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   2011سبتمبر /أيلول 15
   286/2011اإلشارة رقم 

  
تمثيل حقوق  مسألةالفلسطينية للتوجُّه إلى هيئة األمم المتحدة وقيادة المبادرة التي أطلقتها ال

  :الشعب الفلسطيني
  األسئلة الُمثارة حول هذه المسألة وإجابات مؤسسة الحّق عنها

  
عضوية لطلب  إلى هيئة األمم المتحدةالقيادة الفلسطينية ه حول توّجفي هذه اآلونة الذي يدور  في سياق الجدل العاّم

ة تمثيل آلّيتطرأ على  قدالتي المحتملة رات برز عدٌد من المخاوف المتصلة بالتغّي دولة فلسطين في االمم المتحدة،
ر بعض يشيوعلى وجه التحديد، . الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي، داخل منظومة األمم المتحدة وخارجها

العودة،  حّقفيها بحقوقهم في المستقبل، بما  ةر على المطالبقد يؤّثالوضع المتوقع لدولة فلسطين المراقبين إلى أن 
، والحق في تقرير المصير اإلسرائيليي تكبدوها جراء االحتالل التجبر الضرر والتعويض عن األضرار الحق في و

بمن فيهم الفلسطينيين المقيمين في الشتات والالجئين  –جميع أبناء الشعب الفلسطيني وهي الحقوق المكفولة ل
والفلسطينيين القاطنين في األراضي الفلسطينية المحتلة، وهي  نة اإلسرائيليةالفلسطينيين الذي يحملون المواَطو

  . الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة
  

، فقد للتوجه إلى األمم المتحدة ما تزال مجهولًة الفلسطينيةالقيادة ها تالرغم من أن تفاصيل المبادرة التي أطلقوعلى 
منظمة التحرير الفلسطينية تفظ فهل ستح :ن اثنينسيناريوهْيتوّجه إلى نشوء هذا ال حول الدائر أفضى الجدل العاّم

، وبصورٍة منفصلٍة عنها عن المنظمة في معزٍل ستقوم، التي فلسطين دولة تشُغلدورها ووظائفها الراهنة، بينما ب
في  هامقعد تتبّوألصالح الدولة، التي  اووظائفهمنظمة عن دورها ال خّلىفي هيئة األمم المتحدة؟ أو هل ستت امقعًد

  داخل األمم المتحدة وخارجها؟  الوظائف المنوطة بهاف المنظمة عن ممارسة األمم المتحدة، في حين تتوّق
  
 لى تطبيق القانون الدولي والممارسات القانونية المعاصرة، في أربعة محاوَرإز القانوني، الذي يستند ر هذا الموَجينُظ

ات التي تحتكم إليها األمم المتحدة في تمثيل حقوق الشعب اإلجراءات واآللّي) 1: (عن هذه األسئلة تهجابإفي  رئيسيٍة
ع منظمة التحرير ووْض) 3(تمثيل حقوق الشعب الفلسطيني، العتيدة بدولة فلسطين اضطالع و) 2(الفلسطيني، 

عضوية إلى األمم المتحدة لطلب  الفلسطينيةه القيادة التي قد ُيفِرزها توجُّواآلثار المحتملة ) 4(الفلسطينية ودورها، 
  . على تمثيل حقوق الشعب الفلسطينيدولة فلسطين 

  
األسئلة الُمثارة حول المبادرة التي ’عنوان بتها مؤسسة الحق التي أعّدالتحليل ورقة  ز القانونّيستكمل هذا الموَجيو

والتي (‘ سبتمبر وإجابات مؤسسة الحّق عنها/المتحدة في شهر أيلول الفلسطينية للتوجُّه إلى هيئة األممقيادة أطلقتها ال
  ). 2011يوليو /تموز 20في يوم  ها المؤسسةنشرت

  
  

   األمم المتحدة توجُّه إلى مبادرة الوتمثيل الشعب الفلسطيني المّتبعة في ات اآللّي: أوًال
  
 القيادة الفلسطينية للتوجه إلى األمم المتحدة تهاالخطط التي أعّدطرأت مؤّخًرا على رات التي التطّوما هي ) 1(

  ؟ للقبول بفلسطين آدولٍة عضٍو فيها
للقبول ه إلى األمم المتحدة المبادرة التي أطلقوها للتوّج، أن في اآلونة األخيرة، المسؤولين الفلسطينييند أّآلقد 

في لهما أّو يتمثل، في ذات الوقت ينتتألف من شّق سوف تشتمل على إستراتيجيٍةفيها  آاملة العضويةبفلسطين آدولٍة 
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للتصويت  لى مجلس األمنقّدمه بدوره إالذي ي(العام لالنضمام إلى عضوية األمم المتحدة إلى األمين  تقديم طلٍب
اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة قراًرا يعيد التأآيد على حقوق الشعب الفلسطيني على الوجه في ، وثانيهما )عليه

التي لم تعترف بدولة ( دوٍلال، ودعوة في هذا الشأن د عليه العديد من القرارات الصادرة عن األمم المتحدةؤّآتالذي 
الى مجلس ه فلسطين تمودعم الطلب الذي قّد ،ةالمنظمات الدوليعضوية وقبولها في  هاإلى االعتراف ب) فلسطين
  . األمم المتحدةقبول بها آدولٍة عضٍو في هيئة للاالمن 

  
إلى فلسطين انضمام بخصوص  هاطلب الفلسطينيةأن تقّدم القيادة ع وبحسب ما تشير التقارير ذات الصلة، فمن المتوّق

التصويت على هذا الطلب  يتّمأن  عومع ذلك، فال يتوقَّ 2011.1سبتمبر /أيلول 23عضوية األمم المتحدة في يوم 
وفي هذه . 2011نوفمبر /أآتوبر أو حتى تشرين الثاني/تشرين األولشهر قبل لألمم المتحدة الجمعية العامة  أمام

 بكثيٍر وقًتا أطوَلاألمم المتحدة آاملٍة في  عضويٍةللحصول على األثناء، فسوف يستغرق الطلب الذي تقدمه فلسطين 
أن يواجه هذا الطلب العراقيل بسبب تصويت الواليات المتحدة األمريكية  ،آذلك ،عومن المتوّق. لالستجابة له
في مجلس األمن الدولي، وهو ما يمكن أن يثير الجدل بين مجلس األمن ضّده ) الفيتو(النقض  المحتمل بحّق

في و 2.هيئة األمم المتحدةعضوية قبول فلسطين في فيذها لالتي يتعين تنجراءات أمد اإليطيل من ووالجمعية العامة 
أو انتظار الجمعية العامة للتصويت على  الحٍق تستطيع القيادة الفلسطينية إعادة تقديم طلبها في تاريٍخهذا المقام، 

للحصول على فلسطين ه مجلس األمن حول األسباب التي تقف وراء التوصية السلبية بشأن طلب عّدالتقرير الذي ُي
  . األمم المتحدةفي  عضوية الكاملةال
  
 على تغييٍر آاملة العضوية فيهاه القيادة الفلسطينية إلى األمم المتحدة للقبول بفلسطين آدولٍة هل ينطوي توّج) 2(

  سياق األمم المتحدة وخارجه؟ داخل تمثيل الشعب الفلسطيني، المرعّية في ليات اآلفي  رسميٍّ
اها القيادة التي تتبّن المنهجّيةعلى ، في جانٍب آبيٍر منها، ات المرتقبة ومضامينها ودالالتهاالتغييرتعتمد طبيعة 

هها إلى األمم المتحدة بغية طلب االعتراف باإلعالن عن إقامة دولة فلسطين على حدود العام الفلسطينية في توّج
نطوي على ي هذا التوجه لسطينيين إلى األمم المتحدة إلى أنه الفتباًعا حول توّج ُدِروال تشير التقارير التي ِت. 1967

تحويل جهة التمثيل أو  في آليات تمثيل الشعب الفلسطيني، من قبيل النص الصريح على حّل رسميٍة أي تغييراٍت
  3.أخرىهيئٍة إلى ما  هيئٍة

  
إلى األمم المتحدة  اهخالل توجهمن تسعى القيادة الفلسطينية وبحسب ما جاء في التقارير اإلخبارية ذات الصلة، 

ع أخرى، تتطّل وبعبارٍة. لدولة فلسطين في األمم المتحدة للقبول بفلسطين آعضٍو فيها إلى االرتقاء بالوضع الحالّي

                                                            
 في هذا الشأن، انظر   1

E. El-Shenawi, “In ‘historic initiative’, Palestinians set date for UN statehood bid for recognition” Al 
Arabiya News, 13 August 2011 http://www.alarabiya.net/articles/2011/08/13/162139.html; G. 
Shefler, “Palestinians set date for statehood showdown at UN” Jerusalem Post, 13 August 2011 
http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=233625; and H. Sherwood, 
“Palestinians to present statehood bid to UN general assembly” The Guardian, 14 August 2011, 
http://www.guardian.co.uk/world/2011/aug/14/palestinian-statehood-un-general-assembly.   

  .2011أغسطس /آب 20في يوم ما جاء فيها لعنا على قع واّطاالمو هوقد زرنا هذ
لم يسبق وفي هذا السياق، . التعامل مع الطلب الفلسطيني طريقةمن المحتمل أن تبعث الجمعية العامة بتوصياتها إلى مجلس األمن حول ف  2

النضمام  سنواٍت 10قد استغرق األمر ما يقرب من مع ذلك، فو. لالنضمام إلى عضوية األمم المتحدة من قبل دولٍة ض طلب أّيِفأن ُر
ومن الجدير بالذآر أن الدولة . لى عضويته فيهاحصل عحين  ولكن النتيجة النهائية آانت إيجابيًةاألمم المتحدة،  هيئةإلى  ، مثًالاألردّن

الوقت الذي تنتظر فيه المصادقة على طلبها باالنضمام إلى  أثناءأخرى ضمن منظومة األمم المتحدة  المعنية تستطيع االحتكام إلى قنواٍت
  : ، انظرالخصوصلالطالع على المزيد من المعلومات في هذا . عضويتها

T.D. Grant, Admission to the United Nations: Charter Article 4 and the Rise of International 
Organisation (Martinus Nijhoff, Leiden, 2009). 

 5، )وفا(، وآالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ‘وضع منظمة التحرير الفلسطينية لن يتأثر باعتراف األمم المتحدة بإقامة الدولة’  3
  :على الصفحة اإللكترونية وهذا المقال منشوٌر. 2011سبتمبر /أيلول

http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=17227 . وقد جرت زيارة هذه الصفحة واالقتباس منها في يوم
  . 2011سبتمبر /أيلول 12
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 وسوف يتّم 4.عن منظمة التحرير الفلسطينية إلى الدخول في منظومة األمم المتحدة الموجودة أصًال بمعزٍل ةالدول
أو الدولة العضو بعد أن تحظى دولة ‘ الدولة المراقبة’في األمم المتحدة إلى مستوى  ينالفلسطيني رفع مستوى تمثيل

منظمة التحرير الفلسطينية  تتمّكن، فسوف على هذا المنوال فإذا آان الحال. فلسطين بمقعدها في األمم المتحدة
خارج إطار هيئة األمم المتحدة، وذلك في ذات الوقت  ٍةمطلق االستمرار في ممارسة صالحياتها بصورٍةمن  بدورها
الشعب الفلسطيني من خالل مقعد دولة فلسطين في األمم جميع أبناء بالنيابة عن  تمثيل مطالباتهافيه  تضمنالذي 
حرير لممارسة منظمة الت وضع حدٍّيعني وآان التوجه إلى األمم المتحدة  غلوطًةأما إذا آانت هذه التقارير م. المتحدة

  . حينئٍذ الخطرناقوس  دّقالفلسطينية لصالحياتها ووظائفها، فينبغي 
  
ّي المحافل الدولية التي وأ؟ الموجودةف القانون الدولي التمثيل؟ وما هي صالحيات التمثيل المختلفة آيف يعرِّ) 3(
   ؟فيهاعتبر التمثيل ذا صلة ُي

م فال ينّظ –حقوق الشعوب في القانون الدولي  تمثيل التي تحكممن القواعد القانونية  وافيٍة ليس هناك من مجموعٍة
وال نوع الكيان القانوني الذي يستطيع أن يطالب بحقوق ما  تمثيليٌة هذا القانون الصفة الشرعية التي تكتسبها هيئٌة

حقوق  ويفترض الحق في تقرير المصير، إلى جانب األحكام األخرى التي تمّس. هبالنيابة عن الشعب المعنّي
بالحقوق المدنية والسياسية،  الخاّص اإلنسان، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية على الوجه الذي يكفله العهد الدولّي

، بصرف النظر عن شكل على النحو المطلوبله د من أن مؤسساته تمّثفي التأّآالمعنّي لشعب قيام الحق األصيل ل
آما نستعرض ذلك  ،وجماعيٍة فرديٍة بصورٍة المذآورةالشعب الحقوق وفي نهاية المطاف، يكتسب . هذه المؤسسات

  . ر شكل المؤسسات التي تمثله ومضمونها وفحواهاويترك القانون لهذا الشعب أن يقّر. فيما يلي من هذه الورقة
  

بحسب الغاية والسياق  لتمثيل الشعب المعنّي ،بعينها لهيئٍةح مَنالتي ُت ،ويتفاوت نطاق التمثيل والصالحيات
وعلى . دولية أو منظمٍة دوليٍة كميٍةُح آان ذلك أمام هيئٍة سواٌء –من خالله مطالباتها رفع التي تسعى إلى  المؤسساتّي

عنى بالصفة الشرعية التي يكتسبها تمثيل رعايا الدولة من قبل تلك الدولة وحكومتها الرغم من أن القانون الدولي ال ُي
بأنواع بين الشخصيات القانونية وصالحيات التمثيل المنوطة مّيز فهو ي –أم دآتاتورية  آانت ديموقراطيًة سواٌء –

بذاتها آما هو حال  ل دولًةشّكتال  جهٍةمقابل  عن دولٍة الهيئات التمثيلية المختلفة، آأن تكون هذه الهيئات عبارًة
د قيِّأن ُتع بها جهة التمثيل الشخصية القانونية التي تتمّتتستطيع ، من الناحية اإلجرائيةو. منظمة التحرير الفلسطينية

فعلى  5.محددة دوليٍة أمام هيئاٍت معينٍة وجماعاٍت المطالبات بالنيابة عن أشخاٍص رفعفي ها الصالحيات الموآلة ل
  . ليس للدول إال أن تمثل رعاياها في العالقات الدبلوماسية وفي الهيئات الحكمية الدوليةسبيل المثال، 

  
غير رعاياها، بسبب من  على قدرة الدولة على تمثيل مطالبات أشخاٍص المفروضةالقيود  تعتبرومع ذلك، ال 

إال بالنسبة لتمثيل هذه المطالبات أمام ذات صلٍة  6على العالقات الدبلوماسية القائمة بين الدول، التي تقّيدالمحدٍّدات 
على قدرة الدولة على  ض أي قيوٍدفَرولذلك، فال ُت. الهيئات الحكمية الدولية وفي العالقات الثنائية مع الدول األخرى

من خالل أيًضا من غير رعاياها  رفع دعاوى بشأن االنتهاآات الواقعة على حقوق اإلنسان بالنيابة عن أشخاٍص
  . األمم المتحدة، حيث يتمحور تمثيل المطالبات في العادة حول الحقوق والمصالح الجماعيةهيئة تمثيلها في 

  
  

  وضع منظمة التحرير الفلسطينية والصالحيات الممنوحة لها في تمثيل الشعب الفلسطيني : ثانًيا
  
وما هي الصالحيات المخولة لها في تمثيل  ،ؤه منظمة التحرير الفلسطينيةالذي تتبّو ما هو الوضع الحالّي) 1(

  الشعب الفلسطيني؟ 
                                                            

األسئلة الُمثارة حول المبادرة ’عنوان تحت مؤسسة الحق فلسطين حاليًّا، انظر الورقة التي نشرتها  وجود دولةعلى بحث مسألة لالّطالع   4
يوليو /، تموز‘سبتمبر وإجابات مؤسسة الحّق عنها/التي أطلقتها السلطة الوطنية الفلسطينية للتوجُّه إلى هيئة األمم المتحدة في شهر أيلول

  . http://www.alhaq.org/pdfs/pp12.pdf: وهذه الورقة منشورة على الموقع اإللكتروني للمؤسسة. 4- 2. ، ص2011
  : للتوسع في النقاش حول هذه المسألة، انظر  5

J Quigley, Consular Law and Practice (Oxford University Press, Oxford, 2008) 129. 
  : انظر، في هذا الشأن  6

I. Brownlie, Principles of Public International Law (7th edition, Oxford University Press, Oxford, 
2008) 477-481, 399-403 and 303-305. 
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ل إرادة الشعب الفلسطيني المصدر الوحيد الذي تستقي وتشّك .1964ست منظمة التحرير الفلسطينية في العام تأّس
الفلسطيني، في الميثاق الوطني ال لبس فيه  واضٍح هذا األمر على نحٍوبيان وقد جرى . شرعيتها منههذه المنظمة 

 1988وثيقة إعالن االستقالل التي أصدرتها منظمة التحرير الفلسطينية في العام آذلك،  ،وهو ما أآدت عليه
طلع به منظمة بالدور الذي تّضواألمم المتحدة وقد اعترف المجتمع الدولي . واعترفت أسرة المجتمع الدولي به
للشعب الوحيد و الممثل الشرعّي مارس عملها باعتبارهات وطنيًة ريًةتحّر التحرير الفلسطينية بصفتها حرآًة

آما شهد هذا  1974.8في العام ‘ امراقًبآياًنا ’لها في األمم المتحدة بصفتها  وحصلت المنظمة على مقعٍد 7.الفلسطيني
ى تلك خّطًرا مع مرور السنوات، وهو ما منح منظمة التحرير الفلسطينية حقوًقا وصالحياٍت تتًنا وتطّوالدور تحّس

   9.‘المراقب كيانلل’في العادة التي تمنحها األمم المتحدة 
  

تحظى تتخّطى الحدود و عامًة وطنيًة وتعمل منظمة التحرير الفلسطينية، خارج إطار األمم المتحدة، بصفتها هيئًة
عملها المنظمة منحت العديد من الدول، التي تمارس  آما. للشعب الفلسطيني اشرعيًّ ممثًالبصفتها  عامٍّ باعتراٍف

منظمة التحرير الفلسطينية الدول والمنظمات الدولية منحت آما  10.واسعة لتمثيل الفلسطينيين فيها، صالحياٍت
، وذلك بصفتها ممثل الشعب يهاة التي تتواءم مع الصالحيات التي يعترف المجتمع الدولي لها بتوّليالحقوق الوظيف

ى الدور األساسي في توّليي ذخل منظومة األمم المتحدة وخارجها والدا ،أي خالٍف هالذي ال يثور حول ،الفلسطيني
) 26(و) 5(د المادتان وتحّد 11.ف به على المستوى الدولّيالمعتَروتراثه  المحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني

آافة بحيث تشمل  ،شامله الشعب الفلسطيني بصورٍة من ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية صالحياتها في تمثيل
 تا، ساري منظمةالوسوف تبقى هاتان المادتان، شأنهما شأن بقية مواد ميثاق  12.الفلسطينيين في جميع أماآن تواجدهم

للقبول ه إلى األمم المتحدة ض عنها مبادرة القيادة الفلسطينية في التوّجالمفعول بصرف النظر عن النتائج التي تتمّخ
  . على الوجه الذي نتناوله أدناهوذلك بفلسطين آدولٍة عضٍو فيها، 

  
 ن جميع أبناء الشعب الفلسطينّيلمنظمة التحرير الفلسطينية على تهيئة الوسائل التي تمّك المخّولةوتشتمل الصالحيات 

إقامة دولة فلسطين وتمكين إلى إنجازه في المنظمة ويرتكز الهدف الذي تسعى  .من ممارسة حقهم في تقرير المصير
وبسبب االحتالل اإلسرائيلي، فال تملك دولة  13.هم في العودة إلى ديارهمالالجئين الفلسطينيين من ممارسة حّق

                                                            
الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني في  ل من أشكالآشْك ف المجتمع الدولي منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الدور المحورّيفقد آّل  7

األمم المتحدة  هيئةها إلى وجرى ضّم رسميٍّ وبذلك، حظيت المنظمة باعتراٍف. 1948التي خاضتها إسرائيل في العام حرب الأعقاب 
الع على المزيد من النقاش حول وضع منظمة التحرير الفلسطينية، لالّط. الممثل الشرعي والوحيد لكافة أبناء الشعب الفلسطينيبصفتها 
  : انظر

A. Kassim, “The PLO.s Claim to Status: A Juridical Analysis Under International Law”., 9 Denver 
Journal of International Law 1 (1980) 26-31. 

، وقرار الجمعية 1974أآتوبر /تشرين األول 14، )الدورة الرابعة والعشرين( 3210قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم انظر   8
 3375، الفقرة الرابعة، وقرار الجمعية العامة رقم 1974نوفمبر /تشرين الثاني 22، )الدورة الرابعة والعشرين( 3236العامة رقم 

  . 1975نوفمبر /تشرين الثاني 10، )الدورة الثالثون(
  : الع على نماذج من الحقوق التي منحها المجتمع الدولي لمنظمة التحرير الفلسطينية، انظرلالّط  9

J. Quigley, The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict (Cambridge 
University Press, New York, 2010) 137-148. B. Simma, The Charter of the United Nations: A 
Commentary (2nd edition, Oxford University Press, Oxford, 2002) Vol. II, 177-194   

لمنظمة التحرير الفلسطينية خارج نطاق منظومة  د الوضع الحالّيمن القواعد التي تحّد واضحٍة ال يشتمل القانون الدولي على مجموعٍة  10
أعاله، ) 9(انظر الحاشية رقم . لدولة فلسطين‘ مؤقتًة حكومًة’أو ‘ في المنفى حكومًة’المنظمة باعتبارها  فقد جرى التعامل مع. األمم المتحدة

  . 157- 150. ، ص)J. Quigley(آويغلي 
لالجئين  الرعاية والرفاهنها من تقديم خدمات الع على الترتيبات التي تقيمها منظمة التحرير الفلسطينية مع الدول، والتي تمّكلالّط  11

  . 148- 137. ، ص)J. Quigley(الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات الواقعة تحت والية هذه الدول، انظر آويغلي 
 1947في فلسطين حتى عام  عاديًة ن هم المواطنون العرب الذين آانوا يقيمون إقامًةيالفلسطيني"من الميثاق على أن ) 5(المادة  تنّص  12

أما المادة " .أو بقي فيها، وآل من ولد ألب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني سواء من أخرج منها
منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة لقوى الثورة الفلسطينية مسؤولة عن حرآة الشعب العربي الفلسطيني في نضاله  "فتنص على أن ) 26(

لعودة إليه وممارسة حق تقرير مصيره، في جميع الميادين العسكرية والسياسية والمالية وسائر ما تتطلبه من أجل استرداد وطنه وتحريره وا
  ".قضية فلسطين على الصعيدين العربي والدولي

مع  تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسالم... "إن الجمعية العامة   13
بضرر، عندما يكون من جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وعن آل مفقود أو مصاب 
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لمنظمة التحرير الفلسطينية فلسطين ل دولة ولذلك، توِآ. فلسطين في هذه المرحلة إدارة عالقاتها الخارجية بنفسها
وهو الدور  - 14في تنظيم العالقات الخارجية التي تقيمها مع الدول األخرى‘ حكومة فلسطين’صالحية العمل بمثابة 

  15.الذي اعترفت به الجمعية العامة لألمم المتحدة آذلك
  

في المقام  ُتعتبر،فهي . مزدوجٍة في تمثيل الشعب الفلسطيني ع منظمة التحرير الفلسطينية بصالحياٍتوبذلك، تتمّت
إنهاء في إطار مسعاها نحو ة فلسطين في تنظيم العالقات الخارجية التي تقيمها مع الدول األخرى ل دولممّث ،األول

في المقام الثاني، آافة المطالبات األخرى بالنيابة عن جميع أبناء الشعب الفلسطيني، من قبيل هي تمثل، و ،االحتالل
حتى و. المجتمع الدولي بأنه إقليم دولة إسرائيل بات يقّرالالجئين الفلسطينيين الذين تقع منازلهم فيما  ة بحقوقمطالبال

فال يمكن منع المنظمة من ممارسة ، ع بحقوقهم بصورة تامٍةن جميع أفراد الشعب الفلسطيني من التمّتيتمّك
  . الذي يعتبر ضروريًّا لها لتنفيذ الصالحيات التي تعترف األسرة الدولية لها بها إلى الحّدهم صالحياتها في تمثيل

  
من  منظمة التحرير الفلسطينية أو فقدان أيٍّ دولة فلسطين في األمم المتحدة في حّلعضوية تسبب تهل ) 2(

  صالحياتها؟ 
من  ذلكالشعب الفلسطيني، وما يقترن ببما أن الصالحيات الموآلة لمنظمة التحرير الفلسطينية تستند إلى إرادة 

المنظمة إال بما يتوافق مع  بها بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فال يمكن حّل اعتراف دولّي
غير أو  غير مقصودٍة المنظمة بصورٍة ولذلك، ال يمكن حّل. هيكلياتها وبناًء على إرادة الشعب الفلسطيني نفسه

وحتى بعد رفع . ها عن رفع مستوى تمثيل فلسطين في هيئة األمم المتحدةض حّلكن أن يتمّخمدروسة، آما ال يم
لدى األمم المتحدة، بصفتها ممثل الدولة  الدولة ل مقعداالستمرار في شْغتستطيع المنظمة فإن مستوى تمثيل فلسطين، 
  . في إنفاذ عالقاتها الدولية

  
دولًة واقعًة تحت  فلسطين في هيئة األمم المتحدة، والتي سوف تظّلل عضوية دولة نْيرقى ال يوفضًال عن ذلك، 
تناله سالذي  التاّمبل إن االستقالل . مصيرالتقرير  من ممارسة الحق في هانتمّك ذاته إلى منزلٍة االحتالل، في حّد

. دون غيرها من فئات الشعب الفلسطيني واحدٍة لفئٍةر ممارسة هذا الحق فلسطين في نهاية المطاف سوف ييّس
ف صالحيات منظمة العناصر األخرى التي تؤّل على الساحة الدولية وال يمّسفلسطين دولة  قياملغي ولذلك، ال ُي

التحرير، والتي تتمثل في السعي نحو توفير الوسائل التي تكفل لجميع الفلسطينيين ممارسة حقهم في تقرير 
 جزًءا أصيًال ال يتجزأ من التي هجرو منها، الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهمالذي يشكل حق و، هممصير

    16.حق تقرير المصير
  

وسوف تشغل دولة فلسطين، نتيجًة لقبولها في عضوية األمم المتحدة، مقعًدا في هذه الهيئة في ذات الوقت الذي 
وفضًال عن ذلك، . في عالقاتها الخارجية هاتهم ممثلين عنيواصل فيه مسؤولو منظمة التحرير الفلسطينية العمل بصف

فسوف تواصل المنظمة العمل بموجب صالحياتها األخرى باعتبارها الجهة التي تحظى باالعتراف الدولي لتمثيل 
   17.آافة أبناء الشعب الفلسطيني في ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم

                                                                                                                                                                                 
قرار الجمعية العامة ". من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر لمبادئ القانون الدولي االواجب وفًق
 A/RES/194(، وثيقة األمم المتحدة رقم 1948ديسمبر /آانون األول 11مد بتاريخ ، والذي اعُت)الدورة الثالثة( 194حدة رقم لألمم المت

(III) .(  
انظر، في هذا الشأن، . 1988لدولة فلسطين في العام ‘ الحكومة المؤقتة’جرى اإلعالن عن منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها   14

األسئلة الُمثارة حول المبادرة التي أطلقتها السلطة الوطنية الفلسطينية للتوجُّه إلى هيئة األمم ’الورقة التي نشرتها مؤسسة الحق بعنوان 
  . أعاله) 4(الحاشية رقم ، ‘سبتمبر وإجابات مؤسسة الحّق عنها/في شهر أيلولالمتحدة 

  ). A/43/49(، وثيقة األمم المتحدة رقم 1988 ديسمبر/آانون األول 15مد في يوم ، الذي اعُت43/177قرار الجمعية العامة رقم   15
عض المناطق تقع ضمن إقليمها وجرى االعتراف بها بهذه على الرغم من أن حدود دولة إسرائيل ما تزال مؤقتة، فمن الواضح أن ب  16

  . قت بشأنهابِّالصفة بناًء على الممارسات الدولية التي ُط
إلي تحقيق إنمائها  مرآزها السياسي وأن تسعى بحريٍة أن تحدد بحريٍة"يكمن جوهر الحق في تقرير المصير في قدرة الشعوب على   17

، 1960ديسمبر /آانون األول 15، )الدورة الخامسة عشرة( 1514قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ". االقتصادي واالجتماعي والثقافي
من ميثاق األمم المتحدة الصادر في سنة ) 55(و) 1/2(إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة، والمادتان الثانية من الفقرة  و

بر غير ذي أخرى، من قبيل الموارد الطبيعية واألرض، وإال اعُت جوهريٍة بحقوٍق" االختيار الحر"ويجب أن يقترن هذا الحق في . 1945
  انظر في هذا الشأن، . معنى



6 
 

  
  

   الفلسطينيالشعب طالع دولة فلسطين بتمثيل حقوق اّض: ثالًثا
  
  الشعب الفلسطيني؟ أبناء دولة فلسطين تمثيل تخوِّل ما هي الصالحيات التي ) 1(
 18.معه فاعلٍةرعاياه ومن يرتبطون بعالقة ، وهم أتباعهل الدولة آياًنا سياديًّا يمارس سلطته على إقليمه وعلى تمّث

وبذلك، تعتبر صالحية الدولة في تمثيل األفراد، حتى أولئك الذين يحملون جنسيتها منهم، مقيدة في األعمال التي 
بقدرة  ،في أساسها ،وترتبط هذه القيود 19.بين الدولالدبلوماسية قواعد الدولية المعنية بالعالقات وذلك حسب التؤديها 

، بما يشمله ذلك من تمثيلهم أمام حددةم بالنيابة عن األفراد أمام محافل دوليٍة معينٍةبحقوٍق  الدولة على تمثيل مطالباٍت
   20.الهيئات الحكمية الدولية وتمثيلهم في العالقات الدبلوماسية

  
وعدا عن هذه القيود، تستطيع الدولة رفع مطالباتها المتصلة بحقوق اإلنسان الواجبة لألفراد من غير رعاياها آما لو 

بموجب مبدأ االلتزامات القائمة في مواجهة الجميع الذي ينص  وذلك ،ة من مصالحهامصلحيشّكل هذا األمر آان 
أخرى عن ارتكاب انتهاآات  دولٍة في إثارة مسؤولية أّي الحّق دولٍة تملك آّلفضًال عن ذلك، و .عليه القانون الدولي

الواقعة  الخطيرةبشأن حاالت الخرق دوليًة فع دعاوى ولذلك، تستطيع دولة فلسطين أن تر. لحقوق اإلنسان جسيمٍة
ويرتبط هذا األمر  21.نتهفلسطيني، بصرف النظر عن جنسيته أو مواَط أّي بحّقكب رَتعلى حقوق اإلنسان والتي ُت

من قبيل هيئة األمم  دوليٍة منظمٍة من خاللأخرى  دوٍل ما رفعها ضّد ارتباًطا مباشًرا بالدعاوى التي تستطيع دولٌة
  . المتحدة

  
                                                                                                                                                                                 
C. Drew, “The East Timor story: International Law on Trial”., 12 European Journal of International 
Law 651.  

  وانظر أيًضا،
J. Quigley, “Self-determination in the Palestine context”. in S. Akram et al. eds, (Routledge, 
London, 2011) 209 et seq. 

 هذابين الشخص والدولة في الحاالت التي ال يحمل فيها  اعلٍةف تستوجب معايير الجنسية التي يشترطها القانون الدولي وجود عالقٍة  18
  . 418- 407. أعاله، ص) 6(، الحاشية رقم )I. Brownlie(اونلي انظر بر. الشخص جنسية تلك الدولة

وتسري . 387-383. أعاله، ص) 6(، الحاشية رقم )I. Brownlie(انظر بشأن القيود المفروضة على الحماية الدبلوماسية، براونلي   19
لدولة أن توفر الحماية الدبلوماسية ألحد ال يجوز ل"أخرى من االعتبارات على األشخاص الذين يحملون جنسيًة مزدوجة، حيث  مجموعٌة

عنى بالحقوق التي ُت ةإلى المطالب ‘في مواجهة’ويشير استخدام مصطلح ." رعاياها في مواجهة دولة يملك ذلك الشخص جنسيتها آذلك
أبريل /نيسان 13قوانين الجنسية، من االتفاقية بشأن قضايا معينة تتعلق بتنازع ) 4(انظر المادة . عى عليهالدولة المّدلبالشؤون الداخلية 

  ،4137: ، الموقع اإللكتروني4137م ، رق89. ، ص179، عصبة األمم، سلسلة المعاهدات، المجلد 1930
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3b00.html .1االتفاقية واقتبسنا منها في يوم  لعنا على هذهوقد اّط 

على  الفلسطينيين الذي يحملون الجنسية اإلسرائيلية،وفي الوقت الراهن، تستطيع منظمة التحرير الفلسطينية تمثيل . 2011سبتمبر /أيلول
صالحات التي تعكف وتهدف اإل. الرغم من أن هيكلياتها ووظائفها الجوهرية الحالية ال تستوفي هذا العنصر من عناصر صالحياتها

تتيح لها المحافظة على العالقات التي تجمعها بجمهور المنظمة على إجرائها على هيكليتها إلى تصويب هذا الوضع وإعداد هيكليات جديدة 
   .رعاياها داخل إسرائيل

، الحاشية )I. Brownlie(انظر براونلي ، الدولّي ع في معرفة القيود المفروضة على والية الدول وسيادتها في النظام القانونّيللتوّس  20
  وانظر آذلك، . 294- 292. أعاله، ص) 6(رقم 

A. Cassese, International Law, (2nd edition, Oxford University Press, Oxford, 2005) 53-54. 
انظر فتوى محكمة العدل . الحق في تقرير المصير على وجه الخصوص الحالة التي تسري على االنتهاآات التي تمّسذات وهذه هي   21

 الدولية بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في األرض الفلسطينية المحتلة، التقرير الصادر عن محكمة العدل الدولية في سنة
. 2001لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول، من مشروع المواد التي اعتمدتها ) 48(والمادة  ،)155(و) 88(، الفقرات 2004

  وانظر آذلك، 
Quigley, The Genocide Convention: An International Law Analysis (International and 
Comparative Criminal Justice) (Ashgate, Aldershot, 2006) 253-260. 

  وانظر أيًضا، 
O. Schachter, International Law in Theory and Practice (Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1991) 342-
344. 
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ذات الحقوق  ،ضمن منظومة األمم المتحدة‘ دولًة مراقبًة’ح دولة فلسطين، بصفتها دولًة عضًوا أو مَنوقد ُت
أو التي تمنحها لها  الموضوعية واإلجرائية التي تملكها منظمة التحرير الفلسطينية بموجب ميثاق األمم المتحدة

نشأة بموجب معاهدات، بشأن المسائل المتصلة بممارسة الحق في تقرير المصير الهيئات الُمأجهزة األمم المتحدة أو 
ن الدعاوى التي تفترض ولكن هذا األمر قد ال يتضّم. لجميع الفلسطينيينوالتعويض بالنسبة والحق في جبر الضرر 
ال  نالذي ينبالنيابة عن الفلسطيني مٍةملِز وإبرام اتفاقياٍت فلسطين إجراء المفاوضاتدولة الصالحيات التي تخّول 

بها المجتمع الدولي تقع في يد منظمة التحرير  التي يقّر) والمسؤولية(فهذه الصالحية . رعاياهاجملة يعتبرون من 
أمام أي دولٍة في اآتساب مثل هذه الصالحية  آبيرٌة قانونيٌة تقف عقباٌت وعالوًة على ذلك، .الفلسطينية وحدها

  . وممارستها، بما فيها دولة فلسطين
  

دولًة  يشّكلآياًنا ال اعتبارها التساؤالت حول الصالحيات التي تملكها منظمة التحرير الفلسطينية، ب دولٍة وال تثير أّي
تتعلق  النيابة عن رعاياها وأتباعها بشأن أموٍرمة بملٍز في إبرام اتفاقياٍت ،وبصفتها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني

وفي ضوء ما تقدم، فمن األهمية بمكاٍن أن نالحظ أنه ال  22.والتعويض في تقرير المصير وجبر الضرر مبإنفاذ حقه
من رعايا  ،ل إقليم إسرائيلبأنه يشّك ا بات المجتمع الدولي يقّرنزحوا مّم نالذي ،يمكن اعتبار الالجئين الفلسطينيين

  . الحصول على جنسية هذه الدولة صريٍح وعلى نحٍودولة فلسطين داخل األراضي الفلسطينية المحتلة، ما لم يختاروا 
  
لة لمنظمة التحرير عن تلك المخوَّين الفلسطينيفي تمثيل صالحيات التي تملكها دولة فلسطين الآيف تختلف ) 2(

  الفلسطينية؟ 
 واحدٍة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في مصدر السلطات التي تملكها آّل يكمن الفرق الجوهرّي

دات التي للقيود والمحّدفي هذا المقام ، بحيث تخضع على إقليمها ممارسة واليتها وسيادتهاتتقّيد بفالدولة . منهما
رعاياها وأولئك فلسطين مثل دولة ولذلك، ت 23.يفرضها القانون الدولي على العالقات الدبلوماسية بين الدول

تملك منظمة التحرير الفلسطينية، ومن جهٍة أخرى، . رئيسية بصورٍة رون اآتساب جنسيتهاالفلسطينيين الذين يقّر
في تمثيل يعترف المجتمع الدولي له بها  وطنية، صالحياٍت يًةتحرر حرآًة ويمثل ل دولًةبصفتها آياًنا ال يشّك

فالمنظمة تمثل آافة . فلسطين هذه الصالحيات أوسع في نطاقها وأشمل من تلك التي تملكها دولةعتبر وُت. الفلسطينيين
الفلسطينيين في جميع أماآن تواجدهم، في حين تمثل دولة فلسطين رعاياها، بمن فيهم الالجئين الفلسطينيين الذين تقع 

  . قدس الشرقية، وقطاع غزةف من الضفة الغربية، بما فيها المنازلهم داخل إقليمها الذي يتأّل
  

المعترف بعينها حقوًقا لمنظمة التحرير الفلسطينية في ممارسة صالحياتها الفريدة  م، فقد منحت دوٌلوفضًال عما تقّد
عالقات التمثيل المباشرة لكافة أفراد الشعب الفلسطيني وتأمين االحتياجات المباشرة ألبناء واالحتفاظ ب، بها دوليًّا

الصحة والتعليم آ من خالل إنشاء عدة مؤسسات في مجاالٍت"أخرى  يني الذين يقعون تحت والية دوٍلالشعب الفلسط
الدولة في بعض الحاالت، ومن خالل القنوات الدبلوماسية، هذه وفي المقابل، تستطيع  24.مثًال" والخدمات االجتماعية

 يقطنون داخل إقليم دولٍة ناحتياجات األفراد الذين من توفير لكي تتمّك محددٍة مع دوٍل خاصًة أن تبرم ترتيباٍت
ل دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية آيانان منفصالن وبالتالي، تشّك. أخرى، بمن فيهم رعاياها التابعين لها

ن ، وذلك على الرغم من دائرتيهما المتداخلتيالخاصة منهما شخصيته القانونية الدولية واحٍد ومتباينان، يملك آّل
  . عن بعضها البعض مختلفٍة اللتين يمثالنها بموجب صالحياٍت

  
في سياق األمم منظمة التحرير الفلسطينية التي تملكها ي صالحيات التمثيل هل تستطيع دولة فلسطين توّل) 3(

  ؟ المتحدة

                                                            
مة بالنيابة عن األفراد الذين ال يعتبرون من رعاياها، أو ال ملٍز تمنع الدولة من إبرام اتفاقياٍت دوليٍة قانونيٍة فليس هناك من قاعدٍة  22

وفي ). أتباعهابمعنى أن يكونوا من (أخرى أو يقعون ضمن واليتها الدائمة  دائمة، بشرط أال يكونوا من رعايا دوٍل واليتها بصفٍةيخضعون ل
 المجتمع الدولي بالسلطة التي تملكها منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها تشمل رعايا الدول األخرى وأتباعها هذا الخصوص، فقد أقّر

  .  اآلخرين
  . 1961قية فيينا بشأن العالقات الدبلوماسية لسنة من اتفا) 41(و) 12(و) 4(، و)2(انظر، مثًال، المواد   23
  :انظر الموقع اإللكتروني. فلسطين لدى األمم المتحدةلالدائمة ة لمراقبابعثة   24

 http://www.un.int/wcm/content/site/palestine/pid/12003 . 7لعنا عليه في يوم رجعنا إلى هذا الموقع واّطوقد 
  . 2011سبتمبر /أيلول
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على دور  رسميٍّ تغييٍردولة فلسطين أي العضوية لطلب ه القيادة الفلسطينية إلى األمم المتحدة بغية ز توّجال يفِر
وعلى الرغم من أن دولة . صل بالشعب الفلسطيني أو المجتمع الدوليعها فيما يّتمنظمة التحرير الفلسطينية أو وْض

شخصيتها ، بسبب الفلسطينيفي تمثيل الشعب  صالحيات التي تملكها المنظمةالي جميع ال تستطيع توّلفلسطين 
في سياق والدعاوى التي تستطيع تقديمها ورفعها أنواع المطالبات إن صالحياتها ال تقتصر على القانونية المختلفة، ف

الدور الذي  يقّوضه الفلسطينيين إلى األمم المتحدة على هذا النحو ال ومن الجدير بالمالحظة أن توّج. ألمم المتحدةا
 ،1988علنت إقامتها في العام التي ُأ ،دولةهذه ال فقد عينت. فلسطين ؤه المنظمة بصفتها ممثًال عن دولةتتبّو

منظمة ؤدي وت. الخارجية وممارسة حقوقها ومسؤولياتها وصالحياتها الدولية الحصرية هاعالقاتإلدارة مسؤوليها 
وظائف التمثيل التي جانب إلى فلسطين، التحرير الفلسطينية هذه الوظائف الدبلوماسية والقنصلية بالنيابة عن دولة 

  . تنحصر فيها
  
صالحياتها في األمم المتحدة من بو جمهور رعاياهاتمثيل االحتفاظ بمنظمة التحرير الفلسطينية تستطيع ذلك، بو

وفًقا تملك دولة فلسطين، وآما أشرنا أعاله، . عضًوا فيها أو دولًة‘ مراقبًة دولًة’خالل مقعد دولة فلسطين، بصفتها 
بموجب لوائح نها من إقامة الدعاوى بموجب ميثاق األمم المتحدة واألمم المتحدة، ذات الصالحيات التي تمّك لنظام

مبدأ وبحكم . التي تكتسبها حاليًّا "الكيان المراقب" ةمنظمة هذه الوظيفة بموجب صفالمثلما تؤدي وذلك أجهزتها، 
بالنيابة عن فلسطين مها دولة لبات الحقوق التي تقّدااللتزامات القائمة في مواجهة الجميع، ال يمكن رفض مطا

في هذا نشاطها تمارس الدولة أن تطالب بهذه الحقوق وأن هذه ومع ذلك، تستطيع . في الشتاتالمقيمين الفلسطينيين 
 بصورٍة ، والتي تستطيع الحصول عليهااألمم المتحدة التي توفرها لهاخرى األهامة الصالحيات البموجب  الشأن
أما . نظام العدالة الجنائية الدوليآليات ، من خالل االنضمام إلى عضوية اآلليات الدولية مثًال، بما فيها آذلك ثنائيٍة

ل ال يشّك اآياًنطالما بقيت  هاخارج نطاق صالحيات، فسوف تظل هذه اآلليات الفلسطينيةبالنسبة لمنظمة التحرير 
إيقاعها التي تواصل إسرائيل نتهاآات االفع المطالبات بالحقوق المتصلة برفلسطين تستطيع دولة في المقابل، و. دولة

المكفولة حقوق المنظومة األمم المتحدة عن طريق االحتجاج بفي أقوى  بصورٍةعلى القانون الدولي وقواعده اآلمرة، 
   25.السيادية هالدول في احترام حقوقل

  
  

على تمثيل إلى األمم المتحدة  الفلسطينيةالتي قد ُيفِرزها توجُّه القيادة اآلثار المحتملة : رابًعا
   حقوق الشعب الفلسطيني

  
سواء ، للقبول بفلسطين آدولٍة عضٍو فيها أي آثاٍرف توجه القيادة الفلسطينية إلى األمم المتحدة هل سيخّل) 1(

  ، على الحقوق الواجبة للشعب الفلسطيني؟ أو سياسيًة قانونيًةآانت 
ال يمكن انتهاآها أو تجاوزها، بحيث ال تستطيع الدولة  تكتسب الحقوق الواجبة للشعب الفلسطيني طابًعا قانونًيا وصفًة

 في حّده القيادة الفلسطينية إلى األمم المتحدة ل توّجوفضًال عن ذلك، فال يشّك. من األحوال حاٍل أيفي المساس بها 
د طريق يفضي إلى تأمين الوسيلة التي تكفل ممارسة هذه مجّريمثل  هذا التوجه بل إن –لهذه الحقوق  ذاته ممارسّة

    26.الحقوق
  

تمثيل الشعب الفلسطيني في الذي سيطرأ على ل إن االدعاء بأن بعض الحقوق سيجري التخلي عنها بسبب التحّو
، في هذا بل ينبغي. لحقوقه ممارسة الشعبمسألة و ٌةمعينهيئٌة مارسه ت األمم المتحدة يخلط بين مسألة التمثيل الذي

واستيعابها ودراستها ، وبين الشعب وممثليه من جهٍة أخرى بين الشعب وحقوقه من جهٍةالقائمة العالقة فهم  السياق،
على المؤسسات التي تمثل  رسميٍة تعديالٍت إنفاذذلك، فحتى لو جرى لو. عن بعضهما البعض منفصلٍة بصورٍة
  . عهاضّيي الشعب والهذا حقوق إن ذلك ال ينفي ، فلم تشر التقارير ذات الصلة إليه، وهو ما الفلسطينيالشعب 

  
                                                            

لقواعد التي يجري الذي تكتسبه االقانوني الوضع التزامات الدولة القائمة في مواجهة الجميع على أساس التي َتِسم تقوم الصفة الجوهرية   25
أجزاء  القدس الشرقية بحكم القانون وضّم ضّمفي  ،في هذه الحالةما يتمثل، وهو (حظر االستيالء على األرض بالقوة "خرقها، بما فيها 

 من األراضي الفلسطينية المحتلة بحكم الواقع، واالنتهاآات المنهجية الواقعة على الضمانات األساسية التي يكفلها القانون الدولي واسعٍة
  . همفي تقرير مصير هممن ممارسة حقين الفلسطينيالمستوطنات وحرمان بناء  هااإلنساني، بما في

األسئلة الُمثارة حول المبادرة التي أطلقتها السلطة ’النقاش حول هذه المسألة، انظر الورقة التي نشرتها مؤسسة الحق بعنوان للتوّسع في   26
  .10. ، ص‘سبتمبر وإجابات مؤسسة الحّق عنها/الوطنية الفلسطينية للتوجُّه إلى هيئة األمم المتحدة في شهر أيلول
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  ؟ هبحقوقة نجاعة تمثيل المطالبعلى في هيئة األمم المتحدة هل يؤثر رفع مستوى تمثيل الشعب الفلسطيني ) 2(
يمكن أن تعيد تعريف  رسميٍة مؤسساتيٍة أي تعديالٍت عنه الفلسطينيين إلى األمم المتحدة توّجيتمّخض لن 

فمع رفع مستوى تمثيل الشعب الفلسطيني في األمم  27.التي تملكها منظمة التحرير الفلسطينية الجوهريةالصالحيات 
المتحدة، تستطيع منظمة التحرير الفلسطينية االستمرار في ممارسة وظائفها داخل هيئة األمم المتحدة من خالل 

الذي تحتفظ فيه بدورها وصالحياتها الحالية خارج نطاق هذه المقعد الذي تشغله فلسطين، وذلك في ذات الوقت 
  . الهيئة

  
المنفصل عن وجود منظمة التحرير الفلسطينية،  ، التي تملك وجودها القانونّيفلسطين تدخل دولةبدًال من ذلك، و

دولة فلسطين داخل  قيامب وال يمكن أن يتسّب. عضو أو دولٍة‘ مراقبٍة دولٍة’هيئة األمم المتحدة بموجب صفتها آـ
غير مقصود  منظمة على نحٍوال م من هذه الورقة، في حّلتقّد منظومة األمم المتحدة، على نحو ما أشرنا إلى ذلك فيما

 ل إلى دولٍةألن المنظمة ال تستطيع التحّو وذلكفي صالحياتها،  أو أن يتمخض عن أي تعديٍلأو غير مدروس، 
ا من خالل تحقيق أحد أهدافها باعتباره النوربل أن المنظمة هي الجهة التي أنشأت الدولة وأخرجتها إلى . نفسهاب

  . ريًة وطنيةتحر حرآًة
  
وظائفها داخل منظومة األمم المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية  اتصالحي تدعو الضرورة إلى ضمانلماذا ) 3(

  وخارجها؟ 
 من دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، على الرغم من تكامل الصالحيات التي تملكانها، صالحياٍت تملك آلٌّ

ل الذي سيطرأ على وعلى الرغم من أن التحّو. من التباين واالختالف في تمثيل الشعب الفلسطيني اآبيًر اقدًرتشهد 
يشكل ه إلى األمم المتحدة ال يكتسب أهميًة إال في سياق منظومة األمم المتحدة، بسبب التوّج الفلسطينيالشعب تمثيل 

قائمًة،  ْدُعبأن منظمة التحرير الفلسطينية لم َت ءعاها باالّدتمصلح ثباتإبعض الدول إلى الخطر المترتب على سعي 
  . أحد المخاوف التي تواآب هذا التوجهفي األمم المتحدة، فلسطين دولة  قيامبسبب 

  
د من وجود دولة من خالل التأّآ ناجعٍةفعالٍة و معالجة هذه المخاوف بصورٍة وفي ضوء ذلك، فمن األهمية بمكاٍن

الوقت الذي يجري التأآيد فيه على أهمية  نفسفي وذلك فلسطين بالتوازي مع وجود منظمة التحرير الفلسطينية، 
جميع الصالحيات الموآلة إليها والصالحيات التي تكتسبها بصفتها آياًنا فريًدا يمثل ووظيفتها في تنفيذ دور المنظمة 

  . أبناء الشعب الفلسطيني
  

ل إلى لتتحّوالمنظمة رآت عن دولة فلسطين، وُت اإلبقاء على منظمة التحرير الفلسطينية في معزٍل تّملم ي وفي حال
وظائفها األخرى، فسوف ترث المنظمة القيود المفروضة على صالحيات الدولة في االحتفاظ بدون ‘ حكومة فلسطين’

المعلومات التفصيلية حول  تنشر بعُد مقيادة الفلسطينية لالالواقع المتمثل في أن ثير يمماثل،  وعلى نحٍو. تمثيل شعبها
االنتباه آانت هذه القيادة قد أولت الشكوك حول ما إذا العضوية هها إلى األمم المتحدة لطلب طريقة تنفيذ توّج

يات الهيكلإلى جانب  ،المطلوب لضرورة المحافظة على الهيكليات المؤسساتية الحالية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  . فلسطين دولةمؤسسات الخاصة ب

  
إعادة هيكلة العالقة القائمة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة العمل على  من الضرورّيفوفضًال عن ذلك، 

عن طريق تحديد بصورة ناجعة وفعالة  الفلسطينيالشعب الداخلي لضمان حماية حقوق على الصعيد فلسطين 
داخل المنظمة تجري إصالحات  آما ينبغي أن تتماشى أّي. واضح المنظمة على نحٍوصالحيات الدولة وصالحيات 

وعلى  28.من الحماية لحقوق الشعب الفلسطيني والتأآد من ضمان أقصى قدٍر ،مع معايير القانون الدولي ذات الصلة
                                                            

للمزيد من المعلومات و. دوليةمن المنظمات ال منح له في منظمٍةفي ضوء القانون الدولي من خالل الصفة التي ُتما  آياٍن د وضُعال يحدَّ  27
األسئلة ’حول العالقات القائمة بين وضع الكيان في األمم المتحدة وفي القانون الدولي، انظر الورقة التي نشرتها مؤسسة الحق بعنوان 

سبتمبر وإجابات مؤسسة الحّق /ثارة حول المبادرة التي أطلقتها السلطة الوطنية الفلسطينية للتوجُّه إلى هيئة األمم المتحدة في شهر أيلولالُم
  وانظر آذلك، . 2011يوليو /، تموز‘عنها

A. Duxbury, The Participation of States in International Organisations (Cambridge University 
Press, 2011). 

تشكل آما . التي يكفلها القانون الدوليوتشمل هذه الحقوق الحق في المشارآة واالنتخابات باعتباره حًقا من الحقوق المدنية والسياسية   28
انظر المادة األولى المشترآة في العهد الدولي الخاص بالحقوق . الشعب في تقرير المصيرهذا جزًءا ال يتجزأ من مضمون حق هذه الحقوق 

  المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
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سطيني للتأآد من أنهم ذات القدر من األهمية، يجب أن يشمل العمل على تنفيذ اإلصالحات جميع أبناء الشعب الفل
  . يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية التي تكفل لهم المشارآة في الحياة العامة وفي االنتخابات

  
 *****    
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