




 لقبول فلسطني دولة غير عضو (مراقب) في األمم املتحدة

التداعيات القانونية واحلقوقية

ورشــة عمـــل
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       هل يشـكل قرار األمم املتحدة بقبول فلسـطني دولة غير عضـو "مراقب" 

خطوة تاريخية في مســيرة الصــراع في فلســـطني، وهل يشـــكل وثيقة دولية 

نادرة تتضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير املصير ونيل االستقالل. 

       قد يسـتمر اجلـدل حـول أهميـة هــذه اخلطــوة سنــــوات.. ومـن املؤكـــد 

أن آثــار هــذه اخلطـــوة وانعكاساتها ستطال كثير من القضـــايا واحلقوق سواء 

على صعيد  العالقات الدولية الفلسطينية واالنضمام للمعاهدات و املنظمات 

الدوليــة،  أو علــى صـــــعيد املالحقــة اجلنـــائية الدوليـــــة ـــرمي احلـــرب 

اإلسرائيليني ، أو حتى على مستقبل حق العودة أو احلق في السيادة على كامل 

التراب الفلسطيني.

            في التاسع والعشرين من نوفمبر ٢٠١٢ مت التصـويت على القرار وصوتت 

لصــالح القرار (١٣٨) دولة من مجموع الدول األعضــاء في اجلمعية العمومية 

لألمم املتحدة ، األمر الذي رأت فيه رئاسة السـلطة الوطنية الفلسـطينية أنه 

انتصار سياسي كبير، سيكون له ما بعده على كافة املسارات السياسية.
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 بعض القوى السياسية الفلسطينية نظرت إلى القرار على أنه خطوة بسـيطة 

ولكنها جيدة، والبعض اآلخر رأى بأنها شكلت تراجع عن احلقوق الفلسطينية 

خصـوصاً حق السـيادة على كامل األرض، ألن طلب العضــوية تضــمن حتديد 

حدود الدولة الفلسطينية واختزلها في خطوط الهدنة عام ١٩٦٧. 

       ولكشف األبعاد القانونية واحلقوقية للقرار األممي، فقد رأينا في مركز 

حماية حلقوق اإلنســــان أنه من الضــــروري عقد ورشة عمل ملناقشـــــة اآلراء 

واملواقف القانونية من ذلك القرار ، وفي هذا الســــــياق جاء انعقاد الورشة في 

الســادس من ديســمبر ٢٠١٢، حيث ضمت لفيف من الشـــخصـــيات القانونية 

واحلقوقية من ذوي اخلبـــرة والتجــــربة فــــي قطاع غــــزة، وقد أبدوا آراءهم 

ومواقفهم القانونية بنزاهة بعيداً عن التحيز السياسي. 

       ذهبت غالبية آراء القانونيني إلــى احلذر من عواقب هذه اخلطوة التـــي 

اتخذتها الرئاسة الفلســــــــطينية، واعتبرت أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها، 

ومع ذلك أكدت على أنه ينبغي االسـتفادة من هذه اخلطوة سـياســياً وقانونياً، 

وعدم االلتفات إلى الوراء، ألن العاقبة ملن أحسن صناعة التاريخ .  

د. محمد النحال

رئيـس مجلس اإلدارة
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         بعد الترحيب باحلضـور ذكر الدكتور محمد النحال رئيس مركز حماية 

حلقوق اإلنسـان أن قبول فلسـطني دولة غير عضـو في األمم املتحدة هو محل 

جدل كبير، وله مخاطر وتداعيات في غاية اخلطورة على الشــــــــــــــــــــــــــأن 

الفلسطيني .

          إن قرار قبول فلســطني دولة غير عضــو (مراقب) في األمم املتحدة  هو 

احلدث األول من نوعه في تاريخ املنظمات الدولية، حيث يشـــــــــــــــــترط في 

االنضــــــــــمام للمنظمات الدولية وجود الدولة، ويرتبط وجود الدولة بتوفر 

مقوماتها الثالث " اإلقليم ،الشعب، والسيادة. وعلى الرغم أن فلسـطني مازالت 

حتت االحتالل إال أن املنظمة الدولية (األمم املتحدة) اعتـــرفت بوجود دولة 

فلسطني، رغم أنها تقر بأن إقليم الدولة مازال  يقع حتت االحتالل .

      وبالتالي نطرح الســــــــــــــؤال التالي: ما هي التداعيات  القانونية لقبول 

فلســطني دولة غير عضـــو في األمم املتحدة على مســـار مســـتقبل القضـــية 

الفلسـطينية، وعلى مسـار السـيادة ، ومسـار حق العودة لالجئني، وكذلك على 

مسار مالحقة مجرمي احلرب اإلسرائيليني أمام محكمة اجلنايات الدولية؟ 

كل هذه املســـــائل ميكن أن تناقش اليوم في هذه الورشة، وأن يكون للقانونيني 

واحلقوقيني رأي في هذه التداعيات.
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لعل هذه اآلراء تنقذنا من عبث الســــياسة والســــياسيني، ونحن هنا نســــجل 

شهادتنا أمام التاريخ حول مستقبل حقوق شعبنا الفلسـطيني، ومدى ااطر 

التي تهدده.

       يعــتقد البعــض بـأن هـــذه اخلطــــوة هـــي استـحقـاق طـــــبيعي للشـعب 

الفلسطيني، بل أن هذا االستحقاق تأخر عن موعده .

       ويرى البعض أن قبول فلســطني كدولة، أمر فيه كثير من اخلير ، وأن هذا 

احلدث يشـــــــــكل سحابة مليئة بالغيث الســــــــــياسي والدبلوماسي الدولي، 

وستحقق لنا اخلير كله في أروقة الســــــــــــياسة واملنظمات الدولية،  وأن هذه 

الســـــحابة قد تســــــقينا الغيث في محكمة اجلنايات الدولية، بل متكننا من 

مالحقة مجرمي احلرب اإلسرائيليني أمام كافة املؤسســات الدولية األخرى.. 

سنحاول هنا أن نناقش هذه األبعاد كلها.
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      هل يشـكل قبول فلسـطني دولة غير عضـو في األمم املتحدة ، قارب جناة 

على طريق املالحقة اجلنائية  رمي احلرب اإلسرائيليني؟ وهل سيزيل هذا 

احلدث كافة العقبات القانونية التــي حتول دون محاكمة مجـــرمـــي احلـــرب 

اإلسرائيليني؟ هل ميكن أن نســـــتيقظ يوماً فنجد أن كل القادة اإلسرائيليني 

الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب الفلسطيني خلف القضبان؟

القاضي الدكتور عبد القادر جرادة قال إن احلديث عن أثر االعتراف بالدولة 

الفلســـــطينية على مســـــاءلة املتهمني بارتكاب جرائم دولية بحق الشــــــعب 

الفلســـــــــطيني، حديث طويل جداً خاصة وان نظام روما األساسي للمحكمة 

اجلنائية الدولية نظام معقد ومرتبط بالســـــياسة ارتباط وثيق .فمنذ إقرار 

نظام روما عام ١٩٩٨ والشـــعب الفلســـطيني كان يحلم باالنضـــمام للمحكمة 

اجلنائية الدولية، اعتقاداً من البعض أنه مبجرد االنضـــــــــــمام لهذه احملكمة 

سيقف قادة إسرائيل خلف القضبان. 

         هذا االعتقاد ليس سهالً وله جانبان ,حاولت السـلطة الفلســطينية على 

مدار ٨ ســـــــنوات، أن تلج باب هذه احملكمة بأكثر من طريق والكل يعلم أن ولوج 

باب احملكمة يتم من خالل ثالث أبواب :
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 إن مجلس األمن على مدار الصـراع العربي اإلسرائيلي يقف مع الطرف اآلخر، 

وبالتالي لم يكن لدينا أمل بأي صورة أن نلجأ لس األمن.

           فيما يتعلق بالدول األطــراف , فالدول العــربية األطــراف هــي  األردن ، 

جيبوتي ، جزر القمر ، تونس انضـــــــمت بعد الثورة التونســــــــية. هذه الدول 

األربعة لم يكن لديها القدرة على ولوج باب احملكمة للمطالبة بحقوق الشـعب 

الفلســــــــــــطيني. وفيما يتعلق باملدعى العام تقدمت الســــــــــــلطة الوطنية 

الفلسطينية بطلب للمدعى العام بعد احلرب على غزة في نهاية العام ٢٠٠٨ . 

وفـي مفهوم القانون اجلنائـي الدولـي ما حدث فــي كال احلــربني هو عبارة عن 

عمليات عسكرية وهذه العمليات جزء من منظومة احلرب.

         رفض املدعي العام مورينو اوكامبو طلب انضـمام فلســطني. وقلنا في ذلك 

الوقت عندما عقد مؤمتر جامعة اخلليل بخصوص هذه املسألة، أن الطلب  لم 

يكن  صحيحاً في جانبه اإلجرائي، ألنه معروف أن الســـــــــــــــــــلطة الوطنية 

الفلســطينية ليســت دولة ولن يقبل هذا الطلب، ولكن كان هناك مخرج ، وهو 

أن تتقدم منظمة التحرير الفلســــــطينية بهذا الطلب وليس الســــــلطة، ألن 

منظمة التحــــريــــر معتـــــرف بها مبوجب اتفاقيات جنيف، ولها ما للدول من 

حقوق وعليها ما عليهم من واجبات، وبالتالـــــي كان ميكن الولوج للمحكمة من 

هذا الباب، ولكن حدث ما حدث وبالتالي لن نعود للوراء.
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          يعتقد البعض أن االعتراف بفلســــــطني دولة مراقب في األمم  املتحدة ، 

حقق جزء كبير من احللم الفلســـــــــطيني، والبعض اآلخر يعتقد أنه غير ذي 

صـــله باملطلق , ونحن نقف في الوســـط من هذين املوقفني.  ال شــــك أن القرار 

يخطو لألمام خطوات جيدة، لكن لها حســـــابات كثيرة على اجلانب القانوني 

واجلانب السياسي. وهنا أود اإلشارة إلى مسألتني: 

          يوجد لدينا منظومة دولية إقليمية ومنظومة عربية ، ونتســـــاءل ملاذا 

لم تنضــمم إسرائيل للمحكمة؟  ملاذا وقعت على النظام ثم انســـحبت ؟ كما أن 

الواليات املتحدة األمريكية وقعت ثم انسحبت .

االنضـــمام حملكمة اجلنايات الدولية كان ينتهي في ٣١/١٢/٢٠٠٠م , إسرائيل 

والواليات املتحدة األمريكية وقعتا يوم ٣١/١٢/٢٠٠٠ الساعة ١١٫٥٥ دقيقة، 

ثم انسـحبتا قبل بداية احلرب على العراق ألنه كان لديهم تصـور ملا سيحدث 

فيما بعد.

         إذن البد أن نبحث في مســــألة االنضـــــمام هل يشـــــكل ضرورة أم ال , وأنا 

اعتقد بضــــرورة االنضـــــمام لعدة أسباب منها أن العمل في احملكمة اجلنائية 

الدولية شـــــبيه بالعمل في اجلمعية العمومية لألمم املتحدة، حيث ال يوجد 

احد أكبر من اآلخر.
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           إن قضـــاة محكمة اجلنــايات الدوليـــة العـــاملني فـــي االدعــــاء العـــــام 

واملســـاعدين، كلهم بعيدين عن العروبة واإلسالم، فلماذا ال يكون لنا أعضـــاء 

في هذه احملكمة .والتصــويت في احملكمة فيما يتعلق باالنســحاب والعضــوية 

وخالفه متعلق بالعدد، فلماذا نحن بعيدين عن هذا اال.

 اليوم الــدول العربيــة املنضمـة حملكمـــة اجلنــــايات الـدوليـــــة ٤ دول فقط, 

مع العلم أن عدد الدول العربية واإلســـالمية ٥٧  دولة ,  اعتقد أن وجودنا في 

اجلمعية العمومية حملكمة اجلنايات الدولية ســــــــــيجعل لدينا القدرة على 

اختيار مدعي عام واختيار عدد من القضــــــــــــــاة، وبالتالي نحن نرى بإيجاز 

بسيط ضرورة االنضمام إلى احملكمة اجلنائية الدولية.

10 32
������� ���� �� (�����) ��� ��� ���� ������ ����� ��������� ��������� ���������



   هل نقدم شـــكاوى أم ال ؟هنا تكمن اخلطورة ألن هذا األمر ســــالح ذو حدين. 

ليس نحن فقط من يســـتطيع رفع قضـــايا أمام محكمة اجلنايات الدولية، بل 

إسرائيل أيضــــاً تســــتطيع أن تتقدم بشــــكوى عن طريق مجلس األمن وليس 

بالضرورة أن تنضم إلى احملكمة اجلنائية الدولية.

         الغالبية العظمى من الشـــــــــعب الفلســـــــــطيني إن لم يكن الكل يؤمن أن 

فلســـطني وكل ذرة فيها هي للفلســـطينيني، وأراضي  ١٩٤٨ هي أراضي محتلة، 

ولكن في التعامل الدولي، إســـــــــــــــرائيل تعد دولة معترف بها دولياً وال يجوز 

استهداف املدنيني اإلسرائيليني بفعل صواريخ املقاومة.

 فإسرائيل تســـتطيع أن تتقدم بشـــكوى ضد أبو مازن وخالد مشــــعل إذا نحن 

تقدمنا بشــــكوى ضدها , فال يوجد ما يحظر ذلك، وبالتالي سيتولد صراع ال 

يتحمله الطرفني أمام احملكمة، وســـــــــــــــتدخل تهديدات كثيرة على اجلانب 

األضعف وهو اجلانب الفلسـطيني. لذلك فإن انضـمامنا في البداية للمحكمة 

اجلنائية الدولية يجعلنا نستفيد من وجودنا في هذه احملكمة.

أما اجلانب الثاني فيما يتعلق بتقدمي شـــــــكاوى، فإنه يجب احلذر في اختيار 

الشــكاوى، فال ميكن أن نتجه إلى احملكمة ونقدم شكاوى ضد إسرائيل بامل، 

مع العلم بأنه ال بد أن يكون هناك ملفات لكل اجلــرائم التـــي ارتكبت منذ عام 

١٩٤٨ حتى اآلن.
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هناك جـرائم ارتكبت قبل إقـرار نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية، وهذه 

. وهنالك  اجلرائم يســـــــــري عليها نظام احملاكمات اجلنائية الدولية اخلاصة

جرائم ارتكبت بعد إقرار نظام روما وســريانه في عام ٢٠٠٢، وهذه تختص بها 

احملكمة اجلنائية الدولية.

          نحن نقول إن أهم إجناز يجب االهتمام به فيما يتعلق باالعتـــــــــــــــراف 

بالدولة الفلسطينية هو االجتاه صوب بريطانيا .فبريطانيا غادرت فلسـطني 

بعد أن مهدت األرض لليهود، وقد أخذت معها كثير من حقوق الشـــــــــــــــــــعب 

الفلسـطيني .وأنا ،أذكر هنا حقاً هاماً للشـعب الفلســطيني ردده مرتني الراحل 

"أبو عمار" وهو أن بريطانيا سلبت من البنك املركزي الفلســــــــطيني (2)  مليار 

جنيه إســــترليني ذهب. اآلن أصـــــبحنا دولة، ويجب أن نبحث عن هذا احلق، 

ونبحث في هذه املســــــألة، ومن املمكن ولوج باب احملاكم البريطانية للمطالبة 

بهذه األموال التي سرقت، كما أن باب احملكمة األوربية حلقوق اإلنســــــــــــــان 

سيكون مفتوحاً لنا.

         أما اجلــرائم التــي ارتكبت فــي حـــرب غـــزة األولـــى والثانية، فهذه يجب 

التمهل فيها، ألننا إذا فتحنا هذا الباب سيكون باباً مفتوحاً ولن يغلق.

          أما بالنســـــــبة لالستيطان، فألول مرة يتم االعتراف بأنه جرمية حرب، 

حيث اعترف بذلك نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية، وبالتالي نسـتطيع 

أن نتقدم بدعوى ضد جرمية االستيطان حملكمة اجلنايات الدولية.
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اجلانب األخير في هذه الزاوية هو جانب التعويض، ونعتقد أنه أمر ميسور من 

الناحية القانونية، ولكن دائماً توجد اعتبارات سياسية وليس مســــألة قانون 

فقط. كما يجب أال ننســـــــــى موضوع اجلدار العازل، فمحكمة العدل الدولية 

أصدرت قراراً بأن اجلدار غير قانوني، وبالتالي نســــتطيع أن نلجأ إلى احملكمة 

. أما موضــوع األســـرى فهو  اجلنائية الدولية لتحريك دعوى في هذا املوضــوع

موضــــــوع مهم جداً، ألن املعتقلني باتوا أســـــــرى حرب بعد إعالن الدولة. وأنا 

أطالب باإلسراع إلى تقدمي طلب إلى سويسـرا لالنضــمام إلى اتفاقية جنيف، 

ألن األسرى اليوم معظم حقوقهم مســــــــــــلوبة وهناك الكثير من االنتهاكات 

بحقهم مثل العزل االنفرادي, إال أننا نطالب بحقوقهم طاملا بقوا في األســـــر، 

على األقل أن تكون حقوقهم مكفولة ومضمونة.

      في مداخلة للدكتور محمد النحال أســـــــــــتاذ القانون الدولي باجلامعة 

اإلسـالمية، حول طبيعة االعتراف في القانون الدولي قال أنه من املعروف في 

الفقه الدولـي أن أي اعتـراف يدور حول نوعني من االعتـراف وهما االعتــراف 

املنشـئ أو االعتراف املقرر، وتذهب غالبية الفقه إلى أن االعتراف مقرر وليس 

منشــــئ للدولة. لكن ما ميكن مالحظته في موضوع االعتراف بالدولة ، هو أن 

االعتراف سواء كان  منشـــــــــئاً أو مقرراً ، فكالهما يتوقف على توافر عناصر 

الدولة أساساً، وهي الشـــعب، الســـيادة، واإلقليم .ونحن احلالة الوحيدة على 

مستوى العالم التي يتم االعتراف بالدولة بدون توافر عناصرها الثالثة، 
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حيث أن الســــيادة الفلســـــطينية مســـــلوبة. إن كل االعترافات الدولية التي 

حدثت في التاريخ على املستوى الدبلوماسي واملستوى الدولي كانت اعترافات 

بدول اكتملت عناصرها. 

          وفي حالة غياب عنصــــر من عناصر الدولة، وردت مســــميات أخرى غير 

االعتـراف بالدولة، كاالعتـراف بالثورة أو االعتــراف باحملاربني، أو االعتــراف 

باألمة. وعليه كيف نكيّف هذا النوع من االعتراف، األمـر الذي يحتاج منا إلـى 

وقفة، فاملنظمة األممية ألول مـــــــــرة تعتــــــــــرف بوجود دولة دون أن تكتمل 

عناصرها، وكان ينبغي على األمم املتحدة أن تسـاعد الشـعب الفلسـطيني في 

احلصول على استقالله وسيادته أوالً وهو العنصر الثالث من عناصر الدولة.

           رئيس الســلطة الوطنية الفلســطينية توجه إلى األمم املتحدة من أجل 

االعتراف بجزء من إقليم فلســـــــــــطني، على أنه هو اإلقليم كله،  وهنا مكمن 

اخلطر، فغزة والضـفة تشـكل ٢٢ %  فقط من مسـاحة إقليم فلسـطني. وقبول 

األمم املتحدة بفلســــــطني على هذا اجلزء من اإلقليم، يعني حتديد موقفها 

السياسي من القضـية الفلسـطينية، وأن حق الفلسـطينيني يتوقف عند هذه 

احلدود، مع ضرورة حماية أمن إسرائيل كدولة مجاورة وليســــت دولة محتلة.  

وهو موقف شبيه  مبوقفها عام ١٩٤٧ عندما تدخلت في القضــــــية من خالل 

"قرار التقسيم."
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          حتدث الدكتور "عبد الكرمي شـــــــبير" احملامي عن صـــــــالحيات الدولة 

املراقب في األمم املتحدة، وقال إن االعتراف بالدولة الفلســـــطينية يشـــــكل 

انتصـاراً سياسياً كانتصـار املقاومة، حيث جنحت القيادة الفلسـطينية بحشـد 

(138) دولة تشـــكل الرأي العام الدولي، لالعتراف بالدولة الفلســــطينية رغم 

االعتراض اإلسرائيلي واألمريكي، ومحاوالت منع االعتراف بفلسطني كدولة 

"مراقب" في األمم املتحدة.

           إن كلمة دولة سـتعطينا صـفة شـعب وهو ركن أول في الدولة،  وكلمة دولة 

ستعطينا  أراضي فلســـــــــطينية، وستعطينا سلطة سياسية تدير شئون هذه 

الدولة، نحن اآلن أصبحنا دولة حتت االحتالل مبقوماتها الثالث.

وإذا أردنا أن نتطــــرق ملا قاله الدكتور محمد النحال حول االعتــــراف املقــــرر 

واملنشـــئ , فان الراحل ياسر عرفات كان يهتم باستشــــارة أهل الفقه القانوني 

الدولي، وكان يســعى إلى إقرار دولة واقعية، كان يريد أن ينشـــئها ثم يفرضها 

على العالم وعلى االحتالل، هذه كانت سياسة ياسر عرفات.

            لذلك نحن اليوم نريد أن ندرس هذه القضــــــية من النواحي القانونية، 

ثم من النواحي الســـــــــــــــياسية، ثم ما هي انعكاساتها على حقوقنا وثوابتنا 

الفلســـــــــطينية. وفي اعتقادي أننا سجلنا موقف كبير جداً أمام العالم، بأننا 

استطعنا اليوم أن نحافــــظ على هـــــذه الثوابت الفلســــــــطينية، وإن كــــانت 

دولة ناقصة السيادة 
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ال متارس صالحياتها وال تفرض قوانينها على كل األراضي الفلسـطينية وإمنا 

على جزء منها . 

          وهنا أطرح األسئلة التالية، ما أثر االعتراف بالدولة الفلســــطينية على 

قضـــــــــــــــية األسرى؟  وما هو أثرها على جرائم ومخالفات سلطات االحتالل 

اإلسرائيلي؟ وهل نستطيع اليوم أن نالحقها أم ال؟

           أعتقد أنه من خالل االعتراف بالدولة نســــــــــتطيع أن نالحق االحتالل 

فعالً، ونســتطيع أن ننضــم إلى كافة االتفاقيات التي تتعلق بالقضـــاء الدولي 

وخاصة اتفاقيات جنيف، واتفاقية روما التي أنشــــــــــــــــأت احملكمة اجلنائية 

الدولية. واخلطوة الثانية التي يجب علينا فعلها هي االنضــــــــــمام إلى جميع 

االتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق اإلنسان أو القانون الدولي اإلنساني أو 

القانون الدولي العام.

          إن  الهدف الذي سعت إليه كل من أمريكا وإسرائيل هو عدم حصــــــــــــول 

فلســــطني على صفة دولة في األمم املتحدة، بســـــبب اخلشـــــية من مالحقة 

مجرمي احلرب. ولذلك فإن االنضــــمام إلى كافة املعاهدات الدولية يفتح أمام 

الفلسـطينيني خياراً جديداً، وهو خيار القانون الدولي وخيار عالم الســياسة 

الدولية , وهنا نالحظ ما معنـــــــــــى أن كل الدول األوربية تندد بجـــــــــــرمية 

االستيطان .

           كما نالحظ أن سياسة اإلبعاد  والتهجير باإلضافة إلى االستيطان،  كلها 

تشكل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وفقاً التفاقية روما .
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لذلك نحن نعتقد أن األسرى سيســـتفيدون استفادة كبيرة جداً من االعتراف 

بالدولة، وباملناسبة أسرانا ليســـو بأسرى حرب وإمنا أسرى حرية .هم" رهائن "

ألنه عند أسـرهم لم يكن هناك حرباً بني دولتني متكافئتني بجيوش ومعدات 

عســـــــكرية، كما أن املقاومة  -أي مقاومة - من حقها الدافع عن نفســــــــها وعن 

حقوقها، والقانون الدولي أعطى شرعية املقاومة ، لذلك فإن أسرانا ليســــــــوا 

أسرى حرب.

 إن األستاذ" صالح الدين عامر "اخلبير املصــــري وأستاذ القانون الدولي، عمل 

مسـتشــاراً للوفد الفلســطيني في املفاوضات ، وكان يصــر على عدم استخدام 

مصـــطلح أسرى حرب، في حني كان اإلسرائيليون يريدون استخدام مصـــطلح 

أســـرى حرب، وفي املقابل متترس الوفد املفاوض وراء فكرة أن أســــرانا مدنيني 

وتنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة وليس الثالثة ,وكان إصــرار شــديد من 

الدكتور "صــــــــــــــــــالح الدين عامر" والفريق املفاوض على عدم املوافقة على 

استخدام مصـــــــــــــــــــــطلح أسرى حرب. وعلى أثر معرفة اجلانب اإلسرائيلي 

واألمريكي بوجود الدكتور "صالح الدين عامر" كمســــــــــتشــــــــــار مع الوفد 

الفلســـطيني طلبت وزارة اخلارجية األمريكية من الســــفارة املصــــرية هناك 

مبغادرة املستشار صالح الدين عامر األراضي األمريكية فوراً. 

لذلك إن أي إخالل بحقوق أسرانا داخل الســـــجون اإلسرائيلية تعتبر جرائم 

ضد اإلنسانية ونستطيع أن نالحق االحتالل على هذه اجلرائم.
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            ن إرادتنا الفلسـطينية حققت انتصــار في األمم املتحدة  فلماذا نقزمه , 

التمثيل للشــــــعب الفلســـــــطيني موجود في كل األماكن، فمنظمة التحرير 

موجودة ولم تلغى وسيتم تفعيلها بعد املصـاحلة، وسيكون هناك عمل متوازي 

حيث أن الدولة ســتعمل باإلضـــافة إلى املنظمة في جميع النواحي القانونية 

والســياسية، ولذلك البد أن تكون لنا رؤية إستراتيجية على جميع األصعدة, 

سواء على صعيد العمل القانوني والســــــــــياسي أو على صعيد املقاومة أو على 

.  والبد أن نفعل القضــاء الدولي في العديد  الصــعيد االقتصــادي واإلعالمي

من املســــــائل مثل اجلدار العازل، حيث البد من إحراج اتمع الدولي .وأخيراً 

أود اإلشارة إلى أن إسرائيل هي دولة وجود وليســــت حدود، حيث ال يوجد في 

دستورها حدود مرسومه.

            تعقيباً على كالم "د. عبد القادر جرادة "تســــــــــــــــاءل األستاذ" يعقوب 

الغندور" مدير عام ديوان الفتوى والتشــريع بوزارة العدل: استناداً ملا قاله" د. 

عبد القادر جرادة "أنه إذا تقدمنا بشـــــــــــكوى حملكمة اجلنايات الدولية ضد 

إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم حرب بحق الشــــــعب الفلســـــــطيني، فإن 

إسرائيل في املقابل تســـــــتطيع أن تتقدم بشـــــــكوى ضد فصــــــــائل املقاومة 

الفلسطينية الستهدافها مدنيني إسرائيليني .. 

         الســؤال ماذا لو تقدمت دولة أخرى من الدول العربية املنضــمة للمحكمة 

بشكوى ضد إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني،

��������� ������� ����� ����� ���� ����� �� ����
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      األستاذ سالمة بســـيســـو نائب نقيب احملامني الفلســـطينيني واألمني العام 

املســــــــــاعد في احتاد احملامني العرب قال  إن املوضوع يحتاج إلى ورشات عمل 

عديدة، وهذا القرار له تداعيات ايجابية وتداعيات سلبية.

أما التداعيات االيجابية فهي عبارة عن حق فلسطني في االنضمام إلى جميع 

املنظمات الدولية شأنها شأن أي دولة عضـو. إن انضــمامنا لألمم املتحدة يتيح 

لنا مالحقة مجرمي احلرب، والتعويض. وسنستفيد من هذا القرار في موضوع 

اجلدار العازل. كما أن معاملة األسرى سوف تختلف عن السابق وفقا التفاقية 

جنيف .ومن املمكن أيضـــــاً أن نتقدم بشـــــكاوى حملكمة اجلنايات الدولية ضد 

إســـــــــــرائيل ملا تقوم به من اعتداءات متكررة ومتنوعة براً وبحراً وجواً  بحق 

الشـــعب الفلســـطيني .وأنا أوجه الســــؤال للدكتور "عبد القادر جرادة.." بعد 

حصــول فلســطني على صفة دولة غير كاملة العضـــوية "مراقب" هل يحق لنا 

املطالبة بكل فلســــــطني التاريخية من البحر إلى النهر؟ أم أن هذا القرار مينع 

الفلسطينيني من املطالبة بها؟

:������� �������

 هل من املمكن في هذه احلالة أن تتقدم إسرائيل بشكاوى ضد الفلسطينيني؟

الســـــؤال الثاني لو تقدمت الســـــلطة الفلســــــطينية بشــــــكوى فيما يتعلق 

باالستيطان باعتباره جرمية حرب مســــــــــتمرة، هل باستطاعة إسرائيل أن 

تتقدم بشكوى مقابلة فيما يتعلق باستهداف املدنيني اإلسرائيليني بصـواريخ 

املقاومة الفلسطينية؟ 
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          أننا نتحدث عن حقوق وامتيازات تأخذ باملمارســــــــــة. ومن املالحظ من 

خالل ما كتب في الفترة املاضــــــية عن هذا املوضــــــوع وحتى ما نوقش هنا، أن 

هناك خلط واضح مابني النصـر السـياسي والنصــر القانوني, فحينما نتحدث 

عن فوائد احلصــول على العضــوية بصــفة مراقب، فإننا  دائماً ننســـحب إلى 

النصـر السـياسي .صحيح أننا نتحدث عن 8١٣ دولة صوتت لصـالح القرار أي ما 

يشـــــــكل ٩٢ % من دول العالم ,لكن هنالك الكثير من الدالالت القانونية ذات 

اآلثار السلبية على القضـية الفلسـطينية , وسأحتدث سريعاً عن بعض األمور 

التي يتكلم عنها املشــــجعني لهذا القرار، فصـــــائب عريقات نفســـــه كتب في 

حزيران عام ٢٠١١ حول هذا املوضوع وحتدث بشـــــــــكل مطول حول احملاذير 

للحصول على دولة غير عضـو أي "مراقب "في اجلمعية العامة لألمم املتحدة. 

وبالتالي فإن انضـــــــــــمام أي دولة لألجهزة اتلفة لألمم املتحدة يحتاج إلى 

شروط، حيث أن كل جهاز هو جهاز مســـــــــــــــتقل بحد ذاته , وعندما توجهت 

السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير للجمعية العامة لألمم املتحدة كان 

          الدكتور رامي عبده رئيس املرصد األورومتوسطي حلقوق اإلنسـان بغزة 

قال إن حصــــول أي دولة على صفة "عضـــــو مراقب" في األمم املتحدة هو أمر 

يثير احليرة، ليس فقط في احلالة الفلســـــطينية وإمنا في كثير من احلاالت. 

وحقيقة ال يوجد فعلياً ناظم حقيقي ينظم عمل هذه الدولة بهذه الصــــــفة 

داخل أروقة األمم املتحدة، األمر الذي يؤدي إلى خلط شديد. ومن الواضح  

:��������� ������� ��� �����

20 32
������� ���� �� (�����) ��� ��� ���� ������ ����� ��������� ��������� ���������



هناك إجراءات مطلوب إتباعها، كما أن األجهزة أو املنظمات األخرى ســـتطلب 

إجراءات أخرى عندما نريد أن ننضم إليها.

          كما أن االنضمام للمحكمة اجلنائية الدولية يحتاج إلى وقت ، ورمبا هذه 

اإلجراءات تطول، فهناك بعض الدول ذات عضـــوية كاملة، تطلب انضــــمامها 

إلى احملكمة اجلنائية الدولية عدة أعوام قبل أن تتمكن من االنضمام .

ثم هل االنضــــــمام إلى احملكمة اجلنائية الدولية يعني انه كافي , إن إسرائيل 

هي أيضــاً يجب أن تكون عضـــو، وهذه احلالة غير متوفرة , فهل هذا يعني أنه 

يجب أن نتوجه إلـــــى مجلس األمن فـــــي ظل موازين القوى احلالية؟ وهل من 

املمكن أن يقف مجلس األمن موقف إيجابي لصاحلنا.

         املوضـوع الذي يثار اآلن هو تثبيت احلق في أراضـي ١٩٦٧ فقط, وفي هذا 

اإلطار أعلن الرئيس الراحل ياســــــــــر عرفات الدولة من اجلزائر، وتوجه إلى 

األمم املتحدة وحصـــل على قرار حتدث بشــــكل واضح عن فلســــطني. وفتوى 

محكمة العدل الدولية بخصــوص اجلدار، هي مثال واضح للحق الفلســـطيني 

الذي ثبت في أراضـي ١٩٦٧ فقط، فموضـوع التنازل عن أراضــي ١٩٤٨ حاصــل 

فعالً منذ زمن طويل، ورمبا احلديث اليوم يدور عن توافق فلســـطيني لألسف 

حول هذا املوضوع.
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 ما أود قوله أن القانون يرفض الســـياسة والســـياسة ترفض القانون، وبالتالي 

نحن أمام مشــهد ستلعب فيه الســياسة دور كبير , فاملهم اآلن أن نحدد بشــكل 

واضح ما ميكن فعله بالتفصـــيل خلف هذه اخلطوة  للقضــــايا الفلســــطينية 

املهمة، مثل قضية األسرى على سبيل املثال وسائر القضايا.

       ما هو انعكاس هذا االعتراف على منظمة التحرير؟ وهل سيصــــــــبح لنا 

مقعد واحد أم مقعدين في اجلمعية العامة، وهل التمثيل احلالي أفضــــــل من 

متثيل منظمة التحرير؟ 

          اعتقد أن متثيل املنظمة أفضــــل من التمثيل احلالي، ألنه لم يتنازل عن 

حدودنا التاريخية في فلسطني. وإذا انعدم وجود املنظمة في األمم املتحدة.. 

من سيمثل الفلسـطينيون في جميع أنحاء العالم وفي الضــفة الغربية وقطاع 

غزة وفي أراضي 1948 ؟

          األستاذ أسامة سعد املسـتشــار القانوني لرئيس الوزراء قال أنا ال أتفق مع 

ما ذكره الدكتور رامي عبده، فال يوجد أي انتصـــــــار سياسي وال قانوني لهذه 

اخلطوة، بل بالعكس، إنها نوع من االنتكاسة ولكن مبا أنها قد حصلت فال بد أن 

نســتفيد منها بقدر اإلمكان. وأنا أتســـاءل ما النصـــر في احلصـــول على دولة 

مراقب مرتني مع ضياع  % 78 �� ����� ������ ���������, ما فعله الرئيس أبو 

مازن يعتبر وعد بلفور جديد ميكن اإلسرائيليني من ٧٨ % من فلســــطني مرة 

أخرى. وهناك عدة تساؤالت أريد أن أطرحها :

:���� �������� ��� .. ������� ��� ��
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          تقرير األمور الداخلية  مثل بطاقات "الهوية" ، جوازات السفر ، كلها يجب 

أن تتغيــــر، كما يجب تعديل اتفاقيات املعابــــر واحلدود  مثل تعديل اتفاقية 

معبر رفح ليكون معبر فلســـطيني مصـــري بامتياز سواء كان حلركة األفراد أو 

البضائع .

*

           ما هو أثـر هذا االعتـراف علـى حق عودة الالجئني ؟ وإذا ما قـرروا العودة 

هل ســيعودون إلى األراضــي احملتلة عام 1967 ؟ أعتقد أن هذا يعني إســقاط 

حق العودة !! فنحن نعلم أن شـــــــرط قبول إســـــــرائيل في األمم املتحدة كان 

املوافقة على قرار التقســــــيم رقم ١٨١ لعام ١٩٤٧ ، وعندما توجه الرئيس أبو 

مازن لألمم املتحدة، استند إلى حل الدولتني املنصـــوص عليه في القرار ١٨١ ، 

ولألسف لم يطالب مبا مت على أسـاسـه هذا القرار، وتراجعنا إلى حدود ١٩٦٧، 

وباملناسبة هي ليســت حدود دولية وإمنا هي خطوط هدنة، وطلبنا من العالم 

أن يعترف بنا على أساس أن دولتنا الفلسطينية هي في هذه احلدود فقط .

            األمـــر اآلخـــر يتعلق بحق املقاومة، نحن لدينا احلق فــــي املقاومة وفقاً 

للقانون الدولي، فكيف ســـــــيتم التعامل مع هذا احلق؟ ووضـــــــع وكالة الغوث 

" هل ستبقى تقدم خدمات للشـعب الفلسـطيني أم  وتشـغيل الالجئني "األنروا

أنها ستتوقف بعد االعتراف بنا كدولة ؟ جميع هذه األمور من السلبيات .ومبا 

أن األمور قد حدثت فليس علينا إال أن نحاول أن نحصــل على االيجابيات من 

وراء هذا االعتراف بالدولة وهناك العديد منها مثل:
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      االنضـمام للمنظمات الدولية حسـب أنظمتها الداخلية، فعلى سبيل املثال 

صندوق النقد الدولي ال يقبل إال الدول التي لها عضويه كاملة .

     العملة الوطنية هل سيكون لنا عملة وطنية مســــــتقلة فصــــــندوق النقد 

الدولي لن يسمح لنا بذلك فما هي الرؤية في هذا اجلانب.

     الغالف اجلمركي لدولة فلســــطني هل سنبقى ملتزمني باتفاقية باريس أم 

وجودنا كدولة سيضع هذه االتفاقية في حال العدم.

     في مسـألة الكود الدولي لالتصــاالت والبريد يجب أن نتعامل مع العالم في 

هذا اإلطار مبسألة الندية.

*

*

*

           األستاذ" مصـطفى الصــواف" الكاتب واحمللل الســياسي كشــف عن وجود 

العديد من اإلشكاالت السياسية والقانونية على أثر قبول فلسطني دولة غير 

عضو"مراقب" في األمم املتحدة، وقال نحن نقول بأننا دولة منقوصة السيادة 

, هذه مغالطة، أين هي السيادة كي تكون منقوصة؟ وهل نتعامل مع هذا القرار 

بالتجزئة أم بالكـــل ,هـــل نحــن وحـــدنا الذين يحـق لنا رفـع القضـــايا أمــــام 

املؤسسات الدولية أم الطرف اآلخر يحق له أيضاً رفع قضايا ؟

       نحن نقول بأننا دولة حتت االحتالل، طاملا األمـــــــر كذلك أليس من حق 

املقاوم مقاومة من يحتله، أم تصبح املقاومة جرمية أو إرهاب ؟ 

: ���������� �������� ������� ����� .. ������

24 32
������� ���� �� (�����) ��� ��� ���� ������ ����� ��������� ��������� ���������

*



         األستاذ أمجد األغا مدير إدارة التشــــــــــريعات بالس التشـــــــــــريعي 

الفلســــطيني قال :إن هناك خطورة حقيقية من هذه اخلطوة، حيث إنه ألول 

مرة في تاريخ الصـــــــــــــــــراع العربي اإلسرائيلي تقدم وثيقة رسمية من جهة 

فلســــــطينية أمام منظمة األمم املتحدة بتنازل صريح عن حدود فلســــــطني 

التاريخية، وباإلقرار أن حدود دولة فلسطني هي حدود عام  ١٩٦٧ . 

           انطالقاً من نظرية التوازن بني النفع والضـــــــــــرر ، فقد قمنا في الس 

التشــــريعي بدراسة مجردة ومتوازنة حلصــــر االيجابيات والســــلبيات لهذه 

اخلطوة، ووجدنا أن حجم الســـلبيات كبير جداً إذا ما قورن باإليجابيات. كما 

أن االيجابيات املتمخضــــــــــــــــــــــــة عن هذا القرار ال تعدو أن تكون شكلية أو 

برتوكولية،  مثل رفع العلم الفلســـــــطيني في احملافل الدولية واالنضــــــــمام 

للمنظمات الدولية، وكما هو معـروف أن لكل منظمة نظامها الداخلــي اخلاص 

بها ، فال يعني مجرد االنضمام لألمم املتحدة الدخول لهذه املنظمات .

          هناك مســـائل أخرى مثل متثيل الســـفارات، فهي مســـائل غير مفهومة، 

ومســــــألة وجود متثيل منظمة التحرير إلى جانب متثيل الدولة أيضـــــــاً هي 

. مسألة غير مفهومة عملياً
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          أيــن منظمـة التحـريـــر؟ وهل سيصــــــبح لنا متثيلني ، أم دولـــة ســـتمثل 

الضـــفة وغزة ؟ أين األراضي الفلســـطينية احملتلة عام ١٩٤٨ وحـــــق العودة ؟

 قضـــــايا كثيرة حتدث األخوة احلضـــــور فيها , ولذلك أقول أن هذا القرار هو 

انتكاسة حقيقية.



          ومن  ضمن  السـلبيات  لهذا  القرار ، جتزئة  التمثيل  الدبلوماسي،  حيث 

هنـاك انقسـام بني متثيل فلســطينيي 1948 وفلســطينيي1967 ، وبالتــالي 

ستنحصـــــر  املواطنة  في البقعة اجلغرافية التي سنحصــــــل عليها،  أال وهي 

أراضي ١٩٦٧ وبالتالي مـا هو مصــــــــــيـــــر  فلســـــــــــطــينيـو 1948  في ظــل 

القوميـــــة اليهوديـــة لدولـــة االحتـــــالل.

          أما بالنســـــبة ملوضوع املقاضاة أمام احملاكم الدولية فهي سالح ذو حدين. 

لهذا كله نؤكد مرة أخرى أنه باملقارنة بني االيجابيات والســــــــــلبيات جند أن 

. ومع ذلك فإنني أرى أنه يجب تعديل  االيجابيات شكلية والســـــــلبيات كثيرة

القوانني والتشـريعات الفلسـطينية كي تتناسب مع الوضع اجلديد، بتســمية 

الدولة الفلسـطينية بدالً من تسـمية الســلطة الفلســطينية، وكذلك البحث 

في االمتيازات التي ميكن أن حتققها هذه الدولة. 

         وفي هذا الصـــــــــــــــــــدد أذكر أراء اثنني من فقهاء القانون الدولي الذين 

يعارضــــون هذه اخلطوة وهما "أنيس القاســــم" و"محمد ادوب "ومفاد هذا 

الــــــــــــرأي أن املنظمة تتمتع بامتيازات ال تتمتع بها بعض الدول، ألن منظمة 

التحرير تســــــــــــــــتطيع دعوة مجلس األمن لالنعقاد على أساس املادة (39) 

املقتصــرة على الدول، وتتمتع باعتراف دبلوماسي أكثر من (100)  دولة، وهو 

أكثر من االعتراف الذي تتمتع به بعض الدول، ولها بعثات دبلوماســـــــية ولها 

متثيل في منظمة املؤمتر اإلسالمي، وتشــــــــــــــــارك في اجتماعات املنظمات 

العربية، وبالتالي ما هي اإلضافة العملية اجلديدة من احلصـــــــول على صفة 

دولة غير عضو "مراقب"� 
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           األستاذ ماهر عيســــــــــــــــــى مدير مركز دراسات اتمع املدني قال في 

مداخلته إن القرار بخصـــوص تشــــكيل احملكمة اجلنائية الدولية  اتخذ عام 

١٩٤٧ واستمر النقاش بخصــوصه   (50)عاماً ، وحســم أخيراً بشــكل مشــوهه .

ومن خالل بحث قمــنا به حول احملكمة اجلـــنائـــية الدولـــية، وجدنا أن نظام 

احملكمة جاء ليضــــــــــع حداً لثالث جرائم فقط بينما تركت اجلرمية الرابعة 

لس األمن كي يقوم بتعريفها وهذه اجلرائم هي:

:�������� �������� ������� ����� ����� ��� ������ ��������

         إن كل املنظمات املوقعة على نظام روما األســاســي وحتى غير احلكومية، 

يحق لها حتريك الدعوى اجلنائية، وبالتالي ال ينبغي أن ننتظر إنشاء الدولة 

كي نحرك الدعوى اجلنائية .حتى لو وقعت دولة ، وأراد النائب العام أو املدعي 

العام عدم حتريكها، فسيتجاهلها بعدة طرق.

          وقد ترك نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية مســـاحة ألي إنســـان أن 

يقاضي أي دولة على أية جرمية من اجلرائم األربعة إذا توفرت حســن النوايا، 

بدليل أنه إذا قدمت شكوى أو تنامى إلى مســـامع املدعي العام أن هناك جرائم  

تقع حتت طائلة هذه اجلرائم األربعة يســـــــتطيع حتريك الدعوة اجلنائية. 

وهذا يعني أن املدعي العام إذا رأى في التلفاز ما يشـــــــــــــير إلى ارتكاب جرائم 

يستطيع أن يحرك الدعوى اجلنائية .كما أن احملكمة اجلنائية تستطيع أن 

.�������� �� �����

.�������� ������
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          أما بخصــــوص الســـــيادة فاعتقد أن املوضوع سياسي وليس قانوني وأنه 

موضوع نســــــــــــــــــبي، فحتى الواليات املتحدة األمريكية هي دولة منقوصة 

الســـــــيادة، والدليل على ذلك أن الكوجنرس األمريكي وعلى مدار ٣٠ سنة لم 

يتمكن من إصدار قرار بنقل الســــــــــــفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس، 

واإلدارة األمريكية تقدر أن ذلك خطر على عالقتها بأصــــــــــــــدقائها العرب، 

وبالتالي حتت هذه الضــــغوط تتنازل وال تنفذ قرار الكوجنرس. فالســـــيادة 

عملياً ليست مطلقة، وكل الدول سيادتها منقوصة بشكل نسبي.

          أما بالنســــــــبة للحدود وخطورة االعتراف بالدولة في موضوع احلدود، 

فهذه نقطة إيجابية من وجهة نظري , حيث أن الشعب الفلسـطيني يسـتطيع 

ببســــاطة أن ال يذكر حدوده في الدستور،  فإسرائيل ليس لها قانون أساسي، 

وبريطانيا عندها دستور غير مكتوب، فمن املمكن أن نذكر أن فلســـــــطني هي 

أماكن تواجد الفلسـطينيني، وأيضــاً يســتطيع الفلســطينيني عدم ذكر ألوان 

العلم، أو النشـيد الوطني، أو احلدود في الدستور الفلسـطيني  .أو أن يذكر بأن 

هذه احلدود هي حدود الدولة املؤقتة بناءً على أن هذا دســــتور مؤقت ملرحلة 

. انتقالية التي قد تطول ملائة عام مثالً
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    عقب للدكتور "عبد القادر جـــرادة" علـــى ما مت طـــرحه بقوله دعونا نتفق 

على نقطتني:

األولــى أن احلديث عن االعتــراف أمــر غيــر مفيد، ألنه قد مت  (وأنا متفق مع 

األســـــتاذ أمجد األغا ) املكاســـــب فيه أقل من ااســـــر، ولكن كيف ميكن لنا 

كرجال قانون أن نزيد من املكاســــــب ونقلل من ااســــــر .والثانية أننا جميعاً 

متفقون (في اعتقادي) على أن املسـتقبل دائما لألقوى، أما بالنســبة ألراضي 

عام ١٩٤٨ قد ضـــــاعت ووســــــيلة إرجاعها تكمن في القوة وليس االتفاقيات، 

فموازين القوة ال تستمر طويالً.

           نرجع ملا قد مت طرحه وهو أنه في حال تقدمت بعض الدول بشـــــــــكاوى 

مثل تونس أو جزر القمر، فلن يشــــــكل علينا خطورة، والضـــــــغوط من جانب 

إسرائيل  ستكون علينا أكثر لو أننا تقدمنا نحن بشكاوى.

           عندما حترك تونس شكوى بخصـــــوص جرمية قتل أبو جهاد مثالً، فلن 

يكون لهذا تأثير أو ضغوط علينا، ألنه ليس نحن من تقدم بالدعوى.

وهنا يجب أن نفرق بني حتريك الدعوى، واالنضــــــــــمام لنظام احملكمة، وملاذا 

االنضـــــــمام إلى اجلمعية العمومية للمحكمة اجلنائية الدولية وما الفائدة؟ 

نقول إن مدة عمل القضـــاة في احملكمة الدولية اجلنائية واملدعي العام هي(7)  

سنوات،  فماذا ال نعد أنفســـــنا ملا بعد خمس سنوات؟ البد أن نتقدم من اليوم 

إلى اجلمعية العمومية للمحكمة الدولية، وجنيش إمكاناتنا من اآلن،

..�����
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            كما أن وضع الفلسـطينيني في ايمات الفلســطينية في لبنان أكثر من 

سيئ، ويجب أن نبحث عن حلول ملســـــــاعدتهم، كأن يتم منحهم جوازات سفر 

لسهولة التحرك.

 أخيراً أنا أؤكد على ضرورة عمل هذه املؤسســــــة لتخدم الفلســـــــطينيني في 

ااالت التي سبق ذكرها.

          عسى أن يكون لدينا قاضي أو مدعي عام  في احملكمة ,وإسرائيل تخشـى 

بشكل عام احملافل الدولية وان كانت ضامنة املكاسب.

          أما فيما يتعلق باالستيطان، وأن ٢٢ % هو ما تبقى من فلســــــــــــــــــطني 

التاريخية، وأن هذا هو ما حصلنا عليه , فهذا الكالم على الورق صحيح، ولكنه 

على الواقع سيئ جداً أكثر مما تتصـــــوروا , فيوجد في الضــــــفة حوالي  ٥٦٦ 

حاجز، ومن يذهب إلى الضـفة الغربية يجد العجز في أراضي الضـفة الغربية 

. في الضــــــفة الغربية  أكثر من العجز في القطاع بكثير, هناك واقع سيئ جداً

 (C) أكثر من ٥٦ % مســــــــتوطنات باإلضافة إلى  % 10 مما يســـــــــمى مبناطق

وخالفه.

 لذلك  فـــإنني  أرى  ضرورة  أن نتوحد وننشئ  مؤسـسة  فلسطينية  مسـتقلة  

ليس لها عالقة  بالســــــــياسة،  ويكون بها خبراء  في  كل  ااالت  القانونية  

والسـياسية وغيرهـــا،  وتكــون  متعـــددة  األعمـــال  واإلدارات،  كــأن تكـــــون  

إدارة  تتعـــــلق  باالســـــــــتيطان وأخرى  باجلـــدار  وأخرى  بجــــرائم  احلرب 

وتقـــدم  هذه  اإلدارات  أبحــاث  ودراسات  بدون  أي  خلط  لألوراق .
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شكر الدكتور محمد النحال رئيس مركز حماية حلقوق اإلنسـان اجلميع على 

احلضــور واملشـــاركة الفاعلة وأكد على أن املركز سيعمل على نشـــر هذه اآلراء 

القيمة، وإيصالها إلى أصحاب القرار وكافة املعنيني بهذا الشأن.  

.. ������������ ��
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