراستة نقديتة والمتانحون األجانتبالمجتمتع المتدني  (،2008)بنواشاال،   .6
 .نفلسطي ،هللا مرا ،االيام. اخراج وطباعة مؤسسة 5عدد سياسات. سياسات

 والمحكمتتتتة الجنائيتتتتةمحاضتتتترة بعنتتتتوان فلستتتتطين  (،29/10/2015جــــوني، عاصــــي، )بتــــاريخ  .7
المعهـــد  ،الفلستتتطيني الستتترائيلي وعلتتتى الصتتتراعتبعتتتات علتتتى النظتتتام القتتتانوني التتتداخلي  الدوليتتتة،
 رام هللا. جامعة النجاح الوطنية، نابلس. الكوري،

دبلوماسية التظلم والتشهير، القضاء الدولي فتي المقاومته الستلمية، نحتو  (2012 )رشاد توام، .8
  20، سياسات عددنموذج فلسطيني

التحريتتر التتوطني وحتتل الصتتراع بتتالطرق الستتلمية، قتتراءة فتتي التجربتتة  (،2011)، تــوام، رشــاد .9
 سياسات ،18-17 ، عددالفلسطينية

ـــدياســـامي  .10 ـــع 8،، سياســـاتالفلستتتطينيةالزمتتتات  العجرمـــي، كومي . اخـــراج وطباعـــة 2009 ربي
 .نفلسطي ،هللا مرا ،االياممؤسسة 

 ،سياستيةأبعتاد  المتحتدة،عضتوية دولتة فلستطين فتي المتم  (،2015) ،حزيـران ،يقـين ،سعيد .11
 وطباعة مؤسسة االيام، رام هللا، فلسطين. جاخرا ،32عدد  ،سياسات

بعنتتتوان خطتتتاب  الحـــق(، محاضـــرةمؤسســـة  )مـــدير( 20/10/2015بتـــاريخ ) ،جبـــارينشـــعوان،  .12
معهـد الحقـوق، جامعـة  ،والسياستيةالجوانتب القانونيتة  الجمعية العامتة،الرئيس محمود عباس في 

 ظهرا.  02-12 زيت، الساعةبير 
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، منشورات دائرة شـؤون المفاوضـات، رام العتراف بفلسطين استثمار بالسالمصائب عريقات،  .13
 هللا، بدون سنة نشر

، فـي 15ماذا بعد انضمام دولة فلستطين للمواثيتق الدوليتة ، (2014،)ت، نيسانصائب عريقا .14
 ، منشورات دائرة شؤون المفاوضات، رام هللا.1/4/2014

اول، تشـرين  ،(8الدراستة رقتم ) البدايتة،طلتب العضتوية ... تقديم  (،2011)،عريقات ،صائب .15
رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة  ،دائرة شؤون المفاوضات منشورات

 فتح.

 المريكيتتة،الموقتت  السياستتي علتتى ضتتوء التطتتورات متتع الدارة ، (2008 ،)صــائب، عريقــات .16
، تقريــر خــاص، منشــورات والخيتتارات واستتتمرار، انقتتالب حمتتاس، التوصتتياتوالحكومتتة الستترائيلية 
 ،دائرة شؤون المفاوضات

انستتتداد المحادثتتتات المباشتتترة والخيتتتارات، دراستتتة مقدمتتتة لتتتدائرة (، 2010) ،صــائب، عريقـــات .17
 المفــاوض. عضــوالوفــد الفلســطيني  رئــيس ،المفاوضــاتدائــرة شــؤون  منشــوات ،المفاوضتتاتشتتؤون 

 اللجنة المركزية لحركة فتح.

عضتتتوية دولتتتة فلستتتطين الكاملتتتة فتتتي األمتتتم المتحتتتدة الملتتت   (،2011) ،عريقـــات ،صـــائب .18
دائــرة شــؤون  تمــوز، منشــورات (،7رقتتم ) الدراستتة، واإلعالمتتي،اإلجرائتتي  –السياستتي  –القتتانوني 

اللجنــة المركزيــة لحركــة  وعضــ ،النهائيــةالوفــد الفلســطيني لمفاوضــات المرحلــة  سرئــي ،المفاوضــات
 فتح.

منشــــورات دائــــرة شــــؤون  ،اذا بعتتتتد آذار، دراستتتتةمتتتت(، 2014عريقــــات، )تشــــرين اول  ،صــــائب .19
 .المفاوضات

دراستة بعنتوان األستس القانونيتة الداعمتة لالعتتراف بالدولتة ، (2011)آب  ،عريقـات ،صائب .20
 منشورات دائرة المفاوضات،  المفاوضات،منظمة التحرير الفلسطينية مكتب  ،الفلسطينية
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بعتتتد تبتتتادل  استتترائيل، متتتاتحديتتتد العالقتتتة متتتع  (،2012) ،حزيـــران-شـــباط ،عريقـــات ،صـــائب .21
المفـاوض. الوفـد الفلسـطيني  (، رئـيس10رقـم ) شؤون المفاوضـات، الدراسـة ، منشورات دائرةالرسائل
 اللجنة المركزية لحركة فتح.  عضو

فتتتي 15بعتتتد انضتتتمام فلستتتطين للمواثيتتتق الدوليتتتة  ، مـــاذا(2014 ،)نيســـان ،صـــائب، عريقـــات .22
 رام هللا.   ،شؤون المفاوضات، منشورات دائرة 1/4/2014

دائـرة شـؤون  ، منشـوراتبعتدأول، اليوم التتالي متاذا  تشرين-آذار(، 2014) ،عريقاتصائب،  .23
 اللجنة المركزية لحركة فتح. المفاوض. عضورئيس الوفد الفلسطيني  المفاوضات.

 ،منشــورات دائــرة شــؤون المفاوضــات بفلستتطين استتتثمار بالستتالم، فالعتتترا ،عريقــات ،صــائب .24
 رام هللا. ،دون سنة نشر

استتمرار  علتى ضتوءالوضتع السياستي  بعنتوان 6+5دراستة رقتم  (،2011) ،تعريقـا ،صـائب .25
دائـرة شـؤون  ، منشـوراتنيستان 2010الفلسطينية تشترين ثتاني  ونجاح الخياراتوق  المفاوضات 

 اللجنة المركزية لحركة فتح. المفاوض. عضوالفلسطيني  رئيس الوفد ،المفاوضات

عضوية دولتة فلستطين الكاملتة فتي األمتم  ،7دراسة رقم تموز، (،  2011 ،)تعريقا ،صائب .26
شـؤون المفاوضـات،  منشـورات دائـرة واإلعالمتي،اإلجرائتي  –السياستي  –المتحتدة الملت  القتانوني 

 التنفيذية.اللجنة  والنهائية، عضرئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات المرحلة 

تغيتتر األوضتتاع ولتتيس  الفلستتطينية الستترائيلية العالقتتاتتحديتتد  (،2014) ،صــائب، عريقــات .27
 ،منشورات دائرة شؤون المفاوضات ،2015حزيران  2014تشرين اول  ،(17دراسة رقم ) تحسينها،

 فتح.رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، عضو اللجنة المركزية لحركة 

دولتة فلستطين علتى الجراءات القانونية واجبة اإلتبتاع لحصتول  (،2013) ،تعريقـا ،صائب .28
والبروتوكتتتولت  والنضتتتمام لالتفاقيتتتاتالعضتتتوية فتتتي المنظمتتتات الدوليتتتة التابعتتتة لألمتتتم المتحتتتدة 
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الوفـد الفلسـطيني  سالمفاوضـات، رئـيدائـرة شـؤون  ، منشـوراتدراستة والمواثيق الدوليتة، والمعاهدات
 نية.لمفاوضات الوضع النهائي، عضو اللجنه التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطي

، 8، سياســات.عددللتغيتترالسياستتي الفلستتطيني الحاجتتة  مالنظتتا (،2009)ابوســيف،  ،عــاطف .29
 .نفلسطي ،هللا مرا ،االيام، اخراج وطباعة مؤسسة 2009عربي

 الدولية، والمحكمة الجنائيةمحاضرة بعنوان فلسطين  (،29/10/2015)بتاريخ  ،خشان ،علي .30
جامعـة  الكـوري،المعهـد  ،الصراع الفلسطيني السترائيليعلى ت على النظام القانوني الداخلي و تبعا
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http://www.politico.eu/article/the-eu-helps-israel-oppress-palestinians-occupation-rights-violation/
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 رام هللا ،واالنتخاباتللديمقراطية 
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 الوطنية، نابلسالنجاح  جامعة
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مؤسسـة  وباحـث قـانوني، ، مستشـار3/12/2015بتاريخ  ،مقابلة شخصية عصام، عابدين، .31
 هللا.رام  ،الحق

، "ناشـــط حقـــوق إنســـان وعضـــو مؤســـس فـــي 14/9/2015بتـــاريخ  ،مقابلـــة البرغـــوثي،مـــر ع .32
رام  ،”(BDSحركـــة مقاطعـــة إســـرائيل وســـحب االســـتثمارات منهـــا وفـــرض العقوبـــات عليهـــا )
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 الفلسطينية، نابلس.التحرير 
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مـــدير ادارة المعاهـــدات الدوليـــة فـــي  ،20/9/2015شخصـــية، بتـــاريخ  ماجـــد، باميـــة، مقابلـــة .38
 هللا.  الفلسطينية، راموزارة الخارجية 
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Abstract 

The Palestinian state's Interest in the subject of international law and its 

accession to several treaties must raise a question for any observer on the 

policy of this state to the international law, and in the case of a talk about a 

policy toward international law, we clash with the concept of foreign legal 

policy, developed by the French thinker GUY de Lacharriere where he 

refers to the use of the ruling elite of international law and international 

institutions in the provision of the national interest. 

 This concept is based on a realistic vision of the law which takes into 

account the balance of power, or the limits of the law in the power 

relations. 

 To clarify the foreign legal policy of the Palestinian leadership, the 

researcher determined its components based on the participants in the 

Palestinian external decision process.  

Interviews formed the basic methodology for this research, but to highlight 

the specificity of thise foreign legal policy we must address other legal 

positions within the Palestinian community and in particular civil society 

groups and Academic voics carrying a different vision of the national 



c 

interest and international law, therefore I will divide my research to three 

basic themes: 

First: in the first chapter I have addressed  the parlicipaing in actors  the 

decision-making process, in external relations , the basic demands in the 

Palestinian foreign policy, the role of state institutions in this policy, also if 

there is a unified view of these institutions regarding Palestine in 

international relations, and whether the making decision process is 

deliberation  in the meaning if there is  participation of civil society 

institutions in decision-making  process or is it centralized decision-

making. 

Second: The second chapter dealt with the decision adopted by the 

Palestinian elite of international law compared with the decision of other 

groups in the Palestinian arena, such as academics, civil society, and 

specifically BDS group, popular boycott movement. 

Third: The third chapter dealt with the Palestinian practice and discourse 

within the realistic Palestinian legal approach to international treaties, 

within the literature pertaining to the analysis of the theoretical and realistic 

foreign policy in international relations. 
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