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أيها اإلسرائيليون, الرّب ليس لكم وحدكم! االفتتـاحيــة

الكنيسة  وأم��ام  حل��م،  بيت  مدينة  في  املهد  ساحة  في  امليالد  شجرة  أضأنا 
الى حقل، ومن  اإلنساني من حقل  املعنى والتاريخ. مشى ماضينا  الرابضة في 

بيت الى بيت، ومن آية الى آية، ليمتزج الصوت مباء البئر ورائحة املكان.
“يهشواع”  ي��ج��يء  أن  ق��ب��ل  ك��ن��ا ه��ن��ا، وم���ا زل��ن��ا ه��ن��ا،  ال��ت��ران��ي��م:  م��ع  قلنا 
الصبار  يقطع  االستيطان،  أيديولوجيا  وينشر  احلقول  ويحتل  اإلسرائيلي، 

ويعبرن األسماء.
أنبيائنا، وتعاويذ  التراب، خطى  التراب، وفوق هذا  أن لنا حتت هذا  وقلنا: 

أرواحنا، وأننا أول القادمني مع الغيث، وأول الواقفني حتت ماء السماء.
وقلنا: بأنا ولدنا هنا بني حجر وماء ونار، ونولد ثانيا في الضوء والغيوم، 
على شاطئ املتوسط، وفي أي فصل من فصول السنة، حتى لو استمر نزيف دمنا 

واختفى صوت الشتاء.
في ساحة امليالد استعدنا جنمتنا الفضية، وقد عادت من الغياب الى مذودها، 
القدسية،  روح��ه  يرتدي  باليسوع  وإذا  والبشرى،  باحلليب  وفاضت  أض��اءت 

يصعد الى صهيل الصليب، مكتفيا بالبرق والتحية.
على  كثير  دم  يسيل  الضحايا،  بكالم  يختلط  الله  ك��الم  امل��ي��الد،  ساحة  ف��ي 
في  القمر  وبكاء  الصالة،  لبيت  املجنزرات  اقتحام  الناس  يتذكر  املقدس،  البالط 
مالئكة  حتمل  التي  التوابيت  وتلك  احلصار،  من  يوما  أربعني  يتذكرون  الليل، 

ذبحوا قبل العشاء األخير.
ف��ي كرومها  ف��ي ص��ل��وات كنعانية،  أس��م��اؤن��ا  انفجرت  امل��ي��الد  حت��ت ش��ج��رة 
شهداء  شجر:  كله  غيابنا  لنرى  والزيتون،  التني  وف��وق  الرخام  في  وحنطتها، 
يحتفلون مبيالد موتهم، بيوت ترتب حدائقها للورد والعائدين، ونرى األرض 

تطرز ثوبها للطير والنشيد.
حتت شجرة امليالد، هنا في املسافة بني القدس والسماء، قرأنا حكايتنا على 
العاملني، ونثرنا فضة زيتوننا على كل الشعوب، قبل أن يصل الغزاة الى غدنا، 

والى طفل املغارة.
حتت شجرة امليالد، قلنا لإلسرائيليني: الرب ليس لكم وحدكم حتى تأخذوه 
ناطقا للوعد واخلرافة، وتسكنوا فوق أجسادنا ونومنا وأحالمنا وصدى ريحنا، 

وتّدعون أن األرض كانت فارغة.
الرب ليس لكم وحدكم لتكلموه من على جبل سيناء، فيرسلكم بعد التيه إلينا 
أن  بعد  العرقي،  والتطهير  االنتقام  بأسفار  مشحونني  ومستعمرين،  مستوطنني 

فشلتم في االنصهار واالندماج مع روح العاملية واإلنسانية واحلضارة البشرية.
الرب ليس لكم وحدكم لينقذكم بعد التيه، ويعطيكم “سيف جلعاد، لتقطعوا 
ت��ني ال���ب���راري، وخ���وخ ال��س��ه��ول، وت��رق��ص��ون ف��وق م��ذاب��ح��ن��ا، وت��غ��ن��ون للحرب 

والبندقية باسم اخلالص واألبدية.
أيها اإلسرائيليون: الرب ليس لكم وحدكم كي يصطفيكم شعب الله املختار، 
لتمسحوا شعبا أصيال عن أرضه فلسطني، تسفكوا الدماء، وال تروا من حولكم 
بيت  هي  فينا  مفردة  كل  وأن  واللغة،  األحمر  والعسل  اخلبز  منلك  الذين  بأننا 

ونافذة وفضاء.
وال  الله،  يد  في  املسدس  تضعوا  ال  لإلسرائيليني:  قلنا  امليالد  شجرة  حتت 
جتعلوا من نور البنادق نورا لألغيار كما تعتقدون، ال حتترقوا مرة أخرى في 

أيديولوجيا الغيتو والسيطرة على اآلخرين.
أيها اإلسرائيليون: أنتم تستمعون لهرتسل عن األرض القدمية اجلديدة، دولة 
سكانها  من  وإفراغها  التوراتية  اجلغرافيا  الى  الهجرة  الى  يدعوكم  وهو  اليهود، 
ونباتاتها وهوائها وقراها، ولتكتشفوا أن الدولة املوعودة حتولت من دولة مدنية 
وحضارية الى دولة بوليسية إسبارطية تغرق في العنصرية، حتى صرخ الكاتب 

اإلسرائيلي “عاموس كينان” لقد قتلت الدولة الوطن الذي قالوا أنه لي.
عن  األدب��ي��ة  يزهار”  اإلسرائيلي”س.  ال��ك��ات��ب  مرثية  ال��ى  نستمع  ون��ح��ن 
العرقي  التطهير  عن  بابيه”  “ايالن  اإلسرائيلي  الكاتب  وال��ى  فلسطني،  نكبة 
نندب  لم  ولكنا  محرقتنا،  نندب  نحن  يقولون:  منكم  شهودا  لنجد  فلسطني،  في 

محرقتهم، هناك حرب اآلن.
“عاموس  و  الى وصايا “بن غوريون”  أنتم تستمعون  اإلسرائيليون،  أيها 

عوز”، والذين جعلوا من الكتاب املقدس والعهد القدمي عنصرا محوريا في عملية 
واقع  على  املتمرد  الواعي،  املنبوذ  ذلك  فيكم  حاربوا  أن  بعد  فلسطني،  استعمار 
الظلم والنبذ، الرافض للصهيونية كحل للمشكلة اليهودية، لتتحولوا الى بشر 
آليني، تبحثون اآلن عن إله جديد، يعطيكم وعدا آخر حلياة طبيعية تخلصكم من 

مأزقكم الوجودي واألخالقي والثقافي.
ونحن نستمع للكاتب اإلسرائيلي “كراكوتسكني” و “ديفد غروسمان” لنجدهم 
شهودا آخرين يدعون الى النضال الشامل ضد االحتالل، وعدم التعاون مع جهازه 
وأدواته، وهو مصدر األمل كما يقولون لالستقامة االخالقية والسالم، ويرون أن 
اندماج اليهود في املنفى، ونضالهم ضد الالسامية، هو الطريقة الطبيعية للحياة 
بالنسبة لليهود، والتي قوضتها الصهيونية، كراكوتسكني وغروسمان ال يريدان 

ربا محاربا يبيد اآلخرين حتت شعار طهارة األرض والسالح.
ال��ذي  ال��رب  ال��رب ليس لكم وح��دك��م؛ ب��ل أن ه��ذا  امل��ي��الد، قلنا:  حت��ت شجرة 
وضعتموه في علبة أسطورتكم وثقافتكم قد تخلى عنكم وسحب الوعد، فتوجهتم 
بعد أكثر من ستني عاما إلينا نحن الضحايا، تطلبون أن نعترف بدولتكم كدولة 

يهودية نقية خالية منا ومن دمنا ومن ذاكرتنا وذكرياتنا.
لم  القاتل  ب��أن  يشهد  كي  املقتول،  ال��ى  القاتل  يتوجه  التاريخ  في  م��رة  ألول 
شبح  يبقى  فال  مطمئنا،  القاتل  يعيش  كي  ونكبته،  وجعه  عن  يتخلى  يقتله، 

الضحية يالحقه كل حني.
قلنا: هذه ليست دولة يهودية وإمنا دولة احتالل، وأنه ال يوجد رب يسمح في 
اإلصحاح اخلامس عشر من سفر صموئيل األول، بقتل النساء واألطفال وضرب 
أيديولوجيا  الى  حتولت  عمياء  كراهية  وزرع  ورضيع،  وام��رأة  رجال  العماليق 

لإلبادة واجلرمية اإلنسانية.
حتت شجرة امليالد، قلنا لإلسرائيليني: اعتذروا لروح الطبيعة عّما صنعتم 
تظهروا  كي  الصنوبر،  بأشجار  امل��ب��ارك  الزيتون  شجر  استبدلتهم  بجسدها، 
كدولة أوروبية الطابع، وأخفيتم القرى واملنازل املدمرة، غيرمت خريطة األسماء 
العربية بأسماء توراتية متخيلة، ولم تدركوا أن محو آالف األعوام من الزمان، 

هو دليل على غيابكم عن هذا املكان.
وقلنا: اإلسرائيلي يذهب في سياحة الى قرية فلسطينية فال يراها، يستدعي 
دب��اب��ة،  ظهر  على  الصهيوني  ب��ال��اله��وت  وي��أت��ي  اجل��ن��ود،  ورب  ال��ق��دمي  العهد 
أو  األرض،  يحرث  فلسطيني  لفالح  ينتبه  أن  دون  الزمان،  وراء  مبا  ويستمتع 

لقبرة تطير من نابلس الى الرملة، في فمها حبة قمح وسنبلة.
أيها اإلسرائيليون، ماذا ستفعلون اآلن؟ منفى داخلي وروحي يحيط بكم، لم 
يتحقق الوعد، عدمت الى الغيتو خلف جدار من اخلوف وامليثولوجيا، فكرهتكم 
األرض حتى غضبت عليكم، احترق صنوبر الكرمل ، وانكشفت حجارة الطابون 

والسقيفة وقبور عتيقة.
ماذا ستفعلون اآلن؟ فاألرض بعد أكثر من ستني عاما من غزوكم ظلت حبلى 
بنا وترفضكم، وقد أصبحت والدتنا الدائمة هاجسا مرعبا على نقاء دولتكم، إذا 

ما انفجرت القنبلة الدميغرافية في أرحامنا.
أيها اإلسرائيليون، لكم دينكم ولنا دين، فال حتولوا الله الى مستوطن يهاجر 
من السماء معكم، فالله العادل يبارك صبرنا وصمودنا، وهذه األرض تلقننا كالم 
أن أعطاها صفاتنا وأسمائنا، وظلت أصواتنا صدى لآليات والغزالن،  الله منذ 

وأيامنا رائحة برتقال ال حتتاج الى خرافة لتدل علينا.
إن  نحونا،  تتحرك  والقدس  أمامنا،  املهد  كنيسة  صلينا،  امليالد  شجرة  حتت 
عطشت نعطش أكثر، وإن تنفست نزل املطر واحتفلت النجوم وحتركت الرياح، لنا 
فيها نبي وصخرة وكنيسة وضفائر شمس في التاريخ والهوية، ولها فينا عبادة 
ودم وبحر ومدن تتصافح أيديها من حيفا حتى النقب، ومن إبراهيم طوقان حتى 
محمود درويش وهو يغني بخشوع: هذه األرض جدتنا، مقدسة كلها حجرا حجرا، 

هذه األرض كوخ لآلهة سكنت معنا، جنمة جنمة وأضاءت لنا ليالي الصالة.

الفلسطيني،  التشريعي  املجلس  في  نائب  واحملررين،  األسرى  وزير شؤون  قراقع:  * عيسى 

وعضو في اجلمعية العامة ملركز بديل. 

بقلم: عيسى قراقع*
غولدستون مرة أخرى!

التأكيد  اإلنسان  حقوق  مجلس  أع��اد  عشر،  الثالثة  دورت��ه  خالل 
على قرارات اجلمعية العامة في الدورة 64 ذات الصلة  بتبني "تقرير 
والتي  غ��زة"،  في  النزاع  بشأن  احلقائق  لتقصي  املتحدة  األمم  بعثة 
أخرى، "بإجراء حتقيقات  أشياء  املعنية، من جملة  األط��راف  تطالب 
مستقلة وذات مصداقية مبا يتفق مع املعايير الدولية في االنتهاكات 
ال��دول��ي حلقوق  وال��ق��ان��ون  اإلن��س��ان��ي،  ال��دول��ي  ل��ل��ق��ان��ون  اجلسيمة 
العدالة  ضمان  بهدف  تقريرها،  ف��ي  البعثة  أوردت��ه��ا  التي  اإلن��س��ان 
واملساءلة". ولغايات متابعة التنفيذ، قرر املجلس أيضا إنشاء جلنة 
من خبراء مستقلني "لرصد وتقييم استقاللية التحقيقات وفعاليتها 

وصدقتيها وتوافقها مع املعايير الدولية". 
قصور  أك��د  ال���ذي  املستقلني،  اخل��ب��راء  جلنة  تقرير  ض��وء  وع��ل��ى 
املجلس  ط��ال��ب  الفلسطينية،  أو  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  س���واء  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات، 
باستكمال  األط����راف   ،2010 أي��ل��ول  ف��ي  عشر  اخل��ام��س��ة  دورت���ه  ف��ي 
وتوافقها  وصدقيتها  وفعاليتها،  استقالليتها،  مراعاة  مع  التحقيقات 
مع املعايير الدولية ليصار إلى تقييمها في آذار 2011. وقد جاء هذا 
أخ��رى، بعد نقاشات محتدمة تركزت  األط��راف مهلة  القرار؛ أي منح 
بني دعاة التأجيل لدفع عملية السالم من جهة، ودعاة إحالة األمر إلى 
وعملية  فعالة  إج��راءات  التخاذ  األمن  مجلس  و/أو  العامة  اجلمعية 

تضمن املساءلة واحملاسبة مبوجب املعايير الدولية من جهة ثانية. 
داعمو قرارا اإلحالة، مبن فيهم منظمات املجتمع املدني الفلسطيني، 
ومنظمات حقوق إنسان عاملية، ارتكزوا في حجتهم إلى أن التأجيل ما 
هو إال تسويف وقتل بطيء لتقرير غولد ستون، وان اإلحالة تنبع من 
أيدي هيئات دولية لها صالحيات أوسع  التقرير بني  ضرورة وضع 
التخاذ إجراءات جدية وعملية تضمن حتقيق املساءلة والعدالة؛ ذلك 
أن املساءلة والعدالة واجبتني بصرف النظر عن وجود عملية سلمية 
من عدمه. أما داعمو التأجيل ومنح األطراف فترة أخرى )حتى الدورة 
عرقلة  عدم  أهمية  إلى  ارتكزوا  فقد   ،)2011 آذار  في  عشر  السادسة 

عملية السالم واملفاوضات اآلخذة في االنطالق بعد انقطاع مديد. 
املتحدة في "إقناع" إسرائيل بوقف  الواليات  اآلن، في ظل فشل 
االستيطان "مؤقتا"، واالستهزاء اإلسرائيلي بكل ما يعرف بالشرعية 
األهم  السؤال  يصبح  التفاوض"؛  "استئناف  جهود  وفشل  الدولية، 
اآلن ما هي إستراتيجيتنا في الدورة القادمة ملجلس حقوق اإلنسان؟ 

ما هو القرار الذي نريد؟ وكيف نحققه؟
الفلسطينية  املدني  واملجتمع  اإلن��س��ان  حقوق  منظمات  من  ع��دد 
العامة، والى  الدول أعضاء اجلمعية  إلى  املوجهة  حثت في رسائلها 
دول االحتاد األوروبي، لتنفيذ التزاماتها القانونية واألخالقية حيال 
توصيات تقرير غولد ستون. ومن ضمن ما أوصت به: التقدم بطلب 
املساءلة،  وض��م��ان  التحقيقات  بشأن  تقريره  لتقدمي  األم��ن  ملجلس 
إلى  امل��وض��وع  وإح��ال��ة  السابع  الفصل  مبوجب  التصرف  ومطالبته 
الفشل  ح��ال  وف��ي  ال��دول��ي��ة،  اجلنائية  للمحكمة  ال��ع��ام  امل��دع��ي  مكتب 
تدابير  التخاذ  العامة  اجلمعية  إلى  اللجوء  وجوب  الفيتو(،  )بسبب 
جماعية على أساس قرار اجلمعية العامة رقم 377 "االحتاد من اجل 
السالم"؛ أي حتقيق أغلبية ثلثي أعضاء اجلمعية )اآلن 128 دولة( 

إلكساب قرارات اجلمعية قوة تنفيذية.  
تقرير  روح  من  مستمدة  جدية  أع��اله  التوصيات  أن  واحلقيقة    
غولد ستون، وشرعية، ووطنية، ولكنها في نفس الوقت ال ميكن أن 

تصبح عملية إال إذا:
إلسنادها  الدبلوماسية  جهودها  ووظ��ف��ت  ف،  ت  م  تبنتها   
االن��ح��ي��از،  ع���دم  دول  ق��ب��ل  م��ن  وخ��ص��وص��ا  ودول��ي��ا  إقليميا 

والدول "املناصرة".
اإلج��م��اع  على  "احل��ص��ول  إستراتيجية  م��ن  ف  ت  م  غ��ي��رت   
الدولي، )إستراتيجية ما بعد أوسلو والتي تقتضي احلصول 
على موافقة االحتاد األوروبي والواليات املتحدة، أو اقله عدم 

انزعاج األخيرة(.
مع  جنب  إل��ى  جنبا  امل��ت��ح��دة  األمم  ف��ي  ف  ت  م  بعثة  عملت   
جتنيد  على  والعاملية  الفلسطينية  اإلنسان  حقوق  منظمات 

الرأي العام العاملي. 
طبعا غني عن القول، أن اخلطوة األولى ال بد أن تكون اآلن اآلن 
تشكل  أن  ميكن  إستراتيجية  هكذا  أن  القول  عن  وغني  غ��دا.  وليس 
معيار اختبار ألي خطوة جدية يراد اتخاذها بشأن االعتراف بدولة 

فلسطني في ظل املعارضة األوروبية والرفض األمريكي.   

هيئة التحرير

شجرة امليالد في ساحة امليالد، بيت حلم، كانون األول 2010 )تصوير: هيثم صبيح، شبكة معاً(
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ثابت  دي��ارن��ا حق  إل��ى  ال��ع��ودة  حتت شعار "حقنا في 
االئتالف  عقد  بالتقادم"،  يسقط  وال  للتصرف  قابل  غير 
الفلسطيني العاملي حلق العودة لقاءه العاشر في بيروت 
ب��ني اخل��ام��س واحل����ادي ع��ش��ر م��ن ك��ان��ون أول/ ديسمبر 
استضافه  حيث  ال��ي��اس،  وم��ار  شاتيال  مخيمي  في   2010
ك��ل م��ن م��رك��ز ح��ق��وق ال��الج��ئ��ني/ ع��ائ��دون وهيئة تنسيق 
في  الفلسطينية  املخيمات  في  العاملة  األهلية  اجلمعيات 
الضيوف  واخل��ب��راء  املراقبني  م��ن  ع��دد  ومبشاركة  لبنان، 

املهتمني بقضية الالجئني وحقهم في العودة.
االثنني  يوم  اليونسكو  قصر  في  الرسمي  اللقاء  افتتح 
الدكتور  اللبناني  اإلع���الم  وزي���ر  ب��رع��اي��ة   2010/12/6
والفصائل  فلسطني  سفارة  ممثلي  وبحضور  متري  طارق 
الدكتور  وألقى  اللبنانية.  األح��زاب  من  وع��دد  الفلسطينية 
حكومة  لبنان  مساندة  على  فيها  أك��د  كلمة  م��ت��ري  ط���ارق 
حقهم  وفي  ديارهم  إلى  العودة  في  الالجئني  حلق  وشعبا 

بحياة كرمية إلى حني عودتهم.
االئ��ت��الف  ب��اس��م  كلمة  ف��ي  سليمان  ج��اب��ر  أك��د  جانبه  م��ن 
مسيرة  مستعرضا  العودة،  في  بحقهم  الالجئني  متسك  على 
االئتالف خالل العام املاضي، والتحديات التي تواجه قضية 
لبنان  ف��ي  الفلسطينيني  الالجئني  منح  أن  معتبرا  الالجئني 
حقوق اإلنسان األساسية، ال يتعارض مع حقهم في العودة. 
حول  تاريخية  مداخلة  ستة  أب��و  سلمان  الدكتور  ق��دم  فيما 
االستيطان االحاللي الصهيوني وقضم األراضي الفلسطينية.

وقد توقف االئتالف امام غياب املرحوم عبدالله حوراني 
في  العودة  حق  عن  للدفاع  الشعبي  للتجمع  العام  املنسق 
مخيمات قطاع غزة الذي وافته املنية في عمان وهو يتأهب 
إج��الل  حتية  املجتمعون  ال��ع��اش��ر.ووج��ه  اللقاء  حل��ض��ور 
وإكبار لروحه الطاهرة، وثمنوا دوره التاريخي في الدفاع 
وفي  الفلسطينيني  الالجئني  وحقوق  الوطنية  القضية  عن 

مقدمتها حق العودة
للمناضل  ومساندة  تضامن  رسالة  االئتالف  وجه  كما 
األسير أمير مخول املعتقل في سجون االحتالل مثمنا دوره 
في   1948 ع��ام  احملتلة  األرض  في  أهلنا  تعزيزصمود  في 
الصهيوني  النظام  وممارسات  وإج��راءات  مخططات  وجه 

العنصري املتمثلة بسياسة التهويد والتطهير العرقي.
املشاركون  التقى  لالئتالف  السنوي  اللقاء  اط��ار  وفي 
الى  اللبنانية،باالضافة  النيابية  الكتل  ممثلي  من  عدد  مع 
رئيسة جلنة احلوار اللبناني /الفلسطيني وناقشوا معهم 
واالقتصادية  االجتماعية  املدنية  احلقوق  ضمان  ض��رورة 
والثقافية لالجئني الفلسطينيني في لبنان، في سبيل تعزيز 
صمودهم والعمل من اجل عودتهم إلى ديارهم التي هجروا 
سيادة  احترام  على  ه��ذه  لقاءاته  في  االئتالف  وأك��د  منها. 
أهلنا  املعاناة عن  لبنان واستقراره وأمنه، وض��رورة رفع 

في املخيمات، مؤكدين رفضهم احلازم للتوطني.
االئ��ت��الف  أع��ض��اء  ق��ام  وإك��رام��ا ألرواح ش��ه��داء شعبنا 
من  إكليال  ووض��ع��وا  شاتيال  ف��ي  ال��ش��ه��داء  مقبرة  ب��زي��ارة 

الزهور على ضريح شهداء املجزرة.
يومني  م��دى  على  الداخلية  جلساته  االئ��ت��الف  وع��ق��د 
منسقي  ت��ق��اري��ر  خ��الل��ه��ا  ع��رض��ت   )2010/12/7  -  6(
بعمق،  نقاشها  وجرى  األقاليم  مختلف  في  العودة  جلان 
كما توقف املشاركون عند الثغرات واملعيقات التي تواجه 
عمل االئتالف، وناقشوا الالئحة الداخلية بهدف تطويرها 

مبا يتناسب مع توجهاته في املرحلة املقبلة. 
مقاطعة  حملة  م��وض��وع  اللقاء  بحث  أخ���رى  جهة  م��ن 
العقوبات  وف���رض  منها  االس��ت��ث��م��ارات  وس��ح��ب  إس��رائ��ي��ل 
ع��ل��ي��ه��ا، ح��ي��ث ت����دارس االئ���ت���الف آل��ي��ات ت��ع��زي��ز وتوسيع 
املقاطعة في فلسطني وفي الوطن العربي والعالم باعتبار 
أجل  من  شعبنا  كفاح  تخدم  نضالية  أداة  املقاطعة  حملة 

حقوقه املشروعة. 
أم���ا ن��ق��اش��ات ال��ط��اول��ة امل��س��ت��دي��رة ف��ت��ن��اول��ت ال��وض��ع 
الفلسطيني املأزوم  في ظل استمرار االنقسام الذي تشهده 
ساحة العمل الوطني الفلسطيني ، كما ناقشت السياسات 

أفق  وان��س��داد  وشعبنا  أرضنا  ضد  الصهيونية  العدوانية 
املفاوضات املتعثرة منذ سنوات بسبب التعنت اإلسرائيلي 
والدعم األمريكي للموقف الصهيوني ، وكذلك بسبب إفتقار 
هذه املفاوضات إلى املرجعية الفانونية املتمثلة في قرارات 
لسياسة  التصدي  ض��رورة  اللقاء  وأك��د  الدولية.  الشرعية 
التهجير القسري ومصادرة األراضي وتوسيع االستيطان 
القدس  وتهويد  العنصري  الفصل  ج��دار  بناء  وم��واص��ل��ة 
غزة  قطاع  على  احلصار  واستمرار  ومقدساتها  بأحيائها 
الدولة،  بيهودية  لالعتراف  واالب��ت��زاز  الضغط  وممارسة 
معتبرا ان هذه السياسة تسعى الى طمس احلقوق الوطنية 

الفلسطينية وتكريس االحتالل ونظام الفصل العنصري.
ب��روح  اتسمت  التي  والنقاشات  امل���داوالت  ض��وء  وف��ي 

املسؤولية العالية، خلص املشاركون الى ما يلي:

أوالً: على الصعيد السياسي:
حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره واستعادة   .1
عن  والتعويض    1948 ع��ام  منها  ط��رد  التي  ممتلكاته 
خ��س��ائ��ره امل��ادي��ة وامل��ع��ن��وي��ة؛ ح��ق ت��اري��خ��ي وقانوني 
والقانون  اإلنساني  الدولي  القانون  مبادئ  إلى  يستند 
الدولي حلقوق اإلنسان  فضال عن استناده إلى قرارات 

الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار 194. 
التمسك بوحدة قضية الالجئني في إطار وحدة األرض   .2
والرفض  واملنافي،  االنتدابية  فلسطني  في  والشعب 
القاطع لكل محاوالت جتزئة هذه القضية أو حل قضية 
الالجئني في هذا البلد او ذاك حتت أية ذريعة أو ظرف. 
مبستواه  واالرت��ق��اء  ال��ع��ودة  خطاب  توحيد  ض���رورة   .3
ل��ي��ك��ون خ��ط��اب��اً ت��وح��ي��دي��اً ق����ادراً ع��ل��ى جتنيد ط��اق��ات 
الشعب الفلسطيني بكل هيئاته وتوسيع هذا اخلطاب 
مبناحي  املتعقلة  والتربوية  الثقافية  األبعاد  ليشمل 

حياة مجتمع الالجئني الفلسطينيني.
الفلسطيني-  ال��ع��رب��ي  ل��ل��ص��راع  ت��س��وي��ة  أي���ة  رف���ض   .4
الوطنية  احل��ق��وق  ق��اع��دة  ال���ى  تستند  ال  الصهيوني 
والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتأكيد 
أن مرجعيات التسوية اجلارية كخطة خارطة الطريق 
األدن���ى من  احل��د  تلبيان  ال  العربية  ال��س��الم  وم��ب��ادرة 
حقوق شعبنا وتكرسان الصلف الصهيوني في طمس 
احلقوق الوطنية، وخصوصاً حق الالجئني في العودة 

الى ديارهم. 
دعوة كل األطراف الفلسطينية على اختالف انتماءاتها   .5
للعمل اجلاد والفوري الستكمال املصاحلة الفلسطينية 
الس��ت��ع��ادة ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة، وض����رورة إن��ه��اء حالة 
االنقسام لتعزيز صمود شعبنا في التصدي للسياسة 
ال��ع��دوان��ي��ة ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة، وص����وال ال���ى ن��ي��ل حقوقه 

الوطنية املشروعة. 
العودة إلى الديار األصلية حق ثابت ال يسقط بالتقادم وال   .6
التفويض وال استفتاء عليه، باعتبار  أو  جتوز فيه اإلنابة 
ق��اب��ل للتصرف وال ميكن  غ��ي��ر  ف���ردي وج��م��اع��ي  ان���ه ح��ق 
مقايضته بأي حق آخر، وإن إنهاء الصراع غير ممكن دون 
حل قضية الالجئني حالً عادالً على أساس تنفيذ قرار 194 .

ثانياً: على الصعيد الداخلي وخطة عمل االئتالف: 
العودة بوصفها  الشعبي حلركة  الطابع  احلفاظ على   -
الالجئني  م��ص��ال��ح  مت��ث��ل  ض��اغ��ط��ة  جماهيرية  ح��رك��ة 
وت��ع��ب��ر ع���ن ح��ق��وق��ه��م وب���األخ���ص ح���ق ال���ع���ودة إل��ى 
الديار األصلية، بعيدا عن الدخول في معترك التمثيل 
ال��س��ي��اس��ي، وذل���ك ان��ط��الق��ا م��ن احل���رص ع��ل��ى تعزيز 
كيانه  باعتبارها  الفلسطيني  للشعب  م.ت.ف  متثيل 
الوطني اجلامع مع العمل على إصالح مؤسساتها على 
العمل  فصائل  مشاركة  يكفل  دميوقراطية،مبا  أسس  
حركة  أن  على  التأكيد  مع  كافة،  الفلسطيني  الوطني 
ال��ع��ودة ه��ي ج��زء أص��ي��ل م��ن ح��رك��ة ال��ت��ح��رر الوطني 

الفلسطينية ورافد أساسي من روافدها. 
كل  في  ال��ع��ودة  ملجموعات  التنظيمية  البنى  تصليب   -

البيان اخلتامي الصادر عن اللقاء العاشر لالئتالف الفلسطيني العاملي حلق العودة
بيروت 2010/12/11-5

ساحة من ساحات العمل وتوسيع املشاركة الشعبية 
في نشاطاتها وخاصة من قبل الشباب وإطالق احلوار 
تطوير  بهدف  بينها  فيما  واملعلومات  األفكار  وتبادل 
قادرة  تكون  لعملها  جامعة  تنظيمية  صيغة  وبلورة 

على مجابهة التحديات التي تواجها قضية العودة . 
ب��ذل م��زي��د م��ن اجل��ه��ود املنظمة ل��ط��رح امل��ش��اك��ل التي   -
ال��دول  بعض  ف��ي  الفلسطينيون  الالجئون  يواجهها 
منحهم  أج��ل  من  لبنان  في  وخاصة  املضيفة  العربية 
حماية مؤقتة فعالة تؤمن حقوقهم األساسية تعزيزا 
يتطلب  مما  ديارهم،  إلى  عودتهم  حني  إلى  لصمودهم 
التوطني، والتهجير، ويوفر سبل  موقفا عمليا يرفض 

احلياة الكرمية لالجئني. 
ب����ذل م��زي��د م���ن اجل���ه���ود ل��ت��ع��ري��ف امل��ج��ت��م��ع ال��دول��ي   -
الالجئون  يواجهها  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  احلماية  بثغرات 
مما  ملعاجلتها.  الكامنة  وباإلمكانيات  الفلسطينيون 
وخ��اص��ة  ال��ش��أن  ذات  ال��دول��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات  م��ن  يتطلب 
األونروا واملفوضية السامية لشؤون الالجئني حتمل 
الالجئني  بهموم  عنايتها  مستوى  ورفع  مسؤولياتها 
ت��ف��ع��ي��ل دور جلنة  ق��ض��اي��اه��م، وض������رورة  ورع���اي���ة 

.)UNCCP( التوفيق الدولية اخلاصة بفلسطني
ال��دول��ي��ة ملقاطعة  ف��ي احل��م��ل��ة  االئ��ت��الف  ت��ع��زي��ز دور   -
إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات 
ب��ن��اء شبكة  ف��ي  ال��ف��ع��ال��ة  امل��س��اه��م��ة  إط���ار  ف��ي  عليها، 
تضامن دولية صلبة من أجل إحكام العزلة على دولة 
ال��دول��ي  اإلل����زام  آل��ي��ات  وتفعيل  الصهيوني،  ال��ك��ي��ان 
املتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق 

العودة لالجئني الفلسطينيني الى ديارهم األصلية.
ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ض�����رورة حت��م��ل م��ؤس��س��ات م. ت. ف   -
الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني  جت��اه  امل��س��ؤول��ي��ة  وهيئاتها 
دائرة  تفعيل  يستدعي  مما  تواجدهم،  أماكن  كافة  في 
التحريرالفلسطينية  منظمة  ف��ي  ال��الج��ئ��ني  ش���ؤون 
ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  ي��ت��ن��اس��ب  مب���ا  واالرت����ق����اء بعملها 

تواجهها قضية الالجئني.
دعوة منظمة التحرير الفلسطينية ألخذ دورها الفعال   -
في متابعة طرح تقرير القاضي جولدستون في هيئات 
املنظمات  وبني  بينها  التنسيق  وتعزيز  املتحدة،  األمم 
لضمان  الصلة،  ذات  وال��دول��ي��ة  الفلسطينية  األهلية 
ت��ق��دمي م��ج��رم��ي احل����رب ال��ص��ه��اي��ن��ة ل��ل��م��ح��اك��م��ة على 

جرائمهم التي ارتكبوها بحق شعبنا الفلسطيني.
العمل  ج��وان��ب  مختلف  ف��ي  امل����رأة  م��ش��ارك��ة  ت��ع��زي��ز   -
األطر  في  خاصة  دوره��ا  وتفعيل  الفلسطيني  الوطني 

الالجئني مبا يساهم في  أوساط  العاملة في  النسوية 
تطوير أداء االئتالف في الدفاع عن حقوق الالجئني. 

شعبنا  ج��م��اه��ي��ر  االئ����ت����الف  ي��ح��ي��ي  إذ  اخل���ت���ام  وف����ي 
الفلسطيني في كافة أماكن جلوئه وجوده يؤكد أن قضية 
العودة هي هوية نضالية وطنية جامعة لكل أبناء شعبنا 
يتطلب  مما  وانتماءاته،  أطيافه  اختالف  على  الفلسطيني 
موقعه  م��ن  ك��ل  الوطنية  مسؤولياتنا  حتمل  جميعا  منا 
واألمضى  األق��وى  سالحنا  باعتبارها  شعبنا  وح��دة  جت��اه 
الوطنية  حقوقنا  واستعادة  التحديات  ملواجهة  واألب��ق��ى 

وفي مقدمتها حق العودة.
وإننا لعائدون

بيروت في 2010-12-11
املشاركون في اللقاء العاشر

االعضاء:
مركز حقوق الالجئني/ عائدون- لبنان

املخيمات  ف��ي  ال��ع��ام��ل��ة  االه��ل��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ات  تنسيق  هيئة 
،جمعية  ال��ص��م��ود  أط��ف��ال  ب��ي��ت   ( ل��ب��ن��ان   / الفلسطينية 
،جمعية  النجدة  ،جمعية  النرويجية  الشعبية  املساعدات 

املساعدات الشعبية للالغاثة والتنمية(
ب���دي���ل/ امل���رك���ز ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي مل���ص���ادر ح���ق���وق امل��واط��ن��ة 

والالجئني- فلسطني
فلسطني-  مخيمات   – االجتماعية  الشباب  م��راك��ز  احت���اد 

فلسطني
احتاد مراكز النشاط النسوي في مخيمات الضفة الغربية- 

فلسطني
جلنة الدفاع عن حقوق الالجئني الفلسطينيني ومركز يافا 

الثقافي- فلسطني
املكتب التنفيذي لالجئني –الضفة الغربية – فلسطني

 – الله  رام  وامل��دم��رة-  املهجرة  وال��ق��رى  امل��دن  اهالي  جتمع 
فلسطني

الكونفدرالية األوروبية حلق العودة – اوروبا
حت��ال��ف ح���ق ال���ع���ودة ال���ى ف��ل��س��ط��ني- ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

األمريكية
مجموعة عائدون- سوريا

الضيوف:
احتاد املرأة االردنية- االردن

مؤمتر حق العودة- لندن
دائرة شؤون الالجئني/ م. ت. ف – فلسطني

موقع فلسطني في الذاكرة:االردن/امريكا

تصوير- ناصر شرايعة  )بديل(أعضاء اإلئتالف في زيارة لضريح شهداء صبرا وشاتيال   
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2010/7/9: ضمن الفعاليات العاملية في الذكرى 
املدني  للمجتمع  التاريخي  ال��ن��داء  إلص���دار  اخلامسة 
االستثمارات  وسحب  إسرائيل  ملقاطعة  الفلسطيني 
منها وفرض العقوبات عليها، تبنت عدد من النقابات 
العمالية في مقاطعة الباسك في أسبانيا حملة مقاطعة 

إسرائيل بشكل كامل.
الكوجنرس  عضو  مكيني،  سينثيا  أعلنت   :7/19

األمريكي السابقة تبنيها حلملة مقاطعة إسرائيل.
في  ل��ل��ك��ن��ائ��س  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل��س  ط��ال��ب   :7/27
بضائع  ك��اف��ة  مقاطعة  األس��ت��رال��ي  املجتمع  استراليا 

املستوطنات.
7/28: أعلن إحتاد عمال املوانئ التركي انضمامه 

للحملة العاملية ملقاطعة إسرائيل.
Fait - البريطانية  الرقص  فرقة  أعلنت   :8/11
الثقافية  للمقاطعة  ل��الن��ض��م��ام  األوان  آن  أن���ه   less

إلسرائيل.
امل��م��ل��ك��ة  ف���ي  آخ����ر  ق��ان��ون��ي  ان��ت��ص��ار  ف���ي   :8/11
النشطاء  من  لعدد  املوجهة  التهم  إسقاط  مت  املتحدة، 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ني ج����راء ت��ظ��اه��ره��م أم����ام م��ح��الت شركة 
لندن.  في  اإلسرائيلية  ”آهافا“  التجميل  مستحضرات 
ح��ي��ث أن االس��ت��م��رار ف��ي إج�����راءات احمل��اك��م��ة تتطلب 
"آهافا"  شركة  نشاطات  ب��أن  العام  اإلدع��اء  يثبت  أن 
حتاول  لن  أنها  العامة  النيابة  قررت  وعليه  قانونية. 

إثبات ذلك.
8/23: قرر صندوق التقاعد النرويجي وهو ثالث 
من  استثماراته  سحب  العالم  في  تقاعد  صندوق  أكبر 
شركتي "دانيا سي بص" وهي فرع لشركة أفريقيا- 
للصندوق  سابق  ق��رار  بعد  القرار  هذا  جاء  إسرائيل، 
العام  سيستمز  البيت-  شركة  من  استثماراته  سحب 

املاضي.
في  احتجاج  خط  نشطاء  مجموعة  نظمت   :8/24
احتجاجيا  نشاطا  الكندية،  فانكوفر  ديلتا  في  ميناء 
في  ترسو  أن  من  إسرائيلية  بضائع  تنقل  سفينة  ملنع 

امليناء.
8/30: أعلنت بعض احملال التجارية في اسكتلندا 
ع���ن م��ق��اط��ع��ت��ه��ا ل��ل��ب��ض��ائ��ع اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ف���ي منطقة 

جالسغو.
ق���رار  ل��ص��ال��ح  ال��ت��ش��ي��ل��ي  ال���ب���رمل���ان  9/5: ص����ّوت 

ملقاطعة بضائع املستوطنات اإلسرائيلية.
9/5: ف��ي خ��ط��وة ت��اري��خ��ي��ة، وق���ع أك��ث��ر م��ن 60 
أك���ادمي���ي وف��ن��ان إس��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى ع��ري��ض��ة معلنني 
أريئيل،  مستوطنة  في  الثقافية  مقاطعتهم للمراكز 
وفي رسالة عملت عليها مجموعة صوت يهودي من 
Jewish Voices for Peace"، وقع  السالم  اجل 
أكثر من 150 من أشهر املخرجني واملمثلني والفنانني 
اإلسرائيليني.  الفنانني  قرار  لدعم  رسالة  أمريكا  في 
املقاطعة  ح��م��ل��ة  ل��دع��م  م��ه��م��ة  س��اب��ق��ة  تعتبر  وه����ذه 
ال��والي��ات  ف��ي  خ��اص��ة  إلس��رائ��ي��ل  وال��ف��ن��ي��ة  الثقافية 

املتحدة األمريكية.
9/7: أعلن أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كير 
CARE اخليرية في أميركا عن تنحيه عن منصبه في 
املؤسسة بسبب تورط الشركة التي يعمل معها، شركة 
أن  بعد  هذا  يأتي  املستوطنات.  في  إسرائيل  أفريقيا- 
– نيويورك مع مؤسسة كير  تراسلت مجموعة عدالة 

تطالبها بقطع عالقتهم مع شركة أفريقيا- إسرائيل.
البريطاني  ال��ع��م��ال  ن��ق��اب��ات  م��ؤمت��ر  أك���د   :9/14
)TUC( والذي يضم 6.5 مليون عامل، تبنيه حلملة 
إسرائيل  ملقاطعة  مفهومه  وط��ور  إسرائيل،  مقاطعة 
عليها  العقوبات  وف��رض  منها  االستثمارات  وسحب 

اللجنة الوطنية الفلسطينية ملقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها
ابرز أخبار حملة املقاطعة حول العالم – بداية متوز وحتى بداية تشرين الثاني 2010

بضائع  مقاطعة  م��ج��رد  م��ن  ب��االن��ت��ق��ال  وذل���ك  للمقاطعة؛ 
االحتالل  دعم  في  املتورطة  الشركات  ليضم  املستوطنات، 

أيضاً.
س��ت��ول��ر  آن����ا  األم���ري���ك���ي���ة  األك���ادمي���ي���ة  زارت   :9/17
في  واحمل���اض���رة  ال��ك��ول��ون��ال��ي��ة  دراس�����ات  ف��ي  املتخصصة 
جامعة نيو سكول  في نيويورك جامعة بير زيت، ورفضت 
زيارة أي مؤسسة أكادميية إسرائيلية متاشيا مع معايير 
املقاطعة األكادميية والثقافية إلسرائيل. كما أعلنت تبنيها 

ملقاطعة إسرائيل مبا فيها املقاطعة األكادميية.
أي��ض��ا، رف���ض مجلس  ن��وع��ه��ا  9/21: ف��ي س��اب��ق��ة م��ن 
احمللي  احلكم  مجلس  من  وف��د  استقبال  هولندا  في  محلي 
يعتقد  فيه.  مستوطنني  مشاركة  خلفية  على  إسرائيل  في 
بعض احملللني بأن هذه اخلطوة هي مجرد البداية ملقاطعة 

أوروبية أوسع إلسرائيل.
9/24: في سابقة أخرى، قررت جامعة جوهانسبرج 
عالقاتها  قطع  إدارت��ه��ا  مجلس  خ��الل  من  أفريقية  اجلنوب 
لم متتثل اجلامعة  ما  اإلسرائيلية  مع جامعة بن غوريون 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ل��ع��دد م��ن ال���ش���روط  خ���الل مهلة أق��ص��اه��ا 6 
جوهانسبرج  جامعة  وضعتها  التي  الشروط  ومن  أشهر. 
"إن��ه��اء ت��واط��ؤ جامعة ب��ن غ��وري��ون م��ع جيش االح��ت��الل 
العنصري  التمييز  لسياسات  ح��د  ووض��ع  )اإلس��رائ��ي��ل��ي( 
موقف  عن  ملموساً  خروجاً  يشكل  الذي  الفلسطينيني  ضد 
العالقة املعتادة، الذي حكم االتفاقات بني هاتني اجلامعتني 
جون  جوهانسبرغ  جامعة  قرار  ساند  قريب".  وقت  حتى 
في  اإلنسان  حلقوق  السابق  املتحدة  األمم  )مقرر  دوغ��ارد 
بريتيى  وب��ري��ن  ت��وت��و  ودي��زم��ن��د  الفلسطينية(  األراض����ي 

نباخ- أحد أشهر الشعراء في جنوب أفريقيا.
للمقاطعة  األوروب��ي��ة  احلملة  عن  اإلع��الن   :9/26-25
عدد  بعد   )EPACBI( إلس��رائ��ي��ل  والثقافية  األك��ادمي��ي��ة 
 50 من  أكثر  حضرها  باريس  في  عقدت  التي  اللقاءات  من 

أكادميي وأكادميية من 9 دول.
إص��دار  مت  والثقافية:  األك��ادمي��ي��ة  املقاطعة   :10/13

ع��ري��ض��ة ن��روي��ج��ي��ة ت��دع��و مل��ق��اط��ع��ة أك��ادمي��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة 
األكادميية  املقاطعة  حملة  م��ب��ادئ  م��ع  متاشيا  إلس��رائ��ي��ل 
األكادمييني/ات  من   100 عليها  وقع  إلسرائيل  والثقافية 
املجاالت  في  والعاملني/ات  الرياضة  ومشاهير  والكتاب 

الثقافية واملشاهير في النرويج.
10/13: انضم مجلس بلدية كورك في اململكة املتحدة 
لعدة مدن منها دوبلن وجالواي و كاستل بار في تصويتهم 
لعدم جتديد أية عقود مع شركة فيوليا، وعدم توقيع عقود 

جديدة معها.
اتفاق  على  الفرنسية  فيوليا  شركة  وقعت   :10/15
شركة  إلى  اخلفيف  القدس  قطار  في  حصتها  لبيع  مبدئي 
من  أكثر  الشركة  خسرت  أن  بعد  وهذا  اإلسرائيلية،  إيغيد 
العقود  من  ع��دد  من  استثنائها  نتيجة  دوالر  مليارات   10
الوطنية  اللجنة  ترى  القطار.  مشروع  في  تورطها  بسبب 
للمقاطعة أهمية استمرار احلملة العاملية ملقاطعة إسرائيل 
ضد فيوليا حتى تنهي تورطها متاما في قطار القدس وكافة 

املشاريع اإلسرائيلية.
بعد  واسبانيا:  فرنسا  ف��ي  قانوني  انتصار   :10/19
ال��ف��رن��س��ي وحليمة ب��و مدين  ال��ب��رمل��ان  اإلف����راج ع��ن ع��ض��و 
ون��ش��ط��اء م��ق��اط��ع��ة آخ��ري��ن وت��ب��رئ��ت��ه��م م��ن ت��ه��م��ة م��ع��اداة 
املنتجات  ملقاطعة  مظاهرة  في  اشتراكهم  نتيجة  السامية 
اإلسرائيلية، وتبرئتهم من قبل القاضي. كما مت أيضا تبرئة 
ملشاركتهم   RESCOP شبكة  م��ن  اسبانيا  ف��ي  نشطاء   9
كافية  دالئ���ل  وج���ود  ل��ع��دم  إس��رائ��ي��ل  ملقاطعة  ب��ن��ش��اط��ات 

إلدانتهم.
اجلنوب  والصحة  التعليم  عمال  احت��اد  أع��اد   :10/20
كافة  وناشد  إسرائيل  مقاطعة  تبنيه  على  تأكيده  أفريقي  
التقدمية مقاطعة نظام األبارتهايد  املؤسسات واالحتادات 

اإلسرائيلي.
الهولندية  أن الشرطة  إع��الم  وسائل  ذك��رت   :10/14
للتحقيق  الهولندية  ريوال  لشركة  الرئيسي  املقر  اقتحمت 
في  العنصري  الفصل  ج��دار  بناء  ف��ي  مشاركتها  شبة  ف��ي 

األراضي الفلسطينية. حترك الشرطة الهولندية يأتي 
عن  نيابة  أمستردام  في  محاٍم  من  دع��وة  تلقيها  بعد 

مؤسسة احلق الفلسطينية.
البريطاني مايك  واملخرج  الكاتب  أعلن   :10/19
  Sam ليي أنه لن يزور إسرائيل للتعليم في برنامج
 Spiegel Film & Television School’s
“Great Masters” مصرحاً بأن فرض قسم "الوالء 
للدولة اليهودية" كان القشة األخيرة في اتخاذ قراره؛ 
قطاع  على  اإلسرائيلي  احلصار  استمرار  إلى  إضافة 

غزة وقتل املدنيني املستمر.
تنضم  املشيخية  الكنيسة  بعثة  شبكة   :10/25
الكنيسة  بعثة  شبكة  اس��ت��ج��اب��ت  امل��ق��اط��ع��ة:  حلملة 
)وقفة  فلسطني  مسيحيي  لنداء  أمريكا  في  املشيخية 
أن تقاطع  ال��س��ن��وي، وق�����ررت  اج��ت��م��اع��ه��ا  ف���ي  ح���ق( 

البضائع املنتجة في املستوطنات.
10/21: أعلن مجلس مدينة سيغاليس في إقليم 
املعدنية  عيدن  ملياه  مقاطعته  عن  االسباني  فالدوليد 
أن كان يستخدمها  اإلسرائيلية باالستغناء عنها بعد 
بلدية  مجلس  اتخاذ  بعد  القرار  هذا  يأتي  مرافقه.  في 
جامعة  ف��ي  ال��ت��م��ري��ض  وك��ل��ي��ة  دي����رو   دي  فيالنويفا 

فالدوليد قرار مقاطعة مياه شركة عيدن.
نيويورك  حملة  نيويورك،   - عدالة  عن   :11/3
افريقيا-اسرائيل  شركة  أعلنت  إسرائيل:  ملقاطعة 
ليفايف  ليف  اإلس��رائ��ي��ل��ي  املليونير  ميلكها  وال��ت��ي 
وأن��ه  االستيطانية،  امل��ش��اري��ع  ف��ي  عملها  إن��ه��اء  ع��ن 
استيطانية  أنشطة  في  للمشاركة  خطط  لديها  ليس 
ال��ع��دي��د من  ق��ام��ت  أن  ب��ع��د  ه���ذا  ي��أت��ي  املستقبل.  ف��ي 
امل��ؤس��س��ات وال��ش��رك��ات وع���دد م��ن امل��ش��اه��ي��ر بقطع 
عالقتهم مع ليف ليفايف وشركائه بسبب عملهم في 

املستوطنات.

* هند عواد: منسقة اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة.

إعداد: هند عواد*

)bdsmovement.net( 2010 دعوة ملقاطعة إسرائيل، ضمن فعاليات إحياء ذكرى النكبة، مونتريال، كندا، أيار
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يتبع

احلقـــــوق الـوطنيــة والشــــرعيـــة الدوليــــة

إن أه���م م��ا ي��الح��ظ��ه ال���دارس���ون ل���دى دراس����ة ت��ط��ور م��وق��ف االمم امل��ت��ح��دة 
هذا  ان  هو  للتصرف  القابلة  غير  الفلسطيني  الشعب  حقوق  قضية  بخصوص 
اجلمعية  موقف  ان  كما  مراحل،  على  مت  وامن��ا  واح��دة،  دفعة  يحدث  لم  التطور 
اجلمعية  ففي  اخلصوص.  بهذا  الدولي  االمن  مجلس  موقف  عن  اختلف  العامة 
بصورة  تبدل  قد  املوقف  ان  جند  ال��دول  بني  امل��س��اواة  مبدأ  يسود  حيث  العامة، 
جذرية. اما في مجلس االمن، حيث تتمتع الدول الكبرى بحق الفيتو، فقد حالت 

اساءة استعمال امريكا لهذا احلق دون احراز تقدم هام فيما يتعلق بهذا االمر.
مما الشك فيه ان قرارات االمم املتحدة التي صدرت بشأن القضية الفلسطينية 
)او ما سمي بالصراع العربي االسرائيلي( اكثر من القرارات التي صدرت بشأن 
بعد  االمم"  ك�"عصبة  االول  بثوبها  املتحدة  األمم  إنشاء  منذ  أخ��رى  قضية  اي��ة 
بانتداب بريطانيا على فلسطني  قرارها  االول��ى، والتي اصدرت  العاملية  احلرب 
ولم  بلفور.  وع��د  تنفيذ  على  تعمل  أن  أخ��رى(  اشياء  )ضمن  عليها  التنبيه  مع 
ك�"هيئة  الثاني  بثوبها  اما   االخ��رى.  االشياء  وجتاهلت  به،  اال  بريطانيا  تلتزم 
الثانية، فمنذ عام 1947 وحتى عام 2004  العاملية  املتحدة" بعد احلرب  االمم 
فقط، اصدرت اجلمعية العامة لالمم املتحدة 820 قرارا بشان تلك القضية. كان 
معظم هذه القرارات، إن لم يكن كلها الى جانب الطرف العربي عموما، والطرف 
الفلسطيني خصوصا. ورغم ان الورق املطبوع عليها هذه القرارات يكاد يغطي 
االحتالل  واق��ع  من  تغير  لم  انها  اال  الظرفاء،  احد  علق  كما  الفلسطينية  االرض 

الفلسطينيني  االسرى  تقلل من عدد  أو  الفلسطينية شيئا،  االسرائيلي لألراضي 
ُه��ّج��روا في  ف��ي معسكرات االع��ت��ق��ال االس��رائ��ي��ل��ي��ة، او تعيد الج��ئ��ا واح���دا مم��ن 
ق���راران صدرا  ال��ق��رارات  نكبة ع��ام 1948، حتى يومنا ه��ذا. وك��ان في قمة ه��ذه 
بالصهيونية  االع��ت��راف  سحب  وال���ذي    3379 رق��م  االول   1975/11/10 ف��ي 
كحركة حترر وطني او قومي، إذ ساوى بني الصهيونية والعنصرية، بل اعتبر 
الثانية، والثاني هو رقم 3375 الذي اعترف مبنظمة التحرير  االولى جزءا من 
التدابير  يتخذ  ان  االم��ن  مجلس  من  وطلب  وطني،  حت��رر  كحركة  الفلسطينية 
دعا  كما  للتصرف،  القابلة  غير  حقوقه  ممارسة  من  الفلسطيني  الشعب  لتمكني 
الفلسطينية باعتبارها ممثل ذلك الشعب، على قدم  التحرير  إلى إشراك منظمة 
املتعلقة  واملفاوضات  اجلهود  جميع  في  االخ���رى،  االط���راف  سائر  مع  امل��س��اواة 
بالشرق االوسط. واردفتهما بقرار رقم 3414 في 1975/12/5 لتعيد التأكيد 
جميع  إع��ادة  لذلك  يجب  وان��ه  بالقوة،  االرض  اكتساب  يجوز  ال  "ان��ه  على  به 

االراضي التي احتلت على هذا النحو". 
باستثناء  العربي  ال��ط��رف  لصالح  العامة  اجلمعية  ق���رارات  ك��ل  كانت  لقد 
)رقم  وق��راره��ا   ،1947/11/29 في   )181 )رق��م  التقسيم  ق��رار  وهما  ق��راري��ن، 
86/46 ( في1991/12/1 القاضي بالغاء قرارها الذي اعتبر الصهيونية شكال 
من اشكال العنصرية. بينما اصدر مجلس االمن 267 قرارا بذات الشأن. رغم ان 
املمارسات االسرائيلية خاصة في االستيطان،  ادان بعض  القرارات  بعض هذه 

اال  واجل����والن،  ال��ق��دس  مدينة  وض��م  الفلسطينيني،  امل��واط��ن��ني  على  والتضييق 
والقاضي   1967/11/22 ف��ي  ال��ص��ادر   242 رق��م  االول  ق����راران:  اش��ه��ره��ا  ان 
بانسحاب اسرائيل "من اراض احتلتها في النزاع االخير"، وقيام مفاوضات بني 
االطراف املعنية لتسوية النزاع العربي االسرائيلي. والثاني رقم 338 بتاريخ 
دول��ي  مؤمتر  وعقد   )242( االول  ال��ق��رار  بتطبيق  وال��ق��اض��ي   1973/10/22

تشارك به االطراف املعنية حلل النزاع.
رقم  "التقسيم"  ق��رار  االول  ايضا:  ق��راران  العامة  اجلمعية  ق��رارات  وأشهر 
181 الصادر في 1947/11/29، والقاضي باقمة دولتني واحدة لليهود الذين 
يشكلون 33% من السكان على 56% من أراضي فلسطني التي كانت حتت االنتداب 
البريطاني، والثانية للعرب الفلسطينيني الذين يشكلون 67% من السكان على 
ما  على  الدولية  الوصاية  حتت  القدس  أبقى  وال��ذي  فلسطني،  من   %43 من  اق��ل 
 194 رقم  لالجئني  العودة  حق  قرار  هو  الثاني  والقرار  فلسطني.  من   %1 يقرب 

الصادر في 1948/12/11.
قرار التقسيم )181(، رغم إجحافه بحق الفلسطينيني، اال انه تعامل معهم 
على  منه  ج��زء  فعلى  وطنه  كامل  على  يكن  لم  إن  املصير  تقرير  حق  له  كشعب 
باالعتراف  للفلسطينيني  انصافه  فرغم   ،)194( ال��ع��ودة  ح��ق  ق��رار  ام��ا  االق���ل. 
من  ومبمتلكاتهم  بهم  حلق  ما  عن  وتعويضهم  بيوتهم  ال��ى  عودتهم  بحق  لهم 

منظمة التحرير الفلسطينية واألمم املتحدة
بقلم: عبد الفتاح القلقيلي )ابو نائل(*

نتانياهو يعرض على الرئيس أوباما خطته للدولة الفلسطينية املقترحة، كاريكاتير للفنان البرازيلي كارلوس لطوف.
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هذا  وبعد  سياسية.  وغير  انسانية  كقضية  قضيتهم  مع  تعامل  انه  اال  اض��رار، 
القرار درجت االمم املتحدة على هذا املنوال حتى 1969/12/10 حيث اصدرت 
 " ع��ن  رسمية  ب��ص��ورة  ب��ه،  حتدثت  ال��ذي   2535 رق��م  ق��راره��ا  العامة  اجلمعية 
الالجئني  للتصرف، واقرت بان "مشكلة  القابلة  شعب فلسطني" وحقوقه غير 
"عن  واعربت  للتصرف"،  القابلة  غير  حقوقهم  انكار  عن  ناشئة  الفلسطينيني 
وقد  وحقوقه".  الشعب  هذا  جتاه  اسرائيل  دول��ة  ملمارسات  واستنكارها  قلقها 
التحرير  منظمة  نضال  بتأثير  كان  الذي  الدولي  الوضع  بفعل  التحول  هذا  كان 

الفلسطينية في املجاالت كافة: العسكرية والسياسية واالعالمية.
اب��ت��داء م��ن دورت��ه��ا التاسعة  ق��رارات��ه��ا  ق��م��ة  ال���ى  ال��ع��ام��ة  وص��ل��ت اجلمعية 
 105 باغلبية  ف�����ي1974/10/24   2210 رق��م  ق��راره��ا  اص��درت  إذ  والعشرين، 
التحرير  منظمة  بدعوة  القاضي  التصويت  عن   20 وامتناع   ،4 مقابل  أص��وات 
الفلسطينية باعتبارها ممثلة الشعب الفلسطيني لالشتراك في املداوالت العامة 
لتلك الدورة حول قضية فلسطني، كما دعت اجلمعية العامة ياسر عرفات )رئيس 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية( ليلقي كلمة امام اجلمعية العامة 
يوم 1974/11/13. وقد حاول عبد العزيز بو تفليقة )وزير خارجية اجلزائر( 
على  اجللوس  من  عرفات  ياسر  ميكن  ان  ال��دورة،  لتلك  العامة  اجلمعية  رئيس 
كرسي  رؤساء الدول، ولكنه جوبه برفض شديد من بروتوكول اجلمعية، فحلها 
الكرسي ولم يجلس عليه. ولكن  ياسر عرفات وسطيا بان وضع يده على تلك 
"لقد  الشهيرة  مقولته  فيها  وقال  املعتدلة،  بلهجته  العالم  ادهش  عرفات  ياسر 
جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون مع بندقية ثائر.. فال تسقطوا الغصن 
األخضر من يدي!!! احلرب تندلع من فلسطني والسالم يبدأ من فلسطني". وفي 
الدورة التالية دعت اجلمعية إلشراك منظمة التحرير في اجلهود من اجل السالم 

في الشرق االوسط.
وما كان لهذا "الصعود" العاملي ان يتحقق اال مستندا على "الصعود" في 
مؤمتر القمة العربي السابع في الرباط في 1974/10/26 الذي "اكد على حق 
فلسطينية  ارض  اية  على  مستقلة  وطنية  سلطة  اقامة  في  الفلسطيني  الشعب 
للشعب  الوحيد  الشرعي  املمثل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بقيادة  محررة، 
الفلسطيني، والبالد العربية عازمة على دعم هذه السلطة فور انشائها، ويعلن 
تأييده ملنظمة التحرير الفلسطينية في ممارسة مسؤولياتها الوطنية والدولية 
السادسة  العربية  اجلامعة  مجلس  دورة  وفي  العربية".  اإللتزامات  إط��ار  في 
منظمة  منح  ب��االج��م��اع  السياسية  اللجنة  واف��ق��ت   1976/9/9 ف��ي  وال��س��ت��ني 
مبوجبها  تساهم  العربية،  اجلامعة  في  كاملة  عضوية  الفلسطينية  التحرير 
وسائر  ومؤسساتها  ومنظماتها  وجلانها  ومجالسها  اجلامعة  اعمال  جميع  في 

املؤمترات على قدم املساواة مع سائر الدول العربية االعضاء.
"الهبوط"  لوال  يتحققا  ان  والدولي  العربي  "الصعودين"  لهذين  كان  وما 
الفلسطيني  الوطني  املجلس  في  الفلسطيني  الوطني  امليثاق  بتجاهل  الوطني 
الرئيسي في  االنعطاف  الذي شكل  القاهرة في حزيران 1974  الثاني عشر في 
ان  اظهر  الذي  العشرة(  النقاط  )ذي  املرحلي  البرنامج  باقراره  املنظمة  مسيرة 
قابلة  "املعتدلة"  العربية  االنظمة  من  كغيرها  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

لالنحناء والتفاوض مع "العدو".
ورغم "هبوط" املنظمة املدوي )ورمبا بسببه( بخروجها من لبنان وتشتت 
ت��واص��ل،  الدبلوماسي  "ال��ص��ع��ود"  ان  اال  العربية  ال��ب��الد  م��ن  ع��دد  ف��ي  ق��وات��ه��ا 
جميع  م��ن  يطلب   1982/12/16 ب��ت��اري��خ  ق���رارا  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  ف��اص��درت 
الدول ان متنح وفود حركات التحرير الوطني التي تعترف بها منظمة الوحدة 
املنظمات  في  املراقب  مركز  لها  والتي  العربية،  ال��دول  جامعة  و/او  االفريقية 
الدولية، التسهيالت واملزايا واحلصانات الالزمة. وفي السنوات التالية واصلت 
اجلمعية العامة اصدار القرارات التي تدين ممارسات اسرائيل وتطالب بتمكني 
املستقلة  دولته  وإقامة  املصير  تقرير  في  حقه  ممارسة  من  الفلسطيني  الشعب 
بقيادة منظمة التجرير الفلسطينية. وقرارات اخرى تطالب بها جميع الدول ان  
تضع حدا ملا يتدفق على اسرائيل من معونة، بينما تطالب هذه الدول واملنظمات 
الفلسطيني  للشعب  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة   امل��س��اع��دات  بتقدمي  ال��دول��ي��ة 

بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية.
وليتواصل"صعود" املنظمة دوليا، تواصل "هبوطها" وطنيا، ووصل هذا 
رسميا  الوطني  املجلس  اعلن  حيث   1988/11/15 في  مهمة  درج��ة  الهبوط 
وبوضوح قبول قراري مجلس االمن 242 و338 مع استعداد املنظمة لالعتراف 
باسرائيل  في إطار حل الدولتني. اما الصعود الدولي فتمثل باحتجاج اجلمعية 
العامة على سلوك امريكا املخالف التفاقية املقر التي تنطبق على مندوبي منظمة 
الى  عرفات  ياسر  لدخول  فيزا  منح  ورفضها  املندوبني،  من  كغيرهم  التحرير 
نيويورك  من  اجتماعاتها  نقل  العامة  اجلمعية  فقررت  كلمته،  ليلقي  نيويورك 
)ف������ي1988/12/13(  فيها  كلمته  ال��ق��اء  م��ن  ع��رف��ات  ياسر  لتمكني  جنيف  ال��ى 
التي ستشكل "هبوطا" مهما؛ إذ أكد "ان منظمة التحرير ستعمل على الوصول 

واسرائيل  فلسطني  ذلك  في  مبا  الصراع  اط��راف  بني  شاملة  سلمية  تسوية  الى 
وال��دول املجاورة االخ��رى، مبا يحقق املساواة وت��وازن املصالح". وجدد ياسر 
مبا  االره��اب  اشكال  جميع  برفض  التحرير  منظمة  "ال��ت��زام  جنيف  في  عرفات 
فيها ارهاب االفراد واجلماعات والدولة". ورفضت امريكا ان يكون هذا الرفض 
مستعمال مصطلح    rejectباللغة االجنليزية ، بل يجب ان يستعمل مصطلح 
الى  عرفات  ياسر  "هبط"  وقد  ب�.  الكفر  او  عن  التوبة  يعني  الذي   renounce

هناك، ف�"صعدت" منظمة التحرير الى التفاوض او احلوار مع امريكا.
 وتواصل "الصعود"؛ إذ جتاوبت اجلمعية العامة لالمم املتحدة مع اعالن 
من  ب��دال  فلسطني"  "م��ن��دوب  اس��م  استعمال  بقرارها  الفلسطينية"  "ال��دول��ة 
"مندوب منظمة التحرير الفلسطينية". وهذا يعني في نظر  بعض الباحثني 
"ان فلسطني اصبحت دولة، ولكن مراقبة ال تتمتع بحقوق العضوية... وبذلك 
الدولية  املنظمات  ل��دى  ال���دول  متثيل  ح��ول   1975 لعام  فينا  اتفاقية  تصبح 
الدولة  ان مقومات  الباحثون  الفلسطيني". ويرى هؤالء  التمثيل  تنطبق على 
صدور  اال  بها  القانوني  لالعتراف  يتبق  ول��م  مكتملة،  اصبحت  الفلسطينية 
الى فرنسا  بزيارة رسمية في  ل�"الصعود"  االمن. وثمنا  قرار يتبناه مجلس 
"ك���ادوك"  الفلسطيني  الوطني  امليثاق  ان  ع��رف��ات  ياسر  اعلن   1989/5/2
بالفرنسية اي "عفى عليه الزمن". وحينما سأله الصحفي: ما معنى كادوك، 
وعايزني  فرنسي  صحفي  الله!!  املصرية:  واللهجة  بالفهلوية  عرفات  اجابه 

اعلمك الفرنسية!!
 وتواصل "الهبوط" الذاتي والتحالفي بانهيار االحتاد السوفييتي، وانهزام 
العربي  الدعم  وتوقف  امريكا،  بقيادة  والعربي  الدولي  التحالف  ام��ام  العراق 
اخلليجية  ال���دول  قبل  م��ن  وخ��اص��ة  ايضا  والدبلوماسي  ب��ل  والسياسي  امل��ال��ي 
ملنظمة التحرير الفلسطينية، ف�"صعدت" منظمة التحرير الى مؤمتر مدريد عام 
1991 بشكل ملتو ومموه في البداية ثم بشكل مباشر. وكان الثمن الدولي لهذا 
الذي  العامة )الول مرة في تاريخها( بإلغاء قرارها  "الصعود" قرار اجلمعية 
شامير  السحق  ارض��اء  وذل��ك  العنصرية،  اشكال  من  شكال  الصهيونية  اعتبر 
رئيس الوزراء االسرائيلي آنذاك الذي رفض حضور مؤمتر مدريد ما لم تعتذر 

اجلمعية العامة عن ما فعلت.
وف����ي ه����ذه ال����ظ����روف ان��ف��ت��ح ف���ج���أة وس�����را ن��ف��ق اوس���ل���و ال���ت���ي وق��ع��ت 
في1993/9/13 في حديقة البيت االبيض من قبل اسحق رابني ممثال لدولة 
اسرائيل وياسر عرفات ممثال ملنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بعد ان تبادال 
عرفات،  ياسر  من  املبادرة  تكون  ان  على  الصفتني،  بهاتني  االعتراف  رسائل 

ويكون الرد من رابني.
إلى إسحق رابني  الفلسطينية  التحرير   فأرسل ياسر عرفات رئيس منظمة 
في  إسرائيل  دول��ة  بحق  املنظمة  فيه  تعترف  خطابا  أوسلو  اتفاق  توقيع  قبل 
 242 رق��م��ي  األم���ن  مجلس  ق���راري  املنظمة  وتقبل  ج��دي��د،  وأم���ن  ب��س��الم  العيش 
و338. وتلزم املنظمة نفسها بعملية السالم في الشرق األوسط وباحلل السلمي 
ب��األوض��اع  املتعلقة  األساسية  القضايا  ك��ل  أن  وتعلن  اجلانبني،  ب��ني  للصراع 

الدائمة سوف يتم حلها من خالل املفاوضات، وأن املنظمة تدين استخدام اإلرهاب 
وأعمال العنف األخرى، وسوف تأخذ على عاتقها إلزام كل عناصر أفراد منظمة 
االنتهاكات وفرض االنضباط ملنع  التزامهم ومنع  التحرير بذلك من أجل تأكيد 
 242 األمن  مجلس  بقراري  الفلسطيني  القبول  على  وتأسيساً  االنتهاكات.  هذه 
و338، فإن منظمة التحرير تؤكد أن بنود امليثاق الوطني الفلسطيني التي تنكر 
حق إسرائيل في الوجود وبنود امليثاق التي تتناقض مع االلتزامات الواردة في 
هذا اخلطاب، أصبحت اآلن غير ذات موضوع ولم تعد سارية املفعول، وبالتالي 
موافقة  الفلسطيني  الوطني  املجلس  إلى  تقدم  بأن  تتعهد  التحرير  منظمة  فإن 
حدث  )وق��د  الفلسطيني،  بامليثاق  يتعلق  فيما  الضرورية  بالتغييرات  رسمية 
ذلك على هامش اجتماع املجلس الوطني في دورته الواحدة والعشرين في غزة، 
آنذاك وزوجته هيالري، في شهر نيسان من  امريكا  وبحضور كلينتون رئيس 
الرئيس: "رداً  السيد   " فيه:  ق��ال  ب��رد مقتضب  راب��ني  ف��رد اسحق  ع��ام 1996(. 
على خطابكم املؤرخ في 9 سبتمبر )أيلول( 1993، فإنني أحب أن أؤكد لكم، في 
ضوء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية املتضمنة في خطابكم، فإن حكومة 
إسرائيل قررت االعتراف مبنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها املمثل للشعب 
في  السالم  عملية  إطار  في  التحرير  منظمة  مع  مفاوضات  وستبدأ  الفلسطيني، 
الشرق األوسط". ومن اجلدير مالحظته ان ياسر عرفات وقع رسالته باملخلص 
ياسر عرفات، اما رابني فوقعها باسمه وصفته فقط، كما ان ياسر عرفات وجه 
رسالته الى رابني رئيس وزراء اسرائيل، بينما رابني وجه رسالته الى الرئيس 
ياسر عرفات. البعض يرى ان هاتني املالحظتني ال قيمة لهما والبعض اآلخر يرى 

انهما ذاتا داللتني.
ومن املفارقات انه قبل اوسلو كانت قرارات اجلمعية العامة تطالب االطراف 
بالتنسيق  وسياسيا  واجتماعيا  اقتصاديا  الفلسطسنيني  تدعم  ان  الدولية 
حث  من  االم��ر  فتطور  بعدها،  أما  الفلسطينية.  التحرير  منظمة  مع  والتعاون 
يجب  التي  الفلسطينية  للجهات  ذكر  دون  املساعدة  تقدمي  على  االط��راف  هذه 
التعاون معها، اي متجاهلة منظمة التحرير الفلسطينية كما في القرار 69/54 
في 1999/12/6 الذي حث تلك االطراف على تقدمي تلك املساعدات "استجابة 
لالحتياجات امللحة للشعب الفلسطيني وفقا لالولويات التي حتددها السلطة 
تلك  تقدم  ان  على  التحرير  منظمة  مع  للتعاون  العودة  وال��ى  الفلسطينية"، 
املساعدات عن طريق مؤسسات السلطة افلسطينية الرسمية كما في القرار رقم 
56/59 ف��ي2004/12/2 . بل أصبحت الدول املانحة ووكاالت االمم املتحدة 
تفضل التعاون في بعض املجاالت مع اجهزة السلطة الفلسطينية مباشرة في 
بعض املواضيع، مبا فيها االمنية في اطار العملية السلمية اجلارية. والتعاون 
املنظمات غير احلكومية في مواضيع اخرى، وخاصة املجاالت  والتنسيق مع 

االجتماعية، وحتديدا "الدميقراطية" ومتكني املرأة.

للتربية  األعلى  للمجلس  العام  األمني  وكاتب فلسطيني،  باحث  القلقيلي:  الفتاح  * عبد 
والثقافة في م ت ف. 

الرئيس عرفات في البيت األبيض يلقي النظرة األخيرة قبل توقيعه على اتفاقية "واي ريفر" 
)GALLO-GETTY Image(.1998 اخلاصة بتطبيق آلية االنتشار في مدينة اخلليل، 23 تشرين األول
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السلم  على  احل��ف��اظ  ب��ه��دف   1945 ع��ام  ف��ي  امل��ت��ح��دة  األمم  منظمة  تأسست 
واألمن الدوليني، إضافة إلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات 
أو  اللغة  اجلنس،  العرق،  أس��اس  على  متييز  وب��دون  الناس،  جلميع  األساسية 
الدين. وكانت هذه األهداف سامية وعلى أساس رؤية واسعة النطاق. اجلمعية 
في  األعضاء  ال��دول  جميع  من  مكونة  املتحدة  األمم  في  هيئة  أعلى  وهي  العامة 
األمم املتحدة، ولكل دولة عضو صوت متساو بغض النظر عن حجم الدولة. وفي 
ضمنهم  ومن  عضوا،  عشر  أحد  من  البداية  في  األم��ن  مجلس  تشكل  ذل��ك،  مقابل 
والواليات  العظمى  بريطانيا  فرنسا،  روسيا،  )الصني،  دائمني  أعضاء  خمسة 
املتحدة األمريكية(، وبينما ال يتغير األعضاء اخلمسة الدائمون، فقد مت توسيع 
عشرة  أي   ،1965 سنة  في  عضوا  عشر  خمسة  لتصبح  األم��ن  مجلس  عضوية 

أعضاء غير دائمني وخمسة أعضاء دائمني.
 وبينما لكل من اجلمعية العامة ومجلس األمن سلطات قوية، فإن مجلس األمن 
املتحدة )من  فاملادة 25 من ميثاق األمم  املطاف؛  السلطة في نهاية  الذي ميتلك  هو 
ق��رارات  بقبول  املتحدة  األمم  أعضاء  "يتعهد  على:  تنص  "امليثاق"(  فصاعدا  اآلن 
تكون  أن  األمن  مجلس  لقرارات  وميكن  امليثاق"،  هذا  وفق  وتنفيذها  األمن  مجلس 
ملزمة جلميع الدول األعضاء في اجلمعية العامة، حتى أولئك األعضاء املعارضني 
لقرارات املجلس، وقد مت جعل هذه السلطة امللزمة واضحة مبوجب املادة رقم 103 
أعضاء  بها  يرتبط  التي  االل��ت��زام��ات  تعارضت  "إذا  على:  تنص  التي  امليثاق،  من 
األمم املتحدة وفقا ألحكام هذا امليثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة 
بالتزاماتهم املترتبة على هذا امليثاق". ولهذا فإن ملجلس األمن السلطة إللزام الدول 

األعضاء بالتزامات يكون لها األسبقية فوق أية التزامات قانونية أخرى.

اجلمعية العامة لألمم املتحدة:
تتولى اجلمعية العامة السلطة على املوازنات اخلاصة مبحفظتها املالية، فهي 
تنظر وتصادق على موازنة منظمة األمم املتحدة، وحتدد املادة 18)2( من امليثاق 
قائمة املوضوعات التي للجمعية العامة صالحية اتخاذ القرار بشأنها، وتشتمل 
انتخاب  الدوليني،  السلم واألمن  القائمة على: توصيات بشأن احلفاظ على  هذه 
االقتصادي  املجلس  أع��ض��اء  انتخاب  األم���ن،  مجلس  ف��ي  الدائمني  غير  األع��ض��اء 
واالجتماعي لألمم املتحدة، قبول األعضاء اجلدد في األمم املتحدة، تعليق حقوق 
وامتيازات العضوية، طرد األعضاء من األمم املتحدة، واتخاذ القرارات اخلاصة 
باملوازنات. واتخاذ القرارات بشأن موضوعات معينة ضمن هذه القائمة، ينبغي 
أن يتم مبوافقة أغلبية ثلثي أصوات أعضاء اجلمعية العامة )أغلبية الثلثني هي 
128 صوتا في الوقت احلالي(. وبحسب املادة 18)3( من امليثاق فأن القرارات في 
موضوعات أخرى "مبا فيها حتديد فئات إضافية من املسائل التي تتطلب موافقة 
واملصوتني.  احلاضرين  األعضاء  بأغلبية  تتم  أن  يجب  األعضاء"  ثلثي  أغلبية 
وهكذا، يجوز للجمعية العامة أن تقرر لذاتها أي املوضوعات يجب أن يتخذ القرار 
وأيها  األعضاء،  ثلثي  مبوافقة  أي  عظمى"،   – "أغلبية  على  باحلصول  بشأنها 

ميكن اتخاذ القرار بشأنها مبوافقة األغلبية البسيطة )النصف + 1(.
ومع ذلك، يتوجب على اجلمعية العامة أن تبتعد بشكل واضح عن معاجلة 
أية مواضيع هي قيد النظر أو املعاجلة في مجلس األمن؛ حيث تنص املادة 12 من 
امليثاق على أنه: "عندما يباشر مجلس األمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف 
التي رسمت في امليثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا 
وضعوا  الذين  أراد  فقد  األم��ن".  مجلس  منها  ذلك  طلب  إذا  إال  املوقف  أو  النزاع 
اجلهود  بذلهما  أث��ن��اء  الهيئتني  ب��ني  ت��ض��ارب  أي  ح��دوث  جتنب  ذل��ك  م��ن  امليثاق 
األمن  ملجلس  امليثاق  منح  وبذلك  الدوليني،  واألم��ن  السلم  على  للحفاظ  الرامية 

األسبقية والسلطة العليا في هذا املجال.

مجلس األمن:
يختلف التصويت في مجلس األمن اعتمادا على ما إذا كانت املسألة املنظورة 
املسائل  ف��ي  أن��ه  على    2/27 امل���ادة  تفيد  حيث  "م��وض��وع��ي��ة"؛  أم  "إج��رائ��ي��ة" 
"اإلجرائية" تؤخذ القرارات مبوافقة تسعة من أعضاء مجلس األمن، وباملقابل، 
تؤخذ  "املوضوعية"  باملسائل  املتعلقة  ال��ق��رارات  أن  على   3/27 امل���ادة  تقرر 
مبوافقة تسعة من أعضاء املجلس "من بينها أصوات األعضاء الدائمني"، وهذا 
قرار  اتخاذ  منع  يعني  الفيتو  حق  فإن  ولهذا  الشهير.  ]الفيتو[  النقض  حق  هو 
الدائمني، ولكنه ال يستطيع  األعضاء  إال مبوافقة جميع  املوضوعية  املسائل  في 
عن  االمتناع  فإن  عملية،  ناحية  ومن  "اإلجرائية،  املسائل  في  ق��رار  اتخاذ  منع 

التصويت من جانب إحدى الدول دائمة العضوية ال يعتبر "فيتو".
األمم  ميثاق  فصول  م��ن  رئيسني  فصلني  ف��ي  واردة  األم��ن  مجلس  سلطات 
السلمية"،  بالطرق  النزاعات  "تسوية  بعنوان  السادس،  الفصل  في  املتحدة: 
انتهاكات  ال��س��الم،  ت��ه��دي��دات  ع��ن��وان "ال��ت��دخ��ل ض��د  السابع حت��ت  الفصل  وف��ي 
الفصل  من  األولى  املادة  وهي   ،1/33 املادة  في  ورد  العدوان".  وأعمال  السالم 
السادس؛ بأن على املجلس ان يشجع  "أط��راف أي نزاع من شأن استمراره أن 

قرارات األمم املتحدة: دور كل من اجلمعية العامة ومجلس األمن
بقلم: غيل بولينغ*

يعرض حفظ السلم واألمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق 
املفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن 
يلجأوا إلى الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي 
يقع عليها اختيارها". إن اخليارات املتاحة أمام مجلس األمن، على النحو املبني 
في الفصل السادس، تتركز بصورة واسعة على وضع توصيات للعمل، ولكن 
مدى إنفاذ مثل هذه التوصيات هي مسألة خاضعة للنقاش، وبعبارة أخرى، فيما 
إذا ما كانت تعتبر "ملزمة" للدول أم ال. وبينما يبدو أن هناك حجة قوية بأن 
ق��رارات مجلس األمن ملزمة للدول األعضاء، ولكن  امل��ادة رقم 25 جتعل جميع 
تظل احلقيقة املاثلة هي أن جميع اإلجراءات املتخذة وفقا للفصل السادس تفتقر 
من  وبالتالي،  السابع.  الفصل  مبوجب  األمن  ملجلس  املتاحة  التنفيذ  آليات  إلى 
جتاهل  أحيانا،  بذلك  تقوم  وه��ي  األع��ض��اء،  ال��دول  تستطيع  العملية،  الناحية 

قرارات مجلس األمن املتخذة مبوجب الفصل السادس من امليثاق.
أما الفصل السابع، من الناحية األخرى، فهو يتضمن أحكاما تتعلق بآليات 
إنفاذ قراراته. فبموجب املادة 39 وألجل اتخاذ إجراءات مبوجب الفصل السابع، 
فإن املجلس يقرر "ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخالل به أو كان ما وقع عمال 
اللجوء  التي ال تقتضي  التدابير اخلاصة  املادة 41  العدوان". وتبني  أعمال  من 
للقوة العسكرية التي ميكن استخدامها لتطبيق قرارات مجلس األمن. وتشتمل 
هذه التدابير على: "وقف الصالت االقتصادية واملواصالت احلديدية والبحرية 
واجل��وي��ة وال��ب��ري��دي��ة وال��ب��رق��ي��ة والالسلكية وغ��ي��ره��ا م��ن وس��ائ��ل امل��واص��الت 
التدابير   42 امل��ادة  وحتدد  الدبلوماسية".  العالقات  وقطع  كليا  أو  جزئيا  وقفا 
القوات  بطريق  يتخذ  للمجلس"أن  يجوز  يحيث  اتخاذها  ميكن  التي  اإلكراهية 
الدوليني  واألم��ن  السلم  حلفظ  يلزم  ما  األعمال  من  والبرية  والبحرية  اجلوية 
واحلصار  املظاهرات  األعمال  هذه  تتناول  أن  ويجوز  نصابها.  إلى  إلعادته  أو 
والعمليات األخرى بطريق القوات اجلوية أو البحرية أو البرية التابعة ألعضاء 
"األمم املتحدة". وتتناول املادة 47 تشكيل جلنة أركان عسكرية، هدفها تقدمي 
املشورة ومساعدة مجلس األمن في املسائل العسكرية. وطاملا كانت هذه اللجنة 
عملية  من  كجزء  وذلك  لتنشيطها،  مقترحات  قدمت  فقد  كبير،  حد  إلى  "نائمة" 
ال��دول األعضاء "يجب"  أن  املادتان 48 و49 على  املتحدة. وتفيد  األمم  إصالح 
أن تشارك في املسئولية عن تنفيذ قرارات مجلس األمن املتخذة مبوجب الفصل 
تقدمي  على  املتحدة"  "األمم  أعضاء  "يتضافر  على:   49 امل��ادة  وتنص  السابع. 

املعونة املتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس األمن". 

قرار مجلس األمن رقم 242:
أصدر مجلس األمن القرار رقم 242 في أعقاب حرب عام 1967 بتاريخ 22 
تشرين ثاني من نفس العام، ومت تبنيه باإلجماع. وبينما ال يشير القرار إلى أي 
فصل يستند، ميكن االفتراض أنه من القرارات التي تستند إلى الفصل السادس 
من ميثاق األمم املتحدة، وذلك نظرا لطبيعته األقرب إلى التوصية؛ حيث يدعو 
القرار إلى انسحاب إسرائيلي من أراض احتلت في النزاع األخير، كما يدعو إلى 
العيش بسالم وضمن  املنطقة في  إنهاء ح��االت احل��رب وإل��ى حق كل دول��ة في 

ملشكلة  عادلة  تسوية  "حتقيق  إل��ى  دع��ا  أن��ه  واأله��م  بها،  ومعترف  آمنة  ح��دود 
النقد باعتباره ملتبسا  القرار 242 بشكل متواصل إلى  الالجئني". وقد تعرض 
دعم  جتنيد  في  ساعد  الغموض  ه��ذا  أن  القرار  عن  املدافعون  ويؤكد  وغامضا. 
للحصول على إجماع عليه، مما جعل متريره ممكنا، فيما يحاجج املنتقدون بأن 
لغة القرار "انسحاب القوات املسلحة اإلسرائيلية من أراض احتلت في الصراع 
األخير" كانت غامضة للغاية، ولم توضح إذا ما كان االنسحاب يشمل "جميع 

األراضي احملتلة" مبا فيها القدس الشرقية أم ال.

قرار مجلس األمن رقم 452:
القرار رقم 452 في 20 متوز 1979، ومت تبني  اعتمد مجلس األمن الدولي 
املتحدة  الواليات  القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع صوت واحد هو صوت  هذا 
أساس  على  "التوقف،  إلى  إسرائيل  وشعب  حكومة  القرار  ويدعو  األمريكية. 
احملتلة  العربية  األراض��ي  في  املستوطنات  وتخطيط  وتشييد  إقامة  عن  فوري، 

منذ عام 1967، مبا فيها القدس".

استخدام حق النقض "الفيتو":
يشير أحد التقارير حول عدد مرات استخدام حق النقض "الفيتو" منذ تأسيس 
التالية: الصني 6 م��رات؛ فرنسا 18؛ روسيا 123  إلى األرق��ام  منظمة األمم املتحدة 
احلرب  أوج  في  وبالتحديد  املتحدة،  لألمم  األول��ى  العشرة  السنوات  في  )معظمها 
الباردة(؛ بريطانيا 32؛ والواليات املتحدة 82 مرة. ومنذ عام 1984 مت رصد األرقام 
التالية: الصني 3 مرات؛ فرنسا 3؛ روسيا 4؛ بريطانيا 10؛ والواليات املتحدة 43. 
والحظ أحد الدارسني بأن الواليات املتحدة استخدمت الفيتو 32 مرة منذ عام 1982 
أكثر من مجموع عدد  األمن تنتقد إسرائيل، وهو رقم  ق��رارات ملجلس  ضد مشاريع 

مرات استخدام الفيتو من قبل جميع األعضاء اآلخرين في مجلس األمن.

االعتراف بدولة فلسطني إستراتيجية أم مناورة:
فلسطني  بدولة  األخير  االعتراف  فإن  السالم،  لعملية  احلالي  امل��أزق  ضوء  في 
من جانب كل من البرازيل، األرجنتني وأورغ��واي هو إشارة ايجابية. وكما أشرنا 
فإن قبول األعضاء اجلدد في األمم املتحدة منوط باجلمعية العامة بشكل صريح، 
وللحصول على العضوية في األمم املتحدة مطلوب أغلبية ثلثي أعضاء اجلمعية 
العامة، التي تعني حاليا احلصول على 128 صوتا، وبينما تبدو عملية جمع 125 
صوتا آخر هي معركة شاقة، ولكنها على األقل واحدة من الطرق املتاحة للتحايل 
على الفيتو األمريكي في مجلس األمن. وميكن الثناء على القيادة الفلسطينية التي 
تنظر في هذا الطريق للحصول على االعتراف بدولة فلسطني، إذا كان هذا املسعى 
ضمن إستراتيجية تهدف إلى اخلروج من دائرة املفاوضات العدمية، باجتاه إحقاق 

كل احلقوق الفلسطينية بقوة اإلجراءات األخرى املتاحة دوليا رغم صعوبتها.
  

مدينة  في  وتقيم  األمريكية،  احملاماة  شهادة  على  كاتبة حقوقية حاصلة  بولينغ:   غيل   *

سولت ليك، أوتا - الواليات املتحدة.

حفل توقيع الدول على ميثاق األمم املتحدة، مؤمتر سان فرانسسكو، 25 نيسان-26حزيران 1945 )أرشيف األمم املتحدة(
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وُقبلت عضويتها في هيئة األمم املتحدة، بالرغم من تنكرها 
لقرار التقسيم )181( وقرار )194(. 

الشرعية  جت��اه  إسرائيل  مواقف  في  املتأنية  بالقراءة 
الدولية في هذه الفترة، ميكننا القول إنها تتسم باملراوغة، 
هدف  وإسقاط  أهدافها  يخدم  مبا  واالنتقائية  والتسويف، 
مجاراتها  إظهار  خ��الل   من  معها  والتكيف  اآلخ��ر،  الطرف 
مع التزامها بعدم التطبيق. ميكن تفسير هذا األمر، برغبتها 
ف��ي إجن����از اع���ت���راف ال��ع��ال��م ب��ه��ا م��ن ن��اح��ي��ة، وب��ش��ع��وره��ا 
ق��درت��ه��ا على  أم���ا  ث��ان��ي��ة.  ن��اح��ي��ة  م��ن  ال���وج���ودي  بالتهديد 
التنكر لتطبيق القرارات فيعود أوالً للموقف السلبي عموماً 
الصلة  ذات  القرارات  أن  إلدراكها  وثانياً  العربي،  للجانب 
ليست ملزمة. فمثالً، فقد بنت إسرائيل موقفها جتاه عودة 
األول  التالية:  الثالثة  االع��ت��ب��ارات  أس��اس  على  الالجئني 
يعني  ال��ع��ودة  بحق  اعترافها  أن  زع��م  على  يقوم  مبدئي، 

اإلقرار مبسؤوليتها عن التسبب باملشكلة، وبالتالي حتمل 
تبعاتها، وإسرائيل ال تعتبر نفسها مسؤولة عن حرب عام 
1948. الثاني عملي، يقوم أيضاً على إدعاء بانعدام إمكانية 
أن يؤدي  منازلهم وأراضيهم من دون  إلى  الالجئني  إع��ادة 
اإلسرائيلي.  واملجتمع  الشعب  نسيج  تقويض  إل��ى  ذل��ك 
ديارهم  من  ف��روا  الالجئني  ب��أن  زعمها  األخ��ي��ر،  واالعتبار 
هذا  لتفنيد  ويكفي،  العربية.  اجليوش  من  أوامر  على  بناء 
من  ب��رن��ادوت  الكونت  تقرير  في  ج��اء  مبا  نّذكر  أن  ال��زع��م، 
لم يغادروا ديارهم ويهجروا ممتلكاتهم  أن عرب فلسطني 
طوعاً أو اختيارا، بل نتيجة ألعمال العنف واإلرهاب التي 
قامت بها السلطات اإلسرائيلية ضد العرب اآلمنني. وهكذا، 
السابقة،  االعتبارات  لذات  الفترة،  هذه  في  إسرائيل  أبدت 
ظهر  وق��د  القضية.  ه��ذه  م��ع  التعامل  ف��ي  م��راوغ��ة  م��رون��ة 
ذلك من خالل إعالن بن غوريون، أنه إذا مورست ضغوط 

احلقـــــوق الـوطنيــة والشــــرعيـــة الدوليــــة

إسرائيل  موقف  مراجعة  إلى  تدعو  أسباب  أربعة  ثمة 
االع��ت��راف بيهودية  ال��دول��ي��ة: ش��رط  الشرعية  ق���رارات  م��ن 
قبل  م��ن  النهائي  للحل  صيغة  ط��رح  احتمالية  إس��رائ��ي��ل، 
املتحدة  األمم  إل��ى  ال��ص��راع  ملف  إع���ادة  األمريكية،  اإلدارة 
على  التعرف  ذلك،  كل  وقبل  الفلسطينية.  السلطة  قبل  من 
السلوك اإلسرائيلي النمطي جتاه قرارات الشرعية الدولية.  
واستخالص  إسرائيل  موقف  حتليل  إلى  الولوج  وقبل 
حري  الدولية،  القرارات  جتاه  لسلوكها  الرئيسية  املعالم 
بها  ونقصد  الدولية،  الشرعية  مفهوم  على  نعرج  أن  بنا 
هنا: مقاصد هيئة األمم املستمدة من مبادئ وقواعد القانون 
والتوصيات  القرارات  كل  إلى  باإلضافة  املعاصر،  الدولي 
ذات العالقة باملسألة الفلسطينية املتفقة، من حيث الشكل 

واملوضوع، مع أحكام ميثاق املنظمة الدولية. 
العشرين مشروع  القرن   بادئ ذي بدء، لم يولد طيلة 
سياسي ناجح في حتقيق نفسه على أرض الواقع، وبلوغ 
أهدافه إال املشروع الصهيوني. وكان أحد أدوات هذا النجاح 
هو التعامل مع الشرعية الدولية من خالل فعالية سياسية 
واملثابرة  التكيف  على  القدرة  عن  فضالً  وعقالنية،  منظمة 

مبا يخدم جناح هذا املشروع. 
األدوات  أح����د  ال���دول���ي���ة  ال��ش��رع��ي��ة  ق�������رارات  ت��ع��ت��ب��ر 
ورغم  اإلسرائيلي،  العربي-  ال��ص��راع  حلل  الدبلوماسية 
ذلك فقد أسقطت مسيرة التسوية مرجعية العديد من هذه 
إلم���الءات  وبالتالي  ال��ق��وى،  ل��ت��وازن  فخضعت  ال���ق���رارات، 
إسرائيلية واشتراطاتها املستمرة. وال غرو في ذلك، فطاملا 
تسميته  ميكن  ما  إلى  الدولية  الشرعية  من  االنتقال  جرى 
ب��ال��ش��رع��ي��ة ال��ت��ف��اوض��ي��ة، وف���ي ظ��ل غ��ي��اب م��ب��دأي ال��ع��دل 
واإلنصاف، فضالً عن اختالل موازين القوة، فما الذي مينع 
إسرائيل، ليس فقط من االستمرار في التنصل من التزاماتها 
واإلفالت من العقاب، وإمنا من فرض شروط جديدة وحتى 

صيغة إسرائيلية للحل النهائي؟!
وهكذا، ال ميكن فهم املواقف اإلسرائيلية املختلفة جتاه 
الدولة  هذه  كنه  أدركنا  إذا  إال  وقراراتها  الدولية  الشرعية 
وطبيعتها؛ أوالً بوصفها دولة خارج القانون، فممارساتها 
بوصفها  وثانياً،  االستعمارية،  ال��دول  مصاف  في  جتعلها 
بوصفها  وأخ��ي��راً،  العنصري،  الفصل  نظام  مت��ارس  دول��ة 
دولة ذات سجل إجرامي. وقد عبرت قيادات إسرائيلية بشكل 
صريح عن هذه العدوانية. فمثال صرح ديفيد بن غوريون 
يوماً "إن صراعنا مع الفلسطينيني واضح البساطة، نحن 
وهم نتنازع على نفس قطعة األرض، والفرق بيننا وبينهم 
أننا سنكسب إما باحلرب وإما بالسياسة وإما باخلديعة". 
وبعبارة مقتضبة عبرت تسيفي ليفني عن ردة فعلها على 
قرار مجلس األمن رقم )1860( الصادر يوم 2009/1/9، 
اعتباراتها  مبوجب  فقط  وتعمل  عملت  "إسرائيل  بقولها 

األمنية وحقها في الدفاع عن النفس". 
حكمت  أساسية  عوامل  ثالثة  إن  القول  ميكن  باإلجمال 

املوقف اإلسرائيلي من الشرعية الدولية:
 1. اعتبارات أيديولوجية مستمدة من مرتكزات "حلمها 

الصهيوني"،
 2.  ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ن��ك��ر وال��ت��ن��ص��ل م��ع اإلف����الت من 
"العقاب" باالستناد إلى دعم الدول الغربية عموماً، ودعم 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة خ��ص��وص��اً، فضال ع��ن غ��م��وض ق���رارات 

الشرعية الدولية،
 3.  رهانها على ضعف اجلانب العربي والفلسطيني في 

التعاطي اإليجابي مع الشرعية الدولية.
إسرائيل  مواقف  نستعرض  س��وف  السياق،  ه��ذا  وف��ي 
من قرارات الشرعية الدولية وتوصياتها األساسية بشكل 

مكثف، عبر ثالث مراحل:    

املرحلة األولى: 1967-1947
متيزت هذه املرحلة بأنها مرحلة تأسيسية في الصراع، 
شهدت ثالث حروب في ظل مناخ دولي شديد االستقطاب. 
حظيت إسرائيل باعتراف العديد من دول العالم بها كدولة، 

إســرائيـل وقــرارات الشــــــــرعيـــة الدوليــــة )عـرض حتليـلي(
بقلم: تيسير محيسن*

مقتبسات من قرار اجلمعية العامة 181، )الدورة 2، 29 نوفمبر 1947(

إن اجلمعية العامة...
تعتبر أن من شأن الوضع احلالي في فلسطني إيقاع الضرر باملصلحة العامة والعالقات الودية بني األمم.

تأخذ علما بتصريح سلطة االنتداب بأنها تسعى إلمتام جالئها عن فلسطني في 1 أغسطس/ آب 1948.
اآلخ��ري��ن،  امل��ت��ح��دة  األمم  أع��ض��اء  وجميع  فلسطني،  على  املنتدبة  السلطة  بصفتها  امل��ت��ح��دة  اململكة  ت��وص��ي 
وتنفيذه أدن��اه  املرسوم  االقتصادي  واالحت��اد  التقسيم  مشروع  بتبني  املستقلة،  فلسطني  بحكومة  يتعلق   فيما 

وتطلب:
أن يتخذ مجلس األمن اإلجراءات الضرورية، كما هي مبينة في اخلطة، من أجل تنفيذها... أ.  

خطة التقسيم مع االحتاد االقتصادي
اجلزء األول: دستور فلسطني وحكومتها املستقلة

إنهاء االنتداب: التقسيم واالستقالل )أ(  
ينتهي االنتداب على فلسطني في أقرب وقت ممكن، على أال يتأخر في أي حال عن 1 أغسطس/ آب 1948.  .1

يجب أن جتلو القوات املسلحة التابعة للسلطة املنتدبة عن فلسطني بالتدريج، ويتم االنسحاب في أقرب وقت   .2
ممكن على أال يتأخر في أي حال عن 1 أغسطس/ آب 1948...

تنشأ في فلسطني الدولتان املستقلتان العربية واليهودية، واحلكم الدولي اخلاص مبدينة القدس املبني في   .3
اجلزء الثالث من هذه اخلطة،... 

العربية  الدولتني  استقالل  العامة توصيتها بشأن مسألة فلسطني وتوطيد  تبني اجلمعية  الفترة بني  تكون   .4
واليهودية، فترة انتقالية...

اجلزء الثالث: مدينة القدس
أ- نظام خاص

يجعل ملدينة القدس كيان منفصل )Corpus Sepratum( خاضع لنظام دولي خاص، وتتولى األمم املتحدة 
إدارتها، ويعني مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة اإلدارية نيابة عن األمم املتحدة...

املصدر: قرارات األمم املتحدة بشأن فلسطني والصراع العربي اإلسرائيلي، املجلد األول، 1947-1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
نقاًل عن احملاضر الرسمية للجمعية العامة، الدورة 2، امللحق رقم 11، املجلد األول إلى الرابع.

محدود  ع��دد  بعودة  ستسمح  فإنها  إسرائيل،  على  دولية 
فقط من سكان املدن احلرفيني. كما وافقت إسرائيل بشروط 
على دفع تعويضات لالجئني الفلسطينيني بحيث ال يكون 
دفع التعويض فردياً، بل على أساس إجمالي، وذلك بدفع 
أن  على  املضيفة،  ال���دول  ف��ي  ال��الج��ئ��ني  لتوطني  تعويض 

يتوفر املبلغ من املجتمع الدولي وبإشراف منظمة دولية. 
وب����اإلش����ارة إل���ى ق����رار ال��ت��ق��س��ي��م، مي��ك��ن ال���ق���ول، رغ��م 
ال��ت��ي ش��اب��ت ص���دوره  وال��ق��ان��ون��ي��ة  السياسية  امل��الب��س��ات 
والذي يحول فعلياً دون ممارسة الشعب الفلسطيني حلقه 
في السيادة على أراضيه، إال أن إسرائيل لم تنفذ هذا القرار. 
تعتبر  إسرائيل  "أن  غ��وري��ون  ب��ن  أعلن  ذل��ك،  غضون  ف��ي 
قرار التقسيم قراراً غير مشروع وغير موجود"، ليس هذا 
املساحة  أراضي خارج  فحسب، بل استولت إسرائيل على 

اجلغرافية املخصصة لها. 
في  عضواً  قبولها  بشروط  إسرائيل  ت��ِف  لم  وعموماً، 
بإعادة  تلتزم  ول��م  التقسيم،  ق��رار  تنفذ  ل��م  املتحدة:  األمم 
القدس،  ملدينة  القانوني  الوضع  حتترم  لم  كما  الالجئني، 
ولم تدلل على احترامها ميثاق األمم املتحدة. باإلضافة إلى 
أنها اتبعت مختلف أساليب اإلغراء والضغط واخلداع، مما 
واملماطلة  التسويف  على  وقدرتها  نواياها  حقيقة  يعكس 
وع��دم االل��ت��زام. ورغ��م ك��ل ذل��ك مت قبولها عضوا ف��ي األمم 

املتحدة.

املرحلة الثانية: 1991-1967:
ب��ال��رغ��م م��ن ان��ت��ص��اره��ا ف��ي ح���رب ح���زي���ران، وتوقيع 
اتفاقية سالم مع مصر، عانت إسرائيل طوال هذه الفترة من 
أطراف  قبل  إدان��ة لسلوكها من  عزلة دولية واضحة، ومن 
متزايدة في املجتمع الدولي، وعلى رأسها اجلمعية العامة. 
كانت املوجة األولى من تكثيف التعامل الدولي مع القضية 
وال��ت��ي شهدت  ب��ني 1968و1982  م��ا  امل��م��ت��دة  ه��ي ال��ف��ت��رة 

صدور أهم القرارات الدولية ذات الصلة. 
للشعب  ال��س��ي��اس��ي��ة  ل��ل��ح��ق��وق   )242( ق����رار  ي��ش��ي��ر  ال 
الفلسطيني، ويعطي إسرائيل احلق في العيش بسالم وأمن، 
ومع ذلك ماطلت إسرائيل ولم تطبق القرار، وأعطت تأويالً 
مغايراً لنصه. كما اتسم موقفها جتاه قرارات اجلمعية العامة 
بالتجاهل والالمباالة. فلم تنسحب من األراضي الفلسطينية 
احملتلة عام 1967، وزعمت أنها بتوقيعها اتفاقية سالم مع 
مصر، والحقاً مع األردن قد أوفت بالتزاماتها. فضال عن ذلك 
فقد ضمت القدس، وراحت تبني املستوطنات وتخلق وقائع 
باإلرهاب  الفلسطينيني  كفاح  ووسمت  األرض.  على  جديدة 
بخصوص  الرابعة  جنيف  التفاقية  وتنكرت  والتخريب، 
حماية حقوق املدنيني. وحالت دون حتويل توصيات اللجنة 
املكلفة بإعداد برنامج لتمكني الشعب الفلسطيني من ممارسة 
أرب��ع سنوات  ق��رار ط��وال  إلى  للتصرف  القابلة  حقوقه غير 
التشويش  بعض  إح���داث  ف��ي  وجن��ح��ت   .)1980-1976(
على مضامني القرارات وإعطاء تأويالت وتفسيرات مختلفة 
عشية انعقاد مؤمتر مدريد، وسجلت بداية جناح في حتييد 

املنظمة الدولية ومرجعياتها. 
نفسها  إس��رائ��ي��ل  وج���دت   ،1967 ح��زي��ران  ح��رب  بعد 
ميثل  م��ا  وه��و  ال��الج��ئ��ني،  م��ن  اآلالف  م��ئ��ات  على  مسيطرة 
فتصورت  اإلستراتيجي،  باملنظور  دميوغرافية  مشكلة 
وبخاصة  الالجئني،  لقضية  حلول  لفرض  فرصة  لديها  أن 
امل��ت��واج��دي��ن ف��ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وق��ط��اع غ���زة. اشتملت 
م��ح��اوالت��ه��ا، ف��ي ظ��ل إص��راره��ا على رف��ض االن��ص��ي��اع لكل 
التوصيات الصادرة عن اجلمعية العامة بخصوص قضية 
املخيمات  الالجئني ونازحي عام 1967 على: نقل وتفريغ 
من  ع��دد  وتشجيع  غ��زة،  قطاع  في  وبخاصة  الفلسطينية 
تأهيل  وإع����ادة  ال��غ��رب��ي��ة،  الضفة  إل��ى  لالنتقال  ال��الج��ئ��ني 
الالجئني بتوفير مساكن لهم مجاورة للمخيمات، أو تطوير 
املدن  في  املخيمات  دمج  أو  م��دن،  إلى  وحتويلها  املخيمات 
مشكلة  اإلسرائيلية  امل��ش��اري��ع  عاجلت  ودائ��م��اً  امل��ج��اورة. 

يتبع

)Bettman-CORBIS( 1948 جنود بريطانيون يغادرون فلسطني، ميناء حيفا، 22 آذار
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قرار مجلس األمن رقم  242 )17 حزيران 1967(
 

 * إن مجلس األمن، 
إذ يعرب عن قلقه املستمر بشأن الوضع اخلطر في الشرق االوسط، 

وإذ يؤكد عدم جواز االستيالء على االراضي باحلرب، واحلاجة الى العمل من أجل سالم دائم وعادل تستطيع 
كل دولة في املنطقة أن تعيش فيه بأمان، 

وإذ يؤكد ايضا أن جميع الدول االعضاء بقبولها ميثاق االمم املتحدة، قد التزمت بالعمل وفقا للمادة 2 من امليثاق، 
كال  نطبيق  ويستوجب  االوس��ط  الشرق  في  ودائ��م  ع��ادل  سالم  إقامة  يتطلب  امليثاق  مبادئ  تطبيق  أن  يؤكد   .1

املبدأين التاليني: 
انسحاب القوات املسلحة االسرائيلية من أراض احتلتها في النزاع األخير،  أ . 

انهاء جميع ادعاءات أو حاالت احلرب، واحترام واعتراف بسيادة ووحدة اراضي كل دولة في املنطقة،  ب. 
واستقاللها السياسي وحقها في العيش بسالم ضمن حدود آمنة ومعترف بها، حرة من التهديد بالقوة أو 

استعمالها. 
يؤكد ايضا احلاجة الى:    .2

ضمان حرية املالحة في املمرات املائية الدولية في املنطقة،  أ . 
حتقيق تسوية عادلة ملشكلة الالجئني،  ب . 

إقامة  بينها  إج��راءات من  املنطقة عن طريق  دول��ة في  لكل  السياسي  االراض��ي واالستقالل  ضمان حرمة  ج. 
مناطق مجردة من السالح. 

املعنية  بالدول  يجري اتصاالت  كي  االوس��ط  الشرق  الى  ليتوجه  خاص  ممثل  تعيني  العام  االم��ني  من  يطلب    .3
القرار  اتفاق، ومساعدة اجلهود لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفقا ألحكام هذا  ايجاد  ويستمر فيها بغية 

ومبادئه. 
يطلب من االمني العام أن يرفع تقريرا الى مجلس األمن بشأن تقدم جهود املمثل اخلاص في أقرب وقت ممكن.    .4 

طلب وقف اطالق النار والدعوة الى تنفيذ القرار رقم 242 بجميع اجزائه.

إن مجلس االمن،
جميع  وانهاء  كاملة،  النار بصورة  اط��الق  وقف  الى  حاليا  الدائر  القتال  في  املشتركة  االط��راف  جميع  يدعو    .1
االعمال العسكرية فورا في مدة ال تتجاوز 12 ساعة من حلظة اتخاذ هذا القرار وفي املواقع التي حتتلها اآلن. 

يدعو جميع االطراف املعنية الى البدء فورا بعد وقف اطالق النار، بتنفيذ قرار مجلس االمن رقم 242 )1967(   .2
بجميع اجزائه. 

يقرر ان تبدأ فور وقف اطالق النار وخالله، مفاوضات بني االطراف املعنية حتت االشراف املالئم بهدف اقامة    .3
سالم عادل ودائم في الشرق االوسط.

للمشكلة  معاجلتها  من  كجزء  وغ��زة  الضفة  في  الالجئني 
األمنية، ومن منظور ال أخالقي فليس هّمها معاناة الناس؛ 

بل ما يخدم مشروعها. 

املرحلة الثالثة: 2010-1991
والدولي،  اإلقليمي  الوضع  شهدها  التي  التحوالت  مع 
عملت إسرائيل مدعومة من قبل الواليات املتحدة األمريكية 
صدر  وم��ا  ال��دول��ي املنهار،  النظام  شرعية  أن  أس��اس  على 
عنها م��ن ق����رارات وت��وص��ي��ات وم��ف��اه��ي��م، ل��م ت��ع��د صاحله 
كشرعية للنظام الدولي اجلديد. فسعت جاهدة داخل أروقة 
السابقة  الدولية  الشرعية  ق��رارات  إللغاء  الدولي  النظام 
فقد  القانونية. وبالفعل،  أو إضعاف قيمتها  حول فلسطني 
متكنت بدعم من أميركا، وبتواطؤ أطراف أخرى من إسقاط 

قرار مساواة الصهيونية بالتمييز العنصري عام 1991.
وفي ضوء ذلك، جنحت إسرائيل في تكريس مرجعيات 
االنخراط  عن  املتحدة  األمم  حتييد  وفي  للتسوية،  جديدة 
تنكرها  بينما واص��ل��ت  ال���ص���راع،  ف��ي ج��ه��ود ح��ل  ال��ف��اع��ل 
مجلس  )ق��رار  وجديدها  قدميها  عنها،  ال��ص��ادرة  للقرارات 
القاضي بقيام دولة فلسطينية(، هذا في  األمن رقم 1397 
الذي تواصلت وبوتائر سريعة ومحمومة عمليات  الوقت 
ال��ض��م وامل���ص���ادرة وال��ت��ه��وي��د واحل��ص��ار وان��ت��ه��اك حقوق 
ط��وال  امل��ف��اوض��ات  اس��ت��م��رار  وم��ع  األخ����رى.  الفلسطينيني 

عقدين لم تكن النتيجة سوى:
تفريغ قرار 242 وقرار 338 من مضمونهما، فاعتراف    .1 
الفلسطينيني بهما لم يقابله اعترافا إسرائيليا واضحا 
 ،1967 عام  احملتلة  األراض��ي  من  الشامل  باالنسحاب 
وال اعتراف بحق الفلسطينيني في إقامة دولة مستقلة،
ب��رع��اي��ة  واس��ت��ب��دال��ه��ا  امل��ت��ح��دة،  األمم  دور  اس��ت��ب��ع��اد    .2 

أمريكية غير نزيهة وغير حيادية.
ت��ك��ري��س أس��ل��وب ال��ت��ف��اوض ال��ث��ن��ائ��ي امل��ب��اش��ر، وإص����رار    .3 
إسرائيل على تفسيرها اخلاص لقرارات الشرعية الدولية. 
الرافض  موقفها  في  إسرائيل  استمرت  ذل��ك،  ومب��وازاة 
لعودة الالجئني، وجنحت في سياق املفاوضات أن تنتزع، 
بصورة أو بأخرى، مواقف فلسطينية وعربية تختلف عما 
قادة  أم��ا   .194 بقرار  احلاسم  التمسك  من  األم��ر  عليه  ك��ان 
فبقيت  احل��رب،  جنراالت  وم��ن  السالم  دع��اة  من  إسرائيل، 
الالجئني  ع��ودة  ق��رار  أن  رأى  بيلني  يوسي  ثابتة.  مواقفهم 
أكثر  ك��ان  شامير  إسحق  فقط.  ال��رم��زي��ة  الناحية  م��ن  مهم 
وضوحاً حني قال "إن تعبير حق العودة فارغ املضمون وال 
معنى له ولن يحدث ذلك أبداً بأي طريقة أو صورة أو شكل. 
إسرائيل".  أراض��ي  إلى  العودة  هناك فقط حق يهودي في 
وفي أكتوبر 1994 نشرت احلكومة اإلسرائيلية وثيقة عن 
على  الوثيقة  ش��ددت  منها،  موقفها  توجز  الالجئني  مسألة 
ملك  العودة  حق  ف��إن  نفسها،  الدولية  للوثائق  "وفقاً  أن��ه 
للمواطنني، أو على األقل ملك للمقيمني إقامة دائمة بالدولة. 
مقيمني  أو  مواطنني  قط  الفلسطينيون  الالجئون  يكن  ولم 
إقامة دائمة بإسرائيل، فقد هربوا إما قبل إنشاء الدولة سنة 
1947 أو في عام 1967". وعبر ايهود باراك في مفاوضات 
كامب ديفيد 2000 عن عدم ممانعته في عودة الالجئني إلى 
مناطق السلطة الفلسطينية مع التزام إسرائيلي باستيعاب 
ليس  ول��ك��ن  إس��رائ��ي��ل،  ف��ي  الفلسطينيني  م��ن  آالف  بضعة 

بالضرورة في األماكن التي أبعدوا منها عام 1948. 
بالرغم من ضم القدس، ظل استخدام القوة غير الشرعية 
اإلج���راءات  تواصلت  األث��ن��اء  ف��ي  فيها.  إسرائيل  وج��ود  أداة 
باألحزمة  تطويقها  خ��الل  م��ن  لتهويدها  والعملية  امل��ادي��ة 
األراض���ي، وسحب  امل��ن��ازل، وم��ص��ادرة  االستيطانية، وه��دم 
الهويات املقدسية، وكل التغيرات اجلغرافية والدميوغرافية 
ب��داي��ة االح��ت��الل عام  ال��ت��ي دأب���ت إس��رائ��ي��ل ف��ي تطبيقها منذ 
ليفي  أعلن  مباشرة  حزيران  حرب  بعد  اآلن.  وحتى  1967م 

تتخلى  لن  إسرائيل  "أن  اإلسرائيلي  ال��وزراء  رئيس  أشكول 
أجل  من  ستعمل  وأنها  القدس،  من  القدمي  اجل��زء  عن  مطلقاً 
حدودها الطبيعية احلقيقية". كما حدد إسحق رابني مفهوم 
األم���ن ف��ي أن���ه م��ا مّي��ك��ن إس��رائ��ي��ل م��ن ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى وادي 
األردن وعلى القدس موسعة وموحدة وعاصمة أبدية لدولة 
إس��رائ��ي��ل. وب��ع��د توقيع ات��ف��اق أوس��ل��و، ص��در ق���رار احملكمة 
القدس جزءاً  الشريف في  العليا باعتبار احلرم  اإلسرائيلية 
م��ن دول��ة إس��رائ��ي��ل، ووض��ع��ه حت��ت وص��اي��ة جمعية )أمناء 
اإلسرائيلية  احل��ك��وم��ات  اتبعت  لقد  الصهيونية.  الهيكل( 
على  القائم  الصهيوني  التكتيك  املقدسة  املدينة  في  املتعاقبة 
أبدية  القدس عاصمة  أن  التطويق واإلب��ادة، واإلص��رار على 

لدولة إسرائيل وأن األمر غير خاضع أو قابل للتفاوض.
ف���ي ه����ذه ال��ف��ت��رة ت��س��ارع��ت وت���ائ���ر االس���ت���ي���ط���ان، مع 
تنطبق  ال  جنيف  اتفاقية  بأن  الصهيونية  املزاعم  استمرار 
الطرف  وج��ود  لعدم  اإلسرائيلية؛  حالة املستوطنات  على 
في  اإلسرائيلية  املستوطنات  وحجم  طبيعة  وأن  املتعاقد. 
ثم  للسكان احملليني، ومن  الغربية ال تشكل تهديًدا  الضفة 
ذلك،  إلى  التفاقية جنيف.  انتهاًكا  أو  خروًجا  متثل  ال  فهي 
البريطاني منح حقوًقا واسعة  االنتداب  أن  تزعم إسرائيل 
لليهود في فلسطني، من بينها االستيطان. وملا كانت قضية 
أنها  إسرائيل  تزعم   ،1967 بحرب  مرتبطة  املستوطنات 
مارست خالل هذه احلرب حق الدفاع الشرعي عن النفس. 
من الواضح أن الشرعية الدولية ال جتيز بناء املستوطنات 
ومصادرة األراضي ولم تضف أية مشروعية على الوقائع 
إسرائيل تستند في موقفها  أن  االحتالل، غير  أحدثها  التي 
إلى اعتبارين أساسيني: االعتبار األول سياسي أمني، يفيد 
بأن بناء املستوطنات يشكل جزءاً رئيساً من إستراتيجية 
إسرائيل جتاه األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام 1967، 
واالعتبار الثاني، أيديولوجي يقوم على املزاعم التاريخية 
حول حق اليهود في العودة إلى أرض امليعاد واستيطانها.

اخلالصة
الشرعية  ق��رارات  من  إسرائيل  موقف  املقال  استعرض 
ال���دول���ي���ة، وق��س��م��ن��ا ه���ذا امل���وق���ف ف���ي ض���وء ث���الث م��راح��ل 
اإلسرائيلي  للسلوك  أن  يتضح  ذل��ك  ض��وء  وف��ي  تاريخية. 

جتاه الشرعية الدولية معالم رئيسية: 
الالأخالقية: فإسرائيل كانت حتتكم إلى الشرعية الدولية   .1
في ضوء ما تقدمه لها من فرٍص تصب في خدمة مشروعها 
الصهيوني، وإن واجهت ضغوطا فإنها تلجأ إلى أسلوب 
امل��م��اط��ل��ة وال��ت��ه��رب م��ن ال���وض���وح واحل��س��م وال��ت��الع��ب. 
استغالل  خ��الل  م��ن  وذل��ك  الضغوط  ه��ذه  م��ع  التكيف  أو 
الظروف اجلديدة في محاولة التحلل من التزامات سابقة، 
أو م��ن خ���الل خ��ل��ق م��ش��ك��الت ق��ب��ل تنفيذ االل���ت���زام���ات. أو 

التفاوض بشكل منفرد مع الفلسطينيني والعرب.
تفريغ القرارات من مضمونها: من خالل تزييف املعنى   .2
معاني  وحترير  الدولية،  الشرعية  ل��ق��رارات  األصلي 
أل��ف��اظ��ه��ا وع��ب��ارات��ه��ا، وال��ل��ع��ب ع��ل��ى اخ��ت��الف معاني 
ال��ق��رارات  غ��م��وض  أن  باملالحظة  وج��دي��ر  مفاهيمها. 
الدولية يترك إلسرائيل حرية تفسيرها. كما أن جناح 
الشرعية  م��ن  وح��اس��م  عقابي  م��وق��ف  دون  إس��رائ��ي��ل 

الدولية، يشجعها على االستمرار على هذا السلوك.
نفي دور األمم املتحدة: وذلك باالستناد إلى واشنطن،   .3
امل��ت��ح��دة  األمم  ع���ن  ب��ع��ي��دا  إج���م���اع دول�����ي  ب��خ��ل��ق  أو 

وقراراتها، كما حدث في مدريد.  
تكييف قواعد القانون الدولي مبا يخدم مصلحتها: مثل   .4
الشرعية  ل��ق��رارات  الرافضة  مواقفها  إسرائيل  تبرير 
النفس  بالدفاع عن  اإلدعاء  الدولية ولتطبيقها بحجة 
رغم عدم صحته. فإسرائيل لم تتعرض إلى خطر يهدد 
من  تدعيه  م��ا  م��ع  تستقيم  ال  فعلها  وردود  وج��وده��ا، 

الفقرة 11 من قرار اجلمعية العامة رقم  194 ) الدورة 3، 11 كانون األول 1948(
الراغبني في العودة إلى ديارهم والعيش  11- تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، لالجئني 
بسالم مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن املمتلكات للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود 
أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً ملبادئ القانون الدولي واالنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو 

اضرر من قبل احلكومات أو السلطات املسؤولة. 
وتصدر تعليمات إلى جلنة التوفيق بتسهيل إعادة الالجئني، وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم االجتماعي 
لالجئني  املتحدة  األمم  إغاثة  مبدير  الوثيق  االتصال  على  وباحملافظة   التعويضات،  دف��ع  وكذلك  واالقتصادي، 

الفلسطينيني، ومن خالله بالهيئات والوكاالت املتخصصة املناسبة في منظمة األمم املتحدة

الربط  تهديد. ومن اإلدع��اءات األخ��رى، زعمها بغياب 
بني التسوية وقرارات الشرعية، وهو إدعاء غير دقيق 
العرب  ذل��ك بعض س��ل��وك  ف��ي  ل��ألس��ف  وإن س��اع��ده��ا 

والفلسطينيني إبان مسيرة التسوية. 
وب��ال��رغ��م م��ن ك��ل ذل���ك، ت��ب��دي إس��رائ��ي��ل اه��ت��م��ام��اً كبيراً 
وحنكة  جهة،  من  وخوفاً  قلقاً  وبقراراتها،  الدولية  باملنظمة 
جهدها  ق��ص��ارى  وب���ذل  ث��ان��ي��ة،  جهة  م��ن  معها  التعامل  ف��ي 
من  الصلة  ذات  قراراتها  وتقويض  ال��ص��راع،  عن  لتحييدها 
جهة ثالثة. ذلك أنها- وبالرغم من قدرتها على املعاندة وعدم 
وتتسبب  القانون،  خارج  كدولة  صورتها  تقلقها  التطبيق- 
هذه  وألن  مبكيالني،  بالكيل  واتهامهم  حلفائها  إح���راج  ف��ي 
القرارات في نهاية املطاف ميكن أن تكون أداة فعالة في أيدي 

الفلسطينيني؛ فيما لو أحسنوا التعاطي معها وتوظيفها. 
وعموما، جتنبت إسرائيل اإلعالن عن مواقفها الرافضة 
عن  وعوضاً  وواضحة،  رسمية  بصورة  الدولية  للشرعية 
واملماطلة  اخل��داع  عمليات  إل��ى  مباشرة  تذهب  كانت  ذل��ك، 
كانت  كما  بالتطبيق.  االل��ت��زام  ع��دم  وبالتالي  وال��ت��أوي��ل، 
فقادة احلركة  األرض،  إلى خلق وقائع جديدة على  تذهب 

مستمدة  نوايا  دوم��اً  لهم  كان  إسرائيل  وحكام  الصهيونية 
آث���روا  لكنهم  امل���زع���وم،  ووع��ده��م  الصهيوني  حلمهم  م��ن 
األحيان  بعض  في  وفقط  غالباً،  باألفعال  ذلك  عن  التعبير 

بالكلمات الواضحة التي ال لبس فيها. 
ف��ي ك��ل األح���وال، ستحرص إس��رائ��ي��ل، م��ا دام الصراع 
ذكر  ما  لكل  معاً  كليهما  على  أو  أمرين  أح��د  على  مستمراً، 
سالفاً من أسباب: االول، أن يجري وسم كفاح الفلسطينيني 
ال��ت��ح��رري ب���اإلره���اب وب��أن��ه ض��د اإلن��س��ان��ي��ة وم��واث��ي��ق��ه��ا 
وأعرافها، واألمر الثاني، أن تسحبهم دائماً بعيداً عن حلبة 
الساحة الدولية لتستفرد بهم ولتفرض عليهم مرجعياتها 
املطاف سالح ميكن  الدولية في نهاية  ورؤاه��ا. فالشرعية 
أن تستخدمه إسرائيل بالطريقة التي تساعدها على حتقيق 
أهدافها كلما سنحت لها الفرصة لذلك. ولكن احلقيقة التي 
الشرعية  سالح  أن  جيداً،  إسرائيل  وتعرفها  فيها،  م��راء  ال 

الدولية في أيدي الفلسطينيني أشد مضاًء وأكبر أثرا. 

السياسي  املكتب  وباحث فلسطيني، عضو  كاتب  تيسير محيسن:   *

حلزب الشعب الفلسطيني. 

فلسطينيون يغادرون قراهم وبلداتهم في العام 1948. )أرشيف الصليب األحمر الدولي (
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قد  االه��ل��ي��ة  للمنظمات  ال��س��ي��اس��ي  ال����دور  ب���ان  ش��ك  ال 
تراجع بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية. فإسهاماتها 
الوطنية،  والفعاليات  األنشطة  م��ن  العديد  ف��ي  السابقة 
وخاصة في مجال مقارعة االحتالل، ومواجهة االستيطان، 
ومصادرة األراضي، وفضح ممارسات االحتالل وانتهاكاته 
شكال  واخ���ذت  تراجعت  ق��د  الفلسطيني،  الشعب  حل��ق��وق 
سياسي.  منه  اكثر  املهني"  "بالقانوني  يوصف  ان  ميكن 
املؤسسات عن كونها مؤسسات شعبية  تراجعت هذه  لقد 
مناضلة رافدة للعمل السياسي الى مؤسسات مهنية تقوم 
قيام  قبل  ما  الرئيس  شريانها  عن  املنعزلة  الصفوة  على 
السياسية والتي، وعلى ضعفها  اال وهي االحزاب  السلطة 
القاتل، كانت وال تزال قادرة على تشكيل الرافد واحلاضنة 

الشعبية لهذه املؤسسات.
دورها  املؤسسات  فقدت  املهنية،  في  "التمادي"  فمع   
على  وق��درت��ه��ا  اجلماهيرية  قاعدتها  وخ��س��رت  السياسي 
ال��ت��أث��ي��ر. ضمن ه��ذا ال��س��ي��اق، اع��ت��م��دت امل��ؤس��س��ات أشكاال 
امل��ع��ت��م��دة  ل��ل��ت��أث��ي��ر، مختلفة مت��ام��ا ع���ن األش���ك���ال  ج���دي���دة 
ال��ت��أث��ي��ر "ش��ب��ه  ب���ان ت��ك��ون ادوات  ت��اري��خ��ي��ا، وارت���ض���ت 
ال��وح��ي��دة" ه��ي الضغط وامل��راف��ع��ة، وال��ت��ي غالبا م��ا تكون 
االدوات  ه��ذه  تستطيع  ولكي  الكمبيوتر.  اجهزة  وراء  من 
"اجلديدة" ممارسة فعلها واستراتيجياتها، كان ال بد من 
املؤسسات  تلك  ب��ني  العالقة  حت��دد  ج��دي��دة  مقومات  توفر 
وامل��ؤس��س��ات احل��ك��وم��ي��ة؛ أول��ه��ا ت��رس��ي��خ احل��ك��م السليم 
وس���ي���ادة ال��ق��ان��ون، وف��ص��ل ال��س��ل��ط��ات وت��ع��زي��ز امل��س��اءل��ة 
التي ال زالت منقوصة في  والشفافية؛ أي جملة من األمور 
واقعنا السياسي. هذا باالضافة إلى أن السلطة الوطنية ال 
إما  مرهونة؛  زالت  ال  وقراراتها  حقيقية  سلطة  بدون  تزال 
شروط  من  ميليه  وم��ا  التمويل  بواقع  أو  االح��ت��الل،  بواقع 
على السلطة جتعل قدرتها على صنع قرار سياسي مستقل 
نستطيع  ال  ذل��ك،  م��ن  وبالرغم  ان��ن��ا،  بيد  مستحيلة.  شبه 
بالقوانني  التأثير  ف��ي  األه��ل��ي��ة  امل��ؤس��س��ات  دور  ع��ن  القفز 
العامة،  والسياسات  واإلج��راءات  واألنظمة  والتشريعات 
ودورها الرقابي في متابعة عملية اإلصالح الداخلي، وبناء 

وتطوير الوعي املجتمعي.
ه��ن��ا، وق��ب��ل االس��ت��ط��راد ف��ي احل��دي��ث ع��ن م��وض��وع امل��ق��ال، 
يبرز ال��س��ؤال امل��ش��روع وه��و م��ا م��دى وج��ود ق��رار فلسطيني 
مستقل من اجل ان يكون ملؤسسات املجتمع مدني تأثير عليه؟ 
فالحديث اجلاد عن الدور املفترض ملؤسسات املجتمع املدني 
في التأثير على القرار السياسي الفلسطيني متأثر مبجموعة 

من االشكاليات املؤثرة في القرار السياسي نفسه أهمها:
إج���������راءات االح����ت����الل ال���ت���ي ال ت���ف���رق ب����ني ال��س��ل��ط��ة   -
وم��ؤس��س��ات امل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي وال��ت��ي جت���رد ف��ي كثير 
قراراتها  وت��ص��ادر  سلطتها  م��ن  السلطة  االح��ي��ان  م��ن 
فمن  فيها.  والعاملني  االهلية  املؤسسات  عمل  وتعيق 
ال��ع��وام��ل وال��ت��ق��ي��ي��دات ال��ت��ي ت��ؤث��ر بشكل م��ب��اش��ر في 
القرار الفلسطيني هو القرار اإلسرائيلي. ويتجاوز هذا 
التأثير قدرة القرار الفلسطيني على مواجهته واحتواء 
مجاالت  في  يتحكم  زال  ال  اإلسرائيلي  فالقرار  آث��اره. 

السياسة واالمن واالقتصاد الفلسطيني.
-  ف��ي ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��اس��ي ب��ني ص��الح��ي��ات/م��س��ؤول��ي��ات 
وامل��زاج��ي��ة  الفلسطينية،  والسلطة  التحرير  منظمة 
ف��وق األخ����رى، وذل��ك  اح��داه��ن  ف��ي رف��ع  والالمنهجية 
للطرف  االنية  السياسية  واملصلحة  الظرف  بحسب 
حتى  واض��ح��ة  ف��االزدواج��ي��ة  السلطتني.  على  املهيمن 
الرئاسة ورئاسة  السلطة نفسها، ما بني مؤسسة  في 
جهة  من  التحرير  ومنظمة  االثنتني  بني  وما  ال���وزراء، 
املختلفة  وتنظيماتها  التحرير  منظمة  بني  وما  أخرى، 
من جهة ثالثة،، األمر الذي ما يجعل القرار في النهاية 

قراراً ضعيفا ويفتقر إلى الدعم واملساندة. 
الدميوقراطية املنقوصة واملفصلة في كثير من االوقات   -
على مقاس ومصلحة الفصيل املهيمن؛ إذ يدور احلديث 
في كثير من األحيان عن ضرورة فصل االجهزة االمنية 

دور مؤسسات املجتمع املدني في التأثير على القرار السياسي الفلسطيني
بقلم: رفعت عوده قسيس*

عن الفصيل السياسي املهيمن ومنحها استقاللية تامة، 
االجهزة محصورة في  بان هذه  يقول  االمر  لكن واقع 
يد الفصيل عينه، حتى أن بعض قادة هذه االجهزة ال 
يزال في قمة الهرم الفصيلي، وذلك في تناقض واضح 
طبيعتها.  ك��ان��ت  مهما  سلطة  اي  مقومات  اب��س��ط  م��ع 
اضف الى ذلك، ضعف املؤسسات السياسية التمثيلية 
والتشريعية وغياب دورها بسبب حالة الصراع على 

الشرعية ما بني فتح وحماس.
الفلسطيني  امل��دن��ي  املجتمع  استقاللية  حقيقة  م��دى   -
مصالح  ع��ن  واج��ن��دت��ه  ق����راره  واس��ت��ق��الل��ي��ة  الفعلية 
ففي  ومكوناته.  مؤسساته  ملعظم  املمولني  املانحني 
فلسطني، كغيرها من دول اجلنوب، يحتاج هذا القطاع 
حتتل  حاليا،  عمله.  دع��م  اج��ل  من  اخل��ارج��ي  للتمويل 
مسألة التمويل األجنبي للمنظمات األهلية الفلسطينية 
مساحة كبيرة من اخلالف واجلدل، بني هذه املنظمات 
والسلطة الفلسطينية من جهة، وبينها وبني األحزاب 

السياسية من جهة أخرى. 
العالقة  إل��ى ه��ذه اإلش��ك��ال��ي��ات األرب���ع طبيعة  ي��ض��اف 
وتاريخها ما بني املؤسسات املدنية والسلطة الفلسطينية؛ 
الذي  الوطنية  السلطة  عمر  من  وبالرغم  الطرفني  أن  حيث 
قارب على العقدين، ال زاال بعيدين عن فهم احدهم لآلخر، 
احلديث  يتم  كثيرة  أحيان  ففي  املختلفة.  أدوارهما  فهم  أو 
الشراكة،  عن  كاحلديث  محتواها،  من  مفرغة  مفردات  عن 
ال��ت��ب��ادل��ي��ة، وأح��ي��ان��ا ع��ن التنافسية،  وأح��ي��ان��ا أخ���رى ع��ن 
دور  ان  يقول  الواقع  أن  مع  التكاملية.  عن  أخ��رى  وأحيانا 
موقع  االح��ي��ان،  معظم  ف��ي  يتخطى،  ال  املدنية  املؤسسات 
العام  بالرأي  املستعني، عادة،  الضاغط  او  املغموم  املراقب 
ال��رأي  وض��ع��ف  السياسي  نظامنا  جاهزية  ل��ع��دم  العاملي 
للسلطة  التنموية  فاخلطة  التحرك.  على  الداخلي  ال��ع��ام 
وب��دون  امل��دن��ي،  املجتمع  م��ؤس��س��ات  ع��ن  بعيدا  مت��ت  مثال 
شراكة حقيقية معه او حتى استشارته. وعند احلديث عن 
الشراكة في العمل الدعوي الدولي جند انفصاال واضحاً ما 
الطرفني كما حدث في تقرير جولدستون، حيث قامت  بني 
واالمريكيني  االس��رائ��ي��ل��ي��ني  م��ع  حتى  بالتنسيق  السلطة 
العمل  وإجهاض  القرار  من  االستفادة  محاوالت  إلجهاض 
من  وشركائهم  الفلسطينية  األهلية  للمؤسسات  الدعوي 
املؤسسات الدولية املناصرة لقضيتنا. ومن ناحيتها، قامت 
هذه املؤسسات بالتعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية/ 
املعادية  ال��دول  بقية  مع  تعاملت  كما  الفلسطينية  السلطة 

وشبة املعادية باعتبارها موضوعا للضغط.
وج��ود  ع��دم  إل��ى  أحيانا  يرجع  العالقة  ف��ي  اللبس  ه��ذا 
هي  املدنية  املؤسسات  معظم  أن  حيث  الطرفني،  ب��ني  ثقة 
ال��س��ي��اس��ي��ة، أو  امل��ع��ارض��ة  ام���ا م��ؤس��س��ات محسوبة ع��ل��ى 
م��راق��ب��ة  ف��ي  األس���اس���ي  دوره����ا  يتعلق  مهنية  م��ؤس��س��ات 

السلطة ومراقبة انتهاكاتها حلقوق اإلنسان، وهي منفصلة 
صانعي  م��ن  قريبة  وغ��ي��ر  وأج��ه��زت��ه��ا،  السلطة  ع��ن  اص��ال 
املمارسة  عن  بعيدا  زال  ال  ككيان  للسلطة  وتنظر  ال��ق��رار، 
ب��ع��ض املناسبات  ال��ق��ان��ون، وف���ي  ال��دمي��ق��راط��ي��ة وس��ي��ادة 
تنظر هذه املؤسسات إلى السلطة على أنها منفذ لسياسات 
أخرى  أحيان  في  وأجهزتها  السلطة  تنظر  فيما  االحتالل، 
للمؤسسات املدنية باعتبارها معادية ملا يسمى باملشروع 

الوطني القائم، ومنفذة ألجندات خارجية.
يضاف إلى ذلك احلقيقة القائلة: حتى يكون ملؤسسات 
هذا  ف��ان  املصيرية،  ال��ق��رارات  على  تأثير  امل��دن��ي  املجتمع 
مكتمل،  دميوقراطي  سياسي  نظام  هناك  يكون  أن  يتطلب 
تكون سلطة القانون محترمة ومبنية على احترام التعددية 
ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة، وت��س��ود ف��ي��ه ام��ك��ان��ات احمل��اس��ب��ة 
وامل���س���اءل���ة ل��ل��س��ل��ط��ة، وه����ذا األم����ر غ��ي��ر ق��ائ��م ف���ي نظامنا 
طويلة،  فترة  منذ  معطل  التشريعي  فاملجلس  السياسي. 
فاعلة.  حقيقة  منه  اك��ث��ر  ص��وري��ا  ك��ان  عمله  إب���ان  وح��ت��ى 
وفاعل،  مؤثر  مدني  مجتمع  هناك  يكون  حتى  باختصار، 
على  وم��ؤث��رة  فاعلة  حقيقية  سلطة  هناك  يكون  أن  يجب 
االرض، وان تكون دميقراطية، فيها فصل للسلطات، وبها 
مؤسسات فاعلة واجهزة امنية مهنية. ما يوجد في واقعنا 
ان��ه ن��ظ��ام منقوص  أك��ث��ر م��ا ميكن ان ي��ق��ال عنه  ه��و ن��ظ��ام 
الصالحية او منزوع السلطة، ومرتهن بأوامر االحتالل، فال 
يستطيع احد ممارسة صالحياته بدون موافقة احملتل الذي 

يستطيع نزع هذه الصالحية واعطاءها متى اراد. 
السلطة الوطنية الفلسطينية مقيدة في اتفاقيات اقل ما 
ميكن ان يقال عنها انها مجحفة بحقوق الشعب وبالسلطة 
نفسها، وبالرغم من ذلك فان السلطة، كما يبدو ومن جانب 
واح����د، حت���اول احل��ف��اظ ع��ل��ى ه���ذه االت��ف��اق��ي��ات "ومت��ن��ع" 
امل���س���اس ب��ه��ا. ف���ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه، ف���ان م��ع��ظ��م م��ؤس��س��ات 
املجتمع املدني هي في متاس يومي مع اج��راءات االحتالل 
عاتقها  على  وتأخذ  اإلن��س��ان،  حلقوق  وانتهاكاته  وعنفه 
م��ق��ارع��ت��ه وف��ض��ح مم��ارس��ات��ه، وال��ت��ي ك��ث��ي��را م��ا تتصادم 
هذه  ضد  السلطة  تكون  االق��ل  على  أو  السلطة،  اجهزة  مع 
ال��ش��ام��ل��ة الس��رائ��ي��ل  امل��ق��اط��ع��ة  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات، كحملة 
وس��ح��ب االس��ت��ث��م��ارات م��ن��ه��ا م��ث��ال، او ح��ني ت��ق��وم اج��ه��زة 
السلطة باالعتقاالت السياسية حتت حجة حماية املصالح 
للتضييق  كثيرة  احيانا  السلطة  وتذهب  العليا.  الوطنية 

على هذه املؤسسات حني تتخطى "اخلطوط احلمراء". 
قضية  ف��ي  يلتقيان  امل��دن��ي  واملجتمع  السلطة  ل��ألس��ف، 
واحدة وهي ان مرجعيتهم االولي هي املمول وليس الشعب 
نعرف  مفرغة  حلقة  ف��ي  ن���دور  فكأننا  ام���ره.  على  املغلوب 
وان  للسلطة  سلطة  ال  ان  نؤمن  فنحن  ونهايتها.  بدايتها 
وهم  إقليمية،  او  دولية  لقوى  إم��ا  بوالئها؛  مرهون  قرارها 
يعلمون باننا ال منلك القدرة على التغيير او التأثير. يترافق 

املدني  املجتمع  مؤسسات  معظم  ان  حقيقة  م��ع  اي��ض��ا  ه��ذا 
ليس لديها قاعدة جماهيرية تستطيع حتريكها للدفاع عنها 
وقت  السلطة  على  الضغط  تستطيع  أو  األم��ر،  يلزم  عندما 
احلاجة. فقد أثبتت املعطيات األخيرة أن قدرة املجتمع املدني 
الشارع  حتريك  عن  عاجزة  السياسية  االح��زاب  لها  مضافا 
ارادت  م��ا  اذا  للمؤسسات  ي��ت��رك  ال���ذي  األم���ر  الفلسطيني، 
الدولي  للمجتمع  تلجأ  أن  الفلسطيني،  القرار  على  التأثير 
االمر الذي يحرجها من جهة، ويقود إلى اتهامها باالستقواء 
للسلطة  يعطي  وبالتالي،  ثانية،  جهة  من  الدولي  باملجتمع 
املدني  املجتمع  ملهاجمة  واالمكانية  الفرصة  وملؤسساتها 

ووصفه باالداة في ايدي املمول او االجنبي بشكل عام. 
نظامنا  ف��ي  م��وج��وده  غير  والضغط  التأثير  آل��ي��ات  إن 
الذي  التشريعي  املجلس  وجود  ظل  وفي  حتى  السياسي، 
كان فاعالً قبل االنقسام لم تتمكن املؤسسات من استعمال 
املجتمعات  ف��ي  تستعمل  م��ا  غالبا  التي  الهامة  االداة  ه��ذه 
باختصار  ال��ق��رار.  اص��ح��اب  على  للتأثير  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
عضو  فال  أص��ال،  موجوده  غير  الدميوقراطية  اللعبة  ه��ذه 
املجلس التشريعي، باإلجمال، عارفا لدوره من ناحية، وال 
أن  الناخبني من ناحية ثانية؛ حيث  هو في حاجة الرضاء 
التصويت غالبا ما يكون على اساس عشائري او سياسي 
او  العضو  لهذا  االنتخابي  البرنامج  حقيقة  متليه  ال  قبلي 
مبا  بل  ولصاحله،  الناخب  عن  بالنيابة  يعمله  ما  أو  ذاك، 
والتي  السياسية  والقبلية  العشائرية  القوى  عليه  متليه 

لسان حالها يقول: "انصر أخاك حتى لو كان ظاملا". 
اجلميع  يضع  وازدواجيته  السياسي  النظام  ضبابية 
في خانة الضعف، ففي احد االجتماعات الذي ضم باالضافة 
ملمثلي السلطة، ومنظمات املجتمع املدني، وممثلي األحزاب 
من  وأع��ض��اء  ال��ع��ام��ون،  االم��ن��اء  مستوى  على  السياسية 
التنفيذية ملنظمة التحرير، كان لسان حال اجلميع  اللجنة 
التذمر والشكوى من بعض القرارت املتخذة، ومن اآللية في 
كيفية اتخاذ هذه القرارات، األمر الذي دفع باحد احلاضرين 
يقودون  الذين  االف���راد  او  الهيئة  ماهية  عن  التساؤل  ال��ى 
الهرم  اذا كان اجلميع، وهم جميعا في قمة  البلد وشؤونه 
السياسي، يتذمرون من هذا الوضع ويتذمرون من تغييبه 

عن اخذ القرارات وعن كيفية أخذها.
يعانون  الفلسطينيني  بان  القول  نستطيع  اخلتام،  في 
املستقلة، س��واء عن  ال��ق��رارات  اتخاذ  ال��ق��درة على  ع��دم  من 
القدرة  ول��ع��دم  ال��دول��ي��ة.  أو  اإلقليمية  ال��ق��وى  او  االح��ت��الل 
وغياب  الدميقراطية،  الثقافة  غياب  منها  متنوعة،  أسباب 
السياسي  فالقرار  املستقل.  الدميقراطي  القرار  صنع  آليات 
مرهونا  زال  وال  االستقاللية،  عن  بعيدا  زال  ال  الفلسطيني 
لقوى  األح��ي��ان  اغ��ل��ب  ف��ي  ومرتهنة  مهيمنة  قلة  اي���دي  ف��ي 
السياسية  اجندتها  على  جميعا  تضعنا  ودول��ي��ة  إقليمية 
نفس  ف��ي  يجلس  اجلميع  ان  ن��رى  فاليوم  واالق��ت��ص��ادي��ة. 
اي��دي  ف��ي  السلطة  ق���رار  ال��ك��ل،  يتهم  فالكل  االت��ه��ام.  قفص 
املعارضة  املانحة، قرار االحزاب  اسرائيل وامريكا والدول 
أيدي  املدنية في  او دمشق، وقرار املؤسسات  ايران  اما في 

املانحني، فمن هو صانع القرار الفلسطيني؟
ل���ل���وض���وح، فقضيتنا  ام����س احل���اج���ة  ف���ي  ال���ي���وم  ن��ح��ن 
بعضنا  ل���وم  ينفعنا  ول���ن  ط���رق  م��ف��ت��رق  ع��ل��ى  الفلسطينية 
االم���ان.  ص��م��ام  ه��ي  ف��ال��وح��دة  نتوحد  ان  علينا  ب��ل  البعض؛ 
العمل على خلق بيئة فلسطينية داخلية قوية  علينا جميعا 
الدميقراطية  البيئة  تهيئة  خ��الل  من  ذل��ك  يبنى  ومتماسكة، 
من  ومحترمة  مدعومة  بيئة  السياسي،  القرار  صنع  لعملية 
السلطة، واألح��زاب، واملؤسسات، واالحت��ادات  قبل اجلميع: 
الشعبية، واحلركات االجتماعية. ومن الضروري العمل على 
الهادف  املشترك  والعمل  الدميوقراطية  بالثقافة  النهوض 
الوقت، والعمل على  أداء السلطة واملعارضة في نفس  لرفع 
الهيمنة  وفكر  احملسوبيات  على  والقضاء  القانون  س��ي��ادة 

والتسلط. اذا لم يتم كل ذلك فالسالم عليك يا وطن. 

رفعت قسيس: املدير العام للحركة العاملية للدفاع عن األطفال-   *

فرع فلسطني. 

)ATJ ،تظاهرة في رام الله، 5 تشرين األول 2009. )تصوير: عصام رمياوي
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رئيس  اول   ،2010-10-26 ال��ث��الث��اء  ي��وم  زار 
احمد  املناضل  االستعمار  من  حتررها  بعد  للجزائر 
مل��ص��ادر  الفلسطيني  امل��رك��ز  ب��دي��ل-  مكتب  ب��ي��ال  ب��ن 
ح��ق��وق امل��واط��ن��ة وال��الج��ئ��ني ف��ي جنيف. وق��د صرح 
بان زيارته هذه تأتي في إطار اصراره على أن أسس 
السالم ما زالت هي هي منذ التسبب في نكبة الشعب 
مع  ح��دي��ث��ه  ف��ف��ي  فلسطني.  واس��ت��ع��م��ار  الفلسطيني 
ممثلة مركز بديل في جنيف، احملامية رانية ماضي، 
الفلسطينيني  املناضل بن بال أن حقوق الالجئني  أكد 
وستبقى  املنطقة،  في  ال��ص��راع  وصلب  األس��اس  هي 

حتاول  التي  الدولية  املخططات  عن  النظر  بصرف  كذلك 
االنتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني، وان نيل هذه احلقوق هو أساس االستقرار والسالم العادل. 

وفي اللقاء عبر بن بال عن احترامه لدور مركز بديل املتميز وقال أن متيز عمل بديل كمؤسسة ينبع من عمله 
وفي  واالقليمية  الوطنية  السياسية  األجندة  في  حاضرة  وحقوقهم  الفلسطينيني  الالجئني  قضية  إبقاء  على 

احملافل الدولية. 
هذا وقد قدمت السيدة ماضي للمناضل الكبير بن بال منشورات بديل، شاكرة له زيارته، التي جاءت كما 
أشار لل�تأكيد على وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعما لصموده في مواجهة مشاريع التسوية التي 

تنتقص من حقوقه،  وخصوصا حق الالجئني واملهجرين في العودة إلى ديارهم األصلية.

ي��س��ر ب���دي���ل - امل���رك���ز ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي مل��ص��ادر 
ح��ق��وق امل��واط��ن��ة وال��الج��ئ��ني أن يعلن ع��ن ص��دور 
الراغبني  وي��دع��و  ل��ل��ع��ام2011،   السنوي  التقومي 
التقومي،  أكثر من هذا  أو  في احلصول على نسخة 
ال��ت��واص��ل م��ع ب��دي��ل ل��ش��رائ��ه��ا إل��ك��ت��رون��ي��اً )م��وق��ع 

بديل(، أو طلبها عبر البريد اإللكتروني.
وي���أت���ي ت���ق���ومي ه����ذا ال���ع���ام ب���ع���ن���وان "احل���ق���وق 
ع��ام��اً...   20 والتطبيق:  النظرية  بني  ما  الفلسطينية 
وال سالم"، ويتضمن صورا ومعلومات حول التهجير 
 20 حلوالي  وتقييماً  الفلسطينيني،  للسكان  القسري 
عاماً من مفاوضات السالم الفاشلة ومحاوالت املجتمع 

املدني إلخضاع إسرائيل للمحاسبة على جرائمها.
التاريخية  واألح��داث  املناسبات  أهم  أبرز  التقومي 
ما  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة  احل���ق���وق  ال��ص��ل��ة مب���وض���وع  ذات 
التقومي  تعزيز  مت  وك��ذل��ك  والتطبيق،  النظرية  ب��ني 

مبادئ وآليات مساءلة ومحاسبة الشركات عن انتهاكاتها حلقوق اإلنسان

السبل احملتملة ملواجهة الشركات املتورطة مع 
إسرائيل في قمع الشعب الفلسطيني

أص���در ب��دي��ل م��ؤخ��راً ورق���ة عمل ب��ع��ن��وان: "م��ب��ادئ 
وآل��ي��ات مساءلة ومحاسبة ال��ش��رك��ات ع��ن انتهاكاتها 
الشركات  حل��ق��وق اإلن��س��ان :السبل احملتملة ملوجهة 
املتورطة مع إسرائيل في قمع الشعب الفلسطيني". من 

تأليف احملامية األمريكية ياسمني غادو.
والورقة هي دراسة ومراجعة لآلليات املتاحة ضمن 
األطر القانونية واالقتصادية القائمة لتفعيل مساءلة 
وم��ح��اس��ب��ة ال��ش��رك��ات ع���ن م��س��اه��م��ت��ه��ا ف���ي ان��ت��ه��اك��ات 
حقوق اإلنسان الفلسطيني عبر أنشطتها االستثمارية. 
وت��ل��ّخ��ص ال��ورق��ة آخ��ر ال��ت��ط��ورات ف��ي م��ج��ال محاسبة 
ال��ش��رك��ات وم��س��اءل��ت��ه��ا ق��ان��ون��ي��اً ودور ق���وى ال��س��وق 
على صعيد جلم الشركات املتورطة في انتهاك حقوق 

اإلنسان بالتركيز على حقوق الفلسطينيني.
مت إعداد هذه الورقة من قبل مركز بديل، والورقة تشكل 
رافداً للحملة التي يقودها املجتمع املدني الفلسطيني ملقاطعة 
إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها 
حتى تنصاع للقانون الدولي ومبادئ حقوق اإلنسان. كما 
رف��ع احلصانة عن  ً لكل العاملني على  ً راف���دا تشكل م��ص��درا

مرتكبي اجلرائم وإنهاء ظاهرة اإلفالت من العقاب.

الورقة متوفرة على شكل pdf باللغة االجنليزية، على هذا الرابط:
الورقة متوفرة على شكل pdf باللغة العربية، على هذا الرابط.

:info@badil.orgوباإلمكان طلب نسخة مطبوعة عن طريق البريد اإللكتروني

فعالية يوم التضامن في واشنطن صرخة 
تشق الصمت والتعمية

عرض مسرحي "غزة مونولوغ" قدمته فرقة مسرح عشتار داخل أروقة األمم املتحدة، نظمته جلنة األمم املتحدة مبناسبة اليوم العاملي 
للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، 29 تشرين الثاني 2010. )أرشيف األمم املتحدة(

نظم مركز بديل/ بالتعاون مع جلنة طالب من اجل العدالة في فلسطني فعالية تضامنية مميزة في جامعة جورج 
الفعالية  هذه  تنظيم  جاء  وقد  الفلسطيني.  الشعب  مع  العاملي  التضامن  يوم  مبناسبة  العاصمة  واشنطن  في  ت��اون، 
لغايات التذكير بالتزامات املجتمع الدولي حيال القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف 
واملتمثلة في حق تقرير املصير، وإقامة الدولة كاملة السيادة، والعودة إلى الديار األصلية. وقد تركزت الفعالية على 
تقدمي محاضرات دعوية قدمها عدد من املتحدثني/ات تناولت حقوق الالجئني، ومسؤوليات االنروا، وضرورات محاسبة 
فنية فلسطينية  الفعالية تقدمي عروض  املفروض على قطاع غزة.  كما تضمنت  املقاطعة، واحلصار  إسرائيل، وحملة 
من  شخص   100 من  أكثر  حضرها  وقد  هذا  بديل.  ملنشورات  ومعرضا  والعزف،  والغناء  الشعبية،  الدبكة  في  متثلت 
نشطاء املنظمات القاعدية، والهيئات الدولية واحلكومية. هذا وقد وصف املنظمون الفاعلية بأنها صرخة أطلقت لتشق 

صمت املجتمع الدولي عن جرائم إسرائيل، وتشق جدار التعمية املفروض على اجلمهور األمريكي. 

ملزيد من التفاصيل: الرجاء زيارة املوقع: 
http://www.badil.org/ar/badil-news/1454-story-3 

للتعبير عن وقفته مع الشعب الفلسطيني؛ احمد بن بيال, احد ابرز قادة الثورة 
اجلزائرية يزور مكتب بديل في جنيف:

حقوق الالجئني الفلسطينيني هي 
األساس, ونيل احلقوق هي أساس السالم

القسري  التهجير  ج��وان��ب  أب���رز  خل��ص��ت  ب��ن��ص��وٍص 
ونكبة فلسطني املستمرة على النحو التالي :
كانون الثاني: نكبة فلسطني املستمرة.  

شباط: النقل القسري للسكان.  
آذار: يوم األرض و"الصمود"  

نيسان: األسرى واملعتقلون الفلسطينيون.  
أيار: النكبة.  

ح����زي����ران: االح����ت����الل، واالس��ت��ع��م��ار اإلح���الل���ي،   
والفصل العنصري.

متوز: اجلدار والنظام املرتبط به.  
آب: تقنني نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي.  
أيلول: احملاسبة الدولية وتقرير غولدستون.  

تشرين األول: عشرون عاماً على العملية السلمية.  

تشرين الثاني: األمم املتحدة والتضامن الدولي.  
كانون األول: حق العودة إلى الديار األصلية.  

بن بال أثناء زيارته ملكتب مركز بديل في جنيف )بديل(



في مواجهة النكبة املستمرة

 بديــــل / املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني
عضو االئتالف الفلسطيني حلق العودة

جائـــــــزة العـــــــــــودة للعــــــــــام 2011
للسنة اخلامسة على التوالي،  يعلن بديل/ املركز الفلسطيني 

ملصادر حقوق املواطنة والالجئني عن إطالق جائزة العودة السنوية للعام 2011 حتت شعار:

وطني ليس حقيبة... وأنا لست مسافر

للمزيد من التفاصيل حول جائزة العودة 2011 
 www.badil.org :يرجى زيارة موقع مركز بديل على شبكة االنترنت

أو من خالل االتصال على مركز بديل: 
awdaaward@badil.org :بريد الكتروني

هاتف: 0097022777086 
فاكس: 0097022747346

حقول اجلائزة
 تقسم جائزة العودة السنوية للعام 2011 إلى خمسة حقول موزعة كالتالي:

1. جائزة العودة لبوستر النكبة 
2. جائزة العودة لكاريكاتير النكبة                   

3. جائزة العودة لقصص األطفال                           
4. جائزة العودة للقصة الصحفية املكتوبة 

5. جائزة العودة للصورة الفوتوغرافية 

شــروط وتوضيحات عامــة
تنطبق الشروط التالية على كافة احلقول:

1. على كل مشارك/ة التقيد بكافة الشروط التفصيلية اخلاصة بكل حقل من احلقول، 
2. يشترط في األعمال املشاركة أن تكون أصيلة مبتكرة لم يسبق نشرها بأي شكل من األشكال.

أو  الدين  أو  العرق  أو  اجلنس  أس��اس  على  س��واء  عنصرية  دالالت  ذات  رم��وزا  أو  مضامني  حتمل  مشاركة  أي��ة   .3
اللون،أو ألي سبب آخر  سيتم استثناءها من املنافسة. 

وغير  للفلسطينيني  مفتوحة  احل��ق��ول  مختلف  ف��ي  امل��ش��ارك��ة  تكون  حقل،  بكل  اخل��اص��ة  ال��ش��روط  م��راع��اة  م��ع   .4
الفلسطينيني بغض النظر عن مكان اإلقامة.

5. لكل مشارك/ة احلق بتقدمي مشاركة واحدة فقط ال غير، على انه يجوز له/ا أن يشارك في أكثر من حقل. 
6. مع حفظ احلقوق األدبية والفنية، األعمال املشاركة ال تعاد إلى أصحابها. 

7. تصدر األحكام عن جلان حتكيم مهنية ومستقلة، وتكون أحكامها وتوصياتها ملزمة لبديل واملشاركني/ات. 
8. ملركز بديل احلق في استخدام، وحترير، ونشر جميع املواد املشاركة، وبالطريقة التي يراها مناسبة، على ان ال 

ينتقص ذلك من حقوق املشارك/ة الفكرية واألدبية. 
09 آخر موعد لتقدمي املواد املشاركة في مختلف حقول جائزة العودة هو الثالثاء, 15 آذار 2011.

موضوع القصة
يتمحور موضوع القصة حول تعزيز 
م��ف��ه��وم األط���ف���ال جت���اه ح��ق��وق��ه��م وال��ق��ي��م 
وخصوصا  ع��م��وم��ا،  الوطنية  وامل��ف��اه��ي��م 
األصلية  دي��اره��م  إل��ى  ال��ع��ودة  ف��ي  حقهم 

التي هجر آباؤهم وأجدادهم منها.
شروط خاصة

)ما  ل��ألط��ف��ال  مالئمة  القصة  ت��ك��ون  أن   
دون عشر سنوات فقط(.

بلغة  مكتوبة  امل��ق��دم��ة  امل���ادة  ت��ك��ون  أن   
عربية صحيحة.

القصة عن 250  أن ال يزيد عدد كلمات   
كلمة.

قبل  للتحرير  الفائزة  القصص  تخضع   
النشر.

طريقة تقدمي املشاركات
ت���رس���ل ال���ق���ص���ص امل���رش���ح���ة، مب��ل��ف 
مرفقة  فقط     wordنوع م��ن  ال��ك��ت��رون��ي 
ب���ال���س���ي���رة ال���ذات���ي���ة ل��ل��م��ؤل��ف وع���ن���وان 
االت���ص���ال ب���ه، ع��ل��ى ال��ب��ري��د اإلل��ك��ت��رون��ي: 
تسلم  أو   ،awdaaward@badil.org
باليد أو ترسل بالبريد السريع على قرص 

مدمج )CD( إلى مركز بديل.
قيمة اجلائزة

اجلائزة األولى: 1000 دوالر.

     

موضوع البوستر 
فني  كتصميم  ال��ن��ك��ب��ة  ذك����رى  ب��وس��ت��ر  م��وض��وع 
إلى  ال��ع��ودة  ثقافة  بتعزيز  عالقة  له  يكون  أن  يجب 
الديار األصلية، ويركز على مقاومة التهجير املستمر 

ومتسك الفلسطيني بأرضه.
شروط  خاصة

ال��ع��ام��ة ج���زء ال يتجزأ  ال���ش���روط وال��ت��وض��ي��ح��ات   
الشروط  )راج��ع  حقل  لكل  اخلاصة  ال��ش��روط  من 

العامة( 
يرجى  مكتوب  نص  على  البوستر  شمول  حال  في   

اعتماد اللغة العربية كأساس. 
 أن ي��ك��ون ال��ب��وس��ت��ر أص��ي��الً وم��ب��ت��ك��راً ذوو رس��ال��ة 

واضحة مع مراعاة جتنب التقليدية والتكرار.
 ال تقبل البوسترات املشاركة في السنوات السابقة.

يرجى  للتصميم  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  اس��ت��خ��دام  ح���ال  ف��ي   
. )CMYK( استخدام ألوان

املواصفات الفنية وطريقة التقدمي:
 x42  30(  A3 بحجم  املرشحة  البوسترات  تقبل 
سم(. وترسل النسخة االلكترونية للبوستر بدرجتي 
وضوح ودقة عاليتني )High Resolution(. )في 
  )jpg.( ن���وع  م��ن  مب��ل��ف   )300-250 األدن����ى  احل���د 
الذاتية  بالسيرة  مرفقة  ت��ك��ون  أن  على   .)gif.( أو 

للمصمم/ة او الفنان/ة على بريد الكتروني: 
او  باليد  يسلم  awdaaward@badil.org  أو 
الى   )CD( يرسل بالبريد السريع على قرص مدمج

بديل. 

موضوع الكاريكاتير الفني 
يتناول حقل الكاريكاتير جانبا من جوانب اللجوء 
الفلسطينيون،  له  يتعرض  ال��ذي  املستمر  والتهجير 
امل��واق��ف  يتناول  كما  وحقوقهم.  الالجئني  وم��ع��ان��اة 
الرسمية  الفلسطينية،  وغير  الفلسطينية  السياسية 
حق  وبالذات  الالجئني  حقوق  حيال  الشعبية  و/أو 

العودة. 
شروط خاصة

من  يتجزأ  ال  ج��زء  العامة  والتوضيحات  ال��ش��روط   
الشروط اخلاصة لكل حقل )راجع الشروط العامة( 

 املواصفات الفنية للعمل:
 ، A4 حجم  -

، JPEG ألوان -
DPI 300  : Resolution/ جودة -

- ميكن استخدام الكومبيوتر وأية تقنية أخرى لتنفيذ 
العمل املشارك.

- ف���ي ح���ال رس���م ال��ك��اري��ك��ات��ي��ر ب��ش��ك��ل ي����دوي ) أي 
مثال(  حتبير  أق���الم  أو  م��ائ��ي��ة  أل����وان  ب��اس��ت��خ��دام 
ج��ودة  لضمان  األص��ل��ي��ة  النسخة  إرس���ال  يفضل 

النسخ واحلفظ االلكتروني والتقييم املوضوعي.
واألس���ود.-  باألبيض  أو  ملونة  ال��رس��وم��ات  تقبل   -  
ي��راع��ى ف��ي العمل عنصري ج��دة وق��وة ووض��وح 

الفكرة، وجودة التنفيذ /التجسيد الفني. 
طريقة التقدمي

االلكتروني   البريد  ع��ن��وان  على  امل��ش��ارك��ات  ت��رس��ل   -1
awdaaward@badil.org أو تسلم باليد، أو ترسل 
التالي:  العنوان  بديل على  إلى مركز  السريع  بالبريد 

ص.ب 728 بيت حلم، الضفة الغربية-فلسطني.  

قيمة اجلائزة
اجلائزة األولى: 1000 دوالر 

اجلائزة الثانية: 600 دوالر 
اجلائزة الثالثة: 400 دوالر

ويتكفل بديل أيضاَ ب�:
  طباعة البوستر الفائز باجلائزة األولى ونشره بأكثر 
فلسطني  أن��ح��اء  كافة  ف��ي  ت��وزع  نسخة   40000 م��ن 
واملنافي في فعاليات إحياء الذكرى الثالثة والستني 

للنكبة في أيار 2011.
 إقامة معرض خاص باألعمال املختارة والتي تنطبق 
اللجنة،  توصيات  إل��ى  وباالستناد  ال��ش��روط  عليها 

خالل مهرجان جائزة العودة. 
 ت��ك��رمي أص��ح��اب أف��ض��ل ع��ش��رة م��ش��ارك��ات ب��ن��اء على 
تقديرية  جوائز  بتسليمهم  التحكيم  جلنة  توصيات 

في مهرجان جائزة العودة.  
جلنة التحكيم:

سليمان منصور، رنا بشارة، يوسف كتلو،
محمد عليان، عمر عساف.              

يتضمن   )Wordورد( ملف  امل��ش��ارك��ة  م��ع  ي��رف��ق   -2
املعلومات التالية:

 سيرة ذاتية من خمسة أسطر على األكثر،
 االسم كامال والعنوان،

 رقم الهاتف- العنوان اإللكتروني.
قيمة اجلائزة: 

األولى  الثالث  املراتب  في  الفائزة  املشاركات  متنح 
جوائز نقدية: 

اجلائزة األولى: 1000 دوالر.
اجلائزة الثانية: 600 دوالر.
اجلائزة الثالثة: 400 دوالر.

كما ويتكفل مركز بديل ب�:
تكرمي أصحاب أفضل عشر مشاركات بحسب تقدير 
جلنة التحكيم ومبنحهم جوائز تقديرية خالل مهرجان 

جائزة العودة الذي يقام في أيار 2011،
املشاركات  أفضل  فيه  تعرض  فني  معرض  تنظيم 

بحسب توصيات جلنة التحكيم.
جلنة التحكيم: 

عمرو عكاشة، عماد حجاج، ناصر اجلعفري،
نهاد بقاعي، أسامة العيسة،

 أمية جحا، محمد سباعنة.

3. جائزة العودة لقصص األطفال2. جائزة العودة لكاريكاتير النكبة1. جائزة العودة لبوستر النكبة

فكرة وهدف اجلائزة:
 ت��أت��ي ه��ذه اجل��ائ��زة ك��ج��زء م��ن ج��ه��ود م��رك��ز ب��دي��ل ال��رام��ي��ة إل��ى تعزيز ح��ق��وق الالجئني 
تفعيل  األصلية، وذلك من خالل  ديارهم  إلى  بالعودة  منها حقهم  املقدمة  الفلسطينيني وفي 
الطاقات  وإط��الق  والشتات،  االنتدابية  فلسطني  في  الفلسطيني  الشعب  قطاعات  مختلف 

اإلبداعية الكامنة.



في مواجهة النكبة املستمرة

 بديــــل / املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني
عضو االئتالف الفلسطيني حلق العودة

جائـــــــزة العـــــــــــودة للعــــــــــام 2011
للسنة اخلامسة على التوالي،  يعلن بديل/ املركز الفلسطيني 

ملصادر حقوق املواطنة والالجئني عن إطالق جائزة العودة السنوية للعام 2011 حتت شعار:

وطني ليس حقيبة... وأنا لست مسافر

للمزيد من التفاصيل حول جائزة العودة 2011 
 www.badil.org :يرجى زيارة موقع مركز بديل على شبكة االنترنت

أو من خالل االتصال على مركز بديل: 
awdaaward@badil.org :بريد الكتروني

هاتف: 0097022777086 
فاكس: 0097022747346

شــروط وتوضيحات عامــة
تنطبق الشروط التالية على كافة احلقول:

1. على كل مشارك/ة التقيد بكافة الشروط التفصيلية اخلاصة بكل حقل من احلقول، 
2. يشترط في األعمال املشاركة أن تكون أصيلة مبتكرة لم يسبق نشرها بأي شكل من األشكال.

أو  الدين  أو  العرق  أو  اجلنس  أس��اس  على  س��واء  عنصرية  دالالت  ذات  رم��وزا  أو  مضامني  حتمل  مشاركة  أي��ة   .3
اللون،أو ألي سبب آخر  سيتم استثناءها من املنافسة. 

وغير  للفلسطينيني  مفتوحة  احل��ق��ول  مختلف  ف��ي  امل��ش��ارك��ة  تكون  حقل،  بكل  اخل��اص��ة  ال��ش��روط  م��راع��اة  م��ع   .4
الفلسطينيني بغض النظر عن مكان اإلقامة.

5. لكل مشارك/ة احلق بتقدمي مشاركة واحدة فقط ال غير، على انه يجوز له/ا أن يشارك في أكثر من حقل. 
6. مع حفظ احلقوق األدبية والفنية، األعمال املشاركة ال تعاد إلى أصحابها. 

7. تصدر األحكام عن جلان حتكيم مهنية ومستقلة، وتكون أحكامها وتوصياتها ملزمة لبديل واملشاركني/ات. 
8. ملركز بديل احلق في استخدام، وحترير، ونشر جميع املواد املشاركة، وبالطريقة التي يراها مناسبة، على ان ال 

ينتقص ذلك من حقوق املشارك/ة الفكرية واألدبية. 
09 آخر موعد لتقدمي املواد املشاركة في مختلف حقول جائزة العودة هو الثالثاء, 15 آذار 2011.

موضوع القصة
يتمحور موضوع القصة حول تعزيز 
م��ف��ه��وم األط���ف���ال جت���اه ح��ق��وق��ه��م وال��ق��ي��م 
وخصوصا  ع��م��وم��ا،  الوطنية  وامل��ف��اه��ي��م 
األصلية  دي��اره��م  إل��ى  ال��ع��ودة  ف��ي  حقهم 

التي هجر آباؤهم وأجدادهم منها.
شروط خاصة

)ما  ل��ألط��ف��ال  مالئمة  القصة  ت��ك��ون  أن   
دون عشر سنوات فقط(.

بلغة  مكتوبة  امل��ق��دم��ة  امل���ادة  ت��ك��ون  أن   
عربية صحيحة.

القصة عن 250  أن ال يزيد عدد كلمات   
كلمة.

قبل  للتحرير  الفائزة  القصص  تخضع   
النشر.

طريقة تقدمي املشاركات
ت���رس���ل ال���ق���ص���ص امل���رش���ح���ة، مب��ل��ف 
مرفقة  فقط     wordنوع م��ن  ال��ك��ت��رون��ي 
ب���ال���س���ي���رة ال���ذات���ي���ة ل��ل��م��ؤل��ف وع���ن���وان 
االت���ص���ال ب���ه، ع��ل��ى ال��ب��ري��د اإلل��ك��ت��رون��ي: 
تسلم  أو   ،awdaaward@badil.org
باليد أو ترسل بالبريد السريع على قرص 

مدمج )CD( إلى مركز بديل.
قيمة اجلائزة

اجلائزة األولى: 1000 دوالر.

موضوع القصة الصحفية 
يتناول موضوع القصة الصحفية تعزيز 
األصلية،  ال��دي��ار  إل��ى  ال��ع��ودة  ثقافة  مفاهيم 
على أن تكون القصة واقعية وليست خيالية، 
ال���زم���ان، وامل���ك���ان،  ال���ك���ات���ب/ة  ي���راع���ي  وان 
وعنصر املعاصرة في ربط األحداث، على أن 
ال يفهم من ذلك تقييد اإلبداع األدبي، أو حرية 

استدعاء/ استذكار أحداث سالفة.
شروط خاصة 

ال��ع��ام��ة ج���زء ال    الشروط وال��ت��وض��ي��ح��ات 
ي��ت��ج��زأ م���ن ال���ش���روط اخل���اص���ة ل��ك��ل حقل 

)راجع الشروط العامة( 
 ان ال تزيد كلمات القصة الصحفية املكتوبة 

عن 1200 كلمة. 
ومن  سليمة  عربية  بلغة  مكتوبة  تكون  أن 
يخدم  مبا  العامية  اللغة  استخدام  املمكن 

القصة. 
 تخضع املواد الفائزة للتحرير قبل النشر. 

مع  بالقصة  صلة  ذات  ص��ورة  إرف��اق  يفضل 
 .JPG بيان املصدر على ملف

 يستثنى من املشاركة الفائزين في اجلوائز 
الثالث األولى في السنة السابقة. 
 طريقة التقدمي

الكتروني  ملف  على  امل��ش��ارك��ات  ت��رس��ل 
من نوعword  فقط، مرفقة بالسيرة الذاتية 
عنوان  على  به  االتصال  وعنوان  للباحث/ة 
awdaaward@badil. البريد االلكتروني  

 ،)CD( أو تسلم باليد على قرص مدمج org

اجلائزة الثانية: 600 دوالر.

اجلائزة الثالثة: 400 دوالر.
ويتكفل بديل أيضا ب�: 

الفائزة  الثالث  القصص  ونشر  طباعة   
ضمن إصدارات مركز بديل املختلفة.

  م��ن��ح أص���ح���اب ال��ن��س��خ ال��ف��ائ��زة 100 
نسخة من اإلصدار مجانا.

 ت��ك��رمي أص��ح��اب أف��ض��ل ع��ش��ر قصص، 
بحسب توصيات جلنة التحكيم ومينح 
مهرجان  في  تقديرية  جوائز  أصحابها 

جائزة العودة.
جلنة التحكيم:

م��ح��م��ود ش��ق��ي��ر، عيسى ق��راق��ع، رن��اد 
الشوملي،  مجدي  اس���دي،  ميسون  قبج، 

زكريا محمد.

او ترسل  بالبريد السريع إلى مركز بديل. 
 قيمة اجلائزة

اجلائزة األولي: 1000 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثانية: 600 دوالر أمريكي 
اجلائزة الثالثة: 400 دوالر أمريكي 

 ويتكفل بديل أيضا ب�:
الفائزة  الثالث  الصحفية  القصص  طباعة   
ونشرها ضمن إصداراته أو كما يراه مركز 

بديل مناسبا. 
 ت��ك��رمي أص��ح��اب أف��ض��ل ع��ش��رة م��ش��ارك��ات 
ومبنحهم  التحكيم  جل��ن��ة  ت��ق��دي��ر  بحسب 
ج��وائ��ز ت��ق��دي��ري��ة خ���الل م��ه��رج��ان ج��ائ��زة 

العودة. 
جلنة التحكيم

ع���ب���د ال����ن����اص����ر ال���ن���ج���ار، ش���ي���ري���ن أب���و 
عاقلة، قاسم خطيب، ناصر اللحام،

جنيب فراج، خليل شاهني.

موضوع الصورة الفوتوغرافية: 
ال���ص���ورة ح���ول آث����ار النكبة  ي��ت��م��ح��ور م��وض��وع 
وت��داع��ي��ات��ه��ا، وس��ب��ل/ أش��ك��ال م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات، 

وواقع الالجئني الفلسطينيني في املخيمات عموما.
شروط خاصة : 

ال��ع��ام��ة ج���زء ال يتجزأ  ال���ش���روط وال��ت��وض��ي��ح��ات   
ال��ش��روط اخل��اص��ة لكل حقل )راج���ع الشروط  م��ن 

العامة( 
 يجوز تقدمي الصورة ملونة أو اسود وابيض. 

تقبل  ال  ح��ي��ث  طبيعتها،  ع��ل��ى  ال��ص��ورة  ت��ك��ون  أن   
الصورة املعاجلة ضمن البرامج االلكترونية إال إذا 

أرفقت النسخة املعاجلة بالصورة األصلية. 
في  مبا  مضافة  نصوص  على  ال��ص��ورة  حتتوي  ال   

ذلك اسم املشارك/ة. 
 ان تكون الصورة بدرجتي وضوح ودقة عاليتني، 
 .)dpi  300(وجودة ) jpg ( وترسل مبلف من نوع
 يتحمل املشاركك/ة وحده/ا املسؤولية القانونية عن 
أي إخالل بحقوق ملكية الصورة املرشحة والفائزة. 
 ملركز بديل احلق في استخدام الصور املشاركة دون 

املساس بحقوق املشاركني. 
وطريقة التقدمي:  

ملف  على  للصورة  االلكترونية  النسخة  ترسل 
خاص، باإلضافة إلى ملف من نوع )word ( يحتوي 
على السيرة الذاتية  للمشترك/ة، وشرح مختصر عن 
الصورة يتضمن التعريف بالصورة )املكان، الزمان، 
احلدث/املناسبة، الشخوص إذا لزم، واحملتوى(  مبا 

ال يتجاوز 50 كلمة. على بريد الكتروني
    awdaaward@badil.org 

قيمة اجلائزة: 
اجلائزة األولى: 1000 دوالر. 

اجلائزة الثانية: 600 دوالر.

اجلائزة الثالثة: 400 دوالر.
ويتكفل بديل أيضاَ ب�:

بديل  إص���دارات  ضمن  الفائزة  الصور  ونشر  طباعة   
املختلفة.

 إقامة معرض خاص باألعمال املختارة والتي تنطبق 
خالل  اللجنة  توصية  إلى  باالستناد  الشروط  عليها 

حفل االختتام وتوزيع اجلوائز. 
 تكرمي أصحاب أفضل عشرة مشاركات بحسب تقدير 
حفل  خالل  تقديرية  جوائز  ومبنحهم  التحكيم  جلنة 

االختتام. 
جلنة التحكيم : 

اب��راه��ي��م م��ل��ح��م، ع���الء ب���دارن���ة، ل���ؤي ص��ب��اب��ا، روال 
حلواني، مقبولة نصار، محفوظ أبو ترك.

5. جائزة العودة للصورة الفوتوغرافية  4. جائزة العودة للقصة الصحفية املكتوبة 3. جائزة العودة لقصص األطفال

مهرجان جائزة العودة
الشخصيات  من  ولفيف  التحكيم،  وجل��ان  الفائزين/ات،  بحضور    2011 أي��ار  في  العودة   جائزة  مهرجان  بديل  مركز  ينظم 
الوطنية واملهتمة، حيث سيتم تغطيته إعالميا بصورة الفتة، وسيتم خالل احلفل تسليم اجلوائز للفائزين/ات باإلضافة إلى اجلوائز 

التقديرية للمشاركات املتميزة، وإقامة معرض ألفضل املشاركات في حقول  الكاريكاتير،  والبوستر، والصورة الفوتوغرافية.

استالم املشاركات 
آخر موعد لتقدمي املواد املشاركة في مختلف حقول جائزة العودة هو الثالثاء, 15 آذار 2011. 

او  تسليمها  او   ،  awdaaward@badil.org ألكتروني  بريد  على  العودة  جائزة  حقول  في  للمشاركة  امل��واد  إرس��ال  يتم 
إرسالها بالبريد على عنوان مركز بديل: 

بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني 
بيت حلم، شارع الكركفة، عمارة املجد )بجانب فندق بيت حلم(، الطابق األول. 

 ويلتزم بديل للمشاركني/ات بتأكيد االستالم برسالة الكترونية أو بكتاب موثق بحسب احلال.
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تفحص هذه املقالة املوجزة األدوار احملتملة التي ميكن 
أن تقوم بها وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني 
ال��دائ��م��ة  ب��احل��ل��ول  يتصل  فيما  "األن�����روا"  الفلسطينيني 
اجلمعية  ق��رار  في  محددة  هي  كما  الفلسطينيني  لالجئني 
األم��ن رقم  وق��رار مجلس  رق��م 194،  املتحدة  ل��ألمم  العامة 
ال��دول��ي. ويستعرض  للقانون  األوس��ع  اإلط��ار  237، وف��ي 
القسم األول تفكير وممارسة الوكالة فيما يتعلق باحللول 
القسم  ويلخص  املاضية،  سنة  الستني  م��دى  على  الدائمة 
الثاني حقل البحث الناشئ حول دور وكالة "األنروا" في 
الالجئني  لقضية  احلقوق  أس��اس  على  القائم  احل��ل  سياق 
حول  األفكار  بعض  األخير  القسم  ويطرح  الفلسطينيني، 
دور الوكالة في جسر الفجوة بني املأزق السياسي احلالي 

واحلل القائم على أساس احلقوق.

نظرة إلى املاضي:
الرئيس  ال���دور  اشتمل   ،1949 ع��ام  ف��ي  إنشائها  منذ 
مع  جنب  إلى  جنبا  واملساعدة  اإلغاثة  توفير  على  لألنروا 
ب��دأت  األخ��ي��ر،  العقد  وف��ي  واملجتمع،  ال��ف��رد  تنمية  تيسير 
للحماية  منظمة  منهجية  وإدم���اج  بتطوير  أيضا  الوكالة 
كجزء من واليتها األساسية. مع ذلك، ومنذ تأسيسها قبل 
60 عاما؛ قامت األنروا أيضا بالسعي للعب أدوار مختلفة 
لقضية  دائ��م��ة  ح��ل��ول  تطبيق  ع��ن  ب��ال��ب��ح��ث  يتعلق  ف��ي��م��ا 
من  القليل  فإن  نسبية  ناحية  ومن  الفلسطينيني،  الالجئني 
املوجود  الوكالة،  عمل  في  اجلانب  لهذا  أعطي  قد  االهتمام 
ضمنيا في اختصاص الوكالة، وواضح في ممارستها خالل 

العقود الستة األخيرة.
في ع��ام 1950، ك��ان ال��دور األس��اس��ي ل��ألن��روا، ما بعد 
توفير اإلغاثة الطارئة، هو تيسير الوصول إلى حل لوضع 
ال��الج��ئ��ني م��ن خ���الل دم��ج��ه��م اق��ت��ص��ادي��ا ف��ي امل��ن��ط��ق��ة، ففي 
اخلاصة  الدولية  التوفيق  وجلنة  األن���روا  ب��ني  املناقشات 
في  بأنه  الوكالتني  كلتا  واف��ق��ت  )UNCCP(؛  بفلسطني 
تيسير  ف��ي  سياسيا"  "دورا  التوفيق  جلنة  تلعب  ح��ني 
تلعب  س��وف  األن���روا  ف��إن  الالجئني،  ملسألة  حلل  التوصل 
"دورا تقنيا" في تنفيذ هذا احلل، مبا في ذلك تسهيل حركة 
الالجئني، التنمية االقتصادية، وفي حماية حقوقهم، سواء 
بلدان  في  البقاء  أو  األصلية  ديارهم  إل��ى  العودة  اخ��ت��اروا 
جلوئهم، أو التوطني في دولة ثالثة. وفي املمارسة، وفي ظل 
رفض إسرائيل السماح بعودة الالجئني، فإن كال من وكالة 
األنروا وجلنة التوفيق الدولية قد ركزتا في نهاية املطاف 
جّل جهودهما على محاوالت تأمني دمج الالجئني اقتصاديا 
من خالل إعادة التوطني. وقد كان للجهود املنظمة لالجئني 
الدور األكبر في حتّول وكالة الغوث بعيدا عن املمارسات 
الهادفة إلعادة التوطني من خالل تنمية اقتصادية واسعة 
باخلدمات  متعلق  أساسي  برنامج  تقدمي  باجتاه  النطاق، 
االجتماعية  والرعاية  الصحة  التعليم،  وه��ي  األساسية، 

األساسية.
وج��ن��ب��ا إل���ى ج��ن��ب م��ع ال��ت��ح��ّول ن��ح��و ت��ق��دمي اخل��دم��ات 
حللول  للوصول  جديدا  نهجا  األن��روا  اعتمدت  األساسية، 
األول��ى،  هما:  أساسيتان،  سمتان  النهج  لهذا  وك��ان  دائمة، 
خالفا للنهج املباشر في سنوات اخلمسينات، الذي حاولت 
ال��وك��ال��ة م��ن خ��الل��ه ت��أم��ني احل��ل عبر اإلدم���اج االقتصادي 
لالجئني، كان نهج األنروا اجلديد غير مباشر ومحدود في 
"حتضير" الالجئني لوقت ميكن أن يكون فيه حل حملنتهم، 
النهج  لهذا  ركيزة  لألنروا  التعليمي  البرنامج  أعتبر  وق��د 
السياسات  عن  بنفسها  النأي  الوكالة  حاولت  كما  اجلديد. 
مشيرة  اخلمسينيات،  لسنوات  النطاق  واسعة  التنموية 
هذه  مثل  ف��ي  م��ش��ارك��ة  ت��ك��ون  أن  عليها  ينبغي  ال  أن��ه  إل��ى 
التنمية، حتى يتحقق حل نهائي. والسمة الثانية، اعتمدت 
األنروا ما ميكن تسميته نهجا "ترويجيا" للحلول الدائمة، 
القرن  من  السبعينيات  وحتى  الستينيات  سنوات  وخالل 

على  األن���روا  لوكالة  السنوية  التقارير  اح��ت��وت  امل��اض��ي، 
وج��ه��ات نظر ال��الج��ئ��ني ب��ش��أن ح��ق ال��ع��ودة، وأك���دت على 
الالجئني  حقوق  يأخذ  أن  ينبغي  للتطبيق  قابل  حل  أي  أن 
وم��ص��احل��ه��م ب��ع��ني االع��ت��ب��ار. وق���د اخ��ت��ف��ت ه���ذه ال��ل��غ��ة في 
مبنظمة  الدولي  االعتراف  أعقاب  في  السبعينيات  أواس��ط 
الوحيد  الشرعي  املمثل  باعتبارها  الفلسطينية  التحرير 
للشعب الفلسطيني، وقامت األنروا في فترة وجيزة بتبني 
عندما  السبعينيات،  أواخ��ر  في  الدائمة  للحلول  ثالث  نهج 
تلعبه  أن  ميكن  ال���ذي  ال���دور  ح��ول  مفصلة  خطة  وض��ع��ت 
الوكالة فيما يتعلق بتنفيذ عودة لالجئني الفلسطينيني على 
أساس  على  القائمة  احل��ل  خلطة  بذلك  مستجيبة  مراحل، 
املعنية بحقوق  املتحدة  األمم  التي صاغتها جلنة  الدولتني 
الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وأشارت األنروا 
وتعاون  والصالحيات،  املناسب،  التمويل  توفير  أن  إل��ى 
– في حده األدن��ى- ميكن أن تساعد في حتديد  احلكومات 
مؤقت  م��أوى  وتوفير  نقلهم،  )تعريفهم(،  الالجئني  هوية 
الطبية  والرعاية  الطارئة،  التغذية  توفير  األمر(،  لزم  )إذا 

في حاالت الطوارئ. 
احللول  نحو  األن����روا  نهج  ات��س��م  التسعينيات،  وف��ي 
أعتمد  ال��ذي  املباشر  غير  بالنهج  األول  امل��ق��ام  ف��ي  الدائمة 
املثال:  املاضي، وعلى سبيل  القرن  ألول مرة في ستينيات 
هدفت وكالة األنروا من برنامج اخلدمات ومن خطة تطبيق 
املطاف،  نهاية  في  حل،  إلى  الالجئني  حتضير  إلى  السالم 
دورا  األن���روا  لعبت  كما  واملجتمع.  الفرد  تنمية  خ��الل  من 
ترويجيا مبعنى أنها نقلت وجهات نظر الالجئني ومواقفهم 
جتاه العملية السلمية الناشئة من خالل تقاريرها السنوية، 
املانحني وأط��راف رئيسة مبكرا في سنتي  وقامت بتحذير 
بالتهميش  املتزايد  الالجئني  شعور  ح��ول   1995-1994
املقيمني  الالجئني  في عملية صنع السالم، وخاصة شعور 
خارج األراضي احملتلة عام 1967. وميكن القول بأنه في 
مناسبة واحدة على األقل )وفي مناسبات رمبا غير موثقة( 
الدائمة،  للحلول  ثالث  فرعي  منهج  باعتماد  األن��روا  قامت 
سيتم  كما  ه��ام��ا،  يكون  أن  احملتمل  م��ن  ولكن  نعم،  فرعي 
مرافقها  ع��ن  الوكالة  أعلنت   ،1996 ع��ام  ف��ي  أدن���اه.  بيانه 

"ليست  منشآت  بأنها  مؤقتا  لالجئني  الدهيشة  مخيم  في 
للوكالة"؛ وذلك من أجل تسهيل عقد املؤمتر الشعبي األول 
أوس��ع  مشاركة  أج��ل  م��ن  فرصة  إع��ط��اء  وب��ه��دف  لالجئني، 
ل��الج��ئ��ني ف��ي عملية ص��ن��ع ال��س��الم. م��ع ذل���ك، وع��ل��ى م��دى 
ال��دور  ح��ول  الرسمي  اخل��ط��اب  ظ��ل  التسعينيات،  س��ن��وات 
وبتأييد  إس��رائ��ي��ل  ل��ذل��ك  روج���ت  كما  للوكالة،  املستقبلي 
حل  حول  يتمحور  كبيرة،  فاعلة  دولية  أط��راف  من  واس��ع 

الوكالة بعد التوقيع على اتفاق سالم شامل.

التفكير احلالي لألنروا واحللول الدائمة:
ف���ي ال��ع��ق��د امل����اض����ي، ب����دأ ع����دد ق��ل��ي��ل م���ن ال��ن��ش��ط��اء، 
األدوار  ف��ي  كثب  ع��ن  البحث  ف��ي  واملهنيني  واألك��ادمي��ي��ني 
وتنفيذ  عن  بالبحث  يتعلق  فيما  األن���روا  لوكالة  احملتملة 
اعتمدت  وقد  الفلسطينيني.  الالجئني  لقضية  دائمة  حلول 
أساس  على  قائمة  منهجية  على  بوضوح  ال��دراس��ات  ه��ذه 
احلقوق في تعاملها مع قضية الالجئني. ويحدد الباحثون 
ع���ددا م��ن األس��ب��اب ال��ت��ي تستوجب م��ش��ارك��ة األن����روا في 
نظر  وجهة  وم��ن  الفلسطينيني.  لالجئني  الدائمة  احل��ل��ول 
إحدى وكاالت  األنروا بوصفها  فإن  "معيارية" )نظرية(، 
األمم املتحدة عليها التزام بتعزيز واحترام حقوق اإلنسان 
والقانون الدولي. في أواخر سنوات التسعينيات، وكجزء 
من عملية اإلصالح الواسعة في األمم املتحدة؛ كلف األمني 
التابعة  والهيئات  ال��وك��االت  جميع  امل��ت��ح��دة  ل��ألمم  ال��ع��ام 
بإتباع املنهج القائم على أساس حقوق اإلنسان في جميع 
أوجه عملها. وقد بدأت األنروا القيام بذلك في سياق عملية 
ذاتها.  بالوكالة  اخلاصة  احلالية  التنظيمية  اإلص��الح��ات 
جميع  سلطت  التنفيذية؛  أو  العملية  النظر  وج��ه��ة  وم��ن 
الدراسات الضوء على كيف ميكن أن تساهم معرفة األنروا 
وعالقتها مع مجتمع الالجئني، وخبرتها العملياتية لستة 
 – والبشرية  املادية  مواردها  إلى  إضافة  متواصلة،  عقود 
لالجئني  دائمة  حللول  الوصول  في  تساهم  أن  ميكن  كيف 

الفلسطينيني.
األدوار واملهام احمل��ددة  ع��ددا من  ال��دراس��ات  كما حت��دد 

الدائمة،  األن��روا في سياق احللول  التي ميكن أن تقوم بها 
وت��ع��ت��رف ال���دراس���ات ك��اف��ة، ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال، بأهمية 
األساسية،  اخل��دم��ات  لتقدمي  للوكالة  األس��اس��ي  البرنامج 
في  جدا  الصغير  للتمويل  حداثة  برامجها  أكثر  إلى  إضافة 
املطاف  نهاية  ف��ي  سيأتي  ال���ذي  للحل  ال��الج��ئ��ني  حتضير 
الدارسني  من  عدد  وي��رى  واملجتمع.  الفرد  تنمية  خالل  من 
من  أكثر  مباشرا  دورا  تلعب  أن  الوكالة  على  ينبغي  بأنه 
الالجئني،  ومصالح  حقوق  حتترم  حللول  الترويج  خالل 
وهذا الدور ميكن أن يشتمل على مكان لألنروا على طاولة 
مفوضية  لعبته  ال��ذي  للدور  شبيه  دور  في   – املفاوضات 
جلوء  ح��االت  في  الالجئني  لشؤون  السامية  املتحدة  األمم 
أخرى- وذلك لضمان أن احللول املستقبلية حتترم حقوق 

ومصالح الالجئني.
 وفي هذا السياق؛ ميكن لألنروا التأكد من أن الالجئني 
مطلعون جيدا على اجلهود املبذولة إليجاد حل لوضعهم، 
متاما  مطلعون  الرسمية  املفاوضات  في  املشاركني  وب��أن 
ميكن  كما  الالجئني.  نظر  ووجهات  ومصالح  حقوق  على 
إلى جنب مع  الوكالة في وضع جيد للعمل جنبا  أن تكون 
الفلسطينية  املنظمات  وم��ع  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
غير احلكومية والقاعدية من أجل إشراك الالجئني بصورة 
منتظمة في عملية صنع السالم. كما تفحص هذه الدراسات 
يتعلق  فيما  األن��روا  تلعبها  أن  ميكن  التي  احملتملة  األدوار 
على  األدوار  ه���ذه  وت��ش��ت��م��ل  ال���دائ���م���ة،  احل���ل���ول  بتطبيق 
تسهيل  املستنيرة،  اخل��ي��ارات  وتسجيل  املعلومات  توفير 
أساس  على  التوطني  إع��ادة  أو  االن��دم��اج،  الفعلية،  العودة 
الواعي واملستنير لكل الجئ، والتأهيل االجتماعي  اخليار 
القيام  يتم  أن  امل��رج��ح  وم��ن  امل���دى.  البعيد  واالق��ت��ص��ادي 
بهذه األدوار بالتعاون والعمل املشترك مع وكاالت أخرى 
لألمم املتحدة، ومع منظمات دولية، إقليمية ووطنية نظرا 

للتعقيدات، واتساع النطاق وحجم املوارد املطلوبة.
بالنظر  األخ��ي��رة  ال��س��ن��وات  ف��ي  األن���روا  كما شرعت 
أن تلعبه  ال��ذي ميكن  ال��دور  انتظاما في  أكثر  على نحو 
الفلسطينيني.  الالجئني  لقضية  حل  سياق  في  الوكالة 
مكونني  على  األن���روا  نهج  يشتمل  احل��اض��ر؛  الوقت  في 

األنروا واحللول لقضية الالجئني الفلسطينيني:
أفكار حول األدوار احلالية واملستقبلية لوكالة الغوث

بقلم: تيري رمبل*

إحدى مدارس األونروا، لبنان 2008. )أرشيف األنروا(
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بني حشد وتنظيم الالجئني، واخلطاب واإلطار القائم على 
أساس احلقوق، مع دعم وتدخل األمم املتحدة، األمر الذي 
الالجئني.  ملشاركة  م��ج��االت  فتح  ف��ي  حاسم  دور  ل��ه  ك��ان 
وثالثا، بينما تكون املشاركة في عملية صنع السالم هامة، 
امل��دى ض��روري��ان لضمان أن  ال��دع��م املستمر وط��وي��ل  ف��إن 
املفاوضات وفي محافل  التي تتحقق على طاولة  املكاسب 

أخرى، يتم ترجمتها إلى حقائق على أرض الواقع.

مراجع مختارة ]اجنليزية[ : 
نحو  الفلسطينيني،  لالجئني  "املستقبل  مايكل:  دمبر،   -

العدالة والسالم"، بولدر، CO: لني رينر، 2007. 
هالل، ليلى: "آفاق السالم وانعكاساتها على مستقبل   -
مسح  فصلية  ال��دول��ي"،  القانون  منظور  من  األن���روا، 

الالجئني 3/2 )2010(، ص 207 -222.
رام���ب���ل، ت��ي��ري )م���ح���رر(: "احل���ق���وق ف���ي امل���ب���ادئ،   -
احل���ق���وق ف���ي امل���م���ارس���ة: إع������ادة ال��ن��ظ��ر ف���ي دور 
لالجئني  دائ��م��ة  حلول  صياغة  ف��ي  ال��دول��ي  القانون 
الفلسطينيني"، بيت حلم: مركز بديل ملصادر حقوق 

املواطنة والالجئني، 2010.
رام���ب���ل، ت���ي���ري: "وك���ال���ة األن�����روا واحل���ل���ول ال��دائ��م��ة   -
لالجئني الفلسطينيني"، ورقة عمل، معلومات للنقاش 

رقم 6، بيت حلم. مركز بديل، 2000.

الفلسطينيون:  وال��الج��ئ��ون  "األن����روا  ت��ي��ري:  رام��ب��ل،   -
الالجئني  مسح  فصلية  "التشاركية""،  التنمية  أصل 

3/2 )2010(، ص ص 437-412.
لالجئني  دائمة  حلول  عن  "البحث  ليكس:  تاكنبرغ،   -
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني: ه���ل م���ن دور ل�����ألن�����روا؟"، ف���ي اي���ال 
والالجئني  "إسرائيل  )م��ح��ررون،  وآخ���رون  بنفستي 
ص  ص   ،2007 سبرينغر،  ب��رل��ني:  الفلسطينيني"، 

.386-373
واملمارسة  املفهوم  في  احلماية  تعني  م��اذا  "األن���روا:   -

بالنسبة لألنروا"، تقرير املستشار )2008(.

* تيري رمبل، هو مستشار مستقل ومرشح لنيل شهادة الدكتوراه 

في السياسة من جامعة اكستر، وتتركز أبحاثه احلالية في مجال 
دراسة التجارب األخيرة ملشاركة الالجئني في عمليات صنع السالم 
من كال املنظورين املعياري والتجريبي. كما أن السيد رامبل عضو 
مؤسس في مركز بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة 
واملعلومات،  األبحاث  وحدة  منسق  وظيفة  والالجئني؛ حيث شغل 
وكان باحثا بارزا خالل عام 2005. نشر مؤلفه احلالي – "احلقوق 
القانون  دور  في  النظر  إعــادة  املمارسة:  في  احلقوق  املــبــادئ،  في 
الفلسطينيني"، )2010(  دائمة لالجئني  الدولي في صياغة حلول 
-- وهو مجموعة مختارة محررة عن أوراق عمل الستكشاف عناصر 
الالجئني  لقضية  احلقوق  أساس  على  قائم  مختلفة إليجاد حل 

الفلسطينيني. 

احلقـــــوق الـوطنيــة والشــــرعيـــة الدوليــــة

أساسيني: فمن الناحية األولى، تعترف األنروا بصفتها 
منظمة إنسانية وتنموية، وبأنه على الرغم من قدرتها 
احملدودة في تيسير حل قائم على أساس احلقوق، فإن 
لها دور في تسليط األض��واء على احلاجة حلل يحترم 
حقوق ومصالح الالجئني ويوفر مجاال لتمثيلهم. وفي 
ال��س��ن��وات األخ���ي���رة؛ اس��ت��خ��دم امل��ف��وض ال��ع��ام ل��ألن��روا 
عددا من املناسبات العامة، وتفاعالته مع ممثلي الدول 
األعضاء في اجلمعية العامة ومجلس األمن للحديث عن 
األنروا بالفعل  هذا املوضوع. ومن ناحية أخرى، بدأت 
الداخلي"  "بيتها  في  بها  اخلاصة  األب��ح��اث  تنفيذ  في 
لقضية  ح��ل  س��ي��اق  ف��ي  ل��ل��وك��ال��ة  محتملة  أدوار  ح���ول 

الالجئني الفلسطينيني.

نظرة موجزة على املستقبل:
تتمثل الفجوة األساسية في مجموعة األبحاث الناشئة 
حول الدور املستقبلي لألنروا في أنها ال تتناول كيفية سد 
على  قائم  حل  وب��ني  ال��راه��ن  السياسي  امل��أزق  بني  الفجوة 
أن  وأود  الفلسطينيني.  الالجئني  لقضية  احلقوق  أس��اس 
تلعب  أن  لألنروا  ميكن  محتملة  مجاالت  ثالثة  هنا  أقترح 
فيها دور مرسوم ومتوسع؛ وذلك تبعا للمنهجيات السابقة 
املمارسة  الدائمة، وفي ضوء  األن��روا جتاه احللول  لوكالة 
أخرى.  الدولية في حاالت جلوء  للهيئات  األوسع  العملية 
أكثر  وأخ����رى  م��ب��اش��رة  غ��ي��ر  أدوارا  األدوار  ه���ذه  وت��ش��م��ل 

مباشرة.
التعليمية  مناهجها  ف��ي  تنظر  أن  ل��ألن��روا  ميكن  أوال: 
على  تشتمل  ل��ك��ي  وال��ت��س��ام��ح  اإلن��س��ان  ب��ح��ق��وق  املتعلقة 
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى أس���اس ح��ق��وق اإلن��س��ان في  مناقشة امل��ن��ه��ج 
التوصل حللول دائمة، وينبغي أن يشتمل ذلك على مناقشة 
كل  ال��واج��ب  صاحبة  األط���راف  التزامات  الالجئني،  حقوق 
حسب واجباته، واآلليات املتوفرة للمطالبة بحقوقهم. كما 
املمنوحة  األوس��ع  احلقوق  مجموعة  على  تشتمل  أن  يجب 
لألفراد واجلماعات في املجتمعات التي قد يختار الالجئون 
إن  فيها.  التوطني  إع��ادة  أو  االن��دم��اج  إليها،  ال��ع��ودة  أخيرا 
هذا  على  باألنروا  اخل��اص  اإلنسان  حقوق  منهاج  توسيع 
النحو يتفق مع التزامات األنروا في احترام وتعزيز حقوق 
اإلن��س��ان وال��ق��ان��ون ال��دول��ي، كما أن��ه ميكن ال��الج��ئ��ني كي 
يصبحوا مشاركني أكثر نشاطا في البحث عن حلول دائمة 
املقابل، فإن استبعاد حقوق  وفي تنفيذ هذه احللول. وفي 
امل��وج��ودة  التعليمية  املناهج  شرعية  سيقوض  الالجئني 
ل��وك��ال��ة األن�����روا، وك��ذل��ك م��ك��ان��ة امل��ع��ل��م��ني ال��ذي��ن وض��ع��وا 
مواجهة  أو  "ال��ص��م��ت"  اختيار  ب��ني  املستحيل  موقف  ف��ي 
ال��ن��اج��م��ة ع��ن تعليم احل��ق��وق األس��اس��ي��ة في  ال��ت��داع��ي��ات 
انتهاك واضح لسياسة الوكالة وممارستها. وأخيرا، ليس 
بالضرورة "تسييس" خطاب حقوق اإلنسان املعترف بها 

مقتبسات من قرار اجلمعية العامة رقم 302
)الدورة 4( بتاريخ 8 كانون األول 1949.

 تأسيس وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى
إن اجلمعية العامة...

املجاعة  أح��وال  تالفي  بغية  الفلسطينيني،  الالجئني  إلغاثة  املساعدة  استمرار  ال��ض��روري  من  بأنه  تعترف   .5
العامة رقم  الفقرة 11 من قرار اجلمعية  والبؤس بينهم، ودعم السالم واالستقرار، مع عدم اإلخالل بأحكام 
194 )الدورة 3( الصادر في 11 كانون األول 1948، وتعترف أيضا بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة، في أقرب 

وقت، بغية إنهاء املساعدة الدولية لإلغاثة.
تؤسس وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى:  .7

املسح  بعثة  توصيات  بحسب  التشغيل،  وبرامج  املباشرة  باإلغاثة  احمللية  احلكومات  مع  بالتعاون  لتقوم  )أ ( 
االقتصادية.

)ب ( لتتشاور مع احلكومات املهتمة في الشرق األدنى، بشأن التدابير التي تتخذها هذه احلكومات متهيدا للوقت 
الذي تصبح فيه املساعدة الدولية لإلغاثة وملشاريع األعمال غير متوفرة.

حتث جميع الدول األعضاء في األمم املتحدة وغير األعضاء، على التبرع التطوعي، نقدا أو عينا وذلك لضمان   .13
احلصول على كمية اإلعدادات واألموال الالزمة لكل مرحلة من مراحل البرنامج... 

األدنى بالتشاور مع جلنة  الشرق  الفلسطينيني في  الالجئني  املتحدة إلغاثة وتشغيل  إلى وكالة األمم  توعز   .20
التوفيق بشأن فلسطني التابعة لألمم املتحدة، ملا فيه خير أداء مهمات كل منها، وخصوصا فيما يتعلق مبا ورد 

في الفقرة 11 من قرار اجلمعية العامة رقم 194 )الدورة 3( الصادر في 11 كانون األول 1948.

بشكل متزايد بوصفها عنصرا أساسيا من أجل إيجاد حلول 
دائمة لقضية الالجئني وللصراع ككل.

التي ميكن  السبل  األن��روا في  ثانيا: قد تنظر وكالة 
من خاللها تسهيل نقل املعرفة واخلبرة التي اكتسبتها 
خ���الل إع�����ادة إع���م���ار امل��خ��ي��م��ات وإع�����ادة ال��ت��أه��ي��ل، مع 
املساهمة في وضع تصورات وتصميم للحلول الدائمة. 
وس���واء ق��رر ال��الج��ئ��ون ف��ي نهاية امل��ط��اف ال��ع��ودة، أو 
التوطني  أم اختاروا  الدولة املضيفة احلالية،  البقاء في 
في مكان آخر؛ فإن إعادة اإلعمار والتأهيل سوف تكون 
إن  دائ��م��ة.  ح��ل��ول  وتنفيذ  وض���ع  ف��ي  رئيسية  ع��ن��اص��ر 
إعمار  إع��ادة  في  األن��روا  لدى  الناشئ  التشاركي  النهج 
وت��أه��ي��ل امل��خ��ي��م��ات، وال�����دروس امل��س��ت��ف��ادة ح��ت��ى ه��ذه 
تكرارها  ينبغي  التي  باملمارسات  يتعلق  فيما  األي���ام، 
وت��ل��ك ال��ت��ي ي��ت��وج��ب جتنبها؛ وع��ل��ى أس���اس ال��ش��راك��ة 
مع  القمة  إل��ى  القاعدة  من  احمللية  املعرفة  بني  واجلمع 
القاعدة، كلها  إلى  القمة  نصيحة ومساعدة اخلبراء من 
إعمار  إع��ادة  التفكير في كيفية  لبدء  تقدم منوذجا هاما 
أن يعود  املمكن  التي من  املجتمعات  تأهيل  إعادة  و/أو 
فيها.  توطينهم  ي��ع��اد  أو  ي��ن��دم��ج��وا،  إل��ي��ه��ا،  ال��الج��ئ��ون 
وباالرتباط بإطار حقوق اإلنسان الذي مت نقاشه أعاله، 
فإن وضع تصورات وتصميم مناذج حلول دائمة عملية 
توفر  أن  ميكنها  إليها،  الوصول  في  الالجئون  يشارك 
حافزا قويا باجتاه تعزيز حل قائم على أساس احلقوق 

لقضية الالجئني الفلسطينيني.
أخيرا: قد تفكر األنروا في السبل التي ميكن من خاللها 
تيسير املشاركة الواسعة لالجئني في بحث احللول القائمة 
أس��اس احل��ق��وق، س��واء من خ��الل مباحثات مباشرة  على 
أن  ع��ام؛ هو  املسلم به بوجه  أو عبر محافل موازية. ومن 
املشاركة تهدف لتعزيز امللكية احمللية وشرعية االتفاقات 
التي يتم التوصل إليها، كما أنها تسهل الوصول للمعرفة، 
واخلبرة وللموارد احمللية، كما تعزز االتصاالت، العالقات 
العامة واملصاحلة، وتساهم كل هذه العوامل في حلول من 
البعيد.  املدى  على  ودائمة  استدامة  أكثر  تكون  أن  املرجح 
ومن املمكن أن تتم املشاركة بشكل مباشر، أو بطريقة غير 
مباشرة من خالل محافل موازية، وبينما أثبت كال الشكلني 
األس��اس��ي  ال��ض��ع��ف  ف���إن  مختلفة،  س��ي��اق��ات  ف��ي  فعاليته 
ال  ال��ع��ادة  في  ال��ق��رارات  أن  هو  املباشرة  غير  املشاركة  في 
من  ع��دد  استخالص  وميكن  الرسميني.  املتفاوضني  تلزم 
أخرى.  أماكن  العملية في  التجارب  املستمدة من  الدروس 
املفاوضات هي  املباشرة في  الالجئني  أوال، بينما مشاركة 
نادرة نسبيا، ففي جتربة غواتيماال التي فاوض الالجئون 
فيها على شروط احلل مباشرة مع املسؤولني احلكوميني، 
فإنها تفيد بأن مثل هذه املشاركة ممكنة وفعالة في نفس 
الالجئون مباشرة  فيها  ثانيا، في كل حالة شارك  الوقت. 
اجلمع  مت  حلول،  عن  البحث  في  مباشرة  غير  بطريقة  أو 

املدني  املجتمع  م��ؤس��س��ات  وج��ه��ت   - ب��دي��ل  م��رك��ز 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ب��ت��اري��خ 30 ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي رس��ال��ة 
اجلمعية  في  االعضاء  ال��دول  ال��ى  ومشتركة  مفتوحة 
العامة لالمم املتحدة اليوم الثالثاء 30 تشرين الثاني 
2010، مطالبًة إياها بالتحرك الفوري والفعال لتنفيذ 
توصيات بعثة تقصي احلقائق التابعة لالمم املتحدة 
العدوان االسرائيلي على قطاع غزة نهاية عام  بشأن 
قلقها  عن  الرسالة  في  املؤسسات  أعربت  وقد   .2009
املتحدة من تنفيذ توصيات  العميق نتيجة فشل األمم 
البعثة اخلاصة بها لتقصي احلقائق في قطاع غزة بعد 
الهجوم االسرائيلي على القطاع. وقالت املؤسسات ان 
التقرير الذي اقرته اجلمعية العامة اعطى مدة زمنية 6 

حتت عنوان: طال انتظار العدالة

مؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني تطالب الدول األعضاء من اجل التحرك الفعال لتنفيذ 
توصيات بعثة تقصي احلقائق التابعة لألمم املتحدة بشأن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

اشهر جلميع االطراف الجراء التحقيقات الداخلية الالزمة 
حول انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبت خالل الهجوم 
االسرائيلي، والتي اطلق عليها اسم "الرصاص املصبوب. 
وج���اء ف��ي ال��رس��ال��ة ان��ه وف��ي غ��ي��اب إج����راءات التحقيقات 
فانه يتوجب على مجلس  الدولية،  للمعايير  الالزمة وفقاً 
األمن التصرف مبوجب الفصل السابع وإحالة الوضع الى 

احملكمة اجلنائية الدولية. 
وقد حثت الرسالة الدول األعضاء في اجلمعية العامة 
والعدالة  الدولي  بالقانون  التزامها  لتنفيذ  املتحدة  لألمم 
تقصي  بعثة  توصيات  تنفيذ  ومتابعة  املسائلة  خالل  من 
احل��ق��ائ��ق ب���دون أي ت��أخ��ي��ر. وق���د اوص���ت ال��رس��ال��ة ال���دول 

االعضاء مبا يلي: 

الطلب من مجلس االمن فوراً تقدمي تقرير الى اجلمعية   .1
ات��خ��ذت��ه��ا احلكومتني  ال��ت��ي  ال��ت��داب��ي��ر  ب��ش��أن  ال��ع��ام��ة 
االس��رائ��ي��ل��ي��ة وال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ل��ض��م��ان امل��س��اءل��ة عن 

االنتهاكات اجلسمية للقانون الدولي. 
حث مجلس االمن التصرف مبوجب الفصل السابع من   .2
ميثاق االمم املتحدة واحالة املوضوع الى مكتب املدعي 

العام للمحكمة اجلنائية الدولية
ف��ي ح���ال ف��ش��ل م��ج��ل��س االم����ن ف��ي ات��خ��اذ االج�����راءات   .3
الالزمة بشان املساءلة على الفور، فانه يتوجب تقدمي 
اساس  على  جماعية  تدابير  التخاذ  مناسبة  توصيات 
اج��ل  م��ن  ال��ع��ام��ة رق���م 377 "االحت����اد  ق���رار اجلمعية 

السالم". 

املؤسسات التي وقعت على الرسالة: 
الضمير

احلق
مركز امليزان

مركز بديل
االئتالف االهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيني في القدس
احلركة العاملية للدفاع عن االطفال-فرع فلسطني

مركز انسان للدميقراطية وحقوق االنسان
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق االنسان

املركز الفلسطيني حلقوق االنسان
مركز رام الله لدراسات حقوق االنسان
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احلقــوق الوطنيـــة مقــابل حقــــوق اإلنســــــان فــــــي األمــم املتحــدة:
 اللجنــة اخلاصــة مبمــارســـة الشــــــعب الفلسطينـــي حلقـــــوقـــه غير القابلة للتصرف 

احلقـــــوق الـوطنيــة والشــــرعيـــة الدوليــــة

أص����درت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل���ألمم امل��ت��ح��دة ف��ي ع��ام 
1975 القرار رقم 13376، وبذلك أنشأت اللجنة املعنية 
القابلة  غ��ي��ر  حل��ق��وق��ه  الفلسطيني  ال��ش��ع��ب  مب��م��ارس��ة 
يبعث  وم��ا  "ال��ل��ج��ن��ة"(.  ف��ص��اع��دا  االن  )م��ن  للتصرف 
الوقت  على االح��ب��اط هو ع��دم إح��راز أي تقدم منذ ذل��ك 
فيها احل��ق في  ه��ذه احل��ق��وق، مبا  باجتاه ممارسة مثل 
ال��وط��ن��ي؛ وحق  ال��س��ي��ادة واالس��ت��ق��الل  امل��ص��ي��ر،  تقرير 
دي��اره��م وأم��الك��ه��م، كما  إل��ى  ال��ع��ودة  ف��ي  الفلسطينيني 
وردت في قرار اجلمعية العامة رقم 3236 الصادر عام 
التي  اللجنة  العامة قد أنشأت  1974. وكانت اجلمعية 
الدول األعضاء في  تشكلت بعضوية عشرين دولة من 
من  برنامجا  تقترح  أن  أج��ل  م��ن  وذل��ك  امل��ت��ح��دة،2  األمم 
حقوقه  مم��ارس��ة  م��ن  الفلسطيني  الشعب  متكني  شأنه 

غير القابلة للتصرف.
اللجنة  قدمت  إنشائها،  بعد  واح��دة  سنة  غضون  وفي 
ال��ت��وص��ي��ات  وت��ض��م��ن��ت  األم����ن،  ملجلس  للتنفيذ  م��ش��روع��ا 
امل���درج���ة ف���ي ذل����ك امل���ش���روع خ��ط��ة م���ن م��رح��ل��ت��ني ل��ع��ودة 
في  ه��ج��روا  ال��ذي��ن  الفلسطينيني،  الالجئني  ممتلكات  ورد 
زمني  ج��دول  على  اشتملت  كما  1967؛  وع��ام   1948 ع��ام 
الفلسطينية  األراض���ي  من  اإلسرائيلية  ال��ق��وات  النسحاب 
ق���وات حفظ س��الم مؤقتة م��ن أجل  احمل��ت��ل��ة؛ وإل���ى ت��واج��د 
حماية املدنيني الفلسطينيني؛ وإلى قيام هيئة األمم املتحدة 
العربية بإدارة مؤقتة للبالد قبل تسليمها  الدول  وجامعة 
ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ وإلى وقف شامل للنشاطات 
االستيطانية اإلسرائيلية، وإلى اعتراف إسرائيل بانطباق 
األراض��ي احملتلة، وإلى تهيئة  الرابعة على  اتفاقية جنيف 
ت��ق��ري��ر املصير  ال��ض��روري��ة إلرس����اء ح��ق  ال��وس��ائ��ل  جميع 
املتحدة  الواليات  ولكن  الفلسطيني.3  للشعب  واالستقالل 
اس��ت��خ��دم��ت ح��ق ال��ن��ق��ض "ال��ف��ي��ت��و" وأس��ق��ط��ت ال��ق��رار في 

مجلس األمن.
ق��ام��ت  أه��م��ي��ت��ه��ا،  م���ن  للتقليل  ال��س��ع��ي  م��واج��ه��ة  وف���ي 
قسم  إن��ش��اء  عبر  اللجنة  دور  مبأسسة  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 
خاص بحقوق الشعب الفلسطيني في إطار األمانة العامة 
على  للجنة  الرئيسة  امل��ه��ام  واشتملت   .41977 ع��ام  ف��ي 
نفسها،  اللجنة  لعمل  ال���الزم  الفني  ال��دع��م  وت��ق��دمي  توفير 
وتخطيط وتنظيم االجتماعات واملؤمترات الدولية املتصلة 
العاملي للتضامن  اليوم  باملوضوع، والقيام سنويا بإحياء 
م���ع ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، وإع������داد ون���ش���ر امل��ط��ب��وع��ات، 
مجال  في  الناشطة  املدني  املجتمع  منظمات  مع  والتنسيق 

القضية الفلسطينية.
في  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  الفلسطينية  القضية  تكن  ل��م 
التركيز اخلاص داخل األمم املتحدة،  احلصول على هذا 
بل على العكس من ذل��ك؛ هدفت جل��ان أخ��رى إل��ى حشد 
ومن  األجنبي،  االستعمار  إنهاء  أج��ل  من  الدولي  الدعم 
أبرز هذه اللجان، كانت اللجنة اخلاصة املعنية بالفصل 
إنهاء  أج��ل  من   1962 ع��ام  في  تأسست  التي  العنصري 
اجلمعية  )ق���رار  أفريقيا  ج��ن��وب  ف��ي  األب��ارت��ه��اي��د  ن��ظ��ام 
ب��ش��أن  امل��ت��ح��دة  األمم  وم��ج��ل��س   ،)1761 رق���م  ال��ع��ام��ة 
ناميبيا، الذي تأسس عام 1967 ليكون السلطة اإلدارية 
من  وب��ال��رغ��م  االس��ت��ق��الل.  حتى  ناميبيا  ف��ي  القانونية 
الفلسطيني  الشعب  مبمارسة  اخلاصة  اللجنة  استمرار 
احملتمل  غير  من  أنه  إال  للتصرف،  القابلة  غير  حلقوقه 
حتقيق  من  تتمكن  أن   – األخيرة  التطورات  ضوء  في   -

أهدافها املعلنة، وبالتالي قد يجري حلها في أي وقت في 
املستقبل القريب.

وضع غير موات:
ي��ك��ون ق��د مضى على وج���ود ه��ذه اللجنة  ه��ذه األي����ام، 
خمسة وثالثني عاما، وهي مستمرة في استضافة املؤمترت 
الدولية، وتقوم سنويا بإحياء اليوم العاملي للتضامن مع 
معلومات  وإن��ت��اج  بجمع  تقوم  كما  الفلسطيني،  الشعب 
فإن  أفعالها؛  بالنسبة جلدوى  مفيدة حول فلسطني، ولكن 
العامة  اجلمعية  وحشد  تعبئة  في  فعالة  تكن  لم  اللجنة 
يجب  والتي  األم��ن،  مجلس  في  الصلبة  املعارضة  لتحدي 
م��ن أجل  امل��ت��ح��دة؛  ال��والي��ات  م��ع��ارض��ة  أن��ه��ا  أن تفهم على 
أولى  اللجنة في  للصراع. وفي احلقيقة، كتبت  إرساء حل 

توصياتها ملجلس األمن في عام 1976، ما يلي: 
بسبب  الفعل  على  ق���ادر  غير  األم���ن  مجلس  ك��ان  "إذا 
تقاريرها  ف��ي  اللجنة  ع��ل��ى  ينبغي  "ال��ف��ي��ت��و"،  اس��ت��خ��دام 
الالحقة أن توصي للجمعية العامة بأن تتحمل مسؤولياتها 
كما  السوابق.  ض��وء  في  وذل��ك  املتحدة،  األمم  مليثاق  وفقا 
اقترحت أيضا بأنه إذا استمرت إسرائيل في رفضها تنفيذ 
قرار اجلمعية العامة رقم III(194( وقرار 181)II(، فإن 
األمم  في  قبولها  لشروط  انتهاكا  يشكل  أن  شأنه  من  ذل��ك 

املتحدة، مما يتطلب إعادة النظر في املوضوع".
شرعية  م��دى  مثل  للجدل؛  املثيرة  املسائل  عن  وبعيدا 
ق��ب��ول ع��ض��وي��ة إس��رائ��ي��ل ف��ي األمم امل��ت��ح��دة، وف��ش��ل األمم 
امل��ت��ح��دة ف��ي ف���رض االل���ت���زام���ات احمل����ددة ف��ي ذل���ك ال��ق��ب��ول 
املشروط، فقد كانت اللجنة حذرة في العمل من أجل الوفاء 
وظيفتها  أصبحت  األم��ر،  واق��ع  ففي  تفويضها.  مبتطلبات 
شيشال"  "ج��وزي��ف  يقول  سياسية.  منها  أكثر  احتفالية 
السكن  ح��ق��وق  ش��ب��ك��ة  م��ن��س��ق   ،)Joseph Schechla(
واألرض- ائتالف هايبيتات العاملي، الذي حضر اجتماعات 
اللجنة بني سنوات 1986-1991 ومن ثم في عام 1999: 
"اللجنة لم تعمل كهيئة سياسية في إطار اجلمعية العامة، 
وتركيبتها، بطريقة ما، هي تركيبة غير مهمة ومكونة من 
ممثلي دول أعضاء لم يكن من بينها أية دولة مؤثرة، ولم 

يكن لدى هذه املجموعة أي رغبة لتكون فعالة". 
عن  األساسية  املسؤولية  شيشال"  "ج��وزي��ف  ويضع 
التي  امل��دن��ي،  املجتمع  منظمات  على  اللجنة  فعالية  ع��دم 
األع��ض��اء،  ال���دول  على  كبيرة  ضغوط  مم��ارس��ة  ف��ي  فشلت 
على  املدني  املجتمع  فيها  ضغط  التي  لتلك  مشابهة  بطرق 
ناميبيا،  بشأن  املتحدة  األمم  مجلس  ف��ي  األع��ض��اء  ال���دول 
وع��ل��ى ح��ك��وم��ات ال�����دول األع���ض���اء ف���ي ال��ل��ج��ن��ة اخل��اص��ة 
كانت  األفريقية  اللجان  بأن  ويضيف  العنصري.  بالفصل 
"م��ؤس��س��ات منتجة" وك���ان ه��ن��اك ف��ه��م أف��ض��ل إلم��ك��ان��ات 
املدني  املجتمع  أوس��اط  في  التوقعات  يزيد  وه��ذا  اللجنة، 

ألنه "لدينا قاعدة ينبغي الوفاء بها".
وي��واف��ق ع��ل��ى ه���ذا ال����رأي ال��س��ي��د "ف��ول��ف��ان��غ غريغر" 
احل��ق��وق  وح�����دة  رئ���ي���س   ،)Wolfgang Grieger(
السياسية في األمم املتحدة، ويعلق بأنه لكي تكون اللجنة 
تبذل  أن  امل��دن��ي  املجتمع  منظمات  على  ف��إن  فعالية،  أكثر 
املزيد من اجلهود إلشراك بعثاتهم الدبلوماسية لدى األمم 
املتحدة، ويضيف بأن على املنظمات غير احلكومية أن "... 

تأت للكالم، تشرح وجهة نظرها، وتشارك".
في  احلكومية  غير  املنظمات  مشاركة  ف��إن  ذل��ك،  وم��ع 
اللجنة كانت جتربة كئيبة منذ ظهور عملية سالم الشرق 
انخفضت  أوسلو،  بعد  بأنه  "غريغر"  ويوضح  األوس��ط. 
أسباب  بني  ومن  النصف،  مبقدار  املدني  املجتمع  مشاركة 
ذلك قلة الدعم املالي، فضال عن الصراع السياسي الداخلي، 
أوس��ل��و قسمت  م��س��ي��رة  أن  امل��س��أل��ة األس��اس��ي��ة ه��ي  أن  إال 

مسار  مسارين:  إلى  املصير  لتقرير  الفلسطينيني  تطلعات 
سياسي ومسار آخر حلقوق اإلنسان.

وبالتالي، فإن االختالف بني أعضاء املجتمع املدني من 
هذا  في  وقعت  الرسمية  الدبلوماسية  البعثات  وبني  جهة، 
االنقسام؛ حيث أيدت بعثات الدول األعضاء عملية السالم، 
بتأييد  احلكومية  غير  املنظمات  ف��ي  ن��ظ��راؤه��م  ق��ام  بينما 
انتهاكات  معاجلة  أج��ل  م��ن  للمساءلة  آل��ي��ات  ف��ي  والبحث 
السالم  عملية  بني  التوفيق  ميكن  وبينما  اإلنسان.  حقوق 
جهود  إط���ار  ف��ي  بينهما  التوفيق  يتوجب  ب��ل  وامل��س��اءل��ة، 
ال��والي��ات  زال��ت  ال  الفلسطيني-اإلسرائيلي،  ال��ص��راع  ح��ل 
املتحدة وإسرائيل تقوم بتصنيفهما كمسارين في متباينني 
جناح  أي  حتقيق  منع  من  متكنتا  وبالتالي،  ومتنافرين، 
مظفرة  اختراقات  إلى  قادت  والتي  سابقة،  لتجارب  مماثل 

كما في كل من جنوب أفريقيا، ايرلندا الشمالية والبلقان.
ومما زاد األمور تعقيدا هو حقيقة أنه منذ عام 2007، 
عندما قامت حماس بطرد حركة فتح من قطاع غزة؛ قامت 
الواليات املتحدة بتقدمي املزيد من الدعم املالي والدبلوماسي 
للقيادة الفلسطينية التي جلّها من حركة فتح، لتمكينها من 
التأثير أكثر على األجندة السياسية الفلسطينية الرسمية. 
وقد أدى هذا التأثير إلى زيادة التوتر بني املسارين الوطني 
ال��رس��م��ي وم��س��ار ح��ق��وق اإلن���س���ان، وك��ذل��ك ب��ني منظمات 
التحرير  منظمة  بعثة  وب��ني  الفلسطيني  امل��دن��ي  املجتمع 

الفلسطينية لدى األمم املتحدة.

مسيرة اللجنة مع املجتمع املدني: 
تتكامل  أن  قبل  تقريبا  سنوات  عشر  مدة  اللجنة  عملت 
 ،1983 ع��ام  ففي  معنى.  ذات  بطريقة  امل��دن��ي  املجتمع  م��ع 
قامت منظمة األمم املتحدة بفتح أبوابها أمام املنظمات غير 
احلكومية للمشاركة بصورة أكثر رسمية عبر منحها منزلة 
"وضع استشاري" لدى املجلس االقتصادي واالجتماعي. 
للسالم  دولي  مؤمتر  بعقد  اللجنة  قامت  العام،  نفس  وفي 
وأعضاء  منظمات  فيه  ظهرت  حيث  فلسطني،  قضية  حول 
املدني  املجتمع  مشاركة  نسقت  ذلك  وبعد  املدني،  املجتمع 
ف���ي ص��ي��غ��ة ه��ي��ئ��ات إق��ل��ي��م��ي��ة رس��م��ي��ة، وال���ت���ي مت تيسير 
الترتيبات  هذه  وتلقت  املتحدة.5  األمم  قبل  من  انتخاباتها 
التسعينيات  مطلع  في  فعاليتها  ملستوى  الضربات  أول��ى 
م��ب��اش��رة ب��ع��د ب���دء عملية ال��س��الم، ع��ن��دم��ا ق��ام��ت اجل��ه��ات 
وفرته  الذي  الفضاء  باستخدام  املدني  املجتمع  في  الفاعلة 
اللجنة في إدانة ولوم البعثات الدبلوماسية الرسمية على 
مشاركتها في مسيرة أوسلو. وعليه، قامت اللجنة في عام 

1999 بإنهاء عالقتها الرسمية باملجتمع املدني في رسالة 
تعلن توقف األمم املتحدة عن تنسيق االنتخابات للهيئات 

اإلقليمية للمجتمع املدني، فضال عن وقفها للدعم املالي.
لم  املتحدة  "األمم  أن  بالقول  ذل��ك  "غ��ري��غ��ر"  ويفسر 
إقليمية،  جل��ان  وج��ود  على  الرسمي  ختمها  تضع  أن  ت��رد 
مع  تتناقض  م��واق��ف  ات��خ��ذت  اإلقليمية  ال��ل��ج��ان  ه���ذه  ألن 
والي���ة ال��ل��ج��ن��ة... ل��ذل��ك، ال م��زي��د م��ن االن��ت��خ��اب��ات، ال مزيد 
حقوق  قضايا  أجل  من  جنيف  إلى  إذهبوا  اإلجتماعت،  من 
حول  ال��ن��ق��اش��ات  ملتابعة  اللجنة  إل��ى  وت��ع��ال��وا  اإلن��س��ان، 

احلقوق الوطنية".
الوطنية  احلقوق  حول  املناقشات  فإن  احل��ظ،  ولسوء 
اتفاقيات  تستند  ال  ح��ني  ف��ي  ال��س��الم،  عملية  على  تعتمد 
الدولي  القانون  إلى  الالحقة  االتفاقات  من  ألي  وال  أوسلو 
الساري مبا فيها قوانني االحتالل، أو قرارات مجلس األمن، 
أو قواعد حقوق اإلنسان. وبدال عن ذلك، تتبنى املفاوضات 
فإن  وبالتالي،  مرجعية،  كقواعد  بها  اخل��اص��ة  ال��س��واب��ق 
انتهاكات  ملعاجلة  واه��ي��ة  آف��اق��ا  يتبنى  السياسي  امل��س��ار 
حقوق اإلن��س��ان، ألن��ه في مثل ه��ذا اإلط���ار، تخضع منظمة 
نفسها  نصبت  التي  املتحدة،  الواليات  حت��دده  ملا  التحرير 
إلى  املستند  للنهج  رافضة  بالتالي  وهي  للسالم،  وسيطا 
احلقوق إلى ذلك القدر الذي يقوض صفة الواليات املتحدة 
بأنها شريك "حسن النية" في املفاوضات. وتعلق "فيليس 
بينيس"، وهي زميل بارز في معهد الدراسات السياسية، 
املدني  املجتمع  من  اللجنة  اجتماعات  في  دائمة  ومشاركة 
العاملي، بأن عداء منظمة التحرير الفلسطينية مت توجيهه 
املدني  للمجتمع  ول��ي��س  امل��دن��ي  املجتمع  "س��ي��اس��ات  نحو 
تبقي  أن  أرادت  الفلسطينية  التحرير  منظمة  ألن  نفسه، 

بيضها في السلة األمريكية".
واملسار  الوطنية  احلقوق  على  اللجنة  تركيز  ويعكس 
"املمثل  الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة  احترامها  السياسي 
 1974 ع��ام  منذ  الفلسطيني"  للشعب  ال��وح��ي��د  ال��ش��رع��ي 
عندما أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار 3236، 
والذي يعترف مبنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها ممثل 
املتحدة  األمم  في  للمشاركة  ودعتها  الفلسطيني،  الشعب 
املتحدة،  األمم  نظرت  عليه،  وبناء  م��راق��ب.6  عضو  بصفة 
بأنها  التحرير  إلى منظمة  واللجنة على وجه اخلصوص، 
"يوجد  الفلسطيني.  الشأن  مع  للتعامل  التوجيهية  اجلهة 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مل��وق��ف  والء  اللجنة  ل��دى 
حيث قررت دعم املنظمة في توقيعها على اتفاق أوسلو"، 
التحرير  ملنظمة  ال��والء  كان  حني  في  "غريغر".  يقول  كما 

بقلم: نورا عريقات*

رياض منصور، رئيس بعثة فلسطني في األمم املتحدة، ضمن اجتماع نظمته جلنة األمم املتحدة اخلاصة مبمارسة الشعب الفلسطيني 
حلقوقه غير القابلة للتصرف، مبناسبة اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 29 تشرين الثاني 2010. )أرشيف األمم املتحدة(
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احلقــوق الوطنيـــة مقــابل حقــــوق اإلنســــــان فــــــي األمــم املتحــدة:
 اللجنــة اخلاصــة مبمــارســـة الشــــــعب الفلسطينـــي حلقـــــوقـــه غير القابلة للتصرف 

احلقـــــوق الـوطنيــة والشــــرعيـــة الدوليــــة

مع  ال��ت��ض��ام��ن  م��س��ت��وى  إل���ى  ي��رق��ى  ت��اري��خ��ي��ا  الفلسطينية 
الفلسطينية. ولكن قبول مثل هذا املوقف  الوطنية  احلركة 
على عالته؛ أصبح ضعيفا بشكل خاص منذ فوز حماس في 

انتخابات املجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2006.

أزمة في متثيل منظمة التحرير الفلسطينية:
بعد أن حصلت حركة حماس على أغلبية مقاعد املجلس 
قفزت  دميقراطية،  انتخابات  في  الفلسطيني  التشريعي 
حماس إلى سدة السلطة باعتبارها قيادة السلطة الوطنية 
سياسي  كمنافس  بفعالية  نفسها  ووضعت  الفلسطينية، 
كبير حلركة فتح، التي تسيطر حتى اآلن على املواقع العليا 
قامت  ذل��ك،  على  وردا  الفلسطينية.  الوطنية  السلطة  في 
بالرغم  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بإحياء  فتح  حركة 
م��ن اجل��م��ود وال��ت��ره��ل امل��ل��ح��وظ ال���ذي أص���اب املنظمة منذ 
انعقاد  دورات  عدد  من  ذلك  ويتضح  أوسلو،  اتفاق  توقيع 
في  الفلسطينيني  يضم  الذي  الفلسطيني،  الوطني  املجلس 
خالل  فقط  ملرتني  املجلس  هذا  عقد  حيث  والشتات؛  املنفى 
حتديا  ذل��ك  شكل  وق��د   .72010-1991 ب��ني  عاما  عشرين 
لسلطة حماس، التي لم يتم دمجها في إطار منظمة التحرير 
الفلسطينية بالرغم من االلتزامات التي قدمتها عام 2005.

التنافس  ه��ذا  تصاعد  شهرا،  عشر  ثمانية  غضون  وف��ي 
إل���ى م��س��ت��وى أزم����ة واض���ح���ة، ع��ن��دم��ا ق��ام��ت ح��رك��ة حماس 
وصفه  فيما  غ��زة،  قطاع  ف��ي  السلطة  ع��ن  فتح  حركة  بطرد 
البعض بأنه انقالب عسكري استباقي.8 وقام محمود عباس 
الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة  رئيسا  بصفته  بالتصرف 
وأصدر مرسوما بتعليق عمل املجلس التشريعي، وعنّي سالم 
فياض رئيسا للوزراء، مما أدى إلى نشوء نظامني منفصلني 
للحكم داخل األرض الفلسطينية احملتلة، وبذلك تعمقت أزمة 

متثيل احلركة الوطنية الفلسطينية إلى حد كبير.
امل��م��ث��ل املنتخب  ت����زال ح��رك��ة ح��م��اس ه���ي  وب��ي��ن��م��ا ال 
التحرير  منظمة  على  تهيمن  فتح  حركة  أن  إال  دميقراطيا، 
للمطالبة  التاريخية  شرعيتها  وتستخدم  الفلسطينية، 
بعباءة "املمثل الشرعي الوحيد". وحاليا، ال ميثل أي من 
الطرفني بدرجة كافية احلركة الوطنية الفلسطينية خارج 
األرض احملتلة. وعالوة على ذلك، ومنذ انتهاء مدة الوالية 
وكذلك   ،2009 ثاني  كانون  في  عباس  حملمود  الرئاسية 
انتهاء متديدها لسنة إضافية، فإن هيمنة حركة فتح على 
املركزي  املجلس  قرار  إلى  الفلسطينية تستند فقط  القيادة 
اللجنة  رئ��ي��س  منح  ال���ذي   )2009 أول  ك��ان��ون   16-15(
التنفيذية رئيس السلطة الفلسطينية تفويضا مفتوحا عبر 
متديد واليته إلى أن يتم إجراء االنتخابات. وما يدعم هذه 
من  املقدمة  السياسية  والشرعية  املالي  الدعم  هو  الوالية 

الواليات املتحدة بشكل شبه كامل تقريبا.
من  أكثر  خارجية  مصادر  من  شرعيتها  تستمد  ولكونها 
قيادة  اعتقاد  إلى جانب  اعتمادها على قواعدها اجلماهيرية، 
منظمة التحرير الفلسطينية بأن الواليات املتحدة، باعتبارها 
قوة عظمى عاملية ووسيط سالم، فإنها سوف تشرع في حل 
مرغوب للصراع؛ ونتج عن هذا التوجه انهيار املنظور النقدي 
التدخل  امل��ؤس��س��ة )م ت ف( جت���اه  ل���دى  ك���ان راس��خ��ا  ال���ذي 
القول  وميكن  املنطقة.  وفي  الصراع  في  األمريكي  اإلمبريالي 
على  امللقاة  التمثيل  على  املترتبة  االلتزامات  قوض  ذلك  بأن 
عاتق منظمة التحرير الفلسطينية. وكما عبر عن ذلك شفيق 
األمم  لدى  التحرير  ملنظمة  اإلعالمية  البعثة  رئيس  احل��وت، 
املتحدة، في مقابلة عام 1974 قبل ساعات قليلة على تصويت 
باملنظمة وقبولها كعضو مراقب،  العامة لالعتراف  اجلمعية 
يعني  حكومة  لتصبح  نفسك  تعزيز  مبجرد   ..." ق��ال:  حيث 
للكيان  املنتمني  املواطنني  أن تتحمل مسؤوليات عن  أن عليك 
مؤخرا  وي��ت��م  امل��س��ؤول��ي��ة".9  جحيم  ه��و  وه���ذا  الفلسطيني، 

في  املسؤولية  هذه  حتمل  في  بالفشل  التحرير  منظمة  اتهام 
األمم املتحدة، حيث أن قراراتها األكثر أهمية عكست مصالح 

أمريكية أكثر من املصالح الوطنية الفلسطينية.

فشل في حتقيق املساءلة في األمم املتحدة: تقرير غولدستون
منظمة  تعامل  طريقة  هو  ذلك  على  البارزة  األمثلة  من 
تقرير  وه��و  غولدستون،  تقرير  مع  الفلسطينية  التحرير 
ال��ع��دوان  ف��ي  املتحدة  األمم  ب��إش��راف  ال��ذي ج��رى  التحقيق 
ف��ي ش��ت��اء 2009/2008 على  ي��وم��ا  مل��دة 22  اإلس��رائ��ي��ل��ي 
محمود  الرئيس  ق��ام   ،2009 أيلول  شهر  ففي  غ��زة.  قطاع 
التقرير  على  للتصويت  الفلسطيني  التأييد  بسحب  عباس 
ف��ي م��ج��ل��س ح��ق��وق اإلن���س���ان ف��ي ج��ن��ي��ف م��ن أج���ل إرس���ال 
أن  ميكن  حيث  امل��ت��ح��دة،  ل��ألمم  ال��ع��ام��ة  للجمعية  التقرير 
يتلقى دعما سياسيا، مبا في ذلك إحالة التقرير مبا فيه من 
اجلنائية  احملكمة  إلى  حرب  جرائم  ارتكاب  حول  إدع��اءات 
في  التي نشرت  اإلع���الم  لتقارير وس��ائ��ل  ال��دول��ي��ة. ووف��ق��ا 
ذلك الوقت؛ تعرض محمود عباس لضغوط أمريكية مكثفة 
لتأجيل التصويت على التقرير من أجل استئناف محادثات 

السالم الفلسطينية – اإلسرائيلية.10
ال��وط��ن��ي  للمجلس  ع��م��ل  أي  غ��ي��اب  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، ق����ام امل���ث���ق���ف���ون، ال���ن���اش���ط���ون، احمل���ام���ون، 
السياسية  واألح����زاب  الفلسطينية  الشعبية  واملنظمات 
والعالم  احملتلة  الفلسطينية  واألرض  إسرائيل  داخ��ل  من 
العاملي، برفع صوتهم االحتجاجي،  الشتات  العربي، ومن 
الذي وصل إلى حد املطالبة باستقالة محمود عباس بسبب 
إعاقته لعملية قد تقود في نهاية املطاف إلى إنشاء محاكم 

خاصة بجرائم احلرب في فلسطني. 11
وعملت منظمة التحرير الفلسطينية بشكل محموم من أجل 
العملية، لكن عزمهما كان قصير  احتواء األضرار واستئناف 
النظر، فبمجرد حترك التقرير من مجلس حقوق اإلنسان إلى 
الدعم،  جتنيد  في  التحرير  منظمة  فشلت  العامة،  اجلمعية 
األمريكية.  السياسة  أولويات  إلى مراعاة  ويعود ذلك جزئيا 
ومن أجل صدور قرار له معنى، شق التقرير طريقه مرة أخرى 
إلى مجلس حقوق اإلنسان في جنيف.12 وأنشأ املجلس جلنة 
خبراء مستقلة لتقييم مدى كفاية التحقيقات احمللية اجلارية، 
وفي تشرين أول 2010، أصدر اخلبراء تقريرهم الذي بينوا 
فيه عدم كفاية كل من التحقيقات اإلسرائيلية والفلسطينية، 
ولكنهم لم يتمكنوا من تقدمي توصيات جوهرية ملعاجلة هذا 
القصور، مبا في ذلك إحالة التقرير للمحكمة اجلنائية الدولية 

للتحقيق فيما ورد فيه.13
وب������دال ع����ن ذل������ك، وب���ت���وج���ي���ه م����ن م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر 
والفلسطينيني  إسرائيل  مبنح  اللجنة  قامت  الفلسطينية، 
م����دة س��ت��ة أش���ه���ر أخ������رى، م���ن أج����ل م���واص���ل���ة وحت��س��ني 
حتقيقاتهما ليجري إعادة النظر فيها من قبل مجلس حقوق 
اإلنسان في آذار 2011. ومع ذلك، وفي ظل غياب التوجيه 
من جانب م ت ف وغياب اإلرادة السياسية من جانب الدول 
فإن  املساءلة،  حتقيق  أج��ل  من  املتحدة  األمم  في  األع��ض��اء 
مغزى  ب��دون  تظل  س��وف  وشموال  عمقا  التحقيقات  أفضل 
عملي. وإذا ما فشلت منظمة التحرير الفلسطينية في إعطاء 
اإلنسان،  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  ملعاجلة  األول��وي��ة 
أية  على  املصبوب  ال��رص��اص  عملية  خ��الل  ارتكبت  ال��ت��ي 
بعيد  هدفا  العدالة  تظل  فسوف  أخ��رى،  سياسية  مكاسب 
قطاع  في  املقيمني  للفلسطينيني  بالنسبة  سيما  وال  املنال، 

غزة، وكما ذكر ائتالف ملنظمات حقوق إنسان فلسطينية:
"على مدار سنوات عديدة في فلسطني، متت التضحية 
ومتت  السياسة،  باسم  القانون  وحكم  ال��دول��ي  بالقانون 
لقد متت جتربة هذا  السالم.  تنحيته جانبا لصالح عملية 
االح��ت��الل،  توطيد  مت  الفشل:  ه��ي  النتيجة  وك��ان��ت  النهج 

واس��ت��م��رت امل��س��ت��وط��ن��ات غ��ي��ر امل��ش��روع��ة ف���ي ال��ت��وس��ع، 
وتواصل حرمان الفلسطينيني من احلق في تقرير املصير؛ 
وال زال يعاني املدنيون األبرياء من العواقب املروعة. حان 
قاعدة  على  ال��س��الم  وب��ن��اء  ال��ع��دال��ة،  لتحقيق  اآلن  ال��وق��ت 
ح��ق��وق اإلن��س��ان، وال��ك��رام��ة وس��ي��ادة ال��ق��ان��ون. وبكلمات 

القاضي غولدستون "ال يوجد سالم بدون عدالة".14

على من تقع مسئولية التغيير؟
من  امل��ك��اف��ح��ة  الفلسطينية  ال��وط��ن��ي��ة  احل���رك���ة  ت��ك��ب��دت 
اخلالفات  ج��راء  باهظة  تكاليف  املصير  تقرير  حتقيق  أج��ل 
تعطيل  أو  و/  تأخير  في  تسببت  ألنها  الداخلية،  السياسية 
عمل اللجنة في أحسن األحوال، إضافة إلى حرمانها من القوة 
وأضعفته  العاملي،  املدني  املجتمع  يوفرهما  اللذين  والزخم 
ألن  نظرا  كبيرة،  إمكانيات  اللجنة  ول��دى  تقدير.  أس��وأ  ف��ي 
باحلقوق  للنهوض  متعددة  خيارات  توفر  العامة  اجلمعية 
الفلسطينية، مثلما حصل في حاالت اللجان اخلاصة بناميبيا 

وجنوب أفريقيا التي أثبتت نفسها بطريقة جيدة.
واخل����ي����ار األب������رز امل���ت���اح ل��ل��ج��ن��ة ه���ي س��اب��ق��ة ق���رار 
"متحدون من أجل السالم"، حيث تبنت اجلمعية العامة 
 377 رق��م  ال��ق��رار   1950 ثاني  تشرين  ف��ي  املتحدة  ل��ألمم 
حتت عنوان: "متحدون من أجل السالم"؛ وذلك كرد على 
استخدام  ف��ي  السابق  السوفييتي  االحت���اد  إستراتيجية 
مساعدة  إل��ى  يهدف  ق��رار  مشروع  أي  ضد  "الفيتو"  حق 
كوريا اجلنوبية ضد العدوان العسكري الذي شنته كوريا 
املتحدة  ال��والي��ات  ممثلي  من  طلب  على  وبناء  الشمالية. 
لدى منظمة األمم املتحدة، اثبتت اجلمعية نفسها بوصفها 
حامية للسالم واألمن الدوليني وفقا للمادة 14 من ميثاق 

األمم املتحدة،15 وقررت ما يلي:
وج��ود  ع��دم  وبسبب  األم���ن،  مجلس  فشل  إذا  بأنه   ...
إج��م��اع ب��ني األع��ض��اء ال��دائ��م��ني، ف��ي مم��ارس��ة مسؤوليته 
حالة  أي  ف��ي  الدوليني  واألم���ن  السلم  ص��ون  ف��ي  الرئيسة 
عمل  أو  للسالم،  خرق  للسالم،  تهديد  هناك  أن  فيها  يبدو 
في  تنظر  سوف  العامة  اجلمعية  فإن  العدوان،  أعمال  من 
للدول  مالئمة  توصيات  تقدمي  بهدف  الفور  على  املسألة 
األع���ض���اء الت��خ��اذ ت��داب��ي��ر ج��م��اع��ي��ة... ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى، أو 

استعادة السلم واألمن الدوليني.
في كلمة أمام حفل إحياء اليوم العاملي للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني عام 2003، الحظت "بينيس"  بأن 
اجلمعية العامة استخدمت قرار 377 مرتني في املاضي 
الرئيس  التهديدات حلياة  القريب: مرة للحث على وقف 
 ،)2003  ،12/10 العامة  اجلمعية  )ق��رار  عرفات  ياسر 
بناء  عن  والتراجع  بوقف  إسرائيل  ملطالبة  ثانية  وم��رة 

اجلدار )قرار اجلمعية العامة 13/10، 2003(.
اجلمعية  ب��دع��وة  امل��دن��ي  املجتمع  م��ن  أط����راف  وق��ام��ت 
إظهار  أجل  من  األي��ام  هذه  السابقة  هذه  الستخدام  العامة 
تدابير  أي���ة  بعرقلة  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ل��ق��ي��ام  معارضتها 
ومن  إس��رائ��ي��ل،  ومحاسبة  الفلسطينيني،  حلماية  ت��ه��دف 
حقوق  وقواعد  الدولي  القانون  انطباق  على  التأكيد  أجل 
داخل  في  اإلسرائيلي   - الفلسطيني  الصراع  على  اإلنسان 
أستاذة  وه��ي  لوفنشتاين،  جلينيفر  ووفقا  األم��ن.  مجلس 

في  دائمة  ومشاركة  ويسكونسن-ماديسون،  جامعة  في 
بعثة  ف��ان  العاملي،  امل��دن��ي  املجتمع  م��ع  اللجنة  اجتماعات 
تنظر  لم  املتحدة  األمم  ل��دى  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
غير  املشاركة  هذه  تشجع  ولم  التدخل،  هذا  إلى  بإيجابية 
أمام  لوفنشتاين  ألقتها  التي  الكلمة  على  رد  وف��ي  املقيدة. 
مؤمتر بروكسل في عام 2007، والتي انتقدت فيها حتالف 
الرئيس محمود عباس مع الواليات املتحدة، وصفها ممثل 
ملنظمة التحرير بأنها "وقحة"، وأعلن أنها "ال متلك احلق 

في التحدث باسم الفلسطينيني".
م��رك��ز بديل  م��اض��ي، وه��ي مستشارة  ران��ي��ا  وأض��اف��ت 
اجتماعات  في  طويل  لوقت  ومشاركة  جنيف،  في  املقيمة 
املجتمع املدني العاملي، بأن هذا االجتاه الرسمي بالتحديد، 
هو السبب وراء تراجع وتضاؤل مشاركة املجتمع املدني في 
االجتماعات الدولية. وتعلق رانيا ماضي التي كانت املمثلة 
و   2008 ل��ألع��وام  املدني  املجتمع  اجتماعات  في  الوحيدة 
2009، بالقول أنه: "سيكون من املفيد دفع املجتمع املدني 

ليكون دميقراطيا بدال من استبعاده من العملية".
العامة  اجلمعية  تعبئة  على  ق��درة  اللجنة  ل��دى  يوجد 
لتصبح بديال حقيقيا وفعاال ملجلس األمن الدولي، وتتوقف 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  استعداد  م��دى  على  فعاليتها 
على اخلروج من املسار السياسي الذي تهيمن عليه الواليات 
لتحدي  عاملي  اصطفاف  لتجنيد  محركا  وتصبح  املتحدة، 
املأزق الذي فرضته الواليات املتحدة في منظمة األمم املتحدة 
تقدير،  أقل  وعلى  األم��ن.  مجلس  في  للفيتو  استخدامها  عبر 
الوحدة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  تنجز  أن  ذلك  يتطلب 
الفلسطينية  ل��ل��دول��ة  تطلعاتها  ب��ني  ت��وف��ق  وأن  ال��وط��ن��ي��ة، 
االنتهاكات  من  الفلسطيني  الشعب  حماية  في  واجبها  مع 
امل��وج��ودة في  امل��ف��ارق��ات  املنتظمة حل��ق��وق اإلن��س��ان. وم��ن 
رمبا  التغيير،  هذا  إح��داث  عن  املسؤولية  أن  نفسه،  السياق 
تقع على عاتق اجلهات الفاعلة جدا في املجتمع املدني الذين 
العمل  في  مهمتهم  وتتمثل  العملية.  هذه  من  استثناءهم  مت 
الوطنية  م��س��اري احل��ق��وق  ب��ني  التوفيق  أج��ل  م��ن  ال��دع��وي 
وحقوق اإلنسان من داخل اللجنة نفسها، بدال من العمل من 
قبل  من  للجنة  استالب  أنه  يبدو  ما  على  كمنشقني  اخل��ارج 
الواليات املتحدة. وفي ظل استمرار غياب مثل هذا التوجه، 
بعيدا  الدولي  االهتمام  بتحول  يخاطر  املدني  املجتمع  ف��إن 
اإلنسان، وعن  املنتظمة حلقوق  االنتهاكات اإلسرائيلية  عن 
املتحدة،  ال��والي��ات  قبل  م��ن  إلس��رائ��ي��ل  املمنوحة  احلصانة 
التنافس  على  احلالة  ه��ذه  في  الدولي  االهتمام  يتركز  فيما 
السياسي الفلسطيني الداخلي. وفي الواقع، ميكن للمجتمع 
املدني – اذا بقي احلال على ما هو عليه- أن يصير جزءا من 
املشكلة، بدال من تركيزه على استخدام إمكانياته في القيام 
ب��واج��ب��ه احل��ي��وي، ورف���ع ص��وت��ه ال��واض��ح إلرس���اء الغلبة 
املساعي  إطار  في  اإلنسان  وحقوق  الدولي  القانون  لقواعد 

للتوصل إلى حل للصراع قابل للتطبيق.

بديل،  مركز  في  القانوني  الدعم  وحدة  منسقة  عريقات:  نورا  د.   *

أستاذة جامعية في واشنطن- الواليات املتحدة.  

رئيس دائرة شؤون املفاوضات في م.ت.ف، صائب عريقات، ضمن اجتماع نظمته جلنة األمم املتحدة اخلاصة مبمارسة 
الشعب الفلسطيني حلقوقه غير القابلة للتصرف، الذي انعقد في مالطا 12-13 شباط 2010. )أرشيف األمم املتحدة(

لالطالع على الهوامش يرجى زيارة
موقع مركز بديل, جريدة حق العودة العدد 41.
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عليها التقرير السنوي للسيد ريتشارد فولك، كانت التطورات املتعلقة مبستقبل 
الشرقية وموضوع احلصار على قطاع غزة.  القدس  املستوطنات، وخاصة في 
وذكر املقرر اخلاص بأن احلصار املستمر على قطاع غزة ميثل انتهاكا التفاقية 
لألرض  املستمر  اإلسرائيلي  لالحتالل  االنتقاد  شديد  كان  كما  الرابعة،  جنيف 
الفلسطينية، مشيرا إلى أن استمرار " التنكر حلق تقرير املصير" بالعامل املدمر 

الصامت" جلميع التطلعات الفلسطينية.
بزيارة  للقيام  رسمية  طلبات  تقدميه  من  الرغم  على  بأنه  فولك  السيد  وص��رح 
في  النظر  ستعيد  إسرائيل  بأن  تفيد  مؤشرات  أية  يوجد  ال  أنه  إال  احملتلة،  ل��ألرض 
سياستها الرافضة للتعاون مع املقرر اخلاص. وهكذا، فإن تقرير السيد فولك لم يكن 
مستندا لزيارة فعلية لألرض الفلسطينية احملتلة، وقال أنه سيتم ترتيب زيارة له 
إلى قطاع غزة عبر مصر من أجل تقييم االحتياجات اإلنسانية بشكل أفضل، والقيام 
السيد  وأع��رب  احلصار.  على  املترتبة  اإلنسانية  املعاناة  بدراسة  مباشرة  بصورة 
كوريا  وجمهورية  ميامنار  تعاون  عدم  تنتقد  ظلت  الذي  ال��دول  ألن  أسفه  عن  فولك 
الدميقراطية الشعبية مع اإلجراءات اخلاصة، ظلت صامتة متاما بشأن عدم التعاون 
والتحريض"  "التشهير  تهم  استخدام  موضوع  على  رده  وفي  إسرائيل.  جانب  من 
إصدار  بشأن  أيضا  قلق  بأنه  اخل��اص  املقرر  قال  املعارضة،  قيادات  صوت  إلسكات 
أوال  منه  يحتاج  ذل��ك  ولكن  الفلسطيني،  البرملان  في  أعضاء  على  بالسجن  أحكام 

دراسة هذه األحكام بالتفصيل قبل أن يبدي املزيد من التعليقات.

مجلس حقوق اإلنسان يقرر متابعة تقرير التحقيق حول أسطول احلرية:
تقصي  بعثة  تقرير  ف��ي   2010 أي��ل��ول   28 ف��ي  اإلن��س��ان  حقوق  مجلس  نظر 
احلقائق اخلاصة بالتحقيق في انتهاكات للقانون الدولي أثناء مهاجمة إسرائيل 
ك��ارل  القاضي  وق���ام  غ���زة.  لقطاع  إنسانية  مب��س��اع��دات  محملة  بحرية  لقافلة 
البعثة  تقرير  بتقدمي  احلقائق،  تقصي  بعثة  ت��رأس  ال��ذي  هودسون-فيليبس، 
إلى تقييم شامل لألحداث  التوصل  البعثة كانت قادرة على  أن  للمجلس، وذكر 
على الرغم من عدم التعاون من جانب إسرائيل. وأشار القاضي هودسون فيلبس 
إلى أن البعثة ترى أن هناك حاجة إلى إعادة تفسير اختصاصها )تفويضها( من 
أجل ضمان عدم فرض اجتاهات مسبقة للنتائج التي تتوصل إليها. ومن املثير 
لالهتمام، أن عددا من الدول رحبت بهذه اخلطوات التي اتخذتها البعثة لضمان 

إتباع منهجية متوازنة. )الهند، جنوب أفريقيا، البرازيل وماليزيا(.

احلقـــــوق الـوطنيــة والشــــرعيـــة الدوليــــة

بقلم: رانيا ماضي*

بتاريخ 16 تشرين أول 2009، اعتمد مجلس حقوق اإلنسان قرارا يصادق 
الثانية  االستثنائية  لدورته  متابعة  في  وذلك  غولدستون"،  "تقرير  على  فيه 
عشرة حول وضع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية احملتلة. ومت اعتماد 
القرار بأغلبية 25 صوتا مقابل ستة أعضاء صوتوا ضد القرار، وهم: هنغاريا، 
ايطاليا، هولندا، سلوفاكيا، أوكرانيا والواليات املتحدة األمريكية، وبامتناع 11 
عضوا عن التصويت: دول احتاد أوروبي، الكاميرون، الغابون، بوركينا فاسو، 
اليابان، املكسيك، النرويج، جمهورية كويا اجلنوبية وسويسرا. ويوجد خمس 
أنغوال،  وه��ي  للجدل"،  "مثير  ق��رار  ع��لى  التصويت  في  ترغب  لم  أعضاء  دول 

فرنسا، قرغيزستان، مدغشقر واململكة املتحدة.
االستثنائية،  ال��دورة  خالل  املناقشات  في  األعضاء  ال��دول  جميع  وشاركت 
فيما عبرت كل من إسرائيل والواليات املتحدة عن وجهة نظر مفادها بأن التقرير 
اإلنسان(.  حقوق  )مجلس  املجلس  قبل  من  متأنية  دراسة  ويستحق  "خطير"، 
حتقيقات  إل��ى  احلاجة  على  األع��ض��اء  ال��دول  من  الساحقة  الغالبية  ش��ددت  كما 
مستقلة جتريها كل من إسرائيل والفلسطينيني في املزاعم املوجودة في التقرير 
بشأن ارتكاب انتهاكات خطيرة لقانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي خالل 

احلرب اإلسرائيلية على غزة.
أن متتنعا عن  بأنهما مي��ك��ن  ال��روس��ي  ال��ص��ني واالحت����اد  م��ن  ك��ل  وأش����ارت 
لهما  ويوجد  غولدستون"،  "تقرير  على  فقط  يركز  كان  القرار  ألن  التصويت، 
األم��ن  مجلس  إل��ى  التقرير  ب��إح��ال��ة  املتعلقة  توصياته  ح��ول  ج��دي��ة  حتفظات 

واحملكمة اجلنائية الدولية.
امل��ن��ظ��م��ات غ��ي��ر احلكومية  ال��ت��ي وجهتها  امل��ت��ك��ررة  ال���ن���داءات  ال��رغ��م م��ن  وع��ل��ى 
الفلسطينية والعاملية، اختار مجلس حقوق اإلنسان عدم إحالة االنتهاكات حلقوق 
العسكرية  العملية  ف��ي س��ي��اق  ال��ت��ي ج��رت  اإلن��س��ان��ي  ال��دول��ي  اإلن��س��ان وال��ق��ان��ون 
اإلسرائيلية ضد قطاع غزة في نهاية عام 2008 )"عملية الرصاص املصبوب"( إلى 
الدولية. وبدال من ذلك، قرر  أو احملكمة اجلنائية  العامة  أو اجلمعية  مجلس األمن، 
املجلس متديد والية جلنة اخلبراء املستقلني لالستمرار في رصد التقدم الذي حترزه 

التحقيقات احمللية )الوطنية( في االنتهاكات التي ارتكبها كال طرفي الصراع.
حوار  بتنظيم  أيلول،  من  والعشرين  السابع  في  اإلنسان،  حقوق  مجلس  وقام 
تفاعلي حول تقرير "جلنة اخلبراء املستقلني" في إطار البند رقم 7، الذي عنوانه 
اللجنة  إنشاء  مت  قد  كان  و  احملتلة،  الفلسطينية  األرض  في  اإلنسان  حقوق  وضع 
حكومات  جتريها  التي  التحقيقات  في  والتدقيق  النظر  أجل  من   9/13 للقرار  وفقا 
إسرائيل وفلسطني، كاستجابة للمزاعم حول حدوث انتهاكات خطيرة لقانون حقوق 
اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، والتي جاءت في تقرير جلنة تقصي احلقائق 
كرستيان  السيد  م��ن  اللجنة  تشكلت  وق��د  "غ��ول��دس��ت��ون".  القاضي  ترأسها  التي 
توموشات، وهو عضو سابق جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، والقاضية ماري 
ماكغوان ديفس، وهي قاضية سابقة في احملكمة العليا لوالية نيويورك ومدع عام 
اخلاص  املقرر  منصب  شغل  ال��ذي  كماراسوامي،  ب��ارام  السيد  ومن  سابق،  فدرالي 

املعني باستقالل القضاة واحملامني في اللجنة السابقة حلقوق اإلنسان.
وقام ممثلو الدول األعضاء الذين أخذوا دورا في الكالم أثناء احلوار التفاعلي 
اإلنسان،  حقوق  ملجلس  املستقبلية  اخلطوات  بشأن  املقترحات  بعض  بتقدمي 
وانعكست هذه املقترحات في القرار الذي اعتمده املجلس في 29 أيلول، والذي 

جدد ببساطة والية جلنة اخلبراء املستقلني. 

ضغط املنظمات غير احلكومية الفلسطينية والعاملية على الدول:

مقترحات  التفاعلي  احل���وار  ف��ي  املشاركة  احلكومية  غير  املنظمات  قدمت 
ملموسة أكثر من مقترحات الدول األعضاء، ومن هذه املنظمات: االحتاد الدولي 

تدخل مؤسسات املجتمع املدني في دورات مجلس حقوق اإلنسان
تقرير خاص عن أعمال مجلس حقوق اإلنسان ذات الصلة بالقضية الفلسطينية

مركز  اإلنسان،  حلقوق  الفلسطيني  املركز   ،)FIDH( اإلنسان  حقوق  ملنظمات 
محامون  ال��دول��ي��ة،  العفو  ومنظمة  وال��الج��ئ��ني،  امل��واط��ن��ة  حقوق  مل��ص��ادر  بديل 
دميقراطيون، مجموعة ال�21 شمال-جنوب )XXI North south( واحملامون 
التحقيقات  املنظمات غير احلكومية مواقف نقدية جتاه  العرب. ولم تتخذ هذه 
وأش��ارت  أيضا.  الفلسطينية  السلطة  حتقيقات  جت��اه  وإمن��ا  فقط،  اإلسرائيلية 
جميع املنظمات احلكومية، ومن ضمنها مركز بديل، إلى فشل اجلانب الفلسطيني 
في مراعاة املعايير الدولية في التحقيقات. واقترحت عدة منظمات غير حكومية 
أن يقوم املجلس بإحالة التقرير إلى احملكمة اجلنائية الدولية، وذلك عن طريق 

وباللجوء إلى اجلمعية العامة ومجلس األمن الدولي.

دور املنظمات الفلسطينية غير احلكومية:
غير  الفلسطينية  املنظمات  ك��ان��ت  احمللية،  اآلل��ي��ات  فعالية  ع��دم  ض��وء  ف��ي 
الفلسطينية، ودول أخرى كي  احلكومية حتاول ممارسة ضغوط على السلطة 
يدمي  املساءلة  فغياب  الدولية،.  العدالة  حتقيق  أج��ل  من  عاجلة  مواقف  تتخذ 
من  اإلف��الت  أمد  ويطيل  الدولي  للقانون  اخلطيرة  االنتهاكات  من  املزيد  ارتكاب 
العقاب. ومن الضروري اللجوء آلليات دولية للتأكيد على عدم استثناء أي كان 
الدولي. وفي ظل غياب حكم  القانون  أو من حماية  الدولية،  العدالة  من قبضة 
تكون  أن  ويجب  مستدام،  سالم  لتحقيق  مسبقا  شرطا  العدالة  تصبح  القانون، 
جزء ال يتجزأ من أية مفاوضات سالم، وعندما ال يتاح توفير العدالة من خالل 

اآلليات احمللية، ينبغي اللجوء إلى آليات العدالة الدولية. 
القول  نكرر  وكنا  الصحفي،  مؤمترنا  خ��الل  أع��اله  املذكور  رأينا  شرحنا  وق��د 
بأن احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني أصبحت مرهونة باملصالح السياسية 
للدول وخصوصا العظمى، ولعملية سالم وهمية، وقدمنا عدة أمثلة على ذلك منذ 
باملوافقة على طلب  الفلسطينية  السلطة  بدء عملية أوسلو. ولكننا صدمنا بقرار 
عدم اإلحالة، ومتديد فترة عمل جلنة اخلبراء. وقد رأت مؤسسات املجتمع املدني 
ان هذه املوافقة لن تسهم في حتقيق العدالة اجلزائية الدولية؛ األمر الذي يدمي هذه 
املمارسات ويتسبب في إحباط الضحايا ويضر بحقوقهم بشكل جسيم. فمن خالل 
الرسمي  املوقف  فإن  السالم،  ولعملية  السياسية،  للمصالح  رهينة  العدالة  جعل 
بأن  وأكدنا  العقاب.  من  لإلفالت  وقياداتها   إلسرائيل  فرصة  مينح  الفلسطيني 
املساءلة العدالة شرط مسبق من أجل التوصل إلى سالم مستدام، ويجب أن تشكل 
القاعدة ألية محادثات سالم،وعلى األقل ال يوجد أي تعارض منهجي او مبدأي بني 

املسارين: مسار املفاوضات، ومسار مساءلة إسرائيل ومحاسبتها.  
دعم  ع��دم  عليهم  متنينا  وع��ن��دم��ا  مختلفة،  عربية  دول  ممثلي  م��ع  التقينا 
في  متاما  يفشلون  س��وف  النهاية  في  ألنهم  السياسية؛  ال��دواف��ع  ذو  القرار  ه��ذا 
وبذلك  الدولي،  القانون  احترام  بضمان  القاضية  القانونية  مسؤوليتهم  حمل 
االنتهاكات  مرتكبي  إف��الت  على  ويشجعون  السائد  املناخ  نشر  في  يتورطون 
عليهم  يتوجب  بأنه  جوابهم  وكان  العقاب.  من  احملتلة  الفلسطينية  األرض  في 
التحدث مع ممثل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية الذي يعتقد بأن موقفه 
نابع من الرغبة في احلفاظ على األمل من أجل السالم واملفاوضات. وكّنا طوال 
الوقت مستمرين في حث ممثلي السلطة الفلسطينية على إعطاء االولوية حلقوق 
"تهيئة  ف��ي  الرغبة  لكن  بحقوقهم.  التضحية  وع��دم  الفلسطينيني،  الضحايا 

األجواء لعملية السالم"، كان لها الغلبة على صوتنا.
العربية،  الدول  العديد من  اإلعالم احمللية في  حصلنا على دعم من وسائل 
وفي دول أمريكيا اجلنوبية والدول األفريقية، ولكن اجلامعة العربية ومنظمة 
الفلسطينية، هذا على  التحرير  السلطة ومنظمة  املؤمتر اإلسالمي تبنت موقف 
إلى اإلسرائيلي بصفته املستعمر وليس  النظر  اقتنعوا بوجوب  أنهم  الرغم من 
عن  النظر  بصرف  الفلسطينية،  القيادة  على  وأن  املفاوضات،  هذه  في  الشريك 
عملية التفاوض، أن تذكر املجتمع الدولي وكل الناس الذين تريد متثيلهم، بأن 
الشعب الفلسطيني يعيش حتت وطأة نظام األبارتهايد واالحتالل اإلسرائيلي. 

لقد نتج التباين في املواقف واألولويات في ظهور اجلانب الفلسطيني منقسما 
أمام العالم، وكأن املواجهة ليست مع املستعمر اإلسرائيلي. وبتقييمها لألمور، رأت 
على  األمر  إث��ارة  جتنب  الضروري  من  انه  حينه  في  الفلسطيني  املجتمع  منظمات 
إلى  بحاجة  والرسمي،  املدني  بشقيه  الفلسطيني،  الطرف  وان  خصوصا  النحو، 
ترتيب جهودهما جيدا للجولة القادمة في الدورة السادسة عشر، في آذار 2011.     

ريتشارد فولك يدعم تقرير غولدستون:
السيد  ق��ام   ،2010 ح��زي��ران   14 فف��ي  ملوقفنا،  مساند  آخ��ر  مصدر  لنا  توفر 
ري��ت��ش��ارد ف��ول��ك، امل��ق��رر اخل���اص امل��ع��ن��ي ب��ح��ال��ة ح��ق��وق اإلن���س���ان ف��ي األراض���ي 
"تقرير  أهمية  على  اإلنسان  حقوق  مجلس  أم��ام  بالتأكيد  احملتلة،  الفلسطينية 
التوصيات  لكافة  الكامل  التنفيذ  إلى  ودع��ا   ،)A/HRC/12/48( غولدستون" 
الواردة فيه. ودعمت باكستان هذا املوقف بقوة )نيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي(.

هيمن تقرير غولدستون على الكثير من احلوارات في كثير من البلدان التي 
أعادت جتديد مواقفها بشأن التقرير. ومن املوضوعات الرئيسة األخرى التي ركز 

ريتشارد غولدستون في جولة التقصي في قطاع غزة، حزيران 2009 
)palestinemonitor.org :املصدر(

ريتشارد غودستون في جلسة االستماع حول احلرب على قطاع غزة، جنيف 2009
)أرشيف األمم املتحدة(

رسالتنا للحكومات األوروبية: العدالة والقانون الدولي أساس النجاح 
في حتقيق سالم حقيقي

ال  أن  لهم  ن��ق��ول  كنا  األوروب����ي،  االحت���اد  دول  ممثلي  ببعض  نلتقي  كنا  عندما 
يضيعوا وقتهم وأموالهم على قضايا تافهة، وندعوهم للعمل على معاجلة املشكلة 
من جذورها. وبانه يتعني على املجتمع والقوى الدولية أن يعترفوا في نهاية األمر 
بأن االحتالل اإلسرائيلي غير قانوني، وأنه يتناقض مع جميع قيم العدالة وحقوق 
إدام���ة نفسه.  ف��ي  اإلن��س��ان، وأن األول��وي��ة ه��ي إلن��ه��اء االح��ت��الل أكثر م��ن مساعدته 
وحتدثت العديد من وسائل اإلعالم بأن "البراغماتية" في العالم لن يحالفها النجاح 
أمام  الرئيسة  العقبة  هو  اإلسرائيلي  االحتالل  بأن  املصالح  أصحاب  يعترف  حتى 
السالم. وفي الوقت نفسه، أن املفاوضات بصيغتها احلالية لن جتلب أية أخبار جيدة 
أو خارجها، والسبب  للفلسطينيني، سواء كانوا يعيشون في داخل األرض احملتلة 
وخاضع  القيود  من  بالعديد  الفلسطيني  املفاوض  تقييد  أن  هو  ذلك  وراء  البسيط 
لضغوط شديدة. وإذا كانت أية مفاوضات ستقود يوما ما إلى نهاية االحتالل، فسيتم 

ذلك ألنها ستكون قائمة على أساس العدالة، املساواة واحلرية.

* رانية ماضي: قانونية وناشطة فلسطينية في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان، منسقة 

مكتب ونشاطات مركز بديل- جنيف.
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يخوضه  ال��ذي  للنضال  جتسيداً  األكثر  الصور  بني  من 
أبناء شعبنا الفلسطيني في سبيل نيل حقوقهم املشروعة، 
ص���ورة ال��ط��ف��ل ال��الج��ئ ف���ارس ع����ودة، اب���ن األرب��ع��ة عشر 
بحجر  متسلحاً  إسرائيلية  دبابة  أم��ام  وق��ف  ال��ذي  ربيًعا، 
في  واإلستقالل.  باحلرية  ومطلبه  شعبه  قضية  وبعدالة 
ف��ارس  الستشهاد  ال��ع��اش��رة  ال��ذك��رى  وه��ي  املناسبة،  ه��ذه 
العامة  اجلمعية  ق��رار  لصدور  والستني  الثانية  وال��ذك��رى 
للسماح  إسرائيل  يدعو  وال��ذي   ،)194( رقم  املتحدة  لألمم 
علينا  يتعنّي  دي��اره��م،  إل��ى  الفلسطينيني  الالجئني  بعودة 
يجسدها  التي  الصورة  ق��وة  في  والتفكير  النظر  منعن  أن 
ف����ارس ال����ذي واج����ه ج���ب���روت احمل��ت��ل وط��غ��ي��ان��ه ف���ي ذل��ك 
الصمود ورن صداها  رم��ز  ال��ص��ورة  ه��ذه  باتت  فقد  ال��ي��وم. 
في  املفاوض  الوفد  عضو  بصفتي  العالم.  بقاع  جميع  في 
رموز  من  رم��زا  ف��ارس  أرى  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
دولة  ق��وة  الدبابة  متثل  بينما  الفلسطيني،  الشعب  أبناء 
إسرائيل وجبروتها، وميثل احلجر الذي يحمله فارس في 
يستطيع  التي  العديدة  الدولي  القانون  أدوات  من  أداة  يده 
الفلسطينيون توظيفها وتسخيرها حملاربة االضطهاد الذي 
يواجهونه في كل يوٍم من أيام حياتهم. قد يتساءل القارىء 
أو  ف��ارس  رم��اه  ال��ذي  احلجر  من  جنْيناها  التي  الفائدة  ما 
لُتنَتهك؟ هم  إال  يوم  التي ال مير  الدولي  القانون  قواعد  من 
عدميو الفائدة على اإلطالق إذا لم تتوفر اإلرادة والشجاعة 
الستعمالهم. لقد أّثرت فّي صورة فارس أمّيا تأثير، بل إنها 
أّثرت في كل إنساٍن شاهدها، بصرف النظر عن املوقف الذي 
بالتحديد  اإلسرائيليني،  وبني  بيننا  الصراع  بشأن  يتبّناه 
ألن هذا الفتى فهم تلك القوة واستوعبها، واستطاع بقناعته 

أن يستنهض ضمير العالم املغيَّب. 
ليست القوانني مجّرد أدوات ميكن الدفاع بها عن إنساٍن 
أو عن شعب، بل إنها توّفر القاعدة الضرورية إلقامة دولة 
وتّتسم  ال��وط��ن��ي  ت��راب��ه��ا  على  سيادتها  لتبُسط  فلسطني 
بقابليتها للحياة وبقدرتها على البقاء. لهذا السبب، لطاملا 
مع  سالم  اتفاقية  أي  بشأن  الفلسطينية  املواقف  استندت 
إسرائيل، على مبادئ القانون الدولي. فقرار مجلس األمن 
الدولي )242( يشكل اإلطار املطلوب ملعادلة األرض مقابل 
لقضية  ومنصف  عادل  حل  إيجاد  يخص  فيما  أما  السالم، 
الالجئني من أبناء شعبنا الفلسطيني، فاإلطار قائٌم في قرار 
الذي  العامة لألمم املتحدة رقم )194(. ولكن ما  اجلمعية 

يعنيه ذلك؟ 
ي��ع��ن��ي ه���ذا األم����ر، ف��ي امل��ق��ام األول، أن���ه ي��ت��ح��ّت��م على 
الالجئني  مشكلة  خلق  ف��ي  ب��دوره��ا  تعترف  أن  إس��رائ��ي��ل 
الستة  العقود  مدى  على  ديارهم  إلى  العودة  من  ومنعهم 
امل���اض���ي���ة. ل��ت��ح��ق��ي��ق س����الم ش��ام��ل ي��ت��ع��ني ع��ل��ى إس��رائ��ي��ل 
الذي  الهاّم  الدرس  لقد كان هذا هو  باملسؤولية.  االعتراف 
نظام  حكم  نْفض  في  أفريقيا  جنوب  يواكب  النجاح  جعل 

الفصل العنصري عن كاهلها. 
ف��ي امل��ق��ام ال��ث��ان��ي، ي��ت��ع��نّي ع��ل��ى إس��رائ��ي��ل أن تعترف 
ال��ع��ودة  ف��ي  الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني  م��ن  ك��ل الج���ئ  ب��ح��ّق 
إل���ى دي����اره فيما ب���ات ُي��ع��َرف ال��ي��وم ب��إس��رائ��ي��ل. ل��م ينفك 
امل��ف��اوض اإلس��رائ��ي��ل��ي م��ن ت��ذك��ي��ري ب��أن ح��ق ال��ع��ودة "ال 
أذاعها  التي  التسريبات  بني  من  املفاوضات".  على  يشجع 
لسان  على  جاء  أنه   )Wikileaks( "ويكيليكس"  موقع 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو قوله بأنه لن  رئيس 
إلى  بالعودة  الفلسطينيني  الالجئني  من  الجئ  ألي  يسمح 
يوافقه  من  وكل  لنتنياهو  وببساطة  نقول  بدورنا،  بالده. 
الرأي: لن يكون سالم حقيقي وشامل دون حتقيق العدالة 
بهذه  املتحدة  ال��والي��ات  ت  أق��رّ فقد  الفلسطينيني.  لالجئني 
الفكرة في إطار مساعيها للتوصل إلى حّل دائم للصراع في 
يوغسالفيا السابقة. في الواقع، صّرحت وزيرة اخلارجية 

حــــــق العـــــــودة
بقلم: د. نبيل شعث*

في البيت األبيض، 1 أيلول 2010 )أرشيف البيت األبيض(

الالجئني  حق  بأن  أولبرايت،  مادلني  حينه،  في  األمريكية 
البوسنيني في العودة إلى ديارهم "غير قابٍل للتفاوض". 
نحن من جهتنا نّتفق معها. إن اإلحجام عن منح الالجئني 
منها  روا  ُهجِّ التي  ديارهم  إلى  العودة  خيار  الفلسطينيني 
س���وف ي��ب��ذر ال��ب��ذور ال��ت��ي س��ُت��دي��ر رح���ى امل��رح��ل��ة التالية 
يشكل  ال��ذي   – الفلسطيني  الشعب  ألن  وذل��ك  ال��ن��زاع،  من 
الالجئون ما نسبته 70% من أبنائه – لن يسلّم مبشروعية 

اتفاقية سالٍم ال تقّر بحقهم في العودة إلى ديارهم. 
ف����ي امل����ق����ام ال����ث����ال����ث، ي���ج���ب أن ي��ح��ص��ل ال���الج���ئ���ون 
الفلسطينيون، بالتعاون مع األسرة الدولية، على خياراٍت 
وال��ل��ج��وء  ال��ت��ش��رد  إل���ى وض���ع ح��د حل��ال��ة  حقيقية تفضي 
إلى  يفتقر  ال��ذي  ولوضعهم  يعيشونها  التي  األم��د  طويلة 
العودة  خيار  اخل��ي��ارات   ه��ذه  تشتمل  أن  يجب  احل��م��اي��ة. 
توطينهم  أو  ق��س��راً،  منها  هجروا  التي  وق��راه��م  مدنهم  إل��ى 
ال��دول  في  دمجهم  أو  إليها،  عودتهم  أو  فلسطني  دول��ة  في 
التي تستضيفهم، أو إعادة توطينهم في دول أخرى. بغّض 
النظر عن اخليار الذي يفّضله كل واحد من هؤالء الالجئني، 
وذلك  تأهيلهم،  إع��ادة  لضمان  املطلوب  الدعم  توفير  يجب 
ب��ت��وف��ي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي واإلس���ك���ان وأش��ك��ال 
أوضاعهم  مع  التكّيف  على  تلزمهم  التي  األخ��رى  املساعدة 

اجلديدة في املجتمعات التي يختارونها. 
ال��دول��ي على وج��وب  ال��ق��ان��ون  ت��ق��ّدم، ينص  عما  فضالً 
إلى أصحابها  التي ُسلبت بشكل غير قانونيٍّ  املمتلكات  رّد 
ال��ش��رع��ي��ني م��ن ال��الج��ئ��ني وال��ن��ازح��ني ال��ذي��ن ُش�����رِّدوا إل��ى 
ه��و احلل  ه��ذا  او خ��ارج��ه��ا.  داخ���ل فلسطني  أخ���رى  مناطق 
األنسب إلنصافهم من جرائم احلرب التي مّستهم. فإذا كان 
يتعّذر رّد هذه املمتلكات من الناحية املادية أو إذا ما اختار 
مصادرتها،  متت  التي  أمالكه  رّد  ب��دل  التعويض  الالجئ 
أن  نعلم  نحن  ل��ه.  والكامل  ال��ت��اّم  التعويض  تقدمي  يتعني 
خالية،  إسرائيل  في  اآلن  املوجودة  الالجئني  أمالك  غالبية 

ألن س��ل��ط��ات إس��رائ��ي��ل ع��م��ل��ت، ف��ي ب��ع��ض احل�����االت، على 
حتويلها إلى محمّيات طبيعية بهدف إخفاء أعمال التطهير 
أبناء شعبنا بني عامْي 1947  التي مارستها بحق  العرقي 
أصحابها  إل��ى  املسلوبة  املمتلكات  رّد  يعني  ال  و1949. 
التي  إقامتهم، ففي احلاالت  أماكن  تشريد اإلسرائيليني من 
قائمة،  تعد  ل��م  أو  مأهولًة  الالجئني  ممتلكات  فيها  تكون 
والقضائية  القانونية  وال��س��واب��ق  ال��دول��ي  ال��ق��ان��ون  ف��إن 
طريقة  لنا  تبنّي  التي  التوجيهية  املبادئ  توفر  الصلة  ذات 

التعامل مع مثل هذه األوضاع. 
باإلضافة إلى رّد املمتلكات إلى أصحابها، يحق لالجئني 
الفلسطينيني احلصول على التعويض عن األضرار املادية 
التي  وامل��ع��ان��اة  النفسية  األض����رار  وع��ن  بهم  حلقت  ال��ت��ي 
مدى  على  وأرضهم  ديارهم  عن  تشريدهم  ج��ّراء  تكّبدوها 
لم  الالجئني  من  معتبر  ع��دد  هنالك  الزمن.  من  طويٍل  ردٍح 
ميتلكوا عقاراٍت في فلسطني التاريخية، لهذا فإن التعويض 
ع���ن األض�����رار ال��ت��ي ت��رّت��ب��ت ع��ل��ى ت��ش��ري��ده��م م���ن دي��اره��م 
تكفل  صيغٍة  أي��ة  في  هاًما  عنصًرا  يشّكل  منها  وتهجيرهم 

إنصاف الالجئني برّمتهم. 
ال مي��ك��ن رْف�����ع ال��ظ��ل��م ال�����ذي ارُت����ك����ب ب��ح��ق ال��الج��ئ��ني 
مع  س����الٍم  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع  مب��ج��رد  الفلسطينيني 
إس��رائ��ي��ل؛ ب��ل يتعني احل��ص��ول ع��ل��ى ض��م��ان��ات م��ن ال���دول 
ال��ت��ي تستضيف أع����داًدا ك��ب��ي��رًة م��ن ه���ؤالء ال��الج��ئ��ني ومن 
الدول األخرى ومن املجتمع الدولي كذلك. اذ تستطيع هذه 
األطراف، مبجموعها، أن تساعد في عودة الالجئني أو إعادة 
توطينهم أو تعويضهم. معنى األمر،  أنه يتوجب التفاوض 
ضمان  أج��ل  م��ن  األط���راف  متعددة  اتفاقياٍت  إل��ى  للتوصل 
توفير التمويل املطلوب وتوفير خياراٍت ذات معنى لالجئني 

بهدف وضع حدٍّ ألوضاعهم التي تفتقر إلى احلماية. 
هنالك العديد من ااألمثلة حول املعايير املتبّعة لتنفيذ 
وتعويضهم  توطينهم  وط��ن��ه��م،  إل���ى  ال��الج��ئ��ني  ع���ودة 

احلديثة  ال��ن��م��اذج  أح��د  البوسنة  متثل  أض��راره��م.  ع��ن 
أصحابها،  إلى  املمتلكات  إعادة  في  ُطبِّقت  التي  واملفيدة 
الدولية  اجلماعية  املطالبات  إل��ى  االح��ت��ك��ام  ميكن  كما 
التي  الفضلى  املمارسات  األخرى كمصدٍر نستنبط منه 
اعتماد  فهو  األمثل  الوضع  أما  املضمار.  هذا  في  اُتبعت 
بحيث  الفلسطينيني  بالالجئني  اخل��اص��ة  التنفيذ  آلية 
تْكفل لكل الجٍئ تقدمي مطالبته بالعودة/إعادة التوطني 
الدولي  املجتمع  ينشئها  إداري��ٍة  هيئٍة  إلى  وبالتعويض 
املساعدات  ت��ق��دمي  يجب  ال��ع��ودة،  برنامج  م��ن  وك��ج��زٍء 
امل��ال��ي��ة وغ��ي��ره��ا م���ن أش���ك���ال امل��س��اع��دة ل��الج��ئ��ني لكي 
يختارونها.  التي  املجتمعات  في  االندماج  من  يتمّكنوا 
الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  غوث  وكالة  أن  حيث 
)األونروا( من أكثر اجلهات التي تعاملت مع احتياجات 
فهي  طويلة،  سنوات  مدى  على  الفلسطينيني  الالجئني 
إع��ادة توطينهم. في  أو  ب��دوٍر هامٍّ في عودتهم  تضطلع 
الوكالة  هذه  تفويض  حتديد  إعادة  يتعنّي  السياق،  هذا 
على  يقتصر  احل��ال��ي  عملها   نطاق  ألن   وصالحياتها، 

توفير الغوث واملساعدة اإلنسانية لهؤالء الالجئني. 
يرجح أن يصل عدد املطالبات إلى املاليني وأن تستغرق 
بها  م���ّرت  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب  ف��إن  ملعاجلتها،  طويلة  س��ن��وات 
الدول التي خرجت من أتون الصراعات تشير إلى أن إجناز 
حتلّينا  م��ا  إذا  إجن���ازه  نستطيع  ونحن   – ممكن  األم��ر  ه��ذا 
في  ف���ارس،  بهما  حت��ال  ال��ل��ذان  ذاتهما،  والشجاعة  بالعزم 
أيدينا من أجل بناء مستقبٍل  توظيف األدوات املتوفرة بني 
امل��ت��ب��ادل  ي��ق��وم ع��ل��ى أس���اس االح���ت���رام  م��خ��ت��ل��ٍف، مستقبٍل 
شعبنا  أبناء  من  لالجئني  يتيح  مستقبٍل  القانون،  وسيادة 

وْضع حّد حلالتهم كالجئني والعيش بكرامة. 

*  د. نبيل شعث: عضو اللجنة املركزية ومفوض العالقات الدولية 

اخلارجية  ووزيــر  املــفــاوض  الفلسطيني  الوفد  عضو  فتح،  حلركة 
السابق.  
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ال����دالالت واملعاني  ت��راك��م االص��ط��الح��ات ذات  ف��ي ظ��ل 
ق��ص��دا، ص��ار اص��ط��الح احلقوق  غ��ال��ب��ا، وال��ع��ائ��م��ة  املبهمة 
تضيع  العليا  باملصالح  أحيانا  يسمى  ما  أو  الفلسطينية 
ب��ني "ال��ش��رع��ي��ة" و "امل��ش��روع��ي��ة" يناور  ُت��ض��ّي��ع. فما  أو 
وتناول  ع��رض  ف��ي  الدبلوماسية،  اللغة  متقنو  الساسة، 
احلقوق الفلسطينية. وفي تناولهم الدبلوماسي هذا، الذي 
هدرا  أو  منها،  انتقاصا  أو  احل��ق��وق،  على  تأكيدا  يكون  قد 
اللغة  متقنو  يتوانى  ال  ونيته،  القائل  بحسب  وذل��ك  لها؛ 
الشرعية  اص��ط��الح��ات  اس��ت��خ��دام  ع��ن  ع���ادة  الدبلوماسية 
ق��رارات  أو  املشروعة،  احلقوق  أو  واملشروعية،  الدولية، 
املجتمع الدولي،  أو غير ذلك مما يضفي على التصريحات 
م��ه��اب��ة ال��ق��ان��ون، وي��ؤك��د ه��ي��ب��ة ال��س��ن��د، وي��وح��ي ب��وث��وق 
املصرح مبوقفه، ومبا يضلل املتلقي طبعا، أو اقله، يدخله 

في حسابات تقدير النية والقصد. 
اصطالح  أن  واضحا  غ��دا  الفلسطيني  املستوى  وعلى   
سياقات  ضمن  مناسبة،  وب��دون  مبناسبة  يتردد  الشرعية 
أو  ص���ارت،  حتى  بتاتا،  صلة  ذات  غير  وأخ���رى  صلة  ذات 
تكاد، اجلملة  املتضمنة اصطالح كقرارات الشرعية الدولية 
الوطنية  أو  التاريخية  أو  الطبيعية  احل��ق��وق  ع��ن  البديل 
للشعب الفلسطيني، وكأن ما يسمى خطأ الشرعية الدولية 
للحقوق  متاما  املطابق  والسياسي  القانوني  التعبير  هو 

الفلسطينية.  
موضوع هذا املقال ليس مناقشة ملاذا لم تطبق قرارات 
ال��ش��رع��ي��ة، ول��ي��س ال��ب��ح��ث ف��ي ش��رع��ي��ة م��ا ش���رع م��ن قبل 
الهيئات الدولية، بل هو محاولة الستجالء معنى الشرعية 
ومدى جدية التمثيل الفلسطيني للحقوق الفلسطينية أمام 
للمساس  محاولة  ان��ه  ه��ذا  من  يفهم  وال  الدولية.  الهيئات 
على  نظرة  ه��و  ب��ل  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مبكانة 

مصداقية األداء.  

في الشرعية واملشروعية
األول  معنيان:  لها  كاصطالح  الشرعية  إط��ال��ة،  ب��دون 
س��ي��اس��ي وآخ���ر ق��ان��ون��ي، وك��اله��م��ا يختلف ع��ن اص��ط��الح 
وبحسب  ص���رف.  قانوني  اص��ط��الح  ه��و  ال���ذي  املشروعية 
فان  واإلداري،  ال��دس��ت��وري  القانوني-  الفقه  ف��ي  ال��راج��ح 
تصرفاتها  اإلدارة  أو  السلطة  إت��ي��ان  تعنى  امل��ش��روع��ي��ة 
محتوى  عن  النظر  بصرف  حينه،  في  النافذ  للقانون  وفقا 
مشروع  هو  ما  كل  ليس  أن  القول  يصح  وعليه،  القانون. 
ش���رع���ي. ف���ي ح���ني أن ال��ش��رع��ي��ة ف���ي ال��ق��ان��ون ل��ه��ا معنى 
أن  في  يتمثل  املوضوعي  املعنى  شكلي.  وآخ��ر  موضوعي 
الشرعية مبدأ يتركز حول فلسفة القانون ومبادئ العدالة 
تقاس  القانونية  القاعدة  شرعية  أن  مبعنى  )احمل��ت��وى(.1 
اجتماعيا  العامة، وأثرها  املصلحة  توافقها مع  إلى  بالنظر 
ال��ن��ظ��ام(.  واق��ت��ص��ادي��ا وس��ي��اس��ي��ا )فلسفة وأي��دي��ول��وج��ي��ا 
سيادة  مبدأ  باحترام  يعرف  فيما  يتمثل  الشكلي  واملعنى 
القانون ومبدأ املراتبية. واملعنى الشكلي للشرعية على هذا 
قد  ألنه  واملشروعية،  الشرعية  بني  امل��زج  سبب  هو  النحو 
يفهم منه انه إتيان الفعل كما في القانون. ولكن بالتدقيق، 
به  يقصد  للشرعية  الشكلي  املعنى  أن  في  االختالف  يظهر 
أوال مبدأ املراتبية؛ أي خضوع األدنى مرتبة في القوانني إلى 
العادي، فاللوائح/األنظمة(،  األعلى، )الدستور، فالقانون 
وثانيا سياسة االحتكام إلى القانون النافذ، وليس تطبيق 
القانون النافذ. وبكلمات أخرى، موضوع املشروعية يتمثل 
فيما إذا كان الفعل موافقا للقانون أم ال، بينما في الشرعية 
الشكلية )وهي املعنى الشكلي لقاعدة سيادة القانون ومبدأ 
القانون  إلى  املراتبية( فتتمحور في وجود ثقافة االحتكام 

ابتداء كسياسة عامة ومنهجية. 
     وف���ي ع��ل��م ال��س��ي��اس��ة، وال�����ذي ي��ت��داخ��ل ك��ث��ي��را مع 
القانونني الدستوري والدولي، تعنى الشرعية مدى "رضا 

شرعية التمثيل الفلسطيني واشتراطات التسوية
بقلم: نضال العزة*

احملكومني عن احلاكمني" بحسب تعبير ماكس فيبر، أو ان 
النظام/احلكم يكتسب شرعيته "ما دام اجماعيا، والعكس 
صحيح" بحسب روسو.2 ففي الفقه املوضوعي، الشرعية 
بل  للقانون،  الدقيقة  امل��راع��اة  مبجرد  تتحقق  ال  احلقيقية 
اإلن��س��ان،  حلقوق  ضامنة  ال��ق��ان��ون  ق��واع��د  تكون  أن  يجب 
كفرد وحلقوق الشعب عامة، وهذا ما يطلق عليه بالشرعية 
الشعبية، أو الشرعية الثورية، أو الشرعية االشتراكية. 3 
ولعل أهم ما في هذا املذهب انه يرى أن الشعب ميلك دائما 

حق تغيير السلطة، إذا أخلت بالتزاماتها جتاهه.  
ويظهر التداخل بني مفهومي الشرعية واملشروعية أكثر 
ما يظهر في املسائل الدستورية، خصوصا التي تنشأ عند 
إقدام السلطة على تشريع أو القيام بعمل قد يكون أو يبدو 
البرنامج  رمبا  أو  األساسي،  القانون  أو  للدستور،  مخالفا 
الثوري- التحرري بحسب احلال. ذلك أن مثل هذه القضايا 
على  دائما  تنطوي  بل  محض،  قانونية  ليست  بطبيعتها 
هكذا  توصيف  وعند  العامة(.  )املصلحة  عام  سياسي  بعد 
حالة، فقد درج استخدام اصطالحات مثل عدم الدستورية، 
أو عدم قانونية العمل، أو ال شرعية الفعل. وقد نتج عن هذا 
قانوني  كاصطالح  املشروعية  بني  احلاصل  املزج  االعتياد 
القانوني  وباملعنى  السياسي،  مبعناها  والشرعية  صرف، 

املوضوعي. 
الدولية"  "الشرعية  اص��ط��الح  أن  سبق،  مم��ا  نخلص 
وان  ل��ل��ح��ق��وق،  جتسيد  ب��ال��ض��رورة  ل��ي��س  ق��رارات��ه��ا(  )او 
احلقوق املشروعة تكون شرعية ما دامت تتفق مع احلقوق 
مبادئ  خاللها  من  وتتحقق  والشعوب،  ل��ألف��راد  األصيلة 
الدولية  الشرعية  اصطالح  استخدام  فان  ولذلك،  العدالة. 
بعني  اخذ  إذا  خصوصا  دقيق،  غير  فلسطينيا  إطالقه  على 
احلقوق  م��ن  لالنتقاص  املهيمن  ال��دول��ي  املسعى  االعتبار 

الفلسطينية.      

في الشرعية الفلسطينية:
شرعيتها  الفلسطينية  التحرير  منظمة  اكتسبت  لقد 
بكافة  قيادتها للنضال  التضحية وم��ن  ف��ي  طليعتها  م��ن 
أولتها  التي  الفلسطينية  أشكاله، واكتسبتها من اجلماهير 
العمل واستجابت لتوجيهها... واكتسبها من متثيل  قيادة 
في مجلسها  فلسطينية  وكفاءة  وجتمع  ونقابة  فصيل  كل 
ال��وط��ن��ي وم��ؤس��س��ات��ه��ا اجل��م��اه��ي��ري��ة، وق���د ت��دع��م��ت ه��ذه 
الشرعية مبؤازرة األمة العربية كلها لها... كما أن شرعيتها 
تعمقت م��ن خ��الل دع��م األخ���وة ف��ي ح��رك��ات التحرر ودول 
املنظمة  جانب  إل��ى  وقفت  املناصرة التي  الصديقة  العالم 

الشعب  حقوق  أج��ل  من  نضالها  في  أزره��ا  وتشد  تدعمها 
املمثل  هي  التحرير الفلسطينية  منظمة  إن  الفلسطيني... 
الصفة  بهذه  وهي  الفلسطيني  للشعب  والوحيد  الشرعي 
مسؤولية  وحتملكم  واألم��ان��ي  ال��رغ��ب��ات  إليكم تلك  تنقل 

تاريخية كبيرة جتاه قضيتنا العادلة. 4
ب��ه��ذه ال��ك��ل��م��ات ح���دد ال��رئ��ي��س ال���راح���ل ي��اس��ر ع��رف��ات 
دميومتها،  وأس����اس  وس��ن��ده��ا،  ف،  ت  م  ش��رع��ي��ة  م��ص��در 
بكافة  "النضال  بفعل  مكتسبة  فهي  مصداقيتها.  ومعيار 
اخلطاب  بنّي  كما  وحدها  بالدبلوماسية  )وليس  أشكاله" 
اجلماهير  إرادة  م��ن  مستمدة  وه��ي  أخ���رى(.  م��واض��ع  ف��ي 
الشعب  مب��ع��ن��ى  ج����اءت  ه��ن��ا  )واجل��م��اه��ي��ر  الفلسطينية 
الفلسطيني بحسب سياق النص واخلطاب(. وهي مرتكزة 
اإلطار اجلامع  الوطنية )لم يستثن اآلخر من  الوحدة  إلى 
وهي  والكفاءات(.  املدنية  والهيئات  الفصائل  ميثل  ال��ذي 
مدعومة مبواقف األمة العربية )لم يقل األنظمة باعتبار أن 
البعد العربي للقضية مستند إلى إرادة الشعوب العربية 
ب��ص��رف ال��ن��ظ��ر ع��ن ش��رع��ي��ة األن��ظ��م��ة ف��ي ن��ظ��ر شعوبها، 
ذات��ه��ا(.  القضية  م��ن  األن��ظ��م��ة  م��واق��ف  النظر ع��ن  وب��غ��ض 
وهي عميقة ألنها مسندة مبواقف حركات التحرر، والدول 
ال��دول  يستثن  ل��م  هنا  )واخل��ط��اب  وامل��ن��اص��رة  الصديقة، 
أي  وامل��ن��اص��رة؛  ال��ص��داق��ة  ب��ل ح��دد معيار  ف��ق��ط،  الغربية 
مناط العالقات الدولية، بدعم وإسناد النضال الفلسطيني 
من اجل حقوقه(. وبني أن دوام الشرعية رهن مبصداقية 
اجل  م��ن  والنضال  ع��ن  ال��دف��اع  ف��ي  يتجسد  ال��ذي  التمثيل، 

حقوق الشعب الفلسطيني.
ل��ق��د ك���ان ل���دى م ت ف ف��ي ح��ي��ن��ه ال��ش��ج��اع��ة وال��ق��درة 
بها  والتصريح  الفلسطينية  احلقوق  طرح  على  الكافيتني 
عما  النظر  وبصرف  خجل،  ودومن��ا  فيه  لبس  ال  بوضوح 
ق��د يترتب على ه��ذه ال��ص��راح��ة أو ذل��ك ال��وض��وح م��ن عدم 
رضا القوى وال��دول املؤثرة. ويبرز ذلك في طرح احلقوق 
أو  بحث  موضوع  ال  تطبيق،  كموضوع  بقوة  اخلطاب  في 

مفاوضة.  
في  بجالء  أيضا  ظهرت  آن��ذاك  الفلسطيني  املوقف  قوة 
التأكيد على أن األمم املتحدة، أو خيار "الشرعية الدولية" 
ليست اخليار الوحيد، وان اللجوء إليها ال يأتي استجداء، 

بل ألنها تتحمل "مسؤولية خاصة": 
فان  ال��دول��ي،  املنبر  ه��ذا  على  من  نتكلم  حني   ... وإننا، 
السياسي  بالنضال  إمياننا  ع��ن  ذات���ه،  ح��د  ف��ي  تعبير  ذل��ك 
عن  وتعبير  املسلح،  لنضالنا  معزز  مجال  والدبلوماسي، 
به  تقوم  أن  املتحدة  ل��ألمم  املمكن  من  ال��ذي  للدور  تقديرنا 
في حل املشكالت العاملية، بعد أن تغيرت بنيتها في صالح 

هذه  فيها  تتحمل  التي  مشكلتنا  حل  وف��ي  الشعوب  أماني 
املؤسسة الدولية مسؤولية خاصة.5

رغم أن م ت ف آنذاك كانت قوتها األساسية مستمدة من 
الدولية  عالقاتها  وتعقيد  حجم  من  وليس  فصائلها،  كفاح 
امل��ت��ح��دة  األمم  مخاطبتها  ف��ي  اس��ت��ط��اع��ت  ف��ق��د  ال��رس��م��ي��ة، 
اإلسرائيليني،  وب��ح��ض��ور  اخل��اص��ة،  مسؤوليتها  لتحمل 

واألمريكيني، واألوروبيني أن ترفع الصوت بالقول:
... وقد استطاع هذا الكيان الصهيوني، وبدعم من دول 
املتحدة  ال��والي��ات  رأسها  وعلى  واالمبريالية،  االستعمار 
األميركية، أن يتحايل على هيئة األمم لقبوله في عضويتها، 
أعمالها،  ج���دول  م��ن  فلسطني  قضية  شطب  على  ث��م  وم��ن 
كمشكلة  املشكلة  بتصوير  العاملي  ال��ع��ام  ال���رأي  وتضليل 
أو إعادة توطينهم في  إلى عطف احملسنني  الجئني بحاجة 

بالد اآلخرين.6
رمبا ليس من احلكمة أو الدبلوماسية في الوقت الراهن 
الغاية  ولكن  صحتها،  رغ��م  االصطالحات،  ذات  استخدام 
التدليل على أن عدالة القضية، وشرعية  من هذا االقتباس 
احلقوق، ومشروعية النضال، تقتضي بالضرورة وضوح 
"اخلصوم"  وتقبل  رضا  عن  النظر  بصرف  وقوتها  اللغة 
اللغوية  ال��ق��درة  ليس  امل��س��أل��ة  م��غ��زى  طبعا،  ع��دم��ه.   م��ن 
اخل��ط��اب��ي��ة، ب��ل ال��ق��درة على ط��رح امل��وق��ف ال���ذي يعبر عن 

الواقع، واحلقوق، وإرادة الشعب )انظر أدناه(. 

عن االعتراف الدولي ودالالته 
ع��ام  امل��ت��ح��دة  ل���ألمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  اع��ت��راف  يشكل 
1974 مبنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب 
الفلسطيني، ومن ثم منحها صفة العضو املراقب، احد أهم 
ك��ان لهذا  اليوم. وق��د  اجن��ازات م ت ف منذ نشأتها وحتى 
مباشرة  وغير  مباشرة  ع��دة  دالالت  حينه،  ف��ي  االع��ت��راف 
املباشرة  ال���دالالت  أه��م  متثلت  مختلفة.  مستويات  وعلى 
كشعب  بالفلسطينيني  االعتراف  في  الدولي  املستوى  على 
أما  للتصرف.  القابلة  غير  وبحقوقه  وطنية،  ه��وي��ة  ذي 
على  ال��ط��ري��ق  قطع  ف��ي  فتمثلت  اإلق��ل��ي��م��ي،  امل��س��ت��وى  على 
منازعة م ت ف أحقية التمثيل. واهم الدالالت غير املباشرة 
بان  اإلق���رار  في  متثلت  واإلقليمي  ال��دول��ي  املستويني  على 
سياسة التقرير بالنيابة عن الشعب التي اتبعتها الهيئات 
منذ  مجتمعة  و/أو  منفردة  ال��دول  أو  واإلقليمية  الدولية 
ق��رارات،  من  تاله  وما  التقسيم  بقرار  م��رورا  االنتداب  صك 
ما عادت جتدي. ورغم االعتراف الرسمي باملنظمة، ورغم 
أهمية الدالالت املباشرة أو غير املباشرة، إال أن ذلك لم ينه 
السعي لفرض احلل على الشعب الفلسطيني، ولم يقد إلى 
إنهاء منازعة م ت ف على استقاللية قرارها، بل نتج ذلك 

في تغيير اإلستراتيجية. 

 التمثيل وسيلة نضالية
في  بأحقيتها  اإلق����رار  باملنظمة  االع��ت��راف  على  ت��رت��ب 
متثيل الشعب الفلسطيني. وأهمية االعتراف ومن ثم أحقية 
على  الفلسطيني  الشعب  صوت  رفع  مجرد  تفوق  التمثيل 
طاملا  حقيقة  ع��ن  ليكشفا  ج��اءا  أنهما  إذ  ال��دول��ي،  املستوى 
أمامها  طريق  ال  الدولية  احللول  مشاريع  أن  وهي  غيبت، 
للنجاح إال مبوافقة الطرف املعني بها. ولعل أهمية م ت ف 
نفسها تبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى في أنها حتمل هذه 
وجودها  شرعية  ف  ت  م  اكسب  بداية  فاالعتراف  الصفة. 
للفلسطينيني  شكل  والتمثيل  فصائلها،  ك��ف��اح  وش��رع��ي��ة 
م  أهمية  فان  اليوم،  أما  حقوقهم.  لتحقيق  نضالية  وسيلة 
ت ف تكاد تنحصر في كونها حتظى بهذا االعتراف وبحق 
الدولي.  املستوى  على  القانونية  املكانة  بهذه  أي  التمثيل؛ 
غ��ن��ي ع��ن ال��ق��ول أن ال��ك��ف��اح ال��وط��ن��ي ال��ف��ص��ائ��ل��ي أو حتى 

الرئيس عرفات يخطب في اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 13 تشرين الثاني 1974 )أرشيف األمم املتحدة(
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مكانتها  إل��ى  ف  ت  م  أوصلت  التي   الرافعة  شكل  ال��ف��ردي 
الفلسطيني.  الدولية، وكان مصدر قدسيتها على املستوى 
بفعل  مكتسبتان  والقدسية  املكانة  أن  القول  يصح  وعليه 
بالتالي،  وهما  الوطنية.  احلقوق  اجل  من  اجل��دي  النضال 
مشروطتان بدوام الشرعية )ليس الشرعية الدولية( على 
من  انتقاص  أي  ه��ذا  ف��ي  ليس  طبعا  أع���اله.  املتقدم  النحو 
مكانة وقدسية م ت ف، إمنا القصد هنا أن مفاهيم "اإلطار 
الدوائر  وحتى  املوحدة"،  الوطنية  "اجلبهة  أو  اجلامع"، 
)وال��ت��ي  املنظمة   خلقتها  ال��ت��ي  وامل��ؤس��س��ات  واالحت�����ادات 
زم��ن( ال تساوي شيئا في ميزان  قائمة منذ  لم تعد  اغلبها 

الشرعية )حقوق الشعب وإرادته(. 
احلقيقة،  لهذا  املنظمة  قيادة  إدراك  أن  شك،  غير  ومن 
جعلها متيقنة منذ اوائل الثمانينيات أن "البدائل"، حتى 
وان كانت فلسطينية، ال ميكنها أن تنجح. ألنه إذا كان من 
وبصرف  جديد،  جامع  إط��ار  في  بديل  جسم  بناء  املمكن 
النظر عما يحظى به من شرعية في جتسيد إرادة الشعب 
محل  احللول  على  قادر  غير  بديل  هكذا  سيبقى  وحقوقه، 
اإلدراك،  وه��ذا  ال��دول��ي.  ب��االع��ت��راف  حتظى  التي  ف  ت  م 
شجعها على إهمال صوت املعارضة، إذا ليس مبقدور أي 
التمثيل  أو  الوجود  بشرعية  يحظى  أن  جديد  "تشكيل" 
بالعمل  أو  نفسها،  املنظمة  داخ���ل  م��ن  ذل��ك  ينتزع  ل��م  م��ا 
شرعية  الكتساب  تطول  ق��د  لسنوات  خارجها  م��ن  جديا 
ودوليا.  إقليميا  بالتالي  ذات��ه  وف��رض  فلسطينيا  وج��وده 
أن  إذ  ذل���ك،  ت��ؤك��د  الفلسطينية  الساحة  على  وال��ت��ج��ارب 
االعتراف  عدم  بحقيقة  باصطدامها  انهارت  إما  "البدائل" 
بها، وإما انكمشت بسبب عدم قدرتها على اكتساب التفاف 
الشارع الفلسطيني. وهذا بالذات ما  مكن القيادة احلالية 
إلى  بالركون  فقط  شرعيتها  تسويق  ف��ي  االس��ت��م��رار  م��ن 
بل  فحسب  ك��أش��خ��اص  ليس  لها  ال��دول��ي  املجتمع  ق��ب��ول 
وعامل  اآلخ��ري��ن،  عجز  ع��ام��ل  على  وب��االع��ت��م��اد  كموقف، 
السبق الزمني، أي وجودها في موقع القيادة املتنفذة قبل 
غيرها. واحملصلة حتول سؤال الشرعية مبعنى احلقوق 
وجتسيد إرادة الشعب، إلى نداءات إعادة بناء وتفعيل م 
أو  اخلطابية،  املناسبات  في  فقط  تستحضر  التي  ف،  ت 
لدواع انتخابية، وغالبا للجم صوت شذ عن تغريد السرب 

هنا أو هناك.   

االلتفاف على املمثل الشرعي:
اإلستراتيجية  تغيرت  التحرير  مبنظمة  االعتراف  بعد 
من  أصبح  إذ  واإلسرائيلية،  األمريكية  فيها  مب��ا  الدولية 
ال���ض���روري اخ���ذ امل��ع��ط��ى اجل���دي���د، امل��م��ث��ل ال��ش��رع��ي، في 
يطابق  انه  على  يفهم  ال  اإلستراتيجية  وتغيير  احلسبان. 
التزامات  من  عليه  يترتب  وما  باألمر  القبول  أو  االعتراف، 
قانونية وفعلية؛ بل نشأ هذا التغير عن ضرورة التعاطي 
بد  ال  ك��ان  وعليه،  دول��ي��ا.  ب��ه  املعترف  الشرعي  املمثل  م��ع 
وجود  إنكار  سياسة  فشل  تتجاوز  إستراتيجية  تبني  من 
ميثله  من  وتغييب  حلقوقه،  والتنكر  الفلسطيني،  الشعب 
هذه،  التعاطي  إستراتيجية  بلورة  مهمة  انيطت  وقد  حقا. 
حيث  كيسنجر؛  األمريكية  اخلارجية  السياسة  مبهندس 
بالتجويع  أو  بالقمع  "ليس  الشهيرة:  مبقولته  خلصها 

وحدهما تقهر الثورات". 
جوهر إستراتيجية التعاطي وغايتها اقتضت االلتفاف 
واإلف������راغ م��ن احمل��ت��وى واحمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ه��ي��ئ��ة شكليا. 
وبكلمات أخرى، هي إستراتيجية الوصول باملمثل الشرعي 
ومن  يرفضه-  ك��ان  أو  يرفضه،  مب��ا  القبول  مستوى  إل��ى 
املجتمع  في  املهيمنني  على  فقط  مقبول  هو  مبا  القبول  ثم 
واستجابة  ف  ت  م  مع  التعاطي  ملسيرة  واملتتبع  الدولي. 
التي  الكثيرة  التعبيرات  بوضوح  ي��رى  أن  ميكن  األخ��ي��رة 
جت��س��دت ع��ب��ره��ا ه����ذه اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة اجل����دي����دة. ي��ج��در 
رصدهما  ميكن  الفلسطينية  االستجابة  أن  هنا  املالحظة 
في حتوالت برامجية وعملية، إمنا األخيرة، وهي األسبق، 
قد  تكن  مل��ا  التي  الفعلية  اخل��ط��وات  ف��ي  ب���روزا  أكثر  كانت 
ب��رام��ج ووث��ائ��ق رس��م��ي��ة.7 فمثال  ف��ي  أو وض��ع��ت  تسربت 
جرى االنخراط فعليا في التسوية عبر لقاءات، مؤمترات، 
ذلك.  حت��رم  نصوص  ظل  في  دولية  واتفاقيات  م��ب��ادرات، 
تبنت  املتحدة،  واألمم  ال��دول��ي،  املجتمع  مع  تعاطيها  ففي 
وانتقلت  الصلة،  ذات  الدولية  الشرعية  بقرارات  ما يعرف 

الفلسطيني  الوطني  للميثاق   21 امل���ادة  إط��ار  م��ن  ف  ت  م 
ق��رارات  أس��اس  على  وال��دائ��م  ال��ع��ادل  باحلل  املطالبة  إل��ى 
"الشرعية الدولية".8 املادة 21 من امليثاق والتي مت إلغائها 
في الدورة العشرين في غزة، عام 1998، كانت تنص على:
بالثورة  ذات��ه  عن  معبراً  الفلسطيني  العربي  الشعب   
الفلسطينية املسلحة يرفض كل احللول البديلة عن حترير 
إلى  الرامية  املشاريع  كل  ويرفض  كامالً  حتريراً  فلسطني 

تصفية القضية الفلسطينية، أو تدويلها.
وعلى مستوى حركة فتح، فقد كان نظامها الداخلي منذ 
عام 1972 حتى ما قبل املؤمتر السادس الذي انعقد 2009، 

ينص في فصل األسلوب على:
املادة )22( - مقاومة كل احللول السياسية املطروحة 
فلسطني،  في  الصهيوني احملتل  الكيان  تصفية  عن  كبديل 
أو  الفلسطينية  القضية  تصفية  إلى  الرامية  املشاريع  وكل 

تدويلها أو الوصاية على شعبها من أية جهة.
ال��وط��ن��ي، أو ن��ص النظام     إن جت���اوز ن��ص امل��ي��ث��اق 
ملبدأ  ه���درا  ل��ي��س  ف،  ت  م  ف��ي  ال��ق��ائ��د  للتنظيم  ال��داخ��ل��ي 
ال��ق��ان��ون(، ول��ي��س إه����دارا ألس��اس  امل��ش��روع��ي��ة )تطبيق 
 - ه��و  ب��ل  وح��س��ب،  وح��ق��وق��ه(  الشعب  )إرادة  الشرعية 
التي  االستجابة  لسياسة  نتيجة   - امل��ق��ال  ه��ذا  لغايات 
يثور  وقطعا،  التسوية.  متطلبات  مع  التكيف  الى  ق��ادت 
إذا ما قيس  التكيف احلاصل حاليا،  إذا كان  السؤال فيما 
العليا"  "للمصالح  تلبية  يشكل  امللموسة،  باملعطيات 

وينسجم معها.   
واالحتواء:  االلتفاف  إستراتيجية  مكونات  ابرز  ومن 
ف��اإلحل��اق/اإلخ��ض��اع،  ف��اإلف��س��اد،  امل��ال��ي،  النفخ  سياسة 
9 وس��ي��اس��ة ت��س��وي��ق واس��ت��ك��ش��اف اجل���ان���ب اآلخ�����ر من 

باملمكن  اإلغ���راء  وسياسة  م��ع��ه،  فالتشبيك  إس��رائ��ي��ل؛10 
وسياسة  امل��م��ك��ن"،11  حتقيق  ف��ن  "السياسة  أن  باعتبار 
اإلق��ح��ام وم��ن��ع ال��ت��راج��ع عبر م��زي��د م��ن ال��ت��وري��ط ل��� م ت 
قابلتها  ه���ذه  واالح���ت���واء  االل��ت��ف��اف  إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ف.12 
إستراتيجية فلسطينية بررت نفسها بضرورة االستجابة 
استثناء،  بال  األب��واب  كل  ط��رق  وب��ض��رورة  الفلسطينية، 
وبشعارات مثل: "إن لم نكسب فلن نخسر"، "وإنقاذ ما 
واملجتمع  املتغيرات  مع  التعامل  وواقعية  إنقاذه"،  ميكن 
االستجابة  أن  واحملصلة  ال��ع��رب��ي.  والتنسيق  ال��دول��ي، 
باملشاركة صارت سلوكا مفروضا؛ وإال اتهمنا بالتقصير، 
أو ب����اإلره����اب، أو ب��ع��دم األه���ل���ي���ة... ح��ت��ى ان��ت��ه��ى األم���ر 
وحتى  لقاء،  أو  عمل،  وورش��ة  مؤمتر،  كل  في  باملشاركة 
ندوة. وبكلمات، احلضور الفلسطيني دوليا بأي ثمن في 
مع  تكيفا  بالضرورة  أنتج  االستجابة،  إستراتيجية  ظل 
أفقدت  بدورها  واألخ��ي��رة  التسوية،  شروط/اشتراطات 

األداء التمثيلي أمام احملافل الدولية غايته األصلية. 
فعلى سبيل املثال، في الوقت الذي تعلن فيه الواليات 
إسرائيل  مع  تقدم  حتقيق  عن  عجزت  أنها  رسميا  املتحدة 
ب��ش��أن وق��ف االس��ت��ي��ط��ان م��ؤق��ت��ا، وف��ي ال��وق��ت ال���ذي تؤكد 
قرار  أي  ضد  الفيتو  ستستخدم  أنها  أيضا-  عالنية   - فيه 
أن  بحجة   -  67 ح��دود  على  فلسطينية  ب��دول��ة  لالعتراف 
وفي  النهائي،  احل��ل  قضايا  مفاوضات  بنتائج  ره��ن  األم��ر 
منها  الطلب  مجرد  من  إسرائيل  ق��ادة  به  يهزأ  ال��ذي  الوقت 
وقف االستيطان ولو مؤقتا، تخرج جلنة املتابعة العربية 
أصبح  املفاوضات  مسار  أن  "ت��رى  أنها:  بيانها  في  لتقول 
غير فاعل بسبب املوقف اإلسرائيلي، وعدم متكن الوسيط 
فإن  عليه  وبناء  مساعيه.  في  نتائج  حتقيق  من  األميركي 
بتلقي  رهنا  سيكون  استئناف املفاوضات  أن  تقرر  اللجنة 
هكذا  طبعا،  السلمية".  العملية  تقدم  يكفل  ج��دي  ع��رض 
م��ق��ب��ول ج���دا، ول��ك��ن��ه مبنطق  ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة  م��وق��ف بلغة 
عن  بديل  "ال  أن  القول  عن  يختلف  ال  )الشرعية(  احلقوق 
ال��ت��ف��اوض إال امل��ف��اوض��ات"، وه��و م��وق��ف ع��دم��ي، بصرف 
النظر عما تضمنه البيان من حشو ولغو بشأن "الشرعية 

الدولية" أو التهديد باللجوء إلى مجلس األمن. 

في التبريرات واملسوغات
التغاضي  ف  ت  م  على  ممكنا  يكن  ل��م  ان��ه  ي��ق��ال  رمب��ا 
االستجابة  سياسة  لتبني  مضطرة  كانت  فقد  ذلك،  كل  عن 
تلك. ولكن يبقى السؤال أين وصلت؟ أو لنقل ماذا أجنزت 
إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة االس��ت��ج��اب��ة وال��ت��ك��ي��ف ف���ي م��ج��ال حتقيق 

تكن  لم  تقدير،  أحسن  على  ف،  ت  م  إن  احلقيقة  احلقوق؟ 
الشرعي.  املمثل  على  االلتفاف  إستراتيجية  لغاية  واعية 
لم تكن واعية أن الغاية ليس اجلزرة، بل االنتقال باملمثل 
املسند  )التمثيل  الثورة  معسكر  من  به  املعترف  الشرعي 
إلى  واملرتكز  الوطنية،  بالوحدة  املسند  الشعب،  ب���إرادة 
توظيفها  أي  الهامشيني،  الالعبني  معسكر  إلى  احلقوق...( 
كالعب احتياط هامشي، مطلوب منه التواجد أكثر مما هو 
مطلوب منه اللعب، يستدعى لتسويغ أمر ما شكليا وليس 
أكثر، وذلك بغرض إسباغ املشروعية على الفعل والذي لن 
تكون له قيمة فعلية أو إستراتيجية ما لم يتم إثبات وجود 

)مجرد وجود( املمثل الشرعي في احملضر. 
قد يقال هنا أن إستراتيجية االستجابة والتكيف لم تكن 
مطلقة، فقد برز الرفض أحيانا، وقد مارسته م ت ف في أكثر 
األساسية والوطنية  إلى احلقوق  بالنظر  من موقف. ولكن 
م  قبل  م��ن  رفضه  مت  م��ا  ت��ع��داد  مت  ل��و  الفلسطيني،  للشعب 
الدولية واملراهنة  العالقات  انخراطها في شبكة  ت ف بعد 
بالقياس  رم��ل  ذرة  يساوي  ال  فانه  حتقيقه،  ميكن  ما  على 
أو حتقيقه موضوعيا )بصرف  أو فرضه،  قبوله  ما مت  إلى 
للقاصي  ماثلة  والنتيجة  ال��رف��ض(.  أو  القبول  ع��ن  النظر 
غير  أو  فاعلة  كانت  وس���واء  السلمية  فالعملية  وال��دان��ي؛ 
فاعلة، مبفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، ال زالت حتظى 
"بالشرعية" ملجرد املشاركة أو التواجد، رغم أنها مبنظور 
النصوص أنتجت "خارطة الطريق" كقرار دولي يحط من 
الشرعية  بقرارات  قورنت  ما  إذا  ويعومها  الشعب،  حقوق 
في  العشرين  سنواتها  انقضت  وعمليا،  السابقة.  الدولية 
متتني بنى نظام إسرائيل العنصري، االستعماري االحاللي، 
لتحمل  مضطرا  أصبح  هش،  فلسطيني  كيان  تأسيس  وفي 

العبء الذي كان يفترض أن يثقل على االحتالل.  

في األداء التمثيلي
اختيار  ف��ي  اخلطير  االستراتيجي  اخل��ل��ل  ع��ن  ناهيك 
و/ تقييد  ف��ي  يتمثل  وال���ذي  الفلسطيني،  الشعب  ممثلي 

إلى  التنفيذية  اللجنة  ورئيس  ف  ت  م  صالحيات  نقل  أو 
وذلك  خارجيتها،  ووزي��ر  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
مبوجب قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني، رقم )13( 
على  التمثيلي  األداء  في  ملحوظ  تراجع  ثمة   ،2005 لعام 
املستوى الدولي. يظهر ذلك في مواقف ممثلي م ت ف في 
احملافل الدولية التي افتقدت للروح الفلسطينية فتطابقت 
مع  وأحيانا  بل  األمريكي،  وامل��وق��ف  األورب���ي،  املوقف  مع 
املوقف اإلسرائيلي! البعض جلأ إلى تفسير املسألة وكأنها 
البعثات،  وط��واق��م  رؤس���اء  األش��خ��اص،  ب��ق��درات  متعلقة 
وسلوكهم، وعالقاتهم وما إلى ذلك. إذا صح هذا التفسير، 
األم��ر،  معاجلة  املمكن  من  سيكون  ألن��ه  خير،  بألف  فنحن 
بقرارات إدارية تنظيمية. ولكن األمر أكثر من ذلك؛ حيث أن 
مسألة الضعف ليست مسألة قدرات شخصية، بل بنيوية 
)العالقة بني م ت ف والسلطة من جهة، وانخراطهما في 
دائرة العالقات الدولية من جهة ثانية(، ومسألة سياسية 

)م��ك��ون��ات ال��ب��رن��ام��ج ال��ت��ح��رري م��ن ج��ه��ة، واش��ت��راط��ات 
التسوية في ظل موازين القوى من جهة ثانية(.

فطلب ممثل بعثة فلسطني في جنيف، عبر ممثلي منظمة 
تقرير  بحث  تأجيل  االنحياز،  ع��دم  ودول  اإلسالمي  املؤمتر 
غولدستون، لم يكن تقديرا ذاتيا، بل موقفا رسميا.13  وتبني 
للمقترح  ن��ي��وي��ورك،  ف��ي  امل��ت��ح��دة  األمم  ف��ي  فلسطني  مم��ث��ل 
اجلمعية  اجللسة  ف��ي  غ��زة  على  ال��ه��ج��وم  ب��ش��أن  األوروب����ي 
العامة الطارئة  15 و 16 كانون الثاني 2009، في مواجهة 
الذي قدمه رئيس اجلمعية  مشروع قرار دول عدم االنحياز 
باسم  ب��ع��د  فيما  ق��دم��ت��ه  وال����ذي  دي��س��ك��ون��ت��و،  ميغيل  آن����ذاك 
شخصي  تقدير  م��ج��رد  يكن  ل��م  االك�����وادور،  دول���ة  املجموعة 
ق��د اسقط مقابل  ال��ق��رار  م��ش��روع  ك��ان  للتوضيح،  خ��اط��ئ.14 
األوروب�����ي.   – امل��ص��ري  الفلسطيني  ال���ق���رار  م��ش��روع  تبني 
املسؤولية  ص��راح��ة  إس��رائ��ي��ل  يحمل  ك��ان  املسقط  امل��ش��روع 
لالعتداء،  ال��ف��وري  بالوقف  ويطالبها  ال��وض��ع،  ع��ن  الكاملة 
وباالنسحاب الفوري وغير املشروط، وبفك احلصار كليا عن 
غزة، وتشكيل جلنة حتقيق، ومبحاكمة املسؤولني، وتكليف 
تلتزم  ل��م  إن  السابع  الفصل  وف��ق  بالتصرف  األم��ن  مجلس 
إسرائيل بقرار اجلمعية العامة. وهو قفزة نوعية إذا ما قورن 
الصادر في 8 كانون  الهزيل رقم 1860  األمن  بقرار مجلس 
الثاني. في خطابه، طالب ممثل فلسطني بقرار "واقعي"، مثل 
قرار مجلس األمن رقم 1860، و "بإسقاط بعض النقاط رغم 
عدم  مجموعة  باسم  املقدم  اإلك��وادور  مشروع  من  أهميتها" 
وبغرض  العامة"  اجلمعية  وح��دة  على  "حفاظا  االنحياز، 

"عدم منح إسرائيل نقض اإلجماع الدولي". 
 والتفسير أو التبرير الرسمي املقدم، هو إعطاء فرصة 
اجل��زرة  أن  هنا  وي��الح��ظ  )امل��ف��اوض��ات(.  ال��س��الم  لعملية 
توقع  ص��ار  األق��ل،  على  أو  لذاتها،  املفاوضات  هي  ص��ارت 
احلصول اجلزرة رهنا باستكمال لعب دور املفاوض. ترى 
السالم يستحق طلب تأجيل غولد ستون؟  هل دفع عملية 
الفلسطيني واإلس��رائ��ي��ل��ي  امل��وق��ف��ني  ه��ل ه��ل ص��دف��ة مت��اث��ل 
حيال أداء مقرر حقوق اإلنسان ريتشارد  فولك والتوصية 
باستبداله؟ ترى هل االستجابة مع مساعي إجهاض تقرير 
ترى  العليا"؟  "املصالح  يخدم  التأجيل  عبر  غولدسيتون 
نيتهم في  إع��الن  إسرائيل عن  القادة  أي من  مل��اذا ال يتورع 
ممثلي  أن  حني  في  االستيطان...  وتوسيع  القدس،  تهويد 
باب  من  هذا  هل  بدقة؟  كلماتهم  اختيار  يواصلون  ف  ت  م 
ال��ل��ب��اق��ة ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة أم ان���ه ث��م��ن احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى شبكة 

"العالقات الدولية" التي حلت محل الشرعية الدولية؟  
املطلوب وقفة مسؤولة  بل  املطلوب شطب م ت ف،  ليس 
معنى  جتسد  نضالية  أداة  دوليا  الفلسطيني  التمثيل  جلعل 
الشرعية املكتسبة باالرتباط مبصدرها إرادة الشعب وحقوقه 

الوطنية ومصاحله العليا وليس منبر عالقات عامة.   

* نضال العزة، مدرس القانون الدولي لالجئني في جامعة القدس، 
منسق وحدة املصادر واملعلومات واإلسناد القانوني في مركز بديل. 

في البيت األبيض، 13 أيلول 1993 )نقاًل عن االيام(

لالطالع على الهوامش يرجى زيارة
موقع مركز بديل, جريدة حق العودة العدد 41.



كانون أول  2010 احلقـــــوق الـوطنيــة والشــــرعيـــة الدوليــــة22

ي��دور احل��دي��ث ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة ع��ن ال��ع��ودة بامللف 
الفلسطيني إلى منظمة األمم املتحدة، تارة يجري احلديث 
عن الذهاب ملجلس األمن، بشأن حدود الدولة الفلسطينية، 
أو بشأن االستيطان الصهيوني، أو بشأن االعتراف بالدولة 
حتى  أوسلو  مسيرة  ب��دء  ومنذ  بحدودها.  أو  الفلسطينية 
اآلن، جرى حتييد مؤسسات مهمة عن التعامل مع القضية 
الفلسطينية. في البداية جرى تهميش وحتييد دور منظمة 
وجتنب  لتحييد  امتطائها  مت  ث��م  الفلسطينية،  التحرير 
التدخالت اإلقليمية والدولية ذات العالقة بالقانون الدولي 
وحقوق اإلنسان، وجرى ذلك بحجة وجود مفاوضات بني 
األط����راف، ووج���ود مسيرة س��الم وم��ف��اوض��ات، وال يجوز 
السالم  مساعي  على  وتؤثر  تتدخل  أن  هيئة  أو  جهة  ألي��ة 
اجلارية. وظل املوقف األمريكي – اإلسرائيلي، طوال مسيرة 
التفاوض يستند الى تهميش دور أي أطراف دولية أخرى 
حماية  أو  حقيقي،  س��الم  إح��الل  أج��ل  من  العمل  في  ترغب 
اإلسرائيلية  االنتهاكات  متابعة  أو  الفلسطيني،  الشعب 

اجلسيمة املنتظمة حلقوق اإلنسان الفلسطيني. 

قرارات الهيئات واملؤسسات الدولية: اإلرادة 
السياسية والنصوص

بهيئاتها  امل��ت��ح��دة  األمم  ق�����رارات  إل���ى  ال��ن��ظ��ر  ي��ن��ب��غ��ي 
ال��ق��رارات،  لهذه  العملي  املغزى  ق��راءة  خ��الل  من  املختلفة، 
املختلفة  الدولية  النسبي لألطراف  الوزن  أمر يحدده  وهو 
أهمية  يجعل  مما  ال��ص��راع،  طرفي  من  املتباينة  ومواقفها 
النصوص وت��واري��خ ال��ص��دور، ووف��ق��ا ألي��ة م��ادة أو فصل 
من  ميثاق األمم املتحدة، أمر قليل األهمية. فهذه أصال تكون 
األعضاء  ال��دول  إلرادات  النسبية  األوزان  حملصلة  نتيجة 
وحتالفاتها، قبل مترير القرارات، ومن ثم عند وضع آليات 
هذه  على  الدالة  األمثلة  ومن  التنفيذ.  متابعة  أو  التطبيق 
اجلمعية  ق��رار  خلفية  هي  الدولية،  السياسة  في  البديهية 
امل��ادة  مبوجب  ص��در  ال��ذي   1947 لعام   181 رق��م   العامة 
عام  مجلس  عن  الصادر   242 وق��رار  امليثاق،  من  العاشرة 
1967. فاألول، وبرغم أنه يعتبر توصية غير ملزمة، أحيط 
إعالن  في  الصهيونية  احلركة  عليه  واعتمدت  هائل  بزخم 
قيام إسرائيل، دون أن تعترف به، أو باحلدود التي حددها. 
الفصل  مبوجب  األم��ن  مجلس  عن  الصادر   242 ق��رار  فيما 
مرتكزا  شكل  أن��ه  إال  نصوصه،  غموض  ورغ��م  ال��س��ادس، 
ضروريا  شرطا  وبات  واإلسرائيلية،  األمريكية  للسياسة 
وأساسا لكل االتفاقيات التي حصلت بني إسرائيل وكل من 
القرارات  من  العديد  أهملت  فيما  واألردن؛  م.ت.ف  مصر، 
األخ���رى، س��واء ص��درت ع��ن مجلس األم��ن مثل ق��رار 452 
لعام 1979 اخلاص باالستيطان والقدس الشرقية، أو عن 
اخلاص   1948 لعام   194 رقم  ق��رار  مثل  العامة  اجلمعية 
ال��ق��رارات في  لهذه  إش��ارة  لم ترد مجرد   الالجئني.  بعودة 
وغامضة  عمومية  إش��ارات  فقط  إسرائيل،  مع  اتفاقية  أية 
إلى "الشرعية الدولية" وبدون أية معايير، وتعيد الدول 
و338   242 للقرارين  األم���ور  الكبير  النسبي  ال���وزن  ذات 

وتفسرهما كما تريد.

مزيد من االستخفاف اإلسرائيلي باملؤسسات 
والقرارات الدولية

وم�����ن أم���ث���ل���ة امل�����واق�����ف وال���ت���ص���ري���ح���ات األم���ري���ك���ي���ة 
مؤسسات  تدخل  بشأن  الغربية  الدول  وفي  واإلسرائيلية 
األمم املتحدة، مثل اجلمعية العامة، وكاالت وهيئات وجلان 
ومجالس األمم املتحدة، مبا فيها مجلس األمن الدولي، فقد 
تردد  مشروخة،  إسطوانة  مثل  أوسلو  حقبة  في  أصبحت 
"إن هذا التدخل يرسل رسالة سلبية لألطراف املتفاوضة"؛ 
املفاوضات  مسيرة  استئناف  على  تساعد  ال  املواقف  "هذه 
املتعثرة"، "ال تخدم جهود صنع السالم"؛ "على اجلميع 

حقوق الشعب الفلسطيني في ظل مسيرة أوسلو:
تهميش مؤسسات القانون الدولي وحقوق اإلنسان وزيادة وتيرة االنتهاكات

بقلم: سالم أبو هواش*

أن يساعد الطرفني في جسر الفجوة بينهما"...الخ
وم����ن األم���ث���ل���ة ال��ك��ث��ي��رة ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات وال������ردود 
اإلسرائيلية واألمريكية على تقارير واستنتاجات الوكاالت 
والهيئات املتخصصة في مجال القانون وحقوق اإلنسان، 
أو ملنظمات غير حكومية  املتحدة  سواء كانت تابعة لألمم 
محترفة: "التقرير ينطوي على مبالغة"؛ "يحتوي التقرير 
على معلومات غير دقيقة"؛ "مبني على معلومات مشوشة 
أو مشوهة"، "ينطوي على حتريض على شرعية إسرائيل 
ون��اب��ع م��ن م���ع���اداة ل��ل��س��ام��ي��ة" ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر "ص����ادر عن 
مؤسسة مسيسة ولها مواقف متطرفة" ...الخ و"نشر مثل 
هذه املواقف قد ينطوي على حتريض على العنف"، "هذه 
طاولة  ال��ى  اجل��ل��وس  ف��ي  الفلسطينيني  تساعد  ال  امل��واق��ف 
املفاوضات كشريك"... الخ. وفي أحسن األحوال "ستقوم 

جلنة خاصة بفحص هذه املزاعم"!!. 
أو حقوقي  أو تقرير دول��ي  ق��رار  أي  لم يعد  باختصار، 
القيام  أو  اإلع���الم،  لوسائل  تصريح  م��ن  أكثر  إل��ى  يحتاج 
ص��ورة  ولتجميل  لتحسني  اإلداري�����ة  اإلج������راءات  ببعض 
إس��رائ��ي��ل ل���دى ال����رأي ال��ع��ام ال��ع��امل��ي ف��ق��ط. ف��امل��ف��اوض��ات 
مخاطر  أي��ة  من  إلسرائيل  ضمانة  تشكل  السالم  ومسيرة 
ومواقف  التحقيق  وجل��ان  تقارير  على  تترتب  عواقب،  أو 

املؤسسات الدولية املختلفة.

أسس لـ"العودة" ملنظمة األمم املتحدة والهيئات 
واملؤسسات الدولية

هناك العديد من القرارات واللجان الدولية ذات العالقة 
الفلسطينية منذ نشأتها، ويوجد قرارات ملجلس  بالقضية 
الدولية  ال��ع��دل  محكمة  وف��ت��وى  العامة،  واجلمعية  األم��ن 
ب��ش��أن اجل����دار، ك��م��ا ي��وج��د ت��ق��ري��ر بعثة "غ��ول��دس��ت��ون"، 
القدس  ض��م  بقانونية  تعترف  ال  األم���ن  ملجلس  وق����رارات 
في  اآلن  حتى  ظلت  لكنها  ...ال��خ،  اإلستيطان  بشرعية  وال 
لتفعيل  ع���ودة  أي��ة  ف��إن  ول��ذل��ك،  ال��دول��ي��ة.  الهيئات  أدراج 
وغير  منها  احلكومية  الدولية،  والهيئات  املؤسسات  دور 
مختلفة  استراتيجية  خ��ي��ارات  بحث  تستلزم  احلكومية، 
مت���ام���ا ع��م��ا ج����رى خ����الل ال��ع��ش��ري��ن س��ن��ة امل���اض���ي���ة، هي 
للمشروع  صافيا  رب��ح��ا  ب��ات��ت  ال��ت��ي  أوس��ل��و،  مسيرة  عمر 
"أرخص  تعبير  وأصبح  فلسطني،  أرض  على  الصهيوني 
احتالل في التاريخ" يتردد على كل لسان. فما تفسير ذلك؟ 
االحتالل رخيصا، ورمب��ا رابحا جدا،  ال��ذي جعل هذا  ومن 
التعامل  اللوم على طريقة  أم نضع  أنلوم االحتالل نفسه؟ 

معه من جانب الشعب اخلاضع لالحتالل وقيادته.
مؤسسات  إلى  اليوم  الفلسطينية  القيادة  ذهبت  ما  إذا 
أية  على  املثال،  سبيل  على   – األم��ن  مجلس  املتحدة،  األمم 
ن��ص��وص ج��دي��دة ت���راه���ن؟ وع��ل��ى أي���ة م��ض��ام��ني أو آل��ي��ات 
في  ال��دول��ي  التدخل  يصل  أن  ميكن  م��دى  أي  وإل��ى  عملية؟ 
الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي؟ وفي أي اجتاه؟ خاصة 
في  الفلسطيني  للشعب  احلليفة  للقوى  النسبي  ال��وزن  أن 
هذه القرارت أصبحت هامشية، وال يرقى وزنها حاليا إلى 
مواقف  التخاذ  القوية  الغربية  احلكومات  إل��زام  مستوى 
ال��ق��ان��ون  ق��واع��د  ف���رض  أو  الفلسطيني،  ال��ش��ع��ب  حل��م��اي��ة 
الدولي على اجلميع مبن فيهم إسرائيل. ولذلك نأمل أن ال 
الدبلوماسي  العمل  املراهنة على هذا اخليار بأكثر من  تتم 
وتعزيز العالقات العامة، وبخاصة مع األوساط الشعبية 
بالدولة  باالعتراف  املطالبات  أما  العاملي.  املدني  واملجتمع 
و"ح���دوده����"����ا وس��ي��ل ال��ت��رح��ي��ب ب��ه��ذه اإلع���الن���ات، فهذه 
جهة  أية  على  ينبغي  إذ  كبير،  خ��داع  على  تنطوي  املسألة 
أو طرف يريد أن يقدم الدعم لكفاح الشعب الفلسطيني من 
أن ميهر  الوطني،  املصير واإلستقالل  العودة وتقرير  أجل 
التشريعية،  وهيئاته  برملانته  في  بقوانني  اإلعالنات  هذه 
وأن يكون االعتراف والدعم للشعب الفلسطيني وحقوقه، 

ووفقا  ال��ت��اري��خ  حلقائق  وف��ق��ا  وحت��دي��ده��ا،  تعريفها  بعد 
الدولية؛ أي مواقف يتم ترسيمها  القوانني  ملعايير وأحكام 
ب��ق��وان��ني ومم���ارس���ات عملية أي��ض��ا جت���اه دول���ة إس��رائ��ي��ل 
نظامها  تدعم  التي  اجلهات  وجت��اه  املختلفة،  مبؤسساتها 
مباشرة.  غير  أو  مباشرة  بصورة  العنصري  االستعماري 
إع��الن هو مجرد لعبة عالقات عامة  وب��دون ذلك يكون أي 
لبعض احلكومات ميكن أن تقايضه في أية حلظة باملصالح 
السياسية واالقتصادية املتغيرة، أو دعما لصيغة سياسية 
بعينها وليس حلقوق الشعب الفلسطيني بغض النظر عن 

النظام السياسي.
لتكون  الدولية  والهيئات  املنظمات  دور  استعادة  أم��ا 
عبر  م.ت.ف،  دور  استعادة  إل��ى  أوال  حتتاج  فهي  فاعلة، 
أينما  الفلسطيني  الشعب  أب��ن��اء  بكافة  عالقتها  استعادة 
من  الفلسطيني،  الشعب  مؤسسات  كل  وتفيعل  ت��واج��دوا، 
بناء  عن  احلديث  فمجرد  األطفال،  ري��اض  وحتى  النقابات 
مؤسسات الدولة بدون أي مضمون واضح مرتبط بحقوق 
قد ال يصب في  فإنه  الفلسطيني وبآفاق حتقيقها،  الشعب 
مصلحة  ف��ي  أو  الفلسطينية،  احل��ق��وق  اس��ت��ع��ادة  مصلحة 
ووظيفة،  أه���داف  لها  فاملؤسسات  حقيقي،  س��الم  حتقيق 
ال  أن  يجب  والسلطة  نفسه،  البناء  أج��ل  من  ليس  والبناء 

تكون في خدمة السلطة نفسها.
واخل����ط����وة ال���ث���ان���ي���ة ال��ت��ح��ض��ي��ري��ة الس���ت���ع���ادة دور 
املؤسسات والهيئات الدولية تتمثل في اتخاذ قرار باعتماد 
ف��ي جميع  وال��ق��ان��ون  أس���اس احل��ق��وق  ال��ق��ائ��م على  املنهج 
املجاالت واملؤسسات، بدءا من حق العودة لالجئني، مرورا 
واالجتماعية  والثقافية  واملدنية  السياسية  احلقوق  بكل 
واالق��ت��ص��ادي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة ... م����رورا ب��ح��ق��وق ال��ط��ف��ل إل��ى 
املنهج  إن اعتماد هذا  الخ.  التمييز...  احلق في احلماية من 
على  املختلفة  مبؤسساته  الفلسطيني  الشعب  سيساعد 
بأن احلقوق  للعالم، ولإلسرائيلني،  إرسال رسالة موحدة 
والقانون لم يعودا يخضعان بعد اآلن للعبة املقايضة على 
طاولة املفاوضات، وسيسهم ذلك في ارسال رسالة واضحة 
بأن أية مفاوضات لصنع السالم يجب أن تكون مرجعيتها 

احلقوق والقانون الدولي وقيم العدالة واملساواة للجميع.
وال ت��ت��م��ث��ل اخل���ط���وة ال��ث��ال��ث��ة ف���ي إع����الن ف��ش��ل أس��ل��و 
وزي���رة  أعلنته  م��ا  ق��ب��ول  ف��ي  ب��ل  ف��ق��ط،  رس��م��ي��ا  وتشييعه 
اخل��ارج��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة م��ن أن "وق���ف اإلس��ت��ي��ط��ان ال ميثل 
أمريكا  )يعني  امل��ف��اوض��ات"،  الستئناف  مناسبة  أرض��ي��ة 
ت��ري��د م��زي��دا م��ن اإلس��ت��ي��ط��ان(، وه��و م��وق��ف صحيح يتفق 
ألمريكا  بالنسبة  وم��ض��م��ون��ه��ا  أوس��ل��و  م��س��ي��رة  واق���ع  م��ع 
وإسرائيل؛ لكنه يستلزم استكماله بأن فكرة أو إطار احلل 
مكان  لها  يعد  ولم  ماتت،  قد  الدولتني"  "خيار  على  القائم 
هذا  من  التخلص  ويجب  للعيان،  املاثلة  ال��واق��ع  أرض  في 
بالعودة  رسميا  وال��ب��دء  دول��ي��ا،  ثم  وم��ن  فلسطينيا  الوهم 
إلى جذور الصراع في فلسطني ما قبل عام 1948، والبحث 
املفاهيم  عن  بعيدا  السالم  إلرساء  جديدة  مفاهيم  إطار  عن 
واح��دة  دول��ة  إط��ار  ف��ي  وذل��ك  العنصرية،  واأليديولوجيا 
يكون  ال  وقد  للجميع،  واملساواة  القانون  يحكمها  عصرية 
النموذج اجلنوب - أفريقي هو املثال الوحيد ملثل هذا احلل. 
وصف  إع���ادة  على  املرحلة  ه��ذه  تشتمل  أن  وينبغي 
وتعريف الواقع كما هو بالفعل، وليس كما يتم "تخيله" 
السلطة  توصيف  هو  تعريفه  يجب  ما  وأول  تسميته،  أو 
"سلطة  أوس��ل��و،  اتفاقية  بحسب  بإسمها  الفلسطينية 
يعنى  إداري،  كحكم  الفلسطينية"،  ال��ذات��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
تسمح  التي  األم��اك��ن  في  للفلسطينيني  اليومية  باحلياة 
فيها.  ب��دور  بالقيام  السلطة  لهذه  اإلحتالل  سلطات  فيها 
اجلزئي،  وليس  الشامل  التوصيف  هو  ذل��ك،  من  واأله��م 
وهو أن إسرائيل هي املسؤولة عن هذه السلطة. ومن ثم 
أو  املوجودين  وكوادرها  أنصارها  بدعوة  م.ت.ف  تقوم 

العاملني في هذه السلطة بإتباع املنهج القائم على أساس 
احلقوق في الدفاع عن حقوق السكان في جميع املجاالت. 
منظمة  متثيل  مسألة  في  واض��ح  اف��ت��راق  يستدعي  وه��ذا 
الفلسطيني  الشعب  أب��ن��اء  لكافة  الفلسطينية  التحرير 
أينما تواجدوا. وأن الشؤون السياسية العامة والوطنية 
والسيادية تخص املنظمة نفسها. ومغزى ذلك أن السلطة 
األم��ر  بحكم  إداري  حكم  كسلطة  بالفعل  ه��ي  كما  تعمل 
السياسية  الناحية  وم��ن  إسرائيل.  تفرضه  ال��ذي  الواقع 
وال��ق��ان��ون��ي��ة، حت����اول إس��رائ��ي��ل م��ن ج��ان��ب��ه��ا أن توظف 
السلطة في خدمتها وليس في خدمة السكان. لكن السلطة 
الفلسطيني ومن أجل خدمتهم،  أبناء الشعب  املُشكلة من 
ل��دي��ه��ا ط��م��وح وب��رن��ام��ج وأه����داف ل��ت��ك��ون ذراع����ا ملنظمة 
احلقوق  منهج  نفس  إل��ى  تستند  الفلسطينية،  التحرير 
الفلسطينيني  السكان  حقوق  إحقاق  أج��ل  من  والقانون 
أنفسهم. من هنا، فإن إسرائيل هي التي قد تسعى إلنهاء 
السلطة كلما تطور أدائها نحو مضمون احلقوق الوطنية 
في  ستتطور  اإلزدواج���ي���ة  وه���ذه  الفلسطيني،  للشعب 
ال����ذي سيصطدم  ال��وط��ن��ي،  امل���ش���روع  ال��ن��ه��اي��ة ل��ص��ال��ح 
وه��ذه  اإلسرائيلي.  واالح��ت��الل  االستعمار  مكونات  بكل 
على  واحمللية  الدولية  العالقات  في  تبعات  لها  الصيغة 
كافة املستويات، ويجب أن جتري ضمن خطة وإجراءات 
للتنافس  تخضع  أو  عشوائية  بصورة  وليس  واضحة، 

واالختالفات السياسية الداخلية.
فهي  الفلسطيني  الشعب  أم��ام  املوجودة  اخليارات  أما 
هنا،  بالتفصيل  عنها  التحدث  ميكن  وال  ومفتوحة،  عديدة 
للبدء  احل��ال��ي��ة  الفلسطينية  للقيادة  مت��ام��ا  مالئمة  وه��ي 
الساحة  على  ال��ت��ح��رك��ات  مب����وازاة  داخ��ل��ي  وع��م��ل  بتحرك 
ال��دول��ي��ة، م��ع ض���رورة جتنب ال��ذه��اب إلس��ت��ص��دار ق��رارات 
جديدة من مجلس األمن أو اجلمعية العامة، بل العمل على 
أساس مبادئ القانون الدولي، والعمل على إحياء مقررات 
س��اب��ق��ة وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا م��ن خ���الل ه���ذه ال��ه��ي��ئ��ات، وق���د يكون 
اجلمعية  وق��رارات  الدولية،  العدل  محكمة  "فتوى"  أهمها 
اخلاصة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. 
مع  عالقاتها  وإع��ادة  دوره��ا  بتفعيل  املنظمة  قامت  ما  وإذا 
القيادة  فستكتشف  واملؤسساتية،  اجلماهيرية  قاعدتها 
الفلسطينية، ورمبا تفاجأ مرة أخرى، بحجم مخزون القوة 
التي  الشعبية،  القاعدة  لدى  املوجود  الكفاحي  واالستعداد 
يستفد  ول��م  املاضيني  العقدين  خ��الل  وتتراكم  كامنة  ظلت 

منها بعد. 
ج��دي��دة  وأس��ال��ي��ب  استراتيجية  م��ط��ل��وب  ال��ن��ه��اي��ة  ف��ي 
أجل  م��ن  محترف  وحتضير  وم��وح��دة،  واض��ح��ة  ورس��ال��ة 
التأكيد على أن  الدولية، مع  اإلستفادة من دور املؤسسات 
الفلسطيني  العامل  هو  املطاف،  نهاية  في  احلاسم  العامل 
الداخلي وحتالفاته، واالعتماد على الذات، وفي مدى قدرة 
لتصب  الفلسطينية  الطاقات  م��ن  اإلس��ت��ف��ادة  على  القيادة 
والدبلوماسية  السياسية  للمؤسسات  النسبي  ال��وزن  في 
ذات  تصبح  وبالتالي  الدولية،  الساحة  على  الفلسطينية 
ج��دوى ف��ي لعبة األمم ال��ق��وي��ة. وف��ي ه��ذه احل��ال��ة ق��د تلجأ 
تكون  حينها  وبفعالية،  أس��رع  للتدخل  الدولية  املجموعة 
كل الشروط واألسس الالزمة لنجاح هذا التدخل موجودة 
مفاهيمي مالئم، ويصبح هذا  أطار  الواقع وفي  أرض  على 
التدخل حاسما لتوفير املزيد من الضمانات جلميع األطراف 
ومبادئ  الدولي  للقانون  وفقا  املتساوية  حقوقها  بحماية 
ح��ق��وق اإلن��س��ان واألمم امل��ت��ح��دة. ح���ذار م��ن ال��ت��ج��ري��ب، أو 
على  الدولية  املؤسسات  إل��ى  احلالية  األزم���ة  م��ن  ال��ه��روب 

طريقة رد الفعل املعتادة فلسطينيا وعربيا.

* سالم ابو هواش: باحث وكاتب فلسطيني، ناشط في حركة العودة، 

رئيس سابق ملجلس ادارة مركز بديل. 
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نبذة عن املدينة: 
يافا  مدينة  ش��رق  جنوب  كم   16 مسافة  على  اللد  تقع 
امل��اض��ي سيطرت املدينة  ال��رم��ل��ة. ف��ي  و5 ك��م ش��م��ال ش��رق 
على ال��ط��ري��ق ال��رئ��ي��س وس��ك��ة احل��دي��د ب��ني ي��اف��ا وال��ق��دس؛ 
حيث كانت تعتبر عصب املنطقة اقتصاديا، والسوق التي 
فقط  فلسطني  في  ليس  باجلنوب،  الشمال  التقاء  يدّشنها 

وإمنا من دول عديدة. 
ب��ق��ي��ادة ع��م��رو بن  ال��ف��ت��ح اإلس��الم��ي لفلسطني  وح��ت��ى 
العاص في عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب، كانت اللد عاصمة 
لفلسطني القدمية. وبعد الفتح اإلسالمي اتخذها عمرو بن 
العاص عاصمة جلند فلسطني سنة 636م واستمرت كذلك 

حتى مت إنشاء مدينة الرملة سنة 715م.
ال��ل��د م��س��رح��اً للعديد م��ن امل��ع��ارك  ال��ف��ت��رة ك��ان��ت  ف��ي تلك 
ثم  عفان،  بن  عثمان  اخلليفة  مقتل  بعد  دارت  التي  احلربية 
اخلليفة  امل��ل��ك،  عبد  ب��ن  لسليمان  املؤقتة  العاصمة  أصبحت 
األموي الذي كان والياً على فلسطني. في عام 1099م احتلت 
القوات الصليبية مدينة اللد، وفي عام 1267م ضمها السلطان 

بيبرس اململوكي إلى نفوذه بعد انتصاره على الصليبيني.
كانت اللد في العهد العثماني، عام 1516م قرية تابعة 
السياحية من وجود قبر  الرملة واكتسبت أهميتها  لقضاء 
التي  الكنيسة  وأنقاض  )اخلضر(  جيورجيوس  القديس 

بنيت فوقه والتي أعيد بناؤها عام 1870م.
في عام 1900 انتشر في اللد وباء الكوليرا وأودى بحياة 
الكثير من سكانها، وفي عام 1914 اندلعت احلرب العاملية 
األولى وجند شبان املدينة لالشتراك في احلرب التي أنهت 
احلكم العثماني على البالد. في عام 1917 انسحب اجليش 
منها،  البريطاني  اجل��ي��ش  اق��ت��راب  عند  ال��ل��د  م��ن  العثماني 
وأصبحت اللد حتت احلكم العسكري البريطاني الذي حتول 
بعد سنني ليصبح حكومة االنتداب البريطاني على فلسطني.
األغلبية  كانت  فلسطني  على  البريطاني  االنتداب  أي��ام 
وبلغ  الفلسطينيني  ال��ع��رب  م��ن  ال��ل��د  س��ك��ان  م��ن  الساحقة 
منهم   ،1922 ع��ام  إحصائية  حسب  نسمة   8،103 عددهم 
1948 فقد  نحو 920 مسيحيا )11% تقريبا(. أما في عام  

بلغ عددهم 22 ألف نسمة تقريبا.
في 1892 افتتح خط القطار األول في فلسطني من يافا 
إلى القدس عبر اللد والرملة األمر الذي زاد من أهمية املدينة. 
ال��س��ل��ط��ات العثمانية  ال��ع��امل��ي��ة األول����ى رب��ط��ت  ف��ي احل���رب 
عامر  ب��ن  م��رج  م��ن  م��رت  ج��دي��دة  حديدية  بسكة  اللد  مدينة 
اجلنود  نقل  تسهيل  أج��ل  م��ن  وط��ول��ك��رم  جنني  عبر  جنوبا 
االنتداب  املعارك. بعد تأسيس  العسكري لساحات  والعتاد 
احلديدية  السكة  بترقية  االنتداب  حكومة  قامت  البريطاني 
ملتقى  العشرين  ال��ق��رن  عشرينات  ف��ي  اللد  أصبحت  حيث 
خلطوط القطار املتجهة إلى جميع أنحاء املنطقة. ثم  افتتحت 
حكومة االنتداب البريطاني "مطار فلهيلما" قرب مدينة اللد 
عام 1937حيث أصبح املطار الدولي لفلسطني، وبعد احتالل 
املدينة عام 1948، تغير اسم املطار إلى "مطار اللد"، ثم إلى 

مطار بني غوريون الدولي بعد وفاة بن غوريون.

ابو يعقوب واللد:
عند سؤاله عن املدينة، استغرق ابنها وقتا ليستجمع قواه 
للحديث عن قدسية احلزن والسعادة، وعن التجربة التي عندما 
بدأ فيها حياته احلقيقية، حتول كل شيء إلى رماد... نظر إلي، 

وقال بنبرة صوته املشوبة بخليط من األسى واحلنني:
 "كانت احلالة صعبة كتير زمان". 

 قالها احلاج اسحق مستعيدا ذكريات النكبة التي أملّت 
بعائلته ومدينته، ووطنه بشكل عام. بداية حديثه كان عن 

والده الذي فقده قبل أن يبلغ سن اخلامسة: 
كان  للبنا،  ويبيعها  اجلبال  من  احلصمة  يجيب  "ك��ان 

عمري خمس سنني تقريبا ملا مات – الله يرحمه".
وتابع:

"كنا عايشني في بيت وسيع كتير، 3 والد، و3 بنات، احنا 
الوالد الثالثة كنا مسؤولني عن البيت، بعد ما مات ابوي، كنا 
على  يصرف  وه��و  الكبير،  الخونا  املصاري  ونعطي  نشتغل 

الدار، الله يرحمه، صرف على الدار وحوشلنا وجوزنا".

عن املدرسة والدار:
"أول شي عرفتو كان املدرسة، كان في مدرسة حكومة 
تابعة لالجنليز، كان الواحد الزم يستنى ملا يصير عمرو 7 
سنني عشان يدخلها، درست فيها للصف اخلامس، وطلعت، 
أول اشي اشتغلت مبستشفى صرفند، كنت مساعد مترجي، 
ظلت  دارن��ا  التنني،  واخوتي  انا  باملطبخ  اشتغلت  وبعدها 
ال���48، هدوها في اخر السبعينات، في بقايا  موجودة بعد 

وآثار من الدار، هي كتير قريبة من سكة احلديد".

عن اخليانة:
دخ��ان،  بسطة  وعملت  اجت����وزت،  س��ن��ه،   15 ع��م��ري  "ص���ار 
وظليت أبيع دخان حلد ما دخل جيش األردن. كان في هناك بعض 
البدو اللي تعاونوا مع اليهود، وقتلوا الفلسطينية زي ما اليهود 
قتلوهم، بس هدول قتلو كتير سوريني، كان حلم السوريني معلق 

على السالك وعلى الشجر من كتر ما قتلو منهم".

النكبة: 
احل��روف  ال��ك��الم، وكأنه يبحث عن  ال���راوي عن  توقف 
النكبة،  ع��ن  بسؤاله  فقاطعته  حصل،  م��ا  لوصف  املالئمة 

كيف حدثت النكبة ومتى؟ في أي جزء من حياتك هناك؟
تبسم ابن املدينة، ابتسامة املنكسر، وقال بسوط أجش: 

"األردن خذلتنا" ثم استأنف:
االردن  ملك  الله  عبد  امللك  اج��ا  ي��وم،  بكم  النكبة  "قبل 
على اللد، واللدادوة ما رحبوا فيه، ، تاني يوم بدت املعركة 
وبسرعة،  الشرقية،  الناحية  من  دخلوا  اليهود  اللد،  في 
انسحب معظم اجليش األردني، وهادا هو اليوم اللي بدت 
فيه املعركة مع اهل اللد، ظل شوي من اجليش االردني، من 
اللي خالفوا األوامر، كانوا يطلعوا هم واللدادوه من الثوار 

للمقاومة..."

الدولة الثامنة:
قال  أمرا بعث احلياة في جسد متهالك،  وفجأة، وكأن 
"الناس  وال��ت��ح��دي:  ال��ص��م��ود،  نبرة  فيه  مرتفع،  بصوت 
كانت حتكي عنا الدولة التامنة". فعاجلته بسؤاله عن هذا 

املصطلح، وملاذا تعتبر املدينة مهمة في حرب عام 1948؟
"كانت اللد مركز املنطقة كلها، مثال كانوا كل الناس 
ييجو علينا على اللد كل يوم ثالثا، عشان سوق البرين، 
يعرضو  مصر،  وم��ن  اليمن  وم��ن  الشام  من  ييجو  كانو 
السوق  كان  ويبيعوا،  ويشتروا  بعض  على  بضاعتهم 
واحل��ب��وب،  للقماش  وال��ب��ق��ر،  الغنم  م��ن  ب��ض��اع��ة،  م��الن 
اللد  بأهل  يحتمو  ييجو  املدميني  ال��ن��اس  ك��ان��وا  وك��م��ان 
واهل مصر كانو يتعلقو بالقطار ويهربوا من مصر على 

اللد كمان". 

"عندما سقطت الدولة الثامنة"
مدينة اللد

"اه، ب��س ه��م س��م��وا ال��ل��د ال��دول��ة ال��ت��ام��ن��ة"، ق��ال��ه��ا اب��ا 
يعقوب بفخر:

 "النوا إحنا اللي اخدنا املدافع من االجنليز وضربنا 
وكانت  امل��ط��ار،  فيها  ك��ان  اللد  فيهم.   واليهود  االجنليز 
وقلبوا  السكة،  فكوا  راحوا  اللدادوة  احلديد،  سكة  مركز 
ال��دار عنا،  املدافع جنب  القطار، واخ��دوا 3 مدافع، حطوا 
الناس  امل��داف��ع ص��ارت  ال��ل��دادوة يضربوا  ب��دوا  م��ا  وبعد 
يقدروا  الثامنه، وما كان حدا متوقع  الدولة  احنا  حتكي 

اليهود يدخلوا."
"كان الي سنه متجوز ملا دخلوا اليهود، انا كنت اصغر 
ع��ري��س ف��ي ال��ل��د، ك��ان ع��م��ري 15 وال��ع��روس 11، مل��ا صار 
اللي صار بعت ذهب مرتي واشتريت سالح، كل واحد منا 
العني،  راس  عن  دافعنا  س��الح،  واشترى  مرته،  ذه��ب  ب��اع 

والسلمه، والرملة قبل ما اندافع عن اللد".

عن التهجير من اللد:
"اليهود دخلوا من اجلهة الشرقية، كل اللدادوة فكروا 
طلع  والكل  العربية،  وال��دول  األردن،  جيش  هم  اليهود  ان 
بيقتلوا  اجليش  شافو  ملا  الكل  انصدم  يستقبل،  داروا  من 
بالناس، وبيصيحو فيهم عشان يطلعو من بيوتهم، ما حدا 
اخد اشي من دارو، الكل طلع بسرعة من الدار بعد ما عرفو 
ان اليهود دخلوا البلد، جمعونا كلنا في اجلامع، اللي ظلو 
– 500 واحد، بعد ما جمعونا وحطو  البلد 400  اصال في 
حراسة على الباب، طلع واحد وضرب عليهم قنبلة، يومها 
والكل  قدامهم،  اللي  يطخو  بدو  وبعدها  جندي،   17 انقتل 

صار يهرب من البلد، أخوي رجع وحمل كيس طحني".

عن املهانة وكيس الطحني:
" ظلينا منشي، الناس كانت تروح يا على االردن، يا 
تروح على طولكرم وجنني ونابلس، احنا ظلينا منشي ملا 
وصلنا بلعني، كتير من اللي كانو معنا ماتو من العطش، 
في  قعدنا  وختياريه،  ون��س��وان،  ص��غ��ار،  والد  واجل���وع، 
بلعني عشان كان في معارك، قعدنا يومني، معاملة الناس 
هناك كانت مش منيحه من مره، كانو يلعبو شده ويقولو 
لبعض خدلك هالالجئ، واهل رام الله كانو يعاملونا كأنا 
شحادين، ويقرفوا منا، واستغلوا وضعنا، وصار كل شي 
انا  ع��ارف��ني  النهم  بعشرة،  ص��ار  بقرش  ك��ان  اللي  غ��ال��ي، 
محتاجني نشتري، واخوي فتح كيس الطحني اللي حملو 

من اللد، وأكلنا وطعمينا اللي حولينا."

"الزم كل واحد يعرف من وين اجا، عشان يعرف 
لوين رايح":

"كملنا بعد يومني على القدس، كان النا قرايب هناك، 
ح��ارة  ف��ي  دار  استأجرنا  وبعدها  ي��وم��ني،  عندهم  قعدنا 
الشرف – هيك كان اسمها قبل ما يجروفوها – كان شباك 
ل��ل���67 وص��ارت  ال��ب��راق، وظلينا  دارن���ا يطل على ح��ائ��ط 
الشاي، ما  النكسة، هدمو احلارة، وطلعنا سكنا بحوش 
كنا عارفني هاملره وين نروح! في وحدة مسكينة هدموا 
عليها الدار!، وبعدها زي ما انتا شايف طلعت على الرام، 
والدي  والد  ووالدي،  ان��ا  عايش  هيني  ارض،  اشتريت 
بيقولو مرات انهم من القدس، وجلأوا على الرام، ومرات 
واحد  كل  الزم  القدس،  على  وجلأنا  اللد  من  احنا  بيقولو 
ان��ا هيك  يعرف من وي��ن اج��ا، عشان يعرف لوين راي��ح، 
بقول، الزم كل واحد فيهم يعرف منيح تاريخه وتاريخ 
اهله، عشان ما يفرط فيه، وبقول كمان انو طول ما احنا 

بنستنى بالدول العربية راح انضل زي ما احنا". 

الدعم  ومنسق  الشفوي،  التاريخ  في  باحث  خديجة:  ابــو  *خليل 

اللوجستي في مركز بديل. 

خان احللو، مدينة اللد األثرية، 9 كانون الثاني 2009 )بديل(

بيوت الفلسطينيني املهدمة في مدينة اللد ومن خلفها األحياء السكنية اليهودية اجلديدة، 9 كانون الثاني 2009 )بديل(

بقلم: خليل ابو خديجة*
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سيدي الرئيس،
الفلسطينية  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  دع��وت��ك��م  ل��ك��م     أشكر 
لتشارك في هذه الدورة من دورات اجلمعية العامة لهيئة 
األمم املتحدة. وأشكر كل األعضاء احملترمني في هيئة األمم 
املتحدة الذين أسهموا في تقرير إدراج قضية فلسطني على 
ق���رار بدعوتنا  إص���دار  ه��ذه اجلمعية، وف��ي  أع��م��ال  ج���دول 

لعرض قضية فلسطني. 
إلى  فلسطني  قضية  بحث  يعود  ان  هامة  ملناسبة  انها 
انتصاراً  اخل��ط��وة  ه��ذه  نعتبر  وإن��ن��ا  امل��ت��ح��دة.  األمم  هيئة 

للمنظمة الدولية، كما هي انتصار لقضية شعبنا...
سيدي الرئيس،

إن قضية فلسطني تدخل كجزء هام بني القضايا العادلة 
االستعمار،  تعاني  التي  الشعوب  سبيلها  في  تناضل  التي 

واالضطهاد... ولهذا، فانني سأعرض قضيتنا..
إن���ن���ا، ح���ني ن��ت��ك��ل��م م���ن ع��ل��ى ه���ذا امل��ن��ب��ر ال���دول���ي، ف��ان 
السياسي  بالنضال  إمياننا  ع��ن  ذات���ه،  ح��د  ف��ي  تعبير  ذل��ك 
عن  وتعبير  املسلح،  لنضالنا  معزز  مجال  والدبلوماسي، 
به  تقوم  أن  املتحدة  ل��ألمم  املمكن  من  ال��ذي  للدور  تقديرنا 
في حل املشكالت العاملية، بعد أن تغيرت بنيتها في صالح 
هذه  فيها  تتحمل  التي  مشكلتنا  حل  وف��ي  الشعوب  أماني 

املؤسسة الدولية مسؤولية خاصة. 
إن شعبنا يتكلم وهو يتطلع إلى املستقبل أكثر مما هو 
مقيد مبآسي املاضي وأغالل احلاضر... والن هنالك من كان 
مشكلتنا  أن  اآلن،  حتى  ورمب��ا  قريب،  وقت  وال��ى  يتصور، 
هى  األوس����ط  ال��ش��رق  مشكلة  أن  أو  الج��ئ��ني،  مشكلة  ه��ي 
الكيان  العربية وبني  ال��دول  مشكلة خالف على حدود بني 
ليست  ح��ق��وق��اً  ي��دع��ي  شعبنا  أن  يتصور  أو  الصهيوني، 
في  الرغبة  إال  وم��ش��روع  معقول  سبب  دومن���ا  ويقاتل  ل��ه 
تعكير السالم وإرهاب اآلخرين. والن هنالك بينكم، وأعني 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة وغ��ي��ره��ا، م��ن مي���ون ع��دون��ا 
منا  ويقف  والتدمير،  الفتك  أدوات  وكل  وقنابله  بطائراته 
ذلك  كل  املشكلة،  حقيقة  تشويه  إلى  ويعمد  العداء،  موقف 
رفاهيته،  ح��س��اب  وع��ل��ى  االم��ي��رك��ي،  الشعب  ح��س��اب  على 
الشعب  ه��ذا  مع  اليها  نتطلع  التي  الصداقة  حساب  وعلى 
العظيم الذي نكن له ولتجاربه في النضال من اجل حريته 

ووحدة أراضيه، كل تقدير. 
وان���ن���ي ألن��ت��ه��ز ه����ذه امل��ن��اس��ب��ة ألت���وج���ه إل����ى ال��ش��ع��ب 
شعبنا  م��ع  يقف  أن  ه��ن��ا،  مكاني  م��ن  وأخ��اط��ب��ه  األم��ي��رك��ي 

الشجاع املناضل. أن يقف مع احلق والعدالة...
سيدي الرئيس،

ان شرحنا جلذور قضيتنا نابع من إمياننا بأن العودة 
أم��ر ض��روري عند  العالم  التي تشغل  القضايا  أص��ول  إل��ى 
السياسة  ع��ل��ى  ن��ط��رح��ه  منهج  وه���ذا  ل��ه��ا.  احل��ل��ول  تلمس 
الشعوب  وعانت  الكثير  عانت  أن  بعد  به  لتأخذ  الدولية 
معها من محاوالت جتاهل األصول والقفز عليها أو إنكارها 

رضوخاً واستسالماً لألمر الواقع...
وك��م��ا اس��ت��خ��دم االس��ت��ع��م��ار وامل��س��ت��وط��ن��ون اف���ك���ار " 
التمدين والتحضير " لتبرير الغزو والنهب والعدوان في 
افريقا وغيرها، كذلك استخدمت هذه الذرائع لغزو فلسطني 
االستعمار  استخدم  وكما  الصهاينة.  املهاجرين  مبوجات 
واملستوطنون الدين واللون والعرق واللغة لتمرير عملية 
استغالل الشعوب وإخضاعها بالتمييز والتفرقة واإلرهاب 
الغتصاب  األس��ال��ي��ب  ه��ذه  استخدمت  ك��ذل��ك  أف��ري��ق��ي��ا،  ف��ي 

الوطن الفلسطيني، واضطهاد شعبه، ومن ثم تشريده... 
عنصرية  استيطانية  استعمارية  إيديولوجية  إن��ه��ا 
متييزية رجعية تلتقي مع الالسامية في منطلقاتها، بل هي 

الوجه اآلخر للعملة نفسها...
مع  متحالفة  الصهيونية،  احل��رك��ة  ب��اش��رت     وهكذا، 
االستعمار العاملي، غزوتها لبالدنا. واسمحوا لي أن أوجز 

بعض احلقائق التالية حولها:
وبفعل تواطؤ الدولة املنتدبة مع احلركة الصهيونية، 
اجلمعية،  ه��ذه  ع��ن  ص��در  لهما،  املتحدة  ال��والي��ات  ودع���م 
فلسطني  وطننا  بتقسيم  التوصية  عهدها،  بداية  في  وهي 
الثاني[ 1947، وسط حتركات  في 29 نوفمبر ] تشرين 
مريبة وضغوط شديدة، فقسمت ما ال يجوز لها ان تقسم، 
ال��ق��رار، فألننا  ال��واح��د. وح��ني رفضنا ذل��ك  ال��وط��ن  ارض 
سليمان  يقسم  أن  رفضت  التي  احلقيقية  الطفل  أم  مثل 
طفلها حني نازعتها عليه امرأة أخرى. ومع ذلك، فقد منح 

مقتبسات من خطاب الرئيس ياسر عرفات, رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير الفلسطينية, أمام اجلمعية  العامة لألمم املتحدة, نيويورك, 1974/11/13 

ارض  من   %54 االستعماريني  املستوطنني  التقسيم  ق��رار 
فشنوا  إليهم،  بالنسبة  كافياً  يكن  لم  ذلك  وكأن  فلسطني، 
 %81 واحتلوا  العرب  املدنيني  السكان  ضد  إرهابية  حرباً 
م��ن م��ج��م��وع م��س��اح��ة فلسطني، وش����ردوا م��ل��ي��ون ع��رب��ي، 
منها  دم��روا  عربية،  ومدينة  قرية   524 بذلك  مغتصبني 
ال��وج��ود -  م��ن  ك��ام��ال محاها  ت��دم��ي��راً  385 مدينة وق��ري��ة 
وحيث فعلوا ذلك أقاموا مستوطناتهم ومستعمراتهم فوق 

األنقاض وبني بساتيننا وحقولنا.
ومن هنا، يبدأ جذر املشكلة الفلسطينية. إن هذا يعني 
دينني  بني  قومياً  أو  دينياً  خالفاً  ليس  املشكلة  أس��اس  أن 
أو قوميتني، وليس نزاعاً على حدود بني دول متجاورة. 
انه قضية شعب اغتصب وطنه وشرد من أرضه لتعيش 

أغلبيته في املنافي واخليام. 
وق���د اس��ت��ط��اع ه���ذا ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي، وب��دع��م من 
دول االس��ت��ع��م��ار واالم��ب��ري��ال��ي��ة، وع��ل��ى رأس��ه��ا ال��والي��ات 
املتحدة األميركية، أن يتحايل على هيئة األمم لقبوله في 
عضويتها، ومن ثم على شطب قضية فلسطني من جدول 
املشكلة  بتصوير  العاملي  العام  ال��رأي  وتضليل  أعمالها، 
إع��ادة  أو  احملسنني  عطف  إل��ى  بحاجة  الج��ئ��ني  كمشكلة 

توطينهم في بالد اآلخرين. 
على أن هذه الدولة العنصرية التي قامت على أساس 
جعلت  حيث  ذلك،  بكل  تكتف  لم  االستيطاني،  االستعمار 
من نفسها قاعدة لالمبريالية، وراحت تتحول إلى ترسانة 
من األسلحة إلكمال مهمتها في إخضاع الشعوب العربية 
التوسع على األرض  والعدوان عليها طمعاً في املزيد من 
عشرات  ج��ان��ب  ف��ال��ى  ال��ع��رب��ي��ة.  واألراض����ي  الفلسطينية 
العربية،  البالد  ضد  الدولة  ه��ذه  شنتها  التي  االع��ت��داءات 
وع��ام   1956 ع���ام  ك��ب��ي��رت��ني  توسعيتني  ب��ح��رب��ني  ق��ام��ت 

1967، عرضت، خاللهما، السلم العاملي خلطر حقيقي. 
السيد الرئيس،

ذلك  يفعلون  إمنا  باإلرهاب،  ثورتنا  ينعتون  الذين  ان 
عن  احلقائق،  رؤي��ة  عن  العاملي  العام  ال��رأي  يضللوا  لكي 
النفس،  والدفاع عن  العدل  الذي ميثل جانب  رؤية وجهنا 

ووجههم الذي ميثل جانب الظلم واإلرهاب. 
إن اجلانب الذي يقف فيه حامل السالح هو الذي مييز 
عادلة،  قضية  جانب  في  يقف  فمن  واإلره��اب��ي.  الثائر  بني 
الغزو  ض��د  واستقالله  وط��ن��ه  ح��ري��ة  اج��ل  م��ن  يقاتل  وم��ن 
واالحتالل واالستعمار، ال ميكن ان تنطبق عليه، بأي شكل 
من األشكال، صفة إرهابي... ذلك أن عدالة القضية هي التي 

تقرر عدالة السالح. 
السيد الرئيس،

لم  ال��ذي��ن  الفلسطينيني  ال��ع��رب  م��ن  القليل  ال��ع��دد  ان 
اآلن  هم   ،1948 ع��ام  أرضهم  من  تهجيرهم  العدو  يستطع 
القانون اإلسرائيلي  الجئون على أرضهم، وقد عوملوا في 
أن  باعتبار  والثالثة،  ب��ل  الثانية،  ال��درج��ة  م��ن  كمواطنني 
ومورست  الثانية.  الدرجة  مواطنو  هم  الشرقيني  اليهود 
ضدهم كل اشكال التمييز العنصري واالرهاب، وصودرت 

أراضيهم وممتلكاتهم، وتعرضوا ملذابح دامية... 
السيد الرئيس،

من  عليه  يطلق  أن  ميكن  ال  األعمال  هذه  بكل  التأمل  إن 
وص���ف غ��ي��ر وص���ف اإلره����اب ال��ه��م��ج��ي. وم���ع ذل���ك، يتجرأ 
أولئك اإلرهابيون الغزاة العنصريون على تسمية نضاالت 

شعبنا العادلة باألعمال اإلرهابية...
السيد الرئيس،

شرعيتها  الفلسطينية  التحرير  منظمة  اكتسبت  لقد 
بكافة  للنضال  قيادتها  ومن  التضحية  في  طليعتها  من 
التي  الفلسطينية  اجلماهير  م��ن  واكتسبتها  أش��ك��ال��ه، 
واكتسبتها  لتوجيهها،  واستجابت  العمل  قيادة  أولتها 
من متثيل كل فصيل ونقابة وجتمع وكفاءة فلسطينية 
وقد  اجلماهيرية.  ومؤسساتها  ال��وط��ن��ي  مجلسها  ف��ي 
لها.  كلها  العربية  األمة  مب��ؤازرة  الشرعية  هذه  تدعمت 
األخير  العربي  القمة  مؤمتر  في  الدعم  ه��ذا  تكرس  كما 
إق��ام��ة  ف��ي  الفلسطينية  ال��ت��ح��ري��ر  منظمة  ح��ق  ب��ت��أك��ي��د 
السلطة الوطنية املستقلة على كل األراضي الفلسطينية 
الوحيدة  الشرعية  املمثلة  بصفتها  حتريرها  يتم  التي 

للشعب الفلسطيني. 
في  اإلخ����وة  دع���م  خ���الل  م��ن  تعمقت  شرعيتها  أن  ك��م��ا 
حركات التحرر ودول العالم الصديقة املناصرة التي وقفت 
إلى جانب املنظمة تدعمها وتشد آزرها في نضالها من اجل 

حقوق الشعب الفلسطيني. 
سيادة الرئيس،

الشرعي  املمثل  ه��ي  الفلسطينية  التحرير  منظمة   ان 
الوحيد للشعب الفلسطيني، وهي بهذه الصفة املعبرة عن 
إليكم  تنقل  الصفة  بهذه  وهي  الشعب،  هذا  وأماني  رغبات 
تلك الرغبات واألماني وحتملكم مسؤولية تاريخية كبيرة 

جتاه قضيتنا العادلة. 
 إنني أع��ل��ن أم��ام��ك��م ه��ن��ا، ك��رئ��ي��س مل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر 
الفلسطينية وقائد للثورة الفلسطينية، أننا عندما نتحدث 
نشمل  فنحن  ال��غ��د،  فلسطني  اج��ل  م��ن  املشتركة  آمالنا  ع��ن 
فلسطني  في  اآلن  يعيشون  الذين  اليهود  كل  تطلعاتنا  في 
ارض  على  متييز  ودون  س��الم  في  معنا  العيش  ويقبلون 

فلسطني. 
لقوات  وق��ائ��داً  التحرير  ملنظمة  رئيساً  بصفتي  ان��ن��ي، 
الثورة الفلسطينية، أدعو اليهود فرداً فرداً ليعودوا النظر 
في طريق الهاوية الذي تقودهم عليه الصهيونية والقيادات 
الدموي  النزيف  غير  لهم  تقدم  لم  التي  وهي  اإلسرائيلية، 
الدائم واالستمرار في خوض احلروب واستخدامهم كوقود 

دائم لها. 

إننا ندعوكم للخروج إلى مجال االختيار الرحب، بعيداً 
قدراً  وجعلها  املأساة  عقدة  لغرس  قيادتكم  محاوالت  عن 

لكم. 
إط��ار  ف��ي  أن نعيش ح��ق��اً  أك���رم دع���وة،  ن��ق��دم لكم    اننا 

السالم العادل في فلسطيننا الدميقراطية. 
وكقائد  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  كرئيس  ان��ن��ي، 
نضال  م��ع  ت��ق��ف��وا  أن  إل��ي��ك��م  أت��وج��ه  الفلسطينية،  ل��ل��ث��ورة 
احلق  هذا  مصيره،  تقرير  في  حقه  تطبيق  اجل  من  شعبنا 
الذي كرسه ميثاق منظمتكم، وأقرته جمعيتكم املوقرة في 
متكنوا  أن  أيضا،  إليكم،  أتوجه  وإنني  ع��دي��دة.  مناسبات 
شعبنا من العودة من منفاه اإلجباري الذي دفع إليه حتت 
اليكم  أت��وج��ه  كما  وال��ظ��ل��م...  بالعسف  و  ال��ب��ن��ادق  ح���راب 
املستقلة،  الوطنية  سلطته  إق��ام��ة  م��ن  شعبنا  متكنوا  ب��أن 

وتأسيس كيانه الوطني على أرضه. 
مع  الزيتون  بغصن  الرئيس،  سيادة  يا  جئتكم،    لقد 

بندقية الثائر، فال تسقطوا الغصن األخضر من يدي. 
سيادة الرئيس،

         احلرب تندلع من فلسطني،
         والسلم يبدأ في فلسطني.
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