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 االملخص االتنفيیذيي  

  إن حــق الــشعب الفلســطيني فــي تــقريــر مــصيره هــو حــق مــحفوظ بــموجــب الــقانــون •
الــدولــي، ومــرتــبط بــحق الــشعب الفلســطيني بــاالســتقالل فــي دولــة فلســطني. لــكن مــن 
الــواضــح أن إنــهاء االحــتالل اإلســرائــيلي لفلســطني ال يــمكن أن يــتحقق إال مــن خــالل 
اتــفاق ســياســي مــع إســرائــيل. ال يــمكن ألي جــملة مــن االعــترافــات املــتبادلــة ثــنائــياً أو 
لـعدد مـن قـرارات مجـلس األمـن أو مـن مـحكمة الـعدل الـدولـية أو مـن املـحكمة الـجنائـية 
الـــدولـــية أن تـــجعل فلســـطني مســـتقلة مـــا لـــم تُـــنه اســـرائـــيل االحـــتالل. لـــذلـــك، يـــجب أن 
يــكون الهــدف مــن أي اســتراتــيجية هــو تــغيير ديــنامــيكيات الــقوة الــقائــمة الــتي تــجعل 
مـــن أي تـــسويـــة تـــفاوضـــية ينجـــم عـــنها دولـــة فلســـطينية مســـتقلة أمـــرا مســـتحيال. وهـــذا 
يــنطوي عــلى مــمارســة الــضغط عــلى إســرائــيل مــن خــالل اســتخدام عــدد مــن األدوات 
الـواردة فـي هـذه الـورقـة. إن الـغرض مـن مـمارسـة هـذا الـنفوذ هـو جـعل أي اتـفاق عـلى 

الوضع النهائي بمثابة أقل الخيارات سوءا بالنسبة إلسرائيل.   

يـنبغي عـلى الـقيادة االفـتراض بـأن خـالف نـتنياهـو مـع إدارة اوبـامـا هـو خـالف مـؤقـت. •
لـــذا يـــتوجـــب عـــلى الـــقيادة اســـتغالل هـــذا الـــخالف فـــورا كـــي تـــسمح الـــواليـــات املتحـــدة 
بـصياغـة قـرار فـي مجـلس األمـن ولـكي تـعمل الـقيادة بـشكل وثـيق مـع الـواليـات املتحـدة 
وحــــلفائــــها خــــالل الــــسنة ونــــصف الــــسنة املــــتبقية مــــن إدارة اوبــــامــــا. كــــما يــــتحتم عــــلى 
الــقيادة أن تــعمل بــشكل وثــيق مــع الــواليــات املتحــدة وفــرنــسا وأملــانــيا واملــملكة املتحــدة 
واملــمثل األعــلى لــالتــحاد االوروبــي وروســيا لــكي تــقوم الــواليــات املتحــدة بــدعــم الــقرار. 
يـــنبغي عـــلى الـــقيادة أن تســـتوضـــح مـــن اوبـــامـــا حـــول مـــا إذا كـــانـــت الـــواليـــات املتحـــدة 
ســـتستمر فـــي مـــعارضـــة اســـتراتـــيجية فلســـطني لـــلحصول عـــلى مـــكانـــة دولـــة حـــيث أن 
الـواليـات املتحـدة كـانـت تـعارض انـضمام فلسـطني إلـى املـعاهـدات وإلـى وكـاالت األمـم 

املتحدة.          

  نـــظرا إلـــى تـــصريـــح نـــتنياهـــو بـــأنـــه لـــن يـــكون هـــناك دولـــة فلســـطينية طـــاملـــا هـــو رئـــيسا •
لـلوزراء، يـنبغي عـلى الـقيادة الفلسـطينية أن تـسأل الـدول االوروبـية عـن الـظروف الـتي 
يـــمكن أن يـــعترفـــوا فـــيها بـــدولـــة فلســـطينية ومـــا إذا كـــانـــوا ســـيتبنوا تـــوصـــيات الـــبرملـــان 
االوروبــي الــداعــية إلــى "االعــتراف بــالــتوازي مــع املــفاوضــات" مــن أجــل املــساعــدة فــي 
إطـالق عـملية سـالم ذات مـغزى أكـبر. يـنبغي أن يـكون هـدف الـدبـلومـاسـية الفلسـطينية 
هـــو االســـتمرار فـــي تـــشجيع دول االتـــحاد االوروبـــي الـــداعـــمة لفلســـطني بـــالـــسير عـــلى 
خــطى الــسويــد والــفاتــيكان، وتــوظــيف حــجج الــسويــد والــفاتــيكان الــتي تــبرر اعــترافــهم 
بفلســــــطني لــــــتشجيع دول أخــــــرى لــــــتقوم بــــــاملــــــثل. يــــــتحتم عــــــلى الــــــقيادة الــــــتقدم بــــــطلب 



لـــــالنـــــضمام إلـــــى دول الـــــكومـــــنولـــــث واســـــتعمال هـــــذا كـــــمنتدى مـــــن أجـــــل الـــــسعي وراء 
اعترافات إضافية.          

 تـــحتاج الـــقيادة إلـــى خـــطة احـــتياطـــية. ال يـــمكن االكـــتفاء بـــقرار ملجـــلس األمـــن يـــنادي •
بـــضرورة حـــل الـــدولـــتني لـــلنزاع الفلســـطيني اإلســـرائـــيلي ويـــدعـــو دول اوروبـــا الـــغربـــية 
إلـى املـزيـد مـن االعـترافـات. حـان الـوقـت لـتبني نـهج يـميل أكـثر إلـى املـواجـهة (مـع عـدم 
الـتفريـط بـالسـلمية) ومـن أجـل الـتفكير مـليا بـبعض األفـكار املـطروحـة فـي هـذه الـورقـة. 
إن حــل الــدولــتني يــلفظ أنــفاســه األخــيرة وإن االخــتيار مــا بــني نــهج املــواجــهة أو الــنهج 
الحـذر قـد ال يـنقذه، ومـع هـذا يـبقى نـهج املـواجـهة املـباشـرة هـو الـخيار األمـثل لـتغيير 
األمـــور إلـــى درجـــة تـــكفي لـــقلب الـــديـــنامـــيكيات وإعـــطاء خـــيار الـــدولـــتني فـــرصـــة أخـــيرة 
لـــلنجاح. يـــنبغي عـــلى الـــقيادة أن تـــضع جـــميع افـــعالـــها مـــن اآلن فـــصاعـــدا فـــي إطـــار 

الضغط املمكن ممارسته ضد إسرائيل من أجل إنهاء االحتالل وتحقيق االستقالل.        

يـــجب عـــلى الـــقيادة أن تســـتفيد مـــن الجـــمعية الـــعامـــة لـــألمـــم املتحـــدة بـــشكل أكـــبر مـــن •
خــــالل دعــــوتــــها لــــتقديــــم طــــلب إلــــى مجــــلس األمــــن مــــن أجــــل إعــــادة الــــنظر فــــي طــــلب 
فلســطني لــلعضويــة فــي األمــم املتحــدة كــما تــم فــي عــام 2011 ومــنح حــقوق إضــافــية 
لفلسـطني فـي الجـمعية الـعامـة ووضـع "قـائـمة سـوداء" لـألفـراد والشـركـات الـتي تـدعـم 
االحــــتالل ومشــــروع االســــتيطان غــــير الــــقانــــونــــي. يــــنبغي ايــــضا الــــطلب مــــن الجــــمعية 
الـــعامـــة إصـــدار قـــرار يـــصر عـــلى أن تـــنهي إســـرائـــيل االحـــتالل والـــطلب مـــن الجـــمعية 
الـعامـة أن تشـرك مـحكمة الـعدل الـدولـية مـن خـالل الـسعي وراء رأيـا اسـتشاريـا حـول 

تداعيات االحتالل غير القانوني وقانونية فرض العقوبات.     

مـن أجـل االسـتفادة بـشكل أكـبر مـن املـحاكـم الـدولـية، تـحتاج الـقيادة إلـى خـطة ملـرحـلة •
مــــــا بــــــعد الــــــرأي االســــــتشاري. يــــــجب لهــــــذه الخــــــطة أن تــــــشمل اســــــتراتــــــيجية إعــــــالمــــــية 
مــتماســكة وفــعالــة مــن أجــل الــتغلب عــلى الفشــل الــذي حــصل مــن عــدم اســتغالل الــرأي 
االســـتشاري الـــصادر عـــن مـــحكمة الـــعدل الـــدولـــية فـــي 9 تـــموز (يـــولـــيو) 2004. يـــجب 
عـــــلى الـــــقيادة تـــــوطـــــيد عـــــالقـــــات عـــــمل أوثـــــق مـــــع الفلســـــطينيني فـــــي الشـــــتات وخـــــاصـــــة 
ملــساعــدتــها فــي الــتواصــل مــع وســائــل اإلعــالم. وســواء كــنا نتحــدث عــن الــعالــم الــناطــق 
بـــالـــلغة اإلنجـــليزيـــة أو الـــعربـــية أواإلســـبانـــية أو الـــفرنـــسية، يـــمكن لفلســـطينيي الشـــتات 
االنخــراط بــفعالــية مــع مــجتمعاتــهم املحــلية بــشكل أكــبر مــن الــقيادة فــي رام اهلل، حــيث 
أن هـذه الجـماهـير واملـجتمعات املحـلية هـي أكـثر تـقبال لـلهجات والـوجـوه املـألـوفـة لـديـها. 
إضــــافــــة إلــــى ذلــــك، يــــنبغي عــــلى الــــقيادة االنخــــراط مــــع فلســــطينيي الشــــتات وحــــركــــة 
"املــقاطــعة وســحب االســتثمارات وفــرض الــعقوبــات" (حــركــة بــي دي اس BDS) حــيث 
يـــــمكنهم مـــــساعـــــدة الـــــقيادة فـــــي تـــــنظيم الـــــجوالت إللـــــقاء املـــــحاضـــــرات والتحـــــدث أمـــــام 



الجــماهــير والــتواصــل اإلعــالمــي والتحــدث فــي الــكنائــس واملــساجــد واملــعابــد الــيهوديــة 
والبرملانات وأماكن عامة أخرى. 

يــنبغي أن تــعمل الــقيادة بــشكل وثــيق مــع حــماس والــجهاد االســالمــي ولــجان املــقاومــة •
الـــــشعبية، ومجـــــموعـــــات أخـــــرى مـــــن هـــــذا الـــــقبيل، لتشـــــرح لـــــهم أهـــــمية االســـــتراتـــــيجية 
الــدبــلومــاســية وكــيف أن الــعنف ســيصب فــي مــصلحة نــتنياهــو فــقط. كــما يــنبغي عــلى 
الــــقيادة تــــكرار هــــذا املــــوقــــف فــــي اجــــتماعــــاتــــها مــــع نــــظرائــــها األمــــيركــــيني واألوروبــــيني. 
الـبديـل عـن حـل الـدولـتني وفشـل االسـتراتـيجية الـقانـونـية الـواردة فـي هـذه الـورقـة لـتحقيق 
حــل الــدولــتني يــمكن أن يــؤدي إلــى مــزيــد مــن زعــزعــة االســتقرار فــي مــنطقة مــضطربــة 
أصــال. إن لــم يســتطع الفلســطينيون اســتخدام اســتراتــيجيات ســلمية إلنــهاء االحــتالل 

فإن فشل العمل الدبلوماسي والقانوني والشعبي قد يكون له عواقب وخيمة.  



.I  مقدمة 

 تــــمت صــــياغــــة هــــذه الــــورقــــة بــــتفويــــض مــــن مجــــموعــــة فلســــطني االســــتراتــــيجية كجــــزء مــــن 1.
الـتفكير االسـتراتـيجي الـذي وجّــــه وثـيقة االسـتراتـيجية ملـرحـلة مـا بـعد اوسـلو. تـتوسـع هـذه 
الــورقــة فــي الــقضايــا املــتناولــة فــي تــلك الــوثــيقة وتــضع اســتراتــيجية دبــلومــاســية لــتأخــذهــا 
الـــقيادة الفلســـطينية بـــعني االعـــتبار فـــي ســـعيها لـــلحصول عـــلى اســـتقالل فلســـطيني فـــي 
الـــــفترة املـــــتبقية مـــــن إدارة اوبـــــامـــــا. تـــــبدأ الـــــورقـــــة بـــــالـــــنظر إلـــــى مـــــختلف الـــــخيارات إلنـــــهاء 
االحـتالل اإلسـرائـيلي وتـحقيق االسـتقالل بحـلول عـام 2017 وهـذه الـخيارات تـتراوح بـني 
واحــد مــن نــهجنْي إمــا نــهج املــواجــهة املــباشــرة أوالــنهج حــذر، وتــعبّر هــذه الــورقــة بحــذر عــن 

تفضيلها للنهج األول.     

تـــفحص الـــورقـــة مـــطالـــبة فلســـطني بـــالـــحصول عـــلى صـــفة الـــدولـــة، وتشـــرح انـــه بـــالـــرغـــم مـــن 2.
االعــتراف بفلســطني مــن قــبل 135 دولــة وانــضمام فلســطني إلــى املــعاهــدات وقــبولــها فــي 
مــنظمات دولــية، فــإنــه ال يــزال هــناك تحــدٍّ ملــكانــة فلســطني كــدولــة كــونــها غــير مســتقلة. ومــن 
أجـل الـتغلب عـلى هـذا الـتناقـض الـذي تـدعـي فلسـطني فـيه بـأنـها دولـة مـع أنـها مـحتلة مـن 
قـــبل إســـرائـــيل، يـــتم تـــقديـــم عـــدد مـــن املـــقترحـــات الـــعملية لـــتغيير صـــفة فلســـطني ومـــمارســـة 
الـضغط عـلى إسـرائـيل إلنـهاء االحـتالل حـتى تسـتدرك إسـرائـيل بـأن الحـل الـتفاوضـي هـو 

أقل الخيارات سوءا بالنسبة لها.     

مــن أجــل تــعزيــز مــطالــبة فلســطني لــتكون دولــة ووضــع املــزيــد مــن الــضغوط عــلى إســرائــيل 3.
لـتنضم إلـى طـاولـة املـفاوضـات، فـمن الـواجـب عـلى الـقيادة الفلسـطينية الـتصرف بـحصافـة 
وفــــعل كــــل مــــا فــــي وســــعها إلســــتجالب اعــــترافــــات إضــــافــــية مــــن دول أخــــرى وخــــاصــــة فــــي 
اوروبــــا الــــغربــــية، وبــــشكل غــــير مــــباشــــر مــــن دول أخــــرى مــــن خــــالل إطــــالق حــــملة جــــديــــدة 
لـلحصول عـلى مـكانـة دولـة. بـالتحـديـد، يـنبغي عـلى الـقيادة أن تسـتغل تـصريـحات نـتنياهـو 
املــعارضــة إلقــامــة دولــة فلســطينية لــوضــع ضــغط عــلى فــرنــسا واملــملكة املتحــدة لــالعــتراف 
بفلسـطني اآلن. كـما يـنبغي عـلى فلسـطني أن تـفكر بـتقديـم طـلبات لـالنـضمام إلـى مـنظمة 
اإلنــتربــول ومــؤســسة دول الــكومــنولــث وجــمعيات دول الــكومــنولــث قــبل تــقديــم طــلب مشــترك 
لـــالنـــضمام إلـــى أمـــانـــة الـــكومـــنولـــث. يـــتم الحـــديـــث عـــن االخـــتالفـــات بـــني األمـــانـــة واملـــؤســـسة 

وجمعيات الكومنولث في الورقة باإلضافة إلى عملية االنضمام.      

تـــقدم الـــورقـــة بـــعد ذلـــك املـــشورة حـــول صـــياغـــة قـــرارات لـــألمـــم املتحـــدة. هـــذا مـــهم وخـــاصـــة 4.
لـوجـود مـؤشـرات حـديـثا مـن واشـنطن تـفيد بـأنـها قـد تـكون مسـتعدة العـتماد قـرار مـخفف 

في مجلس األمن حول معايير حل الدولتني.  



كــــتدبــــير احــــترازي، يــــنبغي عــــلى الــــقيادة أن تتخــــذ الخــــطوات الــــالزمــــة لــــصياغــــة قــــراريــــن 5.
للجــمعية الــعامــة مــن قــبل مجــموعــة عــمل مــن الــخبراء ملــتابــعة قــرار مجــلس األمــن. الــغرض 
مـن قـرار الجـمعية الـعامـة األول هـو إنـهاء االحـتالل فـي حـال رفـض إسـرائـيل لـلدخـول فـي 
مــفاوضــات ذات مــغزى لــتحقيق حــل الــدولــتني عــلى أســاس مــعاملــها مــنذ وقــت طــويــل - أي 
انـسحاب إلـى حـدود مـا قـبل 1967، مـع الـقدس الشـرقـية عـاصـمة لفلسـطني وإيـجاد حـل 
عـادل ومـتفق عـليه لـقضية الـالجـئني الفلسـطينيني والـتوصـل إلـى حـل عـادل وشـامـل لجـميع 
قــضايــا الــوضــع الــنهائــي - كــما هــو مــوصــوف فــي قــرار مجــلس األمــن. الــغرض مــن قــرار 
الجـــــمعية الـــــعامـــــة الـــــثانـــــي هـــــو طـــــلب رأي اســـــتشاري مـــــن مـــــحكمة الـــــعدل الـــــدولـــــية بـــــشأن 
الـــــعواقـــــب الـــــقانـــــونـــــية لـــــلدول واملـــــنظمات الـــــدولـــــية حـــــول اســـــتمرار االحـــــتالل واالســـــتيطان 
اإلســــرائــــيلي فــــي فلســــطني عــــلى الــــرغــــم مــــن اعــــتماد قــــرار الجــــمعية الــــعامــــة الــــذي يــــدعــــو 

إسرائيل إلنهاء االحتالل.   

بــاخــتصار يــتم تــناول انــضمام فلســطني إلــى املــحكمة الــجنائــية الــدولــية  فــي هــذه الــورقــة. 6.
يـــنبغي عـــلى الـــقيادة أن تـــفكر فـــي تـــعيني مســـتشار قـــانـــونـــي ذو خـــبرة إلســـداء الـــنصيحة 
لفلســـطني وتـــمثيلها فـــي املـــحكمة وتـــأســـيس لـــجنة وطـــنية لـــلتحقيق تـــتألـــف مـــن مســـتشاريـــن 
خـبراء محـليني ودولـيني لـلنظر فـي االدعـاءات بـارتـكاب جـرائـم حـرب فـي فلسـطني مـنذ يـونـيو 
2014. يــجب عــلى الــقيادة أن تــصر عــلى أن يــكون بــني املســتشاريــن الــذيــن يــتم تــعيينهم 
مــــزيــــج جــــيد مــــن املــــحامــــني الــــدولــــيني والفلســــطينيني، بــــما فــــي ذلــــك مــــزيــــج مــــن املــــمارســــني 

واألكاديميني.     

تُقتَرَح مجموعة أولية من التوصيات في نهاية الورقة. 7.



.II  االمشكلة في مطالبة فلسطيین لمكانة االدوولة 

 تـــدعـــي فلســـطني أنـــها دولـــة وهـــناك اعـــتراف بـــها عـــلى نـــطاق واســـع فـــي املـــجتمع الـــدولـــي، 8.
ولـــكنها ليســـت مســـتقلة. االســـتقالل يـــتطلب الـــسيطرة الـــفعالـــة عـــلى األراضـــي بـــما يـــفرض 
إقــــصاء وجــــود أي دولــــة أخــــرى، وهــــذا شــــيء ال يــــمكن لفلســــطني مــــمارســــته وإظــــهاره ألن 
أراضـيها ال تـزال مـحتلة مـن قـبل إسـرائـيل. فلسـطني ليسـت عـضوا فـي األمـم املتحـدة ومـا 
زالـت إسـرائـيل وبـعض الـدول الـغربـية األخـرى تـختلف حـول مـطالـبة فلسـطني ملـكانـة الـدولـة، 
بـــالـــرغـــم مـــن عـــضويـــة فلســـطني فـــي الـــيونـــسكو واعـــتماد قـــرار مـــن الجـــمعية الـــعامـــة لـــألمـــم 
املتحدة يمنح فلسطني صفة دولة مراقب غير عضو وانضمام فلسطني إلى املعاهدات. 

لـلتغلب عـلى الـتناقـض الـكامـن الـذي تـدعـي فلسـطني فـيه أنـها دولـة فـي حـني أنـها ال تـزال 9.
تـحت االحـتالل، سـيكون عـلى الـقيادة أن تـصيغ حـجة قـانـونـية مـفادهـا أن فلسـطني بـرزت 
كـدولـة تـحت االحـتالل، وأنـها اكتسـبت صـفة الـدولـة عـلى الـرغـم مـن انـعدام اسـتقاللـها. إن 
مــثال الــكويــت والــذي كــثيرا مــا يســتشهد بــه الــزعــماء الفلســطينيون، يــختلف إلــى حــد كــبير 
عـن وضـع فلسـطني. احـتلت الـكويـت وضـّمها الـعراق فـي عـام 1990 عـندمـا كـانـت الـكويـت 
مـــوجـــودة أصـــال كـــدولـــة مســـتقلة لـــعدة عـــقود قـــبل أن يـــتم غـــزوهـــا وضـــّمها مـــن قـــبل الـــعراق. 

وكان قد تم قبول الكويت كعضو كامل في األمم املتحدة بتاريخ 14 مايو 1963. 

 قـــد تـــبدو حـــجة إبـــراز فلســـطني كـــدولـــة تـــحت االحـــتالل عـــلى انـــها تـــناقـــض فـــي االلـــفاظ – 10.
وهــي فــعال كــذلــك. ولــكن هــذا مــا يحــدث. يــتم الــتأســيس لفلســطني كــدولــة عــلى الــورق مــن 

أجل تأكيد استقاللها على أرض الواقع.  

مـن املـهم الـتأكـيد عـلى أن الجـمعية الـعامـة لـألمـم املتحـدة ال يـمكنها إنـشاء دولـة مـن خـالل 11.
إصـدار قـرار واحـد عـلى الـرغـم مـن أنـها يـمكن أن تـلعب دورا فـي االعـتراف الجـماعـي مـن 
عـدمـه. كـل مـا أنجـزتـه الجـمعية الـعامـة لـألمـم املتحـدة مـن إصـدار قـرارهـا فـي 29 نـوفـمبر 
2012 هــو اإلشــارة لــلمجتمع الــدولــي بــأن فلســطني مُـــنحت صــفة دولــة مــراقــب غــير عــضو 
فــــي مــــنظومــــة األمــــم املتحــــدة. وبــــالــــتالــــي فــــإن الــــقرار يُــــمّكن فلســــطني مــــن االنــــضمام إلــــى 
املـعاهـدات الـتي تـطبّق "صـيغة جـميع الـدول"، بـينما عـضويـة فلسـطني فـي الـيونـسكو تـتيح 
لــــها االنــــضمام إلــــى املــــعاهــــدات الــــتي تُــــطبّق "صــــيغة فــــيينا ". ولــــكن وظــــيفة الــــوديــــع فــــي 
تــسجيل مــعاهــدة ليســت ســوى شــرط إجــرائــي وهــذا ال يــمس وضــع كــيان يــدعــي أنــه دولــة. 
لــذا، فــعلى الــرغــم مــن أن املجــلس االتــحادي الــسويســري قــد قــبل انــضمام فلســطني إلــى 

اتفاقيات جنيف بصفته الوديع، لم تقم سويسرا باالعتراف بفلسطني. 

 إضـــافـــة إلـــى مـــا ســـبق، مـــن غـــير الـــواضـــح مـــدى اخـــتالف حـــكومـــة دولـــة فلســـطني كـــكيان 12.
قــانــونــي عــن مــنظمة التحــريــر الفلســطينية أو الســلطة الفلســطينية. ســيكون مــن املــفيد إذا 



قـام املجـلس التشـريـعي لفلسـطني بـصياغـة دسـتور أو تـقديـم قـانـون أسـاسـي مـعّدل بـحيث 
يـــوضـــح إلـــى أي مـــدى دولـــة فلســـطني تُـــعتَبَر كـــيان قـــانـــونـــي مـــختلف عـــن مـــنظمة التحـــريـــر 
الفلســطينية والســلطة الفلســطينية. إن الــقيام بهــذا الــتمييز مــهم ألن الســلطة الفلســطينية 
تـسيطر عـلى أقـل مـن نـصف األراضـي الـتي تـطالـب بـها مـنظمة التحـريـر الفلسـطينية فـي 
الــضفة الــغربــية وال تــسيطر عــلى أي مــن األراضــي الــتي تــطالــب بــها املــنظمة فــي الــقدس 
الشـرقـية. فـي الـوقـت الـحاضـر، لـيس لـدى مـنظمة التحـريـر الفلسـطينية سـيطرة تـذكـر فـي 
قــطاع غــزة. إضــافــة لهــذا، وافــقت مــنظمة التحــريــر الفلســطينية عــلى تــقييد نــفوذ الســلطة 
الفلســـطينية فـــي األراضـــي الـــتي تـــديـــرهـــا الســـلطة فـــي عـــدد مـــن املـــجاالت بـــما فـــي ذلـــك 
الـضرائـب والـقانـون والـشؤون الـخارجـية والـدفـاع، كـنتيجة لـالتـفاقـات الـتي ابـرمـتها املـنظمة 
مـــع إســـرائـــيل. ســـيكون مـــن املـــفيد إذا أمـــكن الـــحصول عـــلى قـــدر أكـــبر مـــن االتـــحاد بـــني 
الـــضفة الـــغربـــية وقـــطاع غـــزة وزيـــادة الـــدمـــج فـــي هـــياكـــل الـــحكم الـــقائـــمة. حـــتى لـــو ادعـــت 
الـقيادة أنـه تـم تـعيني مـنظمة التحـريـر الفلسـطينية كـحكومـة مـؤقـتة لـدولـة فلسـطني مـنذ عـام 
1988 ، املــشكلة هــي أن حــماس ليســت جــزءا مــن مــنظمة التحــريــر الفلســطينية واملــنظمة 

ال تسيطر على قطاع غزة أو القدس أو مناطق (أ) و(ب) في الضفة الغربية.  

 إن الـــحجة بـــأن فلســـطني ليســـت دولـــة مســـتقلة وأن وظـــيفة الـــوديـــع هـــي شـــرط إجـــرائـــي ال 13.
يـــــمنح الـــــسيادة عـــــلى الـــــكيان الـــــساعـــــي وراء صـــــفة الـــــدولـــــة هـــــي حـــــجة اســـــتعملتها كـــــندا 
وإسـرائـيل والـواليـات املتحـدة (وقـد تـريـد الـقيادة أن تـسعى فـي الـحصول عـلى اسـتيضاح 
مـــن الـــرئـــيس اوبـــامـــا أو وزيـــر الـــخارجـــية كـــيري حـــول مـــا إذا كـــان هـــذا ال يـــزال هـــو مـــوقـــف 
الـواليـات املتحـدة)، عـلما بـأن االحـتالل ال يـزال قـائـما وفـي عـامـه الـثامـن واالربـعني. إن هـذا 
يــــضع الــــقيادة الفلســــطينية فــــي مــــشكلة مــــحيّرة، فــــهي ضــــعيفة إلــــى درجــــة ال تــــسمح لــــها 
بـــطرد الـــقوات اإلســـرائـــيلية املســـلحة مـــن الـــضفة الـــغربـــية والـــذي ســـيكون ضـــروريـــا لـــدعـــم 
إدعــاءا بــاالســتقالل وبــنفس الــوقــت إســرائــيل فــإن غــير مســتعدة لــالنــسحاب مــن األراضــي 

املحتلة ألن الحكومة الحالية تعارض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.       

 مـن أجـل اقـناع اسـرائـيل لـلدخـول فـي مـفاوضـات ذات مـغزى بـشأن حـل الـدولـتني والـتي 14.
تـنتج عـنها إقـامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة واتـفاق بـشأن جـميع املـسائـل املـعلقة، سـيتوجـب 
عــلى الــقيادة الفلســطينية أن تــمارس الــضغط عــلى إســرائــيل ودعــوة أصــدقــائــها وحــلفائــها 
لـــــلقيام بـــــاملـــــثل. إن أحـــــد الـــــطرق ملـــــمارســـــة هـــــذا الـــــضغط هـــــو زيـــــادة الـــــدعـــــم القـــــامـــــة دولـــــة 
فلسـطينية داخـل املـجتمع الـدولـي. مـن أجـل الـقيام بـذلـك، يـنبغي عـلى الـقيادة الشـروع فـي 
حــملة اعــتراف جــديــدة لــيتم تــنفيذهــا بــالــتزامــن مــع الــتوصــيات األخــرى املــدرجــة فــي نــهايــة 

هذا التقرير.  





.III  ملاذا هناك حاجة الستراتيجية اعتراف جديدة

 بـــاإلضـــافـــة إلـــى صـــياغـــة رؤيـــة اســـتراتـــيجية جـــديـــدة والـــنظر فـــي الـــتوصـــيات الـــواردة فـــي 15.
نـــــهايـــــة هـــــذا الـــــتقريـــــر، يـــــجب عـــــلى الـــــقيادة التحـــــلي بـــــالـــــحكمة وفـــــعل كـــــل مـــــا فـــــي قـــــدرتـــــها 
الســتجالب اعــترافــات إضــافــية، ســواء اكــانــت هــذه االعــترافــات مــن دول أخــرى أو بــشكل 
غــــير مــــباشــــر مــــن خــــالل الــــسعي وراء الــــعضويــــة فــــي مــــنظمات دولــــية إضــــافــــية. يــــجب أن 
تشــرح فلســطني لــلمجتمع الــدبــلومــاســي أن رئــيس الــوزراء بــنيامــني نــتنياهــو كــان يــتفاوض 
بــسوء نــية عــن طــريــق إطــالــة املــفاوضــات لــتحقيق مشــروع اســرائــيل الــكبرى لحــزب الــليكود 
مــن خــالل تــوســيع املســتوطــنات وضــّم األراضــي. وقــد أعــطيت هــذه الــحجة قــدر أكــبر مــن 
املـصداقـية نـظرا لـتصريـحات نـتنياهـو أثـناء إعـادة انـتخابـه. فـي الـوقـت نـفسه، يـجب عـلى 
الـــــقيادة االســـــتمرار فـــــي طـــــمأنـــــة املـــــجتمع الـــــدبـــــلومـــــاســـــي بـــــأن فلســـــطني ال تـــــزال مـــــنفتحة 
لــلمفاوضــات ولــكن فــقط إذا وافــق نــتنياهــو عــلى مــعايــير الــتفاوض عــلى حــل الــدولــتني مــع 
الفلســــطينيني عــــلى الــــنحو املــــبني فــــي قــــرار مجــــلس األمــــن لــــألمــــم املتحــــدة ووفــــقا للجــــدول 

الزمني الذي ينبغي على الرئيس عباس إعالنه. 

 تــــعتبر صــــياغــــة اســــتراتــــيجية اعــــتراف جــــديــــدة عــــلى قــــدر كــــبير مــــن األهــــمية ألن مــــطالــــبة 16.
فلســطني بــصفة الــدولــة تــواجــه الــعديــد مــن الــطعون فــي مــختلف الــواليــات الــقضايــة. أوال، 
قـــامـــت إســـرائـــيل وكـــندا والـــواليـــات املتحـــدة بـــالـــتواصـــل مـــع املـــودع لـــديـــهم املـــعاهـــدات الـــتي 
انـضمت إلـيها فلسـطني فـي نـيسان (ابـريـل) وكـانـون األول (ديـسمبر) مـن 2014 واعـلنوا 
أنـه فـي رأيـهم أن فلسـطني ليسـت دولـة ذات سـيادة. ثـانـيا، لـقد تحـّدت هـذه الـدول مـطالـبة 
فلســـطني بـــمكانـــة الـــدولـــة فـــي مجـــلس األمـــن الـــدولـــي حـــيث يـــتم حـــظر عـــضويـــة فلســـطني. 
بــاإلضــافــة إلــى ذلــك، فــي الــعديــد مــن الــقضايــا فــي الــواليــات املتحــدة، لــقد رفــضت املــحاكــم 
االتــحاديــة حــجج الــحصانــة الــسياديــة الــتي أثــيرت مــن قــبل الســلطة الفلســطينية ومــنظمة 
التحــريــر الفلســطينية والــتي مــفادهــا أن فلســطني هــي دولــة وبــالــتالــي مــصانــة مــن دعــوى 
بــموجــب قــانــون مــكافــحة اإلرهــاب لــعام 1991. ومــا ألــقى بــظله بــشكل كــبير عــلى املــحاكــم 

األمريكية هو حقيقة أن حكومة الواليات املتحدة لم تعترف بفلسطني. 

 بـــالـــرغـــم مـــن أنـــه يـــبدو مـــن املـــعلومـــات عـــلى شـــبكة االنـــترنـــت أن 135 دولـــة تـــعترف حـــالـــيا 17.
بفلســطني، لــم تــقم فلســطني بنشــر نــصوص االعــترافــات الــفرديــة. لــذلــك، مــن غــير الــواضــح 
مــدى أهــمية هــذه االعــترافــات أو حــتى مــا اعــترفــت بــه هــذه الــدول بــالتحــديــد. وعــالوة عــلى 
ذلـــك، فـــإن الـــصعوبـــة تـــكمن فـــي أن الـــدول الـــتي تـــعترف حـــالـــيا بفلســـطني ال تـــختلف عـــن 
الـدول الـتي اعـترفـت بفلسـطني فـي الجـزائـر فـي عـام 1988. بـينما يـقول بـعض املـحامـني 
أن فلسـطني كـانـت دولـة مـنذ عـام 1988، غـالـبية املـحامـني الـدولـيني لـم يـقبلوا هـذه الـحجة 
ألن فلسـطني كـانـت تـفتقر إلـى حـكومـة مـسيطرة عـلى أراضـي فـي تـلك املـرحـلة، وفـي عـام 



1988 كـانـت مـنظمة التحـريـر الفلسـطينية ال تـزال فـي تـونـس ولـم تـكن قـد انـتقلت بـعد إلـى 
غـزة وأريـحا. إضـافـة لـذلـك، فـبالـرغـم مـن الـتوقـعات املـتزايـدة الـتي أنـتجتها أوسـلو، مـا زالـت 

إسرائيل هي القوة املحتلة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.  

 إضـافـة ملـا سـبق، فـإن الـغالـبية الـعظمى مـن الـدول املـعترفـة بفلسـطني ال تـزال هـي الـدول 18.
الـــعربـــية ودول الـــعالـــم الـــثالـــث ودول حـــركـــة عـــدم االنـــحياز، وهـــناك اثـــنتني فـــقط مـــن الـــدول 
دائـمة الـعضويـة فـي مجـلس األمـن الـدولـي – وهـما الـصني وروسـيا (االتـحاد الـسوفـياتـي 
ســــابــــقا) – الــــلتان تــــعترفــــان بفلســــطني. ولــــكن أيــــن هــــي نــــصوص االعــــتراف مــــن الــــصني 
واالتــــحاد الــــسوفــــياتــــي؟ ومــــا الــــذي اعــــترفــــت بــــه الــــصني واالتــــحاد الــــسوفــــياتــــي فــــي عــــام 
1988؟ وهــل اعــترفــتا بفلســطني كــدولــة وإذا كــان األمــر كــذلــك فــماذا قــصدوا بهــذا؟ بــعد 
انـهيار االتـحاد الـسوفـيتي هـل قـامـت الجـمهوريـات االشـتراكـية الـسوفـياتـية الـتي انـفصلت 
عــــــن االتــــــحاد الــــــسوفــــــيتي فــــــي عــــــام 1991 (مــــــثل أرمــــــينيا ومــــــولــــــدوفــــــا واســــــتونــــــيا والتــــــفيا 
ولــــيتوانــــيا) بــــالــــحفاظ عــــلى اعــــتراف االتــــحاد الــــسوفــــيتي لفلســــطني؟ مــــن خــــالل املــــعلومــــات 

املتاحة على شبكة االنترنت ال يبدو أن أيا من هذه الدول تعترف بفلسطني. 

 فـــــي الـــــوضـــــع املـــــثالـــــي، يـــــنبغي أن يـــــكون لـــــدى الـــــقيادة الـــــنسخ األصـــــلية لجـــــميع وثـــــائـــــق 19.
االعـتراف مـن الـدول األخـرى. قـد تـرغـب وزارة الـخارجـية الفلسـطينية فـي الـنظر إلـى مـسح 
هــــذه الــــوثــــائــــق وتحــــميلها عــــلى شــــبكة اإلنــــترنــــت. ال يُــــدِرج نظام األمم المتحدة للمعلومات 
المتعلقة بقضية فلسطين (UNISPAL) ســـوى اثـــني عشـــر اعـــترافـــا. فـــي هـــذا الـــصدد، 
مـــن املـــفيد لـــلقيادة أن يـــكون لـــديـــها مـــوقـــع عـــلى شـــبكة االنـــترنـــت، وربـــما عـــلى غـــرار مـــوقـــع 
كــوســوفــو (/http://www.kosovothanksyou.com) بــحيث ال يــدرج املــوقــع كــل الــدول 
الــتي اعــترفــت بــكوســوفــو فحســب ولــكن عــليه روابــط الــكترونــية لــنصوص االعــتراف أيــضا. 
إن مـوقـع "ويـكيبيديـا" غـير جـديـر بـاالعـتماد والـروابـط عـلى مـوقـع وزارة الـخارجـية لفلسـطني 
ال تــعمل. قــد يــكون مــن املــفيد لــكوســوفــو وفلســطني أن يــتبادال املــعلومــات، حــيث أن هــناك 

مصلحة مشتركة في تحقيق االستقالل من خالل االعتراف. 

 بـعدمـا يـتم جـمع نـصوص االعـتراف لفلسـطني يـنبغي دراسـة وتحـليل هـذه الـنصوص. مـا 20.
الـذي تـعترف بـه الـدول؟ بـالنسـبة لـلدول الـتي تـعترف بفلسـطني وإسـرائـيل عـلى حـد سـواء، 
كـــيف تـــقوم هـــذه الـــدول بـــتمييز اعـــترافـــها لفلســـطني عـــن اعـــترافـــها بـــإســـرائـــيل؟ هـــل تـــذكـــر 
نــــصوص االعــــتراف خــــطوط وقــــف إطــــالق الــــنار لــــعام 1949 أو قــــرار مجــــلس األمــــن رقــــم 
242 عــلى ســبيل املــثال؟ كــيف تــختلف نــصوص االعــتراف مــن عــام 1988 عــن نــصوص 
االعــــتراف األكــــثر حــــداثــــة؟ مــــا عــــدد الــــدول الــــتي لــــديــــها عــــالقــــات دبــــلومــــاســــية فــــاعــــلة مــــع 
فلسـطني؟ ملـاذا لـم تـفتح بـعض الـدول سـفارات لـها فـي فلسـطني؟ إذا كـانـت إسـرائـيل تـمنع 

الدول من فتح سفارات في رام اهلل أو القدس فينبغي مالحظة هذا.      



  فــي هــذه األثــناء يــنبغي عــلى الــقيادة الشــروع فــي حــملة جــديــدة لــلحصول عــلى مــكانــة 21.
دولــة إلقــناع دول أوروبــا الــغربــية الــتي لــم تــعترف بفلســطني حــتى اآلن لــلقيام بــذلــك. بــعد 
اعـــــتراف الـــــسويـــــد والـــــفاتـــــيكان بفلســـــطني، يـــــنبغي أن يـــــكون الهـــــدف مـــــن الـــــدبـــــلومـــــاســـــية 
الفلسـطينية هـو مـواصـلة تـشجيع دول االتـحاد األوروبـي الـتي تـدعـم فلسـطني لتحـذو حـذو 
الــــــسويــــــد. وفــــــي حــــــني أن األصــــــوات فــــــي بــــــرملــــــانــــــات االتــــــحاد األوروبــــــي حــــــول االعــــــتراف 
بفلســطني مــشجعة، فــهي رمــزيــة فــقط، ولــيس لــها وزن فــي مــحكمة قــانــونــية. إضــافــة لــذلــك، 
تــشير الــعديــد مــن الــقرارات الــبرملــانــية إلــى املــفاوضــات مــع إســرائــيل. يــنبغي أن تســتلهم 
الـــقيادة مـــن اعـــتراف الـــسويـــد بفلســـطني، واســـتخدام الـــحجج الـــسويـــديـــة لـــتشجيع الـــدول 
األخـــرى لـــالعـــتراف بفلســـطني وســـؤال هـــذه الـــدول حـــول مـــا إذا كـــانـــت ســـتتبنى تـــوصـــيات 
الــــبرملــــان األوروبــــي الــــتي تــــنادي إلــــى "االعــــتراف بــــالــــتوازي مــــع املــــفاوضــــات" مــــن أجــــل 

املساعدة في إطالق عملية سالم ذات مغزى أكبر.  

قـالـت فـرنـسا أنـها سـتعترف بفلسـطني فـي حـال فشـل املـفاوضـات، وقـالـت املـملكة املتحـدة 22.
انــــــها ســــــتعترف بفلســــــطني عــــــندمــــــا تــــــكون الــــــظروف منســــــبة لــــــذلــــــك. يــــــنبغي عــــــلى الــــــقيادة 
الفلســطينية أن تُــذكّـــر مــؤيــديــها فــي املــملكة املتحــدة وفــرنــسا بــمواقــف األحــزاب الــسياســية 
الــــداعــــمة القــــامــــة دولــــة فلســــطينية. ان االعــــتراف بفلســــطني ســــواء مــــن املــــملكة املتحــــدة أو 
فــــــرنــــــسا ســــــيشجع الــــــدول األخــــــرى لــــــالعــــــتراف بــــــها، ويــــــمكن أن يــــــؤثــــــر هــــــذا عــــــلى بــــــلدان 
الـكومـنولـث والـدول الـفرانـكفونـية غـير املـعترفـة بفلسـطني لـالعـتراف بـها. إذا قـاومـت املـملكة 
املتحــــدة وفــــرنــــسا االعــــتراف بفلســــطني، يــــنبغي عــــلى الــــقيادة الــــسعي وراء االعــــتراف مــــن 
الــــــدول الــــــصغيرة مــــــثل جــــــمهوريــــــة ايــــــرلــــــندا والــــــبرتــــــغال والــــــيونــــــان وفــــــنلندا ولــــــوكــــــسمبورغ 

وليختنشتاين الخ. 

ألسـباب تـاريـخية، قـد يـكون مـن املـمكن اقـناع جـمهوريـة ايـرلـندا إلـى االعـتراف بفلسـطني 23.
حـتى لـو لـم تـقم بـذلـك املـملكة املتحـدة. مـن املـناسـب فـي هـذا الـسياق أن يـكون هـناك زيـارة 
إلـــــى ايـــــرلـــــندا يـــــقوم بـــــها وفـــــد فلســـــطيني رفـــــيع املســـــتوى، ربـــــما فـــــي طـــــريـــــقه إلـــــى املـــــملكة 
املتحـــدة. قـــد تـــرغـــب الـــقيادة الفلســـطينية أيـــضا فـــي اســـتكشاف مـــا إذا كـــانـــت الـــحكومـــة 
الــــيونــــانــــية املــــنتخبة مــــؤخــــرا ســــتعترف بفلســــطني (فــــقبرص تــــريــــد هــــذا مــــثال). كــــما تجــــدر 
اإلشــارة إلــى أن الــنرويــج وســويســرا وليختنشــتايــن ومــقدونــيا لــيسوا أعــضاء فــي االتــحاد 
األوروبـي وبـالـتالـي فـهم لـيسوا مـرهـونـني بـالـسياسـة الـخارجـية واألمـنية املشـتركـة لـالتـحاد 
األوروبـــــي. كـــــان هـــــذا هـــــو الـــــحال مـــــع أيســـــلندا، الـــــتي قـــــررت بـــــشكل مســـــتقل االعـــــتراف 
بفلســطني فــي عــام 2011. لــعبت الــنرويــج دورا حــاســما فــي عــملية أوســلو، وبــعد اعــتراف 
الـــسويـــد وتـــعليقات نـــتنياهـــو، يـــنبغي عـــلى الـــرئـــيس عـــباس أن يـــطلب رســـميا مـــن الـــنرويـــج 

االعتراف بفلسطني. 



إن الــــدول الــــتي يــــمكن إقــــناعــــها لــــالعــــتراف بفلســــطني - خــــارج أوروبــــا الــــغربــــية - تــــشمل 24.
جـامـايـكا، ومـيانـمار، وسـنغافـورة. تـم قـطع مـيانـمار عـن الـعالـم لـسنوات عـديـدة، وجـامـايـكا 
ومــيانــمار وســنغافــورة هــي دول أعــضاء فــي حــركــة عــدم االنــحياز. قــد يــكون مــن املــناســب 
الـــقيام بـــزيـــارة مـــن وفـــد رفـــيع املســـتوى إلـــى جـــامـــايـــكا، ومـــيانـــمار، وســـنغافـــورة (ربـــما فـــي 
الـــطريـــق إلـــى مـــيانـــمار). يـــمكن لـــلصني أن يـــساعـــد فـــي مـــا يـــخص مـــلف مـــيانـــمار ويـــمكن 
إلنـــدونـــيسيا املـــساعـــدة فـــي مـــلف ســـنغافـــورة. كـــما أن هـــناك مـــجتمع فلســـطيني مـــؤثـــر فـــي 
جـامـايـكا. لـدى جـامـايـكا أيـضا قـاض فـي مـحكمة الـعدل الـدولـية. يـمكن لـجنوب أفـريـقيا أن 
يــساعــد ربــما فــي فــتح األبــواب لــلتواصــل مــع املــجتمع الــكاريــبي. وبــالــتالــي قــد يــكون مــن 
الــــحكمة إقــــامــــة عــــالقــــات أوثــــق مــــع جــــامــــايــــكا وغــــيرهــــا مــــن الــــبلدان الــــكاريــــبية إذا أخــــذت 
1فلســطني بــعني االعــتبار خــيار مــحكمة الــعدل الــدولــية. يــنبغي أن تــشمل الــجهود املــبذولــة 

إلقـــناع الـــدول االعـــتراف بفلســـطني زيـــارات وفـــود رفـــيعة املســـتوى كـــلما أمـــكن ذلـــك. لـــيس 
بــالــضرورة أن تــكون هــذه الــزيــارات رســمية ويــنبغي عــلى الــقيادة أن تســتفيد مــن مــجتمع 
الشـــتات الفلســـطيني كـــما فـــعلت عـــلى ســـبيل املـــثال فـــي جـــمهوريـــة الـــدومـــينيكان وتـــشيلي 
وكــوســتاريــكا. يــنبغي الــتوســع فــي تــوظــيف خــدمــة فلســطني الــدبــلومــاســية وتــعيني قــناصــل 
فخــريــني فــي الــبلدان الــتي لــيس فــيها مــمثلني لفلســطني كــما هــو الــحال فــي مــنطقة البحــر 
الــكاريــبي وجــنوب املــحيط الــهادئ وتــعيني الــسفراء غــير املــقيمني فــي الــدول الــتي تــعترف 

بفلسطني. 

  عـند تـقديـم هـذه الـطلبات لـالعـتراف، يـجب عـلى الـقيادة أن تشـرح لـلدول ملـاذا االعـتراف 25.
بفلسـطني اآلن مـن مـصلحتها، (مـن أجـل إنـقاذ حـل الـدولـتني والخـروج مـن حـالـة الـالمـباالة 
والــبيئة الــسياســية املــتدهــورة فــي املــنطقة والــترويــج لــتحقيق حــل ســلمي لــلدولــتني)، وملــاذا 
يــــنبغي عــــلى هــــذه الــــدول أن تــــجازف بهــــذا ألنــــها إن فــــعلت ســــتلقى الــــكثير مــــن الــــشكوى 
والــــــتأنــــــيب مــــــن إســــــرائــــــيل. فــــــيما يــــــخص اوروبــــــا، ســــــيكون عــــــلى الــــــقيادة تــــــأطــــــير الــــــحجة 
الـــسياســـية لـــالعـــتراف عـــن طـــريـــق الـــرجـــوع إلـــى عـــملية الســـالم وأن تشـــرح بـــأن االعـــتراف 
ســـتنقل األطـــراف أقـــرب إلـــى اتـــفاق الـــوضـــع الـــنهائـــي اســـتنادا إلـــى مـــعايـــير حـــل الـــدولـــتني 
املـتعارف عـليها مـنذ أمـد طـويـل والـتي عـليها إجـماع دولـي واضـح أصـال. ومـع أن الـحجج 
الـــقانـــونـــية مـــهمة، فـــهي ال تـــمثل األســـباب الـــرئـــيسية لـــتعترف الـــدول بـــبعضها الـــبعض. قـــد 
تسـتعمل الـدول الـحجج الـقانـونـية لـتبريـر قـراراتـها الـسياسـية ولـكن الـدافـع هـو الـسياسـة. 
عـــندمـــا تـــسعى فلســـطني وراء اعـــتراف مـــن دولـــة مـــا، يـــنبغي تـــرتـــيب زيـــارة رفـــيعة املســـتوى 
إلـــى هـــذه الـــدولـــة ودعـــم هـــذه الـــزيـــارة بـــالـــضغط الجـــماهـــيري الـــذي تـــساعـــده اســـتراتـــيجية 

إعالمية لزيادة ظهور املسألة السياسية والترويج لها.     

1  قد تساعد عضويیة فلسطيین في االكومنولث في االحصولل على االمزيید من ااالعتراافاتت من ددوولل االبحر االكارريیبي (باإلضافة إإلى ددوولل االمحيیط 
االهھادديي). تتم معالجة كيیفيیة اانضمامم فلسطيین إإلى االكومنولث أأددناهه



 إضـــــافـــــة لهـــــذا وبـــــمنأى عـــــن الـــــعضويـــــة فـــــي وكـــــاالت األمـــــم املتحـــــدة املـــــتخصصة، عـــــلى 26.
فلسـطني األخـذ بـعني االعـتبار تـقديـم طـلب الـعضويـة فـي مـنظمات دولـية إضـافـية. ويـمكن 
أن يـشمل هـذا تـقديـم مـذكـرة حـول اهـتمامـها إلـى الـكومـنولـث وتـقديـم طـلب لـالنـضمام إلـى 
جــمعيات الــكومــنولــث. إن الــعضويــة فــي مــؤســسة الــكومــنولــث أو فــي جــمعيات الــكومــنولــث 
تــــمهيدا لــــالنــــضمام إلــــى أمــــانــــة الــــكومــــنولــــث يــــمكن أن تــــساعــــد الــــقيادة الفلســــطينية فــــي 
الـحصول عـلى اعـترافـات إضـافـية، وخـصوصـا مـن الـدول األعـضاء فـي الـكومـنولـث الـواقـعة 
فــي مــنطقة البحــر الــكاريــبي واملــحيط الــهادئ، وكــثير مــن هــذه الــدول هــي بــلدان صــغيرة 

معزولة ال تشارك عادة في املناسبات الدبلوماسية الكبيرة.  



.IV  معضلة االوكاالتت االمتخصصة لألمم االمتحدةة  

 إن األمــــم املتحــــدة  - كــــمنظمة مــــن الــــدول املســــتقلة – ال تــــقوم بــــاالعــــتراف بــــالــــدول ولــــكن 27.
الــــدول نــــفسها تــــعترف بــــبعضها الــــبعض. ولــــكن الــــعضويــــة فــــي مــــنظمة دولــــية مــــثل األمــــم 
املتحــدة تــعتبر إقــرارا مــن األعــضاء بــأن كــيان مــا هــو دولــة. وألن طــلب فلســطني لــلعضويــة 
فـي األمـم املتحـدة  فـي عـام 2011 يـتم تـعطيله فـي مجـلس األمـن، قـامـت فلسـطني بـتقديـم 
طــلب عــضويــة مــع الــيونــسكو  وتــبع ذلــك تــعزيــز املــكانــة فــي الجــمعية الــعامــة لــألمــم املتحــدة 
إلـى دولـة مـراقـب غـير عـضو بـدال مـن كـيان مـراقـب فـقط. (تجـدر اإلشـارة إلـى أن الجـمعية 
). بـــعد أن تـــم  الـــعامـــة لـــألمـــم املتحـــدة هـــي أكـــثر هـــيئات األمـــم املتحـــدة ديـــمقراطـــيًة وتـــمثيالً
قــبول طــلب فلســطني لــلعضويــة مــن قــبل الــيونــسكو فــي تشــريــن الــثانــي (نــوفــمبر) 2011، 
قـامـت كـل مـن الـواليـات املتحـدة وإسـرائـيل بـسحب تـمويـلهما مـن الـيونـسكو وهـددتـا بـسحب 

التمويل من أي وكالة متخصصة أخرى تقبل فلسطني كعضو.    

فيما يلي الوكاالت الخمسة عشر املتخصصة لألمم املتحدة: 28.

(FAO - فاو ) منظمة األغذية والزراعة
(ICAO – إيكاو) املنظمة الدولية للطيران املدني

(IFAD) الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
(ILO) منظمة العمل الدولية

(IMO) املنظمة البحرية الدولية
(IMF) صندوق النقد الدولي

(ITU) االتحاد الدولي لالتصاالت
(UNESCO - اليونسكو) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

(UNIDO – يونيدو) منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
(UPU) االتحاد البريدي العاملي
(WBG) مجموعة البنك الدولي

(IBRD) البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
(IFC) مؤسسة التمويل الدولية

 (IDA) املؤسسة الدولية للتنمية
(WHO) منظمة الصحة العاملية

(WIPO - ويبو) املنظمة العاملية للملكية الفكرية
(WMO) املنظمة العاملية لألرصاد الجوية

(UNWTO) منظمة السياحة العاملية



 تــــوجــــد لــــدى كــــل وكــــالــــة مــــتخصصة قــــواعــــدهــــا املــــختلفة لــــقبول األعــــضاء، ومــــن األسهــــل 29.
االنـضمام إلـى بـعض الـوكـاالت أكـثر مـن غـيرهـا. كـما تـم ذكـره، فلسـطني حـالـيا عـضوا فـي 
الـــيونـــسكو. الـــواليـــات املتحـــدة ليســـت عـــضوا فـــي مـــنظمة األمـــم املتحـــدة لـــلتنمية الـــصناعـــية 
(يــونــيدو) عــلى الــرغــم مــن أن إســرائــيل هــي عــضو فــيها. كــما أن الــواليــات املتحــدة ليســت 
عــضوا فــي مــنظمة الــسياحــة الــعاملــية، عــلى الــرغــم مــن أن إســرائــيل هــي عــضو فــيها. وألن 
الــواليــات املتحــدة ليســت عــضوا فــي هــذه الــوكــاالت، فــهي لــن تــكون خــاضــعة لــقطع تــلقائــي 
لــلتمويــل مــن الــكونــغرس أو تــخفيضات لهــذا الــتمويــل فــي حــال تــم قــبول فلســطني كــعضو 

فيها. 

 نــــتيجة لــــقبول فلســــطني فــــي الــــيونــــسكو، أصــــبحت مــــؤهــــلة لــــلتقدم بــــطلب لــــالنــــضمام إلــــى 30.
يــونــيدو. أمــا فــيما يــتعلق بــمنظمة الــسياحــة الــعاملــية، فــإن فلســطني مــؤهــلة لــتصبح عــضوا 
منتسـبا، ولـكن الـعضويـة الـكامـلة تـكون مـقصورة فـقط عـلى "الـدول ذات سـيادة". مـع هـذا، 
يـمكن لفلسـطني، أن تـدفـع بـالـقضية إلـى الـواجـهة مـن خـالل اإلصـرار عـلى الـتصويـت. فـي 
هــذه الــحالــة يــجب أن تــتم املــوافــقة عــلى عــضويــتها مــن قــبل الجــمعية الــعامــة بــأغــلبية ثــلثي 
األعــضاء كــامــلي الــعضويــة الــحاضــريــن واملــصوتــني وبشــرط أن تــكون هــذه األغــلبية هــي 

أغلبية األعضاء كاملي العضوية في املنظمة. 

 نـتيجة للتشـريـعات فـي الـكونـغرس، يـجب عـلى فلسـطني تـوخـي الحـذر عـند الـتقدم بـطلب 31.
لـــــالنـــــضمام إلـــــى الـــــوكـــــاالت املـــــتخصصة بســـــبب احـــــتمالـــــية قـــــطع الـــــتمويـــــل عـــــن الســـــلطة 
الفلســطينية مــن قــبل الــواليــات املتحــدة بــاإلضــافــة إلــى قــطع الــتمويــل عــن الــوكــاالت والــذي 
ســـيلحق األذى بـــغير حـــق بـــأصـــدقـــاء فلســـطني وخـــاصـــة بـــالنســـبة ألصـــدقـــاء فلســـطني فـــي 
افــريــقيا عــلى ســبيل املــثال ال الــحصر حــيث الــبعض مــنهم يــعتمد عــلى املــساعــدات الــتي 
تـقدمـها هـذه الـوكـاالت. فـي عـام 2015 قـام الـكونـغرس بـسّن تشـريـع جـديـد يـسمى (قـانـون 
الـــتخصيصات املســـتمرة واملـــوحـــدة) وهـــذا الـــقانـــون يـــسمح بـــحجب املـــساعـــدة عـــن الســـلطة 
الفلسـطينية فـي حـال "حـصل الفلسـطينيون عـلى نـفس صـفة الـدول األعـضاء أو عـضويـة 
كــــامــــلة كــــدولــــة فــــي األمــــم املتحــــدة أو أي وكــــالــــة مــــتخصصة تــــابــــعة لــــها خــــارج اتــــفاق تــــمّ 
الـتفاوض عـليه بـني إسـرائـيل والفلسـطينيني." لـكن يـمكن لـوزيـر الـخارجـية (األمـريـكي) أن 
يـتنازل عـن هـذا الـتقييد "إذا صـادق الـوزيـر لـلجان الـتخصيصات بـأن الـقيام بـذلـك يـصب 
فـي مـصلحة األمـن الـقومـي لـلواليـات املتحـدة ويـقدم تـقريـرا لهـذه الـلجان بـحيث يـفّصل فـيه 
كــــــيف أن الــــــتنازل واســــــتمرار املــــــساعــــــدات ســــــوف يــــــساعــــــد عــــــملية الســــــالم فــــــي الشــــــرق 

االوسط."       

 قـــــبل عـــــام 2015، كـــــان يـــــمكن لفلســـــطني أن تـــــطلب االنـــــضمام إلـــــى يـــــونـــــيدو أو مـــــنظمة 32.
الــسياحــة الــعاملــية ألن عــضويــة فلســطني فــي هــذه الــوكــاالت مــا كــان لــينتج عــنها قــطع أو 
تـــخفيض تـــلقائـــي فـــي الـــتمويـــل لهـــذه الـــوكـــاالت ألن الـــواليـــات املتحـــدة ليســـت عـــضوا فـــيها. 



ولـــــكن ابـــــتداًء مـــــن الـــــعام 2015، أصـــــبحت الـــــقيادة الفلســـــطينية تـــــواجـــــه احـــــتمالـــــية قـــــطع 
الــتمويــل للســلطة الفلســطينية أو تــقليله مــن الــواليــات املتحــدة إذا تــقدمــت بــطلب لــالنــضمام 
إلــى يــونــيدو أو مــنظمة الــسياحــة الــعاملــية بســبب ذلــك الــقانــون. لــذا، فــيما لــو فــكرت الــقيادة 
بـــــاالنـــــضمام إلـــــى يـــــونـــــيدو أو مـــــنظمة الـــــسياحـــــة الـــــعاملـــــية، عـــــليها أن تـــــحاول إقـــــناع وزيـــــر 
الـخارجـية مسـبقا لـلتنازل عـن الـتقييد املـشار إلـيه ألسـباب تـتعلق بـمصالـح األمـن الـقومـي 

للواليات املتحدة.        

 طــــبعا يــــمكن لــــلقيادة أن تــــتبنى وجــــهة نــــظر أن تشــــريــــع الــــكونــــغرس ال يــــهمها وانــــها غــــير 33.
مـسؤولـة عـن الـضرر الـذي يـمكن أن يتسـبب بـه الـكونـغرس. فـي هـذا الـسياق يـمكن لـلقيادة 

أن تأخذ االستراتيجية التالية في الحسبان:  
 

(أ) الــتكلم عــلنا عــن خــطة لــالنــضمام إلــى الــوكــاالت ولــكن اتّــباع نــهج 
تـدريـجي تـقوم فـيها فلسـطني بـاالنـضمام إلـى الـوكـاالت األكـثر أهـمية 

بالنسبة إلى الواليات املتحدة في مراحل الحقة؛

(ب) اخــتيار الــوكــاالت الــتي تســبب قــدرا كــبيرا مــن االزعــاج لــلواليــات 
املتحدة إذا فقدت صوتها في الوكالة بسبب سحبها للتمويل؛ ولكن

(ج) اخــتيار الــوكــاالت بــحيث أن ســحب الــتمويــل األمــريــكي مــنها لــن 
يـــكون لـــه تـــأثـــير ســـلبي عـــلى املســـتوى اإلنـــسانـــي فـــي أي مـــكان فـــي 

العالم؛ و

(د) االتـــفاق عـــلى اســـتراتـــيجية احـــتياطـــية لـــدعـــم الـــتمويـــل مـــع حـــلفاء 
رئـــــــيسيني فـــــــي املـــــــنطقة وخـــــــارجـــــــها فـــــــي حـــــــال تـــــــم ســـــــحب الـــــــتمويـــــــل 

األمريكي للسلطة الفلسطينية.

 بـــــعد أن تـــــقوم فلســـــطني بـــــالـــــتصريـــــح عـــــن خـــــطتها لـــــالنـــــضمام إلـــــى الـــــوكـــــاالت املـــــتخصصة، 
بـإمـكانـها قـياس رد فـعل الـواليـات املتحـدة وحـلفائـها، لـترى مـا إذا كـانـوا عـلى اسـتعداد لجـلب 
إســرائــيل إلــى طــاولــة املــفاوضــات. فــي حــال قــاومــت إســرائــيل الــضغط املــمارس عــليها، يــنبغي 
عــــلى الــــقيادة بــــعد ذلــــك أن تــــحاول االنــــضمام إلــــى تــــلك الــــوكــــاالت الــــتي لــــها أهــــمية أقــــل لــــدى 
الـواليـات املتحـدة مـثل يـونـيدو ومـنظمة الـسياحـة الـعاملـية قـبل أن تهـدد بـمحاولـة االنـضمام إلـى 
تـلك الـوكـاالت الـتي ربـما سيتسـبب االنـضمام إلـيها بـقدر كـبير مـن االزعـاج لـلواليـات املتحـدة. 
لــكن قــبل الــتأمــل بهــذا الــنهج، يــنبغي عــلى الــقيادة أن تــضمن وجــود امــوال لــحاالت الــطوارئ 

يمكنها الوصول إليها بما في ذلك تعبئة شبكة األمان املالية العربية املُطاَلب بها تكرارا. 



 بــــمنأى عــــن وكــــاالت األمــــم املتحــــدة املــــتخصصة، قــــد تــــنظر فلســــطني إلــــى الــــتقدم بــــطلب 34.
لــــالنــــضمام إلــــى مــــنظمة االنــــتربــــول الشُــــــــرطــــية فــــي لــــيون، فــــرنــــسا. وألن مــــنظمة االنــــتربــــول 
ليسـت مـن الـوكـاالت املـتخصصة لـألمـم املتحـدة، ال يـمكن قـطع الـتمويـل عـنها أو تـقليله مـن 
قـبل الـكونـغرس األمـريـكي. يـمكن ألي دولـة تـرشـيح أي جـهاز شُــــــرطـة رسـمي لـيكون عـضوا 
فـي االنـتربـول مـا دامـت وظـائـف هـذا الـجهاز الشـرطـي تـقع ضـمن إطـار أنشـطة املـنظمة. 
يـجب تـقديـم طـلب الـعضويـة إلـى األمـني الـعام مـن قـبل الـهيئة الـحكومـية املـختصة. تـخضع 
الـــعضويـــة إلـــى مـــوافـــقة األغـــلبية بنســـبة ثـــلثي أعـــضاء الجـــمعية الـــعامـــة ملـــنظمة االنـــتربـــول 
(ويــــنبغي عــــدم الخــــلط بــــني هــــذه الجــــمعية الــــعامــــة والجــــمعية الــــعامــــة لــــألمــــم املتحــــدة). إن 
األمـــــني الـــــعام الـــــحالـــــي هـــــو يـــــورغـــــن شـــــتوك وهـــــو أملـــــانـــــي الـــــجنسية. قـــــد تـــــكون الـــــعضويـــــة 
لفلســــطني فــــي االنــــتربــــول مــــفيدة وخــــاصــــة اآلن بــــعد انــــضمامــــها إلــــى املــــحكمة الــــجنائــــية 

الدولية.     



.V  مزايا طلب االنضمام إلى الكومنولث

 إضـــافـــة إلـــى صـــياغـــة خـــطة لـــالنـــضمام إلـــى وكـــاالت األمـــم املتحـــدة املـــتخصصة، هـــناك 35.
رابـــطة حـــكومـــية مشـــتركـــة أخـــرى قـــد تـــرغـــب فلســـطني بـــاالنـــضمام إلـــيها وهـــي الـــكومـــنولـــث. 
تـعتبر إحـدى مـزايـا الـسعي وراء الـعضويـة فـي الـكومـنولـث أن الـواليـات املتحـدة وإسـرائـيل 
ليســـتا أعـــضاء فـــيه، وهـــذا يـــعني أن تـــأثـــيرهـــما محـــدود. إضـــافـــة لـــذلـــك، فـــإن عـــملية قـــطع 
الــــتمويــــل أو تــــقليله مــــن الــــكونــــغرس األمــــريــــكي الــــتي تُــــطبَّق عــــلى وكــــاالت األمــــم املتحــــدة 

املتخصصة والسلطة الفلسطينية ال يمكن تطبيقها حاليا على الكومنولث.      

 إن الـكومـنولـث هـو أقـدم رابـطة سـياسـية فـي الـعالـم ويـعتبر – بـعد األمـم املتحـدة – أكـبر 36.
إطــار مــتعدد األطــراف لــلتعاون وبــناء اإلجــماع فــي الــعالــم. ولــكن يــختلف الــكومــنولــث عــن 
األمــم املتحــدة فــي انــه لــم يــأت إلــى حــيز الــوجــود مــن خــالل اتــفاقــية مــما يــمّكنه مــن الــعمل 

بمرونة أكبر من األمم املتحدة.   

 لـــعب الـــكومـــنولـــث دورا مـــحوريـــا فـــي مـــكافـــحة نـــظام الـــفصل الـــعنصري (االبـــارتـــايـــد) فـــي 37.
جـــنوب افـــريـــقيا حـــتى عـــندمـــا اســـتمرت املـــملكة املتحـــدة فـــي املـــحافـــظة عـــلى عـــالقـــاتـــها مـــع 

بريتوريا.  

  تــتألــف عــضويــة الــكومــنولــث مــن 53 دولــة مســتقلة وذات ســيادة مــتساويــة والــكثير مــنها 38.
لـديـها روابـط دسـتوريـة مـع املـملكة املتحـدة (مـثل اسـترالـيا وكـندا ونـيوزيـلندا) أو كـانـت لـها 
ارتــــباطــــات دســــتوريــــة تــــاريــــخية مــــع املــــملكة املتحــــدة (مــــثل الــــهند وبــــاكســــتان ومــــالــــيزيــــا). 
انــــضمت بــــلدان أخــــرى فــــي الــــسنوات الحــــديــــثة إلــــى الــــكومــــنولــــث ولــــم يــــكن لــــديــــها روابــــط 
دسـتوريـة تـاريـخية مـع املـملكة املتحـدة ولـكن سُـــــِمح لـها بـاالنـضمام ألن لـها روابـط دسـتوريـة 

مع أعضاء قائمني من الكومنولث (مثل رواندا والسنغال والكاميرون).      

 هــناك الــعديــد مــن دول حــركــة عــدم االنــحياز ودول صــغيرة نــامــية مــن أعــضاء الــكومــنولــث 39.
الــذيــن قــد يــنظروا بــايــجابــية إلــى طــلب انــضمام تــتقدم بــه فلســطني. تــشكل الــدول الــتالــية 

األعضاء الحاليون للكومنولث:   

افـريـقيا: بـوتـسوانـا والـكامـيرون وغـانـا وكـينيا ولـيسوتـو ومـاالوي ومـوريـشيوس 
ومـــوزمـــبيق ونـــامـــيبيا ونـــيجيريـــا وروانـــدا وسيشـــل وســـيرالـــيون وجـــنوب افـــريـــقيا 

وسوازيالند واوغندا وجمهورية تنزانيا املتحدة وزامبيا.  



آســيا: بــنغالدش وبــرونــي دار الســالم والــهند ومــالــيزيــا واملــالــديــف وبــاكســتان 
وسنغافورة وسريالنكا. 

مــــــنطقة البحــــــر الــــــكاريــــــبي واألمــــــريــــــكتني: انــــــتيغوا وبــــــربــــــودا وجــــــزر الــــــبهامــــــا 
وبـــاربـــادوس وبـــيليز وكـــندا ودومـــينيكا وغـــريـــنادا وغـــايـــانـــا وجـــامـــايـــكا وســـانـــت 

لوسيا وسانت كيتس ونيفيس وسانت فنسنت وغرينادين وترينيداد وتوباغو.   

اوروبا: قبرص ومالطا واململكة املتحدة.

مــــنطقة املــــحيط الــــهادئ: اســــترالــــيا وفــــيجي وكــــيريــــباتــــي ونــــاورو ونــــيوزيــــلندا 
وبابوا غينيا الجديدة وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو. 

 يـــعتبر الشـــرق االوســـط املـــنطقة الـــوحـــيدة فـــي الـــعالـــم الـــتي يـــفتقر فـــيها الـــكومـــنولـــث إلـــى 40.
الـــتمثيل. فـــي الـــسابـــق، كـــانـــت هـــناك دالالت حـــول االهـــتمام بـــاالنـــضمام مـــن قـــبل الجـــزائـــر 
والــيمن ولــكن لــم يُــتابَــع املــوضــوع. كــان يُــنظر إلــى طــلب جــنوب الــسودان بــايــجابــية إلــى أن 

اندلعت الحرب األهلية. أبدى ياسر عرفات اهتمامه باالنضمام في العام 1997.     

 اعـــترف 33 عـــضوا فـــي الـــكومـــنولـــث بفلســـطني وهـــم: انـــتيغوا وبـــربـــودا وبـــنغالدش وبـــيليز 41.
وبــوتــسوانــا وبــرونــي دار الســالم وقــبرص وغــانــا وغــريــنادا وغــايــانــا والــهند وكــينيا ولــيسوتــو 
ومـاالوي ومـالـيزيـا واملـالـديـف ومـالـطا ومـوريـشيوس ومـوزمـبيق ونـامـيبيا ونـيجيريـا وبـاكسـتان 
وبــابــوا غــينيا الجــديــدة وروانــدا وســانــت فــنسنت وغــريــناديــن وسيشــل وســيرالــيون وجــنوب 

افريقيا وسريالنكا وسوازيالند واوغندا وتنزانيا وفانواتو وزامبيا.     

 هـــناك 20 عـــضوا فـــي الـــكومـــنولـــث لـــم يـــعترفـــوا بفلســـطني وهـــم اســـترالـــيا وجـــزر الـــبهامـــا 42.
وبـاربـادوس والـكامـيرون وكـندا ودومـينيكا وفـيجي وجـامـايـكا وكـيريـباتـي ونـاورو ونـيوزيـلندا 
وســـــانـــــت لـــــوســـــيا وســـــانـــــت كـــــيتس ونـــــيفيس وســـــامـــــوا وســـــنغافـــــورة وجـــــزر ســـــليمان وتـــــونـــــغا 

وترينيداد وتوباغو وتوفالو واململكة املتحدة.  

 فــــي الــــبدايــــة، ســــتجد فلســــطني انــــه مــــن االسهــــل االنــــضمام إلــــى مــــؤســــسة الــــكومــــنولــــث 43.
وجــمعياتــه. إن مــؤســسة الــكومــنولــث هــي مــنظمة مشــتركــة بــني الــحكومــات وتــقع فــي نــفس 
املـبنى فـي مـديـنة لـندن الـذي يـحوي األمـانـة ولـكن املـؤسـسة تـعمل مـع الـدول األعـضاء مـن 
أجــل تــعزيــز دور املــجتمع املــدنــي فــي عــدد مــن الــقضايــا مــثل مــساواة الــنوع االجــتماعــي 
والــــثقافــــة وغــــيرهــــما. إن جــــمعيات الــــكومــــنولــــث تــــشمل اتــــحاد ألــــعاب الــــكومــــنولــــث وجــــمعية 
الـكومـنولـث الـبرملـانـية ومـنتدى الـكومـنولـث لـلحكومـة املحـلية ومـنظمة الـكومـنولـث لـالتـصاالت. 
تـعتبر هـذه الجـمعيات كـلها أطـراف فـاعـلة فـي الـكومـنولـث وتـلتقي عـلى املسـتوى الـوزاري 



وتـــؤثـــر عـــلى الـــعمليات املـــتعلقة بـــاجـــتماعـــات رؤســـاء حـــكومـــات دول الـــكومـــنولـــث. فلســـطني 
مــؤهــلة مــنذ فــترة مــن الــزمــن لــالنــضمام إلــى الجــمعيات ألن صــفة الــدولــة ال تــعتبر شــرطــا 
مسـبقا لـالنـضمام ولهـذا السـبب فـإن الـبعض مـن اقـالـيم املـملكة املتحـدة عـبر الـبحار مـثل 
بــرمــودا وجــزر تــوركــس وكــايــكوس هــم أعــضاء فــيها. إن تــكالــيف االنــضمام إلــى الجــمعيات 
ضـئيلة ولـيس لـدى رؤسـاء الـحكومـات أي سـلطة حـول اتـخاذ قـرارات الـعضويـة الـفرديـة فـي 

جمعيات الكومنولث.            

 مـن املـنطقي أن تـتقدم فلسـطني بـطلب لـالنـضمام إلـى مـؤسـسة الـكومـنولـث واتـحاد ألـعاب 44.
الـــكومـــنولـــث وجـــمعية الـــكومـــنولـــث الـــبرملـــانـــية ومـــنتدى الـــكومـــنولـــث لـــلحكومـــة املحـــلية ومـــنظمة 
الــــكومــــنولــــث لــــالتــــصاالت قــــبل الــــتقدم بــــطلب انــــضمام إلــــى األمــــانــــة. بــــعد ذلــــك، بــــإمــــكان 
فلســــطني أن تســــتغل مــــوقــــعها فــــي الجــــمعيات مــــثل الجــــمعية الــــبرملــــانــــية، مــــن أجــــل قــــياس 
مســـتوى اهـــتمام أولـــئك األعـــضاء فـــي الـــكومـــنولـــث الـــتي تـــعترف بفلســـطني أصـــال. ولـــدعـــم 
وتــعزيــز قــبول الــطلب الفلســطيني لــدى األمــانــة، قــد تــرغــب فلســطني بــالــتشاور مــع الــديــوان 
املــــلكي فــــي عــــمان حــــول تــــقديــــم طــــلب أردنــــي-فلســــطيني مشــــترك لــــالنــــضمام إلــــى أمــــانــــة 
الـكومـنولـث كـدول أعـضاء. بـإمـكان كـل مـن فلسـطني واألردن الـتعبير بـصراحـة ووضـوح فـي 
طـــــلبهما لـــــالنـــــضمام بـــــأن أيـــــا مـــــنهما لـــــن يـــــقبل الـــــدخـــــول كـــــعضو إال إذا سُـــــــــِمحَ لفلســـــطني 

واألردن على حد سواء االنضمام كدول منفصلة ومتساوية.          

 إن الـــــفقرة 87 مـــــن بـــــيان كـــــمباال (23-25 تشـــــريـــــن الـــــثانـــــي (نـــــوفـــــمبر) 2007) تـــــفّصل 45.
شروط العضوية في الكومنولث.  

 عضوية الكومنولث

قــام رؤســاء الــحكومــات بــمراجــعة تــوصــيات لــجنة عــضويــة الــكومــنولــث   87.
واتفقوا على املعايير األساسية التالية للعضوية:  

(a كـــــقاعـــــدة عـــــامـــــة، يـــــنبغي عـــــلى الـــــبلد 
املــــــــقّدم لــــــــلطلب أن يــــــــكون لــــــــه عــــــــالقــــــــة 
دسـتوريـة تـاريـخية مـع عـضو كـومـنولـث 
حـــــــــــــــالـــــــــــــــي فـــــــــــــــي غـــــــــــــــياب اي ظـــــــــــــــروف 

استثنائية.  



(b فـــــــي الـــــــظروف االســـــــتثنائـــــــية، يـــــــنبغي
الــنظر إلــى الــطلبات عــلى أســاس كــل 

حالة على حدة؛ 

(c يــــنبغي عــــلى الــــبلد املــــقّدم لــــلطلب أن 
يــــــــــــــقبل بــــــــــــــقيم ومــــــــــــــبادئ واولــــــــــــــويــــــــــــــات 
الــــــــكومــــــــنولــــــــث األســــــــاســــــــية كــــــــما هــــــــي 
مـذكـورة فـي إعـالن مـبادئ الـكومـنولـث  
لــعام 1971  واملــوجــودة فــي إعــالنــات 

الحقة أخرى وأن يمتثل بها؛ 

(d يــــــجب عــــــلى الــــــبلد املــــــقّدم لــــــلطلب أن 
يُظهِــر االلـتزام بـما يـلي: الـديـمقراطـية 
وعــــملياتــــها بــــما فــــي ذلــــك االنــــتخابــــات 
الحـــرة والـــنزيـــهة والـــهيئات التشـــريـــعية 
املـــــمثِّلة؛ وســـــيادة الـــــقانـــــون واســـــتقالل 
الــقضاء؛ والــحوكــمة الــرشــيدة بــما فــي 
ذلـك جـهاز خـدمـات عـامـة مـدرب جـيدا 
وحـــــسابـــــات عـــــامـــــة شـــــفافـــــة؛ وحـــــمايـــــة 
لـــــــــحقوق اإلنـــــــــسان وحـــــــــريـــــــــة الـــــــــتعبير 

وتكافؤ الفرص؛    

(e يــنبغي عــلى الــبلد املــقّدم لــلطلب قــبول
مــــــعايــــــير وأعــــــراف الــــــكومــــــنولــــــث، مــــــثل 
اســــتخدام الــــلغة االنجــــليزيــــة كــــوســــيلة 
لـــــــلتواصـــــــل فـــــــي الـــــــعالقـــــــات بـــــــني دول 
الــــــــــكومــــــــــنولــــــــــث واإلقــــــــــرار بــــــــــأن املــــــــــلكة 
الــــــــــيزابــــــــــيث الــــــــــثانــــــــــية تــــــــــمثل رئــــــــــاســــــــــة 

الكومنولث؛ و 

(f يـــــــــنبغي تـــــــــشجيع األعـــــــــضاء الجـــــــــدد 
لـــالنـــضمام إلـــى مـــؤســـسة الـــكومـــنولـــث 
والـــــترويـــــج ملـــــنظمات املـــــجتمع املـــــدنـــــي 
ومــــــــــنظمات األعــــــــــمال الــــــــــحيويــــــــــة فــــــــــي 
بــــــــــلدانــــــــــهم وتــــــــــعزيــــــــــز الــــــــــديــــــــــمقراطــــــــــية 



الـــــــــــتشاركـــــــــــية مـــــــــــن خـــــــــــالل تـــــــــــشاورات 
مجتمع مدني اعتيادية.   

 يــــــنبغي أن ال يــــــكون هــــــناك أي صــــــعوبــــــة لفلســــــطني فــــــي إظــــــهار ارتــــــباطــــــها الــــــدســــــتوري 46.
الـتاريـخي مـع عـضو حـالـي فـي الـكومـنولـث؛ وبـالتحـديـد املـملكة املتحـدة حـيث كـانـت الـقوة 
املــــنتدبــــة مــــن عــــصبة األمــــم فــــي فلســــطني مــــن 1922-1948. بــــاملــــثل يــــنبغي أن ال يــــكون 
هــناك أي صــعوبــة لفلســطني فــي قــبول إعــالن مــبادئ الــكومــنولــث  لــعام 1971 واالمــتثال 

له. في هذا السياق، من الجدير مالحظة املادة 8:     

نـعارض جـميع أشـكال الـهيمنة االسـتعماريـة واالضـطهاد الـعرقـي ومـلتزمـون بـمبادئ 
الـكرامـة اإلنـسانـية واملـساواة. لـذا سنسخـر جـميع جـهودنـا لـتعزيـز املـساواة والـكرامـة 

اإلنسانية في كل مكان وملؤازرة مبادئ تقرير املصير والالعنصرية.   

 إن مـيثاق الـكومـنولـث (لـعام 2013) حـّل محـل إعـالن 1971 وهـذا املـيثاق هـو وثـيقة غـير 47.
ملزمة تفّصل القيم واملبادئ األساسية للكومنولث.  

 قــد تــواجــه فلســطني صــعوبــة أكــبر فــي تــحقيق الشــروط املــذكــورة فــي املــادة 87 (د). مــع 48.
ذلـــك يـــمكن الـــقول بـــأن فلســـطني مـــلتزمـــة بهـــذه املـــبادئ ولـــكن ال يـــمكنها مـــمارســـتها حـــتى 
تـــنهي إســـرائـــيل االحـــتالل الـــذي بـــدأ عـــام 1967. إضـــافـــة لهـــذا، يـــمكن اإلشـــارة إلـــى أن 
بــــــــعض الــــــــدول األعــــــــضاء الــــــــحالــــــــيني فــــــــي الــــــــكومــــــــنولــــــــث ال يــــــــمكنها أن تظهــــــــر الــــــــتزامــــــــها 
بـالـديـمقراطـية أو عـملياتـها. يـنبغي أن ال يـكون هـناك أي صـعوبـات لفلسـطني فـي تـحقيق 

بقية الشروط في املادة 87.    

 سـيكون عـلى فلسـطني أن تـضمن قـدرتـها عـلى دفـع رسـومـها الـسنويـة املسـتحقة لـألمـانـة. 49.
ســــيكون املــــبلغ 100 ألــــف جــــنيه اســــترلــــيني ســــنويــــا بــــالنســــبة لــــدولــــة لــــديــــها نــــاتــــج محــــلي 

إجمالي مثل فلسطني.    

  إن أكــــبر صــــعوبــــة ســــتواجــــهها فلســــطني فــــي االنــــضمام إلــــى األمــــانــــة (ولــــيس مــــؤســــسة 50.
الــكومــنولــث والجــمعيات) هــي أن الــقرارات بــشأن الــعضويــة فــيها تــكون بــاإلجــماع فــي مــا 
يـسمى املـعتكف الـسنوي لـرؤسـاء الـحكومـات. وهـذا يـعني أن بـإمـكان دولـة واحـدة فـقط أن 
تــعيق طــلب الــعضويــة، وهــناك بــعض الــدول فــي الــكومــنولــث والــتي مــن املــرجــح أن تــعارض 
حــكومــاتــها عــضويــة فلســطني (وخــاصــة إذا لــم يــتم تــقديــم الــطلب بــاالشــتراك مــع األردن) 
مـــثل أســـترالـــيا (وانـــتخابـــاتـــها الـــقادمـــة فـــي أوائـــل 2017)، وكـــندا (وانـــتخابـــاتـــها الـــقادمـــة 
بــتاريــخ 19 تشــريــن األول (أكــتوبــر) 2015). يــنبغي عــلى الــقيادة الفلســطينية أن تــعمل 
بــشكل وثــيق مــع األردن واملــملكة املتحــدة - وهــي أكــبر مــساهــم فــي الــكومــنولــث - مــن أجــل 
الـــتغلب عـــلى أي مـــعارضـــة مـــحتملة. إذا كـــان تـــقديـــم طـــلب مشـــترك مـــع األردن لـــالنـــضمام 



إلـــى الـــكومـــنولـــث كـــدول مـــنفصلة ومـــتساويـــة ال يـــعتبر عـــمليا مـــن قـــبل الـــقيادة الفلســـطينية، 
بـإمـكان فلسـطني أن تـقترح صـفقة شـامـلة مـع إسـرائـيل. إن بـنغالدش وبـرونـي دار السـالم 
ومـالـيزيـا واملـالـديـف وبـاكسـتان ال تـقيم عـالقـات دبـلومـاسـية مـع إسـرائـيل، وإسـرائـيل ليسـت 

عضوا في الكومنولث.  

 إن عـملية تـقديـم الـطلب إلـى األمـانـة تسـتغرق بـعض الـوقـت ولـذلـك، قـد ال تـكون الـحكومـات 51.
الــــحالــــية الســــترالــــيا وكــــندا واملــــملكة املتحــــدة فــــي الســــلطة عــــندمــــا يــــتم اتــــخاذ قــــرار حــــول 
الـعضويـة. السـبب فـي هـذا يـكمن فـي أن األمـني الـعام لـلكومـنولـث (الـسيد كـامـالـش شـارمـا 
وهــــــو هــــــندي الــــــجنسية) يــــــؤســــــس لــــــجنة تــــــقوم بــــــزيــــــارة رام اهلل لــــــتقييم مــــــؤهــــــالت فلســــــطني 
لـلعضويـة، وكـل هـذا يحـدث قـبل أن يـتم تـقديـم الـطلب أمـام رؤسـاء الـحكومـات فـي املـعتكف 
الـسنوي. بـعد الـزيـارة، تـتم صـياغـة تـقريـر مـن قـبل الـلجنة ويُـقدَّم إلـى وزراء الـخارجـية ثـم 
يـــقوم وزراء الـــخارجـــية بـــمراجـــعة الـــتقريـــر وبـــعد ذلـــك فـــقط يـــناقـــشه رؤســـاء الـــحكومـــات فـــي 

املعتكف حيث يتم اتخاذ القرارات النهائية.      

 بـما أن عـملية تـقديـم الـطلب تسـتغرق وقـتا، يُـنَصح رئـيس فلسـطني بـتقديـم "داللـة اهـتمام" 52.
إلــى األمــني الــعام حــاملــا كــان ذلــك مــمكنا ومــن املــفضل أن يــتم هــذا بــالــتوازي مــع األردن. 
يـنبغي الـسعي وراء املـشورة قـبل صـياغـة الـرسـالـة املُعبِّرة عـن داللـة االهـتمام بـحيث يـوجـد 
شــرح ألســباب رغــبة انــضمام األردن وفلســطني إلــى الــكومــنولــث وســبب أهــمية الــكومــنولــث 
لــهما. تــنتهي واليــة الــسيد شــارمــا كــأمــني عــام لــلكومــنولــث فــي 2016 ومــن غــير الــواضــح 
حـــتى اآلن مـــن سيحـــل محـــله. (يـــشمل املـــرشـــحون الـــحالـــيون الـــبارونـــة آمـــوس مـــن املـــملكة 

املتحدة وماسكجوا ماسيري-موامبهو من بوتسوانا.)    

  بــاإلضــافــة إلــى الــصفة الــتي تــصاحــب الــدولــة عــندمــا تــصبح عــضوا فــي الــكومــنولــث أو 53.
عـــضوا فـــي أي مـــن جـــمعياتـــه، فـــإن املـــزايـــا األخـــرى نـــتيجة االنـــضمام إلـــى األمـــانـــة تـــشمل 
تــقديــم املــساعــدة الــفنية إلــى الــحكومــة الفلســطينية. هــذه املــساعــدة الــفنية تــتضمن مــجال 
الـقانـون بـاإلضـافـة إلـى مـجاالت أخـرى. (فـي هـذا الـسياق، قـد تـرغـب فلسـطني بـاالنـضمام 
إلـــــى جـــــمعية الـــــكومـــــنولـــــث لـــــلقضاة أو جـــــمعية مـــــحامـــــي الـــــكومـــــنولـــــث). قـــــام املســـــتشارون 
الـقانـونـيون لـلكومـنولـث بـمساعـدة الـدول فـي املـصادقـة عـلى نـظام رومـا األسـاسـي لـلمحكمة 
الـجنائـية الـدولـية وتـطبيقها وقـدمـوا الـعون لـلدول فـي مـسائـل مـتعلقة بـالـتعاون الـدولـي فـي 
شـــؤون الـــقانـــون الـــجنائـــي الـــدولـــي. كـــما يـــقوم الـــكومـــنولـــث بـــتوفـــير املـــساعـــدة الـــتنمويـــة مـــن 
خـــالل صـــندوق الـــكومـــنولـــث لـــلتعاون الـــفني وتـــشجيع الـــتجارة واالســـتثمار وتـــخفيف عـــبء 
الـديـون. إضـافـة لـذلـك، سـاعـد الـكومـنولـث دولـه األعـضاء فـي حـمايـة حـقوق اإلنـسان ورصـد 

االنتخابات.    



 إن الـــــــعضويـــــــة فـــــــي الـــــــكومـــــــنولـــــــث أو جـــــــمعياتـــــــه ســـــــتقدم لفلســـــــطني مـــــــنتديـــــــات إضـــــــافـــــــية 54.
لـــالجـــتماعـــات واملـــشاورات مـــع املـــسؤولـــني مـــن دول فـــي مـــختلف أنـــحاء الـــعالـــم والـــتي قـــد 
تــؤدي إلــى اعــترافــات إضــافــية لفلســطني. إذا اســتثنينا اســترالــيا وكــندا واملــملكة املتحــدة، 

يتبقى هناك 17 دولة أخرى في الكومنولث يمكن الطلب منها االعتراف بفلسطني.  



.VI  صياغة قرارات ملجلس األمن والجمعية العامة

  أشــار الــرئــيس عــباس إلــى انــه ســيقدم مشــروع قــرار آخــر إلــى مجــلس األمــن فــي عــام 55.
2015. مــن وجــهة الــنظر الــداعــية لــتشجيع إســرائــيل عــلى إنــهاء االحــتالل، فــمن املــنطقي 
الــــــعودة إلــــــى مجــــــلس األمــــــن، ولــــــكن يــــــجب أن ال يــــــقوم وفــــــد فلســــــطني فــــــي األمــــــم املتحــــــدة 
بــصياغــة الــقرارات بــنفسه، بــل يــنبغي تــرك هــذا الــعمل لــآلخــريــن كــالــفرنــسيني عــلى ســبيل 
ــــه وزخــم الــقرار الــذي يــتم تــبنيه فــي  املــثال. بهــذه الــطريــقة، يــمكن لــلقيادة أن تــرحــب بــتََوجّـُ
نـهايـة املـطاف وبـنفس الـوقـت تـنأى بـنفسها عـن أي تـنازالت غـير مـرغـوب بـها (ومـن الجـديـر 
بـــالـــذكـــر انـــه ســـتتواجـــد دائـــما الـــتنازالت واملـــساومـــة إذا حـــصل تـــنبٍّ لـــنص مـــعني). أمـــا إذا 
قـامـت فلسـطني بـتقديـم مـشاريـع الـقرارات بـنفسها فـهي سـتتحمل لـوحـدهـا جـميع املـخاطـر 
الـسياسـية، والـضغوط املحـلية عـادة تـجبرهـم عـلى إدراج لـغة ال يـمكن قـبولـها عـلى اإلطـالق 
مــن قــبل الــبعض فــي املجــلس. وبمجــرد أن يــتم طــرح الــقرار وتــداولــه سيجــد الفلســطينيون 
انه من املستحيل تقريبا القيام باملساومات الضرورية بسبب الضغط السياسي.         

 لـــذا مـــن املـــهم أن تـــقوم فلســـطني بـــإنـــشاء عـــالقـــة عـــمل وثـــيقة مـــع األعـــضاء الـــدائـــمني فـــي 56.
مجــلس األمــن، والســرعــة هــي ســر الــنجاح، حــيث أن الــنافــذة املــتاحــة الســتغالل أي تحــرك 
أمــريــكي بــدأت تُــغَلق أصــال. يــنبغي عــلى فلســطني الــعمل بــشكل وثــيق مــع الــفرنــسيني مــن 
أجــل دعــم نــص قــرارهــم إذا كــانــوا يــتفقون مــعه. مــن األهــمية بــمكان أيــضا الــحصول عــلى 
دعــــم الــــواليــــات املتحــــدة مــــن أجــــل إصــــدار قــــرار يــــرســــم مــــعايــــير حــــل الــــدولــــتني. إذا عــــزمــــت 
إســرائــيل عــلى مــعارضــة الــقرار أو وضــع مــعيقات أخــرى أمــام مــسار املــفاوضــات، يــمكن 
للفلســــطينيني دومــــا الــــرجــــوع إلــــى مجــــلس األمــــن أو فــــي حــــال فشــــل ذلــــك الــــخيار يــــمكنهم 
الـرجـوع إلـى الجـمعية الـعامـة. يـنبغي عـلى الـقيادة أن تـسعى جـاهـدة دائـما نـحو اإلجـماع 

عن طريق محاولة إقناع دول االتحاد االوروبي والواليات املتحدة بالقرار.          

 يـنبغي أن تـكون لـدى الـقيادة اسـتراتـيجية جـاهـزة فـي حـال أن مشـروع الـقرار الـفرنـسي 57.
الـذي يـدعـو إلـى االسـتئناف الـفوري لـلمفاوضـات والـتوصـل إلـى اتـفاقـية سـالم فـي غـضون 
18 شهــــر تــــمت مــــعارضــــته بــــالــــفيتو األمــــريــــكي أو تــــجاهــــله مــــن قــــبل إســــرائــــيل. فــــي حــــال 
إصــــدار الــــقرار ودخــــول إســــرائــــيل والفلســــطينيني فــــي  مــــفاوضــــات عــــلى أســــاس املــــعايــــير 
املـرسـومـة فـي الـقرار، يـتوجـب أيـضا وجـود اسـتراتـيجية جـاهـزة لـدى الفلسـطينيني فـي حـال 

فشل تلك املفاوضات.        

  إذا رفــضت إســرائــيل االلــتزام بــقرار ملجــلس األمــن يــرســم مــعايــير حــل الــدولــتني أو فــي 58.
حــــال دخــــولــــها إلــــى املــــفاوضــــات وفشــــلت تــــلك املــــفاوضــــات، يــــنبغي عــــلى فلســــطني اتــــخاذ 
الخـــطوات مـــن أجـــل صـــياغـــة قـــراريْـــن لـــتقديـــمهما إلـــى الجـــمعية الـــعامـــة فـــي هـــذه األثـــناء. 
يــنبغي أن تــسعى مــسودة الــقرار األول إلــى إنــهاء االحــتالل اإلســرائــيلي "غــير الــقانــونــي" 



ويــدعــو إلــى تــواجــد دولــي مــؤقــت فــي فلســطني. يــمكن ان تــكون مــسودة الــقرار عــلى غــرار 
قـرار الجـمعية الـعامـة لـألمـم املتحـدة الـذي أنـهى إدارة جـنوب افـريـقيا لـجنوب غـرب افـريـقيا 
فــي عــام 1966 (وكــان هــذا قــرار الجــمعية الــعامــة لــألمــم املتحــدة رقــم 2145 بــتاريــخ 27  
تشــريــن األول (اكــتوبــر) 1966). إذا تــجاهــلت إســرائــيل الجــمعية الــعامــة بــاإلضــافــة إلــى 
مجـــلس األمـــن، فهـــذا يـــعني انـــه بـــعد قـــرار الجـــمعية الـــعامـــة إلنـــهاء االحـــتالل، يـــنبغي عـــلى 
فلسـطني تـقديـم مشـروع قـرار آخـر للجـمعية الـعامـة حـيث يـطلب الـقرار رأيـا اسـتشاريـا مـن 
مــحكمة الــعدل الــدولــية حــول الــعواقــب الــقانــونــية لــلدول واملــنظمات الــدولــية حــول اســتمرار 
االحـــتالل واالســـتيطان اإلســـرائـــيلي فـــي فلســـطني عـــلى الـــرغـــم مـــن اعـــتماد قـــرار املـــعايـــير 
ملجـلس األمـن وقـرار الجـمعية الـعامـة الـذي يـدعـو إسـرائـيل إلنـهاء االحـتالل.  (سـيكون هـذا 
عـــكس اإلجـــراء الـــذي اعـــتمدتـــه الجـــمعية الـــعامـــة لـــألمـــم املتحـــدة فـــيما يـــتعلق بـــجنوب غـــرب 
أفـــريـــقيا، حـــيث تـــبع قـــرار األمـــم املتحـــدة الـــحكم املـــثير للجـــدل الـــصادر مـــن مـــحكمة الـــعدل 

الدولية بدال من أن يسبقه.)         

  بـــــما أن فلســـــطني أدعـــــت انـــــها دولـــــة الحـــــقا لـــــطلبها الـــــعضويـــــة فـــــي األمـــــم املتحـــــدة عـــــام 59.
2011، يـــنبغي لجـــميع مـــشاريـــع الـــقرارات املســـتقبلية أن تـــحاول ذكـــر هـــذا كـــحقيقة. فـــي 
حـــال االعـــتراض عـــلى هـــذه الـــلغة فـــينبغي عـــلى فلســـطني أن تـــأخـــذ حـــذرهـــا مـــن أي نـــص 
لـــــغوي يـــــمكن تـــــفسيره عـــــلى أن فلســـــطني ليســـــت دولـــــة؛ عـــــلى ســـــبيل املـــــثال اإلشـــــارة إلـــــى 
أراضـي أو مـناطـق جـغرافـية ، أي يـنبغي لـلقرارات أن تـذكـر بـأن قـطاع غـزة يـشكل جـزءا 

ال يتجزأ من "دولة فلسطني" أو إذا تعذر ذلك "فلسطني".     

 يـــجب عـــلى الـــقيادة الفلســـطينية تـــوخـــي الحـــذر عـــند اإلشـــارة إلـــى "اتـــفاقـــات والـــتزامـــات 60.
ســـــابـــــقة". هـــــذه إشـــــارة واضـــــحة إلـــــى اتـــــفاقـــــيات اوســـــلو وهـــــي ال تـــــذكـــــر شـــــيئا عـــــن دولـــــة 

فلسطينية. لذا ينبغي دائما حذف أي إشارات إلى اتفاقات والتزامات سابقة.  

  إضــافــة إلــى مــا تــقدم، وفــيما يــخص قــرارات األمــم املتحــدة، يــفضل أن تــكون اإلشــارات 61.
املســتقبلية جــازمــة لــلدولــة فلســطينية. هــذا يــعني انــه – فــي الــلغة االنجــليزيــة - يــجب ألداة 
الـــــتعريـــــف "ال" (the) أن تســـــبق دائـــــما "دولـــــة فلســـــطني" (State of Palestine). لـــــذلـــــك 
يـــنبغي تـــجنب لـــغة كـــالـــتي اســـتعملت مـــن قـــبل األردن فـــي مشـــروع الـــقرار املـــقدم مـــنه إلـــى 
مجــــلس األمــــن بــــتاريــــخ 30 كــــانــــون األول (ديــــسمبر) 2014 الــــذي يــــشير إلــــى "دولــــة مــــا 
لفلســـــــطني" (a State of Palestine). الســـــــبب هـــــــو أن مـــــــثل هـــــــذه الـــــــلغة تـــــــدل عـــــــلى أن 
فلســـطني دولـــة افـــتراضـــية ومـــا زال عـــليها أن تـــأتـــي إلـــى حـــيز الـــوجـــود، وبـــدال مـــن ذلـــك مـــن 
 the) :والــقول (the) (ال) االفــضل اإلشــارة إلــى دولــة فلســطني بــاســتعمال أداة الــتعريــف
State of Palestine) أو بـــــــــبساطـــــــــة "فلســـــــــطني"، وهـــــــــذا املـــــــــصطلح األخـــــــــير فـــــــــيه مـــــــــيزة 



الغموض.      
  يـــــنبغي عـــــلى الـــــقيادة الفلســـــطينية أيـــــضا أن تـــــحاول إدراج لـــــغة يـــــمكن ملـــــحكمة الـــــعدل 62.

الـــدولـــية تـــفسيرهـــا عـــلى انـــها مـــلزِمـــة وليســـت فـــقط نُـــْصِحيّة فـــي قـــرارات مســـتقبلية ملجـــلس 
األمـــن. وهـــكذا، وإلـــى الحـــد املـــسموح بـــه، يـــجب عـــلى فلســـطني أن تـــصّر عـــلى إدراج لـــغة 
تــشير إلــى املــادة 25 مــن مــيثاق األمــم املتحــدة. إذا تــم ذكــر هــذه املــادة فــي قــرار ملجــلس 
األمـــن، فـــسيُنظَر إلـــى هـــذا الـــقرار بـــصورة أكـــثر جـــديـــة مـــن قـــبل املجـــلس ومـــحكمة الـــعدل 
الـدولـية. وقـد أشـارت مـحكمة الـعدل الـدولـية فـي اجـتهادهـا بـأن الـقرارات الـتي تـشير إلـى 

املادة 25 يمكن أن تعتبر ملزمة للمجلس من الناحية القانونية.  

 فــي ســياق مــتصل، مــن املــهم لجــميع قــرارات الجــمعية الــعامــة ومجــلس األمــن املســتقبلية 63.
أن تــذكــر بــوضــوح أن فلســطني أو دولــة فلســطني تــوجــد أصــال ولــكنها ليســت مســتقلة ألن 
إســـــرائـــــيل تســـــتمر فـــــي احـــــتالل أراضـــــيها بـــــشكل غـــــير قـــــانـــــونـــــي. إن اإلشـــــارة إلـــــى عـــــدم 
الــقانــونــية أمــر مــهم وخــاصــة فــي حــال ســعت فلســطني لــلحصول عــلى رأي اســتشاري مــن 
مـحكمة الـعدل الـدولـية حـول إنـهاء االحـتالل، ألن االحـتالل الـعدوانـي عـادة ال يـعتبر ظـاهـرة 
غــير قــانــونــية. لــكن مــن املــفروض أن يــكون االحــتالل الــعدوانــي مــؤقــتا ويــجب ان ال يســتمر 
لـفترة نـصف قـرن. كـما يـجب أن ال يـنتج عـنه ضـم األراضـي أو االسـتيطان القسـري عـلى 
األرض الــذي يحــرم الــناس ذوي حــق مــعلوم  لــدولــة خــاصــة بــهم مــن مــمارســة ذلــك الــحق. 
كـما تـكمن أهـمية وصـف احـتالل إسـرائـيل كـغير قـانـونـي فـي انـه يـنقل الـتركـيز مـن أفـعال 
إســرائــيل الــفرديــة  - الــتي يــمكن وصــفها بــأنــها غــير قــانــونــية (مــثل املســتوطــنات والجــدار 
 E1 وتـــدمـــير الـــبيوت دون أي تـــبريـــر أمـــني والـــترحـــيل القســـري لـــلبدو مـــن املـــنطقة املـــسماة
وحــصار غــزة ومــنع اهــلها مــن الــسفر والــتجارة الشــرعــية...الــخ) - إلــى االحــتالل بــأكــمله. 
ليسـت اإلجـراءات اإلسـرائـيلية الـفرديـة هـي الـتي تـحول دون قـيام دولـة فلسـطينية مسـتقلة 
ولـــكن الـــضم الـــزاحـــف تـــحت ســـتار االحـــتالل هـــو الـــذي يـــمنع ذلـــك. إن مشـــروع إســـرائـــيل 
االســتيطانــي، إضــافــة إلــى الــطرق االلــتفافــية ومــوقــع الجــدار واملــناطــق الــعسكريــة املــغلقة 

كلها تمنع استقالل فلسطني.          

 بــاإلضــافــة إلــى تحســني الــلغة فــي الــقرارات املســتقبلية، يــجب عــلى الــقيادة الفلســطينية 64.
أن تـــنقل وتـــغير الـــحوار، فـــبدال مـــن الـــتركـــيز عـــلى املـــفاوضـــات يـــجب عـــليها أن تـــركـــز عـــلى 
اإلجـــــــراءات املـــــــضادة وإنـــــــهاء االحـــــــتالل - وخـــــــاصـــــــة فـــــــي حـــــــال فشـــــــل املـــــــفاوضـــــــات. إن 
املـــفاوضـــات ليســـت هـــدفـــا بحـــد ذاتـــها. يـــجب عـــلى الـــقيادة أن تظهـــر بـــأن إســـرائـــيل كـــانـــت 
تســــــتغل املــــــفاوضــــــات إلخــــــفاء نــــــوايــــــاهــــــا الــــــحقيقية وإطــــــالــــــة االحــــــتالل وتــــــوســــــيع املشــــــروع 
االسـتيطانـي. قـد يـكون مـن املـفيد إدراج لـغة ومـصطلحات فـي مـشاريـع قـرارات مسـتقبلية 
تــلّمح إلــى أن إســرائــيل لــم تنخــرط بــاملــفاوضــات مــع الفلســطينيني إلنــهاء االحــتالل بــنوايــا 

حسنة.        





.VII  تحسني االستفادة من الجمعية العامة لألمم املتحدة  

 عـلى الـقيادة الفلسـطينية أن تـحّسن مـن اسـتفادتـها مـن الجـمعية الـعامـة لـألمـم املتحـدة. 65.
وبــدال مــن تــركــيز مــعظم جــهودهــا عــلى مجــلس األمــن املــعرّض لــلفيتو مــن الــقوى الــكبرى، 
يـــنبغي الـــتعلم مـــن دروس وأفـــعال املـــؤتـــمر الـــوطـــني االفـــريـــقي الـــذي اســـتفاد مـــن الجـــمعية 
الـــعامـــة إلـــى درجـــة كـــبيرة فـــي الـــصراع ضـــد الـــفصل الـــعنصري (االبـــارتـــايـــد) فـــي جـــنوب 
افــريــقيا حــتى عــندمــا اســتعملت فــرنــسا واملــملكة املتحــدة قــوة الــفيتو لــديــهما أكــثر مــن مــرة 
لحـــمايـــة جـــنوب افـــريـــقيا فـــي الـــثمانـــينات بـــعدمـــا لـــم تـــعد الـــواليـــات املتحـــدة تســـتخدم الـــفيتو 

للقرارات املتعلقة بجنوب افريقيا.      

 هــــناك عــــدة طــــرق يــــمكن لــــلقيادة الفلســــطينية االســــتفادة مــــن خــــاللــــها بــــشكل أكــــبر مــــن 66.
الجـــمعية الـــعامـــة لـــألمـــم املتحـــدة. أوال، بـــإمـــكانـــها أن تـــطلب مـــن الجـــمعية الـــعامـــة إصـــدار 
قـرار يـدعـو فـيه مجـلس األمـن أن يـنظر مـرة أخـرى فـي طـلب فلسـطني لـلعضويـة مـنذ عـام 
2011. ثـــانـــيا، فـــي حـــال رفـــض مجـــلس األمـــن إعـــادة الـــنظر فـــي طـــلب فلســـطني، يـــمكن 
لـــــلبعثة الفلســـــطينية املُــــراقِــــــبة فـــــي األمـــــم املتحـــــدة أن تـــــطرح أســـــئلة حـــــول جـــــدوى تـــــقديـــــم 
الـــــتماس إلـــــى الجـــــمعية الـــــعامـــــة فـــــيما يـــــخص احـــــتمالـــــية إصـــــدار قـــــرار لـــــتعزيـــــز الـــــحقوق 
املـمنوحـة لفلسـطني فـي قـرار الجـمعية الـعامـة رقـم 52/250 (مـن تـاريـخ 13 تـموز (يـولـيو) 
1998). ثـالـثا، يـمكن لـلبعثة الفلسـطينية املُـراقِــبة فـي األمـم املتحـدة طـرح االسـتفسارات 
حــول إعــطاء الــلجنة املــعنية بــممارســة الــحقوق غــير الــقابــلة لــلتصرف لــلشعب الفلســطيني 
(CEIRPP) مــهمة جــديــدة مــن الجــمعية الــعامــة بــتكليفها لــلقيام بــدراســات وجــمع قــوائــم 
تــشمل أســماء األفــراد واملــنظمات املنخــرطــة فــي مشــروع االســتيطان غــير الــقانــونــي فــي 
الــــقدس الشــــرقــــية والــــضفة الــــغربــــية ونشــــر هــــذه الــــدراســــات بــــني الــــدول األعــــضاء. رابــــعا، 
يـمكن تـوجـيه الجـمعية الـعامـة إلصـدار قـرار يـصف اسـتمرار وجـود إسـرائـيل فـي فلسـطني 
عــــــلى انــــــه مــــــخالــــــف ملــــــيثاق األمــــــم املتحــــــدة ويشــــــترط عــــــليها إنــــــهاء ذلــــــك االحــــــتالل "غــــــير 
الــــقانــــونــــي" ألنــــه يــــناقــــض الــــصفة املــــؤقــــتة املــــتضمنة فــــي فــــكرة االحــــتالل الــــعدوانــــي وفــــقا 
لــلقانــون الــدولــي اإلنــسانــي وألن االحــتالل واملشــروع االســتيطانــي يــثبطان حــق الــشعب 
الفلســـطيني فـــي تـــقريـــر مـــصيره فـــي دولـــتهم فلســـطني. إذا تـــجاهـــلت إســـرائـــيل الجـــمعية 
الـــعامـــة لـــألمـــم املتحـــدة، يـــمكن طـــرح مشـــروع قـــرار آخـــر يـــسعى إلـــى رأي اســـتشاري مـــن 
مـحكمة الـعدل الـدولـية حـول الـتداعـيات الـقانـونـية الحـتالل مـطّول مـوصـوف عـلى انـه "غـير 

قانوني" من قبل الجمعية العامة (انظر الفصل التاسع أدناه).          



.VIII الكونغرس األمريكي واملحكمة الجنائية الدولية

 يــــــعتبر انــــــضمام فلســــــطني إلــــــى نــــــظام رومــــــا األســــــاســــــي لــــــلمحكمة الــــــجنائــــــية الــــــدولــــــية 67.
وعــضويــتها فــي جــمعية الــدول االطــراف خــطوات هــامــة عــلى الــطريــق نــحو الــحصول عــلى 
صــــفة الــــدولــــة. لــــكن بســــبب الــــقيود املــــوضــــوعــــة عــــلى أجهــــزة إنــــفاذ الــــقانــــون فــــي فلســــطني 
ونــظامــها الــقضائــي نــتيجة لــلبروتــوكــول الــقانــونــي الــتابــع لــالتــفاق املــؤقــت لــعام 1995 بــني 
إسـرائـيل ومـنظمة التحـريـر الفلسـطينية فـإنـه مـن غـير الـواضـح مـا إذا كـان إجـراء املـحكمة 
الـجنائـية الـدولـية سـيتجاوز مـرحـلة الـتحقيق األولـي. مـن املـهم االسـتدراك أن فـتح تـحقيقا 
تـمهيديـا ال يـعني بـالـضرورة أن تـحقيقا سـيلحق ذلـك؛ حـيث تـم إغـالق الـعديـد مـن تحـريـات 
املــدعــي الــعام الــتمهيديــة بــدون فــتح تــحقيقات الحــقة. فــي حــال رفــض املــدعــي الــعام فــتح 
تـحقيق وبحسـب األسـباب لهـذا الـرفـض، بـإمـكان فلسـطني إمـا أن تـطلب مـن املـدعـي الـعام 
إعـــادة الـــنظر فـــي هـــذا الـــقرار أو تـــقديـــم الـــتماس إلـــى الـــدائـــرة الـــتمهيديـــة ملـــراجـــعة الـــقرار. 

لكن هذا سيستغرق وقتا ولذلك ينبغي أن يبقى إنهاء االحتالل هو الهدف الرئيسي.          

 نـــــتيجة للتشـــــريـــــعات املـــــنبثقة مـــــن الـــــكونـــــغرس لـــــن يـــــكون مـــــن الـــــضروري وال مـــــن الـــــحكمة 68.
لفلســـطني أن تـــقوم بـــإحـــالـــة ذاتـــية. إن الـــكرة فـــي مـــلعب مـــكتب املـــدعـــي الـــعام. ســـنرى مـــا 
الـذي سـتوصـي بـه لـجنة تـقصي الـحقائـق –الـتي أنـشأهـا مجـلس حـقوق اإلنـسان الـتابـع 
لـألمـم املتحـدة- فـي تـقريـرهـا حـول االعـمال الـعدائـية خـالل الـعام املـنصرم فـي قـطاع غـزة 
أو كـيف سـتكون ردة فـعل إسـرائـيل. سـنرى أيـضا مـا إذا كـانـت املـحكمة الـجنائـية الـدولـية 

ستنظر في قضية االستيطان.     

 فـي هـذا الـسياق، قـد تـرغـب الـقيادة فـي الـنظر إلـى تـأسـيس لـجنة تـحقيق وطـنية لـتفحص 69.
مــــسألــــة املســــتوطــــنات واإلدعــــاءات حــــول جــــرائــــم الحــــرب املــــرتــــكبة مــــن قــــبل اإلســــرائــــيليني 
والفلســــطينيني فــــي فلســــطني أثــــناء نــــزاع الــــعام املــــاضــــي فــــي قــــطاع غــــزة. إلعــــطاء هــــذه 
الــلجنة صــبغة دولــية، نــاهــيك عــن املــصداقــية، يــنبغي تــعيني مســتشاريــن قــانــونــيني أجــانــب، 
أي مـــحامـــني بـــارزيـــن مـــن الـــواليـــات املتحـــدة واملـــملكة املتحـــدة وفـــرنـــسا واملـــانـــيا عـــلى ســـبيل 

املثال، باإلضافة إلى الخبراء القانونيني الفلسطينيني.     

 إضـــافـــة ملـــا ســـبق، يـــنبغي تـــشجيع املـــحامـــني الفلســـطينيني مـــن أجـــل رفـــع الـــدعـــاوى فـــي 70.
مــحاكــم فلســطني لــكي يــوضَــــــــــع نــظام رومــا مــوضــع الــتنفيذ بــموجــب الــقوانــني الفلســطينية، 

ويشمل هذا رفع الدعاوى ضد الفلسطينيني لجرائم تحت النظام.  

 فــي هــذا الــشأن، يــنبغي عــلى وزارة الــعدل الفلســطينية أن تــقوم بــإعــداد التشــريــع املُـنفِّذ 71.
لــــلمعاهــــدات الــــتي انــــضمت إلــــيها فلســــطني بــــما فــــيها نــــظام رومــــا. يــــنبغي مــــنح مــــحاكــــم 



فلســطني الــواليــة الــقضائــية عــلى املــواطــنني اإلســرائــيليني فــي جــميع األراضــي املــحتلة مــنذ 
حزيران 1967 حتى وإن كان تطبيق هذه املعاهدات ينتهك اتفاقية اوسلو.   

 عـلى فلسـطني أن تـسأل الـدول الـصديـقة األعـضاء فـي املـحكمة الـجنائـية الـدولـية حـول مـا 72.
2إذا تــقدمــت إلــيهم إســرائــيل إلبــرام اتــفاقــات عــدم تســليم ثــنائــية بهــدف حــمايــة املــواطــنني 

اإلســـرائـــيليني املـــتهمني بـــارتـــكاب جـــرائـــم حـــرب مـــن احـــتمالـــية نـــقلهم إلـــى الهـــاي، مـــن أجـــل 
ثـــني الـــدول عـــن الـــقيام بهـــذا. كـــما يـــجب عـــلى فلســـطني تـــقديـــم الـــشكوى إلـــى الـــدول الـــتي 

تمنح حصانات خاصة إلى األفراد املتهمني بارتكاب جرائم دولية.   

 مـن املـفيد الـقيام بـدراسـة تشـريـعات الـدول املحـلية املـتعلقة بجـرائـم الحـرب والـتواصـل مـع  73.
املــحامــني املــمارســني لــلقانــون الــجنائــي فــي دول ثــالــثة بــنيّة رفــع الــدعــاوى ضــد املــواطــنني 

اإلسرائيليني في املحاكم املحلية.   

.IX  هل هناك دور ملحكمة العدل الدولية؟

 يـتم تـعطيل عـضويـة فلسـطني فـي األمـم املتحـدة داخـل مجـلس األمـن. لـألسـف لـيس هـناك 74.
مـا يـمكن الـقيام بـه حـيال ذلـك. إن اجـتهاد مـحكمة الـعدل الـدولـية واضـح بهـذا الـخصوص 
بـالـقول أن األحـقيّة تُـمنَح ملجـلس األمـن بـالنسـبة ملـسائـل الـعضويـة فـي األمـم املتحـدة. لـكن 
الــالعــضويــة فــي األمــم املتحــدة ال تــعني بــالــضرورة أن فلســطني ليســت دولــة ألن مــفاهــيم 
الــعضويــة وصــفة الــدولــة تــختلف عــن بــعضها الــبعض. عــلى ســبيل املــثال، لــم تــنضم جــميع 
الـدول إلـى األمـم املتحـدة  فـي الـسابـق – مـثل سـويسـرا؛ وبـعض الـدول – مـثل انـدونـيسيا 
– انــضمت ثــم تــركــت األمــم املتحــدة، ثــم انــضمت إلــيها مــرة أخــرى. األمــم املتحــدة شــبيهة 
بـــنادي لـــلسادة الـــنبالء بـــمعنى أن الـــعضويـــة ليســـت مـــفتوحـــة لـــكل دولـــة ولـــكن إذا تـــم قـــبول 

دولة ما فالنزعة تميل إلى عدم التشكيك بصفتها كدولة.        

 نـظرا لـعدم وجـود وكـالـة دولـية مـتعارف عـليها تـقوم بـوصـف الشـروط املحـددة لـصفة الـدولـة 75.
أو تحــديــد مــتى أصــبح كــيان مــعني بــمثابــة دولــة، بــإمــكان مــحكمة الــعدل الــدولــية أن تــلعب 
دورا مـــفيدا بهـــذا الـــخصوص. لـــو كـــان لـــديـــنا رأي اســـتشاري مـــدروس مـــن مـــحكمة الـــعدل 
الــــدولــــية بــــحيث يــــتناول ادعــــاء فلســــطني بــــأنــــها دولــــة – وحــــتى لــــو بــــرز هــــذا الــــرأي تــــلقائــــيا 
وبـشكل غـير مـباشـر وفـي الـرد عـلى سـؤال يتحـدى فـترة االحـتالل اإلسـرائـيلي - فسيحـمل 
هــذا الــرأي وزنــا أكــبر مــن قــرار مــنفرد تــصدره الجــمعية الــعامــة لــألمــم املتحــدة مــثل الــقرار 

2  مالحظظة االمتررجمم: هھھھنا يُقَصد عددمم تسليیمم االمططلووبيینن أأوو االمجررميینن.



الـــذي صـــدر عـــنها بـــتاريـــخ 29 تشـــريـــن الـــثانـــي (نـــوفـــمبر) 2012. وبـــالـــرغـــم مـــن أن رأيـــا 
اســتشاريــا مــن املــحكمة قــد ال يــؤثــر عــلى مجــلس األمــن، إال أنــه يــمكنه الــتأثــير عــلى دول 
أخـرى لـالعـتراف بفلسـطني أو الـتفكير فـي إجـراءات مـضادة (بحسـب األسـئلة املـطروحـة). 
ويـأمـل املـرء أن رأي مـحكمة الـعدل الـدولـية الـذي يتحـدى شـرعـية االحـتالل اإلسـرائـيلي قـد 

يؤدي أيضا إلى مراجعة الذات في إسرائيل أو تغيير في سياستها. 
 فـــي حـــال ســـعت الـــقيادة الفلســـطينية لـــلحصول عـــلى رأي اســـتشاري آخـــر مـــن مـــحكمة 76.

الــعدل الــدولــية، فــالــجهة الــتي يــنبغي عــليها طــلب هــذا الــرأي هــي الجــمعية الــعامــة لــألمــم 
املتحـدة. مـن األفـضل أن تُـصاغ املـسألـة فـي الجـمعية الـعامـة  ولـيس لـدى أي هـيئة أخـرى 
لـألمـم املتحـدة ألنـه بـإمـكان بـعثة فلسـطني أن تـساهـك بـقدر أكـبر فـي صـياغـة الـسؤال الـذي 

سيُرَسل إلى محكمة العدل الدولية على شكل قرار من الجمعية العامة.   

 يــنبغي صــياغــة الــسؤال املــوجــه إلــى مــحكمة الــعدل الــدولــية بــالــتشاور مــع مــحامــني خــبراء 77.
قــبل طــرحــه فــي األمــم املتحــدة بــفترة طــويــلة. عــلى فلســطني الــتأكــد مــن وضــوح أي ســؤال 
يــتم إدراجــه (أو أســئلة يــتم إدراجــها)  فــي نــهايــة املــطاف وانــه يــمكن إجــابــته. يــجب أن ال 
تـقع الـقيادة بـنفس الخـطأ الـذي وقـع فـيه مـحامـو صـربـيا فـي قـضية كـوسـوفـو بـحيث اعـادت 
فـــيها مـــحكمة الـــعدل الـــدولـــية صـــياغـــة الـــسؤال. لهـــذا الســـبب يُـــعتَبَر الـــتشاور مـــع الـــخبراء 
الـــقانـــونـــيني ضـــروري لـــضمان صـــياغـــة الـــسؤال بـــطريـــقة ال تـــسمح ملـــحكمة الـــعدل الـــدولـــية 
اإلجــابــة عــليها بــشكل صــحيح فحســب ولــكن بــحيث يــمكنها إعــطاء رأي اســتشاري مــفيد 
يـساعـد الـقيادة الفلسـطينية عـلى تـأسـيس دولـة مسـتقلة. كـما يـجب اسـتشارة مـحامـني مـن 

ذوي الخبرة لتفادي إظهار املسألة وكأنها نزاع بني دولتني.       

 وبهــــــذا الــــــصدد، عــــــلى الفلســــــطينيني ايــــــجاد خــــــبراء قــــــانــــــونــــــيني يسهــــــل الــــــتعامــــــل مــــــعهم 78.
ويــتمتعون بــروح الــفريــق الــواحــد. كــما يــجب عــليهم تــعيني فــريــق قــانــونــي يــعمل مــع بــعضه 
الـــبعض بـــشكل جـــيد ويـــشمل تـــنوعـــا مـــن مـــحامـــني لـــديـــهم درجـــات مـــتفاوتـــة مـــن الـــخبرات. 
يــفضل تــأســيس الــفريــق قــبل الــتقاضــي الــفعلي بــفترة كــافــية. عــلى الــفريــق أن يــتمكن مــن 
الـتنسيق مـع الـدوائـر والـوكـاالت املـتعددة داخـل فلسـطني. فـي الـوضـع املـثالـي، يـنبغي عـلى 
فلسـطني تـعيني وكـيلنْي يـتمتعان بـصالحـيات مـطلقة حـتى يـتمكنا مـن اتـخاذ الـقرارات فـي 
أي لحـــظة: فـــمثال يـــكون هـــناك وكـــيل فـــي الهـــاي ووكـــيل فـــي نـــيويـــورك يـــمكنهما الـــتواصـــل 

مباشرة مع املؤسسات قبل رفع التقارير إلى رام اهلل.    

 عـــند تـــعيني الـــفريـــق الـــقانـــونـــي، يـــنبغي الـــسعي لـــتوظـــيف خـــليط مـــن األكـــاديـــميني وأولـــئك 79.
املـمارسـني مـمن لـديـهم خـبرات واسـعة فـي أنـظمة قـانـونـية مـتنوعـة. مـن املـفيد دائـما تـواجـد 
محامي واحد على األقل يتكلم الفرنسية في حالة املثول أمام محكمة العدل الدولية.    



 إن تـوظـيف املـحامـني يـكلف املـال وقـد ال يـقبل املـحامـون الـعمل تـطوعـا وخـاصـة إذا كـانـت 80.
الــقضية طــويــلة ومــعقدة. لــذا عــلى فلســطني الــتأكــد مــن قــدرتــها عــلى دفــع أجــور املــحامــني 
بــمساعــدات مــن الــجامــعة الــعربــية أو مــنظمة الــتعاون اإلســالمــي أو الــدول الــعربــية. كــما 
ويـــوجـــد لـــدى األمـــني الـــعام لـــألمـــم املتحـــدة صـــندوق ائـــتمانـــي ملـــساعـــدة الـــدول الـــنامـــية فـــي 

تسوية النزاعات ولدى الكومنولث صندوق مشابه ألعضائه.     

 فــي حــال ســعت الجــمعية الــعامــة لــألمــم املتحــدة إلــى رأي اســتشاري مــن مــحكمة الــعدل 81.
الــدولــية حــول عــدم شــرعــية االحــتالل اإلســرائــيلي املــطّول، يــجب عــلى الــقيادة الفلســطينية 
صــياغــة حــجة تــفيد بــأن فلســطني أصــبحت دولــة تــحت االحــتالل. عــلى الــقيادة ان تشــرح 
أسـباب عـدم قـدرتـها عـلى تـحقق إنـشاء الـدولـة مـن خـالل مـفاوضـات مـباشـرة مـع إسـرائـيل. 
ومــن أجــل دعــم الــحجة بــأن دولــة فلســطينية بــرزت مــن تــحت االحــتالل، يــجب عــلى الــقيادة 
أن تـعتمد عـلى مـا يـسميه املـحامـون الـدولـيون "الـنظريـة الـتأسـيسية لـالعـتراف" وهـذا يـعني 
بـــأن فلســـطني هـــي دولـــة ألن 135 دولـــة اعـــترفـــت بـــذلـــك وكـــونـــها عـــضو فـــي الـــيونـــسكو وألن 
األمــني الــعام لــألمــم املتحــدة واملجــلس االتــحادي الــسويســري قــبال املــعاهــدات الــتي قــامــت 
فلســـطني بـــايـــداعـــها وألن فلســـطني ابـــرمـــت اتـــفاقـــيات مـــع الـــفاتـــيكان ومـــع املـــملكة األردنـــية 
الـــهاشـــمية وكـــون املـــجتمع الـــدولـــي اعـــترف بـــحق الـــشعب الفلســـطيني فـــي دولـــته الـــخاصـــة 

منذ تاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 على األقل.          

 لـم يـتم اخـتبار الـنظريـة الـتأسـيسية لـالعـتراف مـن قـبل أمـام مـحكمة وإنـما تـمت مـناقشـته 82.
فـقط بـني الـخبراء الـقانـونـيني. الـنظريـة الـتأسـيسية تـعتبر أن الـدولـة تـصبح دولـة عـندمـا يـتم 
االعــتراف بــها. أمــا الــنظريــة اإلقــراريــة بــاملــقابــل فــتنظر إلــى تــأكــيد زعــم الــدولــة بــسيادتــها 
عــــلى األراضــــي الــــواقــــعة تــــحت ســــيطرتــــها لــــتثبيت شــــخصيتها قــــانــــونــــيا كــــدولــــة. الــــنظريــــة 
اإلقــراريــة هــي الــنظريــة املــعاكــسة لــلنظريــة الــتأســيسية ألنــها تــعتبر أن االعــتراف لــيس لــه 
عـــالقـــة بـــما تـــم ذكـــره وبـــأن صـــفة الـــدولـــة تـــقوم عـــلى األمـــر الـــواقـــع ولـــيس عـــلى تـــقديـــر دولـــة 

منفردا.     

 لـــكن ال يـــمكن لفلســـطني أن تـــّدعـــي االســـتقالل بـــموجـــب الـــنظريـــة اإلقـــراريـــة ألن إســـرائـــيل 83.
تــــحتل فلســــطني وتــــمنعها مــــن االســــتقالل. تــــشّكل فلســــطني تحــــديــــا لــــلكثير مــــن املــــحامــــني 
الـدولـيني الـذيـن يـفضلون الـنظريـة اإلقـراريـة؛ أي ان صـفة الـدولـة هـي مـسألـة وقـائـع بـغض 
الــنظر عــن االعــترافــات مــن دول أخــرى. لــكن بــالــنظر إلــى الــتطورات فــي كــوســوفــو، يــجادل 
بـــعض خـــبراء الـــقانـــون اآلن أن االعـــتراف الـــدولـــي قـــد يـــكون بـــنفس أهـــمية الـــسيطرة عـــلى 
األراضـــي. إحـــدى املـــزايـــا الـــتي تـــتمتع بـــها فلســـطني مـــقارنـــة مـــع قـــضية كـــوســـوفـــو هـــي أن 



لفلســطني تــاريــخ اســتعماري مــما يــضعها فــي فــئة قــانــونــية مــختلفة وبــالتحــديــد فــئة يــنطبق 
فيها تقرير املصير الخارجي.     

  مـــن أجـــل دعـــم الـــحجة الـــتي تـــفيد بـــأن دولـــة فلســـطينية تـــبرز مـــن تـــحت االحـــتالل، يـــجب 84.
عـــــلى فلســـــطني أن تـــــبني ملـــــحكمة الـــــعدل الـــــدولـــــية أن 135 دولـــــة تـــــعترف بـــــها وأن لـــــلشعب 
الفلســطيني الــحق فــي تــقريــر مــصيره –وتــم الــتأكــيد عــلى هــذا تــكرارا بــشكل ســنوي فــي 
قـرارات الجـمعية الـعامـة لـألمـم املتحـدة بـدعـم األغـلبية الـساحـقة مـن الـدول األعـضاء – وان 
إســرائــيل كــانــت تــتعمد إطــالــة املــفاوضــات مــع الفلســطينيني لــتوســيع املســتوطــنات وتــرســيخ 
االحــتالل فــي الــضفة الــغربــية والــقدس الشــرقــية وأن االحــتالل اإلســرائــيلي بــما فــي ذلــك 
فــي غــزة، هــو غــير قــانــونــي ويــجب إنــهاؤه عــلى الــفور. بــما أن مــحكمة الــعدل الــدولــية أقــرّت 
أصـــال أن الـــشعب الفلســـطيني لـــديـــه الـــحق فـــي تـــقريـــر مـــصيره وفـــقا لـــرأيـــها االســـتشاري 
الـــــصادر عـــــام 2004 بـــــخصوص الجـــــدار، فـــــالـــــعقبات الـــــوحـــــيدة املـــــتبقية هـــــي الـــــتوضـــــيح 
ملــحكمة الــعدل الــدولــية أن 135 دولــة تــعترف بفلســطني وهــذه االعــترافــات تــكفي لــتأســيس 
دولــــة وان إســــرائــــيل كــــانــــت تــــتعمد إطــــالــــة املــــفاوضــــات وتــــوســــيع املســــتوطــــنات فــــي الــــضفة 

الغربية لإلبقاء على احتاللها غير الشرعي ومنع استقالل دولة فلسطني.     

 سـيكون مـفيدا إذا اسـتطاعـت الـقيادة إبـراز نـصوص االعـترافـات مـن 135 دولـة ملـحكمة 85.
الــعدل الــدولــية . قــد تــشير بــعض الــدول إلــى االعــتراف فــي بــيانــاتــها املــكتوبــة ومــرافــعاتــها 
الــــــشفويــــــة إذا قــــــررت الــــــظهور أمــــــام مــــــحكمة الــــــعدل الــــــدولــــــية. بــــــاإلضــــــافــــــة إلــــــى نــــــصوص 
االعـــترافـــات، ســـيتوجـــب عـــلى فلســـطني أيـــضا أن تـــبني عـــدم جـــديـــة انخـــراط إســـرائـــيل فـــي 
مــــفاوضــــات ذات مــــغزى مــــع الــــقيادة وبــــأنــــها كــــانــــت تســــتغل املــــفاوضــــات كســــتار لــــتوســــيع 
املســـــتوطـــــنات. يـــــنبغي أن يـــــكون لـــــدى دائـــــرة شـــــؤون املـــــفاوضـــــات فـــــي مـــــنظمة التحـــــريـــــر 

الفلسطينية ووحدة دعم املفاوضات الوثائق الالزمة لدعم هذا االدعاء.    

 نـــذكـــر أنـــه عـــندمـــا اعـــترضـــت الـــواليـــات املتحـــدة بـــالـــفيتو عـــلى مشـــروع قـــرار ملجـــلس األمـــن 86.
يـــديـــن قـــرار إســـرائـــيل بـــناء الجـــدار فـــي الـــضفة الـــغربـــية فـــي عـــام 2003، طـــلبت الجـــمعية 
الــــعامــــة لــــألمــــم املتحــــدة رأيــــا اســــتشاريــــا مــــن مــــحكمة الــــعدل الــــدولــــية بــــشأن الــــتداعــــيات 
الـــقانـــونـــية املـــترتـــبة عـــلى بـــناء الجـــدار. فـــي تـــموز (يـــولـــيو) 2004، قـــام 14 مـــن أصـــل 15 
قــاٍض بــاإلعــالن عــن رأيــهم االســتشاري بــأن املســتوطــنات والجــدار والــنظام املــرتــبط بــهما 
تــتعارض مــع الــقانــون الــدولــي. دعــت مــحكمة الــعدل الــدولــية أيــضا الــدول بــعدم مــساعــدة 
إسـرائـيل فـي بـناء الجـدار. لـسوء الحـظ لـم تـوضـح مـحكمة الـعدل الـدولـية بـما تـعنيه عـندمـا 
ذكـرت عـدم املـساعـدة هـذا. إذا سـعى الفلسـطينيون لـرأي اسـتشاري جـديـد مـن املـحكمة، 

يمكنهم االلحاح عليها لتوضيح بشأن هذه املسألة. 



 ألن املــــسألــــة املــــطروحــــة عــــلى املــــحكمة عــــام 2003 كــــانــــت تــــتعلق تحــــديــــدا بــــالجــــدار، لــــم 87.
تســـتطع املـــحكمة مـــعالـــجة الـــقضية األكـــبر املـــتعلقة بـــإنـــهاء االحـــتالل. فـــي عـــام 2003، لـــم 
يـــــكن واضـــــحا مـــــا إذا كـــــانـــــت الـــــدولـــــة الفلســـــطينية قـــــد ظهـــــرت، وعـــــالوة عـــــلى ذلـــــك كـــــانـــــت 
االنــتفاضــة الــثانــية ال تــزال مســتمرة. فــي ضــوء الــتطورات الــتي حــدثــت مــنذ عــام 2003، 
يــمكن للجــمعية الــعامــة طــلب رأيــا اســتشاريــا جــديــدا مــن مــحكمة الــعدل الــدولــية فــي حــال 
رفـض إسـرائـيل االمـتثال لـقرارات مجـلس األمـن والجـمعية الـعامـة. لـكن هـذه املـرة، يـنبغي 
الـنظر إلـى صـياغـة الـعديـد مـن األسـئلة للجـمعية الـعامـة لـألمـم املتحـدة الـتي مـن شـأنـها أن 

تثيرالقضايا التالية:   

 االســــــــــــتفسار حــــــــــــول •
اآلثـــــــــــار الـــــــــــقانـــــــــــونـــــــــــية 
لـــــــــــــــــلدول واملـــــــــــــــــنظمات 
الــــدولــــية فــــيما يــــخص 
االحـتالل اإلسـرائـيلي 
املســـــــــــــتمر والـــــــــــــنشاط 
االســـــــــــتيطانـــــــــــي فـــــــــــي 
فلســــطني عــــقب تــــبني 
قــرار الجــمعية الــعامــة 
لــألمــم املتحــدة بــإنــهاء 
االحـتالل اإلسـرائـيلي 
وقـــــــــــــــرارات الجـــــــــــــــمعية 
الـــــــــــــــعامـــــــــــــــة ومجـــــــــــــــلس 
األمـــــــن األخـــــــرى ذات 

الصلة.   

 تــــــــــــقديــــــــــــم الــــــــــــتوجــــــــــــيه •
إلــــــــــــــــــى  واإلرشــــــــــــــــــاد 
الجــــــــــــــمعية الــــــــــــــعامــــــــــــــة 
لـــــألمـــــم املتحـــــدة حـــــول 
الـتدابـير الـتي يـنبغي 
اتـــــــخاذهـــــــا مـــــــن أجـــــــل 
األفــــــــــــــــــعـــــال  إنــــــــــــــــــهـــــاء 
الــــــــــــــــــخاطــــــــــــــــــئة وغــــــــــــــــــير 
الـقانـونـية الـناتـجة عـن 



االحـــــــــــتالل والـــــــــــنشاط 
االســــــــــــــــــتـــــــــيـــــــــطـــــــــانــــــــــــــــــي 
اإلســـــــــرائـــــــــيلي. بهـــــــــذا 
يــــــــــــــــــمـــكـــن  الــــــــــــــــــصـــدد، 
االســــــــــــــــــتـعـالم حــــــــــــــــــول 
تــــــــــناغــــــــــم الــــــــــعقوبــــــــــات 
املــــــــفروضــــــــة مــــــــن دول 
فــــــرديــــــة خــــــارج نــــــظام 
األمــــــــــم املتحــــــــــدة مــــــــــع 

القانون الدولي.   

 هــذه األســئلة هــي مــقترحــات فــقط – واملــوضــوع واألســئلة املحــددة الــتي ســتصاغ تــعتمد 88.
عــــلى عــــدة عــــوامــــل وبــــاألخــــص طــــريــــقة صــــياغــــة قــــرارات ســــابــــقة ملجــــلس األمــــن والجــــمعية 
الــعامــة. يــجب الــتركــيز عــلى أن صــياغــة األســئلة لــتجب عــليها مــحكمة الــعدل الــدولــية بــرأي 
اســتشاري ســيتعني مــناقشــتها مســبقا مــع املســتشاريــن الــقانــونــيني الــخبراء، ويــفضل ان 
يــكون هــذا الــنقاش مــع مســتشاريــن لــديــهم الــخبرة فــي املــثول أمــام مــحكمة الــعدل الــدولــية 
بــاإلضــافــة إلــى أفــراد لــديــهم الــكثير مــن الــخبرات الــعامــة. مــن املــنطقي تــشكيل مجــموعــة 

عمل من خبراء لصياغة األسئلة املحددة.     

 وفــي هــذا الــشأن مــن الــحكمة أن تــتشاور الــقيادة الفلســطينية مــع الــدول الــصديــقة فــي 89.
األمـم املتحـدة وجـامـعة الـدول الـعربـية ومـنظمة الـتعاون اإلسـالمـي قـبل الـلجوء إلـى مـحكمة 
الـــعدل الـــدولـــية لـــضمان حـــضور جـــيد خـــالل املـــرافـــعات الـــشفويـــة أمـــام املـــحكمة فـــي حـــال 
قـــررت الـــقيادة الـــسعي وراء رأي اســـتشاري آخـــر. وكـــلما أســـرعـــت الـــقيادة بـــإخـــبار الـــدول 
الــصديــقة بــقرار رجــوعــها إلــى املــحكمة ســرعــان مــا تســتطيع هــذه الــدول إعــداد الــبيانــات 
الخــطية والــشفويــة الــتي تــعبر عــن حــججها حــول الــعواقــب الــقانــونــية املــترتــبة عــن االحــتالل 

والنشاط االستيطاني اإلسرائيلي املطّول.  

 يـنبغي عـلى قـرار الجـمعية الـعامـة لـألمـم املتحـدة الـذي يـطلب رأيـا اسـتشاريـا مـن مـحكمة 90.
الـعدل الـدولـية أن يـشير إلـى قـرارات األمـم املتحـدة ذات الـصلة الـتي تـدعـو إسـرائـيل إلـى 
إنـــهاء االحـــتالل مـــنذ عـــام 1967 وإلـــى املـــعاهـــدات الـــقابـــلة لـــلتطبيق بـــما فـــيها املـــعاهـــدات 
الـتي انـضمت إلـيها فلسـطني فـي شهـر نـيسان (ابـريـل) وكـانـون األول (ديـسمبر) 2014. 
وعــلى عــكس مــا كــان عــليه الــوضــع فــي ســنة 2004، بــإمــكان املــحكمة هــذه املــرة أن تــأخــذ 
بـــعني االعـــتبار رأيـــها االســـتشاري الـــسابـــق وطـــلب فلســـطني لـــلعضويـــة فـــي األمـــم املتحـــدة 
وعـضويـتها فـي الـيونـسكو ومـنظمات أخـرى. كـما سـتكون لـدى املـحكمة الـعديـد مـن تـقاريـر 
األمــم املتحــدة بــما فــيها تــقريــر فــريــق األمــم املتحــدة لــتقصي الــحقائــق حــول املســتوطــنات 



اإلسـرائـيلية فـي األراضـي الفلسـطينية املـحتلة. مـن األرجـح أيـضا أن تـأخـذ املـحكمة فـي 
الحسبان انضمام فلسطني إلى نظام روما.     

 فـــي مـــحاولـــة اإلجـــابـــة عـــلى ســـؤال حـــول اآلثـــار الـــقانـــونـــية لـــلدول واملـــنظمات الـــدولـــية فـــيما 91.
يــخص االحــتالل اإلســرائــيلي ونــشاطــه االســتيطانــي املســتمر ونــتيجة لــلتطورات األخــيرة، 
يُـتََوقّـَـع مـن مـحكمة الـعدل الـدولـية أن تـخاطـب مـسألـة صـفة فلسـطني كـدولـة بـشكل مـباشـر 
خـاصـة بـعدمـا تـم تـبني قـرارا مـن الجـمعية الـعامـة لـألمـم املتحـدة يـمنح لفلسـطني صـفة دولـة 
مــــــراقــــــب فــــــي عــــــام 2012، وأن تســــــتفسر عــــــن مــــــدى خــــــروج دولــــــة فلســــــطينية مــــــن تــــــحت 

االحتالل.  

 تـــعتبر إحـــدى املـــيزات لـــطلب رأيـــا اســـتشاريـــا مـــن مـــحكمة الـــعدل الـــدولـــية هـــي إمـــكانـــية 92.
إصــدار هــذ الــرأي فــي غــضون أشهــر فــقط. فــالــرأي االســتشاري الــذي صــدر بــتاريــخ 9 
تــموز (يــولــيو) 2004 حــول الجــدار عــلى ســبيل املــثال صــدر بــعد خــمسة اشهــر فــقط مــن 
اســتماع املــحكمة لــلمرافــعات الــشفويــة فــي شــباط (فــبرايــر) 2004. لــكن ال يــمكن نــكران 
أن ســـؤاال حـــول الـــتداعـــيات الـــقانـــونـــية لـــالحـــتالل اإلســـرائـــيلي لفلســـطني – فـــي ضـــوء قـــرار 
إنـهاء الجـمعية الـعامـة لـالحـتالل – سـيثير قـضايـا قـانـونـية أكـثر تـعقيدا وقـد يسـتغرق وقـتا 
أطـــول. هـــناك مـــيزة أخـــرى تـــتمتع بـــها مـــحكمة الـــعدل الـــدولـــية مـــقارنـــة بـــاملـــحكمة الـــجنائـــية 
الـــدولـــية وهـــي انـــعدام وجـــود تشـــريـــعات مـــن الـــكونـــغرس تـــتطلب مـــن الـــواليـــات املتحـــدة مـــنع 
الــــتمويــــل عــــن الســــلطة الفلســــطينية فــــي حــــال طــــلب الجــــمعية الــــعامــــة لــــألمــــم املتحــــدة رأيــــا 
اســــتشاريــــا مــــن مــــحكمة الــــعدل الــــدولــــية، ألن فلســــطني ليســــت هــــي مــــقدمــــة الــــطلب وإنــــما 

الجمعية العامة.        

  قـد تـرغـب فلسـطني فـي تـقديـم إعـالن خـاص يـقبل الـواليـة الـقضائـية ملـحكمة الـعدل الـدولـية 93.
بـموجـب املـادة 35 (2) مـن الـنظام األسـاسـي ملـحكمة الـعدل الـدولـية حـيث قـد تُـمّكن هـذه 
الــعملية فلســطني مــن اخــتيار قــاضــي لهــذا الــغرض إضــافــة إلــى رفــع دعــوى مــثيرة لــلنزاع 
ضـد إسـرائـيل. إن إصـدار إعـالن مـن قـبل فلسـطني بـموجـب املـادة 35 (2) يـنبغي أن يـتم 
مـــن خـــالل الـــرئـــيس عـــباس أو رئـــيس الـــوزراء رامـــي الحـــمداهلل أو وزيـــر الـــخارجـــية ريـــاض 

املالكي ويوَدع مع مسّجل املحكمة.   

  ينبغي الحصول على املشورة القانونية قبل تقديم إعالن بموجب املادة 35 (2).  94.





.X  ااسترااتيیجيیة االيیومم االسابق ووااليیومم االالحق 

 مـن أجـل اسـتعمال اكـبر لـلمحاكـم الـدولـية، عـلى الـقيادة أن تـصمم اسـتراتـيجية مـتماسـكة 95.

وفــــــعالــــــة قــــــبل الــــــتفكير فــــــي اتــــــخاذ إجــــــراءات مــــــع مــــــحكمة الــــــعدل الــــــدولــــــية واتّــــــباع الــــــرأي 
(االستشاري) سواء كان ُمستَحَسنا أم ال.    

 سـيكون عـلى الـقيادة إنـشاء حـجج ذات مـصداقـية إلقـناع املـجتمع الـدولـي بـأن الـوقـت قـد 96.
حـــان لـــاللـــتجاء إلـــى مـــحكمة الـــعدل الـــدولـــية مـــرة أخـــرى بـــاإلضـــافـــة إلـــى املـــحكمة الـــجنائـــية 
الـدولـية. فـي مـحاولـة الـحصول عـلى دعـم لهـذا املـجهود مـن الـدول الـصديـقة، عـلى الـقيادة 
الفلســـــــطينية أن تشـــــــرح كـــــــيف أن عـــــــملية الســـــــالم أصـــــــبحت تـــــــمثيلية مـــــــصطنعة ملشـــــــروع 
إســرائــيل الــكبرى لــدى نــتنياهــو وأن تــسانــد هــذا الشــرح بــالــوقــائــع واألدلــة املــلموســة. كــما 
ســـيكون عـــلى الـــقيادة الـــتوضـــيح ان املـــسألـــة أصـــبحت مـــلحة بـــشكل خـــاص ألن الـــحكومـــة 
الفلســــطينية عــــلى حــــافــــة االنــــهيار، كــــنتيجة لــــألزمــــة حــــول شــــرعــــيتها بــــني املــــواطــــنني ســــببه 
الفشــل فــي تــحقيق الــتطلعات الــوطــنية الفلســطينية بــعد عــقديــن مــن املــفاوضــات الــفاشــلة. 
إضــافــة لهــذا، تــوجــد هــناك احــتمالــية حــقيقية أن يــتبع فشــل املــفاوضــات وانــهيار الــحكومــة 
الفلســـطينية خـــطر كـــبير النـــتشار الـــعنف فـــي الـــضفة الـــغربـــية والـــقدس الشـــرقـــية وتـــفاقـــم 
الـــوضـــع املتفجـــر فـــي غـــزة أصـــال نـــتيجة لـــعدم رضـــا الجـــماهـــير الفلســـطينية بـــالفشـــل فـــي 

تحقيق االستقالل الفلسطيني.      

 فــي ضــوء هــذه املــشاكــل، يــنبغي عــلى الــقيادة أن تشــرح لــلمجتمع الــدولــي بــأن الــذهــاب 97.
إلــى مــحكمة الــعدل الــدولــية يُــعتَبَر جــزء مــن جهــد دبــلومــاســي مــن أجــل االصــرار عــلى ان 
يـــــحترم املـــــجتمع الـــــدولـــــي الـــــتزامـــــاتـــــه الـــــقانـــــونـــــية إلنـــــهاء االحـــــتالل ودعـــــم تـــــقريـــــر املـــــصير 
الفلسـطيني ويـشمل هـذا تـحقيق اسـتقالل الـدولـة الفلسـطينية. كـما تشـرح الـقيادة أن هـذه 
االلـتزامـات مـلزمـة عـلى الـدول بـالـرغـم مـن عـدم قـدرة مجـلس األمـن عـلى تحـمل مـسؤولـياتـه 
تـجاه املـحافـظة عـلى السِـــــلم واألمـن الـدولـيني نـتيجة إسـاءة اسـتعمال الـواليـات املتحـدة لـقوة 

النقض (الفيتو).     

 فـــــي حـــــال ســـــعت الـــــقيادة لـــــلحصول عـــــلى رأي اســـــتشاري مـــــن مـــــحكمة الـــــعدل الـــــدولـــــية 98.
واصـدرت املـحكمة رأيـا مسـتحسنا، سـيكون مـن األفـضل الـعمل نـحو تـحقيق تـصويـت فـي 
مجـــلس األمـــن تـــالـــيا إلصـــدار الـــرأي قـــبل الـــذهـــاب إلـــى الجـــمعية الـــعامـــة. ويـــجب التشـــديـــد 
عــلى أن هــذا رأي قــانــونــي مــن الــجهة الــقضائــية الــرئــيسة فــي كــل فــرصــة مــمكنة ملــواجــهة 
اإلدعـاء بـأن آراء مـحكمة الـعدل الـدولـية تُـعتَبَر "اسـتشاريـة" فـقط وبـالـتالـي "ليسـت مـلزمـة". 
عـــلى بـــعثة فلســـطني املـــراقِــــبة الـــتنبّه بـــدقـــة وحـــذر لـــلغة املســـتعملة فـــي مشـــروع الـــقرار وأن 

تنظر في استشارة املحامني الخبراء بهذا الصدد كذلك. ينبغي تجنب اللغة النُْصِحيّة.          



 يــــجب اســــتخدام لــــغة قــــويــــة فــــي الــــقرارات وخــــاصــــة إذا لــــم يــــتبناهــــا مجــــلس األمــــن وتــــم 99.
تــــقديــــمها للجــــمعية الــــعامــــة لــــألمــــم املتحــــدة. لــــذا، وعــــلى ســــبيل املــــثال، الــــقرار الــــذي تــــبنته 
الجـــلسة الـــخاصـــة الـــطارئـــة الـــعاشـــرة للجـــمعية الـــعامـــة فـــي 2004 دعـــا جـــميع الـــدول إلـــى 
"االمـــتثال اللـــتزامـــاتـــهم الـــقانـــونـــية كـــما هـــي مـــذكـــورة فـــي الـــرأي االســـتشاري". ولـــكن مـــا 
مــعنى دعــوة الــدول بــاالمــتثال اللــتزامــاتــهم الــقانــونــية؟ يــنبغي عــلى الفلســطينيني اســتعمال 
الجــمعية الــعامــة لتحــديــد وتــوضــيح مــا هــو املــطلوب بــالــضبط مــن أجــل أن تــجعل اســرائــيل 
تــمتثل اللــقانــون الــدولــي، تــحت طــائــلة ســحب الــتجارة الــتفضيلية وســحب الــسفراء وتــقديــم 
الــتمويــل لــدراســة أكــاديــمية إلنــشاء نــظام يــمكن مــن خــاللــه تــنفيذ عــقوبــات مســتهدفــة ضــد 
املسـتوطـنات ودعـم حـركـة املـقاطـعة (حـركـة بـي دي اس BDS) الـخ. قـد تـكون هـذه فـرصـة 
جـــــــيدة لـــــــكي تـــــــقدم الـــــــلجنة املـــــــعنية بـــــــممارســـــــة الـــــــحقوق غـــــــير الـــــــقابـــــــلة لـــــــلتصرف لـــــــلشعب 
الفلســـطيني (CEIRPP) دراســـة حـــول الـــعقوبـــات وحـــول تـــواطـــؤ األفـــراد والشـــركـــات فـــي 

مشروع إسرائيل االستيطاني.       

 مـــــا هـــــي الـــــرســـــالـــــة املـــــركـــــزيـــــة الـــــتي يـــــجب نـــــقلها؟ هـــــل الـــــرأي يـــــحتوي عـــــلى لـــــغة مـــــفيدة 100.
لــلمناصــرة؟ مــاذا عــن اآلراء املــنفصلة؟ مــاذا تــريــد فلســطني مــن املــجتمع الــدولــي أن يــفعله 

ليجبر إسرائيل على االمتثال اللتزاماتها الدولية القانونية؟   



.XI   ضرورة وجود استراتيجية إعالمية فعالة

مــن الــضروري اســتعمال اســتراتــيجية إعــالمــية لــزيــادة الــزخــم قــبل االلــتجاء إلــى األمــم 101.
املتحـدة إلصـدار قـرار مـن الجـمعية الـعامـية يُـنهي االحـتالل اإلسـرائـيلي "غـير الـقانـونـي" 
وقـــبل الـــسعي لـــلحصول عـــلى رأي اســـتشاري مـــن مـــحكمة الـــعدل الـــدولـــية. ســـيكون عـــلى 
الـقيادة مـواجـهة حـجة إسـرائـيل بـأن االنـسحاب مـن الـضفة الـغربـية سيخـلف فـراغـا تـملؤه 
"داعـش" وغـيرهـا مـن املـتطرفـني. عـلى الفلسـطينيني أن يـقدمـوا الـحجة بـأن هـذه االحـتمالـية 
ســــــتزداد قــــــوة إذا انــــــهارت الــــــحكومــــــة الفلســــــطينية نــــــتيجة لــــــرفــــــض اســــــرائــــــيل وقــــــف بــــــناء 
املســـتوطـــنات والـــتفاوض عـــلى االنـــسحاب إلـــى حـــدود عـــام 1967، حـــيث ســـينتج عـــن هـــذا 
االنـــــسحاب اســـــتقالل الـــــدولـــــة الفلســـــطينية ويـــــحقق الـــــحقوق الـــــوطـــــنية املشـــــروعـــــة لـــــلشعب 

الفلسطيني وتطلعاته.     

 تـعتبر مـخاطـبة الـتنفيذيـني واملـنتجني واملحـرريـن فـي وسـائـل اإلعـالم الـرئـيسية واملـعروفـني 102.
بـتعاطـفهم مـع الـقضية الفلسـطينية أمـرا ضـروريـا قـبل اتـخاذ هـذه الخـطوات بـفترة كـافـية. 
كـما يـنبغي عـلى الـقيادة إعـداد الـبيانـات الـصحفية والـكتيبات وتـرتـيب املـقابـالت اإلعـالمـية 
وكـتابـة املـقاالت ونشـرهـا (فـي الـصحف املـعاديـة أيـضا) وقـصص الـحاالت اإلنـسانـية فـي 
الـــصحف الـــرئـــيسية حـــيث يـــتم فـــيها شـــرح اســـباب ســـعي فلســـطني لـــالســـتقالل مـــن خـــالل 
الـذهـاب إلـى األمـم املتحـدة ومـحكمة الـعدل الـدولـية. يـنبغي اإلعـداد لـكل هـذا مسـبقا بـفترة 
طــــويــــلة. يــــتعني عــــلى الــــقيادة الــــعمل نــــحو زيــــادة اإلعــــالمــــيني املــــهنيني الــــحكومــــيني  خــــبرةً 

وعدداً.       

 فـــي ســـياق مـــتصل، يـــتحتم عـــلى الـــقيادة الـــعمل بـــشكل أوثـــق مـــع فلســـطينيي الشـــتات. 103.
وســــواء كــــنا نتحــــدث عــــن الــــعالــــم الــــناطــــق بــــالــــلغة اإلنجــــليزيــــة أو الــــعربــــية أواإلســــبانــــية أو 
الـــــفرنـــــسية، يـــــمكن لفلســـــطينيي الشـــــتات االنخـــــراط بـــــشكل أكـــــثر فـــــعالـــــية مـــــع املـــــجتمعات 
املحـلية املـتواجـديـن فـيها مـن الـقيادة فـي رام اهلل. لـذا يـنبغي حـث األمـريـكيني الـعرب عـلى 
الــــكالم مــــع وســــائــــل االعــــالم االمــــريــــكية لــــدعــــم اســــتراتــــيجية فلســــطني وحــــث الفلســــطينيني 
الــــــبريــــــطانــــــيني عــــــلى الــــــقيام بــــــاألمــــــر نــــــفسه مــــــع اإلعــــــالم الــــــبريــــــطانــــــي وكــــــذلــــــك األمــــــر مــــــع 
الفلســـطينيني الـــفرنـــسيني فـــي اإلعـــالم الـــفرنـــسي وهـــكذا. الجـــماهـــير واملـــجتمعات املحـــلية 
هـــي أكـــثر تـــقبال لـــلهجات املـــألـــوفـــة لـــديـــها. يـــنبغي عـــلى الـــقيادة أن تـــحاول الـــحصول عـــلى 
الــدعــم مســبقا مــن شــخصيات مــعروفــة لــإلعــالم فــي الشــتات والــتشاور مــعهم عــند كــتابــة 
املـــالحـــظات للخـــطابـــات والـــبيانـــات الـــصحفية والـــقصص. مـــن املـــهم أيـــضا الـــحصول عـــلى 
الــدعــم مــن حــركــة "املــقاطــعة وســحب االســتثمارات وفــرض الــعقوبــات" (حــركــة بــي دي اس 

BDS ) وحركات التضامن الدولية.  



إضـافـة ملـا سـبق، يـجب عـلى الـقيادة الـتواصـل مـع (فلسـطينيي) الشـتات بـشكل مسـتمر 104.
حـــيث يـــمكنهم مـــساعـــدة الـــقيادة فـــي تـــنظيم الـــجوالت إللـــقاء املـــحاضـــرات والتحـــدث أمـــام 
الجــــماهــــير والــــتواصــــل اإلعــــالمــــي والتحــــدث فــــي الــــكنائــــس واملــــساجــــد واملــــعابــــد الــــيهوديــــة 
والــــبرملــــانــــات وأمــــاكــــن عــــامــــة أخــــرى. فــــي الــــبلدان املــــتقدمــــة، ال يــــكفي مجــــرد الحــــديــــث مــــع 
املــــسؤولــــني والــــدبــــلومــــاســــيني. يــــنبغي أن يــــكون لــــدى الــــقيادة فــــي رام اهلل 6-10 نــــاطــــقني 
رســميني عــلى األقــل (وفــيهم خــليط جــيد مــن الــذكــور واإلنــاث) مــمن لــديــهم خــبرة إعــالمــية 

وبلهجات أمريكية وكندية وبريطانية واسترالية وفرنسية واسبانية.    
 يــتحتم وجــود نــظير لــكل نــاطــق رســمي حــتى يــتم الــتواصــل مــعه فــي كــل بــلد – أي أن 105.

يــــكون هــــناك شــــخص يــــمكنه التحــــدث مــــع اإلعــــالم فــــي املــــيدان فــــي كــــل عــــاصــــمة ويــــمكنه 
االتــصال مــباشــرة بــرام اهلل. كــما يــجب تــعيني مــديــر يشــرف عــلى خــطوط االتــصاالت بــني 

كل هؤالء الناطقني الرسميني في رام اهلل ويقوم بتنسيق الرسائل فيما بينهم.    



.XII  خيارات فلسطني: الحذر أم املواجهة؟ 

 تـــم تـــقسيم خـــيارات فلســـطني إلـــى نُـــُهج تـــتراوح بـــني الحـــذر واملـــواجـــهة. ربـــما قـــد حـــان 106.
الـــوقـــت لـــلدعـــوة إلـــى نـــهج املـــواجـــهة (مـــع عـــدم املـــساس بســـلميته). لـــم يـــعمل الـــنهج الحـــذر 
بــــطريــــقة فــــعالــــة والــــوقــــت يــــمضي بســــرعــــة. إن حــــل الــــدولــــتني يــــلفظ أنــــفاســــه األخــــيرة وإن 
االخـتيار مـا بـني نـهج املـواجـهة أو الـنهج الحـذر قـد ال يـنقذه، ومـع هـذا يـبقى نـهج املـواجـهة 
املــباشــرة هــو الــخيار األمــثل لــتغيير األمــور إلــى درجــة تــكفي لــقلب الــديــنامــيكيات وإعــطاء 
خـــيار الـــدولـــتني فـــرصـــة أخـــيرة لـــلنجاح. يـــنبغي عـــلى الـــقيادة أن تـــضع جـــميع افـــعالـــها مـــن 
اآلن فـصاعـدا فـي إطـار الـضغط املـمكن مـمارسـته ضـد إسـرائـيل مـن أجـل تـحقيق صـفقة 
حـــــول الـــــوضـــــع الـــــنهائـــــي تـــــعالـــــج جـــــميع الـــــقضايـــــا الـــــجوهـــــريـــــة وتـــــنهي االحـــــتالل وتـــــحقق 
االســــــتقالل. إذا قــــــام املــــــجتمع الــــــدولــــــي بــــــإجــــــبار إســــــرائــــــيل عــــــلى الــــــحضور إلــــــى طــــــاولــــــة 

املفاوضات وتم التوصل إلى اتفاق، سيتم إزالة جميع الضغوطات.     

نهج املواجهة

  رؤية استراتيجية جديدة من القيادة وجميع الفصائل السياسية •

  يــتوجــب عــلى الــقيادة رســم رؤيــة واضــحة ملــا هــو مــطلوب مــن أجــل الــتوصــل إلــى اتــفاق 
حـــول الـــوضـــع الـــنهائـــي مـــع إســـرائـــيل، كـــما يـــنبغي تحـــديـــد املـــوعـــد الـــزمـــني لـــتحقيق ذلـــك 
والتهــــديــــد بــــشيء أســــوأ إن لــــم يــــتم الــــتوصــــل لــــالتــــفاق فــــي املهــــلة الــــزمــــنية املحــــددة مــــثل 
الــضغط عــلى إســرائــيل فــي مجــلس األمــن واالعــتراف بــالــدولــة الفلســطينية مــن قــبل دول 
اوروبــــية وتحــــرك االتــــحاد االوروبــــي ضــــد الحــــركــــة االســــتيطانــــية بــــمعزل عــــن االعــــتبارات 
الــــسياســــية واســــتنادا إلــــى احــــترام االتــــحاد االوروبــــي لــــقواعــــده الــــخاصــــة ودعــــم حــــركــــة 
املــــقاطــــعة (بــــي دي اس BDS) والــــعمل فــــي املــــحكمة الــــجنائــــية الــــدولــــية ومــــحكمة الــــعدل 
الـــدولـــية واالنـــضمام إلـــى الـــوكـــاالت املـــتخصصة لـــألمـــم املتحـــدة واتـــخاذ الخـــطوات إلنـــهاء 
الــتنسيق األمــني واملــزيــد مــن االضــطرابــات املــدنــية وحــل الســلطة الفلســطينية مــما يــؤدي 

إلى دولة واحدة ليست يهودية.

 الدعوة إلى مقاطعة رسمية ملنتجات املستوطنات •

 بـــاإلضـــافـــة إلـــى تـــوضـــيح مـــعايـــير حـــل الـــدولـــتني، يـــتعني عـــلى الـــرئـــيس عـــباس أن 
يشـــرح لـــلمجتمع الـــدولـــي –فـــي بـــيان رســـمي - الخـــطوات املحـــددة والـــعملية الـــتي 
يـنبغي عـلى املـجتمع الـدولـي اتـخاذهـا لـزيـادة الـضغط عـلى إسـرائـيل، وقـد يـشمل 
هـــــذا دعـــــم مـــــقاطـــــعة مـــــنتجات املســـــتوطـــــنات مـــــثال أو اســـــتحداث فـــــرض ضـــــرائـــــب 



فلســـطينية عـــلى مـــنتجات املســـتوطـــنات أو دعـــوة االتـــحاد االوروبـــي لـــفرض حـــظر 
كـــامـــل عـــلى مـــنتجات املســـتوطـــنات. كـــما يـــتعني تحـــديـــد مـــتى يـــنبغي رفـــع الـــضغط 
وتـــحت أي ظـــروف، أي عـــندمـــا يـــتم الـــتوصـــل إلـــى اتـــفاق ســـالم وإنـــهاء االحـــتالل. 
ومــهما كــانــت األفــعال الــتي تــقرر الــقيادة الــقيام بــها، فــعليها الــتعبير عــن مــوقــفها 
بــوضــوح. عــلى الــقيادة أن تــتثبت مــن بــعثتها فــي األمــم املتحــدة عــن كــيفية اتــخاذ 

الخطوات املطلوبة لزيادة الضغط على إسرائيل في الجمعية العامة.  

 تنفيذ إضراب عام في القدس املحتلة وإسرائيل •

 مـن أجـل جـذب انـتباه الـعالـم مـن األحـداث األخـرى فـي املـنطقة، يـجب تـنفيذ إضـراب عـام 
ملـدة يـومـني، وهـذا يـتطلب مـن الـقيادة الـعمل بـشكل وثـيق مـع أعـضاء الكنيسـت الـعرب فـي 
إسـرائـيل ومـع الـفصائـل الـسياسـية فـي إسـرائـيل وفلسـطني وفلسـطينيي الـقدس الشـرقـية 
واملجــــموعــــات الــــديــــنية والجــــمعيات الــــخيريــــة والــــنقابــــات الــــعمالــــية فــــي الــــقدس وإســــرائــــيل 
والـضفة الـغربـية وغـزة. يـجب تـوقـيت اإلضـراب كـي يـتزامـن مـع الخـطابـات املـذكـورة أعـاله 
ولــكي تــقوم إســرائــيل واملــجتمع الــدولــي و اإلعــالم الــعاملــي بــأخــذ بــيان عــباس وتهــديــداتــه 
عــــــلى محــــــمل الجــــــد. ومــــــن الــــــضروري أن تــــــقوم شــــــريــــــحة واســــــعة مــــــن الفلســــــطينيني فــــــي 
إســـرائـــيل والـــقدس واألراضـــي املـــحتلة بـــدعـــم اإلضـــراب لـــيكون فـــعاال. ولحشـــد الـــدعـــم مـــن 
الفلسـطينيني فـي إسـرائـيل، بـإمـكان اإلضـراب أن يـشمل قـضايـا تـهمهم مـثل تـرحـيل الـبدو 

في النقب والتمييز القائم من البلديات في تقديم الخدمات وتدمير املنازل.   

 عزل الحركة االستيطانية في املنتديات الدولية •

 يـــنبغي عـــلى الـــقيادة الـــطلب مـــن لـــجنة األمـــم املتحـــدة املـــعنية بـــممارســـة الـــحقوق 
غـــير الـــقابـــلة لـــلتصرف لـــلشعب الفلســـطيني أن تـــوجـــه االنـــتباه الـــدولـــي إلـــى أولـــئك 
األفـراد والشـركـات الـذيـن يـدعـمون املشـروع االسـتيطانـي. ثـم بـإمـكان الـقيادة أن 
تســـــتفيد مـــــن الـــــلجنة الـــــخاصـــــة كـــــي تـــــدعـــــو أصـــــدقـــــائـــــها لـــــيقومـــــوا بـــــعزل الـــــوزراء 
اإلســـرائـــيليني أو أعـــضاء الكنيســـت الـــذيـــن يـــعيشون فـــي املســـتوطـــنات أو لـــديـــهم 
ارتــباط وثــيق بــالحــركــة االســتيطانــية مــن خــالل رفــض الــلقاء بــهم أو رفــض مــنحهم 
تـأشـيرات سـفر لـلخارج حـتى تـتغير الـسياسـة اإلسـرائـيلية. بـإمـكان الـلجنة كـتابـة 
قــائــمة بــأســماء هــؤالء األشــخاص والشــركــات لــيتم فــضحهم وإلــحاق وصــمة عــار 
بـــهم ونشـــر مـــثل هـــذه الـــقوائـــم بـــني أصـــدقـــاء الـــلجنة وحـــلفائـــها فـــي األمـــم املتحـــدة 

وغيرها من الجهات.      



 اتخاذ الخطوات لالنضمام إلى وكاالت األمم املتحدة املتخصصة •

 قــــد تــــنتج مــــشاكــــل مــــن اتــــخاذ الخــــطوات لــــالنــــضمام إلــــى وكــــاالت األمــــم املتحــــدة 
املـتخصصة نـتيجة لتشـريـع الـكونـغرس األمـريـكي الـداعـي إلـى قـطع او تـخفيض 
الـتمويـل لهـذه الـوكـاالت وللسـلطة الفلسـطينية. إن فـقدان الـتمويـل األمـريـكي يـعني 
إلــغاء الــعضويــة األمــريــكية مــما قــد يــترتــب عــليه تــداعــيات وخــيمة لــلواليــات املتحــدة 
فــــيما يــــتعلق بــــوكــــاالت األمــــم املتحــــدة املــــتخصصة والــــهامــــة بــــالنســــبة لــــها. ولــــكن 
الـكونـغرس األمـريـكي لـيس محـط اهـتمام فلسـطني وبـالـتالـي، إذا هـددت فلسـطني 
بـاالنـضمام إلـى بـعض الـوكـاالت املـتخصصة بـطريـقة حـذرة وذكـية واسـتراتـيجية، 
يــصبح بــاإلمــكان اســتعمال هــذا الــنفوذ لــلضغط عــلى الــواليــات املتحــدة كــي تــجبر 
إســــرائــــيل عــــلى الــــتفاوض بــــنيّة حــــسنة إلنــــهاء االحــــتالل وإقــــامــــة دولــــة فلســــطينية 
مســـتقلة وحـــل جـــميع الـــقضايـــا الـــعالـــقة. يـــتعني عـــلى الـــرئـــيس عـــباس أو عـــلى أي 
مـــــسؤول فلســـــطيني آخـــــر اإلعـــــالن مســـــبقا عـــــن خـــــطة لـــــالنـــــضمام إلـــــى الـــــوكـــــاالت 
لـــــتفادي أي مـــــفاجـــــآت. يـــــتوجـــــب عـــــلى الـــــقيادة تحـــــديـــــد الـــــوكـــــاالت الـــــتي سيســـــبب 
انـــــضمام فلســـــطني إلـــــيها انـــــزعـــــاج الـــــواليـــــات املتحـــــدة والـــــتي ال تـــــتأثـــــر ســـــلبا مـــــن 
الــناحــية اإلنــسانــية نــتيجة لهــذا االنــضمام. كــما يــتوجــب عــلى الــقيادة أن تخــطط 
لـلسعي وراء الـدعـم مـن الحـلفاء فـي حـال تـم سـحب الـتمويـل بـعد االنـضمام لهـذه 

الوكاالت.        
  

 إنهاء التنسيق األمني •

 بـــتاريـــخ 5 اذار (مـــارس) 2015، صـــّوت املجـــلس املـــركـــزي ملـــنظمة التحـــريـــر الفلســـطينية 
إلنــــهاء الــــتنسيق األمــــني مــــع إســــرائــــيل، ولــــكن الــــقرار غــــير مُــــلزِم واســــتمر هــــذا الــــتنسيق. 
وبـينما لـيس هـناك شـك فـي أن إسـرائـيل سـتكون قـلقة إذا قـامـت الـلجنة الـتنفيذيـة بـإنـهاء 
الـتنسيق األمـني مـعها، ال يـوجـد شـك أن إسـرائـيل قـادرة عـلى احـتواء أي اضـطرابـات فـي 
الـضفة الـغربـية. مـع ذلـك، يـجب عـدم اسـتبعاد إنـهاء الـتعاون األمـني مـن مـنطلق مـبدئـي. 
يــتحتم عــلى الــقيادة أن تــزرع الــشعور بحــدوث أزمــة وشــيكة مــن أجــل تــغيير ديــنامــيكيات 
الـسياسـة، وتـخفيض مسـتوى الـتعاون األمـني مـع إسـرائـيل والـرفـض الـعلني لـلمساعـدات 
مـن الـواليـات املتحـدة واالتـحاد االوروبـي يـشكالن جـزءا مـن حـزمـة خـيارات لـزيـادة الـضغط 

على إسرائيل.     

 حل السلطة الفلسطينية •

 فـي بـعض األحـيان، دعـا عـدد مـن أعـضاء الـلجنة الـتنفيذيـة إلـى "إعـادة املـفاتـيح" 
إلـــى إســـرائـــيل. لـــيس لـــدى إســـرائـــيل أي اهـــتمام أو رغـــبة فـــي تحـــمل املـــسؤولـــيات 



املـــتعلقة بـــاملـــراكـــز الـــسكانـــية الفلســـطينية الـــرئـــيسة فـــي الـــضفة الـــغربـــية، ألن هـــذا 
ســيشكل عــبئا مــاديــا وأمــنيا عــليها. لــكن حــل الســلطة الفلســطينية دون تــأســيس 
حــكومــة فلســطينية بــديــلة مــكانــها سيتســبب فــي الــفوضــى وربــما الــعنف الــذي ال 
يــمكن الــسيطرة عــليه. كــما أن هــذا ســيقوض مــن مــطالــبة فلســطني بــصفة الــدولــة. 
مـن نـاحـية أخـرى، عـلى إسـرائـيل أن تـأخـذ تهـديـد حـّل السـلطة عـلى محـمل الجـد 
إذا كــان املــطلوب إحــضارهــا إلــى طــاولــة املــفاوضــات وإقــناعــها أن الــبديــل أســوأ 
بــكثير. إلعــطاء التهــديــد املــصداقــية، يــنبغي عــلى الــقيادة الــنظر فــي عــدة خــيارات 
مــثل إدانــة اتــفاقــيات اوســلو جــزئــيا أو كــليا وإلــغاء بــروتــوكــول بــاريــس االقــتصادي 
ورفـض قـبول الـتمويـل األمـريـكي والـتمويـل مـن االتـحاد االوروبـي أو مـن مـصادر 
أخـرى لـلمساعـدات واتـخاذ خـطوات تـقدمـية إلنـهاء الـتنسيق األمـني مـع إسـرائـيل 
مـــن خـــالل رفـــض االمـــتثال لـــلتعليمات اإلســـرائـــيلية اآلمـــرة بـــاعـــتقال قـــادة حـــماس 
والـسماح بـاملـظاهـرات ضـد الـقيادة (بـالـرغـم مـن أن هـذا قـد يـبدو مـعاكـسا ملـا هـو 

متوقع.)     

 إدانة اتفاقيات اوسلو كليا أو جزئيا •

 بــإمــكان فلســطني تخــليص نــفسها مــن اتــفاقــيات اوســلو بــعدة طــرق؛ هــذه الــطرق تــشمل 
الــحجج الــقانــونــية بــأن االتــفاقــيات أصــبحت طــي االهــمال (يــتوجــب عــلى الــقيادة التحــلي 
بــالــذكــاء والــحصول عــلى املــشورة الــقانــونــية قــبل اتــخاذ هــذه الخــطوة). لــكن مــن الــناحــية 
الـسياسـية، قـد تـتأثـر سـمعة فلسـطني سـلبا إذا أدانـت مـا يـعتبره الـعالـم الـخارجـي اتـفاقـية 
سـالم، وسـيحاول نـتنياهـو اسـتغالل هـذا لـيبنّي أن الفلسـطينيني لـيسوا شـركـاء فـي عـملية 
الســـــالم. بـــــاملـــــقابـــــل، بـــــإمـــــكان الفلســـــطينيون تســـــليط الـــــضوء عـــــلى انـــــتهاكـــــات إســـــرائـــــيل 
لـــالتـــفاقـــيات (ويـــشمل ذلـــك حجـــز الـــضرائـــب الفلســـطينية واإلضـــرار بـــمفاوضـــات الـــوضـــع 
الـــنهائـــي كـــبناء املســـتوطـــنات ومـــعامـــلة قـــطاع غـــزة عـــلى أنـــه كـــيان مـــختلف) والفشـــل فـــي 
االنخــراط بــمفاوضــات ذات فــائــدة ومــن ثــم اإلشــارة إلــى أن هــذه االنــتهاكــات هــي الســبب 
فــــي إدانــــة االتــــفاقــــيات. يــــمكن أيــــضا إدانــــة أجــــزاء مــــن اتــــفاقــــيات اوســــلو أو االدعــــاء أن 
أجـزاء مـن االتـفاقـيات لـم تـعد مـلزِمـة، وقـد يـصبح هـذا املـسار ضـروريـا إذا تـطورت األمـور 

في املحكمة الجنائية الدولية.        

 تفعيل املحكمة الجنائية الدولية •

 دخـل نـظام رومـا األسـاسـي لـلمحكمة الـجنائـية الـدولـية حـيز الـتنفيذ فـي فلسـطني 
بــــــتاريــــــخ 1 نــــــيسان (ابــــــريــــــل) 2015. إن تشــــــريــــــع الــــــكونــــــغرس يُــــــعرّض الســــــلطة 
الفلســــطينية إلــــى قــــطع الــــتمويــــل أو تــــخفيضه "إذا بــــادر الفلســــطينيون بــــتحقيق 
مُـــفوَّض قـــضائـــيا مـــن قـــبل املـــحكمة الـــجنائـــية الـــدولـــية أو دعـــموا بـــفاعـــلية مـــثل هـــذا 



الــتحقيق والــذي يُــعرّض املــواطــنني اإلســرائــيليني إلــى الــتحقيق مــعهم حــول جــرائــم 
مـــزعـــومـــة ضـــد الفلســـطينيني." فـــي حـــني ال يـــجب أن تظهـــر الـــقيادة وكـــأنـــها تـــؤيـــد 
االتحقيیق٬، لــيس هــناك مــا يــمنع فلســطني مــن تــأســيس لــجنة وطــنية لــلتحقيق تــتألــف 
مـن خـبراء محـليني ودولـيني بـقصد الـنظر فـي االنـتهاكـات الـحقوقـية ومـنح املـحكمة 
الــــصالحــــية لــــتنفيذ نــــظام رومــــا أو تــــقديــــم الــــدعــــم غــــير الــــفاعــــل ملــــنظمات املــــجتمع 
املـــدنـــي. كـــما يـــنبغي مـــنح لـــجنة الـــتحقيق الـــصالحـــية لـــزيـــارة غـــزة واملســـتوطـــنات. 
ســيكون مــن األسهــل الــتركــيز عــلى ســياســة إســرائــيل االســتيطانــية ألنــها ال يــمكن 

أن تدافع عن نفسها في هذا املجال.    

 كفاح سلمي ضد الفصل العنصري مقصور على الضفة الغربية •

 مــن املــؤكــد أن الــقيام بــكفاح ســلمي ضــد الــفصل الــعنصري فــي الــضفة الــغربــية ســيعيد 
الـــتركـــيز الـــدولـــي عـــلى الـــصراع الفلســـطيني اإلســـرائـــيلي، ويحـــدث هـــذا أصـــال إلـــى حـــد 
كـبير. لـكن يـتواجـد دائـما خـطر انـفجار الـعنف الـذي يـصعب احـتواؤه، وسيسـتغل نـتنياهـو 
أي عـنف –حـتى لـو كـان مـوجّــــها ضـد املسـتوطـنني – لـالنـتقام مـن الفلسـطينيني بشـدة. مـع 
ذلــك، إذا كــان بــاإلمــكان الــقيام بخــطوات لــضمان احــتجاجــات ســلمية مــوجّـــــهة بــذكــاء ضــد 
املسـتوطـنات والجـدار فـي الـضفة الـغربـية وحـتى الجـدار فـي الـقدس الشـرقـية، سـيصعب 
عــلى إســرائــيل مــعارضــتها. يــجب أن يــشكل كــال مــن عــدم الــتعاون ودعــم حــركــة "بــي دي 

اس" (BDS) والحظر على منتجات املستوطنات جزءا من االستراتيجية.    

انتفاضة جديدة تستهدف املستوطنات فقط  •

  إن الـــــقيام بـــــانـــــتفاضـــــة مســـــلحة - وحـــــتى لـــــو كـــــانـــــت تســـــتهدف املســـــتوطـــــنات - 
ســـيصب فـــي صـــالـــح نـــتنياهـــو. يـــجب أن تـــكون الـــقيادة حـــذرة ومـــتنبهة جـــدا لهـــذا 
األمــر وأن تــعمل بــشكل وثــيق مــع حــماس وتشــرح لــهم ولحــركــة الــجهاد اإلســالمــي 
ولــــجان املــــقاومــــة الــــشعبية واملجــــموعــــات املــــشابــــهة أهــــمية االســــتراتــــيجية الســــلمية 

الدبلوماسية وكيف أن العنف سيصب في مصلحة نتنياهو.   

النهج الحذر

استراتيجية االعتراف الجديدة  •



  اعــترفــت 135 دولــة بفلســطني ولــكن مــعظم دول االتــحاد االوروبــي لــم تــعترف بــها بــعد. 
إذا بــــــدأت دول أخــــــرى مــــــن االتــــــحاد االوروبــــــي  تــــــسير عــــــلى خــــــطى الــــــسويــــــد واعــــــترفــــــت 
بفلســطني فــإن هــذا ســيضغط عــلى نــتنياهــو ويــعزل حــكومــته ويــدعــم مــطالــبة الــقيادة بــدولــة 
عـلى جـميع األراضـي الـتي احـتلتها إسـرائـيل مـنذ حـزيـران 1967. يـتوجـب عـلى الـقيادة 
الفلســطينية التحــلي بــالــحكمة واســتغالل تــعليقات نــتنياهــو أثــناء إعــادة انــتخابــه مــن أجــل 
إثــــارة الــــرأي الــــعام الــــعاملــــي والــــدعــــوة إلــــى اعــــتراف اوســــع بــــدولــــة فلســــطني. يــــنبغي عــــلى 
الــقيادة الــتوضــيح لــتلك الــدول الــتي اعــترفــت بفلســطني أن هــناك مــسؤولــيات تــترتــب عــلى 
االعـتراف مـن الـجهة املـعترفـة كـي تـعدل سـياسـاتـها تـجاه إسـرائـيل لـتكون هـذه الـسياسـات 
مــتناغــمة مــع الــقانــون الــدولــي. بــعبارة أخــرى، بــعد االعــتراف بفلســطني، يــنبغي التشــديــد 
عــلى عــدم االعــتراف بمســتوطــنات إســرائــيل والجــدار وإال فــاالعــتراف ال مــعنى لــه. يــتحتم 
عـلى الـقيادة أن تـقول لـلسويـد وتـايـالنـد وتـشيلي ودول أخـرى اعـترفـت بفلسـطني أن عـليهم 

اتخاذ الخطوات التي تتجاوز الرمزية حتى تكون اعترافاتهم فعالة.    

 قرارات مجلس األمن  •

 عــندمــا يــتم طــرح نــسخة فــرنــسية لــقرار مــتعلق بــاملــعايــير فــي مجــلس األمــن، عــلى الــقيادة 
الفلســـطينية اســـتغالل اللحـــظة الـــراهـــنة إلقـــناع الـــواليـــات املتحـــدة بـــالـــسماح إلصـــدار هـــذا 
الـقرار وأن تـعمل فـي هـذا الـصدد مـع أعـضاء املجـلس مـن ذوي الـخبرة وبـدعـم أمـريـكي. 
وحـــتى لـــو لـــم تســـتطع الـــقيادة الـــحصول عـــلى كـــل مـــا تـــريـــده مـــن مجـــلس األمـــن، يـــمكنها 
مـتابـعة املـوضـوع مـن خـالل قـرارات فـي الجـمعية الـعامـة أو مجـلس حـقوق اإلنـسان الـتابـع 

لألمم املتحدة. يتعني عليها إعداد مسودة هذه القرارات مسبقا.   

 قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة •

 بـــينما تـــسعى الـــقيادة لـــدعـــم قـــرار مـــتعلق بـــاملـــعايـــير فـــي مجـــلس األمـــن، يـــنبغي 
عـــليها إنـــشاء مجـــموعـــة خـــبراء عـــمل لـــصياغـــة مشـــروع قـــرار فـــي الجـــمعية الـــعامـــة 
يـطالـب بـإنـهاء االحـتالل اإلسـرائـيلي فـورا. يـتوجـب إعـداد هـذا مسـبقا لـطرحـه فـي 
الجــــمعية الــــعامــــة فــــي حــــال تــــجاهــــلت إســــرائــــيل مجــــلس األمــــن أو لــــم تــــدخــــل فــــي 
مـفاوضـات ذات مـعنى لـتحقيق حـل الـدولـتني. مـن الـحصافـة أن تـتشاور فلسـطني 
مـع الـخبراء الـقانـونـيني عـند صـياغـة هـذه الـقرارات وخـاصـة إذا رغـبت الـقيادة فـي 
الـحصول عـلى رأي اسـتشاري مـن مـحكمة الـعدل الـدولـية فـي قـرار ثـان للجـمعية 

العامة.   

 قرارات من مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة •



 يــــتوجــــب عــــلى بــــعثة فلســــطني فــــي جــــنيف الــــعمل مــــع الــــخبراء لــــتقديــــم مــــشاريــــع 
قـرارات تُـغيِّر مـن الـلغة املسـتخدمـة لـوصـف انـتهاكـات إسـرائـيل لـحقوق اإلنـسان. 
فـــي هـــذه الـــقرارات، يـــنبغي الـــنظر إلـــى مـــصطلحات وتـــعابـــير تـــشير إلـــى الـــفصل 
الــعنصري (االبــارتــايــد) والــتدابــير الــالزمــة إلنــهاء مــثل هــذه االنــتهاكــات. تحــديــدا، 
يــنبغي تســليط الــضوء عــلى الحــركــة االســتيطانــية فــي إســرائــيل والشــركــات الــتي 
تــمارس أعــمال تــجاريــة فــي األراضــي املــحتلة. عــلى الــبعثة أن تــعمل بــشكل وثــيق 
مـــــع الـــــلجنة الـــــخاصـــــة لـــــلحقوق غـــــير الـــــقابـــــلة لـــــلتصرف لـــــلشعب الفلســـــطيني فـــــي 
نــيويــورك. هــذه الــقرارات يــنبغي أن تــدعــم جــهود املــجتمع املــدنــي وحــركــة املــقاطــعة 

عموما.      

  إشراك محكمة العدل الدولية •

 إذا تــــجاهــــلت إســــرائــــيل الــــقرارات املــــذكــــورة أعــــاله مــــن الجــــمعية الــــعامــــة ومجــــلس األمــــن 
الـداعـية إلـى إنـهاء االحـتالل، يـنبغي عـلى الـقيادة الـنظر فـي مـتابـعة هـذه الـقرارات بـقرار 
إضـافـي مـن الجـمعية الـعامـة يـسعى السـتصدار رأي اسـتشاري آخـر مـن مـحكمة الـعدل 
الـدولـية. يـتحتم عـلى فلسـطني الـبحث عـن مـشورة الـخبراء الـقانـونـيني قـبل صـياغـة املـسألـة 
ملـحكمة الـعدل الـدولـية. الهـدف مـن هـذا هـو الـتقليل مـن خـطر رفـض املـحكمة لـإلدالء بـرأي 
أو خـطر قـيام املـحكمة بـإعـادة صـياغـة الـسؤال بـحيث يـنتج عـن هـذا رأي اسـتشاري غـير 
مــــــفيد. يــــــنبغي عــــــلى فلســــــطني دراســــــة اجــــــتهاد املــــــحكمة وآراء الــــــقضاة حــــــول الــــــقضايــــــا 

املتصلة بالسؤال املتوقع مخاطبته في رأي آخر.       

 االنضمام إلى منظمة االنتربول والكومنولث •

  مـــــن املـــــفروض أن ال تـــــواجـــــه فلســـــطني أي مـــــشكلة فـــــي االنـــــضمام إلـــــى مـــــنظمة 
االنــتربــول، وســيكون هــذا مــفيدا نــظرا النــضمام فلســطني إلــى املــحكمة الــجنائــية 
الـــدولـــية. إن االنـــضمام إلـــى الـــكومـــنولـــث ومـــؤســـسة الـــكومـــنولـــث وجـــمعياتـــه يُـــعتَبَر 
إشــارة أخــرى مــن هــيئة مــعروفــة ومــرمــوقــة بــأن فلســطني دولــة. بــإمــكان الــكومــنولــث 
وجـمعياتـه وهـيئاتـه املـتعددة تـقديـم مـنبر جـديـد لفلسـطني لـلحصول عـلى اعـترافـات 
مــــن دول جــــديــــدة، بــــاإلضــــافــــة إلــــى تــــقديــــم ســــبل الــــوصــــول إلــــى الــــخبرات الــــفنية 
والــتدريــب فــي عــدة مــجاالت مــثل صــياغــة التشــريــعات وتــمويــل املــشاريــع الــتنمويــة 
والـــجهود املـــتعلقة بـــتحقيق الـــعدالـــة أمـــام املـــحاكـــم الـــدولـــية. كـــما يـــمكن أن يـــشكل 
الــكومــنولــث فــضاًء جــديــداً لــوضــع اســتراتــيجيات وأفــكار جــديــدة إلنــهاء االحــتالل 
اإلســــرائــــيلي. عــــلى ســــبيل املــــثال، لــــعب الــــكومــــنولــــث دورا هــــامــــا فــــي إنــــهاء نــــظام 
الـفصل الـعنصري فـي جـنوب افـريـقيا حـتى بـعدمـا اسـتمرت املـملكة املتحـدة بـدعـم 
نـظام االبـارتـايـد هـذا فـي بـريـتوريـا. ولـدعـم وتـعزيـز قـبول الـطلب الفلسـطيني لـدى 



أمــــانــــة الــــكومــــنولــــث، يــــنبغي الــــنظر فــــي تــــقديــــم طــــلب أردنــــي-فلســــطيني مشــــترك 
لـالنـضمام أو الـبديـل وهـو املـقايـضة مـع إسـرائـيل. إن الـعضويـة فـي الـكومـنولـث قـد 
تـــسانـــد جـــهود فلســـطني فـــي املـــحكمة الـــجنائـــية الـــدولـــية ومـــحكمة الـــعدل الـــدولـــية. 
إضـــــافـــــة لـــــذلـــــك، تـــــعتبر الـــــتكالـــــيف املـــــالـــــية لـــــعضويـــــة الـــــكومـــــنولـــــث بـــــسيطة مـــــقارنـــــة 

بمنظمات أخرى.      

 مـن األفـضل اتّـباع نـهج مـختلط يـدمـج بـني الـعديـد مـن الـخيارات آنـفة الـذكـر بـحيث يـتم 107.
تـنفيذهـا بـالـتوازي وبـالـتزامـن مـع حـملة العـترافـات جـديـدة. (انـظر الـتوصـيات فـي الـصفحة 
41). لــكن بــغض الــنظر عــن الــكيفية الــتي تــقرر فــيها الــقيادة الــسير إلــى األمــام، يــتوجــب 
عـليها الـتأكـد مـن عـدم انـفجار الـعنف. يـزداد الـرأي الـعام الـعاملـي دعـما لـصالـح فلسـطني 
ولـــــكنه مـــــتقلب، لـــــذا فـــــإن أي انـــــفجار لـــــلعنف ســـــيقوضـــــه. طـــــاملـــــا حـــــاول نـــــتنياهـــــو تـــــصويـــــر 
الفلســطينيني عــلى انــهم عــنيفني وال يــمكن الــوثــوق بــهم مــن أجــل تــبريــر مشــروعــه إلســرائــيل 
الـــــــكبرى. أي اســـــــتئناف لـــــــلعنف وحـــــــتى لـــــــو كـــــــان غـــــــير مـــــــقصود، مـــــــن شـــــــأنـــــــه تـــــــقويـــــــض 
االسـتراتـيجية الـدبـلومـاسـية. يـنبغي اإلشـادة بـالـرئـيس عـباس ملـوقـفه تـجاه الـالعـنف ويـتعني 
عـــلى الـــقيادة أن تشـــرح لـــلشعب الفلســـطيني أســـباب أهـــمية االســـتراتـــيجية الســـلمية فـــي 

هذه املرحلة.           

  يـمكن اسـتعمال الـنهج املـختلط املـذكـور أعـاله واملـكرر فـي الـتوصـيات أدنـاه كـنوع مـن 108.
الـنفوذ لتحـذيـر املـجتمع الـدبـلومـاسـي مـن الـعواقـب الـتي قـد تـتبع الفشـل فـي تـأمنـي الـحقوق 
الفلسـطينية واالسـتقالل الفلسـطيني فـي سـياق حـل عـادل. كـما يـنبغي عـلى فلسـطني أن 
تـبني عـلى نـجاحـات االسـتراتـيجية الـدبـلومـاسـية، وهـذا الـعمل ال يـزال جـاريـا، وبـالـرغـم مـن 
انــه عــمل مــنهك وبــطيء أال أنــه بــدأ يــؤتــي ثــماره. عــلى ســبيل املــثال، نــتيجة للجهــد املــتعلق 
بــاالعــترافــات فــي عــام 2011 قــامــت أمــريــكا الــالتــينية بــالــكامــل تــقريــبا –مــع وجــود بــعض 
االسـتثناءات- بـاالعـتراف بفلسـطني. كـما ان فلسـطني أصـبحت عـضوا اآلن فـي الـيونـسكو 
ودولـة غـير عـضو فـي األمـم املتحـدة وعـضو فـي جـمعية الـدول األطـراف لـلمحكمة الـجنائـية 
الــــدولــــية. تــــم قــــبول انــــضمام فلســــطني إلــــى أكــــثر مــــن 24 مــــعاهــــدة فــــي نــــيسان (ابــــريــــل) 
وكـانـون األول (ديـسمبر) 2014 مـن قـبل مَــن تـوَدع لـديـهم املـعاهـدات ووفـقا لـذلـك أصـبحت 
دولـــة طـــرف لـــتلك املـــعاهـــدات. ولـــو ال تشـــريـــع الـــكونـــغرس الحـــديـــث لـــكان بـــإمـــكان فلســـطني 
الــــــتقدم بــــــطلب لــــــالنــــــضمام إلــــــى مــــــنظمة األمــــــم املتحــــــدة لــــــلتنمية الــــــصناعــــــية (يــــــونــــــيدو – 
UNIDO) ومـــــنظمة الـــــسياحـــــة الـــــعاملـــــية. لـــــكن بـــــما أن هـــــذا قـــــد َوقَــــــعَ اآلن يـــــتوجـــــب عـــــلى 
فلســــطني أن ال تــــسمح بحــــدوثــــه مــــرة أخــــرى. يــــجب عــــلى الــــقيادة الفلســــطينية  اســــتغالل 
الــــثغرات الــــصغيرة قــــبل أن تُــــغَلق فــــي األنــــظمة الــــقائــــمة. كــــما يــــتحتم عــــلى الــــقيادة دمــــج 

واستيعاب األفعال التي انجزتها واالستمرار في التصرف كدولة في املجتمع الدولي.            



يـــجب عـــلى الـــقيادة الفلســـطينية اســـتغالل اللحـــظة الـــحالـــية لـــحث األطـــراف الـــدولـــية 109.
عـلى الـتصرف بـالـشكل الـصحيح. فـاملـملكة املتحـدة قـالـت انـها سـتعترف بـدولـة فلسـطينية 
حـينما يـكون الـوقـت مـناسـبا، ولـكن اآلن هـذا هـو الـوقـت. كـما قـالـت فـرنـسا انـها سـتعترف 
بـدولـة فلسـطينية إذا فشـلت املـفاوضـات. يـتعني عـلى الـرئـيس عـباس تـذكـير الـرئـيس هـوالنـد 
أن إعـــادة انـــتخاب نـــتنياهـــو تـــمت اســـتنادا إلـــى وعـــد األخـــير بـــمنع إقـــامـــة دولـــة فلســـطينية 

أثناء واليته.    



.XIII االستنتاجات

 يــــمر الــــوقــــت بســــرعــــة وحــــل الــــدولــــتني يــــلفظ أنــــفاســــه األخــــيرة. عــــلى الــــقيادة رســــم رؤيــــة 110.
واضــحة ملــا هــو مــطلوب مــن املــجتمع الــدولــي لــيساعــدهــا فــي الــوصــول إلــى اتــفاق الــوضــع 
الــنهائــي مــع إســرائــيل. يــجب ان يــشمل هــذا مــوعــد نــهائــي لــتحقيق حــل الــدولــتني والتهــديــد 
بــشيء أســوأ بــكثير إن لــم يــتم الــتوصــل إلــى اتــفاق فــي املــوعــد املحــدد: أي الــضغط عــلى 
إسـرائـيل فـي مجـلس األمـن واالعـتراف بـالـدولـة الفلسـطينية مـن الـدول االوروبـية بـاإلضـافـة 
إلـى عـمل يـقوم بـه االتـحاد االوروبـي ضـد املسـتوطـنات ودعـم حـركـة املـقاطـعة ( حـركـة "بـي 
دي اس") والــعمل فــي املــحكمة الــجنائــية الــدولــية ومــحكمة الــعدل الــدولــية واالنــضمام إلــى 
وكــاالت األمــم املتحــدة املــتخصصة واتــخاذ الخــطوات إلنــهاء الــتنسيق األمــني واملــزيــد مــن 
االضـــطرابـــات املـــدنـــية وحـــل الســـلطة الفلســـطينية مـــما يـــؤدي إلـــى حـــل دولـــة واحـــدة ليســـت 
يـهوديـة. يـنبغي عـلى الـرئـيس حشـد الـدعـم مـن جـميع الـفصائـل الفلسـطينية داخـل فلسـطني 

وخارجها واإلعالن عن هذه الرؤية االستراتيجية الجديدة للعالم بأسرع وقت ممكن.   

 بــاإلضــافــة إلــى رســم املــالمــح الــعامــة لــرؤيــة إســتراتــيجية جــديــدة، يــنبغي عــلى الــقيادة 111.
االســــتمرار فــــي مــــحاولــــة الــــحصول عــــلى اعــــترافــــات مــــن دول، عــــن طــــريــــق تــــقديــــم الــــحجج 
الـــسياســـية حـــول أهـــمية االعـــتراف فـــي اللحـــظة الـــراهـــنة ومـــسانـــدة هـــذه الـــحجج بـــتعليقات 
نــتنياهــو قــبل االنــتخابــات والــتي اعــترض فــيها عــلى قــيام دولــة فلســطينية. يــنبغي الــتفكير 
بـإسـتراتـيجية لـالنـضمام إلـى وكـاالت األمـم املتحـدة املـتخصصة بـحيث يـتم االنـضمام إلـى 
الـوكـاالت األهـم بـالنسـبة  لـلواليـات املتحـدة فـي مـراحـل الحـقة. ومـن اآلن فـصاعـدا، يـتحتم 
عـــلى الفلســـطينيني زيـــادة وتـــيرة التحـــركـــات إلدراك املـــوعـــد الـــزمـــنيّ الـــذي يحـــدده الـــرئـــيس 
عـــباس فـــي رؤيـــته اإلســـتراتـــيجية الجـــديـــدة إلنـــقاذ حـــل الـــدولـــتني. عـــلى إســـرائـــيل واملـــجتمع 
الـدولـي االسـتدراك بـأن هـنالـك خـطرًا جـديًـا لـسيناريـو ذي عـواقـب كـارثـية إن لـم يـتصرفـوا 
عـلى وجـه السـرعـة. فـإنـه وفـي حـال اسـتمرت فلسـطني بـمواجـهة الـعوائـق فـي مجـلس األمـن 
فـإنـه تـنبغي االسـتفادة بـشكل أكـبر مـن الجـمعية الـعامـة لـألمـم املتحـدة عـلى غـرار مـا فـعل 
املــؤتــمر الــوطــني االفــريــقي فــي خــضم جــهوده للتخــلص مــن االســتعمار واتــخاذ الخــطوات 

إلشراك محكمة العدل الدولية باإلضافة إلى املحكمة الجنائية الدولية.           

  فـي صـياغـة رؤيـتها االسـتراتـيجية الجـديـدة، قـد تـرغـب الـقيادة الفلسـطينية فـي الـنظر 112.
إلى قائمة التوصيات املحتملة الواردة في نهاية هذا التقرير.  

 





XIV  التوصيات 

 حول العالقات مع إسرائيل  ➢

 يــتعني عــلى الــقيادة رســم رؤيــة واضــحة حــول مــا تــتوقــعه مــن اتــفاق لــوضــع نــهائــي مــع ▪
إسـرائـيل؛ أي املـوعـد الـنهائـي لـتحقيق االتـفاق والتهـديـد بـشيء أسـوأ بـكثير إن لـم يـتم 
االلــتزام بــاملــوعــد. عــلى الــقيادة أن تــعبر إلســرائــيل بــوضــوح أن الــوقــت املــتبقي إلنــقاذ 

حل الدولتني ينفذ بسرعة.   

  لـــتغيير الـــديـــنامـــيكيات الـــسياســـية مـــع نـــتنياهـــو، مـــن املـــهم أن تخـــلق الـــقيادة شـــعورا ▪
بـــإمـــكانـــية حـــدوث أزمـــة وشـــيكة. إن تـــخفيض مســـتوى الـــتعاون األمـــني مـــع إســـرائـــيل 
والــرفــض الــعلني لــلمساعــدات مــن الــواليــات املتحــدة واالتــحاد االوروبــي يــشكالن جــزءا 

من حزمة خيارات لزيادة الضغط على إسرائيل.     

 إذا قــــامــــت إســــرائــــيل بــــضم املــــناطــــق املــــصنفة (ج) فــــي الــــضفة الــــغربــــية يــــتحتم عــــلى ▪
الــقيادة الــسعي نــحو املــشورة الــقانــونــية اليــجاد طــرق لتخــليص نــفسها مــن الــقيود فــي 
اتــفاقــيات اوســلو. كــما يــنبغي عــلى الــقيادة تــصميم حــملة عــالقــات عــامــة واســتراتــيجية 
إعـالمـية لشـرح قـرارهـم فـي إنـهاء اتـفاقـيات اوسـلو والـبدء بـعالقـة جـديـدة مـع إسـرائـيل 

على أساس دولة مقابل دولة.  

 حول العالقات مع حماس ومجموعات أخرى ➢

 تــتوجــب عــلى الــقيادة الــعمل بــشكل وثــيق مــع أعــضاء الكنيســت الــعرب فــي إســرائــيل ▪
ومـــع الـــفصائـــل الـــسياســـية فـــي إســـرائـــيل وفلســـطني واملجـــموعـــات الـــديـــنية والجـــمعيات 
الــخيريــة والــنقابــات الــعمالــية فــي الــقدس وإســرائــيل مــن أجــل تــنفيذ إضــراب عــام ملــدة 
يـــومـــني. يـــجب تـــوقـــيت اإلضـــراب كـــي يـــتزامـــن مـــع اإلعـــالن عـــن الخـــطة االســـتراتـــيجية 
الجـديـدة إلنـهاء االحـتالل والـحصول عـلى دولـة مسـتقلة - كـي تـقوم إسـرائـيل واملـجتمع 
الـــدولـــي بـــأخـــذ تهـــديـــدات عـــباس عـــلى محـــمل الجـــد. مـــن الـــضروري أن تـــقوم شـــريـــحة 
واســـعة مـــن الفلســـطينيني فـــي إســـرائـــيل والـــقدس واألراضـــي املـــحتلة بـــدعـــم اإلضـــراب 

ليكون فعاال.   

 يــــنبغي عــــلى الــــقيادة الــــنظر فــــي الــــدعــــوة إلــــى انــــتخابــــات عــــامــــة تــــتزامــــن مــــع املــــوعــــد ▪
الــنهائــي املــنصوص عــليه فــي قــرار مجــلس األمــن إلنــهاء االحــتالل بــحيث يــتم تــشجيع 
جـــميع الفلســـطينيني لـــلمشاركـــة فـــي هـــذه االنـــتخابـــات بـــمن فـــيهم فلســـطينيي الشـــتات 



(ايــــنما أمــــكن ذلــــك). يــــنبغي دعــــوة املــــراقــــبني الــــدولــــيني ملــــراقــــبة االنــــتخابــــات فــــي جــــميع 
أرجاء فلسطني: أي القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة.    

  يـــــتحتم عـــــلى الـــــقيادة الـــــعمل بـــــشكل وثـــــيق مـــــع حـــــماس والـــــجهاد االســـــالمـــــي ولـــــجان ▪
املـــــــــقاومـــــــــة الـــــــــشعبية، ومجـــــــــموعـــــــــات أخـــــــــرى مـــــــــن هـــــــــذا الـــــــــقبيل، لتشـــــــــرح لـــــــــهم أهـــــــــمية 
االسـتراتـيجية الـدبـلومـاسـية وكـيف أن الـعنف سـيصب فـي مـصلحة نـتنياهـو فـقط. عـلى 
الـقيادة أن تسـتمر فـي الـعمل الـدؤوب لـرأب الـصدع مـع حـماس والـوقـوف كـصف واحـد 
أمــــام املــــجتمع الــــدولــــي وأن تــــلبي الــــنداءات املــــتكررة لــــتحقيق املــــصالــــحة مــــن املــــجتمع 

الدولي وجماهيرهم الفلسطينية على حد سواء.     

 حول االعتراف والعالقات مع املجتمع الدولي ➢

  يـجب عـلى الـقيادة اسـتغالل اللحـظة الـراهـنة ومـمارسـة الـضغط عـلى الـدول لـلحصول ▪
عـلى االعـتراف الـدبـلومـاسـي بـالـدولـة الفلسـطينية حـالـيا. بـالتحـديـد، يـنبغي عـلى الـقيادة 
االسـتفادة مـن دعـوة الـبرملـان االوروبـي لـالعـتراف "بـالـتوازي مـع املـفاوضـات" وتـوظـيف 
الـحجج الـسويـديـة الـداعـمة لـالعـتراف بفلسـطني مـن أجـل الـحصول عـلى اعـترافـات مـن 
املــــملكة املتحــــدة وفــــرنــــسا وايــــرلــــندا وفــــنلندا والــــيونــــان والــــبرتــــغال واســــبانــــيا وايــــطالــــيا 
ولـوكـسمبرغ وبـلجيكا والـدنـمارك وسـلوفـينيا، بـاإلضـافـة إلـى االعـترافـات مـن دول خـارج 
االتـــحاد االوروبـــي الـــتي ال تـــعيقها الـــسياســـة الـــخارجـــية واألمـــنية املشـــتركـــة لـــالتـــحاد 

األوروبي، مثل النرويج وسويسرا.    

  يُـعتَبَر االعـتراف بفلسـطني مـن قـبل املـملكة املتحـدة وفـرنـسا هـام جـدا إلمـكانـية تـأثـيره ▪
عـــلى الـــدول األعـــضاء فـــي الـــكومـــنولـــث الـــبالـــغ عـــددهـــا 53 والـــدول الـــفرانـــكفونـــية غـــير 
املــــعترفــــة بفلســــطني لــــالعــــتراف بــــها. ألســــباب تــــاريــــخية، قــــد يــــكون مــــن املــــمكن اقــــناع 
جــمهوريــة ايــرلــندا إلــى االعــتراف بفلســطني حــتى لــو لــم تــقم بــذلــك املــملكة املتحــدة. مــن 
املـناسـب فـي هـذا الـسياق أن تـكون هـناك زيـارة إلـى ايـرلـندا يـقوم بـها وفـد فلسـطيني 
رفــيع املســتوى ، ربــما فــي طــريــقه إلــى املــملكة املتحــدة. كــما ســتعقد انــتخابــات عــامــة 
فــي كــندا والــدنــمارك واســتونــيا وفــنلندا واملــكسيك والــبرتــغال واســبانــيا وســويســرا فــي 
2015. يـــــــتعني عـــــــلى الـــــــقيادة الفلســـــــطينية أن تـــــــسعى جـــــــاهـــــــدة فـــــــي الـــــــتواصـــــــل مـــــــع 
الــــداعــــمني لــــلقضية الفلســــطينية فــــي هــــذه الــــبلدان قــــبل االنــــتخابــــات وطــــلب االعــــتراف 

منهم.   

 يــــنبغي عــــلى الــــقيادة أن تــــنظر فــــي دعــــوة أصــــدقــــائــــها وحــــلفائــــها كــــي يــــقومــــوا بــــعزل •
الــوزراء اإلســرائــيليني وأعــضاء الكنيســت الــذيــن لــديــهم ارتــباط  بــالحــركــة االســتيطانــية 



مـن خـالل رفـض الـلقاء بـهم حـتى تـتغير الـسياسـة اإلسـرائـيلية. عـلى الـقيادة الـتأكـد مـن 
بــــعثتها فــــي األمــــم املتحــــدة كــــيف يــــمكنها االســــتفادة بــــشكل أكــــبر مــــن الــــلجنة املــــعنية 
بـممارسـة الـحقوق غـير الـقابـلة لـلتصرف لـلشعب الفلسـطيني، كـي تـقوم الـلجنة بـكتابـة 
قـوائـم ألسـماء أشـخاص وشـركـات لـيتم فـضحهم وإلـحاق وصـمة الـعار بـهم  ونشـر مـثل 

هذه القوائم بني أصدقائها وحلفائها في األمم املتحدة.  

 يــتوجــب عــلى الــرئــيس عــباس أن يشــرح لــلمجتمع الــدولــي –فــي بــيان رســمي- مــا هــي •
الخـطوات الـالزمـة الـتي يـنبغي لـألخـير اتـخاذهـا لـزيـادة الـضغط عـلى حـكومـة نـتنياهـو 
مــثل مــقاطــعة مــنتجات املســتوطــنات عــلى ســبيل املــثال أو دعــم حــركــة املــقاطــعة (حــركــة 
بـــــــــــي دي اس BDS) أو اســـــــــــتحداث فـــــــــــرض ضـــــــــــرائـــــــــــب فلســـــــــــطينية عـــــــــــلى مـــــــــــنتجات 
املســـــــــتوطـــــــــنات أو دعـــــــــوة االتـــــــــحاد االوروبـــــــــي لـــــــــتنفيذ حـــــــــظر كـــــــــامـــــــــل عـــــــــلى مـــــــــنتجات 
املسـتوطـنات. كـما يـتعني تـوضـيح مـتى يـنبغي إنـهاء الـضغط وتـحت أي ظـروف، ومـهما 

قررت القيادة فيتحتم عليها التعبير عن موقفها بوضوح.       

 في األمم املتحدة ➢

 يـــــــتعني عـــــــلى الـــــــقيادة الفلســـــــطينية أن ال تـــــــفترض حـــــــدوث أي تـــــــغيير جـــــــوهـــــــري فـــــــي ▪
الــــسياســــة األمــــريــــكية. ومــــع ذلــــك عــــليها أن تــــعمل بــــشكل وثــــيق مــــع إدارة اوبــــامــــا فــــي 
الــــسنتني املــــتبقيتني لــــرئــــاســــته لــــلتثبت مــــن املــــدى والــــظروف الــــتي قــــد تــــكون الــــواليــــات 
املتحـدة مسـتعدة فـيها ملـساعـدة فلسـطني فـي اسـتراتـيجيتها لـنيل صـفة الـدولـة وخـاصـة 
فـي ضـوء مـعارضـة نـتنياهـو املـعلنة لـقيام دولـة فلسـطينية. أي مـا هـي الـظروف الـتي قـد 
تـــكون الـــواليـــات املتحـــدة مســـتعدة فـــيها لـــالمـــتناع عـــن الـــتصويـــت فـــي مجـــلس األمـــن أو 

التصويت لصالح قراراته؟    

  يــــتحتم عــــلى الــــقيادة الفلســــطينية إنــــشاء عــــالقــــة عــــمل وثــــيقة مــــع األعــــضاء الــــدائــــمني ▪
اآلخـريـن فـي مجـلس األمـن لـضمان إصـدار قـرار يـرسـم مـعايـير حـل الـدولـتني لـلصراع 
الفلســــطيني اإلســــرائــــيلي. عــــليهم أن يــــسعوا بجــــد لــــلحصول عــــلى تــــصويــــت لــــصالــــح 
الـــقرار مـــن الـــواليـــات املتحـــدة، وإذا فشـــلوا فـــي هـــذا فـــال بـــد مـــن امـــتناع أمـــريـــكي عـــن 

التصويت ودعم من االتحاد االوروبي.    

 فـي حـال رفـضت إسـرائـيل الـدخـول إلـى مـفاوضـات ذات مـعنى لـتحقيق حـل الـدولـتني ▪
كــما يــتصوره قــرار مجــلس األمــن، يــتوجــب عــلى الــقيادة الفلســطينية أن تــسأل مجــلس 

األمن عن التدابير املمكن اتخاذها إلنفاذ قراره.  



 إذا لـــم يتحـــرك مجـــلس األمـــن ضـــد إســـرائـــيل، فـــعلى فلســـطني بـــعد ذلـــك الـــتركـــيز عـــلى ▪
الجـمعية الـعامـة لـألمـم املتحـدة. إن لـم تـكن الجـمعية الـعامـة فـي حـالـة انـعقاد فـي ذلـك 

الوقت، ينبغي على فلسطني الدعوة إلى عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية.      

 إضــافــة ملــا ســبق، يــتعني عــلى فلســطني صــياغــة قــراريــن للجــمعية الــعامــة. الــغرض مــن ▪
قـرار الجـمعية الـعامـة األول هـو إنـهاء االحـتالل والـسعي لـتأسـيس تـواجـد دولـي مـؤقـت 
فـــي فلســـطني. فـــي حـــال تـــجاهـــلت إســـرائـــيل مجـــلس األمـــن والجـــمعية الـــعامـــة، يـــمكن 

تقديم مشروع قرار آخر في الجمعية العامة إلشراك محكمة العدل الدولية.   

  الـــغرض مـــن الـــقرار الـــثانـــي للجـــمعية الـــعامـــة هـــو طـــلب رأي اســـتشاري مـــن مـــحكمة ▪
الــــعدل الــــدولــــية بــــشأن الــــعواقــــب الــــقانــــونــــية لــــلدول واملــــنظمات الــــدولــــية حــــول اســــتمرار 
االحـتالل واالسـتيطان اإلسـرائـيلي فـي فلسـطني عـلى الـرغـم مـن اعـتماد قـرار الجـمعية 

العامة الذي يدعو إسرائيل إلنهاء االحتالل.  

  يــتوجــب عــلى بــعثة فلســطني فــي جــنيف الــعمل مــع الــخبراء لــتقديــم مــشاريــع قــرارات ▪
تُـغيِّر مـن الـلغة املسـتخدمـة لـوصـف انـتهاكـات إسـرائـيل لـحقوق اإلنـسان. فـي مـشاريـع 
الــــــقرارات هــــــذه، يــــــنبغي تــــــقديــــــم املــــــصطلحات والــــــتعابــــــير الــــــتي تــــــشير إلــــــى الــــــفصل 
الـــعنصري (االبـــارتـــايـــد) والـــتدابـــير الـــالزمـــة إلنـــهاء مـــثل هـــذه االنـــتهاكـــات، وتـــقديـــم هـــذه 
الـــلغة بـــعنايـــة وحـــذر لـــتجنب خـــسارة الـــدعـــم الـــقائـــم. تـــجب اإلشـــارة إلـــى "فلســـطني" أو 
"دولـــــــة فلســـــــطني" فـــــــي هـــــــذه الـــــــقرارات. كـــــــما يـــــــنبغي تســـــــليط الـــــــضوء عـــــــلى الحـــــــركـــــــة 

االستيطانية والشركات التي تمارس أعمال تجارية في املستوطنات.  

في املحاكم الدولية ➢

 عـــــلى الـــــقيادة إنـــــشاء مجـــــموعـــــة عـــــمل مـــــن الـــــخبراء فـــــي أســـــرع وقـــــت مـــــمكن ملـــــناقـــــشة ▪
نــصوص مــشاريــع قــرارات للجــمعية الــعامــة ومــناقشــتها تحــديــد مــع الــخبراء الــقانــونــيني 

في حال أرادت القيادة رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية.   

 مــــــــن أجــــــــل تــــــــيسير مــــــــسألــــــــة الــــــــرأي االســــــــتشاري، يــــــــنبغي أن يــــــــكون لــــــــدى الــــــــقيادة ▪
الفلســـــطينية الـــــنسخ األصـــــلية لجـــــميع وثـــــائـــــق االعـــــتراف مـــــن الـــــدول. قـــــد تـــــرغـــــب وزارة 
الــــخارجــــية الفلســــطينية فــــي الــــنظر إلــــى مــــسح هــــذه الــــوثــــائــــق وتحــــميلها عــــلى شــــبكة 
اإلنــــترنــــت. فــــي هــــذا الــــصدد، مــــن املــــفيد لــــلقيادة أن يــــكون لــــديــــها مــــوقــــع عــــلى شــــبكة 
http://) كــــــــــــــــــوســــــــــــــــــوفــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــع  غــــــــــــــــــرار  عــــــــــــــــــلــــــى  وربــــــــــــــــــمــــــا  االنــــــــــــــــــتــــــرنــــــــــــــــــت، 



/www.kosovothanksyou.com) بــحيث ال يــدرج املــوقــع كــل الــدول الــتي اعــترفــت 
بكوسوفو فحسب ولكن عليه روابط الكترونية لنصوص االعتراف أيضا.  

 مـــن املســـتحسن لـــلقيادة أن تـــأخـــذ بـــعني االعـــتبار تـــوظـــيف خـــدمـــات مـــحامٍ مـــتخصص ▪
3ذي خـبرة واسـعة مـن أجـل مـتابـعة انـضمام فلسـطني لـنظام رومـا األسـاسـي لـلمحكمة 

الـجنائـية الـدولـية. وقـد يـنظروا أيـضا فـي تـوظـيف خـدمـات مـحامـي آخـر مـن نـفس الـنوع 
لـقضية فـي مـحكمة الـعدل الـدولـية. كـبديـل آخـر، هـناك مـكاتـب مـحامـاة تـتخصص فـي 

القانون الدولي التي يمكن توظيفها ولكن قد يكون هذا الخيار مكلف جدا.   

 العضوية في وكاالت األمم املتحدة ومنظمات أخرى ➢

يــــتعني عــــلى فلســــطني االنــــضمام إلــــى مــــنظمة االنــــتربــــول لــــلمساعــــدة فــــي الــــجهود فــــي ▪
املحكمة الجنائية الدولية.   

  عــــلى الــــرئــــيس عــــباس اإلفــــصاح عــــن خــــطة تــــدرّجــــية لــــالنــــضمام إلــــى وكــــاالت األمــــم ▪
املتحــــدة املــــتخصصة بــــحيث تــــتقدم فلســــطني بــــطلب االنــــضمام إلــــى الــــوكــــاالت األكــــثر 
أهـــمية بـــالنســـبة إلـــى الـــواليـــات املتحـــدة فـــي مـــراحـــل الحـــقة. يـــجب زيـــادة حـــّدة األفـــعال 
بــمرور الــوقــت حــتى وصــوال إلــى املــوعــد الــزمــني الــذي يحــدده الــرئــيس عــباس لــتفكيك 
الســلطة الفلســطينية، مــما ســيساهــم فــي خــلق الــشعور بحــدوث أزمــة وشــيكة. يــتوجــب 
عـلى الـقيادة تحـديـد الـوكـاالت املـتخصصة الـتي تسـبب قـدر كـبير مـن االزعـاج لـلواليـات 
املتحـدة إذا انـضمت إلـيها فلسـطني ولـكن الـتي ال يـنتج عـن االنـضمام أي تـأثـير سـلبي 
عــلى املســتوى اإلنــسانــي. كــما عــلى الــقيادة أن تــسعى لــلحصول عــلى دعــم الــتمويــل 

من الحلفاء في حال تم سحب التمويل (األمريكي). 

 يـنبغي عـلى فلسـطني الـتقدم بـطلب لـالنـضمام إلـى مـؤسـسة الـكومـنولـث واتـحاد ألـعاب ▪
الـكومـنولـث وجـمعية الـكومـنولـث الـبرملـانـية ومـنتدى الـكومـنولـث لـلحكومـة املحـلية ومـنظمة 
الــــكومــــنولــــث لــــالتــــصاالت. تــــم ذكــــر اإلجــــراءات لــــالنــــضمام إلــــى هــــذه املــــنظمات ومــــزايــــا 

االنضمام إليها أعاله.   

3  مالحظظة االمتررجمم: في االنسخة ااالنجايیززيیة ااألصليیة لهھذذهه االووثيیقة٬، يیستعملل االمؤؤلفف عباررةة Queen's counsel  هھھھنا٬، ووهھھھذذهه االعباررةة تستعملل 
بشكلل حصرريي تقرريیبا في االمملكة االمتحددةة فقطط. ووهھھھذذهه االعباررةة تشيیرر إإلى محامي لدديیهھ عشرر سنووااتت منن االخبررةة على ااألقلل وويیتمم منحهھ هھھھذذاا االلقبب بعدد 

تووصيیة مسؤؤوولل معيینن في االحكوومة ووااإلقرراارر بذذلكك منن قبلل مجلسس يیتكوونن منن تسعة أأفرراادد. 



 يـتعني عـلى الـقيادة االنـضمام إلـى جـمعيات الـكومـنولـث هـذه قـبل تـقديـم طـلب مشـترك ▪
مــع األردن لــالنــضمام إلــى أمــانــة الــكومــنولــث، حــيث يــمكن بــعد ذلــك مــمارســة الــضغط 
مـن داخـل املـنظمة لـقبول الـعضويـة. إن طـلبا أردنـيا-فلسـطينيا مشـتركـا لـالنـضمام إلـى 
أمــانــة الــكومــنولــث كــدول أطــراف مــنفصلة ســيعجب األمــانــة. بــإمــكان فلســطني واألردن 
أن يـــعبروا بـــصراحـــة ووضـــوح فـــي طـــلبهم لـــالنـــضمام أن أيـــا مـــنهما لـــن يـــقبل الـــدخـــول 
كـــــعضو إال إذا سُـــــــــِمحَ لفلســـــطني واألردن عـــــلى حـــــد ســـــواء االنـــــضمام كـــــدول مـــــنفصلة 

ومتساوية.   

 مخاطبة اإلعالم ➢

 يــتوجــب عــلى الــقيادة إقــناع املــجتمع الــدولــي أن الــوقــت قــد حــان لــلذهــاب إلــى مــحكمة ▪
الـعدل الـدولـية بـاإلضـافـة إلـى املـحكمة الـجنائـية الـدولـية. وأثـناء الـسعي لـلحصول عـلى 
دعـــم الـــدول الـــصديـــقة لهـــذه املـــبادرة، يـــنبغي عـــلى الـــقيادة أن تشـــرح كـــيف أن عـــملية 
الســالم أصــبحت تــمثيلية مــصطنعة ملشــروع إســرائــيل الــكبرى لــدى نــتنياهــو ومــسانــدة 
هـذا الشـرح بـالـوقـائـع واألدلـة املـلموسـة. كـما سـيكون عـلى الـقيادة الـتوضـيح ان املـسألـة 
أصـــبحت مـــلحة بـــشكل خـــاص ألن الـــحكومـــة الفلســـطينية عـــلى حـــافـــة االنـــهيار نـــتيجة 
ألزمـــــة حـــــول شـــــرعـــــيتها، وبـــــأن هـــــناك  احـــــتمالـــــية حـــــقيقية أن يـــــتبع فشـــــل املـــــفاوضـــــات 
وانــهيار الــحكومــة الفلســطينية خــطر كــبير النــتشار الــعنف فــي الــضفة الــغربــية نــتيجة 
لـعدم رضـا الجـماهـير الفلسـطينية بـالفشـل فـي تـحقيق االسـتقالل الفلسـطيني ونـتيجة 
لـالعـتداء املسـتمر مـن االحـتالل اإلسـرائـيلي وانـتهاكـاتـه إضـافـة إلـى عـنف املسـتوطـنني 

واملواجهات اليومية مع الجيش.  

 ســــيكون عــــلى الــــقيادة مــــواجــــهة حــــجة إســــرائــــيل أن االنــــسحاب مــــن الــــضفة الــــغربــــية ▪
وقـطاع غـزة سيخـلف فـراغـا قـد يـملؤه املـتطرفـون. عـلى الفلسـطينيني أن يـقدمـوا الـحجة 
بـأن احـتمالـية الـتطرف قـد تـزداد فـي الـضفة الـغربـية وغـزة فـي غـياب أي آفـاق للسـالم 
وإذا انـــهارت الـــحكومـــة الفلســـطينية نـــتيجة لـــرفـــض اســـرائـــيل وقـــف بـــناء املســـتوطـــنات 
والـتفاوض عـلى االنـسحاب إلـى حـدود عـام 1967 حـيث يـنتج عـن هـذا اسـتقالل الـدولـة 
الفلســطينية. تــعتبر مــخاطــبة املــسؤولــني واملحــرريــن فــي وســائــل اإلعــالم الــرئــيسية أمــرا 
ضـــروريـــا قـــبل اتـــخاذ هـــذه الخـــطوات بـــفترة مُــــعتَبَرَة. كـــما يـــنبغي عـــلى الـــقيادة إعـــداد 
الـــبيانـــات الـــصحفية والـــكتيبات وتـــرتـــيب املـــقابـــالت اإلعـــالمـــية وكـــتابـــة املـــقاالت ونشـــرهـــا 
بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــى نشـــــر قـــــصص الـــــحاالت اإلنـــــسانـــــية فـــــي الـــــصحف الـــــرئـــــيسية (وفـــــي 
الـصحف املـعاديـة كـذلـك)  حـيث يـتم فـيها بـيان اسـباب سـعي فلسـطني لـالسـتقالل مـن 
خـــالل الـــذهـــاب إلـــى األمـــم املتحـــدة ومـــحكمة الـــعدل الـــدولـــية. يـــنبغي اإلعـــداد لـــكل هـــذا 

مسبقا بفترة طويلة.  




