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 مقدمة 

 
الجمعيرة  لقررار اوفق  المراقب في األمم المتحدة  لها صفة دولة غير عضومركز على  فلسطينحصلت 

، األمر الذي يمنحها أحقية التقدم بطلرب اننضرمام 21921للعام ( 76/91)رقم  العامة لألمم المتحدة
 والمعاهردات انتفاقيراتعضوية الوكانت الدولية المتخصصة التابعة لألمرم المتحردة، والعديرد مرن إلى 

 أعروام، ةأربعرومر  مررور . تحقير  جملرة مرن المكاسرب السياسرية والقانونيرة، إضرافة إلرى الدولية العامة
بت إلى أي مدى استفادت القيادة السياسية الفلسطينية من النتائج التي ترت :يصبح من المبرر التساؤل

 ؟على ترقية عضوية فلسطين إلى دولة مراقب في األمم المتحدة
 

 والوكررررررانت الدوليررررررة ،تفاقيررررررات الدوليررررررة العامررررررةانضررررررمت فلسررررررطين إلررررررى العديررررررد مررررررن المعاهرررررردات وان
للمحكمرررة الجنائيرررة الدوليرررة،  المؤسررر  "ميثرررا  رومرررا"مرررن أهمهرررا المتخصصرررة التابعرررة لألمرررم المتحررردة، 

 ت شرركليةبرررجرا ا، فرري حررين اكتفررت القيررادة (اليونسرركو)منظمررة األمررم المتحرردة للتربيررة والعلرروم والثقافررة و 
  .الفلسطينيةبالنسبة لتجسيد مؤسسات الدولة 

 
 ملكانة فلسطين في لامم املتحدة درج التاريخيالت 

 
أول اعتراف دولي إلنشا  الدولة الفسطينية، وذلك بنصه  9196عام لل( 989)يعتبر قرار التقسيم رقم 

، وبررردأ الرررأي العرررام الرردولي يهرررتم 2"نشررف فررري فلسررطين الررردولتان المسررتقلتان العربيرررة واليهوديررةت"علررى أن 
حيث أصدرت الجمعيرة ، 9179في العام بالقضية الفلسطينية بعد تفسي  منظمة التحرير الفلسطينية 

منظمررة هرري الممثررل الشرررعي الفن لتؤكررد برر، 9169للعررام  4(0206)و 3(0291)ن رقررم يالعامررة القرررار 
 5(971/90)ن رقرم يالقررار ، إضافة إلرى ةفي األمم المتحد مركز المراقبها منحولت ،للشعب الفلسطيني
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" منظمة التحريرر الفلسرطينية"من  بدن  " فلسطين"يستعمل لفظ بفن لتقرر ، 9188للعام  6(966/90)و
 .منظمة في األمم المتحدةال يةدون المسا  بوضع

 

توقرف بسربب إلرى األمرم المتحردة، وذلرك  املف القضية مجدد   2199في العام  نقلت القيادة الفلسطينية
رئي  اللجنة  ،دولة فلسطين رئي تقدم "إذ ، ةطري  مسدودإلى ووصول العملية السلمية  ،المفاوضات

بطلرررب للحصرررول علرررى  20/1/2199 بتررراري الفلسرررطينية محمرررود عبرررا   التنفيذيرررة لمنظمرررة التحريرررر
جلر  األمرن المعنية بقبول األعضا  الجدد في م اللجنة انتهتو ، 7"مم المتحدةفي األالعضوية الكاملة 

حصرررلت "علرررى الطلرررب، فررري حرررين  مجلررر  باإلجمرررا ال بعررردم توافررر  أعضرررا  99/99/2199بتررراري  
ليونسرركو برفر  مكانتهرا مرن عضرو مراقرب إلرى العضرروية لفلسرطين علرى توصرية مرن المجلر  التنفيرذي 

 الحصررول علررى عضرروية تقرردم بطلرربللالقيررادة الفلسررطينية مررا دفرر  ، 8"09/91/2199الكاملررة بترراري  
 ،21929للعرام ( 76/91)األمم المتحدة، حيث أصدرت الجمعية العامة القرار رقم  لة المراقب فيالدو 

 ".مراقب"صفة دولة غير عضو لتمنح فيه فلسطين 
 

 املكاتسب السجاتسجة والقانونجة 

 
لرى  ،الح  الكامل في اننضمام إلى المعاهردات وانتفاقيرات الدوليرة العامرة منح القرار دولة فلسطين وا 

ين انسرررتفادة مرررن االيرررات التعاقديرررة وغيرررر يكافرررة المؤسسرررات الدوليرررة المتخصصرررة، مرررا يتررريح للفلسرررطين
دان ،سرائيليالتعاقدية لعزل دولة انحتالل اإل إلرى تجسريد الدولرة  وصون  تها، ومحاسبتها، ومقاطعتها، وا 

 ،مجموعرة مرن الحقررو إلررى إكسرابها  مراقربحيرث أدى حصرول فلسرطين علررى صرفة دولرة  الفلسرطينية،
فررري  اوطرف ررر ،فررري المؤسسرررات اإلقليميرررة والدوليرررة العامرررة امرررن ضرررمنها قررردرتها علرررى أن تصررربح عضرررو  

 .بلوماسية كاملةيانتفاقيات الدولية العامة، والدخول في عالقات د
 



 

4 
 

رررا مرررنح القررررار دولرررة فلسرررطين و  للمرررزاعم  حررردمرررن بينهرررا وضررر  مجموعرررة مرررن المكاسرررب السياسرررية، أيض 
متناز  عليها، وتفكيد جديد لكافة قرارات األمم المتحدة  اإلسرائيلية بفن األراضي الفلسطينية هي أراض  

 .10الشرقية بما فيها القد  ،9176عام الفلسطينية محتلة منذ  السابقة على أنها أراض  
 

لررك تالررذي يجعلهررا تممررر فرري النظررام القررانوني الرردولي، األالدولررة  ت دولررة فلسررطين علررى صررفةيررحظكمررا 
أفضل يمّكنها مرن المطالبرة بحقوقهرا مرن المجتمر  الردولي، وخاصرة فيمرا يتصرل بالوسرائل التري  اوضع  

المرتقبررة فرري  سررتراتيجيةاإلتمّكنهررا مررن ممارسررة الحرر  فرري تقريررر المصررير، وتحقيرر  عرردد مررن المكاسررب 
يمتثررل للمسررؤولية الملقرراة  ممارسررة الضررلط علررى المجتمرر  الرردولي لكرري حررال قررررت القيررادة الفلسررطينية

والمرادة األولررى  ،التري يمليهرا ميثررا  األمرم المتحردة والقرانون الردولي بشررفن مسرؤولية الردول، علرى عاتقره
لقواعرررد القرررانون  سررررائيلياإل فررري وضررر  حرررد لمخالفرررات دولرررة انحرررتالل ،المشرررتركة فررري اتفاقيرررات جنيرررف

 11.الدولي وأحكامه
 
 (27/01)الحصول على قرار الخطوات الفلسطجنجة الفعلجة بعد  

 
اننضرررمام إلرررى المعاهررردات وانتفاقيرررات الدوليرررة بالقررررار قامرررت القيرررادة الفلسرررطينية إثرررر الحصرررول علرررى 

اتفاقيررات جنيررف األربرر   :أهمهررا مررن ،معاهرردة واتفاقيرة دوليررة( 00)، حيررث وقعررت فلسررطين علررى العامرة
فاقية ، وات9171عام لنا لقانون المعاهدات ل، واتفاقية فيي9166عام لوبروتوكولها األول ل ،9191عام لل

ن ا، والعهررد9170لعررام لينررا للعالقررات القنصررلية ، واتفاقيررة في9179عررام لبلوماسررية لينررا للعالقررات الدفيي
عرام لن برالحقو  المدنيرة والسياسرية وانقتصرادية وانجتماعيرة، واتفاقيرة حقرو  الطفرل لاالخاصر ناالدولي

إضررررافة إلررررى تقررررديم طلررررب ، 9118عررررام لحكمررررة الجنائيررررة الدوليررررة لللم المؤسرررر ، ونظررررام رومررررا 9181
، وترقيرررة 12نلألطررراف السررامية المتعاقرردة علرررى اتفاقيررات جنيررف لبحررث موضرررو  فرررض حمايررة للمرردنيي

 .ةبلوماسييمكانة دولة فلسطين الد
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األمرم  مقرارقررار برفر  العلرم الفلسرطيني فري مراقرب علرى بصرفة عضروية بنا  على الوحصلت فلسطين 
وخاصرررة  ،بلوماسرررية لضرررمان اعترررراف بعرررض الررردوليبعرررض الخطررروات السياسرررية والد ذالمتحررردة، واتخرررا

فري بدولة فلسرطين، إضرافة إلرى القيرام بمجموعرة مرن الخطروات الدوليرة التري ظهررت  ثارهرا  ،األوروبية
 .رف  تمثيل دولة فلسطين في عدد كبير من الدول

 

، بضررائ  المسررتوطناتضررد  إجرررا ات فرري العديررد مررن بلرردان العررالماتخرراذ  توسرري  علررىالقرررار  شررج كمرا 
اسررتدعا  بوسررم بضررائ  المسررتوطنات بوسررم خررال، إضررافة إلررى  احيررث أصرردر انتحرراد األوروبرري قرررار  

واعتراف بعض البرلمانات األوروبية بدولة  ،سرائيلياإل لسفرا  دولة انحتالل األوروبيةعدد من الدول 
تعراطف والتضرامن الشرعبي والرسرمي مر  حقرو  الشرعب الفلسرطيني غيرر كسب مزيرد مرن ال، و فلسطين

لررى جانررب ذلررك. قابلررة للتصرررفال إلدانررة مررن قرررارات ا ترراا القرررار للفلسررطينيين الحصررول علررى مزيرردأ ،وا 
واسرررتثمار بعرررض االيرررات التررري أتاحهرررا انضرررمام دولرررة فلسرررطين إلرررى انتفاقيرررات  ،سررررائيلياإل لالحرررتالل
 .الدولية

 

وى تجسيد مؤسسات الدولة وتعزيز انتقال السلطة إلى مستوى الدولرة، فكانرت اإلجررا ات أما على مست
سرررتبدال اإلجررررا ات الشررركلية منهررا إلرررى الخطررروات الفعليرررة، حيررث اكتفرررت القيرررادة السياسرررية بإلرررى اأقرررب 

مرن السرلطة بالدولرة، إضرافة إلرى دراسرة إصردار جروازات سرفر خاصرة، ولكرن  ترويسة المخاطبات بدن  
 .أعاقت ذلك ةاإلجرا ات اإلسرائيلي

 
 الحد لادنى  

 
بالحرررد األدنررى مرررن انسرررتفادة مرررن حصرررول  ىالفلسرررطينية قرررد اكتفررر ةن موقرررف القيرررادة السياسرريإيمكررن القرررول 

كيرررة علرررى وجررره ير سررررائيلية واألمالضرررلوطات اإلمراقرررب، وذلرررك بسررربب بصرررفة  فلسرررطين علرررى مكانرررة الدولرررة
الوطنيرة للتعراطي مر  المكاسرب القانونيرة والسياسرية  ةسرتراتيجيالتحديد، وأظهر ذلرك مردى غيراب الرؤيرة اإل
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، إضررافة إلررى اسررتمرار يمتكاملررة تقرروم علررى ترردويل الصرررا  مرر  دولررة انحررتالل اإلسرررائيل ةسررتراتيجيإوفرر  
اتفاقيرات أوسرلو، وعردم  تمرن التزامرا لفاوضات، وعردم سرعيها الجردي للتحلررهان القيادة السياسية على الم

أو  ،أو القيام برصدار جروازات سرفر ،صدار قانون الجنسيةإ مثلقيامها بفي إجرا ات فعلية على األرض، 
 ،أو إعرادة النظرر فري شركلها ووظائفهرا ،حل السلطة مثلأو أي خطوات سياسية سيادية،  ،عملة فلسطينية

تلييررر مؤسسررات السررلطة لتصرربح مؤسسررات أو  ،، ولررو بشرركل ترردريجياتفررا  أوسررلو مررن التزامررات والتحلررل
لرم يرتم اسرتعادة الوحردة كمرا .  من مجل  تشريعي للسلطة، من قبيل الدعوة ننتخاب برلمان دولة بدن  دولة

 .طار الكفاا من أجل الدولةإالوطنية في 
 

 نو كية الرافضة للخطوات التي قرام بهرا الفلسرطينيير واألم ةاإلسرائيلييبدو أن خشية السلطة من ردود الفعل 
سررائيلي علرى قررار مرنح فلسرطين دولرة دولرة انحرتالل اإلفقرد ردت " قد أوقفها عن مواصلة تلرك الخطروات،

، ورفضررت انعتررراف نتفاقررات أوسررلو اجرررا ات المضررادة، فرراعتبرت هررذا القرررار خرق ررمراقررب بالعديررد مررن اإل
الفلسرطينية علرى األرض الفلسرطينية المحتلرة، وشرنت حملرة إعالميرة ترتهم فيهرا القيرادة الفلسرطينية  بالسيادة

فشال عملية السالم، واتخذت إجرا ات استيطانية توسعية . وخاصة في القد  الشرقية المحتلة ،بتقويض وا 
حرررداث تررردهوركمرررا  فررري الوضررر   قامرررت بحجرررز العائررردات الضرررريبية الفلسرررطينية، وعملرررت علرررى اسرررتفزاز وا 

علررررى األمنرررري، وتشررررديد وتعليرررر  بعررررض التصرررراريح الممنوحررررة للفلسررررطينيين، والقيررررام بحملررررة دوليررررة مضررررادة 
 .13"نفلسطينييال
 

مويرررل السررلطة الوطنيرررة التلررويح بوقررف ت مررن بينهررراوات، يرررة مجموعررة مررن الخطررريركماتخررذت اإلدارة األكمررا 
القيررادة الفلسررطينية لوقررف مررا أسررمته  ممارسررة ضررلوط جديررة علررىاسررتجابة لقرررار صررادر عررن الكررونجر ، و 

، حيرررث اعتبررررت حصرررول فلسرررطين علرررى العضررروية الكاملرررة فررري اليونسررركو مرررن هرررذ  14برررالخطوات األحاديرررة
مرن % 22حروالي ، مرا يعنري خسرارتها عن توقف دعم وتمويل اليونسركوإلى اإلعالن فسارعت  الخطوات،

  .15موازنتها السنوية
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العربري والردولي بمرا يحردث مرن  ظل اننقسرام الفلسرطيني واننشرلال فيمكانة القضية الفلسطينية تراجعت 
 الترري أخررذت طرراب  المراوحررة مررا لسياسررة الرسررمية الفلسررطينيةر علررى ا، األمررر الررذي أثّررصررراعات فرري اإلقلرريم

دون التحررررك الفعلررري لتعظررريم الفائررردة السياسرررية والقانونيرررة الفلسرررطينية مرررن  ،الترررردد والتخررربط واننتظررراربرررين 
 .مراقببصفة ة الدولة لسطين على مكانحصول ف

 

المؤسرر   "ميثررا  رومررا" إلررى مباننضررما ،كثررر مررن عررامأوبعررد تررفخير دام  ،اكتفررا  السررلطةمررا سررب  يعررزز و 
ون التقردم بملفرات مباشررة محكمرة دلولري للمردعي العرام لواختيار دعم مسرار التحقير  األ، ةمحكمة الجنائيلل
القضرا  الروطني الفلسرطيني للشررو  فري  ةبمرا فيهرا تهيئر ،القضرائية الدوليرةم مبردأ الونيرة اعدم استخدو ، هال

مة الترري اقترفوهررا بحرر  الشررعب يعلررى اننتهاكررات الجسرر سرررائيلياإل لمحاسرربة قررادة انحررتالل ةإجرررا ات جديرر
عررردم التقررردم بمشررراري  قررررارات للجمعيرررة العامرررة لتعزيرررز حملرررة المقاطعرررة لالحرررتالل إضرررافة إلرررى الفلسرررطيني، 

لالسرتفادة  األخررى جسرام الدوليرةاأل إلرىننضرمام البرات جانب انستمرار في عدم تقديم ط إلى، سرائيلياإل
دانة انحتالل حه ذلك من يمما يت  .توفير الحماية للشعب الفلسطيني ىو حتأ ،سرائيلياإل ليات لعزل وا 
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