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 :المقدمة

، قدمت دراسة بعنوان (انسداد المحادثات المباشرة والخيارات)، 2010في شهر تشرين ثاني 
تضمنت تلك الدراسة التطورات التي حصلت ُمنُذ شهر تموز وحتى نهاية شهر تشرين ثاني 

، حيث احتوت على ُملخص لما تم في الُمحادثات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني 2010
 ، وقمة سرت العربية، والخيارات التي قدمها الرئيس محمود 2010واإلسرائيلي في شهر أيلول 

 عباس للقادة العرب في قمة سرت.

 

) هو إطالعكم على كافة الحقائق والتطورات وتقييم منذ نهاية 5الهدف من هذه الدراسة (رقم 
 وحتى اليوم، وذلك بهدف الحصول على آرائكم ومالحظاتكم واقتراحاتكم 2010شهر تشرين ثاني 

 ، وذلك حتى نستطيع االستمرار في العمل وفقًا إلستراتيجية فلسطينية واضحة ومحددة.

 

 وبعاصمتها القدس 1967أوالً : االعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 
 الشرقية:

 فلسطين دولة تحت االحتالل: -1
 

إن قيام البرازيل واألرجنتين ، تشيلي، غوايانا، بارغواي، االكوادور. وغيرها من الدول 
باالعتراف بالدولة الفلسطينية، يمثل انتصارًا للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني 

 وليس خطوة شكلية كما قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس".
 

فاالعتراف إضافة إلى األهمية السياسية التي يمثلها، يخرج إقامة دولة فلسطين من مربع 
أن تكون دولة فلسطين نتيجة للمفاوضات،  المفاوضات والتي تصر إسرائيل عليها، أي

إلى مربع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. أي أن ميالد فلسطين وٕاعادتها إلى 
خارطة الجغرافيا هي عمل يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومن 
منطلق حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأن وظيفة المفاوضات تكون حول مواعيد 

االنسحاب والترتيبات األمنية والضمانات وحل قضية الالجئين من كافة جوانبها واإلفراج 
 عن األسرى وتحديد االلتزامات والمسؤوليات إضافة إلى وظائف الطرف الثالث.
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إن منظمة التحرير الفلسطينية ، وحركة "فتح" تتمسكان بأن دولة فلسطين كانت قائمة 
، فلسطين وضعت تحت 1967قبل إقامة دولة إسرائيل، وقبل االحتالل اإلسرائيلي عام 

 بقرار عصبة األمم المتحدة أسوة ألقاليم كثيرة نالت 1922االنتداب البريطاني عام 
جميعها استقاللها فيما بعد باستثناء فلسطين، اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين 

، يعني أن فلسطين دولة تحت االحتالل وليست أراضي ُمتنازع عليها 1967على حدود 
 كما تحاول إسرائيل تكريسه.

 

، 1988إن العمل انطالقًا من هذا المبدأ ُيكرس جدية إعالن االستقالل الفلسطيني عام 
واعتراف غالبية دول العالم بدولة فلسطين، ويكرس أيضًا أن ميالد السلطة الفلسطينية 

نتيجة إلعالن المبادئ في أوسلو، إنما تم كخطوة ضرورية لنقل الشعب الفلسطيني من 
االحتالل إلى االستقالل، عبر بناء مؤسساته السياسية والتعليمية واالجتماعية 

 واالقتصادية والقانونية واألمنية والثقافية وغيرها من مؤسسات الدولة.
 

وبذلك يصبح االنسحاب التدريجي لالحتالل اإلسرائيلي والذي بدأ بقطاع غزة وأريحا عام 
 باالنسحاب اإلسرائيلي من غالبية المناطق 1996، واستكمل حتى بداية عام 1994

المأهولة بالسكان في الضفة الغربية، ونقل الوالية األمنية للسلطة الفلسطينية وٕان كانت 
بشكل تدريجي، واستمرار بناء مؤسسات الدولة، جزء ال يتجزأ من عملية االستقالل 

 الفلسطيني.
 

من هنا يكون قرار إسرائيل بإعادة االحتالل ومحاولة إلغاء والية السلطة الفلسطينية 
والتنكر لاللتزامات واالتفاقات الموقعة، جزء من مخطط إسرائيلي لمنع قيام دولة 

فلسطين، أي تفضيل تعميق االحتالل من خالل االستيطان وفرض الحقائق على 
 األرض.

 

إن فلسطين تتمتع بعضوية كاملة في الجامعة العربية وفي منظمة المؤتمر اإلسالمي 
، ومجلس االقتصادي للوحدة العربية، وصندوق 77وحركة عدم االنحياز ومجموعة ال 

النقد العربي، والبنك العربي للتطوير في إفريقيا، الصندوق العربي للتطوير االقتصادي 
واالجتماعي ، بنك التطوير اإلسالمي . ولها صفة مراقب في األمم المتحدة وغيرها من 

المنظمات الدولية، وبالتالي فإن خيار أن تقدم فلسطين طلب عضوية كاملة لمجلس 
 األمن الدولي، يعتبر خيارًا واقعيًا  ال بد من العمل لتنفيذه في أسرع وقت ممكن .

 :1933ميثاق مونتيفديو لعام  -2
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  حددت المعايير التقليدية للدولة:1933المادة األولى لميثاق مونتيفديو لعام 

 Permanent Populationسكان دائمين.  -أ

 Defined Territoryأرض محددة  -ب

  Effective Governmentحكومة فعالة.  -ت

 Capacity to enter into relationsالقدرة على العالقات مع الدول األخرى.  -ث

with other states 

 الدول بمخالفة للقانون الدولي. يجب أن ال تنشأ -ج

A state may not lawfully be established as a result of a gross 
violation of international law 

 

إن وضع دولة فلسطين يتالءم بشكل تام مع هذه المعايير ضمن بنية أبناء الشعب 

 مليون نسمة في مختلف القارات. هناك أكثر من 11الفلسطيني الذين يفوق عددهم ال 

أربعة مليون فلسطيني يعيشون بشكل دائم في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع 

. 1949غزة. وأن حدود فلسطين المعترف بها دوليًا هي حدود وقف إطالق النار لعام 

وهناك نظام فلسطيني فاعل ممثل بمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وذراعها 

 السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها.
 

بحيث تستمر عملية بناء مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات. إضافة إلى وجود أكثر 

 بعثة دبلوماسية في مختلف القارات في دول تقيم عالقات كاملة مع دولة 100من 

فلسطين أو دول تقيم عالقات مع منظمة التحرير الفلسطينية وتوجد على أراضيها 

 سفارة . أما فيما يتعلق 77مفوضيات أو مكاتب لمنظمة التحرير الفلسطينية وهناك 

بالقانون الدولي، فإن مخالفته تتمثل اليوم بعدم إقامة دولة فلسطين وٕاعادتها إلى خارطة 

 الجغرافيا وليس العكس.
 
 

 

 ثانيًا : االتصاالت مع اإلدارة األمريكية وباقي أعضاء اللجنة الرباعية:-
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لم تنقطع االتصاالت الفلسطينية مع اإلدارة األمريكية وأعضاء اللجنة الرباعية ، فال يكاد 
يمر يوم دون أن تكون هناك لقاءات تجمع الرئيس محمود عباس وأعضاء فريقه مع 

 أعضاء اللجنة الرباعية الدولية وغيرهم من أعضاء المجتمع الدولي.
 

لقاء الرئيس محمود عباس واتصاالته مع الرئيس األمريكي باراك أوباما والرئيس الروسي 
ديمتري ميدفيدف، والوزيرة هيالري كلينتون ، ووزير الخارجية الروسي الفروف ، 

والسيناتور جورج ميتشيل ، والرئيس الفرنسي نيقوال ساركوزي ، ورئيس الوزراء اليوناني 
جورج باباندريو ، ورئيس وزراء الدنمارك راسمسون ، ورئيس الوزراء االسباني ثابيترو ، 

ورئيس الوزراء االيطالي برلسكوني والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل . إضافة إلى 
وزراء خارجية االتحاد األوروبي، والنرويج ، واستراليا وكندا ونيوزيلندا . والسكرتير العام 

 لألمم المتحدة بان كي مون . وجوالت الرئيس في أمريكا الالتينية ، وأوروبا. 
 

 ، قام د. صائب عريقات بعدة زيارات 2011 وآذار 2010في الفترة بين تشرين ثاني 
لواشنطن حيث التقى مع الوزيرة كلينتون والمبعوث األمريكي لعملية السالم جورج ميتشيل 

. 
 

إضافة إلى ذلك عقدت مجموعة من االجتماعات مع أعضاء اللجنة الرباعية على 
مستوى المندوبين ، شارك فيها عن الجانب الفلسطيني د. صائب عريقات والدكتور 

 محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" .
 

 في كل هذه االجتماعات واالتصاالت ثبت الموقف الفلسطيني كما يلي :
 

 ، والقدس الشرقية عاصمة 1967تحديد مرجعيات لعملية السالم ، وبما يشمل حدود  -1
لفلسطين وحل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين استنادًا لقرار الجمعية العامة 

 " ، واإلفراج عن كافة األسرى والمعتقلين عند توقيع االتفاق.194"

 رفض الحلول المرحلية واالنتقالية وبما في ذلك خيار الدولة ذات الحدود المؤقتة. -2

حل كافة قضايا الوضع النهائي : القدس ، الحدود ، المستوطنات، الالجئين ، المياه  -3
 .2011، اإلفراج عن األسرى بما ال يتجاوز أيلول 

وقف كافة النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية ، إضافة إلى  -4
 وقف هدم البيوت وتهجير السكان ورفع الحصار عن قطاع غزة. 



 

6 
 

طلب من الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام  -5
  وبعاصمتها القدس الشرقية القيام بذلك . 1967

 
من جانبهم أكتفي أعضاء اللجنة الرباعية بعقد اجتماعين على مستوى المندوبين مع 

الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني كل على حده . ولم يطرحوا أي شيء من حيث 
المضمون ، بل قاموا أيضًا بتأجيل اجتماعهم على المستوى الوزاري الذي كان مقررًا في 

 . 15/4/2011 ، إلى 15/3/2011
 

 ، كان ُمخيبًا لآلمال. 5/2/2011وال بد من التذكير أن بيان الرباعية في "ميونيخ " في 
حيث تذرعوا آنذاك بالثورة الحاصلة في مصر. وقرروا تأجيل قراراتهم إلى اجتماعهم في 

/آذار ، وقاموا بعد ذلك بتأجيله . وعلى ما يبدو انتظارًا بأفكار قيل ان رئيس الوزراء 15
 اإلسرائيلي نتناياهو سيقوم بطرحها.

 
أن ما طلبه الرئيس محمود عباس من أعضاء اللجنة الرباعية وتحديدًا من اإلدارة 

األمريكية تمثل بطرح مواقفهم بشكل موثق ومكتوب وفي بيان رسمي ُيحدد مبدأ الدولتين 
 ، مع تبادل طفيف بالقيمة والمثل. وأن يحدد المفهوم األمني بعدم 1967على حدود 

 وجود إسرائيلي على أراضي دولة فلسطين بأي شكل من األشكال مع وجود طرف ثالث.
 

 كسقف زمني إلنهاء المفاوضات حول كافة قضايا 2011إضافة إلى اعتماد شهر أيلول 
الوضع النهائي دون استثناء . ووقف كافة النشاطات االستيطانية وبما يشمل القدس 

 الشرقية ، ووقف هدم البيوت وتهجير السكان ورفع الحصار عن قطاع غزة.
 

هذه ليست مواقف فلسطينية وٕانما مواقف أعضاء اللجنة الرباعية ، ومع ذلك لم تتمكن 
الرباعية من إعادة طرحها ، ألن اإلدارة األمريكية لم تتمكن من الحصول على موافقة 

 رئيس الوزراء اإلسرائيلي عليها.
 

أصبح واضحًا أن الحكومة اإلسرائيلية تعد لطرح أفكار تتعلق بمرحلة انتقالية جديدة. أو 
 % من األراضي المحتلة.60-50دولة ذات حدود مؤقتة على 
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وبالفعل قام الرئيس محمود عباس وأثناء لقاءاته واتصاالته مع الرئيس األمريكي باراك 
أوباما والرئيس الروسي ميدفيديف والسكرتير العام لألمم المتحدة بان كي مون، ومفوضة 

السياسة الخارجية األوروبية كاثرين اشتون ، بالتأكيد على الرفض الفلسطيني الُمطلق 
 للحلول االنتقالية ولخيار الدولة ذات الحدود المؤقتة .

 
، 10/3/2011ُعقد أخر اجتماع مع أعضاء اللجنة الرباعية على مستوى المندوبين يوم 

بمشاركة (د. عريقات ود. اشتية) عن الجانب الفلسطيني. والسفير ديفيد هيل مساعد 
السيناتور ميتشيل عن الجانب اإلمريكي ، وروبرت سيري ممثل السكرتير العام لألمم 

المتحدة ، هيلجا شميدت عن االتحاد األوروبي ، وسيرجي فايلكيوف عن روسيا، وممثل 
 عن مندوب الرباعية توني بلير .

 
في هذا اللقاء  أعاد الجانب الفلسطيني تسليم الموقف الفلسطيني على شكل رسالة خطية 
من الرئيس محمود عباس . وهو ما حدث في لقاء بروكسل مع مندوبي الرباعية. حيث 

 ، 2011/نيسان/15قاموا بإبالغنا بتأجيل اجتماع الرباعية على المستوى الوزاري إلى 
 وقاموا بطرح عدد من األسئلة حول المواقف الفلسطينية .

 
أما على صعيد روسيا االتحادية فلقد أكد الرئيس ميدفيديف أثناء زيارته التاريخية 

 . ولقاءه مع الرئيس أبو مازن في مدينة أريحا ، على اعتراف 18/1/200لفلسطين يوم 
 1967بالده بدولة فلسطين وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 

. وكرر مواقف روسيا الداعية لحل كافة قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية 
الالجئين استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة. ووجوب وقف كافة النشاطات 

 االستيطانية اإلسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية كمدخل الستئناف عملية السالم.
 

 ، أكدت فيه على 13/12/2010بدورها أصدرت دول االتحاد األوروبي بيانًا في تاريخ 
مبدأ حل الدولتين وٕاقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة قابلة للحياة . وضرورة وقف 

كافة النشاطات االستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية، مؤكدًا على عدم شرعية 
االستيطان ومخالفته للقانون الدولي ، ورفض القرار اإلسرائيلي بضم القدس الشرقية . 

ووجوب حل كافة قضايا الوضع النهائي دون استثناء خالل عام واحد. إضافة إلى تأكيد 
أهمية ُمبادرة السالم العربية . أي إرساء دعائم السالم الشامل والدائم والعادل وبما يشمل 

 المسارين السوري واللبناني .
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 وشدد البيان األوروبي على ضرورة رفع الحصار عن قطاع عزة. 

 
كذلك فعل السكرتير العام لألمم المتحدة في أكثر من بيان ، أكد فيها على ضرورة وقف 
النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية. وشدد على مبدأ الدولتين 

 . ورفض كافة إجراءات إسرائيل بشأن ضم القدس الشرقية أو 1967على حدود 
محاوالت فرض الحقائق على األرض . وحل كافة قضايا الوضع النهائي دون استثناء 

  شهرًا .12ضمن سقف زمني ال يتجاوز 
 

 ثالثًا : الموقف العربي : 
 

شهدت المنطقة العربية في هذه الفترة تغييرات كبيرة تمثلت بثورات تونس ومصر وليبيا، 
 وتحركات جماهيرية تطالب باإلصالح والتغيير في عدد ال بأس به من الدول العربية.

 
قبل هذه التطورات ، عقدت لجنة متابعة مبادرة السالم العربية اجتماعًا طارئًا، شارك فيه 

  . 5/12/2010الرئيس محمود عباس يوم 
 

صدر عن هذا اللقاء بيانًا غاية في األهمية . أكد فيه ، تأييده لقرار القيادة الفلسطينية 
بوقف المفاوضات، إلى حين تلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العري اإلسرائيلي وفقًا 
للمرجعيات المحددة لعملية السالم . ونظرًا لألهمية البالغة لهذا القرار العربي الذي اتخذ 

 باإلجماع نورد نصه كامًال : 
 

 بيان لجنة متابعة ُمبادرة السالم العربية
 بشأن تطورات الموقف في األراضي الفلسطينية المحتلة ووضع المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية 

15/12/2010 
 
 

 ديسمبر الجاري ، 15"عقدت اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية اجتماعًا طارئًا بتاريخ 
برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثان رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولة 

قطر ، حيث استمعت إلى عرض من فخامة الرئيس محمود عباس حول محصلة 
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االتصاالت األخيرة مع اإلدارة األمريكية بشأن المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية والجهود 
 التي بذلها من أجل تقدم عملية السالم ، وقد خلصت اللجنة إلى ما يلي :

أن إصرار الحكومة اإلسرائيلية على سياساتها وممارساتها االستيطانية االستعمارية  -1
في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ُيشكل إمعانًا واستمرارًا في 
انتهاك إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومع متطلبات 

تحقيق السالم من خالل المفاوضات وعلى فرص تحقيق السالم الفلسطيني 
 اإلسرائيلي وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة.

تحميل إسرائيل وحدها المسؤولية الكاملة لتعثر العملية التفاوضية التي تم إطالقها  -2
في واشنطن في مطلع سبتمبر الماضي ، بسبب إصرارها على االستمرار في 

نشاطها االستيطاني االستعماري بديًال عن السالم، برغم اإلجماع الدولي الواضح 
على عدم شرعية المستوطنات وعلى الضرر البالغ الذي يمثله االستمرار في هذا 

 النشاط االستيطاني على فرص تحقيق السالم وتنفيذ حل الدولتين.

التأكيد على أن فشل اإلدارة األمريكية في إلزام الحكومة  اإلسرائيلية بوقف النشاط  -3
االستيطاني أصبح يتطلب بشكل فوري أن ُتعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس 

 وأن توفر األمن يتم من خالل الحل العادل 1967خط الرابع من يونيو / حزيران 
والشامل للصراع العربي اإلسرائيلي وأن أي ترتيبات أمنية يجب أن تضمن 

االنسحاب الكامل والشامل من األراضي المحتلة وٕانهاء أي شكل من أشكال التواجد 
العسكري اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية، وترى اللجنة أن استمرار اإلدارة 

 األمريكية في جهودها يجب أن يستند على هذا األساس.
 

دعوة الواليات المتحدة األمريكية إلى االعتراف الصريح بأن حدود الدولة الفلسطينية  -4
 بما في ذلك القدس 1967المستقلة تقوم على أساس خط الرابع من يونيو/حزيران 

 الشرقية ، واالعتراف بها.

التأكيد مجددًا على موقف اللجنة بأن استئناف المحادثات الفلسطينية اإلسرائيلية  -5
يتطلب الوقف الكامل لكافة األنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة 

 بما فيها القدس الشرقية ، والتزام بمرجعيات عملية السالم.

اإلعراب عن التقدير لكل من البرازيل واألرجنتين على مبادرتهما باالعتراف بالدولة  -6
 ، وتدعو الدول التي لم تعترف بالدولة 1967الفلسطينية على أساس حدود 

الفلسطينية بعد إلى القيام بذلك في أقرب فرصة ممكنة ، أسهامًا في تعزيز اإلجماع 
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الدولي القائم على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية على األراضي التي احتلت عام 
1967 . 

  13تقدير موقف االتحاد األوروبي الذي عبر عنه في بيانه الصادر في  -7
 والذي شدد على وجوب احترام القانون الدولي ، مع 2010ديسمبر/كانون أول 

التأكيد على عدم شرعية وبطالن اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس وباقي األراضي 
الفلسطينية المحتلة، وتطالب دول االتحاد األوروبي باتخاذ خطوات عملية لتفعيل هذا 

 الموقف.

دعوة اللجنة الرباعية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في التعامل الفعال مع هذا  -8
الموقف اإلسرائيلي الُمتعنت والرافض لالنصياع إلى الشرعية الدولية وللتجاوب مع 

متطلبات السالم العادل، وتدعو اللجنة إلى اجتماع معها بشكل عاجل لتقييم الموقف 
 ، وللتشاور بشأن الوضع برمته.

اإلعداد لعرض الموقف برمته على مجلس األمن ، وتفعيل قرار لجنة المتابعة بطرح  -9
 ضمن –موضوع االستيطان اإلسرائيلي على مجلس األمن واستصدار قرار يؤيد 

 على الصفة غير الشرعية أو القانونية لهذا النشاط ويلزم إسرائيل –أمور أخرى 
بوقفه ، وتطالب اللجنة الواليات المتحدة بعدم عرقلة هذا المسعى ، وتأييد اللجوء إلى 

المحافل الدولية وفي مقدمتها األمم المتحدة لعرض قضاياها وخصوصًا بعد فشل 
 –كافة الجهود بما فيها المساعي األمريكية ، وتكليف رئاسة اللجنة واألمين العام 

 ومع المجموعة العربية في نيويورك –بالتنسيق والتشاور مع الرئيس محمود عباس 
 باإلعداد لذلك.

التأكيد مجددًا على الموقف العربي بأن السالم العادل والشامل مع إسرائيل لن  -10
 4يتحقق إال باالنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي العربية المحتلة إلى خط 

 بما في ذلك الجوالن العربي السوري المحتل واألراضي التي 1967يونيو / حزيران 
ما زالت ُمحتله في جنوب لبنان ، وٕاقامة دولة فلسطين المستقلة ، طبقًا لمبادرة 

السالم العربية وقرارات األمم المتحدة ، ورفض أي حلول جزية أو مرحلية في هذا 
 الشأن.

ُمطالبة المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات الالزمة بما يؤدي إلى إنهاء الحصار  -11
 اإلسرائيلي الظالم على قطاع غزة بشكل فوري.

تكثيف العمل على ضرورة إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل  -12
فوري تحت الرعاية المصرية ، واعتبار المصالحة الفلسطينية الضمانة الحقيقية 

 للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني.
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وانطالقًا من الموقف اإلسرائيلي الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومع 

متطلبات تحقيق السالم وفشل الوسيط األمريكي في تحقيق نتائج في مساعيه ، ترى 
اللجنة أن مسار المفاوضات أصبح غير مجدي وُتقرر عدم استئناف المفاوضات، 
وأن يكون استئنافها رهنًا بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي 

 وفقًا لمرجعيات عملية السالم ".
 

 رابعًا : مجلس األمن : 
 

على ضوء استمرار الحكومة اإلسرائيلية بنشاطاتها االستيطانية وتحديدًا في القدس الشرقية . وما 
رافق هذه النشاطات من هدم بيوت ، التي كان من ضمنها هدم فندق (شبرد) في منطقة الشيخ 

جراح ( كرم المفتي) . وتهجير السكان . وتشديد الحصار على قطاع غزة . قرر الرئيس أبو 
مازن والقيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس األمن ، وطرح مشروع قرار ُيدين استمرار النشاطات 
االستيطانية اإلسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية . واعتبار االستيطان اإلسرائيلي في األراضي 

 الفلسطينية المحتلة غير شرعي وغير قانوني. 
 

إضافة إلى اعتبار قرار ضم القدس الشرقية الٍغ وباطل . والمطالبة بإنفاذ ميثاق جنيف الرابع 
 ( الضفة الغربية وبما يشمل 1967 على كافة األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1949لعام 

 القدس الشرقية وقطاع غزة). 
 

  دولة لمشروع القرار .137تمكنت فلسطين من الحصول على دعم 
 

 نص قرار مجلس األمن
 

" األردن ، إريتريا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور ، اإلمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، 
إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوبكستان، أوغندا، جمهورية إيران اإلسالمية، بابوا غينيا الجديدة ، 

باكستان، البحرين ، البرازيل ، بربادوس، بروني دار السالم ، بليز، بنغالديش، بنما، بنن، بوتان، 
بوتسوانا، بوركينا فاسو ، بوروندي، دولة بوليفيا المتعددة القوميات ، بيرو، بيالروس ، تايلند، 

تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، تونس، تيمور-ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر 
البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنزانيا 
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المتحدة ، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية 
الديمقراطيه، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ، جنوب أفريقيا ، 
جيبوتي ، دومينيكا ، الرأس األخضر ، رواندا،  زامبيا، زمبابوي ، سان تومي وبرينسيبي ، سانت 
فنسنت وجزر غرينادين ، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا ، سري النكا ، السنغال ، سوازيلند، 

السودان ، سورينام ، سيراليون ، سيشيل، شيلي، الصومال، طاجيكحستان ، العراق ، عمان ، 
 بيساو ، –غابون، غامبيا، غانا ، غرينادا ، غواتيماال ، غيانا، غينيا ، غينيا االستوائية ، غينيا 

فانواتو، الفلبين ، جمهورية فنزويال البوليفارية ، فييت نام ، قطر، الكاميرون ، كمبوديا، كوبا، 
كوت ديفوار ، الكونغو، الكويت ، كينيا، لبنان ، ليبريا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، 
المغرب، مالوي، ملديف، المملكة العربية السعودية ، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، 

ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن : مشروع 
 القرار:

 
 أن مجلس األمن : إذ ُيشير إلى قراراته ذات الصلة ، بما في ذلك القرارات :

) ، 1980 (465) ، و 1979 (452) ، و 1979 (446) ، و 1973 (338) ، و 1967(242
 1850) ، و 2003 (1515) ، و 2002 ( 1397) ، و 1980 (478) , و 1980 (476و 
)2008.( 
 

وٕاذ يؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب ، 
، على األرض الفلسطينية ،بما فيها القدس الشرقية ، واألراضي 1949 أغسطس 12المعقود في 

 .1967العربية األخرى المحتلة منذ عام 
 

وٕاذ يؤكد من جديد أن جميع األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة ، 
بما فيها القدس الشرقية ، غير شرعية وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السالم على أساس حل 

 الدولتين.
 

وٕاذ ُيدين استمرار أنشطة االستيطان من جانب إسرائيل ، السلطة القائمة باالحتالل، في األرض 
الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، وجميع التدابير األخرى الرامية إلى تغيير التكوين 
 الديمغرافي وطابع ووضع األرض ، في انتهاك للقانون اإلنساني الدولي ، والقرارات ذات الصلة.
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وٕاذ يضع في اعتباره أيضًا االلتزام الواقع على إسرائيل بموجب خريطة الطريق التي وضعتها 
) ، بتجميد جميع األنشطة االستيطانية ، 2003 (1515المجموعة الرباعية ، التي أقرها في قراره 

بما في ذلك "النمو الطبيعي" ، وتفكيك جميع البؤر االستيطانية التي ُأقيمت منذ آذار/مارس 
2001. 

 
وٕاذ يؤكد من جديد رؤيته لمنطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان ، إسرائيل وفلسطين ، جنبًا إلى 

 جنب في سالم داخل حدود آمنة ومعترف بها.
 

وٕاذ ُيحيط علمًا بالدعم القوي من قبل المجموعة الرباعية الستئناف المفاوضات اإلسرائيلية 
 الفلسطينية من أجل حل جميع قضايا الوضع النهائي في غضون سنة واحدة.

 
وٕاذ ُيشدد على الضرورة الُملحة لتحقيق سالم عادل وشامل ودائم على أساس القرارات ذات الصلة 

، ومرجعيات مدريد ، بما في ذلك مبدأ األرض ُمقابل السالم ، ومبادرة السالم العربية وخريطة 
 الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية.

 
يؤكد من جديد أن المستوطنات اإلسرائيلية المحتلة التي أنشئت في األراضي الفلسطينية  -1

 ، بما فيها القدس الشرقية ، غير شرعية وتشكل عقبة رئيسية أمام 1967منذ عام 
 تحقيق سالم عادل ودائم وشامل.

ُيكرر مطالبته إسرائيل ، السلطة القائمة باالحتالل ، أن توقف تمامًا وعلى الفور كافة  -2
األنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية، وأن 

 تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.

يدعو كال الطرفين للعمل على أساس القانون الدولي والتفاقات وااللتزامات السابقة بينهما  -3
، بما في ذلك بموجب خريطة الطريق ، التي تهدف، في جملة أمور ، إلى تحسين 

 الوضع على األرض وبناء الثقة وتهيئة الظروف الالزمة لتعزيز علمية السالم.

ُيهيب بجميع األطراف أن تواصل ، تحقيقًا لتعزيز السالم واألمن ، مفاوضاتها بشأن  -4
قضايا الوضع النهائي في عملية السالم في الشرق األوسط وفقًا لمرجعياتها المتفق عليها 

 أيلول 21وضمن اإلطار الزمني الذي حددته المجموعة الرباعية في بيانها الصادر في 
 .2010/ سبتمبر 

يحُث في هذا الصدد على تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية واإلقليمية لدعم وتنشيط  -5
 عملية السالم نحو تحقيق سالم شامل وعادل ودائم في الشرق األوسط.
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 ُيقرر أن ُيبقي المسألة قيد النظر". -6

 
اإلدارة األمريكية حاولت بكل جهد ُممكن إقناع الرئيس أبو مازن بسحب مشروع القرار. وجاءت 

رسائل اإلدارة األمريكية عبر عدد ال بأس به من دول العالم ، والشخصيات الدولية ، إضافة إلى 
عدد كبير من محاوالت االتصال مع جهات وشخصيات فلسطينية . جاءت محاولة اإلدارة 

األمريكية األخيرة لسحب مشروع القرار من خالل مكالمة هاتفية أجراها الرئيس باراك أوباما مع 
 . نورد أهم ما جاء فيها : 17/2/2011الرئيس محمود عباس في تاريخ 

 

 ما قاله الرئيس أوباما : 
 

أكد الرئيس أوباما أن التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلب . اإلسراع في حل القضية  -1
 الفلسطينية .  فالتحديات خلقت معها فرصة يجب استغاللها.

 ال يوجد رئيس في تاريخ أمريكا يتعاطف مع الفلسطينيين أكثر من الرئيس أوباما. -2

أنه يعرف أن الرئيس أبو مازن ذهب إلى مجلس األمن وهذا خيار ال ُيناسب أمريكا وهي  -3
 تطرح رزمة ُمقابل ذلك.

 بيان رئاسي. -أ

 .1967وفد مجلس األمن إلى المنطقة ألول مرة ُمنذ عام  -ب

 .1967إصدار بيان من الرباعية يورد مبدأ الدولتين على حدود  -ت

وأن الصحف األمريكية غير راضية عن هذه الرزمة . وأن إسرائيل أعتبرت ذلك 
 خذالنًا لها.

 unfriendly)إذا أرتأيت االستمرار في مجلس األمن . فهـــذا ُيعتبر عمًال غير صديق  -4

act) وسوف ُيعرض مصالحنا للخطر ، وُيهدد سفاراتنا ومصالحنا . وقد ُيعيد ، 
الكونجرس النظر في المساعدات لكم . وسوف يعني ذلك أيضًا أنكم ال تريدون مساعدتنا 

 في عملية السالم.

 سيكون كل العرب معك ، إذا ما ُقبلت الرزمة. -5

 ذهابك إلى مجلس األمن لن يساعدك ال معنا وال مع العرب.  -6

 ال مجال لدينا في مجلس األمن سوى الفيتو. -7
 

 رد الرئيس أبو مازن :
 
 أشكرك على مساعدتك لنا وعلى حرصك على عملية السالم. -1
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 اتصرف وفقًا لمصالح الشعب الفلسطيني . -2

 ال أستطيع أن ُأغير موقفي أو أطلب من األخرين التغيير. -3

 سئمت الوعود التي ال تنفذ. -4

طرحنا مشروع القرار منذ شهرين . تأجيل وراء تأجيل  دون نتيجة . حتى كان بيان  -5
 الرباعية األخير الفارغ من أي مضمون.

 ليس لدينا شريك في إسرائيل. -6

 نتناياهو خذلك ، وسد الطريق أمامك. -7

خذلنا أيضًا وهو اآلن ال يقوم فقط باالستيطان في الضفة وٕانما في األحياء العربية  -8
 في القدس ، الشيخ جراح ، الطور ، سلوان.

 أنه يضرب عرض الحائط بكل الدعوات إلحياء عملية السالم.  -9

أنا أفهم ظروفك وعليك أن تفهم ظروفي؟ إذا كان هذا ما ُتفكر به نحونا ، فعلي  -10
 اتخاذ قرارات جدية .

أنا هنا لخدمة مصالح الشعب الفلسطيني ، ويبدو أنني لم أعد أستطيع ذلك  -11
 وعلي اتخاذ القرار المناسب. 

 
 ، جاءت ُمكالمة للرئيس أبون مازن من وزيرة الخارجية األمريكية 18/2/2011في اليوم التالي 

 هيالري كلينتون ، بنفس مضمون ُمكالمة الرئيس أوباما.
 

 ، بعرض مجمل 18/2/2011تمسك الرئيس محمود عباس بموقفه . وقام في مساء يوم 
التطورات المتعلقة بمشروع القرار في مجلس األمن ، على اجتماع مشترك للجنتين التنفيذية 

لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" . حيث قرر االجتماع باإلجماع دعم موقف 
الرئيس محمود عباس برفض سحب مشروع القرار ، وعرضه على التصويت . وهذا ما حدث في 

 دولة لصالح القرار ، واستخدمت الواليات المتحدة 14 ، حيث صوتت 18/2/2011مساء 
 األمريكية ( الفيتو) ضد مشروع القرار. 

 
لم تكن هذه المرة األولى التي يقول فيها الرئيس أبو مازن (ال) لإلدارة األمريكية . ولم تكن المرة 

 األولى التي تقوم اإلدارة األمريكية بتهديد الرئيس أبو مازن .
 

كانت هذه المرة الثامنة التي تهدد فيها اإلدارات األمريكية والمرة الثامنة التي يقول فيها الرئيس 
 أبو مازن (ال).
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للتاريخ وللحقيقة ، ولكل هؤالء الذين يروجون بأن الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية يخضعان 

 للفيتو األمريكي أو االمالءات األمريكية أدرج لكم هذه التهديدات والالءات حسب تسلسل حدوثها: 
 

، هددت أمريكا بوقف المساعدات 2006عند فوز حماس في االنتخابات التشريعية عام  -1

للسلطة الفلسطينية، إن كلف أبو مازن " حماس" بتشكيل الوزارة دون قبول شروط 

  وكلف هنية بتشكيل الحكومة.(ال)الرباعية، فقال أبو مازن 

، هددت اإلدارة األمريكية بقطع المساعدات وعدم التعامل 2007عند توقيع اتفاق مكة  -2

 (ال)مع السلطة إن شكل أبو مازن حكومة وحدة وطنية برئاسة هنية، فقال أبو مازن 

 وشكل حكومة وحدة وطنية برئاسة هنية.

، جاء نائب الرئيس األمريكي ديك شيني 2008عندما عقدت قمة دمشق العربية عام  -3

 ملك 12إلى رام اهللا وطلب من الرئيس أبو مازن عدم الذهاب إلى قمة دمشق أسوَة ب 

 مليون دوالر 450ورئيس وأمير عربي وذكر أبو مازن أن أمريكا تقدم للسلطة أكثر من 

   ومصلحتي تتطلب أن اذهب إلى قمة دمشق.(ال)فقال أبو مازن 

، ذهب الرئيس أبو مازن إلى مجلس 2009إثناء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة،  -4

 ، وكان أن (ال)األمن. وهددت أمريكا وطالبت بسحب مشروع القرار وقال أبو مازن 

 .1860صدر القرار 

، هددت 2009عندما قرر أبو مازن إعادة التصويت على توصيات غولدستون عام  -5

  وتم اعتماد تقرير غولدستون .(ال)أمريكا، وقال أبو مازن 

) هددت أمريكا وطالبت 2009عندما طرح األشقاء في مصر وثيقة المصالحة المصرية ( -6

 أبو مازن بعدم التوقيع، فكان أن  قال (ال)  ووقع على وثيقة المصالحة .

 طالبت أمريكا بوجوب 2010عندما قرر نتانياهو عدم تجميد االستيطان في أيلول  -7

استمرار المفاوضات المباشرة، وهددت بقطع المساعدات إن أوقف الرئيس أبو مازن 

  وأوقف المفاوضات .(ال)المفاوضات .  فقال 

عندما أصر الرئيس أبو مازن على طرح مشروع قرار اعتبار االستيطان غير شرعي  -8

وغير قانوني، هدد الرئيس اوباما في اتصال مباشر مع الرئيس أبو مازن بقطع العالقات 



 

17 
 

 وطرح مشروع القرار للتصويت واستخدمــت أمريكا ( الفيتو ) فبراير (ال)بشكل تام فقال 

2011. 

 خامسًا : سرقة بعض المحاضر غير الرسمية من دائرة شؤون المفاوضات:

أظهر التحقيق الرسمي الذي قام به جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ، أنه تمت سرقة عدد من 
 المحاضر غير الرسمية من دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية .

 
 محضر للقاءات األمنية موجودة على موقع الجزيرة االلكتروني، لم 400وأود أن أشير أن هناك 

يكن مصدرها دائرة شؤون المفاوضات,. فدائرة شؤون المفاوضات ووحدة دعم المفاوضات لم 
 تشاركا في أي من االجتماعات األمنية ، وليس لدينا محاضر بهذا الخصوص. 

 
الشخص الذي تمكن من سرقة هذه المحاضر يدعى كاليتون سويشر، وكان يعمل مسؤوًال 

للحماية واألمن في وزارة الخارجية األمريكية . ومن ثم مراسًال في قناة الجزيرة االنجليزية. ( لم 
يعمل في يوم من األيام في دائرة شؤون المفاوضات ، أو وحدة دعم المفاوضات ، كما حاول 

البعض الترويج). لسنا هنا بصدد سرقة الوثائق ، بل نريد حسم كل ما أثير حول تنازالت 
فلسطينية حول قضايا الوضع النهائي ( القدس ، الحدود ، المستوطنات، الالجئين ، المياه ، 

 األمن ، واإلفراج عن المعتقلين ورفات الشهداء ، والتعويضات).
 

إن حمالت التزوير والتشويه والظلم وٕاخراج األمور عن مواضعها . سقطت أمام الحقيقة. حيث 
كان الرئيس محمود عباس قد ناقش كل األوراق والخرائط المتعلقة بقضايا الوضع النهائي مع 

األشقاء العرب وتحديدًا في مصر واألردن ، والسعودية وسوريا وقطر بصفتها رئيس لجنة متابعة 
ُمبادرة السالم العربية ، والجامعة العربية . حيث طرح المواقف أكثر من مرة أمام الزعماء العرب 

، واألمم المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي . وأودع نسخًا من هذه األوراق لدى كل هذه األطراف 
 قبل أن يقدمها للجانبين األمريكي واإلسرائيلي.

 
ووجدنا أنه من المناسب وضع هذه األوراق بين أيديكم. حتى يعرف الجميع أن الموقف 

الفلسطيني لم يخرج عن قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني، 
 واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .
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 واإلسرائيلي والتي كانت قد –مالحظة :" تجدون كل األوراق التي قدمت للجانبين األمريكي 
أودعت لدى الجامعة العربية ، األمم المتحدة ، االتحاد األوروبي ، روسيا، مصر، واألردن ، 

 ).1( أنظر ملحق رقم والسعودية وقطر ، قبل أن ُتقدم مرفقة بملحقات هذه الدراسة". 
 

كما أننا نطلب من الجميع زيارة موقع "الجزيرة  " الذي نشرت عليه المحاضر المسروقة على 
 Aljazeera.transperancy.netالعنوان : 

 
وذلك لمعرفة حجم التزوير والتالعب وٕاخراج األمور عن مواضعها التي حدثت عندما عرضت 

 قناة الجزيرة عدد من الحلقات المتلفزة.
 

القضية اآلن أمام محكمة فيدرالية الصحافيين الدولية . والتي ستبدأ النظر فيها يوم 
26/3/2011. 

 
 سادسًا الخيارات : 

 
) ، فأن الرئيس محمود عباس حدد خياراته على أساس التتالي 4كما أكدنا في الدراسة رقم (

وليس التوازي . وقد حصل الرئيس أبو مازن على موافقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
 الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة "فتح" على هذه الخيارات .

 
وكان قد عرضها بشكل شامل على القادة العرب في قمة سرت العربية التي عقدت 

  . وتشمل هذه الخيارات : 9/10/2010يوم
 
 

وقف كافة النشاطات االستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية ، الستئناف الُمحادثات  -1
 المُباشرة .

 

أكد الرئيس أبو مازن رفضه ألي حلول وسط بشأن االستيطان . ورفض كل ما تقوم به 
الحكومة اإلسرائيلية وخاصة هدم فندق شيبرد ، ومشاريع البناء االستيطانية في القدس 

 الشرقية المحتلة.
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وقام الرئيس محمود عباس بطرح مشروع قرار على مجلس األمن  ضد االستيطان 
 .18/2/2011 دولة واستخدمت أمريكا الفيتو وذلك في تاريخ 14وصوتت له 

 
فإن لجنة ُمتابعة ُمبادرة السالم إذا استمرت الحكومة اإلسرائيلية بالنشاطات االستيطانية ،  -2

العربية ستدرس وتطرح األلية المناسبة لُمطالبة اإلدارة األمريكية باالعتراف بدولة 
 على أن تكون مطالبة اإلدارة ، وعاصمتها القدس الشرقية. 1967فلسطين على حدود 

 األمريكية بأسم جميع الدول العربية .
 

إذا ما قالت اإلدارة األمريكية أن فلسطين ليست دولة ، فالسؤال: ما الذي قامت به أمريكا 
 تجاه (كوسوفو) ، وتيمور الشرقية ؟. وما الذي تفعله اآلن في جنوب السودان؟ 

 
 إذا لم توافق اإلدارة األمريكية على هذا الخيار ، فأن لجنة ُمتابعة ُمبادرة السالم العربية  -3

وبعد التشاور والتنسيق مع الدول دائمة العضوية في مجلس األمن وباقي األعضاء 
سوف تهيأ لقيام فلسطين ( المراقب) ، بتقديم طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين على 

 وعاصمتها القدس الشرقية إلى مجلس األمن وفي حالة قبول الطلب ، 1967حدود 
ُيصدر مجلس األمن قرارًا بقبول دولة فلسطين عضوًا كامًال ، ويطلب من جميع الدول 

 األعضاء االعتراف بدولة فلسطين.
 

في حال فشل مجلس األمن في تحمل مسؤولياته لخالفات بين أعضائه دائمي العضوية.  -4
فأن القيادة الفلسطينية ستطلب من لجنة ُمتابعة ُمبادرة السالم العربية وبعد التشاور مع 
دول االتحاد األوروبي وروسيا والصين ، والمجموعات االفريقية واألسيوية ودول عدم 

االجتماع تحت مظلة االتحاد من اجل االنحياز وغيرها الطلب من الجمعية العامة 
 .(Uniting for peace)السالم 

 

) . وبهدف اتخاذ خطوات عملية 377 (1950وذلك وفقًا لقرار الجمعية العامة لعام 

النهاء االحتالل اإلسرائيلي وبما يشمل االعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس 

.  وٕانشاء نظام وصاية دولية لألراضي 1967الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 

  ( الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة).1967الفلسطينية المحتلة عام 

 ان نجاح هذا الخيار سيعني القدرة على دخولنا في الخيار الخامس والمتمثل بطرح  -5
إذا ما استمرت الحكومة اإلسرائيلية في التنكر لالتفاقات الموقعة ، وتدمير والية سؤال : 
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السلطة الفلسطينية في المجاالت القانونية والسياسية واالقتصادية واألمنية والشخصية ، 
 فكيف ستتعامل ُمنظمة التحرير الفلسطينية مع هذا الوضع ؟.

 

 ، الغت الحكومة اإلسرائيلية االتفاقات الموقعة ولم يبقى من السلطة 2002منذ العام 
الفلسطينية اال المسؤوليات والواجبات المترتبة عليها في االتفاقات . أما بالنسبة 

للمسؤوليات وااللتزامات اإلسرائيلية فلم تعد قائمة ، اال من مدخل إجراءات بناء الثقة في 
 ، لتكريس هذا 2010) لعام 1650بعض االحيان. وقد جاء القرار العسكري اإلسرائيلي (

الواقع بشكل كامل . وعندما قام رئيس الوزراء الفلسطيني د. سالم فياض في شهر تموز 
 ، بالطلب من وزير الدفاع اإلسرائيلي أيهود باراك إعادة األوضاع على األرض 2010

  ، إجاب باراك سنقوم بذلك عندما نتوصل إلى 2000إلى ما كانت عليه في أيلول 
 اتفاق حول الوضع النهائي. 

 

أن هذا السؤال ال يعني طلب حل السلطة الفلسطينية أو حتى التلميح بذلك ، أن هذا 
السؤال يؤكد على أن السلطة الفلسطينية هي أحدى ثمرات كفاح الشعب الفلسطيني . وال 
بد من استعادة واليتها وصالحياتها كاملة ، على اعتبارها الجسر الذي سيوصل الشعب 

الفلسطيني إلى االستقالل الناجز والسيادة الكاملة لدولة فلسطين المستقلة بعاصمتها 
  . 1967القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 

 

فكما تحاول القيادة الفلسطينية تحديد خياراتها . فأن الحكومة اإلسرائيلية قد حددت 
 .  (Maintain the status-quo)خياراتها فعًال بابقاء الوضع على ما هو عليه . 

 Change the)في حين أن الخيــار الفلسطينـي يتمثل بوجـوب تغيير الوضع القائــم 

status-quo). 
 

قد ُيحاول البعض التشكيك في الواقعية السياسية أو قانونيتها أو حتى عمليتها . لكن 
المسائل اآلن تتطلب منا البحث في كافة الخيارات والبدائل التي من شأنها إيصال 

رسالتنا بان استمرار الوضع الحالي غير ُممكن . فإسرائيل اآلن وقد أصبحت مصدرًا 
 . استطاعت ومن خالل اعتداءاتها العسكرية  (Source of Authority)للسلطات 

واغتياالتها واعتقاالتها واستيطانها وجدارها وٕاغالقها وحصارها واستغالل االنقالب 
المستمر في قطاع غزة ، تكريس فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة . وتسعى لتثبيت 

نظاميين سياسيين فلسطينيين أحدهما محاصر وخارج إطار الشرعية الدولية (قطاع غزة) 
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. واالخر محاصر سياسيًا من خالل حرمانه من كافة صالحياته وواليته في كافة 
 المجاالت ، ومن دون أفق سياسي ( الضفة الغربية ).

 

ال بد من وضع ذلك أمام اإلدارة األمريكية واالتحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة 
 (أعضاء الرباعية الدولية ) . عند ذلك ُيطرح سؤال: 

 

؟ وٕاذا لم تقم 2000 أيلول 28 ال ُتعيد إسرائيل األوضاع إلى ما كانت عليه في " لماذا 
بذلك ُيطرح سؤال إلى متى تستطيع ُمنظمة التحرير الفلسطينية االستمرار في تنفيذ 

 التزاماتها وخاصة األمنية منها" ؟.
 

إمكانية طرح انشاء نظام وصاية دولية على كافة األراضي الفلسطينية هذا سيقود إلى 
المحتلة بما فيا القدس الشرقية ، مع استمرار السلطة الفلسطينية في عملها وصوًال إلى 

 ونأمل أن يكون ذلك قد ُأقر نتيجة الجتماع االتحاد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة . 
 . (Uniting for Peace)من أجل السالم 

 

أن طرح خيار إنشاء نظام وصاية دولية على كافة األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 ، مسألة ممكن نقاشها ، ويمكن دفعها لألمام . فالقضية هنا ال تتعلق بالنصوص 1967

) من ميثاق األمم المتحدة حول نظام الوصاية الدولية . القضية 85) و (77للمادتين (
هنا سياسية ، بحاجة إلى قرار سياسي من الدول دائمة العضوية في مجلس األمن والتي 
يتشكل منها مجلس الوصاية الدولية والذي يجتمع مرة كل عام ودون إية مسؤوليات منذ 

.  ( إذ كانت جمهورية باالو اخر االقاليم التي شملها نظام الوصاية ، ونالت 1994عام 
 ). 1994استقاللها عام 

 

/ج ، من ميثاق األمم المتحدة ُتجيز وضع اقليم تحت وصاية األمم المتحدة 77/1المادة 
 بمقتضى اتفاقات وصاية من قبل دول مسؤولة عن إدارتها.

 

أن فلسطين كانت أقليمًا خاضعًا لالنتداب البريطاني.  وتجدر االشارة أنه كان يتعين 
إحالة أي خالف ينشأ بين سلطة االنتداب وأي عضـو في ُعصبة االمــم بشأن تفسير 

 Permanent)االنتداب أو تطبيقـه إلـى محكمـة العـدل الدوليـة الدائمـة. 

International Court of Justice) P.I.C.J. وال بد للقيادة الفلسطينية من دراسة ، 
جدية ومعمقة حول خيار يقضي برفع قضية أمام محكمة العدل الدولية . من خالل دولة 

شقيقة أو صديقة ، ضد األمم المتحدة ، أو ضد المملكة المتحدة ( دولة االنتداب على 
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فلسطين ) ، أو على جميع الدول االعضاء في االمم المتحدة بسبب التقصير في تنفيذ 
 االلتزامات القانونية الملزمة تجاه الشعب الفلسطيني.

 

كانت محكمة العدل الدولية ، وفي رأيها تجاه الوضع القانوني لجنوب غرب أفريقيـا ( 
نامبيا) ، بأن حل عصبة األمم المتحدة لم يكن سببًا لزوال نظام االنتداب عن نامبيا، 

) من ميثاق األمم المحدة تنص على استمرار االتفاقات الدولية 80وذلك أن المادة (
القائمة التي قد يكون أعضاء األمم المتحدة أطرافًا فيها . وأن توضع االقاليم المعنية 

تحت نظام الوصاية . كما خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن الجميعة العامة لألمم 
المتحدة مؤهلة من الناحية القانونية لممارسة الوظائف اإلشرافية التي كانت عصبة األمم 

 تمارسها في سابق عهدها في إدارة االقليم المعني.
 

وٕاذا ما كان هذا األمر قد انطبق على ( نامبيا) التي تحولت من أقليم تحـت االنتداب ( 
عصبة األمم) إلى أقليم تحت الوصاية ( االمم المتحدة ) إلى أن نالت استقاللها ، فلماذا 

 ال ينطبق ذلك على فلسطين ؟.
 

على أي حال وكما قلنا فأن القضية ليست قانونية . وأن كان من الممكن النقاش على 
أسس قانونية ، فالقضية أوًال وأخرًا سياسية ، وتتطلب الدراسات الُمعمقة . فكما حددنا 

فوائد هذا الخيار ، هناك سلبيات ال بد من عدم إغفالها . لكن هذا ال يمنع ان نقول أن 
 منظمة التحرير الفلسطينية تدرس خيار الوصاية الدولية من كافة جوانبه.

 

في حال عدم نجاح خيار الوصاية الدولية  ولعدم إمكانية استمرار الوضع على ما هو  -6
عليه ، فأن خيار تحمل إسرائيل ( سلطة االحتالل) لكافة مسؤولياتها تجاه األراضي 

  ، خيارًا ال بد ان يكون مطروحًا . 1967الفلسطينية المحتلة عام 
 

مرة أخرى ، هذه ليست دعوة لحل السلطة، وأنما دعوة لمنع إسرائيل من تدمير السلطة . 
فالوصول إلى ما وصلنا إليه يعني أن إسرائيل قد نجحت في تدمير السلطة الفلسطينية 
التي أنشأت لهدف بناء مؤسسات الدولة والوصول بالشعب الفلسطيني إلى االستقالل 

 الناجز والسيادة الكاملة لدولة فلسطين .
 

 إذا ما استمرت إسرائيل بالنشاطات االستيطانية ورفضت الواليات المتحدة االعتراف  -7
 . ورفض مجلس األمن قبول دولة فلسطين كعضو 1967بدولة فلسطين على حدود عام 

 وبعاصمتها 1967كامل العضوية في األمم المتحدة وعلى حدود الرابع من حزيران عام 
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القدس الشرقية . ورفضت إسرائيل إعادة األوضاع على األرض إلى ما كانت عليه في 
 . ورفضت فكرة الوصاية الدولية . ولم تقبل الدول المتعاقدة فكرة 2000شهر أيلول 

 . عند هذه اللحظة ما 1949الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقًا لميثاق جنيف لعام 
الذي يعنيه الطلب من إسرائيل ( سلطة االحتالل) تحمل  مسؤولياتها كافة على األراضي 

 ، أي ( الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع 1967الفلسطينية المحتلة عام 
 غزة)؟.  

 
 الوضع القانوني لألراضي الفلسطينية الُمحتلة : -8

إن اإلجابة على هذا السؤال تتطلب تحديد الوضع القانوني لألراضي الفلسطينية الُمحتلة. 
: " 1907 أحكام الهاي لعام (Hague regulations)) من 42حيث حددت المادة (

ُتعتبر منطقة ُمحتلة عند خضوعها لسلطة جيش عدو" . وهذا ما حدث لألراضي 
 . 1967الفلسطينية ( الضفة الغربية وبما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة) عام 

 

األمم المتحدة ، الهيئة الدولية للصليب األحمر ، الدول المتقاعدة في ميثاق جنيف الرابع 
 ، حددت وأكدت 2004، ومحكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري لعام 1949لعام 

جميعها : األراضي الفلسطينية ( الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ) كأراٍض 
 محتلة . 

 

 ، لم تغير من وضع قطاع 2005أن أعادة انتشار القوات اإلسرائيلية في قطاع غزة عام 
غزة على اعتباره جزءًا من األراضي الفلسطينية المحتلة . حيث ُتمارس سلطة االحتالل 
(إسرائيل) سيطرتها العسكرية على قطاع غزة وُتحاصره برًا وبحرًا وجوًا ، وتتحكم بحركة 
اإلفراد والبضائع والمركبات من وٕالى قطاع غزة، إضافة إلى االعتداءات العسكرية التي 

 تتم بشكل يومي. 
 

"، أحكام 56"، "55"، "53" ، "50"، "43" ، "42" ، "34" ، "33لقد حددت المواد "
"، 64"، "56"، "55"، "51"، "50"،"49"،"47"، "43"،"32، والمواد "1907الهاي لعام 

" 78" و "76"، "75"، "74"، "73"، "72"،"71"، "70"، "69"، "68"، "67"، "66"، "65"
 المسؤوليات المترتبة على سلطة االحتالل في 1949من ميثاق جنيف الرابع لعام 

 مجاالت : 
 حماية المدنيين. -أ

 الحفاظ على القانون والنظام العام. -ب
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 المسؤولية عن السكان المدنيين ، وبما يشمل في مجال الصحة. -ت

 المسؤولية عن األوضاع االنسانية. -ث

 التعليم . -ج

 الجريمة والعقاب. -ح

 عدم نقل السكان في أي اتجاه. -خ

 عدم مصادرة األراضي أو هدم البيوت أو مصادرة الممتلكات الخاصة . -د

 وحرمت العقوبات الجماعية بأي شكل من االشكال.
 

الواضح أن إسرائيل (سلطة االحتالل) تقوم وفي مخالفة فاضحة التفاقية واحكام الهاي 
 بانتهاك أبسط حقوق االنسان الفلسطيني. 1949 وميثاق جنيف الرابع لعام 1907لعام 

 مليون انسان تحت حصار ال أنساني 1,5حيث اصبح قطاع غزة سجنًا كبيرًا ألكثر من 
ُتمارسه سلطة االحتالل اإلسرائيلي . أما بالنسبة للضفة الغربية فأنها أسست لنظام فصل 

 عنصري أخطر وأشد من نظام الفصل العنصري الذي كان قائمًا في جنوب أفريقيا. 
 

سلطة االحتالل (إسرائيل) ، قامت بضم القدس الشرقية ، (غير شرعي) ، وتقوم 
بمصادرة األراضي ، وتهجير السكان ، وهدم البيوت، وبناء المستوطنات والطرق 

االلتفافية ، وتمارس إرهاب دولة منظم بكل ما لالصطالح من معني.  في حين ال 
تتحمل أي من المسؤوليات المناطة بها تجاه السكان المدنيين في مجاالت الصحة 

 والتعليم والزراعة والبيئة والمياه وغيرها من المجاالت. 
 

إذا ما طلبنا من سلطة االحتالل (إسرائيل) تحمل مسؤولياتها عن األراضي الفلسطينية (
المحتلة وبما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة . فأن علينا عند هذه النقطة 

 على األراضي الفلسطينية المحتلة وبما 1949أن نطلب انطباق ميثاق جنيف الرابع لعام 
 فيها القدس الشرقية ).

 

من هنا يتمثل خيار الحكومات اإلسرائيلية الُمتعاقبة بإبقاء األوضاع على ما هي عليه 
(Maintain The Status-quo)  واآلن السؤال : هل نقبل باستمرار الوضع على ما . 

 هو عليه؟.
 

 أن البديل بيدنا ، وال جواب سوى : أنه ال بد من تغيير الوضع القائم. 
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ونأمل أن يتركز نقاشنا على ذلك ، فمرة أخرى ال أحد يتحدث عن حل السلطة ، ألن 
 سلطة االحتالل ( إسرائيل) تقوم بتدميرها فعلياً .

 
 

 
 
 

 

) 1ملحق رقم (

األوراق التي قدمت للجانبين األمريكي واإلسرائيلي 

 القدس -

 الالجئون -

 األرض -

 المياه -
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 #� 8� 02��� ��� B B�.6�6�� ������� (�	�$� �.�M�� �.�'��� O���9 8� ���)*6+� !
 0��*+�
�.�.&�*�� O�66W��� .  
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 �.��E�� O��.9��� 8�P��	�� !
 ���	��� . l)1 �&*���� �..�6&)�� !4���� !
 8��.	��� 8�..�6&)�� 8�>-��� A*�*.�
0.&�*��� R.��*��� �.�M�� �.�'��� O���9� 8$6�� !
 (�	���B 8.>-��� �.� 8� 0��.� #�� �� ��$ .  

  
 �.�. 0�.�� ��� !
 8�..�6&)��B0�����  ��/ A.�- !
 O�*"�� !
 O���-* !
  �1���/� B�.1���� #���� 0��� �2.
 ��1

�$.��/ #��"� .�. ,��� O���� !
� 0����� !
 ��	1 ,/ !
 �.�. ,��2. ,� !&.>��6J� ������ 8��� ;.
 3.- %�N ��-2��1
�&*���� �..�6&)�� !4����� #.>��6N ��2.
 8$6��� 8...�6&)�� 8L
 B���� ��21 �"�1��� 02��1*�� 8' ���� R�M1 

 8� 8������ 02.4��� 02*.$&� O���2"� 02�3�� ^.*�)� 8�&��. 8���3. + ,��� ��-�02*���	'� 0��6/ ���.3 .  
  

 ������ ������� �  !��"�� #�  

 8� ��94 ���'/ �.-2*� �2*1�-*6� ���� !
8.������  8...�6&)�� 024�/ 8' 0�' !
1948 �.��-�� O��M/ B
��	�� ���*��� 0�v� ������ 0�� �)194 ( ,���.!&. �� %&' ] :  

  
 ... 8.>-�� B8$�� O�� :��/ !
 B������1 <��6�� :�-�]8...�6&)�� [ A� 0�61 �.���� 0���.� %�N ������ !
 8.1�����

 B��41 :�M� �/ ��	)� #$ 8'� 0���.� %�N ������ 0�' 8���	. 8.��� O�$&*�� 8' O�4.��* A
� :�-�� B02��.-
8�$. ���'  O���$��� #1� 8� ��4�� �/ 8��	)�� V�� 8' ���. 8/ BR�MJ�� !����� 8��	�� y��1�� �	
� B:-���� 8�

���W6��� O��&6�� �/.  
  

 ���	�� (��M ���)194 (�. O�1 �� %�N ������ 8.1 ��.*9+� !
 8...�6&)�� 8.>-��� (� %&' �/ #.>��6L1 R�� ���'N
 B�9h 8�$� ,/ !
 02.��* ��$g� 8 ���	�� y��1��� �.'����87"�� ��� !
 !
���� !����� 8��	�� !
 . �.��-�� #�3* +�

� �6 #$ !
 ���	�� ��� %&' �.$7*�� �.�* ������� ����*'� .  
  

H�*1�E 0�$�/ %�N 0���.� %�N ������ !
 8...�6&)�� 8.>-��� (� �*6. ��$ H�96��� �2.
 ��1 !����� 8��	�� 0�$�/ 8� :  
  

•  8�6J� (�	�� !������ 8�'J�) �6 !
 ��*'� ,���1948 :(" V�� !
 ��1 B�&1 ,/ ����`� !
 (� ��
 #$�
��&1 %�N ������ %
� B��&1) " ������13/2 .( 

• �.6�.6��� �.���� (�	���1 ]�9�� !����� �2���" :d)6�* B��/ 8���� 3�-. +��&1 %�N #�9��� (� 8� B�) " ������
12/4 .( 

•  �-� ���*��� 0��� �.'�)�� �.���� 3.3�*1 �.���� 8�6J� (�	� y��1�87"1  (�.6 !
 O�$&*����� 8$�6��� ��
�G.&9�� 8.�-2���� 8.>-��� ���'" :�-2��� ]�9"��� 8.>-��� A.�-� 02.4��/� 02�3�� %�N ������ !
 (��� 8.�

����$� 8��71 �	1�6�� ���*���� 02$6 8$��/�) " ������10/1" ...( 8� 8.�-2��� ]�9"��� 8.>-��� 8.$�* :-.
 BV��1 ��1�� �� ��N B02*��' 8�� 0��.-2*� ��>�� #�&� ��1�*� V��� 02$�6� �� !
 02	�1 l�6��� 8��

02*�$&*��� 02.4��/� 02.�N.) " ������10/3 .( 
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• ,�M��� 3..�*�� %&'  �4	��1 �.���� ���*��� 0��� �-�" : 8...�6&)�� 8� �.E$�� 8����  �3N �2	&� �-&�� ,�1*
 8� 02	�#.>��6N !
 02.4��/ V&�* ���'N� ������ !
) . ������5/�/2 �5 .( �2-� %&' �.$7*�� �-&�� �.�*�

51' !*�� ���� !
 �2' O�gD�*� ��76��� ��� #�� �	1�6�� �.��*9�� �2*�����  8��4 %&'  �4'�� #����
02*�$&*�� V&�*� 02��&1 %�N ������ !
 ]�9"�� (� !
 ����6���.) " ������18 .( 

  
 ����$����� ����%�� �&� '��  

g	" 8� P�3��  �2N 87"1 �..�6&)�� �.��*�� ���� ���1** !*�� �.W��� R�7**8. : 8.�6&
 ���� ����N �.1�`�� �)4�� !

5M�*��� B�.��"�� l�	�� �2*�M�'� �3� P���� ���	�� :-��1 8...�6&)�� 8.>-��� �.4	� ;.&' ()*�� #��' #� %�N #

 0��)194 (���*��� 0�v� ������ �.��-�� 8' ���M�� . ��� �2)��� !
 ������ �*6*� %�N !*�� �.1���� 0�6�� ����1�1
 %�N �'�*" 0�� ���*��� 0�v� ������ �.��-�� ���	� d�	
� ;.&' ()*. 8...�6&)�� 8.>-��� �&$"�� #��' #� %�N #M�*��

194 ."��� B8.*�76� %�N 8.>-��� �.4	� #����� #��� (��*. 8/ :-.� :��4�� �1-� ������ (� .  
  

 !��"�� �  #���  

 (�1 #.>��6N R��*'� 8N.�6&)�� 8.>-��� ��� �.)* �	.�� #�� ���)*&� (.���� ^*). R�6 0���.� %�N ������ !
 8..
(��� . �.).$ ��.*9�1 8...�6&)�� 8.>-�� <��6�� 8.�*. D.� B�.&���� ��� 8� �G.���� �G�M' ��.*9+� �1*�.���)N  02	�

02'�4�/ �.�6*� ..
 8...�6&)�� 8.>-�� ���*��� O���.9�� �M�* 8/ :-.� ��!&. : �/ B#.>��6N %�N ������
������/ ���'NI�9/ #�� !
 02.��* ���'N �/ B�).4��� #���� !
 02-�� �/ B��.*��� �..�6&)�� ������ !
 8.��*�� .

 8$6�� �.
�*� 0.&�*��� !2��� :.��*�� z���1 0.�	* 8� ;&�"* ��1 B8.>-���  +W� #.�7* ���'N �1*�* BV�� 8' d�4
�
8� B��.�� 5�$����2&�"* 8/ :-�*. !*�� �.���4�� O�  #$�������� O���.9�� 87"�� ��� !
 .  

  
 ����� ���  

�M�' �E�E 8� ��4�� �1- O� ��-N R�7** . 8.>-��� ��67� (&9 !
 �����1 #.>��6N R��*'� !
 �2��/ #E�*.
������*6�� 8...�6&)�� .� ��.1 <�"* !*�� �2*.���1 #.>��6N k�9* �� �2.
 �&$"� (&9 %�N O4
/ !*�� R�����

1 A.�*6* + �2L
 B8...�6&)�� 8.>-��� ,7 #�� #����� 8� 02�3�� %�N 02*��' 8�� ���&.��� %&' O&�' �2/ !)* 8/
�� !*�� 0���.���*�*�� �-2�� O�6�.6 (
� �2� ���- �2*�)� �2*g1* .��*��� O�6�.6�� ��� �)* #.>��6N #�3* +� �.1
��� ���. %*� .g&� d+�-� P�. + ��1 R�*�* 8/ #.>��6N %&' !`1. BV��� O���/ �� ��N #��
�� ��� 8' �2*.��W6�1 l1

 0��*6�� !�&6� #��' #� %�N #M�*��P��M&� 0>�	�� .  
  

5�� #E�.�  �1�&6��� O�$&*����� 8$�6��� %�N� �1- �M�' 8� !�E�� �M��� 8...�6&)�� 8.>-�����4� . %4*	�1

$�6� 8' 8.>-��� �.��*� �.6�6�� �&.6���  ��-J� ��� #$". B!����� 8��	��02 *�$&*���02 �6 !*�� ���M1 02� O1&

�.)6�* . �/ B�.����� �.���� 8� d�.�*6� O�$&*����� 8$�6��� �� 8�$ �� ��N� 8$���� 8� 8$. 0� ��N A����� ��4�� �1- 8�
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 #�9B�&.6��� ��� 5�� 8� d+�1 �.��*�� !	&* !���� =-��� ��*9� ��N �/ ;*�$&*�� ;.�N �G��* �.��*�� 8�$. 8/ :-.
 B
d���$� .{'� BV�� 8' �G4� 8�$�J�1 #.>��6N #9�� H�.��9 |���/ #$" %&' �..��� O�4.��*�� 0.�	* .  

  
 D��E �2
 �.��*�� ��/ 8� �M' D�E 8� R�7*. ��� B��4�� �1- �M�'O�>
 D.� B 8' �.��*�� 0.�	* :-.

 ���� 8$�. + !*�� O�$&*����)������*6� 8� d+�1 �.��*�� !���� =-��� ��*9� �� ��N �/( ���4�� 8' �.��*��� B
 �.�����)O�.*	��� ���.�� B(3���� �.��� ���M�� B�.M9"��( �.����� �.� ���4�� 8' �.��*��� B) #.�� �.-2*��

 0���� ������������ ;' ��-���V�� R�9� B .(  
  

 (���%�� ���)  

 8� R�7** �.�.)* �.�h  �"N !
 8...�6&)�� 8.>-��� �.4	� ;.&' ()*�� #��' #� �.)*� ���� !*�� %&E��� �	.���� 8�$*
9h z���1� 8.>-��� ����� z���1 ���'N� B#��� ��� �.)*� ��3��� O�6�.6�� ���'N %��*. (.�
021���� �.�6*� � . +�

g$"*�27"1 O����� ��9*� !`1. !*�� �.6.>��� �.�4	�� %&' (�)*+� 8' d�.�1 �.�S� ��� #B g$"* �.�S� ��� 8N #1 d���/ #
 87"1 �2.�N #M�*�� ,�-.6 !*�� �.��)*+� �.)*� 8�
���� �2��9*6.6�� �.�4	1 ��1*���� %�N P�4��� ���'N� ������ (�

' (1�6�3� 0��.-2* 8' O7" ���4/ 8� 021 (�� ��' 024.��*� 02.�N 02*�$&*��� 8.>-��� 8$�6� ��1 ���2� 8' 02
024�/ 0���.�� .  

  
 �2.
 8�1 B�.���� R����� ���W�4'/ #E�. B�.��"*6� �-�� ����N l&-� 8� ��$���� O�6�.6�� ���'N (.�
 R�7*.
�2.
 8...�6&)�� 8.>-��� 8.��*1 #1	* �� !*�� I�9�� #����� ������ #����� �).4��� #����� 8.�6&
� #.>��6N .

��'N (.�)�� ��� �21 A&�4. !*�� R>����� #�*"*� �.�6* �-�  �4'/� ������ z���1� �.�� 8..�*� �.��*�� �..��� �
O�1������ .  

  
02&.�7* ���'N� 02-��� 02.��* ���'N� 8...�6&)�� 8.>-��� ���' O� ��-N �.)*� ����N� 0.�* ������ z���1 %��*.� .

8..2� 8.M*9��  ��19 8� z���1�� ��� !
 8�&����� 8�)����� R�7*.� ..� R>����� �.)*� z���1�� ��� #�' (.6* 0*
 ;.�N �&$���� #�' %&' /��. ,��� ].&	*�� A� ,3��*��1 8...�6&)�� 8.>-��� #.`"*� D�� ���$�)������ .(  

  
�. !*�� O��..	*�� �*6*�5�� �.����� (1��6�� %�N O�1������ �.�6* z���1 �� �&M�� O�� �.'��- O�1����1 k��9�� #-/ 8�
�2�� (
��**� �221"* .d�>.� �-&�� ��� #E�*�  ��� 8�..�6&)�� 8�>-��� �2�
�. !*�� O�1������ �-���� %��** �.>�4� ;1"

�.��� �.�� �.��� ���4/ 8� 021 (�� ��' 024.��*� 02.�N 02*�$&*��� 02$�6� .  
  
� 8.1 �� ���$���� �.)*�� �.�h 03&.10  %�N15 5�	. ,��� 0��*6��� 0'���� ���	*6+� 8� �6!����� A�*-��� ;� . 8/ :-.�

�M9��� �.����� O����6��� 0�	*�.���� R����� �.��W6� l�6/ %&' �.�S� ��� #.��*� �M . �.)*�� �.�h A*�** 8/ :-.�
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 !$� �.
�)"��� �.��	*6+�1 8�$. <�-���21.M 8�5�$* 8/ :-. ��$ Bl  !*�� �6�6���� ��	���� :��-�� �-����� �2*����
8...�6&)�� 8.>-��� �.4� �21 3.�** .  

  
 �*����  

T* 8/ #�*���� �.� 8�f*$8.>-��� �.4� �-���� 8' 3-�* 0�6 �.��)*� �.� ����*6+� : .. 8/ V�� 87" 8�� �)M�� P3
T* ��2- �./ 8' �.'�"��f�15M�*�� #.16 !
 # �/ 0�6�� %�N #���"��� �.�6*�� . %&' 0�6�� %�N #M. 8/  ��&� 8$�. �


�.��4�� :�6� .  
  

-� 8...�6&)�� 8.>-��� �.4	� :	*���� #��� �
�. + 8/ 8�$�1 �.���� 8�
 BV���H�.�6* �� H�.6�.6  ��.
� #1 BI�*6���
 8/ :-�*. #)$. #��� ���026)/ 8.>-�� �.	.	��� ������� .H��	' %�N 8�..�6&)�� 8�>-��� k�*�. 8.� !
�  8� !
��*&�

 �.'��*-+� �.���� 8� 02.
��* �� %���� ���9�� #E�* 02� ���� #$� ������� (.	�* 8L
 B���4�9 !*�� ��.���� �1�-*��
�	���� !
 0��*6�� 0>�� 0�6 %�N #M�*��� 02'�4�/ �.�6*� �.��M*�+�� .  

  
(�1 R��*'+� 8N  ���4�� 8' 024.��*� 02*�$&*��� 02$�6� ��1 �1������ !
 02	�� ������ !
 8...�6&)�� 8.>-���

51$* !*�� ����H�."' 8.1 �6��� (�"�� !
 ,��M*�+�� !'��*-+� A����� #.$"* ���'N 8' �9�*. 8�  8�� B����4�
 ;.&' :*�*.– !
  �.)*�� A4�� ;�4� ����– ���'N  O�$ �� %�N �6��� (�"�� !
 �.��M*�+�� �.'��*-+� P�4���

�6 8.*6 #1� ;.&' .#.>��6J �16��1 ��>�� ��3/ (&9. 8� R��*'+� ��� 8L
 BV��1� .  
  

g$". ��g$". 8/ :-.� #1 B��$���� R��*'+� # ��	 B#+� (���* �.&�� !4)!'��*-� A��� (&9 %�N  !6�.6 
0�	. + ,��M*��� 02.1 3..�*��� 02��	� 8� l��� 8����� A�	��� ��2�4+� l�6/ %&' . R��*'� �.". BI�9/ ���1�1�

f�.��1 �2*	&9 !*�� 8.>-��� ��67�1 #.>��6N H�&��� *�� 8�4T� �.6���	���� !
 0>���� 0�6�� (.	�* �� �G� . 



 

 

  

 ���� ���	
 
�� ��
 �
��  


���/ ���2010   

  
����� :��� ������ ��
�� �� !"� ��
�� #$% .' ()� *�+)'� ,-. /� 01� ,)� ()� *�+)'� ,-. 

23 01�.  

  
� ���	-� �   

 �������	
� ��
� ��� ��
 ������ �
� ��� ������� �������� ��� �� !� ���" ��#��$� ����� �% &�  ��� �
��$ � !� '
( &���  &���  &����)�� !��*�+� ��� ��
� ,�	
� �#���%*�� &"����� ��- !+)��� �)
 �% .���
� !� /����

 ��
� �� ��
�� ��%��0
�� ��"������� ����$�1��� ������
� �����
� ���"2�-��� � .  
  

4���� 5 ��(6 76��� �% �!�������	
�� �
�+���� ��
� ���
�8��
�� 9�� 
� ��(� �: � ��
� 7-�
�� ���1 ���
� �-� 5
� �;�<�� �% �0��� ��
� �����������
� �$���
�� � �������� ����)
� =����
�� ��-���1� >�/�2 !�� �%��?�
� ��@
�$����
�����?���-)
� �-	��� A��
� �-
���� �6��� � �-��)� ��" =����
� �-�% ��� � �-
���� �����1B� �-6���� ��

 C��2 ��" �)����
� ���$�
� !� �6��@� #���
� �% �
��
� �-�$ � �����
� �6������ A� �
� 7�) 2�
��
� !����
� 
#�"��1� .  

  
� ��
� �� ����
� D1����� �E�0 ����
� ���� 2 =��$� D��� ��" ��F���� �-�G�% ��
� 5F�1�
� ������1 ��@�H���� !�H� 

I� ��
� �� ����
� '�� �2 ��������	
� �G��J
 �-
�� � ���1� �
� �G	’��18� ���  ��( �
��‘ ���6��
� ��� �$� 5� �
>���
� ��" =����
� �������	
� ���
�� ���1� �% ��0���
� . M��� .�/�
� ��2 �
��� �
� �� A�8� !
 �� ����
� #(6 �0� !N% �'
(


H�  5G� !� F�-��� &
& .O��� !
 ������	
� ��
�%P�<��� ������ 7 Q� �P�0 4�?� A(
�� ���� �� 7�:� !�Q��� =��$� R ��
 9Q���� &�2 ��"’�
�� ‘S�"� ���� ���� ��" A�� �7�  '
(� ���) �(� 7-�
�� ,F�$<
� �
� ���	� ���$��+�� ��
� �-� 7�
�
��
� .  

  
 (�.   � �4�-. /��) 1)�� ���%��1967  

 7�" �%1988�������	
� ��� �
� ��:�� �%��"� ��  ���� �%
� �����
� ��<���� ��
�7��
� � �$�
 �-��" ���12�  7����
 &���� �� ��" ��F���� �
��78 %��<����
� !����% D�2 !� .'
(�� � 7-�"��� !�������	
� �$ � �%��-
� �
� ���1�


��7-� ���% D�2 !� ������
� ����
� ��"!� ��<����
�� � U��� ��
�22 %� ��-�� �6+�� � ��
� �-� �% ��F���� �-�
!���/ / ����� 7�" !�1967 � �� H'	�7��
� �(6 ��  �-�� � .W��� � ���
� #(6� I< ��
� � ���
� '�� !" ��0)�E$ �$



 

 

!����% 7���� ��< ����� �������% �
�� ���1B� � 71� ����
� �% ���� ��
�)181 ($
� 7�J
 ���
� ����
� !" ���
 ��� �% =� ��
�1947 .  

  
 ��
� �����
� ���) ��
 �>�� 5��� !�� ��� ��0�� M��
8� M����� �)�� ���/� �� ��������	
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 ورقة غير رسمية

 ألغراض النقاش فقط

 2010مايو / أيار 

 

تستعرض هذه الورقة ملخصًا حول المواقف التً تتبناها منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة بشأن األمن فً مفاوضات الوضع 

األمرٌكً الخاص الدائم على نحو ما ُعِرضت به المفاوضات السابقة، وبما ٌتوافق مع المباحثات التً ُأجرٌت مع المبعوث 

 .8ٕٓٓلألمن اإلقلٌمً فً الشرق األوسط خالل عام 

الٌزال االحتالل اإلسرائٌلً ٌشّكل السبب الرئٌس والغالب الفتقار الشعب الفلسطٌنً لألمن والنعدام االستقرار فً المنطقة 

اضً الفلسطٌنٌة ومن مجالها وٌعتبر إنهاء االحتالل من خالل االنسحاب الكامل من جمٌع األر. على مدى عقود من الزمن

الجوي ومٌاهها اإلقلٌمٌة وعدم بقاء أي تواجد أو سٌطرة إسرائٌلٌة علٌها شرطاً أساسٌاً إلقامة دولة فلسطٌنٌة ذات سٌادة، 

 .ولحّل النزاع القائم وتعزٌز االستقرار على المستوى اإلقلٌمً

 :ٌة المشروعة التً تستدعٌها إسرائٌل، نقترح اإلطار التالًومن أجل الوفاء بمسؤولٌاتنا كدولٍة وتلبٌة االحتٌاجات األمن

 إننا ملتزمون بتطوٌر أجهزتنا األمنٌة بصورة دورٌة تتواءم مع المهام المطلوبة منها وبما ٌفً بالمعاٌٌر الدولٌة. 

 وسوف نواصل الجهود التً نبذلها حالٌاً إلى حٌن إقامة دولتنا، وسوف نستمر فً هذا المسعى عقب إقامة

 .الدولة

  إننا نطالب بتواجد دولً ثالث متعدد االطراف وٌتسم بالقوة، بحٌث ٌمكن أن ٌمتد تواجده ألمد طوٌل لمساعدتنا

ما ٌتعلق منها بحماٌة الحدود وبناء قدراتنا، باإلضافة إلى المساعدة بالوفاء بمتطلّبات األمنٌة، وال سٌما 

نسحاب العسكري اإلسرائٌلً ومرحلة تولًّ المهام األمنٌة من قِبل بالترتٌبات االنتقالٌة ما بٌن مرحلة استكمال اال

 .حكومة دولة فلسطٌن

  ومع ذلك، فنحن ال نستطٌع أن ُنسلِّم ببقاء أي تواجد عسكري إسرائٌلً أو سٌطرة إسرائٌلٌة على أي بقعة من

رومغناطٌسً كجزء من االرض الفلسطٌنٌة أو مجالها الجوي أو مٌاهها اإلقلٌمٌة أو حدودها أو طٌفها الكه

الطرف الدولً الثالث بل ٌجب التعامل مع المخاوف األمنٌة المشروعة من خالل تواجد . اتفاقٌة السالم النهائٌة

 .على نحو ما تحّدده الفقرة السابقة

  ن الثنائً واإلقلٌمً مع جمٌع الدول ٌْ إننا عازمون على إنشاء آلٌات قوٌة بشأن التعاون األمنً على المستوٌ

لمجاورة واإلقلٌمٌة وذلك بناًء على مبدأ المعاملة بالمثل والتساوي فً السٌادة من أجل الوفاء بالمصالح ا

 .والمخاوف األمنٌة التً تستدعٌها كافة الدول على قدم المساواة

 

التً ُتفضً بإقامة  سٌاسة أمننا القومً، التً ستعقب تنفٌذ اتفاقٌة السالمفسوف تقوم  لإلطار الوارد بٌانه أعاله،وتعزًٌزا 

دات التالٌة 9ٙ7ٔالدولة الفلسطٌنٌة على حدود عام   :وإٌجاد الحل العادل لقضٌة الالجئٌن، على أساس المحدِّ
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 القدرات األمنية: أووًال 

 .على أساس المعاملة بالمثل، لن تدخل فلسطٌن فً تحالفاٍت مع أطراف معادٌة إلسرائٌل

وهذا ٌعنً أنه سوف ٌكون لها قوةٌ أمنٌة قوٌة تملك ما ٌناسبها من األسلحة من . السالحسوف تكون فلسطٌن دولًة محدودة 

 :وتتمثل هذه المهام فٌما ٌلً. أجل تنفٌذ المهام الملقاه على عاتقها حسب أفضل الممارسات الدولٌة المتبعة فً هذا الشأن

 .حماٌة المصالح األمنٌة الوطنٌة بناًء على استراتٌجٌة دافع أمنٌة -ٔ

ن وتعزٌزهما، إلى جانب تنفٌذ المهام المنوطة بإنفاذ القانون بما ٌتوافق  -ٕ ٌْ ٌّ المحافظة على القانون والنظام الداخل

 .مع مبدأ سٌادة القانون

 .حماٌة الحدود الدولٌة من االعتداءات وأعمال التسلّل والتهرٌب -ٖ

 .محاربة الجرٌمة واإلرهاب -ٗ

وفاء بالعدٌد من هذه المبادئ بصورة تدرٌجٌة من خالل الجهود الحالٌة التً وٌجري العمل على بناء القدرات الالزمة لل

وإلى الحّد الذي ال ُتنفذ فٌه هذه المبادئ، سوف تبذل حكومة دولة فلسطٌن كافة الجهود . تبذلها السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة

ا بمساعدة التواجد الدولً واألطراف التً تستهدف بناء القدرات المطلوبة حسب الممارسات الدولٌة المتبعة وتعزٌزه

 .الثالثة

 

 التواجد الدولي:  انياًال 

وكجزء من هذا التواجد، نحن . نحن نطالب بتواجد دولً قوي، ٌخدم بالفترة االنتقالٌة ومع إمكانٌة بقائه على األمد الطوٌل

لمتحدة أو حلف شمال األطلسً سلطة من األمم ا/ ٌتم نشرها بموجب تفوٌض ( تشتمل على مراقبٌن)نطالب بقوة دولٌة 

وٌمكن أن تتبع هذه القوة لقٌادة األمم المتحدة، أو حلف شمال األطلسً، أو الوالٌات المتحدة، أو . أو من كلٌهما –( الناتو)

ونحن . كما وٌجب نشر هذه القوة بالتنسٌق مع كافة الدول المجاورة. االتحاد األوروبً أو لقٌادة مؤلَّفٍة من هذه األطراف

 .منفتحون لعدة احتماالت فٌما ٌتعلق بتشكٌل هذه القوة

، (مع إسرائٌل ومصر واألردن)وبدعوة من حكومة فلسطٌن باإلمكان نشر القوة المذكورة على امتداد الحدود الفلسطٌنٌة 

ا، والتً وستقوم صالحٌات وسلطة هذه القوة على أساس المهام المتفق علٌه. وفً أماكن أخرى داخل األراضً الفلسطٌنٌة

 :نرى أنها سوف تكون على النحو التالً

 .مساعدة الحكومة وقوى األمن الفلسطٌنٌة فً مجال أمن الحدود وإدارة المعابر الدولٌة -ٔ

 .مساعدة الحكومة وقوى األمن الفلسطٌنٌة فً المحافظة على القانون والنظام وحماٌة السالمة العامة -ٕ

وٌمكن أن تشتمل هذه المساعدة على تحدٌد . بحسب ما تقتضٌه الضرورةتقدٌم المساعدة فً تنفٌذ اتفاقٌة السالم  -ٖ

 .مهام محددة لتسوٌة النزاعات

 .مراقبة امتثال كال الطرفٌن لالتفاقٌة -ٗ

تنفٌذ برامج التدرٌب وبناء القدرات التً تستهدف تطوٌر أداء وإمكانٌات القوات األمنٌة الفلسطٌنٌة وغٌرها من  -٘

 .عاٌٌر الدولٌة المرعٌةالمؤسسات بحٌث ترقى إلى الم
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 آليات التعاون:  ال اًال 

ن اإلقلٌمً والثنائً مع جمٌع جٌرانها، وهٌر ترّحب بالعمل مع كافة  ٌْ سوف تساند فلسطٌن التعاون األمنً على الصعٌد

ٌات وعلى وجه التحدٌد، نحن ندعم إنشاء آل. دول اإلقلٌم التً تسعى إلى تحقٌق السالم من أجل االستقرار فً المنطقة

 .إقلٌمٌة متعّددة األطراف ومتفق علٌها بشأن التعاون األمنً، بما فٌها اآللٌات المتعلقة بمحاربة الجرٌمة المنظمة واإلرهاب

 .وٌجب أن تأخذ هذه اآللٌات فً االعتبار التجارب الحلٌة والسابقة فً التعاون األمنً اإلقلٌمً

وٌمكن لهذه اللجان أن تعمل كمراكز لتبادل . لتنسٌق األمنً كذلكونحن نساند تشكٌل لجان إقلٌمٌة متعددة األطراف ل

 .المعلومات وكمراكز سٌطرة وتحّكم، باإلضافة الى القٌام بمهام اخرى حسب الحاجة

كحلف شمال األطلسً، بالقٌام بدوٍر هام / وفضالً عن ذلك، فإننا ندعم قٌام المؤسسات األمنٌة الدولٌة متعّددة األطراف

 .كما إننا نساند التعاون األمنً المكثف مع االتحاد األوروبً. منطقةوفعال فً ال

 

 ترتياات أخرى: رااعاًال 

 

ونحن . ٌجب أن تملك فلسطٌن، باعتبارها دولة ذات سٌادة، السٌادة والسٌطرة التامتٌن على مجالها الجوي :المجال الجوي

نسعى إلى االنضمام إلى االتفاقٌات الدولٌة ذات الصلة والسٌطرة على مجالنا الجوي بما ٌتفق مع المعاٌٌر الدولٌة المتَّبعة 

 (.مة الدولٌة للطٌران المدنًوال سٌما اتفاقٌة شٌكاغو والمنظ)فً هذا الشأن 

 

ٌجب أن تملك فلسطٌن، باعتبارها دولة ذات سٌادة، السٌادة والسٌطرة التامتٌن على كافة  :الطيف الكهرومغناطيسي

 .مواردها الطبٌعٌة، بما فٌا طٌفها الكهرومغناطٌسً، الذي ستدٌره وتوّزعه حسب المعٌٌر والممارسات الدولٌة ذات الصلة

 

سوف نعمل مع جٌراننا ومع المؤسسات الدولٌة من أجل حماٌة مٌاهنا اإلقلٌمٌة كجزء من اآللٌات العامة  :األمن الاحري

 .لألمن البحري فً منطقة البحر األبٌض المتوسط

 

إننا نعارض انتشار األسلحة النووٌة وندعم الغاٌة التً ُتفضً إلى  :األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل

 .طقة خالٌة من األسلحة النووٌة ومن أسلحة الدمار الشاملوجود من
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  ورقة غير رسمية بشأن تسوية المطالبات بالتعويض 
  2010يوليو /تموز

  .يجري االتفاق على كل شيءوال يتم االتفاق على أي شيء حتى . هذه الورقة ُمَعدَّة ألغراض النقاش فقط: مالحظة
____________________________________________________________________________ 

 

 5 من 1الصفحة 
 

  األسباب القانونية والسياساتية : من أجل المساعدة في إنهاء النزاع القائم المطالباتتسوية 
ل تسوية فَ سالم شاملة ودائمة تكْ ل إلى اتفاقية د أن التوصّ ومن المؤكّ . الناشئة عنه دعاءاتجميع اال ألي نزاع قائم تسويةَ  يستلزم وضع حدّ 

في مصلحة الفلسطينيين واإلسرائيليين  يصبّ معالجة األفعال غير المشروعة التي اقُتِرفت في سياقه المترتبة على النزاع و  المطالباتكافة 
إنهاء أجل ورة شاملة من بص النظر فيهاا يوجب بقضايا الوضع النهائي، ممّ مطالب التعويض وفضًال عن ذلك، ترتبط تسوية . على السواء
  . برّمتهالنزاع القائم 

  
تفرض اعتبارات العدالة والنزاهة إخضاع األشخاص إلى المحافظة على سيادة القانون على صعيد العالقات الدولية، وٕالى جانب الحاجة 

 وتمّس . وٕانصاف الضحايا على أساس عادل وناجعتلك األفعال للمساءلة والمحاسبة عن  دموا على ارتكاب األفعال غير المشروعةأقْ الذين 
ت ال تزال ماثلًة وحاضرًة في لَ هذه القضية جميع جوانب حياة أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك ألن المظالم التي وقعت عليهم منذ عقود خَ 

 المشتركل التاريخ ويشكّ . ل القادمةعلى مدى األجيا األحياءها على اتسوف تستمر في إفراز تأثير بل إنها ، ذاكرتهم الفردية والجماعية
نهائي للنزاع  من وضع حدّ ق أية اتفاقية سالًما دائًما يضْ ولكي تحقّ . أ من الهوية الفلسطينية العامةللشعب الفلسطيني جزًءا أصيًال ال يتجزّ 

على مدى والجور التي لحقت بضحايا هذا النزاع  اإلجحافالقائم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، يجب معالجة المظالم وجوانب  المطول
نشوب النزاع مرًة أخرى في دون التي تحول  التسويةأسس  تحديدع الطرفان على هدنة ال تكفل وبخالف ذلك، فسوف يوقّ . تاريخه

عملية الشروع في نهائي للنزاع دون  الضحايا، ولن يتم وضع حدّ  وقع علىدون جبر الضرر الذي أية مصالحة  ولن تقوم. المستقبل
  . مصالحة

  
ون بالجرائم المنسوبة إليهم ويباشرون في الحوار باتوا يقرّ  األفعال غير المشروعةتشير التجارب السالفة إلى أن عدًدا متزايًدا من مقترفي 

الشعب اليهودي أبناء  تعّوض ضت ألمانيا، وال تزالفقد عوّ . عنها والتفاوض مع الضحايا الذين لحق بهم الضرر من أفعالهم وتعويضهم
من الذين ينحدرون وغيرهم من الضحايا عن الجرائم التي اقترفها النظام النازي بحقهم، كما عوضت الواليات المتحدة رعاياها األمريكيين 

وعالوًة . ريتعويضات لضحايا جرائم نظام الفصل العنصالوقدمت جنوب أفريقيا  .أصل ياباني بسبب تجنيدهم خالل الحرب العالمية الثانية
في العديد من دول أمريكا الناشئة  المطالباتعلى ذلك، فقد اضطلعت المسائل المرتبطة بالعدالة االنتقالية بدور محوري في تسوية 

 تعادأفت في رواندا وجمهورية يوغسالفيا السابقة، وفي دول أوروبا الشرقية التي رِ جرائم اإلبادة الجماعية التي اقتُ الالتينية، وفي أعقاب 
من المسؤولية الواقعة عليهم، في الوقت  غير المشروعةب إعفاء مقترفي األفعال وفي هذا اإلطار، يتسبّ . ممتلكات إلى أصحابها الشرعيين

  . في المستقبل تلك األفعالتشجيع على اقتراف المزيد من ال، في فعالالمشروع والحقهم في التعويض ضحايا من الالذي يجري فيه حرمان 
  

مستقلة قضية الالجئين على نحو  وتتناول ورقةٌ . الالجئون يرفعها، بما فيها تلك التي المطالباتتنسحب األسباب الواردة أعاله على جميع 
على سبل االنتصاف من االنتهاكات الواقعة على القانون الدولي  محددةٍ  ز بصورةٍ أما هذه الورقة فتركّ . أشمل من التحليل والتفصيل

  . الالجئين من غير حاياضالوتعويض 
  

  ب االحتالل بها والعواقب الوخيمة الناجمة عنها األضرار التي تسبّ 
المتكاثرة ل المسؤولية عن األفعال والسياسات والممارسات ، تتحمّ 1967منذ احتاللها للضفة الغربية وقطاع غزة في عام ال تنفّك إسرائيل، 
 تتمثلو . على السواءوبإقليمهم  ق أضراًرا فادحًة بالفلسطينيينلحِ القانون الدولي، والتي تُ الثابتة والراسخة من قواعد قواعد الالتي تنتهك بها 

مواصلة تنفيذ النشاطات والمشاريع االستيطانية، واستغاللها غير المشروع للمياه وغيرها من في م إسرائيل عليها دِ قْ التي تُ أبرز حاالت الخرق 
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وتخريبها، وتحصيل الفلسطينية الثقافية والمقّدرات ب بضياع الممتلكات ، وٕالحاق الضرر بالبيئة وتلويثها، والتسبّ ةلفلسطينياالموارد الطبيعية 
 الجسيمة اتاالنتهاك ارتكابالضرائب والرسوم الجمركية من المواطنين دون إعادة استثمارها في األراضي الفلسطينية المحتلة، ناهيك عن 

ذلك من ممارسة التعذيب واالحتجاز التعسفي واالستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير في نهجة لحقوق اإلنسان، بما مَ والمُ 
  . وحشية وجائرةراتهم بصورة ممتلكاتهم ومقدّ 

  
والتخلف االقتصادي والفقر المستفحل الذي يعانون منه نتيجًة مباشرًة لألفعال يعيشونها المواطنون الفلسطينيون ال يزال ل المعاناة التي وتشكّ 
  . التي ارتكبتها إسرائيل على مدى سني احتاللها المتطاول لألرض الفلسطينيةالمشروعة غير 

  
  الفعالةالمسؤولية الواقعة على إسرائيل وحقوق الفلسطينيين في سبل اإلنصاف  –مبادئ القانون الدولي 

وللضحايا . عها على القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدوليوقِ االنتهاكات التي تُ ل إسرائيل المسؤولية القانونية عن تتحمّ 
 تنصففي هذا السياق، . أحكام القانون الدولي وقواعدهوالفعالة بمقتضى ت تلك االنتهاكات بهم الحق في سبل اإلنصاف الناجعة الذين مسَّ 

على أن والتي تعكس قواعد القانون الدولي العرفي،  1907أكتوبر /تشرين األول 18المؤرخة في  ،من اتفاقية الهاي الرابعة) 3(دة الما
وًال عن جميع األعمال التي ؤ كما يكون مس, مًا بالتعويض إذا دعت الحاجةيكون الطرف المتحارب الذي يخل بأحكام الالئحة المذكورة ملزَ "

   1".ينتمون إلى قواته المسلحة يرتكبها أشخاص
  

على الصعيد عن األفعال غير المشروعة بشأن مسؤولية الدول من مشاريع المواد التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي ) 1(كما تنص المادة 
ة الدولية التي تقع على وتستتبع المسؤولي 2.على أن الدول تتحمل المسؤولية عن األفعال غير المشروعة التي تقدم على ارتكابها الدولي

وقف  ى الدول المعنية، بما يشمله ذلك من االلتزام الذي يقضي عل)28المادة (القانونية واآلثار حال ثبوتها، العديد من التبعات في الدول، 
جبر "، باإلضافة إلى االلتزام الذي يوجب عليها )30المادة (غير المشروع وتوفير الضمانات التي تستوجب عدم تكرار هذا الفعل  فعلها

ويتضمن جبر الضرر إعادة الوضع إلى سابق عهده ). 31المادة " (سواٌء كانت ماديًة أو معنويةً ... بت بها جميع األضرار التي تسبّ 
يهدف جبر الضرر إلى إزالة جميع التبعات الناجمة عن حاالت كما ). 34المادة ( ى تلك الدوللتزامات الواقعة علوالتعويض والوفاء باال

قبل اإلقدام على الفعل غير المشروع وتقديم التعويض في المواضع التي إلى حالته السابقة الوضع إعادة الخرق الواقعة، بما في ذلك 
ويجب أن . جبر الضرر بهذه الوسيلةفيها ال يمكن التي  في الحاالتعهدها من الناحية المادية أو  األوضاع إلى سابق يستحيل فيها ردّ 

  ). 36-35المادتان " (خسارة األرباح ذلك أي ضرر يمكن تقييمه من الناحية المالية، بما في"يغطي التعويض 
  

ي االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون والمبادئ التوجيهية بشأن الحق فوعلى نحو مماثل، تنص المبادئ األساسية 
دون تصويت من قبل الجمعية العامة لألمم و مدت باإلجماع الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي، التي اعتُ 

                                                            
وتعود إجراءات إعادة األوضاع إلى سابق عهدها وتعويض الضحايا عن األضرار التي لحقت بهم . 1949من البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف لسنة ) 91( أنظر أيًضا المادة  1

  . تهامية مختلطة بناًء على مقرراتهاأنظر، مثًال، معاهدة فرساي التي تم تشكيل هيئات ا. في النزاعات المسلحة الداخلية والدولية في تاريخها إلى أبعد من ذلك
وقد استكملت اللجنة عملها . ، بتنفيذ مهام تشمل، من جملة أمور، تطوير القانون الدولي وتقنينه1947تضطلع لجنة القانون الدولي، التي أنشأتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام   2

: ى الموقع اإللكترونيومشاريع المواد المذكورة منشورة عل. 2001على تقنين المسؤولية الواقعة على الدول خالل عام 
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf) . 2010 يونيو/حزيران 21وقد جرت زيارة هذا الموقع واالقتباس منه في يوم .(  
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 وها إلى الدولةالتقصير التي يمكن عزْ جوانب  بة بتوفير الجبر للضحايا عن األفعال أوعلى أن الدول مطالَ  2005،3المتحدة في عام 
ويتعين أن يكون الجبر . للقانون اإلنساني الدولي خطيرةً  للقانون الدولي لحقوق اإلنسان أو انتهاكاتٍ  جسيمةً  ل انتهاكاتٍ ، والتي تشكّ المعنية
الضحايا والوفاء بااللتزامات الواقعة على الدولة المعنية وأن يشتمل على إعادة األوضاع إلى سابق عهدها وتعويض  ،فعاًال وفورًياكافًيا و 

من خالل معالجة يسعى جبر الضرر إلى تعزيز العدالة "و. مرًة أخرى وتوفير الضمانات التي تكفل عدم العودة إلى اقتراف هذه االنتهاكات
   4."اإلنساني الدولي االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان أو االنتهاكات الخطيرة للقانون

  
  الدعوات الدولية لجبر الضرر 

قعتها التي أوْ االنتهاكات بسبب التعويضات الناجعة للفلسطينيين  قديمدعواته إلى إسرائيل لتفي العديد من المناسبات ه المجتمع الدولي وجّ 
على انعدام  2004في عام محكمة العدل الدولية  ةأجمع معظم قضافعلى سبيل المثال، . ةً دوليالتي تحمل صفًة إلزامية  االلتزاماتعلى 

كما أعادت المحكمة التأكيد على مسؤولية إسرائيل عن . الصفة القانونية لألفعال التي تنفذها إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة
 5.القدس المحتلة والمناطق المحيطة بهااألضرار الناجمة عن بناء الجدار غير المشروع في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها 

على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وٕاعادة التأكيد على عدم جواز االستيالء على األرض بالقوة، فقد  التشديدوباإلضافة إلى 
ي يسريان على األراضي بأن القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدول ،من بين جملة أمور ،قضت محكمة العدل الدولية

الفلسطينية المحتلة، وبأن المستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وبأن إسرائيل انتهكت حق المواطنين الفلسطينيين في 
الحياة ل من مقبو  التمتع بمستوىً حرية الحركة والتنقل وحقهم في العمل والوصول إلى مراكز الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية وفي 

وفضًال عن ذلك، وجدت المحكمة بأن إقدام إسرائيل على تسفير المواطنين الفلسطينيين وٕابعادهم بصورة قسرية عن أماكن سكناهم . الكريمة
ملي تزام يُ رت المحكمة بأن إسرائيل تقع تحت الونتيجًة لذلك، قرّ . قواعد القانون الدولي ومبادئهل ةً خالفشكل موتدمير ممتلكاتهم وأعيانهم ت

لحاالت الخرق المذكورة من خالل وقف بناء الجدار، وٕازالة األجزاء التي شيدتها منه، وجبر جميع األضرار التي ألحقتها  عليها وضع حدّ 
   6."من أي شكل من أشكال الضرر المادي نتيجًة لتشييد الجدارتكّبدوا معاناًة الذين "باألشخاص الطبيعيين والمعنويين 

  
صت بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة في تقريرها الذي أصدرته السنة الماضية إلى أن إلى ما تقدم، خلُ وباإلضافة 

تها على قطاع غزة، حيث ألحقت لقواعد القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي خالل الحرب التي شنّ  إسرائيل اقترفت انتهاكات جسيمةً 
مت إسرائيل التعويضات لألمم المتحدة عن األضرار التي ألحقتها باألفراد العاملين قدّ حيث و . كان المدنيين الفلسطينيين فيهأذًى فادًحا بالس
البعثة دعت كما رأت البعثة المذكورة بأن إسرائيل تقع تحت التزام يقضي عليها تقديم مثل هذه التعويضات للفلسطينيين،  ، فقدفيها وبمرافقها

آلية تكفل قيام إسرائيل بتقديم التعويض عن األضرار أو الخسائر التي لحقت بالفلسطينيين خالل مجريات "الدولي إلى تشكيل المجتمع 
   7."العمليات العسكرية

                                                            
تهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي، القرار رقم المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالن  3

: ، وهو منشور على الموقع اإللكتروني2005ديسمبر /لكانون األو  16الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في يوم ) 60/147(
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/147) . 2010يونيو /حزيران 25وقد تم الرجوع إلى هذا الموقع واالستشهاد به في يوم .(  

  ). 15(المصدر السابق، المبدأ   4
: ، وهو منشور على الموقع اإللكتروني)2004(الرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في األرض الفلسطينية المحتلة   5

cij.org/docket/files/131/1671.pdf-http://www.icj) . 2010يونيو /حزيران 21تم الرجوع إلى هذا الموقع في يوم .(  
  . 152 – 147المصدر السابق، الفقرات   6
  ). A/HRC/12/48(، وثيقة األمم المتحدة رقم 1670، الفقرة 2009سبتمبر /أيلول 15الذي أعّدته بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، والمؤرخ في  التقرير  7
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  المطالب الفلسطينية 

فادحًة بسبب االنتهاكات خسائر  ونتكبديوسكانها األرض الفلسطينية ، وال تفتأ قاهرةٍ  معاناةٍ  لقد عاشت فلسطين والفلسطينيون في ظلّ 
لم يزال أبناء الشعب  مثيله وفقر مدقع قلّ  فٍ الصارخة التي ترتكبها إسرائيل بحق القانون الدولي، والتي تمخضت عن معاناٍة جسيمٍة وتخلّ 

، عن االحتالل منظمة التحرير الفلسطينية إلى معالجة الخسائر واألضرار االقتصادية التي نجمتتسعى لذلك، . الفلسطيني يعانون منه
إعادة األوضاع إلى سابق عهدها األفعال غير المشروعة التي أقدمت عليها إسرائيل، بما يشمله ذلك من  الناشئ عنتطالب بجبر الضرر و 

  : وتقديم التعويضات الكاملة عن األضرار المادية وغير المادية التي تمخضت عن االنتهاكات التالية للقانون الدولي
 شعب الفلسطيني من حقهم في تقرير مصيرهم بموجب القانون الدوليحرمان أبناء ال . 
  ّبت بها المشاريع االستيطانية االستعمارية التي تنفذها إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها بناء األضرار التي تسب

العامة والخاصة الفلسطينية تدمير الممتلكات و الطرق االلتفافية االستيطانية،  النظام المرتبط به، وشقّ فرض الجدار العازل و 
 . وتخريبها

 مصادر المياه وحقول فاد استنزاف الموارد الطبيعية التي يملكها الفلسطينيون واستغاللها بصورة تنافي القانون، بما في ذلك استن
 . هاوتطوير  ة هذه المواردالطيف الكهرومغناطيسي واستغاللها والتقصير في رعايو الغاز الطبيعي 

  ْر الكافي من األضرار التي لحقت بالبيئة بسبب اإلجراءات والسياسات التي تنفذها إسرائيل، أو بسبب تقصيرها في فرض القد
 . الحماية الواجبة لها

  هاالموارد المالية الفلسطينية، بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية، والتقصير في توظيف إساءة استخدامالخسائر الناشئة عن 
 . مصلحة المواطنين الفلسطينيينل

  التي لحقت بالممتلكات الثقافية الفلسطينية، وهو ما يفرض على إسرائيل إعادة جميع المقتنيات والممتلكات واألضرار الخسائر
 . عليها في األراضي الفلسطينية المحتلة بصورة غير منقوصة ودون قيد أو شرط حوذتالثقافية التي است

  االنتهاكات التي أوقعتها إسرائيل على القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، بما في ذلك العقوبات الجماعية
 . التي مارستها بحق أبناء الشعب الفلسطيني

  
النزاع القائم باعتبارها غير شرعية إذا ما ثبت التقصير في  بشأنوسوف ينظر المواطنون الفلسطينيون إلى أية اتفاقية يجري التوصل إليها 

يدل على فشل القائمين على هذه االتفاقية في معالجة المظالم  فإن ذلك، إذا ما حصل،. معالجة قضية جبر األضرار التي وقعت عليهم
وفي المقابل، توحي معالجة . قلقهم ومخاوفهمعجزهم عن الوفاء بحقوقهم ومراعاة جوانب على التي عانى منها أبناء الشعب الفلسطيني و 

  . د العدالة المطلوبة لقيام السالم الدائم بينهم وبين اإلسرائيليينناجعة للفلسطينيين بأن المفاوضات قد تولّ فعالة و هذه المسألة بصورة 
  

دها الفلسطينيون بجبر الخسائر التي تكبّ بات بتسوية للمطالالخروج ل فمن المفضَّ . ذه القضيةوليست إسرائيل بمنأًى عن االستفادة من حل ه
ل إلى حل وصّ تب التأخر في البصورة تدريجية في المستقبل وتجنُّ  تسويتها وذلك بهدففي سياق عملية المفاوضات،  وتعويضهم عنها

م، يمكن للطرفين االتفاق في وقت واحد باستخدام معايير تفتقر إلى االنسجا المطالباتومن أجل تالفي العمل على حل مسألة . جذري لها
كما يتعين على الجانبين التفاوض حول . ل مثار خالف بينهمابحيث يغطي كافة الجوانب التي تشكّ  ،واحتسابهاتها على نظام شامل لتسوي

عون تنفيذ أكتواريين يستطي/االتفاق على تشكيل فريق يضم محاسبين ، باإلضافة إلىواحتسابها المطالباتآلية يتوافقان عليها لتسوية 
  . األعمال الفنية بالنيابة عن كال الطرفين
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  وتسويتها؟  المطالباتكيف يمكن حل 

إنجاز الهدف تكفل ل إعداد آلية والتفاوض حولها واالتفاق عليها من خالالمطالبات لجميع  مناسبةٍ  يتوجب على الطرفين طرح تسويةٍ 
  . القائمة في تسوية كافة المطالباتالمتمثل المحوري 

  
كما يتوجب إعدادها وفًقا لصالحيات واضحة وشاملة من شأنها  8ويجب أن تستند اآللية المذكورة إلى اإلجراءات الدولية السابقة والحالية،
اآللية فئات المطالبين بالتعويض، وطبيعة هذه كما يجب أن تحدد . تشجيع الطرفين على النظر في جميع االنتهاكات الواقعة ومعالجتها

، واإلجراءات المتبعة في رفع المطالبات، والقوانين النافذة بشأنها، وٕاجراءات إثبات المطالبات ومعاييره والجداول المطلوبة التعويضات
ل اتفاق حول ويتعين النظر في المطالبات الفردية والجماعية من خالل إجراء شبه قضائي، وليس من خال. لرفع المطالباتالمقررة الزمنية 

  . م مبلغ مقطوع من التعويضيتقد
  

وعالوًة على . مطالباتهمبفاالتفاق بشأن تقديم مبالغ تعويضية مقطوعة ال يأخذ في االعتبار الظروف الخاصة التي تحيط بجميع الضحايا و 
التكاليف المرتبطة  لفقد تتكبد فلسطين الصعوبات الناجمة عن التدقيق في مطالبات األفراد وفق هذا الترتيب، بحيث يمكن أن تتحمّ ذلك، 

في مطالب  لت في السابق للبتّ كِّ هت للمحاكم التي شُ جِّ ت معالجة االنتقادات التي وُ وقد تمّ . المطالبات وبتوزيع التعويضات الواجبة لهاتلك ب
ويساعد . المتقدمةالتعويض، والتي اعتراها البطء وانعدام نجاعة إجراءات عملها، من خالل اإلجراءات السريعة والوسائل التكنولوجية 

هذه األضرار نفسها وتقليص أمد اإلجراءات على و األفعال غير المشروعة االتفاق على موضوع المسؤولية عن األضرار الناشئة عن 
وباإلضافة إلى ذلك، يجب منح . ومظهرها تسريع هذه العملية دون المساس بنجاعتها أو اإلجحاف بصورة العدالة في ذلك علىالمتبعة 

ة إلى تسوية ألنهم في حاجة ماسّ وذلك ية لألفراد على غيرهم من فئات المطالبين بالتعويض، من قبيل الهيئات العامة أو الشركات، األولو 
قصوى لضمان لضحايا والنظر في رواياتهم تحتل أهميًة لكما إن القيمة التي تضفيها اإلجراءات التي تكفل االستماع . فورعلى المطالباتهم 

  . همسوية مطالباتتفي نجاح ال
  

. تسوية بمبادئ القانون الدولي واعتبارات العدالة والنزاهةالويجب أن تتسم اآللية كذلك باالستقاللية، كما يتعين أن تسترشد إجراءات 
. فيها ويتوجب على الطرفين بيان نطاق المسؤولية الواقعة على الدول، وتحديد المطالبين وتقديم التعويضات ألولئك الذي يثبت حقهم

  . للنزاع القائم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وسوف يساعد إنفاذ هذه اآللية بصورة ناجحة وفعالة في وضع حدّ 
  

                                                            
وفي هذا السياق، أكد قرار . سريًعا وفعاًال ألنها تحدد قضية المسؤولية سلًفا وهي تمثل إجراءً . تعتبر آلية األمم المتحدة للتعويضات النموذج الحديث المرعي في تسوية المطالبات الجماعية  8

مسؤوٌل بمقتضى القانون الدولي عن أي خسارة مباشرة أو ضرر مباشر، بما في ذلك الضرر الالحق بالبيئة "بأن العراق  1991أبريل /نيسان 3المؤرخ في ) 687(مجلس األمن الدولي رقم 
وفضًال عن ذلك، قرر مجلس األمن بأن القانون ." طبيعية، أو ضرر وقع على الحكومات األجنبية أو رعاياها أو شركاتها، نتيجًة لغزوة واحتالله غير المشروعين للكويتواستنفاد الموارد ال

  . اإلنساني الدولي، بما فيه اتفاقيات جنيف، يسري على النزاع القائم


