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مقدمة
حصلت فلسطين على مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في األمم المتحدة وفقا لقررار الجمعيرة
العامة لألمم المتحدة رقم ( )91/76للعام  ،12192األمر الذي يمنحها أحقية التقدم بطلرب اننضرمام
إلى عضوية الوكانت الدولية المتخصصة التابعة لألمرم المتحردة ،والعديرد مرن انتفاقيرات والمعاهردات
الدولية العامة ،إضرافة إلرى تحقير جملرة مرن المكاسرب السياسرية والقانونيرة .ومر مررور أربعرة أعروام،
يصبح من المبرر التساؤل :إلى أي مدى استفادت القيادة السياسية الفلسطينية من النتائج التي ترتبت
على ترقية عضوية فلسطين إلى دولة مراقب في األمم المتحدة؟
انض ر ررمت فلس ر ررطين إل ر ررى العدي ر ررد م ر ررن المعاه ر رردات وانتفاقي ر ررات الدولي ر ررة العام ر ررة ،والوك ر ررانت الدولي ر ررة
المتخصصررة التابعررة لألم ررم المتحرردة ،م ررن أهمهررا "ميثررا روم ررا" المؤس ر

للمحكم ررة الجنائيررة الدولي ررة،

ومنظمررة األمررم المتحرردة للتربيررة والعلرروم والثقافررة (اليونسرركو) ،فرري حررين اكتفررت القيررادة برررج ار ات شرركلية
بالنسبة لتجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية.

التدرج التاريخي ملكانة فلسطين في لامم املتحدة
يعتبر قرار التقسيم رقم ( )989للعام  9196أول اعتراف دولي إلنشا الدولة الفسطينية ،وذلك بنصه
علررى أن "تنشررف فرري فلسررطين الرردولتان المسررتقلتان العربيررة واليهوديررة" ،2وبرردأ ال ررأي العررام الرردولي يهررتم
بالقضية الفلسطينية بعد تفسي

منظمة التحرير الفلسطينية في العام  ،9179حيث أصدرت الجمعيرة

العامررة الق ررارين رقررم ( 3)0291و( 4)0206للعررام  ،9169لتؤكررد ب رفن المنظمررة هرري الممثررل الشرررعي
للشعب الفلسطيني ،ولتمنحها مركز المراقب في األمم المتحدة ،إضافة إلرى القررارين رقرم ()90/971
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و( 6)90/966للعام  ،9188لتقرر بفن يستعمل لفظ "فلسطين" بدن من "منظمة التحريرر الفلسرطينية"
دون المسا

بوضعية المنظمة في األمم المتحدة.

نقلت القيادة الفلسطينية في العام  2199ملف القضية مجددا إلرى األمرم المتحردة ،وذلرك بسربب توقرف
المفاوضات ،ووصول العملية السلمية إلى طري مسدودة ،إذ "تقدم رئي
التنفيذي ررة لمنظم ررة التحري ررر الفلس ررطينية محم ررود عب ررا

دولة فلسطين ،رئي

بت رراري  2199/1/20بطل ررب للحص ررول عل ررى

العضوية الكاملة في األمم المتحدة" ،7وانتهت اللجنة المعنية بقبول األعضا الجدد في مجلر
بت رراري  2199/99/99بع رردم توافر ر أعض ررا المجلر ر
فلسرطين علرى توصرية مرن المجلر

اللجنة
األمرن

باإلجم ررا عل ررى الطل ررب ،ف رري ح ررين "حص ررلت

التنفيرذي لليونسرركو برفر مكانتهرا مرن عضرو م ارقرب إلرى العضرروية

الكاملررة بترراري  ،8"2199/91/09مررا دف ر القيررادة الفلسررطينية للتقرردم بطلررب الحصررول علررى عضرروية
الدولة المراقب في األمم المتحدة ،حيث أصدرت الجمعية العامة القرار رقم ( )91/76للعرام ،92192
لتمنح فيه فلسطين صفة دولة غير عضو "مراقب".

املكاتسب السجاتسجة والقانونجة
منح القرار دولة فلسطين الح الكامل في اننضمام إلى المعاهردات وانتفاقيرات الدوليرة العامرة ،والرى
كافررة المؤسسررات الدوليررة المتخصصررة ،مررا يترريح للفلسررطينيين انسررتفادة مررن االيررات التعاقديررة وغيررر
التعاقدية لعزل دولة انحتالل اإلسرائيلي ،وادانتها ،ومقاطعتها ،ومحاسبتها ،وصون إلرى تجسريد الدولرة
الفلسرطينية ،حيرث أدى حصرول فلسرطين علررى صرفة دولرة م ارقرب إلررى إكسرابها مجموعرة مرن الحقررو ،
م ررن ض ررمنها ق رردرتها عل ررى أن تص رربح عض رروا ف رري المؤسس ررات اإلقليمي ررة والدولي ررة العام ررة ،وطرفر را ف رري
انتفاقيات الدولية العامة ،والدخول في عالقات ديبلوماسية كاملة.
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وم ررنح القر ررار دول ررة فلس ررطين أيض ررا مجموع ررة م ررن المكاس ررب السياس ررية ،م ررن بينه ررا وضر ر ح ررد للمر رزاعم
اإلسرائيلية بفن األراضي الفلسطينية هي أراض متناز عليها ،وتفكيد جديد لكافة ق اررات األمم المتحدة
السابقة على أنها أراض فلسطينية محتلة منذ العام  ،9176بما فيها القد

الشرقية.10

كمررا حظيرت دولررة فلسررطين علررى صررفة الدولررة فرري النظررام القررانوني الرردولي ،األمررر الررذي يجعلهررا تمتلررك
وضعا أفضل يم ّكنها مرن المطالبرة بحقوقهرا مرن المجتمر الردولي ،وخاصرة فيمرا يتصرل بالوسرائل التري
تم ّكنهررا مررن ممارسررة الحر فرري تقريررر المصررير ،وتحقير عرردد مررن المكاسررب اإلسررتراتيجية المرتقبررة فرري
حررال قررررت القيررادة الفلسررطينية ممارسررة الضررلط علررى المجتم ر الرردولي لكرري يمتثررل للمسررؤولية الملقرراة
علرى عاتقره ،التري يمليهرا ميثررا األمرم المتحردة والقرانون الردولي بشررفن مسرؤولية الردول ،والمرادة األولررى
المشررتركة فرري اتفاقيررات جنيررف ،فرري وض ر حررد لمخالفررات دولررة انحررتالل اإلس ررائيلي لقواعررد القررانون
الدولي وأحكامه.
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الخطوات الفلسطجنجة الفعلجة بعد الحصول على قرار ()01/27
قامررت القيررادة الفلسررطينية إثررر الحصررول علررى الق ررار باننضررمام إلررى المعاهرردات وانتفاقيررات الدوليررة
العامرة ،حيررث وقعررت فلسررطين علررى ( )00معاهرردة واتفاقيرة دوليررة ،مررن أهمهررا :اتفاقيررات جنيررف األربر
للعام  ،9191وبروتوكولها األول للعام  ،9166واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات للعام  ،9171واتفاقية
فيينررا للعالقررات الديبلوماسررية للعررام  ،9179واتفاقيررة فيينررا للعالقررات القنصررلية للعررام  ،9170والعهرردان
الدوليان الخاصران برالحقو المدنيرة والسياسرية وانقتصرادية وانجتماعيرة ،واتفاقيرة حقرو الطفرل للعرام
 ،9181ونظ ررام روم ررا المؤسر ر

للمحكم ررة الجنائي ررة الدولي ررة للع ررام  ،9118إض ررافة إل ررى تق ررديم طل ررب

لألط رراف السررامية المتعاقرردة علررى اتفاقيررات جنيررف لبحررث موضررو فرررض حمايررة للمرردنيين ،12وترقيررة
مكانة دولة فلسطين الديبلوماسية.
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وحصلت فلسطين بنا على العضروية بصرفة م ارقرب علرى قررار برفر العلرم الفلسرطيني فري مقرار األمرم
المتح رردة ،واتخ رراذ بع ررض الخطر روات السياس ررية والديبلوماس ررية لض ررمان اعتر رراف بع ررض ال رردول ،وخاص ررة
األوروبية ،بدولة فلسرطين ،إضرافة إلرى القيرام بمجموعرة مرن الخطروات الدوليرة التري ظهررت ثارهرا فري
رف تمثيل دولة فلسطين في عدد كبير من الدول.
كمرا شررج القررار علررى توسرري اتخرراذ إجر ار ات فرري العديررد مررن بلرردان العررالم ضررد بضررائ المسررتوطنات،
ار بوسررم بضررائ المسررتوطنات بوسررم خررال ،إضررافة إلررى اسررتدعا
حيررث أصرردر انتحرراد األوروبرري ق رر ا
عدد من الدول األوروبية لسف ار دولة انحتالل اإلسرائيلي ،واعتراف بعض البرلمانات األوروبية بدولة
فلسطين ،وكسب مزيرد مرن التعراطف والتضرامن الشرعبي والرسرمي مر حقرو الشرعب الفلسرطيني غيرر
القابلررة للتصرررف .والررى جانررب ذلررك ،أترراا القررار للفلسررطينيين الحصررول علررى مزيررد مررن قر اررات اإلدانررة
لالحررتالل اإلس ررائيلي ،واسررتثمار بعررض االيررات الترري أتاحهررا انضررمام دولررة فلسررطين إلررى انتفاقيررات
الدولية.
أما على مستوى تجسيد مؤسسات الدولة وتعزيز انتقال السلطة إلى مستوى الدولرة ،فكانرت اإلجر ار ات
أقرررب إلررى اإلج ر ار ات الشرركلية منهررا إلررى الخط روات الفعليررة ،حيررث اكتفررت القيررادة السياسررية باسررتبدال
ترويسة المخاطبات بدن مرن السرلطة بالدولرة ،إضرافة إلرى د ارسرة إصردار جروازات سرفر خاصرة ،ولكرن
اإلج ار ات اإلسرائيلية أعاقت ذلك.

الحد لادنى
يمكررن القررول إن موقررف القيررادة السياسررية الفلسررطينية قررد اكتف رى بالحررد األدنررى مررن انسررتفادة مررن حصررول
فلسررطين علررى مكانررة الدولررة بصررفة م ارقررب ،وذلررك بسرربب الضررلوطات اإلس ررائيلية واألميركيررة علررى وجرره
التحديد ،وأظهر ذلرك مردى غيراب الرؤيرة اإلسرتراتيجية الوطنيرة للتعراطي مر المكاسرب القانونيرة والسياسرية
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وف ر إسررتراتيجية متكاملررة تقرروم علررى ترردويل الص ر ار م ر دولررة انحررتالل اإلس ررائيلي ،إضررافة إلررى اسررتمرار
رهان القيادة السياسية على المفاوضات ،وعردم سرعيها الجردي للتحلرل مرن الت ازمرات اتفاقيرات أوسرلو ،وعردم
قيامها بفي إج ار ات فعلية على األرض ،مثل إصدار قانون الجنسية ،أو القيام برصدار جروازات سرفر ،أو
عملة فلسطينية ،أو أي خطوات سياسية سيادية ،مثل حل السلطة ،أو إعرادة النظرر فري شركلها ووظائفهرا،
والتحلررل مررن الت ازمررات اتفررا أوسررلو ،ولررو بشرركل ترردريجي ،أو تلييررر مؤسسررات السررلطة لتصرربح مؤسسررات
دولة ،من قبيل الدعوة ننتخاب برلمان دولة بدن من مجل

تشريعي للسلطة .كمرا لرم يرتم اسرتعادة الوحردة

الوطنية في إطار الكفاا من أجل الدولة.
يبدو أن خشية السلطة من ردود الفعل اإلسرائيلية واألميركية الرافضة للخطوات التي قرام بهرا الفلسرطينيون
قد أوقفها عن مواصلة تلرك الخطروات" ،فقرد ردت دولرة انحرتالل اإلسررائيلي علرى قررار مرنح فلسرطين دولرة
م ارقررب بالعديررد مررن اإلج ر ار ات المضررادة ،فرراعتبرت هررذا الق ررار خرق را نتفاقررات أوسررلو ،ورفضررت انعت رراف
بالسيادة الفلسرطينية علرى األرض الفلسرطينية المحتلرة ،وشرنت حملرة إعالميرة ترتهم فيهرا القيرادة الفلسرطينية
بتقويض وافشال عملية السالم ،واتخذت إج ار ات استيطانية توسعية ،وخاصة في القد

الشرقية المحتلة.

كم ررا قام ررت بحج ررز العائ رردات الضر رريبية الفلس ررطينية ،وعمل ررت عل ررى اس ررتفزاز واح ررداث ت رردهور ف رري الوضر ر
األمن رري ،وتش ررديد وتعلير ر بع ررض التص رراريح الممنوح ررة للفلس ررطينيين ،والقي ررام بحمل ررة دولي ررة مض ررادة عل ررى
الفلسطينيين".13
كمررا اتخررذت اإلدارة األميركيررة مجموعررة مررن الخط روات ،مررن بينهررا التلررويح بوقررف تمويررل السررلطة الوطنيررة
اسررتجابة لقررار صررادر عررن الكررونجر  ،وممارسررة ضررلوط جديررة علررى القيررادة الفلسررطينية لوقررف مررا أسررمته
بررالخطوات األحاديررة ،14حيررث اعتبرررت حصررول فلسررطين علررى العضرروية الكاملررة فرري اليونسرركو مررن هررذ
الخطوات ،فسارعت إلى اإلعالن عن توقف دعم وتمويل اليونسركو ،مرا يعنري خسرارتها حروالي  %22مرن
موازنتها السنوية.15
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تراجعت مكانة القضية الفلسطينية في ظل اننقسرام الفلسرطيني واننشرلال العربري والردولي بمرا يحردث مرن
صرراعات فرري اإلقلرريم ،األمررر الررذي أثّرر علررى السياسررة الرسررمية الفلسررطينية الترري أخررذت طرراب المراوحررة مررا
بررين التررردد والتخرربط واننتظررار ،دون التحرررك الفعلرري لتعظرريم الفائرردة السياسررية والقانونيررة الفلسررطينية مررن
حصول فلسطين على مكانة الدولة بصفة مراقب.
ويعررزز مررا سررب اكتفررا السررلطة ،وبعررد تررفخير دام أكثررر مررن عررام ،باننضررمام إلررى "ميثررا رومررا" المؤس ر
للمحكمة الجنائية ،واختيار دعم مسرار التحقير األولري للمردعي العرام للمحكمرة دون التقردم بملفرات مباشررة
لها ،وعدم استخدام مبردأ الونيرة القضرائية الدوليرة ،بمرا فيهرا تهيئرة القضرا الروطني الفلسرطيني للشررو فري
إجر ار ات جديرة لمحاسرربة قررادة انحررتالل اإلسررائيلي علررى اننتهاكررات الجسريمة الترري اقترفوهررا بحر الشررعب
الفلسررطيني ،إضررافة إلررى عرردم التقرردم بمشرراري ق ر اررات للجمعيررة العامررة لتعزيررز حملررة المقاطعررة لالحررتالل
اإلسرائيلي ،إلى جانب انستمرار في عدم تقديم طلبرات اننضرمام إلرى األجسرام الدوليرة األخررى لالسرتفادة
مما يتيحه ذلك من ليات لعزل وادانة انحتالل اإلسرائيلي ،أو حتى توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
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الهوامش
الذي اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها السابعةA/RES/67/19 نص قرار مركز فلسطين في األمم المتحدة

1

.2192/92/9 ، موق األمم المتحدة،والستين

https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/479/72/PDF/N1247972.pdf?OpenElement
2

United Nation: Resolution 181 (II). Future government of Palestine, General Assembly,

A/RES/181(II),

29 November 1947, P. 3,

http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253
3

United Nation: Invitation to the Palestine Liberation Organization, General Assembly,

A/RES/3210, 14 October 1974,

http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/0d024b322527845685
2560de0056aa64?OpenDocument
4

United Nation: Observer Status for the Palestine Liberation Organization, General Assembly,

A/RES/3237, 22 November 1974,

http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/0d024b322527845685
2560de0056aa64?OpenDocument
5

United Nation: Observer status of national liberation movements recognized by the

Organization of African Unity and/or by the League of Arab States, General Assembly,
A/RES/43/160, 9 December 1988,

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/8DAB0BD406C761D0852560D60046950B
6

United Nation: Question of Palestine, General Assembly, A/RES/43/177, 15 December 1988,

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/146E6838D505833F852560D600471E25
.2199/1/20 ،األمن

 مجل،)A/66/371-S/2011/592( طلب فلسطين االنضمام إلى عضوية األمم المتحدة
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https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/512/56/PDF/N1151256.pdf?OpenElement

8

Introductory Note to the Admission of Palestine For Admission to the UN, International Legal
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Materials, Vol. 51, No. 3, 2012,

http://www.jstor.org/discover/10.5305/intelegamate.51.3.0606?uid=2&uid=4&sid=2110667764
1963

9

قرار مركز فلسطين في األمم المتحدة ،مصدر ساب .

10

أكد القرار رقم  A/RES/67/19في ديباجته على العديد من الق اررات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ،حيث أشارت إلى

11

صالا عبد العاطي ،خيارات مالحقة ومحاسبة االحتالل بعد حصول فلسطين على عضوية الدولة المراقب في األمم

12

إحسان عادل ،انضمام فلسطين لمعاهدات دولية إنجاز يؤدي إلى رفع مستوى حقوق الفلسطينيين دوليا ومحليا ،المرصد

"ضرورة انسحاب إسرائيل من األراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام  ،9176بما فيها القد

الشرقية" .المصدر الساب

المتحدة ،الحوار المتمدنhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=427784 ،2199/8/91 ،
األوروبي لحقو اإلنسان2192/9/0 ،

http://euromedmonitor.org/ar/article/510/%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-

%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-

%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-

%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-

-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B

13

صائب عريقات ،فلسطين "دولة غير عضو"  ...اليوم التالي؟ ،دائرة شؤون المفاوضات ،دراسة رقم ( ،)99حزيران -تشرين

14

المرج الساب  ،ل .06-07

األول  ،2192ل .21
15

فهد متولي ،اليونسكو والقضية الفلسطينية  ...تحوالت ومواقف ،شباب يبني المستقبل "فكر" ،2192/92/0 ،ل ،7

http://fekr-

online.com/files/articles/attachments/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%

D8%B3%D9%83%D9%88%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A
9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8

%A9%20%20-

%20%D9%81%D9%87%D8%AF%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A.pdf

9

